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לצמצום  הפעולההיערכות לביצוע תוכנית 
 2019צריכת זנות לשנת 

ם מרכז המחקר והמידע של הכנסת את היערכותבחן לבקשת הייעוץ המשפטי לוועדת החוקה חוק ומשפט, 

 משרד הבריאות, , משרד החינוך)להלן משרד הרווחה( משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים של

עולה כי  זה ממסמך .2019לצמצום צריכת זנות לשנת  הפעולהצוע תוכנית , לביוהמוסד לביטוח לאומי

עבר התקציב ממשרד הרווחה וטרם  הכי ו 2019רק באפריל למשרד הרווחה הועבר התקציב למימון התוכנית 

 ,למשרד החינוך ולמשרד הבריאות. על רקע זה יישום סעיפי התוכנית טרם החל, אך לפי תשובות המשרדים

 . שנה זו, בכוונתנו לשוב ולבחון את יישום התוכנית לקראת סוף לפיכךליישומה לפני סוף השנה.  הם נערכים

 רקע

, הזנות בישראל משרדי לבחינת הכלים לצמצום צריכת-צוות ביןמינתה שרת המשפטים  2016ביוני 

טחון פנים, נציגים ממשרד המשפטים, המשרד לבי בצוות היו .בראשות מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור

המשרד , משרד האוצר, משרד הבריאות והרווחהמשרד , הכלכלהמשרד משטרת ישראל, משרד החינוך, 

לרשות הממשלה במאבקה בצריכת  לבחון את הכלים העומדים היה תפקידו של הצוות. לשוויון חברתי

 1זנות מבגירים. זנות, לרבות בחינת האפשרות לקבוע עבירה של קבלת שירותי

טיפול ה, והגברת המודעותחינוך המלצות בתחום ה , ובומשרדי-הצוות הבין חדוהוגש  2017בדצמבר 

 של שירותי זנות צרכניםעמדה בשאלה אם יש להפליל  מובעת לאח דוב, והגברת האכיפה וייעולה. שיקוםהו

נות, לאסור צריכת שירותי ז אפשר יהיהעל פיהם העקרונות המשפטיים ש מוצגת בו בחינה שלאך  יםבגירמ

                                                             

 56תיקון ) 2000. סעיף זה הוסף לחוק בשנת 1977–התשל"ז ,חוק העונשיןג ל203י סעיף אסורה על פ מקטיניםקבלת שירותי זנות  1
לחוק העונשין(.  127תיקון לחמש שנות מאסר )שנות מאסר הוחמרה הענישה על עבירה זו משלוש  2016לחוק העונשין(. בשנת 

שיידון ביתר הרחבה בהמשך, שונתה הגדרת עובר  ,2019–, התשע"ט(הוראת שעה ותיקון חקיקה)חוק איסור צריכת זנות  נוסחב
עניין עבירת צריכת ב הקיים נוסחלבדומה   – "צורך מעשה זנות מקטין"" למקבל שירות של מעשה זנות של קטין"העבירה מ

 .מעשה זנות בחוק זה

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
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הקמת צוות לבחינת החליטה הממשלה על  2018באוגוסט  2.להכרעת המחוקק החלופות, ותצגומכמו כן ו

 הפללת לקוחותשל משרדי לצמצום צריכת זנות ולבחינת האפשרות -יישום של דוח הצוות הביןהדרכי 

 3.זנות

אוסרת צריכת זנות משרדי, נוסחה במשרד המשפטים הצעת חוק ה-במקביל, ובהמשך להמלצות הצוות הבין

 2018בדצמבר  31-ב 4.ומחייבת פעילות ממשלתית בתחומי הבריאות, הרווחה והחינוך לצמצום צריכת הזנות

 כי קבעובו נ, 2019–, התשע"ט(הוראת שעה ותיקון חקיקה)חוק איסור צריכת זנות התקבל בכנסת 

לחוק מובהר כי  1בסעיף . קנס לשלם יידרש אותה העובר וכי, נהליתימ עבירה היא זנות מעשה צריכת

טיפול החלק ממהלך משולב הכולל חינוך והסברה לציבור והרחבת דרכי איסור צריכת זנות הוא 

ניה מתוך הכרה במאפיי הנעשה ,המהלך המשולב לצמצום הזנות( :)להלן שיקום לאוכלוסיות בזנותהו

חודשים מיום  18מועד שיחול תחילתו של החוק נקבעה ל .הפוגעניים של הזנות ובנזקים הכרוכים בה

אחת לחוק, על שר הרווחה לדווח לוועדת החוקה של הכנסת  9על פי סעיף  , אך2020פרסומו, קרי לחודש יולי 

אמור המהלך המשולב  ,מע. משלצמצום הזנות, על קידום המהלך המשולב חוקההחל ביום פרסומו של לשנה, 

 .תחילת האיסור על צריכת זנות בפועל, עוד לפני 2019כבר במהלך שנת להיות מיושם 

-יןשל הצוות הב ליישום ההמלצות לאמץ את עיקרי התוכניתהחליטה הממשלה  2019בינואר  13-ב

ש"ח יליון מ 30כנית בסכום של ולהנחות את שר הרווחה לתקצב את הת, ומשרדי לצמצום צריכת זנות

שורה  הכוללת ת פעולהם תוכניודילק. סכום זה נועד ומתקציב משרד 2019התקציב של שנת  לבסיס

 לעבהתאם למשאבים הקיימים ו, שיקודמו היבטי אכיפהלא )לבהיבטי שיקום, טיפול וחינוך של מענים 

עלו עוד פהו 2019חלק מהמענים הנכללים בתוכנית הפעולה לשנת  .(תעדוף של משטרת ישראלפי 

של  הרחבה נסבה עלהממשלה ; החלטת ש"חמיליון  25-בתקציב שנתי של כ טרם קבלת ההחלטה,

 תוכנית הפעולה 5.ח כאמורמיליון ש" 30, בתקצוב נוסף של חדשיםמענים הוספה של  לעמענים אלו וכן 

   .נספח למסמך זהבמצורפת שבהחלטת הממשלה 

 6:על משרדי הממשלה לפעול בתחומים אלו 2019לשנת  ההפעולבמסגרת תוכנית על פי החלטת הממשלה, 

מהות יר לנשים, לאקים דירות חירום והוסטלים שיקומיים ודירות מעבלה ,, בין השארמשרד הרווחהעל 

הוסטל  לפתח כנית המעטפת )טיפול וליווי אישי(;את תוכנית מרחבי הל"ב ואת תו להרחיב ולצעירות בזנות;

קלוט עובדים ל ;מהותיגבש תוכנית שיקום מזנות המיועדת לאל ;נדרים בזנותשיקומי לאוכלוסיית הטרנסג'

                                                             

 .2017, דצמבר דוח מסכם, משרדי לבחינת הכלים לצמצום צריכת זנות-וות הביןהצ 2
משרדי לצמצום צריכת זנות ולבחינת -ח הצוות הביןהקמת צוות לבחינת דרכי יישום של דו, 34-של הממשלה ה 4099החלטה  3

 .2018באוגוסט  5,  זנות האפשרות להפללת לקוחות
 .2019בינואר  8, הצעה להחלטת ממשלה :שרדי לצמצום צריכת הזנותמ-יישום המלצות הצוות הביןשרת המשפטים,  4
 .2019בינואר  13, משרדי לצמצום צריכת הזנות-יישום המלצות הצוות הבין, 34-של הממשלה ה 4462החלטה  5
 .2019בינואר  8, הצעה להחלטת ממשלה :משרדי לצמצום צריכת הזנות-יישום המלצות הצוות הביןשם; שרת המשפטים,  6
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הכשרות לממן  ;ב"טה עם אנשים בזנות מאוכלוסיית הלהסוציאליים ומדריכים טיפוליים נוספים לעבוד

התקציב הקיים למענים באחריות טרם החלטת הממשלה,  (.של המשרד עבודההמקצועיות )באחריות זרוע 

 מיליון ש"ח. 22-כ הוא התקציב הנדרש להרחבת המענים .מיליון ש"ח 24-כ ההי משרד הרווחה

רחיב את הפעילות של מרפאות ייעודיות לנשים היוצאות ממעגל הזנות לה ,, בין השארמשרד הבריאות על

בדים בקופות החולים ובבתי ועששקיע בהכשרת אנשי מקצוע להגביר את מערך בריאות הנפש עבורן; לו

באחריות משרד הבריאות: שהתקציב הנדרש להרחבת המענים  .ל באנשים על רצף הזנותהחולים לטיפו

 7מיליון ש"ח. 7.4

ע תכנים לתלמידים במערכת החינוך בתחום המיניות הבריאה ומניעת פגיעה מינית, וקבל נוךימשרד הח על

נים בסיכון לניצול יוי קטכני הכשרה והדרכה של הצוות המקצועי במוסדות החינוך לעניין איתור וזיהות ותעבלו

 8ש"ח. 600,000החינוך: באחריות משרד שהתקציב הנדרש להרחבת המענים . בזנות

שיצאו  לנשיםו זנותמעגל הב לנשים להמשיך לסייע למימון תוכניות שיקום ייעודיות לאומיביטוח מוסד להעל 

ולהעניק דמי שיקום  ,ש"ח( 950,000סכום של ב אלותוכניות ב תומך אגף הקרנות של הביטוח הלאומי) ממנו

לא נדרשה תוספת תקציב למימון חלקו של הביטוח הלאומי בתוכנית  .אלווקצבת הבטחת הכנסה לנשים 

  9.הפעולה

יבחן, בין המחקר הפנים.  כי ייערך מחקר מלווה באחריות משרד הרווחה ובליווי המשרד לביטחוןכמו כן הוחלט 

איסור צריכת זנות על היקף תופעת הזנות ומאפייניה ועל מצבן  השאר, את השפעתם של התוכנית ושל חוק

)סכום זה נכלל בתקציב הנדרש  2019המחקר תוקצב במיליון ש"ח לשנת . של אוכלוסיות במעגל הזנות

תוכנית הפעולה כאמור,  10.שהוזכר לעיל(מיליון ש"ח,  22-בסך כלהשלמת המענים על ידי משרד הרווחה 

   .מך זהלמסנספח במצורפת המלאה 

 2019הפעולה לשנת  היערכות ליישום תוכנית

על קידום  אחת לשנה על שר הרווחה לדווח לוועדת החוקה של הכנסת ואילך  חוקהיום פרסומו של מכאמור, 

התבקש לבחון את היערכות משרדי מרכז המחקר והמידע של הכנסת . המהלך המשולב לצמצום הזנות

                                                             

 הבריאות.התקציב הקיים למענים באחריות משרד  סכוםבתוכנית הפעולה לא צוין  7
 החינוך.התקציב הקיים למענים באחריות משרד  סכוםפעולה לא צוין בתוכנית ה 8
 3דבורה בדר, מנהלת אגף הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומי, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל,  9

המוסד לביטוח , מינהל הגמלאות, האגף חקיקה ותוכניות עבוד, ישעיהו-דבורה לילך בן; 2019ביוני  17שיחת טלפון,  ,2019ביוני 
 .2019ביולי  8, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, לאומי

 .2019בינואר  13, משרדי לצמצום צריכת הזנות-יישום המלצות הצוות הבין, 34-של הממשלה ה 4462החלטה  10

http://www.knesset.gov.il/
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כדי לבחון אלו אל גורמים  . לשם כך, נעשתה פנייהלב לצמצום הזנותהמהלך המשו ליישוםהקשורים הממשלה 

 .4462החלטת הממשלה על פי  2019ליישום תוכנית הפעולה לשנת את היערכותם 

מתקציב הרזרבה הכללית מיליון ש"ח  30העברת של הכנסת אישרה ועדת הכספים  2019באפריל  7-ב

 4462.11, בהתאם להחלטת ממשלה "ת זנותלשורדומעטפת מענים "עבור לתקציב משרד הרווחה 

העברת התקציב לתוכנית הפעולה התעכבה עקב פיזור הכנסת ואושרה בוועדת  נמסר כי משרד הרווחהמ

 יהפניתהליך של ות באחרים נמצאלמשרדים ה יםהעברות התקציבוכי  12באפריל )כאמור(, 7-הכספים רק ב

לפעול  אפשר טרם אישור התקציב לא היהנמסר כי  מהמשרד 13י ועדת הכספים.ל ידטרם אושרו עותקציבית 

בהן פועלות התוכניות שליישום ממשי של התוכנית אך התקיימו שיחות ופגישות עבודה עם הרשויות המקומיות 

לבעל תפקיד במשרד שיהיה אחראי לנושא וכי ממתינים הוקצה תקן ייעודי עוד נמסר כי  לטיפול בנשים בזנות.

פועל ו כנית עבודה מפורטתותמכין מינהל סיוע לבתי משפט ותקון  ,ון למועד התשובהנכלפי המשרד,  לאיושו.

כנית על פי החלטת ומימוש התיחל , םלאחר אישור .כדי לאשר את סעיפי התקציבתקציבים המול אגף 

בהיערכות לביצוע ו במשרד גם כנית המפורטת ליישום, יחלוכנית וקבלת התולאחר אישור הת .הממשלה

 14לווה לתוכנית.המ המחקר

עם שכנית כולה, על כל סעיפיה, מתוך כוונה והמשרד נמצא בשלבי התנעה של התש ,נמסר משרד הבריאותמ

 2019.15עד סוף שנת  כנית העבודהויצליחו לממש את תקבלת התקציב 

המשרד ש"ח(,  600,000שהוקצה למשרד בהחלטת הממשלה ) תקציבבהתאם ל כינמסר  משרד החינוךמ

, לחטיבות הביניים יסודיחינוך ההמשך פיתוח מערך כולל במיניות בריאה למפורטת לת פעולה מגבש תוכני

                                                             

; משרד האוצר, אגף התקציבים, 2019באפריל  7, 2019שינויים בתקציב לשנת  ,1234, פרוטוקול ועדת הכספים, 20-הכנסת ה 11
הודעות תקציביות שאושרו של ועדת הכספים,  ר האינטרנטמובא מאת, 2019 ץבמר 13, 2019סעיפים בתקציב לשנת  ןשינויים בי

 .2019 בוועדה

התוכנית  מאגף תקצוב וכלכלה במשרד הרווחה נמסר, במענה על שאלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שהסיבה שמימון 
במשרד האוצר ולא מתקציב משרד הרווחה כפי שהוחלט בהחלטת הממשלה, היא רצון למנוע מתקציב הרזרבה הכללית הועבר 

הוחלט כי משרד האוצר יממן בשלב זה  את דחיית יישום החלטת הממשלה על רקע פיזור הכנסת והיציאה לפגרת בחירות. לכן
מנהל תחום קשרי כנסת , רועי בן נעים ;הרווחה התחשבנות סופית מול משרדערך ינה תאת החלטת הממשלה ולקראת סוף הש

 .2019ביולי  8מכתב, ז המחקר והמידע של הכנסת, תשובה על פניית מרכ, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וממשל
וות הדעת המשפטית הנלווית , וכי בח20-בהקשר זה יצוין כי החלטת הממשלה התקבלה לאחר ההחלטה על פיזור הכנסת ה 12

יישום המלצות שרת המשפטים,  ,להצעה להחלטת הממשלה נקבע כי אין מניעה לאשר את החלטת הממשלה בתקופת בחירות
 .2019בינואר  8, הצעה להחלטת ממשלה :משרדי לצמצום צריכת הזנות-הצוות הבין

העביר בשבועות האחרונים למשרד האוצר כי משרד הרווחה  ביולי נמסר בהקשר זה מאגף תקצוב וכלכלה במשרד הרווחה 8-ב 13
מנהל תחום קשרי כנסת , רועי בן נעים ;בקרוב ויאושרההעברות שוכי הם מקווים משרדיות, -טיוטת אישור תקציבי להעברות בין

 .2019ביולי  8מכתב, ז המחקר והמידע של הכנסת, תשובה על פניית מרכ, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וממשל
ז המחקר תשובה על פניית מרכ, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מנהל תחום קשרי כנסת וממשל, רועי בן נעים 14

 .2019במאי  8מכתב, והמידע של הכנסת, 
תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מירי כהן, מנהל תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה, משרד הבריאות,  15

 .2019באפריל  14מכתב, 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_546648.doc
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Finance/Documents/nApproved2019.zip
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Finance/Documents/nApproved2019.zip
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Finance/Documents/nApproved2019.zip
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/seder_gov100119/he/Seder_Gov_N712.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/seder_gov100119/he/Seder_Gov_N712.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/seder_gov100119/he/Seder_Gov_N712.pdf
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לצד  זאת ,לניצול בזנות ומדה לאנשי החינוך לאיתור וזיהוי ילדים בסיכון, ולפיתוח לבכל המגזריםולתיכונים, 

 16.גויות סיכוןוצמצום התנה בתחום המיניות הבריאהבמערכת החינוך  יבוי הפעילויות שכבר קיימותע

העיסוק  .תבחינים הקבועים בחוק נקבעת על פיהזכאות לקצבאות  ,ככללכי  נמסר המוסד לביטוח לאומימ

דות זנות עשויות לקבל רבזנות כשלעצמו אינו מעניק זכאות לקצבאות ביטוח לאומי, אך נשים בזנות או שו

 נכות 40% מעל שאחוזי הנכות שנקבעו לה גבוהים מספיק )ככלל, אישה. פיזית או נפשית נכות בעלותכהכרה 

משתתפת בתוכנית שיקום שאחוזי נכות, בכפוף לאישור ועדה לאובדן כושר עבודה(, ו 20%-או מעל ל

ש"ח(. תוכניות השיקום הייעודיות  3,300-בגובה קצבת נכות מלאה )כ דמי שיקוםלקבל  זכאית ,מקצועית

מוכרות כתוכניות שיקום מקצועיות ועל כן מקנות אפשרות  סלעית, יוצרות עתיד( אופק נשי,) לנשים בזנות

הבטחת  לקצבתזכאית  להיותמי שלא נמצאה זכאית לדמי שיקום עשויה  דמי שיקום לזכאויות לכך. לקבל

לא מדובר  כי יודגש 17גילה. על פי  ,ש"ח 2,200–1,800-בסכום של כ )בכפוף לעמידה במבחני הכנסה( הכנסה

 . , כאמורבמענים ייעודיים לנשים בזנות

משרדי לצמצום צריכת -צוות הביןהמלצות הל 2018מדצמבר  והביטוח הלאומי העביר לידינו את התייחסות

הביטוח הלאומי מפתח ומפעיל כי  תמיכת הביטוח הלאומי בתוכניות השיקום הייעודיותל בנוגעבה צוין ו ,הזנות

יחד עם גורמים נוספים להרחבת פעילות תוכניות  פועלו שורדות זנותוכניות שיקום ייעודיות לנשים ת כמה

במענה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת נמסר מהביטוח הלאומי בהקשר  18שיקום.-טרוםהשיקום וה

תמיכה זו צפוי שוכי  ל הביטוח הלאומינתמכות על ידי אגף הקרנות ש השיקום הייעודיות תוכניותכי  זה

 19ימשך.ת

מקבלות  50 משתתפות בתוכניות שיקום ייעודיות, 50 בתוכנית הפעולה נקבע עבור הביטוח הלאומי יעד של

היות  כאמור,י מהביטוח הלאומי נמסר בהקשר זה כ. 2019מקבלות הבטחת הכנסה בשנת  50-דמי שיקום ו

 הנשים בזנותתבחין רלוונטי לזכאות לקצבאות, אין ביכולתם לדווח על מספר נו איכשלעצמו שהעיסוק בזנות 

משמעות קביעת היעד  הלאור זאת, לא ברור 20או אף לספק אינדיקציה על מספרן.שמקבלות קצבאות 

 .2019שנת מקבלות הקצבאות ב לש המספרי

  

                                                             

ז המחקר תשובה על פניית מרכ, משרד החינוך, בילדים ובני נוער למיניות ומניעת פגיעה ידהמנהלת היח, איריס מנדה בן יעקב 16
 .2019באפריל  12מכתב, נסת, והמידע של הכ

 3דבורה בדר, מנהלת אגף הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומי, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל,  17
 .2019ביוני  17שיחת טלפון,  ,2019ביוני 

התייחסות הביטוח הלאומי , מיהמוסד לביטוח לאו, מינהל הגמלאות, אגף חקיקה ותוכניות עבודה, ישעיהו-דבורה לילך בן 18
  .2019ביולי  8הועבר בדוא"ל,  ,2018בדצמבר  13, דוא"ל, משרדי לצמצום צריכת הזנות-להמלצות הצוות הבין

, תשובה על פניית מרכז המחקר המוסד לביטוח לאומי, מינהל הגמלאות, אגף חקיקה ותוכניות עבודה, ישעיהו-דבורה לילך בן 19
 .2019ביולי  8"ל, והמידע של הכנסת, דוא

 11דבורה בדר, מנהלת אגף הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומי, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל,  20
 .2019ביוני 

http://www.knesset.gov.il/
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 201921לצמצום צריכת זנות לשנת  הפעולהתוכנית נספח: 

 היקף מענה
התקציב 

 הקיים

התקציב 

 הנדרש

שנת 

 ביצוע

אחריות 

 משרד
 הערות

   רווחה 2019 0 800,000 40 מרכז יום בירושלים לנשים

טיפולי בת"א לנשים   הוסטל

 עלות הפעלה
   רווחה 2019 1,350,000 0 12

טיפולי בת"א לנשים   הוסטל

 עלות הצטיידות 
   רווחה 2019 200,000 0 12

פרטני וקבוצתי לגברים טיפול 

תקני   מימון – בזנות

 ייעודיים במרכזי היום  כ"א

   רווחה 2019 500,000 0 80

סל מענים גמיש לנשים וגברים 

   בתהליכי שיקום מתקדמים
 רווחה 2019 2,051,667 0 205

קו, מזון, ביגוד, -רב

 אבחונים ועוד

 דירות שיקום לאימהות 3

 עלות הפעלה 
 רווחה 2019 900,000 0 נשים 7–6

נשים עם  3–2עבור 

 ילדיהן בכל דירה.

דירות שיקום לאימהות עלות  3

 הצטיידות 
   רווחה 2019 300,000 0  

מערך לטיפול בנשים בזנות 

 תחת קורת גג
 . רווחה 2019 5,100,000 0 200

 מפקחים מחוזיים וארצי

מנהל  1

 4תחום 

 מפקחים

   רווחה 2019 1,000,000 0

                                                             

בינואר  13, משרדי לצמצום צריכת הזנות-ת הביןיישום המלצות הצוו, 34-של הממשלה ה 4462החלטה מהפעולה לקוחה תוכנית  21
2019. 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4462_2019
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 היקף מענה
התקציב 

 הקיים

התקציב 

 הנדרש

שנת 

 ביצוע

אחריות 

 משרד
 הערות

 רווחה 2019 1,000,000 8,917,000 270 ת"א 24/7מרחב הל"ב 
 -כיום מטופלים כ

 צעירים בשנה 200

 מרחב הל"ב מורחב 2

520 

מטופלים 

 140+ כיום 

להם מיועדת 

 ההרחבה

 רווחה 2019 1,840,000 6,440,000
-כיום מטופלים כ

 צעירים בשנה  520

 2מרחב הל"ב מצומצם 

 מרחבים

560 

מטופלים 

 160כיום + 

להם מיועדת 

 ההרחבה

 רווחה 2019 1,160,000 7,812,000
 -כיום מטופלים כ

 צעירים בשנה 560

תוכנית הסברה  -מעטפת 

אישית לצעירות/ים בסיכון 

 במרכזי הרווחה

45 0 
  

1,825,000 
  רווחה 2019

הכשרה והדרכה שוטפת 

 לצוותים
   רווחה 2019 233,333 0 250

   רווחה 2019 1,000,000 0 170 תכניות מניעה

הלנת חירום לנשים 

 טראנסג'נדריות תפעול
   רווחה 2020 1,570,000 0 12

הלנת חירום לנשים 

טראנסג'נדריות עלות 

 הצטיידות חד פעמית

   רווחה 2020 200,000    

   רווחה 2019 1,000,000     מחקר מלווה

       21,230,000     סה"כ רווחה

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
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 היקף מענה
התקציב 

 הקיים

התקציב 

 הנדרש

שנת 

 ביצוע

אחריות 

 משרד
 הערות

 2019 750,000 0 250 הכשרות מקצועיות
זרוע 

 עבודה

כל קורס עולה 

 80% ש"ח. 15,000

מסך הקורס 

מסובסד על פי 

קריטריונים 

מסוימים. הסכום 

-הינו השלמה ל

100% 

 2019 750,000     סה"כ עבודה
זרוע 

 עבודה
  

לומדות בנושא מיניות  3פיתוח 

בריאה לתלמידים הכוללת 

סרטון, סדנאות, ומערך 

 3 -הדרכה למורים מדובר ב

לחינוך הרגיל, לחינוך לומדות 

הממלכתי דתי )חמ"ד( ולמגזר 

 הערבי.

יופץ 

לחטיבות 

העליונות 

 בלבד

   חינוך 2019 300,000 0

לומדות למורים לזיהוי  3פיתוח 

תלמידים בסיכון חינוך רגיל, 

 חמ"ד, מגזר ערבי.

יופץ לכל 

המורים 

בחטיבות 

הביניים 

ובחטיבות 

 העליונות

   חינוך 2019 300,000 0

       600,000     חינוך סה"כ

הקמת מרפאה ייעודית לאיתור 

בבאר  HIV-מחלות מין ו

בדגש על אוכלוסיות   שבע

 בסיכון לזנות. עלות הקמה

    400,000 2019     

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
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 היקף מענה
התקציב 

 הקיים

התקציב 

 הנדרש

שנת 

 ביצוע

אחריות 

 משרד
 הערות

הקמת מרפאה ניידת לטיפול 

באנשים בזנות באילת. עלות 

 הקמה

    500,000 2019     

מתן מענים פסיכיאטריים 

לנשים  24/7לדירת חירום 

בזנות רחוב המתמודדות עם 

תחלואה כפולה )בריאות נפש 

 עלות תפעול   והתמכרות(.

    1,000,000 2019     

הרחבת האמצעים לקידום מין 

מוגן גופנית ונפשית בקרב בני 

נוער וצעירים שחוו פגיעה 

מניעת זנות בקרב  –מינית 

 צעירים וצעירות בסיכון

    200,000 2019     

פאה ייעודית לאיתור הקמת מר

בבאר  HIV-מחלות מין ו

בדגש על אוכלוסיות   שבע

בסיכון לזנות. הערכת עלות 

 תפעול

    1,900,000 2019     

הקמת מרפאה ניידת לטיפול 

באנשים בזנות באילת הערכת 

 עלות תפעול

    1,000,000 2019     

הכשרת צוותי בריאות בנושא 

מיניות בטוחה וטיפול באנשים 

 רצף הזנות על

    200,000 2019     

עו"ס ייעודי לטיפול  10הוספת 

 לטרנסיותבאנשים בזנות 

ולגברים בזנות ולאנשים בזנות 

    2,220,000 2019     

http://www.knesset.gov.il/
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 היקף מענה
התקציב 

 הקיים

התקציב 

 הנדרש

שנת 

 ביצוע

אחריות 

 משרד
 הערות

 4מחברה הערבית במסגרת 

 הניידות לטיפול בזנות

       7,420,000     סה"כ לבריאות 

תוכנית שיקום ייעודית: אופק 

 ות עתידנשי, סלעית, יוצר
50 950,000 0 2019 

ביטוח 

 לאומי
  

 2019 0 3,000 50 דמי שיקום
ביטוח 

 לאומי

סכום משוער לכל 

 אישה

 2019 0 3,000 50 הבטחת הכנסה
ביטוח 

 לאומי

סכום משוער לכל 

 אישה

סה"כ תקציב נדרש לשנת 

2019 
  25,085,000 30,000,000       
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