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 הכנסה יזומה של אפריקאים לישראל, דרך גדר הגבול עם מצרים, ע"י גורמי צה"להנדון:  

 
מדיניות הגירה ישראלית )ע"ר(,  – איתן-)ע"ר( ו Israel law center –בשם מרשותינו, שורת הדין 

 הרינו פונים אליך בעניין שבנדון, כדלקמן:
 
, פורסמה באתר האינטרנט של עיתון "הארץ" ידיעה לפיה כוחות צה"ל 01.2.2102ביום ו',  .0

בגבול מצרים, באזור מוצב כרמית, הכניסו לתחומי מדינת ישראל קבוצת אפריקאים 
ברה השני )המערבי( של גדר הגבול החדשה בגבול )מספרם אינו נקוב בידיעה( ששהו מע

 מצרים.-ישראל

 

לפי הדיווח ב"הארץ", פנו גב' ענת בן דור מ"התוכנית לזכויות פליטים" באוניברסיטת תל  .2
אביב ומר אסף ויצן מ"מוקד סיוע לעובדים זרים" אל היועץ המשפטי של פיקוד הדרום, 

את כניסתם של האפריקאים לתחומי  רס"ן שגיב ליכטמן, בטלפון ובכתב, בבקשה להתיר
מדינת ישראל דרך המכשול הקרקעי )גדר הגבול החדשה( בגבול מצרים. בעקבות פניות 
אלה, כך דווח, "החליטו בצה"ל לפרוס חסות על האנשים ולהעבירם לכליאה במתקן 

 סהרונים"; קרי, להכניס את האפריקאים ארצה דרך המכשול הקרקעי.
 

 .0מסומן מאתר "הארץ" מצורף לפנייתנו זו,  העתק מודפס של הדיווח

 

כידוע לך המכשול הקרקעי בגבול מצרים מוקם לפי החלטות ממשלת ישראל, ואחת  .3
ממטרותיו העיקריות )המוצהרות והפרקטיות( היא לשים קץ לפלישה האפריקאית 
ההמונית לתחומי מדינת ישראל. במובן זה, הקמת המכשול הקרקעי ואכיפת איסור המעבר 

עליה הצהיר בין היתר  –רך המכשול, הן חלק בלתי נפרד ממימוש מדיניות ממשלת ישראל ד
לבלום את שטף הפלישה הבלתי חוקית  –ראש הממשלה עצמו במספר רב של הזדמנויות 

 מאפריקה לישראל ולהרחיק מישראל את הפולשים שכבר נכנסו ארצה.

 

המכשול הקרקעי היא מעשה  בנסיבות אלה ברור כי הכנסת האפריקאים ע"י צה"ל דרך .4
המנוגד במובהק ובאופן חד משמעי למדיניות ממשלת ישראל בסוגיית הפלישה 

 האפריקאית ההמונית לארץ.

 

יתר על כן, הכנסת האפריקאים ע"י צה"ל לתחומי המדינה, דרך המכשול הקרקעי, יוצרת  .5
באופן יזום  תקדים מסוכן מאין כמותו; שהרי לאור נכונותו התקדימית של צה"ל להכניס

קבוצת אפריקאים דרך המכשול הקרקעי ארצה, ברי כי קבוצות נוספות של אפריקאים 
יגיעו סמוך למכשול הקרקעי וישהו במקום עד שמאן דהוא בצה"ל )יהא זה רס"ן שגיב 
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גוני הסיוע" ויכניס אף את ליכטמן הנ"ל, או כל גורם צה"לי אחר( ייכנע שוב לדרישות "אר
 הקבוצות הנוספות לישראל.

 

התקדים המסוכן שנוצר ביום ו' האחרון )ככל שהפרסום ב"הארץ" נכון(, לא זו בלבד שהוא  .6
הופך את החלטות הממשלה ומדיניותה חוכא ואטלולא ועומד בסתירה לכפיפותו של צה"ל 

שורשו של עניין, שהרי בהקמת לממשלה; תקדים זה נגוע גם בחוסר סבירות קיצוני היורד ל
המכשול הקרקעי מושקע הון עתק בתקופה של משבר כלכלי קשה, על מנת לחסום את 
המשך הפלישה האפריקאית לישראל ולא על מנת שהפלישה תימשך דרך המכשול 

 ובאישורם של גורמי צה"ל )!(.

 

  –לאור האמור לעיל, נבקשך להשיבנו  .7

 

 –ייתנו זו, נכון? אם הדיווח נכון רק בחלקו האם הדיווח ב"הארץ", המצורף לפנ .א
 מה מהאמור בו נכון?

 
  –בהנחה שהדיווח נכון, ולו גם בחלקו          

 

 כמה אנשים מנתה קבוצת האפריקאים שהוכנסה ארצה ביום ו' האחרון? .ב

 

האם ההחלטה על הכנסת קבוצת האפריקאים לישראל דרך המכשול הקרקעי  .ג
 ן?התקבלה ע"י רס"ן שגיב ליכטמ

 

מיהם הגורמים בצה"ל שהיו מעורבים בקבלת ההחלטה על הכנסת קבוצת  .ד
האפריקאים לישראל ביום ו' האחרון, דרך המכשול הקרקעי, ו/או באישורה של 

 החלטה זו?

 

 אלו צעדים בדעתך לנקוט נגד המעורב/ים בקבלת ההחלטה הנ"ל ו/או באישורה? .ה

 

מקרה נשוא פנייתנו זו, לא אלו צעדים בדעתך לנקוט על מנת שמקרים הדומים ל .ו
 יישנו?

  

נודה על קבלת תגובתך, ובפרט על קבלת תשובותיו לשאלות הנ"ל, בהקדם, על מנת  .2
 שמרשינו יוכלו לשקול המשך צעדיהם בעניין.

 
 
 
 
 

                 
____________________  ___________________ 

  כוכבי, עו"ד רועי                 לייטנר, עו"ד-ניצנה דרשן 
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