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 כחנו כבר מהחופש הגדול...ש

משחק "חפש את  –פעילויות מגוונות  גדושלאחר חודש ספטמבר 

ה של נגבה חזרו ובתי התקו –ה, חוף ים, טיולים... כברי המטמון",

 למסלולם הסדיר. 

לאחר כל יום לימודים מגיעים הילדים לבתי התקווה. המשך היום מתחלק 

עבודה לשיעורים פרטיים ולשיעורי בית, ל שמוקד החלק הראשוןלשניים. 

יועד החלק השני של היום מללימוד מתמטיקה.  ת מחשבתוכנעל עצמאית 

אומנות, מדע, תרבות וספורט. בסוף  –לפעילויות של פנאי והעשרה כולו 

בחדר האוכל לארוחת ערב חמה ם הילדים ומדריכיהמתכנסים היום 

שבעים למשפחתם ם הביתה הילדי, וכך, בסוף היום, חוזרים וחביבה

 ושבעי רצון!

 

 

הייתה  נגבהה מצלעאחת המטרות שסימנה קראת השנה החדשה, ל

ודד עם המתקשים במיוחד להתמם ילדיעזור לל המאמצילהגביר את 

החומר הלימודי. מתברר שמסיבות שונות, מספר ילדים אינם מצליחים 

כה  יםמחסוממצב זה גורם ל לרכוש את יסודות הקריאה והכתיבה.

 התלמידיםשלמרות חריצותם ורצונם הטוב, אחרים בתחומים משמעותיים 

לימודית ראויה. הם עלולים  הולרכוש אסטרטגיאינם מסוגלים להתקדם 

להתייאש, לאבד את אמונתם ביכולות שלהם ולהצטייר כתלמידים כושלים 

 בעיני חבריהם ומוריהם. 

הוראה ושק פרויקט ה, הבאחד התורמים הנאמנים של נגבזכות נדיבות 

, המתמחה . בשיתוף עם עמותת ניצןהוחדש בקרב בתי התקומתקנת 

, הילדים עברו אבחונים חמורים בתמיכה בילדים בעלי קשיי למידה

ה ביותר לכל ילד וילד. המתאימ ה הפדגוגיתלבחור בשיט יםפשרהמא

מתנהלים בשיתוף פעולה הדוק עם מורי  והרצת הפרויקטהאבחונים 

 הילדים.

 

 שלושה מוקדים:ללק תחמ "הוראה מתקנת"הפרויקט 

עובד " )כיתות ג' וד'(: מורה מומחה לרוי-'ק לויז'קלין וז" ולבית "פרנק לויילדים השייכים לבית " 7עבור  -

 באופן פרטני עם כל ילד פעמים בשבוע על יסודות הקריאה והכתיבה. 

ה: בתיאום עם תי הספר הצמודים לבתי התקוו" הלומדים בבסימון והנרי שילי" ובית "החסידותלילדי בית " -

השיעורים הפרטניים יינתנו בבית הספר עצמו, בשעות הלימודים. , פדגוגיצוות הההנהלת בתי הספר ו

את  ימסרוהפרויקט יתחיל ברגע שמחלקת החינוך של עירית באר שבע והמפקח מטעם משרד החינוך 

 . אישורם הסופי

": מורים יעבירו שיעורים פרטיים באנגלית ובמתמטיקה ן סמואלהלן ונתעבור המתבגרים של מועדן " -

 . במקצועות אלה מספר פעמים בשבוע לתלמידי כיתות ז' עד י' המתקשים במיוחד

 

 חלים לכל ילדי נגבה שנת שגשוג, התקדמות והתפתחות אישית!אאנו מ
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 חיוך החודש
 10אברהם, בן 

 בת "סימון והנרי שילי"
 באר שבע


