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 את לאמץ ״יש1 ;

 הקיימת השיש!
 אין שנח באנגליה,
 במעשה להתערב
עצמו הזנות

 עוסקת זעה ״אס
 ואין מנות, במזה

 לשסיס, מפויע הדבר
 להתערב צורו א?

בעמדתזד
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 לעבירות- מרצה הוא ציון אברהם ד״ר

 באוניברסיטת למישפטים בפקולטה מוסר
 המטפל עורכי-דין מישרד ובעל תל״אביב

ציבורי. האזרחי במישפט בעיקר
 בשפה שכתב ספר לאור יצא באחרונה

 הזכות חופשי) (בתרגום ונקרא האנגלית
 עבודת את ציון הד׳ר ריכז זה בספר והחוק.

באוני שנים חמש במשך שעשה הדוקטורט
 הספר את באנגליה. קיימברידג' ברסיטת
 פייבר האנגלית החברה לאור הוציאה
ופייבר.

 גלאנוויל פרופסור אצל למד ציון אברהם
 ג מס' המישפטן אולי שהוא וויליאמס,

 בעולם הגדולים המומחים ואחד בעולם
 לקיים- הגיע באשר האנגלו״סכסי. למישפט

 במישפט דוקטורט לעשות החליט ברידג׳
 אחר מישהו כי ציון, הד׳ר גילה אז אך פלילי,

בנושא. בחר
 התעוררה ,1966 שנת תקופה, באותה
 חברתיות לבעיות עצומה מודעות באנגליה

הומוסכסו זנות, מלאכותיות, הפלות כמו
נושאים וכדומה. רחמים מתוך רצח אליות,

 ברדיו בעיתונים, ושוב שוב נדונו אלה
 וויליאמס הפרופסור הציע ואז ובטלוויזיה

 לכתוב עיראק, יליד הישראלי, ציון לאברהם
והחוק. הזנות בנושא עבודת־דוקטור

 במשך בסיפריות לדבריו, ישב, ציון הד׳ר
 לעשות והחליט לבן', עשן שיצא ״עד יום, 18

 במשך שנים. חמש שנמשכה העבודה את
 המישפטיות השיטות את ובדק חזר השנים
לתד גילה, הוא הזנות. בבעיית לטיפול
 שיטות שלוש קיימות בסל״הכל כי המתו,

ה הרגולציה, שיטת זו: בבעייה לטיפול

 שאין חברתית כתופעה הזנות את מקבלת
 אי-ההתערבות, שיטת ממנה, להימנע

האוסרנית. והשיטה
 ועשרות ספרים עשרות קרא ציון הד׳ר

 אינה הזנות כי למסקנה והגיע מחקרים,
 הגובע צורך מהווה היא שכן להכחדה, ניתנת
 את לאפשר יש וכי הגבר, אצל מיני מדחף
מיטרד. מהווה אינה עוד כל הזנות
 העתיק המיקצוע בעיית כי ספק אין
 ותעסיק מעסיקה העסיקה, בעולם ביותר

חוקרים. של רבות עשרות
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