
 
 7201דוח מילולי לשנת  –המוקד לפליטים ולמהגרים 

 

 . 2017להלן תמצית פעילות העמותה לשנת 

 

 הקו החם

 שגים במספריםיה  

 126 מספר מבקשי המקלט והמהגרים ששוחררו ממעצר

-מספר מבקשי מקלט ומהגרים שקיבלו עזרה פארא

 משפטית

1672 

 64 מספר ביקורים בבתי כלא

 62 מספר הליכים משפטיים

 8 מספר דו"חות ופרסומים

 2600 מספר משתתפים בסיורים והרצאות חינוכיות

 204 ספר הופעות בתקשורתמ

 

ביקורים  64-פליטים ומהגרים במהלך שעות הקבלה, בשרות הטלפוני וב 1672-הקו החם סייע ל 2017במהלך 

גברים. הפערים המגדריים נובעים מכך שכיום  1500-נשים ו 172מהגרים, מתוכם  79-פליטים ו 1593. סה"כ בכלא

 126קד. המוקד שחרר נשים לא נשלחות לכלא בור מבקשות מקלט, והכלא הוא זירה מרכזית בפעילות המו

 אה.אנשים מכלי

 

 סחר בבני אדם

המוקד המשיך לזהות ולאתר קורבנות של סחר בבני אדם ונאבק על הכרתם באופן רשמי  2017במהלך שנת 

 21קרבנות סחר,  36-בישראל בכדי לקבל הגנה משפטית ושירותי שיקום. במהלך השנה הביא המוקד להכרה ב

תיקים נוספים אשר  12תיקים נוספים. ישנם  15תיקים נדחו ואנחנו ממתינים לתשובה על  7נשים.  15-גברים ו

 ממתינים למסמכים נוספים לפני הצגתם לרשויות.

 

 מחלקה המשפטיתה

התערבויות שונות בבתי המשפט. הטיפול כלל מגוון רחב  62המחלקה המשפטית של המוקד ביצעה  2017בשנת 

כולל מקרים של חסרי מדינה ומקרים רבים של מבקשי מקלט סודנים ואריתראים.  של תיקים אסטרטגיים,

חמישה תיקים של הכרה במבקשי מקלט כפליטים הגיעו לבית המשפט העליון. השנה ההתמקדות שלנו הייתה 

 בייצוג בתיקים באופן אסטרטגי בכדי שיוכלו להשפיע ע למקרים נוספים של אוכלוסיית היעד שלנו. 



 
 

 הציבוריתהמחלקה 

 10אייטמים בתקשורת הישראלית והבינלאומית. כמו כן השתתפנו במעל  204המוקד פרסם  2017במהלך שנת 

אנשים  2,600-סיורים חינוכיים והרצאות ליותר מ 51צוות המחלקה העביר עדות הכנסת השונות. ודיונים בו

 מהארץ והעולם. 

 :, אשר לוו בפעילות סינגור ובכיסוי תקשורתידו"חות ופרסומים 8המוקד פרסם  2017בשנת 

 ;2016יאה של פליטים ומהגרים לשנת ו"ח המעקב השנתי אחר תנאי הכלד -

 ;2016דו"ח המעקב השנתי אחר סחר בבני אדם לשנת  -

 סקירת מצב אודות עובדות סיעוד ממזרח אירופה; -

 נייר עמדה על מגמות חדשות של סחר בבני אדם תוך ניצול מערכת המקלט; -

 נייר עמדה אודות הכשלים בגישה למערכת המקלט בשל הגידול במספר הפונים מאוקראינה ומגיאורגיה; -

 המינהלי של מבקשי מקלט המעורבים בפלילים; דו"ח אודות מעצרם -

 נייר עמדה על מבקשי מקלט מהרי הנובה והנילוס הכחול;  -

 דו"ח אודות הפגמים בהליך המקלט הנובעים מכשלים בתרגום. -


