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 דיון בוועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות –נייר עמדה 

 פעילות המשרד לביטחון פנים למאבק בתופעה -המאבק בזנות 
 
 

פנים, ח"כ גלעד ארדן, מבין את החשיבות שבטיפול מקיף של  ראשית נבקש לברך ולהגיד כי ניכר שהשר לבטחון .1
 בנשים האכזרית.ר סחוהמשטרת ישראל, אשר עליה הוא אמון, במאבק בתעשיית הזנות 

, לבין המציאות של הדרגים הבכירים המוצהרתפער משמעותי בין המדיניות  קייםעם זאת, נציין כי לטעמנו  .2
 - קטיניםמנגד צרכני זנות תיקים השל  זעוםהמספרם ית לכך, כפי שתפורט בהמשך, היא טבשטח. דוגמא דרמ

 ונציגי המשטרה, רואים אותה בחומרה רבה. ברור כי השרשעבירה 

 ירורבב ותניכרתוצאותיו לחיוב נבקש לציין את המאבק המוצלח של המשטרה במפיצי 'כרטיסי הזנות', אשר  .3
 .ברחובות ישראל

שקודמה , 2017-בעניין זה נבקש להזכיר את הצעת חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירה, התשע"ז .4
לפני יוליה מלינובקסקי ומרב מיכאלי.  נסתכברות הכהצעה ממשלתית ע"י השר, לצד הצעות פרטיות של ח

כנס לספר יולהמתינה לעלות להצבעה מכיום היא , ובוועדה לקריאות שניה ושלישיתההצעה שבועיים אושרה כ
כרטיסי קווי הטלפון שמפורסמים על להגישה תמנע  ובאמצעות ,כלי יעיל למשטרה. ההצעה מעניקה החוקים
 . זנות במדינת ישראלפרסום ל האפשרותתצומצם והזנות, 

 פעילות ומעורבות המשרד לביטחון פנים:את הגביר עמדתנו לראוי ל בהןהסוגיות הבוערות יפורטו להלן  .5

 מאבק בתעשיית הזנות באינטרנט .א

, 2016משרד הרווחה והמשרד לביטחון פנים בשנת  מושפרסנתוני הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל,  .6
מראים באופן ברור כי הזנות בישראל )כמו בעולם כולו( שינתה את פניה, והאינטרנט הפך לזירה משמעותית, 

 מרכזית, בגיוס, פרסום, הפעלה ומכירה של שירותי מין.אם לא 

)!( אתרי מין שנועדו לקהל הישראלי. בדיקת אתרים  670 -פעלו בישראל כ 2014הסקר הלאומי מצא כי בשנת  .7
מודעות ובהן: מודעות גיוס לזנות, מודעות הכוללות  7,000-אלו חשפה תעשייה מקוונת שלמה הכוללת למעלה מ

האינטרנט ואתרים  באמצעות מין שירותי ל קטינים, נשים וגברים המציעים רכישתתמונות ארוטיות ש
 באמצעותם מנוהלים בתי בושת של ממש.

סעיפים בחוק העונשין המטילים עונשים  –מרכזיים לטיפול בתופעה שני כלים כיום בידי משטרת ישראל  .8
חוק סמכויות לשם  וכן; (בגיריםגע לבנוג 205סעיף ו קטיניםבנוגע ל א205סעיף )חמורים על המפרסמים זנות 

נותן למשטרה כלי , אשר נכנס לתוקף בחודש ספטמבר האחרון, ומניעת ביצוע עברות באמצעות אתר האינטרנט
 .חסימת גישה לאתרים המפרסמים זנותל

ועל אף שרשימות  ,2016על אף שהמידע נמצא בידי המשרד לביטחון פנים, לכל המאוחר מפרסום הסקר בשנת  .9
אתרים אלו ממשיכים לשגשג  ,דומות הועברו ע"י ארגוני הקואליציה למאבק בזנות למשטרה מספר פעמים

  אף אתר.לה שנעשה כל שימוש בחוק ולא נחסמה הגיולגלגל כספים רבים לתעשייה, ועד היום לא 

משמעו הכשר לפעילותם, ועידוד בעליהם להמשך אלה אתרים ל מניעת הגישהעובר בלא כל יום ש –ונדגיש  .10
 ולפעול.

 

 צריכת זנות קטינים .ב

 בזנות.  וקטינות קטינים 3,000-כבישראל לפי נתוני משרד הרווחה, 

בדיון בוועדת המשנה,  כתבי אישום בגין צריכת זנות מקטינים. 0 הוגשו 2016-2017 בשניםחרף הנתון הקשה,  .11
 . תיקים בעבירה זו 20-נפתחו פחות מ 2017ת בשנשנערך בנובמבר האחרון, ציין נציג המשטרה, כי 

, אלא ,שנות מאסר 5, שהענישה עליה היא שמדובר בעבירה החמורה של צריכת זנות מקטינים רקלא  –ויוזכר  .12
  אינוס או בעילה אסורה בהסכמה.כגון  נוספות עבירות מין חמורות עובריםגם  עבירה זו לרובעוברים שה
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. עם זאת, יש מקום לערוך ים בהלא פעם נשמע טיעון נגדי כי מדובר בעבירת חשיפה שיש קושי ראייתי להאש .13
הקבועה בחוק המעבירה את הנטל אל צרכן הזנות  הראייתית חזקההשוטרים לולהעלות מודעות שימוש מוגבר 

 . לחוק העונשין( ד'203)סעיף  הקטינ/ה להוכיח כי לא ידע את גיל

הזירה המרכזית בה נערך הקשר בין הצרכנים לקטינים בזנות היא הרשת. מצופה כי המשטרה תפעל יתר על כן,  .14
 ח האמור,נוכ ברשת, במטרה להגביר את האכיפה נגד עבריינים אלו, המנסים לצרוך זנות מקטינות וקטינים.

ת"פ )רח'( ב כפי שנעשה לדוגמהוזאת , , לאחר ייזום של ביומיםןסיויעבירות הנלעשות שימוש מוגבר ביש מקום 
לאחר ביום  זנות מקטין צריכתסיון יי בנאלשם הואשם אזו (2016דינת ישראל נ' אבי אזולאי )מ 5-03-62458

 .שערכה המשטרה
בה  תת זמן דרמטינקודועל כן מדובר בקטינות, בהיותן הזנות מעגל דורדרו אל של הנשים בזנות רובן  כי ,יוזכר .15

 משנים ארוכות של ניצול.רבות ציל תפעילות מנע 
 

 סגירת מועדוני חשפנות שהם בתי בושת: .ג

במועדוני  המתקייםדאנס" -של ה"לאפהרשמית קידום הגדרתו לברך על מאמציו של השר ל ראשית, נבקש .16
   כזנות.החשפנות 

מועדונים אלה אינם רק  י שניכר מפעילות המשטרה בזירת מועדוני החשפנות,כפכפי שעולה מארגוני הסיוע, ו .17
 תלמניע יזומה יש להמשיך בפעילותועל כן  ות, אלא משמשים בתי בושת של ממש"שער כניסה" לעולם הזנ

 .פעילות זו

נה כי מדובר בטעסגירת מועדונים הפועלים בלא רישיון, לכות מסב על שימוש החסר שנעשהנתריע בהקשר זה  .18
משמשת  ,מקבילהכסמכות סמכות עובדת היותה של ה .קומיתולרשות המבסמכות מקבילה למשטרת ישראל 

ות הפועלים כיום מועדוני חשפנספר למבפרט בנוגע וזאת  –עלת הסמכות במקרים שונים לאי הפכאמתלה 
  פעילות לסגירתם בפועל.כל ב, אך אין בעיר תל אביבלא רישיון 

 סחר מתחדש .ד

דיון אחר  .אל מדינת ישראל אנו ערים לדיווחים על עלייה בהיקפי הסחר בנשים לצרכי זנות רונותבשנים האח .19
יא המטרות זנות לישראל בנשים לתופעת הסחר לעובדה כי  מודעיםניכר כי הן גורמי המקצוע והן המחוקק דיון 

סחרו בנשים אחרונה וחשפו רשתות ששנערכו ל המוצלחים מבצעי האכיפהגם ם ראייה לכך ה עובדה קיימת.
 . ממדינות מזרח אירופה למטרות זנות בישראל

תנו, לעמד .ל בקרב משרדי הממשלהסימן שאלה גדו צץמימדי התופעה,  אודותשאלה עם זאת, בכל פעם שעולה  .20
, תוך איתור על ידי משרדי הממשלה רשמיה באופן מיפויהגיעה העת לל מנת להתמודד כראוי עם התופעה, ע

 . דרכי הפעולה של הסוחרים על מנת למגרה בהקדם
אלה נשים במדינות המוצא אינו דורש מומחיות גדולה, והמידע  באמצעותם מגייסים סוחרים מיפוי הדרכים .21

 מצוי חשוף ברשת האינטרנט. 
גיע אל על מנת לה גבולותהביקורת , ובפרט עם גירהההאוכלוסין ורשות העם ל במשותף פעויש ל ,יתר על כן .22

  .להעמידם לדיןו סוחרי הנשים

יר את ותחזאדירים  ם למימדיםתופעה זו לא תתעצ על מנת להבטיח כיעת כנדרש כבר הסחר  רשתותטיפול ב
  .2000-שנות הראשית בכפי שהיה מדינת ישראל למצבה 
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