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 .תרצו אם תנועת מטעם למחשבה כחומר מוגש
 לגיטימציה הישראליים-לרגל חודש המודעות לארגוני הדה

מן השיח ומן המרחב  שנאת האחר והדרתועה בלתי לגיטמית בכל חברה מתוקנת.  גזענות היא תופ

החברה השואפת של  המפני שהן פוגעות באושיות ,בלתי מתקבלות על הדעתעות , הן תופהציבורי

 . להיות מוסרית וערכית

, בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה רחבה שבה ארגונים המכנים עצמם ארגוני "זכויות אדם"

וסוגיות אזרחיות שונות, למינוף קמפיינים שהדבר  מוחלשותאוכלוסיות  משתמשים, ולמעשה מנצלים,

  ועל כן בלתי לגיטימית. גזעניתמדינה ת ישראל היא שמדינ יד המשתמע מהם הואהיח

הארגון  ים ברובם המוחלט על ידי ממשלות זרות ועל ידיארגוני המסתננים בישראל, הממומנ

תוך כדי  1בישראל פועלים בכדי לאזרח מסתננים ומהגרי עבודה ",הקרן החדשה לישראל"האמריקאי 

, 2בנעשה בתוכה בקריאה להתערבות העולםו גזעניתאת המדינה כ רתן למתגפעילויות מגוונות שמט

 דובר בסוריה או רואנדה. כאילו מ

ישראל כמדינה גזענית, אותם ארגונים גם וג תיתוך כדי החתירה לאזרוח אלפי מסתננים וחתירה למ

כגזענים חשוכים פוגעים פגיעה חמורה בתושבי דרום תל אביב, ערד ואילת. מתייגים אותם לא אחת 

    קום לפעול למענם מתוך עיקרון בסיסי של הגנה על זכויותיו של האזרח המוחלש.במ

אולם אסור מסתננים, בעלי מעמד פליט, ואף לחוק להנדרשות ביש להעניק את כל הזכויות בוודאי ש

צמה כל שאר תושבי מדינת ישראל ועוד למנף את הסוגייה כהוכחה שהמדינה עלהזניח ולדרוך על 

 פועלת במדיניות בלתי לגיטימית. 

לגיטימציה מכשילים ניסיונות -שבה ארגוני הדה תופעההראשון מצביע על ה בנייר זה שני שערים.

פתרון לסוגייה, כאשר הנפגעים מכך הם תושבי השכונות ואוכלוסיית המסתננים עצמה. נוסף על כך 

פיות רבות  לכאורהאותם ארגונים מהווים שרוב  ,הנסתרת מן העין לעיתיםאנו מצביעים על העובדה 

ת האמיתית הקיימת בדרום תל אביב. צביע על המציאומהשער השני . מימון זר מקורשל אותו 

 מציאות שלעיתים רבות מושתקת במקום שתקבע סדר יום ציבורי. 

 

 מתן פלג

 מנכ"ל תנועת 'אם תרצו'. 
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 שער ראשון

אזרחות ל"מבקשי המקלט" בישראל וגורמים לגיטימציה הפועלים למתן -מיהם ארגוני הדה

 להמשך הפגיעה בזכויות האדם של תושבי דרום תל אביב, ערד ואילת?

   לגיטימציה נגד נוהל החזרה חמה של צה"ל. לאחר -עתרו לבג"צ מספר ארגוני דה 7002בשנת

 ביטול הנוהל החל זרם המסתננים לעלות בצורה מיידית והגבול עם מצרים נפרץ לחלוטין. 

  לגיטימציה נוספים נגד 'חוק המסתננים'. זרם -עתרו לבג"צ מספר ארגוני דה 7002בשנת

ממוצע של אלפיים איש בחודש לעשרות בודדות, עוד לפני שבניית  7007ההסתננות ירד ביוני 

הגדר הסתיימה, אך ורק בגלל שהחילו את החוק למניעת הסתננות. לאחר שינוי החוק על ידי 

. ביטולו החוק 02127001לגיטימציה עתרו לבג"צ בעניין אמור להתקיים ב-הכנסת, ארגוני הדה

 יהווה מכת מוות לתקווה של תושבי שכונות דרום תל אביב וחלקים אחרים במדינת ישראל.

כספים  שם עמותה

מהקרן 

החדשה 

 –לישראל 

2102 

 3(בדולר)

ארגונים 

שעתר 

לבג"צ נגד 

נוהל החזרה 

 70024חמה 

ארגונים 

שעתרו 

נגד לבג"צ 

חוק 

המסתננים
5 

הארגונים החברים 

ב "פורום לזכויות 

פליטים" שהוקם 

בסיוע ובתמיכת 

הקרן החדשה 

 6לישראל

 7מימון ממדינות זרות

 שגרירות גרמניה, שוויץ V V V 62,,25 ארגון סיוע לפליטים -א.ס.ף

מחלקת המדינה ארה"ב, איחוד  V V V 90,5,7 מוקד סיוע לעובדים זרים

 גרמניהאירופאי, 

נורווגיה, הולנד, שוודיה, ספרד,  V V V 711,976 האגודה לזכויות האזרח

 בלגיה, בריטניה

 ארה"בהולנד, איחוד אירופאי,  ARDC 20,,27  V Vארגון 

 שוודיה V V V 205,221 רופאים למען זכויות אדם

 הולנד, שווייץ, דנמרק, שבדיה V V  0,911, קו לעובד

לזכויות פליטים הקליניקה 

 באוניברסיטת תל אביב

  V V  

 הולנד, נורווגיה, בריטניה V    אמנסטי אינטרנשונל

 

 (:7002של ה"פורום לזכויות פליטים" )יוני  עקרונות להגנה על מבקשי מקלט ופליטיםמתוך מסמך 

להם, : "על מדינת ישראל לפעול למען שילובם של פליטים בחברה הישראלית, ולאפשר 00סעיף 

 לאחר פרק זמן שיקבע, לרכוש מעמד של קבע בישראל.
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 שער שני

 אביב שנחלצו להגנתה של -קבוצת מסתננים תקפה באכזריות שני צעירים יהודים מדרום תל

 .8צעירה שהוטרדה בידי מסתננים

"איך שהחבר שלי יצא מהרכב כדי לעזור לבחורה, אחד רעות, חברתו של אחד הצעירים שנפגע: 

הרביץ לו עם שרשרת ברזל של אופניים. החבר שלו יצא וחטף מיד בלוק לראש... זו לא המסתננים 

פעם ראשונה שזה קורה, פשוט הפעם הבנו שכבר אין ברירה אלא לעשות מזה רעש. המסתננים 

מטילים אימה על האזור. מסתובבות כנופיות שלמות ברחובות... האמת שזה מייאש. כשאני 

 אביב אני מתה מפחד".-ל דרום תלמסתובבת ברחובות באזור ש

  9במיטתה ,מסתנן ניסה לאנוס באיומי סכין בת 

 במהלך ניסיון האונס בכתה הילדה ואמרה: "זה כואב לי, די, זה כואב לי".

פרץ לדירה בשכונת יד אליהו בעיר וניסה לתקוף ילדה בת שמונה. על פי החשד, הוא  77מסתנן  בן 

לחדר שבו ישנה הילדה וניסה לתקוף אותה מינית. כשהילדה נכנס לבית דרך חלון המטבח, פנה 

 התעוררה, הצמיד סוליימה את הסכין לצווארה ואיים עליה. 

... בשלב מסוים התעוררה אמם של הילדים ונכנסה לחדרם. היא משכה את סוליימה מהמיטה ודחפה 

לצעוק. אביהם של אותו אל מחוץ לחדר. הוא בתגובה דקר אותה בבטן. האם המשיכה להיאבק בו ו

הילדים התעורר מהצעקות, נאבק עם סוליימה והשתלט עליו. לאחר מכן קשר אותו באמצעות חוט של 

 טלפון.

 10תושב קריית שלום הותקף באלימות על ידי מסתננים במהלך ניסיון שוד 

 בעת שעבר בשביל הולכי הרגל בחורשה הצמודה לקאנטרי גורן, קפצו עליו שני מסתננים ככל הנראה

ודרשו כסף. כשאמר להם שאין עליו סכום כסף כלשהו הם הפילו אותו לרצפה תוך שימוש באלימות 

קשה, בעיטות ואגרופים. אחד מהם המשיך להכות אותו באגרופים בפניו בעת שהאחר חיטט בכיסיו. 

לאחר כמה דקות שראו שאין באמתחתו סכום כסף כלשהו פנה אחד התוקפים להביא לבנה כדי 

 אשו של המותקף.לפגוע בר
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 11ידי חבורת מסתננים שהיכו ושדדו אותו-חייל הותקף על 

לפנות בוקר חזר החייל ממסיבה שנערכה בביתו של חבר ברחוב קיבוץ גלויות. הצעיר  2סמוך לשעה 

-ניסה לקצר את דרכו חזרה אל ביתו שבקריית שלום, וחצה את החורשה הצמודה לקאנטרי גורן

ידי שבעה מסתננים אשר קפצו עליו -כדי המעבר בחורשה הוא הותקף עלגולדשטיין שבשכונה. תוך 

והיכו אותו מכות נמרצות כדי שימסור להם את האייפון שהיה בכיסו. בתחילה ניסה הצעיר להתנגד, 

 אולם משהבין כי נשקפת סכנה לחייו הוא מסר להם את האייפון ונס מהמקום חזרה לבית החברים.

  12אביב-ום תלנאנסה ליד ביתה בדר 8,בת 

ליד התחנה המרכזית הישנה  22הצעיר מאריתריאה שנעצר בחשד שאנס במשך שעות קשישה בת 

שלו, שהייתה ברשות המשטרה משום שכבר נעצר בעבר בגין  DNA אביב נעצר הודות לדגימת-בתל

ין האונס התרחש ביום שישי לפני שבוע וחצי, כשהאישה המתגוררת בגפה בבני .תקיפה וניסיון גניבה

בבוקר מביתה. החשוד ארב לה, ניצל את  00:00ליד התחנה המרכזית הישנה יצאה בסביבות 

העובדה שהיא לבדה, גרר אותה לפינת החצר בבניין שבו היא גרה, ותוך שהוא מכה אותה ומאיים 

עליה אנס אותה במשך כשלוש שעות. במשך כל הזמן הזה איש לא שמע את זעקותיה של הקשישה, 

 מן מה, כשבני משפחתה הגיעו במקרה לבקרה, האונס הופסק והחשוד נמלט.ורק אחרי ז

 13אביב-בתל 08מסתנן תקף מינית בת 

אביב. נהג מונית שהבחין -הגבר ביצע מעשה מגונה בנערה שהייתה לבדה ברחוב בדרום תל

 בהתרחשות התקשר למשטרה ולכד את החשוד.

נעצר בחשד שביצע מעשה מגונה  20מקרה דומה התרחש בשבוע שעבר. אזרח אריתריאה בן 

אביב. מחקירת המשטרה עולה כי האזרח הזר ניגש בשעת -בחוף ירושלים בתל 01בנערה בת 

צהריים אל הנערה שרחצה במים, ביצע בה מעשה מגונה, וכשהחלה לצעוק אף הכניס בכוח את 

ר עצמו ראשה לתוך המים. שוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד, ובמהלך חקירתו הוא קש

 למיוחס לו.

 14אביב-מסתנן ניסה לאנוס נערה לאור יום לעיני עוברים ושבים בתל

בקרבת תחנת רכבת וניסה לבצע בה עבירת מין  01בצהרי היום התנפל החשוד על נערה בת 

חמורה. התוקף, ששוחרר בעבר למרות מעשיו הפליליים בשל מצבו הנפשי הרעוע, נשלח הפעם אל 

 מאחורי הסורגים.
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 :תושבים מספרים 

 15אביב: -דרור קהלני, תושב שכונת התקווה, מספר על המציאות בדרום תל

"אני פוחד, אני פוחד מאונס בנותינו. הדלתות שלי בבית סגורות, החיים שלי בזבל, כל המתייפייפים 

 על הגב שלי. למה אני צריך לחיות בפחד?"

 16אביב: -דן פאר, תושב נווה שאנן, מספר על המציאות בדרום תל

"זה מה שחווינו אני וחברי אתמול בלילה בדרך הביתה משדרות רוטשילד לבניין שבו אנו מתגוררים 

, מדובר במרחק הליכה של עשר דקות. מיד לאחר שחצינו 7בשכונת נווה שאנן, רחוב איילת השחר 

 .הזוועותקומתי הממוקם בגב של רחוב טיומקין ועברנו את רחוב מנחם בגין החלו -את החניון הדו

על רחוב הרכבת פינת סולומון, על כרי הדשא ישנו אפריקאים שיכורים, בין השיחים ליד הספסלים 

עמדו שני אפריקאים ועשו את צרכיהם. חצינו את רחוב סולומון ועברנו ליד תיאטרון קליפה הנמצא 

 .כולשם אפריקאי היה עסוק בל**** זונה נרקומנית, על המדרכה לעין  – 10ברחוב הרכבת 

ישבו שלושה נרקומנים והזריקו סמים, על המדרכה לעיני כול.  17המשכנו ללכת. ברחוב הרכבת 

המשכנו ללכת, שכן שגר מולנו עבר אותנו בדרכו הביתה. אנחנו צעדנו אחריו והוא פתח פער עלינו כי 

 הוא הלך מהר יותר... כאשר הגענו לסוף רחוב הרכבת וכבר איבדנו קשר עין עם השכן ועם

האפריקאים שחלפו על פנינו. פנינו ימינה לרחוב ראש פינה, פילחה את השקט צעקה חזקה. "למה 

שרוע  1אתם עושים את זה?" נשמע מישהו צורח. רצנו לראות מה קרה וראינו שברחוב איילת השחר 

אלה שחלפו על פנינו דקות  –השכן שלנו על הרצפה, מטר מהבניין שבו הוא גר, ושלושה אפריקאים 

מכים אותו באגרופים ובעיטות. הוא צורח והם ממשיכים להרביץ לו ומנסים לגנוב את הטלפון  –קודם 

שלו. הוא לא הסכים לוותר ונלחם בהם. כאשר הם ראו אותנו מגיעים הם החליטו פשוט לברוח. השכן 

שהתבצע ניסיון השוד הזה מצטרף לניסיון השוד  .היה מוטל על הרצפה, מוכה, חבול ונסער לחלוטין

כאשר אפריקאי גנב תיק לישראלית. שלא לדבר על כך שמדי  1רק לפני ימים אחדים מול בניין במירון 

כי  –כמה שעות נשמעות צעקות של פיליפיניות שנשדדות2נאנסות אבל לא טורחות להתלונן במשטרה 

 ...הן זרות

 17שפי פז, תושבת שכונת שפירא וחברה בוועד הפעילים:

על התמונה הזאת. מג"בניק עם נשק דרוך לפעולה. לא בגבול, לא בשטחים, לא טוב -תסתכלו טוב

במלחמה. ואולי כן. מג"בניק עם נשק דרוך לפעולה בלב העיר העברית הראשונה. בשטח ההפקר, 

 .יומית-בגבול בין השפיות לגיהנום, במלחמת ההישרדות היום

ת כבר עניין של שגרה, אבל בחורף עשינו סיור בנווה שאנן. זה אמור להיו אתמול בלילה הייתי בעוד

הרבה סיורים ברכב ואתמול שוב הלכנו ברגל )אל חשש, הלכנו בליווי קצין מג"ב. אנחנו מטורפות, 
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 .תרצו אם תנועת מטעם למחשבה כחומר מוגש
 לגיטימציה הישראליים-לרגל חודש המודעות לארגוני הדה

אבל לא עד כדי כך(. אבל כשחזרתי הביתה הייתי מכווצת כולי ורצתי להקיא. השילוב של שלוליות מי 

האוויר החמוץ מסירחון האשפה הנערמת בכל  הביוב, צחנת הבירות, החולדות המתרוצצות סביב,

פינה, הדמויות החופזות על פנינו, שולחות מבטים חשדניים ומאיימים, זורקות הערות, עוקבות, 

מטר מהבית שלי, השילוב הזה מחץ אותי אתמול  100נעלמות בכוכים אפלים, והידיעה שכל זה קורה 

 .כמו סד עינויים

חור עם הקפוצ'ון הצהוב שעקב אחרינו, אמרה ענת בסרקזם: בדרך חזרה למכונית, מתנערות מהב

 .הגן עדן שלהם הוא הגיהנום שלנו. או להיפך: הגיהנום שלנו הוא הגן עדן שלהם

 18אביב:-בתאל, תושבת תל

אני לא יודעת איך להתחיל את הסטטוס הזה, מאחר שגם מעולם לא העליתי על דעתי שאעבור חוויה 

הרחוב שבו חייתי עד לפני חצי שנה, במשך שש שנים... אותו הרחוב  כמו זו שעברתי אתמול. אותו

שבו תמיד הרגשתי בטוחה. אותה הדרך, שאני עדיין עוברת בה כל ערב בחזרה מהעבודה, כבר לא 

תהיה אותה הדרך... תחושת הביטחון נמוגה כאחת אל מול מעשה נבזה של מנוול שאת פרצופו לא 

איכשהו אני רוחשת אליו תחושות שנאה עזות בכל רמ"ח איבריי.  אזכור, שאותו אני לא מכירה, אך

בערב, רחוב המסגר פינת לה גווארדיה. אני צועדת לכיוון תחנת האוטובוס ואחריי גבר  70:20השעה 

לחייו, סודני. פתאום הגבר אוחז בעוצמה בידיי, מדביק אותי לקיר ושולח כמה  20-צעיר בשנות ה

המם אותי לחלוטין. כל זה בשביל סמארטפון. כן, כן, סמארטפון. אני אגרופים לפנים עד שהצליח ל

שואלת את עצמי, למה אני כל כך מופתעת? הרי הרבה יותר קל להכות אישה או אדם חלש בכדי 

לעשות "מכה" כספית ולברוח כמובן מבלי לשאת בהשלכות. להכות במקום לעבוד. שעות ארוכות עם 

לעבור בין מומחה למומחה לבדיקת נזקי הגוף. עד ההודעה  המשטרה בתחקור חסר טעם ובמיון.

המיוחלת מד"ר שי, מומחה עיניים באיכילוב, שתודה לאל "יצאתי בזול". העין מתפקדת. הנזק: חבלות 

בפנים, בצקות, נפיחות ואף שבור. זה המקום לציין כי היה לי את המזל ליפול על אנשים מדהימים. 

ר'ה המקסימים של מד"א שדאגו לבוא במהלך הלילה לבדוק החל מהניידת שאספה אותי, החב

לשלומי, לד"ר נטע ממיון כירורגי והרשימה ארוכה. כולם דאגו, כולם קיללו וזעמו. כל אחד בדרכו שלו. 

אבל אצל כולם היה דבר אחד משותף: הפחד בעיניים. הפחד שהמקרה הבא לא יהיה קרוב משפחה, 

אביב של היום, הם לא הרחובות הבטוחים שהיו -ובות תלאהוב. או הפחד מההבנה הכאובה שרח

סוף נשלחתי לקבלה להשתחרר. בקבלה -פעם. לאחר שעות רבות של תסכול בהמתנה במיון, סוף

ידי סודני. במפתיע או לא, -על ----לחייו, סודני. גם הוא נשדד באלימות  70-עמד גבר צעיר, בשנות ה

כה" למזל שלי. הוא דימם בכל חלקי גופו, לא זכר דבר ולא זה קרה לו ברחוב המסגר. רק שהוא לא "ז

הצליח לדבר. בחורה לידי מסננת: "היית מצפה שלפחות לא יהיו ברברים גם כלפי אנשים מתוכם". 

ואני, כמה עצוב, חושבת לעצמי שאין לצפות דבר מאנשים כאלה. כואב לי לחשוב ככה. כי עד לפני 

 –הם. הפגיעה היא נפשית יותר מכול. מטרת הסטטוס הזה אתמול הייתי הסנגורית מספר אחת של

היא לומר  –מעבר להודיע שאני בסדר ברוך ה' ושכמובן אין להשיג אותי בנייד ששייך כרגע לברברי 
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שהתפיסה הרומנטית שחייתי בה עד אתמול, שלכולם מגיעה הזדמנות שווה לחיים יציבים וטובים, גם 

בנות )ובנים מסתבר(, עד שמדינת ישראל תחליט לנצל חלק  .70:20-לפליטים, חלפה לה אתמול ב

מסכומי העתק שמנכים לי )ולכם( כל חודש ממשכורתי הזעומה גם ככה, לצורך כמו ניקיון הנגע שאותו 

כך -הכניסה לרחובותינו כאשר פתחה את שעריה. תשתדלו לא להיות שאנניות, גז מדמיע היה כל

ם מוארים והומי אדם. כולם מופתעים שברחוב סואן, בשעה עוזר לי אתמול. תשתדלו ללכת באזורי

כך בערב יקרה דבר כזה. והנה זה קרה. אז נכון, יכולתי להיאנס, יכולתי לגמור באיזה -מוקדמת כל

פינה מתה. תודה לאל, זה לא קרה. אבל כולי תקווה שמישהו במגדל השן יתעורר ויזיז הרים כדי 

 .ומי ייתן שלא יהיו עוד "באות בתור" אחריי להשיג את הביטחון שנעלם מהרחובות.

 19האימה: שהותקפה על ידי שני זרים שניסו לאנוס אותה משחזרת את רגעי 09-התלמידה בת ה

"האירוע הזה היה הרגע שבו ראיתי את המוות לנגד עיניי. זה היה הרגע שבו פחדתי שזהו, הולכים 

שלי, כאילו יצאתי מהגוף שלי. קפאתי.  להרוג אותי. כשזה קרה, באותם רגעים התנתקתי מהרגש

פשוט קפאתי. עכשיו התמונות והמראות חוזרים אליי בכל רגע. האירוע הזה כאילו עוד לא נגמר. זה 

 היה סיוט. פחדתי שהם הולכים להרוג אותי". 

"ירדתי מהאוטובוס והשעה הייתה סמוך לחצות", היא משחזרת. "התחנה נמצאת ממש ליד הבית 

י מהתחנה הביתה שוחחתי בטלפון עם חברה ושמתי לב שלא רחוק ממני צועדים שני שלי. כשהלכת

גברים. לא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות. ניתקתי את שיחת הטלפון עם החברה שלי והמשכתי 

ללכת. לפתע, בעודי עומדת ומכניסה את הטלפון לתיק, מישהו הגיע מאחוריי ואחד מלפנים. הם גררו 

תי מה קרה, קפאתי במקום. הם נגעו בי וניסו להוריד לי את הבגדים, כשאחד מהם אותי לצד. לא הבנ

אוחז אותי מאחור והשני מקדימה. החזקתי את המכנסיים כדי למנוע מהם להוריד לי אותם... עצמתי 

את העיניים בכל הזמן הזה... לא רציתי לראות מה קורה... השתתקתי, קפאתי במקום. לא יכולתי 

לא הצלחתי, הקול לא יצא לי מהגרון. התנתקתי מהרגש שלי ברגעים האלה, כאילו הוא  אפילו לצעוק.

יצא מהגוף שלי".  למרות התנגדותה המשיכו השניים לנסות להפשיטה. "אחד מהם הוריד לי את 

המכנסיים, ואני נאבקתי בידיים ומשכתי אותם חזרה. כאילו האצבעות ננעלו על המכנסיים שלי. 

הכוח שלי. את הביטחון ברחובות השכונה שלי איבדנו מזמן. כולם צריכים להתעורר אחזתי בהם בכל 

ולפקוח עיניים. אני וחברותיי לא יכולות לחזור הביתה בלילה. לי זה קרה פה, ממש פה, מתחת לבית 

שעות ותאבטח אותנו. השכונה שלי הפכה מזמן להארלם. פחד  71שלי. חשוב שהמשטרה תהיה פה 

 ב פה בלילות". אלוהים להסתוב

אמה של הנערה אמרה השבוע: "הבת שלי לא יכולה יותר לצאת בשעות הערב מהבית לבד. נוצרה 

סיטואציה באזור המגורים שלנו שנלקח מאיתנו הביטחון הבסיסי, ולכן אני איאלץ לקחת אותה 

חופשי ולהחזיר אותה לכל מקום ובכל שעה, גם בשעות היום וגם בשעות הערב. המשפט 'להיות עם 

בארצנו' הפך אצלנו למשפט ריק מתוכן. הוא לא אמיתי כי הוא לא יכול להיות ממשי. המצב שנוצר 

אביב הוא בלתי אפשרי. הבת שלי יצאה לבלות ובנס חזרה בחיים".-בדרום תל
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 אביב, אילת וערד?-סטודנטים למען הפליטים? ומה עם תושבי דרום תל

 בואו נעשה סדר בעובדות:

אביב, אילת וערד שסובלים מהזנחה ממשלתית, -חשב או עסק בתושבי דרום תל . מישהו זכר,0

 ?מעוני, מקשיים ומסבל, יחד עם תופעת המסתננים שרק מכבידה

מתחם התחנה המרכזית הישנה אינו גדול: כמה מאות מטרים של ערבוביה בלתי נתפשת של 

ים זרים, נשים שעומדות בפינות מהגרים מאפריקה, חנויות מין המשרתות ללא אפליה ישראלים ועובד

הרחובות ובפתחי מה שמכונה "מכוני ליווי", נרקומנים המזריקים לעין כול את התערובת האחרונה 

שרקחו, קשישה שמחפשת שאריות מזון במכולת אשפה, מקרי אונס ואלימות כלפי נשים 

 .שמתפרנסות מזנות וכלל לא מדווחים

אביב! ועלינו לחשוב על -ל למען תושבי דרום תלעל המדינה לטפל בתופעות האלו קודם כו

 טובתם של אותם תושבים, אזרחי מדינת ישראל שומרי חוק!

 

מזוינת ניתן להבין שמדובר במסתנני עבודה, ולא בפליטים. כיצד ניתן להסביר -. לפי מבט בעין בלתי7

  שבין המפגינים כמעט שלא ניתן לראות נשים, זקנים, זקנות וילדים?

 

שיספר לכם שהמדינה מסרבת לבדוק ולבחון בקשות של פליטים לקבלת מעמד פליט, חשוב . למי 2

על פי נתונים שהוצגו בוועדה לעובדים זרים בכנסת, רוב המסתננים אינם פליטים. למעשה,  לדעת:

הוכרו  71אלף בקשות. מתוך המבקשים, רק  00-בקשות למקלט שהוגשו, נבדקו  כ 01,100מתוך 

 כלל לא מגישים בקשה כזו.רבים  .כפליטים

 

: "אם תשאלו את ארגוני 'זכויות האדם' 20גם בן כספית, עיתונאי מהצד השמאלי של המפה, כתב .1

ואת הגוף הפוליטי המכונה 'השמאל', זה פשוט: כל אפריקאי שמרגיש שדיקטטור אכזר השתלט על 

ת בתנאים של אפריקה, יכול מדינתו ונעשה שם מסוכן, מוזמן אלינו. כל מי שלא בא לו להמשיך לחיו

למצוא כאן מקלט, עבודה, תנאים סוציאליים, אוזן קשבת. כן, זה אנושי, זה מוסרי, זה נעלה. הם 

יודעים שעשרות האלפים שנהרו אתמול לכיכר רבין אינם פליטים. הם יודעים שפליטים לא שולחים 

 1-1עים שפליטים לא עוברים את הגברים בגילאי העבודה, אלא בורחים על נשותיהם וטפם. הם יוד

מדינות בדרכם למדינת המקלט, אלא מבקשים מקלט במקום הכי קרוב לאתר הזוועות שבו ביקשו 

אביב עברו מנגנוני הסעה משוכללים, כולל טיסות, -להרוג אותם. הם יודעים שה'פליטים' שלנו בתל

רתה פשוטה: להביא שילמו מחירים מפולפלים ופרנסו מערכת גלובלית מאורגנת וממומנת שמט

שם יש עבודה, פרנסה והרבה מאוד יהודים  –אפריקאים מלבה של אפריקה לארץ ישראל 

 ".מטומטמים
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 .תרצו אם תנועת מטעם למחשבה כחומר מוגש
 לגיטימציה הישראליים-לרגל חודש המודעות לארגוני הדה

. סוללת משפטנים תומכת במהלכיו של גדעון סער להסדרת מצב המסתננים והחזרתם 1

למדינותיהם. אל תבינו לא נכון, המדינה אכן אשמה באימפוטנטיות בטיפול בנושא. אך הבעיה 

כלפי אזרחי מדינת העיקרית היא לא "חוסר ההומאניות" כלפי המסתננים, אלא חוסר ההומאניות 

-הנטל. הגיע הזמן להסדיר את המצב ולהחזיר את כל המסתננים הבלתי, הכורעים תחת ישראל

 .חוקיים למדינותיהם

 

 אביב?-איפה אותם סטודנטים שלא מפגינים למען תושבי דרום תל

 

את "הפורום למען הפליטים". הפורום הורכב  הקרן החדשה לישראל. לפני חמש שנים הקימה 1

ופאים לזכויות אדם, התוכנית לזכויות פליטים מהארגונים האלה: האגודה לזכויות האזרח, ר

באמנסטי, א.ס.ף, המרכז לפיתוח פליטים אפריקאים וקו לעובד. רובם מקבלים מאות אלפי שקלים 

לפגיעה נוספת בצביון  מהקרן וגם מימון זר ופועלים לקידום מתן אזרחות למסתננים, מה שיוביל

 אליהן מגיעים המסתננים.                                                                              היהודי של המדינה והמשך פגיעה בתושבי השכונות ש

אל תפקירו את תושבי  –אנחנו פה כדי לשמור על מדינה יהודית ודמוקרטית, וקוראים למדינת ישראל 

  אביב, ערד ואילת!-דרום תל

 

 

 

 

 

 

 

 

האחרונות לאזרח אלפי מסתננים מאפריקה. במסווה של "זכויות לגיטימציה פועלים בשנים -ארגוני דה

אביב. יש להעניק את כל הזכויות על -אדם" הארגונים רומסים את זכויות האדם של תושבי דרום תל

 –אביב -פי חוק למסתננים ולמי שהוכר כפליט, אולם אסור להזניח ולדרוך על זכויות תושבי דרום תל

 זכויות אדם. אנחנו אתכם.אביב יש -גם לתושבי דרום תל

 


