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 הקדמה

 

לשר , לשר המשפטים, מר אליקים רובינשטיין, פנה היועץ המשפטי לממשלה 07.1.1111בתאריך 

והביע חלחלה מהתופעה שנשים  1ל המשטרה"לשר העבודה והרווחה ולמפכ, לביטחון הפנים

תוך שלילת זכויותיהן ולעתים גם נופלות קורבן , שו שפחות מיןמובאות לארץ על מנת שישמ

לחוק העונשין אשר קבע בין היתר עבירה המוכתרת  16' תיקון מס. למעשי אונס ואלימות אחרים

 ,לדעתו. לתופעה דנן, לדעת היועץ, אינו מספק תשובה מספקת; "סחר בבני אדם לעיסוק בזנות"

במיוחד לאור העובדה כי קשה להיבנות מתלונות של , יש לנקוט בחקירות יזומות בנושאים אלה

ופעמים שהסרסורים מהוים מודיעים ; באיום, המצויות בארץ זרה להן, הנשים הקורבנות בלבד

ישנן שאלות של דיור וטיפול , ציין היועץ, בנוסף. משטרתיים ולכן אין אכיפה רבה לגביהם

סיכם היועץ את פנייתו והציע כי המשטרה תקים צוות בין , ולפיכך. כולוגי בקורבנותפסי-סוציאלי

להתמודדות , בהשתתפות נציגי משרד המשפטים ומשרד העבודה והרווחה, משרדי בראשותה

 .ומעקב עם אלה

משטרת נציגים מ משרדי ובו חברים-הוקם צוות בין, בעקבות מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה

 משרד הפנים, משרד העבודה והרווחהמ, משרד המשפטיםמ, שרד לבטחון הפניםהממ, ישראל

החליט הצוות , ולאור הנושאים שנדונו, בשלבים מתקדמים של עבודת הצוות. ותפרקליטומה

 .לשתף נציגות ממשרד החוץ

 

                                                 

ל ומסרה כי "לעוזר המפכ, עוזרת ליועץ המשפטי לממשלה, ד שירלי גריל"פנתה עו 11.01.1111יצויין גם כי בתאריך 1
בין היתר לשם התמודדות עם שאלת שהייתן של  –היועץ ביקש להציע שבצוות שיוקם ישתתף גם נציג משרד הפנים 

 .הנשים בישראל
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 הצוות ודרכי עבודתו: פרק ראשון

מיחס אמביוולנטי ה עברה החבר. דוח זה נכתב על רקע של מהפכה תפיסתית בחברה הישראלית

, כפי שנראה, כך. כלפי הזנות בכללה ליחס חד משמעי מחמיר כלפי סחר בנשים לעיסוק בזנות

מלחמת ישראל "מוקיעים שופטי בית המשפט העליון את תופעת הסחר במילים חריפות כ

בעוד שלפני מספר שנים הם נחלקו , 2"לא שביתת נשק ולא פשרה, מלחמה שאין בה... בעמלק

בדעתם לעניין השאלה האם סרסרות לזנות שאין איתה אלימות מהווה עבירה הראויה לעונש 

 . 3חמור

והיא ביחס של החברה כלפי קורבנות , אנו עדים לניצנים של מהפכה נוספת, מעבר למהפכה זו

רשויות אכיפת החוק לא התייחסו לנשים אלה כאל קורבנות , כשזוהתה התופעה. הסחר בנשים

יחס . אלא כשוהות בלתי חוקיות שיש להרחיקן מהארץ כמה שיותר מהר, יוע מיוחדהזקוקות לס

המדינה . עד להרחקתן מהארץ, זה הביא למעצרן ולשיכונן בבתי מעצר ובבית הסוהר נווה תרצה

לא פיתחה שירותי סיוע מיוחדים לקורבנות אלה ולא עיצבה טכניקות לעידוד הגשת תלונות על 

בשנים האחרונות אנו עדים לתמורה ההולכת ומעמיקה ביחס , ואולם. תיידיהם באורח פעיל ושיט

 .קורבנות עבירה שיש להיחלץ לעזרתן –ולהכרה גוברת כי נשים אלה הן בראש ובראשונה , זה

לחברה הישראלית יש  האחת היא כי. שתי תפיסות מנחותגיבש הצוות לעצמו , תוך לימוד התופעה

סחר בנשים לשם מניעת התפשטות התופעה וצמצומה באופן עניין בהבאתם לדין של עברייני ה

 .4רבנות להבדיל מעברייניםובראש ובראשונה קהם קורבנות הסחר התפיסה השנייה היא כי . ניכר

ולהושיט להם סיוע בסיסי ובעיקר , על המדינה מוטל לשכנם במקומות מתאימים, בתור שכאלה

שהמסורת שלנו מצווה עלינו לנהוג " גרים"ן מעיהצוות רואה בקורבנות  .נפשי ומשפטי, רפואי

כי גרים הייתם בארץ  ,וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר"במידת החסד ככתוב  בהם

 . 5"מצרים

 :לנכון להציב לעצמו כמה מובנים ביסוד התייחסותו לתופעת הסחר בנשיםהצוות מצא 

ופעה שחברה מתוקנת אינה הינו ת, בדומה לסחר בעבדים, הסחר בבני אדם לעיסוק בזנות .0

לעניין זה סבר הצוות שאין משמעות לתפיסת הקורבן את מצבו או שאלת . יכולה לסבול

בכל מקרה נחשב הוא לקורבן במלוא המובן המשפטי ; הסכמתו להיסחר לעיסוק בזנות

 .והחברתי של המושג

בזנות ביוזמתן  ישנן נשים המגיעות לארץ לעסוק. זנות כשלעצמה אינה בלתי חוקית בישראל .1

ממידע המצוי בידי  ,עם זאת. מרצונן החופשי מבלי שאיש ייבא אותן או סחר בהן, המלאה

 .מצב מסוג זה הוא מיעוט ורוב הנשים המגיעות לארץ לעיסוק בזנות הן קורבנותהמשטרה 

                                                 

2
 .מפי כבוד השופט חשין מדינת ישראל. חנוכוב נ 7141011פ "וראה בנידון בש 

3
חומרתה של סרסרות בזנות  שם נחלקו הדעות לעניין מדינת ישראל. מן נ'הלנה תורג 3110010פ "וראה בנידון ע 

 .שאינה מלווה בכפיה או בניצול מצוקת הזולת
4
יש לסייג דברים אלה באותם מקרים שבהם נשים זרות שעסקו בזנות מעורבות באורח פעיל בעבירות הסחר  

 .אך נשים אלה משקפות את מיעוט המקרים, כמשדלות או מסייעות
5
 .'ט:וראה בנידון שמות כג 
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החזקת , שידול למעשה זנות, סרסרות למעשה זנות -פליליים רבים  היבטיםלזנות המאורגנת  .3

 .בסחר בנשים יםשלא בהכרח כרוכ –ב "ום לשם זנות וכיומק

מקצועיים רבים קיים הצוות ישיבות וביקורים , בהתאם לגישת הצוות כפי שתוארה לעיל

: והתקיימו דיונים בנושאים הרלבנטיים לעבודת הצוות וביניהםנשמעו סקירות  םבמהלכ

, איסוף המודיעין המשטרתי מדיניות, החקירה הפלילית והטיפול בקורבנות בהיבט המשטרתי

, המצב המשפטי והתביעה הפלילית בסחר בנשים, רחקה מן הארץ של שוהים שלא כדיןהליכי ה

ביקור בבית הסוהר , התמודדות עם התופעה במדינות אחרות, פעילות ארגונים לא ממשלתיים

דיונים עם נציגי הסנגוריה , בתחום מס הכנסהפעילות , "צופיה"ון ובמע "נווה תרצה"לנשים 

 .וכיוצא באלה I.O.M -נציגי ה, ל"צה, האגף לסיוע משפטי, הציבורית

השגת נתונים עדכניים על התופעה , ובייחוד בעבריינות שאין מדווחים עליה, כבכל תופעת פשיעה

, חשיפה היות שמדובר בעבירות, וספק אם ניתן כלל להגיע לנתונים מדויקים, איננה משימה קלה

קשיים אובייקטיביים אלו מאלצים את העוסקים . עבירות אשר כמעט ואין בהן מתלוננים

כפי שעשינו גם , להסתמך על מקורות המידע הבאים, בבואם להעריך את מימדי התופעה, בתחום

 :אנו

הערכות ואומדנים של אנשי משטרה ואנשי מקצוע אחרים המכירים את הנושא על צדדיו . 0

 .השונים

 ".נווה תרצה"וצוות בית הסוהר ; שוהות שלא כדיןהסחר הראיונות עם קורבנות . 1

 .נתונים סטטיסטיים ממאגרי המידע של משטרת ישראל על עבירות ועבריינים. 3

 .אתרים ותכתובות שונות באינטרנט. 4

ארגון הבין לאומי , שדולת הנשים בישראל) משלתייםי ארגונים חוץ מ"דוחות שהוכנו ע. 1

  (. 'כדו, הגירהל

 .מקורות גלויים נוספים כגון עיתונות מהארץ ומהעולם. 6

 

יתמקד בנקודות התורפה ובנושאים הטעונים חיזוק לשם הבטחת שלהוציא דוח  הצוות החליט

, ל בראייה המשלבת טיפול הולם בקורבנותווהכ; מניעת התפשטות התופעה וצמצומה ככל שניתן

על כן ראה  .האינטרסים השונים הנוגעים לתחום המורכב דנןבמסגרת האיזונים הנדרשים בין 

הצוות לנכון לפרסם את המלצותיו המתבססות על החומר הרב שנאסף ונאגר בידי הצוות במהלך 

 .עבודתו ונוגע לתופעה בישראל ובעולם ולדרכי ההתמודדות איתה

פורומים אלו כללו . ובמהלך עבודת הצוות הופענו בפני פורומים שונים כדי לשתף אותם בעבודתנ

משרד החוץ , מזכירות הממשלה, את הוועדה הפרלמנטרית החוקרת את תופעת הסחר בנשים

אנו רואים בסיפוק שחילופי המידע בין הצוות לגורמים אלה . וגורמים שונים במשרד המשפטים

ל פרסומן שהצעות חוק מסוימות שהונחו על שולחן הכנסת וכן  :כגון, זמות ברוכותויל תרמו

ישראל , כתוצאה מחילופי המידע והחידושים האמורים .חדשות בתחום הנחיות פרקליטת המדינה

לקת כפי שמשתקף מדיווחי דוח מח, סווגה כמדינה שמשתפרת ביחסה לתופעת הסחר בנשים
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אחד מהיתרונות הטמונים במינוי גוף  אלה הםגומלין  יקשר .1111לשנת  ב"המדינה של ארה

 .ההממקד מבטו לגבי בעי

לשמש בתפקידו , ימשיך הצוות גם לאחר הגשת הדוח 6בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה

התיחסות וריכוז המלצות לטיפול בנושאים שהועלו ובנושאים נוספים , תוך השלמת הנדרש

 .אליהם יידרש הצוות

 

 רקע כללי -סחר בנשים : פרק שני

 הגדרת סחר בנשים לעיסוק בזנות

 הגדרה תמציתית לסחר בבני אדם לעיסוק בזנות והיא כוללת את המחוקק הישראלי אימץ

; או תיווך למכירה או לקנייה כאמור, מכירה או קניית אדם להעסקתו בזנות: המרכיבים הבאים

: וכן. שירות או טובת הנאה אחרת, שווה כסף, תמורת כסף –" קונה"או " מוכר"כאשר לעניין 

 .7מתגורר כדי שיעסוק בזנותגרימה לאדם לעזוב את המדינה שבה הוא 

 סקירה כללית: התופעה

כשהקורבנות  , ממוקדת לצורכי תעשיית המין" עבדות לבנה"תופעת הסחר בנשים המכונה לעתים 

התייחסות הסוחרים והסרסורים לנשים קורבנות . מנוצלים כאמצעי להשגת רווחים כספיים

, בניגוד לסמים. כומי כסף גבוהיםהסחר היא כאל סחורה המועברת מיד ליד ומכניסה לבעליה ס

שניתן למכרן הרבה יותר מפעם " מכונות כסף"מתייחסים אליהן כאל , כאשר הסחורה היא נשים

משתלם מאוד מכיוון שהסיכונים בו נמוכים  עיסוק זה. ולהרוויח על חשבונן כל פעם מחדש, אחת

 .8היםוהרווחים ממנו גבו -מסחר בנשק או הלבנת הון , בהרבה מסחר בסמים

כאשר על הקורבן לממן את , היות והתייחסות הסוחרים והסרסורים אל הקורבן היא כאל סחורה

התגבשה תפיסה בעולם התחתון כי רק אם יתאפשר , הוצאות העברתו ממדינה למדינה ומיד ליד

יהיה , ולא; הוא ישוחרר -היינו לשלם את הוצאות העברתו ורכישתו  –לקורבן לפדות את עצמו 

זהו . כאשר שכרו עובר ישירות למעסיקו, כמעט ללא שכר, עבוד לאורך משך זמן משתנהעליו ל

מוכר או משכיר הסוחר את , במקרים רבים, במסגרת תפיסה זו". שיעבוד חובות"מצב המכונה 

כך נוצר מצב בו קורבן ". שעבוד החובות"הנשים לבעלי מכונים אחרים קרוב למועד תום תקופת 

או מבלי שישתכר את השכר אשר הובטח , מבלי שישתכר כלל, מושכת מאדיכול לעבוד תקופה מ

יצטרך לעשות כן יותר מפעם , או יכול להיווצר מצב בו קורבן המבקש לפדות את עצמו; לו מראש

, עליו להתחיל לפדות את חירותו מן ההתחלה, יש ובעת מעברו לבעלותו של סרסור אחר: אחת

 .9וחוזר חלילה

                                                 

6
מתאריך  1110-1114-01131: סימוכין 00.7.10בלשכת היועץ המשפטי לממשלה שהתקיים ביום ראה סיכום דיון  

01.7.10. 
7
 .0177 -ז "לחוק העונשין התשל 'א113סעיף  

8
 Huges, D. M. (2000). The “Natasha” trade: The transnational shadow market of trafficking in women. 

Journal of International Affairs, 53 (2), 625-651.  
9
 Ibid. 
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המגייסים במדינות המוצא הינן נשים אשר עברו את אותו הניצול  ,מקרים יש לציין כי במספר

 .10"הגל השני"תופעה זו מכונה . בעבר וחזרו למדינתן על מנת לגייס קורבנות נוספים

כיום בולט הסחר בנשים המועברות מחבר המדינות ומזרח אירופה למדינות המערב באירופה 

ובין מדינות הקהילייה , הגבול פתוחים ונוחים מעברי. ב וכן מאסיה ומהמזרח הרחוק"וארה

 . 11האירופית התנועה חופשית ומקלה על העברת הנשים

 :מקובל לסווג את המדינות הנוגעות לסחר בבני אדם לשלוש קבוצות המהוות את שרשרת הסחר

 .מדינות מוצא .0

 .מדינות מעבר .1

 .מדינות יעד .3

חלקן אף , 12לסחר ידעו מראש במה הן הולכות לעסוקישנן הערכות כי מרבית הנשים שנפלו קורבן 

ומה תהיינה ההשלכות  13עם זאת הן לא שיערו באיזה תנאים יוכרחו לעבוד. עסקו בזנות לפני כן

לעבודה " דרושים"באמצעות מודעות  םישנם קורבנות שפותו לעזוב את ארץ מוצא. 14של בחירתן

ולאחר הגעתם לארצות היעד הם ; קומיתשפורסמו בעיתונות המ', טיפול בילדים וכד, בסיעוד

או איומים לאלימות על הקורבנות או על , אלימות, על ידי אונס, הודחו בכפיה לעסוק בזנות

לרוב הקורבנות אינם מכירים אנשים בארצות היעד ולכן הם בודדים ואין מי . משפחותיהם

 .שיתעניין בשלומם וידאג לרווחתם

 תיאור התופעה בישראל

לית מאן . בנשים לעיסוק בזנות הלכה והתפתחה בישראל במהלך העשור האחרוןתופעת הסחר 

אם כי היא איננה אחת ממדינות היעד  –דפליג כי מדינת ישראל נעשתה למדינת יעד לסחר בנשים 

 .המרכזיות

נתונים בידי הצוות  ולא הי ,בכפוף למגבלות שתוארו קודם לעניין איסוף נתונים על התופעה

על מנת להעריך את ממדי התופעה והתגלמותה בישראל לעומת מדינות  ניםמדויקים ומהימ

 -ל 0,111עם זאת מקובלת עלינו הערכה של משטרת ישראל לפיה נמצאות במדינה בין . אחרות

 .מכוני ליווי ובתי בושת מסוגים שונים 411 – 311 -נשים המועסקות בזנות בכ 3,111

                                                 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 

12
 Doezema, J. (2000). Loose women or lost women? The re-emergance of the myth of ‘White Slavery’ 

in contemporary discourse of ‘Trafficking in Women’. Gender Issues, 18 (1), 23-50. 

 : וכן

Doezema, J. (1998) Forced to choose: Beyond the voluntary v. forced prostitution dichotomy. In: 

Kempadoo, K., Doezema, J. (eds.), Global Sex Workers: Rights, Resistance and Redefinition. New 

York: Rutledge. 
13

 Wilson, Tamar, Diana (1997). Trafficking and prostitution: The growing exploitation of migrant 

women from central and Eastern Europe. International Migration Review, 31 (2), 490-491. 
14

Ibid, 6. 
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נמצא שישראל איננה אחת מהמדינות המרכזיות  כי על פי מחקרים שנערכו ,יש לציין ,כך או כך

אליהן מיוצאות הנשים וכי היעדים הנפוצים ביותר כפי שמשתקף מהשוואת נתונים מספריים הם 

 .15הולנד וגרמניה

, מ”מדינות המוצא מהן מגיעות נשים לישראל הן בעיקר מדינות חב ,ככל שנוגע הדבר לישראל

, ידועים גם מקרים שהגיעו נשים מאוזבקיסטן .ורוסיה, אוקראינה, מולדובה: תבעיקר מהמדינו

ומדרום ( הונגריה)מגיעות נשים ממזרח אירופה , בנוסף. ליטא וקזחסטן, לטביה, בלרוסיה

במקרים לא מעטים מגיעות . מדינת המעבר העיקרית לישראל היא מצרים(. ברזיל)אמריקה 

 .צא מבלי לעבור דרך מדינת מעברלישראל נשים ישירות ממדינות המו

בדרך כלל הכוונה היא לייבוא או לייצוא שלהן בין , כאשר מדובר בסחר בנשים, כפי שצוין קודם

כאשר קורבנות מועברים , נפח לא מבוטל של סחר בנשים מבוצע בתוך ישראל, אולם. מדינות

מקניינו של סרסור זה  או ליתר דיוק, ומחסותו של סרסור זה לאחר, ממכון ליווי אחד למשנהו

 .לאחר

למעשה אין גיוס  .שיעור הקטינות הוא קטן מאוד, ראוי לציין כי מבין הנשים המיובאות לארץ

היא לא , בחקירות שנוהלו על ידי משטרת ישראל. מכוון של קטינים בארצות המוצא לישראל

קשה לדייק לענין  – 04אשר לקטינות מעל לגיל . 04נתקלה במקרים של נפגעות סחר מתחת לגיל 

קשה להבחין בין נערה , מהן נמצאות בארץ תחת זהות בדויה ומטבע הדברים ותשכן רב, מספרן

 .16. "תופעת הקטינות היא חריגה, להערכת המשטרה, עם זאת. 01לבין נערה בת  07בת 

הן לא שיערו באיזה , מעדויות שהצטברו עולה כי גם אם מרבית הנשים ידעו היטב במה יעסקו

יחד עם זאת השלטונות בישראל עדים לא אחת למקרים בהם נשים . ים גרועים יוכרחו לעבודתנא

הסיבה . מגורשות יותר מפעם אחת וחוזרות לישראל שוב ושוב לעסוק בזנות תחת זהויות בדויות

הנובעים מקשיי פרנסה , העיקרית לכך נעוצה בפערי ההכנסה הגדולים בין ישראל למדינות המוצא

, הסרסורים –י מעסיקיהן "למרות שמרבית הכנסתן של הנשים נגזלת ע. ור מקומיתמחס-וכלכלת

משתכרות הרבה יותר ממה שהיו מקבלות בכל עבודה  רבות מהןעדיין , היבואנים ובעלי המכונים

העיסוק בזנות עבור חלק מהנשים הוא אם כן מפלט . כולל זנות, שהיא בארצות מוצאן

 .למצב בו הן לכודות בעיסוק שקשה מאוד להיחלץ ממנו שמביא אותן, מהתדרדרות כלכלית

מועברות הנשים למקומות העבודה במכוני ליווי , לעתים בו ביום, זמן קצר לאחר הגעתן לישראל

העבודה מתנהלת במהלך כל ימות השבוע משעות הבוקר . ובתי בושת או לדירות דיסקרטיות

מספר הלקוחות של במקרים מסוימים כי  יש הטוענים. המאוחרות ועד לשעות הקטנות של הלילה

, כאשר לא קיימת אפשרות מצידה להתנגד לקבלת קליינטים, ביום 31 -אישה עלול להגיע עד לכ

 01 -ל 01מספר הלקוחות הממוצע נע בין , עם זאת. שעות רבותוהנשים מוכרחות לעבוד במשך 

 .לקוחות ליום לאישה

                                                 

 .ומתייחס למצב בעולם, Ibidדעה זו תואמת את דיווחים שנמצאו במקור  15
   

כי הוא יודע  01.7.1111ישיבת הוועדה הפרלמנטרית לסחר בנשים מיום יחד עם זאת יצוין כי נציג ארגון עלם מסר ב 16
בדירה פרטית כששרותיה מוצעים רק ללקוחות נבחרים ותמורת סכום גדול  00על מקרה שבו הוחזקה קטינה בת 

. לדבריו בינתיים קטינה זו הוברחה והוא אינו יודע מה עלה בגורלה. בהרבה ממה שנדרש לשירותי הזנות של בגירות
 .לא הוברר אם נמסרה הודעה על כך למשטרה
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אינו מרוויח דבר עד שהוא מצליח לפדות סכום הקורבן . ורר נוהג של שיעבוד חובותשככלל 

להתחיל לפדות  חייב הואלבעלותו של סרסור אחר  ויש ובעת מעבר. שהוצא לשם העברתו ארצה

 .  וחוזר חלילה, מן ההתחלה ואת חירות

היו מקרים , י הלקוח"המשולמים עבממוצע ח "ש 011ממקורות שונים נודע כי מתוך סכום של 

בבתי . לסרסור 41% -ועוד כ, מופרשים לבית הבושת 41% -כ. קורבןידי הנותרים ב 01% -שרק כ

לרבות שימוש בסמים על ידי חלק , סמים שוניםב סוחרים ומשתמשיםמכוני ליווי ובושת 

עם זאת . 17ידוע על מקרה בו סופקו אמפטמינים וספידים לעוסקות בזנות .מקורבנות הסחר

 . ירה ואיננה מוכרת כשיטהנד אספקת הסמים על ידי הסוחרים לקורבנות

היו מקרים שבהם נשים הוכו ונאנסו אם בשל סירובן לעמוד בתנאי הסרסורים ואם מסיבות 

תחת פיקוח ואיומים  הן המשיכו לעבוד ,במקרים בהם הימרו הנשים את פי הסרסורים .אחרות

ם אחרים ומוכר או משכיר את הנשים לבעלי מכוני, בעל המכון מחליט את מי יעסיק. מתמידים

יכולתו של הסרסור . לפדות את עצמה ממנו אישהקרוב למועד בו מצליחה  לעיתים, כראות עיניו

ברוב , את שירותיהן של הנשים לסרסורים אחרים ממחישה היטב את הסחר המתבצע" להשכיר"

 .ללא יכולת של הנשים להתלונן ,המקרים

ואין מי שיתעניין , רוב בודדות בארץהסרסורים עושים בנשים כראות עיניהם מכיוון שהן על פי 

ולא , חלקן שוהה בישראל תחת זהות בדויה, מעבר לכך. בשלומן במקרה של היעדרות או היעלמות

גם על ידי " נבדקה הסחורה"ידועים מקרים בהם , יצוין כי בשלבי המכירה השונים. ניתן לזהותן

 .קיום יחסי מין אשר הינו אונס לכל דבר לעניין

, משליטים בעלי המכונים משטר של פחד בקרב העובדות כדי לשמור על צייתנותן, םבמקרים רבי

 אישהמסוגים שונים המוטלים במקרה ש" קנסות"כמו כן ידוע על . ולא אחת פוגעים בהן פיזית

מוכרת התופעה בה הסרסורים לוקחים על . נכנסת להריון או יוצאת מהמכון ללא רשותם, חולה

ן של הנשים למדינות המוצא מכיוון שאין הן יכולות לעשות זאת בעצמן עצמם להעביר את רווחיה

הם גובים תשלומים מכל אחת ואחת עבור . בארץ וללא חשבונות בנק שוהות שלא כדיןבהיותן 

קורבנות . כרטיס הטיסה של השליח המעביר את כספיהן ומרוויחים אלפי דולרים על כל טיסה

לאחר תקופה . בין מכוני ליווי ובתי בושת, חזיקים בהםהסחר מנוידים כאמור על פי החלטת המ

 הלמדינשוב להימכר  יםעלול" סבב ארצי"ולאחר , נמכר לעבודה בעיר אחרת םמסוימת חלק

, דולר בהתאם למראה 1,111 - 01,111אישה יכולה להימכר תמורת . אחרת להמשך עבודה שם

 .וטיב המסמכים המזויפים שברשותה, גילה

לפני שהחזירו את מלוא חובם הכספי כרים את הקורבנות לסרסורים אחרים יש והסוחרים מו

עבור עבודת הקורבנות " משכורות"בכך מתחמקים הסרסורים מתשלום  .עבור הבאתם ארצה

חידוש "מעין  ,מחדש הינו צעד רווחי עבור הסרסור הקורבן מכירת. "החובות שעבוד"תקופת ב

. כפי שהוסבר לעיל, עומדת להסתייםאו  מהות תכאשר תקופת שעבוד החובבעיקר ; "הסחורה

                                                 

17
אך לא מן , ייתכן שהסמים נועדו להקהות את חושיהן במטרה להגביר את יכולתן לקבל לקוחות ולמנוע שחיקה 

 .הנמנע שסמים אלה נועדו ליצור תלות כלשהי של הקורבנות במעבידיהם
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או  ,לעתים הסרסורים מממנים את כרטיס הטיסה לקורבנות מתוך חשש שהקורבנות יעידו נגדם

 .מתוך מחשבה לנצל את הקורבנות על ידי מחירי טיסה מופרזים

ו תופעה נוספת של חטיפת נשים מתרחשת כאשר כנופיות מתחרות זו עם זו על אזורי פעילות א

, במקרים אלה נחטפות הנשים מבית בושת אחד למשנהו. בעת סכסוכים של ראשי הקבוצות

 .ונאלצות להחזיר חובות כספיים מדומים לבעליהן החדשים

 הטיפול בקורבנות הסחר 

משך השהות . הוחזקו הקורבנות בבתי מעצר או בבית הסוהר נווה תרצה 1111עד למחצית שנת 

. בזמן שנידרש לאמת את זהותם באמצעות נציגויות מדינות המוצא, בין היתר, במעצר היה תלוי

תקופה זו השתנתה מקורבן לקורבן והיתה תלויה במסמכים המזהים שנמצאו בידי כל אחד 

 .ובנכונות העובדות שנמסרו על ידו

ידי מתן גישה לנציגים של -בין השאר על, למרות מאמצי הנהלת בית הסוהר להיטיב עם הקורבנות

,  לא היה לאל ידם להעניק להם סיוע נפשי, סיוע לא ממשלתיים בכל שעות היממהארגוני 

תנאי המעצר על העדר הסיוע הנפשי , כפי הנראה. או משפטי התפור לבעיותיהם 18סוציאלי

אלא גם פגמו , והסוציאלי לא רק שלא אפשרו מתן מענה הומני לצרכים המיוחדים של הקורבנות

שכן לא היתה סביבה תומכת המסוגלת לעודדם ; ים שפשעו בהםבנכונותם להעיד נגד העבריינ

גם כששהו , אמנם חלקם עבר תהליך שבסופו הם נמלכו בדעתם והחליטו להעיד. לעשות כן

שיעור הקורבנות המוכנים להעיד היה , אך ניתן להניח שבסביבה תומכת יותר; במסגרת המעצר

 .19עולה כפי שנמצא במדינות אחרות

 :מקורות משפטיים כדי להחזיק נשים אלה במעצר נעשה שימוש בשני

, לחוק הכניסה לישראל( ב)א03הבסיס החוקי הוא סעיף , במה שנוגע לאלה שהמתינו לגירוש .0

או עד , הקובע ששוהה שלא כדין יוחזק במשמורת עד ליציאתו מישראל, 0111 -ב "התשי

 .להרחקתו ממנה

( 0()ד)73חזקתן במעצר מכוח סעיף לגבי הממתינות לעדות יש שהתביעה הכללית טענה לה .1

המסמיך את בית המשפט לחייב אדם , 0114 –ד "תשמ, [נוסח משולב]לחוק בתי המשפט 

 –אם אותו אדם לא נתן ערובה . במתן ערובה אם יש יסוד להניח שהוא לא יתייצב לעדות

ים בנסיבות אלה היה לתביעה עניין להחזיק את הנש. מוסמך בית המשפט להורות על מעצרו

להגן על הנשים מפני , אך המעצר גם נועד לטענת הפרקליטות, במעצר כדי להבטיח מתן עדות

 .רשתות הסחר העלולות לפגוע בהן או למנוע מתן עדות אם וכאשר הן ישתחררו

בתי המשפט נחלצו למצוקת , ראשית. חלו מספר שיפורים במצבם של הקורבנות 1111במהלך שנת 

ן להחזיקן במעצר רק משום שהן עתידות להעיד ואין ביכולתן לתת הם הורו שאי. עדות התביעה

                                                 

אך ; ית במימון ארגונים לא ממשלתייםבתקופה מסוימת הועסקה בבית הסוהר עובדת סוציאלית במשרה חלק 18
 .פסקה עזרה זו, כשיבשו מקורות המימון

יותר נפגעות , במחקר השוואתי נמצא שבמדינות כמו הולנד ובלגיה שבהן קיימים מקלטים עם שירותים טיפוליים 19
 .נטו להעיד מאשר במצב שקדם להקמת המקלטים
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( 1()ד)73אלא לכל היותר מוסמך בית המשפט לעשות שימוש בסעיף , ערובה מתאימה להופעתן

הסיבה . ידי הפקדת דרכונן ואיסור יציאתן מן הארץ-להבטיח התייצבותן על –לחוק בתי המשפט 

, כפועל יוצא מכך. ת היסוד של כל אדם להלך חופשיהמונחת ביסוד פסיקה זו היא הדאגה לזכו

באותם , יתרה מזו. יש לנקוט בה, אם קיימת חלופת מעצר שתבטיח את התיצבות הנשים לעדות

פסקי דין הטילו בתי המשפט את הוצאות המחיה של הנשים במשך תקופת ההמתנה על המדינה 

 .20שיזמה את ההליך הפלילי

, עדות התביעה מוחזקות באכסניות על חשבון משטרת ישראלבעקבות פסיקה זו , הלכה למעשה

על אף שמצבן של הנשים , אולם. כשהמשטרה אף נותנת להן דמי כיס מדי שבוע, ולא בבתי מעצר

נוצרים קשיים מעשיים , השוהות באכסניות הוא טוב יותר ממצבן של אלה השוהות במעצר

ואין הסדר ממוסד ; נפשי וסוציאלי, רפואי אין מסגרת מובנית לטיפול: ותקציביים בטיפול בעדות

ידי עורכי דין מטעם -דבר שהביא במקרים מסוימים לייצוג הנשים על –לקבלת סיוע משפטי 

הסדר זה מטיל נטל . לעתים ממשיכות הנשים לעסוק בזנות בזמן שהותן באכסניות. 21הסרסורים

שהייה באכסניות ולטיפול המוציאה כספים שנועדו לחקירות ל, תקציבי כבד על משטרת ישראל

; כמו כן נאלצת המשטרה להסיט כוח אדם מחקירות לעשיית סידורים למען העדות. בקורבנות

 .הבאתן לטיפולים רפואיים שונים: לדוגמא

, כשפורסם תיקון לחוק הכניסה לישראל, 1110שיפור נוסף במצבן של נפגעות הסחר חל באוגוסט 

תיקון זה מדגיש את החובה לנהוג . של שוהים שלא כדין המבטיח זכויות יסוד, 0111 –ב "התשי

מחייב החוק להחזיקם בתנאים הולמים , כך. בשוהה שלא כדין בדרך המתיישבת עם כבוד האדם

על המדינה להחזיקם בנפרד , ברוח דברים אלה(. ח03סעיף )שאינם פוגעים בבריאותם או כבודם 

קורת משמורת של שוהים שלא כדין עם סמכות במסגרת זו הוקם בית דין לבי. מעצורים פליליים

 . להפעיל ביקורת שיפוטית על החלטותיהם של רשויות מנהליות לגבי החזקה במשמורת
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 התמודדות עם הסחר בנשים במדינות שונות: פרק שלישי

הצוות . לבד מהסדרים בינלאומיים קיימים הסדרים במדינות שונות שמהן ניתן ללמוד לענייננו

לעודד  שתכליתה, תוך התמקדות בחקיקה הקיימת, את המצב החוקי במדינות אחרות בדק

המדינות המרכזיות שנבדקו הן הולנד ובלגיה שם ישנם הסדרים  .תלונות מצד קורבנות הסחר

 .איטליה ואוקראינה, אוסטרליה, אך נבדקו גם הסדרים בארצות הברית, מתקדמים בתחום

 סיכום הנלמד ממדינות אחרות

מר ההשוואתי מלמד על צעדים קונקרטיים שניתן לנקוט בהם כדי להגביר את האכיפה החו

 :הנקודות המרכזיות הן. בעבירות הסחר ולקדם את רווחת הקורבנות

בענישה  יםחקיקת סעיפי עבירה ספציפיים לעניין עבירת הסחר בבני אדם כשאלה מגוב .0

 .מחמירה

טריטוריאליים המאפשרים העמדה לדין חקיקת סעיפי חוק המקנים סמכויות שיפוט אקסטר .1

 .של אזרח המבצע עבירת סחר במדינה אחרת ואזרח חוץ המבצע עבירת סחר בגבולות המדינה

הסמכת בתי משפט לחלט כספים או רכוש ששימשו לסחר בנשים או המשקפים רווחי אותן  .3

 .עבירות

 .נותוהסמכת בתי משפט לסגור מקומות המשמשים כבתי ז .4

 .הגנת עדים בעבירות הסחרכינון תוכניות ל .1

משפטיים  ,סוציאליים-פסיכו, הקמת מקלטים לקורבנות סחר עם שירותי סיוע רפואיים .6

 .וחינוכיים

 :למשך פרקי זמן שונים לפי הסיווג הבא ת היעדבמדינלקורבן מתן סטטוס חוקי  .7

 .תקופת הרהור לאחר המעצר המאפשרת לנשים לשקול אם ברצונן להגיש תלונה .א

מספר חדשים עד שמגיעות רשויות התביעה לכלל מסקנה אם יש מקום אשרה למשך  .ב

 .נגד מי שעברו את העבירות לנקיטת הליכים משפטיים

 .אשרה נוספת עד לסיום ההליכים המשפטיים .ג

 .אשרה קבועה אם יש צורך בכך משיקולים הומניטריים .ד

ם משפטיים נגד הענקת זכות לקבלת אשרות עבודה לנשים שבחרו להתלונן וליטול חלק בהליכי .1

 .עברייני סחר

 .מתן אפשרות לקורבנות הסחר להגיש עדותם בכתב :לדוגמא. סדרי ראיות מיוחדים .1

 .זירוז הליכי משפט .01

 .תגבור כוח אדם מיומן וציוד מתקדם בביקורת הגבולות .00
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 .שיתוף פעולה עם מדינות אחרות .01

 .קרים כאלההכשרת עובדים מיוחדים במשרדי הפנים והמשפטים ובמשטרה כדי לטפל במ .03

ערכות ושילוט אזהרה לשם יידוע קורבנות פוטנציאליים לעניין הסכנות , הכנת חוברות מידע .04

 .ת היעדובמדינהן במדינות המקור והן כשחומר זה מופץ . הכרוכות בגיוסם לעבודה

 .קידום מחקרים לעניין היבטים שונים של סחר בנשים .01

 .בשטח זה הענקת מעמד מיוחד לארגונים וולונטריים העוסקים .06

 

  ת החוקאכיפ: רביעיפרק 

  הפעילות המשטרתית

במסגרת עבירות לחוק העונשין  16' מסמשטרת ישראל פעלה נגד סוחרי הנשים אף לפני תיקון 

שידול , ניהול והחזקת בית בושת, סרסרות, כליאת שווא, אינוס: חוק העונשין כגוןפי שונות ל

ותרמו תרומה של ; בירו את יכולת האכיפה והענישהפי החוק החדשים הגיסע. וכיוצא באלו לזנות

והן להרתעה הכללית , ממש הן למודעות הנדרשת מצד הרשויות הנוגעות לעניין לטיפול בתופעה

 . מפני עיסוק בתחום עברייני זה

עוד לפני חקיקת תיקון זה מינה ראש אגף החקירות צוות משטרתי בראשות ראש מדור חקירות 

לבחון את ההיבטים הרלבנטיים לסחר בנשים ולגבש , 22ב אבי דוידוביץניצ-סגן, במטה הארצי

אשר הופצו  23ניצב יהודה וילק אימץ את המלצות הצוות-ל רב"המפכ. מודל לטיפול בנושא

נקבע בין . 24ידי ראש אגף החקירות וראש אגף המודיעין-כהנחיות ליחידות החקירה והמודיעין על

 :היתר כדלקמן

פי מודל המשלב והכולל בין היתר -הסחר בנשים  תבוצע על הפעילות המשטרתית נגד .0

 .ל"קשר עם גורמים חוץ משטרתיים ועם סוכנויות אכיפה בחו

שפירושו " מודיעין יזום"ארצי לאיסוף " נושא התעניינות"תופעת הסחר בנשים תוכרז כ .1

 .הפעלה ממוקדת ושיטתית של מקורות באיסוף מידע

, מורה ובין לאומית ועל כל יחידה מרכזית מחוזיתעל היחידה הארצית לחשיפת פשיעה ח .3

 .בהיקף ראוי ותיזומ ותהוטל לפתח ולנהל פרשי, הבתחומ תכל אח

 .יקוימו הדרכות במסגרת ההכשרות המשטרתיות .4
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ליזום  ,את היחידות המרכזיות המחוזיות 30.7.10הנחה ראש אגף המודיעין בתאריך , בנוסף לכך

 .25פרשיות מדי שנה מספרבטיפול בנושא סחר בנשים ולעסוק 

 שעסקו בזנות שלא כדיןנשים שוהות  הרחקה מן הארץ של

היא גם מסייעת בידי השלטונות , בנוסף לפעולות המשטרה כדי לצמצם את תופעת הסחר בנשים

בדומה לצעדים  .שעסקו בזנות ,שוהות שלא כדין, נשים בהליך המנהלי של הרחקה מן הארץ של

אחת הדרכים להילחם בתופעה ולו רק  הרחקתן מן הארץ היא, לישראלהנדרשים למניעת כניסתן 

להסיר . מאידך" השוק"ובהיצע , פגיעה ממשית בסוחרים מחד עשויה להוות היאמן הטעם כי 

ואין הוא הכלי העיקרי , ספק יובהר כי אין בהרחקה מן הארץ מענה ליחס הנאות לקורבנות הסחר

 .להילחם בתופעה

החשוד בביצוע עבירה שאינה מן  שלא כדיןשוהה , ית של משטרת ישראלפי מדיניותה הכלל-על

קל וחומר במקרה שבו , פועלת המשטרה להוצאתו מישראל ולא להביאו לדין פלילי, החמורות

זאת מתוך השקפה כי האינטרס הציבורי להפסקת הפעילות . עסקינן כשמדובר בקורבנות

 .בכך גם ייחסכו משאבים ציבוריים ניכריםו הרחקה מן הארץהפלילית יבוא על סיפוקו עם ה

 עדות המתאכסנות במימון משטרת ישראל

את יחידות החקירה  27ראש מחלקת חקירות ותביעות במטה הארצי הנחתה 26הפסיקהבעקבות 

לא תוחזק , ואשר הליכי הוצאתה מן הארץ נסתיימו, האמורה להעיד שלא כדיןשוהה השונות כי 

 .ישראל-במימון משטרת במעצר אלא תאוכסן במקום ראוי

 1111ספטמבר שנת  –בין החודשים ינואר . עדות באכסניות במימון המשטרה 61שהו  1110בשנת 

מדובר . נשים באותן אכסניות 11 -כבכל נקודת זמן נמצאות , בממוצע .עדות באכסניות 011שהו 

ח "ש 111 לרבות, ח לחודש"ש 6,111 -כעלות החזקת כל עדה היא )בהוצאה תקציבית ניכרת 

 (.לצורך רכישת מוצרים בסיסיים אישייםהניתנים להן  שבועב

מצביע במפורש על המגמה של הגברת האכיפה , המצוין לעילמניין הנשים ששהו באכסניות 

אלא גם , הגברת האכיפה מתבטאת לא רק בריבוי העדות לעומת העבר, יתרה מזאת. בתחום דנן

ה עוברת מסננות הן במשטרה והן בפרקליטות עד כל עדה בפוטנצי. בשיפור איכות העדויות

 .שמתגבשת החלטה להעידה
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 בעיות באכיפה

 :לעיסוק בזנות בני אדםתיקי סחר ב המאפיינותאכיפה בבעיות  פירוט שללהלן 

 : אדם בכלל ובכוח אדם מיומן בפרט-מחסור בכוח. 0

בות המוטלות היחידות האופרטיביות נמצאות במחסור חמור בכוח אדם לנוכח המטלות הר

המטפל גם בהימורים בלתי  ,אביב-מחלק מוסר ביחידה המרכזית של מחוז תל: לדוגמא. עליהן

לא ניתן לצפות מצוות כה מצומצם לענות על הדרישות . אנשי משטרה בלבד עשרהמונה , חוקיים

 .אביב כולו-של מחוז תל

כך יש לחקור את הנשים לצורך . טיפול יעיל מותנה בחקירה מהירה ויעילה של עדים וחשודים

, אביב-במפלג תשאול של היחידה המרכזית של מחוז תל. ובעיקר ברוסית, בשפה המובנת להן

היעדר חוקרים דוברי השפה פוגע . משרתים בסך הכל ארבעה חוקרים דוברי רוסית, לדוגמא

 ולעתים זהו כל ההבדל בין תחילתה של חקירה מוצלחת, ביכולת לחקור חשודים באפקטיביות

  .לבין שחרור החשודים לחופשי

 :ל"קשיים בניהול חקירות בחו. 1

בארצות המוצא , ל"חלק לא מבוטל של המקרים שנחקרו מוביל לפעילויות המתרחשות בחו

אם בגלל חוסר שיתוף , וקיימת בעיה להמשיך את החקירה במקומות אלה, ובארצות המעבר

מחסור  ואם מחמת, ן בשיתוף פעולה איתןוהעדר נסיו, פעולה מצד מספר מדינות מחבר המדינות

 .אופרטיביים הנובעים מניהול חקירה בארץ זרהוקשיים  במשאבים

 : חוסר שיתוף פעולה מצד הנשים. 3

חלק לא מבוטל מהן אינן מעונינות להתלונן , למרות היותן של הנשים קורבנות סחר בגופן ובנפשן

 :כנגד מעסיקיהן בשל מספר סיבות עיקריות

י "חלק מהמקרים קיים פחד ממשי כתוצאה ממעשי אלימות המבוצעים עב: מהסרסוריםפחד . א

ואיומים עליהן ; ל"ואיומים על פגיעה בבני משפחותיהן בחו, מעשי אונס הכוללים בעלי המכונים

 . לכשיחזרו לארץ מוצאן

כי  יתכן .נשים אינן נותנות אמון במשטרהישנם מקרים ש: חוסר אמון בגורמי אכיפת החוק. ב

כמו כן במהלך עבודתנו נתקלנו בטענות . חלק מהבעיה מקורה בתרבות האכיפה במדינות המוצא

מאחר , לפיהן קורבנות הסחר נמנעו מלשתף פעולה עם המשטרה ולהתלונן נגד אלו שפשען בהם

כאשר חלקם נראו מיודדים עם , וחלק מהלקוחות שהגיעו לבתי הבושת הוצגו להן כאנשי משטרה

בהקשר זה יצוין כי לא היה סיפק בידי הצוות למצות את הנושא אולם מדיון שקיימנו . הסרסורים

ניצב אסתר , בעניין עם הגורמים הרלבנטיים נתברר לנו כי ראש אגף משאבי אנוש במשטרה



 משרדי להתמודדות ומעקב עם תופעת הסחר בנשים לעיסוק בזנות-ביןהצוות ה דוח

 06 

חוזר ובו הובהר האיסור על שוטרים להתרועע עם  13.1.1111הוציאה בתאריך , דומיניסיני

 . 28וריםעבריינים ובכלל זה עם סרס

החשש לאובדן מקור פרנסה מאפיין קורבנות שלא נעצרו על ידי : אובדן מקור הפרנסה. ג

שלשמו אף הסכימו , הארץ נתפסת כמקור פרנסה טוב, עבור הנשים המגיעות לישראל. המשטרה

תוך שימוש במסמכים , לעתים בסיכון חייהן, לעזוב את ארצות מוצאן ולנסוע מרחקים גדולים

על מנת להרוויח כסף  29לפעמים חזרו נשים בפעם השניה והשלישית. הויות בדויותמזוייפים וז

 . בתעשיית המין

 :העדר פתרון ממוסד לשכן נשים קורבנות סחר נשים. 4

קיימת בעיה קשה בכל הנוגע להחזקת הנשים במהלך החקירה והמשפט המשליכה על נכונותן 

שלא למסור הודעות , ןבסמוך למעצר, יםבמקרים רבים בוחרות הנשים שנתפסות במכונ. להעיד

אולם כעבור זמן של הרהור וקבלת תמיכה מוסרות חלקן בסופו של דבר ; נגד אלו שפשעו בהן

כל קורבן , על פי פסיקת בתי המשפט והנחיות המשטרה, בכל מקרה. עדות מפורטת נגד העבריינים

אם אין עילה אחרת  לא יוחזק במעצר, השוהה בארץ שלא כדין ואשר אמור להעיד במשפט

, שהפירוש המעשי הוא בין היתר, מן הארץ רחקתולמעצרו ואם נסתיימו ההליכים המקדימים לה

הנשים באכסניות במימון המשטרה אינה מספקת  שיכון. אימות זהותו והוצאת מסמכי נסיעה

כמו כן פרקטיקה זו מקשה על יחידות . שירותי סיוע ממוסדיםבהן מענה מושלם שכן אין 

הואיל והחוקרים מוצאים עצמם נאלצים לטפל בכל , שטרה בכל הטיפול בחקירות מסוג זההמ

עד כדי כך שהדבר פוגע , צורכי הנשים ובעניינים שאינם קשורים לחקירה או להליכים הפליליים

 .בפעילות השוטפת של יחידות המשטרה

 :העדר אוירה מעודדת הגשת תלונה. 1

ות משטרתיות על בתי בושת במהלכן נעצרות נשים השוהות כאשר מתבצעות פשיט, במקרים רבים

יחידות החקירה אינן מצליחות לקבל מהן הודעות לגבי נסיבות קורבנותן אשר , שלא כדין רץבא

חוסר נכונות זה יכול . יפלילו את אלו שפשעו בהן וזאת בהעדר תנאים נאותים ואוירה מעודדת

מחוסר או בגלל אי ידיעת השפה , ן הקורבנותלנבוע מקשיים בתקשורת בין אנשי המשטרה ובי

נמלכו בדעתן והחליטו להתלונן , לעומת זאת נשים לא מעטות. התמקצעותם של השוטרים בתחום

 .30ס וגורמים מתנדבים"בעידודן של עובדי שב, לאחר שהועברו לבית הסוהר

                                                 

28
 .1110011617 – 010כא 0701111ש "הודעת אמ 

29
ן לפיהם ישנן "ועל נתונים מחוליית נציגויות זרות באמ, עובדה זו מסתמכת על דברי רב פקד פיני אבירם חבר בצוות 

 .מהארץ יותר מפעם אחת הורחקונשים אשר 
30

הנחיה לכל , בין היתר, הוציאה ראש מחלקת חקירות ותביעות במשטרת ישראל חוזר ובו, 01.6.1110בתאריך 
יש לעודדו למסור תלונה , יחידות החקירה כי בכל מקרה בו קיים חשד שהזר המועמד לגירוש נפל קורבן למעשה פשע

. ן חלה חובה לגבות מהן הודעה כאמורבכל מקרה של מעצר נשים העוסקות בזנות השוהות בארץ שלא כדי. מפורטת
יש ליזום נסיון לקבל הודעה מהן , במידה ולא שיתפו פעולה במהלך המעצר –כמו כן קובע החוזר כי גם לאחר כליאתן 

 . בכלא כאמור
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 : ההמתנה לעדות מוקדמת אורכת זמן רב. 6

שם מתארך הזמן , ת בעיה במיוחד במחוז תל אביב והמרכזממידע שקיבל הצוות מסתבר כי קיימ

חושף אותן , התארכות משך הזמן עד להעדתן. עד לגביית עדות מוקדמת של קורבנות הסחר

כמו כן הוא מעכב את חזרתן של  .להשפעות שליליות כדי שלא ימסרו עדות אמת בבית המשפט

בהעדר פתרון ב זה מכביד אף יותר מצ. הנשים לארצות מוצאן אף במקרים שהן מעוניינות בכך

 .הנטל על יחידות החקירה הולך וגוברשאז , ממוסד לשיכון הקורבנות כמתואר לעיל

 :אינה אפקטיבית והיא מאוחרת מדי לישראלמניעת הכניסה . 7

מדובר בגבול ארוך יחסית הפרוץ . רוב נפגעות הסחר מוברחות לישראל דרך הגבול עם מצרים

 . נסיונות להתגבר על הבעיה לא צלחו עד כה. ברובו

מרבית , הודות למאמצים שהושקעו כדי למנוע כניסת נפגעות סחר במעברי הגבול המוסדרים

פרצות במנגנוני הפיקוח במעברי הגבול  ישנן, עם זאת. הנשים אינן מגיעות דרך נמלי הים והאויר

פרצות אלו נובעות ככל הנראה מבקרי גבול שאינם מיומנים . המאפשרים לקורבנות להיכנס לארץ

 . מספיק וציוד טכני לא עדכני העומד לרשותם

בכל  דורש המשך הקפדה במדינות המוצא ובמדינות המעבר, ל”טיפול בשורשי התופעה בחוה

, ככל שניתן, פעולות הסברה בנציגויותוכן  יסה לישראל במדינות המוצאהנוגע למתן אשרות כנ

ראש החטיבה הקונסולרית , מר מתי הכהן. לגבי העובדה כי במדינת ישראל לא ניתן לקבל עבודה

במשרד החוץ היפנה בהקשר זה את תשומת ליבנו כי באשרות הכניסה לישראל מודגשת העובדה 

ספק אם יש בכך די כדי למנוע את הסחר , עם זאת .עבודהכי האשרה הינה למטרות תיור ולא 

ללא צורך , מרבית הנשים מגיעות לארץ דרך גבול מצרים, בשים לב לעובדה כי כיום, בנשים אלה

כמו כן ספק אם פירוט מטרת האשרה כשלעצמו מונע מהנשים להיות מועסקות בזנות . באשרות

 .גם אם הן מגיעות דרך מעברי הגבול המוסדרים

 :תאום בין הרשויות. 1

, הפרקליטות, ביניהן המשטרהונכון להיום אין תיאום מאורגן בין הרשויות הנוגעות בנושא 

העדר התיאום מונע העברת מידע חיוני אשר יקשר בין הגופים . 'משרד חוץ וכד, רשויות המס

ום מגביל חוסר התיא. השונים על מנת שידעו כל אחד על הטיפול הנעשה בשטח מחוץ לתחומו שלו

 .   את היכולת  לטיפול יעיל בנושא הסחר ככלל ובהבאת העבריינים לדין בפרט

 :והרשות להלבנת הון אכיפה על ידי רשויות מס. 1

על אף שהעיסוק בזנות  .והרשות להלבנת הוןנדרשת אכיפה כללית מערכתית בשילוב רשויות המס 

עד לעת . ת מערכתית בשילוב רשויות המסלמרות זאת אין אכיפה כללי. הוא חייב במס, אינו חוקי

 .לא היתה אכיפה בתחום זה במישור הלבנת הון, האחרונה
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 המלצות

 :ההמלצות נחלקו לפי שני עקרונות מנחים והם

המלצות שמטרתן למנוע את התפשטות תופעת הסחר בנשים ולצמצמה  - טיפול מניעתי

 .כשבעיקרן המלצות בתחום האכיפה

 .לצות שמטרתן להציע עזרה וטיפול בקורבנות הסחרהמ - טיפול התערבותי

ראוי להדגיש שעל מנת להשיג את התוצאות הרצויות בכל הנוגע להתמודדות הראויה עם התופעה 

 .דנן יש ליישם את כלל ההמלצות המוצעות כמקשה אחד

ברור לנו כי ישומן של מרבית ההמלצות מותנה בתקציב מתאים שלא בהכרח מצוי במשרדים 

 1111בפברואר עם זאת מצאנו לנכון להעיר כי . ים לדבר ועל כך יהיה מקום ליתן את הדעתהנוגע

והציע  ,אשר ישראל חברה בו באורח קבע( I.O.M)ביקר בישראל נציג הארגון הבין לאומי להגירה 

. על פי מדיניות הארגון הסיוע ניתן אך ורק לארגונים לא ממשלתיים. סיוע כספי להקמת המקלט

מסיבות . וע לעובדים זרים נטל על עצמו את המטלה להכין הצעה מפורטת להקמת מקלטמוקד סי

 .אינה יוצאת מן הכוח אל הפועל, לפי שעה, שאינן ברורות דיין נראה כי התוכנית

ל "הוציא צוות בראשות מנכ, בהתאם להחלטת ועדת השרים לקידום מעמד האישה, בד בבד

-משרד המשפטים סדרה של המלצות לגבי הקמת המקלט וניהולו כשהוא נעזר בחומר שנאסף על

כמו כן נמסר לנו לאחרונה כי ממשלת ארצות הברית החליטה . ידינו ובתפיסה שגובשה בצוות

 . המקלט לממן חלק מהעלות של הקמת

מטבע הדברים לא נכנסנו לפירוט והערכות של התקציבים הנדרשים ליישום של כל המלצה 

יחד עם זאת נשמח לעמוד לרשות כל . והמלצה מאחר ותקציב אינו בתחום מומחיותנו ועיסוקינו

 . יות הנדרשותוגורם שיתמנה להעריך את העל

 טיפול מניעתי

 המוסדרים הגבול הגברת הפיקוח על מתן אשרות ובמעברי1 .

 המצב הנוכחי

, היפנה את תשומת ליבנו מר מתי הכהן, בכל הנוגע למתן אשרות כניסה לישראל במדינות המוצא

כי באשרות הכניסה לישראל מודגשת העובדה כי , ראש החטיבה הקונסולרית במשרד החוץ

 .האשרה הינה למטרת תיירות ולא עבודה

בין אם על ידי שימוש  ,דרך מעברי הגבול המוסדריםמהקורבנות נכנסים למדינת ישראל  מקצת

ובין אם על ידי כניסה לארץ באשרה חוקית אך לתכלית ( שזה בדרך כלל המצב)בתיעוד מזויף 

אלה הם מיעוט המקרים והבעיה העיקרית נעוצה , כאמור, ואולם .אחרת מן האשרה המקורית

 .בהברחת נשים דרך גבול מצרים

 בעייתיות המצב
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מדובר במסמכים . ניתנות בארצות המוצא לנשים המשתמשות במסמכים מזויפים אשרותיש ו

 .  או במסמכים מזויפים הנוגעים לתכלית נסיעתן לארץ, מזויפים בנוגע לזהותן

שלא  המאפשרים לקורבנות להיכנס לארץהמוסדרים ישנן פרצות במנגנוני הפיקוח במעברי הגבול 

הפרצות נובעות ככל הנראה מבקרי גבול שאינם  .בעיקר באמצעות מסמכים מזויפים, כדין

  .מיומנים מספיק וציוד טכני לא עדכני העומד לרשותם

 המלצה

, הגם שמרבית הנשים הנסחרות לעיסוק בזנות מגיעות לארץ שלא דרך מעברי הגבול המוסדרים

, להגביר את הפיקוח על מתן אשרות כניסה לארץ על ידי נציגויות ישראל בארצות זרותמוצע 

לגבי כל נסיון , לפי העניין, בעיקר בארצות המוצא תוך ידוע גורמי אכיפה באותה ארץ ובישראל

 .לקבל אשרה שלא כדין המתגלה בנציגות

הפרצות המאפשרות כניסת  לנקוט במאמצים מירביים לחסימתמומלץ כי משרד הפנים ימשיך 

 .קורבנות לארץ דרך מעברי הגבול המוסדרים

 הסברה1 2

 חיהמצב הנוכ

חלקם נכנסים לארץ דרך מעברי הגבול . קורבנות מפותים להגיע למדינת ישראל בתואנות שונות

מרבית הקורבנות אינם מודעים לתנאי העסקתם ולעיתים קרובות אין להם בארץ . המוסדרים

, בהיותם שוהים שלא כדין, יש והחשש מפני הרשויות בארץ. כתובת לפנות אליה לבקש עזרה

 . צור קשר עם הרשויות בישראל לקבלת סיועמרתיע אותם מלי

 בעייתיות המצב 

ל "יתכן כי הקורבנות הפוטנציאליים בחו ,ראשית .י סוגי בעיות שנובעים מהעדר הסברהנישנם ש

שנית יש להדגיש כי . מודעים לתנאים הקשים בהם מתכוונים מעסיקיהם להחזיק אותם םאינ

 ןידע שיקשר אותן לגופים היכולים לסייע להנשים לקורבנות סחר בארץ חסר להן  כשהופכות

מכל מקום ברור הוא כי לקורבנות אין תמיד גישה לאינפורמציה שתקשר אותם עם . ןבמצוקת

 . הגורמים המתאימים בעת צרה

 המלצה

קורבנות הפוטנציאליים על בפני הלהדליק נורה אדומה  במטרהמומלץ להפעיל פעולות הסברה 

תוך הספקת  ,דדם לפנות לרשויות בישראל ללא היסוס בכל מקרהלעו; הסיכון בו הם נמצאים

 .מידע על ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים שיעמדו לרשותם

כרוזים ופרוספקטים במקומות בהם סביר , מודעות, עיקר ההסברה יעשה על ידי הצבת שלטים

בנציגויות ישראל ' המודעות וכו, מומלץ להציב את השלטים. הםלהניח כי הקורבנות יחשפו ל

ובשפת האם של קורבנות הסחר כגון ; ובמקומות ריכוז מכוני העיסוי, גבולהבמעברי , ל"בחו

 .רומנית ועוד, רוסית
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בקשר , נציגויות הישראליותהו, ארצות המוצאאמצעות כלי התקשורתבהסברה ב מומלץ לקיים

ובקשר לסכנות הכרוכות בכניסה שלא כדין לארץ ובעבודה  ,לאזרחים זריםלהסדרי עבודה בארץ 

תגביר את המודעות אשר  ;ובקשר לסכנות הנשקפות להן מהסחר מהנשים, בלתי חוקית בישראל

 .אצל קורבנות פוטנציאליים ותפקח את עיניהם שעה אחת קודם

לרבות ההיבטים , התופעה מוצע לקיים הסברה לציבור הישראלי על הצדדים השונים של, כמן כן

 .המוסריים והבריאותיים, החוקיים

 הגברת האכיפה1 3

 המצב הנוכחי

על אף . בלוז האכיפה נמצאת הפעילות המשטרתית ובעיקרה חקירות יזומות נגד הסוחרים בנשים

 . מהלך זה עדיין לא הגיעה לכלל סיום, מאד בשלוש השנים האחרונותשטיפול המשטרה השתפר 

התברר לנו כי מס הכנסה פועל בתחום הזנות המאורגנת במידה מצומצמת שאינה למרבה הצער 

הפן הכלכלי של תופעת . הולמת את היקף התופעה והצורך בעשייה למניעת התפשטותה וצמצומה

אשר  , הסחר בנשים בולט למדי ולכן יש צורך להיעזר בכלים שברשותנו כגון חוק איסור הלבנת הון

עשוי לשמש אמצעי נוסף ללחימה נגד הסוחרים והמתווכים ו, זהלא נאכף עד כה במישור 

הרתעה כללית אפקטיבית תוכל להתקיים רק אם גם רשויות המס ישתלבו במאמץ . למיניהם

 .המערכתי

בבחינת אחד ממקורות  שהינוגבול מצרים מובן נוסף המשפיע על האכיפה בתחום דנן הוא 

מעבר מגבול מצרים אל תוך שטחי הציין כי חשוב ל. ההברחה המרכזיים לתוך תחום ישראל

 .חציית גדר בלבד, המדינה הוא עניין של מה בכך

. נעשו נסיונות לשתף פעולה עם מדינות מוצא ומעבר, בשל אופיה של הבין לאומי של התופעה

 .אך במרבית המקרים המצב אינו מספק, לעיתים נסיונות אלה נשאו פרי

 בעייתיות המצב

, מס הכנסה, לרבות באמצעות אכיפת החוק מוטלת על משטרת ישראל, עהההתמודדות עם התופ

השיטתית , הפעילות המערכתית המשולבת. משרד החוץ ופרקליטות המדינה, הרשות להלבנת הון

 . והתאמות למציאות המשתנהמתמיד והמובנית הנדרשת טעונה שכלול 

 המלצות

 :משטרת ישראל

נחיות ראש אגף החקירות וראש אגף המודיעין משטרת ישראל נדרשת להמשיך וליישם את ה

כי אכן כל היחידות , בין השאר, מנת להבטיח-על, כפי שתוארו בפרק קודם, 0.6.11מתאריך 

בנוסף . בהיקף ראוי ותיזומ ותהמוזכרות שם תעמודנה במטלה שהוטלה עליהן לפתח ולנהל פרשי
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מנת להביא -תמשיך ותתעצם על ידי המודיעין-שהוכרזו על 31מומלץ כי הפעילות נגד יעדי אדם

 .32לכך שכל יחידה תביא לפיצוחם של מספר יעדים בשנה

יש להעמיק בכל חקירה ולמצותה נגד כל , המתבצעות בתחום דנן" הרגילות"באשר לחקירות 

, תוך כדי איסוף ראיות על מכלול העבירות שהתבצעו בכל מקרה ומקרה; העבריינים הקשורים בה

הבאת אדם לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות , סרסרות, לרבות אונס ,בנוסף לסחר בבני אדם

 .ועוד

לצורך כך יש לחקור . טיפול יעיל בתופעת הסחר מותנה בחקירה מהירה ויעילה של עדים וחשודים

היעדר חוקרים דוברי השפות הרלוונטיות פוגע ביכולת לחקור . את הנשים בשפה המובנת להן

יות תקשורתיות מסוג זה אף יוצרות אווירה מתוחה המקשה על בניית בע. חשודים באפקטיביות

 . האמון בקרב קורבנות הסחר לרשויות אכיפת החוק

יש צורך לשלב במסגרת היחידות שפועלות בתחום אנשי משטרה הדוברים את השפות , לפיכך

 .הרלוונטיות

 :רשויות המס והרשות להלבנת הון -אכיפה כלכלית

לפיכך אכיפה יעילה חייבת להיעשות . זנות היא פשיעה עם מימד כלכלי ברורסחר בנשים לעיסוק ב

עשוי לשמש אמצעי נוסף ללחימה נגד הסוחרים " חוק איסור הלבנת הון. "גם במישור הכלכלי

על הסוחרים , לאכוף את חוקי המס על המעסיקיםרשויות המס על בנוסף . והמתווכים למיניהם

 .ועל הסרסורים

 : ל ומשרד החוץ"צה, משטרהה - גבול מצרים

במיוחד לנוכח הקלות , עניין המעבר הבלתי חוקי של הנשים מגבול מצרים הטריד את חברי הצוות

ברור לנו כי כל המלצה בתחום זה . ומספרי הנשים העוברות שם מאידך, של חציית הגבול מחד

עלויות . ישראל-ל והן מצידה של משטרת"הן מצדו של צה, כרוכה בעלויות כספיות לא מעטות

עם זאת יצויין כי הגברת האכיפה בנושא זה  .אשר במצב הנוכחי ספק אם ימצאו להן מקורות

אלא גם בנושאים אחרים לרבות בטחון המדינה וסחר , תסייע לא רק במלחמה בסחר בבני אדם

 .בסמים

יקוד במסגרת המשאבים הקיימים יש לעשות את המירב והמיטב בכל הנוגע לשיתוף פעולה בין פ

כמדינת , בנוסף יש לנסות להשפיע על מצרים. ל והמחוז הדרומי של משטרת ישראל"דרום של צה

עשייה זו אפשרית . להגביר את האכיפה מצידה בכל הנוגע למציאות המתוארת בדוח זה, מעבר

פניה לגורמים יש לשקול אף ו, משטרת ישראל ומשרד החוץ, ל"באמצעות מנגנוני הקישור של צה

 .ידי הרשויות במצרים-ל שיניעו יוזמות לפעולה על"חושונים ב

 :הגברת שיתוף פעולה בין לאומי

                                                 

31
שהמשטרה אוכפת נגדם את החוק , המרכזים סביבם פעילות פלילית אינטנסיבית, בולטיםיעדי אדם אלו עבריינים  

  .זום ובעדיפות גבוהה במטרה להרחיקם מסביבתם ולמנוע את פעילותם העברייניתבאורח י
 .30.7.1110על פי הנחיית ראש אגף המודיעין מתאריך  32
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, נדרשת הגברת שיתוף פעולה עם הרשויות במדינות המוצא והמעבר בכל הנוגע לחילופי מידע וידע

 . ותאום אופרטיבי

 : פרקליטות

רמת הענישה בגין יש לעשות כל מאמץ להביא לכך כי . גם לפרקליטויות תפקיד מכריע באכיפה

תלך ותגבר , וככל שמדובר במקרה חמור בפרט, עבירות סחר בבני אדם לעיסוק בזנות בכלל

הטלת קנסות כבדים לפי , יש לבקש בכל מקום שניתן, בנוסף. בהתאמה לכיוון העונש המרבי

 .םוחילוט נכסי, בנוסף לכל עונש אחר, בקשה להטלת מאסרים בפועל, פיצוי הולם לקורבן, העניין

מדיניות החקירה והעמדה לדין בעבירות זנות " 1.1' ה מסהמלצות אלו באות לכלל ביטוי בהנחי

 .  06.0.11שהופצה בתאריך  ,של פרקליטת המדינה" וסחר בבני אדם

 הפעלת סרסורים כמקורות משטרתיים ותגמולם1 4

 המצב הנוכחי

, מצד אחד. שהם סרסוריםגם הפעלת מקורות , בין היתר, האכיפה בתחום הסחר בנשים כוללת

גם אם , כדי לשמש כמנוף לחקירות, בשימוש במידע הקיים אצל סרסורים לעיתים יש צורך

דרך פעולה זו מחוייבת המציאות מכורח העובדה . תמורת מידע זה נדרשת תמורה מצד המשטרה

חות רק בידי גורמים אלה ישנו מידע רלבנטי על המתרחש בבית הבושת בכלל ועל אורלעיתים ש

, הועלו טענות לפיהן לעיתים פרקטיקה זו מאפשרת לסרסורים, מצד שני. הסחר בנשים בפרט

 .להימלט מאימת הדין, שהם עצמם סוחרי נשים

 בעייתיות המצב

הועלתה בין היתר הטענה כי האכיפה , בפנייתו של היועץ המשפטי לממשלה להקמת הצוות

. למעשה נחלקת טענה זו לשניים. משטרתייםבתחום דנן חסרה בגלל שהסרסורים הם מקורות 

. האחד הוא שאין יוזמה של חקירות ומעצרים בגלל שסוחרים הם מקורות מודיעין של המשטרה

 .החלק השני הוא שתיקים נגד סוחרים מסתיימים בהסדרי טיעון מקילים מאותה סיבה

 המלצה

ין וראוי להמתין לסיום תוך בדיקת הטענות הובא לידיעתנו כי פרקליטת המדינה בודקת העני

שאמר  ,ניצב משה מזרחי, אגף החקירותלא נותר אלא להצטרף לדבריו של ראש , לנו. עבודתה

ידי המשטרה לאורך -בהקשר זה כי לא יהיה מקום שם יתנהל סחר בנשים והוא לא יטופל על

  .צריך שיהיה מושכל, ובפרט במודיעים שהם סרסורים, השימוש במודיעיםוכי ; הזמן

מיחידות החקירה המופנית ועל מנת לסלק כל ספק מצאנו לנכון להמליץ כי כל בקשה , זאת עם

אך ורק בגלל היותו , לקיים עסקת טיעון עם נאשם בעבירות הקשורות בסחר בנשים, לפרקליטות

משטרת של  ן מחוזי"קצין אמו ק מחוזי"קצין אחבאישור  וגשת, מקור מודיעיני וכתגמול עבורו

סברנו להציע כי פרקליטת המדינה תנחה את כל פרקליטי המחוז לוודא כי בקשות , בנוסף. ישראל

 .ן מחוזי"מחוזי וקצין אמ ק"אח קציןכאמור אכן קיבלו אישור מאת 
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 תיקוני חקיקה1 5

 :להלן תיקוני חקיקה שגובשו במהלך עבודת הצוות

 תחולה על עבירות חוץ. א

על , או תושב ישראל, כדי להעמיד לדין אזרח, 0177 –ז "לחוק העונשין תשל( 0)' ב 01על פי סעיף 

ל יש צורך שהמעשה שהוא עשה יחשב כעבירה גם במדינה שבה הוא עבר "עבירה שהוא ביצע בחו

 . אותה

על מדינת ישראל להבטיח שניתן יהיה להעמיד , כדי להשתלב במאבק הבין לאומי נגד סחר בנשים

בין אם קיים סעיף , ל"בני אדם שהוא ביצע בחולדין אזרח או תושב ישראלי על עבירת סחר ב

א  113מוצע להוסיף את סעיף , כדי להתגבר על בעיה זו. עבירה של סחר באותה מדינה ובין אם לא

 .לחוק העונשין( ב)01לרשימת החריגים לכלל הפליליות הכפולה בסעיף 

 אשר, ניין זההצעת תיקון בע ועדת החקירה הפרלמנטרית לסחר בנשים יזמהנוכחנו לראות ש

לחוק ( ב)01הממשלה הסכימה לתיקון זה בתנאי שהתיקון ימוקם בסעיף  .קריאה ראשונהעברה ע

 .העונשין כמוצע על ידינו

 חילוט. ב

לרבות רווחי אותן  ,אנו ממליצים על קביעת הסדר חוקי לחילוט נכסי עבירות סחר בבני אדם

 ,סדר שנקבע בחוק איסור הלבנת הוןאו לה, בדומה לקיים בפקודת הסמים המסוכנים ,עבירות

במצב החוקי הקיים חל . כדי לפצות קורבנות סחר ,בין היתר, לרבות כינון קרן פיצוי שתשמש

בעוד ; שאינו מסמיך חילוט רווחי עבירה( מעצר וחיפוש)לפקודת סדר הדין הפלילי  31סעיף 

לחוק איסור הלבנת ' ק וופר לפקודת הסמים המסוכנים' ט -' א 36שאפשרות זו קיימת בסעיפים 

 .הון

  אכיפת צו חילוט זר. ג

אינו מסמיך אכיפת צו חילוט של מדינה זרה  0111 -ח "חוק עזרה משפטית בין מדינות התשנ

כדי להגביר את שיתוף הפעולה הבין לאומי נגד עבירות אלה אנו . בעבירות של סחר בבני אדם

בין מדינות כדי שניתן יהיה לאכוף צו מציעים לתקן את התוספת השניה לחוק עזרה משפטית 

 .חילוט זר בעבירות אלה

  סגירת חצרים. ד

בעבירות של משחקים אסורים לפי סעיף  מנהלית לסגירת חצריםבמצב הנוכחי קיימת סמכות 

ואולם אין סמכות דומה . צו מנהלי של מפקד מחוז במשטרת ישראל מכוחלחוק העונשין  111

כדי  לסגירת חצריםלדעת הצוות חשוב להעניק סמכות . םבקשר למקום ששימש לסחר בנשי

לפיכך מוצע לקבוע הסדר חוקי לסגירת  .העבירהביצוע שמקומות כאלו לא ימשיכו לשמש להמשך 

כמו כן ניתן לבחון הענקת סמכות . חצרים ששימשו להעסקת קורבנות הסחר במסגרת צו מנהלי

 .פרסום והצגת תועבה: יןלחוק העונש( ג)104כאמור לבית משפט בדומה לסעיף 
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סיוע , בנוסף לתיקונים אלו וכפי שיובהר להלן אנו מציעים תיקונים בנושא זירוז עדות מוקדמת

 .והקמת המקלט והפעלתו, משפטי

 השתלמויות והכשרה1 6

 המצב הנוכחי

בעיקר  ,סחר בנשים לעיסוק בזנות היא תופעה יחסית חדשה בישראל ומורכבת מהיבטים רבים

גורמי אכיפה רבים נוגעים בהתמודדות עם התופעה . מסוגיות ויקטימולוגיות רבות פנים ויחודיות

 ,פרקליטים, עובדי משרד הפנים, סוהרים משירות בתי הסוהר, ובעיקר הכוונה לאנשי משטרה

 .ושופטים, תובעים

 בעייתיות המצב

הידע והנסיון הנדרש לטפל בבעיה אין עדיין את מלוא  לחלק מבעלי התפקידים העוסקים בתחום

תוך שילוב אפקטיבי של כל הגורמים הממשלתיים והלא ממשלתיים היכולים , בראי הקורבנּות

 .לסייע ולתרום להצלחת הטיפול בכל מקרה ומקרה

 המלצה

יש צורך בהשתלמויות יעודיות להתמודדות עם סחר בנשים לכל בעלי התפקידים במגזרים 

אנשי משטרה על מגוון : אכיפת החוק בישראל העוסקים בנושאהשונים מקרב סוכנויות 

עובדי , אנשי שירות בתי הסוהר, (חוקרים ותובעים, רכזי מודיעין, בלשים, סיירים)תפקידיהם 

 .פרקליטים ושופטים, משרד הפנים

וזאת על , מעבר להשתלמויות השונות, עבור גורמי אכיפת החוק, בנוסף מומלץ על הכשרה מיוחדת

 .הבטיח מקצועיות בכל הקשור לטיפול בתחום זהמנת ל

 כינון גוף תיאום והמשך עבודת הצוות1 7

 המצב הנוכחי

שר העבודה והרווחה , שר לביטחון פנים, בעקבות פניית היועץ המשפטי לממשלה לשר המשפטים

ל המשטרה הוקם צוות בין משרדי בראשות המשטרה ובהשתתפות נציגי משרד "ולמפכ

 .להתמודדות ומעקב עם תופעת הסחר בנשים, ומשרד העבודה והרווחה, הפניםמשרד , המשפטים

 בעייתיות המצב

הרשויות בבעיות שונות ומורכבות הדורשות תיאום בין  ותבמהלך ההתמודדות עם התופעה נתקל

לרבות שיתוף ארגונים , לעשייה וליוזמה בתחום זה אין גבול. גורמים רבים בישראל ומחוצה לה

בולט חסרונו של . התורמים תרומה של ממש בעיקר בכל הנוגע לטיפול בקורבנות לא ממשלתיים

גורם המתאם בין הגורמים הממשלתיים והגורמים הלא ממשלתיים ובין הגורמים הממשלתיים 

 .לבין עצמם
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 המלצה

יש צורך ממשי בכינון גוף תיאום אשר ישמש כצוות מעקב אחר ההתמודדות של המשרדים 

הוק בכל -ויעסוק אד; ובכלל זה יישום המלצות דוח זה ככל שתתקבלנה, ופעההרלבנטיים עם הת

 . עניין הטעון ליבון והמלצה

גוף זה יידרש לפקח על הנעשה בזירה הבין לאומית בכל הנוגע לשיתוף פעולה בין לאומי מירבי בין 

יש וכח כי שמחנו להיו. מניעה שיקום ואכיפה, המעבר והיעד בכל הנוגע להסברה, מדינות המוצא

; ל"קשרי גומלין עם מקביליהם בחו מיםמקייה, כל אחד בתחומו, משרדי ממשלה הנוגעים בדבר

יש להמשיך ולהתמיד ולפתח את האינטראקציות הללו לפסים מעשיים ואופרטיביים בכל  ולדעתנו

 .תחומי העשייה בהתמודדות עם תופעת הסחר בנשים

בינן ובין עצמן ובינן ובין , הרשויות בישראל הגוף המתאם יפעל להעמקת שיתוף הפעולה בין

ובכל הנוגע לטיפול בקורבן , ארגונים לא ממשלתיים אשר שילובם בהתמודדות עם התופעה בכלל

 .הינו נכס צאן ברזל, בפרט

 טיפול התערבותי 

 מקלט לקורבנות הסחר בנשים1 .

 המצב הנוכחי

והן מועברות  הרחקה מן הארץומוצא נגדן צו ' במכונים וכד, רוב הנשים נעצרות במקומות העסק

בתקופת שהות . שם ישנו אגף מיוחד לשוהות שלא כדין, בדרך כלל לבית הסוהר נווה תירצה

שהות הקורבנות בכלא . אך לא ניתן לו טיפול סוציאלי, הקורבן בכלא הוא מקבל טיפול רפואי

 .על תקופה של שבוע ובמקרה הרע הם עלולים להישאר שם במשך כמה חודשים יכול להשתרע

פסיקת בית המשפט בעניין זה הביאה להוצאת חוזר מטעם ראש מחלקת חקירות ותביעות במטה 

, ואשר הליכי הוצאתה מן הארץ נסתיימו, הארצי אשר קבע כי שוהה שלא כדין האמורה להעיד

מוחזקים , בעקבות זאת .ישראל-ראוי במימון משטרתבמקום  שוכןלא תוחזק במעצר אלא ת

 .ככלל קורבנות הסחר האמורים להעיד באכסניות במימון משטרת ישראל

 בעייתיות המצב

 .קיימת בעיה קשה בכל הנוגע להחזקת הנשים בכלל ובמהלך החקירה והמשפט בפרט

ובבית הסוהר צר מן הצד ההומני הצוות בדעה כי מצב דברים שקורבנות סחר משוכנים בבתי מע

הגם שבשיכונם באכסניות הם במצב טוב יותר מאשר בבתי . אינו מניח את הדעתנווה תרצה 

 .לא עומדים לרשותם שירותי סיוע הנדרשים ממצבם היחודי והמורכב, המעצר

היות ואחריות אכסון הקורבנות ניתנה ליחידות המשטרה יוצא כי החוקרים נאלצים לטפל בכל 

מציאות זו פוגעת . יינים שאינם קשורים לחקירה או להליכים הפלילייםצורכי הנשים ובענ

ובעטיה  ;שאינם זוכים לטיפול מקצועי, בפעילות היעודית של יחידות המשטרה ואף בקורבנות

בנוסף . נוצרים קשיים מעשיים ותקציביים להגן על עדות התביעה השוהות באכסניות הפתוחות
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קורבנות חושף אותם להשפעות שליליות עד כדי שלא לכך התארכות משך הזמן עד לעדות ה

 .ימסרו עדות אמת בבית המשפט

האווירה בבית הכלא ובאכסניות איננה מעודדת הגשת תלונה ולכן במקרים רבים יחידות החקירה 

 . אינן מצליחות לקבל מהקורבנות הודעות לגבי נסיבות קורבנותם

, שבהם הוקמו מקלטים לקורבנות סחר מהבדיקה ההשוואתית שערכנו אנו למדים שבמקומות

להביא לנכונות גדולה יותר , במסגרות אלה תוך מתן תמיכה נאותה" הרהור"עשויה תקופת 

אמנם מספר קורבנות שהועברו לבית הסוהר הגישו תלונות לאחר שעודדו לכך על . מצידם להעיד

יהיה להגביר בצורה  אך הצוות התרשם שניתן, ידי עובדי שירות בתי הסוהר וגורמים מתנדבים

 .משמעותית את כמות התלונות באמצעות מקלט עם שירותי תמיכה

 המלצה

. השוהות בארץ שלא כדין, קורבנות סחר בנשים, לב המלצות אלו הוא הקמת מקלט לנשים זרות

לשכנן בישראל , כפי שיפורט להלן, במקלט תשוכנה נשים שהיו קורבנות סחר והוא יאפשר

במקלט יסופקו כל צרכי הנשים וזאת בצד טיפול נפשי . עזיבתן את הארץבתנאים הולמים עד ל

 . טיפול רפואי וייצוג משפטי, ראשוני

ההמלצה להקים מקלט התגבשה על רקע תפיסה לפיה יש להתייחס לנשים בראש ובראשונה 

אלא על המדינה לשכנן , בתור שכאלה בית כלא אינו מתאים להן. כקורבנות להבדיל מעברייניות

מעבר למענה ההומניטרי סבור הצוות כי שהייה . תנאים המאפשרים טיפול ושיקום ראשוניב

על יסוד . במקלט עשויה להפחית חששות ולעודד את הנשים להתלונן ולהעיד כנגד מי שסחרו בהן

אנו בדעה כי יש באווירה תומכת כדי להכשיר הקרקע , הניסיון במדינות אחרות ובמיוחד בלגיה

 .להגשת תלונות

 מבנה המקלט ותפקידיו

לרבות הודעות מעדים , במקלט תשוכנה נשים אשר לגביהן קיימת ראשית ראיה כי סחרו בהן

במקרים קיצוניים . איתורןהעברת הנשים למקלט תבוצע בסמוך ככל שניתן ל. ומידע מודיעיני

ירותים ישוכנו העדות בדירות מסתור תוך קבלת הש, כשמדובר בעדות טעונות הגנה באופן מיוחד

בתנאים שיבטיחו את הסודיות , מהמקלט באמצעות היחידה החוקרת( 'משפטיים וכו, רפואיים)

 .רביתיהמ

ישהו נשים אשר זהותן " הפתוח"באגף ". שמור"ו" פתוח: "המקלט יחולק לשני אגפים נפרדים

. המשמורת באגף זה תהא ברמה נמוכה. אומתה והן אמורות להעיד נגד העבריינים שפשעו בהן

או נשים שאינן אמורות , ישהו נשים אשר זהותן לא אומתה, הנפרד מהראשון, "השמור"באגף 

בתקופת "וגם נשים הנמצאות ; ולמעשה הן ממתינות לסיום הליכי הוצאתן מן הארץ –להעיד 
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במקרים מיוחדים שיקבעו . המשמורת באגף זה תהא ברמה גבוהה. כפי שיורחב להלן" הרהור

 .33הה באגף השמור לבית הסוהרניתן יהיה להעביר שו

ונפלה החלטה כי , שוהה באגף השמור שאומתה זהותה. לפי העניין תועברנה נשים מאגף לאגף

ניתן יהיה להעביר לאגף השמור , לעומת זאת. תעבור לאגף הפתוח, משפט-היא תזומן להעיד בבית

 .שוהה באגף הפתוח אשר הפרה באופן חמור את התנאים שהוטלו עליה

. מן הארץ רחקנהישהו באגף הפתוח עד לתום מתן עדותן ורק אז הן תו, האמורות להעידנשים 

, לצורך הרהור כשבועיים לתקופה של ,באגף השמור, נשים אשר אינן אמורות להעיד ישהו במקלט

עם ". תקופת הרהור: "תקופה זו מכונה בשם. ולצורך טיפול ושיקום ראשוני, אם ברצונן להעיד

והן אינן חפצות , ו הליכי ההוצאה מן הארץ של נשים אשר אינן אמורות להעידאם נסתיימ, זאת

 .הן תוצאנה מן הארץ גם לפני סיום משך תקופת ההרהור, לשהות במקלט לתקופת ההרהור

תקופת תינתן להנהלת המקלט הסמכות להאריך את , במקרים מיוחדים ומסיבות הומניטריות

 .ובאישור מינהל האוכלוסין, לפי העניין, והפרקליטותבכפוף להתייעצות עם המשטרה , ההרהור

 תקבלבנוסף . רפואית ומשפטית, סוציאלית, נפשיתבמהלך שהות הנשים במקלט תינתן להן עזרה 

ייעשה . שבועיים לצורך רכישת מוצרים בסיסיים לשימושה האישי" דמי כיס"כל שוהה במקלט 

לפי נסיבות , סעד משפטי מתאים םד לרשותמאמץ לעודד קורבנות להעיד נגד העבריינים ולהעמי

 .בהליך אזרחי םלתבוע את מעסיק, למשל, םאם ברצונ: כגון, המקרה

  ה ופריסהתפוס

: מקומות 011 -ל 11בין בתפוסה של  ,ה המקלטמצאנו לנכון להמליץ כי על פי המצב היום יהי

ת בנווה תרצה המלצה זו מבוססת על מספר העצורו .חלקם באגף השמור וחלקם באגף הפתוח

 -חלקן אינן קורבנות סחר בנשים  -עצירות שוהות שלא כדין  41 -העומד בממוצע יומי של כ

רצוי להקים יותר  .עדות 11 -כ, ומספר העדות השוהות בו בעת באכסניות במימון המשטרה

הדבר יהיה לנוחיות יחידות . ממקלט אחד כאשר בסך הכל התפוסה בכולם תיהיה כאמור

פשר גם ניוד של שוהות בין המקומות השונים במקרים של חשש לבטחונן או הפרות החקירה ויא

 .משמעת

 כפיפות ואחריות להפעלת המקלט

 :בצוות קיימות שתי עמדות בדבר המסגרת בה יפעל המקלט

גורסת כי המקלט צריך לפעול , שמוביליה הם חברי הצוות ממשרד העבודה והרווחה, עמדה אחת

לכל משרד יהיו תחומי . שרד העבודה והרווחה והמשרד לבטחון הפניםבאחריות משותפת של מ

, טיפול ותמיכה, למשרד העבודה והרווחה תהא אחריות כוללת לרווחת הנשים. אחריות משלו

למשרד לביטחון פנים תהא . העשרה והתייחסות לבעיות השונות הנוגעות לקורבנות הנשים

הגנה ושמירה על הנשים וליווין  , המקוםאחריות כוללת לכל הנושאים הקשורים לאבטחת 

 .וכן בקביעה ושמירה על נוהלי הביטחון של המקום; ב"בבתי המשפט וכיו, לעדויות במשטרה

                                                 

 .קיום קשר יזום עם גורמים פליליים למטרות פסולות וכיוצא באלו, כגון הפרה קיצונית של נהלי השהייה במקום33
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שתנהל את המקום עבור , ידי עמותה ציבורית-הנוקטים בעמדה זו ממליצים כי המקלט יתופעל על

לעמותה , כמו כן. מוכותכמקובל בארץ ובעולם לגבי תפעול מקלטים לנשים , שני המשרדים

 .בנוסף לכספי הממסד, ציבורית האפשרות לגייס כספים עבור המקלט

גורסת כי על , שמוביליה הם חברי הצוות מהמשטרה ומהמשרד לביטחון הפנים, עמדה שניה

לרבות , כאשר השמירה והאבטחה, המקלט לפעול במסגרת משרד העבודה והרווחה ומטעמו

 –היינו , 34יהיו באחריות שתיקבע במסגרת המשרד לביטחון הפנים, ב"ליווים לבתי המשפט וכיו

מצדדי גישה זו סבורים שמטעמי יעילות ומנהל תקין גורם . משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר

מצדדי גישה זו . יהיה בעל אורינטציה טיפולית, אחד צריך להיות אחראי למקלט וראוי שגורם זה

כן . כמתקן כליאה אף הואשעלול להיתפס , ם במתקן אחראינם מסכימים להחליף את כלא הנשי

ידי -על ,שיש בו כאמור היבטים של משמורת, סבורים חלק מבעלי עמדה זו כי הפעלת המקלט

 .35עמותה ציבורית היא בעייתית

מן הראוי . הצוות ממליץ על חקיקה שתקיים את המקלט ותסדיר את הפעלתו והפיקוח עליו

בנוסף יש . רפואי ומשפטי, סוציאלי, זכויות הנשים לקבל סיוע פסיכולוגישחקיקה זו תעגן גם את 

הסדרת הפעלת המקלט בחקיקה . 36צורך לעגן בחקיקה את המקלט כמקום משמורת לנשים

ותכלול כנורמה מחייבת הענקת זכויות סוציאליות כגון ביטוח , תדגיש את הצורך בתקציב ייעודי

אין להתעלם מהעובדה כי חקיקה מעין זו תתרום למעמד  .רפואי וסיוע משפטי כפי שתואר לעיל

 .של מדינת ישראל בכל הנוגע למאבקה בסחר בנשים

 לייעוץ ועזרה טלפונית" קו חם"הקמת 1 2

 המצב הנוכחי

ונהנות ממידה כזו או אחרת של חופש , המועסקות בבתי בושת, קורבנות סחר בנשים, נשים רבות

בדרך כלל מדובר בנשים הנמצאות . בכל הנוגע למצבן תנועה עשויות למצוא עצמן מתלבטות

ללא כל קשר לתמיכה רגשית או ממסדית ומקורות מהימנים שיוכלו לייעץ להן , הרחק מביתן

 .ולסייע להן להיחלץ ממצוקתן

                                                 

34
רבתי בחוק הכניסה ' א 03כהגדרתו בסעיף " מקום משמורת מיוחד"ניתן לבחון את הכפפת המקלט למסגרת  

 .לרבות לעניין סידורי השמירה והאבטחה, לישראל
35

ל משרד המשפטים המליץ בפני ועדת "לעניין הכפיפות והאחריות להפעלת המקלט יצויין כי הצוות בראשות מנכ  
חריות הכוללת לניהול המקלט על משרד כי יש להטיל את הא, השרים לקידום מעמד האישה בחברה הישראלית

קביעת נוהלי , לרבות הסדרי אבטחה, העבודה והרווחה תוך הטלת ארגון האבטחה על המשרד לבטחון פנים
משרד העבודה והרווחה . שמירה על הנשים ואבטחתן וליוויין למקומות הרלבנטיים לניהול המשפט, אבטחה

וכי הוא מוכן לסייע בהיבטים , ת האחריות הכוללת להפעלת המקלטהסתייג מהמלצה זו וגרס כי אין להטיל עליו א
 .כפי שיידרש, סוציאליים והומאניטריים

ל משרד המשפטים לעניין הקמת מקלט "אנו מפנים להמלצות הצוות בראשות מנכ, לעניין הסדרת המשמורת 36
בשלב הוצאת צו . ודתנושכאמור התבססו על עב, 01.7.1111לנפגעות סחר בבני אדם לעיסוק בזנות מתאריך 

תינתן לנפגעות הסחר ברירה בין העברה למקלט לבין העברה לבית , ידי הממונה על ביקורת הגבולות-משמורת על
ידי -מי שתבחר להיות מועברת למקלט תצטרך להתחייב לשתף פעולה לעניין הבהרת זהותה ותשוחרר על. הסוהר

מי שתפר את תנאי . ויציאה מן הארץ בסמוך לאחר תום העדותקצין ביקורת הגבולות בתנאים שיבטיחו אי בריחה 
ב לחוק הכניסה לישראל כדי להעניק 03הסדר זה מחייב תיקון חקיקה של סעיף . הערובה תועבר לבית הסוהר

לשוטר או לפקח סמכות לבקש משוהה שלא כדין שמתעורר לגביו חשד שהוא הפר או עומד להפר את תנאי השחרור 
ידי הממונה על ביקורת הגבולות לפי -מקום משמורת עוד לפני הוצאת צו החזרה למשמורת עלבערובה להלוות ל

 .ז לאותו חוק03סעיף 
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 בעייתיות המצב

חברים ומכרים , מכיוון שמדובר בקורבנות המוצאים את עצמם במקום זר להם הרחק ממשפחה

חוששים קורבנות הסחר לפנות , בשל היותם שוהים שלא כדין. למי לפנות לעזרה אין לקורבן

 .במלכוד, אוביקטיבית וסוביקטיבית, לרשויות ולמעשה הם נמצאים

 המלצה

יסייע לקורבנות " קו החם"ה. ולו חלקי למצוקה זו, כמענה" קו חם"אנו ממליצים על הפעלת 

הפניה למקורות עזרה משפטית וקשר עם , םלרבות בנושאים רפואיי, בבעיות המיוחדות להם

מובן כי מפעילי הקו החם יצטרכו להיות . יכול לפעול במסגרת המקלט" הקו החם. "הרשויות

להפעלת המוקד  .ויעברו הכשרה מתאימה, בעיקר רוסית, בעלי רקע מתאים וידיעת שפות זרות

רשויות המאפיינת את דווקא על ידי גורמים לא ממשלתיים יתרון בהתחשב בחשדנות כלפי ה

 .האוכלוסיה הפוטנציאלית

 זירוז גביה מוקדמת של עדות1 3

 המצב הנוכחי

של קורבנות סחר בנשים לאחר זמן רב מיום הגשת מוקדמות ישנם מקרים בהם נגבות עדויות 

העיכובים הרבים בגביית העדויות המוקדמות נובעים כתוצאה . לעתים מספר חודשים, הבקשה

 .אביב-כפי שהדבר בא לידי ביטוי בעיקר בבית המשפט המחוזי בתל, שפטמעומסים בבתי המ

 בעייתיות המצב

היא , מצד אחד. למדינה יש אינטרסים סותרים במה שקשור בטיפול בנשים קורבנות הסחר

אם מדובר , מצד שני. שכן מדובר בשוהות שלא כדין, מעונינת להוציאן כמה שיותר מהר מן הארץ

למדינה יש אינטרס לאפשר להן להישאר בארץ עד , נגד הסוחרים בהן בנשים המוכנות להעיד

 . לתום עדותן

, זאת ועוד. מנת שיוכלו להעיד-על כן קיים אינטרס מנוגד והוא להשאיר את הנשים בישראל על

אינטרס . קיים גם אינטרס ציבורי למתן סיוע ותמיכה הומניים, בהיותן של הנשים קורבנות עבירה

 .מישראל הרחקה מיידיתקנה אחד עם זה אינו עולה ב

התארכות משך הזמן עד לגביית עדות קורבנות הסחר חושף את הנשים להשפעות שליליות אשר 

 .'לגרום למצב בו הקורבן יחזור בו מההחלטה להעיד וכד, בין היתר לגרום למתן עדות שקר ותיכול

 המלצה

שים מישראל ובין הצורך בהעדתן פתרון חלקי של הסתירה שבין הצורך בהוצאתן המהירה של הנ

 .לחוק סדר הדין הפלילי 007פי סעיף -על, ידי גביית עדותן בהליך של עדות מוקדמת-הינו על
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 11.0.111137ניצב יוסי סדבון פנה עוד בתאריך , ראש אגף החקירות הקודם במשטרת ישראל

שפט המחוזי ומנהל נשיא בית המ, השופט דן ארבל' כב. למנהל בתי המשפט ליתן הדעת לבעיה זו

ק הועבר לנשיאי בתי המשפט תוך "כי מכתבו של ראש אח 10.1.1111בתי המשפט השיבו בתאריך 

כמו כן הציע מר דן ארבל כי כל מפקד מחוז יבוא בדברים עם נשיא בית . המלצה להיענות לבקשה

עדנה ארבל  'הגב, בנוסף ראינו כי פרקליטת המדינה. המשפט במחוזו ליישום נוהלי גביית העדות

פנתה לנשיא בית המשפט העליון ולמנהל בתי המשפט לסייע בקביעת מועדים דחופים לשמיעת 

 .38עדות מוקדמת בתיקים אלו

אנו ממליצים כי בתי המשפט יגבו את העדות המוקדמת מוקדם ככל הניתן בכך יושגו שתי 

הומניטריים וכן  משיקולים ימתן אפשרות לנשים לחזור לארצות מוצאן בהקדם האפשר: מטרות

יש לשקול תיקון בחוק . צמצום ההשפעות השליליות של משך תקופת גביית העדות על הקורבנות

ם מצא בית המשפט טעם אאלא , לפיו עדות מוקדמת תיגבה בתוך חודש מיום הגשת הבקשה

 .מיוחד לחרוג מתקופה זו

קריאה  ברהההצעה ע .זההצעת תיקון בעניין  וועדת החקירה הפרלמנטרית יזמהנוכחנו לראות ש

להצבעה נוקב בתקופה של חודשיים  דאלא שהנוסח העומ, הממשלה תמכה בתיקון זה, ראשונה

 .בשעה שלדעתנו יש לקצר תקופה זו באופן משמעותי, כתקופה לגביית עדות

 הגבלת חופש התנועה של קורבנות הסחר בנשים1 4

 המצב הנוכחי

המציאות . ת הסחר האמורים להעיד באכסניותהפסיקה מחייבת להחזיק את קורבנו, כאמור

של אלה שעברו בהן עבירות  םאותן לשיניה חושף, לימדה כי שחרורן של הנשים האמורות להעיד

 .ולעיתים מביא לחזרתן לחיי זנות; בעבר

 בעייתיות המצב

 קיים חשש מוגבר כי תהיינה, שכבר חוו בעבר חוויה קורבנית קשה, לאור מעמדן הפגיע של הנשים

מספר . מנת לגרום להן לא להעיד במשפט-מעשי סחיטה והשפעה בלתי הוגנת על, מטרה לאיומים

פעמים נשים לא הגיעו להעיד לאחר שחרורן או שהגיעו להעיד אך התכחשו בעדות בבית המשפט 

 .לדברים שמסרו במשטרה

מן והן לכך שלא קיים חשש מיוחד הן לפגיעה בשלו, על פני הדברים נראה כי לגבי האוכלוסייה דנן

לנשים אלה אין כל , בניגוד לעדים שהם תושבי המדינה או אזרחיה. תמסורנה עדות אמת במשפט

פעמים רבות . משפחתית או רגשית כדי לעמוד בהליכי העדות הקשים ממילא, תמיכה כלכלית

קשר עם מעסיקיהן בהיותם הכתובת היחידה המוכרת להן , מייד עם שחרורן, יוצרות הנשים

המשיכו חלק מהנשים , התברר כי במהלך התקופה שעד למסירת העדויות בבתי המשפט. ראלביש

במספר מקרים . ולקבל לקוחות באותם חדרים אותם מממנת משטרת ישראל עבורן, לעסוק בזנות

 .נתגלה שם שימוש בסמים וצריכה של משקאות משכרים
                                                 

37
 .11.0.11מיום  11041 – 131011147ראה מכתב  

38
משנה ליועץ , יהודית קרפ' לגב, 416בתיק  1111-1147-07401' מס, 11.00.11מכתב פרקליטת המדינה מיום  

 (.ידים מיוחדיםתפק)המשפטי לממשלה 
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 המלצה

 .את חופש תנועתם של הקורבנות במקרים המתאימים אין מנוס מלנקוט בהליכים המגבילים

, פתרון אחד .צורך זה נובע משיקולים המונחים בהגנתם וביצירת תשתית לאפשר הבאתם לעדות

פי סעיף -אך הכרח המציאות הוא בקשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ על, פרדוכסלי לא במעט

הרחקתם שה למנוע לעכב יציאתן מהארץ של הקורבנות ובכך למע 39לחוק בתי המשפט( 1( )ד)73

 .מן הארץ

לחוק ( 0()ד)73פי סעיף -הוא בקשה להוצאת צו מעצר על, 40שנפסל על ידי השופט לוי, פתרון שני

 ,סעיף זה קובע כי היה לבית המשפט יסוד להניח כי מי שהוזמן להעיד לא יתייצב. בתי המשפט

יחד עם זאת נראה . צרולצוות על מע –רשאי בית המשפט לחייבו במתן ערובה ואם לא נתן ערובה 

לנכון לבחון את האפשרות כי הגבלת התנאים תיעשה בהסכמת הקורבן ורק במקרים מתאימים 

כפי שנאמר בהמלצות הצוות  .יעשה שימוש בסמכויות ככל שתוענקנה לרשויות הרלוונטיות

ידי צוים מטעם הממונה -ניתן להסדיר את הגבלת התנועה על, ל משרד המשפטים"בראשות מנכ

 .ל ביקורת הגבולותע

ישומן של סמכויות כאלו ואחרות על , אין לנו ספק כי כאשר יופעל המקלט במתווה שתואר קודם

תהיינה לא רק בחזקת הרע במיעוטו אלא אפילו , לפי העניין והשכל הישר, נשים שתועברנה אליו

תנאים מכל מקום הדרכים להגבלת חופש התנועה של קורבנות הסחר וה. פתרון הולם וראוי

ונכון לראות בדברים אלו יותר הצגת אלטרנטיבות מאשר  ,להפעלת סמכות זו טעונים עיון נוסף

 .  משנה סדורה של המלצות מוגמרות

 משפטייםייצוגן של קורבנות הסחר בנשים בהליכים 1 5

 המצב הנוכחי

העבריינים  ידי-על נומואשר מעל ידי עורכי דין קורבנות הסחר בבתי המשפט יוצגו במספר מקרים 

וזאת משום שאין בידיהם את הסכומים הדרושים לייצוג נאות מאת עורכי דין , שפשעו בהם

 .מטעמם

 בעייתיות המצב

פנים , למרבה הצער, נתגלו, ככל שהלכה והעמיקה האכיפה נגד הסוחרים בבני אדם לעיסוק בזנות

או אף , בקשים לייצגבדמותם של עורכי דין המ, מכוערות נוספות אשר חברו לאותם עבריינים

מנת שישרתו את -ידי סוחריהם ולאו דווקא על-אשר מונו להם על, קורבנות סחר בנשים, מייצגים

 .האינטרס שלהם

. עלה העניין ביוזמת המוקד לסיוע לעובדים זרים, משרד הפנים' אולנה זריצקייה נ 0001010ץ "בבג

ייצוג משפטי הולם לנשים דוגמת  נשיא בית המשפט העליון יצא בקריאה ברורה כי יש להבטיח

                                                 

לרבות , סעיף זה מסמיך את בית המשפט לתת כל צו שיראה לנכון לשם הבטחת התייצבות או המצאת מסמך 39
 .הפקדת דרכון ואיסור יציאה מן הארץ

40
 .וריובקין ואחרים. מדינת ישראל נ 110141011ש "ראה פסק דין ב 
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לפיו לעתים קרובות הסוחרים בנשים  -עליו הלין המוקד  -וקבע כי יש למנוע מצב ; העותרת

 .קובעים מי ייצג אותן בבתי המשפט

 המלצה

הצוות בחן לעומק סוגיא מורכבת זו ובסופו של דבר הוחלט להמליץ כי המדינה תממן סיוע וייצוג 

כי , יוסבר במהלך המובנה של קליטתה, לכל אישה שתגיע למקלט. נשיםמשפטי לכל קורבן סחר ב

שישרת אך ורק את , ידי עורך דין בלתי תלוי-על, זכאית היא לייעוץ וייצוג משפטי מכל סוג שהוא

 .על חשבון המדינה, האינטרסים שלה

; רבנותנדרש להבהיר כי אין בכוונתנו להמליץ שלא לאפשר לעורכי דין עצמאיים לייצג את הקו

אולם אנו בדעה כי יש . המלצה כזו עשויה לפגוע בחופש העיסוק של עורכי הדין שלא לצורך

 .ידי המדינה לבין ייצוג אחר-לאפשר לנשים חופש בחירה אמיתי להחליט בין ייצוג הממומן על

הסניגוריה הציבורית או הסיוע : הצוות התלבט לגבי מיהו הגורם המתאים לייצג את קורבנות

הרי לא לסניגורים הם זקוקים אלא , בהנחה כי הקורבנות אינם חשודים או נאשמים .יהמשפט

הליכי ההרחקה מן הארץ )בעיקר מנהליים , לשירות מקצועי של עורך דין במגוון של נושאים

בתחומים אלו לאגף לסיוע משפטי יש (. כגון תביעות לבית דין לעבודה)או אזרחיים ( למשל

ייצוג באמצעות הסנגוריה , מאחר שמדובר בקורבנות ולא בעבריינים, ו כןכמ. מיומנויות מתאימות

המלצת הצוות היא כי יוטל על האגף לסיוע משפטי , לפיכך. הציבורית עלול להעביר מסר מוטעה

מיד בסמוך , לרבות מתן יעוץ שכזה במקלט, לקבל על עצמו את מתן הסיוע המשפטי לקורבנות

, הממונה על האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, וכוביצקימר אלחנן ז. להגעת הקורבן לשם

מסר לנו כי עקרונית האגף מוכן ונכון לקחת על עצמו את המשימה החשובה הזו בצד שינויי 

 .ובהגדלת תקציב המתחייבת מכך 41בתקנות –חקיקה 

קריאה  ברהההצעה ע .הצעת תיקון בעניין זה וועדת החקירה הפרלמנטרית יזמהנוכחנו לראות ש

 .הממשלה תמכה במתן סיוע על ידי הסיוע המשפטי להבדיל מהסנגוריה הציבורית, ראשונה

 שיקום וביטחון לאחר הרחקה מן הארץ 1 6

 המצב הנוכחי

מתפקידה של המשטרה לאכוף את החוק על דרך של הליך מנהלי להרחקה מן הארץ במקרים 

ישראל למדינות המוצא בכל הקשור ברם אין נוהל מסודר לגבי תאום בין מדינת . הראויים

 .עם חזרתן לארצותיהן, קורבנות הסחר, לשיקומן ובטחונן של הנשים

 בעייתיות המצב

זוכים לטיפול שיקומי מספיק אם מחוסר  םאינ, בתקופת שהותם בידי הרשויות, קורבנות הסחר

חסות הרחקתם של הקורבנות ללא התיי. משאבים ואם מחוסר פרק זמן מתאים לטיפול שכזה

ובמיוחד במקרים בהם ידוע כי הקורבן נמצא במצב , למצב דברים זה אינו מניח את הדעת

 .פסיכולוגי קשה

                                                 

41
 .לתקנות הסיוע המשפטי 1ראה סעיף  
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בנוסף קורבנות סחר רבים חוששים באופן ממשי מאיומים מצד הסרסורים על נקמה לכשיחזרו 

 שהרי הרחקת, במקרים שידוע על סכנה מסוג זה יש לתת את הדעת לפתרון מתאים. לארץ מוצאם

 .הקורבן ללא התייחסות לביטחונו האישי הוא מעין הפקרת חיי אדם

 המלצה

וכן יש להודיעה למדינה הקולטת על בואה , ובהסכמת המורחקת, בכל מקרה של הרחקה מן הארץ

. וזאת על מנת שיערכו לקלוט את הקורבן לצורכי שיקום וביטחון, בדבר פרטים רלבנטיים לגביה

אשר מסייעים לקורבנות הסחר ( .I.O.Mכדוגמת )שלתיים השונים גורמים הלא ממב ניתן להעזר

 .בתהליך קליטתם בארץ מוצאם
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 ועל כל אלו באנו על החתום

 

 

 
 

 ראש מדור חקירות במחלקת חקירות ותביעות, דוידוביץ אביניצב -סגן
 ראש הצוות

 
 
 

 אלישר איילת ד"עו, פקד-רב
 ת ישראלעוזרת ליועצת המשפטית למשטר

 
 
 

 אבירם פיניפקד -רב
 אביב-ר תל"מפלג תשאול ימ', ראש מחלק א

 
 
 
 

 גרשוני רחלד "עו
 ממונה על חקיקה פלילית במשרד המשפטים

 
 
 
 

, עוזר בכיר ליועצת המשפטית, ברוק עודדד "עו
 המשרד לבטחון הפנים

 
 
 
 

 ,ממונה אשרות וזרים, כרמון בתיה
 משרד הפנים, מנהל האוכלוסין

 
 
 
 

 הטב מיכל-כהןד "עו
  ,הלשכה המשפטית

 משרד העבודה והרווחה
 
 
 
 

, ממונה על טיפול בנשים, טרוסמן עדה –פליאל 
 משרד העבודה והרווחה  ,שירות לנשים ונערות

 
 
 
 

ראש חוליית פשיעה , מועלם רוניתפקד רב 
 מדור מחקר אגף המודיעין, מאורגנת

 
 
 
 

 לוריא זאב
, ל וזכויות אדם"סגן מנהל מחלקת ארגונים בינ
 משרד החוץ

 
 
 
 

 פרוסט איתיד "עו
 (פלילי)א "סגן לפרקליט מחוז ת

 
 
 
 
 
 פרץ דוידרב פקד 

 רכז הצוות, קצין חקירות מנהלת הגירה

 



 משרדי להתמודדות ומעקב עם תופעת הסחר בנשים לעיסוק בזנות-ביןהצוות ה דוח

 35 

 61.12002.של פרקליטת המדינה שהופצה בתאריך  212הנחייה : נספח

 1.0.0114הנחיה זו מחליפה את הנחיית פרקליטת המדינה מיום 

המהווים למעשה מסווה לעיסוק , עיסוי ומשרדים למתן שירות ליוויהתופעה של ניהול מכוני  .0

, במסגרת של הפעלת מכוני עיסוי למיניהם, לעתים קרובות. הנה תופעה נפוצה ביותר, בזנות

הלבנת כספים , סחיטה ,סחר בסמים, כגון סחר בבני אדם, נעברות עבירות מין החמורות ביותר

על בסיס ההכרה בכבוד , ת הללו שהעיסוק בזנות מצמיחעלינו לשאוף למגר את התופעו. ב"וכיו

אין באמור בהנחיה זו בכדי למעט . ובעקרונות היסוד של שיטת המשפט הישראלית, אדם

תופעה המהווה בעצמה פגיעה בכבוד האדם של  -משאיפה ומגמה למגר את תופעת הזנות בכלל

 .וגם אם משימה זו תארך יש לפעול להשגתה -האישה

, שיעה בתחום הסחר בנשים והפיכתה של ישראל למדינת יעד לסחר בנשיםהתגברות הפ .1

( א)113לשם כך הוסיף המחוקק את סעיף . מחייבת תשומת לב מיוחדת לאכיפה בתחום זה

 .האוסר באופן ספציפי על סחר בבני אדם לשם עיסוק בזנות, 0177 - ז"התשל, לחוק העונשין

ום זה יש לתת את הדעת למקרים בהם מתקיים בהחלטה על חקירה והעמדה לדין בתח, לפיכך .3

 .בנוסף לעבירות שקשורות בזנות, חשד לעבירה של סחר בבני אדם

 :תיפתח תוך שימת לב לנקודות הבאות" סחר בבני אדם לעיסוק בזנות"חקירה בעבירה של  .4

יש למצות את בירור פשר  -כאשר במקום העיסוק מצויות נשים שאינן תושבות המדינה .א

כשרותם אופן , בישראל תוך בדיקה קפדנית של המצאות דרכוניהן ברשותןהימצאותן 

 .כניסתן לארץ

נוכח הרציונל העומד , אין לייחס לכך משמעות, גם אם הביעו הנשים רצון לעסוק בזנות .ב

-תק, טרם פורסם, י1מ' רבינאי נ 110010פ "ראה בש)מאחורי האיסור על סחר בבני אדם 

 (.001' עמ, (0) 1110על 

יש לחקור , בו קיים חשד כי מדובר בנשים שהגיעו למדינה במסגרת הסחר מקום .ג

וכן כל מי מעובדי המקום שמעורב בעבירה או יכול , כחשודים את מחזיקי המקום

 .בנוסף לעבירת ניהול ואחזקה, לתרום לחקירתה

עבירת הסחר אינה מייתרת התייחסות לכל עבירת אלימות או עבירה אחרת הנלווית  .ד

ובמידת הצורך יש , (ב"הלבנות הון וכיו, החזקת דרכון, כליאת שווא, מת אונסדוג)לסחר 

 .לחקור בהתאם

יש לדאוג באופן מיידי להוצאת הנשים ממקום , מקום שמדובר בשוהות בלתי חוקיות .ה

. לארץ המוצא החזקתן על ידי העבריינים ולוודא זהותן וארץ מוצאן על מנת להחזירן 

לארץ המוצא יוחזקו הנשים בהתאם לנהליי המשטרה במהלך הליך הזיהוי והחזרה 

 .תוך איסור יצירת קשר עם אלו שביצעו בהן את העבירות הנחשדות, ומשרד הפנים

  תפעל הפרקליטות למעצרם של חשודים עד לתום ההליכים , בשים לב לחומרת העבירה .ו

 (.0131' עמ, (0) 1110על -תק, טרם פורסם, אקרמן' נ1 י1מ, 0114010פ "ראה בש)
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על מנת לאפשר את גירושן , תפעל הפרקליטות להעדתן המוקדמת של הנשים, במקביל .ז

 .לאחר מתן עדותן, של השוהות הבלתי חוקיות מהארץ

יש לתת את הדעת לכך שלעתים קרובות ממומן ייצוג הנשים על ידי החשודים בעבירת  .ח

יש להפנות , ובהנחייתו לאחר התייעצות עם פרקליטת המחוז, במקרים הראויים. הסחר

 .את תשומת לב בית המשפט לכך

יש לבקש מבית , בתיקים המתנהלים בגין סחר בנשים, בשים לב לנסיבות המקרה .ט

כי כאשר מורשע הנאשם יורה , 0177 - ז"לחוק העונשים תשל 77המשפט בהתאם לסעיף 

יחד . בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע העבירה פיצויים בגין הנזק או הסבל שנגרם לה

לחוק העונשין קובע כי חיוב בפיצוי דינו כפסק דין ובערעור על פסק  71סעיף , ם זאתע

והעובדה בי , נוכח מורכבות תיקי הסחר, לפיכך. הדין ניתן לכלול גם ערעור על החיוב

לרוב מדובר במתלוננות אשר שוהות באופן בלתי חוקי בארץ ואשר יוחזרו לארץ מוצאן 

כי קיימת אפשרות שיוגש ערעור על , פני המתלוננותחשוב להקפיד להדגיש ב, בהקדם

ולכן זכאותן לפיצוי איננה מוחלטת עד אשר הופך פסק הדין לחלוט ועליהן , פסק הדין

להביא בחשבון אפשרות כי יידרשו להשיב את כספי הפיצו אם הערעור על פסק הדין 

 .17.6.10ום לעניין זה ראו מכתבה של פרקליטת המדינה לפרקליטי המחוז מי. יתקבל

משנה ליועץ המשפטי , יהודית קרפ' פנתה פרקליטת המדינה גם לגב 17.6.10ביום  .י

בבקשה כי תיבחן אפשרות לתיקון חקיקה שיאפשר קיום ( תפקידים מיוחדים)לממשלה 

במסגרתו יופקדו הכספים לטובת המתלוננים עד לשלב הפיכת פסק הדין לחלוט , מנגנון

 .לאחר שהחלטת הפיצו הופכת חלוטה, תלונןותובטח קבלת הכסף על ידי המ

, לפיכך. התמודדות עם תופעת הסחר בנשים במישור הפלילי הנה ענישתית והרתעתית .יא

ובחיפוש במקום  כאשר קיים יסוד סביר להניח כי התקיימה עבירה של סחר בבני אדם

ראוי , ביצוע העבירה מתגלים חפצים או כספים הקשורים בעבירה או נובעים ממנה

חון בהתאם לנסיבות התיק את האפשרות להפעיל סמכות המשטרה פיסה על פי לב

 0161 -ט "תשכ[ נוסח חדש( ]מעצר וחיפוש)לפקודת סדר הדין הפלילי  31' הקבוע בס

ככל . לפקודה 31ולבקש מבית המשפט הוצאת צו לחלוט הרכוש בהתאם לסעיף 

הם מעלים אף חשד לביצוע נוכח העובדה כי ייתכן ו, שנתפסים כספים הקשורים לעבירה

 .יש להודיע על תפיסתם למס הכנסה, עבירות מס

יש מקום לפתיחה בחקירה , כאשר המידע שבידי המשטרה אינו מצביע על חשד לסחר בנשים .1

 :ובייחוד כאשר קיים חשד לקיום אחד מאלו, בהתאם לנסיבות וחומרת העניין

 .אחרתהן כעובדים והן בדרך , מעורבות קטינים בעסקי הזנות .א

 .הדחת קטינים לעיסוק בזנות .ב

, ובמיוחד המעסיקים באמצעי כפיה, ניצול חמור של העוסקים בזנות על ידי המעסיקים .ג

בנוסף על  כל אימת שמתברר כי, כלומר. סחיטה ואלימות כלפי המועסקים על ידם בזנות

מתבצעות כלפי המועסקים עבירות נוספות שתכליתן כפיית המשך , עצם העסקה בזנות

 .עיסוק בזנות תוך ניצול המועסקה
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 .כגון סחר בסמים במקום המשמש לזנות, ניהול פעילות פלילית נוספת .ד

 .מקום העיסוק בזנות מהווה מטרד לדיירים שכנים .ה

( י) 4גם במקרים האמורים יש לפעול לחלוט רכוש הקשור לביצוע העבירה כאמור בסעיף  .ו

 .הכנסהולהודיע על כך לרשויות מס 


