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                       29/07/2014   
  לכבוד

  ר קרנית פלוג"ד
  ישראל בנקנגידת 

  ישראלבנק 
  הממשלהקרית 
  םיירושל
  רב,שלום 

  ה של הגב' לקץ' מלקו כעובדת מן המניין בבנק ישראלקליטת :הנדון        
במטרה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים באמצעות סיוע לאזרחי ישראל במיצוי  1997"ידיד" הוקמה בשנת 

יות בקהילה. כיום פועלים ברחבי ישראל מרכזי זכו - זכויותיהם החברתיות. להשגת המטרה פיתחנו מודל ייחודי 
  . אלף משפחות ויחידים מידי שנה 20 -מרכזים המעניקים סיוע ליותר מ 17

  
חברה הישראלית באמצעות שמירה לעשרות אלפי עולים יוצאי אתיופיה להשתלב ב "ידיד"הקמתה מסייעת מיום 

השנתיים במהלך ש אותן זכויות אלא גם בסיוע תעסוקתי, משפטי ואחר. סיוע לא רק במימועל זכויותיהם ו
בית ספר להכשרת צורפים הפועל  -   MEGEMERIAאף שותפה להקמתו של עסק חברתי  "ידיד"האחרונות 

בירושלים ובמסגרתו הוכשרו עד כה למעלה מארבעים מיוצאי אתיופיה במקצוע הצורפות ולאחר הכשרתם נקלטו 
  ודה במפעל בו פועל בית הספר. בעב

  
לבד עובדים בו. לנו היה לגלות אתמול את ההבדל בין מודעות האבל שפרסם הבנק על מותם של שני בני הקשה 

היה מן ההרגשה שמדובר היה בטעות בתום לב לא יכולנו שלא להמנע מהמחשבה שאולי, רק אולי, מדובר 
עתידי להשתמש במודעת האבל ככלי להצגת יחסי עובד מעביד בין  נסיוןה למנוע בהנחייה משפטית שמטרת

   יצונית.עובדת בבנק מטעם חברה חהבנק לבין אמו של משה מלקו, ה
  

רים כי ההודעה ו שמחים על כך וסבוהיום באמצעי התקשורת על הודעת ההתנצלות שהוציא הבנק ואנשמענו 
  אף כי מעט מאוחר מידי.  בטעות באה במקומה

לעשות את המעשה הנכון באמת זה הזמן כי  ולאחר בדיקת הדברים מעט יותר לעומק, אנו סבורים ,עם זאתיחד 
ל וזאת בין השאר על רקע הפרסומים המראים כי בנק ין בבנק ישראוט את גב' מלקו כעובדת מן המנילקל והוא

  ו הקבועים.יים של יוצאי אתיופיה כעובדימסוישראל אינו עומד בכללי החוק המחייבים קליטה של אחוז 
  
הדבר כי תמיד רצוי לקלוט עובדים בתפקידים בכירים ככל שניתן, אך במצב הנוכחי בו מצבת העובדים יוצאי ן ונכ

המתבקש הוא כאמור, קליטתה של גב'  אנו חושבים שהצעד המיידי )700מתוך  4(ה אתיופיה היא כלכך נמוכ
  . מלקו כעובדת

ק בהצהרה חשובה ביותר אלא בדוגמא שצריכה ויכולה להקרין על כלל הגופים הממשלתיים לא רר מדוב
  והציבוריים. 

  
  החיובית והמהירה אודה.לתשובתך 

  
  בברכה,                  

                  
  מלמדרן                   
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  :העתק
  ר ועדת העלייה והקליטה "כ יואל רזבוזוב, יו"ח
  ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות"כ חיים כץ, יו"ח
  כ פנינה תמנט שטה"ח
  ניר ברקת, ראש העיר ירושליםר מ
  
  
  
  
 


