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 עינויים בסיניהלהציל את מאות הפליטים המוחזקים במחנות הגיע הזמן 
 בעקבות הפרסומים בתקשורת מציגים הדיווחים כי פליטים רבים שוחררו מהמחנות בסיני

את המידע העולם בחרו לפרסם רחבי מ זכויות האדם ארגוני. בלבדתמונה חלקית 
ממנו עולה כי מאות פליטים עדיין , המצוי ברשותם, העדכני אודות רשתות ההברחה

  .מבריחי אדם בסינימעונים על ידי אף מוחזקים ו
  

פליטים כלפי מבריחי אדם מבצעים ותם א,  אודות מעשי זוועהשעדויות מצמררות  ומחצהשנהמ מזה למעלה
 החתומים על הארגונים. רחבי העולם ובישראלהרחבה במפורסמות ב, להגיע לישראל דרך מדבר סינימנסים ה

הפועלות אודות רשתות ההברחה , מידע מפורט שאספו בשיטתיות  האחרונההעבירו במהלך השנהמסמך זה 
, לדיפלומטים, בקהילה הבינלאומית בעלי השפעהלגורמים ) באתיופיה ובסודן, בישראל(בסיני ומחוצה לה 

והמידע הקונקרטי , למרות הפניות החוזרות ונשנות .ולרשויות בישראל, UNHCR) ( לפליטיםם"אונציבות הל
  . עדיין ממשיכים לפעולעינוייםהסחיטה וה, כליאהמחנות ה, שהועבר

  
ב בקשר רצוף עם פליטים "באירופה ובארה, שנה האחרונה נמצאים ארגוני זכויות האדם בישראלבמהלך ה

 זאת באמצעות מכשירי טלפון עינויים בסיניהברחה ומוחזקים במחנות בזמן שהם  מאריתריאה וסודן
 דיווחים בתקשורתלמרות  .שים לגיוס סכומי הכופר שדורשים המבריחים תמורת שחרורם של הפליטיםשמשמ

רופאים לזכויות  ארגוניםאספו הש -מן המידע עולה , והגעתם לישראל, פליטים בסיני תמאועל שחרורם של 
,           בבריטניהRelease Eritrea, באיטליה  Agenzia Habeshia , אל בישרומוקד סיוע לעובדים זרים אדם

 ICER)International Commission on Eritrean Refugees(   וכןlaced America Team for Disp
Eritreans  השבדיפועל בוהארגון ה, ב"בארה EMDHR) Movement for Democracy and  ritreanE

Human Rights(- אונס , עינוייםעוברים , אלימות קשה חוויםחלקם , מוחזקים בסיניעדיין  פליטיםמאות  כי
וך מטרה לסחוט מהם ומבני משפחותיהם עשרות אלפי דולרים של דמי כופר מת, אף משלמים בחייהםושיטתי 

 וכי שדיווחו לאחרונה כפי שדיווחנו בעבר, תומחרידות וכוללוהסחיטה שיטות העינויים . תמורת שחרורם
צריבות בברזל , תלייה מהרגליים והידיים, מכות חשמל,  כבילה קבוצתית ממושכת,אמנסטי אינטרנשיונל

  . התעללות מינית קשה ועוד, הרעבה, מלובן
  

 הסחר והעינויים בסיני , הברחת האדם מערכת,רוניםבהיר כי למרות הדיווחים האחבנייר זה מהמידע המובא 
  . לפעולממשיכה עדיין 

  
  במצרים המוחזקותעל קבוצות עדכני מידע 

  
   מוחזקים165 - כה ובהקבוצ

 מקבוצה בת  שלושה שבויים מספר פעמים עם "מוקד סיוע לעובדים זרים"פעילי  שוחחו  בנובמבר17 - וב16 -ב
לדברי . "אבו מוסה"המכונה , סאמיח מבריחים בהנהגתו של 8 על ידי עת כ פליטים אריתראים המוחזקת165

הקבוצה אינה מוחזקת . 16 עד 14 ילדים ללא הורים בגילאי 15 - נשים ו13בין הפליטים , המוחזקים בכליאה
מרחק , מ צפונית לקהיר" ק120-כ, ורהצמצפון לעיר מנבאזור דליל בנייה  במרתף ,לפי העדויות,  כי אםבסיני

  . רבע שעות נסיעה מאיסמעילייהא
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, כלואים במקום חודשים ארוכים, כפי שעולה מהעדויות, אשר חלקם, בכליאהפליטים המוחזקים הלדברי 
הגברים כי עולה מן העדויות עוד .  בדרישה לתשלום כופרמשתמשים במכות חשמלהמבריחים מכים אותם ו

. את הנשים כדי לאנוס אותן מוציאים לילה המבריחים אך מידי, לא יצאו מהמרתף מאז הוכנסו אליוהמוחזקים 
דיווחו כי , 17.11.2011ביום . ביניהם אחת הנשים, בשבוע שעבר דיווחו כי חמישה מהם חושמלו למוות

 חלק מהמוחזקים נמכרו ,שגבו נציגי מוקד סיוע לעובדים זרים,  לפי העדויות.חושמלו למוות שני פליטים נוספים
 $ 30,000כעת כל אחד מהם נדרש לשלם . למו כבר דמי כופר למבריחים אחריםלאבו מוסא לאחר ששי

  .נמצא בידי הארגוניםמספר הטלפון במקום . נוספים
  

   מוחזקים59 -כה וב הקבוצ
קבוצה אחדים מנציגי עם  האיטלקי" Agenzia Habeshia"ארגון האב מוסיי זראיי מ  לנובמבר שוחח17 –ב 

 וכן יזראיהפליטים דיווחו לאב  .בהריון מתקדם שתייםמהן ,  נשים8בהם  פליטים אריתראים ו37 המונה
ו תמורת שחרור$ 23,000המבריחים דורשים ש  EMDHRנציגת ארגון ,  מרון אסטפנוס השוודיתעיתונאיתל

 המצויה ,מהנשים ודיווחו כי אחת , אסטפנוסעם מספר פעמיםקבוצה יצרו קשר ב םחבריה .של כל אחד מהם
 אלו דרשו ממנה. סודן על ידי המבריחים שאנסו אותה פעמים רבותבנחטפה  , להריונהיבחודש השביע

תצליח לגייס את המבריחים שאם לא כעת הבהירו . נמכרה למבריחים אחרים, ומשלא יכלה לשלם$ 3,000
 -ב .שחרורו של התינוקשם נוספים ל$ 23,000 תידרש לשלם ,ני הלידהפהכסף הנדרש לשחרורה ל

מצוי ה ,על פי המידע.  גוסס לאחר שחושמל22 התקבל דיווח מן הקבוצה על כך שצעיר בן 18.11.2011
. אריתראים נוספיםפליטים  22  המוחזקים קבוצה של37 - לפני כשבועיים הצטרפה ל,האב מוסיברשות 

  . ומענים אותםארבעה מבריחים שומרים על הכלואים בתורנות
  
ובסבירות גבוהה הנו  "אאבו מוס" אדם בשם סאמיח המכונה ל ידי עהם מוחזקיםגם , י דיווחי הפליטים"עפ

פליטים  59 -קבוצה ובה כעל פי הדיווחים  . המוחזקים165של  המחזיק בקבוצה "אאבו מוס" -סאמיחאותו 
 מנועים של שמעו, בעת שהותם בחוץכי דיווחו הפליטים  . רפיחא הרחק מהעירל, בצפון סיני  בכליאהמוחזקת
מדיווחיהם עולה כי . שדה תעופהבסמוך למוחזקים מכאן הסיקו כי הם ו, אורות של מגדלי בקרה אוור, מטוסים

שניים , לפי הדיווחים. ועץ גדול, חצר רחבה, סביב הבית בו כלואה הקבוצה ישנם שלושה מבנים מפוארים
  . תסיניפגודה בנויים בסגנון  וצבועים אדום  -הן בגובהם והן בפאר שלהם,  אשר בולטים בשטח-מהמבנים 

  
  מוחזקים 111 - כובה הקבוצ
 פליטים 111נציגים מקבוצה של  EMDHRהשוודי ארגון המ,  מרון אסטפנוסעם קשר  יצרו 16.11.2011ביום 

דורשים המבריחים לידי , הם הועברו מסודן לסיני 08.11.2011-ב, לדברי חברי הקבוצה .םאריתראים נוספי
המוחזקת בנפרד קבוצה על פי המידע מדובר ב. תמורת שחרורם מהם כל אחדמ 28,000$דמי כופר של 

  . והיכןלא ברור מי מחזיק בה ונכון לרגע זה , משאר הקבוצות שתוארו
  

   מוחזקים17 - כהוב הקבוצ
" רופאים לזכויות אדם"נציגת  ל2011  בנובמבר19ביום סיפר , בישראלכרגע אשר נמצא ,  סודני מדרפורפליט

 ,המבריחים. בסיני כליאהבכרגע  המוחזקת, מרביתם מדרפור,  סודנים17בוצה של כי ברשותו מידע על ק
ודורשים  פליטים המוחזקיםהמענים את , משבט הסווארקה, ]המכונה עבדאללה[מוחמד אדם בשם בראשות 

, ו המוחזק שםת מקרוב משפחהפליטי הדיווחים שהגיעו אל "עפ.  כל אחד5,200$ בסךמהם דמי כופר 
 הסודנים 17. מ מבאגדד שבסיני" ק30-מ דרומה משייח זוויד ו" ק60הנמצא , גורה-קת בכפר אלהקבוצה מוחז

שם ללאחר שמרבית חברי הקבוצה איתה נשבו הצליחו לגייס את סכומי הכופר  ורמאחהינם מי שנותרו 
  .נמצא בידי הארגונים מספר הטלפון של המבריח. הגיעו לישראלחלק מהמשוחררים . שחרורם

 
   פליטים נוספים370

 170 הועברה מסודן לסיני קבוצה של 12.11.2011 -בעל פיו נוסף הגיע מידע   EMDHRנציגת ארגון ל
 .   אריתראים  נוספים200 מעל הועברה מסודן לסיני קבוצה של 15.11.2011תאריך וב, אריתראים

  
  

  



  

  האדם והמסייעים להם על מבריחיעדכני מידע 
  

נים לאורך השנה האחרונה עולים פעם אחר פעם שמותיהם של מספר מבריחים בעדויות שאוספים הארגו
  . חאליד ואחמד, איברהים, אבו עלי, אבו מוסא, אבו עבדאלהמרכזיים ביניהם 

  
,  הפליטים כי בנוסף לאבו מוסאדיווחו מוסא-אבובאזור מנצורה בידי כעת המוחזקת  165 -מקבוצת ה
על פי , במקום מבקר. סאלים וחאמד-עלי –הם אחיו של אבו מוסא  מבריחים וביני7שמירתם ל עמופקדים 
מדובר בעלי ש או ,מדובר במבריח נוסףלא ברור האם (לעיתים תכופות , אבו חאמדבשם  אדם נוסף, הדיווחים
יודעים לספר שאבו חאמד , על ידי אבו חאמד לאבו מוסא" נמכרו"פליטים ש).  אחיו של אבו מוסא, חאמד

 מהמקום בו מחזיק  נוספים בהם מוחזקים עשרות פליטים במרחק של מספר קילומטריםםפימספר מרתמחזיק 
  הפועל, החשוד בסיוע פועל ביחד עם אריתראיאבו מוסאממידע שאספו הארגונים עולה כי . בהם אבו מוסא
  . מידע בנושא הועבר למשטרת ישראל. מתוך ישראל

  
באמצע שנות ,  המתואר כאדם גדול מידותו עבדאלהאבשמו של מבריח נוסף החוזר ועלה בעדויות הוא 

 שאחראי על איסוף בשם קורנלאריתראי  אדםעם אחיו ועם ביחד פועל בסיני אבו עבדאלה . השלושים לחייו
על פי . אנשי הקשר הפועלים בישראלקשר עם ועל , י משפחות השבויים"דמי הכופר שנשלחים למצרים ע

  . פונים בעלי מספרים ישראליםהמבריחים עושים שימוש בטלהעדויות 
  

ואחראי על פי , סודן, חרטוםמ פועלה גבר אריתראי - אנגסוםעדויות נוספות שנאספו מעלות את שמו של 
,  בסודן Kassala- ו Shagrabהעדויות לחטיפתם ומכירתם של מאות פליטים אריתראים ממחנות הפליטים 

   . למבריחים בסיניוהעברתם  ,באתיופיה Shimelba - ו May Ainiוממחנה הפליטים 
 מטופלים שהגיעו 800 -במהלך השנה האחרונה רואיינו במרפאה הפתוחה של רופאים לזכויות אדם בישראל כ

מרואיינים דיווחו כי הוחזקו בתנאי שבי על ידי המבריחים באמצעות איומי  562 מתוך 78%. לישראל דרך סיני
 אנשים שהגיעו למרפאה 39 העידו  הקשות על עינויים ושביהעדויותמלבד . כבילה בשלשלאות וכליאה, נשק

שהצליח להשתחרר , פליט אריתראי. רצונםל בניגודוהגיעו לישראל , הפתוחה כי נחטפו על ידי המבריחים
ביום " מוקד סיוע לעובדים זרים"סיפר לפעילת $, 10,000לאחר שישה חודשים ושילם  ממחנות הכליאה 

.  אריתראים84קבוצה ובה עם יחד  שבסודן Kassalaה הפליטים נמח מ2011 בפברואר שנחטף 07.11.2011
נציגת ארגון .  בסודן ונמכרו למבריחים בסיניShagrabהיו בדרכם למחנה הפליטים  הםהפליט סיפר ש

EMDHR  בחודשיים . שוחחה במהלך החודשים האחרונים עם חברים בקבוצה זו שאישרו את הדברים
בתנאי כליאה בהם הוחזקו ארוכים ם לאחר חודשי,  פליטים בודדים מתוך הקבוצה לישראלוהגיעהאחרונים 

דמי השחרור . לאדם$ 35,000כופר שנע בין אלפי דולרים בודדים ועד תשלום ואף עונו עד לשחרורם תמורת 
ק מוחזעם " נסייה חבשייה'אג"ארגון זראי מ שוחח האב 2011בפברואר .  ברחבי העולםעל ידי קרוביהםשולמו 

מתוך .  הכבול אליו בשרשרת ואשר ידו נשברה כשהוכה על ידי המבריחים11דיווח על ילד בן ר שאבקבוצה 
גורלם של רבים כמו , גורלו של הילד. הילד בכה וצעק בכאבים אך המבריחים סירבו לשחררוהעדות עולה כי 
  .אחרים אינו ידוע

  
בשל האשמות על בין שבטים במרכז סיני פרצו  כי עימותים אלימים בתקשורת המצריתלפני כשבוע פורסם 

   .עוד דווח כי אחד המבריחים המרכזיים בסיני נהרג במהלך העימותים. מעורבות בסחר באיברים של פליטים
  

  ישראלתחומי  בשהועבר לרשויות בישראל אודות סייענים למערכת ההברחות הפועליםמידע 
  

אולם היא מחויבת ,  על אדמת מצריםפשעיםמבצעים מי שלפעול כנגד מנדט  ןאימשטרת ישראל ל ,אמנם
החתומים על מסמך זה   הישראליםהארגונים. הנמצאים בישראלהלוקחים חלק במעשים אלו ו אלולפעול כנגד 

  הפועליםהאדםומבריחי וחרי  פעולה עם סבשיתוף חשודיםאותם הנוגע ל, העבירו מידע למשטרת ישראל
, לפגישות הצטרפו.  היחידה הרלוונטית במשטרהנפגשו מספר פעמים עם נציגי פעילי הארגונים אף. ישראלב

  החשודיםאשר מסרו מידע רב ערך אודות, יטים אריתראים המתגוררים בישראלפל ,לבקשת הארגונים
 עליהם התריעו נציגי החשודים אף אחד מ נחקר אועד כה לא נעצר , למיטב ידיעתנו. פעולה בישראלבשיתוף 

   .גוניםהאר

http://www.almasryalyoum.com/node/514643


  

  
למעצרם של זוג פליטים אריתראים בעת  וביללה" מוקד סיוע לעובדים זרים"הצליחו פעילי , 14.12.2010-ב

השניים , על אף שנתפסו בעת ביצוע העברה. כלואים בסיניהשאספו את כספי הכופר מקרוב משפחה של אחד 
  .בקשות הארגונים לברר אם יוגש נגדם כתב אישום לא נענו עד כה. ועמדו למשפטשוחררו ועד כה לא ה

  
 למשטרה מכתב משותף" מוקד סיוע לעובדים זרים"ו" רופאים לזכויות אדם" שלחו הארגונים 31.07.2011-ב

פעולה עם המבריחים בסיני המתגוררים ובישראל וכן מספר  חשודים בשיתוףים של  מספרי טלפון פעיל12ובו 
   ..טרם התקבלה תגובה לפניה זו. רכב של אחד מהם

  
חשוד ל למשטרת ישראל ובו בקשה למעקב אחר "דוא" מוקד סיוע לעובדים זרים"שלחו פעילי , 17.08.2011-ב

על אף ניסיונות טלפוניים להשיג את היחידה .  אביב לאסוף כספי כופר בתל,ל פי המידעכך ע,  שעמדנוסף
   . מבלי שמשטרת ישראל נכחה באירועלחשוד םכספי הכופר נמסרו , הרלוונטית

  
 שנחטפו מישראל למצרים פליטים בנוגע לשלושה ,הראשונה . תלונות2 הוגשו למשטרת ישראל 5.09.2011-ב
ועומדים בפני , והשניים האחרים מוחזקים בכלא במצרים,  כי אחד מהם נהרגפורסם בישראלבשבוע האחרון (

תלונה ה. פליט אריתראי המתגורר בישראל, קרוב משפחתו של אחד החטופיםי "הוגשה ע, )גרוש לאריתריאה
האריתיראים החשודים בשיתוף מאחד ל של לכניסתו לישראבנוגע  אריתראי פליטעל ידי יה הוגשה ישנה

 העבירה למשטרה מידע נוסף אודות "רופאים לזכויות אדם"בפעילה , באותו היום. . פעולה עם מבריחי האדם
   .בתחומי ישראלהמצויים אחרים  חשודים

 ,כך על פי החשדאודות אזרח ישראל המעורב  פליט אריתראינוספת על ידי  הוגשה תלונה 18.09.2011 -ב
  . בהעברת כספים למבריחים

  
 Agenzia Habeshia  ,ICER, America,מוקד סיוע לעובדים זרים ,הארגונים רופאים לזכויות אדם

Team for Displaced Eritreans , EMDHRו - Release Eritrea ,רשויות במצרים שבים וקוראים ל
להעמיד , פליטים השבויים בסינילפעול במידיות על מנת לשחרר את ה :קהילה הבינלאומיתול, ובישראל

להביא לחיסול סופי של מחנות העינויים ומערכות הסחר ולדאוג , לדין את המבריחים והמסייעים להם
 . לקורבנות העינויים לטיפול

  
  :למידע נוסף

  

 il.org.phr@shahar:  רופאים לזכויות אדם-שחר שוהם
 

 il.org.hotline@sigal:  מוקד סיוע לעובדים זרים-זןסיגל רו
 

John Stauffer: The America Team for Displaced Eritreans, john@eritreanrefugees.org 
 
 Dr. Yonas Mehari: International Commission on Eritrean Refugees (ICER), 
YMehari@gmail.com  
 
Father Mussie Zerai: Agenzia Habeshia,  agenzia_habeshia@yahoo.it 
 
Eyob Haile: Release Eritrea, ehaile@xsecmail.co.uk   
 
Meron Estefanos: Eritrean Movement for Democracy  and Human Rights (EMDHR),    
meron.estefanos@gmail.com 

http://phr.org.il/default.asp?PageID=52&ItemID=1327
http://phr.org.il/default.asp?PageID=56&ItemID=1168
mailto:shahar@phr.org.il
mailto:sigal@hotline.org.il
mailto:john@eritreanrefugees.org
mailto:YMehari@gmail.com
mailto:agenzia_habeshia@yahoo.it
mailto:ehaile@xsecmail.co.uk
mailto:meron.estefanos@gmail.com

	הארגונים רופאים לזכויות אדם, מוקד סיוע לעובדים זרים,Agenzia Habeshia , ICER, America Team for Displaced Eritreans,  EMDHR ו- Release Eritrea, שבים וקוראים לרשויות במצרים ובישראל, ולקהילה הבינלאומית: לפעול במידיות על מנת לשחרר את הפליטים השבויים בסיני, להעמיד לדין את המבריחים והמסייעים להם, להביא לחיסול סופי של מחנות העינויים ומערכות הסחר ולדאוג לטיפול לקורבנות העינויים. 
	למידע נוסף:
	שחר שוהם- רופאים לזכויות אדם: shahar@phr.org.il
	סיגל רוזן- מוקד סיוע לעובדים זרים: sigal@hotline.org.il
	John Stauffer: The America Team for Displaced Eritreans, john@eritreanrefugees.org
	 Dr. Yonas Mehari: International Commission on Eritrean Refugees (ICER), YMehari@gmail.com 
	Father Mussie Zerai: Agenzia Habeshia,  agenzia_habeshia@yahoo.it
	Eyob Haile: Release Eritrea, ehaile@xsecmail.co.uk  
	Meron Estefanos: Eritrean Movement for Democracy  and Human Rights (EMDHR),   
	meron.estefanos@gmail.com

