
 

 12/2/18 טים ומבקשי המיקלטעצומה בעניין גירוש הפלי

 )העצומה פורסמה ברשתות השונות בשם קבוצת מטפלים חברי הקהילה היונגיאנית(

  

פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים באמנות ורופאים חברי האגודות אנו 

בקריאה היונגיאניות בישראל ומטפלים מאסכולות אחרות פונים לממשלת ישראל 

 להימנע מגרוש מבקשי המקלט מאפריקה.

כמטפלים בבריאות הנפש וכבני אנוש איננו יכולים לעמוד מנגד מול מר גורלם של 

 הפליטים והמהגרים שנמצאים בארצנו.

ישראל אינה יכולה לפתור את בעיותיהם של עמי אפריקה אולם אסור לנו להיות אדישים 

 בארצנו ובידינו להושיט להם עזרה. לסבלם של עשרות האלפים שכבר נמצאים 

המצוקה הנוראה שנוצרה עם הופעת גלי הפליטים מחייבת את כל עמי העולם להיחלץ 

 לעזרתם ובמיוחד מחייבת את בני עמנו שידעו גירוש, מצוקה ומחסור.

לדעתנו אין לקשור את ההחלטות בנוגע לקליטתם של הפליטים בארץ עם המצוקה 

בדרום תל אביב. מחדל מתמשך של המדינה שהביא לריכוז  שנוצרה בשכונות מסוימות

אביב אינו מצדיק מעשה נואל של גירוש המוני של מוכי גורל --המצוקה בדרום תל

לארצות מוצאם שם נכונו להם סבל, רעב ורדיפות. על הממשלה מוטל לפתור הן את 

חד מצדיק אביב והן את בעיית הפליטים ואין המחדל הא-בעייתן של שכונות דרום תל

 את האכזריות של המעשה השני.

 על החתום: 

 משה אלון

 אביבה בר יעקוב

 מיכה אנקורי

 עדית אנקורי

 אילנה תורן עמית

 אורי ירון

 יהודית לויזון

 אידה בר דב

 איילת ליקבר

 שושנה לבנה

 אסתי פרידר גת

 רונית סימוני

 אסף ענבר

 רוני ניסימוב

 ורד ארביט

 מרק בורץ

 דליה קאולי

 תהילה שהם

 משה האוזמן

 מירי סיגלר

 רותי שריג

 רחלי חכם

 רות נצר

 אורית יער

 עינת לנדא

 שרית ציטרון

 ורדה פרל

 גרטה פרז

 אנה גולני

 דינה אלעד

 יפעת קורן ניסני

 ריי שרף

 רות ספרן
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 גיא אוראל

 גדי מעוז

 זהבה יוסלבסקי

 חווה גולדברג

 אולגה עגור

 יהודה אברמוביץ'

 גיא פרל

 אילנה לח

 אמיליה פרוני

 נאווה תלפז

 תמר קרון

 איילה גבעתי

 שרה שלו

 גליה אנקורי

 מאיה שטיין
 עמי אבני

 אורלי רביב
 נורית ידלין

 אירית קריגר טוכמן
 דר' רפאל שפרינגמן

 גבו וייס
 דבורה קוצ'ינסקי

 רבקה להב

 ליאה רבקין

 גלית ארד
 איל דהן

 רבקה להב

 איריס קידר

 רנה לוי

 דהןאייל 

 מאיה שטיין

 אורית רביב

 נורית ידלין

נגה דים

 

 


