
 בזה. זה לעיל הנזכרים הגורמים משחזרים המקרים ברוב
 ליחס יש לו -אשר העיקרי׳ הגורם אח למצוא מאד קשה

 הגורמים בסקירת הצסמצנו כן על המכרעת. החשיבות את
אותם. להעריך או להדגישם, 1 מבלי השונים,

הפוע בתי-כושת, בישראל היש
ה על־ידי מוכרים או כרשיון. לים

7 שלטונות
רשיונות. בעלי או מוכרים, בתי־בושת כל אין במדינה

רי שיטת כישראל קיימת האם
 יושבות אינן אשר זונות, של שום

? קבועים ככתי־בושת
זונות. של שיטודרישום כל אין בישראל לא.

.*!' זיי י י■* > ״* ■*!ז
ה ב חז ת־ קז ת בדי איו רפו

 המקד השלטונות נוקטים האם
 או הרשומות, י הזונות כלפי מיים

 כאמצעים כזנות החשודות הנשים
 אינם אשר אמצעים, - מיוחדים
 אשר אחרים, אנשים לגבי ננקטים
כמה־ כחולים חשודים או חולים,

? לות־מין
 נגד עבירות באשמת המשטרה על־ידי הנעצרים בני־אדם

 למשרי־ מועברים — זנות למעשה שידול כולל — המוסר
 מקרה בכל רפואית, בדיקת־חובה ועוברים המחוזי הבריאות

י. במחלות־מין נגועים .הם כי חשש שיש
 במחלת־מץ נגועה מסויימת אשר. כי חושדת המשטרה אם

 לבדיקת־ אותה להעביר יכולה הריהי רפואי, לטיפול וזקוקה
 זה דבר עבירה. בכל נאשמת האשד, אין אם אפילו חובה,

 ובהפצת בזנות חשודות אשר נשים, של במקרים רק נהוג
מחלות־מין.

 נמסרו תפקידים אילו לציין נא
כ ציכוריים ולשירותים לשוטרות

כשטח: הישגיהם היו ומה ארצכם
הזנות. מניעת א)
ה וניצול סחר־האדם מניעת כ)
ודקר־ הזנות לקרכנות ועזרה זנות

ככוח. בנותיה
 ההכרתית וקליטתם שיקומם ג)
הזנות. קרכנות של

 בזנות. המלחמה בשטח פעילות השוטרות היו לא כה עד
 עבודת בקרוב. תתחיל זה בשטח הראשונית פעילותן אולם

 לעבריינים המבחן שירות על־ידי נעשית והמניעה השיקום
הגדולות. הערים של הסוציאלית העזרה ולישכית
 תת־מחלקות קיימות הסוציאלית העזרה לישכות בתוך

 — שירות־המבחן עם שיתוף־פעולה תוך — העוסקות
 ההרוסות. והמשפחות העזובים הילדים העזוב, הנוער בבעיות
 והדרכה עזרה כוללות אלו מחלקות של המניעה פעולות
 מקרה בכל פסיכיאטרי או פסיכולוגי, טיפול סידור אישית׳

 לטיפול במוסדות בעיקר מבוצע זה טיפול בו. צורן שיש
לממשלת. ברובן השייכות ובמרפאות־נפש, מפגרים בילדים
 חינוך בסידור הסוציאלית העזרה עובדי מטפלים כן כמו

 שיש מקרה בכל מתאימה, עבודה או זמני, שיכון מקצועי,
בכך. צורך

 שירות־המבחן של לטיפולו שנמסרו מקרים לבמה פרם
 וקליטתם .לשיקומם דבר כה עד נעשה ולא כמעט למבוגרים,
המבוגרים. קרבנות־הזנות של החברתית

א ב צ ע גורם - ה ת ס

 על־ידי המבוצעת המניעה פעולת מיוחד לציון ראויה.
 עול את עצמו על לקבל יכול אינו הצבא אמנם הצבא.

 הנשים כל .את השירות מן לשחרר נאלץ והוא השיקום,
 תוכנית מבצע הוא אולם כזונות. המתגלות, או הידועות,
כאמצעי־מניעה. לפעול מיועדת אשר נרחבת, חינוכית

 מיני, מוסר על ושיחות הרצאות לערוך מרבה צה״ל
 הסיני השוויון משמעותו..של נפשית, היגיינת .מינית, העדנה

 את להדגיש .הצבאיים השלטונות משתדלים כן כמו ועוד.
סדירים. הרגלי־עבודה של חשיבותם

ספורטיבית, פעילות הצבא■ מתכנן אלה כל על נוסף

שוב בקרב המין מחלות אחוז היה 1948 שנת לפני *  הי
 מקרי מספר הגיע 1952 בשנת ביותר. נמוך בארץ העברי

 כי על אחד מקרה כלומר ,1400ל־ בישראל מחלות־המין
 — בג׳ל של רבים סקרים נבללים זה במספר תושבים. 1000

 באחת ביותר נפוץ למחלות־המין, שייך 1שאינ עגבת, סוג
לישראל. עולים רבבות עלו מהן הארצות,

 מאפשר כן החיילים. של מרצם עודף את לפרק שמגמתה
 לרכוש עברית, ללמוד חדשים, עולים שהינם לחיילים, הצבא

 להם יועילו אשר במקצועות, להשתלם כללית, השכלה
האזרחיים. בחיים
 וסחר־האדם הזנות לגידול העיקרי הגורם כי נזכור אם

 הלוואי תופעות עם יחד ההמונית, ר,עליה הוא בישראל
 נוכל כושרו־,התמצאות), ואיבוד חברתית (התפרצות שלה
 והקליטה החינוך למאמצי החשיבות מלוא את ליחס

 הגדנ״ע, את גם לציין ראוי לכך בקשר צה״ל. על־ידי הנעשים
 לבני־נוער סרום־צבאי אימון הנותן הישראלי, חיל־הקאדסים

 חובה, אינה בגדנ״ע החברות המינים. שני בני ,17־14 בגיל
 יחידות והספורט. החינוך את גם כוללים פעילותו ושטחי
במעברות. גם אלא ובכפרים, בערים רק לא הוקמו גדנ׳׳ע

1936הפלילי, ק1הח פקודת
י״ז פרק

המוסר כלפי עבירות
— :הזה הפרק לצורך .151

שבהם בית בכל חדרים של שורה או חדר או בית 7ב
שבות מעשי לשם יותר או נשים שתי מבקרות או יו

זנות. לבית יחשבו זנות,

מוסריות. כלתי למטרות פרפר
— אדם כל .161

 סבת למטח אשה לשדל מנסה או המשדל א.
ה שאינה עשרים  ידועה ושאינה רגיל-ה זונ
 כחוק שלא לשכב בלתיימוסרי אופי כבעלת

פלשתינה(א״י) בתוך בין אחר אדם כל עם
או ; לה מחוצה או

 תהיה למען אשה לשדל מנסה או המשדל ב.
ה(א״י)3פלשתי בתוך לרבים מופקרת לזונה

או ; לה מחוצה או
 את לעזוב אשה לשדל מנסה או המשדל ג)

תב או שתגור כמסה מתוך פלשתינה(א״י),
ת קר ת בבית תכופו שהוא; אחר במקום, זנו
או

 למסה אדם כל לשדל מנסח או המשדל ד.
או ; אשה משכבי זכר את לשכב ם״ז מבן

 לעזוב אסה כל לשדל מנסה או המנסח ה.
בפלשתינה(*״') הרגיל מגוריה מקום את

ת אינו כזה כשמקום  תגור למען זנות, בי
ת תבקר או פו ת תכו ת בבי ת, לצורך זנו זנו

לה, מחוצה או בפלשתינומא״י) בין
בעמן. יאשם

 כתרמית איומים ע״י נשים המטמא
סמים. השקאת ע״י או

— אדם כל <׳י.2
פי או באיומים לשדל מנסה או המשדל א.  טו

 שלא אדם איזה עם לשכב אשה כל חדות
 מחוצה או פלשתינהנא״י בתוך בין כחוק

או ; לה
ת באמתלאות או בטענות המשדל ב. בו  כוז

 לרבים מופקרת כזונה ידועה שאינה אשה,
שחתת, באשה או  אדם איזה עם לשכב מו

 מחוצה או פלשתינה(א״י) בתוך כחוק שלא
או ; לה

 איזה אשה בל להשקאת גורם או המשקה ג.
 לטמטם כוונה מתוך דבר, או חומר סם,
 שתהיה כדי עליר. להשתלט או הכרתה את
 לבעול אדם לאיזה אפשרות כך ידי על

כחוק. שלא כזאת אשה
בעוון. יאשם

הסוציא האמצןןים את לתאר נא
פר ארגונים על־ידי שננקטו ליים,
:כשטח טיים
הזנות. מניעת א)
ה וניצ*ל סחר־האדם מניעת ב)

 בפועל הזנות לקרכנות ועזרה זנות,
ככוח. ולקרכנותיה

הסוציא וקליטתם שיקומם ג)
הזנות. קרכנות של לית

 על פרטים לנו למסור נא פן, כמו
 איתם הפרטיים, האירגונים שמות

הנו ככל ישראל ממשלת מתיעצת
 תוצאותיו ועל כזנות, למלחמה גע
 תד ישנן אם זה, פעולה שיתוף של

צאות.
אמצעיס בכל בישראל פרטיים אירגונים נקטו לא כד, עד

 לשיקום או וסחר־האדם, הזנות למניעת ישירים סוציאליים
 כאלת אירגונים אולם החברתית. וקליטתם הזנות קרבנות
 צורך היה בהם במקרים לשלטונות, עקיפה עזרה הושיטו
זמני, שיכון או ,מקומות־עבודד״ להשיג

ת צו חלו תי־ תרון ־ ב קי פ ל ח

 אירגונ-ם על־ידי ונתמכים הוקמו אשר ,בתי־ד,חלוצות
 חשוב 'תפקיד ממלאים למחצה, ציבוריים ואירגונים פרטיים
 ונוח, מתאים שיכון נותנים אלה בתים הזנות. מניעת בשטח

 בנות חדשות, עולות רווקות, 2100ל־ סמלי, תשלום תמורת
 לצעירות מאפשרים .בתי־ד,חלוצות כן, על יתר ומעלה. 18

 להן עוזרים וספורטיבית, חינוכית בפעילות גם לעסוק
 להן ומסייעים מקצועית הדרכה להן ונותנים עבודה, למצוא

 מסונפים אלה ממוסדות לאחדים יוצרת. עבודה לחיי להתרגל
הצעירות. הדיירות את המעסיקים שונים, מלאכה בתי גם

חדשות. עולות רק לא משכנים הישראליים בתי־ד,חלוצות
 מלחמת־ לאחר לארץ שעלו לצעירות, גם נוח שיכון. נותנים הם

 זד, דבר הצבאי. שירותן את לאחרונה סיימו השניה, העולם
 להתגבר אזרחיים, לחיים בהדרגה להסתגל לצעירות מאפשר

ד,קושיים. כל על
הישרא המרכזית הרשות מהי

וכ* כזנות כמלחמה העוסקת לית
 התקשרה מקרים ובאילו סחר-אדם,

באר דומות רשויות עם זו רשות
7 אחרות צות

 למלחמה מרכזית רשות כל בישראל מונתה לא כד, עד
 עוסקת המשטרה ממחלקות אחת אולם ובסחר־אדב. בזנות

 חשד יש בהם המקרים, כל את וחוקרת בסחר־אדם במלחמה
בינלאומי. בקנה־מידה לסחר־אדם

 משטרת עם 1952 בשנת משטרת־ישראל התקשרה למשל, כן,
 שהתקשרה קפריסאית, סוכנות על פרטים ביקשה קפריסין,

 במוע־ להופיע אותן הזמינה ישראליות, רקדניות עם בחוזים
 הודיעו קפריסין שלטונות בקפריסין. וקברטים דוני־לילה

 מקומות־עבודה בהשגת רק עוסקת סוכנות אותה כי לישראל
 הישראליים השלטונות. נתנו לכך בהתאם ושחקניות. לרקדניות

שלהן. ולאמרגן לרקדניות לקפריסין יציאה היתרי
 או הישירים, האמצעים הם מה

יש שלטונות נקטו בהם העקיפים,
כ האחרונות, השנתיים משך ראל

 ואת סחר־האדם את להדביר די
7 הזנות ניצול

 ננקטו לא משטרת־ישראל׳ על־ידי שננקטו לאמצעים פרט
 הזנות וניצול סחר־האדם להדברת אחרים מיוחדים אמצעים כל

 ביתר הופעלו זה בשטח הקיימים החוקים אולם במדינה.
 בתי־ ובעלי לדבר־עבירה סרסורים של רב ומספר חומרה,

לדין. הובא בושת
ה משך שננקטו, האמצעים מהם

:יצור־ למניעת האחרונות, שנתיים
ו ולשיקומם עצמה והזנות הזנות

 קרכנות של החברתית קליטתם
7 הזנות

 בשנים ננקטו קרבנותיה ושיקום הזנות מניעת בשטח
עקיפים. או ישירים, חשובים, צעדים כמה האחרונות

רי ת. סיז סרז ת שז ל ע פ ם ה קי חז

 אשר נסיונית, תוכנית להפעיל מתכוננת ישראל משטרת
 תל־אביב־ בשטח וילדים נשים על יותר יעילה הגנה תאפשר

 השכלה בעלת קצינת־משטרה, תמונה התוכנית ביצוע על יפו.
 של פיקודה תחת סוציאלית. עבודה של ונסי,־ן משפטית
ברחו יסיירו אשר במדים, שוטרות של יחידה תפעל הקצינה

 אם השונים. ובמקומות־ד,שעשועים בגנים־ד,ציבוריים בות,
הגדו הערים לכל הפעולה תורחב בהצלחה, התוכנית תוכתר

בישראל. לות
העוב מספר מחדש. בתי־הסוהר שירות יאורגן זה עם יחד

 עובד גם כולל לאחרונה, גדל זה שירות של הסוציאליים דים
 של הכללית הרמה להעלאת אמצעים ננקטו כן פסיכיאטרי.

עבודתם. במסגרת הנוסף ולאימונם בתי־הסוהר עובדי
 ,1951 בשנת הוקם אשי מבוגרים, לעבריינים שירות'המבחן

 מחוזיים משרדים מקיים רבה, במידה' פעולתו את הרחיב
 צעירים לעבריינים המבחן שירות גם הגדולות. הערים בשלוש
 סניפים שלושה הקים .השונים, שטחי־פעילותו את הרחיב
 בבני־ד,מיעוטים׳ המטפל וסניף בנצרת סניף בתוכם חדשים,

 חמישה השירות הקים 1953 בשנת לנצרת. מחוץ היושבים
ולוד. ברמלה סניפים בתוכם נוספים, סניפים

 להיגיינה הישראלית הליגה בשם חדש גוף יוקף בקרוב
 הרפואי הנשים אגוד של ביוזמתו יוקם זה, גוף משפחתית.

אל, שי  החברתית, ההיגיינה של השונות בבעיות ק יעם בי
 הליגה במחלות־מין. ומלחמה מיני חינוך מינית, היגיינה כגון

וציבוריים־ ציבוריים ארגונים עם הדוק בשיתוף־פעולה תפעל


