
 2020יוני 

 לכבוד

 שר הפנים, מר אריה דרעי

 שלום רב, 

 הנדון: בקשה להענקת מעמד הומניטרי מיוחד 

 החיות כיום בישראל , נשים צעירותסחר בבני אדםשל מוכרים קורבנות  27-ל

בבקשה להעניק, כמחווה  (3.6.20לפניית המוקד לפליטים ולמהגרים )מתאריך אנחנו פונים אליך בהמשך 

נערות בעודן נשים צעירות יוצאות אתיופיה, אשר  27-הומניטרית ולפנים משורת הדין, אשרת שהייה בישראל ל

צילקו והובאו לישראל בניגוד לרצונן, על ידי סוחרי אדם אכזריים שהתעללו בהן נוראות, נחטפו וונשים צעירות 

אירועים קשים אלו אף הובילו להכרתן הרשמית כקורבנות סחר בבני אדם על . באופן בלתי הפיךאת גופן ונפשן 

 ידי משטרת ישראל. 

מדובר במקרה חריג ויוצא דופן בנסיבותיו, ובקבוצה שלה מאפיינים ייחודיים המבדילים אותה מכל קבוצת 

מחווה אנושית של הושטת סעד  עמד הומניטרי תהווה, ועל כן הענקת ממהגרים אחרת שהגיעה לישראל

  לעזרה והגנה. לקבוצת נשים צעירות שעברו זוועות קשות, וזקוקות נואשות 

 רקע

שמוצאן מאתיופיה, אשר חצו  נערות ונשים צעירותנכנסה לישראל קבוצה של כמה עשרות  2012בראשית שנת 

נערות שנחטפו מאתיופיה לסודן ומשם למצרים על ידי סוחרי אדם  - את הגבול במצב פיזי ונפשי קשה ביותר

והוחזקו חודשים ארוכים כשבויות במחנות בסיני, שם עונו, הורעבו, הועבדו בפרך ונאנסו מדי יום וזאת על מנת 

 ללחוץ על בני משפחותיהן לשלם עבורן כופר נפש ולשחררן ממחנות עינויים אלה לגבול ישראל. 

מדי הזוועה שעברו, הוכרו כל חברות הקבוצה מ בירורהגעתן לישראל, בעודן במשמורת, ועם בחודשים שלאחר 

הועברו אך רק חודשים ארוכים לאחר מכן שוחררו ממעצר ו – כקורבנות סחר בבני אדם על ידי משטרת ישראל

סוציאלי, והחלו לקורבנות סחר בבני אדם, שם שהו במשך כשנה, זכו לטיפול נפשי, גופני ו םהייעודיילמקלטים 

לשקם את חייהן. אלא שתוצאות ההתעללות הקשה שעברו המשיכו ללוות אותן גם בצאתן מהמקלטים, ואלה 

 מקשות עליהן עד מאוד לחזור לשגרת חיים יציבה. 

רוב חברות הקבוצה ממשיכות להיות מטופלות במרכז היום לשורדי סחר בבני אדם המנוהל על ידי ארגון כיום 

למרות הקשיים האובייקטיביים איתן מתמודדות כל חברות הקבוצה, הן מצליחות לשרוד בישראל, . מסיל"ה

הקשר הקרוב מעל הכל, . לשורדי סחר בבני אדם בעזרת הארגונים המעניקים להם סיוע, ובראשם מרכז היום

על אף כל  מרכזי המחזק את נפשן הפצועה ומאפשר להן לשרודהכלי השבין חברות הקבוצה לבין עצמן הוא 

 שעברו. 

 מעמד בישראל

לאחר יציאתן מהמקלטים בהן שהו, הגישו כל חברות הקבוצה בקשות למקלט מדיני בישראל, שרובן טרם נבחנו. 

. עם זאת, לאחרונה החלה רשות האוכלוסין לדחות את 5א2מהן מקבלות כיום אשרת שהייה מתחדשת מסוג  18

בנימוק הנשען על שינוי הנסיבות הפוליטיות באתיופיה, אם בקשות המקלט של חלק מחברות הקבוצה, אם 

בנימוק שבקשתן למקלט מדיני אינה מבוססת על עילה מהעילות המנויות באמנת הפליטים, שישראל היא צד 

הנשים בהן עוסקת פניה זו; לצערנו, יהיה זה  27מתוך  9לה. נכון לכתיבת שורות אלה, נדחו בקשות המקלט של 
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 .בעתיד הנראה לעין תידחנה בקשות המקלט של חברות נוספות בקבוצה זו, בנימוקים דומים סביר להניח, כי

 פתרוןעל רקע זה פנו חברות הקבוצה והארגונים המסייעים להן אל המוקד לפליטים ולמהגרים, במטרה למצוא 

הקבוצה קורבנות אונס יודגש כי על פי הידוע לנו, בשל היותן של חברות  .אנושי, לפנים משורת הדין, לנשים אלו

וסחר בבני אדם, והסטיגמה החברתית הקשה הנלווית לכך באתיופיה, משפחותיהן של חברות הקבוצה וכן 

החברה האתיופית בכללותה צפויות לדחות ולהדיר נשים אלה, ולכן החזרתן לשם תדחק אותן שוב לשולי 

אדם. בנוסף, החזרתם הכפויה לאתיופיה  החברה, ואף תעמיד אותן בסכנה ממשית לפול שוב קורבן לסחר בבני

תפרק את מעגל התמיכה הקרוב שיצרו יחד בישראל, שמהווה עבורן משפחה חלופית ורשת ביטחון שכמותה לא 

 ימצאו בשום מקום אחר. 

 לבקשת הנשים להסדיר אתמבקשות להצטרף ריגות של מקרה קשה זה, אנו והח תבשל נסיבותיו הייחודיו

אנו סבורות כי מן הראוי שמדינת ישראל, שכבר הושיטה חבל כמחווה הומניטרית מיוחדת וחד פעמית.  מעמדן

הצלה ראשון לנשים אלו, שרובן הגיעו לכאן כילדות ושייכות לקבוצה הפגיעה שבין הפגיעות, להמשיך ולהגן 

 בקרבנו.  טחון ובכבודיעל  ללתת להן סיכוי אמיתי לחיים בב

 

 על החתום,

 שדולת הנשים בישראללית "מנכ–מרגליות  מיכל גראד "עו

 ז פמיניסטי חיפהזרחי בישראל, אשה לאשה, מרכרויקט נשים ללא מעמד אפרכזת  –אולייר איילה 

 למען נשים בישראלאחותי ועת לית תנ"מנכ – קשתשולה 

 בנשים ובזנות המאבק בסחרמטה מנהלת  –דיין איילת ד "עו

 מרכז רקמן לקידום מעמד האישהראשת  –קדרי -רות הלפרין פרופ'

 מעכי, משפטניות למען צדק חברתיאיתך  –לוי  ד נטע"עו

 לנשים עובדותארגון  –ארגמן 

 בחר לאישה ביפו-לית ערוס אל"מנכ –פחר שהירה 

 


