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 לכבוד:

 שרת העלייה והקליטה

 שטה-פנינה תמנו הגברת

 

 שלום רב

 

 מאתיופיה לישראל הבאת מהגריםהנדון: 

 

בני ההגירה של , פורסם כי הממשלה החליטה להגדיל את 09/11/2021בתאריך  .1

פורסם כי לצורך כך הוקצה סכום משמעותי  ,כןכמו . לארץ הפלאשמורה מאתיופיה

קת של מהגרים אותה אישרה מדויכמות לא פורסם . לצורך מטרה זו תקציב המדינהב

 .מהגרים 3,000-אושרה הגירה של יותר מ שונות, הערכותהממשלה, אך על פי 

 

ה העבירה הוראה לרשות האוכלוסין עוד נאמר בפרסומים השונים כי הממשל .2

 של זכאי ההגירה ולביצוע ההחלטה.וההגירה לפעול באופן מידי לאיסוף הרשימה 

 

 -החליטה הממשלה להעלות את אחרוני יהודי אתיופיה, קבוצה של כ '97שנת ב .3

ולמעשה משלב זה ואילך  שאכן הועלו לישראל. ,במחנות המעבר ששהו 4,000

שנים  -25, באזמלמרות החלטת ממשלה זאת  נותרו רק מעט יהודים באתיופיה.

 בוצה נוספת, שה של קתלהעלא הדרישה המחודשתהאחרונות, עולה מפעם לפעם, 

להעלות לישראל. ואכן הועלו בהחלטות ממשלה בכל מספר שנים, קבוצות  'חייבים'

בדו"ח מסודר שערכנו בחותם ניתן לראות סקירה מסודרת של  .מהגרים של אלפי

 ח.החלטות הממשלה השונות בעניין. מצ"ב הדו"

 

 ה ישיטת הבאה של המהגרים, חוזרת על עצמה. אלפי מהגרים ממלאים מחנות שהי .4

וכך  ,מפעילים לחץ על הממשלה בעלי אינטרסיםגורמים לאחר מכן באתיופיה, 

מטעמים הומניטריים,  מאשרת הממשלה להעלות אלפי מהגרים "בפעם האחרונה" 

יש לציין שכל חלילה.  שוב מחדש, וחוזרשהמחנות מתרוקנים הם מתמלאים  לאחר

ת משפחה לאלו בעליה של מהגרים גוררת בקשות נוספות לעליה מסיבות של קר

שכבר בארץ מטעמים הומניטריים, כך שבדרך זו כל תושבי אתיופיה יוכלו להגר 

 לישראל.
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בקמפיין האומר לווו, כמו בימים אלו, תמיד החלטות הממשלה במרוצת השנים,  .5

"הפעם אלו האחרונים באמת", בעוד תמיד לאחר מכן, מתחיל הקמפיין הבא של 

הבאים, אשר מדינת ישראל חייבת להביאם  "האחרונים באמת"של הקבוצה הבאה 

, אשר אין להם כל זיקה במהגריםמדובר בפרקטיקה, אשר מציפה את ישראל ארצה. 

 לישראל ו/או ליהדות.

 

השונות, הגיעו לישראל אלפי מהגרים, אשר אין להם כל זיקה בהחלטות הממשלה  .6

לישראל ו/או ליהדות.  מדינת ישראל הקטנה, אינה יכולה להוות פתרון לכל אלו 

 המבקשים להגר מאפריקה ושאר מדינות העולם השלישי.

 

שימש נציג הסוכנות  , אשראורי קונפורטיבהקשר זה יש לציין את דבריו של  .7

וסייע לבני הפלאשמורה לעלות לישראל. בריאיון ל'הארץ' אמר:  היהודית באתיופיה

"גורמים יהודיים־אמריקניים רוצים בהמשך עליית הפלאשמורה כדי להפיק עוד 

תרומות מחברי הקהילה שמעוניינים לסייע ב'תיקון עולם' וב'מיזוג גלויות', וכדי 

פים לשפר את יחסיהם עם השחורים בארה"ב". לדבריו, זוהי "מסחטת כס

מתוחכמת". על רשימות המבקשים לעלות אמר שהם "קבוצה בעלת פוטנציאל עלייה 

 ."כמעט אינסופי

 

מדינת ישראל הינה מקום מושבו הבלעדי של העם היהודי. והיא אינה יכולה לאסוף  .8

לתוכה עולים נוצרים שעוברים גיור סינטטי וחוזרים לדבוק באמונתם הנוצרית. 

מעשים שכאלו מהווים סכנה לאומית וביטחונית על בסיס קיומה וזהותה של מדינת 

 ישראל. 

 

 

החוזרים ונשנים של  יםהיכנע ללחצים ולקמפיינשלא ל אנחנו קוראים לךלאור האמור, 

 שראל.לי "האחרונים באמת", ושלא לעלות לישראל גויים נוספים

 

 

 

 ,בברכה

 

 עמיטל בראלי

 ארגון חותם.מנכ"ל 

 


