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  שנה מלאת עשייה ושופעת התנדבותשנה מלאת עשייה ושופעת התנדבות
 

באים כל שבוע לעזור לילדים בהכנת שיעורי " ידיד לחינוך"מעמותת גמלאים  8
תודות לפעולה זו . ולשפר על ידי כך את הישגיהם בלימודים, הבית שלהם

מצליחים הילדים להדביק את קצב ההתקדמות של הכיתה ושוב מוצאים עניין 
 .בלימודיהם

 
בבאר שבע עברו הכשרה מיוחדת במשך שלושה חודשים  'מידי כיתות יתל 01

נאמני  -'לא לסמים -כן לספורט ': במסגרת פרויקט חדש של העירייה בשם
אחרי סיום הכשרתם הם ארגנו כל שבוע פעולות ספורט וחינוך עבור ילדי . הספורט
 .נגבה

 
 

קום בחרו בבתי התקווה כמ אילן ובר באר שבעאוניברסיטת מסטודנטים  6
עם סיום התמחותם הם ארגנו סדרת פעולות . להתמחותם בעבודה סוציאלית

מההורים ובכך הוכחה  08%-שבהן נכחו יותר מ, משותפות להורים ולילדים
 . הצלחת הפרויקט

 
 

מספר פעולות עבור ילדי , במסגרת השירות הצבאי שלהם, ארגנו ל"חיילי צה
 .עם החיילים שהתרשמו והוקסמו מהמגע הבלתי אמצעי, נגבה

 
 
 

באו במשך כל שנת הלימודים לשמח ולשעשע את  תלמידי תיכון רבין בבאר שבע
הילדים מחכים עכשיו בקוצר . לסיום שנת הפעולות ארגנו להם יום כיף. נגבהילדי 

 .רוח להיפגש שוב אתם בשנת הלימודים הבאה
 

 
 

לארגן  , נגבהבמסגרת שיתוף הפעולה שלהם עם , יבואו חברי תנועת הצופים

 . במהלך כל חודש יולי, בבתי התקווה השונים, פעילויות עבור ילדי נגבה
 

 

 
ארגנו מסיבת הפתעה לכבוד הבת מצווה של  הבנות המשרתות בשירות לאומי

שתיהן תזכורנה את המסיבה המיוחדת הזאת ואת הרגעים היפים  .שלי ושל סופיה
 .האלה

 
 

, שאינם מדברים עברית, ת ההתנדבות האירופיחברי שירו ,סטודנטים פולניים 4
ואחר הצהרים , ביצעו במשך חודש ימים עבודות תחזוקה כל בוקר בבתי התקווה

התעמלות , נגינה בכלי הקשה, בועות סבון ענקיות: ארגנו פעילויות לילדים
 .אקרובטית ועוד

 
  

  !!ברכות ותודות מעומק הלב לכולםברכות ותודות מעומק הלב לכולם
 

 הנגב עמותת :בפייסבוק אתנו קשר צור .נגבה ילדי אחר ,עדכניות תמונות דרך ,בקביעות עקוב

 רשת בתים חמים לילדים בסיכון


