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 פניה דחופה לעצירת תרמית העלאת בני הפלאשמורההנדון : 

 

 שלום רב,

 

באופן דחוף לאור הפרסומים בתקשורת בדבר הכוונה לאשר בישיבת הממשלה  ה/אנו פונים אל כבוד השר

 הקרובה הבאת עוד אלפי בני פלאשמורה לארץ. 

 

סאגת בני הפלאשמורה היא סאגה שאינה מסתיימת כבר מעל עשרים שנה כאשר בכל פעם מובטח כי 

 מדובר "בעולים האחרונים בהחלט".

 

נות בתקשורת, הוכח כי מדובר בקמפיין שקרי ואגרסיבי בעל נו, וכן בכתבות שותחקירים שערכבסדרת 

פועל בטענת שווא של "איחוד קמפיין אשר מבית הקרן החדשה לישראל, העיקרי מקורות מימון שחלקם 

 משפחות" ושל האשמות בגזענות בכדי להביא לארץ עשרות אלפי אנשים שאינם יהודים.

 

ח ומאשרת לעוד אלפי אנשים "אחרונים בהחלט" להגיע לצערנו, פעם אחר פעם, נופלת ממשלת ישראל בפ

ה ייסגרו המחנות, אף בכל פעם "צצו" אנשים ילאחר אישור העלי מיד בר כיפעמים רבות הובטח כ לארץ.

 חדשים והמחנות לא נסגרו. 

 

יש לציין כי רבים מאוד מבני הקהילה האתיופית בארץ )'ביתא ישראל'( מתריעים על הבעיה החמורה ורואים 

 בה פגיעה גדולה בהם ובצביון עדתם. 

 

 –נזכיר כאן רק חלק מאזהרות העוסקים בסוגיה 

 

 :2009אורי קונפורטי, נציג הסוכנות היהודית באתיופיה, 

נוצרים הנשואים בהווה או בעבר לאיש או אישה מבני הפלאשמורה  מהעולים..הם אזרחים אתיופים 40%"כ

 .וכן קרובי משפחה נוצרים שלהם.אותו תהליך של הבאת קרובים יחזור על עצמו באופן עקרוני ללא סוף"

  

 :2008כבר בבדו"ח גם מבקר המדינה התריע 

"בהעדר כלי בקרה נאותים ובעקבות הפעלת לחץ חברתי פוליטי..הדבר יאפשר להעלות עוד אלפים ואף 

עשרות אלפים רבים ויותר מבני הפלאשמורה וקרובי משפחותיהם הנוצריים. הדבר אינו עולה בקנה אחד 

ם..שאינם ות ארצה רביעלעם העיקרון ולפיו מדינת ישראל היא מדינה יהודית..מדינת ישראל עלולה לה

 .מזרע ישראל..בתהליך שספק אם יש לו סוף"

 

 :  אמר (, מאיר שטרית2008) דאזשר הפנים 

ארבע -כבר שלוש ..שמורה לא יהודים ולא בני יהודיםארוב המומחים מעריכים שרוב הפל. "זו סכנה גדולה

פעם המחנות פעמים מכרו לנו שאפשר לפנות את כל האנשים שבגונדר וכך לגמור את הפרשה ובכל 

 ."התמלאו מחדש

 

 י/פעלכי תכבוד השר/ה ממך לך, אנו מבקשים  היהודי של המדינה חשוב אופילאור זאת, וביודעינו כי ה

ים לארץ, בכדי למנוע שאינם יהודאתיופים אנשים בנחרצות להסיר מסדר היום את ההצעה להכניס עוד 

 . והז תבלתי נגמרה האגסמממשלת ישראל שוב ליפול בפח התרמית הזו, ולעצור את ה

 
חות שהוצאנו בעבר ונספח מדו"ח מרכז המחקר של הכנסת מינואר האחרון על אי "מדוחלקי * מצורף למייל זה תקציר 

 הסדרים המשמעותיים בנוגע להעלאת בני הפלאשמורה.

 

 

 ציפייה לפעולתך המהירה והיעילה לטובת מדינת ישראל,בבברכה ו

 

 אלקנה באב"ד         אריאל פופוביץ

 

 מרכז ליב"ה            


