
פרסום בעקבות וחשבון דין לתת הממשלה ממשרדי ודרשנו חזרנו 
 לשילוב החומש תכנית על המדינה מבקר ח"דוב החריפה הביקורת

  אך ,המדינה ביקורת בוועדת דיון התקיים ,לבקשתנו .אתיופיה יוצאי
  בכנסת משנה וועדת להקים מעוניינים אנו ,העניין מוצה שלא כיוון

   .הממשלה משרדי בקרב ח"הדו מסקנות יישום אחר שתעקוב
 
כפרב שננקט ,אתיופיה יוצאי תלמידים כלפי מפלה ביחס נאבקנו  

  המנהלת עזבה ,שלנו הפעילות בעקבות ."חסידים כפר" הדתי הנוער
 נתיבי את ביטל והכפר ,הנוכחית הלימודים שנת בתחילת הכפר את

 במסגרת לומדים הספר-בית תלמידי כל שכעת כך ,השונים הלימוד
  ישיבות שתי ,השינויים שבעקבות לציין יש ,זאת עם .אחת חינוכית

   .אחרים למקומות ועברו הכפר את עזבו

  
השנה גם לפעול המשיכה רמלה בעיר החברתיים הפעילים קבוצת 

  בקבוצה חשיבות רואה האגודה .ל"שתי ועמותת האגודה עם בשיתוף
 שהפיקה הכנסים שני .שלה החיים מציאות את ומשנה שפועלת
  לכך דוגמא הם ,השוטפות לפעילויות בנוסף ,זו שנה במהלך הקבוצה
  אחר ובזמן שבמקום ,ארגונים של קואליציות ליצור יכולה שקבוצה

 והרצון המוקד את המהווה היא שהקבוצה משום ,מתקיימות היו לא
   .הקהילה לטובת השותפים של

  
אל להוצאה הוביל פרטיים ואנשים ארגונים בין פורה פעולה שיתוף  

  יוצאי ומחוננים מצטיינים תלמידים לאיתור קייטנה של הפועל
  שילוב למען האגודה לפעילות ישיר המשך זהו .ערים במספר אתיופיה

   .החינוך במערכת אתיופיה יוצאי תלמידים של מיטבי

 

 לכבוד ראש השנה הקרב ובא  
 ...שעברהבשנה שלומר לכם  רצינו 

 



במשכן ,התקשורת באמצעי וסנגור נשים אירגוני עם בשיתוף פעלנו 
-הדפו זריקות במתן מכוונת מדיניות כנגד הממשלה ובמשרדי הכנסת
  יעל ,הבריאות שרת של קריאתה עד אתיופיה יוצאות לנשים פרוברה

 .פרלמנטרית חקירה ועדת להקמת ,גרמן
  
רחובות בעיר שכונתי קיוסק של פתיחתו במניעת שותפים היינו 

  בעקבות .חינוכי למוסד בסמיכות חריפים משקאות למכור שהתעתד
  של גבוהה השכלה לימודי עבור היהודית הסוכנות של המימון הפסקת

 לקבל הממשלה על ולחצנו בדבר הנוגעים לכל חברנו עולים סטודנטים
  היהודית הסוכנות של חלקה את לתקצבו להמשיך ההחלטה את

 .עולים לסטודנטים שנועד ,(שהופסק)
    

הלומדים התלמידים לזהות קשר ללא ,מצטיין ס"שבי חושבים אנחנו 
  בערכים ולהעצימה הקיימת התשתית את לחזק אלא - לסגור אסור ,בו

  של ההורים וועד במאבק ותמכנו רבים מאמצים השקענו לכן .נוספים
 באמצעי הן :הציבורי היום לסדר והעלנו סגירתו נגד בנתניה י"רש ס"בי

  הכנסת בוועידות והן החינוך משרד אנשי עם בפגישות הן ,התקשורת
  ס"וביה ,צלח לא המאבק ,לצערנו .לכאורה ,המורכבת הסוגיה את

 ."י"רש אורות" ויקרא ,התורני הגרעין ידי-על זו משנה החל ינוהל
  
בדרך ,בסודן הנספים של שמותיהם והנצחת תיעוד תהליך את קידמנו  

 על נוספים ארגונים בשיתוף ממושך מאבק לאחר .לישראל מאתיופיה
  לית"מנכ והשתתפות ,הנספים שמות ותיעוד ברישום המדינה הכרת

 מחליפו וכעת איתן מיכי השר עמד שבראשה ,ההיגוי בוועדת האגודה
  מתועדים השמות רוב שבו לשלב הגענו ,אקוניס אופיר השר סגן

 החודשים במהלך הרצל בהר הזכרון במצבת להיחרת והולכים
   .הקרובים

  

  



היא לארץ כניסתן שעילת עולים משפחות שלוש של בבעייתן טיפלנו 
  כתוצאה ."לישראל הכניסה חוק" י"עפ ולא "הומניטריים שיקולים"מ

  בשיתוף .מהמדינה ולסיוע קליטה לסל זכאיות המשפחות אין מכך
 הפנים משרד מול פתרון למצוא פועלים אנו סולומון שמעון כ"ח

 .כעולים שיוכרו מנת על והקליטה
  
ולכן ,סנגור ארגון של המרכזיים הכלים אחד היא התקשורתית הבמה 

 היום סדר שעל נושאים הציבור לתודעת העלנו החולפת בשנה
 אנו זו בהזדמנות .שערכנו ובכנסים בפייסבוק ,באתר מידע הנגשנוו

  חדשות במות ביצירת ומעורבים פעילים שותפים להיות לכם קוראים
  .נוספות

 
 ...הבאה עלינו לטובהשנה החדשה ולכבוד ה

 
 הציבוריות האנרגיות את לתעל נשכיל בה ,וצדק עשייה לשנת נברך

 שאנו החברתי השנוי לשם והראויים הנכונים למקומות והאישיות
 המניע הכוח תהיה אדם הוא באשר האדם אהבת בה שנה .לו מייחלים

  את ולמנף עמלנו פירות את לקטוף שנצליח .ומדינתו החלטותינו את
  ,ושמחה הצלחות של שנה .חיוביות התפתחויות עוד לכדי התמורות

 .וקהילתית אישית התפתחות של שנה ,וצמיחה למידה
  באותו ,דרך לאותה כשותפים – יחד לפעול נמשיך בה שנה ,וכמובן
  .לו במקביל או הנתיב

 
 

 רודפת צדק , סולידרית, לשנה טובה
 !שלוםומבקשת 

 


