
 פרויקט דרך רחל
 קליטה קהילתית בהר חומה

 
 ב"ה,

 

 "דרך רחל" יוזמי פרויקט בין "א עכב' בשבט תש  27/01/11ישיבה מתאריך סיכום 

 החלטותיה תוכןו ' 'Alya de groupeעליה קהילתיתמנהלי 'לבין 
 

 מנהל עמותתה זרמתי, מר שלום ואך ': כב' מו"ר הרב יהושע צוקרמן, הרב זכרינוכחים

ונת חומת מנהלת שכקליטה ב עליה יו"ר ועדת מר יוסף אברבנאל"עליה קהילתית",  

 .הרכז הועד -, מר בנימין טואטישמואל
 

 בברכת הרבנים ובעידודם כדלהלן: ,הוחלט אחר דיונים מעמקים
 

ת וקליטתם פרות יהודים מצחפשעליית מ ביוזמת מלא על שיתוף פעולה אנו מחליטים .1

חומת  שכונתב בראשות הרב זכריה זרמתי, אשר ,חומת המערבקהילת הקהילתית ב

  .ירושת"ו (, שלב ב')הר חומה ואלמש

יוכלו  אשר במסגרתו Le Sentier de Rahelהוקם פרויקט בשם "דרך רחל"  ,לשם כך .2

נת הר וכקליטה בשיה ויעלה של דרךת לאחר הכנה, יעוץ ומיון לבחור וחפשהמאותן 

 .שלב ב'חומה 

 עידודל רפתבצגרת פעילותה סמב תפעל "Alyah de groupe לתיתיעמותת "עליה קה .3

 והמפגשיםינריונים מסה במהלך כולל ,פוטנציאלים לעליה דיםמעוהצגת הפרויקט למו

תמיכה חינוכית ולימודית  בארץ היא תעמיד "מועדונית" אשר תיתן אשר היא מקיימת.

 .סובביה"\בילדי העולים בשכונה או

ת אשר יפעל לקליט שכונתי במקביל לשם כך מערך קימיםמ הפרויקט בשכונהנציגי  .4

עזרה במציאת פטרונות דיור,  :ואשר יכלול )שלב ב'( בקהילת חומת המערב פחותשהמ

 ושיעורי תורה.סוקתי, פעילות קהילתית ותרבותית עיעוץ ת

התאמתם, תכנון סיור בארץ בחינת במהלך התקופה הקרובה יקבע לו"ז למיון המשפחות ו .5

 שבת התרשמות קהילתית בשכונה.ארגון ו

 10-עד כוכלו להיקלט י ,"אעהתש 2011עד לקיץ ו בע"ה, ראשון בשלבש טהוחל .6

 25-כ יאפשרו בואם של רשאתנאי קליטה  יוכנו ,שני. בשלב משפחות ראשוניות

 ת לשנה.וחפשמ

וכן  ,בית הספר בשכונה ומחוצה לה הליבתקופה הקרובה יתקיימו דיונים נוספים עם מנ .7

ית ירושלים ושאר המוסדות ירעי ,הלתות המנישיבות עדכון והכנה במסגרת פעיל

 הרלוונטיים.

להוריהם ת לילדי העולים במסגרת בית הספר, ואופציות ללימוד עברי יבחנובמקביל  .8

 רכז הקליטה השכונתי. עם בתיאום

בחו"ל ובארץ  פעולה של כלל המערכות אנו קוראים בזאת למעורבותם ושיתוף .9

 .זה וחשוב יייחודיפרויקט להצלחתו המלאה של 
 

 בברכת הצלחה לכל העושים במלאכה.

 החתומים על יסוד הפרויקט היום:

 

 שליט"א מו"ר הרב יהושע צוקרמן

 שליט"א הרב זכריה זרמתי

 מר שלום ואך

 מר יוסי אברבנאל

 מר בנימין טואטי


