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כאלף קטינים עוסקים בזנות ,שבעה לקוחות בשנה עומדים לדין
על פי הערכה חלקית של משרד הרווחה ,כ– 1,250בני נוער מנוצלים בזנות בישראל ,והגיל הממוצע
של כניסה למעגל הזנות הוא 14–13
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שרון פולבר
רק 20כתבי אישום הוגשו נגד לקוחות של קטינים בזנות מתחילת  2013ועד תום 2015.כך עלה
מנתוני משרד המשפטים שהועברו ל"הארץ" .היקף תופעת זנות הקטינים אינו ידוע במדויק ,אך על פי
הערכה חלקית של משרד הרווחה ,כ– 1,250בני נוער מנוצלים בזנות בישראל .שרת המשפטים
איילת שקד צפויה להגיש היום תיקון לחוק העונשין שיחמיר את הענישה על לקוחות קטינים בזנות
משלוש שנות מאסר לחמש שנות מאסר בפועל .
לפי משרד הרווחה ,ב– 2014היו בישראל לפחות  970קטינות המנוצלות בזנות ומוכרות ללשכות
הרווחה ברחבי הארץ .לפי הערכות ,ישנם עוד כ– 250קטינים שמעורבים בזנות ,וכן מספר לא ידוע
של טרנסג'נדרים .הגיל הממוצע של כניסה למעגל הזנות הוא  ,14–13אך לרשויות ידוע גם על
צעירים יותר שמנוצלים בזנות .
לפני כארבעה חודשים נמתחה ביקורת חריפה בדו"ח של ועדת האו"ם לזכויות הילד על הטיפול
הממשלתי הלקוי של ישראל בקטינים המנוצלים לזנות ,חוסר התיאום בין הרשויות והיעדר תוכנית
פעולה בנושא .הדו"ח התייחס לחוסר התיאום בין הרשויות המטפלות בנושא ולהיעדר תוכנית פעולה
מגובשת ,לצד חקירה וענישה חלקית של עברייני מין והיעדר הנתונים על היקף התופעה .
בדיון שהתקיים בנושא בוועדה לזכויות הילד בנובמבר ,הסביר ראש מחלק הנוער במשטרה ,ניצב־
משנה יצחק אלמוג ,כי יתכן שהסיבה למספר הנמוך של כתבי אישום היא טכנית .לטענתו ,חוקרי
המשטרה לא מכירים את סעיף בחוק העונשין העוסק בלקוחות קטינים בזנות ,ולא מזינים את המספר
הנכון במערכת הממוחשבת" .הבנתי שסעיף 203,לקוחו של קטין ,לא מוטמע בקרב אנשי משטרה
ברמה מספקת" ,אמר" .מכאן שלא מקודדים את זה כשפותחים את התיק ,מכאן שהנתונים נראים
בוועדה הזו נמוכים ולא מספיק טובים כי לא קודדו ולא הוזנו כהלכה .טעות טכנית ,לכאורה ,בסופו של
דבר זה גם משפיע על כתב האישום בצורה כזו או אחרת כשמוגשים כתבי אישום ".
נצ"מ אלמוג הוסיף כי "אלה לא המקרים שבהם באה מישהי ומתלוננת שפרצו לה את הבית ,אלה
מקרים שהמשטרה צריכה להפעיל מודיעין ושוטרי רחוב מיומנים עם חושים בריאים" .לדבריו ,גיל
הכניסה למעגל הזנות בישראל הולך ויורד ,וזה נתון מדאיג" .אין פה אינטרס לאף אחד לדווח ,מה זה
'עבירת חשיפה'? ילדה שמקבלת ,בין אם זה אתנן כספי או ג'ינס או בילוי כזה או אחר ,אין לה סיבה
לדווח ,שלא לדבר על מקרים שבהם היא מועסקת על ידי סרסור ,אז היא גם מפחדת לדווח ",לדבריו.
הוא הוסיף כי במשטרה נערכים ניסיונות להגביר את מודעות השוטרים לנושא ,כולל ימי עיון והכשרות
ייעודיות לחוקרי נוער .
השרה שקד אמרה לקראת הגשת התיקון לחוק שיחמיר את הענישה לצרכני זנות קטינים כי "זנות
קטינים אינה חמורה פחות מיחסים בהסכמה עם קטין .לא הגיוני שהעונש לצד העבירה הנפשעת של
זנות עם קטינים יהיה פחות מן העונש הניתן לצד עבירת קיום יחסי מין בהסכמה עם קטינים .זנות של
קטינים היא חלום בלהות .ניצול ילדים למעשי זנות הוא מעשה חמור במיוחד ולא ייתכן כי העונש לצד
עבירה זו אינו מבטא את חומרת המעשה" .התזכיר מופץ לצד הצעת החוק הפרטית הזהה שיזמה
בנושא חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון (כולנו) שצפויה לעלות ביום ראשון הקרוב לוועדת השרים
לענייני חקיקה ותוצמד להצעה הממשלתית .היוזמה להחמרת הענישה ,שזוכה לגיבוי של משרד
המשפטים ,מגיעה על רקע קשיי אכיפה בתחום זה .

