
 

 

  ורס עזרה ראשונה לכל אנשי צוות נגבהק

אנשי הצוות החינוכי של נגבה משתתפים לאורך כל השנה בהכשרות שונות במטרה לעזור להם 
לפתח פעילויות איכותיות יותר לילדים. הצוות גם מוכן לטפל בהם במקרה חירום בזכות קורס עזרה 

ידי משרד החינוך.קורס זה לא רק  -שעות ומוכר על 44הקורס אורך . ראשונה אותו הם מקבלים
 מאפשר לצוות של נגבה לטפל במכות קטנות ובכוויות קלות, אלא גם לדעת מה לעשות מצבים 

 .חמורים יותר או אפילו קטלניים

זה חיוני שהצוותים שלנו יכולים להגיב בצורה נכונה לכל סוגי " 
חינוכי ד ", אמר אייל פרץ, רכז אירועים ובעיות רפואיות במיוח
שנה אנו משלבים בנות  "בכל .ואחראי משאבי אנוש בנגבה

שירות ומדריכים חדשים רבים שנמצאים בקשר קבוע עם 
הילדים. הם חייבים להיות מוכנים לכל האפשרויות, כיוון שהם 

 . "אלו שהנמצאים בקו החזית במקרה חירום
 

  ילדיםההמוסיקה ככלי לקידום התפתחותם של 

בכל מקום  המצאתההמוסיקה מקיפה אותנו בחיי היומיום , בחנויות, בטלוויזיה ואף בטיולים. אבל 
 .מסתירה את הפוטנציאל העצום שלה ככלי לקידום ההתפתחות של ילדים ונוער בסיכון

של באר שבע במטרה לפתח את חשיבות  נגבה השיקה לאחרונה פרויקט בשיתוף עם הסינפונייטה
, 9עד  6המוסיקה בקרב ילדים. לפיכך, חמישים ילדים, מגילים 

ישתתפו לאורך כל השנה במספר סדנאות שיועברו על ידי נגני 
הסינפונייטה, וכן ישתתפו בחמישה קונצרטים במשכן 

כך, בתחילת החודש נובמבר,  .לאומנויות הבמה בבאר שבע
כולם בבגדים הכי יפים שלהם, השתתפו  ילדי נגבה, לבושים

בקונצרט הראשון של הסדרה, שהיה גם הראשון בחייהם. 
בתום הקונצרט הילדים הלכו הביתה שמחים מאוד ועם ניצוץ 

 .בעיניים

, "מוסיקה עוזרת לי להירגע כשאני עושה 8אני אוהב את הסדנאות האלו והמוסיקה", אמר יונתן בן "
רכז במה שאני עושה." אביאל חברו הוסיף: "מה שאני אוהב במיוחד זה את שיעורי הבית שלי, ולהת

 ."כינור וחצוצרה. המוסיקה גרמת לי להרגיש טוב יותר , הייתי מאוד רוצה ללמוד לנגן בכלי נגינה
מחקרים שונים מצביעים על כך שלמידת מוסיקה מקדמת הערכה עצמית והתפתחות רגשית ואף 

. דרך המוסיקה בכלל, ועם הפרויקט החדש בפרט, יש לעמותת עוזרת להתמודד עם מצבי מצוקה
 .נגבה כלי נוסף בו ניתן להשתמש כדי לעזור לילדים של בתי התקווה לגדול יותר טוב ולהתקדם

 

 סדנת הרכבה והתקנת מחשבים במועדון נוער "איתן"

של  מנהל המחשוב(, 15-17כשהגיע הזמן לחדש את המחשבים במועדון התקווה "איתן" )נערים בני 
סדנת הרכבה והתקנת   נגבה, ארי ברמי, החליט שבמקום לקנות מחשבים מוכנים, הוא יארגן

 שיהיו ממעוניינים בחוויה.  לנערים מחשבים
לאחר שלב הרכבת חלקי המחשב השונים, המשיכו הנערים 
בהתקנת התוכנות. בני הנוער שהשתתפו בסדנה מאוד 

כי "בבית הספר אנחנו , הסביר 15התלהבו ממנה. אביב, 
את מדברים על כל זה אבל כשאנחנו מרכיבים בידינו ומפעילים 

הוסיף "אני מקווה אנטולי המחשב זה הכי מדהים." וחברו, 
שארי יסמוך עלינו בעתיד כדי להרכיב ולשמור איתו על 

 טק?-תחילת קריירה בהיי .המחשבים של הקבוצות האחרות"
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