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 צריכת זנותזנות ומניעת ב עיסוק מטרתן מניעתשבבתי ספר  תוחינוכי תוכניות הנדון:

מסמך ראשית הבזנות ולמניעת צריכת זנות. עיסוק ב למניעתחינוכיות תוכניות  עלמידע ן להל, לבקשתך

 של קיומן ייבחן כוובהמש ,זנות וצריכת זנותעיסוק בלמניעת  חינוכיותבתוכניות  הצורךבקצרה יוצג 

שהתקבל ממשרד החינוך ומארגונים  מידעהמסמך מתבסס על  .בישראל ספר בבתי ויישומן כאלה כניותות

הספר  בבתי איןכיום מהמסמך עולה שספר. הבבתי  זה בנושאחינוכיות  תוכניות שמקיימיםציין  שהמשרד

 ,עלם עמותת בשיתוף ,הכיןמשרד החינוך  .זנות צריכת ולמניעת זנותב עיסוק למניעתייעודיות  תוכניות

במידה  הקשורות חיצוניות תוכניות .הטמעה בשלבי כיוםנמצאת  והיאאלו,  בנושאים העוסקות תוכנית

 של לוינסקי ומרפאת תודעה מכון ידי על מופעלותצריכת זנות  מניעתלו זנותב עיסוקזו או אחרת למניעת 

 .הבריאות משרד

 זנות צריכת ולמניעת זנותב עיסוקחינוכיות למניעת  תוכניות .1

 בקרב בני נוער זנות למניעת חינוכיתפעילות ב צורךה

סקר  ממצאימשרד הרווחה והשירותים החברתיים והמשרד לביטחון הפנים פרסמו  2016באפריל 

יש בישראל ההערכה היא כי על פי ממצאי הסקר, לאמוד את היקף תופעת הזנות בישראל.  הייתהשמטרתו 

עוסקות גילן של ה לעניין ,כמו כן, בסקר הוערךנשים ונערות.  95%-כמהם ובזנות,  אנשים 12,000–11,000

מהנשים  19%-כ וערך כיה; לעניין גיל הכניסה למעגל הזנות קטינות 11%-ן בגירות וכהמ 89%כי  ,בזנות

( 0.5%-; שלוש )כ24–18 יםבגיל –מהן  29%-וכ 18העוסקות בזנות נכנסו למעגל הזנות לפני גיל 

הגיל הצעיר שבו נערות מתחילות לעסוק בזנות מפאת  12.1לפני גיל הנשאלות בסקר החלו לעסוק בזנות מ

כבר למניעת זנות עולה הצורך להתחיל בפעולות חינוך  – בחירה חופשית ומודעת בו אין אפשרותגיל ש –

  .בגיל צעיר

בדוח מבקר המדינה גם  ועלבמערכת החינוך בישראל קיומן -איוהצורך בפעולות חינוכיות למניעת זנות 

טיפול הרשויות בתופעה של ניצול קטינים לזנות. על פי הדוח, "משרד החינוך לא יזם  :בנושא ,2014משנת 

פעולות הסברה בקרב תלמידים במערכות החינוך בנוגע לתוצאות של קיום יחסי מין בתמורה לאתנן 

כלשהו ולא פעל להעלות למודעות התלמידים את התופעה של ניצול קטינים לזנות ואת הסכנות הגלומות 

בתגובת  משרד לא הכשיר את צוותי החינוך במערכות השונות לזיהוי קטינים המנוצלים לזנות".בה. ה

                                                 

. בסקר 2016, אפריל הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראלמשרד הרווחה והשירותים החברתיים והמשרד לביטחון הפנים,  1
 גברים ונערים במעגל הזנות. 152-נשים ונערות ו 609רואיינו 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/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
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אמור להיכלל הוא זנות נמצא בשלבי פיתוח וכי מניעת נאמר כי פרק בנושא  משרד החינוך לביקורת זו

 2.פרק זה בדבר עדכני מידע נביאבהמשך המסמך  ;יסודיים-לבתי הספר העל כישורי חיים תוכניתב

 צריכת זנותחינוך למניעת 

 לקוחותמאפייני  ובהם ניתוח שלמחקרים הוצגו מסמך קודם של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ב

 ותפיסות שונות רווחות בקרב הציבורהחברה,  שכבות הם מכלקוחות הזנות ל על פי מחקרים אלה, 3זנות.ה

היא שצריכת זנות אינה מזיקה ואף מסייעת לנשים להתפרנס, שזנות  ,למשל ,, ובהןצריכת זנות בעניין

 פי עלשל נערים וגברים. שליטה ושצריכת זנות היא אמצעי לחינוך מיני -מענה על אינסטינקט שאינו בר

פעולות חינוך והסברה יכולות להיות יעילות במניעת צריכת זנות ויש לשאול ש להסיק אפשר לעיל האמור

  .בגיל הנעורים כבר כך לשםלא נדרשות פעולות  אם

חינוכיות  תוכניותזנות לעומת ב עיסוק ממוקדות לחינוך למניעת תוכניות :התוכניות של אופיין סוגיית

 כלליות

יש ת, אח על פי דעהזנות וצריכת זנות. ב עיסוק למניעתתלמידים ך הנכונה לחנ הדרךבדבר  מחלוקתיש 

 נחשפים הנוער שבני לוודא כדי ,החינוכיות לבני נוער תוכניותב מפורש וברור באופןהזנות נושא את לכלול 

ועדת המשנה של הוועדה לקידום מעמד האישה למאבק בסחר בנשים בעבר בדיוני  נדוןהנושא ; אליהן

ארגונים חברתיים נמנים הגורמים התומכים בגישה זו עם ; ועדת המשנה( :)להלןשל הכנסת ובזנות 

  4.היאבק בתופעת הזנותשמטרתם ל

באמצעות התייחסות מפורשת וייחודית לנושא הזנות טען בדיון קודם בנושא כי החינוך  משרד מנגד,

בזנות הן קורבן של נסיבות משפחתיות מורכבות  העוסקות, היות שהנערות לא תועילתוכניות לבני נוער 

, מסרה נציגת זנות לצרכניאשר להתייחסות ייחודית  5.תוכניות בבתי ספר לפותרן באמצעותשאין אפשרות 

צריכה  העיקרית בנושא מניעת ניצול מיני וכי הפעילות החינוכית תוכניותגיבש משרד החינוך כי המשרד 

חינוכיות למניעת זנות להיות חלק מחינוך ה תוכניותעל הלפי תפיסת המשרד,  6להיעשות בתחום זה.

 מצבי מכלל חלקאל כ לנושאיש להתייחס ו ,ל מיני וחינוך למיניות בריאהלשוויון בין המינים, מניעת ניצו

ינוך, נושאים כמו סחר בבני אדם וזנות על פי גישת משרד הח. אליהם להיקלע יכולים נוער בנישש הסיכון

נעתרה נציגת  ,2013בשנת  בוועדת המשנהשהתקיים בסיום דיון  7כקצה הרצף בסוגיות הללו.יש להציג 

                                                 

 .2014, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי, טיפול הרשויות בתופעה של ניצול קטינים לזנותמבקר המדינה,  2
 . 2005, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הלקוחות של תעשיית המיןיונתן ארליך,  3
בחינת  :ועדת המשנה של הוועדה לקידום מעמד האישה למאבק בסחר בנשים ובזנות של הכנסת, ישיבה בנושאדיונים: ב 4

 12, 8וקול מס' , פרוטמדיניות משרד החינוך להסברה על תופעת הזנות בקרב תלמידי חטיבות הביניים וחטיבות עליונות
 :עדת המשנה של הוועדה לקידום מעמד האישה למאבק בסחר בנשים ובזנות של הכנסת, ישיבה בנושא. ו3201בנובמבר 

בחינת מדיניות משרד החינוך להסברה על תופעת הזנות בקרב תלמידי חטיבות הביניים וחטיבות עליונות בהשתתפות מנהל 
. 2014בנובמבר  17, 24, פרוטוקול מס' דעות לזנותמצב ההסברה בבתי הספר בהיבט של המו –דיון המשך  –המינהל הפדגוגי 

הצגת התוכנית ועדת המשנה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי למאבק בסחר בנשים ובזנות, ישיבה בנושא: 
. מעקב אחר יישום התוכנית 2דות עם זנות ברשת הדיגיטלית ומצב יישומה בפועל. החינוכית "חיים ברשת" ככלי להתמוד

 .2016ביוני  20, 5. פרוטוקול מס' "התנהגות מינית מסכנת ומעורבות קטינים בזנות
וועדת המשנה של הוועדה לקידום מעמד האישה בסיוע ומניעה במשרד החינוך,  תוכניותדברי שוש צימרמן, מנהלת אגף  5

 בקרב הזנות תופעת על להסברה החינוך משרד מדיניות בחינת :ישיבה בנושאבבסחר בנשים ובזנות של הכנסת,  למאבק
 .2013בנובמבר  12, 8, פרוטוקול מס' עליונות וחטיבות הביניים חטיבות תלמידי

 שם. 6

הצגת התוכנית . 1מגדרי למאבק בסחר בנשים ובזנות, ישיבה בנושא:  שוויוןועדת המשנה של הוועדה לקידום מעמד האישה ול 7
. מעקב אחר יישום התוכנית 2החינוכית "חיים ברשת" ככלי להתמודדות עם זנות ברשת הדיגיטלית ומצב יישומה בפועל. 

 .2016ביוני  20, 5פרוטוקול מס'  ;"התנהגות מינית מסכנת ומעורבות קטינים בזנות

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_269/549e6b51-2edb-4850-9cec-c82f6a3bff5c/102-new.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01282.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361139.doc
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361139.doc
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361139.doc
file://///filer/users$/nority/מסמכים/מעמד%20האישה/תכניות%20למניעת%20זנות%20%20ועדה%20לסחר%20בבני%20אדם%20וזנות/סופי/ערוך%20לשונית/בחינת%20מדיניות%20משרד%20החינוך%20להסברה%20על%20תופעת%20הזנות%20בקרב%20תלמידי%20חטיבות%20הביניים%20וחטיבות%20עליונות,%20פרוטוקול%20מס'%208,%2012%20בנובמבר%202013.
file://///filer/users$/nority/מסמכים/מעמד%20האישה/תכניות%20למניעת%20זנות%20%20ועדה%20לסחר%20בבני%20אדם%20וזנות/סופי/ערוך%20לשונית/בחינת%20מדיניות%20משרד%20החינוך%20להסברה%20על%20תופעת%20הזנות%20בקרב%20תלמידי%20חטיבות%20הביניים%20וחטיבות%20עליונות,%20פרוטוקול%20מס'%208,%2012%20בנובמבר%202013.
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361139.doc
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361139.doc
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361139.doc
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ומסרה כי המשרד יבחן מחדש את שילוב דוד צור,  חבר הכנסת ,דאזראש -יושבהמשרד החינוך לבקשת 

  8המניעה. תוכניותנושא הזנות ב

 9משרד החינוךשל  תוכניות .2

 תוכניותאינו מפעיל  משרדה על פי תשובת משרד החינוך על שאלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת,

 תוכניותבמסגרת . עם זאת, המשרד עוסק בנושא זנות או למניעת צריכת זנותעיסוק בלמניעת ממוקדות 

 ואיתור זיהוישעיקרו  ,טיפוליוהיבט  ;, שעיקרו חינוך והסברהמניעתיהיבט  :בשני היבטים, רחבות יותר

 :ואלעל פעולותיו בהיבטים בסיכון. להלן המידע שמסר המשרד  אוכלוסייהשל 

 שעשויים  , אישיים וחברתיים,שונים בנושאים והסברהחינוך  מתקיימות פעולות מניעתיההיבט ב

סוגיות נכללות זה בתחום . זנות בגיל ההתבגרות ובגיל מבוגר בזנות ולצריכת עיסוקל להיות קשורים

מיניות בריאה, בחירה מודעת, פיתוח קשר זוגי מכבד והדדי, עמידה בלחצים וקבלת החלטות כגון 

מניעת פגיעה וניצול מיני, ומצבי סיכון כמו פגיעה כגון סוגיות בו נכללות במצבים מורכבים. כמו כן, 

  .מזדמניםאינטרנט וקיום יחסי מין ב

ספר לבני כל החובה בבתי  תוכנית –ם כישורי חיי תוכניתב ואלמשרד החינוך מתייחס לנושאים 

 אינם הםף שאלעסוק בנושא המיניות  מחויביםהספר  בתיזו,  תוכניתעל פי י"ב(. –א'כיתות הגילים )

 . באופן ייחודי לעסוק בנושא הזנות מחויבים

 ""שנמצאת כעת בשלבי הטמעה  ,חייםכישורי  תוכניותמ אחת היא להיות יקר ערך, מוגן והוגן

 י"ב–מיועדת לכיתות י"אעלם,  עמותתשנכתבה בשיתוף פעולה עם  ,תוכניתהחינוך. הבמערכת 

אחריות במנגנוני חוסן ושמירה עצמית,  בחיזוקעוסקת  תוכניתה .חובה תוכניתאינה והיא 

 של הקשרבמצבי סיכון של ניצול ופגיעה  בזיהויחברתית וקבלת החלטות במצבי מצוקה ופיתוי, 

ובהימנעות  בזנות ופגיעהתלמידים ותלמידות בסיכון לניצול  תלזהו סימנים מסייעים, בזנות

לא כל , אך וחצי שעה בני מפגשים חמישה – תוכניתה משך .ממצבי קורבנות או פגיעה וניצול

עדיין  כאמור, היא אך הסתיימה לא מכבר, תוכניתכנת הה 10.נושא הזנותעוסקים בהמפגשים 

 –דהיינו  ,הטמעהההתוכנית נמצאת בשלב בעת כתיבת המסמך, ; בבתי הספר מיושמתאינה 

השירות הפסיכולוגי הייעוצי של  רענוי בנו לדיםביה גיעפ עתניומ למיניותהדרכת מדריכי היחידה 

; מדריכים אלו של היחידה אמורים להדריך את היועצות הבפרטי (שפ"ישל משרד החינוך )להלן: 

 לפני שנההמשנה ועדת וגם בדיון בכי נציין  11.וכניתתאת ה שיישמוהחינוכיות של בתי הספר 

החינוכיות  אין בידי משרד החינוך מידע על מספר היועצות 12.בשלבי הטמעה תוכניתנאמר כי ה

                                                 

רד החינוך, בוועדת המשנה של הוועדה לקידום מעמד האישה דברי שוש צימרמן, מנהלת אגף תוכניות סיוע ומניעה במש 8
 בקרב הזנות תופעת על להסברה החינוך משרד מדיניות בחינתלמאבק בסחר בנשים ובזנות של הכנסת, בישיבה בנושא: 

 .2013בנובמבר  12, 8, פרוטוקול מס' עליונות וחטיבות הביניים חטיבות תלמידי
סיוע ומניעה, שפ"י, משרד החינוך, הועבר על ידי הילה פאר סיקרון, לשכת מנכ"ל משרד החינוך,  תוכניותעינב לוק, מנהלת אגף  9

 .2017באפריל  20ל, "דוא
סיוע ומניעה, היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער,  תוכניותמשרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שפ"י, אגף שם.  10

 מעורבות"כישורי חיים" בנושא:  תוכניתפרק לחטיבה העליונה במסגרת -תת –" וגןשיעור חשוב בלהיות יקר ערך, מוגן וה"
בן יעקב, נטע ידיד  (מנדה)נכתבה על ידי הילה סגל, איריס  תוכנית, תשע"ז. הלחצים או פיתויים מתוך מינית בהתנהגות

 ואורית ברג.  
 .2017ביוני,  5, טלפון שיחתשפ"י, ת היחידה למיניות ולפגיעה מינית ב, מנהל( בן יעקבמנדה)איריס  11

ועדת המשנה של הוועדה לקידום מעמד בו, מנהלת היחידה למיניות ולפגיעה מינית בשפ"י, ( בן יעקבמנדה)דברי איריס  12
הצגת התוכנית החינוכית "חיים ברשת" ככלי . 1האישה ולשוויון מגדרי למאבק בסחר בנשים ובזנות, ישיבה בנושא: 

file://///filer/users$/nority/מסמכים/מעמד%20האישה/תכניות%20למניעת%20זנות%20%20ועדה%20לסחר%20בבני%20אדם%20וזנות/סופי/ערוך%20לשונית/בחינת%20מדיניות%20משרד%20החינוך%20להסברה%20על%20תופעת%20הזנות%20בקרב%20תלמידי%20חטיבות%20הביניים%20וחטיבות%20עליונות,%20פרוטוקול%20מס'%208,%2012%20בנובמבר%202013.
file://///filer/users$/nority/מסמכים/מעמד%20האישה/תכניות%20למניעת%20זנות%20%20ועדה%20לסחר%20בבני%20אדם%20וזנות/סופי/ערוך%20לשונית/בחינת%20מדיניות%20משרד%20החינוך%20להסברה%20על%20תופעת%20הזנות%20בקרב%20תלמידי%20חטיבות%20הביניים%20וחטיבות%20עליונות,%20פרוטוקול%20מס'%208,%2012%20בנובמבר%202013.
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361139.doc
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 מותאמת תוכניתעוד עולה מתשובת משרד החינוך כי בעת כתיבת המסמך ה 13שהודרכו עד כה.

המשרד  מן להתאימה גם למגזרים אחרים;בכוונת המשרד כי הממלכתי ו תלמידי החינוךרק ל

להיות יקר " תוכנית 14ככל הנראה התאמה זו תסתיים עד סוף שנת הלימודים הבאה.מסר כי נ

בין  מבחינהאף אינה ו בהלמידות לתלמידים המשתתפים אינה מפרידה בין ת "ערך, מוגן והוגן

  15.נעריםלסיכון שבו נתונים סיכון שבו נתונות נערות ה

 ל בני נוער המצויים בסיכון או , ליווי והפניה לטיפול שזיהוי ואיתוריש צורך ב טיפוליההיבט ב

סימני הזיהוי של מצבי הסיכון כי  שאלתנועל בתשובתו  סבירהמשרד החינוך בזנות.  שעוסקים

 משרד החינוך הפעילות העיקרית של. השונים הם דומים, וכי יש לברר את מקור הסיכון ומאפייניו

ובכלל זה יועצים חינוכיים, פסיכולוגים חינוכיים  –צוות החינוכי הדרכה והכשרה של ההיא בהיבט זה 

פעולות  ;נוער בסיכוןשל איתור הבתחום  – ומדריכים ביחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער

פעולות  אומנם 16.החרדי ובחברה הערביתודתי -בכל הארץ, במגזר הממלכתי, הממלכתי אלו נערכות

 כניסתםעם  נערות ונעריםמוקדם של איתור ב לסייעהן יכולות  ךזנות, אב עיסוק למניעת לא נועדואלו 

 17.למעגל הזנות

 תוכניתב מסוימים הנכלליםתקציב ייחודי לנושאים מקצה  אינוהמשרד על פי תשובת משרד החינוך, 

כי הוא עורך ימי הדרכה  זאת, המשרד מסר . עם(זנות וצריכת זנותעיסוק בובהם מניעת ) חייםכישורי 

את ימי ההדרכה . ש"ח 43,000-כהיא וכי עלות ימי ההדרכה )יום הדרכה שבועי במשך שנה(  בנושא

והם פסיכולוגים חינוכיים,  11-מדריכים ו 40שבה חידה למיניות ומניעת פגיעה, מדריכי הימקיימים 

  18.היועצים החינוכייםמדריכים את 

 חיצוניות המופעלות בבתי הספר  תוכניות .3

. צברו ידע וניסיון בתחום ולסיוע לעוסקות בזנות הפועלים למאבק בתופעת הזנותבישראל  ארגונים שונים

צריכת זנות. להלן נביא זנות וב ת עיסוקחינוכיות למניע תוכניותב עולה האפשרות לשלבם ,זאתבעקבות 

                                                 

. מעקב אחר יישום התוכנית "התנהגות מינית מסכנת 2להתמודדות עם זנות ברשת הדיגיטלית ומצב יישומה בפועל. 
 .  2016ביוני  20, 5פרוטוקול מס'  ,ומעורבות קטינים בזנות

 .2017ביוני,  5, טלפון שיחתהלת היחידה למיניות ולפגיעה מינית בשפ"י, , מנ( בן יעקבמנדה)איריס  13
סיוע ומניעה, שפ"י, משרד החינוך, הועבר על ידי הילה פאר סיקרון, לשכת מנכ"ל משרד  תוכניותשם, עינב לוק, מנהלת אגף  14

 5, טלפון שיחת, גיעה מינית בשפ"י, מנהלת היחידה למיניות ולפ( בן יעקבמנדהאיריס ) .2017באפריל  20ל, "החינוך, דוא
 .2017ביוני, 

יש תוכניות נוספות בתחום המיניות, אך הן אינן עוסקות במישרין , חיים כישורימשרד החינוך הוסיף בתשובתו כי במסגרת  15
עוסקות בהתנהגויות פגיעה , והן "התבגרות מכבדת ומכובדת" ו"חיים ברשת" ,זה לא מין זו פגיעה"" :הן תוכניות; הבזנות

סיוע  תוכניותעינב לוק, מנהלת אגף ולחץ חברתי בהקשר המיני, זוגיות וזיהוי מעגל האלימות בקשר זוגי ובפורנוגרפיה. 
כמו  .2017באפריל  20ל, "ומניעה, שפ"י, משרד החינוך, הועבר על ידי הילה פאר סיקרון, לשכת מנכ"ל משרד החינוך, דוא

זו מיועדת לכל המגזרים כולל החברה הדתית והחברה  תוכנית ;שרדית בנושא מיניות נמצאת בשלבי הכנהמ-בין תוכנית, כן
ולפגיעה מינית, , מנהלת היחידה למיניות ( בן יעקבמנדה)אשלים. איריס -נבנית בשיתוף פעולה עם ג'וינט תוכניתהערבית ה

 .2017ביוני,  5, טלפון שיחתשפ"י, 
סיוע ומניעה, שפ"י, משרד החינוך, הועבר על ידי הילה פאר סיקרון, לשכת מנכ"ל משרד  כניותתועינב לוק, מנהלת אגף  16

 .2017באפריל  20ל, "החינוך, דוא

אהוד בקר בעניין הכשרות הצוותים העוסקים בפעולות אלו ראו מסמך קודם של מרכז המחקר והמידע של הכנסת:  ההרחבל 17
מרס , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הכשרות לבעלי תפקידים העובדים עם נפגעות תקיפה מיניתסימון, -ושלי מזרחי

2017. 
סיוע ומניעה, שפ"י, משרד החינוך, הועבר על ידי הילה פאר סיקרון, לשכת מנכ"ל משרד  תוכניותעינב לוק, מנהלת אגף  18

 .2017באפריל  20ל, "החינוך, דוא

http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361139.doc
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361139.doc
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03948.pdf
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עיסוק של  הבפעילות למניע סקי של משרד הבריאותמרפאת לוינו כון תודעהמעל מעורבותם של מידע 

 צריכת זנות הנערכת בבתי ספר.של זנות וב

 19מכון תודעה

את המודעות בציבור ובקרב קובעי  להגביר ומטרתומהפך תודעתי,  מותתעידי הוקם על מכון תודעה 

פעילותו צעירים. לסדנאות והרצאות לנוער ומקיים מכון ה 20.המדיניות להיקף תופעת הזנות ותוצאותיה

שירות )שחלקם  שנתעל ידי מתנדבי תנועות הנוער נעשית בבקרב בני נוער, צעירים וצעירות,  העיקרית

 תמנהלאוחנה, -. לדברי נטלי לויןבבתי ספר מתקיימת ופעילותממקצת ועובדים עם בני נוער בסיכון( 

, ובשפה העברית בלבד, היות י"ב–בכיתות י"א מתקיימותהדרכות בנושא הזנות פרויקטים והסברה במכון, 

העמותה סדנאות בתשעה בתי ה ערכבשנת הלימודים תשע"ו  .אין למכון תודעה מנחים בשפה הערביתש

של סדנה ; עלות תלמידות ותלמידים, כולם מהמגזר הממלכתי, ורובם מאזור המרכז 240-ספר תיכון לכ

-לויןאינן מותאמות לנוער בסיכון; ויות פעמ-ש"ח. הסדנאות הן חד 400-כהיא שעה וחצי לכל בית ספר 

על ידי משרד החינוך, אולם המשרד השהה את  תוכניתאישור האוחנה ציינה כי המכון החל בתהליך ל

נושאים  שבמרכזםמפגשים סדנאות לנוער בסיכון ואף להציע סדרת  להפעיל מכון תודעה מתכנן 21התהליך.

 22כמו פורנוגרפיה וחשפנות.

 ,הספר בבתי זנות למניעת חינוכיות תוכניות בהפעלת קשיים והישאלותינו, על תשובת מכון תודעה על פי 

את נושא הזנות כ"לא הולם"; חסמים תפיסתם  הצוות החינוכי בסדנאות, לנוכח ובהם חוסר עניין של

  23.תי ספר נוספיםפעילות בבקושי תקציבי המונע וכן  ,בהגעה למגזרים הדתיים

 24לוינסקימרפאת 

י והיא עורכת שת HIV-מרפאת לוינסקי של לשכת הבריאות תל אביב היא מרפאה קהילתית למחלות מין ו

 הסברה: תוכניות

למניעת פגיעה גופנית ונפשית בעצמי ובאחר, הפונה לבני נוער,  תוכניתה – "מין מוגן גופנית ונפשית" -

זו אינה מופעלת  תוכנית. םמיהמקצוע שעובדים עאנשי לצעירים, צעירות ואסירות שחוו פגיעה מינית ו

 25"בתים חמים"בפנימיות, בהוסטלים של חסות הנוער, ב, אלא בקרב כלל תלמידי בתי הספר

בקרב אוכלוסיות אלו יש נוער ולצעירים וצעירות בקצה הרצף, היות שובמסגרות אלטרנטיביות ל

  .סיכון מוגבר להיות במעגל הזנות ואף לצרוך זנות

- sexSafe  בהיבטבעיקר עוסקת זו  תוכנית –הסברה לבני נוער, סטודנטים וחיילים  תוכנית – הסברה 

 קשריש  ואלערכים לנציין כי . הדגשת ערך כבוד האדם ושלמות הגוףשל יחסי מין, מתוך  הבריאותי

 .לכך ייעודיתזו אינה  תוכנית, אך למניעת זנות

                                                 

 .2017במאי  23 ,טלפון שיחתאוחנה, מנהלת פרויקטים והסברה, מכון תודעה, -נטלי לוין 19
 .2017ביוני  5, תאריך כניסה: עמותת מהפך תודעתי )ע"ר( 20
 .2017במאי  28ל, "דוא ,2017במאי  23 ,טלפון שיחתאוחנה, מנהלת פרויקטים והסברה, מכון תודעה, -נטלי לוין 21
 .2017במאי  28ל, "דוא,  אוחנה, מנהלת פרויקטים והסברה, מכון תודעה-נטלי לוין 22

 שם. 23
 .2017במאי  24ל, "יעל גור, מנהלת מרפאת לוינסקי, לשכת הבריאות תל אביב, דוא 24
משרד הרווחה,  .מענים טיפוליים, חברתיים, לימודיים ותרבותיים ןת שניתנים בהות יומיוטיפוליבתים חמים הם מסגרות  25

 .2011בספטמבר  1תאריך תחולה:  ,4.17ת, בית חם לנערות וצעירות בסיכון ובמצוקה, הוראה תקנון עבודה סוציאלי

http://www.guidestar.org.il/GS_Malkar?lang=en_US&number=580396380
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2017-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%94/17_4.pdf
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אולם עד למועד  ,התוכניותמרכז המחקר והמידע של הכנסת ביקש ממרפאת לוינסקי נתונים על הפעלת 

 המסמך הנתונים לא התקבלו. השלמת

 חיצונייםפעולה של משרד החינוך עם ארגונים  שיתוף

ד לאחרונה, נראה שלא היה זנות; ענושא הארגונים שונים יש ידע וניסיון מעשי בהתמודדות עם לכאמור, 

ארגונים  קראו, 2013-בשהתקיים  ,בדיון בוועדת המשנהשיתוף פעולה מסודר בין משרד החינוך לארגונים. 

 בעניין זה 26.משרדהלשתפם בהכשרת יועצות חינוכיות על ידי  למשרד החינוך הנאבקים בתופעת הזנות

תודעה, כי לאחרונה משרד החינוך ערך הדרכה אוחנה, מנהלת פרויקטים והסברה במכון -נטלי לויןמסרה 

  27.ציגי הארגונים לא שותפו בהליועצות בתי ספר בנושא הזנות, אולם נ

העמותות, אולם ובין  ובינ פעולה , עד כה לא היה שיתוףשאלתנועל  על פי תשובת משרד החינוךנציין כי 

 28.כאלה יתופי פעולהשלבסס כדי  לאחרונה התקיימה פגישת היכרות של ארגונים אלו עם משרד החינוך,

 

 בכבוד רב,

 כהן-ד"ר נורית יכימוביץ

 מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 

 , ראש צוותלוטן-אורלי אלמגוראישור: 

 "דברי הכנסת"רכת מע :לשוניתעריכה 

                                                 

סיוע לנשים שורדות רחוב; נעמה ריבלין, מנהלת פרויקט "סלעית", סיוע לנשים  – כץ, מנהלת "אופק נשי"-באטריז רוזן 26
ועדת המשנה של הוועדה לקידום מעמד מין. שמש, מכון תודעה למען נפגעי ונפגעות תעשיית ה-במעגל הזנות; עידית הראל
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