
  
  

   "תקווה בתי" רשת            
   בישראל בסיכון לילדים          
   

     בתי תקווה חדשים
  

שכונה בנובמבר פתחה נגבה את בית התקווה הראשון שלה בירושלים, בקריית מנחם,  13-ב
מוקדש  ראשית, מתחם בית ספרב מוקםהמהבית,  .הנזקקת לעזרה ולטיפוח דור העתיד שלה

    ילדים. 40יאן וברנאר פיקאר, והוא מיועד לקלוט להנצחת זכרם של מר
  

נגבה פועלת מול  .בהם שותפה אמי"תרשת אשר ספר ה יבתבזהו בית התקווה השני הפועל 
במטה יהודה לקראת הקמת בתי תקווה נוספים בבתי ספר של הרשת בירושלים, הנהלת אמי"ת  

  ובנגב.
  

  

  יםפעולות חדשות בחופשת הקיץ ובתחילת שנת הלימוד
  

 עיריית באר נגבה נתבקשה, ע"י  משרד הרווחה,  חרי הקייטנה שהופעלה בחודש יולי,א
תודות לכך, במשך כל החופש הגדול לא  בחודש אוגוסט.לארגן מחזור ב' שבע וקרן רש"י 

יש  מארוחות מזינות.ו תומגוונ הם נהנו מתכנית עשירה בפעילויות. הסתובבו הילדים ברחובות
  כת בית החייל בעיר.יאינטנסיבי לכל הילדים שנערך עבורם בברה החייהשקורס את לציין 

   

  בחודש יולי, התקיים יום פעילות שאורגן על ידי משטרת באר שבע, אשר הציגה את
   .ובלשים שירותיה השונים, ונתנה לילדים הזדמנות לשחק תפקיד של חוקרים

על פי תכנית ר ילדי נגבה פעילויות בעקבות הצלחת יום פעילות זה, תקיים המשטרה בקביעות עבו
  .והכרת החוק , בטיחות בדרכיםמיוחדת של חינוך לאזרחות טובה

  

  במסגרת מסע צעירים משכבת הגיל הבוגרת של הצופים היהודים בצרפת,  30קבוצה של
הם השתתפו בפעילויות של  פעילות בהתנדבות עם ילדי נגבה. ימי 4בישראל, תרמו והכשרה 

הידועה כך זכו הילדים להכיר את רוח הצופיות  ו עבורם יום צופים בסגנון צרפתי.הילדים, וארגנ
  .ולהרחיב אופקים בהכרת צעירים מן התפוצות

   

 עם נערים בסיכון, הזוכים לטיפולה של עמותת  מפגשילדי נגבה הודרכו באילוף כלבים ב
המגע בין נערים אלה, הממלאים תפקיד של מדריכים, הכלבים העזובים  ".אנוש"כלבים בשירות 
, וילדי נגבה ,יצר חוויה מרגשת ויחידה במינה, ויש כוונה חיים-עמותת צער בעלי שנאספו על ידי

  לחזור עליה במהלך השנה.
  

 אנשי צוות 10-ילדים ו 45בה השתתפו  א ביוני,בהמשך להצלחת "שבת ביחד" בסוסי, 
כונתם מש לעתים לתת לילדים הזדמנות לצאת על מנת   . זאתמהלך השנהביאורגנו  פגישות שבת

פגישות השבת  2-קלוד ומישל קדוש וקלוד וקלודין מאיר יקחו חלק ב .שונה ולחוות אווירת שבת
  הבאות.

  

 עבור ילדי נגבה שורת פעילויות יארגנו מכללת סמי שמעון בבאר שבע סטודנטים מ
  כימיה.הפיזיקה והורר אצלם התעניינות במדעי הטבע, מותאמות לגילם, כדי לע

  

  שותפויות חדשות
    

קרן אדמונד ספרא החליטה להצטרף למפעל של עמותת נגבה ולהשתתף במימון הבית על שם 
  ברנאר ומריאן פיקאר.

   

  מטרות חדשות
  

ם הילדים, והן בתחו להמודל של בתי התקווה איפשר להגיע לתוצאות מרשימות, הן מבחינת ההתפתחות האישית ש
  הישגים בלימודים.ה

על לאור תוצאות אלה, קשה לנו שלא להיענות לפניות של עיריות ובתי ספר, המבקשים מאתנו להרחיב את פעולתנו, 
  ילדים בסיכון. של  יותרמנת לטפח  מספר גדול 

  

השנים  5-חת חסותה בהחלטה אסטרטגית להגדיל משמעותית את מספר הילדים שנגבה תיקח ת קיבל הוועד המנהל
  הבאות.

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