
 

 

 הדמע ריינ

 הניארקואמ םיטילפה תטילקב הלשממה תוינידמ אשונב הדמע ריינ

 ןוידה תארקל הביבסה תנגהו םינפה תדעוול םדא תויוכזו ןויוושל – תלוז ןוכמ ידי לע שגמ הז ריינ

 .הניארקואמ םיטילפה תייגוסב הלשממה תוינידמ אשונב ,11:00 העשב )23.3.22( םויה םייקתיש

 

 םירז םיניתנל לארשיל הסינכה תוינידמ" לש ןכדועמ הוותמ םינפה תרש המסרפ 13.3.2022-ה םויב

 דרשמ לש שארמ רושיא תלבק :םינדא השולש לע תתשומ הז הוותמ ."המחלמה רואל הניארקואמ

 הסכמו ;ץראב החפשמ יבורק םהלש ימ דצמ תוברעל תובייחתה ;לארשיל הסיט לע היילע םרטב ץוחה

 וב ןיוצמ וניא ךא ,הוותמה ךותל עלבומ 1.תובש יאכז םניאו לארשיב החפשמ ילעב םניאש 5,000 לש

 ,םירחא תומוקממ תובש יאכז םיטלקנש הזל המוד ןפואב וטלקיי הניארקואמ תובש יאכז יכ ,תושרופמ

  .םילועכ הטילק תובטהלו תוחרזאל וכזיו

  .ונממ םילועה םיירקיעה םיישקה לע דומעל שקבנ הז הדמע ריינבו ,ירסומ וניא ףאו יקוח וניא הז הוותמ

 

  הסכמ תועצמאב הלבגהל תנתינ הניא רשא ,הניארקואמ טלקמ ישקבמ טולקל הבוח לארשיל .1

 הנמאב הדוסי וז הבוח .הניארקואמ המחלמ יטילפ טולקל תירסומו תיטפשמ הבוח שי לארשיל

 החוסינב ופתתשה םיידוהי םינוגראו לארשי רשא ,)םיטילפה תנמא :ןלהל( 2םיטילפ לש םדמעמ רבדב

 תמחלמ לש תידוהיה תוטילפה תמוארט רחאל הנמאה לש המויקב לארשי לש דחוימה סרטניאה רואל

 תונידמל סנכיהל ענמנ םקלחמ ךא ,האושהמ וטלמנ םידוהי םיטילפ הבש תואיצמה .היינשה םלועה

 הבוח לש התלטה תוציחנ תא הריהבה 4,םיכרדב ופסנ וא 3,םהיתובקע לע רוזחל וצלאנ םהו תוחוטב

  .חוטב טלקמ המחלמ יטילפל קינעהל תיטפשמ

 .טילפכ רדגומש ימ יפלכ טלקמה תנידמ לש תובוחה ןהמ המאתהבו ,טילפ והימ הרידגמ םיטילפה תנמא

 ץראל ץוחמ אצמנ" אוה יכ תוארהל טרפ לכמ תשרודו ,תינטרפ ןושלב תחסונמ הנמאב טילפה תרדגה

 םיוסמ יתרבח ץוביקל תוכייתשה ,תוחרזא ,תד ,עזג ימעטמ ףדרנ תויהל ססובמ דחפ ]...[ ללגב ותוחרזא

 דחפה ללגב ךכב הצור וניא וא ץרא התוא לש התנגהל קקזיהל לוכי ונניאו תמיוסמ תינידמ הפקשהל וא

 ,עובקה וירוגמ םוקמ ןכל םדוק היה הבש ץראל ץוחמ םירומאה תוערואמה בקע אצמנ ]...[ וא" ;״רומאה

 יכ קפס ןיא ."רומאה דחפה ללגב ךכב הצור וניא וא ץרא התואל רוזחל לוכי וניאו ,תוחרזא רסח אוהו

 
 חנומה .13.3.2022 ,הניארקואמ םיחרזא תסינכל םינפה תרש העבקש ןכדועמה הוותמה ,הריגההו ןיסולכואה תושר 1

  .ונחלוש לע ךמסהל ןתינש ימ לכ ללוככ ,בחר ןפואב שרופ ,הארנה לככ ,החפשמ
 .65 :הנמא בתכ רפסמ ,5 דומע ,3 ךרכ ,הנמא יבתכ 2
3 Voyage of the St. Louis 
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 םג ןוכנ רבדה 5.תופסונ תוביסמ ףא ילואו ,םתוחרזא םושמ הפידר ווח םיניארקואה טלקמה ישקבמ

 דמלמ הניארקואב התוטשפתהו המיחלה בצק .הפידר םמצעב ווח םרטב הניארקואמ וחרבש ימ  יפלכ

 םיטילפ יכ ןבומ ולא תוביסנבו ,שיא לש ונוחטיבל הבורע הניא הניארקוא ךותב תימינפ הסונמ יכ ךכ לע

 .הנכסל הסונמ ומידקי אלא םתלד ףס לא המיחלה תעגהל דע וניתמי אל

 םירבחהמ דחא לכב תוארל שי יכ תודמלמה תוביסנב ורקענ תומלש תוצובק םיבר םירקמב ,תאז םע

 תיחרזא הייסולכוא הבש תללוכ המחלמ לש תוביסנ – הז הרקמב םג ךכ 6.טילפ ינטרפ ןפואב הצובקב

 יתנוזת ןוחטיב רסוח תוברל ,לכ רסוחב תרתונו ,יזיפה הנוחטיבל הנכסל הפושח ,הנחבא אלל תפקתנ

 דבלב תוישעמ תוביסמש ןכתייו ,רתויב ףוחד הלאכ םיבצמב עויס קינעהל ךרוצה ,תובורק םיתעל .השק

 יאצוי ללכב ריכהל רתוי ישעמ ןכלו ,דרפנב םדא לכ לש ודמעמ יבגל תישיא הערכה עצבל היהי ןתינ אל

 טלקמה ישקבמב הרכהל םייטרקוריבה םיכילהה תא לקהל שי .טילפ דמעמל םיאכזכ הניארקוא

 תווחלו – ווחש הפידרה תא טרפל וכרטצי ןהבש תויטמוארט תורודצורפ םהמ ךוסחלו הניארקואמ

  .טילפ דמעמ תקנעהל יאנתכ םאצומ ץרא יוהיז יכילהתב קפתסהלו – תינשב התוא

 הילא הנושארה הנידמב טלקמ שקבל םיטילפ בייחמה ימואלניבה טפשמה לש ללכ לכ ןיא יכ ,רכזוי

 שקבל םילוכי ויה ול טלקמ ישקבמ יפלכ תוירחאמ לארשי תא רטופה ללכ לכ ןיא ,ךכל םאתהבו ,ועיגה

  .ורבע הכרד תרחא הנידמב טלקמ

 

 ,הניארקואמ לארשי לא עיגהל םישקבמה ינפב םייטרקוריב םימסח תריצימ ענמיהל לארשי לע .2

 לארשיל העגהה םרטב שארמ רושיא תלבק לש יאנת תבצהמ ענמיהל שי הז ללכבו

 הסיט לע היילע םרטב ,הצרא העגהל שארמ רושיא תלבק שרוד הלשממה לש יחכונה הוותמה רומאכ

 דגונמ ,ךכמ רומחו ,הניארקואל לארשי ןיב םייקש תוזיוומ רוטפ רדסהל דגונמ הז בצמ .לארשיל

 השק קחד לש בצמב םיאצמנ םהייח לע םיטלמנה םיטילפ .םיטילפה תנמא יפל לארשי לש התוביוחמל

 בצמ .םתסונמ תרדסאל יאנתכ םייטרקוריב םירושיא תרדסהל םייפסכו םיישפנ ,םייזיפ םיבאשמ אללו

 תא ןכסל הלולע רושיא תלבק-יאו ,ןוכיסב הניארקואמ םיטלמנה תא םש רושיא לבקל הנתמה לש

 וריכה ,לארשי ןללכב ,םיטילפה תנמא לע תומותחה תונידמה .שונא ןפואב םפוג תומלשו םתוריח ,םהייח

 ןכלו ,תורשאו העיסנ יכמסמל הנתמה תובורק םיתיעל תרשפאתמ אל םתסונמב םיטילפלש ךכב

 ,תקדצומ תדעותמ יתלבה םתעגה רשא םיטילפ לש םידעותמ יתלב תוהשו הסינכ לילפהל אל ובייחתה

 סוטל תורשפאה תא תונתהל ןיא ,ךכיפל 7.דבלב תויחרכה תולבגמ םתוהשו םתסינכ לע ליטהלו

 
 חנומב שומיש השוע םיטילפה תנמא .םייפילחכ ")םי(טילפ"ו "טלקמ )י(שקבמ" םיחנומב שומיש השוע ךמסמה  5
 ליטהל השק ןהב ,ןיינעה תוביסנב .ה.טילפ אי.אוה יכ הנעטה.ויפבש ימל סחייתמ טלקמ שקבמ חנומהש דועב ,"טילפ"
 ישקבמ יכ םירובס ונא ,םתוריחלו םהייחל תישחומ הנכסב םיאצמנ הניארקואמ תוטלמנו םיטלמנש ימ יכ קפס
  .יסיסב ןפואב םתוהז אודיו דבלמ תובחרנ תוקידבב ךרוצ אלל םיטילפ םה הניארקואמ טלקמה
 תנשמ לוקוטורפהו 1951 תנשמ הנמאה יפל טילפ לש דמעמ תעיבקל םינוירטירקו םיכילהל םיחנמ םיווקו ךירדמ 6

 .44 ףיעס ,14 ׳מע ,2011 רבמצד ,הבנ׳ז ,תשדוחמ האצוה ,םיטילפ לש םדמעמ רבדב 1967
 .31 ףיעס ,םיטילפה תנמא 7
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 םהידיב ןיאש ימל םג לארשיל סוטל רשפאמש רדסה רוציל שיו ,םידקמ רושיא תלבקב לארשיל

 רושיא תושקב תטילקב תולקת ועריא םירקמה ןמ קלחב יכ חווד ,רתיה ןיב .ףקותב העיסנ יכמסמ

 תוילאנב ,ולאכ תולקת .הלשממה ידרשמ יבשחמב תושקבה לש הטילק יא לשב ,הצרא עיגהל

 החכוה ךא ןהו ,םדא ייח לש ריחמב תולעלו ןוסא תורה תויועמשמ תולעב תויהל תולוכי ,הרואכל

  8.םהייח לע םיטלמנב רבודמש לככ םייואר םניא םירתוימ םייטרקוריב םימסחו םיסמועש הדבועל

 

 םעז רובעי דע הניארקואל םיטילפ ריזחהלמ ענמיהל שי .3

 לעמ הניארקואל לארשימ ואצי 24.2.2022 םויב המחלמה ץורפ זאמ יכ הלוע ןיסולכואה תושר ינותנמ

 ירסח לע וא ,םשל ורזחוהו הניארקוא יבשות ויהש ימ לע םינותנ ונידיב ןיא 9.הניארקוא יחרזא 1000-ל

 םנוצרמ תאז ושע הניארקואל ואציש םתואמ המכ םיריהבמ םניא םינותנה .םשל ורזחוהש תוחרזא

 יכ רכזוי .ישפוחה םנוצרמ תאז ושע אל םירזוחה יכ ריבסש ךכ לע דיעמ תוביסנה לולכמ ךא ,ישפוחה

 םתוריחו םהייח ובש םוקמ לא םישנא ריזחהלמ ענמיהל לארשי תנידמ תא תבייחמ םיטילפה תנמא

non--ה ןורקע ,הנמאה לש דוסיה ןורקעל םאתהב10 ,םיבשותו תוחרזא ירסח םג םללכבו ,הנכסב ויהי

refoulement. תיב ידי לע רדגוהו ,ימואלניבה טפשמב יגהנמ ןורקעכ םג לארשי תא בייחמ הז ןורקע 

 ,יללכ ןורקיעו ,ותוריח םדאה דובכ :דוסי קוחב תנגועמה םדאה ייח תשודקמ עבונכ ןוילעה טפשמה

 11.לארשימ םדא שוריג הניינעש תינוטלש תוכמס לכ לע לארשיב לח אוה ."םיטילפ"ל ךא לבגומ וניאש

 יביטקא שוריגמ ןה ענמיהל שי ,תאז ללכב .ןיפיקעב אלו ןירשימב אל הניארקואל םישנא ריזחהל ןיא

 טלקמ ישקבמ לע ץחל תלעפה תועצמאב ,ףיקע שוריגמ ןהו ,הניארקואל םישנא לש חוכב

 השיגו הניל םוקמ ןוגכ( םייסיסב םיתוריש ןתמ יא ,תבחס ןוגכ םייטרקוריב םיעצמאב םיניארקוא

 ודעונ ולאש לככ ,דועו תוזרפומ םירושיא תושירד ,תוברע תושירד ,)יאופר לופיטלו ןוזמל הרידס

  .לארשיב םהלש טלקמה תשקב תא שוטנל םתוא דדועלו םתוא שאייל

 

 בצמ ,ליג ,רדגמ תולאשל בל תמיש ךות ,תושיגרב םיניארקואה טלקמה ישקבמב גוהנל שי .4

 תולבגומו יתואירב

 .הנידמהמ תאצל םירבג לש םיישעמ םיישק חכונ רתיה ןיב ,םידליו םישנ םה טלקמה ישקבמ תיברמ

 ןיב .תויניארקואה טלקמה תושקבמב לופיטה ןמזב תילמיסקמ תירדגמ תושיגרב גוהנל לארשי לע

 הז ללכבו( ןכרדב לוצינ וא תופיקת ורבע אל םידליהו םישנה יכ ררבל ,ןהלש תונגומ אדוול שי ,רתיה

 
  .13.3.22 ,ץראה ,םשוימ וניא שדחה םיטילפה תטילק הוותמו ,ץוחה דרשמ רתאל ולע אל םיכמסמה ,גלפ רב 8
 .םיניארקוא 1254 לע רבודמ ,22.3.2022 ךיראתל ןוכנ ,הריגההו ןיסולכואה תושר ינותנ ינפל 9
 הניארקואש ימ לע הנגהה תא ליחה סרמ שדוח תישארב המשייל הטלחה הלבקתהש הביטקרידב יפוריאה דוחיאה 10
legally persons stateless or (TCNs) nationals country-“Third  :תוחרזא ירסח לעו ,םבשומ םוקמ התייה

 durable and safe in origin of region or country their to return to unable are who Ukraine in residing
country” that in prevailing situation the of because conditions   

 .)1995( 'חאו םינפה רש דגנ 'חאו יאט לא 4702/94 ץ"גב 11
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 םייקל ןהל רשפאל ,ןכו הנידמב שרדנכ לופיט קינעהלו )דועו ,החפשמב תומילא ,ינימ לוצינו תופיקת

 םע טלקמ תושקבמ םישנ לש עגמה יכ ףידעהל שי ירשפא רבדהש לככ .דועו ,תורחא םישנ םע עגמ

  .םישנ םע היהי תויושרה

 רואל תאז ללכבו 12,דליה תויוכזל הנמאל לארשי תוביוחמל םאתהב םילפוטמ ויהיש ךירצ םידלי

 תויהל הכירצ – לארשיב םתראשה וא – םשוריג תלאש .ליבומ החנמ ןורקעכ דליה תבוט ןורקע

 ,ליג תומאות תוינפוגו תויכוניח תויוליעפל השיג לבקל םיכירצ םידלי ,ףסונב .הז ןורקיע יפל תיחנומ

 םיבוכיעב לופיט ,םידלי ינוסיח ללוכ( םלוה יתעינמו יתוחתפתה יאופר לופיט ,םאתומ ןוזמ

 לע םילפוטמ ויהיש ךירצ םיוולמ אל םיניטק .ךרוצל םאתהב תישפנ הכימתו .)׳וכו םייתוחתפתה

 )ןיינעל םאתהב ,ץומיא וא הנמוא( םיאתמ ןרומשמ תחגשא תחת םישל שיו החוורה תויושר ידי

 םיניטקל קפסל ידכ תויתיב ץוח תורגסממ ןתינה לככ ענמיהל שי ,םיכר םידליב רבודמש לככו

 הבוח שי םייטפשמ םיכילהב .םירגובמל החוטב תורשקתה תלוכי אדוולו םיילמיטפוא היחמ ייאנת

  .יטפשמ גוצייו ןידל סופורטופא םיוולמ אל םיניטקל תונמל

 חיטבהל ידכ ,הליהקה תרגסמב ןתינש לככ ,םאתומ לופיט לבקל םיכירצ תויולבגומ םע םישנא

  .םייחה ימוחת לכל םהלש תילאמיסקמ תושיגנ

 

 רצעמ יאנתב טלקמ ישקבמ קיזחהלמ ענמיהל שי .5

 ,םיטילפה תנמאב עובקה םיטילפ לש םידעותמ אלה םתוהשו םתסינכ תא לילפהל רוסיאהמ תרזגנכ

 ןוירוג ןב הפועתה למנב םולהי ןקתמב טלקמה ישקבמ לש םתקזחה .רצעמ יאנתב םיטילפ קיזחהל ןיא

 יפ לע ףא ,תאז .רצעמ יאנתב םתקזחהל הלוקש העונתה שפוח לע תושק תולבגמ תחת תונולמב וא

 תונהיל םיכירצ טלקמה ישקבמ .תפותהמ םמצע טלמלו םהייח לע סונל היה וסינש לכו ולווע אלש

 ןוויכמ .רצעמב םקיזחהל ןיאו תויושרה ינפב תויתיע תובצייתה תושירדל ףופכב ,העונת שפוחמ

 תילכת לכ תרשמ וניא הזכ רצעמ הניארקואל טלקמ ישקבמ תעכ קיחרהל תורשפא ןיא אליממש

 תא הרימחמ קר םירז ידסחב םייולתו םירחאמ םידדובמ םהש ךות ,רצעמ יאנתב םתקזחה .תיקוח

 לופיטה תא םדקל טלקמה ישקבמ לש םתלוכי תא הליבגמ םג ולא םיאנתב םתקזחה .ישפנה םבצמ

 תרוקיבל ןידה תיב הז ללכבו ,תויושרה לומ להנתהלו ,יטפשמ גוצייב דייטצהל ,םהלש טלקמה תשקבב

 Refugee Status Determination( יד.סא.ראה תדיחיו םיטילפל ם"ואה תוביצנ ,טפשמה יתב ,תרומשמ

 ישקבמ לש םתושיגנ תא הליבגמ רצעמ יאנתב םתקזחה .)טלקמ תושקב רוריבב תקסועה הדיחיה –

  .דועו ,ירטנמלרפ חוקיפל ,תד יתורישל ,ךוניח יתורישל ,יאופר לופיטל טלקמה
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  הניארקואמ םיטילפה תטילקב הלשממה תוינידמ אשונב הדמע ריינ
 

 

 לארשיב םתוהש ךלהמב ישונא דובכב םויק טלקמה ישקבמל רשפאל שי .6

 םימייקתמ םה יכ אדוול שי ,לארשיב תוהשל הניארקואמ טלקמה ישקבמל תורשפא ןתמ דצל

 לכ ,תאז .ןוכיס יבצמ וא תדעותמ אל הדובע ,לוצינ יאנת ,ינועל םיקחדנ אלו ישונא דובכב לארשיב

  .לארשי תנידמ לש התנגה תחת תוסחל םישרדנ םה דוע

 םיטילפל הדובע תרשא קינעהל הנמאב תורבחה תונידמה לש תוביוחמ הרידגמ םיטילפה תנמא

 םיטילפה תנמא ,ןכ ומכ .םירחא םירזל קנעומש הזל המוד ןפואב 13,רכשב הדובע םהל רשפאלו

 חוטיב 16,ירוביצ ךוניח 15,רוידל תושיגנ 14,םיחרזאל המודב החוור תואבצקל תוכז םיטילפל הקינעמ

  18.העיסנ יכמסמ תוברל ,יוהיז יכמסמו 17,ימואל

 חוטיב הניארקואמ םיטילפל קינעהל תובישח שי ,הנודנה הייסולכואה לש הברה תועיגפה חכונ

 חוטיבה לע .יתכלממה תואירבה חוטיבב םיחטובמה םיחרזאל קנעומש הזל המודב ,ףיקמ תואירב

 לע אלא ליג סיסב לע טלקמ ישקבמ ןיב םילדבה אלל ןכו ,םוריח ינייפאמ לעב קר אלו ףיקמ תויהל

 19.יאופר ךרוצ סיסב

 ,הדרפה יססובמ תונורתפמ ענמיהל שי הניארקואמ םיטילפל הדובעו ךוניח ,רויד תונורתפ ןונכתב

 רוציל ןיא ,ךכ .ישונא דובכב םויק םע דחא הנקב םילוע םניאש תונורתפמו םיטילפה תא ודדוביש

 20;םיינויווש אלו םיליפשמ םתרדגה םצעמ םה ולאכ תונורתפש הדבועה לשב ,תודרפנ ךוניח תורגסמ

 ,םילהוא תונחמב םנוכישמ ענמיהל שי ,ירק( הנבמ לע םיססובמ םניאש םירוגמב םיטילפה תא ןכשל ןיא

 ןונגסב םינבמב ,ירק( החפשמ ייח לש ןיקת לוהינו תויטרפ םירשפאמ םניאש םירוגמב וא ,)לשמל

 ורשפאיש רוידו ךוניח תונורתפ ףידעהל שי .)םיבר םיטילפ תחא הציחמב וררוגתי םהבש "רגנאה"

 ינפ לע ,ישונא דובכב םמצע תא סנרפל חילצהל ידכ הדובעה קושב בלתשהל הניארקואמ םיטילפל

  .הירפירפה ילוש לא םתוא וקחדיש תונורתפ

 

 לארשיב החפשמ יבורק םהל שיש הניארקואמ טלקמ ישקבמל הפדעהה תא לטבל לארשי לע .7

 ררוגתהלו םנחלוש לע ךומסל ולכויש ימ םהל רשא םיניארקוא טלקמ ישקבמ תסינכ רשפאל המגמה

 רומאכ ,תוביוחמ לארשיל .םיטילפה תנמא יפל לארשי תנידמ לש התוביוחמ לש הטרפה הווהמ םמיע
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 טלקמה ישקבמ לש םתלוכיב תאז תונתהל ןיאו טלקמה ישקבמ לש םייסיסבה םהיכרצ תא קפסל

 וא םידלי תולעב תוחפשמ ןכש ,הלפמ השירד איה וזכ השירד .םייאמצע תונורתפ םמצעל אוצמל

 תלעב הנייהת םישישק שי ןהבש תוחפשמ וא תולבגומ םע םישנא שי ןהבש תוחפשמ ,םידלי תובורמ

 ררועמ ןפואב הסייגתה לארשיב תיחרזאה הרבחה .םנחלוש לע ךומסל ולכויש ימ אוצמל ךומנ יוכיס

 יפלכ היתובוחמ קרפתהל הנידמל תושר קינעמ רבדה ןיא לבא ,הניארקואמ םיטילפל עויסל תואתשה

 .םיטילפה יפלכ תינושאר הבוח איה הנידמה לש התבוח .םיטילפה
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