
 

 ועדת הערכה
ועדת הערכה מתכנסת פעמיים בשנה על מנת לבחון את מצבו  האישי של כל ילד מילדי נגבה ברמה הלימודית. הועדה 

מורכבת מהצוות הבכיר והעובדים הסוציאליים של נגבה ועובדים סוציאליים של המשפחה מטעם העירייה. הועדה בודקת 

ים, המדריכים והילדים עצמם. בסוף תהליך האבחון נערכת השוואת הנתונים ומנתחת את השאלונים שמולאו על ידי המור

עם ההערכה הקודמת. ממסקנות הועדה האחרונה עולה, כי ביחס לשנה הקודמת, רוב הילדים שיפרו את הישגיהם במידה 

ניכרת. עם זאת, אותרו מספר ילדים שהתקדמו מעט ביחס לציפיות. עבורם 

במטרה להציע עזרה נוספת, ממוקדת יותר,   גובשה תכנית מותאמת אישית,

 בתכנים ובנושאים בהם התגלו קשיים. 

 נגבה מתמודדת באלימות כלפי ילדים

 נפשית, לילדים ולבני נוער שנפגעו פיסית "בית לין" הוא מרכז סיוע הנותן מענה

בנוסף להגשת עזרה ראשונה למקרה חירום, המרכז מסייע בפניה . או מינית

. בית לין גם מפעיל  מכון פדגוגי המעביר סדנאות וסמינרים לגופים פרטים וציבוריים. הצוות החינוכי לשירותים הרלוואנטיים

בסמינר במכון הפדגוגי בנושא איתור ואבחון סימני התנהגות שעשויים לאפיין ילדים  ,השנה פעמיים ,של נגבה השתתף

 שללא ספק יסייעו להם בעבודתם. הסובלים מאלימות. בנוסף, חברי הצוות למדו דרכי התמודדות עם מצבים טראומטיים, 

בנושא אלימות כלפי ילדים, נגבה עובדת  גם בשיתוף עם עמותת מסל"ן. 

, במטרה לסייע וללוות קורבנות של אלימות 1988-העמותה נוסדה בנגב ב

פיסית, ובפרט קורבנות תקיפה מינית. העובדים הסוציאליים של נגבה עומדים 

עם מסל"ן, וכבר התקיימו בבתי התקווה של נגבה  סדנאות להגברת בקשר רציף 

המודעות ולמניעת התנהגויות פוגעניות. לאור העובדה שבני הנוער לרוב 

מסתייגים מדיונים על נושאים אלה בנוכחות מבוגרים, ניסיונה רבת השנים של 

באופן מעמיק על זיהוי התנהגויות  עמותת מסל"ן מאפשר למדריכים להתגבר על המחסומים הפסיכולוגיים ולעבוד

 סקסיסטיות, לא רק בין מבוגרים לבין בני נוער, אלא גם בין בני הנוער  לבין עצמם. 

 גיוס חדש של בנות שירות

בימים אלה הסתיים גיוס של בנות שירות חדשות לקראת שנה הבאה. לראשונה 

מתוך הפונות מאז תחילת התכנית, הוצפנו  במאות פניות לעבוד בעמותת נגבה. 

הרבות בחרנו  עשר בנות. הן יקבלו בקרוב את ההודעה שמועמדותן התקבלה 

 ויצטרפו לשמונה מתנדבות וותיקות שהחליטו להישאר בנגבה לשנה נוספת. 

 פורים מתקרב, החגיגה כבר מתחילה!

משנכנס אדר מרבים בשמחה, והחודש כולו עומד בסימן החגיגות. השנה בתי 

פי מוטיבים ימיים והתחפושות הוכנו בהתאם.  אות תחילת התקווה קושטו על 

שבע. צוות שלם -החגיגות  בבתי התקווה של נגבה ניתן על ידי כבאי העיר באר

התייצב עם משאית הפלא שלו, והכבאים הסבירו לילדים את סודות הפעלת 

הסולמות, המטפים וזרקורי המים, וגם סיפרו סיפורים מרתקים על הצלת חיי 

 .באי האש הדהימו את הילדים, ובנוסף לכל, נתנו להם במתנה קסדת כבאים מלאת ממתקים כמשלוח מנותאדם. כ
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