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מטרה

מטרת המחקר היא לבחון את היישום של החוק ושל מערך שירותי השיקום לנשים  

ולבחון את השפעתם על ההיקף ועל המאפיינים של הזנות בישראל ועל רווחת , בזנות

. הנשים בזנות
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שיטה

.מקווניםסקריםשניהמחקרבמסגרתנערכו2021בשנת

5,437בקרב2021דצמבר-אוקטוברבחודשיםהתבצעהסקר:זנותצריכתסקר1.
(*הסתייםלאעדייןערבייםגבריםבקרבהנתוניםניתוח)יהודייםגברים

803שלמייצגמדגםבקרבמקווןסקר:מסחריתחברהבאמצעותמקווןפאנלסקר2.
ונשיםגברים

ובעמדותזנותבצריכתהשינוייםאתלבחוןבכדי,חוזריםסקריםיבוצעו2023בשנת
.החוקיישוםבעקבות,לזנותבנוגעהציבור

אך לא מבחינת רמת דתיות  , המדגם מייצג את האוכלוסייה מבחינת גיל ומחוז מגורים–ייצוגיות המדגם *
.ורמת השכלה

.  מספר המשיבים על השאלה-n; גודל המדגם של הסקר- N:הערה



2021ממצאי סקר צרכני זנות 
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לבדוק את השינויים שחלו לאחר החלת חוק איסור צריכת זנות  

בהיקף צריכת זנות -

במאפייני צריכת הזנות-

בעמדות צרכני הזנות כלפי זנות וכלפי החוק -

מטרות הסקר 

סקר צריכת זנות
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היקף צריכת זנות▪

מאפיינים אישיים של צרכני זנות▪

השנים שקדמו לסקר 5-מאפייני צריכת זנות ב▪

-השנה שלפני מגפת הקורונה ו-2019)מאפייני צריכת זנות בשנתיים שלפני הסקר ▪

(השנה שבה פרצה מגפת קורונה-2020

כלפי החוק וכלפי הסדנה המוצעת כחלופה  , עמדות הצרכנים כלפי צריכת זנות▪

לתשלום הקנס

תחומי הבדיקה

סקר צריכת זנות
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כ משיבים  "סה
100%יהודים 

(5,437)

פעם-צרכו זנות אי

20%(1,087)

לא צרכו זנות

80%(4,350)

היקף צריכת זנות

?בישראל בתשלוםמיןהאם צרכת שירותי 
, שכוללת מגע, פעילות מינית: הגדרה בסקר זה)

גם אם מישהו , בתשלום כספי או שווה ערך לכסף
.  אחר שילם על כך

,  מופעי חשפנות ללא מגע מיני: לא כלולים
(פורנוגרפיה או טיפול מיני כגון סרוגייט

כלומר  , במהלך חמש השנים האחרונות ,כן.  א
2015אחרי שנת 

לפני יותר מחמש שנים, כן.  ב
לא.  ג

סקר צריכת זנות
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(שנת קורונה)2020צרכו בשנת 
N=298

(5%)

שנים5-צרכו לפני יותר מ
N=581

(11%  )

2019צרכו בשנת 
N=397

(7%)
בשנת הקורונה חלה 

בהיקף צריכת זנות  ** ירידה
לעומת בשנה הקודמת 

האם צרכת שירותי מין  
בתשלום בשנה שלפני מגפת  

כלומר ממארס , הקורונה
?2020מארס –2019

האם צרכת שירותי מין  
,  בתשלום בשנת הקורונה

ועד  2020כלומר ממארס 
?2021מארס 

**P 0.01>

(N=5,437)היקף צריכת זנות 

השנים שקדמו לסקר 5-צרכו ב
N=506

(9%)

סקר צריכת זנות



השנים שקדמו לסקר5-מאפייני הצרכנים ב
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18-2425-3435-4445-5455-70

202927159

השנים שקדמו  5-מאפייני המשיבים שצרכו זנות ב
(באחוזים)(n=506)לסקר 

מצב משפחתי
אלמןפרוד/גרושרווקנשוי

464392

גיל

סקר צריכת זנות



מאפייני צריכת הזנות
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השנים שקדמו לסקר  5-מאפייני הגברים שצרכו זנות ב
(n=506)

צרכו זנות  
מאישה

91%
צרכו זנות 

במרחב עירוני

83%
צרכו זנות 

יותר מפעם 
אחת

68%
לא סיפרו על 
צריכת זנות  

לאף אחד

54%

סקר צריכת זנות
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?  מה הסיבה העיקרית שהביאה אותך לצרוך זנות
(n=506)( באחוזים)

8
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26

0 10 20 30

לחץ חברתי או בהשפעת חברים או אנשים אחרים שעשו זאת

קושי במציאת זוגיות

הזדמן לי/יצא

לשחרר לחצים ואגרסיות

זה היה חלק מבילוי

לעשות דברים מיניים שלא יכולתי להשיג בדרך אחרת

זו הדרך הקלה לעשות סקס

%

יותר מפעם אחת
n=341

פעם אחת
n=158

סקר צריכת זנות
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5%9%4%13%16%53%

/רחוב
מכונית

חשפנות  אינטרנט
שכוללת 

**מגע

/בית בושת
**מכון

**דירה דיסקרטית **הזמנת ליווי

(158) (47) (26)(12)(40) (15)

;חלה ירידה בהיקף צריכת זנות( 2020)בשנת הקורונה 
;חלה עלייה יחסית בצריכת זנות בזירות נסתרות וירידה בזירות גלויות ביחס לשנה שלפניה

.לא חלה עלייה מובהקת בצריכת זנות באינטרנט

מהו המקום העיקרי שבו צרכת שירותי מין בשנה שלפני  
?  (n=298)ובשנת הקורונה (n=397)הקורונה 

**P 0.01>

3%7%7%16%18%49%

(13)(26)(27)(65)(70)

**דירה דיסקרטית 

^(196)

**הזמנת ליווי /בית בושת
**מכון

חשפנות  
שכוללת 

**מגע

/רחוב
מכונית

אינטרנט

2019
(n=397)

2020
(n=298)

סקר צריכת זנותהמספרים המוחלטים מוצגים בסוגריים : הערה
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6
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59

6

55

39
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50%

60%

70%

פעם או כמה פעמים בחודש כמה פעמים בשנה פעם בשנה 

%

באיזו תדירות צרכת שירותי מין בתשלום בשנה שלפני  
?(n=298)בשנת הקורונה / (n=397)הקורונה 

חלה ירידה בתדירות  ( 2020)בשנת הקורונה 
**צריכת זנות ביחס לשנה שלפניה

**P 0.01>

(n=397)2019שנת 

(n=298)2020שנת 

סקר צריכת זנות
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? האם היית רוצה להפסיק לצרוך שירותי מין בתשלום
(n=506)

השנים שקדמו  5-מבין הצרכנים ב40%
לקורונה כבר הפסיקו לצרוך זנות  

סקר צריכת זנות

כבר הפסקתי
40%

שוקל להפסיק
26%

מתלבט
11%

לא מעוניין  
להפסיק

23%
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( 23%)השנים שקדמו לסקר 5-מאפייני הצרכנים ב
שהעידו שהם לא מעוניינים להפסיק לצרוך זנות

צרכו זנות יותר מפעם אחת•

(ומעלה35בני )מבוגרים יותר •

נשואים או חיים בזוגיות•

בעלי הכנסה גבוהה יותר•

משתנים שלא השפיעו על הרצון 
:להפסיק לצרוך זנות

השכלה▪

רמת דתיות▪

סטטוס עלייה▪

סקר צריכת זנות



עמדות של הצרכנים כלפי החוק וכלפי
הסדנה המוצעת כחלופה לתשלום הקנס
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הפסקתי עוד לפני 
החוק

עושה את זה יותר הפסקתי לעשות 
את זה

עושה את זה רק 
ל"או בעיקר בחו

עושה את זה  
באופן דיסקרטי 

יותר

עושה את זה  
פחות

לא שמעתי על 
החוק

לא השפיע

%

איך השפיע עליך חוק איסור צריכת זנות מבחינת  
(n=432)? צריכת שירותי מין

הפסיקו לצרוך זנות בעקבות החוק  18%
מן הצרכנים שאמרו שלא הפסיקו לצרוך זנות לא הושפעו מן החוק או לא שמעו עליו65%

 (n=172)הפסיקו לצרוך זנות

(n=260)לא הפסיקו לצרוך זנות 
סקר צריכת זנות
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לשלם את  מעדיף 
הקנס
46%

מעדיף  
להשתתף בסדנה

32%

מתלבט
22%

(n=506)עמדות הצרכנים כלפי סדנה שיקומית 

מהצרכנים חושבים שמי שנקנס יעדיף להשתתף בסדנה שיקומית כחלופה לתשלום קנס32%

סקר צריכת זנות
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מדידה ראשונה–סקר צריכת זנות : עיקרי הממצאים

.  ערב כניסת החוק לתוקף-ירידה בצריכת הזנות בשנת הקורונה 

:חלה ירידה לעומת השנה שקדמה לה( 2021מארס -2020מארס )בשנת הקורונה 

בהיקף הצריכה  •

הצריכה התדירה ביותר נשארה יציבה  , אולם. בתדירות הצריכה בקרב מי שצורך זנות כמה פעמים בשנה•

(לצד עלייה בצריכת זנות בדירות דיסקרטיות)מועדוני חשפנות והזמנת ליווי , בצריכת זנות בבתי בושת•

:יש פער מובהק בעמדות בין אלו שצרכו זנות פעם אחת לאלו שצרכו יותר מפעם אחת

(  זו הדרך הקלה לעשות סקס–מי שצרך יותר )במניע העיקרי לצריכת זנות •

(  לא מעוניין להפסיק–מי שצרך יותר )בנכונות להפסיק לצרוך זנות •

(מושפע פחות–מי שצרך יותר )בנוגע להשפעת החוק •

סקר צריכת זנות



23
232323

חשוב לציין  

2019ישנם כמה הסברים אפשריים לירידה המדווחת בהיקף הזנות בין •
2020-ל

מגפת הקורונה•

מידע על חוק איסור צריכת זנות•

.  2020-וב2019-הנסקרים נשאלו על צריכת זנות ב–הטיית השבה •
,  ייתכן שלחלקם הייתה נטייה חזקה יותר לדווח על צריכת זנות

אם  , תופעה שיש עליה סטיגמה שלילית ושהיא אסורה על פי החוק
אותה התנהגות התרחשה בעבר הרחוק יותר  

הנתונים המדווחים מתייחסים לאוכלוסייה היהודית בלבד  •



סקר עמדות הציבור  
2021
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:המדידות בסקר

▪To 2021-הועבר ב

▪T1 2023-יועבר ב

סקר פאנל מקוון באמצעות חברה מסחרית▪

2021דצמבר -באוקטובראיסוף הנתונים נערך ▪

(  יהודים וערבים, גברים ונשים)האוכלוסייה הבוגרת בישראל –אוכלוסיית הסקר ▪

מגדר ולאום  'המדגם מייצג את האוכלוסייה מבחינת גיל–(N=803)ייצוגיות המדגם ▪

שיטה

סקר עמדות האוכלוסייה
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היכרות עם תופעת הזנות▪

ונשים בזנותעמדות כלפי זנות וכלפי אנשים▪

עמדות כלפי חוק איסור צריכת זנות▪

עמדות כלפי הסדנה המוצעת כחלופה לתשלום הקנס▪

תחומי הבדיקה

סקר עמדות האוכלוסייה
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42 41
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0
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יהודים
n=641

ערבים
n=162

גברים
n=398

נשים
n=405

קבוצות אוכלוסייה **מגדר סך הכול
N=803

%

**P 0.01>

היכרות עם תופעת הזנות בישראל

כל גבר שני מכיר מישהו ששילם על מין

ה אנשים ששילמו על מין/מכיר

ה אנשים שקיבלו תשלום על מין/מכיר

סקר עמדות האוכלוסייה
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44

72

78

84

84

0% 20% 40% 60% 80% 100%

רוב הנשים בזנות מעוניינות לצאת ממעגל הזנות

רוב הכסף בזנות עובר לסרסורים וארגוני פשע

נשים בזנות לא יכולות לצאת ממעגל זנות ללא עזרה

הזנות היא תופעה חברתית שפוגעת ביחס של גברים לנשים

הזנות היא תופעה חברתית שפוגעת בכבוד האדם

%

התומכים  44%להוציא , עם תפיסת הזנות כפוגענית כלפי אנשים ונשים בזנות וכן כלפי החברה( 84%-72%)יש הסכמה רחבה 
.  באמירה שרוב הנשים מעוניינות לצאת ממעגל הזנות

(^2015, סנטו ופרידמן)חלה עלייה בתפיסת הזנות כפוגענית כלפי אנשים ונשים בזנות וכלפי החברה 2021-ל2014בין השנים 

באחוזים  , פוגעניות הזנות כלפי נשים בזנות וכלפי החברה
(n=803)

.משרד הרווחה והשירותים החברתיים. סקר עמדות הציבור כלפי תופעת הזנות בישראל(. 2015. )א, ופרידמן. י, סנטו^
סקר עמדות האוכלוסייה
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5

16

23

45

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

רוב הנשים בזנות נהנות ממה שהן עושות

עבור גבר שצריך להגיע לפורקן מיני זה לגיטימי שילך לזונה

הזנות היא מקצוע לכל דבר

זכותן של נשים על גופן כוללת את הזכות למכור את הגוף לזנות

%

ויש הסכמה מועטה עם תפיסת הזנות  ;  לרבות זנות, כמחצית המשיבים סבורים שלנשים זכות בחירה על גופן
חלה ירידה בתפיסת הזנות כלגיטימית ונתונה 2021-ל2014בין השנים . כלגיטימית ועם צריכת זנות כלגיטימית

(^2015, סנטו ופרידמן)לבחירה ובלגיטימיות של הזנות 

(n=803)באחוזים , תפיסת הזנות כלגיטימית ונתונה לבחירה

סקר עמדות האוכלוסייה.משרד הרווחה והשירותים החברתיים. סקר עמדות הציבור כלפי תופעת הזנות בישראל(. 2015. )א, ופרידמן. י, סנטו^
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נשים יותר מגברים תופסות את הזנות כפוגענית כלפי אנשים ונשים בזנות וכלפי החברה
(למעט התפיסה כי רוב הכסף ב זנות עובר לסרסורים וארגוני פשע)

לפי  , פוגעניות הזנות כלפי אנשים ונשים בזנות וכלפי החברה
(n=803)באחוזים , מגדר

39

73

73

79

78

48

71

83

89

91

*רוב הנשים בזנות מעוניינות לצאת ממעגל הזנות

רוב הכסף בזנות עובר לסרסורים וארגוני פשע

**נשים בזנות לא יכולות לצאת ממעגל זנות ללא עזרה

**הזנות היא תופעה חברתית שפוגעת בכבוד האדם

**הזנות היא תופעה חברתית שפוגעת ביחס של גברים לנשים

נשים
n=405

גברים
n=398

**P 0.01>*P 0.05>
סקר עמדות האוכלוסייה
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למעט התפיסה כי זכותן של נשים  , גברים יותר מנשים מסכימים עם התפיסה של זנות וצריכת זנות כלגיטימית
על גופן כוללת את הזכות למכור את הגוף לזנות

בחלוקה  , תפיסת הזנות כנתונה לבחירה ולגיטימיות הזנות
(n=803)באחוזים , לפי מגדר

6

22

29

47

3

11

18

42

**רוב הנשים בזנות נהנות ממה שהן עושות

**עבור גבר שצריך להגיע לפורקן מיני זה לגיטימי שילך לזונה

**הזנות היא מקצוע לכל דבר

זכותן של נשים על גופן כוללת את הזכות למכור את הגוף לזנות

נשים
n=405

גברים
n=398 **P 0.01>

סקר עמדות האוכלוסייה
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(פוגעת בכבוד האדם וביחס של הגברים לנשים)ערבים יותר מיהודים תופסים את הזנות כפוגענית כלפי החברה 

,  פוגעניות הזנות כלפי אנשים ונשים בזנות וכלפי החברה
(N=803)באחוזים , בחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה

43

72

78

84

82

46

69

79

87

90

רוב הנשים בזנות מעוניינות לצאת ממעגל הזנות

רוב הכסף בזנות עובר לסרסורים וארגוני פשע

נשים בזנות לא יכולות לצאת ממעגל זנות ללא עזרה

**הזנות היא תופעה חברתית שפוגעת ביחס של גברים לנשים

**הזנות היא תופעה חברתית שפוגעת בכבוד האדם

ערבים
n=162

יהודים
n=641 **P 0.01>

סקר עמדות האוכלוסייה
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למעט התפיסה כי הנשים בזנות  , יהודים יותר מערבים מסכימים עם התפיסה של זנות וצריכת זנות כלגיטימית
נהנות ממה שהן עושות

בחלוקה  , תפיסת הזנות כנתונה לבחירה ולגיטימיות הזנות
(N=803)באחוזים , לפי קבוצות אוכלוסייה

3

18

26

48

10

11

13

30

**רוב הנשים בזנות נהנות ממה שהן עושות

**עבור גבר שצריך להגיע לפורקן מיני זה לגיטימי שילך לזונה

** הזנות היא מקצוע לכל דבר

**זכותן של נשים על גופן כוללת את הזכות למכור את הגוף לזנות

ערבים
n=162

יהודים
n=641 **P 0.01>

סקר עמדות האוכלוסייה
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(n=803)באחוזים , עמדות כלפי חוק איסור צריכת זנות

564
10

5

גברים
n=398

נשים
n=405

יהודים
n=641

ערבים
n=162

קבוצות  מגדר
**אוכלוסייה

סך הכל
N=803

החוק יצמצם את תופעת הזנות 
בישראל

14%13131413

גברים
n=398

נשים
n=405

יהודים
n=641

ערבים
n=162

סך הכלקבוצות אוכלוסייהמגדר
N=803

החוק ישפיע לרעה על אנשים 
ונשים בזנות

66

76
68

83

71

גברים
n=398

נשים
n=405

יהודים
n=641

ערבים
n=162

סך הכל**קבוצות אוכלוסייה**מגדר
N=803

תמיכה בחוק איסור צריכת זנות

.  לצד הציפיות הנמוכות מן החוק יש תמיכה רחבה בו
.ערבים תומכים בחוק ומצפים שיצמצם את תופעת הזנות יותר מיהודים;נשים תומכות בחוק יותר מגברים

**P 0.01>

סקר עמדות 
האוכלוסייה
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תמיכה בחוק

:  לא נמצא פער בתמיכה בחוק בין

קבוצות גיל שונות  •

אנשים בזוגיות לאלו שלא בזוגיות•

אקדמאים ללא אקדמאים•

בקרב הנשים נמצא שיעור גבוה יותר של תמיכה בחוק לעומת בקרב גברים  ▪

בקרב ערבים נמצא שיעור גבוה יותר של תמיכה בחוק לעומת בקרב יהודים  ▪

סקר עמדות האוכלוסייה
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עמדות האוכלוסייה כלפי הסדנה השיקומית

78%
"כן"השיבו 

43%
"במידה רבה מאוד"ו" במידה רבה"השיבו 

האם לדעתך יש לחייב את כל צרכני הזנות  

?  לעבור סדנה שיקומית

באיזו מידה לדעתך הסדנה השיקומית יכולה לתרום  

?להבנת נזקי הזנות ולהפסקת צריכתה בקרב צרכני זנות

סקר עמדות האוכלוסייה
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סקר עמדות הציבור: עיקרי הממצאים

הסכמה רחבה עם תפיסת תופעת הזנות כפוגענית כלפי אנשים ונשים בזנות וכלפי החברה

:פוגעניות הזנות

לעומת גברים, הזנות כפוגעניתתופסות את תופעת נשיםיותר •

לעומת נשים, כלגיטימיתתופסים את תופעת הזנות גבריםיותר •

לעומת ערבים,כלגיטימיתתופסים את תופעת הזנות הודיםיותר י•

תמיכה גבוהה בחוק לצד ספקנות בנוגע להשפעתו בפועל

לעומת גברים, צריכת זנותנשים תומכות בחוק איסור יותר •

לעומת יהודים, בישראלהחוק יצמצם את תופעת הזנות סבורים כי ערביםיותר •

רוב הנשאלים סבורים שיש לחייב צרכנים להשתתף בסדנה לצד ספקנות 
בנוגע להשפעותיה על הצרכנים

סקר עמדות האוכלוסייה


