
  

  "ההתקוו בתי" רשת       

    בישראל בסכנה לילדים לסיוע
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  שנה של התקדמות והצלחה!שנה של התקדמות והצלחה!שנה של התקדמות והצלחה!שנה של התקדמות והצלחה!
  

        בתי תקווה חדשיםבתי תקווה חדשיםבתי תקווה חדשיםבתי תקווה חדשים
                  ילדים נוספיםילדים נוספיםילדים נוספיםילדים נוספים    90909090- - - - ותקווה לותקווה לותקווה לותקווה ל

  

  
אוזה פתחה שני בתי תקווה נוספים בבאר שבע, והיא מתכוננת -, נגבההשנה

   קרוב. בירושלים בחודש נובמבר ה בתי תקווה חדשים 2לחנוכת 
   

  

  

        שיפור התוצאות בבית הספרשיפור התוצאות בבית הספרשיפור התוצאות בבית הספרשיפור התוצאות בבית הספר
    

המורים בבתי הספר של הילדים מדווחים לנו על הפתעתם ועל סיפוקם נוכח שיפור רמת ההישגים 
   בלימודים ובהתנהגות של הילדים שמבקרים בבתי התקווה של נגבה.

  

 עיקר בעבריתבבלימודים,  פער מצטברמרובם של הילדים, שבתחילה סבלו -רוב

שלנו להוראה בעזרת מחשב, להשיג את  ות, הצליחו עתה, תודות לתוכנבוןובחש

  תה.לעבור או ,בחלקם,כיתתם ואףרמת 

  
  

  

        הכשרת הצוות למען פריחתם של הילדיםהכשרת הצוות למען פריחתם של הילדיםהכשרת הצוות למען פריחתם של הילדיםהכשרת הצוות למען פריחתם של הילדים
  

 .לימודיים,חברתיים ורגשייםבקשיים המתמודדים ילדים תומכים בים יהסוציאלהמחנכים והעובדים 
על מנת  לאתר צורךאותן יש מצוקות נפשיות ובעיות זהות, רוב,ל ותמעורר אלהנסיבות חייהם של ילדים 

   .לטפל בהן
  

 דריכיםטיפול הולם, המלהם ולהבטיח ממצוקות להשתחרר לילדים לעזור  במטרה
מומחים לבריאות הנפש של  של וליווי לים הכשרהבמק ,םיוהעובדים הסוציאלי

  הילד והנער.
  

  

        פעילויות בשליש השני של השנהפעילויות בשליש השני של השנהפעילויות בשליש השני של השנהפעילויות בשליש השני של השנה
  

  
ם, יושל העובדים הסוציאלי דריכיםותודות למוטיבציה של המ ,מעודדתומה חבאווירה 

בשיתוף פעולה הדוק עם ההורים, נוספו פעילויות חדשות: סדנת רישום, קבוצת 
עות גינון, מצתרפיה באמצעות טיפול בחיות בית, כדורגל, סדנת צילום, תרפיה בא

  סדנת קונדיטוריה וסדנת מדעים.
  באופן פעיל באחת או יותר מן הפעילויות או הסדנאות.כל אחד מהילדים השתתף 

  

  

  

  

  

  



  
      

    

   

  
  " ההתקוו בתי" רשת       

    בישראל בסכנה לילדים סיועל 

  

        ארוחות טובות יותרארוחות טובות יותרארוחות טובות יותרארוחות טובות יותר
  

בתי התקווה מטבחים של ממש, שיאפשרו כן להתקין בהדרגה בכל -החלטנו כמו
  .טעימות,מזינות ומאוזנות להכין לילדים ארוחות

  

  

        שיפור הניהול הפנימישיפור הניהול הפנימישיפור הניהול הפנימישיפור הניהול הפנימי
  

אוזה, שיפרנו את הארגון -בהסתמכנו על הניסיון שנרכש מאז תחילת דרכה של נגבה
של העמותה על ידי פיתוח והפעלה של כלים לניהול כוח האדם ולמעקב אחר הפנימי 

 מדריכיםם וצוותי היהעמדנו לרשות העובדים הסוציאליכ"כ השתתפות ההורים, 
   .הדרוש לפעילותם מידעהאת כל  מחשב מרכזי המכיל 

 על מנתמערכת הקודים להנהלת חשבונות ולמעקב תקציבי שופרה אף היא, 
  .תחזיותול תקציביםל ההחלטות בהתאם אחר ביצועראלי ומיידי טיח מעקב בלה

  

  

        קייטנת חודש יוליקייטנת חודש יוליקייטנת חודש יוליקייטנת חודש יולי
  

 בכל יום יוגשו קייטנה לילדי נגבה תתקיים בחודש יולי והיא תכלול פעילויות רבות.
   .ומגוונות לילדים ארוחות בוקר וצהריים עשירות

לנצל את תקופת החופש הגדול כדי לפתוח אופקים חדשים  הצוות נערךמאידך 
  בפני הילדים.

על שפת  קניקיפ, עם אופציות שונות: פרק מים, קבוצות גילעל פי  כננו טיוליםולכן ת
טיול לצפון גן, לונה פארק, -פארי ברמתהים, בריכה, ביקור במוזיאון, גן החיות התנכי בירושלים, הס

  ועוד...
 ק אתוזיחבותתנדב  קבוצה של צופים יהודים מצרפת משכבת הגיל הבוגרת ("פיף") תבוא לארץ 

  .הצוותים  לפעילות הקיץ
  

�   

  

  החברתית והחינוכיתבחזית מדינת ישראל מצויה להיום אורבות ה החמורות אחת הסכנות

 מהווים פצצה מתקתקת ,חסרי ציפיות לעתידם ,חלשות יותכלכל- סוציו רבבות ילדים משכבות

  תנו.נמדי להמאיימת ע
  

 -ובעיקר  - אך גם  ,העתידם של הילדים בבתי התקווה של נגבה תלוי במידה רבה בפעולת

  בתמיכתכם.
  

  

  :האתר שלנו והכתובת שלנו בפייסבוק
  

   :ועקבו אחר החדשות על בתי התקווה בפייסבוק egba.orgwww.n אוזה-בקרו באתר נגבה

http://www.facebook.com/pages/negba/152050608143317?ref=ts#!/AssociationNegba  
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