
 שירותים לגיל הרך בעיר באר שבע
עיריית באר שבע דואגת לכל התושבים שלה, קטנטנים ומבוגרים כאחד, ולכן מספקת מגוון שירותים רחב לגיל 

הרך, לרווחת התינוקות והוריהם. בין מגוון השירותים תמצאו שירותי משפחתונים לקטנטנים, מרכך לגיל הרך, 

להורים, מעונות יום ועוד. בנוסף, במרכז תמצאו מרכזייה פדגוגית בה ניתן לעבור שלל תכניות חינוכיות, פעילויות 

 .מגוון קורסים והשתלמויות לאנשי מקצוע בגיל הרך

 

 מסגרות חינוכיות

 

 משפחתונים לגיל הרך .א
טיפוליות, המיועדות לקבוצות של עד חמישה -המשפחתונים של עיריית באר שבע הינם מסגרות יומיות חינוכיות

ים בגילאי חצי שנה עד שלוש שנים. הטיפול בפעוטות בקבוצה קטנה עונה על הצרכים ההתפתחותיים בגיל ילד

 57  שבע פועלים-הרך וכולל התייחסות חמה אישית ורגישה לכל ילד בהתאם לצרכיו ורמת התפתחותו. בעיר באר

, משחקים ומגוון פעילויות משפחתונים בכל רחבי העיר, הפועלים בביתם הפרטיים של המטפלת וכוללים ציוד

ארוחות )בוקר, צהריים, מנחה( כאשר כל הארוחות מורכבות  3לילדים בגיל הרך. המטפלת מספקת לילדים 

 .מאבות מזון על פי תפריט משרד הבריאות

 צוות המשפחתונים

עיריית מטפלת המשפחתון היא בעלת תעודה של מטפלת מוסמכת והמשפחתון עצמו פועל בפיקוח והדרכה של 

שבע. צוות רכזות המשפחתונים המפקחות על המסגרות מתמחות בחינוך בגיל הרך ובהפעלת מסגרות לילדים -באר

סבסוד ע"י משרד הכלכלה.  -ידי משרד הכלכלה ושכר הלימוד בה מדורג לזכאים  -צעירים. מסגרת זו מוכרת על 

. לצורך הרישום למשפחתונים יש 12222-969* או 2969לבירור דרגות זכאות חייגו למוקד המידע במספר 

 .שקלים ובתעודת זהות 292להצטייד בדמי רישום על סך 

שבע ביחידה למשפחתונים השוכנת במתחם יעלים, רחוב זלמן -הרישום למשפחתונים מתקיים בעיריית באר

השעות  ובימי ג' בין 08:30-12:00ד' בין השעות  –, באר שבע. שעות קבלת הקהל הן בימי ב' 10שניאור 

16:00-18:00 

 יצירת קשר ושעות פעילות

 08-6840350 ,08-6840347/8/9 :טלפון

 : mishpachtonim@br7.org.ilמייל-אי

 

 מעונות יום .ב
יחים את מעונות היום מהווים מסגרת חינוכית טיפולית לילדים מגיל חצי שנה עד שלוש. התנאים במעון מבט

התפתחותו התקינה והבריאה של הפעוט, ומהווים מסגרת קבועה ויציבה בה מקבל הילד ארוחות, סידורי היגיינה 

 .וניקיון

הילדים במעון משובצים לקבוצות על פי גילם, כאשר לכל קבוצה הצוות המטפל שלה. אגף הרווחה מקיים קשר 

 .אמצעות עו"ס המשפחהשוטף עם הנהלת המעון בכל הנוגע לילדים המשובצים, ב

 .רישום למעונות היום מתבצע על ידי פנייה ישירה למעון היום

mailto:mishpachtonim@br7.org.il


  שבע תשע"ו )ע"פ ארגון מפעיל(-באר -להלן פריסת מעונות היום 

  מעונות יום בהפעלת נעמ"ת .1

  ללוש קטי :נעמ"ת רכזת

  ב"ש 84105, מיקוד 627נעמת מרחב הנגב ת.ד:  :כתובת

 Ednasade@gmail.com עדנה שדה :מפקחת חינוכית

 מעונות יום בהפעלת ויצ"ו .2

   Galiabakshi@walla.com גליה בקשי :מפקחת ויצו

 באר שבע 5המרכז לגיל הרך אליהו הנביא  :כתובת

 מעונות יום בהפעלת אמונה .3

   Idith@emuna.co.ilביטוןעידית  :מפקחת

  הר נוף, ירושלים 24ברנד  :כתובת

 מעונות יום בהפעלת נאות מרגלית .4

 רחל אטדגי :ארצית מפקחת נאות מרגלית

   עליזה גבאי :גבעת שאול ירושלים מפקחת אוצר החיים 34313כנפי נשרים ת.ד:  :כתובת

                                                                                          אשקלון 15גדעון רח'  :כתובת

 מעונות יום בהפעלת חב"ד .5

  ציפי שפירא :מפקחת

 מס' כיתות שם מנהלת טלפון רחוב שכונה שם המעון

מעון ילדי 

 מנחם

רונאל  נווה זאב

31 

6441159 

  

 3 עטייה חנה

  

 מעונות יום בהפעלת בית מוריה .6

 ב"ש 4586ציון חדד כתובת: בית מוריה ת.ד:  :רכז

  Hagit@bmoriah.org.il חגית מלק: מפקחת

 מעונות יום בהפעלת מרכז תורה וחסד .7

  

 מס' כיתות שם מנהלת טלפון רחוב שכונה שם המעון

 6270048 20נגבה  עתיקהעיר  מעון ניצני אור

  

 3      נעמי ממן
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 מעונות יום בהפעלת מצדיקי הרבים .8

  

 מס' כיתות שם מנהלת טלפון רחוב שכונה שם המעון

ארגון מצדיקי 

 הרבים

ת.ד:  7ורבורג  שכונה א'

1207 

דוד כהן, יעל     6232180

 פינקר.

4 

 

                                                                  !שימו לב: אין מיגון במבנה

  

 מעונות יום בהפעלת אהבת שלום .9

   Hhanysp@gmail.comחני :מפקחת

 

 מס' כיתות שם מנהלת טלפון רחוב שכונה שם המעון

 3 סימה כארדי   20  משה שרת שכונה י"א מעון ילדי שלום

                                               

 Shavubanim@gmail.com  תמר ליכט: מנהלת

 מס' כיתות שם מנהלת טלפון רחוב שכונה שם המעון

מעון שבו 

בנים)ללא סמל 

 מעון(

מבצע עובדה פינת  שכונה י"א

 14203שאול ת.ד:

6100550 

6442986 

 6414697פקס 

 1  תמר ליכט

 

 מ"ר 15ממ"ד  -מיגון 

 מעונות יום בהפעלת כיוונים .11

 מירי שי :מפקחת

 מס' כיתות שם מנהלת טלפון רחוב שכונה שם המעון

 3 כרמית מצליח  25דוד ראובני  מנחםנווה  עולם הילד

 3 אופירה סרור 08-6226910 32פיירברג  נווה זאב גן ילדים

 08-6237525 6רש"ל  רמות רש"ל

 08-6481316פקס 

 3 נינה פריקופץ

  

mailto:Hhanysp@gmail.com
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 צהרונים .ג
 .מסגרות יול"א )יום לימודים ארוך( מציעות להורים העובדים פתרון איכותי ומקצועי עבור ילדיהם

יום הלימודים ועד לסיום יום העבודה של ההורים, הילדים מבלים במסגרת מוכרת וקבועה, המספקת עם סיום 

להם ביטחון חברתי וגיאוגרפי, תכנית ערכית וחינוכית. הצהרון הוא פעילות המשכית לתכנית הלימודים של משרד 

  .החינוך

-08וקד רישום בפקס: יש למלא כתב התחייבות ולהעביר למ להרשמה לצהרונים – רישום טלפוני .1

 Tel@kivunim7.co.il :או במייל 6290064

בהתאם  – העיר העתיקה 56ניתן להגיע למוקד הרישום ושרות הלקוחות )הדסה  – רישום פרונטלי .2

 .והסדרת התשלום שנתי במעמד הרישום יש לחתום על טופס כתב התחייבות (לשעות הפעילות

שימו לב! ללא נתינת אמצעי תשלום, הרישום אינו בוצע במלואו וכך לא ניתן להבטיח את מקומו 

 .של ילדכם במסגרת

 :התקשרותדרכי 

  Tel@kivunim7.co.ilדואר אלקטרוני •

 08-6290069טלפון  •

 08-6290064פקס  •

 

 

 רישום לגני ילדים .ד

שבע, מערכת החינוך מקפידה -בהתאמה לחזון העיר באר .הינו על פי אזורי רישום הרישום למוסדות החינוך בעיר

כחלק ממדיניות  .עבור תלמידי אזור הרישום ותושבי העיר בלבד ,על רצף חינוכי מגן הטרום ועד התיכון לשמור

ילדי גני טרום משויכים לגני החובה, גני החובה משויכים לבית ספר יסודי והאחרונים משויכים   -הרצף

  .לתיכוניים

   . שיקולי המערכתתלמידים שאינם מאזור הרישום ישובצו על פי אזור רישום ובכפוף ל

  

 ליצירת קשר ופרטים נוספים:

 שעות מענה טלפוני דוא"ל פקס טלפון

172-2715161 18-6463717 h@br7.org.il-rishum 
 18:11עד  18:11ימים א' עד ה' בין השעות 

 12:11עד  18:11ימי ו' בין השעות 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://kivunim7.co.il/department/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/
http://kivunim7.co.il/department/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/
http://kivunim7.co.il/department/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/
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 שירותי טיפול בקהילה

 

 המכון להתפתחות הילד .א
 ד"ר חגית פלוסר :מנהלת המכון

המכון להתפתחות הילד ע"ש זוסמן הוא המרכז העיקרי בנגב המאבחן, מטפל ועוקב אחר ילדים עם בעיות 

ם בעיות התפתחות מהלידה ועד גיל שש שנים )סומטיים עד התפתחותיות. במכון ניתנים שירותים ומענה לילדים ע

 גיל תשע שנים(

 .הילדים מופנים למכון ממרפאות הקהילה, מטיפות החלב, ממחלקות הילדים וממחלקות היילודים והפגים

 :מזכירות  -יצירת קשר

  08-6364097 :פקס  08-6400293 ,08-6403720

 16:00 -8:00 :ה' בשעות-בימים א' -  שעות פעילות

  ,בבניין התפתחות הילד, קומת קרקע - מיקום

 ירוק - 4באזור  42 בניין :במפה .כניסה מכוון חדר מיון ילדים

 גורמים חיצונייםמרפאות נוספות המתקיימות במכון בשיתוף 

 מחלקת יילודים ופגים מרפאה לפגים בסיכון גבוה בשיתוף רופאים מצוות 

 מרפאה להתאמת אבזור וסדים 

 שיתוף של רופאי המכון עם אורתופדיה, נוירוכירורגיה, פסיכיאטריה של הילד –ות מרפאות רב מקצועי. 

 

 מסגרות נוספות במכון ב.

 שני גנים שיקומיים .1
המכון להתפתחות הילד, בשיתוף משרד החינוך ועיריית  באר־שבע  מפעיל שני גנים שיקומיים. בכל גן גננת 

ה ילדים בעלי צרכים מיוחדים, המקבלים את כל הטיפולים מוסמכת בחינוך מיוחד וסייעות ומשולבים בו שמונ

ידי צוותים פארה רפואיים )פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, פסיכולוגיה ועבודה -השיקומיים על

 סוציאלית(

 מועדונית שיקומית .2
ספר רגיל . הילדים מיועד לילדים הסובלים משיתוק מוחין ומבעיות מוטוריות משמעותיות הלומדים במסגרת בית 

רפואיים, מעקבים -מטופלים פעמיים בשבוע, אחרי שעות הלימודים ומקבלים במכון טיפולים שיקומיים פרה

רפואיים, העשרה במוזיקה, חוגי ג'ודו וספורט, מחשבים, טיפול בקבוצות ועזרה בנושאי למידה ושעורי בית. 

עמותת איל"ן והמרכז הרפואי סורוקה ובהשתתפות התכנית מופעלת במימון של משרד הרווחה, משרד החינוך, 

צוות המכון השיקומי של המכון להתפתחות הילד בסורוקה, צוותי חינוך, סטודנטים במסגרת פר"ח ומתנדבים 

 .רבים

 

 

 

https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/our-specialists/Pages/flusser-h.aspx
https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/our-specialists/Pages/flusser-h.aspx
https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/about/Documents/Map/index.aspx
https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/about/Documents/Map/index.aspx
https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/med-units/pediatrics-division/Pages/neonatology.aspx


 משרד הבריאות-רשימת מכונים מוכרים להתפתחות הילד באזור הדרום ג.

 

 

 כתובת שם המכון
מנהל/ת 

 המכון
 קופת חולים טלפון

 תחנה לאבחון ושיקום

 באר שבע הילד

ת.ד.  2הצדיק מירושלים 

,באר שבע4600  

דר' 

מרינה 

 נורסי

 :טל

08-6401704 

 :פקס

08-6401771 

  

 משרד הבריאות

המכון להתפתחות 

  הילד

 מרכז רפואי סורוקה

 ,מרכז רפואי סורוקה

,באר שבע151ת.ד.   

84104 

פרופ' 

אהרון 

 גליל

 :טל

08-6400293 

08-6400427 

 :פקס

08-6403264 

שירותי בריאות 

 כללית

 המכון להתפתחות הילד

-מכבי שירותי בריאות

 באר שבע

, באר שבע4רח' התקווה   
ד"ר חן 

 שטיירמן

 :טל

08-6267255 

08-6267256 

 :פקס

08-6267265 

  

מכבי שירותי 

 בריאות

 

 

 

 היחידה לפסיכיאטריה לגיל הרך -מחלקה לפסיכיאטריה  .ה
 לפסיכיאטריה לגיל הרך: ד"ר גל מאירי, פסיכיאטר ילדים ונוערמנהל היחידה 

צוות היחידה לגיל הרך של המחלקה לפסיכיאטריה, מעניק שירותי אבחון, יעוץ, טיפול ומעקב לילדים שגילם שש 

בכל מגוון הפסיכופתולוגיות ,  בבעיות אינטראקציה בין ההורה לתינוק,  בהפרעות רגשיות  .שנים או פחות

 . אטריותופסיכי

 08-6382145פקס     08-6244306טלפון    - יצירת קשר

 somr37@clalit.org.ilדוא"ל 

  13:00 -8:00 ה' בשעות:-בימים א'   -שעות פעילות

 כחול - 6באזור  66במפה: בניין   הכניסה סמוכה לבניין יולדות, בקומת קרקע. -מיקום

 

 

 

 

 



 חינוכי עיריית ב"ש-שרות פסיכולוגי

 שכ' י"א באר שבע 1שאול אביגור :כתובת

tel:08-6419239 

ניתן לקבל שרות בתחומים טיפול בחרדות, טיפול במצבי משבר טיפול במצבי טראומה. השירות ניתן באופן אישי 

ומקצועי. ניתן לקבל שירותים בנושא טיפול ממוקד, טיפול בדרמה, טיפול באובדן, טיפול בהתמכרויות או כל 

שרדנו מתמחה בטיפול בחוות דעת משפטית, חוות דעת פסיכולוגית, טיפול בפוסט טראומה נושא אחר. בנוסף, מ

 .וחוות דעת פסיכולוגית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המרכז לגיל הרך

ייעודו של המרכז לגיל הרך בבאר שבע הוא לשפר ולקדם את ההתפתחות הכללית של הילד כפרט, כבן משפחה 

, ולפתח בצורה 6להעניק שירותים במטרה לסייע לילדים מהולדתם ועד גיל וכבן קהילה. מתפקידו של המרכז 

הטובה ביותר את כישוריהם הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים. אנו במרכז לגיל הרך רואים בתא המשפחתי את 

הבסיס להתפתחות הילד, על כן המרכז משקיע משאבים בפיתוח תכניות חינוכיות ותוכניות מניעה והתערבות 

  .וקדמת לפעוטות, לילדים ולמשפחותיהםמ

 במרכז פועלות מספר תכניות לגיל הרך

 תכנית הדרכה דו שנתית להורים לפעוטות בני שנה עד  -הדרכה בטיפוח פעוטות   - תכנית הט"ף

שלוש. התוכנית מופעלת במסגרת ביתית וקבוצתית ומתמקדת במתן כלים לשיפור וקידום התפתחות 

הילד תוך מתן דגש על הקשר ויחסי הגומלין בין ההורה לילד. התוכנית מופעלת  רגשית וקוגניטיבית של

 .במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער ובשיתוף עם עיריית באר שבע ומשרד החינוך

 הכנת הילד לקראת מערכת החינוך באמצעות הוריו. תכנית הדרכה דו שנתית  - תכנית האתג"ר

שנים .מטרות התוכנית לקדם מוכנות של הילדים לקראת כניסתם  להורים וילדים בני שלוש עד חמש

למערכת החינוך הפורמאלית גן או בית ספר. שתי התוכניות הן מבית היוצר של המכון לחקר הטיפוח 

 .בחינוך , האוניברסיטה העברית בירושלים

 הנחייה של מרפאה בעיסוק וגננת מוסמכת המסייעות לילד להתכונן  - מוכנות לכיתה א 

 .רגשית, מנטלית ופיזית לתחילת הלימודים. התוכנית מתחילה אחרי חג הפסח

 

 תכניות תרבות ופנאי בגיל הרך

 הורות לראשונה- 

 פעילות המתקיימת בקבוצות קטנות עם מדריכים מוסמכים לגיל הרך - חוגי העשרה לקטנטנים. 

 ופעילות בתנועה בחדר הסנסובכל יום א' שעת סיפור, סדנה פעילה להורים וילדים  - ראשון שמח-

 .מוטורי, אין צורך להירשם מראש

 מוטורי בליווי מדריכה חינוכית-ימי א' וב' בשעות הבוקר, פעילות לקטנטנים בחדר הסנסו - בוקר מחבק. 

 16:00מוטורי בליווי מדריכה חינוכית, בין -פעילות לקטנטנים בחדר הסנסו - שני ושלישי מחבק-

19:00. 

 אורי כדורי, תנועה וספורט - צרכים מיוחדים חוגים לילדים עם 

 מתקיימת בשבועות, בפורים ובקיץ - פעילויות משותפות להורים וילדים 

 מתקיים אחת לשנה בחסות חברת "מטרנה - הפנינג תינוקות"  

 פעילויות להורים

 10:00ה' בשעות -. הקו עובד בימים א'ויצו-קו ייעוץ להורים לילדים בגיל הרך - קול להורה-

 6968, טלפון: *20:00-22:30  13:00

 טיפול להורים המבקשים ייעוץ אישי. ניתן לתאם עם יועצת מוסמכת לגיל הרך - ייעוץ פרטני. 



  מפגשים של סדנאות הורות, המתקיימים בשעות הנוחות להורים. קבוצות נפתחות  10 -סדנאות הורות

 .לאורך כל השנה

 08-6409250/1יה למרכז לגיל הרך בטלפון רישום לכל אחת מהתוכניות מתבצע דרך פני

  

 התפתחות הילד

 איתור, אבחון, מניעה וטיפול במגוון רחב של בעיות התפתחותיות מגיל   - יחידה התפתחותית קהילתית

רצף של שירותים פרא רפואיים לילדים בגיל הרך. התוכנית   לידה עד שש. הנגשת השירות ויצירת

הלאומית לילדים ונוער ובשיתוף עם עיריית באר שבע ומשרד הבריאות. מופעלת במסגרת התוכנית 

 08-6460909פנייה בטלפון: 

 פועלת בתוך היחידה   - עם הפרעות התפתחותיות במסגרות חינוכיות בגיל הרך  תכנית לאיתור ילדים

 08-6460909ההתפתחותית. פנייה בטלפון 

 פור יחסי הגומלין בין הורים וילדיהם, ומתן הכוונה מרכז טיפולי חינוכי הפועל לשי - מרכז הורות וטף

וייעוץ להורים במשימות ההוריות. התוכנית מופעלת במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער ובשיתוף 

פנייה למרכז באמצעות עובדים סוציאליים בלשכות לשירותים   עם עיריית באר שבע ומשרד הרווחה.

 08-6206301חברתיים בטלפון: 

 תכנית המשלבת ילדים מעוכבי התפתחות במעון יום רגיל . התוכנית מופעלת בשיתוף  - ן לסיכוימסיכו

 .עם עיריית באר שבע ומשרד הרווחה

 8-קבוצת אימהות טריות ותינוקן, המקיימת סדנא המורכבת מ - עיסוי תינוקות וליווי התפתחותי 

מוסמכת, ליווי של מדריכה חינוכית ואנשי , בהדרכה של מדריכה 9:00-12:00מפגשים, בכל יום א', 

  .מקצוע נוספים: פיזיותרפיסטית, פסיכולוגית, יועץ זוגי ועוד

 שירי הרמן צנעני – מנהלת המרכז -  ליצירת קשר ושעות פעילות

 , באר שבע )בצמוד למתנ"ס לוין( 5רח' אליהו הנביא  :כתובת

 08-6409251 ,08-6409250 :טלפון

, כאשר חופשות נקבעות בהתאם ללוח החופשות של ויצ"ו, משרד 08:00-19:00ה' בין -'ימי א :שעות פעילות

 .הכלכלה

 : gilharachb7@gmail.comמייל-אי

לתוכניות "מסיכון לסיכוי", עיסוי תינוקות, הכשרות מקצועיות ולהשכרת חדרים ניתן לפנות באמצעות טלפון: 

08-6409250/1 
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 שירותים חוץ ביתיים

 

 מרכז חרום באר שבע-בית המעבר .1

בסיכון גבוה,  לילדים היא מובילה בטיפול מקיפה לילדים ומשפחות בסיכון. בית לכל ילד מעניקה מעטפת טיפולית

 .לסביבתם הביתית והחינוכית מהגיל הרך ועד לגיל הנעורים, בזיקה

 טובה יותר. בחברה התעללות בילדים ורואה בשליחותה את המפתח לחיים למניעת מפתחת מומחיות העמותה

 לכל מחוז הדרום שנותן שירות מרכז אבחוני טיפולי לילדים ומשפחותיהם,

מקצועי, תוך כדי הגנה, לילדים אשר  -מטרת העל הינה להעניק הזדמנות רחבה לתהליך הערכה מעמיק ורב

וליים בקהילה ובית המשפט כנתונים בסיכונים רבי עוצמה לשלמותם מסיבות שונות הוגדרו על ידי גורמים טיפ

 הפיזית, הנפשית, והרגשית.

 

המרכז מציע תוכניות הערכה, אבחון, וטיפול מגוונים, כמו גם הזדמנות לתהליך משותף של הילד ומשפחתו 

ת הינה תנאי הכרחי להתארגנות מחודשת המכוונת למוגנותו , תוך כדי הפרדה זמנית מהמשבר והסערה. ההירגעו

 להצלחת התהליך ולשיתוף הפעולה.

 

שלושה -בפסק זמן זה , צוות המרכז, ביחד עם המשפחה , מבנה כלים להבנת מצבו של הילד, ובונה תוכנית ל

 חודשים , להיענות לצרכיו באופן רחב, ובחינת כוחותיו בתחום הרגשי, חינוכי, תפקודי, התנהגותי וחברתי.

 

שבע קיים צוות רב מקצועי, ותיק, ומנוסה, הפועל בשיתוף פעולה מירבי מול הילדים, במרכז חירום באר 

 המשפחות , והמערכות בקהילה.

 

בשהותו במרכז, זוכה הילד למעטפת משאבים רחבה ומותאמת לצרכיו הכוללת כתה קטנה, עושר של חוגים 

 משפחתי. ופעילויות שגרת יום מובנית, טיפול אישי רגשי, הדרכה הורית, וטיפול

טיפולית , ומגיעים - ייעוציתמשפחות אשר מסוגלות לגייס כוחות לביסוס המוגנות, ילדיהם משולבים ביחידה 

למרכז מתוך הבית, והילדים שהוריהם אינם מסוגלים לכך בשלב זה, משולבים זמנית ביחידה אינטרנית. לאחר 

שילוב מחודש של הילד בקהילה. בתהליך זה  שלושה חודשים, צוות המרכז מציע תוכנית טיפולית רחבה שמטרתה

 כלול גיוס משאבים של הקהילה לקידום תפקודו של הילד.

במרבית המקרים, לאורך התהליך, הופכים ההורים והילדים, לשותפים פעילים ובכך גובר הסיכוי להצלחת 

  השיקום וההחלמה ואת הסיכוי להתמודד עם משימות התפתחותיות בעתיד.

 סניף באר שבע-מכון סאמיט -נהפרטי סניף אומ

 , בניין בית הילל4רמבם  -כתובת

 08-6654292 -טלפון

 08-6654246-פקס

 <sumomnab@summit.org.ilדואר אלקטרוני 
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 אומנה במסגרת קלט חירום: .2
בעת משבר אקוטי ופתאומי. במסגרת זו, מופקדים  נעה בין מספר ימים למספר חודשים,  כמסגרת סידור חירום

ההורים האומנים במשפחות הקלט על הענקת הגנה מהירה ומרבית לילד, דאגה לצרכיו היומיומיים ואבחונם, 

והכנתם לקראת התוכנית הקבועה אם חזרה הביתה או להשמה חוץ ביתית אחרת. מסגרת זו מופעלת ע"י הגופים 

 ברחבי הארץ. השונים המפעילים את האומנה

 אומנה:

. זו המסגרת המקובלת של 18מתמשכת בין מספר חודשים למספר שנים, ויכולה להגיע עד הגיעו של הילד לגיל 

סידור האומנה, במהלכה שוהה הילד במשפחה תקופת זמן יציבה. במהלך השהות מטפלים ההורים האומנים 

לטפחו ולחנכו, במטרה להקנות לו מסגרת יציבה קשר,  עמובצרכיו השונים של הילד, ומודרכים כיצד ליצור 

ובטוחה ופתוח יכולותיו. בדרך כלל מוכוונים ההורים האומנים לשאוף ולפעול לשמירה על מערכת יחסים מתאימה 

 עם ההורים הביולוגים, כדי להקל על הילד בגיבוש זהותו.

 בקטגוריה זו קיימים שני סוגים עיקריים של אומנה:

, חלק מהילדים המופנים לאומנה הם בעלי נכות ו/או מוגבלות 0-18מופנים ילדים בגילאי  אומנה רגילה, אליה

 שכלית התפתחותית, ומוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים.

 ומניעתו. לאשפוזפסיכיאטרי או כחלופה  אשפוז(, אליה מופנים ילדים אחרי אשפוזאומנה טיפולית )או חלופת 

ורי האומנה לאומנות של קרובי משפחה )אומנת קרובים( של הילד באומנה, בנוסף לכל אלה, ניתן לסווג את סיד

 ולאחרות.

כל משפחות האומנה, כולל כאלה של קרובי משפחה, עוברות תהליך דומה של  של בדיקה והכשרה על ידי הגופים 

השמת החברתיים, כמשפחות אומנה. מאמר שדן ב והשירותיםהמפעילים אומנה שזכו במכרז של משרד הרווחה 

ילדים באומנה אצל קרוביהם מעלה את החסרונות והיתרונות בהשמות האלה, ובמחקר נוסף, שהשווה אומנות 

בתוך המשפחה לאחרות, נמצאו התכונות המקדמות והתכונות המעכבות את הצלחת סידור האומנה בתוך 

 המשפחה.

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     



                                                                                                                                                     

 בבאר שבעתחנות טיפת חלב         

 

 תחנות טיפת חלב בבאר שבע: 19נמצאו 

 נמצא באחריות רחוב שם התחנה

 משרד הבריאות ש.בני עין חרוד אבורביע

 משרד הבריאות 10שכונה  `חורה א

 משרד הבריאות 1שכונה  `חורה ב

 משרד הבריאות טבנקין טבנקין

 משרד הבריאות רד```ק יונתן

 משרד הבריאות כסייפה כסייפה

 משרד הבריאות 11שכ`  `לקיה ב

 משרד הבריאות לקייה `לקייה א

 קופת חולים מכבי 1הרצוג  מכבי טף באר שבע

 קופת חולים מכבי 7יוהנה ז`בוטינסקי  נווה זאב באר שבע

 משרד הבריאות 10מקלט -גיבתון בקע-נחל

 משרד הבריאות ערוער `ערוער ב

 משרד הבריאות 1קהירי  משה רמות

 משרד הבריאות 8וינגייט  `תחנה ג

 משרד הבריאות 7הוברמן  `תחנה ו

 משרד הבריאות שד` ירושלים `תחנה ט

 משרד הבריאות 113סנהדרין  `תחנה יד

 משרד הבריאות ערוער תחנת ערעור

 משרד הבריאות תפרח תפרח

 

 

ביישובים מסוימים, התחנות מופעלות ע"י קופות החולים, ובאחרים ע"י לשכת הבריאות הממשלתית והעירייה 

 המקומית.

 לקופות החולים מכבי, מאוחדת ולאומית יש הסכם שיתוף פעולה, שעל פיו בערים וביישובים רבים, חברי

  מכבי, מאוחדת ולאומית מקבלים שירות בכל תחנת טיפת חלב ללא תלות בהשתייכותם לקופת החולים.

 לים שבו אתם מטופלים.ניתן כמובן לברר לגבי תחנת טיפת חלב הרלוונטית עבורכם גם בסניף קופת החו
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http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=30&tipatHalavCityId=139
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http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=25&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=25&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=26&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=26&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=26&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=26&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=26&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=26&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=32&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=32&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=32&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=32&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=32&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=32&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=34&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=34&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=34&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=34&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=33&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=33&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=33&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=33&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=33&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=1061&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=1061&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=1061&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=1061&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=1061&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=1060&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=1060&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=1060&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=1060&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=1060&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=28&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=28&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=28&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=28&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=31&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=31&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=31&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=31&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=31&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=27&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=27&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=27&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=27&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=27&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=27&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=21&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=21&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=21&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=21&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=22&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=22&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=22&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=22&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=23&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=23&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=23&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=23&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=23&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=24&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=24&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=24&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=24&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=29&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=29&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=29&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=29&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=29&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=29&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=36&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=36&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=36&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=36&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=36&tipatHalavCityId=139
http://www.tipa.co.il/tipatHalavDisplay.asp?tipatHalavId=36&tipatHalavCityId=139


 המרכז לחקר וקידום בריאות האישה

כדי ללמד ולקדם את בריאות הנשים ורווחתן. זהו המרכז האקדמי היחיד בישראל  1999המרכז נוסד בשנת 

המתמקד בקידום הנושאים של נשים תוך שילוב מחקר חדשני, רב תחומי עם תרומה לקהילה. כל פעילויות המרכז 

תחומית של המרכז משלבת נושאים של -לבריאות טובה: מניעה והתערבות. הגישה הבין מדגישות את המפתח

 .דאגה חברתית ותרבותית ומשתרעת על פני תוחלת החיים האנושית כולה

 מחקרים ופעילות המרכז

 נפש לטיפול בחולי סרטן ובני משפחתם, לרבות טיפול באמצעים מקוונים-טכניקות גוף -

 יטיביות התנהגותיות וטיפול באומנותשילוב בין שיטות קוגנ -

 הערכת מצב טראומטי באמצעות שיטת מבוססות אומנות עבור נשים וגברים המשרתים בצה"ל -

    בהקטנת מצוקה הנובעת מלחץ בטחוני מתמשך CBI-ART היעילות של סדנאות -

 בריאות ואיכות חיים בקרב נשים וגברים במשפחות אלטרנטיביות שונות -

 יפול עבור נשים לאחר לידה עם וללא דכאון לאחר לידההעדפות ט- 

 אסטרטגיות של אימהות בחיזוק דימוי גוף של בנותיהן- 

 טיפול רפואי רגיש תרבות: שירותי הוספיס עבור האוכלוסייה הבדואית- 

 תובנות לגבי החווית הטראומטיות של נשים בלידה  -

 קידום בריאות עבור אימהות ותינוקות- 

 לעלות את המודעות לפיברומיאלגיה -טוח לאומינשים ובי- 

תכנית "אם לאם" היא תכנית קהילתית שמטרתה לספק לווי ותמיכה לאימהות לתינוקות עד גיל -אם לאם  

שנה. במסגרת תכנית זו, מתנדבות, שהן עצמן אימהות, עורכות ביקורי בית בביתן של אימהות המבקשות 

שבע הזדמנות לחוות קשר תומך ומזין, במטרה להקל על הקשיים -בבארהמרכז מציע לאימהות חדשות .תמיכה

 .הנלווים לשנה הראשונה שלאחר הלידה

אימהות המעוניינות בהתנדבות לתוכנית ואימהות לילד עד גיל שנה המעוניינות להצטרף לתוכנית, מוזמנות 

  18-6477562/3ליצור עמנו קשר לטלפון: 

גוריון במרכז לחקר וקידום בריאות האישה.  -ם באוניברסיטת בןהינו שירות אשר הוק -שלה-אישה ב 

. הטיפולים בתשלום, נערכים על ידי 18פרטני וקבוצתי לנשים וגברים בנגב מעל גיל  השירות מעניק טיפול רגשי,

אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש. הגישות הטיפוליות מבוססות על מחקר אמפירי וניסיון קליני עשיר. הטיפול 

    .וצע בשירות מתנהל במגוון שפות, טכניקות וסגנונות טיפול שוניםהמ

או באמצעות  152-2711147 ,18-6428369בטלפון:  ניתן לפנות לנועה, המנהלת הקלינית,

 nsitton@bgu.ac.il :המייל

ולימוד סדנא לאימהות לאחר לידה שבה נציג דרכים חדשות לחשוב על הורות  -הורות חיובית

התקשרות, התכנים נוגעים בחוויית הלידה, מיומנויות חדשות שעשויות להקל על האינטראקציה הורה תינוק. 

 מצבי מצוקה ופרידה, זוגיות, גבולות ועוד.

 18-6472877פקס:     18-6477562טלפון: -פרטי התקשרות עם המרכז 



 תרבות הפנאי

 פארקים מרכזיים

 פארק הילדים

 גן אלנבי

 מרמלדהפארק 

 גן שפריר

 סיטי פארק

 פארק החייל האוסטרלי

 פארק נחל באר שבע

 

 פארק הילדים, 

שבע, בצפון מערב העיר, למרגלות מוזיאון הילדים -נחל עשן בבאר-פארק מרהיב הממוקם בשכונת נווה מנחם

""הלונדע  

 

נגישים לבעלי צרכים דונם של מדשאות, מתקני משחק ייחודיים ומגוונים, מתקני משחק  60הפארק כולל: 

מיוחדים, הצללות, אמפיתאטרון, מפל מים, מתקן אומגה, מתחם אוניית פיראטיים, שבילי אופניים, שבילי הליכה 

.ואטרקציות רבות נוספות  

מ"ר, אליו הובאו ברווזים ודגי נוי 5,500בליבו של הפארק אגם מרהיב המשתרע על פני   
 שעות פעילות הפארק לימי הקיץ

)שעות הבוקר מוקדשות לאחזקה ותפעול( 20:00-16:00ראשון:   

20:00-09:00חמישי: -שני  

עד שעה לפני כניסת השבת 09:00  שישי:  

20:00-09:00שבת:   

 הכניסה חינם

לרשות באי הפארק, ארבעה חניונים זמינים: שני חניוני הפארק, חניון ביה"ס התיכון ע"ש טוביהו, וחניון מוזאון 

 ."ה"לונדע

112, 22, 18, 11, 4מלץ להגיע לפארק, באמצעות קווי האוטובוס של "דן באר שבע": ניתן ואף מו  

 

35כתובת הפארק: רחוב אגוז   

 

 

 

 

 

 

 



 גן אלנבי 
 ע"ש הגנרל האנגלי אדמונד אלנבי ממוקם בעיר העתיקה והוא מהראשונים שהוקמו בארץ ישראל בתחילת המאה

(1902)  

46רח' העצמאות פינת הרצל  :כתובת  

21:00 – 07:00בכל ימות השבוע בין השעות  פתיחה: שעות  

 

  פארק מרמלדה

מזמין את המבקרים ואת עוברי האורח לחוויה ייחודית של תנועה, דרך חדשה לחוות את העיר, מפגש בלתי אמצעי של 

תנועתי  קבוצות משתמשים שונות. הפארק מנצל את מיקומו המרתק בעיר באר שבע, בלב שדרות בן גוריון המהווה מחבר

מרכזי בין צירי כניסה ראשיים לעיר וסמוך לתחנת הרכבת של אוניברסיטת בן גוריון. הפארק ממוקם בתפר שבין קמפוס 

 .האוניברסיטה ובית החולים, שכונת מגורים ואזור תעסוקה ושואב לתוכו משתמשים מסוגים שונים

מפותלות, העוברות וקושרות  -ארוכות  מערכת השבילים הצבעונית בפארק מהווה "מתקן" בפני עצמו, רצועות

את חלקי הפארק השונים ומהוות גם מעבר וקשר בין חלקי העיר והמוסדות הנושקים לפארק בהיקפו. השבילים 

 מאגדים בתוכם סוגי ספורט שונים זה לצד זה אך עם זאת מאפשרים רצף פעילות ואתגר לכל ספורט בנפרד 

טיול, רכיבה על אופניים והחלקה בגלגיליותמ'(,  2000ריצה והליכה ספורטיבית ) –   

פרוגרמת הפארק מכילה בנוסף לשבילי הספורט, עוד מגוון שימושים העוסקים בספורט: מגרש כדור עף חופים, 

רחבת החלקה על גלגיליות, חצר סלים, אומגה, אזור מתקני כושר, מתחם אופני שטח, מתקן נדנדות עצום ממדים, 

.ולצד כל אלה בריכה ביולוגית למנוחה ושהייה המהווה אטרקציה מרכזית,  

   

 פרטי התקשרות

30שד' דוד בן גוריון  :כתובת  

 053-7956034 :טל' נייד של מנהל תפעול בפארק, מר רפי פישר

 שעות פתיחה
21:00 – 07:00ה' בין השעות:  -ימים א'  

עד לפני שעה כניסת השבת - 07:00יום ו' בין השעות   

21:00 – 07:00 יום שבת בין השעות:  

 

 

 גן שפריר 

 

שבע המשלב משטחי דשא, צמחיה, שבילי -ע"ש משה שפריר ממייסדי העיר נמצא בסמוך למתחם עיריית באר

.הליכה מעץ דק, פינות ישיבה, במת אירועים, מסלולי הליכה ומזרקות משני צדי הדרך   

 

 בלבו של הגן עומדת מזרקת שיקוף ומתזי קצף בשילוב תאורה ייחודית

)בסמוך לבניין העירייה( 1 יכר מנחם בגיןכ-כתובת .  

בנוסף להיותו מעין "חוף ים" עירוני, הסיטי פארק משלב מקומות ישיבה, הליכה, בחלקו אפשרות לגעת וליהנות 

  מהמים ועוד הפתעות נוספות שמצפות למבקרים, כחלק מהמיזם

המשחררים, בין המשכן לאמנויות הבמה לבניין העירייה, החוף העירוני ממוקם בלב העיר, על שדרות רגר ודרך 

 אזור שגם כיום מהווה ציר ראשי לתנועת מכוניות ואוטובוסים ומעבר להולכי רגל

 
 כתובת

 שד' יצחק רגר פינת מונטיפיורי 

 



 פארק החייל האוסטרלי

 

למעשה משמש מנוף  .בכךגן שעשועים נגיש וחווייתי לכלל האוכלוסייה המותאם לאנשים עם צרכים מיוחדים 

 ליצירת שינוי חברתי ולקידום שילובם של ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים בחיי הקהילה

  הרעיון עליו מתבסס פארק החייל האוסטרלי הוא כבוד האדם ללא הבדל גיל, מין, דת, מוצא או יכולת תפקודית

המלך ומופעל באמצעות מנהל החינוך שאול  -הפארק שוכן בעיר באר שבע, בצומת הרחובות אבא אחימאיר 

 בעירייה, מתוחזק ע"י אגף האחזקה וכפוף לנהלי העירייה

פסל חייל אוסטרלי הרכוב על סוס מסתער מותקן במתחם האמפיתיאטרון, יחד עם שלטי מידע נגישים על הקרב, 

.ממחישים ומסבירים על המורשת של המקום  

  

 פרטי התקשרות

43שד' אבא אחימאיר  :כתובת  

 08-6109275 :טלפון

 08-6411815 :פקס

053-7956034מר רפי פישר  :מנהל תפעול בפארק  

 חגית ים :המנהלת החברתית

 hagity2@br7.org.il  או  parka@br7.org.il  :דוא"ל

 שעות פתיחה

לכלל הציבור, למעט ימים ושעות בהן מתקיימות פעילויות לילדים בעלי צרכים מיוחדיםהפארק פתוח  . 

21:00 – 11:00ה' בין השעות:  -ימים א'   

21:00 – 08:30יום ו' בין השעות:   

21:00 – 08:30יום שבת בין השעות:   

  
 פארק נחל באר שבע

דונם, ולאורכו  5,300ק משתרע על פארק נחל באר שבע הוא הפארק המטרופוליני של הנגב. שטח הפאר

:אטרקציות מגוונות כגון  

,  שבילי אופניים  

שבע המקראי-צעידה על גדות נחל באר  

 מגוון שטחים ירוקים פתוחים

 מתקני משחק

אלף צופים 12-אמפיתיאטרון ל  

 אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים ייחודיים ועוד

 

 מוקדי תיירות בפארק

אמפי פארק נחל באר שבע*  -  

גשר הצינורות*  -  

 שבע, המחבר בין שכונת נווה נוי, טיילת אימבר והעיר-גשר הצינורות הוא גשר מעבר מעל לנחל באר  

 העתיקה ובו אלמנט אדריכלי מקורי לכיסוי צינור מים של חברת 'מקורות' 

  הגשר ממוקם בסמוך לגן הפעמון ובלילה מואר בתאורה צבעונית מתחלפת, ההופכת את האתר לפנינה

יטקטונית ומוקד משיכה לתושבי העיר והסביבהארכ  

   *מתחם בית אשל
 *:בפארק מוקדי תיירות נוספים כגון

 הגשר התורכי 

 גן הפעמון 

 טיילת אימבר 

 לפרטים נוספים ויצירת קשר 
  09-6464974טלפון:  , פארק נחל באר שבע1כתובת: שלושת המצפים  

mailto:parka@br7.org.il
mailto:hagity2@br7.org.il


 פארק קרסו למדע

 המשפחהבינלאומית לכל  חוויה אינטראקטיבית

מתחמי מדע וכיף, מזמין אתכם להגיע  13פארק קרסו למדע בבאר שבע, מוזיאון המדע הגדול בישראל הכולל 

לבד, בזוג או עם כל המשפחה לחוויה של יום שלם ולהכיר מזוויות חדשות לחלוטין מגוון נושאים בתחומי המדע 

  וטכנולוגיה.

 ליצירת קשר ופרטים נוספים

 , העיר העתיקה79רחוב העצמאות  :כתובת

 08-6252600 :טלפון

 

 מוזאון הילדים -לונדע 

מוזיאון חדשני בקונספט ייחודי, שמעודד למידה  הינו מוזאון  הילדים של באר שבע ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

מוזאון הילדים של באר שבע  -חווייתית באמצעות משחקים מקוריים ואינטראקטיביים, התנסות וחישה. לונדע

פק מרחב עצום של חוויות פיזיות, רגשיות וחינוכיות, לשם מיצוי מלוא פוטנציאל הלימוד החווייתי של הילדים, מס

ממקום של סקרנות טבעית, כייף והנאה, ומבטיח שעות של בילוי משפחתי. זהו המוזיאון הראשון בארץ, בו 

מות יחד, על מנעד הגילאים הרחב של גילאיים ותוכננו במטרה לספק עניין משותף למשפחות של-המתחמים הם רב

 .ילדיהן

בדרך של חישה, חוויה ומשחק, הילדים נחשפים לאלמנטים משמעותיים הקרובים לעולמם האישי ומתרגלים 

נושאים חשובים דוגמת ניהול משאבי זמן, כסף ומזון, חווים סיטואציות של תקשורת בינאישית, הבעה עצמית 

וכלפי אחרים, נחשפים לקיומן של תרבויות ושפות שונות, ומתנסים בהן,  כלפי עצמנו פנימה –וביטוי רגשי 

פוגשים את עולם התרבות והאמנות, את מערכת השמש והתכונות הייחודיות של כדור הארץ, מוציאים מרץ 

 במתקנים מתוחכמים ועוד.

תלת מימד ועוד, עוד במקום שני חללי חוץ, מרפסת וחצר משחקים ייחודיים, דוגמת משחק סולמות וחבלים ב

 .מעוצבים ברוח המקום

המתחם בעל גישה נוחה ואזורי התארגנות, מזנון, מתחם באיכות גבוהה במיוחד לפעוטות והוא עומד בתקני 

   .הנגישות המחמירים ביותר

 פרטי התקשרות

 , באר שבע25רחוב דוד הראובני  כתובת:

 08-6226926 טלפון:

 9:00-18:30. יום שבת: 16:00-19:00, 09:00-13:00ה': -’ימים א :פעילותשעות 

 אתר האינטרנט של הלונדע להזמין מקומות מראש דרך מומלץ

 הכניסה למקום ללא נעליים – יש להצטייד בגרביים

 

 

 

http://www.lunada.co.il/


 גן החיות המדברי של ישראל – Zoo נגב

דונם, הגן נמצא  50 -הינו גן החיות הגדול בנגב ומשתרע על שטח של כZoo"  גן החיות "נגב

המערביים של העיר באר שבע לא הרחק מבית הספר הטכני של חיל האוויר ובסמוך לחווה החקלאית  במבואותיה

 .ולכפר רפאל

 .נכיםהמסלול בגן הינו מסלול מעגלי החולף על פני כל התצוגות וכל הגן ומתקניו מונגשים באופן מלא ל

 כל הכנסות הגן מיועדות לטיפול בבעלי החיים ולפיתוחו.

 :ליצירת קשר ופרטים נוספים

באר שבע 5כתובת: קריית מאיר בץ   

08-6414777טלפון:   

  

 08-6442530 :פקס

  

 Zoo אתר אינטרנט של נגב
 

http://www.negevzoo.co.il/
http://www.negevzoo.co.il/

