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Uכפיה ולעבודת לעבדות אדם בבני וסחר עבדות לנפגעי מעמד במתן הטיפול נוהל 
 

 הנוהל מטרת .א
 
  בהתייחסות היא  כפיה ולעבודת לעבדות אדם בבני וסחר העבדות תופעת של מהותה .1.א

  מארצות המגיעות חלשות הכי האוכלוסיות בקרב בעיקר ונפוצה רכוש כאל אדם לבני  

 .שונים צרכים למלא כדי אחרות לארצות מצוקה  

 
  של העסקתם תנאי את המאפיינים הטיפוסיים התנאים בין. שונות הן השעבוד מטרות .2.א

  עיכוב, חיצוניים תמיכה ממוקדי ניתוק, היממה שעות רוב במשך עבודה נמנים קורבנות  

 .וכדומה חובות שיעבוד, שווא כליאת, אלימות, תרמית הפעלת, דרכונים  

 
  אין. היעד בארץ זרותם לאור במיוחד גדולה אחרות ממדינות הקורבנות של פגיעותם .3.א

 .זכויותיהם ממימוש אותם שמרתיע דבר, המקומית והתרבות השפה את מכירים הם  

 
  19 ביום בכנסת עבר 2006-ז"התשס) חקיקה תיקוני, (אדם בבני סחר איסור חוק .4.א

  עבירות של מגוון כולל החוק. 2006 לאוקטובר 29 ביום לתוקפו ונכנס 2006 באוקטובר  

  אדם בבני סחר וביניהם אלו לתופעות מענה לתת כדי שנחקקו -חדשות פליליות  

  ענישה עם כפיה עבודת, עבדות בתנאי החזקה, כפייה ועבודת עבדות למטרות  

 .עושק עבירות על מוגברת וענישה אדם בבני סחר למטרות חטיפה, מוגברת  

 
  החזקה או/ ו, כפיה לעבודת או/ ו לעבדות הסחר קורבן מעמד את להסדיר בא זה נוהל .5.א

 . ושיקום עדות מתן, חקירה לצורכי בארץ שהותו לשם") הקורבן" -להלן( עבדות בתנאי  

 .כלפיו העבירה לביצוע בסמוך הקורבן על יחול הנוהל, ככלל  

 
  מעמד למתן הקריטריונים בדיקת לצורך ומעברים גבולות בקורת למחלקת יוגשו הבקשות   6.א

 . לקורבן  
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  מתעורר קהל קבלת ובפקיד שירות לקבלת האוכלוסין מינהל מלשכות לאחת המגיע זר .7.א

  וליידע המשפטים משרד של משפטי לסיוע לאגף להפנותו יש קורבן הוא שהזר חשש  

  החששות את הרישום בגיליון ולציין ומעברים בולותג בקורת מחלקת ממונה את  

 .שהועלו  

 
  זרים על והן כחוק בארץ ועובדים ושוהים כחוק שנכנסו זרים עובדים על הן חל זה נוהל .8.א

 . הרחקה צו נגדם הוצא אם גם כחוק שלא בארץ ששוהים  

  

 ודרישות תנאים .ב
 
  תומך מידע או ישראל ממשטרת אישור לגביו שהומצא מי על יחול זה נוהל, ככלל .1.ב

  נוהל לפי בקורבן מדובר כי אחרות מהימנות ראיות או, אחר מוסמך גורם או ת"מהתמ  

 .זה  

 
 זמנית תקופהU . 2.ב 
  סמך על, זה נוהל לפי קורבן המבקש של להיותו ראיה ראשית קיימת אכן כי קביעה עם  

  1/ב מסוג זמני רישיון לאלתר לקבל זכאי  הקרבן יהא, 1.ב בסעיף כמפורטים המקורות  

  הזמני הרישיון יוארך, משפטיים בהליכים עד שהקורבן במידה. חודשים לשלושה כללי  

 .הפרקליטות לאישורי בכפוף ההליכים לסיום עד  

 
  פנייה סמך על יינתן הזמני הרישיון, חקירה בשלבי נמצא שהקורבן במקרה .1.2.ב  

 .מהמשטרה    

 

  כעד ישמש הקורבן כי מהפרקליטות אישור לבקשה לצרף יש החקירה סיום עם .2.2.ב  

 . המשפטי בהליך   

 

  בקשה יגיש, בידו ואין במידה, לשנתיים תקף נסיעה מסמך להציג הקרבן על. 3.2.ב  

 .מעבר לתעודת   

 



  בקורת גבולות ומעברים  תחום:  
 מספר נוהל:

6.3.0008     

 נושא:
טיפול בנפגעי עבדות וסחר 

 בבני אדם
 7מתוך      3דף    

 
: תאריך עדכון
15.6.2010   

 

 
 

 
 

 5.1.0004 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

 

 .תמונות שתי להביא הקרבן על .4.2.ב  

 
Uהערה:U  לגבי מהמשטרה מסמך להציג הקורבן על, הראשונים החודשים שלושת סיום בתום  

  אישור או במשטרה שנפתח התיק סטאטוס לחילופין או לגביו שנקבע הסטאטוס  
 .המשפטיים ההליכים לצורך חיוני שהקרבן מהפרקליטות  
 

 שיקום שנתU .3.ב
 
 . שיקום לצורך לשנה 1/ב מסוג שהייה רישיון לקבלת בקשה להגיש זכאי קרבן כל  
 .הזמני הרישיון של תוקפו פג בטרם ימים חודש עד להגיש יש הבקשה את  
 
 , הקורבן של השיקום סיכויי מה לשאלה הרלוונטי המידע כל את לכלול הבקשה על. 1.3.ב  

  מסודרת ותוכנית תמיכה מערכת לו יש והאם, שלו הנפש כוחות מה: זה ובכלל   

  להיעזר יש השיקום סיכויי הערכת לצורך. להשתקם מבקש שהוא בשנה לפעולה   

 .לבקשה שיצורפו במסמכים   

 
 :להלן כמפורט הבאים המסמכים את לבקשה לצרף יש .2.3.ב  

 
 , לעברית מדויק תרגום בצירוף בשפתו המבקש של אישי מכתב .1    

  בגינה הסיבה, שלו האישי הרקע, בישראל קורותיו פירוט שיכלול     

 תכניותיו ומה נוספת לתקופה בישראל לשהות מבקש הוא     

 .זו בשנה ותעסוקה למגורים     

  בהווה, מגורים ומקום עבודה מקום על המעידים מסמכים .2      

 .האפשר במידת, ובעתיד     

 , אחר מורשה טיפולי גורם כל או ניתן אם ס"עו של דעת חוות .3    

  לתיאור התייחסות מתן תוך, הקרבן של השיקום סיכויי אודות     

  יכלל הדעת בחוות. הזמנית בתקופה ביטוי לידי שבא כפי אופיו     

 .אחר רלוונטי מידע וכל תמיכה למוקדי באשר מידע     
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  גזר, דיןה הכרעת, האישום כתב לרבות ש"ביהמ תיק מסמכי .4     

 . ניתן אם - פרוטוקול וכן הדין     

 .זאת מאפשרות שהנסיבות במקום לשנתיים תקף נסיעה מסמך . 5    

  המלצה: כגון, השיקום סיכויי על להעיד כדי בו שיש מסמך כל . 6    

 .ב"וכיו, לוש הזמני הרישיון בתקופת עבד אצלו ממעסיק     

  ומקבל בקשר נמצא הוא כי בבקשתו ציין שהקורבן במידה . 7    

 .מהארגון מכתב לצרף יש, כלשהו מארגון תמיכה     

    
 .ל"תמי/ הארכה/ רישיון מתן על אגרה לגבות אין .4.ב

 

 הטיפול תהליךU .ג
 

Uזמני רישיון 
  ומעברים גבולות בקורת למחלקת רשום בדואר ישלחו נספחיה וכל הבקשה  . 1.ג 

 . החלטה למתן) ירושלים, 6 ישרים מסילת' ברח(  

 
 ) 3691(/ תיק יפתח ומעברים גבולות בקורת במחלקת הבקשה קבלת בעת . 2.ג

 .תיבחן והבקשה 1/ב מסוג זמני רישיון מתן   לצורך  

 
  הקורבן יקבל בתחילה, קורבן המבקש של להיותו ראיה ראשית קיימת אכן כי קביעה עם . 3.ג

 .חודשים שלושה של לתקופה כללי 1/ב מסוג שהייה רישיון  

 
  מסמך להשיג אפשרות ואין במידה, לשנתיים תקף נסיעה מסמך להציג הקרבן על .4.ג

  גבי על הרישיון את לו ולאשר בארץ שלו מהנציגות מכתב להביא עליו ממדינתו נסיעה  

 .11/על  

 

  במהלך תקף נסיעה במסמך להצטייד שעליו לקרבן להודיע הלשכה עובד על .1.4.ג  

 .הקרובים החודשים שלושת   
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 ) ל"תמי( לזרים מעבר תעודת לו להנפיק יש בארץ נציגות אין ולקרבן במידה .2.4.ג  

 .שנה של לתקופה   

 
  שהפרקליטות או הסוחר/המעסיק נגד חקירה ונפתחה הזמני הרישיון תקופת הסתיימה . 5.ג 

  פי על הרישיון את להאריך יש, המשפטיים בהליכים כעד ישמש שהקורבן מאשרת  

  מעבר ימים חודש עד להוסיף ניתן. הפרקליטות או המשטרה של בפניה שמצוין המועד  

 .למועד  

 
Uשיקום שנת 

 
  להגיש רשאי, כקורבן שהוכר בעת בתוקף עבודה רישיון בידו החזיק אשר זר עובד .7.ג

  זה נוהל לפי זמני ברישיון בארץ שהה בה התקופה. זה נוהל לפי שיקום לשנת בקשה  

 , לישראל הראשונה כניסתו תאריך מיום חודש 63 מנין בחשבון תובא לא השיקום ושנת  

  סיום לאחר. בארץ לעבוד לישראל הכניסה חוק לפי המותרת המרבית התקופה שהיא  

 .12-ו 11.ג סעיפים לפי עבודה רישיון  לקבל רשאי הוא השיקום שנת  

 
  בקשה להגיש זכאי כחוק שלא בארץ שהה או חוקי זר כעובד ארצה נכנס שלא קרבן .8.ג

 .הארץ את לצאת הקרבן על השיקום שנת תום עם. שיקום לשנת  

 

  שהוגשו למסמכים בהתאם הבקשה תבחן, השיקום שנת לצורך 1/ב רישיון הקרבן ביקש .9.ג 

  נציג. שיקום יכולת בעל שהינו, זה נוהל לפי בקורבן מדובר אם לבחון כדי, הקרבן י"ע  

 , האוכלוסין רשות ראש להחלטת ויעביר, הבקשה סיכום יכין ומעברים גבולות  בקורת  

   כללי 1/ב מסוג שהייה רישיון הקרבן יקבל -לאשרה הוחלט אם. הגבול ומעברי ההגירה  

  בתנאי בידו הקיים הנסיעה מסמך גבי על להנפיק יש הרישיון את. שנה של לתקופה  

 .תקף שהוא  

 
 , האוכלוסין רשות לראש ניתנת זה נוהל י"עפ שיקום לשנת אשרות למתן הסמכות .10.ג

 .הגבול ומעברי ההגירה  
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Uהשיקום שנת סיום 
 
  רשאי, 7.ג בסעיף שהוגדר כפי, כחוק בארץ ששהה הקרבן השיקום שנת סיום עם . 11.ג

  חוק לפי המותרת המקסימאלית התקופה במסגרת בארץ להישאר בקשה להגיש  

 .לישראל הכניסה  

 
 :הבאה הטבלה פי על לפעול יש תאושר שבקשתו במידה .12.ג
 

Uבישראל שהייה תקופת: Uשיינתן רישיון: 

 לפני חודש 48 -ל מתחת בארץ שהה
 לפי הראשון הזמני הרישיון את שקיבל

    זה נוהל

 עסק בו בתחום לנוהל בהתאם הארכות
 לארץ כניסתו בעת

 

 -ל ומתחת חודש 48 מעל בארץ שהה
 הרישיון את שקיבל לפני חודש 63

   זה נוהל לפי הראשון הזמני

 כללי 1/ב מסוג השהייה רישיון הארכת 
 חודש 63 להשלמת

 

 שקיבל לפני חודש 63 מעל בארץ שהה
 נוהל לפי הראשון הזמני הרישיון את
   זה

 ליציאה להתארגנות 2/ב יום 45 
 מישראל

 

 
  מסוג רישיון לקבל רשאי, בישראל לעבוד להמשיך זכאי ואינו שיקום שנת שסיים קרבן  13.ג 

 . מישראל ליציאה התארגנות לצורך ימים 45-ל 2/ב  

 
  תיבחן הבקשה – נוספת לתקופה השיקום שנת להארכת בקשה להגיש הקורבן רשאי  14.ג

 .הרישיון להארכת מיוחדת הצדקה ישנה בהם חריגים במקרים רק ותאושר  

 
U שיקום בשנת מעוניין שאינו בקורבן טיפול המשך 

 
  מעוניין אינו ואשר, כקורבן שהוכר בעת בתוקף עבודה רישיון בידו החזיק אשר זר עובד .15.ג

 , חודש 63 עד בארץ שלו השהייה תקופת את להשלים זכאי, שיקום לשנת בקשה להגיש  
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  זה נוהל לפי זמני ברישיון בארץ שהה בה התקופה. ארצה כניסתו בעת עסק בו בתחום  

  התקופה שהיא, לישראל הראשונה כניסתו תאריך מיום חודש 63 מנין בחשבון תובא לא  

  לתקופות יינתן הרישיון. בארץ לעבוד לישראל הכניסה חוק לפי המותרת המרבית  

 .פעם כל שנה על יעלו שלא קצובות  

 
  שאינו), עדות מתן או/ו חקירה לצורכי( הזמני הרישיון תקופת את סיים אשר קורבן 16.ג

 , ביקור או זר עובד של במסגרת בארץ שהייה להמשך זכאי ואינו שיקום בשנת מעוניין  

  לחודש 2/ב מסוג רישיון לו יוענק, ליציאה התארגנות לצורך .  הארץ את לצאת עליו  

 .טיסה כרטיס להצגת בכפוף, ימים  

  

 

 
  

  
 


