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              הכנסת

  

  ,שלום רב

  

, )איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל)(עבירות ושיפוט(למניעת הסתננות עת החוק הצ: הנדון

  2012- ב"התשע

  

ותוביל להחמרה , אנו קוראים לכם להתנגד להצעת החוק שבנדון מאחר והיא פוגעת בזכויות יסוד

ואף עלולה לגרום לניצולם ולהתאכזרות קשה כלפיהם , בקשי המקלטבמצבם של הפליטים ומ

  :כמפורט להלן, וכלפי בני משפחותיהם

  

מגבלות חמורות ביותר על אופן השימוש בכסף שמבקשי מקלט  מבקשת לקבוע הצעת החוק

 חסרי רישיונות  עוסקת במהגרי עבודהאינההצעת החוק כי ,  יש להדגיש.הרוויחו ביושר בישראל

מושמים במשמורת ומורחקים אשר מעת שהם נעצרים על ידי הרשויות הם ,  בישראלישיבה

 אשר - סודן מ רובם המכריע מאריתריאה ו-מבקשי המקלט עניינה של הצעת החוק ב. מישראל

לא תאכוף עליהם  כי ,פני בית המשפט העליוןבהתחייבה והממשלה , אינם מורחקים מישראל

  )).6.1.11פסק דין מיום  (הממשלה' קו לעובד נ 6312/10ץ "בג: ראו (לעת הזואיסור לעבוד 

  

 – שברוב המקרים אין כל אפשרות או כוונה להרחיקו מישראל –שלילת זכותו של אדם מדובר ב

חמורה בזכות המדובר בפגיעה . בעמל כפיו בכסף שהצליח להרוויחשנותרו מאחור לקרוביו לסייע 

  . ניין ובאוטונומיה של מבקשי המקלטהק

  

אלא , ל"זאת לא תהיה הפסקת ההעברה של הכספים לחובלתי אנושית התוצאה של חקיקה 

ושל ,  בלתי חוקיות תמורת דמי תיווך מופקעיםשל העברות כספיםפיתוח שוק עברייני ונצלני 

 החקיקה תעודד את –לא פחות חמור מכך  .גניבת שכרם של מבקשי מקלט על ידי ספסרים

,  ואף רצח סחר בבני אדם,קציר איברים, אונס, עינויים, התעשייה המזוויעה של חטיפות

תמורת , המוחזקים במחנות העינויים, מבקשי המקלט פודים את קרוביהם. המתחוללת בסיני

ואולם העברות , אם תתקבל החקיקה הם לא יחדלו מכך. אותם הרוויחו מעבודתם, סכומי עתק
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ועל מנת להפעיל לחץ על מבקשי המקלט ; הסכומים שיגבו יעלו; ים תהפונה מורכבות יותרהכספ

, סוחרי האדם יענו את קרוביהם שבמחנות עוד יותר,  מהר ככל האפשרלהעביר את תשלום הכופר

  . ואלה ישלמו בדמם ובמקרים מסוימים אף בחייהם

  

אין לקיים , ת חוקתיות כאמור בפרט בעלת השלכועת חוק והצ,בכללהצעות חוק כי , אנו סבורים

אנו  . השוניםםמעמיק ומקצועי בשיתוף גורמי החברה הרלבנטיי, הליך חקיקה ראויב אלא

  .ראויים קיומם של הליכי חקיקהולהבטיח ,  זוקוראים לכם למנוע חקיקת בזק בלתי דמוקרטית

  

  

  ,בכבוד רב          

             

  ד"עו, חיו- דבי גילד

  מקדמת מדיניות וחקיקה

  אגודה לזכויות האזרחה

  

  

  


