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מסמך זה מבהיר את הצורך בקביעת מדיניות של מדינת ישראל הכוללת דרישת פיקוח של הנעשה במחנות
הפליטים של אונר"א -ארגון הסעד והתעסוקה לפליטים פלשתינים .הבסיס לתמצית מנהלים הינו ההכרה בכך
שאונר"א הינו ארגון המחויב לערכי האו"ם של קידום שלום ,דו קיום ותמיכה בפליטים פלשתינים אך בפועל
מהווה קרקע פורה "א לאינדוקטרינציה והסתה במערכת החינוך .מערכת החינוך של אונר פוגעת בילדים
רכים ומשתמשת בהם ככלי להסתה ומייעדת אותם למימוש זכות השיבה ליישובים של  1948בדרכי ג'יהאד
אלים נגד אזרחי מדינת ישראל היהודים.
מסמך זה מתמקד בצורך בהסדרת המדיניות של משרד רה"מ ומדינת ישראל אל מול אונר"א והמנהל האזרחי.
העמימות המכוונת המאפיינת את אונר"א בפעילותה מחלחלת גם להיבטים הנוגעים לפעילות של אנשי חמאס
רשומים בתוך בתי הספר של אונר"א .מתוך הדו"חות של המרכז לחקר מדיניות מזה"ת ע"ש בדין שיצאו לאורך
השנים מסתמנת מגמה מובהקת  :אונר"א מקדמת ללא פיקוח מימוש זכות שיבה של תושבי מחנות הפליטים
בעוד מטרת הארגון המקורית הינה שיקום ובניית עתיד במקום הפיזי הנוכחי של הפליטים ,כפי שניתן לראות
הרוב המכריע של תושבי המחנות מצהירים כי הם מכווני מטרה לחזור בצורה אלימה לבתים טרום קום המדינה.
דוברות הארגון הצהירה באופן גלוי בפני המרכז לחקר מדיניות מזה"ת ע"ש בדין כי הם אינם נושאים באחריות
של התכנים הנלמדים בבתי הספר וכי הם נקבעים על ידי הרשות המקומית בה נלמדים תכני החינוך.
מטרת תמצית מנהלים זו היא קידום שינוי מדיניות של משרד רה"מ לקיים שקיפות ופיקוח הדוק על הנעשה
בתוך מחנות הפליטים של אונר"א בירושלים ,יו"ש ועזה לרבות במערכת החינוך.
חשוב לציין כי הרצח של אלי קיי הי"ד ב 21.11.2021-בוצע על ידי מחבל שחי במחנה פליטים של אונר"א -
שועפט בירושלים .מחנה הפליטים שועפט הוא היחיד מבין מחנות הפליטים הפלסטינים המצוי בשטח
המוניציפאלי של ירושלים כלומר  -בשטחה הריבוני של מדינת ישראל .עובדה זאת מעניקה לתושבי המחנה
מעמד של "תושב קבע" במדינה .פירוש הדבר שהפליטים המתגוררים במחנה שועפט נהנים מכל הזכויות

המוענקות לאזרחי מדינת ישראל להוציא את הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת .כך למשך תושבי המחנה זכאים
לחינוך חינם ,זכאים במסגרת חוק הבריאות הממלכתי לקבל את כל הזכויות הרפואיות שהמדינה מעניקה
לאזרחיה במסגרת חוק זה ,הם זכאים למשל לדמי אבטלה או ,קצבת ילידים מהביטוח הלאומי או קצבת זקנה.
יותר מכל זכאים תושבי מחנה הפליטים שועפט לחופש תנועה בלתי מוגבל בכל תחומי מדינת ישראל ,וזאת
בתוקף היותם בעלי תעודת זיהוי ישראליות .עיריית ירושלים המחויבת על פי החוק להעניק שירותים לתושבי
המחנה עושה זאת באמצעות קבלנים .למיטב ידיעתנו בשני העשורים האחרונים לא נכנס פקיד או עובד עירייה
למחנה הפליטים.
אנו מעלים בפניך את הנושאים הבאים בהם נודה לכם באם תקדמו שינוי מדיניות מוצהרת על ידי משרד רה"מ
כלפי אונר"א-סוכנות הסעד והתעסוקה לשיקום פליטים פלשתינים.
 .1דרישה של מדינת ישראל מאונר"א להוציא לאלתר מכלל שימוש את המפות החדשות של אונר"א בהן
מדינת ישראל איננה קיימת.
קביעת מדיניות סדורה של משרד רה"מ שתבוצע על ידי המנהל האזרחי-חזון ,מטרות ,יעדים
.2
ומשימות .קביעה ויישום נהלים הכוללים הנחיה לאכיפה במטרה להפסיק מיידית את ההסתה בבתי הספר
של אונר"א בתוך ירושלים ,יו"ש ועזה.
קידום מדיניות של משרד רה"מ הצהרה רשמית למדינות התורמות לפקח על הכספים המועברים
.3
לאונר"א.

כמו כן אנו מציעים לערוך את שינוי המדיניות בתחומים הבאים:
.1שקיפות דרישה על ידי משרד רה"מ לערוך בקרה קפדנית לכספי תרומות המוזרמות לאונר"א :מהלך זה יביא
לתיעוד של בזבוז מקורות ,כפילויות בשירותים והעברת מזומנים לארגוני טרור.
 .2שיקום פליטים לקדם דרישה ממשרד רה"מ כלפי אונר"א ליישם את הסטנדרטים של " UNHCRנציבות או"ם
לכל פליטי העולם" וקידום יישובם של צאצאי פליטי  1948לאחר שהות של  67שנים במחנות פליטים של
אונר"א.מדיניותה הנוכחית של אונר"א היא שיישובם של הפליטים עומד בניגוד ל"זכות השיבה" לכפריהם
מלפני  :1948כלומר ,אונר"א מנציחה את מצוקתם.
 .3רפורמה קידום דרישה ממשרד רה"מ מאונר"א לבטל את תכנית הלימודים הנוכחית של אונר"א שמקדשת
את ה"ערכים" של ג'יהאד ,שהידים ו"זכות השיבה" במאבק מזויין.
 .4לוחמה הוצאת הודעה רשמית ממשרד רה"מ עם דרישה להפסיק כל האימונים צבאיים המתקיימים בשיתוף
פעולה עם בתי הספר של אונר"א.
 .5פיקוח הוצאת דרישה ממשרד רה"מ מאונר"א לפטר לאלתר עובדי אונר"א המוכרים כחברי ארגוני טרור,
בהתאם לחוקים נוקשים במערב שאוסרים על סיוע לסוכנויות שמעסיקות חברים בארגוני טרור.
 .6עצירת הסתה – קידום מדיניות משרד רה"מ מול אונר"א להוצאת כל התכנים המסיתים מתוך תכני הלימוד.
כמו כן ,לבטל את החוזה של אונר"א עם הזמר המסית הפלשתיני מוחמד אסאף .שיריו הם דברי הלל לשהידים
והסתה לרצח יהודים" .זמר הבית" של אונר"א ,שמוצאו מעזה ,נוסע בכל רחבי העולם מטעם אונר"א כשהוא
זורע הסתה למלחמה נגד ישראל.

מקורות
תיעוד ממחנות פליטים אאידה ודהיישה אוקטובר 2021
הצורך במניעת אישור המתפ"ש להעברת סיוע לארגון טרור
המתפ"ש – המינהל האזרחי ביש"ע  -מפיץ מסמך פיקטיבי המיוחס לאונר"א
המינהל האזרחי הישראלי העניק לקטאר את האחריות לפיקוח על מימון החינוך של אונר"א
לימוד "זכות השיבה" בבתיה"ס של אונר"א
הערות על דו"ח מכון גיאורג אקרט על ספרי הלימוד הפלסטיניים2021 ,
תמיכת גרמניה באונר"א
אין פיקוח על תוכניות הלימוד של אונר"א בירושלים
התפקיד החינוכי הבעייתי של אונר"א בסכסוך המזרח-תיכוני
אונר"א – פונדקאית הטרור
חמאס ממשיך לפעול חופשי במוסדות אונר"א
ישראל ,היהודים והשלום בספרי הלימוד שבשימוש אונר"א 2021
הסכם עבודה בין ארה"ב לבין אונר"א
רגע האמת של אונר"א
ארצות הברית מציבה תנאים עבור חידוש הסיוע לאונר"א
תכנית עבודה ל גילוי האמת על אונר"א
אונר"א ,הוכרז רשמית ע"י מכון ויזנטל הבינלאומי כארגון אנטישמי
הצע לששה שלבים לשינוי מדיניות מדינת ישראל בנושא אונר"א

