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 איסור צריכת זנות וטיפול בקהילהתמיכה בהצעת חוק : הנדון

 , שלום רב

ם בנושא מההיבטים במספר שדולות המעלות דרישות ומודעות לקשיי, בהווה ובעבר, אני פונה אליך כחבר
, השדולה לצמצום הפערים החברתיים, בין השדולות שלקחת בהן חלק בולטות השדולה לזכויות הילד. השונים

להצעת החוק , בעיני, הקשורים קשר הדוק והשדולה למלחמה באלימות ובפשע, השדולה לבריאות הציבור
, אבקים שונים ולכן יש לפעול לשינוי המצבמכילים בתוכם מהקשיים שעולים ממצב הזנות במדינת ישראל . ל"הנ

 . בהקדם, לעניות דעתי

רבות מהן בעקבות פגיעה מינית , רבות מהעוסקות בזנות מתחילות בכך בגיל מאוד צעיר -זכויות הילד
אולם אנו עדים לכך שגם ילדים קטינים וגם גברים נפלו , כיון שמספרית מדובר ברוב של נשים. במשפחה

עוד כשאפשר למנוע את כניסתן , לפעול להגנה על הילדות חסרות הישעיש . זנות ללא הגנהונופלים לעיסוק ב
 . זו בזו ותלתעשייה ולאלימות הקשור

הן לא מצליחות להגיע , ויותר מכך, אקונומי נמוך-הנופלות לזנות מגיעות ברובן ממצב סוציו -פערים חברתיים
, כספים לסרסורים בהם" חייבות"נשים . כלכלית מהמקום העצוב והלא חיובי מבחינה" נקודת יציאה"ל

סיבות ". להרים את הראש"הקושי הכלכלי והמחסור בתנאים בסיסיים ללא יכולת לצאת משם וומתגלגלות בתוך 
חיים "לאותן נשים לצאת ממעגל העוני וילדיהן ממשיכים בחיים שלא מאפשרים להם  ותהחיים לא מאפשר

של החברה כלפי עולם הזנות מונעת מקורבנות הזנות לצאת ולהיחלץ  הראייה והתפיסה המוטעית ."בכבוד
כנשים שוות ובעלות הערכה " אמיתי"שאין להן מה לחפש בעולם ה, התודעה בעיניהן תוצרנכיון ש, מהעולם הזה

 .עצמית

ד הבריאות הירוהברורה מאליה במצב  .לענין בריאות הציבור יש לראות את הבריאות הפיזית -בריאות הציבור
, עם זאת. והמצב בו הצרכנים השונים בסכנת הידבקות במחלות מין מדבקות באופן תמידי, קורבנות הזנותשל 

האם אנחנו מוכנים לאפשר לחברה נשאלת השאלה . מבחינה נפשית ומוסריתגם יש לראות את בריאות הציבור 
ולתת לנשים , שלנו להתדרדר באופן מוסרי וחברתי ובכך לאפשר לחברה שלנו להיות חולה מבחינה נפשית

 . הסובלות מזנות ולצרכנים הצורכים מין מזונות להסתובב בקרבנו ולהיות פגועים ונפגעים מבחינה נפשית

יש . מקום השיקום והטיפולהומ, כל מהמקום הפלילי האליםאלימות והפשע ניתן להסת על ענין -אלימות ופשע
ויש הטוענים שזה אחד הדברים המעלים את אחוזי האלימות , של הצרכנים כלפי זונותהתיחסות אלימה 

יש התדרדרות לפשע כאשר נשים וילדות נופלות לעיסוק , בנוסף. זאתויש לעשות הכל על מנת למנוע , בחברה

שימוש בגוף של אחר כבחפץ , מעשה הזנות עצמו מהווה אקט אלים. פני עצמווזהו מעגל אלים ב, בזנות
מדובר בפגיעות פיזיות ממשיות בעת . כרוך בחוסר כבוד ובחוסר אכפתיות לשני ומתנהל באלימות

אולם ניתן לראות ולשמוע על אלימות מצד הסרסורים , וזאת בעיקר מצד הלקוחות, "מתן השירותים"
נשים בזנות חוות לפחות פעם בשבוע אונס לפי ההגדרה הפלילית  ידוע כי. רשויות האכיפהומצד 
יש מחסור גדול , ולסיכום ענין זה. ואין על כך דיווחים רשמיים למשטרה, אין אנו שומעים על כך אך, בחוק

 ". אור בקצה המנהרה"לרובן אין דרך ואין , שגם אם הצליחו בקשיים רבים לצאת ממעגל הזנות, בשיקום הנשים

איסור תעלה לועדת חקיקה הצעת חוק של חברת הכנסת זוארץ ואחרים בנוגע ל, למניינם, בחודש פברואר
אבקש את תמיכתך בהצעת החוק על מנת  ןוכ, אבקש לציין את חשיבות הצעת החוק, במכתבי זה. צריכת זנות

בצרכנים ובחברה , ובכך למנוע ולהפחית את התופעה החולה והפוגעת בנשים, להופכו לחוק במדינת ישראל
 . כולה

 .אשמח לדעת את עמדתך כחבר כנסת מכהן בנושא

 ,בתודה מראש
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