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אלמז מנגיסטו
לידי חדשות  10הגיעו עדויות על חיילים וחיילות העוסקים בזנות בגלל שהם מתקשים להסתדר
מבחינה כלכלית .דובר צה"ל" :בעיות חברתיות הזולגות בשיעור מזערי לצה"ל .כל פניה בנושא
מקבלת מענה בהתאם"
תחקיר :חיילים וחיילות רבים בישראל ,שמתקשים להתקיים מהמשכורת הצבאית ,נאלצים לעבוד
בעבודה נוספת באישור הצבא ,אבל התופעה הבאה אינה מוכרת לצה"ל.
בחודשים האחרונים הגיעו לחדשות  10עדויות על חיילים וחיילות המועסקים בבתי בושת ,בזנות.
לדבריהם הסיבה לכך היא מחסור כלכלי.
נוי ,שם בדוי ,גדלה בדרום הארץ והקשר עם הוריה נותק בגיל צעיר והיא התרגלה לכלכל את עצמה
בעבודות מלצרות .אז הגיע צו הגיוס ולאחר מכן הבינה שהמשכורת הצבאית היא לא יכולה להתקיים.
"זאת הייתה נקודת השבירה שלי" ,היא מספרת" ,זה התחיל בקטן ,בספא ,שבו את רואה בחורות
חצי ערומות והרבה גברים .בהתחלה זה היה רק עיסוי ,אבל הכסף לא הספיק והגעתי למצב שאני גם
מקיימת יחסי מין".

"נקודת שבירה" .חיילת ,אילוסטרציה צילום :חדשות 10
מדובר צה"ל נמסר בתגובה" :תופעת הסחר בנשים וזנות הן בעיות חברתיות הזולגת בשיעור מזערי
לצה"ל .כאשר ישנם מקרים בודדים בשנים האחרונות ,כל פנייה של חייל או חיילת בנושא מקבלת
מענה בהתאם .צה"ל מספק סיוע נפשי לחיילים ולחיילות אשר נפגעו על רקע מיני ,אלימות במשפחה
א ו הריון בלתי מתוכנן במהלך שירותם הצבאי או טרום גיוסם ,באמצעות מרכז התמודדות ותמיכה.
עוד הוסיפו בדובר צה"ל כי "המרכז מספק מענה ,גם לפניות אנונימיות ,בכל זמן באמצעות ליווי,
תמיכה וטיפול רגשי .באפשרות כל חייל וחיילת לפנות למפקדיו האישיים ,לממונה היוהל"ם ביחידה או
למהו"ת .צה"ל ימשיך לפעול כל העת על מנת לסייע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית ומעודד פנייה
אליו בכל מקרה שכזה .במידה שיועברו פרטים נוספים בנוגע לחיילים והחיילות המופיעים בכתבה,
ייבדקו הטענות הספציפיות לעומקן במטרה לסייע ככל שניתן".
חברת הכנסת מיכל רוזין (מרצ) ,חברה בוועדת החוץ והביטחון ,אמרה בתגובה לתחקיר" :ממצאי
התחקיר הם תעודת עניות לצה"ל .תפקידו לספק הגנה מירבית לכלל החיילים והחיילות ששומרים על
כולנו יומם וליל .תנאים סוציאליים ראויים וזיהוי מצוקות בקרבם הם הבסיס לרווחתם ולהגנתם וזו
האחריות הבלעדית של מערכות הביטחון .עלינו להידרש לנושא בהקדם .בכוונתי ליזום דיון דחוף
בוועדת החוץ והביטחון בכנסת כדי לברר את עומק התופעה והמשאבים להכחדתה".
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