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 משפטיי�ו חברתיי� היבטי� – בי"להט נוער בקרב זנות: זרקור

  בישראל האחרו� בעשור התופעה ע� והתמודדות

  מאת

  *רעות גיא

 לפחות לי קרו ...להשכרה נער להיות ורציתי אחד יו בבוקר שקמתי חושבת את מה"

 צרי� אני אז? לי לעזור רוצה את ...הזה למצב אותי שהביאו שוני דברי ואחד אל�

   .)בזנות נער', ב ("שוני דברי ואחד אל� לפחות

  ואבמ. א

 בפועל אוכלוסיות בזנות מדירי ה1, סיוע וטיפול לוקי בחסרשירותי ו אכיפה זניחי ומדאיגינתוני

 שנערכו במסגרת המאבק בתופעת ממחקרי ה רק חלק מהממצאי העולי 2,מהשירותי הקיימי

 המשנה,  בראשות יהודית קרפ,משרדית� התכנסה הוועדה הבי�1997 בשנת. הזנות בעשור האחרו�

 את תופעת הניצול בחנהאשר ,  לזכויות הילד"ליוע� המשפטי לממשלה דאז וחברה בוועדת האו

   : הוועדה קבעה עבודתהבסיו .המיני המסחרי בקרב קטיני וקטינות

 מוסדותיה  מכלולעל, עליה,  מדינת ישראל בשנה הקרובה יובל לקיומהכשתחגוג"

 כל מאמ� אפשרי על מנת לעקור את הנגע לעשות,  והוולנטרייהציבוריי, הרשמיי

 
 וחברת על� בעמותת בסיכו� ונערות קצה תחו� מנהלת. אד� לזכויות חברתית ופעילה מגשרת, משפטנית   *

 חרו� מרכז – דרור בית רכזת ברלשע. ובעול� באר� הזנות תופעת לחקר תודעה מכו� של המנהל הוועד
 הוועדה חברת. הרווחה במשרד לממשלה המשפטי היוע� בלשכת התמחתה, בסיכו� בי"להט לנוער

 מיני ניצול לבחינת המשפטי� משרד מטע� משרדי� הבי� הצוות חברת כ� וכמו ובזנות נשי� בסחר למאבק
 .בישראל וקטינות קטיני� של מסחרי

: להל� ()2013, ומידע מחקר מרכז, הכנסת (2 בישראל קטיני� של מסחרי מיני ניצול רבינובי� מריה  1
 ").בישראל קטיני� של מסחרי מיני ניצול "הכנסת

 ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת עבור ועדת המשנה למאבק על 16.11.2010 שהוגש ביו� ח"מדו. ש�  2
 השני� שנבדקו נפתחו בעשר  עולה כימתוכו.  ללמוד על אכיפה רפה של החוקנית� ,בסחר בנשי�

 בשל חוסר ראיות והשני בשל חוסר אחד,  נסגרושניה�.  של קטיני�חותבמשטרה שני תיקי� בלבד נגד לקו
 שני : נסגרו סרסרות מחמירה בקטי�בגי� 2009–2000 שנפתחו בשני� תיקי� 3,  על כ�נוס�. עניי� לציבור

 ניצול  שנפתחו במשטרה בנושאהתיקי� 35 מתו�. ר נסגר עקב חוסר עניי� לציבוואחד, תיקי� בפרקליטות
 להוסי� כי יש.  בשל חוסר ראיות וחוסר אשמהרוב�, 19 נסגרו 2009–2000 של קטיני� בשני� מסחרי מיני

  .תיקי� �30 נסגרו כמתוכ�"  בגופו של קטי�שימוש" בגי� תיקי� 69באות� שני� נפתחו במשטרה 



   בישראלזכויות הקהילה הגאה  רעות גיא

876 

 וניצול מיני של קטיני הוא שיעבוד. המחפיר של ניצול מיני מסחרי של קטיני

,  מדינת ישראל בנושא זה מקדימה בחוקיהתהיה. מהמתועבי שבניצול בני אנוש

 כמדינות, למצער, סת ופוסחת על הסעיפי ובדר� טיפולה בנושא ולא מהסבגישתה

   3".מתקדמות רבות בעול

 של הזנות עול אל.  כתיבתלאחר שני עשורי כמעט,  הוועדה רלוונטיי ג היודברי,  הצערלמרבה

 בית"ב עבדתי אשרכ במקרה ולגמרי לראשונה נחשפתי, בפרט בי"הלהט הנוער ובני ככלל הנוער בני

 של יהייחודי למאפייני לב לשי שלא היה קשה 4.ובמשבר בסיכו� ב"להט ערלנו רויח מרכז, "דרור

 והטיפול הסיוע מסגרותב להיעזר ושלה� שלה ולקושי בזנות מעורבות לה הייתה אשר נוער בני

�והבלתי הפורמליי המסגרת בחוקי ולעמוד ,הממסדיות במסגרות להשתלב הקושי בשל 5.פורמליי

 מותא מענה כל ללא הרחוב אל ישרהי המסגרות מ� הוצאו או, למסגרת ממסגרת עברו מה רבי

 האיסורי אחד, דרור בית של הראשונות ההקמה בשנות שנער� 6המחקר ח"מדו שעולה כפי. למצב

 לימי". בזנות עבודה איסור "היה במקו מפלט מקו לעצמ ביקשו אשר הנוער בני על שהוטלו

 היה די לא א�. בזנות המעורבות נאסרת א בזנות נוער בבני לטפל נית� שלא כשהוב� זה איסור הוסר

 על לזנות שיפוטיות� אנטי וגישות התערבות שיטות ללמוד הצוות על היה, כ� על נוס� .האיסור בביטול

 לא א שהרי. הנזקי על ג כמו שבה הרווחי מגוו� על, הנוער בני ע הזנות על ולדבר להצליח מנת

 נערי מאות עבור מוצלחת הישרדות כאסטרטגיית לתפקד מצליחה הייתה לא יאה ,רווחי בה היו

 גורמיל אלוה נוערה בני את חוש� יציבה גג בקורת הצור�. לה ומחוצה ב"להט מקהילות ונערות

  .אתנ� או כס� תמורת זנותל אות מדיחי היתר בי� אשר, ופוגעי מנצלי

 זו תופעה .מהע להתמודדות הכלי מת�ו הפוימי, הזנות תופעת של התיעוד עדריה בלט עוד

 ונערות נערי בקרב בעיקר, דרור מבית סיוע לקבלת הפוני הנוער מבני 30%�כ ,להערכתי ,אפיינה

 הסתירו שה משו א, בבית הנוער בני של השהות בזמ� ביטוי קיבלה לא הזנות 7.נדריות'טרנסג

 בני של יהשמאפיינ העובדה בשל או ורמלייפ�והלא הפורמליי הבית כללי את הפנימו כי אותה

  .אליה התקבלו לא שמראש או אותה לעזוב נאלצו וה ,מסגרתב לשרוד לה אפשרו לא אלו נוער

 קושי התעורר הפורמלית האיסורי מרשימת הוסר בזנות מעורבות של מפורש שאיסור לאחר ג

, אבדנותו אלכוהול צריכת או סמיב שימוש כגו� אחרי איסורי בשל להצטר� למסגרות הקיימות

 נוער בני בקרב שזנות לכ� המרכזית הסיבה. בפרט בזנות המעורב ונוער ככלל בסיכו� נוער המאפייני

 
 ).1997 (בישראל קטיני� של מסחרי מיני ניצול תלבחינ הוועדה וחשבו� די� על� עמותת  3
 . הנוערחסות – במשרד הרווחה קו�י תרותיי יחידת האג� לשבפיקוח  4
 בני בי� מגע אסור: הלדוגמ. http://bethdror.org/q-and-a/39: דרור בית באתר מפורטי� הבית מכללי חלק  5

 אסורה, בבית השהות תקופת מש�ב) ואלכוהול סמי� (אקטיביי��פסיכו בחומרי� שימוש אסור, הבית
 הכולל ויציב קבוע יו� סדר כגו� מסגרת כללי יש ,נוס�ב. שהוא סוג מכל אלימות אסורהו עצמית פגיעה

 . בבית פרטי בטלפו� שימוש איסורו בבית יומית תורנות, 23:00 בשעה אורות וכיבוי בבוקר בשבע השכמה
 לבני חירו� מקלט": דרור" זסלבסקי וטטיאנה שפירו שמעו�, יאייל� חיימוב רונית, פנחסי בתיה, גול� מרי�  6

 www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/Mifalim )2007 (4 לסביי� הומו נוער
Meuchadim/mifal_111.pdf.  

 . 29' בעמ ,ש�  7
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 8"לקוחות"ה, עצמ הנוער בני, בה המעורבי הגורמי מ� אחד שלא� בכ� נעוצה, חבויה תופעה היא

 להשקיע יש ,התופעה את ולאתר לזהות מנת לע. עליה לדווח אינטרס אי�, לזנות המדיחי והגורמי

 אמונ את איבדו טבעי באופ� אשר בזנות נוער בני ע קשר לייצר להצליחו 9יצירתיי איתור משאבי

, בעול בפרט בי"להט ונוער בכלל נוער בקרב הזנות תופעת על נכתב מעט. ממסדבו המבוגרי בעול

 בי� קשר עולה בזנות המעורב בי"להט נוער על אולמצ שנית� הבודדי המחקרי מבי�. בישראל ג וכ�

 אשר ינאמריק 11בריאות סקר 10.עריות גילוי ובעיקר בילדות מיניות פגיעות לבי� בזנות מעורבות

 כי ומצא ,נדרית'הטרנסג האוכלוסייה בקרב בזנות המעורבות את, היתר בי�, בדק 2010 בשנת התפרס

 12.נדרית'הסיסג באוכלוסייה מאשר וחמישה עשרי פי בוהג זו באוכלוסייה בזנות המעורבות שיעור

 וצעירי צעירות שהובילו בנתיבי עסקו אשר, 2002 בשנת מחקר חות"דו שני התפרסמו בישראל

 צעירותבו בנערות – והשני 13,הומוסקסואלי ובצעירי בנערי עסק האחד. לזנות בי"להט

  14.נדריות'טרנסג

 זנות של התופעה את ולהבי� לזהות מנת על, נוער בני בקרב זנות על המחקרי ממעט שעולה כפי

 מאפשרי אשר הרחבי והמשפטיי החברתיי ההיבטי את להבי� יש, בי"להט נוער בני בקרב

  . מפריע באי� להתרחש הזנות לתופעת

 תופעת של והמשפטיי החברתיי להיבטי בנוגע עדכנית מצב תמונת לספק אנסה זו מהיברש

. ובהווה בעבר התופעה ע להתמודדות הניסיונות על ולעמוד בישראל בי"להט קטיני בבקר הזנות

 המאפייני את ואנתח ,בכלל נוער בני בקרב זנותה תתופע של ומאפייניה ממדיה על אעמוד ,ראשית

 הזנות מוסד של המשפטי המעמד את אבח� ,בהמש�. בזנות המעורב בי"להט נוער של יחודיייה

 מכ� לאחר. נוער בני בקרב הזנות תופעת של המשפטית ההגדרה ואת בפרט בישראלו בכלל בעול

 
 אולקר צרי� מקטיני� מי� צריכת של במקרה, בתשלו� מי� שצור� למי בזנות המעורבי� בקרב שגור כינוי  8

 . פלילית עברה �עוברי שה� משו� ,מי� עברייני לה�
9  Peter Smyth & Arlene Eaton-Erickson, Making the Connection: Strategies for Working with High-

Risk Youth, in PASSION FOR ACTION IN CHILD AND FAMILY SERVICES: VOICES FROM THE PRAIRIES 119 

(Sharon Mckay, Don Fuchs & Ivan Brown eds., 2009). 
10  Thayne D. Stoddard, Male Prostitution & Equal Protection: An Enforcement Dilemma, 21 DUKE J. 

GENDER L. & POL'Y 227 (2013) .  
11 Jaime M. Grant et al., Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender 

Discrimination Survey (2011) available at http://www.thetaskforce.org/static_html/downloads/ 
reports/reports/ntds_full.pdf.  

 .נדרית'טרנסג שאינה  12
 עכשוויות וחוויות חיי� היסטוריית: בזנות העוסקי� צעירי� גברי� ערד� דוידסו� ובלהה ליכטנטריט רונית  13

� ודוידסו� ליכטנטריט: להל� (http://todaango.org.il/wp-content/uploads/2012/12/e6.pdf מחקר ח"וד –
 ).בזנות העוסקי� צעירי� גברי� ערד

: צעירות ובוגרות מתבגרות) לנשי� מגברי� (טרנסקסואליות ערד��דוידסו ובלהה ליכטנטריט רונית  14
 מגברי� (טרנסקסואליות ערד�ודוידסו� כטנטריטלי: להל�( מחקר ח"דו – לזנות המובילי� נתיבי�
 www.gila-project.com/wp-content/uploads/2014/01/%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7% ))לנשי�

92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%95%D7% 
AA-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%99 
%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99 

%D7%9D-%D7%9C%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf.  
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 ההמלצות את אבח� לבסו�. הממדילו התופעה היק�ל בנוגע באר� המתנהל הדיו� את אציג

 שלומ על האמוני הגורמי של וכלי משאבי שילוב בעזרת מהוצמצו התופעה ע להתמודדות

  . בישראל נוער ניב של והרגשי הפיזי ביטחונ עלו

  זנות קטיני� וקטינות. ב

המאפיינת את השלבי , " מזדמנתזנות" מהחל 15, היא תופעה הכוללת בתוכה רצ� של מצביזנות

 שווי ער� לכס� כלומר,  בקבלת אתנ�ומאופיינת, הראשוני של המעורבות בזנות בקרב נערות ונערי

 המאפייני ג,  וגדלה אל תו� עול הזנות כניסה הולכתע,  הרצ�בהמש�. ולא כס� ממשי בהכרח

,  חברתיות ואתרי סקסרשתות, כרויותי הזנות באתרי הרותיי שפרסו :המסחריי הולכי ומתעצמי

 שהמעורבות ככל. דומהוכ מספר הלקוחות מדי יו הרחבת,  שירותי המי� והתשלו עליההרחבת

   . הזנותעוללשמחו�  מצטמצ הקשר ע העול כ�, בעול הזנות הולכת וגדלה

וטיפול משפטי ,  של זנות קטיני וקטינות חייבה את יצירתה של הגדרה פרטנית לתופעה זוייחודה

ההגדרה המקובלת היו בעול לזנות קטיני וקטינות . ות בקרב בגירהזנות שלוחברתי נפרד מזה 

לניצול מיני , פיה לע 1996.16 בשנת,  שבדיה, העולמי בשטוקהולקונגרסנקבעה במסגרת כינוס ה

 של שיתו� או שידול של מעשה כהמוגדרת,  קטיניזנות, הראשו�: מסחרי של קטיני שלושה היבטי

ע האד , ילדי לצור� מעורבות בפעילות מינית ללא מעורבות רגשית ותמורת כס� או כל אתנ� אחר

 תמידי באופ�ינה מאורגנת וכ� א,  זו חוזרת על עצמה ע יותר מלקוח אחדפעולה. עצמו או אד אחר

, לבסו�.  בקטיני בי� מדינות ובתו� מדינות לצורכי מי�סחר הוא השני ההיבט.  צד שלישידיי לע

, הפצה ושימוש במוצרי פורנוגראפיי, הפקהדהיינו .  של קטיניפורנוגרפיה הוא השלישי ההיבט

�אודיועל שלושת ,  הגדרה זו17. בקולבצילומי או,  ואחרי שבה נעשה שימוש בקטיניויזואליי

  . לבחינת ניצול מיני מסחרי של קטיני בישראלמשרדית� על ידי הוועדה הבי�אומצה ,ראשיה

 היאזנות של קטיני וקטינות ,  האמור בהלפי.  רחבה וייחודית לזנות הקונגרס העולמיתהגדר

על כ� שימוש .  המנוצליינקטיומנגד , מבוגר המנצל גורכלומר יש בה , בבחינת ניצול מיני מסחרי

. נוער המעורבי בזנותהת בני י אוכלוסילתיאוראינו מתאי כלל , "עיסוק בזנות" כדוגמת במונחי

מה שאיננו יכולי ,  בחירהשל יסודשיש בו , מונח זה משמר את הסטראוטיפ שזנות היא מקצוע

לי להסיק על קטיני וקטינות קל וחומר שאיננו יכוו, בוודאות להסיק על אוכלוסיות בגירות בזנות

  .בזנות

 הציע ,הפועל נגד ניצול מיני מסחרי של קטינות וקטיני, הבריטי) Barnardo's(ס 'ברנרדו ארגו�

 לכנות הארגו�  מציע,"לקוחות"ו "סרסורי", "בזנות העוסקי קטיני" במקו: חלופית בשפה שימוש

 
15  Melissa Farley et al., Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and 

Posttraumatic Stress Disorder, in PROSTITUTION, TRAFFICKING AND TRAUMATIC STRESS 33 (Melissa 
Farley ed., 2003). 

16  Declaration and Agenda for Action 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of 
Children (1996). 

 שיתופ� יא קרובה התופעה.  זה נית� להוסי� את השתתפות� של קטיני� במופעי חשפנות וכדומהלהיבט  17
 .יני� בפרסומות מסחריות בתפקידי� בעלי אופי ארוטי או בעלי רמיזה מיניתשל קט
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מנוצלי קטיני"  בזנותהמעורבי הגורמי שלושת את" ," "מי� עברייני"ו" מנצלי מבוגרי

 בקטינות הפגיעה מידת ואת , אלויחסי מערכות של האמתי �טיב את  חוש�בשפה השינוי .בהתאמה

בי� , שמאפשרת לזנות להתקיי, נמצאת המציאות החברתית, במרחב שבי� כל אלו. לזנות המנוצלות

 ההתרחשות של זנות עיקר . כלפי תופעה זו חברתיבעיוורו�ש ובי� לגיטימציה  גלוי ותו� מת�שבאופ�

 ופורומי וכ� אטי'צ,  זירת האינטרנט דר� אתרי היכרויותדוגמת 18,א בזירות סגורותיבני נוער ה

 לש, לפיכ�.  בילוימועדוניו מסיבות, סאונות, מכוני,  פרטיותדירות: בזירות סגורות אחרות כגו�

 משאבי הדורשותבפעולות אקטיביות ויצירתיות  צור� יש,  הנוער המעורבי בזנותבניאיתור 

 את עצמ ככאלה מזהי הנוער המעורבי בזנות אינ בני בהקשר זה יש לזכור כי .ומיומנות מקצועית

כלומר חוויה של ,  עול מושגי עצמאי אשר משק� את תפיסת לגבי מצבלה יש ו,שנמצאי בזנות

הדבר החשוב ,  לעניות דעתי19.לקוחות המשלמי ועודניצול שלה את ה, בחירה, שליטה בסיטואציה

שכלול הכלי , הוא הבנת של אנשי המקצוע את הרצ� הרחב של מופעי הזנות בקרב בני הנוער

והיכולת לזהות ולהגדיר את תופעת הזנות בקרב בני הנוער מבלי לתייג ובאופ� שאינו שיפוטי כלפי 

   20.קשר ולתת מענה מותא למצבזאת על מנת להצליח לייצר . המעורבות בזנות

הספרות .  מהווה אסטרטגיית הישרדות עבור נערות ונערי במצבי חיי קשי ומורכביהזנות

� רבניסיו�ה כמו ג 21,המקצועיתמלמדי כי בני נוער משתמשי באחת או ,  בעבודת השטחהשני

מעורבות : כני אחרי או במצבי חיי מסברחוב  נמצאיכשהיותר משלוש אסטרטגיות הישרדות 

 הדוק קשר ישנו כי אי מרמחקרי 22. לשרודכדי התמכרות לסמי ושימוש בגו�, ייניתבפעילות עבר

. לבי� זנות, מודל הורי לקוי והזנחה,  טיפול מוסדי, העדר עור� משפחתי,חסרות בית,  בריחה מהביתבי�

 או סמיל, לפשע יגיעו ה, ית מ� הבלדי שבועות מיו בריחת של ישישהבתו� כ,  הערכהפי על

 להזדמנויותחשיפה לחיי הרחוב ו,  עוד נמצא כי פרדה מגור הורי23. כאסטרטגיית הישרדותזנותל

ככל שקיימת סובלנות .  עמוכרותימשפיעי ג על למידה של עול הזנות והה, למידת דרכי ההישרדות

הצעה . מעורבות של נערה או נער בזנותכ� תינת� יותר לגיטימציה ל, כלפי זנות במעגל החברתי הקרוב

 אתמסמנת , יענות לה הייתהג א לא ה,  או שחזרה על עצמהפעמית�חד, באופ� ישיר או מרומז, כזו

 
 אזור,  כגו� אזור התחנה המרכזית בתל אביב פתוחותזירות הבולטות קיימות בית" זירות הזנות הלהטמבי�  18

 �גניו ) אזור צומת הפלד בחולו�דוגמת( תעשייה אזורי, )אביב�  תל ברו� ואזור הצוק בתלדוגמת(י� החופי 
 זירתו ולייני� לגייז ברי�, מועדוני�,  כגו� סאונות סגורותזירות וכ�; ) בחיפהכרו�י ג� הזדוגמת(ציבוריי� 

 זנות, �פורומי,  של הקהילהכרויותי באתרי הכרטיסי�,  זנות ברשתות חברתיותכרטיסי כגו�האינטרנט 
 . י�ט'וצ מתלומצ

  .1 ש"ה לעיל, רבינובי�  19
 לתואר גמר עבודת (בזנות ונערות לזנות ביחס הרווחה בשרותי" נערה עובדות "של תפיסות לוגסי רעות  20

"� . )2010, סוציאלית לעבודה ספר בית – אביב תל אוניברסיטת, "סוציאלית בעבודה מוסמ
21  Smyth & Erickson ,9ש "לעיל ה.  
22   ,Gender and the Streets, Violence: No Exit, Stuart Burke& Davis . Nanette J, ttyHa. Suzanne E

)1996( 47RIMINOLOGY C NSTITUTE OFI USTRALIANA 47 ,ROCEEDINGSP ONFERENCEC C/A ni.  
23  Scottish Executive, Vulnerable Children: Young Runaways and Children Abused Through 

Prostitution: Working Group Consultation Paper (2002) available at http://www.gov.scot/ 
Resource/Doc/46932/0025181.pdf.  
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 מתרחשת החשיפה בוש ככל שהגיל 24. לה לגיטימציהומעניקה קיימת זו אפשרותההכרה בכ� ש

 ,ותניצול ופגיעות קש, דחייה,  כ�כמו .ל" הלמידה הנלהפנמת סיכוי הגובר,  יותרצעירלרעיונות הללו 

 פורייהעלולי להוות קרקע , התעללות או הזנחה הורית חמורה בילדות,  רגשית מתמשכתהזנחה

ראשונית ועמוקה החל משלב הילדות ,  הוא חוויה של דחייה קיומית אחדגור. למעורבות בזנות

דמויות האמורות להיות ,  אחריהזנחה ודחייה מבני משפחה או קרובי. המוקדמת ולאור� החיי

 הוא נוס� גור 25.רואה אותי או דואג לי, מייצרת חוויה שאיש אינו באמת רוצה בי, מטפלות ודואגות

 אחד מסוגי הניצול או ,רגשית, מינית, התעללות זו יכולה להיות פיזית. התעללות מתמשכת וקשה

 בפגיעה השנרכש) דיסוציאציה (התנתקלהיכולת , ההבנה של הנער או הנערה כי ה חפ� מי�. כול

כל אלו מגדילי את  – המוקדמת אשר מאפשרת ג בבגרות להתנתק ברגעי המזוויעי של הזנות

   26.הסיכוי להימצא במצבי סיכו� חוזרי ונשני

, ראשית: זאת מכמה סיבות.  את ממדי התופעה של זנות קטיני וקטינותרי� קושי ממשי להעקיי

 כי בשל בחשבו� להביא יש, שניתו; דיווח�  היא תופעה הסובלת מתתינותנות קטיני וקטז,  לעילכאמור

 הנוער בתקופת בני שמרבית הרי 13,27 או 12 בזנות הוא מעורבות התחילתהעובדה שהגיל הממוצע ל

 ברמת ונמצאי)  שונימסוגי(המעורבות הראשונה שלה בזנות עדיי� נמצאי במסגרות חינוכיות 

 שהגדרת זנות קטיני רחבה ובהינת�, כ� בהינת�. ירה אשר אינה מעוררת תשומת לב מיוחדתתפקוד סב

יש להניח כי המספרי הידועי ,  כי מדובר בתופעה חבויהובידיעה, וכוללת מגוו� גדול של פעילויות

גדולי מדובר במספרי ובפועל,  והאכיפה השוני ה קצה קצהו של הקרחו�הטיפול, לגורמי החינו� 

  . בהרבה

 אשר  מחקרבמסגרת,  שער� מכו� ברוקדיילמסקר לקבל נית� כלשהו על ממדי התופעה מושג

 בסקר נדגמה 28. המטופלות ביחידות לנערה של השירות לנערותנערותב  ועסק2005התפרס בשנת 

). נערות 17,000� כ, פי נתוני הסקרעל(אוכלוסיית הנערות המקבלות מענה במסגרת היחידות לנערה 

� כעוד,  לה�נוס�ו,  בעבראו  הסקרבזמ� היו מעורבות בזנות מהמטופלות 5%� מצביע על כ� שהסקר

 המטופלות קיימו פעילות מהנערות 12% . הנערות הממתינות לטיפול היו מעורבות בזנותמקרב 20%

קיימו פעילות ,  הממתינות לטיפולמהנערות 36% ועוד)  הסקרכלשו�(מינית בתמורה לטובות הנאה 

 מתו� 17 (% בזנות מטופלותנערות 3000� ישנ� ככי הסקר מנתוני עולה. מינית בתמורה לטובות הנאה

 לשירות מוכרות אינ� זה יש להוסי� ג את אות� נערות אשר לנתו�ו, ) ביחידות לנערהמטופלות 17,000

  .לטיפול ממתינות שאינ� או

 
24  � ר'סנג, ספונסר, זוג כב� עצמו שמציג מי או חבר ידי על הצגתה בעזרת היא לזנות להגיע שכיחה דר

 מדיח כגור� משמש בפועל אשר) נוער מבני �מי הצורכי� לאלו בזנות נוער בני דיי לע שכיחי� ביטויי�(
 .לזנות ומסרסר

25  Linda Cusick, Youth Prostitution: A Literature Review, 11 CHILD ABUSE REV. 230 (2002). 
, מוסמ� תואר לקבלת חיבור (בישראל רחוב בזנות שעסקו נשי� של בזנות העיסוק חווית גור ענת  26

 ).2004, אביב�תל אוניברסיטת
 חזרה ללא ג�) כס� ער� שווה (אתנ� או כס� תמורת מיני אקט התבצע שבה הראשונה הפע� על מדובר  27

 . אחד מלקוח יותר ע� האקט על מידית
 של וצרכי� מאפייני� אפרתי ורווית קונסטנטינוב סלב'וצ, יורובי� ליאת, ינסקי'סטרבצ�כאה� פאולה  28

 .http://brookdaleheb.jdc )2005( הרווחה משרד – וצעירות לנערות בשירות המטופלות הנערות
org.il/_Uploads/PublicationsFiles/465rr-adolescentgirls-heb.pdf.  
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 מעל ותרוא,  באר�שובייי 40� ארצית של כבפריסה 2011 בשנת "על" עמותת ערכה שבמיפוי

 בני אל� 20� שנמצאי בחשש גבוה להיקלע לזנות מתו� ס� של כאו,  נוער המעורבי בזנותבני 600

 זה נער� לאחר הכשרות ייעודיות לעובדי הנוער מיפוי. נוער בסיכו� אשר העמותה פוגשת מדי שנה

 נשי ככל שיוכשרו יותר אכי "על" עולה מנתוני עמותת עוד 29.האיתורלו התופעהבעמותה לזיהוי 

 יתוח על פי נ אחוזיבמאות על זנות בקרב נוער הדיווח יעלה, מקצוע וטיפול לאתר בני נוער בזנות

ר ואות� הכשרות לזיהוי ואיתו, חזר על עצמו אותו המיפוי, 2014 שנת במהל� .מסקנות המיפוי שנער�

בפריסה , רותי הרווחהי עובדות נערה בש300�י צוותי על לכל ידהתופעה בקרב בני נוער הועברו ע

לאחר סיו ההכשרות דווח . צפו� ודרו, מרכז, רושלי י– יישובי מארבעת המחוזות 70� ארצית של כ

 בישראל עבודת השטח מנתוני ).18עד גיל (בזנות  נערות 970�על ידי משרד הרווחה על איתור של כ

חלק מוכרי , בני נוער המעורבי בזנות בישראללהערי� כי מדובר בכמה אלפי אפוא  נית� כיו

 וקבעה התרשמה התופעה לבחינת התכנסה אשר משרדית� הבי� הוועדה ג .לגורמי הסיוע א� רוב לא

 חשוב. הינו הר� התחתו� להיקפה בפועל, יו לגורמי הממשלהכ זנות הקטיני המוכר היק� כי

וזאת עקב ,  להערי� את היקפיה המדויקילהדגיש כי יש להיאבק בזנות הקטיני למרות הקושי

   30.חומרתה הרבה

   ב"להט בקהילות זנות. ג

 להבי� מדוע נית�,  וקטינותקטיני המאפייני את הכניסה לזנות של גורמי את המביני ומזהי אשרכ

 נוספות פגיעותומ  בגיבוש הזהות המינית או המגדרית רבות מקשייפעמי סובל רש א–בי " להטנוער

מודל חיובי לחיקוי , ניסיו�,  ידעעדריבה.  לעול הזנותידרדר מ– ו� דחייה משפחתית וחברתיתכג

, דחייהבושה ו, חריגות,  יותר לתחושת בדידותחשופיבי " נוער להטבני,  חמה ותומכתסביבהו

ומכא� שה  צור� בקבוצת שווי או סקרנות. בי� היתר ג בזנות,  יותר לניצולי ופגיעחשופי ג

 מבוגר משמעותי או סביבה עדרי למצבי סיכו� גבוהי בהיב"מינית עלולי להביא בני נוער להט

  .  את שונותמקבלתהתומכת 

בי" להטנוערבני ,  על כ�נוס�  נוער בני דוגמת, " כפולהשוליות" לעתי קרובות ע מתמודדי

 יותר א� חשופי אלה .תיופי או בני נוער מהמגזר האערביתה מהחברהנוער ,  מהמגזר החרדיושנפלט

למעורבות  תר בסיכו� גבוה יונמצאי ה, לפיכ�.  בשל זהות המינית והמגדריתלרדיפהלנידוי וא� 

 בשל אשר נמלטו מבתיה, נראית בשטח קבוצה לא מבוטלת של נערי פלסטיני, למשל, כ� .בזנות

 סליקמצב פרדו. חוקיי עבודה אוזהות המינית ונמצאי בשטחי מדינת ישראל ללא אישורי שהייה 

 
 האישה מעמד לקידו� הוועדה של בנשי� בסחר למאבק משנהה ועדת של 29 'מס ישיבה פרוטוקול  29

 . )28.11.2011 (�18ה הכנסת ,הילד לזכויות הוועדה של 148 'מס פרוטוקולו
ית� לצפות נ. )2015, פורס� טר� (נוער בני בקרב הזנות תופעת לבחינת וחשבו� די� המשפטי� משרד  30

 http://index.justice.gov.il/Units/Trafficking/MainDocs/%D7%96%D7%A0 :ח בקישור"בטיוטת הדו
%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7% 
AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%91%202%20%D7%A4%D7% 

91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8%202014.pdf . 
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�של רדיפה מאזורי המוצא שלה ואי, זה בתחומי אחריותה של מדינת ישראל מאי� את הצור� קבלת

  .  ורבי מה נקלעי בשל כ� לזנות,לשרוד

 זו היעדרות . הזנותתופעת על של נערות ונערי לרוב נעדרת מהשיח הציבורי והמקצועי זנות, ככלל

 הסיכו� קבוצת שה , ונערי המעורבי בזנותנדריות' טרנסגנערות על שיחל נוגעבבולטת ביתר שאת 

 ונחמה ריטט מחקר� של רונית ליכטנהתפרס 2002 בשנת. ב"למעורבות בזנות בקרב קהילות להט

 נוס� על חוויות ומחקר 31, ונערי לזנות בישראלנדריות'דוידסו� אודות נתיבי המובילי נערות טרנסג

 התמקדו בתיאור החוויות של ו אלמחקרי 32. בישראלבזנות המעורבי חיי של גברי והיסטוריית

  התמודדות המערכות אודות על  גכמו , התופעההיק� אודות על שאלות אול, עצמ והנערותהנערי

 כי יותר ממיליו� ילדי הערכה ישנה ,לאומית�� הביברמה.  נשארו תלויות ועומדות, כולהע התופעה

 לספרות המקצועית בהתאמה,  לחלוקה המגדריתבאשר 33. נכנסי לתעשיית הסחר מדי שנהבעול

20%�כ,  שנמצאות בזנות ה� נערותממי 75% 34:הקיימת בעול  ירות וצענערות 5%� וכנערי

  .נדריות'טרנסג

  אלונערות. זנותל ייחודיות אשר עשויות לדחו� אות� נסיבות א� ה� מתנדריות סובלו' טרנסגקטינות

רבות מה� . זקוקות למעני ייחודיי לאור תהליכי פיזיי ורגשיי מורכבי ביותר לשינוי המגדר

 התהלי� את  הכניסה למעגל הזנות לבי� הצור� לממ� באופ� מהיר ופרטיבי� מעידות על קשר הדוק

ות וצעירות נער, בתקופת הביניי של התהלי� החיצוני לשינוי המי�. המגדר והמי�הנפשי והפיזי לשינוי 

 שירותי הרבב  להשתמש יכולותואינ� להפליהו אלימותל, נדריות פגיעות וחשופות להתעללות'טרנסג

 סיוע  מתקשות לקבלה�,  כ�לע נוס� 35.ממוגדרי בשל היות אחרי  סיועבשירותי  אוממשלתייה

 וה�, תמיכה לולקב דיור למצוא ; למקומות עבודהלהתקבל ;רפואהה אנשי של ידע עדריה בשל רפואי

 שתקופת ככל, למעשה. ועוד שינוי המגדר תהליכי בשל דחייה ובידוד משפחתי וחברתי ,ניתוקחוות 

,  ותמיכה נפשיי מתאימי ובסיוע כספיבליווי ותיעשה תתקצרהביניי של התהלי� הפיזי לשינוי המי� 

, לפיכ�.  משמעותיבאופ� �יקטנדריות לזנות 'ג של טרנסדרדרותי ההשיעור כי הניח ליש, ורפואינפשי 

 ג ההתמודדות כ� ועל, נית� לראות שלהקשר החברתי ולנסיבות החיי יש קשר הדוק למעורבות בזנות

  . במישורי הללועשהיע התופעה צרי� שת
 אי,  השינויי המתבקשי באופ� הטיפול בבני הנוער בזנות והאכיפה של צרכני המי� מקטינילצד

 או לכל ב" קהילות להטבקרב מי� צריכת זוכה להשטימציה החברתית  ללגילהתייחס שלא אפשר
 לפרו� את מנגנוני קשה,  בקהילות קטנות אחרותכמו. המי� של צריכת תי הגינוי החברעדריהפחות לה

  מסוימי בקרב הקהילה בחוגי,  על כ�נוס�. ב" הלהטקהילת בתו�ההדחקה החברתיי הפועלי
 הקושרי בי� זנות  שלל מיתוסיידי  נעשית עלהצדקתה. התופעההגאה א� קיימת לגיטימציה של 

, יתת שמדובר בקטיני ובקטינות בעלי רקע של התעללות ודחייה משפחא� זאת. חופשללבי� בחירה 

 
 . 14 ש"ה לעיל, )לנשי� מגברי� (טרנסקסואליות ערד�ודוידסו� ליכטנטריט  31
 .13 ש"ה לעיל, בזנות העוסקי� צעירי� גברי� ערד�ודוידסו� ליכטנטריט  32
33  R. BARRI FLOWERS, THE PROSTITUTION OF WOMEN AND GIRLS (1998).  
34  Cusick ,25ש "לעיל ה. 
 המי� פי על שירות מעניקי� כלומר, ממוגדרי� שירותי� ה� והבריאות הרווחה שירותי של ככול� רוב�  35

 יתקשו המגדרי� בי� שנמצאי� או מגדר� את לשנות ששואפי� נוער בני ולכ�, המצוי המגדר או הביולוגי
� . השירות את לצרו
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ר גלעד פדבה על דיו� קהילתי בנוגע "א במאמר שפרס דו למצת� לכ� ניה דוגמ. וקהילתיתחברתית
   36.לצריכת מי� בקהילה

הצצה חטופה . אנו למעשה מנרמלי אותה, ות היא חלק מ� המרחבי הנורמטיביי שלנוככל שהזנ
בני הנוער בזנות . באתר ההיכרויות המרכזי של הקהילה הגאה בישראל חושפת עול של של זנות
ב שמחפשי מי� "משתמשי בפלטפורמה זו כדי לפרס את שירותי המי� לצד גברי מקהילת להט

א ההסכמה ומת� הלגיטימציה שבשתיקה לכ� שתופעה זו מתרחשת באתר מסחרי לול. זמי� בתשלו
היינו מצליחי לצמצ את הביקוש לזנות ולסייע ליותר בני , כרויות בקהילהירכי הול לצוכעי� הגלוי ל

להתנסות במי� ובקשרי ונוער לראות שיש אופציות טובות יותר מאשר הזנות לשרוד באמצעות� 
  . יתמוגני פיזית ונפש

  לזנות בנוגע המשפטי המצב. ד

, תופעה מסחריתמונע בקוטביות על הרצ� ,  משתנה ממדינה למדינהלזנות בנוגע המשפטי המצב
 ועד למדינות אשר רואות בצריכת מי� פג חברתי מוסרי , הולנדכדוגמת , וממוסה לכל דברממוסדת

הזנות מקרב� ג באמצעות כלי  את להוקיע"  המי�צרכני"ומבקשות באמצעות הטלת אש פלילי על 
 הבולטי והמקיפי בי�.  המתח הזה נכתבו ניירות עמדה ומאמרי רביעל 37. כשבדיה,משפטיי

 ובו סקירה רחבה של 38, שולמית אלמוג'שנכתבו בישראל נית� למנות את נייר העמדה שפרסמה פרופ
יי והיבטי מתחו דיני כל ההיבטי המשפטיי של תופעת הזנות כגו� היבטי עונשיי ונזיק

 נבחנו הטעמי בוש 39, נויה רימלטר" דידי  את המאמר שפורס כשנה לאחר מכ� עלוכ�; עבודהה
 הונחה לראשונה על אשר ,השוני העומדי ביסוד הצעת החוק להפללת לקוחות הזנות בישראל

קיי ג , סוד בי� הפללה למילמתח פרט 40.שנהב מוגשת מדי שנה ומאז 2008שולח� הכנסת בשנת 
את קיומה והתייחסות� " מכחישות"מתח בי� מדינות אשר מודעות לתופעה לבי� מדינות אשר 

  .  מצויות דווקא באותו הצד של המתרסשבדיההולנד ו, בהיבט זה. המשפטית אליה מעטה
 הישראלי מכיר בקיומה של זנות קטיני בישראל וא� יצר מנגנוני שאמורי למגר תופעה המשפט

אשר די� הפרתו הוא שלוש שנות ,  צריכת זנות קטינילש ילי פלאיסור יש הישראלי חוקב, ראשית. זו
 בחוק הישראלי  פליליתה עברה אינצריכתהאשר ,  את התופעה מזנות בגירימבדיל הוא ובכ� 41,מאסר

 
 הגו� והזניית חושפניי� וידויי�, ליווי נערי: השרו� ברמת אמיד בבית שגדל טוב אשכנזי ילד "פדבה גלעד  36

 ,שדמי ואראלה הרצוג אסתר (שלישי שער בישראל ופורנוגרפיה נשי� סחר, זנות: ודמי� בשר" הגברי
 . )2013, עורכות

37  Max Waltman, Prohibiting Sex Purchasing and Ending Trafficking: The Swedish Prostitution Law, 
33 MICH. J. INT'L L. 133 (2011).  

 .)2009" (עמדה נייר – חברתי קלו� של משפטית המשגה לקראת – זנות "ואחרי� אלמוג שולמית  38
 וממשל משפט "זנות צרכני להפללת החוק הצעת על הרהורי�: פלילי ומשפט מגדר, תזנו על" רימלט נויה  39

 ). 2010 (439 יג
 .3992/17/פ, 2008–ח"התשס, )חקיקה תיקוני (בקהילה וטיפול זנות צריכת איסור חוק הצעת  40
 . 226 ח"ס, 1977–ז"התשל, העונשי� לחוק ב203' ס  41
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, ובה יש לציי� כי ההבחנה שעושה המשפט הישראלי בי� זנות קטיני לזנות של בגירי היא חש42.כיו
 המשפטית על אות קטיני חסרת ההגנה,  שאציג בהמש�כפי,  שאכיפת הדי� דלה מאודמאחר א�

  . משמעות
 הנוער חוק בחובת המדינה להבטחת אוכלוסיית הקטיני והקטינות מצוי בהעוסק,  נוס�חיקוק

  להבטיח את שלוממנת על, לשלוחיה ולמדינה שורת סמכויות קובע זה חוק 43). והשגחהטיפול(
  .הפיזי והרגשי של קטיני וקטינות הנמצאי בסיכו� בישראל

 ה� – זנות על קטיני שה קרבנות בהח הגנה רספק קיומ של חוקי אלו אשר אמורי ללמרות
לרוב סובלי אלה בני נוער , נהמבחינת הפללת הלקוח וה� מבחינת הטיפול הנית� לה על ידי המדי

 הנית� על צריכת שירותי מי� מקטיני נמו� העונש, ראשית. רשויות המדינהומהזנחה ג מצד  פליההמ
,  כ�44. נע בי� חמש לעשרי שנות מאסראשר, משמעותית מזה שנית� בגי� ביצוע עברות מי� בקטיני

.  לרעת קרבנות הזנותונוטה,  העונש המקסימלי וה� תקופת ההתיישנות בגי� ביצוע עברות אלו שונהה�
 צריכת פיה נורמטיבית שלהס המורה על תפיבאופ�, בחי� בי� עברות מי� לצריכת זנות מהחוק כלומר

 מי� הדי� הישראלי מתייחס אמנ לצריכת, שנית .חמורה פחות מעברת מי� מי� מקטינות וקטיני
 כי צריכת מי� מקטיני בקבעו, 18 מאשר לצריכת מי� מנשי וגברי מעל גיל  אחרתמקטיני וקטינות

הדי� מאבד , ירה אכיפה בצד עבעדריאול בה,  עברה שדינה שלוש שנות מאסרהיא קטינותמו
 של העשור האחרו� במאבק בזנות נית� ללמוד על נתוני אכיפה זניחי מפעילות,  כאמור.ממשמעותו

 את האמור בחוק הנוער מי תואשאינ 45, לוקי בחסרוטיפול סיוע שירותי על ג כמו, ומדאיגי
   46.) והשגחהטיפול(

   לפוליטימטיפולי – התמודדות ע� התופעה .ה

 של המאבק בסחר בבני אד אוי מטע יחידת תמשרדית� פרסמה הוועדה הבי�, 2014 פברואר בחודש
 מסמ� המלצות מקי� ומרשי בנוגע להתמודדות ע תופעת , )"ועדהוה": להל�(משרד המשפטי

  . תחומי מהבכ הוועדה נגעו המלצות 47.הזנות של בני נוער בישראל
 לש אומד� התופעה בישראל , ממשלתיבמימו�,  על ביצוע סקר לאומי מקי�הומל�, ראשית

.  מסגרות הטיפול הקיימות לנוער ואופ� הטיפול בנוער המעורב בעול הזנותבחינת, ובהמש� לכ�

 
 פעולותאול� נקבעו שורת , ות עבר�אינ) 18 גיל מעל( מאד� בגיר  זנותוצריכת הישראלי קובע כי זנות די�ה  42

,  לזנותשידול,  הזנותפרסו�,  מקו� למטרות זנותאחזקת: כגו�, נלוות לזנות אשר מהוות עברה פלילית
 .לחוק העונשי�'  ראו סימ� י. ועודסרסרות

   .52ח "ס, 1960–�"תשה, )טיפול והשגחה(חוק הנוער   43
 .נשי�העו לחוק 'סימ� ה  44
 . 2' בעמ, 1 ש"ה לעיל, רבינובי�  45
 �11כ של טיפול� אופ� את ובח� 2014 בשנת שהתפרס� המדינה מבקר ח"דו מסקנותאת  ג� ורא זה לעניי�  46

 – 2014 לשנת המקומי בשלטו� הביקורת על ח"דו המדינה מבקר :נוער בני בקרב הזנות בתופעת רשויות
 _www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report) 2014( לזנות קטיני� ניצול של בתופעה הרשויות טיפול

269/549e6b51-2edb-4850-9cec-c82f6a3bff5c/102-new.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1.  
  .בציבור פורסמה טר� ההמלצות מסמ� של הטיוט  47



   �ומשפטיי חברתיי� היבטי� – בי"להט נוער בקרב זנות: זרקור   בישראלזכויות הקהילה הגאה
  בישראל האחרו� בעשור התופעה ע� והתמודדות  

885  

, רת כ� ובמסג, כי תגובש מדיניות איתור משותפת לכלל הגורמי המעורבי בעבודה ע בני נוערהוצע

  .  בזנותנוער לש מתבצע איתור ממוקד בה�ש הערי יורחבו

 על הכבדת הענישה נגד עברייני הצורכי מי� מקטיני ועל הצבת חוקרי מליצה ההוועדה, שנית

 ומותא עבור יעודיי על הקמת מענה כוללני הומל�, בנוס�.  המשטרהבתחנותייעודיי לתופעת הזנות 

 ולסייע,  המניעהמאמציב לתמו� שתפקידו לצד הרחבת מער� הפעילות 48,בני נוער שנקלעו לזנות

 בקרב הסברה,  לאנשי מקצוע הבאי במגע ע בני נוערהכשרות מת� באמצעות טיפולב ואיתורב

  . הציבור הרחב והעלאת מודעות לתופעה

לי  הטיפוההרחבת המענ על הומל�, כ�.  לטיפול ואכיפהמיוחדת הוועדה כללו התייחסות המלצות

�תל, בי בזנות או בחשש גבוה להיות בזנות ג לערי נוספות למעט חיפה"המיועד לבני נוער להט

 קיימת תופעת זנות בקרב נוער בהשאזורי בהוועדה הכירה בצור� הדחו� בפרויקטי . אביב ואילת

ר ספ צור� בתכניות מניעה בבתיה אזכרה אתהוועדה , כמו כ� .בי בהיקפי נרחבי יחסית"להט

 של נוער  לאיתור סימני ראשוני של חשש למעורבות בזנות ומעורבות בזנות של ממשבפנימיותו

לצד . רווחההחינו� וה ,ובכלל זה הכשרה מעמיקה לאנשי המקצוע בכלל מסגרות הנוער, בי"להט

צור� בפיתוח תכניות הסברה וחינו� לש מניעת צריכת מי� בקהילות ב הוועדה דנהתכניות אלו 

צור� בהכשרת אנשי טיפול מהמגזר הערבי ומהמגזר החרדי בנושאי שקשורי לנוער ב; ב"להט

 נגעההוועדה ג . כלי לטיפול במעורבי בהבמת� אודות תופעת הזנות ועל  וכ� בהנגשת ידע ;ב"להט

הניתנת לנערות  תקופת הלי� שינוי המי� והגברת התמיכה הנפשית והכספית לקצר אתצור� ב

ניתוחי לשינוי מי� מאושרי , לשינוי מי� על פי הנוהל הקיי. במהל� תקופה זונדריות 'טרנסג

 שתהלי� ההתבגרות אלא ,ועדה מיוחדת  ובאישור2149ידי משרד הבריאות רק החל מגיל  וממומני על

במיוחד לנערות  קשהביניי  תקופתכאמור הדבר יוצר . המינית והמגדרית מתחיל הרבה קוד לכ�

את התהלי� הנפשי  פרטיבאופ�  לממ�כדי , בפרק זמ� זה הזנותאשר נכנסות למעגל נדריות 'טרנסג

נדריות ' נית� לנסות ולהילח בתופעת הזנות בקרב טרנסגסברה הוועדה כי לפיכ� .מי�הוהפיזי לשינוי 

פיזי וכלכלי , תמיכה וסיוע נפשי,  ליוויועל ידיעל ידי צמצו נוס� של תקופת הביניי האמורה 

מימתאי.   

שנער� בוועדת המשנה למאבק בסחר ב "זנות בקהילת הלהטבנושא  בדיו� ג הוצגו אלו המלצות

מעט מאוד מ� ,  הנושאיבות בחשהפורמלית ההכרה למרות 15.1.2014.50יו בנשי ובזנות בכנסת ב

 של המלצות אלו פוגע פגיעה אנושה בזכות של קטיני יישומ��אי.  עד כהליישוההמלצות זכו 

 אינ�ההמלצות הללו מ ג שחלק מה,  ועודחרותל, טיפולל, לכבוד,  פיזי ונפשייטחו�ינות בזנות לבוקט

  . דורשות מציאת מקורות מימו� ותקציב מיוחד

 
 2001 בשנת הוקמה אשר אביב בתל" בלילה רי�ע "תכנית הרחבת על על� עמותת שוקדת אלו ימי�ב  48

 הרווחה משרד במימו� בזנות נוער למע� 24/7 הפועל כוללני מענה לכדי המשפטי� משרד בהמלצת
 ייעודיות תכניות על� עמותת מפעילה כ� על נוס� .אביב�תל עיריית ע� ובשותפות החברתיי� רותי�יוהש

 חבלו חיפה, ת"פ, אילת: בערי� המקומיות שויותוהר הרווחה משרד של חלקי במימו� בזנות לנוער
 . מודיעי�

  .אז שהיה כפי 21 ולא 18 על עומד כיו� לוועדה לגשת נית� שבו והגיל ,מי� לשינוי הנוהל שונה לאחרונה  49
 ). 15.1.2014 (�19ה הכנסת, ובזנות בנשי� בסחר למאבק המשנה ועדת של 14 'מס ישיבה פרוטוקול  50
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 לדו� ביישו מדינת ישראל בפרוטוקול " התכנסה הוועדה לזכויות הילד באו2015בחודש יוני 

הוועדה ברכה את מדינת . נות ופורנוגרפיה של ילדיז, האופציונאלי לאמנה לזכויות הילד בדבר מכירה

הקמת יחידת  ,הקמת צוות בי� משרדי על ידי משרד המשפטי :שלושה מאמצי עיקריי ישראל על

. טחו� פני ופיתוח תכניות לזיהוי מקדי וסיוע נרחב על ידי משרד הרווחהיהסייבר על ידי המשרד לב

מערכת כוללת לתיאו ואיסו� נתוני  י צור� בוער בהקמתהוועדה קבעה כי עדיי� קי, יחד ע זאת

קבעה , כמו כ�. אכיפה ולגו� מתא, כספי לטיפול  ,טכנולוגיה, כוח אד  הבטחת  ,הרשויות  בי�  שיטתי

הדרכה והכשרת אנשי מקצוע ולפעול ביתר , העלאת מודעות, מאמצי בנוגע להפצה כי יש להגביר

בחברה של בני נוער המנוצלי  ושילוב מלא דיור, פסיכולוגי, יפיז שיקו, מתאי שאת לקבלת סיוע

נוס� על כ� חזרה הוועדה על ההמלצה להעלאת הענישה על קבלת שירותי מי� מקטי� באופ� . בזנות

  51.שלוש שנות מאסר בלבד, כזה שישק� את חומרת העבירה ולא כפי שהוא קבוע כיו

  סיכו� –ת� א� לא נשל� . ו

 תופעה זו אול, של קטיני וקטינות קיי בכל שכבות האוכלוסייה ובכל רחבי האר� מסחרי מיני ניצול

אנו עדות , בשיח המקצועי סביב תופעת הזנות ככלל. ירודי טיפולבו אכיפהוב  חסרדיווח בלוקה

שאלת .  מערכות הטיפול והאכיפה למפות ולכמת את התופעה לכדי נתוני מספרייללדרישה ש

 המשאבי שיש להקצות על מנת לטפל באופ� יק� שאלה שמגדירה את ההיא,  אינה שאלת תההיק�

 את הקושי האדיר של המערכות האמונות על לו זו חושפת יותר מכשאלהע זאת . יעיל בתופעה

הסיבה הראשונה היא הרצו� של העוסקי בזנות  . בה כראויולטפל אותה לזהותהטיפול בתופעה 

  .להסתיר את מעורבות בה

 עצ על,  וקטינות בזנותקטיני י שמשלמהתדמיתי הוא המחיר החברתי ו52"קלו� החברתי המס"

 או קטי� בזנות מאבדי קטינהו ממנו חומק אותו מס שאי� זהו.  כל המשתמע מכ�למעורבות בזנות ע

 . של קטיני אלה בכבודפוגע,  הוא הבושהשמחירו,  זהמס". זונה" בתו� זהות הישיתאת זהות הא

בשל גיל הר� היא  אינ מזהי את עצמ ככאלה בזנות המעורבי וקטינות קטיניה שיה השניהסיב

 הואאצל " זונה"סביר להניח כי הפרדוקס בי� הזהות האישית לזהות ה.  מועט השני בזנותנוניסיו

, זנות(שרדות שלה י ההאסטרטגיית פי לכ� דווקא השיטה המתייגת אוכלוסיות בסיכו� על. גדול

 לחזק להזיק ולקבע מוקד מ� הצפוי את הזנות כזהות דומיננטית במקו עשויה, )התמכרות, בריינותע

  .  אחרותזהויות

 תלויה אינה נוער אלו לכבוד בני זכות של כי לזכור חשוב,  על קטיני וקטינות בזנותדיו� הבבסיס

כשהדי� הישראלי שותק . ה יש בה משו אמיר,מסוימות חוקי אשר שותקי נוכח תופעות ג. בדבר

 צריכת מי� היא לפיהש אלא נוקט עמדה יטרלי לא נשאר נהוא, אל מול צריכת מי� מנשי בגירות

 אינ� ו הרשויות האמונות על אכיפתא�, נוקט עמדהאול המצב הוא חמור יותר  כאשר הדי� . תלגיטימי

רור לכל אות קטיני וקטינות  במסר עובר,  למעשה,כ�. מבצעות את מלאכת� באופ� שמניח את הדעת

 
51  Committee on the Rights of the Child, Israel Concluding Observations, U.N. Doc. CRC/C/OPSC/ 

ISR/CO/1 (June 8 , 2015). 
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 האמונות על שלומ המערכות ידי כי ה למעשה הופקרו על, שמתבצעות בה� עברות מדי לילה ויו

 לה לסייע כדי במגע ע מוסדות אשר הוקמו ג הדבר מתחדד כאשר .וביטחונ הפיזי והנפשי כאחד

 כי יש להקי מענה ההבנה. ה נתקלי בחסמי אשר מונעי מה לצרו� את השירותי הקיימי

 ורבי נאלצי רבות, עדרהי בהאשר, היא הבנה מאוחרת א� חשובהשל קטיני אלה מותא למצב ה

  . לשל מחיר כבד

יש להעביר ,  והאחריות מכתפיה� של הנערות והנערי בזנותהאשמה,  מנת להסיר את הבושהעל

 אכיפה מוגברת והחמרת  ידילע –  המי� והסרסוריצרכני – את האחריות אל הנושאי באשמה

 את מנגנו� ההדחקה החברתי על מנת לחולל שינוי תודעתי בציבור הסובלני לפרק יש,  כ�כמו. הענישה

 בנזקיה,  הציבור והגורמי האחראי לטיפול בתופעה להכיר בממדי התופעהעל. כלפי התופעה

,  הנוגע לחקיקהבכל 53.מקי�חקר  ממשאבי את התופעה נאמנה יש להקצות לאמוד כדי. השלכותיהבו

 הוועדה מטע משרד המשפטי לבחינת ניצול מיני מסחרי של קטיני צוות ,ענישהל ואכיפהל

 ההגדרה של הרחבתו כלכלית ה ענישתוספת,  שינויי כגו� החמרת הענישה הקיימת המלי� עלבישראל

 להעביר מסר חברתי ברור  המתבקשי בחוק חשובי על מנתהתיקוני.  לזנותשידולוהדחה לזנות 

 זו מושפעת לא אחת מחומרת שכ�, כדי לתרו להגברת האכיפה עצמהו,  התופעהלחומרת בנוגע

 תיאו,  האכיפה כלפי עברייני מי� הצורכי זנות מקטיני ומקטינותהגברת. העברה והעונש שבצדה

ר� האיתור בכל זירות  וכ� הגברת מע לבי� המשטרה כרשות אכיפהערבי� הגופי המטפלי בבני הנו

  54. השעהצו  כל אלו ה,הזנות הקיימות כולל זירת האינטרנט וזירות סגורות כמו מקומות בילוי

 
 תופעת ק�יה את לאמוד שמטרתו לאומי סקר עריכת לטובת היגוי צוות גובש 2011 בשנת כי לציי� יש  53

 אלו שורות לכתיבת עד. זנותה הרצ� על לאוכלוסיות המסייעות שטח נשות ע� בשיתו� בישראל הזנות
 . התפרסמו טר� המחקר תוצאות

איש קשר במשטרה בכל אזור שמולו נית� יהיה לדווח  להציב הומל�,  פני�טחו�י ההמלצות למשרד לבבי�  54
הגשת תלונה מבלי  כדי לאפשר וה�) מודיעיני(ולעבוד באופ� ישיר ונגיש ה� כדי להעביר מידע חסוי 

 שוטרי� להכשיר הומל� , כ�כמו. להתמודד ע� הבירוקרטיה הכרוכה בכ� מול גורמי המשטרה הרגילי�
 לכ� הדוגמ.  מתו� ההבנה שג� שוטרי� ה� קהל יעד הסובל מחוסר התמקצעות בנושאמרחב או בכל מחוז

 לא נית� עד אשר בגינו, " מי�עברות" נמצאה ברישו� עברות הזנות במסופי המשטרה תחת ש� כללי של
 נוס� .היו� להסיק מנתוני המשטרה מידע מהימ� לגבי מספר עברות הזנות שבוצעו כלפי קטיני� וקטינות

תקנו� העבודה ( ס"התע הטיפול בנוער בזנות באופ� מובח� לתו� נושא את סיהכנל הומל�, על זאת
 להרחיב את התכניות הקיימות הומל�,  כ�כמו. למדיניות הטיפול בנוער בסיכו� המתייחסות )הסוציאלית

 להפחתת נזקי הזנות רו�יתכניות ח ולדאוג להקמת שירותי טיפול קצרי טווח וארוכי טווח נוספי� שיכללו
 � לצורכיהלהיות מותאמותאלה עוד צוי� כי על תכניות .  ותכניות טיפוליות שיקומיותרו�יכולל לינת ח

 ג� כמו,  והשכלהתעסוקה, דיור, בריאות:  היבטי�גוו�מלות לכלול התייחסוהייחודיי� של נוער בזנות 
  .ח ההמלצות אשר טר� פורסמה" של דומטיוטהנתוני� אלו נלקחו .  לקשיי� רגשיי� וחברתיי�מענה לתת




