
האם עומד 
מולך קרבן 
סחר בבני 
אדם, עבדות 
או עבודת 
כפיה?

אל תגידי: ”זה לא יכול להיות”

יש תיעוד של מקרים רבים בישראל 
ובמקומות אחרים בעולם, בהם אזרחים 

התעללו בזרים במגוון דרכים: דרשו 
מעובדי חקלאות לישון בלולי תרנגולות, 

דרשו מעובדות-בית לקיים עמם יחסי מין, 
אסרו על עובדי בנין לצאת משטח אתר 

עצור !הבניה ועוד. 

This project is funded by
the European Union 

The views expressed in this publication do 
not necessarily reflect the views
 of the European Commission.

 

שימי עצמך במקומו: הוא תלוי במעסיקו 
הישראלי לצורך השבת חובות בארץ 

המוצא ולצורך פרנסת משפחתו, 
הוא אינו דובר את שפת המקום, הוא 
חושש שיגורש מהארץ, הוא אינו יודע 
למי לפנות. בנסיבות אלה, לפעמים 

הוא נדרש “להסכים” להמשיך ולעבוד 
בתנאים קשים, שעלולים להגיע לכדי  

עבדות על פי החוק הישראלי. 
את עשויה להיות האדם שיציל אותו 
! ת ו ד ב ע י  א נ ת מהמשך שהייתו ב

זיכרי: 
	 לא כל הסימנים שצוינו צריכים 

להתקיים כדי שאדם יוכר כקרבן סחר 
בבני אדם, עבדות או עבודת כפיה.

	 השאלה האם השוהה בישראל  
“חוקי” או “לא חוקי” אינה רלוונטית: 

גם אדם ללא אשרה עלול להיות 
קרבן סחר, עבדות או עבודת כפיה.

	 עבירות של סחר בבני אדם ועבדות 
אינן תלויות בהסכמתו או אי-הסכמתו 

של הקרבן: גם אם הקרבן הסכים 
לחיות בתנאי עבדות, זו עדיין עבירה. 



אלימות -  פגיעות פיזיות או מיניות
שאני  מה  תעשה  לא  “אם  לדוגמא:   - איומים 
אומר לך תחטוף מכות”;  “אם לא תסכימי לעבוד 
תמורת השכר הזה - אני אקרא למשטרה שתבוא 

לקחת אותך”
או  אדם  של  דרכונו  נטילת   - מסמכים  עיכוב 

מסמך חשוב אחר
)צעקות,  אדם  אל  מבזה  התייחסות   - השפלה 
לבצע  דרישה  מזלזל,  דיבור  יריקות,  קללות, 

מעשים מבזים(
- שעות ארוכות במיוחד,  תנאי עבודה  מפרכים 
העדר חופשות, אי-תשלום שכר או תשלום שכר 

תופעת הסחר בבני אדם והעבדות 
המודרנית רווחת בכל העולם. 

הקרבנות הם בדרך-כלל  זרים, אשר 
חוסר היכרותם עם השפה, התרבות 

והחוק המקומי, מצבם הכלכלי הקשה 
והעדר גורמי תמיכה חברתיים, הופכים 

אותם קלים לניצול. 

 מדינת ישראל מחוייבת 
למאבק בתופעה זו. 

איך תדע אם האדם שעומד מולך 
הוא קרבן של עבירות אלה?

הנה מספר סימנים, 
שאמורים להדליק אצלך 

“נורה אדומה” 

זעום, אי-הספקת אמצעי בטיחות, מניעת טיפול 
רפואי

קיבל  העובד  האם   - הולמים  בלתי  מחיה  תנאי 
לישון  מיטה  לו  יש  האם  ושתיה?  אוכל  מספיק 

עליה? 
איומים  במקום,  נעילתו  ידי  על   - חירות  הגבלת 
במידה שיפר הגבלות תנועה, פקוח על תנועותיו 
איסור על יצירת קשר עם אחרים - האם נאסר על 
האדם השימוש בטלפון? האם המעסיק אסר על 

עובדו לדבר עם השכנים?

ליד,  מיד  אדם  העברת   - באדם  עיסקה  עשיית 
למטרת ניצול

במקרה הצורך, ניתן לפנות אל:

מיכל אלמוג
ק’ תיאום סע”ר 

michal_almog@police.gov.il
טל’ משרד: 08-9545005

פקס ממוחשב: 08-6476196  

סיגלית זוהר 
האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים  

  SigalitZ@Justice.gov.il 
טל’ משרד: 03-6932735


