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 עיריית אריאל
 מחלקת עלייה וקליטה

 
 ד' אדר ב תשע"ו
14/03/2016 

   51345קליטה / ועדת קליטה / 
 
 

 משתתפים:
 יו"ר הועדה –מקס צ'רנוגלז 

 בקהילהרכזת קליטה ואחראית קליטה  –אלה ויינר 
 נציג ציבור –אלכס קפלן 

 נציג ציבור –שור -יהושע גריידי
 חברת ועדה –לודמילה גוזב 

 חברת ועדה –לינה קונדרטייב 
 

 חסרים:
 חבר ועדה –גלב רבינוביץ' 

 
 

 14.03.2016סיכום ישיבה של וועדת העלייה והקליטה העירונית מיום 
 
 

 מקס צ'רנוגלז:
 נציגי ציבור התפטרו ועכשיו מחפשים מישהו במקומם. 2חדשה בוועדה. הציג את לודמילה גוזב שהיא חברה 

 
 

 אלה ויינר:
 

 תכניות שהוגשו למשרד הקליטה. טרם התקבל אישור מהמשרד:
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 עיריית אריאל
 מחלקת עלייה וקליטה

 2016הצעת תכניות קליטה 
 

 פעילות שם התכנית
עלות 

 הפעילות
תמיכת 
 המשרד

השתתפות 
 הרשות

סה"כ 
עלות 

 התכנית

מוזיאון 
 הוטרנים

יום  -בירושלים של יוצאי אוקראינה טקס 
 ₪ 3000 השואה

15,000 ₪ 5,000 ₪ 20,000 ₪ 

יום  -יציאה ליער קדושים של יוצאי בלרוס 
 ₪ 3000 השואה

 ₪ 1000 מפגשים חברתיים )כיבוד(

 ₪ 6500 אירועי יום הניצחון

 ₪ 1000 חומרים להכנת הסטנדים

 ₪ 1500 רכישת טלויזיה

 ₪ 500 פיתוח תמונות

 ₪ 1000 פרחים

 ₪ 2500 הוצאת ספר זכרונות של וטרנים

 ₪ 20,000 ₪ 5,000 ₪ 15,000 סה"כ

            

מקהלה "שיר 
 בלב"

 ₪ 7044 שעות הנצחה וליווי מוזיקאלי

 ₪ 8000 נסיעות למופעים ₪ 35894 ₪ 8974 ₪ 26921

 ₪ 5000 סיור לימודי
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 עיריית אריאל
 מחלקת עלייה וקליטה

 ₪ 3500 רכישת ציוד מוזיקאלי

 ₪ 1350 כיוון פסנתר

 ₪ 11000 הקלטת דיסק 

 ₪ 7080 שעות הדרכה בחוגים

22935 ₪ 7645 ₪ 30580 ₪ 
 ₪ 17000 הסעות למופעים ותחרויות

 ₪ 2000 אלמנך של סופרים עולים

  

 ₪ 4500 רכישת ציוד

 ₪ 9,000 ערבי תרבות לעולים 3

35190 ₪  11730 ₪ 46920 ₪ 

 ₪ 5,000 ערב אקטואליה

 ₪ 11000 סדנא בנושא חינוך בישראל

 ₪ 6600 קבוצת העצמה לנשים באנגלית

 ₪ 4420 סדנא להכרת המחשב למבוגרים עולים

 ₪ 5600 קבוצה להעצמה אישית לעולים ברוסית

 ₪ 4800 סדנת בישול מטבח ישראלי 

 ₪ 10000 "הנחלת הלשון" חוג

21450 ₪ 7150 ₪ 28600 ₪ 

  

 ₪ 8600 חוג עברית לילדי טרום גן

 ₪ 10000 הקניית השפה לבני נוער

 ₪ 7000 ₪ 1750 ₪ 5250 ₪ 7000 הסעה לעולימפיאדה

 ₪ 12320 ₪ 3080 ₪ 9240 ₪ 4320 סדנת זוגיות בתקופות המשבר
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 עיריית אריאל
 מחלקת עלייה וקליטה

 ₪ 2700 סדנת הורות

בנושא התנהלות כלכלית  הרצאות  2
 ₪ 5300 )אנגלית ורוסית(

 סיורים

 ₪ 2500 נסיעה לירושלים

13500 ₪ 4500 ₪ 18000 ₪ 
 ₪ 5100 סיור בצפון

 ₪ 5000 סיור במרכז

 ₪ 5400 סיור בדרום

 סה"כ 
134486 

₪ 
44829 ₪ 

179314 
₪ 

 מחוברים
 ₪ 400,000 תכניות שונות

300,000 
₪ 

100,000 ₪ 7000 ₪ 

 
 לינה קונדרטייב:

 תכניות ליום הניצחון:

 05.05.16 – קונצרט באשכול הפיס של וועדת הארבעה 

  06.05.16 מופע במרכז מסחרי )שירי מלחמה( של מקהלת שיר בלב – 13.06.16 -ו 

 08/09.05.16 – )טקס רשמי ליד האנדרטה )תלוי במועד של הטקס הממשלתי בירושלים 
 

 לודמילה גוזב:
 

  ₪ 20עלות כניסה  –מתוכנן קונצרט גדול בהיכל התרבות  – 12.5.16
 

 מקס צ'רנוגלז:
 

 חשוב מאוד להבא לתאם את כל האירועים. כל גורם יידע את מקס והוא ידאג להפיץ לכל הגורמים הרלוונטיים.
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 עיריית אריאל
 מחלקת עלייה וקליטה

 :לינה קונדרטייב
 

 בנושא לראש העיר ומהנדס העיר.חשוב להתקין חשמל בפארק ליד האנדרטה לפני הטקס. לינה הוציאה מכתב 
 

 מקס צ'רנוגלז:
 

 יפנה בשם הוועדה למנכ"ל העירייה בבקשה לזרז את הנושא ולוודא כי הנושא מטופל לפני הטקס.
 

 שור:-יהושע גריידי
 

 ממליץ לשלב חיילים באירועי יום הניצחון. 
 

 מקס צ'רנוגלז: 
 

 יפנה בנושא זה לראש העיר ולאגף הביטחון.
 

 אלה ויינר:
ביץ' תמשיך לרכז את הציגה את סבטלנה קוליקוב, שתחליף אותה בחופשת לידה בכל הקשור לליווי עולים. נינה פורמן לקח על עצמה את נושא התקציבים. אסיה שמעונו

 מחוברים ואת המתנדבים.
 

 מקס צ'רנוגלז: 
קליטה צריך לדעת על כול האירועים הקשורים לעולים חדשים ולקהל דובר רוסית.  בתחילת החודש אקבל את המידע על האירועים כאלה. אני גם לסיכום, אני  כמחזיק תיק 

 .אחרים הלערב גם את חברי המועצה מבקש אמור להיות מעורב גם בתכנונם של אירועים מסוימים.  במידת הצורך 
 
 

 יו"ר ועדת העלייה והקליטה                                                                                                                                                רשמה :
 מקס צ'רנוגלז              אלה ויינר
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