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אודות המרכז להעצמת האזרח

המרכז להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי 

ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת. המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות, ובהיבטים שונים 

הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור. במסגרת זו, מפעיל 

המרכז את מיזם "המוניטור", הכולל מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה וחוקי כנסת 

והנגשתם לציבור. 

"המוניטור" מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות יצירת תשתית ידע רחבה, 

אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות. מטרת "המוניטור" היא לקדם את טיוב עבודת 

הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי. 

 אודות שדולת הנשים בישראל

שדולת הנשים בישראל היא עמותה ציבורית הפועלת לקידום חברה ישראלית שוויונית והוגנת. 

השדולה הוקמה ב־1984 כגוף עצמאי ובלתי־מפלגתי, ומאז פועלת לקידום נשים ושוויון מגדרי 

באמצעות חקיקה, חינוך ומחקר, שינוי מדיניות והעלאת מודעות הציבור בתחום זה. מיום הקמתה 

שמה לה שדולת הנשים כמטרה להוביל שינוי משמעותי במעמדן של כלל הנשים בישראל, להטמיע 

שיח שוויוני ומודעות לזכויות נשים ולקדם ייצוג ראוי והולם בזירות השונות במדינה. 



 הדוח נכתב על ידי תחקירן המוניטור מיכאל קוסאשווילי ובהנחיית ניר לוי, 

מנהל תוכנית מוניטור המרכז להעצמת האזרח
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רקע
ב־31.12.2018 חוקקה הכנסת את חוק איסור צריכת זנות.1 בעצם חקיקת החוק הכירה הכנסת בזנות כתופעה שלילית 

שיש לפעול לצמצומה לא רק באמצעות התמקדות באוכלוסיות על רצף הזנות, אלא גם באמצעות התמקדות בצרכני 

הזנות עצמם, כך שמעתה צריכת זנות תוגדר כעבירה. במקביל לחקיקת החוק, אימצה הממשלה את המלצות הצוות 

הבין־משרדי לצמצום צריכת הזנות ותקצבה את יישומן.2 המלצות הצוות כללו מספר תכניות אופרטיביות לצורך 

הגשמת מספר מטרות: הרחבת המענים הטיפוליים הניתנים לנשים העוסקות בזנות; העלאת התודעה הציבורית 

להיבטים השליליים של תופעת הזנות; קידום צעדי ההכנה הדרושים לקראת אכיפת האיסור על צריכת זנות; מניעת 
ההידרדרות של נשים נוספות ובני ובנות נוער לעולם הזנות.3

מטרת החוק כפי שמצוין בראשיתו היא "להביא לצמצום הזנות באמצעות קביעת איסור צריכת זנות, כחלק ממהלך 

משולב הכולל חינוך והסברה לציבור והרחבת דרכי טיפול ושיקום לאוכלוסיות בזנות".4 סעיף 7 לחוק לאיסור צריכת 

זנות כלל בתוכו הוראה שדחתה את כניסתו לתוקף ליום 10.7.2020 )כשנה וחצי לאחר חקיקתו(. מטרת פער הזמנים 

בין חקיקת החוק לבין כניסתו לתוקף, נועדה להגשים שתי מטרות — ראשית, לאפשר לגופים האמונים על ישום החוק 

להיערך מבעוד מועד וליצור את מעני השיקום לאוכלוסיית הנשים בזנות, ושנית נדרשה תקופת היערכות של רשויות 

אכיפת החוק לקראת כניסתו של החוק לתוקף, ואכיפתה של עבירת צריכת הזנות עבירה מנהלית.5 כניסתו של החוק 

לתוקף לוותה בקמפיין הסברה שהעלה את המודעות הציבורית לקראת אכיפת החוק. במסגרת ההכנות לכניסת החוק 

לתוקף, פורסמה הנחיית היועץ המשפטי לממשלה המסדירה את מדיניות האכיפה של עבירת צריכת הזנות.6 לאחר 

מכן, בחודש מאי 2021 )כמעט כשנה לאחר כניסת החוק לתוקף( פורסמו הנחיות המשטרה לאכיפת החוק.7 לפי נתונים 

שהועברו ממשטרת ישראל החל מיום כניסת החוק לתוקף ועד ליום 5.1.2022, ניתנו כ־1,438 קנסות, כאשר מרבית 
הקנסות ניתנו מחודש אוקטובר 2021 ואילך.8 במקביל, נפתחו כ־24 תיקים פליליים כנגד צרכני זנות.9

לפי סקירות שערכו משרד הרווחה והמשרד לביטחון פנים בשנים האחרונות מספרם של אוכלוסיית הזנות בישראל, 

הוערך כבין 11 ל־12 אלף. מתוך אומדן זה כ־95% הן נשים וכ־5% הם גברים, כאשר כ־1000 מהן הן קטינות וקטינים.10 

יצוין, כי מרבית שירותי הזנות אינם ניתנים ברחוב אלא תחת קורת גג )במסגרת שירותי עיסוי, דירות דיסקרטיות, 

בתי בושת וכיוצא בזה(.11 עובדה זו מערימה קשיים על הגופים שמטרתם לתת מענה לקורבנות תעשיית הזנות. הקושי 

באיתור קורבנות הזנות, יוצר לעיתים פער משמעותי בנתונים המצויים בידי רשויות השלטון, ומצמצם את יכולתם של 

הגופים האחראיים להציע להם שיקום, הכשרה והשמה שיאפשרו את יציאתם ממעגל הזנות. 

במסגרת סקירה זו נבחנו כ־36 צעדים אשר עיקר האחריות על ביצועם התחלקה בין ארבעה גופים שונים, משרד הרווחה, 

משרד החינוך, משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי. כפי שיפורט להלן, לאור הממצאים העולים מסקירה זו עולה כי 

— משרד הרווחה והביטחון החברתי השלים את ביצוען של 11 המלצות מתוך 22)50%(, 5 סעיפים אשר לא יושמו בכלל 

חוק איסור צריכת זנות )הוראת שעה( תשע"ט-2019. )להלן: "החוק"(.  .1

החלטת ממשלה מס' 4462 יישום המלצות הצוות הבין־משרדי לצמצום צריכת הזנות התקבלה ב 13.01.2019  .2

דו"ח הצוות הבין משרדי לבחינת הכלים לצמצום צריכת זנות )דצמבר 2017(.  .3

סעיף 1, לחוק איסור צריכת זנות )הוראת שעה( תשע"ט-2019.  .4

דברי ההסבר לחוק איסור צריכת זנות )הוראת שעה( תשע"ט-2019.  .5

מדיניות אכיפה בעניין חוק איסור צריכת זנות, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.115 )13.7.2020(.  .6

נהלי אח"מ אכיפת חוק איסור צריכת זנות, 300.25.01 )3.5.2021(.   .7

עדו אבגר, אכיפת איסור צריכת זנות ומענים לאוכלוסיות בזנות 17, הכנסת — מרכז המחקר והמידע )27.1.2022(, )להלן: "אכיפת איסור   .8

צריכת זנות"(.

שם, 19.  .9

https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/  :2016 בישראל  הזנות  תופעת  על  הלאומי  הסקר   .10

tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-
%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7-

%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
דו"ח הצוות הבין משרדי לבחינת הכלים לצמצום צריכת זנות )דצמבר 2017(.  .11

https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8 %D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8 %D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F - %D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9 %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99 - 30-5-16.pdf
https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8 %D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8 %D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F - %D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9 %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99 - 30-5-16.pdf
https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8 %D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8 %D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F - %D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9 %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99 - 30-5-16.pdf
https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8 %D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8 %D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F - %D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9 %D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99 - 30-5-16.pdf
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CECI

מתוך 22 )22.72%(, 5 סעיפים שיושמו חלקית )22.72%( וסעיף אחד ביישום עתידי )4.54%(; משרד החינוך השלים את 

ביצועה של המלצה אחת מתוך 2 )50%(, הסעיף השני יושם חלקית )50%(; משרד הבריאות השלים את ביצוען של 4 

מתוך 9 הצעדים האופרטיביים )44%(, 2 סעיפים יושמו חלקית )22.22%( ו־3 סעיפים לא יושמו כלל )33.33%(; המוסד 

לביטוח לאומי השלים באופן מלא את ישומן של 3 ההמלצות שהוגדרו תחת אחריותו בהחלטת הממשלה )100%(.12 

משרד החינוך משרד הרווחה והביטחון החברתי   

n יושם n יושם חלקית n לא יושם n יישום עתידי

יושם
50%

 יושם חלקית
50%

n יושם n יושם חלקית n לא יושם n יישום עתידי 

לא יושם
23%

יושם
50%

 יושם חלקית
23%

 

ביטוח לאומי משרד הבריאות   

n יושם n יושם חלקית n לא יושם n יישום עתידי

יושם
100%

n יושם n יושם חלקית n לא יושם n יישום עתידי 

יושם
44.5%

 יושם חלקית
22.2%

לא יושם
33.3%

 

חשוב לציין כי בולטת העובדה שהממשלה עשתה מאמצים גדולים ליישום המדיניות, וניכר כי מובילים אותה אנשי 

מקצוע מסורים ומחוייבים. אולם, יש לתת את הדעת לפער הזמנים המשמעותי שחלף מיום קבלת החלטת הממשלה 

העוסקת במענים הנדרשים לאוכלוסיות בזנות אשר התקבלה ביום 13.1.2019. ועד ליישומה באופן מלא. פער זה 

לעמדתנו נובע ממספר גורמים, חלקם חיצוניים ואינם נמצאים בתחום אחריותם של מקבלי ההחלטות )משבר הקורונה, 

כמעט שנתיים פעילות תחת "תקציב המשכי" וכיוצא בזה(, וחלקם ברי שינוי ופתרון. הגורמים המרכזיים אותם ניתן 

למנות לעמדתנו הם: פערי המידע והקושי באיתור הקורבנות, חפיפה בין תחומי האחריות של המשרדים השונים, וכן 

הזמן הממושך הנדרש לגיבוש הליכי הרכש וההתקשרויות לאספקת השירותים הנדרשים והוצאתם לפועל. אנו רוצים 

להדגיש את חשיבות עבודת משרד המשפטים כגורם מתכלל אחר יישום מרכיבי ההחלטה בהשתתפות נציגי משרד 

הרווחה, המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד החינוך ומשרד האוצר. כיום מי שמתכללת 

את צוות היישום היא המתאמת הבין משרדית על המאבק בסחר בבני אדם, עו"ד דינה דומיניץ אשר מחויבת לנושא. 

נכון להיום, רואים תוצאות משמעותיות בשינויים החלים בשטח. בדו"ח מקרו של המרכז זיהינו כי גורם מתכלל יישום 

הוא בעל הפוטנציאל המרבי להעלאת אחוזי היישום של החלטות. 

יצוין כי חלק מההמלצות לא נכללו בהחלטת הממשלה, אך הן נסקרו במסגרת הדו"ח בעקבות דיוני המעקב אחרי ישום החוק שנערכו   .12

בוועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת.

 יישום עתידי
4%
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תמונת מצב סטטוס יישום

סטטוסמה קורה עם זה?מה הוחלט?

סעיפים באחריות משרד הרווחה והביטחון החברתי

תקצוב תכנית הפעולה מתקציב א

משרד הרווחה והביטחון החברתי.

בשנת 2021 התקציב המאושר 

למסגרות הטיפול עמד על 

כ־70 מלש"ח. 39 מלש"ח 

מבסיס התקציב ועוד כ־31 

מלש"ח מהעודפים המחויבים 

משנת 2021. מהתקציב הוצאו 

כ־21 מלש"ח וחויבו עוד כ־49 
מלש"ח.13

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

קיום מחקר מלווה — המחקר ב

יבחן, בין היתר, את השפעתם של 

התוכנית ושל חוק איסור צריכת 

זנות.

המחקר המלווה החל בנובמבר 

2020. במהלך שנת 2021 בוצע 

סקר בקרב 6000 צרכני זנות. 

בנוסף בוצעו ראיונות עומק עם 

מספר גורמים במערכת אכיפת 

החוק, וגורמים העוסקים בטיפול 
בנשים העוסקות בזנות.14

 

ליישום עתידי 

)היישום החל 

בפועל(

התקנת תקנות לאמצעי האכיפה ג

החלופי.

התקנת התקנות הושלמה במהלך 
חודש ספטמבר 15.2020

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

הקמת מערך האכיפה החלופי ד

)סדנה טיפולית(.

לפי דיווח שמסר משרד הרווחה 

לכנסת, שירות המבחן )האמון 

על הפנית צרכני הזנות שנקנסו 

למערך האכיפה החלופי( התקשר 

עם ספק להפעלת הסדנאות, 

והוקמה התשתית להפעלת 
יושם חלקיתהסדנאות.16

יושם

לא יושם

יושם

אכיפת איסור צריכת זנות, 12.  .13

ראו שם, 34.  .14

תקנות איסור צריכת זנות )אמצעי חלופי להטלת קנס(, התש"ף-2020 קובץ התקנות 8733 )2.9.2020(.  .15

יצוין כי בדו"ח המ.מ.מ שהוגש לכנסת בענין רמת היישום של המענים השונים שנקבעו בחוק, צוין כי נכון ליום 5.1.2022 ביקשו 10   .16

מקבלי קנסות בלבד לעשות שימוש באמצעי האכיפה החלופי. זאת על אף שלפי ממצאי הסקר שנערכו טרם חקיקת החוק, השיבו 30% 

מהמשתתפים כי הם יעדיפו לקחת חלק בסדנה טיפולית על פני תשלום הקנס. ראו: אכיפת איסור צריכת זנות, 18.
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הקמת מרכז יום לנשים 1

בירושלים. 

המכרז להפעלת מרכז היום 

פורסם על ידי משרד הרווחה 

ביום 17.12.10.2020 נכון להיום 

טרם הוקם מרכז יום לנשים 
בירושלים.18

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

הקמת הוסטל טיפולי לנשים 

בת"א.

הוחלט על ידי צוות הישום 

להקים דירות מעבר לנשים 
טרנסיות.19

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם חלקית

טיפול פרטני וקבוצתי לגברים 

בזנות — מימון תקני כ"א 

ייעודיים במרכזי היום.

אשכול מענים שיכלול מרכז 

יום טיפולי ומרכז ערב טיפולי 

ל־65 גברים צפוי להתחיל 

לפעול במהלך הרבעון השני של 
שנת20.2022

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם חלקית

סל מענים גמיש לנשים וגברים 

בתהליכי שיקום מתקדמים.

סל המענים אושר וניתן למימוש 

דרך הרשויות המקומיות. לסל 

הגמיש הוקצו כשני מלש"ח. 

בשנת 2020 נוצלו 1.2 מלש"ח 

בלבד,21 ואילו בשנת 2021 נכון 

לחודש יולי נוצלו 1.8 מלש"ח. 

במהלך שנת 2020 פורסמו אמות 

המידה לקבלת הסל.22 
יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

https://www.molsa.gov.il/tenders/servicestenders/ :מכרז 157-2020, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אוחזר מתוך  .17

 documents/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20157-2020.pdf
https://jerusalem. :14.2.2022(, אוחזר מתוך( ,Ynet ,יצחק טסלר, אפס אכיפה, מינימום שיקום: דוח מזעזע על הטיפול בזנות בירושלים  .18

mynet.co.il/local_news/article/bygujegyq. כן ראו: אכיפת איסור צריכת זנות, 43.
לפי התייחסות שהתקבלה ממשרד הרווחה ביום  6.3.2022המסגרות עתידות להתחיל לפעול במהלך חודש מרץ.  .19

לפי התייחסות שהתקבלה ממשרד הרווחה ביום 6.3.2022.   .20

יצוין כי התקציב לחלוקת הסלים הגמישים התקבל במהלך חודש יולי 2020. זאת לפי התייחסות שהתקבלה ממשרד הרווחה ביום 6.3.2022.  .21

סל מענים גמיש למשתקמים ממעגל הזנות, כל זכות, אוחזר מתוך הקישור המצורף — )קישור(. כן ראו: חוזר מנכ"ל — סל מענים גמיש   .22

https://www. :לנשים וגברים הנמצאים בתהליכי שיקום מתקדמים ממעגל הזנות, משרד העבודה והרווחה )25.6.2020(, אוחזר מתוך

 gov.il/BlobFolder/policy/molsa-executive-circulars-004-2020/he/CEOInstructions_ceo-2020-004.pdf

https://www.molsa.gov.il/tenders/servicestenders/documents/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98 %D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96 157-2020.pdf
https://www.molsa.gov.il/tenders/servicestenders/documents/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98 %D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96 157-2020.pdf
https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/bygujegyq
https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/bygujegyq
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/molsa-executive-circulars-004-2020/he/CEOInstructions_ceo-2020-004.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/molsa-executive-circulars-004-2020/he/CEOInstructions_ceo-2020-004.pdf
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הקמת 3 דירות שיקום לאמהות 

— הסעיפים נוגעים גם לתפעול 

הדירות וגם להצטיידות.

לפי סקירה של הכנסת פועלת 

כיום דירת שיקום אחת, בה 

מתגוררות שתי נשים עם 

ילדיהן.23; 24 עם זאת, לאחר שיח 

עם מרכז חוכמת נשים, מפעילת 

השירות, צוין כי נכון למרץ 2022 

דירות המעבר לא פעילות. משרד 

הרווחה נמצא בשלב של איפיון 

הצרכים והשירות לפני הוצאת 

המכרז החדש25.

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם 

הרחבת המערך לטיפול בנשים 

בזנות תחת קורת גג.

גיבוש מענים לזנות תחת קורת 
גג נמצא בפיתוח.26; 27

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם חלקית

הגדלת מספר המפקחים 

המחוזיים והארציים.

מונתה מפקחת ארצית, וכן מונו 

ארבע מפקחות מחוזיות.28 

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

הרחבת המענים של מרחב הל"ב 

24/7 ת"א.

כיום פועל בתל אביב מרחב ל"ב 
באופן רציף 29.24/7

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

הרחבת הטיפול ב־2 מרחבי הל"ב 10

במתכונת מורחבת.

המרחבים בחיפה ובפתח תקווה 

הורחבו למודל 30.24/7 

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

הרחבת הטיפול ב־2 מרחבי הל"ב 11

במתכונת מצומצמת.

הוקמו מרחבי ל"ב ברמת גן 

ובראשון לציון.

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

הרחבת תכנית מעטפת — תכנית 12

הסברה אישית לצעירות וצעירים 

בסיכון במרכזי הרווחה.

כיום עמותת תודעה מפעילה 

תכנית הסברה בקרב בני נוער 
בשיתוף עם משרד הרווחה.31

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

אכיפת איסור צריכת זנות, 21.  .23

דירות לשיקום נשים שורדות זנות — אמהות עם ילדיהן, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ועמותת חכמת נשים )13.10.2020(,   .24

 https://www.kolzchut.org.il/w/he/images/8/88/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf :אוחזר מתוך

שיחה טלפונית מרכז חוכמת נשים גב' ציפי נחשון־גליק 1 במרץ 2022  .25

אכיפת איסור זנות, 25.  .26

יצוין כי ישנו חוסר בהירות ביחס למענים שינתנו במסגרת הרחבת המערך.  .27

לפי התייחסות שהתקבלה ממשרד הרווחה ביום 6.3.2022.   .28

לפי התייחסות שהתקבלה ממשרד הרווחה ביום 6.3.2022.   .29

שם.  .30

 https://www.todaango.org.il/watershed :מיזם נקודת מפנה, עמותת תודעה, אוחזר מתוך  .31

https://www.kolzchut.org.il/w/he/images/8/88/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.todaango.org.il/watershed
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ההכשרות מופעלות על ידי הכשרה והדרכה שוטפת לצוותים.13

בית הספר המרכזי לעבודה 

סוציאלית. ההכשרות המוצעות 

כיום מיועדות למנהלות 

המסגרות הטיפוליות, ולעובדות 
הסוציאליות העוסקות בתחום.32

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

במהלך שנת 2020 החלה עמותת הקמת תכנית מניעה.14

תודעה להפעיל את התכנית 

הארצית למניעת הזנות. תקציב 

התכנית לשנת 2021 עמד על 700 
אלש"ח.33

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

הלנת חירום לנשים 15+16

טרנסג'נדריות — הסעיפים 

נוגעים הן לתפעול המקום והן 

להצטיידות.

הקמת אשכול המענים כבר החלה 

ונמצאת בשלבים מתקדמים. 

כחלק מאשכול המענים החלה 

לפעול לאחרונה מסגרת "בית 

לינה" )הלנת חירום לנשים 
טרנסיות בתל אביב(.34

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם חלקית

העלאת השלמת סבסוד הקורסים 17

בהכשרות המקצועיות מ־80% 

ל־100%, עבור 250 נשים.

בשל העברת זרוע העבודה 

ממשרד הרווחה למשרד הכלכלה 

הליך הרחבת סבסוד הקורסים 
טרם גובש.35

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

לא צוין בהחלטת 

הממשלה — בוצעה 

הסטה תקציבית 

על הצוות הצוות 

הבין משרדי האמון 

על יישום החלטת 

הממשלה.

הקמת מערך לשיקום, הכשרה 

והשמה של טרנסג'נדריות בזנות

הצוות הבין משרדי האמון על 

יישום החוק והחלטת הממשלה 

ומשרד הרווחה אישרו הסטת 

תקציב )מתוך יתרות תקציביות 

נוספות( ויצירת התקשרות 

לביצוע השירות באמצעות מודל 

אגרות חוב חברתיות. אולם, 

אישור ההתקשרות נבלם על 

ידי אגף החשב הכללי במשרד 

האוצר.

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

טיפול ושיקום אוכלוסיות במעגל הזנות דוח פעילות שנתי 2020, משרד העבודה והרווחה )21.1.2021(.  .32

אכיפת איסור צריכת זנות, 55.  .33

לפי התייחסות שהתקבלה ממשרד הרווחה ביום 6.3.2022.  .34

שם, 27.  .35
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סעיפים באחריות משרד החינוך

פיתוח 3 לומדות בנושא מיניות 18

בריאה לתלמידים.

פותחו לומדות יעודיות למורים 

בחינוך הממלכתי, הממלכתי־דתי 

והערבי שמטרתן סיוע לפיתוח 

שיח בנושא.36 אולם, לא נמצאו 

נתונים אודות פיתוח הלומדות 

לתלמידים.

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם חלקית

פיתוח 3 לומדות למורים לזיהוי 19

תלמידים בסיכון.

פותחו לומדות יעודיות למורים 

בחינוך הממלכתי, הממלכתי־דתי 

והערבי שמטרתן להכשיר את 

הצוותים לזהות סימני מצוקה 

בקרב התלמידים והתלמידות 

וכיצד לפעול לאחר שנתגלו 
יושם חלקיתהסימנים.37

יושם

לא יושם

יושם 

סעיפים באחריות משרד הבריאות

20

הקמת מרפאה ייעודית 

לאיתור מחלות מין 

בבאר שבע

הקמת מרפאה בנגב למחלות 

המועברות במין בדגש על אנשים 

בסיכון.

האגודה לבריאות הציבור פועלת 

בימים האלו להקמת מרפאה 
ניידת בעיר באר שבע.38

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

21

הקמת מרפאה ניידת 

לטיפול באנשים בזנות 

באילת

הקמת מרפאה ניידת באילת + 

והוספת 2 עו"ס ייעודיים לחברה 

הערבית ולאוכלוסיית הלהט"ב.

הקמת הפרויקט תחל לאחר 

שיוקמו הניידות בערים באר שבע 
ובירושלים.39

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

22

מתן מענים 

פסיכיאטריים 

לדירות חירום 24/7 

לנשים בזנות ברחוב 

המתמודדות עם 

תחלואה כפולה

שירות מאזן / חלופת אשפוז, 

לנשים בזנות המתמודדת עם 

תחלואה כפולה.

הוקצו ארבע מיטות לטיפול 

בנשים עם תחלואה כפולה 

בשלוחת הנשים של אשפוזית 

הדרך בחיפה.40 עד כה טופלו 

כ־10 נשים.

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

שם, 31.  .36

שם  .37

טיפול משרד הבריאות באנשים המעורבים בזנות, משרד הבריאות )19.8.2021(.  .38

עדו אבגר, היערכות לכניסת חוק איסור צריכת זנות לתוקף 17 , הכנסת — מרכז המחקר והמידע )28.6.2020(.  .39

טיפול משרד הבריאות באנשים המעורבים בזנות 29, משרד הבריאות )19.8.2021(.  .40
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23

הרחבת האמצעים 

לקידום מין מוגן 

גופנית ונפשית בקרב 

בני נוער וצעירים

חינוך מניעתי לנוער וצעירים 

בסיכון לזנות. 

בשנת 2019 הועברו 102 סדנאות 

לבני נוער עם 1120 משתתפים 

ו־35 סדנאות לאנשי צוות עם 

230 משתתפים.

בשנת 2020 השתתפו בסדנאות 

כ־830 אנשי צוות וכ־2200 

צעירים. בנוסף החלו לקיים 

סדנאות המיועדות עבור המגזר 

הערבי. 

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

24

לא נכלל בתכנית העדכנית של הכשרת צוותי בריאות

משרד הבריאות.

התקיימו במהלך שנת 2019–

2020 הכשרות לכ־2043 עובדים 

בנוגע למאפייניה המיוחדים של 

הקהילה הטרנסג'נדרית.41 לא 

נמצאו נתונים אודות הכשרות 

יעודיות לטיפול בנשים העוסקות 

בזנות.

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם חלקית

25

הוספת 10 עו"ס 

ייעודיים לטיפול 

באנשים בזנות 

לטרנסיות ולגברים 

בזנות ולאנשים בזנות 

מהחברה הערבית 

במסגרת 4 הניידות 

לטיפול בזנות.

הרחבת מצבת כוח אדם של עו"ס 

במרפאות הניידות בתל אביב 

ובחיפה.

הקמת מרפאות ניידות 

בירושלים, בבאר שבע ובאילת. 

הרחבת מצבת כוח אדם של 

עו"ס. סה"כ 10 עו"ס המיועדות 

לחברה הערבית ולאוכלוסיית 

הלהט"ב.

המשרד עוסק באיתור עובדות 
ועובדים סוציאליים לניידות.42

יושם חלקית

יושם

לא יושם
לא יושם

26

לא נכלל בהחלטת 

הממשלה

הרחבת שירותי הגמילה במסגרת 

המיועדת לנשים סיסג'נדריות 

ולנשים טרנסג'נדריות.

הפרויקט החל לפעול בשנת 

2020. במהלך השנים 2019–2020 

פקדו את מרכז הגמילה לצידך 

137 משתתפות.43 

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

27

לא נכלל בהחלטת 

הממשלה

גמילה לגברים המכורים לצריכת 

מין

הפרויקט החל לפעול בשנת 

2020. התכנית מופעלת על ידי 

עמותת רטורנו, ונקלטו בה כ־30 

גברים לתכנית טיפולית בת 
כחצי שנה.44

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

שם, 13.  .41

שם, 27.  .42

אכיפת איסור צריכת זנות, 29.  .43

שם.  .44
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סטטוסמה קורה עם זה?מה הוחלט?

28

לא נכלל בהחלטת 

הממשלה

העסקת מאתר דירות זנות ארצי 

— לטובת המרפאות הניידות.

משרד הבריאות פועל כיום 

לאיתור זירות זנות על מנת 

לסייע למרפאות הניידות. בנוסף 

העמותות המפעילות את מרחבי 

הל"ב פועלות במרחב המקוון על 
מנת לאתר זירות זנות נוספות.45

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם חלקית

סעיפים באחריות המוסד לביטוח לאומי

29

פיתוח תכנית שיקום ייעודית: 

אופק נשי, סלעית, יוצרות עתיד.

הביטוח הלאומי אישר סיוע 

בסך של 950,000 ש"ח לפיתוח 

והפעלת המודל. כיום פועלים 

שני מסלולים מקצועיים הנותנים 

סיוע לנשים הזקוקות לכך.
יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

30

קיים מימון של הביטוח הלאומי הענקת דמי שיקום.

לנשים שנקבעו להן 20% נכות 

רפואית ומשתתפות בתוכניות 

המיועדות. מי שאינה זכאית 

לקצבת נכות מקבלת דמי 

שיקום בגובה קצבת נכות והחזר 

יושם חלקיתנסיעות.

יושם

לא יושם

יושם

31

תשלום הבטחת הכנסה ל־50 

נשים.

מהביטוח הלאומי נמסר כי כל 

מי שמשתתפת בתוכניות "אופק 

נשי", "סלעית" ו"יוצרות עתיד" 

מוכרת לצורך הזכאות בהבטחת 

הכנסה לפי "שיקום משרד 

ממשלתי".
יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

שם, 41.  .45
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CECI

סיכום ומסקנות

בשנים האחרונות חל מפנה משמעותי ומבורך ביחס רשויות השלטון לתופעת הזנות. בשנים שחלפו ממועד חקיקת 

החוק ואף מספר שנים טרם חקיקתו, הוצאו לפועל מספר תכניות שמטרתן לצמצם את תופעת הזנות ולסייע לנשים 

העוסקות בזנות. החלטת הממשלה 4462 שהתקבלה בראשית שנת 2019 קיבלה את המלצות הצוות הבין משרדי, 

ויצרה את התכנית הממשלתית לצמצום תופעת הזנות. במסגרת התכנית הוגדרו מועדים ואבני דרך להשלמת התכנית, 

וכן הוגדר מהו התקציב המוקצה לטובת המימוש של כל אחד מהסעיפים בתכנית. מסקירות שנערכו מטעם המרכז 

להעצמת האזרח בשנים האחרונות, עולה כי תחימת הביצוע של החלטות הממשלה בזמן מוגדר מראש, וכן הקצאת 

תקציב למימוש התכנית מעלות את טיב ורמת המימוש של התכניות ומאיצות את קצב השלמתן. יחד עם זאת, יצוין 

כי למיטב הבנתנו, לא הוגדרו מדדי איכות לצורך מדידת איכות וטיב הביצוע של המענים שנקבעו בהחלטת הממשלה, 

ואף עולה כי שיתוף המידע בין הגורמים האמונים על ישום ההחלטה לוקה בחסר גם הוא ולא קיים מסד נתונים אחיד, 

מהימן וברור המאפשר יצירת "אמת ארגונית" על בסיסה ניתן לקבל החלטות ולהסיט משאבים.

ממועד חקיקת החוק, וקבלת החלטת הממשלה חלפו כ־3 שנים. דו"ח זה בוחן את רמת היישום של מרכיבי ההחלטה 

השונים, זאת, על מנת ליצור לציבור תמונת מצב עדכנית לעת הזו. מניתוח הנתונים עולה כי מתוך 36 הסעיפים שנבחנו, 

8 )22.22%( לא יושמו כלל, 8 )%22.22%( יושמו באופן חלקי, 19 )52.7%( יושמו באופן מלא וסעיף אחד שהינו ליישום 

עתידי )2.77%( אשר נעשית פעילות משמעותית ליישומו. 

n יושם n יושם חלקית n לא יושם  n יישום עתידי

לא יושם
22%

יושם
53%

 יושם חלקית
22%

 יישום עתידי

3%

על אף העובדה שנעשית עבודה מקצועית מרשימה בתחום וקיים תיאום בין הגופים הציבוריים העוסקים בתחום, 

שהוביל לכך שחלק משמעותי מהתכניות שהוצגו בהחלטת הממשלה נמצאות בשלבי יישום מתקדמים או שיישומן 

הושלם, יש להידרש למספר היבטים משמעותיים בתכניות עצמן או באופן יישומן המהווים חסמים או גורמים מעכבים 

בהשלמת התכנית באופן מיטבי. לעמדתנו יש לבחון את החסמים שהובילו לאי יישומן של ההמלצות ולהבין כיצד 

ניתן להתגבר עליהם, הן על מנת לייעל את עבודת הממשלה ושאר רשויות השלטון והן על מנת לשפר את המענים 

הניתנים לאוכלוסיות בזנות.

אחד הקשיים המשמעותיים שעלו בעת עבודת הצוות הבין משרדי, כפי שצוין בראשיתו של מסמך זה, הוא הקושי לגבש 

תמונת מצב מהימנה המשקפת את מצבן של אוכלוסיות במעגל הזנות. זאת, לנוכח הקלון והתדמית החברתית השלילית 

הנלווים לעיסוק בזנות, וכן לנוכח הקושי בהגדרת התופעה ואיתור קורבנותיה. לאור זאת, ישנה חשיבות משמעותית 

ליצירתם של ממשקי איסוף וניהול מידע יעילים בין הגופים השונים, כך שהם יפעלו יחד ובשיתוף פעולה ליצירת 

מסד נתונים מהימן, שיעודכן באופן תדיר ויאפשר קבלת החלטות מבוססת נתונים והבנה של האימפקט שנוצר בשטח 

בעקבות יישום מדיניות הממשלה. הדברים מקבלים משנה תוקף בשל העובדה שמרביתם של שירותי הזנות ניתנים 

תחת קורת גג, באופן המקשה על איתורם ועל מתן המענים החברתיים לנשים העוסקות בזנות. יתרון נוסף ביצירת 

ממשק יעיל לעבודה משותפת לשיתוף מידע, הוא תחימת גבולות הגזרה של כל אחד מהגופים, כך שלא תהיה חפיפה 

בין פעילותם מחד, ומאידך תימנע היווצרותם של חללים ריקים והיבטים נוספים בתופעת הזנות שלא יזכו למענה 
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בשל חוסר התיאום בין המשרדים. היבט נוסף המשקף את חשיבותה של יצירת מדיניות אחידה ומאגר מידע המשותף 

לכלל הגופים העוסקים בצמצום התופעה, עולה מהקשיים העומדים בפני אוכלוסיות בזנות בעת שהן מבקשות סיוע 

ממוסדות השלטון השונים. בפעמים רבות, ישנה חוסר אחידות בין הגופים, ובעוד שבגוף אחד הן מוכרות כזכאיות 

לסיוע, גופים אחרים אינם מכירים בזכאותן.46 מרבית העוסקות בזנות, מתמודדות באופן תדיר עם קשיים משמעותיים 

בחייהן המקשים עליהם לשמור על סביבת מחייה יציבה, חוסר האחידות בין הגופים בפעמים רבות גורם להן 'להרים 

ידיים' ולוותר על קבלת המענים. בהקשר זה ישנה חשיבות קריטית לבחינה של הקשיים הבירוקרטיים המקשים על 
הספקת השירות לאוכלוסיית היעד על מנת שהמדיניות והמשאבים שהוקצו ליישומה יוכלו לממש את תכליתן.47

החסמים המשמעותיים הנוגעים ליישום החלטת הממשלה נוגעת לקשיים ועיכובים משמעותיים בהליכי הרכש. מעבר 

לקשיים נקודתיים בהתקשרויות ליישום סעיפים שונים בהחלטה, הפער הנקודתי המשמעותי ביותר שקיים נכון לעתה 

הינו ביישום המדיניות בנוגע למענה לאוכלוסייה הטרנסית. הקהילה הטרנסית התנגדה ברובה הגדול להליך החקיקה 

לאיסור צריכת זנות ואף הוגשה עתירה לבג"ץ כנגד אכיפת החוק על בסיס פגיעה לכאורה בחופש העיסוק של חברי 

הקהילה. משרד הרווחה אומנם מקיים מסגרות שיקומיות לאוכלוסייה זו אולם ישנו פער בכל הנוגע ליישום מדיניות 

הכשרה מקצועית והשמה לאוכלוסייה זו. דוגמא לקושי הרב ביישום מדיניות בעקבות קושי בביצוע הרכש עולה 

מהקושי באישור התקשרות אשר קידם משרד הרווחה ליצירת מענים בתחום התעסוקתי על בסיס מודלים של אגרות 

חוב חברתיות. התקשרות זו נבלמה על ידי ועדת הפטור באגף החשב הכללי במשרד האוצר ועל כן ישנו פער משמעותי 

בתחום זה. פער אשר מעבר לקושי המהותי שהוא יוצר במתן מענים לאוכלוסייה המתקשה להשתלב בשוק התעסוקה, 

עלולה גם להוות אבן נגף כאשר תידון הפיכת חוק איסור צריכת זנות, המוסדר כיום בהוראת שעה לתקופה של חמש 

שנים )עד לשנת 2024(, להוראת קבע.

פרוטוקול ישיבה מס' 31 של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, הכנסת ה־24 )10.1.2022(.  .46

מימוש חלק מהזכאויות לאוכלוסיות בזנות מחייב כיום המצאת אישורים שונים והתחייבות שלא לעסוק בזנות ו\או להמנע משימוש   .47

בסמים, מומלץ לבחון מדיניות זו בהקשר של השגת יעדי המדיניות. 
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