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ס הראשון בכנ ברוורמן אבישיפרופסור  השר לענייני מיעוטים

 חברה הבדואית בנגב: לשיתוף הפעולה בין כיל ל

 ."אני מצדיע לכיל"

אני  .ול ביותר בנגב והיא עושה את שלהכיל היא המעסיק הגד"

תחלמו על מה  :שיושבים כאן באולםהבדואים אומר לכל הצעירים 

 "כל דבר אפשרי ,ללמרות הכ .שאתם מאמינים

במעמד השר לענייני מיעוטים פרופ' אבישי אתמול הכנס התקיים 

  גוריון  בנגב פרופ' רבקה כרמי -ברוורמן, נשיאת אונ' בן

 עקיבא מוזסומנכ"ל כיל 

 

עם החברה הבדואית בנגב התקיים  כילהכנס הראשון לשיתוף הפעולה של 

פ' אליען אלקרנאווי מהמחלקה גוריון שבנגב, בהנחייתו של פרו-באוניברסיטת בן

גוריון1 במסגרת הכנס נשאו דברים השר לענייני  -לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן

גוריון פרופ' רבקה כרמי,  -מיעוטים פרופ' אבישי ברוורמן, נשיאת אוניברסיטת בן

מנכ"ל כיל עקיבא מוזס ומנכ"ל מפעלי תובלה אבי שחר1 כמו כן, חולקו תעודות הוקרה 

דבים בקהילה מטעם כיל ובחלק האומנותי התקיימה הופעה של מקהלת ילדים למתנ

 מהיישוב רהט1

 

התייחס אל פרשת הדרכים בה נמצאת האוכלוסייה הבדואית:  אלקרנאווי סורפרופ

"1 הוא הוסיף שקעה בחברה הצעירה ובחינוך"אפשר לבנות חברה בריאה על ידי ה

את אותה הזכות לחלום ויש כוחות חיוביים ואמר כי: " לילד הבדואי ולילד היהודי יש 

זו לא נתינה פאסיבית זה מודל  -כיל עושה עבודה יוצאת מן הכלל בשני הצדדים1

 ייחודי  שבו אנשים מבקרים בשטח"1

 

ציינה את העושר האנושי ת בן גוריון בנגב , נשיאת אוניברסיטרבקה כרמי סורפרופ

 נעשים דברים בקהילה הבדואיתחה שוהכישרונות שיש בחברה הבדואית: "אני שמ

המחויבות שלנו לחברה זו היא גדולה1 החברה הבדואית צריכה להיות חברה חזקה ו



 

 

כיל  ומובילה1 הנגב הוא הבית שלנו ולכן האוניברסיטה מחויבת לשמור על הקשר הזה1

  היא דוגמא לחברה שהתגייסה ויש לה מעורבות בנגב שאין לה אח ורע במדינה"1

 

המנהיגות הישראלית מגלה ציין כי " ברוורמן פרופסור אבישי השר לענייני מיעוטים

 ,וסיףה עוד הוא 1שהפוטנציאל בחברה הבדואית גדול ושהביקוש לעבודה הוא אדיר

תחלמו על מה שאתם  :שיושבים כאן באולםהבדואים לכל הצעירים  "אני אומר

והיא סיק הגדול ביותר בנגב כיל היא המע1 כל דבר אפשרי ,מאמינים1 למרות הכל

 1"עושה את שלה, אני מצדיע לה

 

ברך על היוזמה לכינוס והודה לכל השותפים הפועלים  מנכ"ל כיל עקיבא מוזס

לשיפור החברה הבדואית1 "כיל לקחה על עצמה להגביר את המעורבות של המיעוטים 

ם מהחברה ובאופן עקיף ה באופן ישירמעובדי כיל  ..0והחלשים באוכלוסיה1 מעל 

מהנדסים וד"ר לכימיה חדשים מהחברה  7 -קלטה רק בחודש האחרון כהבדואית1 כיל 

מהנדסים חדשים שיגיעו מהקהילה הבדואית ובמקביל הבדואית1 אנו ניתן העדפה ל

 "1מהחברה הבדואית נעבוד על שיבוץ עובדים נוספים

 

ופאנל  ת""פיתוח הקהילה בחברה הבדואיבכנס התקיימו שני פאנלים, בנושאי 

בפאנלים השכלה, תעסוקה, ואיכות הסביבה בחברה הבדואית בנגב". בנושא "

השתתפו בכירים מהאקדמיה, ראשי היישובים הבדואים בדרום ונציגי עמותות 

המשתפות פעולה עם כיל והחברה הבדואית בניסיון לקדם ולהביא את החברה 

 הבדואית למצוינות במגוון תחומים1 

 

 מאל:מימין לש 1בתמונה 

אשר גרינבאום משנה למנכ"ל כיל, פרופסור אליען אלקרנאווי מהמחלקה לעבודה 

סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עקיבא מוזס מנכ"ל כיל ואשר רפפורט סמנכ"ל 

 משאבי אנוש ואחראי על קשרי קהילה בכיל1

 מימין לשמאל:  2בתמונה 

שיאת רופרסור רבקה כרמי נפ, אבישי ברוורמן פרופסור השר לענייני מיעוטים

 ומנכ"ל כיל עקיבא מוזס1 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 , ללא תמורה.Frameצילום: 


