 31במרץ 2132
יט' באדר תשע"ב
לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש הממשלה
בדואר וע"י פקס 02-5664838

שלום רב,

אנחנו :סופרים/ות ,אנשי ונשות תרבות ,רופאים/ות ואנשי ונשות אקדמיה פונים ופונות לרגש
ולמחויבות המוסרית והדיפלומטית של רשויות מדינת ישראל ודורשים שלא לגרש  700יוצאי
דרום סודן תוך הפקרתם למלחמה משתוללת ,לרעב ולמחלות.
ב 13בינואר  ,2132הורה שר הפנים אלי ישי לקהילה הדרום סודנית המונה כ 711-איש ,שיותר
ממחציתה הם ילדים ,לצאת מישראל מרצון עד סוף חודש מרץ  .2132כמו כן הובהר כי החל מחודש
אפריל יינקטו פעולות אכיפה וגירוש כנגד דרום סודנים אשר ישהו בישראל לאור הפיכתה של דרום
סודן למדינה עצמאית.
דרום סודן זכתה לעצמאות לפני מעט יותר מחצי שנה ,אולם חגיגות העצמאות במדינה הצעירה כבר
התחלפו בהתמודדות עם מציאות קשה בה המדינה ,חסרת כל תשתיות בסיסיות לאחר עשרות שנות
מלחמה ,רחוקה מלהציע לתושביה תנאי קיום והישרדות בסיסיים .עם הקמתה דרום סודן הוגדרה
כמדינה הענייה ביותר בעולם ,וכיום על פי הערכות של האו"ם המצב ההומאניטארי במדינה הוא על
סף אסון .תוכנית המזון העולמית הכריזה על מצב חירום דרגה  ,1הדרגה הגבוהה ביותר ,ובפועל
מיליוני תושבים נזקקים לסיוע הומניטרי ,הניתן על ידי עשרות ארגונים בין-לאומיים על מנת להשיג
מזון ומים i.סיוע רפואי ,ואפילו בסיסי ,אינו בהישג ידם של מרבית התושבים ואחוז התמותה ,בפרט
בקרב תינוקות ,ילדים ויולדות הוא מהגבוהים בעולם ii.דו"ח של האו"ם צופה כי השנה צפויים כחמישה
מיליון דרום סודנים (מחצית מהאוכלוסייה) לסבול מרעב.

iii

מאז דצמבר האחרון מתנהלים באזורים נרחבים בדרום סודן קרבות בין קבוצות אתניות שונות,
שהביאו לאלפי הרוגים ,ביניהם אחוז גבוה במיוחד של נשים וילדים ,ולמאות אלפי עקורים iv.עימותים
אלימים עם הצפון הכוללים הפצצות של צבא סודן על ריכוזי אוכלוסייה אזרחית ומחנות
v

פליטים מקשים גם הם על התייצבות המצב במדינה ועל קליטת הפליטים הרבים מצפון סודן .אם לא
די בכל אלו ,מתקפות של מיליציות חמושות ממשיכות להתרחש ברחבי המדינה חדשות לבקרים,
כאשר חרטום וג'ובה מאשימות זו את זו בחימושן.

vi

אין אלא להסיק :משמעות הגירוש של הקהילה הדרום-סודנית בכלל ושל הילדים בפרט היא סכנת
חיים!
1

לילדינו אנו מספרים על אודות ספינת "סנט-לואיס" ותולדות שארית הפליטה היהודית .מדוע ,אם כן,
מדינה שמציינת בכל שנה את יום השואה ,מדינה שמרבית אזרחיה היו פליטים וחוו על בשרם רדיפות
גזעניות ,אינה נחלצת לעזרתם של פליטים אחרים? יתרה מכך ,ישראל מכריזה באופן פומבי על
יחסים דיפלומטיים חבריים עם דרום סודן החדשה .מדוע אם כן לא לאפשר ל 711-הורים וילדים
לזכות בהכנסת אורחים הומאניטארית עד שמדינה זו תהיה מקום ראוי למחייה?

ישנם חילוקי דעות על אודות מהי המדיניות הנכונה לפיה יש לפעול לאור גל המהגרים והפליטים
המגיעים לישראל .סוגיות כבדות משקל אלו ראויות למסגרת עצמאית של התייחסות .אולם אנו
מבקשים להצהיר בקול שעלינו להיות מאוחדים בדרישה כי ההתייחסות אל המהגרים והפליטים
תבטיח את שלומם וחייהם .ברצוננו להביע את תחינתם של המשפחות והילדים בפני קובעי
המדיניות בישראל ואת קריאתם לרחמים ולהמשך ההגנה על חייהם ,כפי שעשתה ישראל עד
היום.

בכבוד רב,
.3

ד"ר ניר אביאלי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.2

גב' מיכל אביעד ,בימאית קולנוע

.1

גב' חנה אבירם ,דוקטורנטית באוניברסיטת תל-אביב

.4

גב' אור אבישי ,רקדנית ויוצרת

.5

גב' ענת אבן ,המכללה האקדמית ספיר

.6

פרופ' איתמר אבן-זהר ,אוניברסיטת תל-אביב

.7

ד"ר איריס אגמון ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.8

מר אודי אדלמן ,אוצר וחוקר

.9

גב' יערה אדרי ,מפיקה

.31

פרופ' עופר אהרוני ,מכון ויצמן

.33

מר אסף אהרונסון ,רקדן

.32

ד״ר דנה אולמרט ,אוניברסיטת תל-אביב

.31

מר איל אופיר ,התוכנית ע"ש עדי לאוטמן אוניברסיטת תל-אביב

.34

מר גלעד אופיר ,אמן

.35

פרופ' עדי אופיר ,אוניברסיטת תל-אביב

.36

גב' אפרת אופנהיימר ,מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל אביב

.37

מק דוד אופק ,בימאי ותסריטאי

.38

ד"ר יובל אילון ,האוניברסיטה הפתוחה
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.39

מר אמיר אור ,משורר

.21

מר משה איבגי ,שחקן

.23

גב' סמדר אימור ,כוריאוגרפית

.22

גב' רחלי אידלמן ,הארץ

.21

ד"ר איריס אידלסון-שיין ,אוניברסיטת תל-אביב

.24

פרופ' מיכה אילן ,אוניברסיטת תל-אביב

.25

גב' גבי אלדור ,מבקרת מחול ,סופרת ,בימאית

.26

פרופ' מירי אליאב -פלדון ,אוניברסיטת תל-אביב

.27

גב' דגנית אלייקים ,מלחינה

.28

אורי אליס ,מכללת עלמא

.29

מר דן אלמגור ,פזמונאי ,מחזאי ותרגם

.11

ד"ר אלה אלמגור ,מתרגמת וחוקרת ספרות ערבית

.13

גב' גלי אלנבלום ,מתרגלת באוניברסיטת תל-אביב

.12

פרופ' רוני אלנבלום ,האוניברסיטה העברית

.11

פרופ' יאירה אמית ,אוניברסיטת תל-אביב

.14

פרופ' יונתן אנסון ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.15

גב' יהל אס קורלנדר ,דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה

.16

גב' שרון אס ,משוררת

.17

פרופ' דפנה אפרת ,האוניברסיטה הפתוחה

.18

פרופ' צבי אפרת ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

.19

פרופ' בנימין ארבל ,אוניברסיטת תל-אביב

.41

ד"ר מיכל ארבל ,אוניברסיטת תל-אביב

.43

ד"ר יעקב ארד ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה בביה"ח יוספטל ,אילת

.42

גב' איריס ארז ,כוריאוגרפית

.41

פרופ' מירה אריאל ,אוניברסיטת תל-אביב

.44

ד"ר יוני אשר ,אוניברסיטת חיפה

.45

פרופ' יהודה באואר ,האוניברסיטה העברית

.46

מר טל בוניאל ,מעצב גרפי

.47

פרופ' ג'רום בורדון ,אוניברסיטת תל-אביב

.48

גב' תמר בורר ,כוריאוגרפית

.49

ד"ר דרור בורשטיין ,סופר

.51

גב' מאיה בז'רנו ,משוררת וסופרת

.53

ד"ר אפרת ביברמן ,בית ברל

.52

מר יואב ביירך ,מתרגל באוניברסיטת תל-אביב

.51

גב' ליאורה בינג-היידקר ,משוררת

.54

פרופ' נורית בירד-דוד ,אוניברסיטת חיפה
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.55

חני בירן ,פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית

.56

ד"ר לואיז בית-לחם ,האוניברסיטה העברית

.57

פרופ ליאון בלאושטיין ,אוניברסיטת חיפה

.58

פרופ' דניאל בלטמן ,האוניברסיטה העברית

.59

גב' נעמה בלטמן ,דוקטורנטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.61

מר גיא בלטר ,אדריכל

.63

ד"ר אורי בן-אליעזר ,אוניברסיטת חיפה

.62

גב' אילנה בן-אמיר ,פסיכולוגית קלינית

.61

גב' מרית בן ישראל ,סופרת

.64

מר אייל בן-דוב  ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

.65

גב' אליענה בן--דוד ,מטפלת

.66

גב' אורנה בן-דור ,יוצרת קולנוע וטלוויזיה

.67

גב' מרב בן-דור ,רכזת חינוך חברתי בקיבוץ כרמים

.68

גב' אורן בן-מורה ,ציירת

.69

ד"ר מיכל בן-נפתלי ,אוניברסיטת תל-אביב ובצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

.71

פרופ' אבנר בן-עמוס ,אוניברסיטת תל-אביב

.73

גב' עפרה בן-עמי ,מפתחת תוכניות לימודים

.72

ד"ר מלכה בן-פשט ,סמינר הקיבוצים

.71

גב' אפרת בן-צור ,זמרת ושחקנית

.74

ד"ר חגית בנבג'י ,אוניברסיטת בן-גוריוןבנגב

.75

פרופ' צבי בנטואיץ ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ורופאים לזכויות אדם

.76

ד"ר אורלי בנימין ,אוניברסיטת בר-אילן

.77

גב' שלומית בנימין ,דוקטורנטית באוניברסיטת תל-אביב

.78

מר אסף בנרף ,מוזיקאי

.79

ד"ר אירית בק ,אוניברסיטת תל-אביב

.81

גב' נטע בר יוסף-רז ,דוקטורנטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.83

פרופ' יהודה בר שלום ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

.82

מר רן בראון ,עורך כתב העת מעקף

.81

גב' סיגל ברגמן ,מורה לשיטת אלכסנדר ורקדנית

.84

ד"ר ברי ברגר ,אוניברסיטת חיפה

.85

ד״ר רונן ברוך ,קופ"ח כללית ,רופאים לזכויות אדם

.86

ד"ר חווה ברונפלד-שטיין ,אוניברסיטת בר-אילן

.87

גב' שרה ברייטברג-סמל ,אוצרת ומבקרת אמנות

.88

גב' עמית ברלוביץ  -אמנית

.89

ד"ר חן ברם ,מכון ון-ליר ומכון בן-צבי

.91

זהר ברמן ,מתרגלת באוניברסיטת תל-אביב
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.93

גב' יוכי ברנדס ,סופרת

.92

פרופ' דבורה ברנשטיין ,אוניברסיטת חיפה

.91

גב' אורה ברפמן ,מבקרת מחול

.94

ד"ר עדיה ברקאי ,רופאים לזכויות אדם

.95

פרופ' רון ברקאי ,אוניברסיטת תל-אביב

.96

ד"ר רוני ברקאי ,טכניון

.97

ד"ר ניצה ברקוביץ' ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.98

ד"ר אסנת ברתור ,אוניברסיטת תל-אביב

.99

גב' יעל ברתנא ,אמנית

.311

פרופ' אותי בת-אל ,אוניברסיטת תל-אביב

.313

מר ברק גאון ,אדריכל

.312

מר דן גבעול ,טכנולוגיה וחינוך

.311

ד"ר מיכל גבעוני ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.314

גב' ענת גוב ,מחזאית

.315

ד"ר רמי גודוביץ' ,אוניברסיטת חיפה

.316

גב' עדיה גודלבסקי,שחקנית ומוסיקאית יוצרת

.317

גב' יסמין גודר ,כוריאוגרפית

.318

גב' מנדי גוטמן ,מעצבת

.319

מר אמירם גולדין ,בוסתן "נוף משותף" מרכז רב תרבותי לחקלאות מסורתית

.331

גב' טילדה גולדין ,בוסתן "נוף משותף" מרכז רב תרבותי לחקלאות מסורתית

.333

ד"ר סיגל גולדין ,האוניברסיטה העברית

.332

גב' חלי גולדנברג ,שחקנית

.331

מר עמית גולדנברג ,כוריאוגרף

.334

גב' רותם גולדנברג ,שחקנית

.335

פרופ' עודד גולדרייך ,מכון וייצמן למדע

.336

גב' לימור גולדשטיין ,שחקנית

.337

ד”ר עפרה גולדשטיין-גדעוני ,אוניברסיטת תל אביב

.338

ד"ר אבי גולן ,מכון ויצמן למדע

.339

גב' רות גולן ,משוררת ופסיכולוגית קלינית

.321

גב' גליה גור-זאב ,אמנית

.323

גב' שרון גור-זאב ,אדריכלית

.322

פרופ' ניב גורדון ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.321

פרופ' רחל גיורא ,אוניברסיטת תל-אביב

.324

פרופ' דוד גילת ,אוניברסיטת תל אביב

.325

גב' עדי גילת ,שחקנית

.326

ד"ר אייל ג'יניאו ,האוניברסיטה העברית
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.327

ד"ר רות ג'יניאו ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.328

ד”ר סנאית גיסיס ,אוניברסיטת תל-אביב

.329

גב' טליה גלאון ,צלמת סרטים

.311

פרופ' נויה גלאי ,אוניברסיטת חיפה

.313

מר מרדכי גלדמן ,פסיכולוג קליני ומשורר שזכה בפרס ביאליק למפעל חיים

.312

פרופ' מרק גלזרמן ,מנהל בית החולים לנשים לשעבר ,מרכז רפואי בילינסון

.311

פרופ׳ מיכאל גלוזמן ,אוניברסיטת תל-אביב

.314

גב' שירה גלזרמן ,אמנית

.315

פרופ' דן גלילי ,רופא שיניים ,האוניברסיטה העברית

.316

ד"ר דליה דראי ,אוניברסיטת בן גוריון

.317

גב' לילי גלילי ,עיתונאית בהארץ

.318

מר יואב גלעד ,מוסיקאי

.319

ד"ר שרון גלעד,האוניברסיטה העברית

.341

פרופ' אבנר גלעדי ,אוניברסיטת חיפה

.343

גב' מירב גנילוין ,יוצרת

.342

מר שמואל גרואג ,אדריכל ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

.341

דר' מיכל גרובר פרידלנדר ,אוניברסיטת תל-אביב

.344

גב' לאה גרונפטר-גולד ,דוקטורנטית באוניברסיטת תל-אביב

.345

מר דוד גרוסמן ,סופר

.346

גב' רונית גרוסמן ,האוניברסיטה הפתוחה

.347

גב' חנה גרינברג ,פסיכולוגית קלינית

.348

ד"ר לב גרינברג ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.349

מר אורי גרשוני ,צלם ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

.351

מר אברי דביר ,כלכלן

.353

פרופ' דוד דה פריס ,אוניברסיטת תל-אביב

.352

גב' מלי דה קאלו ,אמנית רב תחומית

.351

מר קוואמי דה לה פוקס ,מוזיקאי

.354

פרופ' נדב דוידוביץ' ,רופא ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.355

עמר דודזון ,מטפלת באמנות

.356

יערה דולב ,כוראוגרפית ורקדנית

.357

גב' יעל דיין ,יו"ר מועצת העיר ת"א-יפו

.358

מר אייל דנון ,מנהל המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית ,חולון

.359

יעל דקלבאום ,זמרת

.361

פרופ' נתן דסקל ,אוניברסיטת תל-אביב

.363

פרופ' מרסלו דסקל ,אוניברסיטת תל-אביב

.362

גב' נעה דר ,כוריאוגרפית
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.361

ד"ר אלי דרזנר ,אוניברסיטת תל-אביב

.364

ד"ר דורית הופ ,הדיקאן האקדמי לשעבר של סמינר הקיבוצים

.365

מר אילן הורוביץ ,מרצה

.366

ד"ר דפנה הירש ,האוניברסיטה הפתוחה

.367

ד"ר שרה הלמן ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.368

ד"ר אירית הלפרין ,אוניברסיטת חיפה

.369

ד"ר אריאל הנדל ,האוניברסיטה העברית

.371

גב' אורה המר ,מנחת מעגלי הקשבה ומדריכה לחינוך סביבתי

.373

פרופ' אלון הראל ,האוניברסיטה העברית

.372

גב' שרה הראל חושן ,אוצרת המוזיאון היהודי בלונדון

.371

ד"ר ענת הרבסט ,האוניברסיטה הפתוחה

.374

גב' מיכל הרמן ,כוריאוגרפית

.375

ד"ר אילנה הרסטון ,המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו

.376

גב' תמר הרפז ,אמנית

.377

פרופ' חנה הרצוג ,אוניברסיטת תל-אביב

.378

ד"ר עמרי הרצוג ,מכללת ספיר

.379

ד"ר יעל השילוני-דולב ,המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו

.381

גב' רות דולורס וייס ,זמרת

.383

פרופ' רותי וינטראוב ,אוניברסיטת תל-אביב

.281

פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי ,אוניברסיטה העברית

.281

גב' עפרי ויסמן ,מנהלת פרויקטים בפיתוח מוצרים רפואיים

.281

גב' עינת ויצמן ,שחקנית

.281

גב' מיכל וקסלר ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

.386

ד"ר עינאל ורדי ,האוניברסיטה העברית

.387

גב' עלמה זוהר ,זמרת

.388

ד"ר בתיה זיבצנר מכללת בית ברל

.389

גב' הדס זיו ,רופאים לזכויות אדם

.391

ד"ר עמליה זיו ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.393

מר ארקדי זיידס ,כוריאוגרף

.392

גב' עידית זמיר ,זמרת אופרה

.391

ד"ר דליה זק"ש ,אוניברסיטת חיפה

.394

פרופ' נעמי חזן ,האוניברסיטה העברית והמכללה האקדמית של תל-אביב-יפו

.395

ד"ר נביל חטאב ,האוניברסיטה העברית

.396

גב' שיר חכם ,מבקרת מחול

.397

מר רענן חרל"פ ,אמן
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.398

גב' שיר חכם ,מבקרת מחול ומתרגלת באוניברסיטת תל-אביב

.399

ענת חפץ ,דוקטורנטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.211

פרופ' מאיר חמו ,אוניברסיטת חיפה

.213

גב' יוספה טביב-כליף ,דוקטורנטית באוניברסיטה העברית

.212

גב' קארינה טולמן ,אדריכלית

.211

מר פיליפ טומאנק ,אדריכל

.214

ד"ר דניאלה טלמון-הלר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.215

פרופ' חוה יבלונקה ,אוניברסיטת תל-אביב

.216

גב' רונית ידעיה ,סופרת ומנהלת ביה"ס מנשר

.217

פרופ' א .ב .יהושוע ,סופר

.218

פרופ' דפנה יואל ,אוניברסיטת תל-אביב

.219

גב' דנה יואלי ,אמנית

.231

ד"ר יובל יונאי ,אוניברסיטת חיפה

.233

פרופ' ניצה ינאי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.232

גב' לינדה יעקב שדה ,האוניברסיטה העברית

.231

ד"ר חיים יעקובי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.234

פרופ' נורית יערי ,אוניברסיטת תל-אביב

.235

גב' עלמה יצחקי ,אמנית ,דוקטורנטית באוניברסיטת תל-אביב

.236

מר יהוא ירון ,מוסיקאי

.237

גב' אמילי כהן ,רקדנית וכוריאוגרפית

.238

גב' מירב כהן ,אמנית

.239

ד"ר חנה כהנא ,פילולוגית קלאסית

 .221ד"ר רון כוזר ,אוניברסיטת חיפה
.223

ד"ר גרציאלה כרמון ,פסיכיאטרית

.222

מר נעם כרמלי ,אמן ומנהל בית הספר לאמנות התנועה וההופעה – ארטנס

.221

פרופ' תמר כתריאל ,אוניברסיטת חיפה

.224

גב' נועה לביא ,המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו

.225

גב' פליסה לגזר-קלצקו ,פסיכולוגית קלינית

.226

ד"ר נמרוד לוז ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.227

גב' אפרת לוי ,רקדנית וכוריאוגרפית

.228

ד"ר גל לוי ,האוניברסיטה הפתוחה

.229

גב' מיכל לויט ,ציירת

.211

פרופ' אסתר לוינגר ,אוניברסיטת חיפה

.213

פרופ' עדנה לומסקי-פדר ,האוניברסיטה העברית

.212

ד"ר יוסי לוס ,אוניברסיטת בר-אילן

.211

מר אודי לזר ,משורר
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.214

גב' טלי לטוביצקי ,משוררת ודוקטורנטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.215

גב' לילך ליבנה ,כוריאוגרפית

.216

מר מאיר ליכטינגר ,מהנדס

.217

ד"ר עינת ליכטינגר ,מכללת אורנים

.218

גב' גלית ליס ,כוריאוגרפית

.219

פרופ' עידן לנדו ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.241

גב' איריס לנה ,האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

.243

גב' לינור לנקין ,אדריכלית

.242

גב' אירית לרנר ,מטפלת

.241

פרופ' מיכה לשם ,אוניברסיטת חיפה

.244

ד"ר ענת מאור ,מכללת רופין

.245

מר רועי מאור ,דוקטורנט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.246

גב' גלי מאירי ,פסיכותרפיסטית

.247

ד"ר שי מאירי ,אוניברסיטת תל-אביב

.248

מר אייל מגד ,סופר

.249

פרופ' עמוס מגד ,אוניברסיטת חיפה

.251

גב' מיכל מועלם ,כוריאוגרפית

.253

פרופ' פנינה מוצפי-הלר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.252

גב' נעמה מורג ,ביולוגית

.251

מר מתן מזור ,התוכנית ע"ש עדי לאוטמן אוניברסיטת תל-אביב

.254

גב' עדנה מזי"א ,מחזאית ובימאית

.255

ד"ר ענת מטר ,אוניברסיטת תל-אביב

.256

נועה מימן ,שחקנית ויוצרת

.257

ד"ר אופיר מינץ-מנור ,האוניברסיטה הפתוחה

.258

פרופ' יוליה מירסקי ,אוניברסיטת בן--גוריון בנגב

.259

ד"ר ליאורה מלכא ילין ,אוניברסיטת תל-אביב

.261

שרה מענית ,דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה

.263

גב' חנה מרון ,שחקנית וכלת פרס ישראל

.262

ד"ר רוחמה מרטון ,רופאים לזכויות אדם

.261

מר חן משגב ,דוקטורנט באוניברסיטת תל-אביב

.264

גב' אגי משעול ,משוררת

.265

ד"ר גולי נאמן-ערד ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.266

מר אשכול נבו ,סופר

.267

גב' שירלי נדב ,האגודה לזכויות האזרח

.268

מר דני נוימן ,רקדן

.269

מר יורם נידם ,אדריכל
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.271

גב' טל ניצן ,משוררת

.273

גב' ליה נירגד ,סופרת ומתרגמת

.272

גב' לירון נירגד ,מנחת קבוצות המתמחה בטראומה

.271

גב' מירי נשרי ,אמנית

.274

ד"ר יעל (ילי) נתיב ,האוניברסיטה העברית

.275

גב' אפרת נתן ,אמנית ואוצרת

.276

גב' עדית נתן ,דוקטורנטית בסנטרל סנט מרטין קולג'

.277

גב' ליאת סאבין בן שושן ,דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן

.278

ד"ר אילן סבן ,אוניברסיטת חיפה

.279

פרופ' שמואל סבר ,אוניברסיטת חיפה

.281

מר רז סגל ,מרכז שטרסלר לחקר השואה וג'נוסייד באוניברסיטת קלארק

.283

ד"ר מירב סדי-נקר ,מכלל האקדמית בית ברל

.282

מר יהושע סובול ,מחזאי

.281

ד"ר נטע סובול ,אוניברסיטת תל-אביב

.284

גב' עדנה סובול ,מעצבת תפאורה ותלבושות לתיאטרון

.285

ד"ר דבורה סויני ,אוניברסיטת תל-אביב

.286

ד"ר אניטה סילבר ,מומחית למיילדות וגניקולוגיה

.287

פרופ' טל סילוני ,אוניברסיטת תל-אביב

.288

פרופ' ורד סלונים-נבו ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.289

גב' נאוה סמל ,סופרת

.291

ד"ר עמליה סער ,אוניברסיטת חיפה

.293

מר גדעון ספירו ,פליט מגרמניה הנאצית (ניצול פרעות ליל הבדולח ,ברלין ,נובמבר)3918 ,

.292

ד"ר שירה סתיו ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.291

מר דניאל עוז ,משורר

.294

פרופ' עמוס עוז ,סופר

.295

גב' נולי עומר ,אמנית

.296

גב' עינת עמיר ,אמנית

.297

מר הדס עפרת ,אמן

.298

גב' תמר ערב ,דוקטורנטית באוניברסיטה העברית

.299

גב' אמנה עת'אמנה ,יועצת ארגונית

.111

פרופ' מאיר פדר ,אוניברסיטת תל-אביב

.113

מר עדו פדר ,רקדן וכוריאוגרף

.112

ד"ר גדי פרודובסקי ,עמית הוראה ,אוניברסיטת חיפה

.111

טל פרידמן ,שחקן

.114

פרופ' רנה פוזננסקי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.115

גב' יעל פזואלו ,פסיכולוגית קלינית
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.116

פרופ' דני פילק ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ורופאים לזכויות אדם

.117

מר עמנואל פינטו ,סופר ומתרגם

.118

פרופ' יונה פינסון ,אוניברסיטת תל-אביב

.119

מר רוני פינקוביץ׳ ,בימאי ומנהל תיאטרון המדיטק

.131

גב' ציפי פיש ,רכזת סמינרים וימי עיון על הוראת השואה

.133

ד"ר גיל פישהוף ,אוניברסיטת תל-אביב

.132

מר אבי פלדמן ,אוצר וכותב בתחום האמנות

.131

גב' רוזי פנחס-דלפואש ,סופרת ,מתרגמת ועורכת הסדרה העברית בהוצאת אקט-סוד

.134

פרופ' טובי פנסטר ,אוניברסיטת תל-אביב

.135

מר רונן פנקס ,דוקטורנט באוניברסיטת בר-אילן

.136

גב' גליה פסטרנק ,אמנית

.137

פרופ' גדעון פרוידנטל ,אוניברסיטת תל-אביב

.138

פרופ' איריס פרוש ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.139

גב' רונה פרי ,צלמת

.121

פרופ' אלי פרידלנדר ,אוניברסיטת תל-אביב

.123

ד"ר ליאת פרידמן ,אוניברסיטת בר-אילן

.122

גב' ליאת פרידמן ,משוררת

.121

פרופ' ביל פרידמן ,אוניברסיטת חיפה

.124

גב' נעמי פרלוב ,מנהלת אמנותית של המסלול להכשרת רקדנים ,ביכורי העתים

.125

ד"ר אדוה פרנק שוובל ,האוניברסיטה העברית

.126

מר סיני פתר ,במאי תיאטרון ,סמינר הקיבוצים

.127

פרופ' קובי פתר (פטרזייל) ,אוניברסיטת חיפה

.128

ד''ר דפנא צוקרמן ,האוניברסיטה העברית

.129

ד"ר שחר צוקרמן ,האוניברסיטה העברית

.111

מר ערן צור ,זמר ויוצר

.113

פרופ' חנוך צ'יזיק ,אוניברסיטת חיפה

.112

ד"ר ג'וליה צ'ייטין ,המכללה האקדמית ספיר

.111

ד"ר ארז צפדיה ,המכללה האקדמית ספיר

.114

ד"ר חמוטל צמיר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.115

גב' שרון קוניאק ,אדריכלית

.116

פרופ' אורה קופמן ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.117

דר' בקי קוק ,אוניברסיטת בן-גוריון

.118

גב' שירה קימרלינג ,אשת חינוך

.119

גב' רונה קינן ,זמרת

.141

פרופ' ניסים קלדרון ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.143

גב' רבקה קלדרון ,מוזיאון ארץ-ישראל
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.142

גב' נועה קלוגמן ,מעצבת

.141

פרופ' דבורה קלקין-פישמן ,אוניברסיטת חיפה

.144

ד"ר איתי קמה ,אוניברסיטת תל-אביב

.145

גב' אלונה קמחי ,סופרת

.146

ד"ר אדריאנה קמפ ,אוניברסיטת תל-אביב

.147

גב' דנה קפלן ,דוקטורנטית באוניברסיטה העברית

.148

גב' יהודית קציר ,סופרת

.149

גב' אגט קראוס ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.151

גב' אורלי קראוס ,סופרת

.153

פרופ' ורד קראוס ,אוניברסיטת חיפה

.152

ד"ר אלה קרן ,האוניברסיטה הפתוחה

.151

דר' ארנון קרן ,אוניברסיטת חיפה

.154

ד”ר אלכס קרנר ,אוניברסיטת חיפה

.155

מר מיקי קרצמן ,ראש המחלקה לצילום בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

.156

מר אתגר קרת ,סופר

.157

גב' יהודית רביץ ,זמרת

.158

ד"ר שחר רהב ,אוניברסיטת חיפה

.159

פרופ' טובה רוזן ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.161

פרופ' מינה רוזן ,אוניברסיטת חיפה

.163

מר עמר רוזן ,צייר

.162

ד"ר זאב רוזנהק ,האוניברסיטה הפתוחה

.161

מר תומר רוזנמן ,תסריטאי

.164

מר אורי רול ,דוקטורנט באוניברסיטת תל-אביב

.165

גב' כרמיאל רומנו ,אדריכלית

.166

פרופ' דנה רון ,אוניברסיטת תל-אביב

.167

פרופ' יעקב רז ,אוניברסיטת תל-אביב

.168

גב' רננה רז ,כוריאוגרפית

.169

מר שועי רז ,דוקטורנט באוניברסיטת בר-אילן

.171

פרופ' רבקה רייכמן ,אוניברסיטת חיפה

.173

גב' מרים ריק ,אוניברסיטת חיפה

.172

גב' תמרה ריקמן ,אמנית

.171

ד"ר עפרה רכטר ,אוניברסיטת תל-אביב

.174

מר איליה רם ,סטודנט לניצוח באוניברסיטת תל-אביב

.175

פרופ' אורי רם ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.176

מר מוריאל רם ,דוקטורנט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.177

מר ניר רצ'קובסקי ,מתרגם
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.178

ד"ר ג'וליה רסניק ,האוניברסיטה העברית

.179

פרופ' תמר רפופורט ,האוניברסיטה העברית

.181

ד"ר זאב שביט ,המכללה האקדמית גליל מערבי

.183

מר בנימין שבילי ,משורר וסופר

.182

פרופ' שפרה שגיא ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.181

גב' שרון שגיא ,כוריאוגרפית

.184

ד"ר איריס שגריר ,האוניברסיטה הפתוחה

.185

גב' אריאלה שדמי ,מכללת בית-ברל

.186

גב' דיאן שובינסקי ,סמינר אורנים

.187

פרופ' יגאל שוורץ ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.188

ד"ר אורי שויד ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.189

גב' נעמי שור ,מהנדסת תוכנה

.191

מר צביקה שורצמן ,פסיכולוג קליני

.193

גב' אורית שחם-גובר ,סופרת ואוצרת מוזיאון בית התפוצות

.192

ד"ר נורית שטדלר ,האוניברסיטה העברית

.191

גב' חני שטרנברג ,משוררת

.194

מר אילן שיינפלד ,סופר

.195

פרופ' נעמי שיר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.196

ד"ר דפנה שיר-ורטש ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

.197

מר משה שכטר אבשלום ,רקדן ויוצר

.198

מר עמיחי שלו ,סופר

.199

פרופ' ענר שלו ,האוניברסיטה העברית

.411

גב' צרויה שלו ,סופרת

.413

גב' מרוה שלו-מרום ,מוזיקאית

.412

גב' רחל שליטא ,המדרשה לאמנות מכללת בית ברל

.411

גב' סשה שמורק ,רקדנית

.414

פרופ' יהודה שנהב ,אוניברסיטת תל-אביב

.415

גב' לילך שער ,מיילדת

.416

גב' נטע שפיגלמן ,שחקנית

.417

מר חנן שפיר ,צלם ,אמן וארכיאולוג

.418

מר רן שפירא ,עיתונאי ,הארץ

.419

גב' אסנת שפס ,אמנית

.431

גב' אורלי שפע ,בעלת חברת תוכנה בינלאומית

.433

גב' קטי שפר ,שנקר ,מעצבת תעשייתית

.432

גב' סמדר שרון ,דוקטורנטית באוניברסיטת תל-אביב

.431

מר תומר שרון ,שחקן
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.434

גב' נאווה שרייבר ,אוצרת

.435

ד"ר אורנה ששון-לוי ,אוניברסיטת בר-אילן

.436

מר דורון תבורי ,שחקן ובימאי

.437

גב' גני תמיר ,מוזיקאית ושחקנית

מטה המאבק נגד גירוש הקהילה הדרום-סודנית ישראל
טל154-2133666 :
פקס172-2531817 :
girushdromsudanim@gmail.com

העתקים:
מר אלי ישי ,שר הפנים
מר ראובן ריבלין ,יו"ר הכנסת

i

ראה בכתבת אלג'זירה מהתאריך - 21.15.52
 .https://www.youtube.com/watch?v=B5xxCwkI_a8&feature=player_embeddedגם  ,Valerie Amosתת
מזכ"ל האו"ם לעניינים הומניטאריים והמתאמת מטעם האו"ם לסיוע חירום ,התבטאה בדבר העובדה שיכולותיהם
של ארגוני הסיוע נמתחו כבר עכשיו עד הקצה ,והאפשרות שהמצב יחמיר בחודשים הקרובים .ראה בכתבת אלג'זירה
מהתאריך  .http://www.aljazeera.com/video/africa/2012/02/2012236351397941.html 11.12.52מידע
נוסף על פעילות הארגונים ההומאניטאריים הנרחבת במדינה ניתן למצוא בhttp://www.unocha.org/top- -
 .stories/all-stories/south-sudan-number-people-needing-aid-doublesנתונים מספריים עדכניים ניתן
למצוא גם במסמך של המשרד לתיאום עניינים הומאניטאריים של האו"ם בדרום סודן מה.21.15.52-
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SSD_Snapshot_2012_310112.pdf
ii

על פי נתוני האו"ם .ניתן למצוא את הפירוט בכתובתhttp://ss.one.un.org/country-info.html :

iii

על פי הדו"ח השבועי (עד ה 12-לפברואר) של המשרד לתיאום עניינים הומאניטאריים של האו"ם בדרום סודן.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20South%20Sudan%20Weekly%20Hu
 .manitarian%20Bulletin%2027%20January%20-%202%20February%202012.pdfבתרשים המובא בדו"ח
ובו הצפי לרעב לפי אזורים במדינה ,ניתן לראות כי הרעב צפוי להשפיע על עשרות אחוזים מהאוכלוסייה בכל חלקי
המדינה.
ivראה בכתבת אלג'זירה מהתאריך - 21.15.52
 .https://www.youtube.com/watch?v=B5xxCwkI_a8&feature=player_embeddedוכמו כן כתבת הCNN -
אודות הנושא ,מתאריך הhttp://edition.cnn.com/2012/02/04/world/africa/south -sudan-cattle- .11.12.52-
.battles/
 vראה כתבת סוכנות הידיעות רויטרס מהתאריך 21.15.52
.http://www.reuters.com/article/2012/01/24/southsudan-bombing-idUSL5E8CO2LL20120124
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 מהחודש האחרון ניתן לקרוא על אירועים לדוגמה בכתבת "סודן טריביון" מהתאריךvi
 וכמו כן בכתבת הניו יורק.http://www.sudantribune.com/Warrap-state-attack-South-Sudan,4145911.15.52
http://www.nytimes.com/2012/02/04/world/africa/south -sudan-violence-at-peace- - טיימס
meeting.html?_r=1
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