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 . תקציר מנהלים1

 (.Overall, 1992 ;2008)אלמוג, זנות מוגדרת כפעולה בה אדם מקיים יחסי מין עם אחר תמורת כסף או אתנן 

בה לאלימות ולתקיפות מיניות, הכנעה, פלישה לגוף, עינויים גופניים, עבדות  הנמצאיםהזנות חושפת את 

, הזנות יוצרת שכבות של שליטה ומעמדות, דבר המשפיע על כמו כןכלכלית, הפלייה, חסך בחינוך ועוד. 

בזנות, ישנן  הנשים על. מעבר להשלכות האישיות הקשות (Farley et al., 1998)רבדים שונים באוכלוסייה 

תופעת הזנות מהווה נושא חברתי למעשה, השלכות החברתיות והכלכליות המשפיעות על כלל האוכלוסייה. ה

 . למשק  ולממשלהרבות עלויות  יוצראשר 

ניתוח ופירוט כלל להלן  ובמסמך זה, יובא .אומדן לכלל עלויות הזנות במדינה ישראלבנכון להיום, לא קיים 

  Social Finance Israelבוצע לבקשת כלכליהאומדן ה .העלויות שנושאת עמה תופעת הזנות במדינת ישראל

כלי חדשני שיאפשר הינו כלי כלת אג"ח חברתי על ידם. ת, כשלב מקדים ליצירת אג"ח חברתי(SFI)להלן 

תופעת הזנות. על מנת להוציא אג"ח מסוג זה לפועל יש לבחון  וצמצוםכניות שיקום לטיפול פיתוח ומימוש ת

 יש עלויות שניתן יהיה לחסוך בעזרת תכנית שיקום אפקטיבית.  למשק ולממשלה האם

העלות שגובה תופעת הזנות שיציג את  מצומצם, אומדןבמסגרת עבודה זו יוצגו שני אומדנים מקבילים: 

)באומדן  ממשלהאשר יציג את כלל העלויות שגובה תופעת הזנות מה ואומדן כוללבלבד מהממשלה 

לל: ואשר כ, זה נדרש מחקר מקיף אודות התופעה . לצורך אומדןמשקיות אחרות( בתוספת עלויות המצומצם

 .משנה ביצוע אומדניו עריכת ראיונות עם גורמים מקצועיים, סקירה ספרותית רחבה, איסוף וניתוח נתונים

הזנות. תופעת ישנה התייחסות הן לעלויות הישירות והן לעלויות העקיפות הנובעות מ שלהלןבאומדן 

הטיפול בזנות, בעוד העלויות בגין ישראל  ממשלתהעלויות הישירות מתייחסות להוצאות השנתיות של 

. האומדן חולק תטופלהתופעה שבמידה  הממשלה שיתווספו להכנסותהעקיפות, מתייחסות לכספים 

 .ציר עלויות פשיעה וחוקוציר המסים , ציר הבריאות, ציר הרווחהלארבעה צירים מרכזיים: 

 .ש"ח מיליון 11-הכולל עומד על כזנות שתקציבן לטיפול בכיום, קיימות מספר תכניות ממשלתיות ייעודיות 

 המצומצם האומדן ממצאיאולם תכניות אלה נמצאות ברובן תחת משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

 מיליון 300-בכישראל עקב תופעת הזנות מוערכות לכל הפחות בהממשלתיות השנתיות העלויות כי מראים 

אומדן השל  העלויות ן חלוקתלהל ש"ח. מיליון 323-העומד על כסכום גבוה מזה מציג  האומדן הכולל ש"ח.

 :הכולל
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 .אלף שקלים 27-כ הינה זנותבאישה  הממוצעת עבור כלהשנתית  העלותעל פי חישוב זה, 

מנסה להעריך את איכות החיים של אישה בזנות ה, אישיות עלויות אומדן הינה זה לאומדן מעניינת תוספת

  .(6)פרק  שלההפוטנציאלית להכנסה הפנויה  התוספתעל בסיס אומדן 

זה  מסמךבעקבות תופעת הזנות, ההמלצה העיקרית של בהן נושאת הממשלה אשר הגבוהות העלויות נוכח ל

לסייע בגיבוש ידע טיפולי  . שימוש בכלי זה עשויחברתית לטיפול בתופעת הזנותאיגרת חוב להפעיל הינה 

פתרון לבעיה ארוכת שנים אשר משפיעה על רבדים שונים באוכלוסייה לתרום ל חדשני ואפקטיבי בנושא וכך

  בזנות. הנשיםובפרט על אוכלוסיית 
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 מבוא. 2

המניעים והגורמים להימצאות נשים במעגל הזנות הינם רבים ומגוונים. על פי מחקרים רבים שנעשו אודות 

בילדותן והחלו נשים הנמצאות במעגל הזנות, נמצא כי מרביתן נפלו קורבן להתעללות מינית או הזנחה קשה 

החברתיות שמלוות תופעה זו  התפיסות. (2010, הרמל, מאיר וקופפר) 12-17את חיי הזנות בהיותן בגילאי 

מוסיפות למורכבות הבעיה. אמנם בהרבה מן המקרים הכניסה לחיי הזנות נובעת ממניעים של מצוקה 

כלכלית, אך בניגוד להנחות המקובלות, הזנות היא שמביאה בסופו של דבר למצוקה כספית וניתוק ממעגלי 

של וגבוהות  עלויות רבותב הכרוכשראל החיים הנורמטיביים. ההתמודדות עם תופעת הזנות במדינת י

טיפולים בריאותיים, עלויות גמילה מסמים או  של . בין אם מדובר בעלויותוגורמים נוספים בה המדינה

, לתופעת הזנות כןכמו דובר בסכומים והוצאות משמעותיים היוצאים מכיסה של המדינה. מ –עלויות רווחה 

ממשלה לתכניות ייעודיות לטיפול בזנות, והוצאות עקיפות, הבאות קיימות הוצאות ישירות, כמו תקציבי 

 לידי ביטוי באובדן מיסים וכדומה.

בניית האומדן מטרת  .מדינת ישראלבשל תופעת הזנות הכוללת לות הכלכלית הע תיבחןעבודה זו במסגרת 

  להבנת העלויות הכרוכות בתופעה. איגום וניתוח המידע הנדרש  הינה

אולם לרוב , בזנות הינן נשים הנמצאיםשרוב  כיווןהלשון הננקטת במסמך תהיה לשון נקבה,  כיחשוב לציין 

 הכוונה היא לשני המינים. 
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 היקף ומאפייני הזנות בישראל . 3

על ידי משרד הרווחה והמשרד על מנת לאמוד את היקף תופעת הזנות ומאפייניה במדינת ישראל, בוצע 

. הלן יקרא הסקר הלאומיל(, 2016, סנטו וכרמלי)דו"ח הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל לבטחון פנים 

עד  11,190-בכ נאמד היקף האנשים שנמצאו במעגל הזנות 2014על פי ממצאי דו"ח הסקר הלאומי, בשנת 

, מבין הנשים( הם גברים. 5%-)כ 570 -550( הן נשים, ו 95%-)כ 10,640-11,470. מתוך אומדן זה 12,040

הם  530-ל 520, בין ין הגברים( הן קטינות. מב11% -)כ 1,260-ל 970( הן בגירות, ובין 89%) 10,210 –9,670

 ( הן נשים95%-)כ 9,700 -ל 9,190ם. מבין הנשים הבגירות בין ( הם קטיני7%-)כ 40-ל 30( ובין 93%-בגירים )כ

 ות. ( הן טרנסג'נדרי5%-)כ 460-510שנולדו כנשים ובין 

 

 לצאת ממעגל הזנות  פיסית ורגשית ויכולת רצון

ישנם מניעים וגורמים רבים להימצאות נשים במעגל הזנות ועל כן תופעה זו הינה מורכבת ולא פשוטה. 

יחד עם זאת, מהנשים הצהירו כי היו מעוניינות לצאת ממעגל הזנות.  76%מהמחקר שנעשה בסקר, עולה כי 

משמעותיים בין השאיפה של אותן נשים לצאת ממעגל הזנות לבין אמונתן ביכולתן הסקר מצביע על פערים 

מהנשים( כי מה שיסייע להן לצאת ממעגל הזנות היא עבודה רווחית אחרת.  20%לעשות זאת. חלקן ציינו )

מהנשים( דיווחו כי קבלת תשלום קבוע )לדוגמא, קצבה או סיוע כלכלי אחר( הוא שיעזור  19%חלק אחר )

או טיפול בחובות כדבר שיסייע תשלום חד פעמי  מהן הצביעו על השגת 17%ן לצאת מן הזנות. כמו כן, לה

 וע חיצוני על מנת לצאת ממעגל זה.ולה כי נשים בזנות זקוקות לסיעמסקר זה להן לצאת מהזנות. 

וספים בה , כפי הרצון של הנשים לצאת ממעגל הזנות לצד העלויות שתופעת הזנות יוצרת למדינה ולגורמים נ

 עשויים להוות גורמים תומכי החלטה בשיקולי קובעי המדיניות בנושא., שיפורטו להלן במסמך זה

  

 

5%

גברים

91%

נשים

4%

נדריות'טרנסג

חלוקת הנמצאים  

בזנות במדינת ישראל
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 מתודולוגיה. 4

 - וכלל העלויות העקיפות ,אשר יחסכו למדינהכספים  - הישירותבאומדן כלכלי זה ממופות כלל העלויות 

העלויות פר לצד יוצגו העלויות הכוללות של תופעת הזנות כמו כן,  לקופת המדינה.יתווספו  כספים אשר

 לארבעה צירים מרכזיים: האומדן חולק אישה.

 ציר הרווחה .1

 ציר הבריאות .2

 ציר המסים  .3

 ציר עלויות פשיעה וחוק .4

 

אחד . כל תחוםלרלוונטיים הקיום שיחות עם גורמים בניית הצירים נעשתה על בסיס סקירת ספרות רחבה ו

הערכים ות שנכנסה לאומדן נבחרו בכל על .המחקר היה ביצוע הערכות שמרניות לכל אורךהקווים המנחים 

לא נעשה אומדן  עד היוםחשוב לציין כי  הערכות יתר. כי לא נעשו וזאת על מנת לוודא בינוניים-הנמוכים

רבדיה. בחלק מהתחומים לל ככלכלי מקיף אשר בדק את העלות הכוללת של הזנות במדינת ישראל על 

בשל חוסר  ,קיימים נתונים חלקיים בלבדבתחומים רבים אחרים קיימים נתונים כלליים אודות התופעה אך 

לשם  .בתיעוד וקושי בזיהוי נשים בזנות באופן מובחן מנשים אחרות הנזקקות לשירותים דומים של המדינה

וראיונות  אומדן מקיף שנעשה בצרפת אקדמאים,מקורות מבוססות על הנחות הוצבו  ,גישור על פערים אלה

  .לכמת את הנתונים לכדי מספר כוללאפשרו עומק עם גורמים מוסמכים בתחום, ש

 

 שני אומדנים מקבילים: בעבודה זו יוצגו

 ,באופן ישיר ממשרדי הממשלה השוניםאת העלויות היוצאות רק  אשר יציגאומדן  אומדן מצומצם: .1

להכליל עלויות תקציבים אלה במידה יהיה )ניתן  התקציבים הניתנים לתכניות ייעודיות בתחוםבניכוי 

שתופעת הזנות תמוגר לחלוטין. בכל מקרה אחר ההנחה היא שתקציבים אלה ימשיכו לעמוד לטובת 

 .הנמצאות בזנות(

 .והן מגופים אחרים מהממשלההעלויות שגובה תופעת הזנות הן אשר יציג את כלל אומדן אומדן כולל:  .2

 

  הינן: המצומצםאומדן ב לא נכללוהעלויות אשר 

 התכניות הינן:לטפל בתופעת הזנות.  אשר נועדותכניות התקציבים הניתנים לכלל  .א

 תקציב . פול בצעירות ונשים במעגל הזנותמשרדית לטי-תקציב משרד הרווחה לתכנית הבין

פרויקטים עירוניים המסייעים בשיקום נשים ונוער בזנות: סלעית,  שלושה להפעלת נועדתכנית ה

 אופק נשי ומרכז "בשבילך".

  מתמקדת בטיפול ומניעת זו תכנית  .להפעלת "תכנית הלב" של עמותת עלםתקציב משרד הרווחה

 ניצול מיני מסחרי בקרב בני נוער וצעירים.

  פועלת לשיקום זו עמותה  .אומיביטוח לעל ידי  לעמותת "הופכות את היוצרות" הניתןתקציב

 באמצעות סטודיו אופנה. מה אישית של הנמצאות במעגל הזנותוהעצ

עבור עלויות אלו הן  באופן ישיר משלםה הגוף במדינת ישראל .עלויות הקשורות לתחום הבריאות .ב

חשוב  .מתקצבת אותן בהתאם להיקף המבוטחים, אשר הממשלהלמעשה קופות החולים השונות ולא 

לציין, שלתופעת הזנות עלויות כבדות בהקשר בריאות )התמכרויות, לידות, הפלות, טיפולים 

https://prostcost.wordpress.com/en/
https://prostcost.wordpress.com/en/
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גניקולוגיים, אשפוזים, טראומה, פניות למיון ועוד(. ביצוע אומדן איכותי בהקשר זה מחייב שיתוף 

 עבודה זו.נתונים מצד קופות החולים ויכול להוות מחקר המשך ל

 לצירים בחלוקה וחישוביו האומדן פירוט. 5

 *לנוחיות הקוראים המספרים המוצגים בחישובים מטה הינם מעוגלים.

 מצומצםה אומדןה צירי. 5.1

משרדי להלן יובא פירוט שלושת הצירים המרכיבים את האומדן הנוגע לעלויות אשר יוצאות מכיסם של 

 שלושת הצירים הינם: הממשלה בלבד.

 ציר הרווחה .1

 ציר עלויות פשיעה וחוק .2

 ציר המיסים .3

 הרווחה ציר. 5.1.1

בגין נשים בזנות באות לידי ביטוי בעיקר כי עלויות הרווחה מבדיקות שנערכו במסגרת המחקר, עלה 

בשונה  ,בנוסף .(מתודולוגיה, 4הסבר בפרק בתקציבים ייעודים אשר אינם כלולים באומדן המצומצם )ראו 

או  נשים בזנות אינן מקבלות קצבאות הבטחת הכנסהההרוב המכריע של  ,בעוניהחיות מנשים אחרות 

מידי השלמת הכנסה משום שהן אינן עומדות בדרישה הקבועה בחוק לפיה על מקבלי קצבאות להתייצב 

 1. בשירות התעסוקהשבוע 

והשירותים שונים שמציע משרד הרווחה השירותים את ה ,ולרוב מקבלים ,םזכאיילדיהן  ,לעומתן

בזנות נמצאים בטיפול מערכת הרווחה, נכנסים ונשלחים  הנשיםילדי כך ניתן למצוא שמרבית . החברתיים

 ציר זה נועד לאמוד את כלל העלויות הנ"ל. לפנימיות, משפחות אומנה, הליכי אימוץ ועוד.
 

 בזנות(.אישה פר  15,000-)כ שנהבש"ח מיליון  177-עומדות על כרווחה ציר ההעלויות הנוגעות ל

 .הנוגעות לזנות במדינת ישראל העלויותמסך  59%-כ סכום זה מהווה

 

 להלן דרך החישוב המלאה של ציר הרווחה:

וילדיהן ומכאן הדרך להשמה חוץ ביתית  זנותבהעיסוק בזנות מזמין סיכונים עבור הנשים במקרים רבים 

הרווחה והשירותים החברתיים, אשר בוחן . במקרים אלו, נכנס לתמונה משרד עשויה להיות יחסית מהירה

 ,נימיות, אימוץפ -את המקרה לעומקו ובוחר באיזו תצורה של השמה חוץ ביתית ניתן יהיה למקם את הילד 

נעשה בזנות,  נשיםעל מנת לחשב את עלויות ההשמה החוץ ביתית עבור ילדי ה .דומהמשפחות אומנה וכ

 לאמודהשלב הראשון היה  (.2016, סנטו וכרמלי) הזנות בישראלבסקר הלאומי לתופעת  שימושבאומדן זה 

 נתונים הבאים מתוך הסקר:ה נלקחולשם כך, , ובזנות נשיםת מספר הילדים של הא

 

 

                                                           
נשים אלה  .אומילנמצאות במרכזי שיקום מצליחות בתקופת הזמן בה שוהות שם לקבל קצבאות אלה מביטוח המיעוט נשים  1

ואזיי לקבל את הפטור , מצליחות, בסיוע העובדות במרכזים אליהן פנו, להוכיח התמכרות לסמים או אלכוהול או שיקום תעסוקתי
ביטוח לכפי שמוגדר על ידי המוסד  ,מצריכה אישור על ידי משרד אבחון מוסמך מהתייצבות בלשכת התעסוקה. הוכחה זאת
אולם ניתן ללמוד מהסקר  ,מהנשים בזנות שמדווחות על פנייה למסגרת טיפולית 29%לאומי. אמנם לפי הסקר הלאומי מדובר על כ 

 .לאורך זמן עצמו שלרוב מדובר במסגרות אליהן הן מגיעות לטיפול לפי צורך בשונה ממרכז שיקום
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 בזנות נשיםוב מספר הילדים של החיש :1טבלה מס' 

 מספר נושא

 גברים הנשים בזנות )לא כולל מס'
 10,960 טרנסג'נדרים(ו

נשים של ההתפלגות מס' הילדים 
 בזנות

 אחוז
 הנשים

 מספר
 הילדים

38% 0 

28% 1 

23% 2 

11% 3 

 11,727 סה"כ ילדים לנשים בזנות

 

 התקבל על ידי החישוב הבא: בזנות ילדי הנשיםכולל של מספר הה

10,960 ∗ (1 ∗ 28% +  2 ∗ 23% +  3 ∗ 11%) = 𝟏𝟏, 𝟕𝟐𝟕 

 

לנשים  ההתייחסותעל מנת לבצע חישוב שמרני, גבוה יותר של ילדים וכיוון שלא קיימים נתונים על מספר *

 שלהן יותר משלושה ילדים היא כאל אימהות לשלושה ילדים בלבד. 

 
התפלגות סוגי ההשמה החוץ ביתית  ההתקבל (2016מוביץ', כרמלי, כרמלי ואבר)מנתונים של משרד הרווחה 

 השמה:גי העלויות על פי שלושת סו חושבו זו התפלגות. באמצעות בזנותנשים השונים בקרב ילדי ה

 משפחה המקבלת לביתה ילד כסידור זמני, מתוך מטרה  משפחת אומנה היא – משפחות אומנה

לתרום להתפתחותו הרגשית, החינוכית והגופנית. סידור האומנה נמשך עד לחזרתו של הילד להוריו 

 (.2017, עבודה, הרווחה והשירותים החברתייםהמשרד ) 18של הילד לגיל  הגיעוהביולוגיים או עד 

 

 משפחות אומנה: 2טבלה מס' 

 מקור נתון נושא

לנשים בזנות אחוז הילדים 
 13% שנשלחים למשפחות אומנה

מחקר הערכה לתכנית הבין משרדית 
ם ובצעירות במעגל הזנות לטיפול בנשי

 (2016 )כרמלי, כרמלי ואברמוביץ',

להשמת ילד  חודשיתעלות 
 4,000 במשפחת אומנה

 דה,ש-דליה לבגברת שיחה טלפונית עם 
השיחה מנהלת השירות לילד ולנוער )

 (23/5/17 -נערכה בתאריך 

הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל  11,727  סך הילדים של הנשים בזנות
 1ראה טבלה מס'  - (2016)סנטו וכרמלי, 

י סה"כ עלות שנתית להשמת ילד
  ₪ 73,177,728 במשפחת אומנה הנשים בזנות

 

 

 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%20-%207-7-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%20-%207-7-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%20-%207-7-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf


 

 2017אוגוסט אומדן כלכלי לעלות הזנות בישראל                                                                   9

 חושבה בצורה הבאה: בזנות במשפחות אומנה הנשיםלדי להשמת יהשנתית סך העלות 

13% ∗ 4,000 ∗ 11,727 ∗ 12 = 𝟕𝟑, 𝟏𝟕𝟕, 𝟕𝟐𝟖   

 

  פנימייה היא בית ספר או מוסד חינוכי המספק מקום מגורים זול לחניכיו ולמוריו. תלמידי פנימיות

)משרד  , הרחק מהוריהםהבפנימייהפנימיות לעתים מבלים את מרבית שנות ילדותם והתבגרותם 

 (.2017, עבודה, הרווחה והשירותים החברתייםה

 

 פנימיות :3טבלה מס' 

 מקור נתון נושא

לנשים בזנות אחוז הילדים 
 8% שנשלחים לפנימיות

מחקר הערכה לתכנית הבין משרדית לטיפול 
ם ובצעירות המעגל הזנות )כרמלי, כרמלי בנשי

 (2016ואברמוביץ', 

להשמת ילד  חודשיתעלות 
 9,000 בפנימייה

שדה, מנהלת -דליה לבגברת שיחה טלפונית עם 
השיחה נערכה בתאריך השירות לילד ולנוער )

23/5/17) 

הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל )סנטו  11,727 סך הילדים של הנשים בזנות
 1ראה טבלה מס'  - (2016וכרמלי, 

י סה"כ עלות שנתית להשמת ילד
  ₪ 101,323,008 הבפנימיי הנשים בזנות

 

 חושבה בצורה הבאה: בזנות בפנימיות הנשיםשמת ילדי סך העלות השנתית לה

8% ∗ 9,000 ∗ 11,727 ∗ 12 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟑𝟐𝟑, 𝟎𝟎𝟖   

 

 ן פעולות טרם התקציב הכולל של משרד הרווחה לשירות למען הילד נועד למימו - משפחות אימוץ

השמתו בבית , רפואיות לקטין , בדיקותהמאמץבדיקות מסוגלות להורה : מסירת הקטין לאימוץ

משרד ) ועוד מימון סיוע למשפחות מאמצות באמצעות סבסוד טיפולים למשפחה ולקטין, ילדים

  (.2017, עבודה, הרווחה והשירותים החברתייםה

על  .בלבד ת אימוץ נושא עלות חד פעמיתהשמת ילד במשפח, הליך לסוגי ההשמה האחריםבניגוד 

 מנת להפוך עלות זו לעלות שנתית, בוצע החישוב הבא:

 

ילדים של מספר ה ממוצע שנתי Xאימוץ לבזנות אשר נשלחים  הנשיםאחוז ילדי  Xאימוץ עלות הליך 

 אשר נולדים לאישה בזנות

 

סקירת השירותים במסמך  נעשה שימוש, הליךראשית, על מנת לחשב את עלויות האימוץ השנתיות פר 

 :משרד הרווחה אשר התפרסם על ידי ,(2014)הירשפלד וסגל,  החברתיים

 

 

 

 

 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%20-%207-7-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%20-%207-7-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%20-%207-7-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
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 אימוץליך חישוב עלויות ה :4טבלה מס' 

 נתון נושא

 האימוץ השנתיסה"כ תקציב 
 20,918,000 ₪  2014שנת נכון ל 

 372 2014בשנת  שאומצו מספר הילדים

 ₪ 56,231 הליך אימוץ שנתיתעלות 

 

 בצורה הבאה: חושבהאימוץ הליך השנתית של עלות ה סך

20,918,000

372
=  𝟓𝟔, 𝟐𝟑𝟏 

 

מתבסס על ההנחה כי  בזנות נשיםממוצע השנתי של מספר הילדים אשר נולדים להנתונים, חישוב  רבהיעד

בקרב נשים יהודיות ילודה השל נשים בזנות זהה לקצב הגידול השנתי ילודה בקרב הקצב הגידול השנתי של 

. הבקרב החרדים והערבים הוא גדול משל יתר האוכלוסייילודה השל לא חרדיות. זאת משום שקצב הגידול 

 להלן החישוב שבוצע על בסיס הנחה זו:

 בזנות נשיםשנולדים להשנתי מספר הילדים ממוצע  :5טבלה מס' 

 מקור נתון נושא

בקרב נשים השנתי קיצוב הגידול 
 1.3% 2016יהודיות לא חרדיות 

בהיעדר נתונים מבוססים, נתון זה 
מתבסס על הערכתו של פרופסור צבי 

 אקשטיין

960,10 נשים בזנותמספר  הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל  
 (2016)סנטו וכרמלי, 

השנתי מספר הילדים ממוצע 
  142.5 בזנות נשיםשנולדים ל

 

1.3% ∗ 10,960 = 𝟏𝟒𝟐. 𝟓   

בהתפלגות  נעשה שימוש זנותב הנשים, על מנת להגיע לסך העלות השנתית פר הליך אימוץ בקרב ילדי לבסוף

 :סוגי ההשמה החוץ ביתית

 לעלויות האימוץ חישוב כולל :6טבלה מס' 

 מקור נתון נושא

 לנשים בזנות אחוז הילדים
 25% נשלחים לאימוץה

ם מחקר הערכה לתכנית הבין משרדית לטיפול בנשי
ובצעירות המעגל הזנות )כרמלי, כרמלי ואברמוביץ', 

2016) 

 4טבלה מס' ראה  ₪  56,231  הליך אימוץשנתית של עלות 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%20-%207-7-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%20-%207-7-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20-%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%20-%207-7-16.pdf
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השנתי מספר הילדים ממוצע 
 5טבלה מס' ראה  142.5 בזנות נשיםשנולדים ל

 להליכיעלות שנתית ה"כ ס
 ₪ 2,002,955 בזנות נשיםאימוץ בקרב ילדי הה

 
 

 חושבה בצורה הבאה: בזנות הנשיםאימוץ בקרב ילדי ה להליכיהעלות השנתית סך 

25% ∗ 56,231 ∗ 142.5 =  𝟐, 𝟎𝟎𝟐, 𝟗𝟓𝟓 

 

סיכום עלויות ההשמה החוץ  :7טבלה מס' 
 ציר הרווחה –ביתית 

 מספר סעיף

₪ 73,177,728 משפחות אומנה  

 ₪ 101,323,008  פנימיות

 2,002,955 אימוץ

 ₪  176,503,691 ה"כס

 

 ההאוכלוסיישה בזנות, לעומת ינציין עוד ששיעור ההשמה החוץ ביתית גבוה במאות אחוזים עבור ילדי א

בזנות  הנשיםהעלות התוספתית הכרוכה בהשמת ילדי . ולכן העלויות מעלה משקפות היטב את הכללית

 2 .ההאוכלוסיילעומת ההשמה של ילדים מכלל 

 פשיעה וחוקציר עלויות . 5.1.2

ציר זה הינו ציר חשוב ומרכזי בעריכת האומדן בייחוד בשל הביקורת הציבורית הקיימת בכל הקשור 

להתייחסות הממסד וגופיו השונים כלפי תופעת הזנות ואכיפתה. על פי החוק הישראלי, הזנות כשלעצמה 

ת שהחוק הישראלי מגדיר קיימות מספר פעולות הקשורות בזנו ,אינה מהווה עבירה פלילית. יחד עם זאת

כעבירות: סרסרות למעשי זנות, הבאת אדם לעיסוק בזנות, ניהול בתי בושת, ניצול קטינים לזנות, פרסום 

  (.2006)לוטן, שרותי זנות, סחר בבני אדם לעיסוק בזנות ועוד 

לעבירות הקשורים מהאגף לחקירות ומודיעין של המשטרה התקבלו נתונים אודות פתיחה וסגירה של תיקים 

ת שנכללו במסמך . העבירו2012-2015הנתונים שנמסרו רלוונטיים לשנים  )ראה נספח ב'(. סחר בנשים וזנות

שנמסר הינן: סרסרות לזנות, הבאת אדם לעיסוק בזנות, ניהול בתי בושת, פרסום שרותי זנות וסחר בבני 

תיקים הנמצאים בתביעה,  אדם לעיסוק בזנות. הנתונים במסמך מתייחסים לתיקים שנפתחו במשטרה,

 . (2015)קיים,  ים בחקירהתיקים שנסגרו ותיקים הנמצא

                                                           
 . 25%, בעוד שיעור האימוץ בקרב הנשים בזנות הוא 0.2%כך למשל, שיעור האימוץ בכלל האוכלוסייה הוא  2
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ישנן שתי דרכים בהן ניתן לבצע אומדן לעלויות הטיפול בתיקים אלה. הראשונה היא חישוב עלות כוח 

העוסק ישירות בטיפול בתיקים אלה בתוספת עלויות הכליאה והמאסר בגין הרשעות בתיקים )ראה  האדם

  3.'(נספח א

 שבו בדו"ח נפרד כפי שנציג להלן.להיעזר בעלויות פשיעה שחוהשנייה היא 

 (,2014" )המשרד לביטחון פנים, "הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה בישראלממסמך  על פי הנתונים העולים

 הינן: העיעלויות הפש

 

 עלויות הפשיעה :8 טבלה מס'

 הנזק הכלכלי "למקרה הממוצע" סוג פשע

 2,340,900 רצח

 39,100 עבירות אלימות

 40,400 מין

 10,100 רכוש

 7,000 מרמה

 12,300 ממוצע

 

  רכיבי הפשיעה הינם:

לנזק הכלכלי הכולל הנגרם כתוצאה מהפשיעה מרכיבים רבים. ישנם נזקים ישירים ונזקים עקיפים, נזקים 
ניתן לקבץ את מעגלי הנזק לשלושה למרות מורכבות הנושא  ת ראשונה ומנגזרת שנייה ושלישית.מנגזר

 :מעגלים עיקריים

כתוצאה מאיום הפשיעה ננקטים צעדי מנע והתגוננות שיש להם עלות  :יעהנזק שנגרם כתוצאה מאיום הפש
הוצאות : כלכלית. צעדים אלה כוללים הוצאות כלכליות ממשיות הנגזרות בין היתר מהמרכיבים הבאים

הילתית פעילות ק, פעילות מניעת מצד השלטונות, שית מתגוננתהתנהגות אי, הוצאות ביטוח, אבטחה
  ה.חרדה מפני הפשיעומתגוננת 

נזק בקבוצה זו נגרם בעיקרו לקורבן הפשיעה, במיוחד במונחים של אובדן  :נזק הנגרם כתוצאה מהפשיעה
נוספים  מרכיביםרכוש או נזק לרכוש. עם זאת יתכן גם נזק במונחים של טיפול רפואי, זמן היעדרות מעבודה ו

ת השפעה נפשי, הוצאות רפואיות וטיפול נפשי, פסד תפוקה או הכנסה מצד הקורבן, הכגון: רכוש נגנב וניזוק
  עה.ת ופיתוח עסקי באזורים מוכי פשימניעת השקעו, מסגרות תמיכה לקורבן, ופיזית על הקורבן

הוצאות על אכיפת  נזקים מסוג זה נוגעים בעיקר למערכת אכיפת החוק כגון:   :הנזק הנובע מהתגובה לפשיע
, הוצאות טיפול מניעתי (כליאה, קצין מבחן וכו', ענישת העבריין ,כגון משטרה, תביעה, בתי משפט) החוק

 לא כל הנזקים ניתנים לכימות או לתרגום למונחים, מור לעיל. כאלעבריין ותמיכה במשפחתו וסביבתו
הכללת כלל הנזקים הנגרמים. כתוצאה לאור זאת ונוכח קשיים אלה, נמנעים לרוב מ כי.ער-כספיים באופן חד

 מכך נוטה אומדן הנזק לשקף נזק כלכלי המוטה כלפי מטה.

 

 בזנות(. ישהאש"ח פר  600-)כ שנהב"ח שמיליון  7-עומדות על כ ציר הפשיעה והחוקהעלויות הנוגעות ל

 .הנוגעות לזנות במדינת ישראל העלויותמסך  2%-כ סכום זה מהווה

 

                                                           
כי דרך , על בסיס נתונים חלקיים שקיבלנו מעו"ד לילך שלום מפרקליטות תל אביב פליליביצענו אנו מעריכים על פי חישוב גס ש 3

בחרנו  מאחר שאין בידנו את כלל הנתונים הנדרשים מפרקליטות המדינה ,אולם .ייהזאת תציג עלות גבוהה יותר מהדרך השנ
  . נשמח לתקן את האומדן לאחר שיגיעו לידנו כלל הנתונים הנדרשים.להציג עלות שמרנית יותר כפי שמוצגת באומדן זה
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 :הפשיעה והחוקשל ציר  להלן דרך החישוב המלאה

הקשורים לעבירות מהאגף לחקירות ומודיעין של המשטרה התקבלו נתונים אודות פתיחה וסגירה של תיקים 

שנכללו במסמך . העבירות 2012-2015הנתונים שנמסרו רלוונטיים לשנים  )ראה נספח ב'(. סחר בנשים וזנות

שנמסר הינן: סרסרות לזנות, הבאת אדם לעיסוק בזנות, ניהול בתי בושת, פרסום שרותי זנות וסחר בבני 

אדם לעיסוק בזנות. הנתונים במסמך מתייחסים לתיקים שנפתחו במשטרה, תיקים הנמצאים בתביעה, 

ל כלל העבירות הנ"ל על ש עים. בציר זה נעשו ממוצ(2015)קיים,  ים בחקירהתיקים שנסגרו ותיקים הנמצא

 פני השנים:

 256 -ממוצע שנתי של תיקים שנפתחו במשטרה  .1

 94 - ממוצע שנתי של תיקים הנמצאים בתביעה .2

 120 -ממוצע שנתי של תיקים שנסגרו  .3

 42 –ממוצע שנתי של תיקים בחקירה  .4

לזנות באופן ישיר( נלקח חשוב לציין כי בחישוב הסופי בכל הקשור לעבירות כלפי המוסר )עבירות הקשורות 

תביעה. נתון זה נבחר מכיוון שמהווה את הטיפול המתקדם הליך של הממוצע השנתי של תיקים הנמצאים ב

כמו כן, . סביר להניח שמדובר בפשעים שאכן התקיימו בפועל וגרמו לנזקים הנושאים עלויותביותר ולכן 

)ראה טבלת עלויות פשע הנ"ל(.  הפשע הממוצעל מכיוון שלא קיימת עלות לפשע ספציפי זה, נלקחה העלות ש

 החישוב הסופי שנעשה בחלק זה הינו:

 

 חישוב עלויות העבירות כלפי המוסר: 9טבלה מס' 

ממוצע שנתי של תיקים  סוג פשע
 הנמצאים בתביעה

עלות הנזק 
הכלכלי ל"מקרה 

 הממוצע"
 (8)ראה טבלה 

 עלות כוללת

עבירות  -עבירות כלפי המוסר 
94 12,300 94 לזנות באופן ישירהקשורות  ∗ 12,300 = 𝟏, 𝟏𝟓𝟗, 𝟐𝟕𝟓 

 

בזנות והצורכים אותה. ידוע כי רבות מהנשים  הנשיםבנוסף לעבירות אלו קיימות עבירות הנפוצות בקרב 

(. 2010 רבינוביץ',בזנות צורכות סמים על מנת להקהות את סבלן הפיזי והנפשי שנגרם עקב העיסוק בזנות )

אלימות מצד סרסורים ולקוחות, אונס,  .בנוסף, נשים אלו חשופות לאלימות ולפגיעה מינית במידה רבה

נות מידי בז נשיםניסיונות רצח, השפלות, מעשי שוד ועוד הם רק חלק קטן מהעבירות שמתבצעות כלפי ה

היה ניתן להשיג  כיוון שלאמ, אולם, גבוהות היוצאות מכיסה של המדינה יום. לעבירות אלו ישנן עלויות

נעשה שימוש בניסיון , מכלל הפשעים הנ"ל הקשורים לתופעת הזנותמידע מבוסס אודות אחוז הפשעים 

ביניהם: משיחות עם מספר גופים אשר פועלים בתחום, ובמקצועיות של הגורמים המטפלים השונים. 

 על פי אותםעלתה תמונת מצב מדאיגה ובעייתית. , ת", "סלעית", מרפאות ניידות ועוד"הופכות את היוצרו

מהנשים פונות למשטרה כאשר מבוצעת כלפיהן עבירה. רוב העדויות מהשטח בלבד אחדות , הגורמים

מתלוננות לא פעם על חוסר  אלונשים פונות לגורמי האכיפה השונים.  לאו כמעטמדגישות כי הנשים בזנות 

כל אלו מביאים את אותן הנשים להדיר . ה מצד גורמי האכיפהס משפיל ומבזהיענות לתלונותיהן ועל יח

רגליהן מתחנות המשטרה על אף שכמות העבירות המבוצעת בהן גבוהה מאוד ביחס לשאר האוכלוסייה. 

מהשיחות שנערכו עולה כי בכל הקשור לעבירות אלימות, עבירות רכוש )שוד, גניבה ועוד( ועבירות מין )אונס( 

כפי שצוין לעיל, המסקנה העולה בזנות, מספר התלונות המוגשות הוא כמעט אפסי.  המבוצעות כנגד נשים

 עוד עולה נשים בזנות לא מתלוננות על עבירות אלו.מהשיחות עם גורמים אלו היא אחידה ומוסכמת: 
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לאור כל האמור כי רשויות החוק כמעט ולא עוצרות את הנשים בגין עבירת שימוש עצמי בסמים.  מהדברים

 , החישוב הסופי לעיל

לא כולל עבירות אלו כיוון שעל פי העדויות אין כמעט אכיפה בכל הקשור שבוצע בציר עלויות הפשיעה והחוק 

ציר זה יכלול את העבירות הקשורות לזנות באופן ישיר )סרסרות, שידול לזנות וכדומה( ועבירות  אליהן.

 רצח.

 

לעבירות רצח בלבד. חלק זה מתבסס על נתונים אשר ינה ההתייחסות ה ,ת כלפי חיי אדםבכל הקשור לעברו

 בקרב נשיםרציחות בשנה  8במחקר הצרפתי צוין כי בממוצע מתבצעות . נלקחו מהאומדן הצרפתי המקביל

את מספר זה הכפלנו ביחס שבין מספר הנשים בזנות בישראל למול מספר הנשים בזנות בצרפת, על  בזנות.

 הממוצע המתבצע בשנה בקרב נשים בזנות בישראל.השנתי ח מנת לקבל את מספר עבירות הרצ

 להלן חישוב היחס:

12,040

37,000
= 0.325 

 הממוצע המתבצע בשנה בקרב נשים בזנות בישראל:השנתי מספר עבירות הרצח הערכת 

0.325 ∗ 8 = 2.6 

 

 החישוב הסופי שנעשה בחלק זה הינו:

 חישוב עלויות עבירות רצח: 10טבלה מס' 

 סוג פשע
 הרצח עבירותמס' 

קרב בהשנתי הממוצע 
 נשים בזנות בישראל

עלות הנזק הכלכלי 
 ל"מקרה הממוצע"

 (8 מס' )ראה טבלה
 עלות כוללת

2.6 2,340,900 2.6 רצח ∗ 2,340,900 = 𝟔, 𝟎𝟗𝟑, 𝟗𝟑𝟐 

 

 

  להלן סיכום העלויות של ציר הפשיעה והחוק:

 פשיעה והחוקעלויות ציר ה יכוםס :11 בלה מס'ט

 שנתית עלות תחום

 ₪  6,093,932 עבירות רצח

 ₪  1,159,275 עבירות כלפי המוסר

 ₪ 7,253,207 הפשיעה ציר עלויות סך
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 ציר המיסים. 5.1.3

 :עיקריים חלקים משניציר המיסים מורכב 

צורכים  היואנשים שמדינה במידה קופת ההכספים אשר היו יכולים להיכנס ל - יסים עקיפיםמ .1

 אחרים במקום שירותי מין. מוצרים או שירותים

הכספים אשר היו יכולים להיכנס לקופת המדינה כתוצאה מעבודה אלטרנטיבית  – יסים מעבודהמ .2

 בזנות. נשיםשל ה

בזנות(.  ישהאש"ח פר  9,600-)כ שנהבש"ח מיליון  115-עומדות על כ ציר המיסיםהעלויות הנוגעות ל

 .הנוגעות לזנות במדינת ישראל העלויותמסך  39%-כ סכום זה מהווה

 :המיסיםשל ציר  להלן דרך החישוב המלאה

המסים העקיפים משקפים את הכספים אותם משלמים אלו הצורכים את שירותי  -מיסים עקיפים  .1

ואשר היו יכולים להיות מופנים אל מקורות אחרים מהם הייתה המדינה מקבלת את חלקה בצורת  מיןה

, האומדן של תשלומי 2014נכון לשנת , (2016)סנטו וכרמלי,  הסקר הלאומי לתופעת הזנות ל פיהמס. ע

ידע על מספר סכום זה חושב בשקלול מ. לשנה מיליארד שקלים 1.3-הלקוחות עבור שירותי הזנות הינו כ

, מוצע הלקוחות לאישה לפי זירות הזנותהנשים הנמצאות במעגל הזנות על פי זירות הזנות, מידע על מ

התמורה נתונים על  צע.פעילה בהם במהלך שבוע ממומידע על מספר ימי העבודה שאישה במעגל הזנות ו

נאספו בסקר הלאומי באמצעות ראיונות טלפוניים  הממוצעת מהלקוח על שירותי המין לפי זירות הזנות

ללא קשר  ,תשלומי הלקוחות במעגל זנות הנשים בישראלנאמדו ם אל פנים. בהתאם לכך, ובראיונות פני

 .לחלוקת ההכנסה בין הגורמים השונים הפועלים במעגל הזנות

 -נשאלת השאלה בכדי לחשב את היקף המיסים אשר ישולמו למדינה במידה ויצרכו מוצרים אחרים, 

קיימת תשובה בספרות לשאלה זו, ננסה  כיוון שלא? מה יעשו הצרכנים של הזנות כשיפסיקו לצרוך זנות

 :ענות עליה בשני שלביםפרק אותה ולל

שולית לצרוך הנטייה ה , כלומר, מהילהוציא בכללהצרכנים ימשיכו  הוצאותיהם על הזנותכמה מתוך  א.

 ?תתפנהשמתוך ההכנסה 

ולא על  על כלכלה רגילה משלמת מיסים הצרכנים יוציאו , כמהזנותההוצאות המחליפות מתוך ב. 

 כלכלה שחורה )לדוגמא: הימורים(?

המענה על נבסס את    לשירותי הזנות לא יודעת לכמת את הגדלים והתחליפיותהמקצועית הספרות כיוון ש

 :השערות מושכלות

הצרכנים יחליפו את הזנות בפעילות  ?להוציא בכללהצרכנים ימשיכו  הוצאותיהם על הזנותכמה מתוך  א.

 אנשים עושים "חשבונאות מנטלית"הכלכלה ההתנהגותית נמצא שספרות ב לא באופן מלא. אךתחליפית 

(Thaler, 1985.)  לפעילות מסוימת )לדוגמא: בילויים( מסויםצרכן מקדיש סכום ר שאכעל פי חשבונאות זו ,

בכדי להיות  כך.את הסכום על  יוציא לכן בפועלו לפעילות ספציפית זו זה סכום ומקשרפר בראשו והוא כבר ס

. 0.8 -חלק ממנו אשר מוערך באומדן זה בכ אלא רק ,את כל הסכום יוציא לאהצרכן ש ההנחה היאשמרנים 

 "חשבונאות המנטלית"ה אודות ההוצאה המלאה שהספרות שמרני הנמצא בטווח בין מקדם ו למעשהזה

 (2015המחקר של בנק ישראל )חטיבת ממצאי על פי , שטייה השולית לצרוך מהכנסה פנויההנ ביןל תומכת בה

 .55%הינה 

על כלכלה רגילה  הצרכנים יוציאו הוצאותיהם על מוצרים או שירותים שאינם קשורים לזנותכמה מתוך ב. 

מהו השיעור מתוך הוצאותיהם התחליפיות  הינה השאלה ,בחלק זה –ולא על כלכלה שחורה  משלמת מיסים

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
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תחליפי,  מוצריצרכו במקום זנות  סביר להניח שהצרכנים הצרכנים.יוציאו )אשר פורט בסעיף א' לעיל( אותו 

או בילויים זנות בחו"ל , מועדוני חשפניות, פיהדומה, שקשור לסקס או לבילויים באופן רחב יותר: פורנוגר

ערכה השמרנית באומדן זה היא ההבהיעדר נתונים ויכולת להעריך במדויק את שיעור זה, (. חוקייםאחרים )

 ים.וממוס יםחוקי( יוצא על מוצרים 0.5י מהסכום הנ"ל )כלומר, מקדם של כי רק חצ

 לסיכום, החישוב המלא שבוצע על מנת לאמוד את המיסים העקיפים הינו:

 מיסים עקיפים :12 טבלה מס'

 מקור נתון נושא

סך תשלומי הלקוחות השנתיים 
 עבור שירותי זנות

1,300,000,000 
הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל 

 (2016)סנטו וכרמלי, 

 17% מס צריכה
רשות ) היסטוריה של קביעת שיעורי מע"מ

 (2017המיסים, 

 הנ"ל()ראה הסבר  0.4=0.5*0.8 מקדם שמרנות

,𝟏 בש"ח מיסים עקיפיםסה"כ  𝟑𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏𝟕% ∗ 𝟎. 𝟒% = 𝟖𝟖, 𝟒𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 

 

מהעבודה  המסים מהעבודה משקפים את אותם המסים אשר היו מתקבלים - מיסים מעבודה .2

בזנות לעסוק, ואשר עליה היו משלמות את חלקן למדינה בתצורת  הנשיםהאלטרנטיבית בהן יכולות 

 , וכן מקורות המידע אודות הנתונים:זה לשם חישוב שהונחולהלן פירוט ההנחות  מס.

  מוסד ההנהוג במשק על פי ₪  5,000של חודשי בשכר מינימום העבודה האלטרנטיבית מתייחסת לעבודה

 .(2017) לביטוח לאומי

  ומעלה  15ומעלה בעלי השכלה נמוכה ונשים בנות  15חולק לפי מין והשכלה: גברים בני שיעור התעסוקה

 בעלי תעודת סיום בבית ספר תיכון או תעודת בגרות.בעלי השכלה נמוכה הינם  בעלות השכלה נמוכה.

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מ ונלקחו 2017לשנת  שיעורי התעסוקה נכונים

  מתקבולי מס ההכנסה, וזאת משום שמס  עבור הממשלהנכללו התועלות האפשריות  לאזה בחישוב

שלרוב מדובר בנשים או אימהות חד הוריות )כל זכות,  כיווןמקוזז באמצעות נקודות זיכוי, ההכנסה 

2016.)  

 מהמשכורת. חישוב זה מחולק  3.85%( הינם 2017) המוסד לביטוח לאומי על פי דמי הביטוח הלאומי

 (.0.4%)מס אותו העובד משלם ול (3.45%)מס אותו המעסיק משלם ל

  מהמשכורת. 3.10%( הינם 2017) מוסד לביטוח לאומיה על פידמי ביטוח הבריאות 

  מהסקר הלאומי לתופעת הזנות נלקחוהנתונים אודות מספר הנשים והגברים הבגירים בזנות בישראל 

 (.2016)סנטו וכרמלי, 

 

 

 

 

 

 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
https://taxes.gov.il/Vat/Pages/TaxesVatHistory.aspx
https://taxes.gov.il/Vat/Pages/TaxesVatHistory.aspx
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 מיסים מעבודה :13טבלה מס' 

 פירוט מיסים על שכר מינימום פירוט נתונים במשק

 12,040 בזנות בישראל הנמצאיםמס' 

דמי ביטוח 
 WP 10,210 בישראלמס' הנשים הבגירות בזנות  B1 3.85% לאומי

 MP 530 מס' הגברים הבגירים בזנות בישראל

S 5,000 שכר מינימום חודשי במשק  

דמי ביטוח 
 B2 3.1% בריאות

 15שיעור התעסוקה בקרב גברים בני 
 ME 69.2% ומעלה בעלי השכלה נמוכה

 15שיעור התעסוקה בקרב נשים בנות 
WE 59.1% ומעלה בעלות השכלה נמוכה  

 26,691,628 סה"כ מיסים מעבודה

 

 הינו: על מנת להגיע לסך המיסים מעבודה שבוצעהחישוב 

 נשים:בקרב 

{(𝐵1 ∗ 𝑆) + (𝐵2 ∗ 𝑆)} ∗ 𝑊𝑃 ∗ 𝑊𝐸 ∗ 12 = 25,162,239  

 :גברים בקרב

{(𝐵1 ∗ 𝑆) + (𝐵2 ∗ 𝑆)} ∗ 𝑀𝑃 ∗ 𝑀𝐸 ∗ 12 = 1,529,389 

 

לכיסה של המדינה מתעסוקת  סמיסים שהיו יכולים להיכנה ו סךמחיבור של שתי התוצאות הנ"ל, התקבל

 ₪. 26,691,628: בזנות בעבודה אלטרנטיבית הנמצאים

 

 להלן סיכום העלויות של ציר המיסים:

 

 סך עלויות ציר המיסים :16 בלה מס'ט

 שנתית עלות תחום

 ₪ 88,400,000 מיסים עקיפים

 ₪ 26,691,628 מיסים מעבודה

 ₪ 115,091,628 המיסים ציר עלויות סך

  

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
https://www.btl.gov.il/Insurance/Rates/Pages/default.aspx
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/GeneralData/Pages/%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D.aspx
https://www.btl.gov.il/Insurance/Rates/Pages/default.aspx
http://www.cbs.gov.il/publications17/saka0417m/pdf/intro_a_h.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications17/saka0417m/pdf/intro_a_h.pdf
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 לאומדן הכולל תוספות צירי העלויות  .5.2

, ואשר הממשלה משרדי תוספות צירי העלויות אותן נושאים גופים אחרים מאשרלהלן יובא פירוט אודות 

להלן פירוטם: .המצומצםאינם נכללים באומדן   

 הרווחה מציר תוספות .1

 ציר הבריאות .2

 תוספות מציר הרווחה 5.2.1

במדינת ישראל קיימות מספר עמותות ותכניות ייעודיות אשר פועלות למטרת שיקום וטיפול בנשים במעגל 

 נשים בזנות.שיקום וצמצום ומניעה של תופעת הזנות ונזקיה של תכניות אלו הינן מטרות העיקריות הזנות. ה

בזנות, העצמה  לנשיםבמסגרת תכניות אלו ניתנים שירותים שונים ביניהם: מתן תעסוקה אלטרנטיבית 

כלכלית ואישית, ליווי ותמיכה נפשית ומקום מחסה בטוח אליו יוכלו לפנות. תכניות אלו מקבלות תקציבים 

סף, העיריות, אשר מפעילות בעירן מהגופים הממשלתיים השונים, ביניהם משרד הרווחה וביטוח לאומי. בנו

ומאחר שהתקציב  לאור תכלית הקצאות אלה שלהן. התכניות אלה, משתתפות בעלויות התפעול והתחזוק

תקציבים הניתנים לתכניות להניח כי סביר שהוקצה לתוכניות אלה ממילא אינו מספיק לכלל הנשים בזנות, 

ולכן עד למיגור מלא של התופעה ייעודיות לטיפול בתופעת הזנות ימשיכו לפעול ולקבל תקציבים מהמדינה 

 בשלבים הראשונים של הפעלת תכנית שיקום.ודאי לא יחסכו וקרוב ל

 

אישה  ש"ח פר 1,000-כ) שנהבש"ח מיליון  11-עומדות על כ תוספות מציר הרווחההעלויות הנוגעות ל

 בזנות(.

 

 להלן פירוט התכניות:

החלה לפעול  2009בשנת  - תקציב התכנית הבין משרדית לטיפול בצעירות ונשים במעגל הזנות .א

בשיתוף פעולה של מספר  פועלתשרדית לטיפול בצעירות ונשים במעגל הזנות. התכנית מ-התכנית הבין

צמצום ומניעה הינן משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים ועמותות. מטרות התכנית העיקריות 

של תופעת הזנות ונזקיה בחברה הישראלית, שיקום נשים בזנות וקידום החלמתן של נשים שורדות 

ביב, "אופק נשי" בחיפה א-תכנית פועלים שלושה פרויקטים עירוניים: "סלעית" בתלבמסגרת ה זנות.

 להלן .(2017, ודה, הרווחה והשירותים החברתייםעבמשרד ה) הדרוםשבע ובאזור -ו"בשבילך" בבאר

 תקציב התכנית וחלוקתו:

 2015 נתש -שרדית לטיפול בצעירות ונשים במעגל הזנות מ-התכנית הבין :17מס' טבלה 

 מקור תקציב שנתי משלםגוף הה פרויקט

 סלעית
₪  הרווחהמשרד  3,251,000 

-התוכנית הבין
משרדית לטיפול 
בצעירות ונשים 

 –במעגל הזנות 
 עדכון ומעקב

סימון מזרחי )
כהן, -יכימוביץו

2015) 

 150,000 ₪ ביבא-עיריית תל

 אופק נשי

 2,300,000 ₪ משרד הרווחה

 עיריית חיפה
מימון של החשבונות השוטפים של מבנה 

לא  - הפרויקט ומשכורתה של מנהלת הפרויקט
 ידוע סכום מדויק

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03668.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03668.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03668.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03668.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03668.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03668.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03668.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03668.pdf
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מרכז 
 "בשבילך"

 400,000 ₪ משרד הרווחה

 38,947 ₪ בעש-עריית באר

  6,139,947 סה"כ

 

 גופיםמים תקציב מקבליםשני גופים נוספים אשר  - תכניות נוספות שתומכות בשיקום ומיגור תופעת הזנות

עמותת "הופכות  של עמותת עלם. "הלב""הופכות את היוצרות" ותכנית  עמותת הינם שונים  ממשלתיים

תכנית כמו כן, שיקום והעצמה אישית של הנמצאות במעגל הזנות. היוצרות" הינה עמותה הפועלת ל את

 .מיני מסחרי בקרב בני נוער וצעירים פועלת במסגרת עמותת "עלם" ומתמקדת בטיפול ומניעת ניצול" הלב"

 תקציבי התכניות: להלן

 תכניות נוספות :18טבלה מס' 

גוף ה פרויקט
 מקור תקציב שנתי משלםה

הופכות את 
 היוצרות

ביטוח 
)השיחה  עמותההמנכ"לית , משה-לך צור בןליגברת  800,000 ₪ לאומי

 (15/5/17 נערכה בתאריך

משרד  תכנית הלב
₪  הרווחה קצה ונערות התכתבות מייל עם רעות גיא, מנהלת תחום  4,200,000

 (23/5/17 -התבצע בבעמותת עלם )

₪ 5,000,000  סה"כ   

 

 :תוספות מציר הרווחההלהלן סיכום 

 הרווחהציר סך התוספות מ :91 בלה מס'ט

 שנתית עלות תחום

 ₪ 6,139,947 שרדיתמ-התכנית הבין

 ₪ 5,000,000 תכניות נוספות

 ₪  11,139,947 סך התוספות מציר הרווחה

 ציר הבריאות. 5.2.2 

בזנות הינה עגומה ובעייתית ביותר.  הנשיםלבריאותן של  הנוגעשהתגלתה במחקר זה בכל תמונת המצב 

 הנמצאיםאודות מצבם הבריאותי של מקבילים החיפוש אחר נתונים בהיעדר שיתוף נתוני קופות החולים, 

. בהתייעצות עם הגורמים השונים העלה חרסבזנות, סוג הטיפולים והמחלות, מספר המטופלים ועוד 

המטפלים שנים רבות בתופעת הזנות עלו מספר תובנות בנוגע לציר זה. הגברת לילך צור בן משה, מנכ"לית 

ות השונים בארץ, בזנות ממעטים לפנות לגורמי הבריא הנמצאיםעמותת "הופכות את היוצרות", הסבירה כי 

וכשכבר עושים זאת הם אינם מזדהים ככאלו. לרוב, לגורמי הבריאות המטפלים אין דרך לזהות את האנשים 

בזנות, וכך נוצר מצב שלא קיימת תמונה ברורה וחד משמעית בנוגע  הנמצאיםהפונים אליהם כאנשים 

אלו אשר הוביל לביסוס ציר זה ויות על הנתונים הנ"ל נוצר קושי באמידת היעדרלמצבם הבריאותי. בהינתן 

. ההשוואה לאומדן הצרפתי נעשית בכל הקשור לכמות המטופלים, אך מקביל שנערך בצרפתעל אומדן 
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השוואה זו לא מניחה עלויות טיפול זהות בין שתי המדינות. ההנחה שעליה מתבסס ציר זה ואשר באמצעותה 

מדינות דומות מבחינת מאפייני החיים שלהן  ןל הצרפת וישראהתאפשרה ההקבלה לאומדן הצרפתי הינה: 

שנעשה בתחום ולהשליכם על ישראל,  המקבילצרפתי הבאומדן ועל כן ניתן להתבסס על חלק מהנתונים 

  בהיעדר נתונים מבוססים אחרים.

(, עלויות רפואיות ישירות הקשורות לתופעת הזנות Mouvement du Nid, 2015) לפי האומדן הצרפתי

 ממספר תחומים שונים:מורכבות 

 התמכרות לעישון .1

 התמכרות לאלכוהול .2

 התמכרות לסמים .3

 הפלות .4

 אשפוזים .5

 שירותי רפואה דחופה .6

 בריאות הנפש -שירותי ייעוץ  .7

 צריכת תרופות .8

באומדן הצרפתי צוין בכל אחד מהסעיפים הנ"ל מהו אחוז המטופלים מכלל אוכלוסיית צרפת ומהו אחוז 

זה משקף את הפרש בזנות בצרפת. לאחר מכן חושב ההפרש בין שני אחוזים אלו.  הנשיםהמטופלים מסך 

 הכללית . הזנות מעבר לשיעור המטופלים באוכלוסייהמטופלים הנמצאים בהעלויות הנוצרות בגין 

 החישוב הסופי נעשה בדרך הבאה: 

 בזנות הנשיםמספר  Xההפרש הנ"ל  Xפר אדם  השנתיותהוצאות הטיפול 

 

על מנת להקיש מהאומדן הצרפתי לאומדן הישראלי נעשה שימוש ביחס המטופלים בין אוכלוסיית צרפת 

 בזנות בצרפת. כלומר:  הנמצאיםלבין המטופלים 

 

 בזנות בצרפת נשיםמכלל האחוז המטופלים 

 אחוז המטופלים מכלל אוכלוסיית צרפת

 

 גורמים ממשלתיים המפורסמים על ידינים אחוז המטופלים מכלל אוכלוסיית ישראל התקבל מנתונים שו

 נעשה החישוב הבא: ,בזנות בישראלהנמצאים מדי שנה. על מנת להגיע לאחוז המטופלים 

 

 אחוז המטופלים מכלל אוכלוסיית ישראל X הנ"ל יחסה

 

נבדק ההפרש בין אחוז  שפורט לעיל: באומדן הצרפתישבוצע זהה לחישוב נשאר לאחר מכן, החישוב 

לבסוף, הפרש זה , ובזנות בישראל נמצאיםופלים ההמטופלים מכלל אוכלוסיית ישראל לבין אחוז המט

 ר אדם במונחי שנה ובמספר ה בזנות.פ הוכפל בהוצאות הטיפול
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שוב של ציר לדרך החי נקודות הרלוונטיותחשוב לציין מספר , החישוב המלא של ציר הבריאות יוצגבטרם 

  ה באומדן הישראלי: ז

ההתייחסות  -* ההתייחסות במחקר הצרפתי היא לעתים לנשים, לעתים לגברים ולעתים לכלל האוכלוסייה 

לציר הבריאות באומדן הישראלי זהה לדרך החישוב שנעשתה בצרפתי ומפורטת עבור כל אחד מהחישובים 

 השונים.

הקשור לחלק מהעלויות הרפואיות. בחישוב  שנה בכל 18-60* במחקר הצרפתי התייחסו לקבוצת גיל של 

תונים היכן שהיו נ - 15-59נלקחה קבוצת גיל של  בחישוב זה,הנכון למדינת ישראל נעשו התאמות נדרשות. 

המתייחסים לקבוצת גיל זו נעשה בהם שימוש והיכן שלא היו קיימים נעשה שימוש בנתונים הכלליים של 

 האוכלוסייה. 

ו לקחשנהנתונים  בחלק מהקטגוריותם מבוססים אודות בריאות ה בזנות, * כתוצאת מהיעדר נתוני

מתייחסים לשנים שונות )לדוגמא: התקציב מתייחס לשנה מסוימת ואילו מספר האנשים מתייחס לשנה 

 אחרת(. 

 

 בזנות(. ישהאש"ח פר  1,000-)כ שנהב"ח שמיליון  13-עומדות על כ ציר הבריאותהעלויות הנוגעות ל

 

 :של ציר הבריאות החישוב המלאה להלן דרך

 המספרים המוצגים בחישובים מטה הינם מעוגלים. העיון במסמך*לנוחיות 

  תומכים )רלוונטיים לחישובים הסופיים(נתונים: 

 הכללים אודות כלל האוכלוסיינתונים  :20טבלה מס' 

 מקור אנשיםמספר  סימון  קטגוריה

מס' אזרחי ישראל נכון לשנת 
2015 

P 8,463,427 

אומדני סך הכל 
אוכלוסייה ביישובים 

לפי אזורים סטטיסטיים 
מאוחדים וגיל, סוף 

)הלשכה המרכזית  2015
 (2015לסטטיסטיקה, 

מס' הנשים בישראל נכון לשנת 
2015 

W 4,268,205 

מס' הגברים בישראל נכון לשנת 
2015 

M 4,195,222 

מס' אזרחי ישראל בקבוצת גיל 
 2015שנה נכון לשנת  18-60של 

P1 4,763,689 

מס' הנשים בישראל בקבוצת 
שנה נכון לשנת  18-60גיל של 

2015 
W1 2,384,609 

בקבוצת מס' הגברים בישראל 
שנה נכון לשנת  18-60גיל של 

2015 
M1 2,379,081 

 

 כלליים אודות הנמצאים בזנותנתונים  :21 טבלה מס'

 אנשיםמספר  אנשיםמספר  סימון  קטגוריה

בזנות במדינת  הנמצאיםמס' 
 ישראל

N 12,040 
הסקר הלאומי על 

תופעת הזנות בישראל 
 (2016)סנטו וכרמלי, 

 WP 11,470 מס' הנשים בזנות בישראל

 MP 570 מס' הגברים בזנות בישראל

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.cbs.gov.il/population/madaf_files/population_madaf_1_15.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.cbs.gov.il/population/madaf_files/population_madaf_1_15.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.cbs.gov.il/population/madaf_files/population_madaf_1_15.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.cbs.gov.il/population/madaf_files/population_madaf_1_15.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.cbs.gov.il/population/madaf_files/population_madaf_1_15.xls
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.cbs.gov.il/population/madaf_files/population_madaf_1_15.xls
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
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מס' הבגירים בזנות במדינת 
 ישראל

N1 10,740 

מס' הנשים הבגירות בזנות 
  בישראל

WP1 10,210 

הבגירים בזנות מס' הגברים 
 בישראל

MP1 530 

 
 

 :חישובים סופיים 

 :התמכרות לעישון. 1

 תונים כלליים אודות כלל האוכלוסייהנ -עישון  :22טבלה מס'   

 מקור סכום /מספר אנשים אחוז קטגוריה

אומדן המעשנים מכלל 
האוכלוסייה הבוגרת 

 בישראל
19.7% 19.7% ∗ 𝑃1 = 938,447 

דו"ח שר הבריאות על 
 2015העישון בישראל 
 (2015)משרד הבריאות, 

סה"כ עלויות במדינת 
 נזקי העישון בגיןישראל 

 1,700,000,000 
נזקי העישון )משרד 

 (2017הבריאות, 
 

 בזנותנמצאים נתונים אודות ה -עישון  :23טבלה מס' 

 נשים גברים נתון

של הנמצאים יחס המטופלים 
המטופלים בין לבזנות בצרפת 

 צרפת אוכלוסייתמכלל 

)Mouvement du Nid ,2015( 
1.86 2.19 

אחוז המטופלים מכלל 
 אוכלוסיית ישראל

 (2015)משרד הבריאות ,
26% 13.6% 

1.86 בזנות בישראל אחוז המטופלים ∗ 26% = 48% 2.19 ∗ 13.6% = 30% 

48%  הפרש − 26% = 22% 30% − 13.6% = 16% 

 עלות טיפול בישראל
 (22)ראה טבלה מס' 

1,700,000,000

938,447
= 1,812 

סך עלויות הטיפול בזנות בלבד 
 במדינת ישראל

MP1 ∗ 1,812 ∗ 22% =

213,964  

WP1 ∗ 1,812 ∗ 16% =

2,994,502  

213,964 סה"כ + 2,994,502 = 𝟑, 𝟐𝟎𝟖, 𝟒𝟔𝟕 

 

 

 

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/smoking_2015.pdf
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/smoking_2015.pdf
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/smoking_2015.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/smoking/Pages/Smoking_damage.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/smoking/Pages/Smoking_damage.aspx
http://www.psytel.eu/PSP_eng/documents/Fiche410.pdf
https://www.health.gov.il/publicationsfiles/smoking_2015.pdf
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 :לסמים ולאלכוהולהתמכרות . 2

(, לכן שני 2015)ענבר,  במדינת ישראל ישנו תקציב משותף לרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

 סעיפים אלו חושבו יחדיו.

 תונים כלליים אודות כלל האוכלוסייהנ -סמים ואלכוהול : 24טבלה מס' 

 מקור סכום /מספר אנשים סימון קטגוריה

אומדן הגברים המכורים לסמים מכלל 
 (19-64)גילאים  האוכלוסייה הבוגרת בישראל

MD 10,764  סקירת השירותים
 2009החברתיים 

)גורבטוב ופלורנטין, 
2009) 

אומדן הנשים המכורות לסמים מכלל 
 (19-64)גילאים  האוכלוסייה הבוגרת בישראל

WD 2,689 

אומדן המכורים לסמים מכלל האוכלוסייה 
 הבוגרת בישראל

PD 13,453MD+WD= 

אומדן הגברים המכורים לאלכוהול מכלל 
 (19-64)גילאים  האוכלוסייה הבוגרת בישראל

MA 5,706  סקירת השירותים
 2009החברתיים 

)גורבטוב ופלורנטין, 
2009) 

אומדן הנשים המכורות לאלכוהול מכלל 
 (19-64)גילאים  האוכלוסייה הבוגרת בישראל

WA 1,287 

אומדן המכורים לאלכוהול מכלל 
 האוכלוסייה הבוגרת בישראל

PA 6,993MA+WA= 

ה הנפגעת מסמים ואלכוהול יסה"כ אוכלוסי
 )בגירים וקטינים(

TDA 22,238 

סקירת השירותים 
 2009החברתיים 

)גורבטוב ופלורנטין, 
2009) 

במדינת ישראל על נזקי הסמים  סה"כ עלויות
 )תקציב משותף( כוהוללאוה

CDA 44,000,000 

הרשות הלאומית 
למלחמה בסמים 
ובאלכוהול )שחק, 

2015) 
 

 בזנותנמצאים נתונים אודות ה -אלכוהול  :25טבלה מס' 

 נשים גברים נתון

של הנמצאים יחס המטופלים 
המטופלים בין לבזנות בצרפת 

 אוכלוסיית צרפתמכלל 

)Mouvement du Nid ,2015( 
1.51 1.39 

אחוז המטופלים מכלל 
 אוכלוסיית ישראל

MA

M1
= 0.24% 

WA

𝑊1
= 0.054% 

 נמצאיםאחוז המטופלים ה
1.51 בזנות בישראל ∗ 0.24% = 0.36% 1.39 ∗ 0.054% = 0.075% 

0.36% הפרש − 0.24% = 0.122% 0.075% − 0.054% = 0.021% 

 עלות טיפול בישראל
 (24)ראה טבלה מס' 

CDA

TDA
= 1,979 

סך עלויות הטיפול בזנות בלבד 
 במדינת ישראל

MP1 ∗ 1979 ∗ 0.122% =

1,275  

WP1 ∗ 1979 ∗ 0.021% =

4,240  

1,275 סה"כ + 4,240 = 𝟓, 𝟓𝟏𝟓 

http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
http://www.molsa.gov.il/communityinfo/researchandevaluation/documents/12skiraadultsyouthbemezuka.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03585.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03585.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03585.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03585.pdf
http://www.psytel.eu/PSP_eng/documents/Fiche410.pdf
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 בזנות נמצאיםנתונים אודות ה -סמים  :26טבלה מס' 

 נשים גברים נתון

 של הנמצאיםיחס המטופלים 
המטופלים בין לבזנות בצרפת 

 אוכלוסיית צרפתמכלל 

)Mouvement du Nid ,2015( 
2.85 2.8 

אחוז המטופלים מכלל 
 אוכלוסיית ישראל

MD

M1
= 0.45% 

WD

𝑊1
= 0.11% 

 נמצאיםאחוז המטופלים ה
2.85 בזנות בישראל ∗ 0.45% = 1.288% 2.8 ∗ 0.11% = 0.31% 

1.288% הפרש − 0.45% = 0.83% 0.31% − 0.11% = 0.2% 

 עלות טיפול בישראל
 (14)ראה טבלה מס' 

CDA

TDA
= 1,979 

סך עלויות הטיפול בזנות בלבד 
 במדינת ישראל

MP1 ∗ 1,979 ∗ 0.83% =

8,759  

WP1 ∗ 1,979 ∗ 0.2% =

41,004  

8,759 סה"כ + 41,004 = 𝟒𝟗, 𝟕𝟔𝟑 

 

 :)סעיף זה מתייחס לנשים בלבד(הפלות . 3

 תונים כלליים אודות כלל האוכלוסייהנ -הפלות  :27טבלה מס' 

 מקור סכום /מספר אנשים קטגוריה

-15כמות הפסקות היריון של נשים בגיל הפריון )
 2014( שבוצעו בשנת 49

19,467 
הפסקות הריון על פי החוק 

)משרד  2014-1990
 (2016הבריאות, 

 2,979 במדינת ישראל ת היריוןעלות הפסק
הפסקות הריון )כל זכות, 

2016) 
 

 :במדינת ישראל עלות הפסקת היריון -ביאור נתון 

 ₪  0952, – תרופתית היריון הפסקתעלות 

 ₪  144 - היריון להפסקת הוועדה עבור תשלום

 .ביותר עבור הפסקת הריון נלקחו העלויות הנמוכותבהתאם לשמרנות האומדן  * חשוב לציין כי

 החישוב הסופי לנתון עלות הפסקת היריון הינו:

2,095 + 414 = 2,509 

 

http://www.psytel.eu/PSP_eng/documents/Fiche410.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/19012016_1.aspx
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/19012016_1.aspx
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/19012016_1.aspx
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
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 בזנות שיםהנים אודות נתונ -הפלות  :28טבלה מס' 

 נשים נתון

בין לבזנות בצרפת  של הנשיםיחס המטופלים ה
 אוכלוסיית צרפתמכלל  ותהמטופל

)Mouvement du Nid ,2015( 
2.77 

 מכלל אוכלוסיית ישראל ותאחוז המטופל
19,467

W1
= 0.82% 

0.82% בזנות בישראל ותאחוז המטופל ∗ 2.77% = 2.26% 

2.26% הפרש − 0.82% = 1.44% 

 בישראל הפסקת הריוןעלות 
 2,509 (27)ראה טבלה מס' 

WP1 עלויות הטיפול בזנות בלבד במדינת ישראל ה"כס ∗ 2,509 ∗ 1.44% = 𝟑𝟕𝟎, 𝟕𝟐𝟒  

 

 אשפוזים:. 4

 תונים כלליים אודות כלל האוכלוסייהנ -אשפוז  :29טבלה מס' 

 סימון קטגוריה
 /מספר אנשים

 סכום
 מקור

מס' האשפוזים במחלקות פנימיות 
 2012בשנת  15-64של גילאי 

H 109,400 

אשפוזים במחלקות הפנימיות 
 (2013)חקלאי,  2012-2000

ימי אשפוז במחלקות פנימיות  סך
 2012בשנת  15-64של גילאי 

HD 417,700 

ממוצע ימי אשפוז במחלקות 
 בשנת 15-64פנימיות של גילאי 
2012 

D 
HD

H
= 3.82 

)לפי תעריפון  עלות יום אשפוז
 עריף ג'(ת - 12.1.2017

CH 2193 
מחירון משרד הבריאות לשירותים 

אמבולטוריים ולשירותי אשפוז 
 (2017)משרד הבריאות, 

 

 בזנות נמצאיםים אודות הנתונ -אשפוזים  :30טבלה מס' 

 נשים וגברים נתון

בין לבזנות בצרפת  של הנמצאיםיחס המטופלים 
 אוכלוסיית צרפתהמטופלים מכלל 

)Mouvement du Nid ,2015( 
1.67 

 ישראלאחוז המטופלים מכלל אוכלוסיית 
H

P1
= 2.296% 

1.67% בזנות בישראל נמצאיםאחוז המטופלים ה ∗ 2.296% = 3.83% 

3.83% הפרש − 2.296% = 1.53% 

http://www.psytel.eu/PSP_eng/documents/Fiche410.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Internal_Dept2000-2012.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Internal_Dept2000-2012.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Taarifon/Pages/PriceList.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Taarifon/Pages/PriceList.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Taarifon/Pages/PriceList.aspx
http://www.psytel.eu/PSP_eng/documents/Fiche410.pdf
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 עלות טיפול בישראל
D (29)ראה טבלה מס'  ∗ CH = 8,373 

N1 עלויות הטיפול בזנות בלבד במדינת ישראל סה"כ ∗ 8,373 ∗ 1.53% = 𝟏, 𝟑𝟕𝟔, 𝟖𝟎𝟔  

 

 )אמבולנסים(:שירותי רפואה דחופה . 5

כמו כן,  בסעיף זה נלקחו נתוני מד"א בלבד מכיוון ששאר החברות הינן פרטיות )לדוגמא: שח"ל ונטלי(.

 הנתונים מתייחסים לכלל האוכלוסייה בהיעדר נתונים המחולקים לפי גיל.

 תונים כלליים אודות כלל האוכלוסייהנ -שירותי רפואה דחופה  :31טבלה מס' 

 מקור סכום /אנשיםמספר  קטגוריה

 (2015טוב, -דוח מסכם )פלג וסימן 660,940 מס' הזנקות בשנה

 450,000,000 סה"כ עלויות רפואה דחופה )מד"א(

הוועדה לבחינת דרכי ההפעלה 
ה ראשוני לשירותי והשליטה למענ

עזרה ראשונה טרום בית חולים 
במערך שירותי הרפואה הדחופה 

(2014) 
 

 בזנות נמצאיםים אודות הנתונ -שירותי רפואה דחופה  :32טבלה מס' 

 נשים וגברים נתון

בין לבזנות בצרפת של הנמצאים יחס המטופלים 
 אוכלוסיית צרפתהמטופלים מכלל 

)Mouvement du Nid ,2015( 
1.67 

 אחוז המטופלים מכלל אוכלוסיית ישראל
660,940

P
= 7.81% 

1.67% בזנות בישראל נמצאיםאחוז המטופלים ה ∗ 7.81% = 13.02% 

13.02% הפרש − 7.81% = 5.21% 

 עלות טיפול בישראל
 (31)ראה טבלה מס' 

450,000,000

660,940
= 681 

N עלויות הטיפול בזנות בלבד במדינת ישראל סה"כ ∗ 681 ∗ 5.21% = 𝟒𝟐𝟔, 𝟕𝟕𝟕 

 

 

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=f009c30da8&view=att&th=15ae18c4fc7a0206&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_j0f9wk8u0&safe=1&zw&saddbat=ANGjdJ9x0-hEY7rrPngXe-SjbJ_Tu48i6ZAqpT09EIKBnY1UK3xDRYJbjLbGuWTao3Ezt8KNDBVPkzJFIWxRHcz_Y2H9_Djwyutf-6QqJlqWG30_w9itVzTxbK2T3Uh7bzVtXcCmOaZ8y8fzLKmm3prn-k2mUuUfPCB-ZAiHBUPIoXldGPr9LHWEA1VInsX-CKptWGrEfyAd6qg2D_E_dkCndgn62W7V1CQNuJ9vjvEtN3E15JbcvAQp3VtCauirYV1WyT4E3fmmNxc_RlNraKeNeoV4hAYbIayy4SHS8OHCuQtG3JlM933MlQOx1I5iRzS01wXu3PuYJhqzluuIgcnk_S4XYVvcKYa99KvTd701p3OZLoOGibFKH1y4iXR7BvImaC9ZCPyz55RrEsw81kM9d7yAbxOxfRujBE3Iw6FnkSfXk_uD_2sm5RaMxygEkU86Bnpfjh-OoCsd6Qm5MSJ46ZLlUHQyZxZIEaY3scnc7_0vlsJ2sJSvi5iEs5HuPW1c0LQ26wO0gLCGM_8CG5Ecad8E03dWXCHu0jzu5fwsuEw3p1iia-fU11VfDu2vWNvjsVo6Pwt6H3AWkE4CggxAvC-xGF6hlGvS2cAXW9SAl5oFJjXUSRhxlhK0XnY
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Emerg_Serv_Committee.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Emerg_Serv_Committee.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Emerg_Serv_Committee.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Emerg_Serv_Committee.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Emerg_Serv_Committee.pdf
http://www.psytel.eu/PSP_eng/documents/Fiche410.pdf
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 שירותי ייעוץ )בריאות הנפש(:. 6

 הנתונים מתייחסים לכלל האוכלוסייה בהיעדר נתונים המחולקים לפי גיל.בסעיף זה 

 כלל האוכלוסייה כלליים אודותנתונים  -שירותי ייעוץ : 33טבלה מס' 

 מקור סכום /מספר אנשים אחוז קטגוריה

בבריאות הנפש מטופלים 
 בישראל

15% 15% ∗ 𝑃 = 1,269,514 
סוגיות מרכזיות בתחום 

מרכז  –הבריאות )הכנסת 
 (2015המחקר והמידע, 

סה"כ עלויות במדינת 
 ישראל על בריאות הנפש

 1,505,691,000 
 2017פרטי התקציב לשנת 

)הלשכה המרכזית 
 (2017לסטטיסטיקה, 

 

 בזנות נמצאיםים אודות הנתונ -שירותי ייעוץ :34טבלה מס' 

 נשים וגברים נתון

בין לבזנות בצרפת  נמצאיםהשל יחס המטופלים 
 אוכלוסיית צרפתהמטופלים מכלל 

)Mouvement du Nid ,2015( 
3 

 מכלל אוכלוסיית ישראלאחוז המטופלים 
 (33)ראה טבלה מס' 

15% 

3% בזנות בישראל נמצאיםאחוז המטופלים ה ∗ 15% = 45% 

45% הפרש − 15% = 30% 

 עלות טיפול בישראל
 (33)ראה טבלה מס' 

1,505,691,000

1,269,514
= 1,186 

N עלויות הטיפול בזנות בלבד במדינת ישראל סה"כ ∗ 1,186 ∗ 30% = 𝟒, 𝟐𝟖𝟑, 𝟗𝟒𝟎 

 

 :צריכת תרופות. 7

 הנתונים מתייחסים לכלל האוכלוסייה בהיעדר נתונים המחולקים לפי גיל.בסעיף זה 

 תונים כלליים אודות כלל האוכלוסייהנ -צריכת תרופות  :35טבלה מס' 

 /מספר אנשים קטגוריה

 סכום

 מקור

 75,000 מס' האנשים הצורכים תרופות
הוועדה הציבורית 

להרחבת סל שירותי 
 2017הבריאות לשנת 
 460,000,000 תקציב סל התרופות (2017)משרד הבריאות, 

 

http://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Health_8.pdf
http://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Health_8.pdf
http://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Health_8.pdf
http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2017_2018/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/DocLib/Briut_Takanot_2017.PDF
http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2017_2018/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/DocLib/Briut_Takanot_2017.PDF
http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2017_2018/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/DocLib/Briut_Takanot_2017.PDF
http://www.psytel.eu/PSP_eng/documents/Fiche410.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/03012017_1.aspx
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/03012017_1.aspx
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/03012017_1.aspx
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/03012017_1.aspx
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 בזנות נמצאיםים אודות הנתונ -צריכת תרופות :36טבלה מס' 

 נשים וגברים נתון

בין לבזנות בצרפת  של הנמצאיםיחס המטופלים 
 אוכלוסיית צרפתהמטופלים מכלל 

)Mouvement du Nid ,2015( 
3 

 אחוז המטופלים מכלל אוכלוסיית ישראל
 (35-ו 20)ראה טבלאות מס' 

75,000

P
= 0.886% 

3% בזנות בישראל נמצאיםאחוז המטופלים ה ∗ 0.886% = 2.658% 

2.658% הפרש − 0.886% = 1.772% 

 עלות טיפול בישראל
 (35)ראה טבלה מס' 

460,000,000

75,000
= 6133 

N עלויות הטיפול בזנות בלבד במדינת ישראל סה"כ ∗ 6133 ∗ 1.772% = 𝟏, 𝟑𝟎𝟖, 𝟕𝟖𝟒 

 

קיימות במדינת ישראל שתי תכניות ייעודיות המספקות מענה לטיפול הנ"ל עלה כי בנוסף לכלל החישובים 

 בבעיות בריאות שונות הנפוצות בקרב ה בזנות:

כנית זו נועדה למזער את הנזקים לאוכלוסיית המכורים ת -תכנית החלפת מזרקים ושירותים רפואיים . 1

הבריאות בשיתוף הרשות למלחמה  שאינם מעוניינים בטיפול וגמילה מסמים. תכנית זו פותחה על ידי משרד

המכורים מקבלים הדרכה להזרקה  ,בסמים ובאלכוהול ובשיתוף הוועד למלחמה באיידס. כחלק מהתכנית

בטוחה, הדרכה לקיום יחסי מין בטוחים, החלפת מזרקים מזוהמים במזרקים סטריליים, בדיקת מחלות 

כל זאת על מנת למנוע התפשטות של מחלות  טיפול במסגרות המתאימות במידת בצורך.לזיהומיות והפניות 

. (2017)משרד הבריאות,  זיהומיות קשות בקרב המכורים אשר מסכנות את חייהם ומהוות סכנה גם לסביבה

 בזנות:ת הנשים מופנה לאוכלוסיי מנהל התכנית, מר דני גולד, העריך כמה מסך התקציב השנתי של תכנית זו

 

 תכנית חלוקת מזרקים :37טבלה מס' 

 עלות נתון

 100,000 ציוד

 36,000 הדרכה

 152,000 שכר

100,000 סה"כ + 36,000 + 152,000 = 𝟐𝟖𝟖, 𝟎𝟎𝟎 

 

משרד הבריאות מפעיל מרפאות מין ואיידס באמצעות לשכות הבריאות ת"א וחיפה.  -מרפאות ניידות . 2

-השירותים הרפואיים והפסיכוהמרפאות הינן מרפאות קהילתיות לאיתור ולטיפול במחלות מין. כל 

סוציאליים במרפאות ניתנים בחינם ובאופן אנונימי לכל דורש, ללא תלות בגיל, מין, סטאטוס אזרחי או 

אשר עיסוק. למרפאות המין בתל אביב ובחיפה שתי מרפאות ניידות, מרפאת לוינסקי ומרפאת הפרסים, 

http://www.psytel.eu/PSP_eng/documents/Fiche410.pdf
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ותיהן הניידות  על בסיס יומי בסיוע למעורבות . צוותי המרפאות ושלוחניםעוסקות בקידום יחסי מין מוג

. (2017)משרד הבריאות,  ולמעורבים בזנות ובפרט מעניקים להם סיוע מקיף בתחומי הבריאות והרווחה

נגה שילוח, מנהלת מרפאת רת גור, מנהלת מרפאת לוינסקי, והגביעל  רתקבלו על ידי הגבהנתונים הבאים הת

 הפרסים:

 לטיפול באנשים המעורבים בזנות מרפאות ניידותתקציבי  :38טבלה מס' 

 ת הפרסיםמרפא –חיפה  רפאת לוינסקימ –תל אביב 

 אלש"ח תקציב ייעודי 855

 אלש"ח תוספת  60

 אלש"ח תקציב ייעודי 717,000

 אלש"ח תוספת 100,000

855,000 + 60,000 = 915,000 717,000 + 100,000 = 817,000 

915,000 סה"כ + 817,000 = 𝟏, 𝟕𝟑𝟐, 𝟎𝟎𝟎 

 

כיוון שהגוף שמשלם עבורן יאות ייכנסו לאומדן הכולל בלבד, כלל העלויות הקשורות לציר הברכפי שצוין, 

 הוא למעשה קופות החולים השונות ולא המדינה. 

 

 :בריאותלהלן סיכום העלויות של ציר ה

 סיכום עלויות ציר הבריאות :39טבלה מס' 

 סך עלות סעיף

 ₪ 3,208,467 לעישוןהתמכרות 

 ₪  5,515  לאלכוהול התמכרות

 ₪  49,763 התמכרות לסמים

 ₪ 370,724 הפלות

 ₪  1,376,806  אשפוזים

 ₪  426,777 שירותי רפואה דחופה

 ₪  4,283,940 שירותי ייעוץ

 ₪  1,308,784 תרופותצריכת 

 ₪  288,000 חלוקת/ החלפת מזרקים

 ₪  1,732,000 מרפאות ניידות

 ₪  13,050,776 סה"כ

 

  



 

 2017אוגוסט אומדן כלכלי לעלות הזנות בישראל                                                                   30

 עלויות אישיות. 6

אותן קשות עלויות חברתיות ואישיות  קיימותמעבר לעלויות הכלכליות הנרחבות הנוגעות לתופעת הזנות, 

בזנות חשופות נשים בזנות הינו נושא מורכב ביותר.  הנשיםתמחור האושר האישי של  בזנות. נשיםנושאות 

. כמו כן, הפרות מרובות של (Farley, 1998)תכופות לאלימות ולתקיפות מיניות, אפליה וחסכים בחינוך 

. למעשה, ניתן לגרוס כי אושרן  (Farley, 2004)לתופעת הזנות תזכויות האדם הבסיסיות הנן אינהרנטיו

בזנות מורכבת נשים כי איכות החיים של בזנות לא ניתן לתמחור כלל. עם זאת, ניתן לטעון נשים האישי של 

 משני מרכיבים עיקריים:

 נמדד בציר הבריאות -ערך החיים  .1

 בזנות נשיםהפוטנציאלית להכנסה הפנויה של  התוספת .2

בזנות בתור ההפרש שבין ההכנסה הפנויה הצפויה  הנשיםלחשב את איכות החיים של בפרק זה הוחלט 

בזנות. ההפרש, יהווה את התוספת הפוטנציאלית  הנמצאתלמשוקמת ממעגל הזנות לבין ההכנסה הפנויה של 

 את הליך השיקום ותצא מהמעגל.שתעבור בזנות, במידה  האישהלאיכות החיים של 

מכיוון שבציר זה לא מדובר בעלויות אשר מדינת ישראל נושאת בפועל, הוחלט להפרידו מחישוב העלות 

בזנות ולהעלות את נשים מחיר האישי אותו נושאות ההכוללת של האומדן. מטרת הציר היא לחשוף את 

מדן המודעות לנושא. ה"עלות" מכומתת למונחים כלכליים על מנת לדבר באותה השפה בה מדבר האו

 ולהדגיש את חשיבותה והיקפה. 

  בזנות(. אישהפר  אלף ש"ח 30-)כ שנהבש"ח מיליון  370-העלויות האישיות עומדות על כ

 

 :עלויות האישיות והחברתיותלהלן דרך החישוב המלאה של ציר ה

 :בזנות הנשיםההכנסה הפנויה השנתית של חישוב 

 בזנות הנשיםההכנסה הפנויה השנתית של  :39 טבלה מס'

 מקור חישוב נתון

כספים שיוצאים על צריכת 
 זנות מידי שנה

1,300,000,000 
הסקר הלאומי על תופעת 

הזנות בשיראל )משרד 
 040,12 מספר ה בזנות בישראל (2016הרווחה, אפריל 

 ממוצעת פרשנתית הכנסה 
 בזנות אישה

1,300,000,000

12,040
= 𝟏𝟎𝟕, 𝟗𝟕𝟑 

 50% סרסורלתשלום השיעור 
 הגברת התכתבות מייל עם

מנכ"לית  ה,מש-לילך צור בן
עמותת "הופכות את 

)נלקחו  5/7/17 היוצרות"
 הנתונים השמרניים ביותר(

הוצאה על צריכת השיעור 
 סמים

50% 

סה"כ הכנסה שנתית פנויה 
107,973 בזנות אישהממוצעת עבור  ∗ 50% ∗ 50% = 𝟐𝟔, 𝟗𝟗𝟑 

 

 

 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2030-5-16.pdf
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 מזנות:חישוב ההכנסה הפנויה השנתית הפוטנציאלית של משוקמת 

 ההכנסה הפנויה השנתית הפוטנציאלית של משוקמת מזנות :40 טבלה מס'

 מקור חישוב נתון

 5,000 שכר מינימום חודשי

 0.4% דמי ביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי

 3.10% דמי ביטוח בריאות

5,000 סך המיסים המשולמים ∗ (0.4% + 3.10%) = 𝟏𝟕𝟓 

סה"כ הכנסה שנתית פנויה 
 פוטנציאלית עבור של משוקמת

(5,000 − 175) ∗ 12 = 𝟓𝟕, 𝟗𝟎𝟎 

 

 הינה: בזנותאישה ההפרש בין ההכנסה הפנויה של המשוקמת להכנסה הפנויה של 

57,900 − 26,993 = 𝟑𝟎, 𝟗𝟎𝟕 

 .תבזנואישה שרית לאיכות החיים עבור פהתוספת השנתית הא מהווים את₪  30,907

 בזנות הינה:הנשים העלות האישית השנתית בעבור כלל 

30,907 ∗ 12,040 = 𝟑𝟕𝟐, 𝟏𝟏𝟔, 𝟎𝟎𝟎 

  

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/GeneralData/Pages/%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D.aspx
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 סיכום ומסקנות.7

מדובר באחת האוכלוסיות כפי שציינו בתחילת הדברים וכעולה מהמציאות ומהספרות העוסקת בתופעת הזנות 

בזנות וחוסר ההבנה נשים בנוסף, יחס הסביבה כלפי . המוחלשות ביותר הקיימות בחברה הישראלית כיום

 מעמיקים את הפערים ומובילים לבידוד אוכלוסייה זו משאר החברה. לזנותלמניעים ולגורמים המובילים 

גישה מוגבלת במסמך זה, ביקשנו לאמוד את כלל העלויות הנוגעות לתופעת הזנות במדינת ישראל. על אף 

, בוצע אומדן מקיף, הכולל הן את העלויות הישירות והן את בגישור על פערים וצורך אומדן זהשליוו לנתונים 

כי ככל שהנושא יטופל בצורה שיטתית ומסודרת ניתן יהיה למדוד,  אנו מעריכיםהעלויות העקיפות של התופעה. 

י לאור הסקירה הספרותית והניתוח הכלכל שישמשו את כל ה בדבר.לתעד ולאסוף נתונים מעודכנים בנושא 

אינו תואם את גודלה ומורכבותה.  שנעשה בעבודה זו, נראה כי המענה הניתן על ידי המדינה לטיפול בבעיה

תקציב שנתי ש"ח, כלומר, מיליון  21.5-הרווחה עמד על כהתקציב השנתי הכולל של משרד  2016בשנת  כאמור,

 בזנות.  הנמצאש"ח עבור טיפול באדם  1785של 

 

 298,848,526מסתכם לכדי , הממשלה השונים ממשרדיהאומדן המכיל בתוכו את העלויות היוצאות באופן ישיר 

, המכיל בתוכו גם את העלויות היוצאות מכיסם של גופים אחרים, מסתכם האומדן הכוללש"ח בשנה.  מיליון

סך העלות האישית לנשים  ,זהשניתן ללמוד מהפרק האחרון במסמך . כפי בשנהש"ח  מיליון 323,039,276לכדי 

 זאת. הלאוכלוסייהמהווים לכשעצמם עלות אישית כלכלית גבוהה  ש"חמיליון  370 -בזנות נאמדת ב

 

 :בלבד המצומצםהתפלגות אומדן העלויות להלן 
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 :התפלגות האומדן הכולללהלן 

 

 

בתופעה. מכיוון שאין פתרון יחיד שיבטיח עולם הזנות מורכב וקיימות גישות מעורבות בנוגע לדרכי הטיפול 

 חברתית יגרת חובא הם מודל חדשניים וביניתשלום עבור הצלחה לעודד מודלים של  , ישמיגור התופעה את 

ן תופעת יחסוך חלק מעלויותיה בגהממשלה ת ,במודל זה (.Pay for Successהמאפשר תשלום עבור הצלחה )

מכשיר פיננסי ת הינה חברתי , אג"חשצוין קודםכפי  .בפועלעל הצלחות השיקום רק למשקיעים שלם הזנות ות

כך  .ת העוסקות בטיפול בבעיות חברתיותאשר משקיע את הכספים שהוא מגייס ממשקיעים פרטיים בעמותו

 נוצרות שתי שורות רווח:

 חיסכון כלכלי לממשלה ותשואה למשקיעים.  -רווח כלכלי  .1

  נות ושיפור חייהם של ה בה.הבעיה החברתית, כלומר, מיגור תופעת הזפתרון  -רווח חברתי  .2

 

 כלי זה הופך נפוץ יותר ויותר עם השנים וניתן לראות שימוש בו במדינות שונות בעולם, בהן: בריטניה, ארה"ב,

נות והעקיפות הכרוכות בתופעת הז העלויות הישירות מרביתמסכם את  הנוכחיאומדן האוסטרליה, הולנד ועוד. 

 .תטופלבאם הזנות  ךלהיחסבישראל היום, עלויות אשר חלקן עשוי 
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 . הצגת צוות העבודה על המחקר8

של המרכז הבינתחומי.  , בבית הספר טיומקין לכלכלההקליניקות הכלכליות על ידי נערךזה כלכלי אומדן 

ות יכולת לאוכלוסיות מעוטוייעוץ כלכלי חינוך  לכלכלה מעניקותהקליניקות הכלכליות בבית ספר טיומקין 

 .באמצעות סטודנטים לכלכלה, ולעסקים קטנים וחברתיים

 

 R&Dעמנואל בוחבוט ), Social Finance Israel בשיתוף פעולה מלא עם צוות הכלכלנים של אומדן זה נעשה 

Director) ו( עומר שנירAssociate) , ,ה והן מבחינ הן מבחינה מקצועיתוכיוונו לימדו שליוו אותנו לכל אורכו

 אישית.

שני חליוא לכלכלה איסוף החומר, ניתוחו ועריכתו לכדי מסמך אומדן כלכלי מקיף נעשה על ידי הסטודנטיות 

אקדמי של ובליווי נהלת מערך הקליניקות הכלכליות מחיינר, -בהנחייתה של עו"ד הילה שמעואור טנדלר 

 .ד"ר טלי רגב
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 הביבליוגרפי. 9

 . ירושלים: משרד הביטחון.נשים מופקרות(. 2008אלמוג, ש. )

 : הצריכה140ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים (. 2015בנק ישראל, חטיבת המחקר )

 (. ירושלים.52-59)עמ' הפרטית וגורמים פיננסיים.  

 ייתאוכלוס –חלק א' : 2009סקירת השירותים החברתיים (. 2009גורבטוב, ר' ופלורנטין, א'. )

 (. משרד הרווחה והשירותים החברתיים.284-304. )עמ' המתמכרים לסמים לאלכוהול ולהימורים

 www.tase.co.il  -. נדלה מאיגרות חוב בקליל(. 2017הבורסה לניירות ערך. )

 ים ילדים מאומצ –חלק ב' : 2014ברתיים סקירת השירותים הח(. 2014הירשפלד, א' וסגל, א'. )

 (. משרד הרווחה והשירותים החברתיים.145-164. )עמ' ומשפחות מאמצות 

 וגיות מרכזיות בתחום הבריאות.ס(. 2015מרכז המחקר והמידע ) –הכנסת 

 אומדני סך הכל אוכלוסייה ביישובים לפי אזורים(. 2015הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

 .2015סטטיסטיים מאוחדים וגיל, סוף  

 תיקים שנפתחו במשטרה, לפי קבוצת עברה, ועברות לפי (. 2016הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

  http://www.cbs.gov.il -נדלה מ(. 1סוג ) 

 -מ נדלה. 2017פרטי התקציב לשנת (. 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

 http://www.cbs.gov.il  

 -נדלה מ. 2017נתונים מסקר כוח אדם לחודש אפריל (. 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

 http://www.cbs.gov.il  

  https://www.btl.gov.il -. נדלה מנימוםשכר מי –נתונים כלליים (. 2017המוסד לביטוח לאומי )

 https://www.btl.gov.il -. נדלה משיעורי דמי ביטוח והסכומים(. 2017המוסד לביטוח לאומי )

 מדיניות –חלק ה' : 2010(. סקירת השירותים החברתיים 2010י', מאיר, א' וקופפר, ח'. ) ,הרמל

 (. משרד הרווחה 385-405. )עמ' הטיפול בנשים, צעירות ונערות המנוצלות במעגל הזנות 

 החברתיים. והשירותים

 אגף המידע. –שרד הבריאות מ .2000-2012אשפוזים במחלקות הפנימיות (. 2013חקלאי, צ'. )

  http://www.kolzchut.org.il -. נדלה מהפסקת הריון(. 2016כל זכות )

  http://www.kolzchut.org.il -. נדלה מנקודות זיכוי ממס הכנסה(. 2016כל זכות )

 התכנית הבין משרדית לטיפול בנשים ובצעירות(. 2016כרמלי, א', כרמלי, י' ואברמוביץ' צ'. )

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים.במעגל הזנות: מחקר והערכה.  

 מרכז המחקר  -הכנסת  קירת התופעה ויחס הממסד אליה.ס –הזנות בישראל (. 2006לוטן, א'. )

 והמידע. 

 שרדית לטיפול בצעירות ונשים במעגלמ-התכנית הבין(. 2015כהן, נ'. )-מזרחי סימון, ש' ויכימוביץ

 רכז המחקר והמידע.מ -הכנסת  עדכון ומעקב.-הזנות 

 .2015דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל (. 2015משרד הבריאות )

  -דלה מנ .1990-2014הפסקות הריון על פי החוק (. 2016משרד הבריאות )

 https://www.health.gov.il  

  -נדלה מ .2017הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת (. 2017משרד הבריאות )

 https://www.health.gov.il  

http://www.tase.co.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/
https://www.btl.gov.il/
https://www.btl.gov.il/
http://www.kolzchut.org.il/
http://www.kolzchut.org.il/
https://www.health.gov.il/
https://www.health.gov.il/
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 נדלה רון משרד הבריאות לשירותים אמבולטוריים ולשירותי אשפוז.מחי(. 2017משרד הבריאות )

  https://www.health.gov.il -מ 

 נדלה יעוץ, אבחון וטיפול במחלות המועברות במין.י –מרפאת הפרסים (. 2017משרד הבריאות )

  https://www.health.gov.il -מ 

  https://www.health.gov.il -נדלה מ נזקי העישון.(. 2017משרד הבריאות )

  -נדלה מ תכנית החלפת מזרקים ושירותים רפואיים.(. 2017משרד הבריאות )

 https://www.health.gov.il  

 שפחה עוטפת לילדים ונוער מ –אומנה (. 2017משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )

  http://www.molsa.gov.il -. נדלה מבסיכון ובסכנה 

 -. נדלה ממענים חוץ ביתיים(. 2017משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )

 http://www.molsa.gov.il 

 -. נדלה מנשים במעגל הזנות(. 2017משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )

 http://www.molsa.gov.il 

 -. נדלה משירותי אימוץ(. 2017משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )

 http://www.molsa.gov.il 

 . Social Finance Israel. השקעה חברתית, פילנתרופיה ומה שביניהן(. 2014נוידרפר, י'. )

 הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה (. 2014משרד לביטחון פנים )ה –סמנכ"ל תכנון, תקצוב ובקרב 

  http://mops.gov.il -נדלה מ בישראל. 

 תל אביב:סקירת ספרות בנושא: תופעת הזנות במאה העשרים ואחת. (. 2015סנטו, י' וברגר, מ'. )

 ירותים החברתיים והמשרד לביטחון פנים.משרד הרווחה והש 

 תל אביב: משרד הרווחה הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל.(. 2016סנטו, י' וכרמלי, א'. )

 והשירותים החברתיים והמשרד לביטחון פנים. 

  –. הכנסת סמים ואלכוהול בישראל: נתוני רקע, חקיקה, ופעילות גופי מדינה(. 2015ענבר, ע'. )

 המחקר והמידע.מרכז  

 ת נקודות הזנקהשימוש במודל אופטימיזציה לקביע -וח מסכם ד(. 2015טוב, מ'. )-פלג, ק' וסימן

 מבוסס מערכת מידע  - של אמבולנסים לקיצור זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל 

 (. המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר GIS)   גיאוגראפית

 לוגיה ומדיניות בריאות.אפידמיו

 האגף לחקירות  נתונים לדיון ראשון בכנסת בוועדה לקידום מעמד האישה.( 2015קיים, ר'. )

 ומודיעין. 

 –הכנסת  .קטיביים בקרב נשים קורבנות זנותא-התמכרויות לחומרים פסיכו(. 2010רבינוביץ', מ. )

 מרכז המחקר והמידע. 

  -נדלה מהיסטוריה של קביעת שיעורי מע"מ. (. 2017רשות המיסים בישראל )

 https://taxes.gov.il  

 רכז המחקר והמידע.מ -הכנסת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. (. 2015שחק, מ'. )
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 נספחים. 10

 נספח א':

עלות בציר הפשיעה תוצג להלן דרך חישוב נוספת אשר חישובה מתבסס על  דרך החישוב שהוצגהבנוסף ל

 .ישירות בטיפול בתיקים אלה בתוספת עלויות הכליאה והמאסר בגין הרשעות בתיקים כוח האדם העוסק

 מעו"ד לילך שלום מפרקליטות שהתקבלובסיס נתונים חלקיים חשוב לציין כי חישוב זה מתבסס ברובו על 

 .תל אביב פלילי מחוז

 פרקליטות: –חישוב 

 מקור עלות קריטריון

שכר חודשי )עלות מעביד( 
 30,000 לפרקליט

שיחה עם עו"ד לילך שלום 
 20.7.17מיום 

 360,000=30,000*12 שנתישכר 

 90 -כמספר פרקליטים מינימלי ל
תיקים בשנה )מספר זה לא כולל 
 עבודת אישור נדרשת של מנהל(

3 

 
 סך עלות שנתית

 
360,000*3=1,080,000 

 

 משטרה: –חישוב 

 מקור עלות קריטריון

( שכר חודשי )עלות מעביד 
 20,000 לשוטר

שיחה עם עו"ד לילך שלום 
 20.7.17מיום 

 240,000=20,000*12 שנתישכר 

 256 -מספר שוטרים מינימלי לכ
תיקים בשנה )המספר בפועל 
במחוז תל אביב שמיועד עבור 

 (טיפול בתיקים מסוג זה

5 

 
 סך עלות שנתית

 
240,000*5=1,200,000 

 

 כליאה: –חישוב 

 מקור עלות קריטריון

שנתית עלות מאסר ממוצע 
 10,000 ישירה

תיאור וניתוח תקציב המשרד 
2013-לביטחון הפנים לשנים 

 .(2015)קופמן,  2014

התכתבות מייל עם עו"ד לילך  4 )בשנים( משך זמן ממוצע למאסר
 7 מספר תיקים בשנה 3.8.17שלום מיום 

 
 סך עלות שנתית

 
10,000*4*7=280,000 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4vLvBdi6nl4Y0I0M1MyV0xmSTQ
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03249.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03249.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03249.pdf
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 משך זמן ממוצע למאסר: –ביאור נתון 

ממש. באחד המקרים העונש היה  תיקים בעונשי מאסר 7נדונו והסתיימו  2016בשנת על פי עו"ד לילך שלום, 

חודשי מאסר  8והעונשים האחרים עמדו על  שנים לשני נאשמים 4 העונש שניתן היהאחר במקרה שנה,  16

זמן הממוצע למאסר נעשה ממוצע משוקלל העל מנת להגיע למשך . שנים( 1.6 -)בממוצע כ עד שנתיים וחצי

 לפי הנתונים שהתקבלו לעיל:

16 ∗ 1 + 4 ∗ 1 + 1.6 ∗ 5

7
= 4 

 העלות הכוללת של ציר הפשיעה לפי דרך חישוב זו הינה:

𝟏, 𝟎𝟖𝟎, 𝟎𝟎𝟎 + 𝟏, 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 + 𝟐𝟖𝟎, 𝟎𝟎𝟎 = 𝟐, 𝟓𝟔𝟎, 𝟎𝟎𝟎 


