מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותי החברתיי
האג לשירותי חברתיי ואישיי
השירות לרווחת הפרט והמשפחה

יו ד' 25.7.07

תוכנית
בי משרדית
לטיפול בזנות בישראל
תמצית
מוגשת לוועדה הבי משרדית על ידי:
ציפי נחשו גליק – מפקחת ארצית לטיפול באלימות במשפחה ,השרות לרווחת
הפרט והמשפחה ,משרד הרווחה.
עדה פליאל טרוסמ – סגנית מנהלת השרות לנערות ולצעירות ,משרד הרווחה.
מרי זינגר – מנהלת השרות הסוציאלי ,בריאות הנפש ,משרד הבריאות.
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תכנית למת שירותי סיוע וטיפול להוצאת נערות ,צעירות ונשי ממעגל
הזנות בישראל
א .מבוא
הזנות והסחר בנשי הפכו בשני האחרונות לבעיה חברתית ולאומית במדינת ישראל .קיימת הערכה כי בישראל
מתקיימי מליו& ביקורי בחודש אצל זונות .נשי ונערות שהתדרדרו לזנות הנ& אוכלוסייה נזנחת לקר& זווית
שיש צור' וחשיבות מיידית לסייע בידה .מדובר בנשי שסבלו וסובלות מסוגי התעללות שוני וקשי .נשי אלה
גדלו בסביבה מתעללת ואלימה ,מרבית& עברו התעללות פיזית ומינית בתו' התא המשפחתי ,ועל רקע זה ה&
התבגרו לחיי סבל ,השפלה ,אלימות ,עוני ,אונס ,התמכרויות ,טראומות ועוד.
על המדינה לקחת אחריות לאוכלוסיה נזנחת ופגיעה זו .חובתה של המדינה להעמיד שירותי הולמי להגנה על
קטיני ,כולל אלה שהתדרדרו לזנות .הגיל הממוצע של כניסה לזנות בעול נע בי&  13ל – . 14
רב הילדות הללו גויסו לזנות או הוכרחו לעסוק בזנות ,ולא יזמו בעצמ& את המעורבות בעיסוק זה.
)מתו' הרצאה של פרופ' אלי זומר .(2000
את העיסוק בזנות אצל נערות וצעירות נית& לראות על רצ ,-החל מהענות מינית לחבר ,לחבר של החבר כתוצאה
של ניצול רגשי ומיני,קיו יחסי מי& תמורת אתנ& קט& ,כמו זוג מכנסי ג'ינס ,קיו יחסי מי& תמורת אתנ& כאשר
הילדה ,הנערה ,איננה מבינה שעל פי ההגדרה הסוציולוגית היא עוסקת בזנות ,וכלה בעיסוק בזנות במודע,כדי
ל"שפר את איכות החיי" בקבוצות מודרות כמו עולי חדשי או תלמידות תיכו& ישראליות ותיקות ,העוסקות
בזנות בלילות .כ& נמצא ג נערות המכורות לסמי העוסקות בזנות כדי להשיג מימו& לקניית סמי.
בשני האחרונות הולכת וגוברת המודעות לצור' בהתייחסות מקיפה וכוללנית לצרכיה& הייחודיי של נערות
עולות .מבי& הגורמי המשפיעי על מצוקה מזוהה תהלי' ההגירה והמעבר הבי& תרבותי כתהלי' היוצר קשיי
ואתגרי נוספי לנערות.על כ& מתחייב תהלי' הבנייה ופיתוח מעני המותאמי לצרכי הנערות העולות)
הקטינות( אשר הנ ייחודיי לקבוצת גיל זו בשונה מנשי בוגרות.
בזיהוי המאפייני והצרכי הייחודיי של נערות המצויות בסיכו& לפי קבוצות אוכלוסייה עולה התמונה הבאה

1

:
נערות עולות יוצאות חבר המדינות :
אחוז גבוה )  (76%מבי& הנערות העולות המוכרות כמצויות בסיכו& באות ממשפחות בה& התרחש לפחות אחד
האירועי הבאי  :גירושי& ,מוות ,אשפוז או מחלה קשה ,מאסר של אחד ההורי .כמו כ& נערות אלו מתאפיינות
באחוזי הגבוהי ביותר של התנהגויות סיכו& כגו& שימוש בסמי ,שתיית אלכוהול ,מעורבות בעבריינות
ושוטטות .בקרב& נמצא האחוזי הגבוהי ביותר מבי& הנערות בסיכו& שמבלות את זמנ& הפנוי ע נערי
מבוגרי )  (57%מה& וע בני מיעוטי ) ,(21%אשר מקיימות יחסי מי& לא בטוחי ) 53%לעומת  36%בממוצע (
ואשר נכנסו להריו&)  12%לעומת  8%בממוצע( ועיסוק בפעילות מינית תמורת טובת הנאה.
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נערות עולות יוצאות אתיופיה:
אחוז גבוה מנערות אלו מגיעות ממשפחות בה& ההורי אינ עובדי ,מתקשי לספק את צורכיה& הבסיסיי,
מפעילי אלימות מילולית כלפיה& ,אינ תומכי בה&  ,או שקיי נתק בי& הנערה להוריה.
כמו כ& חובתה של המדינה לסייע לאוכלוסיה הבוגרת אשר במעגל הזנות ,שכ& מדובר בנשי החשופות לאלימות
מצד סרסורי ,מצד לקוחות ומצד שוטרי .פרופ' זומר אומר בהרצאתו כי" חלק מהמאמרי שקראתי ,מוסרי
ש –  80%  68%מהזונות נפלו קורב& לאונס .ההערכה היא שפרוצה נאנסת בממוצע  810פעמי בשנה .זו בעצ
קבוצת הנשי הנאנסת ביותר בהיסטוריה של היקו .רב מעשי האונס מבוצעי על ידי לקוחות ,אבל מעריכי כי
כשליש מתקיפותיה& המיניות נגרמות על ידי אד אחר – הסרסור .רב הפרוצות נופלות קורב& למעשי שוד
חמושי ,או לתקיפות של סוטי סדיסטי ,חולי נפש ופנטי דתיי .דו"ח קנדי משנת  1992מצביע על כ'
ששיעור התמותה של פרוצות גבוה פי  4מהממוצע הארצי ש .פיליס צ'לסר ,ממנהיגות התנועה הפמיניסטית
בצפו& אמריקה דיווחה באחת מהרצאותיה כי מצאה ש  15%מכלל מעשי ההתאבדות בארה"ב שהסתיימו במוות,
היו של פרוצות וכי  75%מהפרוצות בצעו לפחות נסיו& אובדני אחד .צרי' לזכור עובדה זו כאשר מאזיני לטענות
כי זהו עיסוק ככל עיסוק אחר ,ומי שנשארת בו עושה זאת מבחירה חופשית וכי היא מפיקה תועלת מעיסוקה"
)זומר ,א.(2000 .
רציונאל:
כדי להתמודד ע בעיית הזנות בישראל יש צור' בהערכות רב ממדית של מספר משרדי הממשלה ,שכ& רק
התערבות רב ממדית שכוללת שיתופי פעולה בי& גורמי הטיפול ,האכיפה ,החקיקה והחינו' יכולי להוביל
לתוצאות בביעור נגע הזנות.
לצור' הערכות מותאמת יש ליצור שיתופי פעולה בי& משרדי הממשלה השוני :משרד הרווחה ,משרד הבריאות,
המשרד לביטחו& פני – משטרת ישראל ,משרד המשפטי ,משרד החינו' ,משרד הקליטה ,משרד התמ"ת ,שרות
התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי ,זאת על מנת להתמודד בו זמנית ע המרכיבי השוני של הבעיה .חשוב
לזכור כי הזנות והסחר בנשי נשלטי על ידי גורמי עברייני שמנהלי "תעשיית מי&" שמגלגלת מיליוני
שקלי בחודש.
מחקרי מראי כי רוב ) (8595%העוסקות בזנות מבטאות רצו& לצאת מהזנות ).(Farley, et.al.2004
ממחקר ) (Farley & Barkan,1998שנעשה לגבי מער' הצרכי הנדרש ליציאה מהזנות נמצא כי:
 78%אמרו שה& צריכות בית או מקו מבטחי.
 73%הכשרת עבודה.
 67%צריכות טיפול גמילה מסמי ו/או אלכוהול.
 50%צריכות תמיכה מנשי שעוברות חוויה דומה.
 49%צריכות עזרה בהגנה עצמית.
 48%זקוקות לעזרה פסיכולוגית אישית.
 43%זקוקות לסיוע משפטי.
 34%זקוקות לסיוע בטיפול בילדי.
 28%בקשו הגנה פיסית מסרסורי.
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בעול קיימות תוכניות רבות שמספקות שירותי טיפול מגווני לאנשי שעוסקי בזנות .ג תוכניות
שמתבססות על שיטת "הפחתת נזקי" מראות כי רוב הפונות לתוכניות בוחרות לבסו -לצאת מהזנות .לדוגמא,
תוכנית טיפולית לאנשי שעוסקי בזנות בקנדה ) (PEERS, 2003דיווחה כי למרות שמדובר בתוכנית שעובדת
בגישת "הפחתת נזקי" ) 86% ,(Harm Reductionמהנשי שפנו ,אפילו לש קבלת קונדו או כרטיס נסיעה
באוטובוס ,השתלבו בתוכניות שיקו ויצאו מהזנות.

לאור זאת נגדיר את המטרות והיעדי של התוכניות המוצעות:
ב .מטרות התוכניות הטיפוליות המוצעות
 .1צמצו ומניעת זנות ונזקיה בחברה הישראלית.
 .2שיקו וקידו החלמת& של נערות,צעירות ונשי שורדות זנות.
 .3הפסקת מעגל הניצול וההדרה החברתית של נערות ,צעירות ונשי בזנות ,תו' שאיפה לחבר&
מחדש לחברה באופ& מיטיב ומעצי ,ולהוצאת& ממעגל הזנות.
 .4סיוע לנערות ,לצעירות ולנשי בפיתוח אמו& ,הערכה עצמית והחזרת השליטה בגורל& לידיה&.
 .5הענקת טיפול חירו לנערות ,לצעירות ולנשי בזנות ,המבקשות סיוע מיידי.

ג .יעדי התוכניות הטיפוליות המוצעות
 .1לספק מעני שיטתיי לנערות ,לצעירות ולנשי העוסקות בזנות לאור' כל שלבי הרצ ,-מעני שאצל
חלק יפחיתו נזקי  ,יצילו ממוות ,מתת תזונה ומסיבוכי רפואיי ,ואצל חלק אחר יסייעו לצאת ממעגל
הזנות ולהשתק.
 .2להקי מער' שירותי לנערות ,לצעירות ולנשי שעדיי& נמצאות בזנות – פילוסופיית הטיפול תתבסס על
גישת "הפחתת נזקי" המהווה ער' בפני עצמו ולוקחת בחשבו& כי בשלב הראשו& קשה לצפות לשיקו,
גמילה או יציאה מהזנות ,ועדיי& יש מקו לספק מיגו& של שירותי לנשי ולנערות בזנות .שירותי אלה
יכללו :מקלט ללילה ,שירותי בריאות ומניעת מחלות המועברות במי& ,יעו 1משפטי  ,תמיכה וסיוע נפשי
וכדומה.
 .3להקי מער' שירותי לנערות ,לצעירות ולנשי המעונינות לצאת מהזנות – גמילה מסמי ,טיפול נפשי,
דיור ,הכשרה מקצועית ,הרגלי עבודה ותעסוקה.

ה .הצעה לרצ מעני טיפוליי לנערות ,לצעירות ולנשי בזנות
להל& סוגי תכניות טיפול והתערבויות הנדרשות כדי לתת סיוע מעמיק ,אינטנסיבי ומשמעותי לנשי ונערות בזנות
במגמה להוציא& ממעגל זה:

 .1שירותי טיפול במסלול להפחתת נזקי – דירות חירו ,קו חירו ארצי ,מרפאה ניידת
רח' יד חרוצי  ,10תלפיות ,ת.ד .1260 .י  ,91012טל' ,670817502 :פקס670835702 :

4

מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותי החברתיי
האג לשירותי חברתיי ואישיי
השירות לרווחת הפרט והמשפחה
לאור זאת יש ליצור מרכזי טיפול לנשי ונערות שעדיי נמצאות בזנות .שירותי אלה יכללו:
א.

דירות חירו – ללינה זמנית לנערות ,לצעירות ולנשי בזנות

ב.

קו חירו ארצי – לנערות ,לצעירות ולנשי במעגל הזנות

ג.

מרפאה ניידת לאיתור נערות ,צעירות ונשי בזנות

 .2מקלט טיפולי – להוצאת נשי וצעירות ממעגל הזנות.
 .3מרכזי יו לשיקו נפשי ותעסוקתי
א .מסלול בוקר – יומי
ב .מסלול ערב

 .4עובדי סוציאליי מומחי לנשי ,נערות וצעירות במעגל הזנות
 .5בניית מער' הסברה ומניעה
א .סדנאות מניעה לתלמידי תיכו
ב .הסברה והגברת מודעות בציבור

 .6שינויי חקיקה
שני סוגי חקוקה עיקריי:
 .1חקיקה נגד הלקוחות.
 .2חקיקה למע& הקורבנות.

 .7הקמת ועדה בי משרדית
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 .8סיכו התוכניות לביצוע בשלב א' של התוכנית הלאומית שתחל ב –  2007בתקציב כולל של
 10מליו ש"ח:
 2 (1דירות גדולות ,לנערות ,לצעירות ולנשי במרכז ובצפו.
או  2דירות לנשי ולצעירות ו  1 ,דירה לנערות.
 (2קו חרו ארצי.
 2 (3ניידות רפואיות ,אחת במרכז ואחת בצפו.
 (4מקלט
 2 (5מרכזי יו במסלול בוקר במרכז ובצפו.
 2 (6מסלולי טיפול ערב אחד במרכז ואחד בצפו.
 (7עובדי סוציאליי – הכשרות והדרכות.
בחינת תוכניות טיפול קיימות ומת תגבור בהתא.
 (8בניית מער' וסדנאות מניעה.
 (9בניית מער' הסברה והגברת מודעות בציבור.
הכינו:
ענת גורMSW ,

ציפי נחשו,גליקMSW ,

יועצת ארצית לשיקו אסירות
הרשות לשיקו האסיר

מפקחת ארצית לטיפול באלימות במשפחה
משרד הרווחה
עדה פליאל טרוסמMSW ,

סגנית מנהלת השרות לנערות וצעירות ,משרד הרווחה

*השימוש בלשו& נקבה .כי רוב העוסקות בזנות הינ& נשי וצעירות א' הכוונה לכלול ג גברי וצעירי.
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