
 

 

 צללנו בים של הפתעות! –ורים בנגבה פ

שבע, -העיר באר כבאיניתנה על ידי פורים שריקת הפתיחה של חגיגות 
הראשונים שביקרו בבתי התקווה והביאו משלוחי מנות. לאחר מכן בני 
הנוער ארגנו עבור הקטנים יריד גדול עם דוכני משחקים ותחרויות. מפגש 

של חיל האוויר.  המכללה הטכנולוגיתלמידי חגיגי נוסף התקיים בשיתוף ת
 לבסוף הורים וילדים נפגשו לרגל המסיבה הגדולה של פורים. 

המגילה. כמו בכל  הצגתגולת הכותרת של מסיבת החג הייתה ללא ספק 
מילאו את תפקידם של אסתר, מרדכי ושאר דמויות  צוות בשכרהשנה, 

 .המגילה והצחיקו את הילדים עד דמעות

 הצבעה בקרב הילדים! 100% –בנגבה  הבחירות
העסיקו מאד את החברה הישראלית בשבועות  20-הבחירות לכנסת ה

הראוי שגם בנגבה יתייחסו לנושא כה חשוב. המדריכים  מןהאחרונים, ו
הסבירו לילדים את תפקיד הכנסת ותהליך הבחירות, ודנו איתם בחשיבות 

ן לתרגם את הלמידה עיקרון הדמוקרטיה. לאור זאת, כולם מצאו לנכו
הלכה למעשה. אורגנו אפוא בחירות פנימיות על פי כל הכללים 

 המקובלים. 
המסרים המובילים של קמפיין הבחירות בנגבה לא עסקו בביטחון לאומי, 
לא בבעיות הדיור ולא ביוקר המחייה, אלא התרכזו בשאלה חשובה לא 

ות שלכל אחת פחות: בחירת יעד לטיול הבא. המדריכים התפצלו למפלג
מצע משלה: חלק נלחמו עבור ביקור בפארק הקופים, אחרים ניסו לקדם 
טיול גמלים, כשמפלגת "מוזיאון המדע" התעמתה עם מפלגת "החווה של 

 דוידה".
במועד שנקבע לבחירות, הילדים התייצבו בקלפי כשברשותם תעודת 
זהות שהכינו במו ידיהם. הם חיכו בסבלנות שוועד הקלפי יבדוק את 
זהותם, וכל אחד בתורו קיבל מעטפה, הסתתר מאחורי הפרגוד ובחר 
בפתק המייצג את עמדתו. לאחר פתיחת הקלפי וספירת הקולות, ראש 

תוצאות: חוות דוידה זכתה במקום הראשון ועדת הבחירות הכריז על ה
 ברוב קולות! הידד לדמוקרטיה! 

 שלל מתנות לכבוד חג הפסח

למען משפחות נזקקות, הקרן לידידות  הפעילותלכבוד פסח ובמסגרת 
לחנויות רשת ₪  300העניק לילדי נגבה ולמשפחותיהם תווי קניה בשווי 

. סל-שופר מזוןה ברשתלקניה  ש"ח 500בשווי , ותווי קניה הביגוד פוקס
השי, שהתקבל בברכה, יעזור למשפחות להתכונן לחג ולכבד את המעמד 

 כראוי.
 

ימים ספורים לפני פסח, כשמונים ילדי נגבה בילו יום שלם באזור ירושלים, 
הודות לנדיבות הלשכה הפרנקופוני של ארגון בני ברית ישראל, על שם 

דה, הילדים סיירו בעיר העתיקה רוברט גמזון. לאחר טיול רגלי בהרי יהו
בירושלים, ביקרו במוזיאון בית המקדש ולסיום עלו לכותל המערבי. רגע 
לפני שנסעו חזרה לבאר שבע, הילדים שמחו להיפגש עם משלחת גדולה 
של בני ברית ירושלים, ביניהם הנשיא חיים רוזנפלד. זאת הייתה הזדמנות 

 להודות להם בקולם על היום הנפלא. 

 

לת נגבה וצוות העמותה מודים מקרב לב לקרן הידידות וללשכה רוברט גמזון, ולתורמים הרבים של נגבה. הנה
 נדיבות ליבם מעניקה אושר לילדים... ולהוריהם.
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