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 לכבוד

 עליזה לביאר "דכ "הח
 ועדה למעמד האשההר "יו

 כנסת ישראל
 13-6418146: בפקס

 

 

 ,שלום רב לביא נסתכברת הלח

 

 

 משנה למאבק בסחר בנשים ובזנותהועדת  תוליפעלחידוש בקשה דחופה : הנדון

 

 מעמד האשהקידום דה לוועהכיושבת ראש  והחשוב לתפקידך החדש ראשית ברצוננו לברכך על כניסתך

 .בכנסת

 

 ,ונשיםזכויות אדם ארגוני ו סחר וזנות נשים קורבנות תוכניות ממשלתיות למען החתומות מטה הן נציגות 

קשרינו עם וועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות  .סחר בנשיםהזנות וה ותהפעילים במאבק בתופע

במאבקינו בוועדה פתרונות רבים ושונים שסייעו ים הודות לדיונומאז נמצאו , 3119החלו עם הקמתה בשנת 

 מציאות במסגרתה לא בוצעההתמודדות מול כולל , הזנותהסחר ולמען זכויות נשים הנמצאות במעגלי 

    .על זכויות אדם ונשים בפרטהגנה בה יש צורך במאבק מתמיד למען ו, אכיפה

 

הועדה . הוועדה למאבק בזנות ובסחר בנשים ללאלתר את פעילותה ש לחדש  בבקשה פנייתנו זו אליך נעשית

שנות פעילותה הייתה אות ומופת לשיתוף פעולה בין הכנסת לבין ארגוני  99בק בסחר בנשים במהלך כל למא

מאז פיזורה של הכנסת הקודמת לפני תשעה  .מיגור תופעת הסחרמאבק בוהיא תרמה רבות ל -השטח 

, אכיפה-כולל אי, התכנסה וועדת המשנה ולעובדה זו יש השלכות מיידיות המורגשות בשטחלא , חודשים

טיפול ומניעה ובעיקר החוסר הקריטי באוזן קשבת ודלת פתוחה בכנסת ישראל , העדר הגנה, חוסר תיאום

חשוב להדגיש כי וועדת . ולותיהן המושתקים של נשים קורבנות סחר ונשים במעגל הזנות בכללעבור ק

יתה גוף יוהובסיס להפעלת לחץ וקידום מדיניות  המשנה היוותה עבורנו תמיד כתובת לשיתוף פעולה 

עדה וכוהפעילות של הועדה  כמו כן. הסחר בנשים והזנות בעשור האחרון תופעת צמצום מימדיבמשמעותי 

ובאופן  דיון בהיקף נרחב של נושאים, אפשרה התכנסויות על בסיס חודשי ולפעמים דו שבועי עצמאית

ולבניית להתמחות   הביאהפעילותה של הועדה , כמו כן. של משתתפים קבועיםבנוכחות קשת רחבה  ,מעמיק

להוביל מהלכים בתוך   םר הועדה ולחבריה במה וכלי"הדיונים במסגרת הועדה העניקו ליוו תחוםבגוף ידע 

לא תוכל  הוועדה, ועדה למעמד האשה יש שלל נושאים לדון בהםולנוכח העובדה של .לשינוי הביאהועדה ול

לסוגיות הרבות הקשורות לנושא של מאבק בזנות ובסחר בנשים ולכן חיוני  אינטנסיבייםלהקדיש דיונים 

 .שתהיה ועדה ייעודית שתעסוק בנושא
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היא עדיין כאן ולצדה צומחות כל העת תופעות חדשות ונלוות , יש לציין כי גם אם תופעת הסחר שינתה פניה

: תופעות חדשות שצצות מולנו כגון מזהיםכארגוני שטח אנחנו . הדורשות פתרונות והתייחסות מיוחדת

- במקרה של פרידה מבןמדינות מוחלשות ונשארות בישראל ללא זכויות נשים המובאות מ, כלות בהזמנה

ן /זנות בקרב נשים וגברים יוצאי אריתריאה אשר חלקם, בעיות קשות של אלימות כלפי נשים אלה; הזוג

; איומים כי יאבדו מעמדן החוקי בארץובוהחזקתן בכוח  עבדות מין ;קורבנות מחנות העינויים שבסיני

 -ל ם חדשניותדרכי; נדרים'נדריות וטרנסג'זנות טרנסג; זנות נוער; פלסטיניותר בנשים תופעות זנות וסח

: ותיקות שטרם מוגרו  כגוןהתופעות התופעות חדשות אלו ניצבות בצד  .ל ועוד ועוד"נשים  מחו" ייבוא"

ורדות ש, סחר למטרות ניצול מיני מקרב יוצאות אפריקה, ממדינות חבר העמים לשעבר סחר בנשים לזנות

י "ע זיהויןלקורבנות סחר בנשים לאחר " מעגן"אשר ממשיכות להגיע למקלט  ,מחנות העינויים בסיני

 . המשטרה

 

תופעות שצוינו וצעד הכרחי בנסיון של המדינה ל רואות בחידוש פעילות וועדת המשנה מענה הכרחי ואנ

 .שאינו פתרון של הדחקה או הצגה מעוותת של המציאות ,להתמודדות אמיתית עם המצב בשטח

 

ח "ראשון בדוהג ורידב ל"י ארה"לראשונה ע הועלתה ישראל   3193בשנת שכי העובדה להדגיש חשוב 

הושגה בשל , נאבקת ומתמודדת עם תופעת סחר בבני אדם והוכרה כמדינה אשר המאבק בסחר בבני אדם

וגורמים  פעולה עם ארגוני זכויות אדםאשר התבססה על שיתוף  וועדת המשנהשל  שיטתיתעבודה קשה ו

זו כדי להעיד בהכרה אין ב . הדרך וועדת המשנהכל שיתוף פעולה עליו ניצחה לאורך  ,ממשלתיים

את הוועדה   מיידית ותלילפע הועדהת חזרה-אי, אדרבה . וכי העבודה הסתיימה רצויה שהמציאות הפכה 

 ב העניקה"דירוג שארהאמיתי לירידה בסיכון מהווה מ ועדה עצמאית וכלמאבק בזנות ובסחר בנשים 

 .למדינת ישראל

 

כולל העברת ידע  –עדה עצמאית וכופעילות וועדת המשנה המשך לסייע לך בכל הנדרש ל, כמובן, אנו מוכנות

 .ב"חשיבה משותפת על טיב הפעולה הנדרשת וכיו, עריכת סיורי שטח, מקצועי

 

 . ועל זימוננו במידת האפשר לפגישת הכרות הדחופה לפנייתנו זוהתייחסותך על ודה נ

 

 

 ,בכבוד רב

 

 חיפה, מרכז פמיניסטי –ארגון אשה לאשה , מנהלת פרויקט מאבק בזנות ובסחר בנשים, ריטה חייקין -

 משרד הבריאות, מנהלת מרפאת לוינסקי, יעל גור -

 חר בנשיםמייסדי מטה המאבק בס -הרב לוי לאור, ד אורי קידר"עו -

 מנהלת מטה המאבק בסחר בנשים, ד גילי ורון"עו -

 תהעצמה כלכלית ואישית לנשים היוצאות מזנו, 'הופכות את היוצרות'מנהלת עמותת , לילך צור בן משה -

 מאבק בתופעת זנותלמנהלת מכון תודעה , עידית הראל שמש -
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  עמותת עלם, תחום קצה ותחום נערות, מנהלת במטה, רעות גיא -

  חיפה, מנהלת אופק נשי, ס באטריז רוזן כץ"עו -

 תל אביב, מנהלת סלעית, נעמה זאבי רבלין -

 לשכת הבריאות המחוזית חיפה, מנהלת המרפאה הניידת, ניבין ריזקאללה -

 שדולת הנשים בישראל, לית"מנכ, דר גלית דשא -

 ויצו ישראל ר"יו,גילה אשרת -

 חוקרת את תחום הזנות, בתל אבי' אונ, אליתס לעבודה סוצי"ביה, עינת פלד' פרופ -

 התנועה לשוויון ולשלום בין המינים, ר משותפים"יו, עידית שחם ואביב יהלום -

 ה מיניתות תקיפת איגוד מרכזי סיוע לנפגעלי"מנכ, אורית סוליציאנו -

-  
 
 
 
 
 
 
 

 :פרטי התקשרות
  154-2118126: ריטה חייקין

 22336חיפה , 998 בארלוזורו' רח
 14-8649133: פקס, 14-8651133: 'טל

 rita@isha.org.il : דואר אלקטרוני

   www.isha.org.il : אתר

 
 
 

 1516342438: יעל גור
  א"ת 918לוינסקי ' רח

 69513מיקוד , 51263. ד.ת  5א קומה "תחנה מרכזית חדשה בת
 12-6835953: פקס 12-5232328: 'טל

yael.goor@lbr.HEALTH.GOV.IL 
 sex.co.il-www.saf: אתר
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