
 

 

 

 

עד ההנהלה, הצוות הפדגוגי וכל ילדי בתי התקווה של נגבה ו
לחברי נגבה ולתורמי נגבה על תמיכתם הנאמנה  הודתרים קימו

בזמן מבצע צוק איתן. כל מסר שהתקבל חיזק את כולנו, כל 
תרומה שנשלחה אפשרה להוסיף עוד פעילות במקלטים, עוד טיול 

 מרענן למרכז ולצפון. 

ת ( ונשיאADFIתה של עמותת הצרפתים בישראל )בזכות נדיבו
, ארבעים וחמישה ילדים מבתי גב' דפנה פוזננסקי העמותה

התקווה בבאר שבע השתתפו ביום כיף באמצע חודש אוגוסט. הם 
כו לשכוח למשך כמה זבילו בפרק אטרקציות ענק בתל אביב ו

זעקות התכופות ואת שגרת חייהם אשעות את המקלטים, את ה
 .המלחיצה

 042-תחילת חודש ספטמבר, הילדים חזרו לבית הספר ויותר מב
שר המרכזים בבאר ים שבו לפעילויות של נגבה בארבעה עילד

 21עד  20המיועד לגילאי  מועדון התקווה בשבע ובירושלים. 
תיכון  עבר לפעול במתחםון בני נוער. המועד 01חברים השנה 

יב את מגוון דבר שיאפשר להרח אמי"ת טכנולוגי בבאר שבע
 פעילויות המועדון.

על פתיחת בית תקווה חדש בירושלים. לפני  אנו שמחים לבשר
ילדים בני  42קבלה נגבה לניהולה מועדון המשרת  מספר שבועות

ירושלים. מרכז הקהילתי לזרוס שבדרך חברון בופועל ב 20עד  8
במסגרת תכנית  פעמים בשבוע שלושפועל בשלב זה הבית 

 המשלבת לימודים וספורט. 

מרגש טקס נחנכו בת, דרומית לבאר שבע, אכפר אבו קרינב
 ת. את הטקסבפזורה הבדואי שלוש מועדוניות משולבות  במיוחד

כיבדו בנוכחותם מר מאיר כהן, שר הרווחה והשירותים 
, אזורית נווה מדברראש המועצה ההחברתיים, מר רחמים יונה 

אלעטאונה, מנהל מחלקת הרווחה במועצה, ועוד רבים מג'יד ד"ר 
. כמו כן השתתפו בטקס נציגי העמותות הבדואית הי הקהילכירבמ

 האגודה הישראלית לכפרי ילדים-SOSותת של נגבה ושל עמ
המועדוניות הן חלק מפרויקט  של  שותפות להפעלת הפרויקט.

ורית ל השנה במועצה האזחמש מועדוניות משולבות שהחלו לפעו
 ילדים. 57נווה מדבר ומשרתות 

לאחר שעות , במשך שש שעות בועחמישה ימים בש הן פועלות
שתי ארוחות במועדונית המשולבת   יםקבלמ . הילדיםבית הספר

שלל יעוץ אישי והוראה בסיוע מחשב, בלימודים, , עזרה חמות
 פעילויות חינוכיות, חברתיות ותרבותיות. 

כפרי ילדים, לתפעול -SOS-ם ונגבה אחראית לציוד של הבתי
מימון הפעילות השוטפת מגיעה מתקציב המועצה שלהם. 

  האזורית נווה מדבר.
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