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נוהל הטיפול בקורבנות סחר בנשים המבקשות להעיד
כללי :הכוונה להסדיר שהותן הזמנית בארץ של קורבנות סחר בנשים המבקשות להעיד כנגד
סוחרי נשים.

א .מטרת הנוהל
א .1.לקבוע את השיטה לטיפול בקורבנות סחר בנשים המבקשות להעיד כנגד הסוחרים
והמשטרה מבקשת להעבירן למקלט.
א .2.הנשים ישהו במקלט תחת צו הרחקה בתנאי שחרור בערבות וזאת על פי החלטת
ממשלה.
א .3.ראשית תינתן עדיפות לקליטת נשים שהוחלט כי הן עדות תביעה .במידה ונותרו
במקלט מקומות פנויים תינתן עדיפות לנשים שאינן רוצות להעיד אבל ישנם סיכויים
לשכנען להעיד וכן מקרים הומניטריים מיוחדים.
א .4.הנוהל יקבע מעמדה של הקורבן לסחר בנשים וסוג מסמך הנסיעה שיינתן לה.
א .5.קורבן סחר בנשים שלא תעמוד בתנאי השחרור בערובה תכנס למשמורת במקום
שיקבע.
א .6.על קצין אח"ק להודיע בכתב  24שעות לפני מבצע יזום לממונה מח' בקורת גבולות
ומעברים על מנת לתאם נוכחות של עובד משרד הפנים בעל סמכות חתימה על צו
משמורת.
א .7.בסיום העדות יכולה האישה להגיש בקשה להמשך שהות בארץ ובקשתה זו תיבדק
על פי נוהל "מתן מעמד לנפגעות סחר בנשים לאחר סיום עדותן" ,המתגבש שעיקרו
עדה אשר סיימה עדותה והומלץ ע"י פרקליטות המדינה כי העדה תרמה למערכת
המשפט כנגד סוחרי נשים מומלץ לאפשר שהייתה בארץ למטרת שיקום ,תינתן לה
אשרת עבודה ב 1/עד לשנה ,ממועד סיום עדותה בבית המשפט.
עד לפרסומו של הנוהל יש להעביר בקשות אלה להחלטת מטה מנ"א.
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ב .תנאים ודרישות
ב .1.מכתב המלצה מקצין אח"ק המחוזי המאשר שהאישה מיועדת להעיד ,וכן המלצה
לשחרור.
ב .2.שתי תמונות – עבור בקשה להוצאת תעודת מעבר לזרים למקרים בהם לאישה אין
מסמך מזהה )לא חובה(.

הליך טיפול
ג .הוצאת צו משמורת /צו הרחקה – שחרור בתנאים למקלט
ג .1.לאחר מעצרה של האישה ,היחידה החוקרת תהיה אחראית ליצור קשר עם ממונה
מח' בקורת גבולות ומעברים/מרכז אכיפה ארצי ,לתיאום טיפול למול המרכזים
האזוריים.
ג .2.היחידה החוקרת מביאה את העדה למקום המפגש שנקבע עם נציג יחידת האכיפה
בעל סמכות חתימה על צו משמורת בסעיף ג.1.
ג .3.נציג יחידת אכיפה מוודא שהתקבלה פניה בכתב של קצין אח"ק האזורי ויועץ
משפטי של משטרה /בטחון פנים בדבר הפניה של האישה לעדות.
ג .4.נציג יחידת האכיפה ישמע את טענות העדה לגבי כניסתה ומטרת בואה ארצה
וימלא פרוטוקול.
ג .5.נציג יחידת האכיפה המחוזי יוודא כי העדה הבינה את תוכן התצהיר ויחתים אותה.
)ראה נספח  (1התצהיר מהווה אסמכתא לשחרור בערובה ויוודא כי הבינה את
תוכנו.
ג .6.נציג יחידת האכיפה ימלא טופס בקשה לקבלת תעודת מעבר ישראלית ויצרף שתי
תמונות של העדה ,יחתים אותה ויאשר הבקשה.
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ג .7.בצו משמורת שיונפק על שמה של העדה יצוין המידע הבא.
ג .1.7.בסעיף .4ב" .1.ערבות אחרת"  -חתימה על תצהיר משוחררת למקלט.
ג" .2.7.הערבות תופקד להבטחת יציאתה מישראל עד לא יאוחר מיום _______"
חצי שנה מיום הוצאת הצו.
ג .3.7.לעדה יימסר צו משמורת בשפתה ותחתום על צו המשמורת.
ג .8.לאחר המפגש המתואר לעיל תעביר המשטרה את האישה למקלט עם המסמכים
 (1מכתב של קציו אח"ק.
הבאים:
 (2מכתב של יועמ"ש משטרה/בטחון פנים
 (3תצהיר שחתמה העדה )צילום(
 (4פרוטוקול שמיעת טענות )צילום(
 (5צו משמורת )צילום(
 (6בקשה לנציגות הזרה למסמך נסיעה )מקור(
 (7בקשה לתעודת מעבר לזרים )מקור(
ג .9.יחידת האכיפה תנפיק לעדה צו הרחקה עם שחרור בערובה "משוחררת למקלט
לנפגעות סחר בנשים" בהתאם לסעיף ג .7.צו הרחקה מתורגם ישלח בפקס למנהלת
המקלט ,מנהלת המקלט תחתים את העדה על צו הרחקה במקום המיועד ותשלח
אותו בחזרה ליחידת האכיפה.
ג .10.העתק התיק )מכתב קצין אח"ק ,תצהיר שחתמה העדה ,פרוטוקול שמיעת טענות,
צו משמורת ,צו הרחקה( של העדה ישלח למח' בקורת גבולות ומעברים למעקב.
ג.1.10.

במערכת אביב ירשם שהנ"ל שוהה במקלט.

ג .11.מנהלת המקלט תודיע למח' בקורת גבולות ומעברים על מועד יציאתה של העדה
לחו"ל.
ג.12.

הוצאה ממשמורת – העברה למקלט -

יש לתקן את צו הרחקה.

ג 12.1.היחידה החוקרת של המשטרה תעביר ליחידת האכיפה מכתב פניה של קצין
אח"ק ומכתב של יועמ"ש משטרה /בטחון פנים.
ג.12.2.נציג יחידת האכיפה יפעל בהתאם לסעיפים ג ,5.ג ,6.ג) 9.החתימה
תתבצע בבית המשמורת( ג) .10.כל המסמכים הנמצאים בתיק כולל-
תכתובות והחלטות של בית הדין(
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ג .12.3.יחידת האכיפה תמסור ליחידה החוקרת של המשטרה את המסמכים
הבאים
 .1תצהיר שחתמה העדה )צילום(
 .2פרוטוקול שמיעת טענות )צילום(
 .3צו משמורת )צילום(
 .4צו הרחקה מתוקן )צילום(
 .5בקשה לתעודת מעבר לזרים )מקור(

ד .הארכת השחרור בערובה
ד .1.היחידה החוקרת תגיש מכתב המלצה להארכת תקופת השחרור בערובה לתקופה
נוספת של חצי שנה למח' בקורת גבולות ומעברים.
ד .2.מח' בקורת גבולות תבחן את הנושא במידה וההארכה היא מעבר לשנה הבקשה,
תעבור לבחינת מנהל מינהל האוכלוסין.
ד .3.המשך הטיפול יהיה בהתאם להחלטת מנהל מינהל האוכלוסין.
ה .הנפקת מסמך נסיעה – תעודת מעבר לזרים
ה .1.מסמך נסיעה ישראלי )תעודת מעבר לזרים( תונפק לאישה אם אין בידה מסמך
נסיעה אחר ,המסמך ישמש את האישה עד לקבלת מסמך הנסיעה ממולדתה.
ה .2.מנהלת המקלט תעביר את טופס הבקשה לקבלת תעודת מעבר לזרים המאושרת
בצרוף צילום צו הרחקה ללשכת מנ"א בתל אביב ,למקרה זה יש פטור מאגרה.
ה .2.1.במידה ובעת הנפקת צו המשמורת לא היה צורך במסמך נסיעה ,מנהלת
המקלט יכולה לקבל הבקשה מהעדה ולאשרה.
ה .3.לשכת מנ"א תל אביב תנפיק את התעודה בהתאם לנוהל / 3.4.0001
.3.4.0002
ו .מתן מעמד )כולל הארכה/החלפת מעמד(
הערה :רשיונות הישיבה יונפקו למרות שקיים צו הרחקה כנגד העדה ,הואיל והצו שריר וקיים.
ו .1.התנאים לקבלת רשיון ישיבה מסוג ב 1-ב 2-יהיו עמידה בכללי המשמעת במקלט
כפי שנקבעו בועדה לקביעת סדר היום וכללי המשמעת במקלט.
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ו .2.מנהלת המקלט תעביר המלצתה בכתב למח' בקורת גבולות ומעברים למתן רשיון
ישיבה ,הרשיון יינתן לתקופה של חצי שנה.
ו .1.2.נמצא לעדה במקלט מעסיק ,יצורף לבקשת מנהלת המקלט חוות דעת
והמלצה מצוות החקירה לאפשר מתן רשיון עבודה.
ו .3.נציג מח' בקורת גבולות ומעברים יבחן את בקשתה של המנהלת ,החלטתה תועבר
בכתב למנהלת המקלט.
ו .4.החלטה מאושרת – מנהלת המקלט תקבל הבקשה תצרף את המסמכים – מכתבי
המלצה ואישור מח' בקורת גבולות ומעברים ותעביר להמשך טיפול של לשכת מנ"א
תל-אביב.
ו .5.לשכת מנ"א תל אביב תנפיק לעדה את סוג רשיון הישיבה בהתאם להחלטת
מח' בקורת גבולות ומעברים ,ללא החלטת מח' בקורת גבולות ומעברים אין להנפיק
רשיון הישיבה.
ו .6.רשיון ישיבה מסוג ב 2-יונפק לתקופה של חצי שנה בתנאי שמסמך הנסיעה תקף.יש
לדאוג שתאריכי רשיון הישיבה ומסמך הנסיעה יהיו חופפים.
ו .7.רשיון ישיבה מסוג ב 1-יונפק לתקופה של חצי שנה בתנאי שמסמך הנסיעה תקף,יש
לדאוג שתאריכי רשיון הישיבה ומסמך הנסיעה יהיו חופפים,בשם המעסיק ירשם
כללי ,יש לציין את שם המעסיק תחת הגבלת אחר.
ו .8.במידה וקיים רשיון ישיבה תקף ,יש לבצע ביטול הרשיון לפני הנפקת הרשיון.
ז .החוק וסעיפיו
חוק הכניסה לישראל התשי"ב .1952
ח.

נספחים

ח.1.

תצהיר קרבן סחר המיועדות לשהייה במקלט.

משרד הפנים  -מינהל אוכלוסין

מספר נוהל

6.3.0006

תצהיר קרבן סחר בנשים המיועדת לשהייה במקלט
בפני נציג משרד הפנים.

אני ___________ _______________ , ______________ , ______________ ,
מספר דרכון
אזרחות
שם משפחה
שם פרטי

מצהירה בזאת כדלקמן:
 .1זהו שמי ,וזאת זהותי האמיתית .ידוע לי שמידע זה ייבדק ,ואם ימצא כלא נכון ,משרד הפנים
יראה בכך הפרת תנאי השחרור.
 .2אני מצהירה כי אשתף פעולה באופן מלא בכל הנוגע להנפקת תיעוד )מסמך נסיעה(
ולחזרתי לארץ מוצאי.
 .3אני מצהירה כי אשתף פעולה באופן מלא עם רשויות החוק והמדינה בכל הנוגע לעדות
שמסרתי במשטרה ולהמשך מתן העדות בביהמ"ש.
 .4אני מצהירה כי אציית לכללים ולנוהלים הנהוגים במקלט וכי אהיה צפויה לסנקציות באם
אפר את כללי המשמעת במקלט.
 .5אני מצהירה כי אדווח למנהלת המקלט באופן מיידי על כל ניסיון ליצירת קשר עמי או איום
מצד מי שאני אמורה להעיד כנגדו ,או מי מטעמו או משפחתו.
 .6אני מצהירה כי ידוע לי כי אסור לי לגלות לאחר את מיקומו וכתובתו של המקלט.

___________________
תאריך

הנ"ל חתמה בפני

___________________
שם משפחה ושם פרטי

____________________
חתימה

__________________
חתימה

