עמוד 1

בעקבות

הפרסום

ב״הארןן"

שוחררו  24מבקשיהמקלט
לנהלים
שהוחזקובניגוד
אילן ליאור

ביום חמישי בשבוע
פנתהכהן־ליפשיץ פעם

שעבר
נוספת

שמות של עוד

רשות האוכלוסין וההגירה לרשות ומסרה לה
 13מבקשי מקלט
שחררה ממתקןחולות  24מבקשי
המוחזקים במתקן אף שנכנסולי־
$TS1$לישראל$TS1$
מאריתריאה שהוחזקו בו
מקלט
$DN2$לישראל $DN2$מ2009 -ואילך ודרשה לש־
$TS1$לשחררם$TS1$.
שראל
אף שלא עמדו בקריטריונים שה־
$TS1$שהרשות$TS1$
האוכלוסין וההגירה
$DN2$לשחררם $DN2$.״רשות
חררם.
$DN2$שהרשות $DN2$עצמה קבעה .סיפורם של
רשות
לרין ,תוך
ממשיכהלפעול בניגוד
מבקשי המקלט פורסם ב״הארץ״
לפני חורש וחצי.לפני כשבועיים ,פגיעה אנושה בזכותםלחירות של
מבקשי מקלטרבים״ ,כתבהליוסי
לאחר שחלף חורש ממועד מסירת
$TS1$וההגירה $TS1$,אדלשטיין ,ראשמינהל אכיפה וז־
$TS1$וזרים$TS1$
האוכלוסין וההגי־
פרטיהם לרשות
$DN2$וזרים $DN2$ברשות .״אבקשךלפעול ללא
רים
$DN2$וההגירה $DN2$,פורסם ב״הארץ״ כי רק אחר
רה,
דיחוילשחרור כל מי שמוחזק בני־
$TS1$בניגוד$TS1$
לייצוג משפטי ,שוחרר
מהם ,שזכה
לקריטריוניםוכן ,אשוב ואבקש
גוד
$DN2$בניגוד$DN2$
ממתקן השהייה בנגב .יממה לאחר
כיתפעלו בכל דרך על מנתלהב־
$TS1$להבטיח$TS1$
פרסום זה שחררה הרשות את שאר
יישנו״.
$DN2$להבטיח $DN2$כי מקרים מסוג זה לא
טיח
 23מבקשי המקלט .ככל הידוע,
ח״כרוזין הודיעה כי תכנס הש־
$TS1$השבוע$TS1$
לאריתריאה במסגרת
אחר מהם שב
מאריתריאה

$DN2$השבוע $DN2$דיון בוועדה בסוגיית
הסדר ״יציאהמרצון״.
בוע

על

פי

הקריטריונים

שפרסמה

החזקת

מבקשי המקלט בניגוד לקריט־
$TS1$לקריטריונים$TS1$.

$DN2$לקריטריונים$DN2$.״הדיווחים החוזרים ונשנים
ריונים.
הרשות ההוראותלהתייצבבחולות
מבקשי מקלט שמוחזקים בחו־
$TS1$בחולות$TS1$

לאזרחי אריתריאה שנ־
ניתנות רק
$TS1$שנכנסו $TS1$על
לקריטריונים
בניגוד
$DN2$בחולות$DN2$
לות
ולא־
$TS1$ולאזרחי$TS1$
2008
סוף
לפני
לישראל
כנסו
$DN2$שנכנסו$DN2$
שקבעה
הרשות בעצמה מעידים על השרי־
$TS1$השרירותיות$TS1$
$DN2$ולאזרחי $DN2$סודאן שחצו אתהגבוללפני
זרחי
כולה״ ,אמרה.
$DN2$השרירותיות $DN2$שבלב השיטה
רותיות
סוף  2010בביקור במתקןחולות
בסוף

החודש

שעבר ניגש

מבקש

״רק

התבשרתי כי 23

האריתראים

מקלט
$DN2$שוחררו $DN2$בעקבות פנייתיבעניין לרשות
ררו
לזכויות
כהן־ליפשיץ מהקליניקה
מהגרים במרכז האקדמי למשפטהאוכלוסין ,וכבר נודע לי על עור
 13חרשים שזומנולמרות שגם הם
וסיפר לה כי
ולעסקים ברמת גן
בקריטריונים״.
הוא שוהה שם אף שנכנס לישראל
אינםעומדים
רק ב 2009 -הוא מסר לה שמות של
האוכלוסין וההגירה מס־
$TS1$מסרה$TS1$
רשות
$DN2$מסרה $DN2$בתגובה :״אנו נתייחסלמקרים
רה
עוד  23אריתריאים במצב דומה.
הללו ונבחן אותם באופן פרטני ,כפי
כהן־ליפשיץ לרשות
למחרת פנתה
שאנו עושים עם כלפנייה .עם זאת,
ודרשהלשחררם .פנייה דומה הע־
$TS1$העבירה$TS1$
$DN2$העבירה $DN2$גםיו״ר ועדת העובדים הזרים
בירה
בדומהלפנייתה הקודמת שלעו״ד
בכנסת ,ח״כ מיכלרוזין(מרצ) ,אך כהן־ליפשיץ ,אם היא פונה כבאת
כוחם ,היא תידרשלהציג את המ־
$TS1$המסמכים$TS1$
הרשות
רק כעבור חודש הודתה
$DN2$המסמכים $DN2$המתאימים״.
סמכים
בטעות ומבקשי המקלט שוחררו.

מאריתריאהלעו״ר

אסנת

לקריטריונים שוח־
$TS1$שוחררו$TS1$
שהוחזקו בניגוד

