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פרוטוקול וועדת קליטה מס' 2

חברי הוועדה :
הגב' פולינה פוקס – יור" ועדת קליטה
מר גדעון סבגי – חבר מועצה
הגב' יאנה גורדון – רכזת משרד קליטה
מר טלהון ימהרה – רכז קהילה
מר ולדימיר אנדרוב – מלווה עולים חדשים
מר דוד חייאב – נציג ציבור
נעדר :
מר גדעון סבגי – חבר מועצה
מר טלהון ימהרה – רכז קהילה
מר ולדימיר אנדרוב – מלווה עולים חדשים
נוכחים:
הגב' פולינה פוקס
שי אלקלעי – מנהל מתנ"ס
הגב' יאנה גורדון – רכזת משרד קליטה
מר דוד חייאב – נציג ציבור
אבי ביתן – מנהל מחלקת חינוך
סוזי מרציאנו – מנהלת מחלקת רווחה
נאור רוהקר – ע .ראש העיר
על סדר היום  :מיפוי שירותים ותוכניות לעולים  ,סטטוס ביצוע של תוכנית עולים.
.
סעיף מספר  : 1תשובת החינוך בהמשך לדיון קודם מתאריך 31.3.19
אבי ביתן מ .מנהל החינוך " :אציין כי מנהל החינוך אינו אמון על הפעלת תוכנית יעודית לאוכלוסיות
העולים שכן אוכלוסייה זו במידה וקיימת מקבלת מענים באמצעות מוסדות החינוך ועל פי נהלי משרד
החינוך בכל הקשור להגדרות מי עומד בקריטריונים של עולה וזכאי לתמיכה.

סעיף  : 2תשובת רווחה ע"י סוזי מרציאנו :
ישנם תוכניות בעיקר לגיל השלישי הנותנות שירות לאוכלוסייה ספציפית של עולים
* מועדון מופת  לקהילה האתיופית – מדובר במועדון לאוכלוסיית הגיל השלישי יוצאי אתיופיה
* קפה אירופה מדובר במועדון שנותן שירות לניצולי שואה ויוצאי ברית המועצות לשעבר ,מתוקצב ב
. ₪ 69,000
* בתים חמים  ישנם שתי בתים חמים מתוקצבים ע"י המשרד ,במתנ"ס לווטרנים ומקלט במישור
הגפן לניצולי השואה  ,מתוקצבים כל אחד בכ. ₪ 10,000
תקציב לילדי עולים חדשים אשר הוצאו מביתם עפ"י חוק מתוקצב ע"י תקציב עולה.
סעיף  : 3מתנ"ס אופקים תשובת שי אלקלעי –
אנו מפעילים במסגרת תקציב ממשרד הקליטה דרך העירייה כגון :
* יוצאי קווקז
*יום בניצחון
*מצעד הכוכבים
כמו כן אנו מנהלים את התוכניות :מועדון מופת לקהילה האתיופית ואת הבתים החמים
תוספות למועדון הווטרנים פסנתר ,חליפות  ,כיסאות.
אין תקציבים שמיועדים לחוגים או לקייטנות או פעילויות כאלו ואחרות העולים הם תושבים מן השורה
נושא קייטנות הוסבר ע"י שי בהמשך לדבריו כי :
המחיר זהה לכלל התושבים למעט משפחות אשר מוכרות במשרד הרווחה אשר זכאים להנחה
נוספת של ₪ 100
נאור ע .ראש העיר :
המשך לשאלת דוד חייאב לגבי חוגים עבור ילדי עולים חדשים:
" אופקים אינה מקבלת תקצוב לנוער עולה כי אינם עולים בקריטריונים ישנם נתונים ספציפיים
וברורים וזה אינו נתון לשינוי.

פולינה:
אני מבקשת שכל המודעות והפרסומים של המתנ"ס ואגף הרווחה שקשורים לעולים יהיה גם בשפה
הרוסית .

העתק
בכבוד רב,

נוכחים
משתתפים בוועדה

