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הקליטה  ההעליינקודות לדיון עם ועדת 
 11.2.11 – והתפוצות

 
 

  קריית ביאליק קלטה את העולים מהפלשמורה מאחר ואנו
רואים בכך משימה לאומית. לא נהגנו בגישה הרווחת: 

 אתם הבאתם אותם תשברו את הראש.
 

 ללא אני מוחה שכל מהלך הקליטה הזה נעשה מאחורי גבנו ,
 עבר שכונות מוחלשות.כשהמיקוד היה ל ידיעתנו,

 

  משרד הקליטה לא פיקח על איכות ותקינות הדירות
 שנרכשו עבור העולים. דירות ברמת אחזקה ירודה.

 

  העולים הגיעו ללא דו"חות סוציאליים שנמסרו מבעוד
מועד ללשכה לשירותי רווחה על מנת שנוכל להיערך כיאות 
לקבלם, לדעת את המצוקות שלהם ולתת המענים 

 .המתבקשים
 

  קיים צורך לגשר על העוינות של עולי מבצע משה ומבצע
 שלמה הוותיקים כלפי העלייה מהפלשמורה.

 

  המשרד לקליטת העלייה הוא היחיד מבין משרדי הממשלה
שלא העביר עד כה לעירייה סיוע כדי להתמודד כיאות עם 

 צורכי העולים.
 

  נתנו לנו להבין שחרף מורכבות העלייה הזאת הרי שבסיס
ציב של המשרד לפעילות בקהילה אינו צפוי לגדול אלא התק

נצטרך לעשות חלוקה פנימית של משאבים שעלולה לפגוע 
עד כה המשרד  בעליות אחרות שהגיעו ונקלטו בעיר.

לקליטת העלייה לא העביר אלינו תקציב ייעודי לפעולות 
 בקרב עולי אתיופיה.

 
 
 
 



 2 

 ה של כמות העולים מהפלשמורה מחייבת תקן במשרה מלא
פרויקטור. מתווכחים איתי על חצי משרה לתקופה מוגבלת, 

משפחות עולים מאמל"ט מימן לי המשרד  8כאשר על 
 פרויקטור במשרה מלאה.

 

  מבקש שתתקבל החלטה, כי בשל מאפייניה המיוחדים של
עליית הפלשמורה כל הפרויקטים והתקנים שמעבירים 
אלינו משרדי הממשלה יהיו על בסיס תקצוב מלא וללא 

 השתתפות הרשות. –מצ'ינג 
 

  מבקש את עזרת הועדה ששכונות הקצה צור שלום וביאליק
 –ם צור שלו –דרום יצורפו לפרויקט שיקום השכונות 

 שיקום חברתי ופיסי. –שיקום חברתי; ביאליק דרום 
 

  מבקש שמשרד החינוך יעביר לעירייה תקציבי תרבות
תורנית ייעודיים עבור העלייה מאתיופיה בנושא המורשת 

 היהודית.
 

  מתן כלים והשקעה בילדים ובנוער הוכיחה את עצמה
מתלמידי בתי  01%כיעילה. בתום שנת הלימודים תש"ע 

ודיים בקריה להם הענקתי תעודות על הצטיינות הספר היס
בלימודים היו עולי אתיופיה; רבע מהמבקרים במועדון 
הנוער לעולי אתיופיה אינם עולים בני העדה מבחינתי אלו 

 הם סיפורי ההצלחה.
 

  אם המדינה תיתן לנו כלים נצליח בקליטת העלייה ונגרום
 להתערות חברתית מיטבית.

 

 בנתה כל השנים תוך קליטת עולים, קריית ביאליק כעיר שנ
תמשיך להיות עיר קולטת הנרתמת למשימות הקליטה 

 .ציוניתשמדובר בצו השעה ובמשימה לאומית מתוך ראייה 


