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שר הרווחה כץ הביע תמיכה בחוק להפללת לקוחות
זנות
בתקופה האחרונה אמר כץ ליוזמות החוק ,זהבה גלאון ושולי מועלם ,כי הוא תומך בהטלת קנס
על צרכני הזנות .עם זאת ,השר טוען כי אין להחילו על קטינים
לי ירון 23:33 27.08.2016

שר העבודה והרווחה חיים כץ הביע את תמיכתו בחוק להפללת לקוחות זנות ,זאת בהמשך לתמיכת
גורמי המקצוע במשרדו .לפי הצעת החוק ,אותה מקדמות חברות הכנסת זהבה גלאון )מרצ( ושולי
מועלם )הבית היהודי( ,האנשים שיצרכו זנות יוגדרו עבריינים ויוטל עליהם קנס.
כפי שפורסם לראשונה בחדשות  ,2בתקופה האחרונה נפגש שר הרווחה עם יוזמות הצעת החוק
ואמר כי הוא מוכן לתמוך בחוק להפללת צרכני זנות ולהטיל על העבריינים קנס בסך 750
שקלים .השר כץ מסתייג מהחוק בסעיף אחד וטוען כי אין להחילו על קטינים שיצרכנו שירותי זנות וכי
לא ניתן יהיה לקנוס אותם בגין העבירה הזאת" .נשים רבות התדרדרו לזנות בשל מצוקה כלכלית.
אפעל לקידום החוק ואקצה משאבים לטובת שיקום וסיוע" ,אמר כץ ל"הארץ"" .לא ניתן לקבל את
העובדה שאדם בוחר לסחור בגופו בכדי לשרוד .בימים אלו ועדה ביןמשרדית בוחנת אפשרות
להפללת לקוחות זנות ,בהתאם להמלצות הוועדה אגבש את עמדתי הסופית בנושא" ,הוסיף.
בדבריו התייחס השר כץ לצוות שהקימה שרת המשפטים איילת שקד לפני כחצי שנה שמטרתו לבחון
את האפשרות של חקיקת חוק שיהפוך צריכה של זנות לעבירה פלילית .הצוות כולל נציגים ממשרדי
הרווחה ,האוצר ,ביטחון הפנים והמשפטים ובודק ,בין היתר ,את ההשלכות והעלויות של המהלך .גם
השר לביטחון פנים גלעד ארדן כבר הביע את תמיכתו בהצעת החוק.
ב"הארץ" פורסם בפברואר כי גורמים מקצועיים במשרד הרווחה במשרד הצהירו כי הם תומכים בשינוי
החקיקה ,וכי הדבר בא לידי ביטוי בישיבות פנימיות בנושא עוד משנת " .2006אנחנו בעד להגיד
חדמשמעית שהלקוח הוא עבריין" ,אמרה בפברואר ל"הארץ" ציפי נחשון־גליק ,מנהלת השירות
לנוער ,צעירות וצעירים במשרד הרווחה" .אם אנחנו רוצים לטפל בתופעת הזנות אנחנו צריכים לצמצם
את הכניסה של נשים לזנות ,והחוק להפללה הוא אחת הדרכים המשמעותיות לעשות את זה .זה שינוי
רדיקלי אבל אנחנו מוכנים אליו" ,הוסיפה .במשרד הרווחה הציעו אז בנוסף לאכיפה המשטרתית ,כי
כל לקוח זנות שיורשע יצטרך להשתתף גם בכמה סדנאות בנושא זנות ,שיתמקדו בחוויות האשה
בזנות ,הקשיים והמצוקות שלה ,ויועברו על ידי נשים ששרדו זנות.
משרד הרווחה והמשרד לביטחון הפנים ערכו סקר בנוגע לעמדות הציבור בנושא שכלל  754נשאלים,
המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה .לפי הסקר ,שנערך בשנת  2013ופורסם בחודש מארס54% ,
מסכימים שצריכה להיות חקיקה נגד לקוחות זנות ו 36%מהציבור מתנגדים לה ,כאשר היתר נמנעים.
עם זאת 43% ,מהנשאלים הסכימו שיש להעניש את לקוחות הזנות.
בנוסף 23% ,מהמשתתפים במחקר האמינו כי יש להעניש דווקא את הנשים בזנות ו 26%מהם סברו
כי זהו מקצוע ככל מקצוע אחר 38% .מהנשאלים הסכימו עם האמירה שאין מקום לאסור זנות
בישראל .נמצאו פערים בין עמדות הנשים בנושא לעמדות הגברים :בעוד ש 42%מהגברים הצהירו
שאין מקום לאסור את הזנות בישראל ,רק  34%מהנשים חשבו כך.
לפי החוק הישראלי ,זנות כשלעצמה אינה עבירה פלילית .עם זאת ,בחוק העונשין כלולות כמה עבירות
פליליות הקשורות בזנות ובהן סרסרות למעשי זנות ,הבאת אדם לידי מעשה זנות או לידי עיסוק
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. סחר בבני אדם לעיסוק בזנות ופרסום זנות, ניצול קטינים לזנות,בזנות
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