
  
  
  
 
 

  "בתי תקווה"       רשת 
  ויילדים בסיכטיפוח ל     
  
  
  
  

בהתאם  .www.negba.org אנו שמחים לבשר לכל ידידינו על הפעלת האתר החדש שלנו באינטרנט
  .בניית האתר נעשתה בהתנדבות, לעקרונות המנחים אותנו

 ודרכה תהיה לכם אפשרות Negba-Oseכאשר תבקרו באתר תוכלו להצטרף לקבוצת הפייסבוק 
  .ת ילדינויולוילעקוב אחר התפתחותנו ופע

, אל תהססו להעביר לנו את התרשמותכם מן האתר וגם את ההערות והביקורות שלכם על צורתו
  !!   תודה מראש. אירגונו ותוכנו

  
  

ובכך מגיעה יכולת , שבע-חדשים בבאר" בתי תקווה"פתחנו באחרונה שני 
  .  ילדים בשמונה בתים250- להקליטה שלנו

נתיבות , באר שבע. לפתיחת בתים נוספים בירושליםפועלים אנו 
יש בכך .  החינוך והרווחהזוכים לתמיכת אגפיברובם אשר , ואופקים

 ובתחום כיהכרה במטרותיה וביכולותיה של עמותת נגבה בתחום החינו
  . חברתיה

  
  

להטוט: "יציאה לשני מופעים
יומיים בצפון , "גדולים "ל,  לכל ילדי המועדוניותנארגן בשבוע שלפני החג טיול-

 .מסע בנחל בוקק במדבר יהודה" קטנים"ול

 בשיתוף עם פאני קפלן,רוךאלן שפ- על שם מרקהנוער הפעילויות במועדון 
  . מכוונות השנה אל אוכלוסיית השכונה,

בכוונה ,  לטובת הקשישים מתארגנותפעולות רבות בעלות אופי חברתי
הדלקת נרות וסעודה קלה , כגון סדנאות בישול ואפייה, בדידותםעל קל לה

  .  משלוח מנות בפורים ועוד, בחנוכה
 דירות צביעת ל" צות פעולהקבו"לקראת חג הפסח הצעירים מתארגנים ל

   . זקקיםבשיכונים הישנים ולחלוקת חבילות מזון לנ
מדריכים עם ההורים וה, צעיריםהשיפגיש את בקרוב ייערך שולחן עגול 

הדיון יוקדש לסכנות האורבות באינטרנט .  נוערת עבריינומומחה למניעת
עגול שולחן .  בתחום זהובתפקיד ההורים, וברשתות החברתיות כפייסבוק

בסדרה של חמש פגישות בין הנערים לבין שירותי חשוב זה יהווה שלב 
  . המניעה של המשטרה

  
  
  

". תשמח במה שאתה"צגת התיאטרון לצפות בבחנוכה הילדים הלכו     -
  :אוזה-שם המחזה תואם את אחד המסרים החינוכיים המרכזיים של נגבה

  .הביטחון העצמי של הילדיםחיזוק שיפור ו
רות המסורתית ואחריה הילדים יו בשבט נערכה סעודת הפ"בט    -

 . נטעו עצים ופרחים מסביב לבתים שלנו
אורגנה  ,בנוסף להשתתפות פעילה במופעי בידור השכונתיים, בפורים -

 .בקיבוץ חצרים" סינדרלה"בבאר שבע ו" ים
לקראת פסח  

 האתר החדש שלנו באינטרנט:  חובה לראות

 אוזה-התפתחות בנגבה

 )15 עד 13י בנ(ער ונהמועדון ב פעילויות חברתיות

 בהקשר לחגים ) 12 עד 6בני (פעילויות הצעירים ביותר 



 !פסח כשר ושמח

  

 

אוזה את - מקיימת נגבה, חה רבהנוסף ללימודי מתמטיקה ואנגלית בע
הפעילויות 

דבים כדי לסייע לילדים להתגבר על על ידי מורים מתנ

  
  

  
   :הם הבטיחו . רויקטים מוגדריםי

 )ועוד. די.וי.די

 .ולפיסול

-סו-ח בפאוויון"של בית ספר כי

  !הבטיחו וכבר קיימו

  
בכך לרווחת הילדים וגם לכבד אחד גם אתם יכולים לתרום 

נשמח להציג בפניכם קשת . או להעניק לו מתנת יום הולדתאחד מקרוביכ
 של רחבה

  
  

  

  
  
  
  
 פעילויות חינוכיות   

שזכו להצל, זרת מחשב
  :הבאות

ב

 .סיוע אינדיבידואלי בהכנת שיעורים 
שיעורים פרטיים  

 .םילימודיפערים 
 סדירים לילדים הזקוקים להוראה מתקנת עם אנשי , עבודהמפגשי 

 .מקצוע
  . קריאה לעידוד תנאוסד 

תרומות פרטיות לרווחת הילד ים

אוזה הביעו את רצונם לממן פ- נגבהדידי 
  

, ם חינוכייםמשחקי, משחקים, כולל ספרים(להקים שתי ספריות גדולות  

 .ומזינות בבישול עצמי מטבח להכנת ארוחות מאוזנות לשפץ ולצייד  
להקים סדנה לציור  
תרמו נלהתקין מעבדה לניסויים מדעיים בעזרת מערכות משחקים ש 

ב " יותכיתתלמידי  י''ע באו מצרפתוהו
ה מהווים כבר עתה חלק אינטגרלי ניסויים אל .בואה שליד פריז

הכשרת המדריכים נעשית בהתנדבות . מהתכנית החינוכית והם יורחבו
 . על ידי מורה לפיזיקה בבית ספר להנדסה שבירושלים

ילדים לכבוד יום הולדת הנכדה של ידיד וותיק של - לארגן קומזיץ הורים 
 .אוזה-נגבה

  

  

 ם
  . פרויקטים המותאמים לגובה הסכום שברצונכם לתרום

  
  

  
  
  
  
  
  

  לית נגבה וכל צוות נגבה"מנכ, ה גייסמןאגרת זו הוכנה בשיתוף פעולה עם חנ
  

-----------------------------   

 052 500 02 29 - ישראל 81480באר שבע , 001. ד.ת, 91רחוב אברהם אבינו , אוזה-נגבה

  
.
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	0Bגם אתם יכולים לתרום לרווחת הילדים וגם לכבד אחד בכך אחד מקרוביכם או להעניק לו מתנת יום הולדת. נשמח להציג בפניכם קשת רחבה  של פרויקטים המותאמים לגובה הסכום שברצונכם לתרום.

