
האגודה הישראלית לחקר 
זנות, עבודת מין וסחר במין

הכנס השנתי של האגודה מתקיים זו השנה השלישית. בשנת 2021, מבקש הכנס לתת 
במה להצגת עבודות מחקר, עבודות אקדמיות וקולות מהשטח במטרה להוות מרחב 

להחלפת רעיונות, לפיתוח ועידוד ידע מבוסס מחקר בתחום, ולהעלאת שאלות הקשורות 
בזנות, עבודת מין וסחר במין בהקשרים האקדמיים והמחקריים. 

השנה מתמקד הכנס, בין היתר, באתגרים המרובים שהשנה האחרונה הציבה בפני 
א.נשים בזנות, עובדות ועובדי מין, ארגוני סיוע ונשות ואנשי שטח, כמו גם באסטרטגיות 

ההתמודדות עמם. אתגרים אלו כוללים את משבר הקורונה והשלכותיו הבריאותיות 
והכלכליות, לצד יישום ואכיפת חוק איסור צריכת זנות. בנוסף, הכנס יעסוק במשבר ושינוי 

כקטגוריות אנליטיות הנעות מעבר לאתגרי השנה האחרונה.  

זנות ותעשיית המין: בין משבר לשינוי
הכנס ה-3 של האגודה הישראלית לחקר זנות, עבודת מין וסחר במין

הכנס יערך בפורמט מקוון
ההשתתפות במפגשים כרוכה בהרשמה מוקדמת:

https://forms.gle/mcM1xZzSesFtLxSX6 

ימי חמישי 03.06 | 10.06 | 17.06



21:30 – 20:00
 מושב פתיחה חגיגי: בין אכיפה להגנה – 

יחסי המשטרה עם א.נשים בזנות ועובדות מין

יו"ר: הילה שמיר, הפקולטה למשפטים, אונ' תל אביב

 הרצאה מרכזית
 Prof. Kate Mogulescu, Brooklyn Law School 

Policing of Sex Work: The Criminal Legal System & Harm
)ההרצאה תינתן באנגלית(

מגיבות ומתדיינות )בעברית( 
נציגת משטרת ישראל - )בתהליכי אישור(

אור אבו – מנהלת שותפה, מטה המאבק לסחר בנשים ובזנות

לינור אברג'יל – יו"ר טרנסיות ישראל

 אראלה שדמי - קרימינולוגית פמיניסטית המתמחה בחקר 
משטרה ושיטור

17:30-19:00
מעבר למגדר -

הצטלבויות מגדריות בתעשיית המין

יו"ר: גיא שילה, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אונ' תל אביב

הרצאות 
Beyond Sex – זונה, לקוחה, צלמת

מרב מרודי, צלמת 

"אני לא הזונה בובה, אני המאדאם" – נשים סרסוריות בראי התקשורת. 
אודליה דיין גבאי, החוג לתקשורת ועתונאות, האונ' העברית בירושלים 

יחסי כוח מגדריים במחקר עם גברים שמשלמים על מין
איילת פריאור, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אונ' תל אביב

 הצטלבות דיכויים בזנות גברים – מאפיינים רפואיים וחברתיים 
של נערים וצעירים בזנות: מבט מהשטח

 ענבל פרן פרח, החוג לסיעוד, אונ' חיפה; המחלקה למגדר, 
 אונ' בר-אילן; המרפאה הניידת למזעור נזקי הזנות בחיפה; 

מרפאת "ואהבת" לפליטים וחסרי מעמד 

 19:30-21:00
מי מטפל בך? סיוע לא.נשים בתעשיית המין

וגברים המשלמים על מין

יו"ר: עינת פלד, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אונ' תל אביב

הרצאות 
ארגוני סיוע וטיפול לא.נשים בזנות בתקופת הקורונה

יעלה להב-רז, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אונ' בן גוריון בנגב

 "כל חיי אני אהיה מנטורית, לנצח"-  מסען של מנטוריות 
שורדות זנות לעבר סיפור, זהות והכרה

 דודיש קלי, אונ' בן גוריון בנגב; מני מלכה, בי"ס לעבודה סוציאלית, 
המכללה האקדמית ספיר

עבודה סוציאלית חיובית כקו מנחה לסיוע לא.נשים בתעשיית המין
הילה עישר אלמגור, בית הספר למקצועות הרפואה, החוג 

לפסיכולוגיה, אונ' מורסיה, ספרד; ארגמן - ארגון נשים עובדות

17:30-19:00
השנה הראשונה ליישום חוק איסור צריכת זנות – 

נקודות מבט מרובות   

יו"ר: יעלה להב-רז, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אונ' בן גוריון בנגב

הרצאות 
כוח והשתתפות: קולותיהן של עובדות מין בתהליך חקיקת חוק איסור 

צריכת זנות
 ניצן מילין, התוכנית הבינלאומית לעבודה סוציאלית כמקצוע 

של זכויות אדם, אונ' סלומון, ברלין

חוק איסור צריכת זנות - החודשים הראשונים, מבט מהשטח
גל אמת, דוברת ארגמן - ארגון נשים עובדות

מענים וטיפול: פיתוח התחום במציאות של תקציב המשכי
נפתלי יעבץ, ראש מטה מינהל סיוע לבתי משפט ומנהל תחום 

פרוייקטים מיוחדים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

עמדות הציבור ביחס לחוק איסור צריכת זנות
גיא שילה, עינת פלד, הילה שמיר, אונ' תל אביב

 19:30-21:00
 בין משבר לשינוי -

מגפת הקורונה, א.נשים בזנות וארגוני הסיוע

יו"ר: איילת בן נר, ארגמן – ארגון נשים עובדות

הרצאות 
אופני סיוע לא.נשים בזנות בארץ ובעולם: מבט השוואתי

אליזבטה )ליזה( שיפרין, המחלקה לסוציולוגיה, אונ' אילינוי, ארה"ב 

"כל החיים שלי זה קורונה אחת גדולה": נקודת המבט של נשים בזנות 
על סיוע והיעזרות בתקופת משבר הקורונה

נור שמעי, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אונ' תל אביב

הסגר שבפנים - הקורונה כסמל לקושי פיסי ורגשי בקרב שורדות זנות 
נעמה גולדברג, לא עומדות מנגד

האגודה הישראלית לחקר 
זנות, עבודת מין וסחר במין

יום חמישי 17.6.21יום חמישי 10.6.21יום חמישי 03.6.21

זנות ותעשיית המין: 
בין משבר לבין שינוי
הכנס ה-3 של האגודה הישראלית 

לחקר זנות, עבודת מין וסחר במין


