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אנחנו

׳ילדים ישראלים׳ הוא ארגון שהוקם בשנת 2009 ע״י מהגרי עבודה ואזרחים ישראלים עם 
היוודע כוונת הממשלה לגרש ילדי מהגרי עבודה שנולדו, גדלו והתחנכו בישראל. הארגון 

מוביל פעילות ציבורית נגד גירוש הילדים.

מטרת הארגון - השגת מעמד חוקי לילדים ומשפחותיהם ובמקביל לפעול נגד מעצר ילדים 
בשל העדר מעמד חוקי ואימוץ חלופות למעצר גם בישראל.

מאז הקמתו הצליח הארגון לעצור גירוש חלקי של ילדים ולהביא להחלטת ממשלה חד 
פעמית להענקת מעמד תושבות ל-700 ילדים והוריהם שענו על מספר קריטריונים. 



לפגוש את הילדים

מדינת ישראל מגרשת ילדים לעובדים זרים שנולדו וגדלו כאן.
כשפגשנו את הילדים התפלאנו לראות ולשמוע איך בהתנהגות ובדיבור ואפילו בהליכה 

שלהם כמה הם ישראלים. 

היום, מאות ילדים שאין להם שום מעמד חוקי בישראל חיים בסכנת גירוש יומיומית.
הילדים נלקחים עם אמותיהם למתקן הכליאה היחיד בישראל שאינו מנוהל על ידי השב”ס  

אלא בלעדית על ידי פקחי משרד הפנים שעושים בו ככל העולה על רוחם. 



תערוכה

ראשון
החלטנו לקיים מפגשים בין יוצרים ישראלים )מעצבים, אמנים, משוררים וכו׳(  וילדים 
ישראלים. היוצר יתבקש ליצור עבודה יחד עם הילד או כתגובה תחת הנושא ״בית״.  

העבודות יתרכזו יחד לתערוכה משותפת בגלריה בתל אביב.  

שני
סטודנטים ויוצרים צעירים ונוספים יקבלו מהילדים טקסט קצר על מה הוא בית עבורם 

וסיפור חייהם ואיתו ייצרו עבודה לתערוכה. 



תהליך

שלחנו קול קורא ליוצרים. ותיקים וצעירים מתחומים שונים. הזמנו אותם לפגוש את הילדים. 
במידה ולא מתאפשר הצענו להם לקבל טקסט של ילד ולעבוד איתו.

אנחנו עדיין מזמינים יוצרים וסטודנטים לשתף פעולה וכמובן להגיע לתערוכה. 



יום שישי את יודעת

בשישי פגשנו את הילדים הקטנים, ללא מעמד חוקי בישראל. יחד ענינו על שאלון עם 
שאלות כמו מה החג האהוב עלייך. מה תרצה להיות כשתהיה גדול. מי הזמר שאתה הכי 

אוהב. התשובות היו מפתיעות. או שלא.





ריין

קוראים לי ריין. אני בת שבע וחצי. אמא שלי ברנדה ואבא רקס הגיעו מהפיליפינים לישראל 
ב2005-4. אני יודעת שבפיליפינים חם מאוד. אני אוהבת לצפות בטלוויזיה. החג האהוב 

עליי הוא פורים כי אני מתחפשת. הספר האהוב עלי הוא ׳איבי-בין׳. הזמרת שאני הכי 
אוהבת זו דנה פרידר. אני מפחדת מגנבים וכשאגדל אני חולמת להיות שוטרת. 



ציירו לי שפם

ביקשנו מהם גם לצייר איך יראה הבית שלהם בעתיד.









מאקו

קוראים לי מאקו. אני בן שש וחצי. אמא שלי מריאן הגיעה מהפיליפינים לישראל ב1997. 
אני הכי אוהב את שיעור ספורט. אני אוהב לשחק כדורגל וכדורסל והנבחרת שלי היא 
נבחרת ישראל. החג האהוב עליי הוא פורים כי מתחפשים. אני הכי אוהב לאכול מרק 

וכשאהיה גדול אני חולם להיות שוטר. 



אורית ברגמן ומאקו

אורית ברגמן
מאיירת וסופרת ילדים.

מרצה במחלקה.

מאקו. 
אתם מכירים.



ילד אסור ילד מותר

בשישי ערכנו מפגש בין ילדים בוגרים שקיבלו או שבתהליך קבלת מעמד ליוצרים.
הילדים סיפרו על עצמם. דיברנו על השונה והדומה. הם סיפרו את המעט שזכרו מהמאבק 

שלהם. ילד אחד ענה לשאלה ׳מה הכי טוב בקבלת תעודת זהות׳ ש׳אבא יכול להקפיץ אותי 
באוטו׳.



ניצן מינץ פוגשת

ניצן מינץ
משוררת ואמנית רחוב.

הילדים הבוגרים.

ניצן התרשמה מאוד מילד אחד
שסיפר שהוא מתבייש בכך 

שאמא שלו מנקה בתים.
היא סיפרה לו שגם היא ניקתה 

בתים.

העצב הוא איבר
נולדנו איתו כדי שנוכל 

לשחות בים
ולנופף לשמים פעם אחרונה

בידיים שכמעט נהפכו לנוצות.

נסה לרחף מעל העיר הזו.



קול קורא

31.7 מתחם התחנה תל אביב יפו )קרון הכניסה(
http://ohademail.wix.com/homeopencall פתחנו ׳קול קורא׳ ליוצרים ולסטודנטים



Show them the poster Max















הלאה, אל המרחק

הפרויקט שלנו ממשיך לתוך החופש.
אנחנו מצפים ומחכים לאירוע. יחסי ציבור, אוצרות, אירוע פתיחה, מפגש בין הקהל לילדים 

 ולמשפחות. מזמינים אתכם שוב להגיע וגם ליצור לתערוכה. 
נתראה שם.



yalla bye


