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התחילהכלכאן 

תחקיר מצמרר
ליברלבמגזין 



רקע ומטרות הצוות

1.3
₪מיליארד 

במעגל
הזנות

12,000

הסכום שתעשיית  
הזנות מגלגלת בשנה

2022בפברואר 
אגף דוברות והסברה כלכלית צוות  כינס 

,משימה
המורכב מעובדים מהחטיבות והמחלקות  

בבנקהשונות 

לאוכלוסיות בזנות ולשורדות  סיוע : המטרה
זנות

(2016)המנוצלות לזנות אוכולוסיותמתוך סקר שערך משרד הרווחה והמשרד לביטחון פנים בקרב *



דובר הבנק ומנהל אגף דוברות והסברה כלכלית, אורי ברזני: ראש הצוות ויוזם הפעילות

דוברות והסברה כלכלית, טלי בן משה: הצוותרכזת 

סגנית המפקח על הבנקים ומנהלת אגף בנק לקוח, פרץעודדה 

הפיקוח על הבנקים ומחלקת תקשורת, מלכהירון 

מנהלת יחידת קשרי קהילה, יפתורד 

המחלקה המשפטית, ניסיםרונן 

מחלקת מערכות תשלומים וסליקה, מנהל מדור מדיניות מערך התשלומים, אלטלטאורי 

מחלקת מערכות תשלומים וסליקה , מתןנטלי 

מחלקת המטבע, דרבישנועה 

אשראיהמערכת לשיתוף נתוני , קאולינירית 

רקע ומטרות הצוות

1.3
₪מיליארד 

במעגל
הזנות

12,000

הסכום שתעשיית  
הזנות מגלגלת בשנה
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הסברהחקיקהתשלומיםבנקאות

אמנת זמינות גיבוש 
ייעודית  פיננסית 

לאוכלוסיית שורדות  
טיפול בקשיי  , הזנות

ניהול חשבונות בנק  
תקינים של נשים  

,  שעוסקות בזנות
בעיקר משוקמות  

.זנות

בנק ישראל שקידם הצוותצעדי 



הסברהחקיקהתשלומיםבנקאות

אמנת זמינות גיבוש 
ייעודית  פיננסית 

לאוכלוסיית שורדות  
טיפול בקשיי  , הזנות

ניהול חשבונות בנק  
תקינים של נשים  

,  שעוסקות בזנות
בעיקר משוקמות  

.זנות

בנק ישראל שקידם הצוותצעדי 

עקרון האמנה פיננסית  אמנת זמינות 
ובכל אחד  אנשי קשר ייעודיים בכל אחד מהמוסדות הפיננסיים מונו , במסגרת יישום האמנה

.ללוות את שורדות הזנות יחד עם אנשי המקצוע מהמקלטים, והמרכזיםמהמקלטים 

מעבר מהתנהלות לא מוסדרת  ליציאה מבוקרת ומתוכננת: המטרה
זמין ומהיר•

ייעודי ומקצועי•

צופה פני עתיד•

אישי•

יעיל•



ניטור אמצעי התשלום  
השונים והצפת מידע 

רלוונטי לרשויות  
.  האכיפה באמצעותם

הסברהחקיקהתשלומיםבנקאות

בנק ישראל שקידם הצוותצעדי 



מעורבות בחקיקה  
,  רלוונטיםבנושאים 

לרבות מחיקת רישום  
נתוני  ממערכת שלילי 

האשראי ובנושא 
מענק מוגן מעיקול  
לשיפור התנהלותן  
של שורדות הזנות  
במישור הכלכלי  

הסברהחקיקהתשלומיםבנקאות

בנק ישראל שקידם הצוותצעדי 



עלון  )הגעה לשטח 
את דעי 'מידע 

('זכויותיך

פיננסית  הסברה 
לנשים בתהליכי יציאה 

הזנותממעגל 

הסברה פיננסית  
רלוונטית למעגל  

התומך

הסברהחקיקהתשלומיםבנקאות

בנק ישראל שקידם הצוותצעדי 



...כמה מילים לסיום

פיננסיתקושי בהתנהלות 
והשיקוםחסם מרכזי בתהליך היציאה מהווה 

66%71%
נכנסו לזנות כתוצאה

ממצוקה כלכלית
מצוקה כלכלית

להימצאות בזנות בהווההסיבה 
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