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גב'נחשון-גליקשלוםרב ,

הנדון :מניעת התדרדרות לזנות של נשים מהגרות/עולות –
מסקנות מחקרנו בנושא ודגשים לפעולת שטח והתערבות טיפולית

במסגרתארגוןאשהלאשה–מרכזפמיניסטי,חיפהאנומתכבדותלהעבירלידיךמסקנותהמאמר
הסוקראתתמציתושלמחקרפעולהשנערךעל-ידינווהבוחןאתהדפוסיםהייחודייםשלתופעת
ההתדרדרותלזנותשלנשיםמהגרות/עולותלארץ. 
המחקרהואתוצרנוסףשלפרויקטהמאבקבזנותובסחרנשיםשלהארגון,במסגרתואנופועלותבמתן
סיועלנשיםממגזריםשוניםהנמצאותבמעגלהזנותומסתמך,עלהניסיוןשרכשנוכתוצאהמעבודתנו
המתמשכתבשטחועלראיונותעםנשיםשהיובזנות .
בשנים0990-2009עלולארץמארצותברה"מלשעבריותרממיליוןעולים,מחציתםנשים.הגירההמונית
וקליטהשלאוכלוסיותגדולותבמדינהחדשההןתופעותתרבותיות-חברתיותבעלותמאפייניםמוכרים
ובהםהשלכותלאפשוטותעלהפרט.המעברלמדינהזרהבעלתתרבותושפהשונותהואתהליךמורכב
שלאכלאדם,אשהומשפחהמצליחיםלהתמודדעםקשייובאופןשמאפשרהשתלבותמוצלחתוכינון
חייםנורמטיבייםבארץהחדשה .
אחדהדגשיםבואנומתמקדותבפרויקטבשניםהאחרונותהואעבודהעםנשיםמהגרותעולותחדשות
מברה"מלשעבר,שהתדרדרולזנותכתוצאהמתהליךקליטהשכשל.יודגשכיאייכולתןשלהנשים
להשתלבבחברההישראליתמוכתבלעיתיםקרובותעל-ידיהחברהעצמה,הדוחהאותןולאמאפשרת
להןהשתלבותבתוכה .
מרביתהנשיםהמדווחותעלהתדרדרותלזנותעקבקשייקליטהבישראלהןבגילאי00עד,00רבותמהן
אמהותחדהוריותשהתקשולפרנסאתילדיהןבארץהחדשהובהמשךנכשלובקיוםחיימשפחה
נורמטיביים,עדאשרנאלצולהרוויחאתלחמןולהבטיחאתקיוםילדיהןבאמצעותעיסוקבזנות. 
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כפישתוכלילהיווכחמקריאתהמאמר,כתיבתונעשתהבהסתמךעלשיחותרבותשניהלנועםאותןנשים,
מתוךתפישהלפיההקשבהלקולןשלנשיםאלה,תוכללסייעבהוצאתמסקנותשיאפשרולמזעראת
התופעהבעתידולהפחיתאתכמותהנשיםהמהגרות/עולותהמצטרפותלמעגלהזנות.ביןהשאר,אנו
מציעותלהעמיקולהרחיבאתהיקפיההסבריםהניתניםלעולותחדשותאודותזכויותיהןבארץ,מעגלי
התמיכההאפשרייםוארגוניהסיועהעומדיםלרשותן.אנומבקשותלטעוןכיהעברתהסבריםכאלהבימי
הקליטההראשוניםובשפתהאםשלהעולותהחדשות,תוכללגרוםלכךכיבהתעוררמשברהןידעולמי
לפנותובכךיקטנונזקיםעתידיים .
המחקרהמלא,כאמור,טרםפורסם.יחדעםזאת,בתקצירהמצורףמגולמיםעיקריהדבריםובסיכומו
אנומפרטותאתהמלצותינובדברהשינוייםהנדרשיםבמערךהטיפולבנשיםמהגרותממדינותברה"מ
לשעברהנמצאותבמעגלהזנותאובשלבישיקוםמזנות.אנוסבורותכיבשינוייםקליםבהתאםלתרבות
השונה,המסקנותיוכלולהוותתשתיתלשינויגםבקליטתעולותממדינותאחרות .
המאמרנכתבבמשותףעל-ידיהח"מועל-ידידר'חנהספרן,חוקרתמגדרופמיניזםבמכללתעמקיזרעאל
ופעילהבאשהלאשה.המאמרעומדלהתפרסםבספרשיצאלאורבשנההבאה :
The Prostitution of Women, Men & Children: A Global Perspective Implications for
Research, Policy, Education, and Service
הספריכלולמאמריםהעוסקיםבפניםשוניםשלתופעתהזנותוסחרבנשיםבעולםואנובחרנולהתמקד
בנושאשלנשים,זנותוההגירה.הבחירהלעסוקבתופעתהזנותבקרבנשיםמהגרותמארצותברה"מ
לשעברלישראלנבעהכמובןמתוךהניסיוןהרבשנצברבפעילותהפרויקטוכןמתוךהיכרותנועםהמצב
הנתוןבארץ .
להלןיובאומספרקטעיםעיקרייםמהמאמרהעשויים,לשיטתנו,להוותהצעהלהתווייתדרכיטיפול
חדשותשלמוסדותהרווחההשונים,ברמההארציתוהמקומית.אנומקוותשמהמאמרהשלםיתפרסם
בקרובגםבעברית. 

מאפייניהן האישיים המשותפים של נשים מהגרות במעגל הזנות
המאפייןהמשותףהבולטיותרברקעהאישישלנשיםשהתדרדרולזנות,הואסיפורחייםהכולל
אלימותשהופנתהאלהנשיםבהיותןילדות.מחקרהשלענתגורבנושא,שפורסםבשנהשעברה,מעלהכי
מרביתהנשיםהנמצאותבזנותנפגעוכברבילדותןמאלימותמינית.מובןשאיןלהניחכיבכלמקרהבו
נפגעהאשהמאלימותמיניתבילדותההיאצפויהלעסוקבזנותבבגרותה,אבלבהחלטניתןלקבועכי
נשיםרבותהנמצאותבזנותנפגעובעברמאלימותמינית.במהלךשמונהשנותהעבודהבפרויקט,גילינוכי
ניצולמיניואלימותבילדותמאפייניםאכןגםאתעברןשלנשיםמהגרותהעוסקותבזנות,גםאםבמקרה
זההםרקחלקמהסיבותלהתדרדרות.ביןהסיבותהשונותהמצטרפותלדפוסהקורבנותהמשותף,חלקן
הןכאלהשניתןהיהלמנועבאמצעותמתןסיועכלכליוחברתיבשלביםשוניםשלתהליךהקליטה.לאורך 
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במשךשנותפעילותנו,ובפרטבמהלךראיונותשביצענועםנשיםמהגרותשעוסקותבזנות,זיהינו
כמהמאפייניםמשותפיםלנשיםאלה,מהםניתןללמודעלהמאפייניםהמשותפיםלנשיםמהגרות,עם
אובלימעמדחוקיבישראל.אחדהדבריםהמרכזייםשעלוהואהדגשתהצורךברגישותתרבותיות
המאפשרתאתהבנתהצרכיםשלאוכלוסיותשונותואחרות.הבנתהשלתרבותהמוצאשלהנשים
והיכרותמעמיקהעמהכשלבהכרחיבגיבושמתווהלקליטתאנשיהונשותיהבארץ,חיוניתכדילאפשר
מתןטיפולועזרהמוצלחים. 
המאפייניםהזהיםשלהנשיםשנעזרובנווקיבלותמיכהבמסגרתפרויקטהמאבקבסחרבנשים,
התבטאובמגווןרחבשלנושאים,וביניהםאי-ידיעתהזכויותשלהן,אי-אמוןבממסד,חוסרהבנה
תרבותיתשלנציגּותהממסדוהזדהותעםתפישתעולםוערכיםחברתייםשוניםמאלההנהוגיםבארץ.
ביןהדפוסיםהחברתייםהמאפייניםאתהנשיםהמהגרותממדינותחברהעמים,ניתןלהבחיןבשוני
בהגדרתהעצמאותוהאוטונומיההאישיתלעומתההגדרההנורמטיביתשלאלהבישראל,נטייהלהאשמה
עצמיתוסדרעדיפויותשונהמזההמקובלומוכתבבארץ .
.0אי-ידיעתזכויותואי-אמוןבממסד 
במהלךשנת2009פנואלינובבקשהלעזרהלמעלהמ00-נשיםמהגרות,חלקןבעלותמעמדחוקיבישראל
וזכויותיוהנלוותוחלקןמשוללותמעמדוזכויות.כלהנשים,ביןאםהמתגוררותבארץכחוקובין
השוהותבהשלאעל-פיחוק,התלוננועלחששתמידימהממסדוהבהירוכיאינןמאמינותבמערכת
הרווחהאוביכולתהורצונהלסייעלהןבמצבאליונקלעו.בנוסף,חולקותהנשיםשהןגםאמהותבשתי
הקבוצות,חששמתמידכיילדיהןיילקחומהןבגללמחסורבפרנסהובטחוןכלכלי. 
.2חוסרהבנהתרבותיתשלנציגּותהממסד 
לצערנוהרב,שירותבשפותהשונותשבהןמדברותהנשיםלאקייםתמיד,ובוודאילאבכללשכה,של
שירותיהרווחה,שאינםמורגליםבמתןשירותרגישתרבות.אתהקושישמעוררתעובדהזו,ניתןלהדגים
באמצעותמקרהבוטיפלנוהשנה.אשהשהגיעהלארץכקורבןסחרונמצאתעדהיוםבזנות,אזרחית
אוזבקיסטאן,ניגשהלדירתחירוםלאחרשנחבלהקשותבפניהכתוצאהממכותשספגהמלקוח.האשה
ביקשהמהמדריכהשנמצאהבמקוםלסייעלהולתתלהמשהולהקלתכאביהפצעיםשהיועלפניה.על
אףשאסורלנשיםבזנותלגשתבעצמןלמקררבדירה,אלאבאישורהמדריכהבלבד,האשהניגשה
למקרר,לקחהמלפפוניםקריםוהניחהאותםעלהחבלותשכיסואתגופה.המדריכהכעסהמאוד
והחליטהכיהאשהעושהלעצמה"מסיכתיופי".התפתחריבקשהשבסיומוהאשהיצאהבזעםמדירת
החי רום,התקשרהאלינווהתלוננהכילאמביניםאותה.בבירורמולהמדריכהוהמנהלתדרשושתיהן
לדעתמדועאנובוחרותלגונןעלאשהשעושהלעצמהמסיכתיופיבטוענהשהיאנפגעה.רקהסברתו 
והבהרתושלההבדלהתרבותיהפשוטלפיואכןמקובלבקרביוצאימדינותמזרחאירופהלהניח
מלפפוןקרעלמקוםפציעהאוכוויהבגוףלשםהקלהעלהכאבים,הביאולהכרתהמדריכהוהמנהלת
בטעותן,שגרמהלאשהלעזובאתהדירהולאלהתקשרעודלמקוםבמשךתקופהממושכת,עלרקע
תחושתאי-האמוןבהנתקלה. 
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דוגמאאחרתלמימדהשפתישבפעריהתרבות,יכולהלהיותמובאתבאמצעותמקרהשבסיסאי-
ההבנהשמתגלמתבוהואהשימושבמילהאינטימיות.אחתהמטופלותשלנו,קורבןסחראזרחית
אוקראינהואםחד-הוריתלשניילדים,הצטרפהלפרויקטטיפוליבמסגרתוניתנתהזדמנותלאמהות
לרכושכליםלהתמודדותהורית.האשהפרודהזהזמןממושךמבן-זוגהלשעבר,אדםאליםשנהג
להכותה.במסגרתהשיחותהטיפוליותעםהעובדתהסוציאליתשלהפרויקט,העלתההאחרונהאתנושא
רמתהאינטימיותשלהקשרביןהאשהוביןאביילדיה,אךזוהתקשתהלהביןמדועהעו"סמשתמשת
במילהאינטימיות,בעודהיאעצמהשבהומצהירהכיהיאכללאינהמעוניינתבקשרקרובעםהפרוד.אי-
ההבנהפגעהבתוכניתהטיפוליתואיימהעלהמשךהמפגשים.רקלאחרשפנתהאלינווסיפרהעלהקושי,
נחשפההעובדהכילמרותשהאשהשבהוהבהירהכיאינהמבינהעבריתוכיהמטפלתנוקטתבלשון
שאינהמוכרתלה,נוצרנתקטיפוליעלרקעאי-הבנהברמההשפתית.בניגודלאשה,שסברהשהעו"ס
מתעניינתבחייהמיןשלה,ניסתההאחרונהלדברדווקאעלהיכולתליצורקשררגשיקרוב.זוהידוגמא
קטנהבלבדלמורכבותנושאהתמיכהוהטיפולבאוכלוסייתהמהגרותוהקשייםשהןחוותגםלאחר
שהעזולפנותלעזרהולקבלתסעד .
.0תפישתעולםוערכיםחברתייםשונים 
הערכיםהחברתייםהמוביליםהמאפייניםאתתרבויותיהןשלמדינותחברהעמיםהינםשוניםלארק
מאלההרווחיםבמדינותהמערב,אלאאףמשתניםממדינהלמדינה.למרותשחלףכברלמעלהמעשור
מאזגליההגירההעיקרייםלישראלמארצותאלה,המפגשעםהנשיםמבהירלנוכיעדהיוםנכשלים
מערכתהרווחהוארגוניםממשלתייםבזיהויהדפוסיםהתרבותייםובהשתתתושלשיחמכבדעםהעולות,
המתבססעלהיכרותוסובלנותלאחר.להלןיובאומספרדוגמאותלתחומיםבהםנבדלתהנורמה
החברתיתבקרבאוכלוסייתהעולותמזוהנהוגהאוהמצופהבישראל.מובןכיחוסררגישותמצד
הרשויותאונציגיהןבדברהמורשתהתרבותיתהייחודיתונגזרותיהבתחומיםאלה,עשויהלגרוםלפערי
תקשורת,לתחושתתסכולולניתוקהקשרמצדהנשיםהמטופלות .
קודלבוש-אופןואופיהלבושובחירתהבגדיםמהוויםעבורנשיםמהגרותרבותמחברהמדינותעולם
שלם,המגלםבחובוערכיםשוניםמאלההמקובליםבחברההישראליתומחייביםהופעהמהודרת
ומטופחתבסטנדרטיםשוניםמהנהוגבארץ.בשיחותשונותעםעמיתותונשיםממדינותאלהשבהועלתה
התבטאותלפיה"גםאםלאיהיהלחםבבית,בכספההאחרוןהאשהתקנהבגדיפה"."קודהלבוש" 
משתנהביןארצותחברהעמיםהשונות,אךהנטייהלהופיעבציבורבבגדיםפורמאלייםומכובדיםחוזרת
ברבותמהן .
תפישתהעצמאותוהאוטונומיההאישית–במדינותחברהעמיםנשיםגדלועםמידהרבהשלעצמאות,
אותהרכשוכחלקמתהליךהחניכהוהלמידהשלהןכאזרחיותהמעצמההסובייטית.נשיםקיבלוהכשרה
ועבודהגםבתחומיםומקצועותשבישראלכמובמערבנחשביםגבריים,כגוןנהגותאוטובוסים,פועלות
בנייןושיפוצים,טכנאיותמכונותכבדות,מכונאיותוכד'.תחומיעיסוקןאלהלאסתרואתהיותן
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אחראיותבמקבילעלמשקהביתותפקידןהוגדרמראשככפול–דאגהלפרנסהולבית,כוללאחריותעל
הקופההביתיתוההוצאותהמשפחתיות .
מובןכיבהגעהלמדינהאחרתבהאינןיכולותלתפקדלרובכמפרנסתהראשית,הנשיםנתקלות
בתסכוליםגדולים,הנובעיםממצבבוהןממשיכותמחדלחושבאותהאחריותאךמאידךאינןיכולות
לספקבעצמןאתהפתרונותהמבוקשים .
האשמהעצמית–בתרבותהרוסיתהעממיתהאשהנחשבתכאםכלחטאתוכאשמההמיידיתבכלבעיה,
משפחתיתואחרת,המתעוררתבסביבתה.אמרותופתגמיםמפורסמיםברוסיתמנציחיםתפישהזולפיה
האשהאשמהבכלדברובראשוראשונהבפיתויושלהגברוהדחתומדרךהישר,כנאמרבמשפטהעממי
הנפוץ"אםהכלבהלאתרצההכלבלאיקפוץ".תפישהנורמטיביתזאת,לצדהעובדהכיהתרבות
המקומיתנעדרהכלדיוןפתוחבנושאימיןאואלימותמינית,הובילהלכךכירבותמהנשיםהמהגרות
עמןנפגשנוחזרווהאשימואתעצמןבמערכותהיחסיםהכושלותובתקריותהאלימותמהןנפגעו.לצוות
הטיפולישלהפרויקטשלנולקחזמןרבלהבין,בעקבותשיחותחוזרותונשנותוניתוחבדיעבדישל
הדבריםבשיתוףעםהנשיםעצמן,כיבמקריםרביםמהשהוצגעלידיהנשיםכתקריתשארעהבאשמתה
ואיןלייחסלהחשיבותאולהגישבגינהתלונה,היתהלמעשהאונסעל-ידיסרסור,לקוחאובן-זוג. 
סדרעדיפויותשונה–אזרחיותואזרחיברה"מ,אשרנולדווהתבגרותחתהמשטרהסובייטי,הפנימואת
מקומםהטבעיהנמוךבסדרהעדיפויותשלהחברההטוטאליטרית.הפתגםהרוסיקובעכיהאות","YA
שבעבריתפירושה"אני",נמצאתלאבמקרהבמקוםהאחרוןבאלפביתהרוסית-הפרטנמצאתמיד
בתחתיתסדרהעדיפויות,לאחרהחברהוהקולקטיבוהמימושהאישיצריךשיועמדאףהואלטובת
החברה.כךלמשל,בניגודלמקובלולמצופהמנשיםואמהותבישראל,כשנשיםמהגרותמברה"מלשעבר
יתבקשולספרעלעצמן,הןיתייחסותחילהלמעמדן,למקצועשרכשוולעבודתן–פרמטריםחברתיים
ברורים-ורקלבסוף,אולי,יספרושהןאמהותלילדים.השינוייםהגדוליםשחווהמדינותואזרחיהןעם
קריסתהקומוניזם,טרפואתהקלפיםושינואתסדרהעדיפויותהקולקטיביוהאישיללאהכר.הצורך
ברכושפרטיהפךאתהחומרנותוהמרדףאחררווחהכלכליתלערךבפניעצמוויצרמציאותחדשה
במסגרתהישלהיאבקבכלדרךכדילהבטיחלמשפחהרמתקיוםנאותההמשדרתסטאטוסכלכליגבוה .
נשיםרבותשנסחרולישראלהיוסבורותעםעזיבתןאתהביתכיהןעומדותלעבורלארץאחרת,
שםישתכרובמטבעזר.פיתויזההיהכהגדולעדשהןהותירופעמיםרבותאתילדיהןמאחור,תוך
אמונהמוחלטתכיהבטחתעתידםהכלכלישלהילדיםהיאהמשימההגדולהמכל,בעודאתהחום
והאהבהשיחסרולילדיםיוכלולמלאאחרים,כמוסביםוסבתות.יודגשכיגידולילדיםצעיריםבידידור
מבוגריותרהיהנוהגנפוץומקובלבתרבותהרוסיתהמסורתיתולאנתפסכחריגאופוגעניכלפיהילדים.
באופןאירונימספרותלנוכיוםרבותמהנשיםכימששבולארצותהמוצאלארקנחרדולגלותשילדיהן
הוזנחורגשית,הרישהכסףשהצליחולשלוחהוצאלמטרותשונותבתכליתמאשרחסכוןעתידילטובת
הילד/ה.אתהקשרההורישנפגםללאשיעורבעתהעדרןובעקבותהמוראותשחוובדרכן,הןמתקשות
כיוםלשקם .
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דוגמאותאלהמדגימותכיצדומדוענשיםמהגרותמברה"מ,שגדלובעולםשבוסדרהעדיפויות
ועולםהערכיםהיושוניםלחלוטין,מתקשותבתהליכיהקליטהבארץוחוותתחושותשלזרותוניכור.
הגירהאינהמשנהבןיוםאתסולםהערכיםהפרטיאואתהיכולתלפרשמסריםחברתייםולהתאים
אליהםאתדפוסיההתנהגות.נשיםהעולותלישראליחדעםילדיהן,מרגישותדחףולחץלהשליםפערים
חומריים,למלאאתמהשחסר,לקנותבית,רכבוכלהנדרשלרווחתהמשפחה.המרוץאחרההשתלבות
החומריםמאטבהכרחאתההשתלבותהרוחנית-תרבותיתומותיראתהנשיםוהמשפחותכנטעזרבארץ
החדשה.מצבןשלנשיםהמגיעותמאוכלוסיותשהיומוחלשותעודבארץהמוצא,אוחסרותמעגלי
תמיכה,מוצאותעצמןבמצבקשהעודיותר,כשהתסכולוחוסרהאוניםמדכאיםעודיותראתיכולת
ההשתלבותוהפרנסהבכבוד. 
קולותיהן של הנשים
אתחלקוהאחרוןשלמאמרנובחרנולייחדלהבאתקולןהישירשלהנשיםאודותיהןהואנכתב.
לתפישתנוכפמיניסטיות,פעילותחברתיותוחוקרות,להשמעתדבריהןשלהנשיםעצמןישתפקידכפול
ומשולשבמסגרתהשיחשאנומעוניינותלהציע.העלאתםעלהכתבשלדבריהנשיםאינהרקשופר
להבאתקולןהאותנטיועדויותיהןהאישיות,ישבהגםכדילהציעהצעהבדברשינוידפוסההתנהגות
שלנוכחברה.בבחירהזוישמשוםקריאהלהקפדהעלעירובקולםשלנושאימחקרבתהליכיהעבודה,
לארקכאובייקט,אלאגםכבעל(ובמקרהזהבעלת)קולשהואחשובמאיןכמותוהןלניתוחוהבנת
הדבריםוהןלהתמודדותהחברתיתעםהקשייםשהוצפובמחקר .
כחלקמניסיוןזהלהבאתקולותיהן,ראיינובשבועותהאחרוניםשבענשיםמהגרותשעסקובעבראו
עוסקותכיוםבזנותבארץוכןעובדת-סוציאליתהעובדתבמרכזטיפולילנשיםבזנות.כלהנשיםהגיעו
לישראלבשנים0990-2000ממדינותברה"מלשעברוכולןכיוםבגילאי .00-74
תהליךהקליטה 
מרביתהנשיםשרואיינולצורךמאמרזההגיעולישראלבאופןחוקיועלפיחוקהשבות.החוויה
המאחדתהדומיננטיתבסיפוריהןהיאהבדידותוחוסרהוודאות.הכמיההלשליטההתבטאהבנסיוןנואש
לרכושבמהירותשפהומידעהכרחילצורךההשתלבותבארץ,כמיההשכלהנשיםשרואיינועל-ידינו
תיארוככזושהתנפצהבאכזריותפעםאחרפעם. 
כברבזמןהלימודיםבאולפן,מספרתא',החלהלהתמודדעםפחדיםרבים,כשפחדהגדולמכלהואאי-
הוודאותלגביהעתידלבוא.א'מדגישהכיוםכיחיפשהזמןרבאחרמידעטכניפשוטלכאורה–כיצד
לחפשעבודהומייכוללסייעלהבכך,אךלאהצליחהלהגיעאליו.היאמתארתאתיחסהרשויותכאגבי
ואדישומעידהכיהכולהתייחסואלהדבריםכברוריםומובניםמאליהם,עדשלאהייתהמסוגלתעוד
לשאולאתהשאלותוממילאלאזכתהלהסברמקיףעלזכויותיהאואפילוהסברפשוט,כעולהחדשה
ותלמידתאולפן. 
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כמוא',גםמ'נזקקהלמידעפשוטותמיכהבחיפושיעבודהוכתיבתקורותחיים.שתיהנשיםלאיודעועל
קיומםשלשירותירווחהונותרובודדותבניסיונןלהתפרנסולפרנסאתילדיהן,טרםהתדרדרולעיסוק
בזנות .
אי-ההיכרותעםהמוסדותושירותיהרווחה 
"במדינהזרהלאמשנהמהיגידואיןדברכזהשהאנשיםיכוליםלעזור"אמרהלנוו'במהלך
הראיוןעמה.עשרשניםלאחרשעלתה,נמצאתו'עמוקבזנותובסמיםומדגישהשובושובכיהרגישה
מהרגעהראשוןשהמדינהמפנהכלפיהאתגבהולאאתפניה .
חלקמרכזיבנרטיבההתדרדרותהאישיכפישזהמשורטטעל-ידיהנשים,הואחוסרההצלחה
בהשתלטותמהירהופענוחהקודיםהחברתייםאךגם,ואוליחשובמכך,בהסתדרותעםפניההטכנייםאו
הפרוצדוראלייםשלהקליטהבארץהחדשה. 
א'מספרתאיךחיהלבדעםבתה,שסבלהמהתקפיםרפואייםחוזרים.שובושובהזמינהא'אמבולנס
ושובושובחויבהבסכומיתשלוםגבוהיםבהםלאהייתהמסוגלתלעמוד,רקמשוםשאישמנציגיהממסד
הרפואישהיומעורביםבפינויוטיפולבילדהלאטרחלהלהסבירשאםתגישטופסבקשהמיוחדלקופת
חולים,היאזכאיתלהחזר.מיותרכמעטלצייןכיבברה"מלשעברהזמנתאמבולנסאינהחייבתבתשלום
אובמילויטפסיםלצורךהחזרוכיא'שיערהבתמימותשכךנהוגגםבישראל .
מ'מתארתאתהתסכולותחושתהבדידותהקשהבהןנתקלהכאשרגמלהבליבההחלטהלהיפרדמבעלה
עלרקעיחסיהםהקשים.היאלאהבינהלמיניתןלפנות,מיהםהגופיםהמטפליםבנושאזהוכיצד
ביכולתהלקדםאתהתהליך.החוויההמשותפתששתיהנשיםמתארותהיאתחושהשלבדידותמוחלטת
בארץזהשאורחותיהנעלמותוחוסרבידמושטתמצדהרשויות.י.חתמהעלצ'קיםרביםלבן-זוגה,אשר
בניגודלהבטחותיוהפקידאותםלצורךכיסויחובותיווהשאיראותהבחובותגדוליםונתונהלאיומן
וטיפולןשלחברותעיקול.באותושלב,היאמספרת,שכברכשלוכלניסיונותיהלקבלתתמיכהמרשויות
הרווחהוהממסד,וההתדרדרותלזנותהייתהמהירה .
השפההחדשה 
מרביתהנשיםמדגישותכילקחזמןעדשהשתלטועלהשפההעבריתברמהשאפשרהלהןהתמצאות
והתערותמסוימתבחברה.חלקןמדגישכיחסרהלהןעזרהבשפההרוסית,עזרהשהייתהקריטית
ליכולתןלפענחאתהמציאותהחדשהולפתחדרכיהתמודדותעמה.ו'סיפרהלנוכיעלאףשבמהלך
תקופתההתדרדרותהעיקריתשלההיאעמדהבקשרעםכמהגורמיםוגופיםבארץשניסולסייעלה,
הכמיההשלהלהבנתהנאמרגרמהלכךכיבכלפעםשמישהודובררוסיתפנהאליהבהצעהנגדית,ולו
שידוללעיסוקבזנות,דבריונשמעומשכנעיםפיכמהוהיאבחרהללכתבעקבותיו.נקודתהשינויהבאה
בחייהשלו',ממנההצליחהלצאתלתהליךשיקום,התרחשה,באופןלאמקרי,רקלאחרכמהשניםשל
זנותוסבל,כשהיאאזרהאומץלפנותלמשטרהוהתקבלהעל-ידיצוותדוברירוסית,אשרדאגולהזמין
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עבורהנציגותהמעניקותסיועלנשיםבשפהזו.הייתהזוהפעםהראשונהבהנאותהו'לשתףפעולהעם
הרשויותוהחלהבתהליךשיקום .
הפערהתרבותי 
מראיוןעםעובדת-סוציאליתמהמרכזהטיפולילנשיםמשוקמותזנותבחיפה"אופקנשי",שהיאעצמה
עולהחדשהלשעבר,דוברתרוסיתומתמחהבטיפולבנשיםהמגיעותממזרחאירופה,ניתןללמודעל
השפעתהבדליםמשמעותייםברקעהתרבותיעלתהליךהקליטהבארץ,ולחלופיןעלתפקידםבתהליכי
התדרדרותלזנות.כפישהוזכרלעיל,במשפחותסובייטיותרבותהיהמקובלשהילדגדלאצלסבווסבתו
וכיההוריםאינםהדמותהדומיננטיתבתהליךגידולושלהילד.מבנהחברתיזההיהבעלמאפיינים
קבועים,ובהםמיעוטערוציקשררגשייםעםהילדים.היחסלילדיםהיהכאלסוגמסויםשלהוןאנושי,
אותוצריךלהלבישולהקדישלחינוכו,אךיחסרגשילאנכללבסוגהדפוסההוריהמקובל.מעברלארץ
חדשהוהתדרדרותלזנותחושפיםכמהשתיהשלכותבעייתיותשלרקעזהלנשיםמהגרות: 


בעתותמשבר,תגובתהנשיםהתאפיינהבשתיתגובותקיצון:מצדאחדהתפתותלתתאמוןבכלמי
שלרגענדמהכיהואדואגלךולצרכיך,מביערגשאומבטיחלהעניקחוםואהבהשלאהיוחלק
מההתנהלותהשוטפתבילדות;מצדשני–במצבשלקרבוןהאשהוהפיכתהלאובייקט,היאמזהה
בכךדמיוןלדפוסהמוכרלה,וסבורהכיהפיכתהלחפץבעלערךכלכליהיאסבירהומקובל.



הדפוסיםההורייםשלנשיםשגדלועלפינוהגהדומהלזהשתואר,היובעייתייםמלכתחילהעלרקע
התרבותהישראליתבהניסוכעתלגדלאתילדיהן.הפערמגיעלשיאובמקריםבהםהנשיםסבורות
באמתובתמיםכיצרכיוהחומרייםשלהילדקודמיםלצרכיוהרגשיים,הלאמדוברים,ובוחרות
כצעדשלאין-מוצאעיסוקבזנות,שיבטיח,כךהןמקוות,רווחהחומריתמסוימת.העובדת-
סוציאליתשרואיינהעל-ידינוחזרהוהדגישהכיבכלהמפגשיםשלהעםנשיםשהתדרדרולזנות,הן
הבהירוכילפחותבשלבההתחלתיהיהלהןברורשהנזקהרגשיאוהפסיכולוגיהנגרמיםלילדיהן
מהחשיפהלמקצועןקטןמנזקפוטנציאלישייגרםלועקבעוניאומחסורחומרי .

חשיפהלאלימותואונסכחלקמהרקעהאישי 
 בהתאמהמצמררתלאבחנתהשלהחוקרתענתגורלפיהמרביתהנשיםהעוסקותבזנותנפגעו
בעברמאלימותמיניתקשה(ר'עמ',)00ובניגודלהשערההרווחתכיהתדרדרותןלזנותשלנשיםמהגרות
נעשיתבעיקרעל-רקעעוניופעריםחברתייםותרבותיים,נוכחנובמהלךעבודתנועלהפרויקטועריכת
הראיונותלמחקרזה,כיכלהנשיםהמהגרותהעוסקותבזנותחוועודטרםהתדרדרותןאלימותקשה
וניצולמיני,לרובאונס .
כלהנשיםשהתראיינולצורךמחקרזהנאנסובעברבארצותמוצאן.א'נאנסהעלידיהחברשלהבגיל,00
ובהיעדרתמיכהמשפחתיתלאסיפרהעלהטראומההזאתמעולםלאףאחד.בתשובהלשאלתהשל
העו"סמדועלאסיפרהעלכךבישראלענתה"כיאףאחדלאשאל".מ'נאנסהבגיל00באונסקבוצתיעל
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ידיקבוצתמתבגרים.ו'נאנסהעלידיבעלהבגיל.01שלושתן,כמומרואיינותאחרות,הדחיקווהכחישו
לחלוטיןאתהטראומותעדתחילתושלתהליךהשיקוםמזנותשהןעוברותכיוםבארץ .
הןמהראיונותוהןמדבריהשלהעובדת-הסוציאלית,עולהכיב000%-מהמקריםרווחובמשפחותהמקור
שלהנשיםאלימותפיזיתואקטיםשלהשפלהפומבית.כלהנשיםהעידוכימעולםלאהתייחסולנושאאו
ניסולטפלבעצמןבהקשרזהשלעברן,ומרביתןאףהאשימואתעצמןבהתקיימושלהדפוסהאלים
בבית. 
"פוטנציאללזנות" 
שובושובעוליםמסיפוריהנשיםותיאוריהעו"סחוטיםמקשריםהמעידיםעלהיותןשלהנשיםקורבנות
לסרסוריםמתוחכמים,היודעיםלזהותבמומחיותאתהדפוסיםהאישיים-רגשייםהמעידים"איזו
בחורהיכולהלהיותזונהטובהומילא".השידולהראשונילזנותמופעלכלפימישמשדרתהתנהגות
המאפיינתתוצרשלהזנחהרגשיתואיתשומתלבבילדות,כלפימישמתקשהלהתערותבחברההחדשה,
כלפימישהורגלה"לאלהוציאזבלמהבית"ולאלדווח. 
ס'סיפרהלנושלאהייתהמוכנהלדברעםאףאחדעלקשייהולאהייתהמוכנהלשתףאתמעגלהחברים
ולספרמהקורהאצלהבמשפחההגרעינית.מאוחריותרבחייה,היאלאהסכימהלדברעלאלימותושל
בעלהכלפיהוהוסיפהלהאמיןכיאםתשתוקותשפראתהמצבהכלכלי,הכולישתנה. 
מ'סיפרהשהגיעהלישראלבזכותבעלההיהודי.הוריוטרחווהזכירועובדהזושובושובבפניהוהבהירו
כיללאתמיכתםהיאתמצאעצמהמגורשת.כךמצאהעצמהמ'במצבבולאיכלהלהתגרשבשלפחדהכי
תאלץלהיפרדמילדיהולהיותמגורשת,ותהליךההתדרדרותהתחיללאחרשהיהמישניצלאתנתוניה
וחששותיהאלה .
התקווהלזמניםיפיםיותר 
עלאףהמקוםהקשהבונמצאותהנשיםשרואיינולמחקרזה,ולמרותתהליכיהקליטההמורכביםוהלא-
מוצלחיםברובם,רובןמתעקשותכיהןחשותשייכּותלארץומקוותלהצליחולבנותבהחייםטוביםיותר
בעתיד. 
י'ו-א'בחרולצייןאתתחילתקבלתהסיועבשפההרוסיתכנקודתהמפנהשסייעהלהןלהתחיל,גםאם
באיחורניכר,תהליךקליטהתקיןשגרםלהןלהכירבזכויותיהן,לנסותולהאמיןבבני-אדםבכללובנציגי
הרשויותבפרטואוליחשוביותר–להיותמובנותומסוגלותלהביעאתעצמןבביטחוןואףלחושכיסוף
סוףישגבלניסיונןלפעוללטובתעצמןאומשפחותיהן .
רובהנשיםשבווהדגישואתהכרתןבנחיצותבנייתחייםחדשיםבישראל.הןחולקותסיפוררקע
במסגרתוהגיעולישראלמתוךתחושהשכאןיהיהטוביותרמאשרבמדינתהמוצא,ועדייןשותפותכולן
לחשיבהכישווהלנסותשוב,שכןפוטנציאליתזהומקוםטוביותרעבורן.כמיהתןלמעגלישייכות
ופריצתהשלתחושתהזרותמאפשרתלהןכיוםהשתלבותבקבוצותהטיפוליות,מתוךתקווהכיהאמון
שהןנותנותהפעםבמערכתלאיכזיבזאתהפעם .
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סיכום והמלצות
המסעהמפותללהצלתנשיםמזנותלאהגיעלסיומו.השילובהמורכבשלהגירהלתרבותחדשהיחדעם
עוניומשברחברתיוכלכליבארצותהמוצא,הביאלמצבשלניצולמחפירשלנשיםעםעלייתןלארץ.פער
התרבויותשנוצרהואמתמשךוקשהואינונגמרעםסיוםתהליךההגירה.עבודתנוזועשתהניסיון
להתמקדבזיהויהמאפייניםהמשותפיםלנשיםמהגרותשנקלעולמעגלהזנות,מתוךרצוןלהצביעעל
החוליותהחלשותשלתהליךהקליטה,שהיכרותעמןוהתמודדותמערכתיתעמן,יוכלולהקטיןאת
שיעוריהנשיםהנקלעותלאותומצבבעלקווימתארקבועים.זנותהיאתופעהחברתיתמורכבתובעלת
אספקטיםרביםומגווניםהמשפיעיםעלחייהןשלנשיםבכללושלנשיםמהגרותבפרט.מפאתקוצר
היריעה,לאנגענובמאמרזהברביםמפניהשלהתופעה,אלאבחרנולהתמקדבתיאורפועלנולמעןנשים
בזנותובניסיוןלשילובקולותיהןשלהןבשיח.נגענובשאלתהשוניהתרבותיוהחברתיומשמעותובחיי
נשיםמהגרותבישראל,והדגמנוכיצדאינכונותםאומסוגלותםשלמוסדותחברתייםושירותירווחה
להעמיקאתההיכרותעםאוכלוסייתהמהגרים,גורמתנזקישירולעתיםבלתיהפיךבתהליךהקליטה. 
הצלחתווהישגיושלהמאבקנגדסחרבנשיםהראוכיניתןלחוללשינויאמיתיבחייהןשלנשים,
אבלקשהלחוללשינויבחברהכולה.השימושהנפוץבגופןשלנשיםוהאלימותנגדן[נגדנו]הםעדיין
מאפייניםמוכריםוידועיםשלהחברהבקרבהאנוחיים,ומצבןשלנשיםרבותבחברההישראליתהוא
קשה.אךהאםזוהישאלההנוגעתרקלחייהןשלנשיםאלוואחרות?מבחינתוהתמונהמורכבתיותר;
אנומזהותבהתמודדותעםבעייתהזנותענייןמשותףלגבריםולנשיםכולם.רקמיגורמוחלטשל
התופעהיוכללשנותאתיחסהחברהלנשיםובהתאםלהורידאתרמתהאלימותהנהוגהומופעלתבה.
מקומנושלנוכנשיםבעבודה,בפוליטיקה,במשפחה,בבתיהדיןובמרחבהציבוריכולו,קשורבאופןהדוק
למידתהאלימותהמופעלתנגדכולנו.אףאשהלאצריכהלהיאנסאולהיסחרלזנותכדילהכירבמציאות
ולדעתמהנוראהואהמצבהזה.עצםקיומהשלאלימותהמופעלתנגדנשיםבצורהזואואחרתמשפיעה
עלחייכולנובעקיפיןאובמישרין.רקחברהשתדעלהקשיבלזולתבשפותרבותומובנות,להיותמכילה
וסובלנית,לצמוחעלגביהרב-גוניותוהרב-תרבותיותשהיאמכילהבתוכה,רקהיאחברהבהיוכלונשים
לחיותבתחושהשלחירות.
אתהידעוהניסיוןשרכשנואנורוצותונכונותלהעבירהלאה.אנומאמינותשהנושאיםבםנגענו
–הגירה,זנותומהשביניהם,הםתכניםראוייםשישבהחלטמקוםלעסוקבהםבמסגרתסדנאותבבתי-
ספר,הרצאותבפנינציגיועובדיציבורובכלמקוםבוהדבריםיוכלולקבלבמהשתאפשראתהרחבתושל
שיחציבוריאמיץונוקב,שמטרתושינויהדפוסיםהחברתייםהמנציחיםאתמעגלהזנותוהצטרפותן
הקלהשלנשיםמהגרותאליו .
להלןמספרהמלצותלפעולותמעשיותשנועדולשנותולהיטיבאתהמציאותשתוארהבמאמר :
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 .0עלהרשויותהמוסמכותלבדוקאתהצרכיםהשוניםשלנשיםמהגרות,תוךרגישותלתרבות
הספציפיתממנההגיעהכלאחת.ישלהקיםמערךתמיכהשיסייעבגישורפערים,בדגשעל
סדנאותלהורותבמצביהגירה.עלכלהפעילויותוההסבריםלהינתןבשפותהנהוגותבארצות
המוצאשלהמהגרים/ותעצמם/ן. 
 .2ישלפתחולתקצבקבוצותתמיכה,העצמה,אסרטיביותורכישתכישורי-חייםלעולות,שיונחו
בשפתהאםשלהמשתתפות.השתתפותבקבוצהבהאתשווהביןשוותובעלתקולמובן,
מאפשרתחוויהשלהזדהות,הכלהותחושתיחדומאפשרתהתמודדותמותאמתיותרעם
המציאותשמחוץלקבוצה.
 .0הכרהבקיומושלהסטריאוטיפהנפוץבחברההמערביתבכללובישראלבפרט,לפיונשים
"רוסיות"הן"קלותהתנהגותוקלותלהשגה"מחייבתהתמודדותנכונהעםהשלכותיו.מהגרות
מארצותחברהעמיםזכאיותלקבלכחלקמתהליךהקליטההסברעלחוקיםבנושאהטרדה
מינית ,זכויותיהןבעבודהוהליכיםמשפטיים.חשובלאפשראתשמיעתןשלדוגמאותחיוביות
ולאפשרהפניהלמקורותכוחוגיבויבמידהוייחשפובעתידלמקריהטרדה.
 .7לתתעדיפותלקבלהלחוגיםלעבודהסוציאליתבמרכזיםהאקדמייםהשוניםלסטודנטיות
הדוברותשפותשונותכשפתאם,והמכירותאתהרקעהתרבותישלאוכלוסיותמהגריםשונות.
עדיפותמיוחדתצריכהלהינתןלסטודנטים/ותאשרהגרולישראלבגילבוגרויוכלולסייע
בתהליכיההגירהשלעוליםחדשים.
 .0לקייםהשתלמויותלאנשיטיפול,רווחהומוסדותציבורייםשיעסקובהיכרותעםמאפייני
ההגירהוהדפוסיםהתרבותייםשלהנשיםוהגבריםהמגיעיםארצהבמסגרתה.
 .6לקייםהשתלמויותלאנשיטיפול,רווחהומוסדותציבורייםבנושאזנות,מקורותיה,היקף
התופעהוהמאפייניםהשוניםוהמשותפיםלנשיםהעוסקותבה.להשתמשבמשתתפיהסדנאות
כסוכנישינויבמאבקבתופעה,במסגרתהנשיםבזנותהפכובחברהשלנו"נשיםשקופות"שאינן
ראויותלעזרהולהתייחסותמקצועיתבשל"בחירותיהן".
 .4עלרשויותהרווחהלסייעלמשפחותיהןהחדשותשלנשיםשנסחרולישראלונשארובארץ,על-
מנתלהקלעלהילדים/ותשלהנשיםבמטרהלמנועתופעת"דורשני".ישלמזערולצמצםאת
נזקיהמעברביןהתאהמשפחתילמשפחותאומנותולעודדמשפחותשמוצאןממדינותחבר
העמיםלשקולאפשרותהצטרפותלמעגלמשפחותהאומנה,צעדשיאפשרלילדיםקליטה
במשפחהבעלתרקעתרבותיוכישורישפהזהים.
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 .1לפתחולתקצבקבוצותתמיכהבשפהרוסיתלנשיםעולותמברה"מלשעברמשוקמותזנות,
ובפרטקבוצותתמיכההמקנותכליםלהורות.בקבוצותאלוישלהתייחסלאספקטיםהייחודיים
שלתרבויותמוצאשונותולצרכיםהמיוחדיםעלרקעהשתייכותלקבוצתתרבותכזואואחרת.
 .9לדרושמהביטוחהלאומילהכירבזכותןשלנשיםללאמעמדחוקיבישראללקבלדמימזונות
וקצבתילדיםעבורילדיהןילידיהארץואזרחיישראל.
 .00לפרסםאתקיומםשלהמשאביםוהקבוצותהשוניםבעיתונותובטלוויזיהבשפהרוסית,כולל
התייחסותלתכניםולשירותיםהמוצעים .

לאורהנתוניםוהעובדותהקשותהעולותמהמחקרשערכנוושעיקריהםהובאולעיל,אנוסבורותכייש
להקדישמחשבהנוספתוכןתקציביםהולמיםלסיועוטיפולבנשיםמהגרותמברה"מ,עלמנתשקליטתן
שלאלהבארץתהפוךקלהיותר,דברשעתידלצמצםאתהיקפיהנשיםהמתדרדרותלמעגלהזנות .
בנוסף,נשמחלשתףפעולהולעזורבנושאהרגישוהכואבשלהקמתומיסודמערךסיועושיקוםלנשים
מהגרותהעוסקותבזנות.מובןכיכחלקמשיתוףפעולהזה,נשמחלהציגאתעיקריממצאינווהמלצותינו
בפניגופיםרשמייםכלשהם,ובהםמשרדהרווחה .




בכבודרב ,
ריטהחייקין
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