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 הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו על סוחרים בבני אדם: הנדון

 

קה עקיפים במסגרת החקיקה נעשו תיקוני חקי. סחר בבני אדם איסורכנסת חוק ב חוקק 2110באוקטובר  .0

 . וחוקים נוספים, חוק איסור הלבנת הון, בחוק  העונשין

 

 ,'ה777-ו וסעיף' ד777סעיף  הוספתלענייננו הם  הרלוונטיים. נוספו מספר תת סעיפים 777 לחוק העונשין סעיף .2

תעשה  בקשה לצו חילוט וקובע כי ,הסוחרים דן בחילוט רכוש' ד777 סעיף. חילוט רכוש הסוחריםבנים דה

כתביעה נגררת , לתבוע את הסוחר שפגע בו הזכותקורבן עבירה ל, בנוסף. י נגד הסוחרגרת ההליך הפלילבמס

   .אזרחיבהליך הפלילי או , להרשעה

 

 של היא הכספים תפיסתל אחריותה)עודית לניהול וחלוקת הכספים שיחולטו יעניינו הקמת קרן י', ה777סעיף  .7

שר  .כולו או חלקו ,קרבנות שנקבע להן פיצוי והסכום טרם מומשאת ההקרן תפצה גם . (הכללי האפוטרופוס

 .החלוקהואת דרכי  ,השימוש שייעשה בנכסיה ,המשפטים יקבע בתקנות את דרכי הנהלת הקרן

 

 :מטרות הקרן כפי שנקבעו בחוק הן .4

למטרה זו יוקצה בכל שנה סכום שלא יפחת  .טיפול בהן והגנה עליהם ,מטרות שיקום נפגעי עבירה .א

  .צית נכסי הקרן בשנהממח



 .תשלום פיצוי שנקבע בפסק דין לנפגעי עבירה .ב

 .ביצוע עבירה מניעה של .ג

 .אכיפת החוק כדי לאכוף הוראות חוק זה לעניין עבירהביצוע תפקידיהן של רשויות  .ד

 

את היכולת להילחם בכוחות עצמן בסוחרים ולתבוע שלקרבנות אין  מודע לכךהשינוי בחוק מראה כי המחוקק  .5

ט וכשמשולמים הפיצויים הם מועברים כמע, הסוחרים מתחמקים פעמים רבות מתשלום הפיצויים, ייםפיצו

 .ויזם את השינוי בחוק למען קרבנות הסחר ,תמיד לקופת המדינה ולא לקרבנות

 

בחלוף שלוש שנים מאז , 2112פברואר בורק  ,הקמת הקרן התעכבהאך , 2110 -התיקון בחוק התקבל כבר ב  .0

לוועדה שתנהל את ונבחרו חברים , תוקנו תקנות ,מונה יושב ראש ,פורסמו תקנות הקרןון בחוק והתקבל התיק

חר בבני דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי ס"תקנות העונשין ) הקרן

  (."אדם והחזקה בתנאי עבדות

 

ולה תפקידים רבים ומגוונים המפורטים  ,ים בשנהפעמיהקרן מנוהלת על ידי ועדה האמורה להתכנס לפחות  .7

קבע ששש שנים אחרי למעלה מ, ועד היום, 2112פברואר פרסום התקנות במאז , לנו ככל הידוע  .בתקנות

 .אינה פועלתעדיין הקרן , ושלוש שנים מאז תוקנו התקנות ,המחוקק על הפעלת הקרן

 

ואשר זכתה להגיע  ,פת החוק בנושא ובהצלחותיהבאכי, מצער מאוד שמדינה המתגאה במאבקה בסחר בנשים .8

מזניחה את קורבנות הסחר ואינה מקדמת , האמריקאי של המאבק בסחר בבני אדםלקבוצה הראשונה בדרוג 

עדות בתיק התביעה נגד הסוחר רמי סבן  21, כך לדוגמה. את הפעלת הקרן אף לאחר שאושרה החקיקה בנושא

הנשים עזבו את הארץ וחזרו לאחר שנים רבות . הנראה לא יקבלו פיצויים מסוחריהן ככל, 0100912. ח.פ.ת

נאלצו לחוות שוב את החוויות , עמדו שנית אל מול סוחריהן הנאשמים בתיק, לישראל לבקשת הפרקליטות

 . אין המדינה מפצה אותן בשום דרך -הקשות בעת מתן העדות בבית המשפט ולאחר כל זאת 

 

ומעורבים שנים ארוכות ני אדם בכלל בוב חלוצים במאבק בסחר בנשים, מים על מכתב זההארגונים החתו .2

קביעת לדיונים  ויזמו, הארגונים היו מעורבים בהובלת תהליכים. ת מדיניות ופעילות בשטחיבהתווי, בחקיקה

 .המלצות לשם הקמת הקרן

 

מידע שיסייע לנו להבין את , רט מטהמידע כמפוומבקשים לקבל , להבין מדוע הקרן אינה פועלת ותקשאנו מת .01

 :דרכי הפעולה של הקרן

 ?ואילו תפקידים הם ממלאים, מי החברים בוועדה המנהלת את הקרן -

 ?ומתי, בשנים שחלפוהתכנסה הנהלת הקרן כמה פעמים  -

 ?עד כה בקרן המופקד םסכוה מהו -

 ?לקרבנות כמה כספים הועברו -

 ?ו בקשות לקבלת כספים להנהלת הקרןהוגש האם -



 ?(4) טים ובאמצעות דפי מידע תקנהאם פורסם מידע על הקרן באתר האינטרנט של משרד המשפה -

לוועדה על יתרת הנכסים העומדת לחלוקה ועל סכום הקרן השמורה לפי  דיווח הכללי האפוטרופוס האם -

 ?(2) תקנה

 ?מהסוחרים האם נעשו צעדים לגביית כספים -

 

  .נודה על בדיקתך ותגובתך .00

 

 ,בכבוד רב

 

 

 ידית הראל שמשע

" תודעה"מנהלת מכון 

 למאבק בתופעת הזנות

iditharel@bezeqint.net  

 

 ריטה חייקין

מנהלת פרויקט מאבק בזנות וסחר 

 -עמותת אשה לאשה , בנשים

 חיפה, מרכז פמיניסטי

 ha.org.ilrita@is 

 

 אמי סער

מנהלת קשרי ממשל 

 והמאבק בסחר בבני אדם

 מוקד סיוע לעובדים זרים 

emi@hotline.org.il  

 

 קולןעלוה 

 מקדמת מדיניות וחקיקה

 אגודה לזכויות האזרחה

 בישראל

 org.ilalva@acri.  

 

 

 

 

 

 :העתקים

 ozuaretz@gmail.com, ר הועדה למאבק בזנות ובסחר בנשים"יו, כ אורית זוארץ"ח         -

 כנסת ישראל, חברי הוועדות הפרלמנטארית למאבק בסחר בנשים וקידום מעמד האישה         -

    , משרד המשפטים, המתאמת הבינמשרדית למאבק בסחר בבני אדם, ל גרשונירח ד"עו         -

           RachelG@justice.gov.il 

 aliti@Justice.gov.ilh, אפוטרופוס הכללי, הלית איסלר ד"עו         -
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