
הסרסורים? את יחסו זה האם מחלות? ימנע זה האס משים? טוב זה האם

 פתרה לא ד!,זנות שד לנדיזציה ך*
י /  שבהן ארצות באותן הבעייה את 1 /
שפור מחקרים שהוכיחו כפי הונהגה, היא
 כמדינה מדינת־ישראל, לאחרונה. סמו

ב להתאפיין צריכה אינה יהודית־יעודית,
 של המנוונים הצדדים ובחיקוי מתירנות
אחרות!״ תרבויות

 שר־ הגיע שאליהן המסקנות הן אלה
 לפתע שנתגלה המר, זבולון החדש׳ הסעד

 ב־ אם כשנשאל זה, לנושא גם כמומחה
 הוא כשר־הסעד החדש תפקידו מיסגרת

 תוד הזנות, של לגיטימיזציה נגד או בעד
ופיקוח. הסדר

 אותם המר, זבולון של מישרדו לעובדי
 בנערות המטפלים סוציאליים עובדים 40

 של העצמי הביטחון אין ובזונות, סוטות
 בשבוע הרביעי ביום התכנסו הם השר.

 לגבש כדי הפועל, הוועד בבניין שעבר
 הסוציאליים, העובדים אם ולהחליט דיעה

 הם מקרוב, הזנות בעיית את המכירים
הזנות. מיסוד נגד או בעד

ן קי ת־  או
ח על צ מ ה

נר לא הנושא סוער. היה וויפוח ך*
 כלל פשוט הסוציאליים לעובדים אה 1 ו

 היה לא לגליזציה המושג למרביתם וכלל•
 ״במיסגרת :העובדים אחד אמר ברור.
 בת נערה כל על חובה תחול הזנות מיסוד

 מיקצועה על להצהיר בזנות, העוסקת ,18
 מישט־ שתחזיק הזונות ברשימת ולהירשם

רת־ישראל.
 בשלה איננה עדיין 18 בת נערה ״לדעתי

 מיקצועה. תהיה הזנות אכן אם להחליט כדי
 להחליט, אותה נחייב אנחנו החוק במיסגדת

 העוסקות אלה כל האמיתית. הסכנה ׳וזוהי
 לעסוק תמשכנה בלתי־לגאילי באופן בזנות

 המעצרים הלאה. גם אופן באותו במיקצוע
 קטי- לעצור תמשיך המישטרה כי יימשכו,

ן״ המיסוד במסגרת השגנו מה אז נות.
בעייה העלתה אחרת סוציאלית עובדת

שם־טוכ השר
בעד

 כיום זונה יכולה אם ממנה. להתעלם שקשה
 הרי עליו, להכריז מבלי במיקצועה לעסוק

מוכ לחיות עליה יהיה המיסוד שבמיסגרת
ה מרבית הסכימו זו לטענה כזונה• רה

בדיון. משתתפים
ה סוציאלית עובדת הדר, נינה אומרת.

 באזור סוטות נערות של בשיקומן מטפלת
 של ״הלגליזציה ופתודתקוה: ראש־העין

 כזונות, להירשם הנשים את תחייב הזנות
ה (אות־קלון). סטיגמה להן ידביק והדבר
תיפתרנה. לא הסוציאליות בעיות

 של היחידי הרגשי הספק הוא ״הסרסור
עליו, לוותר מוכנה תהיה לא היא הנערה.

 עסקי- בתוך עמוק נמצאת היא כן אם אלא
עוד. לו זקוקה ואינה הזנות,

 לתוך הזונות את יכניס הזנות ״מיסוד
 שכו״ בתוך שיתנהל החשש וקיים גיטאות,
נחשלות, במישפחות מאוכלסות ניות־עוני

חמו סוציאליות בעיות ממילא קיימות בהן
רות.

מער שתי שתהיינה לכך יגרום ״המיסוד
ה־ על-ידי המוכרות זונות :זונות של כות
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ח א ישי שרית מ
 הזנות ויסות בחשאי. העובדות וזונות חזק,

 שלוש של לקיומן גם יגרום החוק על־ידי
 שיהיו סרסורים סרסורים: של מערכות

 סרסורים ,מאדאם/ או בתי־בושת סוכני
ו בלתי־חוקיות, זונות של בלתי־חוקיים

 לבתי־בושת. ספקי־זונות שיהיו סרסורים
 סרסורים, של אחת מערכת רק קיימת כיום

החוק.״ אחרי נרדפים שכולם

גבר
ק בי גבר מד

 הצ- שם־טוב, ויקטור ***ד־הצריאות,
 לגיטימיזציה מתן ״מחייב שהוא \היר4/

 מתאים.״ רפואי פי-קוח תוך לזנות,
 בבית שהתכנסו הסוציאליים העובדים

 קולות ברוב טענו בתל־אביב הפועל הוועד
 כלל שיקול מהווה אינו הרפואי השיקול כי

 מחלות. להפיץ תמשיך ו״הזונה מאחר וכלל,
 נבדקה שאכן שהזונה, לכך ערובה כל אין

 לאחר־מכן מייד תידבק לא רופא, על־ידי
במחלת־מין.״ נגוע מלקוח

 ובימינו״, בעבר לזנות ״גישות במאמרו
 יהודה טוען סעד, בדו־ירחון המתפרסם

 של לנוער שירותי־המיבחן מנהל רימרמן,
 המבוקרת שהזנות ההנחה כי פתח־תקווה,

 ב־ התחלואה את — מצמצמת או — מונעת
וכלל. כלל הוכחה לא מחלוודמץ

 נמסר למשל, ״בהמבורג, רימרמן: אומר
 החולים של 62.50/0 נדבקו 1881 בשנת כי

 ורק רשומות, זונות על־ידי מין במחלות
 מאוחרים מחקרים לא־רשומות. על־ידי 7^״

 שינויים על מצביעים אינם יותר ומדוייקים .
 (אינפקציה) האלהה בשיעור משמעותיים

לקו לבין מאושרים, בתי־בושת מבקרי בין
לא־רשומות. זונות של חות

ב לרוב הנדבקות מסתבר, ״הפרוצות,
 ב־ בעגבת, פחות בזיבה, מסלולן ראשית

 לגמרי, מהמחלה מתרפאות אינן דרך־כלל
 אינטנסיבי טיפול קבלת דורש שהדבר כיוון

 מאלה רבים בפעילותן. ממושכת והפסקה
 מעוניינים אינם הפרוצות דיווחי על החיים
שו בתכשירים ומשתמשים המחלה, בגילוי

 הסימנים כלומר הגונזקוקים, להשמדת נים
ה־ הביקורת לפני האלחד, של החיצוניים

העליזה״ יצאנית כ,,ה חולנדר קסאוויירה של בית־הגושת
נורסורים...״ שד מערכות לשלוש יגרום ״המיסוד

רומא״ כ״פליני פליני של כית־הבושת
ד בבית־בושת גס מחלות להפיץ תמשיך ״הזונה

 אינם מנוסים רופאים שאף כך רפואית,
 שיגר־ בבדיקה המחלה את לגלות מסוגלים

 כי שוב, נדבקות אינן עצמן הזונות תית.
 אינם חדשים וגונוקוקים מתחסן, גופן

 מהגונו־ הגבר נדבק למעשה בו. משתקעים
 אחרי סמוך לעתים קודמו, שפירק קוקים

 היא ההידבקות כלומר, הרפואית• הבדיקה
 עשוי היה הרפואי הפיקוח לגבר. מגבר
 את גם כולל שהיה במידה יעיל להיות
הלקוח.״ הגבר

ם סי ח י תי  מ
מו ה אל כ זונ

 שר־המישפ־ מינה השנה פברואר ף*
ב כשנשאל (שטען, צדוק חיים טים

 ליברליזציה ״בעד הוא כי זו, לכתבה הקשר
 ועדה הולם״) רפואי פיקוח תוך הזנות, של

 בא הדבר בישראל. הזנות נושא לבדיקת
 שושנה שח״כ ואחרי בכנסת, ויכוח אחרי

 לסדר־ הצעה העלתה ארבלי-אלמוזלינו
 השופטת את השר מינה הוועדה כראש היום.
בן־עתו. הדסה

 חודשים, כמה ״ישבנו :השופטת מספרת
 בעיקבות ישיבותינו את להפסיק ונאלצנו

ה במיסגרת בחו״ל. ושהייתי פגרת־הקיץ
 ראיינו הבא, בחודש שיחודשו ישיבות,

 המטפלים אנשים אחד מצד רבים. עדים
 רופאים, כגון בזנות, הקשורים בנושאים

 וקציני- פסיכולוגים סוציאליים, עובדים
 בזנות. העוסקות נשים השני ומהצד מיבחן,
ו בתי־הסוהר בתוך רבות גערות ראיינו
 בפנינו, להופיע ביקשו רבים לו. מחוצה

 עניין, של לגופו ולדון לראיין, נמשיך ואנו,
 נעביר אותן מסקנותינו, את שנסיק עד

שר־המישפטים.״ לידי
 היא הוועדה בפני שהופיעו העדים אחת

 לטיפול ״היחידה בראש העומדת כהן, צביה
תל־אביב. עירית של בנערה״
 מסרבת ונמרצת, אדומת־שיער כהן, צביה
 מוצאת וגם ומחפשת בשמו, לילד לקרוא
את או הזונות את להגדיר כדי יפות מילים

המר השר
נגד

ב בנערות המטפלת ביחידתה בעיותיהן•
וה בזנות העוסקות בנערות וגם מצוקה

סוציא עובדות שתי למוטב, לשוב מבקשות
בפסיכולו ב״א תואר בעל ופסיכולוג ליות
גיה.

 בחורה של ״בעייתה כהן: צביה אומרת
 נפשיות, מבעיות מורכבת בזנות העוסקת

 רד עם חוסר־תיקשורת של תוצאה שהן
 בזנות העוסקת נערה והחברה, מישפחה

 יאוש, של הרגשה מתוך במיקצועה עוסקת
 לעשות מסוגלת אינה שהיא ידיעה מתוך
 שאותן הבחורות עשרות מתוך אחר. משהו

 בחורה רק היתה עבודתי, במיסגרת היכרתי
 רוצה ,אני בפירוש: שאמרה בילבד אחת

 ולדעתי- זה׳, את אוהבת אני כי זונה, להיות
נפשית. מבחינה מאוד מופרעת היתה היא

ה בעיית פיתרון את רואה אינני ״אני
 לזנות כאשר ימצא הפיתרון במיסוד. זנות

 שאם טוענת אני חברתי. סטאטוס יינתן
 מדוע לזונות, זקוקה שהיא אומרת החברה

 לא אני הולם? באופן אליהן להתייחס לא
לשרת נא האומר: הרעיון את מבינה


