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 תמצית 

 רקע

ר והמידע של הכנסת בדוח זה מוצגי5 ממצאי סקר דעת קהל שערכה מחלקת המחקר במרכז המחק

הקשר שלה לזכויות האד5 בתודעת הציבור , לבחינת מודעות הציבור לתופעת הסחר בנשי5 בישראל

 לבקשת ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר 2003הסקר נער> באוקטובר . ועמדות הציבור כלפיה

 .לאומי; האד5 הבי4כ זהבה גלאו4 ויוצג לפני הוועדה במסגרת ציו4 שבוע זכויות"בנשי5 בראשות חה

 זרי1, )לעומת גברי5 (נשי1 �תופעת הסחר בנשי5 מנקזת אליה את הקבוצות החלשות ביותר בחברה  

 ). לעומת יהודי5 (שאינ1 יהודי1ו) לעומת עתירי הכנסה (הנתוני1 במצב כלכלי קשה, )לעומת ישראלי5(

. הוקעה חברתיתשת ג5 להצלחתו נדר. המאבק בתופעת הסחר בנשי5 אינו רק מאבק של  הרשויות

, יתרה מכ>. מהפ> תודעתי בקרב הציבור עשוי להוביל לצמצו5 הביקוש וממילא לצמצו5 ממדי התופעה

. מהפ> תודעתי אמור להשפיע ג5 על מקבלי ההחלטות בקרב הרשויות המופקדות על מיגור התופעה

לעמוד על התפיסות כדי , לפיכ> יזמה ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשי5 סקר בנושא

 .  והעמדות הערכיות של הציבור כלפיו

 משו5 פגיעה � הסחר בנשי5 �" סחר העבדי5 המודרני"הגישה שניצבה בבסיסו של הסקר היא כי יש ב

מטרת הסקר היתה לבחו4 את המודעות לתופעה . אנושה בכבוד4 ובחירות4 של הנשי5 קורבנות הסחר

מטרה נוספת של הסקר היתה בדיקת . ת זכויות האד5ואת הקשר שיש לה בתודעת הציבור להפר

 תפיסת ההבדל והדמיו4 בי4 זנות שהיא חלק �האמונות והתפיסות בציבור בכל הקשור לסחר בנשי5 

הנשי5 , הסוחרי5(הגישה כלפי הגורמי5 המעורבי5 בסחר , "רגילה"מתופעת הסחר בנשי5 לבי4 זנות 

 . בתופעה והנזקי5 שהיא גורמתהערכת הגורמי5 המטפלי5, )הנסחרות והלקוחות

 

 הגישות בנושא  הסחר בנשי1

 . וה4 מכתיבות את אופני ההתמודדות ע5 התופעה, יש גישות שונות לנושא הסחר בנשי5

במאבק בזנות , לפיה. מוסרי של העיסוק בזנות; גישה זו מדגישה את האופי הלא� הגישה המוסרית

ובכלל זה את הנשי5 , יש להעניש את כל המעורבי5) ובכלל זה בסחר בנשי5 למטרת העסקת4 בזנות(

 .הנסחרות

הזנות נתפסת בה . ולא בסחר בנשי5 ככזה,  גישה זו עוסקת א: היא בעיקר בזנות� גישת הסדר הציבורי

 . לפיה ראוי להסדיר את הזנות וכ> לפקח עליה, ולפיכ>, כפגיעה בסדר הציבורי ובבריאות הציבור

ודוגלת בחקיקת חוקי5 , גישה את ההיבט הפלילי של הסחר בנשי5 גישה זו מד� הגישה הפלילית

 .פי גישה זו הנשי5 הנסחרות עשויות להיכלל בי4 העברייני5;על. נוקשי5 ובאכיפת5

יש להיאבק בסחר בנשי5 , לפיה.  גישה זו מדגישה את היבט ההגירה הבלתי חוקית� גישת ההגירה

 .קיתבאות5 אמצעי5 שננקטי5 במלחמה בהגירה בלתי חו

 גישה זו רואה בסחר בנשי5 הפרה של זכויות אד5 ומחייבת את המדינה להיאבק � גישת זכויות האד1

z .בו ולפעול לשיקו5 קורבנותיו
iv

n
z
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המודעות לקיומה של תופעת הסחר בנשי1 ותפיסת הקשר בינה לבי7 הפרת זכויות 

 האד1

4 נבדקה בו בולטות התופעה ולכ, הסקר נעשה מתו> התפיסה שהסחר בנשי5 הוא הפרה של זכויות אד5

 מהמרואייני5 בסקר הזכירו את התופעה באופ4 6%;רק כ. בתודעת הציבור והמודעות לה בהקשר זה

 הזכירו אותה 8%;וכ, בלתי נעזר כשהתבקשו להזכיר תופעות של פגיעה בכבוד האד5 ובחירותו בישראל

נמצאה ג5 לפגיעה בקבוצות אחרות בולטות נמוכה יחסית . בהקשר של פגיעה בכבוד4 ובחירות4 של נשי5

ממצאי הסקר מראי5 כי הפגיעה בזכויות האד5 נתפסת בציבור .  עובדי5 זרי5 ופלסטיני�5של זרי5 

 . אפליית נשי5 בשוק העבודה וכדומה, פגיעה בקצבאות,  עוני�בראש ובראשונה כפגיעה בתושבי ישראל 

 90% אישרו �" ? תופעת הסחר בנשי5הא5 שמעת על "�בתשובת5 על השאלה שבדקה היכרות נעזרת 

 ממרואייני5 ידעו לציי4 באופ4 בלתי נעזר 76%. מהמרואייני5 כי אומנ5 שמעו שיש בישראל סחר בנשי5

 .מאפייני5 של התופעה

נמצא פער ניכר בי7 רמת המודעות הגבוהה בציבור לקיו1 התופעה לבי7 הקישור הנמו: שלה , כלומר

  .לפגיעה בזכויות האד1

 מהמרואייני5 באופ4 בלתי נעזר 54%ציינו ,  על השאלה שבדקה  את המודעות למאפייני התופעהבתשובה

 .ההשפלה האלימות כמנת חלק4 של קורבנות הסחר, את הניצול

לבי4 הקישור שלה לפגיעה בזכויות ) 76%(נמצא פער לא רק בי4 ההיכרות ע5 מאפייני התופעה , כלומר

לבי4 תפיסת התופעה ) 54%( ובהתעללות שכרוכי5 בסחר בנשי5 אלא ג5 בי4 ההכרה בסבל, )6%(אד5 

 .כפגיעה בזכויות אד5

 .הסחר בנשי1 כמעט אינו מתקשר בתודעת הציבור להפרה של זכויות אד1: מסקנה

 

 הסחר בנשי1 וזכויות האד1 של זרי1

ות ניתוח ממצאי הסקר מראה שג5 ציו4 תופעות אחרות של פגיעה בכבוד האד5 בהקשר של אוכלוסי

. ושיעורו דומה לשיעור הציו4 של סחר בנשי5, היה נדיר יותר, כגו4 עובדי5 זרי5 או פלסטיני5, זרות

פגיעת מערכת החוק והענישה , הפגיעה בקצבאות, המרואייני5 הזכירו בשכיחות גבוהה יותר את העוני

� 29% �יני5 שיעור גבוה מהמרואי. אפליית הנשי5 בשוק העבודה והאלימות במשפחה, בזכויות האד5

 .ציינו כי ה5 אינ5 יודעי5 לפרט תופעות של פגיעה בזכויות האד5 בישראל

אפשר לראות בממצאי1 אלו אישוש לאבחנה שנושא זכויות האד1 והיחס לכבוד האד1 הוא בעייתי 

קל יותר להתרחק מה7 , מאחר שהנשי1 הנסחרות ה7 זרות. בחברה מקוטבת כמו החברה הישראלית

כפי שמלמד הממצא המעיד על , אד1 שכבוד7 האנושי נרמס;התעל1 מהיות7 בנותמבחינה רגשית ול

 . בולטות נמוכה בתודעה בהקשר של זכויות האד1

אישוש לטענה בדבר מרכזיותו של ממד הזרות בתפיסת התופעה של סחר בנשי5 בתודעת הציבור אפשר 

מהמרואייני5 ציינו  51%. למצוא בתשובות על השאלה שבדקה את המודעות למאפייני התופעה

 . ל או מוברחות לאר= דר> מצרי5"בתשובת5 את העובדה שהנשי5 מובאות מחו

אישוש נוס: לטענה כי הנשי5 הנסחרות נתפסות בתודעת הציבור בראש ובראשונה כנשי5 זרות נמצא 

בתמיכה הגורפת של רוב הציבור בגירוש הנשי5 קורבנות הסחר לארצותיה4 כשיטה הראויה לטיפול 

z
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ממצא זה הול5 את גישת ההגירה לנושא הסחר ).  די תומכי26%5 תומכי5 מאוד ועוד 57%(פעה בתו

 .כפי שהוצגה למעלה, בנשי5

לכ7 , כגו7 עובדי1 זרי1 ופלסטיני1, הסחר בנשי1 נתפס כחלק מסוגיית הזרי1 במדינת ישראל: מסקנה

 .התופעה רחוקה מתודעת הציבור

 

 גישת זכויות האד1 והגישה המוסרית

ציבור נחלק כמעט שווה בשווה בי4 הסבורי5 שזכויות האד5 וערכי כבוד האד5 וחירותו נשמרי5 ה

לבי4 הסבורי5 שכבוד האד5 וחירותו נשמרי5 בה , במדינת ישראל במידה רבה מאוד או במידה די רבה

הגברי5 היהודי5 סבורי5 שזכויות האד5 נשמרות בישראל . במידה מועטה או אינ5 נשמרי5 בה כלל

אול5 ההפרש אינו , ג5 הערבי5 נוטי5 לסבור כ> יותר מהיהודי5(יעור גבוה יותר במובהק מ4 הנשי5 בש

 ). מובהק מבחינה סטטיסטית

 נשמרי5 כבוד האד5 וחירותו מעלה כי שלא לאדמוגרפי של הסבורי5 כי בישראל ;ניתוח הפרופיל הסוציו

 שנות 11עד (לבעלי השכלה נמוכה , לדתנמצא בה5 ייצוג יתר לבעלי זיקה מסורתית , כדימוי המצופה

 .לא נמצא קשר למוצא ולמצב משפחתי. ולבעלי רמת הכנסה נמוכה) לימוד

קרוב לשני שלישי5 מהמרואייני5 בסקר ציינו כי ה5 מאמיני5 מאוד שהסחר בנשי5 פוגע בדמותה 

יותר , שראלא> עמדה  זו רווחת דווקא בקרב המרוצי5 ממצב זכויות האד5 בי, המוסרית של המדינה

 .מאשר בקרב מי שאינ5 מרוצי5  מהמצב

 למדיאו נזק רב , )48.5%(רב מאוד סבור שתופעת הסחר בנשי1 גורמת לישראל נזק ) 74%( הציבור רוב
 הפגיעה בתדמית � התדמיתינעזר את הנזק  ציינו באופ7 בלתי) 55% ( בסקר המרואייני1רוב). 26%(

        ערכית ; מוסריתפגיעה:  השכיחותלפי סדר, ות גבוהה ה5 נוספי5 שהוזכרו בשכיחנזקי5 .המדינה

 ציינו בשאלה זו כי הנזק שגורמת 5% רק .פשיעה ומחלות, חברתי;כלכלינזק , ) מהמרואייני25%5;כ(

 .התופעה נובע מהיותה פגיעה בכבוד האד5

,  גובל ברחמי5יחסו אל הנשי5 הנסחרות,  כשמזכירי5 לציבור הישראלי את נושא הסחר בנשי5: מסקנה

התפיסה היא כי מדובר ,  כלומר.וכדומה" מרומות ,מובאות בכפייה, מושפלות, מעונות"בשל היות4 

 .אד1 נפגעו;היחס אל הנשי1 הנסחרות אינו כאל מי שזכויותיה7 כבנות. ערכית;בפגיעה מוסרית

 

 אינ1ינה כבוד האד1 וחירותו ודמותה המוסרית של המד :המסקנות הנובעות מהנתוני1 ה7 אלה

 . מושגי1 חופפי1 בתודעת הציבור בישראל

 .הסחר בנשי1 מתקשר בתודעת הציבור לחוסר מוסר יותר משהוא מתקשר לנושא הפרת זכויות האד1
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 המידה שבה הציבור מוטרד מתופעת הסחר בנשי1

רדי5 ואשר בה התבקשו לציי4 עד כמה ה5 מוט, בניתוח התשובות על שאלה ישירה שהוצגה למרואייני5

תופעת הציבור נמצא מוטרד מ.  דרגות10 של סול5ב 8.4 �גבוה ציו4 ממוצע נמצא , פעת הסחר בנשי5מתו

זו גבוהה מברמה  ו,במשפחהאלימות רמה דומה לזו שנמצאה במדידה בשיטה ישירה בנושא ההסחר ב

, 5ערבי, 5 יהודי�  המגזרי5כלנמצא כי ב. ברי5יסחר באהניצול עובדי5 זרי5 ושנמצאה בתופעות של 

 .                                       מוטרדי5 מתופעת הסחר בנשי5 במידה דומה �גברי5 ונשי5 , עולי5

כשמזכירי1 לציבור הישראלי את תופעת הסחר בנשי1 הוא מאשר כי הוא אומנ1 מוטרד : מסקנה

 .ממנה מאוד

 

 "רגילה"ת תפיסת ההבדל והדמיו7 בי7 זנות כחלק מתופעת הסחר בנשי1 לזנו

 מהמרואייני5 בסקר ציינו כי ה5 סבורי5 שיש הבדל בי4 עיסוק בזנות שמקורה בסחר בנשי5 לבי4 62%

האחרי5 השיבו כי ה5 אינ5 .  ציינו כי ה5 סבורי5 שאי4 הבדל28%. עיסוק בזנות של נשי5 אחרות

 . יודעי5 א5 יש הבדל או אי4

המאפיי4 . העיסוק בזנות � הוא העיסוק עצמו המאפיי4 שנתפס כקו הדמיו4 הבולט בי4 שתי התופעות

 מהמרואייני5 ציינו כי ה5 סבורי5 52%: הבחירה החופשיתשנתפס כהבדל הבולט בי4 התופעות הוא 

ואילו העיסוק בזנות שהוא חלק מתופעת הסחר בנשי5 , שהעוסקות בזנות עושות זאת מבחירה או מרצו4

ניצול , רמאות, פשע, אלימות, ות כקורבנות של כפייהנתפס, שלא כמו הזונות, הנסחרות. נעשה בכפייה

.  כהסבר לעיסוק�4" חינו> לקוי "�ננקטת גישה מוסרנית " הזונות הישראליות"כלפי . ותנאי5 גרועי5

העוסקות בזנות , כבעלות אוטונומיה על גופ4" הזונות הישראליות"גישה זו נובעת ככל הנראה מתפיסת 

 .מתו> בחירה

הממד המבחי7 . ר מבחי7 בי7 הנשי1 הנסחרות לבי7 הישראליות העוסקות בזנותרוב הציבו: מסקנה

 ".הרצו7 החופשי"העיקרי 

 
 הסוחרי1 והלקוחות, הנשי1 הנסחרות: תפיסת המעורבי1 בתופעת הסחר בנשי1

הנשי5 הנסחרות " היצע. "הנעני5 לביקוש של פלח בשוק הגברי" יזמי5"יש הרואי5 בסוחרי הנשי5 

סוחרי הנשי5 והסרסורי5 ה5 החוליה המקשרת בי4 . של הגברי5 לשירותי מי4" ושביק"פוגש את ה

 כיצד 1.עצ5 הביקוש מעודד את תופעת הסחר בנשי5 ותומ> בה, פי תפיסה זו;על". ביקוש"ל" היצע"ה

מי כמשת: פעולה ומי , מי מה5 נתפס כקורב4? רואה הציבור הישראלי את כל אחד מהמעורבי5 בתופעה

 ?כפושע

 .  מהמרואייני5 סבורי5 שה5 פושעי87%5: משמעי;הוא חדלסוחרי1 צא כי היחס  נמ;

 המרואייני5  מ57%;כ (כקורב7מנ5 בעיקר ו אנתפסות ה4 � מורכבת יותר הנסחרות הנשי1 תפיסת ;

  הנסחרותיחס לנשי1ימ �מרואייני1 מה 40%;קרוב ל � מבוטל שיעור לא א:, )רב7וק" רק" רואי5 בה4

                                                 

ומרכז " אשה לאשה", מוקד סיוע לעובדי5 זרי5, 2003, סחר נשי5 בישראל, אשה עוברת לסוחר, 4 ויוסי דהא4 נעמי לבנקרו1 
 .31' עמ, 2003, "אדוה"
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א: יש הרואי1 בה7 ג1 , רואי1 בה7 משתפות פעולהבעיקר . או רק ממד אקטיביג1 ממד אקטיבי 

 ). מהמדג5%1(פושעות 

ועוד ( רואי5 בה5 פושעי5 20%, פעולה  סבורי5 שה5 משתפי40%;כ: נחלקותהלקוחות כלפי  ותהעמד ;

 מתאי5 שא: אחד מהתארי5 אינו סבורי5 21%א> , )פעולה ג5 פושעי5 וג5 משתפירואי5 בה5  4%

מניתוח  . לקוחות הסחר�של התופעה " צד הביקוש"התפלגות זו מעידה על יחס סלחני כלפי . לקוחותל

 . התשובות בחלוקה מגדרית עולה כי הגברי1 מגלי1 יחס סלחני למדי כלפי הלקוחות

 חלק" המקבלת את התופעה כבעמדהמידת התמיכה אישוש לממצא בדבר הגישה הסלחנית נמצא ב

אינ5 מסכימי5 לטענה כי הסחר בנשי5 היא תופעה ) 51%( ממחצית המרואייני5 יותראומנ5 . "מהחיי5

 � האחרי5. 43% �למדי  גבוהטענה זו אול5 שיעור המסכימי5 ל, טבעית שתמיד היתה ותמיד תהיה

 .  אינ5 יודעי�5 5.5%

חר רווחת גישה סלחנית ללקוחות הס, ובעיקר בקרב הגברי1 היהודי1, בציבור הישראלי: מסקנה

 .בנשי1

 
 הערכת הטיפול בתופעה

 73%. תומ> במאבק בסוחרי הנשי5 ובהענשת5)  מכלל המרואייני5 בסקר88%( הציבור רובנמצא כי 

 מחזיק � 62.5% � היהודיתרוב האוכלוסייה  .ר> מדיהוא המדינה בסוחרי הנשי5  שטיפול י5סבור

  ציינו כי ה5 ערבי5מרואייני5 המ 56%; כ.בסוחרי הנשי5המשטרה  טיפולבעמדה זו ג5 בכל הקשור ל

הביעו עולי5 מרואייני5 מקרב הרוב ה, לעומת5. סבורי5 שטיפול המשטרה בסוחרי הנשי5 הוא ר> מדי

 מהעולי5 ציינו כי ה5 אינ5 מסכימי5 57.5% �את הדעה ההפוכה אשר לטיפול המשטרה בסוחרי הנשי5 

 .כלל לדעה שטיפול המשטרה בסוחרי הנשי5 הוא ר> מדי

. בכל המגזרי1 הובעה תמיכה גורפת בהענשת הסוחרי1 ובדעה שטיפול המדינה בה1 ר: מדי: נהמסק

אול1 , רוב האוכלוסייה היהודית הוותיקה ורוב הערבי1 סבורי1 כ: ג1 בכל הקשור לטיפול המשטרה

 . העולי1 אינ1 שותפי1 לעמדה זו

 

 מסקנות

 .כויות האד1הסחר בנשי1 כמעט אינו מתקשר בתודעת הציבור להפרה של ז !

לכ7 , כגו7 עובדי1 זרי1 ופלסטיני1, הסחר בנשי1 נתפס כחלק מסוגיית הזרי1 במדינת ישראל !

 .התופעה רחוקה מתודעת הציבור

 מושגי1 אינ1כבוד האד1 וחירותו ודמותה המוסרית של המדינה , זכויות האד1 בישראל !
 . חופפי1 בתודעת הציבור

הוא מאשר כי הוא אומנ1 מוטרד ממנה ,  בנשי1כשמזכירי1 לציבור בישראל את תופעת הסחר !

מובאות , מושפלות, מעונות"בשל היות7 , ויחסו אל הנשי1 הנסחרות גובל ברחמי1, מאוד

היחס אל . ערכית;הציבור רואה בתופעה פגיעה מוסרית, כלומר. וכדומה" מרומות, בכפייה

 .הנשי1 הנסחרות אינו כאל מי שזכויות  האד1 שלו נפגעו
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ור מבחי7 בי7 העיסוק בזנות כחלק מתופעת הסחר בנשי1 לבי7 העיסוק של נשי1 רוב הציב !

 ".רצו7 חופשי"הממד העיקרי המבחי7 הוא . ישראליות בזנות

 רווחת עמדה של סלחנות כלפי לקוחות הסחר � ובעיקר בקרב הגברי1 �בציבור הישראלי  !

 .בנשי1

. שטיפול המדינה בה1 ר: מדיבכל המגזרי1 הובעה תמיכה גורפת בהענשת הסוחרי1 ובדעה  !

נמצא כי רוב האוכלוסייה היהודית הוותיקה ורוב הערבי1 סבורי1 כ: ג1 בכל הקשור לטיפול 

 .  אול1 העולי1 אינ1 שותפי1 לעמדה זו, המשטרה
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  2מבוא

בדוח זה מוצגי5 ממצאי הסקר לבחינת מודעות הציבור לתופעת הסחר בנשי5 בישראל ועמדות הציבור 

, ר ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשי5" לבקשת יו2003ער> בחודש אוקטובר שנ, כלפיה

 . כ זהבה גלאו4"חה

 

לאומית ונמק5 את ;נציג את נושא הסחר בנשי5 כתופעה חברתית בי4, בטר5 יוצגו ממצאי הסקר וינותחו

נבחר , י5לאחר מכ4 נסקור את מגוו4 התפיסות הקיימות בכל הקשור לסחר בנש". זירה"ישראל ב

לבסו: נציג . ולאורה ננתח את אופני ההתמודדות הראויי5, בתפיסת זכויות האד5 כתפיסה מנחה ראויה

 .את ההתייחסות החברתית והמשפטית לסחר בנשי5 בישראל

 לאומית;תופעה חברתית בי7: סחר בנשי1

תופעה 5 הוא  הסחר בנשי3.אד5;הסחר בנשי5 בתעשיית המי4 הוא ביטוי מרכזי לתופעה של סחר בבני

התרחבותה של התופעה בעשורי5 האחרוני5 קשורה קשר .  ולא אוס: של אירועי5 מקריי5,חברתית

אפשרו ניידות קלה יחסית בי4 , אשר העמיקו את הפערי5 בי4 מדינות, עמוק בתהליכי הגלובליזציה

לאומית של ;בי4 יש הרואי5 את שורשי התופעה בכלכלה הפוליטית ה4.מדינות ויצרו תעשיית מי4 עולמית

  מעצ5 היות הסחר בנשי5 תופעה חברתית מתחייבת המסקנה שכדי לבערו יש 5.העול5 הקפיטליסטי

 .צור> בהתמודדות מערכתית

 

הרי שבעשורי5 האחרוני5 היא שינתה את פניה והפכה , א: שתופעת הסחר בנשי5 היא עתיקת יומי4

ההתמודדות ע5 הסחר בנשי5 היא ,  כ4על. ששו5 מדינה אינה חסינה מפניה, לאומית;תופעה בי7ל

 . לאומית;ומחייבת שיתו: פעולה בי4 מדינות ומאבק כולל מצד הקהילה הבי4, מורכבת

 בי4 מדינות � ברמה אזורית,  בי4 מדינות שאי4 לה4 גבול משות:� ברמה גלובליתסחר בנשי5 מתקיי5 

ראל מתקיי5 סחר אינטנסיבי ביש.  בתו> גבולות מדינה אחת� ברמה מקומיתו, בעלות גבול משות:

הנבדלי5 , אפשר לעמוד על סוגי5 שוני5 של רשתות לסחר בנשי5,  בה בעת6. בכל שלוש הרמות�בנשי5 

אשר משליכי5 על היק: הסחר בנשי5 , לאומיי5;הכלכליי5 הבי4;זה מזה בעוצמת הקשרי5 הפוליטיי5

                                                 
 ).לשעבר(עובדת מחקר ומידע , ידי ליאת ב4 מאיר; פרק המבוא נכתב על 2
). בתו> מדינה( לא נכלל סחר מקומי בהערכה זו.  איש נסחרי5 בעול5 מדי שנה800,00�900,000;כ, ב" להערכת ממשלת ארה3

יש . p2003, june Trafficking In Persons Report, Department of State, United States ,.7: לעניי4 זה ראו
 . אד5;המעריכי5 את היק: התופעה במיליוני בני

ומרכז " אשה לאשה", ובדי5 זרי5מוקד סיוע לע, 2003, סחר נשי5 בישראל, אשה עוברת לסוחר,  נעמי לבנקרו4 ויוסי דהא44
 .10' עמ, 2003, "אדוה"

5 A. M. Bertone, "Sexual Trafficking in Women: International Political Economy and the Politics of Sex",  
Gender Issues, 18, 2000, p. 5-6.חות  בהקשר זה מודגש הביקוש לשירותי מי4 מצד גברי5 במדינות מפותחות ומתפת. 

נעמי לבנקרו4 ויוסי ; 8' עמ, 2002, משרדי להתמודדות ולמעקב ע5 תופעת הסחר בנשי5 לעיסוק בזנות; דוח הצוות הבי4 6
, 2003, "אדוה"ומרכז " אשה לאשה", מוקד סיוע לעובדי5 זרי5, 2003 , סחר בנשי5 בישראל�אשה עוברת לסוחר , דהא4
 .12' עמ
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לפי תפקיד4 בשרשרת , ר בנשי5  מקובל לאפיי4 מדינות השותפות לסח7.ועל המדינות המשתתפות בו

ונמצאות בה בי4  , היא מדינת יעד, לעניי4 זה, ישראל. מדינות מעבר ומדינות יעד, כמדינות מקור, הסחר

 8. נשי5 נסחרות3,000; ל1,000

 

. וממילא בגישות שונות להתמודדות ע5 התופעה, גורמי5 שוני5 מחזיקי5 בהגדרות שונות לסחר בנשי5

לאומית המקובלת ובהצגת ההגדרה המשפטית ; בהצגת ההגדרה המשפטית הבי4לצור> דוח זה נסתפק

 . שקבע המחוקק הישראלי

5 "אד5 מופיעה בפרוטוקול של האו; לסחר בבנילאומית המקובלת כיו1;ההגדרה המשפטית הבי7

 שצור: לאמנה נגד פשע מאורג4 9,) הפרוטוקול�להל4  (2000אד5 משנת ;בנושא מניעת סחר בבני

וכ4 להג4 על קורבנות הסחר ולסייע , במיוחד בסחר בנשי5 ובילדי5, אד5; להיאבק בסחר בבניושמטרתו

אד5 בזו ; של הפרוטוקול מוגדר הסחר בבני3 בסעי: 10.מתו> תשומת לב לזכויות האד5 שלה5, לה5

 :הלשו4

 

(a) �Trafficking in Persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, 
harbouring 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, 
forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the 
removal of organs; 

 

(b)  The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation 
set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the 
means set forth in subparagraph (a) have been used. 

… 

                                                 
7  A. M. Bertone, "Sexual Trafficking in Women: International Political Economy and the Politics of Sex", 

Gender Issues, 18, 2000, p. 7. 
משרדי להתמודדות ולמעקב ע5  תופעת הסחר בנשי5 ;דוח הצוות הבי4: ראו לעניי4 זה.  זוהי ההערכה במשטרת ישראל 8

 .8' עמ, 2003, לעיסוק בזנות
9 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime, 2000. 
 .יצוי4 כי מדינת ישראל חתמה על האמנה ועל הפרוטוקול.  לפרוטוקול2 סעי: 10
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   11:ובתרגו5

באמצעות איו5 או , אד5;החזקה או קבלה של בני, הובלה, משמעו גיוס" אד5;סחר בבני) "א(

שימוש לרעה בכוח או ניצול לרעה , רמייה, חטיפה, שימוש בכוח או באמצעי5 אחרי5 של כפייה

קבלה או מת4 תשלו5 או טובות הנאה כדי להשיג את הסכמת אד5 לשליטה , של עמדת חולשה

יכלול ניצול של העיסוק בזנות בידי אחרי5 , כהגדרת מינימו5, ניצול. 5 אחר לש5 ניצולושל אד

עבדות או פרקטיקות , עבודת כפייה או מת4 שירותי5 בכפייה, או צורות אחרות של ניצול מיני

 ;שעבוד או הסרת איברי5, אחרות דומות לעבדות

היא בלתי רלוונטית ) א( בפסקה אד5 לניצול כפי שמצוי4;ההסכמה של קורב4 הסחר בבני) ב(

 ).א(כאשר נעשה שימוש באחד מהאמצעי5 המצויני5 בפסקה 

שידול , תקיפה, דוגמת אינוס, ההתמודדות ע5 תופעת הסחר בנשי5 התבססה על איסורי5 שוני5 בחוק

סעי> עת חוקק ,  נדרש המחוקק לראשונה לאיסור מפורש של סחר בנשי20005אול5 בשנת , לזנות ועוד

המוכר או "אד5 למטרת עיסוק בזנות ;העוסק בעבירת הסחר בבני, 1977;ז"התשל,  לחוק העונשי7א203

 �לעניי4 זה ;  שני165 מאסר �דינו , הקונה אד5 להעסקתו בזנות או המתוו> למכירה או לקנייה כאמור

 ".שירות או טובת הנאה אחרת, שווה כס:,  תמורת כס:�' מוכר או קונה'

הגדרה זו מתייחסת לסחר לש5 . ק הישראלי צרה מ4 ההגדרה שבפרוטוקולההגדרה שאימ= המחוק

ונוס: על כ> היא אינה מתייחסת לשאלת ההסכמה של הקורב4 למעשי5 המכונני5 , העסקה בזנות בלבד

 . את העבירה

 

הסחר בנשי5 מפר הפרה גסה : מקצת4 מפורטות להל4, ההשלכות השליליות של הסחר בנשי1 ה7 רבות

תור5 ; מסכ4 את החוס4 החברתי ומקד5 פשיעה; אד5 הבסיסיות של הנשי5 הנסחרותאת זכויות ה

 . מסכ4 את בריאות הציבור ועוד;  שולל הו4 אנושי ממדינות; להתחזקות הפשע המאורג4

                                                 
מוקד סיוע לעובדי5 , 2003,  סחר בנשי5 בישראל�אשה עוברת לסוחר , עמי לבנקרו4 ויוסי דהא4נ:  התרגו5 לקוח מתו>11

 .15' עמ, 2003, "אדוה"ומרכז " אשה לאשה", זרי5
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 סוגיה של פגיעה בכבוד האד1 ובחירותו: סחר בנשי1

אלימות , זנות, פשע מאורג4, רההגי: ובה5, הסחר בנשי5 הוא צומת שנפגשי5 בו תופעות ונושאי5 רבי5

נגזר מכ> קיומ4 של גישות שונות . זכויות האד5 ועוד, לאומית;חוסר שוויו4 בכלכלה הבי4, כלפי נשי5

הגישה שהוועדה רואה כדומיננטית . המכתיבות את אופני ההתמודדות ע5 התופעה, לעניי4 הסחר בנשי5

  12:להל4 נסקור כמה גישות. היא גישת זכויות האד5

 

מוסרי ;בהדגישה את האופי הלא, כפויה ומרצו4,  גישה זו מגנה את הזנות לסוגיה� גישה המוסריתה

יש ) ובכלל זה בסחר בנשי5 למטרת העסקת4 בזנות(במאבק בזנות , לפיה. חוקי של העיסוק בזנות;והאי

 .ובכלל זה את הנשי5 הנסחרות, להעניש את כל המעורבי5

הזנות נתפסת בה . ולא בסחר בנשי5, קת א: היא בעיקר בזנות גישה זו עוס� גישת הסדר הציבורי

 .ולפיכ>  ראוי להסדיר את הזנות וכ> לפקח עליה, כפגיעה בסדר הציבורי ובבריאות הציבור

ודוגלת בחקיקת חוקי5 ,  גישה זו מדגישה את ההיבט הפלילי של הסחר בנשי�5 הגישה הפלילית

 .נסחרות תיכללנה לעתי5 בי4 העברייני5הנשי5 ה, פי גישה זו;על. נוקשי5 ובאכיפת5

יש להיאבק בסחר בנשי5 , לפיה.  גישה זו מדגישה את היבט ההגירה הבלתי חוקית� גישת ההגירה

 .באות5 אמצעי5 שננקטי5 במלחמה בהגירה בלתי חוקית

 גישה זו רואה את הסחר בנשי5 כהפרה של זכויות אד5 ומחייבת את המדינות ; גישת זכויות האד1

 .בק בסחר בנשי5 ולפעול לשיקו5 קורבנותיולהיא

 

כ זהבה גלאו4 היא כי על "עמדתה של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשי5 בראשות חה

 �הראשו4 . שני עקרונות מרכזיי5 עומדי5 בבסיס עבודת הוועדה. גישת זכויות האד5 למשול בכיפה

כמי , ולהביא לראיית4 כקורבנות עבירה ,אד5;קורבנות הסחר בבני, ליצור מהפ> תודעתי ביחס לנשי5

  להביא להחמרה בהתייחסות�השני ; ולא כעברייניות או שוהות בלתי חוקיות, שזכויותיה4 מופרות

 ברי כי לעמדה המוסרית והחברתית השלכות לעניי4 דרכי הטיפול .הסוחרי5 בנשי5, לעברייני5

גישת זכויות האד1 מעמידה במרכז את כי , הלעניי4 ז, יודגש. וההתמודדות ע5 הסחר בנשי5 בישראל

 13.שבמרכז4 האינטרסי5 של המדינה, בניגוד לגישות האחרות שנסקרו, צורכי הנשי1 הנסחרות

 

                                                 

" אשה לאשה",  מוקד סיוע לעובדי5 זרי2003,5,  סחר בנשי5 בישראל�אשה עוברת לסוחר ,  נעמי לבנקרו4 ויוסי דהא4 12     
 .16�18' עמ, 2003, "אדוה"ומרכז 

  יש להבחי4 בי4 עמדה זו לבי4 העמדה המתנגדת להעמדת הנשי5 במרכז במסגרת הסיקור העיתונאי של תופעת הסחר  13
ראו . בהקשר אחרו4 זה נטע4 כי העמדת סיפורה של האשה במרכז מאפשרת לסוחרי הנשי5 לפעול באי4 מפריע. בנשי5

 .58' עמ, 26 פני1, "לחיות בי4 זאבי5", נעמי לבנקרו4: לעניי4 זה



 

 

 

 

 ד"בכסליו תשס' ח  2003 בדצמבר 3
  ממצאי סקר דעת קהל בנושא הסחר בנשי/ בישראל

נאנסות פעמי5 , ה4 נמכרות. כבוד7 של הנשי1 קורבנות הסחר וזכויותיה7 אומנ1 נרמסי1 ברגל גסה

. א5 בכלל, מה4 וה4 זוכות להכנסה נמוכה מאודדרכוניה4 נשללי5 , רבות מה4 חוות אלימות פיזית, רבות

" בעליה4"ל" שעבוד חובות"וה4 מצויות במצב של , חלק מה4 נחטפות או נמכרות לסוחרי5 אחרי5

  14.החדשי5

 

ג5 לאחר שה4 מתלוננות או נעצרות ה4 חשופות , נוס: על הפגיעות הקשות האלה בקורבנות הסחר בנשי5

 .תיה4בחירות4 ובזכויו, לפגיעות בכבוד4

 

וכ4 בזכויות ,  של הנשי5 הנסחרותבחירות7 ובכבוד7מ4 הדברי5 עולה כי הסחר בנשי5 פוגע פגיעה אנושה 

שחלק4 א: מעוגנות מפורשות , מדובר בזכויות חוקתיות.  ועודהזכות לשלמות הגו>, חופש התנועהכגו4 

 ולא על אזרחי5 � אד5 היסוד חל על אד5 באשר הוא;יצוי4 כי חוק. כבוד האד5 וחירותו: יסוד;בחוק

 .  ועל כ4 הוא חל ג5 על הנשי5 קורבנות הסחר�בלבד 

 

מצב כבוד , קבוצות ומקוטבת דוגמת החברה הישראלית;דומה כי בחברה רבת, אשר לתפיסה החברתית

 15).א5 כי ג5 בתוכ4(בעיקר ביחסי5 בי4 הקבוצות , פעמי5 אי4 כבוד האד5 נשמר. האד5 הוא בעייתי

לעומת  (זרי1, )לעומת גברי5 (נשי1 �5 מנקזת אליה את הקבוצות החלשות ביותר תופעת הסחר בנשי

צירו: ). לעומת יהודי5 (שאינ1 יהודי1ו) לעומת עתירי הכנסה (במצב כלכלי קשה הנתוני1, )ישראלי5

 סבורה כי ר אורית קמיר"ד. המאפייני5 האלה מוביל לאדישות מסוימת נוכח תופעת הסחר בנשי5

פועלי5 נגד4 סטריאוטיפי5 גזעניי5 המאפשרי5 לבני המקו5 , סחרות בארצות זרותמכיוו4 שה4 נ"

כ> קל יותר . להתרחק מ4 הנשי5 מבחינה נפשית ומקשי5 עליה5 לראות בה4 פרטי5 אנושיי5 וקורבנות

 16".וא: להשתת: באופ4 פעיל באונס, למערכות הציבוריות ולפרטי5 להפקיר אות4 לגורל4

 

 הוא ההתייחסות החברתית ללקוחות המשתמשי5 בשירותי המי4 של הנשי5 היבט מעניי4 בהקשר זה

ולא לייחס למעשי , )נשי5 נסחרות ולקוחות, סוחרי5(מקובל להתעל5 מצלע זו של המשולש . הנסחרות

אלא שעמדה רווחת היא כי הלקוחות של הסחר , לא זו בלבד. הלקוחות תרומה שלילית לסחר בנשי5

כי הסחר בנשי5 תלוי בביקוש , לא למותר להדגיש בהקשר זה. בדי5 זרי5עו, פי רוב;על, בנשי5 ה5

ד נעמי "עולדברי . זה בישראל הוא גבוה" מצר>" הביקוש ל17.ואינו יכול להתקיי5 ללא ביקוש זה, לנשי5

                                                 
. 2003 בנובמבר 13 ,האר=, "אביב שלושה חשודי5 בסחר בנשי5 ובאינוס4;המשטרה עצרה בתל", ברו> קרא: לדוגמה,  ראו14

ושסוחרי הנשי5 לא , )17אחת הנאנסות היא קטינה בת (הנשי5 סיפרו לחוקרי5 שנאנסו : "כי, בי4 השאר, בכתבה מצוי4
ולאחר כל פע5 שלא ' הפרת משמעת'ה4 הוסיפו כי נענשו ונקנסו על כל . יול שבועי אחדלמעט ט, אפשרו לה4 לצאת מהמבנה

 ". השביעו את רצונ5 של סוחרי הנשי5
 .17;16, 14, 13' עמ, 2003,  של המכו4 הישראלי לדמוקרטיה40'  נייר עמדה מס,?האומנ5 מדינת כבוד האד5,  אלו: הראב154
 . 111�119' עמ, 2002,  הוצאת משרד הביטחו4,זכויות ומשפט, פמיניז1,  אורית קמיר16
17 A. M. Bertone, "Sexual Trafficking in Women: International Political Economy and the Politics of Sex",  

Gender Issues, 18, 2000, p. 7. 
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ה5 יכולי5 . יש לזכור כי בשו5 מדינה לא יכולה תעשיית מי4 להתקיי5 מלקוחות זרי5 בלבד", לבנקרו7

 18".ת הביקושרק להגביר א

 

ההתבוננות בתופעה החברתית המורכבת של הסחר בנשי5 במשקפי זכויות האד5 משפיעה על הטיפול 

העמדת זכויות האד5 כתפיסה השלטת מחייבת אכיפה נוקשה , כ>. המשפטי בסוחרי5 ובקורבנות

השמת4 של ברי כי . ומת4 ייצוג משפטי וסיוע נפשי לנשי5 הנסחרות, ומאבק חסר פשרות בסוחרי הנשי5

אינה עולה בקנה אחד ע5 , פרקטיקה שרווחה במדינת ישראל עד לאחרונה, הנשי5 הנסחרות במעצר

 . תפיסה זו

 

 בהקשר 19.מהתפיסה האמורה נגזרת העמדה כי אי4 משמעות לשאלת הסכמתה של האשה לעסוק בזנות

לבי4 " רגילה" בי4 זנות ,א5 קיימת כזו, זה נית4 לעמוד על שתי גישות מנוגדות ביחס להבחנה האיכותית

ולפיכ> היא רואה בכל , הגישה האחת רואה בזנות הפרה של זכויות אד5. זנות הנגזרת מהסחר בנשי5

לעומת ". סת5"הנשי5 העוסקות בזנות קורבנות ואינה מבחינה בי4 קורבנות הסחר בנשי5 לבי4 זונות 

 20.יש המבחיני5 בי4 זנות בכפייה לבי4 זנות מרצו4, גישה זו

 

 ייחסות הרשויות בישראל לסחר בנשי1הת

עניינו , פרק זה. פי הגישות שתוארו לעיל;להל4 נציג את ההתייחסות בישראל לתופעת הסחר בנשי5 על

 .זו תוצג בממצאי הסקר, אשר להתייחסות החברתית; התייחסות4 של רשויות המדינה

 ישראל 2000עד לשנת . בישראל השתנה בשני5 האחרונות אופ4 ההתמודדות ע5 תופעת הסחר בנשי5

בעקבות הזעזוע מפרסומי5 : באותה שנה נפל דבר. למעשה לא התמודדה כלל ע5 התופעה באופ4 מערכתי

כ זהבה גלאו4 את הקמת ועדת "יזמה חה, בתקשורת  ומפרסו5 דוח אמנסטי על הסחר בנשי5 בישראל

 . אד5;יהאוסר סחר בבנ, ובקידומה נחקק הסעי: שנזכר לעיל, החקירה הפרלמנטרית

 :ציי4 בעניי4 זה כי, המשפט העליו4;שופט בית, כבוד השופט חשי4

עבירה , עבירה זו; אד5 לעיסוק בזנות;שלא כעבירות האחרות היא העבירה של סחר בבני

, אי4 צור> להוסי:.  שני165ולא בכדי העובר אותה צפוי למאסר ב4 , חמורה היא במיוחד

, נגזרת היא מתופעות בזויות שנתגלו בחיי המדינהכי עבירה זו עבירה , הכול יודעי5 זאת

המלווה " ייבוא", נערות ונשי5 ממדינות מסוימות להעסקת4 בזנות" ייבוא"תופעות של 

אי4 זה כבוד . בהתנהגות נקלית ובזויה כלפי אות4 נערות ונשי5 המבקשות למצוא פת לח5

                                                 
 .57' עמ, 26 פני1, "לחיות בי4 זאבי5",  נעמי לבנקרו184
בדוח , 2003, משרדי להתמודדות ולמעקב ע5  תופעת הסחר בנשי5 לעיסוק בזנות;הצוות הבי4, בי4 היתר,  בגישה זו החזיק19

 .שפירס5
 .לאומיות העוסקות בסחר בנשי5; יצוי4 כי לוויכוח בי4 הגישות הסותרות יש ביטוי באמנות בי204
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בייחוד ביודענו , קי5שעבירה מעי4 זו נחרתת בספר החו, לא למדינה ולא לחברה בישראל

 21.עבירה היא שנקבעה בימינו אלה; שהעבירה לא שרדה במקומנו בימי5 שמכבר

 

השינוי המשמעותי בהתייחסות הרשויות . ג5 לאחר תיקו4 חוק העונשי4 לא נאכ: החוק במלואו, ואול5

זה  דוח 2001.22לתופעה ולחשיבות המאבק בה מיוחד לפרסו5 דוח של משרד החו= האמריקני בשנת 

מכוח , מציג ממצאי5 של בדיקה שעור> משרד החו= האמריקני מדי שנה על הסחר בנשי5 במדינות שונות

אלה המתמודדות בהצלחה ע5 : הדוח מחלק את המדינות לשלוש קבוצות. 2000חוק שהתקבל בשנת 

אלה שעושות מאמ= כדי לעמוד באמות המידה ואלה שאינ4 עומדות באמות מידה , הסחר בנשי5

דורגה ישראל בקבוצה , 2001שפורס5 כאמור בשנת , בדוח הראשו4. ליות של מאבק בסחר בנשי5מינימ

 . השלילית �השלישית 

 

. ועמה שינויי מדיניות, בשני5 האחרונות ניכרת פעילות מגוונת במאבק בתופעת הסחר בנשי5 בישראל

 הצעת 16;אושרה בכנסת השביוזמתה , בכלל זה ראוי לציי4 את הפעילות של ועדת החקירה הפרלמנטרית

קביעת עונש : עיקרי החוק ה5 אלה. 2002;ב"התשס) תיקוני חקיקה(אד5 ;חוק למניעת סחר בבני

ידי אזרח ;החלת דיני העונשי4 על עבירה שנעברה על; מינימו5 על עבירת סחר בנשי5 לעיסוק בזנות

 גביית עדות מוקדמת קביעת הלי> מזורז של; ישראל במדינה שבה הסחר אינו נחשב עבירה פלילית

עוד יצוינו בהקשר זה פעילות . וקביעת זכאות נפגעי העבירה לייצוג משפטי מהלשכה לסיוע משפטי

המייחסת משקל למאבק בסחר , 2002 משנת 2.2' הנחיית פרקליטת המדינה מס; משרדי;הצוות הבי4

מלחמה בסחר בנשי5 די4 המתייחסי5 ל;פסקי; נשי5 ולהגנה על זכויותיה4 של הנשי5 קורבנות הסחר

 . שיכונ4 של הנשי5 העומדות להעיד באכסניות תחת השמת4 במעצר עד לגירוש4 ועוד; "מלחמת חורמה"כ

 

בשני5 האחרונות אנו עדי5 ", משרדי;הרי שלדידו של הצוות הבי4, אשר ליחס אל הנשי5 הנסחרות

 ובראשונה  קורבנות ולהכרה גוברת בכ> שנשי5 אלה ה4 בראש, לתמורה ההולכת ומעמיקה ביחס זה

משרדי ניכרת העמדת האינטרסי5 של ;ג5 בדוח הצוות הבי4,  ואול235".שיש להיחל= לעזרת4, עבירה

כי , למשל, הצוות ציי4. ואינטרסי5 אלה ה5 שמצדיקי5 את הסיוע לקורבנות, המדינה במרכז הדיו4

למדינה יש אינטרסי5 ": כי והוסי, העדר סיוע נפשי לקורבנות הסחר פג5 בנכונות4 להעיד נגד הסוחרי5

היא מעוניינת להוציא4 כמה שיותר מהר , מצד אחד. סותרי5 במה שקשור לטיפול בנשי5 קורבנות הסחר

, א5 מדובר בנשי5 המוכנות להעיד נגד הסוחרי5 בה4, מצד שני. שכ4 מדובר בשוהות שלא כדי4, מ4 האר=

 24."למדינה יש אינטרס לאפשר לה4 להישאר באר= עד תו5 עדות4

                                                 
 .474בכר> נח , דיני5 עליו4, מדינת ישראל' חנוכוב נ 7542/00פ "בבש 21

22 Trafficking in Persons Report, july 2001. 
 .2003 באוגוסט 5: תארי> כניסה, gov.state.www,  הדוח מופיע באתר מחלקת המדינה האמריקנית

  .4' עמ, 2003, משרדי להתמודדות ומעקב ע5 תופעת הסחר בנשי5 לעיסוק בזנות; דוח הצוות הבי234
 .29,10' עמ,  ש245
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אול5 כדי שיהיה מדובר בשינוי , מהפכות משפטיות עשויות אומנ5 לחולל שינוי בתפיסות חברתיות

מערכתי משמעותי וארו> טווח נדרשת הפנמה חברתית עמוקה ונדרשי5 שורשי5 חברתיי5 מתאימי5 

 נדרשת �המלחמה בתופעת הסחר בנשי5 אינה רק מלחמת הרשויות . כבסיס למהפכות משפטיות אלה

 .  וממילא לצמצו5 ממדי התופעה, מהפ> תודעתי עשוי להוביל לצמצו5 הביקוש. וקעה חברתיתג5 ה

 

כדי לעמוד על התפיסות והעמדות , לפיכ> יזמה ועדת החקירה הפרלמנטרית סקר בנושא הסחר בנשי5

 .  הערכיות שיש בציבור כלפי התופעה

נושה בכבוד4 ובחירות4 של הנשי5 הגישה שניצבה בבסיס הסקר היתה כי הסחר בנשי5 מבטא פגיעה א

 . באילו תפיסות מחזיק הציבור בעניי4 זה, בי4 השאר, מטרת הסקר היתה לבחו4. קורבנות הסחר

 

 מטרות הסקר

 :ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשי5 ביקשה לבדוק את הנושאי5 האלה

 ; זכויות האד5מודעות הציבור לתופעת הסחר בנשי5 ובולטות הנושא בתודעה בהקשר של !

 ;מערכת האמונות והתפיסות בעניי4 הסחר בנשי5 !

 ;המידה שבה הציבור מוטרד מהתופעה !

 ;הערכת הנזק שהתופעה גורמת !

הנשי5 קורבנות הסחר , הסוחרי5 �עמדות הציבור כלפי הגורמי5 המעורבי5 בתופעה  !

 ;והלקוחות

 .העמדות בציבור כלפי הטיפול  בתופעה !

 

 שיטת ביצוע הסקר

של האוכלוסייה הבוגרת  מדג5 מיצגה המהווע5 ציבור , טלפוניי5 ראיונות 615 מבוססי5 על קר הסנתוני

, "דח:"מכו4 סוקרי ידי ;על, 2003 באוקטובר  7�12;בנעשו  הראיונות+). 18גילאי  (  ישראליתושבשל 

 .רוסית וערבית, עברית: בשלוש שפות

 .4% ; +: המדג5 היאבכלל טעות הדגימה המרבית 
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  הממצאי1עיקרי

  מודעות לקיומה של תופעת הסחר בנשי1 והיכרות עמה   .1

  בולטות התופעה בתודעה .1.1

במגמה לבדוק את בולטות תופעת הסחר בנשי5 בזיכרו4 ואת האופ4 שבו נתפס הקשר שלה לנושא זכויות 

תופעות של פגיעה " לשלו: מזיכרונ5" שבה4 התבקשו 25הוצגו למרואייני5 שתי שאלות פתוחות, האד5

 . ולאחריה שאלה שביקשה להתמקד בפגיעה בזכויות נשי5, תחילה הוצגה שאלה כללית. בוד האד5בכ
 . להל4 התשובות השכיחות שהתקבלו

 

שאלה ? ה מכיר/על אילו תופעות של פגיעה  בכבוד האד5 או בחירותו שקורות בישראל שמעת או את 

התשובות מסודרות לפי סדר . (100%;לולכ4 הס> הכול אינו מסתכ5 , אפשר להשיב כמה תשובות. פתוחה

 .השכיחות בכלל המדג5

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

N=272 
100.0% 

N=255 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

N=528 
100.0% 

N=615 
100.0% 

 ס> הכול

  בחלשי5עוני  ופגיעה 10.0% 11.3% 1.6% 8.1% 10.8% 11.5%
פגיעת מערכות החוק  9.7% 11.3% ;;;;; 9.1% 11.2% 11.5%

 והענישה בזכויות האד5
/ היחס לבני המיעוטי5 8.2% 6.7% 17.4% 3.5% 7.1% 6.0%

 הערבי5 בישראל 
/ פגיעה בחופש הביטוי 7.5% 6.9% 10.8% 3.8% 7.3% 6.5%

 בזכויות אד5
מות אלי/ אלימות 7.1% 6.3% 12.0% 3.6% 5.0% 7.6%

 אלימות נוער/ מילולית
6.8% 5.6% 7.0% 2.4% 6.2% 

 
 / שוחד/ שחיתות 5.7%

/  הטבות לעשירי5
 פרוטקציות 

 סחר בנשי1 5.6% 6.3% 1.3% 1.0% 10.6% 2.2%
: דיסאינטגרציה חברתית 5.4% 6.3% ;;;;; 1.5% 5.3% 7.3%

 כל אחד לעצמו
ההתנהגות כלפי  5.2% 6.1% ;;;;; 1.0% 6.4% 5.9%

 סטיני5הפל

                                                 
אלא עליו לנסח את התשובות , טגוריות תשובה מוכנות מראש שעליו לבחור ביניה4 בשאלה פתוחה אי4 מציגי5 למרואיי4 ק 25

פי ;כל התשובות מקבלות ער> על. פי מדג5 של תשובות שהתקבלו;בשלב מאוחר יותר נבנה מפתח על. במונחיו שלו
 .הקטגוריות שנבנו
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

/ אפליה על רקע עדתי 5.2% 3.4% 16.5% 8.4% 2.0% 4.7%
 גזענות 

היחס : עובדי5 זרי5 5.1% 5.9% ;;;; ;;;; 6.9% 5.0%
 אליה5 וניצול5 

/ פגיעה בזכויות עובדי5  4.9% 5.3% 2.3% 10.5% 5.5% 5.2%
 אבטלה

 כרלא זו /לא יודע /לא שמע  28.6% 28.0% 32.3% 35.6% 24.5% 31.3%

 

על אילו תופעות , אנא פרט?  בישראלנשי5הא5 שמעת על תופעות של פגיעה בכבוד4 או בחירות4 של 

ולכ4 הס> הכול אינו מסתכ5 , אפשר להשיב כמה תשובות. שאלה פתוחה? ה מכיר/כאלה  שמעת או את

 .100%;ל

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

N=272 
100.0% 

N=255 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

N=528 
100.0% 

N=615 
100.0%  

 ס> הכול

 /אפליה בשכר/ אפליה תעסוקתית 29.7% 33.0% 9.6% 22.3% 28.2% 37.7%
 יו4 זכויות בעבודהושו;אי
 

/ אלימות במשפחה/ נשי5 מוכות 24.4% 26.4% 12.6% 13.5% 27.1% 25.8%
 אלימות פיזית/  התעללות

 /תקיפה מינית /ללות מיניתהתע 10.8% 11.1% 9.1% 1.6% 9.1% 12.7%
 אונס

 הטרדה מינית 8.3% 9.7% ;;;; 3.3% 9.5% 9.9%
 סחר בנשי1 8.0% 9.3% ;;;; 3.1% 14.0% 5.0%
לא יודעות / "השפלה/ זלזול  5.5% 6.0% 2.1% 1.9% 3.7% 8.1%

 אלימות מילולית"/ לנהוג
 

/ שוויו4;אי)/ באופ4 כללי(אפליה  4.8% 3.8% 10.5% 7.3% 2.4% 5.2%
שלילת הזכות לעשות בחייה4 

  כרצונ4
 

אפליה / "אי4 תופעות כאלה 4.4% 3.7% 8.8% 6.1% 4.2% 3.1%
/ נשי5 ה4 חברות כנסת": לטובה

 חופשות לידה/ נקודת מס
 רצח נשי5 4.4% 4.5% 3.8% 1.0% 4.7% 4.3%
  � על רקע מעמד אישי  אפליה 4.4% 5.2% ;;;;; 1.1% 5.8% 4.6%

 עגינות, סירוב גט
7.0% 

 
 

 הוריות;פגיעה באמהות חד 4.1% 4.6% 1.1% 5.5% 2.1%
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

7.0% 
 
 
 

 הוריות;פגיעה באמהות חד 4.1% 4.6% 1.1% 5.5% 2.1%

5.9% 
 

" סחר בנשי1"בס: הכול הזכירו  9.1% 10.4% 1.1% 3.0% 15.3%
 לפחות באחת השאלות

 

עות של  מהמרואייני5 הזכירו את תופעת הסחר בנשי5 כשהתבקשו לציי4 באופ4 בלתי נעזר תופ6%;כ

.  מה5 הזכירו תופעה זו כשנשאלו על פגיעה בכבוד4 או בחירות4 של נשי8%5; וכ26,פגיעה בכבוד האד5

 . באחת משתי השאלות לפחות" סחר בנשי1" מהמרואייני1 9% ציינו בס> הכול 

 . רמת הבולטות של התופעה בזיכרו7 והקישור שלה לנושא זכויות האד1 היא נמוכהנמצא כי 

יותר ) 12%(ותיקי5 , )1%(יותר מערבי5 )  10%(ו את התופעה באחת משתי השאלות יהודי5 הזכיר

 ).6%(יותר מנשי5 יהודיות ) 15%( וגברי5 יהודי5 ) 3%(מעולי5 חדשי5 

ושיעור דומה לא ידע ,  מהמדג5 לא ידעו לציי4 תופעה כלשהי של פגיעה בכבוד האד5 בישראל29%;כ

חשוב לציי4 שכמעט כמחצית .  ובחירות4 של נשי5 בישראללהזכיר תופעה כלשהי של פגיעה בכבוד4

, אינ5 יודעי5 על תופעות של פגיעה בכבוד4 ובחירות4 של נשי5/ מהערבי5 ומהעולי5 ציינו כי לא שמעו

 .שיעור כפול מזה של כלל היהודי5 בקרב המרואייני5

 ה4 עוני ופגיעה שתי התופעות שהוזכרו בשכיחות הגבוהה ביותר בהקשר של פגיעה בזכויות האד5

בהקשר של פגיעה בזכויות נשי5 הוזכרו . בחלשי5 ופגיעת מערכת החוק והענישה בזכויות האד5

ואלימות )  מהנשי5 היהודיות38%; מהמדג5 וכ30%;כ(בשכיחות גבוהה אפלית נשי5 בשוק העבודה 

 ).  בכלל המדג24%5(במשפחה 

אד1 ובחירותו קשורות בראש ובראשונה התופעות שהוזכרו בשכיחות גבוהה יותר כפגיעה בכבוד ה

פגיעה , פגיעה בקצבאות,  עוני על כל היבטיו�) בשתי השאלות(לקשיי החיי1 של האזרחי בישראל 

פגיעת מערכת , אלימות במשפחה, אפליית נשי1 בשוק העבודה, הוריות;בקשישי1 ובמשפחות חד

 .החוק והענישה בזכויות האד1 ואפליית המיעוט הערבי

פלסטיני1 והסחר , עובדי1 זרי1, עות של פגיעה בכבוד האד1 בהקשר של אוכלוסיות זרותאזכור תופ

 .בנשי1 היה נדיר יותר

 במצב כבוד האד5 וחירותו בחברה תממצאי5 אלו תואמי5 את ההבחנה שהוצגה במבוא בדבר הבעייתיו

מבחינה קל יותר להתרחק , מאחר שהנשי5 הנסחרות ה4 זרות. מקוטבת דוגמת החברה הישראלית

 .אד5 וקורבנות;רגשית ולהתעל5 מהיות4 בנות

 . בנספח3; ו2 בשאלות �פירוט מלא של התשובות 

                                                 
ייתכ4 . קשר של פגיעה בזכויות האד5 חשוב לשי5 לב לכ> שבדיקת הבולטות של תופעת הסחר בנשי5 בתודעה נבדקה בה 26

 .היה מפיק יותר אזכורי5 של התופעה, כגו4 זנות או הגירת עבודה, שהקשר אחר
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 היכרות נעזרת .1.2

 שיעור המדווחי5 כי שמעו על התופעה לאחר �מדד נוס: לבדיקת המודעות לנושא הוא היכרות נעזרת 

 של סחר בנשי5 לאחר  מהמרואייני5 דיווחו כי אומנ5 שמעו שיש בישראל מקרי90%5. אזכור שמה

רמת ההיכרות הנעזרת את תופעת הסחר בנשי5 נמוכה מזו של רמת ההיכרות ע5 . שהתופעה הוזכרה

וגבוהה מזו של הסחר ) 89%;כ(דומה לזו של ניצול עובדי5 זרי5 , )97.5%(נושא האלימות במשפחה 

 .הערבי5 בקרב המרואייני5 שמעו על התופעה פחות מהיהודי5). 82%(באיברי5 

 

 ? ...הא5 שמעת או לא שמעת שיש בישראל מקרי5 של

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

שיעור המדווחי1  כלל המדג1 יהודי1 ערבי1
  �כי שמעו על 

N=272 
 

N=255 
 

N=101 N=87 
 

528=N N=615 
 

 ס> הכול

 אלימות במשפחה 97.5% 97.6% 96.6% 93.1% 97.7% 97.5%
 סחר בנשי1 90.0%  92.7% 74.0% 92.8% 95.1% 90.5%
 ניצול עובדי5 זרי5 88.6% 91.5% 71.2% 91.6% 92.2% 90.7%
 סחר באיברי5 81.6%  84.1% 66.6% 76.4% 83.4% 84.7%

 

 

יש לשער  כי לא כל מי שהשיב בחיוב על השאלה שבדקה את ההיכרות הנעזרת ע5 התופעה אומנ5 שמע 

 . מרואייני5 להוכיח את היכרות5בשלב הבא התבקשו ה, לכ4. עליה

 היכרות מוכחת .1.3

 :שבה התבקשו המרואייני5, ההיכרות המוכחת נבדקה באמצעות שאלה פתוחה
ולכ4 , אפשר להשיב כמה תשובות. פרט כל מה ששמעת או מה שידוע ל> על תופעת הסחר בנשי5, אנא

 .100%;הס> הכול אינו מסתכ5 ל

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

 עולי1 מחבר
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

  

N=272 
100.0% 

N=255 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N= 
87 

100% 

528=N 
100.0% 

N=615 
100.0% 

  ס> הכול

חבר הבאת נשי5 מ 22.9% 25.2% 9.3% 11.7% 24.2% 26.2%
 זרח אירופהממ /המדינות

1 

 2 ל "מחוברחת נשי5 ה 23.2% 25.7% 7.9% 13.8% 25.4% 25.8%
 3 הברחה דר> מצרי5 10.6% 11.1% 7.6% 6.0% 12.2% 10.2%
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

 עולי1 מחבר
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

  

מיד / מכירת נשי5 לזנות 16.1% 17.3% 8.8% 8.0% 19.9% 14.4%
 נסחרות/ ליד

4 

מכריחי5 אות4 לעבוד  10.3% 10.8% 7.1% 3.8% 11.7% 10.0%
 בזנות

5 

/ העסקת נשי5 בזנות 25.0% 27.8% 8.2% 10.2% 31.9% 24.1%
 כנערות ליווי

6 

 7 שפחות מי4/ עבדות 3.9% 4.5% ;;;; 1.8% 4.8% 4.2%
;תת/ השפלות/ אונס/ עינוי 6.6% 7.7% ;;;; 1.9% 8.7% 6.8%

 רצח/ תנאי5
8 

 לוקחי5 מה4  /כולאי5 9.6% 10.9% 2.1% 7.4% 9.6% 12.1%
 דרכוני5

9 

 10    שלילת זכויות/ לא חוקי 5.0% 5.5% 1.5% 8.7% 5.5% 5.6%
סכומי5 : ניצול כספי 11.0% 11.5% 8.0% 8.3% 12.1% 11.0%

 חיוב הנשי5 /זעומי5
עבור הוצאות הבאת4 ב

 לאר=

11 

מבטיחי5 : הובאו במרמה 18.3% 19.8% 9.4% 28.5% 15.9% 23.5%
 לה4 עבודה אחרת  

12 

 13 חטיפה 1.1% 1.3 ;;;; ;;; 0.4% 2.2%
הבאת נשי5 לצור>  1.3% 1.5 ;;;; 2.5% 0.8% 2.1%

 אות4 מכריחי5/ נישואי4
 להתחת4

14 

 הגיעו �בחירת4 החופשית  1.9% 1.1% 6.6% 0.8% 0.8% 1.5%
 בחרו במקצוע/ מרצונ4

15 

 16 אחר 0.7% 0.5% 1.6% 1.7% 0.3% 0.7%
  לא יודע/ לא שמע 20.2% 17.4% 37.4% 38.5% 15.8% 19.0%

   היכרות מוכחת;ס: הכול  76% 79% 54% 57% 82% 77%
 )1�13תשובות  (

 

 

 

) 54%( מהתשובות עולה כי ערבי5 . מכלל המרואייני76%1 ):1�13תשובות   (כל ההיכרות המוכחתס: 

מכירי5 אותה יותר ) 82%(וכי גברי5 יהודי5 , מכירי5 את התופעה פחות מיהודי5 ותיקי5) 57%(ועולי5 

השיבו , בהתאמה,  מהעולי5 ומהערבי37%5; ו38.5%; מכלל המרואייני5 ו20%). 77%(מנשי5 יהודיות 

 . אינ5 יודעי5 לציי4 פרטי5 על אודותיה/ כי לא שמעו על התופעה

רמת הבולטות הנמוכה של תופעת הסחר בנשי1 בתודעה בהקשר של פגיעה בכבוד למרות : המסקנה

מכיר , בעיקר האוכלוסייה היהודית הוותיקה, רוב הציבור, כשמזכירי5 את התופעה, האד1 וחירותו

 . פרטי1 על אודותיה י7שמע עליה ויודע לצי, אותה
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 :שני ממדי1 בולטי1 באפיו7 התופעה בתודעת הציבור

ס> הכול ): 1�3תשובות : (הברחת4/ זהות4 הלאומית של הנשי5 קורבנות הסחר ודר> הבאת4 !

 ; מכלל המרואייני51%5

ס> ): 7�13, 5, 4תשובות : (רמאות/ ניצול/ השפלה/  כפייה�היחס כלפי הנשי5 קורבנות הסחר  !

 . מכלל המרואייני54.2%5ל הכו

 .  בנספח6 בשאלה �פירוט מלא של התשובות 
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  התפיסות והאמונות בנושא הסחר בנשי1 .2

בסקר נבדקו ממדי5 שוני5 של מערכת התפיסות והאמונות בציבור הישראלי בכל הקשור לתופעת הסחר 

פיסת המעורבי5 המובחנות שלה מתופעת הזנות ות, שלה" טבעיות"תפיסת ה,  הערכת היקפה�בנשי5 

 .הנשי5 הנסחרות  והלקוחות, הסוחרי5 �בה  

 "טבעיותה"הערכת היק> התופעה והעמדה בשאלת  .2.1

קיימות . אי4 נתו4 רשמי על היקפה, מטבע הדברי5, ולכ4, תופעת הסחר בנשי5 מתקיימת בתחו5 האסור

משטרה ושל ההערכה של ה. הערכות שונות של מספר הנשי5 הנמצאות בישראל בהקשר של סחר בנשי5

ארגוני זכויות אד5 העריכו בעבר כי נתוני5 אלו ה5 של .  נשי1,000�3,0005גורמי5 רשמיי5 אחרי5 היא 

די4 המייצג סוחרי ;עור>. ולא מספר4 הכולל של הנשי5 קורבנות הסחר, מספר הנשי5 המובאות מדי שנה

ה לאר= לצור> עיסוק  נשי5 מובאות מדי שנ6,000נשי5 ציי4 לפני ועדת החקירה הפרלמנטרית כי 

  27.בזנות

ההערכות . הערכות המרואייני1 בסקר אינ7 שונות בהרבה מהערכות הגורמי1 העוסקי1 בנושא

שנחלקו בי4 שתי ,  מהמדג40%5;ס> הכול כ (10,000; ל3,000 ובי4 3,000; ל1,000השכיחות היו בי4 

הערבי5 נקבו במספרי5 . 10,000;רק מעטי5 נקבו במספר גדול מ). קטגוריות התשובה בחלקי5 דומי5

 . והגברי5 היהודי5 יותר מהנשי5 היהודיות, גבוהי5 יותר מהיהודי5

נסה . תופעת הסחר בנשי5 היא קנייה ומכירה של נשי5 והעברת4 ממדינה למדינה לצור> עיסוק בזנות

 ? כמה זונות נמצאות היו5 בישראל כתוצאה  מתופעה זו, בבקשה, להערי>

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

268=N 
100.0% 

226=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

N=615 
100.0% 

 

 

פחות , עשרות בודדות 1.9% 1.4% 5.4% ;;;; 0.8% 1.9%
 100;מ

 500עד  , 100;יותר מ 9.8% 9.9% 9.2% 10.2% 8.0% 11.6%
עד  , 500;יותר מ 15.9% 17.2% 8.5% 16.3% 14.3% 20.0%

1,000 
עד  , 1,000;יותר מ 19.7% 20.7% 14.1% 18.6% 21.4% 20.0%

3,000 
עד  , 3,000;יותר מ 20.8% 19.3% 29.9% 18.5% 23.2% 15.4%

10,000 
 10,000;יותר מ 4.5% 4.3% 5.8% 6.2% 4.8% 3.8%

 לא יודע 27.3% 27.3% 27.2% 30.3% 27.5% 27.3%

                                                 
 .2002 ביוני 18, 28' מס,  פרוטוקול ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשי5 27



 

 

 

 

 ד"בכסליו תשס' ח  2003 בדצמבר 3
  ממצאי סקר דעת קהל בנושא הסחר בנשי/ בישראל

תפיסת קווי הדמיו7 וההבדל בי7 זנות כחלק מתופעת הסחר בנשי1 לבי7 זנות  .2.2

 "   רגילה"

". רגילה"קיימות הגדרות וגישות שונות בדבר הדמיו4 והשוני בי4 זנות כחלק מהסחר בנשי5 לבי4 זנות 

 בשאלה א5 אפשר לבחור בזנות כעיסוק מתו>, כלומר, "הרצו4 החופשי"ההבדל בי4 הגישות הוא בשאלת 

כל זנות משעבדת את הנשי5 לשליטה גברית , �neo-abolitionist"לפי הגישה המכונה . רצו4 חופשי

לפי גישה , הזנות. חברתיי5 שבחברה הפטריאכלית;ומעתיקה את דפוסי הדיכוי ויחסי הכוח הכלכליי5

ובי4 " רגילה"ולפיכ> אי4 הבדל בי4 זנות , היא עבדות מודרנית של נשי5 ופגיעה בזכויות האד5 שלה4, זו

תפיסה אחרת רואה בזנות עיסוק לגיטימי במסגרת האוטונומיה , מנגד. זנות שהיא חלק מהסחר בנשי5

. ולא פרוצות, "עובדות מי4"ובנשי5 הבוחרות מרצונ4 החופשי לעסוק בזנות היא רואה , של אשה על גופה

לבריאות4 , ג לזכויותיה4אלא נשי5 עובדות שיש לדאו, גישה זו אינה רואה בעוסקות בזנות קורבנות

 28.ולביטחונ4

 

  ?הא5 הציבור בישראל מבחי4 בי4 זנות רגילה לבי4 זנות שהיא חלק מתופעת הסחר בנשי5

בי4 עיסוק בזנות שמקורה בסחר בנשי5 לבי4 עיסוק ,  או שאי4 הבדל לדעת>�הא5 אתה רואה הבדל 

 ?בזנות של נשי5 אחרות

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 
 מחבר

 המדינות

  כלל המדג1 יהודי1 ערבי1

272=N 
100.0% 

226=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

N=615 
100.0% 

 

שתי , אי4 הבדל 27.9% 26.8% 34.8% 23.8% 27.1% 26.3%
 התופעות דומות

יש הבדל בי4 שתי  61.6% 64.1% 46.4% 53.2% 64.8% 63.6%
 התופעות

 לא יודע 10.5% 9.2% 18.7% 23.0% 8.2% 10.1%

 
ובי7 זנות שהיא חלק מתופעת " רגילה"התפיסה השכיחה היא כי יש הבדל בי7 זנות  מהסקר עולה כי

 ).62%;כ(הסחר בנשי1 

). ההבדל בי4 ותיקי5 לעולי5 אינו מובהק(תפיסה זו נפוצה יותר בקרב היהודי5 מאשר בקרב הערבי5 

לבי4 זנות כחלק מתופעת " רגילה"פיסת הדמיו4 או השוני בי4 זנות אי4 הבדל בי4 נשי5 לגברי5 יהודי5 בת

 . הסחר בנשי5

  .בהתא5 לתשובת5, המרואייני5 התבקשו לפרט מה5 קווי הדמיו4 או השוני

                                                 

ומרכז " אשה לאשה",  לעובדי5 זרי5מוקד סיוע, 2003, סחר נשי5 בישראל, אשה עוברת לסוחר,  נעמי לבנקרו4 ויוסי דהא284 
 .14;13' עמ, 2003, "אדוה"
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שהשיבו כי אי4 הבדל בי4 ,  מהמרואייני27.9%5;הופנתה ל. שאלה פתוחה?  בי4 התופעותהדמיו7מה 

כל מרואיי4 היה יכול לענות עד . זנות כחלק מתופעת הסחר בנשי5העיסוק בזנות בכלל לבי4 העיסוק ב

 100%ולכ4 הס> הכול אינו , שתי תשובות

 

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

  

71=N 
100.0% 

69=N 
100.0% 

N=24 
100.0% 

 

N=30 
100.0% 

141=N 
100.0% 

N=172 
100.0% 

  

 1 העיסוק בזנות  40.9% 37.4% 56.9% 7.4% 43.7% 31.9%
 2 לא מוסרי, חטא 9.7% 8.9% 13.5% 9.5% 6.5% 11.4%

 3 בכוח/ נעשה בכפייה 5.6% 6.8% ;;;;;; 6.6% 9.0% 4.8%
הרצו4 החופשי לעבוד  3.3% 4.0% ;;;;; 6.4% 6.0% 2.2%

 כל הזמ4 או רק ;בזנות 
 בהתחלה

4 

 5 דמיו4 במטרה  9.4% 8.4% 13.7% 28.7% 8.7% 8.3%
בשביל / מכירת הגו: 16.8% 19.0% 6.5% 30.2% 17.2% 20.9%

 כס:
6 

/ היחס אליה4 דומה 4.8% 5.4% 2.2% ;;;;;; 2.9% 6.5%
 ניצול

7 

 10 חוסר ברירה/ נואשות 4.9% 5.9% ;;;; ;;;; 6.5% 5.4%
הסחר קיי5 בשני  1.7% 2.1% ;;;; 4.2% 3.1% 1.1%

 המקרי5
11 

  לא יודע 6.1% 6.0% 6.4% 9.6% 5.8% 6.3%

 

 41% (העיסוק בזנותידי המיעוט הסבור כי שתי התופעות דומות הוא ;קו הדמיו4 הבולט שצוי4 על

 ). 17%(ואחריו מכירת הגו: תמורת כס: , )מהסבורי5 ששתי התופעות דומות
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 יש הבדל בי4 שהשיבו כי,  מהמרואייני61.6%5הופנתה ל . שאלה פתוחה? בי4 התופעותההבדל מה 

ולכ4 הס> הכול אינו , כל מרואיי4 היה יכול לענות עד שתי תשובות. העיסוק בזנות לבי4 הסחר בנשי5

100% 

 

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 
מחבר 

 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

173=N 
100.0% 

165=N 
100.0% 

N=54 
100.0% 

 

N=40 
100.0% 

338=N 
100.0% 

N=378 
100.0% 

 

 עיסוק בזנות �" רצו4 החופשי"ה 84.9% 87.4% 64.0% 69.8% 87.4% 87.4%
הוא מרצו4 וזנות סחר היא 

 בכפייה
: ניצול כספי ורמייה בסחר 5.2% 5.1% 5.6% 11.2% 5.1% 5.2%

 בתנאי5/ הבדלי5 בשכר
, העוסקי5 בסחר מעול5 הפשע 5.1% 5.7% ;;;;; 16.4% 7.4% 4.1%

 סרסורי5, שימוש באלימות
 הסחר הוא פגיעה בכבוד  האשה 0.4% 0.5% ;;;;; 1.2% 0.6% 0.4%
בסחר יש העברה : הסחר עצמו 2.3% 2.6% ;;;;;; 5.0% 3.3% 1.9%

 של האשה מיד ליד ובזנות אי4
המניע של : הבדלי5 במניע 5.0% 4.7% 7.3% 9.9% 4.1% 5.4%

הנסחרות הוא ניסיו4 להיחל= 
ואילו המניע , ממצב כלכלי גרוע

 ת הוא חינו> לקוילזנו
הבדלי5 בי4 נשי5 מיובאות  1.0% 1.1% ;;;; ;;;;; 0.6% 1.5%

 למקומיות
הישראליות : הבדלי5 בחשיפה 0.5% 0.6% ;;;;; 1.9% 1.2% ;;;;

, מוכרות ולכ4 צריכות להסתתר
כי , ל לא צריכות"ואילו נשי5 מחו
 לא מכירי5 אות4

 

 מהסבורי5 שיש הבדל בי4 85%: א בבחירה החופשיתההבדל הנתפס כבולט ביותר בי7 שתי התופעות הו

ואילו העיסוק , מרצו4 חופשי/ זנות לבי4 סחר בנשי5 סבורי5 שהעוסקות בזנות עושות זאת מבחירה

מהסקר עולה כי .  מכלל המדג52%1 ה1 הסוברי5 כ>. בזנות כחלק מתופעת הסחר בנשי5 נעשה בכפייה

, ניצול, רמאות, פשע, אלימות, כקורבנות של כפייה, נותבניגוד לזו, הציבור רואה את הנשי5 הנסחרות

נתפס כהסבר " חינו> לקוי" �ואילו כלפי הזונות הישראליות מופעלת גישה מוסרנית , תנאי5 גרועי5

 . בעיסוק זה, לפי אותה תפיסה, לבחירת4 החופשית

שהיא חלק מתופעת לבי4 זנות " רגילה"ג5 רוב המרואייני5 הערבי5 ציינו כי ה5 מבחיני5 בי4 זנות 

, 87% מול 64%(אול5 בשיעורי5 נמוכי5 בהשוואה ליהודי5 , פי מידת הרצו4 החופשי;הסחר בנשי5 על

,  מהמרואייני5 הערבי5 שמצאו הבדל בי4 התופעות ציינו כי אינ5 יודעי5 לפרטו19%). בהתאמה

 . בלבד מהיהודי1%5;בהשוואה ל
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א: ה5 כי ה5 מבחיני5 בי4 שתי התופעות לפי מידת המרואייני5 מקרב העולי5 מחבר המדינות ציינו 

שיעור גבוה יותר בקרב , מנגד. בהשוואה לוותיקי5) 70%(אול5 בשיעור נמו> יותר , הרצו4 החופשי

 של מידת הפגיעותציינו כי ה5 מבחיני5 בשוני בי4 שתי התופעות לפי , בהשוואה לוותיקי5, העולי5

וכ4 תנאי החיי5 הקשי5 שהביאו , הניצול והרמאות הכספית, האלימות של הסרסורי5: הנשי5 הנסחרות

 .את הנשי5 לעסוק בזנות

עולה מהסקר כי רוב הציבור נוטה להבחי4 בי4 זנות כחלק , למרות הדמיו4 הנתפס בעיסוק עצמו: לסיכו1

רצו4 זה מיוחס לעוסקות . הרצו7 החופשיהקו המבחי4 הוא ". רגילה"מתופעת הסחר בנשי5 לבי4 זנות 

 . ולפיכ>  העוסקות בזנות נתפסות כבעלות יותר אוטונומיה, ולא לנשי5 הנסחרות, תבזנו

 

 הנשי1 והלקוחות , הסוחרי1: תפיסת המשתתפי1 בסחר בנשי1 .2.3

סוחרי הנשי5 והסרסורי5 . של גברי5 לשירותי מי4" ביקוש"של הנשי5 הנסחרות פוגש את ה" היצע"ה

 ?רואה הציבור הישראלי כל אחד מאלה  כיצד 29.ה5 החוליה המקשרת בי4 ההיצע לביקוש

 

מתאי5 הכי איזה תיאור . הנשי5 הנסחרות והלקוחות, בתופעת הסחר בנשי5 מעורבי5 סוחרי הנשי5

 ?משת: פעולה  או קורב4,  פושע�לדעת> , לכל אחד מה5

 )N=615 כלל המדג5(

   הנשי1סוחרי  הנשי1  הלקוחות
 פושע 86.9% 5.2% 20.2%
  פעולהשת:מ 4.8% 13.4% 40.5%

 רב4וק 1.1% 56.8% 5.8%
  אחד מאלהא: 1.4% 1.5% 21.2%

  ומשת: פעולהפושע 1.9% 0.3% 4.2%
 רב4ו וקפושע 0.4% 2.7% 0.7%
 פעולה משת: ; 15.6% 1.4%

 רב4ווק
 לוהכ 1.8% 2.5% 1.6%
  יודעלא 1.7% 2.1% 4.4%

 

 .  מהמרואייני87%5 � פושעי1כ ה5 נתפסי5 כמעט רק � משמעי;חד הוא לסוחרי1 היחס

                                                 

מרכז , "אשה לאשה", מוקד סיוע לעובדי5 זרי5, 2003, סחר נשי5 בישראל, אשה עוברת לסוחר,  נעמי לבנקרו4 ויוסי דהא294 
 .31' עמ, "אדוה"פמיניסטי חיפה ומרכז 
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 א> חלק לא מבוטל, )רב7וק" רק" � מהמדג5 57%;כ(מנ5 בעיקר כקורב4 ו אנתפסות הנשי1

 משתפות להגדיר4בחרו מהמרואייני5  13%:  בנשי5 משתפות פעולהי5רואמהמרואייני5 ציינו כי ה5 

 את הנשי5 רואי55 ציינו כי ה 5%;כ. ג5 קורבנות וג5 משתפות פעולההגדירו אות4  16%;פעולה ועוד כ

ג1 ממד / רק לנשי1 י1יחסימ מהמרואייני1 40%קרוב ל , מבוטל לא מיעוט � ובס> הכול, פושעות

 .א: ג1 פשע,  בעיקר שיתו> פעולה�אקטיבי 

 רואי5 20%, פעולה משתפי סבורי5 שה5 40%;כ:  כלהל7הלקוחות נחלקת � לגברי1 ביחס העמדה

 שא> אחד סבורי1 21%א> , )פעולה שעי5 וג5 משתפיג5 פורואי5 בה5  4%ועוד (פושעי1 בה5 

 . לקוחות למתאי1מהתארי1 אינו 

 ?הא1 הנתוני1 מצביעי1 על יחס סלחני כלפי הלקוחות

א> קיימי5 הבדלי5 , עמדת המרואייני5 מכל המגזרי5 כלפי המעורבי5 בתופעה דומה, באופ4 כללי

הק בי4 מגזר המרואייני5 לבי4 תפיסת5 נמצא קשר סטטיסטי מוב. בשיעור הבוחרי5 בהגדרות השונות

שיעור המרואייני5 הערבי5 שציינו כי ה5 רואי5 בסוחרי5 פושעי5 נמו> מזה של : את הסוחרי5

ושיעור המרואייני5 העולי5 מחבר המדינות שהגדירו כ> את הסוחרי5 נמו> מזה של , היהודי5

 .5 משתפי פעולהבשני המגזרי5 הללו גבוה יותר שיעור הרואי5 בסוחרי.  הוותיקי5

המרואייני5 : נמצא קשר סטטיסטי מובהק בי4 המגזר לבי4 תפיסת הנשי5 הנסחרות ותפיסת הלקוחות

הערבי5 ציינו כי ה5 סבורי5 שהנשי5 הנסחרות ה4 פושעות וכי הלקוחות ה5 פושעי5 בשיעורי5 גבוהי5 

, 17%לעומת  40%;בהתייחס לנשי5 הנסחרות ו, בהתאמה, 2% לעומת 19%(בהשוואה ליהודי5 

 ). בהתייחס ללקוחות, בהתאמה

 . לא נמצא הבדל בי4 נשי5 יהודיות לגברי5 יהודי5 בתפיסת הסוחרי5 ובתפיסת הנשי5

, היא כי ה5 משתפי פעולה, בשיעור דומה,  התפיסה השכיחה של שני המיני�5אשר לתפיסת הלקוחות 

נשי1 רואות : 5 שהוצגו בשאלהאול5 יש הבדל מובהק  בי4 המיני5 בתפיסת הלקוחות בממדי5 אחרי

ואילו יותר גברי1 , )בהתאמה, 11% לעומת 23%(במובהק יותר מגברי1  את הלקוחות כפושעי1

,  לא פושעי�1או א> אחד מהתיאורי1 ) בהתאמה, 1.5% מול 7.5% (רואי1 בלקוחות קורבנות) במובהק(

  ).בהתאמה, 20.5% מול 28.5% (לא משתפי פעולה ולא קורבנות

  .כלפי הלקוחות הוא בעיקר מצד גברי1 יהודי1, יחסית, היחס הסלחני: המסקנה

 .  בנספח10; ו9, 8ראו שאלות 

 

 בעזרת משפט שנאמר ;" חלק מהחיי5"בסקר נבדקה מידת התמיכה בעמדה המקבלת את התופעה כ

 ".תופעה טבעית שתמיד היתה ותמיד תהיה "�בהתייחס לזנות 

או לא ,  הוא נכו4"  תופעה טבעית שתמיד היתה ותמיד תהיהתופעת הסחר בנשי5 היא"הא5 המשפט 

 ?נכו4

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות 

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

272=N 
100.0% 

255=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

615=N 
100.0% 
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות 

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

272=N 
100.0% 

255=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

615=N 
100.0% 

 

לגמרי לא  30.6% 29.8% 35.8% 40.6% 34.1% 25.8%
 כו4נ

כ>  לא כל 20.6% 22.6% 8.1% 20.0% 20.6% 24.6%
 נכו4

 די נכו4 22.6% 22.4% 23.3% 14.7% 17.2% 27.4%
 נכו4 מאוד 20.7% 19.8% 26.7% 19.8% 23.6% 16.3%

 לא יודע 5.5% 5.4% 6.2% 4.9% 4.5% 5.9%

 

  � הוא גבוה יחסיתאול5 שיעור המסכימי5 לו ג5, שללו את המשפט) 51%(יותר ממחצית המרואייני5 

מהסקר עולה כי ערבי5 נוטי5 להסכי5 למשפט יותר . השיבו שאינ5 יודעי5, 5.5%, האחרי5. 43%

שני ההפרשי5 ה5 על גבול המובהקות  (ועולי5 מחבר המדינות יותר מיהודי5 ותיקי5 , מיהודי5

אול5 , י5 למשפטלא נמצא הבדל בי4 גברי5 לנשי5 בשיעור ההסכמה או ההתנגדות הכולל). הסטטיסטית

 לגמרי � שיעור הבוחרי5 בתשובות הקיצוניות �יש הבדלי5 בעוצמת ההסכמה וג5 בעוצמת ההתנגדות 

 .בהשוואה לנשי5,  גבוה במובהק בקרב הגברי�5לא נכו4 או נכו4 מאוד  

 

 המוטרדות האישית מהתופעה ותפיסת הנזק שהיא גורמת .3

נמצא שהבולטות של התופעה בזיכרו4 בהקשר , רכזכו? הא5 תופעת הסחר בנשי5 מטרידה את הציבור

ורבי5 , דיווחו רבי5 מאוד כי שמעו עליה, לאחר שהוזכרה, ע5 זאת. של פגיעה בזכויות אד5 היא נמוכה

א5 התופעה , מאחר  שהשאלה הישירה. את מודעות5" להוכיח"א: היו יכולי5 לציי4 פרטי5 נכוני5 וכ> 

הצגנו , נטייה לענות לפי המצופה, כלומר, צייה חברתיתמזמינה תשובות הנובעות ג5 מר, מטרידה

 .כדי לאפשר בדיקה ההשוואתית, בשאלה ג5 התייחסות לנושאי5 נוספי5

 ?  הא1 הציבור מוטרד מתופעת הסחר בנשי1 .3.1

 10,  "לא מטריד כלל" מציי4 1כאשר ,  למידה שקיו5 התופעה בישראל מטריד אות>10; ל1ת4 ציו4 בי4 

השאלה הופנתה למרואייני5 ששמעו על כל אחת  (והשאר ה4 דרגות ביניי5" מטריד מאוד"מציי4 

 ).מהתופעות

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

 יהודי1  ערבי1
 

   כלל המדג1

 *8.69 
N=264 
(2.01) 

7.97 
N=249 

)2.31( 

7.89= 
N=90 
(2.70) 

8.31= 
N=84 

)2.36( 

8.34 
N=514 

)2.19( 

8.34 
N=598 

)2.21( 

 ממוצע
 המשיבי5

סטיית (
 )התק4

אלימות 
 במשפחה
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

 יהודי1  ערבי1
 

   כלל המדג1

 =8.57     
N=246 

)2.34( 

8.24 
2n=24 
)2.53( 

8.04= 
N=92 
(2.89) 

8.26= 
N=64 

)2.28( 

8.41 
n=489 

(2.44)       

8.39 
N=554 

)2.42( 

 ממוצע
 המשיבי5

סטיית (
 )התק4

סחר 
 בנשי5

 =7.78 
n=245 

)2.68( 

7.40 
N=234 

)2.81( 

*6.33 
N=88 
(2.98) 

7.06= 
N=62 

)2.91( 

7.60 
N=480 

)2.74( 

7.54 
N=541 
 (2.76) 

 ממוצע
 המשיבי5

סטיית (
 )התק4

ניצול 
עובדי5 

 זרי5

 *7.96 
23n=2 

)2.55( 

7.38 
N=205 

)2.90( 

8.16^ 
N=70 
(2.88) 

6.71* 
N=58 

)3.18( 

7.68 
N=429 
(2.73) 

7.57 
N=487 

)2.81( 

 ממוצע
 המשיבי5

סטיית (
 )התק4

סחר 
 באיברי5

 

 .ובי4 ערבי5 ליהודי5) בקרב היהודי5(בי4 נשי5 לגברי5 , דיקת מובהקות ההפרשי5 בי4 ותיקי5 לעולי5ב
 הפרש מובהק סטטיסטית: * מקראה

 הפרש על גבול המובהקות הסטטיסטית^  
 ההפרש אינו מובהק וג5 אינו קרוב למובהקות= 
 

.  דרגות10 על סול5 ב4 8.4 ממוצע   ציו�4המידה שבה מוטרד הציבור מתופעת הסחר בנשי5 היא  גבוהה 

רמת המוטרדות מתופעת הסחר בנשי5 דומה לרמת המוטרדות מאלימות במשפחה וגבוהה מזו שנגרמת 

 .מניצול עובדי5 זרי5 ומהסחר באיברי5

 ציינו כי ה5 מוטרדי5 �גברי5 ונשי5 , עולי5 ערבי5 ,  יהודי�5המרואייני5 מכל המגזרי5 שנבדקו 

נשי5 יהודיות מוטרדות מאלימות במשפחה ומהסחר באיברי5 יותר .  במידה דומהמתופעת הסחר בנשי5

ואילו הסחר באיברי5 מטריד , עולי5 מוטרדי5 מניצול העובדי5 הזרי5 פחות מוותיקי5, מגברי5 יהודי5

 .את הערבי5 פחות מאשר את היהודי5

מוטרדי5 ) 1.1ראו סעי:  (מרואייני5 שציינו כי ה5 סבורי5 שבישראל לא נשמרי5 כבוד האד5 וחירותו

 . מכל תופעה יותר מאלה שאינ5 סבורי5 כ>

 . בנספח5ראו שאלה 

 הערכת הנזק שהתופעה גורמת   .3.2

 או נזק די רב ) 48.5%(סבור שתופעת הסחר בנשי5 גורמת לישראל נזק רב מאוד ) 74%(רוב הציבור 
)26% .( 

 ?או שאינה מזיקה, הא5 תופעת הסחר בנשי5 גורמת נזק לישראל

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 
מחבר 

 המדינות

  כלל המדג1 יהודי1 ערבי1

272=N 
100.0% 

255=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

615=N 
100.0% 
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 
מחבר 

 המדינות

  כלל המדג1 יהודי1 ערבי1

נזק רב  48.5% 46.7% 59.9% 22.8% 45.6% 47.8%
 מאוד

 נזק די רב 25.7% 27.7% 13.1% 26.9% 27.4% 27.7%
 נזק מועט  13.4% 14.3% 17.4% 26.2% 15.3% 13.4%

 כלל לא 7.2% 6.9% 8.8% 15.8% 8.0% 5.9%
לא / לא יודע 5.3%  4.4% 10.7% 8.4% 3.6% 4.6%

 השיב

 

ואילו העולי5 מחבר המדינות ממעיטי5 בהערכת , הערבי5 מחמירי5 בהערכת הנזק בהשוואה ליהודי5

 לא נמצא הבדל בי4 נשי5 יהודיות לגברי5 יהודי5 .הנזק שהתופעה גורמת לישראל בהשוואה לוותיקי5

 .בהערכת הנזק

 

שהופנתה רק למי שהשיב ,  שאלה פתוחה?אילו נזקי5 נגרמי5 לדעת> לישראל כתוצאה מהסחר בנשי5 

אפשר להשיב כמה . נזק די רב או נזק מועט, על השאלה הקודמת כי התופעה גורמת נזק רב מאוד

 .100%;תכ5 לולכ4 הס> הכול אינו מס, תשובות

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

242=N 
100.0% 

225=N 
100.0% 

N=76 
100.0% 

 

N=70 
100.0% 

468=N 
100.0% 

538=N 
100.0% 

 

 תדמית רעה למדינה/ ש5 רע 55.5% 58.4% 36.0% 70.9% 59.5% 57.2%
 נזק ערכי/ נזק מוסרי 24.7% 26.0% 16.4% 47.8% 24.1% 27.4%
;פגיעה בתחו5 הכלכלי 18.7% 18.3% 21.0% 30.6% 19.4% 17.4%

 /חברתי
 הרחבת הפערי5

/ עלייה ברמת הפשיעה 17.4% 18.6% 9.5% 10.9% 22.7% 14.9%
עול5 / מאפיה/ פרוטקש4
 תחתו4

 מחלות 11.0% 7.3% 36.1% 10.4% 6.3% 8.2%
הרס / ה במשפחהפגיע 7.5% 6.2% 15.8% 4.6% 3.9% 8.4%

 הנישואי5
/ ניצול נשי5: פגיעה בנשי5 6.2% 6.3% 5.4% 5.8% 4.0% 8.5%

/ פגיעה במעמד האשה
 התעללות בנשי5

פגיעה בכבוד / לא אנושי 5.3% 5.6% 3.1% 3.4% 5.0% 5.8%
 האד5 ובחירותו

 בנוער/ פגיעה בתחו5 החינוכי 4.5% 4.3% 6.3% 5.1% 3.6% 5.0%
 מדינת העול5 השלישי 2.9% 3.3% ;;;;; 2.5% 4.3% 2.4%
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

 פגיעה בתחו5 התרבותי 2.1% 2.1% 2.1% 2.2% 2.4% 1.9%
חטא הגור5 : פגיעה בדת 1.9% 2.0% 1.0% 0.9% 2.6% 1.5%

 /פגיעה בנפש / לפיגועי5
 פגיעה בעול5 התורה

 פגיעה בתיירות 1.8% 2.1% ;;;;; ;;;;; 1.9% 2.3%
 עה בתחו5 המדיניפגי 1.3% 1.5% ;;;; 6.6% 1.7% 1.4%

 

 נזקי5 . הפגיעה בתדמית המדינה�ציינו באופ7 בלתי נעזר את הנזק התדמיתי ) 55%(רוב המרואייני1 

 פגיעה �וכ4 , 25%;כ(ערכית ;פגיעה מוסרית: לפי סדר השכיחות, נוספי5 שהוזכרו בשכיחות גבוהה ה5

ייני5 הערבי5 ציינו בשיעורי5 המרוא. פשיעה ומחלות, חברתי;נזק כלכלי, )5%שציינו , בכבוד האד5

 .ערכי;ופחות את הנזק התדמיתי והמוסרי, גבוהי5 יותר מהיהודי5 את הפגיעה במשפחה ואת המחלות
ויותר נשי5 , אבל יותר גברי5 הזכירו את הפשע, תשובות הגברי5 היהודי5 והנשי5 היהודיות דומות

 . נשי5 פגיעה במשפחה ואלימות נגד�משפחתי ;הזכירו את הנושא הפני5

 . בנספח15ראו שאלה 

פגיעה בכבוד האד1 ובחירותו ובדמותה המוסרית של : ערכי;הממד המוסרי .3.3

 המדינה 

לפני שהובהר , בתחילת השאלו4. נבדקה תופעת הסחר בנשי5 בסקר זה בהקשר של זכויות האד5, כזכור

, ות האד5 בישראלנבדקה תפיסת הציבור את מצב זכוי, למרואייני5 כי הסקר עוסק בנושא הסחר בנשי5

 :כדלהל4

 
 ?כבוד האד5 וחירותו, לדעת>,  או לא נשמרי�5הא5 בישראל נשמרי5 

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

N=272 
100.0% 

N=255 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

N=615 
 
 
 

 ס> הכול
 

4.1% 8.9% 5.8% 17.2% 6.4% 8.0% 
 
 

נשמרי5 במידה רבה 
 מאוד

 נשמרי5 במידה די רבה 38.6% 38.9% 36.7% 35.5% 42.6% 35.2%

 נשמרי5  במידה מועטה 40.5% 41.9% 31.8% 47.7% 37.6% 46.0%
  אינ5 נשמרי5 כלל 10.9% 10.6% 12.8% 8.6% 8.9% 12.1%
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

 לא השיב/ לא יודע 2.1% 2.2% 1.5% 2.4% 1.9% 2.5%

 

הסקר עולה כי הציבור נחלק באופ4 שווה כמעט בי4 הסבורי5 שערכי כבוד האד5 וחירותו נשמרי5 מ

לבי4 הסבורי5 שערכי כבוד האד5 וחירותו נשמרי5 , במדינת ישראל במידה רבה מאוד או במידה די רבה

ו כי המרואייני5 מקרב הגברי5 היהודי5 ציינ. במדינת ישראל במידה מועטה או אינ5 נשמרי5 בה כלל

ה5 סבורי5 שזכויות האד5 נשמרות בישראל בשיעורי5 גבוהי5 יותר במובהק בהשוואה למרואיינות 

המרואייני5 הערבי5 נטו להסכי5 יותר מהמרואייני5 היהודי5 כי זכויות . מקרב הנשי5 היהודיות

 . אול5  ההפרש בי4 שתי הקבוצות אינו מובהק סטטיסטית, האד5 בישראל נשמרות

 

 נשמרי5 ערכי כבוד האד5 וחירותו מעלה לאדמוגרפי של הסבורי5 כי בישראל ;יל הסוציוניתוח הפרופ

נמצא בה5 ייצוג יתר של בעלי זיקה מסורתית לדת ושל בעלי השכלה נמוכה , בניגוד לדימוי המצופה, כי

 ).לא נמצא קשר למוצא ולמצב המשפחתי(ורמת הכנסה נמוכה )  שנות לימוד11עד (

 

 :כדלהל4, סחר בנשי5 פוגעת בדמותה המוסרית של המדינה נבדקה  באופ4 ישירהשאלה א5 תופעת ה

 ?שהסחר בנשי5 פוגע בדמותה המוסרית של מדינת ישראל, או לא נכו4 �הא5 נכו4 

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 
מחבר 
 העמי1

  כלל המדג1 יהודי1 ערבי1

272=N 
100.0% 

255=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

615=N 
100.0% 

 

 לגמרי לא נכו4 13.1% 13.1% 13.0% 57.6% 10.8% 15.4%
 לא כל כ> נכו4 4.0% 3.4% 7.3% 8.0% 3.2% 3.7%
 די נכו4 15.7% 15.2% 18.6% 10.1% 13.5% 16.9%
 נכו4 מאוד 65.1% 65.9% 60.2% 21.3% 70.9% 61.0%

 לא יודע 2.1% 2.3% 0.9% 3.0% 1.6% 3.0%

 

 ע1 הקביעה שהסחר בנשי1 מאודאמרו כי ה1 מסכימי1 , קרוב לשני שלישי1 מה1, רוב המרואייני1

השיבו , בניגוד לדעת האוכלוסייה הוותיקה ולדעת הערבי5. פוגע בדמותה המוסרית של מדינת ישראל

נת כי ה5 סבורי5 שהמשפט האומר שהסחר בנשי5 פוגע בדמותה המוסרית של מדי, )58%(רוב העולי5 

הגברי5 היהודי5 הביעו הסכמה ע5 המשפט הזה בשיעור גבוה יותר מהנשי5 . ישראל לגמרי אינו נכו4

 .היהודיות
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 הקשר בי7 הפגיעה בכבוד האד1 ובחירותו לבי7 דמותה המוסרית של המדינה .3.4

, כבוד האד5 וחירותו, לדעת>,  או לא נשמרי�5הא5 בישראל נשמרי5 : בדיקת הקשר בי4 שתי השאלות

מעלה שהקשר בי4 , שהסחר בנשי5 פוגע בדמותה המוסרית של מדינת ישראל,  או לא נכו�4א5 נכו4 וה

דווקא בעיני המבקרי5 את המידה שבה נשמרי5 ערכי כבוד האד5 : שתי השאלות הפו> מהמצופה

מאשר בעיני , וחירותו בישראל תופעת הסחר בנשי5 נתפסת כפחות פוגעת בדמותה המוסרית של המדינה

 . רי5 כי ערכי5 אלה נשמרי5 בישראלהסבו

בישראל נשמרי5 ערכי כבוד 
 האד5 וחירותו

N= 285 
100.0% 

בישראל לא נשמרי5 ערכי כבוד 
 האד5 וחירותו

N= 315 
100.0% 

 

הסחר בנשי5 פוגע בדמותה        <77.5% 84.6%
 המוסרית של מדינת ישראל

הסחר בנשי5 אינו פוגע בדמותה  20.3% 14.0%
  מדינת ישראלהמוסרית של

 
 לא יודע   2.2% 1.4%

 

בפרק הראשו4 של החלק העוסק בעיקרי הממצאי5 הצבענו על כ> שתופעות הפוגעות בתושבי ישראל זכו 

ליותר אזכור מתופעות הפוגעות בזרי5 בתשובות המרואייני5 כאשר התבקשו לציי4 באופ4 בלתי נעזר 

 .תופעות הפוגעות בכבוד האד5 ובחירותו

 

 מהמרואייני5 הזכירו באופ4 בלתי נעזר את תופעת הסחר בנשי5 בהקשר של פגיעה 9%ק ר, כזכור

כשהתבקשו המרואייני5 לציי4 באופ4 בלתי נעזר את הנזקי5 שהתופעה , בשאלה אחרת. בזכויות האד5

 25%;כ, לעומת זאת.  מה5 הזכירו במפורש את הפגיעה בזכויות האד5%5;רק  כ, גורמת לישראל

 ).3.2ראו סעי: (יינו באותה שאלה כי התופעה פוגעת בדמותה המוסרית של המדינה מהמרואייני5 צ

 

 :המסקנות  העולות  מהממצאי1 שהוצגו בפרק זה ה7 אלה

 מושגי1 חופפי1 בתודעה של אינ1כבוד האד1 וחירותו ודמותה המוסרית של המדינה  !

 . האוכלוסייה בישראל

 . יותר מאשר לזכויות האד1הסחר בנשי1 מתקשר בתודעת הציבור לחוסר מוסר !
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 הערכת הטיפול בתופעת הסחר בנשי1  .4

 הערכת טיפול המדינה וטיפול המשטרה בתופעה  .4.1

בשאלות , בסקר נבדקה הערכת הציבור את טיפול המדינה ואת טיפול המשטרה בתופעת הסחר בנשי5

 : האלה

 ?כמו שצרי>, קשה מדי או במידה הנכונה,  בסוחרי הנשי5 ר> מדיהטיפול של המדינההא5 

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 מחבר 
 המדינות 

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

272=N 
100.0% 

255=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

615=N 
100.0% 

 

 הטיפול ר> מדי 72.6% 75.3% 55.9% 71.4% 78.6% 72.2%
 ה מדיהטיפול קש 3.4% 0.4% 21.3% 9.6% 0.8% ;;;;;
הטיפול הוא במידה  5.7% 5.4% 7.6% 19.0% 4.6% 6.2%

 כמו שצרי>, הנכונה
 לא יודע 16.8% 17.5% 12.8% ;;;; 15.0% 19.9%
 לא השיבו 1.5% 1.4% 2.3% ;;;;; 1.0% 1.8%

 

סבור שהטיפול של המדינה בסוחרי הנשי5 הוא ר> )  מהמרואייני73%5(מהסקר עולה כי רוב הציבור 

אול5 בקרב המרואייני5 הערבי5 נמצאה , בוצת אוכלוסייה שנבדקה נמצא כי הרוב סבור כ>בכל ק. מדי

לעומת , 21%(קבוצה לא מבוטלת שציינה כי היא סבורה שהטיפול של המדינה בסוחרי הנשי5 קשה מדי 

 מהעולי5 מחבר המדינות השיבו כי ה5 סבורי5 שהטיפול הוא 19%).  בקרב היהודי0.5%5;פחות מ

שיעור זה גבוה בהרבה משיעור המשיבי5 כ> בכלל .  טענו שהוא קשה מדי10%;וכ, כונהבמידה הנ

לא נמצא . נמנעו מלהביע עמדה בנושא) 17.5%(שחלק גדול מה5  , המרואייני5 מהאוכלוסייה היהודית

 .הבדל בדפוס התשובות לפי מגדר באוכלוסייה היהודית

די5 ובי4 המרואייני5 העולי5 למרואייני5 מקרב ההבדלי5 בי4 המרואייני5 הערבי5 למרואייני5 היהו

 .האוכלוסייה היהודית הוותיקה מתחדדי5 בהערכת טיפול המשטרה

 ? או לא נכו4, הוא נכו4" מטפלת בסוחרי הנשי5 ביד רכה מדיהמשטרה : " הא5 המשפט

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 
מחבר 
 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

272=N 
100.0% 

226=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

615=N 
100.0% 

 

 לגמרי לא נכו4 14.1% 12.9% 21.4% 57.5% 10.9% 14.9%
 לא כל כ> נכו4 6.4% 6.1% 7.9% 10.1% 5.7% 6.5%
 די נכו4 15.7% 15.1% 19.4% 8.7% 17.4% 13.0%
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

עולי1 
מחבר 
 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

 נכו4 מאוד 45.9% 47.4% 36.9% 10.6% 50.7% 44.2%
 לא יודע 17.8% 18.4% 14.3% 13.0% 15.4% 21.3%

 

, מהסקר עולה כי רוב הציבור היהודי מסכי5 ע5 הדעה שטיפול המשטרה בסוחרי הנשי5 הוא ר> מדי

ג5 עמדת הערבי5 בעניי4 טיפול המשטרה בסוחרי . מתנגדי5 מאוד לקביעה זו) 57.5%(ואילו רוב העולי5 

 מהמרואייני5 הערבי5 השיבו כי ה5 מתנגדי5 לקביעה 30%;כ: הנשי5 שונה במובהק מזו של היהודי5

 . מהיהודי19%5לעומת , זו

 . לא נמצא הבדל מובהק בי4 נשי5 וגברי5 בקרב היהודי5 בתשובה על שאלה זו

  תפיסת הטיפול הרצוי .4.2

 ?או נגד,  הא5 אתה בעד�מה דעת> על כל אחת מהשיטות האלה לטיפול בסחר בנשי5 למטרות זנות 

כלומר הסדרת העיסוק ופיקוח , תמיסוד הזנו
בנושאי5 כמו , של המדינה על העוסקות בתחו5

 מיסוי ועוד , תנאי עבודה, בריאות
 

מאבק בסוחרי 
 הנשי5 והענשת5

 

גירוש הנשי5 
קורבנות הסחר 

 לארצותיה4
 

הנתוני5 
לכלל 

 המדג5
N=615 

 מאוד בעד 56.9% 87.6% 38.3%
 די בעד  25.6% 7.4% 21.5%

 די נגד 6.7% 1.6% 8.1%
 מאוד נגד 6.0% 2.0% 24.3%

 לא יודע 4.8% 1.4% 7.9%

 

נמצא כי ). 88%;כ(הענשת סוחרי הנשי5 זכתה בסקר לתמיכה גורפת בדעת הקהל , כפי שאפשר לראות

אול5 בשיעורי5 נמוכי5 במובהק , ג5 רוב הערבי5 תומכי5 מאוד בשיטה זו של מאבק בתופעה

נמצאו הבדלי5 בי4 הקבוצות האחרות בעוצמת התמיכה במאבק לא ). 90% לעומת 70%(מהיהודי5 

אי4 הבדל . תומ> מאוד ג5 בגירוש הנשי5 קורבנות הסחר לארצותיה4) 57%(רוב הציבור . בסוחרי הנשי5

אפשרות שהועלתה בסקר זה , אשר למיסוד הזנות. בי4 קבוצות האוכלוסייה בעוצמת התמיכה בגירוש

או די תומ> ) 38%(התומ> בכ> מאוד , 60%;כ, נמצא אומנ5 רוב, כאחת הדרכי5 לטיפול בסחר בנשי5

 מהמרואייני5 נמנעו 85%;כ, נוס: על כ>). 32%(א> ג5 חלק5 של השוללי5 אינו קט4 , )21.5%(בכ> 

 שיעור ההתנגדות באוכלוסייה זו  �רוב הערבי5 השיבו כי ה5 מתנגדי5 למיסוד הזנות . מלהביע עמדה

הסקר מראה כי גברי5 יהודי5 נוטי5 לתמו> בשיטה זו יותר .  היהודי5נמצא גבוה במובהק מזה של

 ).ההבדל הוא על גבול המובהקות הסטטיסטית(מנשי5 יהודיות 
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 מקורות

 דוחות

, משרדי להתמודדות ומעקב ע5 תופעת הסחר בנשי5 לעיסוק בזנות;דוח הצוות הבי4 !

2002. 

 .2002, ביניי5 דוח �ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשי5  !

 מוקד סיוע ,2003,  סחר בנשי5 בישראל;אשה עוברת לסוחר , לבנקרו4 נעמי ודהא4 יוסי !

 .2003, "אדוה"ומרכז " אשה לאשה", לעובדי5 זרי5

! , july  Trafficking In Persons Report Department of State, United States,
, gov.state.www, יתמתו> אתר האינטרנט של מחלקת המדינה האמריקנ2001, 

 .2003 באוגוסט 5: תארי> כניסה

! , june  Trafficking In Persons ReportDepartment of State, United States,
2003, 

 .2003 באוגוסט 5: תארי> כניסה, gov.state.www , מתו> אתר מחלקת המדינה האמריקנית

 

 מאמרי5 וקטעי עיתונות, ספרות

 של המכו4 הישראלי 40' נייר עמדה מס, ?ת כבוד האד5האומנ5 מדינ, הראב4 אלו: !

 .2003, לדמוקרטיה

 .54�62' עמ, 26 פני1, "לחיות בי4 זאבי5", לבנקרו4 נעמי !

 .2002, הוצאת משרד הביטחו4, זכויות ומשפט, פמיניז1, קמיר אורית !

, "אביב שלושה חשודי5 בסחר בנשי5 ובאינוס4;המשטרה עצרה בתל", קרא ברו> !

 .2003נובמבר  ב13, האר=

! Bertone A. M., "Sexual Trafficking in Women: International Political 
Economy and the Politics of Sex",  Gender Issues, 18, 2000, pp. 4-22 

 

 חקיקה ופסיקה

 .474, כר> נח, דיני5 עליו4, מדינת ישראל' חנוכוב נ 7542/00פ "בש !

 .א203: סעי, 1977;ז"התשל, חוק העונשי4 !

 .כבוד האד5 וחירותו: יסוד;חוק !
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 אמנות

! Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, Supplementing the United Nations Convention 
Against Transnational Organised Crime, 2000. 

 

 



 

 

 

 

 ד"בכסליו תשס' ח  2003 בדצמבר 3
  ממצאי סקר דעת קהל בנושא הסחר בנשי/ בישראל

 
 נספח

 

 )בהקראה(? כבוד האד1 וחירותו, לדעת:, מרי1 או לא נשמרי1הא1 בישראל נש. 1

 .פירוט הנתוני5 בגו: הדוח

ואילו ? ה מכיר/על אילו תופעות של פגיעה  בכבוד האד1 או בחירותו  שקורות בישראל שמעת או את. 2

 .100%;הכל אינו מסתכ5 ל;נית4 להשיב מספר תשובות ולכ4 הס>. שאלה פתוחה?  עוד

N=272 
100.0% 

N=255 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

N=528 
100.0% 

N=615 
100.0% 

 הכל;ס:

 אי4 תופעות כאלו 1.8% 1.0% 6.4% 2.8% 1.2% 0.8%
 סחר נשי5 5.6% 6.3% 1.3% ;1.0% 10.6% 2.2%
 רוסיות העוסקות בזנות/זנות 0.9% 1.1% ;;; ;;; 0.8% 1.2%
תקיפה /נית בנשי5התעללות מי 1.8% 2.0% 0.9% 0.7% 1.7% 2.3%

 הטרדה מינית /מינית
אלימות מינית /נשי5 מוכות   : משפחה 3.9% 3.5% 6.8% 3.3% 2.6% 4.3%

 במשפחה
2.5% 

 
התעללות /פגיעה מינית בילדי5: ילדי5 2.3% 2.3% 2.1% 2.1% 2.1%

 סחר בילדי5/ הורי5 מכי5/ בילדי5

יו4 זכויות בי4 ו אי שו/אפליה נגד נשי5 3.9% 3.8% 4.9% 3.4% 4.2% 3.4%
 אי שוויו4 /נשי5 וגברי5 בעבודה

 נדר'תעסוקתי על בסיס ג
11.5% 

 
 
 

בקצבאות ובחד /עוני ופגיעה בחלשי5 10.0% 11.3% 1.6% 8.1% 10.8%
לקיחת : בחריגי5/בקשישי5 /הוריות
מדיניות כלכלית /קצבאות ילדי5/פנסיות

אלימות כלפי קבוצות /שפוגעת בחלשי5
 חלשות

 אבטלה/פגיעה בזכויות העובדי5  4.9% 5.3% 2.3% 10.5% 5.5% 5.2%
 �היחס כלפי  עובדי5 זרי5 : עובדי5 זרי5 5.1% 5.9% ;;;; ;;;; 6.9% 5.0%

 ניצול עובדי5 זרי5
 הערבי5 בישראל /אפליית בני המיעוטי5 8.2% 6.7% 17.4% 3.5% 7.1% 6.0%
 ההתנהגות לפלשתינאי5 5.2% 6.1% ;;;;; 1.0% 6.4% 5.9%
: ע"בתושבי יש/במתנחלי5 /פגיעה בימי4 0.7% 0.8% ;;;;; 1.1% 1.3% 0.2%

 הבית;מניעת עליה להר, כ"חקירות שב
אפליה על רקע : פגיעה בדתיי5 ובערכיה5 3.9% 4.4% 1.3% 2.3% 4.3% 4.4%

פגיעה ברב  /ביקורת כלפי החרדי5 / דתי
' פתיחת מסעדות בט/ ברבני5/ עובדיה

 באב
2.8% 2.1% 8.5% 1.3% 2.4% 2.2% 

  
פגיעה בשואפי5 : כפיה דתית

 נישואי4 אזרחיי5/אי4 חופש דת/להתגייר
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N=272 
100.0% 

N=255 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

N=528 
100.0% 

N=615 
100.0% 

 הכל;ס:

הפרעות /זיהו5 אוויר: איכות סביבה 0.2% 0.2% ;;;; ;;; 0.4% ;;;
 מי5 מזוהמי5/סביבתיות

 
אפליית / גזענות/אפליה על רקע עדתי 5.2% 3.4% 16.5% 8.4% 2.0% 4.7%

 אתיופי5
התקשורת פוגעת בזכויות הפרט וצינעת  3.9% 4.5% ;;;; 2.0% 6.0% 3.1%

פרסו5 תצלומי נפגעי : הפרט
 פרסו5 שמות חשודי5/פיגוע

 
): התנגדות אחרת לתקשורת(התקשורת  0.4% 0.5% ;;;;; ;;;;; 1.0% ;;;;;

 תקשורת ללא פירוט/תקשורת שמאלנית
, כל אחד לעצמו: דיסאינטגרציה חברתית 5.4% 6.3% ;;;;; 1.5% 5.3% 7.3%

חוסר התארגנות /חוסר איכפתיות
 /יחס לא הוג4 מצד החברה/פוליטית

פגיעה /אלימות בכבישי5)/כללי(אלימות  7.1% 6.3% 12.0% 3.6% 5.0% 7.6%
 אלימות נוער/אלימות מילולית/נפשית 

/ שוחד)/באופ4 כללי(שחיתות  5.7% 6.2% 2.4% 7.0% 5.6% 6.8%
 /פרוטקציות/הטבות לבעלי כס:/מרמה

חוסר יושר במשרדי /פושעי5/מאפיות
 אפליה/הממשלה

 מעצר של אנשי5 ללא /מעצר מנהלי 4.6% 5.3% ;;;;; 6.9% 7.2% 3.5%
 מעצר ללא הבאה בפני שופט/הוכחות 

במערכת החוק ) אחר(חוסר אמו4  9.7% 11.3% ;;;;; 9.1% 11.2% 11.5%
 התנהגות /חוקי5 לא נאכפי5: והענישה
בעלי פריבילגיות ל/משטרה   /שוטרי5

 פסיקות בית /ממו4 בבתי המשפט
  / עונשי5 קלי5 מדי לפושעי5/המשפט

;תנאי5 בבתי/משפט;אלימות בתי
פסיקות שפוגעות /הכלא

העמדת /העונשי5 קלי5 מדי/במשפחה
 סנגורי5 לפושעי5

 
אטימות ואלימות של הממשלה , זלזול 2.8% 3.2% 0.8% 0.8% 4.1% 2.3%

 ושל חברי הכנסת
 

הפרת : מערכת הבריאות וקופות החולי5 2.8% 3.3% ;;;;; 3.3% 2.0% 4.5%
 זלזול בחולה/טיפול לקוי, זכויות חולה

 טרור 1.3% 1.5% ;;;;; 0.9% 2.5% 0.5%
 סחר איברי5 0.4% 0.5% ;;;;; ;;;; ;;; 0.9%
כבוד /זכויות אד5/פגיעה בחופש הביטוי 7.5% 6.9% 10.8% 3.8% 7.3% 6.5%

 חופש להפגי4/אד5
תקציב /הנוער לא מחונ>/ מערכת החינו>  1.2% 1.4% 3.2% 1.0% 1.6% 1.2%

 חינו>
 אחר 0.5% ;;;;;; 4.7% ;;;;; ;;;;; ;;;;;

 כרלא זו/לא יודע/לא שמע  28.6% 28.0% 32.3% 35.6% 24.5% 31.3%
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 ? ואילו עוד? בישראל שמעת או אתה מכירנשי1ועל אילו תופעות של פגיעה בכבוד7 או בחירות7 של . 3

 .100%;הכל אינו מסתכ5 ל;נית4 להשיב מספר תשובות ולכ4 הס>. שאלה פתוחה

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי 
חבר 

 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

N=272 
100.0% 

N=255 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

N=528 
100.0% 

N=615 
100.0%  

 הכל;ס>

": אפליה לטובה/" תופעות כאלואי4 4.4% 3.7% 8.8% 6.1% 4.2% 3.1%
נקודת /נשי5 ה4 חברות כנסת

 חופשות לידה/מס
 סחר נשי5 8.0% 9.3% ;;;; 3.1% 14.0% 5.0%
 תזנו 2.7% 3.1% ;;;;; ;;;; 4.6% 1.7%
תקיפה /בנשי5ללות מינית התע 10.8% 11.1% 9.1% 1.6% 9.1% 12.7%

 אונס/מינית
 שימוש בגו: נשי לפרסו5/יניאוביקט מ 2.5% 1.8% 7.0% 1.0% 1.4% 2.1%
 הטרדה מינית 8.3% 9.7% ;;;; 3.3% 9.5% 9.9%

אלימות /נשי5 מוכות  24.4% 26.4% 12.6% 13.5% 27.1% 25.8%
 אלימות פיזית, התעללות/במשפחה

 רצח נשי5 4.4% 4.5% 3.8% 1.0% 4.7% 4.3%
ת כרית: פגיעת הרפואה בגו: הנשי5 0.5% 0.6% ;;;; 0.8% ;;;;;; 1.2%

לקבל , מכריחי5 לבצע הפלות, אברי5
 תרופות בגיל מסוי5

לא יודעות /"השפלה/זלזול  5.5% 6.0% 2.1% 1.9% 3.7% 8.1%
חוסר כבוד /אלימות מילולית"/לנהוג

 גזענות/פגיעה בכבוד האישה/מהבעל
 

שלילת /אי שוויו4) /באופ4 כללי(אפליה  4.8% 3.8% 10.5% 7.3% 2.4% 5.2%
  ה4 כרצונ4זכויות לעשות בחיי

 
 אי /אפליה בשכר/אפליה תעסוקתית 29.7% 33.0% 9.6% 22.3% 28.2% 37.7%

יו4 זכויות בי4 נשי5 וגברי5 ושו
חוסר /פיטורי4 בזמ4 הריו4/ /בעבודה

מיעוט יחסי /קידו5 באקדמיה
נשפטות בעבודה לפי מראה /בכנסת
אי שמירה על זכויות נשי5 /חיצוני
 עובדות

 
ידי זרועות ;המשפט ועל;אפליה בבית 3.1% 3.6% ;;;;; 0.8% 2.1% 4.9%

 ,עונשי5 קלי5 לאנסי5: אכיפת החוק
, יחס בתי המשפט לנשי5 גרושות

 חוסר בתגובה ,המשפט;פסיקות בתי
 משטרתית להכאת נשי5
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי 
חבר 

 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

 סירוב גט ועגינות: אפליה דתית 4.4% 5.2% ;;;;; 1.1% 5.8% 4.6%
 הוריות;חדפגיעה באמהות  4.1% 4.6% 1.1% 5.5% 2.1% 7.0%
כבוד "פגיעה בנשי5 במיגזר הערבי  0.3% 0.3% ;;;; ;;;; 0.4% 0.3%

 "המשפחה
צריכות , אינ4 צנועות: התנגדות לנשי5 1.0% 1.2% ;;;; 2.5% 1.4% 1.0%

 לשבת בבית
 פגיעה בנשי5 במגזר החרדי  0.6% 0.7% ;;;; 0.8% 0.5% 0.9%
 ת זרותזכויות עובדו 0.3% 0.3% ;;;; ;;;;; 0.5% 0.2%
 פגיעה בקצבאות ילדי5 0.1% 0.1% ;;;; ;;;; ;;;;; 0.2%

 לא השיב/לא זוכר/לא יודע/לא שמע 27.9% 24.3% 49.7% 47.2% 25.7% 23.0%

 

 

ניצול עובדי1 , סחר בנשי1, הא1 שמעת או לא שמעת שיש בישראל מקרי1 של אלימות במשפחה. 4
 ? סחר באיברי1, זרי1

 .פירוט הנתוני5 בגו: הדוח
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" 1"כאשר .  למידה בה הקיו1 של התופעה בישראל מטריד או לא מטריד אות:, 10;1ת7 ציו7 בי7 . 5

 . השאר ה7 דרגות ביניי1. מטריד מאוד" 10";מציי7 כלל לא מטריד  ו

בישראל לא נשמרי1 כבוד האד1 
 וחירותו

בישראל נשמרי1 כבוד האד1 
 וחירותו

כלל 
 המדג1

 

8.55* 
N=308 

)2.01( 
 

8.07 
N=278 

)2.32( 

8.34 
N=598 

)2.21( 

 אלימות במשפחה

8.60* 
N=288 

)2.32( 

8.14 
N=251 

)2.53( 

8.39 
N=554 

)2.42( 

 סחר בנשי5

8.11* 
N=279 

)2.37( 

6.95 
N=252 

)2.99( 

7.54 
N=541 
 (2.76) 

ניצול עובדי5 
 זרי5

7.87* 
N=254 

)2.64( 

7.20 
N=220 

)2.96( 

7.57 
N=487 

)2.81( 

 סחר באברי5
 

                    

נית4 . שאלה פתוחה) לדובב(? " סחר בנשי1"פרט כל מה ששמעת או מה שידוע ל: על תופעת ה, אנא. 6

 .100%;הכל אינו מסתכ5 ל;להשיב מספר תשובות ולכ4 הס>

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי 
חבר 

 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

  

N=272 
100.0% 

N=255 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=8 
7 

528=N 
100.0% 

N=615 
100.0% 

  הכל;ס>

 00 אי4 תופעה כזו 1.5% ;;;;;;; 10.7% ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;;;
מזרח /מ"הבאת נשי5 מברה 22.9% 25.2% 9.3% 11.7% 24.2% 26.2%

 אירופה
01.

 /מתאילנד/ל "מחוברחת נשי5 ה 23.2% 25.7% 7.9% 13.8% 25.4% 25.8%
 ותנשי5 שבאות ממדינ

 ל"באי5 נשי5 מחוימי/זרות

02.

.03 הברחה דר> מצריי5 10.6% 11.1% 7.6% 6.0% 12.2% 10.2%

מעבירי5 /מכירת נשי5 לזנות 16.1% 17.3% 8.8% 8.0% 19.9% 14.4%
 סוחרי5 בה4/אות4 מיד ליד

04.

.05 מכריחי5 אות4 לעבוד בזנות 10.3% 10.8% 7.1% 3.8% 11.7% 10.0%

משתמשי5 / העסקת נשי5 בזנות 25.0% 27.8% 8.2% 10.2% 31.9% 24.1%
 בה4 כנערות לווי

06.

.07 שפחות מי4/עבדות 3.9% 4.5% ;;;; 1.8% 4.8% 4.2%



 

 

 

 

 ד"בכסליו תשס' ח  2003 בדצמבר 3
  ממצאי סקר דעת קהל בנושא הסחר בנשי/ בישראל

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי 
חבר 

 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

  

;תת/השפלות/אונס/עינוי 6.6% 7.7% ;;;; 1.9% 8.7% 6.8%
 רצח/אלימות/תנאי5

08.

מונעי5 מה4 /כולאי5 את הנשי5 9.6% 10.9% 2.1% 7.4% 9.6% 12.1%
 לוקחי5 מה4 דרכוני5/ ללכת   

09.

.10    שלילת זכויות/לא חוקי 5.0% 5.5% 1.5% 8.7% 5.5% 5.6%

עובדות : ניצול כספי 11.0% 11.5% 8.0% 8.3% 12.1% 11.0%
 חיוב /סכומי5 זעומי5/חינ5

הנשי5 עבור הוצאות הבאת4 
 לאר=

11.

מבטיחי5 לה4 : הובאו במירמה 18.3% 19.8% 9.4% 28.5% 15.9% 23.5%
 עבודה אחרת  

12.

.13 חטיפה 1.1% 1.3 ;;;; ;;; 0.4% 2.2%

בלבול ע5 הבאת נשי5 לצור>  1.3% 1.5 ;;;; 2.5% 0.8% 2.1%
 מכריחי5 אות4 להתחת4/נישואי4

14.

 ;הגיעו מרצונ4(בחירת4 החופשית  1.9% 1.1% 6.6% 0.8% 0.8% 1.5%
בחרו /בכוחות עצמ4 

 )עובדות מרצונ4/במקצוע
 

15.

.16 אחר 0.7% 0.5% 1.6% 1.7% 0.3% 0.7%

88 לא יודע/לא שמע 20.2% 17.4% 37.4% 38.5% 15.8% 19.0%
/.

98 
 כ הכרות מוכחת"סה 76% 79% 54% 57% 82% 77%

 )13 ;1תשובות   (
 

 

. תופעת הסחר בנשי1 היא קניה ומכירה של נשי1 והעברת7 ממדינה למדינה לצור: עיסוק בזנות. 7

 ?  מהסחר בנשי1  נמצאות היו1 בישראל כתוצאה, בער:, כמה זונות, בבקשה, נסה להערי:

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי חבר 
 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

268=N 
100.0% 

226=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

N=615 
100.0% 

 

 

פחות , עשרות בודדות 1.9% 1.4% 5.4% ;;;; 0.8% 1.9%
 ממאה

 500 עד 100 מ יותר 9.8% 9.9% 9.2% 10.2% 8.0% 11.6%
 1000 עד 500 ;יותר מ 15.9% 17.2% 8.5% 16.3% 14.3% 20.0%
 3000 עד 1000יותר מ  19.7% 20.7% 14.1% 18.6% 21.4% 20.0%
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי חבר 
 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

 10,000 ;3,000;יותר מ 20.8% 19.3% 29.9% 18.5% 23.2% 15.4%
 10000יותר מ  4.5% 4.3% 5.8% 6.2% 4.8% 3.8%

 לא יודע 27.3% 27.3% 27.2% 30.3% 27.5% 

 

, לגבי כל גור1. הלקוחות�הנשי1 עצמ7 והגברי1 , הנשי1;בתופעה של סחר בנשי1 מעורבי1 סוחרי

משת> פעולה  או , פושע? לדעת: , מתאי1הכי ציי7 בבקשה איזה תיאור מבי7 התיאורי1 הבאי1  

 ?קרב7

 )המוכרי1 והקוני1(סוחרי הנשי1 . 8

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

י יוצאי חבר
 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

272=N 
100.0% 

N=255 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

N=615 
100.0% 

 

 

 פושע 86.9% 89.6% 70.4% 81.1% 89.8% 89.4%
 משת: פעולה 4.8% 4.0% 9.3% 11.0% 2.9% 5.1%
 קרב4 1.1% 0.8% 3.0% ;;;;; 1.1% 0.6%
 א: אחד מאלה 1.4% 1.6% ;;;;; 4.0% 2.2% 1.1%
פושע ומשת:  1.9% 1.7% 3.5% 4.0% 1.3% 2.1%

 פעולה
 פושע וקרב4 0.4% 0.1% 2.3% ;;;;;; ;;;;;;;; 0.3%
משת: פעולה  ;;;;; ;;;;;; ;;;;; ;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;

 וקרב4
 הכל 1.8% 0.3% 10.7% ;;;;;;; 0.4% 0.2%
 יודעלא  1.7% 1.8% 0.8% ;;;;;;; 2.4% 1.3%
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 הנשי1 עצמ7. 9

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי חבר 
 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

268=N 
100.0% 

N=255 
100.0% 

 N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

 
N=615 

100.0% 

 

 פושע 5.2% 2.9% 19.2% 1.5% 3.7% 2.1%
 משת: פעולה 13.4% 13.4% 13.4% 17.4% 12.9% 13.9%
 קרב4 56.8% 59.3% 41.8% 52.8% 58.4% 60.0%

 א: אחד מאלה 1.5% 1.7% ;;;; 2.2% 1.4% 2.5%
פושע ומשת:  0.3% 0.2% 0.8% ;;;;;;; 0.4% ;;;;;

 פעולה
 פושע וקרב4 2.7% 2.2% 5.7% 0.8% 1.8% 2.5%
משת: פעולה  15.6% 16.3% 11.3% 23.6% 16.0% 16.7%

 וקרב4
 הכל 2.5% 1.8% 7.0% 1.8% 2.6% 1.0%
 לא יודע 2.1% 2.3% 0.8% ;;;;; 2.8% 1.9%

 

 הגברי1 הלקוחות . 10

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי חבר 
 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

272=N 
100.0% 

N=255 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

494=N 
100.0% 

N=615 
100.0% 

 

 פושע 20.2% 16.9% 40.2% 10.6% 10.7% 22.8%
 משת: פעולה 40.5% 43.7% 21.1% 40.2% 42.4% 44.7%
 קרב4 5.8% 4.4% 14.2% 3.0% 7.5% 1.5%

 א: אחד מאלה 21.2% 24.3% 2.1% 41.9% 28.5% 20.5%
פושע ומשת:  4.2% 3.8% 6.2% 2.1% 2.5% 5.2%

 פעולה
 פושע וקרב4 0.7% 0.4% 2.7% ;;;;; 0.4% 0.3%
לה משת: פעו 1.4% 1.2% 2.6% ;;;;; 1.7% 0.8%

 וקרב4
 הכל 1.6% 0.4% 9.0% ;;;; 0.6% 0.2%
 לא יודע 4.4% 4.8% 2.0% 2.3% 5.7% 3.9%
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בי7 עיסוק בזנות שמקורה בסחר בנשי1 לבי7 עיסוק , לדעת:, או שאי7 הבדל, הא1 אתה רואה הבדל. 11

 ?בזנות של נשי1 אחרות

 .פירוט הנתוני5 בגו: הדוח

 
 
 מהמרואייני5 שהשיבו כי אי4 הבדל בי4 עיסוק 27.9%שהופנתה ל , תוחהשאלה פ(מה הדמיו7 בי7 התופעות . 12

 )100%כ איננו "כל מרואיי4 יכול לענות עד שתי תשובות ולכ4 הסה. בזנות לבי4 סחר בנשי5
 

נשי1 
יהודיו

 ת

גברי1 
 יהודי1

יוצאי חבר 
 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

71=N 
100.0

% 

69=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=30 
100.0

% 

141=N 
100.0% 

N=172 
100.0% 

 

 אי4 דמיו4 0.5% 0.6% ;;;;; 3.7% 1.3% ;;;;;
 העיסוק בזנות 40.9% 37.4% 56.9% 7.4% 43.7% 31.9%
לא ,חטא 9.7% 8.9% 13.5% 9.5% 6.5% 11.4%

, פסול, מוסרי
 /לא חוקי

 חוסר חינו>
נעשה  5.6% 6.8% ;;;;;; 6.6% 9.0% 4.8%

 בכוח/בכפיה
הרצו4 החופשי  3.3% 4.0% ;;;;; 6.4% 6.0% 2.2%

לעבוד בזנות 
כל הזמ4 או 
 רק בהתחלה

 דמיו4 במטרה  9.4% 8.4% 13.7% 28.7% 8.7% 8.3%
מכירת  16.8% 19.0% 6.5% 30.2% 17.2% 20.9%

בשביל /הגו:
 כס:

היחס אליה4  4.8% 5.4% 2.2% ;;;;;; 2.9% 6.5%
 ניצול/דומה

 אחר 0.5% 0.6% ;;; 3.3% ;;;;; 1.1%
שתיה4 אותו  6.6% 6.8% 5.7% 3.3% 3.6% 9.9%

 דבר
חוסר /נואשות 4.9% 5.9% ;;;; ;;;; 6.5% 5.4%

 ברירה
הסחר קי5  1.7% 2.1% ;;;; 4.2% 3.1% 1.1%

 בשני המקרי5
 לא יודע 6.1% 6.0% 6.4% 9.6% 5.8% 6.3%
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ייני5 שהשיבו כי יש הבדל בי4 עיסוק  מהמרוא61.6%שהופנתה ל , שאלה פתוחה (מה ההבדל בי7 התופעות. 13

 )100%כ איננו "כל מרואיי4 יכול לענות עד שתי תשובות ולכ4 הסה. בזנות לבי4 סחר בנשי5
 

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי חבר 
 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

173=N 
100.0% 

165=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=40 
100.0

% 

338=N 
100.0% 

N=378 
100.0% 

 

 ;"רצו4 החופשי"ה 84.9% 87.4% 64.0% 69.8% 87.4% 87.4%
עיסוק בזנות הוא 
מרצו4 וסחר הוא 

נשי5 / כפיה
מיובאות ה4 זונות 
בכפיה ומקומיות ה4 

 מרצו4 
ניצול כספי ורמייה  5.2% 5.1% 5.6% 11.2% 5.1% 5.2%

הבדלי5 : בסחר
מרמי5 /בשכר
 /אי4 תשלו5/נשי5

 הבדל בתנאי5
העוסקי5 בסחר  5.1% 5.7% ;;;;; 16.4% 7.4% 4.1%

, מעול5 הפשע
, שימוש באלימות

 סרסורי5
הסחר פגיעה בכבוד   0.4% 0.5% ;;;;; 1.2% 0.6% 0.4%

 האשה
: הסחר עצמו 2.3% 2.6% ;;;;;; 5.0% 3.3% 1.9%

 העברה מיד ;בסחר
 ליד ובזנות אי4

: הבדלי5 במניע 5.0% 4.7% 7.3% 9.9% 4.1% 5.4%
סחרות המניע של הנ

הוא נסיו4 להיחל= 
ממצב כלכלי גרוע 

חינו> ;ואילו זנות
 לקוי

הבדלי5 בי4 נשי5  1.0% 1.1% ;;;; ;;;;; 0.6% 1.5%
 מיובאות למקומיות

: ההבדלי5 בחשיפה 0.5% 0.6% ;;;;; 1.9% 1.2% ;;;;
הישראליות מוכרות 
ולכ4 צריכות 

ואילו , להסתתר
לא , ל"נשי5 מחו

כי לא , צריכות
 4מכירי5 אות

1.3% 
 

 אחר 1.0% 0.7% ;;;; 4.2% ;;;;;;;

 לא 3.2% 1.3% 18.9% 2.1% 1.3% 1.3%
 אי4 תשובה/יודע
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 ?או שאינה מזיקה, הא1 תופעת הסחר בנשי1 גורמת נזק לישראל. 14

 .פירוט הנתוני5 בגו: הדוח

 

 למי שהופנתה רק,  שאלה פתוחה?כתוצאה מסחר בנשי1, לישראל, לדעת:, אלו נזקי1 נגרמי1. 15

נית4 להשיב מספר . שהשיב בשאלה הקודמת כי התופעה גורמת נזק רב מאוד או נזק די רב או נזק מועט

 .100%;הכל אינו מסתכ5 ל;תשובות ולכ4 הס>

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי 
חבר 

 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

242=N 
100.0% 

225=N 
100.0% 

N=76 
100.0% 

 

N=70 
100.0% 

468=N 
100.0% 

538=N 
100.0% 

 

 לא מזיק/אי4 תופעות כאלו 0.3% 0.2% 2.4% 0.9% ;;;;;;;; 0.7%
 תדמית רעה למדינה/ש5 רע 55.5% 58.4% 36.0% 70.9% 59.5% 57.2%

 אנטישמיות 0.3% 0.4% ;;;; ;;;; 0.4% 0.3%
 מדינת עול5 שלישי 2.9% 3.3% ;;;;; 2.5% 4.3% 2.4%

 נזק ערכי/חוסר מוסר/נזק מוסרי 24.7% 26.0% 16.4% 47.8% 24.1% 27.4%
פגיעה /זלזול בחיי אד5/לא אנושי 5.3% 5.6% 3.1% 3.4% 5.0% 5.8%

פגיעה בכבוד /בתרבות האנושית
 האד5 ובחירותו

חטא הגור5 : פגיעה בדת 1.9% 2.0% 1.0% 0.9% 2.6% 1.5%
 פגיעה בנפש היהודי /לפיגועי5

פגיעה בעול5 / בישראל כע5 סגולה
 רההתו

הרס /הרס הנישואי4/פגיעה במשפחה 7.5% 6.2% 15.8% 4.6% 3.9% 8.4%
 נזק לגברי5/משפחות

פגיעה /ניצול נשי5: פגיעה בנשי5 6.2% 6.3% 5.4% 5.8% 4.0% 8.5%
עליה בהתעללות /במעמד האשה

 בנשי5
/ פרוטקש4/עליה ברמת הפשיעה 17.4% 18.6% 9.5% 10.9% 22.7% 14.9%

/ ליה בחטיפותע/ עול5 תחתו4/מאפיה
/ אלימות/ פתח לדברי5 גרועי5 יותר

המשטרה מתעסקת בזה /שחיתות
 במקו5 בדברי5 חשובי5 יותר

 מחלות 11.0% 7.3% 36.1% 10.4% 6.3% 8.2%
 עיסוק יתר במי4 0.1% 0.2% ;;;; ;;;;;  0.3%

החברתי  ;פגיעה בתחו5 הכלכלי 18.7% 18.3% 21.0% 30.6% 19.4% 17.4%
 ת אחרותסנקציות ממדינו

נזק ליצאניות /הרחבת פערי5/
 הישראליות

 בנוער/פגיעה בתחו5 החינוכי 4.5% 4.3% 6.3% 5.1% 3.6% 5.0%
 אחר  0.4% 0.3% ;;;;; 1.9% 0.7% ;;;;;
 פגיעה בתחו5 המדיני 1.3% 1.5% ;;;; 6.6% 1.7% 1.4%
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נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי 
חבר 

 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

 פגיעה בתחו5 התרבותי 2.1% 2.1% 2.1% 2.2% 2.4% 1.9%
 פגיעה בתיירות 1.8% 2.1% ;;;;; ;;;;; 1.9% 2.3%
 לא השיב/לא יודע 6.1% 5.6% 9.6% 2.9% 4.6% 6.5%

 

 

כמו , קשה מידי או במידה הנכונה, הטיפול של המדינה בסוחרי הנשי1 ר: מידי, הא1 לדעת:. 16

 ?שצרי:

 .פירוט הנתוני5 בגו: הדוח

 

 

 :הא1 אתה בעד או נגד, ת זנותאחת מהשיטות הבאות לטיפול בסחר בנשי1 למטרו;מה דעת: לגבי כל

 גירוש הנשי1 קורבנות הסחר לארצ7. 17

 

  כלל המדג1 יהודי1 ערבי1 יוצאי חבר העמי1 גברי1 יהודי1 נשי1 יהודיות

272=N 
100.0% 

255=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

615=N 
100.0% 

 

 מאוד בעד 56.9% 55.3% 66.4% 62.0% 53.4% 57.3%
 די בעד  25.6% 27.4% 14.3% 19.4% 27.6% 27.0%

 די נגד 6.7% 7.3% 3.0% 7.6% 9.2% 5.6%
 מאוד נגד 6.0% 4.4% 16.2% 4.2% 4.4% 4.4%
 לא יודע 4.8% 5.6% ;;;; 6.9% 5.4% 5.7%
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 מאבק בסוחרי הנשי1 והענשת1. 18

יוצאי חבר  גברי1 יהודי1 נשי1 יהודיות

 העמי1
   המדג1כלל יהודי1 ערבי1

272=N 
100.0% 

255=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

615=N 
100.0% 

 

 מאוד בעד 87.6% 90.5% 69.9% 84.4% 89.9% 91.1%
 די בעד  7.4% 6.0% 15.6% 12.2% 6.5% 5.6%
 די נגד 1.6% 1.4% 2.5% 1.1% 2.1% 0.8%
 מאוד נגד 2.0% 0.7% 10.3% 2.3% 0.8% 0.6%
 לא יודע 1.4% 1.4% 1.6% ;;;;; 0.8% 1.9%

 

בנושאי1 כמו ,  הסדרת העיסוק ופיקוח של המדינה על העוסקות בתחו1;כלומר,  מיסוד הזנות.19

 .מיסוי, תנאי עבודה, בריאות

יוצאי חבר  גברי5 יהודי5 נשי5 יהודיות

 העמי5
  כלל המדג5 יהודי5 ערבי5

272=N 
100.0% 

255=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

615=N 
100.0% 

 

 מאוד בעד 38.3% 40.3% 26.3% 47.6% 43.2% 37.7%
 די בעד  21.5% 22.6% 14.7% 20.6% 24.6% 20.8%

 די נגד 8.1% 7.9% 8.8% 4.3% 7.6% 8.3%
 מאוד נגד 24.3% 20.5% 47.3% 19.1% 17.7% 23.2%
 לא יודע 7.9% 8.7% 3.0% 8.3% 6.9% 10.0%

 

 או לא נכו7, לדעת:, א1 הוא נכו7, בבקשה, ציי7, לגבי כל אחד מהמשפטי1 הבאי1

 תופעת הסחר בנשי1 היא תופעה טבעית שתמיד היתה ותמיד תהיה. 20

 .פירוט הנתוני5 בגו: הדוח
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 הסחר בנשי1 פוגע בדמותה המוסרית של מדינת ישראל. 21

  כלל המדג1 יהודי1 ערבי1 יוצאי חבר העמי1 גברי1 יהודי1 נשי1 יהודיות

272=N 
100.0% 

255=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

615=N 
100.0% 

 

 

 לגמרי לא נכו4 13.1% 13.1% 13.0% 57.6% 10.8% 15.4%
 כ> נכו4;לא כל 4.0% 3.4% 7.3% 8.0% 3.2% 3.7%
 די נכו4 15.7% 15.2% 18.6% 10.1% 13.5% 16.9%
 נכו4 מאוד 65.1% 65.9% 60.2% 21.3% 70.9% 61.0%

 לא יודע 2.1% 2.3% 0.9% 3.0% 1.6% 3.0%

 

 

  המשטרה מטפלת בסוחרי הנשי1 ביד רכה מידי.22

נשי1 
 יהודיות

גברי1 
 יהודי1

יוצאי 
חבר 

 העמי1

כלל  יהודי1 ערבי1
 המדג1

 

272=N 
100.0% 

226=N 
100.0% 

N=101 
100.0% 

 

N=87 
100.0% 

528=N 
100.0% 

615=N 
100.0% 

 

 לגמרי לא נכו4 14.1% 12.9% 21.4% 57.5% 10.9% 14.9%
 כ> נכו4;לא כל 6.4% 6.1% 7.9% 10.1% 5.7% 6.5%
 די נכו4 15.7% 15.1% 19.4% 8.7% 17.4% 13.0%
 נכו4 מאוד 45.9% 47.4% 36.9% 10.6% 50.7% 44.2%
 לא יודע 17.8% 18.4% 14.3% 13.0% 15.4% 21.3%
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