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 פתיחת בתי התקווה באבו קרינת
 קטעים מתוך דיווחו של דניאל כהאן, חבר ועד ההנהלה

 

 

הכנות לקראת ב"אני כעת חוזר מאבו קרינת. השתתפתי במקום 

ילדים בני שש עד  54הפתיחה של שלושה בתי תקווה חדשים עבור 

 עשרה. -שתיים

ים בגלל המצב הביטחוני, ובשל העובדה שהבדואים המתגורר

ירי רקטות ואינם מוכרים אינם זוכים לאזעקה בזמן  -בישובים בלתי

מצוידים באמצעי הגנה, הוחלט לפתוח את בתי התקווה בכפר כבר 

במשפחה שלמה  לביולי. הטרגדיה שפגעה אתמו 12-מחר, יום ב' ב

מזכירה לנו כמה חשופים הבדואים. המבנים של בתי התקווה 

דים בעת  הזעקה, באזור בו רב יספקו את המקלטים הנגישים היחי

  האוכלוסייה הפזורה על פני שטח גדול מתגוררת במבנים ארעים.

צוות ההדרכה התחיל את עבודתו כבר בשבוע שעבר. הייתה לי 

פגישה קצרה עם הצוות החינוכי. בנוסף, הם יקבלו סדנת הדרכה בת ארבע שעות בהנחיית גיטה אשל. עלינו 

  להשלים את הכשרת המדריכים.

הצוות ביקר אצל משפחות בביתם, לפי המלצותיה של מחלקת הרווחה של המועצה האזורית נווה מדבר, 

ילדים בתוכניות של בתי התקווה. המבנה תוכנן עבור שלוש  54וכתוצאה מכך הבטיח את קליטתם של 

 קבוצות, והציוד במצב מצוין. "

 

 הכפר והאוכלוסייה –אבו קרינת 
 

עות ביותר במדינה. שראל נמנים בין הקהילות הפגיהבדואים החיים בי

זכויות ורבים מהם משרתים בצה"ל. בטקס יום  הם אזרחים שווי

שבע נבחרה כדי להדליק -העצמאות האחרון, אישה בדואית תושבת תל

הפער בין ההכרה האירוע הסמלי הזה מדגים את עומק אחת המשואות. 

בה זוכים הבדואים מצד הרשויות לבין התנאים הירודים בהם חלקם 

נאלצים לחיות. מין הראוי שנתעניין באוכלוסייה הבדואית, כאשר רובה 

שבע, בקרבה ממש למרכז של עמותת -הדגול מרוכזת דרומית לבאר

 נגבה.

ה לא רק הקרבה הפיסית אלא גם תחום המיומנויות שלנו סיפק לנו זיק

להתעניין ולהשקיע במגזר הבדואי. הניסיון שצברנו במשך השנים 

וההצלחות שלנו בתחום הטיפול בילדים בסיכון עשויים לסייע ביעילות 

 לילדים בסיכון של הפזורה הבדואית.

לכן, בחסותו של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מימשנו שיתוף 

שברשותה כבר  האגודה הישראלית לכפרי ילדים,-SOSפעולה עם 

עמדה תשתית במגזר. היוזמה מבטה את רצונן של רשויות המדינה 

לשפר את איכות החיים של האוכלוסייה הבדואית מתוך השקעה 

 בהתפתחות בני הנוער שלה.     
 

 כפר הבדואי אבו קרינת
 נמצא בדרום הנגב 

 

 המבנה של בתי התקווה באבו קרינת

קטה רנפגע מירי שאחד הילדים 
 חולים  ומאושפז בבית

 בעת ביקור שר החינוך שי פירון
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