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 מידעחופש  – מחברת הלקוחות של המאדאם עינת הראל  הנדון:   
 

 שלום רב, 
 

את  מנהפמת"א ולהוציא מגב' אושרה גז מנות לבהתאם לחוק חופש המידע הינך מתבקשת לפ .1
בו ביקרו (לטענתה) שופטים,  מחברת הלקוחות של המאדאם עינת הראל, מי שהפעילה בית בושת

 שוטרים ושאר גברים מהאליטה הישראלית.  
 

אשר נפגשה עם עינת הראל  )(בהקמה על פי מידע שבידי סגנית התנועה לאיכות השפיטה בישראל .2
אשר  מחברת לקוחותשל עינת הראל כי משטרת תל אביב תפשה מידיה  נואישית, נמסר לסגנית

חברה ה בעאים שונים לרבות שופטים, שוטרים וגברים בעלי מעמד, הון והשפכוללת שמות זנ
 הישראלית.

 
לציבור יש ענין רב , ופמת"אאושרה גז מ הגב'לדבריה העותק היחיד של המחברת נמצא בידי  .3

   .ע הכלול במחברת זומידבפרסום כל ה
 

 בני שגיא' ש מחוזי כב' הש"ירון גת, ובהמשך בבימי כבוד השופט "יוזכר כי עינת הראל נשפטה ע .4
לגילוי כל מידע שמאדאם הראל מסרה לחברת  12רוץ ע הוציא בעניינה צו לחברת החדשות

תיה של המאדאם, , כך שגם כבוד השופט בני שגיא קבע כי לציבור יש ענין רב בפעולוחדשותה
 ששילמו לה עבור שירותי זנאות.  המאדאם  כל המחוברים אלבמשתמע גם בו
 

דווקא בימים אלה כאשר בכנסת מתקיימים דיוני מעקב על יישום החוק להפללת צרכני שירותי  .5
זנות, קיימת חשיבות עליונה לבירור השאלה האם אכן כלולים במחברת הלקוחות של המאדאם 

 ., פרקליים או גברים אחרים בעלי מעמד חברתי והשפעה ציבוריתיםרשוט, שופטים
 

לא נתפלא אם למשל השופט בני שגיא היה לקוח המופיע בכתבה המצורפת:  " שימו לב למידע .6
 . "קבוע אצל עינת הראל

 
, 60775-10-15:  שבטיפול פמת"א בתיקים הבאיםהלקוחות מחברת להערכתנו ניתן לאתר את  .7

47724-01-16 .      
  

 
 
 בברכת ואהבת לרעך כמוך,        

        
 
 אריאל פורמנובסקי       
 (בהקמה) בשם התנועה למען איכות השפיטה       
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29.06.202021:35יהונתן ליס, יהושע (ג'וש) בריינר

אוחנה פועל לדחות בחצי שנה את יישום החוק
להפללת צרכני זנות

שר המשפטים ניסנקורן מתנגד לדחייה, שלפי המשרד לביטחון הפנים נועדה ליצור מסלול
שיקומי לצרכני זנות שייתפסו. החוק אמור להיכנס לתוקף ב-10 ביולי, והמשטרה הודיעה כי

הארגון ערוך לאכיפתו

השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה פועל לדחות את יישום החוק האוסר על צריכת זנות בחצי שנה,
חרף התנגדות שר המשפטים אבי ניסנקורן ושר העבודה והרווחה איציק שמולי. בצעד חריג, אוחנה

שלח הבוקר (שני) מכתב לניסנקורן, לשמולי ולשורת גורמים במערכת אכיפת החוק, וקרא לדחות את
יישום החוק, בטענה שהעובדה שלאדם שנתפס צורך זנות לא ניתנת אפשרות לעבור הליך טיפולי

חוטאת למטרתו. 

"החוק יצר עבירה חדשה שעד כה לא היתה אסורה בחקיקה", כתב אוחנה במכתב שהגיע ל"הארץ",
"אכיפתה רק על ידי הטלת קנסות על צרכני זנות ללא החלופה של סדנה טיפולית חינוכית חוטאת
למטרת החוק ועלולה להיתפס כמרדף אחר אזרחים ולא כפתרון מערכתי כולל ונכון לצורך צמצום
תופעת צריכת הזנות. על מנת להגשים את תכלית החוק, יש להתייחס לנושא בראייה הוליסטית

ולאפשר מסלול טיפול ושיקום". 

החוק, שאמור להיכנס לתוקף בשבוע הבא, יחייב את המשטרה להטיל קנסות על צרכני זנות שייתפסו.
בחוק נקבע כי יש להציע לצרכני זנות אמצעי חלופי לתשלום הקנס, במטרה "להקנות ידע ולהגביר את

המודעות בכל הנוגע לנזקים הנגרמים לאוכלוסיות בזנות". את האמצעי החלופי צריכים להגדיר
בתקנות שר המשפטים ושר הרווחה באישור ועדת החוקה, אולם הדבר לא נעשה בשל מערכות

הבחירות האחרונות.

קודם לשליחת המכתב, בדיון שהתקיים הבוקר בחוק בוועדת החוקה של הכנסת, אמרה נציגת
המשרד לביטחון הפנים אמרה כי אוחנה מעוניין לדחות את יישום החוק בחצי שנה כדי לקדם תקנות

שיאפשרו לצרכני הזנות לבחור במסלול שיקומי במקום לשלם קנס. במשטרה הבהירו כי יצירת מסלול
כזה עשויה לדחות את יישום החוק בתשעה חודשים.

אוחנה יוכל לדחות את יישום החוק באמצעות תיקונו בחקיקה חדשה, אולם ניסנקורן הבהיר שיתנגד
לדחייה. "חוק איסור צריכת זנות ייכנס לתוקף במועדו. 10 ביולי", כתב בטוויטר, "ניישם את הפתרונות
הנדרשים לטובת שיקום, טיפול וסיוע. ישראל תצטרף לשורה של מדינות מתקדמות שהבהירו שצריכת
זנות היא נורמה פסולה שיש לצמצמה". לכחול לבן יש זכות וטו על חקיקה של הליכוד, כך שאוחנה לא

יוכל לקדם את החקיקה החדשה ללא הסכמתה.
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נציגת המשרד לביטחון הפנים אמרה היום בוועדת החוקה כי "אכיפת החוק על ידי הטלת קנסות על
צרכני זנות ללא חלופה של סדנה טיפולית חינוכית חוטאת למטרת החוק ועלולה להיתפס כמרדף

אחרי אזרחים". ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), שניהלה את הדיון בוועדה, התנגדה לדחייה והבהירה:
"הדבר הזה לא יקרה". לדבריה, "זה מאוד מכעיס. יש פה שר (אוחנה) שעד לפני חצי שנייה היה שר
המשפטים. אף אחד לא מנע ממנו לעבוד על תקנות. אותו שר מונה עכשיו להיות שר לביטחון הפנים

ואומר לנו 'בעצם, אין תקנות ועד שלא יהיו תקנות, אל תדברו איתי'".

גם ח"כ קרן ברק מהליכוד הצטרפה לביקורת. "הליך החקיקה כבר נעשה", אמרה, "צריך לכבד את
החוק, ולא לחפש בו סדקים. אני קוראת לקיים את החוק כפי שהוא". ח"כ מרב מיכאלי (העבודה)

הוסיפה: "כולנו מעדיפות שצרכני הזנות יעברו הליך שיקומי. זה חלק מהחוק. אין לנו אלא להצר על כך
שהשר לביטחון הפנים לא השתמש בסמכותו כשר משפטים כדי לתקן את התקנות ואין לנו אלא לקוות

שעכשיו זה יקרה במהירות".

נציגת המשטרה בדיון, איה גורצקי, הודיעה לחברי הוועדה כי המשטרה ערוכה לאכיפת החוק כבר
בשבוע הבא. "יצרנו מערכת מחשובית מתאימה ופיתחנו לומדות הדרכה בעזרת חברה חיצונית",
פירטה את ההיערכות, "עברתי על הלומדות ואני מתפעלת. לא מכירה הרבה מצבים שהמשטרה
משתפת פעולה עם ארגוני חוץ. מטרת הלומדה היא ללמד ולחנך את השוטרים איך להתמודד עם

נשים שעוסקות בזנות בצורה מכובדת וראויה". היא הוסיפה כי "בסיום הלומדה יש מבחני הסמכה ורק
שוטר שיעבור את המבחנים יוסמך לאכוף את העבירות".

גורצקי ציינה כי המשטרה "סבורה שהדרך הנכונה לאכוף את החוק היא באמצעות התקנות
הטיפוליות. התחושה שאדם מקבל קנס אך ורק בדרך של אכיפה היא פחות נכונה". לדבריה, יש לקנוס

צרכן זנות רק במקרה שלא יסכים להשתתף בהליך טיפולי, שיהיה באחריות משרד הרווחה ושירות
המבחן. "ככל שהכוונה לקדם את התקנות, נידרש לפרק זמן של שישה עד תשעה חודשים כדי לבנות

את המודל הזה מחדש וליצור ממשקי פעולה עם משרד העבודה והרווחה", הסבירה.

החוק האוסר על צריכת זנות אושר בדצמבר 2018 ואמור להיכנס לתוקף ב-10 ביולי. לפי החוק,
צריכה או ניסיון לצרוך מעשה זנות יגרור קנס של 2,000 שקלים וסכום כפול בעבירה חוזרת. בכך

הצטרפה ישראל למדינות אחרות בעולם שאימצו את המודל השוודי. תומכיו הדגישו כי הוא נשען על
שני יסודות: הפללה של לקוחות, כדי לתייג צריכת זנות כבלתי לגיטימית; והשקעה מסיבית, חסרת

תקדים, בקידום שיקום נשים בזנות.

 


