
 )2(דרגה ישראל 

עושה מאמצים  לםאו בבני אדםהסחר מיגור סטנדרטים המינימליים לעומדת באופן מלא ב אינהממשלת ישראל 

הממשלה  .נושאי תפקיד משתפי פעולה שלה לה כללו חקירה, העמדה לדין והרשע. מאמצים אלהשגתםמשמעותיים 

והחלה להחזיר כספים בבני אדם, ביטלה את "חוק הפיקדון", ובכך הקטינה את הפגיעות של עובדים זרים ומהגרים לסחר 

לקורבנות שירותי טיפול ושיקום מגוון אחרים המעניקים לחלק מהעובדים. הממשלה המשיכה להפעיל מקלטים ומתקנים 

ומתמשכים בהשוואה למאמצים בתקופת  משמעותיים. עם זאת, מאמצים אלה לא היו ארוךהן בטווח ה המיידיהן בטווח 

. בבני אדם נגד סחרלפעול ל יכולת הממשלה הקורונה ע פעת מגפתבחשבון את השאין מביאים אם גם הדיווח הקודמת, 

קורבנות ועיכב את ה אצל טראומהלהתעוררות מחודשת של הלעיתים הנוהל הרשמי להשגת הכרה כקורבן סחר גרם 

חקור, להעמיד הממשלה את המאמצים הכוללים לצמצמה  נוסף על כך, לעיתים במשך שנים. נדרשלטיפול שלהם הגישה 

ביצעה חקירה . מדיניות הממשלה כלפי עובדים זרים הגבירה את פגיעותם לסחר, והממשלה לא אדם ילדין ולהרשיע סוחר

שחוליית הסחר בבני אדם  . זו השנה החמישית ברציפותברה אזרחיתח ארגוניאליה מקרי הסחר שהפנו שיטתית ל

מצב מחסור מהותי בכוח אדם,  בתוך פועלתלהכיר באופן רשמי בקורבנות סחר, סמכות היחידה הבמשטרה, שהיא עדיין 

 . 2דרגה ישראל הורדה למסיבות אלה לשירותי הגנה. ם קורבנות והפנייתההכרה בשהשפיע עוד יותר על יעילות הליכי 

 המלצות לפי עדיפות 

 ,חברה אזרחית אלה שהופנו על ידי ארגוניכ, כולל קורבנות סחר לטיפול הולם יה שלהפנללזרז תהליכים לזיהוי ו •

 גישה מושכלתנוקטים קורבנות ההליכים להכרה בלוודא שו ,מחודשתטראומה עורר בהם שהדבר ימבלי 

 טראומה.ל

גישה יעילה יותר לשירותי לאחרונים כדי לאפשר  לזהות קורבנות סחרבכל הארץ  יותר פקידי ממשלהסמיך ל •

 הגנה. 

סחר בקרב אוכלוסיות אלה  כדי להבטיח שנפגעי מאפריקה חוקייםלא מהגרים ועובדים זרים של  ליזום סינון •

 .אותם לבצע, כגון הפרות הגירה חייבוסוחרים המעשים בלתי חוקיים שלא ייענשו בגין 

מקרי , כולל בעובדיםם סוחריההרשעות של ההעמדה לדין ומקרי ההחקירות,  מספר משמעותי אתלהגדיל באופן  •

 . חברה אזרחית וטנציאליים שהופנו על ידי ארגוניסחר פ

 רוכים במאסרים משמעותיים.הכ הולמיםעונשים  על המורשעים בסחר בבני אדם להטיל •

אכיפת בקרב אנשי לזיהוי קורבנות  ההכשרהאת ובבני אדם סחר אבק בהמודעות למ אתת משמעותי להעלות •

 , ברמה האזורית והמקומית.ואנשי בתי הסוהרהחוק, כולל שוטרים 

HP
במקור Police Anti-Trafficking Coordinating Unit (PTC)ההנחה היא שהכוונה ל"חוליית סחר בבני אדם" שבמשטרה , ולא ל "יחידה לתיאום מאבק בסחר בבני אדם" ששייכת למשרד המשפטים
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סוגי קורבנות כל סוציאלי, ל־טיפול רפואי ופסיכולו יםמקלטל, לרבות הארציתספק גישה למערכת הבריאות ל •

 בישראל.לכל משך שהותם הסחר 

, הביתי והסיעודמספר פקחי העבודה, העובדים הסוציאליים והמתורגמנים בענפי החקלאות, הבנייה  להגדיל את •

 . קורבנות סחרלהם הכשרה בנושאי זיהוי לספק ו

כל של שכר העובד שנגבים מאת האכיפה של זכויות העבודה של עובדים זרים, לבטל את דמי הגיוס  בירלהג •

 על ידי המעסיקים. ישולמוכל דמי הגיוס ש ולוודא ,העובדים הזרים והפלסטינים

גיוס השדמי  וודאול ,שלעובדים זרים ופלסטינים יש חוזי עבודה תקפים והוגנים שיבטיחולהקים מערכות  •

 .עובדיםעל הגולגלו המעסיק לא ישמוטלים על 

לסחר  לאומין־הביהעולה בקנה אחד עם החוק שיכלול הגדרה  דיכ 2006שנת סחר מלמאבק בלשנות את החוק  •

 .בבני אדם

 .בבני אדם מידע על מאמצי הממשלה נגד סחראת החברה האזרחית בלשתף באופן שקוף  •

 .בעובדיםועדה או ועדת משנה לטיפול בסחר כנסת ב למנות •

 העמדה לדין

על מיני וסחר על הפליל  2006שנת מבבני אדם אכיפת החוק. החוק נגד סחר  ם שלמאמציאת כלל ההממשלה צמצמה 

. יםשנות מאסר על סחר בילד 20ועד  יםבוגראנשים שנות מאסר בגין סחר ב 16וקבע עונשים של עד  ,עובדיםסחר ב

 פשעים חמוריםבגין שנקבעו עונשים תואמים ל - מיניהקשר של סחר , ובבמידה מספקתהעונשים הללו היו מחמירים 

השימוש  כי, החוק לא קבע לאומין־הביחוק אדם בבאופן שאינו עולה בקנה אחד עם הגדרת סחר בבני כגון אונס.  דומים

דרכון של אדם  , החזקת1977-א לחוק העונשין, התשל"ז376 סעיף מרכיב חיוני בפשע. תחתהוא בכוח, הונאה או כפייה 

 .עונש של שלוש עד חמש שנות מאסרדינה  ובניגוד לרצונ

של חשדות לעבירות  שמונה, מיניפשעי סחר  עלחקירה אחת  שכללוחקירות,  11ל ובסך הכהמשטרה יזמה  2020בשנת 

פשעים הקשורים לסחר מיני, אך קבעה  91המדינה  חקרהכמו כן ; בילדיםמיני סחר חשדות לפשעי  שניו עבודת כפייה

 לובסך הכחקירות  18שבה היו  2019שנת ירידה בהשוואה ל נתונים אלה הםשכולם היו עבירות הקשורות לזנות. 

 המדינהיזמה  2020בשנת  .)בילדיםמיני סחר על חקירות  שבעועבודת כפייה על שמונה מבוגרים, מיני בסחר ב שלוש(

מיני סחר על וחמישה , עבודת כפייהעל  ד, אחבמבוגריםמיני  סחרמתוכם שלושה על , כתבי אישוםתשעה  בסך הכול

על שניים מבוגרים, מיני בסחר על  16( כתבי אישום 20שאז הוגשו סך של  2019־ל; זו הייתה ירידה בהשוואה ילדיםב

 בילדים). מיני סחר על  שנייםועבודת כפייה 



- 3 - 
 

; מיתירושלכת החזיק נשים וילדים בתנאי עבדות בנחשד כי , הנאשם 2020בו הוגש כתב אישום באפריל שבמקרה 

כל שכר  משק בית שלא מרצונן, ולהעביר ישלו לספק שירות ב"סמינר הנשים" ותהנאשם הכריח לכאורה את המשתתפ

, יםמבוגרמיני בבעבירות סחר שהואשמו  תשעה, בהם ם בבני אדםסוחרי 12 המדינההרשיעה  2020ישירות אליו. בשנת 

 סוחרי 17שאז הורשעו  2019לשנת בילדים; זו הייתה ירידה בהשוואה מיני בעבודות כפייה ואחד בעבירות סחר  שניים

גזרי הדין  24תוך ). ממיני בילדים. לא היו אשמים בעבודות כפייהבגין סחר  ארבעהומיני במבוגרים  בגין סחר 13( אדם

 אדם סוחרי 13קיבלו בתקופות דיווח קודמות,  שההרשעה עליהם ניתנהתיקים  ובתוכם, 2020שניתנו במהלך שנת 

שנות מאסר ועונש  5.5חודשי עבודות שירות לבין  חמישהבין קנס ו והדין נע ייותר משנה. גזר ארוכיםעונשי מאסר 

נפגעים. הממשלה תיאמה עם ם לגזר הדין גם קנסות ופיצוייכלל במקרים מסוימים חודשים;  12מאסר על תנאי של 

הרשויות פתחו  נוסף על כךחשודים זרים וישראלים. בו מעורבים היו שילדים סחר בחשד לשל ממשלה זרה לחקור מקרה 

כתבי אישום נגד מעסיקים של עובדים זרים בגין חשד להפרת חוקי העבודה; בתי  94חקירות פליליות והגישו  145־ב

ירידה ו מיליון דולר). ז 1.15(מיליון שקל  3.7כ־כולל של היקף ב יםעונשים עם סנקציות ופיצוי 77המשפט גזרו 

כתבי  94חקירות פליליות בגין חשד להפרות חוקי העבודה, הגישה  1,087 המדינה פתחה שבה 2019משמעותית לעומת 

 מיליון דולר). 2.14מיליון שקל ( 6.88בהיקף כולל של  יםעונשים עם סנקציות ופיצוי 123 וגזרהאישום, 

שותפים לעבירות סחר במהלך תקופת שהיו לטפל בפקידי ממשל  ה שנועדוהממשלה המשיכה לדווח על מאמצי אכיפ

לשדל קבלת שירותי מין ניסה פי החשד של ,שוטרבה מעורב שיזמה הממשלה חקירה אחת  2020יווח. בספטמבר הד

 18על שוטר  המדינהגזרה  2020. בנובמבר 2021במרץ לדין את השוטר המדינה העמידה ; בילדים מקורבן סחר מיני

כדי  בו התרחש לכאורה סחרשהבושת  חודשי מאסר בפועל, עונש מאסר על תנאי וקנס בגין קבלת שוחד מבעל בית

 הערערתום תקופת הדיווח, נכון לתקופת הדיווח הקודמת; הוגש ב. כתב האישום בתיק למתקן להמשיך לפעולשיאפשר 

רשות בנגד פקיד גם כתב אישום  המדינההגישה  2021עונש. בינואר קלות הלבית המשפט העליון על המדינה פרקליטות 

חשוף מאוד שתחום  - המטפלים הזריםבענף פרטיות  כוח אדםאחראי על תיאום סוכנויות שהיה האוכלוסין וההגירה 

 .שוחד והפרת אמונים וכן באשמת קבלתאשרות לעובדים זרים, בחשד שהשיג במרמה  – בבני אדם לסחר

 תכופות קצין זה הופנה, ו2020שנת מרבית  במשךלקצין אחד צומצמה סחר בבני אדם של משטרת ישראל החוליית 

קרי סחר מ חקירתמהממשלה  נרתעהתים ילעדיווחו כי חברה אזרחית  . ארגונית הקורונהלמגפהגבלות הקשורות לאכוף 

מקרה של עבודות כפייה של חשד לבתחילה לחקור משטרת ישראל  סירבהכך למשל, מורכבים בשל מחסור במשאבים. 

בחקירה, משטרת ישראל ה תחפלבית המשפט העליון, שארגון חברה אזרחית עתר עובדי חקלאות תאילנדים; לאחר 

החליט מפכ"ל המשטרה בפועל להפנות  2020ה אותם למקלט סחר. בסוף שנת תבעובדים כקורבנות סחר והפנ ההכיר

טרם הצטרפו סוף תקופת הדיווח, ב. לחוליהוספת שני קצינים נוספים כולל החוליית הסחר, משאבים והנחיות נוספות ל

בגלל רצונם של  שהחריפועדים מקורבנות ומהממשלה דיווחה על קשיים באיסוף עדויות  .חוליההחדשים להקצינים 

 בנושאהממשלה מסמכי מדיניות הפיצה , שנוצר פערלהתמודד עם ההמגפה. כדי  בזמןזרים לחזור למולדתם הקורבנות ה

, במהלך תקופת הדיווחהממשלה דיווחי לפי אחיד.  תקןליצור שנועדה מדיניות  ,עדות מוקדמת במקרים אלהלקיחת 
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דיווח שב. כדי לטפל באתגרים לקורונההגבלות אחרות הקשורות ו שנאכפו, הסגרים שחלו חקירות עקב חוקרים התעכבו

הנרתעים מהמפגש קורבנות  עבורמערכת מקוונת להגשת תלונות משטרת ישראל  על פשעי סחר במהלך המגפה, הקימה

בנושא הממשלה הכשרה מקיפה העניקה . כמו בשנים קודמות חוקייםעם גורמי אכיפת החוק, כולל מהגרי עבודה לא 

חלק מההדרכות ; חברה אזרחית רים, לעיתים בתיאום עם ארגוני, סדנאות להעלאת מודעות וסמינהמאבק בסחר בבני אדם

המאבק על  הדרכותהממשלה ביטלה  ממגבלות הקורונהכחלק . עם זאת, הקורונהמגבלות בשל באופן וירטואלי נערכו 

הכשרה לשוטרים חדשים והכשרה לפקידי גבול והגירה. בשל המגפה  ובכלל זה, מרכזיים מעורבים גופיםשנועדו לסחר ב

 .2020בנושא פשעי מין וסחר לשופטים הדנים בתיקים פליליים בשנת הדרכת חובה ביטלה הממשלה 

 הגנה

של  הסחר מדיניות זיהוי קורבנותגרמה  נוסף על כך. סחר והגנה עליהם קורבנותם לזיהוי מאמציבהממשלה הפחיתה 

דיווחה  2020. בשנת הולמיםלשירותים גישה שלהם לעיכוב בוקורבנות בטראומה של הלהתעוררות מחודשת הממשלה 

. 2019הפניות בשנת  96 מקורות ממשלתיים, לעומתמוחברה אזרחית  הפניות לקורבנות מארגוני 74יבלה הממשלה כי ק

ירידה  -גברים  16ו־נשים  53בהם  -אנשים  69־קורבן סחר לרשמי של הממשלה מעמד העניקה פניות הה 74מתוך 

נשים ונערות ישראליות היו קורבנות  39, שהוכרוהקורבנות  69. מתוך 2019בשנת  שהוכרוהקורבנות  73קלה לעומת 

גבר ב הכירה כקורבן סחרהיו קורבנות לעבודות כפייה. הממשלה  20ו־סחר מיני, להיו קורבנות  תשעה עבדות בכת,ל

בשנה הקודמת. הממשלה המשיכה שהוכרו סיני ניצול בקורבנות שלושה לעומת בסיני לפני שהגיע לישראל, שנוצל  אחד

החוליה לסחר רלוונטיים. עם זאת, הממשלה דיווחה כי הלמשרדים תפוצה נרחבת להפיץ הנחיות לזיהוי קורבנות סחר ב

גישה הם למאפשר שלהעניק לאנשים מעמד רשמי של קורבן סחר המוסמכת הישות הממשלתית היחידה  אהיבבני אדם 

התעכב הארץ,  בכלבקשות הקורבנות  לבחינתחד ממונה א מלאה לשירותי הגנה. מכיוון שהממשלה אישרה רק קצין

עיכב את הגישה של הקורבנות לשירותי במהלך הזמן הזה ו ,שנים, ובמקרים מסוימים ,במשך חודשיםהתהליך משמעותית 

, שנראו מורכבות סחר נותקורבלהכרה בהיחיד דחה בקשות הממונה קצין הדיווחו כי חברה אזרחית  . ארגוניהגנה נחוצים

הקצין,  מקרים שנדחו בתחילה על ידיכמה הממשלה אישרה  2020קיבלו אישור; בשנת פשוטות להכרעה רק בקשות וכי 

תקן הראיות המחמיר של  כידיווחו  חברה אזרחית עתרו לבית המשפט העליון. ארגוניחברה אזרחית  לאחר שארגוני

חלק תאריכים ופרטים מהקורבנות, מנע מו עדויות של עדי ראייהרש והממשלה למתן מעמד של קורבן רשמי, שד

ההוכחה . בשל נטל 2020טיפול הולם בשנת לכן גם ו ,מעמד קבלתחברה אזרחית  ארגוניקורבנות שהופנו על ידי מה

חברה  ארגוני יווחוד, שיוכיחו את סיפורם עדים הבאת, כולל שנעשה להםאת ספר ולהוכיח גבוה המוטל על הקורבנות לה

; בסוף התהליך ממשלההשירותי מבלי לדעת אם יזכו ל, טראומה מחדשהת יעוברים את חוויכי הקורבנות אזרחית 

בתגובה לתיק , 2020. במאי סביב הניצול שחווסטיגמות חשש מעקב  ,עדיםהסתייגו גם מהצורך לפנות להקורבנות 

תוך שישה חודשים וליצור מערך קריטריונים בהתחייבה הממשלה להקים הליך ערעור  ,בבית המשפט העליוןשנידון 

 ,המדיניותני כללי טיוטה לשהחוליה לסחר בבני אדם  הגיבשכבר סוף תקופת הדיווח ב; סחר נותקורבת ברשמיהכרה ל
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בבני אדם מקרים של סחר על ו דיווחלא חברה אזרחית  . כמה ארגוניםיישומהם טרם גובשו סופית ולא הוחל באך 

הסיכון שתהליך אותן דרישות הוכחה גבוהות ובשל עקב  ,ית והסודניתאריתראבקרב קהילת המהגרים ה ושהתרחש

דיווחו גם על מקרים חברה אזרחית  להכרה. ארגוניבסוף יביא ש מבליקורבנות אצל הטראומה יעורר מחדש את ה פנייהה

, הממשלה העניקה מעמד קורבן לקורבן כך למשלקורבנות הסחר. ארוכות את ההכרה בבהם הממשלה עיכבה שרבים 

נפטרה ממנת יתר של והנפגעת בר ההכרה הייתה מאוחרת מדי, ל ד; בסופו שהמקרהשנה לאחר  18במולדובה  מיניסחר 

 .כקורבן סחרההכרה בה סמים חודשיים לאחר 

. הממשלה המשיכה להפעיל מקלט כל סוגי הסחרשל לקורבנות הגנה  המשיכה לספק מגוון רחב של שירותיהממשלה 

 מיטות לנשים 18סחר, ודירות מעבר עם גברים קורבנות מיטות ל 35 עםסחר, מקלט  קורבנותמיטות לנשים  35 עם

, וכל מקלט ההדבקהאת לצמצם כדי  "קפסולותל" יםמגפה חילקה הממשלה את תושבי המקלטה בעקבות. סחר קורבנות

חיסון סייע גם ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםהקצה מקומות ייעודיים לבידוד דיירים שנחשפו לקורונה. 

ים המקלט דייריוהצוות לפני האוכלוסייה הכללית כדי להקטין את הסיכויים להתפרצות במקלטים.  יםהמקלט דיירי

, סוציאליתו־, תמיכה פסיכה תעסוקתיתמקלטים הציעו שירותי שיקום לשנה, כולל הכשרהלצאת בחופשיות. רשאים 

שירותים מסוימים, כגון וח התקיימו בחלק מתקופת הדיוהגבלות הקורונה, שפה וסיוע משפטי. בשל  לימודיטיפול רפואי, 

סייע  2020סוציאלי, באופן וירטואלי או באמצעות טלפון ולא באופן אישי. בשנת ו־התייעצויות רפואיות וטיפול פסיכ

קורבנות, ודירות המעבר  32ל־ילדים של קורבנות; מקלט הגברים סייע שלושה לו ותבוגרקורבנות  40ל־מקלט הנשים 

 שלושהלקורבנות בוגרים ו 59ל־מקלט הנשים סייע  2019; בשנת מותיהםישהתלוו לאילדים  21ל־נשים ו תשעלסייעו 

ילדים.  18 בינהםגברים ונשים,  21ל־קורבנות, ודירות המעבר סייעו  33ל־ילדים של קורבנות; מקלט הגברים סייע 

 בין השאר ,חירשים ואילמיםלקורבנות  שתיתן מענה כדי צוות המקלט את הפעילותבמהלך תקופת הדיווח התאים 

 התקשרות עם מתורגמן. באמצעות 

 ,שכונה בעבר "מרכז יום" בתל אביב לניצולי עבדות וסחרארצי המרכז המשיך להפעיל את משרד העבודה והרווחה ה

שנה במקלט.  מושהשלי או מקלטבשלא להתגורר  ובמקלט, בחרמקום שהמתינו ל, נשים וגברים, קורבנות סחרל ונועד

סוציאליים וסיוע במזון, עם עובדים סוציאליים שהוכשרו לזהות אנשים בסיכון לסחר ו־המרכז סיפק שירותים פסיכ

 שבה 2019בהשוואה לשנת  ,ילדים 160ל־וכן  נשים 106ו־גברים  133ל־סיפק המרכז שירותים  2020מחדש. בשנת 

 2.42מיליון שקל ( 7.78. הממשלה הקצתה של קורבנות ילדים 125ל־ונשים ו גברים 230ל־המרכז שירותים סיפק 

עבור  נוסף על כך. 2019לשנת סכום זהה  – 2020מיליון דולר) להפעלת המקלטים, דירות המעבר והמרכז בשנת 

לא להישאר במקלטים, המשיכה הממשלה לספק מכתב רשמי שהגן עליהם מפני מעצר ששבחרו  מוכריםקורבנות סחר 

חירום למקלטים ולמשרדים רלוונטיים. הממשלה המשיכה להעניק טיפול בשעת ומספרי קשר  ,פרות הגירהאפשרי בגין ה

 החיים מחוץ למקלטים. מוכריםקורבנות סחר לרפואי חינם למשך שנה במתקני בריאות שונים במימון ממשלתי 
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את , אך לא דרשה בהם האנשים שסחרוהממשלה המשיכה לעודד את הקורבנות לסייע בחקירה ובהעמדה לדין של 

היו רשאים להחליט לעזוב ; הקורבנות הגנהסיוע או משפט כתנאי לקבלת אשרות הבבית  שהתנהלו השתתפותם בתיקים

הממשלה הנחיות מדיניות חדשות לגביית עדויות הפיצה . במהלך תקופת הדיווח בזמן ההמתנה להליך המשפטיהמדינה את 

לפני השלמת לשוב למולדתם ביקשו שורבנות זרים , עבור קרבנות זריםמוקדמות במקרים שבהם היו מעורבים קו

בכל ייעודי איש קשר מינוי  שכלל, מיניקבעה הממשלה נוהל חדש לניהול פשעי מין, כולל סחר  2021. במרץ המשפט

או. יוידאפשרות למתן עדות בום, הסדרת חדרי המתנה פרטיים וההליכיזמן בית משפט לתיאום ביטחונם של הקורבנות ב

 הסיוע המשפטי אגף. המואשמים בסחר בהםהעמדה לדין של ההממשלה אפשרה לקורבנות הסחר לעבוד במהלך החקירה ו

 וירטואליקורבנות באופן למתן ייעוץ להצוות  עברמשיך להעניק סיוע משפטי חינם לקורבנות הסחר; בשל המגפה ה

נפגעי סחר פוטנציאליים מסיוע משפטי לבקשות  76המשפטי ו באגף הסיוע התקבל 2020. בשנת פנים אל פנים במקום

שהן  B1אשרות לכל הקורבנות השוהים במקלטים . הממשלה סיפקה 2019סיוע משפטי בשנת לבקשות  86לעומת 

הארכות  99ו־ לקורבנות סחר חדשות B1אשרות  29 הממשלה הנפיקה 2020אשרות עבודה ללא הגבלה; בשנת 

לבקש אשרת שיקום למשך שנה נוספת; עקב עיכובים  רשאיםההליך הפלילי, נפגעי הסחר כאשר מסתיים . B1אשרות ל

אשרות  14הממשלה  הנפיקה 2020הוק. בשנת  האריכה הממשלה אשרות שיקום על בסיס אד הקורונהשנגרמו בעקבות 

את  ולאחר שעזבלישראל החוזרים אשרות לקורבנות סחר  שמונה הונפקוהארכות לשנה. כמו כן שלוש ושיקום לשנה 

קרן החילוט הממשלתית ל. 2019אשרות מסוג זה שהונפקו בשנת  34ירידה משמעותית לעומת  . זו2020המדינה בשנת 

מספיק משאבים להקצאת מענקים חדשים לא היו ברכוש ובכסף שהוחרם מסוחרים כדי לסייע לקורבנות,  שעושה שימוש

ועדת הקרן הבטיחו שההקצאות שאושרו ּו בבני אדם בסחראבק היחידה הארצית למ, . עם זאת2020לקורבנות בשנת 

בסך כולל של  ,2019מההקצאות שאושרו לשנת  83%במלואן; הממשלה העבירה  יועברובתקופות הדיווח הקודמות 

דיור, ייעוץ  ובתוכםשירותי הגנה שונים, קבלת למספר לא ידוע של מועמדים ל ,דולר) 130,560שקל ( 419,500

סחר למאבק ב. החוק חברה אזרחית ומימון עבור ארגוני המשפטבית  בהוראתקצועית לנפגעים, פיצוי כספי והכשרה מ

הפיצוי מתן את פך כך האת החלטתו להימנע ממתן פיצויים, ובפסק הדין בית המשפט חייב להסביר בבני אדם קובע ש

קורבנות כחלק פיצוי לכדולר)  73,330שקל ( 235,600הממשלה לפחות העניקה  2020לברירת המחדל; בשנת 

 .פלילייםההליכים מה

 לדין של קורבנות סחר בגין מעשים בלתי חוקיים שסוחרים אילצומפני העמדה הממשלה שמרה על הנחיות המרתיעות 

סחר בקרב אוכלוסיית המהגרים לזהות מקרי כדי  ניצולם. עם זאת, הממשלה לא בדקה באופן שיטתיכחלק מאותם לבצע 

וחלק מהמזוהים א מזוהים ל הענישו קורבנותייתכן שהרשויות  ומשום כךאנשים בזנות, בקרב או הלא חוקיים מאפריקה 

אנשים ם פליליים להודיעה הממשלה על תוכנית למחיקת רישומי 2020בגין הפרות הגירה או עבירות זנות. בדצמבר 

; הממשלה לא דיווחה על מספר הרישומים של סחר מיניות, כולל קורבנות פוטנציאליים זנשהורשעו בעבירות הקשורות ל

 והתוכנית הייתה זמינה רק למי שלא נידון לתקופות מאסר.  ,במהלך תקופת הדיווחהפליליים שנמחקו 

HP
במקור the National Anti-Trafficking Unit (NATU)האם הכוונה ליחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם של משרד המשפטים ?
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ייב חִ . החוק כבלתי חוקתי לחוק מניעת הסתננות) 4"חוק הפיקדון" (סעיף על הכריז בית המשפט העליון  2020באפריל 

אשר קרן ב - מוכריםכולל של קורבנות סחר  -לא חוקיים  מהגריםאת המעסיקים להפקיד אחוז מסוים משכרם של 

עבור כל יום כספים לקזז מהקרן הייתה רשאית גם הארץ; הממשלה ליציאתם מעד אליה  גישהלא קיבלו  מהגריםה

יכלו העובדים אתר שבאמצעותו רשות האוכלוסין וההגירה הקימה  דיןה. בעקבות פסק ויזהמהגר נשאר במדינה ללא הש

 14,473ל־מיליון דולר)  65.53מיליון שקל ( 210.54החזירה הממשלה  2021מרץ עד לבקש את שכרם המנוכה. 

שהממשלה החלה להחזיר בזמן טרם הגישו בקשה.  3,202ו־עובדים טרם קיבלו את הפיקדון שלהם,  3,445עובדים; 

מעסיקים קיבלו  30; בקרן מעסיקים שניכו אך לא הפקידו כספיםלחקירות  60פתחה היא , הכספים שנוכואת לעובדים 

משרד העבודה דחה  2020חקירות פליליות שהובילו לכתב אישום אחד. באוקטובר  חמשבקנסות והרשויות פתחו 

סיוע משפטי הם להעניק ל או יםזכאה עובדיםלחברי כנסת לחייב את הממשלה להחזיר כספים שהגישו הצעות והרווחה 

עובדים זו. הממשלה בסוגיית החזרת הכספים לקבוצת הממשלה  טיפלהלא  סוף תקופת הדיווחעד לתביעת מעסיקיהם; 

כללו . התמריצים מישראל למדינות שלישיות באפריקהלצאת "מרצון" לא חוקיים מאפריקה המשיכה לתמרץ מהגרים 

וארגון חברה אזרחית  רים מסוימים; עם זאת, ארגונידולר במק 3,500וקצבה בסך כרטיס טיסה בתשלום ברוב המקרים 

 אישרו כי מהגרים שהגיעו למדינה שלישית באפריקה לא קיבלו זכויות תושבות או תעסוקה עם הגעתם. בין־לאומי

 מניעה

ומדיניות הממשלה כלפי עובדים זרים הגבירה את פגיעותם  נותרו בלתי מספקים, סחר בבני אדםמאמצי הממשלה למנוע 

סחר המאבק ב מאמציאת ביעילות במשרד המשפטים המשיכה לתאם היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם  לסחר.

משיכו להופיע באופן קבוע היחידה ה רלוונטיים במהלך תקופת הדיווח, ופקידיחברה אזרחית  בין משרדים וארגוני

 2024–2019 שלה לשניםי להעלות את המודעות לסחר. הממשלה שמרה על תוכנית הפעולה הלאומית בתקשורת כד

כנית הפעולה ותהממשלה לא הגישה תוכנית יישום לש עם זאת, זו השנה השנייה ברציפות למאבק בסחר בבני אדם.

ביעדים  מתמקדד מהם משרדיים, שכל אח־קיימו חמשת הצוותים הבין 2020שנים. במהלך שנת החמש הלאומית בת 

; הצוותים היו אמורים עמותותוחברה אזרחית  דיונים עם ארגוני 20מ־יותר  הפעולה הלאומית, תוכניתבמרכזיים שתוארו 

ם ימשרדי־אחד מחמשת הצוותים הביןעל . 2021באמצע שנת הוועדה המנהלת  בפנילאישור להציג את המלצותיהם 

מחקר עתידיים יהיו זמינים  תוצרי; הממשלה לא דיווחה האם ומאפייניעל ו מחקר על היקף הסחר בישראללערוך הוטל 

זו השנה השלישית ברציפות. הפעולה הלאומית  תוכניתלציבור. הממשלה לא הקצתה כספים נוספים ליישום מלא של 

ת וכינסה ארבעה שולחנו ,זנותלכנסת לסחר בנשים ושל הקימה הממשלה מחדש את ועדת המשנה ה 2020באוגוסט 

  2019אפריל מ; ועדת המשנה לא הייתה פעילה בבני אדם החברה האזרחית בנושאים הקשורים לסחר בהשתתפותעגולים 

הדוח לא לם או סחרה למאבק בח שנתי על מאמציהציגה דוהממשלה  אומנםממשלה. שלא קמה  משום 2020אוגוסט עד 

סחר, והממשלה לא להיאבק בדיווחו על קושי להשיג מידע על מאמצי הממשלה חברה אזרחית  היה זמין לציבור; ארגוני

קמפיינים לאומיים שונים להעלאת המודעות, כולל הממשלה ערכה נענתה לרוב בקשות המידע. במהלך תקופת הדיווח 
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ים מקלטם ביצוותה, שידורי רדיו והרצאות לפקידי ממשל, הארצית טלוויזיהבפרסומות חינוכיות לתלמידים,  תוכניות

 .ואנשי אקדמיה

אזהרות  217 בדיקות שגרתיות, לביצועפקחי עבודה  231העסיק ש ,משרד העבודה והרווחההוציא  2020בשנת 

כתבי אישום בגין הפרות  שישהמיליון דולר), והגיש  3.1מיליון שקל ( 9.96קנסות בסך כולל של  66מנהליות, הטיל 

קנסות בשווי  53אזהרות מנהליות, הטיל  415המשרד הוציא  2019עובדים זרים; בשנת בהן יו מעורבים שהעבודה 

אישום בגין הפרות עבודה.  תלונות פליליות שהביאו לחמישה כתבי ארבעבחן מיליון דולר) ו 2.99מיליון שקל ( 9.6

לפקח ולאכוף  כדיהמשיכו לדווח כי לא היו מספיק פקחי עבודה, במיוחד בענפי הבנייה והחקלאות, חברה אזרחית  ארגוני

חברות על באופן יעיל  פיקחהכי הממשלה לא חברה אזרחית  ארגונידיווחו  נוסף על כך. במידה מספקת את חוקי העבודה

 . לזנותכן עוד ווהסיהבנייה  לענפישגייסו זרים  ותברשתות עברייני הכוח אדם, ולא נלחמ

רגים גאות עובדים סרילנקים ולהעסק רגיהגאוועם סרילנקה  בילטרלייםהסכמי עבודה אשררה הממשלה  2020בשנת 

אך לא  ,נפאלהסכם עבודה בילטרלי גם מול  במוסדות בהתאמה; הממשלה חתמה עלסיעוד וה הביתיענפי הסיעוד ב

שאושרר  הפיליפיניםהסכם העבודה הבילטרלי מול את  הנוכחית בתקופת הדיווח. הממשלה לא יישמה אותוה ראשר

; נוספותשש מדינות מול  לעבודות חקלאיות ובנייההסכמי עבודה בילטרליים  . הממשלה קיימהבתקופת דיווח קודמת

הסכמים אלה. עובדים זרים  במסגרתמהגרי עבודה זרים שהגיעו לישראל עשו זאת  10,662מתוך  3,646, 2020בשנת 

המעסיק והממשלה. החוק של העובד,  –תקניים חוזי עבודה הסכם עבודה בילטרלי מחזיקים בשלושה  שגויסו במסגרת

לא היה פיקוח ממשלתי לם או חייב מעסיקים של עובדים זרים לספק חוזי עבודה מפורטים בשפה שהעובד מביןמהישראלי 

שהותיר עובדים דבר בתקני העבודה,  יעמדונכללים בהסכמי עבודה בילטרליים שאינם חוזים לעובדים שיבטיח כי הולם 

שכר טרחה עובדים זרים שילמו קרה שדיווחו כי לעיתים קרובות חברה אזרחית  ים לנוהלי העסקה נצלניים. ארגוניחשופ

ו כי עובדים זרים רבים מימנו דיווחהארגונים וכנות כוח האדם הישראלית; מופקע לסוכנויות גיוס במדינת מוצאם או לס

מלווים בלתי רשמיים או בלתי חוקיים בישראל, ובכך הגבירו את מבאמצעות הלוואות בריבית גבוהה  התשלוםאת 

עובדים זרים באשרת "מומחה" רק להביא אפשר לפיו ו ,הממשלה שינוי מדיניותאימצה  2020לסחר. בשנת ם פגיעות

 . בבני אדם מאמצים נאותים להילחם בסחרעושות אשר ישראל, וזה של מגבוה הממדינות בעלות תוצר 

להחליף  שאין ביכולתםמשיכו להיות חשופים לסחר מכיוון הדיווחו כי עובדים זרים "מומחים" חברה אזרחית  ארגוני

בניין הוגבלו ם זרים בעובדיאך הקודם,  מעסיקםלהחליף מעסיק ללא אישור של  רשאיםרוב העובדים הזרים  .מעסיק

חברה  ם להחליף מעסיק. ארגוניאישור מעסיק, אלא אם קיבלו את תאריך מוגדר בכל רבעוןללהחליף מעסיק  ביכולתם

המחייבים עובדים בענף הבנייה לשלם  ,הממשלה עם ארגוני מעסיקים סיניים פרטיים מים שלדיווחו על הסכאזרחית 

חברה תם לעבודות כפייה. ארגון ושעלול להגדיל את חובם ואת פגיע, מה שכר טרחה ועלויות מורשיםלמגייסי עובדים 

חברה טורקית מהגרי עבודה לחתום על שטר חוב; לפחות במקרה אחד עם אילצה דיווח גם כי בכמה מקרים  אזרחית
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מעמד קורבן כאשר דווח עליו, והממשלה העניקה את המקרה חוליית הסחר במשטרה  הלא חקרעבודת כפייה  סימנים של

 רק לאחר שהעובד הגיש עתירה לבית המשפט העליון. 

אחראי לפיקוח על חברות הבנייה ברשות האוכלוסין וההגירה הגורם ההממשלה את העבירה במהלך תקופת הדיווח 

עבור רשות האוכלוסין וההגירה  הליו. נם חלופייםאת העובדים ללא אמצעי הוהותירלמשימות סיוע בהגבלות הקורונה, 

קח על אחראי לפשיהיה  מוסמךהמשיכו לחייב כל סוכנות להעסיק עובד סוציאלי סיעוד הביתי בענף הכוח אדם סוכנויות 

שהממשלה טענה כי  אףתנאי המטפלים הזרים, כולל ביקורי בית, וליידע את הרשויות הרלוונטיות על הפרות עבודה. 

בילה את יכולת המטפלים הזרים להחליף מגה למעסיק ספציפי, מדיניות הממשלמקושרות עובדים אינן הוויזות של ה

ם, הם להחליף מעסיק יותר משלוש פעמימונעת מגרפי ספציפי, גאועבוד רק באזור להם ל תירהמשום שהיא ממעסיק 

 68,000מ־דיווחו כי יותר חברה אזרחית  חודשים. ארגוני 63מ־ארוכה שהותם בישראל  אםהם להחליף מעסיק ומונעת מ

מטי את באופן דרמגבילים ש או ענף הסיעודהסדרים שאינם מאפשרים להם להחליף מעסיק ב תחתעובדים זרים הועסקו 

אלימות פיזית או גם אם הסיבה היא , במפתיע את מעסיקועוזב כי אם מטפל זר גם יווחו הארגונים דיכולתם לעשות זאת. 

 . לשימוע הגירהים זכאאינם , ומטפלים זרים הוויזה שלוצדדית את ־למעסיקים לבטל חד מתירהמינית, מדיניות הממשלה 

 ו הקלות לסגריםכאשר ניתנ; סגרי הקורונהם של מעסיקיהם במהלך להישאר בבתימטפלים  נדרשובמהלך תקופת הדיווח 

 ההחופשבימי  גם מעסיקה בביתיישארו המטפלים שהממשלה  דרשהמטפלים, של המעסיקים על הכולל , שחלו על כולם

 סחר. לדיל עוד יותר את פגיעות המטפלים גשלהם, מצב שה

 הבנייה בענףפלסטינים של מדיניות חדשה בנוגע להיתרי עבודה רשות האוכלוסין וההגירה  אימצה 2020בדצמבר 

דיווחו כי המדיניות החדשה חברה אזרחית  מעסיק ביתר קלות; עם זאת, ארגונילעובדים פלסטינים להחליף  המאפשרים

ליידע את  כדיצעדים מספיק הממשלה לא נקטה כי ו ,אחרים כמו חקלאות ענפיםענף הבנייה על חשבון נתנה דגש עודף ל

הממשלה לא מכיוון שעל תהליך חיפוש העבודה. שיקלו העובדים הפלסטינים על שינוי המדיניות או ליישם מנגנונים 

לא היו זכאים  -כולל נפגעי סחר פוטנציאליים  -פליטים והגירה, מבקשי מקלט ומהגרים  תהליכילמדיניות קבועה  הציגה

אחרת, מאז  םלהשיג אפשר־ואי למקום העבודה שמקושריםלהטבות סוציאליות כמו פיצויי אבטלה וביטוח בריאות 

 .הגביר עוד יותר את הפגיעות של אוכלוסייה זו לסחר סוציאליותלישראל. היעדר הטבות  שהגיעו

שעות ביממה כדי  24 הזמין, המשיכה להפעיל מוקד חברה אזרחיתבשיתוף פעולה עם ארגון רשות האוכלוסין וההגירה, 

מתורגמנים בתשע שפות: סינית,  13. במוקד הועסקו בילטרלייםבישראל במסגרת הסכמים  ששהולסייע לעובדים זרים 

שיחות;  2,874קיבל המוקד  2020קראינית וטורקית. בשנת או ,דית, בולגרית, רוסית, נפאלית, סנגלית, רומניתתאילנ

 117,000כ־מוקד דומה עבור  הוקםשיחות). לא  1,828בדומה לשנים קודמות, מרבית השיחות היו מעובדי בניין סינים (

העובדים הפלסטינים  148,000כ־, וגם לא עבור ותגיוס פרטי דרך חברותשעבדו בישראל  החוקייםמהגרי העבודה 

 התנחלויות בגדה המערבית. בבישראל ושעבדו 
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תיקים בשנת  10,000מ־יותר ב טיפלנגד ילדים, דיווח כי ברשת הילד שטיפל בעבירות של המועצה לשלום  הקו החם

סחר. כמו כמקרי ם החשודים ; עם זאת, המוקד לא דיווח על זיהוי מקרי2019בשנת תיקים  7,665מ־, עלייה 2020

ניהלה סחר. הממשלה ה יקורבנות פוטנציאליים מכל סוג לילדיםנפרד  מוקדהממשלה  ניהלהלא גם השנה בשנים קודמות 

; הממשלה לא דיווחה האם המוקד תפסיכולוגיעזרה שסיפק הפניות לסיוע חירום ו בזנותמוקד חירום לנשים ונערות גם 

העלאת לקמפיין  באמצעות מין בתשלוםשירותי ל. הממשלה עשתה מאמצים לצמצם את הביקוש 2020קיבל שיחות בשנת 

אתרים המפרסמים  24פעולות נגד  באמצעותואינה חוקית בישראל  מין בתשלוםצריכת על שבעברית ובערבית מודעות 

 .ילדיםמין בתיירות  למניעתהממשלה לא דיווחה על מאמצים . מין בתשלוםשירותי 

 סחר בבני אדםשל  יםפרופיל

. שמגיעים מתוך ישראל ומחוצה להנצלים קורבנות ם בבני אדם מסוחריהחמש השנים האחרונות, מהלך ב שדווחכפי 

לישראל  מהגריםמזרח אסיה, מזרח אירופה וברית המועצות לשעבר,  ועובדים זרים, בעיקר מדרום ודרוםפלסטינים 

נתונים  2021מרץ עד עבודות כפייה. למנצלים חלק מהעובדים הללו  אדם סוחריסיעוד, ו, חקלאות ובבנייןלעבודה זמנית 

ם שאינ 93,000ו־עובדים זרים חוקיים  265,000יש בישראל ש מלמדיםחברה אזרחית  מממשלת ישראל ומארגוני

תנועה התנחלויות בגדה המערבית. בשל מגבלות בכולל עובדים פלסטינים בישראל ו אזרחים, רבים מהם ללא מעמד חוקי,

. 2019בהשוואה לשנת  12,476ב־ 2020פחת מספר העובדים הזרים שנכנסו לישראל בשנת , שהוטלו בעקבות הקורונה

 ,סטינים, רוסיםבעיקר גברים טורקים, סינים, פלו ,מנצלים עובדים זרים הבנייה בענףמעסיקים ישראלים וזרים 

. ישנם בבני אדםסחר חשופים לו ניצול לרעהמוסובלים מהפרות זכויות עבודה העובדים בענף זה  .קראינים וסרביםאו

עובדים פלסטינים עמלות ושכר טרחה באופן לא חוקי, ובמקרים רבים מעסיקים ממעסיקים בתחום הבנייה שגובים 

למעט העובדים ; עובדים אלה חשופים לעבודות כפייה. שלא כדין דים פלסטינים למקומות עבודה אחריםמשכירים עוב

עובדים פלסטינים למעסיקים  המעסיק ומקשרתעל  של הפלסטינים מתבססתמערכת היתרי העבודה  ,בתחום הבנייה

, שהייה בלילהכתנאי להיתרי  מזו:ה ספציפיים, מה שמאפשר לחלק מהמעסיקים לנצל עובדים בעבודות כפייה. יתר

למעשה את תנועתם  מגביליםהעובדים הפלסטינים, ובכך  19,000מ־חלק ללוקחים את תעודות הזהות המעסיקים 

אחרים, בעיקר בעיר הנופש  ובענפיםעובדי היום הירדנים חשופים לעבודות כפייה בבנייה, בחקלאות  1,000כ־בישראל. 

גברים ונשים תאילנדים לעבודות  אילצו אדם גרפי של אילת. סוחריגאוהבידוד הה ואילת, בגלל מגבלות על היתרי כניס

לקחו תנאים של שעות עבודה ארוכות, ללא הפסקות או ימי מנוחה,  כפו עליהםלאחר ש, בישראל ותהחקלא בענףכפייה 

 אדם סוחרי .המוגבלים עבודהאישורי ה עקב להחליף מעסיקהקשו עליהם מחיה ירודים ותנאי סיפקו דרכונים, את המהם 

, ואילצו אשרות סטודנט וקיבלולימודית חקלאית  תוכניתלהשתתף ב לחקלאות שרצוסטודנטים  גייסובענף החקלאות 

משקיפים דיווחו כי התוכניות  ההסכמים הבילטרליים.תנאי את כשהם מנסים לעקוף כך  ,לעבוד בענף אותם עם הגעתם

 –דמי גיוס חברה אזרחית היו בפועל  שלפי ארגוני -בשכר לימוד  חויבוסטודנטים , וכי האינן כוללות תכנים אקדמיים

מצב של שעבוד חוב. במהלך השנתיים האחרונות זוהו קורבנות מה שיצר למעשה ), דולר 3,420שקל ( 11,000עד של 
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אטמלה וגומאית בוצה של סטודנטים להנדסה חקלת בישראל, כולל קוהחקלאות האקדמי תוכניותסחר בארבע מתוך שש 

 . 2020והונדורס בשנת 

העבודה;  מכוח דיניהגנה נעדרי בתוך מגורים פרטיים ו היותם מבודדיםחשופים מאוד לעבודות כפייה בשל  זרים מטפלים

, שעות במרמה, חוזי עבודה מופרזיםדמי גיוס זרים מטפלים  כפו עלמקומיים מדווחים כי סוחרים חברה אזרחית  ארגוני

תנאי ארוכות, החרמת דרכונים, שכר נמוך, אלימות פיזית, הטרדות מיניות והתעללות, מניעת פיצויי פיטורים ועבודה 

הגדול ביותר  הפלח הם. מטפלים זרים מטופלהאותו חדר של המעסיק במגורים כולל בחלק מהמקרים  מגורים ירודים,

 שים. נ ןההללו העובדים הזרים החוקיים במדינה; הרוב המכריע של העובדים  למכל

כי חברות בנייה סיניות וטורקיות בישראל אילצו עובדים סינים חברה אזרחית  ארגוני דיווחובמהלך תקופת הדיווח, 

"מומחה"  אשרת תחתשטר חוב. עובדים זרים שנכנסו לישראל כפיית וטורקים לעבוד תחת איום של שעבוד חוב או 

עם כישורים אנשים להן איוש משרות שקשה למצוא שם ל ביותרהליך אשרה שנועד להקל על גיוס עובדים מיומנים (

 .לתפקידים בשכר נמוךמערכת הוויזה לגיוס עובדים נוטה לנצל את הייצור  שענףמכיוון  ,סחרסכנת לנחשפו  הולמים)

הכנסה שמתאפיינות ב, בעיקר ממדינות 2020בשנת  "מומחים"שנכנסו בוויזת עובדים זרים  7,000כ־, ערכותהעל פי ה

דולר). רשת של סוכנויות כוח אדם מגייסות עובדים  30,610שקל ( 98,350ב־שהסתכמו גיוס דמי  םנאלצו לשלנמוכה, 

גבוהים, ומוכרות להם מסמכים מזויפים;  תיווךמקלט, גובות מהעובדים דמי כוזב של בקשה ללישראל באמצעות הליך 

בקשות להפחתת ההובילה  במסלול מקוצרמקלט לבקשות ובדים אלה חשופים לניצול. מדיניות הממשלה לסרב ע

 . דומהפעולה מרוסיה ומולדובה שהראו דפוס של עובדים לם במקומן עלה מספרם או רגיהגאומאוקראינה ו

תקופת בדה ארוכות ואלימות פיזית. חווים שעות עבוולעבודות כפייה  נחשפיםישראלים על פי הדיווחים, ילדים בדואים 

קבצנות כפויה במחוז הצפון לפלסטינים המנוצלים הילדים מספר העלייה בעל חברה אזרחית  ארגוני דיווחו הדיווח

עבודה של צלו בצורות שונות ור גדול של ילדים ערבים בישראל שנדיווחו גם על מספחברה אזרחית  . ארגוניובירושלים

אלה הילדים השרבים מציינו שיש חשש ארגונים ה; בשל הקורונהעקב סגירת בתי ספר , הדיווחתקופת במהלך נצלנית 

 העלייה בניצולם למטרות עבודה. בגלל ,לא יחזרו לבית הספר

 2021מרץ עד . בבני אדם למטרות זנות ועבודה בישראלים וסודנים חשופים מאוד לסחר אריתראמהגרים ומבקשי מקלט 

, חברה אזרחית ה או מסודן. על פי ארגוניאריתרא, רובם ממאפריקה מהגרים ומבקשי מקלט 31,000כ־היו בישראל 

; הממשלה הםשל נטוהפיקדון שהפחית את שכר הגלל יישום חוק נחשפו לסיכון גובר לסחר באלה מהגרים ומבקשי מקלט 

מצד תנהלות מרמה ה, אך לא הצליחה להחזיר את כל הכספים לעובדים בשל 2020ביטלה את החוק הזה באפריל 

מאוכלוסייה זו חוו סוג של אבטלה, מה שהגדיל  80%כמעט  ,דיווחו כי בגלל המגפהחברה אזרחית  המעסיקים. ארגוני

יות, מגבירה מאוד את אריתראבמיוחד נשים וכלכלית בקרב נשים באוכלוסייה זו, המצוקה האת הסיכון שלהם לניצול. 

לפני המגפה; לפי הערכת  לצורכי הישרדותמין היו מעורבות במתן שירותי  מבקשות מקלט 400כ־פגיעותן לסחר מיני. 

נכנסו אלפי מהגרים אפריקאים לישראל דרך חצי האי סיני. זרם  2007. מאז 2020הממשלה, הנתון שולש במהלך שנת 
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רבים  .2017, ירד באופן דרמטי לאפס בשנת 2011בשנת  17,000מ־יותר הגיע לשיאו שבהמהגרים הללו לישראל, 

ה, כולל עבודת כפייה וסחר ועברו התעללות קש, שהגיעו לישראל פשע לפני ארגוני על ידי מהמהגרים הללו נחטפו בסיני

מהגרים אלה שעדיין נמצאים בישראל,  5,000–4,000כ־כי מתוך חברה אזרחית ארגון  דיווח 2020. בשנת מיני

 האמיתי גבוה בהרבה.כקורבנות סחר, אך המספר  500–400כ־הממשלה הכירה רק ב

ני לסחר מי בוגרים וילדים, חשופיםטרנסג'נדרים ו, נשים זרות יותפלסטינבדואיות וילדים ישראלים, נשים ונערות 

וקבוצות כולל אפליקציות היכרויות, פורומים וחדרי צ'אט מקוונים רשתות חברתיות, בישראל. סוחרים משתמשים ב

 3,000כ־בישראל היו  2020בשנת חברה אזרחית, ארגון דיווח של  לפיסחר מיני. ל ילדות ונשיםפייסבוק, כדי לנצל 

 מיניסחר לגדה המערבית חשופות מהפלסטיניות בדואיות ו וילדותבילדים ישראלים. נשים מיני סחר כתוצאה מקורבנות 

התעללות פיזית  תווים ונערות אלו חעם גברים מבוגרים; נשהתחתן לכופים עליהן לאחר שבני משפחה  ,עבודהסחר ו

 מינילסחר הן יות ואתיופיות חשופות גם אריתראקראיניות, או ,. נשים רוסיותתןתנועהגבלת אלימות ום בומינית, איומי

 גברים ונעריםיש בישראל מדווחים כי חברה אזרחית  . ארגונישאורגנו דרך האינטרנטנישואי כפייה  דרךעבודה סחר ו

פלסטינים  עלהגבלות  ובשל חשופים להתעללות ולניצול מיני בגלל היעדר מעמד חוקיפלסטינים מקהילת הלהט"בק+ ה

להרשות שיוכלו כדי שירותי מין בתשלום עסוק בשפונות לישראליות נשים ונערות טרנסג'נדריות  יש. לעבוד בישראל

המגיעים לחסותן , שרבים מהם ברחו מהבית, בלבד 13, חלקם בני ילדים טרנסג'נדריםישנם מגדר. ל מותאםלעצמן טיפול 

ילדים אותם של כוללת ניצול " החסותפעמים "להמעניקות שירותי מין בתשלום, כאשר נשים טרנסג'נדריות של 

 . לשירותי מין בתשלוםטרנסג'נדרים 

סחר מיני בישראל; ליות, אריתראנשים וכן גאנה, , נשים ממזרח אירופה וברית המועצות לשעבר, סין מביאים אדם סוחרי

 -ילת הדרומית אבמיוחד בעיר הנופש  - בשירותי מין בתשלום מרצונןתיירות לעבוד תחת אשרת חלק מהנשים מגיעות 

מיני במסווה חלק מהסוחרים מגייסים קורבנות סחר על פי הדיווחים, אותן. גם מנצלים בסופו של דבר מין האך סוחרי 

לגיטימיים. במהלך תקופת  גיוס עובדיםאינטרנט, לפעמים דרך אתרי דרך העות או מט מרמותהצעות עבודה כוזבות, של 

, כת דתית שניהלהחזיק אנשים בתנאי עבדות בזמן כי הגישו כתב אישום נגד אדם שנחשד הדיווח, הרשויות הישראליות 

לפי ; החופשישלא מרצונם ולבצע עבודות בית שלהם אליו הכנסות את כל ה להעביראילץ נשים וילדים  במסגרתה

 .ניצל מינית את הקורבנותגם נטען כי החשוד  ,בתקשורת יםדיווחה


