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  בישראל ועולמ� הדתיומבקשי מקלט על מהגרי עבודה  –תפילה ועבודה 

  סיכו� ערב העיו� השנתי לזכרו של דניאל רוסינג

, יהודי שומר מצוות, דניאל רוסינג� של השנתי לזכרהעיו� התקיי� ערב , 2013בנובמבר  �26ב

 �2010הוא הל! לעולמו ב. אלבמדינת ישרנוצרי� הקדיש את חייו לדיאלוג בי� הע� היהודי והש

� בי� יהודי� מרכז ירושלי� ליחסי � ומאז כל שנה מתקיי� ערב לזכרו ביוזמת הארגו� שהקי�

 .מכו� ירושלי� לחקר ישראלו ,נוצרי�ו

. השנה הערב התמקד בנושא מהגרי העבודה ומבקשי המקלט הנוצרי� בישראל וחייה� הדתיי�

�אוניברסיטת תלת ואפריקה ב"מהחוג ללימודי המזהצבר גליה  'פרופ: שלושת הדוברי� בערב היו

סג� הפטריאר! , האב דוד נויהאוז, מהגרי העבודה מאפריקה בישראלשחקרה את הנושא של אביב 

, הלטיני ומתא� עבודת הכנסייה בקרב אוכלוסיית מהגרי העבודה ומבקשי המקלט הקתוליי�

הוועדה המתאמת את  שמשת מזכירתהמקתולית נזירה פרנציסקאנית , והאחות מוניקה נבלטה

 .עבודת הכנסייה ע� המהגרי�

בנושא קהילות מהגרי העבודה האפריקאי� וחייה�  צברגליה ' פרופעסקה ה הראשונה בהרצא

התרבותי ובעיקר הרוחני והדתי , עולמ� החברתיהישראלי את  היא חשפה בפני הקהל. הרוחניי�

 ומאבק� להקי� בישראלמאה הקודמת של השל מהגרי העבודה מאפריקה בשנות התשעי� 

הפוליטיי� והכלכליי� היא תיארה את התהליכי� . תחומי החיי�בכל קהילות חיות ותוססות 

   .2000ואת גירוש� בשנת  לאר'את מהגרי העבודה מאפריקה  שהביאו

 ,�80 החלה בסו) שנות ה, לא על פי חוק השבותש, לישראל של מהגרי עבודהמשמעותית הגירה 

. פלסטיניי�עובדי� להוחלט לסגור את שערי המדינה , האינתיפאדה הראשונהקבות בעכאשר 

במקביל לעלייה , בעקבות זאת נוצר מחסור גדול בידיי� עובדות בתחומי החקלאות והבניי�

המדינה ביוזמתה החליטה . פיתוח נרחבי�בההמונית מברית המועצות שהביאה לצור! בבנייה ו

�שני� בלבד הגיע מספר אשרות העבודה לכ 6גרי עבודה ותו! להעניק אשרות עבודה עבור מה

מכוח  �10%כ �איש  �250,000כעל עמד מספר מהגרי העבודה בישראל  2000בשנת . 200,000

  .העבודה בישראל

שאמורי� היו לבוא ( מ� האר'של מהגרי העבודה לאכו) את יציאת� המדינה הייתה אחראית 

א! היא לא עשתה זאת ורבי� מ� העובדי� נשארו  , ברורהולקבוע מדיניות הגירה  )לזמ� קצוב

כאשר ה� משתלבי� בעיקר בתחומי חדשי� הקימו משפחות והחלו לבנות לעצמ� חיי� , באר'

שהישראלי� לא מוכני� לעבוד נוספי� מקצועות בהדרגה נוספו (החקלאות והסיעוד , הבניי�

לי מ� התופעה ואת העדר ההבנה הדגישה את ההתעלמות של הממשל הישרא צבר ' פרופ). בה�

ולא רובוטי�  משלה�וצרכי� העובדי� הזרי� ה� בראש ובראשונה בני אד� בעלי רצונות "ש

מרגע שהמדינה נפתחה למהגרי� החלו להגיע ג�  ".בקלות ממקו� למקו� �שנית� להעביר



 .תללא אשרות מתאימו בעיקר מאמריקה הלטינית ומאפריקהה� הגיעו . עובדי� שלא הוזמנו

הביקוש . בה�שהישראלי� כבר אינ� מוכני� לעבוד שוק העבודה למקצועות מהגרי� אלה הגיעו ל

. "בלתי חוקיי�"העובדי� המזר� להעלי� עי� לעובדי� בשכר נמו! הביא את הרשויות 

ברגע שפקע תוקפה . ויזת תייר וויזת צלייני�: ויזותשתי נכנסו בעזרת , אפריקאי� שהגיעו לאר'ה

חיו , )ויותר שני� 10לעיתי� (כ! במש! שני� רבות . � הפכו לשוהי� בלתי חוקי�של הויזה ה

רשויות התעלמו ה, בסביבהמאוד ולמרות שהיו בולטי� , באר' מהגרי� אפריקאיי� ללא מעמד

גברי� ונשי� בשיעור , מהגרי� מגאנה וניגריה �15,000כלמשל היו כא�  �90בשנות ה .קיומ�מ

ה�  . רבי� הקימו באופ� טבעי משפחות. הגדול משכיל ובגיל הפריו� חלק�. שווה פחות או יותר

התאגדות עובדי� , התארגנויות נשי�, אגודות ספורט: אינספור התארגנויות והתאגדויותיסדו 

  .ועוד

ה� מימשו את חלומו של כל נוצרי להגיע לאר'  בעצ�ו ב המהגרי� אשר הגיעו לכא� היו נוצרי�ור

אלא ג� מול  ,לא רק מול הממסד המדינתי ,ו כא� בקשיי� רבי�א! המהגרי� נתקל .הקודש

יו� החופש  ,יהודי�� ישראלי�בבתי כיוו� שעבדו , למשל. של הכנסיות המקומיותהממסד הדתי 

נתקלו , )במקו� יו� ראשו�(וכאשר ביקשו להעביר את יו� התפילה ליו� זה , שלה� היה יו� שבת

לכ� בחרו האפריקאי� לא להצטר)  .רכיה� המיוחדי�חוסר נכונות להתייחס לצב כ�בהתנגדות ו

 על פי הזרמי� והגווני� השוני�  כנסיות רבות אחרות �הקימו להה� לכנסיות הקיימות באר' ו

. )כנסיות בי� התחנה המרכזית החדשה לישנה �70כ( בעיקר בתל אביב, הביאו מאפריקה �אות

בית מרכז קהילתי ו) ואולי בעיקר(ג�  הכנסייה הייתה עבור המהגרי� לא רק מקו� לתפילה אלא

חיפשו לעצמ�  ה� .מצוקותיה� וצרכיה� השוני�תת מענה לל וידעות של המהגרי� הכנסי. רוחני

 כבני אד� –בתו! המרחב של אר' הקודש והכנסייה אפשרה לה� חיי� , את הקדושה שלה�

 ה�בטענה כי ו הללהוחלט לגרש את המהגרי�  2000בשנת . "זרי� עובדי�"ולא רק כשלמי� 

המהגרי� הגיעו מתו! צור! אמיתי בידיי� , אול� יש לזכור. תופסי� מקומות עבודה של ישראלי�

. בתחומי� אלהבכוח אד� גדול מחסור עובדות בתחומי תעסוקה מסוימי� וכאשר גורשו נוצר 

. ב הכנסיות נסגרווורתפרקו נוצרית האפריקאיות הת המהגרי� הוב קהילור, בעקבות הגירוש

בינתיי� . מהגרי עבודה ממשיכי� להגיע וקיימת כל הזמ� דלת מסתובבת בי� היוצאי� לנכנסי�

נוצרה תעשייה גדולה של סוכנויות ומתווכי� למיניה� שמרוויחי�  הו� עתק ויש לה� כמוב� 

  .  אינטרסי� משלה� ודרכי השפעה על השלטו�

  

קהילה . דר! הגבול המצרי – בקשי המקלט מאפריקהאת הגעת� של מצבר ' פרופ לבסו) תיארה

וה� שוני� מאוד מקהילת  )מאריתריאה �85%מסודא� ו 15%(אל) איש  �55כיו� כ זו מונה

מעט מאוד משכילי� , קטיני�חלק� , רוב� גברי�: 2000עד שנת  המהגרי� הקודמת שהייתה כא�

רוב� מרוכזי� . במדבר סינירו שעבעקב התלאות הקשות  ואחוז גבוה של סובלי� מפוסט טראומה

מבקשי המקלט  ).ותאעובדי� בתעשיית המלונה� (א וכ� באזור י� המלח ואילת "בדרו� ת

ה� בחרו . ובגלל סכנה מוחשית לחייה� �החליטו לעזוב את מדינת� בגלל המשטר הנורא בה

קוק לעובדי� זהיה פרו' וכיוו� שהשוק הישראלי ע� מצרי� היה להגיע דווקא לכא� כיוו� שהגבול 

החברה שחשוב לשי� לב , כלומר. מוכני� לעבוד בה� והשכר בה� נמו!היו בעבודות שישראלי� לא 

   .חדשי� כדי לעבוד באות� מקצועות מעודדת הגעה של מהגרי�הישראלית 



רבי� . עצומי� מול השלטו� הישראלי וג� בתו! עצמ�קשיי� מבקשי המקלט מתמודדי� ע� 

אשר מקיימי� את הפולח� הדתי , שני� האחרונות לאר' ה� מוסלמי�ממבקשי המקלט שהגיעו ב

יזהו היהודי� התושבי� המדינה היהודית ושבגלל הפחד , באופ� מוצנע מאוד בבתי� פרטיי�

, באר' קושי נוס) הוא הנתק מהקהילה המוסלמית הערבית. וקרובי� לערבי� מוסלמי�אות� כ

 ולערבי� מוסלמי� אשר טבחסלמי� האפריקני� המו פוראשר נובע מהשנאה הגדולה של אנשי דר

  .בה� בדרפור

המקומיות הכנסיות ל ידי בזרועות פתוחות עתמיד מבקשי המקלט הנוצרי� ג� כ� לא התקבלו 

הכנסייה האתיופית למשל לא קיבלה את האריתראי� בעקבות הסכסו! בי� אתיופיה . באר'

 א! חייה� הדתיי� מוגבלי�, חי�חיי החברה של האריתראי� באר' מאוד מפות. לאריתריאה

  . �90 כמו בגל המהגרי� הקוד� בשנות ההמהגרי� לא יצרו קהילות וכנסיות משלה� . יותר

בתור , חשוב להסתכל על מבקשי המקלט והמהגרי� בתור סובייקטי� ולא אובייקטי�, לבסו)

, הרבה כוח בתור אנשי� ע�, ובאומ' רב החליטו לבצע שינוי, אנשי� שלקחו אחריות על חייה�

  . עוצמה ואמונה

המקומית בקליטתה את הקתולית התמקד באתגרי� העומדי� בפני הכנסייה  נויהאוזהאב דוד 

. נקלטי� לתו! קהילה קתולית קטנה ושבירהאשר עשרות אלפי אנשי� , הקתולי�העבודה  מהגרי

נוצרי�  �25%כו מה� ערבי� �75%כ( אזרחי� נוצרי� �160,000כהוא ציי� שבישראל חיי� היו� 

קרוב (איש  �250,000אוכלוסיית המהגרי� מונה כ). רוב היהודימשולבי� בקרב הדוברי עברית ה

אוכלוסיית מכא� עולה ש. ורובה נוצרית) מבקשי מקלט �50,000מהגרי עבודה וכ �200,000ל

תושבי קבע במדינת אזרחי� ושה� המקומיי�  דולה יותר מאוכלוסיית הנוצרי�גהמהגרי� 

הקמת ) 1(: הניצבי� בפני הכנסייה הקתולית ציי� בפני הקהל ארבעה אתגרי� נויהאוז. ישראל

ע� סיוע למהגרי� להתמודד ) 2(לתפילה וללימוד , למימוש חיי האמונה קהילות לשירות המהגרי�

ניסיו� המהגרי� להתמודד ע� העול� ) 3( באר' וזכויותיה�הקשיי� והבעיות הקשורות במעמד� 

 לילדיהקתולי  חינו! הדתימת� וחיזוק ה) 4( ולימוד עברית הסובב אות�היהודי הישראלי 

של והרצו� אחד הקשיי� הגדולי� בעניי� זה הוא חוסר העניי�  .הנולדי� כא� באר' המהגרי�

. נוצריי�הלומדי� בבית ספר חילוני ישראלי ומזדהי� ע� הרוב היהודי ללמוד לימודי דת , הילדי�

האב דוד ". התבוללות של הילדי� הנוצרי� בחברה היהודית"ק בהכנסייה צריכה אפוא להיאב

מהגרי  הציג בפני הקהל את ספרי הלימוד שמוציאה הכנסייה בעברית כדי ללמד את הילדי� של

הכנסייה עושה כל שביכולתה כדי להתגבר על הפילוגי� בתו! . העבודה את עיקרי הנצרות

שלב את המהגרי� ומבקשי המקלט בחיי לאחד את כול� יחד ול, הקבוצות האתניות השונות

  . הכנסייה המקומית

של הקשה יומית ��את המציאות היושתיארה נבלטה האחות מוניקה אחרונת הדוברי� הייתה 

יומי של �יו�רה את המאבק האידבריה ריגשו את הקהל בשעה שת. מהגרי העבודה מהפיליפיני�

על מנת לפרנס את ילדיה�  �וארצילדיה�  ,�את משפחותיהעזבו אשר , ברובה נשי�, זו אוכלוסיה

כולל סופת הטייפו� (וחלק� א) התמודדו ע� אסונות הטבע הגדולי� באר' מולדת�  וקרוביה�

חדשי� עבור  היא הדגישה את תפקיד הכנסייה כמקו� של נחמה ושאיבת כוחות ).האחרונה

  .מהגרי העבודה



וב רובו של הציבור הישראלי ולכ� זכה ערב העיו� חש) בפני הקהל עול� של� הסמוי מ� העי� לר

 .    לתגובות חמות ומרגשות במיוחד

 


