המרכז לקהילה
האפריקאית בירושלים
דו"ח שנתי 2020

דבר המנהלת
חברים ותומכים יקרים,
בזמן שישראל נאבקה במגפת הקורונה ,בשני סגרים ובמשבר כלכלי מהקשים ביותר
בשנים האחרונות  ,שנת  2020הייתה גם שנה של אתגרים בלתי צפויים עבור מרכז
הקהילה האפריקאית בירושלים ) .(JACCהשנה ראינו עד כמה חיוני הארגון שלנו ל
 3,000מבקשי המקלט ולאנשים ללא מעמד אזרחי החיים בירושלים .מצבם של מבקשיהמקלט ,שמלכתחילה הם פגיעים מאד ,הלך והחריף במרוצת השנה .למעלה ממחציתם
נותרו ללא עבודה מאז מרץ  2020ובשל היעדר מעמד הם אינם זכאים לאבטלה או
לסיוע ממשלתי .מצב זה גרם למשבר הומניטרי חריף בירושלים ובתחילת  2021הגיעו
רבים מחברי הקהילה למצב שאינו מאפשר להם לקנות אוכל ומוצרי מזון ,לשלם שכר
דירה או לממן טיפול רפואי.
ולמרות זאת אני אופטימית .הקהילה שלנו ,אפריקאים וישראלים ,עבדה יחד השנה בכדי
להבטיח את שלומם ובריאותם של מבקשי המקלט בעיר במהלך המשבר ואת המשך
הפעילות של  .JACCמהמתנדבים שעזרו לנו בהפצת המזון השבועית שלנו ,דרך
התורמים שעזרו לנו לגייס מעל  500,000ש"ח בסיוע הומניטרי ועד לחברי ההנהלה
והצוות שלנו :כולם גילו מסירות ומחויבות לאורך כל המשבר והוכיחו שוב איך התקופות
הקשות ביותר יכולות להוציא את הטוב ביותר מכל אחת ואחד מאיתנו.
בדוח זה תוכלו לקרוא כיצד התמודדנו ב JACC -השנה וכיצד אנו יוצאים מחוזקים יותר.
אני מקווה שכמוני תשאבו השראה מהכוח והרוח שהתגלו בקהילת מבקשי המקלט
בעיר.
אני מודה לך על תמיכתך ומקווה שנוכל להמשיך
לסמוך עליה גם בשנת .2021
בברכה,
ג'וזי מנדלסון

מי אנחנו
המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים ) (JACCהוקם ביולי  2014על ידי
קבוצה של ישראלים ומבקשי מקלט אפריקאים והוא הארגון הלא ממשלתי
היחיד שעובד עם הציבור הזה בעיר .הצוות הקטן שלנו ,יחד עם כמאה
מתנדבים מפעילים תוכניות קבועות רבות המתמקדות בשיפור איכות
החיים של חברי הקהילה שלנו.

צוות
ג'וזי מנדלסון  -מנהלת העמותה
גילת פישר שוסטרמן -מנהלת פעילות
טל שחר– מנהלת המחלקה הפסיכו-סוציאלית
ארי ברוכין– מנהל מחלקת מיצוי זכויות
לוצ'יה פנשי – מנהלת פיתוח משאבים
תם סלע– מנהלת מרכז למידה
בר סטוצקי אלקין – מנהלת מתנדבים
סרנאיי דורי – מנהלת תחום קשרי קהילה
קוראל גואדג׳– מנהלת מועדון הנוער

הוועד המנהל
אריאלה קוויקל  -יועצת לפיתוח משאבים פסיכולוגיים
אורנית יהושוע  -גזברית ,יועצת לתוכנית החונכות
יעל אגור-אורגל – יועצת למרכז מיצוי זכויות RSD.
הבטום רזנה -חבר בוועד המנהל
עידית זמרן -חברה בוועד המנהל

רכזים מתנדבים
שי סגל וגלית שטרוסמן– רכזים התוכנית ללימודי עברית
אריאלה סנדל וליאורה בלינסקי-זימרה – רכזות
התוכנית ללימודי אנגלית
אלון לוי ,אמל שקיראת ,דור זלטין ,דרי נוף ,ענבל לנדאו
ג׳ק אדם–איסה ואלה שדמי – רכזי מיצוי זכויות
ניקי ליטמן – רכזת תחום החונכות

וועדת אירועים
אביגיל בן נון
גילה קהן
מאירה לוטנר
חנה רובינשטיין
אורנה רשף
ג'אן וול

הקהילה שלנו
בין  2006ל 2012-הגיע לישראל זרם גדול של מבקשי מקלט
מאריתריאה ,סודן ואתיופיה .לאחר שהם נמלטו ממלחמה ,מרעב
וממשלות מושחתות הם טולטלו ,נוצלו ונפגעו בדרכם דרך חצי האי סיני
לפני שהגיעו ארצה .כיום חיים בירושלים למעלה מ  3,000-מבקשי
מקלט ,כולל משפחות וילדים רבים.

אף שמבקשי המקלט היו קורבנות של אלימות ועינויים במנוסתם
מארצותיהם ,פחות מ  1%-מתביעות הפליטים הוכרו על ידי ממשלת
ישראל .למרות המאמצים להשתלב בחברה הישראלית ,הם מכונים באופן
שגרתי "מסתננים" ונוכחותם בישראל נתקלת בעיקר בעוינות .ישראל כן
מעניקה להם מעמד זמני ,ומאפשרת למבקשי המקלט להישאר בארץ
בתנאי שיחדשו את אשרותיהם כל שלושה – שישה חודשים .הדבר
מעמיד את מבקשי המקלט במלכוד :מצד אחד הם אינם מסוגלים לעזוב
את הארץ מכיוון שאין להם מעמד של פליטים ומצד שני הם גם אינם
יכולים לחיות כאן בתנאים סבירים בשל המגבלות המוטלות עליהם ואי
הוודאות הנובעת ואיום בגירוש המרחף עליהם ללא הרף.

תמונת מצב

הכומר בראנמסל נייזגי הוא חבר בקהילת מבקשי המקלט בישראל ומתנדב ב-
 .JACCבמקור מאריתריאה ,הוא גר בירושלים מאז  2008ופעילמאוד בקהילה
הנוצרית בעיר.
בעקבות המגפה גם קהילת מבקשי המקלט הנוצרים מתמודדת עם אתגרים
חדשים ובמיוחד קשיים כלכליים וקשיים בקבלת שירותי בריאות .הכומר פעל
יחד עם  JACCבתקופה זו ,בעזרה בחלוקת מזון ,בתרגום מסמכים ,במידע
וביצירת קשר עם רופאים למי שנזקקו לכך .במרוצת השנה הקהילה התחזקה
ולדברי הכומר נייזגי JACC " ,מסייע לקהילה במובנים רבים ,וגם לימד אותנו
כיצד אנו יכולים לעזור ולתמוך זה בזה".

הפעילות שלנו
הצוות הקטן שלנו ,יחד עם כמאה מתנדבים ,מפעילים תוכניות קבועות
רבות המתמקדות בשיפור איכות החיים של חברי הקהילה.

חינוך

Education
throughout
2020

התוכניות החינוכיות של  JACCנועדו לקדם את ההתפתחות האישית,
האקדמית והמקצועית של כל חברי הקהילה ולסייע להשתלבותם בחברה
ובשוק העבודה בישראל.
במהלך  2020השקענו מאמץ רב לשמר את התוכניות שלנו בזמן הסגר
כאשר מרבית הפגישות שלנו נערכו באופן מקוון או מחוץ למרכז בהתאם
לתקנות משרד הבריאות.

פרוייקטים
2020
● שיעורי אנגלית ועברית ל -50מבוגרים
● מועדון נוער ל  12בני נוער המספק מענה לצרכיהם הפיזיים ,הרגשיים,
החברתיים והחינוכיים
● מרכז הלמידה שלנו סיפק סיוע חינוכי ל  15-ילדים לאורך כל השנה
● תוכנית מנטורינג ) (mentoringממנה נהנו  16ילדים שקיבלו תשומת
לב אישית
● תכנית הכשרה מקצועית במספרות עבור  12נשים בקהילה )התוכנית
תושלם ברגע שמגבלות הקורונה יאפשרו זאת(

תמונת מצב

IMPACT STORY

"'תודה רבה ,מאז שאני בארץ לא היה
לי דבר כזה ,תודה על כל העזרה"

סגירת מערכת החינוך במרץ והמעבר ללמידה מקוונת הותירה ילדים
אפריקאים רבים ללא הכלים הדרושים להמשך לימודיהם .בעזרת השותפים
שלנו בקרן ירושלים וחברנו יצחק מנדלסון ,הצלחנו לספק מחשבים ניידים
וטאבלטים ליותר מ 60 -ילדים כדי שיוכלו להישאר מחוברים ולהמשיך
בלימוד מרחוק לאורך שנת .2020

סנגור על זכויות הקהילה
המרכז לקידום זכויות של  JACCמציע סיוע מותאם אישית בנושאים החשובים
ביותר :סיוע בוויזה ,מילוי בקשות לקבלת מקלט ) RSDקביעת מצב לפליטים(,
הגשת בקשה לביטוח בריאות וארגון סיוע רפואי כאשר אין אפשרות לקבל ביטוח
זמין .אנו גם מבטיחים כי קהילת הפליטים מבינה ויכולה לעזור לעצמה מול
מעסיקיה ולסייע לאנשיה כאשר זכויותיהם מנוצלות לרעה.

פרוייקטים
2020
עזרה לחברי הקהילה שהיו זכאים לקבל החזרים מחוק הפיקדון .חוק
 2016בוטל על ידי בית המשפט העליון בישראל במאי 2020
והממשלה נדרשה לאפשר לקהילה לקבל בחזרה את הכסף
שחבריה שילמו כחוק
חברי הקהילה ואנשי הצוות שלנו הקימו קו חם אליו יוכלו מבקשי
המקלט לפנות לקבלת תמיכה חיונית בזמן ששירותי קבלת הקהל לא
עבדו
סייענו ליותר מ  500-מבקשי מקלט ליהנות מזכויות הבריאות
והעסקה שהם היו זכאים להם
תיאום בדיקות קורונה על ידי צוות הבריאות שלנו לחברי הקהילה
שבאו במגע עם חולה מאומת

פסיכו-סוציאלי
מרכז התמיכה הפסיכו-סוציאלי שלנו מעניק תמיכה רגשית ,פסיכולוגית
וחברתית למשפחות ולאנשים הנמצאים במצוקה ,כולל טיפולים פרטניים
וקבוצתיים .אנו מספקים גם סיוע הומניטרי במצבים בהם יש צורך בסיוע
רפואי או פיננסי.

פרוייקטים
2020
● ארגן וסיפק סיוע הומניטרי בשווי של
 500,000שקלים לאלו שנפגעו מנגיף
הקורונה
● הוביל סדנה בשותפות עם ישראייד
למנהיגי קהילה  -כיצד לדבר עם חברי
הקהילה הזקוקים לעזרה בהתמודדות עם
הלחץ הרגשי והכלכלי על רקע המשבר
הבריאותי
● ייעוץ פרטני וקבוצתי ל – 40חברי
הקהילה
● סיפק לאימהות יותר מ  50 -חבילות
פורמולה וחיתולים

תמונת מצב
SNAPSHOT

מבקשי מקלט וחסרי מעמד אינם זכאים לביטוח בריאות ועליהם לשלם
עבור טיפול פרטי .בשנה האחרונה סוגיה זו הפכה לקשה ביותר .רוב
המשפחות כבר לא מסוגלות להרשות לעצמן לשלם עבור התוכניות
הפרטיות ,היקרות משמעותית.
כתוצאה מכך 30 ,ילדים נותרו כמעט ללא טיפול שכן משפחות נאלצו
לבחור בין תשלום שכירות לתשלום ביטוח רפואי .לדברי העובדת
טל" :רבים מהילדים סובלים מבעיות
הסוציאלית של ,JACC
התפתחותיות ,כמו גם מאלרגיות שונות .למרבה המזל ,בעזרת UNHCR
ותורמים פרטיים ,הצלחנו להעניק להם ביטוחי בריאות השנה ובכך
להבטיח שיקבלו את הטיפול הדרוש להם להתפתחות בריאה ותקינה".

מענה לנגיף הקורונה
מאז פרוץ מגפת הקורונה ,אנו ב JACC -פעלנו ללא ליאות להבטיח את
בריאותה ובטיחותה של קהילת מבקשי המקלט בירושלים .כ 50% -מחברי
הקהילה נותרו ללא עבודה מאז מרץ ,והם אינם זכאים לקבל סיוע ממשלתי
או דמי אבטלה .הדבר גרם להיווצרותו של משבר הומניטרי בקהילת
הירושלמית של מבקשי המקלט.
 JACCסיפקה שירותי רווחה וסנגור לקהילה במהלך המגפה וכמו כן עזרנו
לקהילה השנה בנושאים אלו:

סיוע קורונה
סיוע בתשלומי
שכר דירה
לכ30-
משפחות
מהקהילה

 150שוברי
קנייה בסופר

אספקת 75
ערכות אמנות
לילדי הקהילה

יצירת קבוצות
וואטסאפ
קהילתיות על מנת
לשמור על קשר
מתמיד

העברת הנחיות
הממשלה באופן
מהיר ויעיל לחברי
הקהילה

חלוקת 13,000
ארוחות מוכנות,
אריזות מזון יבש
וסלי אוכל

מאות חבילות
חיתולים

הפעלת מוקד סיוע
ומידע טלפוני חם
המנוהל על ידי
חברי הקהילה

שותפים שלנו
א.ס.ף ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלת בישראל
המרכז לקידום פליטים אפריקאים ARDC
המרכז להגירה בינלאומית וקליטהבית CIMI
בית ספר הניסוי
מרכז ברירה  -האוניברסיטה העברית בירושלים
היא"ס ישראל
קו לעובד
לדעת לבחור נכון
מינהל קהילתי לב העיר
מחלקת הרווחה של עיריית ירושלים
מנח”י
רופאים למען זכויות אדם בישראל
תיאטרון פסיק
פסיכואקטיב
רוגלית  -מקלט לדרי רחוב
סנט ג'יימס נציגות לקתולים דוברי עברית בישראל
שתי"ל
טר"ם מרפאה לפליטים
המחלקה לגיל הרך ,עיריית ירושלים
האגודה לקידום החינוך
המוקד לפליטים ולמהגרים
המרכז הבין-תרבותי ירושלים
מרכז מינרבה לזכויות האדם  -האוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז סיוע לפליטים ולמבקשי המקלט של עיריית ירושלים
מרפאת זכויות אדם  -האוניברסיטה העברית בירושלים
מרפאת זכויות פליטים  -אוניברסיטה תל אביב
סיוע לקהילה הזרה  -מסיל"ה
בית הספר לעבודה סוציאלית  -האוניברסיטה העברית בירושלים

התורמים שלנו
טרה סנקטה ATS pro
ביידר פילנתרופיות
קרן ברנבוס
קוסטודיה טרה סנקטה
קרו שלום-שאלאם בריטניה
קרן דן דוד
הקדש
ריפוי מעבר למחלוקת
קרן שפירו
קרן ירושלים
קרן קנדי  -לי
קהילת כל הנשמה
קרן לייכטג
קרן MKR
אימהות עושות שינוי
קרו החדשה לישראל
קרן ריין
יד אלי
 – UNHCRהנציב העליון של האו"ם לפליטים
& רבים תומכים ותורמים פרטיים

ניתן לתרום באמצעות

המחאה:
לטובת :מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים )ע.ר(.
 ,33ירושלים  ,9422109ישראל

בית יואל ,רח' יפו

העברה בנקאית:
שם חשבון :מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים
בנק - 26 :הבינלאומי יובנק
סניף - 262 :רחביה
מספר חשבון431087 :
IBAN: IL7602620000000431087
SWIFT Code: FIRBILITXXX
בכרטיס אשראי או באמצעות :PayPal
באתר שלנו http://www.jacc.org.il/#!donate-eng/c8yf :

