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  מבוא

הזנות את מסד למועלית ההצעה , לזנות ולסחר בנשיםבכל דיון הקשור כמעט 

גורמים תעשיית המין מת ולהרחיק זהולאפשר ימיסוד הכי טוענים רעיון ה תומכי. פתרוןכ

גם המדינה אמורה להרוויח .  מטרד לציבורלמנוער על זכויות הנשים וושמל, פליליים

לקיים את מן הראוי , במיסוד הזנותהתנסו נות שומדינות כיוון ש. תעשיית המין וימיסמ

מהו מיסוד הזנות מחקר מדיניות זה מבקש ללמוד . ניסיונןהדיון הציבורי בישראל לאור 

במדינות . מונח הומוגני "מיסוד הזנות"המחקר מראה כי אין לראות ב. השלכותיוומהן 

. מגוונות של הזנותהמשקפים תפיסות , מאדמיסוד שונים או משטרי הסדרי שונות קיימים 

ת  ארוסקנ, לאחר שנציג את עיקרי הויכוח ביחס לגישות השונות ביחס לזנות ולמיסודה

מספר תוך התמקדות ב, ארבע מדינותבמיסוד הסדרי הבחן את נהמצב בישראל ולאחר מכן 

כיצד ו, טיבה של החקיקה הממסדת, מדינה למסד את הזנותכל מדוע החליטה : מרכיבים

 ושל קורבנות סחר בבני אדםשל מצבן על  - כל הנוגעים בדברעל מיסוד ההשפיע תהליך 

 בעיקר מבחינה, מדינההשל מצבה על סוחרים והסרסורים וה על, סקות בזנותוהענשים 

האם יש להותיר על כנה את  -את השלכות המחקר על ישראל בחן נלבסוף . תכלכלי

הזנות יכול להיות פתרון למצב  האם מיסוד. איך ו-  או לשנותה בנושאהמדיניות הקיימת

   ? בישראל

פרט לספרות . נםובמגווא מתבסס והמקורות שעליהם ה ייחודי בסוג הזמחקר 

ארגונים לא של  ותחות של רשויות ממשלתיו"מדוועדכני אמפירי נאסף מידע , תיאורטית

השוואה בין . ארצות הבריתבוממדינת נבאדה אוסטרליה  , גרמניה, מהולנדממשלתיים

 בהקשריהם הזנותאפשר בחינה יסודית של משטרי מיסוד ל השונות נועדינות מד

מדינות  מייצגות הולנד וגרמניה. תרבותיים-חברתייםוהפוליטיים ה, כלכלייםה :המקומיים

נבחרו מדינות מולן . נתוני היסוד שלהן דומים האירופי ואשר חברות באיחודה, שכנות

 הזנות  מיסודי גם משטר- ובהתאמה, וטיןבהן התנאים שונים לחלש, יבשות אחרותמ

כלפי אידיאולוגיות עמדות טווח רחב של שקף שנאסף לצורך המחקר ממידע ה .שלהן

אלה הרואים בזנות עבודה ועד  ,השפלתן ו מנגנון של ניצול נשיםהאלה הרואים ב מ-הזנות 

ריים  ציבוגופיםלו למומחיםפנינו , כל אחת מהמדינות שנבחנוב. ככל שאר העבודות
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ארגוני זכויות אדם  בבני אדם ודווח מיוחד לענייני סחר, פרקליטות, משטרה: רלוונטיים

ארגונים המסייעים לנשים בתעשיית המין לקדם את כן ו,  סחרהמסייעים לקורבנות

על תהליך המיסוד את ן ובחביקשנו ל ובאמצעותם ,שאלונים זהיםשלחנו להם . זכויותיהן

חמישה  של יהםתשובותהמחקר מתבסס על  ,ות שצוינו לעילנוסף על המקור .כל היבטיו

  . עשר מומחים וארגונים

מדויקים  ג נתוניםיהשלשה ק, ראשית. קשייםשורה ארוכה של במחקר נתקל ה

להצניע את ים מעורבהכל רצונם של ו תופעההשל אופייה בשל וזאת , ית המיןל תעשיע

בעוד שגופי ממשל נוטים , למשל. זנות מוסדהבהן השמדינות קושי זה תקף גם ב .חלקם

, ולאומי ב-ביןהעניין הבמיוחד לנוכח , םבתחומפו של הסחר בבני אדם להמעיט בהיק

נוטים אשר ,  המסייעים לקורבנותארגונים לא ממשלתייםנשמעת טענה הפוכה כלפי 

 למודעות הציבור ולהאיץ ברשויות לטפל עלותולהבבני אדם כדי הסחר להבליט את ממדי 

גם פענוח  .הסתייגויות אלויביאו בחשבון זה מחקר ההערכות המספריות שיוצגו ב 1.וב

עליה במספר קורבנות סחר בשנים שלאחר מזהים אם . נתונים קיימים אינו נטול קשיים

, ןבאיתור רשויות וארגונים התמקצעותלגורמים כמו אפשר לייחס אותה   הזנותמיסוד

  . ם לותקציבים המוקצילעליה במודעות לנושא ול

בתשובותיהם של ו, נבע מכך שלא כל הגורמים נענו לפניותינובמחקר נוסף קושי 

היה קשה להבחין או ש,  סתירות על מצב הדברים באותה מדינהעיתיםתגלו לה ענואלה ש

מכיוון שלא נמצא מידע , ים לא נכללו במחקרחשובשני נושאים . בין עובדות לדעות

נטען כי לעיסוק בזנות יש לעתים אחרים ומות אף שבמחקרים שנעשו במק: הםאודותי

לא נחקר מצבן הנפשי של העובדות בתעשיית המין  ,קרובות השלכות נפשיות קשות

כי לעתים נטען אודות מיסוד הזנות על בויכוח , נוסףב. במדינות בהן מוסדה הזנותלעומק 

 העניקמנות שמתן לגיטימציה לזזאת כיוון . למיסוד ישנה השפעה שלילית על כל הנשים

לא ניתן לבודד את כיוון ש.  מינילגיטימציה להטרדות מיניות ולראייתן של נשים כאובייקט

                                                 
1 UNESCO, Statistical Commission and UN Economic Commission for Statisticians 
Europe, Working Paper No.16 , Churning out Numbers: Trafficking and Statistics, 
2004. See: http://www.unece.org/stats/documents/2004/10/gender/wp.16.e.pdf 
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 טענות ןלא בחהמחקר , מיתר ההשפעות הקיימות על נושאים אלההזנות השפעת מיסוד 

  .אלה

ים בסיסי יםמונחשל ת ועל הגדרות היעדר הסכמ היה נתקל המחקרבו קושי נוסף 

קורבן "המונח לדוגמה . פמיניסטיות שונות משפט ואף לא בין גישות שיטות, בין מדינות

משום שלא ,  סחרנותקורבן ת בזנות הוהעוסקרוב הנשים הפמיניזם הרדיקלי לפי  ."סחר

, אלא,  ואינן עוסקות בכך באופן עצמאיבחרו בכך אלא אולצו לכך מתוקף נסיבות שונות

וטב השני מצויה גישתם  בק2.חר נשיםסרסור או סוכמו " גורם מתווך"אמצעות ב, רובל

, לטענתם. אם מצומצםגם ה ,בחירהולפיה יש בזנות ממד של  ,ארגוני עובדות מיןשל 

מעוניינות רבות  נשים ,בעוד שבפועל, לעורר פאניקהנועד סחר הניפוח מספרי קורבנות 

ם " פרוטוקול האו3.חוקי ההגירה המחמירים מונעים זאת מהןאך , להגר למטרות זנות

בבני אדם מתקיימת קבע כי עבירת סחר כאשר , גישה הראשונהגישה הנוטה יותר לאימץ 

, ם"פרוטוקול האות הגדר מתבסס על  מחקר זה4.גם כאשר קורבן הסחר מסכים לסחר בו

  . נושאבהמסמך המרכזי במשפט הבינלאומי 

 הבדלי גישות עמוקים ביחס לתופעת יםמבטא" קורבן סחר"הגדרות של י ההבדל

 ךקובעת באיזו דר  הזנות היא גורם מפתח משום שהיאכלפיההתייחסות הבסיסית . זנותה

                                                 
2  A. Dworkin ‘Prostitution and Male Supremacy’, Michigan J. of Gender & Law, 
(1993), 1-12; K. Barry, Female Sexual Slavery, 1979; Idem, The Prostitution of 
Sexuality, 1995; J. Raymond, ‘Ten Reasons for Not Legalizing Prostitution and a Legal 
Response to the Demand to Prostitution’, in M. Farley ed. Prostitution, Trafficking  And 
Traumatic Stress, 2003, p. 315-332. 
3  P. Alexander ‘Feminism, Sex Workers, and Human Rights’, in J. Nagle ed., Whores 
and Other Feminists, 1997, pp. 83-97; L. Agustin, ‘Migrants in the Mistress's House: 
Other Voices in the "Trafficking" Debate’, Social Politics: Int. Studies in Gender, State 
and Society, 2005, 96-117; World Charter For Prostitutes' Rights , 2005, available at: 
http://www.walnet.org/csis/groups/icpr_charter.html; D. Gallin, Note on the 
International Sex Workers' Movement Global Labor Institute, 2003:, available at 
http://www.global-labour.org/sex_workers.htm  
4  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children; Supplementing the United Nation Convention against 
Transnational Organized Crime (2000), article 3B.   

ולפיה גם אם הביעה אישה את רצונה לעזוב את ארצה כדי , גם המשפט הישראלי אימץ הגדרה זו וקבע הלכה
, ]3) 1 (01) לא פורסם(פדאור  [,י"מ' ריבאי נ 291/01פ "ראו  בש. היא תיחשב קורבן סחר, לעסוק בזנות

  .3' עמ
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חוקים אילו , קקווחוקים יח אילו -האם למסד את הזנות ואיך : תבחר כל מדינה לפעול

  .לכן נסקור את התפיסות השונות .עוד ו,תוקפדניאכפו ב

 והיא רווחת  מזיקהתועבה,  רואה בזנות בעיה מוסריתשמרנית-התפיסה הדתית

איך "  כךכ פורז לאפשר זנות בדירות מגורים"נענתה הצעתו של חבדיון בכנסת . בישראל

 ים תפיסה זו שואפת להעל5".איזו חרפה אתה מביא על בית ישראל ...אתם לא מתביישים

באו אל רבי יצחק עראמה ושאלו : "כ בניזרי"חבלשונו של . תההזנות ותתנגד להסדראת 

אולי נעשה להן איזה מבנה מיוחד ושם יוכלו לעשות , ין כך יש פרוצותבין כך וב :אותו

 6."אין עושים תקנה לפושעים: ענה להם הרב תשובה פשוטה. אותו דבר במקום מרוכז

מצויה ההנחה כי ניתן למגר את הזנות על ידי אכיפה בלתי מתפשרת של גישה בבסיס ה

 כולה ליצורימדיניות זו  .ורבים בהכל המע תהפללב ךתמוולכן היא נוטה ל, החוק הפלילי

מיגור התופעה כבד והיא לא הוכיחה יעילות בכלכלי ה המחיר אך ,של מאבקציבורי רושם 

 מאלצת את ,למחתרתלרדת רק גורמת לזנות  ההפללהמתנגדיה טוענים כי  7.לטווח הארוך

גם זנות מחתרתית . ן לניצול רב יותר וחושפת אות לפעול בתנאים קשים יותרנשיםה

הפיכת   8.שים מנוצלות בתעשיית המיןעוד נלקורבנות סחר וללסייע מקשה לאתר ו

התלונן על פנות לרשויות וללחוסמת בפניהן את היכולת ות יהעוסקות בזנות לעבריינ

מערימה עוד קשיים על דימוין העצמי השלילי ותורמת לחיזוק , נגדןשבוצעו עבירות 

  . היחלצותן מהזנותהסיכוי ל

  לגיטימיתעבודהרואה בה , מקבלת את קיומה של הזנות ליברליתהתפיסה ה

מקצוע העתיק "תפיסה זו תציג את הזנות כ. הבעסוק לומדגישה את זכותן של נשים לבחור 

ה ועל צביעות על התפיסה השמרניתאת מבקרת היא . להיאבק בהולכן אי אפשר , "בעולם

ניצול הנלווים הכפייה ואת הירה וכך רק מגב, המציאותם מן תעללהבוחרת כך שהיא 

שיש , ורך טבעי של גבריםלספק צ מוסד הזנות נועדהתפיסה הליברלית סבורה כי  .לזנות

 :ויש לו יתרונותפגעים צמצם יהזנות מיסוד . נעשה ללא כפייהזה לתת לו מענה כל עוד 

                                                 
, )54' תיקון מס(הצעת חוק העונשין , 12.2.1996בישיבה מיום , "מולדת"מפלגת , גד-כ יוסף בא" ח5

  .413' ישיבה מס, 13-הכנסת ה, )קריאה ראשונה (1996-ו"התשנ
  . שם6

7 H. Reynolds, The Economics of Prostitution, 1986, p. 36. 
8  M. Kandel, ‘Whores in Court: Judicial Processing of Prostitutes in The Boston 
Municipal Court in 1990’, Yale Journal of Law and Feminism, 4 (1992), 329-352. 
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נות ולא תוך ניצול קטינים וקורב ,ומבחירה ,אנשים בוגריםל ידי הכניסה לזנות תיעשה ע

 המדינה ,אות קלוןיוכלו לחיות ללא נשים והסטיגמה החברתית הנלווית לזנות תוסר ; סחר

את הזנות תחום לניתן יהיה , זכה להגנה טובה יותרתציבור  הבריאות,  הנה ממסיםת

התפיסה הליברלית התומכת בהסדרת הזנות . תנאי הנשים ישתפרוו, מטרד לציבורולהסיר 

בין תומכיה נמצאים גם אך  ,פורזלשעבר אברהם כ "ח כמו אישיםבישראל בידי נתמכת 

לפעול ללא חשש  ולגיטימציהזכות בלמעוניינים ה, תעשיית הזנותהפועלים באנשים 

  9.מרדיפת השלטונות

שמה היא  ךא, הזנותאת  שואפת לצמצם רדיקלית-התפיסה הפמיניסטיתגם 

, לטענתה. יכוי חברתידצול ושל ני תפיסה זו רואה בזנות מנגנון .במרכז את טובת הנשים

היא זנות ה, רביםמחקרים לפי . אין ברירהממציאות של עוני ו לזנותו עיהג  הנשיםרוב

 10.ונפשייםגופניים ה מוסיף עוד נזקים העיסוק בו,  בילדותןשהנשים חוולטראומה ביטוי 

 אובייקטדימוין כאת מר מש, נשים בחברהפיל את כל ההמשוסד תפיסה זו רואה בזנות מ

תנגדת להפללת העוסקות זו מתפיסה כיוון ש. יון בין גברים לנשיםאי השוו  אתמנציחומיני 

ת ואחרות אך מסיב,  הזנותמיסודלחריפה ת מתנגדהיא , בזנות ותומכת בהפללת מנצליהן

המיסוד . נשיםנצל למתן רישיון לבעיני תומכיה משול מיסוד הזנות . םשמרניהאלה של מ

 נשים לתעשיית המיןעוד שאב הוא י.  עוד יותר את מעמד הנשיםיחלישו ישרת את הגברים

.  הנלוות לזנותשל זכויות אדםות הפרהרשויות לפעול נגד היקטין את המוטיבציה של ו

סכנות יגביר את המעין הציבור וירחיק אותה אלא , נות מן הזהכתםסיר את לא יהמיסוד 

חזק את מעמדם של י ושיית המין תעירחיב אתהוא . פות הנשים העוסקות בזנותחשולהן 

                                                 
אני לא מוצא בזה שום . הוא בא למכון, כשבנאדם מרגיש שהוא צריך להתפרק: " בעל בית זונותהתבטא כך 9

 נגמר הבית, 'שביט. א, "?איפה הבעיה המוסרית פה... כל זמן שיש מיליון קליינטים בחודש... דבר לא מוסרי
  . 24' עמ, 2.11.2001, הארץמוסף ', זונות

10 M. Farley and H. Barkan ‘Prostitution, Violence Against Women and Posttraumatic 
Stress Disorder’, Women and Health; 27 (1998), 37-49; S. Hunter, ‘Prostitution is 
Cruelty and Abuse to Women and Children’, Michigan Journal of Gender and Law, 1 
(1994), 1-14; Prostitution, Trafficking and Traumatic Stress, ed  M. Farley, 2003; M. 
Silbert and A. Pines, ‘Early Sexual Exploitation as an Influence in Prostitution’, Social 
Work , 28, 4 (1983), 285-289.   

גילוי עריות כגורם מרכזי : ' היה צריך ללמד אותי כלום אבא לימד אותי הכל בביתהסרסור שלי לא' גור .ע
. זליגמן וז. צ:  עורכותסוגיות בגילוי עריות: הסוד ושברו', סמים ופשע, בהתדרדרות של נשים ונערות לזנות

  . 482-457ע "ע, 2004,  סולומון
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מציעים כשם שאין  11. ובנפגעות ממנההמאבק בנזקיה על חשבון הסרסורים והלקוחות

כך גם אין למסד את , "לשלוט בהן"כדי , פדופיליהפוגעניות אחרות כמו תופעות  למסד

  . הזנות

אולם , תומכת בהסרת מגבלות חוקיות סביב הזנות, עובדות מיןהנשים כתפיסת 

תפיסה זו . דגש על זכויות הנשים כעובדות ולא על הגנת הלקוחות ורווחי הסרסוריםשמה 

נעשתה מתוך מגוון מצומצם היא גם אם של נשים לעסוק בזנות לכבד את בחירתן מבקשת 

, בתעשיית המין במדינה אחרתהעובדות במהגרות עבודה ומעדיפה לראות , של אפשרויות

 דווקא משום עמדה זו תומכת בהענקת זכויות לנשים 12.מהגרות ולאו דווקא קורבנות סחר

, בדומה לפמיניסטיות רדיקליות 13.להגן על עצמןוכדי שהן תוכלנה הן חשופות לאלימות ש

כמה מן או לפחות ל, מתנגדות למיסוד, עצמן עובדותאת זנות רואות העוסקות בנשים 

 'אזורי סובלנות' להגבלת פעילותן בתנגדהן יכולות לה, למשל .ההגבלות הנכללות בו

תפיסת עובדות המין מבקרת את ,  למרות זאת14.ר את מקום עבודתןוומבקשות לבח

מותו והתעל, כקורבנות בלבד, עוסקות בזנותלפטרנליסטי בשל יחסו ה, הרדיקליפמיניזם ה

 וענותמיעוט כפי שטהן אף אם נשים אלה . בזנות מתוך רצון והכרה מלאהעסוק מיכולתן ל

  . שמעאי להימיעוט זה זכשל ולו קגם , הרדיקליות

שבו כל תפיסה מבטלת את , "שיח חרשים"משול לזנות על אודות ההדיון 

של דיון אמיתי והתבצרות כל ו היעדר. הןמעמיק לטיעוניבאופן התייחס לבלי מ, האחרות

שיתוף . שיתוף פעולה בין פמיניסטיות רדיקליות לבין עובדות מיןמונעים  הבעמדתתפיסה 

דמות של קורבן סחר לבין שבין הביניים הרבים גווני את ר יהבהכדי לנחוץ   זהפעולה

אינה יכולה אף תפיסה בודדת יש לזכור כי . הבוחרת בזנות מתוך הסכמהבוגרת עובדת מין 

 גם הזנותשל רבה המורכבות את היש לזכור . המציאותשל  להכיל את מלוא המורכבות

שינוי יכולות כל ל. לשינוי המצב הקייםהצעות  ולבחון בזהירות רבה, מיסודבסוגיה של ה

   .על מגוון הנשים העוסקות בזנות, ולעתים מנוגדות, שונותכות להיות השל

                                                 
11 Raymond, ‘Ten Reasons’, p. 325. 
12 Agustin, p.98. 
13 P. Ostergren,  Sex workers Critique of Swedish Prostitution Policy, 2004. available 
at: http://www.swop-usa.org/news/Swedish_critique_world_news.html 
14  World Charter For Prostitutes' Rights , 2005, available at: 
http://www.walnet.org/csis/groups/icpr_charter.html 
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    ולמיסודהזנותביחס לונים משטרים ש

תנאים והיא מושפעת מ, לעילת ופיסאחת מן התמשקפת זנות ביחס למדיניות כל 

 ללמודואפשר , אכיפה וחקיקה כוללת תמדיניוה. חברתיים וכלכליים, פוליטיים: מקומיים

על מתוך רצון לשמור  -  העוסקות בזנותהנשיםהאם אלו  :לשרתנועדה היא מי את ממנה 

 -  המדינה שזוהיאו, מטרדיםלמנוע ממנו לבריאותו ומתוך דאגה  - הציבור, זכויותיהן

, לוקה גסהבח, הבחיןניתן ל, חקיקה בלבדעל סמך . תעשיית המין רווחיבנתח מהמעוניינת 

נציין כי האופן שבו החוקים נאכפים , בטרם נציג אותם.  שוניםחמישה משטריםבין 

הפללה נהוגה ארצות הברית ברוב . מבטאים טוב יותר את המשטר מאשר החקיקה לבדה

בפועל מספר הנשים , אולם. כולל נשים ולקוחות, מלאה של כל המעורבים בתעשיית המין

הסוחרים והסרסורים גם , ה לאין ערוך ממספר הלקוחותהמועמדות לדין על זנות גבו

אלה . נשים ולקוחותחוץ מהמעורבים בתעשיית המין את לה יפלמלגליזציה חלקית  15.יחד

לגליזציה של . קורבן סחר ב,בחלק מהמדינות,  או,יופללו רק אם עשו שימוש בקטינה

 . נהוגה בשבדיהגישה זו. לנשיםפרט , הלקוחותכולל  ,כולם מפלילה את נשים בלבד

 לדין יםעמידמהעבירות היחידות עליהן . לגליזציה מלאה אף גורם אינו מופללבמשטר של 

 New South - גישה זו נהוגה ב.אונס וחטיפהכמו , שייכות לדין הפלילי הכלליההן אלו 

Wales16. שבאוסטרליה   

. על פי כללים שקובעת המדינהאך רק , זנותהעיסוק באת מתיר מיסוד הזנות 

 להבין מיסוד כדי. שלל הסדריםשכן הוא כולל , המונח מיסוד הינו מונח מטעה, למעשה

יעשות מיסוד יכול להה.  ספציפיכלכלי-פוליטי- חברתיהקשרב נתחובמדינה נתונה יש ל

 .בתעשיית המיןעל המעורבים שונות  השלכות ןש להשי, מידות שונות של הסדרה ופיקוחב

                                                 
15 S. Law, ‘Commercial Sex: Beyond Decriminalization’, Cal. Law Rev., 73 (2000), 527-
610. 
16 J. Freeman, ‘The Feminist Debate Over Prostitution Reform: Prostitute's Right Radical 
Groups, Radical Feminist and the (Im)possibility of Consent’, Berkley Women's Law J. 
(1990), 75-109; M. Jennings, ‘The Victim as Criminal: A Consideration of California's 
Prostitution Law’, Cal. Law Rev. (1976), 1235-1284; R. Miller and N. Haltiwanger, 
‘Prostitution and Legalization/Decriminalization Debate’, Georgetown J. Gender & 
Law (2004), 207- 242; J. Halley et al, ‘From the International to the Local in Feminist 
Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work, and Sex Trafficking: Four Studies in 
Contemporary Governance Feminism’, Harvard J. Law & Gender (2006), p. 335-423. 
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כאשר הדינים הכלליים , זציה של הזנות ללא הסדרה נוספתלגלימצויה בצד המינימליסטי 

ללא דרישות או , כל עסק אחרעל כמו , חלים על תעשיית המין)  ועודחוזים, דיני עבודה(

עשיית מקרוב על תמפקחת והמדינה שולטת מנגד קיים מיסוד מרבי שבו . יםנוספפיקוח 

 י הפלילי של מנהלםבדיקת עבר, דמי רישויכמו (רישות רבות בדפוס זה מופיעות ד. המין

של עיקריים נבחין בין שלושה סוגים ). ועודהם פועלים הגבלת האזור בו ,  הבושתיבת

מיסוד המתמקד בזכויות הנשים ומיסוד , את הלקוחבמרכז  מיסוד השם –משטרי מיסוד 

 "טהורים" דגמיםאם כי לרוב לא מדובר על , את האינטרס הכלכלי של המדינהדגיש המ

  . הם יכולים לשרת יותר ממטרה אחת, שנראהכפי ו

כאשר , מלחמהות עת מעמיד במרכז את בריאות הלקוח ומאפיין "צבאי"מיסוד 

מחייב דגם זה את , במקרה הטוב. החיילישל כושר הלחימה לבל יפגע אגת ודהמדינה 

שהינם למעשה מחנות " בתי בושת"יוצרים במקרה הרע . עבור בדיקות רפואיותנשים לה

ונכפות לעבור , נכלאות, נחטפות,  על אוכלוסיית האויבלרובנמנות אשר  ,הנשים. אונס

של מעין זו יפן מערכת במלחמת העולם השנייה פיתחה . הפלות ובדיקות ולעתים גם עיקור

  .זהמיסוד במחקר זה לא יעסוק  17.בתי בושת בהם נאנסו בעיקר נשים קוריאניות

ד במאמצי המדינה לגרוף לעצמה מתמק" אינסטרומנטלי-קפיטליסטי"מיסוד 

, מיסוד מעין זה יוביל להענקת רישיונות לבתי הבושת ולא לנשים.  תעשיית המיןםרווחי

הנחה מתוך , הם המדינה תתערב מעט במתרחש ב.הזנות תהיה חוקית רק בבתי הבושתו

 וגובה יםהמדינה מרוויחה מס. להסכם עסקיבוגרים בתחום הסכמתם של צדדים שמדובר 

 מדי םחידוש ו עובדיהנפקת כרטיס, הענקת זיכיון לבית הבושת כמו "שירותים"ם על כספי

זכותם הקניינית ועל  םרווחיה דוחק הצידה את זכויות הנשים ומגן על  כזהמיסוד. שנה ועוד

במדינת ויקטוריה ונבאדה ב במחקר מיוצגסוג מיסוד זה . של המדינה ומנהלי בתי הבושת

  . אוסטרליהשב

                                                 
17 S. Jenkins-Vanderweert, ‘Seeking Justice for Comfort Women’, North Carolina 
Journal of International Law & Commercial Regulation , 27 (2001), 141-183; S. Park, 
‘Broken Silence: Redressing the Mass Rape and Sexual Enslavement of Asian Women by 
the Japanese Government in an Appropriate Forum’, Asian-Pacific Law & Policy 
Journal, 3, (2002), 22-55.  
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ם שו קרימינליזציה של בתי הבושת והסרסורים-עושה דה "קרטידמו"מיסוד 

ו ביטוח מזכויות כהן ק ליהענלהיא מטרתו .  העוסקות בזנותבמרכז את זכויות הנשים

להיאבק בזנות ולצמצם אפשר שהנחת המוצא שלו היא . ופנסיהפיצויי פיטורין  ,בריאות

רגילה הנעשית עבודה אל כ זנותמתייחס ל ואינמיסוד זה  .ם אותהלהעלילא אך , אותה

האישור  . על זכויותיהןןהגולשל הנשים  כבד את שיקול דעתןבקש לאולם הוא מ, מבחירה

נדרשות להיות מעל גיל מסוים ולשהות כדין רק הן ו, עצמןלעסוק בזנות ניתן לנשים 

ובעיקר , שאינן קיימות ביחס למקצועות אחרים ייחודיותהגבלות זה מטיל מיסוד . במדינה

הסרת הסטיגמה : ובהםיתרונות למיסוד זה מיוחסים כמה . הושעות עבודיחום לאזורים ת

בתי הרחקת , יםמניעת מטרד,  הגנה על בריאות הציבור,למדינהרווח ,  מן הזנותהחברתית

כן נטען שביקורת . תחוםבעבריינים פעילות של המונעת שקיפות  ו מגוריםיהבושת מאזור

 . בבני אדםסחרו קטינים זנות של, זנות בכפיה תנעומ בבתי בושת המשטרסדירה של ה

  . ובאופן חלקי באוסטרליה, גרמניהב והולנדבמחקר ביוצג המיסוד הדמוקרטי מ
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  מציאות לחוקהבין : זנות וסחר בנשים בישראל

הזנות . הפללה חלקית של תעשיית המיןדגם של מן המנדט הבריטי ישראל ירשה 

סרסורים ומנהלי מי שהופלל היו ו, )זנות קטיניםשל ת למעט לקוחו (וצריכתה לא הופללו

 מוצהרתמדיניות עוצבה  לאמעולם ישראל ב. לגמריצמח דגם אחר מציאות ב. בתי בושת

אשר , פרקליטותהמשטרה ובידי ה 'העלמת עין'של מדיניות התגבשה בפועל אך , בנושא

תקבלה בברכה בידי  הםמדיניות. יותר" חשובים"העדיפו להקצות משאבים לתחומי פשיעה 

החלטות שהתקבלו בפרקליטות היו בעלות , וכך. 'שקט תעשייתי'רצו שגורמים עבריינים 

, תידון בציבורשיצרו מדיניות הש בלי ,השפעות מרחיקות לכת על גורלן של אלפי נשים

דיון ה. אפשר לראות משום מיסוד בפועל של הזנותזו במדיניות  .בכנסת ובארגוני נשים

עדה בראשות השופטת כונסה ואז , 1975בשנת היחיד ביחס לזנות נערך  ציניהרציבורי ה

ב ו ר1977.18פורסם בשנת ח הוועדה "דו .נושאהאת לעומק לבדוק , הדסה בן עתו

ובראשן , בפועל  הקיימתמדיניותהלמעט אלו שעלו בקנה אחד עם , המלצותיה לא יושמו

קיבלה משנה תוקף  מי של הזנותהמיסוד הלא רשמדיניות  .'אזורי סבלנות'התרתם של 

בהן נקבע כי יש מקום לפתוח בחקירה משטרתית ש, 1994הנחיות הפרקליטות משנת ב

ניצול , נשים המודחות לזנות, כאשר מדובר במעורבות קטיניםרק , בעבירות הנלוות לזנות

   19.פעילות פלילית נוספת או מטרד לשכנים, כפייה, אלימות, חמור

צירופם . היו ביטויים שונים, ועל בעשורים האחרוניםלמדיניות שהתפתחה בפ

מדינת , ראשית. יחד מאפשר לשרטט את גבולותיו של משטר המיסוד הלא רשמי של הזנות

 ה זותעשיי,  לפי הערכות20.ימיה הראשוניםמכבר על תעשיית המין ים מס  הטילהישראל

                                                 
ה הניחה הוועד). ח בן עיתו" דו-להלן) (1977 (הוועדה לבדיקת בעיות הזנות ח"דו,  משרד המשפטים18

המלצות הוועדה התמקדו בשאלה איך למנוע מצעירות . שאין אפשרות לעקור אותה ושזנות היא רע הכרחי
. ולמצוא דרך לנשים בוגרות העוסקות בזנות מרצונן לפעול באופן שלא יפגע בהן או בציבור, להגיע לזנות

  :להרחבה על פעילות הוועדה ראו
 D. Amir and M. Amir, ‘The Politics of Prostitution and Trafficking of Women in Israel’, 

ed. J. Outshoorn, The Politics of Prostitution - Women's Movement, Democratic 
States and the Globalization of Sex Commerce, 2004, pp. 144-164.  

בעבירות של שידול לזנות בקשר למתן מדיניות החקירה והעמידה לדין ,  להנחיות הפרקליטות2.2 הנחיה 19
אך ,  קובעות הנחיות דומות2006הנחיות הפרקליטות משנת . 1994, שירותי ליווי ולניהול מכוני עיסוי

זנות היא : ניסוחן יותר זהיר והן מבטאות עמדה ערכית חד משמעית, בהשפעת העניין האמריקני בסחר בנשים
  . ביטוי של מצוקה וסרסרות היא ניצול מצוקה

  .377ח "מ ל"פס, ש"פ' וסרמן נ 923/62) א יפו"ת(ה .מ. ע20
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הכנסות העל לבד ות מידע חלקי בחושפמס רשויות האך , מגלגלת כמיליארד שקל בשנה

. זנות הגלויההבהם מרוכזת ש 'אזורי סובלנות'צמחו בערים הגדולות ,  חשוב מכך21.מנהמ

 םאל מול עיניהקיימת שבהן היא מת, בפאתי ערים או בחלקים נידחים בתוכןמדובר 

 לפסיקתאלה ליחס את התפתחותם של אזורים אפשר . של השלטונותהעצומות לרווחה 

 ניהול מקום לשם תרוש הראוי לאיסור שקבע המחוקק לעבירפיבשאלת ה ,בתי המשפט

סברו כי , כמו השופט זוסמןשופטים ). בשונה מהעיסוק בזנות שאינו עבירה(עיסוק בזנות 

אישה העוסקת בזנות בדירת המגורים שלה אינה עוברת עבירה של ניהול מקום לשם 

 גם על אסרהמחוקק ש -  קבעו את ההיפךשופטי בית המשפט העליוןאולם  22.עיסוק בזנות

   23.אישההעיסוק בזנות בדירת המגורים של 

האפשרות היחידה שנותרה , השידול ברחובכמו , משנאסר העיסוק בזנות בבית

בתי , עשויה להטריד את שכניה ועוסקת בזנות בביתההשה יבניגוד לא.  בית בושתאהי

 חלש מכדי לתבוע את הםהציבור ב אינם נתפסים כבעיה משום ש'אזורי סובלנות'הבושת ב

. א פועלת לסגירתםסדירות ול "ביקורות"עורכת בהם , יהםיודעת על המשטרה. סילוקם

קיומם של  .הנשיםת מסמכי קיובדאינה יותר מאשר הפגנת נוכחות משטרתית " בקורת"ה

זנות ה , הסרסורים יודעים כי באזורי מגורים- המעורבים וב נוח לר'סובלנותהאזורי '

כה  24.תי רופף ביותרהמשטרהפיקוח  ' סובלנותזוריא'בואילו ,  זעם ציבוריתמעוררגלויה ה

                                                 
המאבק הכלכלי 'בנושא , 18.1.2005,  של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא סחר בנשים2.  פרוטוקול מס21

האם גביית מיסים תעניק לגיטימציה חוקית לפעילות ? האם יש לגבות מיסים מסוחרי הנשים: בסוחרי הנשים
 ;'המאבק הכלכלי בסחר בנשים '20.5.2002 מיום 27פרוטוקול מספר : ראו גם. ?'י נשיםעבריינית של סוחר
בחינת שיתוף  – היבטים פיננסיים במאבק למיגור תופעת הסחר בנשים '26.11.2003 מיום 9פרוטוקול מספר 

מאבק ' בנושא 17.2.2004 מיום 12פרוטוקול מספר '; פעולה בין משטרת ישראל לרשות לאיסור הלבנת הון
בתשובה לבקשת מידע על הכנסות ' .רשויות אכיפת החוק בפשע המאורגן בכלל ובתופעת הסחר בנשים בפרט

הליך : "כך, מן החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים, השיב מר אבי כהן, מס הכנסה לפי חוק חופש המידע
ס הכנסה אינו מבחין בין מיסוי הכנסות לפי פקודת מ. מיסוי בתי הבושת אינו שונה מכל ענף אחר במשק

בתי . בתי הבושת] ל. נ-כך במקור[דוגמאת , הכנסות שמקורן חוקי לבין הכנסות שמקורן מנוגד לחוק הקיים
)  1(2הבושת הם עסק או משלח יד לכל דבר ולכן הליכי מיסוי ענף זה על ידי רשות המיסים הם בהתאם לסעיף 

ובן כי אין בעובדת מיסוי הכנסות אלו משום הכשר מ. 1961 –א "התשכ) נוסח חדש(לפקודת מס הכנסה 
ולכן אין מידע קיים לגבי כמות התיקים , בתי בושת אינם מסווגים כענף בפני עצמו... לפעילותן הבלתי חוקית

מדיניות מיסוי אתרי אינטרנט המציעים שירותי ליווי זהה למדיניות הנקוטה לשאר אתרי ... והמס שחויב
בישיבת הוועדה מיום  .25.2.2007המכתב מיום ". תאם להוראות מס הכנסההאינטרנט המסחריים ובה

  .הוצגו נתונים חלקיים ומצומצמים בנושא זה, 16.5.2007
 .64, 61) 3( יח היועץ המשפטי' בלגאלי נ 361/63פ "  ע22
 .57) 3( יט היועץ המשפטי לממשלה' מן נ'תורג 94/65פ " ע23
ד ממאבקם של תושבי שכונת מגורים בתל אביב דווקא נגד ההחלטה  על התנגדות הציבור לזנות אפשר ללמו24

אכסניית הנוער תהפוך : "והפיצו כרוזים בהם קראו' ועד פעולה'השכנים ארגנו . לבנות מקלט לקורבנות סחר
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 הםהנוכחות המשטרתית ב ,שנים ארוכותעד שבמשך ,  על בתי הבושת"הפיקוח"רופף היה 

פעילות האכיפה רק בשנים האחרונות גברה  25.הסחר בנשים שהתנהל בהםלא מנעה את 

, וכך 26. מלהשביע רצוןה רחוקןייעדהיא  ךא, קורבנותהשיקום ולמען ת הסחר עביר כנגד

: הכלפי מפעיליובמיוחד תעשיית המין התפתח יחס של סובלנות כלפי , במהלך השנים

  . סרסורים ומנהלי בתי הבושת

אפשר ,  של הזנותלא רשמיבכל הקשור למצבן של הנשים תחת משטר המיסוד ה

קבל טיפול זכאיות ל ות ישראלאזרחי, ביטוח בריאותמבחינת . היבטיםכמה להתייחס ל

כמו נשים במדינות בהן הזנות שלא . וק בריאות ממלכתימתוקף חשירותים רפואיים ו

 .שכן העיסוק בזנות הוא חוקי, דווח על מחלת מיןל הן צריכות לחשוש מאין, מופללת

אף אם הינו , בהן יכול כל אדםש ,מחלות מיןטיפול במשרד הבריאות מנהל שתי מרפאות ל

 27.מיןהמחלות ב ורלחינם טיפול קבל בדק באופן אנונימי ולהיל, שלא כדיןשוהה בישראל 

נשים ובהן , אוכלוסיות מוחלשותמייעץ ומטפל ב, בודק, צוות המרפאה אף יוצא לשטח

להעניק לנשים אפשר כי קבע נ,  כעובדותהנשיםזכויות בכל הקשור ל. העוסקות בזנות

לנשים פיצוי ד שילם הביטוח הלאומי  במקרה אח28.שעסקו בזנות את הגנת משפט העבודה

 שעסקה בזנות ישראלית אף אישה , למיטב ידיעתנו, עם זאת29.שעסקו בזנות ונפגעו פיזית

 הכיר בית הדין לעבודה בזכותה של קורבן סחר 2006בשנת  30.לא תבעה את מעסיקיה

                                                                                                              
ספק אם מנוחתו של הוועד הוטרדה מכך שאותן נשים ." לא נאפשר את השערורייה. לבית כלא לנערות ליווי

דווקא הקמת מקלט שנועד לסייע להן ; בתי בושת באזור התחנה המרכזית הישנה בתל אביבהיו כלואות ב
 . הייתה גזירה שציבור זה התקשה לעמוד בה

  .2003, מוקד סיוע לעובדים זרים,  סחר בנשים בישראל–אישה עוברת לסוחר , דהאן. לבנקרון וי.  נ25
: 2006ח הסחר האמריקני לשנת " ראו את דו26

htm./659892006/tiprpt/rls/tip/g/gov.state.www://http ;אשרות לקורבנות לבנקרון . נ, רביב. ט
לבנקרון . נ, בן ישראל. ח; 2006, מוקד סיוע לעובדים זרים, בין המצוי לרצוי: סחר בבני אדם בישראל

 מעורבותה של, לבנת. י; 2005, מוקד סיוע לעובדים זרים והאוניברסיטה העברית, משוואה עם נעלם
  .2004,  קו לעובד,המדינה בסחר בבני אדם

: להרחבה על פעילות המרפאה ראו 27
pageid&267=catid&50=maincat?asp.default/pages/il.gov.health.www://http  

  .755ע לז " פדגליצנסקי' בן עמי נ 3-180ו "נ) ש"ב(ע " דב28
, 2.11.2000-שהתרחשה בבאר שבע ב,  מדובר בפגיעה כתוצאה מהתקפה של כמה גברים על בית בושת29

והיא הוכרה על ידי הביטוח הלאומי כנפגעת , אחת הנשים שנפגעו היתה אזרחית אוזבקיסטן. שכללה הצתה
 . תאונת עבודה

 ואילו הנתבע שניהל את המקום טען שעסקה , בעניין גליצנסקי טענה התובעת כי עסקה בניקיון בית הבושת30
לא היה בכך כדי לשלול , אך גם אם צדק הנתבע והיא עסקה בזנות, בית הדין העדיף את גרסת התובעת. בזנות

 . ממנה את הגנת משפט העבודה
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 זכוורק מקרב הקורבנות ש, מזערישימוש נעשה בזכות זו , אולם 31.לתבוע את סוחריה

הזנות בישראל אינה אסורה על פי כיוון ש, ככלל. סיוע משפטי ולייעוץ באשר לזכויותיהןל

בין אם , נגדןה שנעברה עבירכל יכולות להתלונן במשטרה על  העוסקות בזנותנשים  ,חוק

הן . ןהסטיגמה הנלווית לעיסוקהיא בפניהן העיקרי מכשול ה. הן שוהות כדין ובין אם לא

   .כי ממילא לא יאמינו להן ויזלזלו בהןשבן בחוממעטות להתלונן 

  

  הדיון על מיסוד הזנות  -"מקלחת ומגבות, שיהיו לה חדר"

. לסדר היום הציבוריכל אימת שהנושא עולה ופיעה מהזנות את ההצעה למסד 

סחר ל ו,לה כפתרון פלא שיעניק מענה הולם לבעיות הקשורות בזנות בכללושב ועהמיסוד 

התחמקות בעד כה התאפיין , כפי שנראה, במיסוד הזנותציבורי הן הדיו. בבני אדם בפרט

  . חשיבה על אופני המיסודמוח ת המונהגדרמ

ראו אנשי דת . נימוקיםגוון ממהזנות את למסד את הרעיון וועדת בן עיתו דחתה 

עובדים סוציאליים טענו ;  פגיעה בחירות האישהכךגורמים פמיניסטיים ראו ב, בכך כפירה

שכן יקשה , בתי הזונות תכביד על מניעת התדרדרותן של נערות לזנותשמית בהכרה רכי 

כמו כן נטען כי . עליהן להבין מדוע לא רצוי שיפנו לתחום עבודה שהוסדר בידי המחוקק

רישום הזונות  וכי הגבלת העיסוק בזנות לבתי בושת תקל על ניצול הנשים בידי סרסורים

בזנות העוסקות נשים . הינו בעייתי לנשיםסדים  לעסוק בזנות בבתי בושת ממוואילוצן

לקוחות המבקשים לשמור על בין היתר כי , למיסוד אף הן התנגדושנפגשו עם הוועדה 

 שתרוקן יתנות מחתרתזובשל כך תתפתח , לבקר בבתי בושת ממוסדיםמאנונימיות יהססו 

בטל יהמשטרה וכביד על ייכוז בתי בושת במקום אחד היו שטענו כי ר. את המיסוד מתוכן

  . התועלת המעשית שבמיסודאת 

, גורמים שונים בכנסת. כתרופת פלאהוא עדיין נתפס , נדחההמיסוד שלמרות 

כו בלהט רובם ככולם תמ ו,סוחרי הנשים הביעו דעתםאף  ו,בציבור הרחב, במשטרה

                                                 
ערעור בנושא זה תלוי ועומד ). 11.7.2005פסק דין מיום  ('מולדונובה נגד סלסרבסקי ואח 4634/03 עב31

פסק דין מיום  (יק'קוצ' רארו נ 5307/04ראו עב , לדעה נוגדת במקרה אחר.  בבית הדין הארצי לעבודההיום
8.1.2007.(  
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אף ולעתים בתי המשפט לא טמנו ידם בצלחת גם . מבלי להסביר למה כוונתם, במיסוד

    32.מסד את הזנותואף קראו ל ,כמובן מאליו את קיומו של צורך גברי במין קנוי הניחו

הזנות בהן שבמדינות הדגיש כי נבקש ל, השיח הציבורי בנושאנציג את בטרם 

אשר , קדמה למיסוד פעילות של ארגוני נשים וארגוני עובדות מין ,על פי רוב, מוסדה

 ובישראל מעולם לא קיימם העוסקות בזנות ארגוני נשים או נשי 33.תמכו בו וקידמו אותו

עמדות של רק את ה והפעילות המעטה שהתקיימה שיקפה ,מיסודהתומכת בפעילות 

שהעניקה סיוע , "אנחנו שוות" הוקמה תנועת 90- בראשית שנות ה.הפמיניזם הרדיקלי

ת דופן היתה יוצאה זו תנוע 34. על זנותתה עיתון והרצההוציא ,לנשים שעסקו בזנות

, ותברורדרישות אך לא הציגה , ישמעקולן של הנשים שדרשה היא . עילותה מצומצמתפו

חוק  והתנגדה להזנותאת למסד ה לא קראהתנועה . שיתופן בהחלטות הנוגעות להןפרט ל

זנות הכי סברה , .לינדה ס,  מקימת התנועה35. זנות בתוך דירותשיתיר ,כ פורז"ע חיצשה

להיחלץ הן  לנשים העוסקות בה וכי יש לסייע לגורמת נזקיםשהיא , מצוקהנובעת מ

  37.'ליעד קנטרוביץ - בישראלפעילה יחידה לגישת הזנות כעבודה קמה  36.ממנה

, חברי כנסתעשו ביוזמת מיסוד הזנות נ ביחס לבישראלהדיונים שנערכו כל 

בורות רבה ב, המכריע ברובם ,הם התאפיינו. אנשי משטרה או סוחרי נשים וסרסורים

ר מינה צמח בשנת "בידי ד שנערך סקרב, למשל. בפרטבנשים זנות בכלל והסחר בנושא ה

, כאמור, שבפועלאף , בישראלזנות אינה חוקית ה מן המרואיינים כי 82%ציינו , 2004

דיון במיסוד ה,  וכך38. ידעו כי הזנות חוקית בישראל14%רק . היא מעולם לא הופללה

בניסיונות הכנסת עסקה לא פעם . לחוקיתת הזנוהפיכת התנהל באופן מוטעה על הזנות 

ההסדרים המוצעים גרמו לדיונים סוערים לא מעטים . להסדיר את הזנות באמצעות חקיקה

                                                 
  . 638, 635) 1( מח י"מ' תומר נ 2885/93פ "ע) כתוארו דאז(עמדת הנשיא שמגר  למשל 32

33 See: The Politics of Prostitution, ed. J. Outshoorn,  2004. 
  .11.3.2007ר עילם מיום  ראיון עם אסת34
  .שם 35
  . 19.3.2007מיום . ראיון עם לינדה ס 36
סוררות , 'קנטרוביץ. ל; 2002 ביוני 30 הארץ', התאחדו, פועלות תעשיית המין של ישראל'וורגפט .  נ37

  .  423-408ע "ע, 2006, זונות עושות הסטוריה, אפילוג למהדורה העברית של ניקי רוברטס', וסחורות
בישיבה של ועדת הכנסת למאבק בסחר בנשים עם  ממצאי הסקר הוצגו. ערך עבור ערוץ הכנסת הסקר נ38

 שדנה בשאלה האם מיסוד הזנות יגביר אלימות נגד 19.07.2005ביום , הוועדה לקידום מעמד האישה
  . של הוועדה9' פרוטוקול מס ?נשים
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במסגרת ישיבות של ועדת החקירה  39.אך רובם ככולם נדחו, בין חברי הכנסת

  במיסוד הזנותהכתיכ מרינה סולודקין את תמ"הציגה ח, הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשים

כמה אך הדגישה , היא לא הבהירה בדיוק למה כוונתה במונח מיסוד.  בנשיםכפתרון לסחר

, אני רוצה שהנושא יהיה תחת פיקוח משטרתי ורפואי": יסודות משמעותיים מבחינתה

דעות דומות הובעו לא אחת גם על ידי  40".עבודה עברית ושהעבודה בזנות תהיה רק

הגישה שלי ": אמר, בתפקידו במחלק מוסר,  ניצב משנה מנחם פרנק,למשל. המשטרה

  41."שתהיה תחת פיקוח, אבל צריך למסד, אומרת שאת התופעה אי אפשר לחסל

שהופיע בפני ועדת סוחר נשים . המצב הקיים חותרים לשפר את גם סוחרי נשים

 ומטרתכי אמר  ,זהבה גלאוןכ "חבראשות , למאבק בסחר בנשיםהחקירה הפרלמנטרית 

אני עומד בראש ": וכיח בורות מוחלטת בחוקהוא הגם , עם זאת". נותהסדרת הז"היא 

אני לא אקרא לזה … ששמו לעצמם מטרה, חלקם מתעשיית המין, קבוצה של כמה אנשים

המטרה היא ... אלא הסדר הזנות, כי זה משהו שקצת מקפיץ פיוזים לאנשים, מיסוד הזנות

קבוצה נוספת של  42".ישראל שנים לכך שהזנות תיהפך לחוקית ב5-להביא בתוך כ

 בכנסתאמר אחד מהם . עורכי דין המייצגים סוחרי נשיםמורכבת מתומכים במיסוד הזנות 

. בחשיבותו של המצרך הציבורי החשוב הזה של זנות "כירמ שהוא מייצגנשים הסוחר כי 

הוא מביא בנות יפהפיות ממולדובה לארץ על מנת . הוא רוצה להעלות את רמת הזנות

אבל אם אנחנו כהנחת יסוד מקבלים את העובדה שזה מצרך , תצחקו.  עם הצרכניםלהיטיב

הייתי יכול להרצות שעה על סוגיית מיסוד . אז חשוב שיהיה שירות ברמה, חברתי חשוב

, עדיף מבחינתנו שיהיו לה מקלחת"אמר , עורך דין אחר המייצג סוחרי נשים 43."הזנות

אם ההנחה היא שבמילא . ויהיה מי שיבדוק אותהשיינתן לה שירות ורופא , חדר ומגבות

נקרא לזה מיסוד באין .. .בצורה מבוקרת, תעשה את זה מסודרש...אז , היא תעשה את זה

  44."ברירה

                                                 
 של 308-פרוטוקול ישיבתה ה; 19.2.1990 מיום 12- של הכנסת ה153- ראו למשל פרוטוקול ישיבתה ה39

 . 12.2.1996מיום , 13- של הכנסת ה420-פרוטוקול ישיבתה ה; 12.6.1991 מיום  12-הכנסת ה
  .19.7.2005,  ישיבה משותפת של ועדת המשנה לסחר בנשים עם הוועדה לקידום מעמד האישה40
 . 24' עמ, 2.11.2001, מוסף הארץ, "נגמר הבית זונות", שביט.  א41
  . 18.6.2002,  של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשים29' רוטוקול מס פ42
 .5.6.2001 של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא סחר בנשים מיום 7'  פרוטוקול מס43
 . 18.06.2002פרלמנטרית בנושא סחר בנשים מיום החקירה ה ועדת של 29 '  פרוטוקול מס44
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הלך אל מעבר לבחינת עמדות עקרוניות ביחס למיסוד  מחקרה של מינה צמח

 זכה ,שיוןפיקוח ורישל  מיסודדגם . ובחן עמדות ביחס להסדרי מיסוד שוניםהזנות 

כה לתמיכה ז מיסוד השומר על זכויות הנשים כעובדות 45.65%: לתמיכה הגדולה ביותר

 תמכו במיסוד שמשמעותו הענקת זכות לאישה 54%-ו 46,60% - בסקרנמוכה מעט יותר 

לחלל בעשורים האחרונים נזרקו והצעות אחרות  הצעות אלו 47.בביתהלעסוק בזנות 

לבחינה יסודית ומעמיקה עד שישובו ויועלו שוב בפעם הן התפוגגו בטרם זכו ו, האוויר

מעגל הקסמים של דיון ציבורי לשבירת מחקר זה מבקש לתרום .  שבה הנושא יועלהההבא

 שבארצות נבאדהמדינת : מדינותארבע בהזנות את מיסוד ולבחון לעומק , חלול ומוטעה

שיקולי  מה היו המחקר בודק. חלקים מסוימים מאוסטרליהו, הולנד,  גרמניה,הברית

כיצד , מהו טיב החקיקה שמיסדה את הזנות, בעת שהחליטו למסד את הזנותהללו המדינות 

 האם התמלאו הציפיות שתלו בו, זנות ועל סרסוריהןנשים העוסקות בהשפיע המיסוד על ה

 יתמקד באחת הפרקים הבאיםכל אחד מן . האם היו לו השלכות שלא נצפו מראשו

  .  בישראליסודהמסיכוייו וסיכוניו של  ונבחן את מסכם ור לדיון ולבסוף נחז, המדינות

  

                                                 
  . לא השיבו3%,  התנגדו32% 45
 .  התנגדו32% 46
 . לא השיבו3%,  התנגדו43% 47
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  ללמוד מן הניסיון ממדינות שמיסדו את הזנות

  נבאדהב מיסוד הזנות

גברים ריכוז  נוצר בה תקופת הבהלה לזהב וב19-במאה הנבאדה התפתחה 

ליחס  הבושתזכו בתי , "מצרך חיוני"זנות נחשבה מכיוון שהנשים והט ועימבשל  48.גדול

בתי  תלופעויסתו הנחיות מסוימות את  20-במחצית השנייה של המאה ה. של סובלנות

הסובלנות כלפי בתי הבושת , לכאורה. ) כנסייה אובית ספרכמו מרחק מוגדר מ (הבושת

מחצבים יחד עם , נבאדה כבסיס הכלכלי של תיירות וההימוריםעלתה בקנה אחד עם ענפי ה

הם ששו כי הם ח. בושתהבתי ל והתנגד דווקא ימוריםבעלי בתי ההאולם  49.וחקלאות

בשנת . ותם ארוקרא לסגשלובי  וארגנו תייריםממנה  ווירחיקשם רע לנבאדה וציאו י

הגדולים מרבע מיליון , במדינהות  על מחוזהשאסרה חקיקהביא להלובי לצליח  ה1971

למעשה התיר וא י הכ,  חוק זה פורש כהסדר שלילי50.שיונות לבתי בושתילהעניק ר ,איש

 אישר בית המשפט העליון בנבאדה 1978שנת ב. למחוזות קטנים יותר לפתוח בתי בושת

עמדה זו המשלבת  51.אך יחד עם זאת הגדיר את פעילות בתי הבושת כמטרד, פרשנות זו

סקר טלפוני . הסתייגות מבתי בושת יחד עם סובלנות כלפיהם רווחה גם בציבור הרחב

 תתו שיש לסבר נבאדהבצפון  מבעלי זכות הבחירה %66 כי עלהה 1986שנערך בשנת 

משאל עם שהתקיים בשנת . חופש להחליט אם להתיר בתי בושתאת הכל מחוז תושבי ל

  כיום קיימים 52. גילה שרק מחוז אחד ביקש לשנות את החקיקה הקיימת בנושא2002

  .  בתי בושת חוקיים36בנבאדה 

                                                 
48 D. Sandowsky, ‘The Best Little Whorehouse Is Not in Texas: How Nevada's 
Prostitution Laws Serve Public Policy and How Those Laws May be Improved’, Nevada 
Law Rev. J., 6 (2005), 217-247.  
49 N. Bingham, ‘Nevada Sex Trade: a Gamble for the Workers’, Yale J. of Law and 
Feminism, 10 (1998), 69-99. 

 עולה על ם תושביהמכיוון שבנבאדה ישנם רק שני מחוזות שמספר. 400,000- מאוחר יותר גדל המספר ל50
הרי שבפועל לרוב מכריע של המחוזות יש חופש להחליט האם לאסור על קיומם של זנות ובתי , 400,000

  . ובאילו תנאים, בושת או להתירם
51 Miller and Haltiwanger, ‘Prostitution and Legalization’, 235.  
52 A. Albert, Brothel Mustang Ranch and it's Women, 2001, p. 176. 
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  מיסוד הזנותהרקע ל

ם  עפתחהת הממוסדת בנבאדה המשך ישיר לזנות שהתזנואפשר לראות ב

תרמה ליחס , המקומיתחלק בלתי נפרד מן ההיסטוריה תפיסתה כ. ראשוני המהגרים

אחד . סמוך לבתי זונותם בב תושבי נבאדה זוכרים אנקדוטות מילדותו ר53.הסובלני כלפיה

, הותר בחוקבמרחק קטן מזה שפעלו בית בושת ובית ספר שמספר על  יםהנפוצהסיפורים 

דווקא את בית הספר ולהותיר את בית הבושת ממקומו התושבים בחרו להעביר כאשר 

תושבי מחוז ערכו אירוע התרמה כדי לאסוף כסף לבניית בית , לפי סיפור אחר. במקומו

רד מן המארג היותו של בית הבושת חלק בלתי נפ.  לאחר שהקודם נשרףבושת חדש

" מאדאם" גם לסיפורי פולקלור שונים על אודות השל נבאדה תורגמהתרבותי -החברתי

 לקוחות –נישאו לגברים מן המחוז אף שזונות על רווחו סיפורים . והנשים שהעסיקה

בן משפחה אקסצנטרי שאולי גורם כמעין נתפסים בתי הבושת  54.וגם שוטרים, לשעבר

 שהפשע מיסוד הזנות היה חשששסייע לגורם נוסף . קיומוכין עם אך יש להס, מבוכה

 55.המאורגן ישתלט גם על תעשייה זו לאחר שהקדים לעשות כן בתעשיית ההימורים

   .המיסוד נתפס כפיקוח ושליטה שיאפשרו לשמור את הפשע המאורגן מחוץ לתחום

  

  ומטרותיה החקיקה הממסדת

העיסוק  שאינה אוסרת בחוק על ארצות הבריתהיא המדינה היחידה בנבאדה 

גם  21.56  מעל גיל– גילבמגבלת  ובבית בושת מורשהומה אך מתנה זאת בקי, בזנות

. שידול לזנות וסרסרות הם חוקיים כל עוד הם נעשים במסגרת התנאים הקבועים בחוק

בכפוף לחקיקת המדינה ובתנאי ,  מחוזות וכל מחוז קובע את מדיניותו17-מחולקת לנבאדה 

שאים ליזום משאל עם מחוזות רה.  תושבים400,000-שבאותו מחוז מתגוררים פחות מ

נקודת המוצא של החוק . שיון בתחומםיבשאלה האם להתיר הקמת בתי בושת בר

                                                 
53 Reynolds, p. 99. 
54 Ibid., p. 100. 
55 Bingham, p. 85. 
56 Nevada Revised Statutes Section 201.354.  
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 היא שהעיסוק בזנות בבתי הבושת הממוסדים הוא ,והמדיניות שמתקיימת מכוחו

   57.ולכן הקהילה יכולה להגבילה, פריבילגיה ולא זכות קנויה

את העניקה ונבאדה  ,אינסטרומנטלי–של מיסוד קפיטליסטיקלסי מייצגת דגם כ

אינן יכולות לעסוק בזנות באופן  הנשים. בתי הבושת ולא לנשיםעסוק בזנות לשיון לירה

שיטה זו מזכירה את . זכויותיהןועובדה זו משפיעה על מעמדן ו, חוקי מחוץ לבתי הבושת

אלא , אשר היתר העבודה אינו מוענק להם עצמם,  בישראלשיטת העסקת מהגרי עבודה

 לפי מערכת כללים יםבושת פועלהנשים ובתי ה.  או לתאגידי כוח אדםלמעסיקיהם

חקיקת המחוז  ולנבאדהמדינת של הכללית ה חקיקל ,חקיקה הפדרליתבנוסף ל. מורכבת

בעלי בידי או המקומי השריף ו בידי נקבעשכללים מיוחדים קיימים , המסוים לגבי הזנות

   ?יות הנשים המועסקות בזנות בנבאדהעל זכוו עיהשפכיצד כללים אלו ומהם . בתי הבושת

  

   על זכויות הנשים םהשפעתוהמיסוד כללי 

מבקש מורשה בית בושת שצריכה להוכיח בנבאדה אישה המבקשת לעסוק בזנות 

האישה  58. ומחלות מין איידס וכן עליה לעבור שורת בדיקות רפואיות כולל,להעסיקה

חיל לאחר שתתסדירות קות תידרש לערוך בדיו,  בעצמה הבדיקותאת עלותמשלמת 

מעלה איידס הבדיקת אם .  עיסוק בזנות של חולי איידס נאסר בחוק הפלילי59.לעבוד

. שלל לאלתריילעסוק בזנות ן רישיוה ותישלח לבית הבושת ולשריףהיא , תוצאה חיובית

, במסגרת תהליך קבלתה לבית הבושת 60.בדקלהיא מחויבים ל , לעומת זאת,לקוחות

ותר בדרך כלל על סודיות רפואית ולמסור לשריף פרטים מלאים על לואישה תידרש ה

ה לבית תקבלאת חלק מן העבירות הפליליות יכולות למנוע . עבר פליליכולל , עברה

                                                 
57 B. Brents and K. Hausbeck, ‘State – Sanctioned Sex: Negotiating Formal and Informal 
Regulatory Practices in Nevada Brothels’, Sociological Perspectives, 44 (2001), 311. 
58 Albert, p. 56; K. Hausbeck and B. Brents, ‘Inside Nevada's Brothel Industry’, in R. 
Weitzer ed. Sex for Sale: Prostitution, Pornography and the Sex Industry , 2000, p. 
227. 

.מעוגן בחקיקה תנאי לבדיקות רפואיות לצורך קבלת אישור רפואי בטרם קבלת הרישיון, 1986מאז   
  . ומדי שבוע זיבה וקלמידיה, יקת עגבת ואיידס מדי חודש בד59
שכן לקוחות יחושו , יש להניח שיש לכך השפעה שלילית על החשיפה של הנשים לאיידס ולמחלות מין 60

 .  אך טרם ניתן לכך ביסוס מחקרי, מתוך מחשבה שהן בריאות, בטוחים לקיים איתן יחסי מין לא מוגנים
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 אישור תם כל הבדיקות וקבלולאחר סי. צילוםיילקחו טביעות אצבע ומן האישה . הבושת

 כרטיס עובד הנושא את שם להיונפק  ו"זונה מורשית"מעמד של קבל האישה ת, השריף

 הםכאמצעי פיקוח של, ופקד בידי בעלי בית הבושתמהכרטיס  .עבודתבית הבושת שבו 

הן אינן . לשכירותולא עובדות עצמאיות להנשים נחשבות וזאת על אף ש, ושל השריף

   61.או כל הטבה אחרת מטעם בית הבושת, פנסיה, דמי מחלה, זוכות לביטוח רפואי

 די השריףביהנשים מוכתבים לגבי התנהגות  הכללי, יקהמעבר לחק, כאמור

 62.ירבהשואפים לרווח מ, ידי מנהלי בתי הבושתוב, האמון על שמירת החוק והסדר

לנשים בושת מוסברים הבית בההתנהגות ואילו כללי , ההנחיות מהשריף מתקבלות בכתב

וני רב בין מחוז שקיים שך יש לזכור א, כללים עיקרייםכמה נתאר כאן . בתחילת העסקתן

 על כל ים חולשםהוא שהלכל הכללים המשותף .  ובין בית בושת אחד למשנהולמחוז

בהם מותר לנשים להיראות שמקומות ב כלההחל ממספר שעות העבודה ו, תחומי החיים

שעות עבודתן נעות בין . שבועכ ותנח שבועות בחודש ו3 בזנותהנשים עובדות . בציבור

, אמצעי מניעה, ניקיון, חדר(ן הוצאותיהשילמו על  לאחר ש63.ע בממוצ שעות ביום14-12

האישה חייבת .  מן האתנן50%-כית הבושת ן נותנות לב ה,)תרופותובדיקות , כביסה

 אם הוא חולה במחלת , לפי הידע שברשותה,לבדוק את אבר מינו של הלקוח כדי לקבוע

פני מביטחון והגנה תחושת  64. עזרהת מצוקה להזעקלחצןבבית הבושת מותקן . מין

הנימוקים  בין תה היוהיא,  חשובה לנשיםסרסורים ושוטרים,  לקוחותמצדאלימות 

  65.בית בושת מורשהנות ב לעסוק בזתןנתנו להעדפהן שהעיקריים 

 תצאלמוחלט איסור  הנעות בין הגבלותמוטלות  של נשיםחופש התנועה על 

 ושעת היעד ,היציאהמטרת ט של מפורלאחר דיווח ו, באישוריציאה לבין  ,מבית הבושת

בזנות לעיסוק מחשש כנראה , גבלות גוברותההככל שבית הבושת קרוב יותר לעיר . חזרה

 בדיקות ורכישת צורךלושעות היום ליוגבלו לרוב שעות היציאה  66.מחוץ לבית הבושת

                                                 
61 Bingham, pp. 69-99. 
62 H. Reynolds, The Economics of Prostitution, 1986, p. 94. 
63 Bingham, p. 94. 
64 Reynolds, p. 116. 
65 B. Brents and K. Hausbeck, ‘Violence and Legalized Brothel Prostitution’, Nevada 
Journal of Interpersonal Violence, 20 (2005), 270-295.  
66 Ibid., p. 231.  
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על , בעת היציאה 67.ס לבריםנכלהאיסור עליהן מוטל בחלק מהמחוזות . חפצים אישיים

 או להיות ותאסור להן לשדל לקוח ועיסוקןת אסגיר להתנהג באופן שלא ים הנשי

בשבוע . ו אולמות משחקים וריקודיםמאסור להן להתקרב למקומות ציבוריים כ. משודלות

לבחור האם לבלות אותו בין כותלי בית הבושת או לעזוב את  ליהןע, החופשה החודשי

הגבלות . סידורים עבורןלבקש שיעשו או הזמין שליחויות ללרוב יכולות שים הנ. העיר

נהוגות בבתי הבושת . ה של נבאדהעברמוהן כנראה מורשת , חוקאלה אינן נובעות מן ה

זנות גברית . של גברים ונשיםצרכי המין  לגביהגבלות המשקפות נורמות מסורתיות 

מה את עצר יהסבלשה יאמחייב לקוח לסירוב . רהוכניסת נשים שאינן זונות אס ואסורה

   68.אתנןחלקה בתה זו היא שויתרה על שהיאף , נהלבפני המ

 טבחהברמן וה, לצוות המנקים ,ליום$ 18לעתים , תשרהנשים נדרשות לשלם 

.  מתערב בבחירת הרופא"הבית" לא פעם ךא, בדיקות בריאות הן חובה. בבית הבושת

,  מהירותהיו" רופא הבית"העידה כי בדיקות אצל מקומי אישה שהועסקה בבית בושת 

אוסרות על נשים לשתות הנחיות נוספות  69.לא נעימותהערות מלוות בולעתים יקרות 

זאת כדי למנוע שידול עצמאי ו, ליצור קשר עם גבר שהכירו בבית הבושת, לשוכרה

,  על משפחת האישה נאסר להתגורר בעיר שבה היא מועסקת בזנות70.מבוכה ללקוחו

, נחיות מגבילות אלה חלו שינויים במהלך השניםבה 71.חייב להיות רשום במשטרהה רכבו

 השלושיותר מבית הבושת נשארות באותו אינן רבות נשים  מדוע המסבירומרתן חאך 

 24אישה שפוטרה צריכה לעזוב את העיר תוך .  ומרבות להחליף בתי בושתחודשים

 או ,הביתציות לכללי -אי, עילות פיטורין יכולות להיות הסתרת רווחים מן הבעלים. שעות

לחזור יכולת הפרת כללים מונעת מן המפוטרת . היעדר יכולת להסתדר עם הנשים האחרות

לעבור לבית בושת אחר  אישה המעוניינת 72.לעיר ועלולה גם להביא לביטול כרטיס עובדת

  .  יום30של " תקופת צינון"לעזוב את העיר לצריכה 

                                                 
67 J. Drexler, ‘Government's Role in Turning Tricks: The World Oldest Profession in the 
Netherlands and the United States’, Dickinson Journal of Int'l Law,  15 (1996), 201-236. 
68 L. Anderson, Working in Nevada, available at: http://www.bayswan.org/Laura.html  
69 Ibid.   
70 Reynolds, p. 119 
71 Brents and Hausbeck, 2001 p. 325  
72 Reynolds, p.  92.  
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 תומכי .וער בנושא האונס סויכוחהזנות קיים של מיסוד מתנגדיו ו ובין תומכי

 את מקרי האונס מתצמצמ, זנות ממוסדתבפרט  ו,המיסוד טוענים כי קיומה של זנות

נבאדה רבים מאשר במדינות באונס המקרי . ההיפךמתנגדי המיסוד טוענים . בחברה

קשה לבודד את השפעתה של שכן , אולם כדאי להיזהר מפני מסקנות חפוזות 73,שכנות

מנתונים של היקפי הזנות החוקית והלא , לעומת זאת. מים אחריםמגורומיסודה הזנות 

. גבוהים בנבאדההזנות הלא חוקית שיעורי , המיסודלמרות .  ברורותמסקנותחוקית עולות 

 זונות בלאס 3000 הערכות של נןיש,  בכל נבאדהחוקיבאופן מועסקות נשים ה 500-כמול 

  . וגאס בלבד

ההגבלות החמורות  והבושת החוקיים בתי ריחוקם היחסי של, בין הסיבות לכך

 74.באופן עצמאיסוק בזנות מעדיפות לע  הנשיםרובגורמות לכך שה, המוטלות על הנשים

נסחרות אליה ו 75,סחר בנשים ובנערות אמריקניות למטרות עיסוק בזנותגם בנבאדה קיים 

ותרו מספר הקורבנות שא, עם זאת. מקסיקוובעיקר מאסיה ו, גם נשים מארצות אחרות

כוח פעולה בין משרדי של משרדי  76.תןלזהוויש המייחסים זאת לקשיים  ,בנבאדה נמוך

 (Anti-Trafficking League Against Slavery) ,ארגוני זכויות אדםשל ממשל ו

ATLAS , בנבאדהסחר שפר את זיהוי הקורבנות ולמגר את ה ל2007פועל מאז פברואר ,

   77.במיוחד בדרום המדינה

  

                                                 
73 Reynolds, p. 103. 

  . 20.3.2007מיום , מחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת נבאדהה  B. Brents'  מפרופל" דוא74
75  United States v. Quinton Williams, CR-S-03-0046-KJD(RJJ); United States v. 
Cheryl Chadwick et al. CR-S-03-0100-RLH(LRL); United States v. Dennis Obey CR-
S-04-0017-LRH(RJJ) 
76 Police to Target Human Trafficking in Las Vegas, 28.11. 2006: http://www.klas-
tv.com/Global/story.asp?S=5734951; United States v. Stanley Chan, et al. CR-S-00-
0298-KJD(LRL); Nevada Man Convicted on Charges Related to the Sex Trafficking of 
Minors Department of Justice, 27.6.2006:  
http://www.usdoj.gov/opa/pr/2006/June/06_crm_394.html 

  . pdf.release/0202072007/pdfs/news/com.lvmpd.www://http:  ראו77
במטרה להיאבק בסחר בבני , 2004 על בסיס כוח משימה מיוחד שהוקם בנבאדה בשנת םוקכוח פעולה זה ה

  : גםראו. והוא מורכב מרשויות אכיפה ושירותי רווחה, אדם
 U.S Department of Justice, United State Attorney, District of Nevada Law Enforcement 

: Social Service Agencies form Working Group to Combat Human Trafficking& 
. 092804trafficking/2004september/pressrelease/home/nv/usao/gov.usdoj.www  
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  בעלי בתי הבושתסוד על השפעת המי

-מחוז שבו מספר התושבים נמוך מכל ב ,התאם לנהלים הקיימים בחוקב ,כאמור

 שלם היטללים המבקשל ע. בית בושתאו לנהל פתוח שיון לילבקש ראפשר  400,000

הפרת הכללים . ולשמירתו נקבעים בכל מחוזשיון יהתנאים לקבלת הרושאר  ,גבוה למדי

 ,ועדה ממונה מטעם המחוז יכולה לשנות את הכללים. ןשיוירהכרוכה באובדן מיידי של 

מסכן המורשה שיון של בית בושת ילשלול רגם אפשר . עושה כן בהמלצת השריףלרוב ו

 קיימות 78.ת בושת שהמים שבו נמצאו לא ראויים לשתייהיבנסגר כך . הציבוראת בריאות 

בעליו של חלק מהמחוזות ב.  של בעלי ומנהלי בית הבושתםדרישות שונות ביחס לזהות

במקומות מסוימים אישה חייבת לנהל את בית . להיות מנהלו בפועלגם חייב בית הבושת 

אחרים ; בעליםלהיות שני מחוזות אוסרים על תאגידים . הבושת כדי למנוע ניצול מיני

סקו בקשות שעכל ה נדחו, הכעד . מחוזהמתירים בעלות וניהול בתי בושת רק לתושבי 

זנות זו  ובכמה מחוזות ,למטרות הומוסקסואליות והטרוסקסואליות, גברים שלזנות ב

ומה מקורות  עבר בניהול בית בושת הם האם יש לו הרישיון ייחקרימבקש. קואסורה בח

לא ניתן לאדם מסוים ושיון יהר. רישום פלילי ונבדק מידע משפחתיכן  79.שלהםמון יהמ

   .וניתן להעביר

גם בעלי בתי בושת שקיבלו רישיון , ם על הנשיםבדומה לכללים השונים החלי

בין  80.משתנים ממחוז למחוזחלקם משותפים וחלקם , מחויבים לציית לשורת כללים

 על 81,לתלות על דלת הכניסה שלט המחייב שימוש בקונדוםהחובה : משותפיםהכללים ה

 מטרים רבועים וחייבות 24השלט המפרסם את המקום להיות בגודל שלא יעלה על 

אסור לבית ". House of Prostitution"או " Brothel: " בית בושתלהופיע בו המילים

 82. ואט לכל מנורה200-א יותר מול, ץחובהבושת להציג יותר משלושה אורות אדומים 

                                                 
78 Reynolds, p. 92. 
79 Brents and Hausbeck, 2001, p. 317.  

 שקרבים לעיר  ועולה ככל, מיליון$ 4- ל150,000 נע בין  בתי בושתמחיר
 דרש מבעל בית מחוז אחד. באחד המחוזות  נקבע כי יש לכבס את המצעים המגבות לאחר כל שימוש, למשל 80

משום שתשלום , דרישה זו לא בהכרח הגנה על זכותן לבריאות. הבושת לשלם עבור טיפול רפואי לנשים
מוביל על פי רוב לבחירת פוליסה על פי מחירה הנמוך תמורת , ביטוח בריאות בידי אדם שאינו נהנה ממנו

  . שירותי בריאות חלקיים ובלתי מספקים
81 Brents  and Hausbeck, 2000, p. 226.  
82 Reynolds, p.  92 .  
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בתי הבושת על . למעט עובדי תחזוקה ושיפוצים, נאסרת העסקת גברים בבתי הבושת

, )21-18גילאי , לרוב(לצריכת מין בתשלום לוודא שהלקוחות הם מעל הגיל המינימלי 

 ץאמנוטים לבעלי בתי הבושת . ידבקו באיידס במקרה שכלפי לקוחותיהםאים אחרוהם 

ממש את יעדם בטיחות בבתי הבושת מכיוון שזה עוזר להם להמגבירים את הנהלים 

עים  קוב"חוקי הבית". אווירת פחד או סכנה עלולה לסכן מטרה זו.  רווח מרבי-העיקרי 

המשא ומתן על המחיר . והתשלום עולה לפי בקשות מיוחדות של הלקוח, סכום מינימלי

שומרים על פיקוח הדוק על תהליך ההנהלה נציגי . מתנהל ישירות בין האישה לבין הלקוח

הוא אחד האמצעים בהם נעשה שימוש  שימוש בהאזנה 83.המיקוח באמצעות מתקן האזנה

או , מקשיבה מחוץ לדלתהאישה כמו , אמצעיםשנם עוד וי, כדי לשמור על בטחון הנשים

  . פתוחה קמעאהדלת השארת 

,  בתי בושת חוקיים33 היו 1973בשנת . קבועדי נותר מספר בתי הבושת 

ייתכן : הסיבה להתרחבות המועטה אינה ידועה. 36- הגיע מספרם ל1997ובשנת 

ת שהיא תוצאה של לובי יכול להיו ושהממשלה לא רצתה להרחיב את ממדי הזנות החוקית

 Theבתי בושת ארגון של  םבנבאדה קיי.  החוששים מתחרותשל בעלי בתי הבושת

Nevada Brothel Association) ( ,הארגון . הגן על זכויותיהםייצג אותם ול לושתפקיד

והוא כולל את מנהלי בתי הבושת הקבועים של ,  למטרות פעילות לובי1984נוסד בשנת 

מנסים הארגון כולו וכל אחד מחבריו . מועסקות בזנות אינן מיוצגות בו הנשים ה84.נבאדה

, מעילים למכבי אש, תורמים מלגות לבתי ספרהם . לשמור על יחסים טובים עם הקהילה

כך הפכו לא . ועודהמקומי " ס"תנמ"תורמים ל, אירועים מקומייםבמשתתפים בקרנבלים ו

  . תםמעט מבעלי בתי הבושת לאזרחים מכובדים בקהיל

  

  כלכלי של המיסודההיבט ה

גביית דמי בבעיקר מסתפקת ה מדינ והעל הזנות בנבאדה מוטל מס הכנסה פדרלי

-כבהזנות ן  נבאדה מיה שלהכנסותאת עריך הנשיא התאחדות בעלי בתי הבושת . רישוי

                                                 
83 Brents  and Hausbeck, 2005, p. 278. 
84 Brents and Hausbeck, 2001 p. 314.  
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 ההכנסות. מחוזכל בהכנסות ה קשה להשיג נתונים מדויקים על 85.שנהלמיליון $ 10

, מכרטיסי עובד$ 88,049על  1997בשנת עמדו נבאדה ית המין החוקית בהכוללות מתעשי

אלו אינם סכומים גבוהים  86.חדריםעל מס על אלכוהול ו וממדמי רישוי$ 522,322על ו

 לשלגיטימציה רואים בתשלום דרך להגברת המנהלי בתי הבושת ונראה כי , במיוחד

את קשת להגדיל יים וכדי זו נחוצה להם לצרכים פוליטלגיטימציה . תעשיית המין

מיסוי להטיל הועלתה אפשרות ונבאדה בגרעון עמוק שקעה , 2003בשנת  87.לקוחותה

ישנם מחוזות שבהם ההכנסה מבית הבושת היא  88.נדחתההיא אך , בתי הבושתישיר על 

יש קשר בין מצבו הכלכלי של  89.שוליתחלק עיקרי ומרכזי מן ההכנסות ובאחרים היא 

לקוחות רבים יש בו  הבושת יבתל, מחוז משגשגהכש. תי הבושתמחוז למצבם של ב

    90.בית בושת משגשג יכול לתרום לכלכלת המחוזאך גם , הכנסותיו גדלותו

  

    סיכום ביניים–מיסוד הזנות בנבאדה 

עגן הרצון למן בעיקר שהיא נבעה האופן בו מוסדה הזנות בנבאדה מורה על כך 

דגם . רווחי המדינהדאגה לתוך , מדינההוריה של ק פרקטיקה שהיתה חלק מן ההיסטובח

נורמות עלה בקנה אחד עם הזנות בנבאדה של האינסטרומנטלי -הקפיטליסטימיסוד ה

רווחי את  ו בעלי בתי הבושתיהם שלאת זכויותבעיקר מר ישהוא . מערב הפרועבמקובלות 

, פיקו תועלתובמידה שה, תחתיתלו נדחק כעובדות כבנות אנוש וזכויות הנשים. המדינה

המיסוד לא מיגר את הסטיגמה . הוטלה עליהןתוצר לוואי לשורת החובות שה כהיה ז

 את מינימוםסף לם צמצו וי חברתידינ נשיםה עלגזר ולמעשה אלא קיבע אותה , החברתית

   .יהןכויותז

                                                 
85 L. Gormley ‘Prostitution Pumps Millions into Nevada's Economy’, Nevada Outpost, 
11.12.1998, available at:  
http://www.jour.unr.edu/outpost/community/archives/com.gormley.prostitute 
86 Brents  and Hausbeck, 2000, p. 225, Table 13.1 Brothels in Nevada (1997).   
87 K. Hennessey, ‘Nevada Brothels Lobby to be Taxed: State Turns Down Unusual 
Strategy to Secure Future’, The Washington Post, 15.5.2005. 
88 A. Goldman, ‘Brothel May Bear Budget Burden’, Las Vegas Review Journal, 
17.2.2003.  
89 Sandowsky, p. 226. 
90 Reynolds, p. 108. 
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  גרמניהמיסוד הזנות ב

אך  400,000,91-ל, ותההערכלפי ,  מגיעמספר הנשים העוסקות בזנות בגרמניה

 ,"מערכתות עבור הא קיימלנשים שה"אי אפשר למנות את מספר יש ארגונים הטוענים כי 

הוטלו , הזנות בגרמניה מעולם לא הופללהאף ש  92.אינו מוגדר כבלתי חוקי ןשעיסוקאף 

הגבלות .  בין מדינות שונות בגרמניההשתנתה רמת האכיפה ם כיא ,עליה הגבלות שונות

 אולצו להיבדק למחלות מיןנשים ה, למשל.  מבחירהזנותבבנשים שעסקו גם אלה פגעו 

לא יכלו לקבל הן , מכיוון שלא נחשבו עובדות. זההמשטרה יכלה לעצור אותן לצורך ו

של " חוסר המוסריות"אך בשל , הן נדרשו לשלם מיסים. עובדיםכמו שאר ההטבות 

הן לא יכלו . גודכמו איפור ובי, עיסוקן לא הורשו לנכות הוצאות שהוציאו על עבודתן

הן  93.ולכן בטל, שכן החוזה בין הצדדים נחשב לא מוסרי, לתבוע לקוחות שלא שילמו להן

פרמיית סיכון חברות הביטוח גבו מהן  ,אך בשל עיסוקן, יכלו לרכוש ביטוח בריאות פרטי

וביקש לתת תוקף חוקי ומלא , הכיר בזנות כעבודה נכנס לתוקף חוק ש2002בשנת . גבוהה

גורמי ממשל וארגונים לא ממשלתיים . ם שונים של הזנות שרווחו עד אז בפועללהיבטי

הייתה לשפר את התנאים של מי שעסקו החדש מסכימים כי מטרתו הראשונה של החוק 

   .'מיסוד דמוקרטי'חוק זה מיסד למעשה את הזנות בגרמניה לפי הדגם של  94.בזנות מרצונם

  

  יהתומטרוהחקיקה הממסדת 

, יר במעורבים נוספים בתעשיית המין ובראשם בעלי בית בושתהכהחדש חוק ה

, לדמי אבטלה,  נגישות לביטוח לאומיהן העניק לחוקה .הדאגה לנשיםעמדה במרכזו אך 

 נשים הפליליים במקצוע ולאפשר להיבטיםלמגר את הוביקש , ביטוח בריאותלפנסיה ול

שכירות או לבחור אם להיות  החוק הותיר בידי הנשים .המעוניינות בכך לעזוב את הזנות

                                                 
  .28.12.2006 ,ל"דוא, נשים וטף, גמלאים, המשרד לענייני משפחה, M. Kinert  מר תשובת91
   .12.3.2007ל מיום "דוא, אמנסטי גרמניה,  ורוניקה מונק92

93 M. Von Galen, ‘Prostitution and the Law in Germany’, Cardozo Women's Law J. 
(1996), 349-376. 
94 E. Mitrovic, Working in the Sex Industry: Social Change in Dealing with 
Prostitution דince the New Legislation Entry into Force in 1/1/2002, Report on the 
finding of a field research, 2004, p. 2. 
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בריאות ה בדיקות תשביטל את חוב, 2001משנת , קדם לחוק זה חוק אחר. עצמאיות

ספקות יעוץ ובדיקות הממרפאות קיימות  גרמניהב 95.שנכפתה על העוסקים בזנות

 בלי , לכל הפוניםחינם יםמוצע ראשוניטיפול הבדיקות ו. איידסלאנונימיות למחלות מין ו

, קיימים הבדלי חקיקה, בגרמניההממשל של  הפדרלימבנה הבשל . החוקי םקשר למעמד

 אזורים לוהחקיקה קובעת באי.  לזנותןביחסבגרמניה ין מדינות שונות ב ,לעתים גדולים

. שעותלעתים גם באילו ו)  דירות,בתי בושת(באיזה אופן ,  לעסוק בזנותמותרעיר ב

 ך בהמבורג היא מותרת רק בכמהא, העירחלקי ב וברמותרת זנות הבברלין , למשל

 המשטרה ו,פרט לבית בושת אחדהזנות  על האסרשטוטגרט . רק בשעות הלילהורחובות 

     96.לקוחותהעל גם רחוב ומטילה קנסות הפושטת על זנות 

  

   השפעת המיסוד על זכויות הנשים

הנשים  על מצבן של 2002השפעתו של הסדר המיסוד החדש של הזנות משנת 

להבחין בין אפשר . מעמדן החוקילבהתאם מהותי  שונה באופן בגרמניהזנות העוסקות ב

נשים מעשר  ,ובכלל זאת אזרחיות גרמניה ד האירופינשים מארצות האיחו: שלוש קבוצות

  . נשים שאינן ממדינות האיחודו ,החדשותמצטרפות ה

רשאיות לעסוק בזנות  ,לל אזרחיות גרמניהוכ ד האירופינשים מארצות האיחו

אלא להצהיר על עצמן ברשויות במשטרה הן לא חייבות להירשם . עצמאיות או שכירותכ

דעכה , בעקבות החוק .הסדר המיסוד לא חולל שינוי מהותי במצבן, כפי שנראה 97.המס

בתי ל ,)22%(מועדונים וברים ל, )36%(דירות בגרמניה ועברה ברובה לרחוב הזנות 

 נשים 2-3ועד אישה אחת בדירתה  מדובר מתדירוב 98.)8%(מכוני עיסוי ל) 20%(בושת 

על הם נשים רבות מועסקות ב.  נשים10-4  לרובבתי בושת מצויותב. יחדששוכרות דירה 

 הנשים ,בריםבמועדונים וב. או תמורת אחוזיםהן שוכרות חדר ליום ו, בסיס עצמאי כביכול

                                                 
95  Transnational Aids/STD Prevention among Migrant Prostitutes in Europe 
/Project (TAMPEP) 2004, p. 79; Mitrovic, p. 8. 

 כל 1999החוק השבדי מפליל משנת ". "Sweden lightsם הנשלחים לבתי הלקוחות מכונים  המכתבי96
  .צריכת מין בתשלום

97  TAMPEP, 2004, p. 78.  
98 Ibid., 2004, p. 80.  
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כוהוליסטיות לעתים הופכות לאל ו שנמכרים לגבריםמן המשקאותגם אחוזים מרוויחות 

בהם ממוקמים חדרים מבנים שקיימים לעתים . סמוכיםה דיר או ןבמלו וצעבמין מה. עצמןב

 99.מאלה שדלתן פתוחהלקוחות בוחרים בכל חדר יש אישה וה. ךארון סדרורבים לאורך מ

זנות מהנשים הכנסות . די בעל המועדון והוא מתחלק עם האישה ברווחביהמחיר נקבע 

 או תשלום הוצאותעובר לף כסהשכן רוב ,  בממוצערו לחודשאי 1500 -לרוב מ כותנמו

  100.לסרסור

הנפגעות ם כי א, נבדקות פחותהנשים מאז בוטל החוק המחייב בדיקות רפואיות 

 החדש לא מצבה רשויות הבריאות טוענות כי 101.סחרקורבנות מהגרות והעיקריות מכך הן 

בשל כזונות ן מעדיפות שלא להירשם רוב. העוסקות בזנותגרמניות הנשים ההיטיב גם עם 

מקשה על פוליסה  של ה הגבוהההעלות. פרטירפואי ביטוח שות לעצמן ו וע,הסטיגמה

או מסתפקות בטיפול רק  הציבוריותמרפאות ולפיכך הן נעזרות ב, רבות מהן לממן אותה

 חיוניות הבדיקות .אותןמאלץ סרסור המנהל או או כאשר ה, ה בעימתעוררתכאשר 

מין לא לבביקוש בשנים האחרונות שחלה  גדולההה יעליל הרפואי גדלה בשל הוהטיפו

 וקיימת מודעות נמוכה מין אוראלי מתרחש לעתים קרובות ללא קונדום, למשל. בטוח

את העוסקות בזנות להשיב את החקיקה המחייבת  דרישת מערכת הבריאות 102.לסיכון

משרדי תעסוקה לא , ות כעבודהאף שהחוק החדש הכיר בזנ. נתקלה בהתנגדות, להיבדק

 יהמונע משרותחוקי חסום מכיום אין  תגרמניהבחקיקה  מנםא. קיבלו בקשות לעבוד בזנות

 מטעמים בזנותעבודה מציעים לא הם אך , מנשים לעסוק בזנותהתעסוקה לדרוש 

ים מענק למובטלים המנסים למצוא נותנא אף ל ,בניגוד לעבודות אחרותו, נורמטיביים

נשים העוסקות בזנות לא ממהרות לממש את , גם בכל הקשור לפנסיה 103.נותעבודה בז

                                                 
99 TAMPEP, 2006, p. 15. 
100 Mitrovic,  p. 4. 
101 Ibid, p. 9.  

  כל הנשים היו מגיעות לבדיקות , יקורתכאשר הועסקו בזנות במקומות גלויים בהם היו חשופות לב, קודם
102 TAMPEP 2006, pp. 22-23.  

ולהגברת ההיצע , לירידה במחירים בכלל שהביאה, יש הטוענים כי מצב זה נוצר בשל עליית מספר המהגרות
 .של מין לא בטוח בפרט

103 Mitrovic, p. 6. 
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לתוכניות שיקום וסיוע שיאפשרו להן לרכוש ן מצידהיענות ניכרת אולם , זכויותיהן

    104.ולעזוב את תעשיית המין, מקצוע, השכלה

א דווחו לזנות העוסקות בהגרמניות נשים ב הור ,מאז כניסת החוק החדש לתוקפו

העדר : בעיותיהן העיקריותולא פתר את בהירות החוק לקה בחוסר .  במצבןעל שיפור

לא ניפץ גם החוק . עודפיזי ו ולחץ נפשי, תנאי עבודה גרועים, הכרה חברתית בזכויותיהן

 מבינות את או לאא מכירות את החוק רבות עדיין לנשים ו, נות הנלווית לזסטיגמהאת ה

 הן 105. מעדיפות להישאר אנונימיותןבור,  בפומביבמקום להילחם על זכויותיהן .משמעותו

שותפות לדעה הרווחת הרואה בעיסוקן פחיתות  ו,לא מחשיבות זנות כעבודה מכובדת

הן גם . על עיסוקןסביבתן ספר לא ללוממשיכות לחיות חיים כפולים מהן רבות לכן . כבוד

 במקביל לעבודה לא רוצות לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי ועוסקות בזנות במשרה חלקית

. יחסן הספקניאיגוד מקצועי נתקל בבת הנשים בתעשיית המין ניסיון לארגן א. נורמטיבית

נשים ה. הפוגעת לא רק בזרות,  פיזית או נפשית,אלימותחשופות למגמה גוברת של גם הן 

שהיה לכך בשל הדרישה לעדים  ,הן רוצות לתבוע לקוחכאשר נתקלות בקשיים ן ייעד

כי תביעה תחשוף אותן חוששות גם הן  106.תשלוםפרט לבוצע וא ה וכי ,דיםהסכם בין הצד

פדרליות המדינות  כמה מה. נכשל לא רק בעיני הנשיםהחדשהחוק  .יםשלם מסללדרישה 

 וישנם ארגונים לא ממשלתיים ,לא כולם רואים בכך כישלון 107.ותו אתופכואאינן 

   108.טרם יחול השיפור המיוחלהטוענים כי יש להמשיך ולשפר את החוק ואת אכיפתו ב

 ובמובנים מסוימים אף נהנתה מהסדר המיסוד ,נראה כי הקבוצה שלא נפגעה

נשים הן , 2002שנוצר עם כניסתו לתוקף של החוק החדש משנת , החדש של הזנות

לאיחוד רפו וצ 2004בשנת  .בשנים האחרונות האירופי איחודלצטרפו שהמדינות מ

 מלטה, אסטוניה, לטביה, ליטא, סלובניה, סלובקיה, כיה'צ, הונגריה, פולין: עשר מדינות

                                                 
מצוטט . תיה לפי החוק החדש פנתה אליו למימוש זכויולא מוסד הפנסיה בהמבורג דיווח שאף זונה 104
  Mitrovic, p.11:אצל

105 Ibid, p. 10.  
106  Study on National Legislation on Prostitution and the Trafficking in Women and 
Children , TRANSCRIME 2005, p. 111, available at:  
http://www.europarl.europa.eu/comparl/femm/womensday/2006/transcrime_final_study_
en.pdf 
107 R. Furlong, ‘German Prostitutes in Rights Plea’, BBC, 24 June 2005: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4111738.stm 

 .Hydraארגון  ושל רגון אמנסטישל אלשאלון ותיהם  תשוב108
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המבקשות , אלהממדינות נשים . רומניה ובולגריההתווספו להן גם  2007שנת ב. קפריסיןו

ק תוכלנה לעבוד ר 2009 שנת אך עד, ת עבודהאשראינן זקוקות ללעסוק בזנות בגרמניה 

. להשיג אישור עבודה הנשים על,  ולא כעצמאיותלעסוק בזנות כשכירותכדי . כעצמאיות

מסמך  ההגירה עם רשויות להגיע לנשיםה על, כדי לקבל אישור לעסוק בזנות כעצמאיות

ירו א 600של חודשית הכנסה עיד על המרואה חשבון או מבעל בית בושת מסמך , מזהה

חשבון בנק ומספר תיק , )ממדינת המוצאמגרמניה או (ביטוח בריאות עם תעודת , לפחות

, נבדקוהמסמכים שאחר ל. דרישות נוספותיכולה להציג ההגירה רשות . הכנסהבמס 

  .  שנים5ניתן להאריך עד אותה ש,  חודשים3-תושבות לאשרת קבל תהאישה 

חל אלא אם , זכויות בגרמניהמעמד וחסרות הן  נשים שאינן ממדינות האיחוד

זה ככם הסכיוון ש 109.תעם מדינה מסוימו םספציפי ביחס למקצוע מסויעבודה הסכם עליהן 

 . אותוואף הרע ,נשים אלואת מצבן של היטיב יכול להחוק החדש לא , זנותלגבי א קיים ל

  להסדיר את מעמדן כדיןןיכולתם חוסר הגורמים העיקריים לפגיעותן של מהגרות עבודה ה

אלה הן נאלצות להסתמך על בשל כך . שירותים וארגונים, מידע מספיק על זכויותוהיעדר 

כמו במדינות אחרות  . והופכים אותן ביתר קלות לקורבנות סחרבזכויותיהןקשות פוגעים ה

גידול חל בשנים האחרונות  ו,רבות מן הנשים העוסקות בזנות אינן גרמניות, באירופה

 50%-וכאסיה  מ21%, אמריקה הלטינית מ16%, מאפריקה 13%-כ:  הזרותבמספר

 מהגרות גם בשל נשיםה, ההמוצא ואפלילצד מצב כלכלי במדינת  110.מזרח אירופהמ

בתי בסרסורים ו בןתלותהיעדר מעמד וזכויות מגביר את  .לקוחות לזרותהביקוש של 

, כמו כן. תחשושנה להתלונן במשטרהגם  הן 111.סחר בהןעל ולן וצינעל דבר המקל , בושת

 . בכל מקוםהתאם לביקוש ולחומרת האכיפהמקומות שונים בבין אותן מרבים להעביר 

   .טיפול רפואיומקשים על נגישותן למידע ולגבירים את פגיעותן מנדודים ה

                                                 
  . ביחס לאחיות סיעודיות,  הסכם מעין זה קיים למשל עם קוריאה109
-ובשנים האחרונות ניתן לזהות נשים מכ,  ארצות12- הנשים שעסקו בזנות באיחוד הגיעו מכ90- בשנות ה110
  .TAMPEP 2004, 17, 83; TAMPEP 2006, p. 16.  מדינות40

111 Mitrovic, p. 3. 
  . י הנשים עצמן נותר לרוב כשליש לכל היותרביד.  אירו75מין בתשלום עולה בממוצע 
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מדינת כמשמשת גם ומזרח אירופה מגרמניה היא מדינת יעד לנשים ונערות 

סחר בבני אדם למטרות ניצול מיני על אוסר הגרמני  החוק 112.מעבר למדינות אחרות

 317התקיימו בגרמניה  2005בשנת . או מרמה/בהם מעורבים כוח ו שוניצול בעבודה

, קורבנות סחר 642המשטרה איתרה ה זו  בשנ113.הליכים מקדמיים בתיקי סחר בבני אדם

רוב קורבנות , אולם.  ביחס לשנה הקודמת5%גידול של , אזרחיות גרמניהמביניהן  18%

מאז  114.רומניהמבעיקר מרוסיה וואירופה מזרח מ) 86%(הסחר הן זרות ורובן המכריע 

 ותאותרהמהסחר במספר קורבנות ניכרת מגמת ירידה , החדש של הזנותהסדר המיסוד 

 האך המשטרה ייחס, הכולל חל גידול מסוים במספרן 2003-2002שנים אמנם ב. בגרמניה

כפי שנדרש על ידי פרוטוקול , מישבתקופה זו החלו לספור גם קורבנות סחר פניכך אותו ל

  . ולא רק סחר חוץ, ם"האו

 בגרמניה יש סיבות רבות ותאותרהמהסחר  קורבנות במספרלמגמת הירידה 

המיעוט היחסי של קורבנות סחר המאותרים נובעת . וקשה לזקוף אותה רק לחוק החדש

החוק הגרמני אינו , בניגוד למרמה או הפעלת כוח. מהגדרתה המצומצמת של עבירת הסחר

והרשויות אינן חוששות להתלונן ורבנות סחר ק, יתירה מכך 115.סחר כמרכיב בחובמכיר ב

לא , שבו עליהן לקבל החלטה האם להעיד' הרהור'חודש לפרט . מעודדות אותן לכך

.  ואם יחליטו להעיד לא יוכלו לעבוד או ללמוד בתקופת המשפט,מוענקות להן זכויות

שהצטרפו המדינות החדשות מעשר לרשום קורבנות סחר  נוצרה אפשרות 2004בשנת 

 ,בשל רישומן 116.כאלהספורים מקרים ואכן התגלו , תבזנועצמאיות לאיחוד כעובדות 

 ,ב הקורבנות שאותרו עסקו בזנות בבריםור.  סחרכקורבנותן לזהותהמשטרה מתקשה 

                                                 
112 Trafficking in Person Report, 2006:  
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006/65988.htm 

ח תורגם לאנגלית באדיבות "הדו. 2006 יולי, 2005ח המשטרה הפדרלית על סחר בבני אדם בשנת " דו113
 .'היינריך בל'מכון 

הירידה ממחישה כי . 2005 בשנת 20- ל2004 בשנת 183- מספר קורבנות הסחר מאוקראינה פחת מ114
מדינות גם ב, גורמים נוספים. המדיניות ביחס לזנות בארץ היעד אינה הגורם היחיד או העיקרי בפעילות הסחר

 . ל מספר הקורבנות ועל מוצאםיכולים להשפיע ע, המוצא
, פרט לעול פרנסת משפחותיהן בתאילנד.  נשים תאילנדיות בתעשיית המין הגרמנית מנוצלות בתנאים קשים115

הן לא נחשבות , אולם כיוון שלא הופעלו עליהן כוח או מרמה והן ידעו כי יעסקו בזנות. לרובן יש חובות כבדים
  : ראו. קורבנות סחר

P. Ruenkaew, ‘The Transnational Prostitution of Thai Women to Germany: A Variety of 
Transnational Labour Migration’, in G. and A. Scambler eds. Rethinking Prostitution,  
1997, pp. 69-85; TAMPEP 2006 43-46. 

  .2005, ח המשטרה הפדרלית של גרמניה" דו116
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 117.זנות רחובעסקו ב, בערים הגדולותבעיקר , מיעוט יחסי. דירותבבתי בושת וב

רגונים ישנם א. ההסתגרות של הזנות בזירות סגורות תורמת לקושי לאתר קורבנות סחר

על  ולעסוק בזנות להגררוצות נשים ההשל חוסר ידע של עיקר בהסבורים כי הסחר נגרם ב

כמו . בה חוקיתהזנות  יודעות אם לאהן אינן מכירות את החקיקה ואף . המצב במדינת היעד

בנשים הסחר , הלשיטתם של ארגונים אל. חסרים להן קשרים אישיים או מקצועייםכן 

במדינות כבר אותן ותיידע  ,נשים אלה את החקיקה הנוגעת ליפחת אם המדינה תשנה

  118.אודות המצב בשטחהעל המוצא 

  

    ומנהלי בתי בושתהשפעת המיסוד על סרסורים

 ואין צורך ח בית בושתולפתכדי דרישות מקדמיות ציב מהחוק הגרמני לא 

פשיטות  ו,העסקת שוהות שלא כדין או קטינות ועל זנות בכפייהסר על והחוק א. שיוןירב

של ליצור מערכת ניסה החדש החוק . לבדוק עבירות אלהנועדו על בתי בושת  המשטרה

והעניק פטור מסנקציה פלילית לסרסורים ולבעלי בתי , תעשיית המיןמעביד ב-יחסי עובד

סרסרות אלה חוזים רואים בעדיין שמשרדי תביעה נם בגרמניה יש, עם זאת. בושת

לבעלי בתי בגרמניה להעביר  סירבו הרשויות ,עד כה 119.ומגישים כתבי אישום בגינם

לא מופיעה ברשימת אפשרויות זנות וה, מחפשות עבודההרשימות של נשים בושת 

ניסה לפרסם שבעל בית בושת ה אחד נדחה במקר. תעסוקהה בלשכות התעסוקה המוצעות

סירוב כי ו, מודעות בעיתונים לא הניבו תוצאותההוא טען כי . מודעה בלשכת התעסוקה

 כיר בזנות כעבודהמהמדינה שכן חוק ', יתמוסרנ אפליה'היא מודעתו את המדינה לפרסם 

כמו . ואין חוק כתוב שימנע את שינויה בעתיד, זוהי מדיניות בלבד, עם זאת 120.לכל דבר

                                                 
 . שם117
המעניק מידע לנשים הרוצות לעסוק בזנות , femmigration.netבאתר האינטרנט  ניסיון כזה נעשה כבר 118

  . במדינות אחרות
119  TAMPEP, 2004, p. 77. 
120 D. Hughes, The Demand for Victims of Sex Trafficking, 2005, available at: 
http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/demand_for_victims.pdf, p. 58. 
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שתמשו המנהלי בתי בושת היתה ש ,את הזנותסד ממחוק השהופנו כנגד הטענות אחת ה, כן

   121.הם משלמים למדינהשבתואנה , נשיםתשלום לה תחתהפכדי להצדיק את בו 

  

  ההיבט הכלכלי של המיסוד

.  מסולשלם בגיניש זנות למקצוע שה נחשבה ,החוק החדששהתקבל עוד לפני 

שבמרכזו , 'מיסוד דמוקרטי'דגם של בגרמניה על פי ההזנות את מיסד החוק החדש , כאמור

הנשים ם כי  א,יקריותר דגם ל הופכות אותו שהוא מקנה זכויותה .לנשיםהדאגה 

הם ו, סכומי עתקרווחי הזנות בגרמניה מוערכים ב. יםם מסמשתתפות במימונו על ידי תשלו

 14.5הערכה של לוממריאים עד  ,שנהל אירו מליון 6-של כביותר הערכה צנועה נעים מ

 בשטוטגרט 123.נה מאזור לאזורתשמהזנות של מיסוי צורת וגובה ה 122.אירוביליון 

.  ליוםאירו 30-לוישנן הצעות להעלותו ,  ליוםאירו 20-כקבוע של מס ת הנשים ומשלמ

. הנשיםבמבצעי גבייה בקרב מס ו רשויות ההחל, 2002נכנס החוק לתוקפו בשנת שמאז 

 שנים 10דרשו מהן לשלם לעתים  ו,החוק לא קבע תאריך ממנו ניתן להתחיל לגבות מיסים

אף  והדבר , כעוסקות בזנותרשם רשמיתילהרבות חששו נשים , כתוצאה מכך. אחורה

אלה שהכנסתן נמוכה מתקשות .  לקוח אלים אותלונה נגד סרסורגביל את יכולתן להגיש ה

 ןאצלגם צרו מגבלות אלה י וביטוח בריאות וביטוח לאומיעמוד בתשלומים הגבוהים של ל

   . אופני המיסוד של הזנותספקות לגבי 

  

  יאלומשחקי המונדבנשים סחר , זנות

 כי וחששם שוניגורמים . משחקי המונדיאלבגרמניה  נערכו 2006ביוני 

 חשש לא התממשה. סחר בנשיםוהזנות הגברת הביא לתאוהדים רבים התקבצותם של 

                                                 
121 Ibid, p. 57. 
122 Mitrovic, p. 3. 
123 Ibid, p. 7. 
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ו מסעות הסברה נערכמשחקים קראת הלאחת החשובות בהם היא ש 124.בשל מספר סיבות

ת להיערכות הטובה של סיבה מרכזית נוספת מיוחס. הציבורמודעות את  לעורר כדי

בתי הנוכחות המשטרתית ב הוגברה המשחקיםובמהלך פני ל.  ולמאמצי האכיפהמשטרהה

ואספו התחזו ללקוחות , השוטרים תודרכו איך לאתר קורבנות סחר. מועדוני מיןבובושת 

מדינות נוספות . באינטרנט ובמלונות, רסמו מודעות בעיתונותופכמו כן . ני מודיעימידע

כי רה ינבחרת שבדיה הצה, המשטרה הבריטית חילקה עלוני מידע: מסע ההסברההצטרפו ל

גינה תיקן ווחר בנשים והמאמן נבחרת צרפת גינה את הס, בתי בושתלו כנסשחקניה לא י

כמו , ארגוניםהסברה הצטרפו גם ה למסעות 125.ה בביקוש לזנות במשחקיםיאת העלי

בכל המקומות . מין מוגןקפיד על  ולהקרא לנהוג בנשים בכבודאשר  CONTEXTארגון 

.  ללקוחות'כללי זהב' 10  בהםמשחקים חולקו קונדומים וגלויות ופורטותקיימו בהם ה

מין הגרמנית תעשיית הב םעסקיגרמו לכך שההפניקה הציבורית בנושא האכיפה המוגברת ו

. תוכי לא היה הבדל גדול בכמות הנשים המעורבו, בתקופה זומהרגיל היו יותר גרועים 

 תוך הגברת ,גרם לעלייה במין מחתרתיההדוק פיקוח קיימת טענה הפוכה ולפיה ה

   126 .דבר שאף פגע בנשים, אלימותהונים סיכוה

  

   סיכום ביניים–מיסוד הזנות בגרמניה 

 , מהנשים המועסקות בזנות85%של תן זכה לתמיכ 2002משנת החדש החוק 

ארגונים וכן רוב בקרב , הרשויות האכיפ,  מבעלי בתי הבושת90%-של יותר מו

המפלגה שני ארגונים לא ממשלתיים ו: המתנגדים ספורים 127.ממשלתיים ולא ממשלתיים

ארגונים  128.מתנגדת לראות בזנות עבודה ומבקשת לבטל את החוקה, דמוקרטית-הנוצרית

השיג את  טוענים כי החוק ,זנות כעובדותנשים העוסקות בהזכויות תומכים בקידום ה

                                                 
124 J. Hennig et al, Trafficking  in Human Beings and the 2006 World Cup in 
Germany, IOM, 2006. 
125 Ibid., p. 16. 
126 TAMPEP, 2006. 

  .  12.3.2007תאריך מ, נסטי שאלון אמ127
128 Furlong, BBC June 2005, available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4111738.stm;  

כתב עת ,  EMMAשני הארגונים המתנגדים למיסוד הם TERRE DES FEMMESלטענת הארגון 
  )22.2.2007ל מיום "דוא (ארגון סיוע קתולי, SOLWODIוכן , יסטיפמינ
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, ממושךתהליך הוא שינוי ביחס לזנות ה, אולם. לציבור להכיר בזנות כעבודהגרם ומטרתו 

את ולהעניק  ,הגבלות על זנות רחובאת הלבטל , מסהנושא בבחוק ויש להבהיר עמימויות 

, למרות התמיכה בחוק. שלא כדיןבתעשיית המין אותן זכויות למהגרות המועסקות 

ואילו  ,שוהות שלא כדיןן הן רוב שכן מנות מולא נהנרוב הנשים ע טוענים כי וסי הארגוניב

א מרבות לעשות שימוש בזכויות שהוא מציע וממשיכות לחיות חיים לנשים גרמניות 

כדי  או נרשמות כעוסקות במקצועות אחרים ,הן רוכשות ביטוח בריאות פרטי: כפולים

פות מצטרמדינות ההן נשים מ  עלהשפעת החוק החדש. ו דמי אבטלהמלזכות בהטבות כ

צפויות  ולא לעסוק בזנותכדי להגר לגרמניה כי הן יכולות , יותרמשמעותית  לאיחוד

 שנתהוצג בשח "דו.  מהסדר המיסוד החדש לסגתותמנסרשויות נראה כי ה כיום .לגירוש

וארגונים שמקדמים מטרה זו  ,העיקריתה מטרכלנשים לצאת מהזנות סימן סיוע , 2007

 ולדרוש ת אפשרות להפליל לקוחות של קורבנות סחרנשקלכן . יקבלו עדיפות במימון

אין הצעות לשנות את . משטרתיהפיקוח את הדק כדי לה שיוןיבתי בושת לבקש רמ

  . יחס למהגרות העוסקות בזנותהואת מיסוי ביחס לדיניות המ
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  הולנדבמיסוד הזנות 

תי בושת וסרסרות אך ב, 20-תחילת המאה הבבהולנד  וקיתנעשתה חהזנות 

נקטה לאורך השנים . זנות תיעלםה םעדריבהמתוך תקווה כי , מחוץ לחוק אל הוצאו

זה  129.האיסור על סרסרות ובתי בושתלא אכפה את  ו'אזורי סובלנות'ה של גישבהמשטרה 

מטרד הקטינו את האשר ,  ודומיובאמסטרדם' רובע החלונות האדומים'הרקע לצמיחת 

גם . אזורי מגוריםהיא התרחבה אל ו  בהולנדגידול בזנותחל  70-בשנות ה. לציבור

 שהובילו ,בצע מעצריםל נאלצה המשטרה. וגברמים סהספקי ורחוב הזנות נוכחותם של 

בבחירת זהרו פחות הן נחשש למעצר תוך מ. נשפטו למאסר או נקנסונשים לכך שה

 130.משטרה ומיוחד במחלק מוסרעורר ביקורת ב מצב זה .לקוחות ונפגעו יותר מתקיפותה

הן דרשו להכיר בזנות . איסור על בתי בושתה פתחו פמיניסטיות במאבק כנגד 80-הבשנות 

 ונשם של להחמיר בע, משופריםתנאיםולהעניק לעוסקות בה זכויות של עובדות , כעבודה

בעקבות העלייה , 90-בשנות ה. סוחרי הנשים ולהעניק אשרות זמניות לקורבנות סחר

הצעות ה. בנוגע למדיניות הרצויה כלפי הזנותי התפתח בהולנד דיון ציבור, בסחר בנשים

רבים הסכימו  ,חילוקי דעותאך למרות , ההפללתועד  הזנות ממיסוד - מנוגדותשהועלו היו 

אינם מהווים פגיעה בכבוד , בהסכמהו בין בגיריםהנעשים יחסי מין תמורת תשלום כי 

  . האדם

  

    ומטרותיההחקיקה הממסדת

תיקון בחוק אשר ביטל את האיסור על הפעלת  עם קבלתו של, 2000באוקטובר 

המעמיד ', דמוקרטי' לפי הדגם ה הזנות בהולנדך מיסודהחל למעשה תהלי, בתי בושת

ת יוסמכו ונותר, על העסקה כפויה בזנותגורף מלבד איסור . במרכז את זכויות הנשים

ות הקובעת  אימצו מדיניןבור. תמקומיו רשויות בידימסדירות את תעשיית המין ההחקיקה 

                                                 
129 J. Outshoorn, ‘Voluntary and Forced Prostitution: The 'Realistic Approach' of the 
Netherlands’, in J. Outshoorn, ed, The Politics of Prostitution - Women's Movement, 
Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce, 2004, p.  185 .  
130 M. van Doorninck, ‘A Business Like Any  Other? Managing the Sex Industry in the 
Netherlands’, in S. Thorbek and B. Pattanaik eds., Transnational Prostitution - 
Changing Patterns in a Global Context, 2002, p. 193-200. 
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שיון גם יחלקן דורשות ר 131.שיוןיאת מספרם ומיקומם של בתי הבושת ודורשת מהם ר

, רשויות מקומיות יכולות לפרסם חוקים באשר להיגיינה. מנשים העוסקות בזנות בביתן

שוני רב מדי כדי למנוע  .אך אין בסמכותן לאסור על הזנות בתחומן, עודתנאי עבודה ו

בין  וקם גוף מתאםוה הנחיותהממשלה מספר קבעה , תשיונויהענקת רל םבתנאי

 ,אישור שהייה חוקיאזרחות או בעלות ,  ומעלה18רק לבנות  הותרהזנות ה 132.הרשויות

 רק הותרהזנות רחוב או בדירות מגורים . 'חלונות'מועדונים מסוימים ו, רק בבתי בושתו

שעות ל הבלים גם הוגולעת ,ות ספר וכנסייבתרחקה מוההזנות . םמצומצמקומות במספר 

 , עבר פלילייבעל לל בית בושתישיון להפעיק רילסרב להעניבו וחהמועצות  .מסוימות

נשים העוסקות  .נים שלא כדין או קטייםשוההתגלו בו שבית הבושת של שיון ירולשלול 

חשד שהן עורר סירוב יכול ל. רשות ינציגזנות חייבות לשאת תעודה מזהה ולהציגה בפני ב

   . שלא כדיןמועסקות

אישה יכולה לבחור . חוקי המגן של דיני העבודה על הנשיםהמיסוד כלל החלת 

 לפנות ללשכת האישה המעוניינת לעסוק בזנות צריכ.  או שכירהתעצמאיהיות אם ל

, להצהיר על הכנסות והוצאות צפויות, להציג חוזה עם בעלי בית בושת, מיתמקוההמסחר 

 בוחרת לעסוק בזנות אישהאם ה 133.כדין שוהה זרחית אוהיותה אולהציג מסמך המעיד על 

היא צריכה להירשם רק לביטוח , אם היא שכירה. עליה להירשם ברשויות המס, תעצמאיכ

שכירות זכאיות לדמי . בריאות וכל שאר המגעים עם הרשויות הינם באחריות המעסיק

יכולות להגיש ן  ה,יהןאם הופרו זכויות. ביטוח לאומי וביטוח בריאות, פנסיה, אבטלה

עבודה הדורשת אלא , עבודה רגילההוכרה כזנות לא , עם זאת. תביעה כנגד מעסיקיהן

 תכתנאי לקבלזנות על כן לא ניתן להכריח אדם לעבוד ב.  גם נפשיים–כישורים מיוחדים 

רשויות  134,לשכות התעסוקה אינן מציעות עבודה בזנותלא זו בלבד ש. דמי אבטלה

דיון מיוחד לאחר  135.זנותהיות המסייעות לנשים שרוצות לצאת מתוכנמציעות ממשל ה

                                                 
131 Trafficking in Human beings, Third report of the Dutch National Rapporteur, p. 87. 
132 ‘The Association of  Netherlands’ Municipalities’. See Ibid, p. 14. 
133 TAMPEP 2004, p. 139. 
134 Outshoorn, p. 198.  
135 General Assembly WOM/1601/Rev.1 Committee on Elimination of Discrimination 
against Women Chamber B, 767th & 768th meeting Women's Anti Discrimination 
Committee Examines Netherlands' Policies on Prostitution, Domestic Violence, 
Human Trafficking, 24 January 2007. 
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. מהגרות המעוניינות לעסוק בזנות לשן כניסתאת שלא להתיר ה ממשלת הולנד החליט

 על 136. אשרה למטרה זונהקבלתלא הן אך ,  לעסוק בזנותתלוונשים השוהות כדין יכ

יותר יהיו סוק בזנות הרוצות להגר למטרת העיהחלטה זו נמתחה ביקורת בטענה שנשים 

   137. בהןחשופות לסחר

אלא לכל , זנותשל הולנד ליחסה מיסוד הזנות לא היווה מהפכה של ממש ב

סובלנות ביטא מיסוד ה. מצב בפועללבין ה וקבין החהפער הגדול ששרר את צמצם היותר 

הסובלנות ו ,בגלויו שנים ארוכות ולנדהזנות התקיימה בה 138.חברתית ופרגמטיזם פוליטי

בשנות , לפי ההערכות 139.מדיניות רשמית ומוצהרת ולא העלמת עין מקריתהיתה פרי של 

מטרת המיסוד  140.כמחציתן זרותלפחות , זנותנשים שעסקו ב 25,000-כ היו בהולנד 90-ה

בצד , זכויות העוסקות בהה על תוך שמיר, תופעה רחבת היקףכהתמודד עם הזנות להיתה 

 הממשלה סברה כי 141.זנות קטינים וסחר בנשים, יהיכפ - מאבק במאפייניה השליליים

תגן , תעניק הגנה לנשים המועסקות בזנות, מערכת רישוי עירונית תסדיר את תעשיית המין

תפחית את מספר הנשים הזרות העוסקות , על נשים וקטינים מפני זנות כפויה וניצול מיני

באופן שימנע את התפשטות  מיןתאפשר פיקוח יעיל יותר על תעשיית הו, בזנות שלא כדין

,  כשמטרות אלו לנגד עיניו142.מנע מטרדיםיאפשר הגנה על בריאות הציבור וי, הפשיעה

בהם יש להיאבק ש,  בנשיםבין זנות כפויה וסחרהמפרידה החל המחוקק ההולנדי בחקיקה 

זכויות ומעמד חוקי לעוסקות בה המקנה  כעבודה הוכרהלבין זנות מבחירה ש, עד חורמה

 -מה שמעלה את השאלה , מובהק' דמוקרטי'המיסוד בהולנד מייצג דגם . ושוותמלאות 

  . ן זכויותיהש אתממטורחות למדוע כל כך מעט מהנשים העוסקות בזנות 

                                                 
136 TAMPEP 2004, p. 137; Outshoorn, p. 198. 
137 J. Bindman and J. Doezema, Redefining Prostitution as Sex Work on the 
International Agenda, 1997, available at: 
 http://www.walnet.org/csis/papers/redefining.html#3d 
138 van Doorninck, p. 193. 
139 J. Kilvington et al. ‘Prostitution Policy in Europe: a Time of Change’, Feminist Rev. 
67 (2001), 81.  

, 2006 במהלך שנת כי נציגיו פגשו בשבוע אחד 200718.12.ל מיום "בדוא  דווח Scarlet Cord ארגון 140
   .היו הולנדיותמהן  38 רק.  נשים בבתי בושת230

141 Netherlands Office of Foreign Affairs, Dutch Policy on Prostitution, 2005.    
142 van Doorninck, p. 196.   
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  סקות בזנותוהשפעת המיסוד על זכויות הנשים הע

גם מיסוד הזנות בהולנד השפיע באופן שונה מאד על נשים אזרחיות הולנד 

 מצבהחמיר את  והטיב את מצבן של הראשונותנטה להמיסוד . זרותועל והאיחוד האירופי 

כולל ,  ללא היתררשאיות לעבוד בהולנד בכל עבודההאירופי אזרחיות האיחוד  .הזרות

לאיחוד הצטרפו ן המדינות שמלנשים את אותן זכויות החוק העניק , על פי רוב .זנותב

שינתה  2000 בשנת החוק החדשל הפעלתו ש 143.אם כי לעתים באופן הדרגתי, האירופי

בשל ההבדלים במדיניותן של .  שינויים גדולים במפת הזנותחוללהאת הסטטוס קוו ו

נדרשו נשים רבות , כאשר חלקן נקטו מדיניות מקלה מאחרות, רשויות מקומיות שונות

, למשל. ם שהיו מקובלים עד אז למטרה זוהסדריה ולשנות את לעזוב את אזורי עבודתן

ב ור, כאמור 144.עיסוקן בזנותשיארגן את גורם על ך הסתממנשים לדרשו רשויות חלק מה

הן .  שלא כדיןשוהות, זרותבהולנד בעת כניסתו של החוק החדש היו הנשים שעסקו בזנות 

.  היה אי העסקת שוהים בלתי חוקייםשיוןירשכן אחד התנאים לקבלת , נפלטו מבתי בושת

. שוהות בלתי חוקיות שעסקו בזנותירו חדרים לנגד מי שהשכגם ל ופעהמשטרה החלה ל

 אלא גם עסקו בזנות ,שוהות לא חוקיותלהיו שהן  רק  לא- הוחמרנשים אלה מצבן של 

על  ולוותר לעסוק בזנות במחתרתרבות מהן נאלצו , כתוצאה מכך. באופן לא חוקי

ם במקורנוצרו ש ,עברו לזנות רחוב באזורי סובלנותן בכמה מקומות ה. עצמאותן

   . ורבות מהן גורשו, המשטרהגם שם השיגה אותן ידה של אבל . לנרקומניות

אולם זו הצטמקה ונוצרו , תעשיית המין החוקיתפיקוח על שיפר את ההמיסוד 

זנות בעוסקות המספר הנשים פחת בכחצי מיסוד הלאחר  ,לפי הערכות. בעיות חדשות

ועל כן , שיית המין הצטמצמה אין עדויות לכך שתע145.יםמורש 'חלונות'ובבבתי בושת 

ירידה במספר בתי  חלה מאז המיסוד. גדלה באופן ניכרחוקית - הזנות הבלתיסביר להניח כי 

 146. הלא חוקיפריחת המגזררמז ל', ומסזה סאונמקומות של עליה בחלה במקביל  והבושת

 מקשה עלוא ה, מאידךו, בדרך כלל ניצול קשהמתגבר  תנאים שבהם ,מחד, מצב זה מעודד

לנשים אמנם . מין פוגענילביקוש קיימת טענה כי גבר ה, למשל. משטרהפעולת ה

                                                 
143 TAMPEP 2004, p. 138. 
144 Ibid., 2004, p. 134. 

  .2.10.2005 ,ל מהקונסוליה ההולנדית בישראל"וא ד145
146 M. Stribosch, Radio Netherlands, 31.10.2006. 
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חתמות על  חלקן מוךא,  ולהתגונן מפניהם ללקוחות כאלההמועסקות כדין קל יותר לסרב

עדיין כמו כן . סרב ללקוחלסור יא ו שעות עבודה ביום16הכוללים הסכמים בעייתיים 

 זנותסקות בונשים העתלונותיהן של  כלפיטרה  המשה המזלזל שליחסעל תלונות נשמעות 

קל לשער כי מצבן של הנשים במגזר הלא חוקי , ואם זה מצבן של נשים אלה 147.כחוק

שנשים תישאבנה אל תוך המגזר המתמיד סיכון לא התמודד עם הגם המיסוד . גרוע יותר

וציאליים עובדים סישנם כתוצאה מכך . פיקוח על מגזר זהא העניק ערוצי ול, חוקי-הלא

. םהקשיים באיתורוגברו ת חוקי-הלאבזנות הקטינים עלייה במספר חלה כי טוענים ה

וכי , קשה לאתר קטינים המועסקים בזנותגם לפני המיסוד היה כי אחרים טוענים לעומתם 

   148.בעניינםהמיסוד לא שינה דבר 

ד האיגו'הוקם  2002 שנתב. זנותני נשים העוסקות בארגו מוהוקלאחר המיסוד 

 תתמיכזכה לזה איגוד ). Dutch Union of Sex Workers(' ההולנדי של עובדות המין

אך  .מענק ממשלתיזכה לאף ו איגודים מקצועיים בהולנד של  ביותרההגדול הפדרציה

 יגודהאו ,הנשיםלנהל משא ומתן עם  סירבו מעסיקיםה. מועטההיתה תו הצלח, יכללבאופן 

, קרי חוקיות, ייצג רק עובדות מין רשומותומ, חברמשלמות דמי ה נשים 100רק מונה 

נשים על כישלונו לפרוץ את רצון העובדה זו מעידה  149. מהתעשייה10%-מהוות רק כה

הן , תדווחנה על עיסוקןאחת הסיבות לכך היא שאם הנשים .  שלהןאנונימיותהלשמור על 

 150.ריאות תעלה והפרמיה שלהן על ביטוח ב,בחברות הביטוח" סיכון גבוה"תוגדרנה כ

לצד נשים הולנדיות עצמאיות  :ערב רב של נשיםהולנד בתעשיית המין  הקימעסכיום 

 ו וסחרון ולאחר מכן סרסרנאת אמוו רכשש, "מאהבים"נשים הולנדיות שגויסו בידי 

ת שהיגרו אליה למטרלצד נשים  ,אסיה ואירופה, קורבנות סחר מאפריקה יש בה 151;בהן

נשים השוהות בהולנד יש בה . למדינותיהן רחבתה האירופי דהאיחושלאחר עיסוק בזנות 

 152.נשים שבקשתן לקבלת מקלט מדיני לא נענתהו , אך מועסקות בזנות שלא כדין,כדין

                                                 
147 STV (Foundation against Women Trafficking), 2.11.2005 ל מיום "דוא  
148 Trafficking in Human beings, Fourth report of the Dutch National Rapporteur , p 49. 
149 G. Gregor, Sex Worker Union Organizing: an International Study, 2006, p. 132-
140. 

  .BLIN ,30.5.2007שיחת טלפון עם ארגון  150
151 Trafficking in Human beings, Fourth report of the Dutch National Rapporteur, p. 50.  
152  Ibid, p 55; ‘Human Trafficking in Holland’, The Amsterdam Times, 1.12.2006 ,  p. 7.  
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בם מתנהלים ו שר"ליווי"בשירותי , נשים מועסקות בבתי בושת חוקיים ולא חוקייםה

  . ברחובותכן ו, במחתרת

 את מהותה של עבירת ריהגדהעצום לקושי ממחיש את הבהולנד המורכב המצב 

זנות , הגירהבין  העמומים והמשתנים שבגבולותולהבחין באמצעותה , הסחר בבני אדם

המיסוד בהולנד הרחיב את ממדי הזנות הלא חוקית ויצר תנאים לפריחתו , כאמור. סחרו

 עלייה במספר קורבנותבשנים אלה חלה .  אך לא רק בקרב הזרות,בעיקר, של סחר בנשים

בשנת שאף  .2005 בשנת 424- ו,2004 בשנת 405,  2003  בשנת 257: שאותרוסחר 

סחר היקף הכולל של העל ירידה בח הסחר האמריקני "דו דיווחה משטרת הולנד ל2005

וחלקן  ,היו במגזר החוקי של הזנותזו בשנה שאותרו  מקורבנות הסחר %17.5 ,בנשים

לתעשיית  הגיעו 70-בשנות ה. חדש בהולנדסחר בנשים אינו  153.נשים ונערות הולנדיות

 מאמריקה הלטינית 80-בשנות ה, מתאילנד ומהפיליפיניםהמין ההולנדית נשים 

רבות מהן היו קורבנות . מזרח ומרכז אירופהאפריקה ומ גם 90-ובשנות ה, ומהקריביים

זנות ולמטרות לשם עיסוק בסחר  לשמעבר מדינת מדינת יעד ומשמשת הולנד . סחר

 25,000רבות מבין הסחר האמריקני רואה בח "דו. מחלוקתבסוגיה זו נטושה . תנוספו

דווחית ממשלת הולנד מינתה  154.רסחהולנד קורבנות בהנשים המועסקות כיום בזנות 

בהגירת עבודה לתעשיית פעמים רבות מדובר ולטענתה , מיוחדת לענייני סחר בבני אדם

   155.לא בסחר, המין

. סחר באיברים ועבודה, ר בבני אדם למטרות זנותהחוק ההולנדי אוסר על סח

ונסיבות מחמירות מגדילות ,  שנות מאסר בפועל6העוברים על החוק צפויים לעונש של עד 

נת בש, האמריקניתמחלקת המדינה  של ח סחר בבני אדם"לפי הדו .את העונש הצפוי

 3ישה נעה בין הענ.  הורשעו136- הועמדו לדין ו253,  חשודים220 נחקרו בהולנד 2006

. וצרת תשתית פעולה נוחה לסוחרי נשיםהענישה המקלה י 156.ות מאסר שנ4-חודשים ל

המשטרה דווחה על  ,כאמור(ה במספר קורבנות הסחר יעלימסתמנת הייתה ילו גם א, לכן

                                                 
 M. Hageman, Office of the Public Prosecutor. 12.11.2006 ראיון טלפוני מיום 153
: 2006, ח סחר אמריקני בנוגע להולנד"ראו דו 154

htm./659892006/tiprpt/rls/tip/g/gov.state.www://http  
155  Trafficking in Human beings, Fourth report of the Dutch National Rapporteur, p. 
140. 
156 http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006/65989.htm 
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.  ולא למיסוד הזנות דווקא,ניתן היה לייחס אותה גם לקולת הענישה) מגמה הפוכה

מגזר של הזנות ה את מאמציה לאיתור קורבנות הסחר בהממשלה דיווחה כי הגביר

בין , שיון תעסוקה בתחוםי והיא אף מבצעת בדיקות קפדניות של מבקשי ר,תהממוסד

האורות 'ישנם דיווחים על קורבנות סחר ברובע , עם זאת. השאר כדי להיאבק בסחר

 2005בר בספטמ. תממוסד-הלאלפקח על הזנות והמשטרה מדווחת על קשיים , 'האדומים

לפיו יש , חתם משרד המשפטים ההולנדי על הסכם עם התאחדות העיתונאים ההולנדים

הפרסום הינו אמצעי שבו יותר ויותר סוחרים . להימנע מפרסום בתי בושת לא מורשים

החל מסע הסברה  2006בשנת , כמו כן. עושים שימוש ואיסורו נתפס כפעולה מונעת

  . המיועד הן ללקוחות והן לציבור הרחב, וק בזנותנגד סחר בנשים למטרות עיסציבורי 

  

  השפעת המיסוד על סרסורים וסוחרים

תחילה . מדיניותןרשויות המקומיות לעצב בעצמן את החוק התיר ל, כאמור

שר המשפטים  ולםא. קיומם של בתי בושת בתחומןאת שלא להתיר  הן מ12%-ביקשו כ

 ולא התיר להן לאסור על הזנות ,העיסוקקבע כי איסור מוחלט על בתי בושת פוגע בחופש 

שיון להפעלת יבפני מבקשי רגבוהות ציבה דרישות ה הממשלה, עם זאת 157.באופן גורף

פיקוח על המיסוד ה. תוכם לכל מה שמתרחש בם אחראיהםיבעל ולמעשה ,בתי בושת

מס , תברואה, מחלקת פיקוח ובנייה, מכבי אש: מתבצע על ידי שורה של גופים ציבוריים

ויש , יש בדיקות משטרתיות שמתבצעות ללא הודעה מוקדמת. משטרהוכמובן ה, כנסהה

להטיל על מי  שהן יכולות סנקציותבפני הרשויות מבחר . כאלו שנעשות בהודעה מראש

סגירה זמנית או קבועה , בושתההגבלת שעות פתיחת בית , אזהרה: כלליםמפר את הש

קל יותר לסגור בית בושת מאשר , המשטרה לטענת 158.שיוןיוביטול הרהעמדה לדין , שלו

 5בהאג נדחו . מידת האכיפה משתנה אף היא בין רשויות 159.להעמיד את מנהלו לדין

                                                 
157 Coalition Against Trafficking in Women, NGO Shadow Report on the Netherlands, 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, s7th 
CEDAW Session, 2007, p. 5.  
158 Trafficking in Human beings, Third report of the Dutch National Rapporteur, 2004, 
p. 15. 
159 van Doorninck, p. 196. 
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כולל ,  למעורבות בפעילות לא חוקיתחשדות ממשייםשיונות בשל י ר2נשללו בקשות ו

בבדיקות  .המשטרה בדיקות חודשיות בבתי בושת באמסטרדם תעורכ לאחרונה 160.סחר

  .  לפסילת רישיונםופעלהרשויות המקומיות  וברו על החוק בתי בושת שע37 תגלוה

חוקית אינה זוכה כלל -הזנות הלא, אך במקביל להידוק הפיקוח במגזר החוקי

עידוד ואין בו משום " קוראת לגנבפרצה "מצב זה הוא בבחינת . למעקב ולפיקוח

מגזר הפועלים ב לאלה - יש בו פיתוי הפוך, להיפך. רסורים לעבור לסקטור החוקילס

תחרות המתמדת הקיימת בין שני  כדי להשיג יתרון בחוקי-הלאמגזר החוקי לעבור ל

חפש ולשלב בין שני המגזרים כדי לתת תוקף חוקי  סוחרים ממשיכים ל161.המגזרים

בתי בושת  .נישואים פיקטיבייםבסמכים מזויפים ו תוך שימוש במ,לעסקים בלתי חוקיים

בשנים ,  בנוסף162.כדי לחמוק מפיקוח המשטרה,  קיימת אכיפה פחותהעברו למקומות בהם

השולחים נשים לבית או בית מלון לפי , רבים יותר "שירותי ליווי"הוקמו האחרונות 

פקח שיון ושקשה לייבים בריחלא תמיד שהם  הוא  עבור הסוחריםהמרכזים יתרונ. הזמנה

מתחזים , ינות או בנשים נסחרותבקט, אם מדובר בנשים זרותלבדוק בניסיון  163.עליהם

, כמו כן.  בעיתוניםבמודעותנים המתפרסמים שוטרים ללקוחות ומזמינים נשים בטלפו

במסווה של בית קפה או המתנהלים  ים בושת לא חוקיימבקשים השוטרים לחשוף בת

  . מספרה

 ממשיך להוותהווה בעיה בהולנד לפני מיסוד הזנות והוא הסחר בנשים , כאמור

 שניםין ה חשודים שנעצרו בחשד למעורבות בסחר בבני אדם ב666מבין . אחריובעיה ל

מנהלי בתי הבושת מקרב  164. היו בעלי בתי בושת בסקטור החוקי64 ,2002-1998

אלה שאינם : שלוש קבוצותאפשר להבחין בסחר בנשים של שנעצרו בחשד לעבירות 

ים כי מדובר בקורבנות אלה היודע; )39%(מודעים לכך שהם מעסיקים קורבנות סחר 

, )2%(פעיל בסחר לוקחים חלק אלה הו, )59%(סחר אך אינם שותפים לסחר עצמו 

מנהלי בתי בושת חוקיים מדווחים כי  165.שרווחיהן מן הנשים הם לרוב הגבוהים ביותר

                                                 
  .2005שנת , הולנד, דוח מחלקת המדינה של ארצות הברית 160

161 Trafficking in Human beings, Third report, 2004 p. 94. 
162 ibid, p. 90. 
163 ‘Human Trafficking in Holland’, The Amsterdam Times , p. 7. 
164 Ibid, p. 107. 
165 Ibid, p. 108.  
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, מזויפיםהמסמכים  תעשיית ה166.סוחרי נשים ממשיכים להציע למכירה קורבנות סחר

והיא מחייבת את , פורחת, החוקימגזר לפעול בולמהגרות ר המאפשרים לקורבנות סח

יש נשים  167.להתמחות באיתור זיופים משובחים ולגלות יצירתיות בגילוייםהמשטרה 

אך מאיימים עליהן שלא יספרו ללקוחות או ,  לבית בושת חוקייםהנשלחות על ידי הסוחר

וחרי נשים ולבעלי בתי הקשורות לסאחת הבעיות המרכזיות . לבעלי בית הבושת על מצבן

מי שהורשע במחוז ו, בעלי בתי הבושתעל  ימאגר מידע כללהרשויות לא יצרו יא שבושת ה

   .מחוז אחרב קבל רישיוןאחד יכול ל

שינה באורח  הזנות ספק אם מיסוד היבט הכלכלי של המיסוד לבכל הקשור

 הווה תיירותיתקיומו של רובע האורות האדומים כאטרקציה . דרמטי את הכנסות המדינה

 בתי בושתממיסוי ודמי רישוי  ועתה נוספו במשך שנים רבותהולנד מקור הכנסה גדול ל

  .נשים העוסקות בזנות באופן עצמאיומ

  

    סיכום ביניים–מיסוד הזנות בהולנד 

אפשר כבר אך , להעריך את מלוא השפעותיו טרי מכדי ד הזנות בהולנדוסימ

נשים חל שיפור בתנאי העסקתן של . אות הרצויותלהשיג את התוצלומר כי הוא רחוק מ

אך ; דמי אבטלה ועוד, ביטוח בריאותנהנות מכשכירות הן ו, קיבאופן חוזנות העוסקות ב

 168.תעשיית המיןכלל הנשים במ 10%-רק כעל פי הערכות אלו המועסקות כדין מהוות 

קורבנות וחלקן  ,אינן נהנות מתנאיו המיטיבים של המיסודש, הן שוהות שלא כדיןן רוב

ספק אם מיסוד הזנות בהולנד קיים ו, החוקימגזר בגם הסחר בנשים מוסיף להתקיים . סחר

נשים שאינן שוהות עוסקות בזנות מקרב  המכריע של הן רוב169.תרם למאבק בסחר

                                                                                                              
בדיאן ' י נ"מ 1064/02) א"ת(ח "משפט הישראלי עצם העסקת קורבן סחר מהווה חלק משרשרת הסחר תפב

 י"מ' נ' בוריסוב ואח 1609/03פ "ע; 4839) 3 (2002 מח -תק) 3הכרעת דין משלימה לגבי נאשם  ('ואח
   .1919 ,)3 (2003 על -תק

166 Trafficking in Human beings, Third report, 2004 p. 90. 
167 Ibid, pp. 91, 94.  

 .  במתורגמן כדי לבחון באיזו מידה האישה מבינה את שפת המדינה הרשומה במסמכיהנעזרתהמשטרה 
  .2.10.2005, ל מהקונסוליה ההולנדית בישראל" דוא168
169 Marleen Hageman,ת הדגישה כי עמדתה האישית אינה משקפת בהכרח את עמדת  מן התביעה הציבורי

  .משרדה
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 לא המיסוד. של הפשע המאורגןהשפעתו גדולה יותר שם ונדחקו למחתרת , בהולנד כדין

זנות תחם את ה כאשר ,קיימת ביחס לזנות ואולי אף קיבע אותהביטל את הדעה הקדומה ה

 בתי ספר  כמו"מהוגנים"סדות נה לבין מוהמרחק המותר ביאת קבע לאזורים מסוימים ו

כחצי מן לרוב , ידי בעלי בתי הבושתבסכומי הכסף הנגבים מן הנשים ,  כמו כן170.וכנסיות

. ישנן הצעות שונות לתיקון המצב. יהןשוויון בינן לבין מעסיק-איכי נשמר מלמדים , האתנן

 טוענים כי מתן אשרות לנשים , לכל דברארגונים המקדמים את תפיסת הזנות כעבודה

הטלת אחריות על הלקוחות הם גם תומכים ב. זרות לעסוק בזנות ימנע את הסחר בהן

הטלת קנסות עליהם אם לא ידווחו על נשים בו, כמשתפי פעולה עם מנצלי הנשים

את שוב הוכיח מיסוד בהולנד ה, כמו כן. ת בכפייה או בתנאים גרועים אחריםהמוחזקו

בתי בסחר של ראוי על העדרן של זנות כפויה וכלפקח כדי אכיפה הולמת חיוניותה של 

 .אינה מספקתעדיין נראה כי היא , שהאכיפה בהולנד טובהאף  .הבושת החוקיים

                                                 
170 Bindman and Doezema. 
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  אוסטרליהבמיסוד הזנות 

 רק אם כי,  גם באוסטרליהברה הזנות תהליכי מיסודהאחרונות ע  השנים25-ב

 :ובזמנים שונים, של אוסטרליה  הפדרציההוות חלק מןבכמה מדינות וטריטוריות המ

Victoria  1984 בשנת, Queensland  1990 בשנת,Australian Capital Territory  

יטית  כרבים מחלקי האימפריה הבר1995.171 בשנת  New South Wales ,1992בשנת 

כמו ,  לזנות ועל כן פעילויות נלוות,ירשה את חוקיה של מדינת האםאוסטרליה , לשעבר

שלהי מ. הזנות עצמהאך לא ,  הופללו,שידול והתפרנסות על רווחי זנות, ניהול בית בושת

שהובילה בסופו של דבר לשינוי חקיקה ,  החלה חשיבה מחדש על הנושא70-שנות ה

היו  ,מחד.  מנוגדיםאףל המצב הקיים הגיעה מכוונים שונים והביקורת ע. סודתהליכי מיול

זונות לעובדות נשים מטענו כי זנות היא עבודה וביקשו לשנות את מעמד השתנועות נשים 

.  בחופש הפרטהעי פג,חקיקה שהגבילה את הזנות היתה ביקורת שראתה בכל ,אידךמ. מין

מפלגת הלייבור שזכתה  .רציובמישור כלל א, ברמת כל מדינהלמיסוד קדמו דיונים 

 קידמה תפיסה ולפיה זנות היא עניין פרטי שבין בגירים האחראים 1982בבחירות בשנת 

 באוכלוסייה ותתעללהשקולים להקיימים וקיבלה את הטענה כי חוקי הזנות , למעשיהם

חלק בלתי ראו בה ולעומתם אלה ש זנות פשע ללא קורבןהיו שראו ב. מדוכאת ממילא

  172.נפרד מהחברה האנושית

 ,ח מקיף" דופורסם ,מדיניותהאת מחדש כחלק מניסיון לבחון  ,1985בשנת 

Neave Report ,ל שהמשפטיים והבריאותיים , החברתיים, שבחן את היבטיה הכלכליים

נשים העוסקות , רשויותפקידי , אנשי משטרה מפי עדויות ושמעח "מחברי הדו 173.הזנות

ב העבירות ול רוטיבלאמץ מדיניות המבוססת על ח המליץ "הדו. בתי בושתבזנות ובעלי 

שיונות יל אי מתן רוע ,זנות רחובל ובושתבתי ל ם אזוריתהסדרעל , הנוגעות לזנות

על ן להגמטרת המדיניות היתה . בושתבתי  לילהפעלאנשים שהורשעו בעבירות חמורות 

האכיפה הפלילית אין בכוחה של נטען כי ח "בדו. מפני מטרדציבור נשים מפני ניצול ועל ה

 ולחוקק חוקים שיעניקהמליץ ח גם "הדו. להעלים את ההיבטים השליליים של הזנות

                                                 
171 B. Sullivan, ‘The Women's Movement and Prostitution Politics in Australia’, in J. 
Outsborn ed,  The Politics of Prostitution , 2004, p. 21.  
172 Ibid., p. 24. 
173 Ibid., p. 31. 
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. ולקוחותמצד סרסורים  להן להתנגד לכפיה ולנשים העוסקות בזנות יותר שליטה ויאפשר

בלתי "וכי יש לזנוח את ההנחה שהיא , ח הדגיש שהזנות מקורה באי שוויון מגדרי"הדו

בייחוד על ידי אי אימוץ מדיניות של שוויון , יש לאפשר לנשים לעזוב את הזנות". נמנעת

 המלצות קיבלה את הממשלה ,לזנות רחובאזורים ת אהקצפרט ל.  בין נשים וגבריםכלכלי

אימצו מדיניות  ה או אזורכל מדינו, במישור המקומימשיך הדיון בנושא הך א ,ח"הדו

  . שונה

  

  יהתומטר ותהחקיקה הממסד

הזנות מאחורי מיסוד , שונות אימצומדינות המדיניות שחרף ההבדלים בין 

אם כי במדינות שונות ניתן להם סדר , מספר עקרונות מנחים משותפיםעמדו באוסטרליה 

 לא תהיינה חשופות לתנאי מחיה לא נשים העוסקות בזנותדרישה שה: עדיפות שונה

, סמים כמו זנותלווים לנשונים ה יםמטרדפני ר מהציבוה להגן על דאג; בטוחים ומפלים

מגפת ובעיקר מפני , וחשש לבריאות הציבור, עיסוק בזנות באזורי מגורים, פשע מאורגן

על שליטת אלא , בזנותלא על תמיכה בנשים העוסקות הדגש היו ששמו את . האיידס

להוציא את המיסוד נועד מאוחר יותר הועלתה גם הטענה כי . תעשיית המיןעל ממסד ה

מדינת ב 174.חיתותוזאת בשל נגע הש, המשטרהתחום אחריותה של הטיפול בזנות מ

 ןהגל, זנותופיקוח על ההשיג שליטה המיסוד נועד ל, חלוצת המיסוד באוסטרליה, ויקטוריה

 להבטיח שבתי ,םעבריינישל ע מעורבות ולמנ,  על הקהילהןהגל, על ילדים מניצול מיני

רשימת בתחתית . מחלות מיןהגביר את ההגנה מפני ל ומגוריםבושת לא ימצאו באזורי 

פני מ יהןלהגנה עוזנות ן של הנשים העוסקות בם בריאותודיק של ים היעדו עמדהמטרות

 בצורה נשיםאסר להתנהג לאשר , בויקטוריהחוק מטרה זו עוגנה ב. אלימות וניצול

  . משפילה

                                                 
174  S. Smith, ‘The Regulation of Prostitution: A Review of Recent Developments’, 1999, 
Paper 21/99, available at: 
http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/publications.nsf/0/87ABAC8FFF20946
FCA256ECF0009F848 
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 המיסודגם אופני , יהבאוסטרל ממדינה למדינהשתנו הלא רק מטרות המיסוד 

-בוהם נעים בין הסדר מחמיר כמו זה בויקטוריה לבין הסדר יותר מקל כמו זה הנהוג 

Australian Capital Territory . מנהליהם את בתי הבושת ו ו אתחייברוב המדינות

החקיקה . ים סמליועלותרישום מדובר על ך בהסדר המקל א, שיוןירבאו  /רישום וב

רשות זו . בנושאלטיפול הקמת רשות מיוחדת  כללה  וקוויסלנדהממסדת בויקטוריה

 שהם אכן פועלים על פי החוקים ועומדים בדרישות תוודאמלבתי הבושת ו היתרים העניקמ

בהם פעולתם  יםאזור או בענייני בריאות ובטיחותב, בין השאר, שיון שניתן להםיהר

 הויקטוריה הפליל. נאסרו כלילהם  לעיתים .היחס לזנות הרחוב ולשידול מגוון 175.מותרת

 אלא אם ,עבירההוא קבע כי שידול לזנות נבקוויסלנד ו, ביחס ללקוחותגם רחוב הזנות את 

חוקי המיסוד , נשיםבכל הקשור ל 176.הרחק מעין הציבורבית בושת מורשה ותוך תבצע בה

. שםלהיראותן רק חלק מן המדינות מחייבות . 18לעסוק בזנות החל מגיל מתירים לנשים 

וחלה חובה עליהן להיבדק ולקבל , ותיש זכות לסרב לקיים יחסי מין עם לקוחנשים ל

. מחלתה עתבהמשיכה לעבוד אם צפויים לעונש ה י ומעסיקאישהה. ת מיןובמחלטיפול 

חובת שימוש בחלק מן המדינות מוטלת . להיבדק ים חייבםאינ, לעומת זאת ,ותלקוח

כאשר , מגווניםמאד באוסטרליה מיסוד הדגמי  177.מין אוראליגם ב ,בקונדום ביחסי מין

' דמוקרטי'ווילס מייצגת דגם '  ואילו ניו סאות, בעקבות נבאדההמדינת ויקטוריה הלכ

 . מובהק

  

   העוסקות בזנותהשפעת המיסוד על זכויות הנשים

 2%: נותנשים העוסקות בז 20,000-באוסטרליה יש כיום כ, לפי הערכות

 אוסטרליה היא מדינת יעד 178. בבתים והשאר בבתי בושת באופן עצמאי40%, רחובב

אליה נשים מובאות רוב ה. גם סחר פנים ויש בה ,בסחר בנשים למטרות עיסוק בזנות

                                                 
175 Prostitution Control Act (Victoria) 1994, article. 28; The prostitution Act (Queensland) 
1999, article 100.  
176 Prostitution Control Act (Queensland) 1999, articles 73-74.  
177 M. L. Sullivan, ‘Can Prostitution be safe? Applying Occupational Health and Safety 
Codes to Australia's Legalized Brothel Prostitution’, in C. Stark and R. Whisnant eds., 
Not for Sale – Feminists Resisting Prostitution and Pornography, 2004, pp. 252-268. 

  .30.5.2006  מיום ’Scarlet Alliance Organization‘ שאלון של ארגון עובדות המין 178
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 ונכנסות לאחר שנישאו כחוק או באופן פיקטיבי לגברים ,דרום מזרח אסיהמדינות מ

, ןנים להפטר מהכאשר סוחריהן מעוניי .יועסקו בזנותהן יודעות ש רבות מ179.אוסטרליים

מספרן של קורבנות  180.שעוצרות ומגרשות אותן, הם מדווחים עליהן לרשויות ההגירה

 אותרו בבתי בושת חוקייםמהן כמה ו 181,כאלףהסחר באוסטרליה מוערך כיום ב

 העונש 183.עמד מספר מצומצם של סוחרי נשים לדין באוסטרליה, עד היום 182.בוויקטוריה

  .שנה 25המרבי על עבירת הסחר הוא 

הסדרי המיסוד השונים שאומצו בכל מדינה נותנים את אותותיהם במגוון 

מחמירה נחשבת למדיניות המיסוד בוויקטוריה . השפעותיהם על הנשים העוסקות בזנות

רוב הנשים ו ה להשגיםקש בושתהבתי לשיונות ירה 184.יותר ופוגעת בזכויות הנשיםב

 החמירה ,במקביל אולם 185.ו ברחובעוסקות בזנות בביתן אוחוקי - הלאמגזרנותרו ב

הנשים חשופות יותר , לפיכך. ענישה על עיסוק בזנות באופן בלתי חוקיאת הויקטוריה 

מצב זה . םסרסורימעשי שחיתות מצד המשטרה וה ואף  מאסר, מעצר,מבעבר להטרדה

בעלי בתי הבושת העניק ל,  לזנותיש יותר ביקוש מהיצע למקומות עבודה מוסדריםבו ש

  . הןתנאי את רעיטה גדולה יותר על הנשים והשל תיכול

לעתים , נן אחוז גבוה מן האתשלם לולבתי בושת חייבות המועסקות בידי נשים 

גילוח   איחור ואימוכ, קנסות על דברים קלי ערךעליהן ן מרבים להטיל וכ, מראש

                                                 
179 L. Meaker, ‘A Social Response to Transnational Prostitution in Queensland’, in S. 
Thorbek and B. Pattanaik eds., Transnational Prostitution-Changing Patterns in a 
Global Context, 2002, p. 63. 

  .30.5.2006מיום Project Respect תשובה לשאלון של הארגון  180
181  Project Respect. 
182K. Maltzhan, Combating Trafficking in Women: Where to Now? Available at: 
http://www.brisinst.org.au/resources/maltzhan_kathleen_traffic.html 

  .The Queen V. Wei Tang Case No CR-04-01316, 9 June 2006:  ראו למשל183
הן נדרשו לקבל . ילנדיות עסקו בזנות בעבר וידעו שתעבודנה בזנות באוסטרליהבמקרה זה כל הנשים התא

. הן נדרשו לעסוק בזנות משש בערב עד שתיים בלילה.  45,000$או לשלם ,  חודשים6-4 גברים בתוך 900
  . דרכוניהן וכרטיסי הטיסה נלקחו

 סבור כי הדבר נובע מעצם Project Respectארגון :  אם כי קיימים חילוקי דעות ביחס למקור הבעיה184
זאת בעוד . הלגיטימציה שהוענקה לבתי הבושת ומן התנאים שמכתיבים מנהלי בתי הבושת לנשים במסגרת זו

היוצר ביקוש ,  טוענות כי הבעיה היא מספרם המצומצם של בתי הבושתUrban Realistsשהנשים בארגון 
  .הלי  בתי הבושת להכתיב תנאים נצלניים לנשיםדבר זה מאפשר למנ. גדול יותר מן ההיצע לעבודה בזנות

185 B. Sullivan, ‘Prostitution Law Reform in Australia, A Preliminary Evaluation’, Social 
Alternatives, 18/3 (1999), 9. 
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אם . לקוחות רבים מעדיפים מין לא בטוחמשום שמחלות  ולחשופות לאלימותהן  186.רגלים

. ת הבושתיבב ,הרעוע ממילא ,אוימות באיבוד מקומןמהן , םיהדרישותנה את מלאתלא 

כתוצאה מכך יש יותר תחרות ו,  רבותבעלי בתי הבושת נוטים לאייש כל משמרת בנשים

,  הזנות בויקטוריהמיסודכתוצאה מהסדריו המחמירים של . וכל אחת מרוויחה פחותניהן בי

ג הזנות ושגשומצב זה גרם ל,  באופן חוקיזנותהעוסקות בנשים הידרדרו תנאיהן של ה

  . חוקית-הלא

כי , מצב שונה לחלוטיןה Australian Capital Territory-ב, לעומת זאת

מגזר הו, זנות קליםנשים העוסקות בתנאי רישומן של ה. הסדרי המיסוד נחשבים מקלים

,  שוטףקיים שיתוף פעולהבין הנשים בתעשיית המין לבין המדינה מת. מצםוצמחוקי -הלא

ומשיא עצות , וגוף ממונה מטעם הנשים העוסקות בזנות נפגש דרך קבע עם גורם בממשל

הן על פי רוב נפתרות תוך שיתוף פעולה , במידה ונוצרות בעיות. שיפור תעשיית המיןל

הנשים המועסקות בזנות מוגנות מפני . רשמיות כגון המשטרההמערכות ה לביןהנשים בין 

מעסיקיהן מחויבים בחוק להעניק להן תנאים המגנים על . ה על בסיס תעסוקתיאפלי

. החוק מתיר סירוב ללקוח או למעשה מיני מסוים. כגון לחצני מצוקה בחדריהן, ביטחונן

הסדר המקל הנשים טוענות שהו הוגים הסדרי מיסוד מקלים נNew South Wales-בגם 

עם . שנועדו בין השאר למנוע את עזיבתן, ביםתנאים טולהן בבתי הבושת יש . מןיהיטיב ע

בין הסיבות .  לעבוד שלא כדין ברחוב או בעסק פרטי ללא היתרכותממשי ותרבנשים , זאת

ניסיון להתנער מן הסטיגמה השלילית שעדיין נלווית מתשלום מיסים ולהימנע רצון , לכך

  . לעיסוק בזנות

בחלק מבתי הבושת . בודהגם בכל הקשור לזכויות בריאות ועהתמונה מורכבת 

מממנת המדינה במקומות מסוימים ו,  בעלי המקוםמטעמם שלידי רופא בנבדקות הנשים 

כדי לחנך לבריאות המורשים בבתי הבושת מבקרים  פקחים .שירותי בריאות בנושאי מין

. גברים רבים אינם מקפידים על מין בטוח, עם זאת. נשיםמינית ולמנוע יחס לא ראוי ל

די לקוחות לאחר ביהותקפו שנשים  והיו ,לקיים יחסי מין ללא קונדוםדורשים אף חלקם 

מגע מיני אחד מבין כל פחות ל, מרות המיסודל. שסירבו לקיים עמם מגע מיני לא בטוח

                                                 
186 S. Davis, Prostitution in Canada: The Invisible Menace or the Menace of 
Invisibility?  1994, available at: http://www.walnet.org/csis/papers/sdavis.html  
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זכאיות לתבוע באוסטרליה נשים העוסקות בזנות  187.נעשה באופן לא בטוחעדיין חמישה 

שתביעה תגרור תשומת לב מחשש נעותן נובעת  הימ.כןעשות  לממעטותאך , את מעסיקיהן

 188.מסטריאוטיפים לגביהןומכך שעמדתם של שופטים ומושבעים מושפעת , רצויהבלתי 

זנות ולנהל בשמן נשים העוסקות בארגוני עובדים באוסטרליה לייצג החלו בעשור האחרון 

אולם  189.יןמין כפוי עם בעלי בית הבושת ופיטור, קנסות, הלנת שכרבנושאים כמו  מ"מו

להימנע ועל אנונימיות בין היתר בשל רצון לשמור  ,ךנמועדיין החברות בו מספר הנשים 

אבק להכיר בנשים כעובדות נהארגון .  גם שיתוף הפעולה של המעסיקים הוא חלקי.ממיסוי

, חופשת הריון, תשלום חופשה שנתית,  דמי מחלהנשיםהצליח להשיג עבור חלק מהו

בין היתר הצליח הארגון להשיג עבור עובדות בכמה בתי . יות פנסיהפיצויי פיטורין וזכו

   190.קיבלון בושת תשלום לפי שעה ללא קשר למספר הלקוחות שה

  

   בעלי בתי בושתהשפעת המיסוד על 

דגשת אך בכולם מו, ים שונניםהסדרי מיסוד שונים השפיעו באופ, כאמור

בית בושת כל חייב יקטוריה ובו. לצרכים של פיקוחלבתי הבושת רשויות נגישותן של ה

 םתנאיה. תשלום מופחת תמורת הרישיון מהיהני) עד שתי נשים (ןאך עסק קט, שיוןיבר

גיל , מסירת פרטים אישיים של הבעלים ושל מי שינהל את המקום  כולליםרישיוןלקבלת 

 על בעלי .נותבעיתו ותבקש לפרסם את ךצריהרישיון מבקש . ת אצבעוטביע ומתן 18מעל 

 כמו חובתם להבטיח שהנשים בבית ,ייחודיים לעיסוקםחוקים חלים  ויומנהלית הבושת ב

כמו כן חלים  191.שאינן חולות במחלת מיןוהבושת שבאחריותם עוברות בדיקות סדירות 

החוק  . לספק סביבת עבודה מוגנת לעובדיהםהחובדוגמת , כללייםחוקים  יהםעל

ת הבושת ומפקחת על ילנהל בי לתת רישיון המחליטה למ, שות מיוחדתהקים רקוויסלנד ב

בית כל בוש, 18היו מעל גיל ילקוחות  והצוות בית בושת שכל החוק מחייב. פעילותם

 ספר ונפיקהבקוויסלנד הרשויות . איש צוות עם הכשרה במתן עזרה ראשונהיהיה בושת 

                                                 
187 M. Sullivan, p. 263. 
188 Ibid, p. 265. The exception is Phillipa V Carmel   (1996) WI 2523 PERTH. 
189 G. Gall, Sex Worker Union Organizing, 2006, pp. 124-132. 
190 Gregor, pp. 124-132. 
191 Prostitution Control Act, 1994, article 19. 
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ופן שונה באלהתייחס מליץ  ומ את זכויות הנשיםפרטמה, למנהל בית הבושתמיוחד הנחיות 

איך לגבי הדרכה ההנחיות כוללות . או כאלה שאינן דוברות אנגלית ,לנשים חדשות בתחום

המדריך . מחלת מין יש לקוחשלחשש כאשר עולה ומה לעשות  להתמודד עם לקוח אלים

מגבות ומצעים אחרי כל כבס  למחייבו, ו קונדומיםמ כקליניתאיך להפטר מפסולת מנחה 

  192.לקוח

, לרבות בתי בושת, חל על כל מקומות העבודהההמקומי החוק  לסווי' בניו סאות

מעסיקים להתייעץ עם עובדיהם בכל דבר הנוגע למדיניות שתשפיע על בריאותם מחייב 

, למשל, מפרטהגם במדינה זו פורסם מדריך . בטוחותת עבודה ושיטלגבש ו, רווחתםו

לבדוק  נהאפשרתשות מיוחדות התקנת נורועד  ,אוכלה משמרות והפסקותאורך המ

תקן בהעומדים  קונדומיםלנשים מעסיק חייב לספק ה. סובל ממחלת מיןאינו שהלקוח 

להעבירן  ו יותרמשמרות קצרותלתת להן למשל  ,נשים הרותתחשב בלה ו,אוסטרליה

ת המיסוד על היקפיה והשפעקשה עד בלתי אפשרי להעריך את  193.לאזורים נטולי עישון

. חלקיים וסותריםכה קיימים ההנתונים משום ש, הלא חוקיתהחוקית ו, של תעשיית המין

 -2004 בין םהמורשיבושת הבתי מספרם של כמעט  הוכפל בקוויסלנדבעוד ש, למשל

אותן ברשומים כעוסקים בזנות מספר הב 16%ירידה של ח אחר דווח על "דו ,2006

ת מספר בתי להגדיל אמאמץ מודע של הרשויות נובע מ בקוויסלנדחלק מהגידול  194.שנים

רשומים מספר הבהירידה , לעומת זאת . ולהקטין את המגזר הלא חוקייםהבושת החוקי

. של מעבר מהמגזר החוקי אל הלא חוקי, על מגמה הפוכהדווקא מעידה כעוסקים בזנות 

לא הפכו את , לפחות עד כה, תהליכי המיסוד של הזנות באוסטרליה כי ,ניתן להסיק

  .  אותה באופן פחות ספקולטיביחקורבאופן שיאפשר ל ,ליותר שקופהת המין תעשיי

  

                                                 
192 Handbook for Approved Managers of Licensed Brothels, 2005, available at: 
http://www.pla.qld.gov.au/Resources/PLA/reportsPublications/handbook/documents/man
agersHandbook2005.pdf 
193 Health and Safety Guidelines for Brothels, 2001, NSW available at: 
http://www.workcover.nsw.gov.au/NR/rdonlyres/BFFA4789-E98E-478E-B110-
C86A1EA6402E/0/guide_wc_brothels_1201e.pdf 
194  In Touch Newsletter, Issue no.8, October 2004. available at:  
http://www.pla.qld.gov.au/Resources/PLA/reportsPublications/newsletters/documents/08.
pdf 
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   של מיסוד הזנותההיבט הכלכלי

 ולמקומות החלה תעשיית המין להזרים כספים לרשויות המס, לאחר מיסוד הזנות

 2006רווחיה של הרשות המפקחת על בתי הבושת בקוויסלנד בשנת , למשלכך . נוספים

נוספים הוענקו לה מידי $ 376,000 . רק מרשיונות שהעניקה380,733$עמדו על 

   195הממשלה

בתי בושת שכן , הכסף שמגיע לרשויות הוא ככל הנראה רק זרזיף דק, אולם

קבע , לפי נתונים שלא זכו לביסוס 196.מדווחים על כל הכנסותיהםאינם הנשים כן ורבים 

וכי ,  מיליון מדי שבוע על זנות בוויקטוריה7$ גברים מוציאים 60,000 כי מקומיעיתון 

 1998-1995אך בין השנים ,  מיליון מדי שנה360$תעשיית המין הממוסדת מרוויחה 

 יבתכמו כן פורסם כי אחד מ 197.991,000$הרוויחה מדינת ויקטוריה מרישיונות רק 

 ,בית בושתהקמת עוד ב ולהשקיע אותם ליוןי מ12$לגייס בניסיון , הבושת הונפק בבורסה

. שוקלים התרחבות בין לאומיתמנהליו ו, ה לסרטי פורנוחברות הפקבמועדוני חשפניות וב

רק , כאמוראך  198.60%עומדת על תעשיית המין כי מתח הרווחים ב וטענ החברה מנהלי

  .מקצת הסכומים מגיעים לידי הרשויות

                                                 
195 Prostitution Licensing Authority, Annual Report 2005-2006, Queensland Government, 
2006, p. 51, available at: 
http://www.pla.qld.gov.au/Resources/PLA/reportsPublications/annualReport/2006/docum
ents/annualReport2006.pdf 

   .Project Respect ,30.5.2006  בתשובה לשאלון של ארגון  196
197 M. Sullivan and S. Jeffreys, ‘Legalising Prosritution Is Not the Answer: The Example 
of Victoria, Australia", p. 4,  available at:  
http://action.web.ca/home/catw/readingroom.shtml?x=6573&AA_EX_Session=4833c0dd
fadd3bbac2f70a6911e79e7d 
198 R. Gluyas, ‘Brothel Arouses Market Interest’, The Australian, 2.5.2003; J. Madslien 
‘Australian Brothel Set to Float’, BBC: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/2143912.stm 
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   סיכום ביניים –מיסוד הזנות באוסטרליה 

ת מסקנוגיבוש מקשה על באוסטרליה הרבגוניות של משטרי מיסוד הזנות 

פוטנציאלי מיסוד הזנות באוסטרליה יצר מארג , לפחות להלכהשאפשר לומר . ותליכלמ

ה זגם במקרה , אולם. ותעובדכ בכלל זה זכויות, של זכויות עבור נשים בתעשיית המין

 זכה נגישות לערכאות המשפטיותהשיפור ב ,למשל. ניכר פער גדול בין הלכה למעשה

 מלפנות אל בתי נשיםדעות קדומות מונע מהל שומטען , במקרים בודדיםרק ליישום 

לא המיסוד כי טוענים הזנות מיגור ב םתומכיה. ולזכות ליחס חף מסטריאוטיפים, המשפט

יש לשקול את הגישה השבדית המפלילה את  ועל כן ,אופייניותבעיות האת הפתר 

 חרסופעות של תברו גאיתו ולזנות הביקוש גדל בעקבות המיסוד , לטענתם. הלקוחות

הם מגדירים את הנשים הזרות .  המיסוד הודפים טענות אלה על הסףתומכי. בנשים

קוראים להפחתת הם . כקורבנות סחר ומסרבים להגדירן הגרות עבודההעוסקות בזנות מ

. וללא מסגרות מגבילותשיונות ירבלי ההגבלות המוטלות על הזנות ולמתן היתר לעסוק בה 

המיסוד לא , חרף המגוון של דגמי המיסוד, כללי ולפיו גם להם אין מענה לרושם ה,אולם

   .הצליח לתת מענה שלם לאף אחת ממטרותיו
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  ?האם פתרון: מיסוד הזנות

מיסוד הת ותבניה את תאהראוסטרליה והולנד , גרמניה, סקירת המצב בנבאדה

ואף , מטרותיוכל את לא השיג המיסוד שנבחנו באף אחת מן המדינות . בכל מדינהשנוצרו 

עוד  ש, היו אלההמדינות שמיסדו את הזנותנתחשב בכך שאם . לא את העיקריות שבהן

רי שהישגיו של המיסוד דלים ה ,ביחס לזנותחברתית פתיחות בהן שררה כבר המיסוד לפני 

, אווירה של סובלנות חברתית כלפי הזנותכלל לא ברור שהמיסוד תרם לטיפוח . ביותר

. מן הזנות החוקיתגדול הנראה ככל , זנות בלתי חוקיתשל רחב מגזר נהותיר הוא ן לוכוב

   . רבותלמצב זה סיבות

להירשם  את הנשים מרתיעההמ, לזנותהנלווית הסטיגמה לא שינה את המיסוד 

גורם נוסף שמרחיק את . יםנוסף לחוסר נכונותן לשלם מסוזאת ב, עוסקות בזנותמי שכ

. שימוש בסמים-בעיקר בריאות ואי, הנשים מן הזנות הממוסדת הוא תנאי הסף הנדרשים

בחלק אך , גנה מאלימותיותר הל לרוב נשים זוכות ,וסדמ בין כתלי בית הבושת המ,אמנם

. לקוח בו הן אינן מעוניינותועם לא קונדום קיים יחסי מין ללמהמקומות מופעל עליהן לחץ 

סקות נשים העונות לממשיכים לפו ,בלבדים רשא נוהרים לבתי בושת מו ללקוחותגם 

 יש ,גדוליותר היצע , נמוכיםיותר ם מחירי: הדבר נובע מכמה סיבות. בזנות באופן לא חוקי

הגבלות פיקוח ובמעוניינים שאינם כאלה  או ,לא מעט גברים שאינם מעוניינים במין בטוח

לעשות  הם יתקשו בבתי הבושת הממוסדים. הןגיעה בכולל פ, על מה שהם עושים לנשים

   . לחצן מצוקהמו של קיוולו בשל , זאת

צד הסרת תווית ב. שיקולי רווח ותועלת בשל  לא מיהרו להתמסדםסרסוריגם 

העלות הכלכלית של עמדה  , ולהעמדה לדיןפלילית מעסקיהם והפחתת הסיכון למעצר

תנאים ים ויש לשלם מסובנוסף , רשה קטן יותרבבית בושת מומתח הרווחים . המיסוד

עלויות הנובעות יש נם גם בזנות לא חוקית אמ. שכירותסוציאליים לנשים המועסקות כ

 .ותרימהאפשר לכסותן בממתח הרווחים אך , לשחרר ממעצר ועוד, מהצורך להסתתר

מן ימנע הכדי ל , חוקילהמשיך לנהלו באופן לאם מעדיפים לעתים בעלי בתי בושת קטני

לא  את הזנות המדינות שמיסדו. שיוןיקבל רהנדרשים כדי לשינויים הכרוכה בהעלות 

אמצעי הזהירות ב. למנוע את חדירתם של גורמים עבריינים לתעשיית המיןהצליחו 
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אפשרו לעתים  מסמכים פיזיו. לא היה די, שיוןי רי של מבקשםו בחינת עברמכ, שקבעו

כחוק  ושיוןישבתי בושת שפעלו ברראינו כל המדינות בו, את משוכות המיסודלעקוף 

   199.קורבנות סחרהעסיקו 

 האם - טיב האכיפהחוקי הוא זנות מגזר יעילות המיסוד ובטיפוח רם מפתח בגו

המקרים  ? לנמרצת ויעילה לאחריוכההפ,  לפני מיסוד הזנות"עצלה" שהייתה ,אכיפה

ד גם לא ביטל וסיהמ. ה לא חל שינוי דרמטי בטיב האכיפרובעל פי  ש,מראיםלעיל שנבחנו 

 ולו משום שנשים רבות ,חוב הוסיפה להתקייםזנות ר. את היותה של הזנות מטרד לציבור

. חסרות אישורי שהייהוקורבנות סחר , קטינות, חולות, נרקומניות :יונותרו מחוץ לגבולות

 ,למגר את התופעההיא לא הצליחה , כנגד זנות רחובפעלה יותר משטרה גם כאשר ה

דעות הטעני מלא הצליח לשנות את אף המיסוד . נשיםתרמו בעיקר לפגיעה בופעולותיה 

סמוך החוק אסר לקיימה , התוו אבכל המדינות שמיסדו, לגבי הזנותהקדומות הרווחות 

אין לצפות כי ו, עמוקיםהיסטוריים יש שורשים בנושא ות סטיגמל. לבית ספר או כנסייה

  . לשנות זאתשל שנים ספורות יצליח מיסוד 

.  מהותייפורלא ניכר ש, נגישותן של הנשים למערכת המשפטגם בכל הנוגע ל

באוסטרליה ובהולנד נרשמו מקרים ואילו , בגרמניה אף אישה לא תבעה מעסיק או לקוח

בקרב  הן ,עיסוק בזנותות הרווחות ביחס ללסטיגמגם עובדה זו קשורה .  בלבדבודדים

כעבודה בחוק גם כאשר הזנות זכתה להכרה . העוסקות בזנותבקרב הנשים והן הרשויות 

דבר המעיד כי המיסוד לא העניק , ערכאות משפטיותשימוש בר בלא חל שיפו, לכל דבר

החשיבות בנגישות לערכאות משפטיות אינה .  לא בעיני עצמןףא, לגיטימיותיותר לנשים 

 זכות לתביעות מוכ, יש לה משמעות רחבה יותר. מעסיקים ולקוחותכנגד ת ומתמצה בתביע

בריאות יחס ל גם ב.יש תביעותלנשים להגמעשית  הענקת אפשרות - נזיקיות ומעל לכל

אמנם להלכה גדלה יכולתן להתגונן . אין עדויות לשיפור ממשי בעקבות המיסוד, הנשים

קיום יחסי מין ללא קונדום ובניגוד רבים של מקרים אולם , בהשוואה למגזר הלא חוקי

  . יותרקטן ף יקלכל היותר בה, המשיכו להתקיים ןנלרצו

                                                 
199  K. Maltzhan, Combating Trafficking in Women, 2004, available at: 
http://www.brisinst.org.au/resources/maltzhan_kathleen_traffic.html 
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   ?למי? רון פתהאם –מיסוד הזנות בישראל 

אולם כאשר מבקשים , ד הזנות חשוב ביותרויסאחרות במניסיונן של מדינות 

, הכלכליים, יש לבדוק תחילה את התנאים החברתיים, לבחון את מיסוד הזנות בישראל

את אופייה של תעשיית המין שהתפתחה , משפטיים הקיימים בה וההתרבותיים, הפוליטיים

. יותוהגדיר את מטרלוכן , המיסוד ומדועאת  מקדם לבחון מי, עשורים האחרוניםה בב

  .בדיון שלהלן הועמדו למבחן מטרותיו השונות של המיסוד ונדונה יכולתו להביא לקידומן

 תנאי הנשים  אתשפרל אם מטרת המיסוד היא :קידום זכויות הנשים כעובדות

אשר כ, קיים הבמצב.  תועלתביאי המיסודספק אם , ר על זכויותיהןושמלוהעוסקות בזנות 

אך הן אינן , ות לזכויות מסוימותאיזכממילא נשים ה, הזנות אינה נחשבת לעבירה פלילית

מעסיק אותן בבית הדין מי שלזכותן לתבוע את כלל ספק אם הן מודעות ו, מרבות לנצלן

רובן המכריע של התביעות נגד סוחרים וסרסורים את  .לעבודה או בהליכים נזיקיים

זה כסיוע . לקורבנות סחרמטעם המדינה  לזכות הסיוע המשפטי המוענק בישראל יש לזקוף

מדוע לא הגיעו נשים . א מוענק לנשים ישראליות העוסקות בזנות ושאינן קורבנות סחרל

 תביעות נזיקין כנגד אנשים ושי או הג,רבות יותר העוסקות בזנות לבית הדין לעבודה

אפשר ?  משפטיותיר את נגישותן לערכאותגבלהמיסוד הזנות בכוחו של האם ו, שפגעו בהן

את נגישות הנשים מדינות שמיסוד הזנות לא הגביר באף אחת מהיה לראות בבירור 

שירותי אלא הענקת , המפתח העיקרי לשיפור המצב אינו מיסוד הזנות. לערכאות משפטיות

ם גם אוזאת , ולא רק לקורבנות סחר בנשים, סקות בזנותוסיוע משפטי לכל הנשים הע

רמת הכנסתן אינה מזכה אותן בסיוע משפטי לפי הקריטריונים הכלכליים שקבע החוק 

  . להענקת הסיוע

להניב שיפור במצבן של מיסוד הזנות בישראל סיכוייו גורם נוסף המערער על 

תעשיית בת ועולות חדשות ונרקומני, גבוה של קורבנות סחרהאחוז ההוא , של הנשים

לא היו רבות השוהות בישראל שלא כדין הנשים ממילא ה, זנותהמוסדה גם לו , ולכן. המין

עיסוקם שיכלו להפוך את צבם של הסרסורים יכול היה לחול במרק שיפור . כךנהנות מ

או , זנותנשים העוסקות בבישראל מעולם לא נוצר איגוד מקצועי של , כמו כן. לחוקי

הרכבה החלש על דה אף היא מעיעובדה זו . ן כעובדותקידום זכויותיהתמכו בארגונים שי
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בוחרות בזנות כדרך הנשים משונה באופן ניכר ה, עשיית המין הישראליתשל הנשים בת

  . מאבק חברתי ופוליטי על זכויותיהןולנהל בפומבי עיסוקן מוכנות להצהיר על , חיים

קשה להימנע מהשוואת מצבן של הנשים העוסקות בזנות בישראל למצבם של 

מדינת ישראל . 90-מהגרי עבודה החלו להגיע לישראל בשנות ה. מהגרי העבודה כאן

, לידי מעסיקיהםבהם התנערה מהם והעבירה את סמכויות הטיפול , שהתירה את בואם

, "מדיניות הכבילה"שנודעה בשם , מדיניות זו. פרט למעצר ולגירוש עובדים שלא כדין

הם נדרשו לעבוד , ם נלקחוהידרכונ: יםעובדכאדם ו הזרים כבני חמור בזכויותה באופן פגע

חלקם היו קורבנות . שעות ארוכות ושולם להם בדרך כלל שכר הנמוך משכר המינימום

נפלו קורבן להתעללות ) בעיקר עובדות סיעודיות(ונשים , להתעללות של מעסיקיהם

  . מינית

 ,גירושלאבד את מעמדם החוקי ולהיות צפויים ל רבים שחששו  עבודהמהגרי

ברוב המקרים שכרם ורבים עזבו עובדים , עם זאת. הם גם אם התעמרו בהםדבקו במעסיקי

חוקי כל מהגרי עבודה זכאים להגנה מלאה של . עלה ותנאי העסקתם השתפרו דווקא

זרותם ? מדוע. כך מומעטים נהנרק , בפועלאך .  כולל שכר מינימום,העבודה הישראלים

נשים פגיעותן של ה, בדומה לכך. אליהם היו כבולים, וחולשתם נוצלה בידי מעבידיהם

ממצב כלכלי  ומטענים מושרשים של דעות קדומותמבין השאר נובעת ה, זנותהעוסקות ב

  . מנוצלת גם כן,  קשהונפשי

הזנות אם שיוענקו להן גם יוכלו לממש זכויות  שהנשים לא סביר להניחועל כן 

לזכויות  להלכה זכאיותהנשים בו ש במצב ,כבר עכשיוהיווכח בכך לאפשר . תמוסד

אלא מהם , החוקהחשובה אינה רק מה אומר השאלה . אך למעשה אינן נהנות מהן, עובדים

הכרזה רשמית על זכויות של אוכלוסיות עובדים מוחלשות יש מעט מאוד ב. סיכויי יישומו

 ואין משמעה ,הכרזה על זכויות אינה תרופת קסם. כדי להגן על זכויותיהם בפועלב

אפשר להמשיל מיסוד עצמו את ה ו,הפער בין השניים גדול.  בפועלוענקוהזכויות ש

מימוש זכויות אינו נובע בהכרח . ןהענקתאת בטיח אך אין בו כדי לה, הכרזה על זכויותל

  .לפי הדין הישראלי ללא מיסוד כללממשן  וניתן ל,ממיסוד
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כל המדינות שמיסדו את הזנות הטילו מסים על תעשיית המין  :ההיבט הכלכלי

שלם לנהל את כל עסקיהם כחוק ולסרסורים לץ יתמרהווה מיסוד הספק אם . החוקית

ובכל זאת רבים נמנעים , תשלום מס הינו בגדר חובה בישראל,  יתירה מכך. מלאיםמיסים

אלא רק יעניק זכויות , לתשלום מסחדשה המיסוד לא ייצור חובה .  במלואושלמולמ

ם הרווחייש לזכור כי ? ו תמריץ לתשלום המסהאם זכויות אלו יהו. מסוימות לסרסורים

, ביטוח לאומידרשו בעלי בתי בושת לשלם גם ל ייםמסמי תשלובנוסף ל וכי נמוכים יותר

גרמניה רתיעה של ביצר  המיסויאפשר היה לראות כי .  ועודפנסיה ל,ביטוח בריאותל

וסרי הקשור קשה להתעלם מן ההיבט המ, כמו כן. הנשים מפני מיצוי זכויותיהן האחרות

להנות ממס ) ושל הציבור בישראל(ולתהות ביחס למידת זכאותו של מס הכנסה , בנושא זה

   .אוכלוסיה מוחלשת ובתנאים כה קשיםשל ) תרתי משמע(על גבה המופק 

נשאלו , 2004ידי מינה צמח בשנת בר שנערך סק ב:חיסול הסטיגמה החברתית

ואישה בעלת נתונים , משרה מסוימתמרואיינים כיצד היו מגיבים לו חיפשו עובד ל

יו שה אמרו בוודאות 34%. כי עסקה בעבר בזנותמתאימים היתה מספרת בראיון לעבודה 

-אותה ו םדוחי והיש סברו 12% ,היו מקבלים אותהש סברו 26% ,מקבלים אותה לעבודה

 למרות ,זנותהישראלית מגנה את ה החברה 200.ם אותהדוחיבטוחים שהיו היו  22%

 וספק אם , את הזנות מראשית קיומהתמלווות הסטיגמ. הבחקיקלא הפליל אותה  שהמחוקק

על פי הניסיון שנצבר . מושרשת כלפיהכה  רשמי תשנה התייחסות 'מקצוע'כרזתה כה

 ולא סייע לנשים לעמוד על זכויותיהןזו לא פתר בעיה הזנות מיסוד ,  שנבחנובמדינות

  . בחברה

לדרוש כוח בזנות העוסקות עניק לנשים המיסוד ה, להלכה :בריאות הציבור

יכה התמ. ןכוחבפועל הן לא תמיד הצליחו לממש את   כיראינואך , מין בטוחמלקוחותיהן 

דאגת הציבור . תנכון חלקי, לשמור על בריאותןסיוע לנשים טעם של המבמיסוד הזנות 

ת שכן הם אלה המעבירים א, לקוחותהאלא לבריאות  ,נשיםאינה נתונה לבריאות ה

 ,מקובלהמחקרים מלמדים כי בניגוד למיתוס  .ןתפשטותגורמים לה וםת זוגנומחלות לבה

 גברים הםהצורכים מין בתשלום רוב  ,לפיו לקוחות תעשיית המין הם צעירים בודדיםו

                                                 
, 19.07.2005מיום ,  ישיבת ועדת הכנסת למאבק בסחר בנשים עם הוועדה לקידום מעמד האישה200
  .9' רוטוקול מספ
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 ןהם  מבנות זוגותרק מעטכאשר , מקיימים יחסי מין עם נשים רבותה רווקים או, נשואים

, סכנת החיים הנשקפת לזונה חולת איידסמ אינו מודאג הציבור 201.זנותנשים שעסקו ב

על סביב ידיעה ת פניקה בציבור נוצרמעת לעת .  מפניה עצמומהסכנה הנשקפת לואלא 

שנשים יש לצפות לכך . משום חידושבכך אין  202.נשים חולות איידס העוסקות בזנות

,  להגן על עצמןבאופן שלא תמיד מאפשר להן, המקיימות מגעים מיניים רבים עם גברים

   ?  לקוחותיהןלפטור אתרק עליהן ויש להטיל האשמה את האם אך . יחלו במחלות מין

. מכפיה או עצום בין נשים העוסקות בזנות מבחירההפער  גם את היש לזכור

להחליט אם תמיד הנכפות לעסוק בזנות אינן שולטות בתנאי עיסוקן ואינן יכולות אלה 

מעוני , לזנות מרקע חברתי מוחלשהן הגיעו .  טיפולוקבלו וידקבי או אם ,בטוחיקיימו מין 

נשים העוסקות בזנות .  ועל ההגנה מפניהן דלעל מחלות מיןוהידע שלהן , השכלהוללא 

 למחלות המיןיותר מודעות הן . ערות יותר לסכנות הכרוכות בתעשיית המין ללא כפייה

ריבוי מחלות מין בקרב  .ונדוםבקשימוש ולמנוע אותן באמצעות יטו להיבדק מרצונן ו

היא החברה בה הן חיות כך שעל יותר אלא ,  דווקאיהןעללא זנות מעיד נשים העוסקות ב

ממשיכה  ,דרישה למיסוד הזנות בטענה שכך ניתן יהיה לבדוק את הנשים. חברה חולה

. על הנשיםרק אחריות את הטיל להו, את האחריות לקיום מגע מיני בטוחמן הלקוח סיר לה

 הנשים חיוב 203.יםתלענשים יכולות לסרב רק . ן מוגארשאי לדרוש מין לתמיד הלקוח 

נבדקות ן שכן לקוחות שידעו שה, בדיקות רפואיות עשוי להקטין את ביטחונןלעבור 

 להשתמש בבדיקות לשם לוליםסרסורים ע. ירגישו בטוחים יותר לדרוש מין לא מוגן

                                                 
201 B. Anderson and J. O'Connell, ‘Is Trafficking in Human Beings Demand Driven? A 
Multi-Country Pilot Study’, Migration Research Series, 15 (2003); D. Hughes, Best 
Practices to Address the Demand Side of Sex Trafficking: 
www.uri.edu/artsci/wms/hughes/demand_sex_trafficking.pdf; See H. Ward et al. ‘Who 
Pays for Sex? An Analysis of the Increasing Prevalence of Female Commercial Sex 
Contacts among Men in Britain’, Sex Transmitted Infections, 81 (2005), 467-471.  

המון זונות חולות באיידס והן לא , 'קורץ.  ע;12.6.1991, 12- של הכנסת ה308'  פרוטוקול ישיבה מס202
. ה; htm.3chdashot/2006_10_27/il.co.tam.www://http ;27.10.2006, א"עיתון ת', יודעות את זה

: NRG ,25.10.2006',  זונות נגועות באיידס10' בר -אלרואי דה
html./240/4961ART/43/online/il.co.nrg.www://http ;ראו הוזהרתם-מין מסוכן, 'בן דוד. ע  ,'

NRG ,624.1.200 :html./282/0381ART/1/online/il.co.nrg.hot://http ;החיילים גילו , 'גליקמן. א
YNET 27.11.2002 :-L,,73401/articles/il.co.ynet.www://http', נערת הליווי נשאית איידס: מאוחר
html.,002276855  

 נשים נדבקות באיידס ביתר קלות מגברים ומצויות בסיכון גבוה יותר בקיום יחסי מין לא מוגנים 203 
 .מלקוחותיהן
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בית בושת פרסם , משרד הבריאותבעבר ך בעקבות בדיקות שער. שיווק סחורתם הנשית

אישורים ניתן לקבל , הנשים שלנו נבדקו ונמצאו נקיות מאיידס ": זומודעהישראלי 

   204".ממשרד הבריאות

הניסיון מוכיח כי מגזר זנות חוקי אינו גורם  :שקיפות שתמנע חדירת עבריינים

, בין היתר, מתקיים מגזר זה. ודילא חוקי לצלהעלמת ואולי גם לא לצמצום מגזר זנות 

בפברואר . מצעים אלו נעשה שימוש כבר היוםאב. בתי בושת מוסתריםמ וזיוף מסמכיםמ

 בהם ,"עובדה"הזדעזע הציבור בישראל כאשר צפה בתצלומים ששודרו בתוכנית  2006

קיים היום , כמו כן; נראו נשים שהוסתרו בחללים מיוחדים שנבנו בקירות בית בושת

על עצמם את האחריות אשר במגע עם הרשויות לוקחים , "נשי כיסויא"השימוש בבישראל 

 בשל היותו של העיסוק בזנות עיסוק שבו קיימות אפשרויות 205.במקום בעלי בית הבושת

זה יופיע גם כיש לחשוש שניצול , חלשות שקל לנצלןנשים בו ומועסקות , רבות לניצול

 םניצול. מהגרי העבודהינם של בדיוק כפי שקרה בעני, אנשים נעדרי עבר פליליבקרב 

עומדות בכל שלכאורה , וידועותוח אדם חוקיות חברות כבניה ודי חברות הבוטה נעשה בי

  206.למעט שמירת זכויות עובדיהן, דרישות החוק

אם כי באופן ,  למעשהמוסדהכבר במדינת ישראל הזנות אפשר לומר כי , לסיכום

חוץ  ,המעורביםכל אינטרסים של משרת את ה, מכוון בידי המדינההמיסוד זה  .זוחל וסמוי

 'הסובלנותאזורי '. נותרו בתחתית סולם העדיפות יהןזכויותאשר ,  העוסקות בזנותנשיםמה

מדיניות המשטרה המוצהרת כפי שהיא עולה . קיימים ופועלים באין מפריעכלפי הזנות 

פרה של הינה פיקוח ללא התערבות במקום בו לא מתקיימת ה, מהנחיות הפרקליטות

ששילם בעבר הבטחת , לאחרונה דרש הביטוח הלאומי. הוראות אחרות של חוק העונשין

                                                 
  . 72' עמ, 2003, אישה עוברת לסוחר, דהאן. י, לבנקרון.  נ204
אנחנו לא , מה שקורה, אנחנו נכנסים לחקירה במכוני עיסויכש" בישיבה בכנסת אמר נציג מס הכנסה 205

. הוא אומר פתחנו רק השנה... תמיד יש קופים במכוני העיסוי שלוקחים על עצמם את התיק... מגיעים לראש
, פרוטוקול מישיבת ועדת המשנה של ועדת החוקה: ראו." הבנות מתואמות איתו. התחלתי לעבוד רק השנה
  .18.1.2005, ר בנשיםחוק ומשפט למאבק בסח

בתקיפה חבלנית בנסיבות מחמירות , צרפתי. עובדי חברת י, הורשעו הנאשמים, בנימין כך למשל בעניין 206
גזר דין מיום (בנימין ' י נ"מ 2116/03פ (איומים ועוד , שכללה בין השאר מכות באמצעות קרש ובו מסמרים

פסק דין מיום  (מ"חברה לעבודות הנדסיים בע –דורי . חברת א'  נXue Bin 1218/02ע "ע; ))22.9.05
20.3.2003.(  
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 שקל 350  שלרווחל החזרים של עשרות אלפי שקלים על פי חישוב ש, הכנסה לנשים

    207.ליום

ראוי שאת המיסוד הסמוי של הזנות יאזנו צעדים שיבטיחו את מן ה, לכל הפחות

,  תוכניות סיוע לנשים המעוניינות להחלץ ממעגל הזנותיש לפתח, למשל.  הנשיםזכויות

הגן על עצמן תגבר יכולתן לכך . לעסוק בזנות בבתיהןויש לאפשר לנשים המעוניינות בכך 

כיום פועלים בגלוי למול ש, בסרסורים ובבתי בושתותפחת תלותן , אלימותממתקיפות ו

אינם , עניקים זכויות לנשיםומכירים צעדים המ.  העצומות לרווחה של רשויות החוקהןעיני

יותר בבחינת תיקון חוסר האיזון במיסוד החד צדדי הם אלא ,  הזנותמיסודשל בגדר קידום 

   . בתי הבושתשל לגליזציה של הסרסרות ו תהשהשפעתו העיקרית הי, הנהוג כיום

                                                 
  17.5.2007ביום " המשמר האזרחי"הדברים הוצגו בתוכנית  207
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  סוף דבר

ההשלכות המעשיות של מיסוד הזנות בכמה מדינות הראתה כי יעדיו בחינת 

כשלון נחלו , הענקת זכויות לנשים ובריאותהמצב שיפור ,  בנשיםמיגור הסחר -יים העיקר

, נשיםהתברר כמספק הגנה חלקית בלבד למיסוד ה. וגבלת בלבדזכו להצלחה מאו , חרוץ

המיסוד תומכי , במדינת ישראלאולם . שהובילו מאבק מבחירה ומרצוןלרוב רק לאלה ו

ולא מצד , שוטרים וחברי כנסתוכן , ודובריהםים נשהסוחרי משורותיהם של בעיקר באים 

יתמקד במאמץ לחלץ רווחים למדינה ולשפר את זה ככי מיסוד להניח יש על כן . הנשים

   .זנות העוסקות בישמור על זכויות הנשיםולא , יכולת הפיקוח שלה

יעשיר את קופת מיסוד הזנות אין ודאות ש, לנוכח ניסיונן של מדינות אחרות

, אם תמוסד הזנות. םסרסוריהשפר את מצב עתיד לולם הוא ללא ספק א, המדינה

גורל תעביר את האחריות לוהיא , יותרעוד  םמצטתצבנושא מעורבותה של מדינת ישראל 

סרסורים  אותם -  "זכייני משנה"לידי  ,ו על ידהכובדמעולם לא יהן זכויותש, הנשים

, חוקהל ע עבירה יאו סרסרות הבש, מצב הקיים היוםה.  שלה"המכרזים"בתנאי ו מדעיש

הן לא מנצלות לרוב שאף , מקנה לנשים אפשרות להתלונןלפחות , אינה נאכפתגם אם 

הפוך תלונה פלילית מטבעה להליך אזרחי תבתי בושת של סרסרות ולגליזציה של . אותה

  .  בונהטונקהן תוספק אם , "לגיטימי "בינן לבין מעסיק, גרידא

 ,בעבירת הסחר בנשיםמדינת ישראל של פעילותה בשנים האחרונות התרכזה 

למרות . הסובלת לא פעם מבעיות דומות, מקומיתהזנות ן ההתעלמות מהמשך תוך 

 הנשאבות לתעשיית המין , לנשים ישראליותלא הועילהמאבק בסחר בנשים , חשיבותו

, מקיפה ישראל חייבת לגבש מדיניות. מצב זה טעון שינוי יסודי .במספרים גדולים והולכים

 יש לזכור כי אין ,מהלך גיבושהב.  גם יחדנשים הנסחרותלנשים המקומיות ות לתייחסהמ

שינוי  לאלא להשפיע ע, את תעשיית המיןות כליל שנהרשמית למדיניות בכוחה של ה

 ,עליה ליזום תוכניות למען הנשים העוסקות בזנות ומעוניינות להיחלץ ממנה. דפוסיה

ליידען על , לות את מודעותן לזכויותיהן לקבל שירותי בריאותלהע,  לנשיםלהקים מקלטים

  . לתבוע את סרסוריהן וסוחריהן ו במשטרה על עבירות נגדןתלונןזכותן לה
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המקצוע העתיק "לא בגלל היותה : עתיד הקרובבעיית הזנות לא תיעלם ב

ם רוצים אינם יכולים ואינ, ממנה החיים ,אלא מכיוון שרבים מדי, כמקובל לטעון, "בעולם

בלי להעניק לגיטימציה מע לנשים העוסקות בזנות יסיאפשר ל ,עם זאת. עלםילתת לה לה

מתקיים , בכל מקום בו מתקיימת זנות. לתעשיית המין בכללותהם וסרסוריל, םלסוחרי

וגם כאשר נותנים " בחסות המדינה"גם כאשר הוא , לעתים יותר ולעתים פחות, ניצול

, על כן כל פתרון חוקי לבעיית הזנות יהיה מוגבל. להםלעשות את ש" כוחות השוק"ל

יש לטפל . ןחינוך לשוויוחיזוק הלצד  ,קנוי מין ה שליש לנקוט בחינוך למניעת צריכו דיולצ

בשל העובדה כי חיי נשים כה רבות מוטלים על , במדיניות בנושא הזנות בזהירות הראויה

בבוא רשויותיה של . רות בנושא זהותוך בחינה מתמדת של ניסיונן של מדינות אח, הכף

יש לזכור כי לתעשיית המין , יחס לזנות ולאפשרות מיסודהמדינת ישראל לקבוע מדיניות ב

  . כוח מאשר לנשים הלכודות בהיותר לעולם יהיה 
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