

מצב הזנות בישראל

 .1היקף התופעה:
קשה לאמוד את היקפה של פעילות תעשיית המין מכיוון שהיא נעשית רובה במסתור .השערתנו,
המבוססת על היקף מודעות עבור תעשיית המין ,עומדת על מעל  01,111נשים ונערות אשר לכודות
במעגל השעבוד הכלכלי והנפשי של ניצול מיני מסחרי .היחס בין נשים בגירות וקטינות עומד על .0:1
כלומר ניתן להעריך כי יש לפחות בין  0,111ל  1,111 -נערות קטינות אשר מתוך מצוקה וחוסר
מודעות לזכויותיהן הבסיסיות מוכרות את גופן.
 .2מהו החוק בישראל?
בישראל הזנות היא חוקית .כלומר ,האישה בזנות אינה עבריינית ,ה"לקוח" אינו עבריין .מה שאינו
חוקי הוא :סרסרות ,הזנייתו של האחר ליצירת רווח כספי וכמו כן אסור לקיים פעילות זנות מאורגנת
תחת קורת גג ,כלומר בתי בושת ,מכוני ליווי ,דירות דיסקרטיות וכדומה .האם המשטרה אוכפת?
בתקופה האחרונה יוזמת המשטרה פשיטות על בתי בושת ,אך למרות פעילות חשובה זו ,ניתן
למצוא עשרות מכוני ליווי פועלים בצורה גלויה ללא כל הפרעה ,בכל הארץ.

 .3מהן מגמות החקיקה בישראל בנושא הזנות?
לראות בנשים ובגברים בזנות קורבנות! (קיימת בעיה קשה של זנות גברים ,על כל  1נשים בזנות
ישנו גבר בזנות .בדיקה של על"ם מראה שלמעלה מ  01% -מהגברים בזנות אינם הומוסקסואלים
כלל) מגמה נוספת שמתפתחת היא הפללתו של ה"לקוח".

 .4סוגי הזנות הקיימים בארץ:
בתי-בושת ,מכוני ליווי ,דירות דיסקרטיות ,זנות רחוב ,מועדוני חשפנות ,שירותי ליווי ,שירותי מסאז',
חילופי זוגות ,שירותי מין בטלפון ובאינטרנט ,שירותי הזמנות כלה ,סוכנויות לתיירות מין ,פורנוגרפיה
ושיווק שירותי מין עם נשים ,גברים וילדים דרך האינטרנט.

 .5מהי זנות:
זנות היא שימוש בגוף של נשים וגברים על ידי גברים לצורכי מין; הפה ,הנרתיק ,ופי הטבעת נחדרים
על ידי פין ,ידיים וחפצים ,על ידי גבר אחד ועוד אחד ועוד אחד .זנות היא חשיפה לאלימות ולתקיפות
מיניות תכופות ,היכנעות לפלישה לתוך הגוף (שהיא שוות ערך לעינויים גופניים) ,עבדות כלכלית,
הפלייה ,חסר חינוך ויצירת שכבות של שליטה ומעמדות .זנות היא במהותה פגיעה בסיסית בכבוד
האדם ,בזכויותיו ובשלמות גופו ונפשו.
 .6מי הן הנשים הנמצאות בזנות?
רוב רובן של הנשים בזנות הן מהמעמד הנמוך ולרוב מטופלות בילדים ,ללא גורם הורי נוסף וללא כל
תמיכה משפחתית וחברתית .הנשים אשר מידרדרות  /נשאבות לזנות עושות כן מתוך תחושה חזקה
של חוסר אונים וחוסר ברירה ורבות מהן סבלו מילדות קשה ,התעללות מינית ,פיזית ונפשית
במשפחות המוצא ומתקשות לתפוס עצמן כגורם אוטונומי ,הראוי לכבוד ,לחירות ולשוויון.
 .7בניגוד למה שטוענים אין בחירה בזנות .הזנות אינה מקצוע.
אין בחירה בזנות! אף נערה לא חולמת להיות זונה .ואף אישה עם השכלה ומקצוע לא מחליטה יום
אחד לעשות הסבה ולהיות זונה .מידרדרים  /נשאבים לעולם הזנות .עפ"י מחקרים גיל לזנות הוא
 . 01האם אפשר לדבר על בחירה בגיל הזה ,מה טיבה של הבחירה? האם זו בחירה הדומה לבחירה
האם ללמוד מנהל עסקים או משפטים?
 .8כיצד מידרדרים לזנות?
נערות מבתים מפורקים שבורחות מהבית ונפגשות עם עולם הרחוב .יכול להיות גם "בנות טובים"
שמורדות ,בורחות ומגיעות לרחוב .ברחוב נפגשות עם הסמים ועם הסרסורים .הסרסור ,יוצר
מניפולציה ,יודע מה להגיד ,היכן ללחוץ ,נותן לנערה את מה שחסר לה ,פעמים רבות הופך לחבר
שלה .מבטיח לה אהבה .נתון חשוב הוא שלמעלה מ  01%מהנשים בזנות העידו כי סבלו בילדותן
מגילוי עריות ולרוב יותר מתוקף אחד .נערה שעברה גילוי עריות בילדותה ממשיכה לעשות את
הדבר שהיא "טובה" ומסבירה לעצמה שלפחות תקבל כסף על כך.
 .9משמעות החיים בזנות:
 #עד  50%מהנמצאים בזנות עברו התעללות פיזית.
 50% #מהנמצאים בזנות הותקפו מינית ,תקיפה שבכל קונטקסט אחר הייתה עילה לתביעה
משפטית.

 01% - 80% #מהנשים בזנות נאנסו (סביר להניח שאחוזי האונס במציאות מתקרבים ל-
 .)011%זו האוכלוסייה הכי נאנסת בעולם.
 #ממחקרים שנערכו בארה"ב ,עולה כי נשים בזנות נאנסות בערך אחת לשבוע!
 01% #דיווחו על התקפות אלימות מסרסורים ולקוחות שהסתיימו עם פציעות קשות (כמו
פגיעות מירי ,סכין ,מניסיונות בריחה וכדומה).
 #רוב הנשים בזנות נופלות קורבן למעשי שוד חמושים ,או לתקיפות של סוטים סדיסטים,
חולי נפש ופנאטים דתיים.
 50% #מהנשים בזנות ביצעו לפחות ניסיון אובדני אחד.
 50% #מהנשים רוצות לצאת מהזנות!
 .11מה קורה לגוף האישה שנמצאת בזנות:
נשים בזנות מועדות בשכיחות גבוהה לסבול מהפרעת כשל חיסוני נרכש ,איידס ,דלקת כבד נגיפית
 , Bהפלות חוזרות ,דימומים (חיצוניים ופנימיים) ,שטפי דם וקרעים באברי המין ובאזור האגן ועוד לא
דיברנו על תופעת לחץ פוסט טראומטית ,דיסוציאציה ,הפרעות חרדה ודיכאון .מחקרים חדשים
מראים כי יש קשר ישיר בין זנות לסרטן צוואר הרחם וכי היקף התמותה בקרב נשים ונערות בזנות
גדול פי  11משאר האוכלוסייה! אומרים :אם יהיה מיסוד הכל יהיה נקי יותר ...נקי למי? לגבר? מה
לגבי האישה איך יגן עליה המיסוד מכל הנזקים האלו?
 .11כסף קל ומהיר:
לגבי הכסף ,רוב הנשים בזנות הן חסרות כל .הכסף במקרה הטוב הולך לשכר דירה ומזון לילדים
ובמקרה הרע לסמים.
 .12מה קרה בעולם בעקבות המיסוד:
הולנד
בהולנד הזנות והסחר פורחים בעקבות המיסוד .כיום נשמעים קולות רמים מאוד בפרלמנט ההולנדי
לבטל את המיסוד.
גידול במספר הנשים בזנות:
0,011 - 0500
11,111 - 0558
 01%נסחרות (כ)01,111 -
גידול בזנות ילדים :תוך  0שנים מ 1,111 -ל!00,111 -

גרמניה
בגרמניה הזנות ממוסדת מאז  .0111המצב בגרמניה כ"כ חמור שאם מציעים לאישה בלשכת
אבטלה להשתלב בבית בושת והיא מסרבת ,שוללים ממנה את דמי האבטלה!
בגרמניה  11 -מליון תושבים
 111,111נשים בזנות
 01%נסחרות
(לשם השוואה בצרפת בה ביטלו את מיסוד הזנות ,על אותו מספר תושבים 00,111 :נשים בזנות!)
שבדיה
בשבדיה חל החוק האוסר זנות (בתקווה שנלך בעקבותיה של שבדיה):


ב  11 -השנים האחרונות ירד מספר הנשים בזנות ב  81%ל0,011 -



מאז  0555ירד מספר הנשים בזנות ל 0,111 -



 1%שינוי במספר הנשים הנסחרות ( 011בשנה)



בשנת  -0555חוק נגד "לקוחות" זנות



 01%מהגברים בשבדיה תומכים בחוק



הסטיגמה על הנשים בזנות בוטלה  -החברה צריכה ללמוד איך לחיות ללא קניית מין (חינוך,
הסברה ,סדנאות)

