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תכבדים מ)כב' השופטת י' וילנר(,  26.1.2020ת המשפט הנכבד מיום ביבהתאם להחלטת 

 מטעמם, כדלקמן:  מקדמית תגובה ( להגישהמשיבים –) להלן  3-1המשיבים 

 
 פתח דבר

 
( כקורבן החזקה העותר –)להלן  1עניינה של העתירה בבקשת העותרים להכרה בעותר  .1

  .ן סחר בבני אדםורבאו כק בתנאי עבדות

  
 שני סעדים כלליים:כי בית המשפט הנכבד יורה על מתן  יםהעותר מבקשיםלצד זאת,  

כי יפורסם נוהל המפרט קריטריונים ראייתיים ומהותיים לעניין הכרה בקורבנות ראשית, 

כי ייקבע גורם מנהלי שאליו ניתן יהיה לערור על שנית,  סחר והחזקה בתנאי עבדות;

חוליית )להלן:  לחקירות ולמודיעין במשטרת ישראלהחלטות חוליית הסחר באגף 

 .(הסחר

 
ניתנה החלטה חדשה על ידי ר' חוליית הסחר  9.3.20בפתח הדברים נעדכן, כי ביום  .2

בהינתן האמור, הסעד הפרטני בעניינו של העותר  .המכירה בעותר כקורבן סחר בבני אדם

  התייתר ודינו להימחק.

 
 ם המבוקשים בעתירה סבורים המשיבים כי דינם להימחקידים הכלליאף ביחס לשני הסע

 , וכפועל יוצא דין העתירה להימחק כולה. דומםלנוכח כוונת המשיבים לפעול לקיבעת הזו 

 
צפויים לקדם המשיבים שיפורט להלן, כפי  –אשר לסעד השלישי של הקמת מנגנון ערר 

הערכת ל ראש חוליית הסחר. ש על החלטתההגשת ערר אפשרות ל נוהל אשר יסדיר

הגורמים הרלוונטים היא, כי בשים לב למורכבות הכרוכה בדבר ולעבודה הבין משרדית 

  הנוהל יגובש בתוך פרק זמן של כחצי שנה. ,הנדרשת
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מיום  4463מס'  פי שיפורט להלן, בהתאם להחלטת הממשלהכ - אשר לסעד השני 

והורתה  ומית למאבק בסחר בבני אדם, אשר אישרה את תכנית החומש הלא13.1.2019

התכנית  , משרדי הממשלה השונים החלו בקידום יישוםעל הגשת תכנית ליישומה

במספר הלאומית הרב שנתית למאבק בתופעת הסחר בבני אדם והעבדות המודרנית 

גיבוש תכנית (. במסגרת עבודת המטה להתכנית הלאומית הרב שנתית –)להלן  אופנים

 זיהויהליך השאלת  תיכלל אף בחינה של לאומית הרב השנתית,תכנית הליישום ה

 אדם כקורבן סחר.  וההכרה של

 
על המדוכה  החלו לאחרונה לשבת םהרלוונטייהגורמים כי מקום בו  ,המשיבים יטענו .3

ויישומה של  ,םהרלוונטיי, תוך בחינת מכלול השיקולים ולבחון את הסוגיה בכללותה

של שאלת  עדכנית ובכלל זה בחינה; בפרט ת למאבק בסחר בבני אדםהתכנית הלאומי

אין מקום להתערבות  ,נטען בעתירהבבקשות מן הסוג הוגדריה  "ראשית הראיה"

המקצועי  משרדי-הבין שיפוטית בעת הזו, ותחת זאת יש לאפשר את המשך ההליך

 . והשלמתו

 
גיבושו של תוך חצי שנה  ן שיש כוונה לקדםבהינתו; ניתן הסעד הפרטני בעתירהמשכך,  .4

ובהינתן שאף  ;רנוהל אשר יסדיר אפשרות להגשת ערר על החלטתה של ראש חוליית הסח

 יקודם, תוך עבודת מטה נרחבת, סבורים המשיבים כי דין העתירה להימחק.  השניהסעד 

 
 עמדת המשיבים תפורט להלן. 

 
 עיקרי העובדות הצריכות לעניין

 
 ר כקורבן סחרהכרה בעות

 
להכרה  בקשה 2הגיש העותר באמצעות העותרת  2019בחודש פברואר כעולה מן העתירה,  .5

 ,ניתנה החלטת רפ"ק עו"ד ורד ליכטר 18.6.19בעותר כקורבן החזקה בתנאי עבדות. ביום 

 12ע/לדחות את הבקשה )נספח , במשטרת ישראל סחר בבני אדם תקצינה בחולי

 לעתירה(. 

 
ראש רפ"ק שרית פרץ,  לאחר הגשת העתירה, נבחנה בקשת העותר פעם נוספת על ידי .6

, בעניינו של העותר המסמכים והטענות כפי שהועלו בעתירהחוליית הסחר. לאחר בחינת 

 גובשה ראשית ראייה להכרה כקורבן סחר בבני אדם. התרשמה ראש חוליית הסחר כי

  החלטה המכירה בעותר כקורבן סחר בבני אדם.ים נמסרה לעותר 9.3.20ביום 

 
  .1מש/מצורף ומסומן  9.3.20החלטת ר' חוליית הסחר מיום  צילום

 
  הדיון בסעד זה התייתר אפוא. 

 
מכאן נעבור לבחינת הסעדים הנוספים בעתירה. בטרם נפרט את עמדת המשיבים  .7

הצריכה לעניין הדין החל לגבי  תהתשתית הנורמטיבי את בתמצית נסקורלגביהם, 

כלל הגורמים העבודה הנעשית בתחום זה בקרב נציג את ו קורבנות סחר בבני אדם

  הרלוונטים.

 



  

 

3 

ועבודת  בתמצית קורבנות סחר בבני אדם בענייןהתשתית הנורמטיבית הצריכה 

 הממשלה בתחום 

 
י ולהענשה על סחר בבני אדם, חתמה ישראל על הפרוטוקול למניעה, לדיכו 2001שנת ב .8

בעיקר נשים וילדים, המשלים את אמנת האומות המאוחדות נגד פשע מאורגן חוצה 

(. המדינה אישררה פרוטוקול זה פרוטוקול פלרמו)להלן:  15.11.2000גבולות, ניו יורק, 

הפרוטוקול מטיל מחויבות משפטית על המדינה לנקוט באמצעים שונים . 2008בשנת 

וע סחר בבני אדם, להגן על קורבנות הסחר ולשתף פעולה עם מדינות אחרות במטרה למנ

 בתחום זה. 

 
נקבע לראשונה איסור פלילי על סחר בבני אדם, בשלב זה, למטרות , 2001במהלך שנת  

 .(21.7.20001, 1746; ס"ח 2000-(, התש"ס56זנות בלבד )ראו חוק העונשין )תיקון מס' 

נקבעו עונשים מחמירים יותר בהתייחס לביצוע עבירה זו  כן, במסגרת אותו תיקון-כמו

 (.56ב לתיקון מס' 203בקטינים )ראו סעיף 

 
, שכותרתה 29-של הממשלה ה 2806התקבלה החלטת ממשלה מספר  1.12.2002ביום  .9

(. 2806החלטת ממשלה אדם לעיסוק בזנות" )להלן: -"הקמת מקלט לקרבנות סחר בבני

 ה זו, נקבע כדלהלן:במסגרת החלט

 
 לגביהן שישאדם -בבני הסחר קורבנות לכלמקלט  להקים. 1"]...[ 

 בזנות לעיסוק אדם בבני סחר של עבירה בהן נעברה כי ראיה ראשית
 נתונה תהיה ראיה ראשית ישנה האם הקביעה .נלוות עבירות או

 .החקירה על לממונה
]...[ 

 תוך, הניתן ככל, תןלתפיס בסמוך למקלט יועברו הסחר קורבנות. 3
 .הגבולות ביקורת על מהממונה מתאים צו קבלת

]..[ 
 

, פסיכולוגי סיוע. תוענק לכל קורבן סחר בבני אדם ששוהה במקלט 7
כששירותי הסיוע הפסיכולוגיים והסוציאליים יתבססו  ורפואי סוציאלי

. ינתנו לכל שוהה באגף הפתוח קצר לטווח התערבות של מודלים על
 ם כיסוי הוצאותיה האישיות.לש כיס דמי

 
אדם השוהה במקלט אפשרות לקבלת -. תוענק לכל קורבן סחר בבני8

 סיוע משפטי, באחריות משרד המשפטים.
..." 
 

 .2מש/ ןומסומ ףמצור 1.12.02מיום  2806החלטת הממשלה מספר צילום  

 
ישראל הוקם המקלט הראשון מכוח החלטת ממשלה זו, וכיום ב 15.2.2004בהתאם, ביום  

פועל  2013בנוסף, החל משנת מקלט לגברים ומקלט לנשים.  –ישנם שני מקלטים סך הכל 

ביוזמת משרד שהוקם  –הארצי לטיפול בשורדי עבדות וסחר בבני אדם  גם המרכז

, ונותן ליווי במסגרת של מרכז יום לנפגעי סחר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

המתגוררים בקהילה, בקרב מי שנפלו קרבן לעבירות בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות 

אלה בסיני והם זרים שאינם בני הרחקה, כך שאינם יכולים לעזוב למדינותיהם בתום 

 .שנת השיקום
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ודה והרווחה והשירותים בכלל המסגרות המתוארות מפוקחות על ידי משרד הע

שירותים  יםמעניקהבריאות, המשפטים ורשות האוכלוסין וההגירה  יהחברתיים, ומשרד

 שונים בתחומי סמכויותיהם לדיירי המקלט. 

 
 להיותמן האמור לעיל, מבחן "ראשית הראיה" כאמור בהחלטת הממשלה, נועד  כעולה 

 ככל, לתפיסתן בסמוך למקלט" ולהעבירןקורבנות הסחר  את לזהות תיורשוה עבור אמצעי

 שלנפשיים ומשפטיים גופניים, לצרכים ה מיידימענה ן הגנה לצורך מתן הן וזאת", הניתן

לאפשר מנת  עלן כו ;וראשית שיקום קורבנות עבירה זו םמהיות נובעיםשקורבנות הסחר 

לקחת חלק בהליך הפלילי  לקרבן יתאפשר פתיחה בחקירה כנגד הסוחרים, במסגרתה

, למסור הודעות במשטרה ואף לתת עדות בפני בית ובכפוף לבחירתו במידת הצורך

כי השהות במקלט על הזכויות הנלוות לה, אינו מותנה בשיתוף הפעולה  יודגש המשפט.

 של הקרבן עם רשויות האכיפה.

 
, שכותרתה 31-של הממשלה ה 63מספר  התקבלה החלטת ממשלה 21.5.2006ביום  .10

אדם". במסגרת -"הקמת ועדת מנכ"לים קבועה ומינוי מתאם בתחום המאבק בסחר בבני

עיצוב מדיניות שתהא אחראית על ועדת מנכ"לים קבועה לט על הקמת החלטה זו, הוח

במישורי האכיפה, ההגנה על נפגעי  בנושא המאבק בסחר בבני אדםופעילות ממשלתית 

עוד נקבע בהחלטה כי המלצות  .("ועדת המנכ"ליםהסחר והכנת תכניות מניעה )להלן: "

הוחלט על מינוי עובד משרד ועדת המנכ"לים כאמור יועברו לאישור הממשלה. בנוסף, 

משרדית בתחום -הפעילות הביןמשרדי ויופקד על תיאום -המשפטים, שיכהן כממונה בין

 "(. מתאמת היחידה" או "יחידת התיאוםאדם )להלן: " בבני הסחר

 
 .3מש/מצורפת ומסומנת  21.5.06מיום  63החלטת הממשלה מספר צילום 

 
-וקפו חוק איסור סחר בבני אדם )תיקוני חקיקה(, התשס"זנכנס לת 29.10.2006ביום  .11

לחוק  91אשר כלל, בין היתר, את תיקון מספר  ,(חוק איסור סחר בבני אדםלהלן: ) 2006

שעודנו בתוקף היום. במסגרת התיקון (, חוק העונשין –)להלן  1977-התשל"ז ,העונשין

, שונות למטרותני אדם בבסחר  עבירה שללחוק העונשין א 377 בסעיף הלחוק, נקבע

ובכלל זאת: נטילת איבר מגופו של אדם, הולדת ילד ונטילתו, הבאתו לידי עבדות, הבאתו 

או הבאתו לידי השתתפות בפרסום תועבה הבאתו לידי מעשה זנות, לידי עבודות כפייה, 

 או לשם ביצוע עבירת מין בו. בהצגת תועבה 

 
א לחוק העונשין, איסור פלילי על 375ף נקבע בסעי ,כן, במסגרת תיקון זה לחוק-כמו

שירותי לרבות  –ובכלל זה או שירותים  עבודה לצורכישל אדם בתנאי עבדות  החזקתו

 . מין

 
, במסגרת תיקון נרחב זה לחוק, נקבעו איסורים פליליים נוספים הנוגעים ךנוסף על כ

בבני  חרחטיפה לשם מטרות ס של עבירהובכללם למשל סחר בבני אדם, היבטים של ל

. לחוק 376תיקון לעבירה של עבודת כפיה, לפי סעיף א לחוק, וכן 374סעיף  אדם, לפי

 .סימן ז' בפרק י' לחוק העונשין, שעניינו "פגיעה בחירות"מרבית העבירות עוגנו ב
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במקביל נקבעה בחוק איסור סחר בבני אדם הוראת שעה שהרחיבה את עוד יצוין, כי 

גם על נפגעי עבירות של החזקה בתנאי  ,1972-התשל"ב ,הסיוע המשפטיתחולת חוק 

לחוק הסיוע המשפטי, ההוראה הפכה  9, בתיקון מס' 2008בשנת  עבדות וסחר בבני אדם.

 לקבועה.

 
, 2670התקבלה החלטת ממשלה מספר  2.12.2007בעקבות תיקוני חקיקה אלה, ביום  .12

בבני אדם ב. קביעת פתרונות שיכון שכותרתה "א. תכניות לאומיות למאבק בסחר 

 (. 2670החלטת ממשלה לקורבנות עבדות, סחר לעבדות וסחר לעבודות כפייה" )להלן: 

 
שר  . בתוך כך, נקבע כי עלםעדת המנכ"ליבמסגרת החלטה זו, הוחלט על אימוץ המלצות ו

שהם  ועבדות סחרלהקים מסגרות לשכן בהן קורבנות הרווחה והשירותים החברתיים 

 כל המטרות הנקובות בחוק.לולא רק קרבנות סחר למטרות זנות אלא ברים ונשים, ג

  
, מסגרותל ויופנה סחר כקורבן יוכר שאדם לכך תנאי, כי זו בהחלטת ממשלה עוד נקבע 

של משטרת ישראל )בהתייעצות עם המתאמת הבין משרדית  מקדמית קביעה" הוא

 שמדוברשיוצגו בפניה  הראיות סמך לעבנושא המאבק בסחר בבני אדם, במקרה הצורך( 

למטרות עבדות או סחר בבני אדם  אדם בבני סחר או עבדות בתנאי החזקה בקורבן

". זאת, כאמור לעיל, בהתאם לרציונאל לפיו תכלית הקביעה כי למטרת עבודת כפיה

כניסה למקלט המיועד  ,ככל הניתן מיידי באופןמתקיימת ראשית הראיה, היא לאפשר, 

לקחת חלק  לקרבן יתאפשרלפתוח בהליך חקירה, במסגרתו מנת  על ת סחר, וכןלקורבנו

, למסור הודעות במשטרה ואף לתת עדות ובכפוף לבחירתו בהליך הפלילי במידת הצורך

  בפני בית המשפט.

 
לאומיות למאבק בסחר עוד במסגרת החלטה זו, אישרה ממשלת ישראל שתי תכניות  

דת התיאום וצוות בין משרדי ואושרו על ידי ועדת בבני אדם, שהוכנו על ידי יחי

עוסקות האחת במאבק בסחר למטרות זנות,  2007המנכ"לים. התוכניות שאושרו בשנת 

ה בעבדות ועבודת כפייה, וכוללות המלצות שיש לנקוט בהן כדי להגן על נפגעי יוהשני

  עבירות.העבירות, וכן כדי להגביר את אכיפת החוק ומניעת 

 
 .4מש/ ןומסומ ףמצור 2.12.07מיום  2670חלטת ממשלה מספר הצילום  

 
-וההגירה הבלתי עם גל ההסתננותו, מאז התקבלו החלטות הממשלה במהלך השנים .13

, בעיקר תוך מעבר בסיני וחציית הגבול עם מצרים ,2012-2008 לישראל בין השנים חוקית

של מי שנפלו קורבן לעבירות מין  החלו להיות מוגשות בקשות להכרה בקורבנות סחר

תחילת בהתאם לכך, ב בסיני. דות, או עבירת החזקה בתנאי עבדות,למטרות עבוסחר 

 לבקשת משטרת ישראל והיחידה לתיאום מאבק בסחר בבני אדם ישיבה וקיימ 2015שנת 

ים לעניין יהקריטריונים הראיתים ומהותבעניין " (2המוקד לפליטים ולמהגרים )העותרת 

  ".ברת קורבנות סחר למקלטיםהע

 
בעניין בקשות  הנושאים הבאים ,בין היתרבמסגרתה,  ונדונכעולה מסיכום הישיבה,  

נות סחר; ב: הרף הראייתי להעברת אנשים למקלטים לקורכקורבנות סחר בסינילהכרה 

ובהן: אמות מידה של המשטרה בהעברת אנשים למקלט:  ,סוגיות מהותיות נוספות

נות הראשונה את הסיפור המלא: דמהשלמה; קורבן שאינו מספר בהז בדיקת התמונה
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; הכלים שבידי המשטרה להעריך מקרים אם יש רק עדות ההשפעה על הערכת מהימנותו

  יחידה.

 
, ומסקנותיה בשיתוף פעולה עם המוקד לפליטים ומהגרים כהיודגש, כי ישיבה זו נער 

סחר בבחינת החלטותיה האם להכיר ית היעל ידי חול גם היום מיושמות הלכה למעשה

בצד האמור,  ."ככל שהדברים נוגעים לבקשות של "קרבנות סיני, באדם כקורבן סחר

, וקיים קושי כל מקרה נבחן לגופו לפי נסיבותיו כי מטבע הדברים, הנחת העבודה היא

  לכלול קריטריונים ברורים לכלל המקרים.

 
לעניין העברת  םוהמהותיי םראייתייהצילום סיכום הישיבה בעניין הקריטריונים 

  .5מש/קורבנות סחר למקלטים" מצורף ומסומן 

 
, פורסמו מסקנות 2008בשנת  עוד להשלמת התמונה העובדתית נציין, כימעבר לאמור,  .14

אשר מונה בהתאם להחלטת ועדת המנכ"לים הצוות הבינמשרדי לבניית מערך זיהוי, 

מנהלת  יתה בתפקידה אזישה נשטיין,רחל ויעמדה גב'  בראשו, 2007הקבועה בשנת 

הצוות דן בעבירות החדשות אשר הותקנו בחוק שירות המבחן למבוגרים במשרד הרווחה. 

עבירת ההחזקה בתנאי עבדות, עבודות הכפייה וסחר למטרת  -איסור סחר בבני אדם

ם אחרים כדי נועדו לתת כלים בידי משרדי ממשלה וגופי של הצוות המלצותיו .עבדות

להקל עליהם לזהות קורבנות עבדות וסחר לעבדות ולעבודת כפייה. במסגרת המלצותיו, 

הצוות קבע רשימה של סממנים חיצוניים, וסממנים שהם פרי ראיון, העשויים להעיד כי 

 מדובר בקרבן סחר או עבדות, והבנה נוהל להליך זיהוי, בין משרדי, של קרבנות אלה.

", שהיה פרי יוזמה משותפת של , פורסם "מדריך לזיהוי קרבנות סחר2015בנוסף, בשנת  

, ומומן עי האיחוד האירופי, בעקבות סדרת הכשרות CIMIיחידת התיאום, הג'וינט וארגון 

וסדנאות שנערכו במטרה לתת לעוסקים בתחום כלי עזר לזיהוי קרבנות סחר ועבדות, ובו 

רשימות סממנים שיש לדעת עליהם את ם רלוונטיים, פסיקה וחקיקה וכן יקובץ מאמר

 הדעת במסגרת הליכי זיהוי קרבנות סחר ועבדות.

 
 .6מש/  מצורף ומסומן 2008מסקנות הצוות לבניית מערך זיהוי מחודש ינואר צילום   

 
באתר משרד  הבאקישור ב ראה 2015לזיהוי קרבנות סחר משנת  לעיון במדריך  

 for-Toolkit-https://www.justice.gov.il/Units/Trafficking/NewsNew/Pages/A-:המשפטים

 Slavery.aspx-and-Labour-Forced-of-Victims-Identifying 

 
תכנית לאומית , שכותרתה "4463התקבלה החלטת ממשלה מספר  13.1.2019ביום  .15

 ". במסגרת החלטה זו,ותיקון החלטת ממשלה 2019-2024למאבק בסחר בבני אדם 

, אשר אושרה ע"י ועדת את הצעת מתאמת המאבק לסחר בבני אדםאישרה הממשלה 

סוגי הסחר בבני אדם תכנית חומש לאומית חדשה לכלל ל ,2017המנכ"לים בשלהי שנת 

, המתאימה לדפוסי הסחר העדכניים ולאתגרים הקיימים כיום והעבדות המודרנית,

לים לגבש תכנית ליישום התכנית הלאומית החדשה אשר כבר "והורתה לוועדת המנכ

הוחל ביישומה, לרבות במישור התקציבים והמשאבים הנדרשים לכך. עוד הורתה 

תחולק לארבעה ראשים טרם גובשה במלואה, " זו, אשר תכניתהממשלה כי יישום 

הגנה על קורבנות, אכיפה ושיתוף פעולה כאשר בכל מניעה,  –לאומי -כמקובל בדין הבין

אחד מהמישורים תהיה התמקדות בהגנה על קטינים ועל נפגעי העבירה כעקרון ראשון 

https://www.justice.gov.il/Units/Trafficking/NewsNew/Pages/A-Toolkit-for-Identifying-Victims-of-Forced-Labour-and-Slavery.aspx
https://www.justice.gov.il/Units/Trafficking/NewsNew/Pages/A-Toolkit-for-Identifying-Victims-of-Forced-Labour-and-Slavery.aspx


  

 

7 

חומש, לעיצוב תוכנית יישום זו של תכנית ה מנחים". בהחלטה, הונחו קווים במעלה

 בארבעת התחומים דנן.

 
של התכנית הלאומית הרב  וצילום 13.1.19מיום  4463החלטת ממשלה מספר צילום  

  .7מש/שנתית מצורף כנספח להצעת המחליטים מצורף ומסומן 

 
להביא לגיבוש דרך פעולה ליישום תכנית מטרתה היא " ר כיהבהחלטת הממשלה הוב

והעבדות המודרנית ולהביא למיגור התופעה, מתאימה למאבק בתופעת הסחר בבני אדם 

כנית עוד הובהר, כי הת, חלק שני(. 1)בפסקה  באופן מערכתי, שקוף, מתואם ואסטרטגי"

תכלול המלצה בנושאים שונים, ובכלל זאת בכל הנוגע בתחום ההגנה על הקורבנות, 

 ובתוך כך הזיהוי שלהם ככאלה:

 
ומיקוד מאמצים "פיתוח מענים מתאימים להגנה על קורבנות, 

באוכלוסיות פגיעות לרבות בעלי מוגבלויות, נשים וקטינים, שיפור 
]עמ'  מערכתית"-הליכי הזיהוי של קורבנות ובניית מנגנון הפניה כלל

  [2, בפסקה 2
 

שך לאמור לעיל, כדי לגבש את תכנית היישום בהתאם לאמור בהצעת המחליטים, בהמ

אום עם מ"מ מנכ"לית יבת ,החליטה מתאמת המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים

אשר יתמקדו כל אחד משרדיים -ביןחמישה צוותים ייעודים , על הקמת משרד המשפטים

אשר יכללו הצוותים השונים,  תוהמלצו במטרה מועדפת של התכנית הלאומית. מסקנות

גם הערכה תקציבית, יעלו לאחר מכן בפני משרד האוצר, לבחינת המקור התקציבי 

 המנכ"לים ולאחריה לממשלה החדשה. ליישומן, וכן יובאו לאישור ועדת

 
  ליישום התכנית הלאומית הם:שהוקמו משרדיים -הבין חמשת הצוותים

 
טחון יהמשנה למנכ"ל המשרד לב רוזנבאום, מר אליעזר בראשות צוות אכיפה וזיהוי .א

בצוות חברים נציגי משטרת ישראל, משרד המשפטים )לרבות הסיוע המשפטי . פנים

ופרקליטות המדינה(, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

צמצום פערים וחסמים;  –הצוות יעסוק בתחום האכיפההחברתיים ורשות המיסים. 

השימוש בכלי אכיפה נוספים מתחומים חלופיים לדין הפלילי, לרבות כלים הגברת 

מנהליים, פיסקאליים ואזרחיים, למאבק בסחר בבני אדם; שיפור ההתמודדות עם זירת 

הסייבר והשימוש בסייבר ככלי חקירתי; פיתוח מענים טכנולוגיים חדשים לשיפור 

; כפייה, תוך דגש על אכיפה יזומההאכיפה; מיקוד באכיפת סחר למטרות עבודה ועבודות 

שיפור תהליכי הזיהוי והאיתור לרבות דיון ברף הראייתי הנדרש להכרה באדם כקורבן 

 סחר.

 
אש יחידת הסיוע הארצית ר, בראשות ד"ר בת עמי ברוט נותבעל קור הגנהורווחה  צוות  .ב

ם להגנה פיתוח מענים מתאימיבבחינת  הצוות יעסוק. רקליטות המדינהבפ לנפגעי עבירה

בשים לב לדפוסים , , לרבות דרכי שיקום וטיפול, וכן הגנה במהלך הליך הפליליעל קרבנות

ומיקוד מאמצים באוכלוסיות פגיעות החדשים ולאתגרים והחסמים הקיימים היום, 

 לרבות בעלי מוגבלויות, נשים וקטינים.
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, שרד המשפטיםמנהלת תחום המחקר במ ,ענבל גלון עו"דבראשות  ומחקריגוי הצוות  .ג

עוסק ות ו. הצובשיתוף נציגי מחלקות המחקר הפנימיות של משרדי הממשלה הרלוונטיים

הסחר בבני אדם בישראל כיום  תופעת ומאפייניף אודות היקוהמחקר העמקת הידע ב

ונתונים, ויבנה תכנית מחקרית אשר במטרה לתמוך בקבלת החלטות מבוססות מחקר 

 ית. תלווה את יישום התכנית הלאומ

 
נים וממונה )זכויות אדם וקשרים עם ארג, גלעד-הילה טנא בראשות עו"ד צוות מניעה .ד

הצוות יעסוק לאומי(, משרד המשפטים. -עוץ וחקיקה )מחלקת משפט ביןיבי (לאומייםבינ

קידום הסכמים בבחינת באמצעי מניעה של תופעות העבדות המודרנית לרבות 

הסדרים רגולטוריים באשר לתנאי העסקתם  בילטראליים להבאת עובדים זרים וגיבוש

וכן פיקוח ובקרה על ההעסקה, בדגש על תחום הסיעוד והחקלאות ותחומים פגיעים 

אחרים; העברת הכשרות לזיהוי וטיפול בקרבנות סחר בבני אדם לגורמים הרלוונטיים 

במשרדי הממשלה ורשויות המדינה, העלאת מודעות בציבור הרחב והפעלת דרכי קבלת 

ווח מהציבור; הרחבת תשתית הידע והמחקר אודות מופעי הסחר בבני אדם וקידום די

 . ריון וההולדהן חקיקה מניעתית, לרבות בתחום הפמענים הולמים כגו

 
בראשות עו"ד דינה דומיניץ, מתאמת המאבק  קטינים ועבודות כפייה של צוות עבדות .ה

ית למאבק בתופעות של גיבוש תשתב עוסקבסחר בבני אדם במשרד המשפטים. הצוות 

של קטינים מאוכלוסיות  בענפי עבודה מסוכנים האסורים בעבודת נוער, העסקה פוגענית

מגזר הבדואי במחוז הדרום, במישורי ההגנה על הקטינים והקרבנות, ב למשלפגיעות, 

מניעת התופעה באמצעים חינוכיים וחברתיים וכן אכיפה כנגד מחוללי התופעה ואלה 

 הצוות משלב את כלל גורמי .צול אוכלוסיות אלה בתחומי העבודההמרוויחים מני

הממשלה הרלוונטיים, וכן שוקד על איתור ארגונים וגורמים לא ממשלתיים, מתוך 

  הקהילה, לשיתוף פעולה לקידום נושא זה.

 
 ,2020ובתחילת שנת  2019שנת  מהלךהשונים החלו בעבודתם במשרדיים -הביןהצוותים  .16

ביותר )בין היתר בשל מצב החירום  בשלבים שונים של התקדמות ראשוניתמצויים ו

מעבודתם של הצוותים אינטגראלי יצוין, כי כחלק בנגיף הקורונה(.  בקשנוצר לנוכח המא

, בהם הארגונים הלא ממשלתיים וזמנויהלאומית הרב שנתית,  ולשם יישומה של התכנית

הצוותים, להשתתף בדיוני  יבהתאם לנושאואחרים,  גם המוקד לפליטים ומהגרים

 . הצוותים ולהשמיע את עמדתם

 
לבצע  םאמורי , כי כלל הצוותים האמונים על גיבוש תכנית היישוםבהקשר זה יצוין עוד 

בתום השנה זו את מסקנות  להציגוהיעד שהוצב היה  ,2020את עבודתם במהלך שנת 

וועדת המנכ"לים, לקראת יבי וכן למשרד האוצר לקבלת אישור תקצל והמלצות הצוותים

להימשכות תקופת כהונתה של עם זאת, בשים לב  ידי הממשלה.-אישור תכנית היישום על

ופי השרים לוחי 35-הקמתה של הממשלה ה, 2018מאז חודש דצמבר  ממשלת מעבר

אם ברור  לא בשים לב להשלכות של המאבק בנגיף הקורונה,והמנכ"לים בעקבותיהם; ו

עבר בו תלויה במשתנים שונים. מעמידה המטבע הדברים ו לעמוד ביעד זה,יהיה ניתן 

יהיה צורך באישורה של התכנית  לאמור, וכעולה מהתשתית הנורמטיבית שהוצגה לעיל,

 הממשלה. ועדת המנכלים הקבועה ולאחר מכן, על ידי 
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מהאמור לעיל עולה, כי בהתאם להחלטת הממשלה, החלה המדינה בקידום יישום  

כנית הלאומית הרב שנתית ובגיבוש תכנית היישום לתכנית הלאומית. מדובר בתהליך הת

 מקיף, מעמיק ומורכב, אשר נמצא אך בתחילת דרכו. 

 
. נעבור עתה לבחינת עמדת המשיבים ביחס לסעדים הרלוונטיהרקע  בתמצית זהו אפוא .17

 המבוקשים בעתירה. 

 
 עמדת המשיבים

 
  ון ערר על החלטת חוליית הסחרנמת מנגבקשת העותרים להק

 
משנת  2670והחלטת ממשלה  2002משנת  2806בהתאם להחלטת הממשלה כאמור לעיל,  .18

להכרה באדם כקורבן סחר הוא משטרת ישראל. , הגורם המוסמך לקבלת החלטה 2007

עם  במקרה הצורך, הגורם המוסמך במשטרה יתייעץ ,2806בהתאם להחלטת הממשלה 

המתאמת הבין )להלן:  המתאמת הבין משרדית בנושא המאבק בסחר בבני אדם

 .(משרדית

 

 כעולה מן העתירה, כיום, הגורם אליו נמסרה הסמכות במשטרת ישראל לבחינת בקשות 

 ר באגף לחקירות ומודיעין במשטרת ישראל. חלהכרה באדם כקורבן סחר הוא חוליית הס

 

ם הן במשטרת ישראל והן במשרד יל הגורמים הרלוונטילאחר בחינת הדברים על ידי כל 

אשר בקשתם נדחתה על ידי  ,לאפשר לפונים נכון כיבאופן עקרוני המשפטים, הוסכם 

  על החלטה זו. להגיש ערר ,חוליית הסחר

 

יגבשו משרדית -משטרת ישראל, משרד המשפטים והמתאמת הבין אשר על כן הוחלט, כי 

 ביטוי הן להיבטים פרוצדוראליים והן להיבטים מהותיים.ערר, אשר ייתן  נוהל להגשת

, ואף להיבטים סדרי ההליךלבאשר משרדית -ןבילשם גיבוש הנוהל, תיערך חשיבה 

בקשות שהוגשו להכרה כקורבן סחר לבחון כיצד המקצועיים שינחו את הגורם המוסמך 

 ם היא כייוונטיהערכת הגורמים הרלשהוגשו בגין דחיה זו.  הערריםועבדות ונדחו ואת 

יגובש בתוך  הנוהל בשים לב למורכבות הכרוכה בדבר ולעבודה הבין משרדית הנדרשת

  .פרק זמן של כחצי שנה

 

אף סעד זה דינו להימחק. לנוכח נכונות המשיבים בהינתן האמור, סבורים המשיבים כי 

ן יית בענילגבש נוהל בעניין, יש להמתין עד לגיבושו כאמור ואין מקום להתערבות שיפוט

  .זה
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לפרסום נוהל המפרט קריטריונים לעניין הכרה בקורבנות סחר והכרה בתנאי  בקשת העותרים

  עבדות

 

שום יבהתאם להחלטת הממשלה, החלה המדינה בקידום י, שפורט בהרחבה לעילכפי  .19

ובר בתהליך . מדובגיבוש תכנית היישום לתכנית הלאומית התכנית הלאומית הרב שנתית

 אשר נמצא אך בתחילת דרכו.  מקיף, מעמיק ומורכב

 

משרדיים שהוקמו, בראשות המשנה למנכ"ל במשרד -ןכאמור, אחד מן הצוותים הבי 

צוות האכיפה והזיהוי יעסוק, בין היתר, גם  יעסוק בנושא "אכיפה וזיהוי". לבטחון פנים,

שנוגעות לקביעת הממשלה שלפיה בנושא זיהוי הקורבנות, ובתוך כך בכל הכרוך בשאלות 

הממונה במשטרת ישראל אמונה על ההכרה בקורבן, הדורשת ביסוס ראייתי ברמה של 

"ראשית ראייה", הממשקים אל מול משרדי הממשלה והרשויות הרלוונטיות בהקשר זה, 

ה לאומי. יצוין, כי זה נושא זה מופיע כיעד מועדף ראשון יוהצורך בגיבוש מנגנון הפני

 בתכנית החומש הלאומית, כדלקמן:  במעלה

 
קידום תיקי עבדות, עבודת כפיה וסחר למטרות אלה: לנקוט בצעדים  .1"

לשם קידום קביעת יעדים לחקירות יזומות בתחום, ביסוס חקירות והעמדות 
לדין בעבירות של החזקה בתנאי עבדות, עבודת כפייה וסחר למטרות אלה 

פת, חיזוק זיהוי נפגעי עבירה, הבהרת לרבות בדרך של הנחיות, עבודה משות
סמכויות, קביעת יעדי אכיפה, קידום אכיפה יזומה, קביעת מדיניות חקירה 
והעמדה לדין, הכשרות לעניין יסודות העבירה וקשיים ראייתיים. כמו כן, 
לפעול לתגבור גורמי האכיפה לצורך כך, ובניית מומחיות בקרב הגורמים 

 המטפלים.
זיהוי: לשפר מנגנוני זיהוי נפגעי סחר בבני אדם ועבירות  שיפור מנגנוני. 2

 national referralנלוות לרבות על ידי גיבוש "נוהל הפנייה לאומי" )

system/mechanism שיכלול אינדיקטורים ופרוצדורה להפניית מקרים ודיווח )
  לרשויות המתאימות.

 הח"מ[.  -]ההדגשות הוספו "...
 

צוות האכיפה והזיהוי התכנס לפגישת עבודה ראשונה ביום כאן המקום לציין, כי  

בשל המאבק בהתפשטות  2020לנוכח מצב החירום שהתחיל באמצע חודש מרץ . 1.3.2020

נגיף הקורונה, שהוביל להיעדרות נרחבת של עובדים מעבודתם וחייב בין היתר הפניית 

 ל הצוות בראשיתה. ש ועיקר המשאבים לטיפול בענייני השעה הדוחקים, נמצאת עבודת

 
ם לבחון את יבהינתן האמור, עמדת המשיבים היא כי יש לאפשר לגורמים הרלוונטי .20

  ושיק וישנ. בעת הזו, םיהסוגיה כיאות, תוך בחינת מכלול השיקולים והנתונים הרלוונטי

"יציקת תוכן" כבקשת הרחבה של חלק מהנושאים, כמו למשל  םהסדרתנוהל ב קבועל

בטרם סיומה של עבודת המטה הנוגעת ליישומה של  ,ותרים למושג "ראשית הראייה"הע

ובפרט בטרם קבלת המלצותיו של צוות האכיפה  ;התכנית הלאומית הרב השנתית

  והזיהוי.

 
ישמעו גם ארגונים לא יהיו שותפים ויכפי שצוין לעיל, במסגרת עבודות הצוותים השונים  

רת פתוחה הדרך להציג את טענותיה בעניין זיהוי קורבנות ממשלתיים, וברי כי בפני העות

זאת, כפי שנעשה על ידי המדינה סחר בפני הצוות, לרבות כלל טענותיה בעתירה דנן. 

 במסגרת הישיבה שקיימו המשיבים עם המוקד לפליטים ומהגרים.  2015בשנת 
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צות הצוותים לעמדת המשיבים, רק לאחר גיבוש המלצות צוות האכיפה והזיהוי, והמל 

במסגרת  השקה לעניין זה, ולאחר מכן הצגתן ואימוצן על ידי הממשלהלהן האחרים שיש 

וככל שיהא בכך צורך, ניתן יהיה לבחון את בקשת , התכנית הלאומית הרב שנתית

 העותרים לקביעת נוהל בעניין בקשות להכרה כקורבנות סחר.

 

על  החלו לאחרונה לשבת יםיהגורמים הרלוונטכי מקום בו  אפוא המשיבים יטענו .21

ולבחון את הסוגיה בכללותה ויישומה של התכנית הלאומית למאבק בסחר בבני המדוכה 

אין מקום להתערבות שיפוטית  ,בחינת שאלת "ראשית הראייה"ובכלל זה  ,בפרט אדם

 .המקצועי והשלמתומשרדי -הבין בעת הזו, ותחת זאת יש לאפשר את המשך ההליך

 
 בחינהלהמשיך ולקדם את הליך ה יםינטולכלל הגורמים הרלויש לאפשר לעמדת המדינה, 

ילווה בעתירה תלויה ועומדת בפני בית המשפט  זהואין כל הצדקה שההליך  ,עד השלמתו

  הנכבד.

 
גיל ואח' נ'  5225/19לעניין זה יפים דברי בית המשפט הנכבד, בשינויים המחויבים, בבג"ץ 

 : , פורסם באר"ש(20.1.2020)משרד החינוך 

 
מקובלת עלינו עמדת המשיבים כי יש לאפשר להם לגבש את עמדתם "

בנושא העתירה, וכי אין מקום שבית המשפט יידרש לביקורת 
שיפוטית בשלב שבו טרם התקבלה החלטה לגופם של דברים, והוחלט 
לבחון את הנושא לעומקו, על היבטיו השונים, מתוך מגמה להגיע 

. הגם שבכתב המינוי לא נקצבה לצוות מסגרת מוסמכתלהכרעה 
זמנים קשיחה, הערנו למשיבים כי ראוי שתהליך קבלת ההחלטות 
יתקיים במועד שיאפשר יישומן לקראת שנת הלימודים הבאה )מבלי 
כמובן שאנו נוקטים עמדה לגופם של דברים בשלב הנוכחי(. בא כוח 

ין משרדי תימשך המשיבים העריך כי הבחינה על ידי הצוות הב
 חודשים מספר.

 
בנסיבות אלה, לא ראינו מקום להשאיר את העתירה תלויה ועומדת, 
שכן התשתית העומדת בבסיסה השתנתה. ככל שיידרש בעתיד הליך 

עם של ביקורת שיפוטית, ייעשה זה על רקע תשתית שונה בתכלית. 
תום הליך קבלת ההחלטות כמפורט לעיל, תתקבל החלטה על ידי 

רם המוסמך, ולמותר לציין כי טענות העותרים בהקשר זה שמורות הגו
 הח"מ[.  -ההדגשות הוספו]"להם ככל שתהיה עילה לכך.

 
פורום החינוך המוכשר שאינו רשמי  6677/19 בג"ץבשינויים המחויבים:  ,כן ראו והשוו

 , פורסם באר"ש(. 22.4.20)נ' משרד החינוך 

 
באפשרות המשיבים לקבוע מסגרת זמנים קשיחה לסיום עבודת גם במקרה דנן, אין  .22

 הייתה כיהמטה לקידום התכנית הלאומית הרב שנתית. כפי שצוין לעיל, השאיפה 

אולם לנוכח הנסיבות המשטריות החריגות  ,2020ת הצוותים יסתיימו בתום שנת עבודו

 הצפויבודה הע ולנוכח המאבק בנגיף הקורונה, 2018ששררו בישראל מאז חודש דצמבר 

להציג את הדברים  גם יהיה צורךזמן רב יותר. לאחר סיום עבודת הצוותים,  הימשךל

 כעולה .הממשלה החדשהבפני  לים ולאחר מכןועדת המנכ"ובפני משרד האוצר 

מהתשתית הנורמטיבית שתוארה לעיל, התכנית הלאומית הרב שנתית התקבלה בהחלטת 

, ת בעניין תופעת הסחר בבני אדם, ומשכךממשלה בהמשך להחלטות ממשלה קודמו
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של הממשלה  קבל גם את אישורהיהיה מקום ל ,4463ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 

שיהוו את הבסיס לתכנית היישום של תכנית החומש  המלצות של עבודת הצוותיםל

  הלאומית.

 
התחשב זאת, כאמור, ב .פני תקופה ארוכהשצפוי להתפרש על אכן, מדובר בתהליך ארוך  

וברקע תשתית הנורמטיבית בכמפורט  ,בסוג המטרייה וכלל הגורמים המעורבים בדבר

כי שעה שהחל יישומה של התכנית הלאומית הרב  המשיבים סבורים לעיל. פורטוש

בין היתר לסוגיות שעוררה העותרת בעתירה, הגורמים הרלוונטיים דרשו יבה י ,שנתית

ת המשיבים, אף אין סיבה להותיר את העתירה דינה של העתירה להימחק. ממילא, לעמד

בתשתית  יחול שינוי ו,של עבודת מטה ז בפרט כאשר לאחר סיומה ,תלויה ועומדת

 העובדתית עליה נסמכת העתירה.

  
ת הסחר אינה פועלת בחלל ריק בכל הנוגע לבחינת יבניגוד לנטען בעתירה, חולי זאת ועוד; .23

סחר. כאמור לעיל, במסגרת הישיבה שהתקיימה בשנת  ןכקורבבקשות להכרה באדם 

ם ומהותיים לעניין יתיי, בעניין "קריטריונים ראי2בשיתוף פעולה עם העותרת  2015

 בסיכום הישיבה מספר כללי אצבעהועלו על הכתב העברת קורבנות סחר למקלטים" 

ים לרשות בדבר "הכלים שעומד לרבות בסיכום הישיבה –לבחינת הבקשות  ואמות מידה

. סיכום ישיבה זה, עומד , ככל שהדברים נוגעים לבקשות של "קרבנות סיני"המשטרה"

. חוליית הסחר במסגרת קבלת ההחלטות השונות להכרה באדם כקורבן סחר עיניי לנגד

מעבר לכך, לא למותר יהיה לציין, כי  קיים אף שיח ושיג אודות הבקשות בין המגישים 

 שונים והסיוע המשפטי לבין הממונה במשטרה לעניין זה. בקשות להכרה מהארגונים ה

 

רבנות הסחר והעבדות שאינם וביחס לק ,לעיל 14בסעיף כפי שפורט  מעבר לאמור,

קיימים נוהלים שהם כל יתר הקרבנות למגוון המטרות הנקובות בחוק, קרבנות סיני, 

דים בעבירות ממוק, הומדריכים הכוללים אמות מידה, רשימת סממנים ונוהלי זיהוי

התעורר הצורך לבחון נושא זה  . כעת כאמור, העבדות, הסחר לעבדות ועבודות הכפייה

 מחדש, על רקע הדפוסים העדכניים והניסיון שהצטבר מאז שמסמכים אלה הוכנו,

 . 4463ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 

 

החזקה הבדלים רבים בין דפוסי הסחר השונים ועבירות ה כי ישנם, נצייןבהקשר זה 

והמנעד הנסיבתי והראייתי הכולל אפשרויות כמעט בלתי  בתנאי עבדות ועבודות כפייה

כללי אצבע  קבועמוגבלות, כאשר כל מקרה נבחן לגופו על פי נסיבותיו, וקשה מאד ל

ות וצכאמור, בדיוק בשאלות אלה יעסוק  מבלי לטעת מסמרות, בעניין זה. עם זאת,

לגבש אמות  ווינסעל החלטת הממונה,  בוש הליך העררוגם הצוות לגי, האכיפה והזיהוי

, גם ביחס לאוכלוסיות הנוספות, על אף הקושי והמורכבות הרבים הכרוכים בכך, המיד

 כאמור.
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 לסיכום

 

 –אשר לסעד הראשון שהתבקש בעתירה  עמדת המשיבים היא כי דין העתירה להימחק. .24

כפי  -אשר לסעד השלישי המצוין בעתירה  ת עוד.העתירה התייתרה ואינה אקטואלי

שצוין לעיל, בכוונת המשיבים לגבש נוהל ערר בתוך פרק זמן של כחצי שנה. המשיבים 

אשר לסעד השני, אף ב סבורים כי לנוכח האמור, אין מקום להתערבות שיפוטית.

יה המשיבים סבורים, כי בנקודת הזמן הנוכחית, אין מקום להותיר את העתירה תלו

קבלת  ,היישום לתכנית הלאומית הרב שנתיתגיבוש תכנית ועומדת עד לסיומה של עבודת 

רש לאחר מכן. שכן, עם גמר עבודת המטה הנרחבת דנכהמלצותיה והצגה בפני הממשלה 

 וקבלת החלטה בעקבותיה, התשתית העובדתית והמשפטית שביסוד העתירה בכל מקרה

  .לא תתאים עוד לבירורהו תשתנה

 

 עתירה להימחק. השדין ח כל האמור לעיל, סבורה המדינה נוכ

 
נתמכות משרדיים -הביןזו בכל הנוגע לעבודת הצוותים  בתגובההעובדות המפורטות  .25

בתצהירה של עו"ד דינה דומיניץ, מתאמת המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים; 

למשטרת ישראל נתמך חס ביזו, בכל הנוגע לאמור  בתגובהוהעובדות המפורטות 

 בתצהירה של רפ"ק שרית פרץ, ראש חוליית סחר בבני אדם במשטרת ישראל.

 

 היום, 

 

 ' בסיון תש"ףא  

 2020במאי  24  

 

 

 

 , עו"דמוריה פרימן

 במחלקת הבג"צים סגנית בכירה

 בפרקליטות המדינה

 , עו"דיונתן קרמר

 במחלקת הבג"ציםסגן בכיר א' 

 בפרקליטות המדינה

 














































































































































