 שירלי גטנך יעל גטנך בת חן יסמה ישראלה קסה עדן ארמיאס: הכינו את המצגת בהדרכת שלמה
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The State of Ethiopia מדינת אתיופיה

,אתיופיה מוכרת גם בשם חבש
.ממוקמת בצפון מזרח אפריקה
Ethiopia is also known as Abyssinia,
located in northeastern Africa .
, קמ"ר1,134,000 : שטחה של אתיופיה
The territory of Ethiopia is 1,134,000 sq km.
האוכלוסייה מונה
. מיליון נפש52 - כ
The population numbers
about 52 million people.

. אמהרית: שפת הדיבור
The language is Amharic.
עיר הבירה
. תושבים1,750,000 - המונה כ,אדיס אבבה
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The capital of Addis Ababa
numbers about 1,750,000 inhabitants.

במטוס – ברוכים הבאים

לפני  30שנה

החלום של עולי אתיופיה להגיע לירושלים התחיל
להתגשם.

1973

פסק הרב הראשי לישראל ,עובדיה יוסף ,שיהודי
אתיופיה הם יהודים לכל דבר

1975

החילה כנסת ישראל את "חוק השבות" על יהודי
אתיופיה.

1977

קיבלה ממשלת ישראל החלטה להעלותם
לישראל.

1979

החלו יהודים להגיע לסודן .מסודן הם עלו
לישראל ובכך ניתנה אות הפתיחה לעלייה
מאתיופיה.

1985- 1984

נערך "מבצע משה" .המבצע שנקרא על שמו
של משה רבנו מרמז על גאולת ישראל מאתיופיה
בדומה ל"יציאת מצרים".
ב"מבצע משה" הגיעו לישראל  8,000עולים.

לאחר
חודשיים

בהתערבות הממשל האמריקאי יצא לפועל
"מבצע שבא" ,ובמהלכו הוטסו  650יהודים
לישראל ,אולם אלפים עקורים ופליטים נהרו
לאדיס אבבה.

מאי 1991

תוכנן מבצע רחב היקף "מבצע שלמה"
שבמסגרתו הועלו  14.400יהודים לארץ 3/11

א .חיזוק הקהילה האתיופית במגוון תחומי התרבות ובהישגים לימודיים
ב .מעורבות בחברה בתחומי שונים כגון ) :ספורט ,אומנות ועוד(,
בפרט ילדים נוער ונשים.
ג .קיום פעילות תרבותית חברתית וחינוכית בלתי פורמאלית במקום מרכזי
אחד בנתיבות .
ד .עידוד קבוצות מנהיגות נוער וצעירים בני העדה
ה .לשמר את התרבות והפולקלור ולהעלות את הדימוי העצמי של צעירי
הקהילה והמבוגרים
ו .לגרום לקהילה להרגיש תחושת גאווה בתרבות המיוחדת שלהם .
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הפעלת מרכז תרבות לעולי אתיופיה כמוקד עירוני בשילוב וותיקים
הבלטה והדגשה של התרבות המקורית של בני העדה האתיופית
בנתיבות בתחומי האומנות ,המוסיקה ,התרבות והמנהגים השונים
ופתיחתם לכלל האוכלוסייה.
פרויקט למידה והעשרה מהגיל הרך ועד כיתה ח',
חדר מחשבים,
חדר לסדנת יצירה של אומנות מקורית המופעל ע"י נשות העדה,
קיום ירידים ותצוגות,
פעילות תרבות מבוגרים ולימודי עברית ואקטואליה.
תוכניות להעצמת נוער :הפעלת סדנאות לנוער אתיופי בגילאי תיכון,
ולגילאי כיתות ז-ח ,ולנוער בני עקיבא.
בית הכנסת לצעירים ,לצד המבוגרים .קיום תפילות ,שיעורים,
תוך הדגשת מנהגי העדה.
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סוג אוכלוסיה

מספר משתתפים צפוי

)נוער,קשישים,הגיל הרך(
ילדים מכיתות א-ו.

כ 100 -ילדים

 oבני נוער בפרויקטים בתחום

כ 60-בני נוער

הנוער )ז-ח ,סניף הוורד(
 oמבוגרים בתוכניות שונות

כ 60 -מבוגרים
מאות משתתפים

 oכלל הקהילה באירועים שונים
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אלו הישגים הושגו עד היום .


השתתפות של למעלה מ 70 -ילדים בפעילות השוטפת במרכז בכל יום
) מתוכם כ  30תלמידים במרכז הלמידה (



תוצאות במבדקי שפה ארציים ממוצע של מעל  85%לתלמידי א-ח המשתתפים בפרויקטים
במרכז הלמידה



השתתפות בפעילות שמתקיימת במוקדי העשרה עירוניים כגון ספריה ,מרכז מדעים ,מחשבים.



השתתפות של למעלה מ 150 -ילדים ונוער חוגי ספורט שונים )ביה"ס לכדורגל ,ג'ודו ועוד(.



כ 60 -בני נוער פעילים בתנועת נוער בנ"ע הפועל במרכז,כ  30תלמידי ז-ח משתתפים בפעילויות
במרכז

 באירועים קהילתיים נוכחות גבוהה של בני משפחה )  150עד  200משתתפים באירוע(.
 למעלה מ  500משתתפים באירועים מיוחדים כגון ציון מבצע שלמה וחג הסיגד.
בית הכנסת לצעירים שמונהג ע"י צעירי העדה ומקיים תפילות סדירות בשבתות ושיעורים
במשך השבוע,
לבית הכנסת מגיעים בכל שבת למעלה מ  200משתתפים
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היות והמרכז משמש כבית למרבית אוכלוסיית העדה האתיופית בנתיבות ,ובפרט לילדים ובני
הנוער  ,המרכז מאפשר קיום פעילויות שהקהילה האתיופית נצרכת להם בתחום הלמידה וחוגי
ההעשרה המגוונים ,המותאמים להעדפותיהם.

בימי החופשות המקום פועל באופן רציף ונותן מענה ראוי במניעת שוטטות וחוסר מעש.
התוכניות השונות הם בשיתוף פעולה עם ארגונים חינוכיים וחברתיים .ומופעלת תוך שיתוף
הקהילה האתיופית בעיר עם הצוותים החינוכיים והמוסדיים כגון משרד הרווחה ,בתי ספר ,מינהל
החינוך ,משרד הקליטה ,מתנ"ס ועוד
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על מנת "לנצל" את המרכז הרוחני לתגבור לימודי של תלמידי בית הספר היסודי
הגו קברניטי העירייה רעיון נפלא והוא הקמת מועדונית פעילה אחר הצהרים
התלמידים מגיעים בכוחות עצמם למרכז בתום יום לימודים בבית הספר  ,עם
הילקוטים עמוסי שיעורי בית
במרכז הם מתקבלים בחביבות רבה אוכלים ארוחה קלה
ומכינים את שיעורי הבית בהדרכה מקצועית ע"י צוות מדריכים מסור ומיומן .
בסיום הכנת השיעורים מתפצלים התלמידים לחוגים שונים ע"פ בחירתם .
ממשוב הנערך לעתים מתברר כי התלמידים מגיעים בחשק רב ומדווחים על
התקדמות בלימודים .

אתר המועדונית בכתובת www.mr2010.10x.co.il :
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.1שיעורי בית מודרכים
במקצועות  :תנ"ך  ,חשבון  ,אנגלית ומדעים
 .2שיחות עם חברות בנושאי אקטואליה
 .3משחקי חברה
 .4חוגים שונים
אומנות
ריקוד
מחשבים
קפוארה
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On behalf of the students that come to the clubhouse everyday, we want
to thank you whole heartedly for all the help that allows this place to
flourish and prosper.
Special Thanks
To the Mayor of Netivot, Yehiel Zohar,
To the Philadelphia community.
To Mr. Reuben Finish of Partnership 2000.
To the chairman of the association for Ethiopian Immigrants, Mr. Dajin Mola.
To the coordinator of the clubhouse, Lemlem Barkolin- a job well done.
To the clubhouse staff: Shlomo, Orit, Snidu, Rachela, Shaina, Olissa,
Nanit, and Babush
To the sweet soldiers- Thank you very much!
And last but not least to Trualem, the clubhouse groundskeeper.
From the students of the clubhouse.
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