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פתח דבר

הרבות של הוריהם ,לתנאי המגורים בדירות צפופות ומחולקות ולאתגרים הרבים
שבקיום תא משפחתי יציב בתוך תנאים סביבתיים כאוטיים וארעיים.
נושא נוסף שעלה באופן מובהק מסיפוריהם של הילדים ,הוא מציאות החיים
בשכונת נווה שאנן :הזנחה ,העדר שירותים חברתיים ,תשתיות רעועות ,גורמי

שנים רבות שספריית לוינסקי היא כבר לא רק "ספרייה" ,אלא מתפקדת כמרכז
קהילתי ייחודי ,אשר מאפשר פעילות חינוכית ותרבותית למאות ילדים וילדות
החיים בדרום תל אביב .הרבה מהילדים רואים בספרייה בית ,מקום בטוח
ומוגן בו הם מוצאים מדריכים ומדריכות ששומעים ורואים אותם .מרחב בו
הם יכולים להתייעץ ,לקבל עזרה ולשתף את הצוות החינוכי אם היה להם יום
קשה בבית הספר או אם הם קיבלו ציון טוב במבחן .הספרייה מהווה מקום בו
הם יכולים לגדול ,להתפתח ,ללמוד ולעסוק בתחומי עניין המסקרנים אותם.
הרבה מהילדים מלווים אותנו בספרייה כבר שנים רבות והקשרים שנוצרו
בין הצוות החינוכי לילדים ומשפחותיהם הם קשרים אינטימיים של שותפות
ועשייה יחד ולא למען .גם המסמך הזה נעשה בשותפות עם הילדים וההורים
שהבינו את חשיבותו הגדולה  -להביא את הקולות ,הסיפורים ומציאות חייהם
של הילדים והילדות חסרי המעמד איתם אנו פועלים .
המסמך נשען על עשרות ראיונות עומק שקיימנו בשנה החולפת עם ילדים
וילדות למבקשי מקלט בגילאי  11עד  .17המחקר התבסס על מתודולוגיה
אתנוגרפית של איסוף סיפורי החיים של הילדים ,ניתוחם בצורה אינדוקטיבית
והצגת המורכבות על פי הנרטיב שעלה מהראיונות וכפי שהיא נתפסת דרך
עיניהם של הילדים .בראיונות הילדים שיתפו אותנו בתחושות וברגשות
שלהם לגבי נושאים שונים.
הנושא הראשון הוא ה"בית" ומה המשמעות של בית במציאות חייהם של
ילדים חסרי מעמד ונטולי זכויות .פרק זה מתייחס לדרך שעשו חלק מהילדים
ממדינת המוצא שלהם לישראל ,לתא המשפחתי המפורק ,לשעות העבודה

עבריינות ופשע ,כבישים מסוכנים ,סחר בנשים ,זנאים וגברים רבים ברחובות
יוצרים תחושת חוסר ביטחון במרחבים הציבוריים .כל אחד מהילדים איתם דיברנו
העיד על אלימות שחווה בשכונה ועל היעדר הגנה כמאפיין יומיומי בחייו ,או
כמו שאמר לנו מ' בן ה" :12 -השכונה הזאת היא לא מקום לילדים".
הנושא האחרון ,לו בחרנו לקרוא "זהות ועתיד :בין שייכות לניכור" ,עוסק בהעדר
הזכויות והמעמד של הילדים והאופן בו זה משפיע על חייהם ,בגזענות הממסדית
והספונטנית שמופנית כלפיהם ובחשש הגדול מהעתיד הנובע מהיעדר מעמד
בישראל.
הטראומה שמלווה את הילדים עוד מהחיים הקשים במדינת המוצא ,דרך המסע
המסוכן לישראל ,נוכחת גם בשהותם בישראל .הקהילה אליה הם משתייכים
סובלת ממדיניות ממשלתית דורסנית שאינה רואה בהם בני אדם שווים ועושה
ככל שביכולתה על מנת להפוך את חייהם בישראל לבלתי נסבלים.
כיום חיים בתל אביב כ 6,500-ילדים חסרי מעמד ,שמהווים  12%מהילדים בעיר
תל אביב .הילדים הללו הם נטולי זכויות חברתיות ,סובלים מאפליה וגזענות,
ילדים שקופים שקולם לא נשמע .מסמך זה מבקש להכניס לשיח אודות זכויות
מבקשי המקלט בישראל גם את קולם הלא מתווך של הילדים .סיפוריהם יכולים
ללמד אותנו על המתרחש בעולמם ,שהוא גם חלק מעולמנו ומשקף את החברה
בה כולנו חיים יחד.
אנחנו רוצים להודות לילדים ולילדות ששיתפו אותנו בחוויות חייהם ובסיפורם
האישי ,שסומכים עלינו ובוטחים בנו ,ושלמרות כל הקשיים לא מתייאשים
ודורשים לעצמם עתיד טוב יותר.
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בית
הקמת משפחה היא צורך קיומי בסיסי שאינו פוסח גם על אנשים
הנמצאים במצבי קיצון של עוני וחוסר וודאות לגבי עתידם .חלק
ממבקשי המקלט הגיעו יחד עם משפחותיהם לכאן על מנת לאפשר
להן עתיד טוב יותר ממה שיכלו לקוות לו בארץ מוצאם ,על אף הסכנות
הרבות בדרך .חלק מצאו זוגיות בישראל והקימו משפחה.
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01
"אני ראיתי את זה
בעיניים שלי"

זיכרונות מהדרך וממדינת המוצא
את טראומת ההגעה לישראל חוו גם הילדות והילדים שהגיעו לכאן בגיל
צעיר ,לפעמים נישאים על גב הוריהם ,ולפעמים גדולים מספיק בשביל
לזכור את מה שעבר עליהם בדרך .גם כאשר הזיכרון אינו חקוק בזיכרונם
של הילדים ,רבים המקרים בהם ההורים עברו חוויות קשות בדרך
לישראל אשר משפיעות על תפקודם ומועברות בצורה כזו או אחרת
כטראומה גם אל דור הילדים הגדל בארץ .מהסיפורים שמעלים ההורים
והילדים אנו שומעים על מסעות ארוכים ומפרכים ,לרוב בהליכה רבה
בשעות הלילה ולינה במקומות מסתור במהלך היום; על מחסור במזון
ומים ועל נטישה בדרך של החולים והמתים; על יחס משפיל ,התעללות,
איומים וסחיטה כספית .הילדים נחשפו למראות קשים בגיל צעיר,
עובדה שמלווה אותם ביומיום בחייהם.
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אבא שלי הגיע ראשון לישראל ,אני ואמא אחרי .אם יודעים שמישהו
רוצה לצאת מאריתריאה אז פשוט באים ועוצרים אותו ושמים בכלא,
אז לא סיפרנו לאף אחד ויצאנו מהבית בערב .כל הלילה ויום הלכנו עד
שהגענו לסודן .הייתי בת שבע.
כשהגענו לסודן חטפו אותי ואת אמא שלי .שיקרו לאמא ורצו למכור
אותי לאיש אחד ,אבל אמא שלי אמרה שהיא לא עוזבת אותי .הם אמרו
לאבא שלי שאם הוא לא ישלם תוך שבוע כמה אלפים אז נמכור את
הילדה שלך או שנהרוג אותה וניקח לה את הלב.
לא היה לו מספיק כסף אז הוא ביקש מכל מיני אנשים ואז הוא שילם והם
שלחו אותנו למצרים .גם שם חטפו אותי ועוד פעם הוא היה חייב לשלם.
לא היה אוכל או מים בדרך .שבוע היה ככה וחלק מהאנשים התעלפו וחלק
נפלו .אם מישהו היה נופל הם לא היו עוצרים הם פשוט היו ממשיכים
ומשאירים אותו שם .חלק היו מתים בדרך והיו עוזבים אותם שם איך שהם
היו .אמא שלי גם התעלפה שם ,כמעט כולם התעלפו שם .מישהו אמר
להם :שילמנו כסף ,למה אין לנו אוכל או מים? אז הרביצו גם לו .אם מישהו
לא משלם חודש אז או שמרביצים או שלוקחים שקית ועם מצית שמים את
זה מעל הגב שלו .וזה קצת כואב .אני ראיתי את זה בעיניים שלי .לאמא
שלי היה שם נקע ברגל כי הם הרביצו לה ,אני ראיתי את זה וזה הפחיד
אותי .הוא משך לה ברגל והפיל אותה .כדי שכולם ישלמו מהר אז הפחידו
אותנו הם שרפו ילד אחד ופעם אחת חתכו למישהו את הצוואר והוא מת.
היינו שם בערך שני חודשים .ליד איפה שהיינו היו אנשים שחוטפים
והורגים ולוקחים להם את הלב .אז לא תמיד היה מותר לנו לצאת החוצה.
אני לא ידעתי את זה ורציתי ללכת לראות מה קורה בבית הזה והיה שם
מן גבול כזה והסתכלתי ואז ראיתי מלא אנשים שחותכים להם את הלב.
אמא שלי יצאה וצעקה לי לא ללכת לשם ומאז פחדתי לקום בלילה וללכת
לעשות פיפי.

אז אמרו לי בערבית שאם הוא לא ישלם עכשיו ,יהרגו אותו וייקחו לו את
הלב ,אז אמרתי לאבא שלי ואבא שלי שילם לו כסף .גם לאבא שלי זה
קרה בסיני .פעם אחרונה לפני שכמעט הרגו אותו אמא שלי שילמה לו
והוא יצא בסדר.

)ס' ,בת (13

)י' ,בת (14

אני עדיין זוכרת את סיני וחושבת על זה גם עכשיו .פעם אחת כשהייתי
בישראל מישהו התקשר אלי וביקש שאני אציל אותו ,שאלתי ממה אני
אציל אותך ,והוא היה מתקשר אלי כל לילה ומבקש .שם היו אומרים
לאנשים שאם אין להם מי שישלם להם שיתקשרו לכל מיני מספרים
ויבקשו שיצילו אותם.
אז כשהוא התקשר שוב אמרתי לו שאני רק ילדה קטנה ואני לא יכולה
לעזור לו .זה היה ממש מפחיד להיזכר שוב בכל מה שקרה לי.
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פגשנו אנשים שבהתחלה פחדנו מהם אבל הם אמרו לנו שיעזרו לנו .הם
נתנו לנו מים ולקחו אותנו אליהם הביתה ,ואז כל כמה ימים היינו צריכים
לעבור בית כדי שלא יתפסו אותנו .חלק מהזמן המשכנו באוטו ועברנו בין
הרבה מקומות .אחרי זה הלכנו ברגל עם עוד הרבה אנשים .פעם אחת גם
נסענו על משאית עם עוד מלא אנשים.
היינו צריכים גם לעבור ים אחד בסירה קטנה והיה צריך להצטופף .אני
ואח שלי כמעט התעלפנו אז העבירו אותנו למעלה .היו איזה שלושה או
ארבעה ימים בלי אוכל.
)ק' ,בת (12

ההורים עזבו את אריתריאה בגלל ראש הממשלה שם ,לא בגלל שהם רצו.
אני לא יודעת מה הוא עושה אבל הם אומרים שהוא לא טוב .גם אבא היה
בצבא שם והיה לו קשה .לפי מה שאני חושבת כל אריתריאי ירצה מקלט.
)א' ,בת (12

גם אמא וגם אבא היו בצבא ,אמא הייתה חיילת רגילה ואבא היה מפקד.
הייתי רואה את אבא לקצת זמן ,פעם בחודש ,או מתי שיש חג ,הוא היה
מגיע ומביא איתו עדשים או בשר .היה שם קשה .היא פחדה שהם יעשו
אותי חייל .את כולם הם לוקחים .הולכים להרבה שנים לצבא ,מתאמנים,
ואז שומרים על הגבול של אריתריאה וצריך להרוג את מי שמנסה לצאת.
)ס' ,בן (14

אבא היה בצבא ,והכריחו אותו להישאר עוד .הוא סיים כבר
ואז אמרו לו שהוא חייב להמשיך ואבא שלי לא רצה.
אמרו לו שאם הוא לא יהיה בצבא ישימו אותו בבית כלא,
אז במקום זה הוא ברח .הוא לא רצה להמשיך והוא השתגע
מזה ,אז הוא ברח.
)נ' ,בת (12
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02
"אני מתגעגעת אליה
לפעמים ,אבל לא תמיד"

מחשבות על משפחה
רבות מהמשפחות שאנו פוגשים בספרייה הן משפחות חד-הוריות .אחד
ההורים ,האם לרוב ,מטפלת ומכלכלת לבד את הילדים ,עובדה שמובילה
למצוקה רבה המאתגרת את התא המשפחתי :מחסור כלכלי שמתלווה
לחיים במשפחה חד-הורית ,עייפות ההורה ומחסור בזמן פנוי לבלות עם
הילדים .לצד זאת ,גם הילדים חווים קשיים רבים הנעים בין געגוע להורה
שעזב ,לקיחת אחריות על תפקידים הוריים וכעס כלפי המצב וההורה
המטפל .גם במשפחות בהן שני ההורים חיים ומגדלים את ילדיהם יחד
מורגש חוסר יציבות בתא המשפחתי ,שכן לרוב ההורים נאלצים לעבוד
שעות רבות ורואים את ילדיהם לשעות ספורות ביום בלבד ,אם בכלל.
הילדים הקטנים נמצאים לרוב במסגרות יום מאולתרות שמופעלות על ידי
הקהילה יחד עם עשרות ילדים נוספים )המכונות "מחסני הילדים"( למשך
 12שעות כל יום ,מצב שפוגע בהתפתחותם התקינה.
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אני לא כל כך מרגיש טוב בלדבר ,כי אם אני מדבר על אמא זה נוגע לי
בנקודה רגישה כי אמא שלי לא גידלה אותי ,אבא שלי הוא זה שמגדל
אותי ,רק אותו אני רואה ומכיר.
עם אמא שלי אני לא מרגיש שהיא אמא שלי ,כאילו היא סתם אישה.
היא עכשיו בשוודיה וטוב לה שם.
)מ' ,בן (12

בהתחלה אמא גרה איתנו בבית אבל עכשיו לא .היא עזבה לפני כמה
חודשים .אני מתגעגעת אליה לפעמים אבל לא תמיד .שמעתי שיש לה חבר
ושהיא התחתנה אבל אני לא בקשר איתה.
אמא שלי אמרה לי לא לדבר איתה ולא להתקשר אליה אז אני לא מדברת
איתה .אין לי מושג למה היא אמרה את זה.
כשהיא גרה איתנו הכל היה בסדר ואז היא התחילה להשתנות בהתנהגות
שלה ואחרי זה היא פשוט יצאה מהבית ולא ידענו למה.
)ס' ,בת (13

עכשיו כשאבא לא בבית זה קשה כי אמא לא נמצאת איתנו ,היא צריכה
לעבוד יותר קשה .כשאבא היה בבית היינו מדברים ואוכלים יחד ועושים
כל מיני דברים יחד .אני מדבר עם אבא כל יום .אני שואל אותו איך שמה?
מה הוא עושה? אם כיף לו ,אם קר.
הוא נסע לגרמניה לפני שלוש שנים בערך ,אני לא יודע למה .לפני זה הוא
היה איתנו פה בישראל .זה לא שהייתי רוצה לעבור לגור בגרמניה איתו.
אני רוצה לגור פה .עם החברים ,והספרייה .אולי שאני יהיה גדול ,אני

אטוס אליו.
)ר' ,בן (10

כשהיינו באריתריאה ,אבא היה בצבא ,הוא היה חייל .הוא לא הגיע הרבה
זמן אז בכיתי מלא כל היום ,בערך חודש .אני הכי אוהבת את אבא שלי.
תמיד הייתי קרובה אליו ,גם כשהייתי קטנה .פעם ,כשאמא שלי היתה
בבית ,אבא עבד בשתי עבודות .אבל עכשיו יש לו עבודה אחת .הוא הולך
בשעה חמש לפנות בוקר וחוזר בסביבות שש בערב משהו כזה .הוא תמיד
נמצא בבית כשאני חוזרת .הוא מחכה לי לאכול יחד ארוחת ערב כי הוא
לא אוהב לאכול לבד.
)ס' ,בת (13
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03
"אבא עובד בשתי עבודות.
הוא יוצא בשבע בבוקר
וחוזר בעשר בלילה"
על מגורים ופרנסה
מדינת ישראל נוקטת כלפי מבקשי מקלט במדיניות "אי-הרחקה" אך אינה
מקנה להם זכויות חברתיות או אשרת עבודה .מעמד זה מעודד פגיעה
בזכויותיהם והתעמרות מצד מעסיקים מנצלים .רבים נדרשים לעבוד
בשתי עבודות מסביב לשעון ,תמורת שכר מינימום וללא אופק תעסוקתי.
החל מהראשון במאי  2017נכנס לתוקף "הסדר הפיקדון" ,אשר מחייב
אותם להפריש חמישית ממשכורתם לקרן פיקדון שתוחזר להם רק אם
יעזבו את ישראל .זאת בנוסף ל –  16%משכרם שעל המעסיק להפקיד
לפיקדון .השלכות "הסדר הפיקדון" והמיסוי הגבוה על קהילות מבקשי
המקלט בישראל הן הרסניות ופוגעות גם בילדי הקהילה ובמשפחות .בעיה
נוספת שנובעת מהעדר מעמד היא הניצול בשוק השכירות לו הם חשופים.
לרוב אין ביכולתם לספק צ'קים או ערבים ולכן נדחים על ידי בעלי דירות
רבים ונאלצים לגור בצפיפות ובדוחק ,בשכירות גבוהה בהרבה יחסית
למחירי השוק ,ללא קביעות וביטחון בקורת גג .משפחות רבות גרות יחד
בדירות מפוצלות ,בחדרים קטנים שאינם מותאמים למגורים.
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אני גרה עם אמא ,אחים שלי ואח של אמא .כלומר הוא לא תמיד גר איתנו,
הוא רק בא לפעמים לעשות מקלחת ולהחליף בגדים .הוא לא ישן בבית.
הוא ישן עם חברים שלו אולי .הוא בא לנוח אצלנו לפעמים.
אנחנו חמישה אחים ואמא שלי ,ויש לנו שני חדרים בבית .זה מבולבל,
זה לא תמיד אותו הדבר ,פשוט לוקחים מיטה וישנים.
בבית הזה יש מטבח ושירותים בתוך הבית ,רק שלנו .אחים שלי בגן כל יום
עד שעה שמונה בערב .אמא עובדת בניקיון.
)מ' ,בת (9

אבא טבח ואמא עובדת בניקיון ושניהם עובדים הרבה שעות ,כל יום מהבוקר
וחוזרים בשמונה או תשע בערב .אבל עוד מעט יהיה להם יום חופש בראשון.
)א' ,בת (13

אמא יוצאת מוקדם מאוד .היא קמה בארבע בבוקר ומתארגנת ויוצאת
בחמש וחצי .אני שומע אותה כשהיא קמה היא מעירה את כולם ,היא
עושה הרבה רעש .אני מרחם על אחותי הקטנה כי היא קמה בארבע וחצי
עם אמא .אמא לוקחת אותה לגן אז היא חייבת לצאת איתה .היא שם
משש בבוקר עד שבע בערב.
)ר' ,בן (11

יום שבת זה הכי קשה .אמא הולכת בבוקר מוקדם מוקדם ,בחמש ולפעמים
בארבע בלילה .היא הולכת כשאנחנו ישנים והיא חוזרת בחמש ,משהו כזה.
אנחנו כל הזמן אומרים לה שיום שבת חופש אבל היא לא מקשיבה .גם ככה
את כל הכסף היא נותנת לבעל הבית .אמא שלי כל חודש מקבלת כסף וכל
חודש היא משלמת לו את כל הכסף שהיא מקבלת.
)ל' ,בת (9

אני גר עם ההורים ושתי אחיות .יש שלושה חדרים בבית ,את החדר הכי
גדול לקחנו לנו ואת השניים האחרים השכרנו כי בעל הדירה העלה את
הכסף .יש מטבח ושירותים בחוץ שמשותף לכל הדירות.
יש לנו שלוש מיטות .אמא ואחיות שלי ישנות יחד במיטה ויש מיטה אחת
לי ואחת לאבא.
האנשים שגרים איתנו בבית הם בסדר .אני מסתדר איתם .כאילו ככה
ככה .אני לא אוהב את כולם .הם מרעישים.
יש מישהי שעובדת הרבה והיא מגיעה בשתיים בלילה והיא דופקת את
הדלת ואז כולם מתעוררים.
)ב' ,בן (11
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החיים
בשכונה
נווה שאנן ,שכונה קטנה בחלקה הדרומי של העיר תל אביב יפו ,סבלה
מיום היווסדה מהזנחה והדרה של המתגוררים בה והעדר שירותים
ציבוריים מספקים .מאמצע העשור הראשון של שנות האלפיים החלו
להתגורר בשכונה קהילות של מבקשי מקלט שנשלחו באוטובוסים
מאורגנים הישר ממתקני הכליאה בדרום הארץ .בשכונה צפיפות
התושבים מהקיצוניות בישראל ,ובלב השכונה ,התחנה המרכזית
החדשה  -חריגת הבנייה הגדולה בישראל ותחנת האוטובוסים השנייה
בגודלה בעולם.
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01
"השכונה הזו
לא טובה בשבילי"

מרחבים מסוכנים
הזנחה ,תשתיות רעועות וריכוז של אוכלוסיות מוחלשות ,הביאו למצב
בו נווה שאנן הפכה להיות החצר האחורית של החברה הישראלית.
רבים מהילדים נחשפים באופן יומיומי למקרי אלימות ,צריכת סמים
ומצבי קיצון אחרים ,היוצרים אצלם תחושת ביטחון רעועה .לצד
זה ,נוכחות משטרתית גבוהה ותופעות של שיטור יתר ,כגון הטרדה
ומעצרי שווא ,מביאים לתחושה של ניכור ,פחד וכעס אצל הילדים.
השכונה מהווה עורק תחבורתי מרכזי ,ומידי יום עוברים ברחובותיה
כ 5000-אוטובוסים .במהלך השנה האחרונה חמישה ילדים מהספרייה
נפגעו ועשרות מקרים נוספים של סכנות בדרכים דווחו לצוות .הזנחת
התשתיות ,חוסר בתאורה ,כבישים שאינם מותאמים ומדרכות צרות
גורמים סבל רב לתושבי השכונה וילדיה.
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השכונה הזו לא טובה בשבילי .אני מרגיש בה בטוח ,כי אני מכיר בה מלא
אנשים והם שומרים עלי מכל הדברים הרעים אז אני יכול ללכת חופשי,
אבל מתרחשים שם דברים שלילד כמוני אסור לראות כמו זונות ומכירת
סמים .ראיתי אנשים מזדיינים בגינה .יש בשכונה מלא משטרה ,בעיקר
בלילה .לפני כמה ימים ראיתי אותם נותנים שוק חשמל לבחור שחור
משוגע .בלב אמרתי איזה חראות .גם אם הוא עשה משהו לא יפה ,זה
כואב לי.
)מ' ,בן (12

יש אנשים שרבים בשכונה וצועקים מתחת לבית שלי .יש אנשים שאומרים לי
"את רוצה להתחתן איתי"? אבל אני מתעלמת .אני רואה גם נרקומנים ברחוב.
אני כבר לא כל כך שמה לב זה .לא אכפת לי .בשכונה ראיתי אנשים שלוקחים
תרופות מסריחות ,בסיגריות וגם בבקבוק .אני לא מבינה למה הם עושים את
זה .לפעמים אני נבהלת איך שהם עושים ,זה ממש נראה מפחיד.
מה אני יכולה להגיד להם? עדיף להתרחק.
)ק' ,בת (12

יש הרבה נרקומנים בשכונה .פעם אחת באמצע אימון ,נרקומן אחד זרק
עלינו בקבוק בירה בזמן ששני ילדים רצו אחרי הכדור וזה כמעט פגע
בהם .צעקנו כזה מי זה ואז הוא ברח משם ...עכשיו בעיקר יש משהו שחור
כזה שהם מעשנים .והרבה פעמים הם מחביאים סמים בדשא איפה שהגן
משחקים מתחת למגלשות.
)ד' ,בן (10

אני לא אוהב בשכונה את הנרקומנים .אני רואה את זה הרבה .אבל זה לא
מפריע לי .זה לא כאילו פוגע בי או משהו .אני גם לא אוהב שעוצרים אנשים.
ראיתי את זה הרבה פעמים וגם הרביצו להם .זה הפחיד אותי .אני חושב
לעצמי אם כשהם היו קטנים הם גם היו ככה ,ולמה הם בחרו בזה.
ראיתי אנשים שמזריקים ,הרבה פעמים .אני וחבר ליד הגינה עשינו חיפוש
ומצאנו  25מזרקים .לקחנו אבן ושברנו את הכל וקברנו את זה עם חול.
גם ניסו פעם להציע לי כסף ,בא איש אחד ואמר לי שאם אני אעזור לו
להעביר את הדברים שלו לאיזשהו מקום אז הוא יביא לי מאתיים שקל .אבל
לא לקחתי.
)ב' ,בן (11
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המצב בשכונה על הפנים ,מלא הומלסים ,נרקומנים ,מבקשי מקלט .כולם
פה ביחד .לא מטפלים בשכונה ,אולי קצת לאחרונה עושים שיפוצים
פה ושם אבל על האנשים עצמם לא חושבים .המדינה לא אכפת לה,
פשוט שמו אותם פה .יש מלא נייס גאי )סם רחוב( ודברים שמרדימים
אותך ועושים לך בלאגן בראש .זה לא טוב כל האנשים האלה שיושבים
ברחוב .מפריע לי שהם מזהמים הכל ,עושים קקי ברחוב ,מעשנים בחוץ,
מלכלכים".
)ש' ,בן (16

מסוכן פה בגלל הכבישים .פעם ראיתי שעברה אישה עם הילדה הקטנה
שלה בכביש ,ולפני שהן הספיקו להגיע למדרכה ,האוטו דרס את הילדה
הקטנה .וגם היה את המקרה של אמא של ילד שאני מכיר שנדרסה ליד
הבית ספר שלנו .אני מפחד לעבור בכבישים .אז אני נזהר .יש מלא כבישים
בדרך שלי .אחים שלי גם ראו פעם שאיש אחד עבר באדום ודרס מישהו.
)ק' ,בן (10

"הלכתי הביתה חזרה מבית הספר וכשעברתי את הכביש במעבר חצייה
בא אוטובוס ממש מהר ונכנס בי .אני לא זוכר מזה כלום ,אבל ילדים שהיו
איתי אמרו שעפתי רחוק על הכביש וירד לי דם מהראש .אחר כך בא
אמבולנס ולקח אותי לבית חולים .הייתי שם שבועיים".
)א' ,בן (12
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02
"זה קרה לכמה ילדות
שאת מכירה"

פגיעות והטרדות מיניות
על אף נוכחות משטרתית גבוהה ,קיימת בשכונה תחושה של הפקרות
המייצרת מציאות מאיימת על הילדים והמשפחות .השכונה מוצפת
בזנאים ,סרסורים ונשים בזנות ונראה כי הרשויות לא מסוגלות להתמודד
עם המצב .הילדים והילדות משתפים ומשתפות בסיפורים קשים על
פגיעות מיניות ,הטרדות ,ומצבי סיכון אליהם נקלעו כתוצאה ממציאות
זו וכן מהעדר מודעות מצידם ומצד הוריהם לסכנות הנמצאות בשכונה.
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לא קרה לי שהטרידו אותי אבל לילדים אחרים כן .זה קרה לכמה ילדות
שאת מכירה .יש גם אנשים אחרים שמטרידים ,לא רק הנרקומנים.
הם לא מכירים אותם והילדות לא רוצות לדבר איתם והם הולכים בדיוק
לאיפה שהילדות נמצאות.
)ת' ,בן (14

בנווה שאנן לא הרגשתי בנוח לצאת החוצה .אז העדפתי להישאר בבית .פעם
אחת לפני שנה בערך הייתי עם חברה בגינת לוינסקי ,ישבנו שם ואז נרקומן
אחד קרץ לנו ולא התייחסנו אליו ורק גלגלנו עליו עיניים .אז הוא הוציא
סכין והתקרב אלינו אז פשוט ברחנו משם.
)ג' ,בת (13

הרבה פעמים כשאני הולכת בערב בהר-ציון עוצרות לידי מכוניות.
הם רוצים שאני אכנס ומצפצפים לי .אני ישר בורחת .זה מפחיד.
)ד' ,בת (11

יש איש אחד שמסתובב עם כלב מפחיד וכל הזמן מאיים עלינו .היינו
בגינה ואז הוא בא ואמר שאם לא נתחתן איתו הוא יגיד לכלב שלו לנשוך
אותנו .ברחנו משם והוא רדף אחרינו עם הכלב אז נבהלנו ונכנסנו לאיזה
חנות אבל האיש בחנות צעק עלינו וסילק אותנו החוצה .פחדנו לברוח
הביתה כדי שהוא לא ידע איפה אנחנו גרות“
)א‘ בת (12

שהייתי בכיתה ב' ירדתי מההסעה ליד הבית בלבנדה והיה שם איש אחד
שהסתכל עלי .עליתי הביתה והוא עלה אחרי למעלה .הוא התחיל לחבק
אותי ואמר לי לבוא איתו למטה ושיש לו הרבה סוכריות .אמרתי לא תודה,
הוא אמר לי בואי ,בואי .ניסיתי לעלות במדרגות האחרונות בבניין ואז הוא
הרים אותי וירד כמה מדרגות .התחלתי לצעוק אז הוא עזב אותי ורץ .נכנסתי
מהר הביתה .לא סיפרתי את זה לאבא שלי כי לא רציתי שידאג .אחרי שאבא
הלך ,שמעתי דפיקות בדלת והבנתי שזה האיש הזה .סגרתי את האורות ואת
הטלוויזיה ועשיתי כאילו אין אף אחד בבית .נכנסתי לשירותים וחיכיתי.
יצאתי והצצתי מתחת לדלת וראיתי נעליים .נכנסתי חזרה לשירותים עד
שהוא הלך .מאז כל פעם שהייתי עולה בבניין הזה בלבנדה הייתי מסתכלת אם
יש שם מישהו.
)א' ,בת (12
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זהות
ועתיד
העדר מדיניות בתחומי הגירה לצד התנהלות בירוקרטית אטומה של
הרשויות ,מביאות לתחושות קשות בקרב ילדי הספרייה .העדר בסיס
יציב בחייהם וחשש מעתיד לא נודע מובילים לשאלות רבות כגון :היכן
יחיו בעוד מספר שנים ,האם בישראל או שמא יגורשו למדינת המוצא?
האם יצליחו לקבל מעמד בארץ או בחו"ל? והאם יש להם עתיד
תעסוקתי? הילדים מפנימים ומשעתקים דפוסי ריבוד המבטאים כי מעל
הכל הם ילדי זרים והם ימשיכו להיות חסרי זכויות וחשופים לאפליה
וגזענות .מנגד ,לרובם ישראל היא המדינה היחידה שהם מכירים .הם
אוהבים את השכונה ,את תל אביב ,את החברים שלהם ואת ההוויה
המקומית .שני קצוות אלה יוצרים תחושות מורכבות הנעות בין שייכות
לניכור ,בושה לגאווה ובין תחושת קיפוח לרצון להשתלב בחברה.
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01
"אני שונה ממך?"

תהיות על זכויות ומעמד
תחושות של בלבול ,תלישות וחוסר וודאות הנובעות מהיעדר מעמד
ומדיניות ממשלתית משתנה ועוינת ,מובילות להשלכות קשות על
התפתחותם התקינה של הילדים ועל תהליכים של גיבוש זהות .סכנת
גירוש למדינה לא בטוחה ולא מוכרת מייצרת תחושות של חרדה
קיומית והופכת לחלק מהותי מחוויית הקיום שלהם .עבור ילדים בגיל
ההתבגרות ,היעדר מעמד היא סוגיה בעייתית במיוחד ,משום שבגיל
קריטי זה הילדים מתקשים לגבש את זהותם ,לתכנן תכניות לעתיד,
וחשים תחושות של בדידות ,תלישות וחוסר שייכות.
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אמא ואבא צריכים להוציא ויזה כל כמה זמן כשנגמר להם .אבא מדבר
עברית טוב אז לא הייתי צריכה לעזור להם והוא הסביר לאמא שלי מה
שצריך .אמרו להם שהם צריכים להביא אותנו אז הלכנו איתם ממש
מוקדם ,בארבע לפנות בוקר ,והיה שם מלא אנשים ,היה תור ענק.
)א' ,בת (12

אני מרגיש שאני אפריקאי ,כושי ,שונה .זה מה שאני מכיר ,אין לי חברים
יהודים בכלל ,החברים האפריקאים שלי מרגישים כמוני .ישראלים ,אם
אתה אומר שאתה פליט ,הם לא מבינים אותי ,כמו שהחברים שלי מהשכונה
מכירים .אנחנו מדברים על זה בינינו ,שואלים ועונים למה באנו לכאן .אני
אוהב כדורגל ישראלי ואת איל גולן .שאני שר או מספר על שחקן ,אני גורם
לעצמי לחוש שאני חלק.
)ד' ,בן (12

לא הייתי רוצה לחזור לסודן בגלל מה שאני שומע בחדשות ,שיש שם הרבה
מלחמות .זה מפחיד אותי .הילדים מהכיתה מספרים שהם לא רוצים לחזור
לאריתריאה כי הראש ממשלה ששם הורג הרבה אנשים .אני לא מרגיש ישראלי.
אני לא יודע למה .אני מרגיש שייך לעולם .אני לא אשאר כאן בישראל.
)ל ,בן (11

אני מרגיש חצי חצי ,חצי כן ,חצי לא .כן  ,כי גדלתי פה ,לומד פה ,נושם פה.
חצי לא כי אני יודע מאיפה באתי ,מה המוצא שלי ,לא אשכח לעולם מאיפה
באתי .לא אשתנה ,אני דארפורי ,ורוצחים את העם שלי ואני צריך לעזור להם.
)ק' ,בן (15

סליחה שאני אומר לך ,אבל המעמד שלי חרא ,לא מתייחסים אלינו כאל
בני אדם .איך שמתייחסים אליך זה לא איך שמתייחסים אלי.
לך יש תעודת זהות ,אבל אני כל כמה זמן צריך ללכת לחדש את הוויזה,
ומתנהגים אלינו לא יפה .צועקים עלינו ואם לא היה לנו ויזה ,היו
לוקחים אותנו לחולות .מעצבן אותי שלך יש תעודת זהות ולי אין כלום,
שמתייחסים אלינו שאנחנו שונים .אני שונה ממך? אם אנחנו הולכים
ברחוב ותופסים אותנו  -לנו זה חולות ,אתה ,אם תלך לא יעשו לך כלום,
אנחנו רואים משטרה אנחנו מפחדים .מתנהגים אלינו כאילו אנחנו
חיות.
)ר' ,בן (12
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02
"מה עשינו להם שהם
מתנהגים אלינו ככה?"

שאלות על גזענות
השנים האחרונות התאפיינו באווירה ציבורית גזענית וקסנופובית.
מקבלי החלטות ונבחרי הציבור נותנים רוח גבית להסתה פרועה
ואלימות כלפי מבקשי המקלט וילדיהם .ילדים רבים מעידים על תחושת
חוסר ביטחון במרחבים ציבוריים ,עוינות ,הצקות ותקיפות כחלק
משגרת היומיום שלהם .לצד גילויי הגזענות ה"ספונטניים" ,ישנה גם
גזענות מערכתית ממוסדת ,אשר מציבה בפניהם חסמים רבים לחיים
נורמטיביים והוגנים בישראל .החקיקה המפלה שהתפתחה והשתכללה
בשנים האחרונות כנגד מבקשי המקלט ,אשר כוללת כליאה ,פגיעה
בפרנסת המשפחה והעדר שירותים חברתיים ,משפיעה על חייהם של
הילדים ודוחקת אותם למציאות חיים בלתי אפשרית.
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אותי קיללו בגינה ,אישה אחת עברה ,אמרה לי תחזור לאפריקה ,יא כושי,
זה לא המדינה שלך .תגיד תודה שהכניסו אותכם לכאן .זה העליב אותי,
גרם לי להרגיש שאני שונה ,שלא רוצים אותי.
)ד' ,בן (12

לפני יומיים ראינו איש אחד ,שלוש פעמים הוא בא אלינו .כל פעם בא,
מסתכל עלינו מוזר ,צוחק עלינו .הוא שם רגל לחבר שלי .החבר קילל אותו
והוא צחק עלינו .זה לא מפחיד אותי אבל אני לא מבין למה הם עושים את
זה .מה עשינו להם שהם מתנהגים אלינו ככה?
)מ' ,בן (12

הרבה פעמים כשאני עוברת ברחוב אנשים מקללים אותי .הם אומרים לי יא
שחורה את לא אמורה להיות פה .אמרו לנו יא כושיות ,אתן כמו חמורות,
אבל לא ענינו והלכנו משם פשוט.
בהתחלה לא ידעתי שיש אפליה ,אבל בכיתה ג' שמתי לב בבית ספר )בצפון
העיר( שאם הייתי צריכה משהו ,למשל הייתי מבקשת לדעת מה היה
בשיעורי בית אז היו אומרים לי :אל תדברי איתנו.
אפילו היו מתרחקים ממני כשהייתי מתקרבת .היו אומרים לנו שאנחנו
בצבע קקי .המורות לא היו עוזרות בכלל .אפילו המורים היו גזענים אלי.
)ת' ,בת (13

נסענו לטיול שנתי בעכו עם בית הספר ותוך כדי שאנחנו מסתובבים שם
כמה חברה בעכו קראו לי ולעוד ילד שוקולדה .הסתלבטו עלינו ,צחקו .לא
הגבתי להם ,לא התעצבנתי .צחקתי ,זה לא פגע בי ,אבל הרגשתי שניסו
לפגוע בי.
)ש' ,בן (16

פעם אחת הייתי בשפירא ,שיחקתי וראיתי שם כלב ,אז שאלתי את
הבעלים שלו אם הכלב נושך .הוא אמר לי לא ושאני יכול ללטף ,ואז באה
אישה אחת ,זאת שאת מכירה ,היא כל זמן מציקה לנו .היא אמרה לי
משהו לא נעים שאני לא רוצה להגיד .זה קשור בגזענות .אמרתי לשוטר
אבל השוטר בעצמו גזעני.
)ק' ,בן (10
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03
"אני לא אצליח,
אני פליט"

תקוות לעתיד
הילדים שאנו פוגשים בספרייה חושבים על עתידם בחשש ובלבול רב.
הם מייחלים לעתיד טוב יותר עבור עצמם ועבור משפחתם ,משוועים
לכתוב לסיפורם "סוף טוב" ,שבו הם רוכשים מקצוע ,מתפרנסים בכבוד
ונחלצים ממעגל העוני וההדרה .עם זאת ,עיניהם פקוחות למציאות .הם
יודעים כי אין כל בטחון בכך שיישארו בישראל וגם אם יישארו ,אין להם
ביטחון שיוכלו להגשים כאן את חלומותיהם.
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אני חייב להצליח בכדורגל ,כי אם לא ,אני אצטרך לעבוד כמו שההורים שלי
עובדים .אני רוצה יותר ,הם עובדים כל כך קשה ואני אצטרך לעזור להם.
)א' ,בן (16

הייתי רוצה להישאר בישראל .גם כשאהיה גדולה .אבל נראה לי שנחזור
לאריתריאה .אבא שלי מדבר על זה וגם אמא שלי רוצה .לא טוב לה פה
והיא רוצה לחזור למשפחה ולדודים .אני רוצה להישאר איפה שהחברים
שלי .אני מרגישה שאני שייכת פה לישראל.
)ק' ,בת (12

בעוד חמש שנים הייתי רוצה להיות בקנדה ,או הולנד .יש שם חברים שלי.
הייתי רוצה להתעסק בצילום ,במכשירים ,אבל לא ללמוד באוניברסיטה.
אני לא אצליח ,אני פליט.
)ס' ,בן (14

אני מפחדת שאני אעבוד בסוף בעבודה לא טובה .כמו בניקיון .אני רואה את
אמא שלי ומאוד קשה לה ,כשהיא באה היא תמיד עייפה והיא עושה את
עצמה שהיא לא עייפה .אני לפעמים אומרת לה כשהיא באה הביתה שאני
אכין את האוכל במקומה אבל היא אומרת שהיא לא עייפה ,למרות שזה לא
נכון.

אני לא מרגישה שייכת לישראל כל כך .באריתריאה הייתי מרגישה יותר טוב
נראה לי .אני חושבת .בגלל השפה והמשפחה .אבל בינתיים אני לא רוצה
לחזור ,רק כשישתנה המצב שם .כשאני מחפשת בפייסבוק אני תמיד רואה
שאומרים על ראש הממשלה שם דברים לא טובים .שהוא הורג אנשים.
וזה נכון ,הוא הורג הרבה אנשים.
)א' ,בת (12

)ר' ,בת (13

הייתי גם רוצה לנסוע לגרמניה .בערך חמש שנים לא ראיתי את אחים שלי
והייתי רוצה לפגוש אותם ,אני מתגעגעת אליהם .אבל גם קצת מפחיד
אותי לנסוע כי נגיד כשהייתי חדשה בישראל לא היו לי חברים בבית ספר
ברמת אביב ,כולם היו גזענים אלי .אני מפחדת שיהיה ככה גם בגרמניה.
)ס' ,בת (13
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סוף דבר

בשנים האחרונות פיתח צוות הספרייה תכניות חינוכיות לילדים ולנוער ,על מנת לענות
על חלק מהצרכים שעולים מדיווחי הילדים .המטרה הראשונית שלנו היא לפתוח
את הספרייה כמה שיותר לפעילות חינוכית בשעות אחר הצהריים .זאת על מנת
למנוע תופעות של שוטטות באזורים מסוכנים ,להפוך את גינת לוינסקי לאזור בטוח

מסמך זה נכתב לאחר שנים רבות בהן צוות הספרייה נמצא בקשרים קרובים עם

עבורם ולאפשר להם נגישות לתכנים חינוכיים ותרבותיים לאחר שעות בית הספר.

ילדי הספרייה ומשפחותיהם .הרגשנו שאנחנו מחויבים לתעד את סיפוריהם

אנחנו פועלים גם לקידום היכולות הלימודיות ,החברתיות והפוליטיות של הילדים

ולהשמיע את קולם .אנו מאמינים שמוטלת עלינו האחריות ,כאנשי ונשות

ומפעילים מרכזי למידה וקבוצות חברתיות אשר בהן אנחנו עובדים עם הילדים על

חינוך קהילתיים ,להפיץ ולקדם שינוי חברתי חיובי עבור הילדים והילדות,

נושאים שונים ,כגון :גיבוש חברתי ,פיתוח חוזקות אישיות ,עידוד לאקטיביזם והעלאת

שיוביל לשינוי רחב יותר ויטיב עם כלל תושבי ותושבות השכונה.

המודעות לכוח של הפרט ושל כולנו כקבוצה לקדם ולחולל שינוי .לצד זאת ,הידוק

הילדים והילדות ששוחחו איתנו חשפו בפנינו חיים של פגיעות ,מצוקה

הקשרים עם הילדים ומשפחותיהם מאפשר לנו לפעול לטובתם ולהגדיל את ביטחונם,

וטראומה מתמשכת ,אשר מתחילה בתנאי החיים במדינת המוצא ובדרך
המסוכנת לישראל ,ונוכחת בחייהם גם כאן .אי הסדרת מעמדם ,העדר
זכויות בסיסיות ,הזיכרונות הקשים מהדרך ,גילויי הגזענות ,התפרקות התא
המשפחתי ועתיד לא ברור ,משפיעים על הילדים ודוחקים אותם למציאות
חיים קיצונית וקשה .בנוסף לכך ,ישנן גם ההשפעות של הסביבה העבריינית

על ידי תמיכה בהוריהם בתהליך מימוש זכויות הילדים ,ובאמצעות פעולות סנגור
אל מול רשויות הרווחה והחינוך בכדי שיפעלו לטובת הילדים .בנוסף לכך ,קיימנו
באופן שוטף פעילויות סנגור למען השכונה ובעיקר למען הילדים והילדות שחיים בה,
העיקרית מבניהן הביאה לכך שעיריית ת"א חזרה בה מהחלטתה להרוס את הפארק
הציבורי היחיד שקיים כיום בשכונה – גינת לוינסקי.

והאלימה בה הם גדלים ומתחנכים .הסחר בסמים ,הפשיעה ,ההזנחה והעדר

הילדים ,אשר קולם נשמע במסמך זה ,אינם ברי גירוש מישראל .הם פה ואינם עומדים

משאבים ושירותים חברתיים הם מנת חלקה של שכונת נווה שאנן ותושביה

להיעלם בקרוב ,אך המקום היחיד אותו הם מכירים ולו הם יכולים לקרוא "בית",

עוד טרם הגיעו מבקשי המקלט לשכונה .הילדים חיים במציאות בה מפגש

דוחה ואינו מקבל אותם .כך נוצרת תחושת ניכור הולכת וגדלה בינם לבין החברה

עם סוחרי סמים ,סרסורים ,זנאים ונשים בזנות היא חלק מנוף שכונתם

הישראלית .לפיכך ,על הרשויות בישראל ,המוניציפליות והממשלתיות ,להידרש

ונתפסת אצלם כנורמטיבית .להתבגרות בצל כל אלה ישנן השלכות קשות על

לנושא ולגבש מענה מערכתי שישפר את החיים בשכונה ,לטובת כלל תושביה ובפרט

התפתחותם התקינה של הילדים ,והם נותרים בתחושות של תלישות ,חוסר

למען הילדים .על ידי הכרה ומתן מעמד לילדים ,ומתוך כך הצעת סל זכויות להם

שייכות וחרדה קיומית מעתידם .דברי הילדים המובאים הם רק קצה הקרחון

ולהוריהם ,יתאפשרו להם חיים הוגנים בישראל כפי שמגיע להם .מנגנון מערכתי

לסיפוריהם של אלפי ילדים נוספים ,חלקם עברו עינויים בדרכם לישראל,

שכזה יהיה חייב לכלול גישה לשירותים חברתיים ולשירותי בריאות וכמו כן ,יכלול

ורובם חווים יומיום מלא בקשיים ואתגרים.

תכנית חירום לשיקום השכונה על מצוקותיה הרבות.
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