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חודש מרץ

ערב קולנוע בבית פרנק לוי

פעילות בישול הורים וילדים :הכנת אוזני המן

פעילות פורים עם ביה''ס הטכני של חיל האוויר

מסיבת פיג'מות בכל הבתים!

שוק פורים !

מסיבת פורים !

פרויקט 'תחרות סטיקרים' למניעת שימוש באלכוהול וסמים שונים :מפגש של חניכי מועדון הנוער איתן עם מכור נקי
ללא מילים ,בני הנוער של מועדון איתן הקשיבו לאורח היום שלהם :מכור נקי מסמים
ואלכוהול שהחל להשתמש בחומרים אלה מגיל .14
לאחר כ 20-שנים של התמכרות ,הוא גמול מזה שבע שנים ומשתף בסיפור חייו על מנת
להתוות נכונה דרך לצעירים
המכור לשעבר סיפר לנוער כיצד הלחץ החברתי הצליח להכניס אותו למעגל הסמים
והאלכוהול .בני הנוער של נגבה התרגשו מאוד מההיסטוריה שלו .אביב ,15 ,מודע
לסכנה" :למדתי שאסור לנו להיכנע ללחץ חברתי ,גם אם זה לפעמים מאוד קשה ,אני
צריך להישאר נאמן למה שאני מאמין ויודע שטוב יותר" .
למרות שבני הנוער בנגבה חשופים ללחץ של שימוש בסמים ואלכוהול דרך חברים או
משפחה הם לא מתקרבים לזה יותר מידי.
דנה , 15 ,סכמה את התחושה של רוב חברי הקבוצה" :אני לא חושבת שאפול לסמים או
אלכוהול  ...אבל אני יודעת שהסיכון קיים".
המפגש עם המכור הנקי היה חלק מפרויקט של  13מפגשים ,ביוזמת הרשות למלחמה
נגד סמים ואלכוהול בעיריית באר שבע .סיום הפרויקט הוא בתחרות סטיקרים ,שעוצבו
ונכתבו על ידי בני נוער מכל רחבי העיר .בני הנוער עיצבו את הסטיקרים כך שישמשו
במאבק נגד שימוש בסמים ואלכוהול .כחלק מהתחרות שנמצאת בעיצומה ,הסטיקרים
מופצים ברחבי באר שבע בימים אלו ממש.

כדי לראות יותר תמונות ,חפשו אותנו בפייסבוקwww.facebook.com/AssociationNegba :
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לאחר שסיימתי את תפקידי כמנהלת המחלקה המשפטית בביטוח
הלאומי לפני כשנתיים ,הגעתי במקרה למרכז נגבה בבאר שבע ,בו טופלו
באותה עת מאה חמישים ילדים .כשראיתי במו עיניי את הילדים
העסוקים בפעילויות השונות ,הבנתי מיד מה כוחו של פרויקט נגבה
והערכתי שביכולתו לתת הזדמנות חדשה לאותם הילדים הנתונים לעול
רגשי וחברתי כה כבד.
מבחינתי נשאלה השאלה :איך לתת לילדים מלאי שמחת חיים את האפשרות להגיע למצוינות? כלומר ,איך
לגרור אותם כלפי מעלה ,מעלה יותר? היה צורך לתת להם את התמיכה הנדרשת על מנת לאפשר להם
ולהוריהם לשפר את הדימוי העצמי שלהם ,המעט פגום.
כך יצא שיחד עם חנה גייסמן ,מנהלת נגבה ,החלטנו להשקיע בחינוך
המוסיקלי .השנה ,בעזרת עיריית באר שבע ,חמישים ילדים בני שש עד
שמונה השתתפו בקונצרטים המודרכים של התזמורת הסימפונית באר
שבע המיועדים לילדים .ההורים ,מצדם ,מוזמנים לקונצרט הסיום
שיערך בחודש יוני.
הפרויקט זכה להצלחה רבה ,ואני מזמינה את כולכם לבוא ולראות כיצד הקטנים מתלהבים משמיעת מוסיקה
קלאסית איכותית.
אזכיר דוגמה אחת בלבד המרגשת אותי במיוחד .ש ,.בת האחת עשרה ,הביעה את רצונה ללמוד מוסיקה.
עזרנו לה לבחור כלי ומסלול לימודי ,והיום היא לומדת נבל בקונסרבטוריון למוסיקה בבאר שבע ,בזכות מלגה
שהעניקה לה העירייה ,וש .גם הצטרפה למקהלה של הקונסרבטוריון.
ילדים אחרים קיבלו מלגה אף הם ללימוד נגינה בכלים שונים וללימוד שירה .מתברר שהשאיפה למצוינות היא
מחלה מדבקת!
אנ ו נמצאים עדיין בתחילת יישום היוזמה ומחפשים מקורות מימון על מנת להרחיב את מעגל הילדים הנהנים
מחינוך מוסיקלי פורה ומענג .מטרתנו היא לתת את אותה הזדמנות למספר ילדים גדול יותר ,ככל שיתאפשר.
אנו גם מקווים שנוכל לשכפל את הצלחה זו בתחומים אחרים כגון מדע ,כתיבה ,ספורט וכדומה.
פיתוח היצירתיות ,משמעת עצמית  ,ביטוי עצמי ,מימוש הפוטנציאל הגלום של הילדים ,גאוות ההורים ,אלה
הם היעדים שקיווינו להשיג כשחשפנו את הילדים למוסיקה וכשעודדנו
אותם להוציא מעצמם את המיטב.
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