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 סיכום דיון

 ישיבת עדכון ומידע על פעילויות מחלקת קליטה נושא: 

  אסמכתא :  19:30 שעה:  30.04.2019 נערך ביום:

 פרננדה חימנס נרשם ע"י : ואורן כהן שנקוסבטלנה דורו נוהל ע"י:

  ,יו"ר הועדה ומחזיק תיק קליטה -אורן כהןמר  אחראי תיק קליטה, –מר יונה מייקלר  נוכחים:

ריטה גב'  , חברת מועצת העיר -הדר לויגב'  ממונה תחום הקליטה, -גב' סבטלנה דורושנקו
גב' פרננדה וחבר מועצת העיר,  -מר רפאל קובי, נציגת ציבור -ילנה לוי, גב' נציגת ציבור -קורלנד
 קליטה בעיר  פרויקטורית -חימנס

 יועמ"ש העירייה -ומר אלון בן זקן -חברי הועדה המשתתפים, מר איתי צחר מנכ"ל העירייה תפוצה: 

, מברך את יו"ר יה והקליטה בעיר כפר סבאיאת הנוכחים על היענות לקידום נושא העל בפתח דברים מברך -יונה
ולמען ההכרות נעשה  זו נציג את העשייה שלנו ונציין כי נמשיך בעשייה ברוכה זו הועדה איחוליי הצלחה. בועדה

 סבב קצר של הנוכחים והצגת תפקידם היום

כתושבת העיר וכרעיה למי שעשה עלייה הנושא קרוב אליי, על כן היה לי חשוב להימצא כאן , נציגת ציבור -ריטה
 היום ולהציע את עזרתי למען עולי העיר

 
בחרתי להיות פה היום כי הנושא הוא חשוב לי, ברשימה שלי יש עולה חדש ואני רואה חברת מועצת העיר,  -הדר

 חשיבות בעשייה שלנו בעיר קולטת

חשוב לי לעזור לעולים חדשים וותיקים שנה,  25מצרפת ותושב העיר , עשיתי ותיק חבר מועצת העיר -רפאל קובי
 ובאופן כללי אשמח לעזור בנושא.

, ברגע שראיתי שיש עולים בכל הרשימות בבחירות האחרונות הבנתי שאני יו"ר ומחזיק תיק הקליטה בעיר -אורן
 רוצה להיות מעורב להכיר לעומק את נושא הקליטה. אשמח לסקירה על עשייה של מחלקת הקליטה בעיר

כפר סבא נחשבת במשרד הקליטה כעיר דוגמא לניצול המשאבים מטעם המדינה לטובת פעילויות לקליטה  -יונה
מיטבית של העולים, בשנה החולפת העיר נצלה את רב התקציב. מחלקת הקליטה עובדת בהתאם לנהלים 

 וההנחיות של משרד הקליטה.

, במשך תקופה זו אנו נותנות 2016משנת  אני ופרננדה נכנסנו לתפקיד אחראית ורכזת קליטה בעיר, -סבטלנה
 מענה בפן הפרטני של העולים במגוון נושאים כמו:

 םליווי של העולה למוסדרות ומשרדים הרלוונטיי •

עזרה במציאת מתנדבים בעיקר בנושא שיפור השפה העברית, למעשה אני מרכזת מספר מתנדבים  •
 במסגרת מחויבות אישית וכל מתנדב עוזר לילד עולה עם השפה העברית בשעות אחה"צ 

 סיוע במציאת דיור קבע •

 סיוע ברישום לבתי ספר ואולפן  •

 סיוע ועזרה עם תרגום בשפה העברית לשפת האם וכו' •
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 לנו שלושה תוכניות:  בשנה החולפת היו

יש תוכנית העשרה דרך מוזיקה, סדנאות במוזיאון כפר  3-6כאשר מגיל  35עד  3מיועד לגילאי  -. העשרה ופנאי1
, השנה לנוער לא תהיה פעילות, יתווסף פעילות של סדנאות בארט קיימא 2019סבא לילדים לאורך השנה ובשנת 

 . ת הרצאות והופעהמתוכננת סדר 18-35לצעירים 

 קהל בוגר, קהילה אתיופית, דוברי רוסית, דוברי ספרדית ודוברי צרפתית  -. חווה חקלאית וסיורים2

, יש סדנאות להורים קהל בוגר, פה יש אירועים לכלל העולים משותפים ולכל קהילה בנפרד –. תרבות וזהות 3
, טקס יום זיכרון נפגעי מידע לקהילה דוברי רוסית, הרצאות עולי צרפת, סדרת הרצאות לקהילה הספרדית

 .םומפגשים מוזיקליי פעולות האיבה ארגנטינה, טקס לכבוד יום הניצחון על גרמניה הנאצית 

 .הפקת סרטונים לאתר אינטרנט של וטרנים -תוכנית הנצחה. 4

 טקס חגיגי בהיכל התרבות ובו ערב מוזיקלי בכל השפות -. יום עלייה5

בשנים החולפות יתקיימו תמיד בסיס התוכניות הללו, התוכן של הרצאות וחוגים ישתנה מדי שנה וכל כמו כן 
 פעם עם שאיפה לחדש לבדוק מה רלוונטי יותר כל שנה

 תוכניות עקב קיצוץ התקציב שהיה ברמה ארצית, נמשיך בפעילויות הבאים: 4השנה יהיו לנו 

 העשרה ופנאי .1

 סיורים וחווה חקלאית .2

 תרבות וזהות .3

 תוכנית הנצחה .4

 נשמח לדעת את התקציב לשנה הנוכחית לאחר שציינתם את הפעילויות השנה ,נציגת ציבור-ילנה

 אלף ₪ של שנה שעברה. 160לפעילויות קליטה בקהילה, לעומת אלף ₪  105התקציב שלנו לשנה הוא  -סבטלנה

זאת נשמח לקבל עזרה כי לעיתים יש מקרים אנחנו נמשיל בפעילויות לקליטה מיטבית, יחד עם  -פרננדה
 ספציפיים שמצריכים סיוע

, ואספר בהזדמנות זו כי שוחחתי אני אשמח לבדוק אפשרויות למתן חוגים או פעילויות פנאי לילדים עולים -ילנה
עם נציגי יד ושם וקיים ארגון שמוכל לעשות סיורים ליד ושם שכולל: הרצאה, ארוחת צהריים לקבוצה 

₪ מטעמם אבדוק את השפה של ההרצאות ואשמח להוציא את הפעילות  2500והשתתפות באוטובוס על סך 
 לפועל 

 אשמח לעמוד לעזרה עבור העולים תרומות, / אם יש צורך בעזרה, חיפוש באנשים מתנדבים -הדר

  אשמח לתת את זמני ולקישור לעולי צרפת -ריטה

קיבלנו טעימה ראשונה של מה היא מחלקת הקליטה בעיר שלנו, באילו תחומים היא פועלת  ההיום בוועד -אורן
קציב הממשלתי ומה האנשים הפועלים, אני מבין שחלק ממתן הסיוע הוא התנדבותי לעולים בגלל מגבלות הת
תפקידנו כוועדה , והנהלים אך שמח לשמוע על מציאת פתרונות עבור תוכניות שאינם מתוקצבות מטעם המדינה

ג את הדברים ממליצה לראש העיר היא להבין את השטח ולשם כך נקיים כל רבעון וועדה כזו על מנת בנצי
 שעומדים על סדר היום, תודה לכל הנוכחים והמשך עשייה ברוכה.


