יום עיון  -פני המאבק בסחר בבני אדם בישראל 2021
יום חמישי 9.12.21 -

רשות הפטנטים ,ירושלים

חנייה ברכבת/קניון מלחה

 - 8:30-9:00התכנסות
 - 9:00-9:30דברי פתיחה
עו"ד ערן דוידי ,מנכ"ל משרד המשפטים.
מר אליעזר רוזנבאום ,המשנה למנכ"ל המשרד לביטחון פנים.
עו"ד דינה דומיניץ ,מתאמת המאבק בסחר בבני אדם ,משרד המשפטים.

חלק ראשון
 - 9:30-10:00פנינו לאן

נציגי ארגוני החברה האזרחית ונציגי הממשלה בשיחות על כיווני הפעולה במאבק בסחר בבני אדם בישראל

אכיפה  -עו"ד ד"ר איילת עוז ,מנכ"לית המוקד לפליטים ומהגרים בשיחה עם רפ"ק שרית פרץ  ,ראש חוליית סחר בבני אדם במשטרת ישראל.
מניעה  -עו"ד אלעד כהנא ,קו לעובד בשיחה עם עו"ד הילה טנא גלעד ,ייעוץ וחקיקה בינ"ל ,משרד המשפטים.
הגנה  -עו"ד עו"ס נועה רודמן ,מטה המאבק בסחר בנשים ובזנות בשיחה עם נציגת משרד הרווחה.

 - 10:00-10:20התכנית האלטרנטיבית למאבק בסחר בבני אדם בישראל
פרופ' הילה שמיר ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב ,ראש קבוצת המחקר .Trafflab

 – 10:20-10:40העשייה הפרלמנטרית למניעת סחר בקרב עובדים זרים ומבקשי מקלט בישראל
ח"כ אבתיסאם מראענה ,יו"ר הוועדה המיוחדת לעובדים זרים.

 - 10:40-11:00הפסקת קפה

חלק שני
 – 11:00-13:00ילדים מקבצי נדבות בישראל
הקרנת הסרט הדוקומנטרי "אגורות" המלווה במשך תשע שנים שני אחים מטול-כרם במציאות הקשה של קיבוץ נדבות בצפון הארץ.
דיון בהשתתפות הבמאי בדראן בדראן ,יוצר הסרט "אגורות" ונציגי משטרת ישראל ,המנהל האזרחי ,משרד המשפטים והחברה האזרחית על האתגרים
והאמצעים למיגור התופעה.

 - 13:00-13:45הפסקת צהריים

חלק שלישי
 – 13:45-14:30המאבק בסחר בבני אדם בישראל מנקודת המבט הבין-לאומית
נציגת מחלקת המדינה האמריקאית.Dr. Kari Johnstone –Acting Director, Office to Monitor and Combat Trafficking In Persons -

 – 14:30-15:15עבודת ילדים בחברה הבדווית
ד"ר ראויה אבורביעה ,מרצה וחוקרת בתחומי משפט וחברה וזכויות אדם ,חברת סגל בבית הספר למשפטים מכללת ספיר.
עו"ד עילית מידן ,רפרנטית סחר בבני אדם ,המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה.
עו"ד מירב עמר ,רפרנטית סחר בבני אדם ,פרקליטות מחוז דרום.
נציגת משרד החינוך.

 – 15:15-15:30מילות סיכום
עו"ד דינה דומיניץ ,מתאמת המאבק בסחר בבני אדם ,משרד המשפטים.

