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  לכבוד             לכבוד        לכבוד    לכבוד

  ל משרד הרווחה"מנכ           שרת החינוך       שר הבריאות  שר הקליטה

  מר משה שיאון  כ יולי תמיר"הח    יזרי-יעקב בןכ "הח      כ זאב בוים"הח

  

  

  ידמאקדי גהזנחה ותוהו ובוהו במחנה הפליטים שהקים ארק: הנדון

  

  

, ידמאק באתר ניצניםמבקשת את התערבותכם הבהולה במתרחש במאהל שהקים ארקאדי גאני 

  .בעיקר בכל הנוגע לטיפול בילדים השוהים שם

  

, צרכיהם הפיסיים.  איש500 -בכל אוהל כ.  ילדים2000 -מתוכם כ, באתר כחמשת אלפים איש

 אין שם ולו בדל –ואולם . דמאק מסופקים להם בידי גי–שרותים ומקלחות , קורת גג, כגון מזון

  .חברתית ובריאותית, והמקום היה לשטח הפקר ואומללות רגשית, של טיפול ממשלתי

  

ם שלא מטעם י הפועלים ש"ובהם אנשי שפ, על פי דיווחים שקיבלתי ממתנדבים הפועלים במקום

 אוכלוסיית האתר ברובה המכריע היא אוכלוסיית רווחה –המערכת אלא מיוזמתם שלהם 

  .במקום לא פועל ולו נציג אחד של משרד הרווחה,  ברם–הסובלת ממצוקות עמוקות 

שומעים , רבים מהילדים מרטיבים. במקום יש תופעות של שכרות וקטטות אלימות בין המבוגרים

יש תופעות קשות של אלימות . ואינם מוכנים לצאת מהאוהל, ים מחרדותסובל, רעשים בלילה

  .בהם תרופות פסיכיאטריות, והעדר תרופות חיוניות, פגיעות מיניות, במשפחה

  

ילד סבל מפרכוסים כתוצאה משילוב של חרדה : הנה מקרה שדווח לי בידי אחד המתנדבים

סרבה , הורית-האם חד. דחיפותהמתנדב אמר לאם להזמין אמבולנס ב. והתקף אפיליפסיה

רק אחרי הפצרות ושכנועים נשברה . בטענה שלא יהיה מי שישגיח על שתי בנותיה הקטנות

המתנדב הבטיח לה כי אם תידרש לשלם יחזיר לה את . והודתה שאין לה כסף לשלם לאמבולנס

  .ורק אז הוזמן האמבולנס, הכסף מכיסו

  

אני תובעת מכם לשגר לאלתר . הזנחה והפקרהמדובר בתהום של . אלה רק מקצת הדוגמאות

אם תזדקקו לעזרה . את נציגיכן למקום ולהתחיל להחיל עליו את כלל המדינה הריבונית

  .אשמח לקשר אתכם עם המתנדבים במקום, באינפורמציה

  

  ,הכרבב

  

  'כ שלי יחימוביץ"ח

  הוועדהר "יו

  :העתקים

  כ יעקב ליצמן"הח ,ר ועדת כספים"יו

  ה שרוניכ מש"הח ,ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות"יו

  כ מיכאל נודלמן"הח ,ר ועדת העליה והקליטה"יו

  חברי הוועדה לזכויות הילד

  


