
תכירו אותי: סאבא טאדסה, מאריתראה, גרה בתל אביב. תכירו בעובדות: פליטים הם לא 
אויבים. הם בני אדם שנמלטו על נפשם מרדיפה. תכירו במציאות: כ- 35,000 אריתראים 
חיים בינינו ללא מעמד וזכויות בסיסיים, ביניהם 4,500 נשים לערך. אלפים מביניהם נפלו 
קורבן לניצול בסיני, טרם כניסתם לישראל. רק שירותים רפואיים חלקיים נגישים עבורם 
במרפאות משרד הבריאות, "טרם" ו"גשר".  תכירו בי: "אני חיה ללא מעמד פליט, אני מנסה 
לשרוד בכוחות עצמי ונאבקת על קיומי..אני מבקשת ממדינת ישראל שתכיר בי כפליטה. 
אני לא מסתננת, נמלטתי מדיקטטורה ואני מבקשת לקבל הגנה במדינה דמוקרטית"..                 



תכירו אותי: איסמעיל באראקה, מסודאן, דרפור, גר בחיפה. תכירו בעובדות: פליטים 
הם לא אויבים. הם בני אדם שנמלטו על נפשם מארצות מוכות מלחמה בהן חייהם  היו 
בסכנה ממשית בשל מוצאם או דתם. תכירו במציאות: לישראל הגיעו קרוב ל- 60 קטינים 
לא מלווים שמוצאם מחבל דרפור; חלקם היו עדים לרצח בני משפחה וחברים ולחלקם 
משפחות שנותרו במחנות הפליטים על גבול סודאן.  תכירו בי: "אני מודה על כל מה 
שקיבלתי עד כה ומבקש ממדינת ישראל שתכיר בי כפליט, קורבן של רצח העם שנמלט 

כקטין ממדינתו, ותיתן לי הגנה עד שיהיה שלום במדינתי".. 



תכירו אותי: מוטאסם עלי, מסודאן, דרפור, מוחזק במתקן "חולות" תכירו בעובדות: 
ניצולי רצח העם מדרפור הם פליטים וככאלה מקבלים הגנה במרבית מדינות העולם. 
תכירו במציאות: 57,בעוד ש- 500 מתוך 3,500 סודאנים מדרפור החיים בישראל קיבלו 
מעמד ארעי בשל רצח העם המתרחש במדינתם, מעמד המקנה להם זכויות מעטות, חיים 
מרבית בני הקבוצה בישראל ללא גישה לזכויות על פי אמנת הפליטים משנת 1951  תכירו 
בי: "חזרתי לסודאן היא סכנה לא רק לחיי אלא גם לחיי משפחתי. אני בורח מרצח עם 
ומרדיפה בגלל הגזע שלי והדיעה הפוליטית שלי ורק הישראלים והיהודים יכולים להבין 

את זה כי הם היחידים שהיו במצב כזה.."



תכירו אותי: פילמון יוסף הבטה, מאריתריאה, מתקן חולות. תכירו בעובדות: פליטים הם 
לא אויבים. הם בני אדם שנמלטו על נפשם מארצות מוכות מלחמה. תכירו במציאות: 
57,000 פליטים חיים בינינו בלי זכויות אדם בסיסיות. אלפים מהם כלואים במתקן הכליאה 
'חולות' בדרום הארץ.  תכירו בי: כניצול של זוועות המלחמה בארצי, אני מבקש ממדינת 

ישראל שתכיר בי כפליט ותעניק לי את הזכויות המתלוות לכך. 



תכירו אותי: יוסוף דאוד, מסודאן, דרפור, מוחזק במתקן "חולות". תכירו בעובדות: פליטים 
הם לא מהגרי עבודה אך הם גם צריכים לעבוד כדי לכלכל את עצמם ולחיות בכבוד. 
תכירו במציאות: כ – 3,500 סודאנים שמוצאם מחבל דרפור חיים בישראל; רובם ניצולי 
הג'נוסייד שמתחולל במדינה מאז 2003; למעלה מ- 1,500 מהם מוחזקים במתקן "חולות" 
בדרום הארץ.ולחיות בכבוד.  תכירו בי: "אני ניצול ג'נוסייד, אני לא מסתנן, לא באתי לכאן 
בגלל עבודה...אף אחד לא רוצה להיות פליט אבל הנסיבות אילצו אותנו לבוא ואנשים 

צריכים להבין אותנו..כאשר תסתיים הבעיה במדינתנו נשוב, יש לנו אדמה ומדינה.."



תכירו אותי: קבדום מנגיסטו, מאריתראה, גר בתל אביב. תכירו בעובדות: אנחנו לא 
מסתננים. לפליטים אין ברירה אלא להימלט למדינות אחרות, לעיתים גם תוך כדי חציית 
גבולות בינלאומיים באופן בלתי חוקי וזאת כדי למצוא ביטחון והגנה לחייהם. תכירו 
במציאות: כ- 35,000 מהגרים מאריתראה – חלקם מבקשי מקלט וחלקם זקוקים להגנה 
בינלאומית – חיים בינינו ללא מעמד וזכויות בסיסיים. מאות מהם מוחזקים במתקן השהייה 
"חולות". תכירו בי: "אני מבקש הגנה עד שישתנה המצב במדינתי. אני חי ללא מעמד..
לא באנו לכאן לחפש עבודה, לחפש חיים נוחים או לקבל אזרחות ישראלית, באנו בשל 
הרשע שפגע בנו וכדי להציל את חיינו. אנחנו כאן לזמן מה ואחרי שנקבל את חירותנו 

וחיים טובים יותר במדינתנו נהייה שגרירים של ישראל.."


