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עמדת הקואליציה למאבק בזנות בנוגע לפסק הדין בעניין בית הבושת ברחוב יצחק שדה 36
בשבוע שעבר ,לאחר התדיינות ממושכת ניתן פסק דין בעניין בית הבושת ברחוב יצחק שדה  36בתל
אביב .פסק הדין של כבוד השופט הרמלין הוא דוגמא מצוינת לאנומליה שקיימת היום בחוק בכל הנוגע
לזנות.
בית המשפט הנכבד מגיע בפסק הדין ,לתוצאה היחידה האפשרית בהליך הנוכחי והיא סגירת בית
הבושת ל  90הימים המכסימליים שהחוק מאפשר .נאמר כבר עתה ,אנחנו מברכות על כל בית בושת
שנסגר ,וודאי כאשר מדובר באחד ממוסדות המין הגדולים והידועים לשמצה בתל אביב.
אף שאנחנו יודעות שכנראה בית הבושת ישוב לפעול ושהלקוחות יופנו לבית בושת אחר ,כפי שכבר קרה
בבית הבושת בירקון  98שנסגר לאחר התאבדותה של אישה בזנות בו ,שלקוחותיו הופנו בתוך זמן קצר
לבית בושת אחר ברחוב לוינסקי ,אנחנו תקווה כי סגירת בית הבושת תייצר חלון הזדמנויות ,אפילו עבור
אישה אחת ,לצאת ממעגל הזנות ולחיות חיים נטולי ניצול.
המסר של פסק הדין הוא ברור וחשוב ,קולן של הנשים במעגל הזנות הוא חשוב והחוק הקיים לא מציע
פתרונות להתמודדות עם מלכודת הזנות .אכן ,יש נשים רבות עבורן הזנות היא מלכודת .החוק מתייחס
רק לעבירות הנלוות לזנות אשר יש להן משמעות בהיבט של "הסדר הציבורי" ,אבל חסר התייחסות
אמיתית לשני היבטים מרכזיים  -הגברים שמשתמשים בזנות ,שהם המנוע של תעשיית ההחפצה
המכונה בלשון מכובסת "תעשיית המין" והמעורבות בזנות אשר נואשות לסיוע אמיתי בכדי להיחלץ
ממנה.
הלקונה החוקית מייצרת מציאות משפטית מסובכת ופרוצה שמנוצלת על ידי הסרסורים ומובילה למיסוד
שקט בפועל .מי שמשלמות את המחיר ,הן הנשים על רצף הזנות שסובלות מנזקים נפשיים ,גופניים,
משפחתיים וחברתיים ,ושאף אחד לא באמת מציע להן עזרה.
בנוסף לסגירת בית הבושת ל  90יום כבוד השופט הרמלין קובע שאם אישה ועוד אישה ועוד אישה,
מחליטות מחר בבוקר להקים "קואופרטיב מין" – לא ראוי ולא צריך לרדוף אותן .כמי שליוו את התהליך
המשפטי הזה מקרוב וכמי שעובדות כבר שנים בהגשת סיוע פסיכו-סוציאלי ,רפואי ומשפטי לנשים
בזנות ,אנחנו יודעות כי פסק דין זה ,מתעלם מעובדות החיים האמיתיות .בחיים האמיתיים אין בחירה
חופשית בזנות ואין זנות ללא שיעבוד לאדם אחר .בחיים האמיתיים קיימת הסללה לזנות שעוברת דרך
פגיעות מיניות בילדות והפקרה מתמשכת של קורבנותיה.
פסק דין שמייתר סגירת מקומות זנות המנוהלים על ידי נשים ופותר את רשויות האכיפה לחקור לעומק
את נתיבי העושק ,הינו נדבך משמעותי בדרך למיסוד הזנות בישראל .כדי למנוע את מיסוד הזנות צריך
לפעול ומיד .אנחנו קוראות לכנסת ולממשלה לאמץ את חוק המאבק הלאומי בזנות שיכולל את הפללת
הלקוחות ,סל שיקום נרחב לקורבנות הזנות ,ומניעת זנות דרך חינוך לכבוד האדם ושוויון בין המינים.

