רעות גיא כותבת:
שפה מבנה מציאות ולכן מעתה אמרו:
במקום "בנות  51עובדות בזנות/מקיימות יחסי מין עם גברים מבוגרים תמורת תשלום" = בנות 51
המנוצלות בזנות.
במקום "מסרבות לקבל סיוע" = אין מענה שמותאם למצבן.
במקום "משבר אמיתי של הנוער" = משבר אמיתי של החברה.
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בנות  51עובדות בזנות ,ומסרבות לקבל סיוע
סיפורן של הנערות מקרית גת ,שמקיימות יחסי מין תמורת תשלום ,הכה בתדהמה את הרשויות
ואת הגופים המטפלים .בעקבות חשיפתנו ,במשטרה מפנים אצבע מאשימה כלפי ההורים,
משרד הרווחה מבטיח דיון חירום ,בעירייה טרם מינו ממונה על הרווחה
שי לוי

51.5.51

בקרית גת סערו הרוחות בעקבות חשיפת "ידיעות הדרום" ,שפורסמה ב -mynet,על התנהלותה
של רשת קטינות העוסקות בזנות בעיר .הרשויות מבטיחות לסייע ,גופים ובעלי תפקידים מקומיים
וארציים הביעו זעזוע ורצון לעזור ,במשרד הרווחה אפילו התחייבו לכנס את הגופים השונים לדיון
חירום.
עם זאת ,עושה רושם שכפי שציינה חברת הכנסת מיכל רוזין( מרצ)" :כולם מצקצקים בלשון
וממשיכים כאילו כלום" .ולראיה ,ראש העירייה ,אבירם דהרי ,עדיין לא מינה ממונה על תיק הרווחה,
שאמור לאגד את כל הגופים והרשויות שפועלות בעיר בתחום ולטפל במקרים כגון זה שנחשף כאן .
לפני כשבוע חשפנו כי בקרית גת מקיימות חמש נערות בגילאי  51-51יחסי מין תמורת תשלום עם
גברים בוגרים מהמגזר הבדואי .הן התמכרו לכסף המהיר ולמתנות שמרעיפים עליהן הלקוחות
הנאמנים" .אני עושה  5,111שקל בלילה ומקבלת מתנות כמו ג'ינס ב־ 111שקל" ,אמרה אחת מהן .
הנערות סיפרו כי נחשפו גם לצריכת סמים קלים שמסייעת להן לעבור את המפגשים המיניים.
הנערות לא מוכנות להיחשף ומסרבות לקבל עזרה .הן מתמקדות בתחושת העילוי שהן מקבלות
ממסעות הרכישות שלהן .
בעקבות החשיפה ,הבטיחו גורמים מעיריית קרית גת לטפל בנושא ,וציינו כי ישנם כמה פרויקטים
שמסייעים לתושבי העיר שנמצאים במצוקה כלכלית ,כולל לנערות בסיכון .עם זאת ,לא דווח על
תוכנית אופרטיבית להתמודדות עם התופעה .
במשטרה מיהרו להתנער ,והודיעו כי "לא הוגשה תלונה שעניינה זנות ועבירות מין הנוגעות לקטינות
בהקשר זה" .עם זאת ,נמסר כי "בעקבות הכתבה תיערך בדיקה בנושא .ראוי לציין כי טיפול יעיל
בנוער הוא רב מערכתי ,טיפול המתחיל ראשית באחריות הורית ופיקוח על ידם ,ממשיך במערכות
החינוך והרווחה ולבסוף על ידי מערכות האכיפה ".
מקור במשטרה הודה כי אין להם שום תמונה מודיעינית בנושא והם אינם מודעים לקיומה של רשת
הקטינות .בכיר אחר במשטרה הוסיף" :מה אתה מצפה ,כששמים במחלק הנוער שוטר וחצי על עיר

של  11אלף תושבים ,אין מספיק לטפל בכולם ,וסביר להניח שיש עוד הרבה דברים שאנחנו לא
יודעים .אבל ,וזה אבל גדול ,הדברים האלה בסוף צפים ומטופלים .לפעמים זה לוקח זמן".

חברה ,סרסורה
עמותת עלם היא בין הגופים היחידים שפועלים בתחום ומנסים לסייע לנערות ולנערים שמעורבים
בזנות .רעות גיא ,מנהלת תחום קצה בעמותת עלם לנוער בסיכון ,מגלה שהגיל הממוצע של נערות
המגיעות לזנות עומד על " .51הזנות בכל מקום נראית אחרת" ,היא מפרשת" .בתל אביב זה יותר
'מסחרי' וככל שאנחנו מתקרבים לפריפריה ,כמו המקרה הזה ,זה יותר זנות מזדמנת .הסיפור הזה
של סרסרות ,מה שמדמיינים כמישהו עם כרס ובירה ,אצל קטינים זה הרבה פעמים חברה שכבר
נמצאת בעולם הזנות ורק מסדרת לקוחות ".
" בתפיסה שלהן הן לא חושבות שהן מסרסרות ,הן חושבות שהן עושות טוב ,מסדרות לחברות
לקוחות וכסף .חשוב להגיד שגם הנערות לא תופסות את עצמן כמעורבות בזנות .הן אומרות 'אנחנו
מנצלות והם פראיירים ,כי הם משלמים לנו '.ככה הן תופסות את זה .יש הרבה סיבות למה נערות
עוסקות בזנות .הכסף הוא מוטיב ,אבל לא מניע .כמו שהוא מגיע ,ככה הוא הולך .הרבה פעמים זה
רגשות של ערך עצמי ודימוי נמוך ,וחשיפה לפגיעות פיזיות" ,אמרה גיא.
גיא סיפרה על הקושי של הרשויות וגם של עלם להגיע אל הבנות" :קשה מאוד לאתר את הבנות ,גם
בגלל שהתופעה סובלת מתת דיווח .אם אתם לא הייתם חושפים את זה ,אף אחד לא היה שומע על
הבנות האלה .זה התפקיד שלנו ,אבל לא פעם זה לוקח לנו חצי שנה לאתר נערה אחת .בגלל שהן
לא מזהות את עצמן כמעורבות בזנות הן לא חושבות שיש בעיה ,על מה ללכת לרווחה?" .היא ציינה
שגם תהליך הטיפול בנערה ,אחרי שאותרה ,יכול לקחת שבועות וחודשים ארוכים.
" אני מפעילה חמישה פרויקטים מתוך  011רשויות שיש בארץ ,אז זה אומר משהו על הרשויות",
אמרה גיא" .באמת אין טיפול משותף של הרשויות והמשרדים יחד .חשוב להגיד שעבירה של צריכת
מין מקטין היא חמורה מאוד .מי ששם לב מפרשת אייל גולן ,אז על הדחת קטין לעישון סמים יש עונש
של  01שנה ,אבל צריכת מין מקטין זה רק שלוש שנים ".
על תגובת המשטרה אמרה גיא" :זו עבירת חשיפה ובכלל לא צריך תלונה בנושא הזה .אבל כן יש
שינוי ,עלייה במספר התיקים ,ואנחנו עובדים עם המשטרה .נאמר לנו שיש עבודה רצינית של
המשטרה ,אבל זה נתקע בפרקליטות .ברור שהטיפול לא מספיק ,בישראל יש אלפי בני נוער
שמעורבים בזנות".

משבר אמיתי
ח"כ מיכל רוזין ,שבעבר שימשה כמנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ,התקוממה
נוכח התופעה בקרית גת והתנהלות הרשויות והממשלה" .לא ייאמן" ,אמרה על תגובת המשטרה.
"שנים רבות ארגוני הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ועלם מציגים שוב ושוב בכנסת את הנתונים
המזעזעים לגבי זנות קטינים .התופעה מוכרת ויש פה כשל של כל המערכות .גם מערכות האכיפה
וגם הרווחה ובחינוך .העובדה היא שזה ממשיך להתקיים וכולנו כל פעם מצקצקים בלשון
כשמתפרסמת פרשה ואומרים 'זה נורא' .הכל מסתכם בחינוך ".
"בסופו של דבר מתייחסים לזה בשוליים של השוליים ולא רואים שיש פה משבר אמיתי של הנוער
שלנו" ,אמרה ח"כ רוזין" .כל אחד לעצמו קורא את הדברים ואומר 'אצלי זה לא יקרה' .מדובר

בתופעה מתרחבת והיא נמצאת בהרבה מאוד שכבות אוכלוסייה ,אי אפשר להמשיך להתעלם מזה.
זה נורא ואיום .בכלל ,
עד לפני זמן לא רב המערכת לא התייחסה לזה כזנות .יש פה אות קלון על החברה בישראל וגם
ממשלת ישראל שאומרת 'אוי ,זה נורא' ,אבל מתעלמת .כל הצעת חוק שהבאתי לכנסת ,שעסקה
בהכשרה לכל גורמי הטיפול והאכיפה ,נתקלה בהתנגדות של הממשלה ".
" מורה לא יכול לקבל תעודת הוראה אם הוא לא עובר קורס עזרה ראשונה ",הוסיפה ח"כ רוזין.
"לעומת זאת ,יש קורס וולנטרי שעוסק בפגיעה מינית בילדים ואיך לאתר אותה ,אבל הממשלה
התנגדה לחוק שיהפוך את זה לחובה .רק בשבוע שעבר הממשלה התנגדה להצעה שלי שיהיה בכל
בית ספר ממונה על הטרדות מיניות ,אדם שיכיר את הנושא לעומקו ויהיה הכתובת .הם טוענים שזה
לא מתאים שיהיה ממונה בבית ספר ושהילדים ייחשפו לתכנים כאלה .מן הראוי שיהיה מערך בכל
בית ספר שזה יהיה בראש סדר העדיפויות שלו .
" אי אפשר להגיד שהכל מתחיל בחינוך ולשאול איפה ההורים ואיפה בית הספר כשבסופו של דבר
לא עושים כלום? גם בחקיקה רואים את חוסר הפרופורציה .במדינת ישראל עבירות רכוש חמורות
יותר מאשר פגיעה בגוף ,ובכלל יש חוסר פרופורציות במודעות החברתית לאיך שאנחנו מתייחסים
לנושא" ,סיכמה ח"כ רוזין.
ממשרד הרווחה מסרו בתגובה" :משרד הרווחה מפעיל תוכנית בשם 'מרחב פתוח 'המיועדת לנערות
ולצעירות הנמצאות במעגל הזנות .במקביל ,מתקיימת פעילות בקרב נוער וצעירים ביישובים הבדואים
במטרה לצמצם את מימדי התופעה .עם חשיפת התופעה ,שירותי הרווחה פועלים לאיתור הנערות.
המשרד יקיים בימים הקרובים דיון ברשות המקומית ,בו ישתתפו כל הגורמים הרלוונטיים בכדי למצוא
את הפתרונות הטובים ביותר עבור נערות אלה".

