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 הי"א ניסן תשע"

 ,יקריםחברים 

 פסח החג ל ברכה

 

המעבר מעבדות  .ותחפשאנו עומדים בהפסח חג רעיון היציאה מעבדות לחירות, הוא הרעיון המרכזי של 

, םמכבלית פיזיאין משמעותה רק השתחררות עבדות ולחירות . היציאה מורב פנים הוא רעיון עמוקלחרות 

בהן   יםלכודאנו שתעבדות לדעות קדומות  שהשתחררות מהאלא גם, ובעיקר, כאבותינו שיצאו ממצרים, 

 . ולחשיבה מחודשת

בכל הרמות ,לפעול ולהשפיע  בשנה האחרונה  האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה שמה לה למטרה

התפיסות הרווחות שהגיעה העת לשנות את והדרגים של קובעי המדיניות ובחברה הישראלית בכללותה, 

יוצאי אתיופיה כקבוצה חברתית  מובחנת ומודרת, אחידה ונזקקת ולא הממקמת את  ,בחברה הישראלית

 מחייבת התייחסות פרטנית ומותאמת לכל אחד מפרטיה.  בתוכה ו כקבוצה הטרוגנית

 

 להלן מספר דוגמאות:. מדיניות דיפרנציאלית זוהטמעתה של בחודשים האחרונים עסקה האגודה ב

המנדט המעניקה את   ק עיקש כנגד החלטת הממשלהבמהלך השנה האחרונה מובילה האגודה מאב .1

מתוכם הם ילידי  75% –, למרות שכ יוצאי אתיופיה בישראל בידי משרד הקליטהלטיפול בהבלעדי 

דרישתנו היא שמשרד הקליטה יתמקד בטיפול בעולים החדשים מאתיופיה ישראל או וותיקים בארץ. 

פי -יתר משרדי הממשלה, כל אחד על . אחרותעולים חדשים ממדינות נוהג כלפי בלבד, כפי שהוא 

מסגרת . בעפ"י צורכיהם , רווחתם וקידומם  של יוצאי אתיופיההיה מופקד על תחום אחריותו, יב

 במספר זירות:פעלנו מאבקנו, 

 ברשתות החברתיות, כנגד גישה זו יצאנו בקמפיין  •

 "צ , הגשנו עתירה לבג •

 העלינו את הנושא בוועדות הכנסת •

 התראיינו באמצעי התקשורת ועוד.  •

האגודה עוקבת אחר יישום חוק ייצוג הולם. לאור פניות האגודה, הממשלה אישרה הקצאת משרות  .2

ייעודיות ליוצאי אתיופיה והרחיבה את תחולתו של החוק על חברות ממשלתיות וציבוריות ורשויות 

 מקומיות.

תוצאות הישגיהם הלימודיים נושאים שונים: על האגודה ייזמה דיונים בוועדות הכנסת השונות  .3

התלמידים יוצאי אתיופיה והפערים המתמשכים בינם לבין כלל  קרב הנמוכים של רבים מ

; של העולים במרכזי הקליטהתנאי מגוריהם הקשים משטרתית כלפי הנוער ; האלימות ההאוכלוסייה; 

 .במסגרות הכלל חברתיות צורך בשילובם ביטול המסגרות הטיפוליות הנפרדות של יוצאי אתיופיה וה
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מתכונת ,תובעת זה מספר שנים לבטל את המסגרות הנפרדות לטיפול ביוצאי אתיופיה אגודה ה .4

, 2014ואכן, באוקטובר . בגטו סגור, סמלי וממשי כאחד , לדעתנו, מקבעת את התלמידיםפעילות זו 

  ,לפיו, החל משנת תשע"ו תו של משרד החינוךאחרי שנים של מאבק, התבשרנו על  שינוי במדיניו

קרב ק בתלמידים שנולדו באתיופיה, בדומה לפעילותו ב)קל"ע( ר-לקליטת תלמידיםיטפל האגף 

תלמידים ממוצא אתיופי שנולדו בארץ או עלו לעומתם, מדינות אחרות. עלו לישראל מתלמידים ש

אלא ע"י אגפי הגיל,  אגף לקליטת עליה במשרדה יע"שנה, לא יטופלו יותר  15 -לפני למעלה מ 

 . יישומובכוותנו לעקוב אחר ו זהאנו מקדמים בברכה שינוי כשאר תלמידי ישראל.  

פיילוט לאיתור ושילוב תלמידים מצטיינים בירושלים  ההפעילהאגודה, בשיתוף פעולה עם מכון סאלד,  .5

. לאור הצלחתו  של  לתלמידים מצטיינים ות דעהמיוהכלליות ומחוננים יוצאי אתיופיה במסגרות 

שוות הבמטרה למשרד החינוך להרחיבו עם פיילוט זה בשנת תשע"ד , אנו פועלים השנה, בשיתוף  

 חלקם  באוכלוסייה. לאלו, המשתלבים במסגרות  ,יוצאי אתיופיהאת חלקם היחסי של התלמידים 

אלפי עולים מאתיופיה המתגוררים  האגודה השתתפה, סייעה ותמכה במאבקיהם ומחאותיהם של  .6

העדר הכשרות , תנאי המחיה הקשים במרכזי הקליטההן על  ,רחבי הארץכל עדיין במרכזי הקליטה ב

בעתיד והן על אי ההלימה בין גובה תעסוקתיות ושפתיות שיאפשרו להם  אופק כלכלי וחברתי 

 ותו הפעילה של משרד הקליטהו מצפים להתערבהמענק לו הם זכאים ומחירי הדירות המאמירים. אנ

 בנושא.

משתתפת ומסייעת במאבקה של משפחת סלמסה כנגד האלימות המשטרתית  ,האגודה תומכת .7

בני הקהילה  ם של כללגורם  שהביא למותו. מאבקם הוא מאבקמהו היוסף סלמסה, ו ,שעבר בנם

 .הסובלים באופן חריג מאלימות משטרתית

י בתיעוד והנצחת שמותיהם של הנספים בדרכם מאתיופיה לישראל דרך ציון דרך משמעותחל  השנה .8

תוך שימוש בכלים הסינגוריים העומדים בנושא,  סודן. לפני כארבע שנים החליטה האגודה להתערב

משרד ראש האחריות לתכלול הפעילות בנושא על הוחלט להטיל את מאבק ממושך . לאחר לרשותה

,  פעילים מתוך הקהילה,  מתנדבים נוספים ארגוניםשל  פםבשיתו פעילות בוצעה ה . הממשלה

נספים.  1400-באנדרטה בהר הרצל שמותיהם של ככבר ועורכי דין.  כיום,  מתועדים ומונצחים 

 נמשיך לפעול עד ששמו של אחרון הנספים יתועד.אנו הושלם. התיעוד טרם 

בוחרים בהשתתפות ציבור יוצאי  לקראת הבחירות האחרונות לכנסת קיימה האגודה הישראלית כנס .9

אתיופיה ונציגיהן של  ארבע  מפלגות )המחנה הציוני, כולנו, יש עתיד, והבית היהודי(, שהציגו את 

מצעיהן. האגודה הציגה בפני נציגי המפלגות נתונים על מצבם של יוצאי אתיופיה ואת הצורך בשינוי 

ובמקומה הצורך באימוץ תפיסה   התפיסה הממסדית המקבעת  את הקהילה  בשלמותה כנזקקת

 דיפרנציאלית הנותנת  לפרטים מענים פרטניים ומותאמים.  

 

 בברכת חג חרות וחופש מחשבה... שמח

 צוות האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה
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