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 ,לום רבש

  

 הפתח תקוועיר פניה דחופה לעצירת המלשינון האזרחי נגד מבקשי המקלט ב :ןהנדו

לפיו עיריית פתח תקווה מבקשת מהתושבים בעיר  תקשורתפרסום מטריד ב תאנו פונים אליך בעקבו

הקמה של מלשינון אזרחי המתבסס על לדווח על מבקשי מקלט החיים בשכנות להם. או במילים אחרות, 

טקטיקה כזו שייכת למשטרים חשוכים ואינה יכולה להתקיים במדינת . צבע עורם של התושבים בעיר

 .ישראל ויש לעוצרה עוד בטרם התחילה

 

הניתנת להם ברשות   ה, הם מחזיקים באשרןכדי לבישרא שוהים מבקשי המקלט מאפריקה להזכירך,

האוכלוסין וההגירה ומתחדשת מידי פעם בפעם. נוכחותם בישראל חוקית ומותר להם לגור ולהתפרנס 

ששוחררו ממתקן חולות מחזיקים אשרות האוסרות מקלט המבקשי חלק מ :בסייג אחד היכן שירצו,

 .הפתח תקוובעיר  לעבוד ולהתגורר קיבלו איסור מתוכם 480 .תימומסוערים ם לעבוד ולהתגורר בעליה

מבקשי מקלט שבחרו לקבוע מגוריהם בתחומה של העיר פתח  480במידה וקיים חשד שיש בין אותם 

תקווה בניגוד לתנאי האשרה שבידם, תתכבד רשות האוכלוסין וההגירה, לאכוף את האיסור. האיסור 

ו מצוין בבירור באשרה הניתנת למבקש המקלט, ואין מקום או צורך להפעיל רשת אזרחית למטרה זו. כמ

יש לטפל בהם במסגרת החוק ולמצות איתם  -כן, במידה ויש המפרים את החוק או את הסדר הציבורי 

 .אין להפליל אוכלוסייה שלמה את הדין.

 

בהן מתגורר אחוז ניכר של מבקשי  מענק סיוע לעריםבנוסף, רק לאחרונה החליטה ממשלת ישראל על 

לגבי תחושת הביטחון שלהם והשימוש שנעשה מקלט, בהתבסס על סקרים שנערכו עם תושבי הערים 

אם עיריית פתח תקווה . ואחר בדיקה, פתח תקווה לא נמנתה בין הערים הלללבשירותי הרווחה בעיר. 

כפי  עליה לפנות לקבלת סיועמתקשה להתמודד עם האתגרים הכרוכים בקליטת מבקשי מקלט בעיר, 

 עשו ערים אחרות. ש

 

 

https://www.melabes.co.il/news/31911
https://twitter.com/kann_news/status/1077634042487603202


 עיר המונה כרבע מיליון תושבים - מאפריקהמבקשי מקלט  2500-רים כבפתח תקווה מתגורזאת ועוד,  

במקום להשכיל ולהשתמש באוכלוסייה זו לפיתוחה של העיר, ולשלבה באופן מיטבי ; ()אחוז אחד!

ידיים עובדות, ומועיל, בוחר ראש העיר להסית נגדם ולהכפישם. דווקא במדינה בה ישנו מחסור מתמיד ב

יש מקום להעסיק ולהשתמש בכוח  -אשר מייבאת עובדים זרים בעשרות אלפים מידי שנה לישראל 

 .עבודתם של מבקשי המקלט שכבר כאן

 

הרוב של מבקשי המקלט בישראל מגיעים מאריתריאה וסודן וישראל מודה כי אסור לגרשם חזרה בשל 

ונות להכפישם ולהסית נגדם אינם אלא חלק ממהלך סכנה ממשית לשלומם ואף לחייהם. משכך, הניסי

דווקא כיהודים וכמי שיודעים מהי רדיפה  לשם אגירת הון פוליטי.פוליטי ציני הרוכב על פחד מהשונה 

 .ואפליה אסור לנו לעמוד מנגד לנוכח טקטיקות גזעניות וחשוכות כאלו

 

זמינים את ראש העיר פתח תקווה ומל מלשינון אזרחי שכזה, ועאנו פונים בבקשה שלא להוציא לפ

בה נשמח להמליץ לו על אופנים לשילוב מיטבי של מבקשי מקלט במרקם החיים בישראל באופן לפגישה 

שיוסיף ויעשיר את חיי התושבים, וזאת כל עוד ביטחונם של מבקשי המקלט אינו מאפשר את חזרתם 

 .למדינותיהם
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