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 אלול תשע"דב"ט י           

 4141ספטמבר,  41           'לכב

 מיכל כהןגברת 

 ךמנכ"לית משרד החינו

 

 שלום רב,

תלמידים יוצאי ין בהלימודיים ם פעריהלצמצום במשרד החינוך יישום החלטות שהתקבלו   נדון:ה

  ההדדית בתוכםולהגברת ההיכרות  לכלל התלמידים אתיופיה

 

 . חריגים םללא אירועיעל פתיחת שנת הלימודים תשע"ה רך אותך ברצוננו לב ,ראשית

בחברה אגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה מכירים ומוקירים את פועלך לצמצום הפערים באנו, 

 .  כלל התלמידים במערכת החינוךבין ל תלמידים יוצאי אתיופיהבין ההדדית הגברת ההיכרות לוהישראלית 

 

של אינטגרלי  חלק כבר פיה נמצאים בישראל מאז תחילת שנות השמונים, ומהווים כיום יהודי אתיוכידוע לך, 

לשעבר,  שר החינוךתקופתם של בהוחלט בשנת תשע"א,  . במסגרת תפיסה זו החברה הישראליתפסיפס 

להכניס לגני הילדים ובתי הספר ספרים , שטאובר דלית , גב'משרד לשעברהמנכ"לית ו , גדעון סער ח"כ

שלוש שנים  כבר חלפולמרות ש , לצערנו. בובות כהות עורגם כן ו ים בתכנים הקשורים ליוצאי אתיופיההעוסק

 . בשטחות אלו טרם יושמו החלט ו התקבלמאז 

 

  :והחל משנת לימודים ז ,פונים אלייך ומבקשיםאנו לאור האמור לעיל 

  . צוות ההוראה ובספרי ההדרכה שלצבע עור כהה בספרי הלימוד להנכיח דמויות בעלות  .א

 בספרי הקריאה לגיל הרך.ו בובות כהות עור בגני הילדיםלשלב  .ב

להגדיל את מספר המורים יוצאי אתיופיה המשולבים כמורים בתקן במערכת החינוך הפורמאלית.   .ג

 במערכת החינוך, מועסקים כיום בוועדת החינוך בכנסתאנשי משרדך ע"י שדווחו הנתונים עפ"י 

נתון זה אינו עולה בקנה אחד עם . (1.110%)יוצאי אתיופיה בתקן  מורים  411 הפורמאלית 

הממשלה למתן ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה בכל משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. מדיניות 

ואינם מצליחים להשתלב מה עוד שרבים מבני הקהילה מסיימים מידי שנה את המכללות להוראה 

 בה. 

פיו האחריות לקידומם הלימודי , לבה החל המשרד השינוי המבורך תהליךשל יישומו שלים את הל  .ד

 אגף לתלמידים עוליםהתלמידים יוצאי אתיופיה תוטל על כל אחד מאגפי הגיל ולא על הכלל של 

ל עבדיונים  םהרלוונטיי השתתפותם של מנהלי אגפי המשרדשיתמקד בעולים חדשים בלבד )
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מבקשים שתלמידים ם זאת אנו יחד ע. (ת לשינוי  תפישתי זהעדוה מהוו הדרך החדשה", תכנית "

התייחסות פרטנית מותאמת יקבלו ל"שקופים" אלא כתוצאה משינוי זה אתיופיה לא יהפכו  ייוצא

 הם.כל אחד מלמצות את הפוטנציאל הגלום בכדי 

 

בקרב כלל  מומש הלכה למעשה י"האחר הוא אני" אכן   -משרדכם בשנה זו מסר של אנו תיקווה כי ה

 להצטיין!ו להאמין, לאהובכולנו נשאף יחד ו ,תלמידי ישראל

 

 בברכת שנה טובה, 

 משאלות ליבנו לטובה.בה עשיה ברוכה, שנה שיתמלאו שנה של 

 

 

 

 דגו -זיוה מקונן

 

   מנכ"לית אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה.
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