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 ממשלת של הסער משרד של הסודי הדד־ח
 של והמדע החינוך לארגון שהוגש ישראל.
במלואן כה עד פורסם ולא המאוחדות האומות

ירי או עליה כארצכם ההורגשה
 והמסחר הזנות כשטח כלשהי דה

על־ המכוסה כתקופה בבני־אדם,
הדו״ח? ידי

 בישראל מתנהל אנו בבני־אדם המסחר כי ההנחה קיימת
 בדיוק ממדיו את לקבוע קשה כי אם נרחב, בקנה־מידה

 נבדלות במדינה הזונות מספר של השונות ההערכות ן. ובביטח
 ,500ל־ מספרן מגיע זהיר אומדן שלפי בשעה בה מזו. זו

 זה (במספר 2000ל־ מספרן את אחרים אומדנים קובעים
למחצה). והמקצועיות הבלתי־קבועות הזונות גם נכללות
 ובמסחר בזנות ניכר גידול שחל ספק ן א זה, עם יחד

 מאז (התקופה זה דו״ח על־ידי המכוסה פה בתק בבני־אדם
המדינה). הקמת

ת ת גערו 13 בנו

 גידולה עירונית. בעייה בעיקרה, הינד״ בישראל הזנות
 כן ועכו• לוד רמלה, יפו,—תל־אביב בחיפה, ביחוד הורגש

זונות. של בין־עירונית תנועה גם מה במידת הורגשה
 ביחוד — המעברות מן באחדות גם הזנות פשטה לאחרונה

 ותרביתי סוציאלי רקע בעלות עדות יושבות בהן במעברות
ורווקות. רווקים של רב מספר יש בהן ובמעבדות שונה,

 מבנה בעלות במעברות, הזנות נגע פגע לא זאת לעומת
 תרבותיים, בעקרונות מצטיינים יושביהן אשר אחיד, עדתי

מוצקים. משפחתיים או דתיים,
לדבר הסירסור ממדי הנידונה בתקופה גדלו המשוער, לפי

 כמעט אשר סירסור, צורות הונהגו כי ידוע כן עבירה.
 של כנופיות נוצרו ״. בישראל לכן קודם ידועות היו ולא

 מעולים בעיקר, מורכבות, אלו כנופיות עבירה. לדבר סרסורים
 פליליות בפעילויות גם המעורבים ,25—18 בגיל חדשים
 בחפצים ומסחר גנבה פריצה, בחאשיש׳ מסחר כגון אחרות,
גנובים.

 בתפקידים קטנים ילדים הסרסורים העסיקו מקרים בכמה
 עולות או בנות־הארץ, נערות הן הקרבנות סוכני־ימשנה. של

 .14—13 על עולה גילן אין קרובות לעתים צעירות. חדשות
 •מקום את לעזוב הנערות את הסרסורים מפתים לעתים
 הם יותר ומאוחר הבטחות־נישואין, בעזרת הקבוע, מושבן
בזנות. לעסוק — בכוח קרובות לעתים — אותן ם מאלצ

ת ר כי ת ס צו רו פ

 לה קשה הסרסורים, של ברישתם נערה נופלת בו ברגע
 זאת• לעשות רוצה היא אם אפילו — מהם להשתחרר

 בשביל מה זמן עבדה אשר נערה, התארסה המקרים באחד
 להתחיל לה לעזור רצה אשר צעיר׳ לאומן כנופייח־סרסורים,

האומן את התקיפה הכנופייה : התוצאה חדשים. בחיים
הנערה. מן להיפרד אותו והכריחה בסכינים

ת ברקע הדנה האינפורמציה *  סכירה, לדבר והסירסור הזנו
 שירות־ טל תיקים חקר על מבוססת זה, בדו״ח המופיעה

שירותי !המבחן ן כמו הסוציאלית. העזרה ו  על מבוססת היא נ
 בתי־הסוהד, שירות עובדי מקציני־מבחן, שנתקבלו פרסים

 מחנכים, סוציאליים, פסיכיאסריס סוציאליים, עוברים שוטרים,
ומשפסנים. רופאים ציבור, ומוסדות ממשלה פקידי

 האישיים חפציהן את הסרסורים החר-מו אחרים במקרים
 את לפדות מהן ותבעו לשליטתם, הנתונות הנערות, של

 או קרובים, על־ידי ניפדו אף מהן אחדות בכסף. עצמן
ידידים.
 במגע עומדות הסרסורים שכנופיות לכך הוכחות ישנן

 בפעם, פעם מדי מועברות, צעירות ושזונות זו עם זו הדוק
 מכירת של צורה ההעברה לובשת ם מקר׳ בכמה לעיר. מעיר

 לחברו סרסור על־ידי אחת נערה נמכרה למשל, כך, ממשית.
 תמורת נמכרה אחרת שנערה בשעה בה ל״י, 700 תמורת

במזומנים. ל״י 200ו־ שעון־יד
 האנשים סוג על המשתייכים הצעירים, הסרסורים על נוסף

 בכנופיות, או ביחידות, והפועלים ביים והפרימים התוקפנים
 משתמשים אשר סוחרי־הנשים, של מספרם גם וגדל הולך

 אנשים פעילותם. בהסוואת ומתמחים יותר מעודנות בשיטות
 להקים היא ומגמתם בעלי־אמצעים, כלל, בדרך הינם, אלה

במחתרת. — בתי־בושת של רשתות לו אפ או — בתי־בושת

ר ש מי ק או ל בינ

 על השומרים חדשים, עולים הינם אלד, מסוחרים אחדים
 הודעות מהם מקבלים בחוץ־לארץ, לשעבר שותפיהם עם קשר

 מנסים, אלה סוחרים לישראל. לשעבר זונות של בואן על
 אניות־העול׳ם פני את לקבל סוכניהם, באמצעות או בעצמם
 זאת ם עוש הם שונות. בתואנות למחנות־העולים ולחדור

 ננקסו אשר אמצעי־הימניעה, חדשות. זונות לגייס כדי גם
 לאחרונה זכו זו, פעילות נגד הישראליים השלטונות על־ידי

להצלחת־מה.
 ההומוסקסואלית. הזנות בשטח קלה עלייה הורגשה כן
 ההטרוסקסואלית, הזנות מן פחות מאורגנת זו זנות אולם

קטן. בקנה־מידה רק קיימת היא כי ונראה

 תנאים ? סיבות־הגידול הן מה
? מוסריים או חברתיים, בלכדיים,

פור־ פירסומים 7 אבטלה 7 הגירה
7 נוגראפיים

 גורמי״, מספר של תוצאה דיינו ובזנות בסחר־אדם הגידול
 העליה ספק, ללא הוא, העיקרי הגורם בזה. זה השזורים
 לארץ נכנסו המדינה להקמת ועד 1945 משנת ההמונית.

 השערים נפתחו המדינה הקמת לאחר יהודיים. עולים 52424
 707650 ל׳ישראל נכנסו 1952ו־ 1948 השנים ובין לרווחה,

 שהובאו ובני־נוער, ילדים 32500 בתוכם יהודיים, עולים
הנוער. עליית במסגרת היהודית, הסוכנות על־ידי ארצה
 לבין העליה זרם של האדיר הלחץ בין להבחין יש כאן

 ההמונית. העליה במסגרת לישראל שהובאו האנשים רקע
שווה. כמעט הנה אלה גורמים שני של חשיבותם
 את בילו מהם שרבים לזכור רצוי העולים, לרקע באשר

 או והשמדה, ריכוז במחנות השניה מלחמת־העולם שנות
 זה עם ויחד משפחותיהם, את איבדו מהם רבים במחתרת.

 בערכי־המוכי אמונתם ואת החברתית יציבותם את גם
המקובלים.

 אשר והצעירות, הצעירים של מצבם ביחוד, הוא, כזה
 לחיות ונאלצו בתקופות־ילדותם עוד ,בזוועת־ר,מלחמה נתקלו
 בתנאים בית־ההורים, של היציבה למסגרת מחוץ רבות שנים
בריאים. בלתי

א בו ל ״ 111111 ש

 מי שבאו החדשים העולים מספר הוא יותר עוד גדול
 מבחינה' מפותחות בלתי מדינות של ביותר הנמוכים המעמדות

 ואינם לעבוד התרגלו לא אלה עולים וסוציאלית. כלכלית
 לאפשר יכולות היו אשר ובהתמחות, בהשכלה מחוננים

 מדינה של בשוק־העבודה הוגן מקום לעצמם לכבוש להם
ומתקדמת. מודרנית

העולים, הגיעו •מהן הארצות, בין כי להוסיף עלינו כך על
 כהלכה. מאורגנים וסחר־אדם בזנות המצטיינות ארצות, גם יש
 בשני מעורבים היו אלו בארצות היהודיות הקהילות בני

 שהגיעו האנשים בין מסויימת. במידה העיסוקים סוגי
 זונות של מבוטל לא מספר היה האחרונות בשנים לישראל
לדבר־עבירה. וסרסורים לשעבר בתי־בושת בעלי לשעבר,
 שבאו העולים, בין כי בעובדה להתחשב יש זאת כל לאור
 אנטי־ יסודות של ביחס גדול מספר היה האחרונות בשנים

 בגידול גם משתקפת וו עובדה ובפועל. בכוח סוציאליים
 שיקום־העולים שפעולות פי על אף בעבריינות*. הכללי

 בידי היו לא יפה, התקדמו והתרבותית החברתית וקליטתם
 הבעיות בכל לספל כדי מספיקים אמצעים השונים המוסדות
 התאימו לא אשר לבני־אדם, מיוחדת תשומת־לב ולהקדיש
וההתיישבות. החינוך השיקום, של הקיימת למסגרת

תופעות־הלוואי הן הזנות לגידול נוספים חשובים גורמים

 זו בשנה גדל משטרת־ישראל של הסטטיסטיקה לפי *
ת העבירות מספר רו ה. 14,2ב־ החמו ח  העבירות ומספר א

אחוז. 50ב־ הקלות


