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מחלקת קליטה
בס"ד

פרוטוקול ועדת קליטה ,אשר התקיימה ביום שלישי ו וכסלו תשע"ז .
 6-12-16משעה . 18:00-19:30
הישבה התקיימה בחדר ישיבות בעירית קריית מלאכי
משתתפים :
מר שי סיום –יו"ר הוועדה
מר מישל טפירו -סגן ראש העיר חבר ועדה
מר איתן קורן -מבקר העיר ,ממונה על תלונות הציבור.
מר יוסי פרץ -מנהל המתנ"ס חבר וועדה
מר יוסי בריהון -מנהל מוקד קליטה ,מרכז הועדה
לא נוכחים:
.1מר גדעון מהרי-חבר ועדה
.2מר יעקב טלה –חבר ועדה
.3גברת גיסיה פרידלנד –חברת ועדה .
מטרת הועדה:
.1

גיבוש מדיניות של הישוב לקליטת עולים חדשים

.2

שילוב מיטבי של אוכלוסיית העולים בישוב

הערה :הועדה הינה חובה מתוקף החוק בראשות שלפחות (
 10%מתושביה עלו לישראל אחרי שנת .)1990
על סדר היום :
*עדכונים
*נושא מצב קשישים עולים בעיקר בתחום הדיור .
* הכשרות מקצועיות לאוכלוסיית העולים.
*סביב התייחסות :
מישל " :אני בקשר עם עמותת תנופה בקהילה ,העמותה עוסקת בסיוע לקשישים ,יש להם רצון
לשפץ כ 30-בתי קשישים בקרית מלאכי ,ברצוני לייעד חלק מהפרויקט לקשישים עולים לפחות
 6-7בתים ,העמותה משפצת ,צובעת בתי קשישים  ,אני אעדכן את הראש העיר בנושא ,אני בטוח
ישמח לקדם את אוכלוסיית הקשישים בכלל את העולם בפרט "
יוסי פרץ ":אני ממליץ לחזק את הגינות הקהילתיות ,עבור אוכלוסיית המבוגרים
יש צורך בבניית מתחם קהילתי כולל מבנה תרבות שייתן מענה לכלל
לאוכלוסיית ,לצורך כך יש צורך ללמוד ולראות דוגמאות שונים בישובים שונים"
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איתי ":חשוב ללמוד ממקומות אחרים ,להכין

מחלקת קליטה

בס"ד

סקיצה לפגישה הבא ולהראות לראש העיר
ולמנכ"ל שיתנו את חוות דעתם ".
שי " :יש צורך בהשקעה רבה בנושא של קשישים לא
רק בבתים אלא בנושא תרבות וניצול שעות פנאי ,רוצה לבקש לעשות איגום משאבים
הרווחה והקליטה ".
סיכום :
הוועדה תצא לסיור הכרות עם הגינה הקהילתית בקרית גת .
מישל :יתאים עם תנופה בקהילה ,לשיפוץ בתי קשישים .
שי  :יזמן את ראש העיר והמנכ"ל לישיבה הבאה לשמוע את התייחסותם לרעיון שהועלה
בישיבה הנוכחית.
יוסי :יזמן סקיצה למתחם אתר למורשת יהדות אתיופיה וכן יתאים סיור עם עמותת הנני
בקרית גת בתחום החקלאות .

רשם :
יוסי בריהון
מנהל מוקד קליטה
העתק:
חברי הועדה ,
מר ללו זוהר –ראש העיר
מר תמיר היזמי –מנכ"ל
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