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 גילוי דעת בנושא מעצרים וגירוש ילדי מהגרות עבודה

 

עומד שעדיין הסתדרות הפסיכולוגים בישראל מבקשת למחות על הרדיפה, מעצרם המתמשך והאיום בגירוש 

 וילדות למשפחות מהגרי עבודה בישראל.בימים אלה מעל ראשם של עשרות ילדים 

מדובר בעשרות ילדים שנולדו בארץ, הלומדים במערכות החינוך הציבוריות ועומדים בפני גזרה של גירוש מביתם, 

  סביבתם הטבעית והחברה בה נטמעו במהלך חייהם.

שונות, בבתי החולים, כפסיכולוגים הנותנים מענה לאוכלוסיות המגוונות בחברה בישראל, במסגרות החינוכיות ה

במרפאות ובמוסדות הטיפול למיניהם, עלינו להתריע על ההשלכות החמורות לבריאותם הנפשית של הילדים 

  כתוצאה מחוויית המעצר והגירוש.

מדובר בחוויה טראומטית מתמשכת עבור ילדים צעירים, החיים תחת איום מתמשך ויומיומי של עקירה אלימה 

לטונות. מתוך ניסיון טיפולי עשיר ובהסתמך על מחקרים אנו יכולים לקבוע כי התבגרות וחוויית רדיפה בידי הש

 בדנות.וחרדה, דיכאון ואף א  בצל גירוש עשויה להוביל להפרעת טראומה, ולפיתוח

מטלטלת, קיצונית ופוגענית של מעצר על ידי המשטרה,  חוויהבפני  המידיבנוסף, ילדים אלה עומדים בעתיד 

חווים זאת כבר כעת בפועל(. התנסות זו, הלקוחה מעולם  חוו או עקירה מביתם וכליאה במתקני מאסר )אם לא

המלחמה בפשע הינה בעלת פוטנציאל טראומטי אף עבור מבוגרים המורגלים בחיכוכים עם רשויות החוק, אך עבור 

  ם ושומרי חוק מדובר באירוע טראומטי בעל פוטנציאל הרסני להתפתחותם הנפשית.יורמטיביילדים צעירים, נ

בשל הסבירות לפגיעה משמעותית להתפתחותם הנפשית של הילדים, עלינו להתריע כי השימוש באמצעים 

אשר קיצוניים ואלימים אלה, מהווים הפרה בוטה של התחייבויות המדינה על פי האמנה בדבר זכויות הילד 

כי "בכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין אם ננקטות בידי מוסדות רווחה סוציאלית ציבוריים או פרטיים   קובעת

עוד נכתב   ."תהא טובת הילד שיקול ראשון במעלהובין בידי בתי משפט, רשויות מינהל או גופים תחיקתיים, 

פורטות באמנה ללא אפליה וללא התייחסות באמנה כי ״חובת המדינות החתומות לכבד ולהבטיח את הזכויות המ

 למאפייני דת, גזע, מגדר, שפה וכיוצא בזה".

מחובתנו להבהיר כי הטיפול הקיצוני והלא מידתי הנחשף במהלך הנוכחי הינו פוגעני, מסכן את בריאותם ואת 

 .המשך התפתחותם הנפשית, ובפירוש אינו לטובתם של הילדים שבנידון

המהלך הנוכחי עומד בניגוד גמור לרוח ההכלה שמתווה משרד החינוך, המושתתת לציין שובמובן הרחב יותר, יש 

ומעביר מסר קשה וכפול , ״כבוד האדם, שוויון, צדק, ערבות הדדית, סולידאריות, סובלנות וחמלהעל ערכים של 

וצרת ומתכננת גם למעגלים הרחבים יותר של כלל התלמידים והתלמידות במערכת החינוך, כאשר מדינת ישראל ע

 חבריהם לספסל הלימודים.  לגרש באופן פתאומי ושרירותי את

אנו קוראים לראש ממשלת ישראל, שר הפנים, שר החינוך ונשיא המדינה לפעול ללא שהות או דחיה ולהביא 

, ולפעול בנחישות והחלטיות להגן על ביטחונם, בריאותם ורווחתם םואימהותיההילדים העצורים  כללשחרור 

   שית של הילדים.הנפ
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