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 כניסתו לתוקף של החוק לאיסור צריכת זנותהנדון: 

משרדי לצמצום צריכת זנות, אשר -קבעה לאמץ את תכנית הצוות הבין 4462החלטת הממשלה 

ה היבטי שיקום, טיפול וחינוך לצד כניסתו לתוקף של חוק איסור צריכת זנות. מועד כניסת כלל

, וזאת על מנת לאפשר את ההכנות 2020חודשים מיום פרסומו, בחודש יולי  18החוק לתוקף נקבע 

הנדרשות ליישום תכנית השיקום הממשלתית שאומצה. בימים אלו אנו על סף כניסת החוק לתוקף, 

 י הרווחה אינם ערוכים ומוכנים לשיקום הנשים. כאשר מענ

במסגרת שולחן עגול בנושא נשים של משרדי הממשלה והחברה האזרחית, ששדולת הנשים מובילה 

מצד הארגונים, עודכנו על ידי נציג משרד הרווחה כי התקציב ליישום התכנית הועבר רק לפני 

לתית על כל שלושה עשר סעיפיה, אינה שבועות ספורים על ידי האוצר וכי תכנית השיקום הממש

 מוכנה לצאת לפועל במקביל לכניסת החוק לתוקף. 

. מסגרות 1שצפויים לפגוע ביכולת ליישם את התכנית:  כשליםמעדכון משרד הרווחה עולים 

. לא 2השיקום הפיזיות שזקוקות לתהליך מכרזי נמצאות בעבודת הכנה משרדית ולא יצאו לדרך. 

יון לנשים שיהיו מעוניינות לעשות שימוש בסל המענים הכלכלי הגמיש, שמהווה נפתרה בעיית החיס

. נעשתה עבודת 3חלק מרכזי מתהליך השיקום ומאפשר התאמה פרטנית לצרכים וקשיים אישיים. 

הכנה משמעותית בנוגע לדירת שיקום לאימהות, אך ההוצאה לפועל של התכנית נמצאת בשלביה 

. התקנים לא אוישו במלואם ובנוסף נדרשת תקופת חפיפה 4רזי. הראשונים וזקוקה לתהליך מכ

. אין 6. תכנית המעטפת שאמורה לטפל בנערים ובנערות עוד בשלבי גיבוש והכנה. 5והכשרה נוספת. 

בהחלטת הממשלה פתרון או מענה לגברים בזנות וקיים אתגר ללוות ולטפל דרך הארגונים 

 . תכנית המניעה לא הושלמה. 7הקיימים כיום שאינם מותאמים לגברים. 

מעני הרווחה שאושרו לא הושלמו ותוקצבו באיחור רב, ומשרד הרווחה מתמודד בנוסף לכך עם 

 אתגרי הקורונה ועם מחסור רב בתקנים, עובדים ותקציבים. 

לאור המצב המתואר, אנו מבקשות להציג הצעת מדיניות שתהווה פתרון לאתגר הקיים, כזו הרואה 

 ים שנקלעו לתעשיית המין יחד עם שמירה על מהותו ועיקרו של החוק:את טובת הנש

 . דחייה של שלושה חודשים, ולכל היותר עד חצי שנה, של כניסת החוק לתוקף.1

 ומציאת מנגנון השומר על חיסיון הנשים. ₪. הרחבת סל המענים הגמיש ללפחות חמישה מיליון 2

במקביל ליישום  בזנות ערונו גברים ישומים לנשים. קביעת ויישום מנגנון מיידי למחיקת תיקים וא3

 תכנית השיקום, כאמצעי מרכזי בדרך לשיקום. 

 ,נשמח לקבל את תמיכתך בעמדה זו
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