
ן הפגנתי באונן שימלתה את ומרימה הזה״ בצדם..תעודת מנתינה זונה בטיילת:
 אני או: לך! אתן לא סטאטוס אבל אותי,
 לאשה אותך יישא לא בני אבל לך, זקוק

זאת. למרות
 בשלה אינה אחת בחורה אך ״ובכלל,

 תמיד כבמיקצוע• בזנות לעסוק 18 בגיל
המשט על־ידי שתיעצרנה קטינות תהיינה

 החברה על במיסוד. לא הוא הפיתרון רה.
 חינוך על־ידי הזונות. אל היחס את לשנות
מחדש.

 כמו הזונה אל להתייחס צריך כל ״קודם
 מתיחסים אינם הרופאים אפילו בן־אדם. אל

 בחורה עם הולכת כשאני כהלכה. אליהן
 אל כמו אליה מתייחס הוא לרופא, שלי

שבחדר־הקבלה. והאחות הוא זונה,
 מתוך אלא בזנות, עוסקות לא ״הבחורות

ש הדרך בתחילת סבורות הן עמוק. יאוש
 מסתבר אך מזה, תצאנה שנה־שנתיים תוך
 ואין שכימעט מבוך היא הזנות כי להן

מוצא. ממנו

 מכירה אני בקלות• זאת לע-שות תצליח
 שהמישטרה למוטב, שחזרו בחורות הרבה די

 סיבה כל אין כיום. אותן להטריד ממשיכה
 מתורת להיפטר תצליח שבחורה שאאמין

 בכך.״ תרצה אם גם החוקית, הזונה
 שהביעו הסוציאליים העובדים מרבית

 את שללו זו כתבה במיסגרת דעתם את
 כל תביא שלא בטענה הממוסדת, הזנות

ל מתן תבע מיעוטם רק לזונה. תועלת
 של הכנסתן כי בטענה לזנות, גליזציה

 תחת מתוחמים, באזורים למוסדות, זונות
 הזנות בעיית את תפתור רפואית, השגחה

ולתמיד. אחת
ה א ל מ  הארץ ו

ה מ זי
י  אג־ עדיין קיימים 1975 שד ישראל ך

לאו הזנות למיסוד המתנגדים -שים ■2

 אותן ישמור מהרחובות, הזונות את יוציא
 בנימוקיו ועוד. סרסורים בידי ניצולן מפני

 של התברואתי הנימוק רק חסר סולון של
 באתונה הזנות חוק מין. במחלות הידבקות

 אותן חייב לבתי־בושת, הזונות את הכנים
 אתנן ולקבל לאוצר־הטדעה מיסיס לשלם
אחיד.

 בתי- פתיחת היתנה הרומאי המחוקק
 את והעניש מייוחד, רשיון בקבלת הבושת

 החוק• במיסגרת שלא בזנות העוסקות
 תחת היו העתיקה רומא בתקופת הזונות
 לשמור היה שתפקידם ״אדילים״, פיקוח

התנהגו על לפקח וגם המדינה, הכנסות על
בבתי-הבושת. הזונות של תן

 ה״מהוגנות״ הנשים מן הופרדו הזונות
 פיאה טוגה, לבשו הן מייוחד. לבוש על־ידי

אדומות. ונעליים בלונדית
 קיום עם השלימה לא מעולם ישראל דת

הוא הזנות אל המיקרא של יחסו הזנות.

 שיעסקו קטינות תימצאנה חוקית, תהיה בשהזנות ..גם
אותן...־־ תרדוף והמישטרה בלתי־חוק׳. באופן בזה
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ש לפני החוק, את לשנות טעם ״אין
 הזונות. אל החברה של הייחס את משנים

 בעולם הזנות קיום כי סבורה אינני אני
מאמי אני האנושי. לטבע השייך עניין הוא
 יהיה לא אם נכון. ובחינוך בטיפול נה

להיל צריך היצע• יהיה לא לזונות, ביקוש
 לא אני בלקוחות. אם כי בזנות, לא חם

 הזונה. לטובת יהיה החוק ששינוי מאמינה
 החוק רק תשתנה לא החברה הכל אחרי

ישתנה.״־

 מוסר מטעמי אלא הגיוניים, מטעמים דווקא
 לגיטימציה ניתנה קדם בימי כבר אך ודת.

ורומא. ביוון לזכות
 המחוקק הורה הספירה לפני 594 בשנת

 על־ מאושרים בתי־בושת הקמת על סולון
ה את והסביר באתונה, השילטונות ידי

 מעמד מתן שעם בכך הזנות במיסוד צורך
ש הזונות, על פיקוח יתאפשר לזנות חוקי
מכובדות, נ-שים של ואונם הטרדה ימנע

ה טי ש מי  ה
שין מ לרדוף ת

 אמר, הילל שלמה המישטרה (**ר
הסד ״בעד הוא כי לשאלה, בתשובה

 יש כמו־כן חוקית. בצורה הזנות נושא רת
 ברשות היא אם בין שזנות, בחשבון להביא
 מיטרד מהווה היחיד, ברשות או הרבים
 דש ולסביבה, לשכנים ומוחשי חמור

ה במיסגרת פיתרון הזה לנושא למצוא
חוק.״ ן

 ה־ הוא הזונות על ביותר השנוא הגורם
 בין מלהטרידן, חדלה שאיננה מישטרה,

 הן אם ובין הכביש, על עובדות הן אם
 וגם הדר נינה גם פרטיים. בבתים עובדות

 אחדי הרדיפה שפרשת טוענות כהן צביה
 תהיה הזנות כאשר גם תיפתר. לא הזונות
 תעסוקנה אשר קטינות, תימצאנה חוקית

 וכימעט החוק׳ במיסגרת שלא במיקצוע
ב רשומות תהיינה הזונות כל שלא ודאי

 המישטרה תמשיך אלה את מישטרה• !
לרדוף.

 ״אינני נוסף: טיעון יש כהן לצביה
 ד כזונה. רשומה שתהיה שבחורה מאמינה

 בזנות לעסוק להפסיק זמן כעבור תרצה
אכן הזונות, מרשימת שמה את ולהוציא

כהן צביה סוציאלית עובדת
?״ הולם באופן אליהן להתייחס לא ״מדוע

ב הירבו, ישראל נביאי שלילה. של יחם
 לזונה, העם את לדמות תוכחתם, דברי
לדבריהם. חריפות להוסיף כדי

ש מפורש בדין הובא לזונות זה יחם
 ולא להזגותה, בתך את תחלל ״אל אמר:
 ה־ זימה.״ הארץ ומלאה הארץ, את תזנה

 על אסר המקודשת. הזנות את אסר מיקרא
 הורים על אסר זונה, לאשה לשאת הכוהן

 עמש־מוות הטיל לזנות, בנותיהם להפקיר
 אביה, ידיעת ללא זוגה נערה על בסקילה

 שזנתה. כהן של בתו על בשריפה ומוות
 לבית־ זונה אתנן להביא אסר אף המיקרא
כקורבן. המיקדש
 היה שזנתה א-שה סקילת של זה מינהג

 המאה לתחילת עד ישראל בארץ מקובל
 האשה את להפשיט היה מקובל הנוכחית.
 להוליכה חמור, על להושיבה עירומה,

 בירושלים העתיקה העיר לחומות .מסביב
וגידופים. חרפות תוך באבנים ולסקלה

ל המתנגדת היהודית־הנוצרית, הגישה
 האדם לב ש״ייצר הוא נכון כי אומרת זנות,

 ביכולתו יש זאת עם יחד אך מנעוריו״׳ רע
גי לעומת ייצרו. על ולהתגבר להשתנות

 את המחייבת שנייה, גישה קיימת זו שה
 היא הזנות כי והטוענת הזנות, של קיומה

אוניברסלית. היא לה וההזדקקות ניצחית,
 שהצליחה בכך מתגאה ברית־המועצות

 שבארצות מובן הזנות. בעיית על להתגבר
 מחוץ הזנות נמצאת קומוניסטי שמישטרן

 ב- הקומוניסטים ניצחון עם ומייד לחוק,
 מחוץ אל ־שם גם הזנות הוצאה וויאט־נאם

 עבור הוקמו אף בברית־המועצות לחוק.
 חויי־ והן כללית, להשכלה מוסדות הזונות

 בבתי־ פרודוקטיבית בעבודה לעסוק בו
 נודע זאת עם יחד מגוריהן. במקום חרושת

קיימת עדיין כי ארצה, שהגיעו עולים, מפי

 והיא מחתרתית, זנות בברית־המועצות
מאוד. ופופולרית פעילה
 ו״צ׳יצ״׳) שלמה תל־אביב, עיריית ראש

 ש־ זה איך עיתונאי על־ידי שנשאל להט,
 יושב בסוק, חיים המפד״ל, מטעם סגנו
 הודיע שצ׳יצ׳ אחרי אחד שולחן לייד איתו

 אמר הזנות. מיסוד בעד הוא כי בטלוויזיה
 מיסוד של נלהב תומך הוא ״בסוק צ׳יצ׳:
!״הזנות

 הזה העולם מערכת עם בשיחה אולם
לגליז נגד בהחלט הוא כי בסוק חיים טען
 דתיים חינוכיים, מטעמים הזנות, של ציה

 :שיש חושב ״אני בסוק: אמר וחברתיים.
 בנות, אותן גדולה• סכנה הזנות במיסוד

 תראינה הנחשלות, לשכבות המשתייכות
 מאותן רבות חופשי. כמיקצוע הזנות את

 רעי־לב. אנשים על־ידי תנוצלנה מיסכנות
 תהיה בזנות, שיעסקו אלה הבל, אחרי

ה במיסגרת ואפילו שתהיה, ככל ממוסדת
רבנים.״ יהיו לא חוק,

 תשובה אין הדתיים האישים מן לאיש
 יהושע של מרגליו עושים היו מה : לשאלה
 בית־הבושת ביריחו קיים היה לולא בן־נון,

הזונה. רחב של הממוסד
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