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 ביקור מנכ"ל משרד העלייה והקליטהנושא : 

 31.11.12תאריך : 

 משתתפים : 

 משרד העלייה והקליטה מועצה

 מנכ"ל -עודד פורר  ראש המועצה -דני עטר 

 יועצת למנכ"ל - אלונה שמיר חבר מליאה -ששי יעקב 

מנהלת המח' לשירותים  -רחל ברנע אמרגי 

 חברתיים

 

  הנוערמנהל מחלקת  -שמוליק ענב 

  מנהלת הלשכה -שאול -אלונה סדן

 

 : הדברים סיכום

  :עידוד עלייה  .1

קראווילות  111מדגיש כי המועצה מוכנה להעמיד שני אתרים שבכל אחד מהם יוצבו עד  -  ראש המועצה

השנים הקרובות.  5-6משפחות במהלך  10311בזמינות מידית כדירות קלט. למועצה יש אפשרות לקלוט עד 

בחינוך עובדים במגוון מקצועות. המועצה תפעל להשתלבות העולים  00111 -במועצה פוטנציאל תעסוקתי של כ 

 הפורמאלי והבלתי פורמאלי מרגע הקליטה.

. לאור זאת יתקיים חבר העמים ממדינות תרבוחות עולים לקלוט משפ הרשות הביעה נכונות   : סיכום מנכ"ל

 דיון ייעוד במשרד המנכ"ל0 לקידום החלטת ממשלה בעניין.

 

 קליטה בקהילה :  .3

: הרשות מעולם לא הגישה דרישה. בשבוע הבא יפורסם קול במסגרת "נוהל רשויות". הרשות  סיכום מנכ"ל

 תגיש בקשה במסגרת זו.

 

 פרויקטור לעידוד עלייה :  .2

משרה גם בחטיבה להתיישבות0 שניתן לשלבה במסגרת פרויקטור  51%: מעיר כי למועצה ניתנה  ראש המועצה

משרד לפיתוח נגב גליל0 משרד הבינוי והשיכון0 המשרד לעלייה לקליטה. שותפים פוטנציאליים נוספים : ה

 אות )תעסוקה וחקלאות(.לקכשרות והסבות מקצועיות(0 משרד החוקליטה0 משרד הכלכלה )בה

עומדת לרשות אפשרות להתמודד במסגרת הנוהל שיפורסם בתנאי מצ'ינג. הקולות הקוראים  :  סיכום מנכ"ל

 יפורסמו עד סוף החודש.
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 ליטה : מרכזי ק .0

: המועצה מעוניינת במהלך שיאפשר השתלבות עולי אתיופיה בקהילה ממגוון חתכי הגילאים בכל  ראש המועצה

 פעילויות המועצה.

 :  סיכום מנכ"ל

הביע נכונות לסייע למועצה המנכ"ל מברך על נכונות המועצה להרחיב את קליטת עולי אתיופיה.  .א

 בכל מה שניתן. 

ינחה את מנהל אגף קליטת עולי אתיופיה  3110הנוכחית0 במהלך חודש ינואר תום שנת התקציב ב .ב

עוד ינחה כי מנהל האגף יגיע  במשרדו0 ליצור קשר עם המועצה לבחינת אפיקי שיתוף הפעולה.

בהשתתפות ראש המועצה לבניית תכנית פעולה מותאמת  לביקור במרכז הקליטה בבית אלפא

 לצרכים.

פרויקט בתנועה הקיבוצית בשיתוף עם המשרד לקליטה  - מגורים תעסוקה0 לימודים0 -תל"מ  .ג

ועלייה. מיועד לעולי אתיופיה אחרי צבא0 הנקלטים במסגרת הפרויקט בקיבוץ ומקבלים מגורים0 

תעסוקה ולימודים0 לרוב בתחום התעסוקה. השתלבות יוצאי מרכז הקליטה בפרויקט תידון 

 ה במהלך חודש ינואר במועצה.במסגרת ביקור מנהל אגף קליטת עולי אתיופי

תיבדק מול משרד הרווחה. ייתכן והמשרד בקשת המועצה לתגבור עובדים סוציאליים במרכז  .ד

 יסייע למשרד הרווחה לתגבר את הנדרש במרכז הקליטה.

מציין כי בשנים הקרובות קצב העלייה מאתיופיה צפוי לרדת. מציע כי הדירות שיתפנו יאוכלסו על  .ה

 בסיכום זה.  1ידי עולים ממדינות חבר העמים0 בהמשך לסעיף 

 

 יוזמת המועצה להקמת דיור ציבורי להשכרה : .5

לעולים0 עם אופציית יחידות דיור ציבורי ייעודי להשכרה  51: המועצה מבקשת ליזום הקמת  ראש המועצה

 רכישה לאחר מגורים של מספר שנים.

מגלה עניין חיובי בהצעה. המועצה תגיש הצעה למנכ"ל ולאחר בחינתה יפעל להבאתה להחלטת :  סיכום מנכ"ל

 ממשלה.

 

 

 שאול, מנהלת הלשכה. -רשמה : אלונה סדן

 

 :  העתקים

 לנוכחים.

 


