
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

אשר  ,מאיר קלוד ו של, באמצעותכבוד עמותת נגבה קיבלה אות לאחרונה
 בדצמבר 13-ב הצרפתית הרפובליקה של לגיון הכבודאביר  עיטורזכה ב
  .בישראל החברתית פעילותו בגין בעיקר, 3131

ד קדוש קלו עםבשיתוף , מאיר קלודכאשר  6002הכל התחיל בשנת  למעשה
ע"י  נגבהאת ויסד  ,בישראל בסיכון לילדיםיט לסייע החל וז'אן ביסליש,

, חנה המנהלת הכללית שבע. עם עזרת-בבאר פתיחת בית התקווה הראשון
מסורים מדת בראש צוות הנמצא בשטח ובעזרת תמיכת תורמים וגייסמן, הע

 בתי תקווה חדשים כל שנה הקמתרבים, הם פתחו יחד את העמותה תוך 
  .ילדים של ככל האפשר ספר רבמלקבל ולהציל ושנה במטרה 

 
 חדשניה אופיוב יעילותב, איכותב ובמיוחד נעשתה שכבר בעבודה הכרהאות , בעיטור זה רואה נגבה

 .שיטותיהיה ושל כניותת של
 

 למעבדהכה הפ , נגבה גםתוך כדיתוך דאגה לאווירה חמה.  יומיומי בסיס על ילדיםדואגת לצרכי ה נגבה
 מתמיד חיפוש וזה. שמושגות החיוביות התוצאות את באופן תמידי פרלשו כדי לנסות רעיונות של

 קלוד מאיר., וזוהי הסיבה לקבלת אות הכבוד בו זכה למצוינות
 

 לשנת הפיתוח כניתת את ומחזקת נגבה של השאיפות ואת המוניטין את מחזקתקבלת עיטור זה 
 יושב הראש סגןו, כהן אילן ר"ד ניהולם של יושב הראש תחת, וועד מנהל צעיר יותר בראשות, 6002

  .אלון יעל' גבה

 
 תכנית זו כוללת :

  .בעיר נגבה של יהפעילויות לרכז את במטרה שבע בבאר ²מ 0,000מרכז לנוער בגודל ניית ב -

  ב(.בנג בדואים לילדים) קרינאת-ובאבו בירושלים, עקיבא באור חדשיםתקווה  בתיהקמת  -
  . 5-2בני  לילדים שבע בארילדים ב גן הקמת -
 . לנוער םמועדוני של פיתוח -
 של התרבות שירותי עם פעולה בשיתוף העמותה של בתוכניות הצרפתית תרבותמבוא ל -

  ישראל. -צרפתהקרן ו בישראל צרפת שגרירות
 צעירים 01 עם יחד גורשהעולם, אשר  אומות חסיד, טרוקמה דניאל של לזכרו אנדרטה מתהק -

 .מיידנק מחנהב ומת ,הסתיר הואש
 

 ( :תייר אלפבלפי סדוועדה חדשה של חברי כבוד )יקטים אלו יהיו בהשראה ובליווי פרו
 לאומי לביטוח המוסד ל"ומנכ והרווחה העבודה משרד ל"מנכ בעברשלום, -ד"ר יגאל בן 

 אילן-בר באוניברסיטת אמריטוס פרופסורו דעות-הוגהפרופ' בנו גרוס, 
 לתת ארגון ומייסד אשרשב יוג'יל דרמון, 

 ישראל ביטחון פרס זוכהו ישראל פרס חתןוד הררי, מהנדס, ד"ר ד
 והמתבגר הילד של לפסיכיאטריה הישראלי האיגוד של כבוד נשיאפרופ' סם טיאנו, 

 בירושלים ן"הרמב כנסת בית רבהרב בני לאו, 
 הרב יצחק לוי, שר החינוך לשעבר

 ישראל פרס חתןפרופ' מישל רבל, מדען, 
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