
ספטמבר יישוב מחדש למבקש מקלט מדארפור. 
צלאח התדרדר לחיים ברחוב עקב מחלה קשה, 

ונתמך על ידי צוות מרכז הסנגור והתמיכה. הצוות 
ליווה את בקשתו ליישוב מחדש במדינה מערבית, 
והבקשה אושרה. עכשיו יהיו לו הזכויות והתנאים 

הראויים לקיום בארץ חדשה.

ינואר הגירוש הזה הורג - יוצאים למאבק.
אחרי שנים שפעלנו נגד הסכמי הגירוש הסודיים 

עם רואנדה ואוגנדה, שנת 2018 נפתחה עם מאבק 
ציבורי חסר תקדים בעוצמתו ובהיקפו נגד גירוש 

מבקשי המקלט. בא.ס.ף עבדנו בכל החזיתות: 
הבין-לאומית, הציבורית והקהילתית. 

פברואר הפגנות ענק נגד הגירוש, בעד דרום תל 
אביב. עשרות אלפי אנשים הגיעו להפגנות בדרום 
תל אביב ובכיכר רבין כדי לדרוש פתרונות הוגנים 

ואנושיים למצוקת הפליטים ולהזנחת שכונות 
דרום העיר. מאחורי ההפגנות עמדה קואליציה של 

ארגונים, ובהם א.ס.ף.

פברואר קבוצת תמיכה למבקשי מקלט בצל 
הגירוש. מבקשי מקלט עם מוגבלות השתתפו 

בקבוצת תמיכה שבה קיבלו כלים להתמודדות עם 
מצבם הייחודי בתוך מציאות קשה ומאיימת.

מרץ השמה ראשונה במעון שיקומי של משרד 
הרווחה. אחרי טיפול ממושך של א.ס.ף ומאבק 

ארוך בעניינו, זכה מוסא, מבקש מקלט חולה סרטן, 
להיכנס למסגרת חוץ-ביתית תומכת של משרד 

הרווחה.

מרץ חניכים ובוגרים ממועדון הנוער נאבקים 
בגירוש. נערים ונערות ממועדון הנוער של א.ס.ף 

נחשפו באומץ רב בתקשורת ובכרזות פומביות 
כדי להיאבק בתוכנית הגירוש. הם דיברו על 

הכאב שלהם ועל הפחד מפני הגירוש, וקיבלו את 
תמיכתם של רבים בציבור הישראלי. 

אפריל האיום מּוסר, תוכנית הגירוש מבוטלת. 
ראש הממשלה ביטל את הגירוש לרואנדה, ואוגנדה 

הודיעה שלא תקבל לשטחה מגורשים בכפייה. 
רה"מ הכריז על מתווה האו"ם, לפיו מחצית מבקשי 
המקלט יעברו מרצונם למדינות מערביות בטוחות, 

אך חזר בו תוך פחות מיממה.

אפריל 'זיכרון בסלון' במועדון הנוער של א.ס.ף. 
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה אירחנו את לאה, 

ניצולת שואה שהפכה לפליטה בגיל 15. המפגש  
עורר בבני הנוער הזדהות, סקרנות ומחשבות 

מורכבות בדבר ייאוש ותקווה.

מאי תומכים בתוכנית בכירי המשק לשילוב 
ולשיקום. 64 בכירים במשק השיקו תוכנית לשילוב 
מבקשי המקלט בישראל ולשיקום דרום תל אביב. 

התוכנית מאמצת את מתווה האו"ם ומקדמת 
זכויות חברתיות, עידוד תעסוקה וקליטת פליטים 

ברחבי הארץ. א.ס.ף תומכת בתוכנית ופועלת 
לקידומה.

מאי יוזמת משרד המשפטים לטובת קורבנות סיני 
יוצאת לדרך. בזכות עבודה ממושכת של א.ס.ף מול 

הכנסת, הממשלה, והקהילה הבינלאומית  החלה 
המדינה להכיר באחריותה כלפי קורבנות מחנות 

העינויים בסיני, והשיקה תוכנית למיפוי צרכיהם. 
במסגרת עבודתו ביקר צוות המיפוי בא.ס.ף.

יולי דו״ח א.ס.ף חושף את ההשלכות הקשות 
של חוק הפיקדון. דו"ח מיוחד של א.ס.ף מראה 

שהפקעת 20% משכר מבקשי המקלט דחפה רבים 
לעוני ולרעב, ופגעה בבריאות ובביטחון האישי של 

משפחות וילדים. 

 אוגוסט פעילות הקיץ של מועדון הנוער.
חניכי מועדון הנוער של א.ס.ף אספו כוחות 

לקראת שנת הלימודים החדשה בפעילות קיץ 
מרעננת. המדריכים והמתנדבים לקחו אותם 

לקארטינג, לקיאקים ולבריכה, ונהנו איתם 
בפעילויות מיוחדות במועדון.

ספטמבר קבוצת תמיכה לגברים שורדי עינויים 
בסיני. הקבוצה סיפקה למשתתפים כלים חשובים 

וקשרים אמיצים להמשך הדרך. חברי הקבוצה 
הבטיחו להמשיך להיפגש כדי לתמוך זה בזה.

אוקטובר קמפיין מימון ההמונים שלנו מסתיים 
בהצלחה. מאות אנשים התגייסו למען פעילות 

מרכז הסנגור והתמיכה של א.ס.ף, ותרמו למעלה 
ממאה אלף שקלים. התרגשנו מאוד מהתמיכה 

בעבודה הייחודית של המרכז, שתמיד מעוררת בנו 
השראה. 

אוקטובר מבקש מקלט עיוור זוכה להדרכה 
שיקומית. יונס התעוור ממחלה ולא יכול היה 

לתפקד עצמאית ולבצע פעולות יומיומיות. צוות 
מרכז הסנגור והתמיכה הצליח להשיג לו הדרכה 

שיקומית במרכז לעיוור בתל אביב, כדי שיזכה 
לחיים עצמאיים יותר.

נובמבר מקבלים את פרס זכויות האדם מהקרן 
החדשה. "הקרן החדשה לישראל" בבריטניה 

העניקה לא.ס.ף ולארגונים שותפים פרס הוקרה על 
המאבק נגד הגירוש. בטקס החגיגי בלונדון סיפרנו 
על העשייה שלנו למען מבקשי המקלט בישראל, 

והוקרן בו סרט מרגש על מועדון הנוער.

נובמבר עתירה לפתיחת לשכות רווחה בפני 
מבקשי המקלט. התקיים דיון ראשון בעתירת א.ס.ף 

נגד שר הרווחה. בעתירה זו דרשנו מהשר להורות 
על פתיחת לשכות הרווחה בפני מבקשי המקלט 

שזקוקים לשירותיהם, בהתאם לחוק הישראלי.

דצמבר ועדת האו"ם נגד עינויים דורשת תשובות 
ממדינת ישראל. בעקבות פנייתנו הפנתה ועדת 

האו"ם נגד עינויים שאלות נוקבות לישראל 
על הזנחתה את קורבנות העינויים ועל הלחץ 

שהפעילה עליהם בתוכנית הגירוש. בנוסף, דרשה 
הוועדה עדכון על תוכנית משרד המשפטים למיפוי 

הצרכים של קורבנות העינויים.

דצמבר הכשרה למגשרים מקהילות מבקשי 
המקלט. 13 מגשרות ומגשרים מהקהילה 

האריתראית והסודנית, שעובדים בארגונים 
המשרתים את מבקשי המקלט בישראל, השתלמו 

בתרגום ובגישור על היבטיהם הקהילתיים, 
הרגשיים והתרבותיים. הקורס הייחודי נחתם בטקס 

מרגש ובתחושת סיפוק של המשתתפים. 

דצמבר הגדלת התקציב לטיפול במבקשי מקלט 
פגיעים. נחשפו המלצות הצוות הבין-משרדי 

בראשותו של פרופ' מור יוסף: תוספת של 26 
מיליון ש"ח לטיפול באוכלוסיות הפגיעות בקרב 

מבקשי המקלט. זהו שלב נוסף במאבק הממושך 
למימוש מסקנות דוח מבקר המדינה מ-2014.
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חברות וחברים, שותפים לדרך
אני גאה להציג בפניכם את דו"ח הפעילות של עמותת א.ס.ף לשנת 

2018. בעוד אנחנו פועלים על מנת ששנת 2019 תיטיב עם מבקשי 
המקלט בישראל, טוב להיזכר ברגעים הקטנים והגדולים שאפיינו 

את השנה שחלפה.

הדו"ח שלפניכם מאפשר הצצה לעשייה הענפה והמגוונת של 
א.ס.ף למען קהילת מבקשי המקלט, ובפרט הקבוצות הפגיעות 

בתוכה: נשים, ניצולי מחנות העינויים בסיני, אנשים עם מוגבלות ובני 
נוער. בדו"ח תמצאו נתוני פעילות מרשימים ומקרי הצלחה מרגשים 

שליוו אותנו נוכח האתגרים הרבים שעמם התמודדנו.

שנת 2018 הייתה דרמטית מאוד. בד בבד עם החרפת המצב ההומניטרי של מבקשי 
המקלט עקב חוק הפיקדון, הכריזה הממשלה על תוכנית לגרש אותם למדינות 

שלישיות, ללא כל ביטחון והגנה. אין ספק שהמצוקה הכלכלית הקשה, בשילוב עם 
תחושות האיום והחרדה, הותירו את חותמן על קהילת מבקשי המקלט.

אולם בשנת 2018 ידענו גם רגעים רבים של תקווה. בראש ובראשונה זכינו לראות 
רבבות ישראלים חוברים אלינו למאבק נגד הגירוש ותורמים לקריסת התוכנית 

האכזרית. בשנה זו גם התבשרנו, אחרי שנים של מאבק למען זכויות חברתיות למבקשי 
המקלט, על הקצאת תקציבים חשובים למתן שירותי רווחה עבורם. נוסף על כך 

הצלחנו להביא להשמה של מבקשי מקלט פגיעים וחסרי בית במסגרות שיקומיות 
ובבתי אבות, לראשונה בישראל.

הדבר החשוב שלמדנו בשנה שחלפה הוא שאנחנו לא לבד. יותר מתמיד, הרגשנו שאנחנו 
חלק מקהילה גדולה ותומכת, שבוחרת לא לעמוד מנגד, שבוחרת להתנגד יחד לעוולות 

ולפעול בשיתוף פעולה למען החברה בישראל על כל מרכיביה. 

בימים אלו אני מסיימת את תפקידי לאחר שמונה שנים של ניהול העמותה. אני בטוחה 
שא.ס.ף תמשיך להיות כתובת מרכזית לקהילת מבקשי המקלט, וארגון מוביל במאבק 

למען זכויותיהם. 

שלכם,
מנכ"לית א.ס.ף, עו"ד מיכל פינצ'וק,

מרץ 2019

דבר המנכ״לית

א.ס.ף במספרים

 ליווינו 
112

אמהות
יחידניות

90 בני ובנות 
נוער פקדו את 
מועדון הנוער 

שלנו

256 איש לוו על ידי 
עובדת סוציאלית

חילקנו 1195
חבילות מזון

הקדשנו 9064 שעות
התנדבות למען מבקשי מקלט

 השתתפנו 
ב-13 פגישות 

עם קובעי 
מדיניות

פרסמנו 27 
דוחות וניירות 

עמדה

קיימנו 28 
הרצאות 
וחוגי בית

יזמנו והופענו ב-64 
פרסומים בתקשורת

39,078 גולשים ביקרו 
באתר של א.ס.ף בעברית 

ובאנגלית

16,930 איש עקבו 
אחרי עמוד הפייסבוק שלנו 
בעברית ובאנגלית

סייענו ל-105 
משפחות בסיכון

ליווינו 167 
בקשות לאו"ם 
לישוב מחדש

קיימנו
10
קבוצות 
תמיכה

חסרי בית

 עזרנו ל-382
אנשים עם 

 מוגבלויות
 ומחלות
כרוניות

תמכנו ב-936
מבקשי מקלט פגיעים

סייענו ל-73

ניצולי עינויים

294
טיפלנו ב-

פתחנו את 
הדלת של 
קבלת הקהל 
88 פעם

עמותת א.ס.ף מודה לגופים ולתורמים הבאים על תמיכתם:

The Rayne Trust The Canadian Embassy
in Israel

Delegation of the European 
Union to the State of Israel Caritas Germany Desert Rose

The Sam & Bella Sebba 
Charitable Trust

United Nations Human Rights 
Office of the High 

Commissioner (OHCHR- 
UNVFVT)

United Nations High 
Commissioner for Refugees 

in Israel (UNHCR)

הקרן החדשה לישראל
New Israel Fund

Jewish Humanitarian Fund

Richard Schoenstadt 
Memorial Foundation

עיריית תל אביב
Tel Aviv-Jaffa Municipality

Healing Across the Divides 
(HATD)

Stiftung Auxilium חותמים מחדש

משפחת ארקין Mazon - A Jewish Response 
to Hunger

ועוד תורמים פרטיים רבים

תרומות
עמותת א.ס.ף )ע"ר 580474955( היא מוסד ללא מטרות רווח, שאינו נסמך על 
תמיכה ממשלתית. פעילות העמותה מתאפשרת בזכות תמיכתם הנדיבה של 

ארגונים ותורמים פרטיים. אנו זקוקים לעזרתכם ולתמיכתכם לצורך המשך 
פעילות העמותה למען פליטים בישראל. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק 

בפעילות חשובה זו באמצעות תרומה קבועה או חד פעמית באמצעים הבאים:
לתרומה מאובטחת בכרטיס אשראי לחצו כאן

לתרומה מאובטחת בכרטיס אשראי מחשבון זר לחצו כאן
 תרומות לא.ס.ף דרך האתר של ישראל תורמת ניתנות לזיכוי במס בארה״ב 

)501c3(, בישראל )סעיף 46(, ובאנגליה.
 בהעברה בנקאית בנק דיסקונט חשבון מספר 70818985, סניף 014

SWIFT: BIC  IDBLILITXXX  IBAN: IL410110140000070818985
המחאות לעמותת א.ס.ף ניתן לשלוח לעמותת א.ס.ף, רחוב גולומב 52, תל 

אביב, מיקוד 6617141
 

תרומה לא.ס.ף מוכרת לצורך פטור ממס בישראל על פי סעיף 46א

הצוות והוועד המנהל של א.ס.ף
צוות העמותה

עו"ד מיכל פינצ'וק, מנכ"לית
אורית מרום, מנהלת תחום פעילות ציבורית

עדי דרורי אברהם, רכזת פעילות ציבורית
עלוה קולן, מקדמת מדיניות וקשרי ממשל, פורום 

הארגונים למען פליטים ומבקשי מקלט בישראל
ענבל בן יהודה, רכזת ניו-מדיה

לירון שליש, דוברת
טלי אלמי, רכזת התנדבות וקשרי קהילה

מישל מנספייזר, מנהלת תחום פיתוח משאבים
יעל קרן, מנהלת כספים

מאיה גונן, בת שירות לאומי, מנהלת משרד ורכזת 
פניות )עד 9/18(

 ליה ברגמן, בת שירות לאומי, מנהלת משרד 
ורכזת פניות

שחר דומב, בן שירות לאומי, מנהל משרד ורכז פניות
עו"ס טלי אהרנטל, מנהלת התחום הפסיכו-סוציאלי

עו"ס תמי מרוז, מ"מ מנהלת התחום הפסיכו-סוציאלי
נעה הרמן, רכזת מרכז סנגור ותמיכה )עד 12/18(

יעל פדרמן, רכזת מרכז סנגור ותמיכה
 עו״ס מיכל שכטר, רכזת תוכנית ליווי לקורבנות 

עינויים וסחר ומנהלת קבלת הקהל
 עו״ס עירית אורן, רכזת תוכנית אנשים עם מוגבלויות 

HIV ונשאי
עו״ס לאה סופר חביף, רכזת תחום נשים )עד 3/18( 

עו״ס מרים מאייר, רכזת תחום נשים
גדעון בן אריה, רכז תחום נוער וצעירים

סולומון גבריוהאנס גברמריים, מתורגמן ומגשר קהילתי
עדן טספמריים, מתורגמנית ומגשרת קהילתית

סלאם וולדו, מתורגמנית ומגשרת קהילתית
אלי אמון, אב בית

90 מתנדבות ומתנדבים מסורים

ועד העמותה
רועי מצר )יו"ר(

ד"ר עידית בליט-כהן
 עו"ד לאה מילר פורשטט

עו"ד אסנת ליפשיץ-כהן
אמנון וידן
טלי קמינר

מרב בת-גיל
אסף רג'ואן
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https://secured.israeltoremet.org//donate/makedonation?MakeDonation=1&AmutaGovId=580474955
https://secured.israelgives.org/donate/makedonation?MakeDonation=1&AmutaGovId=580474955

