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   5 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

ה פסיקועניינו הכ זהבה גלאון "בראשות חהסחר בנשים ב מאבקעבור ועדת המשנה לבמסמך זה נכתב 

הדין בתיקי סחר בנשים שנסתיימו בשנה -מסמך ניתוח כמותי של גזריב .2005בתיקי סחר בנשים בשנת 

אדם -סחר בבני  תיקי32על המשפט -ידי הנהלת בתימהועברו לוועדה שנתונים הניתוח מתבסס על . זו

, ה זוכללים כל תיקי הסחר בנשים שנסתיימו בשננא לה אלנתונים בנדגיש כי  2005.1שנסתיימו בשנת 

  2.המשפט-בתיברישומי הנהלת " אדם-הוגדרו מחשובית כתיקים העוסקים בסחר בבני"שה אלא רק אל

מוקד סיוע לעובדים זרים בשנים הארגון סקירות שערך מתבסס על מסמך אמורים הנתונים הה לענוסף 

  3.הענישה בתיקי סחר בנשיםעל   2005- ו2004

 כללירקע  .1

 51- בדין-גזר ןנית 2004בשנת . אדם למטרת עיסוק בזנות-סחר בבני  תיקי32-דין ב-גזרן  נית2005בשנת 

 2004שנת ,  כלומר4. תיקים28- בדין-גזר ןנית 2002ובשנת תיקים  32- בדין-גזר ןנית 2003בשנת , תיקים

 נרשמה ירידה חזרה לנתונים 2005בשנת ו , בנושא הסחר בנשיםהמשפט-בתיהיתה שנת שיא בפעילות 

 . 2004שנת  בשנים שקדמו להמשפט-בתית שאפיינו את פעילו

לא הסדרי בהתיקים הסתיימו כלל  מ60%-כשכן  ,2005כי השימוש בהסדרי טיעון פחת בשנת נראה 

פי - אולם על,2004 שנתמספר הסדרי הטיעון ב לעהמשפט -ינתונים של הנהלת בתאין בידינו (טיעון 

 ). כללו הסדרי טיעוןנתיקים שהם בדקו בשנה זו ה 31- מ24-ב, סיוע לעובדים זריםה של מוקד סקירהה

 על קנסות הושתו התיקים כלל מ 53%-התיקים נפסקו פיצויים לטובת הקורבנות ובכלל  מ40%-בכ

המשפט אינו נוטה להטיל -כי ביתנלמד ומכאן ,  הן קנס והן פיצויוהוטלשבעה תיקים רק ב. המורשעים

 היא להעדיף קנסות על המשפט-בית נטיית כיעולה מהנתונים . את שני סוגי הענישה הללו במקביל

כי יש הבדל משמעותי ומובהק בין תיקים שנסגרו במסגרת הסדרי   מעלה הדין-גזריבחינת . פיצויים

 הסדר טיעון השימוש מסגרתדווקא בתיקים שנסגרו ב:  הסדרי טיעוןלאנסגרו ב שהן אלביוטיעון 

בתיקים שנסגרים . על העבריינים המורשעיםקנס במנגנון הפיצויים הוא שולי והנטייה היא להטיל 

  ).2.3פירוט בפרק (לא הסדר טיעון המגמה היא הפוכה ב

 תיקים – המשפט-בתי הנהלת סיכום נתוני
 ;32: יםתיקהמספר 
 ;73: נאשמיםהמספר 

 ;13: פיצוייםבהם ניתנו שמספר התיקים 
 ;17: בהם קנסשניתן מספר התיקים 

 ;7 :ים גם יחד קנס ופיצויו בהםהוטלשתיקים המספר 

                                                 
 .2006יולי ב 2 ,גלאוןכ זהבה "מכתב לחה, המשפט-הלשכה המשפטית של הנהלת בתי, ד אורן האן"עו 1
ייתכן שחלק , המשפט-המשפט נמסר כי עקב בעיות מהימנות מסוימות ברישומי המחשב של הנהלת בתי-מהנהלת בתי 2

 ,המשפט-הלשכה המשפטית של הנהלת בתי, ד אורן האן"עו. אדם לא הוגדרו ככאלה ברישומי המחשב-מתיקי הסחר בבני
 .2006 ביולי 30, שיחת טלפון

מוקד סיוע ; ד נעמי לבנקרון"כתבה עו, 2005ענישה בתיקי סחר בנשים ועבירות נלוות בשנת ,  לעובדים זריםמוקד סיוע3
 .ד נעמי לבנקרון"כתבה עו, 2004ענישה בתיקי סחר בנשים ועבירות נלוות בשנת , לעובדים זרים

 של 5' פרוטוקול מסמתוך  . בנשיםהמשפט השופט אלון גילון לוועדת המשנה בנושא סחר-את הנתונים מסר סגן מנהל בתי 4
 . 2005 במאי 25, למאבק בסחר בנשים) חוק ומשפט, של ועדת החוקה(ישיבת ועדת המשנה 

 



   

 
   5 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 .13 : הסדרי טיעון בהםנכללושתיקים המספר 

 םמיהנאשעל נתונים  .2

ו בסחר עהורש המשפט-בתילת מהנהשהועברו הכלולים בנתונים דגיש כי לא כל הנאשמים נ, ראשית

כלומר חלק  ,"אדם-בניסחר ב תיקימסגרת נאשמים ב" ההגדרה היתה ; למטרת זנותאדם-בניב

 פירוטלהלן . סחר בנשים למטרת זנותעבירת חמורות פחות מהנחשבות מהעבריינים הורשעו בעבירות 

. יים והטלת קנסהטלת פיצו, מאסר  עונשי:אלה בשלושה פרמטריםעל מורשעים  הוטלוהעונשים ש

 הסדרי לאענישה בתיקים שנסגרו בלבסוף נשווה את הענישה בתיקים שנסגרו במסגרת הסדרי טיעון ל

 . טיעון

 עונשי מאסר .2.1

-בתי. ות מאסר שנ16וא אדם למטרת עיסוק בזנות ה- הקבוע בחוק לעבירת סחר בבניהעונש המקסימלי

עונש המאסר המקסימלי שהוטל על  המשפט-פי נתוני הנהלת בתי-ועל,  נמנעים מהטלת עונש זההמשפט

  5. שנים13 וא ה בתיק סחר בנשיםעבריין מורשע

, ות מאסרשנארבע כהיה  2005בשנת  שהוטל על עבריינים שהורשעו בתיקי סחר בנשים העונש הממוצע

, ההזממש לממוצע של משמעות  יש אם ראוי להדגיש כי לא ברור  2004.6- ו2003דומה לממוצע בשנים 

טרת זנות אלא בעבירות אדם לא הורשעו בסחר בנשים למ-סחר בבני  חלק ניכר מהנאשמים בתיקישכן

 ויש ,כל תיק הוא ייחודי, רה מכךיית. לירידה בממוצעמביאים כבדים פחות ועליהן עונשים ה ש,נלוות

 .  ברמת הענישההמשפט-בתילבחון כל מקרה לגופו כדי להבין לעומק את מגמת 

החמרה נרשמה , 2004כמו בשנת , 2005ירה של מוקד סיוע לעובדים לזרים בשנת לפי הסקנציין כי 

-ש א העובדה וזו ההחמרה על עשויים להעיד שאחד המדדים . נשיםבסחר המורשעים בעבירת  תענישב

  . שניםיותר משמונה של  מאסר בפועל קיבלו עונשי בתיקי סחר בנשים עבריינים מורשעים73מתוך  16

 

 המשפט-בתיהנהלת סיכום נתוני 

 הם יותר מעשרמשבעה  (16: יותר משמונה שנות מאסר שקיבלו עונש מורשעים היםעבריינהמספר 

 ;)שנים

 ;ות מאסר שנ13: העונש המקסימלי שניתן

 ; שנות מאסר3.9: ממוצעהעונש ה

 . שנות מאסר4.5: מאסר בפועל שעונ שלא קיבלו ממוצע בניכוי המורשעיםהעונש ה

                                                 
שבה קיבל עבריין מורשע ) המשפט-שאינה מופיעה בנתוני הנהלת בתי(בדוח של מוקד סיוע לעובדים זרים מוזכרת פסיקה  5

 1-הדין ניתן ב-גזר(זגייר ' י נ"מ 966/02ח "פ: אדם לעיסוק בזנות-חר בבניובהן ס,  שנות מאסר בגין כמה עבירות18עונש 
 ). 2005במאי 

 היה ממוצע העונש 2003המשפט השופט אלון גילון אמר בישיבת ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים כי בשנת -סגן מנהל בתי 6
של ועדת (ישיבת ועדת המשנה  של 5 'פרוטוקול מסמתוך .  חודשי מאסר48 היה הממוצע 2004 חודשי מאסר ובשנת 49

 . 2005 במאי 25, למאבק בסחר בנשים) חוק ומשפט, החוקה



   

 
   5 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

  וקנסותפיצויים .2.2

הפיצויים .  לפסוק פיצויים בהליך פלילי ובמסגרתוהמשפט-ביתסמיך את חוק העונשין מב 77סעיף 

 לשיקולו  כיוםסכום הפיצויים המקסימלי שנתון. כאב וסבל שגרם לו הנאשם, מיועדים לקורבן בגין נזק

שם מורשע כאשר נא כי היא פרקליט המדינה הנחיית. ח" ש228,000הוא משפט הדן בתיק פלילי -של בית

  7. בהתאם לנסיבות,בתשלום פיצויים לנפגעת העבירה המשפט לחייבו-בגין סחר בנשים יש לבקש מבית

של אדם " פגוע בכיסול " יכולהמדינההבהן ש אחת מארבע דרכים אהעברת פיצויים לקורבנות הי

מיוחד יצויים מנגנון הפ. חילוט ומס הכנסה, קנס: הדרכים האחרות הן. אדם-ת סחר בבנישהורשע בעביר

נשים לידי הקורבנות ולא לידי בסחר עברייני כסף שהופקע מלהעביר שיטה היחידה כיום בהיותו ה

הושגו עבריינים סיוע לעובדים זרים היא שמכיוון שכספי ההכי עמדת מוקד יצוין  בהקשר זה 8.המדינה

  9.יהןם יש להעביר לידעברייניהכסף שמופקע מהכל את ,  שבהן סחרועל חשבון הנשים

על ורק , השימוש במנגנון הפיצויים עדיין אינו נפוץ ,אף הנחיית פרקליט המדינה ועל, למרות זאת

 אשר לגובה הפיצויים . הוטל תשלום פיצויים2005ת שנב העבריינים המורשעיםכלל כשליש מ

 על ם פיצוייםושלהמקרים של השתת ת 23-מבשמונה . בין מקרה למקרהרבה שנפסקים יש שונות 

סכום הפיצויים היה בתשעה מקרים ו,  או יותרח" ש25,000  סכום הפיצוייםבריינים מורשעים היהע

הפיצויים שמוטל על העבריינים רחוק מהסכום המקסימלי סכום , בכל מקרה.  או פחותח" ש8,000

 8%-כ (ח" ש17,400-כהיה  פיצויים סכום הפיצויים הממוצע במקרים שבהם נפסקו. שקבע המחוקק

 ).חוקהפי -וי המקסימלי המותר עלמהפיצ

 

מועבר ש תשלום קנס עבריין מורשעלהטיל על מוסמך  המשפט-ביתלצד עונש מאסר ותשלום פיצויים 

מטרות הנבדלות של הלמרות . ת הרתעתיאהי, להבדיל מפיצויים, הטלת קנסבהמטרה . המדינהלקופת 

 אינו נוטה להטיל את שני שפטהמ-ביתניתוח הנתונים מעלה כי , הטלת פיצוייםשל הטלת קנס ו

גם  עבריינים שהורשעו בתיקי סחר בנשים הוטל 73מתוך רק על שמונה ,  לראיה.העונשים הללו יחדיו

הטלת קנס היתה  שנותחו כאן המשפט-ביתבפסיקות , רה מזאתיית. יםתשלום פיצויוגם תשלום קנס 

 הוטל 23על ורק , טל תשלום קנס עבריינים מורשעים הו32על : נפוצה יותר מהטלת תשלום פיצויים

 מוקד הסיוע לעובדים זרים  בהקשר זה נזכיר את טענת10 .עבירה שהורשעו בההן תשלום פיצויים לקורב

 כל הכסף שנגבה מעברייןיש להעביר את כי ו 11אדם היא בעייתית-כי הטלת קנס בעבירות סחר בבני

שיוטל על  יכוי  הטלת קנס מפחיתה את הסלפיהםש, הנתונים המוצגים כאן. יולקורבנותבסחר בנשים 

   .עוד יותראת הבעייתיות ים  מחריפ,העבריין תשלום פיצויים למתלוננת

 

                                                 
 .' ד8סעיף ,  מדיניות האכיפה בעבירות הנלוות לעיסוק בזנות– 2.2' הנחיה מס, פרקליט המדינה 7
ר אמורה לנקז את מוקמת קרן אש, חוק ומשפט, הנדונה בימין אלה בוועדת חוקה, אדם-במסגרת הצעת חוק סחר בבני 8

 . אדם-לקידום המאבק בסחר בבני, כלל הנראה, הכסף שייאסף בקרן ישמש. הכספים המופקעים מידי סוחרי הנשים
ביחס לדרכי המאבק הכלכלי ומטרתן בהצעת " קו לעובד"ו" מוקד סיוע לעובדים זרים"עמדת , מוקד סיוע לעובדים זרים 9

 2006 אוגוסט 14 -חוק ומשפט ב, הוגש לוועדת חוקה, 2006-ו"התשס, )אדם-בניאיסור סחר ב)(91' תיקון מס(חוק העונשין 
 53% -כבהתיקים נפסקו פיצויים לטובת הקורבנות וכלל  מ40%-בכ: נזכיר כי גם ניתוח ברמת התיק העלה ממצאים דומים 10
 .התיקים נפסקו קנסות נגד המורשעיםכלל מ
 ד נעמי לבנקרון"עו: כתיבה, 2005נשים ועבירות נלוות בשנת ענישה בתיקי סחר ב, מוקד סיוע לעובדים זרים 11



   

 
   5 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 המשפט-בתיסיכום נתוני הנהלת 

 ;) המורשעיםהנאשמיםכלל  מ32% (23: פיצוייםהושת עליהם תשלום  ש המורשעיםנאשמיםהמספר 

 ;ח"ש 17,390: ממוצעים הפיצויסכום ה

 ;ח" ש50,000–2,000: יםהפיצויסכום  טווח

 ;)הנאשמיםכלל  מ44% (32: קנס המורשעים שהושת עליהם נאשמיםהמספר 

 ;ח" ש12,640: ממוצעהקנס סכום ה

 ;ח" ש65,000–2,000:  סכום הקנסטווח

 .8:  גם יחד וקנסיםפיצויתשלום  הושת עליהם שהעברייניםמספר 

 

 הסדרי טיעון .2.3

תיקי סחר טיעון בית למאבק בסחר בנשים נגד השימוש בהסדרי בעבר התריעה ועדת החקירה הפרלמנטר

נתונים . הבנשים עקב העונשים הקלים שהיו מוטלים על העבריינים המורשעים במסגרת הסדרי טיעון אל

חמרת העונשים ה העידו על ירידה בהיקף הסדרי הטיעון ועל 2004- ו2003שהוגשו לוועדה בשנים 

 בשנה המורשעיםהעבריינים כלל  מ60%-כשכן , 2005בשנת  נמשכה נדמה כי מגמה זו 12.בהסדרים אלה

 – קיבלובמסגרת הסדרי טיעון שהורשעו עבריינים . לא הסדר טיעוןהורשעו ב בתיקי סחר בנשיםזו 

 ורא .הבדל של כחצי שנה בממוצע(אולם הפערים אינם כה משמעותיים , קלים יותר עונשים – בממוצע

 . )להלןטבלה ב

 שכן סביר ,הסתיימו בלי הסדר כזהאלה שעם ה בהשוואת תיקים שהסתיימו בהסדר טיעון בעיכמובן יש 

ואולי גם שונים מבחינת (להניח כי תיקים שהסתיימו בהסדר טיעון היו חלשים יותר מבחינה ראייתית 

מעלה בחינת הנתונים  ,עם זה. א מפתיע שיש הבדלים מסוימים ברמת הענישהלועל כן , )חומרת הפשעים

 שמגיעים להכרעה בין תיקיםבין ונסגרים במסגרת עסקאות טיעון שבין תיקים בלתי מובן  יש הבדל כי

 היא נמוכההסבירות שיוטל על נאשם תשלום פיצויים במסגרת הסדר טיעון : המשפט-ביתכותלי 

 . לא הסדר טיעוןבנאשם שמורשע הסבירות שתשלום פיצויים יוטל על  ממידה ניכרתב

 עבריינים הורשעו 29 :הסדר טיעוןנכלל תשלום פיצויים בלעתים רחוקות רק י כעולה הנתונים מ

). 10%-כ(הוטל תשלום פיצויים שלושה מהם על ורק ,  בעבירות שמדובר בהןבמסגרת הסדרי טיעון

עונשי בחינת ).  מהמקרים60%כמעט ( קרובות תשלום קנס לעתיםעל עבריינים אלה מוטל , הלעומת ז

ה הוטל כלל העבריינים האל מ36%על : לא הסדרי טיעון מעלה תמונת ראיב העבריינים שהורשעו

הנחיית על רקע  מפתיעים במיוחד הממצאים אל.  מהם הוטל תשלום פיצויים45% ועל ,תשלום קנס

בתשלום פיצויים  כל נאשם שהורשע בגין סחר בנשים המשפט לחייב-לבקש מביתיש   כיהפרקליטות

לפרקליטות שליטה רבה יותר יש בהם שנדמה כי דווקא במקרים  .בותבהתאם לנסי, געת העבירהנפל

 . השימוש במנגנון הפיצויים הוא נפוץ פחות, ענישהב

                                                 
מרס , 2000-2004: כ זהבה גלאון"דוח מסכם של ועדת החקירה הפרלמנטרית למאבק בסחר בנשים בראשות חה, הכנסת 12

 .50' עמ, 2005



   

 
   5 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 

 לא הסדר טיעוןבבתיקים והשוואת הענישה בתיקים עם הסדר טיעון 

  עם הסדר טיעוןתיקים  בלי הסדר טיעוןתיקים 

 מורשעיםהמספר  )40% (29 )60% (44

 ממוצעהעונש ה  שנים3.6  שנים4.1

 שנות 8-עונשם יותר מ שמורשעיםה שיעור )מורשעים 5  (17% )מורשעים 11 (25%
 מכלל המורשעים מאסר

  מאסרשלא קיבלו עונש מורשעיםה שיעור )מורשעים 5 (17% )מורשעים 5 (11%
 מכלל המורשעים בפועל

 העונש המקסימלי  שנות מאסר 10.5 שנות מאסר 13

 קנסהושת עליהם ש מורשעיםה שיעור )מורשעים 17( 59% )מורשעים 16( 36%
 מכלל המורשעים

 ממוצעהקנס ה ח" ש15,880 ח"ש 9,031

הושת עליהם תשלום  שמורשעיםה שיעור )מורשעים 3( 10% )מורשעים 20( 45%
  מכלל המורשעיםפיצויים

 


