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 עצרו את הגירוש

 

ובעיקר מאריתריאה למדינה גירושם של עשרות אלפי פליטים מסודן למדינת ישראל החלה במבצע 

בו מדינת ישראל מתנערת שרואנדה או אוגנדה. מבצע זה הוא שיאו של תהליך ארוך  -שלישית 

 מהמחויבות המוסרית שלה כלפי הפליטים. 

ישראל מסרבת לדון בבקשות המקלט של הפליטים, רודפת אותם, ואף מעודדת מסע הסתה גזעני 

גלוי נגדם. למעשה, מדינת ישראל מבקשת לגרש את כל הפליטים בשטחה, ומסרבת ליטול חלק 

במאמץ העולמי להתמודד עם סוגיית הפליטים. בכך ישראל מפרה את מחויבותה לאמנת הפליטים 

תה מיוזמותיה ומנסחיה בעקבות מוראות השואה, ומפנה עורף לזיכרון הרדיפות שמדינת ישראל היי

 והשערים הנעולים שקידמו יהודים רבים בתקופת השואה. 

בהם נבדקו בקשות מקלט הן נדחו באופן גורף ושרירותי. אחוז הקבלה שנציין שבמקרים הבודדים 

יקור של בית משפט ישראלי בלשכה של בקשות מקלט בישראל הוא הנמוך בעולם. כמו כן, ב וםזעה

 1מוצדקות.היו הרלבנטית העלה שהטענות על התנכלות בירוקרטית והצבת מכשולים בפני בקשות 

בהן נבדק מעמדם של מבקשי מקלט מסודן ומאריתריאה, כמעט כולם זוכים במעמד פליט שבמדינות 

  2הן נמלטו.וגם אלו שבקשתם לא מתקבלת זוכים להגנה מפני גירוש, בשל הסכנות מ

הוברר  נוספים ארגוניםלידי ו ם"האו של הפליטים לנציבותשהגיעו מאוגנדה ומרואנדה בעדויות 

נופלים ולא זוכים להגנה או להכרה במעמדם, אשר גורשו בעבר למדינות אלו שהפליטים מישראל 

ישראל אחראית לביטחונם של הפליטים שנמצאים בשטחה, וחל  3קרבן לכנופיות סחר בבני אדם.

איסור מוחלט לגרשם מבלי להבטיח את שלומם וביטחונם. למרבה הצער, מדינת ישראל מפרה את 

, במטרה ותשקריטענות  מחויבותה לביטחונם של הפליטים ומתנערת ממנה, תוך שהיא מפיצה 

 ואת המאמצים לגרשם. לנסות להצדיק בכל מחיר את הפניית הגב לפליטים 

בדרום  מוהמצוקות האמיתיות בקרב קהילות קולטות, כעם  את הגירושסיון לכרוך ינעשה ברוח זו, נ

ותיקים ום התושביהגם הצגת הדברים כאילו ועם הגעת הפליטים,  לא החלומצוקות אלה תל אביב. 

                                                           
1 -https://www.nevo.co.il/psika_html/knisa/17

4881.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=1&type=Main 
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ttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Documents/A_HRC_35_39_E.do
cx 

 
 דו"ח של נציבות הפליטים של האו"ם הדברים אושרו גם על ידי 3

http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/1/5a548e064/unhcr-appeals-israel-forced-relocations-
policy.html 

 



אין לכרוך את , על כל פנים 4.רחוקה מהאמת ובתמיכה בגירושםמאוחדים בעוינות לפליטים 

משום שמדינת ישראל יכולה  הןמצוקותיהם של רבים מתושבי דרום תל אביב עם גירוש הפליטים 

ות קליטת פליטים יללא כל קושי לשלב טיפול במצוקות השונות של הקהילות הקולטות ולהנהיג מדינ

 .לגורל קשה לפי אנשים חפים מפשעשל א בדרך זו את גירושםלהצדיק לא ניתן ש, והן משום ראויה

רבים במעמד לא מוסדר, שאותם אין המדינה מבקשת לגרש. מהגרים במדינת ישראל נמצאים עוד 

ההתנכלות  5.אריתריאה, זולת צבע עורםמקשה להצביע על הבדל רלבנטי בינם לבין הפליטים מסודן ו

 דווקא לפליטים ממדינות אפריקה מבטאת גל של גזענות שיש להתייצב נגדו בתקיפות.
 

ים לממשלת ישראל לעצור מייד את מבצע הגירוש, וליזום הליך הוגן ושקוף של הסדרת ות/אנו קורא

עמיתינו עמיתותינו ומעמדם של הפליטים. אנו פונים בקריאה דחופה לדעת הקהל בארץ ובעולם, ל

דרך  י הקהילות היהודיות, לארגוני זכויות אדם, ולארגונים נגד גזענות לפעול בכלות/באקדמיה, לחבר

 אפשרית כדי לעצור את הגירוש. 
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 ור' למשל ההתארגנות נגד הגירוש, כמו נגד פעולות אחרות נגד קהילות בדרום תל אביב: 4

https://www.facebook.com/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-
%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%A0%D7%92%D7%93-

%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9-
2025861254121534/?hc_ref=ARQpGiiT64bOXFYbn34rL8rBWv_UCc03CcGZgMWb4TDosENADHustQVI

XPqyZexOv_4&pnref=story 
 וכן דיווח:

https://www.haaretz.co.il/news/education/1.5711380 
בדרך כלל מהגרי עבודה ממדינות  -לפי נתוני רשות האוכלוסין עצמה מספרם של "תיירים לא אשרת תייר"  5

 מזרח אירופה או ברה"מ לשעבר, כמעט כפול ממספרם של ה"מסתננים" ממדינות אפריקה. 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreigners_in_israel_data_2016/he/foreigners_in_Israel_data

_2016.pdf 
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