
 במולדת  ראשון  בית 
 ועליה  קליטה  רכזת  קידר  מיכל 

K? עליה!  פה  יש  תרצו 
 הקליטה  משרד  בשיתוף  ייחודית  קליטה  תכנית  במולדת׳/  ראשון  "בית  לקבוצת  האולפן  כיתת  שוב  נפתחה  בינואר 

 התוכנית.  חודשה  מאז  העשירית  הקבוצה  זוהי  היהודית,  והסוכנות 

 להעתיק  שיוכל  כדי  דיו,  עשיר  או  חזק  אינו  אדם  "שום 
 לחולל  יכול  רעיון  רק  למשנהו.  אחד  ממקום־מושב  עם 

 כל  לאורן  כזה.  כוח  אכן  יש  המדינה  לרעיון  זאת. 

 מלחלום  היהודים  חדלו  לא  שלהם  ההיסטוריה  חשכת 

 הוא  בירושלים!"  הבאה  "לשנה  המלכות  חלום  את 

 כי  להראות,  עלינו  שומה  כעת  שלנו.  העתיק  המוטו 

 היום".  כאור  בהיר  רעיון  לצמוח  עשוי  זה  מחלום 

 היהודים".  "מדינת  הספר  מתוך  הרצל, 

 ונקלטו  אילות  לחבל  אלינו  הצטרפו  נפלאות  משפחות  תשע 

 נשים, 27 והבריאות.  התרבות  החינוך,  במערכות  בקיבוצים, 

 וללמוד  אלינו  להגיע  לארץ,  לעלות  שבחרו  וילדים  גברים 

 אל  הצטרפו  הם  ישראל.  ועל  הישראלית  החברה  על  מכאן 

 ארגנטינה  אפריקה,  מדרום ,2022 בשנת  שעלו  המשפחות 

 מהשנים  משפחות  עשרות  עוד  ואל  ואוקראינה  בלארוס  רוסיה, 

 האחרונות. 

 להמשיך  בוחרות  מהמשפחות  חלק  בארץ,  הקליטה  שנת  בסוף 

 הבית  את  גם  ולהקים  להישאר  בוחרות  וחלקן,  אחר,  למקום 

 אילות.  בחבל  שלהן,  הקבע  בית  במולדת,  השני 

 רעיון  לרעיון  מתייחס  הוא  המדינה,  חוזה  הרצל,  של  בציטוט 

 לעשות  לזוז,  לקום,  בתפוצות  ישראל  עם  את  שמדרבן  הציונות, 

 שהוא  מרגישה  אני  כיום,  מדינה.  להקים  ארצה  ולעלות  מעשה 

 בו,  ולתמוך  ברעיון  להחזיק  בארצו,  ישראל  לעם  לנו,  גם  קורא 

 על  אותם  ולהוקיר  אותם  ללוות  העולים,  את  אלינו  לקלוט 

 פחות(.  לא  גדולה  כך  על  כלפינו  )הוקרתם  בחירתם. 

 עצר,  לא  העלייה  מפעל  עצמאות,  שנות 75 תחגוג  ישראל 

 מלחמת  של  השפעותיה  ומגוונים.  רבים  גורמים  עליו  משפיעים 

 מחזור  זהו  הנוכחי,  העליה  בגל  ניכרות  עדיין  רוסיה-אוקראינה 

 מהמשפחות  חלק  ומבלארוס.  מרוסיה  מעולים  כולו  שמורכב 

 על  והגבלות  לשינויים  מחשש  חודשים,  מספר  לפני  כבר  הגיעו 

 הם  התכנית.  תחילת  עד  ממושך  זמן  והמתינו  מארצם  יציאה 

 פה  היו  כבר  חלקם  פוליטית,  יציבות  חוסר  של  לתקופה  נחתו 

 החדשה,  הממשלה  אחר  בדריכות  עוקבים  האחרונות,  בבחירות 

 הער.  והשיח  המחאות  בחקיקה,  השינויים 

 הספר  ובבתי  בגנים  נקלטו  וילדות  ילדים  זה,  כל  ובתוך 

 כמה  הקיבוצים.  מקהילות  ועוטף  צמוד  לליווי  זכו  והמשפחות 

 כמה  היהודי.  לעם  כבית  הוקמה  ישראל  שמדינת  אנחנו  מזל  ברי 

 עשרות  של  גדול,  מעגל  זאת.  לאפשר  מנת  על  נדרש  מאמץ 

 עליה,  קולטת  החבל  קהילת  מחזור.  כל  לקליטת  שותף  אנשים, 

 בחרו  כך  כל  שרבים  הסיבה  זו  ומסייעת.  העולים  את  מכילה 

 והשותפים  השותפות  לכל  להודות  הזדמנות  וזו  להישאר, 

 בקרבנו. 

 גבע  חדווה  משמעותי.  שינוי  בו  חל  אבל  נפתח,  אמנם  האולפן 

 אותה  להחליף  נבחר  מקטורה,  שוובר,  ושי  השנה,  ללמד  סיימה 

 שנשארה  לחדווה  ובהצלחה  לשי  ברכות  המורה.  בתפקיד 

 קרובה. 

 בעת  האולפן,  בכיתת  הראשון  הלימודים  משבוע  בתמונה: 

 לברך.  שהגיע  גינת  חנן  המועצה  ראש  של  ביקורו 

 אילות  חבל  האזורית  המועצה  דוברות  קרדיט: 

הערה



