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, בית  "ג'וגו"מועצת פרדס חנה כרכור יוזמת הקמת 
שיהווה מרכז למידה חוויתי על מורשת  ,בסגנון אתיופי

 יהדות אתיופיה למבקרים מהארץ ומהעולם

פעילות זו הינה חלק  מעשייה רחבת היקף בעשור האחרון למען 
 העדה האתיופיתתושבים יוצאי  ובשיתוף 

                    שבוע האחרון נערכה בגינה חגיגת האביב מסגרת זו בב
 בסגנון מסורת יוצאי אתיופיה

ג'ו" בית יוזם הקמת "גוצת פרדס חנה כרכור באגף לשירותי רווחה וקהילה במוע המדור לעבודה קהילתית
 בסגנון אתיופי, שיהווה מרכז למידה חוויתי על מורשת יהדות אתיופיה למבקרים מהארץ ומהעולם.

התוכנית כוללת מעורבות פעילה של תושבים אשר מעוניינים לקחת חלק בהקמת הבית באופן פיזי או 
 תוכני והמטרה היא להקימו בגינה הקהילתית בישוב.

לק מעשייה קהילתית רחבת היקף  של המועצה בעשור האחרון למען תושבים יוצאי פעילות זו הינה ח
יחד עם כלל התושבים את חג הסיגד, ומסייעת עם נציגי הקהילה  מידי שנה  אתיופיה.  המועצה מציינת

 .לאורך השנים וקרן מיאמי בשימור המורשת המפוארת של יהדות אתיופיה

וכת טווח אותה מגבשת בחודשים האחרונים ועדת היגוי של יוזמה זו משתלבת בתוכנית פעילות אר
הגברת מעורבותם של יוצאי אתיופיה בקהילה. יו"ר הועדה היישובית הינו ראש המועצה, המועצה למען 

גזבר ומזכיר המועצה, רן גלר, נח מנטנסות מקרן מיאמי אשר תומכת בפעילות -חיים געש וחברים בה
תיופיה, מנהלת אגף החינוך, אילנה זגול , מנהלת האגף לשירותי רווחה החברתית והחינוכית עם  יוצאי א

מנהל עבודה קהילתית ו וקהילה, תמי בר ששת,  נציגי העדה האתיופית, עובדים סוציאלים ממדור
 ., נציגי תנועות הנוער ועודקליטת עליה בחדרה  חי אסולין

אביב בסגנון מסורת יוצאי אתיופיה.  אירועהמדור לעבודה קהילתית יזם בשבוע האחרון  במסגרת זו 
ת האגף , תמי בר עם מנהל הובילו את האירוע יחד, לילה חפר ושגב בן שלום במדור הסוציאלייםהעובדים 

חלק נציגי מועדון "אדיס" אשר פעילים בקרב בני העדה, עוד השתתפו נציגי קרן "מיאמי",  לקחוששת.
חגיגת האביב סימלה את החיבור והרב  קייס העדה יוסף מנשה, פעילים חברתיים וכמובן תושבים מהאזור.

מן הפעילות בגינה יועדה לכל הגילאים קטנים וגדולים בסיגוניות התרבותית המאפיינת את הישוב. 
 ".אתיופיה יהדות של המפוארת למורשת הזיקה חיזוק מתוך בהובלה הצעיר הדור את משלבים"

זכה להיענות יפה והיה  האירוע : "  מנהל מדור עבודה קהילתית שגב בן שלום, מספר על אירוע האביב
 ממוחזרים מחומרים פרחים שזרו, מקצועי מנחה בהדרכת מבוץ" טאבון" יחד יצרו מרגש ומשמח. הילדים

 טליה בהדרכת בגינה בחקלאות התנסו יחד משפחות, בישוב שפעיל" קיימות קשת" ממרכז נעמה בהדרכת
 מפעל מתנדבי. היום ועד שנים 4-כ לפני הקמתה מאז הקהילתית הגינה את שמובילה מינסטר המקסימה

 חורף של בסיומו אחרים ומפגעים שוטים מעשבים הגינה לניקיון במרץ סייעו מיכאל ממעגן" פלסאון"
 על בישול - מסורתי בסגנון" בונה" מטקס כולם נהנו האירוע " לדברי שגב: "בשיא.השנה שהרווחנו מבורך

 מסורתיים מאכלים לארוחת בצוותא ישיבה, הנפלאים והטעם הריח עם האתיופי הקפה של המדורה
האמנותי הופיעו במחול בנות "סלאם" בניצוחה של יעלה אלישיב ובתמיכת  בחלק.היום ענייני על ושיחה

 מועדון "פידל" ויחידת הנוער ובאדיבות הדשא של היחידה לקידום נוער הסמוכה לגינה."

 פרדס חנה כרכור הוא ישוב המתאפיין ברב תרבותיותכי ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, ציין 
ור האחרון מאז קליטתם של בני העדה האתיופית בישוב אנו פועלים רבות . בעשומקהילה חמה ותומכת

בשנים האחרונות ניכרת עלייה חדה במספר להגברת והעמקת שילובם בקהילה. אנו שמחים לראות כי 
במספר המתגייסים  יפה  עלייהל אנו עדיםביישוב הזכאים לתעודת בגרות,  התלמידים יוצאי העדה 
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.  עוד מציין במספר הסטודנטים15%גידול של  וישנו אף צומצמה הנשירה,   כן, כמוובעיקר המתגייסות. 

בחודשים האחרונים החלה לפעול ועדה ייעודית למטרה זו הכולל נציגים מהחינוך הפורמאלי געש כי "
על בניית ממשקים עם ההורים בין השאר  הוחלט והבלתי פוראמלי הדגש שניתן בועדה הינו לצעירים.

" געש מספר כי לפני מספר ל מספר פעמים בשנה לוועדת היגוי סביב שולחנות עגולים בנושאומפגשים ש
שנים הוצאנו משלחת צעירים ממשפחות יוצאות אתיופיה לטיול שורשים באתיופיה. הצעירים חזרו 

 נרגשים ועשירים בחוויות אשר סייעו בגיבוש זהותם האישית הקהילתית והמשפחתית."

אנו נהנים פה בישוב מקהילה פעילה  כיהדגישה רווחה וקהילה, תמי בר ששת  מנהלת האגף לשירותי
יופיין של הפעילויות הרבות של המדור לעבודה  ונהדרת, רוח התנדבות ורצון להשתתף ליזום ולקחת חלק. 

. תחושת "הביחד" המאפיינת יוזמות רבות ובאירועים קהילתית היא מעורבותם של תושבים רבים בקהילה
ג'ו הם המשך טבעי ה.  אירוע האביב, וחזון הקמת הגולחיזוקן של כלל הקבוצות באוכלוסייתורמת 

חשוב לציין כי גם מדיניות המועצה נועדה לחזק את המורשת של יוצאי העדה בהמשך לכך, לאווירה זו. 
 האתיופית תוך הגברת מעורבותם בקהילה המקומית." 

" אנו מזמינים תושבים המעוניינים להתחבר : שלום מוסיף ומזכיר מנהל היחידה הקהילתית שגב בן
 " להקמת מודל הכפר האתיופי בפרדס חנה ברוח ובחומר לפנות ליחידה לעבודה קהילתית.
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