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התוכניות של נגבה
בתי תקווה  :מסגרת ביתית ,מטפחת ואיכותית
בתי התקווה של נגבה מספקים מסגרת תומכת אחרי
שעות הלימודים עבור ילדים בגילאי 6-12במשך
חמישה ימים בשבוע .הילדים נהנים ממסגרת ביתית
באווירה משפחתית חמה ,המתבטאת במתן עזרה
צמודה ואישית בשיעורי הבית ,ובמידת הצורך הוראה
מתקנת על ידי אנשי מקצוע מנוסים ,חשיפה לתוכניות
העשרה ייחודיות מעבר לתכנים לימודיים .כמו כן מתקיימת פעילות למידה באמצעות
מחשבים כגון " 10אצבעות" תכנית תרגול וצמצום פערים במתמטיקה" ,גלים" של מט’’ח ועוד.
כל פעולות העמותה שמות דגש על הקניית ערכים ,הרחבת אופקים ,תרבות כללית ,זהות
יהודית ,גיבוש ומעורבות חברתית ,הליכות והרגלי חיים נכונים ,באמצעות יחס חיובי
ונעים .הצוות מודרך להוות דוגמא אישית ומודל חיובי לחיקוי ,וכך ניתנת הזדמנות לילדים
לעצב באופן טבעי את התנהגותם ועתידם.
מועדון תקווה לבוגרים
לאחר שש שנות פעילות מוצלחות במועדונית ,הנהלת נגבה
נוכחה לדעת שאין מסגרת המשך עבור ילדי בתי התקווה .זאת
דווקא בגיל בו רמת הסיכון עולה והרחוב מפתה יותר וטומן
סכנות רבות .וכך נוצר מועדון הנוער הראשון .מטרת המועדון
הינה להיות מסגרת משלימה ותומכת לאחר שעות בית הספר
לגילאי .13 – 18
בפועל ,מקבלים בני הנוער הרבה יותר  :עזרה בשיעורי בית,
ארוחה חמה ,תמיכה רגשית ,מגוון רחב של פעילויות חברתיות
המותאמות לצרכי בני הנוער והשמות דגש על גיבוש חברתי ,ערכים
והקניית ידע בשיטות בלתי פורמליות  .בנוסף ,נהנים בני הנוער
ממגוון רחב של חוגים כגון  :חוג דרמה ,סיורי אופניים מודרכים ,חוג
כדורגל ,חוג טיפוח ויופי ,חוג ספרות ,חוג נגרות ,פעילות כושר ועוד.
נגבה הדרכה
כ 8,000-ילדים חיים בפנימיות של משרד הרווחה .אלפי ילדים נוספים חיים בכפרי נוער,
והם ברובם ילדי משרד הרווחה .הם מגיעים לפנימיות עם בעיות מורכבות .המסגרת החוץ-
ביתית צריכה לסייע להם להשתלב בחברה ולבנות חיים עצמאים .כיום ,מסגרות רבות של
טיפול פנימייתי פועלות ברמה מקצועית נמוכה והילדים אינם זוכים לסיכוי הראוי לשיקום
ולחיים טובים יותר מאלה שחוו בביתם.
נגבה הדרכה בתאום עם משרד הרווחה ,נותנת הדרכה לצוותים של פנימיות וכפרי נוער
לילדים בסיכון .אנו מאמינים שהתחום הפשוט ,המהיר והיעיל ביותר בו אפשר לבצע שינוי
שישפר את מצבם של הילדים הוא שיפור התפקוד המקצועי של הצוותים המטפלים.
ההדרכה בכל פנימייה נמשכת שנתיים .לאחר מכן הפנימייה אמורה להתנהל באופן מקצועי
ועצמאי בעזרת צוות הפנימיה.

פעילויות הורים וילדים
המטרה היא להביא את ההורה לקחת חלק
בשגרת יומו של הילד ,תוך יצירת חוויות
משותפות ,למידה ,העשרה ויצירת דיאלוג
משפחתי.
הילדים אסירי תודה על ההזדמנות ליהנות מזמן
איכות יקר עם הוריהם .בתוך כך ,צוות המועדונית מקבל הזדמנות לבחון את
האינטראקציה בין הילד והוריו באווירה נינוחה .התוכנית תורמת גם לחיזוק הקשר בין
ההורה לצוות המדריכים ומביאה את ההורה לשיתוף ומעורבות.
הדרכת הורים
עמותת נגבה מבינה שעל מנת לתת עזרה אמיתית לילד ,אין להסתפק במסגרת
המועדונית .מתוך הכרה בתפקיד המרכזי שיש להורים בחיי הילד ,מקיימת עמותת נגבה
סדנאות להדרכת הורים ,על מנת לסייע להתמודד עם האתגרים הרבים הכרוכים בגידול
ילד.
קרן תקווה
את קרן התקווה הקימה עמותת נגבה במטרה לתת סיוע למשפחות במצבי חרום.
פעמים רבות אין למשפחות יכולות לממן צרכים חשובים ובסיסיים כגון :משקפי ראיה,
תיקון מקרר שהתקלקל ,מימון טיפול בבעיות בריאותיות שונות ,עריכת אבחונים
דידקטיים וכו'.
קייטנות
קייטנת הקיץ פועלת במהלך חודש יולי ומספקת
מגוון פעילויות :ימי בריכה ,טיולים ופארקי שעשועים.
הקייטנה מונעת שוטטות הילדים ברחובות ,יוצקת
תוכן משמעותי לחודשי הפנאי הארוכים ,מעשירה
ומרחיבה אופקים ומספקת ארוחות סדירות כל יום,
בוקר וצהרים.

עמותת נגבה נוסדה בשנת  2006מתוך הרצון ותחושת המחויבות של
המייסדים ,קלוד מאיר ז"ל וקלוד קדוש יבל"א לתרום את חלקם ליצירת עתיד טוב יותר
במדינת ישראל.
המייסדים האמינו כי הדרך הטובה ביותר לתרום היא לסייע לאוכלוסיות מוחלשות
בחברה ובעיקר לאלה הזקוקים לעזרה יותר מכל -ילדים בסיכוי .ילדים אלה בעלי חסכים
ניכרים וזקוקים לקשר אישי קרוב עם דמויות קבועות ולדוגמה של חיי משפחה תקינים.
ילדים להורים המתקשים לספק את מלוא צרכיהם .על מנת להבטיח את ביטחונם,
נשלחים ילדים אלה למסגרות תומכות בעלות אופי קבוצתי ,לאחר שעות הלימודים.
עמותת נגבה הקימה רשת בתי תקווה  :מועדוניות בבאר שבע ובירושלים לילדים בסיכוי
בגילאי  ,6-12שמטרתן לסייע להם בהתפתחות נורמטיבית ולתת להם כלים לפרוץ את
מעגל המצוקה ,לגדול ולהיות מבוגרים משכילים התורמים לעצמם ולחברה.
להשגת מטרה זו ,פועל בכל מועדונית צוות מקצועי הכולל :עובד סוציאלי ,רכזים,
מדריכות ומתנדבים .הרכזים הם לרוב בעלי תואר ראשון בתחומים של חינוך וחברה
ובעלי ניסיון קודם בעבודה עם ילדים.
בין תפקידי העו"ס :מדריך את צוות המועדונית אחת לשבוע ,מאתר ומגייס ילדים
למועדונית ,בקשר עם העו"סים של המשפחות ,מוציא דו"חות אודות הילדים ,משתתף
בועדות תכנון וטיפול בלשכות הרווחה ,קשר פרטני עם הילדים ,מקיים סדנאות
ופעילויות הורים וילדים וכד'.
הצוות כולו מקבל ליווי והדרכה שוטפים אחת לשבוע ע"י העו"ס ומשתתף באופן קבוע
בתוכניות של העשרה והכשרה לעבודה עם ילדים בסיכוי.
עמותת נגבה – יוני 2017

עמותת "נגבה" בשיתוף עם רשויות מקומיות עושה כל שביכולתה על מנת לספק תמיכה,
כלים והזדמנות לעתיד טוב יותר לילדים ,למשפחותיהם ולחברה כולה.

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודה.

רוצים להתעדכן ולדעת יותר על הפעילויות שלנו  :חפשו אותנו בפייסבוק או בטוויטר.

