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 "דרכי התמודדות – תופעת הזנות בישראל"

 ולמענקי סיוע למחקר למאמרים קול קורא 

עת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה -כתב", חוקים״ו, מכון סאקר למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי

ודרכים אפשריות להתמודדות תופעת הזנות בישראל בנושא שתתף בפרוייקט ות לה/חוקרים ניםמזמי, העברית

 :שיכלול את השלבים הבאיםאיתה, 

 ;2017אוקטובר ב 15מילים, עד ליום  1000היקף של עד ב ,למאמר( תמצית)הגשת הצעה  .1

 ש״ח ממכון סאקר; 6000מספר הצעות נבחרות יזכו למענק מחקר בסך של  .2

 ;2018אפריל  15מאמרים עד ליום של הראשונות הגשת טיוטות  .3

מאמרים שיוגשו, בשיתוף עם טיוטות השולחן עגול לדיון ב 2018חודש מאי מכון סאקר ו״חוקים״ יערכו ב .4

 חוקרים/ות נוספים מהתחום וכן עם נציגים ממשרד המשפטים ובעלי עניין נוספים;

 וקים״;בנוסח סופי לפרסום ב״ח 2018אוגוסט המאמרים יוגשו עד סוף חודש  .5

פרסום המאמרים בגליון נושאי של ״חוקים״, בכפוף לשיפוט כמקובל בכתב העת )שיפוט משולב של  .6

 עמיתים וחברי המערכת(.

 

 : תיאור הנושא

בעיה חברתית היא  –מכוני עיסוי וברשת האינטרנט הרחוב, בתי בושת,  –הזנות, אשר מתרחשת במגוון של זירות 

 אשר הגיעו לעיסוק זההרוב המכריע של הנמצאים במעגל הזנות הינן נשים, . בישראל , בעולם הרחב וגםחמורה

האלימות היא  בין הנפגעים במיוחד מזנות מצויים טרנסג׳נדרים ואף קטינים. ,בנוסף מתוך נסיבות חיים קשות.

ות הם נרחבים וכוללים פגיעות פיזילאלו הנמצאים במעגל הזנות חלק אינהרנטי מתופעת הזנות ונזקי הזנות 

מעסיק מדינות רבות, אך אופן הטיפול בה משתנה בין מדינה למדינה והוא  התופעההצורך להתמודד עם . ונפשיות

ישנן שיטות משפט שבחרו להפליל את צרכני מושפע בין היתר מהשקפות אידיאולוגית, דתיות וכלכליות שונות. 

ואת תופעת הזנות בחנו את מאמרים שיאנו מזמינים הזנות, ולעומתן כאלה שבחרו לפעול למיסוד התופעה. 

הקול הקורא מופנה  .או אחרות מפיריותא ,השוואתיותתיאורטיות, מזוויות התמודדות עימה ועם השלכותיה ה

הן אל חוקרי/ות משפט והן אל חוקרים/ות מדיסיפלינות אחרות ובלבד שיינתן דגש להתמודדות המשפטית עם 

  התופעה.

חוק איסור צריכת זנות ומתן סיוע הצעת במאמרים שיעסקו ב בפרט מתענייניםאנו במסגרת הגיליון המיוחד 

 . בלבד הצעת החוק האמורהיובהר, כי הגליון אינו מוגבל למאמרים בנוגע ל. 2017-"זהתשע, לשורדות זנות

 :והגשת הצעות לפרטים נוספים

, או shahar.avrahamgil@mail.huji.ac.il בכתובת, גילר-שחר אברהם", חוקים"שית של עורכת הראל אנא פנו

  . guy.davidov@huji.ac.ilלראש מכון סאקר, פרופ׳ גיא דוידוב, 
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