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השנה התחילה עם הפעילויות ,הטיולים ו ...החלומות שלה !

יום כיף באשדוד

פעילויות אימהות ונערות

טיולים לקראת חופשת סוכות

פרויקט "חלומות -גילוי קריירה" של נגבה:
אם אתה שואף למשהו ,תוכל לעשות אותו!
כולנו חולמים על העתיד .חלק מרצונותינו הם יוצאי דופן  -למשל ,לזכות במדליית הזהב באולימפיאדה ,או לעבוד בנאס"א...
אחרים נמצאים בהישג יד ,ולמרות זאת אנחנו לא עושים כלום כדי להגשים אותם חלומות מפחד של כישלון .אילו רק היה
מישהו שיעודד אותנו להגשים את שאיפותינו ,חיינו היו נראים שונים היום.
ההכרה של נגבה בכוח החלומות עומדת ביסודה של יוזמה חדשה :פרויקט "חלומות – גילוי קריירה" שואף לעזור לילדי
נגבה להגדיר את מה שירצו לעשות כשיהיו מבוגרים ,להעמיק את העניין והידע שלהם במקצוע החלום שלהם ,ולספק להם
ניסיון מעשי כדי להעמיק בחקר התחום שבחרו.
הצעד הראשון מתחיל בשיחה אישית בין כל ילד  -מכיתה ד' ומעלה  -ואיש צוות של נגבה .במהלך השיחה הם מנסים לגלות
מה הם החלומות של הילד לגבי המקצוע שירצה לבחור .אם אין לו כיוון מיוחד ,איש הצוות של נגבה פורס בפניו רשימה
ארוכה של אפשרויות .הילד גם ממלא שאלון ,באמצעותו ניתן ללמוד מהם הכישורים האישיים ותחומי העניין שלו .ברגע
שנקבע כיוון ,נערכת פגישה עם איש מקצוע מהתחום הרצוי .הילד מגיע מוכן עם רשימת שאלות וזוכה להצצה אל העולם
של אותה עבודה "חלומית" .לאחר מכן ,הילד וחבר צוות נגבה נפגשים כדי לסכם את המפגש המקצועי ,ולבנות תכנית
פעולה באם הילד מעוניין להתקדם במימוש חלומו.
"תמיד רציתי לעבוד במחשבים" ,אומר אליאור ,בן  .10אליאור נפגש עם דודי רם פלד,
מהנדס תוכנה בחברת dbMotionבבאר שבע ,המספקת תכנה מקוונת של תיקים
רפואיים" .שאלתי את דודי שאלות כמו איך לפתח אפליקציה וכיצד למכור אפליקציות ב-
Google Play. .דבר אחד שלמדתי הוא שאני צריך לשפר מאד את האנגלית שלי כדי
להתקדם בתחום המחשבים " .למזלו הטוב של אליאור ,מרכז הלמידה של נגבה כולל
לימודי אנגלית ,ואפילו הוראה מתקנת לאלה הזקוקים לה.
"אני אוהבת לצייר דברים" ,אמרה מטר ,בת  ,11שחולמת לעבוד באיורים או באנימציה" .נגבה סידרה לי פגישה עם
אנימטורית בשם אנה ,זה היה מאוד מעניין .אנה הסכימה לתת לי שיעורים פרטיים באנימציה כדי שאוכל לשפר את היכולות
שלי וללמוד יותר על הנושא".
המסר שמקבל הילד באמצעות מפגשים אלה הוא שצריך וחשוב לחלום ,ולבחון איך ניתן להגשים את החלום .וגם אם החלום
לא יתגשם בסופו של דבר ,עצם התהליך תורם תרומה נכבדה לביטחון העצמי וההערכה העצמית של הילד .
בנגבה ,לחלום זה עולם ומלואו.
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