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 זתשע" י"ג כסלו                                                        
 2016דצמבר  13 
 1-2 –)ועדה לקליטה ועליה(  

 
 הועדה לעליה וקליטה

 6.12.2018  מיום סיכום פגישה
 
 

  יו"ר הועדה - עידו ביידר   :נוכחים
  חבר הועדה - אריה רייבי 

 
 דהחבר הוע -נציג קיבוץ דורות :חסר

 
  מנכ"ל המועצה - פלוט עודד משקיפים:

  מטה אסטרטגי ומרכז הועדה - סיון נפתלי 
 קיבוץ דורות  - ניר בן אשר 

 
 מנהל מרכז הקליטה  באיבים -  אשר וקנין :מוזמן

 
 : על סדר היום

 
 סקירה על הנעשה במרכז הקליטה באיבים.

 
                     ת במרכז הקליטה העיקרית בשער הנגב מתרחש פעילות העלייה והקליטה נפתלי:

 . יש תוכנית משותפת של המועצה והסוכנות לרכז באיבים "כפר        איביםב            
צעירים", שם יתגוררו  עולים וישראלים צעירים באופן זמני, במגוון תוכניות, 

 תוך שיתוף פעולה ביניהן.
          
 ברת על ניסיון מתמיד לאכלוס מלא באיבים.מדיניות הסוכנות היהודית מד    אשר:

, שצריך לכסות את כל מרכז הקליטה באיבים מתנהל כ"משק סגור"
 כפועל יוצא של מדיניות זאת, יש היום באיבים מגוון תוכניות: הוצאותיו.

צעירים צרפתיים(. מדובר בתוכנית במסגרת "מסע". יוזם  19בראשית ) .1
ם מצרפת( מתגורר בכפר. מדובר התוכנית )עולה בעצמו לפני מספר שני

בנערים שבארץ היינו מגדירים כ"צעירים בסיכון". באים לחצי שנה 
כתיירים. איבים מהווה דיור עבורם. המועצה נערכת בימים אלה באמצעות 

 מחלקות ההתנדבות והצעירים לסייע בפרויקט.
 במספר 18 –סטודנטים מממלכת ספיר   .2
, 2017אחת תעזוב בפברואר  –יה משפחות אחרונות מקרב עולי אתיופ 2 .3

 .2017השנייה ביוני 
כמו כן מתוכננת קליטה של גרעיני "צבר" של תנועת הצופים החל מסוף  .4

גרעינים  4-. מדובר ב25-18צעירים עולים בגילאי  100-דצמבר. מדבור בכ
 (. הפרויקט הוצג בפני ראש המועצה. חילוניים 3-דתי ו 1)

ושר" מחבר העמים לשעבר. האולפן נפשות בתוכנית "מאמני כ 38 -כ .5
באיבים, אימוני הכושר בגבעת וושינגטון. בהמשך, לימודים מקצועיים 

 במכללת ספיר
 
 

mailto:ממnaftalis@sng.org.il


 

 מטה אסטרטגי

 איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים

 

 

SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON  

 
  78100ד.נ. חוף אשקלון   מועצה אזורית שער הנגב

 :www.sng.org.il Web|  אתר:   :naftalis@sng.org.il Email|  דוא"ל:   Fax 972-6806220-8 :פקס|    Tel:86801234טל': 

 
משפחות מחבר העמים לשעבר ל"סידור מוקדם", ל  5 – 10מתוכננות בין  .6

 חצי שנה לימוד באולפן.
 צעירים. 40-אמורים לקלוט עוד כ 2017במאי  .7

  
נפש. איש הצוות היחיד  600 -לשאלות חברי  הועדה אשר מוסיף שיש באיבים מקום לכ

 שגר היום במקום הוא סיון בן חנן.
 

שאלו והתעניינו בפרטים נוספים של כל אחת מהתוכניות וברכו על  חברי הועדה
 העשייה החשובה המתבצעת באיבים.

 
הוצגו. היא נערכת בימים המועצה גאה להיות שותפה בפרויקטים השונים ש   עודד:

אלה באמצעות מחלקות ההתנדבות והצעירים לסייע בפרויקט הקליטה של 
על אף שאשר מודע לעניין, חשוב שנחזור ונדגיש שבעיקר  גרעיני צב"ר.

ילדים, חשוב מאד לתאם איתנו מראש, כדי שנוכל  כשיש משפחות עם 
 להתמודד עם האתגרים בהצלחה.

 
רוצה לראות את המועצה עוזרת, מסייעת   . היהכהמדובר בעשייה ברו אריה:

 ומשתפת פעולה בכל התוכניות.
 

 יש להתפעל מעשייה מבורכת זאת. מן הראוי היה לשלוח חומר רקע לפני   ניר:
 הישיבה כדי שנהיה יותר מודעים על הנושאים שעל הפרק.                

 
 
 

 רשם: נפתלי סיון
 
 

 המשתתפים העתק: 
 החברי המליא  

 עלי דבסן, מבקר פנים 
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