
 

 

 2016דוח מילולי לשנת  –המוקד לפליטים ולמהגרים 
 

 . 2016להלן תמצית פעילות העמותה לשנת 
 

 הקו החם

מטפל הקו החם של המוקד לפליטים ולמהגרים בתיקים מורכבים, ובהם תיקים של  2016מאז תחילת שנת 
, בין היתר בשל עומס עבודה רב בתקופה זו. בשל המספר 2015מעצר, שלא ניתן היה לתת להם מענה בסוף שנת 

במהלך שעות קבלת  אל המוקד בבקשה לעזרה 2015הגבוה של זימונים לחולות מאוד אנשים פנו בסוף שנת 
ואפשר לקו החם לשוב ולהגדיל את מספר ביקורי הכלא שביצע ולטפל ביותר  2016הקהל. המצב נרגע בתחילת 

 מקרים מורכבים בכלא. 
 

 ביקורי כלא.  82פונים במהלך שעות קבלת קהל, בסיוע טלפוני ובמסגרת  1,390 -סייע הקו החם ל  2016במהלך 
 3 -מהם מבקשי מקלט ו  65אנשים,  68מהפונים טופלו במתקני הכליאה. הצלחנו להביא לשחרורם של  357

 זימונים לחולות, ומנענו את כליאתם של מי שזומנו.  28מהגרים. בנוסף, הבאנו לביטולם של 
 

 סחר בבני אדם

נשים וגברים כקרבנות עבירת הסחר בבני אדם. מי שהוכרו זכאים  27 –הביא המוקד להכרה ב  2016במהלך שנת 
מהם הם נסחרו במחנות  24לשיקום במקלט, למעמד ולסל שיקום לרבות הזכות לעבוד ושחרור מ"חולות". 

גברים. חלק מהם בחרו לנצל את זכותם לחיות  19 –מהם הם נשים ו  8הם מהגרי עבודה.  3העינויים בסיני ואילו 
 7אנשים. בקשתם של  51 –אחרים בחרו שלא לעשות כן. סך הכל המליץ המוקד למשטרה להכיר ב  במקלט,
 נוספים ממתינים להכרעה.  17-נדחתה ו

 

 

 המחלקה המשפטית

פעולתה העקרונית של המחלקה המשפטית התמקדה בשיפור הליכים ונהלים והפיכתם לראויים, הוגנים ועומדים 
ד בנוגע לנהלים הנוגעים לזימונים לחולות, להליכי מקלט, לתאים בחולות בנורמות המשפטיות. זאת במיוח

 ולהגנה על זכויות ניצולי מחנות העינויים בסיני. 

הליכים נוספים יוצגו על ידי עורכי דין  26הליכים משפטיים.   70במהלך השנה ניהל הצוות המשפטי של המוקד 
 חיצוניים. 

 

 השגים במספרים

מספר מבקשי המקלט והמהגרים ששוחררו  מהגרים( 3מבקשי מקלט,  65) 68
 ממעצר

 לחולות שבוטלוזימונים  28

 מספר הלקוחות שטופלו  מהגרים( 139מבקשי מקלט,  1251) 1,390
 מספר ביקורי הכלא 82

בתקשורת  76בתקשורת הישראלית,  141) 217
 הבינלאומית(

 מספר הפרסומים בתקשורת

 מספר המחקרים שפורסמו 5
מספר קרבנות עבירת הסחר בבני אדם שאותרו על  מהגרי עבודה( 3קרבנות סיני ו  24) 27

 ידי המוקד והוכרו על ידי משטרת ישראל 
 מספר ההליכים המשפטיים 70

 הרצאות וסיורים משתתפים 700עם למעלה מ  30



 

 

 המחלקה הציבורית

המחלקה הציבורית של המוקד השלימה את פרסומם של ארבעה דוחות, שכל אחד מהם לווה בפעילות סינגור 
ובכיסוי תקשורתי. במחצית השניה של השנה פעלנו בעיקר למען מתן שירותי שיקום לקרבנות מחנות העינויים 

על מחקרים, ראיונות וכן בסיני. העבודה התקשורתית )ראו מספרים לעיל( כללה מספרים שהתבססו בין היתר 
 חיבור בין חברים בקהילות המהגרים ובין כלי התקשורת. 


