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תופעה שהשתיקה אינה יפה לה   -סחר בבני אדם
אבי דוידוביץ  (בדימוס)משנה -ניצב

 8.7.2008אילן -בר, הרצאה לטכס חלוקת תעודות בפרופילאות למסיימי המחזור הראשון

 ,את השלושים בחודשהצטרף לברכות לבוגרים ולנצל ההזדמנות ולהקדים ראשית ברצוני ל

קיום פיתוח ואת תרומתה לעלות על נס ל, שאז יתקיים יום עיון לכבודה של פרופסור שרה בן דוד

. אילן-ולברכה על פרישתה לגמלאות מאוניברסיטת בר ;לימודי הפרופילאות

, שניצב יוחנן דנינו לא יוכל להגיע להרצאהלי בשעה שהתקשרה אלי שגית ומסרה ממש 

ידיעה לפיה משרד המשפטים לוחץ על המשטרה להקים יחידת חקירות במנהלת  Y-net -הופיעה ב

סחר "ברמה של  ,על ניצול עובדים זרים ,ל להגשת כתבי אישום נגד קבלני כוח אדםשתפע ,ההגירה

בדוח השנתי של מחלקת המדינה שהועלתה  ,ישראל נגדבעקבות ביקורת חריפה  ,זאת". עבדים

 ייפגש, משה לדור, כי פרקליט המדינה ידיעהבגם בין היתר נאמר . האמריקנית על סחר בבני אדם

הייתי לי  ,ולרגע  -וכולי וכולי ...ניצב יוחנן דנינו ,ף החקירות במשטרהבעניין זה עם ראש אג

כך שאני  .ולא כניצב  -אלא אפילו השתתפתי בו, לא רק שהייתי בסרט הזה .Déjà-vuתחושה של 

כמי שהיה בין העושים , ברמת המודעות והאכיפה ,יכול לדבר על השתלשלות הטיפול בנושא בארץ

 .במלאכה

היחידה הארצית לחשיפת פשיעה , ל"ביאחבראש מפלג חקירות  י תפקידמלאת 1994בשנת 

-בארבעה(. היחידה הארצית לחקירות פשעים, כפי שהיא נקראה אז ,פ"יאח) חמורה ובינלאומית

נפתחה חקירה גלויה בפרשה  ,חקירה סמויה שנמשכה מספר שבועותבעקבות , 1994, יוניבעשר 

עשר חשודים וחיפושים -ע מעצרים של שניםחקירה החלה במבצה ."סל קליטה"שכונתה 

ואשתו  ,מרק קוזניצובאדם בשם שהתחזה ל ,דימטרי קפלון והחבורה עמד ותבראש. בבתיהם

 מאה וחמישיםברשותם נתפסו כ. לעוד שבעה גברים ,בו זמנית, שהיתה נשואה פיקטיבית ,ארגניה

מסמכים וחותמות , דרכונים ישראלים חמישיםכ ;חלקן מזויפות, תעודות זהות ישראליות

חלק ניכר מהמסמכים היו של נערות . ל ועוד כהנה וכהנה"מזויפים של משרדים שונים בארץ ובחו

הקבוצה . אביב-תלבשני מכוני ליווי ב, מישה ורצמן, מחברי הקבוצהליווי שהופעלו על ידי אחד 

קבלת סל : ובכלל זה, עסקה בתעשיה של מעשי הונאה על בסיס התחזות לעולים חדשים הזוֹנ 

בין היתר עסקה החבורה גם במה . ועודבאמצעות המתחזים עוקצים , במרמה משכנתאותוקליטה 

". נערות ליווי יבוא"בשם  אז כינינוש

מושג , אם בכלל, חוק איסור הלבנת הון היה. אז את המושג סחר בנשים נולא שמע. 1994השנה 

ששייך לכל היותר למספר  ,וטיןלחלחוק המאבק בארגוני פשיעה היה עניין תיאורטי . ערטילאי

. בכלל לא היה מושג ידוע  -חוק האוסר סחר בבני אדם לעיסוק בזנות. מדינות אחרות בעולם

במובן  )הן לא נתפסו . גורשו מן הארץ מיד בתום חקירתן ,שנתפסו" נערות ליווי"אותן  

(perception כל תהליך  ".זונות" או סתם, "נערות ליווי"הן פשוט היו לכל היותר  .כקורבנות

לא רק תהליך הסחר . היה זניח לחלוטין לחקירה ,בארצות המוצא והעברתן לארץ ,הגיוס שלהן

 ,אם בכלל, טופל ,כארגון הואופן תפקוד קבוצהגם כל מה שקשור למבנה ה, לחקירה היה זניח

ינות עבריולא ל תאינדיווידואלי ותלעבריינככלל התייחס הפלילי אז החוק . בשולי הדברים

. ומטעמו ארגון פשיעההנעשית על ידי 

יוסי , דאזראש אגף החקירות  .תפקיד ראש מדור חקירות במטה הארצישימשתי ב 1998בשנת 

בעקבות . אשר שוחחה איתו על סחר בנשים בישראל ,יעל דיין ,נפגש עם חברת הכנסת, סדבון
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, התופעה בישראל ומימדיהלבדוק את  שהוטל עליופגישה זו מוניתי לעמוד בראש צוות משטרתי 

נחשפתי , 1998 שנת במחצית השנייה של, אזרק . ולהציע מודל תקיפה אופרטיבי להתמודד איתה

. למושג סחר בנשים לראשונה

להיתפס הסחר בנשים לעיסוק בזנות  החל, 1999עם הגשת הדוח של הצוות המשטרתי בשנת 

הקשיים בטיפול . יעודיתיות יחודית אשר מחייבת התמודדיכתופעת פשיעה  ישראל-משטרתב

 .טיפול בקורבנותהובעיקרם , מיחידות החקירה, המשטרתי בתופעה עלו מהר מאד מהשטח

. והים שלא כדין ולהרחיקם מן הארץלעצרם בגין היותם שאז היה היה שדי הכמעט בלבהפתרון 

אשר  להקים צוות בין משרדי, אליקים רובינשטיין, ביקש היועץ המשפטי לממשלה 2000בשנת 

ביקש היועץ כי בראש , נמצאת האכיפהבתחום העשייה  במתוך ההבנה כי בל. יבדוק את הסוגיא

משרד החוץ , משרד העבודה והרווחה, הפרקליטות, שיורכב מנציגים ממשרד המשפטים, הצוות

לעמוד בראש , יהודה וילק, דאז ל"ידי המפכ-כך מוניתי על. יעמוד קצין משטרה, וממשרד הפנים

תת אני יכול לועבודתו על הצוות . בין משרדי להתמודדות ומעקב עם תופעת הסחר בנשיםהצוות ה

לכל הכוחות  ראיובמידה רבה ; בבואה נאמנה של הרשויות הרלבנטיות בהיותו ,הרצאה שלמה

 ,שעמדו מאחורי אחת ההמלצות ,לצורך ההמחשה אספר לכם על אחד המהלכים. שפעלו בזירה

. לקורבנות הסחרהקמת מקלט שעניינה היתה 

 םהחזקת. היה ברור כי המצב שהשתרר אז בכל הנוגע לטיפול בקורבנות הוא בלתי נסבל

חוקרים , כשהם לא היו במעצר הם נפלו כנטל כבד על אנשי משטרה. צערמִמ לְל  ,במעצר היה לא ראוי

היתה מביכה  איתםאלא ההתעסקות , אשר לא רק שלא היה מתפקידם לעסוק בכך, ובלשים

. ועוד כהנה וכהנה, לשלם להם דמי כיס במזומן, לקחת אותם לטיפולים רפואיים: ומטרידה

מקלט : על כל חברי הצוות היה ברור ומוסכם ,אחרותאשר כבר היה קיים במדינות  ,הפתרון

 והמשרד לביטחון הפנים ישראל-משטרתאלא שאז התגלעה מחלוקת קשה בין נציגי . לקורבנות

זולתה אמורה לקחת  יכל נציגות טענה כ. מצד שני עבודה והרווחהובין נציגי משרד ה, מצד אחד

והמשרד לביטחון הפנים טענו כי  ישראל-משטרתנציגי . את האחריות על הקמת המקלט והפעלתו

 .הרי אין כוונה כי המקלט יהיה עוד סוג של בית מעצר ,באחריותם בתי מעצר ובתי סוהרבשעה ש

שחלקן  ,קורבנות עבירה, אין זה מתפקידם לטפל בעדותמטעם משרד העבודה והרווחה נטען כי 

חון הפנים טיכי על המשרד לבו; בעל פוטנציאל בריחה וחלקן חשוף לאיומים ופגיעה פיזית

. ועל הפעלתו מקלטקמת האת האחריות על ה חתלק ישראל-משטרתו

חא בסופו של דבר נמצאה נוס .הויכוחים היו קשים ולפעמים עלו לטונים גבוהים וצורמים

אך כל עניין האבטחה יהיה  ,לפיה המקלט אכן יהיה באחריות משרד העבודה והרווחה גואלת

אינה מאבטחת  ישראל-משטרתכי  ,חסרת תקדים, חודיתינוסחא י היתה זו. י"באחריות מ

הממונים על  ,דהיינו. היא מהווה גורם מנחה אלא, מתקנים ואינה אחראית על אבטחת מתקנים

כאשר הם מונחים ומפוקחים על ידי  ,אחראים על האבטחה בתחומם ,יםהשונ וסדותטחון במיהב

גם בתוך המשטרה נוסחת הפשרה הזו לא  .לפי העניין ,ירות בטחון כלליאו ש, ישראל-משטרת

כבסיס , הונח הדוח על שולחן הממשלה 2002בדצמבר . ומעשה שהיה כך היה. עברה בקלות

בראשות ראש הממשלה אריאל , יון בממשלהבבוקר הד. להחלטה בדבר הקמת מקלט לקורבנות

מתנגד לנוסחא לפיה , שלמה אהרונישקי, ל"התברר לי לתדהמתי כי המפכ, בו השתתפתי, שרון

כפי שהתנה משרד העבודה , ישראל-האחריות הישירה על אבטחת המקלט תהיה על משטרת

ליועץ ח הגשתי להסיר ספק אדגיש כי את הדו. והרווחה בהסכימו לקבל את האחריות על המקלט

, במאמץ שכנוע של הרגע האחרון. על דעת הממונים עלי במטה הארצי ובאשורם, כשבוע לפני כן
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לטובת הקמת המקלט המיוחל , כי לטובת הענייןהצלחתי לשכנע , שלא כאן המקום לפרטו

 ,כפי שאתם יודעים ,המקלטבסופו של דבר  .ראוי להתגמש ולקבל את האחריות הנדונה, בהקדם

. בחזקת יש מאין קםהו

בהעדר הוראה מפורשת בחוק האוסרת . נוגעת לנתונים הסטטיסטייםאנקדוטה נוספת 

אין  -אם אין תיק פלילי . אין תיק פלילי -אם אין עבירה . אין עבירה -התנהגות מסוימת 

. ואין נתונים על נאשמים, מעצרים אין נתונים על, אין נתונים על חשודים: סטטיסטיקה פלילית

החוק לאיסור סחר בבני  נחקקשלפני שהועלו  ,רות לי היטב טענות קשות נגד המשטרהזכו

.  על כי היא אינה מציגה נתונים על התופעה ועל תוצאות האכיפה ,2000יולי ב, אדם לעיסוק בזנות

מודיעיני היה מידע  אומנם. לא התקבלו -עבירה הנתונים חסרים  בהעדרהסברים כי 

בגין אי המצאת  .אך לא לשקף את פעילות המשטרה, פות את התופעהלמ שבאמצעותו ניתן היה

על , לדוגמא. או שהוצגנו באור מגוחך, מן הציבור בהסתרה מכוונת של מידענתונים הואשמנו ה

נכתב בין היתר , 1998עשר בדצמבר -בארבע, בוועדה לקידום מעמד האישה, דיון שהתקיים בכנסת

? כמה סוחרי נשים נעצרו: תבעה מנציגי המשטרה נתונים" ר"כי סגנית היו "ידיעות אחרונות"ב

". ק ולו נתון אחד על מעצר סוחריםלא הצליח לספ דוידוביץ צ"סנ? כמה יושבים בבתי כלא

וסדרי העדיפויות שניתנו לתופעה  לפי העניין, האכיפה עד לחקיקת החוק נעשתה האמת היא כי

, סרסרות, שידול לזנות, והחזקת בית בושת העבירות הנלוות לתופעה כגון ניהול באמצעות, אז

אך כמובן שלא היה ניתן לבודד מתוך הנתונים הסטטיסטים ; צא באלהכליאה בלתי חוקית וכיו

. סוחרי הנשיםלאכיפה כנגד  התייחסושהנתונים את  ,על העבירות הנלוותתיקים ה של

נת ישראל נמצאות בשעה שהיו שטענו בלהט כי במדי. ואני זוכר את הויכוחים על הנתונים

באה המשטרה וטענה כי לכל היותר מדובר , כעשרת אלפים נשים שנסחרו למטרת עיסוק בזנות

ככל הנראה אם . קטינות ןהיו נסיונות לא מעטים לטעון כי בין הקורבנות ישנ. שלושת אלפיםכב

רקי אצבע פבאמצעות או ליתר דיוק , באמצעות אצבעות כף יד אחת ןתניתן היה למנוֹנ , היו קטינות

. רק שני פרקים נםולהזכירכם כי באגודל יש; לכל היותר אחת

טענה המשטרה כי , או במרמה ,הנשים הובאו לארץ תחת איומים מרביתהטענות כי כנגד או 

אם כי הן לא ידעו באילו , מרביתן הגיעו לארץ מרצונן ומתוך ידיעה ברורה במה הן תעסוקנה

היום . הן תיחשפנה םם הבריאותיים והנפשיים אליהתנאים קשים הן תועסקנה ומה הסיכוני

. המשטרה מידע שסיפקהמטיל ספק בהנראה לי כי אין איש 

ת בנסיבות של הבאה לארץ בכפיה על קורבנּו, תיה החברתית שהועברה לקורבנוֹנ יהרצ, אגב

ככלות . הביאה לא אחת לסתירות בגרסאות שמסרו עדות ולפגיעה במהימנות עדויותיהן, ובמרמה

הוא אינו , מהסחר בבני אדם ,או ההונאה ,יהיול המחוקק ביטל למעשה את נפקות יסוד הכפהכ

לכל היותר הוא רק יכול להחמיר בנסיבותיו , מעלה ואינו מוריד מהגדרת המעשה הפלילי

  .תוצאותיובו

וזה שלי אינו קטן משל אלו , כל ויכוח בין בני פלוגתא מוזן מהגנה על האגו אומנם

ניזציה של כי לנרמול דמוֹנ לכם אני חייב לומר , אגוטיפוח האבל מעבר ל. םשהתפלמסתי אית

למדו בקורס  מרביתנו. תופעה ישנה חשיבות גדולה לתהליך מניעת התפשטותה ואף לצמצומה

סיכוי ה לשיקטיבית ימידת התפיסה הסובהוא  ,מבוא לפנולוגיה כי מה שעובד באמת בהרתעהה

שבו כל דאלים , נומי-כמקום א ,יקטיביתיסוב ,שניתפס מקום. להיתפס בסמוך לביצוע העבירה

ישדר הרתעה לא , נתאו נגועות בשחיתות מובְל , סוכנויות האכיפה מגלות אימפוטנציהבו ש, גבר
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התדמית  .המצב שם לאשורו, אם ישנה כזו, ואין נפקא מינא מה באמת. יביא להרתעהולא 

. לעיתים קובעת לא פחות מהמהות

או  ,מעודדת יחידים, מצג של קיומה של תופעת פשיעה בלתי נשלטת יצירת, במילים אחרות

יכולה להביא להגברת ההרתעה  -הסברה נכונה , לעומת זאת. להמשיך ולפעול בתחום ,קבוצות

בדומה למשל מה שעושה משטרת התנועה המשלבת מסע הסברה , הכללית והאינדיבידואלית

. אינטנסיבי בכל מבצע אכיפה מאסיבי

כשאני אומר הסברה נכונה בתחום הסחר בבני אדם אני , וכדי למנוע אי הבנה ,ספקלהסיר 

לא , שהודות להם, אשר גם מכבדת את הטוענים נגד הממסד ,מתכוון להסברה אמינה ומקצועית

נושאי משרה לטייח  יםמפסיק, והודות להם לא אחת, מתחיל הממסד לעשות מעשה, אחת

. הדפוס צבע, דיוחרתה הוא , אגב .יםבחרתה ליקויים וכשל או למרוח, מחדלים

באחד הדיונים למשל . דיהאלא גם על דרכי האכיפה ויע, והיו ויכוחים לא רק על הנתונים

הבנות רואות בישראל "כי , לשכת הקשר -נתיב כראש  ןכיהבעבר ש, ן יעקב קדמיבכנסת טע

למותר  .ה חודשיםשלושאת התופעה בתוך  בערניתן לוכי " כמדינת הברדק הגדול ביותר במערב

 ישראל-משטרתלאוזניים רבות באולם והביכו לא במעט את נציגי  מאדלציין כי דברים אלו נעמו 

מומחה  ,חשאי למחצה ,שעמד בראש ארגון ממלכתי, מתייצב איש ציבור, הנה. ואני בתוכם

פרק  בתוך, תופעההניתן למגר לעניינים רבים הנוגעים למדינות חבר העמים וטוען בפסקנות כי 

ומנגד עומדת משטרה באטימות ; תופעה שבליבה התאכזרות לקורבנות אומללים ;זמן קצר מאד

  -התופעה  -למגר  -ניתןכי , בן שש מילים" משפט מחץ"מול . או באין אונות מטרידה, נוראה

קשה , התקשורתאוהבת כמו ש ,משפט קצר עם מסר ברור ופשוטשזה ; חודשים  -שלושה  -בתוך

בוודאי , וכי סוכנויות לאכיפת חוק; יר ולשכנע כי לעולם השוטר ירוץ אחרי הגנבלעמוד להסב

אלא לכל , או חיסול של תופעה ,אינן מדברות על מיגור תופעת פשיעה, במדינות דמוקרטיות

גם את העובדה כי לעולם תפעל משטרה . היותר מדברים על מניעת התפשטותה ועל צמצומה

. חד ואלגנטי ,סביר במשפט אחדבמסגרת סדרי עדיפויות קשה לה

: שאולי נבלעו בין השאר ,שלושה דבריםכעת אמרתי ם שמתם לב אאז 

לעולם ירוץ השוטר אחרי הגנב ש -אחד 

 התפשטותה ולצמצמהאת אלא רק למנוע  ,לא ניתן לחסל תופעהש -שנים 

 סדרי עדיפויות: עדוףית -שלושה 

; ואסביר

תמיד  יבואושהחקיקה והאכיפה  מציאותמשל לכא הילעולם ירוץ השוטר אחרי הגנב שהאמרה 

אחרי  רבות שנים ,1995חוק המחשבים נחקק בשנת  .פשיעה תופעהשל  ההיווצרות אחרי

על ידי  לרובהופעלו שמחשבים פעלו בישראל בתאגידים פרטיים וציבוריים ומחשבים אישיים 

. מדינהוארבע שנים אחרי שרשת האינטרנט כבר היתה בשימוש נרחב ב, הציבור

והצורך להגן על  !?האזנות סתר נעשולא  ,השנה בה נחקק חוק האזנות סתר, 1979לפני שנת כי ו

 ,חקיקה האוסרת גניבת מכוניות: ומה קדם למה !?אז נחקק החוק ,1981הפרטיות נוצר אך בשנת 

. 2000בשנת  אךהזכרתי מקודם את חוק איסור הלבנת הון אשר נחקק ו ?או גניבתן של מכוניות

זמן לפעול כדבעי על פי  משך נדרשלרשויות האכיפה  ,גם משנחקק חוק ונכנס לתוקף, זאת ועוד

המובאים  בעקבות מקריםליתן פרשנות לחוק , להצטייד בציוד הנדרש, להתמקצע: הוראות החוק

לעיתים מעשה  .נורמות ענישה אינן נקבעות באחת .ולקבוע את נורמות הענישה, בפני בתי המשפט
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הדין עם מי שביצע כל חומר הימוצה  .לפלילי, למחרת היום, אסור לעשותו נעשה באחתשלא היה 

! ?שהחוק נכנס לתוקף העבירה באותו יום

 אחדותבמדינות אזכיר כי  ,תופעת פשיעה לחסלניתן סבור כי מי ש לדבריו של יעקב קדמי ולכל

. נמשכותות כי הגניב -וממשיכים לכרות  ;כורתים ידיים לגנבים, עד היום, בעולם

 ואותשזה כמעט )ב .ג.ק -ד וגם בתקופת ה.וו.ק.נ -גם בתקופת ה, המועצות הקומוניסטית-בברית

בהיקף , טבועהעל מסד של שחיתות  ,התפתח פשע מאורגן( ואימתני רק בשם שונה ארגון אפל

. וזאת לנוכח מערכת אכיפה וענישה קשוחה ביותר; הברית-מזה המוכר לנו מארצותשלא נפל 

גם , אותםנהגו לתלות  ,עשרה-כמעט עד סוף המאה השמונה, באנגליה למוות ידונוכאשר כייסים נ

הציבור הצטופף . שבמערב לונדון ,Marble Arch -כיום ה, Tyburn Tree -ב גרדוםעל  ,בקבוצות

אשר ראו ממש , גדולה היתה פעילותם של כייסים –במקום כדי לחזות באירוע ובקרב המון זה 

  .ניהם כיצד נענשים כייסיםלנגד עי

של שלמה גיורא שוהם וגבריאל  םפריט מסוטיצאסתפק ב, התעדוף, לעניין השלישי שהזכרתיו

": מבוא לפנולוגיה -עבירות ועונשים "שביט 

כוח האדם והציוד העומדים לרשות . הציפייה לאכיפה מושלמת של החוק אינה מציאותית"

ותה להתרכז בנושאים מסוימים ולעסוק פחות באחרים יהיו מוגבלים ויחייבו א לעולםהמשטרה 

משנקבעים סדרי (. בחירת הנושאים מושפעת מלחצם של אמצעי התקשורת או של פוליטיקאים)

חשודים מסוימים ייעצרו יותר מאשר , תלונות מסוימות נחקרות יותר מאשר אחרות, עדיפויות

. "ריםותיקים מסוג מסוים ייסגרו יותר מאשר מסוגים אח, אחרים

. סוף ציטוט

החברה כי לי נראה . במבט צופה פני עתיד, על הסחר בבני אדם לעיסוק בזנותוכמה מילים 

כלפי היינו שינוי דרסטי בעמדות כלפי הזנות ו, "הסמבטיון"בתהליך של חציית נמצאת המודרנית 

, בעולםהאמרה החלולה כי הזנות הוא המקצוע העתיק . הפללת צדדים המעורבים בפעילות הזנות

 ,גם קונבנציות על צרכים מיניים של גברים. כבר אינה נתפסת כלגיטימציה לקיומה של התופעה

. רותעמתער

את  חקיקהיש לאסור בככלל של הפנמת הרעיון כי " אל חזור"אנו נמצאים בתהליך  ,לטעמי

, אחד בעולם נע פחות או יותר על רצף מהפללה מוחלטת בקצהכיום המצב . בתשלום שירותי המין

. לאי הפללה מוחלטת בקצה האחר

בעוד : אם כי בשונות הראויה לציון, ובשבדיה הברית-צותקיימת באר הפללה מוחלטת

הפללת הלקוח היא חלק מהפללה של כלל העוסקים בזנות ובכלל  הברית-צותשבמדינות רבות באר

שבדיה היא . צמןלקוחות ואינו מפליל את הזונות עההרי שבשבדיה החוק מפליל את , זה הזונות

ולאחרונה ישנן מדינות נוספות אשר שוקלות לאמץ , המדינה הראשונה שבה נחקק חוק שכזה

 .בהן בריטניה, חקיקה דומה

ולפיכך הן  "מיסוד"מדינות שבהן הזנות עברה , זילנד-מוחלטת קיימת בהולנד ובניו הפללה-אי

.  הזונות והן הלקוחות אינם מופללים

: ומה בישראל

זהבה  הכנסת-ברתבראשות ח, ך לאחרונה עבור ועדת המשנה למאבק בסחר בנשיםבסקר שנער

 סברומן הנשאלים למעלה משבעים ושמונה אחוזים נמצא כי , 2007ופורסם באוקטובר , גלאון

אך לו היה  ;שנים עשראו  חמשאינני יודע אם סקר כזה נעשה לפני  .אין להפליל את הלקוחש
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גבוה עוד היה , להפליל את הלקוח שאיןכי שיעור הסוברים  ,ת דעתילעניו, מוצאיםאז היינו  ,נעשה

 ממחציתלמעלה בו גם נמצא כי  ,ההוכחה לכך פשוטה ונמצאת ממש באותו סקר. יותר

 סברו מהנשאליםכרבע : תצמצם בהיקף כלשהו את התופעה פללת הלקוחהאוכלוסייה סבורה שה

 פללהשהה סברום ושבעה אחוזים כשלושי ועוד, את התופעה מאודתצמצם  הפללת הלקוחש

בישראל יה ילמעלה ממחצית האוכלוס. וזו כנראה האמת לאמיתה. את התופעה ,במעט ,תצמצם

תופעות  מיגורוכבר דיברנו על . שהפללת הלקוח תצמצם במידה כזו או אחרת את התופעה המבינ

יש  ,הגשימםאבל מניעת התפשטות וצמצום הם יעדים שעל מנת ל ;פשיעה כעל חלומות באספמיא

ויש גם להפליל , רק בהפללת הלקוחאין די  ,לדעתי, עם זאת. להצטייד ללא הרף בכלים חדשים

. את הזונה, את מספק השירות

מהנשאלים סברו כי יש להפליל את אחוזים  העשרים ושבערק נמצא גם כי בסקר שציינתי 

נראה לי כי קיים מתאם . גרסו כי יש להפליל את הלקוח כעשרים ושנים אחוזיםבשעה ש, הזונה

כך גם יעלה , חיובי בין שני הממצאים האלו וככל שיותר אנשים יסברו כי הפללת הלקוח נחוצה

פוגעת בחירויות הפרט  ,באמצעות המחוקק ,לפעמים המדינה, כןא .שיעור הדוגלים בהפללת הזונה

יניזם והסופר הגנה על ההיפר פמ. ואם כדי להגן מפניו, אם כדי להגן עליו, ובכלל זה חופש העיסוק

אותן . הם בעוכרי נשים צעירות המשלמות מחיר פיזי ונפשי נורא על העיסוק בזנות, חופש העיסוק

. נשים אומללות אינן צריכות לשלם בגופם ובנפשם עבור ערכים עליונים

או תלויה בסקרי עמדות כאלו , חקיקה אינה צריכה להיות תוצאה של דעת קהל, כך או כך

הן של הלקוח והן של  ,פיכך אבקש להדגיש כי הטעמים לעמדתי בדבר הפללה מוחלטתל. ואחרים

 אך קצרה היריעה מלהרחיב, מעל ומעבר לממצאי הסקר שהבאתי בפניכם ,הינם רבים, הזונה

. כעת

 אילו יוצאים מהכלל יוסדרו ואם; תאינני יודע תוך כמה זמן נגיע ליעד של ההפללה המוחלט

יצאה כבר , גברותי ורבותי, אבל הרכבת -רק הפללת הלקוחות  יושםתקודם להפללה המוחלטת 

כך תלך הזנות , וכיום לא ,בדומה לתופעות רבות שנתפסו בעבר כלגאליות ולגיטימיות. לדרך

. ותפחת

משרד : "תחת הכותרת Y-net -הידיעה ב ,שפתחתי בו חזור לענייןוברשותכם אבקש ל

 .של הסחר בנשים טובקונטקס גע לניצול עובדים זריםבכל הנו, "סחר עבדיםהמשפטים נלחם ב

האומר כי משרדו חותר ליישר קו עם  ,משה שילה, ל משרד המשפטים"בידיעה צוטט מנכ

 ,ואכן. ההישגים אליהם הגיעו המשטרה והפרקליטות בכל הנוגע בסחר בבני אדם לעיסוק בזנות

הוחלף דיסקט בכל הנוגע לסחר  שבמדינת ישראל ,היה ברור לכל 2002אין חולק כי כבר בשנת 

מספר , 2008בשנת , ובתהליך שנמשך כשנתיים צומצמה התופעה עד כדי כך שכיום ;לעיסוק בזנות

סיבות רבות לכך ואת . 2000קורבנות הסחר המועסקים בזנות הינו כמחצית מהמספר שהיה בשנת 

ל משרד "מנכ כי בניגוד לדעתו של. חלקם אציין בפרספקטיבה של הסחר בעובדים הזרים

והם לא יהיו לדעתי , אם יהיו הישגים, העובדים הזריםניצול שבתחום  ,אני סבור ,המשפטים

אלא בעיקר  ,הם לא יהיו תלויים באכיפה; בדומה למה שהושג בתחום הסחר לעיסוק בזנות

בשינוי במדיניות הממשלה בכל הנוגע למתן היתרים להביא עובדים זרים לארץ בכלל ובכל הנוגע 

. דיניות השכר בפרטלמ

בדומה , קוראי תיגר למיניהם ניסו ומנסים לקדם את האכיפה בתחום העובדים הזרים, אומנם

. אבל אין די בכך, ולנוכח ההצלחה בתחום הזנות ביתר שאת ;זנותסחר בלמה שנעשה עם ה
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כל  כמעטהמחפשים , קוראי תיגר מקצועיים חלקם, במאמר מוסגר אציין כי חלק מקוראי התיגר

ומיד כשנוכחו לדעת . זנותבדי התאכזבו מההצלחות בסחר , עילה וטענה לקרוא תיגר נגד הממסד

, קריאת התיגר שלהםלהם פנו לחפש אפיקים חדשים , הידיעה-אבעיה בההאינה כבר  הבעיהכי 

. היינו בתחום העובדים הזרים

קורבנותם של השוואה בין קורבנותם של הנסחרים לזנות ובין , שלא הובן שלא כהלכה

אינני מתכוון לומר כי כל גם ו ;צריכה להיעשות בזהירות רבה העובדים הזרים המנוצלים כעבדים

להשוות בין , ללא קושיאבל ניתן גם ניתן , ייםננעים אך ורק מאינטרסים תועלתקוראי התיגר מּו

נסיונות ובין ה, זנות ובהכרח את הפתרונות לבעיהבלקדם את ההכרה בבעיית הסחר  תהליכיםה

אינם האלו בין התהליכים  הזיקהההשוואה ו .לקדם את ההכרה בבעיית ניצול העובדים הזרים

 בכתבהגשתי דוח , 2002עוד ביוני . ובמלוא הצניעות אומר כי צפיתי אותם מראש חדשים לי

בעקבות וידאו קונפרנס שהשתתפתי בנושא סחר בנשים שאורגן , ישראל-משטרתלממונים עלי ב

בעקבות פרסום הדוח , עם מחלקת המדינה בוושינגטון ,בישראל הברית-צותרירות ארעל ידי שג

על התמודדות המדינות בעולם עם תופעת הסחר , השנתי השני של מחלקת המדינה האמריקאית

: בין היתר כתבתי ואני מצטט. בבני אדם

. יתבסופו של דבר עסקינן בתחום שהמלחמה העיקרית בו היא על דעת הקהל ועל התדמ"

ולהישאר  -התקשורתית  -המנצח האמיתי במאבק הזה הוא זה שמצליח לחדור לזירה הציבורית 

העיקר הוא  -ה בפועל עשָנ במילים אחרות ובוטות ניתן לומר כי פחות חשוב מה נַנ . שם כמה שיותר

. "ר ומוצגאמָנ מה נֶנ 

: 2002יוני , לצטטואני ממשיך 

או במילים אחרות מדוע . בקטגוריה הראשונה ניסתי להבין מה חסר לישראל על מנת להיכלל"

-בורקינה, ברזיל, בנין, בנגלדש, אנגולה, עלינו להיות במדרגה אחת יחד עם מדינות כמו אלבניה

יחד , ולא בקטגוריה הראשונה .ועוד מדינות מכובדות כאלו קמרון, (וולטה עילית לשעבר)פאסו 

כמו , הן עם סחר בבני אדם לעיסוק בזנותעם מדינות ששמן יצא למרחקים בהתמודדות הנעלה של

מה , ובכן .אה גרמניה ועודיקור, דלנהו, מקדוניה, ליטא, הונג קונג, כיה'צ, מביהקולוֹנ : למשל

למשל בתחום הקורא לציבור שלא לצרוך שרותי . הסברה -שחסר לנו הוא פעילות בתחום המניעה 

זה  -לה ; זה בילוי לערב -לך : "חמשהו בנוס)מין בתשלום במקומות שם עובדות קורבנות סחר 

משהו , כמו כן הם מצפים כי ישראל תשנה גישתה ותשקם קורבנות בארץ"(. טראומה לכל החיים

נראה כי רבים מקהל  .אנו מתנגדים לו מכל וכללך דבר שכידוע . כמו להעניק להם מעמד של פליט

ובסתר ליבם הם ; ייההמוזמנים נחלו אכזבה מרה מן העובדה שישראל שודרגה למדרגה השנ

שיזכה אותנו , המקום השלישי -לשיטתם  -מקוים כי בשנה הבאה נחזור למקום הראוי לנו 

בנגלדש , אז לפחות שנמשיך להיות במדרגה השנייה יחד עם אלבניה, ואם לא. מיידית בסנקציות

. פאסו-ובורקינה

ם שלא רק לעיסוק כך למשל הם שמחו לשמוע כי ניתן גם לשפוט מדינות על סחר בבני אד

הדבר עודד אותם במיוחד כי ניצול של פועלים סינים יכול להיכנס . בזנות אלא גם למטרות אחרות

. ווה ונמצא להם שדה חדש לחרוש בולא אבדה להם התק -מבחינתם  -וכך  -לעניין 

 -טענות על אכיפה לא היו , למעט נסיון להזכיר כמה תקלות שהיו לנו בקשר לטיפול בקורבנות

אבל עלינו לצפות כעת . עובדותהכי יש גבול ליכולת להתבלבל מ ,ולמען האמת לא יכולות להיות

. "וניצול של הסינים בפרט, למסע צלב חדש בכל הנוגע לעובדים זרים בכלל

. סוף ציטוט
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. המטה הארצישל  בארכיוןהמסמך כאמור הוגש על ידי בכתב וניתן לדעתי למצוא אותו בנקל 

 

בכל הנוגע לעובדים הזרים ישנם גם ישנם גורמים , זנותבהתיגר בעניין הסחר  בניגוד לקוראי

, זונה במכון ליווי. ואלו גורמים כלכליים עם השפעה חזקה על הפוליטיקאים, המתייצבים כנגד

הרבה יותר , ויזיה מכניםוכפי שעיתונאי הטל  visuals, בבגדים מינימליים מהווה אייטם טלויזיוני

תאילנדי ? וכי מה תצלם. שבעה ימים בשבוע, עשרה שעות ביממה-בשדה ארבע מתאילנדי שעובד

... National Geographic, חייכן בשדה ירוק ופסטורלי

מלקוחות בתי יותר פי כמה וכמה , בישראל יש יותר מדי בעלי עניין הזקוקים לעובדים זרים

בכוח או  ,קוראי התיגרגם לחלק מ. ובסיעוד, במלונאות, בחקלאות, בבניין :הבושת למיניהם

. הזקוקים לשירות סיעוד של עובדים זרים, או סבאים, יש הורים מבוגרים ,בפועל

, פמיניסטיים, את המאבק נגד ניצול העובדים הזרים לא ניתן להלביש על מאבקים מגדריים

קל הרבה יותר להשיג לגיטימציה למאבק בסחר בזנות כך גם  .כמו במאבק נגד הסחר בזנות

 (במרכאות)קטיבית יאוביההשוואה באני נזהר , ושוב. מאבק נגד ניצול העובדים הזריםמאשר ל

שיעור העובדים הזרים : אבל רק לסבר את אוזניכם. ת של אלו מול אלובין מידת הקורבנּו

 ;או לאחר שדעתם נטרפה עליהם, או חוזרים נכים פיזית ממש, המוחזרים בארונות למולדתם

גדול , התאבדויות וכיוצא באלה, ת למעשה פליליקורבנּו, ות דרכיםתאונ, בגלל תאונות עבודה

. ת הסחר בזנותקורבנוֹנ קרב בהרבה מ

גדול  ,הנפגעים מקורבנותו של העובד הזר, ילדיםו בני זוג, שיעור המשפחות מדרגה ראשונה

מסכת הייסורים שעוברים בני עובדים זרים למשל  ורא. משל קורבנות הסחר בזנות עשרת מונים

. בכמה מצבים נולדו בארץש

בדים הזרים גדול עשרת מונים ביחס ובעבירות הנוגעות לניצול הע, מספר העבריינים בפועל

. by definitionאם נזכור שקהל הלקוחות אינו מופלל  ,הקשורים לסחר בזנותלמספר העבריינים 

ובמקרים רבים , המגדל עגבניות ומלפפונים לתפארת מדינת ישראל ,לעניין זה גם החקלאי החביב

, ביום עשרה שעות-שתים, המעביד את התאילנדי שלו מדי יום בשדה ;גם מושא לגאוות המדינה

מלין את , מגביל את תנועתוה, לוקח ממנו את הדרכוןה, מלין אותו בלולה ;שבעה ימים בשבוע

אות במכון הברי, שומר הסף, לא פחות מהגברתן ,לדעתי. הינו עבריין לכל דבר ועניין ;שכרו

. שבאזור התעשייה

סביב ניצול העובדים הזרים גדולים פי כמה  ,או בעקיפין ,סכומי הכסף המתגלגלים במישרין

. וכמה מהסכומים המתגלגלים מהסחר בזנות

, עם שירות לקוחות מתחנחן, אלו היושבות במשרדים נאים וממוזגים, או חברות כוח האדם

 נמצאים עובדים זריםובעקבות כך , ולרים כמקדמההגובים מכל עובד זר בין אלף לעשרת אלפים ד

גבו את ש, ושלא להזכיר את החברות המייבאות עובדים .בסיכון גבוה ליפול קורבן לעבדות חוב

חברת הבניה שהזמינה פשטה את הרגל  :לא מספקות לעובד עבודה בתירוצים שוניםו, המקדמה

. ודומה

. פשטה את הרגל

לא ניתן . של חברה ומדינהוא פשיטת רגל מוסרית וערכית סיפור הסחר בבני אדם ה, ולסיום

לא חייבים לחכות ללחצים מדיניים להגברת האכיפה כמו . מהאבל אפשר לצמצ, לחסל תופעה

ובלבד שתהיה , אפשר לפעול גם בלעדיהם. או בהלבנת הון ועוד, או בקניין הרוחני, בסחר בנשים
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ישנם יותר מדי אינטרסים כלכליים , מיאינני משלה את עצ ,אל חששאך . אמיתית נכונות

, ההצבעה אל עבר אוזלת היד של האכיפה היא תמיד נכונה. ופוליטיים מכדי שתהיה נכונות כזו

ככלות . אבל לא תמיד באמת אפקטיבית. יש כתובת ברורה -ותמיד קלה , בכל תחומי העבריינות

ן המלחמה בשוק זה בראש ולכ per seשוק כלכלי , הכול מדובר בשוק עם כללי ביקוש והצע

. ובראשונה צריכה להיות בשדה זה

 

. על תופעה שהשתיקה אינה יפה לה, ורבותי יגבירותי, ואלו דברי

 

. לברכות לבוגריםשוב מצטרף ו מודה לכם מקרב לב אני


