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מסמ זה נכתב לקראת דיו של ועדת המשנה למאבק בסחר בנשי בנושא "בחינת סוגיית שימוש
בסמי ובאלכוהול בקרב קורבנות סחר בנשי – טיפול ושיקו".
המסמ עוסק בהיבטי הקשורי לתופעת ההתמכרויות בקרב נשי העוסקות בזנות ,כגו דרכי
האיתור ,הסיוע ,והטיפול של הגורמי המקצועיי המעורבי בדבר – הרשות למלחמה בסמי ,משרד
הרווחה והשירותי החברתיי ,משרד הבריאות ,משרד הפני ,ארוגני המגזר השלישי ועוד.

רקע
רבות מהנשי העוסקות בזנות מכורות לחומרי פסיכו&אקטיביי – סמי ולאלכוהול .אנשי המקצוע
המעורבי בטיפול בנשי העוסקות בזנות ובשיקומ סוברי שה משתמשות בחומרי אלו כדי להתגבר
על טראומות נפשיות ופיזיות קשות הנגרמות מעיסוק :
"השימוש בחומרי מאפשר לנשי העוסקות בזנות להתנתק רגשית מהפגיעה וכביכול
לשרוד בדר* זו את הפגיעה הנפשית שהותירה הטראומה .בפועל ,לא רק שלא שרדו את
1
הטראומה ,אלא להפ* :הוסיפו לטראומה רבדי נוספי".

רוב הנשי מתחילות לעסוק בזנות בגיל צעיר מאוד .ע השני גיל הכניסה לזנות הול* ויורד.
במחקרי באר' ובעול נמצא כי גיל הכניסה לזנות נע בי  11ל& .19הגיל הממוצע הוא בי  13ל& ,14
כלומר מתחת לגיל ההסכמה לקיו יחסי מי על&פי חוק.

2
3

בקרב אנשי מקצוע יש הסכמה שלתופעת הזנות בקרב צעירי יש קשר הדוק להתעללות מינית ,הזנחה,
בעיות בביתהספר ,מעמד חברתי נמו* ,חברות בקבוצות שוליי עברייניות ,אבטלה ,העדר מקלט
בטוח וחיי ברחוב.

יש שתי גישות בנוגע לשימוש בסמי בקרב צעירות העוסקות בזנות .על&פי גישה אחת ,השימוש בסמי
קד לכניסה לזנות .רבות מהנשי המכורות ה חסרות אמצעי וה אינ מסוגלות להשתלב בשוק
העבודה ,והזנות היא האמצעי העיקרי לממ רכישת סמי.
עלפי הגישה השנייה ,הכניסה לזנות קודמת לשימוש בסמי" :הסמי ה אמצעי מרכזי המאפשר
את העיסוק בזנות ,כי כאמור ה מקהי את הסבל הפיזי והנפשי".

4

 1עו"ד רינת דוידובי'' ,מנהלת שירותי הטיפול לקורבנות סחר בבני&אד" ,מעג " – מקלט לקורבנות סחר בנשי ,מכתב ,מאי
.2010
 2ענת גור ,שירותי שיקו לאסיר ,משרד הרווחה ,שיחת טלפו  6 ,במאי .2010
 3הרשות לקידו מעמד האשה ,משרד ראש הממשלה" ,תוכנית בי &משרדית לטיפול בזנות בישראל" ,מוגשת לוועדה בי &
משרדית בשיתו* משרד הרווחה ומשרד הבריאות ,2007 ,עודכ ב&.2008
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מ האמור לעיל עולה כי יש מעי "מעגל סגור" שבו עיסוק בזנות והתמכרות לחומרי פסיכו
אקטיביי קשורי בקשר הדוק .את המצב הזה מנצלי סרסורי ועברייני ,הערי היטב לרגישות של
הנערות המתמודדות ע בעיות התעללות ואלימות במשפחה ,ע בעיות כלכליות ,ע מעמד חברתי נמו
ועוד.

 .1מבוא
אי כיו בישראל הערכה מספרית של היק ,תופעת הזנות .בימי אלה נער משרד הרווחה למכרז
5
חיצוני שיפנה לגופי מחקר במטרה למדוד את התופעה ולמפות את היבטיה העיקריי.
בשלב זה אפשר ללמוד על היק* תופעת הזנות בעקיפי ובאופ חלקי בלבד ,בי היתר באמצעות הנתוני
הקיימי על נשי המוכרות לשירותי הרווחה כמכורות לחומרי פסיכו&אקטיביי ,כאשר יוצאי
מההנחה שרוב עסקו בזנות בשלב זה או אחר בחייה :
על&פי נתוני של משרד הרווחה ,מדי שנה מטופלי על&ידיו כ& 15,000אנשי הסובלי מהתמכרויות
)סמי ,אלכוהול והימורי( 9,000 .מה מכורי לסמי 2,400 ,מה נשי )כ& 6,000 ;(27%מכורי
6
לאלכוהול ומה  1,500נשי )כ&.(25%
עלפי גורמי הטיפול בתחו ההתמכרויות ,רוב הנשי המכורות לסמי עסקו בזנות בשלב זה או אחר
7
בחייה.
נציי כי המספרי הללו מתייחסי רק לאנשי מכורי המוכרי למערכת .אי כיו בישראל נתוני
על מספר המדויק של הנשי העוסקות בזנות ומכורות לחומרי פסיכואקטיביי .אי ג נתוני
מדויקי על שיעור הנשי שעוברות גמילה וחוזרות לאורח חיי נורמטיבי.

אפשר להבחי בדפוסי שוני של שימוש בחומרי פסיכואקטיביי בקרב נשי העוסקות בזנות
בישראל:
 (1נשי ישראליות העוסקות בזנות ,אשר נכנסות לתחו זה באמצעות עברייני וסרסורי שמנצלי
אות וגורמי לה להתמכרות ,משתמשות בעיקר בסמי קשי" :רוב הנשי הללו מתחילות לעסוק
בזנות כתוצאה מכפייה על ידי גבר שמנצל את מצוקת הנפשית והכלכלית ,בדר כלל לאחר שדח*
8
את הנערה להתמכרות לסמי קשי".

 4ענת גור ,מופקרות .נשי בזנות ,הוצאת הקיבו' המאוחד.2008 ,
 5ציפי נחשו  ,יחידה לטיפול בפרט ובמשפחה ,משרד הרווחה ,שיחת טלפו  13 ,במאי .2010
 6אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת–ממשלה במשרד הרווחה ,מכתב 13 ,במאי .2010
 7ש; מר חיי מהל ,הרשות למלחמה בסמי ,שיחת טלפו  6 ,במאי  ;2010הגב' סמדר למברג ,עו"ס ,מנהלת המרכז הטיפולי
"מבט נשי" בחיפה ,שיחת טלפו  11 ,במאי .2010
 8ענת גור ,מופקרות .נשי בזנות ,הוצאת הקיבו' המאוחד.2008 ,
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ענת גור מהרשות לשיקו האסיר ,מצטטת בספרה "מופקרות .נשי בזנות" ,סרסור שתיאר מה
הסרסורי מחפשי בעת גיוס נערות לזנות:

"...יופי ,כ  .מומחית במת שירותי מי ? זה נית ללמוד בקלות יותר ממה שנית לחשוב.
אבל מה שהכי חשוב זה ציות ,צייתנות .וכיצד משיגי צייתנות? אתה משיג צייתנות א
אתה משיג נשי שנאנסו על&ידי אבותיה  ,הדודי שלה  ,האחי שלה – אתה יודע ,מישהו
שה אהבו ופחדו לאבד כ שה לא העזו להתנגד".
 (2נשי שעוסקות בזנות במכוני בריאות ,מכוני עיסוי וכדומה ,נוטות להשתמש בסמי קלי וב"סמי
חוקיי" )תרופות למיניה  ,כגו תרופות הרגעה(.

9

 (3נשי זרות שנקלעו למעגל הזנות נגד רצונ מייד לאחר הגעת לישראל ,שעל&פי רוב לא נהגו
להשתמש בסמי באר' מוצא  ,נוטות להתמכר לאלכוהול ,שכ האלכוהול נגיש ,חוקי ,והשימוש בו
נהוג בחבר המדינות ,מקו מוצא של רבות מהנשי 10.כמו כ ה נוטות להתמכר לחומרי
ממריצי ,שה מקבלות מסרסורי כדי להחזיק מעמד כאשר ה נאלצות לקבל לקוחות יותר מ&12
שעות ביממה .ככל שעיסוק בזנות מתמש ,ה נוטות לעבור לסמי קשי יותר .לדוגמה ,מרבית
הנשי שטופלו במקלט "מעג " לקורבנות סחר בנשי דיווחו כי לא השתמשו בסמי במדינות
מוצא  ,והשימוש החל כשהחלו לעבוד בזנות .הסרסור סיפק לה את הסמי ,בדר כלל כדי
להחזיק ערות שעות רבות וכ להגדיל את ה"תפוקה" שלה  .התלות בס יצרה מאוחר יותר תלות
11
בסרסור כספק הס.

גורמי טיפול שוני מעלי כמה קשיי בטיפול בהתמכרויות בקרב נשי בכלל ובקרב נשי העוסקות
בזנות בפרט .הקשיי הללו נובעי בעיקר מאיהתאמה של המערכת הטיפולית לצרכי הייעודיי של
נשי:


אי כיו במדינת ישראל מרכז גמילה )גמילה פיזית( המיועד לנשי בלבד.



יש כיו קהילה טיפולית אחת בלבד להמש* הטיפול לאחר גמילה פיזית המיועדת לנשי
בלבד ,ויחידה אחת לטיפול בהתמכרויות לנשי ע ילדי.



בקהילות הטיפוליות המעורבות )קהילות לנשי ולגברי( שיעור המקומות המיועדי לשני
קט משיעור נשי המוכרות כמכורות לחומרי פסיכואקטיביי )כ 13%מהמקומות
מיועדי לנשי ,א ,ששיעור בקרב המכורי הוא כ.(26%



בנוס ,,תהלי* הטיפול בהתמכרויות מורכב ממספר שלבי ,ומספר הגופי בעלי יכולת לבצע
תהלי* טיפולישיקומי מלא הוא מועט ביותר .כתוצאה מכ* אי קשר רצי ,בי הגורמי
12
המטפלי ,דבר שמקשה מאוד על תהלי* השיקו.

 9ענת גור ,שירותי שיקו לאסיר ,משרד הרווחה ,שיחת טלפו  6 ,במאי .2010
 10ש.
 11עו"ד רינת דוידובי'' )עו"ס( ,מנהלת שירותי הטיפול לקורבנות סחר בבני&אד "מעג " – מקלט לקורבנות סחר בנשי,
מכתב ,מאי .2010
 12ר גבריאלי ,מתנדב במרפאת לוינסקי ,מכתב 13 ,במאי .2010
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פחד מהמפגש ע "הגברי מהעבר" ,פחד מהתעללות מינית מצד הגברי המטופלי ולעתי מצד
הגברי המטפלי במרכזי גמילה ובקהילות טיפוליות ,אי&אמו במערכת ופחד מלאבד את ילדיה מונע
מנשי לפנות לקבלת הטיפול .מאלפי הנשי המוכרות לשירותי הרווחה כמכורות לחומרי פסיכו
אקטיביי רק מאות בודדות ניגשות לקבלת טיפול.
ע העובדה שבתחו הגמילה נשי מתמודדות ע קשיי נפשיי ופיזיי כאחד ,כאשר מדובר בנשי
שה קורבנות סחר למטרת זנות עולי קשיי נוספי ,הקשורי בעיקר למעמד הלא&חוקי באר'.
המסמ הנוכחי אינו מתמקד בסוגיית מעמד של נשי שה קורבנות סחר ,וע זאת חשוב לציי כי
פעמי רבות מת סיוע לשיקו וליציאה ממעגל הזנות והשימוש בסמי או בחומרי פסיכו&אקטיביי
אחרי מותנה במעמד אזרחי.
לעומת נשי ישראליות ,שזכאיות לגמילה ולשיקו במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי ,נשי
קורבנות סחר אינ זכאיות לשירותי בריאות מתוק ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,וחברות הביטוח
הפרטיות אינ מוכנות לבטח אות .לפיכ* קשה מאוד להכניס למרכזי גמילה מסמי ,וא ה מצליחות
להיגמל ה נשארות חסרות אמצעי ולעתי אינ יכולות להמשי בשיקו ,שכ ה אינ רשאיות לעבוד
ואינ זכאיות לשירותי בריאות ורווחה.

 .2סיוע לנשי העוסקות בזנות ומכורות לחומרי פסיכואקטיביי
הטיפול במכורי לסמי ולאלכוהול והסיוע בהתמודדות ע התמכרויות ה באחריות כמה גורמי
ממשלתיי .שלושת הגורמי המטפלי העיקריי ה אלה:
-

הרשות הלאומית למלחמה בסמי ואלכוהול – אחראית בעיקר לפעולות הסברה ומניעה )ראש
הממשלה הוא הממונה על הרשות(.

-

המחלקה לטיפול בהתמכרויות בשירותי בריאות הנפש של משרד הבריאות – אחראית בעיקר
לגמילה פיזית )דטוקסיה( של מכורי ולטיפול רפואי מתמש במכורי.

-

השירות בטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והשירותי החברתיי – אחראי בעיקר
לפעולות שיקו של מכורי שעברו גמילה פיזית ולטיפול סוציאלי במכורי ובבני
13
משפחותיה.

בנוס* ,מאז שנת  2007פועלת תוכנית בימשרדית לטיפול בעוסקות בזנות .מטרות התוכנית ה לאתר
נשי העוסקות בזנות ,לסייע לה לצאת ממעגל הזנות ולתת מענה לצורכיה הייחודיי בכל הקשור
לתהלי השיקו הפיזי והנפשי ,ההבראה ,הגמילה מסמי והחזרה לקהילה.

 13מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,סוגיות נבחרות בתחו הטיפול של הוועדה למאבק בנגע הסמי ,כתיבה :ד"ר גלעד נת ,
פברואר .2009
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 2.1איתור
האיתור של נשי עוסקות בזנות ומכורות לסמי מתחיל בשטח ,במרכזי תמיכה הנותני סיוע למכורי
לסמי ואלכוהול ,לדיירי רחוב ולעוסקי בזנות .במרכזי אלו אפשר לקבל סיוע ראשוני בסיסי ,כגו
ארוחה חמה ,מקלחת ,מזרקי חדשי וקונדומי .במרכזי פועלי עובדי סוציאליי ,רופאי,
מתנדבי ועוד .במסגרת פעילות נערכי סיורי לילה וסיורי יו כדי לאתר את הזקוקי לעזרה ולשכנע
אות להגיע למרכזי לטיפול ולמת עזרה .כמה מרכזי מסוג זה פועלי באר' ,ובה מרכז "צעד
ראשו" בתל&אביב ,שפועל בחסות הרשות למלחמה בסמי" ,דירת חירו" של תוכנית "סלעית" בת"א
ו"אופק נשי" בחיפה שמופעלות במסגרת התוכנית הבי &משרדית לטיפול בזנות ,מרפאת לוינסקי
שפועלת בתל&אביב במסגרת הפעילות של לשכת הבריאות המחוזית בעיר ועוד.
במסגרת פעילות המרכז אנשי הצוות הטיפולי מפני את מי שמעונייני בגמילה למרכזי גמילה.

 2.2גמילה פיזית
משרד הבריאות אחראי להפעלת שבעה מרכזי גמילה מסמי ואלכוהול .השהות במרכז לצור גמילה
פיזית נמש כחודש ימי.
על&פי נתוני המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות ,בשני  2010&2009תקבלו במרכז לגמילה
פיזית )"אשפוזית"( ביפו  78נשי 67 ,מה )כ& (86%נשי שעסקו בזנות .כל הנשי שעסקו בזנות היו
קורבנות סחר בנשי .במרכז לגמילה מאלכוהול של משרד הבריאות )בבת&י( נקלטות מדי חודש
בממוצע כחמש נשי מכורות לסמי ולאלכוהול .להערכת המחלקה לטיפול בהתמכרויות ,רוב הנשי
המקבלות סיוע במרכז ,כ& 80%מה  ,עסקו בזנות ,חלק ניכר מה קורבנות סחר בנשי .כ& 140נשי
נוספות עברו בשנה האחרונה גמילה פיזית מסמי במרכזי גמילה אחרי של משרד הבריאות .כמחצית
עסקו בזנות וחלק היו קורבנות סחר בנשי .יצוי כי לעתי אי במרכזי הללו מידע מדויק על הנשי
שהיו קורבנות סחר ,מכיוו שהמידע הזה לא תמיד זמי  ,בי השאר בשל תקופת השהות הקצרה במסגרת
14
הגמילה.
ממשרד הרווחה נמסר כי המשרד מטפל מדי שנה בכ& 4,000נשי המכורות לחומרי פסיכו&אקטיביי.

15

לפיכ ,על&פי נתוני משרד הרווחה ומשרד הבריאות פחות מ 10%מכלל הנשי המוכרות למערכת
כמכורות לחומרי פסיכואקטיביי עוברות גמילה פיזית ב"אשפוזיות".
משרד הבריאות לא מסר נתוני על שיעורי ההצלחה בגמילה בקרב הנשי שעוברות טיפול
ב"אשפוזיות".

ממרכז "צעד ראשו " ,שכאמור פועל בשטח ,מאתר אנשי מכורי ומסייע לה ,נמסרו הנתוני שלהל
על אודות נשי שנשלחו לגמילה בשני :2009–2006

 14ד"ר פאולה רושקה ,מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות ,מכתב 13 ,במאי .2010
 15אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת– ממשלה במשרד הרווחה ,מכתב 13 ,במאי .2010
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טבלה  :1נשי שהופנו לגמילה במסגרת פניית למרכז "צעד ראשו" בתלאביב
2006

2007

2008

2009

נשי שהופנו למרכזי גמילה )פע אחת לפחות(

44

48

33

42

נשי שהופנו לגמילה בפע שנייה או שלישית

17

8

7

6

בארבע השני האמורות הופנו  167נשי לטיפול במרכזי גמילה .על&פי הנתוני שנאספו ב"צעד ראשו ",
 25מה ) כ&" (15%נקיות" כיו מסמי ומנהלות אורח חיי נורמטיבי.

16

אחת הבעיות העיקריות שעמ מתמודדי גורמי העוסקי בטיפול בנשי העוסקות בזנות ומכורות
לחומרי פסיכו&אקטיביי ה לשכנע אות לגשת לגמילה ,ולספק לה מקו לגמילה שבו ה יחושו
בטוחות.
הקושי לשכנע לגשת לגמילה נובע בי השאר מכ שכיו אי מרכז לגמילה פיזית )"אשפוזית"( שמיועד
לנשי בלבד.
שירותי גמילה בישראל אינ נותני מענה ממוקד לצרכי של נשי ,ומתמקדי בעיקר בטיפול
בגברי ,בי היתר משו ששיעור הגברי המכורי לחומרי פסיכו&אקטיביי גבוה משיעור הנשי
המכורות.
נשי מפחדות לעבור גמילה פיזית לצד גברי .ה חוששות ממפגש ע הגברי שפגשו בה בעבר וע
סרסורי ,ופוחדות מהטרדה ומהתעללות מינית ה מצד המטופלי וה מצד המטפלי .ככלל ,נשי
זקוקות להתייחסות מקצועית שונה מההתייחסות לגברי ,ולמסגרות הנותנות מענה לבעיות המיוחדות
שלה כנשי 17.בקרב הנשי שמגיעות לגמילה פיזית שיעורי הנשירה גבוהי ושיעורי ההצלחה נמוכי.

18

סיבות נוספות להימנעות של נשי העוסקות בזנות לגשת לטיפול ה פחד מהמפעילי שלה )סרסורי,
19
בעלי( וחוסר אימו במערכת הטיפולית .כמו כ  ,נשי שה אמהות חוששות שייקחו מה את ילדיה .

 2.3שיקו
ע סיו הגמילה הפיזית עוברי המכורי להמש טיפול באחת המסגרות השיקומיות ,בהתא לאבחו
שנער קוד לכ ונועד לתת מענה מותא לצרכי האינדיבידואליי ,הנסיבות האישיות והמשפחתיות,
20
היסטוריית השימוש ועוד.

 16אבנר כבל ,מרכז פעילות המרכז "צעד ראשו " ,מתח לוינסקי ,תל&אביב ,הרשות למלחמה בסמי ,שיחת טלפו  13 ,במאי
.2010
 17ד"ר פאולה רושקה ,מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות ,מכתב 13 ,במאי .2010
 18ש; ענת גור ,שירותי שיקו לאסיר ,משרד הרווחה ,שיחת טלפו  6 ,במאי .2010
 19ד"ר חיי מהל ,הרשות למלחמה בסמי ,שיחת טלפו  6 ,במאי  ;2010אבנר כבל ,מרכז פעילות המרכז "צעד ראשו ",
מתח לוינסקי ,תל&אביב ,הרשות למלחמה בסמי ,שיחת טלפו  10 ,במאי .2010
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הטיפולי במקומות אלה עשויי להימש מכמה חודשי עד שנה ,ולעתי א* יותר מכ .במסגרות אלה
המטופלי עוברי גמילה נפשית ומקבלי טיפול פסיכולוגי ,פסיכיאטרי ועוד.
תהלי השיקו הוא באחריות משרד הרווחה ,שמפקח על כמה מסגרות טיפוליות:
&

יחידות לטיפול בנפגעי סמי בגירי ברשויות המקומיות ) 85יחידות(;

&

יחידות לטיפול בנפגעי אלכוהול ברשויות המקומיות ) 40יחידות(;

&

מרכזי יו ) 15מרכזי(;

&

קהילות טיפוליות :בישראל פועלות כיו תשע קהילות טיפוליות .רק אחת מה " ,מבט נשי"
21

בחיפה ,מיועדת לנשי בלבד .בשמונה קהילות נוספות מטופלי גברי ונשי יחד .באחת
מהקהילות מעורבות פועלת יחידה לטיפול באמהות ע ילדיה  .בקהילות הטיפוליות יש 553
מכסות 73 ,מה )כ& 13%בלבד( ייעודיות לנשי .שיעור זה של מכסות המיועדות לנשי נמו
משיעור הנשי המוכרות לשירותי הרווחה כמכורות )כ& 26%מכלל המכורי( 22.נוס* על כ,
ההערכה היא כי בפועל היחס בי הגברי לנשי בקהילות הטיפוליות המעורבות הוא בדר כלל
23
.1:10

" 2.3.1מבט נשי" ,חיפה:
קהילה טיפולית לנשי בלבד "מבט נשי" הוקמה בשנת  2000עלידי הרשות למלחמה בסמי וכיו
24

היחידה לטיפול בנפגעי התמכרויות של משרד הרווחה שותפה בהפעלתה.
רק נשי שעברו גמילה פיזית באחת ה"אשפוזיות" הפועלות כיו באר.

לטיפול בקהילה זו מתקבלות

ב"מבט נשי"  17מקומות .נשי שנכנסות לטיפול שיקומי במרכז שוהות במקו שנה ועוברות סדרת
טיפולי משקמי.
ברשות למלחמה בסמי נבחנה לאחרונה האפשרות לפתוח מרכז דומה בבאר&שבע ,א הנושא ירד
מסדר&היו משו שלא נמצא הצדקה לפתיחתו עקב חוסר ביקוש 25.חוסר הביקוש נובע בי השאר מכ
שנשי מכורות לסמי או לחומרי פסיכו&אקטיביי אחרי אינ פונות לגמילה.
לפי הערכתה של גב' סמדר למברג ,מנהלת הקהילה הטיפולית "מבט נשי" בחיפה ,כול הנשי
המכורות לסמי שמגיעות לקהילה הטיפולית עסקו בזנות.
במהל הטיפול בקהילה נשי נושרות ממסגרת טיפולית בעיקר בחודש הראשו של הטיפול .כמעט כל
הנשי שמחזיקות מעמד בחודש הראשו בקהילה הטיפולית מסיימות טיפול מלא )כ& .(85%לפי הערכת
מנהלת הקהילה ,כ& 65%מה נשארות נקיות ומנהלות אורח החיי תקי שלוש שני אחרי הטיפול

 20ש.
 21איריס פלורנטי  ,מנהלת היחידה לטיפול בנפגעי התמכרויות במשרד הרווחה ,שיחת טלפו  12 ,במאי .2010
 22אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת– ממשלה במשרד הרווחה ,מכתב 13 ,במאי .2010
 23ענת גור ,שירותי שיקו לאסיר במשרד הרווחה ,שיחת טלפו  6 ,במאי .2010
 24ד"ר חיי מהל ,הרשות למלחמה בסמי ,שיחת טלפו  6 ,במאי .2010
 25ש.
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לפחות .לטענתה ,במסגרת טיפולית המיועדת לנשי בלבד שיעורי ההצלחה של נשי גבוהי הרבה
יותר משיעורי ההצלחה של הנשי המטופלות במסגרת מעורבת 26.הנתוני על שיעורי ההצלחה בקרב
נשי המטופלות בקהילות המעורבות באחריות משרד הרווחה תומכי בטענה זו .גב' איריס פלורנטי ,
מנהלת היחידה לטיפול בנפגעי התמכרויות במשרד הרווחה ,מסרה כי שיעור ההצלחה בגמילה בקרב
נשי הוא כ&) 35%הבדיקה נעשתה כשנה וחצי לאחר שנשי סיימו את שיקומ בקהילות הטיפוליות(.

27

" 2.3.2אילנות"
מסגרת טיפולית נוספת המתמחה בשיקו נשי הנה יחידה המיועדת לנשי ע ילדי הפועלת
במסגרת קהילה טיפולית מעורבת "אילנות":
ב& 1993נפתחה בקהילה הטיפולית המעורבת "אילנות" הפועלת באזור השרו מחלקה מיוחדת לטיפול
בהתמכרויות בקרב אמהות ע ילדי .כיו יש במרכז מקו לכ& 20מטופלות ע ילדי .בשני
הראשונות להפעלת היחידה היו בו ארבעה מקומות בלבד.
ביחידה דירות נפרדות ומאובזרות לכל אשה וילד .ילדי שנמצאי בקהילה בזמ שיקו אמהותיה
מנהלי אורח חיי רגיל לפי גיל ומשובצי בבתי&ספר ובגני&ילדי בקרבת הקהילה הטיפולית.
במסגרת הקהילה ה ג מקבלי טיפול רפואי ופסיכולוגי לפי צורכיה.
לפי דיווח מנהל המרכז ,מר אית סלע ,ב& 17שנות הפעילות של המרכז טופלו בו כ& 70נשי ע ילדיה .
לדבריו ,אי כיו במשרד הרווחה נוהל ברור להפניה מיידית של נשי מכורות לסמי ע ילדי
לקהילה באילנות 28 .הוא סבור כי היעדר נוהל כזה מרתיע נשי רבות מלגשת לטיפול ,בי היתר
מחשש שילדיה יילקחו מה.

" .2.3.3סלעית"
כאמור ,מאז שנת  2007פועלת בישראל תוכנית בימשרדית לטיפול בעוסקות בזנות .מטרות התוכנית
ה לסייע לנשי העוסקות בזנות לצאת ממעגל הזנות ולתת מענה לצורכיה הייחודיי בכל הקשור
לתהלי השיקו הפיזי והנפשי ,הגמילה מסמי והחזרה לקהילה.
התוכנית מיועדת לנשי הסובלות מהזנחה ובעלות רקע של פגיעות מיניות ,ניצול מיני וגילוי עריות כבר
מגיל צעיר 29.הממשלה מקצה תקציב לתוכנית באמצעות כמה משרדי :משרד הרווחה ,משרד
הבריאות ,משרד החינו והרשות לקידו מעמד האישה שבמשרד ראש הממשלה .התוכנית מופעלת
בשיתו* עיריית תל&אביב–יפו ועיריית חיפה.

 26סמדר למברג ,ע"ס ,מנהלת מרכז טיפולי "מבט נשי" בחיפה ,שיחת טלפו  11 ,במאי .2010
 27איריס פלורנטי  ,מנהלת היחידה לטיפול בנפגעי תמכרויות במשרד הרווחה ,שיחת טלפו  12 ,במאי .2010
 28אית סלע ,מנהל הקהילה הטיפולית "אילנות" ,שיחת טלפו  13 ,במאי .2010
" 29סלעית" – מער טיפולי תמיכתי לנשי במעגל הזנות ,נתוני ,דוא"ל 11 ,במאי .2010
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במסגרת התוכנית פועל מער טיפולי&תמיכתי לנשי במעגל זנות ששמו "סלעית" .במער רצ* של
שירותי טיפול ושיקו לנשי ,מדירת חירו לנשי שעדיי נמצאות במעגל הזנות ועד הוסטל שיקומי
ומרכזי יו לנשי המביעות רצו להשתק ולצאת ממעגל הזנות .בתוכנית זו נערכי בתל&אביב ובחיפה
30
סיורי בזירות הזנות כדי ליצור קשר ע נשי בשטח ומופעל קו חירו ארצי.
בתוכנית מטופלות מאות נשי שעוסקות בזנות .בשנת  2009נאספו במרכז הנתוני האלה:
-

התקבלו כ& 600פניות טלפוניות 86% .מה שיחות מעקב .כ 41%מהפונות לא היו מכורות
לסמי כלל ו 21%מה היו בשימוש פעיל בזמ פניית ,ונזקקו לגמילה.

-

במהל השנה נערכו  341מפגשי ע  200נשי שונות .כ& 33%מה היו מכורות לסמי.

-

במהל* השנה שהו בדירת חירו כ 200נשי ,כול מכורות לסמי 46 .מה הופנו למרכזי
גמילה ,שלוש הופנו למרכז מתדו 16 .מהנשי שהופנו לגמילה )כ (30%סיימו את התהלי*
ושולבו במסגרות המש )מרכזי יו והוסטלי(.

-

במרכזי יו טופלו  61נשי 41 ,מה )כ (70%עזבו במהל* השנה 70% .מכלל המטופלות היו
31
מכורות לסמי בעבר.

-

במהל השנה טופלו  49נשי בהוסטל 71% .מה היו בעבר מכורות לסמי ,ו 4%היו מכורות
לאלכוהול.

מהנתוני עולה כי רוב הנשי שפנו ל"סלעית" היו מכורות לסמי 16 .נשי ממאות שפנו למרכז
סיימו תהלי* גמילה ועוד כמה עשרות נשי נמצאות בשלבי שוני של טיפול במרכזי יו ובמרכזי
לילה.

בחיפה פועל מרכז טיפולי "אופק נשי" שמסייע לנשי העוסקות בזנות ותומ בה  .במסגרת המרכז
עומדי לרשות הנשי דירת חירו והוסטל ,נעשי סיורי לילה ויו ברחובות העיר במטרה לאתר נשי
העוסקות בזנות וניתנת לה אפשרות לעבור תהלי שיקו ממוש .הגב' ביאטריס רוז כ' ,מנהלת
המרכז ,ציינה כי המטופלות במרכז המכורות לסמי שמבקשות לקבל מתדו  32צריכות לשל כ&300
ש"ח מכספ בעבור מנה לחודש ימי .כמו כ  ,נשי שפונות לגמילה צריכות לשל  600ש"ח למרכז
גמילה .כיו ,המרכז מממ לנשי שאי לה כס* את הטיפול הנדרש מתקציבו ,שאינו מספיק לכ.

33

 .3טיפול בנשי זרות קורבנות הסחר ומכורות לחומרי
בשנת  2009שהו בישראל  17קורבנות סחר בשנת שיקו או בשנת שיקו נוספת .נוס* על  17נשי אלו
שוהו בישראל כמה עשרות נשי שה קורבנות עבר ולא עזבו את המדינה בתו תקופת שיקו .למשרד

" 30סלעית" – מער טיפולי תמיכתי לנשי במעגל הזנות ,נתוני ,דוא"ל 11 ,במאי .2010
 31ש.
 32מתדו – אופיאט סינטטי ,תרופה לשיכו כאבי ,שניתנת כתחלי* לשימוש בסמי אופיאטיי.
 33ביאטריס רוז כ' ,עו"ס ,מנהלת מרכז היו "אופק נשי" בחיפה ,שיחת טלפו  11 ,במאי .2010
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הפני אי נתוני על המספר הכולל של קורבנות עבר ששוהות בישראל ,ועל פי דיווח של המשרד
34
מדצמבר  2009הנתוני הללו נאספי.

נית לראות שלוש קבוצות של נשי זרות העוסקות בזנות ששוהות באר' ללא מעמד חוקי:
 .1נשי שנסחרו – נשי שנכנסו לאר' כחוק כעובדות זרות ,נלקחו מה כל המסמכי וה
נסחרו לזנות; נשי שהוברחו לאר' שלא כחוק.
 .2נשי שבאו לאר' כחוק ,בעיקר מחבר המדינות ,וקיבלו מעמד חוקי ,א עקב בעיות
הקשורות למסמכי ,איבדו את מעמד החוקי.
 .3נשי שהגיעו לישראל בעקבות נישואי ע אזרחי ישראל ,התגרשו ונשארו בישראל ללא
מעמד.

35

חלק מהנשי האלה מכורות לחומרי פסיכו&אקטיביי.
כאמור ,בתהלי הגמילה כמה שלבי ,והראשו בה הוא גמילה פיזית.
הגורמי המעורבי במת טיפול ושיקו לנשי קורבנות סחר שעמ שוחחנו מצביעי פה אחד על
הקשיי הרבי בטיפול בהתמכרויות בקרב נשי קורבנות הסחר שאי לה מעמד חוקי באר' .משרד
36
הבריאות אינו מאפשר לנשי שאינ תושבות ישראל לקבל טיפול גמילה במסגרות שבפיקוחו ובמימונו.
ג מרכזי גמילה פרטיי אינ מוכני לקבל נשי שמעמד באר' אינו מוגדר ,שכ אי לה ביטוח
בריאות .קורבנות הסחר אינ זכאיות לביטוח בריאות ממלכתי .חברות ביטוח פרטיות אינ מסכימות
לבטח אות כפי שה מבטחות עובדי זרי משו שה שוהות באר' זמ ממוש ללא ביטוח וללא טיפול
37
רפואי וסובלות ממחלות כרוניות קשות.
כיו ,כדי שאשה שהיא קורב סחר למטרת זנות השוהה באר' ללא מעמד תעבור גמילה פיזית ,הגורמי
המשקמי – ארגוני נשי ,מפעילי מרכזי יו וכדומה – צריכי לעשות מאמצי רבי כדי לשכנע מרכזי
גמילה לקבל אות לטיפול .ד"ר אנטולי מרגוליס מהאג* להתמכרויות במשרד הבריאות מסר בדצמבר
 2009כי המשרד מוכ לבחו מת אישור לטיפולי גמילה במקרי מסוימי ג למי שאינ זכאי מכוח
החוק.

38

כ יוצא כי הגופי המעורבי במת טיפולי גמילה ושיקו לנשי זרות מטפלי בכל מקרה לגופו,
והרשויות אינ מציעות פתרו ברמה מערכתית כבר שני .נציי כי מדובר כא על עשרות בודדות של

 34מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,סיוע הרשויות לקורבנות סחר בבני&אד בתחומי הרווחה והבריאות ,כתיבה :ד"ר גלעד
נת  ,דצמבר .2009
 35ריטה חייקי  ,ארגו "אשה לאשה" – מרכז פמיניסטי ,חיפה ,שיחת הטלפו  10 ,במאי .2010
 36מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,סיוע הרשויות לקורבנות סחר בבני&אד בתחומי הרווחה והבריאות ,כתיבה :ד"ר גלעד
נת  ,דצמבר .2009
 37ד"ר מיכאל דור ,ראש מינהל רפואה ,משרד הבריאות ,שיחת טלפו  4 ,במאי  ;2010ד"ר חיי מהל ,הרשות למלחמה
בסמי ,שיחת טלפו  6 ,במאי  ,2010ואחרי.
 38ד"ר אנטולי מרגוליס ,אג* ההתמכרויות במשרד הבריאות ,שיחת טלפו  18 ,בנובמבר  ,2009מתו המסמ של מרכז
המחקר והמידע של הכנסת :סיוע הרשויות לקורבנות סחר בבני – אד בתחומי הרווחה והבריאות ,כתיבה :ד"ר גלעד נת ,
דצמבר .2009
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נשי 39 .ע זאת נדגיש כי אי לדעת מה מספר האמיתי של הנשי הזקוקות לטיפול ,ולפיכ חשוב מאוד
להגיע להסדר ברמה המערכתית בכל הקשור לטיפולי גמילה ושיקו בעבור נשי זרות שהיו קורב
לסחר באר'.
לאחרונה מונה צוות מקצועי להסדרת ביטוח בריאות או הסדר כיסוי רפואי אחר בעבור נשי קורבנות
סחר בראשותו של ד"ר מיכאל דור ,ראש מנהל רפואה במשרד הבריאות ,על&ידי ועדת מנהלי כלליי
בראשות מנכ"ל משרד המשפטי לנושא של קורבנות סחר בבני אד .לפני כמה ימי סיימה הוועדה
המקצועית את גיבוש המלצותיה ומסרה אות לוועדת המנהלי הכלליי במשרד המשפטי להמש
דיו  40.ועדת המנהלי הכלליי טר קיבלה החלטה בנושא.

באחריות משרד הרווחה פועל בתל&אביב מקלט לנשי קורבנות סחר "מעג " ,וכיו שוהות בו כ&17
נשי.

41

כאמור ,נשי מתקבלות למקלט רק לאחר שעברו גמילה פיזית .הנשי במקלט ה קורבנות סחר בשלב
מת העדות והטיפול הראשוני או בשנת שיקו ובשנת הארכה .ה זכאיות לשיקו תעסוקתי והשמה
במקומות עבודה ,לשיעורי שפות ולשיעורי מחשב .בזמ השיקו ה בעלות אשרת שהייה באר'
המאפשרת לה לעבוד.

42

על&פי נתוני שהתקבלו ממקלט "מעג" לקורבנות סחר בנשי ,בשלוש שני האחרונות הופנו למקלט
כ& 58נשי ,כ& 34%מתוכ השתמשו בחומרי פסיכו&אקטיביי לפי דיווח שלה או של אחרי )כ&12.6%
השתמשו בסמי וכ& 20%השתמשו באלכוהול( .כ& 58%מהנשי דיווחו שלא השתמשו בחומרי פסיכו&
43
אקטיביי.
להל נתוני על הפניית נשי קורבנות סחר לשיקו במקלט "מעג ":
טבלה  :2מספר נשי קורבנות סחר שטופלו במקלט "מעג" ,ת"א:44
שנה
מספר הנשי שהופנו

2004

2005

2006

2007

2008

118

52

46

40

17

*2009
11

*בשנת  2009לא הופנו ל"מעג " נשי מכורות באופ פעיל לסמי או לאלכוהול.

 39למשל ,מעמותת "אשה לאשה" בחיפה נמסר שמאז שנת  2007טופלו במרכז חמש נשי זרות ,ממרכז היו "אופק נשי"
בחיפה נמסר שמטופלות בו שלוש נשי זרות .מהמרכז "צעד ראשו " שבמתח לוינסקי בתל&אביב דווח על שתי נשי
זרות שפנו לקבל טיפול .מהמקלט לקורבנות סחר בנשי "מעג " נמסר כי בשש שנות פעילות המקלט הופנו אליו כעשר
נשי זרות ,רוב מכורות לסמי קשי מסוג הרואי ושתיי מכורות לאלכוהול.
 40ד"ר מיכאל דור ,ראש מינהל רפואה ,משרד הבריאות ,שיחת טלפו  10 ,במאי .2010
 41עדה פליאל,השרות לטיפול בנערות ובצעירות ,סגנית מנהל השרות ,משרד הרווחה ,שיחת טלפו  13במאי .2010
 42מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,סיוע הרשויות לקורבנות סחר בבני&אד בתחומי הרווחה והבריאות ,כתיבה :ד"ר גלעד
נת  ,דצמבר .2009
 43עו"ד רינת דוידובי'' )עו"ס( ,מנהלת שירותי הטיפול לקורבנות סחר בבני&אד" ,מעג " – מקלט לקורבנות סחר בנשי,
מכתב ,מאי .2010
 44ש.
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 .4סיכו
בגלל המחסור במקומות לגמילה פיזית המיועדי לנשי בלבד ,נשי פונות פחות ומצליחות פחות
בגמילה ובשיקו .מאלפי הנשי המוכרות לשירותי הרווחה כמכורות לחומרי פסיכואקטיביי רק
מאות בודדות פונות לקבלת טיפול.
גופי רבי מעורבי בתהלי האיתור של נשי העוסקות בזנות ומכורות לחומרי פסיכו&אקטיביי,
הגמילה והשיקו שלה  .הגופי הללו אינ מנהלי מהל שיקומי מלא מראשיתו ועד סופו ,והנשי
צריכות לעבור בי כמה מסגרות במהל הטיפול והשיקו .היעדר קשר רצי ,בי הגורמי המטפלי
יוצר קושי רב בתהלי* השיקו וג אייכולת של המערכת לעקוב אחר הנשי המשתקמות.
חוסר קשר בי הגורמי גור בי היתר לחוסר נתוני על מספר הנשי בשלבי השוני של השיקו.
הדבר יוצר קושי ה במדידת היק* התופעה ובמדידת שיעורי ההצלחה של הטיפול וה בלמידת הצרכי
הייעודיי של הנשי במהל הגמילה והשיקו ולאחר מכ .
נשי קורבנות סחר סובלות מקושי נוס ,הנובע מהיעדר מעמד אזרחי והסדר רפואי.
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רשימת מקורות
פרסומי
•

גור ענת" ,מופקרות .נשי בזנות" ,הוצאת הקיבו' המאוחד.2008 ,

מסמכי הכנסת
•

מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,סיוע הרשויות לקורבנות סחר בבני&אד בתחומי הרווחה והבריאות ,כתיבה:
ד"ר גלעד נת  ,דצמבר .2009

•

מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,סוגיות נבחרות בתחו הטיפול של הוועדה למאבק בנגע הסמי ,כתיבה :ד"ר
גלעד נת  ,פברואר .2009

מסמכי של משרדי ממשלתיי וארגוני אחרי
•

הרשות לקידו מעמד האשה ,משרד ראש הממשלה" ,תוכנית בי &משרדית לטיפול בזנות בישראל" ,מוגשת לוועדה
בי &משרדית בשיתו* משרד הרווחה ומשרד הבריאות ,2007 ,עודכ ב&.2008

מכתבי
•

גב' אפרת שרעבי ,מרכזת הקשר כנסת– ממשלה במשרד הרווחה ,מכתב 13 ,במאי .2010

•

עו"ד רינת דוידובי'' )עו"ס( ,מנהלת שירותי הטיפול לקורבנות סחר בבני&אד" ,מעג " – מקלט לקורבנות סחר
בנשי ,מכתב ,מאי .2010

•

ד"ר פאולה רושקה ,מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות .מכתב 13 ,במאי .2010

•

"סלעית" – מער טיפולי תמיכתי לנשי במעגל הזנות ,נתוני ,דוא"ל 11 ,במאי .2010

שיחות טלפו
•

מר אבנר כבל ,מרכז פעילות המרכז "צעד ראשו " ,מתח לוינסקי ,תל&אביב ,הרשות למלחמה בסמי ,שיחת
טלפו  13 ,במאי .2010

•

גב' איריס פלורנטי  ,מנהלת היחידה לטיפול בנפגעי התמכרויות במשרד הרווחה ,שיחת טלפו  12 ,במאי .2010

•

מר אית סלע ,מנהל הקהילה הטיפולית "אילנות" ,שיחת טלפו  13 ,במאי .2010

•

גב' ביאטריס רוז כ' ,מנהלת מרכז היו "אופק נשי" בחיפה ,שיחת טלפו  11 ,במאי .2010

•

ד"ר חיי מהל ,הרשות למלחמה בסמי ,שיחת טלפו  6 ,במאי ;2010

•

ד"ר מיכאל דור ,ראש מינהל רפואה ,משרד הבריאות ,שיחת טלפו  3 ,ו& 10במאי 2010

•

גב' סמדר למברג ,מנהלת מרכז טיפולי "מבט נשי" בחיפה ,שיחת טלפו  11 ,במאי .2010

•

גב' עדה פליאל,השרות לטיפול בנערות ובצעירות ,סגנית מנהל השרות ,משרד הרווחה ,שיחת טלפו  13במאי .2010

•

גב' ענת גור ,שירותי שיקו לאסיר ,משרד הרווחה ,שיחת טלפו  6 ,במאי .2010

•

גב' ציפי נחשו  ,יחידה לטיפול בפרט ובמשפחה ,משרד הרווחה ,שיחת טלפו  13 ,במאי .2010

•

גב' ריטה חייקי  ,ארגו "אשה לאשה" – מרכז פמיניסטי ,חיפה ,שיחת הטלפו  10 ,במאי .2010
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