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האמת על הזנות בישראל

 12,000
נשים, גברים וילדים

עובדים בתעשיית הזנות בישראל
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האמת על נשים
וילדות בתעשיית הזנות

 62%
מתוך נשים אלו

הן אמהות

 85%
הן נשים

מעל גיל 18

10%
הן קטינות

מתחת לגיל 18
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האמת על נשים
וילדות בתעשיית הזנות

 57%
מהנשים נכנסו לתעשיית 

הזנות בטרם מלאו להן 

17 שנה

 11
ישנן ילדות

הנכנסות לתעשיית

הזנות בגיל 11

14 - 13
הוא ממוצע הגילאים

 בו נכנסות קטינות 

לתעשיית הזנות
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האמת על גברים
וילדים בתעשיית הזנות

 39%
מתוך גברים אלו

הם אבות

 5%
הם גברים 

מעל גיל 18

 0.3%
הם קטינים 

מתחת לגיל 18
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האמת על תעשיית
הזנות בישראל

 9%
מהנשים מעידות כי 

נכנסו לתעשיית הזנות 

דרך גורם שלישי 

ולא באופן ישיר

 5%
מהנשים מעידות כי 

נכנסו לתעשיית הזנות 

כתוצאה מהתעללות 

מינית שחוו בעברן

 7%
מהנשים מעידות כי 

נכנסו לתעשיית הזנות 

עקב התמכרות לסמים
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הכלכלה של
תעשיית הזנות

1.2
מיליארד שקל

הוא הרווח של 

תעשיית הזנות מידי שנה

5.5
לקוחות 

ביום מקבלים עובדי תעשיית הזנות 

בישאל בממוצע
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הנזק של
תעשיית הזנות

 60-75%
מהיצאניות חוו אונס 

במהלך עבודתן 

בתעשיית הזנות

 60-80%
מהיצאניות חוות

ניצול פיזי ומיני 

באופן תדיר

10-40%
סיכוי גבוה יותר למות 

ממחלות מין בקרב 

היצאניות בהשוואה 

לאוכלוסיית הנשים 

הכללית בישראל 



9

הנזק של
תעשיית הזנות

65-95%
מתוך אותן יצאניות

חוו הטרדה מינית

קודמת בילדותן

 95%
מהיצאניות חוו הטרדות 

מיניות במהלך עבודתן, 

אשר בכל מקום עבודה אחר 

היו יכולות להוות עילה 

לתביעה משפטית
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היכן מתרחשת
תעשיית הזנות?

5%
אחר

51%
דירות דיסקרטיות 

ובתים פרטיים

16%
מכוני עיסוי 
ובתי בושת

11%
שירותי

ליווי

10%
 מועדוני
חשפנות

7%
רחוב



11

מדוע נכנסים
לתעשיית הזנות?

 10%
מהמרואיינות העידו 

על עצמן כי אין להן 

מקצוע או הכשרות 

תעסוקתיות אחרות 

מלבד העיסוק בזנות

קשיים 
כלכליים

70%
ויותר אמרו כי העיסוק 

בזנות לא פתר את 

הבעיות הכספיות שבגינן 

נכנסו לעולם זה

קשיים 
תעסוקתיים

אך...

 66%
מהנשים שרואיינו, אמרו 

כי החלו לעבוד בתעשיית 

הזנות על מנת לפרוע 

חובות ולפרנס את ילדיהן
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51%
מהגברים הביעו רצון 

לסיים את מעורבותם 

בתעשיית הזנות

76%
מהנשים העוסקות בזנות 

העידו כי הן רוצות לעזוב 

את המקצוע

האם גברים ונשים העוסקים 
בזנות מעוניינים לעזוב?
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מדוע גברים ונשים העוסקים 
בזנות לא יכולים לעזוב?

גברים ונשים רבים העידו 

כי המחסום אשר אינו 

מאפשר את יציאתם 

מתעשיית הזנות הוא 

חוסר הכשרה ויכולת 

לעסוק במקצוע אחר

כפייה ואיומים על ידי 

מעסיקים לשעבר 

)כמו סרסורים ובעלי 

בתי בושת( מהווים גם 

הם סיבה להישארותם 

של היצאנים והיצאניות 

בתעשיית הזנות

חובות כספיים מהווים 

לעיתים קרובות מכשול 

בניסיון לצאת מתעשיית 

הזנות

CV

?
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מדוע גברים ונשים העוסקים 
בזנות לא יכולים לעזוב?

אולם
סביר להניח כי אחוז 

המכורים לסמים ואלכוהול 

בקרב עובדי תעשיית הזנות 

הינו גבוה בהרבה, אך 

מרביתם אינם מוכנים להכיר 

ולהודות בהתמכרותם

 7%
מהנשים סיפרו כי 

התמכרותן לאלכוהול 

וסמים היא הגורם 

להשארותן בתעשיית 

הזנות
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החקיקה  בשינוי  דוגל   NOA פרוייקט 

בישראל במטרה להגן על אנשים פגיעים 

ואוכלוסיות מוחלשות מהחפצה וניצול.

מכון ירושלים לצדק מעניק ייצוג משפטי 

לאנשים אשר נפלו קורבן ונפגעו מהפרות 

של זכויות אדם בתעשיית המין.

הפרוייקט מקדם את הצדק עבור נשים, 

אלו  עבור  כקול  ומשמש  וילדים  גברים 

שקולם אינו נשמע.

Not Objects Anymore
פרוייקט

מכון  של  פרוייקט  הינו   NOA פרוייקט 

ירושלים לצדק שמטרתו ללחום בתופעת 

הסחר בבני אדם ותעשיית הזנות בישראל.

המודעות  את  מעלה   NOA פרוייקט 

הזנות,  ותעשיית  אדם  בבני  לסחר 

וזאת  ממנה,  הנגרמים  ולנזקים 

מדיניות  קידום  הדרכות,  באמצעות 

בכנסת ישראל כנגד התופעה, קמפיינים 

עם  פעולה  ושיתופי  החברתית  במדיה 

ארגונים בעלי מטרה דומה.
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עיקר  את  מקדיש  לצדק  ירושלים  מכון 

עבודתו לשמירה והגנה על שלטון החוק, 

זכויות אדם, חופש המצפון ושמירה על 

ישראל  תושבי  כלל  עבור  הדמוקרטיה 

והשטחים הסמוכים לה. 

והדרכה  תמיכה  מעניקים  אנו  כן,  כמו 

לקורבנות דיכוי באזורנו.

מניעה  מוסרית  לבהירות  תשוקתנו 

אותנו בייצוג אזרחים אשר נדחקו לשולי 

אדם,  בבני  סחר  קורבנות  כמו  החברה, 

שזכויותיהם  פלסטינים  בודדים,  חיילים 

נשללו מהם ועוד.

האו"ם,  בפני  פעילותנו  מציגים את  אנו 

מוסדות  האירופי ובפני  הפרלמנט 

אקדמיים מוערכים ברחבי העולם.

ממקום מושבו בירושלים, מכון ירושלים 

לצדק הקים ופיתח רשת בינלאומית של 

במאבק  המתמקדת  ומשפטנים  עו"ד 

באנטישמיות העולמית.

ירושלים לצדק קיים לצורך חיזוק  מכון 

החירות  ערכי  קידום  הדמוקרטיה, 

הפרת  על  תיגר  קריאת  וכן  והחופש, 

פעולות  נקיטת  באמצעות  אדם  זכויות 

במדיה  עוולות  ופרסום  משפטיות 

החברתית.


