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  תומר מוסקוביץ
  מנכ"ל רשות ההגירה והאוכלוסין

  
 עקב חשש שנסחרות לצורכי זנות מניעת כניסתן של פליטות מלחמההנדון: 

בנוגע למתווה  , דיוןבכנסת ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודייםבוהתקיים ביום שלישי האחרון 

סורבה,  לארץושכניסתם אנשים שהורחקו  247 דיווחת על המלחמה באוקראינה. במסגרת הדיון,הכניסה לפליטי 

וגם תופעות כאלה כבר מי שאנחנו מנחשים שבאה לעסוק פה בזנות, למשל ית: "ענ וכאשר נשאלת לסיבות הרחקתם

,  חלקם קורבנות סחר, מהערים המופצצות באים לעסוק פה בזנות. כמו שבאו לפני המלחמה באים גם עכשיוהגיעו, כן 

   ".שמישהו דואג להביא אותם ולהזמין אותם...

ההיסטוריה מלמדת שבמצבי מלחמה נשים מהוות  ינה הם נשים וילדים. אמרבית הפליטים מהמלחמה באוקר כידוע, 

 לסוחרי בני אדם ובמיוחד למטרות זנות. לצערנו, המצב אינו שונה גם בימים אלו. בימים האחרונים מתפרסמים טרף

, רתיותת וברשתות החבפניות שנשים הנמלטות מאוקראינה מקבלות במעברי הגבולודיווחים רבים, בעולם ובארץ, על 

רק אתמול, פורסם ע"י מיכל פעילן בחדשות מצד גברים שמבטיחים כי ידאגו להן אך בפועל מתכננים לנצל ולפגוע בהן. 

פליטות סיפרו בתשאול שלהן כי ישראלי יצר איתן קשר עוד באוקראינה בהצעה לסייע להן בתמורה  100-, כי כ12

ובראשונה, להגן ולסייע לנשים אלו, הנופלות קורבן לסחר אחריותה של מדינת ישראל הינה, בראש לשירותי מין. 

  אסור וחמור בבני אדם למטרות זנות, ולא להשיב אותן לאזורי המלחמה. 

 2001-ב -מדינת ישראל התחייבה לטפל בנפגעי ונפגעות סחר למטרות זנות בחקיקה ובהחלטות ממשלה לאורך שנים 

אדם -חובת דיווח על עבירות סחר בבני , אשר קבע בין היתר2001-, התשס"זאדם-נכנס לתוקפו חוק איסור סחר בבני

בנוסף, החלטות . אדם ועבירות נלוות-הוראות בדבר סיוע משפטי לקורבנות סחר בבניו שנעברו בקטינים ובחסרי ישע

כשחלק משמעותי  -הלאומיות למאבק נגד סחר בבני אדם למטרת זנותאישרו את התכניות  4463ו 2770ממשלה 

בהתאם למדיניות הבינ"ל המחייבת בישראל, קרבנות סחר בנשים יתרה מכך,  ות הוא הגנה על קורבנות הסחר. מהתכני

זוכות להגנה מיוחדת לאור פגיעותן הרבה והחוויות הקשות שעברו, דבר הכולל שיכון הולם ומתן אשרות מסיבות 

מדיניותה של מדינת ישראל ושל רשות ההגירה, תהיה להפקיר את אין זה מתקבל על הדעת, כי . לכן, הומניטריות

הפליטות האוקראיניות, בשל החשש להיותן קורבן לסחר בבני אדם, ולא לעמוד במחויבותנו החוקית והמוסרית לספק 

  להן הגנה יתרה ולסייע להן לפעול כנגד מי שפוגע בהן.

המפורטת לעיל, וכי רשות ההגירה והאוכלוסין תתחייב הצהרתך מבך  אנו דורשות שתחזור כל האמור לעיל,לאור 

לסייע לפליטים ופליטות מאוקראינה, ללא הבדלים מגדריים, להפסיק את המדיניות של גירושן של פליטות רק כי 

   קיים חשש כי נפלו קורבן גם למעשים פליליים חמורים נוספים ולהגיש להן את הסיוע והטיפול המתחייב.

 ן, נודה להתייחסותך בהקדם. יהעניפות ודחי נוכח חשיבות

  בברכה,

  טל הוכמן             עינת פישר לאלו, עו"ד

  תלי"נכמ                          
  שדולת הנשים בישראל

  מנהלת קשרי ממשל                
  בישראל שדולת הנשים               

  :העתקים
  איילת שקד, הגב' שרת הפנים

 עו"ד דינה דומיניץנהלת היחידה למאבק בסחר בבני אדם, מ


