השינוי המשפטי בעבירת הסחר בנשי בישראל:
העתיד המעשי עובר דר התאוריה
מאת

לימור

עציוני*

מטרתו של מאמר זה היא לשפו אור על תופעת הסחר בנשי ועל ההתמודדויות
המשפטיות הקיימות והאפשריות לצמצו התופעה ,ויותר מכ לצמצו ההשלכות הנלוות
על הקרבנות ועל החברה בכלל .המאמר נפתח בסקירה של התופעה ושל המצב המשפטי
הקיי ה בישראל וה במקומות שוני ברחבי העול .בחלקו השני של המאמר יש דיו
במסקנות ועדת גלאו – ועדת החקירה הפרלמנטרית לבחינת הסחר בנשי בראשות חברת
הכנסת זהבה גלאו ,אשר פרסמה את מסקנותיה במרס  .2005במסגרת זו יבדוק המאמר א
וכיצד מתיישבות מסקנות הוועדה והמטרות שהיא הציבה ע טובת הקרב ג א מטרה זו
לא הייתה הקו המנחה של עבודת הוועדה .בנקודות שבה המסקנות מקדמות אינטרסי
שאינ טובת הקרב המאמר מציג הסדרי חלופיי אשר מדגישי דווקא את הפ של
טובת הקרב .החלק האחרו של המאמר בוח את ההסדר שהציעה ועדת גלאו דר
פריזמות פמיניסטיות שונות .בחלק זה מוצגי הזרמי הפמיניסטיי המרכזי ,ויש ניתוח
ביקורתי של מסקנות ועדת גלאו מנקודות המבט הללו .המאמר בוח א טובת הקרב היא
שעומדת לנגד עיני המחוקק ,או שמא השיקולי המכריעי ה הלחימה בפשיעה וצורכי
המדינה .למעשה ,א על פי שהעברה מבוצעת ישירות כלפי הנפגע ,נראה כי הוא אינו זוכה
למקו ולמעמד הראויי בהלי ,ונדמה כי קולו מוחלש והדיו בעניינו לוקה בחסר .מלבד
מסירת עדות אי לקרב מעמד ולא קול במהל ההלי .לפיכ ג א המחוקק ראה לעצמו
מטרה אחרת ,טובת הקרב היא שצריכה להיות השיקול המכריע ,וזאת על רקע הגישה
המובילה בכל הקשור לקרבנות פשיעה.

*

סגנית דק במכללת שערי משפט .אני רוצה להודות מקרב לב לעו"ד נעמי לבנקרו על
הערותיה המועילות ,המקצועיות והענייניות ,אשר תרמו רבות לעיבודו של המאמר.
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מבוא
במאמר זה ברצוני לשפו אור על תופעת הסחר בנשי ולבחו את התופעה ואת העשייה
המשפטית הנוגעת לה מזוויות חדשות שטר נבחנו עד כה לעומק במסגרת הכתיבה
בנושא .אפתח בסקירת תופעת הסחר בנשי בעול ,בתגובות שתופעת הסחר עוררה
במשפט המדינתי של מדינות שונות ברחבי העול ובמישור המשפטי הבי לאומי ,ומש
אפנה את הזרקור אל המצב הקיי ולהסדרי המשפטיי החלי במדינת ישראל לעניי
תופעת הסחר בנשי .בשלב השני אפרט את המסקנות שהועלו לאחרונה על ידי ועדת גלאו
לעניי שינויי רצויי בטיפול בתופעת הסחר בנשי בישראל ואבח א וכיצד מטרות אלו
מתיישבות ע טובת הקרב  ,שיקול שלדעתי צרי להיות מרכזי ,א לא מכריע ,במאבק
ובטיפול בתופעת הסחר בנשי .במאמר אדגיש ואבהיר כי קרב העברה אינו זוכה למקו
הראוי בהלי הפלילי ,שכ נקודת המוצא בשיטת המשפט רואה בהפרת החוק הפלילי
פגיעה בציבור שהתגובה עליה היא ציבורית ,וראוי לשנות הנחת מוצא זו כדי שתינת
תשומת לב רבה ומיוחדת לאישה ,קרב הסחר ,שנאלצת למעשה לחוות את הטראומה
פעמיי ,ה עת עברה את הסחר עצמו וה במהל ההלי עת היא נדרשת להעיד ולשחזר את
שעבר עליה .א ההסדר המוצע אינו מתיישב ע טובת הקרב אלא מקד מגוו מטרות
שונות ,כגו לחימה בפשיעה או מניעת הגירה ,אציע הסדרי אלטרנטיביי אשר כ
ממוקדי בטובת האישה קרב הסחר .בשלב השלישי אעבור לבחינת ההסדר שהוצע
בוועדת גלאו תו התייחסות לנקודת המבט של כמה זרמי פמיניסטיי .זרמי אלו
מציבי את האישה במרכז ,ובמקרה שלפנינו האישה היא הקרב של עברת הסחר בנשי.
מטרתי המרכזית ,שתלווה אותי במאמר כולו ,היא לבחו א טובת הקרב היא שעומדת
אל מול עיני המחוקק ,או שמא אינטרסי אחרי נכנסי ומכריעי את הכ .ברצוני להציע
כי במקרי רבי המיקוד אינו בנשי הקרבנות אלא באינטרסי כללמדיניי ,כגו מיצובה
של ישראל בקהילה הבי לאומית כמדינה הלוחמת בסחר בנשי והתמודדות ע ביקורת
בי לאומית בנושא ,שכ הרצו לשמור על זכויותיה של נשי קרבנות הסחר אינו תמיד
מתיישב ע השאיפה להחמרת הענישה הפלילית של הסוחרי .אבח במאמר זה א
המחוקק הישראלי מעמיד את האישה ואת צרכיה במרכז כפי שאפשר לנתח לפי זרמי
פמיניסטיי שוני ,או שמא צורכי המדינה והשאיפה להילח בפשיעה גוברי על
האינטרסי של האישה קרב הסחר.
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א .מהו סחר בנשי )בכלל ובמשפט הישראלי בפרט( ?
תופעת הסחר בנשי ,שמקורה בימי קד 1,היא תופעה נרחבת ביותר וחוצה מדינות ויבשות.
הסחר בבני אד בכלל ולמטרות זנות בפרט התפתח על מצע העוני ,הזעזועי הכלכליי
ופירוק רשתות התמיכה החברתיות בארצות מתפתחות שעברו תהלי של כרסו בדפוסי
התנהגות מסורתיי .להערכת האו" ,מדי שנה נסחרי מיליוני בני אד בעיקר למטרות
זנות 2.ארגו ההגירה הבי לאומי ) (IOMהערי כי רבבות נשי נסחרות מדי שנה למדינות
מערב אירופה ,ושני שלישי מה מגיעות ממדינות מזרח אירופה .אי מדובר בתופעה
פרטנית וייחודית שמחוללי אותה אנשי בודדי כפשע חדפעמי ,אלא מדובר בתעשייה
של ממש ,שלפי חלק מההערכות היא המקור השלישי בחשיבותו לרווחי של פשיעה
מאורגנת ,אחרי סחר בנשק ובסמי 3.תופעת הסחר בבני אד ,שסחר בנשי הוא חלק עיקרי
שלה ,מקבלת תמיכה מתופעת הגלובליזציה השוטפת את העול בעשורי האחרוני 4.בשל
הגלובליזציה חל גידול בפער בי מדינות מתפתחות למדינות מפותחות ,גבר הצור להגר
למטרות פרנסה ,והמעבר בי מדינות הפ למהיר יותר וזול יותר באופ יחסי .הגלובליזציה
ג גרמה במדינות רבות גידול חד בעוני ובאבטלה ,ליצירת שוק אחיד של תעשיית מי
עולמית ולמסחור של המי  5.הסחר בבני אד נעשה למטרות שונות ,ובה ניצול מיני ,נטילת
אברי גו או שיעבוד ומתאפיי בשליטה מוחלטת בקרב וניצולו כדי להפיק ממנו רווח
כספי" .העסקת" של קרבנות הסחר כוללת במקרי רבי עבודה סביב השעו  ,עיכוב
דרכוני ,שימוש בכוח או באמצעי לח אחרי ,הונאה ,כליאה ותשלו תמורה זעומה בעד
ביצוע העבודה ,א בכלל .מכל זאת עולה שא ברצוננו ליהנות מפרות הגלובליזציה ,שה
רבי וטובי ,עלינו ג לטפל בתופעות הלוואי הקשות שלה6.
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Sasha L. Nel, Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in the
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במדינת ישראל ,עד לאמצע העשור הקוד ,היה מספר הנשי הנסחרות 3,000–2,000
בשנה )הנתוני לפני כ אינ ברורי ,א סביר להניח שללא הקלות היחסית של הגעה
ממדינה למדינה היה ההיק מצומצ יותר( 7.כיו הנתוני הרשמיי של המשרד לביטחו
פני מעידי על חיסולה הכמעט מוחלט של התופעה ,ולכ כיו כמעט ואי מקרי של סחר
בנשי 8.ע זאת העיסוק הציבורי בנושא עדיי רב ביותר .מעיו בנתוני נראה כי חלק ניכר
מהסחר בנשי מתרחש בי מדינות העול השלישי למדינות מזרח אירופה לבי עצמ  ,ורק
 20%–10%מכלל הנשי מגיעות למדינות העול המערבי ,ובכלל ישראל 9.בכלל הנתוני
הללו אי כדי להמעיט מחשיבות הדיו בסוגיית הסחר בנשי בישראל ,מאחר שמדובר
בפשע הפוגע בזכויות אד בסיסיות פגיעה חמורה ,ושמהטיפול בו אפשר ללמוד לטפל
בתופעות "נשיות" אחרות .בהנחה שעל המדינה חלה חובה להג ג על כל מי שנמצא
בשטחה ,ושלתופעה השלכות לא רק על הקרבנות עצמ  ,מוטלת על המדינה אחריות רבה
לטיפול בתופעה .כמו כ יש לציי כי המשפט כשלעצמו ,ובכלל זאת ההיערכות המשפטית
המערכתית ,לא יהיו פתרו לבעיית הסחר בנשי ,לא המקומית ולא העולמית ,והפתרו נעו
בתהליכי גלובליי חברתיי ,כלכליי ,פוליטיי .ע זאת היערכות משפטיתמערכתית
ראויה חיונית כדי לשמר את צמצו התופעה ולמנוע את הישנותה10.
הגדרת המונח "סחר בנשי" – כמו לכל הגדרה משפטית ג להגדרת תופעת הסחר
בנשי חשיבות מכרעת ,מאחר שעל פי ההגדרה ייגזרו הזכויות והערכי המוגני ,זהות
הקרבנות וההתנהגות שתיקבע כפלילית ,וזאת כחלק מתהלי שתחילתו בהבנת התופעה
ולאחריה – ההתמודדות אתה 11.למשל ,התייחסות לסחר בנשי כאל פגיעה נרחבת בזכויות
אד המבוצעת על ידי פושעי שעל המדינה חובה להתמודד אתה ,תוביל למדיניות שונה
לחלוטי מזו שתינקט א תוגדר התופעה כהגירה בלתי חוקית ובלתי רצויה ,כפי
שהתייחסות לצרכיה של האישה הנסחרת תוביל לתוצאות שונות משל התייחסות
לאינטרסי מדיניי 12.הדיו בהגדרת הסחר בנשי מתמקד בשלושה מרכיבי השנויי

7
8
9
10
11
12

Rachel Gershoni, Human Trafficking – The Phenomenon and the State Struggle Against
).It (Israel Ministry of Justice Position Paper, Feb. 2008
.http://mops.gov.il/crimeandsociety/pages/strugglewithhumantrafficking.aspx
Martti Lehti & Kauko Aromaa, Trafficking for Sexual Exploitation, 34 CRIME & JUST.
).133, 219 (2006
Shelley Case Inglis, Expanding International and National Protections Against
Trafficking For Forced Labor Using A Human Rights Framework, 7 BUFF. HUM. RTS. L.
).REV. 55, 103 (2001
Elizabeth M. Bruch, Models Wanted: The Search for an Effective Response to Human
).Trafficking, 40 STAN. J. INT'L L. 1, 38 (2004

דהא ולבנקרו  ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' 17
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במחלוקת :א על ההגדרה לכלול את אלמנט הכפייה )היעדר הסכמה מצד של הנשי( ,א
יש צור בסחר · ,ÈÓÂ‡ÏÔÈוא יש לכלול ג נישואי בכפייה ועבודה בכפייה )שאינה
למטרות זנות( 13.הסוגיה האחרונה היא שתופסת מקו מרכזי יותר בשני האחרונות בשל
הטענה שעולה כי העיסוק בסחר בנשי ,שהיא סוגיה "מעניינת" יותר ,בא על חשבו עיסוק
בסחר "רגיל" ,בדר כלל למטרות עבודה בכפייה .יש לזכור כי ההגדרה חשובה במיוחד
בשל החשש הרב כי בשל ההתמקדות בשני האחרונות באלמנט של הסחר בנשי לעומת
סחר בבני אד בכלל ,העברייני הפועלי בתחו ינסו למצוא דרכי להסוות את הסחר הזה
באמצעות כלי כגו נישואי פיקטיביי בי לאומיי14.
בעיה אפשרית נוספת היא כי התמקדות בתעשיית הזנות במסגרת הגדרת הסחר בנשי
תוביל את הדיו ל"שיח של זכויות נשי" ,ובכ "תסבול" התופעה מהקשיי הרגילי
העומדי בפני הטיפול המשפטי בזכויות אלו ,וא להביא לידי הגבלות נוספות על נשי
ולא להיטיב עמ )למשל איסור על נשי לנסוע למדינות מסוימות ללא מלווה )בנגלדש( או
הגבלת יציאת נשי מגבולות המדינה ללא הוכחה כי ברשות סכו כס מסוי )הרפובליקה
הדומיניקנית( 15.ע זאת הנטייה הכללית היא לסווג את סוגיית הסחר בנשי כסוגיית זכויות
אד עקרונית ולא כסוגיה פמיניסטית בעיקרה ,ולכ כמוב השלכות תאורטיות ובעקבותיה
ג השלכות מעשיות16.
17
חשש נוס ,אשר יש הטועני כי הוא מומש בישראל ,הוא כי יצירת הגדרה ייחודית
לסחר בנשי כעברה פלילית תוביל להפרדת הנשי הנסחרות מכלל ציבור הנשי בהקשר
של הגנה מעבריינות פלילית ,וליצירת קבוצת קרבנות חדשה המכילה רק נשי שה זרות
וזונות ,ומכא שענישת של עברייני הסחר תהיה מקלה יתר על המידה .אמנ יש סיבה
אינהרנטית להתייחסות שכזו ,א אי בכ כדי למנוע התייחסות שוויונית מתו תפיסה
אידאולוגית שאי הבדלי בי שני סוגי הנשי המצדיקי שוני בהתייחסות או התייחסות
מפלה.

13
14
15
16
17

Fara Gold, Comment: Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International
).Trafficking of Women, 11 U. MIAMI INT'L & COMP. L. REV. 99, 103, 104 (2003
Roxanne Sims, Comment: A Comparison of Laws in the Philippines, the U.S.A., Taiwan,
and Belarus to Regulate the Mail-Order Bride Industry, 42 AKRON L. REV. 607, 611
).(2009
Karen Bravo, Exploring the Analogy between Modern Trafficking in Humans and the
).Trans-Atlantic Slave Trade, 25 B.U. INT'L L.J. 207, 235 (2007

תהילה שגיא "נדרש כפר של כדי ליצור זנות :מלחמת של ארגוני זכויות אד בסחר בנשי
בישראל ותרומת למיסוד הזנות" ) 584 ,583 ÌÊÈÈÓÙÂ ¯„‚Ó ,ËÙ˘Ó· ÌÈÂÈÚדפנה ברקארז
ואח' עורכות (2007 ,
דהא ולבנקרו  ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .30
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ההגדרה המקובלת בעול לסחר בבני אד בשני האחרונות היא "העבדות החדשה" או
"עבדות לבנה" 18,והטענה היא כי הסחר המודרני בבני אד משלב אלמנטי של מכירה,
קנייה וניצול 19.התומכי בעמדה שלפיה מדובר הלכה למעשה בסחר למטרות עבדות לא
רואי בה עמדה אקדמית בלבד ,ולדעת יש לה חשיבות של ממש במאבק נגד סחר בנשי
ובבני אד בכלל .יש הטועני כי מאחר שהעבדות היא תופעה מוכרת מקדמת דנא ,כ ג
הכלי הבי לאומיי והמקומיי העומדי לרשות הנאבקי בה מושרשי עמוק יותר מאלו
הקיימי כיו באשר לסחר בנשי ,ואפשר לנצל בצורה אפקטיבית יותר 20.לעומת זאת
אפשר לטעו כי בשלב מסוי ,ע היעלמותה הגוברת והולכת של "עבדות מסורתית" )כפי
שהיה בדרו ארצות הברית למשל( אי מאבק של ממש בתופעות עבדות מודרנית ,וכ ג
בישראל .טיעו זה יכול לבסס טענה נוספת ,ולפיה ההתמקדות בסחר בנשי מקשה על
התמודדות ע תופעות אחרות ,כמו סחר למטרות עבודה בכפייה בי העול השלישי לעול
המערבי )כולל לישראל(.
התסריט המוכר של הסחר המודרני בנשי הוא מקרה שבו האישה הקרב מקבלת הצעה
לעבודה לגיטימית במדינה זרה ,ובהגיעה למדינה כופי עליה לעבוד בזנות או בעבודות לא
חוקיות אחרות ,ומרבית רווחיה מועברי למבריחי 21.במרבית המקרי א סובלות
הקרבנות מהתעללות מתמשכת ,ולא נותר לה אלא להתמקד בצור שלה לשרוד ללא כל
אפשרות לעשות דבר אחר 22.כמ כ  ,ג במקרי שבה נשי יודעות שה מגיעות כדי
לעבוד בזנות ,כולל בישראל ,ספק רב א ה מודעות לתנאי שבה יוחזקו או לניצול

18
19

20
21

22

המונח עבדות לבנה נטבע כבר בשנת International Agreement for the Suppression of 1904
the White Slave Traffic, May 18, 1904, 35 Stat. 1979, 1 L.N.T.S. 83
Sara Dillon, What Human Rights Law Obscures: Global Sex Trafficking and the
Demand for Children, 17 UCLA WOMEN’S L.J. 121, 126 (2008); Dina Francesca
Haynes, Used, Abused, Arrested and Deported: Extending Immigration Benefits to
Protect the Victims of Trafficking and to Secure the Prosecution of Traffickers, 26 HUM.
RTS. Q. 221, 228 (2004); Julia O’Connell Davidson, Will the Real Sex Slave Please
).Stand Up?, 83 FEMINIST REV. 4, 6 (2006
Jean Allain, The Definition of Slavery in International Law, 52 HOW. L.J. 239, 275
).(2009
Katrina Lynne Baker, Stein Center Colloquium on Legal Issues Surrounding
Guantanamo Bay: Note: Don’t Forget the Family: A Proposal for Expanding Immediate
Protection to Families of Human Trafficking Survivors, 30 FORDHAM INT'L L.J. 836, 840
).(2007
Alison Cole, Reconceptulising Female Trafficking: The Inhuman Trade in Women, 12
).CARDOZO J.L. & GENDER 789, 793 (2006
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הסוחרי את מצוקת  23.בכל אופ ברי שמודעות של הנשי לכניסת לתעשיית המי אינה
יכולה לשמש הצדקה להחזקת בתנאי עבדות24.
ע זאת חשוב להדגיש כי בחלק מהמקרי סחר בנשי יכול שיתקיי ג בתו
גבולותיה של המדינה ,כאשר נשי מקומיות או כאלו שהגיעו באופ חוקי למדינה מנוצלות
לעבודה בתנאי קשי 25ומועברות מ"סוחר" אחד למשנהו תמורת כס .במקרי כאלה יש
סחר מקומי הנתפס כפי שנתפס "סחר בי לאומי" וכתופעה דומה בהשלכותיה.
בחוק האמריקאי מוגדר "סחר מי חמור" בנשי כ:
“Sex trafficking in which a commercial sex act is induced by force, fraud,
or coercion, or in which the person induced to perform the act is under 18
years or age, or the recruitment, harboring, transportation, provision, or
obtaining of a person for labor or services, through the use of force, fraud,
or coercion for the purpose of subjection to involuntary servitude,
peonage, debt bondage, or slavery”.26

חוק זה ,וההגדרה לסחר בנשי המעוגנת בו ,נתפס כאמצעי החקיקתי המקומי החשוב
ביותר כיו ברחבי העול כבסיס לכלי אכיפה והתמודדות ע התופעה א על פי שיש ג
הטועני כי החוק איננו מיוש כראוי וכי אי הגנה מספקת לקרבנות בשטח 27.מלבד זאת
מדובר הלכה למעשה בחקיקה ראשונית מסוגה ,העוסקת לא רק במישור המקומי של
המאבק בסחר בנשי בארצות הברית אלא ג בסחר במדינות אחרות בעול .ארצות הברית
הייתה המדינה הראשונה בעול שנקטה אמצעי חקיקתי שכזה ,ולדעת רבי ראשוניות זו
היא אינדיקציה לחשיבות העצומה שרואה ארצות הברית בהתמודדות העולמית ע

23
24
25
26
27

Laura Augustin, Migrents in the Mistress’s House: Other Voices in the “Sex
).Trafficking” Trade, 12 SOC. POL. 96 (2005
 ,Haynesלעיל ה"ש  ,19בעמ' .230
Jennifer M. Chacon, Misery and Myopia: Understanding the Failures of U.S. Efforts to
).Stop Human Trafficking, 74 FORDHAM L. REV. 2977, 2986 (2006
–)Victims of Trafficking and Violence Protection Act (VTVPA), 22 U.S.C. 7102(8)(A
).(B
Rosy Kandathil, Global Sex Trafficking and the Trafficking Victims Protection Act of
& 2000: Legislative Responses to the Problem of Modern Slavery, 12 MICH. J. GENDER
).L. 87, 88 (2005
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התופעה 28.ע זאת יש הטועני כי ההגדרה מצומצמת ובעייתית – ולכ מקרי שלא ייכללו
בהגדרת החוק אינ מופללי – וכי מוטב היה לו נכללה בחוק רשימה ארוכה של צורות
ניצול שונות ,כולל אמירה פתוחה שתאפשר גמישות לרשויות התביעה29.
במדינות שונות אפשר למצוא הגדרות לסחר בבני אד הדומות לזו שבחר המחוקק
האמריקאי ,א בשינויי מסוימי .למשל ,בבולגריה ההגדרה לסחר בבני אד דומה
להגדרה האמריקאית ,א אי התייחסות ספציפית לנושא הזנות ,קרי סחר בבני אד למטרות
רווח מסחרי מביצוע אקטי מיניי 30.זאת ,לעומת התפיסה הרחבה יותר באיחוד האירופי,
המדגישה את האיסורי על התעללות בחולי נפש ונכי )כחלק מהאיסור על סחר בבני אד(
ואת נושא "גביית החובות" על ידי המבריחי מקרבנות הסחר31.
מסמ אזורי נוס ורלוונטי במיוחד לעניינינו הוא הCouncil of Europe Convention on
 32.Action Against Trafficking in Human Beingsמסמ זה הוא מקור חשוב לחקיקה
מדינתית במדינות החברות בה ,ומכא חשיבותו לעניי ההתמודדות במישור המשפטי
הפנימי .ההגדרה לסחר בבני אד במסמ זה מאמצת את ההגדרות הביולאומיות ,שבה
נדו מיד ,והדגש הוא בניצול הקרבנות ובהיעדר רלוונטיות להסכמת הקרב כהגנה מפני
האיסור הפלילי 33.מאפיי חשוב נוס הוא היעדר ההגדרה למונחי כמו slavery, servitude,

28
29
30
31

32
33

Cheryl Hanna, Symposium on Sexual Slavery: The Trafficking of Women and Girls into
the United States for Sexual Exploitation: An Introduction, 13 HASTINGS WOMEN'S L.J.
).1, 2 (2002
Angela D. Giampolo, The Trafficking Victims Protection Reauthrization Act of 2005:
The Latest Weapon in the Fight Against Human Trafficking, 16 TEMP. POL. & CIV. RTS.
).L. REV. 195, 217 (2006
Christine Histed, Note & Comment: Turning the Red Light Green: Bulgarian Accession
Into the European Union and its Impact on Sex Trafficking, 21 TEMP. INT'L & COMP. L.J.
).387, 398 (2007
Comm’n of the Eur. Cmtys., Communication from the Commission to the Council and
the European Parliament, COM (2000) 854 final (Jan. 22, 2001), as cited in Regina E.
Rauxloh, Symposium Edition: Too Pure an Air: Law and the Quest for Freedom,
Justice, and Equality: Essay: No Air to Breathe: Victims of Sex Slavery in the U.K., 13
).TEX. WESLEYAN L. REV. 749, 756–757 (2007
Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, May
.16, 2005, C.E.T.S. 197

היעדר רלוונטיות להסכמת הקרב עולה ג בחקיקה הישראלית בהנחיות הפרקליטות
למשטרה לפעול בעניי סחר בנשי :ס'  4ב להנחיות הפרקליטות ,מדיניות החקירה וההעמדה
לדי בעברות זנות וסחר בבני אד ,פברואר  .2002אפשר להשוות זאת לדוגמה להיעדר
הרלוונטיות של בקשת נפגעת עברות מי או אלימות בי בני זוג שלא תיפתח חקירה או שב
זוגה לא יועמד לדי  .ראו ס' 59א וס' 62א לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב–
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 .forced laborהיעדר ההגדרה מאפשר גמישות יתרה בפרשנות האמנה ויישומה לצורות
השונות של ניצול קרבנות הסחר 34.ג א יש הגדרות למונחי אלו באמנות אחרות ,יש
משמעות מובהקת להיעדר ההגדרה בהקשר הייעודי של סחר בנשי .למשל ,באמנה משנת
 1926יש הגדרה לSlavery is the status or condition of a person over whom any :slavery
35.or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised
ג במדינות חבר העמי )ברית המועצות לשעבר( במרכז אסיה אפשר לראות התפתחות
חקיקתית בסוגיה בשני האחרונות .למשל ,בטגי'קסט קובע החוק הגדרה רחבה לסחר
בבני אד )ולא רק למטרות זנות( ,ובקירגיסט חל איסור פלילי על "ארגו הגירה בלתי
חוקית" ,שאפשר ליישמו ג בסחר בבני אד 36.תופעת הסחר בנשי גוברת ג במדינות
אמריקה הלטינית .מדינות באמריקה הלטינית ה מדינות יעד לקרבנות הסחר .בעקבות
חקיקת החוק האמריקאי בעניי סחר בנשי החל הקונגרס לנקוט צעדי רבי לש מיגור
התופעה ,ובה בי היתר חקיקת חוקי חדשי .למשל ,בשנת  2003נחקק חוק המגדיר מה
הסטנדרטי המינימליי שעל המדינות לקבוע כדי להתמודד ע תופעת הסחר בנשי
ולחסלה 37.ג במזרח אסיה ניכרת מגמה בחקיקה לטיפול בתופעת הסחר בנשי .למשל,
החוק בתאילנד אוסר על כל צורה של סחר בבני אד וקובע עונשי מאסר הנעי בי  4ל10
שני .עונשי אלה די חמורי לעומת העונשי שנקבעו לעברות חמורות אחרות בתאילנד
כגו אונס.
לצד ההגדרות המקומיות לסחר בנשי קיימת ג מערכת שלמה ומורכבת של הגנה
משפטית בי לאומית על קרבנות הסחר בנשי .התפיסה העומדת בבסיס פיתוח המארג
המורכב מכלי משפטיי בי לאומיי למאבק בסחר בנשי היא כי מדובר בתופעה שאינה
מקומית אלא חוצת גבולות ,שאינה קשורה למדינות מסוימות ונוגעת לזכויות אד בסיסיות,

34
35
36
37

 .1982בשני המקרי הללו משתקפי אינטרסי דומי של הגנה על נשי מפני השפעותיה
השליליות והחמורות של גברי אשר פעלו כלפיה באלימות וכ תפיסת המעשה כשלעצמו
כפסול וכמנוגד לאינטרסי חברתיי מוגני ,ללא כל קשר לשאלת ההקשר שבו הוא נעשה או
להסכמת האישה לביצועו.
Anke Sembacher, The Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in
).Human Beings, 14 TUL. J. INT'L & COMP. L. 435, 441–442 (2006
Slavery, Servitude, Forced labour and Similar Institutions and Practices Convention of
1927– 1926 (Slavery Convention 0f 1926) 60 L.N.T.S. 253, enterd into force March
).Article 1(1
Mohamed Y. Mattar, State Responsibilities in Combating Trafficking in Persons in
).Central Asia, 27 LOY. L.A. INT'L & COMP. L. REV. 145, 174 (2005
Clare Ribando Seelke, Trafficking in Persons in Latin America and the Caribbean 8–9
.(Congressional Research Service, 23.1.2012), www.fas.org/sgp/crs/row/RL33200.pdf
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ולכ ללא טיפול בי לאומי יהא קשה יותר – עד כדי בלתי אפשרי – להתמודד כיאות ע
התופעה 38.למרות הביקורת שתועלה בהמש באשר ליכולת האמתית למימוש המסגרת
המשפטית הבי לאומית למאבק בסחר בנשי קיי יתרו לא מבוטל למסגרת שכזו מאחר
שהיא בבחינת מסגרת תומכת לפיתוח כלי משפטיי אחרי חשובי במאבק ,כמו הגדרת
הסחר בבני אד כפשע נגד האנושות ,כפי שבא לידי ביטוי בפסיקת בית הדי הבי לאומי
לפשעי מלחמה בהאג שעסקה בפשעי שהתבצעו במסגרת המלחמה במדינות יוגוסלביה
לשעבר 39.השימוש בהליכי פליליי בי לאומיי נגד סוחרי מניב שלושה יתרונות
מרכזיי :ראשית ,פתיחת האפשרות לקיי דיוני פליליי ב ICCעל בסיס ההתייחסות
לעבדות מינית ) (sexual slaveryבאמנת רומא שהקימה את בית הדי  40,מגבירה את
המוטיבציה של מדינות להילח בסחר .כמו כ ב ICC-קיימת סבירות גבוהה יחסית כי
השופטי היושבי לדי אינ נתוני להשפעת של סוחרי ,ולכ סביר כי שפיטת תהיה
נקייה ואובייקטיבית יותר מאשר במישור המשפטי המדינתי .שנית ,קרבנות הסחר יקבלו
אפשרות להשתתפות פעילה בדיו המתנהל נגד הסוחרי בה כחלק מהתכנית של שיתו
הקרב בהליכי משפטיי פליליי בי לאומיי .היתרו השלישי נעו במסר החד המועבר
שלפיו אד המבצע פשע כה חמור אינו יכול לנקוט אמצעי פשוטי כמו מעבר למדינה
אחרת כדי לחמוק מידי החוק .ג א לא תמיד מדובר בפשע בי לאומי ,ברי כי עיסוק של
בית הדי הבי לאומי הפלילי בסוגיה מחזק את הטיפול בה במישור הפנימי המדינתי41.
כהתפתחות מקבילה ומשלימה אפשר לציי ג את ההתייחסות המפורשת לsexual slavery
באמנות הבי לאומיות שהקימו את בית הדי הפלילי הבי לאומי ואת בית הדי הפלילי
שהוק בעקבות פשעי המלחמה שהתרחשו בסיירה לאו 42.
ההגנה המשפטית הבי לאומית הראשונית הממוקדת והמשמעותית שקרבנות סחר
בנשי זכו לה – לעומת האמנות הרחבות יותר שעסקו בעבדות באופ כללי ,לפחות על
הנייר – עוגנה בס'  6לConvention for the Elimination of all forms of) CEDAW

38
39
40
41
42

Mary Ann Becker, Book Review: A Review of The Prostitution of Sexuality: The Global
).Exploitation of Women By Kathleen Barry, 52 DEPAUL L. REV. 1043, 1043 (2003
Kelly D. Askin, A Decade in Human Rights Law: A Decade of the Development of
Gender Crimes in International Courts and Tribunals: 1993 to 2003, 11 HUM. RTS. BR.
).16, 18 (2004
.Article 1 of Rome Statute of the International Criminal Court
TOM OBOKATA, TRAFFICKING OF HUMAN BEINGS FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE:
).TOWARDS A HOLISTIC APPROACH 13 (The Netherlands, 2006
Valerie Oosterveld, Sexual Slavery and the International Criminal Court: Advancing
).International Law, 25 MICH. J. INT'L L. 605, 649 (2004
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 שלפיו המדינות החברות מתחייבות לפעול נגד הסחר,43(Discrimination Against Women
 א על פי שאי ספק שיצירת הגנה בי לאומית זו הייתה בעלת44.בנשי למטרות זנות
 חשוב לזכור כי הגור שתר יותר לחיזוק מאמצי האכיפה היה החקיקה,חשיבות
.האמריקאית והלח שהפעילה בעקבותיה ארצות הברית על מדינות העול לטפל בתופעה
Protocol to Prevent, Suppress and מסמ היסוד הבסיסי של מער הגנה זה הוא ה
 הפרוטוקול45.Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2000
: מגדיר את הסחר בבני אד בזו הלשו
“the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons,
by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of
abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of
vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to
achieve the consent of a person having control over another person, for
the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the
exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual
exploitation….”.
UN Convention Against Transnational Organized פרוטוקול זה הינו פרוטוקול הנלווה ל
 פרוטוקול זה הוא כיו האמצעי הבי לאומי המרכזי בכל הקשור לסחר בנשי46.Crime
(; הגנהprevention) (; מניעהprosecution)  העמדה לדי:ומתבסס על שלושה מרכיבי
47.(protection)

 סחר:בהגדרתו של הפרוטוקול הסחר בבני אד מורכב מארבעה אלמנטי עיקריי
.ÈÓÂ‡ÏÔÈ·  למטרות ניצול ובעל אלמנט, תו שימוש באמצעי לא ראויי,בבני אד
המרכיב הרביעי הוא הבעייתי ביותר מאחר שהוא מונע התמקדות בבעיה האמתית והיא
 לכאורה ניסוח של אמנה בי לאומית תמיד יתייחס לפתרו של. בנשיÈ˙È„ÓÍÂ˙‰ הסחר

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Dec.
.18, 1978, 1249 U.N.T.S. 13, CEDAW entered into force on September 3, 1981
Alice Edwards, Traffic in Human Beings: At the Intersection of Criminal Justice,
.Human Rights, Asylum/Migration and Labor, 36 DENV. J. INT'L L. & POL'Y 9, 12 (2007)
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
.Children, Nov. 15, 2000, S. Treaty Doc. No. 108-16 (2004), 40 I.L.M. 335
UN General Assembly, United Nations Convention against Transnational Organized
.Crime: resolution adopted by the General Assembly, 8 January 2001, A/RES/55/25
Kalen Fredette, Revisiting the UN Protocol on Human Trafficking: Striking Balances for
.More Effective Legislation, 17 CARDOZO J. INT'L & COMP. L. 101, 120 (2009)
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בעיות חוצות גבולות ,א לא בהכרח הואיל ומדובר באמנות זכויות אד אשר מתוות משפט
גלובלי של הגנה על זכויות אד בתו שטחי המדינות עצמ  ,ולכ ג במקרה זה הבחירה
וההתמקדות בסחר בי לאומי לא הייתה מחויבת המציאות.

הבעיה היא כי ג א המדינות מתחייבות להילח בסחר הבי לאומי בנשי ,אי
התחייבות כלל להילח בתופעת הניצול בתו המדינה 48.ההגדרה המשפטית המקומית
מיועדת לפתור חסר זה ,ובישראל ,בדומה למדינות אחרות ,סעיפי ההגדרה אינ דורשי
כלל התקיימות יסוד זה לעברה .ע זאת אי להתכחש לעובדה כי יש אכיפה מסוימת של
סחר פני בנשי בישראל א על פי שעד היו טר הגיע לבית המשפט ולו מקרה אחד
שהוגדר כסחר שכזה )ולא כעברה אחרת(.
הבעיה המרכזית בהגדרה הבי לאומית ,בעיה שחוזרת על עצמה ג במישור הפנימי
תומדינתי ,היא כי ההגדרה מתמקדת בהפללת המעשי של הסחר בנשי יותר משעוסקת
בהגדרה של מהות הקרב מנקודת מבט פמיניסיטית .בשל חוסר זה ,באופ טבעי ,אי
מודגשת עזרה לקרבנות הסחר ולא הכרה אמתית רחבה בנזק הנגר לה  49,היות שמרכז
תשומת הלב הוא בעברייני ובהשלכות של עבריינות ממי זה ,נקודה שנתמקד בה בהמש.
מרכיב עיקרי וחשוב נוס בטיפול בתופעה הוא שיתו פעולה בי מדינות המוצא של
קרבנות הסחר למדינות היעד  .כפי שנראה ,בחלק מ המדינות ג כשהקרב חוזרת לאר
מוצאה היא עדיי נחשבת פושעת ולא קרב  ,ועל מדינות היעד מוטלת החובה והאחריות
לפעול בשיתו ע מדינת המוצא כדי למזער את ההשלכות השליליות הנובעות מכ50.
אחריות זו מקורה בתפיסה שלפיה יש אחריות גלובלית של מדינות לאזרחי העול ,במיוחד
א אלו מגיעי לשטחה של המדינה .התפיסה הזאת הולכת ומתרחבת במישור הבי לאומי
באשר לזכויות אד ועקרונות ההגנה עליה.

ב .סחר בנשי בישראל
תופעת הסחר בבני אד התפתחה במדינת ישראל בראשית שנות התשעי של המאה
הקודמת 51.התופעה הלכה והתעצמה ע השני והגיעה לשיא ממדיה בראשית שנות

48

James C. Hathaway, The Human Rights Quagmire of "Human Trafficking", 49 VA. J.
).INT'L L. 1, 11 (2008

50

Wendy M. Gonzalez, International Watch Article: Human Trafficking: Criminalization
).of Victims in the Sex Industry, 11 BUFF. WOMEN'S L.J. 19, 20 (2002–2003

49

51

ביקורת נוספת אפשרית היא כי ההתמקדות בהענשת העברייני מביאה להזנחה של פעולות
לצמצו הביקוש לשירותי מי שניתני על ידי קרבנות הסחר ולביעור התופעה מהשורש.
לביקורת דומה לעניי סחר בילדי למטרות מי ראו  ,Dillonלעיל ה"ש  ,19בעמ' .123

חיי אבני .(2009) 223 Ï‡¯˘È·Â ‰ÈË‚¯‡· ÌÈ˘· ¯ÁÒ :ÌÈ‡ÓË
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האלפיי ,וכעת היא כאמור בירידה ממשית עד כמעט חיסול התופעה בממדי ניכרי.
ההערכה היא כי בראשית שנות האלפיי נסחרו בישראל בי מאות לאלפי נשי בשנה,
שהגיעו בעיקר ממדינות שהיו בעבר חלק מחבר העמי או ברית המועצות לשעבר 52וסבלו
מעוני ומחסור במקורות פרנסה.

קרבנות הסחר שהגיעו לישראל ה על פי רוב נשי צעירות שגיל בי  18ל  35שני,
מרבית בשנות העשרי לחייה  ,א כי היו מקרי בודדי של סחר בקטינות .מרבית
קרבנות הסחר לא עסקו בארצות מוצא בזנות אלא במגוו רחב של מקצועות ,כגו מזכירות,
זבניות ,מורות ,תופרות וכיוצא באלה 53.הנשי קרבנות הסחר שהגיעו לישראל ,בדומה
לקרבנות הסחר בעול ,הסכימו להגיע ,לעתי מדעת לסיכו הרב שה מסתכנות בו
ולייעוד לעבודה בזנות ,ממניעי כלכליי וכדי לפרנס את ילדיה שנשארו במדינות
המוצא 54.אמנ מרבית קרבנות הסחר ידעו שה עומדות לעסוק בזנות ,א ה לא היו
מודעות לתנאי התתאנושיי שבה תועסקנה.
על פי רוב נכנסות קרבנות הסחר לישראל באורח לא חוקי .בעבר ה נכנסו ג דר
מעברי הגבול הרשמיי בנמלי האוויר והי ,וכיו ,בשל פיקוח הדוק על מעברי אלו,
מרבית קרבנות הסחר מוברחות באורח לא חוקי דר גבול ישראל–מצרי .במקרי רבי
הדרכוני שלה נלקחי מה עוד לפני עזיבת את אר מולדת  ,וה מוכנסות לישראל
בזהויות בדויות .נשי אלו מגיעות לישראל בלי יכולת להוכיח את זהות ובלי ידיעה
מינימלית בשפה העברית .ע הגיע ארצה ה נמכרות לידי סרסורי תמורת חמש מאות עד
חמישהעשר אל דולר ,על פי המראה ,איכות התיעוד שברשות  ,גיל  ,פגמי עור ,מספר
הלידות שעברו ועל פי ניסיו עבר בזנות .תו שנה הסרסור צפוי להרוויח סכו העולה
בהרבה על הסכו ששיל עבור האישה .לעומת זאת כל אישה המובאת לישראל צוברת חוב
ממוצע של כ 20,000דולר ,הכוללי את מחיר הבאתה לישראל ,סיפוקה של זהות בדויה,
תשלו לסוכנות ש"מעסיקה" אותה וכיסוי מחיר קנייתה שלה ,שאותו היא נדרשת לשל
לסוחר .מוב שתשלו שכזה אינו לגיטימי ,והוא משמש אמצעי לח על הקרבנות .ברוב
חוזי העבודה של קרבנות הסחר נקבע כי האישה עובדת בשנה הראשונה רק כדי לכסות את

52
53
54

מרבית הנשי הגיעו מרוסיה ,ממולדובה ומאוקראינה ,א ג ממדינות מוסלמיות כגו
אוזבקיסט .
נעמי לבנקרו ויוסי דהא "אשה עוברת לסוחר ,סחר בנשי בישראל" )דוח מטע מוקד הסיוע
לעובדי זרי ,אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה ומרכז אדווה.(2003 ,
בראיונות שנערכו ע נשי קרבנות סחר שהיו מועמדות לגירוש מישראל עלה כי לכ80%
מתוכ היו ילדי שה השאירו במדינת המוצא ,וכי כוונת הייתה לשלוח אליה את מרבית
הכס שירוויחו בעבודת Martina Vandenberg, Complicity, Corruption, and Human .
).Rights: Trafficking in Human Beings, 34 CASE W. RES. J. INT'L L. 323, 331 (2002
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החוב האמור ולאחריה היא תחל לקבל שכר חודשי עבור עבודתה .ע זאת יש קרבנות
שסיפרו כי ה מעול לא קיבלו כס עבור עבודת  ,והסרסורי הבטיחו לה הבטחות
שווא55.
להערכת המשטרה ,עד שלהי שנת  2003היה מספר קרבנות הסחר בישראל בי  2,000ל
 3,000נשי שהוברחו והועסקו ב 300עד  400בתי בושת מסוגי שוני ,בפעילות שהיקפה
הוער בכמיליארד דולר בשנה 56וכללה סחר למטרות ניצול מיני ,הברחה ,כליאה ,ניצול
וסחיטה.
על חומרת עברת הסחר בבני אד עמד המשנה לנשיא בית המשפט העליו בדימוס,
השופט מ' חשי :
"שלא כעבירות האחרות היא העבירה של סחר בבני אד לעיסוק בזנות;
עבירה זו ,עבירה חמורה היא במיוחד ...אי צור להוסי ,הכל יודעי זאת,
כי עבירה זו עבירה נגזרת היא מתופעות בזויות שנתגלו בחיי המדינה,
תופעות של 'יבוא' המלווה בהתנהגות נקלית ובזויה כלפי אות נערות ונשי
המבקשות למצוא פתלח .אי זה כבוד לא למדינה ולא לחברה בישראל,
שעבירה מעי זו נחרתת בספר החוקי ,בייחוד ביודענו שהעבירה לאשררה
במקומנו מימי שמכבר; עבירה היא שנקבעה בימינו אלה ...בימי שמכבר
סחרו אנשי בבניאנוש כצלמ ובדמות ,כמו היו חפצי דוממי; כ
הוא ,ככל הנראה ,ג בימינו אלה במדינות מסוימות"57.
במרוצת השני האחרונות ננקטת פעילות רבמערכתית מאומצת למיגור תופעת הסחר בבני
אד בישראל .הערכת המשטרה היא כי בעקבות פעילות זו הול ופוחת מספר קרבנות
הסחר בישראל כמעט כליל 58.האכיפה בתחו ,שהובילה למספר רב של מעצרי וכתבי
אישו לעומת העבר ,הובילה ג לשינוי באופי הסחר בנשי ,והוא נעשה גלוי פחות.
בעקבות זאת ג המאבק בסוחרי נשי למטרות זנות מצרי שינויי .את הירידה במספר

55
56

57
58

Anya Stone & Martina Vandenberg, How the Sex Trade Becomes a Slave Trade: The
).Trafficking of Women to Israel. 211 MIDDLE EAST REPORT 36 (1999

לבנקרו ודהא  ,לעיל ה"ש  ,53וכ דוח ועדת החקירה הפרלמנטרית לבחינת תופעת הסחר
בבני אד באר ,בראשות ח"כ זהבה גלאו  ,הוגש ביו www.knesset.gov.il/ ,15.3.2005
) committees/heb/docs/sachar_final2005.htmלהל  :דוח ועדת גלאו (; דוח מכו תודעה
לוועידת זכויות האד ה 60של האו" שנערכה באפריל www.macom.org.il/todaa- ,2004
.un-report-60-heb.asp
בש"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ·ÂÎÂÁ 7542/00פורס בנבו.(27.10.2000 ,
"סחר בבני אד :התופעה ומאבק המדינה בה" ,מחלקת ייעו וחקיקה במשרד המשפטי,
פברואר .2008
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הקרבנות שנמצאו אפשר אפוא להסביר בכמה סיבות :צמצו ממדי התופעה; שינויי
בדפוס הסחר בנשי שלא זוהו; ירידה בפעילות האכיפה 59.א למרות הערכות אלו חשוב
לזכור כי מטבע הדברי ,אופייה הפלילי של התופעה והתנהלותה במחתרת מקשי על
הערכה מדויקת של ממדיה.
 .1התמודדות מערכתית של רשויות האכיפה ע התופעה על רקע המסגרת
המשפטית
המאבק בתופעת הסחר בבני אד בישראל החל עוד בראשית ימיה של המדינה ,אז הצטרפה
ישראל לכמה אמנות ומסמכי בי לאומיי העוסקי במאבק בסחר בבני אד בכלל
ולמטרות זנות בפרט.
ההכרזה האוניברסלית לכל באי עול בדבר זכויות האד 601948 ,אוסרת עבדות וסחר
בעבדי ,בזו הלשו :
Article 4
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and The slave trade
shall be prohibited in all their forms.

היינו ,סעי  4להכרזה הזאת קובע כי "לא יהיה אד עבד או משועבד בעבדות; סחר עבדי
ייאסר לכל צורותיו".
בשנת  1950חתמה מדינת ישראל על אמנת האו" להשבתת הסחר בבני אד וניצול
זנות של אחרי ואשררה אותה 61.אמנה זו מעגנת את איסור הסחר בבני אד וקובעת
סנקצייה על סרסרות ,שידול לזנות או ניצול מעשה זנות של אחרי .בשני  1955ו1958
אשררה מדינת ישראל את אמנות ארגו העבודה הבי לאומי ) – (ILOאמנה מס' 6229
משנת  ,1930שעניינה עבודה בכפייה ) 63,(forced labourואמנה מס'  64105משנת ,1957
שעיגנה את התחייבות חברות הארגו שלא להשתמש בכל סוג של עבודה בכפייה .בשנת

59
60
61
62
63
64

גלעד נת "טיפול המשטרה בקרבנות סחר בבני אד למטרות עבודה וזנות" )מרכז המחקר
והמידע של הכנסת.(10.11.2009 ,
.The Universal Declaration of Human Rights 1948
אמנת האו" מ 2בדצמבר Convention for the Suppression of the Traffic in Persons 1949
.and of the Exploitation of the Prostitution of Others 1949
.Forced Labour Convention, 1930
).Forced Labour Convention, 1930 (No.29
).Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105
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 1991אשררה ישראל את האמנה לביעור כל צורת הפליה נגד נשי ) 65.(CEDAWהמסמ
המרכזי ובו אגד אמות המידה הבי לאומיות למאבק בסחר בבני אד הוא הפרוטוקול
למניעת הסחר בבני אד ,ובמיוחד נשי וילדי משנת  ,2000דיכויו וענישה עליו) 66נספח
לאמנת פאלרמו נגד פשע מאורג ( .מטרתו של הפרוטוקול היא ליצור שיתו פעולה בי 
לאומי בעניי מניעת הסחר בבני אד ,ענישת עברייני וסיוע לקרבנות הסחר .מדינת ישראל
חתמה א על אמנת האו" נגד פשע מאורג משנת  2000ואשררה אותה בשנת  .2006סעי
 (2)25לאמנה זו קובע כי קרבנות העברות שאליה מתייחסת האמנה זכאי לפיצוי
ולהשבה.
בעניי זה א הדגיש בית המשפט העליו שמדינת ישראל נקראת להשתת במאבק
הבי לאומי בסחר בבני אד ,ולכ עליה לפרש את החקיקה באופ העולה בקנה אחד ,ככל
האפשר ,ע התחייבויותיה הבי לאומיות67.
למרות האמור ברי כי כמו בכל תחו אחר ,ללא אכיפה אי משמעות של ממש לאמנות
בי לאומיות ,רבות ככל שיהיו 68.דרכי רבות מוצעות בספרות האקדמית העוסקת בנושא
לאכיפת האיסור על סחר בנשי ,והמוקד העיקרי הוא הטלת סנקציות על המדינות שאינ
מטפלות כראוי בתופעת הסחר .דוגמה אחת לכ היא הצעה שעלתה באחרונה להטלת מסי
מקומיי גבוהי על משקיעי המגיעי ממדינות שבה רמת האכיפה נמוכה ,וזאת כדי
לעודד משקיעי אלו ללחו על הממשלות שלה לטפל ברצינות בעצירת הסחר בנשי
ממדינותיה 69.יש לציי כי במישור המקומי קיימת בעיה דומה ,וחקיקה נרחבת ומקיפה
ככל שתהיה לא תביא להצלחה של ממש במאבק נגד סחר בקרבנות ללא אכיפתה כדבעי ,על
כל רבדיה70.

65
66
67
68
69
70

סעי  6לאמנה הוא הרלוונטי וקובע“States Parties shall take all appropriate measures :
including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of
”.prostitution of women
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Woman and
Children, supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized
).Crime (2000

ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÏË„Â¯Ù 11196/02פ"ד נז).(2003) 40 (6

Michelle O.P. Dunbar, Comment: The Past, Present, and Future of International
).Trafficking in Women for Prostitution, 8 BUFF. WOMEN'S L.J. 103, 128 (1999–2000
Diane L. Fahey, Can Tax Policy Stop Human Trafficking?, 40 GEO. J. INT'L L. 345, 399
).(2009

כ למשל בשנת  2001נחקקה בקוסבו ,בהשראת משטר כוחות האו" במקו ,חקיקה נרחבת
ומקיפה הנוגעת תופעת הסחר בנשי שהתפשטה ש בשני האחרונות .אחד המשתתפי
ביצירתה של חקיקה זו הודה בבירור כי לא יהיה בה כל טע ללא שימוש בה לטובת של
הקרבנות ומימוש זכויותיה הנובעות ממנהJohn Cerone, The Human Rights Framework .
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למרות האמור לעיל ספר החוקי של מדינת ישראל לא כלל עד שנת  2000הוראות
בעניי סחר בבני אד ,ודה פקטו החקיקה והאכיפה בתחו לא הייתה רבה .למשל ,קרבנות
הסחר נכנסו לתחומי המדינה עד תחילת שנות האלפיי דר מעברי הגבול הרשמיי בשדות
התעופה והנמלי ,ומשטרת ישראל התערבה במתרחש בבתי בושת רק במקרי מיוחדי.
קרבנות הסחר העידו לעתי רחוקות על עברות שנעשו בה  ,והרשויות הסתפקו במעצר
ובגירוש  .הסרסורי נתפסו כמקור מודיעיני לחקר פשעי אחרי ,וההתייחסות לסחר
בנשי הייתה כאל עברה שולית71.
מפנה במגמת הטיפול של רשויות המדינה בתופעת הסחר בבני אד חל כפי הנראה
בעקבות קיתונות של ביקורת בי לאומית שספגה ישראל בנוגע לממדי תופעת הסחר בבני
אד בתחומה בעקבות דוח שפרס ארגו אמנסטי אינטרנשיונל על אודות הפרת זכויות
אד של הקרבנות )מאי  72.(2000דוח זה הוביל לתיקו חקיקה מהותי בחוק העונשי
הישראלי ,כפי שיוצג בהרחבה להל .
אול נראה כי הזרז המרכזי היה חקיקת חוק ההגנה על קרבנות סחר )Trafficking
 (Victims Protection Act of 2000בארצות הברית בשנת  ,2000שיש שראו בה ניסיו למענה
לביקורת שהוטחה בקהילה הבי לאומית בשנות התשעי באשר לחוסר ההתאמה בי
האסדרה )רגולציה( הבי לאומית הענפה של איסור הסחר בנשי לבי יישומה בפועל73.
לפי הוראות החוק נדרש משרד החו האמריקאי להגיש לקונגרס מדי שנה די וחשבו על
מצב הסחר בבני אד במדינות העול ועל מאבק בתופעה .החוק קבע מדרג לסיווג מאבק
מדינות העול בתופעת הסחר בבני אד לפי שלוש רמות ) 74,(Tiersומדינה שתסווג לרמה
התחתונה צפויה לסנקציות כלכליות בדמות פגיעה בסיוע החו של ארצות הברית .מאבק
המדינות בתופעת הסחר בבני אד נבח על ידי משרד החו האמריקאי בשלושה פרמטרי:
מניעה ,הגנה על קרבנות ואכיפה – ) Prevention, Protection and Prosecutionהדוחות
מכילי ג אזהרה המתריעה בפני המדינות השונות על ירידה לרמה נמוכה יותר(.

71
72
73
74

Applicable To Trafficking in Persons And Its Incorporation into Unmik Regulation
).2001/4, 11 HUM. RTS. BR. 20, 23 (2003

לבנקרו ודהא  ,לעיל ה"ש .53
.Human Rights Abuses Affecting Trafficked Women in Isreal’s Sex Industry

Stephanie Farrior, The International Law on Trafficking in Women and Children for
).Prostitution: Making it Live Up to its Potential, 10 HARV. HUM. RTS. J. 213, 253 (1997

בקטגוריה העליונה מסווגות מדינות העומדות בסטנדרטי המינימליי שהתוותה ארצות
הברית למאבק .בקטגוריה הבינונית מסווגות מדינות שאינ עומדות בסטנדרטי המינימליי
א עושות מאמצי ניכרי לש עמידה בה .בקטגוריה התחתונה מסווגות מדינות שאינ
עומדות בסטנדרטי המינימליי ואינ עושות מאמצי מספיקי כדי לעמוד בה.
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הדוח הראשו של משרד החו בארצות הברית פורס ביולי  ,2001וישראל סווגה בו
בקטגוריה החמורה ביותר של מדינות אשר אינ עומדות בסטנדרטי המינימליי למאבק
בסחר בבני אד ואינ נוקטות צעדי מספיקי כדי לעמוד בסטנדרטי אלה 75.בדוחות
הבאי לשני  2005–2002סווגה ישראל בדירוג השני ) ,(Tier 2כמדינה העושה מאמצי
להיאבק בתופעת הסחר בתחומה ,אול עומדת בכ חלקית .השיפור הושג על ידי כמה
התאמות של החוק בישראל והודות להענקת סיוע משפטי לקרבנות הסחר ואישור תכנית
ממשלתית למלחמה בסחר למטרות עבודות כפייה 76.למרות זאת וחר השיפורי שעברו
מאז הדוחות הראשוני שהפיק משרד החו האמריקאי ,קיימות ביקורות על חוסר
האובייקטיביות בכתיבת הדוח בטענה שהוא מושפע לעתי משיקולי פוליטיי שאינ
רלוונטיי לסוגיית הסחר בנשי77.
לאחר פרסו הדוחות הראשוני פנה היוע המשפטי לממשלה דאז מר אליקי
רובינשטיי ביו  17.9.2002אל שרי המשפטי ,ביטחו הפני ,העבודה והרווחה ולמפכ"ל
המשטרה בבקשה להקי צוות בי משרדי להתמודדות ע תופעת הסחר בנשי למטרות
זנות ולמעקב אחריה .בראש הצוות עמד נציג משטרת ישראל והוא כלל נציגי מהמשטרה,
הפרקליטות ,משרדי העבודה ,הפני והחו .הצוות הבי משרדי פרס בחודש נובמבר
 2002דוח ,ובו הצעות לצמצו התופעה .בדוח הומל בי היתר על הקמת מקלט לקרבנות
הסחר; על כינונו של גו שיופקד על תיאו בי הרשויות המטפלות בנושא )משטרה,
פרקליטות ,שלטונות המס ,משרד החו ועוד(; על מסע הסברה במדינות ה"מקור" ובאר;
על פיתוח שיתו פעולה ע מדינות ה"מקור" ,לרבות במקרה של גירוש בחזרה אליה ; על
שימוש בכלי פיננסיי שיפגעו בכיס של הסוחרי ויאפשרו עיקול רכושו של העבריי
וכיוצא באלה.
דוח משרד החו האמריקאי השנתי ודוח אמנסטי אינטרנשיונל והשלכותיו הביאו ג
לידי התפתחותה של חקיקה רלוונטית בישראל .למשל ,בשנת  2000נחקק סעי 203א לחוק

75

76
77

יש לציי כי בעבר הייתה ביקורת קשה על ארצות הברית עצמה על היעדר המאבק בתופעת
הסחר בנשי לא רק בתוככי ארצות הברית אלא ג על מעורבות של כוחות אמריקאיי
שהוצבו בבסיסי מחו לארצות הברית וניצל בנשי שהיה ברור כי ה קרבנות סחר למטרות
קבלת שירותי מי Jorene Soto, We're here to Protect Democracy. We’re Not Here to .
Practice it: The U.S. Military’s Involvement in Trafficking in Persons and Suggestions
).for the Future, 13 CARDOZO J.L. & GENDER 561, 561–566 (2007

החלטת ממשלה מס'  2670מיו  2.12.2007בדבר "תוכנית לאומית למאבק בסחר בבני אד
וקביעת פתרונות שיכו לקורבנות עבדות ,סחר לעבדות וסחר לעבודות כפייה".
Janie Chuang, The United States as Global Sheriff: Using Unilateral Sanctions to
).Combat Human Trafficking, 27 MICH. J. INT'L L. 437, 482 (2006
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העונשי  78,האוסר על סחר בבני אד לעיסוק בזנות .הוראת הסעי קבעה עברה של סחר
בבני אד למטרות זנות שהעונש המרבי עליה הוא  16שנות מאסר .אשר לעברת סחר
שנעברה בקטי נקבע בסעי 203ב לחוק העונשי עונש מרבי של  20שנות מאסר .במסגרת
התיקו לחוק בשנת  2000חוקקו מחדש בסעיפי  202–201לחוק העונשי עברות הסרסרות
לזנות ,הוחמרו העונשי על עברות אלה ,ונקבעה בסעי  203לחוק עברה של סרסרות
בנסיבות מחמירות ,כגו ניצול יחסי מרות ,תלות ,חינו או השגחה ,ניצול מצוקה כלכלית או
נפשית ,שהעונש המרבי עליה הוא עשר שנות מאסר .העונש המרבי על סרסרות בנסיבות
מחמירות עוד יותר ,כגו שימוש בכוח או באיומי ,נקבע בסעי )203ב( לחוק העונשי
כששעשרה שנות מאסר .חוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב– 1972תוק א הוא בשנת
 79,2004ונקבע בו כי נפגע מעברה של סחר בבני אד או מעברות נלוות לכ יהא זכאי
לייצוג משפטי עצמאי מטע לשכות הסיוע המשפטי ללא מבח של זכאות כלכלית .נית
סיוע משפטי בהגשת תביעות אזרחיות נגד הסוחרי ובהליכי לפי חוק הכניסה לישראל,
התשי"ב– ,1952ובהליכי גביית בהוצאה לפועל והגשת בקשות לפשיטת רגל של הסוחרי
במקרי של הברחת נכסי.
בשנת  2003תוק סעי 203א לחוק העונשי  .בתיקו נקבע לראשונה עונש מינימו
לעברת הסחר בבני אד .באותו פרק זמ תוק סעי 117ב לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ב– ,1982ובו נקבע כי החלטה בבקשה לגביית עדות מוקדמת באישו
בעניי סחר בבני אד תינת על ידי בית המשפט תו שבועיי מיו הגשתה ,והעדות
תישמע חודשיי בתכו לאחר מכ .
חוק איסור סחר בבני אד )תיקוני חקיקה( ,התשס"ז– 2006הוא דבר החקיקה החשוב
ביותר שנחקק בנושא הסחר בבני אד .התיקו הרחיב את איסור הסחר בבני אד לרשימה
של מטרות המנויות בחוק )כגו זנות ,עבדת ועבודת כפייה ונטילת איברי( וא הוסי
והחמיר בעברות נלוות לסחר בבני אד ,כולל התנהגות שהיא למטרה רווחת של הסחר
)כגו חטיפה לש מטרה ממטרות הסחר ,החזקה בתנאי עבדת ועבודת כפייה( .כמו כ
התיקו קבע עונשי מינימו והנחה לפסוק פיצויי לניזוק מעברות של החזקה בתנאי עבדת
וסחר בבני אד 80.במסגרת סעי 377ה לחוק איסור סחר בבני אד הקי המחוקק קר
ייעודית לרכוש מחולט של עברייני שהורשעו בסחר .כספי הקר מיועדי לכמה מטרות,
ובה מיגור תופעת הסחר ,שיקו קרבנות הסחר ,טיפול בה והגנה עליה ואכיפת הוראות

78
79
80

חוק העונשי )תיקו מס'  ,(56התש"ס– ,2000ס"ח .226
חוק הסיוע המשפטי )תיקו מס'  ,(4התשס"ד– ,2004ס"ח .318
ג על פי הוראת סעי  77לחוק העונשי  ,התשל"ז– ,1977לבית המשפט יש את הסמכות
לחייב את הנאש לשל לקורב עבירת מי פיצוי כספי במסגרת ההלי הפלילי .הפיצוי נית
על מנת לפצות את הקורב על הסבל שנגר לו.

179
.docÈÂÈˆÚz:\books\shaarey mishpat\6\2012-02-01\04-

לימור עציוני

שערי משפט ו תשע"ג

החוק .הלכה למעשה יועד השימוש בכספי הקר להגשמת הקריטריוני שהתוותה מחלקת
המדינה האמריקאית בחוק ההגנה על קרבנות סחר ,לאמור מניעה ,הגנה והעמדה לדי .
כמו כ במסגרת המאמצי לקידו הטיפול היעיל בעברות הסחר התקבל בכנסת ביו
 7.2.2008תיקו מס'  48לחוק בתי המשפט .על פי התיקו הוסמ בית המשפט המחוזי לדו
בעברה של סחר בבני אד לש עיסוק בזנות בפני ד יחיד ולא בפני מותב של שלושה
שופטי כפי שקבע עד כה חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד–.1984
בשל התגברות התופעה של סחר בנשי ובהתייחס לחקיקה החדשה בנושא החמירו בתי
המשפט בענישה בעברות הסחר בבני אד ,ראו בה משו מסוכנות לעניי מעצר עד תו
ההליכי והשיתו בגינ עונשי חמורי .למשל ,נפסק כי כל עסקה שיש ניסיו להעביר
דרכה זכויות באד היא בבחינת סחר 81.כמו כ נפסק שלצור הוכחת יסוד התמורה די
להראות שהייתה הסכמה על העברת הזכויות בגופו של אד להעסקתו בזנות אל הקונה ,א
א התמורה היא עקיפה או מועטת 82.א בתחילת דרכו של סעי החוק נגד סחר בבני אד
בית פסק משפט העליו ש"הסכמה" של הקרב לבוא ארצה כדי לעבוד בזנות אינה
רלוונטית ,והמעשה אסור א א ראשיתו בהסכמה 83.בנוס ,ככלל ,בתי משפט עוצרי
נאשמי בעברות סחר עד לתו ההליכי המשפטיי נגד ,על הסוחרי מוטלי עונשי
כבדי יותר 84,ובחלק מהמקרי א מוטלי פיצויי לטובת נפגע העברה .התפתחות
חשובה הייתה הרשעת כמה עיתוני יומיי בעברה של פרסו שירותי זנות 85.התפתחות זו
משליכה על הסחר בבני אד ,שכ פרסו שירותי זנות משמש כלי בידי הסוחרי ליידע
לקוחות בקשר לקיו היצע של נשי ובכ להגביר את רווחיה.
בנוס ,ביזמת חברת הכנסת גלאו החליטה מליאת הכנסת ,ביו  ,13.6.2000על הקמת
ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת תופעת הסחר בבני אד באר בראשותה של גלאו .
הוועדה קיימה ישיבות רבות בהשתתפות נציגי ממשלה ,בתי משפט ,ארגוני חו
פרלמנטריי ועוד .בפני הוועדה הופיעו קרבנות סחר בנשי ובעלי בתי בושת .כמו כ ערכה
הוועדה סיורי בבתי בושת ,בתי מעצר ,מתקני משמורת ומקלט הנשי לקרבנות סחר.
הוועדה פרסמה דוח ביניי בחודש דצמבר  2002שבו המליצה בי היתר על קביעת עונשי

81
82
83
84
85

עניי  ,ÏË„Â¯Ùלעיל ה"ש .67
ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ·ÂÒÈ¯Â· 1609/03פ"ד נח).(2003) 55 (1
עניי  ,·ÂÎÂÁלעיל ה"ש  ,52מפי השופט חשי .
למשל פ"ח )מחוזי ב"ש(  ,È˜ˆÏÊ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 904/03פ"מ התשס"ד)13 – (2004) 337 (1
שנות מאסר; ת"פ )מחוזי חי'( ) ÔÂÈÁ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 212/01פורס בנבו ,גזר די מיו
 12 – (25.2.2003שנות מאסר
ת"פ )שלו ת"א( ) Ó"Ú· Ô˜Â˘ ˙˘¯ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 3635/02פורס בנבו .(14.9.2004 ,ע
זאת במסגרת גזר הדי החליט בית המשפט להרשיע רק את התאגידי.

180
z:\books\shaarey mishpat\6\2012-02-01\04-עציוני.doc

שערי משפט ו תשע"ג

השינוי המשפטי בעבירת הסחר בנשי בישראל:
העתיד המעשי עובר דר התאוריה

מינימו לעברייני סחר; על חקיקה שתאפשר שפיטת תושב ישראל אשר ביצע עברה
הקשורה לסחר בבני אד במדינה אחרת ,ג א אי באותה מדינה חוק האוסר על סחר בבני
אד; על חקיקה בעניי גביית עדות מוקדמת מקרבנות סחר; על מת סיוע משפטי לקרבנות
סחר בעת מעצר המנהלי ובתביעות אזרחיות נגד סרסורי )הדוח הסופי של ועדת החקירה
הפרלמנטרית פורס ביו .(15.3.2005
המלצות ועדת החקירה הפרלמנטרית והוועדה הבי משרדית טר באו ליישומ המלא
א שחלקי נרחבי מה יושמו ,בי היתר בדר של חקיקה .הפעולות שננקטו על ידי
רשויות המדינה ,לרבות בתחו החקיקה ,האכיפה ,ההגנה והמנע ,קידמו במידת מה את
המאבק בתופעה.
ככלל אפשר לומר שההסדרי ודברי החקיקה ,רוב ככול ,נבעו מהמלצות הדוח ג
א נעשו בסופו של דבר כמה שני לאחר סיו עבודתה של הוועדה.
שתי מטרות מרכזיות עמדו לנגד עיני חברי הוועדה והנחו את פעולת 86:האחת ,ליצור
מהפ תודעתי באשר לנשי ,קרבנות הסחר בבני אד ,שיראו בה קרבנות עברה ,נשי
שזכויותיה הופרו ,ולא עברייניות או שוהות בלתי חוקיות; השנייה ,להביא לידי החמרה
בהתייחסות לעברייני הסוחרי ומסרסרי בגופ של הנשי87.
נדמה כי מאבקה של הוועדה להשגת שתי מטרות אלה הניב ֵ#רות ותר במידה ניכרת
להגברת המודעות ולעשייה הרבה של רשויות אכיפת החוק .ואכ  ,בדוח משרד החו
האמריקאי שפורס ביו  ,19.6.2012לראשונה מאז תחילת פרסו הדוח השנתי בשנת
 ,2001דורגה מדינת ישראל בדירוג הראשו של המדינות העומדות בסטנדרטי מינימליי
במאבק בסחר בבני אד .בדוח מצויני לשבח מיוחד שלושה היבטי מרכזיי .1 :עבודת
רשויות אכיפת החוק ,שתרמה לירידה בתופעת הסחר בנשי לזנות כפי שהייתה קיימת
בעבר;  .2התקדמות ניכרת במאבק נגד הסחר בבני אד ונגד עבודת כפייה;  .3הזכויות
שהמדינה נותנת לקרבנות הסחר בבני אד  – ˙ÂÏÚ ‡ÏÏמקלטי ייעודיי ובה מגוו עשיר
של שירותי ,סיוע משפטי חינ מהמדינה ואשרות עבודה מיוחדות.

86
87

דוח ועדת גלאו  ,לעיל ה"ש  ,56בעמ' .22
יש הטועני כי השינוי בישראל בכל נושא הטיפול בתופעת הסחר בנשי הושפע במידה רבה
מההתפתחויות בנושא בחקיקה ובמדיניות בארצות הבריתJanet Halley, Prabha .
Kotiswaran, Hila Shamir & Chantal Thomas, From the International to the Local in
Feminist Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work, and Sex Trafficking: Four
Studies in Contemporary Governance Feminism, 25 HARV. J.L. & GENDER 335, 363
) .(2006מחלקת המדינה האמריקאית "מדרגת" את המדינות השונות על פי מידת מחויבות
למאבק בתופעת הסחר בנשי .לדוח  2008ראו  .www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/ישראל
נמצאת כיו ב .Tier 2ב Tier 1נמצאות המדינות שבה המאבק בסחר הוא ברמה הראויה
ביותר .יש לציי כי בשנת  2001הייתה ממוקמת ישראל ב.Tier 3
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לצד פעילותה החשובה ותרומתה של ועדת גלאו להגברת המודעות לתופעת הסחר,
מאמר זה יבח בי היתר א שתי המטרות שהציבו חברי הוועדה מתיישבות זו ע זו או
שמא אחת מה באה על חשבו האחרת ,כלומר א כדי להחמיר ע העברייני הסוחרי אנו
נזקקי לנשי הקרבנות ,והזדקקות זו הופכת מבלי משי את הקרבנות לחפצי בידי
המערכת ,זו שבאה לעזרת .
הטיפול בתופעת הסחר בבני אד ובקרבנות הסחר בנשי על רבדיו השוני נמצא
באחריות של כמה משרדי ממשלה ,ובה משרד המשפטי ,משרד החו ,המשרד
לביטחו פני ,משרד הפני ,משרד הבריאות ומשרד הרווחה .על פי הסמכויות שניתנו
לוועדה הופיעו בפניה גורמי שוני ממשרדי הממשלה העוסקי בתופעה 88,ובסיו
עבודתה הוצגו המלצות עיקריות לכל אחד ממשרדי הממשלה הנוגעי בדבר ,וחלק אומצו
על ידי משרדי הממשלה השוני.
להל סקירה קצרה המתבססת על דוח הוועדה ועל המלצותיה בדבר השינויי
המשפטיי והאחרי הנדרשי כדי לית מענה כולל לתופעת הסחר .סקירה עובדתית זו
תהיה מהותית להמש המאמר מאחר שנתייחס אליה בניתוח כולו.
 – ‰È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ùגו זה מתווה את מדיניות החקירה והאכיפה בסוגיית הסחר
בנשי ,ומשטרת ישראל פועלת לפי הנחיות פרקליט המדינה .הפרקליטות כגו הקובע א
להעמיד לדי סוחרי נשי וכגו המגבש הסדרי טיעו זכתה לקבל המלצות רבות מטע
הוועדה .בי היתר המליצה הוועדה להחמיר במידה ניכרת את הענישה בעסקאות הטיעו
בתחו הסחר בבני אד; להפחית במידה ניכרת את מספר הסדרי הטיעו הנחתמי ע
חשודי בעברות סחר בבני אד; לקבוע הנחיה חדמשמעית כי על כתבי האישו יופיעו
שמותיה של קרבנות הסחר בנשי בראשי תיבות בלבד כדי להג עליה .
לעניי הפיצוי הפלילי המליצה הוועדה לקבוע פיצוי מוגדל בעברת סחר בבני אד ,ה
בהלי האזרחי וה בהלי הפלילי .כמו כ המליצה הוועדה להנחות את הפרקליטי לדרוש
פיצויי לנשי קרבנות סחר – ג לנשי שידעו כי ה מובאות לישראל כדי לעסוק בזנות.
כמו כ המליצה הוועדה לבחו מחדש את הנחיות פרקליטות המדינה ולתקנ באופ
שלא יינת בה משקל יתר להגנה על האינטרסי של הסוחרי והסרסורי ,שההנחיות לא
יתבססו על רצונ החופשי של הנשי ,שיעלה בה המשקל להגנה על זכויותיה של קרבנות

88

בפני הוועדה הופיעו השר לביטחו פני ,שר המשפטי ,שר הבריאות ,נציבת מס הכנסה,
היוע המשפטי לממשלה ,פרקליטת המדינה ,עורכי די המייצגי את בעליה של מכוני ליווי
וקונסולי ממדינות חבר העמי .כמו כ נמסרו עדויות מפי חברי הוועדה הבי משרדית
שהוקמה לבדיקת הנושא ,נציגי המשטרה ,השב"ס ,מומחי ונציגי ארגוני וולונטריי
השוהי בשטח ושיש לה מידע בנושא ,וכ קרבנות הסחר בנשי ובעלי בתי בושת .להרחבה
בעניי דרכי עבודתה של הוועדה ראו דוח ועדת גלאו  ,לעיל ה"ש  ,56עמ' .22–21
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הסחר ושינחו לפעול בכל דר אפשרית לסגירת בתי בושת במדינה 89.המלצות אלו משקפות
במידה מסוימת את הדיו במדיניות המשטרה שהתקיי עשור לפני כ בפסק די שעסק
בזנות וביחסה של המשטרה למכוני ליווי90.
 ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ Û‚‡‰במשרד המשפטי זכה לדיו נפרד במסגרת דוח הוועדה בגלל
חשיפת העובדה שעורכי הדי של הסוחרי משמשי לעתי ג עורכי הדי של הקרבנות,
וכ נוצר ניגוד ענייני אינהרנטי .הוועדה מצאה כי חוסר היכולת הכלכלית של הנשי
קרבנות הסחר מונע מה את האפשרות להשיג לעצמ ייצוג הול 91.על רקע זה תוק כמה
פעמי חוק הסיוע המשפטי ,התשס"ב– 2001כדי שיוענק שירות משפטי לנפגעי עברות סחר
בבני אד לעיסוק בזנות .בתיקו נקבעה הזכות לקבל סיוע משפטי מטע האג לסיוע
משפטי בלא החלת מבח הזכאות הכלכלית .כמו כ המליצה הוועדה להעניק סיוע משפטי
לכלל קרבנות הסחר ,כולל נשי שאינ מעידות בבית המשפט .בנוס המליצה הוועדה
לפרס בקרב הקרבנות את דבר זכות לייצוג מטע האג לסיוע משפטי.
 ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Î¯ÚÓהיא בעלת תפקיד מרכזי במלחמה בסחר בנשי ,ה במישור
הענישה וההרתעה וה במישור ההתייחסות לקרבנות כעדות במשפט וכקרבנות עברה.
המלצות הוועדה בהקשר זה נועדו בי השאר להביא לשיפור בתחומי בעייתיי כגו שיהוי
גביית עדות מקרבנות הסחר בנשי ,מש התנהלות המשפט וחומרת הענישה בעברות
הקשורות לסחר בבני אד בכלל .הוועדה המליצה לקד מת עדות מוקדמת של קרבנות
סחר ,העברת מת העדות לד יחיד א א אינו נמנה ע ההרכב שידו בתיק ,יישו החוק
בדבר דיו שלא בנוכחות הנאש ,דיו בתיקי סחר בבני אד בדלתיי סגורות ,מת אפשרות
להעביר תיקי מבתי משפט שיש בה עומס רב לבתי משפט שיש בה פחות עומס
והחמרה בענישה של עברייני סחר בבני אד כדי ליצור הרתעה92.

ג .צעדי להתמודדות ע הסחר בנשי
 .1פיצויי לקרבנות
בהמלצותיה קראה הוועדה לפרקליטות לתבוע מעברייני הסחר בבני אד פיצויי בסכו
 È·¯Ó‰שחוק העונשי מאפשר ) 258,000ש"ח( .שלא כבעבר ,רשאי בית המשפט לפסוק

89
90
91
92

ש ,בעמ'  ;63–44דוח המעקב – יישו מסקנות ועדת החקירה הפרלמנטרית למאבק בסחר
בנשי בראשות חברת הכנסת זהבה גלאו  ,ינואר  ,2006טבת תשס"ו ) 10–9להל  :דוח
המעקב(.
ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÔÓ'‚¯Â˙ 3520/91פ"ד מז).(1993) 441 (1
דוח המעקב ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .64
דוח ועדת גלאו  ,לעיל ה"ש  ,56בעמ'  ;42–24דוח המעקב ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .13
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לטובת קרב העברה פיצויי מ העבריי לפי סעי  77לחוק העונשי  ,התשל"ז–.1977
דרישה זו לפסיקת פיצויי גבוהה ,מנקודת מבט המבקשת למק את קרב העברה במרכז
ההלי הפלילי ,זכתה בשני האחרונות לביטוי רב.
הפיצויי שנפסקי בישראל לטובת קרבנות הסחר נמוכי ביותר ,ומקומ מתחת
לתקרת הפיצוי 93א כי קיימי מקרי יוצאי דופ  94.אפשר להבי זאת במידה מסוימת ,שכ
בפועל לא מתקיי הלי הוכחות; נזקיה של קרב העברה לא הוכחו מבחינה משפטית ,ועל
כ אי היגיו או צידוק להעניק לה פיצוי מלא .ע זאת מגמה זו מדאיגה ביותר ,ומכא
הצור לדו בכובד ראש בטיעוני שיוצגו להל ובאפשרות ליישו ההתפתחויות בעול
במישור זה.
לפיצוי הפלילי לקרבנות הסחר חשיבות רבה 95:ראשית כחלק מהכרה במעמד של
קרבנות אלה במסגרת ההתפתחות להכרה רחבה יותר בזכויות הקרב  96,ושנית משו
שתביעות אזרחיות בגי מעשי עברה אלה ה נדירות למדי ולרוב אינ מתקיימות בשל עזיבת
הקרב את גבולות האר97.
ע זאת חשוב להקפיד על יישו השימוש בפסיקת פיצוי ולקבוע חקיקה שתתמר
הגשת תביעות אזרחיות .באופ זה יוכלו הקרבנות לזכות בפיצוי גבוה יותר עבור כלל

93
94
95

אלה איל "פיצוי נזיקי לקורבנות סחר בנשי" )(2007
._benashim.pdf
"קורב סחר בנשי זכתה ב 300,000ש"ח פיצויי מהסרסור ,מבלי שהעידה על הוכחת מידת
הנזק שנגר לה" ).www.sexualharrasment.info/hblog/?p=457 (24.5.2009
הפיצוי הפלילי אמנ חשוב ביותר לקרב הסחר ,א ע זאת חשוב להביא בחשבו את
האפשרות למת אפשרות לתביעות פיצויי אזרחיות לקרבנות הסחר ,בעיקר מכיוו שבהלי
הפלילי אי לקורב שליטה כלל ,ואילו בהלי האזרחי עומדת היא במרכז ההליכיJennifer .
www.knklaw.com/upload/ela_sachar

S. Nam, Note: The Case of the Missing Case: Examining The Civil Right of Action For
).Human Trafficking Victims, 107 COLUM. L. REV. 1655, 1666 (2007

96

היכרות שהתפתחה רק בשני האחרונות ,ולראיה היעדר ההתייחסות לקרבנות סחר באמנות

97

סביר א להניח שבדומה לארצות הברית ג בישראל תידרש חקיקה שתעג מפורשות עילת
תביעה שכזו ,כדי שתביעות כאלו יוכרו על ידי בתי המשפט מבלי להזדקק לעילות נזיקיות
נוספות .כ למשל במדינת אילינוי נחקק חוק מפורש המקנה עילת תביעה שכזוJohn .

בי לאומיות מרכזיות העוסקות בזכויות אדAlexandra Amiel, Integrating a Human .
Rights Perspective into the European Approach to Combating the Trafficking of Women
).for Sexual Exploitation, 12 BUFF. HUM. RTS. L. REV. 5, 6 (2006

Tanagho, Comment: New Illinois Legislation Combats Modern-Day Slavery: A
Comparative Analysis of Illinois Anti-Trafficking Law with Its Federal and State
).Counterparts, 38 LOY. U. CHI. L.J. 895, 923 (2007
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נזקיה  ,ותקרת הפיצוי הפלילי לא תגביל את יכולת להיפרע מהסוחר 98.בארצות הברית
למשל הוצע לקבוע פיצויי מוגדלי לתביעות בגי עוולה של סחר בבני אד )תמרי שא
יעודד עורכי די להגיש תביעות כאלה( ולאפשר אכיפה של פסקי הדי האזרחיי באמצעות
כספי או נכסי של הסוחרי שחולטו על ידי רשויות האכיפה )בישראל אי נתוני על
חילוט במקרי כאלו ,וככל הנראה ג אי חילוט כלל של רווחי מסחר בנשי( .אי חולק
שיהיה צור להתאי את הפתרונות הללו למשפט הישראלי ,ויכול שפתרונות אלו לא
יתאימו ,א ה בהחלט סמ דר ראוי למחוקק לדר הנכונה שבה הוא צרי לפעול
בטיפולו העתידי בסוגיה מהבחינה האזרחיתנזיקית 99.ע זאת יש לזכור טענה אפשרית
שלפיה הליכי אזרחיי נגד סוחרי עשויי להיות מורכבי מאוד וכמעט בלתי אפשריי
בשל הקשיי הנפשיי והכספיי שהקרב תידרש לעמוד בה במש ההלי ,במיוחד
במקרי שבה קרב הסחר מגורשת מישראל )א כי בסופו של דבר יהיה אפשר לחייב את
הסוחרי בכל עלויות התביעה האזרחית ,א זו תסתיי בהצלחה(.
הפיצוי הפלילי משק ראשית את הפיכת הקרב לדמות רלוונטית בהלי הפלילי .שנית,
את היות ההלי הפלילי לא רק דר לבוא חשבו ע העבריי כמדינה וכחברה אלא ג
אמצעי לפיצוי קרב העברה .שלישית ,הפיצוי הפלילי חוס לקרב העברה את החובה לנהל
הלי אזרחי של לש קבלת פיצוי ,הכרו בהוצאת ממו רב והמתנה בת שני אחדות
לבירור העניי בבית המשפט 100.רביעית ,הפיצוי הפלילי מעניק לקרב עדיפות בהיותו בעל
קדימות בגבייה מהעבריי  .חלק מהמגמה של הקפדה על פיצויי פליליי לנפגעות עברות
הסחר מוצא ביטוי בדרישה המוצבת בסעי 377ג לחוק העונשי  ,שלפיה שופט שאינו פוסק
פיצוי לאחר הרשעת אד בעברות הסחר נדרש לנמק את החלטתו.

98

Remedying the Injustices of Human Trafficking through Tort Law, 119 HARV. L. REV.

)) 2574, 2589 (2006להל  ;(Remedying the Injustices :נפגעת הסחר תיאל לשאת בהוצאות
רבות .אורי ינאי "מעמד וזכויותיה של נפגעי פשיעה אלימה בגרמניה" ·,65 ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ
 ,(2004) 84מפרט במחקרו את עניי ההוצאות הטיפוסיות של נפגעי עברה .א נשלב את
ממצאיו בנוגע לנפגעות אלימות במשפחה ע נפגעי פשיעה אלימה ,נמצא שההוצאות כוללות
העתקת מקו מגורי ,הוצאות על טיפולי רפואיי ונפשיי ,נסיעות ,נזק לרכוש ,הוצאות
משפטיות ,הוצאות בשל המעבר למקלט או למקו מסתור והוצאות אחרות .סקירתו של ינאי
מעלה את הנזקי הסטנדרטיי המדווחי ,ואפשר להסיק ממחקרו כי נזקיה של נשי קרבנות
סחר מגיעי לסכומי גבוהי למדי ולא יסופקו מהפיצוי הפלילי בלבד.

Shannon Lack, Note: Civil Rights for Trafficked Persons: Recommendations for a More 99
).Effective Federal Civil Remedy, 26 J.L. & COM. 151, 171 (2008
Nidhi Kumar, Note: Reinforcing Thirteenth and Fourteenth Amendment Principles in 100
the Twenty-First Century: How to Punish Today's Masters and Compensate Their
).Immigrant Slaves, 58 RUTGERS L. REV. 303, 326 (2005
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דומה כי עד לאחרונה החיוב בפיצויי כספיי במסגרת ההלי הפלילי נתפס כאפשרות
אשר אי ליישמה לעתי תכופות ,ככל הנראה מכוח ההנחה כי חיוב העבריי להיטיב מצבו
של הפרט הנפגע אינו מעניינו של המשפט הפלילי אלא של המשפט האזרחי .מלבד זאת,
כאשר מדובר בסחר בנשי ,יש שופטי בישראל אשר לדיד פיצוי הקרב אינו מתפקידו
של בית המשפט כלל ,מאחר שבית המשפט אינו בבחינת "גובה האתנ " בשביל נשי
העוסקות בזנות ,כדי לא "לעודד" נשי לעסוק בזנות 101.גישה כזו מעידה על תפיסת בית
המשפט את האישה שעסקה בזנות לא כקרב אלא כעדה בלבד לפשעיו של הסוחר .בר
בעשורי האחרוני של המאה העשרי צמחה בעול הגישה המבוססת על התפיסה
שלקרב העברה יש זכויות ,ועל המדינה להתחשב בו ובצרכיו בטפלה בעבריי  102.גישה זו
שאבה כוחה מחסידי מגילות זכויות הקרב  103.כפי שנאמר בפסיקה פעמי רבות ,הפיצוי
הוא רכיב הענישה המבטא את הפגיעה בקרב הספציפי ולא את הפגיעה הערטילאית
בציבור וא לא את הסיכו שפגיעה עתידית אפשרית בקרבנות הפוטנציאליי .למשל ,נאמר
לא פע בפסיקה כי לפיצוי שנפסק לטובת נפגע עברה כמה תכליות ,ובה הכרה חברתית
בסבלו של הנפגע ,העלאת מעמדו של קרב העברה ושיתופו בהלי הפלילי 104.רבי רואי
בפיצוי חלק בלתי נפרד מהמשפט הפלילי ודר של בית המשפט להערי את נזקו או סבלו
של הקרב הספציפי 105.באמצעות קבלת פיצוי כלשהו מתמלא במידה מסוימת רצו
הקרבנות להשמיע קול 106.דברי אלה מקבלי משמעות מיוחדת כשמדובר בקרבנות

101
102

103

104

ת"פ )מחוזי חי'( ) Ô·Ò ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 133/01פורס בנבו.(11.7.2001 ,
תפיסה זו מתבטאת לא רק בכ שקרבנות עבירה יהיו זכאי לפיצוי בגי הנזק שנגר לה עקב
העבירה במסגרת ההלי הפלילי ,אלא א בכ שהמדינה החוב באחריות לפיצוי כספי של
קרבנות עבירה במידה וזכויותיה הסטטוטוריות נפגעו )כגו היעדר הודעה על עסקת טיעו ,
היעדר אפשרות להעיד וכו'(Douglas E. Beloof, The Third Wave of Crime Victims' .
).Rights: Standing, Remedy, and Review, 2005 B.Y.U.L. REV. 255, 300 (2005
כ למשל במגילת זכויות הקרב במדינת קליפורניה בארצות הברית מעוגנת במפורש חזקה
כמעט חלוטה שללא קשר לעונש שהושת על נאש ,או לתוצאת ההלי הפלילי ,הקרב יהיה
זכאי לפיצוייLynne N. Henderson, The Wrongs of Victim's Rights, 37 STAN. L. REV. .
).937, 1006 (1985
ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 8745/08פס'  30לפסק דינו של השופט מלצר )פורס בנבו,
 ;(30.11.2011רע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÛÒ‡ 2976/01פ"ד נו )(2002) 418 (3

Andrew Ashworth, Punishment and Compensation: Victims Offenders and the State, 6 105
).OXFORD J. LEGAL STUD. 86, 109 (1986
Leslie Sebba, Will The 'Victim Revolution' Trigger A Reorientation of The Criminal 106
).Justice System?, 31 ISR. L. REV. 379, 413 (1997
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הסחר בנשי 107.הבעיה היא כי תפיסה זו עוד לא חלחלה מספיק לבתי המשפט בישראל
למרות אופייה הכלכלי של עברת הסחר.
מנקודת מבט תאורטית אפשר לטעו כי בפיצוי שיינת לקרב  ,בהנחה שיינת בלא
עיכובי ביורוקרטיי מיותרי ,יש כדי לתרו לקרב להמשי את חייה בכבוד וכבת חורי
באר הולדתה 108ויסייע לה בשיקו מהטראומה שחוותה 109.בנוס ,יש בפיצוי כדי למנוע
את חזרתה האפשרית של הקרב למעגל הסחר 110ולהרתיע נאשמי מלבצע בעתיד מעשי
דומי בכלל ועברות של סחר בנשי בפרט 111.מנגד ,דווקא בשל הנסיבות המיוחדות
האופפות מקרי סחר יש בפיצויי הגבוהי שייפסקו לקרב כדי להיות מכשול בדר
לשיקומה ,לעזיבתה את האר ולשחרורה מתקופת העבדות שבה חיה .החשש הוא
שהפיצויי ישמשו לתשלומי חובות בלבד ולהמש קיומו של מעגל הקרבנות והזנות שבה
מצויה האישה שפוצתה 112.פתרו אחד שתאורטית יש בו כדי לפתור את הבעיה הוא מת
פיצויי עתיי ,וכ יוכל בית המשפט לפקח על צרכיה המשתני של הקרב  ,והסכומי

 107מת הפיצוי לקרבנות הסחר הוא סוגיה שעולה בכל מדינה שנמצאת בתהלי של התאמה
לסטדנרטי הבי לאומיי למיגור תופעת הסחר בנשי .למשל ,א על פי שביפ שעוגנה
חקיקה נרחבת בנושא ,בעיית היעדר הפיצוי הסטוטורי לקרבנות הסחר היא בעיה עיקרית
שעומדת כמכשול להתקדמות אמתית לצמצו תופעת הסחר בנשי במדינהKerry E. Yun, .
How Japan’s Recent Efforts to Reduce Sex Trafficking Can be Improved Through
International Human Rights Enforcement Mechanisms: Fulfilling Japan’s Global Legal
).Obligations, 13 BUFF. HUM. RTS. L. REV. 205, 253 (2007

 108בהנחה שהקרב  ,שזרה למקו שבו היא נמצאת ,עודנה בשליטתו הפסיכולוגית של הסוחר,
עצ תשלו הפיצוי יש בו כדי להיות בשבילה הוכחה כי יחסיה ע הסוחר הסתיימו ,וכ ג
שליטתו עליהJayashri Srikantiah, Perfect Victims and Real Survivors: The Iconic Victim .
).in Domestic Human Trafficking Law, 87 B.U. L. REV. 157, 200 (2007
 109השאיפה היא לקבוע פיצוי פלילי בצורה שתייקר מאוד את פעולת הסחר ,וכ לא יהיה "יעיל"
כלכלית לסוחרי נשי להמשי ולפעולSusan W. Tiefenbrun, Sex Slavery in the United .
States and the Law Enacted to Stop it Here and Abroad, 11 WM. & MARY J. OF WOMEN
).& L. 317, 330 (2005

 110קרבנות החוזרות לאר מוצא חוזרות לעתי למעגל זה מחוסר בררה א על פי שה מודעות

לסכנותKelly E. Hyland Protecting Human Victims of Trafficking: An American .
).Framework, 16 BERKELEY WOMEN'S L.J. 29, 59 (2001

 111אסנת אליר "פיצוי לקרב העבירה – הצעה לדג חדש"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓיט .(2002) 209 ,205
 112שלא כמו בעניינ של קרבנות עברה "רגילי" ,יש לזכור כי פעמי רבות מתחייבות הקרבנות
לתשלו של עשרות אלפי דולרי עבור ההעברה למדינה שהיא "יעד סחר" .סביר להניח
שהאד שיורשע בסחר אינו האד שלו היא ג חבה את הכס ,וקיי חשש כי כספי הפיצויי
בסופו של דבר ישמשו לתשלו "חובה" של האישה ע חזרתה לאר מוצאהApril Rieger, .
Note: Missing the Mark: Why the Trafficking Victims Protection Act Fails to Protects
).Sex Trafficking Victims in the United States, 30 HARV. J. L. & GENDER 231, 239 (2007
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שיהיו בידה בכל זמ נתו לא יהיו מקור הכנסה אטרקטיבי דיו בעיני עברייני המשתייכי
לרשת הסוחרי בבני אד113.במילי אחרות ,ייתכ שהאינטרס של הקרב הוא להשאיר את
כל העבר האיו מאחוריה ,במידה מסוימת אולי לסייע לה להעמיד לדי את העברייני
שסחרו בה ,א בעיקר – לחזור לאר מולדתה מבלי לחשוש מפני עברייני המרושתי בכל
רחבי העול אשר ירדפוה למע תשיב כספ 114.באותה מידה חשוב לזכור כי אי ודאות
שהסוחרי ישלמו לנשי הקרבנות ג א בית המשפט יחייב אות לעשות כ  ,א במקרי
אלו יהיה צור לנקוט נגד הליכי אכיפה כמו שנוהגי בחייבי אחרי שאינ משלמי.
מה שמייחד את המקרי הללו מיתר המקרי שבה העבריי אינו משל לקרב את הפיצוי
שבית המשפט גזר עליו הוא תחולתו של סעי 377ה)ג( לחוק העונשי  ,אשר מאפשר לקרב
להיפרע מקר ייעודית ולא מהעבריי בעצמו במקרי שבה פסק הדי טר מומש ואי עליו
ערעור ,א הקרב הראתה כי אי אפשרות סבירה למימוש פסק הדי  .כלומר ,אמנ נדרש
מהקרב לשוב אל בית המשפט לדיוני מייגעי נוספי ,א סיכוייה להיפרע טובי
מסיכוייה של קרבנות יתר העברות.
אפשרות חדשה הועלתה בשני האחרונות באירופה לש פתרו בעיית הלח שאולי
יופעל על קרב שתזכה לפיצוי והיא מת מקלט לקרב במדינה שלישית .בלבה של אפשרות
זו עומדת ההבנה כי הקרב עלולה לחשוש לחייה או לשלומה א תישאר במדינה שבה
נתפסה ,א אות חרדות יוסיפו וירדפו אותה ג א תשוב לאר מוצאה .הפתרו המוצע
הוא הסכ בי מדיני שיאפשר לקרבנות סחר לבנות את חייה מחדש במדינה שלישית,
שאינה מדינת המוצא או היעד ,בתקווה שש לא תימצא הקרב במצוקה ותוכל לפתוח פרק
חדש בחייה ,נקי מחרדות העבר וללא סכנת רדיפה115.
אופ נוס שבו אולי אפשר להקל על הקרב הוא פתיחת האפשרות בפניה שלא לפעול
באמצעות המער הפלילי או הנזיקי כדי להיפרע אלא באמצעות דיני העבודה .את הפיצויי
תוכל הקרב שהועסקה בזנות לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי ,או במקרי שבה תוכח
אחריות של המעסיק לנזק שנגר לה – ג מהמעסיק או מחברת הביטוח שלו .בתי הדי
לעבודה בישראל והמוסד לביטוח לאומי הביעו נכונות לדו בתביעות של נשי קרבנות סחר

 113לפירוט יתרונותיה וחסרונותיה של הפיצויי העתיי ראו רע"א Ô‚Ó‰ ' Û¯Ò‡ 4932/97
 Ó"Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Áפ"ד נג) ,129 (5פסקאות  10–6לפסק דינה של השופטת שטרסברגכה
).(1999
 ,Rieger 114לעיל ה"ש  ,112בעמ'  .239אי להתכחש לעובדה כי סוחרי יכולי לרדו את הנשי
הקרבנות ג בלי שיהיו חייבות לה כספי ,מסיבות שונות ומגוונות ,א רצו להחזיר כספי
ששילמו לקרבנות יכולה להיות סיבה עיקרית.
 ,Haynes 115לעיל ה"ש  ,19בעמ' .269
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ולהג על זכויותיה הסוציאליות כעובדות חר היעדר של יחסי עובד–מעביד כתיקונ116.

אמנ ג תביעה בתחו דיני העבודה מצריכה משאבי נפשיי וכלכליי ,א בשל היותה
תביעה אזרחית ולא פלילית היא עשויה לאפשר פיצוי כספי ולהפחית ה את הסיכו הממשי
שבו מצויה הקרב וה את תחושת הסיכו והחרדה שהיא צפויה לחוות במהל ההלי
הפלילי .יובהר כי אי הכוונה לוותר על ההלי הפלילי ,שהוא כלי האכיפה המרכזי ,אלא
ליצור הלי דומה או א חלופי במקרי המתאימי כגו אלה שבה הקרב במצב כה קשה
ובעייתי שהנזק מההלי הפלילי יעלה על התועלת שבו.
הטענה המרכזית בנקודה זו היא כי ייתכ שהשיקולי הקלסיי המקובלי במשפט
הפלילי באשר לפסיקת פיצויי גבוהי לקרב עברה אינ מתאימי לנסיבות של קרבנות
סחר בבני אד .ייתכ ששיקול של טובת הקרב בנסיבות אלה יהיה דווקא שליחתה מהר
ככל האפשר לאר מולדתה וסיוע במחיקת עברה וביטול כל קשר למקו שבו בוצעו בה
העברות .אשר לפיצוי – אולי ראוי שיגיע מהמדינה ולא מהנאש ,שהרי זה ישל קנס גבוה
לקופת המדינה ,וממילא ממנה יועבר פיצוי לקרב  117.הסדר כזה יאפשר לקרב לקבל את
הפיצוי המגיע לה מבלי להגיש תביעה נזיקית וללא האחריות לגביית הכס מ העבריי  ,מה
שעלול לגרור עימות משפטי נוס וסוחט רגשית ע הפוגע .הסדר כזה ג מאל את המדינה
לקבל אחריות על המתרחש בתו גבולותיה ולסייע בשיקומ של הנשי שנפלו קרב
לעבריינות בידי אזרחי המדינה בזמ ששהו בה .פיצוי על ידי המדינה יקל ג את הרחבת
בסיס הפיצוי באופ שיכלול לא רק סכו חדפעמי שישול לקרב אלא אולי א מימו
חודשי או שנתי של טיפול נפשי לקרבנות הסחר )ג א הטיפול יוענק באר מוצא של
הקרבנות( 118.ברי כי פיצוי מהמדינה יהיה מקור יעיל יותר מפיצוי מהעבריי שאולי לא יוכל
לעמוד בסכומי הנדרשי.
הסדר של פיצוי מדינתי כגו זה קיי במדינות רבות בעול ,והומל עליו ג בוועדת
הפיצוי לקרבנות פשעי אלימי של מדינות האיחוד האירופי .נוסח ההסדר אומ בטיוטת
אמנה של מועצת אירופה בשנת  .1983הטענה המרכזית האפשרית לתמיכה בהסדר בי 

 116שגיא ,לעיל ה"ש  ,16עמ'  ;610ע"ע )ארצי( ) ˜È'ˆÂ˜ ' Â¯‡¯ 247/07פורס בנבו,
 ;(24.9.2009רותי סיני "על הסרסור לשל לזונה שכר מינימו ולאפשר לה חופשה שנתית"
.22.5.2002 ı¯‡‰
 117מודל זה אומ למשל במדינת ניו ג'רזי ש הוקמה קר מיוחדת לפיצוי קרבנות סחרMichael .
C. Payne, The Half-Fought Battle; A Call for Comprehensive State Anti-Human
Trafficking Legislation and A Discussion of How States Should Construct Such
).Legislation, 16 KAN. J.L. & PUB. POL’Y. 48 (2006
 118להצעה להכללת טיפול נפשי שכזה בפיצוי לקרבנות ראו Kathleen K. Hogan, Comment:
Slavery in the 21st Century and in New York: What has the State’s Legislature Done?,
).71 ALB. L. REV. 647, 661 (2008
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לאומי וחוצה גבולות שכזה היא כי יש בכ כדי לשק את הלי הגלובליזציה המשפטית
שעובר העול בכל הקשור לזכויות אד ולאחריות של מדינות ג לשמירת זכויותיה של
אזרחי זרי הנמצאי בשטח 119.
המלצת ועדת גלאו על שיתו פעולה בי הפרקליטות למשרד החו כדי להעביר את
כספי הפיצויי בתו ההלי הפלילי לקרב  ,נראית על פני הדברי המלצה המבקשת
להיטיב ע הקרב ולאפשר לה לקבל הפיצויי ג כאשר היא נמצאת בביתה ובמקו
מבטחי .א היכרות ע הנפשות הפועלות ובעיקר מנקודת מבט אשר מבקשת להג על
הקרב בדר הטובה ביותר ולשמור על ענייניה עשויה דווקא להוביל למסקנה הפוכה –
הקרבנות רוצות למחוק פרק זה מחייה  .ה אינ רוצות לחשוש בכל רגע נתו שמא יגיע
מישהו אליה  ,אל משפחת  ,הוריה  ,ילדיה וידרוש את כספו בחזרה 120.מכא כי האינטרס
המרכזי שלה הוא רק שיניחו לה לחזור לצל האנוש שה איבדו.
 .2מקלטי לקרבנות הסחר
המלצות הוועדה למשרד לביטחו פני כללו בי היתר קידו מעצרי וחקירות של
הסוחרי והסרסורי ,סגירת בתי בושת וטיפול בקרבנות הסחר בנשי לרבות העברת
למקלט ,הגנה עליה והרחקת אל ארצות מוצא  121.פעילות ענפה זו נועדה למגר את
תופעת הסחר .אי עוררי כי מדובר במטרה ראויה וחשובה ,א בד בבד היא עשויה להיות,
למרבה האירוניה ,מנוגדת למטרה אחרת שעמדה לנגד עיני חברי הוועדה והיא העלאת
המודעות למצב העגו של קרבנות הסחר בנשי 122ושינוי התפיסה שלפיה הקרבנות ה

Eric Engle, Universal Human Rights: A Generational History, 12 ANN. SURV. INT'L & 119
).COMP. L. 219, 227 (2006

 120פתרו אפשרי הוא להקנות לנשי הקרבנות מה שאפשר לכנות "חזרה בטוחה" למדינת מוצא ,

כאשר הנשי יזכו להגנה לתקופה מסוימת מרגע חזרת  .ראו Crystal Y. Twitty, Pretty
Pennies for Pretty Faces: Trafficking of Women for the International Sex Trade, 2
) .REGENT J. INT'L L. 115, 143 (2003–2004הבעיה בפתרו שכזה הוא כי לאור אופיי

הבעייתי של המדינות המדוברות הרשויות במדינת המוצא יתקשו לספק הגנה שכזו.
 121ג בארצות הברית ,בדומה לישראל ,מרבית של הנשי מוצאות עצמ בסופו של דבר
מגורשות לארצות מוצא Elizabeth Rho-Ng, Comment: The Conscription of Asian Sex .
Slaves: Causes and Effects of U.S. Military Sex Colonialism in Thailand and the Call to
).Expand U.S. Asylum Law, 7 ASIAN L.J. 103, 115 (2000

 122בשיח הבי לאומי בנושא סוגיית העלאת המודעות לתופעה נתפסת כצעד עיקרי ומרכזי בדר
למיגורהThe Lord McColl of Dulwich, Human Trafficking ... A Global Problem The .
Eighth Annual John E. James Distinguished Lecture Walter F. George School of Law
Mercer University Macon, Georgia September 16, 2008, 60 MERCER L. REV. 791, 795
).(2009
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עברייניות שוהות בלתי חוקיות לתפיסת כקרבנות של העבדות המודרנית 123.מוב
שמודעות לתופעה מסייעת למגר אותה ,אבל צרי להכיר ג בהשלכות השליליות שאפשר
שידגישו נושא זה יתר על המידה.
יש לזכור שהתנגשות זו באה על רקע נרחב יותר של יחס של רשויות החקירה לנשי
העוסקות בזנות ,שכ במקרי מסוימי אופ חקירת רק מנציח את תחושת הקרבנות שלה
ואת היחס אליה ג כעברייניות מוסר המפרות את הכללי הבסיסיי בחברה 124.למעשה,
הצור להחמיר בענישת עברייני והצור בעדות של הקרבנות עשויי – מבלי לית את
הדעת על המגבלות השונות של ההלי ומבלי שי לב לרציונלי העומדי מאחורי
המעשי – להיות אב נג בדר להשגת המטרה הראשונה של הגנה מרבית על
הקרבנות 125.חשוב לזכור כי בעת שהמערכת כולה מתמקדת בהרשעות ,הלח על הקרב
להעיד גובר ,וכ נוצר מצב שבו במקו שהסוחר ישלוט באישה ,הרשויות עושות זאת,
והאישה הקרב נשארת שוב חסרת יכולת של ממש להחליט בעצמה על גורלה 126.בניגוד
לפרקטיקה שנהגה במקרי שנחש בה סחר בנשי ,וה הוחזקו בבתי מעצר או בתי כלא
עד לגירוש מהאר בתנאי שאינ הולמי את מצב  ,כיו השיטה המקובלת באירופה
ובישראל היא לאפשר לקרב הסחר תקופת "הרהור" של כמה שבועות עד כמה חודשי ,עד
לקבלת החלטה א להעיד או לא ,ובינתיי מותר לה להישאר במדינת היעד )ג

 123בעיה דומה קיימת במדינות רבות אחרות כאשר תופעת הסחר בנשי נתפסת בבסיסה בעיה של
הגירה לא חוקית ולא של פשיעה חמורה של הסוחריAdam S. Butkus, Student Work: .
Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida's Legislation in
) .Combating Human Trafficking, 37 STESTON L. REV. 297, 306 (2007לביקורת על תפיסת
הסחר בנשי כבעיה של הגירה בלתי חוקית ראו Francine Pickup, More Words but no
Action? Forced Migration and Trafficking of Women, 6 GENDER & DEVELOPMENT 44, 47
).(1998
Cynthia L. Wolken, Feminist Legal Theory and Human Trafficking in the United States: 124
).Towards a New Framework, 6 RRGC 407, 428 (2006

 125מקורה של ההמלצה לתת מקו מרכזי לעדות הקרב הוא בי השאר בניסיו של הרשויות
בארצות הברית בנושא .לפני שהוחלט בארצות הברית לאפשר לנשי הקרבנות להעיד תמורת
אשרות שהייה ,היו תובעי חותמי על עסקאות טיעו ע הנאשמי בסחר כדי למנוע את
הקושי שבעדות .התנהלות זו הביאה מטבע הדברי לגזירת עונשי קלי יחסית והדבר עורר
ביקורת רבהMichael R. Candes, Comment: The Victims of Trafficking and Violence .
Protection Act of 2000: Will it Become the Thirtteenth Amendment of the Twenty-First
).Century?, 32 U. MIAMI INTER-AM. L. REV. 571, 575 (2001

 126תופעה דומה מתרחשת בכל הקשור לעברות אחרות נגד נשי ,כגו עברות אונס או אלימות

במשפחהG. Kristian Miccio, A House Divided: Mandatory Arrest, Domestic Violence, .
and the Conservatization of the Batteered Women’s Movement, 42 HOUS. L. REV. 237,
).244 (2005
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בישראל( 127.יש בשיטה זו פתרו מסוי ,שכ האיו של גירוש מידי אינו מרח מעל ראשה
של הקרב בעת שהיא מקבלת את ההחלטה א להעיד.
כאמור ,הצור להילח בפשיעה בנסיבות של סחר בנשי עשוי לבוא על חשבו טובת
של הקרבנות 128.אי מדובר בקרב עברות מי אחרות ,כגו אינוס ,מעשה מגונה או מעשה
סדו ,אשר מרכז חייה בישראל ,ובשלב שבו היא משמשת עדת תביעה ונעזרי בה
במלחמה בפשיעה היא במקו מוג  ,בקרבת בני משפחה וחברי ,באזור המוכר לה ,שבו
דוברי את שפתה – היא בארצ $מולדתה .נשי קרבנות סחר נמצאות הרחק מבני משפחת ,
מארצ – מהסביבה הטבעית שלה  .ה נדרשות להיות עדות ראשיות במסגרת הלי פלילי
שנמש על פני זמ רב 129ושבמהלכו ה שוהות במקלטי 130.האיו שבגירוש המידי של
נשי שיסרבו להעיד משק תפיסה שאינה רואה בנשי קרבנות של עבריינות אלימה
וחמורה אלא מהגרות בלתי חוקיות ומפרות של חוקי העבודה והמוסר 131.על כל זאת יש
להוסי עוד נדב והוא השאלה מה תהיה המוטיבציה של נשי לדווח על מעשי סחר א ה
יודעות כי בתו ההלי ה יגורשו מהמדינה132.
לש השוואה ,בארצות הברית קרבנות סחר שעומדות בתנאי הס ,הכוללי בי היתר
שיתו פעולה ע הליכי חקירה או העמדה לדי  ,או לחלופי קשיי הצפויי לה א ישובו
לאר מוצא  ,זכאיות לאשרה מיוחדת המאשרת לה מגורי קבועי בארצות הברית.
במקרי חמורי במיוחד הקרבנות א יכולות לקבל אשרות עבודה וסיוע סוציאלי133.
המצב המשפטי בארצות הברית מותיר לנשי אופטימיות מסוימת .אמנ הקשיי שבמת
עדות עוד קיימי ,א האישה אינה נתונה בחשש תמידי כי תגורש בכל רגע נתו  .שיתו

127
128
129
130

ע"פ שיחה ע עו"ד נעמי לבנקרו
אי ספק כי שיתו פעולה מצדה של הקרב במת עדות במשטרה או בעדותה במהל המשפט
מציב אותה בסכנה ממשית ,כמו כל קרב עבירה אחר ,ואפילו בצורה משמעותית הרבה יותר,
במידה ונתחשב המצבה הבעייתי מלכתחילה ,Baker .לעיל ה"ש  ,21בעמ' .859
ג הרשויות בארצות הברית מייחסות חשיבות למת עדות ,עד כי ה מאפשרות שהייה קבועה
במדינה בתמורה למת עדות נגד הסוחריCalvin C. Cheung, Protecting Sex Trafficking .
).Victims: Establishing the Persecution Element, 14 ASIAN AM. L.J. 31, 34 (2007
במדינות אחרות ,כמו בלגיה ,איטליה והולנד ,הנשי אינ מוחזקות כלל ,והממשלה מממנת
לה את הוצאות שהיית במדינה למש תקופה של שלושה חודשי ,וזאת כדי להעניק לה זמ
לשקול להעיד נגד הסוחריSusan W. Tiefenbrun, International Justice and Shifting .

Paradigms: Article: Updating the Domestic and International Impact of the U.S. Victims
of Trafficking Protection Act of 2000: Does Law Deter Crime?, 38 CASE W. RES. J.
).INT’L L. 249, 278 (2006–2007
 ,Haynes 131לעיל ה"ש  ,19בעמ' .248
Niki Adams, Anti-Trafficking Legislation: Protection or Deportation? 73 FEMINIST REV. 132
).135, 137 (2003
 ,Remedying the Injustices 133לעיל ה"ש  ,98בעמ' .2580
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הפעולה שלה כמעט מבטיח לה עתיד טוב יותר .בישראל היתר השהייה במדינה נמש רק
עד תו ההלי הפלילי .אי הבטחה להמש מגורי במדינה ,ולכ החסות הניתנת היא ג
זמנית וג מותנית.
נחיצותה הרבה של עדות הנשי להגשמת המטרה של מיגור התופעה הופכת את הנשי
לכלי 134,לחפ בידי התביעה העושה כל שביכולתה להחזיק את הקרב בשטח ישראל א
שנעשי מאמצי ראויי לעודד את הנשי הקרבנות לקבל טיפול במקלטי או על ידי
הארגוני הרלוונטיי השוני .חשוב להדגיש שהרשויות בישראל אינ היחידות המייחסות
חשיבות למלחמה בפשיעה במסגרת המלחמה בסחר בנשי .גישה זו מאפיינת את רשויות
האכיפה ברחבי העול העוסקות בעניי  135.הבעיה היא שגישה זו אינה מתמקדת באישה
הקרב אלא בסוחרי העברייני .ברי כי צרי להתמקד בענישת סוחרי ,א הקו המנחה
חייב למצוא את הדר למקסו זכויותיה של האישה קרב הסחר ולא של ההרשעות .אמנ
מת זכויות לאישה קשה יותר להערכה מנתוני הרשעה/ענישה ,א אי בכ כדי לשנות את
המטרה שחייבת לעמוד לנגד עינינו והיא טיפול מיטבי בקרבנות הסחר 136.אי חובה כמוב
שמת זכויות יתבטא בשחרור האישה לחזור לאר מוצאה ,א היא אכ רוצה בכ ,ויש
מקרי שבה ה רוצות להישאר בישראל לזמ מסוי כדי לעבוד ,בהנחה שמדובר בעבודה
לגיטימית ,ולחסו כס לפני החזרה לארצ 137.
השימוש באמצעי של גביית עדות מוקדמת הוא פתרו טוב כשהקרב מעוניינת לעזוב
את האר לפני המשפט ,א הוא אינו מספק ותלוי בהרבה מאוד גורמי של כוח אד
ומשאבי ,ובינתיי נשי רבות נמצאות בעל כורח בשטח מדינת ישראל במתקני שוני,
בחלק נוחי יותר ובחלק פחות ,וכל זאת כדי להביא את הסוחרי לדי  .התמקדות
בטובת של הנשי הייתה מביאה לתוצאה אחרת – שליחת לארצות מוצא  ,ע פיצוי

 134אי ספק כי כמו כל קרב של עברות מי ג האישה קרב הסחר עלולה לסבול מטראומה קשה
בעקבות העדות ,ויש להביא ג גור זה בחשבו כאשר רואי בעדותה של הקרב נגד
הנאשמי בסחר חלק מרכזי .בארצות הברית טענו תובעי כי לעתי ה מתחשבי בחשש זה
כאשר ה מכריעי לטובת עסקת טיעו במקרי של סחרSusan Tiefenbrun, The Saga of .
Susannah A U.S. Remedy for Sex Trafficking in Women: The Victims of Trafficking and
).Violence Protection Act of 2000, 2002 UTAH L. REV. 107, 160 (2002
Joan Fitzpatrick, Trafficking as a Human Rights Violation: The Complex Intersection of 135
Legal Frameworks for Conceptualizing and Combating Trafficking, 24 MICH. J. INT'L L.
).1143, 1145 (2003
Tala Hartsough, Asylum for Trafficked Women: Escape Strategies Beyond the T Visa, 13 136
).HASTINGS WOMEN'S L.J. 77, 116 (2002

 137האפשרות של נשי להישאר בישראל ולקבל אשרת עבודה מעוגנת בנוהלי משרד הפני א
א הנשי לא העידו נגד הסוחר בה וה מבקשות מקלט מטעמי הומניטריי .ראו סעי
א)א (4.לנוהל הטיפול במת מעמד לנפגעות סחר בנשי מטעמי הומניטריי ,נוהל מספר
.(1.6.2006) 6.3.0007
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שמקורו מקופת המדינה ,בגי הסבל שעבר עליה )ג א לא היה הלי פלילי( ,ולא מכיסו
של ארגו פשע בי לאומי שיכול לחזור ולאיי על חייה  .וזאת ,חשוב להדגיש ,ג ללא
קשר לשאלה א אות נשי נתנו עדות או לא .חשוב לזכור שכמו בכל מת עדות ,ובמיוחד
כשהמעידות ה נשי חלשות כמו קרבנות הסחר ,קיי חשש כי הנאש שייפגע מהעדות
ינקוט כל אמצעי שעומד לרשותו כדי לנקו בבני משפחתה של הקרב  .כשמדינת ישראל
מבקשת מהקרב להעיד חלה עליה חובה משפטית להביא בחשבו אפשרות זו ולפעול ע
מדינת מוצאה יחד להגנה על בני משפחתה של הקרב  138.ע זאת לא תמיד החשש מפגיעה
הוא אכ מבוסס ,ולעתי יש לשהייה במקלט א תרומה שיקומית ניכרת לקרב הסחר ,שלא
הייתה זוכה לה א הייתה חוזרת מיד לאר מוצאה )ש פעילות הסיוע מוגבלת ,וג אי
ודאות כי הקרבנות יפנו לארגוני הסיוע המקומיי( .ללא תמיכה כלל הסכנה היא שקרב
הסחר תחזור לארצה ,לא תשתק מהנזק הנפשי שנגר לה עקב העיסוק בזנות ותצלול שוב
למעגל של עוני ,פשע ,סמי ,אלכוהול וניצול מצד של גברי בסביבתה.
למרות הסייג הזה אנו כחברה חייבי לקבל אחריות למעשינו ובעיקר למחדלינו.
הצהרות והמלצות שאינ מתיישבות זו ע זו ולעתי א סותרות זו את זו יוצרות רוש של
פעילות לא מקצועית ורשלנית .דומה כי מדובר בכיבוי שרפות או אולי ברצו לקבל אישור
על עצ הפעילות מטעמי פוליטיי או בשל דרישות בי לאומיות ,ולא בפעילות מתו
הסתכלות רבממדית על הער החשוב שעליו אנו מבקשי לשמור ולהג והוא כבוד האישה
קרב הסחר במדינת ישראל ,ער המתגל במת אפשרות בחירה ,כמעט בלתי מוגבלת,
לקרב לשלוט בגורלה בתו תקופת הסחר והסבל.
דברי אלה נאמרי למרות ההכרה בחשיבות פעילותה של הוועדה הפרלמנטרית
והמעקב אחר המלצותיה ולמרות השינוי החשוב והמבור שחוללה פעילותה ,ג א איננו
רב ,ובעיקר תרומתה להעלאת המודעות החברתית והמשפטית בישראל למצב הקשה שבו
נתונות קרבנות הסחר .ע זאת הפעולה צריכה להתחיל מנקודת מוצא אחרת – מהתשתית,
מהתכלית ,מהרציונלי – ולא מהכיוו ההפו – השטח .ראוי שהתאוריה תחלחל למציאות
ולשטח ולא ההפ.
 .3מת שירותי רפואה לקרבנות הסחר
בשלב זה יש לדו בסוגיה הנוגעת למת שירותי רפואה לקרבנות הסחר בנשי .מתייתר
הצור להסביר מדוע יהיה חיוני להעניק טיפול רפואי מתאי לקרבנות הסחר ,החשופות

Marisa Silenzi Cianciarulo, Symposium: LatCrit XI Working and Living in the Global 138
Playground: Frontstage and Backstage: Article: Immigration: Modern-Day Slavery and
Cultural Bias: Proposals for Reforming the U.S. Visa System for Victims of
).International Human Trafficking, 7 NEV. L.J. 826, 828 (2007
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לנזקי בריאותיי קשי בעקבות העיסוק בזנות וא סובלות מטראומה נפשית קשה
בעקבות המצב החמור שאליו נקלעו139.
בקרב וג אי אפשרות
יצוי כי אמנ אי נתוני על שכיחות מחלות המי המידבקות ִ
לקבוע את שיעור מחלות המי המידבקות והמסכנות את הציבור 140.א אי חולק כי מדובר
בקבוצה החשופה לסיכוני בריאותיי ולהידבקות במחלות מי יותר מקבוצות אחרות
באוכלוסייה .על כ יש לפעול כדי להעניק לה טיפול רפואי כראוי.
בהקשר זה אבח את עבודתה של ועדת החקירה הפרלמנטרית בסוגיית נגישות הטיפול
הרפואי לנשי קרבנות הסחר בבני אד .דר ניתוח עבודת הוועדה והמלצותיה נוכל לראות
כי הדיו בסוגיה זו ,הטיפול ויישו המסקנות ה בבחינת מס שפתיי .בי היתר אתייחס
לדברי שלא נדונו כלל בוועדה הפרלמנטרית שקשורי לבריאות האישה הקרב  ,כגו
אבחו הנזק הגופני שלה וטיפול משפטי בה במהל עבודתה ,מה שיכונה בהמש "תאונת
עבודה".
רוב המכריע של הנשי אינ זכאיות לביטוח בריאות ממלכתי ,כיוו שאינ אזרחיות
ישראל ,וחברות ביטוח פרטיות אינ מעוניינות לבטח בביטוחי הניתני לעובדי זרי
משו שרבות מה סובלות ממחלות .רבות מה הלוקות במחלות כרוניות זוכות בסופו של
דבר לקבל טיפולי מצילי חיי במימו משרד הבריאות ,המוקדש לסיוע לקרבנות סחר,
אול לא כל המקרי מטופלי בשל מגבלות תקציב .במקרי רבי נשי קרבנות סחר
מכורות לסמי או לאלכוהול .למקלטי של משרד הרווחה מתקבלות רק נשי שעברו
גמילה פיזית )"דיטוקס"( ,אול משרד הבריאות אינו מאפשר למי שאינו תושב ישראל
לקבל טיפולי גמילה במסגרות שבפיקוחו ובמימונו.
בעקבות החלטת ממשלת ישראל )החלטה מס'  ,2806מיו  (1.12.2002הוק ביו
" 15.2.2004מעג " ,מקלט לקרבנות סחר בנשי שבו מקבלות הנשי סיוע פסיכולוגי,
סוציאלי ,רפואי ומשפטי .הנשי שותפות מלאות בניהול המקלט ובאחזקתו וכ בקבלת
ההחלטות בכל הנעשה בו .במש שהותה במקלט ,אשר משכו הוא משלושה חודשי לשנה,
נבנית תכנית טיפול ושיקו התואמת את צרכיה הייחודיי של כל אישה .המקלט פועל על
פי דג של קהילה טיפולית ,וכ כל התערבות נעשית בראייה מערכתית הוליסטית וניתנת
תו התייחסות למכלול מרכיבי חייה בעבר ,בהווה ובעתיד .כאמור ,מאבק המדינות בתופעת

Janice G. Raymond & Donna M. Hughes, Sex Trafficking of Women in the United 139
States: International and Domestic Trends 80–81 (2001), http://action.web.ca/home/
.catw/attach/sex_traff_us.pdf

 140לעתי נדמה שכל הדיו על מצב הרפואי של הנשי נסב על הסכנה הנשקפת מה לציבור
הלקוחות ומכא לאזרחי מדינת ישראל – ראו הטרמינולוגיה בעמ'  145בדוח ועדת גלאו ,
לעיל ה"ש  – 56ואיננו מתמקד בסכנה לשלמות גופה ונפשה של הקרב עצמה.
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הסחר בבני אד נבח על ידי משרד החו האמריקאי על פי שלושה פרמטרי :מניעה,
אכיפה והגנה .פעילות המקלט נכללת בקטגוריה של הגנה על הקרבנות ושיקומ – מהגנה
על קיומ הפיזי ,מפני גורמי חיצוניי ,במידת הצור ,דר הגנה על צורכיה הראשוניי
כמו מזו וקורת גג בטוחה וקבועה וכלה בהגנה על קיומ הנפשי .מטרת מקימי המקלט היא
להעניק לנשי בתקופת שהות במקלט מקו בטוח ומכיל ללא תנאי .יצוי כי סמו
לקליטתה של האישה נחת חוזה שהוא המסגרת להתנהלות החיי במקלט ומחייב את
האישה כמו ג את צוות המקלט לעמידה בכללי ובנורמות של המקלט .מההסכ מתחייב
צוות המקלט כדלקמ  :לסייע בהנפקת אישור שהייה בישראל בתקופת שהות האישה
במקלט; לתוו בי האישה לבי היחידה לסיוע משפטי בהגשת תביעה אזרחית נגד הסוחר;
לספק גישה לשירותי רפואיי ,סוציאליי ,פסיכיאטריי ומשפטיי .מנגד האישה
מתחייבת כלפי המקלט כדלהל  :עליה להתחייב כי בתקופת שהותה במקלט תשת פעולה
ע צוות המקלט; להתייצב לחקירה ולבתי משפט בכל זמ שתידרש לכ ,והתחייבויות
נוספות לש שמירה על קיו תקי של שהותה במקלט .סמו להגעת למקלט עוברות
הנשי סדרת בדיקות רפואיות הממומנות מתקציב משרד הבריאות לזיהוי מחלות זיהומיות,
מחלות מי ואיידס .כמו כ במידת הצור נשי מועברות א לטיפולי פסיכיאטריי .כחלק
מזכויותיה זכאיות הנשי השוהות במקלט לאשרת שהייה ועבודה זמנית141.
יש לציי כי נוהלי משרד הפני 142מסדירי מת מעמד לנשי קרבנות הסחר למש
שנה למטרת שיקו ,הכולל אישור שהייה ורישיו עבודה .לפי הנהלי הללו ישהו קרבנות
הסחר במקלט עד להוצאת מ האר או עד תו עדות  .אול דומה כי בפועל יש נשי אשר
מסיבות שונות שוהות פרקי זמ ממושכי מחו למקלט – א במסגרת אשפוז שאינה
מקלט וא בדירות משלה 143.
רק עשרות בודדות מ הנשי הנעצרות בבתי בושת מעידות נגד הסוחרי והסרסורי,
ואלה זכאיות לשהות במקלט מיוחד שנפתח בתלאביב )שבו  50מקומות( .זכות של נשי
אלה לשירותי בריאות הובטחה בעקבות בג" שהוגש על ידי "רופאי לזכויות אד"
ו"מוקד סיוע לעובדי זרי" נגד שר הבריאות 144ובו הלינו על הקביעה בחוק ביטוח
בריאות שאי למדינה חובה לממ שירותי בריאות מלאי לנפגעות סחר ,א עומדת לה
הזכות לקבל טיפול במצב חירו רפואי ללא התניה .ע זאת רוב המכריע של הקרבנות,

141
142
143
144

.www.maagan-shelter.org.il/profile.html
נוהל הטיפול בקרבנות סחר בנשי המבקשות להעיד מס'  ,6.3.0006מיו  ,1.8.2005ונוהל
הטיפול במת מעמד לנפגעות סחר בנשי מטעמי הומניטריי מס'  ,6.3.0007מיו 1.6.2006
בג"  ,˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ' ˙ÈÂÏÙ 5637/07פס' טו לפסק דינו של השופט רובינשטיי )פורס
בנבו(15.8.2010 ,
בג" ) ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ' ˙ÈÂÏÙ 5637/07פורס בנבו.(6.6.2010 ,
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אלו אשר חוששות להעיד בבית המשפט ,עדיי אינ זכאיות לשירותי בריאות .לעניי נגישות
הטיפול הרפואי לנשי קרבנות הסחר ,ועדת החקירה הפרלמנטרית גילתה כי בכל הנוגע
לבריאות המצב חמור עד כדי סיכו חיי145.
יש לציי כי נשי הזקוקות לשירותי הבריאות נמצאות בדירות מסתור ,בבתי בושת,
במתקני כליאה ולא רק במקלט לנשי קרבנות הסחר146.
הקרבנות הללו אינ מבוטחות בביטוח בריאות ,אינ נהנות מ"חופשת מחלה" מהמעסיק
)היינו הסרסור( 147,אי ה נושאות מסמכי מזהי ,ולכ אי ביכולת לקבל טיפול רפואי.
על כל אלה יש להוסי את הקושי הכלכלי לשל עבור טיפול רפואי ,תרופות או כל פתרו
רפואי אחר לבעיית  .לסוחרי הנשי אי אינטרס לבטח אות  ,וודאי שאי אינטרס לשלוח
אות לבדיקות או לטיפול רפואי במיוחד משו שקל ,זול ופשוט יותר להחליפ בנשי
אחרות ,או להכריח לעבוד ג כאשר ה חולות 148.בהקשר זה יש לזכור את ארגוני זכויות
האד שעסקו במת שירותי רפואיי לנשי קרבנות וג פעילות מסוימת של משרד
הבריאות ,א לא היה בה די ,ועדיי קיי הצור במער ממשלתי מסודר לטיפול בתופעה.
ג א כיו תופעת הסחר הצטמצמה ,ברור כי יש להפיק לקחי חשובי מהיעדרו של
מער ממשלתי מסודר כדי שיהיה אפשר לטפל בתופעות אחרות דומות כגו קרבנות
תקיפות מיניות וגילוי עריות.

במהל עבודת הוועדה ובעקבותיה נפתחו שתי מרפאות – בערי תל אביב ובחיפה –
שבה אפשר לקבל שירות רפואי בלא הצגת מסמכי ובלא תשלו .למרות זאת היו לוועדה
המלצות רבות ,ובה לית לקרבנות הסחר בנשי ביטוח בריאות הדומה לזה שנית לילדי
העובדי הזרי ,שיכסה את מכלול הנושאי והתחומי שבביטוח הבריאות הנית לתושב,
לאפשר לכל קרבנות הסחר בנשי לעבור בדיקות רפואיות ולקבל טיפול רפואי חינ,
להוסי מרפאות ולפרס דבר קיומ ומקו הימצא  ,להקי "קומנדו בריאות" שיערו
ביקורי תקופתיי בבתי בושת ויית מענה ג לנשי שהסוחרי אינ מאפשרי יציאת

 145דוח ועדת גלאו  ,לעיל ה"ש  ,56בעמ' .145
 146ש.
 147דבר המאפיי נשי העובדות בתעשיות מי ברחבי העול .ראו למשל ביפ Rhacel Salazar :
Parrenas, Symposium: Sex for Sale: Trafficked? Filipino Hostesses in Tokyo's Nightlife
).Industry, 18 YALE J.L. & FEMINISM 145, 160 (2006

 148קרבנות סחר בארצות הברית סיפרו כי א על פי שסבלו תדירות מבעיות בריאותיות עקב
עיסוק ופנו למנהלי בתי הבושת בבקשה לעזרה ולטיפול רפואי ,סירבו אלה בתוק להפנות
לטיפול שכזהPaul Meyer, Sex Slaves or Capitalists?, DALLAS MORNING NEWS 1A .
(7.5.2006) www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/dn/latestnews/stories/DN-sexslaves
._07met.State.Bulldog.7eae7bb.html
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)הג ששירות כזה יכול להיות כמעט בלתי אפשרי( .כמו כ המליצה הוועדה להגביר את
פעילות ההסברה לקרבנות באמצעות חלוקת עלוני הסברה149.
מדוח המעקב אחר יישו ההמלצות עולה כי משרד הבריאות תומ ברוב המלצות
הוועדה ,א בשל מגבלות תקציב הוא אינו יכול ליישמ  .על כ משרד הבריאות קורא לשינוי
חקיקתי שיאפשר ביטוח בריאות לקרבנות הסחר ,שכ כפי שנאמר בדוח ,במצב כיו
במסגרת החקיקה הקיימת הוא אינו מסוגל להציע פתרו  .ע זאת נראי סממני חיוביי
בדבר הטיפול הרפואי בקרבנות זנות ,על ידי משרד הבריאות ,וזאת בעקבות הגשת העתירה
שנידונה לעיל 150.סממני אלו באי לידי ביטוי ג במגמה וברצו של משרד הבריאות לתת
לקרבנות הסחר שירות רפואי כמקובל לתושבי מדינת ישראל .ואכ  ,כל אישה המגיעה
למקלט ומתגלה אצלה מחלת מי מקבלת טיפול רפואי מלא151.
למרות הסממני החיוביי לא ברור א הכשלי שהוגדרו בדוח הוועדה אכ מטופלי.
אמנ כאמור יש מי שיהיו מוכני לספק טיפול רפואי לקרבנות הסחר בנשי בהתנדבות,
כפי שקורה לעתי כאשר הגורמי המטפלי בהיבטי אחרי של הסחר דואגי למת
טיפול רפואי לקרבנות סחר ספציפיות ,א חשוב להדגיש כי אי די ביזמות התנדבותיות
שכאלו לטיפול ממוסד ומוסדר בתופעה152.
על א הדיו הרחב על מצב הבריאותי ,הפיזי והנפשי של הנשי קרבנות הסחר ועל א
ההמלצות הרבות שניתנו בעניי זה יושמה רק ההמלצה לאשר בדיקות רפואיות לנשי
במתקני הכליאה ובמקלט )המשמשי את הנשי שה כאמור עדות תביעה( באמצעות
המרפאות הייעודיות בחיפה ובתלאביב.
המסקנות ,ההמלצות והדיו הנוגעי למצב הבריאותי של הנשי קרבנות הסחר נעדרי
הבנה מהותית של מעמד הנשי הללו כבני אד ,כבעלות זכויות אד בסיסיות ביותר כמו
הזכות לשלמות הגו והנפש והזכות לכבוד ולבריאות .הנשי המעטות אשר זוכות לטיפול
רפואי ה אות עדות הנחוצות למערכת לצור ההלי הפלילי נגד הסוחרי.
ללא הכרה בער המוג על ידי האיסור על סחר בבני אד והוא העדפת זכויות האד של
הנשי הנסחרות ,לא נוכל להביא לפתרו אמיתי של בעיה זו .חשוב לציי  ,הג שלא ארחיב

 149דוח ועדת גלאו  ,לעיל ה"ש  ,56בעמ'  ,154וכ דוח המעקב ,לעיל ה"ש  ,89בעמ' .25
 150על פי שיחה ע עו"ד נעמי לבנקרו .
 151דבריו של ד"ר מיכאל דור ,ראש אג רפואה כללית במשרד הבריאות – פרוטוקול מס'  26של
ישיבת ועדת המשנה למאבק בסחר בנשי מיו .28.6.2011
Shashi Irani Kara, Note: Decentralizing the Fight Against Human Trafficking in the 152
United States: The Need for Greater Involvement in Fighting Human Trafficking by
& State Agencies and Local Non-Governmental Organizations, 13 CARDOZO J.L.
).GENDER 657, 672 (2007
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השינוי המשפטי בעבירת הסחר בנשי בישראל:
העתיד המעשי עובר דר התאוריה

בנקודה זו ,שלא רק בתחו הסחר בבני אד נוטה המשפט להתעל מאופייה הייחודי של
האישה כפרט או כקרב  .התעלמות משפטית זו באה לידי ביטוי בער המוג על ידי איסורי
הנוגעי לעברות מי כלליות .ג משפט זכויות האד הבי לאומי סובל מליקוי זה 153.ג
במקרה של סחר בנשי ההתמקדות היא כאמור בהרשעות ולא בקרב האישה ,כלומר שוב
בזירה הציבורית.
יש להבי כי הער המוג באמצעות האיסור על סחר בבני אד מתמקד באד ,באישה
הנסחרת לצורכי מי  ,בכבודה ,בזכותה לחיי ,לשלמות הגו והנפש ,בזכותה לחיות את
חייה ללא אימה ופחד וללא ניצול מיני ובבריאות נפשית וגופנית ,שה הערכי האמתיי
שראוי שיניעו את האיסור הפלילי .יישומ של אלה והכרה בחשיבות יביאו בי היתר
להרשעות רבות יותר של הסוחרי ואת מדינת ישראל למיקו טוב יותר בסטטיסטיקה הבי 
לאומית .לצערנו נראה כי במקרה זה התהפכו היוצרות ,והיעדר הטיפול הרפואי בקרבנות
הסחר הוא ראיה לכ .נראה כי הדר היחידה לעג משפטית את ההכרה בער מוג זה ,שאי
עוררי על חשיבותו ג בקרב הגורמי הממשלתיי ,היא לקבוע בחקיקה מפורשת )ייעודית
להגנה על קרבנות הסחר בנשי( כי חלה חובה פוזיטיבית על הרשויות לספק טיפול רפואי
לקרבנות סחר בנשי ,וזאת על פי המודל האמריקאי לעניי הגנה שכזו שהיא הדר
המובילה ,ג א לא היחידה ,להסדרת סוגיה זו 154.לחלופי אפשר לקבוע כי המדינה
תשתת בעלויות הטיפול הרפואי לקרבנות הסחר לאחר שיוחזרו למדינות המוצא שלה 155,
א כי ברור שבמקרי רבי טיפול לאחר השיבה למדינת המוצא אולי יהיה מעט מדי
ומאוחר מדי.
חיזוק לטענה שלפיה יש צור בחקיקה ייעודית אפשר למצוא בהיעדר מוחלט של דיו
בוועדה על סוגיה הנוגעת ל"תאונות עבודה" .מה קורה במקרי שבה נגר נזק גו לקרב
סחר בנשי תו כדי עבודה ובעטייה? 156הכרה באירוע כפגיעה בעבודה מאפשרת קבלת

Hilary Charlesworth, Christine Chinkin & Shelley Wright, Feminist Approaches to 153
).International Law, 85 A.J.I.L. 613 (1991
.Trafficking Victims Protection, 22 U.S.C. §7105 (c)(1)(a) 154
 155לטיפול רפואי שכזה חשיבות מהותית בהלי החזרה של הקרב למדינת מוצאהAsia Watch .
Women's Rts. Project, Human Rts. Watch, A Modern Form of Slavery Trafficking of
Burmese Women and Girls into Brothels in Thailand, www.hrw.org/reports/
.1993/thailand/

 156מקרה כזה הוצג על ידי עו"ד אהובה זלצברג ,יו"ר ועדת עובדי זרי בלשכת עורכי הדי
ומייצגת נשי נפגעות סחר כעורכת די שעוסקת בנזיקי  ,בסדנה בנושא ייצוג משפטי לקרבנות
סחר בנשי שנערכה באוניברסיטת תלאביב ב 27ביולי  2005על ידי המשפט בשירות
הקהילה ומוקד הסיוע לעובדי זרי ,בעריכת עו"ד נעמי לבנקרו ועו"ד מיכאל אהרוני.
האירוע המוזכר התרחש לפני כמה שני בבאר שבע :למכו שבו הועסקו כמה נשי בזנות
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טיפול רפואי ללא תשלו לכל החיי מהמוסד לביטוח לאומי .הוועדה לא דנה כלל בתקנה
השוללת קבלת טיפול רפואי מאד שנמצא בישראל ללא אשרה 157וא תקנה זו חוקתית
בשל המצב המיוחד שבו נמצאות קרבנות הסחר .הוועדה לא דנה כלל בסוגיית תאונות
עבודה כדבר אפשרי במקרי של קרבנות סחר ,וודאי שלא הרחיקו לכת לדיו על בסיס
חישוב הגמלה ,א תתקבל התביעה ,שהרי הבסיס הקובע לחישוב הגמלה הוא השכר
הממוצע בחודשי שלפני התאונה ,שאותו קשה מאוד לאמוד.
יש למצוא פתרו אשר יאפשר לנשי אלה לפנות לביטוח הלאומי שיכיר במצב ,
לאפשר לה לקבל אשרה לצור הטיפול הרפואי ,וא יוכר המקרה שלה כתאונת עבודה או
כמחלת מקצוע – להעביר לארצות מוצא גמלה בחו"ל .זהו פתרו אשר מעיד שהאד עומד
במרכז .זהו פתרו אפשרי ג ללא תלות במעמדה של הקרב כעדת תביעה .מוב שאפשר
שלמהל כזה יהיו ג תוצאות שליליות ,כמו למשל תביעות של הביטוח הלאומי או מס
הכנסה לקבלת כספי מהעוסקות בזנות ,א אפשר ג למנוע כשל זה א הגורמי
המתאימי יתחשבו באופיי המיוחד של קרבנות עברות סחר ,או של נשי העוסקות בזנות
בכלל ,ויישמו מדיניות גבייה כנדרש ,א בכלל .ע זאת מוב שההסדר החקיקתי הוא
שיקבע בסופו של דבר ג את המדיניות.
 .4הפללת של לקוחות תעשיית המי
על פי החוק הישראלי ,הזנות כשלעצמה אינה עברה פלילית .ע זאת חוק העונשי ,
התשל"ז– 1977קובע כי כל הפעולות שלהל  ,הקשורות לזנות ,ה עברות :סרסרות למעשה
זנות ,חזקת סרסרות ,הבאת אד לידי זנות או לידי עיסוק בזנות ,סחר בבני אד לעיסוק
בזנות ,ניצול קטיני לזנות ,החזקה של מקו לש זנות או השכרתו לש כ 158.בעבר
הייתה הגישה הרווחת בישראל כי הזנות היא פעילות חופשית הנעשית מתו רצו ובחירה,
ומשכ התגבשה מדיניות של העלמת עי מצד המשטרה והפרקליטות ושקט תעשייתי

הגיעו כמה גברי .ה דקרו למוות את השומר שעמד בכניסה ,נכנסו פנימה ,פצעו לקוחות
והבריחו אות .אחר כ ה כלאו את שתי הנשי שהיו באותו זמ במכו בקיטו קט והציתו
את המכו  .בקיטו שבו נכלאו הנשי היה חלו מסורג ,שדרכו הצליחו הנשי במאמ רב
לצאת החוצה אחוזות בלהבות .אחת הנשי הייתה ממדינות חבר העמי ,ללא כל ביטוח ,ולא
היה אד שיטפל בה או גור שיסכי לית לה טיפול רפואי .הפתרו המשפטי שהוצע למקרה
הזה הוא לנסות ולפנות לביטוח הלאומי כדי שיכיר במקרה כבתאונת עבודה )ראוי לציי כי
בעת התרחשות המקרה עוד לא נכנסה לתוק התקנה ששוללת מזרי השוהי באר ללא
אשרה קבלת גמלה עקב פגיעה בעבודה כל עוד ה שוהי ללא אשרה(.
 157ס' 2א לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה– ,1995ס"ח .210
 158חוק העונשי  ,התשל"ז– ,1977תיקו אחרו  :ינואר .2006

200
z:\books\shaarey mishpat\6\2012-02-01\04-עציוני.doc

שערי משפט ו תשע"ג

השינוי המשפטי בעבירת הסחר בנשי בישראל:
העתיד המעשי עובר דר התאוריה

לסרסורי ומנהלי בתי הבושת .רק בשנת  2007הסתמ שינוי במדיניות בנוגע לתופעת
הזנות ,כאשר יצאה לדר תכנית בי משרדית לטיפול בנערות צעירות ובנשי במעגל הזנות
ולשיקומ  ,בתקציב שנתי של  10מיליו ש"ח 159.ביולי  2010הונחה על שולח הכנסת
הצעת חוק איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה )תיקוני חקיקה( ,התש"ע– 160,2010שלפיה
יתווס איסור פלילי לחוק העונשי שבו תיאסר רכישה של שירותי זנות ,תו הפללת הלקוח
בלבד .הבסיס להפללת הלקוחות והפיכת לעברייני הוא הציפייה שהאיסור יקטי את
הביקוש לזנות ,יצמצ את ממדי הסחר הבי לאומי בנשי ויחל קרבנות ממעגל הזנות.
כמו כ תגרו הפללת הצרכני לחברה להוקיע אות וג תפגע קשות ב"תעשייה",
שמגלגלת מיליארד דולר בשנה ומניעה את הפשיעה.
שלושת הטיעוני החוזרי נגד מהל של לגליזציה של זנות )א שלכאורה אי איסור
פלילי על זנות כשלעצמה( ה אלה 161:טיעו הטבע ההיסטורי והביולוגי שלפיו משחר
האנושות התקיימה זנות ,ולפיכ זוהי תופעה הכרחית ,שאינה ניתנת לשינוי; טיעו נוס
מתמקד בתפקידה החברתי של הזנות כמספקת פורק מיני לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות של
גברי; לבסו ,א נפנה לזנות עצמה ,שקשורה אינהרנטית לסוגיית הפללת הלקוחות ,יש
לציי ג את הטיעו הליברלי המעמיד במוקדו את הזונה עצמה וסובב סביב חופש הבחירה
שלה וזכותה הטבעית לחופש עיסוק ולאוטונומיה .התשובה לטיעו "הטבע האנושי" טמונה
בהתעלמות מיחסי הכוחות הבלתי שוויוניי וההקשרי הכוחניי אשר יצרו מציאות
חברתית שבה נשי עוסקות בזנות ,וגברי ,על א גינוי התופעה ,צורכי אותה .באשר
לטיעו "הביולוגיה הגברית" הטענה הנגדית היא כי שימוש בטענות שנאחזות בטיעוני
ביולוגיי ,המבחיני במובהק בי הביולוגיה הנשית לגברית תו הצגת של הגבריי
כיצורי מיניי הזקוקי מעצ מהות לפורק מיני ,הופכת בנסיבות אלה את כל הנשי
לקרבנות פוטנציאליי של אונס והטרדה מינית ,תו העברת האחריות של המעשה מהגבר
אל האישה ,שצריכה להיזהר ממצבי מסוכני .הטיעו בדבר ביולוגיה גברית מטשטש
ומעלי את היות של תהליכי חברות ויחסי כוחות חלק בלתי נפרד מתפיסתנו ג היו
ומהגדרתנו מושגי מגדריי מובהקי כגו מיניות גברית ומיניות נשית .באשר להצדקה
הנורמטיבית לעיסוק בזנות מתו חופש הבחירה של העוסקות בו ,עיקר הטענה הנגדית

 159פרוטוקול ישיבת הוועדה לקידו מעמד האישה בכנסת ,מיו www.knesset.gov. ,1.1.2007
.il/protocols/search.asp
.www.knesset.gov.il/laws/heb/template.asp?type=3 160

 161נויה רימלט "על זנות מגדר ומשפט פלילי :הרהורי על הצעת החוק להפללת לקוחות צרכני
זנות"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óיג .(2010) 458
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מתמקד בהתעלמות מהמצוקה ומהניצול שהובילו את מרבית הנשי לעסוק בתחו וכ את
האלימות שה חוות מצד הלקוחות בעיסוק זה162.
התמקדות במצב של נשי קרבנות סחר יש בה כדי להעלות את הצור הרב בהרתעת
ציבור הלקוחות כחלק מתהלי ההתמודדות ע תופעת הסחר .תיוג הלקוח המשתת
במעשה הזנות כעבריי יש בו ללא ספק כדי לתרו להתמודדות ע תופעת הסחר הגוברת
במדינה ,וודאי לקורבנות הסחר .זאת מתו נקודת הנחה כי הפללה של הלקוחות תגרו
לירידה ניכרת בביקוש לשירותי המי  ,והירידה בביקוש תביא ודאי ג לידי צמצו תופעת
הסחר .יש היגיו רב בהאשמת הלקוח של קרב הסחר )או כמוב לקוח של אישה העוסקת
בזנות שאינה קרב סחר( ,שהרי הוא בא אתה במגע ישיר ,ובמקרי רבי אפשר להניח ,על
יסוד החזקה המוכרת במשפט הפלילי ,כי הוא ג מודע לתנאי שבה היא מצויה163.
בהקשר זה יהיה חשוב ,על רקע שינוי מהפכני בכל הקשור להפללת הלקוחות של קרבנות
הסחר בנשי ,לנקוט אמצעי להעלאת המודעות של לקוחות פוטנציאליי לאפשרות שה
תומכי באופ אקטיבי בסחר בנשי .בגרמניה למשל ,ש הזנות חוקית ,נער קמפיי נרחב
לקראת משחקי גביע העול בכדורגל  2006שכלל קריאה ללקוחות לעדכ את הרשויות א
ה חושדי כי פגשו קרב סחר164.
הוועדה הפרלמנטרית בראשות חברת הכנסת זהבה גלאו קיימה כמה דיוני בנושא
העקרוני של מעמד הלקוחות של תעשיית המי  165.המודל המרכזי שנדו בדיוני הוועדה
הוא המודל השוודי – שוודיה היא המדינה הראשונה אשר במסגרת מאבקה בזנות חוקקה

 162ש ,בעמ' .477

Nora V. Demleitner, Fifth Annual Philip D. Reed Memorial Issue: Article: Forced 163
Prostitution: Naming an International Offense, 18 FORDHAM J. INT’L L.J. 163, 195
) .(1994בהקשר הספציפי של ידיעת שוטרי–לקוחות על אודות הסחר והתנאי הקשיי

שבה מוחזקת האישה ראו דהא ולבנקרו  ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .27

Anne Marie Tavella, Sex Trafficking and the 2006 World Cup in Germany: Concerns, 164
Actions and Implications for Future International Sporting Events, 6 NW. U. J. INT'L
) .HUM. RTS. 196, 210 (2007ע זאת יש לציי כי לעתי מדובר בפחדי מוגזמי מפני עלייה

בתופעות של זנות ,שלא תמיד מוכיחי את עצמ במציאות.
 165ראו דוח המעקב ,לעיל ה"ש  ,89בעמ'  .2כמו כ נכתב מסמ רקע בנושא הפללת לקוחות המי
– מחקר משווה במרכז למחקר ומידע של הכנסת לבקשת חברת הכנסת גלאו ; פרוטוקול מס'
 11מישיבת ועדת המשנה למאבק בסחר בנשי מיו  ;16.10.2007פרוטוקול מס'  12מישיבת
ועדת המשנה לסחר בנשי מיו  ;5.12.2005פרוטוקול מס'  14מישיבת ועדת החקירה
הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשי מיו  ;17.3.2004פרוטוקול מס'  19מישיבת ועדת המשנה
למאבק בסחר בנשי מיו .29.7.2008
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בשנת  1999חוק שהפליל את לקוחות הזנות 166.הוועדה א כינסה ישיבה בנושא זה ע
היוע המשפטי לממשלה ,א דיו קונקרטי בצור להפליל לקוחות של נשי נסחרות
במסגרת המאבק בתופעה לא זכה לביטוי מפורש .בימי אלו מתקיימי דיוני בנושא,
ובחודש פברואר שנת  2012אושרה בוועדת שרי לענייני חקיקה ובקריאה טרומית הצעת
חוק איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה )תיקוני חקיקה( ,התש"ע–167.2010
חשוב לציי כי גישה זו ,שלפיה ללקוחות אי שמות ואי אשמה ,אינה ייחודית לרשויות
בישראל והיא מקובלת בעוד מדינות בעול .האנונימיות הזו ,שממנה נהני הלקוחות,
מעודדת אות להמשי ולצרו את שירותי הזנות ,ג כאשר מדובר בקרבנות סחר,
ומאפשרת לה לעשות כ ללא חשש למוניטי שלה או להוקעת מהחברה.
ההמלצות למשרד המשפטי ולמשרד לביטחו פני המופקדי על חקירות והגשת
כתבי אישו של המעורבי בדבר התמקדו בסוחרי השוני ולא בלקוחות עצמ .המלצות
הוועדה למאבק בתופעת הסחר בבני אד הופנו לכיווני רבי ,למשרדי ממשלה רבי
ולגורמי חברתיי וממשלתיי מגווני ,ובכל זאת ,כפי שנטע במאמר כולו ,הצור להגיע
למיקו בי לאומי טוב בטיפול בתופעת סחר בבני אד ,החשש מפני סנקציות של ארצות
הברית ומרד אחר הרשעות – אלה גרמו אצל העוסקי בדבר להזניח את הנושא של
הפללת לקוחות תעשיית המי ולזנוח את חשיבותו לצמצו היק התופעה .זאת א שברור
כי הבדיקה שעושה מחלקת המדינה האמריקאית היא רחבה בהיקפה וכוללת פרמטרי
נוספי מלבד הרשעה ,הג שהרשעה היא העיקר.
מבחינה תאורטית ברי כי התאוריות הפמיניסטיות השונות מצדיקות את הענשת
הלקוחות של תעשיית המי ככלל ואת הענשת הלקוחות המשתמשי בקרבנות סחר
לשירותי זנות בפרט .למשל ,הפמיניז הליברלי מציב בראש מעייניו את האוטונומיה
האישית של האישה ,וברי כי שימוש באישה למטרת זנות ,במיוחד כאשר האישה היא קרב
סחר ,פוגע אנושות באוטונומיה שלה ומטיל עליה למעשה כפייה כפולה – לבצע את שירותי
המי ולעשות כ כשהיא מוחזקת בכלא בניגוד לרצונה החופשי168.
מבחינה מעשית הפללת של לקוחות תעשיית מי איננה סוגיה חדשה ,ומדינות רבות
בעול נתנו דעת על גור מרתיע זה כחלק מהכלי והשיטות לצמצו תופעת הזנות
ובעיקר זנות בכפייה שמקורה בסחר בבני אד .ברוב המדינות בארצות הברית ÏÎ

 166הפללת לקוחות הזנות :סוגיות מרכזיות – מסמ של מרכז המידע והמחקר של הכנסת –
.www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02820.pdf
 167על פי שיחה ע עו"ד נעמי לבנקרו .
Janice G. Raymond, Ten Reasons for Not Legalizing Prostitution: And a Legal Response 168
to the Demand for Prostitution, 2 J. TRAUMA PRACTICE 315, 325 (2003) action.web.ca/
.home/catw/attach/10%20Reasons%209-15-03%20FINAL%5B1%5D.doc
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 ,˜ÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚÎ ÈÏÈÏÙ‰ ˜ÂÁ· ÌÈ¯„‚ÂÓ ˙ÂÊ ‰˘ÚÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰וקיימי סעיפי חוק
המגדירי מעשי זנות ,שידול לזנות ,ארגו זנות והפעלת בתי בושת עברות פליליות 169.ע
זאת ג במדינות מסוימות בארצות הברית ,בכל הקשור להרשעת לקוחות ,המוטיבציה של
רשויות האכיפה והמשטרה להגיש כתבי אישו ולבקש עונשי מאסר נמוכה ,וג ש
נשמעי קולות לשינוי מהותי של המצב הנוכחי 170.בעקבות החקיקה הקיימת בארצות
הברית ננקטי אמצעי שוני להרתעת הלקוחות ,ובה החרמת כלי רכב ,שלילת רישיונות
נהיגה ,פרסו שמות לקוחות ותמונותיה בעיתונות או חיוב לבחור בי העמדה לדי לבי
השתתפות בסדנה שבה יקבלו מידע על השלכותיה השליליות של תעשיית המי 171.
ג בקנדה אנו רואי דיו בהפללת לקוחות תעשיית המי  .החוק בקנדה אינו אוסר זנות,
א הוא מטיל על הזנות הגבלות – ובכלל זה על לקוחותיה .הענישה החמורה ביותר בהקשר
של זנות היא על עברת סרסרות )כאשר מדובר בסרסרות בקטיני – עד  14שנות מאסר(.
בנוס ,אסורה החזקת בית בושת או השתתפות כלשהי בפעילות בית בושת ,ובכלל זה
שימוש בשירותיו 172.אסורי ג שידול לזנות וביקוש שירותי זנות במקו ציבורי173.
במחוזות מסוימי בקנדה ננקטות לעתי פעולות להרתעת הלקוחות ,כפי שנעשה במקומות
אחדי בארצות הברית .למשל ,במחוז ונקובר ובמחוז סנט ג'ו המשטרה שולחת מכתבי
לבתיה של בעלי רכב המבקרי תדיר באזורי זנות ,ובמחוזות מסוימי מפרסמי לעתי
את שמותיה של לקוחות זנות רחוב בעיתונות המקומית 174.ביולי  1989פרס משרד
המשפטי של קנדה דוח להערכת השפעתו של החוק .מסקנת הדוח היא שלמרות ירידה
מסוימת בזנות הרחוב בעקבות החוק ,ברוב הערי שנבדקו נמצא כי זנות הרחוב שכיחה
באותה מידה שהייתה שכיחה לפני תחולת החוק ב175.1985

 169ראו מסמ רקע בנושא הפללת לקוחותיה של תעשיית המי – מחקר משווה מוגש ליו"ר ועדת
החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשי ,חברת הכנסת זהבה גלאו  ,ט"ז באב תשס"ד 3
באוגוסט .2004
Jennifer A. Kuhn & Alison L. Stankus, Effective Implementation of the Trafficking of 170
Persons and Involuntary Servitude Articles: Lessons from the Criminal Justice System
).Response to the Illinois Domestic Violence Act, 28 N. ILL. U. L. REV. 215, 252 (2008
.Criminal code 1985, section 210 172
Laura Barnett, Research Branch, Law and Government Division, Library of Parliament, 173
Prostitution in Canada: International Obligations, Federal Law, and Provincial and
.Municipal Jurisdiction parliamentary, Canada, January 2004

 174ש.

James R. Robertson, Research Branch, Law and Government Division, Library of 175
.Parliament, Prostitution, Canada, September 2003, p.13.
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במדינות שונות באירופה נחקקו חוקי להפללת לקוחות תעשיית המי  .שוודיה היא
המדינה הראשונה שנחקק בה חוק המפליל את לקוחות הזנות ואינו מפליל את הזונות
עצמ  176.על פי החוק ,רכישת שירותי מי אסורה ,א לא מכירת .הענישה על פי חוק זה
היא מקנס שווה ער להכנסה מ 50ימי עבודה ועד מאסר לתקופה של עד שישה חודשי.
ג הניסיו לרכוש יחסי מי הוא עברה בתענישה .בתשעת החודשי הראשוני של שנת
 1999הורשעו על פי חוק זה רק שלושה לקוחות של תעשיית המי  ,והעונש שהוטל עליה
היה תשלו קנס .הנשי המעורבות במקרי אלה לא נדרשו להופיע בבית המשפט ,וזהות
נשארה חסויה177.
ממרכז המחקר בפרלמנט של שוודיה נמסר כי בשנה הראשונה של יישו החוק חלה
ירידה במספר הזונות ברחובות שלוש הערי הגדולות 178.על פי המכו השוודי ,בשנתיי
הראשונות לאחר החקיקה הורשעו יותר מ 100לקוחות ,ובעקבות יישו החוק פחת מספר
הזונות ברחוב בכמחצית ,מספר הלקוחות פחת בכ 179.80%במקדוניה ובקוסובו מופללי
לקוחות של קרבנות סחר בנשי .החוק בפינלנד ‡ ¯ÒÂ‡ ÂÈמכירת שירותי מי בתשלו או
רכישת ,למעט אלה :רכישת שירותי מי מקטי )או כוונה לרכש( היא עברה שהענישה
עליה היא קנס או מאסר עד שישה חודשי; 180סרסרות )או כוונת סרסרות( היא עברה
שהענישה עליה היא קנס או מאסר עד שלוש שני; רכישת שירותי מי או מכירת במקו
ציבורי היא עברה שהענישה עליה היא קנס.
ובחזרה לדיו במצב בישראל :יש לציי כי כיו עומדת על הפרק הצעת חוק לתיקו חוק
העונשי באופ שתיאסר צריכת שירותי זנות במפורש .כאמור ,הצעת החוק אושרה בוועדת

.Act Prohibiting the Purchase of Sexual Services, 1999 176
Judith Kilvington, Sophie Day & Helen Ward, Prostitution Policy in Europe: a Time of 177
).Change?, 67 FEMINIST REV. 78 (2001
;Research Service, Swedish Parliament, Sex Industry and Prostitution, June 21st 2004 178
 ,Kilvington, Day & Wardלעיל ה"ש  .177כ למשל ,בערי כמו שטוקהול וגטנבורג פחת
מספר מ 30–20זונות בלילה ל 3–1בלילה.

Ingmarie Froman, Swedish Institute, Sweden’s fight against trafficking in women, May 179
 .14th 2003להרחבה אפשר לראות כי בשוודיה קיי חוק נגד סחר בבני אד המאפשר לרשויות
המדינה להיאבק במנגנו הסובב את תעשיית המי  .עונש (המינימו על פי חוק זה הוא שנתיי
מאסר )).(Prohibiting Human Trafficking for The Purpose of Sexual Exploitation Act

חר החקיקה הקיימת בשוודיה לא מ הנמנע שתעשיית המי עלולה לרדת למחתרת
ולהשתמש בדרכי התקשרויות סמויות ,למשל רשת האינטרנט ,פרסו מודעות בעיתונות
ושימוש בטלפוני סלולריי .כמו כ הפללת הלקוח מובילה לעלייה בתיירות המי משוודיה
למדינות אחרות שבה אי הפללה כזו ,Kilvington, Day & Ward .לעיל ה"ש .177
 180כאמור בה"ש הקודמת.Penal code ch. 20 sec. 8 .
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שרי לענייני חקיקה ובקריאה טרומית 181.ההצעה קובעת עונש מאסר של שישה חודשי
בגי צריכת שירותי זנות .ההצעה כוללת קביעה שלפיה ככלל לא יורשע אד בגי עברה זו
אלא א ייתפס צור שירותי זנות בפע השנייה ,לאחר שהשתת )בכפו לרצונו להימנע
מהרשעה לאחר שנתפס בפע הראשונה( בתכנית חינו שבה הובהרו לו ההשלכות הקשות
של מעשיו ,והוסברה לו תופעת הסחר בנשי למטרת זנות .ההצעה מתייחסת במפורש
להתחייבויות של ישראל במסגרת הפרוטוקול של האו" למאבק בסחר בבני אד ולשיקו
קרבנותיו ,הקובע כי יש לנקוט את מכלול האמצעי האפשריי למאבק בסחר בבני אד182.
בדברי ההסבר להצעת החוק נרמז כי כבר כיו אפשר להרשיע צרכני שירותי זנות
מקרבנות סחר על פי סעי )345א() (4לחוק העונשי  ,התשל"ז– 1977שלפיה אפשר
להרשיע באונס "הבועל אישה תו ניצול ...מצב המונע ממנה לתת הסכמה חופשית" 183.ע
זאת בפועל יש קושי ביישו ,ויש צור לשקול ברצינות הראויה עיגונה של חקיקה שתקבע
במפורש כי צריכת שירותי זנות  ¯ÁÒ Ô·¯˜Óהיא עברה פלילית שבצדה עונש מאסר ממשי.

ד .ביקורות פמיניסטיות
בחלק הבא של המאמר ברצוני להציג ארבעה זרמי מרכזיי בהגות הפמיניסטית ולהצביע
על הנקודות שבה התפיסות הללו רלוונטיות לתחו של סחר בנשי ועל הביקורות העולות
מתו הגישות הפמיניסטיות הללו על ההסדרי שקיימי כיו ,על רקע ההמלצות של ועדת
גלאו  .אמנ עד כה דנו בקצרה בביקורות מתחו זכויות האד ,א הדיו בפרק שלהל
יתמקד באופ פרטני בניתוח ההסדרי מנקודת מבט הנשענת על הזרמי הפמיניסטיי
השוני.
 .1הפמיניז הליברלי
עקרונות היסוד המנחי את התפיסה הליברלית 184ה השאיפה לשוויו  ,לחירות ולצדק בי
המיני .בשל הזיקה לליברליז תפיסות של אוטונומיה אישית ,אינדיווידואליז ,חירות
הבחירה וחופש מהתערבות המדינה משפיעות ג על דר השוויו שמציעה קבוצה זו.

 181פ 2580/18/הצעת חוק איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה )תיקוני חקיקה( ,התש"ע–.2010
 182דברי ההסבר להצעת החוק הנ"ל.
 183ש.

JOSEPHIN DONOVAN, FEMINIST THEORY: THE INTELLECTUAL TRADITIONS OF AMERICAN 184
FEMINISM 1–19 (1985); ALISON M. JAGGER, FEMINIST POLITICS AND HUMAN NATURE
).(1983
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המשימה ,על פי גישה זו ,היא להשיג שוויו לנשי ,בי היתר באמצעות הכרה בזכות
האישה ,כאד ,לקבוע מה ייעשה בגופה שלה 185.הדגש המובהק של הגישה הליברלית
מוש בפרט ובהכרה כי האישה ,בדיוק כמו הגבר ,היא יצור תבוני הזכאי לחירות ,לשוויו
ולמימוש עצמי בהיותה פרט אוטונומי וחופשי187 186.
זר זה אמנ שוא לחולל רפורמה משפטית ,א הוא אינו מערער על מונחי היסוד
המשפטיי 188.הנחות היסוד העומדות בבסיס גישה זו ה שאי הבדלי "אמתיי" בי
המיני שאינ נובעי מסטרֵאוטיפי שהוטמעו ,ושע הסרת מחסומי הטיפול השונה ,נשי
וגברי ישיגו מעמד שווה באמצעות בחירה חופשית ותחרות שוויונית בשוק החברתי
והכלכלי ,משו שמבחינה אינהרנטית נשי וגברי ה שווי 189.הפמיניז הליברלי ש
לעצמו מטרה לשנות את המצב שבו נשי אינ נהנות משוויו זכויות ושבו שיוכ המיני
גור להפליית בתחומי חיי רבי ,וזאת בדר של יצירת שינוי בחברה ובמשפט190.
הנקודה הראשונה שבה יש צור להחיל את השינוי בעקבות הביקורת הזאת היא סוגיית
המקלטי לקרבנות הסחר .נראה ,כי אי כל הצדקה תאורטית להתייחס לאישה ,קרב הסחר,
כאמצעי להשגת מטרה כלשהי .הדבר נכו ג כשהמטרה היא התמודדות ע תופעה שזוכה
להוקעה ציבורית נרחבת בעיקר על ידי נשי ,כמו תופעת הסחר בנשי בישראל .במילי
אחרות ,א אנו מתייחסי אל הקרב כאל אינדיווידואל בעל זכות למימוש עצמי ,לא ראוי
לספק לה הגנה רק א היא מביאה תועלת לציבור הרחב.
שינוי אחר שאפשר להחיל בעקבות הביקורת הוא בעניי הטיפול הרפואי הנית לקרבנות
הסחר .לכאורה אפשר לטעו כי הוועדה עשתה כל שביכולתה להתייחס לקרבנות בכבוד
הראוי ,ומתו תפיסה שוויונית זו הומל על מת שירותי רפואיי שוני ומגווני בחינ.
ראייה צינית יותר תוביל למסקנה ההפוכה :המלצות הוועדה מלוות בעלויות כלכליות
גבוהות מאוד ,וה מטילות נטל כלכלי קשה עד בלתי סביר על כתפי משרד הבריאות ,ולכ
היה אפשר לצפות מראש שרשימת הדרישות הזו לא תיוש .ללא יישו של מסקנות הוועדה
המצב נותר כפי שהיה ,ושירותי רפואיי עדיי זמיני לנשי ששוהות במקלטי כמעט

 185הילה קר „.(2005) 30 ˙ÈËÒÈÈÓÙ ‰·ÈË˜ÙÒ¯ÙÓ ÌÈÊÂÁ ÈÈ
.Deborah L. Rhode, Feminist Critical Theories, 42 STAN. L. REV. 617, 627 (1990) 186

Kinda J. Krieger & Patricia. N. Cooney, The Miller-Wohl Controversy: Equal 188
Treatment, Positive Action and the Meaning of Women’s Equality, 13 GOLDEN GATE U.
).L. REV. 513, 537 (1983

 189ש.

 190ראו למשל DEBORAH L. RHODE, JUSTICE AND GENDER: SEX DISCRIMINATION AND THE
).LAW 63–80 (1989
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באופ בלעדי .שוב התוצאה היא ששירותי ניתני רק לנשי אשר "מועילות לציבור"
ומקדמות את שיעורי ההרשעה ,ואי דאגה לקרבנות הסחר כבעלות זכויות שוות בחברה.
לצד ביקורת זו ראוי להציג את הגישה ההפוכה שעלולה לעלות מתו הפמיניז
הליברלי .ראיית כל אישה כאינדיווידואל וכבעלת הזכות לשלוט בחייה יכולה להוביל
לתפיסות אשר מגנות את הפטרנליז המוחל כלפי נשי המעורבות בתעשיית המי .
בעשורי האחרוני נוצרו לא מעט ארגוני שמטרת לסייע לנשי ולגברי שיש לה חלק
בתעשיית המי  ,ומגני את ההתערבות המדינית ,כששאיפת היא החלת חוקי העבודה
הכלליי ג על תעשיית המי  191.אמנ ברור כי גישה ליברלית תתנגד בכל תוק לסחר
בנשי ,אבל התפיסה כי קרבנות הסחר זקוקות להגנה מלבד זו שכל עובד זקוק לה ,כגו
זכות להתגורר במקלט עד למת עדות ,לא תהיה בהכרח מקובלת על התומכי בגישת
הפמיניז הליברלי ,הג שנראה שה לא יתנגדו למת סיוע לקרב בצורה כזאת או אחרת.
 . 2הפמיניז התרבותי
התאוריה הפמיניסטיתתרבותית שמקורה בדיסציפלינה פסיכולוגית חשפה את השוני
התרבותי שבי נשי לגברי ,והיא מבוססת על מחקריה הפסיכולוגיי של פרופסור קרול
גיליג  192.ממצאיה של גיליג מעידי שנשי וגברי מדברי בקולות שוני כשמדובר
בתפיסת הרעיונות הבסיסיי של החיי והמוסר .הגברי תופסי את החיי מנקודת מבט
של צדק בהערכה של זכויות שונות וה נוטי לקדש את האוטונומיה והאינדיווידואליות,
ואילו הנשי מביטות על החיי מנקודת מבט של דאגה לזולת וה מעדיפות ערכי כמו
אכפתיות ואחריות 193.הנשי נוטות לחשוב במושגי של רשת קשרי והקשרי ,וה

 191ראו לדוגמה .www.coyotela.org/what_is.html#who_we
.C. GILLIGAN, IN DIFFERENT VOICE (1993) 192
 193גיליג בספרה ,ש ,בעמ'  ,10–9נותנת דוגמה מפורסמת לעמדותיה של הילדה  Amyוהילד
 Jackבאשר לדילמה מוסרית כמפורט להל  :אשתו של מר היינז חולה מאוד וזקוקה לתרופה
יקרה ,ומר היינז אינו יכול לרכשה – הא על מר היינז לגנוב את התרופה מהרוקח?
תשובותיה של הילדי הביאו להכרה בנטייה של הבני להגיע לאמת אחת ויחידה ,ברורה
ומוחלטת – אי לגנוב ,ואילו אצל הבנות היה מקו ל"קול הנשי" הרגשי ,שמנסה להגיע אל
לבו של אד בדר אחרת .כלומר גיליג הציעה ניתוח פסיכולוגי פמיניסטי לפתרו שנתנו
הילדי לדילמה המוסרית ,ולפיו נשי תעדפנה לבחו בעיה דווקא בהקשר האנושי הספציפי
שבו התעוררה ,ולטפל בה כבעיה של יחסי אנוש" ,קצרי" בתקשורת ואיהבנה .ה תיצורנה
פתרו שיתחשב במרב הצדדי הנוגעי בדבר ויביא בחשבו את מרב צורכיה של מרב
האנשי – תפיסת צדק הקשרית ,מרחבית ,הבנה כי אי שחור ולב כי א בני אד שאפשר
לדבר על לב )הבנות הציעו למשל לשוחח ע הרוקח שיחה מלב אל לב(.
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אוהבות למק את עצמ במרכז ,כמי שמקושרות לאנשי רבי ככל האפשר 194.נקודת מבט
זו היא הקול הנשי ,אשר לא נשמע במש שני רבות.
השתקת הקול הנשי הובילה ,לפי גישת הפמיניז התרבותי ,לתפיסת התרבות הנשית
כתרבות נחותה ,והתפתחה סקלה גברית שבה הערכי הגבריי עדיפי על אלו הנשיי195.
לכ עניינה של גישה זו הוא במת מקו לקול הנשי אשר יציג את תוכנו האמתי ,החזק
והאיכותי 196.זוהי עמדה אשר אינה שואפת להשוות את האישה לגבר כדי לקבל שוויו
פורמליצורני אלא לבר על ההבדלי בי המיני ולהשיג יחס שוויוני במהותו.
באשר להשלכות הנובעות מהשארתה של האישה ,קרב הסחר ,במקלט בישראל עד
למועד המשפט ,יש לציי כי ג א יהיו מקרי שבה האישה לא תתנגד לבקשת המשטרה
להישאר באר עד למועד המשפט ,נראה כי אלא א כ תציע האישה בעצמה להישאר
בישראל כדי לתת עדות )מתו היותה "שבויה" בתפיסות גבריות( ,לח של הרשויות על
האישה הקרב להישאר בעייתי כשלעצמו ויסתור לפעמי אינטרסי "נשיי" בסיסיי .כפי
שנדו לעיל בהקשר של מקלטי לקרבנות סחר ,הנשי הנשארות באר לתת עדות נשארות
לעתי קרובות גלמודות ,ולכ אי לה אפשרות לממש עצמ במונחי הקול הנשי ,כלומר אי
ה יכולות לארוג רשת קשרי ולשהות בתוכה חזקות ומוגנות .נשי כאלו לעתי קרובות
שוהות בישראל ללא משפחת  ,ולכ נלקחת מה ההזדמנות לטפל ולתקשר ,ויש בכ דיכוי
חמור של קול הנשי.
הפמיניז התרבותי משלי ג על שאלת הפללת הלקוחות של תעשיית המי  .הנשי
הנסחרות אינ עוברות התעללות רק על ידי הסוחרי ,שכ חלק נרחב מהדיכוי וההשפלה
באי למעשה מידי הלקוחות המשלמי כס ומצפי לתמורה .הימנעות ועדת גלאו

 194מסיבה זו יש המעדיפי לכנות זר פמיניסטי זה "פמיניז של קשר" )(Relational Feminism
ולא "פמיניז תרבותי" .ראו למשל Karen Offen, Defining Feminism: A Comparative
Historical Approach, 14 SIGNS: JOURNAL OF WOMEN IN CULTURE & SOCIETY 119, 135
).(1988
 ,GILLIGAN 195לעיל ה"ש  ,192בעמ'  ;14להרחבה בכתיבה פמיניסטית על "קול" הנשי ראו

ליאורה בילסקי "אלימות האל :ההלי המשפטי בי חלוקה לקול"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכג 425 ,421
).(2000
 196בהקשר זה ראוי לציי כי קיימי הבדלי בי סוגי הפמיניז התרבותי ,למשל קיי הפמיניז
התרבותי במוב החזק )הדוגל בגישה כי רק הנשי יכולות לעמוד על איכויותיה התרבותיות
ומדגיש את נבדלות של הנשי מ הגברי( מול הפמיניז התרבותי החלש )המגדיר כי תרבות
הנשי עדיפה על זו של הגברי א ג מציע את שיתופ של הגברי באיכויות תרבותיות
אלה( .להבדלי אלה ואחרי בגישה זו ראו JUDY EVANS, FEMINIST THEORY TODAY – AN
).INTRODUCTION TO SECOND WAVE FEMINISM 76–77 (1995
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מהמלצה מפורשת להפללת הלקוחות של תעשיית המי שוב אינה שמה במרכז את החוויה
הנשית ואת הקרבנות ג ביחס ללקוחות.
 .3הפמיניז הרדיקלי
הפמיניז הרדיקלי ,שעוצב בעיקרו על ידי המשפטנית קתרי מקינו  ,תמ בגישה ייחודית
לשאלת השוויו בחשיבה הפמיניסטית .לעומת הפמיניז הליברלי ,שהכריז כי נשי ה כמו
גברי – ” – “samenessוהפמיניז התרבותי הכריז כי נשי שונות מגברי – ”– “difference
בא הפמיניז הרדיקלי וקובע כי שני המסרי הללו מבוססי על השוואה לאמת המידה
הגברית ,ולכ בשניה טמונה הסכמה כי המדד הגברי הוא הדר לשוויו  .הפמיניז
הרדיקלי טוע כי נשי אינ שונות מגברי וא אינ דומות לה – נשי ה קרבנות של
הכוח הגברי .לפי גישה זו ,נשי אינ צריכות להימדד על פי אמת מידה גברית ,והיות
דומות או שונות מגברי אינו מדד הול לשאלת השוויו 197.
במסגרת זו מודגש אלמנט המיניות כמושג מפתח לפענוח התופעות של הדומיננטיות
הגברית והנחיתות הנשית ,שה על פי גישה זו תופעות אוניברסליות .השקפת עול זו
הביאה לחשיפת אופיו הפטריארכלי של המשפט ואת האופ שבו הוא מעניק את הכוח
לגברי ומשמר בידיה .חשיפה זו מתגלה בראש ובראשונה בבחינתו של החוק מזווית
הראייה של החלש ,הקרב  ,האישה .המבנה הפטריארכלי הזה מתבטא בתופעות כאונס קרב
הסחר ,אלימות כלפיה וכליאתה בבית הבושת198.
פמיניז רדיקלי זה ,אשר מתמקד בבחינת היחסי החברתיי והפוליטיי בי גברי
לנשי מתו הנחה שבפועל קיי אישוויו מבני בסיסי ביחסי הכוחות שבי שתי הקבוצות,
תר רבות להבנת הער החברתי המוג  ,קרי כבוד האישה וגופה ,באמצעות האיסור על
אלימות נגד נשי ,כולל סחר בנשי למטרות זנות .לפי תפיסת הפמיניז הרדיקלי ,עיקר
השליטה של גברי בנשי מושג באמצעות שליטת במיניות האישה ה ישירות באמצעות
אינוס וה באמצעות הבניית החברתית של סטראוטיפי מיניי הנוגעי לנשי והטמעת
בשיח המשפטי כטבעיי ומובני מאליה ,ולפיכ נכוני 199.מכא שאונס ואלימות מינית
כלפי הנשי קרבנות הסחר אינ אפוא ענייני הנוגעי לאנשי מסוימי בחברה ,אלא ה
היבטי של שיטה כוללת היוצרת הייררכייה בי גברי לנשי ומשמרת את חוסר השוויו

 197קתרי מקינו ) 63 ‰˜ÈË˜¯Ù·Â ‰È¯Â‡È˙· ÈËÙ˘Ó ÌÊÈÓÙדפנה ברקארז עורכת ,עידית שורר
מתרגמת(2005 ,
 199בהקשר זה ראוי לציי את אמרתו האומללה של השופט אמינו כי יכול שהנערה שבוצעו בה
מעשי גילוי עריות על ידי אביה רצתה בכ והמעשי א נעמו לה .ראו תפ"ח )מחוזי נצ'(
 ,ÈÂÏÙ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1029/04פס' .4ט .להכרעת הדי )פורס בנבו.(27.4.2006 ,
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החברתי והכלכלי של הנשי 200.הדיו התאורטי הזה ממחיש יותר מכול שלעתי רבות
חקיקה ואכיפה כשלעצמ אינ מספיקות במאבק נגד סחר בנשי ,ויש צור לחולל שינוי
תודעתי מרכזי בחברות רבות כתנועת נגד לתפיסות הפטריארכליות המושרשות ברחבי
העול 201.שינוי זה יכול לגרור שינוי חקיקתי או מערכתי להתמודדות ע תופעות של
קרבנות נשית.
הפמיניז הרדיקלי רלוונטי לסוגיה שלפנינו בעיקר בשני הקשרי :הטיפול הרפואי
לקרבנות הסחר והפללת לקוחות הזנות.
התאוריה הפמיניסטית הרדיקלית מספקת הסבר מסוי לשאלה מדוע סוחרי הנשי
רואי במניעת הטיפול הרפואי אמצעי מרכזי לשליטה בקרבנות הסחר 202.לא מפתיע לגלות
כי קרבנות הסחר עצמ מקבלות בהבנה את היות מטבע עובר לסוחר כאשר ה מוכנות
לקבל את התנאי שאותו מציב לה הסוחר שלפיו ה יצטרכו לשל לו ,באמצעות עבודה
בזנות ,את הסכו ששיל עבור לסוחרי אחרי או כדי להביא למדינת היעד 203.כאשר
מדובר בנשי שה קרבנות סחר ,יש לציי כי מלבד היות של נשי אלו בלאו הכי בנקודת
פתיחה נחותה בחברה הפטריארכלית ,ה בדר כלל ג ממעמד כלכלי נמו מאוד ולרוב ה
מגיעות ממדינות עניות ,וכ הסוחרי מנצלי למעשה את הקרבנות הכפולה והמשולשת
של הנשי204.
במסגרת תאוריה זו לא יקשה לראות כי התופעה החברתית של סחר בנשי היא דפוס
התנהגות המשרת את מעמד השליט )קבוצת הגברי( על ידי דיכוי המעמד הנשלט )קבוצת
הנשי( ,וזאת על ידי הנצחת מעמד של נשי כ"שונות" וכאובייקטי מיניי בעול

 200נויה רימלט "על מי  ,מניות וכבוד :החוק למניעת הטרדה מינית במבח התיאוריה
הפמיניסטית והמציאות המשפטית"  ÌÈËÙ˘Óלה .(2005) 611 ,601
 201כ למשל ראו באשר לסי Gracie Ming Zhao, International Perspective: Challenging :
Traditions: Human Rights and Trafficking of Women in China, 6 J.L. & SOC.
).CHALLENGES 167, 184 (2004

 202וזאת בדומה למקרי אחרי שבה מעסיקי מנסי לשלוט בנשי המצויות בעמדות חלשות.
ראו למשל מקרה בארצות הברית שנמנע בו טיפול רפואי מעוזרת בית כאמצעי לשליטה בה.
).United States v. Alzanki, 54 F.3d 994, 999 (1st Cir. 1995
Tal Raviv, Symposium: International Trafficking in Persons: A Focus on Women and 203
Children – The Current Situation and the Recent International Legal Response, 9
).CARDOZO WOMEN'S L.J. 659, 663 (2003
Johanna E. Bond, International Intersctionality: A Theoretical and Pragmatic 204
Exploration of Women’s International Human Rights Volations, 52 EMORY L.J. 71, 125
).(2003
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הפטריארכלי 205.השליטה בבריאות האישה ,הקרב  ,היא אמצעי עיקרי בשליטה על הנשי,
כאשר הסוחר אחראי לטיפול הרפואי בקרב הוא למעשה מחזיק את חייה ,או לפחות את
איכות חייה ,בכ ידו .כ אמצעי זה משמש מכשיר מרכזי במסגרת הכללית של שימוש
בנשי למטרות זנות וסחר בנשי ,שכופה דימוי של אובייקטי מיניי המוגדרי ביחס
לצורכיה והשקפת עולמ של הגברי .שהרי ללא הטיעוני התאורטיי הפמיניסטיי
ברקע העלייה במעמדה של האישה יקשה עלינו להתמודד ע טיעוני שעולי באשר
ל"רצו " של הנשי לעסוק בזנות ו"לצור" להג על זכויותיה לחופש עיסוק .התאוריה
הפמיניסטית היא שבאה לחשו את הפגיעה הקשה בניצול המיני של נשי ובשימוש בזנות
כדי לאפשר לחלקי בקרב המי הגברי להנציח את השליטה הפטריארכלית בנשי 206.ע
זאת לא מפתיע כלל לראות כי דווקא הפמיניז הרדיקלי הוא המוביל בעשורי האחרוני
בכל הקשור בדיו הפמיניסטי במניעת אלימות נגד נשי ,והדגש העיקרי הוא באלימות נגד
נשי כביטוי לשליטה הגברית בנשי 207ובתעשיית המי כמשקפת את הפטריארכליות של
החברה ומייחסת ארוטיות ליחסי התלות שבי הנשי והגברי ולהחפצת של נשי208.
אמנ אפשר לטעו שדי להציג את הזכות לשוויו בהקשר זה ,א נראה שדווקא תאוריית
הפמיניז הרדיקלי מתאימה במקרה זה מכיוו שהיא מתמקדת בזווית הקרבנות הנשית ולא
ברעיונות כלליי של שוויו .
התאוריה הפמיניסטית הרדיקלית מראה כיצד נמנעת מקרבנות הסחר האפשרות לזכות
בשירותי בריאות או בטיפול רפואי כחלק ממבנה הייררכי חברתי שביסודו שליטה של
הגברי החזקי על הנשי החלשות ,דיכוי ושיעבוד  .לסוחרי אי אינטרס לבטח אות ,
ה אינ נושאות מסמכי מזהי ,מצב הכלכלי מקשה עליה לשל עבור טיפול או תרופות,
והסוחרי אינ שולחי אות לבדיקות או לקבלת טיפול רפואי משו שקל יותר ,זול יותר
ופשוט יותר להחליפ בנשי אחרות ,או להכריח לעבוד ג במצב של חולי.
שוב ,מבלי משי ,ואולי בגלל היעדר דיו אקדמיתאורטי מעמיק שילווה את הטיפול
בתופעת הסחר ,ההמלצות והדיו הנוגעי למצב הבריאותי של נשי קרבנות הסחר אינו

 205ראו למשל נויה רימלט „ÈÏ‡¯˘È‰Â È˜È¯Ó‡‰ ËÙ˘Ó‰ È‡¯· ÌÈÈÓ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘Â ˙ÂÂ˘ ,˙ÂÓÂ
) 201–149חיבור לש קבלת תואר דוקטור למשפטי ,(2001 ,ש המחברת מציגה את
שלושה הצירי המרכזיי – מי  ,מניות וכוח – לניתוח היחסי בי המיני.
Kathleen Mahoney, Theoretical Perspectives on Women’s Human Rights and Strategies 206
).for their Implementation, 21 BROOKLYN J. INT'L L. 799, 850 (1996
Janet Halley, Rape at Rome: Feminist Interventions in the Criminalization of Sex- 207
Related Violence in Positive International Criminal Law, 30 MICH. J. INT'L L. 1, 2
).(2008
.CATHARINE MCKINNON, TOWARD A FEMINIST THEORY OF STATE 195–214 (1989) 208
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מתמקד מספיק במעמד של הנשי הללו כבני אד ,כבעלות זכויות אד בסיסיות ,ובראש
הזכות לשלמות הגו ,לכבוד ולבריאות.
גישת הפמיניז הרדיקלי רלוונטית מאוד ג לסוגיית הפללת לקוחות הזנות .עמידה על
המאפייני הייחודיי של תופעת הסחר בנשי כחלק ממבנה הייררכי חברתי שביסודו
שליטה של הגברי החזקי על הנשי החלשות ,דיכוי ושיעבוד  ,עוזרת לנו לזקק את
הער החברתי המוג  ,באמצעות טיפול מחמיר בתופעת הסחר וטיפול ראוי בקרבנות נבקש
להג על נשי אלה מפני השפלת  ,ביזוי  ,החפצת ופגיעה באוטונומיה שלה על גופ .
באמצעות נקיטת מדיניות אשר מפלילה את לקוחות הזנות נחזק חיזוק ניכר ג את כבוד של
נשי בחברה הישראלית ,את שלמות גופ ונפש ואת מיקומ הראוי בחברה כפרטי
המרכיבי אותה.

זר הפמיניז הרדיקלי יראה באי הפללת הלקוחות סממ נוס של שלטו
הפטריארכייה ולדיכוי של נשי בידי גברי ,לקוחות הצורכי שירותי מי  .מדובר בשימוש
באישה על ידי הלקוח הרואה בה אמצעי לסיפוק דחפיו בלבד; הוא רומס את כבודה כב
אד והוא אינו נענש על כ 209.פמיניז רדיקלי תופס את הזנות כתופעה המכפיפה את
הנשי כקבוצה לרצונ ותאוותיה של גברי וכחלק ממער של של דיכוי נשי על ידי
גברי ,ומכא בדיוק נובעת הבעייתיות של התופעה ,וזו הסיבה שיש להילח בה210,
והפללת לקוחות יכולה להיות כלי חשוב במלחמה זו.
כמו בכל סוגיה ,וכפי שצוי בהקשר של הפמיניז הליברלי ,ג כא חשוב להכיר ג
בקיומ של קולות אחרי ,של פמיניסטיות שרואות בזנות מבחירה )ולא מכפייה כלכלית או
פיזית( העצמה פמיניסטית ולא תופעה שלילית 211,ולכ לא צרי להעניש את הצורכי
אותה .ע זאת אי חולק שג קולות אלו לא יצדיקו זנות שמבוססת על ניצול של נשי.
 .4הפמיניז השחור
הגדרת הפמיניז השחור הוא הלי מורכב ,משו שכלולי בו סוגיות מגוונות ,כגו
קלסיפיקציות ביולוגיות ,הבניה חברתית של מגדר ושל גזע כקטגוריות בנות ניתוח ,תנאי
חומריי שוני שמשפיעי על ההבניות החברתיות ופיתוח ומודעות של נשי שחורות

 209בדומה לכ ,קתרי מקינו טוענת שהגבר אשר צופה בפורנוגרפיה רואה באישה אמצעי בלבד,
ובכ הוא פוגע ה באנושיות שלה כפרט וה באנושיות של קבוצת הנשי בכלל ,וזאת בניגוד
מוחלט לצו הקטגורי של קנט .ראו ש ,בעמ' ELIZABETH ANDERSON VALUE IN ETHICS ;209
).AND ECONOMICS 45 (1993
.Debra Satz, Markets in Women’s Sexual Labor, 106 ETHICS 63, 74 (1995) 210
.JILL NAGLE, WHORES AND OTHER FEMINISTS (1997) 211
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לכל אלה 212.לפמיניז השחור ניתנו הגדרות רבות היוצאות מנקודות מוצא שונות213.

הגדרה אפשרית אחת היא שמחשבה פמיניסטית שחורה היא ניתוח תאורטי של נקודת מבט
של נשי שחורות שנעשה על ידי נשי שחורות אינטלקטואליות 214.ההנחה אינה שכל
הנשי השחורות משחקות תפקיד חשוב בעיצוב המחשבה הפמיניסטית השחורה ,אלא
שלכול חוויות משותפות )כגו חוויית המאבק בגזענות( שמובילות למסקנה כי יהיו תמות
אופייניות לנקודת המבט של כלל הנשי השחורות215.
ביסודו של הפמיניז השחור עומדת התפיסה כי המשפטניות הפמיניסטיות הלבנות,
בדומה לגברי הלבני ,בנו תאוריה אשר הולמת את מציאות חייה שלה והציגו אותה
כאילו היא אוניברסלית .הפמיניז נוצר על ידי נשי לבנות בנות המעמד הבינוניגבוה אשר
התייחסו לקשיי שלה כאוניברסליי וכמאפייני את כלל הנשי ,ולכ המאבקי
הפמיניסטיי הגדולי התייחסו לבעיות המאפיינות רק אות  ,כגו השארת של נשי בעלות
השכלה אקדמית מחו לשוק העבודה 216.הפמיניסטיות השחורות דורשות כי יוקצו
משאבי למאבק על קידומ של נשי המצויות בתחתית הסול החברתיכלכלי ,בטענה
שמאבק הופקר כדי להציג את המאבק הפמיניסטי בכללותו כמאבק אטרקטיבי יותר217.
הפמיניז השחור התפתח בשנות השבעי בארצות הברית ובאנגליה כתנועה
מאורגנת 218.הרעיו העומד בלב הפמיניז השחור הוא שהתנועה הפמיניסטית הכללית
נטתה להתמקד כולה במיננות )סקסיז( .לכ נשי שחורות ,אשר נתונות ג לדיכוי גזעי וג
לסקסיז ,לא הרגישו שהפמיניז כולל ג את האינטרסי שלה והחלו מקימות ארגוני
שמטרת להיאבק בשני סוגי הדיכוי הללו 219.נשי שחורות טענו כי יחסי
אימפריאליסטיי עיצבו לא רק את מעמד הכלכלי אלא ג את ההיבטי הרגשיי,

PATRICIA HILL COLLINS, BLACK FEMINIST THOUGHT: KNOWLEDGE, CONSCIOUSNESS, AND 212
).THE POLITICS OF EMPOWERMENT 20 (1990

 213ש ,בעמ' .1
 214ש ,בעמ' .28
 215ש ,בעמ' .20

Bell Hooks, Black Women: Shaping Feminist Theory, in FEMINISM & RACE 7 (Kum- 216
).Kum Bhavnani ed., 2001

 217ש ,בעמ'  ;35קמיר ,לעיל ה"ש  ,190עמ' .59

Brixton Black Women’s Group, Black Women Organizing, 17 FEMINIST REV. 84 (1984); 218
Ula Y. Taylor, Making Waves: The Theory and Practice of Black Feminism, 28(2) THE
).BLACK SCHOLAR 18, 19 (2001
Diane K. Lewis, A Response to Inequality: Black Women, Racism and Sexism, 3 SIGNS 219
339, 339 (1977); Gemma Tang Nain, Black Women, Sexism and Racism: Black or
).Antiracist Feminism?, 37 FEMINIST REV. 1, 2(1991
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הפסיכולוגיי והמיניי שלה  220.נשי שחורות למעשה שייכות לשתי קבוצות חברתיות
מדוכאות שמשוללות גישה למערכת קבלת החלטות ולמשאבי חברתיי – קבוצת
השחורי וקבוצת הנשי .בכל אחת מהקבוצות יש פוטנציאל לעניי משות לה וליתר
חברי הקבוצה ,א בתו כל קבוצה ה הצד החלש ,כלומר ה הנשי בקבוצת השחורי וה
השחורות בתו קבוצת הנשי .התוצאה היא שפועלי על הנשי השחורות כוחות מנוגדי
שדורשי מה להעדי אינטרס אחד על אינטרס אחר ,והאינטרסי שלה כקבוצה עצמאית
נותרי פעמי רבות ללא הגנה ראויה221.
בלב ההבדלי בי נשי שחורות לנשי לבנות עומדת תעסוקת הנשי .בחברה לבנה
עומד על כנו המצב שבו סטטיסטית נשי מתפרנסות פחות מגברי ונתפסות כ"כוח המניע
של הגברי" ,ואילו נשי שחורות נוטות להיות המפרנסות הבלעדיות של משפחת  ,ועל כ
ה מופנית אליה טינה מצד גברי שחורי .נשי לבנות אמנ מורחקות באופ כללי
מהכוח החברתי ,א יש לה גישה עקיפה לכ באמצעות בני זוג  ,וכחלק מהקבוצה
החברתית הדומיננטית יש לה אוטוריטה יחסית .לעומת  ,נשי שחורות נעדרות גישה,
אפילו עקיפה ,להשפעה ולכוח חברתיי ,שכ ה ובעליה נטולי כוח ומצויי בתחתית
ההיררכייה החברתית222.
הוגות פמיניסטיות שונות פיתחו תזה שלפיה את עקרונות הפמיניז השחור אפשר וראוי
להחיל לא רק על הפער שבי נשי שחורות לנשי לבנות אלא ג על נשי מקבוצות
אתניות שונות בכלל כדי לכלול נשי שחוות מגוו חוויות אתניות שמקור בנקודות מוצא
פוליטיות ,אתניות וכלכליות שונות 223.לאור הנאמר נראה כיצד רעיונות היסוד של
הפמיניז השחור ניתני ליישו בישראל.
תופעת הסחר בנשי היא חלק מהותי מהתופעה הכללית של סחר בבני אד .הנשי
הנסחרות שייכות למספר רב של קבוצות מדוכאות בד בבד; ה מגיעות ממדינות עניות ,ה
בנות מעמד חברתיכלכלי נמו ,ה מהגרות עבודה ,ה נשי .נשי אלו ה ג בהגדרת

220
221
222
223

 ,Brixton Black Women’s Groupלעיל ה"ש  ,218בעמ' .87
 ,Lewisלעיל ה"ש  ,219בעמ' Claudine Gay& Katherine Tate, Doubly Bound: The ;343
Impact of Gender and Race on the Politics of Black Women, 19 POLITICAL PSYCHOLOGY
).169, 171 (1998
 ,Lewisלעיל ה"ש  ,219בעמ' .345
Floya Anthias & Nira Yuval-Davis, Gender, Ethnic and Class Divisions, 15 FEMINIST
) .REV. 62, 63 (1983לדוגמה ליישו של גישה זו ראו Haleh Afshar, Women and the
Politics of Fundamentalism in Iran, in FEMINISM & RACE 348 (Kum-Kum Bhavnani ed.,
).2001
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"האחר" ,ולכ קל יותר לחברה הכללית להצדיק את דיכוי ולא להילח למענ  224.כפי
שהפמיניז השחור תופס את הנשי השחורות כקבוצת מיעוט המוחלשת ג בתו הקבוצות
שה לכאורה קבוצת השווי שלה שבה יש מקו למאבק חברתי ,כ ג כא אפשר לראות
בנשי הנסחרות את החלשות שבתו קבוצת הנסחרי ובתו קבוצת הנשי ,ואת המאבק
הפמיניסטי כפוסח על האינטרסי האמתיי של נשי אלו.
מבעד לפריזמה של הפמיניז השחור אפשר להקשות על מניעי השינוי במדיניות
בישראל ומטרותיו .לכאורה מדובר במאבק פמיניסטי קלסי ,המבקש לקד את זכויותיה של
הנשי ככלל ולשי ק לדיכוי והשפלת על ידי גברי הסוחרי בה ומפרי את זכויות
האד שלה  .מבט ביקורתי יותר על המאבק ידרוש שתשומת הלב הציבורית תופנה ג
לשאלה – למה עכשיו? כלומר ,שמא השינוי שחל הונע מתו דאגה לטובת הרוב דווקא,
לשמה הטוב של המדינה ,בי היתר בזירה הבי לאומית ,כמדינה השומרת על זכויות אד?
ואולי מתו דאגה לתמיכה התקציבית שישראל מעוניינת לזכות בה ,ורק לא מדאגה לטובת
הנשי הנסחרות? והא השינויי שהוצעו על ידי ועדת גלאו אינ משקפי את הל הרוח
הזה? במילי אחרות ,בפרק זה אבח א השינויי המוצעי מטרת קידו נשי המצויות
בתחתית הסול החברתיכלכלי ,או שמא המאבק על זכויותיה הוא מאבק שטחי שנועד
לקד אינטרסי כללחברתיי.
בהקשר של מת פיצויי ,כפי שנדו בהרחבה בפרק שהתייחס לפיצויי ,נדמה כי קשה
מאוד במצב המשפטי הקיי היו בישראל להבטיח לאישה שתקבל פיצויי עבור כל נזקיה,
וקשה עוד יותר לשמור עליה מפני הידרדרות חזרה אל תו מעגל הסחר ,דווקא בעקבות
קבלת הפיצוי .המהפ המשפטי נות מענה פורמלי ,וקשה לומר כי החקיקה הישראלית
מונעת מהקרבנות פיצויי ,א המער המשפטי עוצב ללא כל חשיבה אמתית על תמונת
חייה של הנשי הללו ,המצויות בתחתית ההייררכייה החברתית ,וכפועל יוצא מכ כוחות
חזקי פועלי עליה ומונעי מה את הפיצוי המגיע לה  .המער המשפטי הביא בחשבו
את הצור להפגי פמיניז ושוויו באמצעות הענקת פיצויי באופ פורמלי ,א צורכיה
של הנשי המוחלשות ביותר אינ חלק מהשיח הציבורי.
את הביקורת של הפמיניז השחור אפשר לייש ג בהקשר של התניית הטיפול הרפואי
בשהות במקלט .בשהות במקלט יתרונות רבי ,א כפי שפורט לעיל במסגרת הדיו
במקלטי ,תקופת השהות במקלט היא תקופה קשה לנשי ,וה אינ מעוניינות בהכרח
בשהות זו .מצוקת הטיפול הרפואי בנשי שאינ שוהות במקלטי מבליטה את החשש כי
לא האינטרס של הנשי החלשות ביותר עומד על סדר היו אלא אינטרסי אחרי שבה
דנו לעיל.

 ,COLLINS 224לעיל ה"ש  ,212בעמ' .68
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סיכו
הטענה המרכזית במאמר היא שלפעולה המשפטית להתמודדות ע תופעת הסחר בנשי
צריכה להיות נקודת מוצא חדשה – עליה להתחיל מהתשתית ,מהרציונלי ,מהתכלית
ומהתאוריה ,ולא הפו – מהשטח .ראוי שהתכלית והתאוריה יחלחלו לשטח ולא להפ.
תופעת הסחר בבני אד ,שסחר בנשי למטרות זנות הוא חלק מרכזי ועיקרי שלה,
מתחזקת בשל הגלובליזציה השוטפת את העול בעשורי האחרוני .אמנ ג הפתרו
לתופעת הסחר בנשי נעו בגלובליזציה ,א בהיערכות משפטית מערכתית ראויה במדינות
השונות ובכלל במדינת ישראל יש כדי לסייע יותר בהתמודדות ע התופעה .הפתרו המוב
מאליו הוא הענשת הסוחרי בבני אד ,א באמצעות כתבי אישו בגי סחר וא באמצעות
כתבי אישו בגי עברות אחרות כמו סרסרות .א יש צור מידי ומהותי ג בפתרונות
אחרי ,שיתמקדו בנשי הקרבנות עצמ  ,ומטרתו של מאמר זה היא להציג צור זה בתקווה
לבנות בסיס לדיו מעשי ואקדמי כאחד בעתיד הקרוב.
ההגדרות השונות שניתנו במדינות שונות לתופעה משתרעות מהגדרות מצומצמות225
ועד הגדרות רחבות הכוללות התייחסות ג לנסיבות מיוחדות ,כגו התעללות בחולי נפש
ובנכי ,ואשר כוללות את תופעת הסחר בנשי כתתפרק בסוגיה רחבה יותר של סחר בבני
אד 226.בנוס ,קיימת מערכת שלמה ומורכבת של הגנה משפטית בי לאומית על קרבנות
הסחר בנשי ,והתפיסה היא שפיתוח מערכת כוללת של כלי משפטיי בי לאומיי
למאבק בתופעת הסחר בנשי הכרחי משו שהתופעה חוצה גבולות ואינה קשורה למדינה
כזו או אחרת ומשו שללא טיפול בי לאומי מקי יהא קשה להתמודד ע התופעה כראוי.
דא עקא ,שה במישור הפנימיתומדינתי וה במישור הבי לאומי קיימת בעיה שטר
באה על פתרונה – התמקדותה של הגדרת הסחר בנשי וההתמודדות ע התופעה ה בעיקר
בהפללת המעשי והעברייני ובלחימה בפשיעה ופחות בהגדרת מהות הקרב והשלכות
התופעה עליה.
באופ טבעי התמקדות בעברייני והפללת והתעלמות מהקרבנות גורעות מהסיוע
לקרבנות הסחר ומהכרה נרחבת בנזקי העצומי שנגרמי לה  .החוקרת הפמיניסטית לורי
סניידר כותבת נגד השימוש בהליכי פליליי כדי לקד מטרות פמיניסטיות ,והיא טוענת כי
ההתמקדות בעברייני ובקרבנות מסיטה את תשומת הלב הפוליטית והטקטית ומונעת

 225כפי הנטע באשר להגדרה של סחר חמור בנשי בחוק האמריקאי ,ראו לעיל ה"ש ,18
הביקורת עליה ,לעיל ה"ש .29
 226גישה כזו נמצא באיחוד האירופי ,אשר יצר מסמכי שבה הגדרה לסחר בבני אד המאמצת
הגדרות בי לאומיות ושמה דגש בניצול קרבנות באשר ה תו הגמשה רבה של פרשנות
ההגדרה ,ראו לעיל ה"ש .32–31
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התמקדות בטקטיקות בעלות פוטנציאל רב יותר להעצמה 227.סניידר רואה בהלי הפלילי
כלי שיכול לשמש א ורק לשליטה ולשכנוע ,ובכ הוא נבדל ממוסדות אחרי אשר
השליטה והשכנוע אינ מטרת המרכזית ,כגו מוסדות השכלה או טיפול 228.בהקשר שלנו
נראה כי ההתמקדות הרבה בהלי הפלילי ובשימוש בנשי הנסחרות לש הפללת הסוחרי
עלולה להסיט את מוקד הדיו מהאפיקי הרצויי .הדיו ייסב על הרשעות ולא על הנשי
הזקוקות לטיפול והעצמה .ההליכי יתמקדו בלכידה ובמניעת של פלילית נוספת ולא
בטיפול והחלמה שמתיישבי טוב יותר ע טובת של הנשי הנפגעות.
במאמר נוכחנו כי שני המישורי שבה פעלה הוועדה בראשותה של גלאו  ,קרי העלאת
המודעות לתופעת הסחר בנשי כדי שה יוכרו כקרבנות ולא כעברייניות והחמרה
בהתייחסות לעברייני הסוחרי בנשי מתנגשי זה בזה בעקיפי  .כדי להחמיר ע
העברייני הסוחרי נזקקות הרשויות בישראל לעדות של הנשי הקרבנות ,ובמסגרת
ההלי הפלילי להפללת של הסוחרי הופכות הנשי לאמצעי בידי הרשויות בישראל
להוכחת אשמת של הסוחרי מעבר לכל ספק סביר ולהבאת לדי פלילי בישראל
ולהרשעת .לפיכ נדמה כי המטרה העיקרית שעומדת בראש מעיינ של מקבלי ההחלטות
היא הלחימה בפשיעה והרשעת סוחרי הנשי ולא הכרה בסבל של הקרבנות ,בניצול
ושיעבוד .
אי ספק שלמודל של לחימה בפשיעה יתרונות רבי וחשובי שהסיוע לקרב אינו יכול
להעניק ,כגו טיפול באנשי העומדי בראש שרשראות הסחר ,א מודל שש בראש
מעייניו לא את הלחימה בפושעי אלא את טובת של הקרבנות ,מניב יתרונות ייחודיי.
ראשית ,שיקומה של הקרב יאפשר לה נפשית לתת עדות מהימנה ומוצקה נגד הפוגעי בה.
שנית ,העצמת של נשי אשר היו קרבנות לסחר יש בה כדי לסייע למיגור התופעה ,שכ
היא תמנע את שיבת של נשי אל מעגל הסחר והקרבנות ,וחשוב מכ ,תמנע את תופעת
שילוב של קרבנות סחר לשעבר בתפקידי של גיוס נשי חדשות אל תו עול הסחר.
יתרו שלישי מצוי במידת הוודאות .התמקדות בעבריי איננה מבטיחה את העמדתו לדי
ואת כליאתו ,ועד היו התמקדות זו לא הצליחה להביא להקטנת תופעה הסחר בבני אד.
בהתמקדות בקרב יש מידה מסוימת של ודאות ,שכ לפחות לאישה ניתנת תמיכה ,והיא
עצמה מוצאת ממעגל הסחר ,ובכ יש ממד מסוי של סיוע ממשי וודאי229.
בשו מקו במאמר לא נטע כי אי להתמקד במלחמה בפשיעה ובענישת הסוחרי,
להפ – מיוחסת בו חשיבות רבה להמש תהלי זה וא ביתר שאת ,א ע זאת הרשימה
Laureen Snider, Feminism, Punishment and the Potential of Empowerment, 9 CAN. J. 227
).L.& SOC. 75, 77 (1994

 228ש ,בעמ' .82
 ,Haynes 229לעיל ה"ש  ,19בעמ' .253–252
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מביאה אל שולח הדיוני ,כנראה בפע הראשונה במסגרת הדיו האקדמי–מעשי בתופעת
הסחר בנשי בישראל ,את הגישה הפמיניסטית הביקורתית ,שלפיה חובתנו למקס את
זכויות האישה קרב הסחר ולא רק את ההרשעות .אמנ קשה לאמוד סטטיסטית מת זכויות
לאישה ,או זכויות אד בכלל ,יותר משקשה לאמוד נתוני הרשעה/ענישה ,וקשה עוד יותר
להציג נתוני אלו לפני הקהילה הבי לאומית ,א אי בכ כדי לשנות את המטרה העומדת
לנגד עיני כותבי מאמר זה והיא טיפול מיטבי בקרבנות הסחר.
מאמר זה קורא לחברה הישראלית לקבל אחריות למעשיה ובעיקר למחדליה .הבעיה
היא שלמרות הכוונות הטובות של כל הנוגעי בדבר ,לעתי אי הסתכלות ממשית על
הער המוג החשוב שעליו יש לשמור ולהג  ,והוא ער כבוד האישה ,קרב הסחר בנשי.
בד בבד מראה המאמר שטיפול בקרבנות עברה שה נשי מצרי דיו מיוחד באופיי
המיוחד של העברות ובפתרונות המוצעי לסיוע לקרבנות .דוגמה לכ היא הדיו בשאלת
הפיצוי לקרבנות הסחר ,שבמסגרתו עלה כי ייתכ שהשיקולי הקלסיי המקובלי במשפט
הפלילי באשר לפסיקת פיצויי גבוהי לקרב עברה אינ טובי לנסיבות שהביאו את
קרבנות הסחר בבני אד למצב זה .ההסדר המוצע ברשימה קיי במדינות רבות בעול,
וא הומל עליו בוועדת הפיצוי לקרבנות פשעי אלימי של מועצת אירופה 230.לפי
ההסדר המוצע ,העבריי ישל קנס גבוה לקופת המדינה ,והפיצוי לקרב יגיע מהמדינה.
מחד יש בהסדר זה כדי לשק את הלי הגלובליזציה המשפטית שעובר העול בכל הקשור
לזכויות אד ולאחריות של מדינות לשמירה על הזכויות שיש ג לאזרחי זרי השוהי
בשטח  .מאיד יש בהסדר משו הכרה במצב המיוחד של קרבנות הסחר אשר מבקשות
למחוק פרק זה מחייה שמא הסרסור ששיל לה פיצוי בא לגבות חזרה את כספו.
נקודה נוספת שבחנו במסגרת המאמר קשורה לנושא הפללת הלקוחות של תעשיית
המי  .טענתנו היא כי התמקדות במצב של נשי קרבנות הסחר יש בה כדי להעלות את
הצור הרב בהרתעת ציבור הלקוחות כחלק מתהלי ההתמודדות ע תופעת הסחר .מבחינה
מעשית נראה שמדינות רבות בעול נתנו דעת על גור מרתיע זה כחלק מהכלי והשיטות
לצמצו תופעת הזנות ובעיקר זנות בכפייה שמקורה בסחר בבני אד .בישראל עומדת כיו
על הפרק הצעת חוק לתיקו חוק העונשי המבקשת לאסור צריכת שירותי זנות במפורש
וקובעת עונש מאסר של שישה חודשי בגי צריכת שירותי זנות .ההצעה מתייחסת במפורש
להתחייבות של מדינת ישראל לנקוט את כל האמצעי האפשריי למאבק בסחר בבני אד.
חוק העונשי הישראלי תוק בשנת  ,2006וכיו הוא מכיל איסור מפורש על סחר בבני
אד למטרות זנות וכ איסור על עברות שונות שנטיית להתלוות לעברת הסחר עצמה ,כגו
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כליאת שווא ,שידול לעזיבת מקו מגורי לש העסקה בזנות ועיכוב דרכו  231.האיסור על
סחר בבני אד לא נועד רק להגדיל נתוני ההרשעות של סוחרי ,וודאי שלא רק כדי
להתמודד ע ביקורת בי לאומית .האיסור על סחר בבני אד הקבוע במדינת ישראל בחוק
העונשי מכיל בתוכו ער מוג  ,אינטרס חברתי שעליו החברה מבקשת להג  ,והוא כבודה
וזכותה לחיי ולשלמות גופנית ונפשית של האישה הנסחרת לצורכי מי וזכותה לחיות את
חייה ללא אימה ופחד.
נקודת מבט כזו והבנה עמוקה של הער המוג עשויות להוביל לחקיקה מתקדמת ביותר
להגנת נשי שה קרבנות עברות מי ואלימות בישראל ,לדיו בתאונות עבודה של קרבנות
סחר ,לטיפול ופיצוי במקרי של פציעה – ענייני שלא זכו כלל להתייחסות .גישה שכזו
ודאי תחזק את המאבק בתופעה של סחר בנשי ,ובכ נשיג את שתי המטרות שעל העוסקי
בדבר ,שוטרי ,משפטני ואקדמאי כאחד ,להעמיד לנגד עיניה – טיפול ראוי בקרב
הסחר והצטרפותה של ישראל לשורה הראשונה של המדינות בקהילה הבי לאומית ששמו
בראש סדר העדיפויות את המאבק בסחר בנשי למטרות זנות .לסיכו ,ייתכ כי אפשר
לראות בתיקו לחוק העונשי הזה נקודת מוצא מצוינת לקראת חקיקה אשר תציב לנגד
עיניה לא רק את מטרת הלחימה בפשיעה אלא ג – ובעיקר – את ההגנה על הקרבנות.

 231ס' 376א– 377לחוק העונשי .
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