
 

 

 

 נגבה את ילדי פוגש מר ניר ברקת, אש עיריית ירושלים,ר
 מבקר בבית התקווה "מריאן וברנרד פיקאר" ללמידת המודלראש עיריית ירושלים 

 

בראש מנהל החינוך, מר משה , ניר ברקת, מלווה ראש עיריית ירושלים

ואורחים  ,מרכז התכנית הלאומית בירושלים ,ישראל לקס רמטורפז, 

"מריאן וברנרד  בית התקווה וריהילדי ו עם פגשהגיעו למ ,נוספיםדים נכב

, ממוקם בתוך בית הספר ראשית ה בירושלים. הביתנגבשל  "פיקאר

 מנחם.  קרייתשכונת 

 תמעוטר יהינוכח: ראש העיר מתנות שהכינו עבורול עניקוהילדים ה

 .בית הספר תבגינ וגדלשלסלת ירקות וס בתמונות מירושלים

. ניר ברקתלהמשפחה שלי ", אמר אחד ההורים  ה את חייתשינ נגבה"

 מקבליםובמקום בטוח אחרי בית הספר  "אני יודע שהילדים שלי נמצאים

מאפשר לי  . זה. הם נהנים מאד ושמחים ללכת למועדוניתלימודיםבסיוע 

 ברחוב ". בידיעה שהילדים שלי לאיותר שעות לעבוד 

העשרה  פעילויותולימודית  עזרהרגשית,  תמיכהמספק  בית פיקאר

 , בגילאיםבסיכון לדיםי 04עבור בשעות אחר הצהרים ת חינוכיווות חברתי

 עיריית ירושלים, בשיתוף עם 1422בית נפתח בנובמבר ה. 21עד  6

ורשת  ראשית ספרלטיפול בילדים ונוער בסיכון, בית  תהלאומי תכניתה

 אמי"ת. 

התקווה האחרים של נגבה. כל במתכונת שונה מבתי  לבית פיקאר פוע

והפעילות מתקיימת במבנה  לומדים בבית ספר ראשיתבית פיקאר  ילדי

שיתוף הפעולה ההדוק עם צוות בית הספר . עודי בתוך בית הספריי

צרכים הייחודיים של כל ילד ולקדם אותו מבחינה ל ת מענהמאפשר לת

 לימודית וחברתית. 

. בדיון ראש העיר ניר ברקת אמר "מה שראיתי היוםמ מאוד התרשמתי"

שהתקיים במהלך הביקור בהשתתפות אנשי העירייה, צוות בית ספר 

 ראשית ואנשי נגבה. 

קלוד  עםראשונה הה תשיפגהזכירה את בית הספר, תמי פרידמן,  תמנהל

לתכנית  נגבה ביןכוחות ראתה באיחוד ה. היא , מייסד העמותהמאיר

חזון, שמבחינתה, ית הספר. ילדי ב הלאומית, איגום משאבים לטובת

 ווד, החנה גייסמן יתיעל אלון והמנכ"ל, "ר נגבהיו ניתסג. ואת עצמהוכיח 

הרחיב את המודל לבתי ספר ל הציעוו על הביקור לראש העיר ברקת

 בשיתוף עם העירייה. נוספים בירושלים

עניין בהרחבת שיתוף הפעולה וביקש מאנשיו לבחון את  הביעראש העיר 

 .שנת הלימודים הבאהשל נגבה כבר ב חדשים תקווה בתי לפתוחהאפשרות 

 ,נוער בסיכוןו הלאומית לטיפול בילדים תכניתממומן על ידי ה בית פיקאר

פריז בית הספר יבנה  ועד הנהלה ,ערביםקרן , אדמונד ספראקרן 

 ותורמים פרטיים.

 

 

ה 
ב

ג
מנ

ת 
שו

ד
ח

– 
ץ 

ר
מ

4
1

0
2

 

 0090889, באר שבע 90889, ת.ד: 19עמותת נגבה רח' אברהם אבינו 

WWW.NEGBA.ORG 

 facebook.com/AssociationNegbaי פעילותינו: חפשו אותנו בפייסבוק ועקבו אחר
 

WWW.NEGBA.ORG 


