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 נייר עמדה לקראת הדיון בוועדה למאבק בסחר בנשים בהשתתפות השר לביטחון פנים

 דהולמשתתפי הווע 'כ יצחק אהרונוביץ"לשר לביטחון פנים חה, ר הוועדה"יו, כ אורית זוארץ"מוגש לחה

 

 
 :9002על תמונת הזנות בישראל  ,מרכז פמיניסטי חיפה -הערכות מכון תודעה וארגון אשה לאשה  .1

, (₪ 000או דירות של ₪  900דירות של )דירות דיסקרטיות , מכוני ליווי :מתרחשת הזנות המסגרות בהן .א

מועדוני , (בתי מלוןבדירות המשתמשים או ב מפגשה)משרדי ליווי , (זנות גברים) סאונות, מכוני עיסוי

מקומות בהם מצלמים סרטי , חילופי זוגות, זנות רחוב, (מין אוראלי ואקטים מלאים, לאפ דנסינג)חשפנות 

 ,בעיקר בני נוער) זנות דרך האינטרנט, (משתמש לנסיעת עסקיםמתלוות לנשים ש)  VIPזנות, פורנו

 (. Sugar Daddy" )תומך", (מפגשים בבית המשתמש או בבית מלון

לקוחות מעבירים אינפורמציה ביניהם על . )נדרס'נערות וטרנסג, נערים, גברים, נשים :האוכלוסייה .ב

 (. קשישות וקטינות, גמדות, שים בעלות נכותנ, מקומות בהם אפשר למצוא נשים בהריון

, שדודא, הקריות, ראשון לציון, חיפה, ג"ר: בכל עיר גדולה כדוגמת. א"הרוב הגדול בת :היכן קיימת הזנות .ג

ימת זנות בצימרים יק, אילת היא עיר מרכזית מאוד בתעשיית המין. ועוד ועוד באר שבע, עכו, טבריה

 .בשטחי הרשות הפלסטינית ועוד, "תענוגים"בספינות , בצפון

שאלנו נשים בזנות מה . 90,000: לאור כל הנתונים האלו אנו עומדים מאחורי המספר :הערכה כמותית .ד

 : נשים בזנות 9000 - 1000רה המצביעות על דעתן על הערכות המשט

 "יש אלפים על גבי אלפים העוסקים בזנות -קר וכזבש." 

 "תגידי למשטרה שהם חיים בסרט". 

  "והן מתחלפות בהתאם לצורך  עובדות 90 -בכל בית בושת ישנן לפחות כ ,לא הגיוניתו, טענת המשטרה מגוחכת 

 ".רכי המשמרות מתחלקות למשמרת ערב ומשמרת בוק

 

 :סחר ועבדות בזנותתנאי . 9

. מכונות ליצירת כסף כאלהיחס לנשים . על בסיס יומיומיאלימות ו השפלות, מרות חוויםבזנות והגברים הנשים 

 .הסרסורים -נלקח מהן צלם אדם על חשבון התעשרותם של בעלי הדירות 

 איומים ויצירת לחץר אפשמהחזקת התמונות בידי הסרסורים . הנשים מצולמות לאינטרנט - איומים. 

 פועל  הסידור הזה. דירות ומקבלות גברים תמורת מקום המגוריםשגרות בנשים ישנן  - מגורים במקום

אם בא לקוח בשבע  ,בנוסף .אין לה מקום אחר. שליטה עליהןמשום שכך מתאפשרת  לטובת הסרסורים

 .חייבת אישורהיציאה מהדירה . אותו או בשש בוקר היא תקבלבבוקר 



 אם לא רוצה להיכנס עם , ₪ 000איחור של חצי שעה יכול לעלות בקנס של . נקנסות על כל דבר - סותקנ

 דחייה קשה מאחר ומרגישהחוויה של אונס  עבורה זו. מחויבת לקבל אותולקוח מסוים היא נקנסת ו

 .נקנסת -אם בא לקוח עם דרישות חריגות והיא לא רוצה . ₪ 9000גם ל הקנסות יכולים להגיע . מהלקוח

 בסוף היום הפקידה מורידה את . משלם לפקידה לקוחאלא ה ,לא ניתן לאישה הכסף - החזקת הכסף

אם יש קנסות מורידה ורק אז , ניקיון וכדומה, מגבות -" מיסים"בתוספת כל מיני , הסכום שמגיע למקום

אחרת , ת להמשיךשורף היא חייב או גם אם כואב. משמרתהאת הכסף היא מקבלת רק בסוף . ניתן הכסף

 .הכסף מוחזק כמה ימים ולעיתים קרובות לא משולם בכלללפעמים . לא תראה את הכסף

  לוקח ממנה את כל הפרטים האישיים מתעודת  עם התחלת הקשר בעל הדירה - פרטים אישייםלקיחת

שישלחו , מאיימים עליה שיתקשרו להורים" בעיות"אם עושה . הכל, כתובת, שמות ההורים: זהותה

 . לקוחות לאמא שלה וכדומה

 יש הרבה . אף פעם לא מתערבים לטובתה של האישה תמיד לטובתו של הלקוח - אלימות של לקוחות

... נרקומנים בטריפ ועוד, הרבה מהם עם סכינים, "להתפרק"לקוחות שהם עבריינים משוחררים שבאים 

לפני כשבועיים אישה בזנות הותקפה רק ... מפצח אגוזים -קרוקודיל  -נשק נפוץ אצל לקוחות וסרסורים 

 .בעוד האחד אונס אותה השני ניפץ לה אבן בראש ,י שני לקוחות"ע

 מחייב את האישה לקיים איתו אקט , בעל הדירה/ הסרסור . מכות, השפלות, צעקות - יחס של סרסורים

כלשהו ומתי לסרסור " שייכות"ישנן נשים שיודעים שהן ". לבדוק אותה"מיני או מין אוראלי בשביל 

 .שהוא בא היא צריכה לקבל אותו

 קריסטל, לפעמים עם חגיגת, וודקה רד בול -הסרסורים מספקים סמים ואלכוהול  - סמים ואלכוהול ,

 ...לא יהיה לך קשה, תיפתחי, תהיי משוחררת, תיקחי זה יעזור לך: אשה/נערהאומרים ל. אקסטות

  ישנם סרסורים שמחייבים משמרת . 00:00עד  10:00ו  10:00עד  10:00משמרת היא מ  - "עבודה"תנאי

נותן לאישה יום  -הסרסור יוצר מניפולציות רגשיות ... גברים ביממה 90 - 90יכול להגיע לבין . כפולה

  .משמרות בימים רצופים 0 - 0כ מאלץ אותה לעשות "חופשי אבל אח

  חוזה פיקטיבי עם  מים עלהסרסורים חות - מהמשטרה בעלי הדירות/ הסרסורים הטעיה והסתתרות

כשבאה . ד שעובדים עם בעלי הדירות"ישנם עו. אחת הנשים שהן כביכול שוכרות מהם את הדירה

כך לא ... מורידה חולצה ואומרת שהיא מקבלת גברים" הפקידה. "המשטרה היא מראה את החוזה

 .תופסים את בעל הדירה

 

 :שאלות

  ?ול הסרסוריםמהו הקושי אותו מזהה המשטרה בהתמודדות מ .1

 ?הסרסורים וכיצד ניתן להבטיח את שלומן לאחר מתן העדות מוזמנות להעיד כנגדהאם נשים  .9

 ?מהו העונש המרבי הקבוע בחוק על עברות סרסרות והאם בתי המשפט אכן משתמשים בו .3

 ? האם המשטרה דואגת לברר את דפוסי אספקת הסמים של הסרסורים לנשים בזנות .4

 ?האם בעת הפשיטה הנשים מיודעות על שירותי השיקום הקיימים .5

  ?רגוניםא, מרפאת לוינסקי, ההוסטל, חירוםואינפורמציה על דירות ה" הקו החם"האם ניתן להם מספר . 6

 ?האם המשטרה משתפת פעולה עם תוכניות ממשלתיות אלה .7

 ?לבתי הבושת מהו יחסם של השוטרים כלפי הלקוחות שהם פוגשים בעת הפשיטה. 8

 

 

 



 :התייחסות משפילה ולעיתים אלימה של שוטרים ושוטרות כלפי נשים בזנות .3

בעת פשיטות  לאחרונה התקבלו בארגוני זכויות אדם תלונות על התייחסות משפילה ואלימה מצד השוטרים

 ים פן פעילותהנשים לעולם לא יגישו תלונה ואף פוחדות לשתף את הארגונ. ובמפגש עם הנשים בזנות ברחוב

  .רגונים תגיע לידיעת השוטרים שינקמו או יחמירו את יחסם בעקבות העיסוק בנושא זההא

  

 הם, הם מתייחסים אלינו חרא, השוטרים הם הכי נוראים: "עדות מאישה שהיא בזנות רחוב :1.2.9002

 ."הם כל הזמן קוראים לנו שרמוטות ומקללים וזה נורא .אלימים ,משפילים ,קלליםמ

 

הנשים פוחדות יותר מהשוטרים . צועקים ומקלליםבאים לסגור דירות או מכונים ש השוטרים": 19.2.9002

הנשים חוששות להתלונן . מיוןפנתה לחדר  כ"אחאחת הנשים קיבלה אגרוף לבטן ו ,השבוע .מאשר מהסרסורים

 "...נהגים כמו אחרון הסרסוריםתהן מספרות שהשוטרים מ. ןשלא ינקמו בה

 

הן . י קבוצה של אנשי משמר הגבול"המרכזית ע שבתחנה השרון' ברח 00:00 - הותקפו ב נשיםשתי " :13.2.9002

 והאיומים המכות, לדבריה; מהןאחת וזו עצרה , הוזעקה משטרה כחולה. ואיומים מכות קיבלו, הושפלו מילולית

 ."כתב אישום על תקיפת שוטר אהכנר נגד אחת מהן יוגש, הן לא מגישות תלונה, ינתייםב. נמשכו בזמן המעצר

 

שתי שוטרות ניגשו אליה וביקשו לעשות . ג"ברשכבה על ספסל בגן הציבורי , מכורה לסמים ישהא" :11.10.9002

מחביאה סם מתחת לחולצתה חשבו ש, אז ביקשו ממנה להוריד את החזייה .לא מצאו סמים. חיפוש בתיק שלה

היא  !ביקשו ממנה להוריד גם את התחתוניםכ "ואח! יד את החצאיתאז ביקשו ממנה להור ...ומיששו אותה בחזה

כך  .וניסיונות קשים ומשפילים עם המשטרה היו לה גם בעבר, כי לא רצתה להסתבך, עשתה כל שביקשו ממנה

 ".מול אנשים המביטים בה, עם איבר מין חשוף, בגן הציבורי עמדה

 

 :שאלות

 ? שיםמדוע יש צורך בהפעלת תוקפנות כלפי הנ. 1

 ?ש בעניין התייחסות משפילה של שוטרים לנשים העוסקות בזנות"כמה תלונות הוגשו בשנתיים האחרונות למח. 9

 ?חיים בזנותומאפייני העברו הדרכה על משמעות  ,בושתהשיטות על בתי הפ נושאהאם השוטרים שאחראים על . 3

 

 

 . השיקום הפניית כספים שנתפסים בפשיטות בבתי בושת לטובת תכניות. 4

 :להלן שתי דוגמאות ,כספים רבים נתפסים בעת פשיטות על בתי בושת

 לא רק . שמוכר היטב למשטרה כמפעיל נערות ליווי 09באחרונה נעצר גבר כבן ": 0290.0.2, ידיעות אילת

שהוא נכלא אלא רכבו הוחרם ובכוונת המשטרה לחלט את הרכב לטובת המדינה מתוקף חוק החרמת 

קופה ששיוויו בשוק  BMW 000מדובר ברכב מסוג . עקבות פעילות סרסרות ומרווחי זנותרכוש שהושג ב

 ..."  ₪ 800,000 -מוערך ב 

 ר תל אביב ולוחמי פלוגת קורל של משמר "בלשי מחלק המוסר בימ": 91.2.9002, וואלה, איילה חננאל

 070בסך הכל נתפסו . בתי הימורים 900-בתי בושת ו 190ביצעו בחודש האחרון פשיטות על , הגבול

  ".שקלים וכסף זר מאות אלפי, מכונות הימורים וציוד נלווה המשמש להימורים

 :שאלות

 ?היכן הכספים ומדוע לא מוזרמים לתכניות השיקום או מוחזרים לנשים שהיו בבית הבושת עליו פשטו. 1

 



 :י בושתמתן אישורי משטרה עבור הוצאת רישיונות עסק למועדוני חשפנות שהם בת .5

. י הרשויות המקומיות לאחר אישור המשטרה"עאות למיניהם יומכוני בררישיונות עסק ניתנים למועדוני חשפנות 

. ועוד "פוסיקט", "היהלום שבכתר", "גירלס' ו גו'ג", "הבורסה": בין המועדונים הפועלים עם רישיונות עסק

 .("אלנבי"בספר  קרואל יתןעוד לנעשה במועדונים נית. )אלי ומין מלאוראמין , מתקיים לאפ דנסינגבמועדונים 

 

 :שאלות

 ? מהי מדיניות המשטרה כלפי הפעלתם של המועדונים הפועלים כבתי בושת. 1

 ?בהנחה שהמקומות הם בתי בושת ,ת לתת רישיון עסקוומיקת המיומדוע המשטרה מאשרת לרשו. 9

 ?נים אלוהאם המשטרה מתכוונת לבטל את האישורים שהעניקה למועדו .3

 

 

 

 :שוקן, מעריב, ידיעות: העיתונים הגדולים לוחות המודעות שלפרסום בתי בושת באופן גלוי באמצעות . 6

: מודעות לבתי בושת מפורסמות באין מפריע בעיתונים המרכזיים ובמקומונים של הוצאות העיתונים הגדולות

 :בועשל סוף הש" מעריב"שתי דוגמאות מ". שוקן"ו" מעריב", ידיעות"

 (.ללא מין)חניה + יסטית חמודה 'עיסויי ייחודי ועדין ממסג!!! למבוגרים בלבד!!! פרטי!!! ג"בר 

 (.ללא מין)העיסוי המושלם מצוות בנות ייחודיות במקום מפואר בשמנים לאור נרות !! ג"בר 

 

 :שאלות

 ?תונים הגדוליםהיות ופרסום בתי בושת הוא בניגוד לחוק כיצד מתאפשר פרסום גלוי כזה בכל העי. 1

 ?"שוקן"ורשת " מעריב", "ידיעות"האם המשטרה מתכוונת לאכוף את הפרסום הזה ב. 9

 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב

 ריטה חייקיןעידית הראל שמש                                                                                         

 סחר בנשיםזנות וברויקט מאבק במנהלת פ  - מכון תודעהר ודוברת "יו. ס

 חיפה ,מרכז פמיניסטי -אשה לאשה  ארגון למאבק בתופעת הזנות

 

 

 


