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  תקציר מנהלים. 1

  

, הזנות אינה רעיון מופשט. קשה להבין את מהות החיים בזנות"

נשים על ידי גברים לצורכי מהות הזנות היא שימוש בגוף של 

ידיים , ופי הטבעת נחדרים על ידי פין, הנרתיק, הפה; מין

  1"על ידי גבר אחד ועוד אחד ועוד אחד, וחפצים

 
לאחרונה , להבדיל. תדיר ההצעה למסד את הזנות בישראלכמעט בכל דיון הקשור לזנות מועלית 

דהיינו , את הביקוש לשירותי מיןהגישה לפיה יש לצמצם דווקא הולכת וקונה לה אחיזה החלה 

   .רבנות התופעהו קםשהינ, זנותנשים וקטינים בובכך להגן על הלטפל בלקוחות 

וכך כמעגל קסמים הצעות כאלו ואחרות נזרקות לחלל האוויר בעשורים האחרונים ומתפוגגות 

  . בטרם זכו לבחינה יסודית ומעמיקה

שות לקידום מעמד האישה במשרד ראש ראש הר, מרית דנון' שנכתב לבקשת הגב, מסמך זה

 לתופעת הזנות בישראל תוך מבט משווה  הממסדיתעוסק בסוגיית ההתייחסות, הממשלה

   .למדינות שונות בעולם

 מדינות כאשר החליטו להסדיר את הזנות בצורה זו  אותןבדוק מה היו שיקוליהן שלבא לנייר זה 

והאם ,  בציפיות ובמטרות שייחסו לההאם היא עמדה, מה היה טיבה של ההסדרה, או אחרת

  .המודל מתאים לישראל

שתגובה , מרכזיים שננקטו בעברהמהלכים  במתן תמונת מצב עדכנית ותיאור ההנייר פותח

 בלתי רצויותהופעות לאחר מכן אתאר את הת, השוואה למדינות מערביות ובבנתונים סטטיסטיים

  . של החיים בזנות הקשיםואת המאפיינים

מסדירה את סוגיית ה חקיקה רהבעיה המרכזית בישראל בתחום הינה היעדולה כי מהנייר ע

מצד רשויות המדינה " העלמת עין"היעדר ההסדרה החוקית מביא בפועל למדיניות של . הזנות

" שקט תעשייתי"אשר אין להן גיבוי חוקי לפעולה ובכך יוצר ) בעיקר המשטרה והפרקליטות(

 .בלי לשקמן או לסייע בידיהן לצאת ממעגל הזנות, ל נשים בזנותלגורמים עבריינים להמשיך ונצ

זאת בעוד לא נערך כל דיון , באופן לא רשמי התנהלות זו בעצם הביאה למיסוד הזנות בישראל

   . ציבורי בעניין

נתח ולבחון לעומק שלוש גישות אלטרנטיביות להסדרת ל, הציענייר מדיניות זה בא ל, משכך

סור גורף על עצם התופעה ועל כל העוסקים בדרך של הפללה מלאה לפי הטלת אי) א: (התופעה

בסייגים על צריכת מין הטלת איסור ) ג(מיסוד הזנות לפי המודל ההולנדי ו) ב(,  האמריקאיהמודל

    . בשילוב עם בתי ספר ללקוחותחלקית לפי המודל השוודיההפללה  כדוגמת ה,שונים

, אפקטיביות:  החלופות השונות בארבעה קריטריוניםלאחר הצגת החלופות תבוצע השוואה בין

  . ישימות ומשך זמן, עלות

 המתאימה ליישום בישראל תהיה בחירה מדיניותההמלצת הינה כי אליה מגיע נייר זה המסקנה 

  .הווה אומר הפללה חלקית לפי המודל השוודי, של מקבלי ההחלטות בחלופה השלישית
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  רקע. 2

   רקע היסטורי ומשפטי- בעבר בישראלו מהלכים מרכזיים שננקט2.1

פי -עלמכאן ש. 2מדינת ישראל ירשה מן המנדט הבריטי דגם של הפללה חלקית של תעשיית המין

 כי עם זאת החוק קובע, הזנות כשלעצמה אינה עבירה פלילית, 1977-ז"התשל, חוק העונשין

הבאת אדם , קת סרסרותחז, סרסרות למעשי זנות: כגון, עבירותהפעולות הקשורות לזנות יהוו 

החזקה של , ניצול קטינים לזנות, אדם לעיסוק בזנות-סחר בבני, לידי זנות או לידי עיסוק בזנות

    .3השכרתו לשם כךמקום לשם זנות או 

, בנושא  בישראל מעולם לא עוצבה מדיניות מוצהרת- במציאות צמח דגם שונה לגמרי, אולם

 ת הינה פעילות חופשית הנעשית מתוך רצון ומבחירה הזנו גרסה כיגישה שהייתה רווחת בעברה

 והקצאת בידי המשטרה והפרקליטות" העלמת עין"בפועל התגבשה מדיניות של והביאה לכך ש

, באופן לא רשמי  למיסוד הזנותהבעצם הביאהתנהלות זו . יותר" חשובים"משאבים לתחומים 

  . זאת בעוד לא נערך כל דיון ציבורי בעניין

אדרבא אלו , הסרסורים ומנהלי בתי הבושת לרוב לא הופללו, אמורים להיות מופלליםמי שכן היו 

וכך חוסר המדיניות בתחום היה ". שקט תעשייתי"קיבלו בברכה את חוסר המדיניות שסיפק להם 

  . בעל השלכות מרחיקות לכת על גורלן של אלפי נשים

, עדה בראשות השופטת הדסה בן עתובוו, 1975הדיון הציבורי הרציני היחיד ביחס לזנות נערך ב

למעט אלו שעלו ,  לא יושמו19774ח הועדה משנת "רוב ההמלצות בדו. שבדקה לעומק את הנושא

    .5בקנה אחד עם המיסוד הלא רשמי שקיים בפועל

" אזורי סובלנות"כתוצאה מחוסר המדיניות האמור צמחו בעיקר בערים הגדולות בישראל 

)zones of tolerance (המדובר הוא באזורים בפאתי הערים או ,  רוכזה הזנות הגלויהשבהם

, שבהם מתקיימת הזנות אל מול עיניהם הפקוחות לרווחה של השלטונות, בחלקים נידחים שלהן

לשם הפגנת נוכחות משטרתית ובדיקת מסמכי " ביקורות"לעיתים המשטרה עורכת באזורים אלו 

י נוסף למדיניות המיסוד הלא רשמי של הזנות ניתן ביטו. 6אך ללא פיקוח ואכיפה ממשיים, הנשים

  .7לראות בכך שמדינת ישראל הטילה מיסים על תעשיית המין כבר בימיה הראשונים

שהוצאו , שהינן המסמך המתווה את עבודתן של הפרקליטות והמשטרה, הנחיות הפרקליטות

ן נקבע בהן שפתיחת שכ, חיזקו את מדיניות המיסוד הלא רשמי של הזנות בישראל, 1994בשנת 

, ניצול חמור, תתבצע רק כשמדובר במעורבות קטינים, חקירה משטרתית בעבירות הנלוות לזנות

בעקבות השפעת הלחץ האמריקאי בנושא . 8פעילות פלילית נוספת או מטרד לשכנים, אלימות

י המטה למאבק בסחר "ץ שהוגש ע"ובעקבות בג, הסחר בנשים למטרות זנות הקיים בישראל

על פניו הן קובעות הנחיות די דומות אולם ניסוחן ,  הנחיות הפרקליטות2006שונו בשנת , שיםבנ

  .9..."זנות היא לעולם ביטוי של מצוקה: "זהיר יותר והן מבטאות עמדה ערכית

 מאז קום המדינהלראשונה ,  הסתמן שינוי משמעותי ביחס הממסד לתופעת הזנות1.1.2007ב

עדת הכנסת לקידום מעמד האישה והכריז על יציאתה לדרך של הגיע ראש הממשלה לישיבת ו

חשוב מכך הוא הקצה .  צעירות ונשים במעגל הזנות,בנערותייעודי תוכנית בין משרדית לטיפול 

   .10שעוגנו בבסיס התקציב, ח כל שנה" מיליון ש10לתוכנית זו כ

, ראש הממשלה, ריאותהב, הרווחה: התוכנית מתכללת עבודה בין מגוון של משרדי ממשלה כגון

: עיקרי התוכנית הינם. יצוין שבשלב ראשון התוכנית תיושם בתל אביב ובחיפה. המשפטים ועוד

שישמש מסגרת המאפשרת מתן קורת גג ,  להוצאת נשים ממעגל הזנותמקלט טיפוליהקמת 
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 ללינה זמנית לנשים דירות חירוםפתיחת . וטיפול לפרק זמן ממושך לנשים העוסקות בזנות

,  ישמשו מקלט זמני לנשים אשר עדיין אינן מסוגלות לצאת ממעגל הזנותאשר, עוסקות בזנותה

 אשר יספקו מרכזי יום טיפולייםפתיחת . אולם זקוקות לסיוע חירום בנקודות זמן מסוימות

ברכישת הרגלי , בהשלמת השכלה, סיוע ברכישת מיומנויות בסיסיות, טיפול נפשי פרטני וקבוצתי

ניידת שמטרתה לתת מענה הקמת יום ו-נה וייעוץ בתחומי היוםהכוו, וב בתעסוקהעבודה ובשיל

  . 11 מיידי לנשים העוסקות בזנות ולהפנותן לטיפול אינטנסיבי במקרה הצורךרפואי

אולם נראה כי כל עוד אין הסדרה , סוציאלי-זוהי התקדמות משמעותית בפן השיקומי, כאמור

  .המצב בישראל לא ישתנה באופן מהותי,  תופעת הזנות שלחקיקתית ערכית חד משמעית וברורה

  

  נתונים סטטיסטיים -תמונת מצב  2.2

יש לזכור כי תעשיית המין קשורה תמיד לעבריינות ועל כן קיים קושי אובייקטיבי ללקט נתונים 

אם כי אלו הערכות , מכאן שמרבית הנתונים הינם הערכות, עקב היות התופעה מוסווית מדויקים

  .ת למציאות המתבססות על עדויות של נשים קורבנות זנותהקרובו

. 13למעלה מאלף מתוכן הן נערות ונערים. 12 אלף קורבנות זנות10 -מוערך כי בישראל ישנן כ

ישנן כיום , לפי הערכת גורמי משטרת ישראל. 14 אלף מתוכן הן קורבנות סחר בנשים3בסביבות 

  .15באופן קבוע יב לבדו והן ממשיכות להיפתחבאזור תל אב  דירות דיסקרטיות400 -  ל250בין 

מחקרים בעולם . 16מאחורי כל אישה בזנות בישראל יש סרסור, נציגי הרשויות גורסים כי ככלל

בישראל מתקיימים לפחות . 17 מהנשים בזנות נשלטות על ידי סרסורים90%ובישראל מראים כי 

  .19ו מגלגלת כמיליארד שקל בשנהלפי הערכות תעשייה ז. 18 בבתי בושת כל חודשמיליון ביקורים

   תופעות בלתי רצויות2.3

בכדי לדעת לנתח באופן מובחן ומדויק יותר את כיווני המדיניות האפשריים לטיפול בתופעת 

 .על חיי העוסקות בהואת ההשפעות הזנות בישראל יש להבין את מהות החיים בזנות 
הגיל הממוצע לכניסה . 20לזנות כקטינות הנשים בזנות בישראל נכנסורוב  :כניסה כקטינות 2.3.1

 .21 שנה14 לזנות בעולם הינו
,  נתקפות פיזיתמהנשים והנערות בזנות %82  מחקרים בעולם מראים כי:מעשי אלימות 2.3.2

בערך  אונס אלים ובכפייה נאנסות נשים ונערות בזנות. 22י הלקוחות" מהתקיפות נעשות ע55%

ממחקרים אקדמאים עולה כי כלל אין . 23 הכלליתהייפי מאתיים מנשים באוכלוס, אחת לשבוע

בבתי : האלימות קיימת בכל סוגי הזנות, ברחוב או בדירה" עובדות" הנערה הבדל אם האישה או

  . 24ברחוב או בדירות דיסקרטיות, בבתי מלון, במכוני ליווי, בושת

ועברו  אלימה סביבהגדלו ב,  רובן המכריע של קורבנות הזנות: היסטוריה של התעללות2.3.3

החיים בזנות מהווים עבורן המשך ישיר למעגל . התעללויות קשות בתוך התא המשפחתי

גילוי  בילדותן ובכלל זה התעללות מינית מהנשים בזנות עברו 90%-70%בין . 25האלימות בו גדלו

בריחות ושיעור ניכר דיווחו על , רבות מהעוסקות בזנות גדלו במשפחות לא מתפקדות. 26עריות

  .27 קודם לעיסוק בזנותביתמה

 כדי סמים רבות מהעוסקות בזנות משתמשות ב: התמכרות לחומרים פסיכו אקטיביים2.3.4

מכורות . עי ליצירת ניתוק בין הגוף לתודעההסמים משמשים אמצשכן , להקל עליהן את העיסוק

  . 28לסמים מתדרדרות לזנות או נשארות בעולם הזנות כאמצעי למימונם
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אלא מתוך כפייה של הסרסור ,  רוב רובן של הנשים לא פנו לזנות מתוך בחירה:ירהחוסר בח 2.3.5

 מצוקה כלכליתהפנייה לזנות נעשתה מתוך ,  במקרים נוספים.או של הבעל המשמש כסרסור

 .29והעדר אפשרויות תעסוקה אחרות
האף שלי , נשברו לי הידיים כבר שלוש פעמים":  מתוך עדות של אישה בזנות: נזקים פיזיים2.3.6

שבב של עצם מהגולגולת שלי מסתובב לי בתוך הראש ... אני חצי חרשת באוזן אחת, נשבר פעמיים

האצבעות ברגליים ; הרגליים שלי לא שוות כלום. הגולגולת שלי נסדקה. וגורם לי למיגרנות

שערות הפות שלי . חבטו בהן עם מגהץ לוהט ומתלה מעילים; כפות הרגליים שלי נכוו. נשברו

אין מקום בגוף שלא . הכו אותי עם רובה כמה פעמים, פצעו אותי עם סכין. יש לי צלקות... נשרפו

   .30"נחבל או הוכה באיזו שהיא צורה באיזשהו זמן

חיצוניים  דימומים, הפלות חוזרות ונשנות: כגון, נשים בזנות סובלות מנזקים פיזיים קשים

 .31רצחו מוות מאלימות, מוות ממנות יתר, ן האגקרעים באברי המין ובאזור, שטפי דם, ופנימיים

ם אחוזיישנם וכן גבוהה בקרב הנשים בזנות הכרוניות שכיחות מחלות המין מחקרים מראים כי 

  .32' וכוBדלקת כבד נגיפית , )HIVאיידס  (נרכשהחיסוני הכשל ה תסמונת תחלואה בגבוהים של

" אימון" מהווה אשר, ניצול מיני במשפחהכאמור רוב העוסקות בזנות עברו  : נזקים נפשיים2.3.7

בעיקר (גדילה בסביבה פוגעת ומתעללת , מעבר לזאת. לשימוש במנגנון של ניתוק רגשי במהלך מין

 .33ה/מעוותת את תפיסת הערך העצמי של הילד) בהיבט המיני והפסיכולוגי
הפרעות  של  הכלליתהפי כמה מהאוכלוסיי) 68%העומדת על ( מחקרים העלו שכיחות גבוהה

הפרעות חרדה , )אמנזיה(מנגנוני הגנה כמו ניתוק בין גוף לנפש ושיכחון , פוסט טראומטיות

  .34ודיכאון בקרב נשים בזנות

 ממחקר משווה על זנות בתשע מדינות עלה כי רוב : שיעורי היציאה מהזנות נמוכים2.3.8

מצליחות להיחלץ נשים מעטות , עם זאת. רצו לעזוב את העיסוק בה) 89%( בזנות ותהעוסק

הקושי לצאת מהזנות נובע בין השאר משליטה פסיכולוגית . מהעיסוק בזנות ללא עזרה מבחוץ

התמכרות לסמים אשר מחד מקהה את הקושי שבזנות ומנגד , הזוג-ופיזית של הסרסור או בן

ממחקרה  .35מחסור באפשרויות פרנסה וקיום אחרות ועוד, יוצרת תלות בזנות ככלי למימון הסם

  .36ל גור עלה כי פעמים רבות נשים שמנסות לעזוב את הזנות נתקלות בתגובה אלימהש

, מוטרדת מינית, נרדפת, ניצודה, מכל האמור עד כה עולה כי להיות בזנות אומר להיות נאנסת

מציאות חיים זו משפיעה על לפחטת . הן נפשית והן פיזית, נתקפת הן מילולית, מוכה, נשלטת

  . ערות ונערים בישראלנ, עשרת אלפים נשים

אשר בא לביטוי חקיקה החוסר , מכאן עולה צורך דחוף להסדיר את תופעת הזנות בישראל

 .וכתוצאה מכך מביא לחוסר אכיפה הינו מצב בלתי ראוי בלשון המעטהחוסר מדיניות מוצהרת ב

  הניזוקה קשות מןמדינת ישראלאינטרס מובהק של ההסדרה החוקית של תופעת הזנות הינה 

  .)כלכלת פשע ( והן מבחינה כלכלית)החוסן החברתי (הן מבחינה ערכית, התופעה

  

 דפוסי מדיניות בעולם המערבילסקירה משווה  2.4
  :37 לשלושה דפוסי מדיניות עיקרייםבסיסיאת הסדרת הזנות בעולם ניתן לחלק באופן 

כל המעשים הנלווים  על זנות ועל מוחלטמחילה איסור ) קרימינליזציה( השיטה האוסרנית 2.4.1

 גורסים כי אין נשים הבוחרות לעסוק בזנות מצדדי הקרימינליזציה. אליה או הכרוכים בה

טענה . וכי לגליזציה של הזנות משמעה עידוד ממסדי לתופעה ומתן לגיטימציה להרחבתה, מרצונן
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ללה הפ . בזכות הקרימינליזציה של הזנות היא חוסר המוסריות שבמכירת שירותי מיןנוספת

: כי שתי המדינות שונות מאוד זו מזו, יחד עם זאת יודגש. שבדיהובב "ארהבמוחלטת קיימת 

ב הפללת הלקוח היא חלק מהפללה של כלל העוסקים בזנות ובכלל "בעוד שבמדינות רבות בארה

שבדיה . הרי שבשבדיה החוק מפליל את לקוחות הזנות ואינו מפליל את הזונות עצמן, זה הזונות

 ולאחרונה ישנן מדינות נוספות אשר שוקלות לאמץ ,ינה הראשונה שבה נחקק חוק שכזההיא המד

גישה  כמתאים לשבדיהבמידה רבה ניתן לייחס את המתרחש ב. 38בהן בריטניה, חקיקה דומה

לפי גישה זו יש להפליל רק את .  גישה שהתפתחה בעולם בעשורים האחרונים:39האבוליציוניסטית

לפי תפיסה . סוחרים ולעתים לקוחות, סרסורים: ות בזנות ופוגעים בהןמי שמנצלים נשים העוסק

ועל כן יש למגר את תופעת הזנות ולשלב מחדש את הנשים העוסקות בזנות , הזונות הן קורבן זו

שכן גם מי , אחת העמדות הפמיניסטיות מפרשת את הזנות כביטוי נוסף של ניצול נשים .בחברה

ניצול , כמו אלימות, פי רוב ממאפיינים הנלווים לעיסוק-ובלת עלשלכאורה בוחרת לעסוק בזנות ס

גישה קיצונית יותר אף מציגה את הזנות כביטוי של הנצחת נחיתות האישה בהקשר של . מיני ועוד

  . 40השפלה ואלימות

מתוך תפיסתה כרע , מתירה את הזנות בהגבלות מסוימות )מיסוד(השיטה הרגולטורית  2.4.2

 חברתית וכי על הזנות להתנהל לפי מקובלה מגישה זו הוא שזנות הינה עיסוק המסר העול. הכרחי

המדינה אמורה להנפיק רשיונות לעיסוק בצורות הזנות . כללים הקבועים בחוק ובפיקוח המדינה

  . מפקחת על הזנות וגובה מסים, שהותרו

ות שונים המתקיים למשל במחוז, "המיסוד הקפיטליסטי"אחת השיטות למיסוד הזנות הינו 

 יש , לכאורה.בושת המנוהלים או הממומנים בידי הממשל-הקמת בתיועיקרו , נאבדהבמדינת 

רווחה , הן מורחקות מהרחוב וניתנת להן גישה לשירותי בריאות(שיטה זו דאגה לרווחת הזונות ב

 מסוג תאולם הוכח כי היא כדאית בעיקר ללקוחות ולבעלי הבתים ואחת הבעיות הנובע, )וחינוך

  .41בזכויות הנשים העוסקות בזנותחמורה זה של לגליזציה הינה פגיעה 

יצירת אזורים מוגדרים שעיקרו , "המיסוד הדמוקרטי"אפשרות נוספת של מיסוד הזנות הינו 

 .הולנדבבאמסטרדם ש" החלונות האדומים"כמו רובע , הרחק מסביבות מגורים, לעיסוק בה

תתפנה , שבו תוכל הזנות להתקיים" מרחב מקובל"שיטה זו מבוססת על ההנחה כי עם יצירת 

ר של זנות יתמקד בהגנה על הזונות ותפקידה בהקש, המשטרה לטיפול בעבירות חמורות יותר

  . מפני לקוחות מסוכנים ולא בעצירת הזונות על שוטטות ושידול

ה משמעה שהזנות אינ, לגליזציה המהווה בעצם )קרימינליזציה-דה(הפללה מוחלטת -אי 2.4.3

 ים או המחייבזנות מי מהמעורבים בים המפלילחוקיםביטול גישה זו באה לביטוי ב. אסורה בחוק

 ובכלל זה גביית  זו נלווה לעיתים מנגנון שמטרתו ויסות של הזנות במדינהלשיטה. פיקוח עליה

קרימינליזציה - המצדדים בדה.  מיןבזנות הרחוב ובמחלות, מאבק בפשעלמסים שיכולים לשמש 

עם הסרת , לטענתם. נות תומכים בחיפוש דרכים למנוע את הענשת הנשים העוסקות בזנותשל הז

והמשטרה תהיה משוחררת מהניסיון למנוע תופעה , איסור הזנות יוסרו הסטיגמות הכרוכות בה

תומכי השיטה משערים כי הפיכת הזנות לחוקית תשחרר את הזונות מתלות . שהיא בלתי נמנעת

קרימינליזציה של הזנות מגבירה את הסיכון לניצול - ש הגורסים כי דהי. בסרסורים ומניצול

מאחר שחוקיות העיסוק הופכת את שירותי המין לסחורה שאפשר להתמקח עליה , הזונות

רוב המדינות . 42אין מדינה ששיטה זו בצורתה המוחלטת נהוגה בה כיום. ולהוזיל את מחירה

את הזנות ומפעילות שיטות שונות של מיסוד הזנות פי חוק מגבילות -שהזנות בהן אינה אסורה על

, לדוגמה. 43בניסיון לשלוט בתופעה באמצעות החוק הפלילי ורשויות אכיפת החוק, או ויסותה/ו
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בחוק מוגדרות עבירות , עם זאת. בריטניהברכישת יחסי מין בכסף כיום היא פעילות חוקית 

סחר , בושת- החזקת בית, נות למטרות רווחהפעלת ז, ובהן שידול לזנות, פליליות הקשורות בזנות

, פיתוי לקוחות ברחוב או במקום ציבורי, למטרות ניצול מיני) בתוך ומחוץ לבריטניה(אדם -בבני

עבירות בהקשר . פרסום חומרים הקשורים בזנות בתאי טלפון ציבוריים ועוד, זונות ברחוב" ציד"

   .44גוררות ענישה חריפה יותר, שמעורבים בהן ילדים, זה

  .יש להחליפהננה משיגה את מטרותיה ולכן גישה דומה מיושמת בישראל אולם אי, כאמור

  

  הגדרת הבעיה. 4

  .היעדר חקיקה המסדירה את סוגיית הזנות בישראלהבעיה הינה 

בעיקר (מצד רשויות המדינה " העלמת עין"היעדר ההסדרה החוקית מביא בפועל למדיניות של 

  .י חוקי לפעולהאין להן גיבוישות שמרגאשר ) המשטרה והפרקליטות

 בלי לשקמן או לסייע ,נצל נשים בזנותהמשיך ולגורמים עבריינים ל" שקט תעשייתי"וצר נבכך 

  . בידיהן לצאת ממעגל הזנות

 הקשות יש לייצר שינויי חקיקה שיובילו למיגור התופעות הבלתי רצויותמכאן עולה כי 

יקה שתאסור קנייה של אדם אחר לצורך מין או אם על ידי חק-אם על,  הכרוכות בזנותוהמזעזעות

 כך או .ידי חקיקה שתסדיר ותמסד את העיסוק בזנות ובכך תהפוך אותו לבטוח יותר לעוסקות בו

   .כך אין לתת למצב לשקוט על שמריו ויש לייצר אמירה ערכית חד משמעית וברורה לכיוון כלשהו

  

  חלופות מדיניות מוצעות . 5

שלוש חלופות מוציאות  חלק זהב יוצעו, תי לעילעם התופעות הבלתי רצויות שהצגבכדי להתמודד 

 חוסר חקיקה המסדירה את סוגיית הזנות נסה לשפר את המצב הנוכחי שלאשר כל אחת ת

כלים שונים בכדי להשיג את  תציג חלופות שונותהשלוש כל אחת מלאור הגדרת הבעיה . בישראל

ידי פירוט והצגת המהלכים המרכזיים שידרוש יישומה ועל ידי על תוצג כל חלופה . המצב הרצוי

  .תיאור משווה למודל קיים בעולם

ישנם שני , ללא קשר לשאלה איזו מבין החלופות המוצעות לחקיקה תיבחר יצוין כי  לכלראשית

:  בישראל של שנות האלפיים לצד יישום החלופה הנבחרת שראוי שיתרחשו מקביליםמהלכים

יצירת מודעות ציבורית , השניו, ת משאבים בשיקום הנשים העוסקות בזנותהשקע, הראשון

  .לתופעה ולמאפייניה

  

 הפללה מלאה של הזנות וכל המעורבים לפי המודל האמריקאי: 1'  חלופה מס15.
כאמור השיטה מחילה איסור מוחלט על זנות , ב מיושמת גישה אוסרנית מלאה"ברוב מדינות ארה

. ם אליה או הכרוכים בה ודורשת אכיפה בלתי מתפשרת של החוק הפליליועל כל המעשים הנלווי

והן הנשים בזנות עצמן והן לקוחותיהן , פי גישה זו אין לדרוש תמורה בעבור שירותי מין- על

ארגון זנות , שידול לזנות, בנוסף קיימים סעיפי חוק המגדירים מעשי זנות. עוברים עבירה פלילית

  .  פליליותבושת כעבירות-והפעלת בתי

היבט נוסף של הגישה הזו הינו שיטה מיליטנטית יותר להילחם בתופעה והיא המטת חרפה על 

בוויניפג שבקנדה המשטרה מצלמת בווידאו גברים אשר משדלים נשים לזנות , למשל. הלקוחות

פרצופיהם של הגברים מטושטשים וכך גם מספרי לוחות  .45ומפרסמת את הסרטים באינטרנט
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, שיטות דומות מופעלות בדנבר. ולם מי שמכיר את הגברים לא יתקשה לזהות אותםא, הזיהוי

שם מפרסמים את שמות הלקוחות בטלוויזיה , ב"בדאלאס ובפילידלפיה שבארה, בדטריוט

  .46ובאינטרנט

  
   לפי המודל ההולנדישל הזנות בישראל" דמוקרטי"מיסוד : 2'  חלופה מס25.

אשר חל פיחות באכיפת החוק : היה כדלקמן וד הזנות קודם למיס47התהליך שהתרחש בהולנד

ומכן הדרך הייתה קצרה , נוצר צורך להתאים את החקיקה לנוהג שהלך והשתרשבעקבותיו 

  . "סובלנות- אזורי"בושת ו-קבלת הזנות כחלק מן המציאות והשלמה עם קיומם של בתיל

קרימינליזציה של -דה, כלומר( נתקבל בהולנד חוק שמחד גיסא מתיר זנות מרצון 2000בקיץ 

ומאידך גיסא מחמיר את הענישה על עבירות של זנות כפויה , ואינו מפליל את העוסקים בה) הזנות

בתי הבושת . זנות קטינים וסחר בנשים, )במרמה וכדומה, בכפייה, באלימות, שירותי מין בכוח(

  . 48ת מטעם רשויות המדינהנתונים לביקורוהינם עסק -בתיהפכו ל

בושת כל עוד אין בהתנהלותם משום הפרעה לסדר - התרת קיומם של בתי כוללת בתוכה חלופה זו

בעצם תהפוך הזנות בפן הזה ש,  החלופה שמה במרכז את זכויותיהן של הנשים.הציבורי

 מוגנות בחוקי המגן של יהיו, העוסקות בה ישלמו מיסים: במובן המשפטי של המלה" עבודה"ל

, בעלות זכויות סוציאליותוכן להיות , מאוגדות באיגוד עובדיםות הן תוכלנה להי , דיני העבודה

כגון זכויות שניתנות לעובדים בתחומים ) 'פנסיה וכד, פיצויי פיטורין(חוקיות ותעסוקתיות מלאות 

האישור לעסוק בזנות יינתן  ).abuse(רשאיות לתבוע בגין ניצול לרעה אף יהיו מכאן שו, אחרים

- אזורי"בושת ו-  בתי יוקמו. כדיןישראל ולשהות ב18 להיות מעל גיל  הן ידרשו,עצמןלעוסקות 

למשל בסוגיות , עסק ממין זה יהיו נתונים לביקורות מטעם משרדי הממשלה-בהם בתי" סובלנות

 כמו כן . בדיקות איידס ומחלות מין פעם בחודשיים-של אכיפת חוקי עבודה ובריאות המועסקות

  .  לסוגיה כפויהישה על עבירות של זנותהענתוחמר 

  

  לובו עם בתי ספר ללקוחות ושי49אימוץ המודל השוודי: 3' חלופה מס 35.

 נחקק 1999בינואר . המודל הייחודי ביותר בעולם בתחום הסדרת תופעת הזנות קיים בשוודיה

 The Prohibiting Purchase -אינו מפליל את הזונות עצמןבשבדיה חוק המפליל את הלקוחות ו

of Sexual Services Act .המאפשר , אדם- נוסף על חוק זה קיים בשבדיה חוק נגד סחר בבני

פי -העונש הקל ביותר על.  נגד המנגנון הכולל הסובב את תעשיית המיןקלרשויות בשבדיה להיאב

  . 50הוא שנתיים מאסרי אדם  איסור סחר בבנחוק

ראיית הזנות ם ול מהלך ארוך של חינוך הציבור לשוויון נשיקדםלתהליך החקיקה השוודי 

קמפיין ארצי נגד סחר בנשים בכלל לחקיקה בשבדיה יצא במהלך מקביל . כאלימות כלפי נשים

האוסר רכישת חוק הפי - הענישה על .51מתוך דגש על צמצום הביקוש לשירותי מין, וזנות בפרט

ישה לתקופה של עד שמאסר  ימי עבודה ועד 50- שווה ערך להכנסה מ, קנס נעה משירותים מיניים

  . 52ענישה-  עבירה בתים הניסיון לרכוש יחסי מין מוגדר רכישת יחסי מין וגםבחוק זה גם. חודשים

 של  וניסיון לקנייה חקיקה שתאסור קנייההינוינויי החקיקה הנדרש בישראל שעל פי חלופה זו 

. נסאו ק/גופו של אדם אחר לצורך מין והפללת הלקוחות בעבירה שדינה יהיה עד חצי שנת מאסר ו

  .  מערך אכיפה אינטנסיבי בשנתיים הראשונות לשם ביסוס הנורמהיש להפעיללשם כך 
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 אפשרות להמרת הענישה תשודרג ותשלבהחקיקה  ,אני מציעה כי בנוסף לחקיקה שתוארה לעיל

 יורשו לקוחות אלו .הפלילית במקרה של לקוחות של תעשיית המין אשר נתפסו בפעם הראשונה

  ).John Schools(לי בהליך חינוכי אלטרנטיבי להמיר את ההליך הפלי

כדי להביא לצמצום הביקוש לזנות וכדי לגרום ללקוחות הקונים שירותי המין להכיר באחריותם 

ב ובקנדה כמה תוכניות המתמקדות בלקוח ומבקשות ללמד אותו על "מופעלות בארה, לתופעה

ומטרתן , ")ספר ללקוחות-בתי ("John Schoolsתוכניות אלו מכונות  .האופי הנצלני של הזנות

ובכך לצמצם את הסיכויים , היא להביא לשינוי תפיסה אצל גברים שנתפסו קונים שירותי מין

  .53שהללו ינסו שוב לקנות שירותי מין

פרנסיסקו תוכנית לטיפול באנשים העוברים לראשונה על החוקים הנוגעים - הופעלה בסן1995-ב

התוכנית נוסדה בשיתוף פעולה של . First Offender Prostitution Program שנקראה ,54זנות

של מחלקת הבריאות העירונית ושל הארגון הוולונטרי , של המשטרה, משרד התובע המחוזי

SAGE) Standing Against Global Exploitation .(הספר - במסגרת התוכנית הוקם בית

קשורות בזנות להימנע מרישום פשר ללקוחות שנעצרו בפעם הראשונה בעבירות השאי, ללקוחות

,  דולר500 עומד עלמחיר ההרשמה . ידי השתתפות בסמינר של יום אחד-פלילי וממשפט על

כגון סיוע לנשים ולקטינות , הספר וכן מרכיבים אחרים של התוכנית-לממן את בית ייעודםש

ים רבות פרנסיסקו הפכה למודל חיקוי עבור ער-התוכנית בסן .55המבקשות לצאת מעולם הזנות

בטורנטו , בוונקובר, בפרסנו, ספר ללקוחות בפורטלנד-בין היתר הוקמו בתי. ב ובקנדה"בארה

ידי ארגונים וולונטריים העוסקים בתחום -  על בדרך כללהספר מנוהלים-בתי). ובאדמונטון

  .56שהרשויות המקומיות שוכרות את שירותיהם לשם כך

  

  החלופות ניתוח והשוואה בין . 6

 : כדלקמן, פי משקלם-קריטריונים להערכה ועלארבעה פי - כל חלופה עלריךבחלק זה אע

ה על פי יכולתה למזער את התופעות הבלתי  החלופיבחן אתקריטריון זה  –אפקטיביות  .1

 להקטין את התופעות הקשות הכרוכות בתופעת הזנות  יכולתה של החלופהדהיינו, רצויות

  .25% משקל הקריטריון הינו. ולהגדיל את האכיפה

 כידוע כל הליך חקיקתי בישראל . קריטריון זה מעריך את העלות הכספית של החלופה–עלות  .2

אשר אמורה לכלול פירוט משאבים לשם כיסוי עלויות , צריך לכלול בצידו הערכה תקציבית

  .30% משקל הקריטריון הינו .החקיקה

מדד הן מבחינה טכנית  ישימות תי. קריטריון זה מודד את מידת ישימות החלופה–ישימות  .3

 בחינה כלומר, והן מבחינה פוליטית ,פועלחוללה בכלומר יכולת הלקוח ל ,תואדמיניסטרטיבי

ההצדקה  וכן בחינת של מידת ההתנגדות והלך הרוח אשר עלולים להקשות על יישום החלופה

 . 35% משקל הקריטריון הינו .הערכית לחלופה

משוער הדרוש לשם הוצאת החלופה לפועל ולשם קריטריון זה מודד את משך הזמן ה – זמן .4

הסיבה לכך היא .  בלבד15%קריטריון זה קיבל משקל של . צויותמיגור התופעות הבלתי ר

 דורש ,כל חקיקה שהיא,  בדרך של חקיקה התופעות הבלתי רצויות אמיתי ועמוק שלשמיגור

ינן עוסקות בתיקון החלופות אשקצרה היריעה ו מכיוון . לשם הטמעת הנורמהזמן רב יחסית
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אלא בתיקון סטטוטורי ,  של הזנותההשפעות הרטרואקטיביות של התופעות הבלתי רצויות

  . חלופות אינו כה משמעותיהההבדל בקריטריון זה בין , הצופה פני עתיד, כולל

 ולאחר מכן הכל חלופאבחן . המשקל של כל קריטריון משקף את מידת חשיבותו בהערכת החלופה

מידת הערכת הקריטריון  (5 -ל) מידת הערכת הקריטריון נמוכה (1 בין ציוןן יקבל כל קריטריו

 על פי משקל כל קריטריון וסכימה של כולם יחד יניבו את ערכה הכולל של הציוןשקלול ). גבוהה

 החלופה תהיההגבוהה ביותר )  לפי אחוזים המשוקללהציון( החלופה בעלת ההערכה .כל חלופה

  .מדיניות זההמומלצת של נייר 

  

  הפללה מלאה לפי המודל האמריקאי: 'אחלופה הערכת  16.

ה למזער את התופעות החלופיכולת  זה בא לבחון אתקריטריון , כאמור – אפקטיביות 1.16.

  .הבלתי רצויות הקשות הכרוכות בתופעת הזנות ולהגדיל את האכיפה

כן תיתן את כלי האכיפה נראה כי חקיקה שמהותה הינה הפללה מלאה וחד משמעית א,  מחד

למשל יכולת , הדרושים למערכות אכיפת החוק בכדי להתמודד עם תופעת הזנות באופן אפקטיבי

  . יש לה אפקטיביות גבוההבאספקט זה בעזרת שוטרות סמויות ומכאן ש" מבצעי עוקץ"לבצע 

שיטה עולה ממחקרים כי במקומות שבהם , באספקט של הקטנת התופעות הבלתי רצויות, מאידך

על ניצול , כך היא תתקשה יותר לדווח על פגיעה, ככל שאישה תלויה יותר בזנות לקיומה, זו נוהגת

 כך שנגישות הנשים למערכת המשפט .57מחשש שתועמד לדין, או על מעשי אלימות על רקע זה

מבקרי השיטה האוסרנית טוענים כי היא מקשה באיתור קורבנות הזנות ובחילוצן , בנוסף. נפגעת

מה גם  .58שכן במקומות שבהם היא נהוגה תעשיית המין מתנהלת בחשאיות רבה יותר, מצבןמ

אך בפועל מופללות בעיקר , החוק הפלילי אומנם מגדיר הפללה מלאה של כל המעורבים ב"שבארה

, 60ב עולה כי אין חוק האוסר ספציפית קבלת לקוחות בבית פרטי"מסקירת החוק בארה. 59הנשים

- שבדרך כלל עוסקות בה נשים ממעמד כלכלי, כיפה מתמקדת בזנות הרחובפי רוב הא-וכי על

   .61חברתי נמוך יותר

מכאן שהחשש הוא כי בישראל הסטיגמה שיש על הזנות רק תתחזק והאכיפה תעשה אל מול 

קורבנות סחר , עובדות זרות, קטינות,חולות, נרקומניות(הפלח הנמוך ביותר של העוסקות בזנות 

מכאן שהגישה לא רק שאינה מקטינה תופעות . והן יהיו הנפגעות העיקריות) יוחסרות מעמד חוק

  . רודהמכאן שהאפקטיביות י. היא אף משרישה חלק מהןלעיתים אלא , בלתי רצויות מסוימות

  .5 מתוך 2הציון לאפקטיביות של חלופה זו הינו , בשקלול האמור לעיל

 נראה כי על פניו חלופה ,מחד .ית של החלופה קריטריון זה מעריך את העלות הכספ– עלות 1.26.

עלויות אלו יהיו משמעותיות מאוד ויבואו לביטוי בהקצאת כח , זו מתמצה בעלויות אכיפה גרידא

  . אדם נוסף ומיומן למטרות איסוף מודיעין ואכיפה אינטנסיבית במסגרת מחלקי מוסר

. לים לכיסוי העלויותהפללה מלאה וחד משמעית מאפשרת גם יצירת מגוון של כ ,מאידך

ננקט  חלק מהמדינות ב. דולר ללקוח25,000$64- ל200$63 הקנסות הנעים בין  למשל62ב"בארה

כאשר גבר נעצר על שידול לזנות או על  . של לקוחותהחרמת כלי רכב: כגון אמצעי כלכלי נוסף

  .65כדי לקבל את רכבו חזרה$ 900עליו לשלם קנס של , עבירות אחרות הקשורות בזנות
לפיה כל רכוש החשוד כקשור לעבירה או , ציין גם כי בישראל יש יכולת לחוקק חזקה משפטיתא

כמו החזקה הנוהגת בישראל כיום , מומן על ידי כספים הנובעים מהעבירה יכול להיות מחולטמכ

  . בתחום המאבק בנגע הסמים
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ית הבושת ועד החל מריהוט בב, כסף או שווה כסף, חזקה כזו תפתח אפשרות לעיקול כל רכוש

מגלגלת תעשיית המין אותם שקלים ה ימיליארדבמקום ש ,משמע. למכוניתו וביתו של הסרסור

 הקהילה והמדינה כאשר, עבריינים ופושעים מסוכניםכיסם של  ישירות ליגיעו, בישראל בשנה

  .ק נורמטיביים ולתמוך בצמיחה לממן בתי עסהם יגיעו לקופת המדינה ויעזרו, משלמות על הנזק

  .5 מתוך 4 של חלופה זו הינו עלותהציון ל, בשקלול האמור לעיל

  את החלופה להוציאה יכולת הלקוח,הראשון:  דבריםשני  קריטריון זה מודד–  ישימות 1.36.

על פניו נראה כי יוזמה חקיקתית איננה בתחום המנדט של ראש הרשות לקידום מעמד . לפועל

 הזנות בישראל נעשים ניסיונות לרפורמה בתחום מכיוון שאולם, שהינה דרג פקידות בכיר, האישה

, העיסוק מתאים לסט הערכים של לקוחה זו ולמנדט שניתן לה לקוחה זו ול ידיבהצלחה ע

 יכולת מוכחתכמו גם , ללקוחה זו נגישות גבוהה למקבלי ההחלטות בתחוםובמיוחד משום ש

 את מקבלי להביאת מוכחת  יכולוחשוב מכל שוניםהממשלה הלתכלל עבודה מול משרדי 

ף לדאוג לעיגון תקציבי  בתחום קידום מעמד נשים בישראל וא לייזום חקיקה חדשהההחלטות

ביכולתה של לקוחה יישום חלופה זו נמצא יכולת להניע את נראה כי ה, החלטות ממשלה אלושל 

  . מכאן שמדד זה של ישימות הינו גבוה.זו

בחינה של מידת דהיינו , שימותה מבחינה פוליטיתו ימעותי נוסף לבחינת החלופה הינמדד מש

  .ההצדקה הערכית לחלופה וההתנגדות והלך הרוח אשר עלולים להקשות על יישום החלופה

 הרבות לאיסור מוחלט של זנות הנובעות מהקשת המחרידה של הומאניותלמרות ההצדקות ה

 מן הנשאלים סברו שאין להעמיד 73% 200766בסקר שנערך באוקטובר , התופעות הבלתי רצויות

 מן הנשאלים סבורים שלא צריך להעמיד לדין מי שפונה לזונה 78.2% ולדין אישה העוסקת בזנות

כמו כן נראה כי ההצדקה לרמת חקיקה של הפללה מלאה . לקבלת שירותים מיניים בתשלום

וח המסורתי והדתי  להלך הר אומנםמניעים אלו מתאימים, "שמירת המוסר"של נובעת ממניעים 

   .מכאן שמדד זה של ישימות הינו נמוך.  הקיים בה גם כןבישראל אך לא להלך הרוח הליברלי

 .5 מתוך 2של חלופה זו הינו ישימות הציון ל, בשקלול האמור לעיל

קריטריון זה מודד את משך הזמן המשוער הדרוש לשם הוצאת החלופה לפועל , כזכור – זמן 1.46.

 הינה יחסית מהירה מבחינה על פניו יצירת איסור פלילי .צויותתופעות הבלתי רולשם מיגור ה

 בקרב אזרחים  בשירות מיןשימושה פרלמנטרית וסביר שתביא באופן מיידי להקטנת

 עם זאת יש לקחת בחשבון כי .כך למשל רואים בהקשר לאיסור על צריכת סמים, נורמטיביים

ון ביקורים אצל נשים בזנות סביר כי הטמעת הנורמה במדינה בה מתקיימים כיום למעלה ממילי

  .תיקח זמן ארוך ותדרוש הקצאת משאבים לשם כך

 .5 מתוך 3חלופה זו הינו משך הזמן ליישום הציון ל, בשקלול האמור לעיל
  

 הולנדי לפי המודל המיסוד: 'בחלופה הערכת  2.6
, ן קסם לתופעות הבלתי רצויותלמרות שעל פניו מיסוד הזנות נראה כפתרו – אפקטיביות 2.16.

ממחקרים ,  והפיזי של הנשיםהסוציאלי, בעקבות ההצדקות ההומאניות לשיפור מצבן הבריאותי

 לעלייה ניכרת בזנות הלא  דווקאמיסוד הזנות גרם,  למסד את התופעהבמדינות אשר ניסועולה כי 

  .  ובתופעות הבלתי רצויותחוקית

אחוז : תחום המין המסחרי היווצרות שוק דואלי בהייתה בפועלת המיסוד תוצא בהולנד ,למשל

אחוז גדול של עובדות לא חוקיות  ן ולעומת) ומפוקח"לבן"שוק  10%(קטן של עובדות חוקיות 
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קטינות או מכורות ,  מהגרות ללא מעמד חוקי של ופרוץ לסחר בנשים ולניצול"שחור"שוק  90%(

  .67 )לסמים

  עלייהנרשמה,  בתעשיית המין בכלל25%עלייה של הייתה , 2000מאז מיסוד הזנות בהולנד בשנת 

 ארגונים נפרדים דיווחו על עלייה במספר נשים הנסחרות 20ו בבני נוער בזנות 300%דרמטית של 

  .68מאז החקיקה שמיסדה את הזנות

 שיפור -חינת ההשלכות המעשיות של מיסוד הזנות בכמה מדינות הראתה כי יעדיו העיקרייםב

צמצום ליות וחברתיות והענקה של זכויות סוציא, ות של הנשים העוסקות בזנותמצב הבריא

   .69 נחלו כישלון חרוץ- תופעת הסחר בנשים

. יש חסרונות רביםכמו רובע החלונות האדומים " אזורי הסובלנות"עדויות מהעולם מראות כי ל

ן יורד עם המעבר ומחיר שירותי המי, אקונומית-הזנות מורחקת לסביבות חלשות מבחינה סוציו

ישמשו אזור מוגן מאלימות בעבור " אזורי הסובלנות"במקום ש, זאת ועוד". שוק מין חופשי"ל

 בלתית ומשמשים גורם משיכה למגוון רחב של פעילויו, הם משופעים באלימות כלפיהן, הזונות

  כך שבפועל המיסוד לא ביטל את.70סמוכים לאזורי הזנותאשר גולשות לאזורים , חוקיות

  .71הסטיגמה הקיימת על הזנות ואף הגדיל את השפעתו של הפשע המאורגן

בגלל  אולם , לאפקטיביות חלופה זו0ליתן ציון  התכוונתילאור האמור לעיל באופן אינסטנקטיבי 

   .5 מתוך 1בחרתי בכל זאת לתת לה ציון ,  נשים שהמיסוד אכן ייטיב עימן10%אפשרות קיומן של 

  .5 מתוך 1ציון לאפקטיביות של חלופה זו הינו ה, בשקלול האמור לעיל

כל המדינות שמיסדו את הזנות הטילו  ,מבחינת העלות הכספית של חלופת המיסוד – עלות 2.26.

על תעשיית המין ) דמי רישוי ומיסוי מבתי בושת ומנשים העוסקות בכך באופן עצמאי(מיסים 

 באופן צלח בידןלא ך בפועל הדבר א, עלויות הפיקוח וההסדרה הכרוכות במיסודלשם כיסוי 

אומנם תעשיית המין הממוסדת החלה להזרים כספים לרשויות המס ולמקומות . שוטף ומלא

לא  ,וגם הנשים העצמאיות, ובתי הבושתסורים הסר. נוספים אך זהו ככל הנראה רק זרזיף דק

בפועל המיסוד שכן ,  ולשלם מיסים מלאיםלדווח על הכנסותיהם, לנהל את עסקיהם כחוקהחלו 

   . הביא להקטנת רווחיהם

 שנתחי הרווחים של הסרסורים ובתי הבושת יקטנו עקב ברגע,  כי כך יהיה גם בישראלנראה

סביר כי הם ,  לביטוח בריאות ולקרן פנסיה,לביטוח לאומיהיותם מחויבים לתשלומים שונים 

כבר היום תשלום מס , יתירה מכך .יבחרו בהעלמת החלק הארי של הכנסותיהם מידיעת המדינה

ומכיוון שהמיסוד לא יצור חובה , הינו חובה בישראל ובכל זאת רבים נמנעים מלשלמו במלואו

 .72נראה כי הוא רק יעניק זכויות מסוימות לסרסורים ולבעלי בתי הבושת, חדשה לתשלום מס

  .כאמור כן יהיה נתח כלשהו מדווח שכן יביא הכנסות למדינה, מאידך

  .5 מתוך 2 של חלופה זו הינו עלותהציון ל,  לעילבשקלול האמור

,  לפועל את החלופה להוציאהיכולת הלקוחלגבי , 7.1.3הדברים האמורים בסעיף  – ישימות 2.36.

שכן סביר , לקוחה זוהלסט הערכים של המלאה את ההתאמה  להוציא, נכונים גם לחלופה זו

מנגד ניתן לומר כי לקוחה זו הינה . נשיםשמיסוד הזנות יהווה לדידה הנצחה וקיבוע של ניצול 

עדיין דרג פקידותי ולכן אם מקבלי ההחלטות אכן יגיעו למסקנה כי חלופת המיסוד היא הנכונה 

  . את החלטותיהם בצורה הטובה ביותריהיה עליה להוציא לפועל, ליישום בישראל

בחינה של דהיינו , תמדד משמעותי נוסף לבחינת החלופה הינו ישימותה מבחינה פוליטי, כאמור

   .ההצדקה הערכית לחלופה ומידת ההתנגדות והלך הרוח אשר עלולים להקשות על יישום החלופה
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   -לידי התנגשות שתי תפיסות עולם מנוגדות הקיימות בישראלבאות כאן 

רואה בה עבודה לגיטימית , אשר מקבלת את קיומה של הזנות, הליברליתה סהתפי ,מחד

רכישת שירותי מין כמוה כרכישת כל גישה זו גורסת כי . ל הנשים לבחור בהומדגישה את זכותן ש

, כלומר, אם העיסוק בזנות נעשה מדעת, ה זולפי גיש. שירות אחר בשוק השירותים האישיים

לפי גישה . אזי אין למנוע זאת, מבחירה חופשית של אדם בוגר המספק שירות נדרש תמורת כסף

בין , בחירה חופשיתמת רק כאשר הזנות לא נעשתה מדעת ומוצדקתהא התערבות המדינה זו 

בין משום שיכולת השיפוט של העוסק בזנות מוטלת בספק , )קורבנות סחר(משום שהיא כפויה 

אשר , בתעשיית הזנותכיום  הפועלים גורמים פלילייםכי בין תומכיה נמצאים גם ,  יצוין).קטין(

  .73מעוניינים לזכות בלגיטימציה למעשיהם

 .רואה בזנות בעיה מוסרית ותועבה מזיקה,  הרווחת בישראלשמרנית-הדתיתהתפיסה , דךמאי

אין עושים תקנה "תפיסה זו שואפת להעלים את הזנות ותתנגד להסדרתה ומיסודה שכן 

תומכי הגישה יחתרו , כאמור. 75"המטת חרפה על בית ישראלבושה ו" ומיסוד יהווה 74"לפושעים

     .את חלופת המיסוד  ויוקיעו מכל וכל המלאהליישום חלופת ההפללהדווקא 

  . בינוני נוטה לנמוךכאן שמדד זה של ישימות הינו מ

 .5 מתוך 2של חלופה זו הינו ישימות הציון ל, בשקלול האמור לעיל

קריטריון זה מודד את משך הזמן המשוער הדרוש לשם הוצאת החלופה , כזכור – זמן 2.46.

 ואפילו יהיה  באופן יחסימועטיקה ויישום החלופה ייקח זמן תהליך חקבטווח הקצר  .לפועל

, משלל( על מנגנוני פיקוח קיימים השתתו מנגנון אדמינסטרטיבי לפיקוח או גם הקמת .מיידי

אולם יש לזכור שמיגור התופעות הבלתי רצויות .  יכולה להיות בפרק זמן קצר)ת"במשרד התמ

  . סביר ולא יקרה7.2.1יכול לקחת זמן משמעותי וכאמור בסעיף 

 .5 מתוך 3חלופה זו הינו משך הזמן ליישום הציון ל, בשקלול האמור לעיל
  

 John Schoolsעם שוודי המשולב לפי המודל ההפללת לקוחות : 'גחלופה הערכת  3.6
 , חלקית נראה כי חקיקה שמהותה הינה הפללהכמו בהפללה המלאה, מחד – אפקטיביות 3.16.

כמו כן .  תוריד את הביקוש ולכן את ההיצעאכן, הוציא את קורבנות הזנותכלפי כל המעורבים ל

תיתן את כלי האכיפה הדרושים למערכות אכיפת החוק בכדי להתמודד עם תופעת הזנות גם היא 

אם יוגדר בדומה , בעזרת שוטרות סמויות" מבצעי עוקץ"למשל יכולת לבצע , באופן אפקטיבי

. 76ענישה-  לרכוש יחסי מין יהיו עבירה בתניסיוןן וגם הלחוק השוודי שגם רכישת יחסי מי

 בשנה הראשונה של יישום החוק חלה ירידה ,ת פנומנאליובשבדיההחלקית התוצאות של ההפללה 

בעקבות יישום החוק פחת מספר הזונות ברחוב . 77במספר הזונות ברחובות שלוש הערים הגדולות

ות העוסקות בזנות נעלמו כמעט לחלוטין מן ונשים זר, 80%- מספר הלקוחות פחת בכ, בכמחצית

 וכי צרכני המין  וחשאיתהפכה מוסוותפשוט  גם כאן עלתה הטענה כי התופעה אולם .78הרחובות

, מאידך. הדבר מותרפשוט עברו את הגבולות הפתוחים באירופה ורכשו להם מין במדינה בה 

לרשויות המדינה לעזרה הופכת מכיוון שקורבנות הזנות אינן נחשבות כעברייניות עצם הפנייה 

,  החשש הקיים בחלופת ההפללה המלאה. איום במעצר ומאסרבקלה יותר ולא מלווה בסטיגמה ו

, נרקומניות(כי האכיפה תעשה באופן סלקטיבי אל מול הפלח הנמוך ביותר של העוסקות בזנות 

לא , נפגעות העיקריותוהן יהיו ה) קורבנות סחר וחסרות מעמד חוקי, עובדות זרות, קטינות,חולות

  . מכאן שבאספקט זה האפקטיביות גבוהה למדי. קיים בהפללה חלקית
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הספר ללקוחות מוקמים כיום בערים רבות - אומנם בתי, ספר ללקוחותהבתי אפקטיביות נוגע לב

המדד העיקרי לבחינת את . אך אין קונצנזוס בדבר מידת התועלת שבהם, ב ובקנדה"בארה

הספר שנעצרים שוב בגין עבירות הקשורות - הוא מספר בוגרי ביתוחות ללקהספר-התועלת בבתי

 הגברים הראשונים 706כך למשל במעקב אחר . מדד זה מעיד לכאורה על הצלחת התוכנית. בזנות

גם .  נעצרו שוב בעבירות הקשורות בזנות2%רק פרנסיסקו התברר כי -שהשתתפו בתוכנית בסן

 מהבוגרים 2%הספר ללקוחות בפורטלנד נמצא שרק - במחקר שעקב אחר מדגם של בוגרי בית

מחקר זה בחן שכן , יש לסייג את הממצאיםואולם . 79נעצרו שוב בעבירות הקשורות בזנות

. הספר ללקוחות-כקבוצת ביקורת גם גברים שנעצרו על עבירות הקשורות בזנות ולא נרשמו בבית

ומבחינה זו אין , ין אותן עבירותממצאי המחקר העלו שגם בקבוצה זו שיעור קטן נעצרו שוב בג

מכאן שאולי עצם המעצר על העבירה ולאו דווקא  .הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות

כ האפקטיביות "כך או כך נראה כי בסה. ההשתתפות בקורס הוא שהשפיע עליהם לשוב למוטב

  .של חלופה זו הינה גבוהה

  .5 מתוך 4הינו הציון לאפקטיביות של חלופה זו , בשקלול האמור לעיל

 יהיו משמעותיות נראה כי העלויותגם בחלופה זו , בדומה לחלופת ההפללה המלאה –  עלות23.6.

. מאוד ויבואו לביטוי בהקצאת כח אדם נוסף ומיומן למטרות איסוף מודיעין ואכיפה אינטנסיבית

החוק השוודי פי -הענישה על. הפללה מאפשרת גם יצירת מגוון של כלים לכיסוי העלויות, מאידך

מעבר  .80 ימי עבודה ועד מאסר לתקופה של עד שישה חודשים50-שווה ערך להכנסה מ, נעה מקנס

 בנוגע לכיסוי העלויות והכנסת כספים לקופת המדינה יפה גם לניתוח 7.1.2כל האמור בסעיף , לכך

ל ידי תכוסה ע, John Schoolsמה גם שעלות הקמת ותפעול . כיסוי העלויות בחלופה הנוכחית

  .ות על ההשתתפותלקוחתשלום ה

דהיינו , קנס יהיה כמו בשוודיהבאם ה:  מאוד רק לשם המחשת הדבריםאנסה ליתן הערכה כללית

ונאמר , 81ח" ש8,000 בסביבות שהינו בישראל  הממוצעשכרלפי גובה ה, חודשי עבודה 2יעמוד על 

אזי ההכנסה לקופת , דש ממיליון הלקוחות בחו10%תכסה לפחות שאכיפה משמעותית תתרחש ו

לטיפול ייעודי , שיוכלו להיות מוקדשים ללחימה בפשיעה, ח" ש מיליארד1.6 על עמודתהמדינה 

 . בקורבנות הזנות ולכיסוי עלויות האכיפה

  .5 מתוך 4 של חלופה זו הינו עלותהציון ל, בשקלול האמור לעיל

,  לפועל את החלופה להוציאה הלקוחיכולתלגבי , 7.1.3הדברים האמורים בסעיף  –  ישימות 33.6.

ת ההפללה חלופ, בנוגע לחלופת המיסוד 7.2.3' להבדיל מהאמור בס. נכונים גם לחלופה זו

  . זה של ישימות הינו גבוהפןמכאן ש.  הספציפית הזוהלקוחהלסט הערכים של מתאימה החלקית 

בו  200782קטובר סקר שנערך באויש להזכיר שוב את תוצאות ה, פוליטיתהישימותה בחינת מ

 שפונה לזונה לקבלת שירותים מיניים קליינט שלא צריך להעמיד לדין סברו מן הנשאלים 78.2%

לאחרונה החלו להישמע קולות ברורים ורבים בקרב חברי כנסת המצדדים , מאידך. בתשלום

ן מה גם ויכול ששילוב מנגנו, בהפללת לקוחות ולראשונה בישראל אף מתגבשת הצעת חוק בעניין

  .   ירסן חלק מההתנגדויותJohn Schools-ה

אין ספק שגם כאן באה לידי ביטוי ההתנגשות בין התפיסה הליברלית והתפיסה השמרנית אשר 

ההצדקה אשר פמיניסטית -תההומאניתפיסה האולם שתיהן מקבלות מענה מ, קיימות בישראל

  .  במרכז טובת הנשיםהערכית לתמיכתה בחלופה הנוכחית הינה שימת



 15

מכיוון שרוב הנשים הגיעו לזנות ממציאות של . גישה זו רואה בזנות מנגנון של ניצול ודיכוי חברתי

העיסוק בה מוסיף להן נזקים פיזיים , חוסר ברירהמ בילדות ו מינית או פיזיתטראומה, עוני

שמתבצעת במודל ההפללה כמו , וסקות בזנותמשכך תפיסה זו מתנגדת להפללת הע. ונפשיים

, גישה זו מתנגדת נחרצות למיסוד הזנות. ותומכת בהפללת מנצלי הנשים ובהם הלקוחות, המלאה

הזנות הינה מוסד אשר משפיל את כל לדידה , דתית-אך מטעמים שונים מטעמי הגישה השמרנית

הנשים בחברה בכך שהוא משמר את דימוין כאובייקט מיני ומקבע את חוסר השוויון בין נשים 

, הוא ישרת את הסרסורים,  מיסוד הזנות משול למתן רישיון לנצל נשיםלפי גישה זו. וגברים

יישאב עוד נשים לתעשיית המין ויקטין את המוטיבציה של הרשויות לפעול נגד ההפרות של 

  .83זכויות האדם הנלוות לזנות

 .5 מתוך 3של חלופה זו הינו ישימות הציון ל, בשקלול האמור לעיל

הינה יחסית לצריכת מין בכסף יצירת איסור פלילי , 7.1.4' לאמור בסבדומה , גם כאן – זמן 43.6.

 מין בקרב ימהירה מבחינה פרלמנטרית וסביר שתביא באופן מיידי להקטנת השימוש בשירות

אם , John Schools-שקלל את הזמן הדרוש להקמת ותפעול הגם אם נ ,אזרחים נורמטיביים

  . נטרייםאו בתפעול הארגונים הוול/בתפעול המדינה ו

 במדינה בה מתקיימים כיום למעלה ממיליון ביקוריםשיש לקחת בחשבון אזכיר שוב כי  בנוסף

  .ר כי הטמעת הנורמה תיקח זמן ארוך אצל נשים בזנות סביבחודש

  .5 מתוך 3חלופה זו הינו משך הזמן ליישום הציון ל, בשקלול האמור לעיל

  

  ריוניםהערכת החלופות על פי הקריטסיכום : טבלה 46.

  סכימה

100%  

  זמן

15% 
  ישימות

35% 
  עלות

30% 
  אפקטיביות

25%  
הקריטריון 

ומשקלו 

 היחסי
  

0.57  

57% 

 
  =15% כפול 3/5

0.09 

 
  =35% כפול 2/5

0.14 

 
  =30% כפול 4/5

0.24 

 
  =25%כפול  2/5

0.1  

 
המודל 

האמריקאי

  

0.4  

40% 

  

  =15% כפול 3/5

0.09 

  

  =35% כפול 2/5

0.14 

  

  =30% כפול 2/5

0.12 

  

  =25% כפול 1/5

0.05  

  

  המודל 

 ההולנדי
  

0.74  

74% 

 
  =15% כפול 3/5

0.09 

  

  =35% כפול 3/5

0.21 

  

  =30% כפול 4/5

0.24 

  

 =25% כפול 4/5

0.2 

המודל 

השוודי 

 לב משוה

  

  המלצת המדיניות. 7

לעומת ההצלחה החלקית של , John Schools- וההצלחת המודל של ההפללה החלקית בשוודיה

ומנותחים בנייר המתוארים , המיסוד בהולנדההצלחה הנמוכה של ב ו" המלאה בארהההפללה

מובילים לכך שהמלצת המדיניות שלי הינה ,  100% מתוך 74%והציון הגבוה של , לעילהמדיניות 

  .3' בחירה בחלופה מס
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