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Presenter
Presentation Notes
נתונים נוספים שלא מופיעים בסקר.פגיעות מיניות- מבוסס על ניסיון ארגוני שיקום והסיוע.אב, דמות אב, במקום שהמרחב של הבית יהיה מצמיח ותומך, הוא הופך להיות מרחב טראומתי ומרסק.ענת גור, חוקרת וכותבת הספר מופקרות צטטה שורדת זנות שאמרה "הסרסור שלי לא היה צריך ללמד אותי כלום, אבא שלי לימד אותי הכל". גיל כניסה 13-14. מבוסס על דוח מבקר המדינה וגם על ניסיון של ארגוני הסיועשני הנתונים שהסקר לא הצליח להגיע אליהם.זנות קטינים אמנם בחלקה היא בדיוק כמו זנות בגירות, לרוב זנות אצל קטינות מתחילה כמה שנשות המקצוע מגדירות כ"זנות אפורה" – זנות תמורת משהו. זה יכול להיות תמורת ג'ינס, אייפון, טרמפ או אפילו חופשה באילת. כולנו מכירים את הנערות האלה "השרמוטות"/שנעלמות שיש עליהן שמועות.כשאנחנו רואות את גיל הכניסה לזנות זוהי סוגיה טובה להתייחס לשאלה שתמיד עולה בנושא הבחירה החופשית של אישה בוגרת שבוחרת מה לעשות עם הגוף שלה.אישה בוגרת שאומרת שהיא רוצה להיות בזנות- אני מכבדת אותה. אך חושבת על הרגע בו היא נכנסה לזנות, גיל 13-14, מה היה מרחב הבחירה שלה? כמה היא באמת ידעה על העולם וכמה הזדמנויות אחרות היו לה?תחשבו על מישהי שאתן מכירים בגיל 13, אחות, בת דודה, אחיינית, תחשבו עליה בסיטואציה הזאת – ואז תחשבו שוב על שאלת הבחירה החופשיתשהשאלה לא יכולה להיות מנותקת מההבנה שאותה בגירה שאולי עכשיו אומרת שהיא בוחרת – התחילה בת 13! ואיזו ילדה בת 13 יכולה בצורה מודעת ואמיתית לבחור לעצמה כאלה חיים – על המחיר שהם גובים שארחיב על זה בשקף הבא. עוד נקודה שחשוב להדגיש בנושא של בחירה – דוגמת שכר המינימום.
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Presentation Notes
כדי להבין את תופעת הזנות בישראל – הכי נכון להתחיל מנתונים. נתונים רשמיים של המדינה.סקר שנערך ע"י משרד הרווחה והמשרד לביטחון פנים – ב2014 ופורסם ב2016. הוא הראשון והאחרון.ויחד עם החוק יש מחקר מלווה שאנו מקוות שייצר נתונים חדשים. הסקר לא חף מטעויות:הסרסור היה בחדר או ליד החדר במהלך הראיון של החוקר עם האישה בזנות- ברור שיש פה מלחמת נרטיבים, אפשר לדמיין מה ירצה סרסור שיצא בסקר, ובהתאם גיל הכניסה לזנות לפי הסקר הוא 26 (שברור לכל מי שעוסק בתעשייה שמופרך).חוקרים גברים בלי ניסיון טיפולימפגש ראשון- שאלות הכי אינטימיות וגם התשובות היו בהתאם. עם זאת – הוא המינימום המסוכם. גם ממנו יש הרבה ללמוד ובהתאם הנתונים מעלה.נתונים מימין לשמאל למעלה למטה.כמה לקוחות בממוצע כל אישה מקבלת. משומה בסקר שאלו – בין 1-2, 3-4 5-6 ומעל 7. ב-2014 שנערך הסקר עדיין פעלו המון בתי בושת גדולים, חלקם גם היום באותם מימדים, הכרנו משם שמעל 7 לקוחות יכול להגיע ל20 ו30 לקוחות ביום.עם זאת – כששקללנו את נתוני הסקר, לפי הזירות השונות – הגענו למספר המינימום (כי ספרנו 7 כשבע) לפיו בכל לילה צורכים זנות בישראל לפחות  26,500 פעמים!



,בזנותנשים 120לפחותבישראלמתוהאחרוןבעשור

הזנותבמעגלמהמצאותןכתוצאה
.שנים40הואהממוצעגילן
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Presentation Notes
זאת השקופית אולי הכי עצובה במצגת, לצערי אנחנו נאלצות לעדכן אותה לקראת כל הרצאה. החל משנת 2010 אנחנו עורכות רשימה של קורבנות הזנות, נשים שמתו בתוך מעגל הזנות (חלקן נרצחו, רבות נפטרו מסיבוכים בריאותיים – השילוב הקטלני של פוסט טראומה מתמשכת + סמים גובה המון קורבנות, חלק נהרגו, התאבדו)גיל פטירה ממוצע של אישה בישראל הוא 82, גיל פטירה של אלו שמתו בזנות הוא 40, אפילו לא חצי מתוחלת החיים הממוצעת!!השקף הזה מראה לנו את הפגיעה האמיתית שיש בזנות- הזנות הורגת.עבור הנשים האלו אנחנו נלחמות.בכל שנה באוגוסט אנחנו עורכות את עצרת הזכרון לקורבנות הזנות. עצרת הזיכרון נערכה לראשונה בשנת 2015, עם מותה של ג'סיקה, אישה בזנות ששמה קץ לחייה בחדר מספר חמש, בבית הבושת בירקון 98, בו היא חיה ונוצלה במשך למעלה מעשור.ג'סיקה, בת 36 במותה, התאבדה לאחר שלא יכלה עוד לשאת את החיים בזנות. היא סיימה את חייה בבית הבושת בו גרה ונוצלה על ידי עשרות צרכני זנות מדי לילה. שעות ספורות לאחר מותה, עם פינוי גופתה מבית הבושת, בהוראת הסרסורים חזר המקום לפעול ולקבל צרכני זנות.העצרת לזכרה ולזכר יתר קרבנות הזנות, נערכה לראשונה כיוזמה של חברותיה של ג'סיקה, בשיתוף כתבת עיתון הארץ ורד לי, והיא נערכת מאז מדי שנה בחודש אוגוסט בהובלת המטה - בשיתוף הקואליציה למאבק בזנות, קואליציית הארגונים הדתיים למאבק בזנות ושורדות זנות. אל העצרת מגיעים מדי שנה מאות אנשים. 
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Presentation Notes
להסביר בפשטותקנס ראשוני, עבירה חוזרת. העברת נטל ההוכחה, הוראת שעה, ג'ון סקולהחלטת הממשלה שלצד החוק – ותיכף נרחיב בנושא השיקום הוראת שעה ל-5 שנים ובתום התקופה יבחנו האם להמשיך ואיזה שינויים להכניס.ויש מחקר מלווה לאורך התקופה.



משרד-בזנותלאוכלוסיותפירעוןחדלותמודל●
המשפטים
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והרחבתםהשיקוםשירותיהתאמת
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Presentation Notes
החלטת הממשלה – מוסיפה תקציב של 90 מיליון ל3 שנים גם להרחבה של המענים הקיימים וגם לפיתוח מענים חדשים – סל מענים גמיש, טרנסג'נדרים, אמהותלא מתקדם כמצופה – רשלנות של משרד הרווחה + מצב פוליטי והעדר תקציב מדינה – עתירה שלנו לבגץמה עוד חסר שגם לא קיים בהחלטת הממשלה? מענים לגברים, מענים לאוכלוסייה הערבית והחרדית, קצבאות, מענים לאוכלוסייה משכילה יותר, הסדרי חובות וכו'
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לשאיפהיםמוביל,בוגרכאדםהראשונהבפעםלפעמים,הפיננסיהתחום

מובילהזוהימנעות.פיננסימוסדעםאינטראקציהכלשלהאפשרילצמצום

עליותרעודשמקשהמה,הפונהשלהפיננסיותההזדמנויותשלמיצוילחוסר
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הפיננסיבמוסדהמלווהה/הפקידידיעלהמצבשלוהבנההיכרות●
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החובהבמסגרת,זולאוכלוסייהלהציעיכוליםשהםהאפשרויותמהיותר

ולקוחלקוחכלמולומיטביתשקופהלהתנהלותמחד–שלהםהכפולה

פיננסילשיקוםחסמים

.הבנקיציבותעללשמירהומאידך,האישייםבצרכיובהתחשב



אביבבתללוינסקיבמרפאתהמטופלישראליאזרח,מרואן
.להציגמשכורתתלושיהיולאלמרואן.בנקחשבוןלפתוחביקש
עלובהמשךשלוהכסףמקוראודותשאלותנשאלהואבסניף
ולאוהשאלותמהתהליךמאודנלחץמרואן.בזנותהיותוסיבת
לפתוחשלאוהחליטפניםבבושתמהבנקיצא,תכליתןאתהבין

הבנקיםעלהפיקוחשלוהכוונההתערבותלאחר.בנקחשבון
.קושיללאחשבוןמרואןעבורפתחו

דרשהבנקפקיד.אשראיכרטיסלקבלביקשמרואןבהמשך
להסבירהצליחולאאיךידעלאוכאשרבאנגליתלכתובממרואן

חלופהשלהצעהאוהסברללאסורבההבקשה,עצמואת
הבנקיםעלהפיקוחשלוהכוונההתערבותלאחר,שוב.אחרת

צרכיועלשענהדיירקטכרטיסלקבלשיכוללוהוסבר
.נעשהוכך,חלקיבאופןלפחות

)בדוישם(מרואןשלהסיפור



שאתועד,לךשובטראומהבךמכירהשהמדינהעד.הזנותשלהחייםדפוסיעםעדייןאתהחוצהיוצאתכשאת"

החודשאתמסיימתולאקשהכלכלילמצבמגיעהאת,לאומימביטוחקצבהקים'צ,קבנחשבוןעלמתארגנת

?בכללזהומה,חודשיתמשכורתעםלא,שנגמרעדבארנקכסףעםלחיותרגילהאת.איךיודעתלאוגם

למעגל,עבודהלמעגלגםלאטלאטנכנסתאת.לזנותמחוץלהיותלךשמגיעבכללמאמינהשאתעדזמןלוקח

אתכיאצלךערךאיןלסכוםעדיין.ראשוןתלוש,ראשונהמשכורתמקבלתאתואזמכירהלאבכללשאתחיים

סיימו4050בנישאנשיםמה.מחדשלהיוולדמתחילהאתלאטלאט.אחתבבתזמיןכסףהרבהרקמכירה

.חודשלסגורלהתרגל,בחודשפעםלכסףלהתרגל,להכוללהתרגל,להכיר,לעשותמתחילהרקאתלעשות

הסביבה.מבינהלאאבל,מבינהאת.באמתשםלאעודזהלזנותמחוץבחייךהראשונההשנהשעוברתכואז

האמנתילאעשורהרי,באמתלאזההראשונותשנתיים.יצאתישבאמתלהאמיןקשהעדייןאבלמפרגנת

,פילותנ,כלכליותבעיותהרבהעםשניםשלושאחרי.יצאתישכןלהאמיןיקחשניםעכשיו.משםאצאשבכלל

'ישלעדותהמתוך

"!מהזנותיצאתיאני!מבינהבאמתאניעכשיוורקהרביעיתהשנההמגיע,עליות
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