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 תקציר

עמדה בסימן מגפת הקורונה, שהגיעה לישראל בחודש פברואר  2020המחצית הראשונה של שנת 

ענפי ההסעדה במועסקים ארצי. רוב מבקשי המקלט בישראל -לסגר כלל במרס 15-ב והובילה

אוכלוסיית מבקשי מ 80%-כהפכו לילה -כמעט בןכך ומיידי. -באופן כמעטוהמלונאות, שנסגרו שניהם 

כל העצורים בבית הכלא סהרונים הועברו לבית הכלא  זאת ועוד:עבודה. י מחוסרהמקלט בישראל ל

במדינה. שינויים ים האחרשנסגר כליל למבקרים, ובכלל זה לצוות המוקד, לצד כל מתקני הכליאה גבעון, 

במהלך סוף שבוע ובסוג העבודה שלנו. הובילו לשינוי דרסטי בדפוסי הפעולה של המוקד  ודרמטיים אל

עבודת הקו החם שלנו, החל לעבוד מהבית. השינוי המשמעותי ביותר היה בהמוקד כל צוות  בודד

-יוםופעל מה ,טלפוניחם -הפך לקוהקו החם שבימים כתיקנם פעיליו מקבלים קהל במשרדי המוקד. 

 כולל פניות שונות, המתקשרים אלינו בשאלות לקוחות במבול הפניות של אפשר עמידה יום כדי ל

כפול כמעט למספר קו החם הסייע  2020יוני -סמרוירוס הקורונה. בשלושת החודשים והקשורות ל

הדין  ותאת עורכ אילץגבעון כלא איסור הביקורים ב כולה. 2019בשנת ממספר הפונים פונים של 

ובלי שיתאפשר להם לקבל הסבר שו, בלי לשוחח איתם באופן אישי שמעולם לא פג לקוחותשלנו לייצג 

או לאירועים מקוונים הפכו מחלקת המדיניות הציבורית שלנו תכננה ההליכים. אירועים ציבוריים ש על 

  כליל.שנדחו או שהתבטלו 

אולם ההלם והטלטלה שהמגפה הביאה ו

הממשלה איתה יצרו גם הזדמנויות חדשות: 

יצרה פורום ראשון מסוגו להתדיינות בין 

ממשלתיים לבין משרדי -ארגונים לא

מבקשי ממשלה בכל הנוגע לצרכים של 

מקרים ; ומהגרים בזמן המשברמקלט 

משפטיים הנוגעים לשחרור עצורים, 

ון מחודש , זכו לדישהגיעו למבוי סתום

ר של וופתחו פתח לשחרבבתי המשפט 

מבעבר; ואפילו הדרישה  עצוריםיותר 

שמבקשי מקלט יתייצבו באופן אישי 

הוסרה דרישה זו , שהייתה בעבר נטל מתמשך על הקהילה, אשרות השהייה שלהםלחידוש 

 האשרות.מערכת מקוונת לחידוש הוחלפה בו

מאוד מהלך המחצית הראשונה של השנה התקדמנו לצד העבודה הקשורה ישירות למשבר הקורונה, ב

קורבנות סחר בבני אדם, עבדות ועינויים. ההישג המרכזי קידום זכויותיהם של בכל הנוגע לפעילותנו ב

תחייבות המדינה ליצור מנגנון ערעורים ולגבש קריטריונים ברורים לזיהוי ה הואשלנו בחזית זו 

יאפשרו לנו לבחון מחדש עשרות  וכלים אל עבדות.נאי החזקה בתאו סחר בבני אדם אנשים כניצולי 

יקנה שלנו לקבלת הכרה כניצולי סחר בבני אדם או עבדות, מהלך ש הלקוחותישנים ולפעול עבור  תיקים

ו פועלים בשיתוף פעולה צמוד עם חנ. אנלהם הם כה זקוקיםשלהם גישה למשאבי שיקום שונים, 

שנתית למניעת סחר בבני אדם, אפיק נוסף להשגת צדק -לגיבוש תוכנית לאומית חמשגם הממשלה 

 ינו. ללקוחות

העתיד עדיין לוט בערפל. קהילת מבקשי המקלט 

נטולת פעם ו-מאיקשה  במצוקהבעוני מרוד ונמצאת 

זכאים תושבי  ןלהש ,הרווחהמטעם וקצבאות זכויות 

י . נעשה כל שביכולתנו כדתקופות משברישראל ב

נכונו לעזור לקהילה לצלוח את הזמנים הקשים שעוד 

 .לכולנו
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 2020יוני  – ינואר :במספריםהישגים 
 

 נשים. 325. מתוכם מהגרים( 6, מבקשי מקלט 2,578) 2,584 לקוחות שקיבלו שירותהמספר 

 )כולם מבקשי מקלט( 15 אנשים ששוחררו ממעצרהמספר 

 לגבעון( 1לסהרונים,  6) 7 במתקני כליאהביקורים המספר 

בשם אנשים  3בשם מהגרים,  10בשם מבקשי מקלט,  44) 64 משפטיותהתערבויות המספר ה
 (מעצרי מהגריםבנוגע ל 7, נטולי אזרחות

 בתקשורת זרה( 24בתקשורת הישראלית,  62) 86 בתקשורתאיזכורים מספר 

 32 פגישות קידום מדיניותמספר 

ים עמספר משתתפים באירו
מבקשי מקלט ערבים חברתיים המ

 וישראלים

 באירועים מקוונים 13,800פנים, -אל-במפגשי פנים 200

 3 פרסומים מחקריים מספר

 

 2020יוני  – ינואר :הישגים מרכזיים
 

 אזרחים בישראל -הובלה משותפת של השולחן העגול המשותף לממשלה ולארגונים בנושא לא
 בתקופת הקורונה

  הדרישה להגעה אישית לתהליכי הארכת אשרות שהייה והפקדת ערבויותהצלחה בביטול 
  יצירת תקדימים משפטיים שתרמו לשחרורם של עשרות עצורים, ויימשכו גם עם תום ימי

 הקורונה
  הובלת הממשלה להתחייבות ליצור מנגנון ערעורים ולגבש קריטריונים ברורים להכרה בשורדי

 עבדות וסחר בבני אדם
 ריתראי לזכות במעמד פליט!סיוע ללקוח א 
 שידור מקוון של ראיונות אישיים עם מבקשי מקלט לקהל של אלפי ישראלים 

 

 2020 יוני-ינואר :בתקשורת לסיקור דוגמאות
 

 –ריות במקום לשאת באח" :א נגד חולדאי"תבדרום תושבים  ישורק
 "בזריםמשתלח 

 6.1.20 וויינט,

 12.4.20 כאן, עוסומאין :דוקותיים כאן קישור
העיתונאית האיראנית טרם קיבלה  שנים אחרי הבטחת דרעי,שלוש  קישור

 מקלט
 25.5.20 ה,וואל

  28.5.20 כאן, ילדי עובדים זרים :על השאלהסליחה  קישור
 19.6.20, 13רשת  השפלה בחסות המדינה :תחקיר סיום העונה המקור, קישור

 

 

 

  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5655192,00.html
https://www.facebook.com/1778160639070121/posts/2699383610281148/?d=null&vh=e
https://news.walla.co.il/item/3362495
https://www.youtube.com/watch?v=fgsRYcbhhnM
https://13tv.co.il/item/news/hamakor/season-18/episodes/ws2is-2031943/?fbclid=IwAR107osf4bOqLrhvsT5UYTFmBmn759ecUjYlCVz-ccLiXBK924AQG8eEhLs
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 במהלך משבר הקורונהפליטים ומהגרים הגנה על זכויות . 1

זרים וחסרי  בנושאמגזר השלישי ול לממשלה המשותף העגול השולחן של משותפת הובלה

 הקורונה בתקופת בישראל מעמד

  מנהלת היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בסחר בבני אדם,דינה דומיניץ, עו"ד ס הזמינה במר 23-ב

המגזר  ארגוני תלהוביל במשותף, כנציג , מנכ"לית המוקד לפליטים ולמהגרים,את ד"ר איילת עוז

בישראל וחסרי מעמד  זריםבנושא מגזר השלישי ותף לממשלה ול, את השולחן העגול המשהשלישי

של נציגים מחמישה ארגונים  הלארגונים שותפים וגיבשה ועדה קטנבתקופת הקורונה. ד"ר עוז פנתה 

ארגון סיוע לפליטים  –)המוקד לפליטים ולמהגרים, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, א.ס.ף  מובילים

גיבשה  ל. בעבודה משותפת, שייצגו את המגזר השלישי בשולחן העגוולמבקשי מקלט ומרפאת רות(

 וצרכים אל, מהגרים, ואנשים ללא מעמד חוקי בישראל. מבקשי מקלטהוועדה תיאור מקיף של צורכי 

ונציגי  מבקשי המקלט, נציגים מקהילת משרדי ממשלהמגוון נציגים של  50-למחרת ליותר מהוצגו 

 קרנות.

נציגי  בקשר קרוב עםוהנציגים האחרים וז עד"ר  ונשאר של השולחן העגול הראשיתגם לאחר הפגישה 

העמותות שהעלו שכל הצרכים המרכזיים זוכים למענה. לא כל הסוגיות  להבטיח על מנת, ממשל רבים

נציגי ממשל ותמך  לאהשולחן העגול סיפק גישה חסרת תקדים  אבל, הןשהומלץ על ידי ַלמענהזכו 

 המשבר. של ההתחלתייםבשלבים  ינולקוחותקהילות בעבודתנו למען 

 

 הקורונה בתקופת ממעצר שחרורים

החליט  בתחילת תקופת הקורונה

שירות בתי הסוהר )שב"ס( 

מכלא  העצוריםלהעביר את כל 

ולפנות את  סהרונים לכלא גבעון

מתקן לשימוש ככלא סהרונים 

נוכח בידוד לאסירים חולים. 

החלטה זו עלו אצלנו חששות 

 בכלא גבעון יתר-צפיפותכבדים ש

 קיצוניתעלולה להוביל לעלייה 

יהיה בקרב העצורים  אםבהדבקה, 

. על בסיס זה החלטנו לפעול למען שחרור מספר רב ככל האפשר של עצורים, או נשא קורונה חולה

הפלילי, שאינם מועמדים לגירוש  נוהלובייחוד מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן המוחזקים תחת ה

למשרד המשפטים  שלחנותחילה לזמן בלתי מוגבל. להישאר בכלא  םעלולי דנו,י, ללא התערבות מצולכן

אינם מסכנים והפלילי  נוהלעצורים תחת המי שלשחרר את כל פנייה עקרונית, בבקשה ולמשרד הפנים 

על עצמנו את הייצוג המשפטי של כמה קיבלנו את שלום הציבור. ככל שחלף הזמן ולא זכינו לתשובה, 

שו במשותף המחלקה ישהג ,של בקשות לשחרור ודיונים בבית המשפטסדרה שיותר עצורים כאלה. 

לשחרור עצורים, ולשחרורם של  ותקרוניים בדרישעהובילו להישגים  ,והקו החםהמשפטית שלנו 

עצורים תוך פחות מחודשיים, וזאת בהשוואה לשחרור של חמישה עצורים בשנה בממוצע מאז  15

 – ונסגירת מתקן חולות. רבים אחרים, שאותם לא ייצגנו, שוחררו גם הם על בסיס התקדים שיצר

אשית תקופת הכליאה בר במתקןהוביל לשחרור של יותר ממחצית העצורים ששהו וכל זה 

 הקורונה. 
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ה פסיקה של בית המשפט המחוזי יתזו הימשמעות -רבתתוצאה סייע בהשגת הישג משפטי מרכזי ש

החלטת בית הדין לביקורת . העתירות הוגשו נגד חירוםלשתי עתירות שהגשנו בתקופת ה בתגובה

להשגיח ו עליהם חסות ויסכימ קבלולא מצאו מפקחים שיעצורים ששני שחרר משמורת שסירב לה

בית המשפט המחוזי הסכים ולא הוגדר. לתקופה שמשכה לא ידוע בכל עת לאחר שחרורם עליהם 

, היא דרישה מוגזמת שאין לה מעצרהנורמה בתיקי הייתה  עברבשדרישה זו, ששלנו הטענות ם ע

בית הדין לביקורת ל הותית לשלום הציבור, והורעאינו מהווה סכנה משמ העצורבמקרים שבהם הצדקה 

עצור ולשחרור  האלה הלקוחותמהלך זה הוביל לשחרור שני  .עמדתולשקול מחדש את המשמורת 

 זה צפויה להיות השפעה מתמשכת, גם לאחר ימי הקורונה. תקדימי נוסף. למהלך 

טרם באופן אישי חייבו תשלום ערבות שהשני קשור לתנאי השחרור הסטנדרטיים חשוב הההישג 

שאילוץ אנשים לנסוע למשרדי יחידת הצגנו את הטענה  החירוםור. במהלך תקופת שחרור העצ

, סיכון מיותר בריאותםמסכן את הגבלות על התנועה של הערבויות בנמל התעופה בן גוריון בתקופה 

בית הדין לביקורת לתשלום ערבות, יש לבטל את התנאי הזה לשחרור. דרך מקוונת ושכל עוד אין 

בהבטחה שישלמו ערבות לאחר הסרת מגבלות  הטיעון, וארבעה עצורים שוחררוקיבל את משמורת 

באופן מקוון,  שיטה לתשלום ערבותליצור את המדינה  דרבנו והחלטות אל :הנסיעה. זאת ועוד

 .על שחרורם של כלואים בעתידמאוד ותקל  תקופת הקורונה תוםבגם לפעול משיך והשיטה ת

 

 רקבבני ב ההגירה רשות יבמשרדבחסמים ביורוקרטיים  מאבק

עבור מבקשי המקלט, בייחוד יציבים וקבועים לחיים  קדם דרישת הן תקפותשהייה  אשרות

מבקשי המקלט אינם יכולים לעבוד באופן חוקי,  תקפותבתקופת הקורונה. ללא אשרות שהייה 

יש להשיבם ש 2020שבג"ץ קבע באפריל  הפיקדוןלגשת לחשבונות הבנק שלהם או לקבל את כספי 

, מיהרנו ס. לאחר הסגר הכללי שהוטל על המדינה באמצע חודש מרמפני שניגבו מהם שלא כדין להם

למטרת  ים במשרדי רשות ההגירה בבני ברקהתורים הארוכבביטול מנגנון לזהות את הצורך הדחוף 

הימנע מההכרח להכריע בין שמירה על מבקשי המקלט לסייע לזאת בכדי ל .חידוש אשרות השהייה

הפעלנו לחץ בכל האמצעים העומדים לרשותנו, חידוש האשרה. סיכון הבריאות לשם בריאותם לבין 

המאפשר חידוש אשרות וון אתר מקבמרס  17-במשרד הפנים העלה ובעקבות הפעילות שלנו 

  הגעה למתקן הרשות בבני ברק.ללא צורך בשהייה 

אדירה, נתקלנו  –גם לאחר תקופת הקורונה  – בעקבות ההצלחה, שהשפעתה על חיי מבקשי המקלט

 :2020אלה היו ליבת העבודה שלנו עד כה בשנת , ולחידושי האשרות ותבעיות הנוגע שתיב

מאפשר למבקשי  התהליךבעוד עצם התהליך המקוון לחידוש האשרות. הבעיה הראשונה נוגעת ל

חידוש תהליך לא הותאם לאמורים להשתמש שבו חשיפה לווירוס, האתר סיכוני ההמקלט להימנע מ

חודש ומונע ממאות מבקשי מקלט כל קורס בתחילת האתר אשרות, ויש בו בעיות שימוש חמורות. ה

, השימוש בו מסורבל, מלא באגים, והתשובות פועלכשהאתר ה שלהם. אפילו ילחדש את אשרות השהי

ניגישטי היא מבקשת מקלט מאריתראיה ואם יחידנית לארבעה. בחודש 

במאי פנתה אלינו ניגישטי בבקשה שנסייע לה בדחיפות בחידוש 

ללא אשרה, לא הייתה יכולה ניגישטי לעבור ניתוח הכרחי אשרתה. 

רק לאחר ששלחנו שלוש פניות דחופות למשרד הפנים,  להסרת גידול.

הוזמנה ניגישטי לחידוש אשרתה. היום היא מתאוששת מן הניתוח 

 שעבר בהצלחה! 
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והשקעת רבים משתנות מאדם לאדם ומצריכות ניחושים , שדות שונים אינן ברורותמילוי הנדרשות ב

משתנים בכל חודש לאחר קריסת  ושדות אל :, אפילו מצד משתמשים מנוסים. זאת ועודלא סבירה זמן

המוצלחות  את הפרקטיקות למוד מחדש מדי חודש בחודשולו שלנקו החם גורם לצוות הוהדבר האתר, 

, בשפות ולקהל היעד שלנו חברינו בארגונים האחריםלשיוכלו להסביר אותן , לפני שימוש באתרל

 .השונות

מאנשים  החל לקבל פניות קו החם של המוקדכשצוות הבתחילת אפריל, הבעיה השנייה עלתה 

, מצב שלא איפשר להם לחדש שאבדואו עם פרוץ המגיפה  בתוקףהיו שאשרות השהייה שלהם לא 

, ולאחר תכתובת למשרד הפנים בנושא פנינובאפריל  7-ב. נתהמקוומערכת דרך היהם את אשרות

לפנות מבקשי המקלט שאליו יכולים  ,חדשל "דואחשבון ולראשונה נפתח פתרונות ביניים, ובשו ארוכה ג

לשפר על מנת ו ממשיכים לפעול ללא לאות חנם. אנייה שלההיבדו את אשרות השים שבהם אבמקר

באילת,  הז מצבלמצוא פתרונות פרטניים למבקשי המקלט ב דיוכ אלההביניים ה את פתרונות

 .פתרון הבעיהשם בני ברק לברשות האוכלוסין לשכת המתקשים לנסוע כל הדרך ל

 

 הקורונה תקופת במהלך עצורים עם מרחוק קשר

במאמץ למנוע את התפשטות  הכליאהכל מתקני למבקרים נסגרו  בישראלהקורונה מגפת עם פרוץ 

חייבו פנים. המכשולים השונים -לא-יכולנו לפגוש פנים לאהנגיף. מצב זה אילץ אותנו לייצג אנשים ש

זה מלראשונה באופן הולם, גם תחת איסור הביקורים.  םלמצוא פתרונות שיאפשרו לנו לייצגאותנו 

כחלופה לטופס עצורים, השל פה -בעל-לקבל הצהרותבתי הדין לביקורת משמורת הסכימו שנים 

ות תקשורת מוגברת שלנו עם עבאמצ, על כך נוסף .הם מיוצגים על ידי המוקדייפוי כוח חתום, ש

שאיפשרה  איתנה, םבנינו מערכת יחסי, כליאהאנשי צוות נוספים במתקני העם העובדים הסוציאליים ו

ולהישאר בקשר ישיר עם לקוחות קיימים גבעון  כלאע עדכני על המצב המשתנה במידמהם לנו לקבל 

בית דיין לשחרורו של לקוח מול  נהשלנו אפילו טע עורכת דיןבמעצר. נתונים ולקוחות פוטנציאליים ה

עובדים עברו לעבודה נוצר מצב שלבסוף, משום ש. אפליקציית זום באמצעותהדין לביקורת משמורת 

ולהתחיל לתקשר  21-למאה הסוף -סוףמשרד הפנים נאלץ להתקדם ישה למכשירי פקס, מהבית, ללא ג

 בפקס!ולא רק ל "בדואגם 

כוח -באימבקרים ו תגיש על פיה בעיתות חירום תוגבלשקידמה הממשלה יוזמת חקיקה בחודש מאי 

רים ועצו בייצוג נהניסיון שלנוכח של נגיף הקורונה. ל נוסףבמקרה של גל כמו למשל  ,למתקני מעצר

ו משתתפים חנאננסיבותיהם המיוחדות של מהגרים כלואים, נו את היכרותמתוך ו, וחת מגבלות אלת

עם עצורים שימועים לקיום רים וואסירים ועצ לאנוגע להגבלת הגישה בעתה באופן פעיל בדיונים בכנסת 

 .תיהםלצמצם במידת האפשר את הפגיעה בזכויו כדיוזאת  ,באמצעות שיחות וידאו

 

 בזמן עבודה במציאת מקלט מבקשיל סיוע

 הקורונה בעקבות שנוצר הכלכלי המשבר

כמעט מעבודתם פוטרו עם תחילת סגר הקורונה 

של ה סגירהבגלל מבקשי המקלט מקהילת  80%

קשיים הכלכליים עקב המסעדות ובתי מלון. 

 מתמודדים מבקשי המקלט התחלנושעימם 

למצוא עבודה גם  הםלסייע לבפעילות שמטרתה 

קבוצת צרנו לשם כך ימשק. בבמגזרים אחרים 
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מעסיקים יכולים ליצור קשר עם מבקשי מקלט שאינם מועסקים, ופרסמנו את  הבאמצעותשפייסבוק 

הדרושים בתרגום לערבית ולטיגרינית, השפות הנפוצות ביותר בקרב קהילת מבקשי המקלט מודעות 

פחות משציפינו,  ההצליח קבוצהלמצוא עבודה בדרך זו, ה כמה אנשים הצליחואף על פי שבישראל. 

המיסים הגבוהים שמעסיקים חייבים לשלם ו אבטלה בקרב אזרחי ישראלנסיקה באחוזי הה בעיקר נוכח 

בפעילות  – ו ממשיכים לקדם העסקה של מבקשי מקלטחנבכדי להעסיק מבקשי מקלט. עם זאת, אנ

הגבוה  ויסיצעות פעילות ציבורית ומאמצי סינגור לביטול המראשי כמה איגודי עובדים ובאממשותפת עם 

 .מבקשי מקלטעל העסקת 

 

 מקלט ומבקשי פליטים זכויות על הגנה. 2

 ביטול חלקי של חוק הפיקדון

, שהוגשה 2017את החלטתו בעתירה של קו לעובד נגד חוק הפיקדון משנת בג"ץ  פרסם בחודש אפריל

. בהחלטתם ביטלו השופטים את רכיב הפיקדון וארגוני זכויות אדם נוספים בהשתתפות המוקד

משכר העובד. מעסיקיהם של מבקשי מקלט עדיין יחויבו להפריש סכומים  20%המתבסס על ניכוי 

בית המשפט הקציב  .אך מבקשי המקלט יקבלו את מלוא משכורתםנוספים לכספי הפיקדון שלהם, 

הפיקדון שנגבו ממשכורותיהם של העובדים מבקשי המקלט.  למדינה חודש להחזרת כל סכומי

מנעה ממשפחות וההחלטה מהווה ניצחון עצום עבור מבקשי המקלט בישראל והגיעה בעיתוי קריטי 

מיליון שקלים הושבו למבקשי  200דרדר לעוני ולאבד את בתיהן. בתוך חודשיים כמעט ירבות לה

מכשולים בירוקרטיים נאבקים בשי מקלט עדיין מבק 4,000-המקלט. חרף החלטת בית המשפט, כ

להתגבר על המכשולים בהארכת אשרותיהם, תנאי קשים לקבלת ההחזר הכספי. סייענו למאות אנשים 

להתגבר נציגים מבנק ישראל בניסיון ו ממשיכים לפעול מול חנהכרחי לקבלת כספי הפיקדון. כן פעלנו ואנ

רבים לפתוח חשבונות בנק או לקבל לחשבונותיהם את מונעים ממבקשי מקלט ה על מכשולים נוספים

  כספי הפיקדון. 

 

 לקוח שזכה במעמד פליט

שאחד מלקוחותינו קיבל בתחילת חודש יוני שמחנו לגלות 

למשרד הפנים כדי לאסוף אותו ביוני ליווינו  28-ב מעמד פליט!

את תעודת הזהות הישראלית שלו. הלקוח הוא אזרח אריתראי 

שנים שבמהלכן עונה על ידי  15ששירת בצבא אריתריאה במשך 

מפקדיו. בהזדמנות אחת נכלא במשך שישה חודשים כשכל 

אחרי פשעו היה שביקש לראות את המשפחה שלו לראשונה 

הוא נכלא  2018ל של שנת ארבע שנים. בעת ניסיון הגירוש הגדו

בכלא סהרונים, ושם איימו עליו שאם לא יעזוב את ישראל 

הצלחנו ש, איום יוחזק במתקן למשך זמן בלתי מוגבל "מרצון"

 . להסיר בפעילות משותפת של ארגוני זכויות האדם

 

 בבני ברק רשות ההגירהבמבקשי מקלט במתקן  מרותחשיפת התע
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וסיפקנו להם מידע רלוונטי, שודר פרק  תחקירניםשבהן עבדנו עם בחודש יוני, אחרי כמעט שנתיים 

מבקשי שעוברים בתוכנית החדשות הישראלית ״המקור״ שחשף את ההתעללות הגופנית והמילולית 

תחקיר קרנת בבני ברק. בעקבות המתקן רשות ההגירה ב אשרותיהםמקלט ומהגרים בבואם לחדש את 

ובה ביקשנו מהציבור הישראלי להצטרף לדרישתנו לעצור את ההתעללות.  עצומהיזמנו  ״,המקור״

ובה  בפייסבוק אישיים סיפורים סדרתפרסמנו גם 

ים לקוחותינו חמורה הראנו כי ההתעללות שעובר

 כןבהרבה ממה ששודר בתוכנית ״המקור״. 

בק בגזענות במשרד שלחנו תלונה ליחידה למא

בנושא למקבלי נוסף וכתבנו מכתב המשפטים 

הפורום מסגרת פעילות החלטות רלוונטיים ב

להגביר את המודעות  כדיכל זאת  .לזכויות פליטים

 ,לצערנוולעצור אותה.  –להתעללות האלימה 

נכלות למבקשי מקלט ולמהגרים במתקני הת

אנחנו נתקלים  .היא בעיה נפוצה רשות ההגירה

מנסים ומזה שנים  בעבודתנובה לעתים קרובות 

להביא לסיומה בדרכים שונות. נמשיך לטפל 

את זכויותיהם הבסיסיות בישראל ממש עד שכל מבקשי המקלט והמהגרים יוכלו לאלו, בתלונות 

 פחד.  ללא

 

 לאומי בנושא ילדים של מבקשי מקלט-ןהשוואתי בימחקר 

, השלמנו דו״ח מחקרי בנושא מעמדם החוקי של ילדיהם של 2020במהלך החצי הראשון של שנת 

בונו של משרדי עורכי הדין -ארצות שונות. המחקר הראשוני נערך בסיוע פרו 11-מבקשי מקלט ב

על פי הדין שחקר הראו . ממצאי המWhite & Case-ו Orrick, Herrington & Sutcliffeהבינלאומיים 

היו  בישראלבכל אחת מהמדינות שנבחנו, רובם המכריע של ילדיהם של מבקשי המקלט הנוהג 

למעמד תושב קבע או לאזרחות בהגיעם  - לו היו מגיעים לאותן מדינות במקום לישראל - זכאים

בחלק מהמדינות רבים מאותם ילדים כבר היו מקבלים מעמד של תושבי קבע בנקודת הזמן . 18לגיל 

, במדינות שנבחנו, ילדיהם של מבקשי מקלט נהנים מגישה לשירותים סוציאליים על כך וסףהנוכחית. נ

טווח -וממשלתיים רבים הרבה יותר ממקביליהם בישראל, וזאת אפילו לפני שהם זוכים במעמד ארוך

 כלשהו. 

 

 בפריפריהיוע למבקשי מקלט המתגוררים ס

היה להנגיש  2020אחד היעדים העיקריים שלנו לשנת 

את שירותינו למבקשי מקלט ברחבי הארץ, ולא רק בתל 

מחצית מקהילת מבקשי כרק משום שבעוד שזאת אביב. 

רובם ל אביב ובסביבתה, המקלט בישראל מרוכזת בת

המכריע של ארגונים המספקים שירותים לקהילה 

נגישותם של אותם שירותים  בלבד. נמצאים בתל אביב

חיוניות  –לאנשים שחיים בפריפריה והתמיכה בהם 

לבאר של המוקד עם עורכת דין נציגי הקו החם נסעו  בינואר 28-בלעבודתנו לטובת הקהילה כולה. 

חברי קהילה ומתנדבים.  והשתתפו בפגישה אינפורמטיבית עם ,שבע כדי לסייע לחברי הקהילה בעיר

https://www.facebook.com/watch/?v=1384579998401485
https://www.facebook.com/watch/?v=1384579998401485
https://www.facebook.com/watch/?v=1384579998401485
https://my.zazim.org.il/petitions/dvrshym-htntslvt-vshynvy-brshvt-hvklvsyn-vhhgyrh?wa=4
https://www.facebook.com/HRM.Israel/photos/a.688568904497055/3203752436312010/
https://www.facebook.com/HRM.Israel/photos/a.688568904497055/3203700692983851/
https://www.facebook.com/HRM.Israel/photos/a.688568904497055/3203700692983851/
https://www.facebook.com/HRM.Israel/photos/a.688568904497055/3203700692983851/
https://www.facebook.com/HRM.Israel/photos/a.688568904497055/3203625149658072/
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הקורונה, אבל למרות זאת המשכנו לעבוד עם  נגיףבוטלו בגלל התפרצות  ,ביקורים אחרים שתוכננו

מהפניות למוקד במהלך תקופת  55% פעילים מקומיים כדי לפרסם את המוקד הטלפוני שלנו.

  הקורונה הגיעו מחוץ לתל אביב.

 

 שי מקלטטיפוח קשרים בין ישראלים לבין מבק

 ,המוקד בפרויקט שמטרתו לקרב ישראלים ומבקשי מקלט באמצעות אירועים חברתייםהמשיך  השנה

 2020במהלך החצי הראשון של שנת ולאפשר לשתי הקהילות להכיר זו את זו במישור האנושי. 

ארבעה אירועים  –במהלך המשבר ו ,פנים אל פניםשישה אירועים  , לפני משבר הקורונה,אירחנו

וידאו ו, ואלפים צפו בפנים אל פנים התקיימואנשים השתתפו באירועים ש 200-מ יותרמקוונים. 

 :האלהמהאירועים  שנייםהנה  של האירועים המקוונים.

 

Uncertain Status of Hope –  חסרות מעמדמחווה למנהיגות 

לכבודן של נשים שאינן אזרחיות  המוקד אירועאירח  אומי,ל-ןיום האישה הבי ,2020 סבמר 8-ב

מרכז פמיניסטי חיפה. אורחות  –שה ישה לאיבשיתוף א. האירוע התקיים הפעילות בקהילותיהן בישראל

, למען הסדרת מעמדם של ילדי מהגריםפיליפינית מהקהילה ההכבוד היו שרון אוסטריה, פעילה 

ואסמאית , ופעילה חברתית בטייבה במרכז מוסאוה מעמדרכזת משפחות ללא , לג'אב אסמהאן

שניהלה , מנהיגה בקהילת מבקשי המקלט האריתראית. אורחות הכבוד השתתפו בפאנל מהרציון

תעודות ז, וקיבלו וד״ר איילת ע ,מנכ״לית המוקד

 על תרומתן.  הוקרה

מהרציון אסמאית כל אישה סיפרה על עבודתה, ו

לי לא מדברים על אמרה: ״הרבה אנשים בקהילה ש

הבעיות בתוך הקהילה ומחוצה לה. אני לא מפסיקה 

לדבר ולהילחם על מה שאני מאמינה בו, אפילו 

אני יודעת שאני עושה את … כשאומרים לי לשתוק

הדבר הנכון כשאני מדברת על הקשיים בקהילה 

איש  30-שלנו ועל הדברים שצריכים להשתנות.״ כ

קשי מקלט, בהם ישראלים, מב ,השתתפו באירוע

פלסטינים, מהגרי עבודה וזרים אחרים. האירוע 

 יוכלו לצפות בו בעתיד. צפו ואף רבים אחרים ושודר בפייסבוק, 

 

ראיונות עם מבקשי מקלט בשידור חי בפייסבוק 

 הקורונה נגיףבעקבות 

פנים בעקבות ההגבלות על פגישות  ,2020במאי  7-ב

יונות מקוונים המוקד במיזם חדש של ראיצא , אל פנים

לוריסו, מתאמת האירועים  אל-יתעם מבקשי מקלט. ב

, נגסי ברהנהשל המוקד, ערכה את הראיון הראשון עם 

דן  מנהיג בקהילת מבקשי המקלט בירושלים. בסרטון

https://www.facebook.com/watch/live/?v=531369587558724&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=531369587558724&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=531369587558724&ref=watch_permalink
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במהלך בר הקורונה. ברהנה בנושאים חשובים הנוגעים לקהילת מבקשי המקלט בעיצומו של מש

לאחר הצלחתו של . בפיייסבוק ההתגובאפשרות האירוע שאלו רבים מתוך הקהל שאלות באמצעות 

, מנהיג בקהילת מבקשי אישמיל עבדתראיונות נוספים: שוחחנו עם  קייםהראיון הראשון, החלטנו ל

ית מנו, בתם של מבקשי מקלט מאריתריאה ואתיופיה ואאשטו ממושה סלאםהמקלט בבאר שבע; עם 

, מבקש מקלט מסודן שהוא אמן מולטימדיה גמראלדין עליועם ; ״שם אחר״בתערוכת שעבודותיה הוצגו 

 וסופר.

 

 האשרות הארכת משך עתירה בנושא זיהוי מבקשי מקלט סודנים ו

מי  בועקבית המשפט המחוזי את עתירת המוקד שבה התבקשה המדינה לדחה  2020בפברואר 

יתה שינויי יממבקשי המקלט הסודנים מגיע מדרפור, מהנילוס הכחול ומהרי הנובה. הסיבה לדחייה ה

, ללא קשר מבקשי המקלט מסודןכל המדיניות שערך משרד הפנים בעקבות עתירתנו, שהבטיחו כי 

"אישור זמני זה אינו מהווה אישור )הסרת המילים  משופרות אשרותלמקום מוצאם בתוך סודן, יקבלו 

 רהעתי(. בית המשפט ציין שחרף העובדה שהוהארכת תקופת האשרות מחודשיים לשנה עבודה"

דרפור, הנילוס הכחול יוצאי בעקבות סילוק ההבדלים הפרקטיים בין מבקשי המקלט שהוכרו כ דחתהנ

לזהות את מקום מוצאם של מבקשי המקלט  רשות ההגירה, על מי שלא הוכרו ככאלהבין ו –והרי הנובה 

 כולם כדי לקיים את זכותם הבסיסית לדעת את מעמדם המדויק בישראל. 

 

 מלבנוןמבקשי מקלט מעקב אחר כניסות 

סודני שנכנס לאחרונה לישראל דרך גבול לבנון. האיש עוכב מכוח החוק למניעת  ורבחודש מאי זיהינו עצ

למדנו ממנו על מצבם של מבקשי  שחרורוהסתננות, ואנחנו ייצגנו אותו בבקשת השחרור שלו. לאחר 

ים בעוני מרוד שהחמיר עוד יותר סודנמבקשי מקלט שבלבנון שוהים  סיפרהאיש . מקלט סודנים בלבנון

. בתוך זמן קצר מטעמנו עצמאי מחקרהקורונה. מידע זה אומת באמצעות התפרצות נגיף בעקבות 

חיילי צבא  ,סיונות כניסה נוספים. במקרים האחרים שדווחו בתקשורתיראינו דיווחים בתקשורת על נ

 אל הכריחו את הנכנסים לחזור ללבנון. ההגנה לישר

משנת ג"ץ לאומי והתחייבויות המדינה בעקבות עתירתנו לב-ןהחוק הביבראי לו אלבחון מקרים כדי 

מכתב לצבא ההגנה לישראל במאי  13-בשלחנו למצרים,  מבקשי מקלטבנושא החזרת  2007

וביקשנו מידע נוסף.  2007שנת ולפרקליט המדינה, ובו הזכרנו להם את חובותיהם בעקבות העתירה מ

על  אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המצב, ללמוד אותו ולהבטיח שזכויותיהם של מבקשי המקלט נשמרות

 . פי החוק

 

 רבנות סחר בבני אדםו. הגנה על ק3

 שינויים בהכרת המשטרה בקורבנות עבדות וסחר בבני אדם

דיור לים זכא עבדותהעסקה בתנאי של או כקורבנות של סחר בבני אדם בישראל שהוכרו מהגרים 

רבנות, וחיוניים לקו גופני ונפשי. שירותים אלרפואי טיפול כן עבודה למשך שנה אחת, ו ואשרתשיקומי 

שמצבם הגופני והנפשי הוא בדרך כלל כה רעוע עד שאינם מסוגלים לתמוך בעצמם או להחזיק במקום 

אכן נפל קורבן לסחר בבני אדם או  אדםיציב. עם זאת, השגת המעמד כרוכה ב״הוכחה״ כי ה מגורים

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2469704076463678&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2469704076463678&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2469704076463678&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1504105913104510&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1504105913104510&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1504105913104510&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1504105913104510&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1504105913104510&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/HRM.Heb/videos/686499071906891
https://www.hrw.org/news/2018/11/21/lebanon-deportation-threat-sudan-refugees
https://www.hrw.org/news/2018/11/21/lebanon-deportation-threat-sudan-refugees
https://www.hrw.org/news/2018/11/21/lebanon-deportation-threat-sudan-refugees
https://www.hrw.org/news/2018/11/21/lebanon-deportation-threat-sudan-refugees
https://www.hrw.org/news/2018/11/21/lebanon-deportation-threat-sudan-refugees
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הסמכות להעניק את אותו מעמד,  הבמדינה כולה שביד ההיחיד נהלקציולספק את ה"הוכחה" עבדות ל

סף היה  עד לשנה הנוכחית  .ביחידה למאבק בסחר בבני אדם במשטרת ישראלהמשרתת קצינה 

רק מעטים מכך  י וגבוה באופן בלתי סביר ולא הובא לידיעת הציבור. כתוצאהההוכחה שרירות

לא נוסחו . וללא כל נימוק הוכרו כקורבנות, ומספר רב של בקשות סורבו באופן בלתי מוצדק

. נהאכן היה קורבן או לא, ולא היה מנגנון לערעור על החלטות הקצי אדםאם  ַלקביעהקריטריונים ברורים 

המוקד על עצמו לנקוט בצעדים משמעותיים לשיפור המנגנון המדיני להכרה בל קימשכך, השנה 

 בקורבנות עבדות וסחר בבני אדם.   

ונאנס בסיני, אך למרות זאת בקשתו להכרה  שעּוָנהסודני מבקש מקלט המוקד ייצג  2019 בשנת

 בפרוטוקולכקורבן רשמי של סחר בבני אדם נדחתה משום שהממשלה לא קיבלה את השימוש 

כראיה תומכת לטענותיו. פרוטוקול איסטנבול מתווה הליך להערכת טענותיהם של קורבנות  איסטנבול

בדרך כלל לבחינת קורבנות עינויים משמש בדיקות רפואיות. למרות שההליך כמה עינויים, בהתבסס על 

רלוונטיים בין שתי ההגדרות, ולכן ממצאי ההליך היו רבה ולא קורבנות סחר בבני אדם, קיימת חפיפה 

הגשנו ערר פנימי למחלקת עררים בפרקליטות המדינה. לאחר חודש וחצי . ראשית, שלנו ביותר ללקוח

הכרה בלתי -קיים הליך לערעור על אינענינו שהם אינם מטפלים במקרים כאלו, והבנו שבעצם לא 

וה לצדק בחודש ינואר לבית המשפט הגבעתרנו מוצדקת בקורבן של סחר בבני אדם. בעקבות זאת, 

כדי לערער על החלטת המשטרה שלא להכיר בלקוח שלנו כקורבן סחר בבני אדם. בעתירה ביקשנו גם 

שתקים מנגנון  גםשהמדינה תיצור קריטריונים קבועים להכרה בקורבנות עבדות וסחר בבני אדם, ו

 .למאבק בסחר בבני אדםהמשטרתית היחידה החלטותיה של ערעורים על 

המשטרה כי שקלה מחדש את בקשתו של הלקוח שלנו והחליטה להכיר לנו ס הודיעה בתחילת מר

אותו  גתהדין המייצ כתעורליוותה את הלקוח מאז שהתקבלה ההחלטה,  בו כקורבן סחר בבני אדם!

למקלט לקורבנות סחר בבני אדם, שם הוא החל בתהליך שיקום. ההחלטה התקבלה מטעם המוקד 

ובה ירה, וחודשיים לאחר מכן שמחנו לקבל את התשובה טרם התקבלה תשובת המדינה לעתעוד ב

התחייבה המדינה להקים מנגנון ערעורים בתוך שישה חודשים וכן ליצור קריטריונים להכרה 

כנית חומש למאבק בסחר בבני אדם בישראל, גם היא וכחלק מתהליך כתיבתה של ת בקורבנות

במבנה ההכרה בקורבנות עבדות וסחר שיפור משמעותי משקפות  ובשיתוף המוקד. התחייבויות אל

 לנו להשיג צדק עבור קורבנות רבים שלא זכו לו עד עכשיו.  ובבני אדם בישראל, ויאפשר

 

 דורשים שיפור ביחס המשטרה לקורבנות סחר בבני אדם 

להביא לשיפור האופן שבו חוקרת המשטרה סחר שמטרתם המוקד צעדים משמעותיים נקט  בחודש יוני

 –בשיתוף "קו לעובד"  –רבנות. ראשית, שלחנו וקכלפי השלה היחס את ו ותנאי עבדותבבני אדם 

המשטרה אינה חוקרת את המקרים היטב שהעלינו את הטענה , ובה בקשה לשר לביטחון פנים

מאשימה את האחראים. לפיכך על המדינה לפעול לקיום חובתה איננה וביעילות, ולכן במקרים רבים 

 בי הארץ קצינים בעלי סמכות לחקור עבדות וסחר בבני אדם.להקצות ליחידות ברח

המוקד לנפגעות תקיפה מינית בישראל והקליניקה לזכויות פליטים של שלחנו יחד עם שנית, 

מכתב לשר לביטחון פנים בנוגע למחדלים חמורים ביחס המשטרה לקורבנות אוניברסיטת תל אביב 

, כולל מקרה של קטינה שהוחזקה בתנאי עבדות במכתב תוארו מקרים ספציפיים סחר בבני אדם.

בבירור כשנלקחה לתשאול ללא אזהרה מוקדמת שניתן היה להבחין בו יתה במצב נפשי רעוע יוה

פיג׳מה(. לקטינה נאמר שלא תקבל כל הגנה או שיקום עד שתספק למשטרה את שמו לבושה ב)בעודה 

ת וגופנית חמורה בידי בעלה נלקחה של האדם שסחר בה. במקרה אחר, אישה שסבלה אלימות מיני

https://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf
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במכונית משטרה מהבית שבו גרה עם בעלה בעת , ללא התראה מראש. האישה נלקחה לתשאול

 ששהה בו, והמשטרה סירבה להעבירה למקלט. 

כי דרישת שיתוף פעולה עם חקירת המשטרה כתנאי לקבלת הגנה עבור קורבנות סחר  ִציַינּובמכתב 

הישראלי, את החלטות הממשלה, את התחייבויות המדינה בפני בית בבני אדם נוגדת את החוק 

הלי המשטרה עצמם. ובנוגע לחקירת סחר בבני אדם, ואת נ לאומיות-ןהבי ההנחיותהמשפט, את 

מסכנות את הקורבנות אלא גם מעכבות שפעולות היחידה המשטרתית למאבק בסחר בבני אדם לא רק 

את החקירה עצמה ומחבלות ביכולתה של המדינה לאתר רשתות סחר בבני אדם ולמצות את הדין עם 

העברה למקלט משאלת ההשתתפות בחקירת המשטרה, ההמכתב דרש לנתק את נושא האשמים. 

-א״תשס, עבירה נפגעי זכויות לחוקלבצע תשאול באופן שמבטיח את ההגנה על הקורבן בהתאם 

, ולחקור מקרי סחר בבני אדם באופן שמאפשר לקורבנות לחלוק את חוויותיהם באופן 2001

 הדרגתי ותוך קבלת תמיכה טיפולית ושיקומית. 

 

 נפלו קורבן לסחר בבני אדם ש גרות מאתיופיהמה 27הגנה על עתידן של 

 נערות מאתיופיה מבתיהן. הנערות נלקחו לסודן ומשם אל חצי האי סיני תקבוצנחטפה  2010בשנת 
 לישראלהגיעו הנערות באכזריות. כשעונו לישראל. לאורך מסען לישראל , הגיעו 2012בשנת  ואז,

כל הנערות לכלא סהרונים. המעשה היווה הפרה חמורה של מדיניות הממשלה, שכן רוב הנערות נשלחו 
מאחר שבנות הקבוצה  נוסף על כך,היו קטינות. 

הוכרו באופן רשמי כקורבנות של סחר בבני אדם, 
למרות והן היו זכאיות למקלט ולשיקום בקהילה. 

, ובמשך זאת המדינה לא פעלה בהתאם לנהלים
מפני שלא נמצא , במעצר ןתוהחזיקה אה יותר משנ

 . מקום במקלט עבורן

יום אותן נשים אינן יכולות לשוב לאתיופיה מחשש ה
לאפליה שממנה יסבלו בשל היותן קורבנות אונס, 

אינן מקנות להן חייהן  נסיבותעל פי האמנה, אך 
בשל מצבן ההומניטרי הקיצוני . מעמד של פליטות

. חריגה לשר הפנים להעניק לנשים הצעירות מעמד הומניטרי מיוחדבקשה בחודש יוני יזם המוקד 
היא . שדולת הנשים ארגוני נשים מרכזייםמכתב נוסף לשר הפנים בשיתוף עם קואליציה של שלחנו 

 תמך בבקשה מנקודת מבט פמיניסטית.  ששלחה את המכתב, והדבר 

 

 קידום סיוע שיקומי לקורבנות עינויים

של תוכנית המדינה בפיילוט החלה , , א.ס.ף. ורל"אקידום רבה מצד המוקד , לאחר עבודת2018בשנת 
היו אמורות  2018למתן שירותים שיקומיים לקורבנות עינויים שבוצעו בחצי האי סיני. בסוף שנת 

להתפרסם המלצות הממשלה לתוכנית קבועה, אלא שאז התפרקה ממשלת ישראל. משכך, במאי 
שלחנו בקשה דחופה , כשהוקמה ממשלה חדשה לאחר יותר משנה וחצי ללא יציבות שלטונית, 2020

הקורונה  נגיףבבקשה טענו כי התפרצות . ם וביקשנו שההמלצות יפורסמו לאלתרלמשרד המשפטי
גרמו לקורבנות עינויים רבים לאבד את מקור פרנסתם ואת מסגרות התמיכה  ווהסגר שהוטל בעקבותי

 הגיבה שלהם, ובכך הביאו אותם למצב חמור מתמיד. פחות משבועיים לאחר השבעת הממשלה
בבני אדם למכתבנו. בתגובה נאמר שהנושא יטופל במהרה לאחר  היחידה לתיאום המאבק בסחר

 תוך הכרה בדחיפות העניין. , מתחילת עבודת הממשלה

 

 וסיוע להם –זיהוי מבקשי מקלט קורבנות של סחר בבני אדם 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/134m1_001.htm
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המוקד במבקשי מקלט חדשים מארצות שונות במערב אפריקה שהתעורר נתקל  2020בתחילת שנת 
בן לסחר בבני אדם. חלק ממבקשי המקלט ישנו מחוץ למשרדינו, וכשהגענו לגביהם החשש שנפלו קור

ימים, לבושים בבגדים כמה בבוקר מצאנו אותם רעבים וקפואים מקור לאחר שלא אכלו דבר במשך 
חורגים מהסיוע השלא התאימו למזג האוויר ומראים סימנים של טראומה. בשל מצבם נקטנו צעדים 

ובגדים חמים וליווינו אותם באופן אישי לקבלת טיפול רפואי אוכל להם  נתנו :הרגיל שאנחנו מציעים
 סייענו לאותם אנשים גם בהגשת בקשות המקלט שלהם. בהמשך בארגון רופאים לזכויות אדם. 

 

 

 . הגנה על זכויות מהגרים4

 

 2010הענקת מעמד תושב למשפחה פיליפינית מתוקף החלטת הממשלה משנת 

ותיקים ביותר היא ואחת מלקוחותינו ה

מהלך עשר משפחה פיליפינית שייצגנו ב

שנים ובשלושה הליכים משפטיים שונים. 

לטענתנו, אותה משפחה הייתה זכאית 

 ת הממשלההחלטמתוקף לקבל מעמד 

 תושבּות, שהעניקה מעמד 2010משנת 

בישראל לילדים העומדים בתנאים שונים 

קיבלנו את  2019ולהוריהם. בספטמבר 

הדין לעררים, שאישר  החלטת בית

שהמשפחה תקבל מעמד בישראל, 

ליווינו את המשפחה  2020ובתחילת שנת 

לאסוף את תעודות הזהות הישראליות 

שלהם! הילדים קיבלו מעמד של תושבי 

אחרי עשר שנים של עבודה, התרגשנו ללוות את קבע, וההורים קיבלו מעמד תושבות ארעית. 

 לו את תחילת החיים היציבים שלהם בישראל. לקוחותינו לאסוף את המסמכים שסימ

 

 משפרים את השקיפות וההגנה על זכויות בשימועים בנושא הגירה

בתוקף, הם נלקחים לשימוע במתקן בית דגן. ניסיוננו בייצוג  אשרהכשמהגרים נעצרים בישראל ללא 

מחדלים קיימים ו, שטחית עוינות, בדיקת התיקים שלהםשננקטת כלפיהם הראה  אלולקוחות בשימועים 

 2019בסוף שנת  ,לכןבקיום נהלים בסיסיים כמו הודעה לעורך הדין המייצג בדבר מעצר הלקוח. רבים 

אחר השימועים. ביקרנו במתקן משרד הפנים פעמיים בשבוע כדי לעקוב התחלנו  2020ובתחילת שנת 

עם  ס,בחודש מר . הפרויקט נעצרך השימועלשבת בשימועי ההגירה ולעקוב אחר האירועים במהל

סגירת המתקן בעקבות התפרצות וירוס הקורונה, אבל כוונתנו להמשיך בו ברגע שהמתקן ייפתח 

ביכולתנו להשתמש בדו״ח כראיה למתרחש ובסופו של דבר לכתוב דו״ח שיסכם את ממצאינו.  ,מחדש

נויי בסיס אמפירי לקידום שיישמש באחד המתקנים הכי פחות שקופים במשרד הפנים, והדו״ח 

 . מדיניות

במאמץ נוסף להגביר את הצדק בשימועי הגירה, הגשנו בקשה כידידי בית המשפט לבית המשפט 

בקשתנו שפכה אור הגבוה לצדק להצטרף לתיק בנושא הזכות לייעוץ ולהליך הוגן בשימועים בבית דגן. 

ים קרובות מונעים על התנאים האמיתיים באותם שימועים, שיכולים להיות מאיימים עבור מהגרים ולעת
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בקשתנו הדגישה את חשיבותם של ייצוג הולם ושל הליך הוגן אפילו עבור מהגרים  מהם את זכויותיהם.

 במאי, ואנחנו עדיין ממתינים להחלטה.  20-שאינם מיוצגים. הדיון נערך ב

 

 נאבקים בגירושו של ילד שגדל במשפחה אומנת בישראל

מו של הילד יזר שנולד בישראל לאם בעלת מעמד מקומי. אהשנה טיפלנו בתיק של ילד צעיר ממוצא 

נפטרה באורח טרגי לאחר הלידה, ואביו מתמודד עם בעיות בריאות חמורות שמונעות ממנו לגדל את 

ניסתה חודשים כמה הילד במשפחה אוהבת בעלת מעמד קבוע בישראל. לפני גדל  בנו. מאז לידתו

המשפחה להסדיר את מעמדה כמשפחה אומנת מול משרד הרווחה, וזמן קצר לאחר מכן התבשרה 

הילד לארץ המוצא של הרחקה של שבמקום זאת משרד הפנים יבחן את האפשרות של פתיחה בהליכי 

המחלקה המשפטית שלנו מכתב למשרד הרווחה בשיתוף שלחה ביולי . , שם איש אינו מצפה לומויא

תוצאה הרסנית עבור תהיה גירוש לשהעלינו את הטענה מיכה פסיכולוגית לילד. במכתב צוות המעניק ת

מאז ויכירו במשפחה המגדלת את הילד ההרחקה הילד. דרשנו שפקידי הרווחה יפעלו לקטיעת הליך 

 כמשפחה האומנת הרשמית שלו. היוולדו, 

 

 . הגנה על זכויותיהם של מהגרים במעצר5

 הטריד אותה מינית גבעוןכלא צין בקשהשגת צדק למבקשת מקלט 

טיפלנו בתיק של מבקשת מקלט בבית הסוהר גבעון שהוטרדה מינית על ידי סוהר.  2019בשנת 

. התלונה נחקרה, אבל בחודש יחידה הארצית לחקירת סוהריםשלחנו את התלונה ל 2019באוגוסט 

ל חקירת מאי קיבלנו עדכון כי התלונה לא תביא להגשת כתב אישום. בעקבות זאת ביקשנו עותק ש

 הסוהרבקשתנו כי . כמו כן התקבלה המשטרה כדי לבחון את האפשרויות העומדות בפני הלקוחה שלנו

 .העומדות לרשותה לא יוצב בגבעון עד שהלקוחה תמצה את האפשרויות

 

ר( לשחרור והביאס קורפוס )הבאת עצ עתירת

 ממעצר

 עתירתלבית המשפט העליון באפריל הגשנו  14-ב

עבור מבקש מקלט אריתראי. הלקוח  הביאס קורפוס

הנוהל ״במעצר מנהלי מכוח בחינת החזקתו ועבר לה

 ית הדין לביקורת משמורת החליט״, ובהפלילי

שירות בתי הסוהר  סירב לשחררו. חרף ההחלטה

. את הלקוחשחרר בצע את ההחלטה ול)שב״ס( ל

המשפט  ביתיים לרצות את עונשו הפלילי. סטרם  הועבר למעצר מנהלי בטעות, רושב״ס טען שהעצ

ר ישוחרר מיד בתום ריצוי עונשו ולא יושב למעצר מנהלי. הלקוח וקיבל את טענת שב״ס, אך פסק שהעצ

 שוחרר בחודש יוני. 


