
  

 

 

 הדרכה נגבה

פנימיות של  ילהנהלה ולצוותנגבה מפעילה תוכנית חדשנית למתן הכשרה מקצועית 
  משרד הרווחה בישראל.

בין השאר בניית נוהלים לעבודת צוות מובנית, מתואמת ומכילה. הכנת   ההכשרה כוללת
הטמעה של לעבודה טיפולית וחינוכית לכל ילד ו: לפעילות מלאה לקבוצות החניכים, מערכים

 במחקר הערכה ובוועדת היגוי בה חברים טובי המומחים בתחום. כל אלה. תוכנית זו מלווה
 

 מחשבים אמצעותב הלימוד חיזוק

 לניצול להביא במגמה .מחשבים בחדר בית כל צויד ,התקווה בתי הוקמו כאשר ,בתחילה
 הקבוצות של הפעילויות חדרי בין מחשביםה את לפזר החלטנו ,משאביםה שלמיטבי 

.בו קבוצה לכל במחשב ההוראה זמן את להאריך כך ידי על והצלחנו ,השונות בכל בית
 .ילדים 3 לכל אחד למחשב ילדים 4 לכל אחד ממחשבגם עברנו  בזמן,

 חברת גם הקרוב ובעתיד שנה כל מחשבים 10 לנגבה הפועלים בנק מעניק שנתיים מזה
  (שבע בבאר הפועלים בנק סניף מנהלי עם מןגייס חנה :בתמונה) .מחשבים 10 תתרום ברודקום

 הצרפתית התרבות הפצת

 ההסכם במסגרת .ישראל-רן צרפתק עם הסכם על חתמנו מיארה מוריס של זמתוובי
 הזדמנות לנו ניתנה שבה - בפריז החוץ משרד - אורסיי'ד בקי  ,פנים בקבלת השתתפנו

 רןיו''ר ק ,דג'ג ניקול 'גב עם רמאי קלוד :בתמונה) .נגבה של מטרותיה את בפומבי להציג
 (ישראל-צרפת

 צרפת תרבות להפצת פעילויות מספר ,ישראל-רן צרפתק עם בשיתוף ,להשיק החלטנו
 יתיספר הקמת ,צרפתית ספרותל הקריא מועדוני פתיחת :נגבה פועלת שבהן בשכונות

 צורלי ששואפת ,פונטן לה משלי על המבוססת בפעילות כבר התחלנו .ועוד מולטימדיה
 .היהדות של המוסר כללי לבין המשלים של ההשכל מוסר בין הקבלה

 הרווחה משרד

 ,נפגשו – בצרפת יהודי הומניטארי ארגון - ה"ז  אֹו לבין בינינו הפעולה שיתוף במסגרת
 עומדים כעת .אסף אלברט מר ויועצו ,כהן מאיר מר ,שר הרווחה עם ,הצדדים שני נציגי
 .בסיכון לילידם סיוע למען ,גופיםה לשלושת משותפים מיזמים הפרק על

 בצרפת "נגבה - תקווה בתי" עמותת

 ידידי של קבוצה ."נגבה - תקווה בתי" בשם עמותההוקמה בצרפת ש לבשר שמחים אנו
 ,יותר רחבה להכרה היזכ נגבה פועלה שלש לכך להביא כדי שונות פעילויות תארגן נגבה

  .בקביעות אתכם נעדכן אנו .נוספים ילדיםל סייעל שיעזרו חדשים תומכיםועל מנת לגייס 

 אמריקה בצפון היהודיות הפדרציות של השנתי קונגרסה

 הפדרציות של בקונגרס השתתפו ומישראל מאירופה ,אמריקה מצפון נציגים 3.000-מ יותר
 .בנובמבר 12-וב 11-ב בירושלים השנה שהתכנס ,(JFNA) אמריקה בצפון היהודיות
 נגבה הפעילה ,אמריקה צפון עם לקשרים האחראים ,ריש ודניאל ביסליש ןז'א של ביזמתם

 בסיכון בילדים לתמוך המעוניינים הארגונים בפני פעילותה ואת עצמה את להציג כדי ,דוכן
  ארגונים אלה.מ אחדים עם נוצרו שכבר הקשרים את לחזקכן כדי ו ,בישראל

 בצרפת המתקדמת היהדות ילתהבק התרמה ערב

 קהילת של יחד הצעירים קבוצת ידי על האחרון בנובמבר 23-ב אורגן התרמה ערב

 והליצנים ,נגבה של התקווה בתי :ארגונים שני לטובת ,MJLF-בצרפת ליברליתה היהדות

 ,זה בערב שלנו העמותה את שייצגה ,כהן ניקול .הדסה החולים בית של הרפואיים

 .באירוע שנכח הרב והקהל הילההק ראש יושב בפני התקווה בתי תוליפע את תיארה

 שהתקיימה הפומבית המכירה של ההכנסות .דבריהל רב בענייןכולם הקשיבו והגיבו 

 היהדות ולקהילת כהן 'לגב מודים אנו .העמותות שתי בין שווה באופן וחולק ערב באותו

  ת.המבורכ יזמתם על הליברלית

 

 2013 דצמבר - נגבהחדשות טובות מ

 0090889, באר שבע 90889, ת.ד: 19עמותת נגבה רח' אברהם אבינו 

WWW.NEGBA.ORG 

 facebook.com/AssociationNegbaשו אותנו בפייסבוק ועקבו אחרי פעילותינו: חפ
 

WWW.NEGBA.ORG 


