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 בואמ

המגלמת  ,וליה רוברטס'גשירותיה של  את ,איש עסקים מצליחהמגלם  ,רד גיר'ריצרוכש " אישה יפה"בסרט 

 הוא. לקוחותהנשים והל העיסוק בזנות ושל  שים רומנטייםדימויטיפח סרט ה, ת טיפוסיתהוליוודיכאגדה . הזונ

 1.שקיוו לפגוש גבר נאה ונדיב דרך העיסוק בזנות בארץ עשירה, יםכמה מקורבנות הסחר בנשהשפיע גם על 

, לקורבנות הסחר בנשים מצפים חיי שעבוד והשפלה יומיומיים. שונה בתכלית, כמובן ,ואולם המציאות

   .ולא בבית בושתפגש בזונה במקרה ר שא,  כלקוחשל גירוהסטרילית רחוקים מאד מדמותו הזוהרת הלקוחות ו

 

במנותק להבינו לא ניתן ו, חברתיים וכלכליים, פוליטייםמבנים ותהליכים חסותם של בתקיים מסחר בנשים 

בו את התפקידים הראשיים אך ,  ועודםשוטרי, זייפני מסמכים, מבריחים,  מגייסים:סחרבמשתתפים רבים . םהמ

דיון הציבורי ה 2.גופהאת  קונההלקוח הוהמסרסר בה הסוחר , האישה קורבן הסחר: שלוש דמויותממלאות 

קורבנות הסחר בהתמקדו  יהתקשורת והכיסוי יחסן של הרשויות, בשנים האחרונותבישראל  בנושאשהתעורר 

האישה והסוחר  ,ככל הנראה .אף שבלעדיו אין קיום לסחר בנשים הלקוחן מלחלוטין התעלמו הם . סוחריהןבו

. תייחסותהכל א דורש למובן מאליו ו  שחלקו בתופעה,נתפס כמשתנה קבועואילו הלקוח " סוטים"נתפשים כ

,  לפי הערכות.הביקוש למין מנשים נסחרותהעצום של היקף בההתעלמות מהלקוח מדהימה במיוחד בהתחשב 

מדובר ולא " לקוחות מתמידים"גם אם נניח שחלקם  3.בחודש בבתי בושת" ביקורים"בישראל מתבצעים מיליון 

אם ברצוננו להבין את הגלגלים המניעים את תעשיית הסחר בנשים , ןלכ. עצומיםממדי התופעה , מיליון לקוחותב

שום ". שאלת השאלות"כי אם , ה זניחה שאלהגברים צורכים מין קנוי אינמדוע  � הבסיסית ההשאל, בישראל

  .אבק בסחר בנשים לא יצליח מבלי לתת את הדעת עליהניסיון להי

 

 לקוחות לצרוך מין קנויחברה המאפשרת ולעתים מעודדת על לבחון מה מלמדים ממדי התופעה גם הגיעה העת 

בביקוש לנשים  בעשור האחרוןשחל אף רשות במדינת ישראל לא הביעה עניין בגידול , עד כה .מקורבנות סחר

 דומה .צריכת מין קנויביר את הלגיטימציה של  איש לא תהה מה במבנה החברתי ובמדיניות מג;נסחרות בישראל

 הנעדרותשל קיום יחסי מין עם נשים החברתיות והמשפטיות ההשלכות את לבחון  בדעתו לא העלהגם כי איש 

הלקוח של ת סתר הנודמותן ציבורי את דיולהעלות ל ומלא את החסר לנסהזה מח "דו.  התנגדותיכולת להביע

ח ופענמלאכה המורכבת של ב להתחיל , בשרשרת הסחר הלקוחלמקם אתהוא מבקש .  הסחר בנשיםבתעשיית

אשר מניח , בישראל  מסוגוניראשוח "דו כי זהו  יש להדגיש.של הרשויות כלפיויחסן ולבחון את , דמותו ומניעיו

.  בפרטישראלוב, בכלללא קל להתגבר על הקשיים בחקר הלקוח . ותוואינו מתיימר למצות אלדיון בלקוח בסיס 

יש , בתופעהביעילות להיאבק נית כדי  חיוו והבנת,שים המפתח לקיומו של הסחר בנלקוח הואהאולם כיוון ש

 . עם דגש אמפירי המשךמחקר ח זה יהיה "לדוכי לקוות 

                                                
1 M. Hughes, "The 'Natasha' Trade: The Transnational Shadow Market of Trafficking in Women" Journal of International 

Affairs, Spring 2000, p. 625 
אישיים או להתעלם -ואינו ניסיון לטשטש הבדלים בין, חסרי פניםונשים בור גדול של גברים לשון יחיד נועדה לתת פני אנוש לציהבחירה ב 2

 .   ממורכבות התופעה
אישה , דהאן. י, לבנקרון. נ.  לקוחות ביום לפחות10ם בחודש ויש להן מי י30הן עובדות .  קורבנות סחר3,000- לפי הערכת המשטרה יש בישראל כ3

 5' עמ, 2003, ישראל סחר בנשים ב-עוברת לסוחר
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 סחר בנשים בעולם ובישראל. 1
 לחוק 'א203בהוראת סעיף " קונה"ו" מוכר" אם יש לפרש את המושגים - שמא אומר אין ספק בליבי -ספק בליבי : אשר לדין" 

  וכמותם השכרה - שכן מכירה וקניה של אדם, אני משפיל את עיניי בבושה.. .ישראלהעונשין כמשמעותם בחוק המכר האזרחי ב
ואולם מה נעשה וכלו מילים מן השפה לתיאור מעשי כיעור ; הזנית השפה, במובן מסוים, הינו,   לשם עיסוק בזנות- ושכירה של אדם

אינם אלא מושגים ,  לחוק העונשין'א203וראת סעיף בה" קונה"מוכר ו"כי המושגים , נדע אפוא. האישום-כמעשים המתוארים בכתב
ממילא משנים הם את פניהם ואין להבינם אלא כמטאפורה , ומתוך ששאולים הם ממסגרות ומתחומי חיים אחרים; שאולים מעולם אחר

 4."תופעות חיים שהשפה דלה מכדי לציירן במדויק, לתיאור תופעות חיים מכוערות
  

מיליון בני אדם נקנים כמשרד המדינה האמריקני מעריך כי . ם היא תופעה עולמיתמגמת העלייה בסחר בבני אד

תהליכים ב הגידול העצום בסחר בבני אדם בעולם קשור בסיבות ו5.ובהם נשים רבות, ונמכרים בעולם מדי שנה

 נוצר  היצע של נשים.להתפתחות מגמות של היצע וביקוש, וכמתבקש מהמונח סחר, מקומיים וגלובליים, שונים

הסרסורים  ו"סחורה הנשית"הלקוחות יוצרים את הביקוש ל, כתוצאה ממצוקת קיום קשה במדינות המוצא

אפשר לראות בסוחרי הנשים , "חופשית"במונחים של כלכלה . וסוחרי הנשים הם החוליה המקשרת ביניהם

, כויי התפיסה קטניםסי,  הרווחים עצומים- משתלם "פלח שוק"המנצלים , "תעשייה"ב" יזמים"ובסרסורים 

מדי שנה מובאות , לפי הערכות שונות". שימוש חוזר"אינה מתכלה וניתן לעשות בה " סחורה"הוהעונשים קלים 

עוני  שבהן שוררים בן מגיעות ממדינות חבר העמיםו ר6.תעשיית המיןל נשים 3000- ל1000לישראל בין 

הגירה לצורך עבודה וזנות נתפסות .  רבהגן ופשיעהשוק עבודה לא מו, שירותים חברתיים קורסיםבצד , אבטלהו

היווצרות  ולגם הביקוש לנשים נסחרות קשור לתהליכי הגלובליזציה. אפשרות יחידה לשרודבעיני נשים רבות כ

בהם יש ביקוש , תהליכים אלו עודדו מסחור של המין ואת צמיחתם של שווקי מין נגישים. שווקי מין גלובליים

כגון  ערכים ם שלהתחזקות. לובליזציה הכלכלית מלווה ויוצרת גם שינויים תרבותייםהג. רב לנשים זרות

 המינית של ההנאגורמים להעמדת ה, "הלקוח תמיד צודק" ושל ערכים צרכניים כמו אינדיבידואליזם והדוניזם

 7.סבלה של האישה הנסחרת גם במחיר הלקוח במרכז

 

   מספר הבהרות נחוצות-בין זנות לסחר בנשים
סחר היעדו העיקרי של אמנם זנות היא . סחרמתמיד נובעת כשם שזנות אינה , סחר בנשים אינו כרוך תמיד בזנות

 ההשקה בין זנות לסחר נקודות. פונדקאות ועוד, סחר באיבריםכמו אחרים אך נשים נסחרות גם לצרכים , בנשים

לבין ,  העסקתן הכפויה בזנותצורךסחרו ל בין נשים שנבחין להצריךכי ,  יש הטוענים: מחלוקותותבנשים מעורר

בתנאי של נשים מכירתן והעסקתן , בעוד שסחר בנשים משמעו קנייתן, שכן. נשים העוסקות בזנות מרצונן

, מאידך.  ויש לכבד את בחירתן ואת זכותן לאוטונומיה על גופן,נשים העוסקות בזנות מרצון בחרו בכך, עבדות

ברירה הכיוון שמרכיב הכפייה והיעדר  ,"בחירה חופשית"ודאי שלא ,  בזנות"בחירה"יש הטוענים כי לא תיתכן 

ח "דו . ומטעה הבחנה מלאכותית היא,גישה זופי ל, ההבחנה בין סחר לזנות .במידה שווה זנות ובסחרבמתקיים 

ך א,  ההשלכות של צריכת מין קנוי מקורבנות סחר ולא מנשים העוסקות בזנות באופן כללימתמקד בבחינתזה 

                                                
  .1993' עמ  ,1992, )3(2000על -  תקמדינת ישראל' חנוכוב נ 7542/00פ "בש, דברי השופט חשין 4
5 U.S Department of State: Trafficking in Persons Report, 2004 ארגונים לא ממשלתיים מעריכים כי .  נתון זה אינו כולל סחר פנימי

 . רבהמספרם של הקורבנות גדול בה
 19' עמ,  לבנקרון ודהאן6
7 Marttila, A. "Consuming Sex - Finnish Male Clients and Russian and Baltic Prostitution" Presented at  the 5th Feminist 

Research Conference, 2003 Lund University, Sweden. http://www.5thfeminist.lu.se/filer/paper_111.pdf 
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את בטל נו מואי, בזנות" בחרו" שאינן קורבנות סחר כל הנשים העוסקות בזנותעמדה בשאלה האם נו נוקט אי

נקודות הדמיון בין זנות לבין , למרות ההפרדה ."מרצון "ת לעיסוק בזנותיווקיומה של כפייה טבועה הנלאפשרות 

 ים רלוונטיובמידה ונמצא, י באופן כלליצריכת מין קנושל בחנו היבטים להסתמך על מחקרים ש לנוסחר אפשרו 

  . בנשיםלסחר

 

 נשיםם בסחר בסוחריחשיבותם של 
שותפים הם . אותן יםרכוומן למדינות היעד ים אותביאמ, הנשים בארצות המוצאאת  "יםסיגימ"סוחרי הנשים 

 הלקוחותלכן . ימןם עבור מין עמישלמה ,הלקוחותהם בנשים " משתמשים הממשיים"אך ה, ביצירת הביקוש

בין החוקרים נטוש ויכוח  8".ספקים" ואילו בסוחרים אפשר לראות ,מדויק יותראופן  את הביקוש בגיםמייצ

תפקיד  םהחוקרים המייחסים לישנם . הגורמים המניעים את הסחר בנשיםבין של הסוחרים ת חשיבותם בשאל

ר שערך ארגון ההגירה הבינלאומי מחק. לעבוד בתעשיית המיןמרצונן אינן בוחרות נשים ם כי יענוט ומפתח

 סירבוהנחקרות כל הנשים  כי ומצאב, ה זוטענמאשש  ,בקרב נשים אוקראיניות שביקשו לעבוד מחוץ לארצן

רק  נמצא כי, "רקדנית"ו" מארחת"כה תהוסוו צעת העבודהשהלאחר גם . תעשיית המין המסחריב עבודל

רים דומים הביאו קחממחקר ו הממצאי 9.קבלה לסכימוה) כנראה הנאיביות ביותרו(הנחקרות הצעירות ביותר 

 סוחרים לא , ונחשקתמתגמלתלו זנות הייתה עבודה , לגישתם.  בסחרקריטיחוקרים לראות בסוחרי הנשים גורם 

שהגיעו ישנם מחקרים , בצד גישה זו .זנותעסוק בלהביא נשים לכדי  וכפייהפעיל אמצעי הונאה נאלצים לההיו 

ההסבר ולפיו , אולם 10.בזנותיעסקו הגיעו לישראל ידעו כי שב הנשים ורש ידועאף ום כי. שוניםלממצאים 

לעבוד " נכונותן"ש כיוון ,זאת.  בלבדנו חלקייה, תעשיית המין העולמיתלהשתלב בנשים דחפה  כלכלית המצוק

 שיהיה תפקיד ככלמרכזי . ביקושלהן אילו לא היה , נטולת ערך כלכלילבלתי רלוונטית ולבזנות הייתה הופכת 

 .לקוחותבלי הסחר בנשים לא היה מתקיים , וגדולה ככל שתהיה מצוקת הנשים, הסוחרים

 

 בין מיתוס למציאות -בישראל סחר בנשים 
 ודעות רווחים מספר מיתוסיםבציבור הישראלי כי עולה , יחס החברה כלפי הסחר הנשיםשבדק את מחקר מ

כדי . סחר בנשים ומקשים על המאבק בוונע התבוננות ממשית בערפל הממסך יוצרים אלה מיתוסים  11.קדומות

לגיטימציה נותנים הם איך , לוהלהמיתוסים  מי משרתיםאת  יש לבחון נשים נסחרותלמגר את הביקוש ל

 . התפשטותה של התופעהלהתמשכותה ותרומתם לכך תובן .  מאידךקורבנותומגנים את ה מחדלשותפים בסחר 

 

 רבים מן המיתוסים מרחיקים את הדמויות המעורבות בסחר בנשים אל :המעורבותמיתוסים ביחס לדמויות 

הסרסורים והסוחרים ; אף שרובם ישראלים, רוב הלקוחות נתפסים כזרים. מחוץ לגבולות החברה הנורמטיבית

ללא , "מן הישוב"למרות שלעתים מדובר באנשים , "מאפיה הרוסית"מצטיירים כעבריינים אכזריים החברים ב

                                                
8 M. Hughes, "Men Create the Demand; Women Are the Supply", http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/demand. 
9  Hughes, 2000, p. 625 

 19' עמ,  לבנקרון ודהאן10
ר בנשים לפגיעה  מודעות הציבור ועמדותיו כלפי התופעה ותפיסת הקשר בין הסח-ממצאי סקר דעת קהל בנושא הסחר בנשים בישראל", הלר.  א11

 .ממצאי המחקר אוששו את ניסיונם של ארגוני שטח הפועלים בתחום. 2003, מרכז מחקר ומידע, הכנסת" בזכויות האדם
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אפשר רק לתהות מדוע  ,אם כך.  ומתוך בחירהרצונן החופשימ זנותהנשים עוסקות ב ,בעיני רבים. בר פליליע

רואים , ובמיוחד הלקוחות, רבים. בזנות הנשים העניות ובעלות האפשרויות המועטות ביותר" בוחרות"תמיד 

ובר בנשים נטולות אמצעים בפועל מדאף ש, חר חליפין בין שני בוגרים המסכימים לוכסצריכת מין קנוי ב

  .ומוחזקות בתנאי כפייה ועבדות, שמגיעות לזנות מתוך חוסר בררה ועוני משווע

 

מודל "בנשים נתפש רק כאשר מתקיים מה שניתן לכנות " אמיתי"סחר  :בנשים" אמיתי"מיתוסים ביחס לסחר 

במקום .  שווא בהבטחותותהאתתה יכנופיית עבריינים שפו נערה תמימהמופיעים תסריט ב. של סחר" קלאסי

המגיעות לישראל בידיעה נשים  ,לכן.  נאנסת ומושפלת,מוצאת עצמה כלואההנערה ,  מהוגנת בשכר גבוההעבוד

למה  שידעו "מקצועיות"זונות כנתפשות הן  12.או כקורבן כלל, "קלאסי" אינן נתפשות כקורבן שתעסוקנה בזנות

מהפכה "התחוללה בשנים האחרונות  ישראלב, הצוות הבין משרדישל ח "לפי דו .ןונלת להן להלולכן א, הגיעו

החברה עברה מיחס אמביוולנטי כלפי הזנות בכללה ליחס חד משמעי ": וכלפי הסחר בנשים וקורבנותי" תפיסתית

מתייחס אכן הציבור הישראלי . רבים אינו נחלתזה נראה כי שינוי תפיסתי , אולם 13".מחמיר כלפי סחר בנשים

אל תגידו שהיא לא ידעה "הטענה תדיר ולגבי נשים אחרות נשמעת , "הקלאסי" לסחר בנשים ך רקא, בחומרה

                .פוטרת את החברה מכל אחריות" ידיעה", כלומר". למה היא באה

 

הביקורת הפמיניסטית . מיתוסים אינם רק נחלת הציבור הרחב :אונס "סתם"ו" אמיתי "אונסל ביחסמיתוסים 

לבין אונס " קלאסי"/"אמיתי"הבחנה סמויה בהליך השיפוטי בין אונס קיומה של  על העמדפט כלפי המש

הנאנסת היא אישה  כאשר ,)מעמדית, אתנית" (אחר" כאשר האנס הוא "אמיתי"נחשב  אונס 14."סתם"

" סתם"אונס .  לאונסתתנגדמ המצד האנס והן מצדלמעשה נלוותה אלימות פיזית הן וכאשר , "נורמטיבית"

עבר מיני "כאשר לנאנסת יש , באיומים" רק"כאשר כפייתו נעשית , מתרחש בין אנשים עם היכרות מוקדמת

אונס אשר על כבד יותר מעליו והעונש , הרשעה בתדירות גבוהה יותרב מסתיים" אמיתי"אונס . כדומהו" עשיר

הראוי " הקלאסי" האונס ...יאוטיפיבית המשפט מתבסס על מודל סטר ":עמדו על כך בוגוש ודון יחיא 15".סתם"

אם בית  ...לענישה מחמירה עדיין נחשב זה המבוצע בידי אדם זר המזנק מבין השיחים לעבר בחורה תמה

 משום שהוא משווה אותם לאונס תיאורטי שכמעט ,המשפט אינו רואה ברוב מקרי האונס מקרים חמורים במיוחד

   16." היא נמוכהאזי אין להתפלא שרמת הענישה, אינו מתרחש במציאות

 

התביעה והשפיטה , מדוע רשויות האכיפה להבין  מסייעת,אונס" טיפוסי"בין סמויה חנה הבהכרה כי קיימת ה

מבחינה מגדרית : מוחלטת "אחרות"מייצגות קורבנות הסחר . נוסן של קורבנות סחרי בחומרה לאותייחסאינן מת

; "שוהות שלא כדין"הן  -מבחינה חוקית ; הן זרות -ת מבחינה חברתי;  הן עניות- מבחינה כלכלית,  הן נשים�

יכולים , במיוחד אם הם לקוחות, האנסים לעומת זאת. זונותנתפשות כהן  -מבחינה מוסרית  - וחשוב מכל

, ל קורבנות סחראינוסן ש, נוסףב .נטול מחויבותואקראי מין ל "טבעי"בעלי רצון , "נורמטיביים"חשב גברים ילה

                                                
  .ולעיתים אף פושעות" משתפות פעולה "הן בו רא 40% - כאך,  הנחקרים  תפסו את הנשים כקורבן מן57%מצא כי ,  הלר. א מחקרה של12
   2002, )משטרת ישראל ופרקליטות המדינה, משרד העבודה, משרד החוץ, משרד הפנים( דיח הצוות הבין משר" דו13
14 Estrich, S. Real Rape, 1987 
  597-596 ' עמ,א"תשס, משפטים לא" לא יותר, סיפור של אונס ":תירוש. י15 
 260' עמ, 1999, אפליית נשים בבתי המשפט בישראל: מגדר ומשפט, דון יחיא. ר, בוגוש.  ר16
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סבורות כי עצמן רוב הנשים הנסחרות מעניין ש. התנגדות אלימה מצידןב אלכפייה פיזית ובלרוב  רוךאינו כ

. אונסמלהתייחס לכך כמהן מונעת , כי חששו או ידעו שאין בכך טעם, או ברחו, צעקו, העובדה שלא התנגדו

בשל , כל עתזכות לקיים עימן יחסי מין בלפיה יש להם , רבות מהן הפנימו את תפישת הסוחרים והסרסורים

  17.רכשו אותן בכסףש העובדה

  

 שוטרים :והמשפטהתביעה ,  מוחשי בכל שלבי החקירהבאים לידי ביטויביחס לעבירת האינוס הבדלים אלה 

נוטה להימנע מהוספת עבירות אונס הפרקליטות ו,  נשים נסחרות על מעשי אונס שבוצעו בהןנוטים לחקור אינם

נדמה אפילו יחסם של בתי המשפט  18.עולות בבירור מחומר הראיותהן ר  גם כאש,כתבי אישום נגד סוחריםל

הרטוריקה  אך ,בזכותן של נשים העוסקות בזנות לסרב לקיים יחסי מיןאמנם מספר פסקי דין הכירו . אמביוולנטי

בתי המשפט  ו19,"מופקרות"לנשים " מהוגנות"בחנה מוסרנית בין נשים הדווקא מחזקת  את השופטים המשישש

 מן קיומה של עבירת אונס עולה באופן נחרץ גם כאשר , להשתמש בסמכותם לתקן את כתב האישוםוטיםם נאינ

צו אמשכל רשויות האכיפה יראוי היה מן הו הובעה על ידי השופט שפירא חשובה עמדה .בוהעובדות המפורטות 

נוס לשם קביעת מדדי מהרבה בחינות ניתן לראות את שנעשה באותן הנשים כנגזרת של עבירת האי" :אותה

. מתי ובאילו תנאים תקיים את המגע המיני, גם אישה העוסקת בזנות זכאית להחליט עם מי. חומרת הענישה

הוא האחראי ליצירת " המעסיק"כאשר , משנשללה חירותה והיא עושה זאת בכפייה יש בכך כמעין אינוס

                 20."אחריםבמובן של ניצול וכפיה באמצעות , התנאים המהווים מעין אינוס

 

מאפשר  מיתוס הידיעה והבחירה .מטרותמספר  יםשרתוהם מ ,לעיל אינם פועלים בחלל ריקשנזכרו המיתוסים 

מבלי , מצויות נשים בוגרות המסכימות לנעשה בגופן מועדוני החשפנותבמאות בתי הבושת וניח כי בלנו לה

הפער מגשרים על מיתוסים אנו הבאמצעות . בהןתבצעות באשר להפרות זכויות האדם המלייסר את מצפונינו 

 -  חברה דמוקרטית השומרת על זכויות אדם- אותםכפי שהיינו רוצים לראות , בין דמותנו כבני אדם וכחברה

. אשר התנהגותה מביעה הסכמה שבשתיקה לסחר בנשים ולאינוסן,  חברה אדישה ומנוכרת- לבין המצב בפועל

לבין קורבנות הסחר בנשים כפי שאנו רואים , אזרחים שומרי חוק,  גבול מנחם בינינומיתוסים אלו יוצרים קו

הגיעה העת לפזר את . מתוך ידיעה שיעסקו בזנות, המגיעות לישראל באופן בלתי חוקי,  נשים מופקרות:אותן

מיתוסים ולהציע פתרונות הנשענים על המציאות ולא על ,  לעומקולבחון אות, מסך העשן סביב הסחר בנשים

                                                                               . של הנשים הנסחרותלקוחותהלבחון את  בבואנו תנומטר זו. מנחמים

                                                
, הוא קנה אותי עכשיו? מה זאת אומרת, אני כמו אוטו שלו, זה לא אונס: הבחורה אומרת לי: "תיאר זאת כך, ר תל אביב"מימ, ק פיני אבירם"רפ17 

 .29' פרוטוקול מס, וועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין הסחר בנשים". זה אותו הדבר. מכניס את המפתח ונוסע, והוא עושה מה שהוא רוצה
 כתב האישום לא כלל עבירת אונס וציין . על הרעבה וכפיית יחסי מיןאשה סיפרה) לא פורסם (גונטוב' מדינת ישראל נ 1087/01 )א"ת(ח "פ בת18
הפרקליטות . "היתולבחון את יכול" במקרה אחר אולצה אישה לקיים יחסי מין עם זר בעת מכירתה כדי .הנאשמים קיימו יחסי מין בלא מתן אתנןש

) לא פורסם (שומכר' מדינת ישראל נ 3748/96פ "בת). 625) 1( סב סמיון דושקר' מדינת ישראל נ 910/02ח "תפ ".מבחן קבלה "הערך לציינה שנ
  . סרסרות וסחיטה באיומיםמוהתביעה הסתפקה באישומים בעבירות כ. ציין כתב האישום כי הנאשמים סחטו מין באיומים ואלימות

, כאדם, גם לה יש זכות. גופה של פרוצה אינו הפקר"ציינה השופטת שטרסברג כהן כי  )4(ד נד" פמדינת ישראל' נדורוב  8523/99פ "ע בעניין 19
גם "ציין הנשיא שמגר כי  302) 1(ד מח " פבארי' מדינת ישראל נ 5612/92פ "עבעניין . 843' עמ." שלא ייעשו בה מעשים מיניים שלא בהסכמתה

 השופטים. 354' עמ ".ואפילו מי שמוכרת את גופה תמורת אתנן רשאית לסרב למי שאינה רוצה לשכב עימו. ..רעיה רשאית לסרב לשכב עם בעלה
וכך הם , אך הם יוצרים במובלע שיפוט ערכי המבחין בין נשים מהוגנות לנשים מופקרות, מנסים להעביר מסר ליברלי המעניק הגנה לכל הנשים

  .י ביחס להתנהגות נשיםאת השיפוט  המוסרנ, באופן אירוני, מחזקים
 4261, 4256, )2 (2001 מח -תק סבן' י נ"מ 133/01פ " ת20
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 ותהלקוח. 2

 יכולה להתקיים בלעדי מי ינהשהרי זנות א ,ימים ימימהמקיימים  - לקוחות - כסף תמורתגברים הקונים מין 

המגלגלת סכום דמיוני ,  תעשיית המין העולמיתאתמממנים מי שהלקוחות הם . כנים לשלם תמורת מיןשמו

בעוד . מצומצם הם כה ביהאקדמהחברתי ומפתיע לגלות כי הדיון  לכן 21. מיליארד דולר בשנה5-7-המוערך ב

 .דלנותר ו 20-מאה הרק ב תעוררהעניין בלקוחות ה, זנותנשים העוסקות בשבמשך מאות בשנים נכתב רבות על 

אינם ששים להיחשף לקוחות רוב ה .צריכת מין בכסףאופי הסודי של ל תחלקיקשור היעדר דיון בלקוחות 

  או"דירות דיסקרטיות"מכונים בתי בושת : ותאמת לדרישתםשפתה של תעשיית המין מ. דורשים דיסקרטיותו

פרטיות  "ותללקוחציעות עיתונים מבפרסום עות מוד ."נערות ליווי "הןנשים ה ו"בריאות/עיסוי/מכוני ליווי"

כי אם , קונים מיןרק אינם , לקוחות של תעשיית המיןהש, אפוא,  יוצא."סודיות מובטחתה"  כימדגישותו" מלאה

  .שמרתי מבטיחה אף היא שהחשאיות נשים המועסקות בזנות לשולי החברה דחיקת .סודימין 

 

הסבר אך . הםשל דיון בהיעדרו שה על איתור הלקוחות ומסביר את מעטה הסודיות האופף את תעשיית המין מק

תלותן , הרגליהן, מוצאן. נשים העוסקות בזנותבדיון רחב לא מונעת שכן אותה חשאיות , י בלבדחלקהינו זה 

. סרטיםב וספרותיצירות ב, מחקריםעד דק בנבחנו ועוד , תרבותן, הבריאותי והמשפחתי, מצבן הנפשי, בסמים

כי , עד לאחרונהנחקר לא   כי הלקוחיש להניח . מצידןף פעולהותישקשה להגיע ולזכות בהן אליגם ף שא, וזאת

 "גבר "ותפשטבקנוי נתפס אדם הצורך מין .  לא נתפס כאדם המבצע פעילות שניתן לייחס לה דופי מוסריאהו

 הלגיטימציה המיוחסת . אין דבר מעניין או מיוחד המצדיק מחקרו ובהתנהגות,"עושים"העושה מה שגברים 

כשייכים נתפסים  ומיניות מיןמאחר ו, האופפת את צריכת המין הקנוי סודיותל הריסתעומדת ב אינה ללקוח

שכן הוא ,  מקור למבוכהלהוותעשוי ש,  ביחס למין קנויביתר שאתאולי אף דברים אלו נכונים  ."יהפרט"לתחום 

, "טבעי"אפילו , מין קנוי נתפס כלגיטימי מסיבות אלו. ף או כניאושלון להשיג מין בהסכמהעלול להתפרש ככי

  .ככזה שהשתיקה יפה לו -"פרטי"בהיותו שייך לתחום האך 

 

.  ואין לו אחריות לנעשה בה בתעשיית המיןת מרכזידמות אינו א כי הודעהובע גם מן הנחוסר העניין בלקוח 

על  קיומו של סחר בנשיםעל ם ו את האשרוב הנחקרים הטיל הראה כי אומי ארגון ההגירה הבינללחקר שמ

סחר בנשים יחס לסקר בב 22.לא את הלקוחותאך  ,ת הסוחריםאותן וא שיש להעניש בחומרה וסברו, הנשים

נמצא , בעיקר בקרב גברים יהודים,  של נשים נסחרות היחס כלפי הלקוחות:ים דומממצאים וגלהתבישראל 

 בהם ו רא20%- בנשים ורק כעם הסחר"  פעולהםמשתפי" כי הלקוחות וסברמהנשאלים  40% :סלחני למדי

 43%". חלק מהחיים" נמצא במידת התמיכה בעמדה המקבלת את התופעה כיסלחניחס הלאישוש נוסף . פושעים

של נורמלי הדימוי ה 23."תופעה טבעית שתמיד היתה ותמיד תהיה" יאסחר בנשים ההש וסכימההנשאלים מ

. )שרמוטה, יצאנית, נפקנית, פרוצה(עוסקת בזנות ה אישה ותמתאררבות ם מילי. גם בשפהקוח מוצא ביטוי הל

 המתארת ה היחידהמילל ,לעומת זאת. כינויי גנאיכמשמשות ו מצביעות על נחיתות חברתית ,מבטאות זלזול כולן

                                                
21 Kvinnoforum,  A Resource Book for Working against Trafficking in Women and Girls, 2002,  p. 9 
22 IOM, "Public Perceptions and Awareness of Trafficking in Women in the Baltic States", 2002 
  7, 4' עמ, הלר 23
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 צרכן כלללקוח כמו ל ייחסתמתהטרלית י ניהמיל זו .משמעות שלילית אין, בלעז" קליינט"או " לקוח" ,קניית מין

נשים  השל חברתיתה ההבנייתורמות ל בחירות מילוליות אלו .ו סלידה ממעשיתבטאמ הנאיו, או מקבל שירות

  24.פערי הכוח ביניהם תלהנצחת ותורמהן וכך , לקוחותה  אתתונרמלומ "סוטות"כ

 

 הערכות ומחקרים ביחס להיקף צריכתו של מין קנוי
. צרכני המין הקנוימספר של הערכה מדויקת  ולכן אין ,חקרעל המ המקשאופי הסודי של תעשיית המין ה

 69%מצא כי ו 1948בשנת   נערךחקר המקיף הראשוןמה .ק זאתובדמנסים לחוקרים בעשורים האחרונים יותר 

זכה לתהודה , "ח קינסי"דו"המכונה  ,זהמחקר  25.בחייהםלפחות פעם שירותי מין רכשו ב "בארהמן הגברים 

 :שונים ממצאים התגלו םחדשיים מחקרב.  שגויים שהניב ממצאיםא מייצגלמדגם   עלביקורת ספג ך א,רבה

 26.לפחות אחת לשנהעושים זאת כחצי אחוז ו, לפחות פעםקנוי מין צרכו ב " מקרב הגברים בארה16% נמצא כי

 27.מין משתנה ממדינה למדינה ומתרבות לתרבותשלם על יחסי  נכונותם של גברים ל כימראיםנוספים מחקרים 

בנורבגיה  28.בדומה לרוסיה, מהגברים צרכו מין בתשלום לפחות פעם בחייהם 13%-10% בין מצא כינבפינלנד 

 29.39% ובספרד על 7-10%בלונדון בין , 19%בשוויץ  ,14%על בהולנד  ,הגבריםן מ 11%עומד שיעורם על 

משום ,  אינם מדויקיםהלנתונים אגם שנראה  ךא 30. הגבריםן מ70%-בקמבודיה ובתאילנד עולה שיעורם לכ

קיימו יחסי מין עם נשים  בקרב גברים אשר רך מחקר שנע. מין קנויהגדרתם כצרכניל  מתכחשיםגברים רביםש

תיירי "כם סיווגהתנגדו ל םרובגילה ש ,)וברזילתאילנד  ,פיליפינים (מדינות הידועות בתעשיית המין שלהםב

 החוקרים היא שככל שעולה רמת השמרנות המקובלת על רובהיחידה הנוסחה , בהיעדר נתונים מדויקים 31."מין

 סודית נעשיתוריכה של מין קנוי גוברת הצ, וככל שהכללים החברתיים ביחס למקומן של הנשים נוקשים יותר

  32.יותר

 

הערכה שלהניח  סביר.  בחודש בבתי בושת"ביקורים"מיליון היא ישראל ההערכה היחידה הקיימת לגבי , כאמור

 םעוד להתכחש למקומ מאפשרים הם אינםועצומים הביקוש  אך גם כך ממדי, "מתמידים" לקוחות זו כוללת

ם הגלגלים המניעים את הסחר לקוחות הכיוון שהו.  בישראל בתעשיית הסחר בנשיםותהמרכזי של הלקוח

  .מיהם הגברים הצורכים מין קנוי ומדוע הם עושים זאתלהבין המאבק בסחר מחייב אותנו , בנשים

                                                
24  Keeler & Jyrkinen, "The Invisibility of Buyers in the Sex Trade" Who's Buying? The clients of prostitution, 1999 
25 A. Kinsey, B. Wardell, C. Pomeroy, E. Martin Sexual Behavior in the Human Male, 1948 
26 R.  Michael, J. Gagnon, E. Laumann, G. Kolata Sex in America: A definitive Survey, 1994 
27 S. Mansson "Men's Practices in Prostitution and their Implications for Social Work", 

www.aretusa.net/download/centro%20documentazione03 /contributi/c-05Men_practices.doc    
28 E.Haavio-Mannila, A.Rotkirch "Gender liberalisation and polarisation: Comparing sexuality in St. Petersburg, Finland 

and Sweden" The Finish Review of East European Studies,  Vol. 7, No. 3-4, 2000  
29 H. Leridon, G. Zesson, M. Hubert "The Europeans and their Sexual Partners" in N. Bajos and T. Sandfort (eds) 

Sexual Behaviour and HIV/AIDS in Europe, 1998 הנתון הנמוך יחסית מהולנד מיוחס להתעלמות מתיירי מין . 
 . 124'  עמ2000,  סחר נשים באסיה-שפחות מין,  בראון. ל30
31 A. Günther "Sex tourism without sex tourists!" in  Sex Tourism and Prostitution, 1998 
32 Sion, A. Prostitution and the Law, 1977 , p.28 ;ערכי משפחה שמרניים וצריכת זנות הנם שני צידיו של אותו , 122' עמ,  לטענת בראון

 .  תאוותהמיועדות לסיפוק" מופקרות"לנשים , חיי משפחההמיועדות ל" טובות" כללים חברתיים נוקשים מחזקים הבחנה בין נשים -המטבע
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   ?מי ומי בלקוחות
 33".כל מי שיש לו בין הרגליים איבר מין גברי הוא קליינט. לם-כו. הקליינטים היו גברים"
 

האם גברים מסוימים מועדים יותר להפוך ללקוחות ? ייחודיים  מאפייניםהאם ללקוחות של תעשיית המין יש

רקע החברתי והכלכלי הם מצאו כי ברחבי העולמחקרים שנעשו . שליליתהתשובה , ככל הנראה? מאשר אחרים

, מגברים בעלי משפחה לרווקים, נע מאנשי עסקים אמידים לפועליםו, עשיית המין מגוון ביותרתשל הלקוחות ב

סיפר ,  בית בושתבעליו לשעבר של, "דודי ".מלחים ומהגרי עבודה, םעד לנהגיו, חייליםים וטרוש ,פקידיםמ

 היה לי רב...  מאד מפורסםעירהיה לי ראש  ":יולקוחות על  בנשיםסחרהוועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא ל

. .. בשעות היום אנשים נשואים...ומצד שני הלקוחות הם אנשים רגילים... היה לי שחקן קולנוע... מאד מפורסם

מרכזיות המרכיבות את " קבוצות צריכה" על וחוקרים שונים הצביע 34".בשעות הערב זה אנשים לא נשואים

 ,לקוחות מקומייםקונצנזוס מחקרי רחב שורר ביחס לחלקם של  35.ברחבי העולםביקוש למין קנוי עיקר ה

שיעורם משתנה בהתאם לנורמות התרבותיות , עם זאת. עולםכל הבהביקוש למין קנוי עיקר  את וויםהמה

בשנים הגידול העצום שהתרחש , כך למשל. פוליטי וכלכליממצב גם מושפע הוא ו, המקובלות בכל מדינה

ביניים המעמד יכולת הכלכלית של ב שיפור מיוחס ל,אינדונזיה והפיליפינים ,במלזיההאחרונות בתעשיית המין 

גם  במדינות אלולנשים נסחרות הביקוש  36.עלייה ברמת החייםמעיד על מין קנוי במדינות אלו נתפס כ .רחבהמת

ה וקהסיכוי שהיא לקטן  כך ,עירה יותרככל שהאישה צ לפיהו) השגויה(בשל הסברה . סלקטיביליותר הפך 

  .נסחרות הגיל הנשיםחלה ירידה ב, במחלת מין או באיידס

 

 נורמה חברתיתקניית מין נחשבת לשבה , היא תאילנד קנויתרבות על הביקוש למין הלהשפעת טובה  הדוגמ

אישה העוסקת מגברים צעירים מצופה שהתנסותם המינית הראשונה תהיה עם .  ומקובלתגות טבעיתולהתנה

ר וקיבנלקחים ל מכללות בתאילנדבאוניברסיטאות וסטודנטים חדשים ב. את רזי המיןאשר תלמד אותם , בזנות

, גם לתיירי מין חלק בביקוש למין קנוי 37.במקום הלימודים החדש שלהם כרותיממסע ההחלק כבבית בושת 

ל במטרה לקיים יחסי מין "ים הנוסעים לחואנש תיירי מין הם. מזה של לקוחות מקומייםבהרבה קטן חלקם אולם 

אך , הם גברים הטרוסקסואליםהמכריע רובם . אינם קבוצה הומוגנית הם. גברים או ילדים מקומיים, עם נשים

רקע באים מהם . צעירים וקשישים וכולל רחבשלהם ים אטווח הגיל. תיירות מיןו יםהומואתיירי מין גם יש 

אך ,  בקרב צרכני הזנותתתיירי המין מהווים אמנם אחוז קטן יחסי. דינות שונותוממ, מגווןחברתי וכלכלי , אתני

מלמדת ,  בתיירות חוץניכרגידול עניות בהן יש  העוסקים בזנות במדינות העלייה הניכרת במספר הנשים והילדים

ביקוש למין תיירי המין מייצגים את עיקר הבהם עניות שבמדינות  מקומותישנם  38.כי מדובר במספר לא מבוטל

ואנשים , )חיילים המוצבים במדינות זרותהן מקומיים והן (כוללות חיילים נוספות של לקוחות קבוצות . קנוי

 39).מהגרי עבודהאו אנשי עסקים כמו (העובדים מחוץ לארצם 

                                                
 24' עמ, 2.11.02, "הארץ"מוסף , "נגמר הבית זונות", בראיון עם אוריה שביט, "טרופיקנה"בעליו של בית הבושת , קי יזדי' ג33
 .5' פרוטוקול מס, ים  וועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין הסחר בנש34
35 J. O'Connell Davidson "The Sex Exploiter", 1996.  
36  Kvinnoforum, p. 10124' עמ, בראון. ן קנוי גבוהה במיוחדשבה צריכת מי, כמו קמבודיה, יש גם מדינות עניות, אידךמ 
37 S. Chutikul, �Who are the Clients- The Exploiters�, http://www.cwa.tnet.co.th/Vol12-1&2/Saisuree.htm 
38  Kvinnoforum, p. 10 
39 J. O'Connell Davidson "The Sex Exploiter", 1996. 
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 ?ים הישראליות הלקוחםמיה
היה להם כובע שחור גדול ומתחת לו כובע ...  מוזרחשבתי שהם סתם מתלבשים באופן, אז לא ידעתי שהם דתיים. היו אנשים דתיים"...

 ".את הכובע הגדול הם היו מורידים ואת הכובע הקטן היו משאירים. שחור קטן
 
שאלתי אותו אם . הוא קיבל קריאה במכשיר קשר... לא ידעתי שהוא שוטר. בין הלקוחות היה לי גם שוטר שהיה אצלי כמה פעמים"

 ."אבל את לא צריכה לספר את זה לאף אחד,  כןוהוא אמר לי, הוא עובד במשטרה
 
 40."הוא יכול לשכב שם עשר שעות מסטול לגמרי ואסור לך לעזוב... נרקומנים זה הכי קשה"
 
  41." אלא נפשי ופסיכולוגי,לא באופן פיזיאבל ,  עכשיו גם אני נכה כמוהם...ביקרתי הרבה אצל קשישים ונכים"
  

קורבנות סחר בנשים ל עדויות שמ. לקוחות של תעשיית המיןהקר שעניינו מחבישראל טרם נערך , יוםהנכון ל

בתי מגיעים לה לקוחותהעולה כי  2000-2003ין השנים ב' מוקד סיוע לעובדים זרים'ידי בשנאספו  ,בישראל

, יש ביניהם חילונים.  יהודיםהם ישראליםהמכריע רובם : חברה הישראליתה משקפים את כל מגזרי הבושת

 שוטרים, חיילים, פקידים, עסקיםאנשי :  ניתן להסיק כי הם בעלי מקצועות מגווניםלבושםלפי . חרדיםדתיים ו

לצד , יתכן שהיא כוללת יהודים בעלי מבטא ערבי. הקבוצה השנייה בגודלה היא של דוברי ערבית. ועוד

 את הממצא לפיו עובדה המאששת, רובהרק בערים יפו ועכו לקוחות אלו הם . ערבים ישראליםופלסטינים 

מהגרי : נמצאים זרים, בקבוצה השלישית בגודלה. הלקוחות המקומיים מהווים את הביקוש העיקרי למין קנוי

בתי מורגשת בקטינים נוכחותם של  גם.  בלבדלעתים נדירותאך , נשיםיש  בין הלקוחות .העבודה ותיירים

בחברה מעידה על הלגיטימציה הגוברת זו עה תופ 42."גרותמבחן ב"מעין כך רואים בה 13-14בני יש ו, הבושת

 .ומעוררת מחשבה על הקשר בין הגידול בהיצע הנשים לבין התרחבות הביקוש ,כלפי צריכת מין קנויהישראלית 

  .נחיצותו של מחקר על הלקוחות בישראלדגישה את  מ, ללא ספק,היא

 

 ?מדוע גברים צורכים מין קנוי
ציעים תיאוריות  מיםשונ ומתחומי מחקר םחוקרים שוני. על השאלה אשר עונההסבר אחד יחיד ומקיף אין 

תיאוריות ,  תיאוריות ביולוגיות- לחלק את התיאוריות לשלוש קבוצותאפשר . לתופעהוהסברים מגוונים 

 .ייםעיקרההסברים האת  נציג 43. פוליטיות-  אישיותיות ותיאוריות חברתיות- פסיכולוגיות

 

 התיאוריה הביולוגית
מניחה כי  זותיאוריה . ברוב החברות האנושיות ביותר מקובלתה ותיקהווהתיאוריה הריה הביולוגית היא התיאו

הוא הדחף המיני הגברי . אכילה ושתייהמו דומה לצרכי גוף אחרים כב, בלתי נשלטמולד ודחף מיני יש גברים ל

מין זו לפי תיאוריה  .מיני חלש ףדחמאופיינות בנשים  ,לעומת זאת. חייב לבוא על סיפוקו וותקלבמתעורר , חזק

ממלאת את הפער הביולוגי בין  הזנות 44.גברים רבים למצוא פורקן מיניצורך של למענה התמורת תשלום הוא 

ביולוגי החשיבה הלדפוס ססגוני ביטוי .  זוג ומספקת פתרון לגברים חסרי בנות,מיניות של גברים ונשיםרמות ה

                                                
 105-107' עמ, 2004,  סחר בנשים בישראל-במחוזות זרים,  המרמן.מתוך א, הן של קורבנות סחר בנשיםדברימ 40
 .  על ידי מתנדבי מוקד סיוע לעובדים זרים2.11.04בתאריך . י. מתוך ראיון שנערך עם ד41
 31-32' עמ, לבנקרון ודהאן 42
 .  שאובים מדפוסים ומבנים חברתיים, הסברים פסיכולוגיים ואף ביולוגים. ת השקה בין התיאוריותקיימ.  הבחנה זו משמשת אותנו מטעמי נוחיות43
44 Sion, pp. 24-29  
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. הוא הולך למסעדה, כשבנאדם רעב. מסתכל על העסק הזה כמו מסעדהאני " :ת בושתיב בדבריו בעלנתן 

וועדת לרך דין אמר עו. השקפה זוברבים מחזיקים  45".אז הוא בא למכון, כשבנאדם מרגיש שהוא צריך להתפרק

 ...הוא מצרך בסיסי וקיומי  מין...פותר המון בעיות] מקצוע הזנות[" :החקירה הפרלמנטרית לעניין הסחר בנשים

. כיוםבמחקר כוח שכנוע דל  יש לתיאוריה הביולוגית, חרף הפופולריות לה היא זוכה 46." כמו אוכלס זהסק

דחף אפשר לספק מזכירים כי ו ,יםחברתיים ונפשידפוסים נובעת יותר מם טוענים כי צריכת זנות רביחוקרים 

ימים יחסי מין עם בנות זוג גברים המקישדווקא גילו , ב"בשבדיה ובארה, שני מחקרים .מיני בדרכים אחרות

יסודותיה  כי  גםנטעןעל התיאוריה הביולוגית  47.לקוחות של נשים העוסקות בזנותהינם , )ללא תשלום(רבות 

מבנה את הדחף המיני הגברי כצורך פיזי שהחברה היא . הצורך הגברי במין אינו בלתי נשלט מאחר ו,רעועים

 48.יםידה חברתילמ בתהליכי מוטמע מסר וה,מיידיתשיש לספקו 

 

 תו אישיותי-תופסיכולוגיות תיאורי

בצרכיו ובדפוסיו האישיותיים מניעיו של הלקוח  שאלת ללחפש מענה םחוקריההחלו בעת האחרונה 

לקוח גבר בעל צרכים  ביםרואהפסיכולוגיים הסברים כל ה.  יותר מאשר בדחפים ביולוגייםהפסיכולוגיים

ר התגבשו לאורך חייו תפישות עולם אשמחינוך ומ, קם מטראומות ילדותהנובעים בחל, רגשיים ומיניים סבוכים

 .  ושליטהארוטיקה, מין כמו מושגיםשל ם ביחס למהות

 

סבורים כי אחת הדרכים פסיכואנליטיקאים  :(The Dirty Whore Fantasy)" הזונה המלוכלכת"ת יפנטז

במגע .  אך בהיפוך תפקידיםחדשלחוות אותן מלנסות  יאה ,ותטיטראומחוויות ילדות  עם התמודדלהנפוצות כדי 

 האצורים ה את רגשות הזעםיהכוח והשליטה והוא מנתב אלפך לבעל הו שחווה דחייה והשפלהלקוח  ,העם זונ

 נטול צלם חפץ מינינתפשת בעיניהם כה, "הזונה המלוכלכת"לקוחות רבים מוצאים ריגוש מיני בדמות  49.בו

ובו בזמן לאשר את ,  על ניצולהםלהשתחרר מתחושת אש פשר ללקוחמא" זונה מלוכלכת"כתיוגה  .אנוש

בערבוביה תחושות  משמשים" הזונה המלוכלכת"בריגוש המיני שמוצאים לקוחות בדמות . עליונותו החברתית

אינספור  תשמשמשהיא הרעיון ן גם מ ניםיזונה, "בלתי נשלטת" פרועה ותאווה מינית עם  ותיעובעוינותשל 

 כאקט ו שלצריכת הזנותהתייחס ל להנוט" זונה המלוכלכת"דמות הבלקוח המוצא ריגוש מיני .  אחריםגברים

נשים רבות העוסקות , עם זאת. לכספו" תמורה הוגנת"ולכן יצפה ממנה לתת לו , כלכליכחליפין אינסטרומנטלי ו

שישנם  מלמד דברה.  ורק מחכות שהלקוח יסיים בלי לזוז"שוכבות שם"עת המשגל הן שבשמעידות , בזנות

ביחסי , תמורת כסף, שהאישה משתתפתמכך אולי הנאה ,  אשר מוצאים הנאה מינית בפסיביות זו,לקוחות נראהכ

מתקשרת אצלם לדימויים של עוצמה " זונה המלוכלכת"ישנם גם לקוחות שה .מין שברור כי אינה רוצה בהם

                                                
 24' עמ,  שביט45
 2001,  ביוני5, 7פרוטוקול , וועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין הסחר בנשים. ד יעקב שקלאר מייצג סוחרי נשים" עו46
47 S. Mansson "Commercial Sexuality" In B. Lewin ed., Sex in Sweden , 1998; Monto, p. 72 
48 M. McIntosh, "Who Needs Prostitutes? The Ideology of Male Sexual Needs" in C. Smart and B. Smart (eds), Women, 

Sexuality and Social Control, 1978, pp. 53-64 
49 R. Stoller "Sexual Excitement: Dynamics of Erotic Life", 1979, cited in  O'Connell Davidson, p.138  
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 כוח לקבוע את גבולות ההתקשרות המינית נשים אלו עשויות להיתפש מאיימות במיוחד כאשר הן בעמדת. דווקא

 .  אפשרות כזו נדירה לגבי נשים נסחרות50.עם הלקוח

 

ישנם לקוחות : חלשיםפגיעים ואנשים לשליטה מינית מוחלטת ב צריכת זנות כדרך לספק דחפים כפייתיים

שים איום מצד החלקוחות . ונטול צלם אנוש שפלמוורך באובייקט מיני עבורם את הצדמות הזונה מספקת אשר 

 שליטה מוחלטתלעצמם בטיח  להכדי  העוסקת בזנותאישהפונים ל, עצמאותוהמסוגלות להביע רצון עצמי נשים 

אה בגרימת כאב הנלעיתים זה מוצאים כממניע קנוי  גברים הצורכים מין ."כללי המשחק"את ב יהכתוכדי ל

 קורבן סחר הכך תאר. מיניתשו מכך ויתרג  ביותרחלשותה נשיםאת ההם יחפשו . לאישה בה הם משתמשים

כאשר יצאתי .  אך לא היה איכפת לו והוא המשיך,ירד לי דם, הוא קרע לי את אזור הנרתיק: "עם לקוח" פגישה"

הסוחרים הביאו לי קונדומים   בבוקר...לקוח קרע לי את הנרתיקהש ,יכולה לעבודלא ממנו אמרתי לקופאי שאני 

 ותמסודחולשה היא גם  51"...הכאב הנוראבגלל חזרתי לחדר בוכה . יש קרעיםל ששמים בתוך הנרתיק כאשר 'וג

אך הם שואבים הנאה מן הארוטיזציה של חולשתן , קסמן של ילדות בעיני לקוחות שאינם פדופילים בהכרח

כך .  כהות עורו נשיםדיפשיע, "לבנים"לקוחות וישנם מזוהים לעתים כחולשה אלמנטים גזעיים גם . הקיצונית

 10הילדות הקטנות בנות  ":בהן ביקרנות במדינות העניות זו לשלשתן הנאתו מחואר את יתש לקוחחיש זאת המ

  52".אתה מקבל מהן שירות יותר טוב... אין להן את הגישה של הזונות המבוגרות, 12 או 

 

כוח ם כי ימפנימבהם גברים שתהליכי סוציאליזציה : "אמיתית"צריכת זנות כדרך להשיג תחושה של גבריות 

משתמשים בתעשיית גברים , שיטתםל .עומדים במרכזם של מחקרים רבים ,"גבריות"משמעותה של ושליטה הם 

בנשים שליטה ה. שליטה בנשיםאותה הם חונכו לפרש כ, המין כדי לאשר ולתת תוקף מחודש לגבריותם

מביאה והיא , תעשיית המיןד בתחושה זו זוכה לעידו. גבר כל יכול מקנה ללקוח תחושה כי הוא בתעשיית המין

תפיסתם של הלקוחות את . בחיי היום יוםלכאורה אשר נשמרים , לפריצתם של גבולות מוסריים ונורמטיביים

 והפיכתן ניזציה של הנשיםהומ-מושגת באמצעות דה, עיניהםכראות ניתן לנהוג בהם מוצרי צריכה כנשים ה

כשהן ערומות ורק מספרים , מאחורי חלונות שקופיםהנשים מציגים את בתאילנד בתי בושת רבים . לחפץ

 .ועל האישה הנבחרת להילוות אליו" מספר"הלקוח בוחר ב. מוצמדים לגופן

 

דימויים של אישה רוויות אודות זונות על פנטזיות מיניות של לקוחות : "שונהסקס "צריכת זנות כדרך לחוות 

,  יזדיקי'מצא בדבריו של גכך נביטוי ל . בת הזוג הקבועהלחוות עםלא ניתן ש, "שונה"מין המוכנה לבצע , מנוסה

כל הדברים שהם . הנשואים חיפשו סטיות שהם לא יכלו לעשות עם האישה" בעליו של בית בושתשהיה 

כאן הגברים יכלו לקבל גם .. .זה דבר ידוע, הישראליות לא אוהבות למצוץ. במיוחד מציצות. מתביישים לבקש

 ב"ארהשנערך ב מחקר : לכך אישוש אמפיריים נותניםמחקר 53".כל מיני דברים, ורגיותא, אנאלי, ביזאר, סאדו

                                                
זה כמו לזיין . אין רגש. כמו מונית, זה עסק שדופק לפי מונה"ובפרט צפון אמריקניות ואירופיות כי ,  תייר מין קנדי סיפר במחקר שהוא שונא זונות50

 O'Connell Davidson, p. 143."  יקראו לזה אונס,  תשלם אם תלך לזונה בקנדה ולא...זונה באירופה לא תנשק אותך. בובה
 .שנמסר למתנדבי מוקד סיוע לעובדים זרים, .ט. מתוך מכתבה של ס51
52 O'Connell Davidson, p. 147  
 24' עמ , שביט53
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 54.אקט שלדבריהם בנות זוגם סירבו לבצע, מצא כי האקט המיני המבוקש ביותר על ידי לקוחות הוא מין אוראלי

דווקא שו דרבמגעם עם זונות , מבחינה מינית עם בנות זוגם" אקטיביים"לקוחות אחרים שהעידו על עצמם כ

ולאו דווקא קונים את , מיניתאישה בידי " מפותים" להעצים את תחושתם כי הם כדי, נראהכ, להיות פסיביים

מסבירים זאת בכך יש ה .מזוכיסטי-מין סאדול ויפנו השפלה ושליטהאחרים מעוניינים לחוות  לקוחות .שירותיה

המתיר להם לאבד  חברתי פקידתב, ליטהשדורש מהם להפגין  ה,תפקיד חברתי נוקשהלהחליף חפשים שהם מ

הלקוח . עם זאת ברור שזהו משחק כוחות מלא סתירות .ביצועיהם המינייםלגבי מחרדות שחרר אותם מו, שליטה

שהרי בסופו , למעשה אלה יחסים מדומים. בידי זונה הנמצאת בעמדת כוח" נשלט" סיטואציה שבה הוא מביים

   55 .גם לקוח זה קונה את האישה, של דבר

 

 עלמונעים מפנטזיות הם ו, לאו דווקא זונות,  באופן כללי לנשיםיםכמהאלה לקוחות : "מנחמת"צריכת זנות 

 .צורך מינית ויותר מאשר מספקחום אנושי  ותמעניקת כוהנתפש, "המרפאת במין"או " הזונה טובת הלב"

י נמחקר אמריקב . עם נשיםסובלים מקשיים ביצירת קשריםסבורים כי הם ההם בעיקר גברים לקוחות אלה 

 23%- כ, סובלים מביישנות ומבוכה שעה שהם מנסים ליצור קשר עם נשים כי הם מהלקוחות42%-כהעידו 

  56.שנשים אינן נמשכות אליהם העידו 23%-ו,  ליצור קשר עם נשים שאינן חשפניות או זונותסיפרו על קושי

 

אך קנוי מין גברים הצורכים  ישנם: "לקוחות"צמם כעאת גברים אשר אינם רוצים לראות בידי צריכת זנות 

גברים אלה מטפחים  .השוהים במדינות זרותנשים אלהדבר נכון בעיקר ביחס . לקוחות מתכחשים להיותם

בין , ו מתאפשרתה כזאשלי.  שלהם עם תושבים מקומייםיםהמיניקשרים  האמיתי של הםאשליה ביחס לטבע

 מתקיים מגזר זנות "ממוסדת" בצד תעשיית מין .נותמגוומאד אלו במדינות הזנות צורות ש משום, השאר

השונה , רחב םשירותי מציע מגוון זההזנות המגזר . בעצמםלקוחות את ה יםהמאתרם מיישל מקו ,"עצמאי"

 של ותשבועיכולים להציע ימים ואנשים העוסקים בזנות . מהותית משירותי הזנות המוצעים במדינות המערב

בין בני ליחסים בתרבות המערבית אופייניים ה, ות בזמן זה גילויי אינטימילהפגיןו, םלאה אליהגישה חופשית ומ

כי הוא זקוק " קשר"מתוודה בשלב כלשהו של ה" נותן השירות"לאחר ש. )לינה משותפת ועוד, נשיקות(זוג 

ר מסייע ללקוח הדב. ולא כתשלום עבור שירותות נדיבשל הכסף כמחווה מתן את מבנה הלקוח , פיכסלסיוע 

גברים הרוכשים שירותי מין בדרך זו אינם . עסקה מסחריתכולא משיכה הדדית כהתקשרות הגדיר את הל

מאפשר ללקוחות לשכנע את זה מצב . ואינם צריכים לשאת ולתת על מחיר מראש, צריכים להיכנס לבית בושת

 57.לקוחות" אמתב"ולפיכך הם אינם , זונה" באמת"עצמם כי האדם עמו הם נמצאים אינו 

 
 

 

 
                                                

54 M. Stein, Lovers, Friends, Slaves - The 9 Male Sexual Types, Their Psycho-Sexual Transactions with Call Girls, 1974;  
M. Monto "Prostitution and fellatio" Journal of Sex Research, 2001 

55  O'Connell Davidson, pp. 148-150  Mansson; 
56  O'Connell Davidson,  202-5 .לסיבות האמיתיות המניעות אותם לצרוך מין קנויתכחש להלקוחות מאפשר להסבר זה  77. עמ, לפי מונטו . 
57  O'Connell Davidson,אם כי במידה מצומצמת הרבה יותר,  בקבוצה זו אפשר לכלול גם נשים. 
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 תיאוריות חברתיותהסברים ו

אינם מונעים בידי , לפיהןהמנגנונים של תעשיית המין . מסיטות את הדיון מן הפרט אל החברה אלהתיאוריות 

 .ומשפיעים עליו מהקשר חברתי ותרבותי רחבאלא הם מושפעים , באופן עצמאידות הפועלים /יחידים

 

ת ומתמקדאך כולן ,  מציגות תפישות שונות באשר לעיסוק בזנותתופמיניסטי ותתיאורי: התיאוריה הפמיניסטית

תעשיית המין טוענת כי , פמיניזם הרדיקליתיאורטיקנית בולטת ב, מקינון. שליטה בין המיניםהכוח והביחסי 

. םנשיבין גברים לתלות הכפיפות והיחסי  משמעות ארוטית לאשר מייחסת, החברה הפטריארכליתאת שקפת מ

 ות יצורי אנוש בעלהתעלמות מהיותןתוך  ,זמיניםו חיריםחפצים סכ ןוהצגת וד נשים המועסקות בזנותשעב

מבנה של ריבוד מנציחה החברה הפטריארכלית  ,ה זוגישפי ל 58. המינית של הלקוחותהתורמים להנא, זכויות

גופים לא יותר מים הן נשאילו ו, בעלי כוח ואמצעים כלכליים, גברים הם בני אדם  בותעשיית המיןבחברתי 

 ותהמהותניל הכללותיה גלב, ראשבין ה, הפמיניזם הרדיקלי נמתחה ביקורתגישת על  .נסחרים הניתנים לרכישה

, גורסת כי הניסיון להציג חוויה אחידה של העיסוק בזנותאחרת גישה  .כלפי נשיםסטי הפטרנלי היחסבשל ו

 sex( "פמיניזם של עובדות מין"המכונה  ,גישה זו. מתנשאהוא ניסיון מופרך ו, המתיימר לייצג את כל הנשים

workers feminism(,  המעניקה להן , חוויה מעצימה ומלמדתכ זנות נתפסהעיסוק במכירה גם בנשים שעבורן

ההגמוניה ההטרוסקסיסטית מאתגרת את  תעשיית המין, תה נוספגישלפי  59.לבטא ולחקור את מיניותןחירות 

 מיניותם נתפשת כבלתי נורמטיביתגם ש, הומואים ולסביותנשים העוסקות בזנות לבין בין  מאבק שותפות תצרויו

  60. הפטריארכליתבחברה

 

תלויה אותה תופשים צורכים זנות וולכן הדרך בה גברים ,  החברהבידימגדר מובנים  מיניות ו:מסחור המין

 דימויים של הפיצהמ, םיתקשורת המונ ות באמצעכיוםתפישות של מגדר ומיניות מעוצבות . בחברה בה הם חיים

 תפחומטך כ .לפיה ניתן לממש כל גחמה ורצון בכסףו,  אידיאולוגיה צרכנית עםבמשולב מיניות גברית ונשית

יוצר הוא , כאשר מין מפסיק להיות ביטוי ליחסים אינטימיים והופך למוצר צריכה. תפישה ממוסחרת של מין

 הפטריארכלית האידיאולוגיה איךמעניין לראות אך , ה חדשנהאי תפישה זו. קרקע פורייה לצריכת זנות

-קפיטליסטיתאידיאולוגיה יום מבטאת וכ, עין מוטציהמעברה " טבעית"זנות תופעה  שראתה בהמסורתית

אחד , ענק המזון המהירעל שמו של , (McSex)" סקס-מק" כזו לכינוי צריכת זנותלא בכדי זכתה  .צרכנית

ים ביטוי יש שפע של ילהשקפה הרואה בנשים מוצר הנסחר בשוק חופש .צריכההתרבות מסמליה המובהקים של 

הוא מביא בנות יפהפיות ממולדובה על מנת : " של סוחר נשיםפועלוד יעקב שקלאר את "כך הסביר עו. יםמקומי

ם פועלים אבל ג, היא מאוד מעליבה והיא מזכירה עבדות] לגבי הנשים[" סחורה"המלה . ..להיטיב עם הצרכנים

תפישת זנות כאקט  61"...לא יפה לקרוא כך לאנשים אבל מוכרים וקונים אותם. סחורה, מה לעשות,  הם...מסין

טכנולוגית כדי הקדמה רתימת ה בהמתגא יםוירטואליהבושת ה יתאחד מב. באינטרנט מקבלת ביטוי מובהק צרכני

                                                
58 C. Mackinnon Toward a Feminist Theory of the State, 1989, p. 195-214  
59 V. Funari "Naked, Naughty, Nasty: Peep Show Reflections"; M. Sheiner "Odyssey of a Feminist Pornographer" in 

Whores and Other Feminists, J. Nagel , ed., 1997, pp. 19-35, 36-43   
60  E. Pendelton "Love for Sale: Queering Heterosexuality" in Whores and Other Feminists, Nagel, ed., 1997, pp. 73-82 
 2001,  ביוני5, 7פרוטוקול ,  וועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין הסחר בנשים61
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 62!" מן המסך ואליך הביתה והכל בעבריתלהזמין נערת ליווי היישר" האתר מאפשר. להגיע לצרכן הישראלי

 זכאיוהוא בדיוק ככל לקוח נתפס צרכן הזנות מעידה על כך שה, אמנת שירותללקוחותיו מציע אף האתר 

מתפעל משיטות " בלייזר"גם המגזין לגברים  ."הלקוח תמיד צודק"אחרי הכל כי , טיב השירות עללהתלונן 

 למדו מפיצה. ו של הפשע המאורגן יש להגיד שהוא באמת מאורגןלזכות, מה אני אגיד לכם"השיווק החדשות 

 עדיף מישהי ,שאם זה לא קשה...  ביקשתי? בלי?עם פטריות... שאל אותי. ס איך לוקחים הזמנה'דומינו

  63".עם שליטה בסיסית בעברית, גבוהה, בלונדינית אורגינל

 

שימוש קבוצתי כזה . הקבוצהיעשות בל, תיםצריכת זנות עשויה לעי: צריכת זנות כדרך לחוות אחוות גברים

 64.נחווה כמהנה בשל תרומתו לכינונה של זהות גברית משותפת ולתחושה מוגברת של השתייכות קבוצתית

 לתופעה ביטויים אף.  ועודלעובדיהם" מסיבה"מעסיקים המארגנים , מסיבות רווקים: קיימות שפע דוגמאות לכך

ארגון המורים בצפון . בית בושת" ביקור"רכב ו, מלוןהכולל נופש דיהם לעובועדי עובדים מציעים ו: בישראל

" ערב גיבוש "ידוע גם על שוטרים שבילו. בתכנית האומנותית היתה חשפנית. קיים ערב סגור לגברים בלבד

שלחו "קורבן סחר סיפרה כיצד   65.היו אמורים לסגור ולעצור את מנהליו שבתוקף תפקידם מקום, בבית בושת

אבל הוא לא היה שם כדי לשמור . והנהג שהיה מביא אותי היה מחכה מחוץ לדלת, לדירות בהן היו גבריםאותי 

אישה אחת שהייתה אצלנו . ואני הייתי חייבת לעשות כל מה שביקשו. הוא היה שם כדי שאני לא אברח, עלי

 66." גברים25לה בדירה חיכו אבל גילתה שבמקום לקוח אחד , במכון נשלחה ללקוח

 

 החתירה לשוויון בין המינים במאה ":הישן והטוב"קניית מין המבטאת שאיפה לחזור לסדר החברתי 

צריכת זנות ובמיוחד הביקוש הגובר , לפי הסבר זה. האחרונה ערערה את תחושת העליונות של גברים רבים

רוב  ."לבנה"הבו שלטה העליונות הגברית  מסמלת את השאיפה לחזור לסדר החברתי הקודם, לנשים נסחרות

נתפסות כמייצגות נשיות הן . בהן שולט הסדר החברתי הישן, "מתפתחות"קורבנות הסחר אכן מגיעות ממדינות 

 67. סיפוק הגבר- המיועד להן" הטבעי"מקבלות את התפקיד , בניגוד לנשים מערביות, הןכי  ,"אמיתית"

 מבקשים יםרב" לבנים"גברים . בנשיםסטריאוטיפים גזעיים ואתניים משחקים תפקיד חשוב בתעשיית הסחר 

נשים אסיאתיות , "פראיות" הןיות ננשים אפריק: זרות בשל התכונות שהם מייחסים להןלצרוך מין קנוי מנשים 

 קולוניאליים סטריאוטיפים. כדומהו" לוהטות "הןנשים מאמריקה הלטינית , צייתנותעם " אקזוטיות"משלבות 

גבר בא ממדינה מפותחת ועשירה מן כאשר הבמיוחד , ל ביחסי המיןתפקיד לא מבוט ,אפוא ,משחקיםאלה 

אף אם חלקי ,  מהווה פרס תנחומים,נחותהנחשב  מגזע ועוד, אישההשליטה ב. ה קורבן הסחרהמדינה ממנה הגיע

   68.סדר החברתיבקש לשקם את עליונותו בלגבר המ, ביותר

                                                
62 http://www.050626216.com  . 2004,  בספטמבר22כניסה אחרונה לאתר נערכה ביום 
 110. עמ, 2004פברואר , בלייזר, "שילמתי על סקס ","ו'בוז "63
64 O'Connell Davidson, pp. 165-168 
65htm.,002360734-,L,73401/articles/il.co.ynet.www//:http ,ידיעות " במכון ליווי' ערב גיבוש'השוטרים ונשותיהם נלקחו ל", סבן' א

 14.6.2002  ,אחרונות
 .כפי שנמסרה למתנדבי מוקד סיוע לעובדים זרים  בבית חולים בו אושפזה, .מ.י מתוך עדותה של 66
67 J. O�Connell Davidson "The Sex Tourist, The Expatriate, His Ex-Wife and Her �Other�: The Politics of Loss, 

Difference and Desire" Sexualities, vol. 4, no. 1,2001 
68  A. Prieur, A. Taskdal, "Clients of Prostitutes - Sick Deviants or Ordinary Men? A Discussion of the Male Role Concept 

and Cultural Changes in Masculinity" NORA, No. 2, 1993 pp. 105-114 
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 ? בעיני לקוחות גורם משיכה או דחייה�  נסחרותנשים
.  ברצון בתמורה לכסף שהן מקבלותם ההבנה שלי היא שהבנות מקיימות איתי יחסי...ידי פעם אני נוהג ללכת להתפרק קצת במכוניםמ"

 69."אני חושב שאני מתנהג כבן אדם מהיישוב. אני לא בא לאנוס, כשאני בא למכון... אני לא כופה את עצמי על אף אחת
 

לא קיים מידע על עמדותיהם של , חות של תעשיית המין בישראלכיוון שלא נערך עדיין אף מחקר על הלקו

הגיע שש מדינות בלקוחות על חלוצי מחקר , עם זאת. הלקוחות ביחס לצריכת מין קנוי מנשים שהן קורבנות סחר

 לעומת נשים ,לרוב קורבנות סחר,  לגבי יחסם של הלקוחות לנשים זרות העוסקות בזנותמעניינותמסקנות ל

 פםסברו כי נשים זרות העוסקות בזנות מציעות תמורה טובה יותר לכסעט מחצית מן הלקוחות כמ. מקומיות

שיעור דומה . רבה יותר נשים זרות לעשליטתם סברו כי מהלקוחות כשליש .  יותרנתמגוופעילות מינית מציעות ו

מין עם הנות יותר מנהן ש ,ה יותר כלפי לקוחותיהןגדולכי נשים זרות העוסקות בזנות מגלות אכפתיות חשב 

חלקם . הסחר בבני אדם למטרת זנותעל שמעו רוב הנחקרים הודו כי . מקומיותהן זולות יותר מנשים שו, לקוחות

כי קורבן  והצהיר מעטים  .כל אישה העוסקת בזנותליחסם זהה ליהיה חר לקורבן סיחסם  שהלקוחות הצהירושל 

 המחקר .ידווחו על כך למשטרהשאו   להימלטה לסייע לויע יצהצהירו כירבים  .גדול יותר" טיפ"סחר תזכה ל

מין קנוי של  הצריכרואה בחיוב האחת : נחלקים בהעדפותיהם לשתי קבוצותשל נשים נסחרות מצא כי הלקוחות 

  70. מתייחסת לכך בשלילההשנייה ומקורבנות סחר

 

ורכים צהם ק בזנות של הנשים מהן סיבות העיסועניין בנ כללהם ן אינמצא כי  ,הראשונההלקוחות  תקבוצלגבי 

את לקוח תיאר כך . יצורי אנושככחפצים ולא  הלקוחות בעינישהנשים נתפשו מחקר ייחס זאת לכך ה. מין קנוי

אני מרגיש רע עם זה במיוחד אם כופים ... אני מבין שהזונה שם כי אין לה ברירה" : קורבן הסחרתפקידה של

החוקים של השוק חלים עליה בדיוק כמו מישהי שבאה . ת בשוק הבשראבל היא נמצא. עליה או מוכרים אותה

 71."א צריכה לקבל את זהוהי, אבל האמת היא שהיא סחורה המציעה שרות, אולי זה נשמע רע... מרצונה החופשי

המשווק  ,"לקוחותלמדריך "מומחשת גם בלקוחות מסוימים שואבים מצריכת מין קנוי מקורבנות סחר שהנאה 

מה , המלון" בבעלות"בפועל נמצאות  ...14-15 בנות ...נערות המלון ":תיירי מין בתאילנדשונות לאפשרויות 

תנגדו הלקוחות ש נמצאו קבוצה השנייהב 72."בכל דרך שתרצהכמעט  שאומר שאתה יכול להתייחס אליהן

שקיים יחסי מין  והודה ,חלקם סייג זאת. והצהירו כי לא יעשו כן, לרעיון של צריכת מין קנוי מקורבן סחר

 מצריכת מין םרתיעת. עלותתמורת תשלום עם נשים שידע כי הן קורבנות סחר בגלל סיבות כמו זמינות או 

הבדלים ניכרים ביחסם של אשר גילה , מחקר זה .בעקרונות מוסרייםפיכך מקורבנות סחר אינה מעוגנת ל

 .חות בישראלאת הצורך בחקר הלקומגביר , לקוחות ממדינות שונות לנשים נסחרות

                                                
 104' עמ ,מתוך המרמן, הנאשם באונס קורבן סחר,  דברים שאמר בבית המשפט לקוח קבוע בבתי הבושת69
70  B. Anderson & J. O'Connell Davidson "The Demand Side of Trafficking - A Multi Country Pilot Study", 2002  המדינות

 יסייעו לקורבנות או  סייעואין להסיק מן ההצהרות כי לקוחות אלה אכן החוקרות מדגישות כי.  דנמרק ויפן,שבדיה, הודו, תאילנד, הן איטליהשנחקרו 
      . סחרה
 .22' עמ,  שם71
72 O'Connell Davidson, p. 35  
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 בעולם  הלקוחמבט על מעמדו המשפטי של . 3

. ובכללם הלקוחות, הגורמים המעורבים בהכל  ל ע,שונות להתמודד עם הזנותמשפטיות גישות בעולם קיימות 

על להלכה ולמעשה  הגישות ת אגי נצ.הם לשלוש קבוצות על פי יחסן לתופעניתן לחלק את מדינות העול

  . וללקוחות של נשים נסחרותסחר בנשיםלובתוך כך נבחן את הרלוונטיות שלהם  ,ןיתרונותיהן וחסרונותיה

  

 )קרימינליזציה-דה(ואי הפללה ) קרימינליזציה(הפללה 
ב "היא נהוגה ברוב מדינות ארה.  ומפלילה את כל השותפים להההיבטי כלעל אוסרת על הזנות ת ההפללה שגי

אכיפה על ידי  הניתן למגר כיערך חברתי וכל זנות אינה משרתת המניחה כי השיטה . מפרץ הפרסיהובמדינות 

מבקרי השיטה טוענים כי איסור פלילי מגביר את פגיעותן של הנשים . בלתי מתפשרת של החוק הפלילי

 .יותר אלימות וחושף אותן להוא מאלץ אותן לפעול באזורים חשוכים ומבודדיםמשום ש, קות בזנותהעוס

שפיע לרעה על הדימוי העצמי המדבר , ים העוסקות בזנות יהיו בעלות תיק פלילינששה היא הפללמשמעות ה

במידה שכלל , תתרום, נטען כי הפללת והרשעת לקוחות, באשר ללקוח. מהזנותלצאת ומקשה עליהן  הןשל

והמוטיבציה חשופות פי כמה לפגיעה ולניצול הנשים שם תהיינה , לירידתן של העוסקות לזנות למחתרת, תתרום

גישה הפוכה גורסת אי הפללה . את הזנותמגר  הפללה לא תמסיקים כיהמבקרים  73.שלהן להתלונן תפחת

עבירות כמו סרסרות והחזקת על כולל , יש להסיר מספר החוקים כל חוק מפליל : של העיסוק בזנותמוחלטת

סקות בזנות לבין יתר העוחוקית בין נשים ההבחנה ה יל את שואפת למחוק כלגישה זו. מקום לשם עיסוק בזנות

קבע את נחיתותן ל עלולכלפיהן " יחס מיוחד"שזאת כיוון .  עליהן באמצעות החוק הפלילי הרגילןהגול, החברה

צריכת מין גישת ההפללה הגורפת כוללת את האיסור על  74. את סיכוייהן לעזוב את הזנותקטיןלהו החברתית

. לבין נשים אחרות העוסקות בזנותן נהבחנה מדויקת ביואילו הגישה ההפוכה מחייבת לערוך , נשים נסחרותמ

 . ןחבבמ ועמדהולא ים הכרוכים בהבחנה הקשי, כיוון שעד כה אף מדינה לא בחרה בגישה זו

 

 רגולציה / מיסוד הזנות 
 התחימתעל ידי למשל , במגבלות מסוימותזנות את המתירה , המכונה לעיתים מיסוד הזנות, רגולציה של הזנות

 או ,"רע הכרחי"זנות היא שה אהו השיטה קרון המנחה אתיהע. בתי בושת  או באמצעות רישוימסוימים אזוריםל

 כי אם ,זנותה אינה מציעה למגר את השיטה. עבירה על החוקלכן אין לראות בה ו, לכל הפחות צורך חברתי

 ישולכן , ט לעסוק בזנותלהחליוזכותן ת לגופן חראיוכי נשים אה טוענים גישהמצדדי . שלוט בהלפקח עליה ול

מבקרי הגישה  .הגינוי החברתי ואת תלותן בסרסוריםאת ת יפח ימיסוד הזנות. נאותיםתנאים להן להבטיח 

 .מטרתהוכך חוטאת ל, מעודדת זנות מחתרתית, כי היא פוגעת בזכויות הנשים העוסקות בזנותטוענים 

  

 

                                                
73 N. Jones "Guilty Until Proven Innocent", New Law Journal, 1990, cited in S. Shaffer and M. Davis, "Prostitution in 

Canada: The Invisible Menace or the Menace of Invisibility"? 1994 http://www.walnet.org/csis/papers/sdavis.html   
74 G. Pheterson, "Not Repeating History" in G. Pheterson ed.,A Vindication of the Rights of Whores, 1989, pp. 10-17 
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  )Abolitionist Approach(השיטה האבוליציוניסטית : הגנהלבין שילוב בין הפללה 

ף אולעיתים , סוחרים, סרסורים: ופוגעים בנשים העוסקות בזנות יםשמנצלמי את רק יש להפליל , זולפי שיטה 

 להתמקד במנגנונים החברתיים מציעההשיטה  .נתפסות כקורבנות ולא עברייניות נשים העוסקות בזנות. לקוחות

כליל למגר  תאפוששיטה ה. הנשים קורבןשל  ן המרוויחים מהיותאלואת  ליהפללו , הזנותםהמאפשרים את קיו

נטען כי היא ציוניסטית יהשיטה האבולכנגד  .חברהבהנשים העוסקות בזנות את דש לשלב מחו, הזנותאת 

. ם בהן ומנצלים אותןאלו אשר פוגעיאת ולאו דווקא , מפלילה באופן גורף את כל סביבתן החברתית של הנשים

בפטרונות כלפי נשים גם מואשמת  השיטה ).ידידים ובני זוג, משפחה ( מסביבה תומכתיםהנשכך מורחקות 

 קורבנות סחר זוכות בשיטה 75. חייונות את יכולת לשנעדרה, ן כקורבן נצחיתיוגל בסיוע עקיףו, העוסקות בזנות

החוק . אות שונותביישום השיטה האבוליציוניסטית אפשר למצוא גרס .זו להגנה כמו כל הנשים העוסקות בזנות

 רק לקוחות של קורבנות סחר יםפללוקוסובו מבמקדוניה ובואילו , ותלקוחהכל  מפליל את שבדיהבהפלילי 

 לרכוש שירותי מין אוסרים על אדם, ם" נוסחו על ידי האואשר, נושא זה בחוקיהן של מקדוניה וקוסובו. בנשים

 מהם הסימנים לפיהם לקוח אמור לזהות קורבן א פירשלחקיקה זו בעייתית כי המחוקק 76 .מקורבן סחר בבני אדם

שכן חלקן , לעתים קשה לזהות נשים שהן קורבנות סחרידוע ש, מניסיונם של ארגוני סיוע הפועלים בתחום. סחר

ואינן יכולות לעזוב בשל , הן כבולות לסוחריהן, עם זאת. נהנות מחופש תנועה מסוים ואינן נתונות לאלימות

 .  בשל הבאתן וקנייתן, ביכולכ, שנוצר" החוב"

 

  ?ציוניסטיתי שיטה אבול:ישראלמדינת 
ים  בו מרכיבמעורביםו מאחר, לעילגישות שהוצגו אחת בחינת החוק הפלילי מגלה קושי להתאים את ישראל ל

ולאו , של תעשיית המין" םסוכניה"מה שניתן לכנות לת בעיקר תייחסהחקיקה הנוגעת לזנות מ. מגישות שונות

 החוק הפלילי בישראל אוסר על .לקוחההאישה העוסקת בזנות ו - שותפים הישירים למעשה הזנותלא דווק

 החזקת מקום לשם עיסוק ועל  הבאת אדם לידי עיסוק בזנותעל, הבאת אדם לידי מעשה זנותעל  ,סרסרות

אינם  לקוחהנות והעובדה שהאישה העוסקת בז, אולם. מפלילהמלמדים על גישה אלה איסורים פליליים  77.בזנות

מתמקדת חקיקה הישראלית הכיוון ש. אופן מלאמדינות בהן הגישה נוהגת בת ממשמעותישונה  ,מופללים

. ציוניסטיתיאבולהגישה  לך אותה באופן חלקישיילאפשר , במנגנונים חברתיים המאפשרים את קיומה של הזנות

קבע רף ענישה חמור לגבי התיקון  78.ר על סחר בבני אדםוסיאהוכנס בו החוק הפלילי ו תוקן 2000בשנת 

המתייחס  וק היחידחה, פרט לחוק העונשין, למעשה.  בנשיםסחרהקורבנות אך התעלם מן הלקוחות ומ, סוחריםה

בעת האחרונה  .גירושהמיועדות ל" שוהות שלא כדין"כ ןתואהמגדיר ,  חוק הכניסה לישראלאולקורבנות סחר ה

, בפעולות שונות בהן נקטה ישראלהבאה לידי ביטוי , תפישת הנשים כקורבנותכלפי  חיובית מגמת שינויניכרת 

, מקבלות הקורבנות סיוע רפואיבמקלט  .המוכנות לשמש עדות תביעה כנגד סוחריהןנשים בהן הקמת מקלט לו

מסגרת ,  זאתחרף. בתקופת המשפטאשרות שהייה ועבודה בארץ חלק מן הקורבנות מוענקות ל .משפטיוסוציאלי 

                                                
75 Shaffer & Davis . מקורו של המונח Abolitionבביטול העבדות . 
76 UN Interim Administration in Kosovo, Regulation No. 2001/4,  2001, on the Prohibition of Trafficking in Persons in 

Kosovo, Section 4; Criminal Code of the Republic of Macedonia, Article 418/a  
 ,202, 201, 199סעיפים , 1977 -ז"התשל, חוק העונשין 77
 א203סעיף , 1977 -ז"התשל, חוק העונשין 78
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ת חוק הצע . בולטת בחסרונהייןתחיקתית מקיפה וכוללת המסדירה את זכויותיהן של הנשים כקורבנות עבירה עד

  79.כ זהבה גלאון"בנושא הוגשה על ידי ח

 

   בחינה השוואתית-יישום השיטות
  מפלילה/ גישה אוסרנית:צות הבריתאר

ישנם הבדלים בין למרות ש. ב"רוב מדינות ארהבגה השיטה המפלילה את העיסוק בזנות על כל היבטיו נהו

גישה לכאורה  .לקוח מבצעים עבירות פליליותההאישה העוסקת בזנות וברובן , ומדינות בניסוח החוק ובתחולת

. שוויוןהמציאות רחוקה מלשקף  ,בפועל. ותהחוק מפליל את שני השותפים למעשה הזנמאחר ו, שוויוניתזו 

על זה המוטל לעומת  נשים העוסקות בזנות עלהמוטל חמור יותר רף ענישה ן  הבדלים בי נמצאוחקיקהב

בתי המשפט גם . לקוחותנעצרות הרבה יותר מאשר נמצא כי נשים העוסקות בזנות ,  ביחס לאכיפה80.לקוחות

י לטיפול  הוגבר המאמץ המשפטבעת האחרונה 81.קוחותלעל מאשר על נשים חמורים יותר עונשים מטילים 

  אותהמכוניהחרמת ובהן , לקוחותלהרתיע כדי משתמשות רשויות הבהן  וניתן למצוא מגוון שיטות ,בלקוחות

שיטה מעניינת יותר  83.בעיתונותושמו הלקוח רסום תמונת דרסטי כפואפילו אמצעי  82,נהיגההשלילת רישיון 

נוסדה ה סדנה ).גבסלנ, כשם כינויו של הלקוח ("John School"  המכונהת חינוךהיא שליחת לקוחות לסדנ

 SAGE (Standingאת שהקימה , חסרת ביתמסוממת ובעברה זונה , ידי נורמה הוטלינגב 1995 שנתב

Against Global Expoitation) ,ארגון. ע לנשים העוסקות בזנות לעזוב את תעשיית המין לסייתומטרארגון ש 

  .ללקוחותדנה הסתוכנית גיבש את , בשיתוף עם התביעה המחוזית בסן פרנסיסקו, זה

 

השתתפות או , מסלול פלילי רגיל והסתכנות בהרשעה: בגין רכישת מין מוצעות שתי חלופותלקוחות שנעצרו ל

. בערים נוספותכבר  מתיושהסדנה מ.  תמורת מחיקת הרישום הפלילי,בתשלום,  שעות8 בת ך חינותבסדנ

, קורבנות של תעשיית המיןם למודעותאת  ריהגבל; נותהחוק ביחס לזאת הלקוחות על  ללמד : הןהסדנהמטרות 

 ת אתשנוהסדנה חותרת ל. בהתנהגותם המינית ולהיות מודעים לבעיות ליטול אחריות על מעשיהםאותם לעודד 

, של משפטנים כוללת הרצאות יאה .עתידקנוי במין אותם מצריכת ע יהרתל ועמדות המשתתפים כלפי זנות

ומבהירות למשתתפים מהן הסכנות  ליים שונים בתעשיית המיןהמדגישות היבטים שלי, שוטרים ורופאים

נשים שעסקו בזנות ". פשע ללא קורבן"זנות הרואה בהתפישה הרצאות אחרות מנפצות את . מנההאורבות להם מ

נשים שה: נפוציםהכמה מן המיתוסים  ותאתגרומ, ןלחייהזנות גרם הנזק העצום שהעיסוק בבעצמן מספרות על 

דוברות ה בור. םאנשים בוגריין שני מוסכם והוגן בסחר חליפין היא זנות שהו,  עם לקוחותנהנות ממגע מיני

גם בסדנה לעתים מרצים . כתוצאה מנסיבות חיים קשות ו לתוכהגרר נאלא, ות כי לא בחרו לעסוק בזנותמדגיש

                                                
79 http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/75C08471-29BF-430B-BFFA-9C223543A732/0/saha_bnei_adam.pdf 
 לעוון ואילו עבירה של רכישת שירותי מין מקבילה רק לחטא מקבילה עבירה של מתן שירותי זנות, Model Penal Code 251.2 (1980) - ב80

 . אלסקה וקנזס קיים שוני ברמת הענישה של נשים העוסקות בזנות לעומת לקוחותיהן, גם בחוקי מדינות כמו קולורדו. שעונשו פחות
 Dep't of Justice, FBI, Crime in the.  על רקע עבירת זנות היו של נשים1993שנת מכשני שלישים מן המעצרים , FBI - לפי נתוני ה81

United States, Uniform Crime Reports, 283 (1994)  .דאף לא לקוח אח לא נעצר בבוסטון:M. Kandel "Whores in Court Judicial 
Processing of Prostitutes in the Boston Municipal Court in 1990" Yale Law & Feminism J. 4, 1992  

82 Conn. Gen. Stat. 53a-83a (West 1997); Fla. Stat. Ann. 322.26 (West 1995); Cal. Penal Code 647 (West 1998)   
על שום , היתרבין , במדינות אחרות הרעיון נידחה. המדינה היחידה שקבעה אמצעי זה בחוקיה היא פנסילבניה.  אמצעי זה מופעל לרוב בידי הקהילה83

 )Pa. Stat. Ann. 5902(e) (West Supp. 1996). הסברה כי ענישה באמצעות ביוש אינה הולמת עקרונות חוקתיים ודמוקרטיים
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ה ם הסבמתארים את הנזק שהתנהגותהם . צרכנים כפייתיים של זנותכ םעברעל  המספרים לקוחות

 84.לשמם הטובו למעמדם המקצועי, למשפחותיהם

 

יש ייצוג גדול יחסית סדנה ה פימשתתבין מצא כי  נ,טורונטובמחקר שנערך ב. רבהביקורת ושמעה ההסדנה כנגד 

החוקרים סבורים כי הדבר משקף . לקוחות מרקע חברתי מבוססתת ייצוג לו, פחות משכילים ולמהגרים יםלגבר

 ונוטה שכונות עניותמתמקדת בהמשטרה .  מועדפים אכיפהת המשמשות יעדיהשכונו של הדמוגרפיהאת 

אולצו  םמשתתפיהשכן , כפוגעת בזכות הפרט להליך הוגןתפסת נגם הסדנה  .להתעלם מזנות באזורים מבוססים

גביית גם . לוותר על האפשרות להפריך את החשדות המיוחסים להם ו,פותלהשתתכתנאי להודות באשמתם 

שירותים " כשור"הפרט התקדים המסוכן שבו יצירת בין היתר בשל , ה לביקורתתזכ$ 400-500ן בי, תשלוםה

מדויק יותר מבקרים הלדעת , "דמי השתתפות"תשלום בעוד שמייסדי התכנית רואים ב. מהמערכת הפלילית

, מן הזנותלץ לסייע לנשים להיחכסף נועד הכי העובדה ש ,הם הוסיפו. שיש להטילו בהליך הוגן, כקנס להגדירו

 שונהבאופן לקורבנות סחר בנשים מתייחסת ב " ארה.חברתייםבתקציבים  צוקצית יורשוהלהביא לכך ש לולהע

מבחין בין קורבנות סחר , 2000תקבל בשנת ה קורבנות סחר שה עלהחוק להגנ. מנשים מקומיות העוסקות בזנות

החוק  85.ויות והשירותים הניתנים לפליטיםומעניק לאחרונות את כל הזכ, לקורבנות סחר בנסיבות מחמירות

משמעות אין חוק ל .להרשעת סוחריםגם ובכלל זאת  שונים שתכליתם למנוע את הסחראמצעים למתייחס 

  .תוקף האיסור על הזנותממופללים והם , לקוחותמיוחדת מבחינת ה

 

 מלאה ציוניסטיתי גישה אבול:שבדיה

 .זנותבהאישה העוסקת  ולא על קציה פלילית על הלקוח סנההטילאשר המדינה היחידה בעולם היא שבדיה 

 תופעה חברתית בלתי יאנה כי זנות היה, 1999שהתקבלה בשנת , החקיקה השבדיתהתפישה שעומדת בבסיס 

 מאפיינת גם את שליליתאמנם תפישה הרואה בזנות תופעה  86.המהווה ביטוי לאלימות גברית כלפי נשים, רצויה

בשבדיה לעומת . ומטעמים של סדר ציבורי מטעמים מוסרניים תופללמ זנותהשם אך , ב"בארההחקיקה הפלילית 

 שיש קורבנותהן הגישה רואה ב .בנשים העוסקות בזנותפוגעת  שהיא משום שליליתתופעה נתפשת כזנות ה, זאת

 ועל ת מיןרכישעל על ידי איסור עם נזקי הזנות אפשר להתמודד טוב יותר וסבורה ש, לסייע להן ולא להענישן

סיוע לנשים לו, לחקיקה קדמה פעילות נרחבת לקידום מעמד האישה בכלל87 .םוספיאמצעים חברתיים נידי 

; זנות הרחוב כמו צמצום ב הצלחותכמה  לזכות החקיקהזוקפיםרשמיים בשבדיה גורמים  . בפרטהעוסקות בזנות

נטען  ,כמו כן. מספר הלקוחות ב)80%-75% (תדרסטיירידה ו, בפרט נערות,  לזנותנשים חדשות" גיוס"בלימת 

 .רחובהזנות נעלמו מנשים זרות וכי  שבדיהב השפעה ממתנת ומרתיעה ביחס לסחר בנשים זרות היתהלחוק  כי

להתארגנות הירידה המשמעותית מייחסים את את הצלחת החקיקה והעריך למוקדם טוענים כי עדיין המבקרים 

                                                
84  S. Wortley, B. Fischer, C. Webster "Vice Lessons: A Survey of Prostitution Offenders Enrolled in the Toronto John 

School Diversion Program" Canadian Journal of Criminology (2002) v. 44  
85  Trafficking Victims Protection Act of 2000 או נערות , נסיבות מחמירות הינן הונאה והפעלת כפייה על קורבנות סחר) 8(103 לפי סעיף

 .    שנים18שטרם מלאו להן 
86 G. Ekberg "Best Practices for Prevention of Prostitution and Trafficking in Women: The Swedish Law that Prohibits the 

Purchase of Sexual Services",  2003  
87  K. Kilvington, Day, H. Ward, "Prostitution Policy in Europe: A Time for a Change?" Feminist Rev. 67, 1999, p. 83 
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, גברים שבדים הפכו לתיירי מיןשכי ייתכן , עוד נטען. גור הזנותהצלחה במילמחתרתית ולא של תעשיית מין 

  88. נותבה החוצהקר או שלדעת אם צריכת המין הקנוי פחתהן קשה ולכ

 

 מיסוד הזנות /  גישה רגולטורית:הולנד

אך , ציוניסטיתיגישה אבול נהגה בה בתחילת המאה העשרים. שינוייםכמה בהולנד  עברה החקיקה ביחס לזנות

 נחקק חוק 1999בשנת  .האיסור על ניהול והחזקת בית בושת הוסר מן החוק לבסוף ולא נאכפה ביעילותהיא 

 הסטיגמה הנלווית לעיסוק תהסרהיו ק וחמטרות ה . של בתי בושתהפעלתם  אתריהת וזנות מרצון לחוקיתהפך ש

חל ,  מחד:יו מטרותאת גישהק והחהעריך אם למוקדם  .סחר בנשים הענישה כנגד המעורבים בתהחמרובזנות 

 סוציאליות וזכויות בריאות, זכותן לבטיחותבמיוחד בכל הקשור ל, מצבן של נשים העוסקות בזנותשיפור ב

מספר גידול חד בכי חל מצאו מחקרים , מאידך 89.לשילובן החברתימסייע זה מצב ו ות בגלויעלופהן  .אחרות

" להירשם"ת רוצואינן , ות בזנות בהולנד בכל שנה נשים העוסק25,000בין כי כמחצית מ ו90,תנסחרוההנשים 

נשים , לפיכך .)שוהות שלא כחוקהאו מהגרות , משתמשות בסמים, קטינות(אינן זכאיות לכך שאו , כעובדות מין

. רבות העוסקות בזנות בהולנד אינן נהנות מיתרונות השיטה ונחשפות לתנאים הקשים הכרוכים בירידה למחתרת

מן הזכויות הניתנות הנהנית , "חוקית"ה :ותשתי קבוצבהולנד יצרה החקיקה . ש להן סיועעובדה זו מקשה להגי

בקורת נוספת על הגישה הנהוגה בהולנד  .זכויותחסרות נשים  של "בלתי חוקית"וקבוצה ,  החדשחוקלפי ה

הזנות תרם מיסוד כי  ,נטעןכמו כן . הנשים הן קורבנות סחרכאשר אף , הלקוחותמופנית כלפי אי הפללה של 

מוקד של תיירות מין  והפך את הולנד ל,להגברת הלגיטימציה של צריכת המין הקנוי בקרב גברים מקומיים

  91.מארצות אחרות

 

                                                
88 E. Pettersson, , T. Sjorgen, "Country Report to the European Network for HIV/STD Prevention in Prostitution", 2000, 

cited in Kilvington, Day & Ward, p. 85   תחולת החוק השבדי מאפשרת להפליל גם לקוחות הצורכים מין קנוי מחוץ לשבדיה. 
89 Kilvington, Day & Ward, pp. 81, 84 
90 IOM, "Trafficking of Women to the European Union: Characteristics, Trends and Policy issues" European Conference 

On Trafficking in Women, June, 1996 .ייתכן שהדבר קשור לעלייה הכלל עולמית בסחר בבני אדם  . 
91 Mansson .אך הוא נכשל, תגם במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה נעשה ניסיון ליישם גישה רגולטורי. 
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  בין רצוי למצוי-הדין הישראלי. 4

 גם, אינם מוענשיםלרוב  כעבריינים ויםשבאינם נחשל נשים העוסקות בזנות לקוחות , יהישראלהחוק על פי 

יא ה, האחת. קיימות מספר אפשרויות לטפל בלקוחות במסגרת הדין הפלילי .ר בנשים נסחרותשר מדובאכ

ן קנוי מקורבנות  על צריכת מיתהאוסראת הגישה אמץ ל, השנייה; יים הדין הקבמסגרתלקוחות התמודדות עם 

 קורבן רקלא ,  על צריכת מין קנוי מכל אישהת האוסר,תהשבדיאת השיטה אמץ להיא ת השלישי; סחר בלבד

 . וננסה להתאים אותן לסוגי הלקוחותיתרונותיה וחסרונותיהנצביע על , אפשרויותכל אחת מהאת נסקור . סחר

את כי עולה , 2000-2003 בין השנים 'מוקד סיוע לעובדים זרים'ממאות ראיונות שנערכו עם נשים נסחרות בידי 

 92.יחסם לנשיםי פל, לשלושה סוגיםס הלקוחות בישראל אפשר לסווג באופן ג

 

 "טוב הלב"הלקוח 
? לא משלם לך טוב, מה הבעל בית לא בסדר איתך, היה אחד ששאל אותי פעם...לפעמים הייתי באה אל לקוח ויושבת אצלו ובוכה"

 בת  תיושאל או, והוא דווקא הקשיב לי בסבלנות והכין לי תה, מכריחים אותי, אני לא רוצה לעסוק בזה, זה לא עניין של כסף, עניתי לו
 93 ."וזהו, תגידי לבעל בית ששכבנו, נתן לי את הכסף ואמר לי, והוא נדהם, בת שבע עשרה, אמרתי, כמה אני

 

מזדעזע לגלות כי הוא  .מרצונן החופשיסבור בתום לב כי נשים העוסקות בזנות עושות זאת " טוב לב"לקוח 

במקום לספק את יצריו ו, וריהםכסף פורצת בבכי ברגע שהדלת נסגרת מאחבאישה שאת שירותיה רכש ה

על קיום יחסי  ועל הכסף ששילם לסרסור" וותרמ" זהכ לקוח .פורשת בפניו סיפור קשה של התעללותהמיניים 

בבתי המשפט נדונו . )או להימלט, סיועלארגוני , הה למשטריפני (מנסה לסייע להולעתים אף , מין עם האישה

, לכל היותר, ותזכיכול לכזה לקוח  94."טוב לב"עורב לקוח המתארים סיטואציות בהן היה ממספר מקרים 

 .במיוחד אם הודות לעזרתו סוחרי נשים וסרסורים הועמדו לדין, להערכה מצד החברה

 

 "אכזר"הלקוח ה
ואז . משכתי אותה מעל המיטה והטלתיה על הרצפה... בת איכרים שהוריה מכרוה לעבדות, בלי ספק...היא הייתה אולי בת עשרים"
ראיתי דבר שרק פרוש אחד , תיגבירותיי ורבו, שם! במינה של הרגעים הללו ההתרוננות היחידה, החדווה, אה! מרנפלתי עליה כמו נהת
' !רחמים'. אך אני צחקתי לה, שוב זעקה לרחמים; שוב ושוב ניסתה הנערה להימלט ... כאן האהבה האמיתית!Voila Lamour: לו

 95"?האם תעלי בדעתך שלשם כך שילמתי אלף פרנק? ה כדי לגלות רחמיםהאם תעלי בדעתך שבאתי הנ, אמרתי
 

. מכים אותה או מאיימים עליה, בקבוצה זו מצויים לקוחות שאונסים את האישה חרף התנגדותה המפורשת

נו יה, ההסבר שהוצע לכך 96.מחקרים על אלימות כלפי נשים העוסקות בזנות מראים כי זוהי תופעה נפוצה מאד

של תעשיית המין מהווה מרחב שבו גברים יכולים להתחמק מעונש על הפרה של נורמות " מדומיםאזור הד"ש

" םיאכזרי"הלקוחות ה מחלק שלפחות  יש להניח. סנקציותןומטילות עליהיחסי מין  תכפייו אלימותהדוחות 

קורבן ן הסחרות נשים נ. תוך ידיעה שהם לא יתנו על כך את הדין, ליהשפלאלימות והפעיל מחפשים הזדמנות ל

באלימות ולאחר מכן ביצע בה מעשה אישה אנס במקרה אחד לקוח  .מקריםמספר בפסיקה נדונו . קל מאין כמותו

                                                
 .  אין לראות בחלוקה לסוגים משום אבחנה פסיכולוגית92
 ".בעל הבית"מטעם " מרגל"לקוח הוא בשל חששן כי ה, מעיזות לנהוג כךנשים רבות אינן . 106' עמ, מתוך המרמן,  קורבן סחר93
 . לפנות למשטרה ולהגיש תלונה, טהוא סייע לה להימל. פגש לקוח בבית בושת קורבן סחר בנשים ,חנוכובפ "בשב ,כך למשל 94
 11' עמ, 1984,  תל אביב, דפוק וזרוק בפאריז ובלונדון, אורוול' ורג' ג95
 S.Church et Al."Violence by Clients.  כרבע אוימו בנשק והוחזקו כנגד רצונןוכשליש נשדדו ,  הוכו ונאנסון מחקר בריטי מצא כי מחצית96

towards Female Prostitutes in Different Work Settings: Questionnaire Survey" British Medical J.,  2001 
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 97. עד שאיבדה את מאור עיניההתעלל באישה, שקיבל" ירותש"הממרוצה לקוח שלא היה , במקרה אחר .סדום

אולם המציאות מלמדת , רות כמו אינוס ותקיפהעל עבי" אכזרי"לקוח  לדין להעמיד הדין הפלילי הקיים מאפשר

 .  ננקטים לעיתים נדירות כזה כי צעדים משפטיים כנגד לקוח

 

 "אדיש"הלקוח ה
זאת , אנסו, כן. עכשיו כאב לה פחות כשאנסו אותה, לא היה לה אכפת יותר.  זה עזר לה...אחר כך היא בכל זאת התחילה לשתות"...

 98."אף אחד מהם לא שאל אותה אם היא רוצה או לא, עם הגברים האלה, יתםשאדן היתה אכי בכל פעם , המילה
 

אלה המגלים חוסר אכפתיות מוחלט לשאלה האם , "אדישים"הגדולה ביותר מורכבת מלקוחות  קבוצת הלקוחות

בעוד שלפי חוק העונשין הקיים אפשר להעמיד לדין את הלקוחות .  לקיים איתם יחסי מיןמהיסכמהאישה 

הוא " אדיש"לקוח  .הקבוצה הבעייתית ביותר מבחינת מעמדה המשפטיהם " האדישים"הלקוחות , "םהאכזריי"

הוא אינו , "מכון בריאות"כשהוא מגיע ל. איננו רואה דבר ואיננו יודע דבר, ולכאורה, "עוצם את עיניו"מי ש

, ניים מהבהבים במקוםשאם אורות צבעו,  ייתכן שהוא יוצא מנקודת הנחה.טורח לרוב לבקש את הסכמת האישה

ואם , אם במקום מצויות נשים בלבוש מינימלי, "מכון בריאות"או " מכון ליווי"על כ יוהמכריז עלאם יש שלט 

נשים . שונה בתכלית, כמובן,  המציאות.הרי שדי בכך להעיד על הסכמתן להיבעל על ידו, שילם להן או לסרסור

דע אך וי, או חמור מזה, דעולקוח זה לא י. ביטוילכך  תתת לו אך חושש,ת לקיום היחסיםומתנגדרבות נסחרות 

שמציאות חייה מורכבת ממינון גבוה של , היא קורבן סחר בנשיםאישה שאת שירותיה רכש הש, לא איכפת לו

 לעיתים בתנאי כליאה ,בכפייהמוחזקת , כנשים נסחרות אחרות, שהיא. הונאה וניצול, כפייה, איומים, אלימות

 סירוב ובראשן, "עבירות" מיני עלונתונה תחת משטר טרור המטיל עונשים כבדים , פואי ומנוחהללא טיפול רו

  .לקיים יחסי מין עם לקוח

 

עבירת קורבן סחר בנשים כמבצעי המקיימים יחסי מין עם רבים לקוחות ניתן לראות ב, מן הבחינה התיאורטית

הבועל " :הקובע )1977 -ז"התשל(לחוק העונשין ) א(345מלשונו הפשוטה של סעיף ובעת מסקנה זו נ. אינוס

או מצב אחר , שהיתוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה הא) 4 (...; שלא בהסכמתה החופשית) 1 (-שה יא

כי , יקשה לחלוק על הטענה ".הרי הוא אונס ודינו מאסר שש עשרה שנים ...המונע ממנה לתת הסכמה חופשית

א לשל סוחריה וסרסוריה ,  האלימה,תים קרובותולעי, שליטתם הבלעדיתנה לנתוה, של קורבן סחר" הסכמה"

  עונה עלבלא ספק, החזקה כפויה תחת איומיםו, )1)א(345 עיףסכלשון (" הסכמה חופשית"יכולה להיחשב 

ב הגברים וכי ר, ניתן להניח, עם זאת). 4)א(345 סעיףכלשון " (מצב אחר המונע לתת הסכמה חופשית"

הוא ש לא היו מקיימים מגע מיני לו ידעו חלקםוסביר להניח כי , יינים לאנוסתי הבושת אינם מעונהמגיעים לב

לסרב ללקוח באופן מתקשות והן , שרויות במסכת של איומים תמידיים  הנשיםבו ר,אולם. הן האישרצומנוגד ל

לצות לקיים עשרות מגעים נאהן לכן . כךמ להיפגע יםבני משפחתן עלולהן או ו, האיומים ימומשושחשש מ גלוי

 .מיניים ביום בניגוד לרצונן

 

                                                
 246, 246) 2( סא גאנדי ריאבקין'  ני"מ 8037 / 00תפ , 438' עמ ,423, )1(2003מח - תק'ורג'ג'  ני"מ 1210/01) א"ת(ח " תפ97
 184' עמ, מתוך המרמן". אדן"ה את עצמה ומכנ, כותבת על חוויותיה כקורבן סחר בגוף שלישי, קורבן סחר בנשים,  קטיה98
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עושות זאת   יחסי מין תמורת תשלוםות איתםמקיימההנשים  מסוימים אינם יודעים כי העובדה כי לקוחות

. עבירת אינוסהכרחי ביסוד נו ישה, אצלם" היסוד הנפשי"מעוררת שאלה ביחס להתקיימותו של , בכפייה

 לחוק העונשין) א(20 רישא וסעיף 19סעיף ". שותקת"נה עבירה ית האינוס העביר, מבחינת היסוד הנפשי

 כי ,להניח רשאפ.  כאחדמורים כי יש לפרשה כך שנדרשת מחשבה פלילית לגבי טיב ההתנהגות ולגבי הנסיבות

ם לעיתים ניתן יהיה לייחס ללקוחות מסוימי, עם זאת. בחוקאת המודעות הנפשית הנדרשת נעדרים לקוחות רבים 

הישראלית בשנים האחרונות התקשורת . מחשבה פליליתלהשקולה , 'עצימת עיניים ',ובסיטואציות מסוימות

. קשיםואולצו לעבוד בתנאים , הוכו, נאנסו, נכלאו, צעירות שהובאו לכאן במרמהעל בסיפורי זוועה רוויה 

להבחין ,  על הדלתות והחלונותסורגיםלראות ; גברתן סףשומר תקל ביכול להיהוא , "מכון"כאשר לקוח נכנס ל

סימנים אלה וסימנים נוספים יכולים לעורר . םו המקן לבין בעלינמתקיימים ביהכפייה החסי נשים הזרות וביב

את  מתקיימות די אינדיקציות כדי לעורר םבהשבמקרים . מוחזקות בכפייההן קורבנות סחר הנשים הכי חשד 

שקולה זו התעלמות ,  עם קורבן סחריחסי מיןלקיים מעדיף וד  מן החשוהוא בוחר להתעלם, של הלקוחחשדו 

  .וראוי כי לקוח כעין זה יהא חייב באחריות פלילית, עצימת עינייםל

 

שבין עבירת האינוס לעבירת הסחר בבני  המציין התקדמות חשובה מבחינת ההכרה בזיקה פסק דיןלאחרונה ניתן 

, מפסק הדין נובעת המסקנה. ני אדם ובאינוס הנשים בהן סחרבסחר בב,  בין השאר, הואשםאחד הנאשמים. אדם

 :  בית המשפטןלשוב. סוג של עצימת עיניים, שלעצמהכ ,ולפיה קיום יחסי מין עם קורבן סחר מהווה

 

היה ... 'מנהג הבעלות שנוהגים באדם ועל ביזויו והשפלתו כאדם'הדגש בעבירת סחר בנשים מושם על "

ללא הסכמה "ילה קיים יותר מחשד בדבר אפשרות קיום הנסיבה של ומנהג בעלים כולל מנהג בע

אך קיום יחסי מין , ניתן לעבור את העבירה של סחר בנשים מבלי לעבור עבירת אינוס, כמובן". חופשית

מהווה סוג של עצימת , אלא מתוך הנחה שאין זה רלוונטי, עם האשה נשוא הסחר מבלי לברר את הסכמתה

שהיא כבר יכולה לנחש ,  ואומר לה שלא בא לדבר]המתלוננת[' נס לחדרה של איר נכ2נאשם ... עיניים

היא . התמונה ברורה שכן הנסיבות מדברות בעד עצמן. הוא לא צריך להסביר ולפרט. בעצמה למה הוא בא

קיים יותר מחשד בדבר האפשרות שקיום . הוא מודע למצב כאשר הוא נכנס לחדר. קורבן לעבירת סחר

לפיהם '  את דברי איר2כאשר התובע הציג בפני נאשם ... צידה לא יהיו בהסכמתה החופשיתיחסי מין מ

הוא . הוא לא שמע ועל כן לא ראה"... לא שמעתי על כך שזונה לא רוצה: "התנגדה למין האוראלי השיב

 חפץ היא? באיזו זכות רשאית היא להתנגד. מבחינתו מה לה ולבחירה חופשית.. .אינו מברר ואינו מסתכל

הוכח שמעשה המין בוצע שלא בהסכמתה החופשית וכן עולה שהוכחה המחשבה הפלילית ... עובר לסוחר

,  עמדה זו נגזרת מהנסיבות... אנס את המתלוננת2מכאן עולה שנאשם .... 2הדרושה אצל נאשם 

   99".מתכלית החוק ומלשונו, מההיסטוריה החקיקתית של עבירת אינוס

 

מו כ. ביחס ללקוחותותקף באותה מידה , ביחס לסוחרים לסרסוריםמוגבל אינו ה זו חשובפסיקה  של ןהגיוה

, מם יחסי מיןימצד קורבנות הסחר לקיים ע" הסכמה משתמעת" אינם רשאים להניח לקוחותכך גם ה, סוחריםה

                                                
  .2004,  בדצמבר5יום ניתן בדין הפסק . 13סעיף  ,)טרם פורסם ('זלצקי ואח' מדינת ישראל נ 904/03 פח 99
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ינם רשאים להתעלם לקוחות אגם הכך , סוחריםמו הכ. מעצם עיסוקן בזנות, לכאורה' משתמעת'הסכמה ה

 נוכח  ואין הם רשאים לעצום את עיניהם,מםי כי הנשים אינן מעוניינות בקיום יחסי מין עשדות ממשייםמח

 .נן קורבנות סחר בנשיםימן הם מתעתדים לקיים יחסי מין הישיש בהם כדי ללמד כי הנשים ע, תמרורי אזהרה

 

נה יה לקוחותכל סוגי ה עם אפשרות נוספת להתמודדות חוקית: איסור צריכת מין קנוי מקורבנות סחר בלבד

עצם קיום האיסור עשוי להרתיע לקוחות מרכישת מין כי , יש להניח .הפללת צריכת מין קנוי מקורבן סחר בלבד

אמור לפיהם לקוח לא ברור מהם הסימנים , ראשית. לה מספר בעיותאפשרות זו מע, ואולם. מקורבנות סחר

 אין לו, ולכאורה,  או הנשלחות ללקוח"דירות דיסקרטיות"ב המוחזקותנסחרות נשים ן ישנ. לזהות קורבן סחר

אם ואף  מסוים חופש תנועהלהן ניתן גם אם , שהן קורבנות סחר שאינן יכולות לעזוב את סוחריהןדרך לדעת 

דבר אשר עשוי , הפללת הלקוח עשויה לגרום לתעשיית המין להתקיים במחשכים,  שנית.לאלימותחשופות אינן 

 .מידי סוחריהןשל נשים  וחילוצן ןעל איתורוספים יים נקשערים לה

 

אפשרות מרחיקת הפללה גורפת של כל הלקוחות מייצגת : צריכת מין מכל אישה העוסקת בזנותעל איסור 

נה חוקית יהכיום צריכת מין קנוי , כידוע.  כיוםגוהשינוי המשפטי שתיצור ביחס למצב הנהממדי לכת מבחינת 

המועסקות בזנות קורבנות סחר בחנה בין הרואים ב מצדדי גישה זו. נו קטיןינות האלא אם העוסק בז, ומותרת

, בורעל פי , זנות ,שכן לגישתם. ית ומטעהבעייתבחנה ה" מרצונן החופשי"בכפייה לבין נשים המועסקות בזנות 

 היעדר ,ם קשהאין ברירה הנובעת ממצוקת קיושל " הבחיר"כי אם , אינה תוצאה של בחירה חופשית ומודעת

של גישה מדגישים את תרומתה לערעור הלגיטימציה החברתית המצדדי . נפשיותאלטרנטיבות להתפרנס וחבלות 

את יכולתה לסייע במיגור המנגנונים החברתיים המעודדים את תעשיית המין והמרוויחים ו ,צריכת מין קנוי

קשות ולה, תעשיית המין למחתרת של ירידהללגרום  שיטה זו עלולה גם, מאידך. מניצול הנשים המועסקות בה

  .סיונות לאתר את הנשיםיהנעל 

 

מספר מדינות . נה במסגרת הדין האזרחייאפשרות נוספת להתמודדות חוקית עם לקוחות ה :הדין האזרחי

כוחה של עוולה זו יפה הן ". העסקה כפויה בזנות" - קבעו בפקודת הנזיקין שלהן עוולה אזרחית ייחודית ב"בארה

ניתן לתבוע כל לקוח אשר היה לו יסוד סביר , במינסוטה למשל .סרסורים וסוחרים והן כלפי לקוחותכלפי 

  100.החלה לעסוק בזנות או עושה זאת כעת מתוך כפייהעימה קיים יחסי מין תמורת תשלום להאמין כי האישה 

                                                
100 Minn Stat Ann. 611A.81,(West 2000) 
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  והמלצותסיכום

עבירה ל מכירה בכך וכינתה אותה הפסיקה בישרא. סחר בנשיםעבירת העבירות מועטות דומות בחומרתן ל

מבצעיה הישירים אינם , ואולם 101."סחר עבדים מודרני"ו ,"הבזויות והנתעבות"מן העבירות , "חמורה במיוחד"

. מאפשר את קיומו של הסחר בנשיםביקוש שלהם האשר הגורם  םה ותהלקוח. ים והסרסוריםהסוחררק 

התשלום שהם משלמים תמורת הנשים . ורבנות הסחרבטרור היומיומי המופעל על קגם  פים משתתלקוחותה

מהן כל נשללת ולהטיל מגבלות על הלקוחות לנשים אין יכולת . מקנה להם בעלות מלאה עליהן לזמן קצוב

שבתוכו  את משטר הטרור יםפחרימ רק ים לא מרוצותלקוח .הןמיניים המבוצעים בהלמעשים  אפשרות לסרב

חרף , אולםו . ידווחו לסוחר שיעניש אותןובין אם ,מם עליהן בעצמםבין אם יפרקו את זע, לכודותהנשים 

לא , זוכה להכרהבשרשרת הסחר אינה  ותםמרכזיהמודעות ל, הלקוחות בשעבוד הנשיםשל הפעיל  םתפקיד

או " יודעים"אינם גורף בתואנה שיחס סלחני לקוחות נהנים מ .בדעת הקהל ולא במערכות האכיפה והמשפט

גם אינם מועמדים לדין רובם המכריע . נשיםהלהפרות הבוטות של זכויות האדם של שעבוד ולתנאי ה" מודעים"

יעיד על כך מספרם הזעום של לקוחות שעמדו  . אף שאפשרות זו קיימת מבחינה משפטית,מכוח עבירות אחרות

טרור אלימות וה והאלפי נשים בישראלשעבודן של , ךוכ. כלפי קורבנות סחר כלשהןלדין בגין עבירות 

 .זוכים להסכמה שבשתיקה, וחמור מכך, בינוובור ר ע נותרים סמויים,המופעלים עליהן

 

של הלקוחות לנגישות תמידית ובלתי מופרעת " זכותם"להיא נותנת קדימות . גישה זו מבטאת העדפה חברתית

לחירות , סחרות לכבודשל הנשים הנ על פני זכויות היסוד - זו" זכות" ולא משנה באיזה מחיר נקנית - למין קנוי

הדין הפלילי הוא אחת הדרכים באמצעותם חברה מוקיעה מעשים הנתפשים בעיניה כפוגעניים  .ולשלמות גופן

מלמדת כי , ת הביקוש לנשים נסחרותהעובדה שמדינת ישראל אינה מייחדת כל מאמץ לדכא א. וכבלתי רצויים

כהתנהגות הראויה להוקעה מפורשת אינה נתפשת  ,צריכת מין קנוי מקורבנות סחר המוחזקות בתנאי עבדות

עניות , היותן זרות, של הנשים" אחרותן"כי ,  להשתחרר מן התחושהאפשרלא בנקל  .באמצעות הדין הפלילי

מאפשרת את , "רוסיות" בשילוב הסטריאוטיפים הרווחים בציבור הישראלי ביחס לנשים ,"שוהות שלא כדין"ו

עסקות : "דברי השופט חשיןמן הראוי היה להקשיב ל .חמורים המבוצעים נגדןהרשויות כלפי הפשעים העיוורון 

ניתן .. .שלבים שונים של הסחרבדרך הטבע מערבות הן אנשים אחדים ב, אלו של סחר בבני אדם למטרת זנות

ושילובן של החוליות אלו באלו יוצר את הסחר מראשיתו ועד , לדמותו לפעילות שרשרת בין אנשים שונים

והרי , שומה עליהם על בתי המשפט לעשות כמיטבם לשבור את השרשרת הרעה בכל מקום שיימצא להם.. .סופו

דברים הנובעות מהמסקנות הגיעה העת ליישם את  102".שבירתה של חוליה אחת תביא לפירוק השרשרת כולה

   . הלקוחות של קורבנות הסחר בנשים-אלו על חוליית היסוד בשרשרת חשובים 

 

                                                
 .)57) 4 (2001על -תק( ישי' מדינת ישראל נ 9274/01פ "בש, 1993' בעמ ,פ חנוכוב"בש 101
 .255, )3 (2001על - תקמדינת ישראל' שרייפר נ 8077/01פ " בש102
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חשיבות הנושא ומורכבותו . בסחר בנשים של הלקוח ולדיון בחלקראשונית ניח תשתית מח זה "דו, כאמור

שהמאבק בסחר בנשים בישראל יהיה יותר  כדיוזאת , מחייבים להמשיך במחקר אמפירי על הלקוח הישראלי

   .  המפורטים להלן,לנקוט במגוון אמצעיםבלא דיחוי להתחיל אפשר , עם זאת. לייעממוקד ו

 

מערכה להגברת המודעות הציבורית  :ע הסברה ציבורי נרחב וממושך ביחס לתופעת הסחר בבני אדםמס

. לקוחותהותנאי מקדים לכל שינוי חוקי ביחס למעמדם המשפטי של הבסיס נה יתופעת הסחר בבני אדם הל

, ם בכללדעות קדומות ביחס לתופעת הסחר בבני אדו הראשונה של הסברה וחינוך היא לשרש בורות המטרה

 הציבור וף אתחשול,  ביטויו ומהםסחר בבני אדםבהיר מהו להצריך הסברה מסע ה. וביחס לנשים נסחרות בפרט

פרוטוקול למניעת מתוקף חתימתה על הנקוט באמצעי הסברה לישראל מחויבת . ם שנגרמים לקורבנותיולנזקי

או לחזק אמצעים חוקיים ואחרים כמו לנקוט "  כי על המדינותקובעהפרוטוקול . 2000משנת , סחר בבני אדם

ובמיוחד של נשים , על מנת להרתיע את הביקוש המעודד ניצול בני אדם... חינוך ואמצעים חברתיים ותרבותיים

הסביר את ול, פוטנציאלייםה ציבור הלקוחותבההסברה את מקד  יש ל103". המוביל לסחר בבני אדם,וילדים

אפשר להניח , נוכח המיתוסים הרווחים בנושא. מוחזקת בכפייהיום יחסי מין עם אישה השל קת יומשמעוה

 "מרצונה"  בזנות"בוחרת"כי אישה המגיעה לישראל ) ם להאמיןעדיפיאו מ(מאמינים שלקוחות רבים 

 מודעיםיותר יו לקוחות הלו ה. ביקוש הרב מזינים את ה,הסחר בנשים לגבי אחריםזה ומיתוס . "החופשי"

 , להניא לקוחות מצריכת מין קנוי-פרט ליתרון הישיר שבהסברה . הביקוש היה יורדיתכן ש, למציאות של הסחר

 אצל לקוחות של קורבנות סחר 'היסוד הנפשי'הוכחת התקיימות , למשל. יש לשער שיהיו לו יתרונות נוספים

 קל ולתביעה יהיה, יקשה על הלקוחות לטעון לחוסר מודעות, שכן בעקבות מסע הסברה, תהפוך פשוטה יותר

 .                                        'עצימת עיניים'של יותר לבסס טענה 

 

אשר ניתן להתמודד ,  של לקוחותגדולהישנה קבוצה  :םהתמודדות עם לקוחות באמצעות הדין הפלילי הקיי

ין עם אישה היודעים כי הם מקיימים יחסי מ, "האדישים"אלו הם הלקוחות . איתה באמצעות הדין הפלילי הקיים

. םמיומתעל" עוצמים עיניים", חושדים בכךגם כאשר לקוחות אשר או , המוחזקת בכפייה אך אינם מוטרדים מכך

ואין צורך בשינוי חקיקה , ניתן להאשים ולהרשיע על פי עבירת האינוס במתכונתה הנוכחיתאלה לקוחות 

 . ינת ישראל נכונות לאכוף אותוהאם רשויותיה של מד, שאלה נפרדת היא, הדין אמנם קיים. לגביהם

                                                                                                      

יש לחוקק עוולה : "זנותבהעסקה כפויה " - נפרדת התמודדות עם לקוחות באמצעות חקיקת עוולה אזרחית

אשר תאפשר לתבוע לקוחות שקיימו יחסי ,  מודל החקיקה במינסוטהאזרחית נפרדת בפקודת הנזיקין בהשראת

כי בדומה לחוק , אנו מציעים. ה בכפייה אותסרסורים וסוחרים אשר העסיקווכן , מין עם אישה המוחזקת בכפייה

ערך יהיה  סנקציה הכספיתל .עוולה זו תאפשר פסיקת פיצויים גם בלא הוכחת נזק, למניעת הטרדה מינית

 .                                  ומןקיבשלהן עשוי לסייע  שינתן לנשים כספיהפיצוי ה ו,הרתעתי
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United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000, art. 9(5)  
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ניא עשויה להסנקציה פלילית : חוק העונשיןבתיקון  -  הטלת איסור על צריכת מין קנוי מקורבנות סחר

אנו ,  הקייםמאחר והמדובר בשינוי דרמטי של המצב החוקי, עם זאת. לקוחות מסוימים מצריכת שירותי מין

וכי טרם כניסתה לתוקף ייערך מסע הסברה ציבורי נרחב , לא תהייה מיידית שתחולתה של חקיקה זו, מציעים

אפשרות אחרת היא לשקול חקיקת חוק האוסר על כל צריכת  .אשר בו הצענו לפתוח, הסחר בנשיםעל וממושך 

. בטרם התבררו השפעותיה,  בטווח הקרובאם כי לא בטוח שזו אפשרות רצויה, כפי שנעשה בשבדיה, מין קנוי

ולמרות הסימנים המעודדים יש מקום , יש ממש" ירידה למחתרת"בטענות של מתנגדי החקיקה השבדית לגבי 

.  להפחתת הצריכה של מין קנוי מקורבנות סחרההביאאכן לבחון האם הטלת איסור גורף על צריכת מין קנוי 

האם ראוי שהמשפט הפלילי : ם שאינן קורבנות סחר מעורר סוגיה נכבדהאיסור צריכת מין קנוי גם מנשי, בנוסף

, אמנם. בין פרטים, לכאורה רצונית,  יאסור על התקשרות�החברתי " רף הסובלנות" הכלי שנועד לשרטט את -

אך השאלה האם הגבול בינה לבין החשש לגרימת פגיעה ממשית לנשים , אוטונומיית הפרט אינה ערך מוחלט

וראוי לבחון האם לא ,  אינה מובנת מאליה,בזנות צריך שייחתך באיסור פלילי גורף על צריכת מין קנויהעוסקות 

 . דוגמת חינוך והסברה, ניתן להשיג מטרה זו באמצעים חלופיים

 

 את דעתן לשכיחות הגבוהה של עבירת האונס כלפי קורבנות יתנורשויות האכיפה מן הראוי ש: רשויות האכיפה

 יוצרים תנאים אחרוניםההן כאשר ו ,סרסורים וסוחרים ,בידי לקוחותישירות המבוצע הן אונס  ,הסחר בנשים

נשים ביחס שחוקרי המשטרה ישאלו את היש לוודא . ביצוע עבירת האונס בידי הלקוחותהמאפשרים את 

, סחרהת על בתי המשפט להטות אוזן קשבת לעדותן של קורבנו. מהותה בישראל ויבהירו להן את ,לעבירה זו

הפרקליטות צריכה גם . להוסיף אותה אל כתב האישום במהלך הדיון, ולים יסודות של עבירת אונסכאשר עו

,  אינה מופיעה בתיק סחר בנשיםהעבירהכאשר פרקליטים רואים ש. להתייחס ביתר רצינות לעבירת האינוס

עמדת התביעה הכללית . ת חקירהלהשלמאותו לשלוח  עליהם, יהייש בו סממנים של איום או כפכאשר במיוחד 

 104.הוצגה בוועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין הסחר בנשים רחוקה מלסייע למטרה זוכפי שלקוחות הכלפי 

 ,תו והוכחותראישל  בשל קשיים ,לאכוף את הדין ביחס ללקוחותמעשית אין אפשרות טענה כי נציגת התביעה 

 פןבאופטור את עצמה תהתביעה הכללית שלגביהן ,  אחרותעבירות חמורותקשה לדמיין . משאביםבשל חוסר בו

היוצרת , זוה  הבסיס החוקי להחלטומהלהבין גם קשה .  מחובתה החוקית להעמיד לדין את עוברי העבירותגורף

.  ולחירותןלשלמות גופ, נשים מסוימות נהנות מהכרה בזכותן לאוטונומיהרק בה ש, מציאות משפטית וחברתית

של ההחלטה להימנע מחקירת והאשמת לקוחות של קורבנות סחר בנשים בעבירת אינוס ממשית המשמעות ה

מפני ' חיסיון'וכל זאת בחסות , נה הפקרת אלפי נשים למעשי אונס חוזרים ונשניםיה, חשד לקיומהכאשר יש 

 . זאת לא  ניתן להרשות. העמדה לדין

 

 של הסחר ורוגימסייע ביכול ל - משפטאכיפה ו, חקיקה, חינוך,  הסברה-  משולב בכל המישוריםבקמא

תוכן ממשי  תלצקך  בדרחשובצעד מימוש ההמלצות יהיה . מימדיוום צמצלתרום לאו לפחות , בנשים

 .מחוות ריקותאחרת הן נותרות , בסחר בנשים" מלחמת חורמה" אודותעל של ישראל בהצהרות 

                                                
 14' פרוטוקול מס, החקירה הפרלמנטרית בעניין הסחר בנשים ועדת 104
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