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Resolution from the Ad-Hoc Subcommittee on Ethiopian Aliyah 

 
Whereas the Government of Israel resolved on November 11, 2021, to continue the 

implementation of "Tzur Israel" Operation (Resolution #713, hereinafter "the Resolution") 

and to bring those waiting in the Addis Ababa and Gondar compounds who have first- 

degree relatives in Israel; and  

Whereas to date, approximately 1,480 olim from Ethiopia have made aliyah by virtue of 

the Resolution.  

Therefore, the Subcommittee on Ethiopian Aliyah urges the Government of Israel: 

1. To ensure the fulfillment of the Resolution (known as "Tzur Israel II") by the end 

of 2022. 

2. To continue the process of identifying individuals eligible for aliyah over the quota 

of 3000 as per the Resolution and to allocate the required budget to bring them 

to Israel as well. 

3. To launch the establishment of the forum as set forth in the Resolution to ensure 

that the various lists of olim who are eligible for aliyah are correct and include all 

eligible individuals, and to inform those who will not be found eligible on the final 

decision as to their status. 

4. To address the ongoing humanitarian crisis in Ethiopia and provide additional 

funding for food and medical care to the communities in Gondar and Addis 

Ababa, with particular attention to children aged 6-18.  

5. To use "direct klitah" for the incoming olim whose profile fits such "klitah." The 

Absorption Centers should be used in cases as needed.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הסוכנות היהודית לא"י
 חבר הנאמנים

 

 2022נובמבר                חשון תשפ"ג

 הוק לעלייה מאתיופיה-החלטת ועדת המשנה אד

' מסלהמשיך ביישום מבצע "צור ישראל" )החלטה  2021בנובמבר  11ממשלת ישראל החליטה ביום הואיל ו

, להלן "ההחלטה"( ולהביא את הממתינים במתחמי אדיס אבבה וגונדר שיש להם קרובי משפחה 713

 מדרגה ראשונה בישראל; 

 עולים מאתיופיה מכוח ההחלטה.   1,480-עד היום עלו לארץ כו והואיל

 ועדת המשנה לעלייה מאתיופיה קוראת לממשלת ישראל:  ,פיכךל

 . 2022"( עד סוף שנת II. להבטיח את מימוש ההחלטה )המכונה "צור ישראל 1

   החלטה ולהקצות ב שנקבעה 3,000. להמשיך בתהליך איתור זכאים לעלייה מעבר למכסה של 2

 את התקציב הנדרש להבאתם לישראל.        

          

  לוודא שהרשימות השונות של  במטרהבהחלטה  מפורטאת הקמת הפורום כ. להשיק 3

   העולים הזכאים לעלייה נכונות וכוללות את כל הזכאים, וליידע את אלה שלא יימצאו זכאים     

 החלטה הסופית לגבי מעמדם. דבר הב    

 

  ל רפואי . לטפל במשבר ההומניטרי המתמשך באתיופיה ולספק מימון נוסף למזון ולטיפו4

 .  6-18לב מיוחדת לילדים בגילאי  מתן תשומתתוך  ,גונדראדיס אבבה ובלקהילות ב    

 

  עולים הנכנסים שהפרופיל שלהם מתאים לקליטה עבור הב"קליטה ישירה"  עשות שימושל. 5

 הקליטה ישמשו עולים בהתאם לצורך.מרכזי  , כאשרכזו    
     

 


