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ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות ,בראשות ח"כ עליזה לביא )יש עתיד(,
קיימה היום )ג'( דיון בנושא "פגיעות מיניות וזנות אפורה" ,כחלק מיום זכויות הקהילה
הגאה ,אשר צוין היום בכנסת.
ח"כ לביא פתחה את הדיון" :זנות היא תופעה שנמצאת בשוליים של החברה הישראלית
מבחינת התייחסות ומבחינת תקציבים ומודעות למיגור אבל יחד עם זאת התופעה היא
רחבה מאוד .כ 16%מהנוער בזנות שאותרו בעיר תל אביב מורכב מנערות
טרנסג'נדריות ,פי  28משיעורן באוכלוסייה הכללית .גם בתוך עולם הזנות,
טרנסג'נדריות רבות מעידות על חוויות קשות של איומים ואלימות על כל גווניה ,רק בגלל
הזהות המגדרית .שומעים גם על מצוקה מול המשטרה  שוטרים שתוקפים .אני יודעת
שהמשטרה עושה שינוי ,אבל צריכים לעבוד ביחד כדי לעשות אותו נכון".
רפ"ק ישראל לוי ,קמ"ד נפגעי עבירה באגף החקירות של המשטרה" :אני נמצא בקשר
רציף עם נציגי הקהילה .קיימנו ישיבות ובמהלכן הקהילה העלתה נקודות בעייתיות שיש
באינטראקציה עם המשטרה ,לדוגמה נושא חיפוש על הגוף ,והוצאנו הנחייה ,שהגענו
אליה יחד עימם ,איך לפנות לחברי הקהילה ואיך לבצע חיפוש בשטח".
חלק נרחב מהדיון הוקדש לשמיעת עדויות מן השטח ,ואחת מאלה הייתה של תאלין
אבו חנא": :בתור טרנסית שעברה שינוי מיני וכתוב לה אשה בתעודת זהות ,עדיין
שוטרים מדברים אלי כזכר ומנסים להשפיל אותי .אני רוצה להתמקד במגזר הערבי כי
באתי מהמקום הזה .אין שום התפתחות ושום מודעות  בחיים לא דיברנו על דברים
כאלה .אם ילד מתנהג בצורה חד מינית בבית הספר ,מענישים אותו ולא מנסים לדבר
על הדברים שמפריעים לו".
"ילדים עוברים תהליך קשה בגילויי המיניות שלהם ,תוך כדי היעדר תמיכה מהמשפחה
ובסוף הם בורחים למקום שהכי מקבל ומחבק ,בזמן שהוא נותן לו סכין בגב  מעגל
הזנות .קליינטים מחמיאים ומתחילים לדבר איתם בלשון נקבה .הם מתאהבים במקום,
בתחושת הקבלה ומתרגלים לרמת חיים אחרת ,ורק בסוף מגלים שכל זה שקר".
"אני מבקשת שיהיה עוד תמיכה לכל המגזרים בנושא הטרנסג'נדריות .שתהיה תמיכה
לכל מיני פרויקטים למען הטרנסג'נדריות ,כדוגמת מיס טרנס ,שם הגעתי למודעות
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וייצגתי את ישראל בתחרות בינלאומית .תנו לנו הזדמנות לבוא ולדבר .אנחנו צריכים את
הפינה החמה לבוא ולדבר כי אנחנו בני אדם".
עדות נוספת הייתה זו של רעות" :עבדתי בבית דרור ,מרכז חירום לבני נוער שנפלטו
מהבתים ,צמחתי מתוך הקהילה וכך הגעתי לעולם הזנות .ראיתי בנים בגילאים צעירים
שמגבשים את הזהות המינית שלהם בעיקר מהפריפריה .זנות היא אסטרטגיה לשרוד,
היא חכמה כי היא נותנת כסף מיידי ומהיר לשרוד את הלילה ,פשוטו כמשמעו .היא גם
גם נותנת תחושת ערך ועוזרת למצוא קבוצת שווים  טרנסג'נדרית מגיעה מרחוק
ופוגשת חברות למצב שמלמדות מה שצריך לדעת ואיך לשרוד .לוקח המון שנים לבנות
את הדימוי העצמי שמתרסק .הגיע הזמן שנסתכל פנימה ,הניצול ממשיך וקורה גם
בקהילות שלנו".
ח"כ שרן השכל )הליכוד(" :ככל שנראה בקרב נשים טרנסג'נדריות ירידה בכמות
ההתאבדות ובכמות הזנות נדע שהצלחנו להציל חיים שלמים של אנשים שלא היו
צריכים לעבור את התהליך הכואב הזה .ככל שנמשיך לעקוב ,ככה נצליח ביחד להילחם
בתופעה הנוראית הזאת".
ח"כ יעל גרמן )יש עתיד(" :כשאנחנו מסתכלים על הקהילה אנחנו רואים איך עיסוק
בזנות זה לא עניין של בחירה ,אלא של אין ברירה ,יותר מבכל מקום אחר .עיסוק בזנות
בקהילה היא הסימפטום של הבעיה .אם ילד הוא טרנסג'נדר והוא מגיע למצב שלא
רוצים להעסיק אותו מה הוא יעשה?  40%מתאבדים .אם אנחנו לא רוצים שיגיעו לייאוש
בואו נפתח את עצמנו לקבלה .אני קוראת לחברה הישראלית לפתוח את החברה להרוס
את הסטיגמות הבלתי הגיונית האלו ובאמת להכיל את כל הקהילה הלהט"בית".
יו"ר הוועדה ,ח"כ לביא ,סיכמה" :הזנות במדינת ישראל עלתה בקטגוריות שונות,
בקהילות השונות ובקבוצות השונות .המספר של הנמצאים בזנות בקהילה קורע לב
ומלמד על מציאות חיים איומה .אנחנו יודעים שלמעלה משבעים אחוז מהנמצאים בזנות
רוצים לצאת ,והתפקיד שלנו זה לבוא ולתת להם את הכלים והמסגרות הטיפוליות
והנכונות".
"הוועדה מבקשת מהמשטרה לקבל את ההנחיות שהוציאה לשוטרים כדי ללמוד את
ההנחיות הללו .שבדיה בחמש שנים צמצמו את הזנות ב ,80%ואפשר לעשות את זה
בין השאר בשיתוף פעולה מלא עם שוטרים בתהליך".
"אני רוצה להודות לכל מי שהגיע לכאן ,אתם פורצי דרך ומובילים והעולם נראה טוב
יותר ,נכון יותר וראוי יותר עם העבודה הרבה שלכם".
עדכונים נוספים בעמוד הפייסבוק והטוויטר
של הכנסת
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