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14.03.2017
פרוטוקול וועדת קליטה ,אשר התקיימה ביום שלישי י"ז אדר תשע"ז.
 14/03/2017בין השעות . 18:00-19:30
הישבה התקיימה בלשכת סגן ראש העיר -מר מישל טפירו
בעירית קריית מלאכי.
משתתפים :
מר שי סיום –יו"ר הוועדה
מר מישל טפירו -סגן ראש העיר חבר ועדה
מר איתי קורן -מבקר העיר ,ממונה על תלונות הציבור.
מר יעקוב טלה –משנכ"ל גרעינים קהילתיים .
גב יואלה תבור –מנהלת אגף הרווחה
מר יוסי בריהון -מנהל מוקד קליטה ,מרכז הועדה
לא נוכחים:
.1מר' גדעון מהרי-חבר ועדה
.2מר' יוסי פרץ –מנהל המתנ"ס
.3גברת גיסיה פרידלנד –חברת ועדה .
מטרת הועדה:
גיבוש מדיניות של הישוב לקליטת עולים חדשים
.1
שילוב מיטבי של אוכלוסיית העולים בישוב
.2
הערה:
הועדה הינה חובה מתוקף החוק בראשות שלפחות
( 10%מתושביה עלו לישראל אחרי שנת .)1990
על סדר היום :
סביב עדכונים והתייחסויות לסיכום של הוועדה מאתריך 14/12/2016:
מרכז עולמי למורשת יהדות אתיופיה
מועדון חברתי לאוכלוסיית קשישים.
תכנון הפנינג בנושא בריאות בקרב קשישים עולים .
צורך בתרגום מקצועי לאוכלוסיית עולים יוצאי אתיופיה באגף הרווחה .
*סביב התייחסויות :
מישל " :הודות לתמיכה של ראש העיר ,הישגנו סיוע ל 13 -בתי קשישים לצבוע ולשפץ ,מתוכם 9
בתים הוקצה מיועדים לקשישים עולים ".
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בנושא מורשת יהודי אתיופיה ".
מטרת המרכז הוא לתת ביטוי ומשמעות למורשת ולתרבות של יהדות אתיופיה ,לצערי חלק גדול
מהצעירים לא יודעים על השורשים והתרבות של ההורים וכן על גיבורי העלייה ,כפי שסוכם
הכנתי סקיצה ראשונית ביותר .
יואלה :הרעיון של הקמת מרכז מורשת אתיופיה בעיר בעיני זה רעיון מצוין ,אך צריך לראות
איך עושים זאת .
איתי :אני רוצה לחדד  ,בישיבה ראשונה התייחסנו בנושא המורשת באופן כללי  ,בישיבה
האחרונה יוסי לקח על עצמו לבנות סקיצה ראשונית שתמחיש על מה מדובר? ,עשה עבודה יפה .
עכשיו צריך להביא את הרעיון לשולחנו של ראש העיר ,יכול לתת אור ירוק או לחילופין להכניס
למגירה מכאן תלוי בראש העיר ,סבירות גבוהה שראש העיר יתמוך ברעיון ,לא נראה לי שתהיה
התנגדות .
יואלה :צריך לבדוק את העלויות של הרעיון ובעיקר את עניין התחזוקה/משאבים.
כעת יש הזדמנות אמתית של הממשלה לקדם את קהילת יהודי אתיופיה באמצעות הדרך
החדשה ,לכן הרעיון הזה בעיני זה ממעלה ראשונה אפשר לקדם אותו ולא לחכות כמובן תלו
במנהיגות כאן .
שי ":עלה רעיון ראשוני לבנות משהו קטן שקצת יספיק ברמה יישובית ,בתי ספר ,גנים וכו'.,
בריהון אמר בו נצא מהשבלונה של משהו קטן ונחלום בגדול ועכשיו הגיע לממדים האלה ,אני
רואה בעין יפה ,אני בטוח שראש העיר ידחוף וקדם את הנושא החשוב .
שי :ראשית יש כאן נושא משמעותי עבור הישוב ,אין לי ספק שהנהלת העיר ראש העיר ירצו
להיות שותפים ולקדם את המרכז למורשת יהדות אתיופיה .
יואלה  :במוזיאון ישראל יש חלק גדול על מורשת יהודי אתיופיה ,אפשר ללמוד מה יש מה חסר
,אני חושבת שהעיר צריכה מרכזים ייחודים כאלה ,שימשוך קהל מכל הארץ ,קרית מלאכי היא
עיר במרכז המדינה חשוב לקדם יוזמות כאלה .
יוסי :יש צורך בתכנון מעמיק  ,כרגע זה רעיון ראשוני ,יש צורך באנשי מקצוע ,מהנדסים ,
אדריכלים במידה ראש העיר יקבל החלטה שהוא מוכן לאתגר ,לאחר מכן יורד לאנשי מקצוע
,אני אישית מחויב לגיוס משאבים .
יעקב טלה :אני חושב שזה רעיון מבורך ,שהילדים שלנו ידעו על התרבות שלנו "ללא עבר אין
עתיד "
יוסי :ברגע שיש נכונות של ראש העיר והנהלת העיר מוכנים לאתגר ,אני יעשה מאמץ לגייס
תקציבים עבור הקמת המרכז יחד עם שותפים .
יואלה :אני רוצה לעלות לוועדה שהנושא מועדון חברתי לקשישים עולים ,אני מוכנה להתגייס
כדי לקדם בעיקר להכניס תוכן ותהליך ,אך מקום פיזי אין ביכולתי ,לוועדה יש תפקיד
משמעותי  .רוצה לעלות ,נושא נוסף יש צורך בתרגום לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה ,יש צורך
בתרגום ובליווי לאוכלוסייה זו .
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עלייה

מישל :אני מרגש שיש הרבה מה לעשות בנושא
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כדי
,אך לא מספיק עולים לירושלים למשרדי ממשלה
לקדם את הנושא ,אחד התפקידים שלנו בעיקר אני ושי הוא לעלות לירושלים לבקש תקציבים
לנושאים שונים שעלו כאן.
שי" :הממשלה החלטה לתקציב באמצעות הדרך החדשה ,אני רוצה לבדוק מה קיים מה לא
קיים ,כל משרד קיבל תקציבים גדולים כדי לטפל לאוכלוסיית יהודי אתיופיה ,אני אבדוק .
יואלה :אני רוצה לשתף אתכם קיבלנו תקציב ממשרד הרווחה במסגרת הדרך החדשה ליוצאי
אתיופיה ,תוכנת שנקראת מעטפת לנוער בסיכון בקרב יוצאי אתיופיה .
יוסי :נושא נוסף אנחנו מקדמים הפנינג בריאות בשיתוף ,משרד הבריאות

סיכום :
עד הפגישה הבאה מישל ושי יפגשו עם הנהלת העיר בעיקר מול ראש העיר ,בנושא מרכז
מורשת יהדות אתיופיה .
מישל וישי יקיימו דיון בנושא מקום לפעילות לקשישים יוצאי אתיופיה ,יואלה תבדוק תוכן
ותקציב להפעלת המקום .
צבעת בתי קשישים בשיתוף מוקד קליטה והרווחה .
יתקיים יום בריאות דגש על אוכלוסיית עולים .
שי ומשל יצאו למשרדי ממשלה בירושלים במטרה לגייס תקציבים עבור אוכלוסיית עולים .
הוועדה תתכנס תוך חודש וחצי מהתאריך הנ"ל בתיאום עם סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
.

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