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פשיטה על מתחם צימרים ליד טבריה שפעל
כבית בושת
פשיטה משטרתית נרחבת התקיימה אתמול ביישוב נווה עובד ליד טבריה ,על מתחם
צימרים שפעל כבית בושת .הפשיטה הייתה מתואמת בין גורמי אכיפה שונים ,כולל רשות
המסים ,רשות מקרקעי ישראל ועוד .במהלך הפשיטה נעצר בעל המקום וגם כמה נשים
שניסו לברוח ,כולל קטינה שהועברה לטיפול רשויות הרווחה .המשטרה מוסרת כי תפעל
למיגור תופעת בתי הבושת הלא חוקיים ,הפועלים בשכונות מגורים וקשורים לגורמים
עבריינים.
אכיפה שונים ,כגון משרד החקלאות ,רשות מקרקעי ישראל והוועדה המקומית לתכנון ובנייה טבריה .בית
הבושת פעל במתחם צימרים ביישוב נווה עובד ליד טבריה ולפי החשד העסיק צעירות בשירותי זנות ,כולל
קטינה ,תוך כדי העלמת המסים ,שינוי ייעוד המבנה ואף הקמת מבנים בלתי חוקיים במתחם.
במהלך הפשיטה ניסו להימלט מהמקום שלוש צעירות ,אחת מהם קטינה .הן עוכבו לחקירה והקטינה
הועברה לטיפול עובדת סוציאלית מטעם שירותי הרווחה .בעל המקום ,אדם בשנות ה 60-לחייו ,נעצר אף
הוא והובא לדיון להארכת מעצרו .במהלך הפשיטה נתפס גם סכום כסף מזומן וצ'ק בסך אלפי  .₪לדברי
המשטרה ,סכומים אלה לא נרשמו בפנקסי החשבוניות והקבלות .לבעל המקום אמנם תיקים במס הכנסה
אך לא ניהל את תיקיו כחוק ,ומשום כך יקבל גם זימון לחקירה במשרדי מס הכנסה.
המשטרה מוסרת כי לבתי בושת השפעה שלילית על הסביבה שבה הם פועלים ,כולל פגיעה בריאותית
ומעורבות של גורמים עבריינים .זאת לצד הפגיעה בנשים שנפלו קורבן לעיסוק בזנות ,במיוחד קטינות.
המשטרה תילחם בתופעת הניצול ותבצע אכיפה קפדנית בנושא.
חוק העונשין קובע ענישה מרבית של עד  7שנות מאסר למביא אדם לידי עיסוק בזנות .כמו כן דינו של
המחזיק או מנהל מקום לשם עיסוק בזנות הוא עד  5שנות מאסר .עוד נקבע מאסר של  6חודשים למשכיר
או מחדש שכירות של מקום ,לרבות כלי רכב וכלי שיט ,בידעו שהוא משמש או ישמש לאדם מקום למעשי
זנות .בנוסף ,בגין סרסרות למעשי זנות נקבע עד  5שנות מאסר.
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