
 "מנהיגים שנוי –לוקחים אחריות "מפגש 

  :הכותרת תחת  מפגש 29.10.2013ב התקיים ,המדינה מבקר ח"דו בעקבות

  ,אתיופיה יוצאי ארגונים לי"מנכ 35 -ל מעל השתתפו במפגש ."שינוי מנהיגים – אחריות לוקחים"

  .אתיופיה יוצאי עבור פרויקטים המפעילים וגופים נוער תנועות ,פעילים

  המקצועי בליווי ,אתיופיה יהודי למען הישראלית והאגודה "ביחד עולים" ,"הנני" ,יזמו המפגש את

  משותפת פעילות ויצירת ,השלישי המגזר של האחריות לקיחת סוגיית בו ונידונה ,"שיתופים" של

 .חיים אנו בה המציאות את ביחד לשנות כדי

 

 סיוע מוגדל לזוגות צעירים יוצאי אתיופיה : עדכון הנוהל של משרד הבינוי והשיכון

  -דירה ברכישת 

 לאחר מאמצים רבים של האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה במשך שנתיים תמימות ובשיתוף 

 נעתר משרד הבינוי והשיכון לעדכן את ההנחיות לקבלת הסיוע לרכישת דירה , מהקהילהפעילים 

 .אתיופיהצעירים יוצאי לזוגות 

 : החידושים בנוהל המעודכן לקבלת משכנתא מוגדלת

 .הסיועעל מנת לקבל את  40הזוג צריכים להיות מתחת לגיל בני . 1

 תוך שנה  ויחתום בבנק על המשכנתא  2013שחותם על חוזה רכישה לדירה עד לסוף שנת מי . 2

 . משכנתא ₪  500,000 יהיה זכאי לקבל עד ( 2014 –כלומר ב )הרכישה החתימה על חוזה ממועד 

 תוך שנה ממועד ₪  400,000בסך   יהיה זכאי לקבל משכנתא  2014 –שחותם על חוזה רכישה ב מי 

 .הסיוע המוגדל יינתן עד סוף השנה הנוכחית(. 2015 –כלומר ב )על חוזה הרכישה החתימה 

 יוצאי זוגות שבהם אחד מבני הזוג אינו מקרב . המוגדלת מיועדת ליוצאי אתיופיה בלבדהמשכנתא . 3

 .אינם זכאים למשכנתא מוגדלת זו( הן האב והן האם)אתיופיה 

 .הוריותחד גם על משפחות חל . 4

 ניתן לקבל את המשכנתא המוגדלת , ומעלה 5כל היישובים באשכול . רשימת היישובים הורחבה. 5

 . ושכונהשל רחוב  מגבלהללא 

  

 מוזמנים לעקוב באתר האגודה . אנו תקווה כי גם בקשתנו להפחתת הריבית תענה בחיוב

 .על עדכונים בנושא הפייסבוקובעמוד 

 

 הסגדפנינה תמנו שטה פתחה את השדולה ליוצאי אתיופיה באירוע חגיגי לכבוד חג כ "ח

 , שר הכלכלה, שר החינוך, שר האוצר, מ"במעמד רה, חגיגי ומרשיםבאירוע , (30.10.13)ביום רביעי 

 נציגי תנועות הנוער , נציגי ארגונים, צעירים', שמגלוץ, קייסים, הקליטה וסגן שר הדתותשרת 

 . שטה את השדולה למען יהודי אתיופיה-פתחה חברת הכנסת פנינה תמנו, נוספיםומכובדים 

 .הישראלית למען יהודי אתיופיה נותנת את ברכתה ומאחלת שתצלח דרכה של השדולה החדשההאגודה 

 

 בעד צמצום פערים בחינוך –נגד המכרז של מרכז ההגוי 

 . אוגוסט פנו עשרה ארגונים יוצאי אתיופיה לשר החינוך בדרישה לעצור את המכרז של מרכז ההיגויבסוף 

 . האחרון קיצץ את הנוצות האחרונות שנשארו לאחר המכרזים הקודמים של מרכז ההיגויהמכרז 

 מנת ליצר תהליך עבודה משמעותי בצמצום הפערים של תלמידים -על, דורשים לעצור את המכרזאנו 

 נפגשו בתחילת השבוע הנוכחי שלושה נציגי ארגונים עם , לאחר חודשים של המתנה. אתיופיהיוצאי 

 בשיחה זו הובטח כי השר פועל להקפאת המכרז עד סוף אוגוסט והקמת וועדה . פרומן שיביהשר עוזר 

 .מתווה עבודה לצמצום הפערים בחינוך של תלמידים יוצאי אתיופיהלבניית 

 

 

 

 ,הסיגדלכבוד חג 
 ...יש לנו כמה עדכונים בשבילכם



 דיווח ישיר מוועדת החינוך בכנסת

בוועדת החינוך   21.10.2013 -ביוזמת האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה התקיים דיון ב

זיוה  ' הגב, לית האגודה"מנכ. בכנסת בעניין מצבם של ילדים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

וקראה לשנוי מהותי במשרדי  , הציפה את הנתונים המדאיגים על המצב הקיים, דגו-מקונן

אנחנו  . הגיע הזמן שמשרד החינוך יטפל בילדים במערכת החינוך ולא משרד הקליטה: "הממשלה

  ".מבקשים לשבת ולחשוב ביחד כיצד להציב יעדים מדידים ומטרות וכיצד לאגם את כל המשאבים

כי יש לשקול מחדש , מיכל כהן' הגב, לית החדשה של משרד החינוך"עוד בוועדה הודיעה המנכ

ומעלה תלמידים יוצאי   50%את הנוהל הקיים המורה על סגירת בתי ספר שבהם יש ריכוז של 

י בנתניה אמנם "ס רש"משמעות הודעה זו היא שהמאבק העיקש של וועד ההורים בבי. אתיופיה

 !   אך ניצח במערכה, הפסיד בקרב

י נאבק נגד כוונתה של עיריית נתניה לפרק את המסגרת  "וועד ההורים של בית ספר רש, כזכור

,  במחוזות הבירוקרטיה. רק משום שהתלמידים בו הם יוצאי אתיופיה, המצוינת של בית הספר

הוועד יצא למאבק כנגד כל התפישה של המערכת  ". אינטגרציה"לפירוק בית הספר קוראים 

שהרי למרות שמדובר ברוב  , זאת כדי להצליח להשאיר את המסגרת כמו שהיא, והציבור בישראל

נחל וועד  , תקופת המחאה בנתניהבתום . מדובר במסגרת מצוינת, של תלמידים ממוצא אתיופי

לית  "אך נדמה כי מאבקם לא היה לשווא כאשר הודתה המנכ, י תבוסה"ס רש"ההורים בבי

 ".לא בכל מחיר" אינטגרציה: ""ואמרה, י"החדשה כי יתכן ולא היו צריכים לפרק את בית ספר רש

 

 ל"בכנסת על שילוב יוצאי אתיופיה בצה והבטחוןבוועדת החוץ דיון 

השתתפה האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה בדיון  ( 29.10.2013)ביום שלישי האחרון 

המוטיב החוזר שליווה את מהלך  . ל"בנושא שילוב יוצאי אתיופיה בצה והבטחוןסוער בוועדת החוץ 

שמקורה במשבר מנטלי  ' ייחודית'שאין בעיה , הדיון היה שמדובר בבעיה רוחבית ולא נקודתית

מעבר לתמונת המצב העגומה  . כי הרי מדובר במרבית המקרים בילידי הארץ, כזה או אחר

 –וכמובן , י עירוב של כלל הגורמים"למצוא פתרון עעלה הצורך המהותי והדחוף , והמדאיגה

אני  :" שטה אמרה-כ פנינה תמנו"ח. שהקהילה צריכה להיות שותפה אקטיבית בתהליך זה

זו בעיה  . 30%היום הוא עומד על כ  12%אחוז הכלואים עמד על כ  2008אם בשנת . מודאגת

כאשר אני רואה את בני קהילתי נכנסים  . הצבא הוא כלי חינוכי. שחייבת להיפתר אתמול ולא מחר

זה סוג של שינוי תודעתי על איך הם , עבריינזציה כ גדולות לכלא ועוברים תהליך של"במסות כ

אי אפשר להתעלם מהנתונים  ]...[ בית חרושת לעברייניםזה פשוט לייצר . יוצאים לעולם האזרחי

הקשים  קל לברוח לנקודות של שברי קליטה קל לברוח לנושא הכלכלי ברור לכולנו שזו לא 

צר לי שלא שומעים מספיק את הקצינים בקהילה ולא משתפים אותם בתהליכים של  ]...[ הבעיה

 ".ח"מאסנו בפתרונות כסת. חשיבה

 

  –יוצרי קולנוע יוצאי אתיופיה במסגרת פסטיבל הקולנוע היהודי בסינמטק ירושלים ערב 

קרן אביחי  , האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה תקיים אירוע בשיתוף קרן גשר, כבכל שנה

,  1.12.2013-האירוע יתקיים בתאריך ה. וסינמטק ירושלים במסגרת פסטיבל הקולנוע היהודי

ובנוסף  , במהלך הערב יוקרנו מספר סרטי קולנוע קצרים של יוצרים מהקהילה. בסינמטק ירושלים

,  (אמני רקמה ועוד, צלמים, ציירים)תתקיים תערוכה למשך חודש ימים של יוצרים מהקהילה , לכך

מנת לתת  -מדובר במיזם חדש שהגה הסינמטק על. אשר יציגו עבודותיהם על קירות הסינמטק

  הפייסבוקיפורסמו באתר ובעמוד פרטים נוספים על האירוע . במה וחשיפה ליוצרים יוצאי אתיופיה

 .  הנכם מוזמנים לעקוב אחרינו. של האגודה

 

 

 



  –דיון שני בוועדה לביקורת המדינה 

 , השתתפה האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה בדיון שני בוועדה לביקורת המדינה 16.10.2013 -ב

 דיון זה הוא פרי העקשנות של . בביקורת החריפה על תכנית החומש לשילוב יוצאי אתיופיההדנה 

 ושידובר עליה עד שיופקו כל הלקחים , ח המבקר לא תתמסמס"כך שהביקורת המובעת בדוהאגודה על 

 , דובר על כך שמשרד הקליטה מתחיל לתכנן תכנית לאומית חדשהבדיון . המסקנותוכל 

 מאסנו בכך שמשרד הקליטה לוקח חסות על אזרחי מדינה !". לא עוד": אנו היינו שם כדי לומראך 

 , "צינורות סופגים"כשאנחנו משמשים כתירוץ ל, מאסנו בבזבוז כספי הציבור, שנה 30כאן כבר הנמצאים 

 מאסנו בהסללה ובשלילת . המערכת הבירוקרטית שכל תכליתה היא לשמר את עצמהשהם 

 במשרדי  –אך האגודה תמשיך לפעול במלוא המרץ , תם עוד לפני שמוצההדיון . הבחירהחופש 

 .  כדי שטעויות לא יחזרו שנית, שצריךזירה ובכל בכנסת , הממשלה

 

  –עדכון ממנהל הסטודנטים 

 שמחים לבשר כי בעקבות עבודה משותפת של ראשי ארגונים יוצאי אתיופיה והאגודה הישראלית אנחנו 

 יהודי אתיופיה האריך מנהל הסטודנטים את משך זמן השהייה בין סיום המכינה הקדם אקדמית למען 

 וכן האריך את משך השהייה בין תואר , לתחילת לימודי התואר הראשון משנה אחת לשלוש שניםעד 

 . משלוש שנים לחמש שנים, לתואר שניראשון 

 , אנו תקווה כי שנוי זה יאפשר עלייה במספר יוצאי אתיופיה המתקבלים למוסדות להשכלה גבוהה בכלל 

 .ביצירה האקדמית בפרטומשתתפים 

 
 במשכן בית הנשיא הסיגדפתיחת חגיגות 

 .במשכן הנשיא בירושלים הסיגדהתקיים אירוע פתיחת החגיגות לכבוד חג  3.10.2013-בבוקר ה

 פותח את משכנו עבור קיום אירוע , מר שמעון פרס, זוהי השנה החמישית במספר בה נשיא המדינה

 כאשר הפעם נושאו המרכזי של האירוע היה נשים יוצאות אתיופיה פורצות דרך ומעוררות , לכבוד החג

 , ל ובמשטרה"קצינות בצה, החינוך והמדע, הוזמנו נשים מצליחות בתחום התרבותלאירוע . השראה

 ובחלקו האמנותי הופיעה הזמרת איילה , חניכות תנועות הנוער והפנימיות, ות/מצטיינים ות/סטודנטים

 . מחול מודרני המשלב פולקלור אתיופי, "ווזווזה"ולהקת  אינגדשט

 : התרבות והמדע אמר הנשיא, בפאנל בו השתתפו ארבע נשים מובילות ומשפיעות בתחום החינוך

 אני גאה בהישגי הנשים המצליחות ועל כולם להכיר את עומק הפוטנציאל אותו מימשתן ואתן מייצגות "

 ".אני מתרגש מאד -אחת מכן עולם ומלואו וכבשה פסגה אחרתכל . היום

 את האירוע יזמו והפיקו האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה בשיתוף עם צוות בית הנשיא והמשרד 

 .עלייהלקליטת 

 .אנו תקווה כי ציון החג במעמד מכובד זה ימשיך להיות מסורת מוטמעת במשכן

 

 

 , מר שמעון פרס -נשיא המדינה , (סופרת) שרמן ביטאוליןדליה ' גב, (מהנדסת מכונות) מבר'גאסתר ' גב(: מימין לשמאל)בתמונה 
 (.מורה ומחנכת) איילין ואסמרץ( שחקנית) אסרסאיירותי ' גב

 .ניימןמארק : קרדיט צילום
 



 
 
 
 
 
 
 

הזה יהיה לנו לגשר בין חשבון הנפש האישי של כל פרט  הסיגדוחג  יתןמי 
ובין הגלות הפיזית והרוחנית שאנחנו והמערכות השונות  , ופרט בחברה

 .גלות שבהעדרה יהיו יחסי אנוש מתוקנים. אוחזות בה
 

 .  הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיוירושלים "
 , לבית דודכסאות 

 .  הצהירו טוב לירושלים/בקשו
 ..."ירושליםבשר לנו על , לנובשר 

 
 דודלבית ( מלכות)כסאות : ַדִוית ֶֶּיֶת ְמַנֶברתֶ  -( תרגום מגעז)מתוך תפילת החג 

 
 

 .חג שמח
 

 צוות האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה
 

 ...וברוח החג נברך


