
  

 

 

 

       

פסח ה'תשע"ג,  מה נשתנה הפסח הזה?           

  3102מרץ 
  

מדי שנה בחג הפסח אנו קוראים את ערכי החירות והשוויון לסדר, ומייחלים ל"שנה הבאה בירושלים". האגודה 
הישראלית למען יהודי אתיופיה פועלת ללא לאות למען הגשמת ערכים אלו בהווה. כארגון סנגור המקדם את 

נו ממשיכים להוביל את השנויים שנוי המדיניות והחקיקה למען שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בישראל, א
 שיעדנו לעצמינו במספר תחומים.

 אז, מה נשתנה?

  

 

 בחינוך:
המשכנו בפעילותנו האינטנסיבית להעלות על סדר יומו של משרד החינוך את 

הצורך בפעילות חינוכית מכוונת והצבת יעדים מדידים לצמצומו של הפער 
הלימודי הקיים בין תלמידים יוצאי אתיופיה לבין כלל התלמידים. פער זה הולך 

עות נתונים ומתרחב עם העלייה בדרגת כיתת הלימוד. פעילותנו קודמה באמצ
שאספנו, תכניות שמיפינו, מסמכים שכתבנו ופגישות רבות שקיימנו עם בכירי 

משרד החינוך, הסמנכ"לית וראש חמ"ד. בפגישות אלו דרשנו לעקוב ולפקח אחר 
 ביצוע התכניות החינוכיות ומידת האפקטיביות שלהן.

ק האגודה שותפה למספר תהליכים ושנויים בתחום החינוך בניהם הכנסת פר
כן, היינו שותפים -חדש אל תכנית הלימודים העוסק במורשת יהדות אתיופיה. כמו

-ספר בנתניה, חיפה ובאר-במהלך שהוביל משרד החינוך לסגירת שלושה בתי
יעקב, בשנת הלימודים הנוכחית. זאת בעקבות החלטת שר החינוך לשעבר, 

תיופיה. כחלק ויותר מתלמידיו הם יוצאי א 05%-ספר ש-גדעון סער, לסגור בתי
מליווי התהליך פעלה האגודה לשילובם והרחבת מעורבותם של ההורים בתהליך 

ספר יופנו ילדיהם. בכוונת האגודה להמשיך ולעקוב -קבלת ההחלטות לאלו בתי
 הספר החדשים.-אחר קליטתם הלימודית והחברתית של התלמידים בבתי

השאר באמצעות הנתונים לתוצאות העגומות של מערכת החינוך ניתן להיוודע בין 
הסטטיסטיים המדאיגים על מצב החיילים יוצאי אתיופיה המשרתים בצה"ל. 

בהתאם לזאת, האגודה גם כן שותפה בוועדת ההגוי שהקים צה"ל, בראשותו של 
תא"ל גדי אגמון. מטרת וועדה זו לאפשר לכמה שיותר חיילים יוצאי אתיופיה 

ם במטרה להבטיח ולמסד את הקצאת כן, אנו פועלי-שירות צבאי איכותי. כמו
המשאבים הכלכליים של מנהל הסטודנטים למען הבטחת עתיד ההשכלה 

 הגבוהה בקרב יוצאי אתיופיה.

   

    



 

  

 בתעסוקה:
הנתונים שבידינו מורים ששיעור שילובם של יוצאי אתיופיה בכוח העבודה גבוה 

-כן רמת הכנסתם נמוכה בכ-פי-על-משל קבוצות אחרות בחברה הישראלית, אף
מההכנסה הממוצעת של משק בית בישראל. רבים מהם מועסקים ללא  05%

תי. קביעות בחברות כוח אדם ובעבודות שאינן מקצועיות וללא אופק תעסוק
לצורך התמודדות עם סוגיה זו, פעלנו להרחבתו של חוק "ייצוג הולם" לרשויות 
מקומיות, חברות ממשלתיות ותאגידים, וכעת אנו עוקבים אחר יישומו בכל אחד 

 ממוסדות אלו.
מרכזי הדרכה אזוריים  00החליטה הממשלה על הקמת  2502בחודש מאי 

חלטה לנקוט בסטנדרטים גמישים המיועדים ליוצאי אתיופיה. אנו תקווה כי הה
, תביא לרשימה ארוכה 22-00ונגישים יותר עבור עובדים ממוצא אתיופי, בגילאי 

 של אנשים שייקחו חלק בהכשרות מקצועיות בתמיכת הממשלה.

  

 

תמונה מחודש ינואר ) 
, ירושלים2502 ) 

 בדיור:
סכום המענקים   הודות לפעילות הסנגורית שלנו אישרה הממשלה העלאת

לרכישת דירותיהן של משפחות עולים להן ארבעה ילדים ויותר היוצאות ממרכזי 
גם הורחב מספר היישובים בהם הן רשאיות לממש מענק זה. קליטה, וכן 

 2502כתוצאה מכך, הוכפל מספר המשפחות שיצאו ממרכזי הקליטה בשנת 
. אנו ממשיכים לפעול להחלת תנאים משופרים אלו גם 2500בהשוואה לשנת 

 למשפחות להן עד שלושה ילדים.

ינם יכולים לרכוש קבוצה נוספת שפעלנו למענה היא קבוצת הזוגות הצעירים שא
דירותיהם בשל העלייה החדה במחירי הדירות. בעקבות גל המחאה והפעלת 
לחצים של פעילים יוצאי אתיופיה, יחד עם העשייה המתמשכת שלנו העוקבת 

אחר ופועלת למען מימושה של תכנית החומש, הגדילה הממשלה את המשכנתא 
כן, בזכות הלחץ -כמו₪.  055,555-ל₪  205,555-לה זוגות צעירים זכאים מ

. כעת אנו 2502שהפעלנו, ניתן לממש את המשכנתא כבר מחודש ינואר 
ממשיכים לפעול לשיפור תנאי המשכנתא ולהרחבת מספר היישובים בהם ניתן 

 לממשה.

  

 

 

הצטרפו לעמוד     
הפייסבוק של 
         האגודה

            

 

  

 בתחום המאבק באפליה ובגזענות כלפי יוצאי אתיופיה:
גם בשנה האחרונה היינו עדים לגילויי תופעת האפליה והגזענות בחברה 

 הישראלית. נביא להלן שתי דוגמאות הממחישות כיצד נאבקה האגודה בתחום:
במקרה הראשון, פנו אזרחים מודאגים לאגודה וטענו שבכפר הנוער הדתי "כפר 

באופן שיטתי, למסלולי לימוד ברמה   יוצאי אתיופיה,  חסידים" הופנו תלמידים
הנמוכה ביותר. האגודה פנתה למופקדים על הנושא בדרג הארצי במשרד 

עה החינוך, לגורמי הפיקוח ולהנהלת הכפר, אך לא קבלה הסבר לתופ
כנסת למען -כתוצאה מכך, פנתה האגודה לאמצעי התקשורת ולחברי  זו.

לשנות את מדיניותו כלפי   בית הספר  התערבותם בנושא במטרה לאלץ את
תלמידים אלו. הודות לשיתופי הפעולה שנוצרו אנו כבר רואים תחילתו של תהליך 

 שנוי חיובי במוסד זה.
ם באמצעי התקשורת על מתן במקרה השני, פעלה האגודה בעקבות פרסומי

זריקות למניעת הריון לנשים יוצאות אתיופיה, מבלי שניתנו להן ההסברים 
הנאותים על תוצאותיה. פעלנו בשיתוף עם אירגוני זכויות אדם ואזרח אחרים 
ודרשנו לחייב את משרד הבריאות לבטל את מדיניותו זו באופן מידי, ואכן הוצאו 

מנכ"ל משרד הבריאות. חברת הכנסת פנינה ידי -הנחיות חדשות בנושא על
שטה קראה למשרד הבריאות לערוך ועדת חקירה רשמית בהשתתפות בני -תמנו

 הקהילה.

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה רואה חשיבות עליונה בשותפות עם פעילי הקהילה ברחבי הארץ 
צאי אתיופיה ותאפשר לכל בני הקהילה כדי להשפיע על מדיניות, שתתרום לשנוי לטובה בחייהם של יו

להתערות בחברה הישראלית. עשייתנו זו דורשת גם כן משאבים כלכליים. אנא עזרו לנו להמשיך 
   חג חירות שמח! למען עתיד טוב יותר. ותתרמו גם אתם לפעול,

http://cp.responder.co.il/link.php?lid=3050041&t=1
http://cp.responder.co.il/link.php?lid=3050040&t=1

