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פקחי רשות ההגירה מפעילים אלימות
נגד מבקשי מקלט המפגינים בדרישה לחירות
"הכו אותי ,הפילו אותי ,קשרו אותי והכניסו אותי למכונית ,וגם שם הרביצו לי .הייתי
אזוק כשהכו אותי .שלושה  -ארבעה אנשים הרימו אותי לאוטובוס והכו אותי שם .הם
אמרו שאני המנהיג .אחד אמר לי שהוא יהרוג אותי .לא ניסיתי להשתמש בכוח.
אנשים ברחו למדבר כי הכו אותם .הם ברחו למדבר עד שהותשו .אז הוחזרו ,נכלאו
ונאזקו".
את הדברים הללו אמר לפעילי המוקד לפליטים ומהגרים ג' .מבקש מקלט מסודאן שהשתתף
בצעדתהמחאהממחנההכליאה"חולות"ב02-בדצמבר9102ונכלאבכלאסהרונים.

ב 01-בדצמבר  ,9102יצאו כ 011-מבקשי מקלט ממחנה הכליאה חולות שעל גבול מצרים והחלו
לצעוד לכיוון ירושלים .הם עצרו ללינת לילה בבאר שבע ולמחרת היום המשיכו בצעדה כשקבוצה
ובה כ 11-אריתראים  ו 11-סודאנים נוספים מצטרפת אליהם .בלילה לנו מבקשי המקלט בקיבוץ
נחשון,שנאותלבקשתאגףהמשימותשלהקיבוץהארציוהקצהלהםמקוםללינתלילה.בבוקר01
בדצמבר ,הגיעו מבקשי המקלט לירושלים ,שם מחו כנגד מעצרם הממושך ואי הכרה בכך שהנם
פליטים ,מול משרד ראש הממשלה ומול הכנסת .סמוך לשעה שלוש אחר הצהריים החלו פקחי
רשות האוכלוסין וההגירה לעצור את מבקשי המקלט המפגינים .משיחות עם עצורי ההפגנה עולה
שבמשך כארבע שעות הם הוחזקו בתוך האוטובוסים בירושלים בטרם החלו בנסיעה .על אף
שפעיליםחברתייםמסרולידיפקחיההגירהמזון,מיםואףזוגותגרבייםיבשיםעבורמבקשיהמקלט
שצעדו במשך ימים ארוכים בשלג וגרביהם היו רטובים ,עד כה ,לדברי העצורים ,טרם קיבלו את
משלוח הגרביים .מבקשי המקלט הגיעו למחנה הכליאה רק בשעת לילה מאוחרת באותו היום.
מבקשי המקלט שיצאו את המחנה ביום ראשון בבוקר ,נכלאו במתקן הכליאה "סהרונים" .קבוצת
האריתראים והסודאנים שהצטרפה אליהם ביום המחרת ואשר טרם חלפו  84שעות מאז עזבה את
מחנה הכליאה חולות ועד מעצרה ,רק הוזהרה וחבריה הוחזרו למחנה חולות .ב 02-בדצמבר יצאו
לצעדתמחאהכ 11-מבקשימקלטנוספים.הםנעצרועלידיפקחירשותהאוכלוסיןוההגירהכעבור
כארבעשעות,עודבטרםהגיעולעירבארשבע.העצוריםהועברולכלא"סהרונים".



משיחות הטלפון של מבקשי המקלט הכלואים בכלא סהרונים וכן מביקוריהם של פעילי המוקד
לפליטים ומהגרים בכלא סהרונים בשבוע האחרון ,עולה תמונה אחידה וקשה של הפעלת אלימות
נגד מבקשי המקלט שיצאו לצעדות מחאה ב 01-בדצמבר לירושלים וב 02-בדצמבר לבאר שבע.
התקשורתתיעדהאתפקחירשותההגירהמפעיליםאלימותבעתמעצרמבקשיהמקלטהמפגינים
בירושליםואילוהעצוריםמדווחיםגםעלאלימותשהופעלהנגדםבאוטובוס,בדרכםלכלאסהרונים.
הצעדה השנייה לבאר שבע נקטעה באמצעות מעצרים שבוצעו תוך הפעלת אלימות קשה ,שעות
ספורות לאחר שהכלואים עזבו את "חולות" ואף עוד בטרם אחרו לספירה .התנהלותם של פקחי
ההגירהגרמהלרבים ממבקשיהמקלטלרוץאלתוךהמדברעלאףהחשיכהומזגהאווירהקר.גם
לאחר שנתפסו לא פסקה ,לדבריהם ,האלימות .מבקשי מקלט טענו שהוכו גם ברכבים ,לאחר
שנתפסוונאזקוואףעלידייותרמפקחאחד.

התנהלותם של פקחי רשות ההגירה גרמה למבקשי המקלט פגיעות גופניות אותן לא ניתן לצלם
משום שהפצועים כלואים בכלא סהרונים ללא גישה למכשירי טלפון סלולאריים או למצלמות.
מנכ"ליתהמוקדלפליטיםולמהגרים,עו"דרעותמיכאלי ,פנתהב 92-בדצמברלפרקליטהמדינה,שי
ניצן,בדרישהלפתיחהבחקירהמיידיתוזאתמשוםשפניותהמוקדבעברבנושאזה,למשטרתישראל
ולנציבותשירותהמדינההסתיימוללאכלתוצאות.

פניותשלהמוקדלפליטיםולמהגריםבנוגעלאלימותהפקחיםלראשרשותהאוכלוסיןוההגירהלא
נענו.פנייהשערךהמוקדלממונהעלהמשמעתבנציבותשירותהמדינהנענתהשהכתובתלתלונות
אלוהנהמשטרתישראל.פעיליהמוקדאכןסייעובידימהגריםשנפלוקורבןלפקחיהרשותלהגיש
תלונותבמשטרתישראל,אךרבהתלונותנסגרועםגירושםשלהמתלונניםמהארץ.

המוקד לפליטים ולמהגרים מתריע כי על אף שיחידת האכיפה פועלת זה למעלה מחמש
שנים במהלכן הועלו לא מעט תלונות נגד פקחיה ,עד כה לא נמצא הגורם המתאים
לחקירת התנהלות עובדי היחידה.


מצורפיםקטעי עדויותמבקשיהמקלטהעצורים בכלאסהרונים,אודותהאלימותשחוו,כפישנמסרו
לפעיליהמוקדלפליטיםולמהגרים,עו"דרעותמיכאלי,אלןכוחלי,נועםוייסוגבריהיווטטקלה ביום
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מתוך עדותו של ו.ת .מבקש מקלט מאריתריאה
ביוםשלישיכשעשינואתהצעדהבירושלים,עצרואותנובכוחוהעלואותנולאוטובוסים.הביאואותנו
לחולותושאלואותנושאלותכמולמההלכנולירושליםכשידענושאסורלנו.ענינולהםשעשינוהכל
כמושצריךוהלכנולשםכדילדרושזכויותמהממשלה.אמרולנוממשרדהפניםשזואזהרהאחרונה
ואסורלנולצאתשובולהפגין.אמרתילהםשאעשהזאתשובכלעודאנילאמקבלזכויותשלפליט.
תחילהסירבתילחתוםעלהמסמךשלהםאבלבסוףחתמתי.
כעבוריומיים,ביוםחמישיבצהריים,יצאנושובלצעדה,קבוצותשלאריתראיםוסודאנים.אחריכשש
שעות של צעדה התעייפנו וידענו שינסו לעצור אותנו .תחילה לא עצרו אותנו כי היו עיתונאים
ומצלמות .העיתונאים המליצו לנו להתפזר ולא ללכת על הכביש אלא בצדדים כדי להקשות על
המשטרה .בינתיים המשכנו לצעוד אבל היו כאלה שהתעייפו ונעצרו .אנחנו לא רצינו להיעצר.
בשמונהבערבבערךעצרואותנו.זההיהכשעברנובדרךדיצרה.היהחושךוהעיתונאיםוהצלמים
כבר הלכו מאיתנו .השוטרים ידעו שלא נתנגד כי החלטנו שלא להשתמש באלימות וגם כי כבר
התעייפנו ולא היה לנו כוח .הם עצרו והכו את כולנו בחוזקה .שני אנשים נפצעו מאוד .אחד
מהם ,סובבו לו את היד והיא גם התנפחה .גם אני נפצעתי קשה ברגל .הכו אותי בברך
(מצביע על קרע קטן במכנסיים) .השתמשו באיזה אקדח חשמלי ,במקלות ובאלות .הברך
שלי החלה לדמם ,להתנפח ועד היום אני לא יכול להזיז את הברך או לכופף אותה .אני נעזר
בקביים כדי ללכת .אני לא יכול לקום מהמיטה לבד בכלל .

מתוך עדותו של מ.א .מבקש מקלט באריתריאה

יצאתי שוב לצעדה ביום חמישי עם עוד חברים ואז עצרו אותי והביאו אותי לסהרונים .אנשים של
משרדהפניםניסולעצוראותנוולקחתאותנואחדאחדלאוטובוסים.ברחנווהלכנובצידיהדרך.הם
התחילו לרוץ אחרינו ותפסו את כל מי שהתעייף ונפל .הם הצליחו לתפוס תחילה כ 011-איש
ולהעלות אותם לאוטובוסים .נשארנו כ 21-איש .הגענו כבר די קרוב לבאר שבע .הגענו לאזור שבו
המעברהיהדיצרושםהצליחולתפוסאותנו.זההיהלידבסיסצבאי.השוטריםשלמשרדהפנים
חיכושםוהתחבאו.כברלאהיושםמצלמותוכתבים.הכו אותנו חזק .אפשר לראות מה קרה לי
כי יש לי סימן בעין (מצביע על "פנס" סגול מתחת לעין) .הכו אותי במקל ברקה וזה מאוד
כואב .הכו אותי גם באגרופים.זההיהבחמישיבלילהבסביבותשבעוחציבערב.


מתוך עדותו של ט.א .מבקש מקלט מאריתריאה
ביוםחמישיהחלטנולצאתשובולצעודלכיווןבארשבע.ביוםזההיהטובמאוד.היוהרבהכתבים
ומצלמות .אבל כשהתרחקנו והמשכנו ללכת ,לא היו יותר מצלמות והאנשים של משרד הפנים
התחילולהשתמשנגדנובכוחעלמנתלהעלותאותנולאוטובוסים.כשהחשיךזהנעשהגרועיותר.
הם התחילו לרוץ אחרינו .אני אחד האחרונים שנתפסו .הכו אותי המון ,בכל הגוף .הכו אותי
באגרופים ,באוזן .מאז קשה לי מאוד לשמוע .הייתה לי נפיחות בכל הגוף בגלל המכות.
עכשיו זה קצת נרגע .הכו אותי שלושה שוטרים עד שהכניסו אותי לאוטובוס.כשתפסואותנו
אנחנולאהתנגדנוולאסירבנוולמרותזאתהכואותנו.הכואותנורקעלמנתלהתעללבנו,גםמתוך
עצבים עלזה שהם רודפים אחרינו יום שלם.אנחנו היינו חסרי כוחות לחלוטין וזה ממש היה נראה
כאילוהםעושיםאתזהבשבילהכיף.כולםהוכו.
מתוך עדותו של ע.ע.ח .מבקש מקלט מדרפור

יצאנו מחולות בקבוצות קטנות .דיברנו עם התקשורת .האנשים של ההגירה התחילו לתפוס אנשים
ולהכותאותם.עזבנואתחולותב09בצהרייםובערבתפסואותנו.ניסולתפוסאותנובמדבר.
האנשים של ההגירה הכו אותנו באגרופים ,פצעו אותנו .כשעלינו לאוטובוס ולמכוניות הם
הכו את האנשים .אני יודע שאלו אנשים של ההגירה כי היה כתוב "הגירה" .הם הסיעו יותר מדי
אנשיםבאוטובוס.זוהייתהנסיעהארוכה.שמואזיקיםלחלקמהאנשים.שובהחזיקואותנובאוטובוס
כשעתיים ,בחולות .הורידו אותנו אחד אחד מהאוטובוס לשימוע ואז העבירו אותנו במכוניות קטנות
לכלאסהרונים.הכוגםאותיאבלעכשיוכואבליפחות.ישליכאביםברגלובאגן.

מתוך עדותו של מ.א.א.ב .מבקשי מקלט מדרפור
ביום חמישי התחלנו ללכת לבאר שבע .הלכנו כ  2שעות .אחר כך האנשים של ההגירה סגרו את
הכביש.הציעואוכלושתייהכדילהחזיראותנו.הכו אותי ,הפילו אותי ,קשרו אותי והכניסו אותי
למכונית ,וגם שם הרביצו לי .הייתי אזוק כשהכו אותי .שלושה  -ארבעה אנשים הרימו אותי
לאוטובוס והכו אותי שם .הם אמרו שאני המנהיג .אחד אמר לי שהוא יהרוג אותי .לא
ניסיתי להשתמש בכוח .אנשים ברחו למדבר כי הכו אותם .הם ברחו למדבר עד שהותשו.
אז הוחזרו ,נכלאו ונאזקו...
ביקשתילראותרופא.האנשיםשלההגירהאמרושזהלאבאחריותםאבלשאגידלשופט.אנימרגיש
כאביםבצלעותבצדימין.אמרושאיןהיוםרופא.גםככההרופאכאןלאעוזר.ישליבעיותבריאות
עודמקודםוהואלאעזרלי.

