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אלמז מנגיסטו
יו"ר ועדת המשנה למאבק בזנות וסחר בנשים ,חברת הכנסת לביא אמרה כי התחקיר ששודר
אמש "מחדד את השלכותיה ההרסניות של הזנות על החברה כולה" .לביא ציינה הבוקר כי
הוועדה תתכנס בנושא בשבועות הקרובים .אמש הגיבה חברת הכנסת רוזין" :תעודת עניות
לצה"ל" .בתחקיר שודרו עדויות על חיילים וחיילות המועסקים בבתי בושת בזמן השירות הצבאי
יו"ר ועדת המשנה למאבק בזנות וסחר בנשים ,ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) ,אמרה הבוקר כי הבעיה
הגדולה היא חוסר אינדיקציה אמיתית לגבי מספר העוסקים בזנות בצבא" .הגילויים הצורמים
מחדדים שוב את השלכותיה ההרסניות של הזנות .אחת הבעיות הגדולות היא שלצה"ל אין
אינדיקציות אמיתיות לגבי מספר העוסקות בזנות במהלך שירותן .בדיון שקיימנו לאחרונה בוועדה
בנושא מסרה היוהל"מ כי מדובר במקרים בודדים ,אולם ברור שהעלייה במספר הצעירים העוסקים
בזנות אינה פוסחת על הצבא והמספרים גדולים יותר".
עוד הוסיפה לביא כי "צה"ל זו החממה האחרונה שבכוחה לעצב את המשך דרכן של צעירות וצעירים
לפני שיוצאים לחיים עצמאיים בוגרים ,וניכר כי יש כאן תופעה שהמודעות כלפיה חלקית ובהתאם
המשאבים המוקצים להתמודדות עמה".
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לדבריה של לביא הוועדה למאבק בזנות וסחר בנשים תתכנס בקרוב בעקבות התחקיר" :נדרשת כאן
פעילות אקטיבית יזומה להגברת המודעות והחינוך ,וכן חיזוק מעטפת הסיוע לאוכלוסיות מוחלשות
שפוטנציאל החשיפה שלהן לתופעה גבוה יותר .נכנס את הוועדה לישיבת מעקב בנושא בשבועות
הקרובים".
חברת הכנסת מיכל רוזין (מרצ) ,חברה בוועדת החוץ והביטחון ,אמרה אתמול בתגובה" :ממצאי
התחקיר הם תעודת עניות לצה"ל .תפקידו לספק הגנה מירבית לכלל החיילים והחיילות ששומרים על
כולנו יומם וליל .תנאים סוציאליים ראויים וזיהוי מצוקות בקרבם הם הבסיס לרווחתם ולהגנתם וזו
האחריות הבלעדית של מערכות הביטחון .עלינו להידרש לנושא בהקדם .בכוונתי ליזום דיון דחוף
בוועדת החוץ והביטחון בכנסת כדי לברר את עומק התופעה והמשאבים להכחדתה".
חבר הכנסת איציק שמולי הגיב אמש ואמר כי יקיים דיון דחוף בכנסת בנושא" .צבא שחייליו
מסתובבים או מסתערים עם בעיות כלכליות בראש חייב לעשות בדק בית רציני לגבי כשירותו
ומוכנותו .אקיים דיון דחוף בכנסת לאור התחקיר החמור".
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