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משבר אזורי

לאירופה  עברו  אדם  בני  מ-400,000  למעלה 
באופן בלתי חוקי דרך הים בשנתיים האחרונות 

.)2013/2014(

ברחו  מהגרים  מאותם  מ-95%  למעלה 
על  ששוסעו  מדינות  או  מדכאות  מדיקטטורות 

ידי משטרים איסלאמיים קיצוניים.

הים  את  חצייתם  בעת  מתו  מהם  ל-6,500  מעל 
 - ו-2015   2014 בשנים  אירופה  לעבר  התיכון 

יותר מאשר בשלוש השנים הקודמות יחד.

מעבר  היא  לאירופה  אפריקה  שבין  החוף  רצועת 
הגבול הקטלני ביותר בעולם היום.

תעשייה אזורית

האיטלקי  לחוף  לוב  או  ממצרים  הימי  המעבר 
עולה לאדם בממוצע בין 4,000 ל-6,000 דולר.

הזו  הסחר  תעשיית  ו-2014,   2013 השנים  בין 
הכניסה מעל ל-2 מיליארד דולר.

בלוב,  טרור  פעילות  למימון  שימש  הזה  הכסף 
מצרים ורצועת עזה.

תעשיית הכסף של חמאס

בלתי  מהגרים  כ-7,500   2013-2015 השנים  בין 
עזה   - הפלסטינית  הרשות  תושבי  היו  חוקיים 

והגדה המערבית.

באותה תקופה, מעל ל-500 מתוך אותם מהגרים 
פלסטיניים מתו בים כשנמלטו מהשלטון המדכא 

של חמאס בעזה.

למצרים  ברחו  עזה  מתושבי  כ-2,000   2014 בשנת 
על  לעלות  היתה  כשמטרתם  חמאס  מנהרות  דרך 

סירות לעבר אירופה.

 4,000 היא  כזה  שייט  לכל  הממוצעת  העלות 
דולר - זהו רווח של כ-8 מיליון דולר לכיסם של 

מבריחי חמאס.

אנשים  כ-10,000-8,000  הבריח  חמאס  בנוסף, 
אחרים שרצו לעבור למצרים בשנת 2014 - הכנסה 
של 500 - 1,000 דולר לאדם - סה"כ רווח של בין 4 

ל-10 מיליון  דולר לחמאס.

מוות בים התיכון
"העסק השוקע" של חמאס



תושבי עזה מנסים לברוח 
משלטון חמאס המדכא

חמאס  את  האשימה  הפלסטינית  הרשות 
חוץ  מסיוע  דולר  מיליון  כ-700  של  בגניבה 
את  והשאיר  בעזה  בתים  לשיקום  שניתן 
...ורוצים  תקווה  חסרי  בית  חסרי  התושבים 

ומנסים לברוח.

בחור צעיר שהועסק בחפירת מנהרת חמאס לא 
מצרים  כאשר  עבודתו  את  איבד  למצרים  חוקית 
2014. מיואש,  החלה להרוס את המנהרות בסוף 
בלי אפשרויות אחרות לתעסוקה, הוא שילם כדי 
מטרתו  כאשר  מנהרה  דרך  אותו  יבריח  שחמאס 
היתה להגיע לאירופה. הוא מצא את מותו בדרכו 

בים.

דובר פת"ח, אחמד אסף תאר את מה שהחמאס 
עושה כ"בגידה".

משתמשים  לאירופה  מעזה  מהמהגרים  רבים 
בכסף שניתן להם על ידי ארגוני סיוע בינלאומיים 

לשיקום בתיהם כדי לממן את הנסיעה.

הרוסות  מהגרים  מסירות  פלסטיניים  ניצולים 
מספרים סיפורים על חטיפות, התעללות, גוויעה 

ברעב והשלכה לים בדרך לאירופה.
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שחררו את עזה
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תושבי עזה מעזים לדבר 
כנגד שלטון חמאס

"הצבא הישראלי מאפשר מעבר של אספקה  לעזה 
והחמאס גונב אותה." 

- עובד סיוע בעזה  

מהתנאים  אכפת  לא  לחמאס  לזכור,  צריך  "אתה 
שלנו כתושבי עזה." 

- חוקר המתגורר בחאן יונס  

"אני לא מכיר בעזה אחד שהוא פרו-חמאס, פרט 
על  שומר  חמאס  מהם.  שכר  המקבלים  לאלה 
השליטה שלו כאן כדיקטטורה צבאית, בדיוק כמו 

צפון קוריאה. אנשים ייהרגו אם הם מתנגדים."
- מורה מרצועת עזה  

מים  בקבוקי  גונב  וחמאס  צמאים  עזה  "תושבי 
המסופקים לנו בחינם ומוכר אותם ב-20 שקלים      

]כ-5 $[  לבקבוק הגדול ו-10 שקלים לקטן." 
- האימאם בעזה  

"עדיף למות בים מאשר למות מייאוש ותסכול בעזה" 
- תושב עזה  

מוכיח  רק  פלסטיניים  פליטים  מאות  של  "מותם 
שההנהגה הפלסטינית היא חסרת תועלת לחלוטין. 
אני חושב שהם צריכים להתבייש בעצמם, דבריהם 

המגנים את התופעה כבר לא מספיקים."
- תושב העיר עזה, סלים אבו אל-ראוז  

דרך  כל  חיפשנו  לכן  לצעירים,  עתיד  אין  "בעזה 
אפשרית כדי לצאת משם." 

                - מהגרים פלסטיניים צעירים שהגיעו לאירופה
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