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 לכבוד
 ניצב מוטי כהן

 מ"מ מפכ"ל 
 ישראל משטרת
 Lishkatmafcal@police.gov.il בדוא"ל

 ,שלום רב

 היערכות משטרת ישראל לאכיפת חוק איסור צריכת זנות: הנדון

להיערכות משטרת ישראל לאכיפת חוק איסור צריכת  בנוגעעל מנת לבקש הבהרות  ךאלי הריני לפנות

וכן לקבל לידינו חומרים שונים (, "החוק" :)להלן 2019-)הוראת שעה ותיקון חקיקה( תשע"ט זנות

 לבקש להיפגש עם הגורמים הרלוונטיים לעניין. 

 האכיפה נבקש להביע את חששנו הכבד מפני תחילתעם  .נכנס לתוקפו החוק 10.7.2020ביום  .1

 כעולהעל רקע אכיפה פוגענית ביחס לעובדות מין כבר היום, ושל משטרת ישראל,  חלקיתהיערכות 

 שקיבלנו. רב מידע מ

לא/נשים על וכן לשם נוחות נשתמש במונח "עובדות מין" אולם פנייתנו מתייחסת לנשים ולגברים  .2

 הקשת הטרנסית.

כל מגע של רשויות המדינה עם עובדות מין, ובפרט בהיבטים של הפעלת כוח, ש נקודת המוצא היא .3

, רגישות כגון אכיפה ושיטור, צריך להיעשות על בסיס עקרונות מחמירים של הגנה על זכויות אדם

 מגדרית והכרה ביחסי הכוח המובהקים וכן בפיקוח הדוק. 

תפיסות סקסיסטיות, מגדריות ושמרניות, מונע מכלפי עובדות מין למרבה הצער, היחס השלילי  .4

ר' גם סעיף ) כלפי עובדות מין אלימותהתרת הדרה, ביזוי ו ,אקלים ציבורי הרווי בדעות קדומותמו

מדיניות אכיפה בעניין חוק איסור שכותרתה " 4.1115מס'  להנחית היועץ המשפטי לממשלה 7

הנחיית להלן: " .12.7.2020ם מיו "2019-תשע"ט ,(הוראת שעה ותיקון חקיקה(צריכת זנות 

כאשר מדובר ו, במיוחד הקהילה הטרנסית הוא מפלה ומדיר היחס לחברי ."(היועמ"ש לממשלה

 יחס זה לא פוסח על שוטרי משטרת ישראל.. , זה נכון אלף מוניםבעובדות מין מקרב קהילה זו

מנותקות מן על כן, בפני משטרת ישראל עומד האתגר להתמודד עם עמדות השוטרים, שאינן  .5

ממידע רב שקיבלנו עולה . האווירה הכללית והתפיסות החברתיות הרווחות ביחס לעובדות מין

תוך  מיותר,הפעלת כוח לפוגעני וו שיטור בלתי מבוקרעיתים קרובות לעובדות מין חשופות לש

י עובדות כלפיחס פוגעני במיוחד  מגליםכי שוטרים  ,עולה כןפרטיותן וכבודן. רכושן, פגיעה בגופן, 

  .מהקהילה הטרנסית מין
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, ברור כי תחילת אכיפתו לקוחותיהן אתעובדות המין אלא  מפליל אתהחוק אינו הגם שעל רקע זה,  .6

עובדות זכויות לפיכך, נדרשת הקפדה יתרה על . תביא לחיכוך רב בין עובדות המין לבין המשטרה

פיקוח ו פה של כוחות השיטורהכשרה מקיבאמצעות הסדרה דקדקנית, , , כבודן ופרטיותןהמין

 על עבודתם. הדוק 

נפגעות ותפות לדבר עבירה. יש לראות בהן, בהתאם לחוק, עובדות מין אינן עבריינות ואינן ש .7

עבירה. על כן, ועל מנת למלא את תפקידכם במסגרת החוק, עליכם לכונן מערך ייעודי של ליווי 

 מנגנון בירור יעיל של תלונות.וייעוץ לעובדות מין, במגען עם משטרת ישראל וכן 

היערכות משטרת ישראל צריכה להיעשות תוך הקפדה על עקרונות של שקיפות נוסף על אלה,  .8

ובעיקר לעובדות מין  –מתן אפשרות לציבור להשפיע על היבטים שונים של האכיפה שיתוף תוך ו

מתקיימת, כפי ה אינושיתוף שעומדות בהכרח להיפגע ממנה. עד עתה נראה שהקפדה על שקיפות 

 .שיפורט בהמשך

 :להלן עמדתנו במפורט

שיטור אמצעי  עובדות המין עולה שמשטרת ישראל נוקטת כלפישהגיעו לידינו עדויות רבות מ .9

גם , עובדות מיןשל זכויות כעניין שבשגרה כי כוחות המשטרה מפרים  ,מן העדויות עולה. יםפוגעני

 לדוגמא:  –כאשר הן עצמן אינן חשודות בביצוע עבירה כלשהי 

, וללא עילה כדין כאשר הן אינן ללא צו עובדות מין מדווחות על כניסה לחצרים בשגרה .א

 ;מיודעות על כך שביכולתן לסרב לחיפוש בחצרים

בעיכוב שוטרים בכניסה לחצרים, והשפלה מצד  ביזוי ,עובדות מין מדווחות על אלימות .ב

 ;חקירהוב

עובדות מין מדווחות על תיעודן ע"י שוטרים במצלמות גוף, כאשר הן אינו לבושות או  .ג

 לבושות חלקית ובניגוד לנהלים;

 עובדות מין מדווחות על שבירה של טלפונים ניידים כאשר הן עצמן מצלמות את החיפוש. .ד

ערטלות על התבעת כניסה לזירות זנות, למשל  על פתיחת תיקיםעובדות מין מדווחות  .ה

 .מסיבות מינוריות הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, או על בציבור

על סירוב  וכאקט "עונשי"לחוק שעות ארוכות, בניגוד עיכוב של עובדות מין מדווחות על  .ו

 לתת עדות;

רווחה ביחס הלרשויות  בדיווחעובדות מין מדווחות על גביית עדות כפויה הכוללת איומים  .ז

 ולה;פע פנהאם לא תשת ןלילדיה

נשאלות שאלות אינטימיות ביותר ללא צורך וללא קשר מדווחות כי הן עובדות מין  .ח

 ;, לעיתים מתוך מציצנות ולמטרת ביזוילמטרת החקירה/מתן העדות

בכלל,  ברי כי בעת אכיפה, על בסיס החוק אושמהווה רק תמצית התלונות,  ,על רקע האמור לעיל .10

 ת הסדרהונדרשמגע של שוטרים עם עובדות מין,  ןבה שישוכן בביצוע פעולות שיטור יומיומיות 

 . תות וייעודיומפורט הולמתהכשרה ו
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  הכשרה כתנאי לאכיפה

בדיון בוועדת חוקה של  .ת החוקאכיפהשתתפות בל תנאי ראוי שתהווהלשוטרים ייעודית כשרה ה .11

כי , ישראלמשטרת בסגן ניצב איה גורצקי, ראש מדור טכנולוגיות מסרה  29.6.2020הכנסת ביום 

בעזרת חברה חיצונית נבנתה מערכת מחשוב מתאימה, פותחו לומדות שכוללות סרטונים וכי יש 

תנאי זה עולה גם מן מבחני הסמכה. כן מסרה, כי רק מי שיעבור את ההכשרה ישתתף באכיפה. 

 הקבוע בחוק העבירות המנהליות שמציב דרישת הכשרה לשוטר כתנאי להסמכתו.

כי האכיפה תתבצע בשני אופנים. ראשית, באמצעות  סגן ניצב גורצקיעל ידי ם גדיון נמסר אותו ב .12

מערך הסיור או  פעילותבדרך של אכיפה אגבית על בסיס  ,ושנית ,אכיפה יזומה כגון פשיטות

מעורר חשש שהלכה למעשה כמעט כל שוטר עשוי לבוא במגע עם עובדות  זההבילוש. מצב דברים 

  מין והשיטור הפוגעני ימשך.

שבאים במגע עם עובדות  השיטור כוחותכלל כי כתנאי מקדמי,  ,יש לוודאעל רקע האמור לעיל  .13

היבטים לכלול  . כמו כן ברי כי על ההכשרהמין, יעברו את ההכשרה ויעמדו בתנאי ההסמכה

חוקי  ובלתיבפרט על רקע התלונות על שגרה של יחס פוגעני, מזלזל חודיים בטיפול בזנות, יי

קורבן  –. יש לשים דגש על כך שעובדת המין אינה מבצעת העבירה, אלא לשיטת החוק לשתוארו לעי

 עבירה ויש לחדד לשוטרים את הוראות הדין בהקשר של אכיפה בתחום זה.

גם עובדות בכללן ו, נוסף על אלו, בניית הכשרה כזו חייבת שתיעשה תוך שיתוף עובדות מין .14

 .בפועל לגבי האכיפהמשוב מתמשך ותוך קבלת  מהקהילה הטרנסית,

על רקע האמור לעיל, נשמח לקבל הבהרות לעניין התקיימות ככל התנאים שלעיל. בנוסף, נבקש  .15

לקבל לידינו את ההכשרה על מנת להתרשם מתוכנה. ככל שלא ניתן להעביר את כולה נבקש 

 לקבל לידינו את החלקים שניתן למסור.

 האכיפה הסדרת

בהקשר של שיטור, חקירה וכל מגע של משטרת ישראל עם עובדות חודי יי יש לפתח מתווה אכיפה .16

 דבר זה נדרש מאז ומעולם, וביתר שאת בתקופה זו, עם כניסת החוק לתוקף. . מין

שבהתאם להוראות סעיף  לשוטרים לחדדלפני הכל, יש להקפיד על הוראות הדין. כחלק מכך יש  .17

אינה  עבירה מכוח החוק, 1969-]נוסח חדש[, תשכ"טפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ל 25

)בכפוף לחריגים  ללא צולצורך חיפוש אינה מקנה סמכות כניסה לחצרים  ועל כן ככלל "פשע",

לדירות  להיכנסשוטרים  חיה זו חשובה במיוחד לאור הפרקטיקה הנוהגת שלנההמנויים בסעיף(. 

כי  או המחזיק בו, ים לבעל/ת המקוםמבלי שהם מסביר -ולעסקים ללא צו וללא עילה כחוק 

 כניסתם תלויה בהסכמה.

עובדות מין מדווחות כי בעת פשיטה על מקומות המשמשים לצריכת זנות  :יפוש על הגוף ובכליםח .18

או על מועדוני חשפנות מתבצעים חיפושים על גופן ובכליהן כעניין שבשגרה. על רקע זה חשוב לחדד 

לעריכת חיפוש מכל סוג בגופן ובכליהן של עובדות מין, כיוון  אין עילה מכוח החוקלשוטרים כי 

יתרה מכך, כל חיפוש על אדם שאינו חשוד בעבירה מותנה בהסכמתו  .שהן אינן חשודות בעבירה

חיפוש בגוף ונטילת  –לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  14המפורשת ובכפוף להוראות סעיף 

 .1996-אמצעי זיהוי(, תשנ"ו
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כאשר עובדות מין נחקרות כעדות, יש לוודא שחקירתן תבוצע בידי נשים )בדומה להסדר  :חקירה .19

 שיש לגבי מתלוננות בעבירות מין( ככל שהן אינן מבקשות אחרת. 

יש להסדיר מפורשות את תיעוד האכיפה תוך הגנה על פרטיות עובדות המין. כאמור עובדות  :תיעוד .20

ל ידי שוטרים כשהן לא לבושות בניגוד לנהלים. מאידך גיסא, יש מין מדווחות על צילום שלהן ע

לשוב והבהיר לשוטרים שלעובדת המין יש זכות לצלמם בעת פשיטה או חיפוש ושאין לקחת את 

 הטלפון הנייד או לפגוע בו בשל צילום הנעשה.

לעובדות מין  פליליים יש לפעול למגר את התופעה של פתיחת תיקים :פתיחת תיקים לעובדות מין .21

 בין אם בגין התערטלות או הפרעה לשוטר או בכל עילה אחרת –כניסה לזירות זנות כחלק נלווה ל

יים רבים לעובדות מין, פליל מיםרישושלא כדין. המשמעות של פתיחת תיקים כאלה היא  –

חוק חשיפתן להליכים פליליים שלא לצורך, פגיעה ביכולתן למצוא תעסוקה אחרת ועיקור תכלית ה

ליועמ"ש לממשלה ולפרקליט המדינה, אולם על משטרת זה בכוונתנו לפנות המוצהרת. בעניין 

, בשל טת הליכים כאלהשוטרים שמביאה לנקיישראל לפעול על מנת להפסיק את הפרקטיקה של 

 . סיבות מינוריות וזניחות

שיהוו "נאמנות" של  גורמי טיפולאכיפה כל פעולת ללצרף לשקול יש במקרה של פשיטות יזומות,  .22

ובלבד שחשיפתם לעובדות המין  – עובדות המין ויוודאו הגנה על האינטרסים שלהן בזמן החיפוש

 ;לא תפגע בפרטיותן של אלה האחרונות

האכיפה חייבת לכלול התייחסות למגבלות על שיתוף מידע בין המשטרה  :מגבלות על שיתוף מידע .23

העברת מידע בנוגע לעובדת מין לעמותות, כאלה או לרשויות אחרות. לדוגמא, יש לאסור על 

בנוסף, יש לאסור על העברת מידע שלא כדין  .למעט לבקשתן המפורשתאחרות, או לגורמי רווחה, 

מדווחות שהן אימהות עובדות מין לרשויות הרווחה בעניין עובדות מין שהן אימהות. כאמור לעיל, 

. פעולה פנהאם לא תשתעל עיסוקן ו לרשויות רווחה על גביית עדות כפויה הכוללת איומים שידווח

דיווח על דבר זה חמור במיוחד כיוון שאין די בכך שאימם של הקטינים הינה עובדת מין כעילה ל

 לשלומם לפי הוראות החוקים הרלוונטיים.  מבוססכאשר אין חשש קטינים לרשויות הרווחה, 

 ושיתוף ציבורשקיפות 

להבהיר מהי תכנית האכיפה האסטרטגית ומהם עקרונות נדרש באכיפה של מדיניות כה רגישה,  .24

בין השאר,  ולפרט,האכיפה. על רקע זה יש לפרסם נוהל, או לפחות את החלקים הלא מבצעיים בו 

 היבטים שונים של שמירה על זכויות עובדות המין. את ה

משטרת ישראל תסדיר בנוהל את , כי "7עיף הנחיית היועמ"ש לממשלה קובעת בסגם נציין כי  .25

ההתנהלות של שוטרים כלפי אוכלוסיות המצויות במעגל הזנות, על מנת להבטיח ככל הניתן שלא 

 ".יהיה בפעולות האכיפה כשלעצמן כדי להחמיר את הפגיעה בהן

פנינו למשטרת ישראל בבקשה לקבל נוהל, פקודה או הנחיה בסוגיה.  4.2.2020ביום בהתאם,  .26

נמסר לנו כי הנהלים אינם מוכנים )נמצאים "בתיקוף"(. בנוסף נמסר לנו  25.2.2020במענה מיום 

 ופרסום מותרים להפצה יהיו לא אלה  -לעיל וההנחיות הנהלים כלל של תיקופם לאחר כי "אף

. הסירוב ..."תפקידיה לבצע את המשטרה של ביכולת לפגיעה חשש קיים זה מידע במסירת שכן

נוכח הסירוב הגורף , 16.7.2020ביום . לחוק חופש המידע 9המידע נתלה בהוראות סעיף למסירת 

 ואנו ממתינים לתשובה.  פנינו בבקשת הבהרה למענה זה ,למסור מידע
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נמסר על ידי נציג מרכז המידע והמחקר  29.6.2020בדיון בוועדת חוקה של הכנסת ביום  , כינציין גם .27

שום אכיפה ושיקום פנה למשטרה לגבי ההיערכות אך לא קיבל ילצורך מחקר על ישל הכנסת כי 

 מענה. 

האגודה לזכויות האזרח נ'  56106-07-18ניתן פסק דין בעת"מ  28.6.2020בנוסף כידוע, ביום  .28

אם הם  למעט 2021מרץ חודש עד ל נהליכםכל  ובו נקבע כי עליכם לפרסם את משטרת ישראל

בפסק הדין נקבע כי (. נוסיוורסם שם הנוהל והעילה לח)ואז יפ חסויים לפי אחד החריגים בחוק

-חופש המידע התשנ"חלחוק  9חסויים לפי סעיף שנהלים לפעול למסור את מירב המידע גם ביחס ל

1998 . 

 .את הנהלים/ הנחיות לציבורלאלתר נבקשך לפעול על מנת לפרסם על רקע זה  .29

 מערך ייעודי לליווי עובדות מין ולטיפול מהיר ונגיש בתלונות  כינון

על כן, מבחינה . החוק מצהיר כי מטרתו להגן על עובדות מין, לסייע להן ולשקמןכאמור,  .30

)דבר זה עולה גם מהנחיית  נורמטיבית עליכם להתייחס לעובדות מין כאל קורבנות עבירה

הגנה מפני לרבות  קורבנות עבירה,של לזכויות . מטעמים אלה, עובדות מין זכאיות היועמ"ש(

 החשוד, הגנה על פרטיותן ועוד. 

מנות בעלות תפקידים מיוחדות ל, יש נוסף על כך, עקב המאפיינים הייחודיים לאכיפה בתחום .31

 זכויות בדבר מתן מידע ,בחקירה עדותשעת עיכוב, גביית ב –ת המשטרה ובתחנהנשים את ללוות 

 .ם נשמרתייצוג משפטי במקרים הרלוונטיישזכותן ליעוץ וללוודא וכן על מנת 

כאשר כיום,  של תלונות עובדות מין על שוטרים. עודיימנגנון בירור יכינונו של נדרש  :מנגנון תלונות .32

כלפיהן, הן נתקלות בחוסר אמון מובנה, בזלזול  פליליעובדות מין מתלוננות על יחס פוגעני ואף 

ואפיק  המשטרהעודי על עבודת יובדחייה על הסף. על כן, חלק מן ההיערכות חייב לכלול פיקוח י

 . (ובמח"ש)מיוחד ונגיש לבירור תלונות במשטרה 

  לסיכום

סור צריכת יטור בזירות זנות דורש רפורמת עומק משכבר הימים. נוכח כניסתו לתוקף של חוק איש .33

זנות דבר זה נדרש ביתר שאת, בשל האפשרות לעלייה בהיקף האכיפה. על משטרת ישראל  להיערך 

על מנת למגר נורמות פוגעניות של שיטור ולכונן הסדרים חדשים שיש בהם להגן משמעותית על 

 מין. האדם של עובדות הזכויות 

 לפיכך נבקש: .34

 לשוטרים שיבצעו את האכיפה.להעביר לידינו עותק של ההכשרה שפותחה  .א

 ם לאכיפה.ילהעביר לידינו את כלל הנהלים הרלוונטי .ב

 לקבל מענה פרטני לדרישות השונות שפירטנו במכתבנו. .ג

 .ללבן את הסוגיות השונות שהעלינוכן נודה על קיום פגישה עמנו בהקדם על מנת  .35

 בברכה,

 משכית בנדל, עו"ד
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 : )בדוא"ל( יםהעתק

 .השר לביטחון פנים, ח"כ אמיר אוחנה

 .יועמ"ש המשטרה, תנ"צ איילת אלישר

 .יפעת שקלארראש היחידה לשוויון מגדרי ומגוון תרבותי במשטרה, תנ"צ 


