פרוטוקול ישיבה הראשונה של ועדת קליטת העלייה בתאריך 2..2.21.2
משתתפים :
גב' סופיה ביילין

-

משנה לרה"ע /יו"ר וועדת קליטת העלייה /צדק חברתי

מר לב ברדני

-

מנהל מחלקת קליטת העלייה

מר יורי ברנט

-

עו"ד /חבר מועצה /צדק חברתי

מר דני פרדקין

-

פרוייקטור עידוד העלייה

גב' הילה רווח

-

יועצת משפטית הראשית

מר איגור רשף

-

חבר וועדת קליטת העלייה /ליכוד

גב' מרינה פשצ'נקר -

חברת וועדת קליטת העלייה /אשקלון ביתנו

מר אברהם בלאי

-

חבר ועדת קליטת העלייה /אשקלון תנצח

מר דניאל ג'נבה

-

מנהל מוקד קליטה אתיופית

גב' רעיה צדיקוב

-

רוכזת מוקד קהילה קווקזית

מר איגור טודר

-

חבר וועדת קליטת העלייה /אשקלון בתנופה

גב' אינה קריביצקי -
-

מר אזמראו טהל

רכזת מרכז מידע של עולים חדשים
רכז תכניות קליטה אתיופית

לא נוכחים:
גב' מירי אלטיט

-

חברת וועדת קליטת העלייה /דור העתיד

מר שמעון לוגסי

-

חבר וועדת קליטת העלייה /ש"ס

מר בוריס מנור

-

חבר וועדת קליטת העלייה /אשקלון ביתנו

מר יצחק קובנט

-

חבר וועדת קליטת העלייה

גב' ניקול פלאח

-

חברת וועדת קליטת העלייה

גב' מזל לוי

 -ס.מנהלת אגף לשירותי רווחה

גב' מלי בן חיים

 -מזכירת אשכול קהילה

להלן הנושאים על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

פתיחת הישיבה על ידי משנה לרה"ע /יו"ר וועדת קליטת העלייה גב' סופיה ביילין.
נציגות המשתתפים.
סקירה בנוגע לקליטת העלייה על ידי מנהל מחלקת קליטת העלייה מר לב ברדני.
דיווח על פעילויות שנת .2113/2114
דיווח על פעילויות שנת  2113/2114של מנהל מוקד קהילה אתיופית מר דניאל ג'נבה.
דיווח על פעילויות שנת  2113/2114של רוכזת מוקד קהילה קווקזית גב' רעיה צדיקוב.
דיווח של פרוייקטור "עידוד העלייה" על פעילויות שנת  2113/2114מר דני פרדקין.

 .8דיווח על פעילויות של מרכז מידע על ידי מנהל מחלקת קליטת העלייה מר לב ברדני.
 .9דיונים לגבי חגיגת  9במאי ( 71שנה של ניצחון במלחמת העולם ה.)2-
 .11דיונים בנושא של יום הסיגד' – חג של עולי אתיופיה.
 .11דיונים בנושא של תכנית עבודה ל + 2115-ריכוז אירועים.
 .12שונות.
 .13סיכום של ישיבה.

מהלך הדיון בישיבה:

גב' סופיה ביילין:
שלום חברים! ברשותכם אני אתחיל את הישיבה הראשונה שלנו .קודם כל ברצוני להציג את האנשים
המוזמנים שנמצאים כאן אתנו  :את יורי ברנט (חבר מועצה מסיעה "צדק חברתי") והילה רווח שקיבלה את
התפקיד של יועצת משפטית ראשית ועל כך נברך אותה .אני מציעה שכל אחד תציג את עצמו ואת עמדתו
בקשר לוועדת קליטת העלייה ולפעילותיה.

מר איגור רשף:
שלום שמי איגור רשף  ,אני בן  , 34נשוי ואב לשניים ואני מייצג את מפלגת הליכוד
עליתי ארצה מאוקראינה מעיר חארכוב ,אני עובד בתפקיד מנהל רכש בחברה ממשלתית העוסקת בפיתוח
וייצור מוצרים תעופתיים.
מבחינת נתוני השכלה – מהנדס תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים התמחות
במימון ,חשבונאות ושיווק בינלאומי.
ברצוני לחלוק אתכם מס' נקודות שכדאי לשים עליהם דגש בוועדה ,להלן הדברים :
.1לקלוט עולים ולמצוא דרך יעילה ומהירה לשלבם בחברה עם דגש למציאת מקומות עבודה רלוונטיים.
.2מציאת תנאי סבסוד והלוואות נוחות להחזר לטובת התאקלמות מהירה (במיוחד לאלו שהגיעו ממדינות
קשיי יום ,מלחמות לדוג' באוקראינה וכו').
.3לחזק את הקשר בין הקולטים לנקלטים ולחזק את נאמנותם לתרבות במדינה בכלל ובעיר בפרט.
.4לשמר ולחזק פעילויות ואירועים כגון חג  9למאי יום הניצחון על הנאצים ואירועים חשובים נוספים עבור
העולים.

גב' מרינה פשצ'נקר :
אני מייצגת את הסיעה "אשקלון ביתנו" .רוב השנים מתעסקת בקליטת העלייה ,עובדת במרכז מידע
באשקלון ,מתמקדת בעיקר בכל הנושאים הקשורים לעולים חדשים .מייצגת גם את החברה צעירה של
עולים חדשים.

מר איגור טודר :
אני מייצג את הסיעה "אשקלון בתנופה" .מתעסק בתחום הסיוע לעסקים קטנים .חשוב לי שבדיוני הוועדה
התייחסו למגזר העולים החדשים המבוגרים ,גיל  +51שבהחלט נזקקים לתמיכה ולסוגים שונים של סיוע.

מר אבי בלאי :
אני מייצג את התנועה "אשקלון תנצח" .התחום תעסוקתי הוא הנדסאי חשמל כבר  17שנים .מוקד קליטת
הקהילה אתיופית הוקם ביוזמתי ביחד עם מר דניאל ג'נבה .חשוב לי לקדם את האינטרסים של עולי
אתיופיה במטרה לשלב אותם בחברה ישראלית ,לייצר את יחסי גומלין בין עולי אתיופיה לבין עולים מחבר
העמים .ברצוני לעלות לדיוני הוועדה את הנושא של הקמת אנדרטה לזכר פליטי אתיופיה שנהרגו בדרך
לסודן בתקופת עלייה לישראל בשנות .1981-1984

מר אזמראו טהל:
אני מצטרף למר אבי בלאי בנושא הנ"ל .רוצה להדגיש את החשיבות של שיתוף פעולה בנוגע לוועדה
ובנוסף מבקש להיות בין המוזמנים בצורה פורמלית.

מר לב ברדני :
קודם כל אני מברך את כולם בישיבה הראשונה של הוועדה .וברצוני לציין שני דברים חשובים:



את הצער הגדול שלפני כחודש הלך לעולמו זורי בסקולובסקי ז"ל .אנו איבדנו אדם יקר ויוצא דופן.
אני עובד עם סופיה ביילין כבר שנה שביעית ורוצה להודות על המעשים ופעולות שלה המייצגים
ערך רב .אני רואה את סופיה כעמוד השדרה לכל הנושאים ובמיוחד מה שנוגע לקליטת העלייה
עוד מתקופה כשהייתה סגנית ראש העיר.

במשך השנים  2113-2114אנו עדים לתזוזה משמעותית של עולים חדשים .עד חודש נובמבר ידוע על
 34111עולים מחבר העמים 811 ,מדרום אמריקה ,העולים מצרפת עברו את האלף .העלייה מחבר העמים
מגיעה בעיקר בעקבות המהומות ומצב הכלכלי הגרוע ,רובם בוחרים בעיר אשקלון ,רק השנה המספר
התקרב ל 411-איש ,מאמריקה התיישבו באשקלון כ 62-איש ,עוד עולים ממדינות אחרות הצטרפו
אליהם...סך הכול  611איש.
התקציב המיועד לעלייה נצפה השנה כ ₪ 665111-שיהיה מחולק לפעילויות שונות.
הייתי רוצה לספר לכם על ביקורי בבאקו שנערך לפני שבועיים .נפגשתי שם עם אנשי קהילה יהודית
שקיבלו אותי בחום וסיפרו לי על מצבם של היהודים במדינה ,על מקרי אנטישמיות רבים ,איך הם נאלצים
להתמודד עם זה .זה בטח אחד מהגורמים הדוחפים לעלייה לארץ .וברור שבמצב של מספר גדול של עולים
יש צורך לספק את התשתית ,כדי להתמודד עם העומס של היום במרכז הקליטה צריך להכוון ולחשוב מה
עושים .ודווקא באשקלון למרות הביורוקרטיה של מוסדות כמו ביטוח לאומי וכדומה כן רואים את התוצאות
בסיוע לעולים הנזקקים לעזרה ,במידה רבה בזכות המתנדבים ,עמותות (כמו עמותה "אוורורה" למשל),
שמספקים את העזרה באופן משמעותי ,גם בתוך קהילה אתיופית וקהילה צרפתית מופיעה טנדנציה דומה
של מערכת ארגונית השואפת למתן סיוע בדרכים שונות...הם ממש עושים עבודת קודש.

מר דניאל ג'נבה
בשנת  2113מצב קליטת העלייה של קהילה אתיופית השתנה באופן משמעותי .כל הנושאים הקשורים
לתחומי השכלה ,בתי ספר ,תשתית ,מגורים ,תיווך ותעסוקה הלכו והתפתחו .במשרד שלנו נמצאים חמישה
אנשים שעובדים ומטפלים בשכונות ואזורים מאוכלסים ברוב ( )71%על ידי קהילה אתיופית .אנו עובדים
בשיתוף פעולה עם מנהל רכז תעסוקה ,מגשרת קהילתית ורווחה .אנו מפתחים את הפרויקטים כמו פרויקט
לאומי לתגבור הלימודים כאשר מדובר על סיוע כספי לכל תלמיד בסכום  1111דולר .הפרויקט הנוסף בשם
"פ"ת" מתייחס לפעולות של מתנ"סים ,גני ילדים ,רשויות וכדומה ,גם כן מתעסק בנושא של מלחמה
בסמים .השנה הוקם עוד פרויקט בשם "דגל" שמכוון לעבודות שיפוצים ותיקוני בניינים ומגורים שמתגוררים
בהם עולי אתיופיה .בתכניות שלנו גם לפתח את פעילויות לשיפור הבריאות של קהילה אתיופית.
(לב ברדני הדגיש שקיימת בעיה לגבי תקציב שהולך ומצטמצם וזאת הסיבה שאין מספיק תמיכה כספית
לקהילה אתיופית ,קיימת בעיית השכירות המגורים ,התייקרות וכו').

מר דני פרדקין:
אני מתעסק בעבודה עם עולים חדשים ,מכוון אותם לאיזה כתובת לפנות עם בעיה ספציפית ,לפעמים
מלווה אותם בתהליכים מסוימים עד הסוף .עוזר בשאלות הנוגעות לבנקים ,לבתי ספר ,לביטוח לאומי,
לתעסוקה .יש למחלקה מתנדבים שעוזרים לנו ..אנו עובדים בשיתוף עם מרינה פשצ'נקר שמלווה פרויקט
"טלרן" ואינה קריביצקי – רכזת מרכז מידע .מתקבלים ומטופלים אצלנו בערך עולים בחודש (הגיעו עד כה
לאשקלון כ 461-עולים) .את הנתונים על הגעת העולים החדשים אנו מקבלים בעיקר מסוכנות.

מר יורי ברנט:
ברצוני לתת הערה שאנשים המגיעים היום נמצאים במצב סוציואקונומי שונה משנות ה 91-וזה דורש
התייחסות אחרת לנושא הסיוע לעולים החדשים( .רובם התנגדו להערה הזאת) .מה שמדאיג אותי איך

במחלקת קליטת העלייה אמורים להתמודד עם מקרה חרום במידה אם פתאום מגיעים  411משפחות
לאשקלון במשך החודש ולא ,כאשר המספר העובדים הוא  3אנשים סך הכול.

מר אבי בלאי:
מבחינתי מאוד חשוב לדאוג לפרנסה ולמקומות מגורים לעולי אתיופיה .לשם כך צריך להכניס יותר אנשים
מקהילה אתיופית למוקד( .הערה של סופיה ביילין – במשרד קליטה קיימים פורומים שמארגנים יריד
תעסוקה בכל מיני תחומים ,גם אפשר לפנות לכוח אדם).

גב' אינה קריביצקי:
אני עובדת כרכזת מרכז מידע לעולים של אשקלון .למרכז פונים המון עולים חדשים ,אפילו כאלה שנמצאים
בארץ יותר מ 11-שנים עם כל מיני בעיות כמו ביטוח לאומי ,בנקים ,גירושים ,סכסוכים וכדומה .אנו נותנים
פתרון לכל בעיה ,רובם יוצאים מרוצים ממרכז .ברשותנו יש גם יועצים משפטיים (שהם מתנדבים בעצם).
פונים אלינו לא רק ממגזר רוסי אלא גם ממגזרים אחרים כמו אתיופי .במרכז פועלים הרבה מתנדבים
שעושים את העבדות קודש ולדעתי צריך לתגמל אותם במתנות לחגים.

גב' רעיה צדיקוב
אני עובדת כרכזת בקהילה קווקזית כבר שנתיים וחצי .מספר יוצאי קווקז לפי הנתונים אחרונים כ3111-
איש ,חלק מעולי קווקז מתמודדים עם הקשיים לבד .אנו מתעסקים ב ארבע כיוונים  :חינוך ,תגבור לימודי
בבתי ספר יסודיים ,מורשת ,העצמת נשים .נותנים מענה לבקשת עזרה פסיכולוגית ,עזרה לבני נוער .אנו
מעלים גם את הנושא של חגים אשר נתגלו בזמן האחרון.
(הערה של יורי ברנט – צריך לכוון את העולים לאן לפנות...צריך להקים בית עולה ,כי לא ממש יודעים
לאיזה כתובת בדיוק לפנות).

לסיכום
גב' סופיה ביילין
.1
.2
.3
.4
.5

צריך להיות ריכוז של כל החגים עם תאריכים לכל חצי שנה.
להקים את וועדת היגוי ברשות של ראש העיר ,סגן רה"ע אליק סולטנוביץ' ,משנה לרה"ע סופיה
ביילין וחברי המועצה למטרת חגיגת  9במאי  -ב 2115-יהיה  71שנה של יום הניצחון.
לחגוג את ה  25שנים לעלייה הגדולה ואת החג הסיגד' של עולי אתיופיה.
להקים את הבית עולה במטרה לאסוף ולכוון את כל העולים החדשים.
להקים את השולחן עגול.

הצבעה
כולם בעד.

