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אנו גאים לשתף אתכם בסיכום הפעילות וההישגים המרכזיים של עמותת א.ס.ף בשנת .2019

חברים
ותומכים
יקרים

הדוח שלפניכם משקף את העבודה המאומצת של הצוות ושל המתנדבים המסורים של העמותה בשני
ערוצי הפעילות שלה – הציבורי והפסיכו-סוציאלי .עמותת א.ס.ף מאמינה שבאמצעות השילוב בין תחומי
הפעילות הללו ניתן להתגבר על המכשולים הרבים הניצבים בפני הפליטים ,ולקרב את היום שבו יוכלו
לממש את זכותם למקלט בטוח.
הערכתנו ותודתנו נתונה לשותפים ,לתומכים ולמתנדבים שמאפשרים לנו לקיים את הפעילות שלנו למען
מבקשי המקלט .אנו מזמינים אתכם ואתכן לקחת חלק בפעילות שלנו ,בהתנדבות או בתרומה ,ולהמשיך
יחד איתנו לתמוך בקהילת מבקשי המקלט בישראל.
שלכם,
צוות א.ס.ף.
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הקדמה

נכון לשנת  ,2019חיים בישראל כ 32,000-מבקשי מקלט ,מרביתם מסודן
ומאריתריאה .מבקשי מקלט אלו נמלטו מרצח עם ,ממלחמות ומרדיפות
על רקע פוליטי ,לאומי ,אתני ודתי ,ובמקרים רבים הגיעו ארצה לאחר
שנפלו קורבן לסחר בבני אדם ולעינויים במהלך מסעם .ישראל מעניקה
להם "הגנה קבוצתית" ,אך עם זאת מותירה אותם חסרי מעמד וחסרי
זכויות בסיסיות .הם חיים אפוא במצב של אי-ודאות ,ללא מעמד רשמי,
ללא אישורי עבודה רשמיים ,ללא גישה לשירותי רווחה ובריאות בסיסיים,
מודרים בשולי החברה .מצב זה מקשה במיוחד על מבקשי המקלט
הפגיעים ביותר.
עמותת א.ס.ף הוקמה ב 2007-ופועלת כדי לתת מענה למצוקותיהם
של מבקשי המקלט והפליטים בישראל ולקדם את זכויותיהם .העמותה
פועלת בשני מישורים מרכזיים :הענקת סיוע ותמיכה פסיכו-סוציאליים
למבקשי המקלט וקידום הגנה על זכויות אוכלוסייה זו באמצעות העלאת
מודעות בציבור וקידום זכויותיהם בפני רשויות המדינה.

מאפייני הקהילה שקיבלה סיוע בעמותה

266
שורדי
עינויים

41

נשים ומשפחות
הסובלות
מאלימות במשפחה

מה עשינו?

100

הפניות לטיפול
פסיכיאטרי

1,582

שנת  2019במספרים

1,560

חברי קהילות מבקשי המקלט קיבלו סיוע ישיר

85

בני נוער וצעירים השתתפו בפעילות מועדון הנוער

103

מבקשי מקלט השתתפו ב 8-קבוצות תמיכה טיפוליות

מכתבים למיצוי
זכויות של מבקשי
מקלט

180

חבילות מזון
לתינוקות
וחיתולים

82

משפחות
חד הוריות

101
חולים
כרוניים

101

משפחות
בסיכון

288

אנשים עם
צרכים רפואיים

91

הערכות פסיכו-
סוציאליות

70

משפחות
ויחידים קיבלו
סיוע כלכלי

30

משפחות קיבלו
ציוד לביה"ס
עבור ילדיהם

2,305

942

50

337

מפגשים
פרטניים

הפניות
למסגרות חירום
לדרי רחוב

חבילות מזון
חולקו

הפניות לטיפול
רפואי

15

משפחות שהוריהם ניצולי
עינויים מסיני קיבלו
מימון לביטוח בריאות

עבודת שינוי מדיניות והעלאת מודעות ציבורית:
〉❱בשותפות עם גורמים משפטיים הובלנו  7עתירות משפטיות לטובת הרחבת זכויותיהם של

מבקשי מקלט.
〉❱ 380ישראלים ומבקרים השתתפו בהרצאות להעלאת המודעות למצב מבקשי המקלט בישראל.
〉❱פרסמנו  202פוסטים בעמודי הפייסבוק של א.ס.ף לציבור הרחב בעברית ובאנגלית ,ו 58-פוסטים
ייעודיים למבקשי מקלט ,עם מידע רלוונטי ומותאם לשונית עבורם.
〉❱ בשנה הזו היינו מעורבים ב 31-ידיעות וכתבות בתקשורת.
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סיוע
פסיכו-סוציאלי

בחזית הפעילות של עמותת א.ס.ף למען מבקשי המקלט והפליטים בישראל נמצא הסיוע הפסיכו-סוציאלי
– תמיכה וסיוע למשפחות וליחידים מקהילות מבקשי המקלט בישראל ,הנמצאים במצבי משבר ומצוקה.
מרבית הפונים לתוכניות התמיכה מגיעים מהקבוצות הפגיעות ביותר בקרב אוכלוסיית מבקשי המקלט:
בני נוער וקטינים ,ניצולי עינויים ,אנשים עם מוגבלות פיזית ונפשית ,חולים ,משפחות חד הוריות ונשים
נפגעות אלימות .בעמותת א.ס.ף אנחנו מפעילים פרויקטים שמטרתם לתמוך בחברי הקהילה ,להעצים
אותם ולהנגיש עבורם שירותים.
במסגרת הפרויקטים הפועלים בעמותה אנו בונים תוכנית התערבות פרטנית לחברי קהילה הפונים אלינו,
במטרה לסייע להם להתמודד עם מציאות החיים בישראל; להקל על מצוקותיהם שנגרמו מחוויות של
טראומה ,אבל ואובדן; ולחזק את חוסנם ואת כישורי ההתמודדות שלהם .הליווי מותאם לנסיבות הפרטניות
של המשפחות והיחידים ,תוך כיבוד תרבותם ,זכויותיהם ,בחירותיהם וצורכיהם .דרכי ההתערבות הן
רב-מערכתיות וכוללות טווח רחב של אפשרויות :שיחות תמיכה ,ליווי אישי ,טיפול פרטני ,טיפול קבוצתי,
מיצוי והנגשת זכויות ,גיוס משאבים והרחבת מעגלי התמיכה עבורם בקרב החברה האזרחית ,הפעלת
מועדון נוער ,ועוד .הפניות הרבות שמתקבלות במחלקה הפסיכו-סוציאלית ,והסוגיות שעולות במהלך
הטיפול בהן ,מהוות בסיס לעבודת העמותה לשינוי המדיניות הציבורית.
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מדי חודש העניק
המרכז מענה ישיר
לכ150-מבקשי מקלט

פעילויות הסיוע הפסיכו-סוציאלי בא.ס.ף
מרכז הסנגור והתמיכה

מרכז הסנגור והתמיכה של עמותת א.ס.ף מספק תמיכה רגשית ,עזרה במיצוי זכויות ושירותי סנגור וסיוע
ליחידים ולמשפחות מקהילת מבקשי המקלט שנמצאים במצבים סוציאליים מורכבים .נוסף על כך,
המרכז מפיק ומפיץ מידע לחברי הקהילה בנושאי רווחה ,בריאות ,זכויות נשים ,חינוך ,מעמד ,התמודדות
עם הרשויות ועוד .המידע מופץ בזמן קבלת הקהל ודרך הרשתות החברתיות .המרכז מנוהל על ידי רכזים
עובדי העמותה ,ומופעל בעזרת צוות מסור של מתנדבים ומגשרים קהילתיים .מדי חודש בשנת  2019נתן
המרכז מענה ישיר לכ 150-מבקשי מקלט ,ומענה עקיף לאלפי בני אדם נוספים ברשתות החברתיות.
פעולות ונושאים מרכזיים במרכז הסנגור והתמיכה בשנת :2019
〉❱ בריאות הנפש ומצוקה נפשית.
〉❱צרכים הקשורים להתמודדות עם השלכות הטראומה שנגרמה מעינויים ומסחר בבני אדם במדינות
המוצא ובדרך לישראל.
〉❱מתן סיוע הומניטארי לאנשים החיים בעוני וסובלים מהיעדר ביטחון תזונתי וממחסור במצרכי יסוד .בין
השאר חילקנו חבילות מזון ,תחליפי חלב ,חיתולים לתינוקות ,ביגוד חם ואמצעי חימום לחורף.
〉❱סיוע לאנשים המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות ופיזיות ,כמו גם עם מחלות כרוניות המונעות מהם
להשתלב בשוק העבודה המצומצם שפתוח בפני מבקשי המקלט בישראל.
〉❱ סיוע והתערבות במקרים של אלימות במשפחה.
〉❱בקשות לסיוע ברישום ילדים למסגרות חינוכיות ,מיצוי הנחות לגני ילדים ואי התאמת מסגרות החינוך
לצרכי הילדים.
〉❱ מיצוי זכויות מול בעלי דירות ,עורכי דין ובנקים.
〉❱ מצוקה הנובעת מהשלכות חוק הפקדון ,אשר דחק רבים מקרב הפונים לעמותה לעוני קיצוני.
החל מחודש נובמבר סולומון גברמרים ,שעבד בא.ס.ף למעלה משנתיים בתפקיד מגשר קהילתי ,החליף את
רכזת קבלת הקהל היוצאת .זו פעם ראשונה שבה מבקש מקלט ממלא תפקיד זה .העובדה שסלומון מאייש
תפקיד זה בארגון משקפת את חזון העמותה ,השואף לנפץ את תקרות הזכוכית של אפשרויות התעסוקה
הזמינות למבקשי המקלט בישראל ,בד בבד עם העצמתם מבחינה אישית וקהילתית.
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מועדון הנוער

מועדון הנוער של א.ס.ף הוא פרויקט רב-שנתי שנועד לספק מענה לבני נוער בגיל  19-9מקהילות מבקשי
המקלט בישראל .במציאות החיים הקשה של מבקשי המקלט בארץ ,בני ובנות הנוער הללו מתמודדים עם
אתגרים מורכבים וייחודיים להם .את קשיי גיל ההתבגרות הם נאלצים לעבור תוך התמודדות עם קשיי
שפה ,עם שאלות של זהות ותרבות ,ועם אתגרים הנובעים מהגירה כפויה ,מאובדן ומטראומה שחוו בני
משפחותיהם במדינות המוצא ובדרך לישראל .במועדון הנוער הם מוצאים אי של יציבות ותמיכה.
המועדון פועל שלוש פעמים בשבוע בשעות הערב ומעניק לבני הנוער סביבה תומכת ובטוחה .המועדון
מרחיק אותם מסכנות הרחוב ,מעניק להם מסגרת חברתית וחינוכית מוגנת ותומכת ,ומסייע להם להיערך
לסיום לימודיהם ולתכנן את עתידם.
בשנת  2019השתתפו בפעילות מועדון הנוער  85בני נוער וצעירים.

נוסף על הפעילות השוטפת ,במהלך השנה הזו הפעלנו:
〉❱קייטנה לבני הנוער בחודשי הקיץ ,שנועדה לספק מסגרת חינוכית מיטיבה ולהפחית שוטטות

באזורי סיכון.
〉❱הרחבנו את פעילות המועדון בערב נוסף ,המיועד באופן בלעדי לבני נוער בגילאי  .16-19במסגרתו
מועברים תכנים המותאמים לשכבת גיל זו .כמו כן ,אנו מקצים משאבים להכנת בני הנוער לקראת סיום
התיכון ולהשתלבות בלימודים מקצועיים וגבוהים ,בשוק התעסוקה ,ועוד.
〉❱פתחנו מרחב למידה :השמשנו מרחב למידה ייעודי עם מחשבים ,שבו ניתן להכין שיעורי בית ,לכתוב
עבודות ולהתכונן למבחנים .את המרחב מלווים מתנדבים ייעודיים שיכולים לסייע למשתתפים
בלימודים.
〉❱ הרחבנו את ההנגשה המגדרית של המועדון והגדלנו מרחבים ייעודיים לנערות מבקשות מקלט.
〉❱פעילויות העשרה בנושאים שונים :למשל בחירות ודמוקרטיה ,מוגנּות (מפגש עם שוטר קהילתי ,פגישה
עם סטודנטים מהקליניקה המשפטית ,וכדומה) ,חשיבה יצירתית ,יצירת מוזיקה אלקטרונית וחגיגה
משותפת של כלל החגים.

בשנת  2019השתתפו
בפעילות מועדון הנוער
 85בני נוער וצעירים

〉❱שיפצנו את מועדון הנוער ושיפרנו את התאמת המבנה וחלליו לטובת הפעילויות והצרכים השונים של
בני הנוער.
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טיפול קבוצתי

בשנה האחרונה הפעלנו בא.ס.ף  8קבוצות טיפוליות 2 :למבקשי מקלט עם מוגבלויות 4 ,לניצולי עינויים,
קבוצה אחת לנפגעות תקיפה מינית וקבוצה אחת לגברים המתמודדים עם תסמונת דחק פוסט-
טראומטית 4 .קבוצות יועדו לגברים ו 4-קבוצות יועדו לנשים.
אנו מאמינים כי המפגש בין האנשים נותן להם כוח רב .המרחב הקבוצתי מחזק תחושת סולידריות ,מגביר
הזדמנויות לשיתוף בידע ובמשאבים ומייצר תחושת שייכות .מטרות הקבוצה הינן פיתוח חוסן ומתן כלים
להתמודדות עם טראומות העבר ועם מציאות וקשיי ההווה; העלאת המודעות לזכויות הקיימות של חברות
וחברי הקבוצה ,ולאפשרויות הסיוע שפתוחות בפניהם; וחשוב מכל ,הקבוצה מהווה מקום בטוח שבו
מבקשי מקלט עם קשיים מסוימים יכולים להכיר אנשים במצב דומה ,ליצור חברויות ולפתח עורף קהילתי
עצמאי ,שהם כה זקוקים לו .קבוצת התמיכה נפגשת אחת לשבוע ומונחית על-ידי עובדת סוציאלית,
מגשר/ת תרבותית ומטפל/ת מתנדבת.
הקבוצות מתבססות על מודל התערבות קבוצתי שפיתחה א.ס.ף בשותפות עם פרופ' דני חמיאל ומרכז
“חוסן" ע"ש כהן-האריס .מדי שנה המודל ממשיך להתפתח ולעבור התאמות לצרכים ולמאפיינים של
אוכלוסיית היעד.
בשעות הפעילות של הקבוצות אנו מציעים שירותי בייביסיטר במטרה לאפשר להורים להשתתף בקבוצות.
כמו כן ,אנו משתתפים בכיסוי עלויות ההגעה לקבוצה בתחבורה ציבורית עבור מבקשי מקלט פגיעים
שזקוקים לכך.

בשנה האחרונה הפעלנו בא.ס.ף
 8קבוצות טיפוליות

קבוצה טיפולית בהנחיה משותפת של א.ס.ף ורופאים לזכויות אדם
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תמיכה בניצולי עינויים וסחר בבני אדם

ארגוני זכויות אדם מעריכים כי לישראל הגיעו בין  5,000ל 7,000-שורדי עינויים ממחנות העינויים
בסיני .העינויים שהם עברו כללו החזקה בתנאי הרעבה והתעללות פיזית ומינית רחבת היקף .שורדים
אלו הם מהאוכלוסיות הפגיעות ביותר בקרב מבקשי המקלט בישראל .מרביתם לא זכאים לשירותי
בריאות ורווחה ,והם חשופים בשל כך להתדרדרות מסוכנת במצבם הפיזי והנפשי הקשה ממילא .בשל
רמת הפגיעות הגבוהה שלהם ,ולאור הנגישות המוגבלת לסיוע מהרשויות ,השירותים שא.ס.ף מציעה
חיוניים במיוחד לקהל יעד זה .בשנת  2019העמותה העניקה שירותים ותמיכה פסיכו-סוציאלית ל226-
ניצולי עינויים.
בנוסף לטיפול הרגשי ,לתמיכה הפרטנית ולמיצוי הזכויות ,במהלך השנה הזו:
〉❱ הפעלנו  4קבוצות תמיכה טיפוליות לניצולי עינויים.
〉❱הרחבנו עבודה פרטנית וקבוצתית עם מבקשי מקלט סודנים שעברו עינויים בסיני :מדובר בקבוצה
שזוהתה רק בשנים האחרונות.
〉❱הנגשנו שירותי בריאות נפש למבקשי מקלט :בשנה שחלפה הקמנו קבוצת פעילים מקרב מבקשי
המקלט בהובלת סטודנטים לעבודה סוציאלית קהילתית מאוניברסיטת תל אביב ובהנחיית העובדת
הסוציאלית האחראית על פרויקט התמיכה בניצולי עינויים .הקבוצה עסקה בהפחתת תופעות כגון
סטיגמה חברתית ויחס שלילי כלפי אנשים המתמודדים עם מצוקה נפשית .קבוצת הפעילים למדה
לעומק את הסוגייה ,ובתום תהליך הלמידה הכינה והפיצה חומרי הסברה לקהילה ,שמטרתם להנגיש
מידע וסיוע למבקשי מקלט המתמודדים עם מצוקה נפשית.

בשנת  2019העמותה העניקה
שירותים ותמיכה פסיכו-סוציאלית
ל 226-ניצולי עינויים
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תמיכה באנשים עם מוגבלויות

מרבית מבקשי המקלט בישראל חסרים גישה לשירותי בריאות ולשירותי רווחה .מצב זה פוגע במיוחד
במבקשי מקלט המתמודדים עם מוגבלות פיזית או נפשית.
מבקשי מקלט עם מוגבלות פיזית :רוב אפשרויות התעסוקה הפתוחות בפני מבקשי מקלט הן בעבודות
פיזיות לאורך שעות מרובות .מציאות זו מציבה בפני מבקשי מקלט בעלי מוגבלות פיזית קשיי פרנסה
חמורים ,גוזרת עליהם תלות בבני משפחה וקהילה שבעצמם מתקשים להתקיים ,ומעמידה אותם בסכנת
הידרדרות לחיים ברחוב.
מבקשי מקלט עם מוגבלות נפשית :לעתים קרובות האירועים הקשים שחוו מבקשי מקלט בארץ המוצא
ובדרכם לישראל גורמים להתפתחות של הפרעת ְּד ָחק פוסט-טראומטית ,או גורמים להתפרצות מחלה
נפשית .ההתמודדות התובענית עם מצבים אלו מצריכה טיפול ושיקום תרופתי ונפשי ,וכן תנאי חיים
בסיסיים שיאפשרו שיקום והחלמה .ואולם ,בהיעדר מענים נגישים ,רבים מפגועי הנפש נותרים במצוקה
חריפה ובסכנת התדרדרות.
בשנת  2019העמותה העניקה תמיכה פסיכו-סוציאלית ושירותים ל 108-מבקשי מקלט עם מוגבלויות
פיזיות ו 106-מבקשי מקלט שאובחנו כפגועי נפש.

נוסף על הטיפול הרגשי ,התמיכה הפרטנית ומיצוי הזכויות ,במהלך השנה הזו:
❱〉 הפעלנו קבוצת תמיכה טיפולית למבקשי מקלט עם מוגבלויות פיזיות ונפשיות.
❱〉 ביצענו למעלה מ 100-הפניות לקבלת טיפול פסיכיאטרי.
❱〉במסגרת עבודתנו להנגשת מעני רווחה לקהילה ,קידמנו  10השמות במסגרות חוץ ביתיות של מבקשי
מקלט מחוסרי דיור המתמודדים עם מוגבלויות פיזיות.

בשנת  2019העמותה העניקה תמיכה פסיכו-סוציאלית
ושירות ל 108-מבקשי מקלט עם מוגבלויות פיזיות
ו 106-מבקשי מקלט שאובחנו כפגועי נפש
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פרויקט תמיכה במבקשי מקלט פגיעים

במהלך השנה הצלחנו לגייס משאבים לטובת עובדת סוציאלית נוספת ,המאפשרת לנו להרחיב את המענה
הפסיכו-סוציאלי לקהלים פגיעים שאינם מקבלים מענה בשאר הפרויקטים בעמותה .בשנת  2019הפרויקט
סייע למבקשי מקלט פגיעים הנמנים על הקהילה הלהטבק"ית ,אנשים על רצף הזנות ,נשים ומשפחות
נפגעות אלימות במשפחה ,נשים ניצולות פגיעה מינית ,דרי רחוב ועוד.
בנוסף לטיפול הרגשי ,לתמיכה הפרטנית ולמיצוי הזכויות ,במהלך השנה הזו:
❱〉 הקמנו ,בשיתוף עם מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ,קבוצת תמיכה לנשים נפגעות תקיפה מינית.
❱〉הקמנו ,בשותפות עם עמותת רופאים לזכויות אדם ,קבוצת תמיכה לגברים מבקשי מקלט שמתמודדים
עם תסמונת דחק פוסט-טראומטית וסובלים מתסמינים שמקשים עליהם להשתלב בשוק העבודה ,לנהל
חיים חברתיים ,ועוד.

סייענו למבקשי מקלט פגיעים הנמנים על הקהילה
הלהטבק"ית ,אנשים על רצף הזנות ,נשים ומשפחות נפגעות
אלימות במשפחה ,נשים ניצולות פגיעה מינית ,דרי רחוב ועוד
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בשנת :2019
 70משפחות ויחידים
מקהילת מבקשי מקלט
קיבלו סיוע כלכלי
חולקו למעלה מ180-
חבילות עם מזון לתינוקות
ואריזות חיתולים

 30משפחות קיבלו ציוד
לביה"ס עבור ילדיהם

סיוע הומניטרי

עמותת א.ס.ף מאמינה בהנגשת מערכי תמיכה והעצמה בשילוב עם פעילות לקידום זכויותיהם
של מבקשי המקלט .לצד זאת ,המדיניות הפוגענית מותירה את הקבוצות הפגיעות ביותר מקרב
מבקשי המקלט במצב של מצוקה כלכלית קשה .על כן ,נאלצת העמותה לספק גם סיוע הומניטרי.
מאז החלתו של "חוק הפקדון" בחודש מאי  ,2017חוק שנועד להקשות על העסקתם ופרנסתם של
מבקשי המקלט ולהפעיל מנגנון לחץ כלכלי נוקשה על מנת שיעזבו את ישראל ,החריפה באופן דרמטי
המצוקה ההומניטרית בקרב קהילות מבקשי המקלט ,ובמיוחד בקרב הקהלים הפגיעים מקרבה.
לפיכך ,בשנים האחרונות הרחיבה העמותה את הסיוע ההומניטרי לקהילה.

חולקו למעלה
מ 942-חבילות מזון
 115משפחות שהוריהם
ניצולי עינויים בסיני קיבלו
מימון לביטוח בריאות
לילדיהם
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עבודה קהילתית

עבודה קהילתית בא.ס.ף משקפת תפיסת עולם שבאה לידי ביטוי בכלל מרכיבי העשייה של העמותה.
בעמותה מושם דגש על ההקשר הקהילתי והחברתי כמשפיע על הפרט ,ולהיפך ,ישנה חשיבות למעורבות
וליזמות של חברי הקהילה בסוגיות הנוגעות לעניינם ולגורלם ,מתוך אמונה בסולידריות חברתית ובכוחה
של התארגנות קהילתית .דרך עבודה ישירה וחיבור לשטח ,העמותה פועלת לאיתור הצרכים של קהילות
מבקשי המקלט ועובדת בשיתוף פעולה עמן לשינוי המצב הקיים .היבט נוסף של העבודה הקהילתית
בא.ס.ף הוא חיזוק חיבורים בין קהילת מבקשי המקלט לקהילה המקומית בישראל.
❱〉בשנה שחלפה קידמנו מפגשי שיח והסברה וכן קבוצות פעילות בנושאים שמעניינים את הקהילה,
בשותפות עם צוותים של סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית קהילתית מאוניברסיטת תל
אביב ,שקיבלו הדרכה וליווי בעמותה .הנושאים נבחרו על סמך מידע שנאסף מחברי קהילה במסגרת
הפרויקטים השונים.
❱〉בין השאר התקיימו מפגשים בנושא מערכת המקלט בישראל ,מפגשים לקבוצות התמיכה של א.ס.ף
ולחניכי מועדון הנוער עם השוטר הקהילתי של נווה שאנן ,והתגבשה קבוצה מקרב הפונים והפונות של
א.ס.ף לפעילות קהילתית ,בהדרכת הסטודנטים.
❱〉חניכי מועדון הנוער של א.ס.ף השתתפו במספר פעילויות המעודדות חיבור לקהילה ויזמות חברתית:
בפורים הם הכינו וחילקו משלוחי מנות לילדים המאושפזים בבית החולים וולפסון ,וביום השואה הם
אירחו זו הפעם השנייה ניצול שואה ,שסיפר את סיפורו כנער פליט וסיקרן אותם בתובנותיו.
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שינוי מדיניות
וקידום זכויות

הפעילות הציבורית של א.ס.ף נעשית במקביל לסיוע הפסיכו-סוציאלי שמעניקה העמותה ,ומטרתה היא
שינוי מדיניות וקידום זכויותיהם של מבקשי ומבקשות מקלט .המחלקה הציבורית עוסקת בנושאי רוחב
הנוגעים למעמד ולזכויות של מבקשי המקלט בישראל ,וכן בפעילות ממוקדת בתחום הרווחה ובזכויות
חברתיות-כלכליות.
צוות המחלקה הציבורית כותב ומפיץ ניירות עמדה ,משתתף בדיונים בכנסת ועומד בקשר עם רשויות
ארציות ומוניציפליות ,כמו גם עם דיפלומטים בישראל ועם ארגונים ועמיתים ברחבי העולם .נוסף על כך,
הצוות עובד מול גופי תקשורת ישראליים ובין-לאומיים על מנת לקדם את מטרות העמותה.
לצד זאת ,מפעילה המחלקה הציבורית תוכנית הסברה לקהל הרחב ,הכוללת הרצאות ,סיורים ופעילות
ברשתות החברתיות באינטרנט.
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הישגים מרכזיים של המחלקה הציבורית בשנת :2019
❱〉מיפוי צרכים ואתגרים של ילדים מבקשי מקלט במערכת החינוך הישראלית והפקת דו"ח ילדי
מבקשי מקלט בישראל  -סוגיות מרכזיות ואתגרים בתחום החינוך (דצמבר  :)2019בשותפות עם
ספריית גן לוינסקי .המידע ,הנתונים והמסקנות בדו"ח נשענים על שיחות עם נשות חינוך ,רווחה
ובריאות ועם צוותים מקצועיים העובדים עם ילדי מבקשי מקלט; על שיחות עם הורי ילדים; וכן על
ניסיונם המקצועי ועבודתם רבת השנים של העמותות א.ס.ף וספריית גן לוינסקי.
הופעה בפני ועדת האו"ם לזכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות :בשנה שחלפה ,לראשונה מאז
בואם של הפליטים לישראל ,דרש האו"ם מהמדינה להסביר את האפליה הפסולה והמזיקה שהיא
נוקטת כלפי אוכלוסייה נזקקת זו ,במקום לקיים את הנדרש ממנה על פי האמנות הבין-לאומיות
שהיא חתומה עליהן .ההתפתחות החשובה הזו הייתה פרי העבודה המאומצת של א.ס.ף בזירה
הציבורית הישראלית והבינלאומית .בעקבות דו”ח צללים של א.ס.ף ושל “רופאים לזכויות אדם"
על הפרת הזכויות של מבקשי המקלט בישראל ,נסעה בספטמבר מנכ”לית א.ס.ף טלי אהרנטל
לז'נבה ,למושב של ועדת האו”ם לזכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות .בהופעתה בפני הוועדה
סיפרה המנכ”לית את סיפורם של הפונים והמטופלים של א.ס.ף ,שהמדינה מונעת מהם גישה
לשירותי בריאות ורווחה בסיסיים .בסוף אוקטובר פרסמה ועדת האו”ם את המלצותיה למדינת
ישראל לתיקון מחדלי המדיניות כלפיהם  -המלצות מחייבות שעל המדינה לעדכן את הוועדה בנוגע
ליישומן.
❱〉הכשרת סטודנטים ואנשי מקצוע :בשנת  2019העברנו הרצאות וסיורים ל 380-איש במטרה להעלות
מודעות לקהילת מבקשי המקלט ,לצרכיה ולמדיניות הננקטת בעניינה .חלק מההרצאות נועדו
להכשיר צוותי שטח בתחום הרפואה והעבודה הסוציאלית לעבודה ישירה עם מבקשי מקלט.
❱〉עבודה משפטית :בשנת  2019הובלנו והיינו שותפים למספר עתירות משפטיות.

 .1עתירה לפתיחת לשכות הרווחה בפני מבקשי המקלט :בשנת  2019המשיכה א.ס.ף לנהל את
העתירה שהגישה נגד משרד הרווחה בדרישה לאפשר למבקשי המקלט הנזקקים לקבל סיוע
מהמחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות .עתירה זו הוגשה בשנת  2016באמצעות
עו"ד ענת בן דור מהקליניקה המשפטית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב .בשל הקיפאון
הפוליטי ששרר בשנה שחלפה ,משכה א.ס.ף את העתירה בהמלצת בית המשפט.
על אף שבג"ץ לא הכריע בעתירה לגופו של עניין ,תרמה העתירה תרומה גדולה לשינוי במדיניות
משרד הרווחה כלפי מבקשי המקלט ולהרחבת שירותי הרווחה הניתנים להם .במהלך השנים
הביאה העתירה להקמת צוות בין-משרדי שבחן את סוגיית הסיוע למבקשי המקלט הנזקקים,
להכרה רשמית בצורך לספק סעד למבקשי המקלט  -ולתקצוב ייעודי לשירותי הסעד .בזכות
העתירה ננקטו צעקים ראשונים למתן סיוע מהרשויות למבקשי מקלט דרי רחוב באמצעות
השמות במסגרות חוץ-ביתיות.

14

בשנת  ,2019לקראת הדיון האחרון בעתירה ,פורסם חוזר מנכ"ל המסדיר את אופן
הפנייה למתן שירותי רווחה למבקשי המקלט ומגדיר את הקריטריונים למתן טיפול
לאוכלוסייה זו .כמו כן ,בשנה שחלפה מונתה לראשונה עובדת לתפקיד ייעודי
במשרד הרווחה ,האחראית על תחום המבקשי המקלט.

ולמהגרים ,האגודה לזכויות האזרח בישראל - ARDC ,המרכז לקידום פליטים
אפריקאים ,ורופאים לזכויות אדם – ישראל) נגד החוק המאפשר להפקיע חמישית
משכרם של מבקשי מקלט ,עד ליציאתם מישראל .העתירה הוגשה על ידי הארגון
קו לעובד באמצעות הקליניקה המשפטית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב.

 .2עתירה בדרישה למימוש הזכות לחינוך לילדי מבקשי מקלט :עתירה נגד עיריית
פתח תקווה ,שסירבה לרשום את ילדי מבקשי המקלט הגרים בעיר למוסדות
החינוך שבשטחה .העתירה הוגשה באמצעות עו"ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפט
ולמדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה ,ועו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח,
בשם עמותת א.ס.ף ובשמם של  129ילדי מבקשי מקלט מאריתריאה .בעקבות
העתירה הורה בית המשפט לעיריית פתח תקווה לרשום את ילדי מבקשי המקלט
למוסדות החינוך בעיר.

.7עתירה מנהלית בדרישה לבטל את הסרת ההגנה הקבוצתית על מבקשי מקלט
מקונגו :בסוף דצמבר  2018עתרו ארגוני זכויות אדם ,ובהם א.ס.ף ,בדרישה למנוע
את הסרת ההגנה הקבוצתית שחלה על מבקשי מקלט קונגולזים בישראל ועל
מנת לעצור את כוונות המדינה לגרש אותם .העתירה ,שהוביל הארגון "המוקד
לפליטים ולמהגרים" ,הבהירה כי המצב הפוליטי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו
אינו מאפשר החזרה של פליטים לשם ,שכן המדינה עודנה מתאוששת ממלחמות
אזרחים ונתונה לתהפוכות ולאלימות קשה על רקע פוליטי ואתני .ב 1-בינואר 2019
הקפיא בית המשפט את הסרת ההגנה עד להודעה חדשה .בחודש מרץ ,לקראת
הדיון שיועד לעתירה ,הודיע משרד הפנים כי לאור המלצות הגורמים המקצועיים
בנושא לא תוסר לפי שעה ההגנה הקבוצתית ,ולא יגורשו מבקשי המקלט לסכנה.

 .3עתירה בדרישה למתן הנחה בתחבורה ציבורית לילדי מבקשי מקלט :העתירה
הוגשה באמצעות עו"ד גיא ברנד בשם שבעה מבקשי מקלט ,ובשם הארגונים
היא"ס וא.ס.ף ,בדרישה לכלול ילדים של מבקשי מקלט בהסדר ההנחות בתחבורה
הציבורית המגיע להם כתלמידים ,ומאפשר לילדים המשתמשים בו ליהנות מ50%-
הנחה בטעינת 'ערך צבור' .נכון לעכשיו תלמידים מבקשי מקלט מודרים מהטבה
זו .לאור המציאות הפוליטית ובהמלצת בית המשפט הוחלט למשוך בשלב זה את
העתירה ולמצות הליכים מחדש מול שר התחבורה עם כינון הממשלה החדשה.
 .4עתירה למתן סיוע בשכר דירה למבקשת מקלט חד הורית ולשני ילדיה הפעוטים:
העתירה הוגשה על-ידי עורכי הדין ענת בן דור ושי אוקסנברג מהקליניקה לזכויות
פליטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ,בשם האם וילדיה ובשם
א.ס.ף .המדינה הגישה תגובה לעתירה ,שבה טענה כי סיוע בדיור ניתן רק לאזרחי
המדינה ולתושביה ,ולכן אין אפשרות להעניק סיוע לעותרת ולילדיה .העמותה
ממתינה לדיון בעתירה.
 .5עתירה לחידוש מתן סיוע בשכר דירה שניתן למבקשת מקלט חד הורית הסובלת
ממוגבלות פיזית :העתירה הוגשה בשם האם ובנה על ידי עורכות הדין ענת בן דור
ואירינה רוזינה מהקליניקה לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל
אביב .המדינה הגישה תגובה לעתירה ,שבה טענה כי הסיוע ניתן לעותרת בטעות,
וכי אין לדרוש מהמדינה להמשיך לקיים את הטעות משזו התגלתה .העמותה
ממתינה לדיון בעתירה.
.6עתירת לביטול חוק הפיקדון :ב 13.3.2017-עתרו לבג"ץ שבעה מבקשי מקלט
מאריתריאה ומסודן ,ושישה ארגוני זכויות אדם (קו לעובד ,א.ס.ף ,המוקד לפליטים

בעיקבות עתירה של א.ס.ף הורה בית המשפט לעיריית
פתח תקווה לרשום את ילדי מבקשי המקלט למוסדות
החינוך בעיר

❱〉סיקור תקשורתי :בשנה הזו הייתה א.ס.ף מעורבת ב 31-ידיעות וכתבות בתקשורת.

דוגמאות לסיקור תקשורתי:
Israel’s ‘Deposit Law’ Is Pushing Asylum Seekers to Financial Ruin,
Refugees Deeply,31.01.2019
ברווחה מבקשים לשכן מבקש מקלט המתגורר ברחוב במעון לבעלי מוגבלות שכלית,
הארץ28.2.19 ,
ניצחון לאריתראים :בית המשפט הורה לרשום את ילדיהם למוסדות החינוך בפתח
תקוה MYNET ,פתח תקוה22.07.2019 ,
כתובות נאצה רוססו מחוץ למשרדים של ארגוני זכויות אדם בתל אביב .כתובות "רשע
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בעוונו ימות" נמצאו מחוץ למשרדי אמנסטי וא.ס.ף ,ובגן הילדים של אליפלט נטען כי הושארה גם
קופסה ובה עכבר מת .החשוד תועד במצלמת אבטחה כשהוא רעול פנים ,31.07.2019 ,הארץ
התקציב לטיפול במבקשי מקלט הועבר לפני כשנתיים ,העיריות כלל לא עודכנו ,הארץ10.12.19 ,
❱〉הרחבת מעגלי תמיכה בקהילה דרך פיתוח וחיזוק שותפויות עם  8ארגוני חברה אזרחית מחוץ לזירת
הפעילות עם מבקשי המקלט ,לדוגמה העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך ,המרכז לנפגעות
תקיפה מינית ,איגוד העובדים סוציאליים ,ועוד.
❱〉גייסנו למעלה ממאה אלף שקלים בקמפיין משולב ברשתות החברתיות .חשפנו לציבור את עבודת
העמותה וזכינו להרחיב את מעגל התומכים בעמותת ובמטרותיה.
❱〉פעלנו ברשתות החברתיות להעלאת מודעות למאבקים של א.ס.ף ,לעבודת העמותה ולמצבם
של מבקשי המקלט בישראל :פרסמנו עדויות וסיפורים של שורדי עינויים ,פגועי נפש ,אנשים עם
מוגבלות ומבקשי מקלט המודרים מזכויותיהם; התרענו על המצוקה האנושית החמורה עקב
חוק הפיקדון ,ותקפנו את המחדלים באכיפתו; יידענו את הציבור בפעילות א.ס.ף לקידום זכויות
חברתיות וכלכליות של מבקשי המקלט; הרחבנו את הידע באשר למתרחש במדינות המוצא של
הקהילות; מחינו נגד מדיניות האפליה שנוקטות העיריות בישראל כלפי ילדי מבקשי המקלט בתחום
החינוך; דרשנו את אימוץ מתווה האו"ם לפליטים וגיבוש פיתרונות אנושיים לסוגיית מעמדם ,ועוד.

בשנת  2019הזו הייתה
א.ס.ף מעורבת ב 31-ידיעות
וכתבות בתקשורת.
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רחוב גולומב  ,25תל אביב6617141 ,
טל  972 72 251 3837פקס 972 72 251 3838
info@assaf.org.il www.assaf.org.il
@assaf.co.il
צילומים :דניאלה פלדמן ,בני בלומר
עיצובamirreuveni.com :
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