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פליטי� פליטי� פליטי� פליטי� , , , , סחר בבני אד�סחר בבני אד�סחר בבני אד�סחר בבני אד�

        והגירה והגירה והגירה והגירה 

 ספטמבר  ספטמבר  ספטמבר  ספטמבר ����ד� מידע יוליד� מידע יוליד� מידע יוליד� מידע יולי

2008 

        
מבקש להציג סקירה עדכנית של , המתפרס� ארבע פעמי� בשנה, ד� המידע

לפליטי� ולסוגיות נוספות , ההתפתחויות שחלו בישראל ביחס לסחר בבני אד�

מדוחות ופרסומי� , מ� הכנסת, המידע נאס� ממערכת המשפט. הקשורות להגירה

נכלול מידע נוס� על , כמו כ�. רות לא ממשלתיי� ומאמצעי התקשורתממקו

המידע על הפסיקה והחקיקה . התפתחויות מקבילות ממקומות אחרי� בעול�

ד עודד "ובסיוע� הרב של עו, il.co.takdin.www" תקדי�"בישראל נתקבלו באדיבות 

  . ד רחל גרשוני"עיד� חלילי ועו, פלר

  

  . אנו מקווי� כי תמצאו עניי� בקריאה

        

        

 ש אינה נגרוצה"מרכז המשאבי� ע

  

בעקבות הצור� "  סיוע לעובדי� זרי�מוקד"מרכז המשאבי� הוק� בידי עמותת 

פליטי� , בנושאי� של סחר בבני אד�, ההול� ומצטבר, לרכז את המידע הרב

מטרת המרכז היא לעודד מחקר ופרסו� על . וסוגיות שונות הקשורות להגירה

, אנשי תקשורת, והוא נועד לשרת חוקרי� וסטודנטי�, אודות נושאי� אלה

http://www.takdin.co.il/
http://www.hotline.org.il/hebrew/resource_center.htm
http://www.hotline.org.il/hebrew/resource_center.htm
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מאגר הפרסומי� . אשר הנושא קרוב ללב�פעילי� חברתיי� ואנשי� אחרי� 

  . עבודות סטודנטי� וקטעי עיתונות, פסקי די�, מאמרי�, במרכז כולל ספרי�

  

ששמה ק  , קורב� סחר לזנות ממולדובה, המרכז קרוי על שמה של אינה נגרוצה

מותה מסמל את שתיקת הציבור הישראלי בנוגע לגרי� .  4.7.2003לחייה בתארי� 

.ולכ� קרוי על שמה, מרכז המשאבי� מבקש לשבור שתיקה זו. החיי� בתוכנו
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        פסיקהפסיקהפסיקהפסיקה

        פסיקה פליליתפסיקה פליליתפסיקה פליליתפסיקה פלילית

        עבירות נגד מהגרי עבודהעבירות נגד מהגרי עבודהעבירות נגד מהגרי עבודהעבירות נגד מהגרי עבודה

. העמדה לדי� של עברייני� הפוגעי� במהגרי עבודה מתרחשת כיו� יותר מבעבר

 לאוצר ובתי המשפט מעדיפי� לפסוק קנסות, העונשי� עוד� קלי�, ע� זאת

, הדבר בולט בעיקר בתיקי העסקה שלא כדי�. ולא פיצויי� לקורבנות, המדינה

�  . ולא העובד עצמו, כאשר המדינה נתפסת כקורב

�על המשטרה והפרקליטות לקחת את הפרטי� המלאי� של נפגעי העבירה , כמו כ

על מנת שאפשר יהיה , בעת גביית עדות� הראשונית, )באר  ובאר  המוצא(

  . א� ייפסקו, צור� המש� חקירה או לצור� העברת פיצויי�לאתר� ל

  

   )08.79.גזר די� מיו� (פר  ' י נ"מ 074026/) 'חי(ח "תפ

בשני אירועי� , הנאש� עבר עבירות מי� כלפי שתי מהגרות עבודה: העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

  . שוני�

פיצויי� והפעלת עונש מאסר  / 30,000,  נדו� לשמונה שנות מאסרהנאש�: נפסקנפסקנפסקנפסק

לאור� כל ": בית המשפט כתב בגזר דינו. של תשעה חודשי מאסר על תנאי

הנאש� לא , במעמד הטיעוני� לעונש וא� בפני עורכת הערכת המסוכנות, ההליכי�

ת הוא היה מרוכז בעצמו והציג א. הביע חרטה ולא גילה אמפטיה לקורבנותיו

  ".עור� דינו ובית המשפט, המשטרה, של המתלוננות, עצמו כקורב� של החברה

  

        )08.725.החלטה מיו� (' לולו ואח' י נ"מ 0891281/) א"ת(ש "ב

צעו כנגד הנאשמי� הוגש כתב אישו� המייחס לה� עבירת שוד שבי: העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

�  . כלפי ארבעה מהגרי עבודה מסי

על מנת שנית� יהיה לקבל , הנאשמי� נשלחו לקצי� שירות מבח�: החלטההחלטההחלטההחלטה

  . תסקירי� אודות מידת מסוכנת� והא� נית� לשלוח אות� לחלופת מעצר

  

        עבירות לפי חוק עובדי� זרי�עבירות לפי חוק עובדי� זרי�עבירות לפי חוק עובדי� זרי�עבירות לפי חוק עובדי� זרי�

ביולי  17פסק די� מיו� (' מ ואח"טסה ייבוא ושיווק ע  בע' י נ"מ 0727/) ארצי(פ "ע

2008(        

http://www.courts.co.il/SR/mechozi/m07004026.htm
http://www.courts.co.il/SR/mechozi/m08091281-27.htm
http://www.takdin.co.il/search/mail_container.aspx?path=/nepsdoc/2L34sDZ4uN38tNt1rBZ0tBcXqRMm0/27_pu.07.html&ts=&cp=0
http://www.takdin.co.il/search/mail_container.aspx?path=/nepsdoc/2L34sDZ4uN38tNt1rBZ0tBcXqRMm0/27_pu.07.html&ts=&cp=0
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העסיקו מהגר עבודה מסי� ללא ) 2המשיב (ובעליה ) 1המשיבה (החברה : : : : העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

, בנת לו בו פורטי� תנאי העסקתומבלי שנתנו לו חוזה בשפה המו, היתר עבודה

, וסבל מפגיעת ראש, נפצע העובד קשה, בעת תאונת עבודה. וללא ביטוח רפואי

, הנאשמי� התנערו מכל קשר אליו. דימו� באוז� וחשד לשבר בבסיס הגולגולת

עשרה ימי� לאחר אשפוזו ". אלמוני"ובמסמכי� הרפואיי� הוא מופיע בשל כ� כ

  .  כי חשש שיידרש לשל� עבור האשפוזעזב העובד את בית החולי�

עונש� של המשיבי� בגי� העסקת מהגר עבודה שלא כדי� וללא ביטוח : נפסקנפסקנפסקנפסק

בפסק דינו כתב בית . וסכו� הקנס שהוטל עליה� גדל פי שלוש, רפואי הוחמר

המקרה שלפנינו מהווה ביטוי מובהק למעמדו החלש והפגיע של העובד : "המשפט

ולפגיעה העמוקה בכבודו " כלי זמי� לעת מצוא"כלהחפצתו , לניצולו, הזר

  ."ובזכויותיו הבסיסיות במשפט בכלל ובמשפט העבודה בפרט

בעת בדיקת הפסיקה : """"מוקד סיוע לעובדי� זרי�מוקד סיוע לעובדי� זרי�מוקד סיוע לעובדי� זרי�מוקד סיוע לעובדי� זרי�""""הערת המחלקה המשפטית של הערת המחלקה המשפטית של הערת המחלקה המשפטית של הערת המחלקה המשפטית של 

 ברוב� 1.שבה� נשפטו מעסיקי� בגי� העסקה שלא כדי�,  תיקי� שוני�16אותרו 

. העונש היה על פי רוב קנס. ה בהעסקה ללא היתרהמדובר הי, ככול� של המקרי�

את יחסה של מדינת ישראל אל העסקת מהגרי , במידה רבה, תיקי� אלו משקפי�

�בכ� שה� לא , כלפיהכלפיהכלפיהכלפיהתו� בחירה להתייחס לעבירות שנעברו , עבודה שלא כדי

וביניה� אי , ולא לעבירות שנעברו כלפי מהגרי העבודה עצמ�, שהו כדי� בישראל

  . ועוד, שעות נוספות, כר מינימו�תשלו� ש

  

        עבירות סחר בנשי� לזנותעבירות סחר בנשי� לזנותעבירות סחר בנשי� לזנותעבירות סחר בנשי� לזנות

במתכונת שבה , )מדינות ברית המועצות לשעבר(הסחר בנשי� ממזרח אירופה 

הדיוני� . הצטמצ� במידה ניכרת, 2006�1992התקיי� בישראל בי� השני� 

 �שהתקיימו בתיקי סחר בנשי� ברבעו� זה עסקו בעבירות סחר שהתבצעו בי

  . 2006 – 2003השני� 

את מקומ� של קורבנות הסחר בנשי� מברית המועצות לשעבר תפסו קורבנות 

ממש כמו בראשית , רשויות האכיפה מתעלמות מהעבירות הנעשות נגד�. מישראל

, המשטרה איננה מכירה בה� כקורבנות סחר. תקופת הסחר בנשי� ממזרח אירופה

לי� עבירות סרסרות והפרקליטות מגישה כנגד הסוחרי� כתבי אישו� הכול

                                                 
1

 די) מיו& הכרעת ('מ ואח" גל בני� ופיתוח בע�נפ' נ משרד התעשייה המסחר והתעסוקה 118/04 ראו למשל פ   

 1021/06פ ; )7.7.08גזר די) מיו&  (מ"בניה משקית בקבלנות בע' המסחר והתעסוקה נ, משרד התעשייה 431/06פ ; )8.9.08

משרד המסחר התעשייה  174/07) &�י(פ "ת; )3.9.08הכרעת די) מיו&  (פליקס' המסחר והתעסוקה נ, משרד התעשייה

  )18.8.08החלטה מיו&  (קולב' והתעסוקה נ
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אי� לה� הזכויות שיש , כמו כ�. ולא את עבירות הסחר והעבדות, וסמי� לכל היותר

  . כגו� מקלט או סיוע משפטי, לקורבנות סחר זרות

  

        )08.721.החלטה מיו� (סחנו ' י נ"מ 0821178/ש "ב

, כנגד הנאשמי� הוגש כתב אישו� המייחס לה� עבירות סחר בבני אד�: דותדותדותדותהעובהעובהעובהעוב

במסגרת בקשה זו התבקש . 2006�2003סרסרות ועבירות נלוות נוספות בי� השני� 

  . מעצר� עד תו� ההליכי�

, נשלח למעצר עד תו� ההליכי�, שהינו הנאש� המרכזי בתיק, 1המשיב : נפסקנפסקנפסקנפסק

נשלח לתסקיר שירות , 1של הנאש� " לוצ"אשר הוגדר כ, בעוד שהנאש� השני

�בשל העובדה כי בינתיי� ריצה עונש , זאת בשל תפקידו המשני יותר בפרשה. מבח

  .ומכיוו� שמאז האירועי� מצא עבודה נורמטיבית, מאסר על עבירות דומות שביצע

  

        )08.820.החלטה מיו� (שנגי� ' י נ"מ 8/091348ש "ב

הנאש� סייע לסחר בבני אד� וביצע עבירות נלוות נוספות באזרחית : העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

א� טע� כי העבירות בוצעו לפני , הנאש� לא חלק על העובדות. 2005רוסיה בשנת 

, ריצה עונש מאסר, ובינתיי� הוא הועמד לדי� על עבירות דומות, מספר שני�

התביעה טענה כי חלקו . � שלו נקטע למעשה בשל מעצרו הנוכחיותהלי� השיקו

: של הנאש� בעבירות בתיק זה גדול מאשר בעבירות שביצע בתיק בו הורשע

ולאחר שנאנסה ; הוא כלא את המתלוננת בדירה כדי שלא תמלט, לדוגמה

נגר� למתלוננת , על פי כתב האישו�. הוא לא סייע לה ולא הזמי� רופא, ודיממה

  .לתי הפי� וכתוצאה מטיפולי� רפואיי� וניתוחי� היא נותרה עקרהנזק ב

  .הנאש� יישאר במעצר עד תו� ההליכי�: נפסקנפסקנפסקנפסק

  

        )08.926.החלטה מיו� (סריאנו ' י נ"מ 088104/פ "בש

, מעשה סדו�, בבני אד� לזנותהנאש� הועמד לדי� בגי� עבירת הסחר : העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

.  כנגד אזרחית אוקראינה2005העבירות נעברו בשנת . אספקת ס� ועבירות נוספות

בשל , בית המשפט המחוזי החליט לשחרר את הנאש� בתנאי� מגבילי�

  . והפרקליטות הגישה ערר לבית המשפט העליו�, התמשכות הדיוני� בעניינו

מבלי שהחלה א� , וש� של הנאש�בנימוק שמעצרו הממ, הערר נדחה: נפסקנפסקנפסקנפסק

. מצדיק שחרור זה, שמיעת הראיות בעניינו

http://www.courts.co.il/SR/mechozi/m08021178-304.htm
http://www.courts.co.il/SR/mechozi/m08091348-155.htm
http://www.courts.co.il/SR/elyon/08081040-02v.htm
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        עתירות מנהליותעתירות מנהליותעתירות מנהליותעתירות מנהליות
, במידה גוברת והולכת, בתי המשפט לענייני� מנהליי� דני� בשני� האחרונות

, הזכות לזוגיות, הזכות לחיי משפחה: בזכויות שונות הנוגעות למהגרי עבודה

  . ועודמעמד� של ילדי� של מהגרי עבודה בישראל 

  

        זוגיותזוגיותזוגיותזוגיות

ביחס . הזכות לזוגיות היא זכות בסיסית ומובנת מאליה לרוב אזרחי ישראל

נדרשו מבקשי מעמד מכוח , עד לאחרונה. פני הדברי� שוני�, למהגרי עבודה

זכות בהכרה כידועי� או ל,  זרי� המבקשי� להינשא לבני זוג ישראלי��זוגיות 

אול� ג� כיו� , מדיניות זו השתנתה לאחרונה.  לעזוב את ישראל�בציבור 

ישראלי� הנישאי� למי שאינ� אזרחי ישראל צפויי� לעבור בדר� חתחתי� אותה 

, המשמעות היא, הזוגיות/א� התפרקו הנישואי�. מתווה בפניה� משרד הפני�

   . קיימי� מקרי� חריגי�א� כי , אובד� מעמד בישראל, לרוב

  

  )08.731.פסק די� מיו� (' שר הפני� ואח' נ' נמסנג ואח 08259/מ "עת

שנכנס לישראל כדי� לצור� עבודה ,  הינו עובד מתאילנד1העותר : העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

שואי� העותרי� נישאו זה לזו בני.  היא אזרחית ישראל2והעותרת , בחקלאות

משרד הפני� לא השתכנע בכנות . אזרחיי� בקפריסי� לאחר הכרות של כשנה וחצי

, ומבלי שנער� לה� שימוע, בי� השאר עקב בדיקות שנערכו בדירת בני הזוג, הקשר

  . ומכא� העתירה,  לצאת מישראל1ודרש מ� העותר 

. ונראה שלא, השאלה העיקרית למעשה היא הא� התקיי� שימוע כדי�: נפסקנפסקנפסקנפסק

קבע שיש לערו� שימוע מחודש על ידי אד� מטע� משרד הפני� שלא היה מעורב נ

  . בהליכי� עד כה

  

        הזכות לחיי משפחההזכות לחיי משפחההזכות לחיי משפחההזכות לחיי משפחה

א� שרוב� בני . הזכות לחיי משפחה אינה מוכרת ביחס למהגרי עבודה בישראל

. יצרה מדינת ישראל הפרדה ברורה בי� השניי�, הגיל בו מקובל להקי� משפחה

מסרבת ישראל לאפשר למהגרי עבודה להקי� , שתקעותבנימוק של חשש מפני ה

מדיניות זו . או לאפשר לה� להתאחד כא� ע� בני משפחת�, משפחה בישראל

; וביניה� מעמד� הבלתי חוקי של ילדי מהגרי עבודה, יצרה שורה ארוכה של בעיות

http://www.acri.org.il/story.aspx?id=1433
http://www.acri.org.il/story.aspx?id=1433
http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/publications.nsf/All/0BB0CCC8DA4C5F17422570AD0043F80E/$FILE/Publications.2.0017?.pdf?OpenElement
http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML5.nsf/C033EB94FF219648422574970055B7A0/$FILE/E56F327219F01506422574930046417A.html?OpenElement
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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 �כל בקשה ; שבועות לאחר הלידה 12מהגרות הרות נדרשות לרוב להיפרד מילדיה

לקבל אישור לביקור הורה מבוגר נבחנת בקפידה ובחשדנות על של אזרח ישראלי 

שהחשוב , בשני� האחרונות חלו מספר שינויי� בנושא זה. ועוד; ידי משרד הפני�

  .מכול� היה מת� אפשרות למעמד קבע לילדי מהגרי עבודה שעמדו בקריטריוני�

  

        )2008.630.פסק די� מיו� (משרד הפני� ' ד� נ 081466/) א"ת(מ "עת

והיא , 1�2 העותרות היא אימ� של, אזרחית ביילורוסיה, 3העותרת : העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

היא נכנסה בעבר מספר . מבקשת אשרת שהיה בישראל מכוח נוהל הורה קשיש

 ומאז שהתה בישראל שלא 2006ובפע� האחרונה נכנסה בשנת , פעמי� לישראל

�  .  כפי שדורש הנוהל60ולא בת , 59היא בת . כדי

חוק כל סטייה מהוראות ה"תו� שבית המשפט מציי� כי , העתירה נדחתה: נפסקנפסקנפסקנפסק

ומהוראות הנוהל שאינה נסמכת בצידוק מתאי� עלולה ליצור סח� וכרסו� 

הפניה לערכאות במקרי� מהסוג הזה ... מצטבר במדיניות המשיב והעדר גבולות

 �נדמה כי היא מבוססת על הנחת מוצא כאילו בית המשפט לבו ר� יותר ועל כ

נוהל ונדחה יעניק מעמד למי שלא עבר את משוכת התנאי� הנדרשי� על פי ה

ראוי להבהיר כי היק� שיקול הדעת המוענק לשר . מחמת שיקול דעתו של המשיב

הפני� הוא רחב ביותר ובמקו� שלא נית� להצביע על טע� ראוי להתערב בשיקול 

  ." בית משפט זה לא יית� סעד לעותר כנגד ההחלטה, דעתו

  

        )08.72.פסק די� מיו� (' מנהל אוכלוסי� ואח' נ' אלכסנדרובה ואח 077422/מ "עע

המערערת . 2היא אימה של המערערת , אזרחית אוקראינה, 1המערערת : העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

 הזמינה 2000בשנת . וקיבלה אזרחות כבת זוגו,  הגיעה לישראל ע� בעלה היהודי2

. בשל מצבה הכלכלי והרפואי הקשה,  לישראל1רת  את המערע2המערערת 

אז נעצרה , 2006ולא יצאה מישראל עד שנת ,  נכנסה באשרת תייר2המערערת 

שלטענתה רכשה בתו� לב מעור� , כאשר ברשותה מספר אשרות שהייה מזויפות

�ומכא� , העתירה נדחתה". נוהל הורה קשיש"המערערות עתרו למחוזי על סמ� . די

  . הערעור

מצבה , 60 טר� מלאו 1למערערת : הנימוקי� שניתנו ה�. הערעור נדחה: סקסקסקסקנפנפנפנפ

ורצונו של תושב זר , הרפואי אינו חמור במידה שתצדיק הארכת שהותה בישראל

להימצא בקרבת ב� משפחתו שהינו אזרח או תושב ישראל לא ייחשב כטע� 

  .המצדיק מת� רישיו� לישיבת קבע בישראל

  

http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/publications.nsf/All/B96025D3EC6D1EA9422570AD00463773/$FILE/Publications.3.0023.pdf?OpenElement
http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/publications.nsf/All/2A8F94FDEAE97A82422570AD0043F7B3/$FILE/Publications.2.0033.pdf?OpenElement
http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/publications.nsf/All/2A8F94FDEAE97A82422570AD0043F7B3/$FILE/Publications.2.0033.pdf?OpenElement
http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML5.nsf/3BA57D7B8BB53A304225747B00553A4B/$FILE/2422611DF24E9F3942257477003D47EB.html?OpenElement
http://elyon1.court.gov.il/files/07/220/074/v16/07074220.v16.htm
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        עובדי סיעודעובדי סיעודעובדי סיעודעובדי סיעוד

קובע תנאי� למת� רישיונות לעובדות הסיעוד ) א3סעי� (לישראל חוק הכניסה 

מדובר בעובדת שמטפלת באותו מטופל : ולהארכת� מעל לתקופה של חמש שני�

מש� שנה לפחות לפני שמלאו ארבע שני� למת� הרישיו� לישיבתה בישראל בפע� 

 תפגע אשר קובעת כי ניתוק הקשר הטיפולי, וחוות דעת של גור� טיפולי, הראשונה

בה� נתבקש בית המשפט להורות , מאז נחקק החוק הוגשו מספר עתירות. במטופל

בדר� כלל (על הקניית מעמד ג� במקרי� בה� העובדות אינ� עומדות בתנאי החוק 

לפעמי� ללא רישיו� , התחילו לטפל לאחר שישבו בישראל למעלה מארבע שני�

 שפירשו את החוק באופ� היו שופטי�, משו� טובת� של המטופלי�). ישיבה תק�

  . שהתיר לסטות מהוראותיו

  

        )הדיו� בעתירה טר� הסתיי�(' משרד הפני� ואח' ק נ.ל 032483/מ  "עת

עובדי� , לעבודה בענ� הסיעוד, בחודשי� האחרוני� מובאי� לישראל: העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

למרות שבפועל אי� לה� , ינ� דוברי� אנגלית ולעתי� א� לא הינדיתמהודו אשר א

החל , בשל הסדר הכבילה. מעסיק ואי� לה� את הכישורי� הנדרשי� לעבודה זו

�העובדי� , עדיי� על מהגרי עבודה בישראל בניגוד לפסיקתו של בית המשפט העליו

ה מתאפשר מצב ז. הופכי� לשוהי� שלא כדי� א� אינ� קשורי� למעביד מסוי�

המדינה אינה מתערבת בתהלי� גיוס� לעבודה של , ראשית. בגלל סדרת מחדלי�

המעונייני� ברווחי� , מהגרי עבודה ומותירה את המלאכה בידי גורמי� פרטיי�

, וכ� העובדי� נאלצי� לקחת הלוואות כדי לשל� את הסכומי� הניכרי�. בלבד

ו כ� רשויות המדינה אינ� כמ. שאות� ה� נדרשי� לשל� בתמורה לקבלת העבודה

  . על אודות זכויותיה�, ע� הגעת� לישראל, מיידעות את העובדי�

נדרש כי , "קו לעובד"אשר הוגשה בשמו של עובד הודי על ידי ארגו� , בעתירה

על מנת שיוכל , 1/המשיבי� יתנו לעותר רשיו� ישיבה ושהייה בישראל מסוג ב

�וכ� , ה תקשורת מילולית ע� המעסיקבעבודה שאינה מצריכ, לעבוד בישראל כדי

נדרש כי , כמו כ�. להשיב את החובות אליה� נקלע כדי לקבל את העבודה בישראל

והנחיות , המדינה תקבע הנחיות מנהליות לאנשי� המצויי� במצבו של העותר

  .הדיו� בעתירה טר� הסתיי�. אודות דר� מת� אשרות כניסה לישראל

  

        )08.87.פסק די� מיו� (שר הפני� ' נ' מימ� ואח 071111/מ "עת

, 1היא המטפלת הסיעודית של העותרת , אזרחית פרו, 3העותרת : העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

, בי� השתיי� קיי� קשר עמוק. הסובלת מדכאו�, ניצולת שואה, אלאזרחית ישר

http://www.kavlaoved.org.il/media-view.asp?id=1895
http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML5.nsf/C4D8C34D878056D64225749E005574B7/$FILE/44A65A91AF2281DC42257497004B94C4.html?OpenElement
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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. 3 פרידה מ� העותרת 1ועל פי חוות דעת מומחה קיי� ספק א� תשרוד העותרת 

, 4 היא העותרת �ולה� בת קטינה ,  ב� זוג שהינו מהגר עבודה כעובד זר3לעותרת 

של ילדי ובשל גילה הצעיר לא נית� להסדיר את מעמדה כפי שהוסדר מעמד� 

בעתירה התבקש בית המשפט לדחות את צו הגירוש כנגד . עובדי� זרי� אחרי�

  .3העותרת 

לא יחלו� : "תו� שבית המשפט מביע חששו לגבי הקטינה, העתירה נדחתה: נפסקנפסקנפסקנפסק

שפת האר  תהיה שפתה , זמ� רב עד שתשתלב במערכת החינו� הישראלית

 עוד השתקעות של זרי� והנה לנו, וג� את תרבות האר  ותושביה היא תאמ 

בית המשפט , ע� זאת". בניגוד לכוונת המחוקק ובניגוד לנהלי המשיב, באר 

שבפניו , ממלי  לעותרי� לפנות לוועדה הבינמשרדית למקרי� הומניטאריי�

הרואה רק חלק מסוי� מ� , שלא כמו בית המשפט, מונחת התמונה הכללית

  .התמונה

�        לביקורת על פסק הדי

        

        הסדרת מעמד בישראלהסדרת מעמד בישראלהסדרת מעמד בישראלהסדרת מעמד בישראל

        )08.76.פסק די� מיו� ( הפני� משרד' קונסטנטינסקו נ 08501/מ "עת

התחת� ע� אזרחית , חי בישראל כעשר שני�, אזרח רומניה, העותר: העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

ע� גירושיו הופסק ההלי� המדורג להסדרת . ישראל ולמד באוניברסיטת חיפה

הוא הגיש עתירה בה ביקש להמשי� את לימודיו שנה נוספת והעתירה . מעמדו

  . שרה לשנתיי� נוספות לצור� המש� לימודיווכעת הוא עותר למת� א, התקבלה

וסביר , לימודי הסטטיסטיקה אינ� ייחודיי� לישראל. העתירה נדחתה: נפסקנפסקנפסקנפסק

  . ל יכיר בקורסי� שעשה כא� העותר"שמוסד מקביל בחו

  

        )08.925.� פסק די� מיו(שר הפני� ' אמו� נ 071708/מ "עת

התגוררה בישראל , 1963ילידת , מהגרת עבודה מהפיליפיני�, העותרת: : : : העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

בתחילה הועסקה כא� בעבודות ניקיו� בשגרירות שבדיה ולאחר . 1989מאז שנת 

, אותה סעדה שני� ארוכות, ע� פטירת מעסיקתה האחרונה. מכ� כעובדת סיעודית

היא עתרה לבית , נענתה בקשתהמשלא . ביקשה העותרת שתוענק לה אשרת קבע

  . המשפט המחוזי בתל אביב

הימנעות מהגבלת מספר הזרי� בישראל עלולה לפגוע . העתירה נדחתה: נפסקנפסקנפסקנפסק

וכ� מציי� בית המשפט כי חשש , "בחוסנה של המדינה ולסכ� את אופייה וצביונה"

http://www.mehagrim.org/2008/08/blog-post_08.html
http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML5.nsf/ADBA3798DB818A614225747E00562834/$FILE/54C76C7D2FB062014225747E00351218.html?OpenElement
http://mehagrim.googlepages.com/1708.07.pdf
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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הטענות שהעלתה האגודה לזכויות ". במדינתנו צרת הממדי�"זה רלבנטי במיוחד 

נדחו תו� , כי העותרת היא בבחינת כושי שיכול ללכת מעת שעשה את שלו, האזרח

שכ� איש לא מנע מ� העותרת להשאר , "עזות מצח וכפיות טובה"שה� מוגדרי� 

  . בארצה ולהקי� משפחה

  

        פליטי�פליטי�פליטי�פליטי�

, אזרחות, דת, פליט הוא אד� אשר בגלל פחד מבוסס להיות נרד� מטעמי גזע

מקבל מקלט , וי� או להשקפה מדינית מסוימתהשתייכות לקיבו  חברתי מס

המבקשת להג� על , על אמנת הפליטי� הבינלאומית. באר  אחרת מאר  אזרחותו

 לאמנת 33סעי� . ובכלל� ישראל,  מדינות147חתומות היו� , אנשי� נרדפי�

עיקרו� . הפליטי� קובע שאי� להחזיר אד� למקו� בו חייו או חירותו יהיו בסכנה

פועל בישראל מנגנו� שמטרתו לבחו�  2002החל משנת . ט הישראליזה אומ  במשפ

נציבות  הבקשות מוגשות למשרדי .את זכאות� של מבקשי מעמד פליט למעמד זה

ובודקי� , אנשי הנציבות עורכי� ראיונות ע� מבקשי המקלט. � לפליטי�"האו

וזו , "ועדה המייעצת לפליטי�"ה� מעבירי� את המלצותיה� ל. את בקשותיה�

כחלק , לאחרונה. רוב� המכריע של הבקשות נדחות. מעבירה המלצתה לשר הפני�

ות מתהלי� הדרגתי של העברת הסמכויות של בדיקת בקשות המקלט מנציב

הועברו סמכויות הרישו� הראשוני של פליטי� , � לפליטי� אל המדינה"האו

אול� הלי� המיו� עדיי� נער� על ידי הנציבות , ממדינות מסוימות אל המדינה

  .בלבד

  

הדיו� טר� (' עדה המייעצת לענייני פליטי� ואחר הוו"יו' פלונית נ 088575/מ "עת

        )הסתיי�

� המליצה "נציבות האו. העותרת היא קורב� סחר בנשי� מאוקראינה: : : : העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

א� הוועדה המייעצת לענייני פליטי� ושר הפני� החליטו , להכיר בה כפליטה

א� הננקט בדר� שגרה , הדחייה נעשתה בהלי� בלתי תקי�. לדחות את בקשתה

,  ההלי� חסוי מעיני הציבור ומעיני מבקש המקלט עצמו�הוועדה המייעצת בידי 

, העתירה. שאינו יודע מדוע סורבה בקשתו ובעקבות עיו� בראיות שלא הוצגו בפניו

אשר הוגשה בידי מוקד סיוע לעובדי� זרי� יחד ע� התוכנית לזכויות פליטי� 

 המייעצת לענייני באוניברסיטת תל אביב תוקפת את האופ� בו מנהלת הוועדה

http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=1887#_ftn8
http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=1887#_ftn8
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/Petition_071008_No_Names.pdf
http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/Petition_071008_No_Names.pdf
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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. פליטי� את הליכי בחינת בקשותיה� של מבקשי מקלט להכיר בה� כפליטי�

  . הדיו� בתיק טר� הסתיי�

  

        מעסיקי�מעסיקי�מעסיקי�מעסיקי�

החלטה מיו� (' ת ואח"משרד התמ' נ' התאגדות חקלאי ישראל ואח 088590/מ "עת

.08.811(        

ביקשו כי יותר לה� לממש , התאגדות חקלאי ישראל, העותרי�: העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

בדחיפות את תוספות הקצאת ההיתרי� להעסקת עובדי� זרי� בחקלאות 

בה התבקש בית , צו עשההוגשה בקשה דחופה ל, במסגרת העתירה. שהוענקה לה�

  .המשפט לאפשר הבאת העובדי� לישראל בדחיפות

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת� של העותרי� ואפשר לה� להביא : נפסקנפסקנפסקנפסק

        .טה זובית המשפט העליו� ביטל החל. את העובדי� לישראל לאלתר

 החלטת בית המשפט המחוזי התקבלה תו� ":":":":מוקד סיוע לעובדי� זרי�מוקד סיוע לעובדי� זרי�מוקד סיוע לעובדי� זרי�מוקד סיוע לעובדי� זרי�""""עמדת עמדת עמדת עמדת 

להצטר� לעתירה " קו לעובד"ו" מוקד סיוע לעובדי� זרי�"התעלמות מבקשת 

�תו� התעלמות מ� העובדה כי בחודשי� האחרוני� התירו המשיבי� ל; כמשיבי�

; � בענ� החקלאות מהגרי עבודה להיכנס לישראל כתוספת למכסת ההיתרי2,300

וכי אפשר ,  מה� פוקעי� בימי� אלו�1,000וכי ההיתרי� להעסקת� של למעלה מ

ותו� התעלמות� מ� העובדה ; להעסיק� במקו� להביא עובדי� חדשי� תחתיה�

  . כי המרו  לתחתית של זכויות מהגרי העבודה רק יגבר בעקבות צעד אומלל זה

  

        

http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML5.nsf/868822B91DEC62F9422574A20055CAEE/$FILE/38DE3D9EA61E19AB422574A200277F4B.html?OpenElement
http://info1.court.gov.il/Prod03/ManamHTML5.nsf/868822B91DEC62F9422574A20055CAEE/$FILE/38DE3D9EA61E19AB422574A200277F4B.html?OpenElement
http://elyon1.court.gov.il/files/08/910/071/c04/08071910.c04.htm
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        ערעורי� מנהליי�ערעורי� מנהליי�ערעורי� מנהליי�ערעורי� מנהליי�
הערעור נמחק ע� גירוש (' ' ' ' משרד הפני� ואחמשרד הפני� ואחמשרד הפני� ואחמשרד הפני� ואח'  '  '  '  לפא לי נלפא לי נלפא לי נלפא לי נאלפונס אאלפונס אאלפונס אאלפונס א 10/08נ "עמ

  )העותר

בשמו של עצור מסנגל , מוקד סיוע לעובדי� זרי� הגיש ערעור מנהלי: עובדותעובדותעובדותעובדות

א� שלא התנהלו בעניינו הליכי גירוש , שהוחזק במעצר במש� שנתיי�

אפשר לתמוה על . גורש המערער לסנגל, שבוע לפני מועד הדיו� שנקבע. אפקטיביי�

שלא הצליחה להנפיק לו מסמכי נסיעה והטילה עליו את , התנהלותה של המדינה

כיוו� . המסמכי� הנדרשי� לגירושו, לפתע, א� שבוע לפני הדיו� נמצאו, האשמה

אוזלת יד� של הרשויות ,  שקלי� ליו��150כ, בהערכה צנועה, שעלות מעצר הינה

  .עלתה למשלמי המסי� במקרה זה למעלה ממאה אל� שקל

        

mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        צצצצ""""בגבגבגבג

        )הדיו� בתיק טר� הסתיי�(' ממשלת ישראל ואח' נ' קו לעובד ואח 024542/צ "בג

מכו� אדווה , רופאי� לזכויות אד�, מוקד סיוע לעובדי� זרי�, קו לעובד: העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

� בקשה לפי פקודת בזיו� ביתועמותת מחויבות לשלו� ולצדק חברתי הגישו

המשפט העליו� �דינו של בית�בדרישה לאל  את המדינה לקיי� את פסק, המשפט

על ,  קבע מפורשות כי ההסדר30.3.2006 מתארי� פסק הדי�. בעניי� הסדר הכבילה

אינו חוקי ויוצר תנאי עבדות , שיו� העבודה של מהגר במעסיק ספציפיפיו מותנה ר

א� ה� , בית המשפט הטיל על המדינה לגבש הסדרי� חלופיי� ומידתיי�. מודרנית

  .טר� נקבע מועד לדיו� בבקשה. לא נקבעו עד היו�

  

החלטה מיו� (' ממשלת ישראל ואח' נ' מוקד סיוע לעובדי� זרי� ואח 078255/  "דנג

.2008.714(        

אשר כלל , ש ומשרד ההגנה התורכי על הסכ�" חתמו תע2002בשנת : העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

ובי� השאר ג� מת� היתר , התחייבות של מדינת ישראל לרכישות גומלי� מתורכיה

על פי . בדי� תורכי� בענ� הבניה בישראללחברה תורכית בש� ילמזלר להעסיק עו

כבילה "אשר יהיו כבולי� אליה ,  עובדי�800החברה תעסיק , ההסכ�

מוקד סיוע . "קרי בשו� מקרה לא יוכלו לעבוד בחברה אחרת, "אבסולוטית

פסל בית המשפט העליו� את , ובמקביל, הגיש עתירה נגד ההסכ�" לעובדי� זרי�

 בטענה כי קיי� שוני נדחתה העתירה, ות זאתלמר. מדיניות הכבילה מכל וכל

בי� היתר מכיוו�  , מהותי בי� עובדי ילמזלר לבי� עובדי� זרי� אחרי� בישראל

ה� יכולי� לשוב , שהעובדי� אינ� משלמי� סכומי עתק כדי להגיע לישראל

ולפתוח ש� בהליכי� לחיפוש מעסיק , על חשבו� החברה, לארצ� לכשיחפצו בכ�

  .ישראלי חלופי

ובה טע� כי פסק הדי� של בית המשפט העליו� , המוקד הגיש בקשה לדיו� נוס�

הבקשה . את פסק הדי� בעניי� ילמזלר, למעשה, בנושא מדיניות הכבילה סותר

 הדי� בעניי� ילמזלר איננו קובע תו� שבית המשפט העליו� קובע כי פסק, נדחתה

  . והלכת הכבילה בעינה עומדת, הלכה חדשה

  

טר� הסתיי� (' שר הביטחו� ואח' נ' מוקד סיוע לעובדי� זרי� ואח 077302/צ "בג

        )הדיו� בעתירה

http://www.kavlaoved.org.il/media-view.asp?id=1825
http://elyon1.court.gov.il/files/02/420/045/O28/02045420.o28.htm
http://elyon2.court.gov.il/files/07/550/082/N07/07082550.N07.htm
http://elyon2.court.gov.il/files/07/550/082/N07/07082550.N07.htm
http://elyon2.court.gov.il/files/04/430/108/P26/04108430.P26.htm
http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=1576
http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=1576
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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עתרו נגד " ד סיוע לעובדי� זרי�מוק"ובה� , מספר ארגוני זכויות אד�: העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

  . של פליטי� ומבקשי מקלט מישראל למצרי�" החזרה חמה"נוהל 

בשל הדיו� , נדחתהאול� הבקשה לצו ביניי� , הדיו� בתיק טר� הסתיי�: נפסקנפסקנפסקנפסק

ונוכח ,  התחייבות המדינה לפעול על פי הנוהל שנקבעעקב, הקרוב הקבוע בבקשה

  ". בדרגי� הגבוהי� ביותר"התחייבותה כי הפיקוח על ביצוע הנוהל יהודק 

  

http://elyon2.court.gov.il/files/07/020/073/N13/07073020.N13.htm
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        תביעות נזיקיותתביעות נזיקיותתביעות נזיקיותתביעות נזיקיות

, בפני מהגרי עבודה ניצבי� קשיי� רבי� המונעי� מה� לממש את זכויותיה�

האגרות , �עלות� הגבוהה של ההליכי� המשפטיי, ובה� חוסר ידע על זכויותיה�

דבר אשר יכביד את , הנדרשות והעובדה כי ה� עשויי� להיות מגורשי� במהלכ�

באופ� יחסי , לכ� יש רק מעט תביעות של מהגרי עבודה. ועוד, ניהול התביעה

מגיעות , התביעות אשר מגיעות למערכת המשפט. לריבוי ההפרות של זכויותיה�

. ותו לא, ש� לרוב ידרשו מהגרי העבודה את שכר�, וב אל בתי הדי� לעבודהלר

, אמנ�. תביעות נזיקיות מתמעטות ג� בקרב קורבנות סחר בנשי� למטרות זנות

בשני� האחרונות מסייעת המחלקה המשפטית לקורבנות סחר להגיש תביעות 

�מצא לה שטר� נ, אבל בנושא זה קיימת בעיה אחרת, נזיקיות כנגד סוחריה

�. סוחרי הנשי� אינ� משלמי� בדר� כלל את הסכו� שפוסק בית המשפט: פתרו

�נמנעות רוב קורבנות הסחר מלהגיש , ולמרות הסיוע המשפטי העומד לרשות�, לכ

�כאשר ה� עושות שימוש במערכת המשפט . תביעות נזיקיות כנגד סוחריה

ולא על מנת , בישראלעל פי רוב זה במטרה לקבל אשרת שהיה ועבודה , הישראלית

�  . להגיש תביעה נזיקית כנגד סוחריה

  

        )08.79.פסק די� מיו� (פרדריקו ' פלונית נ 072079/א 

הנתבע הורשע בהלי� פלילי בעבירות . עה אזרחית נגררת בפלילי�תבי: העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

נשפט לשנתיי� מאסר בפועל , הנלוות לסחר בנשי� ובה� סרסרות וקשירת קשר

הנשי� הגישו תביעה אזרחית נגררת . לכל מתלוננת / 15,000ונדרש לשל� 

הזכות לכבוד , התביעה הוגשה בעילות של עשיית עושר ולא במשפט. לפלילי�

הנתבע חזר והבהיר בכתב . וכ� עתרו התובעות לפיצויי� עונשיי�, וטונומיהולא

סמ� רצונ� לעסוק �כי הגעת� של התובעות לישראל היתה על דעת� ועל, ההגנה

כ� טע� הנתבע כי שיל� במסגרת . והכחיש את כל המיוחס לו בכתב התביעה, בזנות

  . לכל אחת מ� התובעות / 15,000ההלי� הפלילי פיצוי של 

, א לחוק בתי המשפט79הצדדי� הסכימו על הסדר פשרה לפי סעי� : נפסקנפסקנפסקנפסק

במסגרתו יכול בית המשפט להכריע לפי שיקול דעתו ומבלי שהצדדי� ימשיכו 

בית המשפט פסק לכל תובעת . איזה סכו� ייפסק א� בכלל, לנהל את תביעת�

יהיה , י�בתו� שמונה חודש / 20,000א� א� תקבל כל תובעת ,  /50,000סכו� של 

  . בכ� סילוק מלא ומוחלט של התביעה

  

http://www.takdin.co.il/search/mail_container.aspx?path=/nepsdoc/2L34mCZOsELmoC3SvNs5qBZ0tBcXqRMm0/2079_at.07.html&ts=&cp=0
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        )08.78.פסק די� מיו� (פלונית ' נ' ב� עמי ואח 05480/ע "ע

ש� נפסק כי , ערעור על פסק דינו של בית המשפט האזורי בבאר שבע: העובדותהעובדותהעובדותהעובדות

כי א� מערכת , וחריה לא מתקיימי� יחסי עובד מעבידבי� קורב� סחר לבי� ס

אי� בעובדה , ע� זאת. יחסי� בכפיה השוללת את חופש ההתקשרות החוזית

. ת/כדי לשלול את זכויות העובד, שמדובר בחוזה עבודה הנגוע באי חוקיות חמורה

זכאית לכל , תו� השפלתה וניצולה, שעברה מסכת אירועי� קשה, קורב� סחר

כ� פסק בית הדי� לתובעת . ויות מג� בסיסיות מתחו� משפט העבודההפחות לזכ

תו� שהוא מציי� שעשה כ� בשל העובדה , סבל ועוגמת נפש, פיצויי כאב / 240,000

הסוחרי� ערערו על פסק הדי� . שהיה כבול לסכו� שדרשה התובעת בתביעתה

  . לבית הדי� הארצי

תו� , ת הדי� האזוריבית הדי� הארצי אישר את פסק דינו של בי: נפסקנפסקנפסקנפסק

הזכות , סבל ועוגמת נפש, התייחסות חשובה לנושא הזכות לפיצויי� בגי� כאב

וכ� פיצויי� ללא הוכחת נזק בגי� הפרת , לפיצויי� בגי� הפרת חובה חקוקה

כי כאשר זכות , הנשיא אדלר קבע בפסק דינו באופ� מפורש. זכויות חוקתיות

  .למצוא פיצוי הול�" ייברשאי וח"בית המשפט , אד� מוגנת נפגעת

        ל ל ל ל """"פסיקה מחופסיקה מחופסיקה מחופסיקה מחו

Regent of the University of California. Martinez v  

אשר , בית המשפט לערעורי� של קליפורניה פסל חוק שאפשר לתושבי קליפורניה

להנות מהנחה בשכר הלימוד הניתנת לכל , �שוהי� בארצות הברית שלא כדי

  .תושבי קליפורניה

  

The Queen v. Tang   

� נשי� 5, בי� השאר, והעסיקה, המערערת היתה בעלת בית בושת ברשיו

לפני , ע� זאת. יה מרצונ�והגיעו לאוסטרל, כול� עסקו בזנות בעבר. תאילנדיות

חוב� , בפועל. הנשי� לא ידעו במדויק מה יהיו תנאי העסקת�, הגעת� לאוסטרליה

לפי .  מ� החוב50$וע� כל לקוח נוכו , 45,000$בגי� הבאת� לאוסטרליה עמד על 

. ה� יכלו לקבל לקוחות באופ� עצמאי, לאחר שהנשי� שילמו את חוב�, ההסכ�

הנאשמת .  הטיסה שלה� הוחזקו על ידי המערערתדרכונ� של הנשי� וכרטיסי

ה� לא היו נעולות . א� נזקקו לה�, אוכל ושירותי בריאות, סיפקה לה� מגורי�

התביעה . א� היתה שליטה בפועל של המערערת על צעדיה�, במקו� בו הוחזקו

http://www.nevo.co.il/Psika_word/avoda/a05000480a.doc
http://www.courtinfo.ca.gov/opinions/documents/C054124.PDF
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2008/39.html
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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, הצביעה על מצב� כשונה באופ� משמעותי משל נשי� אחרות בבית הבושת

המערערת הורשעה בהחזקת הנשי� .  לא היו שפחות–לות שלמרות שהיו מנוצ

  . והרשעה זו אושרה בבית המשפט העליו�, בתנאי עבדות

        

United States of America v. Glenn Marcus  

אשר , יחסי� אלו החלו בהסכמה. מאזוכיסטיי��פסק הדי� עוסק ביחסי� סאדו

חרט הנאש� על גופה של המתלוננת את המילה , בי� השאר. פסקה בהמש�

"Slave ." אשר לא , הנאש�מאוחר יותר ניסתה המתלוננת להשתחרר מעולו של

במשפטו טע� כי . כולל איו� עליה ועל בני משפחתה, בחל באמצעי� כדי למנוע זאת

�הוא הורשע בסחר בבני אד� . עבד�בינו לבי� הקורב� היה הסכ� ליחסי אדו

א� בית המשפט לערעורי� זיכה אותו מכיוו� שהרשעתו , ובעבירות נוספות

בעוד , מזוכיסטיי��יחסי� הסאדוהתייחסה לכל התקופה בה נמשכו בי� השניי� ה

אז רק נכנס , 2000שבפועל אי אפשר היה להרשיעו על התקופה שקדמה לשנת 

. לתוקפו החוק האוסר על סחר בבני אד�

http://www.ca2.uscourts.gov:8080/isysnative/RDpcT3BpbnNcT1BOXDA3LTQwMDUtY3Jfb3BuLnBkZg==/07-4005-cr_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov:8080/isysquery/irl40be/1/hilite
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        ישיבות ודיוני� בכנסתישיבות ודיוני� בכנסתישיבות ודיוני� בכנסתישיבות ודיוני� בכנסת

        ועדת  המשנה למאבק בסחר בנשי� לזנותועדת  המשנה למאבק בסחר בנשי� לזנותועדת  המשנה למאבק בסחר בנשי� לזנותועדת  המשנה למאבק בסחר בנשי� לזנות

  )2008ביולי  29(? מעביד�קורב� סחר בנשי� ה� יחסי עובד�הא� יחסי סרסור

שקבע כי , הישיבה התקיימה בעקבות פסק דינו של בית הדי� הארצי לעבודה

קורב� סחר למטרות עיסוק בזנות זכאית להטבות של עובדת בגי� תקופת 

' בי� השאר של פרופ, עניי� זהבוועדה הובעו עמדות שונות ב. העסקתה בזנות

  . וכ� של פרקליטות המדינה, פרנסיס רדאי

  

דיווח  �יישו� התוכנית להעלאת המודעות במערכת החינו� לבעיית הסחר בנשי�

הישיבה היתה . יולי תמיר, השתתפה שרת החינו� בישיבה )2008ביולי  23(ומעקב 

ובה נבדקה פעילות משרד החינו� , 2007ישיבת המש� לישיבה שהתקיימה בשנת 

, ה� בקרב מורי� וה� בקרב תלמידי�, בכל הנוגע להעלאת מודעות במערכת החינו�

במהל� הישיבה נמסר כי משרד החינו� ער� פעילות . בנושא הסחר בנשי� והזנות

כנסי� , פעילויות בכיתות, כללה כנסי� והשתלמויות לעובדי הוראהמקיפה ש

  . נתוני� על התופעה וחקיקה, לתלמידי� וכתיבת חוברת שכוללת מידע

  

ביולי  2 (2007ד� לשנת דוח מחלקת המדינה האמריקאית למאבק בסחר בבני א

2008(  

ונציגי� , משה שילה, ל משרד המשפטי�"ישיבת הוועדה התקיימה בנוכחות מנכ

 בקבוצת המדינות 2007ישראל נותרה בשנת . מ� הקונסוליה האמריקאית בישראל

למרות , שאינ� עומדות בסטנדרטי� המינימאליי� למיגור תופעת הסחר בנשי�

הדוח מציי� כי היתה עליה בשיעור . עשות כ�שה� עושות מאמצי� מסוימי� ל

, ההרשעות בגי� עבירות סחר למטרות עיסוק בזנות וכי קיי� מקלט לקורבנות סחר

  . א� אי� פעילות אכיפה בנושא העבדות ועבודת הכפיה

  

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/sachar_mishne/2008-07-29.html
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/sachar_mishne/2008-07-23.html
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/sachar_mishne/2008-07-23.html
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/sachar_mishne/2008-07-02.html
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/sachar_mishne/2008-07-02.html
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        ועדת עובדי� זרי�ועדת עובדי� זרי�ועדת עובדי� זרי�ועדת עובדי� זרי�

  ))))2008ביולי ביולי ביולי ביולי     29( ( ( ( אמצעי אכיפה וענישה בתחו� העובדי� הזרי� אמצעי אכיפה וענישה בתחו� העובדי� הזרי� אמצעי אכיפה וענישה בתחו� העובדי� הזרי� אמצעי אכיפה וענישה בתחו� העובדי� הזרי� 

הדיו� עסק . ללא נציגי ארגוני�, בוועדה השתתפו רק נציגי משרדי� ממשלתיי�

כלפי מהגרי . וכ� פשיעה המבוצעת על יד�, בשאלת הפשיעה כלפי מהגרי עבודה

. ועוד, מרמה, סחר, ובה� עושק, עבודה מבוצעות מדי שנה עבירות רבות ושונות

  . פשיעה של מהגרי העבודה היא תופעה מצומצמת בהיקפה

  ))))2008ביולי ביולי ביולי ביולי     23232323((((    IOM)החלת הסכמי העבודה באמצעות החלת הסכמי העבודה באמצעות החלת הסכמי העבודה באמצעות החלת הסכמי העבודה באמצעות 

 המנוגדת לחוקיה של, גיוס העובדי� במדינת המוצא מתרחש בצורה פוגענית

לאחר שאלה , והמונעת מה� פעמי� רבות לדרוש את זכויותיה�, מדינת ישראל

ת בדק את העניי� והחליט כי אמנ� יש צור� בפיקוח "משרד התמ. הופרו בישראל

על פי . כ� שזכויות העובדי� ישמרו בתהלי� ההגירה, על ההלי� במדינת המוצא

לי� בפיילוט שיער� יפקח על התה) IOM(ארגו� ההגירה העולמי , ההסדר המתגבש

  .תחילה בתאילנד

ביולי ביולי ביולי ביולי     23 ( ( ( (2007דוח מחלקת המדינה האמריקנית למאבק בסחר בבני אד� לשנת דוח מחלקת המדינה האמריקנית למאבק בסחר בבני אד� לשנת דוח מחלקת המדינה האמריקנית למאבק בסחר בבני אד� לשנת דוח מחלקת המדינה האמריקנית למאבק בסחר בבני אד� לשנת 

2008((((  

 המתאמת. הדיו� בוועדה התמקד בחלקי הדוח שעסקו בסחר ועבדות בתנאי כפיה

ציינה כי צוות בינמשרדי , ד רחל גרשוני"עו, הבינמשרדית לנושא הסחר בבני אד�

והכי� המלצות שאושרו , עבדות ועבודת כפיה, גיבש אמצעי� לזהות קורבנות סחר

ההלי� צרי� לעבור , ע� זאת. לי� של משרדי הממשלה השוני�"על ידי ועדת מנכ

. ת"הטמעה במנהלת ההגירה ובמשרד התמ

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/zarim/2008-07-29.html
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/zarim/2008-07-23.html
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/zarim/2008-07-01.html
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/zarim/2008-07-01.html
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        � ואיכות הסביבה� ואיכות הסביבה� ואיכות הסביבה� ואיכות הסביבהועדת הפניועדת הפניועדת הפניועדת הפני

) 19' תיקו� מס(בהצעת חוק הכניסה לישראל  2008 בחודש אוגוסט דנההוועדה 

איסור גור� על הסדרת מעמד� , בי� השאר, התיקו� המוצע קובע. �2006ו"התשס

�ולכ� הוא מנוגד להתחייבויותיה של ישראל , של מי ששהו בישראל שלא כדי

י זכויות של ארגונהתנגדות� למרות . במישור הבינלאומי בנושא הסחר בבני אד�

. הוא מצוי כעת בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, אד� בישראל לתיקו� זה

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/pnim/2008-08-12.html
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/254/254.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/254/254.pdf
http://www.kavlaoved.org.il/UserFiles/news1854_file.doc
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        תקשורתתקשורתתקשורתתקשורת

        תקשורת בישראלתקשורת בישראלתקשורת בישראלתקשורת בישראל

        מהגרי עבודהמהגרי עבודהמהגרי עבודהמהגרי עבודה

         08.72YNET., , , , """"משרד המשפטי� נלח� בסחר עבדי�משרד המשפטי� נלח� בסחר עבדי�משרד המשפטי� נלח� בסחר עבדי�משרד המשפטי� נלח� בסחר עבדי�"""", , , , צבי לביאצבי לביאצבי לביאצבי לביא

ח השנתי של מחלקת המדינה " ישראל בדובעקבות הביקורת החריפה על

דרש משרד המשפטי� מ� המשטרה להקי� יחידת , האמריקנית על סחר בבני אד�

שתפעל להגשת כתבי אישו� נגד קבלני כוח אד� , חקירות במנהלת ההגירה

  .  שיחס� למהגרי עבודה עומד בהגדרות של עבדות וסחר בבני אד�

  

, "2007 �במספר מהגרי העבודה שגורשו מהאר  ב %12עליה של ", מיקי פלד

  08.716.כלכליסט 

וגדל , 2006 מספר� של העצורי� הזרי� העצורי� לעומת שנת �33% גדל ב2007בשנת 

העיקריות מדינות המוצא .  מספר� של מהגרי העבודה אשר גורשו מישראל�12%ב

�  .תאילנד וחבר המדינות לשעבר, של המגורשי� היו סי

  

        סחר בנשי� למטרות עיסוק בזנותסחר בנשי� למטרות עיסוק בזנותסחר בנשי� למטרות עיסוק בזנותסחר בנשי� למטרות עיסוק בזנות

   08.99.אתר משטרת ישראל , "היחידה המרכזית עצרה סוחרי נשי� למטרות זנות"

השלושה , על פי החשד. עבירת הסחר בנשי�ר תל אביב עצר שלושה חשודי� ב"ימ

  .למטרות עיסוק בזנות, סחרו בנשי� מאוקראינה לישראל

  08.826. האר האר האר האר , "יווי בבריטניהא� ובתה חשודות בניהול רשת ל", יהונת� ליס

בשל חשד , א� ובתה נעצרו בשדה התעופה ב� גוריו� כאשר ניסו להיכנס לישראל

�החשדות כלפיה� . לניהול רשת של נשי� ישראליות שהועסקו בזנות בלונדו

  .תקיפה וגניבה, כליאת שווא, עבירות של סחר בנשי�, בי� היתר, כוללי�

  

        פליטי�פליטי�פליטי�פליטי�

מת ונקבר מבלי , בנה של פליטה מאריתראה נורה על ידי שוטרי� מצרי�"

  . 2ערו  , ”שנמסרה הודעה למשפחתו

http://www.ynet.co.il/articles/0%2C7340%2CL-3563060%2C00.html
http://www.calcalist.co.il/articles/0%2C7340%2CL-3091487%2C00.html
http://www.calcalist.co.il/articles/0%2C7340%2CL-3091487%2C00.html
http://www.telaviv.police.gov.il/index.asp?ID=27072
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=1015335&contrassID=2&subContrassID=21&sbSubContrassID=0
http://www.keshet-tv.com/VideoPage.aspx?MediaID=40950&CatID=250&CurrentCatID=5155
http://www.keshet-tv.com/VideoPage.aspx?MediaID=40950&CatID=250&CurrentCatID=5155
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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Jerusalem Post , "Death in the Desert", Derfner Larry    : בעניי� זה פורסמה כתבה נוספת

.08.84  

. על מנת למנוע מ� הב� הבכור להתגייס, אישה ברחה מאריתריאה ע� ילדיה

אבל בדר� נורה אחד הבני� על ידי שוטרי� , המשפחה הגיעה לגבול הישראלי

, הוא נקבר כאלמוני. ש� מת מפצעיו,  הוא הוטס לבית החולי� בישראל.מצרי�

  . מבלי שאיש טרח ליידע את אימו אודות מועד או מיקו� הלוויה

  

  

  

, "תחנת הסמי� הגדולה: הפליטי� מאריתראה מצאו בית בתל אביב", ורד לי

  08.817.ר  הא

 �. זנות ועבירות הנלוות לה,  מתנהלת מזה מספר שני� תחנת סמי�1ברחוב פי

  . החלו פליטי� אריתראי� לעבור ולהתגורר במבנה, לאחרונה

  

"�  08.724.שקו� , "פליטי� מדרפור הפגינו בתל אביב נגד נשיא סוד

� אלו נוקט בית הדי� הפלילי הבינלאומי בהאג צעדי� למעצרו ולהעמדתו בימי

�בו נרצחו , בגי� חלקו ברצח הע� בחבל דרפור, עומר אל באשיר, לדי� של נשיא סוד

 200 � בתל אביב התקיימה עצרת תמיכה של כ.  איש200,000 �כ, לפי הערכות, עד כה

  . פליטי� בהליכי� אלו

  

   08.87YNET., "� שמו�"או", עומר אורי

ואת הקושי הרב הניצב בפני , � לפליטי�"הכתבה בוחנת את פעילות נציבות האו

  . פליטי� המבקשי� להסתייע בשירותיה

  

�אריתראי� יוכלו לעבוד א� ייצאו מאזור  0002,: משרד הפני�", שחר איל

  08.86.האר  , "המרכז

 מבקשי מקלט אריתראי� �2,000המשרד מתנה את הארכת רשיונות העבודה שפגו ל

  . בכ� שיעברו אל מדרו� לגדרה ומצפו� לחדרה, השוהי� במרכז האר 

  

  08.815. 2ערו  , אולפ� שישי, "א נלחמת נגד פליטי דרפור"ת: דחיית עלייה", שי גל

  . הכתבה עוסקת במאבקה של שכונת שפירא נגד מגורי פליטי� סודני� בשכונה

  

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1215331152189
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1215331152189
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1012309.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1012309.html
http://www.shakoof.org.il/2008/07/24/384/
http://www.mynet.co.il/articles/0%2C7340%2CL-3578762%2C00.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1008669.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1008669.html
http://www.keshet-tv.com/VideoPage.aspx?MediaID=42831&SourceID=27
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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  08.828.ל "גלי צה, " לא לפליטי�–ת אומרת איל"

בה� רמת הלימוד נמוכה , לילדי פליטי� מוקצות באילת מסגרות לימוד נפרדות

נורית : לעניי� זה ראו ג�. מחו  לעיר, ובמבני� בעלי תשתיות לקויות, יותר

  08.910.האר  , "?ליה כבר אמרנואפ", וורגפט

  

פליטי� אפריקאי�  91תקלה חמורה בהחזרת : המדינה מודה", רותי סיני

 08.93.האר  , "למצרי�

ומש� , הוחזרו למצרי�, וביניה� אזרחי סוד� ואריתראה,  אזרחי� אפריקאי�91

ובניגוד , מבלי שנבדק א� נשקפת לה� סכנה, זאת. שו למדינות מוצא�יגור

  . לנהלי� הקיימי� בתחו�

  

        

http://glz.msn.co.il/newsArticle.aspx?newsid=26703
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1011819.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1011819.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1017359.html
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1017359.html
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        תקשורת בעול�תקשורת בעול�תקשורת בעול�תקשורת בעול�

AP , , , ,""""08.911., , , , """"זנות רחוב היא פשעזנות רחוב היא פשעזנות רחוב היא פשעזנות רחוב היא פשע: : : : ממשלת איטליה אישרהממשלת איטליה אישרהממשלת איטליה אישרהממשלת איטליה אישרהYNET   

נשי� שיעסקו בזנות רחוב , ה בפרלמנטשטר� אושר, על פי הצעת החוק

  . או קנס/ ימי מאסר ו15ולקוחותיה� יהיו חשופי� לעונש של עד 

Dale Puchs, "Spain to pay immigrants to leave", Guardian 21.7.08 

דה מובטלי� על מנת שיחזרו למדינות ממשלת ספרד מציעה תשלו� למהגרי עבו

הממשלה צופה הענות של . ויסכימו להשאר ש� שלוש שני� לפחות, המוצא שלה�

  .  מ� המהגרי� להצעתה20% � 10%

  

Nicholas Watt, "UK to Tighten Laws & Plan Against Prostitution", Guardian, 22.9.08 

באמצעות , בריטניה מתכננת להחמיר את חקיקתה ולהחרי� את מאבקה בזנות

וכ� באמצעות , חקיקה שתפליל לקוחות שיעשו שימוש בנשי� מנוצלות בזנות

  . הענקת כוחות נוספי� למשטרה

  

AP ,08.815., "?איפה אלוהי�: "פליטי� 000100, �יותר מYNET   

 איש נעקרו מבתיה� בגיאורגיה עקב �115,000כ, � לפליטי�"לדברי סוכנות האו

  . הסיוע ההומניטארי לפליטי� מצוי בקשי� רבי� בשל המצב הבטחוני. הקרבות

Miriam Jordan, "Voluntary Deportation Program Attracts Few Participants", The Wall Street 

Journal 14.8.08 

שמונה ימי� . התוכנית לגירוש מרצו� של מהגרי עבודה מארצות הברית נכשלה

  .אנשי� מבי� אלפי מהגרי� השוהי� שלא כדי�נרשמו רק שישה , לאחר תחילתה

Lisa Demer, "Local pimp sentenced to 30 years", Anchorage Daily News 16.8.08 

הנשי� בה� סחר היו . סוחר נשי� אמריקני הורשע בעבירת סחר ובעבירות נוספות

. חלק� כבר עסקו בזנות. ברוב� מכורות לסמי� עוד בטר� פגשו בו, קאיותאמרי

אחת מהנשי� היתה בהריו� בעת שהוא כפה אותה . חלק מ� הנשי� היו קטינות

והעניק לה� , הנאש� שיכ� נשי� בבית משלה�. והוא אנס לפחות אחת מה�, לזנות

�זה רק לצור� לטענת התביעה היה . ארוחות ועובדת משק בית שטיפלה בצרכיה

בעוד שבפועל סידור זה סיפק לו אפשרות פיקוח , יצירת אשליה של חיי משפחה

�  . הנאש� נשפט לשלושי� שנות מאסר. עליה

http://www.ynet.co.il/articles/0%2C7340%2CL-3595434%2C00.html
http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/21/spain
http://www.guardian.co.uk/politics/2008/sep/22/labourconference.labour1?gusrc=rss&feed=society
http://www.ynet.co.il/articles/0%2C7340%2CL-3582890%2C00.html
http://online.wsj.com/article/SB121867978223139491.html
http://online.wsj.com/article/SB121867978223139491.html
http://www.adn.com/news/alaska/story/495605.html
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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Dave Rogers, “Que. couple could face human trafficking charge in teen prostitution case”, The Gazette, 

7.8.2008 

לאחר שביצע שורת עבירות , זוג קנדי צפוי להיות מואש� בסחר בבני אד�

  .ובה� הזניית� בכפייה, בקטינות

  

“Scores rescued from trafficking”, BBC 2.7.08 

. חלק� ילדי�,  קורבנות סחר למטרות זנות ועבודה167משטרת בריטניה הצילה 

  .  איש500במבצע נעצרו 

Matthew Chance, “Russia's Sex Slave Industry Thrives, Rights Groups Say”, CNN 18.7.08 

הופכת רוסיה למדינת יעד לסחר , והודות לשגשוגה הכלכלי, בשני� האחרונות

בי� השאר מכיוו� שאי� בידה , המשטרה מתקשה להתמודד ע� התופעה. בנשי�

  .כלי� מתאימי� לסיוע לקורבנות

“Women�only unit to tackle drugs and trafficking”, Gulf Times 31.8.08 

, שתטפל בסחר בסמי�, בבנגלדש הוחלט על הקמת יחידה המורכבת מנשי� בלבד

  . ותלמד אי� להתמודד טוב יותר ע� הפשיעה הנשית בכללותה, �בסחר בנשי

“Five Bulgarians detained in Italy over human trafficking”, FOCUS News Agency 30.8.08 

שד שסיפקו דרכוני� בח,  אזרחי� בולגרי� בגי� סחר בבני אד�5באיטליה נעצרו 

כשה� מבטיחי� לה� שיוכלו להכנס , מזויפי� לאזרחי� איראניי� ועיראקי�

  . לאיטליה תחת אזרחות בולגרית

Robert Smith, “Sheriff fears brothel operation involves human trafficking”, METRO, 28.8.08 

המשטרה בודקת חשדות כי נשי� קוריאניות שנעצרו במהל� פשיטה על בית בושת 

. היו למעשה קורבנות סחר, ב"ארה, בקליבלנד

http://www.canada.com/montrealgazette/news/story.html?id=2410189b-25bf-47f0-9166-82af82b3ccfe
http://www.canada.com/montrealgazette/news/story.html?id=2410189b-25bf-47f0-9166-82af82b3ccfe
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7485339.stm
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/07/18/russia.prostitution/index.html?eref=rss_latest#cnnSTCVideo
http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=238640&version=1&template_id=44&parent_id=24
http://www.focus-fen.net/index.php?id=n151054
http://blog.cleveland.com/metro/2008/08/sheriff_fears_brother_operatio.html
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        מאמרי� ודוחות מאמרי� ודוחות מאמרי� ודוחות מאמרי� ודוחות , , , , ספרי�ספרי�ספרי�ספרי�
 

    פליטי�פליטי�פליטי�פליטי�
הפורו� לזכויות פליטי� בישראל פרס� בחודשי� האחרוני� שלושה ניירות 

, בעקרונות מנחי� להגנה על פליטי� מבקשי מקלט בישראלעוסק האחד : מדיניות

השני עוסק ; ובוח� את התחייבויותיה של ישראל במישור הבינלאומי בנושא זה

ובוח� את הפער בי� מדיניותה העקרונית של מדינת ישראל , בעיקרו� איסור הגירוש

במעצר� של מבקשי והמסמ� השלישי עוסק ; לבי� התנהלותה בפועל, בתחו� זה

ובוח� את מעצר� של קבוצות שונות של מבקשי מקלט ופליטי� , מקלט ופליטי�

תו� בחינת החוק המקומי והמשפט , קטיני� ועוד,  אריתראי��בישראל

  . הבינלאומי בתחו� זה

  

Jef Crisp, New Issues in Refugee Research, UNHCR (2008) 

ומציג מצב שבו בעוד שמספר של , הדוח סוקר את מצב� של הפליטי� בעול�

הפער ההול� . מספר� של האנשי� הזוכי� במעמד פליט קט�, מבקשי המקלט גדל

אלה מנסות . וגדל בי� הבקשות לאישורי� הוא תוצר של קווי מדיניות של מדינות

ומערימות קשיי� על אישור בקשות , קשי מקלט להיכנס לשטח�למנוע ממב

  .  להכרה במעמד פליט

        

        הגירההגירההגירההגירה

International Migration Outlook (2008) 

OECD) פרס� את הדוח השנתי על ) הגו� הבינלאומי של המדינות המתפתחות

הדוח מכיל נתוני� כמותיי� על מהגרי� ומדינות מוצא . אודות הגירה בי� לאומית

  . כשלי� בפיקוח ועוד, דיו� בבעיות מדיניות, ויעד

  

Frederic Docquier, B. Lindsay Lowell, Abdeslam Marfouk, A Gendered Assessment 

of the Brain Drain, The World Bank (2008) 

http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/Forum_principles_paper_051608_Final_Heb.pdf
http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/Paper_Non_Refoulement_061508_Heb.pdf
http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/Detention_paper_071008_Final_Heb.pdf
http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/Detention_paper_071008_Final_Heb.pdf
http://www.unhcr.org/research/RESEARCH/4818749a2.pdf
http://www.oecd.org/document/3/0%2C3343%2Cen_2649_33931_41241219_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/home/0%2C2987%2Cen_2649_201185_1_1_1_1_1%2C00.html
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2008/05/06/000158349_20080506085333/Rendered/PDF/wps4613.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2008/05/06/000158349_20080506085333/Rendered/PDF/wps4613.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2008/05/06/000158349_20080506085333/Rendered/PDF/wps4613.pdf
mailto:info@hotline.org.il
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ועל הגירת , דוח זה הוא חלק מסדרת דוחות של הבנק העולמי על הגירה בכלל

  .  נשי� והשלכותיה בפרט

 

Death of Migrant Domestic Workers in Lebanon, HRW (2008) 

אות חייה� הקשה של מהגרות עבודה המועסקות במשקי בית הדוח מתאר את מצי

� מתו לפחות 2007מאז ינואר . רבות מה� מתות מוות לא טבעי או מתאבדות. בלבנו

,  מה� נעשו בקפיצות ממגדלי� גבוהי�24 התאבדויות ולפחות 40מתוכ� ,  נשי�95

  . שנית� לשער כי לפחות בחלק מ� המקרי� נעשו כניסיו� בריחה

  

  

  

Max Nathan, Your Place or Mine? The Local Economics of Migration, 2008 

ומה צריכה להיות , הדוח מבקש לבחו� את השפעת ההגירה על הכלכלה בבריטניה

, את התועלת הכלכלית מ� ההגירהעל מנת למקס� , המדיניות הנכונה בתחו� זה

  . ולצמצ� במידת האפשר את הנזקי� שהיא גורמת

  

        סחר בבני אד�סחר בבני אד�סחר בבני אד�סחר בבני אד�
Somaly Mam, The Road of Lost Innocence (2008) 

http://hrw.org/english/docs/2008/08/25/lebano19690_txt.htm
http://www.ippr.org/publicationsandreports/publication.asp?id=627
http://www.randomhouse.com/catalog/display.pperl/9780385526210.html
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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, ובבגרותה, לדותה כשפחת מי�הספר מספר את סיפור חייה של נערה שנסחרה בי

הפכה לפעילה המעורבת במאבק נגד סחר בבני , לאחר שנחלצה ממעגל הסחר

  . אד�

Scotland's Slaves, Amnesty International (2008) 

קורבנות . בבני אד� בסקוטלנדדוח חדש של אמנסטי סוקר את תבניות הסחר 

הקורבנות הגיעו בעיקר . אדינבורו וערי� מרכזיות נוספות, סחר אותרו בגלזגו

למרות . סומליה וניגריה, אסטוניה, גינאה, תאילנד, סלובקיה, לטביה, מרוסיה

כותבי הדוח , שרוב תשומת הלב הוקדשה עד כה לסחר למטרות עיסוק בזנות

הארגו� ממלי  לרשויות . ורי� ג� על סחר לחקלאותטועני� כי נתגלו ממצאי� המ

בעיקר בכל הנוגע , בסקוטלנד לנקוט גישה רב תחומית בנוגע לסחר בבני אד�

  .לסיוע לקורבנותיו

  

The Advocates for Human Rights Sex Trafficking Needs Assessment for the State of 

Minnesota (2008) 

את דרכי התמודדות , הדוח בוח� את תבניות הסחר הקיימות היו� במינסוטה

�  . כיצד מסייעות הרשויות לקורבנות הסחר ועוד, את מידת יעילות�, המדינה אית

http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_18605.pdf
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/sites/608a3887-dd53-4796-8904-997a0131ca54/uploads/REPORT_FINAL.09.22.08.pdf
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/sites/608a3887-dd53-4796-8904-997a0131ca54/uploads/REPORT_FINAL.09.22.08.pdf
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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        כנסי�כנסי�כנסי�כנסי�
International Conference on Child Labor and Child Exploitation: Trafficking in Unborn 

Children 

חלק מ� הנשי� יודעות כי המדובר בסחר בבני . היק� הסחר בעוברי� אינו ידוע

, אמהות משועבדות באמצעות עבדות חובלעתי� ה. לאחרות אי� מושג, אד�

�יש נשי� שמובטח . אחרות ה� קורבנות סחר בעצמ� שהתעברו במהל� הסחר בה

נית� , בפועל. בעוד שאחרות רק יודעות כי ילד� יזכה לעתיד טוב יותר, לה� תשלו�

תו� שה� , ואולי א� קצרי� יותר, להניח כי רוב הילדי� יסחרו לחיי� רעי� יותר

איברי� יילקחו , קיבו  נדבות, שירות צבאי, עבדות, בנות סחר לזנותמשמשי� קור

היתרו� בסחר בילדי� שטר� נולדו הוא העובדה שה� . מה� לצור� השתלה ועוד

�נית� , ה� אינ� יודעי� שקיימת אפשרות לחיי� אחרי�. נולדי� ללא זהות וזיכרו

קיי� ביקוש ; )כגו� מרוצי גמלי�(להקדיש אות� למשימה מסוימת שיתמקצעו בה 

הכנס התקיי� . שאינ� בעלי זהות וזיכרו� ממשפחת מוצא, לילדי� לאימו 

  .2008באוגוסט , באוסטרליה

  

The Vienna Forum to Fight Human Trafficking  

וג� , מושבי� שעסקו בסחר באופ� כלליהכנס כלל . 2008הכנס נער� בוינה בפברואר 

, הקורב�, הסוחר(בסוגיות פרטניות יותר כגו� ניתוח החוליות השונות בשרשרת 

, השפעת השחיתות על הסחר בבני אד�, פגיעות� של קורבנות הסחר) הביקוש

נסקרו יוזמות שונות הקיימות היו� בעול� , במסגרת הכנס. סחר באיברי� ועוד

  . והמענה שנותנות מדינות שונות לסחר זה, �למאבק בסחר בבני אד

  

http://www.fmc.gov.au/pubs/docs/trafficking2008.pdf
http://www.fmc.gov.au/pubs/docs/trafficking2008.pdf
http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/ebook2.pdf
mailto:info@hotline.org.il
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        קולנועקולנועקולנועקולנוע

        סחר למטרות עיסוק בזנותסחר למטרות עיסוק בזנותסחר למטרות עיסוק בזנותסחר למטרות עיסוק בזנות
Very Young Girls 

החוק . סרט תיעודי העוסק בניצול קטינות בתעשיית המי� בארצות הברית

א� א� הקטינה מקבלת ;  קיו� יחסי מי� ע� קטינותבארצות הברית אוסר על

, ולכ� יכולה להעצר ולהשלח למוסד, היא מוגדרת זונה, תשלו� עבור המגע המיני

, הסרט מתאר את מציאות חייה� של אות� נערות. בעוד הלקוח יוצא לרוב ללא פגע

ב "א� אישה מובאת לארה: תו� שהוא מותח ביקורת על המדיניות האמריקנית

; היא צפויה לקבל סיוע רב וזכויות שונות מ� הממשל, ונסחרת לזנות, ראינהמאוק

היא צפויה להיות , א� א� אישה בת אותו גיל בדיוק נסחרת בתו� ארצות הברית

  .ולהשלח לכלא, מוגדרת כעבריינית

 

http://www.thefledglingfund.org/media/girls/very-young-girls.html
mailto:info@hotline.org.il
http://www.hotline.org.il/
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