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הרהורי� על הצעת החוק : מגדר ומשפט פלילי, על זנות

  זנות צרכנילהפללת 

  *נויה רימלט

מאמר זה מציג את הטעמי� העקרוניי� התומכי� בהצעת חוק איסור 

 שהונחה ,�2010ע" התש,)תיקוני חקיקה(צריכת זנות וטיפול בקהילה 

הצעת חוק זו מבקשת להוסי� איסור פלילי . לאחרונה על שולח� הכנסת

  .שירותי זנותשל  היאסר רכישתלחוק העונשי� שבו 

ההתנגדויות הרווחות לרעיו� של הפללת שהיא במאמר הטענה המרכזית 

הממשיגות את הזנות כתופעה אנושית  –זנות תעשיית ההלקוח ב

 ,ליברליהזכויות הוככזו השואבת את תוקפה משיח , גיסא מחד ,טבעית

�לנזק ביחס מהותה של הזנות ו מייצרות שיח כוזב ביחס ל– גיסא מאיד

התנגדויות אלה מציגות את הדילמה המשפטית . החברתי הטמו� בה

�היסטוריי� וא�זנות במונחי� אצרכני  � שלשמעוררת סוגיית הפללת

את העובדה שהמציאות ההיסטורית שעודדה בכ� משכיחות ו ,מגדריי�

שוויו� בי� גברי� �את התפתחותה של הזנות הייתה מציאות של אי

שיח זה , זאת ועוד. לנשי� ושל פערי� ניכרי� ביחסי הכוח ביניה�

 , עד עצ� היו� הזה,מתעל� ג� מכ� שמאפייניה המרכזיי� של הזנות

השוויו� המגדרי שהצמיח תופעה חברתית זו �ה� שיקו� וביטוי של אי

בהקשר זה יש לזנוח אפוא את הדיבור הנקי על הטבע . מלכתחילה

 אחר "אד�"ל אחד למכור שירותי מי� "ד�א"האנושי ועל זכותו של 

. לטובת הכרה בהיבטיה המגדריי� המובהקי� של תופעה חברתית זו

 ובקווי ,רק הכרה בנסיבות החברתיות שאפשרו את צמיחתה של הזנות

תאפשר לנו , הדמיו� העמוקי� בי� הזנות העתיקה לבי� הזנות העכשווית

תופעה חברתית זו בכל להערי� נכונה את הנזק החברתי העצו� הטמו� ב

 ואת הצור� והצידוק ,פגיעתה בכבוד האד� ובשוויו� בי� המיני�בהנוגע 
_____________________________________  

אני מבקשת להודות לחברי מערכת .  אוניברסיטת חיפה,הפקולטה למשפטי	, מרצה בכירה   *
Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó 	ולעור� איל� סב� על ההערות המועילות שסייעו לי לחדד את הטיעוני 

 לליהי יונה  וג	,העירה והאירה, קראהר שא ,תודה ג	 לטלי אייזנברג. המועלי	 במאמר זה
  .על סיוע� הרב במחקר, מסורות שליהמחקר ה�עוזרות, הדס הולצשטיי�לו
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שבגיוסו של המשפט הפלילי לצור� מיגור התופעה בדר� של הפללת 

  .הלקוחות

‡Â·Ó .‡ .˙Â�Ê ÏÚ , ¯„‚ÓÂ ˙ÂÁ¯Ê‡–˙È¯ÂËÒÈ‰ ‰·ÈË˜ÙÒ¯Ù  .· . ÔÓÊÏ ˜È˙Ú‰ ÔÓÊ‰Ó
 ˘„Á‰–Ú˘˙‰ ‰‡Ó· ÏÁ‰ ˙Â�ÊÂ ‰ÈÏ‚�‡ �‰¯˘Ú .‚ .ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÈ„‰ :˘„ÁÏ Ô˘È ÔÈ· , ÔÈ·

"‰�ÂÊ "Ï"Ì„‡ ."„ .˙ÏÏÙ‰Ï ˙ÂÁÂÂ¯ ˙ÂÈÂ„‚�˙‰Ê È�Î¯ˆ Ï˘ Ì˙Â� :1 .או , הטבע האנושי
, הסכמה ובחירה בזנות. 3; "גבר עליו יצרו"או , הביולוגיה הגברית. 2; "זו דרכו של עול�"

. פלילי ושינוי חברתיעל משפט . ‰". �ÏÂˆÈזנות בתנאי "לעומת " זנות חופשית"או 
  .חופש מיני ומימוש עצמי, על זנות: במקו� סיכו� .ו

  מבוא

ול בקהילה הונחה על שולח� הכנסת הצעת חוק איסור צריכת זנות וטיפ 19.7.2010ביו� 
� הצעות חוק זהות כמעט מלכמה המצטרפת ,  הצעת החוק�2010.1ע"התש, )תיקוני חקיקה(

של  היאסר רכישתיסור פלילי לחוק העונשי� שבו  מבקשת להוסי� א2,השני� האחרונות
 –דינו ,  זנותהרוכש שירות של מעשה " קובע כיהסעי� המרכזי בהצעת החוק. שירותי זנות

  3."מאסר שישה חודשי�
.  אינ� אסורי� בישראל,ג� צריכת שירותי זנות� כמו, העיסוק בזנות,פי המצב הקיי��על

יו� כהתנהגות כלילי על התנהגות המוגדרת התיקו� המוצע מבקש אפוא להטיל איסור פ
 ולא את ,להפליל רק את הלקוח,  משמע,צדדי� היא לעשות זאת באופ� חדתומטרו ,מותרת

  . לו שירותי מי�)ת(מי שמספק
 ,במאמר זה אני מבקשת להציג את הטעמי� העקרוניי� התומכי� בהצעת חוק זו

בעוד הדיו� . וויו� בי� המיני�חשיבותה ותרומתה הפוטנציאלית לקידו� השאת ולהבהיר 
ולהציג את , מגדריי��היסטוריי� וא�הציבורי העכשווי בסוגיה זו נוטה להמשיגה במונחי� א

 "אד�"ל אחד למכור שירותי מי� "אד�"זכותו של בנוגעת כנטית הרלווהשאלה המשפטית 

_____________________________________  

 ,�2010ע" התש,)תיקוני חקיקה(הצעת חוק איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה   1
www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/2580.rtf) הצעת החוק: להל�(.  

 שהונחה ,�2008ח"התשס, )תיקוני חקיקה (ראו הצעת חוק איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה  2
� במהל� כהונתה של הכנסת השבע,28.7.2008ידי זהבה גלאו� ביו	 �על שולח� הכנסת על

 – תיקו�(וכ� הצעת חוק העונשי� , )www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/3992.rtf(עשרה 
 נסתכה�בר חייד�חית על שהונחה על שולח� הכנסת הנוכ,�2009ט"התשס, )איסור צריכת זנות

  ).www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/180.rtf( 1.4.2009שלמה מולה ביו	 
ע	 ). א(206 ' לחוק העונשי� כסס�תוי סעי� זה אמור לה,פי ההצעה�על.  להצעת החוק)3(1 'ס  3

שי� מציע להוסי� לחוק העונ ו,)3(1 ' להצעת החוק מסייג את יסוד הענישה שבס)2(1 'ס, זאת
המשפט רשאי �בית, 206 'לראשונה בעֵברה לפי סאד	 בע כי א	 הורשע שיק, א85' את ס

  .המשפט�כנית שיורה ביתופי ת�על, מבח� לטיפול בקהילה, מבלי להרשיעו, להטיל עליו בצו



  : מגדר ומשפט פלילי, על זנות  א"תשע יג משפט וממשל
  זנות צרכניהרהורי	 על הצעת החוק להפללת   
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 היסטוריה� ולהציג את ההקשר המגדרי,מאמר זה מנסה לשנות את מסגרת הדיו�, אחר
מנת להבי� �טענתי בהקשר זה היא כי על. נטי לצור� בחינה מושכלת יותר של הסוגיההרלוו

 ולהאיר באור ביקורתי את , ההסדרי� המשפטיי� הקיימי� ביחס לזנות� שלאת טיב
ראשונה את התנאי� והנסיבות ב ראוי לבחו� בראש ו,העמדות החברתיות הרווחות כלפיה

צבו את אופייה ותרמו יע, זמ�התה של הזנות על ציר  אשר אפשרו את התפתחוי�ההיסטורי
  .לגיבוש� של עקרונות משפטיי� המשמשי� בסיס להסדרת הזנות עד עצ� היו� הזה

ÔÂ˘‡¯‰ Â˜ÏÁומצביע על , של המאמר מתמקד בהתפתחותה של הזנות ביוו� העתיקה 
רתיי� חב, הקשר בי� התפתחותה של הזנות בתקופה זו לבי� מער� של גורמי� פוליטיי�

 הנוטה להיאחז – בניגוד לתפיסה הרווחת. אפשרו התפתחות זו ותמכו בהר שאומגדריי� 
יומי� כבסיס לטענה כי מדובר בהתפתחות שהיא טבעית לכל �בעובדה שהזנות היא עתיקת

 הדוגמה של יוו� העתיקה חושפת את – בה חיי� בצוותא גברי� ונשי�שחברה אנושית 
וכיצד מדוע כלל להבי� אפשר �אי עדיה�בני הכוח שבלהאידיאולוגיה המגדרית ואת מ

חשיפת ההיבטי� האידיאולוגיי� , יתרה מזו". המקצוע העתיק בעול�"הזנות נהייתה 
והכוחניי� שאפשרו את התפתחותה של הזנות ביוו� העתיקה לא רק נותנת בידינו כלי� 

 תשתית הכרחית אלא ג� מניחה, להבנת מהותה של הזנות ומאפייניה בעול� העתיק בכלל
ולגיבושה של עמדה ביקורתית יותר , להבנת תפיסות חברתיות עכשוויות רווחות ביחס לזנות

  .כלפי תפיסות רווחות אלה
È�˘‰ Â˜ÏÁ מאה בבדי� האנגלי ביחס לזנות החל שחלו  של המאמר בוח� התפתחויות

 של�  ועומד על העקרונות המנחי� והתפיסות החברתיות שעמדו ביסוד,עשרה�התשע
העיו� בדי� האנגלי מניח את הבסיס להבנת יחסו ההיסטורי . התפתחויות משפטיות אלה

 של המאמר מנתח את ההתפתחויות È˘ÈÏ˘‰ Â˜ÏÁ. זנות הלאדי� הישראלי הוהעכשווי של 
נוסחו הראשו� ב החל ,המשפטיות הספציפיות שחלו בהסדר הפלילי בישראל בנוגע לזנות

 ועד לנוסחו ,1936שנת ת החוק הפלילי המנדטורית מ כפי שעוג� בפקוד,סדר זהשל ֶה
המאמר מניח את התשתית של הדיו� בשלושת החלקי� הראשוני� . הנוכחי בחוק העונשי�

̃ ‰¯·ÈÚÈלדיו� ב ÏÁ,חלק . נותצרכני ז � של הבוח� את ההתנגדויות הרווחות לרעיו� הפללת
עו� המציג את הזנות הטי: מרכזיי� זה מתמקד באופ� ספציפי בשלושה טיעוני� רווחי�

כל חברה אנושית ולכ� מ נפרד�חלק בלתי שהינה ,כתופעה חברתית מושרשת מקדמת דנא
 כמספקת אפשרות , הטיעו� המתמקד בפונקציה החברתית של הזנות;אינה ניתנת לשינוי

. טיעו� הנאחז בחופש הבחירה של הזונהוה ;לפורק� מיני לאוכלוסיות מיוחדות של גברי�
אי� בכוחו להעמיד התנגדות  הדיו� והניתוח מדוע י� מהטיעוני� הללו מבהירביחס לכל אחד

 של המאמר È˘ÈÓÁ‰ Â˜ÏÁ. ל רכישת שירותי זנותש ליוזמה לקידו� איסור פלילי ראויה
 ובוח� בהקשר זה את תרומתו , השימוש במשפט ככלי לשינוי חברתייתמתייחס לסוגי

צריכת ב החברתי הנוהג בכל הנוגע האפשרית של ההסדר הפלילי המוצע לשינוי הסדר
 – נותצרכני ז שבמרכז� הפללת – חלק זה ד� בהרחבה בשינויי חקיקה דומי�. שירותי זנות

 ומציג ממצאי� ,באיסלנדגיה ובנורוו ולאחרונה ג� ,דיהבשוושהתרחשו לפני כעשר שני� 
  .חדשי� ביחס לאופ� שבו תרמו הרפורמות הפליליות ש� לשינוי חברתי ממשי
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ויכוח על זכות� של נשי� בעיד� של חופש מיני למכור וטענתי היא כי בלהט ה, כו�לסי
הזנות שנשכחת העובדה , זכות� של גברי� לרכוש שירותי מי� מנשי� אלהעל  ו,את גופ�

אינה תופעה חדשה שצמחה לה בעול� הליברלי כחלק מחירות הפרט ומרצונ� של פרטי� 
ית שעודדה את התפתחותה של הזנות הייתה המציאות ההיסטור. להגיע למימוש עצמי

, יתרה מזו. שוויו� בי� גברי� לנשי� ושל פערי� ניכרי� ביחסי הכוח ביניה��מציאות של אי
ק� את הסוגיה בהקשר נות חייב לא רק למצרכני זדיו� מושכל בשאלת הפללת� של 

, כתחילההתפתחותה של הזנות מלאת פשר שוויו� מגדרי שִא�נטי של איההיסטורי הרלוו
 ה� שיקו� וביטוי , עד עצ� היו� הזה,אלא ג� להכיר בכ� שמאפייניה המרכזיי� של הזנות

 העוסק בזנות "אד�"בהקשר זה יש לזנוח אפוא את הדיבור הנקי על ה. שוויו� זה�של אי
רק הכרה בנסיבות . לטובת הכרה בהיבטיה המגדריי� המובהקי� של תופעה חברתית זו

בקווי הדמיו� העמוקי� בי� הזנות העתיקה כ�  ו,צמיחתה של הזנותהחברתיות שאפשרו את 
טמו� בתופעה התאפשר לנו להערי� נכונה את הנזק החברתי העצו� , לבי� הזנות העכשווית

 ואת הצור� והצידוק ,פגיעתה בכבוד האד� ובשוויו� בי� המיני�ב בכל הנוגע ,חברתית זו
  .עה בדר� של הפללת הלקוחותשבגיוסו של המשפט הפלילי לצור� מיגור התופ

   פרספקטיבה היסטורית– אזרחות ומגדר, על זנות. א

הדר� ההיסטוריי� החשובי� והמענייני� בהתפתחותה של תופעת הזנות בעול� �אחד מציוני
 הזנות כתופעה חברתית הייתה מוכרת בעול� העתיק ,מנ�וא. סיתהעתיק מצוי באתונה הקל

ואיל� האל� השלישי לפני הספירה � קורות שוני� מ מ4.כבר בתקופה קדומה הרבה יותר
 ,זנות ועל התפקיד החשוב שמילאה בחברות של המזרח הקדו�המלמדי� על קיומה של 

 וההנחה המקובלת היא כי הזנות התפתחה בד בבד ,אר� כנע� ופרס, אשור, בבל, כגו� שומר
מה חשובה יוו� העתיקה מספקת דוג,  ע� זאת5.ע� התפתחותה של החברה האנושית

במיוחד בהקשר זה בשל ההיבט הארגוני וההיבט האידיאולוגי שאפיינו את התפתחותה של 
בהכללה נית� לומר כי בעול� העתיק כולו היו לזנות שני מאפייני� . הזנות בתקופה זו
מי ו, הזנות כמוסד חברתי נועדה תמיד לספק צרכי� של גברי�, ראשית. מגדריי� מרכזיי�

הזנות כתופעה , שנית.  רוב� המכריע שפחות– היו בעיקר נשי� ונערות שסיפקו צרכי� אלה

_____________________________________  

 .)ÌÈ�ÓÊ 90 ,6) 2005"  זנות וזונות בעול	 העתיק–בנות אפרודיטה : הקדמה"רחל פייג וישניא   4
 .WILLIAM W :טורית מקיפה של הזנות מ� העת העתיקה ועד לזמ� החדש ראולסקירה היס

SANGER, THE HISTORY OF PROSTITUTION (1972))  במקור בשנת 	1859פורס.(  
 prostitution is...“: )35' בעמ,  ש	,SANGER (כפי שמציי� סנגר בהקשר זה. ש	, פייג וישניא  5

coeval with society. It stains the earliest mythological records. It is constantly assumed 
as an existing fact in Biblical history. We can trace it from the earliest twilight in which 
history dawns to the clear daylight of to-day, without a pause or a moment of obscurity”.  
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מעמדה של הזנות בחייה� להתפתחה בי� שתי תפיסות חברתיות קוטביות ביחס למקומה ו
 ,מאז ומתמיד ניתנה לגיטימציה לצריכה גברית של שירותי מי�, מצד אחד. של גברי� ונשי�

� שנתפס בהקשר זה כחלק בלתי, הגברי הטבעיהזנות או ההליכה לזונה קושרו ליצר המיניו

החברה כולה הייתה שותפה לגינוי של העיסוק , האחרמ� הצד . תנפרד ממהותה של הגברי!
הזונה נתפסה מאז ומתמיד . מהוג��לאכמוסרי ו�לאכ, ער�� שהוצג כפחות,הנשי בזנות

פוק צרכי� לצד תפיסת הזנות כמוסד הכרחי שתכליתו סי. ת נשית של מהוגנ!תזהכאנטי
שני הכרה ב. הוקעהלקלו� ול, הוכפפו אפוא העוסקות בזנות לגינוי, גבריי� לגיטימיי�

ההתפתחות להבנת  ת הכרחיהמאפייני� מרכזיי� אלה של הזנות בעול� העתיק הינ
לעצמה המדינה מונופול בארגו� נטלה ש� , סיתהארגונית שחלה ביחס לזנות באתונה הקל

נסמ� על מער� של טעמי� עקרוניי� , חשוב לציי�, רגוני זהמהל� א. בהשליטה בהזנות ו
 ,שסיפקו צידוק אידיאולוגי למיסוד זה וקשרו בינו לבי� יסודותיה של המדינה האתונאית

  .אזרחות ושוויו�, ובראש� דמוקרטיה
בי� הרפורמות .  ולא בכדי,היו הזונות זולות במיוחד, כ� מתברר, סיתבאתונה הקל

אפשר למצוא את , הנחשב לאדריכל הדמוקרטיה האתונאית,  לסולו�המיוחסות בתקופה זו
אוישו בעיקר בשפחות והופעלו ר שא, זונות מסודרי� בפיקוח מדינתי�הקמת� של בתי

 רפורמה זו הייתה תוצר של חקיקה מ� המאה השישית לפני 6.ה לכל נפשובמחיר השו
ילוניי� והעניקה למדינה העמידה את הזונות תחת פיקוח� של השלטונות החר שא, הספירה

 וחויבו ,השפחות שעסקו בזנות נקנו בכספי ציבור. מונופול של שליטה ופיקוח בהקשר זה
 זונות אלה היו חייבות 7.הזונות�מכוח החוק לספק את צורכיה� של כל מי שפקדו את בתי

 8.ולשל� מיסי� לאוצר המדינה, לקבל אתנ� אחיד, בושת מיוחדי��להתגורר בבתי
 של המשורר פילמו� מהמאה ‡ÌÈÁת מעניינת לרפורמה זו מצויה ביצירתו הקומית התייחסו

 ,תודה מפיו של אחד הצעירי�בביצירה זו זוכה סולו� . השלישית או הרביעית לפני הספירה
  :ואגב כ� אנו נחשפי� לתפיסות חברתיות רווחות ביחס לזנות באותה תקופה

,  מנהג דמוקרטי–לה את הנוהג  היית הראשו� שגי,כ� אומרי�, אתה סולו�...
ובראות� כי ה� , בראות� את העיר מלאה גברי� צעירי� ...חי זאוס וחסכוני

קנית והושבת נשי� , נתוני� ללח� הטבע ועושי� מעשי� שלא יעשו

_____________________________________  

). ÌÈ�ÓÊ 78 ,6) 2002" זנות ואזרחות באתונה הקלאסית: גו� הדמוקרטיה"דייויד הלפרי�   6
 :David M. Halperin, The Democratic Body :מאמר זה הוא תרגו	 מאנגלית של המאמר

Prostitution and Citizenship in Classical Athens, 2(1) DIFFERENCES: A JOURNAL OF 

FEMINIST CULTURAL STUDIES 1 (1990).  
 "פרנמי" מילה הנגזרת מ� הפועל היווני – )porne" (פורנה"זונה פשוטה כונתה ביוו� העתיקה   7

)perenemi(,ראו .  זונה נחשבה למעשה סחורה,כלומר.  שמשמעותו היא לסחור או למכור
 ÌÈ�ÓÊ 90 ,30" זונות ונערות ליווי ביוו� העתיקה ובפולחניה: זנות בהיכל"יוליה אוסטינובה 

)2005.(  
8  SANGER ,44–43' בעמ, 4ש "לעיל ה.  
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ה� עומדות ש� . מצוידי� ומסודרי� כרכוש ציבורי לכל, במקומות ציבוריי�
אי� ולו שמ�  ...אה עיניי�כי טוב מר, כדי לא להולי� שולל, עירומות

, אלא ניגשת הישר למלאכה, היא אינה נרתעת מפני�, הצטנעות או הבלי�
אי� ל� דבר , שתל� לכל הרוחות: אתה יוצא. כפי שתאהב וככל שתרצה

  9.עמה

הצור� . שני המושגי� המרכזיי� שנקשרי� בטקסט זה לזנות ה� הטבע והשוויו� הדמוקרטי
בפורק� מיני ובנגישות מינית מתמדת של נשי� מסוימות ) מדללא הבדל מע(של כל הגברי� 

קרו� ע ובראש� ,אלא ג� מאושיות הדמוקרטיה, מתחייב לא רק מהטבע הגבריכמוצג כנגזר ו
 וניתח בו ג� 10סיתכתב מאמר מאל� על הזנות באתונה הקלר שא ,דייויד הלפרי�. השוויו�

שכ� אי� , צירה זו אינו הדיוק ההיסטורי מציי� בהקשר זה כי העיקר בי,את יצירתו של פילמו�
זמינות� המינית של זונות באתונה לזה משנה א� סולו� אכ� היה האחראי לנגישות� ו

, משמע. רפורמה זו יוחסה לאדריכל הדמוקרטיה האתונאיתשהעיקר הוא העובדה . סיתהקל
עשיר לעני ו להרעיו� של מיסוד הזנות והנגשתבי� הל, אבי הדמוקרטיה, החיבור בי� סולו�

 מעיד יותר מכל על כ� שבאתונה –ו  לא�אובי�  בי� א� יש לו בסיס במציאות – כאחד
מימושה של ב היו מי שראו בקיומה של הזנות במרחב הציבורי עניי� עקרוני הנוגע סיתהקל

 שהיא חלוקה שוויונית של עונג מיני לגברי� בכל ,פונקציה חברתית דמוקרטית חשובה
חברה אינה יכולה להיות שעולה מיצירה זו היא הנחה הסמויה  הה11.בדי החברהור

הצור� הגברי בפורק� . יתר השמורה לבעלי הממו��דמוקרטית כל עוד העונג המיני הוא זכות
זכות כאלא ג� , נגזר באופ� טבעי מהביולוגיה הגבריתכמיני הומשג אפוא בהקשר זה לא רק 

ושה באמצעות החפצת� המינית של אזרחית שהמדינה האתונאית צריכה לשקוד על מימ
  .נשי� מסוימות

ג� ספרות מחקרית נוספת העוסקת בזנות ביוו� העתיקה �מאמרו של הלפרי� כמו
 וביחד ,סיתמאפייניה של הזנות באתונה הקלבמלמדי� על שני היבטי� נוספי� הנוגעי� 

שוב תיאור זה תמונה מגדרית מרתקת ביחס לאופ� שבו שימשה הזנות אמצעי חמה עוָל
  .לשרטוט גבולותיה של תפיסת האזרחות ש� ולהעצמת היבטיה המגדריי�

ÔÂ˘‡¯‰ Ë·È‰‰גינוי החברתי המוחלט שלה ב נוגע סית של הזנות באתונה הקל
 ,כ�. נגזרו מתפיסת גנאי זו ונכפו על העוסקי� בזנותר שאתוצאות החברתיות והמשפטיות וב

גברי� צעירי� ונערי� עסקו ג� ה� .  נשי�מתברר כי לא כל הזונות ביוו� העתיקה היו, למשל
ידי גברי� אחרי� התקיימו בגלוי במרחב הציבורי לצד �זנות גברית וצריכתה עלו ,בזנות

העיסוק הגברי בזנות היה כרו� בסנקציה דרקונית ,  ע� זאת12.הבושת שאוישו בנשי��בתי

_____________________________________  

  .13' בעמ, 6ש "לעיל ה, הלפרי�  9
  .ש	  10
 .ש	  11
  .9–8' בעמ, ש	  12



  : מגדר ומשפט פלילי, על זנות  א"תשע יג משפט וממשל
  זנות צרכניהרהורי	 על הצעת החוק להפללת   

445  

z:\books\mishpat umimshal\2010\2010-12-13\10-rimalt.doc 1/17/2011 11:18:00 AM  

 מעמד אזרחי גבר אתונאי בעלמ :האזרחי של הגבר שזנההמעמד השפעתו על בבכל הנוגע 
חלק בחיי ליטול זכות האזרחית השימוש מיני נשללה צור� שגופו הושכר לאד� אחר ל

 שהבחי� בי� מת� ,ערכי�ביסודה של סנקציה זו עמד יחס דו. המדינה והדת של אתונה
ידי גברי� נתפסה והוצגה �בעוד שצריכת� של שירותי מי� על. שירותי זנות לבי� צריכת�

שירותי הספקת , אלא ג� כמימוש של זכות אזרחית, ת גברית טבעיתכאמור לא רק כהתנהגו
ביסודו של יחס חברתי זה עמדה תפיסה .  להשפלה לצד המספק אות�המי� בתשלו� נחשב

 שנחשבו ,עבדי�ללנשי� ו. תר אקט של שליטה ועליונ!שראתה בחדירה לגופו של אד� אֵח
החדירה נתפסה  ,אזרח� בגבראול� כאשר דובר,  חדירה נחשבה טבעית,נחותי� מטבע�

. גבר שזנה כמוהו כמי שבחר להיות קורב� להשפלה, ראות זו� מנקודת13.בגבריותוכפוגעת 
התנער אלא ג� , גבר כזה לא רק קיבל על עצמו את התפקיד הנשי הכנוע באקט המיני

הוא כלי כי הוא הוכיח . האוטונומיה שלו למכירההעמיד את אזרח בכ� ש�מתפקידו כגבר
 שאמורה ,אד� כזה איי� על הדמוקרטיה. הוא פועל בזכות עצמואי� שוב כי  ו,וג האחרלעינ

במילי� .  ולכ� היה הכרח לנשלו מזכויותיו בה,חורי��להתבסס על אזרחי� אוטונומיי� ובני
 בהקשר זה .גבר שזנה נתפס כמי שהתפרק מאיכויותיו הגבריות והאזרחיות כאחד, אחרות

אלא ג� תויג כהשפלה החמורה ביותר , ע� נשי� וע� נשי!תשר מעשה הזנות לא רק ק!
לפיה מכירת הגו� היא ש , תפיסה זו14. להוציא מכירה לעבדות,שאזרח יכול להתנסות בה

 השפיעה ,שלילת זכויות בסיסיות – תואפילו מחייב – המעשה בזוי ונחות ולכ� מצדיק
, יה נחות מזה של גברי�שמעמד� מלכתחילה ה, מנשי� זונות. כמוב� ג� על נשי� זונות

 ולכ� גופ� וחייה� ,נשללו מעט הזכויות שהיו נתונות לה� להגנה על גופ� מפני גברי� זרי�
 המקורות מלמדי� כי ג� זונות ששירתו 15.של נשי� זונות היו מופקרי� לגמרי בחסות החוק

י באופ�  וכ, סבלו השפלות ומעשי אונס,)hetaera (טאירות הֶהדוגמת ,את המעמדות הגבוהי�
  16.חייה� של רוב הזונות קשי� מנשואהיו כללי 

_____________________________________  

	 יקסואליאוסטינובה מסבירה בהקשר זה כי יחסי	 הומוס. 32' בעמ, 7ש "לעיל ה, אוסטינובה  13
 לא הייתה חדירה ולא נית� – עי�� לפחות למראית– היו מקובלי	 ביוו� העתיקה כל עוד

. שורטט קו גבול ברור בי� זנות גברית לבי� יחסי	 אחרי	 בי� גברי	באופ� זה  .עבור	בתשלו	 
 .ש	

קרה  כולל עונש מוות במ,די זנות היה צפוי לעונשי	 קשי	ימסיבה זו אד	 אשר הביא אתונאי ל  14
 .10' בעמ, 6ש "לעיל ה, או הלפרי�ר. של סרסורי	

 מי שחט� או , למשל,סיפה ומציינת בהקשר זה כי ברומי העתיקהויפעת פלג מ. 14' בעמ, ש	  15
 וכ� ג	 מי , ולא נדרש לבוא על עונשו,"להט התשוקה"אנס זונה נחשב כמי שעשה מעשה ב

 בתי הזונות של – העיר של ונוס"יפעת פלג . ונה או הטיל בה מו	זכלפי שנקט אלימות 
 ).ÌÈ�ÓÊ 90 ,50 ,61) 2005" פומפי

 קנו את חירות� ,טאירות החלו את דרכ� כשפחות רבות מ� הֶה,כפי שמסבירה אוסטינובה  16
רק מעטות מה� הגיעו לעצמאות .  רב וע	 חלו� נעוריה� התקיימו בקושי,במאמ� עצו	

לתיעוד . 7ש "לעיל ה, אוסטינובה. מעשי אונסלהשפלות ונפלו קורב� ל כמעט  וכול�,כלכלית
‡ÒÂ¯Â„ÂÏÂÙ �‚„ טאירה המשק� מציאות חיי	 קשה זו ראו דמוסתנס מרתק של חייה של ֶה

‰¯ÈÈ‡� :‰˜È˙Ú‰ ÔÂÂÈ· ‰¯È‡Ë‰ Ï˘ ‰È˙Â¯Â˜) עוד בעניי� זה ). 1987, דבורה גילולה מתרגמת
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È�˘‰ Ë·È‰‰ נטית דנה בו נוגע הרלווהספרות המחקרית ש של הזנות ביוו� העתיקה
המעמד של אזרח . אופ� שבו השפיעה הזנות הנשית על מעמד� של כלל הנשי� בחברה זוב

 אלה שהיו נשי�  ג�– סיתהנשי� באתונה הקל.  היה שמור לגברי� בלבדסיתבאתונה הקל
 ולכ� , היו בחזקת קטינות לכל החיי�– )כריותוולא שפחות או נשי� נ(חורי� �אתונאיות בנות

חסות זו כללה ג� בעלות ושליטה על . חסותו המשפטית של גבר אזרחלתמיד כפופות היו 
ר את סדרי� משפטיי� שנועדו למשֵט והדבר בא לידי ביטוי בשורה של ֶה,נשי�המיניות� של 

שה הנתונה ייחסי מי� ע� א. בכוח� ולהרתיע מפתי�"מהוגנות"נהגות� המינית של נשי� הת
ו של אותו  א� ללא רשות של האישההתבהסכמשקוימו חסותו המשפטית של אזרח אחר ב

, אמו,  ואזרח שתפס גבר אחר שוכב ע� אשתו,מאונסיותר נחשבו לפשע חמור אזרח אחר 
שה י ג� העונש שהוטל על א17.במקו��עבריי� בולהמית את הרשאי בתו או פילגשו היה 

 להינשא הלא זו בלבד שהחברה הוקיעה אותה ואפסו סיכויי. נשואה נואפת היה קשה ביותר
 שנחשבו להזדמנות המכובדת היחידה ,דתיי�החלק בטקסי� ליטול נאסר עליה ג� , שנית

  18.לנשות האזרחי� להופיע בפרהסיה
בעול� שבו אמצעי המניעה , טינובה בהקשר זהכפי שמסבירה יוליה אוס, זאת ועוד

השתמשו הגברי� , רצויי��היעילי� ביותר היו התנזרות ממי� או הפלות והפקרת תינוקות לא
כ� יכלו להגביל את מספר הצאצאי� . בגופ� של הרעיות החוקיות לצורכי הולדה בלבד

נשלט � כבלתינתפס כאמורר שא –  את יצר� המיני19.הרכוש המשפחתישל ולמנוע פיצול 
קיומ� של , מבחינה זו.  סיפקו הגברי� באמצעות זונות–� פורקלידי וככזה שחייב לבוא 

 מילא , שהיו זמינות מינית לכל גבר במחיר שווה לכל נפש,נשי� זונות במרחב הציבורי
התפיסה החברתית המקובלת הייתה כי הזנות הינה למעשה מוסד . פונקציה חברתית חשובה

 אזרח אתונאי ב� המאה – )Apollodoros(אפולודורוס . �את חיי הנישואיהכרחי המשלי� 
בו ש ,המשפט�נת� ביטוי לתפיסה רווחת זו בנאו� שנשא בבית –ספירה פני ההרביעית ל

הגבוה ביותר באותה החברתי המעמד  לתפקיד� של הזונות בעלות , בי� היתר,התייחס
ופילגשי� למע� הטיפול היומיומי , ענוגרות יש לנו למע� התיאטֶה "20:טאירותֶה ה–תקופה 

_____________________________________  

 ÌÈ�ÓÊ 90 ,40" צמרת ביוו� העתיקה�בזונתמעשה : זנות כמס� עש�"ונס 'ראו לסלי די� ג
)2005( ;SANGER ,לדיו� במציאות חייה� הדומה של זונות ברומי . 49–47' בעמ, 4ש "לעיל ה

רוב החוקרי	 מסכימי	 כיו	 ,  שמסבירה אוסטינובה כפי,אכ�. 15ש "לעיל ה, העתיקה ראו פלג
לדיו� . כי למיתוסי	 בנוגע לקיומה של זנות מכובדת ומשוחררת בעת העתיקה אי� בסיס

קיומ	 של פולחני פריו� במקדשי	 שבמרכז	 פרקטיקות של זנות בדבר המנת� את המיתוס 
 ÌÈ�ÓÊ 90 ,20) 2005(; STEPHANIE" זונה וזנות בעול	 המקרא"מקודשת ראו מאיר גרובר 

BUDIN, THE MYTH OF SACRED PROSTITUTION (2008).  
 .9–8' בעמ, 6ש "לעיל ה, הלפרי�  17
  .33' בעמ, 7ש "לעיל ה, אוסטינובה  18
  .32' בעמ, ש	  19
, 4ש "לעיל ה, SANGERעתיקה ראו להסבר מפורט על הקטגוריות השונות של זנות ביוו� ה  20

  .7ש "לעיל ה, וכ� אוסטינובה, 63–43' בעמ
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בגופנו ונשי� נשואות כדי� למע� הולדת ילדי� כחוק וכדי שתהיינה שומרות שמירה נאמנה 
שה יאה"בי�  ל"זונה"הבחנה ברורה בי� המנת להבטיח �על,  יתרה מזו21".על אשר בבית

סייעה לגברי�  וכ� ,נטית בעניי� הזנות ג� בסימו� הזונותהרלוו עסקה החקיקה ,"ההגונה
וחלק� הוגבלו , הזונות חויבו ללבוש בגדי� מיוחדי�. להבחי� ביניה� לבי� נשי� מהוגנות

� פרקטיקה זו של מת� סימני22.חלק בטקסי� דתיי�ליטול  ולא הורשו ,לרבעי� מסוימי�

את  הקלה 23,שהייתה מקובלת אגב בעול� בעתיק עוד קוד� לכ�, זיהוי רשמיי� בזונות
 "זונות"(הגדיר כאמור שתי קבוצות אלה של נשי� ר שא, שפטי הנוהגאכיפת המשטר המ

ער� של כללי�  והכפי� אות� בהתא� למ,במונחי� קוטביי� הפוכי�) "נשי� הגונות"ו
  .רי� מסוג שונהממשֵט

מתהלכות שבסימונו ככזה ג� הזונות הממוסדי� במרחב הציבורי סייע �קיומ� של בתי
של תיוג שלילי מזמינות כרחב הציבורי נתפסו כזונות או מי ששהו במ. רק נשי� מופקרותבו 

שה שהתנהלה יעובדה זו העמידה בסכנת פגיעה כל א. נגישות מינית לכל אחדשנשי� 
זונות נשללה כאמור כל הגנה משפטית ִמכיוו� שמ, במרחב הציבורי ללא ליווי והגנה של גבר

ה ולזכות בהגנת החוק שה שחפצה לשמור על כבודי א24.תקיפה או חטיפה, מפני אונס
זה דברי� מצב  .הייתה זקוקה אפוא למחסה של הבית ולהגנתו של הגבר האפוטרופוס

 רה ואת הסֵפ, הציבורית כמקו� השמור לגברי� בלבדרה את הגדרתה של הסֵפ�העצי
בילתה את רוב שנותיה בי� ר שא ,הא� והרעיה, שה המכובדתיהביתית כמקו� השמור לא

  25.של בעלהאחרי כ� של אביה ו תחילה –כותלי הבית 

_____________________________________  

מסבירה כי נאומו של אשר , אצל אוסטינובהג	 הציטוט מובא . 16ש "לעיל ה, דמוסתנס  21
מדינאי אתונאי מהמאה , )Demosthenes(ב� נאומיו של דמוסתנס אפולודורוס השתמר בקו

 וההנחה הרווחת היא שמדובר ,א� כיו	 ברור שלא הוא כתב אותו, הרביעית לפני הספירה
טאירה שחיה  שהייתה ֶה,בנאומו של אפולודורוס עצמו במשפט התביעה שהגיש נגד נאיירה

לדיו� במשפט של אפולודורוס נגד . 39' בעמ, 7ש "לעיל ה,  ראו אוסטינובה.באתונה העתיקה
 .16ש "לעיל ה, ונס'נאיירה ולנסיבות שבה� נשא התובע אפולודורוס את נאומו ראו ג

 ומציינת בהקשר זה כי הפיוסטינובה מוסא). ËÂÒ‰ ‰¯Ú�‰Â ˙Â�Ê‰ 11) 1977‰יהודה רימרמ�   22
אסר החוק על אישה לענוד תכשיטי זהב וללבוש בגדי	 ,  למשל,ַסי שבסיציליה#קבסיַר

, 7ש "לעיל ה, אוסטינובה. הזדהתה כזונהכ� אלא א	 , צבעוניי	 או מעוטרי	 בפסי ארגמ�
 .32' בעמ

כוסה ברחובות מ�החוק האשורי והחוק הבבלי תבעו מהזונה להופיע בראש בלתי,  למשל,כ�  23
 שלפי מנהג המקו	 הייתה חייבת לעטו� את פניה ואת , כדי להבדילה מאישה מכובדת,העיר

� ,נמו� אפילו מהמשרתת, סימו� זה הציב את הזונה בתחתית הסול	 החברתי. ראשה בצעי
עצמה ולהדגיש את מעמדה הגבוה את מנת לבדל �שכיסתה את ראשה א� לא את פניה על

  .17–16' בעמ, ש	, רימרמ�. פקרתבהשוואה לאישה המו
 . והטקסט שלידה15ש "לעיל הראו   24
הייתה ) הבית�	ֵא(הסביר בהקשר זה כי הציפייה החברתית הברורה מהאישה המהוגנת סנגר   25

ה לבקר ילע ראסנ ו,לא קיבלה שו	 חינו�האישה . עצמה למרחב הביתיאת תגביל שהיא 
.  היה עליה לכסות את פניה,כאשר יצאה למרחב הציבורי. ו במשחקי הספורטבתיאטרו� א

 לא הייתה לה זכות לדרוש ,גופהבחייה ובשלבעלה הייתה שליטה מוחלטת א� , יתרה מזו
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 משו� ,יוו� העתיקה מספקת אפוא דוגמה חשובה לצור� דיו� בהתפתחותה של הזנות
שהיא מאירה את הקשר בי� התפתחותה של הזנות בתקופה מסוימת בעת העתיקה לבי� 

. אפשרו התפתחות זו ותמכו בהר שאחברתיי� ומגדריי� , מער� של גורמי� פוליטיי�
פשר אותה הוא בעיקר הפונקציות  כי מה שתמ� במיסוד הזנות וִאבהקשר זה מתברר

ה� במת� מענה לתפיסות חברתיות רווחות ביחס  –מילאה היא החברתיות המשמעותיות ש
ה מגדרית ייררכייסדר חברתי שביסודו השל  הוה� באישוש ובהנצח, "גברי!ת"ול "נשי!ת"ל

 התפתחה הזנות כתופעה ,יה�הותא� לצורכוידי גברי� �נשלט עלר שאבעול� . ברורה
 ווצגוה ונתפסאשר  ,צור� הגברי בפורק� מיניוליצר המיני הגברי לשנועדה לתת מענה 

הזונות הוקמו א� �בתי. באופ� טבעיממנה  י�נגזרכביולוגיה הגברית וב י�נבהקשר זה כמוְב
 המשפטי והחברתי להגדיר, כ� משו� שגברי� חפצו בכ� ומשו� שהיה לה� הכוח הפוליטי

של זכויות  � ולרתו� את המדינה להגנת,את הצרכי� והאינטרסי� שלה� במונחי� של זכויות
העובדה , ע� זאת. נשי�בבעיקר ואיוש� זונות במרחב הציבורי �באמצעות הקמת בתיאלה 

 ושהזנות הותרה ,עקרוניכחשוב ושנתפס כשנשי� גויסו בהקשר זה לסיפוקו של צור� גברי 
ע� טיבה כאמור ע� מעמד� של נשי� בכלל וי לא ה,חב הציבוריכפעילות נשית יחידה במר

מכירת הגו� לכל המרבה במחיר נתפסה כמעשה הבזוי והנחות  –להפ�  ;נשי� זונות בפרט
במעמד של חפ� נטול הנוהג כ� אד� את ההמעמיד , ראות אזרחית�ביותר מנקודת

, יתרה מזו. כויות בסיסיותשלילת ז –ואפילו מחייב  –אוטונומיה גופנית ולכ� ככזה המצדיק 
 ,זיהויה של הזנות בעיקר ע� נשי� העמיק את הסטריאוטיפ החברתי ביחס למהות הנשית

ההבדל . שירותי מי� לגברהספקת שה כחפ� מיני שתמצית הווייתו היא ישבמרכזו תפיסת הא
, תבניגוד לנשי� זונו, זונות התמצה מבחינה זו בכ� שנשי� הגונותבי� בי� נשי� הגונות ל

קנו לה� הגנה מסוימת תחת ה�  ובכ� ,נדרשו לספק שירותי מי� רק לגבר שהיה אחראי לה�
קיומה של זנות נשית במרחב הציבורי לא פתח כאמור את המרחב הציבורי , לבסו�. החוק

  . עוד יותרבפניה�אלא דווקא סגר אותו , לנשי�

  רהעש�מאה התשעב אנגליה וזנות החל – מהזמ� העתיק לזמ� החדש. ב

 מניחי� תשתית חשובה לעיו� ביקורתי בהסדרי� המשפטיי� הנוגעי�  שהוצגו לעילהדברי�
על ההסדר ג� השפיעו מאוחר יותר אשר  ,זנות שעוצבו בתקופה המודרנית במשפט האנגליב

בהקשר זה מתברר קו של דמיו� בי� . נטי שעוג� בחוק העונשי� הישראליהרלווהפלילי 
שאפשרו את התפתחותה של הזנות בעול� העתיק לבי� תפיסת  האידיאולוגיי� לי�הרציונ
במיוחד בולטת לעי� . הטיפול החברתי בה והסדרתה המשפטית בעת החדשה, הזנות

_____________________________________  

מה את מחשבותיו ייחלוק עהוא  ובוודאי לא הייתה לה זכות ש,ממנו חו	 או חיבה גופנית
  .32' בעמ, 7ש "לעיל ה, ראו ג	 אוסטינובה. 53' בעמ, 4ש "ה לעיל ,SANGER. ורעיונותיו
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 ,מות המרכזיות ביחס החברתי והמשפטי לזנותהֵת, למרות הבדלי הזמ� והמקו�שהעובדה 
לגיטימציה ה מת�  העוסקי� בזנות לבי�� והוקעת� שלובמיוחד המתח המובנה בי� גינוי

  .לא השתנו כמעט במהל� השני�, משפטית לאלה הצורכי� אותההחברתית וה
עשרה אנו מוצאי� את החקיקה הפלילית הראשונה �באנגליה של ראשית המאה התשע

 מה שמניע את ,מועד זה ואיל�ב החל .המטפלת בהיבטי� מסוימי� של הזנות בעיד� החדש
נטי כרלוומזהה המחוקק שבו של האינטרס הציבורי ההסדרה החוקית ומכוו� אותה הוא טי

 בשלב הראשו� עומדת ביסוד ההתייחסות המשפטית לזנות תפיסתה כמטרד 26.להסדרה זו
 העניק למשטרה ,1824 משנת ,)The Vagrancy Act( חוק השוטטות , למשל,כ�. פוטנציאלי

 "וע ומגונהבאופ� פר"המתנהגת ) common prostitute ("זונה מצויה"בסמכות לטפל 
)riotous and indecent manner.(27חוק המשטרה העירונית , באופ� דומה )The Metropolitan 

Police Act(, העניק למשטרה סמכות לקנוס כל זונה שנמצאה משדלת עוברי�,1839 משנת �

 מטרת החקיקה בשלב זה הייתה אפוא לטפל נקודתית בזונות 28.ושבי� למעשה זנות
המחוקק האנגלי מעול� לא . את הסדר הציבורי או פגעו במוסר הציבורישבהתנהגות� הפרו 

. שירותי מי� תמורת כס�הספקת  שביסודו ,הטיל איסור פלילי על מעשה הזנות עצמו
ראות �הפכה הזנות למטרד מנקודתנבה� שההתמקדות הייתה כאמור רק באות� מקרי� 

 הגינוי החברתי של הזנות בהיותה  שבה התמקד,סיתבניגוד לאתונה הקל, יתרה מזו. ציבורית
עשרה �ויקטוריאנית של המאה התשעובאנגליה ה, התנהגות שאינה ראויה לאזרח אוטונומי

ה של הזנות ומיקומה בתחתית הסול� החברתי בעיקר מתיוגה כהתנהגות תהוקענבעו 
�על, האפשרהאינטרס הציבורי היה אפוא להסתיר את הזנות ככל . הפוגעת במוסר ובצניעות

מנת למנוע השחתה של המרחב הציבורי ופגיעה ברגשותיה� של אנשי� מהוגני� 
  29.בעת לאפשר לזנות להתקיי��א� בה, המסתובבי� בו

וס� לעיסוק המשפטי בזנות ג� אינטרס היתעשרה �במחצית השנייה של המאה התשע
חוק המחלות . של הגנה על בריאות הציבור או למעשה הגנה על בריאות� של גברי�

 הוחל במקור על ,1864 שנחקק לראשונה בשנת ,)The Contagious Diseases Act(דבקות יהמ
ההערכה הרווחת באותה תקופה . בה� או בקרבת� היו מחנות צבאר שאערי� עשרה �אחת

 וחקיקה זו נועדה ,הייתה כי אחד מכל חמישה חיילי� בצבא הבריטי חולה במחלת הסיפיליס
 במחנות הצבא באמצעות כפיית בדיקות רפואיות על לפיכ� לעצור את התפשטות המחלה

ה� מהוות סכנה לגבר שירצה במקרה שמתברר כי ה מציבור החיילי� יהזונות והרחקת� בכפי

_____________________________________  

26  Mary Childs, Commercial Sex and Criminal Law, in FEMINIST PERSPECTIVES ON 

CRIMINAL LAW 205, 207 (Donald Nicolson & Lois Bibbings eds., 2000).  
  .207' מ בע,ש	  27
28  THE WOLFENDEN REPORT: REPORT OF THE COMMITTEE ON HOMOSEXUAL OFFENCES AND 

PROSTITUTION 160 (Authorized American Edition, 1964)) להל� :THE WOLFENDEN 

REPORT.(  
29  Childs ,205' בעמ, 26ש "לעיל ה.  
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בדיקה (פשר לכל שוטר לכפות בדיקה רפואית  חוק זה ִא30.לרכוש מה� שירותי מי�
מצד ). common prostitute ("זונה רגילה"כה תזוהששה יעל כל א) קולוגית ובדיקת לועניג

ת נכונ!א� גילתה הזונה , מצד אחר ;ר בדיקה היה גורר הרשעה פליליתוסירוב לעב, אחד
ה יאשפוזה בכפיידי  לדברה  הביא,חולה במחלת מי�כי היא גלה ובבדיקה הת ,להיבדק

הטילה החקיקה על הזונות על כ� נוס� . חולי� סגור לתקופה של שלושה חודשי��בבית
מאוחר יותר הורחבה החקיקה . במרש� מסוי� ולהזדהות במקרה הצור� להירש� החוב

ה במוסדות סגורי� התארכה י ותקופת הבידוד בכפי,לערי� נוספות בממלכה הבריטית
רצו� להג� על הכוחות ה הצידוק הרשמי לחקיקה זו היה כאמור 31.לתשעה חודשי�

 היו ג� מי שזיהו בהקשר א�, הלוחמי� מפני מחלות מי� ולהבטיח שמירה על הסדר הציבורי
חקיקה זו נתפסה ג� כאמצעי להבטיח לגברי� נגישות מינית של נשי� . זה צור� חברתי נוס�

 הנגשה זו נועדה לא רק לתת מענה ליצר המיני הטבעי של .מסוימות ממעמד הפועלי�
תקיפה אלא ג� להג� באופ� כזה על נשי� הגונות מפני , גברי� ולאפשר לה� פורק� מיני

כמו ביוו� אלפי ,  א� כ�32.ידי גברי� שיצר� המיני לא בא על סיפוקו�ית או אונס עלמינ
הגנה על הגברי!ת ב הזנות נתפסה כמשרתת ה� אינטרסי� הנוגעי� ,שני� קוד� לכ�

הגנה ב וה� אינטרסי� הנוגעי� )ת פעילה וטבעיתשהומשגה במונחי� של מיני! (הנורמטיבית
 בכ� הועמקה .)של צניעות וטוהר מיניסבילי�  במונחי� שהומשגה (על הנשי!ת הנורמטיבית

למרות סלידת� של אנשי� של הזנות  ע� קיומה מהעוד יותר ההצדקה החברתית להשל
  . זו"מגונה"מהוגני� מתופעה 

מחצית השנייה של המאה העשרי� נרש� השלב האחרו� בהתפתחותה של בהחל 
, האנגלית) Wolfenden( וולפנד� ועדת. ההסדרה המשפטית הפלילית של הזנות באנגליה

אימצה את , רות זנותועֵב משכב זכר רותעֵבשל  השנדרשה באמצע שנות החמישי� לסוגי
העמדה שראתה בהתנהגויות אלה ענייני� פרטיי� של מוסר מיני המצויי� בתחו� של צנעת 

 � בנסיבות אלה קבעה 33.צריכי� להיות כפופי� להתערבות משפטיתאינ� הפרט ולפיכ
ועדה כי תפקידו של המשפט הפלילי ביחס לזנות צרי� להצטמצ� למצבי� שבה� הו
 ,על רגשות הציבוראו על הצניעות המינית , הפללה חיונית לצור� הגנה על הסדר הציבוריה

  :ועדהובאופ� ספציפי קבעה ה. וכ� לצור� מניעת ניצול� של אחרי�

We are concerned not with prostitution itself but with the manner in 

which the activities of prostitutes and those associated with them offend 

_____________________________________  

30  SANGER, 357' בעמ, 4ש "ה לעיל.  
31  JANE JORDAN, JOSEPHINE BUTLER 107 (2001).  
32  Childs ,208' בעמ, 26ש "לעיל ה. 
33  THE WOLFENDEN REPORT ,והגישה את מסקנותיה 1954הוועדה מונתה בשנת . 28ש "לעיל ה 

  .מכ�� שני	 לאחרכשלוש
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against public order and decency, expose the ordinary citizen to what is 

offensive or injurious, or involve the exploitation of others.34 

, שכ� ג� קוד� לכ�, משמעותית את המצב המשפטי הנוהגבכ� לא שינתה הוועדה בצורה 
יתרה . פי החוק�ג� רכישת שירותי זנות לא היו אסורי� על� מעשה הזנות עצמו כמו,כאמור

מניעת השחתה , כגו� הגנה על צניעות מינית –בעצ� זיהוי� של אינטרסי� חברתיי� , מזו
נטיי� לצור� רלוואשר נטרסי�  כאי– מוסרית והגנה על הסדר הציבורי ועל רגשות הציבור

 באופ� משתמע את חאימ� הדו, הטלת איסורי� פליליי� על היבטי� מסוימי� של הזנות
�מוקיעה את הזנות ומתייגת אותה כהתנהגות מינית מגונה ובלתיאשר  ,העמדה המסורתית

, ע� זאת. היכולה לפיכ� לפגוע ברגשות הציבור המהוג� ולאיי� על המוסר הציבורי, מוסרית
 הכירה הוועדה ג� ,לצד הנימוקי� המוסרניי� המסורתיי� ביחס לאופייה המגונה של הזנות

בכ� שהטלת איסורי� פליליי� על היבטי� מסוימי� של הזנות היא לגיטימית ג� כאשר 
הכרה זו בעצ� קיומה . הזנות מתקיימת בתנאי� של ניצול והשחתה של חלשי� או צעירי�

לגיטימציה לגיוסו של המשפט הפלילי  –בפע� הראשונה  –ה של זנות בתנאי ניצול העניק
בעת היא העמיקה את החסינות של �א� בה, שטור�למ ולא רק ,להגנת� של זונות מסוימות

מ� ההכרה המפורשת בקיומ� של .  מפני התערבות משפטית"רגילי�"כל מקרי הזנות ה
 בקיומה של זנות  ניצול נגזרה הכרה משתמעת� שלבתנאינעשית בה� הזנות שמקרי� 

, התערבות משפטיתל, בעיני הוועדה, אי� מקו�שביחס אליה , אוטונומית וחופשית, רגילה
בחלק .  חופש הבחירה של הפרט�עקרומפאת אלא ג� , הזכות לפרטיותבשל לא רק וזאת 

  : נתנה הוועדה ביטוי מפורש לדברי� הללוחאחר של הדו

It follows that there are limits to the degree of discouragement which 

criminal law can properly exercise towards a woman who deliberately 

decided to live her life in this way, or a man who has deliberately chosen 

to use her services. The criminal law, as The Street Offences Committee 

plainly pointed out, “is not concerned with private morals or with ethical 

sanctions”.35 

של המצב המשפטי הנוהג ביחס לזנות הצבתו  ועדת וולפנד� הוא חדוהשינוי שיצר , א� כ�
עניי� עקרוני כ "זנות רגילה"במצבי� של ההימנעות מהפללה והצגת  ,קשר של זכויותבתו� ֶה

נית� לראות בחלחולו של שיח זכויות , יתרה מזו. הנגזר מ� הזכות לפרטיות ולחופש בחירה
 ה אתונה הקדומה סיפקה דוגמ,כזכור.  הזנות מעי� סגירת מעגלתדרלעיסוק המשפטי בהס

 יוחד שיח ,כזכור ,ש�.  היבטי� מסוימי� של הזנות במונחי� של זכויותתראשונה להמשג

_____________________________________  

  .156' בעמ, ש	  34
  .)ההדגשות הוספו( 226' פס, 155' בעמ, ש	  35
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. חורי� לעונג מיני�זכותו האזרחית של גבר חופשי וב�ב והדגש היה ,הזכויות לגברי� בלבד
 ליתא� שיח זה למציאות של שוויו� פורמהמאה העשרי� הואמצע באנגליה המודרנית של 

מה שבעול� העתיק הוצג והומשג .  והורחב בהתא� ג� לנשי� הזונות,בי� נשי� לגברי�
�הרציונל המשפטי לאיו, יטרלית שוויוניתנהפ� בעיד� המודרני לזכות נכזכות גברית בלבד 

 הזונה –זנות מג� על שני הצדדי� למעשה הכעצמו את ציג ההתערבות במעשה הזנות הרגיל 
הגנה שווה של החוק מכוח זכות� הדומה לפרטיות ולאוטונומיה בכל בזוכי� ללו  ה.והלקוח
  .העדפותיה� המוסריותבהתנהגות� המינית ובהנוגע 

  "אד�"ל "זונה"בי� , בי� יש� לחדש: הדי� הישראלי. ג

חו של שלב אחרו� זה בהתפתחותו של הדי� האנגלי בנושא הסדרת הזנות מביא אותנו לפת
חוק העונשי� הוא למעשה . זנותלנטי רלוושבו אשר פרק  הלאחוק העונשי� הישראלי ו

ידי המחוקק �נוסחה בזמנו עלר שא ,1936גלגולה של פקודת החוק הפלילי משנת 
רות מסוימי� נותרו עֵבסעיפי , בחוק במהל� השני�שנעשו  למרות שינויי� 36.המנדטורי
בכל . אימצו פעמי� רבות מגמות דומות בדי� האנגלי וג� שינויי� מאוחרי� ,ללא שינוי

ידי � בזמנו עלשהותווזנות ניכרי� קווי דמיו� בי� העקרונות המנחי� להסדרת הזנות בהנוגע 
בהקשר זה מעניי� לתת את . ועדת וולפנד� האנגלית לבי� ההסדר הנוכחי בחוק העונשי�

רות עֵבכיו� . פיי� שה� מטילותרות הזנות ולאיסורי� הספציעֵבהדעת לסיווג העקרוני של 
סימ� זה . "זנות ותועבה" הנושא את הכותרת , כלולות תחת סימ� י לחוק העונשי�האל

 כלפי רותעֵב"כרות הזנות בפקודת החוק הפלילי עֵבהחלי� את סיווג� המקורי של 
בו הזנות הגלו� של לא שינה את טיבו של הגינוי המשתמע התיוג החדש  אול� 37,"המוסר
 שתיה� כותרות הממקמות " נגד המוסררותעֵב" או "זנות ותועבה". ואה לתיוג הקוד�בהשו

משחזרות ונותנות ביטוי מחודש ליחס ה�  ובכ� ,את הפסול שבזנות במישור המוסרני
התמקד תמיד בטומאה שבתופעה ר שא ,הזנותשל  ההחברתי המסורתי של גינוי והוקע

מיקומו של סימ� י , יתרה מזו. ת מיניתומהוגנ!ובפגיעתה בנורמות מקובלות של מוסר מיני 
 ,ופנילש בי� הסימ� ,"פגיעות בסדרי המשטר והחברה"לחוק העונשי� בתו� הפרק שעניינו 

מרמזת על , "מטרדי�" שכותרתו ,אחריוש לבי� הסימ� ,"בריונות ותקלות לציבור"שכותרתו 
בי� שבתוו� ממוקמי� ה , הזנותתהסדרלנטיי� רלוורואה כהמחוקק שהערכי� החברתיי� 

עיו� בסעיפי החוק . הגנה על הציבור מפני תקלה ציבורית לבי� הגנה עליו מפני מטרדי�

_____________________________________  

  .1936, פקודת החוק הפלילי  36
 וכלל לצד ,"עֵברות כלפי המוסר" נשא את הכותרת 1936פרק יז לפקודת החוק הפלילי משנת   37

 ,סורה ועודבעילה א, מעשה מגונה,  ובכלל זה אונס,רות המי� למיניה�רות הזנות ג	 את עֵבעֵב
גבר , מוסריי	�לא כגו� רמזי	 ,רות אחרות שנתפסו באותה עת כבעלות גוו� מוסריוכ� עֵב

  .179–151' ס, ש	. איסור הפלה או פרסו	 דברי תועבה, בלבוש אישה
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ראותו של המחוקק לצור� �� מנקודתיהכלולי� בסימ� י חוש� במדויק את הערכי� הרלוונטי
 הרגולציה של הזנות בסימ� זה מתאפיינת ,באופ� ספציפי. הסדרה פלילית של הזנות

 הוא הטלת איסור על הזנות בכל מקו� ‰‡Á„העיקרו� המנחה . קרונות מנחי�בשלושה ע
 ,המטרה היא למנוע ככל האפשר מפגני� פומביי� של זנות. שבו היא מהווה מטרד לציבור

אנו מוצאי� בהקשר זה איסור החזקת מקו� , כ�. תו� הרחקתה מהציבור והצנעת קיומה
 40.גבלות על פרסו� שירותי זנותהו הטלת  א39 איסור השכרת מקו� לש� זנות38,לש� זנות

יסוד בו מתקיי� ש הוא הטלת איסורי� פליליי� על כל היבט של זנות ‰˘�Èהעיקרו� המנחה 
 או לידי 42 איסור הבאת אד� לידי מעשה זנות41,כא� אנו מוצאי� איסור סרסרות. של ניצול

בזנות או מפני  ושלל איסורי� שתכלית� להג� על קטיני� מפני עיסוק 43,עיסוק בזנות
 הוא מת� לגיטימציה חוקית לכל מעשה ‰˘È˘ÈÏ העיקרו� המנחה 44.חשיפה למעשי זנות

ג� , משפט האנגלי לפניובדומה ל, כ� .זנות שאינו נופל בשתי הקטגוריות הראשונות
זנות " לבי� "זנות חופשית"בחנה משתמעת בי� ההמשפט הישראלי משרטט בהקשר זה 

נית� להוסי� ולטעו� בהקשר זה כי הלגיטימציה שניתנת לזנות , יתרה מזו. "בתנאי ניצול
אלא ג� ,  מתחולתו של חוק העונשי�לית נגזרת לא רק מהדרתה הפורמ"חופשית"ה

 תזההמשגתה במונחי� שה� אנטיבהנוגע , מתבססת עליוהדרה זו שמהרציונל המהותי 
  45.לפרקטיקה של זנות המתקיימת בתנאי ניצול

_____________________________________  

הדי� בעניי� � הסביר השופט חשי� בפסק, למשל,כ�. �1977ז"התשל,  לחוק העונשי�204' ס  38
‚¯Â˙'ÔÓיועדה לעבירות אלו , מ� הצד האחר": יסודה של עֵברה זו את התכלית העומדת ב

מטרה זו אי� . בי� מיטרדי	 ליחיד ובי� מיטרדי	 לרבי	, ביעור מיטרדי	 שלפנינו המטרה של
לא מערכי מוסר נעלי	 ולא מ� הצור� לעשות לתיקו� החברה , היא נגזרת לא מהשקפת עול	

' שכ�' לאותו –כי יות� לו לאד	 , סימזי� אותה הצור� הפשוט והבסי. ולהגנת החלשי	 בה
יבוא לידי טירדה ושלא יפגעו  שלא, בהשקט ובביטחה, את חייו בשקט ובשלווהלחיות 

̇ Â˙'� ÔÓ 'Ï‡¯˘È¯‚ 3520/91פ " עו רא".ברווחתו �È„Ó ,פרשת : להל� ()1993 (441) 1(ד מז"פ
‚¯Â˙'ÔÓ.(  

  . לחוק העונשי�205' ס  39
 .שי�ג לחוק העונ�205וב 205, א205' ס  40
 . לחוק העונשי�199' ס  41
 . לחוק העונשי�201' ס  42
  . לחוק העונשי�202' ס  43
  . לחוק העונשי��208וב 205, א205, ג203, ב203' ס  44
זנות בתנאי ניצול נית� למצוא בי� בחנה דיכוטומית זו בי� זנות חופשית ללהביטוי מובהק   45

. ניהול מקו	 לש	 עיסוק בזנותבסרסרות ור הורשעה בשא ,מ�'הדי� בעניינה של תורג�בפסק
וזו דמותו של הסרסור : "יש להקל בעונשה הסבירכי השופט חשי� שסבר בדעת מיעוט 

חסר רגשות , אגוצנטרי, קשוח, איש אלי	: הסרסור שהמחוקק שיווה לנגד עיניו, 'קלאסי'ה
ורו אד	 השולח נשי	 צעירות וחלשות אופי לעבוד עב. נעדר רגשי מוסר כלשה	, וחסר מצפו�

הא	 ... נוהג בה� באלימות ובכפייה וחי חיי	 בזבזניי	 על חשבונ�, נוטל מה� את כספ�, בזנות
התמונה . בשלילה התשובה לשאלה היא? עונה המערערת על קווי	 אופייניי	 של הסרסור

המצטיירת באשר ליחסי	 שהיו בי� המערערת לבי� הבחורות שהעסיקו עצמ� בדירה היא של 
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 נוספי� של ההסדר הנוהג בחוק העונשי� ביחס לזנות חושפי� שני מאפייני� מרכזיי�
שבסימ� א� , ראשית. הפללתהברגולציה של הזנות ובמתח מובנה בי� יש� לחדש בכל הנוגע 

למונח זה כל הגדרה אי� , "זנות"חוזר שוב ושוב השימוש במונח , כולל בכותרתו, כולו
 כ� ג� החוק 46, רשמית של זנות שמעול� לא נכללה בו הגדרה,כמו בחוק האנגלי. בחוק

 בהקשר זה אפשר להניח כי בעול� שבו הזנות קיימת מקדמת .כזוהישראלי נמנע מהגדרה 
העובדה שמדובר בהסדרה של פרקטיקה . דנא לא התעורר מעול� כל צור� להגדיר תופעה זו

המשפט לנהל ע� הציבור שיח ברור בנוגע �יומי� אפשרה אפוא למחוקק ולבתי�עתיקת
בהקשר זה הבהרות והגדרות ביחס נדרשו ולות המותר והאסור ביחס לזנות מבלי שלגב

  47.ה�וכיוצא ב "מעשי זנות", "שירותי זנות", "עיסוק בזנות"למהות� של מושגי� כגו� 
ניכרי� סימניו של השיח הליברלי החדש של זכויות בהסדרה המשפטית האחר מ� הצד 

 העומד ביסוד ,על האוטונומיה וחופש הבחירהלצד הרציונל המשתמע של הגנה . של הזנות
יטרלי מבחינה מגדרית המאפיי� הנבולט לעי� הניסוח , "הזנות החופשית"הפללתה של �אי

 – אלה שהוספו או תוקנו בשני� האחרונות –את הסעיפי� החדשי� יותר בהסדר הפלילי 
היסטוריה עיו� ב. בהשוואה ללשונו המגדרית המובהקת של ההסדר בנוסחיו המוקדמי�

 חוש� את אופי ,1936 שנתפקודת החוק הפלילי בנחקקה  מאז ,החקיקתית של חוק העונשי�
כאשר נחקקה הפקודה לראשונה . השינוי שהתרחש בהסדרה הפלילית של הזנות בהקשר זה

 הייתה תפיסה מגדרית , כמו למחוקק האנגלי באותה תקופה,ניכר כי למחוקק המנדטורי

_____________________________________  

ללא ניצול כלשהו של מצוקה וללא יחסי , היודעי	 את אשר לפניה	,  בגירי	עיסקה בי� אנשי	
אי� ענייננו באותו אב , אכ�... ויכולות היו ללכת כרצונ�, הבחורות באו למקו	 מרצונ�. תלות

משל היתה , שהכול נוטל הוא לעצמו ומותיר א� שיירי	 ופירורי	 לבחורה, טיפוס של סרסור
תהילה שגיא . 459–458' בעמ, 38ש "לעיל ה, Â˙'ÔÓ¯‚פרשת " .שפחה חרופה העובדת תחתיו

 תו� ,"זנות רגילה"בי�  ל"זנות בתנאי ניצול"מציינת בהקשר זה כי מה שחיזק את ההבחנה בי� 
, 2000שהתרחש בשנת  הוא מהל� הרפורמה ,העמקת הלגיטימציה של הקטגוריה האחרונה

ההתמקדות בסוגיית הסחר .  למטרות זנותסחר בנשי	ההפלילי את איסור הוסי� לחוק ר שא
שני בחנה דיכוטומית בי� ה לטענתה ביתר שאת ושרטט" זנות סת	"ויצירת ההבחנה בינה לבי� 

 בשל יסוד ,)בנשי	 למטרות זנות סחר( תו� שהגינוי של הסוג האחד , אלהסוגי זנות שוני	
ראו תהילה שגיא . האחרדר� ההיפו� לסוג �יטימציה על מעניק לג,הניצול והפגיעה הגלו	 בו

מלחמת	 של ארגוני זכויות אד	 בסחר בנשי	 בישראל : נדרש כפר של	 כדי ליצור זנות"
שלומית , ארז�דפנה ברק (ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó 583" ותרומת	 למיסוד הזנות

 ).2007, עורכות' יפעת ביטו� ודנה פוג�, רביד�יניסקי
46  Childs ,ועדת וולפנד� התייחסה להיבט זה של הדי� האנגלי. 206' בעמ, 26ש "לעיל ה, 

היא " זונה רגילה"לקבוע בהקשר זה כי מהמשפט �בתיאת והסבירה כי עובדה זו לא מנעה 
 ,THE WOLFENDEN REPORT. אישה המציעה את גופה לביצוע מעשי	 מגוני	 תמורת תשלו	

  .160' בעמ, 28ש "עיל הל
: הורשע בעֵברה של סרסרותר שא , הסביר השופט שמגר בעניינו של ד� תומר, למשל,כ�  47

כי המדובר  והוא, אול	 משמעותו של המונח ברורה מימי	 ימימה; הזנות עצמה איננה עבירה"
ד "פ, ÓÂ˙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯ � 2885/93פ " עורא." במי שמקיימת מגע מיני תמורת תשלו	

  ).1994 (635) 1(מח
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זנות נתפסה והוצגה כתופעה שהעוסקות בה ה� :  תופעת הזנותמובהקת ביחס למהותה של
 שבה זנות הייתה מאז ,תפיסה זו התבססה כמוב� על המציאות החברתית הנוהגת. נשי�

בהתא� לכ� נוסחו כל סעיפי ההסדר המקורי . ומעול� פרקטיקה שבה עוסקות בעיקר נשי�
קבע , "זונות�בית"מונח פירש את הר שא , לפקודה151 סעי� , למשל,כ�. בלשו� נקבה

כל בית או חדר או שורה של חדרי� שבה� יושבות או מבקרות שתי נשי� או "כי בהקשר זה 
 בזנות תו� שימוש י� התייחסויות דומות לעוסק."ייחשבו לבית זונות, יותר לש� מעשי זנות

ר בהסדנוספי�  נית� למצוא בסעיפי� 49"זונה מופקרת" או 48"זונה רגילה"במונחי� כגו� 
.  המגדרית�ותירה כאמור ספק ביחס לזהותהלשו� החוק לא שבה�  ,1936 שנתהמקורי מ

 המחוקק הישראלי אימ� .לשו� מגדרית מפורשת זו השתמרה לאור� השני� בחוק העונשי�
 והטמיע אותה שוב ,בשני� ראשונות את החזקה המגדרית ביחס לזהות� של העוסקות בזנות

  .יק� סעיפי� מסוימי� או ניסח אות� מחדש ג� כאשר ת,ושוב בחוק העונשי�
 שאז ,1962הרפורמה המשמעותית הראשונה בהסדרה הפלילית של הזנות נערכה בשנת 

המקורי והחליפ� בסעיפי� המנדטורי ביטל המחוקק הישראלי את רוב סעיפיו של ההסדר 
, " זנותרותעֵב"פרק נפרד שכותרתו �רות הזנות תחת ראשעֵב רפורמה זו ריכזה את 50.חדשי�

. הסרסרות והחזקת מקו�, רות השידולעֵבה� יני וב,רות המרכזיותהעֵבושינתה את ניסוח� של 
ביחס .  בהקשר זה"שהיא"ל תהרפורמה לא שינתה את ההתייחסות המפורש, ע� זאת

בתקופה  ואדר� קבע , כולה או מקצתה, מי שמחייתו: "לסרסרות נקבע אפוא בנוסח החדש
 למעשה זנות ע� ‡˘‰מי שמשדל : " וביחס לשידול נקבעÈÁÂÂ¯Ê Ï˘ ‰�Â";51‰על , כלשהי

  52."אד� אחר
הטיה מגדרית מובהקת אפיינה את סעיפי החוק שיש בה� המשגה זו של הזנות במונחי� 

שתכלית� אחדי�  שאז הוסי� המחוקק להסדר הקיי� סעיפי� ,1998נטיי� עד לשנת הרלוו
התייחסות ה זנחו בפע� הראשונה את הל סעיפי� א53.הגנה על קטיני� מפני ניצול בזנות

מהל� .  ונוסחו בלשו� שנועדה להחיל� על נערי� ונערות כאחד,לעוסקי� בזנות בלשו� נקבה
 ,2000יטרלית מבחינה מגדרית הושל� בשנת נזה של מעבר מלשו� מגדרית ספציפית ללשו� 

ת האחרי� רוהעֵב בכל סעיפי "זונה"ו "שהיא"שאז זנח המחוקק את השימוש בביטויי� 

_____________________________________  

המשדל או המנסה לשדל אשה למטה מבת ": לפקודת החוק הפלילי) א(161 'סככתוב ב  48
עשרי	 שאינה זונה רגילה ושאינה ידועה כבעלת אופי בלתי מוסרי לשכב שלא כחוק ע	 כל 

  ...."או מחוצה לה) י"א(אד	 אחר בי� בתו� פלשתינה 
המשדל או המנסה לשדל אשה למע� תהיה זונה ": לפקודת החוק הפלילי) ב(162 'סככתוב ב  49

  ...."או מחוצה לה) י"א(מופקרת לרבי	 בתו� פלשתינה 
 .78ח "ס, �1962ב"התשכ, )עבירות זנות(חוק לתיקו� דיני העונשי�   50
 ).ההדגשה הוספה (1' ס, ש	  51
 המעמידי	 כול	 במרכז	 ,�9ו 8, 4, 3' סראו עוד בעניי� זה ג	 . )ההדגשה הוספה (2' ס, ש	  52

  .שה העוסקת בזנותאת האי
 'תיקו� זה הוסי� לחוק העונשי� את ס. 316ח "ס, �1998ח"התשנ, )52' תיקו� מס(חוק העונשי�   53

 . לחוק214 ' וכ� תיק� את ס,ג205–א205
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רת הסרסרות החלי� אפוא המחוקק את לעֵב ביחס 54."אד�" והחליפ� בביטוי ,בסימ�
"  העוסק בזנות‡„Ìרווחי "בביטויי� " מעשה זנות של אשה"ו" רווחיה של זונה"הביטויי� 

 באופ� דומה נמחקו סעיפי השידול למעשה זנות 55. בהתאמה,"‡„Ìמעשה זנות של "ו
נות או לעיסוק ז משודלת למעשה "שהיא"בה� שמצבי�  שעסקו בשלל ,ולעיסוק בזנות

 לידי מעשה זנות או לידי עיסוק "אד�" והוחלפו בשני סעיפי� קצרי� האוסרי� הבאת ,בזנות
  56.בזנות

רפורמה לשונית זו ניקתה את ההסדר הפלילי בנושא זנות כמעט כליל ממאפייניו 
 אי אחרו� של – ת שכחה א� במודע וא� מחמ– אול� הותירה, המגדריי� ההיסטוריי�

נושא את הכותרת ש –  לחוק העונשי�200סעי� . התייחסות מגדרית מפורשת לתופעת הזנות
ע� זונה או שהוא רגיל להילוות אליה דר� קבע הגר גבר "כי קובע אשר  ו"חזקת סרסרות"

, או משתמש בפיקוחו או בהשפעתו עליה בדר� שיש בה כדי לסייע בידה או להכריחה לזנות
סעי� .  נותר ללא שינוי– "זולת א� הוכח היפוכו של דבר, קה עליו שהוא חי על רווחיהחז
רות הזנות שביצע בעֵב במסגרת הרפורמה הראשונה 1962שהוס� לחוק העונשי� בשנת , זה

 והוא 57,ניסח מחדש עיקרו� דומה שעוג� כבר בפקודת החוק הפלילי, המחוקק הישראלי
בהסדר הקיי� של האופ� ההיסטורי שבו נתפסה הזנות מהווה מבחינה זו שיקו� אחרו� 
  .והומשגה לצור� רגולציה פלילית

מצד . ערכי�דויו� מחוק העונשי� בנוגע לזנות הוא מסר כהמסר העולה שהתוצאה היא 
 ומעמיד במרכזה בהתא� את , החוק ממשיג את הזנות במונחי� נטולי כל סממ� מגדרי,אחד

רות רבות עֵברות הזנות בשורה אחת ע� עֵבמציבה את המשגה זו .  העוסק בזנות"אד�"ה
ת המגדרית נטיות לזה!רלוו שבה� אי� כל ,תקיפה וחבלה, בהגֵנ כגו� ,אחרות בחוק העונשי�

 המתייחסת מפורשות לסיטואציה , חזקת הסרסרות,אחרמ� הצד ה. רהבעֵבשל המעורבי� 

_____________________________________  

  .226ח "ס, �2000ס"התש, )56' תיקו� מס(חוק העונשי�   54
מי ) 1(:  אלה דינ	 מאסר חמש שני	)א"(:  לחוק העונשי�199 'יו	 סככתוצאה מהתיקו� קובע   55

מי ) 2(; על רווחי אד	 העוסק בזנות, דר� קבע או בתקופה כלשהי, כולה או מקצתה, שמחייתו
עבר ) ב(; שמקבל ביודעי� מה שנית� בעד מעשה זנות של אד	 או חלק ממה שנית� כאמור

או שעבר את העבירה תו� ניצול ,  או בילדו החורגבילדו, אד	 עבירה לפי סעי� זה בב� זוגו
לעני� סעי� זה אי� נפקא ) ג(;  מאסר שבע שני	–דינו , חינו� או השגחה, תלות, יחסי מרות

) 2(; שירות או טובת הנאה אחרת, שווה כס�, א	 הדבר שקיבל העבריי� היה כס�) 1 (–מינה 
א	 קיבל אתנ� בעד מעשה זנות או ) 3(; א	 קיבל את הדבר מאד	 העוסק בזנות או מאד	 אחר

  ."חליפיו של אתנ�
 .בהתאמה,  לחוק העונשי��202 ו201' ראו ס  56
החי על "נשא את הכותרת ר שא , לפקודת החוק הפלילי166 ' החלי� בזמנו את ס200 'ס  57

. כל גבר החי לגמרי או במקצת על רווחיה של זונה יאש	 בעוו�) 1: "(וקבע" רווחיה של זונה
ח שהשתמש כ מצוי בקביעות בחברתה או א	 הווהוכח שגבר חי יחד ע	 זונה אכש) 2(

בהשפעתו או בשליטתו על תנועותיה של זונה באופ� המראה שהוא עוזר או מסייע בידה או 
בלתי א	 הוכיח לבית , ייחשב אותו אד	, מכריחה לזנות ע	 כל אד	 אחר או לזנות בכלל

 ". רווחיה של זונהכאילו הוא חי ביודעי� על, המשפט ההפ�
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 ,של ניטרליות מגדרית חורצת חרי� במעטה זה ,שה העוסקת בזנותישל גבר סרסור וא
אחרות בחוק ספורות רות עֵברות הזנות הוא יחד ע� עֵבומרמזת כי מקומ� הראוי של 

בה� זהות� המגדרית של המעורבי� במעשה ש 59, או המתת תינוק58 כגו� אונס,העונשי�
  .רההעֵבנטית לצור� הגדרת רלוו

ה מהו המודל שני!ת מושגית זו בהתייחסות המשפטית לזנות מעוררת בהכרח את השאל
של שוויו� בי� המיני� ומחויבות  – בעיד� הנוכחי ,מצד אחד. הראוי יותר בהקשר זה

 ברור המעבר מלשו� משפטית המתמקדת בנשי� בלבד – עקרונית להגנה על כבוד האד�
תכליתו של החוק הפלילי היא לספק . יטרלית החלה על כל אד� באשר הוא אד�נללשו� 

נית� , יתרה מזו. להכפיפ� באופ� דומה לאיסורי� הפליליי�כ�  ו,הגנה שווה לנשי� ולגברי�
להוסי� ולטעו� כי ההתייחסות המסורתית של ההסדר הפלילי לנשי� זונות בלבד לא רק 

אלא , גברי� צעירי� העוסקי� בזנות ומנוצלי� בהקשר זהממנעה הגנה משפטית מנערי� ו
המציאות , מ� הצד האחר. בי� זנותראוי בי� נשי!ת ל�ג� יצרה חיבור סטריאוטיפי בלתי

לגבי היקפה . נשי� ונערותבעיקר�  � בזנות הי�העוסקשהחברתית עד עצ� היו� הזה היא 
יותר שטח מדברות על �הערכות של ארגוני. המדויק של הזנות בישראל אי� נתוני� מדויקי�

כל , את ע� ז61. נערות ונערי��1,000מה� יותר מ 60,העוסקי� בזנותאד� �בני �10,000מ
ההערכה היא כי מספר . נטיי� מסכימי� ביחס לאופייה המגדרי של התופעההרלווהגורמי� 

הנשי�  וכי בקרב הבוגרי� 62,הנערות העוסקות בזנות גדול פי ארבעה ממספר הנערי�
 �צרכני הזנות הכמעט כל קיימת ג� הסכמה רחבה כי ,  יתרה מזו63.מהוות רוב מכריע

בצד של , בעיקר קטיני�, גברי�זאת ג� �בכלתי זנות מצויי� א� בצד של מת� שירו. גברי�

_____________________________________  

 . לחוק העונשי�345' ס  58
  . לחוק העונשי�303 'ס  59
.  לחקר הזנות"תודעה"ידי מכו� �הכנסת עלשל ההערכה נמסרה לוועדה לקידו	 מעמד האישה   60

) 21.6.2006 (�17הכנסת ה, ועדה לקידו	 מעמד האישהו של ה7' ראו פרוטוקול ישיבה מס
www.knesset.gov.il/protocols/data/html/maamad/2006-06-21.html. 

 _Â„" ˙�˘Ï È˙�˘ Á2006 28) 2006 (elem.org.il/lm/files/articlefileעמותת על	   61
1178569492875.pdf.  

 /nana10 news.nana10.co.il/Article" זנות בחצר ביתי"יעקובי ודנה כרמל �לירו� פורת  62
?ArticleID=427431.  

זנות בישראל בי� מיסוד : נייר מדיניות בנושא – '�העי� הנשי	 הנעלמות מ'"אלה איל   63
ה המגדרי ינתו� זה ביחס לאופי. public-policy.huji.ac.il/upload/znout.pdf) 2008" (להפללה

כפי שנכתב בפרסו	 רשמי של . המובהק של הזנות מתיישב ע	 נתוני	 במקומות אחרי	 בעול	
 prostitution is a gender specific phenomenon; the...“: ממשלת שוודיה לפני שני	 אחדות

overwhelming majority of victims are women and girls, while the perpetrators are 
invariably men.” Ministry of Industry, Employment and Communications, Prostitution 
and Trafficking in Women (2004), www.legislationline.org/download/action/download/ 

id/871/file/ee4eb3cbfa0adeec87ad87067a6f.pdf) להל� :Prostitution and Trafficking in 
Women(.  



  א"תשע יג משפט וממשל  נויה רימלט

458 
z:\books\mishpat umimshal\2010\2010-12-13\10-rimalt.doc 1/17/2011 11:18:00 AM  

 אחת ההערכות 64.ה� באר� וה� בעול� –הביקוש לזנות וצריכתה ההטיה המגדרית מוחלטת 
די חודש מיליו� ביקורי� של גברי� אצל משנשמעה לאחרונה היא כי בישראל מתקיימי� 

, מאז ומעול�. הזנותתופעת   מצב דברי� זה מתיישב ע� המציאות ההיסטורית של65.זונות
 היו ה ומי שצרכו את שירותי המי� של נשי� אל,זנות היו בעיקר נשי�מי שעסקו ב, כאמור
לזנות עולה בקנה אחד הרבה הקשורה נטית הרלוו המציאות החברתית ,מבחינה זו. גברי�

  ולא, הזונה"שהיא"היותר ע� המודל המסורתי של ההסדרה הפלילית שהעמיד במרכזו את 
א� , זאת ועוד.  העוסק בזנות"אד�"ב המתמקד ,יטרלי מבחינה מגדריתהנ ,ע� המודל החדש

כיו� לשו� החוק , בעבר שיקפה לשו� החוק את מאפייניה המגדריי� של תופעת הזנות
עי� של תופעה חברתית נטולת ייחוד � תו� יצירת מראית,מטשטשת מציאות זו ומסווה אותה

  .מגדריתמבחינה ת ואו משמע
 העוסק בטיב� ,ובדה אחרונה זו מניחה תשתית חשובה לדיו� בחלקו הבא של המאמרע

כפי . נות� של צרכני זאלה המתנגדי� להפללתידי �המועלי� עלשל הנימוקי� העקרוניי� 
�את עקבותיו של טשטוש הגבולות שהתרחש בשני� האחרונות ביחס , שיתברר בהמש

 למשמעויות הנגזרות מכ� נית� למצוא ג� למאפייניה המגדריי� של תופעת הזנות וביחס
  .מושמעות כיו� להצעת החוקהדויות התנגב

  נות� של צרכני זהתנגדויות רווחות להפללת. ד

דומה שאי� מקו� ראוי יותר להתחיל בו את הדיו� בהתנגדויות הרווחות להפללת לקוחות 
לק השלישי של בפרק המבוא לח. 1957 ועדת וולפנד� האנגלית משנת חשל זונות מאשר דו

הסדרה בועדה בכל הנוגע ונטיי� שהנחו את ההרלווקולי� יבו הוצגה מסגרת השש ,חהדו
  : נקבע,זנותהת הפלילית של תופע

Prostitution is a social fact deplorable in the eyes of moralists, 

sociologists and, we believe, the great majority of ordinary people. But it 

has persisted in many civilizations throughout many centuries, and the 

failure of attempts to stamp it out by repressive legislation shows that it 

cannot be eradicated through the agency of the criminal law. It remains 

true that without a demand for her services the prostitute could not exist, 

and that there are enough men who avail themselves of prostitutes to keep 

the trade alive. It also remains true that there are women, who even when 

_____________________________________  

64  Prostitution and Trafficking in Women ,	ש.  
̇ ‰ÌÏÚ� ÌÚ ‰‡ÂÂ˘Ó : ÔÈÓחני ב� ישראל ונעמי לבנקרו�   65 ÈÈ˘Ú˙· ̇ Â¯ÁÒ�‰ ÌÈ˘� Ï˘ ̇ ÂÁÂ˜Ï

Ï‡¯˘È· 12) 2005.(  
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there is no economic need to do so, choose this form of livelihood. For so 

long as these propositions continue to be true there will be prostitution, 

and no amount of legislation directed towards its abolition will abolish 

it.66 

. ניתנת לשינוי�חיי� בלתי�הדבר הבולט לעי� בציטוט זה הוא ההתייחסות לזנות כאל עובדת
מעוררת במונחי� הזנות י המסורתי של הזנות והמשגתה של הדילמה שנמוסרלצד הגינוי ה

התייחסה הוועדה לזנות כאל התפתחות , של פגיעה בנורמות מקובלות של מוסר מיני
, גיסא מחד ,הבחירות האוטונומיות של הנשי� העוסקות בזנותוקבעה כי , אנושית טבעית

הופכי� תופעה זו לחלק , גיסא מאיד� ,והביקוש מציד� של הגברי� הצורכי� את שירותיה�
: מות המכוננות בהקשר זה ה�הֵתשלוש , משמע. נפרד מהמציאות החברתית הקיימת�בלתי

מה שמזי� , יתרה מזו .ומיות של הפרטהבחירות האוטונו ; הביולוגיה הגברית;הטבע האנושי
"  החופשיתהזנות"תפיסתה העקרונית של הוא , ובמיוחד את הֵתמה השלישית, ֵתמות אלה

, כ� מתברר, מות אלהֵתשלוש  .א� לא בעייתי בשו� דר� אחרת,  מתועב ונקלה,כעניי� מגונה
 ונית� לזהות את עקבותיה� בטיעוני� ,מהוות עד היו� נדב� מרכזי בהתייחסות לזנות

יוקדש חלק זה לבחינה ביקורתית , מכיוו� שכ�. נותצרכני ז � שלהמושמעי� נגד הפללת
  .חד מצירי התייחסות אלהפרטנית של כל א

1 .È˘Â�‡‰ Ú·Ë‰ , Â‡"ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÎ¯„ ÂÊ"  

מה . ניתנת לשינוי�טבעית ובלתי, התייחסות רווחת לזנות רואה בה עובדה קיימת, כאמור
הזנות הייתה קיימת וש, "מקצוע העתיק בעול�"מדובר בשהעובדה הוא שמחזק עמדה זו 

יטוי רשמי בישראל ע� פרסומו של  עמדה זו קיבלה ב67.מאז ומעול� בכל חברה אנושית
 ,עתו� בראשות השופטת ב�,ועדהו ה1977.68ועדה לבדיקת בעיות הזנות בשנת ו החדו

 ,ידי שר המשפטי� כדי לבדוק את נושא הזנות בישראל על היבטיו השוני��לעמונתה 
נקבע כי קיימת הסכמה רחבה הוועדה וחשבו� שהגישה �בדי�. ולהגיש מסקנות והצעות

הסיקה  מכיוו� שכ� 69".כי אי� אפשרות לעקור את הזנות מהחברה האנושית"בדה ביחס לעו
על כל , שבו תוכלנה לעסוק בעיסוק�, יש להשאיר לעוסקות בכ� שטח מחיה"הוועדה כי 

  70."השלבי� הכרוכי� בו מבלי לעבור על החוק

_____________________________________  

66  THE WOLFENDEN REPORT ,154' בעמ, 28ש "לעיל ה.  
67  SANGER ,35' בעמ, 4ש "לעיל ה.  
 .)1977, משרד המשפטי	( Â„"‰„ÚÂ‰ Áועדה לבדיקת בעיות הזנות וה  68
 .8' בעמ, ש	  69
  .10' בעמ, ש	  70
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נפרד מכל חברה �מציגה את הזנות כהתפתחות טבעית שהיא חלק בלתיאשר  – עמדה זו
ולכ� גוזרת ממנה את המסקנה כי בנסיבות אלה , אנושית שבה גברי� ונשי� חיי� זה לצד זה

 ראויה לביקורת משו� שהיא מחמיצה היבט מרכזי בהתפתחותה – אי� להפריע לה להתקיי�
הזנות ש והוא ,הדיו� ההיסטורי לעיל חש� כאמור את מה שנוטי� לעיתי� לשכוח. של הזנות

בה לנשי� כקבוצה לא היה כוח פוליטי שבתקופה , ידי גברי��התפתחה בעול� שנשלט על
המציאות ההיסטורית שבה התפתחה הזנות . או השפעה על עיצוב המרחב הציבורי והפרטי

. ביניה�שוויו� בי� גברי� לנשי� ושל פערי� ניכרי� ביחסי הכוח �הייתה מציאות של אי
נטרסי� שלה� שהכתיבו את אופ� גברי� והאיה� של הרכיו אפוא צהבמצב דברי� זה היו אל

בכל הנוגע ג� �כמו ,עיצובו של המרחב הציבורי ואת הגדרת המותר והאסור בהקשר זה
היא גברית הפרספקטיבה הלא רק ש, משמע. סדר החברתי המקובל בבית ובמשפחהב
באותה תקופה נשי� נהנו שא� אלא , עיצבה את מער� הכללי� המקובלי� בעול� העתיקש

היו אלה זכויות והיתרי� שהוענקו לה� , מות או מהיתר לפעילות כזו או אחרתמזכויות מסוי
הזנות התפתחה אפוא במרחב הציבורי משו� שגברי� חפצו בזנות ומשו� . ידי גברי��על

 על נשי� מסוימות )לעיתי� בחקיקה(לכפות , נותוז�שהיה ביד� הכוח הפוליטי להקי� בתי
את המדינה לטובת הסדרת הזנות והנגשתה לכל גבר  ולגייס ,לעסוק בזנות) בעיקר שפחות(

�לזנות כתופעה חברתית הייתה השפעה על מעמד� של כלל הנשי� , יתרה מזו. שחפ� בכ
עצ� , לצד הוקעת� של העוסקות בזנות והכפפת� לסנקציות חברתיות ומשפטיות. בחברה

שימשו , בית של נשי!ת נורמטיתזה ובמיוחד המשגתה של הזונה כאנטי,קיומה של הזנות
למשטור התנהגות� , אמצעי חשוב להעמקת שליטת� של גברי� במיניות� של נשי� מהוגנות

הזנות שימשה אפוא משחר ימיה לא רק כלי לסיפוק צור� . הציבורימרחב מ� הולהדרת� 
�אלא ג� מכשיר חברתי שהסדיר את היחסי� בי� המיני� והנציח והעמיק את אי, גברי

  .השוויו� ביניה�
טבעית מעלימה אפוא ומטשטשת את ההקשר  חסות לזנות כאל תופעה אנושיתההתיי

זנות קיימת ה ,אכ�.  חברתית זו"עובדה"במסגרתו התפתחה ששוויוני �והלאהמגדרי הכוחני 
שוויוניי� בי� �הלאלדו� בהתפתחות זו במנותק מיחסי הכוח אפשר �שאיאלא , מאז ומעול�

על מער� הכללי� המשפטיי� והתפיסות י� אלה יחסהשפיעו ומ� האופ� שבו גברי� לנשי� 
. החברתיות שאפשרו לנשי� לעסוק בזנות ולגברי� לצרו� זנות במש� מאות ואלפי שני�

אשר  ו,התפתחותה של הזנותאת פשר מגדרי שִאה�הכרה בהקשר ההיסטורי, יתרה מזו
יתר  מחדדת ב,השפיע במידה רבה על אופייה ועל התפיסות החברתיות המקובלות כלפיה

שאת ומסבירה לא רק את העובדה שהזנות היוותה מאז ומתמיד מוסד חברתי שסיפק צרכי� 
קשר כוחני זה ֶה; צרכי� אלה ה� בעיקר נשי� –ועדיי� מספקות  –שמי שסיפקו ו, של גברי�

 שבמרכזו גינוי מוחלט של ,מסביר ג� את המתח המובנה ביחס החברתי והמשפטי כלפי זנות
אשר  ,צורכי� שירותי זנותשלגברי� , חלקית לפחות, מת� לגיטימציההעוסקות בזנות לצד 

  .אלפי שני�כבר קיומה של תופעה זו את את הביקוש שמאפשר ומעודד בכ� מספקי� 
טיעו� הרווח השני העומד ביסוד ההתנגדות להתערבות  הלאמביאי� אותנו אלה דברי� 

  .י טיעו� היצר הגבר–בזנות החופשית בדר� של הפללת הלקוח 
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2.  ˙È¯·‚‰ ‰È‚ÂÏÂÈ·‰, Â‡ "Â¯ˆÈ ÂÈÏÚ ¯·‚"  

גויסה מאז ומתמיד הביולוגיה הגברית להצדקת הביקוש הגברי , לצד גיוס הטבע האנושי
ידי �את ההליכה לזונה ואת צריכת שירותיה עלשהטיעו� המקובל בהקשר זה הוא . לזנות

נפרד � חלק בלתימהווי�לכ� כ ו,גברי� יש להבי� כנגזרי� מהצור� הגברי בפורק� מיני
הביולוגיה הגברית מספקת בנסיבות אלה בסיס אובייקטיבי להצגת� של ,  משמע71.ממנו

גברי� כיצורי� מיניי� הזקוקי� באופ� קבוע לפורק� מיני באמצעות זמינות� המינית של 
�ותנייראחד מסוג זה נית� למצוא במדוגמה עכשווית מאלפת לטיעו� . נשי� מסוימות

� הצעת החוק הראשונה להפללתאת נימוקיה נגד הסנגוריה הציבורית ה שבו 'ר& ,עמדהה
תחת הכותרת . זהבה גלאו�הכנסת �חברתידי �הוגשה בזמנו עלר שא ,נותשל צרכני ז

  :עמדה זה�רי נכתב בני,"הפונקציונאליות של הזנות"

לא נית� להתעל� מטענות בדבר הפונקציונאליות החברתית של תופעת 
ביחס לעובדי� , כ�.  פורק� וסיפוק לאוכלוסיות שונותאשר מאפשרת, הזנות
הצורכת שעל פי בדיקה ראשונית נמצאו כאוכלוסיה השלישית בגודלה (זרי� 

שמרניות אשר / מסורתיותאנשי� מתת קבוצות, )שירותי מי� תמורת תשלו�
  72.לא יכולי� למצוא סיפוק בקבוצות המוצא וכ� נכי� וחולי�

הוא ,  ראשית:ר בתוכו שלושה נדבכי� מרכזיי� אוֵצ"גבריתהביולוגיה ה"טיעו� , א� כ�
הוא קושר בקשר של סיבה ,  שנית;ממשיג את הצור� הגברי בפורק� מיני כעובדה ביולוגית
זמינות� המינית של את  �הופוכ� , ותוצאה בי� עובדה ביולוגית זו לבי� קיומה של הזנות
,  שלישית;טיבי מהיצר הגברי הטבעינשי� זונות לתוצאה הכרחית המתחייבת באופ� אובייק

מנת לחזק את � על, שבה רק גברי� הולכי� לזונות,הוא מסתמ� על המציאות האמפירית

_____________________________________  

בח� ש ,במחקר שנער� בסקוטלנד. ידי גברי	 הצורכי	 שירותי זנות�עמדה זו נשמעת תדיר על  71
מצא נ , גברי	 שצרכו שירותי זנות110את ההיבט הגברי של צריכת זנות באמצעות ראיונות ע	 

 .י	כי שליש מ� הגברי	 הללו הצדיקו את הזנות על בסיס הצור� הגברי בסיפוק ובפורק� מיני
תגובות אופייניות שנשמעו . צר חיבור ישיר בי� טבע העול	 לבי� היצר הגבריבהקשר זה נו

 Prostitution is there to sate men’s lust”; “We would need to become like“: בהקשר זה היו
sea horses, hermaphrodites, become one sex, that’s the only way to stop prostitution”; 
“It’s Human nature”; “It’s part of society”; “It’s there since the beginning of time”. JAN 

MACLEOD, MELISSA FARLEY, LYNN ANDERSON & JACQUELINE GOLDING, CHALLENGING 

MEN'S DEMAND FOR PROSTITUTION IN SCOTLAND: A RESEARCH REPORT BASED ON 

INTERVIEWS WITH 100 MEN WHO BOUGHT WOMEN IN PROSTITUTION 19–20 (2008), 
www.prostitutionresearch.com/ChallengingDemandScotland.pdf) להל� :CHALLENGING 

MEN’S DEMAND FOR PROSTITUTION.(  
, עמדת הסנגוריה הציבורית להצעת חוק איסור צריכת שירותי מי� בתשלו	"ראו חגית לרנאו   72

עותק מצוי , כ זהבה גלאו�"הוגש לח ,לא פורס	 ("2007ר  לאוקטוב14 מיו	 �2007ז"התשס
  )."Iעמדת הסנגוריה הציבורית ": להל�) (בידי המחברת
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. שימור המצב הקיי� והנצחתואת הטיעו� ביחס לאופ� שבו הביולוגיה הגברית מחייבת 
הוא משכפל במידה רבה את אחת התפיסות . אינו טיעו� חדש,  חשוב לזכור,טיעו� זה

� ימאז ומתמיד את הזנות לצרכי� ביולוגיר קישרה שא ,ברתיות המרכזיות ביחס לזנותהח
בשמ� של  –אותה ולעיתי� אפילו עודדה  – והצדיקה אפוא את ההליכה לזונה ,גבריי�

מבחינה זו אי� הבדל של ממש בי� יוו� העתיקה לבי� אנגליה של . � אלהיצרכי� אובייקטיבי
ת על רקע תפיסות משוחררות ביחס למיני!, ו� העתיקה ביו,מנ�וא. עשרה�המאה התשע

ואילו , נתפסה ההליכה לזונה כמימוש של זכות לעונג מיני, הגברית ולמוסר המיני הגברי
אול� , עקימת חוט� מוסרנית מסתייגתאליה לוותה נויקטוריאנית כבר ובאנגליה הנוצרית ה

,  של זונות כאל עובדה קיימתאלה כמו אלה התייחסו אל הצור� הגברי בזמינות� המינית
נותנת לה כמחזקת הנחה זו וכלשירותי זנות בלבד המציאות של ביקוש גברי ופירשו את 
 ,באנגליהאילו ו, זונות בחסות מדינתית� הוקמו אפוא בתי העתיקהביוו�. משנה תוק�

את  לא הייתה למנוע תומטרש ,דבקותי חוקק חוק המחלות המ,כאלפיי� שנה מאוחר יותר
כאשר ה� ְמר*ית אלא לספק לה� בחסות החוק הגנה בריאותית , ללכת לזונותמרי� הגב

  .נזקקי� לשירותי המי� של זונות
 מפני הפללת "החופשית"הביולוגיה הגברית מהווה אפוא ציר מרכזי בהגנה על הזנות 

 שכ� הוא מציגו, השימוש בביולוגיה מעניק חסינות מיוחדת למצב הקיי�, יתרה מזו. לקוחות
כ� ג� גיוס , כמו השימוש בטבע האנושי. לשנותואפשר �שאיכמצב טבעי והכרחי 

 לעובדה , ובמיוחד את הביקוש הגברי לשירותי זנות,הביולוגיה הגברית הופ� את הזנות
נראה כי ג� בהקשר זה ראוי להעלות כמה הרהורי� ביקורתיי� , ע� זאת. ניתנת לשינוי�בלתי

  .מצי� אותה ללא ערעור+עמדה זו וְמלפני שאנו מקבלי� 
� כלפי טיעוני� יחשוב לזכור כי במיוחד בהקשר המגדרי עלינו להיות חשדני, ראשית

� ישהרי טיעוני� ביולוגי, הנצחתולהנאחזי� בביולוגיה כנימוק להצדקת המצב הקיי� ו
במש� שני� גויסה . שימשו באופ� מסורתי להצדקת קיפוח� והפליית� לרעה של נשי�

.  מעצ� טיב�ליותרציונ�לאכוהיסטריות כ, מנת להציג נשי� כטיפשות�להביולוגיה ע
ידי גברי� אול� �התגבשו כאמור בעול� שנשלט עלר שא – בהתבסס על טיעוני� אלה
 זכויות , בחסות המשפט, נשללו מנשי�– �י� אובייקטיבייהומשגו במונחי� ביולוגי

 , בחסות� של גברי�,מו ילדי� כ, והושמו; הפרטיתרה ה� הודרו לסֵפ;אזרחיות בסיסיות
 בצד 73.חייה�ובגופ� בשליטה מלאה לידיה� קיבלו ג� נדרשו להג� עליה� ואגב כ� ר שא

_____________________________________  

ניתנת לשינוי �ת ביולוגית טבועה ובלתיאחת הדוגמאות הבולטות לשימוש בנימוקי	 של שונ#  73
 איהדי� האמריק� הפרטית מצויה בפסקרהכאמצעי לשלילת זכויות מנשי	 ולהדרת� לסֵפ

המשפט את תוקפו של חוק שמנע נשי	 �ש	 אישר בית, )Bradwell(דוול ברבעניינה של מרי 
 The civil law as well as nature herself, has always“: ובעוקב ,די��לעסוק בעריכתמ

recognized a wide difference in the respective spheres and destinies of man and woman. 
Man is or should be, woman’s protector and defender. The natural and proper timidity 
and delicacy which belongs to the female sex evidently unfits it for many of the 
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שכ� , הנשי שימשו אפוא טיעוני� שנאחזו בביולוגיה הנשית אמצעי יעיל לדיכוי נשי�
אשר נגזר משונות� הביולוגית וש בחברה כמצב טבעי �הביולוגיה אפשרה להציג את נחיתות

  74.לכ� לערער עליו או לשנותואפשר �אי
אופיי�  קתג� בצד הגברי אנו מוצאי� שימוש מסורתי בביולוגיה הגברית כאמצעי להצד

מבחינה זו השימוש בביולוגיה הגברית . נמנע� כבלתיגתוהיחסי� בי� המיני� ולהצשל 
ת אודו�עלדוגמה חשובה נוספת היא השיח המשפטי . דופ��בהקשר של זנות אינו יוצא

מה של הֵתה בדיו� המשפטי על האונס היא ביטוימות שמוצאת עדיי� את הֵתאחת . האונס
ת הגברית מובנית בהקשר זה כיסוד  המיני!."גבר עליו יצרו"ששה המפתה והגבר יהא

נטית לצור� רלוו ולכ� כנסיבה אובייקטיבית ,פיקוח�ברשליטה או �ביולוגי נתו� שאינו בר
אינו מונע את עצ� " גבר עליו יצרו" ברמה הפורמלית ,מנ�וא. הערכת חומרת המעשה

המשפט מקפיד להדגיש בהקשר זה את חשיבות ההתמקדות בשאלת � ובית,ההרשעה באונס
 חיבור בי� ,במפורש או במשתמע,  פה וש� משורטט אול�75.ה של האישהתהסכמ

 ,"י�ניהצור� הגברי הביולוגי בפורק� ובסיפוק מי"התנהגותה המינית של האישה לבי� 
יכולתו של הגבר �אי בשל כחמור פחותמציג את האונס שהתרחש בסופו של דבר וחיבור זה 

המשפט במקרה � ד� בית76,בנימי�יעקב של  נוהדי� בעניי�בפסק,  למשל,כ�. לכבוש את יצרו
, לילה תו� שה� רוקדי��האונס לאחר שהאנס והנאנסת בילו במועדו�התרחש בו ש

בילוי נענתה הנאנסת להצעת האנס להשתמש בשירותי� לאחר ה. מתחבקי� ומתנשקי�
המשפט המחוזי נדו� האנס לארבע שנות �בבית.  ואז כפה עליה האנס מגע מיני,בדירתו

, השופט קדמי.  ואילו בערעור לעליו� הופחת העונש לשנתיי� מאסר בלבד,מאסר בפועל
  :ה הסביר בהקשר ז,כה�� שטרסברגתתמ� בהקלת העונש יחד ע� השופטר שא

זו  ...הסכמה לבעילתה] המתלוננת[אירוע נושא האישו� לא נתנה הבליל 
בוצעה על ידי המערער ללא הסכמתה כאשר הנפת היד שקדמה לה הבהירה 

Ú ‰¯Â‚Ó ‡Â‰˘Î„ למתלוננת שאי� הוא מוכ� להמשי� ולהמתי� להסכמתה 
ÂÏ˘ Ï·Ò‰ ˙ÏÂÎÈ ‡È˘Ï ,תבואאושהובטח לו שההסכמה בו ...  

_____________________________________  

occupations of civil life. The constitution of the family organization, which is founded in 
the divine ordinance, as well as in the nature of things, indicates the domestic sphere as 
that which properly belongs to the domain and functions of womanhood.” Bradwell v. 

Illinois, 83 U.S. [16 Wall.] 130, 141 (1872).  
עשרה � השמונהותה הפוליטית במא	 של המחשביוגניהמיזלניתוח חשוב של ההיבטי	   74

 ושל האופ� שבו שימשה הביולוגיה הנשית נימוק מרכזי בהבניית� של נשי	 ,עשרה�והתשע
 SUSAN MOLLER OKIN, WOMEN IN WESTERN POLITICAL THOUGHT : ראו,כשונות וכנחותות

(1979).  
  .)7.2.2007, פורס	 בנבו( Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'È�ÂÏÙ � 7951/05פ " ע, למשל,ראו  75
  ).·�ÔÈÓÈפרשת : להל�) (2.11.1995, פורס	 בנבו( ÔÈÓÈ�· 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 5515/94פ "ע  76
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·ÌÂ˜Ó· ÈÎ˘‰ È�Ù· ¯·‚‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ‰˘‡‰ Ï˘ ‰�Âˆ¯ „Â·" È˙Ï ...אכ�
È¯˘Ù‡"... אל לנו להתעל� מ� הנסיבות  ...בר� ...חובתו לסגת ובעוד מועד

  ...המיוחדות למקרה הנדו�

 – בזכות –יצאו המערער והמתלוננת להרפתקת אהבי� וזו ... במקרה דנא
̇ ‰È�È· ‰Á˙Ù˙‰˘ ÌÈÒÁÈ‰. בחרה שלא למהר ולהיעתר לו Î¯ÚÓ ÍÏ‰Ó· Ì

Â· „ÓÚ ‡Ï˘ „Ú ÌˆÚ˙‰Â ÍÏ‰˘ ÈÂ¯È‚ Ï˘ ·ˆÓ· ÔÂ˙� ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰È‰.77  

המשפט �שד� בערעורו של יעקב בנימי� בבית, ראותו של השופט קדמי�תדומנק, א� כ�
 ותנסיבמהווי� לפורק� מיני להגיע היצר המיני של הגבר והצור� הטבוע בו , העליו�
 העמיד " לבעילתהמההסכ"לתת שה י שהרי סירובה של הא,ת לצור� הבנת האירועוהכרחי

נתו� במצב של גירוי שהל� והתעצ� עד שלא עמד "כשהוא , "אפשרי בלתי"אותו במצב 
 ,כ�. די� אחרי��נית� לשליטה מופיעה ג� בפסקי�הבלתימה זו של היצר המיני הגברי ֵת". בו

 או 78"לא יכול עוד לשלוט ביצרו"אנו מוצאי� בהקשר זה שימוש בביטויי� כגו� , למשל
"� המשמשי� בידי חלק מהשופטי� אמצעי חשוב להבניית הסיטואציה 79,"אינו עומד בכ

שליטתו ב שהיה נתו� 80,אחריות מופחתת של האנסלמרמזי� אשר  ,�יבמונחי� דטרמיניסטי
 התוצאה היא אפוא לא רק מת� 81. ומצדיקי� בסופו של דבר הקלה בעונש,של היצר המיני

אונס כתוצאה מאובד� שליטה "יישבי� ע� הנרטיב של לגיטימציה חלקית למעשי אונס המת
, אלימות, יסודות של שליטההאלא ג� טשטוש ,  והשלמה משתמעת ע� קיומ�,"מינית

פי הניתוח �על –ר מהווי� שא ,וגניות ופערי� ביחסי הכוח בי� המיני�מיזתפיסות 
נת היקפה � להבי יסודות אינטגרלי– מחקרי� בנושא אלימות מיניתפי �עלהפמיניסטי ו

  82.ומאפייניה של תופעת האונס בחברה

_____________________________________  

  .)הוספוההדגשות  (6–5' בעמ, ש	  77
 .)31.12.2000, פורס	 בנבו( Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'È˙ÏÈÒÓ � 3011/00פ "ת  78
  .)24.8.1998פורס	 בנבו  (Ó ˙�È„ÈÏ‡¯˘�  'È·¯‚ÂÓ 200/98פ "ת  79
המקרה שלפנינו אינו נמנה ע	 החמורי	 שבמקרי "המשפט כי �הסביר ביתדי� זה � בפסק.ש	  80

לפשוט את בגדיה , להתעלס עמו, המתלוננת הסכימה לישו� ע	 הנאש	 במיטתו. האונס
  ". אונס הוא–ג	 מעשה זה , בהעדר הסכמתה. היא לא הסכימה להיבעל על ידו. ולהתגפ� עמו

 ושל האופ� שבו הוא ,די� זה�לניתוח נרטיבי מאל� של פסק. 76ש "לעיל ה, ·�ÔÈÓÈ ראו פרשת  81
È·· Ò�Â‡ È¯ÂÙÈÒ˙  ראו עירית נגבי ,נשלטת�ת הגברית כבלתיבנה את המיני#תור	 לשיח הַמ

ËÙ˘Ó‰ :ÔÈ„ È˜ÒÙ Ï˘ È·ÈË¯� ÁÂ˙È� 29–44 )2009(.  
 ;CAROL SMART, WOMEN, CRIME AND CRIMINOLOGY: A FEMINIST CRITIQUE (1976): ראו  82

SUSAN BROWNMILLER, AGAINST OUR WILL – MEN, WOMEN AND RAPE (1976). ראו 
 646 המתבסס על ניתוח של ,אמיר מתחילת שנות השבעי	מנח	 בהקשר זה ג	 את מחקרו של 

עולה כי רוב	 המכריע של מעשי אונס אלה לא זה מחקר מ. מקרי אונס שהתרחשו בפילדלפיה
 בניגוד את וז,נשלטי	�להגדיר	 כתולדה של דחפי	 מיניי	 בלתיאפשר �ואי ,ניי	היו ספונט

וכתוצאה מכ� , "גבר עליו יצרו"מי שס הטיפוסי כנאת האכאמור מציג אשר  ,מיתוס הרווחל
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אליעזר , כ�. פסיקה העוסקת בהטרדה מיניתחלק מה משמש ג� ציר ב"גבר עליו יצרו"
 והטריד מינית אישה שהגיעה ,ציבור במשרד התחבורהה שהיה ראש ענ� תלונות ,זרזר

˙Â¯„ Ô¯ �"המשפט על כ� ש�ידי בית� ננז� על,להגיש תלונה על נהג מוניתכדי למשרדו 
ÂÈ¯ˆÈÏ "קצי� בצבא , בעניינו של יצחק אילוז,  באופ� דומה83.בנוכחותה של המתלוננת

Â�˙È אי� לסבול את התופעה שמפקדי� בצבא "המשפט כי �בע ביתק, שהטריד פקודות שלו
Ì‰È˙ÂÓÁ‚Ï ̄ Â¯„."...84קשר שבי� מעמד� הנחות של ב במקו� דיו� מורכב ,ג� כא�,  א� כ�

ידי גברי� הנמצאי� בעמדת כוח �לבי� הטרדת� המינית עלצבא ובנשי� בשוק העבודה 
 מחומרתה באמצעות המשטיח תופעה זו ומעקראשר אנו עדי� לדיו� , בהשוואה אליה�

הביולוגיה הגברית מספקת בנסיבות אלה את , משמע. קישורה ליצר המיני הגברי הטבעי
כ� השיח השיפוטי  ואגב ,ההסבר המרכזי לקיומה של תופעת ההטרדה המינית בחברה

אותו היא אוכפת ר שאמתקיימת ההטרדה המינית ושבו ררכי יהיה�מתעל� מההקשר המגדרי
הצגת� של הגברי� כיצורי� מיניי� הזקוקי� מעצ� מהות� הגברית , יתרה מזו 85.ומנציחה

� של אונס והטרדה ילפורק� מיני הופכת בנסיבות אלה את כל הנשי� לקורבנות פוטנציאלי
צריכה בנסיבות ר שא ,שהיא הלאהאחריות למעשה מהגבר ל שהסטה משתמעת   תו�,מינית

ד על לבוש יהקפלאו ,  כגו� הליכה ברחוב לבד בלילה,אלה להימנע מסיטואציות מסוכנות
  86.והתנהגות מהוגני� ונטולי גוו� מיני

 ג� ציר ריהביולוגיה הגברית משמשת בשיח הפופולשבהקשר זה מעניי� , זאת ועוד
קיומה של הזנות ומת� אפשרות שת היא ו הרווחותהטענאחת , כ�.  אונס לבי� זנותמקשר בי�

 מקרי האונס � שלזמינה לפורק� מיני לכל גבר משמשי� אמצעי יעיל להפחתת מספר

_____________________________________  

 ,MENACHEM AMIR. רוע של מי� ספונטני שיצא מכלל שליטהיכאאת מעשה האונס הטיפוסי 
PATTERNS IN FORCIBLE RAPE 142 (1971).  

במקו	 למלא את ": הדי� למשמעת של עובדי המדינה בהקשר זה�באופ� ספציפי קבע בית  83
, תפקידו באמונה ולברר את תלונת המתלוננת לגופה במסגרת זרוע אכיפת החוק של המדינה

, �ˆÊ¯Ê '‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·È¯ � 309/01מ "עש..." ÂÈ¯ˆÈÏ ¯Â¯„ Ô˙�Âעשה פלסתר את תפקידו 
 ).ה הוספהההדגש) (2001 (833 ,830) 2(ד נה"פ

�בית. קוד דרו	 שהטריד מינית נגדות רישו	 שהיו כפופות לוייצחק אילוז היה קצי� מטה בפ  84
 Ì‰È˙ÂÓÁ‚Ï ¯Â¯„ Â�˙Èאי� לסבול את התופעה שמפקדי	 ": הדי� הצבאי שד� בעניינו קבע

 ‰ˆ·‡ÊÂÏÈ‡ ‚ 'Ú·Â˙‰ È �"¯� 51/01 ע." ני	 בנשי	 המשרתות בצבאוגמבעשיית מעשי	 
È˘‡¯‰) 	ה הוספהההדגש( )5.4.2001, לא פורס.(  

מות השונות הֵתלניתוח ביקורתי מקי� של השיח השיפוטי בנושא הטרדה מינית ושל   85
 ,Noya Rimalt, Stereotyping Women:  ראו,"גבר עליו יצרו" ובכלל זה יסוד ,המאפיינות אותו

Individualizing Harassment: The Dignitary Paradigm of Sexual Harassment Law 
between the Limits of Law and the Limits of Feminism, 19 YALE J. L. & FEMINISM 391 

התיאוריה בראי החוק למניעת הטרדה מינית :  מיניות וכבוד,על מי�"נויה רימלט ; (2008)
  ).2005 (601 לה ÌÈËÙ˘Ó" מציאות המשפטיתוההפמיניסטית 

 235 ו ÌÈÏÈÏÙ " של קורב� האונס'האש	 התור	'על "ה ג	 אלו� הראל וליל� וגנר ראו בהקשר ז  86
)1997.(  
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 שניסה לשרטט פרופיל ,ביטוי לתפיסה זו נמצא במחקר סקוטי מ� העת האחרונה. בחברה
 41% 87. גברי� שצרכו שירותי זנות110של לקוחות של זונות באמצעות ראיונות ע� 

 שכ� היצר המיני ,לפיה הזנות מונעת אונסשמהגברי� שהשתתפו במחקר תמכו בעמדה 
ייקחו גברי� בכוח ,  ולכ� בהעדר אפשרות לקנות שירותי מי�,הגברי חייב לבוא על סיפוקו

עתיקה  כבר ביוו� ה,כאמור.  עמדה זו אינה חדשה88.להשיג בדר� אחרתאפשר �שאיאת מה 
הומשגה הזנות והוצדקה ג� כאמצעי חברתי יעיל להגנה על נשי� הגונות מפני יצריה� 

מכ� ג� �י� שנה לאחריוביטוי לעמדה זו נמצא כמעט אלפ, נשלטי� של גברי��הבלתי
גבר "נית� לראות בעמדה זו כמניחה את הבסיס לשיח , יתרה מזו. ויקטוריאניתובאנגליה ה
�הרי א� אנו מצדיקי� את הזנות בש� היצר הגברי הבלתי. ונסאהקשר של בג�  "עליו יצרו

בשל חוסר יכולת להגיע לפורק� ע�  –" נאלצו"לגנות לגמרי את אלה שאפשר �אי, נשלט
  89.זמינה�שה בלתיי להפעיל כוח על א– שה זמינהיא

יחידנית ה ילהבי� את תופעת האונס בחברה רק כתוצר של סטיאפשר �אול� כש� שאי
כ� ג� להנחה שיש קשר בי� זנות לבי� הפחתת מקרי האונס בחברה , או אחרשל אנס כזה 

.  הממצאי� הקיימי� מצביעי� על קיומו של קשר הפו�,למעשה. אי� ביסוס אמפירי
וגאס או רינו �לאסכגו�  מקרי האונס בערי� � של מתברר כי שיעור, למשל,הברית�בארצות

של מקרי  �� בצורה משמעותית משיעור גבוהי, שבה הזנות היא חוקית,דהנוואבמדינת ש
בה� ש הנמצאות במדינות ,לס'אנג�יורק או לוס�ניוכגו�  , אחרותהאונס בערי� תיירותיות

מתברר כי קיומה של הזנות במרחב הציבורי לא רק לא ,  זאת ועוד90.הזנות אינה חוקית
 מראי� כי מחקרי� –הפ� לאלא , עבור נשי� אחרותבהופ� את המרחב הציבורי למוג� יותר 

 וה� ,נשי� אחרות אינ� יכולות להתהל� בבטחה, רחוב�בה� מתקיימת זנותשבאזורי� 
,  לבסו�91.תקיפהלאיומי� ואפילו ל, הצעות מיניותל, רדה מיניתנחשפות באופ� קבוע להט

_____________________________________  

87  CHALLENGING MEN'S DEMAND FOR PROSTITUTION,71ש " לעיל ה.  
 People who might be tempted to“:  הסביר אחד המרואייני	, למשל,כ�. 23' בעמ, ש	  88

commit a sexual crime could get rid of their frustration if they can go to a prostitute”. 
� Prostitution keeps a lot of people off the street who might“: מרואיי� אחר הוסי

otherwise attack women, such as shy people with no confidence”.	ש .  
שבדק עמדות רווחות בקרב גברי	 שצרכו סקוטי מחקר ותו אנמצא באכ� מתא	 ערכי כזה   89

הביעו שליש מהגברי	 הללו עמדות , לצד העמדה המקשרת בי� זנות לאונס. שירותי זנות
לידי ביא את הגבר מבו היצר המיני שנטו לתאר אונס כמקרה ו ,סובלניות כלפי אונס

 .14' בעמ, ש	".  מכלל שליטההאיצי"או " פותהיסח"
  .23 'בעמ, ש	  90
91  Childs ,ביטוי היסטורי מעניי� להיבט זה של הזנות נית� למצוא . 209' בעמ, 26ש "לעיל ה

�פני ועדה בביתל 1881 שבו ציטטה הוועדה מעדותו של שוטר בשנת ,�דנולפובדוח ועדת 
קיומה נובעות מההלורדי	 שדנה בחקיקה שנועדה להג� על נשי	 מכובדות מפני התוצאות 

 the state of affairs which exists in the capital is such...“: הגלוי של הזנות במרחב הציבורי
that from four o’clock, or one may say from three o'clock in the afternoon, it is 
impossible for any respectable woman to walk from the top of the Haymarket to 
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מתברר כי קיי� מתא� חיובי בי� מידת התכיפות של צריכת שירותי זנות בקרב גברי� לבי� 
במחקר הסקוטי שבח� עמדות רווחות בקרב . כלפי נשי� אחרותשלה� התנהגות פוגענית 

 מהגברי� שהשתתפו במחקר הודו כי היו אונסי� 10%גברי� הצורכי� שירותי זנות נמצא כי 
שבדק את  אי ממצא דומה נמצא ג� במחקר אמריק92.לו היו בטוחי� שלא ייתפסואיאישה 

  93.ת גברי� שאינ� צורכי� זנותמידת הסבירות לביצוע אונס בקרב צרכני זנות לעומ
מ� האמור לעיל מתברר אפוא כי השימוש בביולוגיה הגברית בהקשר של הזנות אינו 

 ,כמו ביחס לאונס או להטרדה מינית. אלא מחייב ניתוח ביקורתי יותר, יכול לסיי� את הדיו�
� ביביולוגיה להבי� שנראה שחשוב לשרטט בהקשר זה באופ� מדויק יותר את קו הגבול 

 עוצבו תפיסות ה�הקשר שבוהאופ� גבי ה ולעורר שאלות ביקורתיות ל,חברתיתההבניה ה
הטיה המגדרית של תפיסות גבי הל, ת הנשיתת הגברית בהשוואה למיני!רווחות ביחס למיני!

מבקר , חשוב לזכור, הניתוח הפמיניסטי. טיב האינטרסי� שה� משרתות ואוכפותגבי לואלה 
הטענה . ת הגברית כיסוד טבעיתפיסה המסורתית המציגה את המיני!זה עשורי� רבי� את ה

 הוא תוצר של הבניות ,מושג הנשי!ת כמובדיוק  ,היא כי מושג הגברי!ת על היבטיו השוני�
שוויו� בי� נשי� לגברי� ופערי� ניכרי� �עוצמה שהתגבשו בעול� של אי�חברתיות רבות

ת לכ� הוא המשגת� של מושגי המיני!אחד הביטויי� המובהקי� . ביחסי הכוח ביניה�
 היצר המיני והצור� כוהפנבעוד בצד הגברי . ת הגברית במונחי� קוטביי�הנשית והמיני!

 י�ה הטבעיית הנורמטיבית ולביטוינפרד מהגדרת הגברי!�בפורק� מיני לחלק בלתי
 של תזהבו ולאנטילטא, קלו��לאותהפכה ההתנהגות המינית נבצד הנשי , י�והמובהק

  .ת נשיתמהוגנ!
יררכי זה שבו עוצבו הגבולות המקובלי� של מיני!ת נשית ומיני!ת יה�קשר מגדריֶה

צדדית שבה מי �לכ� שהזנות התפתחה כתופעה חדחלופי גברית יכול לספק אפוא הסבר 
ההסבר הביולוגי קושר כאמור מצב דברי� זה . שצורכי� שירותי זנות ה� א� ורק גברי�

 ומציג את הביולוגיה הגברית כנבדלת באופ� מהותי , גברי�ליצר המיני הטבעי של
מספקת תשובה  עמדה זו 94.י�צור� בפורק� ובסיפוק מיניבמהביולוגיה הנשית בכל הנוגע 

_____________________________________  

Wellington Street, Strand. From three or four o'clock in the afternoon, Villiers Street and 
Charing Cross Station and the Strand are crowded with prostitutes, who are there openly 

soliciting prostitution in broad daylight”. THE WOLFENDEN REPORT ,בעמ, 28ש "עיל הל '
159.  

92  CHALLENGING MEN'S DEMAND FOR PROSTITUTION,15' בעמ, 71ש " לעיל ה.  
93  Martin A Monto & Joseph N. McRee, A Comparison of the Male Customers of Female 

Street Prostitutes with National Samples of Men, 49 INT’L J. OFFENDER THER. & COMP. 
CRIMINOL. 505 (2005).  

בדר� של אינ� נזקקות לו בוודאי ו ,לפיה נשי	 נזקקות פחות למי�שביטוי מעניי� לעמדה זו   94
 בשאלה א	 צריכת , בי� היתר, נית� למצוא בפסיקה נזיקית שעסקה,קניית שירותי מי� בתשלו	

 תפקודו המיני נפגעשלאד	 שנגר	  בתשלו	 צריכה להוות חלק מחישוב הנזק שירותי מי�
עבור ב לאשר פיצוי , כדבר שבשגרה,המשפט�בעוד ביחס לגברי	 נהגו בעבר בתי. בתאונה

 



  א"תשע יג משפט וממשל  נויה רימלט

468 
z:\books\mishpat umimshal\2010\2010-12-13\10-rimalt.doc 1/17/2011 11:18:00 AM  

אי�  ומדוע , לכאורה לשאלה מדוע הביקוש לזנות הוא ביקוש גברי בלבדתאובייקטיבי
� ביקוש נשי לזנות גברית אול� באותה מידה נית� לטעו� כי אי. מקבילה נשית לתופעה

או , בהמשו� שנשי� מעול� לא היו בעמדת כוח שאפשרה לה� להגדיר את מיניות� ולשלוט 
יאפשר לה� לבטא באופ� חופשי יצרי� מיניי� שלארג� את המרחב הציבורי והפרטי באופ� 

ביולוגיה הגברית מטשטש אפוא ומעלי� את האופ� שבו ההטיעו� בדבר . ולחתור לסיפוק�
האופ� שבו אנו תופסי� עד היו� מ� נפרד �� חלק בלתיוויהמליכי ִחברות ויחסי כוח תה

  . כגו� מיני!ת גברית ומיני!ת נשית,ומגדירי� מושגי� מגדריי� מובהקי�
 ההנחההטיעו� הביולוגי אינו מפריד בי� שבהקשר זה חשוב ג� להכיר בכ� , יתרה מזו

צור� בדבר ה הנגזרת מכ� לכאורה�טבעיתהיצר המיני הגברי הטבעי לבי� המסקנה בדבר ה
יצרי� מיניי� יש ג� א� נניח שלכל אד� . יצר זה באמצעות זמינות� המינית של זונותלספק 

צור� שיש מסקנה טבעית והגיונית הדבר מולי� בהכרח לאי� , י�וצור� בפורק� ובסיפוק מיני
ע� צרכי� , רי� מיניי�כיו� אי� מחלוקת כי ג� נשי� ה� יצו. בקיומה של זנותאו חשיבות 

בדבר למרות זאת איש אינו גוזר מכ� מסקנה . מיניי� וע� יכולת ורצו� להגיע לסיפוק מיני
 �עובדות ב, נכותנשי� מדובר בר שאג� לא כ, בקיומה של זנות גבריתיש חשיבות ש ואצור

ותר עובדה זו מחייבת אפוא להרהר באופ� ביקורתי י. זוג�נשי� עריריות ללא ב�בזרות או 
המסקנה בדבר החשיבות והצור� השני� בי� היצר המיני של גברי� לבי� �החיבור ארו�אחר 

חיבור זה נוצר בעול� שבו , כאמור. זמינות� המינית של נשי� זונות במרחב הציבוריב
אלא ג� , "טבע" ושל "זכות"לגברי� היה כוח לא רק להגדיר את מיניות� במונחי� של 

 את  כאמור ג�חיבור זה העמיק. ות� המינית של נשי� מסוימותנגישות� וזמינאת להבטיח 
פשר לגברי� עצ� קיומה של הזונה ִאשכ� , שליטת� של גברי� במיניות� של נשי� מהוגנות

מצב דברי� זה מתקיי� . לכפות קודי� מחמירי� של צניעות מינית על הנשי� האחרות
קובעת כי הזנות ממלאת פונקציה כאשר הסנגוריה הציבורית . במידה רבה עד עצ� היו� הזה

שמרניות אשר /אנשי� מתת קבוצות מסורתיות"חברתית חשובה משו� שהיא נותנת מענה ל
נראה כי טיעו� זה אינו משרטט את התמונה , "לא יכולי� למצוא סיפוק בקבוצות המוצא

מתקיימת צריכת הזנות שבו יררכי יהה� ואינו מתמודד ע� ההקשר המגדרי,בכללותה
יכולת� של חברות שמרניות , למעשה. אותו היא משרתת ומנציחהר שא מסורתיות ובחברות

 כגו� קידוש בתוליה של –  דכאניות נגד נשי�ליותלשמר עד היו� פרקטיקות פטריארכ
הגדרת יחסי מי� בי� גבר לאשתו , שה לבעלהיאההבטחת נאמנותה המינית של , שהיאה

איסור שימוש באמצעי מניעה ודיכוי , לבדלמלא פונקציה של פריו� בכמיועדי� החוקית 
מיניי� �ת הנורמטיבית במונחי� אהיצר המיני אצל האישה ההגונה באמצעות הבניית הנשי!

_____________________________________  

 רכישת שירותי מי� ו�בכל המקרי	 שבה	 דובר בנשי	 שתבעו מימ, רכישת שירותי מי�
המשפט הישראלי הוא "ראו צביקה טריגר . זהנזק �בנסיבות דומות נדחתה התביעה בגי� ראש

̄ „Â„ ‰ÈÏ¯�¯" דיני המשפחה וסחר בנשי	 בישראל כשני קצוות של רצ� אחד: אחד ÙÒ 363 ,
,  עורכי	יעד רות	ודורית ביניש , שולמית אלמוג(  והפסיקה המפורטת ש	368'  בעמ16ש "ה

2009(.  
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לסיפוק חלופה יש  על כ� שלגברי� בחברות אלה , בי� היתר, מבוססת– של טוהר וצניעות
, מופקרותגדרות המו , באמצעות זמינות� המינית המתמדת של נשי� אחרותי�פורק� מינילו

  .מיניות וטמאות
ממצאי� אמפיריי� ביחס לפרופיל הטיפוסי של גברי� הצורכי� שירותי מי� , זאת ועוד

�ההליכה לזונות היא פרקטיקה המאפיינת בעיקר קבוצותשמערערי� את ההנחה הרווחת 

או חוסר /זוג ו�היא מיועדת לתת מענה למצוקה אמיתית של העדר בתש ו,שוליי� של גברי�
בהקשר זה מתברר כי גברי� הצורכי� שירותי מי� . יכולת לקיי� קשרי� מיניי� באופ� אחר

השכלה או רמת , מעמד, מוצא, ללא אפיו� מיוחד של גיל, באי� מכל שכבות האוכלוסייה
מתברר כי קיי� דווקא קשר הפו� בי� קשרי� של גברי� ע� נשי� ,  יתרה מזו95.הכנסה

 המבוסס על ראיונות ,המחקר הסקוטי מ� העת האחרונה. ותאחרות לבי� שימוש בשירותי זנ
 מהגברי� הללו דיווחו כי ה� מצויי� 48% מגלה כי , גברי� שצרכו שירותי זנות110ע� 

שני שלישי� מה� דיווחו כי . חברה או שות� אחר לחיי�, שהיבמערכת יחסי� קבועה ע� א
שותפות או שותפי� מיניי�  16וני� ע� לפחות היו לה� במהל� חייה� קשרי� מיניי� מג!

שותפי�  ומכול� מתברר כי ככל שלגבר יש , ממצא זה עולה ג� ממחקרי� אחרי�96.שוני�
 פשרו של נתו� זה 97.שירותי מי� בתשלו�ג� � והוא יצרשל הסיכוי  גֵד�מיניי� רבי� יותר כ

ת  הגברית העומדת ביסוד הפרקטיקה של קנייווציהמתבהר כאשר נדרשי� לניתוח המוטי
ששליש מהגברי� שרואיינו במחקר הסקוטי הדגישו את הנימוק א� . זונותשירותי מי� ִמ

 כנימוק מרכזי לצריכת שירותי י�הביולוגי ואת הצור� הגברי התמידי בסיפוק ובפורק� מיני

_____________________________________  

95  CHALLENGING MEN’S DEMAND FOR PROSTITUTION ,מחקר זה. 9–8' בעמ, 71ש "לעיל ה, 
 בח� , גברי	 שצרכו שירותי זנות110על ראיונות ע	 כאמור בסקוטלנד והתבסס שנער� 

אפשר �אי וגילה כי ,הורי	הכנסה והשכלת , נטייה מינית, מוצא, מאפייני	 אישיי	 של גיל
נתו� זה מתיישב ע	 ממצאי	 . או אחרדמוגרפי כזה /חס את צריכת הזנות למאפיי� אישיילי

תקשורת השוודי התעסוקה וה, רס	 משרד התעשייהשפעמדה ה�בנייר. דומי	 במקומות אחרי	
– Prostitution and Trafficking in Women ,נכתב ביחס לסוגיה זו – 63ש "לעיל ה: 

“According to the most recent studies conducted by the National Institute of Public 
Health... one man in eight in Sweden buys sex at least once in his life. These individuals 
represent a cross-section of Swedish men of all ages and from all social classes. Many 
are married or cohabiting and have children. The image of the typical buyer as a lonely 
deviant is not borne out by the facts. He is much more likely to be a well-dressed, well-
paid middle class father on a business trip. Buyers have money, stability, education and 

power; in marked contrast to the women and children they buy” . 	נמצאו ג 	דומי 	נתוני
̇ ÌÈ¯Ê ראו אילנה המרמ� .בישראל ÂÊÂÁÓ· :Ï‡¯˘È· ÌÈ˘� ̄ ÁÒ 105–107) 2004( ; ב� ישראל

  .65ש "לעיל ה, ולבנקרו�
96  CHALLENGING MEN’S DEMAND FOR PROSTITUTION,110' בעמ, 71ש " לעיל ה.  
97  N. McKeganey, Why Do Men Buy Sex and What are Their Assessments of the HIV-

Related Risks When They Do? 6(5) AIDS CARE 289 (1994); ANNE M. JOHNSON, J. 
WADSWORTH, J. FIELD & K. WELLINGS, SEXUAL ATTITUDES AND LIFESTYLES (1994).  
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 המדגישות דווקא ,מות נוספות שעלו בראיונות אלהלכמה ֵת חשוב לתת את הדעת 98,זנות
מתברר כי , ראשית. של צריכת שירותי זנות – הביולוגי ולא –את ההקשר החברתי 

הפרקטיקה של הליכה לזונה היא לעיתי� קרובות פרקטיקה חברתית שנעשית בנסיבות של 
 או טקס חניכה גברית של איבוד 100הולדת לגברי� צעירי�� מתנת יו�99,בילוי גברי משות�

שירותי זנות בגיל צעיר קיי� מתא� חיובי בי� צריכת ג� שמתברר ובתו� כ�  101,�בתולי
חלק מהגברי� ,  שנית102.� שירותי מי� ג� בגיל מאוחר יותרולבי� הסיכוי שגבר ימשי� ויצר

הצורכי� זנות מדגישי� את חשיבותו ומרכזיותו של יסוד הכוח והשליטה שמתקיי� במפגש 
 שניסה לאפיי� לקוחות של זונות ולזהותסקוטי  באותו מחקר , למשל,כ�. שלה� ע� זונות

  : הסביר אחד המרואייני�,שירותי מי� מנשי�רכישת� של ציות שעומדות ביסוד וואת המוטי

It’s a power thing really – being able to get a woman to give you sexual 

services by handing over money.103 

  :מרואיי� אחר הוסי� בהקשר זה

Women are becoming more domineering in the workplace and I think a 

lot of guys like to have power over women. They use prostitutes and talk 

bad about them, exercising their power.104 

אלא כרו� בה ללא הפרד ג� צור� , מיועדת רק לספק צור� מיניאינה ההליכה לזונה , משמע

, גיסא מחד , היבטי� של שליטה גברית– עשימה� באופ� וסמלי באופ� ה�  – חברתי לבטא

ת תחושת העליונ!בהצור� בשליטה בנשי� ו, יתרה מזו.  גיסא מאיד�,ת נשיתניע!=של ו

מה נוספת שעלתה בראיונות ע� ֵת מבהיר ,הביקור אצל זונהידי �עלפק ומסר שא ,כלפיה�

 ,טל מהמקרי�מבו� בחלק לא,לפיה הזנות מספקת ללקוחות הגברי�ש ,לקוחות של זונות

_____________________________________  

98  CHALLENGING MEN'S DEMAND FOR PROSTITUTION ,19' בעמ, 71ש "לעיל ה.  
דיווחו כי היו ע	 חבר או אחרי	 כאשר רכשו הסקוטי  מהגברי	 שהשתתפו במחקר 41%  99

  .10' בעמ, ש	. בפע	 הראשונה שירותי זנות
 There was pressure to go along with the guys. It“: אחד המרואייני	 במחקר הסקוטי הסביר  100

was a common experience for young guys, for their 16th or 18th birthday”.	ש .  
 מהמרואייני	 במחקר הסקוטי ציינו כי המפגש ע	 הזונה היה הניסיו� המיני הראשו� 17%  101

 It’s uncomplicated, it’s a good way to“: אחד המרואייני	 הסביר בהקשר זה. שהיה לה	
have your first sex”.	ש .  

102  T.M. Groom & R. Nandwani, Characteristics of Men who Pay for Sex: A UK Sexual 
Health Clinic Survey, 82 SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS 364 (2006).  

103  CHALLENGING MEN'S DEMAND FOR PROSTITUTION, 20' בעמ, 71ש "ה לעיל. 
  .ש	  104
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שה י כלגיטימיות ע� האסותנתפשאינ� אפשרות למפגש מיני הכולל צורות התנהגות 

 בכ� הזנות 105.סדיז� ומזוכיז�, יתפיזוג� אלימות , ליאנמי� , לי כגו� מי� אור,המהוגנת

ת הנשית ת הגברית הנורמטיבית והמיני! של המיני!�משרתת ומנציחה את הבניית

ההליכה לזונה מעמיקה את ,  בצד הנשי: מובהקי�ליי�יארכהנורמטיבית במונחי� פטר

 אינה הולמת נשי� ,לי או מי� אנלי כגו� מי� אור,לפיה התנהגות מינית מסוימתשהתפיסה 

ת ההליכה לזונה מחזקת את המשגת המיני!, בצד הגבריו ;אלא רק נשי� מופקרות, מהוגנות

 ועובדה זו תורמת ,רית ושליטה בנשי�ת גבהגברית במונחי� הקושרי� בי� מי� לבי� עליונ!

  .לטשטוש הגבולות בי� יחסי מי� לבי� אלימות נגד נשי�

,  היבט האלימות–מתקשרי� להיבט מהותי של הזנות , חשוב לציי�, אלהדברי� 

נשי� הנתוני� הקיימי� ביחס למציאות חייה� של זונות מגלי� כי . אור חשובומאירי� אותו ב

מדובר בתדירות של פי . אונס אלי� בער� אחת לשבועוברות עבזנות העוסקות ונערות 

.  הוא גבוה ביותרזית ג� שיעור האלימות הפי106.ה הכלליתימאתיי� מנשי� באוכלוסי

בזנות נחשפות לאלימות העוסקות  מהנשי� ומהנערות �82%מחקרי� מצביעי� על כ� ש

ברר ג� כי אלימות בהקשר זה מת 107.ידי לקוחות� מהתקיפות נעשות על�55%כוכי  ,זיתפי

 וכי אי� הבדל בעניי� זה בי� מי שעובדת ,של לקוחות נגד זונות קיימת בכל סוגי הזנות

הצור� של לקוחות בהפגנת שליטה , א� כ� 108.בושת�ליווי או בבית במכו�, בדירה, ברחוב

 ובכ� , כלפי האישה הזונהתרג� לעיתי� קרובות לאלימות של ממשי מ�ובהשפלתבנשי� 

תר שאת המשמעות החברתית של ההליכה לזונה והפונקציות שהיא משרתת מתבהרת בי

  .המיני הגברימעבר לסיפוקו של היצר 

, בו הביקור אצל זונה אינו כרו� רק בקניית שירותי מי�ש – מצב דברי� זה, יתרה מזו

. אינו חדש – בזונות זיתמפגני� של אלימות ופגיעה פיג� אלא כולל לעיתי� קרובות 

 .אונס וזנות שלובי� זה בזה, אלימותהיו יו� ההיסטורי גילה כי כבר בזמ� העתיק הד, כאמור

סדרי� תברר החיבור בי� תפיסות חברתיות ביחס לנחיתות� של זונות לבי� ֶהמבהקשר זה 

. שללו מה� כל הגנה משפטית ובכ� אפשרו ואפילו עודדו פגיעה בה� ואינוס�ר שאמשפטיי� 

ת אלה ולסוג ההתנהגויות שה� מעודדות אנו מוצאי� כיו� הדי� לתפיסות חברתיות עתיקו

בממצאי� המגלי� כי קיי� מתא� חיובי בי� עמדות עוינות כלפי נשי� או עמדות סובלניות 
_____________________________________  

  .65ש "לעיל ה, ראו בהקשר זה ג	 ב� ישראל ולבנקרו�. 24–23' בעמ, ש	  105
 .63ש "הלעיל  ,איל  106
 Ú„Â˙ ÔÂÎÓ‰"  תיאור מצב–נשי	 בזנות התובנה לתו� קהילת : מהי הזנות"ופמ� אמיאלה ק  107

)2006( www.macom.org.il/todaa_what-is-prostitution.asp.  
108  Melissa Farely, Ann Cotton, Jacqueline Lynne, Sybille Zumbeck, Frida Spiwak, Maria 

E. Reyes, Dinorah Alvarez & Ufuk Sezgin, Prostitution and Trafficking in Nine 
Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder, 2(3/4) J. TRAUMA 

PRACTICE 33, 34 (2003), available at www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin 
9Countries.pdf) להל� :Prostitution and Trafficking in Nine Countries(.  
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 בהקשר זה נראה כי קניית שירותי מי� 109.כלפי אונס לבי� השימוש בשירותי מי� של זונות

  110.זונות אוכפת ומנציחה עמדות אלהִמ

חישי� א� כ� ביתר שאת עד כמה בעייתי הוא הניסיו� לצמצ� את ממצאי� אלה ממ

הטיעו� הביולוגי הופ� .  אמותיה של הביולוגיה הגברית'נות לד� של צרכני זהדיו� בהפללת

חיי� הנגזרת באופ� אובייקטיבי �את הפרקטיקה של צריכת שירותי זנות לעובדת כאמור

. הבניות חברתיותבי� ובדות ביולוגיות ל ובכ� מטשטש את הגבול בי� ע,מהביולוגיה הגברית

טיעו� זה ג� מתעל� מהמהות המורכבת של צריכת שירותי זנות ומהמשמעות ,  מזורהית

להסבירה רק במונחי� של סיפוק יצר אפשר �אשר אי, החברתית והמגדרית של פרקטיקה זו

ות שהיא  הגבריזיותהפנט, המוטיווציות החברתיות העומדות ביסוד ההליכה לזונה. מיני

 כל –ג� הדחפי� האלימי� שהיא מעוררת �כמו, משרתת ומנציחה ביחס לשליטה בנשי�

  .כוזב ומטעה, אלה מלמדי� עד כמה השימוש בביולוגיה בהקשר של זנות הוא חסר

3. ˙Â�Ê· ‰¯ÈÁ·Â ‰ÓÎÒ‰ , Â‡"˙È˘ÙÂÁ ˙Â�Ê " ˙ÓÂÚÏ"ÏÂˆÈ� È‡�˙· ˙Â�Ê" 

החנית של השיח �חודאת ת בזנות מהווה דומה שהטיעו� הנאחז בחופש הבחירה של העוסקו

שינוי ההסדר הפלילי הקיי� באמצעות הפללת מנוע את לוהמבקש להג� על המצב הקיי� 

�בעוד הטיעו� הביולוגי וטיעו� הטבע האנושי ממשיגי� את המצב הקיי� כבלתי. הלקוח

מה כ� מימד עקרוני שביסודו לא רק השל לעהטיעו� ביחס לחופש הבחירה מוסי� , נמנע

בשל העובדה של מצב זה  נורמטיבית האלא ג� הצדק,  ע� המצב קיי�רהמחמת חוסר בר

בהקשרו של טיעו� זה בולט , יתרה מזו. שהוא מתיישב ע� שיח הזכויות המקובל ונגזר ממנו

כמו חוק העונשי�  –ר מציב במרכזו שא ,יטרלי מבחינה מגדריתנלעי� אימוצו של שיח 

עמדה �בנייר.  הצור� שירותי זנות"אד�" העוסק בזנות ואת ה"אד�"את ה –בנוסחו המתוק� 

הצעות חוק נוספות שנועדו על כמה נוס� שהגישה הסנגוריה הציבורית לכנסת בתגובה 

  :גבלות על זנות נאמרהלהטיל 

המסגרת הנורמטיבית המקובלת בדמוקרטיה ליברלית היא שהחירות 

 מרחב החירות גולש אלא כאשר, האישית היא ער� שאי� לצמצמו או לתחמו

אשר , במסגרת טענה זו חזקה שאי� להתייחס ליחסי מי�. לפגיעה בזולת

, מתקיימי� בהסכמה בי� שני אנשי� שה� בגירי� ואחראי� למעשיה�

_____________________________________  

109  CHALLENGING MEN’S DEMAND FOR PROSTITUTION,15–14' בעמ, 71ש " לעיל ה.  
קונספטואלית אונס אינו יכול מבחינה  מהמשתתפי	 במחקר הסקוטי טענו כי 12% , למשל,כ�  110

 מהמרואייני	 הביעו את העמדה כי 22%. מדובר בקניית שירותי מי� מפרוצהר שאלהתרחש כ
  .14' בעמ, ש	. א רשאי לעשות בה ככל העולה על רוחו הו,ברגע שהלקוח משל	 לזונה
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ויודגש כי עמדה זו נותרת חזקה ג� מבלי להתייחס לויכוח . כעבירה פלילית

. "רצו� חופשי"ל בדבר היחס בי� אופי ההתנהגות לבי� המונח האונטולוגי ש

מרחב ההגנה אשר נית� עד היו� בחוק הפלילי מפני פגיעת הזולת אינו נועד 

אלא קיומה של הסכמה , לבחו� קיומו של רצו� חופשי ממשי ואותנטי

הסכמה כזו . ונכונות להשתת� בה בזמ� התרחשותה, לביצוע ההתנהגות

  111.וודאי קיימת במסגרת יחסי זנות

היא משתמשת בלשו� נקייה מכל , ראשית. נדבכי� עקרוניי�עמדה זו נסמכת על שלושה 

מעשה הזנות מתואר אפוא . נטיתהרלווזיהוי מגדרי בכל מה שקשור לתיאור הדילמה 

". אשר מתקיימי� בהסכמה בי� שני אנשי� שה� בגירי� ואחראי� למעשיה�, יחסי מי�"כ

זונה בי� ה בי� הלקוח לה ושוויו�ימובלעת בעמדה זו הנחה ביחס לקיומ� של סימטרי, שנית

, שלישית. בחירת� באינטראקציה מסוג זהבהסכמת� למעשה הזנות הרגיל ובבכל הנוגע 

ראותו של המשפט הפלילי העיקר הוא קיומה של �מנקודתשעמדה זו נסמכת ג� על ההנחה 

 , אחרת אולכ� בכל מצב שבו יש הסכמה להתנהגות כזו. הסכמה להתנהגות הספציפית

 של הטיעו� המגייס את שיח השלושה נדבכי� אל. אינו צרי� להתערבהמשפט הפלילי 

זנות ראויי� לטעמי לעיו� תעשיית ההפללתו של הלקוח ב�הזכויות לצור� הצדקת אי

מגדרית בהקשר של זנות חוטא כאמור למציאות האמפירית �השימוש בלשו� א. ביקורתי

קודת המוצא לדיו� בסוגיית נ, כפי שהסברתי בהרחבה לעיל. ולמאפייניה של הזנות בשטח

מי� השירותי שהספקת  בכ� ,ראשונהב בראש ו,צריכה להכירצרכני זנות  � שלהפללת

  כמעטהלקוח נמצאי�של  וכי בצד ,נשי� ונערותידי �עלברוב המקרי� נעשית בתשלו� 

קשר הכרחי  ֶהמטשטשמגדרית בהקשר זה ג� �השימוש בלשו� א,  יתרה מזו112.תמיד גברי�

ה בי� י נדב� הסימטרי: בשני הנדבכי� האחרי� של הטיעו� ביחס לחופש הבחירהלצור� דיו�

ת ההסכמה יה של סוגיהצדדי� למעשה הזנות והנדב� המתמקד בשאלת מקומה וחשיבות

  .במשפט הפלילי

  

  

  

_____________________________________  

הצעת חוק (חוק העונשי� הצעת : החוקת ועמדת הסנגוריה הציבורית להצע"ראו חגית לרנאו   111
 איסור פרסו	 מודעות –תיקו� (הצעת חוק העונשי� , �2008ח"תשס, )איסור צריכת זנות

איסור ניהול בית בושת (הצעת חוק העונשי� , �2008ח"תשס, )המציעות שירותי זנות
 /www.justice.gov.il/NR )2008, כ זהבה גלאו�"הוגש לח( "�2007ז"תשס, )באינטרנט

rdonlyres/8C0CE3CB-8AC6-4967-B2F5-102FA7DAB3E7/10718/HatssaatHokZnut.pdf 
  .)"IIעמדת הסנגוריה הציבורית ": להל�(

 .שליד�טקסט ה ו65–60ש "לעיל הראו   112
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)‡ (È¯ËÓÈÒÈ‰¯ÈÁ·Â ‰?  

 חשוב לזכור כי הספרות המקצועית מצביעה 113ה בי� הלקוח לזונהיביחס לשאלת הסימטרי
כניסה לזנות בגיל צעיר : נטיי� לנשי� העוסקות בזנותרלווחמישה מאפייני� מרכזיי� על 

 מצוקה 115; היסטוריה של ניצול מיני והתעללות114; לרוב בגיל ההתבגרות,מאוד
חוש� ג�  העיסוק בזנות 118.בעיקר לסמי� – והתמכרויות 117; בריחה מהבית116;כלכלית

 פגיעות שבאופ� רגיל המשפט מנסה –את הנשי� הללו לפגיעות קשות בגופ� ובחייה� 
, )מילולית ומינית, יתפיז(אלימות , אונס, כפי שכבר ציינתי לעיל. התרחשות�את למנוע 
מחקר שבח� את  119.מהעיסוק היומיומי בזנותנפרד �בלתיהשפלה וביזוי ה� חלק , הטרדה

יני�  מרואי854 בהתבסס על ראיונות ע� ,טיב הפגיעה והנזקי� הכרוכי� בעיסוק בזנות
_____________________________________  

מעיד על " זונה"ו" לקוח"בהקשר זה חשוב לציי� כי עצ	 המטע� הנורמטיבי הטמו� בביטויי	   113
שמש הממונח ניטרלי הוא " לקוח"בעוד המונח . ה ביניה	יהשוויו� וחוסר הסימטרי�עומק אי

 והוא לא רק מתאר את ,וק בזנותמיוחד לעיס" זונה" הביטוי ,בהקשרי	 רבי	 אחרי	ג	 
. כעיסוק הבזוי ביותר האפשריאותו גנאי המסווג �בעת כינוי�בהמהווה ג	  אלא ,העיסוק הזה

 וטוענת כי התיוג השלילי של ,"מס הקלו� החברתי"שולמית אלמוג מכנה גינוי חברתי זה 
 בנזק זה לבדו שדי, כה גדולהקלו� חברתי וגנאי בעוצמה העוסקות בה הזנות כופה על נשי	 

ביטוי ). Â¯˜ÙÂÓ ÌÈ˘� 11–21) 2008˙ראו שולמית אלמוג .  הזנותה שלמיגוראת להצדיק 
 , כפי שהוא משתק� בשיח המשפטי,גינוי החברתי של הזונה והזנותהצמתו של ועכשווי לע

: המשפט ביחס למעשה אונס של זונה�ש	 קבע בית, ‡ÔÈÏÂÒ בפרשתהדי� �נית� למצוא בפסק
‡ÂÏÈÙ , זכאית היא להגנה על חירותה ועל כבודה, דת על א	 הדר� אינה הפקרפרוצה העומ"

‰ÈÂÊ· ‰Î‡ÏÓ· ‡È‰ ˙˜ÒÂÚ. "1641/94פ "ע � ÔÈÏÂÒ‡ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,הדי�� לפסק5' פס 
 .)‡ÔÈÏÂÒפרשת : להל� ()1.12.1994, פורס	 בנבו(

 ראו .ממוצע לכניסה לזנותהגיל על הכעשרה �ארבעיש מחקרי	 המצביעי	 על גיל   114
Prostitution and Trafficking in women ,63ש "לעיל ה ;Mimi H. Silbert & Ayala M. 

Pines, Entrance into Prostitution, 13 YOUTH AND SOCIETY 471 (1982) . 	אחרי 	מחקרי
נעשית סה לזנות יכנאול	 כל המחקרי	 מאוחדי	 במסקנה כי ה, מדברי	 על גיל גבוה במקצת

 ).Â¯˜ÙÂÓ :˙Â�Ê· ÌÈ˘� 32) 2008˙ראו ענת גור . גיל צעיר מאודב
רוב� המכריע של העוסקות בזנות גדלו בסביבה אלימה ועברו התעללויות קשות בתו� התא   115

בזנות עברו העוסקות  מהנשי	 �90% ל70%ההערכה המקובלת היא שבי� . המשפחתי
ש "לעיל ה, איל; 32–28' בעמ, ש	, ראו גור. עריות� גילוי ובכלל זה,התעללות מינית בילדות�

63.  
  .39' בעמ, 114ש "לעיל ה, גור  116
ושיעור ניכר דיווחו על בריחות , מתפקדות�העוסקות בזנות גדלו במשפחות לא� רבות מ  117

סקירת התופעה ויחס הממסד  – הזנות בישראל"לוט� אורלי . מהבית קוד	 לעיסוק בזנות
 /Ò�Î‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰Â ¯˜ÁÓ‰ ÊÎ¯Ó) 2006 (www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf˙" אליה

m01632.pdf.  
מתדרדרות לסמי	 מכורות , מצד אחד :בהקשר זה המחקרי	 מזהי	 שתי תופעות מקבילות  118

סקות בזנות והע�  רבות מ,ד האחרומ� הצ ;לזנות או נשארות בעול	 הזנות כאמצעי למימונ	
 שכ� הסמי	 משמשי	 אמצעי לניתוק בי� ,משתמשות בסמי	 כדי להקל עליה� את העיסוק

  .63ש "לעיל ה, איל; 37–35' בעמ, 114ש "לעיל ה, גור. הגו� לתודעה
  . והטקסט שליד�108–106ש "לעיל הראו   119
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המינית ,  מגלה לא רק ששיעורי הפגיעה הפיזית,שעסקו בזנות מתשע מדינות שונות
�אלא שבהקשר זה אי� הבדל של ממש בי� זנות, והנפשית בעוסקי� בזנות ה� גבוהי� ביותר

 וכ� אי� הבדל בי� מידת ,זנות במועדוני� או במקומות הנחשבי� מוגני� יותרבי� רחוב ל
בה� הזנות או שבה� הזנות ממוסדת לבי� מדינות שי� מדינות הפגיעה בעוסקי� בזנות ב

כ� ידי פגיעות תדירות אלה מביאות ל 120. אסורי�, כגו� סרסרות,היבטי� מסוימי� שלה
 כגו� הפלות חוזרות – שרוב הנשי� העוסקות בזנות סובלות מנזקי� בריאותיי� קשי�

 121יתר�מוות מאלימות או ממנתאיידס ו, מחלות מי� כרוניות, ברי המי�יקרעי� בא, ונשנות
 הכוללי� ,רבי� של לח� נפשיתסמיני� נפרד מכ� �וכחלק בלתיבעקבות זאת ומפתחות  –

המחקר  122.ת ודיכאו�הפרעות אישי!, התמכרויות, הפרעות דיסוציאטיביות, הפרעות חרדה
תשע על ראיונות ע� מאות עוסקי� בזנות בכאמור התבסס ש ,המקי� ביותר על נזקי הזנות

בעוצמה דומה טראומטית �תסמונת פוסט מהעוסקי� בזנות לוקי� ב68% מגלה כי ,דינותמ
על רקע נתוני� אלה מתברר ג� פשרו של  123.קרב�לזו שנמצאה אצל חיילי� נפגעי הל�

 אול� רק 124,העוסקות בזנות היו חפצות לעזוב את הזנות� מ 90%לפיו כמעט שהנתו� 
  125.ו�מעטות מצליחות לעשות זאת ללא עזרה מבח

שה למכירת גופה יג� א� בזמ� מעשה הזנות עצמו קיימת הסכמה של הא, מבחינה זו
שה יניצול וחולשה שהביא מלכתחילה את הא, חשוב להכיר ברקע של מצוקה, תמורת כס�

פגיעת� הקשה בכבוד ר שא ,ג� בתוצאות המסתברות של הסכמה זו� כמו,הסכמה זוידי ל
לזהות אפשר �אי, לעומת זאת. במחלוקתתונה כאמור נבגופו ובשלומו הנפשי אינה , האד�

ההליכה לזונה שקשר דומה של מצוקה בצד של הלקוחות או להצביע על מחיר דומה ֶה
 לקוחות של זונות ,פי נתוני� באר� ובעול��על, כפי שכבר צוי� לעיל. בצד הגבריכרוכה בו 

 ההנחה , כאמור126.כיח וקניית שירותי זנות הינה מעשה ש,באי� מכל שכבות האוכלוסייה
 ההסבר המרכזי .חודשמדי היא כי בישראל מתקיימי� כמיליו� ביקורי� אצל זונות 

,  ללא הבדל מעמד,לנפיצותה של פרקטיקה זו בקרב גברי� מכל שכבות האוכלוסייה
ההליכה לזונה נהנית מלגיטימציה חברתית ש הוא ,מוצא וכיוצא בזה, מצב כלכלי, השכלה

וג� אינה כרוכה , ית כנגזרת מהביולוגיה הגברית ומטבעו של עול�בשל תפיסתה המסורת
  . את הזנות בצד הנשיותובתוצאות המאפיינהקלו� �באות

_____________________________________  

120  Prostitution and Trafficking in Nine Countries ,108ש "לעיל ה.  
  .63ש "לעיל ה, איל  121
כרוכי	 בזנות ראו ג	 שולמית הנזקי	 הת ופגיעוהלסיכו	 מקי� וממצה של הרבדי	 הרבי	 של   122

Â�Ê , ÔÂÏ˜ Ï˘ ‰‚˘Ó‰ ˙‡¯˜Ï˙" לקראת המשגה משפטית של קלו� חברתי: זנות"אלמוג 
È˙¯·Á 13 ,13–17) לקראת , זנות: להל� ()2009, שולמית אלמוג' עמדה בהנחיית פרופ�נייר

  .)המשגה של קלו� חברתי
123  Prostitution and Trafficking in Nine Countries ,108ש "לעיל ה.  
  .34' בעמ, ש	  124
  .114ש "לעיל ה, גור  125
  .� והטקסט שליד�95 ו65 ש"לעיל ה  126
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)· (‰ÏÏÙ‰ È�ÙÓ ÌÂÒÁÓÎ ‰ÓÎÒ‰?  

 אותנו לנדב� להביוהכרה זו בפערי� ביחסי הכוח המתקיימי� במפגש בי� הלקוח לזונה מ
מה של הסכמה להתנהגות ספציפית מחסנת  זה המניח כי קיו–השני של טיעו� האוטונומיה 

אינו מתעניי� בהקשר זה בשאלות ר שא ,את ההתנהגות מפני התערבות של המשפט הפלילי
אלא מסתפק כאמור בהסכמה להתנהגות קונקרטית כזו או , רחבות יותר של רצו� חופשי

קשר קרו� מרכזי בשרטוט הגבול בי� מותר לאסור בהימנ� עקרו� ההסכמה הוא עוא. אחרת
המשפט הפלילי כופה ו ,קיימי� בהקשר זה קווי� אדומי� ברורי�,  ע� זאת127.הפלילי

איסור צריכת סמי� . לעיתי� הגנות פטרנליסטיות ומתערב בחופש הבחירה של הפרט
 או חובת חבישת 130 איסור סחר באיברי�129, איסור החזקת אד� בתנאי עבדות128,מסוכני�

הפעולה �אד� ולשיתו�ה לשאלת הסכמתו של בה�וחיובי� שכל אלה איסורי�  – 131קסדה
ג� א� יסכי� אד� , משמע. ראותו של המשפט הפלילי�מנקודתנטיות רלוושלו אי� כל 

לא ישפיע ,  ונטולת אלימותנית וג� א� יבטיח לעצמו עבדות הומ,עצמו לעבדותאת למכור 
ליטול וכ� ג� מי שמ, באופ� דומה.  בתנאי עבדות<חזיקשיעל שאלת ההפללה של מי הדבר 

בטיחות ייכפה לעשות �על עצמו את הסכנות הכרוכות בנהיגה ללא קסדה או ללא חגורת
ביחס לשימוש עצמי ג� וכ� , זאת באמצעות הדי� ויוכפ� לסנקציות פליליות א� לא יעשה כ�

ג� כאשר , ג� בנוגע לסחר באיברי� אנו אוסרי� על אד� לסחור באיבריו. בסמי� מסוכני�
בריו על מצב בריאותו ומסכי� לקבל אות� על יות האפשריות של מכירת אהוא מודע להשלכ

 –ה באמצעות איסורי� אלעליה� להג� חפ� המחוקק ש הסיבה לכ� היא הערכי� 132.עצמו
 והפגיעות החמורות בערכי� – ער� שלמות הגו� וער� כבוד האד�, ובראש� ער� החיי�

  .אות� הוא חפ� למנועשאלה 
שה יא� קיימת הסכמה מצידה של האהיא לא ביחס לזנות נטית אפוא הרלווהשאלה 

אלא א� הסכמה זו שומטת בהכרח את הצידוק להפללת לקוחות של זונות , למעשה הזנות
�העיקר , משמע. כלל להגנת��לאור הערכי� והאינטרסי� שהמשפט הפלילי מתגייס בדר

� על האינטרסי� המשפט הפלילי הינו מער� שיורי של כללי� שנועד להגשבהקשר זה הוא 
אי� ספק שלא כל התנהגות . החברתיי� החשובי� ביותר מפני הפגיעות החמורות ביותר

כאשר מתלבטי� א� , ע� זאת. חברתית פסולה ראויה לטיפול באמצעות החוק הפלילי
השאלה היא א� מדובר בהגנה על ערכי� ואינטרסי� , להפליל התנהגות חברתית מסוימת

בהקשרה של הזנות העיקר הוא אפוא א� . של המשפט הפליליחברתיי� שעומדי� בליבו 
_____________________________________  

אשר  ,)ונשי� לחוק הע378' ס(או תקיפה )  לחוק העונשי�345' ס(עֵברות כגו� אונס , למשל, ראו  127
 .על הנסיבה של העדר הסכמה של קורב� העֵברהכול� �כלמבוססות 

  .526ח "נ, �1973ג"התשל, ]נוסח חדש[פקודת הסמי	 המסוכני	   128
  .א לחוק העונשי�375 'ס  129
  .�2008ח" התשמ,חוק השתלת אברי	  130
  .173ח "נ, �1961ו"התשכ, ]נוסח חדש[ג לפקודת התעבורה 65' ס  131
  .)1.3.1994, פורס	 בנבו( Ë‡� È¯ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 161/94� "בג  132
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 המשפט הפלילי בדר� של הפללת ההתנהגות הספציפית של רכישת שירותי ו שלהתערבות
א� התשובה לשאלה זו . בכבוד� ובחירות�, בחייה�, נשי�)א(פגיעות בגופ� של תמנע  זנות

נה מנוגדת לעקרונות המשפט  לא רק איזנות� של צרכני הפללתשאז נראה � כי,היא חיובית
רוב�  ,לעיל י שמגלי� הנתוני� שפורטוכפ .מתיישבת אית� הלכה למעשהאלא א� , הפלילי

התעללות והשפלה ללא קשר , אונס, המכריע של הנשי� העוסקות בזנות חוות אלימות
 133.אלימות היא חלק ממציאות החיי� של הזנות באשר היא. לשאלת הסכמת� לעסוק בזנות

שה להיפגע יסוק בזנות מגדיל בצורה ניכרת את סיכוייה של איעעצ� המתברר כי א� , כ�א� 
נראה שלא צריכה להיות מחלוקת , השפלהלאונס או לקורב� ליפול בגופה או בנפשה או 

ביחס לקיומו של אינטרס חברתי להפליל את מי שבהתנהגות� תורמי� יותר מכל לגיבוש� 
  .של תוצאות פוגעניות אלה

 �ג� הפגיעה בשוויו� בי� המיני� הכרוכה בזנות מעצימה ומחזקת את הטיעו� התומ
 ,היסטורי בהקשרה של הזנות�מגדרי וא�אימוצו של שיח זכויות א, כאמור. בהפללת הלקוח

, יחסי מי�"בראותו של המשפט הפלילי ככזו הנוגעת �נטית מנקודתהרלווהמציג את הסוגיה 
 מטשטש 134," אנשי� שה� בגירי� ואחראי� למעשיה�אשר מתקיימי� בהסכמה בי� שני

וכי , שוויו� בי� נשי� לגברי��הזנות התפתחה בעול� של איאת העובדה שומשכיח 
בהקשר זה יש . שוויו� זה�מאפייניה המרכזיי� עד עצ� היו� הזה ה� שיקו� וביטוי של אי

טיה המגדריי�  העוסק בזנות לטובת הכרה בהיב"אד�"לזנוח אפוא את הדיבור הנקי על ה
ללא הכרה בנסיבות החברתיות שאפשרו את צמיחתה של . המובהקי� של תופעה חברתית זו

_____________________________________  

לדוגמאות מ� הפסיקה הממחישות את טיב . טקסט שליד�ה ו108–106ש "ראו לעיל ה  133
˜¯È·  648/77פ "כחלק מהעיסוק שלה� בזנות ראו עאליה זונות בגירות מוכפפות שהאלימות 

� 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,פרשת ; )זונותכמה מעשי אונס ואלימות כלפי ) (1978 (729) 2(ד לב"פ
ÔÈÏÂÒ‡ ,של המשמר האזרחי�אונס של זונה על (113ש "לעיל ה 	58/66פ "ע; )ידי שני מתנדבי 

� ÔÈ˜ÏÂ·'‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰  ,ידי � עלרצח של זונה קטינה) (1966 (393) 4(ד כ"פ
מעשה , אונס ()2000 (837) 4(ד נד" פ,Â¯Â„ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· � 8523/99פ "ע; )הסרסור שלה

, פורס	 בנבו( ˜Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'Â˜�Ï·Â � 176/01) 'חי(פ "ת; )סדו	 וכליאה של זונה
די� אחרו� זה מצויה הכרה חשובה ומעניינת במציאות �בפסק). אונס של זונה ()31.10.2001

 קבע ,ותזנשל אישה שעסקה ב שהרשיע את הנאש	 באונס ,המשפט�בית. תחייה� של זונו
כלל אלו אשר המציאות הכלכלית כפתה �אות� נשי	 העוסקות בזנות ה� בדר�": בהקשר זה

מציאות חייה� של . מדי יו	) ג	 א	 לא במוב� הפלילי(מהבחינה המהותית , עליה� להיאנס
הפסיקה מספקת ג	 דוגמאות .  ש	".וקההעוסקות בזנות הינה אונס מתמש� כתוצאה ממצ

 ,כאשר אישה מסוימת נחשדת בעיסוק בזנות או ,עצ	 היותה של אישה זונהבגלל לאופ� שבו 
, È˜ˆÏÊבעניי�  , למשל,כ�. זמינה לאונס ולאלימותכ	 יבעיני לקוחות פוטנציאליהיא נתפסת 

הגיב , וייד� עללטענתה נאנסהשפני אחד הנאשמי	 את דבריה של מי לכאשר הציג התובע 
' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 904/03) ש"ב(פח " .לא שמעתי על כ� שזונה לא רוצה": הלה בפליאה

È˜ˆÏÊ) בנבו 	1.2.2005, פורס(.401/99פ " כ� ראו ע � ‰ÂÂ¯‡ˆÓ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,ד נג"פ)3 (
 וטע� להגנתו כי סבר ,לאנוס טרמפיסטית שהעלה לרכבוהנאש	 ניסה שבו ) (1999 (561

 ).א זונהבטעות שהי
  .111ש "לעיל ה, "IIעמדת הסנגוריה הציבורית "  134
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להבי� אפשר �אי,  ובקווי הדמיו� העמוקי� בי� הזנות העתיקה לבי� הזנות העכשווית,הזנות
. צדדית שבה גברי� רוכשי� שירותי מי� בעיקר מנשי��מדוע זנות היא במהותה תופעה חד

השליטה וההשפלה של נשי� זונות , את יסוד האלימותג� להבי� אפשר �ו איללא הכרה ז
צמת הגינוי ואת הפער העצו� בי� עו, כרו� ללא הפרד ביחס� של לקוחות רבי� כלפיה�ר שא

ממנה נהנה שהחברתי של הזונה ושל מעשה הזנות לבי� הלגיטימציה החברתית והמשפטית 
 תאפשר לנו להכיר בהטיה המגדרית המובהקת רק הכרה במאפייני� אלה של הזנות. הלקוח

. כבוד האד�וחיי� ער� ה, גו�של שלמות ה י�היבטבשל הפגיעה הכרוכה בזנות בכל הנוגע 
הקבוצה ש חשוב להכיר בכ� ; כזה או אחר"אד�"ב אי� מדובר בפגיעה מקרית ,כאמור

י זה של  וכי היבט מגדר, קבוצת הנשי�אהעיקרית החשופה לפגיעות הכרוכות בזנות הי
הכרה בכ� שלדיו� בזנות , זאת ועוד. נפרד מעצ� מהותה של הזנות�פגיעה הינו חלק בלתי

 הכרחי מאירה ג� את האופ� שבו קיומה של הזנות כמוסד חברתי מתבסס מגדריקשר יש ֶה
וג� מנציח ואוכ� , תמיני!לגברי!ת ול, יתיות ביחס לנשי!תיעד היו� על תפיסות חברתיות בע

 ובכ� ,השוויו� המגדרי בחברה� תפיסות אלה תורמות להעמקתו של אי.תפיסות אלה
המשגתו של הוויכוח העכשווי , במילי� אחרות. משפיעות על מעמד� של כל הנשי� בחברה

זכות� של נשי� בעיד� של חופש מיני למכור את ככזה הנוגע ב� של צרכני זנות על הפללת
הזנות אינה ש העובדה משכיח את, שי� אלהזכות� של גברי� לרכוש שירותי מי� מנב ו,גופ�

תופעה חדשה שצמחה לה בעול� הליברלי כחלק מחירות הפרט ומרצונ� של פרטי� להגיע 
 שבה ,נשכחת המציאות החברתית המורכבת של הזנותג� בהקשר זה . למימוש עצמי

המפגש בי� הלקוח לזונה חורג ברוב המקרי� ממפגש טכני שבמרכזו מכירת שירותי מי� 
שליטה  ביניה� ,ההליכה לזונה משרתת כאמור מער� מורכב של צרכי� חברתיי�. קניית�ו

סמלית שימור הפרדה , תגברי!ל ות!יררכיות ביחס לנשייאישוש תפיסות מסורתיות ה, בנשי�
זו כאמור הסיבה לכ� שגברי� מכל . ועוד, נשי� זונותבי� ומעשית בי� נשי� מהוגנות ל
, נכי� או מי שאי� לה� חברה קבועה, �ולא רק עובדי� זרי, שכבות החברה הולכי� לזונות

ת וההסבר לנפיצות התופעה של קניית שירותי מי� בקרב גברי� ולנסיבות החברתיג� וזה 
אינה הגלומה בזנות שוויו� המגדרי פגיעה בהמכא� ג� עולה ש. נעשית היא �בהשונות המג!

ה על מעמדו של ציבור לא משליכא, זונותהנשי� של ההספציפית רק לקבוצה מצטמצמת 
  .הנשי� כולו

 ,נטי להסדרה פלילית אינה שכיחהרלווקרו� השוויו� בי� המיני� כער� עהצבתו של 
המשפט הפלילי נתפס כאמור ככלי משפטי שיורי שתכליתו הגנה על הערכי� . כמוב�

וויו� באופ� מסורתי עקרו� הש. החברתיי� החשובי� ביותר מפני הפגיעות החמורות ביותר
אול� בשני� האחרונות , ריה הפליליתֶטוהפגיעה בו לא סווגו ככאלה המצויי� בתחו� הָמ

בישראל החוק למניעת הטרדה מינית מהווה דוגמה להסדרה . נרשמו שינויי� בתפיסה זו
קרו� השוויו� בי� המיני� כער� ע על , בי� היתר,פלילית של התנהגות אשר מתבססת במפורש

נטית ביותר בהקשר זה היא המהל� והרלווהדוגמה המעניינת , ע� זאת. נטי להסדרה זורלוו
הציב במרכזו אשר  ,דיה לפני יותר מעשור שני�בשוונות שהתרחש צרכני זשל הפללת 

במפורש את הער� של שוויו� בי� המיני� ואת הצור� וההכרח שבגיוס המשפט הפלילי 
 שהטיל איסור פלילי על רכישת דיה חוקבשוו עבר 1999בשנת . לצור� הגנתו של ער� זה
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הייתה נ בכ� 135.שה חודשי�ישירותי זנות וקבע בצידו עונש של קנס או מאסר של עד ש
אבל , דיה למדינה הראשונה בעול� שהטילה איסור פלילי גור� על רכישת שירותי מי�שוו

זנות למושא היחיד תעשיית ההפו� את הלקוח בל במטרה ברורה ,לא על מכירת שירותי מי�
 היא , מעצ� מהותה,לפיה זנותשמהל� פלילי זה נסמ� על העמדה הרשמית . של החקיקה

קרו� השוויו� בי� המיני� ולכ� בעפוגעת אשר , פרקטיקה של אלימות גברית נגד נשי� וילדי�
השיח הרווח ש כפי , במקו� לדבר על הזנות כבעיה מוסרית136.מהווה בעיה חברתית קשה

�די כתופעה חברתית הפוגעת בזכויות השוו אותה המחוקק הגדיר, כלל�נוטה לעשות בדר
 וג� בזכות – לכבוד האד�ולהגנה על החיי� ,  כגו� הזכות לשלמות הגו�– אד� יסודיות

 ומכא� נגזרה מסקנה הכרחית ביחס להכרח ולצידוק שבהתערבות ,לשוויו� בי� המיני�
המיני� במרכז הדיו� קרו� השוויו� בי� עדי העמיד א� כ� את השוו המחוקק 137.פלילית

_____________________________________  

 Act Prohibiting the: 1999ינואר ב �1 ונכנס לתוק� ב1998החיקוק המקורי חוקק בשנת   135
Purchase of Sexual Services (SFS1998, 448) . כחלק מרפורמה כללית בעֵברות ,2005בשנת 

קוד הפלילי ל, 11' ס, 6האיסור המקורי והוחל� באיסור דומה המעוג� כיו	 בפרק  בוטל ,מי�
 Legislation on the Purchase of Sexual Services (Government Offices of: ראו. השוודי

Sweden, 2010), www.sweden.gov.se/sb/d/4096/a/119861 .כל ,מכוחו של איסור פלילי זה 
�לצור� הרשעה די ג	 ברכישה חד.  בתמורה מבצע עֵברה פליליתאד	 המקבל שירותי מי�

כגו�  ,א� ג	 באמצעי	 אחרי	, תמורה יכולה להיות בצורה של כס�. פעמית של שירותי מי�
: ראוזה  איסור פלילי יו שללסקירה היסטורית של החקיקה ולניתוח יסודות. סמי	 או אלכוהול

Ministry of Justice, The Inquiry on the Evaluation of the Ban on Purchase of Sexual 
Services – Summary 29–33 (2010), www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/92/31/ 

96b1e019.pdf) להל� :Ban on Purchase of Sexual Services(.  
תקשורת השוודי ביחס לזנות ולאיסור התעסוקה וה, עמדה שפרס	 משרד התעשייהה�בנייר  136

 – 63ש "לעיל ה, Prostitution and Trafficking in Women –רכישת שירותי מי�  לשילי הפל
 In Sweden, prostitution is regarded as an aspect of male violence against women“ :נכתב

and children. It is officially acknowledged as a form of exploitation of women and 
children that constitutes a significant social problem, which is harmful not only to the 
individual prostituted woman or child, but also to society at large. The Swedish 
Government has long given priority to combating prostitution and trafficking in human 
beings for sexual purposes. This objective is an important part of Sweden's goal of 
achieving equality between women and men, at the national level as well as 
internationally. Gender equality will remain unattainable as long as men buy, sell and 

exploit women and children by prostituting them”.  
נכתב תחת  –  ש	–תקשורת השוודי התעסוקה וה, העמדה שפרס	 משרד התעשייה�בנייר  137

 ,Movies, advertisements, fashion, music, Internet“ ": של הזנותותיהתוצא"הכותרת 
literature and the media generally portray women and girls as objects, while presenting a 
false image of prostitution. The violence regularly inflicted on women and girls by 
buyers, pimps and human traffickers is thus trivialized. Women and children, mainly 
girls, in prostitution regularly suffer threats, abuse, rape, assault and battery, torture, 
unwanted pregnancies, infertility, injuries and permanent damage to the skeleton, genital 

area and anus, as well as extreme humiliation and degradation”.  
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התגייסות המשפט הפלילי משו� הצדקה ל וראה בעוצמת הפגיעה בו בהקשר זה ,בזנות
מה שהניח את הבסיס למהל� , יתרה מזו. נותצרכני הזלמיגור התופעה בדר� של הפללת 

הזנות " לבי� "הזנות החופשית"די הוא קעקוע הדיכוטומיה המסורתית בי� השווהחקיקתי 
ברה ֶחר שא,  והמשגתה המחודשת של הזנות כולה כפרקטיקה פוגענית,"בתנאי ניצול

 שהגישה לאחרונה ועדת חבדו. מהיהמחויבת לשוויו� בי� המיני� אינה יכולה להשלי� ע
בחנה את תוצאותיו של ר שא ,�דיה בראשותה של שרת המשפטיבשוובדיקה ממשלתית 

לרקע לחקיקת האיסור  אלה ביחסנית� ביטוי לדברי� , החוק במלאת עשור לחקיקתו
  :הפלילי

The ban was intended to help fight prostitution and its harmful 

consequences in a more effective manner than was possible using the 

previous measures against prostitution. The legislative proposal stated 

that it is shameful and unacceptable that, in a gender equal society, men 

obtain casual sexual relations with women in return for payment and that 

Sweden by introducing a ban on purchasing sexual services, also sent an 

important signal to other countries highlighting our outlook on purchasing 

sexual services and prostitution. It pointed out that prostitution entails 

serious harm to both individuals and to society.138 

)‚ ("ÏÎ·Â�˙¯˘Â‡Ó‰Â ‰ÈÈ˘ÙÂÁ‰ ‰�ÂÊ‰ È·‚Ï ‰Ó ˙‡Ê?"  

כל פורו�  שאלה זו עולה שוב ושוב ב–" ?זאת מה לגבי הזונה החופשייה והמאושרת�ובכל"
המתפרנסת " הסטודנטית"ותמיד יש מי ששמע על , נותצרכני זשד� בשאלת הפללת� של 

הנתוני� מהאר� בהקשר זה חשוב לציי� כי . מעיסוק בזנותוללא פגיעה מבחירה חופשית 
מספקי� תימוכי� אמפיריי� לקיומה של זנות חופשית אינ� זנות בהעול� ביחס לעוסקות מו

חוות , תו� מצוקה קשהמ המכריע של העוסקות בזנות מגיעות לזנות  רוב�,כאמור. ומאושרת
, לו יכלואי,  ורוב� המכריע היו מעדיפות, בזנות�עיסוקמפגיעות גופניות ונפשיות כחלק 

 ,בשולי התופעהמצויה  ,בכללקיימת א� , הזנות החופשית והמאושרת. להיחל� מהזנות
  . על הכללה מעידהאינו

 ולשאול א� יש בקיומ� ,ו� חשוב לתת את הדעת לסוגיה זולמע� השלמת הדי, ע� זאת
כדי לשנות במשהו את וללא פגיעה של נשי� ספורות העוסקות בזנות מבחירה חופשית 

למע� , יתרה מזו. מסגרת הדיו� ולהשפיע על שאלת הפללת� של מי שצורכי� שירותי זנות
 �למהל� של הפללת יש נשי� העוסקות בזנות המתנגדות שההגינות חשוב להכיר בכ

המשנה של הכנסת למאבק בסחר בנשי� דיו� בנושא � התקיי� בוועדת לפני כשנה.לקוחות
_____________________________________  

138  Ban on Purchase of Sexual Services ,135ש "לעיל ה.  
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 לדיו� הגיעו ג� שתי נשי� 139.תעשיית המי� והזנותשל לקוחות ההטלת אחריות פלילית על 
הביעו התנגדות נחרצת להצעת החוק ג� בשמ� של נשי� אחרות אשר  ,העוסקות בזנות
דיו� מפורט יותר באחד בשזכתה מאוחר יותר , יסודה של התנגדות זוב. העוסקות בזנות

הטענה כי רוב הועלתה , ראשית. עומדי� שני טעמי� עקרוניי�, הפורומי� הפמיניסטיי�
נות תפגע אפוא � של צרכני זהפללת. הנשי� העוסקות בזנות תלויות לפרנסת� בעיסוק זה

�דת למחתרת ותפגע באופ� אנוש במטה היא תחייב אות� לר– ראשונה דווקא בה�בבראש ו

לא רק שיש נשי� הרוצות ולפיו  , שבזנותהטיעו� השני נוגע ביסוד הניצול והפגיעה. לחמ�
 ומתנגדות ,אינ� רואות את עצמ� מנוצלות או נפגעות במסגרת עיסוק זהג�  ה� ,לעסוק בזנות

  .לפיכ� לכל התערבות פטרנליסטית בהקשר זה
סבורה כי אי� בו מלכתחילה כדי לקעקע את הצידוק והצור� ביחס לטיעו� הראשו� אני 

 כפי שעולה , העוסקות בזנותא� הזנות היא פרקטיקה פוגענית נגד נשי�. שבהפללת לקוחות
תלויות למחיית� בזנות אי� בה לבדה אלה העובדה שנשי� , מהנתוני� הרבי� שהוצגו לעיל

ו מדגיש הוא כי את הצעד של מה שטיעו� כזה ממחיש א. כדי לשנות את מסגרת הדיו�
לה� סיוע שיספקו  ,בזנותהעוסקות ללוות בתוכניות סיוע ושיקו� לנשי� יש הפללת לקוחות 

 הרי באותה מידה נית� להניח שביטול העבדות בזמנו 140.כלכלי וכלי� לקיו� בכבוד
גג וללא �הברית ערער את מסגרת חייה� של עבדי� רבי� והותיר אות� ללא קורת�בארצות

. ביטול העבדות היה שגוישאול� עובדה זו אי� בה כמוב� כדי להוביל למסקנה ,  לח�פת
לבנות פעיל היא רק ממחישה עד כמה חיוני תפקידה של המדינה לסייע לכל אד� באופ� 

  . שיש בה� מינימו� של כבוד אנושילעצמו חיי�
רה את הטענה שכ� הוא מערער לכאו,  הוא טיעו� מאתגר יותר, לעומת זאת,הטיעו� השני

בחנה להומחזיר אותנו שוב , הזנות היא תמיד פרקטיקה של ניצול נשי� ופגיעה בה�כי 
סיפרה לי אחת  אותו דיו� בכנסתלאחר . המסורתית בי� זנות חופשית לבי� זנות בתנאי ניצול

מנת להתנגד להצעת החוק להפללת �שהגיעו לדיו� על, משתי הנשי� העוסקות בזנות
היא  שכ� , וכי היא חשה ביטחו� בעיסוק זה,מספקת שירותי זנות בדירתהכי היא , לקוחות

לתחושת ביטחו� זו אחראי בעיקר . גופה או חייה לעמעול� לא נאנסה או חשה איו� ממשי 
 יפקדו את "�ינורמלי" הדואג לסנ� את הלקוחות ולהבטיח כי רק לקוחות ,הסרסור שלה

_____________________________________  

) 23.12.2009 (�18הכנסת ה, המשנה למאבק בסחר בנשי	� של ועדת8' פרוטוקול ישיבה מס  139
www.knesset.gov.il/protocols/data/html/sachar_mishne/2009-12-23.html.  

 משרדית לטיפול בעוסקות בזנות שה� תושבות ישראל�בי� גובשה תוכנית 2007בשנת   140
בזנות כדי העוסקות  של נערות ונשי	 ה�רכיומטרת התוכנית היא לתת מענה לצ. שיקומ�ול

 	פי נתוני	 של משרד הרווחה והשירותי�על. זהעיסוק מלצמצ	 נזקי	 ולסייע לה� לחדול 
מאות נשי	 בפלות המט, חירו	 ומרפאות ניידות�מופעלות דירות במסגרת התוכנית ,חברתיי	ה

אד	 בתחומי הרווחה �סיוע הרשויות לקורבנות סחר בבני"גלעד נת� ראו . העוסקות בזנות
 /Ò�Î‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰Â ¯˜ÁÓ‰ ÊÎ¯Ó)2009 (www.knesset.gov.il/mmm/data˙ " והבריאות

pdf/m02346.pdf. 
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יש נשי� נוספות כמו אישה זו המצליחות  וש,בהנחה שהדברי� הללו נכוני�ג� . דירתה
 השאלה היא מה משמעותה של עובדה זו 141,להתקיי� מזנות ללא פגיעות פיזיות ונפשיות

 העיקר בדיו� ,לטעמי. אותו היא אוכפתר שאעל רקע ההקשר החברתי שבו מתקיימת הזנות ו
ות שאינ� מוכפפות לפרקטיקספורות בתחו� זה  השאלה א� יש נשי�לא הוא זנות ב

� ,אלא א� הזנות במהותה, נפרד מהעיסוק בזנות�כלל חלק בלתי�הפוגעניות המהוות בדר
בקנה אחד ע� עקרו� השוויו� בי� המיני� וע� שיכולה לעלות פרקטיקה היא  ,כמוסד חברתי

 ומסקנה זו ,אני סבורה כי התשובה לשאלה אחרונה זו היא שלילית. שיח זכויות בסיסי
 ,כאמור.  לעילבהרחבהכבר דנו  שבו ,חברתי של הזנותה�סטורימחזירה אותנו להקשר ההי

יררכי זה הכרחי לצור� יה�קשר מגדרי וֶה,ידי גברי��הזנות התפתחה בעול� שנשלט על
יש נשי� פה וש� הטענה כי , מבחינה זו. הבנת מאפייניה של התופעה עד עצ� היו� הזה

 מחמיצה חלק משמעותי , ללא אונס וללא אלימות,המצליחות להתקיי� בכבוד בזנות
 על כל ,"זונות" מתקיימת בעול� שבו רק נשי� ה� "הזנות החופשית"ג� . מהדילמה

�, ציה להליכה לזונהווג� המוטי.  ורק גברי� צורכי� מה� שירותי זנות,המשתמע מכ
ג� הדחפי� האלימי� �כמו,  שהזנות משרתתשליטה בנשי� והכפפת� לש הגבריות זיותהפנט

�ממשיכי� להתקיי� כחלק בלתיכל אלה  –גניות שהיא מעוררת ומנציחה והמיזוהעמדות 

, משמע. קשר מגדרי כוחני המכתיב את אופייה של הזנות עד עצ� היו� הזהנפרד מאותו ֶה
של יותר פוגעניי� האחרת מצליחה לחמוק באופ� אישי מהיבטיה או שה כזו יג� א� א

מעצ� מהותה לעקרו� השוויו� בי� ר מנוגדת שאהיא משתתפת עדיי� בפרקטיקה , הזנות
כאלה כדי ספורות  של נשי� �מסיבה זו אי� בקיומ . וחותרת באופ� מתמיד תחתיו,המיני�

  .לערער את הצידוק ואת הצור� שבמיגור התופעה באמצעות הפללת הלקוח

)„ („Á ‰ÏÏÙ‰�˙È„„ˆ  

. תדי!צד� היבט החד–מובילי� אותנו להיבט האחרו� של החקיקה המוצעת אלה דברי� 
להטיל איסור , דיהשווכמו החוק , עומדת בישראל מציעהו הצעת החוק התלויה ,כאמור

אשר  ,ביקורתמעוררת עובדה זו .  ולא על מי שמספק�,פלילי רק על מי שרוכש שירותי זנות
נפרד �בחירה שבזנות ומהווה חלק בלתיהמצטרפת לביקורת הכללית המתמקדת בחופש 

כאשר זו . כאמור לצייר את הזנות כמפגש שוויוני בי� שני אנשי�הנטייה הרווחת היא . ממנה
אי� להפליל שו� אזי , א� אי� מקו� להפללה: י�אחת משתיאי� אלא להסיק , נקודת המוצא

בש� השוויו� והדמיו� יש אזי  ,זאת טעמי� להפללה�א� מתקיימי� בכלו, צד למעשה הזנות

_____________________________________  

למע� השלמת התמונה כדאי לציי� כי מפיה של האישה השנייה העוסקת בזנות שהגיעה לדיו�   141
היא הופתעה לגלות כי חברתה . חוק שמעתי דברי	 הפוכי	מנת להתנגד להצעת ה�בכנסת על

 וסיפרה לי לא רק על הפגיעות השונות שגרמו לה ,חייה לעלא חשה מעול	 איו	 ממשי 
כאשר חשה , בה� חושיה המחודדי	 הצילו את חייהשאלא ג	 על כל אות� פעמי	 , לקוחות

 .ה או אחר והצליחה להימלט על נפש של לקוח כזהומראש במסוכנות
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מצג הדמיו� והשוויו� בזנות , ברתי לעילכפי שכבר הס,  ע� זאת142.להפליל את שני הצדדי�
ברמה , יתרה מזו.  שאינו עולה בקנה אחד ע� המציאות הרווחת בזנות,שווא�הוא מצג

. עקרונות המשפט הפלילייכול שיעלה בקנה אחד ע� צדדית �העקרונית מצב של הפללה חד
 צדדי� התורמי� להתרחשות שהמשפט הפלילי חפ�הכלל מופללי� שני �בדר�, אומנ�
כמו ביחס לשאלת ,  ע� זאת143.רות כגו� קבלת רכוש גנוב או שוחדבעֵבכ� הדבר . למנוע

 ההסדר , למשל,הפלותבבכל הנוגע . ג� לעקרו� ההדדיות בהפללה יש חריגי�, ההסכמה
אול� נמנע מהטלת אחריות , הקיי� בחוק העונשי� מטיל אחריות על הרופא המבצע הפלה

רה של שידול או סיוע עֵביימת בחוק העונשי�  באופ� דומה ק144.שהיפלילית על הא
סדרי�  הרציונל ביסוד� של ֶה146.ותרה של נסיו� התאבדעֵבאי�  אול� 145,להתאבדות

שוני� הצדדי� ההכרה בפערי� ביחסי הכוח בי� מושתת על הצדדיי� אלה �פליליי� חד
המשפט שבתרומת� השונה לביצועה של ההתרחשות , פסולההחברתית הלהתנהגות 

 והפללתאת  י� המצדיקי� החברתיי�האינטרסבי�  העוצמהובהבדלי , עהנוי חפ� למהפליל
יו� בהסדר הפלילי כביטוי מובהק לדברי� הללו אנו מוצאי� כבר . די�צדשל כל אחד מה

בחנה בי� קטיני� המספקי� שירותי זנות לבי� מי החוק העונשי� יוצר . נוגע לזנותבהקיי� 
קטי� נושא באחריות הר בהקשר זה רק הלקוח של כאש, שצורכי� מה� שירותי� אלה

ההסדר הקיי� בחוק ,  משמע147. ולא הקטי� או הקטינה המספקי� לו שירותי מי�,פלילית
�חדההפללה הקרו� של עת והעונשי� בנוגע לזנות כבר מכיר בהקשרי� מסוימי� בלגיטימי

של י� בי� זנות א� יש מקו� להבחהיא  והשאלה הנשאלת בהקשר זה ,נותצרכני זצדדית של 
 לבי� "זנות בתנאי ניצול"בחנה בי� ההשאלה זו נוגעת בטבורה של . קטיני� לבי� זנות רגילה

חוק העונשי� משרטט בי� לקוחות של זונות קטינות ש שהיא הבסיס להבדל ,"זנות חופשית"
 הנתוני� שנפרשו לעיל ביחס למציאות חייה�לנוכח , לטעמי. לבי� לקוחות של זונות בגירות

, כאמור.  זו נראה שנית� להציב סימני שאלה ביחס לתוקפה של הבחנה,של העוסקות בזנות
 לזנות הוא מצוקה ת� הרקע לכניס,בעוד� קטינותלתחו� זה רוב העוסקות בזנות נכנסות 

_____________________________________  

 שבו נכתב ,העמדה של הסנגוריה הציבורית� בנייר, בי� היתר,למצואאפשר ביטוי לעמדה זו   142
את אוסר החוק . הרמוניה מבחינת המשפט הפלילי�החוק המוצע יוצר דיס: "בהקשר זה

.  הטלת מגבלות על ההיצע והשידול לקיו	 יחסי	 כאלוללא, הביקוש ליחסי מי� בתשלו	
המשפט הפלילי רואה בנות� . נות� השירות למקבלו הוא מלאכותיהניסיו� ליצור חי� בי� 

ברוב המכריע של המדינות , ואכ�. ובנסיבות מסויימות ג	 משדל, השירות שות� לדבר עבירה
עמדת "." רות מוחזק כמי שעבר עבירה ונענש בגינהישהג	 נות� , אשר בחרו להפליל לקוחות

 .72ש "לעיל ה, "I הסנגוריה הציבורית
 . לחוק העונשי�290'  וס לחוק העונשי��412ו 411' ס, בהתאמה, ראו  143
  . לחוק העונשי�313' ס  144
 . לחוק העונשי�302' ס  145
) 1(221 'ס(עֵברה של נסיו� התאבדות ג	  נכללה 1936שנת בפקודת החוק הפלילי המקורית מ  146

  .חקה מאוחר יותר מחוק העונשי�עֵברה זו נמאול	  ,עוו�כ שהוגדרה ,)לפקודה
 .ג לחוק העונשי�203 'ס  147
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בנסיבות אלה המעבר מעיסוק בזנות .  והכניסה לזנות רק מעמיקה מצוקה זו,רבדי� רבי�ב
, מצוי על אותו רצ� של מצוקהג� אלא , נמנע�גירה לא רק בלתיכקטינה לעיסוק בזנות כב

נראה כי בהקשר זה אי� זה ברור כלל א� נית� , משמע. ה�סמי� וכיוצא ב, ניצול, אלימות
שאלות של ב בכל הנוגע עשרה�שמונה לבי� הזונה בת העשרה�שבעלהבחי� בי� הזונה בת ה

  . גיסא מאיד�,ת הלקוחהצידוק של הפללובשאלת , גיסא מחד ,בחירה והסכמה
צדדית א� גורפת של כל מי �חשוב לזכור כי הצעת החוק הישראלית להפללה חד, לבסו�

כיו� קיימת חקיקה דומה כבר בשלוש . שרוכש שירותי זנות מתבססת על מודל משפטי קיי�
 שהטילה כאמור איסור פלילי על רכישת שירותי מי� כבר בשנת ,דיה שוולענוס� . מדינות

 וחוקקו , את העיקרו� של הפללת הלקוחאיסלנדגיה ונורוואימצו לאחרונה ג� , 1999
 בכ� נבדלי� מודלי� משפטיי� 148.דיהשוו� דומי� לאלה המעוגני� בחוק יאיסורי� פלילי

לקוחות של  –ועדיי� מפלילי�  –חדשי� אלה ממודלי� משפטיי� מסורתיי� שהפלילו 
מדינות גישה אוסרנית כלפי הזנות � הלק מ אנו מוצאי� בח, למשל,הברית�בארצות. זונות

העיסוק אלא ג� לגבי , רכישת שירותי זנותלא רק לגבי � ישממנה נגזרי� איסורי� פלילי
 של הזנות כעניי� מגונה שאינו תהמסורתי תהמוסרניבהוקעה  גישה זו מקורה 149.בזנות

מצאת שבצידה האחר נהקשת של האחד הקצה את  והיא מהווה ,הול� אנשי� מהוגני�
למרות התוצאות המשפטיות השונות ". הזנות החופשית"הגישה המתנגדת להפללתה של 

מבחינת שלה� היסוד �אי� הבדל בהנחות,  מנסה לקד�כל אחת מהגישות הללושבתכלית 
הזנות "נה על יהגישה המגה� , משמע. קווי הדמיו� שה� משרטטות בי� הלקוח לזונה

 סרנית המפלילה ה� את הלקוח וה� את הזונהוהמ וה� הגישה מפני הפללה" החופשית
מכא� ו ,ה והשוויו� בי� הלקוח לזונהינסמכות על הנחות דומות ביחס למידת הסימטרי

 החקיקה החדשה 150.בלקוח ובזונהמשפטי אחיד גוזרות מסקנה דומה בדבר הצור� בטיפול 
תמקד במקו� להו ,היסוד של הדיו�� משנה את הנחותבאיסלנדגיה ונורווב, דיהבשוו

העוסקות הזנות בנשי� של ה תמתמקדת בפגיעהיא , הזנות במוסר הציבורישל ה תבפגיע

_____________________________________  

 ,Niklas Jakobsson & Andreas Kotsadam: ראו. 2009החוק בנורווגיה נכנס לתוק� בינואר   148
Do Laws Affect Attitudes? An Assessment of the Norwegian Prostitution Law Using 

Longitudinal Data, 457 WORKING PAPERS IN ECONOMICS (2010) )להל� :Jakobsson & 
Kotsadam (2010)( .החוק מאפשר לגזור שנת מאסר על . 2009 נחקק באפריל איסלנדהחוק ב

.  ושנתיי	 מאסר כאשר מדובר ברכישת שירותי מי� מקטי�,מי שרוכש שירותי מי� בתשלו	
 ,Fréttir, A New Law Makes Purchases of Sex Illegal in Iceland: ראו

www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadNews&ID=523.  
הגישה האוסרנית הנפוצה של  ובכלל זה , משפטיי	 קיימי	 כלפי הזנותי	לסקירה של מודל  149

מחקר : הפללת לקוחותיה של תעשיית המי�"דפנה סחייק  ראו ,הברית�בחלק ממדינות ארצות
 /Ú„ÈÓ‰Â ¯˜ÁÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙Ò�Î‰ Ï˘ )2004( www.knesset.gov.il/mmm/data" משווה

docs/m00981.doc;586' בעמ, 45ש "לעיל ה, שגיא ;65ש "לעיל ה,  ב� ישראל ולבנקרו�–
593.  

 .72ש "לעיל ה, "I עמדת הסנגוריה הציבורית"ראו שיקו� של הדברי	 הללו ג	 ב  150
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זנות עצמ� מערערת  העוסקות בלאהכובד של הדיו� � הסטה זו של מרכז.זנות ובנשי� בכללב
תשתית להצדקת ההסדר המשפטי את הומניחה , ה בי� הלקוח לזונהיכאמור את הסימטרי

  .לי מרכזי למיגור התופעההמתמקד רק בהפללת הלקוח ככ

  על משפט פלילי ושינוי חברתי. ה

שלפיו המעשי נות מופיע ג� הטיעו� � של צרכני זלצד הטיעוני� העקרוניי� נגד הפללת
אנו מפלילי� לפני ששכ� , חינו�באמצעות הדר� הראויה להתמודד ע� בעיית הזנות היא 

אנו , לא הפנמת הפסול שבזנותל. הציבור צרי� להפני� את הפסול שבה, התנהגות מסוימת
 מצב דברי� .ידי הציבור�עלולי� להימצא במצב שבו יש נורמה פלילית שאינה מכובדת על

כמכשיר  לזילות המשפט הפלילי ולערעור הלגיטימיות של מער� כללי� זה לביולהעלול זה 
  .להכוונת התנהגות

ולהטיל איסור פלילי  , מהל� חינוכיכל�קוד�היא לנקוט  ההראויהדר� כלל �בדר�, אכ�
מידת ותוא� את מקובלות בחברה התפיסות הכאשר איסור זה עולה בקנה אחד ע� רק 

כרגע הלימה שאי� ביחס לזנות אי� ספק . הרלוונטיתלהתנהגות מייחס הציבור שהחומרה 
ידי מרכז �סקר שנער� על. נטיתהרלוורווחות בציבור לבי� הצעת החוק העמדות הבי� 

הכנסת מגלה כי רוב הציבור אינו תומ� בהעמדה לדי� של מי שפונה המידע של המחקר ו
.  עמדה זו אינה מפתיעה151.קבלת שירותי� מיניי� בתשלו�ש� לאישה העוסקת בזנות ל

בצד הגברי התפתחה כאמור הפרקטיקה של ההליכה לזונה כבר לפני אלפי שני� כנורמה 
מה ֵתלכ� אי� .  ונגזרת ממנהת הגבריתמתיישבת ע� מהותה של המיני!אשר נטולת קלו� 

שרוב הציבור ורוב מכריע של הגברי� אינ� מביני� את הצור� ואת הצידוק שבהטלת איסור 
  .שני� זו�פלילי על פרקטיקה גברית ארוכת

העובדה שהציבור טר� הפני� את גבולות האסור והמותר בהקשר מסוי� אינה , ע� זאת
ת  היא מידת הדחיפ!יה הקריטית בעיניהשאל. צריכה להוות מחסו� מוחלט מפני הפללה

כרוכה הצמת הפגיעה ות זו נגזרת מע מידת דחיפ!.נטיתהרלוושבמיגור ההתנהגות 
,  יתרה מזו. המציאות האמפירית ביחס לזנות היא מציאות קשה,כאמור. הנבחנתבהתנהגות 

 ובשל , לזונה פרקטיקת ההליכהזנות נראה כי דווקא בשל שכיחותה שלב כל הנוגעב
לכוחו , זנות ה� לרוב אנשי� נורמטיביי� הבאי� מכל שכבות האוכלוסייהשצרכני העובדה 

ידי מרכז �הסקר שנער� על. המרתיע של המשפט הפלילי יכולה להיות חשיבות מיוחדת
שרובו המוחלט של ציבור הנשאלי� א� המידע של הכנסת גילה בהקשר זה כי המחקר ו

בעת כי מהל� כזה של הפללה �בהוצה זו סבר חלק גדול מקב, התנגד להפללת לקוחות

_____________________________________  

ÁÓ‰ ÊÎ¯Ó˜¯ " דעת קהל בנושא הפללת הלקוח בשירותי המי�סקר ממצאי "שירלי אברהמי   151
˙Ò�Î‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰Â) 2007 (www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01840.doc.  
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בקולורדו  � מתיישבת ע� מחקר שנער,חשוב לציי�,  עמדה זו152.ישפיע על צמצו� התופעה
זה מצא מחקר .  שבה מוטל איסור פלילי על זנות ועל רכישת שירותי זנות,הברית�בארצותש

 ג� 153.רה זועֵב פע� אחת בגי� צריכת שירותי זנות לא חזרו עלשנעצרו כי רוב הגברי� 
 כי ומכריע סברה �המחקר הסקוטי שבח� עמדות של גברי� שצרכו שירותי זנות מצא כי רוב

 154.יכולה להיות השפעה מרתיעה ממשית על גברי�בתחו� זה לסנקציות פליליות שונות 
קניית שירותי מי� נהנית עדיי� דווקא בשל העובדה ש כי אלה מחזקי� את המסקנה נתוני�

סייע בהשגתו שינוי התודעתי ויִיקד� להמהל� הפלילי ש ראוי ,חברתית עמוקהמלגיטימציה 
  . שונה של אסור ומותרליתבאמצעות שרטוט מציאות משפטית פורמ

מהל� החינוכי להמהל� הפלילי קד� בו שדוגמה חשובה בהקשר הישראלי למקרה 
ק למניעת  בחו1998ל הטרדה מינית שנקבע בשנת שהאיסור הפלילי היא וסייע בהשגתו 

החוק נחקק על רקע מציאות .  לחקיקת החוק לא קד� מהל� חינוכי מקי�155.הטרדה מינית
, יתר על כ� 156. במיוחד במקו� העבודה ובצבא,רווחת של הטרדה מינית של נשי� בישראל

של מינית והחקיקתו העידו על חוסר הבנה של הפסול שבהטרדה  לעהתגובות הציבוריות 
בשני� המעידי� כי כיו� כבר קיימי� ממצאי� ,  ע� זאת157.הצידוק החוקי להפללתה

בהיק� ההטרדה המינית וה� בתפיסת הציבור ה�  י�שלאחר חקיקת החוק התרחשו שינוי
 הצבא מספק לנו זירה ,שינוי בהיק� ההטרדה המיניתבבכל הנוגע . המעשה תחומרלגבי 

נעשו לאחר חקיקת ש, לענייני נשי�ל "שלושה סקרי� של יועצת הרמטכ. חשובה לבחינה
הפחתה הדרגתית כי מאז נחקק החוק חלה מגלי� , החוק בהפרש של שני� אחדות זה מזה

 של תוחומרהציבור לגבי תפיסת אשר ל ב158.בהיק� ההטרדה המינית בצבאמתמשכת 
_____________________________________  

 .ש	  152
153  Devon D. Brewer et al., A Large Specific Deterrent Effect of Arrest for Patronizing a 

Prostitute, PLoS ONE 1(1):e60 (2006), www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi? 
artid=1762352&blobtype=pdf.  

154  CHALLENGING MEN'S DEMAND FOR PROSTITUTION ,27–26' בעמ, 71ש "לעיל ה.  
  .�1998ח" התשנ,החוק למניעת הטרדה מינית  155
 מהנשי	 92% כימחקר פנימי שנער� במשטרת ישראל סמו� לחקיקת החוק גילה ,  למשל,כ�  156

מחקר שערכה "ברו� קרא . העובדות במשטרה דיווחו כי הוטרדו מינית במסגרת עבודת�
 .3 אı¯‡‰ 12.11.2000" רדו מינית בעבודהט מהשוטרות הו92%: המשטרה

 השנייה ותבכנסת לקראת הקריאשנער�  בעת הדיו� הכנסת רחבע	 זאבי�אמר חבר,  למשל,כ�  157
יש : לכ� בנקודה זו אני מסכ	 ואומר: "והשלישית של הצעת החוק למניעת הטרדה מינית

הא	 את� , המציעות, ואני שואל אתכ�, בתרוומענורמות בחברה שלנו שהיא חברה פתוחה 
אסור יהיה יותר , אאסור יהיה יותר להחמי, להפסיק את החיזורי	, רוצות ליצור מחיצות

 ).ח"התשנ (5903, 20כ "ד..." ?אסור יהיה לעגוב, להזמי�
בשנת , �21% עמד שיעור ההטרדה המינית בצבא על כ2002באופ� ספציפי נמצא כי בשנת   158

.  מהחיילות על הטרדה מינית14% כבר דיווחו רק 2006 ובשנת ,�18%זה לשיעור  פחת 2004
 מחקר בקרב חיילות וקצינות בשירות :ל"ה המינית בצהההטרד"ראו שלי שטרקר ויעל טופל 

 )2007,  מדור מחקר–ענייני נשי	 לל "רמטכהעצת יו( Ó Ú„È „˜ÂÓ‚„¯" 3' ח מס" דו– חובה
www.aka.idf.il/SIP_STORAGE/files/6/61926.pdf.  
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 כשש שני� לאחר – מחקר שנער� בישראל באמצע שנות האלפיי� ,מיניתההטרדה מעשה ה
 מצא כי רוב בקרב הציבור הישראלי כבר תפס בנקודת –ינית חקיקת החוק למניעת הטרדה מ

 ומיק� אותה גבוה במדרג של חומרה ג� בהשוואה , כמעשה חמורזמ� זו הטרדה מינית
 על פניו נראה אפוא כי מה שהניע מהל� של שינוי חברתי 159.למעשי� פליליי� אחרי�

מעבר  .לילית אסורהבהקשר זה היה בעיקר המעבר ממצב של התנהגות מותרת להתנהגות פ
 ושרטט, ג� המהל� של העמדה לדי� של מטרידי� רבי� שהתאפשר כתוצאה מכ��כמו, זה

עבור מי שהתקשו להבי� את הפסול שבהטרדה במחדש את גבולות המותר והאסור ג� 
  . אפקט הרתעתי שאי� לזלזל בחשיבותוו ויצר,מינית

בנות חשובות ביחס לכוחו של נראה כי הניסיו� מ� המשפט המשווה מספק תו, זאת ועוד
תרומתו המשמעותית לקידו� מהל� חינוכי של שינוי עמדות בקרב להמשפט הפלילי ו

די מספק לטעמי את הדוגמה השווהמקרה . הציבור בהקשר הספציפי של רכישת שירותי מי�
נות נחקק לפני יותר צרכני זדי המפליל השווהחוק , כאמור. החשובה ביותר בהקשר זה

 מקי� ח דו, בראשות שרת המשפטי�,ועדה ציבוריתש� לאחרונה הגישה ו ,י�מעשור שנ
דיה לפני שוושהוגש לממשלת , זה ח דו160.שהניבהבוח� את פועלו של החוק ואת התוצאות 

כולל ממצאי� ומסקנות חשובי� התומכי� בשימוש בכלי הפלילי ככלי , חודשי� אחדי�
 הנורמטיבית וה� ברמה של שינוי דרכי ה� ברמהוזאת  ,לשינוי חברתי בהקשרה של הזנות

�זנותפחתה ועדה כי בשני� שחלפו מאז נחקק החוק ובאופ� ספציפי מצאה ה. התנהגות

 ,גלויי� פחותהה בסוגי הזנות י וכי במקביל לא נרשמה עלי,דיה במחצית לפחותבשווהרחוב 
, לילה�מועדוניב, כגו� פרסו� שירותי זנות באינטרנט או מת� שירותי מי� במועדוני חשפנות

רחוב מועסקות �לא נמצאו ג� תימוכי� לכ� שנשי� שעבדו בעבר כזונות. ליווי ועוד מכוניב
דיה לא בשוולא נמצא ביסוס לטענה כי הזנות , במילי� אחרות. כיו� בזנות במסגרות אחרות

הוועדה מצאה אפוא כי האיסור הפלילי . פחתה אלא רק שינתה את פניה וירדה למחתרת
 ומבחינה ,דיהבשוויעיל בהפחתת הזנות והסחר בנשי� היה  רכישת שירותי מי� עלשהוטל 

ועדה מצאה כי השינוי החוקי ו ה,זאת ועוד. זו השיגה החקיקה הפלילית את מטרתה
תפיסות הדיה והמעבר למודל משפטי שביסודו הפללה של הלקוח השפיעו ג� על בשוו

שינוי בי� הק בי� השינוי הנורמטיבי ללנתאפשר �שאיכ� ,  הרווחות ביחס לזנותחברתיותה
קהל שנערכו לפני �ועדה סקרי דעתובהקשר זה בחנה ה. בדרכי ההתנהגות שחולל החוק

 ומצאה כי למעשה החקיקה עצמו הייתה השפעה גדולה על ,החקיקה הפלילית ולאחריה
.  במיוחד בקרב אנשי� צעירי�,נותצרכני זמידת התמיכה הציבורית בעיקרו� של הפללת 

ממחישי� לטעמי את האופ� שבו למסרי� הנורמטיביי� של המשפט הפלילי יש אלה דברי� 
 ואת החשיבות שבעצ� הגדרתה של ,פורמליתההרתעה ההשפעה תודעתית החורגת מיסוד 

_____________________________________  

159  Sergio Herzog, Public Perceptions of Sexual Harassment: An Empirical Analysis in 
Israel from Consensus and Feminist Theoretical Perspectives, 57 SEX ROLES 579 

(2007).  
160  Ban on Purchase of Sexual Services ,135ש "לעיל ה.  
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לזרות יכולי� ג� אלה דברי� , יתרה מזו. התנהגות מסוימת כפלילית כדר� להכוונת התנהגות
בהקשר לשינוי דפוסי ההתנהגות הגברית השוודית בנוגע נתוני� שמצאה הוועדה האור על 

רבי� ועדה גילה כי גברי� ו החעליו התבסס דוש 2008סקר משנת ,  למשל,כ�. זנות לש
הפסיקו לרכוש ה� שבעבר צרכו שירותי זנות דיווחו כי בעקבות חקיקת האיסור הפלילי 

ערי� עקביי� בי� ממצאי� אחרי� שאספה הוועדה הצביעו על פ. שירותי מי� בתשלו�
על בסיס דברי� . באחוז הגברי� הצורכי� שירותי מי�בסקנדינביה  יהדיה לבי� שכנותשוו

יו� לקבוע בוודאות שהאיסור הפלילי השיג את כסיכמה הוועדה וקבעה כי נית� אלה 
הוא מהווה מבחינה זו כלי חשוב במאבק למיגור הזנות והסחר בנשי� למטרות כי  ו,מטרתו

  .זנות
את בחנו אשר גיה ובנורוושני מחקרי� שנערכו לאחרונה ידי �אלה נתמכי� ג� על דברי�

בעקבות המהלכי� בה� שינויי� שהתחוללו את הרווחות כלפי זנות והציבוריות העמדות ה
גיה נכנס לתוק� האיסור הפלילי בנורוו , כאמור161.להפללת לקוחותשננקטו ש� המשפטיי� 

. דיה נקטה מהל� דומהששוו עשר שני� לאחר – 2009ל רכישת שירותי מי� רק בינואר ש
בי� בינ� ל ערב חקיקת החוק והשווה ווגי שבח� את עמדות הציבור הנור,המחקר הראשו�

מובהק עמדות שליליות יותר אופ� די� מגלי� בהשוו מצא כי ,וודיהרווחות בשהעמדות ה
די החיבור בי� והשו המחקר ג� מצא כי בקרב הציבור 162.ווגי�כלפי זנות בהשוואה לנור

 ומהווה הסבר מושרש ,נות לבי� קידו� השוויו� בי� המיני� הוא ברור יותרצרכני זהפללת 
מכיוו� שנמצאו הבדלי� , יתרה מזו. נטיתהרלווומקובל הנות� לגיטימיות לחקיקה הפלילית 

די כלפי זנות בי� התקופה שלפני החקיקה הפלילית לבי� השוומשמעותיי� בעמדות הציבור 
הייתה השפעה של כשלעצמה דית השווהמסקנה הייתה כי לחקיקה , ופה שלאחריההתק

 כשנה ווגיההמש� שנער� בנור�מחקר. עיצוב עמדות הציבור ביחס לפסול שבזנותעל ממש 
אכ� , ניסה לבחו� א� החוק הצליח לחולל שינוי בעמדות הציבוראשר  ו,לאחר חקיקת החוק

ב האוכלוסייה הכללית לא נרשמו בשלב זה  בעוד שבקר163.כזהשינוי  לשמצא ניצני� 
 שבה השינוי שחולל החוק היה גלוי ,אוסלו הבירהדוגמת במקומות , שינויי� ביחס לזנות

נרש� בקרב הציבור יחס שלילי , הרחוב�יותר לעי� מבחינת השפעתו על הפחתתה של זנות
  .יותר מבעבר כלפי קניית שירותי מי�

� של הפללה אי� משמעה זניחת אפיקי� אחרי� חשוב לזכור כי בחירה במהל, לבסו�
זה מה . מהל� חינוכי וישלי� אותובוה שהלי� ההפללה יל! ראוי, למעשה. של חינו� הציבור

הלי� ההפללה ש ואי� סיבה ,שקרה בעקבות חקיקתו של החוק למניעת הטרדה מינית בזמנו
החוק להפללת הלקוח ג� הצעת . מהל� חינוכי מקי�א� הוא בוה זנות לא יל!השל צרכני 

_____________________________________  

161  Niklas Jakobsson & Andreas Kotsadam, What Explains Attitudes Toward Prostitution? 
349 WORKING PAPERS IN ECONOMICS (2009) )להל�: Jakobsson & Kotsadam (2009)( ;

Jakobsson & Kotsadam (2010),148ש " לעיל ה.  
זנות בי� הציבור צרכני  במידת התמיכה בהפללת 18%באופ� ספציפי מצא המחקר פער של   162

  .ש	, Jakobsson & Kotsadam (2009) .השוודי לציבור הנורווגי
163  Jakobsson & Kotsadam (2010),148ש " לעיל ה.  
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 ולפיכ� קובעת כי ,מכירה בחשיבותו של היסוד החינוכיהמונחת כעת על שולח� הכנסת 
ולשלוח , המשפט להימנע מהרשעה פלילית�במצב של עֵברה ראשונה על החוק יוכל בית

נאש� לתוכנית טיפול בקהילה שבמרכזה סדנת חינו� בנושא נזקי הזנות והפסול החברתי 
פ� זה ישמש ההלי� הפלילי מנו� אפקטיבי של הרתעה ומניעה לא רק באו 164.שבצריכתה

מודעות לנזקיה של האלא ג� באמצעות העלאת , באמצעות הטלת קלו� בגי� צריכת זנות
  .כנית חינו� מעי� זוו בתבאופ� אחר לא היה משתת�ר שאציבור הזנות בקרב 

 את תוצאותיו של שבחנה, ג� הוועדה הציבורית השוודית בראשותה של שרת המשפטי�
חזרה , האיסור הפלילי שהוטל על צריכת שירותי זנות בשוודיה במלאת עשור לחקיקתו

והדגישה בדוח המסכ� שלה את החשיבות שבליווי ההלי� הפלילי במהלכי חינו� שוני� של 
שיבהירו את חשיבותו של איסור פלילי מעי� זה ואת הרציונל של קידו� השוויו� , הציבור

, ע� זאת. ויעמיקו את ההכרה הציבורית בחשיבות העניי�,  העומד ביסודובי� המיני�
בעת להעלות את ר� הענישה הְמר*ית הקבוע בחוק משישה חודשי �הוועדה ג� המליצה בה

מנת לסמ� ג� באמצעות החוק הפלילי ולהדגיש בצורה ברורה �וזאת על, מאסר לשנת מאסר
 חינו� הציבור אינו אפוא מסלול 165.ת זויותר את מידת הפסול החברתי הגלו� בהתנהגו

, אלא מסלול הנגזר במידה רבה מעצ� קיומו של איסור פלילי, נפרד מההלי� הפלילי
המהווה מבחינה זו נקודת מוצא הכרחית למהל� יעיל של שינוי תפיסה ציבורית מושרשת 

  .ביחס לגבולות המותר והאסור

  מיחופש מיני ומימוש עצ, על זנות: במקו� סיכו�. ו

ייתכ� , אילו נברא העול� כיו� מחדש במצב שבו מתקיי� שוויו� אמיתי בי� נשי� לגברי�
ידי נשי� וגברי� כאחד הייתה מתפתחת באופ� טבעי כחלק מחופש �שמכירת שירותי מי� על

ידי �ג� קניית שירותי מי� עלשבמצב כזה ייתכ� . הזכות למימוש עצמי בחברה� העיסוק ומ

_____________________________________  

וסבר בדברי ההסבר כפי שמ. 3ש "הבלעיל המתואר , 1ש "לעיל ה, להצעת החוק) 2(1' סראו   164
ישלחו אנשי	 שנעצרו יאליה ש,  המטרה היא להקי	 תוכנית הדרכה ללקוחות,להצעת החוק

החוק ומתחו	 התוכנית תכלול תכני	 שוני	 מתחו	 בריאות הציבור . לראשונה בגי� עֵברה זו
ת חינו� מעי� וסדנ. וכ� הרצאות של נשי	 שעסקו בעבר� בזנות ושל גורמי	 נוספי	, והמשפט

הברית �ת במספר רב של מדינות בארצותוללקוחות שנעצרו בגי� רכישת שירותי זנות קיימלה א
 וכיו	 יש כבר ממצאי	 חשובי	 ביחס ,John schoolsמכונות ה� . וכ� בכמה ערי	 בקנדה

ÁÓ‰ ÊÎ¯Ó˜¯ " הלקוחות של תעשיית המי�"יונת� ארלי� ראו . למידת האפקטיביות שלה�
 ˙Ò�Î‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰Â)2005 (www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m01282.doc ;˙Â�Ê ,

È˙¯·Á ÔÂÏ˜ Ï˘ ‰‚˘Ó‰ ˙‡¯˜Ï, רעיו� זה של סדנה טיפולית  .61–60' בעמ, 122ש "לעיל ה
 קיימות תוכניות טיפוליות למשתמשי	 , למשל,כ�. כחלק מהטיפול הפלילי אינו חדש בישראל

� וה� מופעלות כחלק בלתי,לימות במשפחה ובתחו	 של נהיגה מונעתלמורשעי	 בא, בסמי	
  .נפרד מהאכיפה הפלילית בתחומי	 אלה

165  Ban on Purchase of Sexual Services ,135ש "לעיל ה. 
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 המתבססת על הזכות והצור� של ,פכת במקביל לפרקטיקה מקובלתנהשני המיני� הייתה 
 במנותק מזוגיות קבועה וכביטוי האולטימטיבי י�נשי� וגברי� להגיע לפורק� ולסיפוק מיני

  .לחופש ולשחרור המיני בחברה
בוויכוח העכשווי על הפללת לקוחות של זונות נדמה שחלק מהמתנגדי� להצעת החוק 

ווי� לעצמ� מציאות דמיונית זו כאשר ה� מגייסי� את שיח ַש ְמנותצרכני ז � שללהפללת
כפי שניסה מאמר .  להגנת המצב המשפטי הקיי�–החופש והשוויו� ,  את החירות–הזכויות 

הבעיה המרכזית בגיוסו של שיח הזכויות הליברלי להגנתה של הזנות , זה להראות
מגדריי� היא �טוריי� ואהיס�המשגתה של הדילמה המשפטית הרלוונטית במונחי� אבו

�איללא הכרה בה� ר שא ,מהלכי� אלה מטשטשי� מאפייני� מגדריי� מהותיי� של הזנותש

חשוב לזכור , הזנות. זנותתעשיית הלקיי� דיו� של� בסוגיית הפללתו של הלקוח באפשר 
 היא לא ,תוצר של המהפכה הפמיניסטיתאינה היא . לא התפתחה כא� ועכשיו, ולהזכיר

 והיא אינה ביטוי לחופש מיני שממנו נהנות נשי� ,לק מהמאבק לשחרור האישהנולדה כח
בו מעמד� של אשר  ו,ידי גברי��הזנות היא תוצר ושריד של עול� שנשלט על. בחברה

בעול� זה התפתחה הזנות רק משו� שהיא שירתה צור� . נשי� בחברה היה מעמד של חפ�ה
 – ו� ללא שינוי במאפייניה המרכזיי�העובדה שהזנות שרדה עד הי. י�ואינטרס גברי

והמשגת העיסוק , מחד גיסא, זנותהשביסוד� הטיה גברית מוחלטת בצד של צריכת שירותי 
 היא ביטוי לעוצמתו של – מאיד� גיסא, ת ראויה ונורמטיביתבזנות כאנטיתזה של נשי!
של מה שהשתנה אפוא הוא לא טיב� .  ג� בעול� המודרניליהסדר החברתי הפטריארכ

אלא טיב� של , הגורמי� החברתיי� ומבני הכוח המעצבי� את הזנות ואת דפוסי צריכתה
,  כיו�:מצדיקי� מצב חברתי זה ותומכי� בשימורואשר הצידוקי� החברתיי� והמשפטיי� 

 ושואבת ממנו תוק� ,הזנות חוסה בצילו של שיח הזכויות הליברלי, בהתא� לרוח התקופה
בספרות הפמיניסטית אנו מוצאי� זה שני� .  דברי� זה אינו חדשחשוב לציי� כי מצב. וצידוק

מעטות דיו� ביקורתי באופ� שבו הרטוריקה הליברלית מגויסת להגנת� של פרקטיקות �לא
 הטענה היא שבהקשר זה מתרחש 166.שוויוני�שנוצרו במקור� בעול� פטריארכלי ולא

 משיח הזכויות תהלי� של המשגה מחודשת של פרקטיקות אלה במונחי� השאולי�
שוויוני שהוליד � והמשגה מחודשת זו מעלימה את ההקשר המגדרי הכוחני והלא,המודרני

  167. ומעניקה לה� תוק� מחודש,פרקטיקות אלה במקור

_____________________________________  

 ,Reva Siegel, The Rule of Love: Wife Beating as Prerogative and Privacy:  למשל,ראו  166
105 YALE L.J. 2117 (1996) ; "נויה רימלט	כהפליה בי� המיני 	לנשי 	הפרדה בי� גברי " ÈÏÚ

ËÙ˘Ó 2005 (99 ג.(  
 ,)preservation through transformation ("שימור באמצעות שינוי"ריבה סיגל מכנה תהלי� זה   167

ל לאור� השני	 עיניי	 של האופ� שבו ד� המשפט וטיפ�ממחישה זאת באמצעות ניתוח מאירו
זכתה הפרקטיקה של , כ� מתברר, במקור. ביתיתה רהאלימות נגד נשי	 בסֵפשל בתופעה 

 מפורשות שהכירו בעליונות ליותהכשר של הדי� מכוח תפיסות פטריארכבאלימות נגד נשי	 
כאשר , מאוחר יותר. שטורהולממעמדו של הבעל ביחס לאשתו ובזכויותיו ביחס לחינוכה 
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בעיד� של חופש ושחרור מיני " אד�"בעיצומו של הדיו� העכשווי על זכותו של כל 
חשוב אפוא , לרכוש שירותי מי�" אד�" ועל זכותו המקבילה של כל ,לבחור למכור את גופו

 ו איז?משרתת באמת את מי הפרקטיקה של רכישת שירותי זנות: רגע ולשאולללעצור 
ת יר!ֵחבמגדרי �דיו� ניטרלי ואכ והא� מה שנחזה ?מציאות חברתית היא משמרת ומנציחה

למעשה דיו� בעל משמעות מגדרית מובהקת אינו " אד�"חופש הבחירה של כל ובהמינית 
התמודדות כנה ע� שאלות אלה ? וגע בטבורו בשאלת השוויו� בי� נשי� לגברי� בחברההנ

מנוגדת לעקרו� אשר דומה שצריכה להוביל להכרה כי הזנות היא מעצ� מהותה פרקטיקה 
 וכי המשגתה המחודשת באמצעות שיח זכויות אולי ,השוויו� בי� המיני� וחותרת תחתיו

ישראל מחויבת �מדינתמשו� כ� . תוקפהמ באמת גורעתאינה אבל , מטשטשת מסקנה זו
מאז היווה מי ש –הלקוח לחתור באופ� נחוש ונמר� למיגור הזנות באמצעות הפללת 

ג� א� מהל� זה נראה כרגע קשה ואולי . ומתמיד את הדלק של התופעה ואת הבסיס לקיומה
ת אמיתית של  בדר� לכינו� מציאו,ג� א� לא יחידה, זוהי תחנה הכרחית, אפשרי�א� בלתי

  .שוויו� בי� נשי� לגברי�

_____________________________________  

היה אפשר , מעמדי מתוקפו ושיח הזכויות הליברלי קנה לו בהדרגה מקו	איבד הנימוק ה
אלא שבשלב זה כבר גויסה , את יחסו הסלחני כלפי אלימות נגד נשי	ישנה המשפט לצפות ש

 ,באופ� ספציפי גויסה בהקשר זה הזכות לפרטיות. רטוריקת הזכויות להגנתו של המצב הקיי	
 ה שלת על הבית ועל המשפחה מפני התערבותוהטענה הייתה כי הזכות לפרטיות שומר

 לפי תפיסה ,רשויות אכיפת החוק מנועות אפואבש	 השוויו� בי� נשי	 לגברי	 היו . המדינה
מנת לא לפגוע בזכות לפרטיות של �עלוזאת  , מלהתערב במערכת היחסי	 בתו� המשפחה,זו

 . ש	,Siegel. שה כאחדהגבר והאי


