
 :תהעשור להיווסדו תנגבה חוגג

 יום הולדת שמח!
 

 . של עמותת נגבה להקמתההעשור הראשון מיוחד לציון בבאר שבע התקיים יום 

 של, בצעדה צבעונית ילדי בתי התקווה ונערי מועדוני התקווהפתחו את החגיגות 
בפירות מזנון עשיר המרכז לאומנויות הבמה. ה את העיר עד תק"מ שחצ 2.5

חלקם הכינו בעצמם נערי מועדון התקווה, קיבל את פניהם של את ובמעדנים, ש
 ם ואורחי הכבוד של נגבה.יהתומשפח, נגבה ילדי –המוזמנים 

, מנכ"לית נגבה. אחריה חנה גייסמןהערב החגיגי נפתח באופן רשמי בנאום של 
תיקי  ה, סגנית ומ"מ ראש העיר באר שבע ומחזיקד"ר חפצי זוהרעלו לבמה 

מנהלת אגף הרווחה , ואתי כהןהחינוך והרווחה, אשר נשאה מילים חמות, 
  והשירותים החברתיים בעירייה.

דוק בין העמותה לעירייה, שללא ההיווסדה של נגבה מתקיים שיתוף פעולה  יוםמ
להצלחתה של נגבה. שיתוף פעולה זה התחזק במהלך השנים, רבות רם תספק 

עם תחילת בנייתו של מרכז נגבה החדש, המתוכנן  ,עצם בעתיד הקרובואף ית
 לחודש הבא.

 ,ילדי נגבהמנקת תעודות הצטיינות לעשרה עהבלאחר הנאומים, הטקס המשיך 
סרט  בהמשך הוקרן ., כל אחד בתחום אחרבולטים במהלך השנה הישגים על

 ה הצגהחתמאת הערב החגיגי שנות פעילותה של נגבה.  תחר עשרהעוקב א
, ובכיכובן של בנות השירות  וילדי בתי בנות השירות הלאומיעטן של מקורית פרי

  התקווה.

אמרו ילדים רבים לעיני המצלמה, "כאן אנחנו יכולים לחלום  ,"עבורי, נגבה זה בית"
 דברים!". וגם להגשים 

  חלומותיהם!לקראת העשור הבא, בואו לעזור לילדים ההם להגשים את 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 Negba - Youtube - Facebookעל מנת לראות את כל התמונות והסרטים, נא ללחוץ על הקישור: 

 

 

http://www.negba.org/
http://www.youtube.com/user/negbainfo/videos
https://www.facebook.com/AssociationNegba/photos
https://www.facebook.com/AssociationNegba/photos


 

 

 ארוחת ערב חגיגית לכבודה של נגבה בפאריס
 

שגיה של נגבה יאליזה בפאריס, כדי לחגוג את ה-שדרת השאנזבהמהודר Hoche ידידי נגבה התכנסו בסלון  140-למעלה מ

עשר השנים  לפעילותה. הערב החגיגי היווה הזדמנות לידידי נגבה להבין טוב יותר את הצרכים החברתיים של ישראל, מלאת ב

 ולהעריך את תרומתה של נגבה לרווחת הילדים שבסיכון. 

צועי , נשיא ידידי נגבה בצרפת, ברך את מייסדי הארגון, קלוד מאיר וקלוד קדוש, והביע את הערכתו לצוות המקנקאש שלמי

צרפת, שיבח את מנהיגות נגבה על היוזמה לחולל שינוי בדרומה של ישראל, -, ציר בשגרירות ישראלמארק אטאלישל נגבה. 

, שייצג את הרובע מאיר חביבוהודה לידידי נגבה בצרפת על סיועם להגשמת החזון. חבר האסיפה הלאומית הצרפתית, 

פת, כולל ישראל( הביע אף הוא את הוקרתו למפעלה של נגבה בקרב השמיני באסיפה )אזרחים צרפתיים החיים מחוץ לצר

 בישראל. בסיכוןנוער ה

, יו"ר ועדת העבודה והרווחה, שדיבר על המצב המתדרדר של הרווחה ועל העוני אלי אלאלוף אורח הכבוד היה חבר הכנסת

ברתיים והחינוכיים ההולכים ומחמירים. בישראל, ועמד על הצורך של ממשלת ישראל למצוא פתרונות כדי לגשר על הפערים הח

מר אלאלוף, שהוא יליד באר שבע, הילל את העבודה הנפלאה של נגבה בהצלת ילדים רבים מהידרדרות לעבריינות ופשע, 

 ובסלילת דרך חיובית לצמיחתם והתפתחותם. 

רות שעל עוגת יום ההולדת לארגון. כיבה את הנ קלוד מאיר , הוסיף דברים חמים, והמייסדביסליש ג'אןחבר הוועד של נגבה, 

קולט קדוש, חלמו על יצירת עולם טוב יותר לכל הילדים.  דחברו  קלוו רגשות זכרונות מן הימים שבהם הואמאיר העלה בהת

 אביב, שלחה אף היא מסר של הערכה עמוקה לנגבה.-, לשעבר הקונסולית הכללית בשגרירות צרפת בתללה בארון

את דברי הילדים , סיפרה לקהל על אתגרים יומיומיים ועל הצלחות במהלך העבודה, והביאה גייסמןחנה מנכ"לית  הארגון, 

 .בווידיאו מפי הילדים

. הוא דיווח על היוזמה הנוכחית של הארגון לקראת העשור השני לפעילותה: בניית ד"ר אילן כהןאת הערב יו"ר נגבה,  חתם

 דים, וייתן מענה למספר רב יותר של ילדים.  מרכז שיספק מגוון פעילויות לאחר שעות הלימו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Negba - Youtube - Facebookעל מנת לראות את כל התמונות והסרטים, נא ללחוץ על הקישור: 

 

http://www.negba.org/
http://www.youtube.com/user/negbainfo/videos
https://www.facebook.com/AssociationNegba/photos
https://www.facebook.com/AssociationNegba/photos


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חודש יולי
 וטיולים בשפע ,שלל פעילויות תרבות וספורט

בסינמה סיטי בירושלים, מתנת  VIPהקרנת 

 הדסה" י"מתנדב

 משחק הכדורגל השנתי בליגת העל:  בילוי בבריכה בבאר שבע

 הנערים נגד המדריכים

 סיורים וטיולים מכירת עוגות ומיץ תפוזים לתושבי באר שבע

 "תיבת נח" בירושלים-התנ"ך" וב עיר"-ביקור ב

 בלונה פרק בתל אביבבני הנוער 

 חברים יקרים,

בעוד מספר ימים יסתיימו הקייטנות של 
 נגבה לחודש יולי ונצא לחופש הגדול. 

ניפגש שוב בספטמבר עם החזרה 
 ללימודים!

 אנו מאחלים לכולם חופש נעים!

 www.negba.org - www.facebook.com/AssociationNegba 

http://www.negba.org/
http://www.facebook.com/AssociationNegba

