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:�  משתתפי
 יו"ר הוועדה � מר שחר סימנה         

  רה"ע ומחזיק תיק הקליטהומ"מ סג�  �  מר משה חזות
 מנהל מוקד הקליטה � מר אנגדאו יעקב
  מזכירות העירייה �  גב' יעל יצחק פור

  
  :י�חסר

 סג� רה"ע וחבר ועדה �            ד"ר אהוד ויצמ�
  חבר ועדה �  מר  חובב אשר!

  
  
  
  
  

:�  על סדר היו
  
 משרות ציבוריות ליוצאי העדה האתיופית בעיר עפ"י חוק..   1

  
  

  

יתכ� מצב בו חברי : מציי� כי חברי המועצה נבחרו על מנת לשרת את הציבור. לא יו"ר הוועדה –שחר סימנה 

  כלפי הציבור. חובת%את מקיימי% אינ% בכ& הוועדה. בישיבות  להגיע ולקחת חלקהוועדה לא עושי% מאמ$ 

בת על פיו הרשות מחוי ,האתיופיתעדה יצוג הול% לבני היבהתייחס לנושא שעל סדר היו%. קיי% חוק הנקרא 

ויהיה צור&  תנופת פיתוח גדולהבהעיר מצויה כידוע, . בני  העדהלטובת "צבועות" משרות מספר  להקצות

א! , להקפיד על מילוי הוראות החוק בנושאמבקש . החוק נשלח לבכירי% בעירייה . בגיוס עובדי% נוספי%

שאני באופ� אישי מאמי� בתחרות שוויונית ללא שריו� מקומות, מרגע שחוקק החוק מוטלת על הרשות 

  החובה לפעול על פיו.

  

יצוג הול%, החוק יי� ילענהקליטה ולא כחבר וועדה.  : מבהיר שאני משתת! בישיבה כמחזיק תיקמשה חזות

קובע שא% שני מתמודדי% נמצאו ראויי% למשרה מסוימת ואחד מה% הוא יוצא העדה האתיופית, העדיפות 

  דבר נוס!, זה לא המקו% ולא מתפקיד ועדת הקליטה לדו� בנושא שעל סדר היו%. תינת� לו.

  

אפליה מתקנת והוא מתייחס לדברי% שנאמרו ע"י   � : יש להבחי� בי� שני חוקי%: חוק אחד אינגדאו יעקב

משרות  – ו בני העדה האתיופיתשאחוז מסוי% מהעובדי% יהימשה. החוק השני הוא ייצוג הול%, על פיו נקבע 

  . צבועות

  

  מי קובע אלו משרות תהיינה צבועות ?: משה חזות



  
  עיריית יבנה

  מזכירות העירייה

2 
  

  

חשוב להדגיש שלא מדובר בשריו� למשרות זמניות או לפרויקטי% אלא  : הרשות קובעת.אינגדאו יעקב

  למשרות קבועות.

  

, וכשיש מכרז קולטת עובדי% חדשי% זה זמ� רב כמעט ולאאחרות, יבנה  א% נשווה לערי% משה חזות:

  שיטור הקהילתי, לא היו כלל לאחרונה בוצע גיוס עובדי% להבחירה נעשית עפ"י הכישורי% ולא עפ"י הצבע. 

הגביר את ההתעניינות בקרב ללמכרזי% המתפרסמי%,  מתמודדי% בני העדה האתיופית וחבל. עלינו לשי% לב

  הקהילה ולעודד אות% להגיש מועמדות.

הו חשוב להדגיש שזבני הקהילה. ל התעסוק ביצירת מקומות במוקד הקליטה, עוסק אשר עובד  גדי נגטו 

  חשובי% ליצירת מקומות תעסוקה.אחד הנדבכי% ה

  

. יש עובדי% אשר נתנו את מיטב שנותיה% למע� ככל הנראה יש כוונה לסגור את מוקד הקליטה :שחר סימנה

  הקהילה. על העירייה להיער& מבעוד מועד לקליטת% במערכת.

  

  אנו מצויי% לפני בחירות לכנסת, מקווה שההחלטה לסגירת המוקד תשתנה.  משה חזות:

העובד שנגרע ממוקד הקליטה, הדבר קרה לאחר מאבק ארו& מול מנכ"ל משרד הקליטה. אני בטוח לגבי 

נושאי% מרכזי הקליטה ולא ישנה דבר. על פתחו של ראש העיר מונחי% מספר  ששר אחר יבי� את משמעות

  קליטה והוא מטפל בכ&.בתחו% ה

  

  מודה למשתתפי%.  :שחר סימנה

  

  

  

  

  פור�יצחקרשמה: יעל                   

  

  

  העתק: 
  ראש העיר –ארי �מר צבי גוב

  מנכ"ל –מר אלי קידר 
  למשתתפי%

 


