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תקציר מנהלים ומבנה הדו"ח

תקציר מנהלים
התכנית הבין-משרדית לטיפול בנשים ובצעירות במעגל הזנות ,הפעילה מסגרות שונות לטיפול בנשים בזנות.
ביוזמת משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,נערך מחקר להערכה מעצבת של מסגרות טיפוליות אלה.
המשרד הפעילה  11מסגרות טיפוליות המאוגדות בחמש תכניות :סלעית תל אביב ,שהפעילה את קו הסיוע
הארצי ,דירת חירום ,הוסטל ,מרכז יום-מסלול בוקר ומרכז יום-מסלול ערב; אופק נשי ,שהפעילה בחיפה שלוש
מסגרות (דירת חירום ,הוסטל ,מרכז יום); ניידות (בתל אביב ובחיפה); ערים בלילה של עלם (בתל אביב ,חיפה
ואילת) ובשבילך ,שפעלה בבאר שבע.
המחקר כלל השוואות שונות בין המסגרות ,כאשר על פי העניין המסגרות סווגו על פי שלושה פרמטרים :שיוך
המסגרות לחמש התכניות; הבחנה בין מסגרות למזעור נזקים (קו סיוע ,ניידות ,דירות חירום ,וערים בלילה) ובין
מסגרות לטיפול ושיקום (הוסטלים ,מרכזי יום ובשבילך); ומסגרות לאיתור (קו סיוע וניידות) לעומת מסגרות
לטיפול (כל יתר המסגרות).
המחקר התבסס על מגוון סוגי נתונים :נתונים כמותיים ואיכותניים ,נתונים ארכיוניים של המסגרת ונתונים
ייעודיים שנאספו לצורך המחקר ,ראיונות עם מטפלות ועם מטופלות ועוד.

היקף מספרי של מטופלות
בשנת  1014טופלו במסגרות השונות סה"כ  1,161נשים .לאחר קיזוז הכפילויות נותרו  1,111מטופלות44% .
מכלל המטופלות טופלו על ידי שתי הניידות 21% ,טופלו במסגרות של סלעית 14% ,באופק נשי 2% ,בערים
בלילה ו 4%-מכלל המטופלות היו בקשר טיפולי עם בשבילך 24% .מן המטופלות טופלו במסגרות למזעור
נזקים ,לעומת  12%שטופלו במסגרות לטיפול ושיקום.
 24%מן המטופלות הגיעו לטיפול מזירות זנות תחת קורת גג ,לעומת  42%שהגיעו מזנות רחוב .היחס בין שתי
זירות הזנות משתנה בהתאם לסיווג המסגרות 21% .מן המטופלות במסגרות האיתור מגיעות מזירות זנות
תחת קורת גג .לעומת זאת ,במסגרות לטיפול רק  12%מן המטופלות מגיעות מזנות תחת קורת גג.
על פי ממצאי הסקר הלאומי ,בשנת  1014היו בישראל  10,042נשים בזנות ,מספר המטופלות בכל המסגרות
היה  – 1,111שהן  11%מכלל הנשים בזנות .מתוך כלל הנשים בזנות רחוב בישראל –  – 622טיפלו כל
המסגרות ב 460-נשים –  .22%מתוך כלל הנשים בזנות תחת קורת גג בישראל –  – 9,190טיפלו כל המסגרות
ב 226-נשים –  .2%מתוך כלל המטופלות מזנות תחת קורת גג ( ,)226רובן המכריע ( )422טופל על ידי
הניידות וקו הסיוע .דירות חירום ,ההוסטלים ומרכזי יום טיפלו כולם יחד ב 101-מטופלות ,שהגיעו מזירות של
קורת גג – המהווה  1%מכלל הנשים בזנות תחת קורת גג.
על פי אומדן ,בשנת  1014אותרו בסך הכול  112מטופלות חדשות ,מתוכן  )22%( 142טופלו על ידי מסגרות
איתור ו )12%( 29-טופלו בדירות חירום.
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משאבי התכניות – תשומות
בכל המסגרות יחד הועסקו בשנת  91 1014עובדות בהיקף של  29משרות .כ 20%-מן העובדות והמשרות
עמדו לרשות המסגרות למזעור נזקים ,וכ 40%-עמדו לרשות המסגרות לטיפול ושיקום.
כמחצית מכל העובדות היו מבוגרות יחסית – בגילאים שמעל  .16העובדות במסגרות לטיפול ושיקום היו
מבוגרות במקצת מן העובדות במסגרות למזעור נזקים .העובדות בערים בלילה היו צעירות בהרבה מן העובדות
בסלעית ובאופק נשי.
 14%מכלל העובדות הן בעלות ותק בעבודה של עד שנה 16% ,הן בעלות ותק של בין שנתיים לחמש ,ואילו
 16%הן בעלות ותק של מעל ל 2-שנים – כלומר עובדות אלה מועסקות בתכניות כמעט מאז הקמתן 29% .מן
העובדות הן אקדמאיות בתחומי התמחות טיפולית 11% ,הן מנטוריות 11% ,הן עובדות עם הכשרה בתחום
הסיעודי ,הדרכה או הכשרה על-תיכונית אחרת ,ו 6%-הן עובדות בתפקידי מנהלה.
סך תקציב ההכנסות של כל המסגרות בשנת  1014עמד על כ 10.2-מיליון  .₪מתוכן ,קרוב ל 6-מיליון ₪
מתקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,כ 1.2-מיליון מתקציב משרד הבריאות ,פחות מ 400-אלף ₪
מהרשויות המקומיות.
משאבי התכניות – תהליכים ארגוניים
שיתופי פעולה בקהילה – המסגרות הטיפוליות מנהלות קשרי עבודה הדוקים עם גורמים רבים בקהילה :תחנות
משטרה ,בתי משפט ,בתי חולים ,רשויות רווחה ,מוסדות גמילה ,ועוד שורה ארוכה של גורמים .יצירת קשרי
עבודה טובים עם גורמי הקהילה תלויה במידה רבה ביכולות השכנוע של מנהלות התכניות ,ובמקביל ,ברצונם
הטוב של הגורמים בקהילה .יחסים אלה לא תמיד מעוגנים בנוהלי עבודה מחייבים .לעתים מתעוררים קשיים
ביצירת קשר עם גורמי קהילה שאינם מכירים מקרוב את עולם הזנות ונרתעים ממנו.
הדרכות צוות – מורגש מחסור בהדרכות צוות חיצוניות ,בנוסף להדרכות פנימיות שמתקיימות דרך קבע.
מעקב בוגרות – מושקעים מאמצים רבים בשמירה על הקשר עם המטופלות ,גם לאחר שהן מסיימות את פרק
השהות במסגרות הטיפוליות .אך נראה שמאמצים אלה אינם תמיד שיטתיים ועקביים.

מאפייני המטופלות
 10%מן הנשים המטופלות היו צעירות עד גיל  14% ,14היו בגילאי  11% ,12-11היו בגילאי  ,11-40ואילו
 12%היו מבוגרות יותר – מעל גיל  . 40הנשים המטופלות במסגרות למזעור נזקים צעירות במקצת מאלו
שבמסגרות לטיפול ושיקום 44% .מן המטפלות הן ישראליות יהודיות ותיקות 41% ,עולות חדשות – בעיקר
ממדינות חבר העמים 11% ,ערביות ,ודרוזיות או בדואיות.
ל 22%-מן המטופלות בין  10-11שנות לימוד 11% .נשרו מלימודים לפני כיתה י' ,ול 11%-בגרות חלקית עד
לימודים אקדמיים 29% .מן הנשים כלל לא שירתו בצבא וגם לא בשירות לאומי .כמחצית מן הנשים כלל לא
עבדו או שעבדו לפרקי זמן קצרים – לא יותר מחודשיים .לנשים במסגרות לטיפול ושיקום ,לעומת נשים
ממסגרות למזעור נזקים ,ניסיון תעסוקתי עשיר יותר –  21%מהן התמידו בעבודה במשך שישה חודשים או
יותר ,לעומת .12%
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למטופלות יחסים משפחתיים וחברתיים רופפים .לכ 40%-אין קשר כלשהו עם אמותיהן ,לכ 20%-אין קשרים
כלשהם עם אחיותיהן ,או עם חברותיהן .ל 20%-20%-אין קשר כלשהו עם בן משפחה ממין זכר – אב או אחים.
רבע מן הנשים חיות בבדידות חברתית מוחלטת – אין להן אף בן משפחה או חברה שעמם הן מקיימות קשר
קבוע .ל 19%-מן הנשים במסגרות למזעור נזקים יש ילדים ,לעומת  22%במסגרות לטיפול ושיקום .רק אחת
מכל חמש מטופלות שהן אמהות מגדלות בעצמן את ילדיהן.
לרובן הגדול של המטופלות יש היסטוריה עשירה של התמכרויות .רק שליש מן הנשים לא היו מעולם מכורות
לסמים .ורק  42%מהן לא היו מכורות לאלכוהול.
כ 10%-מן הנשים סובלות ממחלות נפש ומקבלות טיפול פסיכיאטרי 16% .מקבלות טיפול תרופתי כלשהו .שני
שלישים מן המטופלות סובלות ממחלה כלשהי או שמקבלות טיפול כלשהו 12% .מן הנשים חוו בעברן אשפוז
פסיכיאטרי .קרוב ל 40%-מן הנשים הן בעלות היסטוריה של הפלות; לשיעור דומה היה בעברן ניסיון אובדני
אחד לפחות.
כרבע מן הנשים שבמדגם נכנסו לזנות בגיל צעיר – עד גיל  ;12כרבע נכנסו לזנות מגיל  12ומעלה .אך בדיקה
ממוקדת בקרב המטופלות בדירת חירום של סלעית הראה גיל כניסה לזנות גבוה יותר  -רק  2%עד גיל  ,12ו-
 41%בגיל  12או מאוחר יותר.
נגד קרוב למחצית מן המטופלות הוגשו בעבר תלונות במשטרה ,נגד כשליש הונהגו תהליכי הוצאה לפועל,
נוהלו נגד מעל לרבע מן הנשים משפטים ,ומעל לחמישית היו במאסר .המטופלות היו קורבנות של אין-ספור
מקרי אלימות .נגד  61%הופעלה אלימות פיזית 22% ,היו קורבנות של אונס ,ו 11%-היו קורבנות של שוד.
הנשים גדלו במשפחות אלימות ורוויות פשיעה .ל 42%-מן הנשים יש לפחות בן משפחה אחד מדרגה ראשונה
(אב ,אם ,אח או אחות) שהיה מעורב בסוג אחד של פשיעה לפחות (עבריינות ,סמים או זנות).
מטופלות הנופלות בין הכיסאות  -אוכלוסיות מיעוט בזנות מייצגות מקרים של שוליות כפולה ,כאשר השתייכות
לעולם הזנות מצטרפת למיקום חברתי מעורער על רקע מיני ,מגדרי ,דתי ,לאומי או אחר ויוצרת מעמד חברתי
ייחודי בעל מאפיינים בעייתיים .לא תמיד המסגרות הקיימות ערוכות לתת מענה הולם לצורכי קבוצות אלה.
תחלואה כפולה – זנות ופגיעה נפשית :מצבן של הסובלות מפגיעה נפשית יוצר סביבן אווירה רגשית טעונה,
המפריעה לקשר שלהן עם נשים אחרות במסגרת הטיפולית ומקשה על המטופלות במילוי חובות ומטלות.
התמודדותן השוטפת עם חרדות ודיכאונות ,תנודות במצב הרוח והתקפים ,מקשה על יצירת רצף טיפולי וגורמת
לכך שרבות מהן פורשות לפני סיום התהליך השיקומי.
אימהות בזנות :לא מעט נשים בזנות הן אימהות לילדים .לא תמיד המערכת בנויה להעניק להן תנאים מתאימים
לשיקום .קיימות בעיות במישורים שונים :יצירת קשר המבוסס על אמון – שכן הרבה מהאימהות עלולות לראות
במטפלות נציגות של משרד הרווחה ,שבכוחן להרחיק מהן את ילדיהן .היעדר תנאים מתאימים לילד כשהאם
בטיפול; הדילמה שבבחירה בין שיקום ארוך-טווח לבין חובותיה של המטופלת כאם ,התאמת תוכני המערך
הטיפולי למצבן ולתחומי העניין של האימהות .על אף קשיי השיקום של אימהות בזנות ,ילדיהן עשויים לשמש גם
כגורם חיובי בתהליך – הם עשויים להגביר את המוטיבציה של האם להשתקם ואת רצונה להחזיר לחזקתה את
ילדיה.
טרנסג'נדריות :בהגיען למוסדות הטיפול והשיקום סובלות הטרנסג'נדריות מדחייה ,מהצקות ומבדידות .הן זוכות
ליחס חשדני ולעתים אף מזלזל מצד מטופלות אחרות .הסיבה ליחס זה היא שחלק גדול מהמטופלות
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הטרנסג'נדריות אינן מנותחות ,מה שמעורר את רגשותיהן השליליים וחרדותיהן של שאר המטופלות ממה
שמתפרש בעיניהן כנוכחות של גבר במסגרת הטיפולית .גורם נוסף שמעיב על שיקומן הוא אי-התאמה של
התכנית השיקומית לצורכיהן.

עמדות נשים – הסיבות לאי-הגעה לטיפול
מתוך ראיונות עם נשים בזנות שלא מטופלות במסגרות השונות ,עלו חמישה סוגי נימוקים לשאלה מדוע יימנעו
מלפנות לטיפול .1 :אני בשליטה – נשים שסבורות שהן בזנות מתוך בחירה והן שולטות במצבן .הן סבורות
שבשלב הנוכחי בחייהן עדיף להן להישאר בזנות" .1 .זה לא בשביל אחת כמוני" – נשים שחשות שהשירותים
המוצעים על ידי המסגרות נועדו לנשים בזנות רחוב ,המכורות לסמים ,וכיוון שאינן מכורות לסמים והן מדירות
ד יסקרטיות (הנחשב בעיניהן כסוג זנות במעמד גבוה יותר) ,למסגרות הטיפוליות אין מה להציע להן" .1 .ציפייה
לגואל" – נשים שרואות את מצבן בזנות כמצב זמני ,כשלב ביניים שעשוי להסתיים בקרוב .שלב זה יסתיים ,כך
הן סבורות ,עם הגיעו (בקרוב) של גורם חיצוני (בדרך כלל איש עשיר) שיגאל אותן ממצוקותיהן" .4 .אני לא
בסיכון" – נשים שסבורות שהאופן שבו הן מנהלות את חייהן בזנות לא מעמיד אותן בסיכונים שבגינן ייזקקו
לעזרה חיצונית . 2 .חוסר הנגישות של השירותים לנשים בדירות דיסקרטיות – סרסור המונע את הקשר בין
אישה בדירה דיסקרטית לבין גורמי סיוע.

בנוסף לנשים המנמקות את אי-רצונן בקבלת טיפול ,קבוצה לא

מבוטלת בוחרת לקבל טיפול סלקטיבי – הן נבדקות דרך קבע בניידות ומקבלות את הכיסוי הרפואי המוצע להן
בחינם ובזמינות גבוהה ,אך לא רואות צורך לעשות את הצעד הבא לקראת טיפול משמעותי יותר.

עמדות מטופלות – שביעות הרצון מטיפול
שתי קבוצות נשים – הנמצאות בטיפול והבוגרות של מסגרות טיפוליות – הביעו את דעתן בנושאי טיפול ושיקום.
נשים בשתי הקבוצות מביעות בדרך כלל שביעות רצון ממסגרות הטיפול בכלל ,ומן הצוות הטיפולי בפרט .נשים
רבות הביעו התפעלות מהתמיכה אשר לה זכו מצד המטפלות ,מן המסירות שלהן למטופלות וממחויבותן לחלצן
מהמצב שבו הן שרויות .הקשיים בתהליך השיקום נגעו לתחומים שונים ,כגון יחסים עם נשים אחרות בתוך
הבית ,קשיים בנטילת חלק פעיל וחושפני בטיפול קבוצתי ,אך עיקרם של קשיים אלה היה בחודשים הראשונים
לטיפול.
הערכת תפקוד המטופלות
המטפלות העריכו את מצבן של המטופלות בעת שהותן במסגרות הטיפוליות .מטופלות במסגרות לטיפול
ושיקום ,בהשוואה למטופלות במסגרות למזעור נזקים ,הוערכו על ידי המטפלות כנמצאות בשלב מתקדם יותר
במעגל השינוי וכבעלות מוטיבציה חזקה יותר לשיקום ,וכן כבעלות כוחות ומשאבים רבים יותר .בשלושה מדדים
– אמון במטפלת ,תכניות ברורות לשיקום וסיכויי שיקום  -לא נמצאו הבדלים גדולים בין נשים משתי הקבוצות.
משך זמן השהייה במסגרת הטיפולית לא הראה את השיפורים המצופים במדדי ההערכה .נמצא שמאפיין הרקע
בעל הקשרים החזקים ביותר עם מדדי ההערכה הוא עוצמת הקשרים החברתיים.
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הערכת תפקוד המסגרות
בפרק זה מוצגים כמה סוגי מדדים לבדיקת תפקוד המסגרות הטיפוליות:
סיום הטיפול – מתוך  20מטופלות בשני ההוסטלים  )21%( 11נשרו )12%( 11 ,סיימו את הטיפול ,ו11-
( )11%נשים נשארו להמשך טיפול .במעקב שנערך כעבור  14חודשים התמונה השתנתה במקצת – שיעור
הנושרות עלה ל ,22%-שיעור המסיימות עלה אף הוא במקצת ,ל ,11%-ושיעור הממשיכות ירד ל .11%-בתום
שנת הפעילות במרכזי היום  19%מן המטופלות סיימו טיפול 11% ,נשרו ,ומחציתן –  – 20%המשיכו את
הטיפול .כמעט מחצית מן הנשירה של מטופלות מן ההוסטלים ,ומעל לשליש מן הנשירה ממרכזי יום מתרחשת
בחודש הראשון להגעת המטופלת למסגרת הטיפולית.
מעקב אחר בוגרות – מתוך  120בוגרות של ההוסטלים ומרכזי היום נשמר קשר כלשהו עם  112נשים ()21%
גם  14חודשים לאחר תום השנה שבה שהו במסגרת הטיפולית .שיעור הבוגרות שעמן נשמר הקשר גבוה יותר
במרכזי היום מאשר בהוסטלים –  22%ו ,11%-בהתאמה.
שילוב בעבודה –  14חודשים מתום שנת השהייה במסגרת הטיפולית מתוך  161בוגרות של ההוסטלים ומרכזי
היום  )41%( 116היו עובדות .בוגרות רבות היו מועסקות בעבודות לא מקצועיות או עבודות הדורשות הכשרה
מקצועית קצרה ,כגון עבודה בניקיון ,סיעוד ,מוכרת בסופרמרקט ,ספרית .מעטות הועסקו בעבודות ניהוליות
ברמות זוטרות ,כגון ניהול משרד או אחראית משמרת בחנות ,ואחדות היו מועסקות במסגרות הטיפוליות
כמנטוריות.
הקשר בין מדדי התפקוד לבין מאפייני הנשים – נבדק הקשר בין שלושת מדדי הביצוע של המסגרות הטיפוליות
(נשירה/סיום טיפול ,תעסוקה ושמירת קשר) לבין ארבעה מאפייני הרקע של המטופלות (גיל ,מוצא ,הורות וזירת
זנות) .נמצא כי הנשים המבוגרות יותר (בהשוואה לצעירות יותר) ,ונשים שלא נולדו בארץ – בעיקר עולות
ממדינות חבר העמים (בהשוואה לילידות הארץ) ,ונשים שיש להן לפחות ילד אחד (בהשוואה לנשים ללא ילדים)
– יש להן שיעורי נשירה נמוכים יותר ,שיעורי העסקה גבוהים יותר והן שומרות יותר על קשר עם המסגרת
הטיפולית גם לאחר סיום התכנית .לא נמצא קשר בין זירת הזנות למדדי התפקוד אלה.
שיעורי התפוסה – בשנת  1014טופלו בהוסטל סלעית  12מטופלות ,בכל חודש שהו בהוסטל בממוצע 11.91
נשים .בהוסטל אופק נשי שהו בשנה בסך הכול  11מטופלות ,ובממוצע חודשי שהו בו  10.11מטופלות .מרכז
יום-מסלול בוקר בסלעית העניק טיפול ל 22-נשים ובמסלול ערב טופלו  62נשים ,ממוצע מטופלות בחודש היה
 11.12ו ,22.91-בהתאמה .מרכז היום באופק נשי העניק טיפול ל 49-נשים ,ובממוצע חודשי טופלו 19.12
נשים.
שני מודלים לעבודה
בהסתמך על החומרים שנאספו במחקר ,הוצעו שני מודלים לעבודת המסגרות הטיפוליות .המודל הראשון הוא
מודל המתאר את תהליך השיקום ,והמודל השני הוא לאבחון והערכת המטופלות.
תהליך השיקום :המודל הראשון ,המתבסס על ראיונות שקוימו עם הצוות הטיפולי ,מתאר את תהליך השיקום
כפי שמתנהל במסגרות הטיפוליות .המודל מחלק את תהליך השיקום לשלושה שלבים .השלב הראשון מאופיין
בעיקר בניסיון ליצור קשר עם המטופלת ומפרט את האופנים שבהם מנסות המטפלות לבסס ולהרחיב קשר זה
כדי להשפיע על המטופלת לבחור בשיקום ארוך-טווח .השלב השני מתאר את ההתמודדויות של המטופלת עם
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אתגרי הטיפול והשיקום ,והתהליכים שהיא עוברת לקראת החיים שלאחר הפרק הטיפולי .השלב השלישי מתאר
את תהליך השיקום שנמשך גם לאחר עזיבת המטפלת את המוסד השיקומי ולמה שנדרש מן האישה כדי לשמור
על הישגיה .מתוארים במודל הניסיונות של האישה להקיף את עצמה בהשפעות חיוביות ולהתרחק מהשפעות
שליליות .התיאור של כל שלב מחולק לשניים :תחילה תהליכים חיוביים ,המקדמים את האישה ליעדי אותו שלב
והמסייעים למעבר לשלב הבא ,ואילו בחלק השני מודגמים גורמים ותהליכים המעכבים את התקדמות האישה
ואף גורמים לנסיגות ולנטישת הטיפול.
אבחון והערכת המטופלת :המודל השני מצביע על הצורך בהערכה שוטפת של מטופלות על יד המטפלות ,ומציע
שיטה לביצוע ההערכה .במרכזה של שיטת ההערכה המוצעת ,כלי שנבנה לאבחון מצבה של המטופלות
ולהערכת התקדמותה בשלבי הטיפול .כלי זה מגדיר  12מדדי הערכה שחולקו לשלושה תחומי תוכן .1 :מדדים
אישיים ואישיותיים (עוצמת המוטיבציה ,מיקוד המוטיבציה ,יציבות המוטיבציה ,ריאליות תכניות השיקום,
אפקטיביות ואקטיביות) . 1 .יחס המטופלת לטיפול ולמטופלות (השתתפות בפעילויות ,פתיחות רגשית ,יחס
להכוונה ,השקפה על זנות) .1 .מאפייני רקע של המטופלת (משפחה ,יחסים בין-אישיים ,זוגיות ,תעסוקה,
בריאות) .במודל המוצע ישנן הגדרות מפורטות של כל מדד והנחיות והדגמות באילו מצבים יש לתת למטופלת
הערכה נמוכה או גבוהה בכל מדד הערכה.
דיון ומסקנות
ממצאי המחקר מעידים על מידת ההצלחה של התכנית הבין-משרדית מנקודת המבט של האישה הזקוקה
לסיוע .אך המחקר מציע לדון גם במידת ההצלחה של התכנית הבין-משרדית בהתמודדותה עם התופעה
מנקודת מבט לאומית ,קרי צמצום תופעת הזנות .מבחינה זו ,הכיסוי הטיפולי ,הנמוך מאוד ,הניתן לנשים מזנות
תחת קורת גג ,אינו מעודד.
נערך ניתוח לזיהוי סיבות אפשריות לחוסר טיפול בנשים מזירת תחת קורת הגג ,והוצגה רשימה של פעילויות
שעשויות לסייע בפתרון הבעיה .כמו כן ,הוצעו צעדים לחיזוק דפוסי פעולה של המסגרות הטיפוליות ,כיחידות
ארגוניות המכוונות להתמודדות עם המשימה הלאומית.
הועלה הצורך בשדרוג תפיסת ההפעלה של המסגרות הטיפוליות .מעבר משלב א' של התכנית – "טיפול ממוקד
באישה בזנות" (המצב הנוכחי) ,לשלב ב' של התכנית – "טיפול ממוקד בתופעת הזנות" .תוארו הצעדים שיש
לנקוט לצורך ביצוע המעבר.
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מבנה הדוח
הפרק הראשון בדוח ,מציג את הרקע למחקר לרבות מטרותיו ,את מערך המחקר ואת שיטת המחקר .הפרק
השני מציג נתונים מספריים על היקף המטופלות במסגרות הטיפוליות השונות .נתונים אלה מפולחים לפי סוגי
מסגרות ולפי זירות הזנות שמהן מגיעות המטופלות לטיפול .עשרת הפרקים הבאים בדוח (פרקים  1עד ,)11
מחולקים לחמישה צמדים :פרקים  1ו 4-עוסקים במשאבי התכניות :פרק  1מתאר את מאפייני כוח האדם
המועסק במסגרות הטיפוליות ואת התקציבים העומדים לרשותן .פרק  4דן בסוגיות ארגוניות בהתנהלות
התכניות.
פרקים  2ו 2-עוסקים במטופלות .פרק  2מציג שלל נתונים ,המתארים את מאפייני המטופלות ,ואילו פרק 2
מתמקד במטופלות מכמה קבוצות שוליים ,שמתקשות למצוא את מקומן במסגרות הטיפוליות.
פרקים  2ו 6-מציגים עמדות של נשים .פרק  2מתאר בעיקר את הסיבות שבגללן נשים שמחוץ למסגרות אינן
פונות לטיפול .פרק  6מציג את יחסן של מטופלות ובוגרות מסגרות טיפוליות כלפי הטיפול.
פרקים  9ו 10-עוסקים במדדי הערכה .פרק  9מציג ציוני הערכה שהמטפלות נתנו למטופלות ובודק את הקשר
בין מאפייני הרקע של המטופלות ובין ציוני ההערכה .פרק  10מציג כמה מדדים המבטאים את הצלחת הטיפול:
נשירה ,סיום ,טיפול ,שמירה על קשר ותעסוקה .מגוון הנתונים שנאספו במסגרת המחקר אפשרו גיבוש של שני
מודלים לעבודת המסגרות הטיפוליות ,המוצגים בפרקים  11ו .11-המודל הראשון ,המוצג בפרק  ,11הוא מודל
לתיאור של תהליך השיקום .השיקום מוגדר כתהליך בעל שלושה שלבים ,ובכל שלב מתוארים התהליכים
המקדמים את המטופלת להצלחה בשיקום ולחילופין ,התהליכים המעכבים שיקום .המודל השני המוצג בפרק 11
הוא מודל לאבחון והערכה .המודל מציג  12מדדים שיכולים לסייע באבחון מצבה של מטופלת ובהערכת
התקדמותה .הפרק האחרון בדוח ,פרק  , 11מציג סיכום של מכלול הממצאים ,דיון אינטגרטיבי ומסקנות .כל אחד
מפרקי הדוח נפתח בת וכן עניינים מפורט ומסתיים בסיכום ממצאי אותו פרק .הנתונים הכמותיים והאיכותניים
מוצגים במשולב בפרקי הדוח השונים ,הכול לפי העניין.
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 .1רקע
 1.1מבוא
זנות היא תופעה חברתית נפוצה בעולם וגם בישראל ,הנמצאת בקצה הקשה יותר של רצף האלימות נגד
נשים .התופעה מוכרת בתור אחת הטראומות הקיצוניות והמתמשכות בהשפעתן על הנמצאת במעגל
הזנות .הזנות קשורה להתעללות מינית (בעיקר בילדות) ,למצוקות כלכליות ,להתמכרות לסמים ,להזנחה,
למעמד חברתי נחות ,לחברות בקבוצות שוליים ,לעברייניות ,להיעדר מקלט בטוח ולחיים ברחוב .בשנים
האחרונות עלתה תופעת הזנות לסדר היום הציבורי בישראל .בעקבות זאת ,אישרה הכנסת יוזמה של
משרד הרווחה והשירותים החברתיים להפעלת תכנית בין-משרדית לטיפול בנערות ,בצעירות ובנשים
במעגל הזנות.
ביוזמת משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,נערך מחקר זה להערכה מעצבת של המסגרות
הטיפוליות הפועלות במסגרת התכנית הבין-משרדית.
התכנית הבין-משרדית לטיפול בתופעת הזנות היא הקמת רצף של מסגרות ברחבי הארץ כדי לטפל
בתופעת הזנות בישראל .לתכנית זו כמה מטרות :צמצום הזנות ונזקיה לחברה הישראלית; שיקום ,קידום
וריפוי הנשים שורדות הזנות; הפסקת מעגל הניצול וההדרה החברתית של נשים בזנות ,תוך שאיפה
לחברן מחדש לחברה באופן מיטיב ומעצים ולהוציאן ממעגל הזנות; סיוע לנשים בפיתוח אמון ,הערכה
עצמית ושליטה בגורלן; הענקת טיפול חירום לנשים המבקשות סיוע מידי ,לאחר שחוו תקיפה מינית או
ניצול טראומטי.
 1.2התכניות לטיפול בנשים
מאז שנת  1009מפעיל המשרד מסגרות לטיפול בנשים במעגל הזנות .רצף טיפולי זה מורכב משני
מסלולים עיקריים :מסלול למזעור נזקים ומסלול לטיפול בנשים ושיקומן .כמה גופים מפעילים מסגרות
טיפוליות שונות בשני מסלולים אלה בערים שונות" :סלעית" בתל אביב" ,אופק נשי" בחיפה" ,בשבילך"
בבאר שבע" ,מרפאות ניידות" בתל אביב ובחיפה ,ו"ערים בלילה" בתל אביב ,בחיפה ובאילת.
1.1.1

המסלול להפחתת נזקים :במסגרת המסלול הוקמו שירותים שמטרתם להעניק שירות
וטיפול ראשוניים לנשים בזנות ,מתוך הנחה כי אפשר לשפר את רווחתן הנפשית והפיזית ואת
איכות חייהן ,גם אם בשלב הראשון לא יושג שיקום מלא .מסלול זה כולל:
קו סיוע ארצי – מופעל במסגרת פרויקט "סלעית"  14שעות ביממה ומספק תמיכה ומענה
ראשוני לנשים ולצעירות בכל השעות ,וגם נותן מידע באשר למסגרות הסיוע הקיימות לנשים
במצבן .המוקד גם יוזם שיחות עם הנשים לשמור לצורך שמירה על קשר וגיוסן לטיפול ,וכן,
סיוע במיצוי הזכויות והנגשת שירותי הרווחה ברשויות.
מרפאה ניידת – מופעלת בשיתוף משרד הבריאות בעבור נשים בזנות .באמצעות הניידת נוצר
עמן קשר ראשוני במקום הימצאן ומוגש להן סיוע רפואי ראשוני ,הכולל בדיקות דם תקופתיות
לאיתור מחלות ,חיסונים ,חלוקת קונדומים ,חלוקת מזון קל ושתייה .הניידות פועלות בחיפה
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ובתל אביב כמה ערבים בכל שבוע ,ובאמצעותן נעשית עבודת יישוג ואיתור הנשים ,ונוצר אמון
ראשוני וגיוסן לטיפול.
דירות החירום – בחיפה ובתל אביב פועלות שבעה ימים בשבוע 14 ,שעות ביממה ,וקולטות
נשים המנוצלות בזנות ומספקות להן מידית וללא תנאי קורת גג זמנית .לרוב ,הנשים שנמצאות
בהן מכורות לסמים ,נתונות להזנחה פיזית ונפשית קשה ,להתעללות מינית יומיומית ולאלימות
ברחוב .בדירה הן מקבלות מענה לצרכים בסיסיים ,כגון לינה ,מזון וביגוד ,הגנה ,בדיקות וטיפול
רפואי ,וליווי של עובדת סוציאלית .בדירה מתאפשרת שהייה לצורך התארגנות וחשיבה לקראת
שינוי ,ובשלב זה נכללת ,בין היתר ,גם גמילה מסמים ומאלכוהול.
"ערים בלילה" – התכניות מופעלות בשיתוף עם עמותת "עלם" ומיועדות לאיתור ולמתן טיפול
ראשוני בנערות ובצעירות המנוצלות בזנות בחיפה ,בתל אביב ובאילת.
1.1.1

המסלול להוצאת נשים ממעגל הזנות :במסגרתו הוקמו שירותים לנשים השוהות בו באופן
קבוע ולמשך תקופה ארוכה .מטרתו הראשית של מסלול זה היא סיוע בשיקום וביציאה ממעגל
הזנות.
הוסטל – מסגרת הוליסטית לנשים ,הכוללת קורת גג .מטרתה טיפול נפשי ושיקום לפרק זמן
של כשנה .מגיעות אליה נשים לאחר שעברו את שלב הגמילה מסמים (אם היו מכורות) ,ולאחר
שהביעו נכונות לביצוע שינוי באורח חייהן .ההוסטל מעניק קורת גג ,טיפול רגשי ונפשי
אינטנסיבי ומקיף בכל תחומי החיים ,ליווי בתהליך השיקום ,לרבות שיקום תעסוקתי ,חיבור
למשפחה ,מציאת פתרון דיור קבע וחזרה לחיים נורמטיביים בקהילה.
מרכזי יום וערב– מסגרת טיפולית יום-יומית אינטנסיבית לנשים הנמצאות בשלבי יציאתן
ממעגל הזנות .מרכז היום פועל משעות הבוקר עד לשעות אחרי הצהריים ,ומרכז הערב פועל
בשעות אחרי הצהריים והערב .במסגרת זו הנשים מקבלות טיפול נפשי פרטני וקבוצתי ,סיוע
ברכישת מיומנויות מקצועיות בסיסיות ,השלמת השכלה ,הרגלי עבודה ,שילוב בתעסוקה ועוד.
תכנית זו מוכרת בתור תכנית שיקום במוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת גמלת הבטחת הכנסה.
מסלול אמבולטורי – סיוע זה כולל שיחה טיפולית פרטנית ו/או טיפול קבוצתי וכן פעילויות
העשרה וקורסים מקצועיים .מסלול זה מיועד לנשים הנמצאות בשלב ראשוני ביצירת הקשר
הטיפולי ,בעודן בזנות פעילה ,והזקוקות להכלה ולליווי .גם לבוגרות ההוסטל ומרכז היום,
הזקוקות לליווי ולקשר טיפולי ,מאפשר מסלול זה להמשיך חיים עצמאיים ללא זנות ולהתמודד
עם קשיים שונים הכרוכים בכך .המסלול החל לפעול בשנת  1011במטרה להנגיש את
השירותים ולהתאימם לצורכי הנשים.
בלוח שלהלן מוצג פירוט המסגרות שתוארו לעיל.
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לוח מס'  :1-1המסגרות הפועלות במסגרת התכנית הבין-משרדית
שם המסגרת

מס'

מקום
פעילות

שם הגוף
המפעיל

המסלול להפחתת נזקים
1
1
1

קו סיוע טלפוני
דירת חירום

4
2

סלעית

תל אביב

אופק נשי

חיפה

מרפאת לוינסקי

תל אביב

מרפאה ניידת

המרפאה
הניידת
עלם

תל אביב

ערים בלילה

עלם

חיפה

עלם

אילת

2
2

סלעית

ארצי

6

חיפה

המסלול לטיפול ושיקום
9
10

הוסטל

11
11

מרכז יום

11

סלעית

תל אביב

אופק נשי

חיפה

סלעית

תל אביב

אופק נשי

חיפה

בשבילך

ב"ש

 1.3מערך המחקר ומטרותיו
המחקר להערכה מעצבת ,שבמסגרתו נאספו נתונים מגוונים ,כמותיים ואיכותניים ,על פעילות המסגרות
הטיפוליות ,נערך בין השנים  1011עד  .1012הנתונים נאספו ממקורות שונים ,כפי שיפורטו בסעיף
השיטה ,שלהלן.
המחקר בדק משתני פעילות שונים של המסגרות הללו .הנושאים שנדונו בו ,בין השאר ,הם :כוח אדם
המועסק במסגרות ותשומות טיפוליות אחרות; התנהלות כספית; היקף ומגוון השירותים הניתנים לנשים;
עמדות ותפיסות של צוותים מקצועיים במסגרות; מאפייני רקע של הנשים המטופלות; מעקב אחר שינויים
בדפוסי ההתנהגות של הנשים המטופלות; עמדות ושביעות רצון של נשים מטופלות סיבות לאי-כניסה
לטיפול בקרב נשים שלא הגיעו לטיפול; מדדים שונים של תפוקה והצלחה בטיפול.
רשימה מלאה יותר של המשתנים מפורטת בסעיף השיטה ובתיאור השאלונים.
מטרות המחקר היו:


לאפיין את המסגרות הטיפוליות והשירותים הניתנים על ידן



לאמוד את מספר המטופלות במסגרות השונות ואת מידת צריכת השירותים על ידיהן



לאפיין את שיטות הטיפול ואת התפיסות המקצועיות של הצוותים הטיפוליים



לאפיין את הנשים המטופלות



למדוד את סיכויי השיקום של הנשים המטופלות



לבחון את דפוסי שיתוף הפעולה בין התכניות לבין גורמים בקהילה



למדוד את מידת השגת יעדי הטיפול והשיקום ,ואת היקפי ההישרדות לאחר הטיפול



לבחון את הערכת הנשים לשירותים הניתנים ואת מידת שביעות רצונן מהם



לבחון את הסיבות לאי-כניסת נשים לטיפול
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להצביע על נקודות חוזק ונקודות לשיפור בעבודת המסגרות

בדוח מוצגות השוואות רוחביות בין המסגרות הטיפוליות.

 .2השיטה
במסגרת המחקר נעשה שימוש בנתונים ארכיוניים שמקורם במסגרות הטיפוליות ,וכן נבנו מספר שאלונים
ייעודיים לאיסוף נתונים ולביצוע ראיונות עם גורמים שונים.
 2.1נתונים ארכיוניים
כל אחת מהמסגרות הטיפוליות מנהלת קובצי רישום של נשים המטופלות בה .קבצים אלה מכילים לרוב
מאפייני רקע בסיסיים על האישה ,כגון גיל ומוצא ,סוג הטיפול ותאריכי קבלתו ,תאריך עזיבתה או סיום
שהותה במסגרת.
לא תמיד נשמרת האחידות במבנה הקבצים הללו משנה לשנה או באותה השנה בין שתי מסגרות
מקבילות .לדוגמה ,שתי דירות חירום בתל אביב ובחיפה מנהלות רישום בפורמט שונה ,כפי ששתי
מרפאות ניידות נפרדות מנהלות אף הן רישום שונה .בשנים  1011 ,1011ו 1014-התקבלו מהמסגרות
הטיפוליות קובצי נתונים שונים.
 2.2שאלונים ייעודיים
במסגרת המחקר נבנו חמישה סוגי שאלונים לאיסוף נתונים ולביצוע ראיונות לגבי המסגרות הטיפוליות
ועל אודות המטופלות .תהליך בניית כל השאלונים היה אחיד וכלל את השלבים הבאים:
 .1קיום שיחות רקע עם גורמים מקצועיים במשרד הרווחה ועם נציגי התכניות.
 .1הכנת טיוטת שאלון לצורך התייחסות חברי ועדת ההיגוי שליוותה את המחקר ,ולעתים לצורך דיון
בוועדת ההיגוי על הטיוטה.
 .1תיקון השאלון בהתאם להערות ,וקבלת אישור חברי ועדת ההיגוי.
להלן תיאור השאלונים שנבנו ,וכן תיאור שיטת איסוף הנתונים באמצעות כל שאלון.
1.1.1

שאלון משאבי התכנית
בשאלון זה התבקשו מנהלות התכניות לדווח על הנתונים הבאים על אודות כל אחת ממסגרות
הטיפול שבאחריותן:


כוח אדם – שמות בעלי התפקידים המועסקים ופרטי רקע רלוונטיים :תפקיד ,גיל,
השכלה ,ותק במקצוע ובתפקיד ,צורת ההעסקה והיקף המשרה



שעות פעילות המסגרת



גודל המתקן ומאפייניו



ההכנסות וההוצאות מפורטות לפי הסעיפים השונים

לאחר תיאום טלפוני ,נשלחו השאלונים בדוא"ל למנהלות .השאלונים הוחזרו לאחר מילוי בדואר
או בדוא"ל .נתונים אלה נאספו עבור השנים  1011 ,1011ו.1014-

ראו נוסח השאלון

שבנספח מס' .1.1
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1.1.1

שאלון לראיונות עומק עם מנהלות וחברות הצוות המקצועי במסגרות הטיפוליות
לצורך ביצוע ראיונות העומק עם מנהלות וחברות הצוות המקצועי במסגרות הטיפוליות נכתב
שאלון חצי מובנה .לשאלון היו שתי גרסאות :גרסה משותפת לצוות ולמנהלות ,וגרסה עם
תוספת של שאלות למנהלות.
בראיונות עם מנהלות וחברות הצוות המקצועי נדון בעיקר מושג השיקום .המרואיינות התבקשו
להסביר מהו ,לתפיסתן ,תהליך שיקום מוצלח ותהליך שיקום בלתי מוצלח ,ולהדגים זאת על
ידי תיאור המקרים.
בראיונות עם המנהלות בלבד התבקשו הללו להעריך את המסגרת הטיפולית ,תוך התייחסות
לתפיסות המקצועיות שעליהן ביססו את עבודתן עם המטופלות ,למשאבים העומדים לרשותן
במסגרת הטיפולית ,למידת ההתאמה בין המסגרת לבין הנשים המגיעות אליה ,לשיתופי
פעולה עם גורמים בקהילה ולציון נקודות החוזקה והחולשה של המסגרת .במקרים שבהם גם
לחברות הצוות הטיפולי היה מה לומר בנושאים אלה ,הורחב הריאיון איתן.
סך הכול ,התקיימו  12ראיונות 10 ,עם מנהלות תכניות ומסגרות טיפוליות ,ו 12-עם חברות
צוות טיפולי בתפקידי רכזת ,מדריכה ,מטפלת ,עובדת סוציאלית ,יועצת תעסוקה ומנטורית.
ראיונות אלה נערכו במסגרות עצמן ,פנים אל פנים עם כל מרואיינת בנפרד.
נספח  1.1מציג את השאלון ,ובנספח  1.1מוצגת רשימת המרואיינות כולן בציון שמותיהן
ותפקידיהן.

1.1.1

שאלון אפיון נשים וניטור שינויים
שאלון זה נועד לאסוף מידע מקיף ומעמיק על המטופלות בעת הימצאותן במסגרות הטיפוליות.
תחילה נשקלה בניית שאלון לריאיון חצי מובנה עם המטופלות עצמן ,אך לאחר התייעצויות עם
חברי ועדת ההיגוי הוחלט לאסוף את המידע בצורה עקיפה באמצעות תשאול המטפלות .שתי
הסיבות עיקריות לבחירת המתודולוגיה הזו הן .1 :הסכנה שעצם קיום ריאיון עם גורם חיצוני
(החוקר-המראיין) יתפרש בצורה לא נכונה על ידי המטופלות ויפגע ביחסים העדינים שבינן ובין
הצוות הטיפולי ,ובכך ייגרם נזק לתהליך הטיפולי .1 .הסכנה שהחוקר-המראיין לא יצליח ליצור
במסגרת הריאיון עם המטופלת את יחסי האמון הנדרשים ולקבל נתונים מלאים ואמינים
בנושאים אישיים ועדינים ,המפורטים להלן.
השאלון שנבנה נועד למילוי על ידי המטפלות במסגרות השונות .הן התבקשו לדווח על מצבן
של הנשים שטופלו על ידן ,בהתבסס על ההיכרות המעמיקה איתן .השאלון מחולק לשני
חלקים :מאפייני רקע ודפוסי התמודדות עם טיפול ושיקום:
מאפייני רקע
חלק זה של השאלון כלל שאלות מפורטות על נתוני רקע של האישה ,בנושאים הבאים:
 .1רקע אישי – גיל ,דת ,מוצא ,שנת עלייה ,דפוסי זוגיות ,שירות צבאי או לאומי.
 .1לימודים – מספר שנות ההשכלה ,שהות בפנימייה והכשרות מקצועיות.
 .1תעסוקה – מסגרות תעסוקה בעבר.
 .4מקורות הכנסה.
 .2התמכרויות – לסמים או לחומרים אחרים בעבר ובהווה.
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 .2ניסיונות קודמים לטיפול ,לגמילה ולשיקום.
 .2מצב בריאותי – מחלות וטיפולים פיזיים ונפשיים בעבר ובהווה.
 .6הפלות וניסיונות אובדניים.
 .9אשפוזים קליניים ופסיכיאטריים.
 .10התנהגויות עברייניות של האישה.
 .11תופעות של אלימות שמהן סבלה האישה.
 .11דפוסי זנות בעבר ובהווה.
 .11נישואים וזוגיות.
 .14ילדים.
 .12דפוסי קשר עם בני משפחה ועם חברות.
 .12דפוסי עבריינות של בני משפחתה של האישה.
דפוסי התמודדות עם הטיפול
חלק זה של השאלון כלל שאלות פתוחות ושאלות סגורות על אודות התהליך הטיפולי ותגובות
המטופלת .תחילה מתבקשת המטפלת לדווח באופן מילולי על מידת השתתפותה של
המטופלת בפעילויות ובצריכת השירותים המוצעים במסגרת הטיפולית .לאחר מכן ,מתבקשת
המטפלת להעריך בצורה מילולית וכמותית את המטופלת על פי  2ממדי הערכה ,באמצעות
סולם בן  2דרגות:
 .1מודעות המטופלת למצבה ויחסה לזנות.
 .1המוטיבציה שלה לשינוי.
 .1מידת האמון שלה במטפלת.
 .4הכוחות והמשאבים הדרושים לשינוי מצבה של המטופלת.
 .2תכניות ברורות של המטופלת לשינוי מצבה.
 .2מחויבות המטופלת לתכניות השינוי.
 .2הערכת המטפלת את סיכויי השיקום של האישה המטופלת.
נוסף על כך ,התבקשה המטפלת להעריך את קשיי המטופלת ולדווח על יעדי השינוי שלה
לתקופה הקרובה ,בשישה תחומים :רגשי ,בריאותי ,יחסים בינאישיים ,משפחתי ,מיצוי זכויות
והסדרת מעמד תעסוקתי .השאלון הועבר למנהלות התכניות תוך בקשה לדווח באמצעותו על
מצבן של נשים במדגם אקראי המטופלות בכל מסגרת ,על פי מכסות שנקבעו .השאלונים
הועברו למילוי לידי מטפלת של כל אישה .השאלון נועד ,כאמור ,לעקוב אחר מצבה של
המטופלת לאורך זמן  -פעם בכל שלושה-ארבעה חודשים.
בהתאם לכך ,כעבור שלושה חודשים מאז קבלת הדיווח הראשון על כל מטופלת ,נשלח שאלון
מעקב עליה למטפלת שהעריכה אותה בפעימה הראשונה – וכך עד לפעימה הרביעית .במקרה
של עיכובים בהחזרת השאלון בפעימה מסוימת ,נשלחו תזכורות למטפלת המעריכה .זהותן של
הנשים המטופלות נשמרה בסוד ,והן זוהו בשאלונים בראשי תיבות של שמן .כל השאלונים
נשלחו אל המטפלות והוחזרו על ידיהן באמצעות דוא"ל .תהליך המעקב אחר הנשים התקיים
לאורך כשנה וחצי – מנובמבר  1011עד מאי .1012
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בסך הכול התקבלו  109הערכות של נשים 112 :בפעימה ראשונה 92 ,בפעימה השנייה21 ,
בפעימה השלישית ו 12-בפעימה הרביעית.
הלוח הבא מראה את חלוקת הנשים שהוערכו לפי סוג המסגרת :מזעור נזקים לעומת טיפול
ושיקום.
לוח מס'  :1-2מספר מטופלות שהוערכו על פי המסגרות למזעור נזקים והמסגרות לטיפול ושיקום

מס' פעימה
סה"כ

סוג מסגרת
1

2

3

4

מזעור נזקים

22

42

16

16

148

טיפול ושיקום

20

49

12

12

161

סה"כ

115

96

63

35

309

בסך הכול ,התקבלו  146שאלונים שמולאו על נשים במסגרות למזעור נזקים ,לעומת 121
במסגרות לטיפול ושיקום.
מספר הנשים שהוערכו לאורך הפעימות ירד מ 112-בפעימה הראשונה ל 12-בפעימה
הרביעית .הסיבות לירידה במספר הנשים היו עזיבת המסגרת הטיפולית במהלך המחקר וסיום
המחקר טרם השלמת הפעימות אצל חלק מן הנשים.
השאלון בנספח  1.4ובנספח  1.2מציג את מספר ההערכות שהתקבלו לפי מסגרות ,ואת
הסיבות לנתונים החסרים.
1.1.4

ראיונות עם נשים
הראיונות נערכו עם נשים משלוש קבוצות .1 :מטופלות – נשים השוהות במסגרות טיפוליות .1
בוגרות – נשים שסיימו את הטיפול במסגרות הטיפוליות  .1נשים שלא פנו כלל למסגרות
טיפוליות .להלן הפירוט.
המטופלות :לצורך ריאיון אישי עם נשים בעת שהותן במסגרות טיפוליות נכתב שאלון חצי
מובנה .השאלות עסקו במידת שביעות רצונה של האישה מתחומים שונים בשירות שקיבלה.
המרואיינת התבקשה להביע את דעתה על נושאים כגון התכנים הלימודיים ,הטיפולים ,הצוות
הטיפולי ,היחסים בין הנשים במסגרת הטיפולית ,כללי המשמעת והצעות לשיפור .בסך הכול,
רואיינו  11נשים במסגרות הטיפוליות השונות ,כמפורט בלוח שלהלן .ראו שאלון בנספח .1.2
הבוגרות :לצורך ריאיון אישי עם נשים שעברו במסגרות טיפוליות נכתב שאלון חצי מובנה.
השאלות עסקו בשלושה נושאים .1 :חוויותיה של האישה מתהליך השיקום – מה תרם לשיקום
ומה הקשה על התהליך; היתרונות והחסרונות בתכנית השיקומית  .1הקשיים העיקריים בחיי
היומיום ,לאחר הטיפול  .1קשריה של המטופלת עם התכנית לאחר סיומה.
בסך הכול רואיינו  11נשים ,כמפורט בלוח שלהלן .הבוגרות נבחרו מבין נשים הנמצאות בקשר
עם תכניות הטיפול השונות (סלעית ,אופק נשי ובשבילך) .ראו שאלון בנספח .1.2
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נשים שמחוץ למסגרות הטיפוליות :המידע מנשים שלא נעזרו בשירותי ארגוני הסיוע התקבל
מראיונות שנערכו במסגרת הסקר הלאומי .מבין  209שרואיינו ראיונות עם נשים לצורך הסקר
הלאומי ,קרוב ל 100-מן הראיונות התרחבו אל מעבר לשאלות הבסיסיות ,וב 46-מתוכם
התייחסו הנשים לשירותים הניתנים על ידי ארגוני הסיוע ולמידת השימוש שעשו בשירותים
אלה ,אם בכלל .התייחסויות אלה היו בדרך כלל קצרות ולא מפורטות ,אך מצאנו לנכון לנתח
אותן ולדווח עליהן בפרק העוסק בתגובות הנשים ,מעלות כיוון שהעלו תובנות חשובות .רוב
המרואיינות לא פנו למסגרות הטיפוליות ,אם כי אחדות קיבלו שירותים מן הניידות ובודדות
שהו במסגרות טיפוליות ונשרו.
לוח מס'  :1-3נשים שרואיינו ,לפי סוג ריאיון
סוג ריאיון

מס'
מרואיינות

נשים השוהות במסגרות טיפוליות
 .1סלעית  -הוסטל
 .1סלעית  -מרכז יום
 .1אופק נשי  -הוסטל
 .4אופק נשי  -מרכז יום
 .2בשבילך
סיכום ביניים נשים במסגרות טיפוליות
נשים בוגרות מסגרות טיפוליות

5
9
2
3
4
23

 .2סלעית
 .2אופק נשי
 .6בשבילך
סיכום ביניים נשים בוגרות
נשים שרואיינו במסגרת הסקר הלאומי
 .9נשים שלא הגיעו לטיפול
סה"כ נשים מרואיינות

2
4
1
11
48
82
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פרק  - 2ההיקף המספרי של המטופלות
 2.1מבוא
פרק זה מציג את מספר המטופלות בתכניות ובמסגרות השונות (סלעית – קו סיוע ,דירת חירום ,הוסטל
ומרכזי יום) ,אופק נשי (דירת חירום ,הוסטל ומרכז יום) ,ניידות תל אביב וחיפה ,ערים בלילה (תל אביב
וחיפה) ,ובשבילך .כמו כן ,מציג פרק זה היקף מספרי של המטופלות ,בפילוח לפי זירת זנות שממנה
הגיעו :רחוב או קורת גג .בסעיף השלישי בפרק נבדק מספר המטופלות ,וכן מספרן לפי זירת זנות ,ביחס
לשיעורן מסך כל הנשים בזנות .נוסף על כך ,עוסק הפרק גם בנושאים האלה :הגורמים המפנים את
המטופלות למסגרות הטיפוליות ,ואומדן מספר המאותרות החדשות בשנת עבודה אחת.
 2.2היקף הנשים המטופלות
בשנת  1014טופלו במסגרות השונות סה"כ  1,161נשים ,כמפורט בלוח הבא .קיימות חפיפות מסוימת
בין הנשים שטופלו במסגרות השונות .לדוגמה ,חלק מן הנשים המאותרות בקו סיוע או בניידות מופנה
לאחר מכן למסגרות הטיפוליות האחרות ,וכן הנשים שבהוסטלים משתתפות בדרך כלל גם בפעילויות
במרכזי יום .בכל המקרים הללו קיימת כפילות ברישום – אותה מטופלת רשומה בשתי מסגרות .מלאכת
איתור הכפילויות לא פשוטה ,משום שקובצי הנתונים ששימשו בסיס לחישוב מספר המטופלות היו לרוב
ללא פרטים מזהים של האישה .לאחר ליקוט פיסות מידע ממקורות שונים אותרו  120נשים ,שככל
הנראה נספרו בשתי מסגרות שונות .אין כמובן ודאות שמספר הכפילויות שנמצא הוא נכון ,ייתכן שמספרן
גדול יותר .בכל מקרה ,לאחר הורדת הכפילויות ,מספר הנשים שטופלו במסגרות השונות יורד ל1,111-
(ראו בנספח  1.1את פירוט הכפילויות).
לוח מס'  :2-1מספר המטופלות במסגרות השונות בשנת 2014
שם
התכנית

סלעית

אופק נשי
ערים בלילה

שם המסגרת
קו סיוע
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום -בוקר
מרכז יום -ערב
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
תל אביב
חיפה
תל אביב
חיפה
בשבילך

מרפאה
ניידת
בשבילך
סה"כ
סה"כ  -ללא כפילויות

מס'
מטופלות
77
159
37
49
87
76
33
76
23
45
371
198
52
1,283
1,123

הלוח הבא מציג את מספר המטופלות על פי תכניות .שתי הניידות טיפלו ב 229-נשים סך הכול ,שהן
 44%מכלל המטופלות .מתוכן  121נשים טופלו על ידי ניידת תל אביב ו 196-טופלו על ידי ניידת חיפה.
פרק – 1היקף המטופלות
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 409נשים ,שהן  21%מכלל המטופלות ,טופלו במסגרות של סלעית .מתוכן  22מאותרות חדשות על ידי
קו סיוע (נתוני קו סיוע מתייחסים לשנת  ,1011שכן במסגרת זו נתוני  1014לא נשמרו במלואם)162 .
טופלו במסגרות של אופק נשי ( 26 .)14%נשים (בגילאים שמעל ל )16-טופלו בשתי מסגרות של ערים
בלילה – בתל אביב ובחיפה (לא היה אפשר להשיג את נתוני המטופלות בסניף אילת) .בשבילך טיפלו ב-
 21נשים.
לוח מס'  :2-2מספר מטופלות בתכניות השונות
שם התכנית
סלעית
אופק נשי
ניידות
ערים בלילה
בשבילך
סה"כ

מס'
409
185
569
68
52
1,283

אחוז
32%
14%
44%
5%
4%
100%

חלוקת המטופלות לשני סוגים של מסגרות מראה כי בשנת  24% 1014מן הנשים המטופלות ( )949היו
בקשר עם מסגרות למזעור נזקים ,ו )114( 12%-היו בקשר עם מסגרות לטיפול ושיקום .לעניין זה ,כל
הנשים שטופלו במסגרת בשבילך שויכו לקבוצת טיפול ושיקום ,אף שחלקן קיבלו טיפול למזעור נזקים.
(בשנת  1014פעלה בשבילך כתכנית ניסיונית ,ללא מסגרות מובחנות למזעור נזקים ולטיפול ושיקום .כמו
כן ,לא נוהל רישום שיכול להעיד על סוג הטיפול שניתן לכל אישה .גם נתוני שנת  1012של בשבילך לא
היו בנמצא).
לוח מס'  :2-3מספר המטופלות לפי סוג המסגרת

סוג מסגרת
מזעור נזקים
טיפול ושיקום
סה"כ

מס'
949
334
1,283

אחוז
74%
26%
100%

אפשר לבחון את נתוני המטופלות בחלוקה נוספת של המסגרות:
המסגרות המאתרות – שלוש המסגרות שאחת ממשימותיהן העיקריות היא לאתר נשים ולהפנותן
לטיפול :קו סיוע ,ניידת תל אביב וניידת חיפה.
המסגרות המטפלות – כל יתר המסגרות של סלעית ,אופק נשי ,ערים בלילה ובשבילך.
הלוח הבא מראה כי מחצית מן הנשים שהיו בטיפול בכל המסגרות ( )242היו בקשר עם מסגרות
האיתור ,ואילו המחצית האחרת ( )212היו בקשר עם המסגרות הטיפוליות.
שתי המרפאות הניידות בתל אביב ובחיפה משקיעות משאבים רבים – מלבד במשימות האיתור – גם
בטיפול בנשים ,טיפול שנועד להכין את המטופלות למעבר למסגרות המטפלות הגדולות (סלעית ואופק
נשי) .מסיבות שונות ,חלק מנשים אלה נשאר בקשר טיפולי עם הניידות תקופה ארוכה יחסית.
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לוח מס'  :2-4מספר המטופלות לפי מסגרות איתור וטיפול

סוג מסגרת
איתור
טיפול
סה"כ

במספרים
642
212
1,283

באחוזים
20%
20%
100%

 2.3זירת הזנות
המאמצים לאיתור נשים בזנות כדי לשכנען לפנות לטיפול ולשיקום מושקעים בכל זירות הזנות – ברחובות
הערים ,בדירות דיסקרטיות ובמכונים מכל הסוגים .נשאלת השאלה מאילו זירות מגיעות הנשים הנמצאות
בקשר טיפולי עם המסגרות השונות .סעיף זה יענה על כך.
הלוח הבא מראה כי מתוך  1,016נשים בכל המסגרות הטיפוליות  – )42%( 460הגיעו מזנות רחוב,
ואילו  )24%( 226הגיעו מזנות במסגרות הפועלות תחת קורת גג ,כגון דירות דיסקרטיות ,מכוני ליווי,
מועדונים ועוד .הנתון "זירת זנות" נלקח מן הרישומים שהיו בקבצי מידע של המסגרות השונות ,ומתייחס
לזירת זנות העיקרית של האישה לפני הגעתה למסגרת הטיפולית.
לוח מס'  :2-5מספר מטופלות לפי זירת זנות

זירת זנות
רחוב
קורת גג
סה"כ

במספרים
460
226
1,038

באחוזים
42%
54%
100%

הנתונים בלוח הבא מראים את זירת הזנות שממנה הגיעו המטופלות ,בחלוקה למסגרות איתור וטיפול.
הפער בין שני סוגי המסגרות הללו גדול מאוד 21% .מן הנשים הנמצאות בקשר עם שלוש מסגרות
האיתור מגיעות מזירות של זנות תחת קורת גג ,לעומת  ,12%שהן מזנות רחוב .במסגרות לטיפול
השיעורים הפוכים 22% :הן מזנות רחוב ו 12%-מזירת של זנות תחת קורת גג( .בניתוח זה לא נכללו
המטופלות של ערים בלילה ובשבילך ,משום שהנתון זירת זנות לא היה תקף עבורן).
לוח מס'  :2-6מטופלות במסגרות לאיתור ולטיפול לפי זירת זנות

סוג
המסגרת
איתור
טיפול
סה"כ

רחוב
170
310
480

במספרים
קורת גג
457
101
558

סה"כ
627
411
1,038

רחוב
27%
75%
46%

באחוזים
קורת גג
73%
25%
54%

סה"כ
100%
100%
100%
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בלוח הבא המסגרות הטיפוליות מסווגות לפי תכניות :סלעית (קו סיוע ,דירת חירום ,הוסטל ומרכז יום),
אופק נשי (דירת חירום ,הוסטל ומרכז יום) ,וניידות (ניידת תל אביב וניידת חיפה).
לוח מס'  :2-7המטופלות בתכניות השונות לפי זירת הזנות

תכנית
סלעית
אופק נשי
ניידות
סה"כ

רחוב
207
120
153
480

במספרים
סה"כ
קורת גג
290
83
179
59
569
416
1,038
558

רחוב
71%
67%
27%
46%

באחוזים
קורת גג
29%
33%
73%
54%

סה"כ
100%
100%
100%
100%

היחס בין זנות רחוב וקורת גג בשלוש התכניות דומה ליחס שהוצג לעיל בניתוח לפי מסגרות איתור
ומסגרות טיפול ,שכן קיימת חפיפה גדולה בין שני אלה .בניידות ,בדומה למסגרות איתור ,היחס הוא
 21%קורת גג ,לעומת  12%זנות רחוב .התמונה בשתי התכניות הגדולות די דומה :היחס רחוב-קורת גג
הוא  19% -21%בסלעית ,ו 22%-11% -באופק נשי.
הלוח הבא מציג את שיעור המטופלות מכל סוג זירה ,בכל אחת מן המסגרות (נתוני כל המסגרות של
סלעית הם משנת  ,1011שכן לא ניתן היה להשיג נתוני זירות זנות מלאים של .)1014
לוח מס'  :2-8המטופלות במסגרות השונות לפי זירת הזנות

תכנית

סלעית

אופק נשי
מרפאה ניידת
סה"כ

מסגרת
קו סיוע
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
תל אביב
חיפה

רחוב
17
93
30
67
66
21
33
90
63
480

מספרים
קורת גג
41
9
8
25
4
12
43
281
135
558

סה"כ
58
102
38
92
70
33
76
371
198
1,038

רחוב
29%
91%
79%
73%
94%
64%
43%
24%
32%
46%

אחוזים
קורת גג
71%
9%
21%
27%
6%
36%
57%
76%
68%
54%

סה"כ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

 2.4שיעור המטופלות ביחס לאוכלוסייה
על פי ממצאי הסקר הלאומי ,בשנת  1014היו בישראל  9,190נשים בזנות במסגרות תחת קורת גג ,ועוד
 622נשים בזנות רחוב ,בסה"כ .10,042
כפי שצוין בסעיף הראשון בפרק זה ,בשנת  1014טופלו בכל המסגרות  1,111נשים ,המהוות  11%מכלל
הנשים בזנות.
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לוח מס'  :2-9שיעור המטופלות מסך כל הנשים בזנות
מס' נשים בזנות
מס' נשים מטופלות
אחוז נשים מטופלות

10,045
1,113
11%

בלוח הבא מוצג השיעור היחסי של נשים מזנות רחוב ,לעומת נשים מזנות קורת גג בשתי קבוצות:
מטופלות :בקרב המטופלות היחס זנות רחוב-זנות קורת גג הוא .24%-42%
אוכלוסיית נשים בזנות :בקרב כלל אוכלוסיית הנשים בזנות היחס זנות רחוב-זנות קורת גג הוא 9%-
.91%
ממצא זה מראה כי בעוד שיעור הנשים בזנות רחוב מהווה פחות מעשירית מכלל הנשים בזנות בישראל,
שיעורן בקרב המטופלות מתקרב למחצית .ומאידך ולעומת זאת ,בעוד נשים מזנות קורת גג מהוות מעל
 90אחוז מכלל הנשים בזנות ,שיעורן בקרב המטופלות הוא רק קצת יותר ממחצית.
לוח מס'  :2-10המטופלות וכלל הנשים בזנות לפי זירת הזנות

זירת זנות
רחוב
קורת גג
סה"כ

מטופלות
באחוזים
במספרים
480
558
1,038

46%
54%
100%

במעגל הזנות
באחוזים
במספרים
855
9,190
10,045

9%
91%
100%

הלוח הבא מאפשר להסתכל על אותם נתונים מזווית אחרת :שיעור המטופלות מזירת רחוב ביחס לכלל
הנשים שבזנות רחוב ,בהשוואה לשיעור המטופלות מזירת קורת גג ביחס לכלל הנשים בזנות בזירות
קורת גג.
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לוח מס'  :2-11שיעור המטופלות מתוך כלל הנשים בזנות לפי זירות זנות

זירת זנות
רחוב
קורת גג
סה"כ

בזנות
855
9,190
10,045

אחוז
56%
6%
10%

מטופלות
480
558
1,038

הנתונים בלוח הקודם מראים כי הכיסוי הטיפולי שניתן על ידי המסגרות הטיפוליות לנשים בזנות רחוב
הוא רחב למדי 22% .מנשים בזנות רחוב ( 460מתוך  )622נמצאות בקשר טיפולי כלשהו עם אחת
המסגרות .לעומת זאת ,הכיסוי הטיפולי שניתן לנשים בזנות תחת קורת גג הוא קטן מאוד – 226( 2%
מתוך .)9,190
שלב הבדיקה הבא הוא השוואה בין סוגי מסגרות :שיעור הכיסוי הטיפולי שניתן לנשים משתי הזירות
(רחוב וקורת גג) על ידי כל אחד משני סוגי המסגרות הטיפוליות שהגדרנו בסעיף קודם – מסגרות איתור
ומסגרות טיפול.
בלוח הקודם ראינו כי  22%מן הנשים בזנות רחוב זוכות לכיסוי טיפולי כלשהו מהמסגרות הטיפוליות
השונות ,לעומת  2%בלבד מן הנשים שבזנות תחת קורת גג .הלוח הבא מציג את חלוקת האחוזים האלה
בין מסגרות האיתור למסגרות הטיפול.
זנות רחוב –  12%מתוך  22%נשים בזנות הרחוב המקבלות כיסוי טיפולי נמצאות בקשר עם המסגרות
הטיפוליות 10% .הנותרות נמצאות בקשר עם מסגרות האיתור.
זנות תחת קורת גג –  2%מתוך  2%נשים בזנות תחת קורת גג ,המקבלות כיסוי טיפולי ,נמצאות בקשר
עם מסגרות האיתור .האחוז הנותר נמצא בקשר עם מסגרות הטיפול.
כלומר ,מתוך  226נשים מזנות תחת קורת גג ,שהיו מטופלות ב 1014-באחת המסגרות 422 ,היו בקשר
טיפולי עם מסגרות האיתור (ניידות וקו סיוע) ,ורק  1%( 101מתוך  )9,190היו בקשר עם מסגרות
הטיפול.

לוח מס'  :2-12שיעור המטופלות מתוך כלל הנשים בזנות לפי זירת הזנות וסוג המסגרת

זירת הזנות
רחוב
קורת גג
סה"כ

נשים
בזנות
855
9,190
10,045

מספר המטופלות
מסגרות
מסגרות
סה"כ
הטיפול
האיתור
170
480
310
457
558
101
1,038
411
627

אחוז המטופלות
מסגרות
מסגרות
הטיפול
האיתור
36%
20%
1%
5%
4%
6%

סה"כ
56%
6%
10%
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 2.5הגורם המפנה לטיפול
רוב המסגרות הטיפוליות מנהלות רישום של הגורם שהפנה אליהן את האישה .הוגדרו שלושה גורמים
להפניית המטופלות לטיפול:
פנייה עצמית :אלו הן מטופלות שפונות ביוזמתן למסגרת הטיפולית ,או מטופלות המגיעות לטיפול לאחר
פנייה של אדם קרוב (חברה ,בן משפחה ,בן זוג או סרסור).
הפניה של עמותות ומוסדות בקהילה :אלו הן מטופלות שמופנות לטיפול על ידי מוסדות רשמיים בקהילה,
כג ון משטרה ,שב"ס ,מחלקות רווחה ברשויות מקומיות ,בתי חולים ,וכן עמותות או ארגונים אחרים
הפועלים בקהילה בתחומי טיפול גמילה ושיקום ,כגון אשפוזיות ,אישה לאישה ,מבט נשי ועוד.
איתור עצמי :אלו הן נשים שהגיעו לטיפול לאחר שאותרו על ידי המסגרות הטיפוליות עצמן ,כגון נשים
שמאותרות על ידי הניידות ,נשים המאותרות בסיורים שעורכות המסגרות הטיפוליות ונשים שהופנו
לטיפול לאחר שפנו לקו הסיוע.
הלוח הבא מראה כי  12%מן המטופלות פנו לטיפול בעצמן או בסיוע אדם קרוב;  19%הופנו לטיפול על
ידי מוסדות בקהילה או עמותות שונות ו 21%-אותרו על ידי המסגרות הטיפוליות.
לוח מס'  :2-13התפלגות המטופלות המגיעות למסגרות הטיפול על פי גורם מפנה
גורם מפנה
פנייה עצמית
הפניה של עמותות ומוסדות בקהילה
איתור עצמי
סה"כ

מספר
192
212
695
1,099

אחוז
17%
19%
63%
100%

השיעור הגבוה של האיתור העצמי ( )21%אינו משקף את ערוצי הפנית המטופלות לכל המסגרות .ערוץ
זה מאפיין בייחוד את דפוס העבודה של הניידות .הלוח הבא מציג את הגורם המפנה לפי תכניות.
לוח מס'  :2-14הגורם המפנה לטיפול בכל התכניות

התכנית
סלעית
אופק נשי
ניידות
סה"כ

פנייה
עצמית
133
57
2
192

במספרים
איתור
עמותות
עצמי
וקהילה
126
96
54
67
515
49
695
212

סה"כ
355
178
566
1,099

פנייה
עצמית
37%
32%
0%
17%

באחוזים
איתור
עמותות
עצמי
וקהילה
35%
27%
30%
38%
91%
9%
63%
19%

סה"כ
100%
100%
100%
100%

הניידות מאתרות בעצמן  91%מן המטופלות שלהן 9% .מן המטופלות של הניידות מופנות על ידי גורמים
בקהילה או על ידי עמותות .מספר הנשים הפונות בעצמן לניידות הוא אפסי.
התמונה המתקבלת בסלעית ובאופק נשי שונה מאוד מזו של הניידות .בערך שליש מן המטופלות מגיעות
לשתי תכניות אלה דרך כל אחד משלושת הערוצים – פנייה עצמית ,עמותות וקהילה ואיתור עצמי.
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הלוח הבא מציג את התפלגות הגורם המפנה לכל אחת מן המסגרות .נקודות מספר ,הראויות לציון,
עולות מלוח זה.
קו סיוע נועד להיות כתובת לפניות עצמיות של נשים .למרות זאת ,כמחצית מן הפונות אליו אותרו
במאמצים על ידי העובדות בקו הסיוע.
שתי דירות חירום בתל אביב ובחיפה ,מתאפיינות בשיעורים יחסית גבוהים של פניה עצמית –  24%ו-
 21%בהתאמה .שיעור המטופלות המופנות לדירות חירום כתוצאה של מאמצי איתור עצמי של המסגרות
(ניידות וקו סיוע) הוא לא גבוה –  11%בסלעית ו 11%-באופק נשי.
דפוסי הפעולה של שתי הנ יידות שונים במקצת .ניידת תל אביב נשענת כמעט לחלוטין על איתור עצמי,
בעוד שניידת חיפה מגיעה למטופליה באמצעות איתור עצמי ( )22%והפניות של גורמי קהילה ועמותות
( .)12%יש להתייחס להבדל זה בזהירות ,כי ייתכן שהוא משקף בעיקר שיטות רישום שונות הנהוגות
בשתי הניידות.
לוח מס'  :2-15הגורם המפנה לטיפול בכל מסגרת

תכנית

מסגרת

סלעית

קו סיוע
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
תל אביב
חיפה

אופק נשי

ניידות
סה"כ

פנייה
עצמית
33
78
7
15
42
1
14
2
0
192

במספרים
איתור
עמותות
עצמי
וקהילה
33
2
32
35
18
16
43
43
8
19
15
17
31
31
366
0
149
49
695
212

סה"כ
68
145
41
101
69
33
76
368
198
1,099

פנייה
עצמית
49%
54%
17%
15%
61%
3%
18%
1%
0%
17%

באחוזים
איתור
עמותות
עצמי
וקהילה
49%
3%
22%
24%
44%
39%
43%
43%
12%
28%
45%
52%
41%
41%
99%
0%
75%
25%
63%
19%

סה"כ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

 2.6המטופלות החדשות
מה שיעור המטופלות שאותרו לראשונה בשנה שבה קיבלו טיפול ,לעומת שיעור המטופלות החוזרות,
המוכרות משנים קודמות? כדי לענות תשובה מדויקת לשאלה חשובה זו יש צורך במאגר נתונים משותף
לכל המסגרות ,שבו נרשמים שמות ומספרי תעודות זהות של כל המטופלות .כמובן שמאגר כזה לא קיים.
כמו כן ,לא היה אפשר ליצור מאגר כזה לצורך המחקר ,שכן רוב קובצי הנתונים שהועמדו לרשותנו היו
אנונימיים .בהיעדר נתונים אלה ,נעשה ניסיון לאמוד את שיעור המאותרות החדשות .הממצאים מוצגים
בלוח הבא.
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לוח מס'  :2-16שיעור המטופלות החדשות לפי מסגרות
מסגרת

מספר
המאותרות

קו סיוע

77

ניידת חיפה

59

ניידת תל אביב*
סלעית – דירת חירום

111
48

אופק נשי – דירת חירום
סה"כ

31
326

*מבוסס על אומדן

במהלך השנה היו  22פונות חדשות לקו סיוע .מתוך  196נשים שהיו בטיפול ניידת חיפה 29 ,היו
מאותרות חדשות – מספר המהווה  10%מכלל המטופלות .מניידת תל אביב לא התקבל רישום של
מאותרות חדשות .לצורך קביעת אומדן ,יצאנו מתוך ההנחה ששיעור המאותרות החדשות על ידי ניידת
תל אביב דומה לשיעור המאותרות על ידי ניידת חיפה .לפיכך ,מתוך  121מטופלות ,הנחנו ש 10%-היו
מאותרות חדשות ,כלומר  111נשים .לדירת החירום של סלעית פנו במהלך השנה  46מטופלות חדשות –
 10%מכלל  129המטופלות בשנה .מספר המאותרות החדשות בדירת החירום של אופק נשי היה – 11
 41%מ 22-המטופלות בשנה .סך הכול  112מאותרות חדשות בשנת  1014בכל המסגרות הללו.
אין בידינו נתונים על מאותרות חדשות שהגיעו להוסטלים ולמרכזי יום ,אך יש להניח שמספרן קטן מאוד,
אם לא אפסי .לא נראה שנשים רבות מגיעות ישירות להוסטל או למרכז יום ,ללא היכרות קודמת עם
מסגרת כלשהי למזעור נזקים.
 2.7סיכום
בפרק זה מוצגים נתונים שונים ,המתארים את מספר המטופלות במסגרות הטיפוליות השונות:
 1.1היקף – בשנת  1014טופלו במסגרות השונות סך של  1,161נשים .לאחר קיזוז הכפילויות נותרו
 1,111מטופלות 21% .מכלל המטופלות טופלו במסגרות של סלעית 14% ,באופק נשי 44% ,בשתי
הניידות 2% ,בערים בלילה ו 4%-מכלל המטופלות היו בקשר טיפולי עם בשבילך 24% .מן
המטופלות היו במסגרות למזעור נזקים ,לעומת  12%שהיו במסגרות לטיפול ושיקום.
 1.1זירת זנות –  24%מן המטופלות הגיעו לטיפול מזירות זנות תחת גג ,לעומת  42%שהגיעו מזנות
רחוב .אך יחס זה בין זירות זנות לא נשמר בכל המסגרות הטיפוליות .יש הבדל ניכר בין "המסגרות
לאיתור" (שתי הניידות וקו הסיוע) ,ובין המסגרות הטיפוליות ,מבחינת הרכב הנשים המטופלות.
 21%מן המטופלות במסגרות האיתור מגיעות מזירות זנות תחת קורת גג .לעומת זאת ,במסגרות
הטיפול רק  12%מן המטופלות הן מזנות תחת קורת גג.
 1.1שיעור המטופלות ביחס לאוכלוסייה – על פי ממצאי הסקר הלאומי ,בשנת  1014היו בישראל
 10,042נשים בזנות .כל המסגרות הטיפוליות טיפלו בסך הכול ב 1,111-נשים ,המהוות  11%מכלל
הנשים בזנות .מתוך כלל הנשים בזנות רחוב ,622 ,טיפלו כל המסגרות ב 460-נשים –  .22%מתוך
כלל הנשים בזנות תחת קורת גג ,9,190 ,טיפלו כל המסגרות ב 226-נשים –  .2%מתוך כלל
המטופלות בזנות תחת קורת גג ( ,)266רובן המכריע ( )422טופל על ידי הניידות וקו הסיוע.
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למעשה ,רק  101מבין כל המטופלות של דירות החירום ,ההוסטלים ומרכזי היום היו נשים מזנות
תחת קורת גג .מספר זה מהווה  1%מכלל הנשים בזנות תחת קורת גג.
 1.4הגורם המפנה לטיפול – הניידות מאתרות בעצמן  91%מן המטופלות שלהן;  9%מן המטופלות
מופנות על ידי גורמים בקהילה או עמותות .בערך שליש מן המטופלות מגיעות לסלעית ולאופק נשי
דרך כל אחד משלושת הערוצים – פנייה עצמית ,עמותות וקהילה ,ואיתור עצמי.
 1.2המטופלות החדשות – על פי אומדן ,בשנת  1014אותרו בסך הכול  112מטופלות חדשות ,מתוכן
 )22%( 142טופלו על ידי מסגרות איתור ו )12%( 29-טופלו בדירות חירום.
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פרק  – 3משאבי התכניות  -תשומות
בפרק זה מוצגים המשאבים שעמדו לרשות התכניות .הנתונים המוצגים מתייחסים לשנת  .1014שלושה
סוגי משאבים נדונים בדוח :משאבי זמן ומרחב ,משאבי כוח אדם ומשאבים כספייים.
 3.1משאבי זמן ומרחב
בסעיף זה מוצגים נתונים על זמני הפעילות של המסגרות השונות וכן ,היקף השטחים העומדים לרשות
כל מסגרת לביצוע הפעילויות.
בלוח שלהלן מוצגים ימי הפעילות ושעות הפעילות של המסגרות השונות.
לוח מס'  :3-1שעות פעילות לפי מסגרות

מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
סה"כ

שם התכנית

סלעית

אופק נשי

מרפאה ניידת
ערים בלילה

בשבילך
שעות פעילות בשבוע

שם המסגרת
קו סיוע
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
תל אביב
חיפה
תל אביב
חיפה
אילת
באר שבע

מספר ימי
העבודה
בשבוע
7
7
7
5
7
7
5
4
3
5
4
על פי הצורך
5

מס'
שעות
פעילות
בשבוע
168
168
168
37.5
168
168
37.5
15
21
23
16
41
1,031

כפי שמוצג בלוח ,חמש מסגרות פתוחות למתן שירות במתכונת  – 14/2בהיקף של  126שעות שבועיות:
קו הסיוע הארצי מופעל במסגרת סלעית תל אביב ,שתי דירות החירום בתל אביב ובחיפה ,ושני
ההוסטלים בתל אביב ובחיפה .משעה  6:00עד  12:10הנשים בשני ההוסטלים שוהות בדרך כלל במרכזי
יום.
שני מרכזי יום בתל אביב ובחיפה פועלים חמישה ימים בשבוע ,בהיקף של  12.2שעות כל אחד .בשבילך
בבאר שבע היה פתוח בשנת  1014חמישה ימים בשבוע – סך הכול  41שעות בשבוע .ערים בלילה תל
אביב היה פתוח בשנת  1014חמישה ימים בשבוע –  11שעות בסך הכול ,ואילו הסניף החיפאי של ערים
בלילה פעל ארבעה ימים בשבוע –  12שעות שבועיות בסך הכול .לסניף ערים בלילה באילת לא היו שעות
פעילות קבועות בשנת  .1014המרפאה הניידת בתל אביב פעלה חמש פעמים בשבוע – בסך הכול 11
שעות שבועיות ,ואילו הניידת החיפאית פעלה בשנת  1014ארבע פעמים בשבוע ,בהיקף של  12שעות.
הלוח הבא מציג היקפי פעילות אלה בחלוקה למסגרות למזעור נזקים ומסגרות לטיפול ושיקום.

פרק  – 1תשומות
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לוח מס'  :3-2שעות פעילות לפי סוג מסגרת
סוג המסגרת

שעות הפעילות בשבוע
באחוזים
במספרים
229
22
421
44
1,031
100

מזעור נזקים
טיפול ושיקום
סה"כ

שמונה המסגרות למזעור נזקים (קו סיוע ,שתי דירות חירום ,שלושה סניפים של ערים בלילה ושתי
מרפאות ניידות) פועלות בסך הכול בהיקף של  229שעות שבועיות ,שהן  22%משעות הפעילות של כל
המסגרות.
חמש המסגרות לטיפול ושיקום (שני הוסטלים ,שני מרכזי יום ובשבילך) ,פועלות בסך הכול בהיקף של
 421שעות בשבוע –  44%מזמן הפעילות של כל המסגרות.
בלוח הבא מוצגים השטחים במבנים המשמשים את המסגרות השונות.

לוח מס'  :3-3גודל השטחים במבנים שבהם פועלות המסגרות

שם התכנית

שם המסגרת

גודל השטח במ"ר

קו סיוע
סלעית

אופק נשי

מרפאה ניידת

ערים בלילה
בשבילך
סה"כ גודל השטח

_

דירת חירום

110

הוסטל
מרכז יום
דירת חירום
הוסטל

100
100
112
162

מרכז יום

162

תל אביב
חיפה
תל אביב
חיפה
אילת
באר שבע

100
40
110
20
20
14
1,411

שטחי כל הדירות שבהן פועלות המסגרות משתרעים סך הכול על כ 1,400-מ"ר .המסגרות של סלעית
ממוקמות בשני מבנים בתל אביב – ברחוב לבנדה ,שבו מופעל קו סיוע ודירת חירום על שטח של 110
מ"ר ,וברחוב אחד העם ,שבו מופעלים הוסטל ומרכז יום על שטח של  400מ"ר .כל המסגרות של אופק
נשי פועלות ברחוב הגיבורים בחיפה במבנה של כ 200-מ"ר.
המרפאה הניידת תל אביב פועלת מתוך שטח בגודל  100מ"ר במרפאת לוינסקי ,והמרפאה הניידת חיפה
פועלת מתוך שטח של  40מ"ר ברחוב הפרסים בחיפה .מתקני ערים בלילה תל אביב ממוקמים בשטח
של  110מ"ר ,ואילו הסניפים בחיפה ובאילת פועלים במבנים שגודלם  20מ"ר כל אחד .מתקני בשבילך
ממוקמים במבנה הקטן ביותר מבין כל המסגרות – 14מ"ר.

פרק  – 1תשומות
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בלוח הבא מוצגים השטחים העומדים לרשות המסגרות לפי סוג מסגרת.

לוח מס'  :3-4גודל השטחים במבנים שבהם פועלות המסגרות – לפי סוג מסגרת

גודל המבנים

סוג המסגרת
מזעור נזקים
טיפול ושיקום
סה"כ

במ"ר
212
292
1,411

באחוזים
44%
56%
100%

כל המסגרות למזעור נזקים מופעלות במבנים המשתרעים בסך הכול על שטח של כ 200-מ"ר –  44%מכל
שטחי המבנים שבהם מופעלות המסגרות ,ואילו המסגרות לטיפול ושיקום מופעלות במבנים בגודל כולל של כ-
 600מ"ר – .22%
מספר המיטות  -שתי דירות החירום ושני ההוסטלים מתבססים על שירותי לינה לנשים .בארבע המסגרות הללו
קיימות בסה"כ  21מיטות 12 :מיטות בדירות חירום ( 11בדירת חירום סלעית ו 12-בדירת חירום אופק נשי) ,ו-
 12מיטות בהוסטלים ( 11מיטות בהוסטל סלעית ו 14-בהוסטל אופק נשי).
לוח מס'  :3-5מספר המיטות בדירות החירום ובהוסטלים
שם המסגרת
סלעית  -דירת חירום
סלעית  -הוסטל
סלעית  -דירת חירום
סלעית  -הוסטל
סה"כ מיטות

מס'
המיטות
11
11
12
14
62

 3.2כוח אדם
בסעיף זה מוצגים מאפייני העובדות המועסקות במסגרות השונות .המשתנים שנבדקו הם מספר עובדות ומספר
משרות ,גיל ,ותק בתכנית ,ותק במקצוע ,השכלה ומספר העובדות שהן מנטוריות.
3.2.1

היקף העובדות

הלוח הבא מציג את היקף העובדות בצוותים המקצועיים והמנהליים ,המועסקות במסגרות השונות.
הנתונים מוצגים במספרי העובדות ובמספרי המשרות.

פרק  – 1תשומות
11

לוח מס'  :3-6מספר עובדות ומשרות לפי מסגרות
שם התכנית

שם
המסגרת

קו סיוע
דירת חירום
סלעית
הוסטל
מרכז יום
דירת חירום
הוסטל
אופק נשי
מרכז יום
תל אביב
מרפאה ניידת
חיפה
תל אביב
חיפה
ערים בלילה
אילת
באר שבע
בשבילך
סה"כ עובדות ומשרות

עובדות בשכר
במספרים במשרות
0.80
3
6.65
9
9
6.75
4.70
7
3.90
7
5.55
6
4.62
10
5.47
13
3.50
7
11.40
13
2.25
3
1.50
2
1.90
3
92
59.00

בכל המסגרות מועסקות בסך הכול  91עובדות בשכר ,המאיישות  29משרות .המסגרת בעלת תקן כוח
האדם הגדול ביותר היא ערים בלילה תל אביב ,עם  11עובדים המאיישים  11.40משרות .המסגרת
הקטנה ביותר היא קו סיוע ,עם שלוש עובדות המאיישות בסך הכול פחות ממשרה אחת –  .0.60אך יש
לציין שמסגרת זו מתבססת על עבודתן של העובדות בדירת חירום.
בלוח הבא מוצג היקף כוח האדם לפי סוג מסגרת :מזעור נזקים וטיפול ושיקום.
לוח מס'  :3-7מספר עובדות ומשרות לפי סוג מסגרת
סוג המסגרת
מזעור נזקים
טיפול ושיקום
סה"כ

מספר
העובדות
57
35
92

מספר
המשרות
35.5
23.5
59

אחוז
העובדות
62%
38%
100%

אחוז
המשרות
60%
40%
100%

הנתונים בלוח מראים כי כ 20%-מהיקף כוח האדם (הן במספרים והן במשרות) מועסק במסגרות למזעור
נזקים ,ו 40%-מועסק במסגרות לטיפול ושיקום.
בלוח הבא מוצגים היקפי כוח האדם בחלוקה לשלוש התכניות :סלעית ,אופק נשי וערים בלילה.
לוח מס'  :3-8השוואת מספר העובדות והמשרות בשלוש התכניות
שם תכנית
סלעית
אופק נשי
ערים בלילה

עובדות בשכר
במספרים במשרות
28
18.90
14.07
23
15.15
18
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התכנית בעלת היקף כוח האדם הגדול ביותר היא סלעית – עם  16עובדות ,המאיישות  16.09משרות.
לאופק נשי  11עובדות ולערים בלילה  .16למרות הפער בין מספר העובדים ,אופק נשי וערים בלילה
דומות בהיקף משרות העובדים ,עם יתרון קל לערים בלילה –  12.12משרות ,לעומת  14.02באופק נשי.
בחלק מן המסגרות מועסקים בצד העובדות בשכר גם מתנדבים ,כמפורט בלוח הבא.
לוח מס'  :3-9מספר מתנדבים לפי מסגרת
שם המסגרת

מס'
מתנדבות

מס' שעות
בחודש

10
17
4
31

126
102
32

אופק נשי מרכז יום
מרפאה ניידת תל אביב
מרפאה ניידת חיפה
סה"כ

260

שלוש מסגרות דיווחו על העסקת מתנדבים ,בסה"כ  11מתנדבים שהועסקו בהיקף של  120שעות
חודשיות.
מרכז יום של אופק נשי העסיק  10סטודנטיות ,בעיקר כמנחות קבוצה וכמטפלות בהילינג .כל מתנדבת
הועסקה בהיקף שבין שש שעות חודשיות ועד  22שעות חודשיות ,בסך הכול –  112שעות חודשיות.
מרפאה ניידת תל אביב העסיקה  12מתנדבים ומתנדבות בסיורי שטח ,כל אחד בהיקף של שש שעות
חודשיות – בסך הכול  101שעות חודשיות .מרפאה ניידת חיפה העסיקה ארבעה מתנדבים ומתנדבות
בתפקידים שונים (רפואה ,עבודה סוציאלית ואדמיניסטרציה) בהיקף כולל של  11שעות בחודש .גם
בסלעית מועסקות כ 10-מתנדבות ,אך לא התקבלו פרטים מדויקים על העסקתן .כמו כן ,לא התקבלו
נתונים על מספר המתנדבים בערים בלילה.
3.2.2

גיל

בסעיף זה נציג נתונים על גיל העובדות במסגרות הטיפוליות .הלוח הבא מציג את התפלגות גילאי
העובדות ,בחלוקה לפי שלוש קבוצות גיל :עד  11-16 ,11ו 19-ומעלה.
לוח מס'  :3-10התפלגות גילאי העובדות במסגרות השונות
גיל
עד 11
11-16
 19ומעלה
סה"כ

במספרים
23
18
48
89

באחוזים
26%
20%
54%
100%

 12%מכל העובדות בכל המסגרות הן צעירות ,יחסית – עד גיל  10% ;11הן בטווח גילאים שבין  11ל-
 .16מעל מחצית העובדות –  24%הן בנות  19ומעלה.
הלוח הבא מציג את התפלגות גיל העובדות לפי סוג המסגרת :מסגרות למזעור נזקים ומסגרות לטיפול
ושיקום.

פרק  – 1תשומות
11

לוח מס'  :3-11התפלגות גילאי העובדות לפי סוגי המסגרות
במספרים
39
33-38
ומעלה

סוג המסגרת

עד
32

מזעור נזקים

12

טיפול ושיקום

2

6

סה"כ

23

18

10

באחוזים
סה"כ

עד 32

33-38

39
ומעלה

סה"כ

54

31%

19%

50%

100%

11

35

17%

23%

60%

100%

48

89

26%

20%

54%

100%

12

הנתונים מראים כי העובדות במסגרות למזעור נזקים צעירות קצת יותר מהעובדות בשאר המסגרות:
 11%מן העובדות במסגרות למזעור נזקים הן בקבוצת העובדות הצעירות יותר (עד  ,)11לעומת  12%מן
העובדות במסגרות לטיפול ושיקום.
בקבוצת העובדות המבוגרות יותר ( 19ומעלה) 20% ,הן מהמסגרות למזעור נזקים ,לעומת  20%שהן
מהמסגרות לטיפול ושיקום.
בלוח הבא מוצגים נתוני גיל העובדות בפילוח לפי תכניות.
לוח מס'  :3-12התפלגות גילאי העובדות לפי התכניות

שם התכנית
סלעית
אופק נשי
ערים בלילה

עד
32
6
2
10

במספרים
39
33-38
ומעלה
17
5
16
5
4
3

סה"כ
28
23
17

עד
32
21%
9%
59%

באחוזים
39
33-38
ומעלה
61%
18%
70%
22%
24%
18%

סה"כ
100%
100%
100%

העובדות בשלוש המסגרות של ערים בלילה (תל אביב ,חיפה ואילת) הן הצעירות ביותר מבין העובדות
בשלוש המסגרות הגדולות 29% .מהן נמצאות בטווח גילאים של עד  ,11ורק  14%מהן משתייכות
לקבוצת העובדות המבוגרות יותר – גיל  19ומעלה.
הפרופיל הגילאי של עובדות סלעית ואופק נשי די דומה ומבוגר בהרבה מזה של ערים בלילה 11% .מן
העובדות בארבע המסגרות של סלעית (קו סיוע ,דירת חירום ,הוסטל ומרכז יום) נמנות עם קבוצת
העובדות הצעירות (עד גיל  ,)11לעומת  ,21%שהן בקבוצת העובדות המבוגרות (גיל  19ומעלה) 9% .מן
העובדות בשל וש המסגרות של אופק נשי (דירת חירום ,הוסטל ומרכז יום) הן בקבוצת העובדות הצעירות
(עד גיל  ,)11לעומת  ,20%שהן בקבוצת העובדות המבוגרות (גיל  19ומעלה).
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3.2.3

הוותק בתכנית

הטיפול בנשים בזנות מורכב ודורש ניסיון מקצועי רב שנים .מספר שנות הוותק בעבודה הטיפולית
בתכנית משתנה ומשקף את רמת הניסיון של העובדות בצוותים הטיפוליים .בלוח שלהלן מוצגים נתונים
על מספר שנות הוותק במסגרת הטיפולית ,בחלוקה למסגרות למזעור נזקים ולמסגרות לטיפול ושיקום.
לוח מס'  :3-13מספר שנות הוותק בתכנית לפי סוג המסגרת

סוג המסגרת

שנות הוותק  -במספרים
מעל ל5-
סה"כ
עד שנה  2עד 5
שנים

שנות הוותק  -באחוזים
מעל ל5-
סה"כ
 2עד 5
שנים

עד
שנה

מזעור נזקים

22

19

13

54

41%

35%

24%

100%

טיפול ושיקום

8

14

12

34

24%

41%

35%

100%

סה"כ

30

33

25

88

34%

38%

28%

100%

 41%מן העובדות במסגרות למזעור נזקים הן בעלות ותק קצר ,יחסית ,בעבודה – עד שנה .לעומתן,
 14%מן העובדות במסגרות אלה הן ותיקות בעבודה ,בעלות ותק של יותר מ 2-שנים.
העובדות במסגרות לטיפול ושיקום הן בעלות ותק גדול יותר :רק  14%הן בעלות ותק של עד שנה,
לעומת  12%שהן בעלות ותק של יותר מ 2-שנים.
בלוח הבא מוצגים נתוני שנות הוותק בתכנית בכל אחת משלוש התכניות גדולות.
לוח מס'  :3-14מספר שנות הוותק בתכנית לפי התכניות

שם מסגרת
סלעית
אופק נשי
ערים בלילה

שנות ותק  -במספרים
מעל ל-
עד
סה"כ
 2עד 5
 5שנים
שנה
27
9
15
3
23
7
8
8
16
2
3
11

עד
שנה
11%
35%
69%

שנות ותק  -באחוזים
מעל ל-
 2עד
 5שנים
5
33%
56%
30%
35%
13%
19%

סה"כ
100%
100%
100%

השוואת שנות הוותק של העובדים בשלוש התכניות מראה כי העובדות בערים בלילה הן בעלות הוותק
הקטן ביותר 29% .מעובדי ערים בלילה הם חדשים – בעלי ותק של עד שנה ,לעומת שיעור עובדים
חדשים של  11%ו 12%-בסלעית ובאופק נשי – בהתאמה .בשתי תכניות אלה כשליש מן העובדות הן
בעלות ותק של יותר מ 2-שנים בעבודה (כמעט מאז הקמתן של תכניות אלה) ,לעומת  11%בערים
בלילה.
3.2.4

ההכשרה

מהי רמת ההכשרה של הצוות המקצועי והניהולי המועסק במסגרות הטיפוליות? בלוח זה מוצגת
התפלגות של העובדות במשתנה הכשרה ,בחלוקה לפי סוג המסגרת.
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לוח מס'  :3-15רמת ההכשרה של העובדות לפי סוג מסגרת
באחוזים

במספרים
סוג התכנית

אקדמית-
טיפולית

סיעוד,
הדרכה,
על תיכוני

מנטורית

אחר

סה"כ

אקדמית-
טיפולית

סיעוד,
הדרכה,
על תיכוני

מנטורית

אחר

סה"כ

מזעור נזקים
טיפול ושיקום
סה"כ

31
22
53

9
1
10

12
8
20

3
4
7

55
35
90

56%
63%
59%

16%
3%
11%

22%
23%
22%

5%
11%
8%

100%
100%
100%

ל 29%-מן העובדות בכל המסגרות ( 21עובדות) ,הכשרה אקדמית במקצועות טיפוליים – עבודה
סוציאלית ,קרימינולוגיה קלינית ,פסיכולוגיה ורפואה .לרבות מהן תואר שני ולאחדות תואר שלישי11% .
הן מנטוריות ( 10עובדות) – נשים שבעברן היו במעגל הזנות ,שוקמו והתקבלו לתפקיד הדרכה במסגרות
טיפוליות .ל 10( 11% -עובדות) ,הכשרה בתחום הסיעוד או הדרכה ,אחדות הן סטודנטיות .ליתר ה6%-
(2

עובדות)

אין

על-תיכונית

הכשרה

והן

מועסקות

בתפקידי

בדרך

מנהלה,

כלל.

אין הבדלים גדולים בין המסגרות למזעור נזקים ובין המסגרות לטיפול ושיקום ברמת ההכשרה של
העובדות.
ההבדלים בין שלוש התכניות הגדולות ניכרים יותר ,כפי שמציג הלוח שלהלן.
שתי התכניות הגדולות – סלעית ואופק נשי – דומות ברמת ההכשרה של עובדיהן .כמחצית מן העובדות
בכל תכנית הן אקדמאיות במקצועות הטיפוליים ( 20%בסלעית ו 22%-באופק נשי) .עוד כשליש מבין
העובדות בכל תכנית הן מנטוריות –  11%ו 12%-בהתאמה.
לעובדות בערים בלילה יש רמת הכשרה פורמלית הגבוהה ביותר –  11( 22%עובדות מתוך  )12הן
אקדמאיות במקצועות טיפוליים ,ורק  11%הן מנטוריות.
לוח מס'  :3-16רמת ההכשרה של העובדות לפי סוג התכנית
באחוזים

במספרים
שם מסגרת

אקדמית-
טיפולית

סיעוד,
הדרכה,
על-תיכוני

מנטורית

אחר

סה"כ

אקדמית-
טיפולית

סיעוד,
הדרכה ,על
תיכוני

מנטורית

אחר

סה"כ

סלעית
אופק נשי
ערים בלילה

14
13
12

0
2
2

9
8
2

5
0
0

28
23
16

50%
57%
75%

0%
9%
13%

32%
35%
13%

18%
0%
0%

100%
100%
100%

בנספח  1.1מוצג פירוט כל נתוני העובדות לפי מסגרות.
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 3.3הכנסות והוצאות
בסעיף זה מוצגים מקורות ההכנסה וסעיפי ההוצאה של התכניות השונות .הנתונים מתייחסים לפעילות
הכספית של התכניות בשנת  ,1014כפי שנמסרו על ידי מנהלות התכניות.
3.3.1

הכנסות

תקציב ההכנסות של כל המסגרות יחד בשנת  1014הסתכם בכ 10.2-מיליון  .₪יותר מ 9.2-מיליון ₪
( ,)91%הם כספי התמיכה של התכנית הבין-משרדית ,המועברים לתכניות באמצעות משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ( ,)22%ומשרד הבריאות (.)12%
הרשויות המקומיות ,שבמסגרתן פועלות התכניות ,תקצבו כולן יחד את התכניות בסכום של פחות מ-
 4%( ₪ 400,000מהתקציב) .עמותות האם של שתי תכניות – עלם ומרפאת לוינסקי (ערים בלילה
ומרפאה ניידת תל אביב בהתאמה) ,תרמו כ 126-אלף  ,)1%( ₪להשלמת תקציב התכניות שלהן.
סכומים קטנים ,של כ 100-אלף  ,₪התקבלו בכל אחד משני סעיפי ההכנסה האחרים – דמי השתתפות
שנגבו מן המטופלות בהוסטלים ובמרכזי יום ,וכן כספי תרומות והכנסות אחרות – כל אחד מסעיפים אלה
מהווה כ 1%-מן התקציב.
לוח מס'  :3-17סעיפי ההכנסה של כל התכניות בשנת 2014
מס' מקורות ההכנסה
משרד הרווחה
1
משרד הבריאות
2
רשות מקומית
3
עמותת האם
4
תרומות והכנסות אחרות
5
דמי השתתפות מטופלות
6
סה"כ הכנסות

בש"ח
7,985,368
1,727,167
377,524
178,051
127,291
104,000
10,499,401

באחוזים
76%
16%
4%
2%
1%
1%
100%

בלוח הבא מוצגים מקורות ההכנסה של המסגרות בחלוקה לפי סוג מסגרת :מסגרות למזעור נזקים
ומסגרות לטיפול ושיקום.
לוח מס'  :3-18סעיפי ההכנסה לפי סוג המסגרת

מס'

מקורות ההכנסה

1

משרד הרווחה

משרד הבריאות
2
הרשות המקומית
3
עמותת האם
4
תרומות והכנסות אחרות
5
דמי השתתפות מטופלות
6
סה"כ הכנסות

מזעור
נזקים

בש"ח
טיפול
ושיקום

סה"כ

באחוזים
מזעור טיפול
סה"כ
נזקים ושיקום

3,933,929

4,051,439

7,985,368

65%

92%

76%

1,727,167
132,508
178,051
121,392
0
6,093,047

0
245,016
0
5,899
104,000
4,406,354

1,727,167
377,524
178,051
127,291
104,000
10,499,401

28%
2%
3%
2%
0%
100%

0%
6%
0%
0%
2%
100%

16%
4%
2%
1%
1%
100%
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תקציב ההכנסות הכולל של המסגרות למזעור נזקים הוא כ 2-מיליון שקל ,לעומת תקציב של  4.4מיליון
שקל ,המיועד למסגרות של טיפול ושיקום –  26%ו 41%-בהתאמה.
פרופיל מקורות ההכנסה של שני סוגי המסגרות די דומה – בהתאמה  90%ו 91%-מן התקציב מקורו
במשרדי ממשלה .שיעור הסיוע המוניציפלי למסגרות הטיפוליות גבוה יותר–  2%לעומת  1%למסגרות
למזעור נזקים.
בלוח שלהלן מוצגים מקורות ההכנסה של שלוש התכניות הגדולות – סלעית ,אופק נשי וערים בלילה.
לוח מס'  :3-19סעיפי ההכנסה של שלוש התכניות הגדולות
מקורות ההכנסה  -בש"ח
תרומות
עמותת
והכנסות
האם
אחרות

משרד
הרווחה

הרשות
המקומית

סלעית

3,220,000

150,000

0

אופק נשי
ערים בלילה
סה"כ

2,372,448
2,017,521
7,609,969

167,524
60,000
377,524

0
73,251
73,251

מסגרות

דמי
השתתפות
המטופלות

סה"כ

0.00

46,000

3,416,000

0.00
121,392
121,392

58,000
0
104,000

2,597,972
2,272,164
8,286,136

תקציב ההכנסות של סלעית הוא הגדול מבין שלוש התכניות –  1.4מיליון  ,₪מתוכו  1.1מיליון  ₪תקצוב
של משרד הרווחה .תקציבי אופק נשי וערים בלילה דומים בגודלם – כ 1.2-מיליון  ₪וכ 1.1-מיליון ₪
בהתאמה .התמיכה של משרד הרווחה בשתי התכניות היא כ 1.4-מילון  ₪וכ 1.0-מיליון  ₪בהתאמה.
מקורות ההכנסה של כל המסגרות מוצגים בנספח מס' .1.1
3.3.2

ההוצאות

סך ההוצאות של כל התכניות בשנת  1014הסתכם בכ 9.2-מילון  .₪מתוכן  2.2מיליון  )26%( ₪הן
הוצאות שכר ששולמו למנהלות ,לצוות המקצועי ולצוות המנהלי .כ 1.0-מיליון  ₪היו ( )11%הוצאות
תפעול ואחזקה ,שכללו שכר דירה ,תחזוקת הדירות ,הוצאות משרדיות והוצאות תפעול מקצועית.
לוח מס'  :3-20סעיפי ההוצאות של כל התכניות בשנת 2014
סעיפי ההוצאה
הוצאות שכר
תפעול ואחזקה
סה"כ הוצאות

בש"ח
6,574,364
3,088,755
9,663,119

באחוזים
68%
32%
100%

פילוח ההוצאות לפי סוג מסגרת ,כפי שמוצג בלוח הבא ,מראה כי שיעור הוצאות השכר והוצאות התפעול
והאחזקה דומה במסגרות למזעור נזקים ובמסגרות לטיפול ושיקום – כשני שלישים ושליש ,בהתאמה.
סך כל ההוצאות של המסגרות למזעור נזקים הוא כ 2.2-מיליון  ,26% – ₪ואילו סך ההוצאות של
המסגרות לטיפול ושיקום הוא  4.1מיליון .41% – ₪
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לוח מס'  :3-21סעיפי ההוצאה לפי סוג המסגרת

מס'

סעיפי הוצאה

מזעור נזקים

 1הוצאות שכר
 2תפעול ואחזקה
סה"כ הוצאות

3,834,034
1,750,852
5,584,886

בש"ח
טיפול
ושיקום
2,740,331
1337903
4,078,234

סה"כ
6,574,364
3,088,755
9,663,119

מזעור
נזקים
69%
31%
100%

באחוזים
טיפול
ושיקום
67%
33%
100%

סה"כ
68%
32%
100%

הנתונים בלוח הבא מראים את ההוצאות של שלוש התכניות הגדולות – סלעית ,אופק נשי וערים בלילה.
סך כל ההוצאות של סלעית הסתכמו בשנת  1014ב 1.1-מיליון  .₪ההוצאות של אופק נשי הסתכמו ב-
 1.2מיליון  ,₪ואילו ההוצאות של ערים בלילה הסתכמו ב 1.2 -מיליון  .₪שיעורי הוצאות השכר והוצאות
האחזקה והתפעול דומים בשלוש התכניות .שיעור הוצאות השכר נע בין  22%ל ,20%-ושיעור הוצאות
התפעול והאחזקה נע בין  10%ל 14%-בתכניות השונות.
לוח מס'  :3-22סעיפי ההוצאה של שלוש התכניות הגדולות
סעיפי ההוצאה בש"ח
התכנית
סלעית
אופק נשי
ערים בלילה
סה"כ

הוצאות שכר

תפעול ואחזקה

סה"כ

2,150,764
1,815,122
1,113,997
5,079,883

1,083,796
782,850
535,444
2,402,090

3,234,560
2,597,972
1,649,441
7,481,973

סעיפי ההוצאה באחוזים
תפעול
הוצאות
סה"כ
ואחזקה
שכר
100%
34%
66%
100%
30%
70%
100%
32%
68%
100%
32%
68%

פירוט ההוצאות של כל המסגרות מוצג בנספח מס' .1.1
לשלוש התכניות הגדולות יחד היה עודף של יותר מ 600-אלף  ₪בשנת  ,1014המהווה  10%מתקציב
ההכנסות של התכניות .בסלעית נרשם עודף של כ 160-אלף  ,₪המהווים  2%מתקציב ההכנסות שלה.
באופק נשים נרשם איזון בין ההכנסות וההוצאות .הפער בין ההכנסות להוצאות של ערים בלילה היה יותר
מ 200-אלף  ,₪שהוא עודף של .12%
לוח מס'  :3-23העודף לשנת  2014בשלוש התכניות הגדולות
המסגרות
סלעית
אופק נשי
ערים בלילה
סה"כ

ההכנסות

ההוצאות

העודף
בש"ח

העודף
באחוזים

3,416,000
2,597,972
2,272,164
8,286,136

3,234,560
2,597,972
1,649,441
7,481,973

181,440
0
622,723
804,163

5%
0%
27%
10%

משאבי המסגרת ערים בלילה נראים גדולים ,במיוחד בהשוואה להיקף המטופלות שהוצג בפרק הקודם.
נתון זה מחייב הסבר :בשנת  1014עמד לרשות ערים בלילה תקציב של  1.12מיליון  ,₪והתכנית
העסיקה כוח אדם מקצועי בהיקף של יותר מ 12-משרות .נתונים אלה מהווים גידול משמעותי ביותר
במשאבי התכנית בהשוואה לשנים קודמות .בשנים  1011ו 1011-עמד תקציב ההכנסות של ערים בלילה
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על כמיליון  ,₪העסיקו והועסק בה כוח אדם מקצועי בהיקף של כ 6-2-משרות .בשנת  1014מסתמן גידול
של  100%בתקציב ובהיקף כוח האדם .נראה שהגידול במשאבים היה חד ,ולא היה אפשר להיערך
מבעוד מועד לגיבוש תורת ההפעלה ולהתאמת דפוסי פעילות המתחייבים מהגידול בתקציבים .מסקנה זו,
העולה מן הנתונים שהוצגו ,קיבלה תמיכה גם בראיונות שקוימו עם מנהלות ועובדות התכנית.
 3.4סיכום
בפרק זה הוצגו שלושה סוגי משאבים ,העומדים לרשות התכניות לצורך פעילותן – משאבי זמן ומרחב,
משאבי כוח אדם ,ותקציב.
משאבי זמן ומרחב – כל התכניות יחד פתוחות למתן שירותים במשך כ 1,000-שעות בשבוע – במצטבר.
חלק מן המסגרות – קו סיוע ,דירות חירום והוסטלים – נותן שירות  14ביממה ,ואילו מסגרות אחרות
פועלות בחלק מן הימים או בחלק משעות היממה .בסך הכול ,זמן מתן השירות נחלק באופן דומה בין
המסגרות למזעור נזקים –  229שעות ,שהן  22%מסך כל השעות – ובין המסגרות לטיפול ושיקום,
הפועלות בהיקף של  421שעות ,שהן .44%
לרשות כל המסגרות יחד עומדים שטחי דירות בהיקף של כ 1,400-מ"ר ,כ 44%-במסגרות למזעור נזקים
ו 22%-במסגרות לטיפול ושיקום .בדירות חירום ובהוסטלים הוצעו  21מיטות ,סך הכול.
משאבי כוח אדם – בכל המסגרות יחד הועסקו בשנת  91 1014עובדות בהיקף של  29משרות (חלק מן
העובדות עבדו מן הסתם במשרות חלקיות) .בערך כ 20%-מן העובדות והמשרות עמדו לרשות המסגרות
למזעור נזקים ו 40%-עמדו לרשות המסגרות לטיפול ושיקום.
בסלעית הועסקו עובדות בהיקף של כ 19-משרות ,באופק נשי כ 14-משרות ובערים בלילה כ 12-משרות.
כמחצית מכל העובדות היו מבוגרות באופן יחסי – גילן עמד על יותר מ .16-העובדות במסגרות לטיפול
ושיקום היו מבוגרות במקצת מן העובדות במסגרות למזעור נזקים .העובדות בערים בלילה היו צעירות
בהרבה מן העובדות בסלעית ובאופק נשי.
 14%מכלל העובדות היו בעלות ותק בעבודה של עד שנה;  16%היו בעלות ותק של בין שנתיים לחמש,
ואילו  16%היו בעלות ותק של יותר מ 2-שנים – כלומר ,הן עובדות בתכניות כמעט מאז הקמתן.
במסגרות למזעור נזקים יש שיעור גבוה יותר של עובדות עם ותק קצר משנה ,בהשוואה למסגרות לטיפול
ושיקום –  41%ו 14%-בהתאמה .בערים בלילה יש שיעור גבוה יותר של עובדות עם ותק של עד שנה –
 – 29%בהשוואה לסלעית –  ,11%ואופק נשי – .12%
בדיקת פרופיל ההכשרה וההשכלה של העובדות מראה כי  29%הן אקדמאיות בתחומי ההתמחות
ה טיפולית (עבודה סוציאלית ,קרימינולוגיה קלינית ,פסיכולוגיה ,רפואה וכד') 11% ,הן מנטוריות 11% ,הן
עובדות עם הכשרה בתחום הסיעודי או בתחום ההדרכה או בעלות הכשרה על-תיכונית אחרת כלשהי ,ו-
 6%הן עובדות בתפקידי מנהלה .שיעור העובדות עם הכשרה אקדמית-טיפולית גבוה במקצת במסגרות
לטיפול ושיקום –  - 21%מאשר במסגרות למזעור נזקים –  .22%שיעור העובדות בתחומי הסיעוד
וההדרכה גבוה בהרבה במסגרות למזעור נזקים מאשר במסגרות לטיפול ושיקום –  12%לעומת .1%
שיעור העובדות בעלות ההכשרה האקדמית-טיפולית גבוה הרבה יותר בערים בלילה –  – 22%מאשר
בסלעית –  20%ובאופק נשי – .22%
הכנסות והוצאות – סך ההכנסות של כל המסגרות בשנת  1014עמד על כ 10.2-מיליון  .₪מתוכן ,קרוב
ל 6-מיליון  ₪הוא מתקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,כ 1.2-מיליון מתקציב משרד הבריאות,
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פחות מ 400-אלף  ₪מרשויות המקומיות ,וסכומים קטנים יותר מעמותות ,מתרומות ומדמי השתתפות
של נשים מטופלות – סך כל ההכנסות בשלושת הסעיפים הללו מגיע לכ 4%-מתקציב ההכנסות.
כ 26%-מכל ההכנסות הן מהמסגרות לטיפול ושיקום ,ו 41%-הן הכנסות מהמסגרות למזעור נזקים.
תקציב ההכנסות של סלעית הוא  1.4מיליון  ;₪של אופק נשי –  1.2מיליון  ₪ושל ערים בלילה – 1.1
מיליון .₪
הוצאות כל המסגרות הסתכמו ב 6.1-מילון  ,₪מהן  26%הוצאות שכר ו 11%-הוצאות תפעול ואחזקה,
שכללו הוצאות שכ"ד ,תחזוקת דירה ,הוצאות משרדיות והוצאות תפעול מקצועי .ההוצאות של המסגרות
למזעור נזקים מהוות  26%מכלל ההוצאות ,וההוצאות של מסגרות הטיפול והשיקום מסתכמות ב41%-
מכלל ההוצאות.
סך כל ההוצאות של סלעית מסתכמות ב 1.1-מילון  ;₪של אופק נשי – ב 1.2-מיליון  ₪ושל ערים בלילה
– ב 1.2-מיליון  .₪תקציב ההכנסות וההוצאות של אופק נשי מאוזן ,לסלעית עודף קטן של כ 160-אלף ₪
( 2%מההכנסות) ,ולערים בלילה עודף גדול של יותר מ 200-אלף  12%( ₪מההכנסות).
ערים בלילה – בשנת  1014הוכפל תקציב ההכנסות והיקף כוח האדם של ערים בלילה ,ביחס למשאבים
שעמדו לרשותם בשנים  1011ו .1011-גידול חד זה במשאבים לא לווה בגידול בהיקף הפעילות.
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פרק  - 4משאבי התכניות – תהליכים ארגוניים
 4.1מבוא
המשותף לכל פרקי הדוח הוא בכך שהם עוסקים במשתנים הקשורים במטופלות ,במטפלות ובדרכי
הטיפול .פרק זה יוצא דופן בכך שעיסוקו בסוגיות מערכתיות-ארגוניות ,הקשורות באופן הפעלת התכניות
הטיפוליות כיחידות ארגוניות – ולא בהכרח כיחידות טיפוליות .הפרק עוסק (בדומה לפרק  – 1משאבי
התכניות) באופן ניהול התכניות ,בקשרים שבינן ובין מערכות אחרות בקהילה ,במשאבים קיימים ובעיקר
במשאבים חסרים .הפרק נכתב בראייה ביקורתית ולא תיאורית ,כלומר בהצגת הסוגיות הודגשו התחומים
המתנהלים כראוי ,כמו גם אלה המחייבים שינוי ושיפור.
החומרים המוצגים בפרק זה מתבססים על ראיונות שקיימנו עם  12מנהלות ומטפלות במסגרות השונות.
לפירוט שיטת הביצוע של הראיונות יש לעיין בפרק השיטה.
אין לראות בחומרים המובאים בפרק זה עּובדות מוכחות ,שכן הם מבוססים על דעות והתרשמויות
שבוטאו במסגרת ראיונות פתוחים כנקודות למחשבה ולדיון.
הסוגיות המוצגות כאן מחולקות לשלושה תחומים :שיתופי פעולה בקהילה ,הדרכות צוות ומעקב בוגרות.
 4.2שיתופי פעולה בקהילה
הצורך בקיום קשרים מגוונים עם גורמים שונים בקהילה נגזר ממורכבות הטיפול בזנות .משרדי ממשלה,
גורמים עירוניים ,מחלקות לשירותים חברתיים ,תחנות משטרה ,בתי משפט ,בתי חולים ,אשפוזיות,
קופות החולים ,המוסד לביטוח לאומי ,מעסיקים וארגוני נשים – כל אלה הם ארגונים ששיתוף הפעולה
עמם הכרחי להצלחת תהליך השיקום.
מערכות היחסים בין הארגונים חשובות במיוחד ,לאור הצורך בשיקום בתוך הסביבה העירונית-קהילתית.
ההשתלבות המוצלחת בקהילה היא בעלת משמעות שיקומית בפני עצמה ,שכן הקהילה מעניקה
למטופלות סביבה חברתית אלטרנטיבית לעולם הזנות ומספקת תשתית לאורח חיים נורמטיבי.
תהליך יצירת הקשרים עם הקהילה הוא הדרגתי ונתון לשינויים התלויים ,לעתים קרובות ,ביוזמת
המנהלות במסגרות הטיפוליות ובמוכנות הגופים בקהילה ליטול חלק בעשייה .רוב הקשרים בין המסגרות
הטיפוליות לגורמים בקהילה תוארו על ידי המרואיינות כטובים עד טובים מאוד .הציטוטים שלהלן
מדגימים דפוסי עבודה טובים עם ארגונים שונים בקהילה:
"אני חושבת ששיתופי הפעולה שקיימים באזור התחנה המרכזית הם מאלפים .יש שיתופי פעולה בטיפול
והפנייה בין ביטוח לאומי ,משרד הפנים ,גגון דרי רחוב ,גמילה מסמים .אני חושבת שזה מקסים פשוט.
אני מאוד מרוצה".
"אנחנו מחוברים ישירות לחמ"ל של העירייה ,אנחנו בעדיפות ראשונה בעיר .זה נותן המון ביטחון [."]...
"יש לנו קשר טוב עם הסניף של קופ"ח כללית שקרוב אלינו .מנהל המרפאה כל כך נאמן לנו ואנחנו
משתלבים בקורסים שלהם ונותנים הרצאות בשביל ללמד נושא של הזנות .אנחנו עושים סיורים לשותפים
לדרך .למשל היום יגיעו לכאן מ-י.ב .מ ,הם מקבלים הרצאה בחינם פה של שעתיים והם יהיו מגויסים .זה
במסגרת הפרויקט המשותף איתם  -נשים יוצאות מההוסטל ,לומדות על מחשבים ועל סביבת עבודה
נורמטיבית וכד' .אז לי יש אינטרס שיבואו לפה ויפתחו לי יותר מקומות עבודה לנשים".
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אף שהקשרים עם הקהילה מתוארים כ"טובים" ,נראה שמדובר בקשרים אישיים ובלתי רשמיים ,וכי לא
תמיד הקשרים בין המערכות מגובים בנהלים מחייבים .היעדר קשר סדור ורשמי עלול ליצור הפרעות
בקשר וקושי להיעזר בגורמי קהילה בכל עת .לעתים נראה כי הקשר תלוי בעיקר ביכולת השכנוע של
מנהלת המסגרת הטיפולית וברצון הטוב של אנשים בארגונים בקהילה .דוגמה לקשר כזה יש בציטוט
הבא:
"אני פניתי למישהי מאוד בכירה בביטוח לאומי ואמרתי לה שאני מבקשת שכשיש נשים שאני מלווה אותן
שי יתנו לנו תקופת חסד לזה שהיא מקבלת הבטחת הכנסה ולא צריכה לחתום .והיא הסכימה .אני לא
ניצלתי את זה עוד .אבל היא אמרה שאם יש אישה ספציפית כזו ,אז לפנות אליה והיא תדאג לזה שתקבל
חודש-חודשיים עד שאת מצליחה לסדר אותה באיזו מסגרת".
ציטוט זה מתאר אמנם סידור חיובי ,המיטיב עם "אישה ספציפית" ,אולם קשר אישי זה עדיין לא הבשיל
לכדי מדיניות ברורה ,שתסייע בהענקת אותו המענה לכל המטופלות שזקוקות לו ,בכל סניפי הביטוח
הלאומי ברחבי הארץ .בדוגמה הבאה מוזכרת בעיה דומה בהשוואת טיפול העובדות הסוציאליות
במחלקות לשירותים חברתיים בערים שונות:
"עם מחלקות רווחה [ ]...יש כאלו שפתוחים ומקבלים בזרועות פתוחות ומקדמים ,ויש כאלה שפחות.
בחיפה אין לנו שם בעיה ,מכירים אותנו ועוזרים לנו ויש שיתוף פעולה מלא .אבל במקומות אחרים שלא
כל כך מתעסקים בזה נרתעים ,אומרים "היא זונה אז לא מגיע לה להיות אימא" .ולוקח לנו המון זמן ליצור
אמון ,להסביר שזה בסך הכול פגיעה והיא עובדת ומגיע לה .זכותה לראות את הילד ,וזה שהיא הייתה
זונה זה לא אומר שהיא תפגע בילד .הוא יכול לראות אותה ,היא יכולה להיות בקשר איתו".
חוסר האחידות במדיניות העובדות הסוציאליות מיוחסת לריחוק הגיאוגרפי מזירות הזנות ולמידת
המודעות המשתנה לנושא בלשכות השונות .המטפלת מעידה שלוקח זמן "ליצור אמון" ,אך הצורך לעשות
זאת בכל לשכה מחדש עשוי לרמז גם על היעדר מדיניות אחידה של עבודה מול הלשכות .בעיה דומה
קיימת בתחנות משטרה ,כפי שבא לידי ביטוי בציטוט הבא:
"יש לנו שיתופי פעולה מדהימים עם הניידת ועם המשטרה בחיפה .הניסיון שלנו פה בחיפה ספציפית הוא
טוב ,עם כל השאר פחות .אני חושבת שבגלל שאנחנו נמצאים פה בחיפה ,המודעות של המשטרה יותר
גבוהה ,אבל במקומות אחרים זה די קשה .רוב זירות הזנות נמצאות בקריות – זה משטרת זבולון .שם
לדעתי אפשר לעשות הרבה יותר ממה שהם עושים .גם התלונות של המטופלות על המשטרה שם הרבה
יותר נפוצות".
נשאלת השאלה אם אי אפשר לעגן את מערכות היחסים עם ארגוני הקהילה בנוהלי עבודה מחייבים יותר.
4.1.1

רתיעה מפני מסגרות טיפול

מכשול נוסף ביצירת קשר עם הארגונים הוא רתיעה מנשים בזנות וחוסר המודעות למצבן .בעיה זו קיימת
במידה כזו או אחרת ברבים מהארגונים שהוזכרו לפני כן ,אך מתעצמת בניסיון להרחיב את מארג
הקשרים ולפנות לארגונים נוספים כשעולים מהשטח צרכים ספציפיים .קושי זה מצר את צעדי המסגרות
ומגביל את יכולתן לשפר ולהרחיב את מעניהן ,כפי שעולה מהדוגמה הבאה:
"גופים שלא קשורים לטיפול בזנות די נרתעים מאיתנו .נגיד ,חיפשנו מדריכה למטופלת עיוורת ,זה היה
נורא קשה כי היא בזנות ,כי היא מכורה ... ,כי לא מבינים ,כי לא כולם מסכימים".
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4.1.2

פעולות הסברה ומניעה

המרואיינות תיארו את המאמצים שהתכניות משקיעות בתחומי ההסברה והמניעה .אך נראה שיש
הסכמה רחבה על כך שפעילויות אלו מתבצעות בהיקפים קטנים מן הנדרש .המרואיינות הצביעו על
החשיבות שביצירת קשר עם מוסדות ציבור ,כגון בתי משפט ותחנות משטרה ,כדי להגביר את המודעות
לקשייהן של הנשים המנוצלות בזנות וכן ,על הצורך בענישה וחקיקה נגד האחראים לניצול זה.
לדברי אחת המרואיינות" :יש צורך ביותר הסברה בנושא של זנות .אנחנו עושים ,אבל צריך יותר מזה.
צריך לעשות הסברה לשוטרים לשופטים .גם באקדמיה אין הרבה ידע .ברמה החברתית יש צורך
בהסברה על מנת שיספקו חקיקה ושירותים טובים יותר .לדעתי ,יש צורך באדם שזה יהיה התפקיד שלו
– מחקר בנושא והסברה .צריך להנגיש את הנושא לציבור .יש בורות מטורפת בנושא הזנות בציבור".
נוסף על כך ,תואר הקושי ליצור קשר עם מוסדות חינוכיים ,במיוחד אלה שלומדים בהם בני נוער
הנמצאים בסיכון לזנות .קשרים כאלה יוכלו להוביל לקיום הרצאות והכשרות ,אשר יסייעו למורים
ולתלמידים לזהות סימני מצוקה ולדעת לאן לפנות במקרה הצורך .הציטוטים הבאים ממחישים נקודה זו:
"השאיפה שלי כרכזת הסברה היא להציף את התופעה ואת זיהוי התופעה בכל המסגרות הטיפוליות של
נוער .לדוגמה ,נפגשתי עם מנהלת של מסגרת ובהתחלה היא אמרה לי – אין מצב שיש אצלי נערים
בזנות .אחרי שהדרכתי אותה היא אמרה 'וואו ,יש'".
"אני חושבת שבחברה ,באופן כללי ,צריך להתחיל ממערכת החינוך .ילדים בנים גדלים בהרגשה שהגוף
של הילדה זה חפץ שאפשר לנצל .כל סרטי הפורנו ,שאף אחד לא עוזר לילדים האלה לעבד אותם ולהבין
מה באמת קורה שם .ואז שהוא גדל הוא מחפש את מה שראה בסרטי פורנו ,ואף אחד לא הסביר לו
שלמעשה מה שהוא ראה בסרט זו אותה פגיעה".
4.1.3

הרחבת בסיס המתנדבים

כמה מן המרואיינות העלו את הקושי בגיוס מתנדבים .בין היתר ,עלה רעיון ליצור מערך התנדבות מוסדר
של סטודנטים מתחומי הטיפול והחברה ,היכולים לתרום לממשק שבין הלימוד האקדמי להתנסות
המעשית ,וכן לעצמם .קבוצה נוספת שהוזכרה הם הפנסיונרים ,שיש להם פנאי לפעילות התנדבותית
ויכולים לשמש מעין חברים לנשים המשתקמות ובכך להקל על בדידותן.
נראה שעלם מצטיינים בגיוס מתנדבים ומצליחים לשלבם בצורה טובה במערך הטיפולי שלהם.
 4.3הדרכות צוות
סלעית ואופק נשי פועלות מאז שנת  ;1009מרפאת לוינסקי ותיקה אף יותר .כפי שצוין בפרק המשאבים,
המנהלות והמטפלות בתכניות אלה ותיקות ביותר ,וחלקן מלוות את התכניות מאז הקמתה .לאחר
שטיפלו במאות נשים ,קיימת אצלן תחושה מוצדקת שהן נמצאות בחזית הידע המקצועי בתחום שיקום
נשים בזנות – לא רק בארץ ,אלא גם ברמה הבינלאומית.
הידע והניסיון שנצבר במסגרות הטיפוליות מועבר בצורה מסודרת לדורות חדשים של מטפלות ומדריכות.
לשם כך ,מתקיימות בכל תכנית הדרכות פרטניות וקבוצתיות .לפעמים הדרכות אלה מתבצעות תוך
שיתוף פעולה בין התכניות.

פרק  – 4תהליכים ארגוניים
14

למרות כל האמור לעיל ,המטפלות והמדריכות מבטאות תחושה מסוימת של מצור וסגירות מקצועית,
תחושה ש"הכול מתנהל בתוך המשפחה" .בכל הראיונות שקיימנו ,אחד הנושאים שהייתה לגביו תמימות
דעים הוא שאין להסתפק בהדרכות פנימיות ,אלא לפתוח את השערים גם להדרכות חיצוניות.
מוסכם שבנושאי הליבה הקשורים לטיפול בנשים ולשיקומן מוקד הידע המשמעותי ביותר הוא פנימי .אך
המטפלות והמדריכות הצביעו על תחומים משיקים לשיקום ,כגון סוגיות רפואיות או סוגיות חוקיות ,שבהן
הדרכות חיצוניות יכולות לתרום להעשרת הידע.
נראה שהדרכות חיצוניות לא זו בלבד שעשויות לשפר את הרמה המקצועיות של המטפלות ,אלא גם
לתרום לצמצום השחיקה הנובעת מעבודה קשה זו.
 4.4מעקב אחר הבוגרות
שיקום של נשים הוא תהליך ארוך ,וודאי שאינו מגיע לסיומו עם השלמת פרק השהות במסגרות
הטיפוליות .בוגרות התכניות זקוקות לסיוע גם לאחר שסיימו את תקופת שהותן בתכנית .בדיוק לשם כך
מוצע לבוגרות לשמור על קשר עם התכנית גם לאחר סיומה ,ולהשתתף בפעילויות שונות – החל
מאירועים שמתקיימים לקראת החגים ועד לקבוצות טיפוליות ושיחות אישיות.
המסגרות משקיעות מאמצים רבים בשמירה על קשר עם הבוגרות ,ולשם כך נעשות אליהן פניות
טלפוניות .אך לא תמיד הבוגרות מעוניינות לשמור על קשר .לעתים הן מחליפות את מספרי הטלפונים
שלהן והקשר מתנתק .המסגרות הטיפוליות רואות בהחלפת מספר הטלפון סימן רע ,שיכול להעיד על
הידרדרות חדשה במצבה של האישה.
עם ההכרה בחשיבות המעקב והמאמצים המושקעים בכך ,חלק מן המרואיינות סבורות שאפשר וכדאי
לעשות יותר בתחום זה .הנה כמה ציטוטים:
"הייתי שמחה אם היה לנו משהו יותר מסודר .מבחינת רשימות השמות ,והניטור של באמת איפה כל
אחת נמצאת .אין לנו את זה .זה משהו שבהחלט אפשר לשפר אותו".
"המצב האידיאלי היה כן לעשות יותר מעקב".
"יש נשים שהטלפונים שלהם משתנים ,יש נשים שהרבה שעות לא עונות .אם נשים שם יותר תשומות,
יהיה לנו קשר עם יותר נשים".
מתקבל הרושם שיש צורך בקביעת נהלים ברורים ומחייבים יותר בתחום מעקב אחר בוגרות ,דבר שעשוי
להעלות את שיעור הבוגרות השומרות על קשר עם המסגרות.
 4.5סיכום
בפרק זה הוצגו סוגיות ארגוניות הקשורות באופן הפעלת התכניות הטיפוליות .הפרק עוסק בשלוש סוגיות
עיקריות:
שיתופי פעולה בקהילה – בסעיף זה מתוארים קשרי העבודה הענפים שכל המסגרות מנהלות עם גורמים
רבים בקהילה :תחנות משטרה ,בתי משפט ,בתי חולים ,רשויות רווחה ,ועוד שורה ארוכה של מוסדות.
ללא שיתוף פעולה עם הגופים השונים בקהילה ,המסגרות הטיפוליות לא יצליחו להעניק את הטיפול
הראוי לנשים .נראה כי יצירת קשרי עבודה טובים עם גורמים בקהילה תלויה במידה רבה ביכולות
השכנוע של מנהלות התכניות ,ובמקביל ,ברצונם הטוב של הגורמים בקהילה .נראה שיחסים אלה לא

פרק  – 4תהליכים ארגוניים
12

תמיד מעוגנים בנוהלי עבודה מחייבים .לעתים מתעוררים קשיים ביצירת קשר עם גורמים בקהילה שאינם
מכירים מקרוב את עולם הזנות ונרתעים ממנו.
קיים צורך שלא תמיד מתממש בפעולות הסברה בקרב שופטים ומערכת האכיפה ,וכן בפעילות מניעתית
במוסדות חינוך .לעתים ,מורגש מחסור במתנדבים וקושי בגיוסם.
הדרכות צוות – מורגש מחסור בהדרכות צוות חיצוניות ,בנוסף להדרכות פנימיות ,שמתקיימות דרך קבע.
מעקב אחר בוגרות – מושקעים מאמצים רבים בשמירה על קשר עם מטופלות ,גם לאחר שהן מסיימות
את פרק השהות במסגרות הטיפוליות .אך נראה שמאמצים אלה אינם תמיד שיטתיים ועקביים.
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פרק  - 5מאפייני המטופלות
 5.1מבוא
בפרק זה מוצג תיאור של מאפייני המטופלות .מסורטט פרופיל מקיף ומעמיק של האישה שפונה למסגרות
הטיפוליות בבקשת סיוע .פרופיל זה סוקר היבטים שונים בחיי האישה ,המחולקים לחמישה תחומים :רקע
אישי; הון אנושי ומקורות הכנסה; רקע משפחתי וחברתי; מצב רפואי ונפשי; מעורבות בפעילויות בניגוד
לחוק.
הנתונים המוצגים בפרק זה מבוססים על שני מקורות מידע .1 .רוב המידע מקורו בשאלון אפיון וניטור
נשים ,כפי שהושגו מתשאול מטפלות של  112מטופלות ממסגרות שונות .1 .במקצת המשתנים היה
אפשר להתבסס על נתוני אמת של כל אוכלוסיית המטופלות ,כפי שתועדו בקובצי ארכיון של המסגרות
הטיפוליות .במשתנים שבהם נעשה שימוש בנתונים ארכיוניים של כל אוכלוסיית המטופלות או חלקים
ממנה ,הדבר מצוין במפורש.
ברוב המקרים מוצגת התפלגות כללית ,בחלק מן המשתנים אפשר היה להציג גם נתונים מפולחים.
 5.2רקע אישי
בפרק זה מוצג תיאור של מאפיינים אישיים של האישה .התיאור כולל את המשתנים הבאים :גיל ,מוצא,
דת ,מצב אישי ודפוס זוגיות.
5.2.1

גיל

בלוח הבא מוצגת התפלגות גילאי המטופלות ,כפי שנרשמה בנתונים הארכיוניים של המסגרות
הטיפוליות 10% .מן הנשים המטופלות היו צעירות עד גיל  14% ,14היו בגילאי  11% ,12-11היו
בגילאי  ,11-40ואילו  12%היו מבוגרות יותר – מעל גיל .40
לוח מס' :5-1התפלגות המטופלות לפי גיל  -באחוזים

גיל
עד 14
25-31
32-40
41+
סה"כ

אחוז
20%
24%
31%
25%
100%

התפלגות גילאי המטופלות על פי סוג המסגרת ,המוצגת בלוח הבא ,מראה כי הנשים המטופלות
במסגרות למזעור נזקים צעירות יותר מאלו המטופלות במסגרות לטיפול ושיקום ,אם כי לא בהרבה.
שיעור הנשים "בקבוצה הצעירה" ,עד גיל  ,14במסגרות למזעור נזקים הוא  ,11%לעומת  11%בקבוצה
של טיפול ושיקום.
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לוח מס'  :5-2גיל המטופלות לפי סוג המסגרת – באחוזים
סוג המסגרת
מזעור נזקים
טיפול ושיקום
סה"כ

5.2.2

עד 24
11%
11%
20%

25-31
12%
14%
24%

32-40
19%
12%
31%

סה"כ
100%
100%
100%

41+
14%
16%
25%

מוצא

רק קצת יותר ממחצית מן הנשים שהיו בטיפול במסגרות השונות ( )22%היו ישראליות ילידות הארץ,
מתוכן  44%יהודיות ו 11%-נשים ערביות ,בדואיות או דרוזיות 41% .מן הנשים היו עולות חדשות
שברובן נולדו ברוסיה ,באוקראינה ,בבלרוס או במולדובה 1% .מן הנשים שהיו בטיפול היו בעלות נתינות
זרה ,חלקן שהו בארץ ללא מעמד חוקי.

לוח מס'  : 5-3התפלגות הנשים לפי מוצא  -באחוזים
מוצא
ישראלית  -יהודייה

44%

ישראלית  -ערבייה/בדואית /דרוזית

11%

ישראלית – עולה חדשה

41%

לא ישראלית  /ללא מעמד חוקי בארץ

3%

סה"כ

5.2.3

אחוז

100%

דת

הלוח הבא מראה את התפלגות הנשים לפי דת :כשלושה רבעים הן יהודיות 14% ,מוסלמיות או דרוזיות,
 2%נוצריות .דתן של  4%מן הנשים לא הייתה ידועה.
לוח מס'  :5-4התפלגות הנשים לפי דת  -באחוזים

דת

אחוז

יהודייה
מוסלמית
נוצרייה
לא ידוע

76%
14%
7%
4%

סה"כ

100%
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5.2.4

מצב אישי

כשני שלישים מן הנשים היו רשומות כרווקות .יתר ה 14%-היו במעמד אחר – לרוב גרושות או פרודות.
מעטות היו נשואות.
לוח מס'  :5-5התפלגות הנשים לפי מצב אישי  -באחוזים
מצב אישי

5.2.5

אחוז

רווקה

62%

אחר

34%

סה"כ

100%

דפוס הזוגיות

קצת פחות ממחצית המטופלות –  – 42%חיו לבד ,וקצת יותר ממחציתן חיו בזוגיות כלשהי – כשליש עם
בן זוג קבוע וכחמישית חיו בדפוס זוגיות אחר ,עם בן זוג מזדמן או עם יותר מבן זוג אחד.
לוח מס'  :5-6התפלגות הנשים לפי דפוס הזוגיות  -באחוזים

אחוז

דפוס הזוגיות
לבד

45%

בן זוג

33%

דפוס אחר

11%

סה"כ

100%

הממצאים מראים הבדל מובהק בין המסגרות למזעור נזקים ובין המסגרות לטיפול ושיקום מבחינת דפוס
הזוגיות של המטופלות במסגרות אלה .שיעור דומה של נשים בשני סוגי המסגרות האלה ( 12%ו11% -
בהתאמה) גרות עם בן זוג .אך שיעור גבוה יותר של נשים מקבוצת הטיפול ושיקום גרות לבד ,לעומת
נשים מקבוצת מזעור הנזקים ( 22%ו 12%-בהתאמה) .במקביל ,שיעור כפול של נשים מקבוצת מזעור
הנזקים חיות בדפוס זוגיות אחר (בני זוג מזדמנים ,כמה בני זוג במקביל וכד') ,בהשוואה לנשים מקבוצת
הטיפול ושיקום ( 10%לעומת .)14%
לוח מס'  :5-7דפוס זוגיות בחלוקה לפי סוג המסגרת  -באחוזים
סוג מסגרת
דפוס זוגיות
לבד
בן זוג
דפוס אחר
סה"כ

מזעור נזקים

טיפול ושיקום

כל המדגם

12%
35%
30%
100%

22%
31%
14%
100%

45%
33%
22%
100%
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 5.3הון אנושי ומקורות הכנסה
בסעיף זה מוצגים נתונים המתארים את ההון האנושי של הנשים השוהות במסגרות טיפול ושיקום.
הסעיף כולל נתוני השכלה ,שרות צבאי ,הכשרה מקצועית ותעסוקה .כמו כן מוצגים בו מקורות ההכנסה
של הנשים.
5.3.1

השכלה

התפלגות רמת ההשכלה של המטופלות מראה שמעל למחציתן ( )22%למדו בין  10ל 11-שנים11% .
נשרו מן הלימודים לאחר בית ספר יסודי או בחטיבת הביניים .ל 11%-יש לפחות בגרות חלקית – מתוכן
ל 2%-יש השכלה אקדמית .כמחצית מן הנשים דיווחו שבזמן לימודיהן שהו בפנימיות.
לוח מס'  :5-8התפלגות הנשים לפי רמת השכלה  -באחוזים
רמת ההשכלה

5.3.2

אחוז

עד  9שנות לימוד
 10עד  11שנות לימוד
בגרות חלקית עד אקדמאית

11%
56%
11%

סה"כ

100%

שירות צבאי ולאומי

רק עשירית מן הנשים סיימו שירות צבאי או שירות לאומי מלא .שיעור דומה עשו שירות חלקי .כל היתר
–  – 29%לא הגיעו למסגרות צבאיות או למסגרות כלשהן של שירות לאומי.

לוח מס'  :5-9התפלגות הנשים לפי שירות צבאי /לאומי  -באחוזים

שירות צבאי/לאומי

5.3.3

אחוז

שירות צבאי /לאומי מלא
שירות צבאי /לאומי חלקי
לא שירות צבאי ולא שירות לאומי

10%
11%
79%

סה"כ

100%

הכשרה מקצועית ועבודה

 12%מן הנשים עברו הכשרה מקצועית כלשהי במהלך חייהן.
בדיקת מידת ההתנסות של הנשים בעבודה מראה כי רבע מן הנשים לא התנסו בעברן בשום עבודה.
 11%מבין הנשים התנסו בעבודות רק לפרקי זמן קצרים – שהארוך בהם לא עלה על חודשיים14% .
מן הנשים התמידו בעבודה כלשהי במשך  1עד  2חודשים 40% .הצליחו להתמיד בעבודה כלשהי
במשך תקופה של יותר מחצי שנה.
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לוח מס'  :5-10התפלגות הנשים לפי ההתנסות בעבודה ומידת ההתמדה בה – באחוזים
אחוז

מס' חודשי העבודה הארוכה ביותר
לא עבדה

12%

עד חודשיים

21%

 1-2חודשים

14%

 2ומעלה

40%

סה"כ

100%

במשתנה ההתמדה בעבודה נמצא הבדל משמעותי בין המטופלות במסגרות למזעור נזקים לבין
המטופלות במסגרות לטיפול ושיקום 21% .מנשות קבוצת מזעור הנזקים לא עבדו מעולם ,או עבדו
והחזיקו מעמד בעבודה לא יותר מחודשיים ,לעומת  11%מן הנשים בקבוצה השנייה .בקצה השני של
סולם התמדה בעבודה נמצא  21%מנשות קבוצת הטיפול ושיקום ,שהחזיקו מעמד בעבודה אחת
לפחות במשך שישה חודשים ויותר ,לעומת  12%בקבוצת מזעור הנזקים.
לוח מס'  :5-11ההתמדה בעבודה לפי סוג המסגרת  -באחוזים
סוג המסגרת
ההתמדה בעבודה
לא עבדה
עד חודשיים
חודשים 3-6
מעל  2חודשים
סה"כ

5.3.4

מזעור נזקים

טיפול ושיקום

כל המדגם

11%
31%
13%
25%
100%

10%
12%
15%
53%
100%

25%
21%
14%
40%
100%

מקורות ההכנסה

בלוח הבא מוצגים שיעורי הנשים שהיו בעלות הכנסות כלשהן מכל אחד משלושה מקורות הכנסה
אפשריים – קצבת ביטוח לאומי ,זנות ועבודה .הנתונים מתייחסים לתקופה של שנה שקדמה למועד
התשאול.
ל 22%-מן הנשים היו הכנסות מקצבת ביטוח לאומי ,ל 29%-היו הכנסות מזנות ,ול 12%-היו הכנסות
כלשהן מעבודה.
לוח מס'  :5-12התפלגות הנשים לפי שלושה מקורות הכנסה  -באחוזים

מקור ההכנסה

אחוז

קצבת ביטוח לאומי

66%

זנות

29%

עבודה

12%
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לחלק מן הנשים היו הכנסות מיותר ממקור אחד ,לעומת אחרות שלא היו להן הכנסות מאף אחד
ממקורות אלה .נתונים אלה מוצגים בלוח הבא.

לוח מס'  :5-13התפלגות הנשים לפי שילוב של מקורות הכנסה  -באחוזים

מקור ההכנסה

אחוז

זנות בלבד

12%

קצבת ביטוח לאומי בלבד

11%

עבודה בלבד

9%

קצבת ביטוח לאומי וזנות

29%

קצבת ביטוח לאומי ועבודה

16%

עבודה וזנות

6%

קצבת ביטוח לאומי ,עבודה וזנות

7%

ללא הכנסות

4%

סה"כ

100%

הנתונים מראים כי ל 19%-מן הנשים היו הכנסות רק מאחד משלושת המקורות – זנות  ,12%קצבת
ביטוח לאומי –  11%ועבודה –  .9%ל 21%-היו הכנסות משני מקורות שונים .ל 2%-היו במהלך השנה
הכנסות כלשהן מכל אחד משלושת המקורות .לעומתן ,ל 4%-לא היו הכנסות מאף אחד מהמקורות
הללו.
 5.4רקע משפחתי וחברתי
בפרק זה נתאר את הרקע המשפחתי-חברתי של הנשים שפנו למסגרות הטיפול ושיקום .הפרק מציג
נתונים של דפוסי הקשר בין הנשים ולבין בני משפחתן וחברותיהן .כמו כן ,מוצגים נתוני מסגרות נישואים
וזוגיות ,וילדים.
5.4.1

דפוסי קשר

הלוח לראות שלהלן מציג את דפוסי הקשר בין האישה ובין שבעה גורמים  :אב ,אם ,ילדים ,אחים
ואחיות ,וכן חברות בזנות וחברות שאינן בזנות .דפוס הקשר עם כל גורם סווג לארבע רמות .1 :אין קשר
(לרבות מקרים שהגורם אינו קיים ,כגון הורה שנפטר)  .1קשר טלפוני בלבד ללא מפגשים פנים אל פנים
 .1פגישות מזדמנות ,כמו אירועים משפחתיים וחגים  .4קשר קבוע.
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לוח מס'  :5-14עוצמת הקשר עם בני משפחה וחברות  -באחוזים
אין קשר

גורם
אב
אם
ילדים
אחים
אחיות
חברות בזנות
חברות שאינן בזנות

61%
43%
70%
70%
52%
53%
50%

קשר

פגישות

טלפוני

מזדמנות

16%
25%
5%
10%
16%
10%
11%

8%
8%
0%
7%
5%
11%
15%

קשר קבוע

16%
23%
24%
13%
27%
26%
24%

סה"כ

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

לכ 20%-20%-מן הנשים אין כלל קשר עם בני משפחה ממין זכר – האב או האחים .כמו כן ,ל 20%-אין
קשר עם ילדיהן .קבוצה זו מורכבת מ 22%-שאין להן ילדים כלל (כפי שנראה בהמשך) ו14%-
שמנותקות קשר עם ילדיהן .למחצית מן הנשים אין קשר כלשהו עם אחיות או עם חברות בזנות או
שאינן בזנות .הדמות הנוכחת ביותר בחיי האישה היא האם – לקרוב מ 20%-מן הנשים יש אימא קיים
שמקיימת איתה קשר כלשהו.
עיון בנתונים שבקצה הגבוה של סולם עוצמת קשר מראה כי כרבע מן הנשים מקיימות קשר קבוע עם
האם ,עם האחיות ,ועם חברות בזנות ועם חברות שאינן בזנות .שיעור הנשים שמקיימות קשר קבוע עם
בני משפחה ממין זכר נמוך בהרבה –  12%עם האב ו 11%-עם אחים .דפוסי הקשר בין האישה ובין
ילדיה מעניינים 14% :מכל הנשים מקיימות קשר קבוע עם ילדיהן .אך כאמור ,רק ל 44%-מן הנשים יש
ילדים ,לפיכך שיעור הנשים בעלות ילדים המקיימים איתן קשר קבוע הוא הגבוה ביותר – מעל 20%
( 14%מתוך .)44%
בלוח הקודם הוצגו נתונים על שיעור הנשים שמצליחות לנהל קשרים קבועים עם כל אחד מבני
המשפחה או חברות .הלוח שלהלן עונה על השאלה מה שיעור הנשים שמצליח לנהל קשרים קבועים
עם אנשים קרובים כלשהם.
הממצאים מראים כי ל 12%-מן הנשים אין קשרים קבועים עם אף גורם – לא בן משפחה ולא חברות.
ל 31%-מן הנשים קשרים קבועים רק עם גורם אחד ,כלשהו ,ל 11%-קשרים קבועים עם שני גורמים,
ורק  10%מן הנשים מצליחות לשמור על קשרים קבועים עם שלושה גורמים או יותר.
לוח מס'  :5-15מספר הגורמים שאיתם יש לאישה קשר קבוע  -באחוזים
מספר הגורמים
0
1
2
או יותר 3
סה"כ

אחוז
26%
30%
24%
20%
100%

נמצא הבדל משמעותי בין נשים משני סוגי המסגרות (מזעור נזקים וטיפול ושיקום) מבחינת עוצמת
הקשר שהן מקיימות עם בני משפחה וחברות 41% .מן הנשים במסגרות למזעור נזקים אינן מקיימות
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קשרים קבועים עם אף אחד מבני משפחתן ולא עם חברה כלשהי – לעומת  11%בלבד בקבוצת
הטיפול ושיקום .לעומת זאת 20% ,מן הנשים בקבוצת הטיפול ושיקום מקיימות קשרים קבועים עם שני
גורמים או יותר (אב ,אם ,אחים ,אחיות או חברות) ,לעומת  14%בקבוצת הנשים ממזעור הנזקים.
לוח מס'  :5-16קשר עם אנשים לפי סוג המסגרת  -באחוזים

מספר
גורמים
0
1
2
 1או יותר
סה"כ

5.4.2

סוג המסגרת
מזעור
נזקים

טיפול
ושיקום

כל המדגם

41%
24%
22%
12%
100%

11%
37%
25%
25%
100%

26%
30%
24%
20%
100%

מסגרות נישואים

הלוח שלהלן מראה כי  11%מן הנשים לא התנסו אף פעם במסגרת של נישואים או זוגיות 40% ,נישאו
פעם אחת ,ו 16%-נישאו פעמיים או יותר.
לוח מס'  :5-17נשים לפי מספר מסגרות הנישואים והזוגיות  -באחוזים

מספר מסגרות הנישואים/זוגיות

אחוז

0

31%

1

40%

 2או יותר

16%

סה"כ

100%

מבין הנשים שנישאו  12%התחתנו בגיל צעיר מאוד – עד גיל  .12עוד  19%התחתנו בגילאי .12-16
 12%נוספות נישאו גם הן בגיל צעיר יחסית 19 ,עד  .11רק קצת יותר מרבע נישאו בגיל  11ומעלה.
לוח מס'  :5-18גיל מסגרת הזוגיות/נישואים הראשונה  -באחוזים
גיל

אחוז

עד 12

17%

17-18

19%

19-22

37%

 11ומעלה

27%

סה"כ

100%
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5.4.3

ילדים

בסך הכול 41% ,מן הנשים שבמדגם הן אמהות לילד אחד לפחות 16% .מן הנשים שבמדגם הן
אמהות לשני ילדים או יותר.
לוח מס'  :5-19שיעור הנשים לפי מספר הילדים – באחוזים
אחוז

מס' ילדים
0

57%

1

14%

2

17%

 3ומעלה

11%

סה"כ

100%

לנשים בקבוצת הטיפול ושיקום יש יותר ילדים מאשר לנשים בקבוצת מזעור הנזקים .ל 21%-מן הנשים
במסגרות למזעור נזקים אין ילדים כלל ,לעומת  42%מן הנשים בקבוצת הטיפול ושיקום .לעומת זאת,
ל 12%-מן הנשים בקבוצת הטיפול ושיקום יש שני ילדים או יותר ,בהשוואה ל 10%-מן הנשים
במסגרות למזעור נזקים ,שהן אמהות לשני ילדים או יותר.
לוח מס'  :5-20מספר ילדים :מזעור הנזקים לעומת הטיפול ושיקום  -באחוזים
סוג המסגרת
מס' ילדים
0
1
2
 1או יותר
סה"כ

מזעור נזקים

טיפול ושיקום

כל המדגם

21%
9%
9%
11%
100%

42%
18%
25%
12%
100%

57%
14%
17%
11%
100%

רק  10%מן האמהות מגדלות את ילדיהן בעצמן .כשליש מן הילדים מתגוררים אצל האב או אצל קרוב
משפחה 16% ,נמסרו לאימוץ או למשפחות אומנה ,ו 6%-שוהים בפנימייה.
לוח מס  :5-21שיעור הילדים לפי מסגרת שהותם – באחוזים
שם המסגרת

אחוז

אצל האישה

20%

אצל האב/קרוב משפחה

34%

אימוץ

12%

אומנה

11%

פנימייה

6%

סה"כ

100%
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 5.5מצב רפואי ונפשי
בסעיף זה מוצגים נתונים שונים המפרטים את מצבן הרפואי והנפשי של נשים הפונות למסגרות לטיפול
ושיקום .הסקירה כוללת התמכרויות וניסיונות גמילה ,מחלות ואשפוזים ,הפלות וניסיונות אובדניים.
5.5.1

התמכרויות

חלק לא מבוטל מן הנשים הנמצאות במסגרות השונות מכורות לסמים –  ;14%לאלכוהול – 11%
ולתרופות פסיכיאטריות –  .9%שיעור כמעט כפול סבלו בעבר מהתמכרויות –  41%לסמים41% ,
לאלכוהול ו 11%-לתרופות פסיכיאטריות .רק  14%מן הנשים לא היו מכורות לסמים מעולם.
לוח מס'  :5-22שיעור הנשים לפי מצב ההתמכרויות – באחוזים
סוג ההתמכרות
סמים
אלכוהול
תרופות פסיכיאטריות

לא
34%
45%
79%

בעבר
42%
43%
12%

בהווה
24%
12%
9%

סה"כ
100%
100%
100%

ל 10%-מן הנשים השוהות במסגרות הטיפוליות התמכרות כלשהי שיש להיגמל ממנה – מתוכן 2%
שמכורות לשני סוגי חומרים.
לוח מס'  :5-23שיעור הנשים לפי התמכרות כלשהי בהווה  -באחוזים
התמכרות
ללא התמכרות
התמכרות אחת
שתי התמכרויות
סה"כ

אחוז
20%
11%
2%
100%

הנשים בשתי הקבוצות – מזעור נזקים וטיפול ושיקום – נבדלות בדפוסי ההתמכרות שלהן לסמים
ולאלכוהול .ההבדלים המוצגים בלוח הבא מורכבים ומעניינים ,בייחוד לאור העובדה שהנשים בשתי
הקבוצות נמצאות בהגדרה בשלבים שונים מבחינת ההתמכרות .בעוד למסגרות מזעור הנזקים פונות
הרבה נשים מכורות לסמים ,תנאי הקבלה למסגרות לטיפול ושיקום הוא ניקיון מהתמכרות.
הבדל ראשוני זה מתבטא בנתונים שבלוח .שיעור הנשים המכורות לסמים בהווה הוא  42%במסגרות
למזעור נזקים ,לעומת  2%במסגרות לטיפול ושיקום – כנראה שגם אלה צורכות תחליפי סם.
הבדל דומה קיים גם בשיעור הנשים המכורות לאלכוהול בהווה 14% .מן הנשים במסגרות למזעור
נזקים מכורות לאלכוהול ,לעומת  1%במסגרות לטיפול ושיקום.
אך ההבדל המעניין מתגלה אם מתבוננים בנתונים המשווים את היסטוריית ההתמכרויות של הנשים,
קרי השוואת שיעור הנשים שמעולם לא היו מכורות או שהיו מכורות ונגמלו.
קרוב למחצית הנשים במסגרות למזעור נזקים מעולם לא היו מכורות לסמים ( )41%או לאלכוהול
( .)21%לעומת זאת ,בקבוצת הטיפול ושיקום רק  12%מן הנשים מעולם לא היו מכורות לסמים ו19%-
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מעולם לא היו מכורות לאלכוהול .ממצא זה מראה שמבחינת מצב ההתמכרות דווקא נקודת ההתחלה
של הנשים במסגרות לטיפול ושיקום הייתה קשה יותר.
הבדל זה בא לידי ביטוי מוחשי יותר בהשוואת קבוצות הנשים שהיו מכורות בעבר ונגמלו .נראה ש-
 26%מן הנשים בקבוצת מזעור הנזקים היו מכורות ונגמלו ,לעומת  11%בקבוצת הנשים מהמסגרות
למזעור נזקים .פער דומה קיים גם בהתמכרות לאלכוהול –  29%שנגמלו בקבוצת הטיפול ושיקום,
לעומת  12%בקבוצת מזעור הנזקים.
לוח מס'  :5-24מצב ההתמכרות לסמים ולאלכוהול לפי סוג המסגרת  -באחוזים

מצב
ההתמכרות
לא
בעבר
בהווה
סה"כ

אלכוהול

סמים
מזעור
נזקים
41%
13%
45%

טיפול
ושיקום
12%
68%
5%

כל
המדגם
34%
42%
24%

מזעור
נזקים
21%
25%
24%

טיפול
ושיקום
19%
59%
2%

כל
המדגם
45%
43%
12%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

בלוח הבא מוצגים נתונים המראים את גיל תחילת ההתמכרות לסמים ולאלכוהול 20% .מן הנשים
המכורות לסמים התמכרו בגיל צעיר – עד  .16אחוז הנשים שהתמכרו לאלכוהול בגיל צעיר (עד )16
גבוה עוד יותר – .21%

לוח מס'  :5-25שיעור הנשים לפי גיל תחילת ההתמכרות לסמים ולאלכוהול – באחוזים
סמים

אלכוהול

טווח הגילאים
עד 16
19-25
 12ומעלה

50%
31%
19%

21%
14%
13%

סה"כ

100%

100%

 26%מן הנשים התנסו בעבר פעם אחת לפחות בטיפולי גמילה ושיקום ,הקשורים להתמכרויותיהן.
לרבע מן הנשים היסטוריה עשירה של ניסיונות טיפול וגמילה – ארבע פעמים או יותר.
לוח מס'  :5-26שיעור הנשים לפי מס' ניסיונות הגמילה והשיקום מהתמכרויות  -באחוזים

מס' ניסיונות טיפול ,גמילה ושיקום

אחוז

0

32%

1

23%

1-1

11%

 4או יותר
סה"כ

14%
100%
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ההבדלים בין שתי הקבוצות בנושא היסטוריית ההתמכרויות ,כפי שתוארו לעיל ,מקבל חיזוק נוסף אם
מעיינים בהיסטוריית הניסיונות של הטיפול והגמילה של הנשים.
הנתונים בלוח הבא מראים כי  21%מן הנשים בקבוצת הטיפול ושיקום ניסו בעבר פעמיים או יותר
להיגמל מהתמכרויותיהן ,לעומת  12%בקבוצת מזעור הנזקים.
לוח מס'  :5-27ניסיונות גמילה ושיקום מהתמכרויות לפי סוג המסגרת  -באחוזים

מס' ניסיונות
טיפול ,גמילה
ושיקום
0
1
2-3
 4או יותר
סה"כ

5.5.2

סוג המסגרת
מזעור
נזקים

טיפול
ושיקום

אחוז

44%
20%
13%
23%
100%

11%
25%
28%
25%
100%

32%
23%
21%
24%
100%

מחלות ואשפוזים

סעיף זה מתאר את מצבן הבריאותי של הנשים – סוגי מחלות ,טיפולים ואשפוזים.
בלוח הבא מוצגים נתונים על אודות מספר סוגי המחלות של הנשים ,והטיפולים שקיבלו .בין  11%ל-
 41%מן הנשים מקבלות טיפול נפשי ,טיפול פסיכיאטרי או טיפול תרופתי כלשהו בעת שהותן במסגרות
הטיפוליות 10% .מן הנשים סובלות ממחלות נפשיות .עוד כ 2%-עד  12%קיבלו טיפולים אלה בעברן.
רק קצת יותר ממחצית מן הנשים מעולם לא נזקקו לטיפולים נפשיים ,פסיכיאטריים או תרופתיים12% .
מן הנשים סובלות מהפרעות אכילה ול 1%-מן הנשים מחלות גינקולוגיות.
לוח מס'  :5-28שיעור הנשים לפי מחלות וטיפולים  -באחוזים

סוג מחלה או טיפול
מחלות גינקולוגיות
מחלות נפשיות
הפרעות אכילה
טיפול תרופתי
טיפול נפשי
טיפול פסיכיאטרי

לא
87%
63%
72%
52%
53%
53%

בעבר
10%
7%
3%
10%
6%
16%

בהווה
3%
30%
25%
38%
41%
31%

סה"כ
100%
100%
100%
100%
100%
100%

הלוח המסכם הבא מראה כי רק  12%מן הנשים לא סבלו ממחלות ולא נזקקו לטיפולים שצוינו לעיל.
 10%מן הנשים סבלו משלוש או יותר מן המחלות ,או שנזקקו לטיפולים.
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לוח מס'  :5-29התפלגות הנשים לפי מספר מחלות וטיפולים  -באחוזים

אחוז
12%
35%
30%
100%

מס' מחלות וטיפולים
אפס
1-1
 1או יותר
סה"כ

שיעור די גבוה מבין הנשים –  – 12%היו מאושפזות בעבר באשפוזים פסיכיאטריים .קרוב למחציתן
( )12%היו מאושפזות יותר מפעם אחת .כ 16%-מן הנשים היו מאושפזות לפחות פעם אחת בשל
בעיות רפואיות כלשהן.
לוח מס'  :5-30שיעור הנשים לפי מספר האשפוזים  -באחוזים

5.5.3

סוג האשפוז

אפס

אחד

רפואי
פסיכיאטרי

82%
64%

5%
19%

שניים
או יותר
13%
17%

סה"כ
100%
100%

הפלות וניסיונות אובדניים

שיעור גבוה מבין הנשים –  – 19%עברו הפלות ,מתוכן  12%יותר מפעם אחת .ל 16%-מן הנשים
היו ניסיונות אובדניים ,ל 10%-מהן יותר מפעם אחת.
לוח מס'  :5-31אחוז נשים לפי מס' הפלות וניסיונות אובדניים – באחוזים
מס' מקרים
0
1
2
 1או יותר
סה"כ

ניסיונות אובדניים

הפלות
61%
14%
13%
12%

21%
18%
7%
13%

100%

100%

 5.6זנות ומעורבות בפעילויות בניגוד לחוק
בסעיף זה מוצגים נתונים העוסקים במספר סוגיות הקשורות למעורבות האישה בזנות ,למעורבותה
ומעורבות בני משפחתה בפלילים ,ולתופעות של אלימות כלפיה.
5.6.1

מעורבות בזנות

הנשים שבמדגם התנסו – בעברן או במקביל להיותן בקשר עם מסגרות טיפול ושיקום – במגוון סוגי
זנות ,לעתים יותר מאחד .בלוח הבא מוצגים  11סוגי זנות ואחוז הנשים בכל סוג זנות (סה"כ האחוזים
בלוח מסתכמים ביותר מ ,100%-שכן כל אישה יכולה להיות מעורבת ביותר מסוג זנות אחד) .לפי
הנתונים ,נראה שסוג הזנות הנפוץ ביותר הוא זנות רחוב –  21%מן הנשים היו מעורבות בסוג זה .כ-
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 10%היו מעורבות בכל אחד מסוגי הזנות :דירה דיסקרטית ,מכוני ליווי וזנות שכונה .הסוגים הנפוצים
פחות הם ליווי בטלפון –  ,2%וחשפנות – .10%
לוח מס'  :5-32סוגי הזנות שבהם מעורבות – באחוזים
מס'

סוג זנות

אחוז

1

רחוב

51%

1

דירה דיסקרטית

31%

1

מכוני ליווי

30%

4

זנות שכונה

28%

2

דירה עצמית

25%

2

בתי מלון

23%

2

נערת ליווי

16%

6

מכוני ספא

16%

9

אינטרנט

12%

10

זנות מועדונים

11%

11

חשפנות

10%

11

ליווי בטלפון

6%

כרבע מן הנשים המטופלות שבמדגם נכנסו למעגל הזנות בגיל צעיר מאוד – עד גיל  .12כרבע נכנסו
למעגל הזנות בגיל  12ומעלה.
לוח מס'  :5-33גיל תחילת המעורבות בזנות  -באחוזים

טווח גילאים
עד 12
16-12
14-19
 12ומעלה

אחוז
24%
29%
21%
26%

סה"כ

100%

הנתונים הארכיוניים של דירות חירום סלעית כוללים גם הם את גיל הכניסה לזנות של המטופלות
במסגרת זו .התפלגות משתנה זה מוצגת בלוח הבא.
מבין הנשים שפנו לטיפול בדירות החירום של סלעית  2%נכנסו לזנות עד גיל  11% ,12נכנסו לזנות בין
הגילאים  12עד  10% ,16נכנסו לזנות בין הגילאים  19עד  ,14ו 41%-נכנסו לזנות בגיל  12או מאוחר
יותר.
נתונים אלה מראים שגיל הכניסה לזנות של המטופלות בדירת החירום של סלעית גבוה יותר מאשר גיל
הכניסה לזנות של מדגם המטופלות .בדירת החירום  21%מן המטופלות נכנסו לזנות אחרי גיל ,16
לעומת  42%במדגם.
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לוח מס'  :5-34גיל הכניסה לזנות של המטופלות בדירת החירום של סלעית  -באחוזים

גיל הכניסה
לזנות

אחוז
2%
11%
30%
42%
100%

עד 12
16-12
14-19
 12ומעלה
סה"כ

הנתונים הארכיוניים של דירת החירום של סלעית כוללים גם את המשתנה מספר השנים בזנות עד
לכניסה לטיפול ופגיעות מיניות בילדות.
כרבע מן הנשים שפנו לטיפול בדירת החירום של סלעית עשו זאת לאחר שהיו בזנות במשך תקופה של
עד שלוש שנים 41% .פנו לטיפול לאחר שהיו בזנות בין  4ל 11-שנים ,וכשליש מן הנשים פנו לטיפול
לאחר תקופה ארוכה יחסית בזנות –  11שנים ומעלה.

לוח מס'  :5-35מספר השנים בזנות עד לכניסה לטיפול בדירת חירום של סלעית  -באחוזים

מס' השנים
בזנות
עד 1
 4עד 2
 2עד 11
 11ומעלה
סה"כ

5.6.2

מספר

אחוז

21
15
20
29
85

25%
18%
24%
34%
100%

אלימות ועבריינות

לא מעט מן הנשים היו מעורבות בפעילויות עברייניות שונות .נגד כמחציתן הוגשו תלונות במשטרה .נגד
כשליש הוצאו צווי הוצאה לפועל .נגד כרבע נוהלו משפטים ,ומעל לחמישית מהן היו במאסר לפחות
פעם אחת.
לוח מס'  :5-36התנהגויות עברייניות של האישה  -באחוזים
התנהגות עבריינית
תלונות נגדה
משפטים
הוצאות לפועל
מאסרים

אחוז
48%
27%
33%
22%
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בלוח הבא מוצגים שיעורי המקרים ש בהם הנשים עצמן היו קורבנות של אלימות .נבחנו ארבעה סוגי
אלימות – אונס ,אלימות פיזית ,אלימות באמצעות כלי נשק ושוד 61% .מן הנשים סבלו מאלימות פיזית
כלפיהן 22% .חוו אירוע של אונס לפחות פעם אחת בחייהן 11% .היו קורבנות של מקרי אלימות עם
כלי נשק ,ו 11%-היו קורבנות של מקרי שוד.

לוח מס'  :5-37נשים שחוו סוגים שונים של אלימות  -באחוזים
סוג האלימות
אלימות פיזית
אונס
אלימות עם כלי נשק
שוד

אחוז
61%
22%
11%
23%

בלוח הקודם הוצג שיעור הנשים שנפגעו מסוגי אלימות שונים .בלוח הבא מוצגת תשובה לשאלה מהו
שיעור הנשים בזנות שחוו אירועי אלימות כלשהם .אירוע אלימות מוגדר כאן כסוג מסוים של אלימות
(אונס או אלימות פיזית) ,המבוצע על ידי גורם אחד כלשהו (בן משפחה או בן זוג) .אירוע אלימות אינו
מבטא את היקף ההופעות החוזרות של אותו סוג אלימות ,לדוגמה ,אם האישה הייתה קורבן של אונס
על ידי בני משפחה שונים – תופעות אלה נספרות כאירוע אלימות אחד.
הנתונים מראים כי רק  9%מן הנשים לא היו קורבנות של אלימות מסוג כלשהו 11% .היו קורבנות של
אירוע אלימות אחד או שניים 41% ,היו קורבנות של שלושה או ארבעה אירועי אלימות ,ו 12%-היו
קורבנות של חמישה אירועי אלימות או יותר.
לוח מס'  :5-38התנהגויות עברייניות של האישה  -באחוזים
מס' אירועי אלימות
0
1-1
1-4
 2או יותר
סה"כ

אחוז
9%
11%
41%
17%
100%

בלוח הבא מוצגים נתונים המפרטים את ארבעת סוגי האלימות (אלימות פיזית ,אונס ,אלימות עם כלי
נשק ושוד) ,לפי שישה גורמים מחוללי אלימות אפשריים – בן משפחה ,בן זוג/סרסור ,שכן/מכר ,לקוח,
מעסיק או גורם אחר.
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לוח מס'  :5-39נשים שחוו סוגים שונים של אלימות לפי הגורם הפוגע  -באחוזים

סוג האלימות
אונס

אלימות
פיזית

נשק

שוד

בן משפחה

29%

56%

6%

0%

בן זוג/סרסור

27%

55%

11%

5%

שכן/מכר

26%

10%

3%

3%

לקוח

28%

31%

12%

19%

מעסיק

7%

6%

1%

2%

אחר

14%

9%

3%

3%

מקור האלימות

אלימות פיזית ,כפי שהוצג לעיל ,היא סוג האלימות הנפוץ ביותר .יותר ממחצית הנשים היו קורבנות של
אלימות פיזית מצד בן משפחה או בן זוג .כשליש היו קורבנות אלימות מצד לקוחות .מעל לרבע מן
הנשים היו קורבנות של אונס מצד כל אחד מן הגורמים הבאים :בן משפחה ( ,)19%בן זוג/סרסור
( ,)12%שכן/מכר ( ,)12%או לקוח ( .)16%חמישית מן הנשים היו קורבנות לשוד מצד הלקוח ,ומעל ל-
 10%היו קורבנות של אלימות באמצעות כלי נשק מצד בן זוג או לקוח.
הנתון על אודות המשתנה פגיעה מינית בילדות התקבל רק עבור המטופלות במרכז יום אופק נשי ומוצג
בלוח הבא.
לוח מס'  :5-40שיעור המטופלות במרכז יום של אופק נשי ,שהיו קורבנות של פגיעה מינית בילדות

פגיעה מינית בילדות
כן
לא ,לא ידוע
סה"כ

מספר

אחוז

45
31
76

59%
41%
100%

יותר ממחצית ( )29%מן המטופלות במרכז יום של אופק נשי היו קורבנות של פגיעה מינית בילדותן.
לגבי היתר ( – )41%בחלק מן המקרים המידע שהיה ברשות המסגרת הטיפולית שלל את הפגיעה
בוודאות ,במרבית המקרים לא היה ידוע אם הייתה פגיעה מינית או לא ,עובדה שעלולה להעלות עוד
יותר את שיעור הנפגעות.
הלוח הבא מציג נתונים של דפוסי פשיעה במשפחות הנשים .נבדקו שלושה תחומי פשיעה :עבריינות,
סמים וזנות .בכל תחום פשיעה נבדקה מעורבותו של האב של האישה ,של אמה של אחיה ושל
אחיותיה .נראה כי ל 10%-מהנשים אב שמעורב בעבריינות ,ל 19%-אב המעורב בעסקי סמים ,ול1%-
אב המעורב בעסקי זנות.
ל 11%-מן הנשים אם המעורבת בזנות ול 6%-יש אחות המעורבת בזנות.
ל 12% -מן הנשים אח המעורב בעבריינות ול 12%-אח המעורב בעסקי סמים.
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לוח מס'  :5-41בני המשפחה המעורבים בתחומי פשיעה שונים  -באחוזים

בן משפחה
אב
אם
אחים
אחיות

תחומי הפשיעה
עבריינות
20
9
16
4

זנות
3
12
2
8

סמים
19
12
16
7

בשני לוחות הבאים מוצגים שני סוגי סיכומים לנתונים של דפוסי הפשיעה במשפחות הנשים .סיכום
אחד הוא לפי בני משפחה ,כלומר שיעור מעורבות של כל בן משפחה בפשיעה מסוג כלשהו .הסיכום
השני הוא לפי סוג פשיעה ,כלומר שכיחות פשיעה מסוג מסוים במשפחת האישה ,ללא קשר למעורבות
של מי מבני המשפחה בפשיעה.
בלוח הבא נראה כי  16%מן האבות במשפחות המטופלות היו מעורבים בסוג אחד של פשיעה לפחות
– עבריינות ,סמים או זנות 11% .מן האמהות ו 11%-מן האחים היו מעורבים בסוג פשיעה כלשהו.
שיעור האחיות המעורבות בפשיעה הוא הנמוך ביותר מבין כל בני המשפחה –  .11%בסך הכול,
לכמעט מחצית מן המשפחות –  – 42%יש בן משפחה אחד ,לפחות ,המעורב בסוג אחד של פשיעה
לפחות.

לוח מס'  :5-42שכיחות מקרי הפשיעה במשפחות הנשים :לפי בן משפחה  -באחוזים
בן המשפחה
אב
אם
אחים
אחיות
בן משפחה כלשהו

אחוז
16%
11%
11%
12%
46%

הלוח הבא מראה כי בשליש ממשפחות המטופלות ( )11%יש בן משפחה אחד לפחות המעורב בעסקי
סמים.
ב 19%-מן המשפחות יש בן משפחה אחד לפחות המעורב בעבריינות .ב 16%-מן המשפחות יש בן
משפחה אחד לפחות המעורב בזנות.

לוח מס'  :5-43שכיחות מקרי הפשיעה במשפחות הנשים :לפי סוג פשיעה – באחוזים
סוג הפשיעה
עבריינות
סמים
זנות
תחום פשיעה כלשהו

אחוז
19%
11%
16%
42%
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 5.7סיכום
בפרק זה הצגנו פרופיל אישי של נשים שפונות לקבלת סיוע במסגרות הטיפוליות .פרופיל זה כולל
משתנים רבים המחולקים ל 2-תחומים.
2.2.1

רקע אישי –  10%מן הנשים המטופלות בכל המסגרות היו צעירות עד גיל  14% ,14היו
בגילאי  11% ,12-11היו בגילאי  ,11-40ואילו  12%היו מבוגרות יותר – מעל לגיל .40
הנשים המטופלות במסגרות למזעור נזקים ,צעירות במקצת מאלו המטופלות במסגרות
לטיפול ושיקום 44% .מן המטפלות הן ישראליות יהודיות ותיקות 41% ,עולות חדשות –
בעיקר ממדינות חבר העמים 11% ,ערביות ,דרוזיות או בדואיות .התפלגות הנשים לפי דת
היא כדלקמן  22% :הן יהודיות 14% ,מוסלמיות ו 2%-נוצריות .מבחינת המצב האישי 22%
הן רווקות 42% .מן הנשים חיות לבד 11% ,חיות עם בן זוג ואילו ל 11%-דפוסי זוגיות פחות
נורמטיביים ,כגון :מגורים עם בני זוג מזדמנים או עם יותר מבן זוג אחד בו זמנית .בקרב נשים
במסגרות למזעור נזקים ,בהשוואה למטופלות במסגרות לטיפול ושיקום ,קיים שיעור גבוה
יותר של אלה המנהלות דפוסי זוגיות פחות נורמטיביים  10% -לעומת  14%התאמה.

2.2.1

הון אנושי ומקורות הכנסה – ל 22%-מן הנשים בין  10-11שנות לימוד 11% .נשרו מלימודים
לפני כיתה י' ,ול 11% -בגרות חלקית עד לימודים אקדמיים 29% .מן הנשים כלל לא שרתו
בצבא וגם לא בשרות לאומי .כמחצית מן הנשים כלל לא עבדו או שעבדו לפרקי זמן קצרים –
לא יותר מחודשיים .לנשים במסגרות לטיפול ושיקום לעומת נשים ממסגרות למזעור נזקים,
ניסיון תעסוקתי עשיר יותר –  21%מהן התמידו בעבודה במשך שישה חודשים או יותר,
לעומת  .12%ל 29%-מן הנשים היו הכנסות מזנות בעת שהותן במסגרות טיפוליות – כנראה
רובן ככולן במסגרות למזעור נזקים.

2.2.1

רקע משפחתי וחברתי – לנשים שבמדגם יחסים רופפים עם בני משפחותיהן ועם חברות ,אם
ישנן כאלה .לכמעט  40%מן הנשים אין קשר כלשהו עם אימותיהן ,לכ 20%-אין קשרים
כלשהן עם אחיותיהן או עם חברותיהן .ל 20%-20%-מן הנשים אין קשר כלשהו עם בן
משפחה ממין זכר – אב או אחים .רבע מן הנשים חיות בבדידות חברתית מוחלטת – אין להן
אף בן משפחה (אב ,אם ,אחות או אח) או חברה – שאיתו הצליחו לקיים קשר קבוע כלשהו.
לעומתן ,ל 44%-קשרים קבועים עם שני גורמים (בני משפחה או חברות) ,לפחות 41% .מן
הנשים במסגרות למזעור נזקים מנהלות חיי בדידות ,כלומר לא מנהלות קשר קבוע עם אף בן
משפחה או חברה ,לעומת  11%מן הנשים במסגרות לטיפול ושיקום 21% .מן הנשים
במסגרות למזעור נזקים הן ללא ילדים ,לעומת  42%במסגרות לטיפול ושיקום.

2.2.4

סך הכול 41% ,מן הנשים הן אמהות לילד אחד לפחות ,אך רק אחת מכל חמש אמהות
מגדלת בעצמה את ילדה .מחצית מן הנשים שיש להן ילדים שומרות על קשר קבוע איתם.

2.2.2

מצב רפואי ונפשי – לרובן הגדול של הנשים היסטוריה עשירה של התמכרויות .רק שליש מן
הנשים לא היו מעולם מכורות לסמים ,ורק  42%מהן לא היו מכורות לאלכוהול .כ 40%-מן
הנשים היו מכורות לסמים ולאלכוהול בעבר ,אך בעת שהותן במסגרות הטיפול היו נקיות
מהתמכרות .כ 10%-מן הנשים ,בעת שהותן במסגרות היו מכורות לסמים ,לאלכוהול או לשני
החומרים גם יחד  .בקרב הנשים במסגרות למזעור נזקים ,בהשוואה לנשים במסגרות לטיפול
ושיקום ,יש שיעור גבוה יותר של כאלה שאף פעם לא היו מכורות לסמים 41% :לעומת ,12%
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אך שיעור נמוך יותר של נשים שהיו מכורות ונגמלו 11% ,לעומת  .26%הנשים מגיעות
למסגרות הטיפוליות לאחר היסטוריה עשירה מאוד של ניסיונות גמילה שלא צלחו.
2.2.2

כ 10%-מן הנשים סובלות ממחלות נפש 11% ,מהן מקבלות טיפול פסיכיאטרי בזמן שהותן
במסגרת הטיפולית 16% .מקבלות טיפול תרופתי כלשהו .למעשה שני שלישים מן הנשים
סובלות ממחלה כלשהי או שמקבלות טיפול כלשהו 12% .מן הנשים חוו בעברן אשפוז
פסיכיאטרי.

2.2.2

לכמעט  40%מן הנשים היסטוריה של הפלות ,לשיעור דומה עבר של ניסיון אובדני אחד
לפחות.

2.2.6

זנות ומעורבות בפלילים – כמחצית מן המטופלות במסגרות השונות נמצאות או נמצאו בעבר
בזנות רחוב ,כ 10%-בזנות בדירה דיסקרטית ושיעור דומה במכוני ליווי .כרבע מן הנשים
שבמדגם נכנסו לזנות בגיל צעיר – עד גיל  .12כרבע נכנסו לזנות מגיל  12ומעלה .גיל הכניסה
לזנות של המטופלות בדירות החירום של סלעית גבוה יותר מגיל הכניסה לזנות כפי שהתקבל
ממדגם המטופלות 2% :נכנסו לזנות עד גיל  11% ,12נכנסו לזנות בין הגילאים  12עד ,16
10%

בגילאים

19

עד

 14ו41%-

נכנסו

לזנות

בגיל 12

או

מאוחר

יותר.

נגד קרוב למחצית מן הנשים הוגשו בעבר תלונות במשטרה ,נגד כשליש הונהגו תהליכי
הוצאה לפועל ,נוהלו משפטים נגד יותר מרבע מן הנשים ,ומעל לחמישית היו במאסר.
הנשים היו קורבנות של אין-ספור מקרי אלימות .נגד  61%הופעלה אלימות פיזית 22% ,היו
קורבנות של אונס ,ו 11%-היו קורבנות של שוד 91% .מן הנשים היו קורבנות של אירוע
אלימות כלשהו :אלימות פיזית ,אונס ,אלימות עם כלי נשק ושוד .רבות מהן חוו מספר אירועי
אלימות .אלימות פיזית נגד הנשים הופעלה בעיקר על ידי אנשים קרובים – בן משפחה או בן
זוג .אירועי אונס התרחשו בשיעור דומה על ידי בני משפחה ,בני זוג ,מכרים או לקוחות29% .
מן המטופלות במרכז היום של סלעית היו קורבנות של פגיעה מינית בילדותן.
הנשים גדלו במשפחות אלימות ורוויות פשיעה .ל 42%-מן הנשים יש לפחות בן משפחה אחד
מדרגה ראשונה (אב ,אם ,אח או אחות) שהיה מעורב בסוג אחד של פשיעה לפחות (עבריינות,
סמים או זנות) .לקרוב לשליש מן הנשים יש בן משפחה אחד לפחות שהיה מעורב בסמים .ל-
 19%בן משפחה אחד לפחות שהיה מעורב בעבריינות ,ול 16%-בן משפחה אחד לפחות
שהיה מעורב בזנות .האבות במשפחות של המטופלות הם הגורם המעורב ביותר בפשיעה –
ל 16%-מן הנשים אב שהיה מעורב בסוג פשיעה אחד לפחות .האחיות הן הדמויות שיחסית
פחות מעורבות בפשיעה – .11%
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 6מטופלות הנופלות בין הכיסאות
 6.1מבוא
פרק זה עוסק בקבוצות מיעוט בעולם הזנות .רובן מייצגות מקרים של שוליים כפולים :השתייכות לעולם
הזנות שנוספת על מיקום חברתי מעורער מלכתחילה על רקע מיני ,מגדרי ,דתי ,לאומי ,בריאותי או אחר.
דבר זה יוצר מעמד חברתי ייחודי בעל מאפיינים שונים .נשים מקבוצות אלה לעתים אינן מוצאות את
מקומן במסגרות השיקום ,ואף על פי שאפשר לזהות דמיון מסוים בין תתי-הקבוצות השונות ,נדון בכל
אחת מהן בנפרד ונעמוד על מאפייניהן ,על צורכיהן המיוחדים ובעיקר על העכבות הספציפיות בתהליכי
השיקום.
לגבי כל אחת מהאוכלוסיות נעשה ניסיון לברר איזה מעמד יש לנשים בעולם הזנות ובחברה בישראל,
ואילו מאפיינים בזהותן עלולים להפריע או לסייע להן להשלים את תהליך השיקום ולהשתלב בחברה .יש
קווים משותפים לכמה בעיות :קושי ביצירת תקשורת המבוססת על אמון עם מטפלות; תחושה של ניכור
או חוסר שייכות למוסד השיקום ,וחוסר יכולת להשתלב בו מבחינה חברתית; צורך במודלים לחיקוי
הספציפיים לתת-האוכלוסייה או במתווכים מתוכה ,שפתיים או אחרים; וצורך בתכנים טיפוליים משלימים
מלבד התכנים הדומיננטיים בתכנית השיקום .גם גורלן של נשים מאוכלוסיות מיעוט שונות עלול להיות
זהה :חוסר יכולת להשלים את התכנית ,נסיגה או נשירה.
בפרק זה יובאו גם הלבטים ביחס לנשים מהאוכלוסיות המדוברות ,ובעיקר המתח בין הניסיון להטמיע את
השונה ולסייע לה במסגרת הקיימת ,לבין הרצון ליצור עבורה תנאים מיוחדים שיקלו עליה .גם הפתרונות
נעים בין התאמת תכניות או מוסדות ייעודיים לאוכלוסייה מסוימת ,ובין הקצאת משאבים לשיפור מעמדה
ומקומה של האישה בתוך המוסדות הקיימים.
פרק זה ,כמו הפרק הקודם מבוסס על ראיונות עם מנהלות ומטפלות במסגרות השונות.
 6.2תחלואה כפולה זו מלכודת :זנות אצל פגועות נפש
מרואיינות רבות טענו כי הזנות ואורח החיים הנלווה אליה הם מסוכנים במיוחד בשילוב עם תחלואה
נפשית .במקרים רבים ,המסגרות השיקומיות מסוגלות לתת מענה חלקי בלבד לבעיותיהן המורכבות של
אותן נשים .את מורכבות הטיפול בנשים אלה ניתן ללמוד גם מהסיפור הבא" :הגיעה אלינו בחורה עם
תחלואה כפולה [ ]...נכנסה לתוך ההוסטל ,כשהיא הגיעה במצב נפשי עם רקע של אשפוזים פסיכיאטריים
בין אפיזודה פסיכוטית לאפיזודה פסיכוטית [ ]...אמרנו שנקלוט אותה ,אין בעיה .אנחנו שואפות לקלוט
את כולן .הגיעה אלינו .הייתה מיוצבת? לא בדיוק .המשכנו עם הטיפול .רק הייתה פה חודש וחצי ,עושה
ניסיון אובדני ,שותה את הסבון במקלחת .לקחנו אותה לפסיכיאטר ,אשפזו אותה ,החזירו אותה אלינו.
שוב מחשבות אובדניות ,שוב טיפול פסיכיאטרי .הפסיכיאטרים אומרים שזו הפרעת אישיות והיא לא
לכאן .בקושי הצלחנו להחזיק אותה".
סיפורים דומים חוזרים בדברי המרואיינות פעמים רבות ובסיפורים שבהם המטופלת סובלת מהתמכרות
חריפה ,קשייהן של המטפלות והמטופלות מורגשים ביתר שאת ,כפי שעולה מדבריה של אחת
המנטוריות:
"אם לדוגמה בחורה לוקחת נייס גאי והיא פסיכוטית ,אז צריך להכניס אותה לפסיכיאטר .יש כאן אישה
שלוקחת סמים כל הזמן והיא גם סכיזופרנית ,היא יכולה לשבת פה ולראות עכבר שרוצה להרוג אותה,
אני מסבירה לה שזה לא באמת ,שזה הסמים".
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מצבן של הסובלות מפגיעה נפשית יוצר אווירה רגשית טעונה בסביבתן ,הפרעה בקשר שלהן עם נשים
אחרות וקשיים במילוי חובות ומטלות .התמודדותן השוטפת של המטופלות עם חרדות ודיכאונות ,תנודות
במצב הרוח והתקפים ,מקשה על יצירת רצף טיפולי וגורמת לכך שרבות מהן פורשות לפני סיום התהליך
השיקומי .קשה מאוד לשלב במסגרות שיקומיות נשים כאלה" :יש עוד נשים שלא מוצאות את עצמן
בסלעית או באופק נשי ואלה הן נשים שמתמודדות עם תחלואה כפולה .שיש להן גם נטייה להתמכרות
וגם בעיה של איזושהי הפרעה נפשית .עבורנו ,לטפל בנשים האלה זה מאוד מאוד מורכב ,כי הן לא
מתמידות בטיפול ,הן מגיעות לכאן עם בעיות אקוטיות ,המופע הרגשי הוא מאוד מאוד סוער .אנחנו
מצליחות להכיל את זה במשך איזושהי תקופה ,אבל הנשים האלה צריכות מסגרת אחרת ,מתאימה ,ולא
תמיד יש".
מרואיינות נוספות הסכימו עם הקביעה שהיריעה קצרה מלהכיל נשים עם תחלואה כפולה .לדבריהן,
המחסור בטיפול נפשי ופסיכיאטרי צמוד מונע מן הנשים להתקדם ,ולפיכך ,פתרונות מתאימים יותר
למצבן יימצאו מחוץ לכותלי המוסדות השיקומיים .אולם רבות מהמרואיינות הביעו אמביוולנטיות גם ביחס
למוסדות המתמחים בטיפול במחלות נפש .הן טענו כי בהיעדר הבנת המורכבות של השיקום מזנות ואנשי
צוות המתמחים בעניין זה ,גם מוסדות כאלה אינם מתאימים לנשים הסובלות מתחלואה כפולה" :הבעיה
היא שהמערכת הפסיכיאטרית גם לא יודעת איך להתמודד עם זה .אנחנו שולחים אותה לבית חולים
פסיכיאטרי ,היא מקבלת טיפול מידי ,מה שהם יכולים לתת ,ומחזירים אותה לפה .זה כל פעם סביב
הנסיעות האלה וסביב הפסיכיאטרים וסביב התרופות".
גם חומרת מצבן של הנשים הסובלות מתחלואה כפולה לא מותאמת לקריטריונים של מוסדות בריאות
הנפש .מרואיינות אומרות כי נשים אלה "נופלות בין הכיסאות" – חולות מכדי להשתתף בפעילות
השיקומית במסגרת המוסדות הטיפוליים ,ובריאות מדי בעיני מוסדות בריאות הנפש" :חלק מהנשים
שמגיעות לפה הן מקרים נפשיים מאוד קשים .בכלל ,יש בעיה שאין מסגרות שמטפלות במצבי ביניים.
נשים שהן לא ברמה של 'טירה' ,אבל מאוד סובלות .הן לא מרגישות שייכות לפה כי הן סובלות מהפרעה
נפשית קשה .מוסד לפגועי נפש לא יקבל אותן כי הן לא מספיק חולות".
בעיה נוספת בהעברת נשים שעוסקות בזנות למסגרות שיקום כלליות של בריאות הנפש נובעת מעובדת
היות המוסדות מעורבים ,לגברים ונשים יחד .המרואיינות אומרות שמפגש עם גברים עלול לשבש את
התהליך השיקומי" :הרבה פעמים נשים יוצאות ממקומות האלה מאוהבות .גברים מתחילים איתן ואז הן
נושרות מהטיפול .זה מאוד בעייתי .לכן ,צריך מקום רק לנשים בתחלואה כפולה ,כי כרגע נשים שסובלות
מהפרעה פסיכיאטרית נפלטות מפה".
לפיכך ,מייחלות המרואיינות לפתיחתן של מסגרות ייעודיות חדשות ,אשר נותנות מענה לצורכיהן של
נשים עם תחלואה כפולה :מצד אחד ,הענקת סיוע נפשי כנדרש ,ומצד שני ,הבנת הרקע שממנו הגיעו
הנשים והענקת טיפול בהתאם .אחת המרואיינות העידה כי "אני בטוחה שאפשר היה לעזור להן אם
הייתה מסגרת שנותנת מענה לשילוש :בעיות פסיכיאטריות  +מכורות לסמים  +נשים בזנות .מסגרת
שתתאים לטיפול בנשים מהסוג הזה ,יחד עם ההבנה שהרקע הוא פגיעה מינית בילדות והבנה של החיים
בזנות" .אולם מרואיינות אחרות טוענות כי אפשר לשלב אותן במסגרות השיקום הקיימות וקובעות שאין
צורך במסגרות חדשות משום ש"אני יודעת מה הן צריכות .בתפיסה המקצועית שלי ,יש לי מה להציע.
אבל קונקרטית אין לי את זה ביד .אין לי את ההוסטל המיוחד המתאים לזה .אין לי ,הוא לא קיים בארץ.
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אין לי דיור ציבורי מתאים לתת להן .אבל לא כי אני חושבת שהן לא יכולות להשתקם פה" .הצרכים
העיקריים שפורטו לצורך התאמת הטיפול לנשים הסובלות מתחלואה כפולה ,הם העלאת המודעות
לקשיים המיוחדים בקרב כל המטפלות ומתן הכשרות מתאימות לנשות הצוות .אולם הצורך הכי דחוף
עליו מצביעות המרואיינות ,הוא הוספת רופא פסיכיאטר כאיש צוות במוסד השיקומי" :הטיפול המקצועי
חייב לתת מענה לכל הדברים האלו .זאת אומרת שקודם כל יש פה גיבוי פסיכיאטרי שיבדוק את הנשים
וייצב אותן תרופתית .במידת הצורך כמובן אשפוזים פסיכיאטריים .יש להן ניסיונות אובדניים לכן הגיבוי
הפסיכיאטרי הוא מאסט ,הוא חלק בלתי נפרד מהטפול פה" .לדברי המרואיינות ,נוכחות פסיכיאטר יכולה
לסייע בתפקוד היומיומי ולשפר את המצב בצורה משמעותית" :זה ההכרח שיהיה פה פסיכיאטר ,הנשים
שלנו צריכות פסיכיאטר פה ,אצלנו ,בבניין .זה מאוד חשוב ,אני אפילו לא יכולה לתאר עד כמה".
 6.3על הניסיון לשכנע בנחיצות הטיפול :זנות דיסקרטית
"יכול להיות שיש קצת שוני בצרכים .למשל ,אישה שעובדת בדירה דיסקרטית ויש לה בית ,היא לא צריכה
בית ,ולמשל ,אישה שהיא הומלסית וגם בזנות וגם בסמים ,אז הצרכים שלה הם באמת שונים .אבל
בבסיס הצרכים שלהן זה אותו דבר .מה שהן באמת צריכות זה בנאדם אחד שיאמין בהן ושהן יאמינו בו.
כשיוצאים לרחוב ורואים נשים בזנות רחוב שהן גם בסמים וגם דרות רחוב ,המראה הוא מאוד קשה
לעומת נשים בדירות הדיסקרטיות ,שנראות שמורות ועם שיניים ומאופרות .רק כשהן מתחילות להתקלף
בשיחות או במפגש ,אני בעיניים שלי רואה את אלו שבדירות הדיסקרטיות ,שכביכול היא הרבה יותר
שמורה – הן הרבה יותר במצב מסוכן והן הרבה יותר כבולות .אלה שברחוב עוד באיזשהו מקום יש להן
עצמאות".
רוב המרואיינות התייחסו לזנות הרחוב ולא הרבו לדבר על זנות דיסקרטית ,המתרחשת בדירות ,במכונים
ובבתי לקוחות ,והודו כי מדובר באוכלוסייה שקשה יותר להגיע אליה והיא מטופלת פחות במסגרת
מוסדות השיקום .לדבריהן ,עיקר תשומת הלב מופנית לזנות רחוב ,ומיעוט יחסי מהמשאבים מנוצל
לאיתור ולטיפול בנשים בזנות הדיסקרטית .חלק מהן הסבירו כי במובנים חשובים ,זנות דיסקרטית
נתפסת כקשה פחות" :בנוגע לזירות הזנות של הדירות והמכונים ,מאוד קשה [.]...כל מה שקשור לזנות
כזו אנחנו פחות נותנות להן מענה ,אבל זה גם כי יש להן קורות גג" .מרואיינת נוספת מציינת כי במצב של
מחסור בכוח אדם ,באופן טבעי ניתנת עדיפות לנשים בזנות רחוב ,בזירות המוכרות ,ולעומת זאת "בנשים
של זנות דיסקרטית .לא עשינו עם זה הרבה כי אין מספיק כוח אדם ,אין פניות לעסוק בזה".
אחד הקשיים בטיפול בזנות הדיסקרטית הוא באיתור הנשים .מטפלות תיארו את זירות הרחוב כמקומות
נגישים יחסית ומתאימים לחיזור אחרי הנשים ,בעוד שזירות של זנות דיסקרטית לא תמיד נגישות ולעתים
אפילו אינן מוכרות למטפלות" :כל מיני מכונים ,דירות דיסקרטיות .אי אפשר לאתר לפעמים את המקום
הזה .יש המון דירות שזזות ממקום למקום .שאם המשטרה מאתרת את הדירה הזו ,היא נסגרת ,אבל
נפתחת שוב במקום סמוך ואף אחד לא יודע" .מרואיינת אחרת הזכירה את הליווי הפרטי לדירתו של
לקוח כסוג זנות אשר קשה במיוחד להתחקות אחריו" .יש את הליווי הזה לבתים ,זאת אומרת ,יש את
הליווי ,שירותי ליווי לבתים פרטיים של אנשים ,שלקוחות מזמינים אליהם הביתה ,זה מתרחש בדירה
הפרטית של האישה או בדירה של הגבר ,ולנו אין גישה לשם" .נוסף על כך ,להיכרות החלקית של זירות
אלה נראה שיש מורכבויות ורגישויות נוספות הקשורות לאיתור הנשים בזנות הדיסקרטית .לדברי אחת
המרואיינות ,חלק מבתי הבושת שייכים למשפחות פשע מאורגן ,מה שמעלה חשש מפני גישה לזירות
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אלה וטיפול בהן .עקב כך ,זירות אלה לא מטופלות במשך זמן רב" :בזנות דיסקרטית אנחנו נוגעים ולא
נוגעים ,מתקדמים ועוצרים .לדעתי ,אנחנו צריכים להתגבר על איזשהו מחסום .ההרגשה והשמועה
אומרת שהזנות הדיסקרטית בבאר שבע היא קצת יותר מחתרתית והיא מופעלת על ידי עולם תחתון .אני
חושבת שזה קצת מרתיע אותנו במודע או שלא במודע .אנחנו לא מגיעים שם עד הסוף".
אולם גם אם עברו את משוכת האיתור ,אין זה מבטיח כי הנשים בזנות הדיסקרטית יהיו מעוניינות לקבל
את עזרת המטפלות ,לא כל שכן יסכימו להתחייב לשיקום ארוך טווח .המרואיינת הסבירה כי בדירות
הדיסקרטיות מצבן הפיזי של הנשים בדרך כלל טוב יותר מזה של הנשים ברחוב ופוטנציאל השיקום שלהן
עשוי להיות גבוה" :בדירות הדיסקרטיות יש נשים יותר צעירות ,יותר בתפקוד מבחינת העניין הזה של
הסמים ,רובן לא מכורות לסמים באופן תלותי מאוד ,באופן שפוגם בתפקוד היומיומי שלהן .ויש שם
פרוגנוזה מאוד טובה .כלומר ,יש שם יכולת לעשות באמת דיאלוג שהאישה היא מפוקסת ולא תחת
השפעת סמים" .ולמרות זאת ,מסבירה מרואיינת אחרת ,זוהי אוכלוסייה שנעדרת ברובה ממסגרות
השיקום" :רוב הנשים פה בהוסטל הגיעו מהרחוב .כמעט ואין נשים שעבדו בזנות בדירות או במכונים,
שמאוד קשה לטפל בהן .אלה נשים שכביכול בשליטה על החיים שלהן ,אם הן לא משתמשות בסמים.
כביכול ,המצב הכלכלי תקין .להן יהיה הרבה יותר קשה לוותר על העולם הישן ולהחליט להפסיק" .כלומר,
אף שלאישה יש משאבים ויכולות להצליח בשיקום ,היא מתקשה לתעל אותם לטובת שיקום ארוך טווח,
ופעמים רבות בוחרת לא לקבל את עזרת המטפלות.
חשש נוסף באשר לתהליך השיקום של נשים מזנות דיסקרטית קשור בשילובן במוסדות השיקומיים
שבהם נמצאות גם נשים המגיעות מרקע שונה ,בין היתר ,מזנות רחוב .לדברי המרואיינות ,הנשים
מהזנות הדיסקרטית ממאנות לראות בשאר הנשים שוות ,שותפות גורל ,ומסתייגות מלכלול את עצמן
באותה הקטגוריה .כתוצאה מכך ,אומרת אחת ממנהלות מוסדות השיקום הוותיקים ,ישנה "מתיחות בין
כאלה שהיו בזנות רחוב לאלה שהיו בדירות דיסקרטיות ,שחושבות שהן יותר שוות" .ומרואיינת אחרת
משלימה את דבריה" :הן לא מרגישות שזו אותה אוכלוסיית יעד ,הן לא מרגישות שזו קבוצת ההתייחסות
שלהן" .בהמשך דבריה ,היא מסבירה כי ההיררכיה הפנימית של הנשים נקבעת ,בין היתר ,במושגים של
התמכרות לסמים ,אולם כל קבוצה מייחסת להתמכרות לסמים משמעות אחרת" :נשים בזנות דיסקרטית,
שהן לא מכורות ,הן לא מתייחסות לנשים בזנות רחוב כשוות להן .אלו אומרות "אוי ואבוי להיות בזנות
שלא בשביל סמים?" ואלו אומרות "להיות בזנות בשביל סמים?" הן אומרות בעצם אותו דבר" .במובן זה,
חוסר ההזדהות והניכור שחשות הנשים מזנות דיסקרטית כלפי שאר הנשים המשתקמות מפריעה להן
בשילוב במוסדות ,וכתוצאה מכך ,גם בתהליך השיקום.
אחד המשאבים החשובים שנשים בתהליך שיקום ארוך טווח נדרשות לגייס הוא יכולת הכרה בעברן
בזנות ורצון לשנות את גורלן .לדברי המרואיינות ,נשים המגיעות מזנות דיסקרטית לעתים מתקשות
לכנות את העיסוק שלהן בשם" :יש דברים משותפים לגמרי .בסוף זנות זו זנות ,גם אם זו זנות רחוב וגם
אם לא .אז יש איזו מחשבה שלהן הרבה פעמים 'אני עוד לא שם' ,אבל כשהן מרגישות בטוחות ,אז הן
יודעות להגיד כמה נורא זה גם הזנות הדיסקרטית הזו" .מרואיינת נוספת מדגישה את החשיבות בהכרה
זו ומתארת כרוניקה של הידרדרות ,שלפיה הנשים שמידרדרות לזנות רחוב עסקו גם הן בזנות דיסקרטית
בראשית דרכן" :יש היררכיות בתוך הזנות ,אבל כל אלה שברחוב – אף אחת לא התחילה ברחוב .כולן
התחילו לפני הרבה שנים בליוויים בדירות ,במכונים שהיו .אף אחת לא באה ישר והתחילה לעמוד פה
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בתחנה המרכזית .מתי הן מגיעות לתחנה המרכזית? כשהן מתבגרות וכשאין להן דרישה ,ויש תחרות עם
הצעירות וכשההתמכרות שלהן הולכת ומחמירה .ואם אתה חושב שאין נרקומניות בדירות הדיסקרטיות
אז זו טעות .הן מכורות לאלכוהול ולסמים ,אבל הן שמורות .עד שהן מידרדרות ,ואז הן מגיעות גם לרחוב,
לתל ברוך ,לבורסה ,לאזור ,לצומת בילו ,לצומת הקרח ברמלה ,לצומת מכבי אש באשדוד" .כרוניקה זו
מדגישה את העובדה כי החלוקה ההיררכית שעושות הנשים בינן לבין עצמן היא שרירותית ,ואינה
מספקת כדי להפריד ביניהן .לדברי המרואיינות ,יש צורך להגיע אל נשים מהזנות הדיסקרטית ולשלבן
במוסדות השיקום ,על אף הסתייגותן מנשים בזנות רחוב ,גם בשל העובדה שדווקא הן עלולות ,בסופו של
דבר ,למצוא את עצמן ברחוב.
" 6.4הן לעולם לא סולחות לעצמן" :המגזר הערבי
"הן בין לבין – בין החברה הערבית לבין הישראלית .שם רוצים לרצוח אותן ופה לא מקבלים אותן .אני
חושבת שצריכים לשבת ולחשוב ,לפתח משהו שיכול לעזור להן .בסופו של דבר ,אדם צריך להיות שייך
למקום כלשהו .אחרת הוא שום דבר".
לאורך הראיונות מוזכרת האוכלוסייה הערבית בהקשרים של קשיים בהשתלבות במוסדות ,מכשולים
שפתיים ותקשורתיים ,ובעיות הנובעות ממעמדן החברתי של הנשים הערביות ,הן בחברה שממנה הן
מגיעות והן בחברה הכללית .הנשים הערביות מהוות מיעוט במסגרות השיקום ,ולדברי המטפלות ,פעמים
רבות הן מתקשות למצוא את מקומן.
אחד הקשיים הבסיסיים של הנשים הערביות הוא צליחת הטיפול השיקומי במוסדות דוברי עברית.
המרואיינות מדווחות על קשיים ביצירת קשרים חברתיים וטיפוליים ,אשר יוצרים אווירה של חוסר ביטחון
וחוסר אמון במטפלות .בניסיון לפתור את בעיות התקשורת ברבים מהמוסדות עושים מאמצים לשכור
נשות צוות ערביות ,אשר לדעת רבות מהמרואיינות זהו צורך בסיסי בשיקומן של נשים מהמגזר" :מבחינת
משאבים שחסרים ,יש לנו צורך דחוף בעו"סית ערבייה" .במסגרות שיקום שבהן מועסקות עובדות דוברות
ערבית הבעיה נפתרת לפחות באופן חלקי" :יש לנו מדריכה ערבייה ,אם הבית מבינה ערבית ,יש לנו
עו"סית ערבייה .אם הן לא נמצאות ,יש בעיות של שפה" .אולם נראה כי יכולת התרגום לבדה איננה
מספיקה כדי לפתור בעיות תקשורת במובן הרחב שלהן .מהראיונות עולה כי המוסדות מתקשים לתת
מענה לנשים הערביות גם בשל פערים תרבותיים .אף שהמרואיינות עושות כמיטב יכולתן להבין את
הנשים הערביות ולסייע להן ,נראה שחלק מהקשיים נובעים מקצרים בתקשורת על רקע הגדרות שונות
של מושגים ,כגון אינטימיות ,דיסקרטיות ,הדדיות ואמון .מהסיפור הבא עולה כי הימצאותה של עובדת
סוציאלית ממוצא ערבי לא מבטיחה את יצירתו של קשר טיפולי המבוסס על אמון" :יש לנו כאן הרבה
ערביות ויהודיות [ ]...אנחנו החלטנו שהעו"ס בדירת החירום תהיה ערבייה כי רוב הבנות בדירת החירום
הן ערביות ,אבל הבנות הערביות כועסות עליה .הן לא רוצות עו"ס ערבייה .אין אמון ,הן מפחדות שילשינו,
שהיא לא תבין ,שתשפוט אותן" .במובן זה ,נופלת המטופלת הערבייה בין הכיסאות .היא זקוקה לקשר
טיפולי אינטימי ,אולם לעתים מתקשה ליצור קשר כזה עם מטפלת שאיננה מן המגזר הערבי .מצד שני,
המטופלת חוששת כי תישפט על ידי מטפלת ערבייה ,אשר עלולה לבחור בנאמנות לחברה הערבית על
פני הפגנת נאמנות ,הבנה ואמפתיה כלפיה.
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מערכת היחסים המורכבת של האישה הערבייה עם החברה שממנה הגיעה משפיעה על תהליך השיקום
באופנים נוספים .המרואיינות מציגות את הנשים הערביות שנקלעו לעולם הזנות כפליטות החברה
הערבית ,אשר רואה בהן תופעה שלילית ביותר .לדבריהן ,יחסן של מרבית המשפחות נע בין התכחשות
לאישה ונידויה ,לבין ניסיון לפגוע בה .רבות מן הנשים הערביות נמצאות בסכנת חיים" :זה לא רק נידוי,
גם סכנת חיים .מסוכן להן להתקרב .הבעיה עם הנשים הערביות היא שאין להן תקווה לחזור חזרה
למשפחה או לחברה ,כי הן עשו את הלא ייעשה ואין מחילה על אורח החיים הזה" .חוסר היכולת להישען
על המשפחה מקשה על הנשים בתהליך השיקום וגורם להן להרגיש כלואות במסגרת ,בעוד רבות מן
הנשים האחרות נוהגות לערוך הפוגות קצרות ולצאת לסופי שבוע בבתי משפחותיהן ,כפי שמתארת
מנהלת הוסטל" :הבעיה שנשים יהודיות או ממגזרים אחרים שיוצאות נגיד לסוף שבוע הביתה ,ואלה
יושבות סגורות פה .זה כבר פוגע בתהליך שאין להן אפילו לאן לצאת ,והרבה פעמים אני שומעת מנשים
ערביות אפילו רצון להתגייר .כמובן שזה לא יוצא לפועל אף פעם ,אבל הן בעצמן מרגישות את הפגיעה
של החברה".
חוסר הקבלה שחוות הנשים בחברה הערבית משפיע גם על היווצרות רגשי נחיתות .המרואיינות
מסבירות כי תפיסת המטופלות את עצמן כפחותות ונחותות עלולה לעכב ולהפריע בתהליך הטיפול
הרגשי" :זו חברה מאוד סגורה ,החברה הערבית .חברה שמתייחסת לכל התכנים של הזנות בצורה מאוד
קשה ושיפוטית .באופן אוטומטי האשמה של הנשים הערביות יותר גדולה .הן גם מאשימות את עצמן
יותר חזק .הן חיות עם תחושה שהן גרמו בושה גדולה למשפחה" .למרבה הצער ,גם אם הנשים הערביות
יצליחו לעבור את הטיפול ולשקם את ביטחונן ודימוין העצמי ,התגובות מהחברה הערבית עלולות להחזיר
אותן לאחור ולגרום לנסיגה בחזרה לזנות .כפי שמסבירה המרואיינת בהמשך דבריה ,לרוב ,המשפחות
אינן תומכות בתהליך השיקום" :ברוב המקרים גם אחרי טיפול שכן מצליח המשפחה לא תסכים להיות
בקשר איתן .אצל יהודיות זה אחרת .המשפחה יותר מכילה ,יותר תומכת .לרוב ,לאחר הטיפול המשפחה
חוזרת להיות בקשר וגם תומכת בתהליך".
בעיה נוספת בשיקום הנשים הערביות נוגעת ליכולות ההשתלבות במסגרות השיקום ,ולקשיים ביצירת
קשרים חברתיים על רקע הסכסוך היהודי-ערבי .כתוצאה מכך ,נוטות המטופלות הערביות ליצור קשרים
בינן לבין עצמן ולהתקבץ יחד ,כפי שמסבירה אחת המטפלות" :אולי צריך להכיר בזה שיש מתח בין
החברה המערבית לחברה הערבית ובין לבין הרבה שלא מוצאים את עצמם .פה הן מסתדרות הנשים
הערביות .יש להן חברה ,בדרך כלל הן קבוצה שלא כל כך מעורבת עם השאר .הן שורדות ,אבל הן לא
הופכות להיות חברות של היהודיות ,הן מאוד חצויות" .מרואיינת אחרת מספרת כי "יש הבדלי מנטליות.
לערביות מאוד קשה ,הן יהיו פה מיעוט נרדף .המטופלות פה יכולות להיות גזעניות" .המתח בין
המטופלות עשוי להחריף במיוחד בעתות מלחמה או משבר ביטחוני ,כפי שניתן ללמוד מהסיפור הבא:
"כשיש מתח פוליטי ,פיגועים ,מלחמה ,אז הדברים עולים .בצוק איתן זה היה הכי קשה שהבנות הערביות
מישהי אמרה שהיא נסעה למזרח ירושלים וזרקה אבנים על חיילים" .במקרים כאלה עשויות הנשים
הערביות לחוש כנטע זר במוסד השיקומי .מראיונות עולה כי קשיי ההשתלבות החברתית גורמים לירידה
במוטיבציה ,לעיכוב תהליך השיקום ולפגיעה בו .בנוסף ,אומרות המרואיינות ,מקרים כאלה מדגישים את
גורלן של הנשים הערביות ,כפליטות החברה הערבית וכמי שעתידן בחברה היהודית איננו מובטח.
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כתוצאה מהגורמים הללו (הקשיים ביצירת קשר טיפולי המבוסס על אמון ,וקשר חברתי המבוסס על
אמפתיה ורעות ,הרקע האישי אשר מעיב ומחליש את הנשים ,והתחזית הפסימית הנוגעת להשתלבותן
בחברה) ,מתקשים המוסדות לעודד את הנשים הערביות לעבור את תהליך השיקום ובמקרים מסוימים
הנשים אף מוותרות על הטיפול מלכתחילה .הציטוט הבא ממחיש את הנקודה הזו" :המטופלות שאנחנו
לא מצליחות לתת להן מענה זה בנות ערביות .יש המון בנות ערביות בדירת החירום .שלמעשה זה מקום
פעיל של נשים פעילות בזנות שלא יוצאות משם .קבוצה מאוד קטנה של ערביות שבאו לטיפול וקבוצה עוד
יותר קטנה שסיימו את הטיפול" .מסיבה זו ,גם אם נשים מהמגזר הערבי מחליטות לעבור שיקום ארוך
טווח ,המטפלות מודאגות לגבי יכולתן לסיים את התהליך" :יש לנו מטופלות ערביות ,אבל זה בעייתי [.]...
בגלל זה השיקום שלהן פחות מוצלח ,יש פחות נשים שמצליחות ,יש מין חוסר תקווה ,זה מרגיש כאילו
המקרים והרקע שלהם קשה יותר .אנחנו מנסות לתת את מה שאפשר".
 6.5קשיים בשילוב ,הצלחה בשיקום :מטופלות ממדינות חבר העמים
"העלייה ממדינה אחרת זה מאוד קשה .הרוסים באו לפה וקיבלו יחס שאלוהים ישמור .ולכן הלכו לזנות,
כדי לשרוד ,וגם ככה בבית הספר אמרו להן שהן זונות .ההרס התחיל בבית הספר ,תחושה של חוסר
שייכות ,חברה לא טובה .קשה לקבל תחושה של משמעות וערך עצמי כך .זה קשה כשההורים מגיעים
מתרבות אחרת ולא מתאימים למדינה פה".
המטופלות שמוצאן ממדינות חבר העמים מוצגות בראיונות כמיעוט ,וכבעלות קשיים שונים ,אולם בניגוד
למטופלות הערביות ,נראה שהדבר פוגע פחות בהישגים השיקומיים שלהן .מדברי המרואיינות עולה
אפוא אמביוולנטיות ביחס אליהן .מצד אחד ,עובדת היותן יוצאות חבר העמים עלולה לפגוע בהן בדרכים
שונות :היא פוגמת במידה מסוימת בניסיונות השתלבותן במוסדות ומנבאת קשיים בהשתלבות בשוק
העבודה ,במיוחד למבוגרות שביניהן .מצד שני ,המטפלות מייחסות להן לרוב פרוגנוזה חיובית ומרבות
לשתף בסיפורי הצלחה של מטופלות מבריה"מ לשעבר.
המרואיינות מצביעות על קשיים מסוימים בהשתלבותה של אוכלוסייה זו במוסדות השיקום ,ועל חשדנות
הדדית וניכור בין המטופלות יוצאות חבר העמים למטופלות דוברות העברית" :יש מתחים בין ישראליות
לבין רוסיות .הרוסיות מדברות ביניהן רוסית [והנשים הישראליות מרגישות מאוימות ותוהות] 'האם הן
מדברות עליי?'" .מנהלת אחת המסגרות מוסיפה כי "יש כנופיות ,הרוסיות ביחד ,הישראליות ביחד" .אולם
בהמשך מספרות המטפלות על שיפור במעמדן וביכולות ההשתלבות של מטופלות אלה .לדבריהן ,עם
הזמן מצליחות יוצאות חבר העמים ,במיוחד הצעירות שבהן ,למצוא את מקומן במוסדות השיקום" :כיום
הן יותר משתלבות .יש פחות רוסיות ממה שהיה פעם .באופן כללי אני חושבת שהרוסים משתלבים יפה
בחברה ואפשר לראות את זה גם כאן .שאני אומרת קבוצה ,אני מתכוונת למספר נשים שנשארות
מבחינה חברתית מבודדות מהשאר וחברות זו של זו .הרוסיות משתלבות יותר מהערביות ,אבל זה תלוי
גם בגיל .הרוסיות המבוגרות מתקשות להשתלב ,אבל לצעירות יותר קל".
אולם נראה כי המגמה החשובה והמובהקת שמדגישות המרואיינות ביחס למטופלות יוצאות חבר העמים
היא הצלחתן היחסית בתהליך השיקום ,כפי שמספרת אחת המטפלות המנוסות והוותיקות ,שעבדה
בכמה מסגרות שיקומיות" :נשים רוסיות מצליחות יותר להשתקם .הנשים הללו הן יותר ממוקדות ,יש להן
משמעת עצמית גבוהה ,הן מתמסרות לטיפול" .המרואיינות תולות את הצלחת הנשים הרוסיות
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בסוציאליזציה התרבותית שלהן" :יכול להיות שלרוסיות יהיה יותר קשה להתקבל לעבודה בגלל שיש
לחלקן קשיי שפה ,אבל יש להן יותר הצלחה בשיקום כי יש להן משמעת וקל יותר לטפל בהן ,הן פחות
מופרעות [ ,]...החינוך הסובייטי שלהן גורם לכך שהן יותר מצליחות" .באופן זה ,הופכים מאפיינים
תרבותיים כאלה למשאב חשוב בתהליך השיקום ,אשר מסייע לנשים להתקדם ולהצליח.
" 6.6הן מפחדות מאיתנו" :שוהות בלתי חוקיות
המרואיינות ממעטות לדון באוכלוסיית השוהות הבלתי חוקיות ,אולם מציינות שהיא גדלה ומתרחבת עם
הזמן .על רקע תהליך זה ,גוברים הקשיים בהענקת סיוע ,כיוון שמעמדן של השוהות הבלתי חוקיות אינו
מאפשר למטפלות להשיג משאבים הדרושים לטיפולן .בנוסף ,נראה כי המטופלות ממאנות לתת אמון
במוסדות השיקום ובמטפלות.
רבות מהשב"חיות לא מצליחות לעבור את השלב הראשון בתהליך השיקומי – יצירת קשר .המטפלות
מדווחות על קשיים באיתורן של הנשים הללו ומספרות שגם כאשר אפשר לגשת אליהן ,אין הדבר מבטיח
שירצו לקבל את עזרתן .כפי שמספרת אחת מהמרואיינות ,היחסים עם השב"חיות הם בעיקר יחסי
חשדנות וחוסר אמון" :יש עכשיו גם אריתראיות .אנחנו לומדות עליהן ,יש שם חשדנות הרבה יותר מאשר
אצל נשים אחרות כי הן מפחדות ,יכולים גם לגרש אותן .יש אצלן חשדנות בקרב הקהילה עצמה אחד
כלפי השני .זה לא פשוט ,מאוד מורכב" .המרואיינות מסבירות כי הנשים רואות במטפלת "שליחה של
המדינה" ומעדיפות להימנע מקשר איתה בגלל הסכנה שיגרשו אותן .מתארת את המצב מרואיינת
מהמרפאה הניידת" :יש מעט אריתראיות שמגיעות לטיפול .לרוב זה רק קשרי רחוב .אני לא מצליחה
לגרום להן לבוא למרפאה".
הסיבה השנייה לקושי בטיפול באוכלוסיית השוהות הבלתי חוקיות הוא כי בשל מעמדן אפשר לתת להן
מענה חלקי בלבד .לכן ,גם אם המטופלות מצליחות לתת אמון בצוות הטיפולי ,במקרים רבים אי אפשר
לעזור להן לצאת ממעגל הזנות" :למי שאין מעמד אזרחי יש לי מענה מאוד מוגבל ,אין לי איך לעזור,
לשב"חיות או לפליטות" .מרואיינת אחרת חלקה סיפור הצלחה של טיפול בשוהה בלתי חוקית ,אולם
ציינה שמדובר ביוצא מן הכלל שמעיד על הכלל" :הייתה שב"חית אחת שמצאנו לה מענה .אני גאה מאוד
במדינה על ההתנהלות ,המצב שלה לא היה ברור ,היא הועברה מפה לגמילה .חשוב לי לומר שהיינו
צריכות להפעיל הרבה אנשים לפנים משורת הדין .יש צורך בנוהל מסודר לשב"חיות .זה פוליטי וזה
בעייתי ,אבל זה קורה ,אז צריך נוהל".
" 6.7הן עושות את זה למען הילדים שלהן" :אמהות בזנות
"יש אמהות שהן בזנות שיש להן גם ילדים שהן מטפלות בהן ,חד-הוריות בעיקר ,אם הן רוצות לצאת
מהזנות אין מסגרת מתאימה שתטפל בהן .הן לא יכולות לעזוב הכול ולהשתקם .לכן ,צריך שתהיה
מסגרת שמותאמת לאמהות וילדים".
לא מעט נשים בזנות הן אמהות לילדים .למרות זאת ,מדברי המרואיינות עולה כי המערכת לא בנויה
להעניק להן תנאים מתאימים לשיקום .הבעיה הראשונית שעלולה להתעורר היא ביצירת קשר המבוסס
על אמון .הרבה מהאמהות עלולות לראות במטפלות נציגות של משרד הרווחה ,שבכוחן להרחיק מהן את
ילדיהן .דבר זה עלול לעורר רתיעה ראשונית מהמטפלות ומהטיפול ,כפי שבא לידי ביטוי בדבריה של
אחת מהן" :אני "המערכת" ,אנחנו העובדות הסוציאליות .יש להן היסטוריה עם העובדות הסוציאליות,
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לרוב זה התחבר ללשכות רווחה ,הרבה נשים שהן אמהות והילדות שלהן נלקחו ,אז העובדות
הסוציאליות הן שעשו את זה[ .הן חוששות ש]אנחנו נפגע בהן בסופו של יום[ ,ש]אנחנו לא באמת לטובתן
[ ]...זה מורכב ,למרות שבשלבים מתקדמים יותר [אנחנו משתדלות להעניק] הרבה מאוד אהבה".
במקרים שבהם מדובר באמהות לא כשירות ,עלולות אף להתעורר דילמות מקצועיות ומוסריות ,כפי
שניתן ללמוד מן הסיפור הבא" :הצעירה הראשונה שהתחלתי ללוות היא גם אמא לילד בן שנה [...היו
קשיים בשילובה במקום] .הצוות שנא אותה בהתחלה .כולם כעסו על האמהות שלה .החוק מחייב אותנו
חובת דיווח על הילד" .בסיפור של המרואיינת מתנגשים ערכים שונים .מצד אחד ,שואף הצוות הטיפולי
להגן על האם ולסייע לה ,להיות אמפתי למצבה ולהעניק לה סביבה תומכת ,ומצד שני ,הוא מתקשה
להתעלם ממצבו של הילד הנפגע.
לדברי המטפלות ,הדילמה שמלווה את האמהות לאורך הניסיון להשתקם היא הבחירה בין תכנית של
שיקום ארוך טווח לבין חובותיה וזכויותיה כאם ,כפי שבא לידי ביטוי בדוגמה הבאה" :יש לנו אישה
שעשתה דרך מדהימה בשיקום ,אבל הילדים נמצאים בפנימיות בצפון הארץ ,ובסוף היא רצתה להיות
קרובה גם לפנימיות של הילדים [מה שקטע את תהליך השיקום]" .לדברי המרואיינות ,במקרים רבים
הבעיה היא טכנית וניתן לפתור אותה בעזרת שינוי מערכתי והקצאת משאבים לעזרת האם .אחת הבעיות
הגדולות היא מחסור במוסדות שמעניקים שירותי שמרטפות כדי לאפשר לאם לפנות זמן לפעילות
טיפולית או שיקומית" :יש לנו  90%אמהות שלא יכולות להגיע לשיחות בגלל שאין איפה לשים את
הילדים ,אין בייביסיטר ,מכל מיני סיבות .זה משהו שקיים בארצות הברית [ ]...אם היה לנו גם כאן ,זה
יכול לשפר מאוד".
מכשול נוסף שמעיב על השתלבותן של אמהות במסגרות שיקומיות הוא התאמת תוכני המערך הטיפולי
למצבן ולתחומי העניין של אמהות בזנות .אחת המטפלות שבאות במגע עם אמהות רבות טוענת כי זה
הנושא המרכזי המעסיק את האמהות בתהליך השיקום שלהן" :יש נשים שמה שהן צריכות זה בעיקר
שיחות סביב הנושא של ילדים .יש לנו כאן עובדת סוציאלית שהיא גם מטפלת דיאדית והיא מתמקדת
בעניין הזה של קשר אם-ילד" .אולם בעוד הטיפול הפרטני יכול להיות מותאם לצרכיה של כל אישה,
הבעיות מתעוררות בעיקר בזמן הטיפול הקבוצתי ,בעיסוק בתכנים של אמהּות ,שאינם מתאימים לכל
הנשים .במקרים רבים נתקלות האמהות אף בתגובות שליליות מנשים שהן בנות לאמהות שעסקו בזנות.
ובכך מהוות האמהות במוסדות השיקום מראה לזיכרונות רעים ,כפי שעולה מההתלבטות שמתארת אחת
המרואיינות" :נתקלנו בבעיה כזו בקבוצת משפחה .פתאום ראינו שזו בעיה לשים באותה קבוצה כאלו
שיש להן ילדים וכאלו שאין להן ילדים .כאלו שיש להן ילדים על מה הן מדברות? על ההורות ,שזה מה
שהכי הכי מטריד אותן ,ואז הן מספרות איך הן פוגעות ,כי איך אפשר להיות בזנות ולהיות אמא
מתפקדת ,זה לא הולך ביחד .הילדים חשופים לזנות וליחסי ניצול והן בעצמן חסרות סבלנות ,הן
מוטרדות .הגברים שבאים אליהן כלקוחות הרבה פעמים פוגעים מינית בילדים .דברים מאוד קשים.
הילדים חשופים לדברים נוראים בעולם הזה .הן השתמשו חלק גדול בסמים תוך כדי שהן אמהות ,אז
הילדים מוזנחים בתנאים קשים ביותר .הן היו גם אלימות .ואז הן מספרות את החוויה כי הן רוצות לדבר
על כמה ההורות שלהן הייתה לא טובה .ואז החצי שהן לא אמהות ,מגיבות מהמקום של בת שגדלה עם
אימא פוגעת ,ולא מסוגלת להיות אמפתיות כלפיה .היינו צריכות לחשוב הרבה איך אנו משלבות את שתי
הקבוצות האלו ביחד לקבוצה אחת .ואיך אתה יוצר אמפתיה .לפעמים זה תהליך של שנים עד שאתה
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לומד להיות אמפטי .זה כמו לקחת קבוצה של נשים שנאנסות עם אנסים והן מתחילות טיפול ככה .זה
מאוד קשה".
באופן כללי ,אומרות המרואיינות ,אחד הגורמים המרכזיים שמניעים את האמהות הוא הפחד מפני
שיפוטיות וחוסר אמפתיה למצבן .תגובות כאלה מצד נשים משתקמות אחרות או מצד הצוות הטיפולי
עלולות לגרום לקשיים בשילובן של אמהות בקבוצה ,כפי שמסבירה מנהלת של מוסד שיקומי" :אמהות
לילדים או נשים שמנהלות משפחה הן באמת צריכות את האווירה המכילה הזו ,את המקום שהוא לא
שיפוטי .כי ברגע שאתה נהיה שיפוטי ,הן פשוט הולכות .בוא תראה שיפוטיות ,ואז תראה את הגב שלה
והיא נעלמה" .הבעיה קיימת גם ביצירת קשרים עם מוסדות אחרים ,כמו לשכת הרווחה ובייצוג האם מול
גורמים אשר לעתים לא מגלים אמפתיה למצבן של האמהות" :בלשכות הרווחה יש לנו בעיה ליצור אמון
כשאנחנו מדברים על קשר עם הילדים .הם נרתעים [ואומרים] "היא זונה אז לא מגיע לה להיות אמא".
ולוקח לנו המון זמן ליצור אמון ,להסביר שזה בסך הכול פגיעה והיא עובדת ומגיע לה .זכותה לראות את
הילד וזה שהיא הייתה זונה זה לא אומר שהיא תפגע בילד".
למרות הקשיים שמלווים את האם בניסיונותיה להשתקם ,ילדיה עשויים לשמש גם כגורם חיובי בתהליך.
מרואיינות רבות טוענות כי טיפול בילדים או החזרת הילדים לחזקתן עשויים להיות גורמים מגבירי
מוטיבציה בשיקום" :נשים שיש להן ילדים לרוב הם נלקחו מהן .לכן המוטיבציה שלהן לטיפול היא על מנת
להחזיר את הילדים" .באופן זה משמשים הילדים כמשאב פנימי של הנשים ,כמטרה העומדת לנגד עיניהן
ומשפיעה על התנהגותן ועל קבלת ההחלטות שלהן .מרואיינת אחרת אף מעניקה פרוגנוזה חיובית יותר
לנשים שיש להן ילדים וטוענת ש"אם יש לאישה ילדים ,יש סיכוי גבוה יותר שהיא תחזור לחיים
נורמטיביים".
 6.8טרנסג'נדריות :הקשר בין שילוב חברתי להצלחה שיקומית
"קבוצה נוספת שפחות מוצאת את עצמה זה הטרנסג'נדריות .יש טרנסג'נדריות שהולכות לשיקום ארוך
טווח ,אבל יש הרבה מהן שלא .לנשים על הרצף של הג'נדר קשה לתת מענה במסגרות של השיקום ארוך
הטווח [ ]...מכל מיני סיבות .לדוגמה ,יש נשים טרנסג'נדריות שבלילה "עולות" על אישה ,וביום הם גבר.
וזה לא מתאים שתסתובב בדירה אישה שהיא גבר .כלומר ,זה יצר בעבר הרבה חיכוכים והרבה בעיות".
רבות מן הטרנסג'נדריות שעוסקות בזנות מגיעות מרקע חברתי דומה .גם לפני הידרדרותן לזנות סבלו
משוליּות חברתית ומדחייה ,ופעמים רבות מדובר בנשים אשר נפלטו ממשפחתן ומסביבתן .גם בהגיען
למוסדות הטיפול והשיקום מזנות סובלות הטרנסג'נדריות מדחייה ,מהצקות ומבדידות .הן זוכות ליחס
חשדני ולעתים אף מזלזל משאר הנשים המשתקמות ,כדברי אחת המרואיינות" :הן מתקשות להשתלב
כאן [ ]...הן מקבלות תגובות כמו :את לא אישה ,לא יכולה להביא ילדים ,לא יכולה להביא בן זוג .את אף
פעם לא תהיי אישה .אין לך מראה נשי".
המרואיינות מסבירות כי הסיבה ליחס זה היא העובדה שחלק גדול מהמטופלות הטרנסג'נדריות אינן
מנותחות ,מה שמעורר את רגשותיהן השליליים וחרדותיהן של שאר המטופלות .מרואיינת אחת מסבירה
את המורכבות הרבה בהכנסת טרנסג'נדריות לדירת חירום" :אנחנו קולטות טרנסיות בזנות רחוב
ובסמים ,אבל יש קושי מאוד גדול .זו אוכלוסייה אחרת עם צרכים אחרים .הן אוכלוסייה אומללה ,הן לא
מתאימות לא לגמילה ולא להוסטל .אם הטרנסיות יותר נשיות זה אולי יכול לעבוד .אבל אם מגיעה אחת
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שנראית גברית ,הנשים פה לא מקבלות אותה .הייתה פה מישהי שלא השתמשה בהורמונים ,היא הייתה
חוזרת לפה מהרחוב ללא פאה ,מתעוררת עם זקפת בוקר ,היא הייתה פה המון זמן ,אבל זו התמודדות
מאוד קשה .כשהיא כועסת זה נראה אחרת מאשר שאישה כועסת ,זה מפחיד ]...[.בדירת החירום היא לא
הצליחה לסיים גמילה בגלל כל התגובות של הסביבה אליה" .מנהלת המסגרת הטיפולית מתארת את
המשך טיפולה של אישה טרנסג'נדרית במסגרות השיקום ומדגישה את הקושי להתמודד עם נוכחותה של
טרנסג'נדרית לא מנותחת בסביבה של נשים שעברו פגיעות מיניות" :מרביתן לא מנותחות .זה קשה .אי
אפשר להתעלם מזה שזה קיים .מדי פעם קורה מצבים שאחת הנשים נכנסת לשירותים והיא שם .זה
מורכב ,כי זה נשים שעברו פגיעות מיניות ,מבחינתן יש פה גבר".
נוסף על המתח החברתי בין הטרנסג'נדריות לשאר הנשים ,מעיב על שיקומן של הטרנסיות גם אי-
התאמת התכנית השיקומית לצורכיהן .לדברי המרואיינות ,הטרנסג'נדריות מתעניינות בנושאים שונים,
המניעים שלהן לכניסה לזנות שונים מלכתחילה ,וכן המוטיבציות שלהן לצאת ממנה .לפיכך ,יש צורך
בטיפול שייתן מענה לרצונותיהן ,למחשבותיהן ,לחששותיהן ולתקוותיהן .אחת המרואיינות מתארת את
הצורך במילים אלה" :זה תת-אוכלוסייה בזנות [ .]...קצת שונה מהשאר .יש להן לא מעט כסף אבל הן
בכל זאת אחת האוכלוסיות המוחלשות .הצעירה שאני מלווה מגיעה רק לשיחה ולא למרחב ,מעניינים
אותה דברים אחרים כמו ניתוח לשינוי מין והורמונים" .מסיבות אלה עלולות הנשים הטרנסיות לחוש כי
המוסד השיקומי אינו עונה על צורכיהן ,והדבר עשוי לגרום להן לפרוש מהטיפול ולקטוע את תהליך
השיקום .ואכן ,מרואיינות מעידות שהמטופלות הטרנסג'נדריות נוטות לא להחזיק מעמד במוסדות:
"[אמנם] מגיעות לפה טרנסיות ,אבל אנחנו עדיין רואות הרבה יותר טרנסיות בחוץ ולא את כולן אנחנו
מצליחות להביא לצרוך את המרכז .]...[.אנחנו לא מצליחות להביא אותן עדיין בהמוניהן .עוד לא פיצחתי
את הלמה?".
מהראיונות עולים גם הרבה רעיונות לשיפור המצב הקיים ולקליטתן של טרנסג'נדריות במוסדות .חלק
מההצעות מתמקד בהכשרת העובדות ובקליטה של עובדות שמוכשרות למטרה זו במיוחד" :עד שלא
הגיעה [מי] שמרכזת את התחום של טרנסיות ,והיא טרנסית בעצמה ,הנושא לא היה מספיק מטופל .היא
הגיעה לפני חצי שנה ומפתחת את התחום .ככה אנחנו מקוות לפצח את הקוד ,מה יביא אותן הנה יותר,
והיא עושה עבודה נפלאה .בעיקר ברחוב ,כי לצערי אנחנו לא מצליחות להביא אותן לכאן" .בד בבד עם
זה משתדלות המטפלות לעורר את האמפתיה של שאר הנשים המטופלות ,ולחנך אותן לקבלת השונה,
כפי שמסבירה אחת ממנהלות המסגרות" :הפתרון שלנו היה הפתרון היחיד שאנחנו מכירות ,זה לדבר על
זה ,לפתוח את זה ,להכין את הבנות לפני ותוך כדי וגם לאלה שהביעו לפה נאמר בצורה מאוד ברורה
שזה חייב להיות על השולחן" .מרואיינת נוספת מדגישה את החשיבות שבדוגמה אישית ובאווירה
המקבלת ששוררת במוסד" :אנחנו מסגרת לא מאוד נוקשה .אני חושבת שלכן הבנות פחות קשות אחת
עם השנייה .אנחנו מלמדות פה לקבל את השונה ולהיות סובלני".
אולם חלק מהמרואיינות סבורות כי שילובן של הטרנסג'נדריות ומתן מענה לצורכיהן השונים הן משימות
מורכבות ,וכי קשה מאוד לבצע אותן במסגרות שבהן הטרנסג'נדריות הן מיעוט .לכן ,יש צורך בהפנייתן
למסגרות שבהן יהיו בחברת נשים נוספות אשר עוברות את אותו התהליך ,כפי שמסבירה אחת
המדריכות" :הייתה לנו טרנסג'נדרית אחת ,אבל אין כמעט .זה לא כל כך הסתדר .היא הרגישה לא
קשורה ,שלחנו אותה למוסד אחר ,שם יש עוד טרנסג'נדרית .אני חושבת שכשיש שתיים זה יותר עובד".
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פתרון זה עשוי לסייע לטרנסית לחוש בודדה פחות ולהעניק לה קשר אנושי נוסף ,שעשוי להשפיע עליה
לטובה בתהליך השיקום .פתרון דומה מוצע על ידי מרואיינת אחרת שעובדת במוסד שיקום בצפון הארץ:
"הייתה לנו מטופלת טרנסג'נדרית [ .]...זה היה סיפור ארוך ומסובך .אצלנו היא הייתה לפני כן ,עשתה
כאן חמישה גלגולים ככה ,הלוך וחזור ,לסמים ולזנות .היא רצתה לעשות ניתוח .הנפילות שלה היו לקראת
שהתקרבה לניתוח .היא עברה כל מיני תהליכים ובמהלכן היא פשוט נפלה .הנפילות שלה עשו לא טוב
לקבוצה .בסוף היא עברה מכאן לתל אביב ,ועד היום היא לא בזנות ולא בסמים .אני חושבת שהיא נקייה
שנה לפחות ועדיין לא עשתה ניתוח .אני חושבת שההעברה שלה לתל אביב עשתה לה טוב כי יש שם
הרבה יותר מערכות תמיכה לטרנסג'נדרים .יש שם את הקהילה ויותר תמיכה מכל מיני צדדים" .מדבריה
של המרואיינת עולה כי המעבר למרחב שמאופיין בסובלנות כלפי טרנסג'נדריות ומעניק להן תמיכה
קהילתית ,סייע לאותה אישה לעבור את תהליך השיקום ולשמור על הריחוק מזנות ועל הפיכחון.
מרואיינות אחרות אף סבורות כי ההבדלים בין המטופלות הטרנסג'נדריות לשאר הנשים הם כה גדולים
ומשמעותיים ,שיש צורך בפתיחת מוסדות ייחודיים המתמחים בצרכים של אוכלוסייה זו .לדברי מרואיינות
אלה ,זו הדרך להבטיח כי אותן נשים יצלחו את תהליך השיקום .אחת מהן מספרת על ניסיון של עיריית
תל-אביב להעניק לטרנסג'נדריות מרחב מוגן ,אשר יוכל להשפיע באופן חיובי על תהליך השיקום ,אם
ייושם באוכלוסיית המשתקמות מזנות" :טרנסג'נדריות יכולות תיאורטית להשתלב במסגרות של הנשים,
כמו סלעית ואופק נשי ,אבל בפועל הן לא מצליחות להתמיד שם .אני חושבת שאם הייתה מסגרת ייעודית
לטרנסיות זה היה הרבה יותר אפקטיבי .לדוגמה ,עיריית תל אביב פתחה דירת מעבר לטרנסיות שיש בה
ארבע מיטות .היא לא מיועדת לאוכלוסיית הזנות ,אבל יש רשימת המתנה ארוכה והמון ביקוש".
 6.9סיכום
פרק זה עוסק באוכלוסיות מיעוט בזנות .תתי-קבוצות אלה מייצגים מקרים של שוליות כפולה ,שבה
השתייכות לעולם הזנות מצטרפת למיקום חברתי מעורער מלכתחילה ,על רקע מיני ,מגדרי ,דתי ,לאומי
או אחר ,ויוצרת מעמד חברתי ייחודי בעל מאפיינים בעייתיים .הפרק מתאר את מאפייניהן ,צורכיהן
המיוחדים והעכבות הספציפיות בתהליך השיקום של תתי-אוכלוסיות אלה .להלן תיאור קצר של הבעיות
הייחודיות של כל קבוצה.
תחלואה כפולה – זנות ופגיעה נפשית :מצבן של הסובלות מפגיעה נפשית יוצר סביבתן אווירה רגשית
טעונה ,המפריעה לקשר שלהן עם נשים אחרות וגורמת לקשיים במילוי חובות ומטלות .התמודדותן
השוטפת עם חרדות ודיכאונות ,תנודות במצב הרוח והתקפים ,כל אלה מקשים על יצירת רצף טיפולי
וגורמים לכך שרבות מהן פורשות לפני סיום התהליך השיקומי.
זנות דיסקרטית :נשים העוסקות בזנות בדירות ,במכונים ובבתי לקוחות קשות יותר לאיתור .עיקר
המשאבים במסגרות הטיפוליות מופנים לזנות רחוב .קיימת תחושה שטיפול בזנות דיסקרטית הוא קשה
פחות – לו היה אפשר להגיע אליהן ,ולו הנשים המאותרות היו מעוניינות לקבל את עזרתן של המטפלות
והיו מוכנות להתחייב לשיקום ארוך טווח.
זנות במגזר הערבי :נשים בזנות מן המגזר הערבי נתקלות בקשיים רבים בהשתלבות במוסדות טיפול.
עומדים בפניהן מכשולים שפתיים ותקשורתיים ובעיות הנובעות ממעמדן החברתי ,הן בחברה שממנה
הגיעו והן בחברה הכללית .הנשים הערביות מתקשות למצוא את מקומן במסגרות הטיפוליות.
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יוצאות מדינות חבר העמים :המטופלות שמוצאן ממדינות חבר העמים נתפסות כבעלות קשיים שונים,
אולם בניגוד למטופלות הערביות ,נראה שהדבר פוגע פחות בהישגיהן השיקומיים .קיימת אמביוולנטיות
ביחס אליהן .מצד אחד ,עובדת היותן יוצאות חבר העמים עלולה לפגוע בהן בדרכים שונות :בניסיונות
השתלבותן במוסדות ,וקשיים בהשתלבות בשוק העבודה ,במיוחד למבוגרות שביניהן .מצד שני,
המטפלות חוזות להן לרוב פרוגנוזה חיובית לשיקום ,בעיקר בשל אופיין הנחוש והמשמעת העצמית
שלהן.
השוהות הבלתי חוקיות :אוכלוסיית הנשים בזנות בקרב השוהות הבלתי חוקיות גדלה עם הזמן .לכן,
גוברים הקשיים בהענקת סיוע ,כיוון שמעמדן של השוהות הבלתי חוקיות אינו מאפשר למטפלות להשיג
משאבים הדרושים לטיפולן .בנוסף ,נראה כי המטופלות ממאנות לתת אמון במוסדות השיקום ובמטפלות.
אמהות בזנות :לא מעט נשים בזנות הן אמהות לילדים .נראה שלא תמיד המערכת בנויה להעניק להן
תנאים מתאימים לשיקום .קיימות בעיות במישורים שונים :יצירת קשר המבוסס על אמון – שכן הרבה
מהאמהות עלולות לראות במטפלות נציגות של משרד הרווחה ,שבכוחן להרחיק מהן את ילדיהן ,היעדר
תנאים מתאימים לדאוג לילד כשהאם בטיפול ,הדילמה שבבחירה בין שיקום ארוך טווח לבין חובותיה
כאם ,התאמת תוכני המערך הטיפולי למצבן ולתחומי העניין של אמהות .על אף קשיי השיקום של הנשים
בזנות ,ילדיהן עשויים לשמש גם כגורם חיובי בתהליך – הם עשויים להגביר את המוטיבציה של האם
להשתקם ,ואת הרצון להחזיר לחזקתה את ילדיה.
טרנסג'נדריות :גם לפני הידרדרותן לזנות סבלו הטרנסג'נדריות משוליות חברתית ומדחייה ,ופעמים רבות
מדובר בנשים אשר נפלטו ממשפחתן ומסביבתן .גם בהגיען למוסדות הטיפול והשיקום סובלות הטרנסיות
מדחייה ,מהצקות ומבדידות .הן זוכות מיתר הנשים ליחס חשדני ולעתים אף מזלזל .הסיבה ליחס זה היא
שחלק גדול מהמטופלות הטרנסיות אינן מנותחות ,מה שמעורר את רגשותיהן השליליים וחרדותיהן של
שאר המטופלות .גורם נוסף שמעיב על שיקומן הוא אי-התאמה של התכנית השיקומית לצורכיהן.
הטרנסיות מתעניינות בנושאים שונים ,המניעים שלהן לכניסה לזנות שונים מלכתחילה וכן ,המוטיבציות
שלהן לצאת ממנה שונות מאלה של שאר הנשים.
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 7עמדות הנשים שמחוץ למסגרות :הסיבות לאי-פנייה לטיפול
 7.1מבוא ושיטה
במסגרת הסקר הלאומי נערכו ראיונות אישיים עם יותר מ 200-נשים .בחלק מן הראיונות ()N=46
התבקשו הנשים להתייחס לשאלה אם הן שוקלות להיכנס לטיפול ,ומה דעתן על שירותים אלה .שאלות
אלה לא היו במוקד הריאיון עם האישה ,והתשובות שהתקבלו היו בדרך כלל קצרות .עם זאת ,ניתוח
תשובות אלה מאפשר להבין במקצת את המקום ששירותי ארגוני הסיוע תופסים בעולמן של הנשים ,ואת
הסיבות המונעות מהן להיכנס לתהליך שיקומי .בחלק מן המקרים המרואיינות כלל לא הכירו את
השירותים המוצעים ,במקרים אחרים הייתה לנשים היכרות כלשהי עם הארגונים ,והיו אף דיווחים של
נשים שצרכו בעבר שירותים אלה.
בפרק זה נציג ניתוח התוכן של תשובות הנשים .חילקנו את התשובות לחמש קבוצות .1 :חוסר היכרות או
היכרות שטחית  .1כן  ...ולא 1 ...רוצה רק בדיקות  .4טיפול זה לא בשבילי  .2הטיפול כחוויה שלילית.
 7.2חוסר היכרות או היכרות שטחית
חלק מן המרואיינות אמרו שהן לא שמעו אף פעם על ארגוני סיוע לנשים בזנות ,והן לא מכירות שירותים
הניתנים על ידי ארגונים אלה.
להלן דו-שיח טיפוסי עם אישה מדירה דיסקרטית ברמת גן ,הממחיש זאת:
ש :מרפאת לוינסקי לא מגיעה לפה?
ת :מה זה?
ש :הם נקראים "מרפאת לוינסקי" .הם מציעים לעשות בדיקות.
ת :איזה? לא שמעתי על זה...
במקרים אחרים נשים מספרות ששמעו על הארגונים ומכירות לפחות אחדים מהם .נראה שברוב המקרים
דווקא המרפאות הניידות הן המוכרות יותר .אך בכל המקרים האלה ,ההיכרות היא שטחית ואינה
מעוררת אצל הנשים רצון לפעול.
להלן דו-שיח עם אישה בזנות רחוב בעכו:
ש :את נמצאת בקשר עם איזה גוף טיפולי?
ת :לא.
ש :אופק נשי? עלם?
ת :לא.
ש :מכירה מרפאה ניידת?
ת :יצאתי פעם אחת לראות אותם.
ש :את בקשר איתם בשנה האחרונה? דיברו איתך?
ת :לא.
שיחה אחרת עם אישה מדירה פרטית בזיכרון יעקב:
ש :שמעת על סלעית ,אופק נשי?
ת :לא מכירה

פרק  – 2הסיבות לאי-פנייה לטיפול
20

ש :עלם?
ת :האגודה? של הנוער? כן..
 2.1כן...ולא...
נשים בקבוצה זו מגלות ידע מעמיק יותר על אודות הארגונים ופעילותם ,ואפשר לשמוע בדבריהן
נימה של הערכה כלפי הארגונים .במקרים מסוימים נראה שהן אף מרגישות הזדהות עם העשייה של
הארגונים .הנשים מדברות על קשר חיובי כלשהו ,שהיה להן בעבר עם אחד או יותר מן הארגונים,
אך מסיבות שונות הקשר לא הבשיל עד כדי הבאתן לטיפול.
להלן קטע משיחה עם אישה בת יותר מ ,20-מדירה פרטית בקריית חיים:
"...פנו אליי ממרפאה ניידת .הייתי צריכה להיפגש איתם ,אבל לא נפגשתי...הבחורה מהמרפאה הניידת
קבעה איתי מספר פעמים .הם היחידים שפנו אליי."...
בקטע הבא אישה מדירה פרטית בחולון מספרת למראיין על הקשר שלה עם מטפלת מסוימת ממרפאת
לוינסקי" :הייתה שם אחת בשם...שכחתי את השם שלה...היא עובדת סוציאלית משהו...היא מאוד תמכה
בי ,היא כמה פעמים דיברה איתי בטלפון שאני אבוא לשיחות ,ובאמת היא אומרת לי ש'מזה נכנסתי לי
ללב' ,ומזה דאגה לי חבל על הזמן...היא מאוד דאגה לי וכמה פעמים היא אמרה לי תבואי ואני רוצה לדבר
איתך...ואתה יודע...תמיד הייתי מתחמקת כזה ,תמיד הייתי נרתעת כזה ,שפתאום אני רוצה ללכת
ומשהו עוצר בי."...
אישה בדירה פרטית בראשון לציון מספרת על ניסיונה למצוא את המרפאה ,ללא הצלחה:
ש :השנה לא היית בטיפול? מרפאת לוינסקי ,את מכירה דברים כאלה?
ת :לא ,אני פעם בחצי שנה אני עושה בדיקות דם.
ש :אה בעצמאית?
ת :כן ,ולוינסקי הם עדיין קיימים אתה רוצה להגיד?
ש :כן.
ת :בתחנה מרכזית?
ש :גם וגם .יש להם את המרפאה בתחנה מרכזית ויש להם את הניידת ,הרכב הזה שהם באים.
ת :כן ,אני יודעת ,אבל בתחנה מרכזית ,אני פעם הלכתי ,לקחתי חברה ,לא מצאנו אותם .הם עברו נראה
לי ,אין...שם הם לא קיימים.
בקטע השיחה הבא ,שנערך עם אישה מדירה דיסקרטית בחיפה ,היא נשמעת כמסתייגת מטיפול המוצע,
אך אוזן רגישה יכולה לשמוע בדבריה גם הזמנה להמשך החיזורים אחריה:
ש :ניסית להגיע לטיפול במקום כמו "אופק נשי"?
ת :האמת ,עוד לא .הציעו לי ,הרבה באו אליי ,גם ממשרד הבריאות.
ש :יש מרפאה שנותנת קונדום.
ת :הם באים ,אבל אני לא רוצה שייבואו ,לא אוהבת לדבר עם אף אחד.
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 7.4רוצה רק בדיקות
קבוצה לא קטנה של נשים מכירות בדרך כלל את מגוון השירותים המוצעים על ידי הארגונים ,אך בוחרות
לצרוך רק את השירותים המוצעים על ידי הניידות – בדיקות דם ,בדיקות רוק ,חיסונים וכיוצא באלה.
לדוגמה ,אישה בזנות רחוב בתחנה המרכזית בתל אביב:
ש :מרפאה ניידת .את עושה שם בדיקות?
ת :כן.
ש :בטיפול היית?
ת :חס וחלילה .לטיפול הולכים למי שרוצה לעזוב ,אני לא מדברת איתם ,זה זמן שלי העבודה .מה זה
נותן לי .אני לא מתכוונת לעזוב .מה אני צריכה?
אישה מדירה פרטית בחיפה:
ש :את מכירה את אופק נשי? אישה לאישה?
ת :לא ,מה זה?
ש :את מכירה מרפאה ניידת?
ת :כן ,ברור...עשיתי שם בדיקות לפני שנה בקיץ האחרון ...שאני רואה את הניידת אני עוצרת אותם.
אישה מדירה דיסקרטית בחיפה ,שרוצה לצמצם את הקשר רק לבדיקות של מרפאה ניידת:
ש :מרפאה ניידת את מבקרת?
ת :בטח .אני מזמינה אותם אישית .אחת לשבועיים הם באים ,עושים לי...
ש :חוץ מהמרפאה הניידת יש עוד מישהו שאת בקשר איתם?
ת :לא .אני לא רציתי להיכנס לתוך זה ,כי ידעתי לאן אני נכנסת ואני סתם הולכת לקבל את הטיפול
הזה...זה יעשה לי הפוך.
במקרה הבא מטפלת סיעודית ממולדובה ,הממתינה לאישור ועדה להמשך העסקתה בארץ ,ונמצאת
בזנות רחוב בתחנה המרכזית בתל אביב ,מספרת על היכרותה עם מרפאת לוינסקי:
ש :שמעת פה על מישהו שעוזר לזונות? מכירה דירת לבנדה? סלעית? שעוזרים לבחורות? הן דיברו
איתך פעם?
ת :רחוב לבנדה אני יודעת איפה.
ש :יש שם מקום שעוזרים לבנות שעובדות בזנות.
ת :לא מכירה.
ש :מכירה מרפאת לוינסקי?
ת :עשיתי בדיקה .נקי מאוד.
ש :היית במרפאה הניידת או במקום קבוע שלהם?
ת :הייתי שמה .גם נתתי בדיקת דם .רק תבואי בסוף החודש .הלכתי אמרה נקייה .אני מחפשת מזל פה
למה מולדובה אין מה לחשוב...למה מולדובה מה יש שמה .אני עובדת כמו חמור בשביל  100דולר .כמה
קשה שם.
ש :עובדת כמו חמור בשביל  100דולר.
ת :לא פה ,שמה.
בדו-שיח הבא אישה מדירה דיסקרטית בתל אביב מספרת על כמה מפגשים עם נציגי ארגונים שונים.
לדבריה ,אין לה כרגע עניין בטיפול ושיקום ,אך היא מודעת לאפשרויות המוצעות ואינה שוללת אפשרות
של טיפול בעתיד.
ש  :מרפאה ניידת מגיעה לכאן?
ת  :הן מגיעות לכול מקום שאני נמצאת .בבן יהודה הן היו .בירקון .פה.
ש  :את היית איתן בקשר?
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ת  :אני עושה כול חודש אני הולכת ללוינסקי.
ש  :חוץ מאשר בלוינסקי ,בסלעית ,למשל ,היית?
ע  :כן .הם גם באים לפה לבקר אותנו.
ש  :את נמצאת איתם בקשר טיפולי? בשיחות?
ת  :הם גם קצת ליוו אותי מהצד .הם אמרו לי שאם יש בעיות...אמרתי ,תקשיבי זה החיים שלי וזה החיים
שלך .לי טוב עם זה בינתיים .אין לי בעיה לעבוד עם זה .ברור שאם באיזשהו שלב אני ארצה לעזוב.
בינתיים טוב לי עם זה.
 7.5טיפול זה לא בשבילי
קבוצה לא קטנה של נשים טוענות שטיפול זה לא בשבילן .הן מכירות בדרך כלל את האפשרויות
הטיפוליות המוצעות ,אך שוללות אותן על הסף .נשים אלה מעלות נימוקים מנימוקים שונים כדי לתרץ
מדוע הטיפול אינו בשבילן .להלן סקירת הנימוקים:
2.2.1

אני בשליטה – שלושת הקטעים הבאים מתארים תפיסה של נשים המרגישות בשליטה ,ולכן
אינן זקוקות לסיוע חיצוני .תפיסה זו רווחת בעיקר בקרב נשים מדירות דיסקרטיות או דירות
פרטיות ,שמכירות ,בדרך כלל ,את השירותים המוצעים על ידי הארגונים ,אך מפגינות ביטחון
עצמי במה שהן עושות וסבורות שאינן זקוקות לשירותים אלה.
השיחה הראשונה היא ריאיון עם אישה בדירה פרטית ברעננה.

ש :שמעת על סלעית?
ת :על סלעית שמעתי.
ש :היית איתם בקשר?
ת :לא ,לא הייתי בקשר...זה לא שיש לי בעיה להפסיק כל יום...לפני יומיים צלצלתי ,אמרתי אני
לא באה...אני יכולה כל יום להפסיק ,זה בידיים שלי .אני לא מכורה לכסף הזה .לא ,לא מכורה
למקצוע .ממש לא .אני יכולה כל יום להפסיק .אני עושה את זה בינתיים בשביל הכיף שלי.
השיחה הבאה היא עם אישה בדירה דיסקרטית בתל אביב.
ש :יש מרפאה ניידת ,באה לפה ,עושה בדיקות?
ת :כן.
ש :פעם אחרונה לפני כמה זמן?
ת :לפני חצי שנה.
ש :באו ,אמרו לך "בואי ,אם את רוצה לדבר"...
ת :אם אני ארצה להפסיק – אפסיק.
להלן קטע נוסף משיחה עם אישה בדירה פרטית בעפולה.
ש :שמעת על סלעית? אופק נשי? ערים בלילה? מכון תודעה? מרפאה ניידת?
ת :יכול להיות ששמעתי .לפעמים יש פרסומות ,התעללות ,נשים ,פגיעות ,וכל מיני כאלו?
אני חושבת שלא התעניינתי אף פעם .כיף לי במקום שאני נמצאת .לא אומר לי כלום .יכול
להיות שמי שמחפשת מוצאת ,אני לא מחפשת.
בקטע השיחה הבא ,אישה מדירה דיסקרטית בחיפה מבטאת את תחושתה כי לשירותי הסיוע
אין מה להציע לה ,ואת מה שמוצע על ידי הניידות ,היא יכולה להשיג בעצמה בקהילה.
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ש :בטיפול...לבעיות זנות...היית?
ת :יש לי בעיות זנות? (פורצת בצחוק).
ש... :יש כאלה שרוצות לצאת מהזנות...
ת :אה ,רוצות לצאת מהזנות ,כאילו מישהו מכריח אותי לעבוד בזה.
ש :יש מרפאה ניידת שבאה לפה לעשות בדיקות איידס ,מחלקת קונדומים...
ת :למה ,אני דפוקה? יש לי פה קופת חולים ,מה אני צריכה אותם? יש קופת חולים.
גם האישה הבאה מדירה דיסקרטית בחיפה מבטאת תחושה של שליטה במצב:
ש:את מעריכה שאת צריכה טיפול או ש...
ת :טיפול בנושא זנות? לא .אני יודעת שאני יכולה לצאת מתי שאני רוצה ,יכולה מחר בבוקר .אני ממוקדת
מטרה...אני לא בהכחשה .אני מודעת למה שאני עושה ,עושה זאת למען מטרה.
הקטע הבא לקוח מריאיון עם אישה מדירה פרטית בירושלים ,המעידה על עצמה כי היא אישה חזקה.
ש :יש כמה גופים שמציעים עזרה ,את היית? מרפאה ניידת?
ת :מה זה ,מה הם מציעים?
ש :מציעים עזרה לנשים שנמצאות במעגל של שירותי מין.
ת :אני לא צריכה שום עזרה ,אני ילדה גדולה ,בוגרת ,אני יודעת מה אני רוצה ,אני יודעת לאן אני הולכת
עם זה .אני לא ביקשתי שום עזרה זה לא רלוונטי.
ש :את לא שמעת על מכון תודעה או דברים כאלה?
ת :לא שמעתי כי לא התעניינתי .אבל אני שומרת על עצמי ,אם זה מבחינה גופנית בריאותית ,פיזית,
הכול .אני שומרת על עצמי .אני אישה מאוד חזקה.
האישה הבאה מדירה פרטית בנשר חשה בשליטה ,כי לדעתה היא יודעת כיצד לשמור בעצמה על
בריאותה:
ש :בטיפול היית באיזשהם מקומות? למשל במרפאה ניידת ,היית שם? הם עושים בדיקות.
ת :אני אגיד לך ,אני פעם בחצי שנה אני עושה בדיקות.
ש :באופן פרטי.
ת :כן ,באופן פרטי ,דרך הקופה אני עושה .דם ,לא ...וחוץ מזה כשאני רואה סימנים אני ...אני מאוד
סטרילית ואני יודעת לטפל בעצמי .יש הגנה ,זה ברור .וזהו.
ש :וארגוני עזרה לא היית אצלם ,אופק נשי ,אישה לאישה?
ת :לא ,שום דבר ,אף פעם לא.
2.2.1

זה לא בשביל אחת כמוני – גישה קצת אחרת מזו שהוצגה לעיל מבוטאת על ידי נשים
שמרגישות מידה של עליונות כלפי נשים אחרות שהן בזנות רחוב .הן מחזיקות בעמדה שלפיה
השירותים המוצעים להן לא מתאימים למישהי ברמתן ,ושהם מותאמים לנרקומניות ברחוב.
אישה מדירה פרטית בתל אביב מבטאת גישה זו היטב:
ש... :את הולכת לטיפול? יש פה מקום למשל מרפאה לוינסקי ...את הולכת לשם לעשות
בדיקות?
ת :יש קופת חולים ,שם אני עושה בדיקות .אני בגלל סכרת כל פעם נותנת דם...בודקת.
ש :גם איידס?
ת :הולכת לרופא מין ,והוא אומר' כל הכבוד ,את נקייה ,ואני עושה רק עם גומי .אני אישה עם
שכל ,אני לא כמו בחורות נרקומניות ,אתה יודע פה בשדרות הר ציון עומדות ,אני לפעמים
עוברת ,נרקומניות כל מיני ...מוזר לי.

2.2.1

ציפייה לגאולה – ישנן נשים שמזלזלות בשירותי הסיוע כי הן בתחושת ציפייה לאירוע חיצוני
ודרמטי שיושיע אותן.
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להלן שיחה עם אישה מדירה דיסקרטית בתל אביב ,שמחכה למיליארדר שיציל אותה:
ש :בטיפול היית? יש פה מרפאה ניידת ,מרפאת לוינסקי.
ת :לא ,מה פתאום ,אני לא נרקומנית ,לא כלום ,מה קרה לך ,אני אפילו סיגריות לא מעשנת
(צוחקת) .למה ,אני עוד שבועיים פורשת ,אני הכרתי מישהו מיליארדר...
גם חברתה מבית בושת בתל אביב משתפת את המראיין בפנטזיות הגאולה שלה:
ש :ממרפאת לוינסקי באים לפה.
ת :הם כול הזמן באים .נותנים לנו שוקולדים ,כול מיני מתנות.
ש :לסלעית הלכת? הם עוזרים לבחורות שרוצות להפסיק.
ת  :אני לא רוצה להפסיק .אין לי בעיה שאני פה .אני מפנטזת על גבר יותר עשיר ממני
ומהעבודה הזו .לא שאני סובלת ומכריחים אותי ומרביצים לי .אני רוצה לעבוד .טוב לי ,כיף לי.
אבל אני מפנטזת על משהו יותר טוב .תמיד יש יותר טוב .אז לא שאני סובלת פה .אני לא
סובלת ,אני נהנית .גם יש לי אופציה לבחור גבר שאני רוצה.
2.2.4

אני לא בסיכון – בין הנשים במכוני העיסוי יש החשות שאינן חשופות לסיכוני בריאות ,לכן הן
אינן רואות צורך בשירותים של ארגוני הסיוע .להלן קטעי שיחה עם שתי נשים מקבוצה זו:
אישה ממכון עיסוי בתל אביב:
ש... :ולמקומות סיוע פנית? או למה שנקרא "מרפאה ניידת"?
ת :מקומות סיוע? בשביל מה?
ש" :מרפאה ניידת" ,למשל ,עושים בדיקות בחינם.
ת :אה ,מי שעושה בדיקות? לא ,אני לא צריכה בדיקות ,אני הרי לא שוכבת עם לקוחות ,אני לא
עושה סקס.
אישה ממכון עיסוי בראשל"צ:
ש :לארגוני סיוע לא פנית? בדיקות בלוינסקי?
ת :איזה בדיקות?
ש :מרפאת לוינסקי ,בדיקות רפואיות ,יש מרפאה ניידת ,ומרפאה רגילה בתחנה מרכזית.
ת :למה אני צריכה בדיקות? אני בריאה! אין מגע מיני...אני כולה עושה מסאז' ,אני בריאה ,אין
מגע ,רק מסאז'.

2.2.2

קשיי נגישות – בסעיפים הקודמים הצגנו נימוקים שונים של הנשים מדוע טיפול "זה לא
בשבילן" .המשותף לכל המקרים הללו הוא תפיסות ועמדות של האישה עצמה.
המקרה הבא מציג אישה מדירה דיסקרטית באשקלון השונה מכל קודמותיה בנימוק שהיא
מציגה לשאלה מדוע הטיפול לא יכול להתאים לה :הסרסור מפריד בין האישה לטיפול.
ש :ב 12-חודשים אחרונים נעזרת באיזשהו ארגון סיוע? אני לא יודע איזה ארגון מגיע
לאשקלון ,בתל אביב יש למשל מרפאת לוינסקי ,מרפאה ניידת שהיא עוברת בין מקומות.
ת :אני מגיעה למרפאה (לא למרפאת לוינסקי) ,פעם בחצי שנה ,יש לי גם מחלות כרוניות ,אז
אני ממילא צריכה להיבדק .אני מגיעה כל חצי שנה ועושה את כל הבדיקות האפשריות.
ש :הבנתי .ובאיזשהם ארגוני סיוע לא נתקלת?
ת :לא ,נדמה לי שפעם בעל הבית אמר שהגיעו אישה אנשים...לדעתי בהתחלה צריך להפוך
את התחום לחוקי (כלומר ,כדי שארגוני סיוע יוכלו לבקר את הנשים) ,כי ככה – יסרבו לתת
להם להיכנס.
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 7.6טיפול כחוויה שלילית
במדגם המרואיינות אותרו גם מספר נשים שפנו בעבר לטיפול במסגרות שונות .במהלך הריאיון הן ניסו
להסביר מדוע ניסיון הטיפול לא עלה יפה .בשני המקרים הראשונים הייתה נכונות לקבל טיפול ,אך זה לא
התממש ,ובשני המקרים שלאחריהם הטיפול החל ,אך הופסק באמצע.
המקרה הראשון הוא של אישה בזנות רחוב ,בתחנה המרכזית בתל אביב ,המסבירה מדוע ניסיונה
להיכנס לטיפול לא עלה יפה:
"  ..עליתי לשיחה גם בלבנדה ,גם בסלעית .שום דבר לא יצא מזה ,רצו דברים שלא היו מקובלים עליי
לפני שלוש שנים ,ביקשו שאני אעבור לגור אצלם".
הסיפור הבא הוא של אישה ממכון עיסוי באילת ,שלדבריה לא יכלה להיכנס למוסד טיפולי כיוון שלא
מצאה סידור לשני ילדיה:
ש :יש גוף שהיית בקשר לעזרה?
ת :רק חארטות ,רק דיברו...לא רק קליינטים מזיינים את המוח...יש לי שני בנים קטנים ,מה אני אעשה,
אנחנו כבר לא מאמינות לאף אחד.
הסיפור הבא הוא של אישה מזנות רחוב בחיפה ,המספרת על התנסות שלילית במוסד טיפולי:
ש :גרת באופק נשי?
ת :גנבו לי הכול ,גרתי שם חצי שנה לפני חמש שנים.
גנבו לי  1,500דולר .אני רוצה משטרה .אמרו לי ,לא צריך .אנחנו נזרוק אישה.
להלן ריאיון עם טרנסג'נדרית בהיותה בזנות רחוב בבאר שבע .היא סיפרה על התקופה שבה הייתה
במוסד טיפולי ,ניסיון שהופסק בגלל היותה טרנסג'נדרית שטרם נותחה.
ש :לפני תשעה חודשים את מגיעה לסלעית ,מה פתאום? למה?
ת :הרגשתי בלופ ,לופ של עבודה בזנות ,ואני לא מצליחה להשיג מזה כסף ,כי מלופ של זנות אני מגיעה
ללופ של סמים .זה מעגל כזה .הכסף הולך לסמים .אני לא מצליחה להחזיר חובות ,לא לשלם שכירות .לא
כמו בתקופות היפות ,במירכאות ,שהייתי משלמת שכ"ד וזה.
ש :אז את מגיעה לסלעית ,תספרי על חוויה.
ת :חרא של חוויה .לא ספציפית למסגרת הטיפולית שם .אני לא מתאימה .בימים הראשונים היה בסדר,
הרגשתי חום בית ,יש לי בעיה עם מסגרות ,אם אני מגיעה למקומות שאני צריכה לשתף דברים מאוד
אישיים ,ואינטנסיביים במסגרת של קבוצות יומיומיות .אז לאנשים נמאס לשמוע אותי ,והם פולטים אותי
החוצה.
ש :את הרגשת ככה?
ת :לא זה נאמר לי .וזה כבר פעמיים קרה לי .ישבו שם שתי מדריכות והרגשתי מאוד מותקפת .אותו דבר
קרה במקום הקודם .אני מרגישה שהדרך חסומה .אולי הטיפולים האלה לא מתאימים לי ,אולי יש לי יותר
פוסט טראומה .אולי אני נלחמת במשהו שלא ניתן לפתור.
 ...אני מגיעה לשם בתור טרנסית ,אנחנו מגיעות גם ככה עם עבר של פגיעות מיניות ,זה נושא מאוד
רגיש...הן באות ,הצוות ,בגישה שאפשר לדבר על הכול .אני חושבת שיש גבול .לפעמים הצוות צריך
לדעת לעצור מטופלות .הן לא עצרו ,אני הרגשתי חוויה של פגיעה מינית ,ממש לא פיזית ,מצד
המטופלות.
אני מגיעה טרנסית .עם טייץ ואתה יודע...כנראה מישהי (הבחינה שאני טרם נותחתי)...אז היא הלכה
ואמרה למישהי ואמרה לעוד מישהי ,אז אני קולטת שכל הבית מדבר עליי על הקטע הזה .ועשו מזה
סיפור .זה נורא כאב להן בעין .ולי זה מאוד פגע שבמקום לבוא ולהגיד לי .אז אמרתי בקבוצת יחסים,
וכולן התנפלו עליי שם ,איך את לא מתביישת...זה ממש פוגע...מה קשה להגיד לי בשקט...
ש :כמה זמן אחרי עזבת את ההוסטל?
ת :נראה לי חודש אחרי ,אחרי שקיבלתי את ביטוח לאומי ואת הכסף...לא ,אחרי חזרתי להוסטל ,כי לא
היה לי איפה להיות שם .אבל לא היה נוח .לא נעים ,לא נעים .לא היה לי נעים.
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 7.7סיכום
בסעיפים הקודמים סקרנו את יחסן של הנשים לשירותים המוצעים על ידי ארגוני הסיוע.
הממצאים מראים מגוון רחב למדי של תגובות .בקצה אחד נמצאות נשים שכלל לא שמעו על שירותים
אלה ועד מקרים של נשים ששהו במסגרות טיפוליות ונפלטו מהן .התגובות נעו בין אהדה לעבודת
הארגונים ועד הסתייגות מהם.
כל המקרים סווגו לחמש קבוצות:
הקבוצה הראשונה" ,חוסר היכרות או היכרות שטחית" ,מציגה מקרים (מעטים) של נשים שכלל לא שמעו
על ארגוני הסיוע ולא מודעות לשירותים הניתנים על ידם.
בקבוצה השנייה" ,כן...ולא ,"...הצגנו מקרים של יחס אמביוולנטי מצד נשים כלפי ארגונים .אלו הן נשים
שמכירות את השירותים ,מסתייגות מהן ,אך נשמעת בדבריהן נימה של הזדהות ונכונות לשקול התחלת
טיפול.
הקבוצה השלישית" ,רק בדיקות" ,מציגה מקרים של נשים שצורכות את שירותי המרפאות הניידות
(בדיקות ,חיסונים ,וכד') ,אך אינן מעוניינות בטיפול.
הקבוצה הרביעית" ,זה לא בשבילי" ,היא המגוונת ביותר וכוללת נשים שמסיבות שונות מדווחות שהטיפול
אינו בשבילן .מצאנו חמישה נימוקים לעמדה זו .1 :אני בשליטה ,ולכן איני צריכה עזרה" .1 .זה לא בשביל
אחת כמוני" – נשים שחשות שהשירותים המוצעים להם נועדו לנשים מכורות ,הנמצאות בזנות רחוב ,ולא
לנשים כמותן מדירות דיסקרטיות" .1 .ציפייה לגאולה" – נשים המחכות לגורם חיצוני (בדרך כלל איש
עשיר) שיגאל אותן ממצוקתן" .4 .אני לא בסיכון" – נשים שסבורות שהאופן שבו הן מנהלות את חייהן לא
מעמיד אותן בסיכונים שבגינם הן זקוקות עזרה חיצונית .2 .חוסר הנגישות של השירותים לנשים בדירות
דיסקרטיות .הקבוצה החמישית כוללת נשים שדיברו על הטיפול כעל חוויה שלילית .בחלק מן המקרים
הייתה להן כוונה להתחיל טיפול ,אך קשיים שלדעתן היו קשורים למסגרת הטיפולית מנעו זאת ,וכן,
מקרים של נשים שנכנסו למסגרת טיפולית ,אך מסיבות שונות נפלטו ממנה.
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 8עמדות הנשים המטופלות :יחסן לטיפול
 8.1חלק א' – שביעות רצון המטופלות
6.1.1

כללי

מידת שביעות רצונן של המטופלות מן השירות שהן מקבלות במסגרות טיפול ושיקום נבדקה באמצעות
ראיונות אישיים פנים אל פנים.
בסך הכול נערכו ראיונות עם  11נשים ששהו בהוסטלים ובמרכזי יום בסלעית ובאופק נשי ,וכן בשבילך.
לא נערכו ראיונות עם נשים השוהות במסגרות למזעור נזקים .לרוב ,מצבן של הנשים במסגרות האלה
אינו יציב דיו כדי לאפשר עריכת ריאיון מחקרי עם מראיין זר .ראו את פירוט המדגם ותיאור השאלון
בפרק השיטה.
הראיונות נערכו באמצעות שאלון חצי מובנה ,והנשים התבקשו להביע את דעתן על הנושאים הבאים:
תכנית הלימודים והמערך הטיפולי ,היחסים בין הנשים במסגרת הטיפולית ,כללי המשמעת ,תחושת
המוגנת בעת השהות במסגרת ,הצוות הטיפולי ,שביעות רצון כללית והצעות לשיפור (ראו את טופס
השאלון בנספח מס' .)1.2
בניתוח המוצג להלן לא נעשו הבחנות בין סוגי מסגרות (הוסטל – מרכז יום) ובין סוגי תכניות (סלעית,
אופק נשי ובשבילך) .שתי סיבות היו לכך :מספר המרואיינות קטן ואינו מאפשר פילוחים אלה ,וכן נראה
שקיימת אחידות בין תפיסת הנשים את המסגרות השונות ,שנבדקו מבחינת אופיין ודרך פעולתן.
לפיכך ,אפשר לראות בממצאים המוצגים להלן כמשקפים את הווייתן של הנשים בכל מסגרות הטיפול
והשיקום השונות שנבדקו.
כל הנשים שבמדגם רואיינו לאחר שלושה חודשי שהות במסגרת טיפולית לפחות .לפיכך ,הממצאים
אינם משקפים בהכרח את התחושות הקשות יותר שהנשים עלולות היו לחוות בחודשים הראשונים
להתאקלמותן במסגרת הטיפולית .תחושות אלה קיבלו רק ביטוי רטרוספקטיבי ,כאשר המרואיינות
דיברו על הקשיים בתקופה הראשונה.
6.1.1

לימודים והכשרות

המרואיינות התבקשו להתייחס במלל חופשי לתכנים הלימודיים ולהכשרות המקצועית שהן מקבלות
בזמן שהותן במסגרות הטיפוליות .בתשובות לשאלה זו ,אפשר לזהות שני ממדי התייחסות – מידת
הגיוון המוצע ורמת שביעות הרצון .נציג את ממדי ההתייחסות האלה ואת הדעות השונות שהובעו בכל
ממד.
גיוון – הושמעו כמה תגובות בעניין מגוון אפשרויות הלימודים המוצעות במסגרות הטיפוליות .נראה
שבאופן כללי קיימת שביעות רצון מההיקף ומהמגוון של התכנים הלימודיים.
קטע השיחה הבא לקוח מריאיון שנערך עם אישה בת  46ממרכז יום .מתוך דבריה עולה נימה של
התלהבות והתפעלות ממגוון האפשרויות הפתוחות בפניה:
"אני מבינה שאם ארצה ,אלמד כול מה שבא לי...אני בחרתי בעברית – לומדת לכתוב ולקרוא .אני
לומדת גם אמנות...חוץ ממי שרוצה להיות אסטרונאוטית ,אפשר ללמוד פה אין-ספור דברים."...
אישה אחרת ,בת  14מהוסטל ,נשמעת גם היא כאחת שיודעת לנצל את מגוון האפשרויות המוצעות
וליהנות מהן:
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"הייתי בקורס קונדיטוריה ,קורס הגנה עצמית ,הולכת לקורס תופרות בהופכים את היוצרות ,למדתי
עברית ,הולכת לנגן בפסנתר שהביאו למרכז .למדתי בבית ספר למוזיקה וניגנתי ארבע שנים .בקרוב
תגיע לכאן מורה למוזיקה."...
דוגמה נוספת מתוך ריאיון עם אישה בת  12מהוסטל:
"אהבתי את האמנות והתפירה .היה גם יוגה שהשתתפתי .משהו חיובי".
לעומתן ,נראה שנשים אחרות ,השוהות לידן באותן המסגרות ,מתלהבות פחות מאפשרויות הלימוד
המוצעות.
אישה בת  ,12שדבריה מובאים להלן ,נשמעת מסויגת מהמוצע לה .כמו כן ,עולה מדבריה נימה של
פסיביות והמתנה שיציעו לה .מדובר באישה הנמצאת במסגרת הטיפול תקופה ארוכה ,יחסית ,אך היא
טוענת שעדיין אינה מוכנה לצאת לעבודה .דבריה ,המובאים להלן ,עומדים בניגוד לדברים הנלהבים
שהובאו לעיל:
"יש חוג תפירה .אני לא אוהבת לתפור...יושבת ולא תופרת...מחשב לא מעניין אותי...היא מביאה לי
משהו אחר".
להלן קטע משיחה עם צעירה בת  ,10שגם היא אינה אוהבת תפירה .בדבריה נשמע זלזול בקורס
התפירה שהוצע לה:
"תפירה...אבל לא הכי מתחברת לזה...אוהבת זומבה ,תפירה זה לא כיף ,מה אני בת שלוש?!"
שביעות רצון – במסגרת הריאיון התבקשו הנשים להביע את מידת שביעות רצונן מן הלימודים
וההכשרות .מניתוח התשובות אפשר להבחין שקיים מתאם בין תפיסת מידת הגיוון ובין שביעות הרצון.
אחת המרואיינות ממחישה בדבריה את הקשר בין שני משתנים אלה:
"...יש לנו פה אופציות בשפע ...מרוצה מאוד".
חלק מן הנשים ,שרואיינו בשלבים הראשוניים של השהות במסגרות הטיפוליות ,לא יכלו לגבש דעה
ברורה לגבי הלימודים וההכשרות .בדברי הביקורת שהובאו לעיל לגבי אפשרויות הלימוד שהוצעו,
ניכרת הערכה שלילית ,לפחות באותו השלב שבו נאמרו.
אך מבין הנשים שהתייחסו במפורש לשאלת שביעות הרצון ,הדעות שהובאו היו חיוביות.
להלן דוגמה של אישה בת  ,12שמרוצה מקורס התפירה ורואה בו הזדמנות לרכישת מקצוע:
"מרוצה מאוד .נותן לי מקצוע – תפירה .זה המקצוע שלי".
אישה אחרת ,בת  ,42מביעה אף היא שביעות רצון מקורס הקונדיטאות שבו השתתפה:
"הייתי בקורס קונדיטוריה ,הייתי מאוד מרוצה מהקורס".
6.1.1

טיפולים

הנשים התבקשו להתייחס לטיפולים שהן מקבלות – פרטניים וקבוצתיים .ישנם שני ממדי תגובה –
מידת שביעות הרצון מן הטיפול ומידת הרלוונטיות שלו עבורן ,וכן ,המקום שהטיפול ממלא בתהליך
שיקומן.
שביעות רצון – באופן כללי נשמעו הרבה ביטויי שביעות רצון בשיחות פרטניות .הטיפולים הקבוצתיים
הוזכרו בהקשר של קושי להיפתח ולחשוף חוויות כואבות .עם זאת ,מדברי הנשים היה אפשר להתרשם
שאלה תהליכים דינמיים ,וההעדפות יכולות להשתנות מעת לעת.
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בשני הקטעים הבאים מביעות המרואיינות ,בנות  12ו 12-בהתאמה – את העדפתן לגבי השיחות
הפרטניות.
"נמצאת בטיפול קבוצתי וטיפול פרטני .מרוצה מהפרטני עם העובדת הסוציאלית".
"כיום מקבלת רק שיחות פרטניות .במרכז היום השתתפתי גם במפגש קבוצתי .היה בסדר .מרוצה
מאוד מהפרטני".
הקטע הבא לקוח מריאיון עם אישה בת  ,10גם היא מביעה שביעות רצון משיחות פרטניות ,והסתייגות
מסוימת מחלק מן התהליכים המתרחשים בקבוצות הטיפוליות:
"שיחות פרטניות – מאוד מרוצה .משתתפת גם בשיחות קבוצתיות ,שבהן משוחחים על העבר .יש
קבוצות שאני מתחברת ויש שלא .לפעמים חופרים מדי...אבל בכללי זה טוב".
תרומת הטיפול – הנשים מביעות עמדות מפוכחות בעניין התועלות שהן מפיקות מן הטיפולים.
בדוגמה הבאה ,הלקוחה משיחה עם אישה בת  ,12היא מציינת דווקא את התרומה של הטיפול
הקבוצתי לעיצוב אישיותה:
" למדתי להיות סבלנית .לדבר בקבוצה .להקשיב .זה המקום להביא את עצמך .שיאהבו אותך כמו
שאת".
גם בקטע הבא ,הלקוח משיחה עם אישה בת  ,46היא מדברת על תרומת ההשתתפות בקבוצה
למשתתף:
"...ישבנו בקבוצות .כל קבוצה ספציפיקציה אחרת...יש אופציה לא להשתתף .אני השתתפתי כי רציתי
לשנות את החיים ,השפעה על כיוון מחשבה שלי .אני הבנתי דברים על עצמי אחרת."...
בדוגמה הבאה אישה בת  16מכירה בהשפעות החיוביות של הטיפול על מישורים שונים בחייה:
"אני לומדת על עצמי דברים ,איך לקבל דברים ,על הצדדים חזקים וחלשים שלך ,מה אני מסוגלת
לעשות ומה לא ,איך לפתור דברים בדרכים אחרות ,שפחות חשבתי עליהם".
להלן מקרה דומה משיחה עם אישה בת :16
"יש שיחות פרטניות אחת לשבוע ,מרגישה שזה עוזר לי להכיר כל מיני דפוסים ,להבין את עצמי ,איך
ולמה אני פועלת ,וגורם לי להבין אנשים אחרים".
אישה בת  40מגיעה לתובנות רטרוספקטיביות על עצמה כתוצאה מטיפול:
" לומדת את עצמי ,לומדת את הילדה הקטנה שלא נתנו לה תשומת לב להיות קיימת".
בדוגמה הבאה צעירה בת  11מביעה תחושה עמומה ולא לגמרי מפוענחת של תרומת הטיפול:
"לא יכולה להגדיר כל שיחה מה עשתה לי ,אבל אני מצליחה להבין שאני חייבת את זה בשביל לתפקד
ולנהל חיים נורמטיביים".
6.1.4

היחסים בין הנשים

המרואיינות התבקשו להביע את דעתן על היחסים הבין-אישיים הנרקמים בתוך המסגרת הטיפולית.
מאפייני המסגרת הטיפולית – מקום סגור ,יחסית ,ומבודד מן העולם החיצון ,נשים פגועות מאוד
והטרוגניות מבחינת רקע אישי ותוכני פעילות מאתגרים – יכולים להצביע על פוטנציאל נפיצות גבוה.
אחת הנשים הגדירה היטב את המצב:
" ...את צריכה להסתגל לנשים אחרות בגיל ,מוצא – יש תאילנדית ,פיליפינית ,רוסיות ,ערביות ,יהודיות
– צריך ללמוד איך לאזן...אנו באות מהרחוב ,דפוסי רחוב .כל העולם התחתון מאחורינו .צריך להבין
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שאנו לא ברחוב ולא בנווה תרצה .צריך להקטין את האגו .באות לטיפול ולא להראות כמה את עבריינית
גדולה."...
למרות נתוני פתיחה לא קלים ,בדברי הנשים אין עדויות שפוטנציאל הנפיצות מתממש לעתים קרובות.
הנשים מדברות על בעיות בין-אישיות ,המאפיינות את השלבים הראשוניים של הכניסה למסגרת .נראה
שאחרי תקופה מסוימת הבעיות נפתרות ,והקשרים בין הנשים מתנהלים בצורה תקינה יחסית.
בציטוט הבא אישה בת  12מתארת את התהליך שעברה לשיפור יחסיה עם הקבוצה:
" היחסים פה עם הבנות הרבה יותר טובים עכשיו ,בהתחלה לא הסתדרתי עם חלק מהבנות היותר
אלימות ,מילולית ,קללות צעקות ,היום יש הרבה יותר שקט ונוחיות בהוסטל .מרגישה שגם במרכז
הבנות מבינות אותי יותר טוב .אני מאפשרת לבנות להתקרב אליי ,ומרגישה באופן כללי יותר טוב".
להלן עדות נוספת לאותו התהליך אצל אישה בת :46
"בהתחלה הקשר עם בנות היה קצת קשה ,עכשיו יותר טוב .אני אדם שקשה לו למצוא קשר .עכשיו
בסדר ,מכירה את כולם וכולם מכירים אותי .יש מריבות ,אבל לומדת להתייחס אחרת ,לא כמו ברחוב".
הרבה נשים מעידות על יחסים תקינים עד טובים בין הנשים – יחסים שמתפתחים לאחר ההתחלה
הקשה שתיארנו .הנה עדויות לכך משלוש נשים שונות:
"גרות ביחד כמו משפחה ,ואין משפחה שאין בה ריבים...בטח שיש ,אבל יש עזרה בבישולים ,בדיבורים,
מספרות אחת לשנייה".
"אני מסתדרת עם כולן .אם יש אפשרות לעזור ,אז כן .אין משהו רציני מבחינת ריבים".
"אחת בשביל השנייה .אין מריבות .תומכות אחת בשנייה".
הרבה נשים זוקפות את היחסים התקינים בין הנשים לזכותן של המטפלות.
בשלושת הקטעים הבאים שלוש נשים מספרות ,כל אחת בדרכה ,כיצד המטפלות מסייעות בהרגעת
הרוחות בין הנשים:
"קורה שיש ריבים ,אבל מה שמדהים שמעט מאוד קורה ששתיים רבות ויומיים לא מדברות .יש כאן
מודעות לא להסתובב עם כעס ,זה חלק מהטיפול ללכת להוציא ,אם לא ,ללכת למדריכה .לדעת לצאת
מהסטרס .המטפלות שלי ,רק מאיך שאני אומרת שלום יודעת אם צריך לקחת אותי בצד [ולהרגיע]".
" יש קשיים עם סף רגישות נמוך .נשים עם טראומה .זה כמו ללכת עם קיפודים .יחד עם זאת אנחנו
נמצאות ביחד וחושפות .זה לא קל ,אך ההרגשה חמה ומשפחתית ,זה בגלל הצוות .לבד לא בטוחה
שזה היה כזה טוב".
"היחסים פה כמו בכל משפחה ,יש התפרצויות ,אבל הצוות מדריך אותנו במסגרת קבוצת יחסים,
מכריחים אותנו לדבר".
6.1.2

משמעת

למסגרות הטיפוליות כללי משמעת ברורים ,הקובעים את זמני הכניסה והיציאה ,את גבולות המותר
והאסור מבחינת התנהגויות אישיות ובינאישיות ,החובות המוטלות על הנשים מבחינת בטיחות המקום,
כללים המסדירים את היחסים עם הסגל וכד'.
המרואיינות התבקשו להביע את דעתן על כללי משמעת אלה .ניתוח הממצאים מראה גם כאן ,כמו
בסעיפים הקודמים ,דפוסי תגובה המתפתחים עם הזמן .נשים רבות מדברות על קשיים התחלתיים
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בקבלת כללי המשמעת ,שעם הזמן לאחר הפנמת ההיגיון שמאחוריהם ,הופכים להשלמה ואף
להזדהּות עם הצורך בקיומם .בציטוטים הבאים נדגים שלבי התפתחות אלה.
אישה בת  ,41שאחרי שלושה חודשים מדברת על קשיי המשמעת בלשון עבר:
"המשמעת בהוסטל היה לי קשה ,אבל בגלל שהייתי סגורה".
אישה בת  42לאחר חמישה חודשי שהות במסגרת טיפולית ,מדברת על כך שהיא מבינה את המוטל
עליה:
"בהתחלה היה לי קשה עם משמעת .עכשיו אני מבינה איפה אני עומדת ומה אני צריכה".
הנה אישה בת  16שלאחר  6חודשים מדברת על הבנת ההיגיון שבחוקים:
"בהתחלה הייתי מתעצבנת מכל החוקים ,מה ההיגיון בחוקים? היום אני מבינה את ההיגיון של כל
דבר".
בשני הציטוטים הבאים שתי נשים בנות  12ו 14-מספרות כיצד הקפדה על החוקים עוזרת להן להתנהל
נכון במסגרת ,וכיצד היא מקלה את ההשתלבות בעבודה:
"המשמעת פה חשובה ,כל הדברים הקטנים שלא הבנתי בין הבנות ,כמו איסור להעביר סיגריות ולבקש
טובות ,כי זה יוצר מצבי קומבינה והתחייבויות ,בהתחלה התפוצצתי מהמשמעת ,אבל היום אני מבינה
את המשמעות".
"משמעת הכרחית במיוחד איתנו...לא תמיד הקשבתי לחוקים ופעלתי לפיהם .כשמבינים את ההיגיון קל
יותר לקבל .אם אני לא אקשיב ולא אקבל ,לא אוכל להסתדר במסגרות עבודה".
לצד חשיבות החוקים וההקפדה עליהם הנשים מעידות גם על מקרים שבהם קיימת גמישות באכיפתם.
להלן שתי דוגמאות של מקרים שבהם ישנה הקלה מסוימת במשמעת ,כדי לתמוך בנשים המתקשות.
"מבינים פה .גם אם מישהי עושה טעות ורבה עם מדריכה .נותנים לה הזדמנות .מבחינת משמעת יותר
מנסות לעזור .זו הרגשה של בית .לא של הוסטל".
"נותנים הרבה צ'אנסים ,אבל אם גובל בהתנהגות אלימה מרחיקים ,השעיות .המשמעת לא הכי נוקשה.
לא מוותרים על נשים ,נותנים הרבה הזדמנויות".
6.1.2

תחושת מוגנּות

חלק מכללי המשמעת נועדו להגן על השוהות במסגרת הטיפולית מפני גורמים חיצוניים ,שעלולים
לפגוע בהן .כללים אלה מחייבים ,בין השאר ,דלת כניסה למוסד נעולה כל הזמן ,שנפתחת לנכנסים רק
על ידי חבר צוות .הנשים התבקשו לדווח על תחושת המוגנות בעת שהותן במוסד.
ניתוח התשובות לשאלה זו מראה אחידות מוחלטת בדעות הנשים ,ללא סייגים .כל הנשים דיווחו על
תחושת מוגנות מלאה .הנה דעה אחת:
"אני מרגישה מוגנת פה ,אני יודעת שפה שומרים על סודות ,אין שלט על הבניין ,אסור להעביר כתובת
לאנשים שלא מכירים ,הדלת לא נפתחת לאנשים לא מוכרים ,רק הצוות פותח את הדלתות".
6.1.2

המטפלות

המקום המרכזי שהנשים מיחסות למטפלות בא לידי ביטוי עקיף בסעיפים הקודמים .בסעיף זה נציג את
ניתוח התשובות לשאלה ישירה על תפקודו של הצוות הטיפולי.
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המרואיינות מרעיפות שבחים רבים על הצוות הטיפולי .באופן כללי ,רמת שביעות הרצון מאופן תפקודן
של המטפלות גבוהה מאוד .כמעט ולא נשמעו ביקורות על תפקודן.
סופרלטיבים – חלק מן הנשים השתמשו בסופרלטיבים שונים בתארן את המטפלות .הרבה פעמים
הוצמדו המילים "מאוד" ו"תמיד" לשמות התואר שהשתמשו בהן להגדרת המטפלות ועבודתן.
הנה תיאור מפי אישה בת  46של החוויה שלה מהמפגש עם הצוות:
"אני שותקת בשביל להוריד את ה"וואו" שלי .אני באופוריה .אני בת  .48חוץ מרכבת הכול עבר עליי.
בזכות הצוות המנהל והמטפלות אני מה שאני עכשיו .הן מדהימות ,קיבלו אותי בידיים פתוחות ,בגובה
העיניים".
דוגמה נוספת מדברי אישה בת  ,12לאחר שהות בת שמונה חודשים בהוסטל:
"הצוות מאוד תומך .מאוד רוצה שתצליחי .באות דואגות לעתיד שלך...נותן לי להאמין בעצמי שאני
יכולה אחרת ,להתקדם בחיים .שאני לא צריכה להיות זרוקה כמו נרקומנית .אם לא הייתי כאן ,הייתי
מתה תוך שנתיים .היום יש לי כלים להתמודד עם הכאב (הנפשי) .פעם הייתי בורחת לסמים .היום יש
לי כלים לעשות את זה בלי לברוח מהמציאות".
ועוד דוגמאות:
"מאוד מבינים ,מאוד אוהבים ,לא שופטים אותך".
"מה שחשוב זה הצוות המטפל .אני חושבת שאנחנו מקבלות מעל ומעבר .מה אפשר לבקש יותר?".
"למטפלות פה יש ידע והמון רגישות ,תמיד הרגשתי שהצוות מבין אותי".
" מקבלת פה יחס חם ,הצוות פה נדיר ,נותן את כל הלב ,ככה זה מרגיש ,ככה זה נראה ,יכולה לדבר
עם מטפלות בטלפון גם מחוץ למסגרת ,מרגישה הקשבה מלאה ורצון לעזור בכל מה שאפשר".
השוואות – חלק מן הנשים שהו בעבר במסגרות טיפוליות אחרות .באופן טבעי הן עורכות השוואות בין
הצוות במסגרת הנוכחית ובין צוותים טיפוליים שהכירו במסגרות קודמות – זאת ,כדי להוכיח עד כמה
המטפלות הנוכחיות טובות .הנה כמה דוגמאות:
"אם בהוסטל הקודם (בתכנית אחרת) ניסו להגדיר לי מה אני ,כאן העיפו אותי באוויר".
"אתה מבין מה זה שפעמיים אומרים לך בפרצוף "את לא מתאימה לטיפול"? היה לי קשה להאמין
מחדש בצוות ,לסמוך עליהם ,וזה קרה לי פה".
" אני בהלם ,הייתי במשרד הרווחה ,ובגמילה ,לא היה כזה יחס .זה כמו בית שלי והורים שלי ,מרגישה
תמיכה ,מבינים אותי בלי לומר כלום ,רק איך שאני מתנהגת מבינים מה אני עוברת".
מגוון סוגי סיוע – נשים אחרות מביעות את הערכתן למטפלות בכך שהן מונות את מגוון סוגי הסיוע
והתמיכה שקיבלו מהן .הנה כמה דוגמאות:
" מקבלת ליווי בתיק הוצאה לפועל ,שיחה עם עורך דין ,ניגוב דמעות ,הן הולכות איתי ,הן מדהימות.
כתבנו קורות חיים ,שלחנו לכל הכיוונים ,הן מתרגשות 24 .שעות עובדות בשבילנו".
"הצוות עוזר מול המוסדות ,סידר הבטחת הכנסה ,עזר לי למלא טפסים".
"הצוות מעולה ,כולם עוזרים .עזרו לי בהוצאה לפועל .עזרו לי לקבל כסף מדרי רחוב ,עוברת בחודש
הבא לדירה בשכונת התקווה אחרי  15שנים שהייתי בעבודה וברחוב".
"עוזרות במיצוי זכויות ,במציאת עבודה .יוצאים תמיד עם ליווי ועומדים בקשר עם המעסיק".
"הצוות כאן מסייע בכל מה שקשור למוסדות .את ההקצבה שלי השגתי בזכות הסיוע של הצוות".
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"הדעה מאוד טובה .מבינים פה ,אם להגיע למקום טיפולי ,אז לפה .מרגישים פה בית כזה חמים.
מוכנות לעזור בבעיות אישיות .מוכנות לעזור ,עוזרים בכל .גם עוזרים במציאת עבודה".
" יש פה צוות שעוד לא ראיתי .הרבה חום ואהבה .מבינים אותך ,קשה לך ומדברים איתך – אני פה
מרגישה חשובה .אין לי בית אחר .מרגישה פה בבית .הן עשר בנכונות לפתור בעיות אישיות .רק מרגע
שהגעתי לכאן התחלתי לקבל הבטחת הכנסה .הן עזרו לי בזה .כתבו גם לבית משפט מול הוצאה
לפועל".
מסירות והתמדה – אחת מתכונות המטפלות שזוכה להערכה רבה מצד המטופלות היא המסירות.
הנשים מייחסות למטפלות הרבה נחישות והתמדה .הנה כמה דוגמאות:
" לא מוותרים על נשים ,בזכות זה הנשים מעריכות את המקום ורוצות להיות פה .בגלל ההשקעה ובגלל
שנלחמים על כל אחת".
"הרגשה שאני יכולה לדבר עם המטפלת מתי שאני רוצה ,גם מחוץ לשעות העבודה".
"...חשוב שלא יוותרו עלינו פה ,נלחמים על כל בחורה פה".
הביקורת – בצד כל השבחים שצוטטו לעיל ,נשמעו גם ביקורות כלפי מטפלת זו או אחרת .ב11-
ראיונות שערכנו ,מצאנו שלוש דוגמאות לכך:
"יש שתי מדריכות שאני מספרת להן הכול ,כל מה שמציק לי .ויש חלק שלא ,אני לא אוהבת אותן".
"היה לי פחד ממדריכה אחת – הרגשתי פחד לנשום לידה".
" בהוסטל יש המון רוסיות ,הרגשתי לא שייכת ,אפילו המדריכות זרמו עם הרוסיות .לא הבנתי מה
מדברות( .המטפלות) לא עשו מספיק בקשר לרוסיות .לא הקפידו על עברית".
6.1.6

הערכה כללית

לקראת סוף הריאיון התבקשה האישה לתת את הערכתה הכללית למסגרת הטיפולית שבה היא
נמצאת .האופן שבו התייחסו הנשים למסגרת הטיפולית דומה מאוד לאופן שבו הן התייחסו למטפלות.
לכן גם אופן ניתוח התשובות המוצג להלן יהיה דומה לניתוח הממצאים בעניין המטפלות.
הסופרלטיבים – הרבה נשים השתמשו בסופרלטיבים שונים כדי לתאר את יחסן למסגרת הטיפולית.
להלן כמה דוגמאות:
אישה בת  46מגדירה את מצבה לאחר שמונה חודשים במרכז יום:
"אני מאושרת .מתפוצצת מאושר".
אישה בת  12השוהה במרכז יום זה שבעה חודשים:
"מרוצה עשר .אם לא הייתי מרוצה ,הייתי הולכת לרחוב .המדריכות פה הן המשפחה שלי".
אישה בת  14לאחר שהות של שישה חודשים בהוסטל ,שבו היא מרגישה כמו בבית:
"הפסקתי להגיד שאני רוצה הוסטל ,אני אומרת שאני רוצה הביתה".
אישה בת  ,11הנמצאת בקשר עם המסגרת הטיפולית לאורך כמה שנים ,מבטאת את הקשר שלה עם
המסגרת:
" הבית הזה הוא הבית שלי היחיד ,לא משנה איך אני ,גם כשאני מלוכלכת מקבלים אותי כאן ,זה המקום
שאני מרגישה טוב ,משפחה ,לפעמים אני קוראת למטפלת אמא".
צעירה בת  ,10הנמצאת במרכז יום זה שישה חודשים:
"מאוד מרוצה .ביטחון .נותן לי להתחיל חיים חדשים .משפחה חמה .בטיפול לא הכול אמור להיות טוב.
זה המקום הכי טוב ואני שמחה שהגעתי למקום הזה".

פרק  – 6יחס המטופלות לטיפול
64

בת  12בהוסטל:
"בסך הכול הכי גבוה .לא ציפיתי שיהיה כך .הזמן עבר מהר ,שמונה חודשים .כשטוב לך הזמן עובר".
השוואות – נשים שהיו בעבר במסגרות טיפוליות שונות הרבו לערוך השוואות ,כדי להוכיח את הערכתן
למסגרת הנוכחית.
אישה בת  ,16הנמצאת בהוסטל שישה חודשים ,עורכת השוואה עם מסגרות אחרות שהכירה:
"הייתי בשתי מסגרות קודמות ומרגישה שזה שמים וארץ .האכפתיות פה אחרת".
הנה עוד דוגמה:
"הייתי בעבר בטיפול בקהילה טיפולית ,כאן הטיפול מתאים מאוד לצרכים של האישה".
בת  ,11הנמצאת זה שלושה חודשים בטיפול אמבולטורי:
"הייתי בעוד מסגרות ,מרכז...לתקיפה מינית...כאן האווירה ממש טובה".
נימוקים לשביעות הרצון – יש שנתנו נימוקים ייחודיים לשביעות רצונן מהמקום.
בת  14מנמקת את שביעות רצונה מההוסטל שבו היא שוהה זה שישה חודשים:
" המקום הזה שונה ממסגרות אחרות שהכרתי ,כאן נותנים הרגשה של בית ושל משפחה ,אם אני טועה
מסבירים ומכוונים אותי ,ואני מקבלת מה שהם אומרים ,כי זה בא מתוך רצון של סמכות ,מדברים
בגובה עיניים ,לא נותנים הרגשה שאת מטופלת ,מרגישה פה חופשיה".
להלן נימוק של בת  ,41הנמצאת במרכז יום זה שלושה חודשים:
"העובדה שאין פה גברים בצוות הטיפולי עוזר לי ,עברתי בקהילה הטיפולית טראומות .מטפלים גברים
הפגישו אותי עם אבא שלי".
ביקורת – שתי נשים דיברו על המסגרת הטיפולית בנימה ביקורתית .הראשונה בת  ,41הנמצאת
במרכז יום זה שלושה חודשים ,שבחרה לדבר דווקא על החוויה שלה בהוסטל:
"בהוסטל היה לי מאוד קשה .כי באתי ממקום של התבודדות טוטאלית למקום של הרבה נשים .רוצה
שקט ואין שקט ,אין לך פרטיות".
נימה ביקורתית נוספת מצדה של בת  ,12הנמצאת בהוסטל זה חמישה חודשים:
" מרוצה בסולם  , 7-8 :10קשור לקושי שלי להיות פה .קשה לי עם השליטה המלאה של הצוות על
החיים שלנו ,הכול צריך לעבור דרך המטפלות .יש מצבים שיש קרובים או משפחה שלא נותנים להם
לבקר במרכז ,רק בגלל שהם מעשנים ג'וינטים ,צריך לתת קצת אמון במטופלת ,להתקשר ולקבוע תור
לרופא בלי לבקש אישור מהמטפלת .מרגישה כמו ילדה קטנה .כאילו אין אמון ,מרגיש כאילו אני חסרת
אחריות .לא נותנים לי את ההזדמנות לעשות דברים ,חושבת שצריך לעשות התאמות בטיפול לכל אחת
ואחת בגלל השוני באוכלוסייה".
6.1.9

המלצות לשיפור

המרואיינות התבקשו לציין דברים שלדעתן ניתנים לשינוי כדי להתאימם טוב יותר לצורכי הנשים.
התקבלו תגובות לא רבות לשאלה זו .בחלק מן המקרים הנשים מדווחות שלדעתן הכול טוב ואין מה
לשפר ,מלבד שש נשים שהציעו הצעות קונקרטיות לשינוי .כל ההצעות יפורטו בהמשך.
שינויים תוכניים – ארבע נשים הציעו לערוך שינוי כלשהו במבנה המסגרת הטיפולית או בתכנים
המועברים בה.
בקטע הבא ,אישה בת  ,10הנמצאת במרכז יום ,מדברת על קשייה בחודשים הראשונים בהוסטל,
ומציעה כיצד להקל.
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"בהתחלה ,כשמגיעים ,משעמם ,צריך יותר פעילויות ,שיהיו יותר דברים .בהתחלה ,כשמגיעים ,אסור
לצאת בלי ליווי ,אז הרבה עוזבות .בשלושת החודשים הראשונים כשאין עבודה ואין טלפון ואי אפשר
לצאת – משתגעים".
אישה בת  11במרכז יום מציעה יותר גמישות באופן הקצאת המשאבים הטיפוליים לנשים:
"לדעתי ,חשוב שתהיה אפשרות להתאים את כמות הטיפולים למצב הנפשי הנוכחי של הבנות ,אם,
לדוגמה ,יש צורך בפעמיים בשבוע או אחת לחודש ,חשוב שתהיה אפשרות".
אישה בת  14מהוסטל:
"הייתי רוצה שיוצעו לנשים יותר קורסים באמנות".
אישה בת  11מבשבילך מעוניינת בהרחבת הפעילות במקום:
"רוצה שיהיה פה  – 24/7שיהיה פה חדר ספורט ,מין חדר כושר ,שיהיו חוגים לבנות ,לימודים והכשרה
מקצועית".
הבדלים תרבותיים – שתי נשים הצביעו כל אחת על בעיה שלדעתה דורשת פתרון .המכנה המשותף
לבעיותיהן הוא ההבדלים תרבותיים בין הנשים במסגרת.
אישה בת  16ממרכז יום התלוננה על בעיית בידול תרבותי בין דוברות רוסית לאחרות ,ומצפה שהצוות
יעשה משהו בנדון:
"יש הרבה דוברות רוסית פה ,והן הרוב פה .אסור לדבר ברוסית ,אבל כל הזמן קורה (שיחות ברוסית
ביניהן) ומאוד מפריע ,לא נעים .הצוות מטפל בזה ,אבל זה כל הזמן קורה .חוץ מזה ,כלום".
אישה בת  14הייתה רוצה לראות שינויים בנוהלי שמירת הכשרות בהוסטל שבו היא שוהה:
"הייתי רוצה שיאפשרו לי לאכול אוכל לא כשר פה".
 8.2חלק ב'  -שביעות רצון הבוגרות
6.1.1

כללי

נערכו ראיונות עם בוגרות ,נשים שסיימו את הטיפול בהוסטלים ובמרכזי יום ,במטרה לבחון בראייה
לאחור את מידת שביעות רצונן מתקופת שהותן במסגרות טיפול ושיקום ,וכן ללמוד על אופן התמודדותן
עם חיי היומיום לאחר סיום הטיפולים האינטנסיביים.
נערכו ראיונות פנים אל פנים עם  11בוגרות מהמסגרות של סלעית ,אופק נשי ובשבילך (ראו פירוט
המדגם בפרק השיטה) .כל המרואיינות ,למעט אחת ,אותרו בסיוע המסגרות הטיפוליות ,היו נשים
ששמרו על קשר עם המסגרות ,חלקן אף המשיך להגיע באופן קבוע לטיפול אמבולטורי .הריאיונות
התקיימו בתקופה שבין שלושה חודשים עד שנתיים לאחר סיום הטיפול בנשים .הם נערכו בעת ביקור
של הנשים במסגרת .מרואיינת אחת רואיינה בריאיון עומק בסקר הלאומי .בהתאם לכך ,המדגם אינו
מייצג את דעותיהן של הבוגרות שניתקו קשר עם המסגרות הטיפוליות ושלא היה אפשר לאתרן לצורך
המחקר.
הראיונות נערכו באמצעות שאלון חצי מובנה ,והנשים התבקשו להביע את דעתן בשני תחומים עיקריים:
תכנית השיקום :היבטים חיוביים ושליליים בפעילויות (הכשרות ,טיפולים וכד') ,במסגרת הטיפולית,
קשיים בתהליך השיקום והערכת גורמים שעזרו ולחלופין היקשו על תהליך השיקום ,הערכת התכנית
והצעות לשיפור.
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החיים לאחר סיום תכנית השיקום :קשיים בחיי היומיום לאחר סיום תכנית השיקום ומקורות התמיכה
לאחר שיקום (ראו טופס שאלון בנספח מס' .)1.2
6.1.1

הפעילויות

הנשים התבקשו להיזכר בתקופה שבה שהו בצורה אינטנסיבית במסגרות השיקומיות ,לחשוב על
ההכשרות והטיפולים שקיבלו ,ולהעריכן בפרספקטיבה של זמן .השאלה הייתה פתוחה ואפשרה לכל
אישה לציין לחיוב או לשלילה את מה שנחרת בזיכרונה.
הכשרות מקצועיות :חלק מן הנשים בחרו לציין לחיוב את ההכשרות המקצועיות שבהן השתתפו
במסגרת תכנית השיקום .באחד המקרים האישה ,בת  ,11שעובדת כיום בחדר אוכל בבסיס צבאי,
מקשרת בין עבודתה הנוכחית ובין קורס הטבחות שבו השתתפה בעת שהותה בהוסטל.
צעירה אחרת ,בת  ,11שבזמן הריאיון עבדה בחנות ליד ביתה ,הזכירה לחיוב קורס טכנאות סלולר,
שאותו סיימה בהצטיינות ,אך אינה עוסקת בו כיום .גם נשים אחרות ציינו לחיוב הכשרות שהשתתפו
בהן ,אשר אינן בהכרח קשורות לתחומי העיסוק הנוכחיים שלהן ,בין השאר ,תפירה ,קונדיטאות
ומחשבים.
טיפולים :כמה נשים דיברו על תהליכים שעברו במסגרת קבוצות טיפוליות שונות.
להלן קטע משיחה עם אישה בת  ,46שסיימה את הטיפול לפני שישה חודשים .היא מתארת את
התהליך שעברה בפסיכודרמה:
"שנאתי את הפסיכודרמה ,אבל לאט לאט הגעתי למצב שזה נתן לי לחדור לנשמה .מוציא דברים קשים,
אבל בסוף הייתה הקלה גדולה".
אישה נוספת ,בת  ,19שסיימה טיפול לפני שנה ,נזכרת בקשיים שחוותה בקבוצה הטיפולית:
" היה לי קשה להקשיב ולהיות חלק מהקבוצה הטיפולית ,לדבר על נושאים שקשורים לזנות ,כי זה היה
שיקוף של כל הדברים השליליים שעברו עליי".
אחת המרואיינות ,צעירה בת  ,11שסיימה את הטיפול לפני  10חודשים ,נזכרת בחוויות חיוביות מכמה
קבוצות שבהן נטלה חלק .היא תיארה כיצד הפיקה תועלת מכל אחת מהן:
"כל קבוצה נתנה לי את המשמעות .למשל ,האמנות נתנה לי כלים שעכשיו אני מעבירה לתרפיה
באמנות בבית .בהתחלה זה היה מרגיע את התחושה של לבד וקשה לי ,ועם הזמן נהפך לתחביב.
לפעמים מציירת מתוך הנאה ומוטיבציה ליצור משהו...הייתה קבוצה עם דיאטנית שהיא סוג של
פסיכולוגית .בסמים הייתי מאוד רזה ,וכאן העליתי  20ק"ג בבום והיא עזרה לי לא להכניס את
ההתמכרות שלי לאוכל ,למשל שהתחלתי להתמכר לשוקולד...הייתה קבוצה שנקראה "רק להיום",
שנהפכה לכלי עזר שיש לי .כל יום הדרכה איך אני עוברת את היום הזה – לא משהו בעתיד...הייתה
קבוצה של אם הבית ,שבה דיברנו על זנות .מאוד חשוב ,כי ההתמכרות שלי הייתה יותר לכיוון הזנות
ופחות לכיוון הסמים .הקבוצה הזו סחטה אחת את השנייה לכיוונים טובים".
6.1.1

מה עזר

הנשים התבקשו לציין מה עזר להן בתהליך השיקום .ניתוח התשובות מגלה כמה גורמים שסייעו לנשים.
בראש ובראשונה הצוות הטיפולי .בראייה לאחור ,נשים רבות מצביעות על התרומה החשובה של
המטפלות להצלחת תהליך השיקום שלהן .נשים אחרות מצביעות על חשיבות הפעולות שנעשו למיצוי
זכויותיהן.
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תרומת המטפלות :בציטוט הבא אישה בת  ,46שסיימה את הטיפול לפני שישה חודשים ,מתארת את
תרומת הצוות הטיפולי לשיקומה:
" הצוות פה מדהים ,מאוד התקרבתי לרכזת ,היא נותנת לי השראה ,היא עברה הרבה בחיים ,הבנתי
שאם היא הצליחה ,גם אני יכולה .הצוות עושה את כל המאמצים שיהיה לנו טוב .היו תקופות קשות,
אבל תמיד הרגשתי שיש למי לפנות ועם מי לדבר...מה שהכי עזר לי זה האוזן הקשבת של הצוות ,לא
משנה באיזה מצב נמצאת המטופלת .יודעת שבכל מצב אני יכולה להתקשר .זה מאוד עזר .אני מקווה
שאהיה עוד הרבה זמן בקשר עם המקום .זה הבית השני שלי".
אישה אחרת ,בת  ,11מתארת את ההשראה שקיבלה מהמנטוריות ,וכיצד לאחר מכן נעזרה בכל הצוות
הטיפולי.
"כשבאתי – וראיתי שיש מדריכות שיצאו מהעולם הזה – הבנתי שאפשרי לצאת.
בהתחלה לא פניתי לעובדות הסוציאליות...אחר כך נפתחתי לכולן .כל אחד פה במסגרת תרם לי את
שלו .יועצת התעסוקה עזרה לי בכל התקופה הזו .עם העובדת הסוציאלית נכנסת לעומק הדברים .עם
המדריכות זה הייעוץ בתכלס כשאני צריכה להירגע".
וכך סיכמה אישה בת  ,19שנה לאחר סיום הטיפול ,את התרשמותה מתרומת הצוות:
"היה קשה להאמין שהצוות המטפל לא מתייאשים ומאמינים בך".
מיצוי זכויות :חלק מן הנשים ציינו לחיוב את הסיוע שקיבלו בתכנית למיצוי זכויותיהן .הן זוכרות את
הסיוע שקיבלו מהצוות הטיפולי בהשגת הטבות ,כגון קצבת נכות ,הסדרת חובות בביטוח לאומי ,סיוע
בשכר דירה וכד' ,כאירועים משמעותיים מאוד ,שתרמו לתהליך השיקום שלהן.
קשרים משפחתיים :שתי נשים ציינו קשרים משפחתיים מיוחדים ששימשו מניע משמעותי בהחלטתן
להתמיד בתהליך השיקום.
צעירה בת  11סיפרה שבן זו גה עודד אותה להיכנס למסגרת השיקומית ,תמך בה לאורך כל הדרך ועזר
לה לעמוד באתגרים הקשים שתהליך השיקום העמיד בפניה.
אישה בת  16תיארה את כניסתה להי ריון כאירוע מכונן בתהליך השיקום שלה .היא החליטה לשמור על
הריונה ,הילד נמסר למשפחת אומנה ,היא שמרה על הקשר אתו בכל תקופת השיקום ,ובזמן הריאיון,
חמישה חודשים לאחר סיום הטיפול ,אמורים להחזיר את הילד לחזקתה.
6.1.4

קשיים בתקופת השיקום

הנשים התבקשו לתאר את הקשיים העיקריים שחוו בתהליך השיקום .הן תיארו קשיים בתחומים שונים
– קשיים בין-אישיים ,קשיי הסתגלות למשמעת ,קשיים בתהליך הגמילה מהתמכרויות ועוד .אך לכל
הקשיים מכנה משותף אחד – קשיים בחודשים הראשונים של הטיפול.
כדברי אחת מהמרואיינות" :השלושה חודשים הראשונים הם הקשים – הרחוב מאוד קורא לך .את כאן
בטיפול ,אבל המטרה היא בעיקר להישאר פה .אחרי שלושה חודשים אתה מתחיל להתמודד".
הנה תחומי קושי עיקריים שעלו בראיונות:
קשיים בתחום הבין-אישי :נשים רבות תיארו קשיים שחוו ,בעיקר בתחילת הדרך ,בתחום הבין-אישי –
עם נשים אחרות ועם הצוות הטיפולי .להלן הדוגמאות:
"היה לי קשה עם הבנות שם .אתה שומע סיפורים של בנות אחרות ,מה הן עברו ,מאוד כאב לי לשמוע.
כאב לי מאוד על הצעירות".
"היו שם בנות עם איומים ,סמים אלימות .בנות בסיכון גבוה".

פרק  – 6יחס המטופלות לטיפול
66

"ניצלו אותי בהוסטל ברגשות .היו מסנג'רים 'לכי תביאי מהמכולת' ,לא ידעתי להגיד לא ,כמעט כל יום,
ניצלו את זה שלא יכולתי להגיד לא".
נשים אחדות תיארו קשיים עם הצוות:
"יש לי פחד מצעקות ,ולאם הבית יש צעקות וקשה לי .בהמשך התחלתי להקשיב ,אחר כך זה החזיר
אותי למציאות".
"היה לי קשה עם אחת המדריכות כמו כל בית עם בנות".
קשיים בקבוצות הטיפוליות :נשים אחרות דיברו על קשייהן בקבוצות הטיפוליות.
"היו טיפולים קבוצתיים שלא השתתפתי בהם בגלל השפה ,ובגלל שהייתי סגורה ,המנטליות הרוסית
מחנכת לשתוק".
" התכנית הטיפולית הייתה קשה ,זה מעייף ,אבל אם את באה עם ראש פתוח ,אפשר לעבור את זה .זה
כל הזמן להתעסק בעבר ,מה היה דפוק בילדות ובמשפחה ,זה קשה .כל החיים לא חשבתי על זה".
6.1.2

הערכת הטיפול

גם בפרספקטיבה של זמן רובן ככולן מביעות שביעות רצון גבוהה מתהליך השיקום שעברו במסגרות
הטיפוליות השונות .הנה כמה ציטוטים הממחישים זאת.
אישה בת 10 ,11חודשים לאחר סיום הטיפול:
"בסופו של דבר ,זאת מסגרת מצוינת .התקבלתי פה בזרועות פתוחות כשהגעתי ושפכתי על כולן את
הסיפור שלי ,כי נתנו לי ביטחון וזה מה שמאוד חשוב לבנות אחרות ,שייתנו להן ביטחון".
אישה בת  ,46שישה חודשים לאחר סיום התכנית:
" הגעתי לפה מפורקת ,לא הרגשתי שווה ,בלי המקום הזה אני לא חושבת שהייתי מגיעה לאן שהגעתי.
המקום עשה את כל המאמצים כדי לעשות לנו נעים ונחמד".
אישה בת  ,12שמונה חודשים לאחר סיום הטיפול:
" ראיתי הצלחה של בנות נקיות ,ושאין פה אינטרסים כספיים או רגשיים ,פה אמתי .עזרו לי המון ,שיקפו
לי על מה לעבוד ,מה לשנות".
אישה בת  ,11שסיימה את הטיפול לפני  11חודשים ,בעלת ניסיון עבר במסגרת טיפולית אחרת ,מעידה
על המסגרת שעדיפה בעיניה:
"בעבר הייתי בכל סוגי הטיפולים ,כאן זהו הטיפול הכי טוב שעברתי .השיחות הפרטניות היו הכי נכונות
בשבילי".
6.1.2

המלצות לשיפור

המרואיינות נתבקשו לחשוב על דברים שיש לשנות במסגרות הטיפוליות כדי להתאימם טוב יותר
לצורכיהן .חלקן אמרו שאין צורך בשינויים והשתמשו בביטויים ,כגון "לא צריך לשנות פה שום דבר"
ו"המקום הזה מושלם".
לאחדות מהן היו כמה עצות קונקרטיות ,המובאות כלשונן:
"כשהייתי זונה בת  16לא ידעתי על מקומות כאלה ,צריך לגרום להן (לבנות אחרות בזנות) לדעת על זה,
שזה לא מפחיד".
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"לבנות אחרות קשה להעסיק את עצמן .יש הרבה שעות אחר הצהריים שצריכות להעסיק את עצמן .יש
כאלו שלוקחות את עצמן וטורקות דלת ,ויש כאלו שמתחילות לפתח תחביבים .אני חושבת שכדאי
להציע עוד אופציות ,כמו חוגי ספורט אחר הצהריים".
6.1.2

קשיי היומיום לאחר השיקום

הנשים התבקשו לספר על קשייהן בחיי היומיום לאחר סיום התכנית הטיפולית .להלן התשובות
העיקריות שהתקבלו.
קשיים כלכליים :היו שדיברו על המשכורת הזעומה שהצליחו להרוויח ,ועל הקושי שלהן להסתדר עם
רמת חיים כזו.
בת  ,46שישה חודשים לאחר סיום הטיפול ,עובדת כזבנית בסופר:
"חסר כסף ,אבל לכל המדינה חסר כסף .הרבה זו בעיה שלי שאני לא עובדת הרבה (עובדת במשרה
חלקית)".
בת  ,12שמונה חודשים לאחר סיום הטיפול ,עובדת כנציגת שירות בחברת ביטוח:
"הקושי שלי זה להסתדר עם משכורת מינימום".
בת  ,42עובדת אך ממשיכה לעסוק בזנות באופן חלקי:
"אני צריכה בסביבות  ,15,000רק השכירות זה ...5,000ארבעה ימים בשבוע אני עובדת בזימון תורים
בקופ"ח ,אני מרוויחה משכורת מאוד קטנה 23 ,שקל לשעה...אין מה להשוות .שם (בזנות) אני עושה
את זה ביום אחד .אני מגיעה ל."2,400-
בדידות :כמה נשים תיארו את הבדידות כקושי העיקרי בחיים שלאחר השיקום .במקרים רבים אין לנשים
משוקמות משפחה תומכת או חברות.
בת  11 ,11חודשים לאחר סיום הטיפול ,עובדת בחדר אוכל בבסיס צבאי:
"מתמודדת עם קשיים של להיות לבד ,בית – עבודה ,לא קל".
בת  10 ,42חודשים לאחר סיום הטיפול ,מטפלת בקשישים:
"קושי עם להיות לבד".
קשיים נפשיים :חלק מן הנשים מגיעות לטיפול כשהן סובלות מבעיות נפשיות רציניות ,חלקן סובלות
מטראומות קשות מתקופת הזנות .המסגרות הטיפוליות מנסות להתמודד עם קשיים אלה ולצמצם את
השפעתם במידת האפשר ,אך לא תמיד זה אפשרי .נשים לא מעטות מסיימות את תקופת השיקום ,אך
נשארות עם צלקות נפשיות שמלוות אותן בהמשך חייהן .להלן שני מקרים.
בת  ,42שסיימה את טיפולה לפני שנתיים וחצי ,אך פגיעה נפשית משמעותית ,מכבידה על תפקודה
התקין:
"יש לי בעיות נפשיות ,חרדת נטישה  .ניסיתי פעם להתאבד ואני עדיין חושבת על זה...אני לא מרגישה
טוב .לפני חודש התמוטטתי בבית ,היו לי התקפי חרדה ,יש לי המון געגועים לאחרונה ,מעלה הודעות
לאימא שלי (שנפטרה) ,אומרת תודה לה' שאני עומדת על הרגליים ,לא יכולה להתמודד עם דבר כזה,
קשה לי מאוד ,לא עברתי חיים קלים...אם אכנס לחנות ותהיה התקהלות אני ארצה לברוח...היום ,איך
אני בתור אישה בת  46אמורה להתמודד עם כל זה?".
בת  ,16שנה לאחר סיום הטיפול:
"הקושי העיקרי שלי זה יחסים עם אנשים ,בעיקר עם גברים ,כי בכל אחד אני רואה את הפגיעות
שעברתי .כל מילה מקפיצה".
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מקור התמיכה לאחר השיקום

6.1.6

המסגרת הטיפולית נשארת מקור תמיכה עיקרי לרבות מן הנשים שסיימו את הטיפול .להלן ,בת 12
שסיימה טיפול לפני שנה והיא דוגמה מייצגת:
"מה שעוזר לי זה הקשר עם (המסגרת הטיפולית) ואנשי הצוות .כשקשה לי אני מתקשרת או מגיעה
לפה".
נראה שסיפורי הצלחה מלאה ,כמו זו של בת ה 16-שסיימה טיפול לפני שמונה חודשים ,אינם שכיחים
במיוחד:
"היום יש לי הכול ,יש לי בן זוג ,יש לי אהבה ,יש לי עבודה – במשרד מול מחשב ,קיבלתי פרס על
הצטיינות בעבודה ,מקום ראשון מתוך  123אנשים".
6.1.9

סיכום

בפרק זה הצגנו את ניתוח ממצאי הראיונות שקוימו עם שתי קבוצות :המטופלות במסגרות טיפול
ושיקום ,ובוגרות המסגרות האלה.
השאלות שנשאלו היו דומות .הנשים משתי הקבוצות התבקשו להעריך היבטים שונים של ההוויה
במסגרת הטיפולית :הנשים במדגם הראשון דיברו על התרשמויותיהן הטריות מתקופת הטיפול ,ואילו
הנשים ממדגם הבוגרות דיברו על נושאים אלה בפרספקטיבה של זמן .בנוסף לכך ,הבוגרות התבקשו
לספר על חייהן שלאחר סיום תקופת הטיפול.
הממצא העיקרי העולה מהראיונות עם שתי הקבוצות הוא שביעות רצון גבוהה ממסגרות הטיפול בכלל,
ומן הצוות הטיפולי בפרט.
הנשים הביעו שביעות רצון רבה מהטיפולים הפרטניים ומהקבוצות הטיפוליות .מעטות הביעו הסתייגויות
קלות מחלק מן ההכשרות המקצועיות שהוצעו לנשים.
ההערכה לצוות הטיפולי הייתה גבוהה בדרך כלל .נשים רבות הביעו התפעלות מהתמיכה אשר לה זכו
מצד

המטפלות,

ממסירותן

למטופלות

וממחויבותן

לחלצן

מהמצב

שבו

הן

שרויות.

הקשיים בתהליך השיקום נגעו לתחומים שונים – יחסים עם נשים אחרות בתוך הבית ,קשיים בנטילת
חלק פעיל וחושפני בטיפול קבוצתי ,אך עיקר הקשיים אפיינו את החודשים הראשונים בטיפול .עם הזמן,
התגברו מרבית הנשים על קשיים אלה .אך יש לזכור שחלק לא מבוטל מן הנשים לא שורד את התקופה
הראשונית הזו.
הבוגרות המקיימות קשר עם מסגרות טיפוליות מדווחות שקשר זה מהווה עבורן משענת חשובה בחיים
שלאחר סיום הטיפול .סיום טיפול אינו מבשר בהכרח שיקום מלא .לפחות חלק מן הבוגרות סובלות
מבדידות ,מצלקות נפשיות ומבעיות כלכליות ,ויש ביניהן גם כאלה הממשיכות בזנות ,באופן חלקי,
כמקור להשלמת הכנסה.
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 9הערכת תפקוד המטופלות
 9.1מבוא
כל המסגרות הטיפוליות מכינות את המטופלות לקראת שלבי טיפול מתקדמים יותר ,ואף לקראת החיים
שלאחר שלב השיקום .בפרק זה נבדוק באיזו מידה ההשתתפות במסגרות הטיפוליות והחשיפה לתכנים
טיפוליים שונים אכן מקדמת את המטופלות לקראת יעדי השיקום ,וכיצד ניתן לנבא את סיכויי השיקום
שלהן.
מדגם של  112מטופלות הוערכו ב 2-ממדי הערכה .1 :שלב השיקום שבו נמצאת המטופלת (קדם
הרהור ,הרהור ,החלטה לשינוי ,שינוי ושימור) .1 .מוטיבציה לשינוי .1 .מידת האמון של האישה במטפלת.
 .4המידה שבה יש לאישה הכוחות והמשאבים לשנות את מצבה .2 .המידה שבה יש לאישה תכניות
ברורות לשנות את מצבה .2 .הערכת המטפלת את סיכויי השיקום של האישה.
המטופלות הוערכו על ידי המטפלות שלהן במסגרות הטיפוליות השונות ,עד ארבע פעמים במהלך תקופה
של שנה וחצי .ההערכות בפעימה הראשונה התבצעו על המדגם כולו –  112מטופלות ,אך בקו הסיום –
בפעימה הרביעית נותרו במדגם  10מטופלות .ראו את פירוט שיטת איסוף הנתונים והסיבות לנשירה מן
המדגם בפרק השיטה.
 9.2ציוני ההערכה
בלוח הבא מוצגות ההתפלגויות של ציוני ההערכה בכל אחד מששת המדדים שתוארו לעיל ,עבור המדגם
כולו ,בפעימה הראשונה.

לוח מס'  :9-1תוצאות ההערכה במדדים השונים – באחוזים
מס'
1
2
3
4
5
6

שם מדד
מעגל השינוי
מוטיבציה לשינוי
אמון במטפלת
כוחות ומשאבים
תכניות ברורות לשינוי
סיכוי לשיקום

נמוך
55%
24%
19%
33%
52%
20%

בינוני
18%
28%
31%
40%
15%
41%

גבוה
27%
48%
50%
27%
33%
39%

סה"כ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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הנתונים מראים כי מעל למחצית מן הנשים שבמדגם ( )22%היו בזמן ההערכה בשלב של קדם הרהור או
הרהור 16% ,היו בשלב ההחלטה ו 12%-היו בשלב שינוי או שימור .ל 46%-מן הנשים הייתה מוטיבציה
גבוהה לשינוי ,לעומת  14%שהוערכו כבעלות רמה נמוכה של מוטיבציה .ל 20%-הייתה רמת אמון
גבוהה במטפלות 12% .מן הנשים הוערכו כבעלות כוחות ומשאבים רבים הדרושים לשינוי מצבן ,לעומת
 11%שהוערכו כבעלות כוחות ומשאבים מועטים .ל 11%-היו תכניות ברורות לשינוי ,לעומת  21%שלא
היו להן תכניות מוגדרות לשינוי .ולבסוף  19%מן הנשים הוערכו כבעלות סיכויים גבוהים לשיקום10% ,
הוערכו כבעלות סיכויים נמוכים לשיקום ,ואילו  41%הוערכו כבעלות סיכויי שיקום בינוניים.
בלוח הבא מוצגת השוואה בין נשים ממסגרות למזעור נזקים ובין נשים ממסגרות טיפול ושיקום במדדים
הללו .עבור כל מדד מוצג הציון בערך הגבוה של המשתנה.

לוח מס'  :9-2תוצאות ההערכה במדדים השונים לפי סוג המסגרת – באחוזים

המדד

מזעור נזקים

טיפול
ושיקום

סה"כ

מעגל השינוי
מוטיבציה לשינוי
אמון במטפלת
כוחות ומשאבים
תכניות ברורות לשינוי
סיכוי לשיקום

11%
37%
46%
19%
31%
37%

41%
58%
54%
33%
35%
41%

27%
48%
50%
27%
33%
39%

מס'
1
2
3
4
5
6

מטבע הדברים הנתונים מראים הבדל בין המטופלות בשני סוגי המסגרות מבחינת מיקומן על מעגל
השינוי .רק  11%מן הנשים מה מסגרות למזעור נזקים הוערכו כנמצאות בשלב שינוי או שימור ,לעומת
 41%מן הנשים שבמסגרות לטיפול ושיקום .לנשים ממסגרות הטיפול ושיקום מוטיבציה גבוהה יותר
לשינוי ,בהשוואה לנשים ממזעור הנזקים –  26%לעומת  .12%גם בהערכת כוחות ומשאבים הדרושים
לשינוי קיים הבדל בין שתי הקבוצות – אם כי הבדל קטן יותר 11% ,בקבוצת הטיפול ושיקום לעומת 19%
בקבוצה של מזעור הנזקים.
בשלושת המדדים הנוספים – אמון במטפלת ,תכניות ברורות לשינוי וסיכויי שיקום – לא נמצאו הבדלים
בהערכות שניתנו לנשים בשתי הקבוצות.
9.1.1

ציוני ההערכה לאורך הזמן
האם דפוסי ההתמודדות של הנשים וסיכויי השיקום שלהן משתפרים עם הזמן ,ככל שהן
שוהות יותר במסגרות הטיפוליות ונחשפות יותר לתכנים הטיפוליים? כאמור ,כל אחת מן
הנשים שבמדגם הוערכה על ידי המטפלת שלה עד ארבע פעמים לאורך שנה עד שנה וחצי.
יש לשער ,שציוני ההערכה בכל המדדים יהיו גבוהים יותר בפעימות המאוחרות יותר ,מאשר
בפעימה הראשונה.
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מובן שמספר המוערכות לאורך הזמן הלך וקטן .בפעימה הראשונה בוצעו הערכות על כל
112הנשים במדגם ,ואילו בפעימה הרביעית בוצעה הערכה על  10נשים שהתמידו בטיפול
במשך כל התקופה האמורה.
בלוח שלהלן מוצגות הערכות שקיבלו הנשים בששת ממדי ההערכה ,בפעימה ראשונה
ובפעימה רביעית ( 112ו 10-נבדקות ,בהתאמה) .מכיוון שההערכות בשתי הפעימות ניתנו על
מדגמים שונים בגודלם ,מוצגות בטבלה לשם השוואה גם ההערכות בפעימה הראשונה עבור
הנשים במדגם המצומצם של הפעימה הרביעית .אם כן ,מוצגות בלוח שתי הערכות לפעימה
ראשונה – הערכה של כל המדגם ,והערכה של  10נשים שנשארו עד לפעימה הרביעית.
לא ניתן לראות בציונים תמיכה להשערה כי לאחר שהות של שנה-שנה וחצי במסגרות הטיפול
ושיקום יש שיפור ברור במדדים .בכל המדדים ,הפערים בין הציונים בשתי הפעימות קטנים
לרוב ,והפערים הגדולים יותר אינם יציבים ,ונראה שיש לייחס אותם בעיקר לתנודות מקריות
ולטעויות מדידה.
לוח מס  :9-3ציוני ההערכה במדדים השונים בפעימות  1ו – 4-באחוזים

מס'

שם משתנה

מדגם ופעימה
מדגם פעימה
כל המדגם
4
פע' 1פע'4
פעימה1

1

כוחות ומשאבים רבים

27%

33%

30%

2

מוטיבציה גבוהה לשינוי

48%

50%

47%

3

אמון גבוה במטפלות

50%

66%

69%

4

תכניות ברורות לעתיד

33%

52%

24%

5

שלב שינוי-שימור

27%

34%

41%

6

סיכוי גבוה לשיקום

39%

53%

43%
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בשניים מן המדדים ,כוחות ומשאבים ומוטיבציה ,ההבדלים בין הציונים בפעימה ראשונה לפעימה רביעית
הם זניחים .במדד הראשון הציונים נעים בסביבות  10%ובמדד השני בסביבות  .46%במדד אמון
במטפלת הציון בפעימה הראשונה היה  20%ובפעימה רביעית  ,29%אך הבדל זה נעלם אם משווים את
הציון בפעימה רביעית עם הציון בפעימה ראשונה של המדגם הקטן ,שהתמיד לאורך הזמן – .22%
הנתון המפתיע ביותר התקבל במשתנה תכניות לעתיד .בפעימה הראשונה ל 11%-מן המטופלות היו
תכניות ברורות לעתיד .ציון זה ירד בפעימה רביעית ל .14%-אך אם משווים זאת עם ציון פעימה רביעית
של המדגם הקטן ,הירידה גדולה עוד יותר – מ 21%-ל .14%-דפוס דומה מתקבל גם במדד סיכויי
השיקום.
במדד שלב השינוי ישנה עלייה מסוימת בין הפעימה הראשונה לרביעית – מ 12%-עד  ,41%אך שינוי זה
קטן הרבה יותר אם עורכים את ההשוואה בין שתי הפעימות בתוך המדגם הקטן של  10נשים – מ14%-
ל.41%-
האם מגמת השינויים לאורך הזמן תהיה ברורה יותר אם נפריד בין הנשים בשתי הקבוצות – מזעור
הנזקים והטיפול ושיקום? הלוח הבא מציג נתונים אלה.
בשל מספר הנבדקות הקטן שנשאר לפעימה  ,) 10( 4והקושי לחלקן לשתי קבוצות ,הוחלט לערוך את
ההשוואה בין ציוני הפעימה הראשונה לציוני הפעימה השלישית .מספר הנבדקות בפעימה השלישית היה
גדול יותר מאשר בפעימה הרביעית –  – 21אך גם כאן ,לאחר חלוקתן לשתי קבוצות ,מספר הנבדקות
בכל קבוצה אינו גדול ( 11ו ,)10-לכן יש להתייחס לממצאים בזהירות.
לוח מס'  :9-4ציוני ההערכה במדדים שונים בפעימות  1ו 3-לפי סוג מסגרת – באחוזים

מס'

שם מדד

מזעור נזקים N=22
פעימה 1

טיפול ושיקום N=30

פעימה 3

פעימה 1

פעימה 3

1

שלב שינוי-שימור

5

19

50

60

2

מוטיבציה גבוהה לשינוי

27

33

64

64

3

אמון גבוה במטפלות

61

38

69

94

4

כוחות ומשאבים רבים

13

17

34

41

5

תכניות ברורות לעתיד

37

14

28

41

6

סיכוי גבוה לשיקום

37

19

44

46
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השינויים במדדי ההערכה לאורך הזמן אינם תמיד גדולים גם כשבוחנים אותם בשתי הקבוצות – מזעור
הנזקים והטיפול ושיקום ,אך הם מובנים יותר.
בקבוצת מזעור הנזקים יש עלייה בשלב השינוי – אם בפעימה הראשונה רק  2%מן הנשים היו בשלב
מתקדם של שינוי-שימור ,בפעימה השלישית שיעורן עלה ל .19%-נתון מעניין נוסף הוא השינויים במדד
האמון במטפלת .בקבוצת מזעור הנזקים חלוף הזמן אינו מיטיב ,בלשון המעטה ,עם רמת האמון
שרוחשות הנשים למטפלות שלהן .מתקבלת ירידה גדולה מ 21%-בפעימה הראשונה ,ל 16%-בפעימה
השלישית .לעומת זאת ,בקבוצת הטיפול ושיקום יש עלייה ברמת האמון – מ 29%-עד לרמה כמעט
מקסימלית של .94%
בקבוצה של מזעור הנזקים נרשמות ירידות בעוד שני מדדים – תכניות לעתיד וסיכויי שיקום – בכל אחד
ירידה של כ .10%-נראה ששהות ממושכת של עד שנה וחצי במסגרות למזעור נזקים אינה בהכרח
משפרת את מצבה של האישה על ציר השיקום ,לפחות כפי שמוערך על ידי המטפלות.
בקבוצה של טיפול ושיקום קיימת עלייה קלה במדד תכניות ברורות לשיקום – מ 16% -ל .41%-ביתר
המדדים לא נרשמים שינוים ברורים.
 9.3הקשר בין מאפייני האישה לבין ציוני ההערכה
האם יש קשר בין מאפייני הרקע של המטופלות לבין דפוסי ההתמודדות שלהן עם הטיפול וסיכויי
השיקום? לצורך בי רור שאלה זו בדקנו את הקשרים בין ששת המדדים לבין מאפייני רקע שונים .נמצאו
ארבעה משתני רקע בעלי קשר משמעותי עם ששת המדדים :גיל האישה ,רמת ההשכלה שלה ,עוצמת
הקשר של האישה עם בני משפחתה וחברות ,ומידת ההתמדה של המטופלת בעבודות שבהן עסקה.
הממצאים מוצגים להלן בארבעה זוגות תרשימים .כל זוג תרשימים מיועד לאחד מארבעת משתני הרקע
(גיל ,השכלה ,עוצמת הקשר והתמדה בעבודה) .הקשרים בין משתנה רקע זה עם ששת המדדים
מוצגים בשני התרשימים המקבילים – בכל פעם בתרשים הראשון מוצגים המדדים שלהם קשרים חזקים
יותר עם אותו משתנה רקע ,ובתרשים השני הקשרים החזקים פחות .בתרשימים  1ו 1-מוצגים הקשרים
בין גיל האישה לבין ששת המדדים .הנשים חולקו לארבע קבוצות גיל :עד  40 -11 ,11- 12 ,14ומעל
 .40בתרשים  1מוצגים הקשרים בין קבוצת הגיל לשלושה מדדים שאיתם נמצאו קשרים חזקים יותר:
שלב השינוי ,התכניות לעתיד ורמת האמון .בתרשים  1מוצגים הקשרים בין קבוצת הגיל לשלושה מדדים
שאיתם הקשרים חזקים פחות או שאינם קיימים :כוחות ומשאבים ,מוטיבציה וסיכויי שיקום .תרשים מס'
 1מראה כי ככל שהנשים מבוגרות יותר ,שיעור גבוה יותר מתוכן סווג כנמצא בשלב שינוי ושימור10% .
מהצעירות עד גיל  14נמצאות בשלב שינוי ושימור ,לעומת  12%מן הנשים בקבוצת גיל מעל ל .40-רק
ל 12%-מן הנשים בקבוצת גיל עד  14יש תכניות ברורות לשינוי ,לעומת  42%בקבוצת גיל מעל ל.40-ל-
 19%מן הנשים בקבוצת גיל עד  14יש אמון גבוה במטפלות שלהן ,לעומת  22%בקבוצת גיל מעל ל40-
אם כן ,תרשים  1מציג קשר חזק בין גיל ובין שלושה מבין ששת מדדי ההערכה :שלב שינוי ,תכניות
לשינוי ואמון במטפלת .תרשים מס'  1מראה שככל שהגיל עולה יש עלייה במוטיבציה ,אם כי העלייה
מתונה ,יחסית .ל 19%-מן הצעירות יש מוטיבציה גבוהה לשינוי ,לעומת  24%בקרב הנשים מן הקבוצה
המבוגרת ביותר.
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הקשר בין גיל לסיכויי שיקום אינו ברור ולינארי .דווקא הנשים בקבוצת גיל  40 -11הוערכו כבעלות סיכויי
השיקום הגבוהים ביותר –  ,20%לעומת  19%- 11%בקבוצות הגיל האחרות .אין קשר בין גיל להערכת
כוחות ומשאבים של האישה.
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תרשים מס'  :2מדדי הערכה לפי קבוצות גיל -
קשרים חלשים

תרשים מס'  :1מדדי הערכה לפי קבוצות גיל -
קשרים חזקים
80

80

70

70
64

60

60
56

50

אחוז

40

39
39

39

30

36

28

50
50

48

40

39

30

32
27

39
31

29

29

24

20

21

20
10

אחוז

50
46

45

54

10

15
10

0
עד 14

0
עד 14

שינוי-שימור

11-40
12-11
קבוצת גיל
תכניות לעתיד

+40

אמון

תרשים מס'  :3מדדי הערכה לפי השכלה -
קשרים חזקים

סיכויי לשיקום

11-40
12-11
קבוצת גיל

מוטיבציה

+40

כוחות ומשאבים

תרשים מס'  :4מדדי הערכה לפי השכלה  -קשרים
חלשים
80

80
70

70

68

60

60
51

50
אחוז

אחוז

40

52
50

50

40

57
50
44

40

42
39

35

30
20

30

30
24
19

20

27
23

25
22

10

10

0

0
עד 9

סיכויי לשיקום

10-11
השכלה
תכניות לעתיד

בגרות+

אמון

עד 9

שינוי-שימור

10-11
השכלה
מוטיבציה

בגרות+

כוחות ומשאבים

בתרשימים  3ו 4-מוצגים הקשרים בין ששת המדדים למשתנה רמת ההשכלה של האישה .הנשים חולקו
ל 1-קבוצות השכלה :עד  9שנות לימוד 11 -10 ,שנות לימוד ,בגרות חלקית או יותר .בתרשים מס' 1
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מוצגים הקשרים בין השכלה לשלושה מדדים ,שאיתם נמצאו קשרים חזקים יותר :סיכויי שיקום ,תכניות
לעתיד ורמת אמון .בתרשים מס'  4מוצגים הקשרים בין קבוצת גיל לשלושה מדדים שאיתם הקשרים
חזקים פחות או שאינם קיימים :כוחות ומשאבים ,מוטיבציה ושלב שינוי.
ככל שהנשים משכילות יותר ,הן הוערכו כבעלות סיכויי שיקום גבוהים יותר ,ככאלה שיש להן תכניות
ברורות יותר לעתיד ,וכנותנות יותר אמון במטפלות .הקשר בין השכלה לבין שלושת המדדים הללו הוא
ברור מאוד וחזק מאוד – הפערים בין הקבוצה המשכילה פחות לבין הקבוצה המשכילה יותר הם
בסביבות  10%בכל אחד מן המדדים.
בתרשים מס'  4ניתן לראות שהקבוצה המשכילה יותר הוערכה כגבוהה יותר בכל שלושת המדדים –
מוטיבציה ,כוחות ומשאבים ושלב שינוי – אך הפערים בינה ובין קבוצות הנשים הפחות משכילות קטנים
מאוד.
בתרשימים  2ו 2-מוצגים הקשרים בין ששת המדדים למשתנה עוצמת הקשר של האישה עם בני
משפחתה ועם חברות .הנשים חולקו ל 4-קבוצות של עוצמת קשר :נשים שאין להן קשר קבוע עם אף
אחד ,נשים המנהלות קשר קבוע עם גורם אחד בלבד (בן משפחה או חברה) ,נשים שלהן קשר קבוע
עם שני גורמים ונשים שלהן קשרים קבועים עם שלושה גורמים או יותר .בתרשים  2מוצגים הקשרים בין
עוצמת הקשר לשלושה מדדים שאיתם נמצאו הקשרים החזקים יותר :סיכויי שיקום ,מוטיבציה לשינוי
וכוחות ומשאבים .בתרשים  2מוצגים הקשרים בין עוצמת הקשר לשלושה מדדים שאיתם הקשרים
חזקים פחות :שלב שינוי ,תכניות לעתיד ואמון במטפלת.
מבין ארבעת משתני הרקע שנבדקו ,עוצמת הקשר עם גורמים אחרים הוא המשתנה בעל הקשרים
החזקים ביותר עם כל ששת המדדים .הקשרים המוצגים בתרשים מס'  2הם בפערים של  10%ויותר
בין רמת הקשר החלשה ביותר (קשרים קבועים עם  0גורמים) ,לבין רמת הקשר החזקה ביותר (קשר
עם  1גורמים או יותר) .הקשרים המוצגים בתרשים מס'  2שהם חלשים יותר ,מצביעים גם הם על
פערים של כ 10%-בין הקבוצות בעוצמות קשר שונות.
בתרשימים  2ו 6-מוצגים הקשרים בין ששת המדדים למשתנה מידת ההתמדה של האישה בעבודות
שעסקה בהן לפני תחילת הטיפול והשיקום .הנשים חולקו לארבע קבוצות של התמדה בעבודה :נשים
שלא עבדו אף פעם ,נשים שעבדו בעבודה אחת בתקופה של עד חודשיים ,נשים שעבדו ברציפות
בעבודה כלשהי בתקופה של בין שלושה לשישה חודשים ,ונשים שהתמידו בעבודה אחת לפחות שישה
חודשים רצופים.
בתרשים מס'  2מוצגים הקשרים בין התמדה בעבודה לארבעה מדדים שאיתם נמצאו קשרים חזקים
יותר :סיכויי שיקום ,מוטיבציה לשינוי ,תכניות לעתיד ושלב שינוי .בתרשים מס'  6מוצגים הקשרים בין
התמדה בעבודה לשני מדדים שאיתם הקשרים חזקים פחות או לא קיימים :כוחות ומשאבים ואמון
במטפלת.
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הקשרים המוצגים בתרשים מס'  2הם בפערים של כ 10%-בין התמדה נמוכה בעבודה (כלל לא עבדה)
לבין רמת ההתמדה בעבודה הגבוהה ביותר (שישה חודשים או יותר) .בתרשים מס'  6מוצג הקשר בין
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התמדה בעבודה לכוחות ומשאבים ,המראה על פער של כ 12%-בין הרמות הנמוכות של המשתנה
לרמות הגבוהות .לא נמצא קשר בין התמדה בעבודה לבין אמון במטפלת.
הנתונים שהוצגו לעיל משקפים את הקשרים של ארבעת משתני הרקע על ששת מדדי ההערכה .בלוח
הבא מוצג סיכום של ממצאים אלה .בשש השורות של הלוח מוצגים ששת המדדים ,ואילו בארבע
העמודות מוצגים ארבעת משתני הרקע :גיל ,השכלה ,קשר עם בני משפחה וחברות והתמדה בעבודה.
סימן  Vבתוך המשבצות מסמל קשר חזק בין המשתנים.
לוח מס  :9-5קשרים בין משתני הרקע למדדי ההערכה – סיכום
מס'
1
2
3
4
5
6

שם מדד
מעגל השינוי
מוטיבציה לשינוי
אמון במטפלת
כוחות ומשאבים
תכניות ברורות לשינוי
סיכוי לשיקום

גיל
V
-V
-V
--

השכלה
--V
-V
V

קשר
V
V
V
V
V
V

עבודה
V
V
--V
V

הנתונים בלוח מראים כי משתנה הרקע בעל הקשרים החזקים ביותר עם מדדי ההערכה הוא עוצמת
הקשר עם בני משפחה וחברות .למשתנה זה קשרים חזקים עם כל ששת המדדים .ראו סימוני V
מודגשים בכל העמודה השלישית בלוח.
המדד בעל הקשרים החזקים ביותר עם משתני הרקע הוא גיבוש תכניות ברורות לשינוי .מדד זה נמצא
בקשר חזק עם כל אחד מארבעת משתני הרקע .ראו סימוני  Vמודגשים בכל השורה החמישית בלוח.
המדד עם הקשרים החזקים פחות עם משתני הרקע הוא כוחות ומשאבים לשינוי .מדד זה לא קשור לגיל
האישה ,להשכלתה ולהתמדה בעבודה .הוא קשור רק לתמיכה משפחתית וחברתית.
גיל מבוגר יותר ,קשרים חברתיים חזקים והיסטוריה של התמדה בעבודה מגבירים את הסיכוי שהאישה
תתקדם לשלב של שינוי ושימור.
קשרים חברתיים חזקים והיסטוריה של התמדה בעבודה מגבירים את המוטיבציה של האישה לשינוי.
גיל מבוגר יותר ,שנות השכלה רבות יותר וקשרים חברתיים חזקים מגבירים את האמון של האישה
בצוות הטיפולי.
ולבסוף ,שנות השכלה רבות יותר ,קשרים חברתיים חזקים והיסטוריה של התמדה בעבודה מגבירים
את סיכויי האישה להשתקם.
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 9.4סיכום
פרק זה עוסק בהערכת מצבן של המטופלות בעת שהותן במסגרות הטיפוליות ,באמצעות שישה מדדי
הערכה .1 :שלב השיקום בו נמצאת המטופלת (קדם הרהור ,הרהור ,החלטה לשינוי ,שינוי ושימור).1 .
מוטיבציה לשינוי .1 .מידת האמון של האישה במטפלת .4 .המידה שבה יש לאישה הכוחות והמשאבים
לשנות את מצבה .2 .המידה שבה יש לאישה תכניות ברורות לשנות את מצבה .2 .הערכת המטפלת את
סיכויי השיקום של האישה.
מטופלות במסגרות לטיפול ושיקום ,בהשוואה למטופלות במסגרות למזעור הנזקים ,הוערכו על ידי
המטפלות כנמצאות בשלב מתקדם יותר במעגל השינוי וכבעלות מוטיבציה חזקה יותר לשיקום ,וכן
כבעלות כוחות ומשאבים רבים יותר .בשלושת המדדים האחרים – אמון במטפלת ,תכניות ברורות
לשיקום וסיכויי שיקום ,לא נמצאו הבדלים גדולים בין נשים משתי הקבוצות.
משך זמן השהייה במסגרת טיפולית לא הראה את השיפורים המצופים בששת מדדי ההערכה.
ההשוואות בין הציונים במדדים בפעימת ההערכה הראשונה לבין הציונים במדדים בפעימת ההערכה
הרביעית ,בחלוף זמן של כשנה וחצי ,הראו שבאף אחד מהמדדים לא התקבלה מגמת שיפור עקבית.
בכל המדדים התקבלה יציבות או תנודות מקריות .השוואת המדדים לאורך הזמן – בנפרד עבור שני סוגי
המסגרות (מזעור נזקים וטיפול ושיקום) ,הראו שיפורים בחלק מן המקרים .בקבוצת הנשים מהמסגרות
למזעור נזקים ,חלה עם הזמן התקדמות מסוימת במעגל השינוי ,וחלה ירידה באמון האישה במטפלות.
כמו כן התקבלו ירידות מתונות יותר בבהירות התכניות לשיקום ,ובסיכויי השיקום של האישה .בקרב
הנשים מהמסגרות לטיפול ושיקום ,חלוף הזמן הביא לעלייה ברמת האמון שלהן במטפלות .בשאר
המדדים לא נרשמו שינויים משמעותיים.
החלק השני בפרק זה עסק בשאלה אם יש קשר בין מאפייני הרקע של המטופלת לבין מדדי ההערכה.
נמצאו ארבעה משתני רקע בעלי קשרים חזקים עם תפקוד המטופלת – גיל האישה ,רמת ההשכלה שלה,
עוצמת הקשרים שהיא מצליחה לקיים עם בני משפחה וחברות ,והמידה שבה הצליחה להתמיד בעבודות
טרם כניסתה לשיקום .נמצא שמאפיין הרקע בעל הקשרים החזקים ביותר עם כל ששת המדדים הוא
עוצמת הקשרים החברתיים.
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 10הערכת תפקוד המסגרות הטיפוליות
10.1

מבוא

פרק זה עוסק בארבעה מדדים ,המאפשרים לבחון את תפקודן של המסגרות הטיפוליות .בשלושת
הסעיפים הראשונים מוצגים שלושה מדדים ,שמצד אחד עוסקים בהישגי האישה בטיפול ,אך מבטאים
גם את מידת ההצלחה של המסגרות בטיפול ושיקום הנשים .שלושת המדדים הם:
סיום טיפול – שיעור הנשים המסיימות את הטיפול לעומת שיעור הנושרות מן הטיפול.
מעקב אחר הבוגרות – שיעור הנשים ששומרות על קשר עם המסגרות הטיפוליות גם לאחר סיום הטיפול.
תעסוקה – שיעור הנשים המוצבות בעבודה.
הסעיף הרביעי בפרק מציג את הקשרים בין שלושת מדדי תפקוד אלה (סטטוס טיפולי ,שמירה על קשר
ותעסוקה ) ,לבין ארבעה מאפייני רקע של מטופלות (גיל ,ארץ מוצא ,הורות ,וזירת זנות).
הסעיף האחרון בדוח מציג מדד רביעי לתפקוד המסגרות כיחידות טיפוליות:
שיעורי תפוסה ופרקי שהות – מספר מטופלות השוהות במסגרת טיפולית במהלך חודשי השנה ושיעורי
התפוסה במסגרות ,וכן משכי זמן השהות של כל מטופלת במסגרת הטיפולית.
הנתונים המוצגים בפרק זה מבוססים על נתונים ארכיוניים ,הנאספים במסגרות הטיפוליות ומתייחסים
לנתוני שנת  .1014בשלושה מדדים (סיום טיפול ,מעקב בוגרות ותעסוקה) נערך מעקב אחר התנהגות
המטופלות גם ב 1012-ובחודשיים הראשונים של שנת .1012
10.2

סיום הטיפול

"סיום טיפול" נחשב כאחד ממדדי הצלחה המרכזיים של כל מסגרת טיפולית .למדד זה יכולה להיות
הגדרה אחרת בכל סוג מסגרת .במסגרות למזעור נזקים הכנת המטופלת לטיפול משמעותי והפנייתה
למסגרת טיפוליות מתקדמת יותר (כמו הוסטל ומרכז יום) יכולה להיחשב כמדד להצלחה .במסגרות
הטיפוליות אפשר להתייחס למניעת הנשירה והבאת המטופלת לקו הסיום של המסגרת כמדד להצלחה.
בסעיף זה נבדוק נתונים אלה עבור מסגרות טיפוליות שונות.
הלוח הבא מציג את מספר המטופלות משתי דירות חירום (של סלעית ושל אופק נשי) ,שהופנו להמשך
טיפול .מתוך  112נשים ששהו בשתי דירות חירום )11%( 10 ,הופנו להוסטלים או למרכזי היום .שיעור
זה גבוה במקצת באופק נשי ( ,)12%בהשוואה לסלעית ( .)11%נתון זה אינו כולל את הפנייתן של פונות
רבות למסגרות גמילה מסמים.
לוח מס'  :10-1שיעור המטופלות מדירות חירום שעברו למסגרות טיפוליות
דירת
חירום
סלעית
אופק נשי
סה"כ

סה"כ
מטופלות
129
22
235

מס'
הפניות
לטיפול
12
11
30

אחוז
הפניות
לטיפול
11%
17%
13%
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בלוח הבא מוצגים נתוני שני ההוסטלים .מתוך  20מטופלות בשני ההוסטלים בשנת )21%( 12 ,1014
נשרו במהלך השנה )12%( 11 ,סיימו את הטיפול ,ובסוף השנה  11נשים היו עדיין בטיפול (.)11%
שיעור הנשירה היה גבוה יותר בהוסטל סלעית –  ,21%מאשר בהוסטל אופק נשי  .41% -שיעור
המסיימות היה גבוה יותר באופק נשי –  12%לעומת  2%בהוסטל סלעית.
לוח מס'  :10-2שיעור המסיימות והנושרות בשני ההוסטלים
הוסטל
סלעית
אופק נשי
סה"כ

בטיפול
12
10
22

במספרים
נשירה סיום
23
14
37

2
9
11

סה"כ

בטיפול

37
33
70

32%
30%
31%

באחוזים
סיום
נשירה

סה"כ

5%
27%
16%

100%
100%
100%

62%
42%
53%

בשל שיעורן הגבוה יחסית של נשים שנשארו בטיפול בסיום תקופת הבדיקה (סוף שנת  ,)1014נערכה
בדיקת מעקב אחר מצבן של  20מטופלות אלה .הבדיקה נערכה בחודש פברואר  14 ,1012חודשים
לאחר סיום תקופת הבדיקה המקורית .נתוני בדיקת המעקב מוצגים בלוח הבא.
לוח מס'  :10-3שיעור המסיימות והנושרות בשני ההוסטלים – בדיקת מעקב
הוסטל
סלעית
אופק נשי
סה"כ

בטיפול
5
10
15

במספרים
נשירה סיום
24
15
39

8
8
16

סה"כ

בטיפול

37
33
70

14%
30%
21%

באחוזים
נשירה

סיום

סה"כ

65%
45%
56%

22%
24%
23%

100%
100%
100%

נתוני המעקב מצביעים על תמונה מורכבת במקצת .בסלעית הנתונים פשוטים להבנה – בסוף 1014
נשארו בטיפול  11נשים ,כעבור  14חודשים מספרן ירד ל .2-מתוך  2נשים שבתקופת המעקב סיימו את
הטיפול 1 ,נשים נשרו ,והעלו בכך את מספר הנושרות ל 14-ואת אחוז הנשירה ל .22% -ארבע נשים
סיימו את הטיפול והעלו את שיעור המסיימות ל.11%-
בהוסטל אופק נשי הנתונים מפתיעים במקצת ,בכך שבחישוב הכללי הם נשארו כמעט ללא שינוי .מספר
הנשים שהיו עדיין בטיפול בסוף  10 – 1014מטופלות ,נשאר ללא שינוי גם כעבור  14חודשים .מניין
המסיימות ירד מ 9-ל ,6-ומניין הנושרות עלה באחת ל .42% – 12-אך בדיקה פרטנית של המקרים
מראה כמה תזוזות בין הקבוצות השונות ,שמקזזות אחת את השנייה .נשים אחדות ( ,)1-1שדווחו בסוף
 1014כנושרות ,חזרו לטיפול ,ומספר דומה של נשים ,שהיו בטיפול בסוף  ,1014הצטרף לקבוצת
הנושרות.
בלוח הבא מוצגים נתוני סיום טיפול ונשירה מטיפול בשלושת מרכזי היום .בסך הכול 19% ,מן המטופלות
במסגרות אלה סיימו את הטיפול במהלך  11% ,1014נשרו ,ומחציתן ,20% ,המשיכו את הטיפול .שיעורן
הגבוה של הממשיכות בטיפול במרכזי יום אינו מפתיע ,שכן במרכזי יום נשים רבות שומרות על קשר
טיפולי כלשהו לאורך תקופות ארוכות ,יחסית ,גם לאחר שהן מוצבות בעבודה ומצליחות לנהל חיים
נורמטיביים פחות או יותר – זאת ,במיוחד במרכז יום מסלול ערב ,הכולל גם קבוצת נשים הנמצאות
בטיפול אמבולטורי ,המקיימות אמנם קשר קבוע אך באינטנסיביות פחותה.
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שיעור הנשירה במסלול ערב בסלעית נמוך יחסית –  12%לעומת  19%בשתי המסגרות האחרות,
ולעומת זאת שיעור הממשיכות בקשר טיפולי גבוה יותר במסגרת זו –  ,21%לעומת שתי המסגרות
האחרות.

לוח מס'  :10-4שיעור המסיימות והנושרות במרכזי היום
מרכזי יום
סלעית  -מרכז יום מסלול בוקר
סלעית  -מרכז יום מסלול ערב
אופק נשי  -מרכז יום
סה"כ

בטיפול
14
55
38
107

במספרים
נשירה סיום
16
19
17
15
7
31
40
65

סה"כ
49
87
76
212

בטיפול
29%
63%
50%
50%

באחוזים
סיום
נשירה
33%
39%
20%
17%
9%
41%
19%
31%

סה"כ
100%
100%
100%
100%

לצורך בירור מצבן של מטופלות  1014נערכה בדיקת מעקב כעבור  14חודשים בקרב מטופלות במרכז
היום מסלול הבוקר של סלעית ,ומרכז ה יום של אופק נשי .ממצאי הבדיקה מוצגים בלוח הבא .בדיקה זו
לא מדווחת עבור המטופלות במסלול ערב ,שכן ,כאמור ,תקופת השהות בטיפול אינה תחומה בזמן,
ורבו ת מן המטופלות שומרות על קשר טיפולי לאורך תקופה ממושכת (שיעור המטופלות השומרות על
קשר גם לאחר סיום המסלול מוצג בסעיף הבא בפרק).
לוח מס'  :10-5שיעור המסיימות והנושרות בשני מרכזי יום – בדיקת מעקב

מרכזי יום
סלעית  -מרכז יום מסלול בוקר
אופק נשי  -מרכז יום
סה"כ

בטיפול
1
16
17

במספרים
נשירה סיום
23
25
15
45
38
70

סה"כ
49
76
125

בטיפול
2%
21%
14%

באחוזים
סיום
נשירה
47%
51%
20%
59%
30%
56%

סה"כ
100%
100%
100%

כעבור  14חודשים שיעור הנשים שנשרו ממסלול בוקר של סלעית עלה ל ,21%-לעומת  19%בסיום
 ,1014ובמרכז יום של אופק נשי עלה שיעור הנושרות ל 29%-מ 41%-בסוף  .1014במקביל ,עלו גם
שיעורי המסיימות :במסלול בוקר היה שיעור המסיימות  ,42%לעומת  11%בסוף  ,1014ולמרכז היום של
אופק נשי היו  10%מסיימות ,לעומת  9%בסוף .1014
10.3

המעקב אחר הבוגרות

כפי שמתואר בפרק תהליך השיקום (ראו פרק  11בדוח) ,השיקום הוא תהליך הפכפך ,המתאפיין בעליות
וירידות רבות .סיומה של מסגרת טיפולית אינו ערובה להצלחת תהליך השיקום ואינו מבטיח כי לא תהיה
הידרדרות נוספת .לשם כך ,המסגרות הטיפוליות משקיעות מאמצים בשמירה על קשר עם בוגרות
התכניות .הקשר בין המטופלת למסגרת הטיפולית ,לאחר שהמטופלת סיימה את התכנית ,מבטא ,מצד
אחד ,את מחויבותה של האישה לתהליך הטיפולי ,ומצד שני ,מאפשר למטפלת להישאר עם היד על
הדופק ולסייע לאישה ברגעי משבר שאף פעם לא חסרים .לעומת זאת ,בוגרת המנתקת קשר עם
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המסגרת הטיפולית מבטאת לרוב את רצונה להתרחק ,ואולי לחזור לאורח חייה הישן .בכל זאת ,ישנם
מקרים שבהם ניתוק הקשר מסמל את רצונה של האישה להשתלב בחיים נורמטיביים ולהפנות גב לחייה
הקודמים ,לרבות הפרק הטיפולי .בכל מקרה ,בסעיף זה נתייחס לשמירה על הקשר לאחר סיום הטיפול
כמדד להצלחת הטיפול ,וכתוצאה מכך ,ניתוק הקשר ייחשב כאי-הצלחה.
בסעיף זה נבדוק מה שיעור הבוגרות ששומרות על קשר עם המסגרות הטיפוליות השונות .נערך מעקב
אחר בוגרות של המסגרות הטיפוליות של שנת  .1014בחודש פברואר  14 ,1012חודשים לאחר תום
השנה ,בדקנו את שיעור הבוגר ות שממשיכות לשמור על קשר עם המסגרת הטיפולית (לצורך חישוב זה,
כללנו את המסיימות והנושרות בקבוצת הבוגרות .קבוצה זו אינה כוללת  12מטופלות שבמועד המעקב
היו עדיין בטיפול).
מן הנתונים המוצגים בלוח הבא נראה כי מתוך  120בוגרות של ההוסטלים ומרכזי היום נשמר קשר
כלשהו עם  21%מהן ( 111בוגרות) .שיעור הבוגרות שעמן נשמר הקשר גבוה יותר במרכזי יום – ,22%
מאשר בהוסטלים – .11%
לוח מס'  :10-6שיעור הבוגרות השומרות על קשר לפי סוגי מסגרות
סוגי
מסגרות
הוסטלים
מרכזי יום
סה"כ

יש קשר
18
109
127

במספרים
סוג קשר
אין קשר
37
86
123

סה"כ
55
195
250

יש קשר
33%
56%
51%

באחוזים
סוג קשר
אין קשר
67%
44%
49%

סה"כ
100%
100%
100%

הלוח הבא מראה את ההשוואה בין שני ההוסטלים .נראה כי שיעור דומה של בוגרות משני ההוסטלים
שומרות על קשר –  12%מבוגרות הוסטל אופק נשי ,ו 11%-מבוגרות הוסטל סלעית.
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לוח מס'  :10-7שיעור הבוגרות השומרות על קשר בשני ההוסטלים
במספרים
יש קשר

סוג קשר
אין קשר

סה"כ

יש קשר

סוג קשר
אין קשר

סה"כ

10
8
18

22
15
37

32
23
55

31%
35%
33%

69%
65%
67%

100%
100%
100%

הוסטלים
סלעית
אופק נשי
סה"כ

באחוזים

בלוח הבא מוצגת ההשוואה בין שלושת מרכזי היום.
לוח מס'  :10-8שיעור הבוגרות השומרות על קשר בשלושת מרכזי היום

יש קשר

במספרים
סוג קשר
אין קשר

סה"כ

23

25

48

48%

61
25
109

26
35
86

87
60
195

70%
42%
56%

מרכזי יום
סלעית מרכז יום – מסלול
בוקר
סלעית מרכז יום – מסלול ערב
אופק נשי מרכז יום
סה"כ

יש קשר

באחוזים
סוג קשר
אין קשר

סה"כ

52%

100%

30%
58%
44%

100%
100%
100%

קרוב למחצית מבוגרות מסלול בוקר של סלעית ומרכז יום של אופק נשי –  46%ו 41%-בהתאמה
שומרות על קשר כלשהו עם המסגרות הטיפוליות גם לאחר  14חודשים .שיעור הבוגרות של מרכז יום
מסלול ערב ששומרות על קשר הוא גבוה מאוד –  .20%נתון זה דורש הסבר :מסלול ערב כולל גם את
המס לול האמבולטורי ,המציע לנשים גם קשר במתכונת מצומצמת יותר ,לתקופות ארוכות יחסית ,כך
שלפחות לגבי חלק מן הנשים בקבוצה זו שמירה על קשר היא מהות הטיפול עצמו .לכן ,במקרה זה קיים
טשטוש בין סטטוס של אישה "בטיפול" לבין אישה "שומרת על קשר" לאחר סיום הטיפול.
הלוח הבא מציג השוואה בין שתי התכניות – סלעית ואופק נשי.
לוח מס'  :10-9שיעור הבוגרות השומרות על קשר בשתי התכניות
סוגי
תכניות
סלעית
אופק נשי
סה"כ

יש קשר
94
33
127

במספרים
סוג קשר
אין קשר
73
50
123

סה"כ
167
83
250

יש קשר
56%
40%
51%

באחוזים
סוג קשר
אין קשר
44%
60%
49%

סה"כ
100%
100%
100%

שיעור הנשים ששומרות על הקשר גבוה יותר בשלוש המסגרות של סלעית –  ,22%בהשוואה לשתי
המסגרות של אופק נשי –  .40%פער זה נובע בעיקר מהשיעור הגבוה של ה"שומרות על קשר" במסלול
ערב.

פרק  – 10הערכת תפקוד המסגרות הטיפוליות
102

10.4

שילוב בעבודה

אחד האינדיקטורים החשובים של הצלחה בשיקום הוא שילוב מוצלח בעבודה והתמדה בה .בפרק 2
בדוח – "מאפייני המטופלות" ,ראינו ששיעור גדול מאוד מבין הנשים הנמצאות במסגרות הטיפוליות הן
ללא ניסיון תעסוקתי משמעותי .התמדה בעבודה דורשת הפנמת נורמות התנהגות והרגלים חדשים ,מכאן
הקושי והאתגר.
תקופת השהות בהוסטל ובמרכז יום אמורה להכין את הנשים לעבודה .הן מקבלות סיוע בחיפוש עבודה
וליווי בצעדיהן הראשונים בעולם התעסוקה.
נערכה בדיקה למציאת שיעור הנשים העובדות מקרב המטופלות בהוסטלים ובמרכזי היום בשנת .1014
הבדיקה נערכה בפברואר  ,1012בחלוף  14חודשים מסיום שנת הטיפול .מן הנתונים המוצגים בלוח
הבא ניתן לראות כי מתוך  161המטופלות בהוסטלים ובמרכזי היום בשנת  ,1014בעת ביצוע המעקב
 ) 41%( 119היו מועסקות בעבודה כלשהי .בוגרות אחדות הועסקו במסגרות הטיפוליות כמנטוריות.
מטופלות אחרות הועסקו לרוב בעבודות שאינן דורשות כלל הכשרה מקצועית ,או דורשות הכשרה
מקצועית מועטה ,כגון עבודות ניקיון ,סיעוד ,מוכרת בסופרמרקט ,ספרית ,ובהדרכה .מעטות הועסקו
בעבודות ניהוליות ברמות זוטרות ,כגון ניהול משרד או אחראית משמרת בחנות.
שיעור העובדות גבוה יותר בקרב בוגרות מרכזי היום –  ,42%מאשר בקרב בוגרות של הוסטלים – .11%
לוח מס'  :10-10שיעור המטופלות המשולבות בעבודה לפי סוגי מסגרות

סוגי
מסגרות
הוסטלים
מרכזי יום
סה"כ

במספרים

באחוזים

שילוב בתעסוקה

שילוב בתעסוקה

כן

לא

סה"כ

כן

לא

סה"כ

22
96
118

48
116
164

70
212
282

31%
45%
42%

69%
55%
58%

100%
100%
100%

הלוח הבא מראה את ההשוואה בין שני ההוסטלים .על פי המוצג בו  19%מבוגרות ההוסטל של אופק
נשי עובדות ,לעומת  14%מן הבוגרות של הוסטל סלעית.
לוח מס'  :10-11שיעור המטופלות בשני ההוסטלים המשולבות בעבודה

הוסטלים
סלעית
אופק נשי
סה"כ

במספרים

באחוזים

שילוב בתעסוקה

שילוב בתעסוקה

כן

לא

סה"כ

כן

לא

סה"כ

9
13
22

28
20
48

37
33
70

24%
39%
31%

76%
61%
69%

100%
100%
100%

בלוח הבא מוצגת השוואה בין שלושת מרכזי היום.
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לוח מס'  :10-12שיעור המטופלות בשלושת מרכזי היום המשולבות בעבודה

מרכזי יום
סלעית מרכז יום – מסלול בוקר
סלעית מרכז יום – מסלול ערב
אופק נשי מרכז יום
סה"כ

באחוזים
שילוב בתעסוקה
סה"כ
לא
כן
100%
63%
37%
100%
43%
57%
100%
63%
37%
100%
55%
45%

במספרים
שילוב בתעסוקה
סה"כ
לא
כן
49
31
18
87
37
50
76
48
28
212
116
96

קצת פחות מ 40%-אחוז מבוגרות מסלול הבוקר של סלעית ומרכז היום של אופק נשי –  ,12%מועסקות
בעבודה כלשהי לאחר  14חודשים .שיעור הבוגרות של מרכז יום מסלול ערב שעובדות גבוה יותר –
.22%
הלוח הבא מציג השוואה בין שתי התכניות – סלעית ואופק נשי.

לוח מס'  :10-13שיעור המטופלות בשתי התכניות המשולבות בעבודה

סוגי תכניות
סלעית
אופק נשי
סה"כ

במספרים

באחוזים

שילוב בתעסוקה

שילוב בתעסוקה

כן

לא

סה"כ

כן

לא

סה"כ

77
41
118

96
68
164

173
109
282

45%
38%
42%

55%
62%
58%

100%
100%
100%

שיעור העובדות גבוה קצת יותר בשלוש מסגרות של סלעית –  ,42%מאשר בשתי המסגרות של אופק
נשי – .16%
10.5

הקשר בין הצלחה בטיפול למאפייני הרקע של המטופלות

בסעיף זה נבדוק אם יש קשר בין שלושת מדדי ההצלחה בטיפול – סיום טיפול/נשירה ,שמירת קשר
ותעסוקה – לבין מאפייני הרקע של המטופלות .ארבעה מאפייני רקע של מטופלות היו זמינים – גיל,
זירת זנות ,מוצא והורות .משתנה ה גיל היה זמין עבור המטופלות בכל המסגרות ,מוצא והורות היו זמינים
עבור המסגרות של סלעית ,ואילו זירת זנות היה זמין עבור המטופלות של אופק נשי .קיים קשר בין שניים
ממדדי ההצלחה :שמירת קשר ותעסוקה .כשמטופלת שומרת על קשר ,סיכוייה לעבוד גבוהים יותר .זאת,
משתי סיבות :ראשית ,שני המדדים מצביעים על הצלחת הטיפול ,ובאופן טבעי יש מתאם ביניהם .שנית,
במקרים רבים ,בהיעדר קשר עם המטופלות אין ברשות המסגרת מידע על מצבן התעסוקתי ,ובאין מידע
נרשם שהנשים אינן עובדות .בהמשך סעיף זה נציג את הפילוחים של כל אחד ממשתני הרקע עם שלושת
מדדי הצלחת הטיפול.
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 10.2.1גיל
הנתונים בלוח הבא מאפשרים לבדוק אם ישנם הבדלים בגילאי המטופלות שנשרו מהמסגרות הטיפוליות
ובין אלה שהמשיכו בטיפול או אף סיימו אותו .נתונים אלה מתייחסים למטופלות בשתי מסגרות של
סלעית – הוסטל ומרכז יום מסלול בוקר ,ולשתי מסגרות של אופק נשי – הוסטל ומרכז יום .סטטוס
הטיפול מתייחס למצבה של המטופלת במועד המעקב.
לוח מס'  :10-14סטטוס המטופלות לפי קבוצות הגיל

סטטוס
מטופלות
בטיפול/סיימה
נשרה
סה"כ

במספרים
קבוצות גיל
 32+סה"כ
עד 31
89
65
24
105
55
50
194
120
74

עד 31
32%
68%
100%

באחוזים
קבוצות גיל
32+
54%
46%
100%

סה"כ
46%
54%
100%

הנתונים מצביעים על קשר בין גיל לסטטוס המטופלת .בקבוצת הגיל הצעירה – עד  26% ,11נשרו,
לעומת  11%שהמשיכו בטיפול או סיימו אותו .לעומת זאת ,בקבוצת הגיל המבוגרת יותר – 11ומעלה,
שיעור הנושרות לעומת נשים בטיפול/סיום הטיפול היה מאוזן 42% ,לעומת  ,24%בהתאמה.
הלוח הבא מראה את הקשר בין גיל למצב התעסוקה של הנשים שטופלו בחמש מסגרות (שני הוסטלים
ושלושה מרכזי יום).
לוח מס'  :10-15מצב התעסוקה של המטופלות לפי קבוצת גיל

מצב
תעסוקה

באחוזים
קבוצות גיל

במספרים
קבוצות גיל
עד 31

32+

סה"כ

עד 31

עובדות

34

82

116

33%

47%

לא עובדות
סה"כ

68
102

91
173

159
275

67%
100%

53%
100%

32+

סה"כ
42%
58%
100%

גם במשתנה זה ,הנתונים מצביעים על קשר בין גיל למצב התעסוקה של המטופלות .בקבוצת הגיל
הצעירה – עד  22% ,11לא עבדו לעומת  11%שעבדו .לעומת זאת ,בקבוצת הגיל המבוגרת יותר –11
ומעלה ,שיעור העובדות לעומת הלא-עובדות דומה –  42%לעומת  ,21%בהתאמה.
הלוח הבא מראה את הקשר בין גיל לדפוסי הקשר שהמטופלות בחרו לנהל עם המסגרת הטיפולית (שני
הוסטלים ושלושה מרכזי יום).
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לוח מס'  :10-16דפוס הקשר לפי קבוצת הגיל
במספרים
קבוצות גיל

קשר

באחוזים
קבוצות גיל

עד 31

32+

סה"כ

עד 31

32+

סה"כ

יש

47

109

156

46%

63%

57%

אין
סה"כ

55
102

64
173

119
275

54%
100%

37%
100%

43%
100%

הנתונים מצביעים על קשר בין גיל לדפוס קשר .בקבוצת הגיל הצעירה – עד  ,11שיעור דומה של נשים
שומרות על קשר או מנתקות קשר –  42%ו ,24% -בהתאמה .לעומת זאת ,בקבוצת הגיל המבוגרת יותר
–  11ומעלה ,שיעור גבוה יותר בוחרות לשמור על קשר ,בהשוואה לאלה שמנתקות קשר –  21%ו-
 ,12%בהתאמה.
 10.2.1ארץ מוצא
הנתונים בלוח הבא מאפשרים לבדוק אם ישנם הבדלים בארץ המוצא של המטופלות שנשרו מהמסגרות
הטיפוליות ,לעומת אלה שהמשיכו בטיפול או אף סיימו אותו .במשתנה ארץ מוצא ,הנשים מחולקות לשתי
קבוצות :ישראליות ותיקות ועולות חדשות ,שהיו ברובן הגדול ממדינות חבר העמים לשעבר .נתונים אלה
מתייחסים למטופלות בשתי המסגרות של סלעית – הוסטל ומרכז יום מסלול בוקר .הסטטוס הטיפולי
מתייחס למצבה של המטופלת במועד המעקב.

לוח מס'  :10-17סטטוס המטופלות לפי ארץ המוצא
סטטוס
המטופלות
בטיפול/סיימה
נשרה
סה"כ

במספרים
ארץ מוצא
לא ישראל
ישראל
18
20
12
36
30
56

סה"כ
38
48
86

ישראל
36%
64%
100%

באחוזים
ארץ מוצא
לא ישראל
60%
40%
100%

סה"כ
44%
56%
100%

הנתונים מצביעים על קשר בין ארץ המוצא לסטטוס המטופלת .בקבוצת הישראליות הוותיקות 24%
נשרו ,לעומת  12%שהמשיכו בטיפול או סיימו אותו .לעומת זאת ,בקבוצת העולות ,שיעור הנושרות
לעומת נשים בטיפול/סיום טיפול היה כמעט הפוך –  40%ו ,20%-בהתאמה.
הלוח הבא מראה את הקשר בין ארץ המוצא למצב התעסוקה של הנשים שטופלו בשלוש המסגרות של
סלעית (הוסטל ושני מרכזי יום).
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לוח מס'  :10-18מצב התעסוקה של המטופלות לפי ארץ המוצא

מצב
התעסוקה
עובדת
לא עובדת
סה"כ

ישראל
39
72
111

במספרים
ארץ המוצא
לא ישראל
38
24
62

סה"כ
77
96
173

ישראל
35%
65%
100%

באחוזים
קבוצות גיל
לא ישראל
61%
39%
100%

סה"כ
45%
55%
100%

הנתונים מצביעים על קשר בין ארץ המוצא למצב התעסוקה של המטופלת .בקבוצת הישראליות  22%לא
עבדו ,לעומת  12%שעבדו .לעומת זאת ,בקבוצת הנשים שאינן ילידות הארץ ,שיעור העובדות-לא
עובדות כמעט הפוך 21% ,לעומת  ,19%בהתאמה.
הלוח הבא מראה את הקשר בין ארץ המוצא לדפוס הקשר שהמטופלות בחרו לנהל עם המסגרת
הטיפולית.
לוח מס'  :10-19דפוס הקשר לפי ארץ המוצא
דפוס
הקשר

ישראל
59
52
111

יש
אין
סה"כ

במספרים
ארץ מוצא
לא ישראל
41
21
62

סה"כ
100
73
173

ישראל
53%
47%
100%

באחוזים
קבוצות גיל
לא ישראל
66%
34%
100%

סה"כ
58%
42%
100%

הנתונים אינם מצביעים על קשר בין ארץ המוצא לדפוס הקשר .בשתי הקבוצות (ילידות הארץ ועולות)
שיעור דומה של נשים שומרות על קשר.
 10.2.1הורות
הנתונים בלוח הבא מאפשרים לבדוק אם יש קשר בין משתנה הורות לבין הסטטוס הטיפולי של האישה.
במשתנה הורות חולקו הנשים לשתי קבוצות :אלה שאין להן ילדים ואלה שיש להן לפחות ילד אחד.
הנתונים בלוח מתייחסים למטופלות בשתי המסגרות של סלעית – הוסטל ומרכז יום מסלול בוקר.
הסטטוס טיפולי מתייחס למצבה של המטופלת במועד המעקב.
לוח מס'  :10-20סטטוס המטופלות לפי הורות
סטטוס
המטופלות
בטיפול/סיימה
נשרה
סה"כ

אין ילדים
13
33
46

במספרים
הורות
יש ילדים
25
14
39

סה"כ
38
47
85

אין ילדים
28%
72%
100%

באחוזים
הורות
יש ילדים
64%
36%
100%

סה"כ
45%
55%
100%
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הנתונים מצביעים על קשר די חזק בין הורות לסטטוס המטופלת .בקבוצת הנשים ללא ילדים נשרו ,21%
לעומת  16%שהמשיכו בטיפול או סיימו אותו .לעומת זאת ,בקבוצת האמהות שיעור הנושרות לעומת
נשים בטיפול/סיום טיפול היה כמעט הפוך –  12%לעומת  ,24%בהתאמה.
הלוח הבא מראה את הקשר בין הורות למצב התעסוקה של הנשים שטופלו בשלוש המסגרות של סלעית
(הוסטל ושני מרכזי יום).
לוח מס'  :10-21מצב התעסוקה של המטופלות לפי הורות

מצב
תעסוקה
עובדת
לא עובדת
סה"כ

אין ילדים
36
58
94

במספרים
הורות
יש ילדים
40
36
76

סה"כ
76
94
170

אין ילדים
38%
62%
100%

באחוזים
ילדים
יש ילדים
53%
47%
100%

סה"כ
45%
55%
100%

הנתונים מצביעים על קשר בין הורות למצב התעסוקה של המטופלת .בקבוצת הנשים ללא ילדים 21%
לא עבדו ,לעומת  16%שעבדו .לעומת זאת ,בקבוצת הנשים עם ילדים שיעור העובדות-לא עובדות כמעט
הפוך 21% ,לעומת  42%בהתאמה.
הלוח הבא מראה את הקשר בין הורות לדפוס הקשר שהמטופלות בחרו לנהל עם המסגרת הטיפולית.
לוח מס'  :10-22דפוס הקשר לפי הורות

דפוס קשר
יש
אין
סה"כ

אין ילדים
53
41
94

במספרים
הורות
יש ילדים
47
29
76

סה"כ
100
70
170

באחוזים
הורות
יש ילדים
אין ילדים
62%
56%
38%
44%
100%
100%

סה"כ
59%
41%
100%

הנתונים אינם מצביעים על קשר בין הורות לדפוס קשר .בשתי הקבוצות (נשים ללא ילדים ואמהות) שיעור
דומה של נשים שומר על קשר.
 10.2.4זירת הזנות
הנתונים בלוח הבא מאפשרים לבדוק האם יש קשר בין זירת הזנות ממנה האישה הגיעה לטיפול ,לבין
ה סטטוס הטיפולי שלה .במשתנה זירת זנות הנשים חולקו לשתי קבוצות :זירת רחוב וזירת תחת קורת
גג .הנתונים בלוח מתייחסים למטופלות בשתי מסגרות של אופק נשי – הוסטל ומרכז יום .סטטוס טיפולי
מתייחס למצבה של המטופלת במועד המעקב.
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לוח מס'  :10-23סטטוס המטופלות לפי זירת הזנות

סטטוס
מטופלות
בטיפול/סיימה
נשירה
סה"כ

רחוב
26
27
53

במספרים
זירת הזנות
קורת גג
25
31
56

סה"כ
51
58
109

רחוב
49%
51%
100%

באחוזים
זירת הזנות
קורת גג
45%
55%
100%

סה"כ
47%
53%
100%

הנתונים אינם מצביעים על קשר בין זירת הזנות לסטטוס המטופלת .לנשים משתי זירות זנות (רחוב
וקורת גג) שיעור דומה של הצלחה בטיפול.
הלוח הבא מראה את הקשר בין זירת הזנות למצב התעסוקה
לוח מס'  :10-24מצב התעסוקה לפי זירת הזנות
תעסוקה
עובדת
לא עובדת
סה"כ

רחוב
16
37
53

במספרים
זירת הזנות
קורת גג
25
31
56

סה"כ
41
68
109

באחוזים
זירת הזנות
סה"כ
קורת גג
רחוב
38%
45%
30%
62%
55%
70%
100%
100%
100%

הנתונים מצביעים על קשר לא חזק בין זירת הזנות למצב התעסוקה של המטופלת .שיעור הנשים מזירת
קורת גג שעובדות גבוה במקצת משיעור הנשים העובדות מזירת רחוב –  42%לעומת .10%
הלוח הבא מראה את הקשר בין זירת הזנות לדפוס הקשר אשר המטופלות בחרו לנהל עם המסגרת
הטיפולית.
לוח מס'  :10-25דפוס קשר לפי זירת הזנות

דפוס
קשר
יש
אין
סה"כ

רחוב
27
26
53

במספרים
זירת הזנות
קורת גג
32
24
56

סה"כ
59
50
109

באחוזים
זירת הזנות
סה"כ
קורת גג
רחוב
54%
57%
51%
46%
43%
49%
100%
100%
100%

הנתונים אינם מצביעים על קשר בין זירת הזנות לדפוס הקשר .בשתי הקבוצות שיעור דומה של נשים
ששומרות על קשר –  21%מזירת הרחוב ו 22%-מזירת קורת הגג.
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שיעורי תפוסה ונשירה מוקדמת

10.6

בסעיף זה נציג שתי סוגיות המבטאות את זרם תנועת הנשים – פנימה והחוצה – במסגרות הטיפוליות.
תחילה נציג נתוני שיעורי תפוסה בהוסטלים ובמרכזי היום ,לאחר מכן נעמוד על תופעת הנשירה
המוקדמת.
 10.2.1שיעורי תפוסה
10.2.1.1

הוסטלים

לשני ההוסטלים קיבולת מוגדרת ,הנמדדת במספר מיטות –  11בהוסטל סלעית ו 14-בהוסטל אופק נשי.
בסעיף זה נציג את מספר המטופלות ששהו בכל הוסטל בכל אחד מחודשי השנה ,וכן נשווה את מספר
המטופלות ביחס לקיבולת של כל מסגרת.
במהלך שנת  1014שהו בהוסטל סלעית סך הכול  12מטופלות ,בכל אחד מחודשי השנה שהו בהוסטל
בממוצע  11.91נשים .בהוסטל אופק נשי שהו במהלך השנה סך הכול  11מטופלות ,ובממוצע חודשי שהו
בו  10.11מטופלות .למרות ההבדל הלא-גדול בין ממוצעים אלה ,אחוז התפוסה בין שני ההוסטלים גדול
למדי –  106%בהוסטל סלעית ,לעומת  24%באופק נשי .פער זה נובע מכך שמספר המיטות בהוסטל
אופק נשי גדול יותר –  14לעומת  11בהוסטל סלעית ,והן לא תמיד מאוישות.
ברוב חודשי השנה בהוסטל סלעית לנו יותר מ 11-נשים ,מכאן אחוזי תפוסה שמעל ל.100%-
לוח מס'  :10-26שיעורי התפוסה החודשיים בשני ההוסטלים

חודש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ממוצע

10.2.1.1

מס' נשים בחודש
סלעית אופק נשי
6
11
6
14
9
10
10
14
10
14
11
15
14
13
12
14
11
12
13
13
12
13
10
12
10.33
12.92

אחוז התפוסה
אופק נשי
סלעית
43%
92%
43%
117%
64%
83%
71%
117%
71%
117%
79%
125%
100%
108%
86%
117%
79%
100%
93%
108%
86%
108%
71%
100%
74%
108%

מרכזי יום

במהלך שנת  1014טופלו במרכז יום-מסלול בוקר בסלעית  22נשים ,ובמסלול ערב טופלו  62נשים.
הממוצע החודשי של מספר המטופלות בשני מרכזי יום אלה היה  11.12ו ,22.91-בהתאמה.
מרכז היום באופק נשי העניק טיפול ל 49-נשים במהלך  ,1014והממוצע החודשי של המטופלות עמד על
.19.12
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לוח מס'  :10-27שיעורי התפוסה החודשיים בשני ההוסטלים

חודש

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ממוצע

מס' נשים בחודש
אופק
סלעית סלעית
נשי -
מרכז
מרכז
מרכז
יום
יום
יום
ערב
בוקר
36
51
16
38
53
13
42
46
11
41
46
10
41
52
13
40
52
13
43
56
11
41
59
11
41
62
13
35
65
13
35
70
11
38
71
11
39.25
56.92
12.17

עקב היעדר נתונים לא היה אפשר לחשב את שיעורי התפוסה בדירות החירום .בשל התחלופה המהירה
של מטופלות בדירת החירום ,לא מתנהל רישום יומי של תפוסת המיטות במסגרות אלה.
 10.2.1תופעת הנשירה המוקדמת
ראינו לעיל ש 21%-מן המתקבלות לטיפול בשני ההוסטלים ו 21%-מן המתקבלות לטיפול בשני מרכזי
ה יום (מסלול בוקר של סלעית וזה של אופק נשי) נושרות מן הטיפול .בדיקת מועדי הנשירה מראה כי
קרוב למחצית מן הנשירה ( )46%בהוסטלים ,ו 12%-מן הנשירה במרכזי היום מתרחשים במהלך החודש
הראשון של שהות המטופלת במסגרת הטיפולית .נתונים אלה מחזקים את דברי המטופלות (פרק – 6
היחס לטיפול) ,שהעידו על הקשיים הרבים המאפיינים את הטיפול דווקא בתקופה הראשונה .הנתונים
מוצגים בשני הלוחות הבאים.

לוח מס'  :10-28שיעור הנושרות בחודש הראשון – הוסטלים

הוסטל

מס'
מטופלות

מס'
נושרות

סלעית
אופק נשי
סה"כ

37
33
70

23
14
33

מס'
נושרות
תוך חודש
9
7
16

אחוז
נושרות תוך
חודש
39%
50%
48%
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לוח מס'  :10-29שיעור הנושרות בחודש הראשון – מרכזי היום
מרכזי יום
סלעית – מרכז יום בוקר
אופק נשי – מרכז יום
סה"כ

10.7

מס'
מטופלות

מס'
נושרות

49
76
125

19
31
50

מס'
נושרות
תוך חודש
10
8
18

אחוז
נושרות תוך
חודש
53%
26%
36%

סיכום

בפרק זה מוצגים סוגי מדדים שונים לבדיקת תפקוד המסגרות הטיפוליות:
 10.2.1סיום טיפול – מתוך  112נשים ששהו בשתי דירות חירום )11%( 10 ,הופנו להוסטלים או
למרכזי היום .מתוך  20מטופלות בשני ההוסטלים  )21%( 11נשרו )12%( 11 ,סיימו את
הטיפול ו )11%( 11-נשים נשארו להמשך טיפול .במעקב שנערך כעבור  14חודשים התמונה
השתנתה במקצת – שיעור הנושרות עלה ל ,22%-שיעור המסיימות עלה אף הוא במקצת ל-
 ,11%ושיעור הממשיכות ירד ל .11%-בתום שנת הפעילות במרכזי היום  19%מן המטופלות
סיימו טיפול 11% ,נשרו ,ומחציתן –  – 20%המשיכו את הטיפול .כמעט מחצית מן הנשירות
של המטופלות מן ההוסטלים ויותר משליש מן הנשירה ממרכזי היום מתרחשים בחודש
הראשון להגעתן למסגרת הטיפולית.
 10.2.1מעקב בוגרות – מתוך  120בוגרות של ההוסטלים ומרכזי היום נשמר קשר כלשהו עם 112
( )21%נשים גם  14חודשים לאחר תום השנה שבה שהו במסגרת הטיפולית .שיעור הבוגרות
שעמן נשמר הקשר גבוה יותר במרכזי היום מאשר בהוסטלים –  22%ו ,11%-בהתאמה.
 12%מבוגרות הוסטל אופק נשי שומרות על קשר ,לעומת  11%מבוגרות הוסטל סלעית.
קרוב למחצית מבוגרות מסלול בוקר של סלעית ומרכז יום של אופק נשי שומרות על קשר.
שיעור הבוגרות של מרכז יום מסלול ערב ששומרות על קשר הוא .20%
 10.2.1שילוב בעבודה –  14חודשים מתום שנת השהייה במסגרת הטיפולית ,מתוך  161בוגרות של
ההוסטלים ומרכזי היום  )41%( 116היו עובדות .שיעור העובדות גבוה יותר בקרב בוגרות
מרכזי היום –  ,42%מאשר בוגרות של ההוסטלים –  19% .11%מבוגרות הוסטל של אופק
נשי עובדות ,לעומת  14%מבוגרות הוסטל סלעית .קצת פחות מ 40%-אחוז מבוגרות מסלול
הבוקר של סלעית ומרכז היום של אופק נשי ממשיכות לעבוד לאחר  14חודשים .שיעור
הבוגרות של מרכז יום מסלול ערב שעובדות גבוה יותר –  .22%בוגרות רבות מועסקות
בעבודות לא מקצועיות או עבודות הדורשות הכשרה מקצועית קצרה ,כגון עבודות ניקיון,
סיעוד ,מוכרת בסופרמרקט ,ספרית .מעטות הועסקו בעבודות ניהוליות ברמות זוטרות ,כגון
ניהול משרד או אחראית משמרת בחנות ,ואחדות מועסקות במסגרות הטיפוליות כמנטוריות.
 10.2.4הקשר בין מדדי התפקוד למאפייני הנשים – נבדק הקשר בין שלושת מדדי הביצוע של
המסגרות הטיפוליות (נשירה/סיום טיפול ,תעסוקה ושמירת קשר) לבין ארבעת מאפייני הרקע
של המטופלות (גיל ,מוצא ,הורות וזירת זנות) .נמצאו קשרים חזקים בין מדדי התפקוד ובין
גיל ,ארץ מוצא והורות .נמצא כי הנשים המבוגרות יותר (בהשוואה לצעירות יותר) ,ונשים שלא
נולדו בארץ – בעיקר עולות ממדינות חבר העמים (בהשוואה לילידות הארץ) ,ונשים שיש להן
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לפחות ילד אחד (בהשוואה לנשים ללא ילדים) – שיעורי הנשירה שלהן נמוכים יותר ,שיעורי
ההעסקה גבוהים יותר ,והן שומרות יותר על קשר עם המסגרת הטיפולית גם לאחר סיום
התכנית .לא נמצא קשר בין זירת הזנות למדדי התפקוד :לא היו הבדלים בין נשים מזנות רחוב
בהשוואה לנשים מזנות תחת קורת גג בשיעורי הנשירה ,שיעורי התעסוקה ושיעורי השמירה
על הקשר.
 5.0.01שיעורי תפוסה – בשנת  1014טופלו בהוסטל סלעית  12מטופלות ,בכל חודש שהו בהוסטל
בממוצע  11.91נשים .בהוסטל אופק נשי שהו בשנה סך הכול  11מטופלות ,ובממוצע חודשי
שהו בו  10.11מטופלות .מרכז יום מסלול בוקר בסלעית העניק טיפול ל 22-נשים ,ובמסלול
ערב טופלו  62נשים ,ממוצע המטופלות בחודש היה  11.12ו ,22.91-בהתאמה .מרכז היום
באופק נשי טיפל ב 49-נשים ,ובממוצע חודשי טופלו  19.12נשים.
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 11מודל עבודה  - 1תהליך השיקום

11.1

מבוא ושיטה

פרק זה עוסק בתהליך השיקום של נשים המטופלות במוסדות לטיפול ושיקום מזנות .הפרק מבוסס על
ראיונות אישיים שהתקיימו עם  12נשים ,אשר עבדו כמנהלות ,מטפלות ,מדריכות רכזות ומנטוריות
בחמש תכניות הטיפול ושיקום (סלעית ,אופק נשי ,בשבילך ,מרפאות ניידות וערים בלילה) .ראו בפרק
השיטה את פרטי המרואיינות ,השאלון ואופן ביצוע הראיונות.
מטרת הפרק היא לתאר את תהליך השיקום מזנות מנקודת ראותן של המרואיינות ובהסתמך על ניסיונן
המקצועי .על סמך דבריהן ,נעשה ניסיון להעלות על הכתב אבות טיפוס של סיפורי שיקום המבטאים
מגמות שחזרו לאורך הראיונות ,ולהבין דרכם את תהליכי השיקום ,את שלביו השונים ואת כרוניקות
ההצלחות והכישלונות שמאפיינים אותו.
פרק זה מורכב מארבעה סעיפים .שלושת הסעיפים הראשונים מסרטטים אבטיפוס של תהליך שיקום על
הציר הכרונולוגי ,תלת-שלבי .החלוקה לשלושה שלבים בשיקום איננה מבטאת הפרדה קשיחה
המחייבת כל תהליך שיקום באשר הוא ,אלא נוסחה בהכללה ,והיא מבטאת חלוקה שמקורה בדברי
המרואיינות עצמן .חלוקה זו נתמכת באופן חלקי בסכמת השיקום שהוזכרה במרבית מהראיונות,
בתבנית של הרהור ,שינוי ,ושימור .בשלושת הפרקים הללו מובאים ההיבטים העיקריים של שיקום
האישה בכל שלב ,ממוינים לנושאי משנה ,המשקפים את הסוגיות העיקריות שהמטפלות מנסות לקדם
בכל שלב.
הסעיף הראשון דן בשלב ההתחלתי ,שמאופיין בעיקר בניסיון ליצור קשר עם המטופלת ומפרט את
האופנים שבהן מנסות המטפלות לבסס ולהרחיב קשר זה כדי להשפיע על המטופלת לבחור בשיקום
ארוך-טווח; הפרק השני מתאר שלב מתקדם יותר ,שבו רכשה המטפלת את אמונה של המטופלת
וגרמה לה להתחייב לתהליך שיקומי ארוך-טווח .בשלב זה מתואר שיקום רחב ורב-מוקדי .התהליך
המורכב והתובעני מסייע לאישה להחלים ,להתחזק ולהתקדם לקראת חיים מחוץ למעגל הזנות; החלק
השלישי מתייחס לתהליך השיקום של המטופלת ,שנמשך גם לאחר עזיבת המוסד השיקומי ,ולמה
שנדרש ממנה כדי לשמור על הישגיה .מתוארים בו ניסיונות האישה להקיף את עצמה בהשפעות חיוביות
ולהתרחק מההשפעות השליליות.
כל אחד מהסעיפים מחולק לשני תתי-סעיפים .הראשון מבטא תסריט מיטבי של מעבר חלק בין השלבים
השונים עד למטרה המיוחלת .אולם מובן שתהליך השיקום הוא ארוך ,מורכב וממושך ,וכי לצד ההצלחות
חווה המטופלת גם כישלונות ,קשיים ונסיגות .לשם כך נועד התת-סעיף השני ,המתאר את הניסיונות
המוצלחים פחות ואת העכבות האופייניים לכל שלב .ממכלול דבריהן של המרואיינות מתקבל הרושם
שהתהליך השיקומי דומה למשחק "סולמות ונחשים" .אישה שנכשלה בעבר יכולה להצליח בעתיד,
ולמרבה הצער גם אישה שהצליחה ,יכולה למעוד בעתיד .כך ,יש לראות את שני תתי-הסעיפים בכל
סעיף כשני צדי מטבע ,המשלימים זה את זה בתיאור תהליך השיקום.
הסעיף הרביעי עוסק בשאלה אם הסכמה המוצעת לתיאור תהליך השיקום תקפה באותה המידה בשני
סוגי המסגרות הטיפוליות – מזעור נזקים וטיפול ושיקום ,או שמא יש לראות בשלב הראשון של הסכמה
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– יצירת קשר – מאפיין של המסגרות למזעור נזקים ,ושני השלבים המתקדמים יותר של הסכמה
כמתארים את המתרחש במסגרות לטיפול ושיקום.
גרסה מורחבת של פרק זה ,הכוללת הדגמות וציטוטים מדברי המרואיינות ,מוצגת כנספח .11.1
11.2

יצירת קשר עם האישה שבזנות

 11.1.1שיקום בתנאי שדה
המפגש הראשון הוא בין האישה בזנות לבין מטפלת שאינה מוכרת לה .לעתים ,האישה אינה בוטחת
במטפלת ואף מנסה "לנפנף אותה" .המשימה הבסיסית של המטפלת בשלב זה היא לרכוש את אמונה
של האישה ולגרום לה להאמין שהיא רוצה בטובתה .לפיכך ,מתמקדות המטפלות בצמצום הנזק הנגרם
מהחיים בזנות ,בסיפוק צרכיה הבסיסיים של האישה ובהטבת מצבה המידי .אולם בד בבד עם זאת
מעודדות המטפלות את הנשים ליצור קשרים רחבים ועמוקים יותר עם המערכות השיקומיות .בעזרת
פרקטיקות יומיומיות ,שיפורטו בהמשך ,מנסות המטפלות לשפר את חייהן הנוכחיים של הנשים ,אך גם
לגרום להן לראות את היתרונות הגלומים בשינוי אורח חייהן בתהליך שיקום מלא.
11.1.1.1

יצירת הקשר ,פיתוחו וטיפוחו

בקרב המרואיינות נרשמה תמימות דעים לגבי השלב הראשון בכל הליך שיקומי ,אשר הוא חתירה
ליצירת קשר עם האישה שבזנות .גם אם ראשוני ,מצומצם וסלקטיבי ,קשר זה הוא צעד משמעותי עבור
הנשים ,אשר מרביתן שקועות במציאות יומיומית קשה .נשים אלה מתקשות לדמיין שינוי באורח חייהן
ולפעול להשגתו ,כמו גם ליצור ולנהל מערכות יחסים עם אנשים מחוץ לעולם הזנות.
קשר זה שונה באופן מהותי ממערכות יחסים אחרות שהאישה מנהלת .מהות הקשר היא קבלת
שירותים ונגישות למשאבים קיומיים ללא צורך במתן תמורה כלשהי .יצירת האמון בשלב זה מאתגרת,
בין היתר ,בגלל חשדנותן של הנשים כלפי המטפלות .אולם גם כאשר נוצר קשר ,טוענות המרואיינות ,יש
להתקדם לאט ולבנות אותו בהדרגתיות ובהתאם לרצונה של כל אישה ולקצב שמתאים לה .לפיכך,
נוהגות המטפלות לא להציב מטרות שיקומיות רחוקות-טווח בשלב כה התחלתי.
עם זאת ,קשר טיפולי זה ממונף ומתועל באופנים שונים בהמשך תהליך השיקום .המרואיינות מעידות כי
מוקדשת מחשבה רבה להקניית כלים ומיומנויות להישרדות בטווח הרחוק יותר ,והכוונה היא לתהליך
ארוך-טווח .לדבריהן ,התקווה היא שהסיוע הנקודתי ,הקשר הארעי והטיפול היחידני יפרחו ויבשילו לכדי
תהליך שיקומי ממושך .בכך ממוצה הפוטנציאל של שיקום "בתנאי שדה" ,בלי לדרוש מהאישה לשנות
את אורחות חייה ,להפסיק את הזנות או להתנקות מסמים בשלב זה.
11.1.1.1

מרחב בטוח

זהו מקום המוצע לאישה שבו תוכל להתקלח ,לאכול ארוחה חמה וליהנות ממתחם שינה מקורה .הוא
אלטרנטיבה ישירה למגורים ברחוב או אצל "גורמים בעיתיים" ,כגון ספונסרים או סרסורים אשר דורשים
מן האישה תמורה על השימוש במשאבים אלה .הצעת אלטרנטיבות כאלה מסייעת במניעת הידרדרות
נוספת של האישה.
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הערך המוסף שלו הוא בהיותו המרחב המוגן בטווח הרחוק ,אשר עשוי לעורר תקוות חדשות .הצלחה
שיקומית בשלב זה מוגדרת כהבנת היתרונות שבקבלת עזרה מנשות מקצוע ושימוש במשאבים
שהמוסדות השיקומיים מציעים .המשמעות הרחבה של תהליך זה היא זניחה של הרגלים ישנים ויצירת
הרגלים חדשים ,גם אם מצומצמים או קצרי-טווח.
11.1.1.1

"עזרה ראשונה" לאישה שבזנות

לדברי המטפלות ,החלטתה של אישה להגיע למרפאות או להיכנס לניידות ,לאפשר לצוות רפואי לסייע
לה ולהגיע לבדיקות שגרתיות ,היא משמעותית ותורמת לשיפור מצבה .טיפול רפואי ראשוני זה כולל
בתוכו מרכיבים רבים ,אשר המשותף ביניהם הוא הקשבה לצרכיה של האישה וטיפול בה לפי העדפותיה
ורצונותיה ,בזמן ובמקום שנוחים לה.
הפוטנציאל השיקומי טמון בכניסת האישה לשגרת טיפול ובדיקות תקופתיות ,ובעצם קיומם של קשרים
אלה ,אשר עשויים להימשך זמן רב ואפשר שיעודדו את האישה להמשך התהליך.
11.1.1.4

חינוך למין בטוח וחלוקת אמצעי מניעה

סוג נוסף של טיפול בעל אופי שיקומי ,אשר מוזכר בראיונות ,הוא חינוך ליחסי מין בטוחים ,עידוד
השימוש באמצעי מניעה וחלוקתם לנשים שבמעגל הזנות .הפעולה הטיפולית של חלוקת אמצעי המניעה
היא בראש ובראשונה בעלת השפעה מידית וספציפית ,אולם גם יוצרת השפעות ארוכות טווח ורחבות.
לדברי המרואיינות ,מלבד הצמצום המידי של הסכנות הנובעות מקיום מין לא בטוח ,חינוך לשימוש
באמצעי מניעה הוא בעל השפעה עמוקה ומסייע לנשים בהקניית כלים והרגלים לטווח הרחוק .שימוש
באמצעי מניעה עשוי לחזק את עמדתן של הנשים מול הלקוח ,להגביר את ביטחונן העצמי ולעודד אותן
ליטול אחריות לחייהן ,ככל שהדבר מתאפשר.
 11.1.1בעיות בקשרים ראשוניים
בסעיף הקודם תוארו האופנים שבהם מתהווה הקשר בין המטפלות לנשים ,וכיצד קשר זה מסייע
לתהליך השיקום .בסעיף זה נתאר את הקשיים האופייניים לשלב יצירת הקשר ,זאת ,באמצעות פירוט
כרוניקות שונות של קשרים אשר לא מומשו עד תומם .כרוניקות אלה מהוות תוצר לוואי של ניסיונות
המטפלות לסייע לנשים ,והן מעידות על חוסר יכולתן של הנשים לנצל קשר זה באופן מלא בנקודת הזמן
הנוכחית.
הקשר שנוצר אינו חזק דיו כדי לכפות כללים – הקושי הרב בשימורו ופיתוחו של קשר טמון באיזון העדין
בין הניסיון לגרום לאישה לחוש בנוח במקום שבו היא נמצאת ,לחוש ביטחון והכלה ,ובין המטרה ארוכת
הטווח – לגרום לה להרהר במציאות חייה ולערער אותה ,לעודד אותה לשאוף לשינוי .רבות מן
המטפלות ציינו כי הניסיון לאחוז בחבל משני קצותיו עורר קשיים רבים.היעדר כללים ברורים במסגרות
המעניקות טיפול ראשוני המבוסס על יצירת קשר גורם לשתי בעיות עיקריות :ראשית ,העובדה שבשלב
זה הנשים עדיין נמצאות במעגל הזנות ואינן מחויבות לניקיון מסמים ומאלכוהול מעכבת את השיקום
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ומגבילה אותו מראש; שנית ,היעדר מערכת כללים מחייבים מצמצם את כוחו של הצוות המקצועי ואת
יכולתו להעמיק את הסיוע ,להתריע מפני סכנות ולייעץ.
סכנת הדרדור ההדדי – כאשר באותו מרחב שוהות נשים שנבדלות אחת מהשנייה ברקע אישי
ומשפחתי ,בצורכיהן ובסוגי הזנות וההתמכרויות ובשלב הטיפולי שבו הן נמצאות ,עלולה להיווצר אווירה
שאינה מעודדת התקדמות בתהליך השיקומי ואף מהווה קרקע פורייה לדרדור הדדי .אי לכך ,יעדיפו
המטפלות להרחיק ,במידת האפשר ,מטופלת מסוימת למסגרת אחרת ,כדי למנוע השפעות שליליות
מצדה על נשים אחרות או כדי למנוע מן האישה חשיפה לתופעות שעלולות להזיק לה .נוסף על כך ,קיים
חשש שחלק מהנשים יחושו שהטיפול אינו רלוונטי עבורן ולכן הן עלולות לנשור ,ובכך גם לצמצם את
הפוטנציאל לשיקום ארוך-טווח.

קשר שלא נוצר או קשר שמתנתק – המרואיינות מרבות לתאר אי-יכולת לגרום לנשים לבטוח במטפלות
ולהשתמש בקשר עמן כאי-הצלחה .במילים אחרות ,אם הצלחה בשלב זה מוגדרת כיצירת קשר ,הרי
שסירוב מוחלט וממושך ליצור קשר עלול להיחשב ככישלון מסוים .הדברים אמורים גם במקרה שבו נוצר
קשר טיפולי .קשר זה עלול להיפסק ,להיקטע או לדעוך בגלל סיבות מגוונות.
קשר תלותי ותוצאותיו – לבסוף ,גם היווצרותו של קשר תלותי מדי עם המטפלת ,הצוות הטיפולי או עם
מוסד טיפולי מסוים ,בעיקר בשלבים המוקדמים יותר של התהליך ,עלול לגרום לנשים "להיתקע",
ולהעיב על המשך התהליך השיקומי .מן הראיונות עולה כי במקרים כאלה אמנם ימוצה הפוטנציאל
הראשוני שביצירת קשר עמוק עם האישה ,אולם אופיו התלותי של הקשר יקשה על המשך התהליך
השיקומי .היבט נוסף שעשוי לגרום להיווצרותו של קשר תלותי הוא העובדה שעבור נשים בזנות
המסגרת השיקומית הראשונה מייצגת גם את הקשר המיטיב הראשון בחייהן .אישה בזנות אשר חווה
אהבה ,הבנה והכלה שאינם מותנים כחלק מהקשר הטיפולי הראשוני ,עלולה לתפוס קשר זה כחד-פעמי
ובלתי ניתן להחלפה .מהראיונות עולה כי לשני תרחישים אלה – פחד מפני התקדמות בשיקום
ולהיקשרות אל המסגרת המיטיבה הראשונה – עלולה להיות תוצאה זהה :יצירת דפוס שיקום מעגלי
ולא ליניארי .הנשים עלולות להיקלע למעגל קסמים ,שבו הצלחה יתרה בשלב הראשון גוררת דווקא
כישלון חרוץ בשלבים המתקדמים ,מה שמוביל לנפילה ,וחוזר חלילה.

11.3

השיקום הרב-חזיתי

המעבר בין החלק הקודם ,שעסק במזעור נזקים וביצירת קשר ,לבין החלק הנוכחי ,שעוסק בתהליך
טיפול ושיקום ,איננו מובן מאליו כלל .במקרים רבים ,עוברות שנים עד שהאישה מוכנה ובשלה להתחייב
לתהליך כזה .לפיכך ,מוכנותה של האישה לעשיית שינוי משמעותי מסמנת נקודת מפנה חשובה ביותר
בתהליך השיקום .בשלב זה ,הקשר הזהיר שנבנה בתהליך החיזור שבשלב הקודם מועמק ומועצם,
ונוצקים לתוכו תכנים טיפוליים מתקדמים יותר .כפי שיפורט בהמשך ,כעת מצופה מן האישה להפגין
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שיתוף פעולה נרחב ,ליטול אחריות ולהתחייב לעבודה קשה .תהליך מוצלח יסייע לנשים להכין את עצמן
לחיים חדשים.
 11.1.1הכנה להצלחה
עמידה בכללים – אחת התמונות המרכזיות שעלו מדברי המרואיינות בעת שהתייחסו לקריטריונים
להתקדמות בתהליך השיקום היא היכולת לקבל את הכללים ,הגבולות והיעדים שמוצבים בשלב זה.
מערכת הכללים שנקבעת על ידי הצוות הטיפולי נועדה לא רק לשמור על הסדר במוסדות השיקום במובן
הפשוט ,אלא בעיקר כדי להכין את הנשים "לעולם שבחוץ" ,מתוך תקווה שיצליחו להפנים את החוקים
החברתיים המקובלים בו ולרכוש את הכלים שיסייעו להן להשתלב בחברה.
טיפול נפשי ורגשי – מדברי המרואיינות עולה כי אחד הקריטריונים החשובים להצלחתו של הטיפול
השיקומי הוא נטילת חלק בפעילות טיפולית אשר דנה ,מבררת ומתעמתת עם עברה של האישה ועם
העיסוק שלה בזנות .התהליך מכוון לשיקום מזנות במובנה הרחב ואינו מסתפק בשחרורה של האישה
רק מהזנות הפורמלית שבה עסקה .על כן ,אחת המטרות של השיקום מזנות היא טיפול במערכת
דפוסים רגשיים ,נפשיים והתנהגותיים ,הנובעת מהעיסוק בזנות ומשפיעה על אופי ההתקשרות עם
הזולת ,על סוג האינטראקציות של האישה ואף על דימויה העצמי.
שיקום פיזי ובריאותי מקיף – מרואיינות רבות מעלות את חשיבותו של אורח החיים הבריא לתהליך
השיקום מזנות וטוענות כי עבור נשים רבות התהליך ארוך הטווח מהווה הזדמנות גם לשיקום מקיף של
הבריאות שהוזנחה במשך שנים .בתיאוריהן את מצבן הפיזי של הנשים הרבו המרואיינות להשתמש
בביטוי "תחלואה כפולה"" ,תחלואה משולשת" ואף "תחלואה מרובעת" ,כולם ביטויים של השילוב של
זנות עם שימוש בסמים ,מחלות נפש ,מחלות מין ותחלואות נוספות שמאפיינות את החיים בזנות .אחד
הנושאים הבריאותיים הקריטיים בשיקום מזנות הוא שמירה על ניקיון מחומרים ממכרים ,אשר מהווה גם
תנאי להשתתפות במסגרות ארוכות-טווח .לדברי המרואיינות ,עבור רבות מן הנשים מהווה הגמילה
חוויית מפתח בתהליך השיקום מזנות ,אשר מקדמת את התהליך ומשנה את חייה של האישה
המשתקמת .במובן זה ,השמירה על הניקיון שומרת על הנשים גם מפני חזרה לזנות.
הכנה לשוק העבודה – ההכנה לקראת השתלבות בשוק העבודה היא בעיקרה תהליך של חינוך מחדש,
הקניית הרגלי עבודה ,הכשרה מקצועית ,שיפור יכולות תקשורת בין-אישיות ,תכנון ותיאום ציפיות.
מיצוי זכויות ופירעון חובות – רבות מהנשים אינן אפילו בעלות תעודת זהות ,הן אינן מוכרות לביטוח
הלאומי ואינן מקבלות קצבאות שמגיעות להן כחוק .מיצוי זכויות אלה מוגדר על ידי מרבית המרואיינות
כשלב בתהליך השיקום וכיעד המרכזי שלו .מדברי המרואיינות עולה כי טיפול בתחומים ביורוקרטיים
אלה מאשרר את מקומה של האישה בחברה ומסמל עבורה את היותה אזרחית שוות זכויות במדינה .אך
הנשים המשתקמות צריכות להתמודד גם עם הטיפול בחובות שהצטברו .מתיאורי המרואיינות אפשר
ללמוד על שכיחותה ,היקפה וחומרתה של הבעיה.
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 11.1.1קשיים וכשלים
כל אחד מהתחומים שהוצגו בחלק הקודם – עמידה בכללים ,כניסה לתהליך טיפולי ,שיקום פיזי והכנה
לשוק העבודה – מייצג התמודדות חזיתית של האישה עם היבט מרכזי בחייה שנפגע כתוצאה
מהשתייכות ארוכת שנים למעגל הזנות .המרואיינות מסבירות כי זהו תהליך שלא כל אישה מסוגלת
לעבור ולסיים בהצלחה ,ואחת מהן אף אומרת שהתהליך הוא "פשוט יותר מדי עבור חלק מהן" .קיימים
שני תרחישים עיקריים לחוסר יכולתה של אישה לסיים תהליך שיקום משמעותי.
חוסר רצון או חוסר יכולת לשרוד את התוכנית – עבור נשים מסוימות ,שבירת ההרגלים הקיימים ויצירת
חדשים מצטיירת כמשימה בלתי אפשרית .במקרה כזה נראה שקצרה הדרך מאובדן החזון ,מחוסר
ההזדהות עם המטרה של התוכנית השיקומית עד לעזיבת התכנית.
התקדמות לכאורה – קיימים גם מקרים שונים ,שבהם ,לכאורה ,אפשר לראות אצל אישה התקדמות
בתהליך השיקום ,לפחות מבחינה כרונולוגית וטכנית ,בעוד שבעצם לא חל שום שינוי עמוק וארוך-טווח
במצבה .נשים אלה "עוברות את כל השלבים" באופן שמסווה את העובדה שמתחת לפני השטח לא
התחולל שינוי משמעותי.
11.4

שימור ההצלחה השיקומית והתמודדות עם היומיום

 11.4.1המעבר לעצמאות :שימור הצלחות
בסעיף זה יידונו האתגרים העומדים בפני נשים לאחר שסיימו בהצלחה את התכנית ופנו לחיים
עצמאיים .אף שמדובר בהישג משמעותי ,הנשים אינן נחות על זרי הדפנה .זאת ,משום שהשיקום מזנות
איננו מוגבל לתקופה ולא תחום בזמן ,אלא מהווה אתגר ומחייב מאמץ יומיומי .בשלב זה ,נדרשות
הנשים לצלוח את ה"מעבר לעולם האמתי".
היעזרות ברשתות תמיכה – לאור ההבנה של הצוות הטיפולי את חשיבות שמירת הקשר עם הבוגרות,
נעשים ניסיונות רבים לייצר הזדמנויות למפגשים כאלה .נשים שנענות להצעה לשמור על קשר טיפולי
עשויות למנוע בכך הידרדרות ונסיגות .במקרים מסובכים יותר ,כאשר נשים חשות שנקלעו למבוי סתום,
הן אף עשויות "לחזור לאחור על מנת להתקדם" :להעביר את סמכות הפיקוח בחזרה למוסדות
השיקומיים ,כדי לחוש שוב ביטחון ולהתחזק בטרם יוכלו להמשיך הלאה .המרואיינות מדגישות כי
נסיגות מסוג זה שכיחות למדי ומהוות חלק מתהליך השיקום ,אולם האופן שבו הנשים בוחרות
להתמודד עם הבעיות שמתעוררות ,להפעיל את רשתות התמיכה ולבקש עזרה ,מעיד על הפנמת טבעו
של התהליך השיקומי ועל החשיבות שבקבלת טיפול מתאים.
מבחן הזמן :התרחקות מזנות ושמירה על פיכחון מסמים ואלכוהול – המרואיינות מחשיבות את שליטת
האישה בשני תחומים – התרחקות מזנות ושמירה על פיכחון – כאינדיקציות משמעותיות לשמירה על
תהליך השיקום לאורך זמן .לדבריהן ,בתחומים אלה יש חשיבות רבה לממד הזמן .ככל שעובר זמן רב
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שבו האישה מתרחקת מדפוסי הזנות ושומרת על ניקיון מהתמכרויות ,היא מוסיפה ומסגלת לעצמה
הרגלים חדשים ,שגרה שונה וחדשה אשר מסייעת לה להמשיך ולהתקדם.
הפוטנציאל השיקומי של קשרים מיטיבים – למערכות יחסים מיטיבות מכל הסוגים יש השפעה חיובית
על חייה של המטופלת .היכולת למצוא חברות מחוץ למעגל הזנות ,להשתלב במסגרות שונות וליצור
קשרים חדשים ומיטיבים מהווה הישג משמועתי מאוד ומנבאת את המשך השיקום.
עצמאות כלכלית ושמירה על מקום עבודה – שמירה על מקום העבודה מהווה הישג משמעותי בתהליך
השיקום .המרואיינות מסבירות כי מדובר באתגר אשר טומן בחובו התמודדויות מרכזיות אחרות
בתהליך השיקום ,שחלקן הוזכרו כבר .לדוגמה ,היכולת להשתחרר מזנות ,הן כמקור לפרנסה והן כדפוס
התנהגות של כניעות ,ביטול עצמי והצורך ַ
לרצות .ביטול דפוסים אלה יכול להוות בסיס לכינון יחסי
עבודה תקינים ולסייע להן לשמור על עצמן מפני הטרדות במקום העבודה .עבור נשים שמתקשות
להחזיק מעמד במקום עבודה ,היכולת להישאר במקום אחד זמן רב היא הישג בפני עצמו.
אושר ,סיפוק וגאווה כמדד להצלחת השיקום – המרואיינות מייחסות חשיבות רבה להגדרת שביעות
הרצון של הנשים מהחיים החדשים שהצליחו לבנות לעצמן .נשים המגדירות את מצבן כטוב ,אשר
מאושרות מהמקום שבו הן נמצאות ,מעבודתן ,מהקשרים וממערכות היחסים שהן מנהלות ,מוגדרות על
ידי המרואיינות ככאלה שעברו את התהליך בהצלחה.
 11.4.1נפילות ונסיגות
המרואיינות תמימות דעים באשר לחלקן הבלתי נמנע של העכבות והנסיגות בתהליך השיקום .הן
טוענות כי מדובר ב"חלק מהטיפול" ,ואין לראות בכך את סיומו השלילי של התהליך .עם זאת ,עולה מן
הראיונות כי נפילות חוזרות ונשנות או נסיגה קיצונית במיוחד עלולות להסב נזק משמעותי לאישה
המשתקמת ולהקשות עליה לאגור כוחות כדי להמשיך את התהליך שנגדע .בפסקאות הבאות יתוארו
גורמים להידרדרות ,תחנות בדרך חזרה לזנות.
ניתוק מרשתות התמיכה – הדרך להתמודד עם האתגרים של שלב זה נבחנת ביכולתה של אישה
להכיר בהם ואף לצפות אותם מראש ולהיערך לקראתם .אולם ,אומרות המרואיינות ,חשוב מאוד גם
לדעת מתי ההתמודדות החזיתית גדולה מהכיל ויש לבקש עזרה .לפיכך ,בשלב זה חוסר היכולת
להיעזר ברשתות תמיכה עלול למנוע את התקדמותה בשיקום ואף לזרז את הידרדרותה.
מערכות יחסים שאינן מיטיבות המערכות יחסים אלו יכולות לדרדר את הנשים המשתקמות ולגרום להן
לנסיגות בתהליך השיקומי .מערכות יחסים רומנטיות בעלות אופי פוגעני עלולות להעמיד את הנשים
בסיכון ,לעודד חזרה לזנות וכן לסכן את הגמילה .אולם הכישלון לזהות קשרים בעיתיים עלולה לבוא
לידי ביטוי גם בסוגים אחרים של קשרים :חברות וחברים ,שכנים ,עמיתים לעבודה ומעסיקים ,אלא
שלדברי המרואיינות ,קשר משפחתי שאינו מיטיב עלול להיות ההרסני מכולם.

פרק  – 11תהליך השיקום
112

אי-יכולת לשמור על הגמילה – המרואיינות מגדירות את שמירת הפיכחון כאחד האתגרים המשמעותיים
בתהליך השיקום .עבור חלק מסוים מן הנשים הזנות היא מאפיין שמתלווה להתמכרות ולא להפך.
במיוחד עבור נשים כאלה ,מהווה החזרה לסמים ולאלכוהול אירוע דרמטי ,אשר עלול להוביל אותן
בחזרה אל מעגלי הזנות.

11.5

סכמת השיקום בשני סוגי המסגרות

בסעיפים הקודמים תואר תהליך השיקום מזנות כדפוס של מעבר האישה בין שלושה שלבים .1 :יצירת
קשר עם מסגרת טיפול .1 .התחייבות לתהליך טיפולי מקיף והשלמתו .1 .שמירה על הישגי התהליך
השיקומי גם לאחר סיומה הפורמלי של תכנית השיקום וביציאה לחיים עצמאיים .במקביל ,תוארו גם
מקרים של קטיעת הרצף ,פרישה מתהליך השיקום" ,היתקעות" בשלבים ורגרסיה.
בסעיף זה נדון בשני סוגי המסגרות הטיפוליות – מסגרות למזעור נזקים לעומת מסגרות לטיפול ושיקום,
ונשאל אם הסכמה שהוצגה מתארת תהליך המתרחש במעבר בין המסגרות השונות או שמא היא
משמשת להבנת תהליך טיפולי שעוברת מטופלת בכל אחת מן המסגרות בנפרד .לפי ההשערה
הראשונה ,הסכמה משמשת כלי להבנת מערך השיקום בכללותו :הפרק שעוסק ביצירת הקשר מתאר
בעיקר את הנעשה במסגרות למזעור נזקים ,ואילו שני הפרקים האחרים מתארים תהליך טיפולי
במסגרות לטיפול ושיקום .לעומת זאת ,לפי ההשערה השנייה ,בכל פעם שאישה עוברת למסגרת
חדשה ,היא מתחילה תהליך שכולל את כל שלושת שלבי הסכמה .הניסיון להכריע בעניין התאמתה של
סכמת השיקום לתהליך המתייחס לחוויית המעבר בין המסגרות השונות ,לעומת תהליך כללי שעוברת
אישה בכל אחד מן המסגרות ,מוביל אותנו לקבל תשובת ביניים.
מצד אחד ,מדברי המרואיינות עולה כי בכל מסגרת מתבצע "תהליך שיקום בזעיר אנפין" :כזה הכולל את
שלושת השלבים :יצירת קשר ,טיפול ושמירה על ההישגים .מצד שני ,שני סוגי המסגרות "מתמחים"
בשלב שונה בתהליך השיקום ומתרגלים בעיקר את המתחייב מאותו שלב.
ההבדל בין המסגרות מתבטא ,אם כן ,בשני קריטריונים :מינון העיסוק בכל אחד משלושת השלבים
(מבחינת זמן ,תשומת לב ,והפניית משאבים) ,ואופי העיסוק בכל אחד מהשלבים.
אף שגם במסגרות למזעור נזקים קיימים מקרים שבהם מתאפשר לקיים תהליך טיפולי רחב ,מניין
מקרים אלה הוא מצומצם והם מהווים הרחבה של המענים המוצעים .לעומת זאת ,העיסוק ביצירת
הקשר וביסוסו מעוגן באופיין של המסגרות למזעור נזקים ,ובמובן זה הן סוללות את הדרך לתהליך
שיקומי במסגרות ההמשך.
באותו אופן ,גם במסגרות לטיפול ושיקום יש שלב של יצירת קשר והוא חיוני להצלחת הטיפול .עם זאת,
מבחינת מינון ואופי העיסוק בכל אחד מהשלבים ,עיקר התהליך מתחיל לאחר שלב יצירת הקשר,
בטיפול רחב וארוך-טווח שמתקיים במסגרות אלה.
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 12מודל עבודה  – 2אבחון והערכת מטופלות

12.1

רקע

בפרק זה נציג מודל לאבחון והערכה של המטופלות במסגרות הטיפוליות על ידי המטפלות .כפי שתואר
בפרקים הקודמים ,קיים צורך באבחון מצבה של המטופלת ,ובניטור דפוסי השינוי במצבה וקצב
התקדמותה לאורך זמן השהייה במסגרת הטיפולית .חשוב למסד נהלים לביצוע הערכות תקופתיות של
ה מטופלות ,פעם ברבעון ,על ידי המטפלות .ממצאי ההערכה יוכלו לשמש לצורך מעקב אחר התקדמותה
של האישה ,וכן יעזרו בבחינה תקופתית של כיווני טיפול רצויים .במרכזה של מודל ההערכה ,מוצע כאן
מערכת מושגית להגדרת ממדי תפקוד של אישה במסגרת טיפולית .כפועל יוצא ממערכת מושגית זו,
מוצע וכלי הערכה.
במסגרת המחקר הנוכחי נעשה כבר שימוש בשאלון ניטור ,להערכת מצבן של הנשים .בשאלון זה הוגדרו
כמה מדדי הערכה (מיקום המעגל השינוי ,מוטיבציה לשינוי ,אמון המטפלת ועוד) .ממצאי הערכות
המטופלות באמצעות מדדים אלה הוצגו בפרק קודם .ממצאי ההערכה אלה ,יחד עם ניתוח הערכות
מילוליות שנלוו להערכות ,מצביעים על כך שסוגיית תפקודן של מטופלות בתהליך השיקומי מורכב יותר
מ מה שנמדד בשאלון הניטור .נראה שבתהליך השיקום מעורבים משתנים רבים יותר .על סמך הניסיון זה
נבנה הכלי המוצע בפרק זה.
המודל המוצע כולל  12מדדים המאפשרים להגדיר בצורה מפורטת את מצבה של האישה על הרצף
השיקומי .מדדים אלה מחולקים לשלושה תחומים עיקריים :התחום הראשון כולל מאפיינים אישיים
ואישיותיים ,המתייחסים למצבה האישי והרגשי של המטופלת ולמוכנותה לבצע שינוי באורח חייה.
התחום השני הוא תפקוד האישה כמטופלת ויחסה לטיפול ולמטפלת .המדדים בתחום זה מיועדים לאמוד
את תפקודה של האישה כמטופלת ואת הקשר שלה למסגרת הטיפולית .התחום השלישי כולל את משתני
הרקע של האישה ,הנגזרים מהביוגרפיה האישית של כל אישה .כל אחד ממשתני רקע אלה יכול להיות
חסם העומד בפני האישה בטיפול או ,לחילופין ,יכול לשמש כמשאב המסייע למטופלת בתהליך שיקומה.
כל אחד מ 12-המדדים במודל מוצג על ציר דיכוטומי :בקצהו האחד תרחיש חיובי ומיטבי ובקצהו השני
תרחיש שלילי מחליש ומעכב .בכל שלב בתהליך השיקום אפשר למקם מטופלת על כל אחד מצירים אלה.
נתאר ונגדיר להלן את המדדים בכל אחד משלושת התחומים.

12.2

מאפיינים אישיים ואישיותיים

בחלק זה שישה מדדים ,המיועדים לאפיין את מצבה של האישה במישורים האישיותיים וההתנהגותיים,
ואת המוכנות הרגשית שלה לתהליך הטיפולי.
עוצמת המוטיבציה היא המדד הראשון והבסיסי המתייחס למידת כוח הרצון של האישה לעבור תהליך של
טיפול ושיקום .שני המדדים הבאים מסייעים באפיון אותו כוח הנעה .מדד מיקוד המוטיבציה קובע מה
מקור המוטיבציה – האם המטופלת רואה את השיקום כאינטרס אישי או שהיא מופעלת משיקולים
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ומאילוצים חיצוניים .מדד יציבות המוטיבציה אומד את עמידותה של המוטיבציה במבחן הזמן .מדד מידת
הריאליות של התכניות מתייחס לאופן שבו המטופלת מתכננת את עתידה – האם היא מגבשת תכניות
והאם הן ריאליות ,בהתחשב במצבה ובמשאבים שעומדים לרשותה .רמת האופטימיות מתייחסת
להשקפת העולם של המטופלת ,למידה שבה היא מאמינה ביכולת שלה להשתנות ולהשתקם .המדד
האחרון ,רמת האקטיביות ,משמש לאמידת מצבה של האישה במישור המעשי – האם היא מראה נטייה
לאקטיביות או לפסיביות .נוטלת אחריות לחייה או מראה חוסר מעש וכניעה .להלן פירוט ששת המדדים
הללו.

 11.1.1עוצמת המוטיבציה
מוטיבציה היא כוח הרצון של האישה להתקדם לעבר יעדי השיקום הניצבים בפניה .מוכנות לשיקום ארוך-
טווח איננה ,בהכרח ,נקודת הפתיחה של כל אישה המגיעה למסגרת טיפולית .רבות מהמטופלות עוברות
תהליך טיפולי בטרם יבינו את מהות השיקום ,את האופן שבו הוא יכול לתרום להן ואת היתרונות שבבחירה
בו .המוטיבציה לשיקום היא ,אם כך ,מצב נפשי שנבנה אצל אישה עם הזמן.
בכל רגע נתון אפשר למקם את האישה המטופלת על הציר של עוצמת המוטיבציה לשיקום ,כאשר בקצה
האחד של הציר "מוטיבציה גבוהה מאוד" ובקצה השני "מוטיבציה נמוכה מאוד".
לאחר שקבענו את עוצמת המוטיבציה לשיקום של האישה ,יש לדעת שמוטיבציה היא מושג מורכב ,בעל
רבדים שונים המתבטאים בצורות שונות ,שאליהן נידרש בסעיפים הבאים.
 11.1.1מיקוד המוטיבציה
אחד המושגים המאפשרים הבחנה בין סוגים שונים של מוטיבציה הוא "מיקוד המוטיבציה" ,או המקור
שממנו שואבת האישה את המוטיבציה שלה .אפשר לזהות שני מוקדי מוטיבציה – מוטיבציה פנימית
ומוטיבציה חיצונית.
מוטיבציה פנימית – מוטיבציה מוגדרת כפנימית כאשר מקור המוטיבציה הוא במטופלת עצמה,
ברצונותיה ,בשאיפותיה ובהזדהותה עם מטרות השיקום.
מוטיבציה פנימית תוכל לסייע למטופלת לתרגם את תוכני השיחות ,הקבוצות וההכשרה המקצועית
לעתיד שהיא מציירת לעצמה ,להתאים את השאיפות הכלליות לשאיפותיה הפרטיות ולפעול להשגתן .אף
שלא ניתן לטעון שמוטיבציה פנימית היא תנאי הכרחי להצלחת תהליך השיקום ,נראה שקיומם של אמונה
ועניין אישי ועצמאי בחיים מחוץ למעגל הזנות מיטיב לגייס את הכוחות הנדרשים לשם כך.
מוטיבציה חיצונית –זו מוטיבציה שבה מקור כוח המניע אינו האישה עצמה ,אלא גורמים אחרים ,כגון
המטפלת או חברות.
מוטיבציה חיצונית ,המאופיינת בהיעדר עניין אישי ביעדי השיקום ,עלולה לפגום בהזדהותה עם תהליך
השיקום ,וכן לגרום לקשיים בהפנמת תוכני הטיפול וליכולות נמוכות בהתמדה בתכנית השיקום .לחץ
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סביבתי להיכנס לשיקום ואף להתמיד במשך תקופה מסוימת יכול לשמש כגורם המניע את האישה ,אך
סוג זה של מוטיבציה אפקטיבי פחות ממוטיבציה פנימית .ייתכן כמובן שמוטיבציה חיצונית תהפוך
בהדרגה למוטיבציה פנימית.
וריאציה מסוימת של מוטיבציה חיצונית היא "פסאודו מוטיבציה" או "מוטיבציה כוזבת" .אישה המפגינה
סוג זה של מוטיבציה מזהה את הלחץ של הסובבים אותה ,וכדי ל ַרצות אותם מעמידה פני מעוניינת
בשיקום .היא יכולה להיות "חניכה מצטיינת" במסגרת השיקומית ,להשתתף בכל הפעילויות ,אך קצת
מתחת לפני השטח ,ולאורך הזמן ,המטפלת יכולה להבחין שזה משחק.

 11.1.1יציבות המוטיבציה
יציבות במוטיבציה היא היכולת לשמר רמה אחידה ,פחות או יותר ,של מוטיבציה לאורך הזמן ולאור
מצבים שונים ומשתנים.
גורמים רבים מקשים על גיוס ושימור מוטיבציה לאורך תהליך השיקום ,ביניהם תנודות במצבן הפיזי
והרגשי של המטופלות ,התהפוכות שהן עוברות בחייהן ,שחיקה בחיי היומיום והעליות והמורדות המהוות
חלק אימננטי מתהליך השיקום.
יציבות המוטיבציה נעה על ציר שבקצהו האחד – "מוטיבציה יציבה" – מטופלות שמצליחות להישאר
מגויסות לשיקום ,ובקצהו השני "מוטיבציה לא יציבה" ,שבו ממוקמות מטופלות שהמוטיבציה שלהן נותרת
לא עקבית ו"שבירה".
למוטיבציה יציבה שני מאפיינים עיקריים :הישרדות המוטיבציה במבחן הזמן ועמידות המוטיבציה בפני
אתגרים ונסיבות משתנו ת .מטופלת בעלת מוטיבציה יציבה תעמיד לנגד עיניה את הרצונות והשאיפות
שלה ותהיה מושפעת פחות משינויים המתרחשים בסביבתה .בבחינה כוללת היא תצליח לשמור על רמות
עקביות ,יחסית ,של ערנות ,מגויסות ושביעות רצון.
לעומת זאת ,למוטיבציה לא יציבה עלולות להיות השלכות שליליות ,כגון היחלשות בתשומת לבה של
המטופלת ובהשקעה שלה בתהליך השיקום לאורך הזמן ,וכן קשיים בשימור הרצון והאמונה לנוכח הרעה
במצבה.

 11.1.4מידת הריאליות של התכניות
לאורך תהליך השיקום ,נדרשת האישה להציב לעצמה ,בסיוע המטפלות ,יעדים לשינוי ולגבש תכניות
שיצעידו או תה לקראת השיקום .היא תשקיע בהשגת יעדים ותכניות אלה את מיטב כוחותיה .מדד
הריאליות של תכניות השיקום מתייחס למידה שבה קיימת התאמה בין היעדים והתכניות של האישה לבין
מציאות חייה באותו שלב.
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מלבד הקושי לגייס מוטיבציה ,מטופלת עשויה לגלות קושי גם בתרגום המוטיבציה ליעדים בני השגה,
בהתאם לאופי ההדרגתי והמדוד של תהליך שיקום .במובן זה ,היכולת להפנים את קצב תהליך השיקום
ולאזן בין רצונותיה ובין יכולותיה ,עשויה לסייע למטופלת לשמר את המוטיבציה ולהצליח בשיקום.
המשמעות של יעדים ותכניות ריאליים היא השגת איזון בין השאיפות וההצהרות של המטופלת לבין
מציאות חייה .האישה תביא בחשבון שיקולים כגון השלב שבו היא נמצאת בתהליך השיקום ,הכישורים
שלה לעומת המגבלות שלה ,ותתאים את ציפיותיה לכורח המציאות .היא תצליח להבדיל בין עיקר לתפל
ותמצא סיפוק בפשרות.
אישה המאמצת יעדים ותכניות לא ריאליים לוקחת על עצמה יותר ממה שהיא יכולה לבצע ,ויותר ממה
שמציאות חייה באותה נקודת זמן מאפשרת .אישה במצב זה קושרת את עצמה לתכניות גרנדיוזיות ,תוך
מודעות נמוכה ליכולותיה האישיות ולמכשולים ואילוצים חיצוניים.

 11.1.2רמת האופטימיות
רמת האופטימיות של אישה מתייחסת להשקפת עולמה ולאמונתה בשינוי .רמת המוטיבציה שלה,
היעדים שהיא מציבה לעצמה ,יחסיה עם המטפלת וחברותיה בשיקום יושפעו כולם ממידת האופטימיות
שהיא מגלה כלפי מציאות חייה וסיכויי הצלחתה.
הקושי לראות את תהליך השיקום בעין יפה ולהפיק משמעות גם מהקשיים עלול לגרוע מהיכולת להשיג
מוטיבציה ולהשתמש בה.
ראיית עולם אופטימית מאפשרת למטופלת לגייס כוחות לשינוי .היא תסמוך על עצמה ועל יכולתה להנהיג
שינוי בחייה .היא תראה בתהליך השיקום אתגר שבו היא מאמינה שניתן לעמוד .היא תצליח לזהות
הזדמנויות – במסגרות הטיפוליות ,באנשים הסובבים אותה ,באפשרויות המוצעות לה – ולא תירתע
מקשיים בדרך .היא תתגאה בהצלחותיה ותצליח להתחזק גם מכישלונותיה.
מוטיבציה המוחלשת על ידי השקפה פסימית עלולה להיות לקויה .מטופלת כזו עשויה לפתח רצונות
ושאיפות מסוימות ,אך לא מאמינה באמת ובתמים כי אפשר להשיג אותם ,ולכן לא בהכרח תראה ערך
אמתי בהתמדה בתהליך .אפשר שמטופלת כזו תהיה מונעת מפחד ,מייאוש או מכעס ולא תמצא הנעות
נוספות לאורך תהליך השיקום .היא תתקשה לאורך זמן להשתחרר מהתחושה שלא ניתן לעשות דבר כדי
להיטיב את מציאות חייה.

 11.1.2רמת האקטיביות
על מנת להצליח בשיקום ,לא די שתהיה לאישה רמת מוטיבציה מתאימה ושתציב לעצמה יעדים בני
השגה ,אלא עליה גם לפעול .נשים מטופלות נבדלות זו מזו ברמת הפעלתנות שלהן.
מטופלת אקטיבית מכוונת פעולה ומעורבת בתכנון חייה .היא מגויסת לתכנית שיקום המורכבת משלבים
ישימים ,ספציפיים ועוקבים .היא לא נרתעת מעשיית שימוש מודע במשאבים העומדים לרשותה ונשמרת
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באופן פעיל מגורמים המהווים חסמים בתהליך השיקום .אישה פעלתנית לא מפסיקה לפעול גם במקרה
של עכבות ונפילות ,גם אם הדבר נעשה באמצעות התמודדות חזיתית ,בלקיחת הפסקה ,בבקשת עזרה
ובכל אמצעי אחר שעשוי לסייע לה להגיע למטרתה.
מטופלת פאסיבית היא חסרת כוחות ל עשייה .גם כשהיא מעוניינת בשינוי ,היא עלולה להתקשות בנקיטת
יוזמה ובהפגנת עניין בהגשמת רצונותיה .במקרים קיצוניים תאופיין גישה כזו לחיים כמחויבות נמוכה,
בתכנון כללי ומעורפל ,אם בכלל ,ובתפיסת עולם שלפיה לא ניתן ממילא לעשות כלום כדי לשנות את
מציאות החיים.

12.3

האישה כמטופלת :היחס לטיפול ולמטפלת

ארבעת המדדים בחלק זה מתמקדים בהערכת תפקודה ומעורבותה של האישה כמטופלת .כל אחד
מהמדדים מתמקד בהיבט אחר של השתייכות למסגרת הטיפול.
המדד הראשון הוא ההשתתפות בטיפול ,המתייחס לאופן ולמידה שבהם המטופלת מתנהגת כחלק
מהמסגרת הטיפולית ,על כל המשתמע מכך .הממד הרגשי מתייחס למידת הפתיחות שמפגינה האישה
בתהליך הטיפולי כלפי הצוות ,המטפלת וכלפי חברותיה במסגרת השיקומית .מדד היחס להכוונה בוחן עד
כמה האישה מושפעת מהטיפול ומדעתה של המטפלת בהחלטות משמעותיות ובתכנון עתידה ,עד כמה
היא קשובה להכוונות של המטפלת .המדד האחרון ,היחס לזנות ,מספק אומדן ליכולת האישה להתמודד
עם עברה בזנות ,לשנות את השקפתה לגבי הזנות באופן שמאפשר לה לתכנן את עתידה מחוץ למעגל
הזנות ולהימנע מסכנות.
 11.1.1השתתפות בטיפול
רמת ההשתתפות של המטופלת בתהליכים הטיפוליים ובמה שנעשה במסגרת הטיפולית היא ביטוי חשוב
של מעורבות ומעידה על תחושות כמו זיקה ,שייכות ומחויבות .מדד זה מתייחס למכלול של דפוסים ,כגון
נוכחות במסגרת ובטיפולים ,צריכת השירותים ,הישמעות לחוקים.
השתתפות מלאה – משמעה שהמטופלת נוכחת באופן קבוע ותכוף במתרחש במסגרת הטיפולית .היא
לוקחת חלק בפעילויות השונות ,מראה עניין בנעשה ,מכבדת את חוקי המקום ופעילה בבחירת המענים
והשירותים המתאימים לה .בשלבים מתקדמים עשויה מטופלת כזו "לחנוך" באופן רשמי או בלתי רשמי
מטופלות חדשות ,לשמש להן דוגמה בחריצות והתמדה ,להוביל השתתפות פעילה בקבוצות הטיפול
ולפעול להגשמת שאיפותיה להתקדם בתהליך השיקום.
השתתפות חלקית – זו עשויה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות :ראשית ,מטופלת הנוכחת לעתים רחוקות
ובאופן בלתי קבוע .ביטויים נוספים עשויים להיות הפגנת פאסיביות ,צריכת שירותים באופן סלקטיבי
מאוד לאורך זמן ,באופן שלא משרת את מטרותיה ואשר בסופו של דבר מעכב את השיקום .מטופלות
כאלה מתוארות כ"באות לסמן וי" ,ולא משקיעות זמן או מאמץ כדי לעשות משהו מלבד הבסיסי ביותר.
הבעיה חמורה יותר בקרב מטופלות שמתנהגות כך גם לאחר תקופת ההסתגלות הראשונית.
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 11.1.1הממד הרגשי
השיתוף והפתיחות הרגשית כוללים מגוון רחב של יכולות :יכולת להכיר באירועים קשים מהעבר ,לבטא
רגשות כלפי ההימצאות בזנות ,לשתף בנושאים כמו תקוות ותכניות לעתיד ועוד .רבות מהפעילויות
הטיפוליות מושתתות על היכולות לשתף ולהכיל רגשות ,לכן ,במובן מסוים ,הטיפול מבוסס על יכולתה של
ה אישה להרגיש מחוברת לתכנים הטיפוליים ולתהליכים שהיא עוברת .החיבור הזה בא לידי ביטוי
בתפקודה בשיחות טיפוליות ,בקבוצות ,ובאינטראקציות לא רשמיות עם גורמים טיפוליים וחברות
למסגרת.
שיתוף רגשי – המטופלת חשה שהיא יכולה להיחשף ולשתף .היא רואה את המטפלת כדמות שאפשר
לסמוך עליה וכמי שיכולה להציע הבנה ואמפתיה ,ורואה את חברותיה כשותפות לחוויות החיים שלה
ולתהליך השיקומי שהיא עוברת .מטופלת כזו מאמצת את הפתיחות הרגשית ככלי טיפולי.
סגירות רגשית – המטופלת מר אה קושי להתחבר לתכנים טיפוליים ולא רואה את ההימצאות במסגרת
כהזדמנות לעבור טיפול רגשי .לאורך זמן ,המטופלת לא נותנת אמון במטפלת שלה ולא מייחסת חשיבות
לרשת התמיכה המוצעת במסגרת הטיפולית.

 11.1.1היחס להכוונה
ההשתתפות בטיפול מורכבת גם מהיכולת להיעזר ,להתייעץ ולהתחשב בשיקול דעתן של המטפלות
בצמתים משמעותיים בחיי המטופלת .ההקשבה לעצותיהן של המטפלות היא אתגר משמעותי ותלויה
ביכולת לתפוס את הטיפול כרלוונטי לחיים האישיים שאחרי סיום השהות במסגרת .ההתחשבות בדעתה
של המטפלת ,גם בנושאים אישיים וקשים ,נובעת מניסיון ,מבשלות ומהזדהות רבה עם הטיפול ומטרותיו.
קבלת הכוונה – המטופלת רואה במטפלת דמות שאפשר להתייעץ איתה ומרגישה בנוח להיעזר בה
בהחלטות אישיות וקשות .ההקשבה למטופלת נעשית במסגרת של דיאלוג פתוח ,המאופיין בפתיחות
ובהקשבה הדדית ,אך גם מתוך אמון וביטחון בשיקול הדעת של המטפלת ,וביכולתה של האישה להיתרם
מניסיונה של המטפלת ,אפילו בנושאים שעליהם קשה להסכים.
דחיית הכוונה – המטופלת אינה סבורה שניסיונה וזווית ראייתה של המטפלת יכולים לסייע לה ומביעה
חשדנות ביחס לכוונותיה .חילוקי הדעות יכולים לגרום לבעיות בקשר הטיפולי .דפוס דומיננטי נוסף הוא
ציות עיוור ואוטומטי להנחיות המטפלת וחוסר יכולתה של המטופלת להשמיע את דעתה ,ולפיכך היא
אינה נתרמת מהטיפול.
 11.1.4היחס לזנות
השקפותיה של המטופלת על זנות ועל המקום שלה במעגל הזנות משקפות את התקדמותה בתהליך
השיקום .רבות מן המטופלות מתחילות את התהליך כשהן מתקשות לעכל את עזיבת החיים הקודמים
ולהכיל את המשמעויות הרחבות של השינוי.
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לפיכך ,במובן חשוב ,החלטה על הפסקת אקט הזנות הפורמלית מהווה רק שלב אחד מני רבים בדרך
לשינוי יסודי של אורח החיים ,שכן גם משהצליחה מטופלת לעבור את המשוכה הראשונית הזו ,הזנות
במובנה הרחב ממשיכה להוות חסם בטיפול .חסם זה קשור ביכולתה להכיר בזנות ,לדון בה ,להתחרט
עליה ולהתרחק מביטוייה .הדרך לשיקום עוברת באימוץ תפיסה עצמית של יכולת ,העצמה ,מחילה
עצמית.
השקפות בעייתיות על זנות  -קיים מגוון של דפוסי חשיבה בעייתיים בנושא הזנות ,שמונעים את
התקדמותן של המטופלות .ישנן מטופלות אשר מודעות חלקית או חסרות מודעות בנוגע להימצאות
בזנות; אחרות מתקשות לבחון את הזנות כבעיה מקיפה שדורשת טיפול מתמשך ועשויה להישנות; יש
שרואות את הזנות כלגיטימית ולעתים הכרחית להשגת מטרות מסוימות וכ"מוצא יחיד"; דפוס חשיבה
בעייתי נוסף הוא בחינת הזנות כתופעה נורמלית ,המתיישרת עם סדר חברתי טבעי והיחסים הנוצרים בה
אינם בהכרח יחסי ניצול .המשותף בין כל המקרים הוא קשייהן של המטופלות לקבל את משמעותה
המלאה של תופעת הזנות והתבצרות בסכמות חשיבה מוכרות ,שאליהן נלוות תחושות קשות של חוסר
מסוגלות ,ויתור ,ייאוש ,היעדר מוצא.

אימוץ השקפות חלופיות וכלים להתמודדות – הבנת הגורמים האישיותיים ובעיקר הביוגרפיים
והסביבתיים שבגללם הגיעה האישה למעגל הזנות ,והפנמת מקומם של אלה בחייה ,עשויים לגרום
לתחושת נחמה ,משמעות ,פיוס ומסוגלות .תהליך זה עשוי להוביל את האישה לעסוק בהטבת מצבה.
מטופלת שעוברות בהצלחה תהליך טיפולי תגיע לתובנות משמעותיות על מקומה בעולם הזנות .בנוסף,
המטופלת תפתח מודעות להתנהגויות מסוכנות שלה ושל זולתה ותצליח לזהות את "דפוסי הזנות" שלה.

12.4

משתני הרקע של האישה

התחום השלישי במודל ,משתני הרקע של האישה ,עוסק בחמישה מאפיינים ביוגרפיים :משפחה ,יחסים
בין-אישיים ,זוגיות ,תעסוקה ובריאות .מאפיינים אלה נמצאו משמעותיים במיוחד בתהליך השיקום
ומשפיעים על יכולות האישה לתכנן את עתידה מחוץ לזנות .לפיכך ,חשוב לקבוע אם כל אחד ממאפיינים
אלה מהווה חסם העומד בפני האישה או משמש כמשאב העומד לרשותה ומסייע בשיקומה.
 11.4.1משפחה
היסטוריה משפחתית מורכבת ,משקעים מהעבר והבושה שנלווית להשתייכות למעגל הזנות ,הם חלק מן
הגורמים שבגללם נחשבים קשרים משפחתיים נושא בלתי פתור ,רגיש ונפיץ .עבור מרבית המטופלות
המשפחה לא סיפקה הגנה וחוסן ופעמים רבות אף היוותה מקור לפגיעות ומצוקה.
כתוצאה מכך ,הוגדרו רבות ממערכות היחסים של נשים עם בני משפחתן כ"רופפות ,מורכבות ,נפיצות,
לא מיטיבות"" ,מאופיינות בחוסר אמון ,בריחוק רב" ,ותוארו קשרים הכוללים נישול ,התעלמות
וסלקטיביות ,לעתים אף התעללות ,הזנחה וניצול .לפעמים אף "אין קשר עם בני המשפחה כלל'.
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נושא מערכות היחסים המשפחתיים עולה פעמים רבות במהלך השיקום כסוגיה טיפולית בפגישות אישיות
או קבוצתיות .בנוסף ,שינויים שעוברים על המשפחה בתקופת הטיפול עשויים לזמן התמודדויות וקשיים
מחד גיסא ,והזדמנויות מאידך גיסא.
המשפחה כחסם – ראשית ,המשפחה מהווה חסם כאשר היא המקור לרגשות כגוןו צער ,דאגה ,טינה
וייאוש והערכה עצמית נמוכה ,אשר לאורך זמן פוגעים באיכות חיי המטופלת .שנית ,כאשר המשפחה
מזי קה למטופלת בהווה ,ובפרט כאשר היא לא תומכת בתהליך השיקום ,היא גורמת לה לחוש שהיא
עתידה להיכשל ומשפיעה עליה לרעה תוך ניצול ההיכרות ונקודות התורפה של האישה.
המשפחה כמשאב – זאת כאשר המשפחה תומכת ומכילה את האישה בתהליך השיקום ,זמינה לסייע
במהלכו ונכונה לקבל אותה ללא תנאים .משפחה שלפחות אחדים מחבריה שומרים על קשר קבוע עם
האישה .יחסים מסוג זה מעצימים את המטופלת ומעודדים אותה להמשיך את תהליך השיקום.
 11.4.1יחסים בין-אישיים
קשיים בניהול תקשורת תקינה ,לא כל שכן ביצירת קשרי חברות ,הם קשיים המשותפים לרבות מן
המטופלות .עולם הזנות מתואר כ"מעגל סגור" ,והנשים בו מתקשות לרכוש חברויות ארוכות טווח מחוצה
לו .בנוסף ,חברויות שמקורן בעולם הזנות לא תמיד מיתרגמות לתמיכה ,לאמון והגנה ,במיוחד כאשר
מטופלת מבקשת להשתקם.
גודל ועוצמת המעגל החברתי של הנשים המגיעות למסגרות הטיפול ממוקם על ספקטרום רחב ,שנע בין
מחסור מוחלט בקשרים לבין קיומם של מקורות חברתיים רבים .גם רמת המיומנויות הבין-אישיות
משתנה ממטופלת למטופלת ,עד כדי כך שיש מטופלות שמתוארות כ"חסרות יכולת מבחינה חברתית,,
ולהפך ,אחרות אשר "מתחבבות על כולם".
מיומנויות בין-אישיות נחשבות מוקד מרכזי לעבודה בטיפול השיקומי .הן מהוות יכולת בסיסית שיש
לרכוש כדי "להסתדר בעולם האמתי" ,ועל כן דורשות בירור מעמיק ,המתמקד במקורות הקושי וברקע
החברתי של המטופלת ,וכן דורשות תרגול רב .מערכות היחסים בין המטופלות במסגרת השיקום
משמשות הן אתגר קיומי עבור נשים שחוות קשיים חברתיים והן הזדמנות לתרגל מערכות יחסים.
יחסים בין-אישיים כחסם – החסם עשוי להתבטא בתרחישים שונים :מטופלות אשר מראות סימני חרדה
חברתית וניכור משאר הנשים; מטופלות שמעוררות באחרות חשש או דחייה וכתוצאה מכך מתקשות
ביצירת קשרים לאורך זמן; מטופלות שבאופן קבוע יוצרות קשרים המאופיינים בניצול ,בין אם כמנצלת ,או
מנוצלת ,או קשרים הכוללים דפוסים אחרים האופייניים לחיי זנות – ביטול עצמי או ביטול האחר ,יחסי
שליטה או נטייה להסתכסך ולשרוף גשרים.
יחסים בין-אישיים כמשאב – מטופלות בעלות מיומנויות חברתיות מפותחות ,או יכולת ללמוד אותן
ולהשתמש בהן; מטופלות שמראות הצלחה ביצירה ובשימור קשרים קרובים ,ביכולת להיפתח ,לשתף
ולקבל עזרה מחברות ,ולהפגין הכלה ,רעות ואמפתיה כלפי אחרות.
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 11.4.1זוגיות
קשרים זוגיים מהווים אתגר עבור רבות מהמטופלות ,היות שמרבית מערכות היחסים שמנהלת אישה
במהלך השנים במעגל הזנות אינן מיטיבות ,וכוללות אלימות וניצול .טיפול העוסק בעבר הזוגי מזמן
לעתים מפגש קשה וחזיתי גם עם פגיעות הזנות עצמן ,משום שמערכות היחסים הללו הכילו מרכיבים
רבים של דפוסי זנות .בנוסף ,שאלת הזוגיות קריטית לעתידן של נשים שמבקשות לפתוח דף חדש ורוצות
לייסד מערכות יחסים מסוג אחר.
זוגיות כחסם – זוגיות יכולה להוות חסם בשתי דרכים :ראשית ,קושי בכינון מערכות יחסים מיטיבות,
בהבחנה בין מערכות יחסים מיטיבות ומזיקות ובזיהוי סימני הסכנה .מטופלות כאלה עשויות להחזיק
באמונה שלא ייתכנו מערכות יחסים מסוג אחר מזה שהורגלו אליו ולהתקשות בסיגול דפוסים חלופיים
והתרחקות מבני זוג המהווים סכנה.
סוג חסם שני נובע מקושי זה ,אך מתייחס למערכות יחסים קיימות .תיתכן "היתקעות" במערכת יחסים
פוגעת וקושי לצאת ממנה .השפעתם של בני זוג שאינם מיטיבים היא מגוונת :אלימות ,יחסי אינטרס,
תלות וניצול ,בנוסף לחשיפה לסיכונים ,שכן בני זוג יכולים להוות גורם מדרדר חזרה להתמכרות ואף
לזנות .בדרכים אלה מרחיקים בני הזוג את המטופלות מתהליך השיקום.
זוגיות כמשאב – משתנה הזוגיות יכול לשמש כמשאב בשתי דרכים :ראשית ,כאשר מטופלת מכירה
בדפוסים שליליים שאפיינו מערכות יחסים פוגעות בעבר ,מצליחה לזהות דפוסים אלה במערכות יחסים
חדשות ,ולהישמר מהם .שנית ,כאשר הצליחה למצוא בן זוג מיטיב שמסייע לה ותומך בה בתהליך
השיקום והיא מצליחה לקיים איתו מערכת יחסים שמאופיינת בכבוד הדדי ,אושר וסיפוק.
 11.4.4תעסוקה וכלכלה
רבות מן המטופלות מעולם לא רכשו השכלה או מקצוע ,וקיימת אצלן אי-הלימה בין הרגלי החיים ובין
התכונות הנדרשות בעבודה נורמטיבית .בשל כך ,רבות מן הנשים מתקשות להשתלב בעולם העבודה
ובשמירה על משרה.
עולם התעסוקה מהווה מוקד לעבודה אינטנסיבית בתהליך השיקום .עבודה מספקת מהווה כלי הישרדותי
חשוב בחיים שאחרי ,והיא חיונית לשמירת מרחק מעולם הזנות .בנוסף ,על המטופלת ללמוד כיצד לנהל
את חייה במישור הכלכלי.
תעסוקה כחסם – תעסוקה מהווה חסם כאשר מטופלת מתקשה להתאים את הציפיות שלה לציפיות
המעסיקים .מצב זה יכול להתבטא בשני אופנים :מטופלת אשר מצפה להשיג עבודה בתחום מסוים
בלבד ,ולא מכירה בצורך להתפשר ,או כאשר היא מטפחת ציפיות לשכר גבוה ולא ריאלי .במקרים הפוכים
ישנן מטופלות בעלות ציפיות נמוכות במיוחד מעצמן .הן לא מאמינות בעצמן ,חושבות שלא יוכלו להגיע
להישגים ולא מתמידות בעבודה או בחיפוש אחר עבודה.
תעסוקה כמשאב – תחום התעסוקה יכול להיות משאב חיובי לשיקום כאשר המטופלת מנצלת אפשרויות
להכשרות בצורה מיטבית ,קשובה לעצות של רכזת תעסוקה ,יודעת לנצל הזדמנויות .זו מטופלת אשר
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מאמינה ביכולתה להצליח ומסגלת ציפיות שתואמות את עברה התעסוקתי ואת כישוריה ,שמכירה
בנקודות החוזק והתורפה ,מוכנה ללמוד מיומנויות החשובות להתנהלות כלכלית נכונה.
 11.4.2בריאות
חיי הזנות ,ההזנחה והשימוש בסמים גורמים לכך שמטופלות רבות מגיעות לטיפול כשהן זקוקות לשיקום
פיזי מקיף .המצב הבריאותי הירוד מערים קשיים המשפיעים על כל תחומי החיים .במקרים חמורים
עשויה להיווצר תלות באחרים לצורך תפקוד ,קושי במציאת משרה ובהחזקה בה ורתיעה חברתית.
בנוסף ,מטופלות שזה מצבן עלולות לא להצליח להתמיד בתהליך השיקום ולהתקשות בגיוס מוטיבציה
לחיים שאחרי.
12.5

סיכום

בפרק זה הוצג מודל שיכול לשמש ככלי לאבחון מצבה של האישה בטיפול ולהערכת התקדמותה בתהליך
השיקומי .מודל זה כולל  12ממדי הערכה המחולקים לשלושה תחומים :מאפיינים אישיים ואישיותיים ,יחס
לטיפול ולמטפלת ומשתני רקע 12 .מדדים אלה מוצגים בתרשים הבא.
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מודל לאבחון ולהערכת נשים בטיפול
א .מאפיינים אישיים ואישיותיים
 .1עוצמת המוטיבציה
גבוהה

נמוכה

 .1מיקוד המוטיבציה
גבוהה

נמוכה

 .1יציבות המוטיבציה
גבוהה

נמוכה

 .4ריאליות של תכניות
גבוהה

נמוכה

 .2אופטימיות
גבוהה

נמוכה

 .2רמת האקטיביות
גבוהה

נמוכה

א .היחס לטיפול ולמטפלת

 .2השתתפות בטיפול
מלאה

חלקית

 .6הממד הרגשי
שיתוף רגשי

סגירות רגשית

 .9יחס להכוונה
קבלת הכוונה

דחיית הכוונה

 .10יחס לזנות
השקפות בעייתיות

אימוץ השקפות חלופיות

ב .משתני רקע

 .11משפחה
משאב

חסם

 .11יחסים בין אישיים
משאב

חסם

 .11זוגיות
משאב

חסם

 .14תעסוקה
משאב

חסם

 .12בריאות
משאב

חסם
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 13סיכום ודיון
סיכום הממצאים

13.1

המחקר להערכת תכניות ומסגרות טיפוליות הפועלות במסגרת התכנית הבין-משרדית לטיפול בנשים
ובצעירות במעגל הזנות כלל  11מסגרות טיפוליות ,המאוגדות בחמש תכניות :סלעית תל אביב
(שהפעילה חמש מסגרות :קו סיוע ארצי ,דירת חירום ,הוסטל ,מרכז יום-מסלול בוקר ומרכז יום-מסלול
ערב) ,אופק נשי שהפעילה בחיפה מסגרות מקבילות למסגרות של סלעית (דירת חירום ,הוסטל ,מרכז
יום) ,ניידות (שתי מסגרות בתל אביב ובחיפה) ,ערים בלילה של עלם (שפעלה בשלוש מסגרות בתל
אביב ,חיפה ואילת) ,ובשבילך ,שפעלה בבאר שבע.
המחקר כולל השוואות שונות בין המסגרות ,כאשר על פי העניין המסגרות סווגו על פי שלושה פרמטרים:
שיוך המסגרות לחמש התכניות; הבחנה בין מסגרות למזעור נזקים (קו סיוע ,ניידות ,דירות חירום ,וערים
בלילה) ובין מסגרות לטיפול ושיקום (הוסטלים ,מרכזי יום ובשבילך); ומסגרות לאיתור (קו סיוע וניידות)
לעומת מסגרות לטיפול (כל יתר המסגרות).
המחקר התבסס על מגוון סוגי נתונים :נתונים כמותיים ואיכותניים ,נתונים ארכיוניים של המסגרת ונתונים
ייעודיים שנאספו לצורך המחקר ,ראיונות עם מטפלות ועם מטופלות ועוד.
המחקר בדק נושאים שונים הקשורים לפעילות המסגרות ,ביניהם :כוח אדם המועסק במסגרות ותשומות
טיפוליות אחרות ,התנהלות כספית ,היקף ומגוון השירותים הניתנים לנשים ,עמדות ותפיסות של צוותים
מקצועיים במסגרות ,מאפייני רקע של הנשים המטופלות ,מעקב אחר שינויים בדפוסי התנהגות של נשים
המטופלות ,עמדות ושביעות רצון של המטופלות ,סיבות לאי-כניסה לטיפול ,מדדים שונים של תפוקה
והצלחה בטיפול.
עיקר ההערכה התבצעה על פעילות המסגרות הטיפוליות בשנת  ,1014אם כי המחקר התבסס גם על
נתונים משנים  1012 ,1011 ,1011ו.1012-

 11.1.1היקף מספרי של מטופלות
בשנת  1014טופלו במסגרות השונות סה"כ  1,161נשים .לאחר קיזוז הכפילויות נותרו

1,111

מטופלות 44% .מכלל המטופלות טופלו על ידי שתי הניידות 21% ,טופלו במסגרות של סלעית14% ,
באופק נשי 2% ,בערים בלילה ו 4%-מכלל המטופלות היו בקשר טיפולי עם בשבילך 24% .מן
המטופלות טופלו במסגרות למזעור נזקים ,לעומת  12%שטופלו במסגרות לטיפול ושיקום.
 24%מן המטופלות הגיעו לטיפול מזירות זנות תחת קורת גג ,לעומת  42%שהגיעו מזנות רחוב .היחס
בין שתי זירות הזנות משתנה בהתאם לסיווג המסגרות 21% .מן המטופלות במסגרות האיתור מגיעות
מזירות זנות תחת קורת גג .לעומת זאת ,במסגרות לטיפול רק  12%מן המטופלות מגיעות מזנות תחת
קורת גג.
על פי ממצאי הסקר הלאומי ,בשנת  1014היו בישראל  10,042נשים בזנות ,מספר המטופלות בכל
המסגרות היה  – 1,111שהן  11%מכלל הנשים בזנות .מתוך כלל הנשים בזנות רחוב בישראל – 622
– טיפלו כל המסגרות ב 460-נשים –  .22%מתוך כלל הנשים בזנות תחת קורת גג בישראל – – 9,190
טיפלו כל המסגרות ב 226-נשים –  .2%מתוך כלל המטופלות מזנות תחת קורת גג ( ,)226רובן
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המכריע ( )422טופל על ידי הניידות וקו הסיוע .דירות חירום ,ההוסטלים ומרכזי יום טיפלו כולם יחד ב-
 101מטופלות ,שהגיעו מזירות של קורת גג – המהווה  1%מכלל הנשים בזנות תחת קורת גג.
על פי אומדן ,בשנת  1014אותרו בסך הכול  112מטופלות חדשות ,מתוכן  )22%( 142טופלו על ידי
מסגרות איתור ו )12%( 29-טופלו בדירות חירום.
 11.1.1משאבי התכניות – תשומות
בכל המסגרות יחד הועסקו בשנת  91 1014עובדות בהיקף של  29משרות .כ 20%-מן העובדות
והמשרות עמדו לרשות המסגרות למזעור נזקים ,וכ 40%-עמדו לרשות המסגרות לטיפול ושיקום.
בסלעית הועסקו עובדות בהיקף של כ 19-משרות ,באופק נשי כ 14-משרות ובערים בלילה כ12-
משרות.
כמחצית מכל העובדות היו מבוגרות יחסית – בגילאים שמעל  .16העובדות במסגרות לטיפול ושיקום היו
מבוגרות במקצת מן העובדות במסגרות למזעור נזקים .העובדות בערים בלילה היו צעירות בהרבה מן
העובדות בסלעית ובאופק נשי.
 14%מכלל העובדות הן בעלות ותק בעבודה של עד שנה 16% ,הן בעלות ותק של בין שנתיים לחמש,
ואילו  16%הן בעלות ותק של מעל ל 2-שנים – כלומר עובדות אלה מועסקות בתכניות כמעט מאז
הקמתן 29% .מן העובדות הן אקדמאיות בתחומי התמחות טיפולית 11% ,הן מנטוריות 11% ,הן
עובדות עם הכשרה בתחום הסיעודי ,הדרכה או הכשרה על-תיכונית אחרת ,ו 6%-הן עובדות בתפקידי
מנהלה.
סך תקציב ההכנסות של כל המסגרות בשנת  1014עמד על כ 10.2-מיליון  .₪מתוכן ,קרוב ל 6-מיליון
 ₪מתקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,כ 1.2-מיליון מתקציב משרד הבריאות ,פחות מ400-
אלף  ₪מהרשויות המקומיות.
כ 26%-מכל ההכנסות הן ממסגרות הטיפול ושיקום ,ו 41%-מהמסגרות למזעור נזקים .תקציב
ההכנסות של סלעית הוא  1.4מיליון  ,₪של אופק נשי  1.2מיליון  ₪ושל ערים בלילה –  1.1מיליון .₪
הוצאות של כל המסגרות הסתכמו ב 6.1-מילון  ,₪מהן  26%הוצאות שכר ו 11%-הוצאות תפעול
ואחזקה ,שכללו הוצאות שכ"ד ,תחזוקת דירה ,משרד והוצאות תפעול מקצועי.
בשנת  1014הוכפלו תקציבי ההכנסות והיקפי כוח האדם של ערים בלילה ,ביחס למשאבים שעמדו
לרשותם בשנים  1011ו .1011-גידול חד זה במשאבים לא לווה בגידול בהיקף הפעילות.

 11.1.1משאבי התכניות – תהליכים ארגוניים
שיתופי פעולה בקהילה

– המסגרות הטיפוליות מנהלות קשרי עבודה הדוקים עם גורמים רבים

בקהילה :תחנות משטרה ,בתי משפט ,בתי חולים ,רשויות רווחה ,מוסדות גמילה ,ועוד שורה ארוכה של
גורמים .יצירת קשרי עבודה טובים עם גורמי הקהילה תלויה במידה רבה ביכולות השכנוע של מנהלות
התכניות ,ובמקביל ,ברצונם הטוב של הגורמים בקהילה .יחסים אלה לא תמיד מעוגנים בנוהלי עבודה
מחייבים .לעתים מת עוררים קשיים ביצירת קשר עם גורמי קהילה שאינם מכירים מקרוב את עולם
הזנות ונרתעים ממנו.
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הדרכות צוות – מורגש מחסור בהדרכות צוות חיצוניות ,בנוסף להדרכות פנימיות שמתקיימות דרך
קבע.
מעקב בוגרות – מושקעים מאמצים רבים בשמירה על הקשר עם המטופלות ,גם לאחר שהן מסיימות
את פרק השהות במסגרות הטיפוליות .אך נראה שמאמצים אלה אינם תמיד שיטתיים ועקביים.

 11.1.4מאפייני המטופלות
 10%מן הנשים המטופלות היו צעירות עד גיל  14% ,14היו בגילאי  11% ,12-11היו בגילאי ,11-40
ואילו  12%היו מבוגרות יותר – מעל גיל  .40הנשים המטופלות במסגרות למזעור נזקים צעירות במקצת
מאלו שבמסגרות לטיפול ושיקום 44% .מן המטפלות הן ישראליות יהודיות ותיקות 41% ,עולות חדשות
– בעיקר ממדינות חבר העמים 11% ,ערביות ,ודרוזיות או בדואיות.
ל 22%-מן המטופלות בין  10-11שנות לימוד 11% .נשרו מלימודים לפני כיתה י' ,ול 11%-בגרות חלקית
עד לימודים אקדמיים 29% .מן הנשים כלל לא שירתו בצבא וגם לא בשירות לאומי .כמחצית מן הנשים
כלל לא עבדו או שעבדו לפרקי זמן קצרים – לא יותר מחודשיים .לנשים במסגרות לטיפול ושיקום ,לעומת
נשים ממסגרות למזעור נזקים ,ניסיון תעסוקתי עשיר יותר –  21%מהן התמידו בעבודה במשך שישה
חודשים או יותר ,לעומת .12%
למטופלות יחסים משפחתיים וחברתיים רופפים .לכ 40%-אין קשר כלשהו עם אמותיהן ,לכ 20%-אין
קשרים כלשהם עם אחיותיהן ,או עם חברותיהן .ל 20%-20%-אין קשר כלשהו עם בן משפחה ממין זכר
– אב או אחים .רבע מן הנשים חיות בבדידות חברתית מוחלטת – אין להן אף בן משפחה או חברה
שעמם הן מקיימות קשר קבוע 41% .מן הנשים במסגרות למזעור נזקים חיות בבדידות ,לעומת 11%
במסגרות לטיפול ושיקום .ל 19%-מן הנשים במסגרות למזעור נזקים יש ילדים ,לעומת  22%במסגרות
לטיפול ושיקום .רק אחת מכל חמש מטופלות שהן אמהות מגדלות בעצמן את ילדיהן.
לרובן הגדול של ה מטופלות יש היסטוריה עשירה של התמכרויות .רק שליש מן הנשים לא היו מעולם
מכורות לסמים .ורק  42%מהן לא היו מכורות לאלכוהול .במסגרות למזעור נזקים ,בהשוואה למסגרות
לטיפול ושיקום יש שיעור גבוה יותר של נשים שמעולם לא היו מכורות לסמים 41% :לעומת  ,12%אך
שיעור נמוך יותר של נשים שהיו מכורות ונגמלו –  11%לעומת .26%
כ 10%-מן הנשים סובלות ממחלות נפש ומקבלות טיפול פסיכיאטרי 16% .מקבלות טיפול תרופתי
כלשהו .שני שלישים מן המטופלות סובלות ממחלה כלשהי או שמקבלות טיפול כלשהו 12% .מן הנשים
חוו בעברן אשפוז פסיכיאטרי .קרוב ל 40%-מן הנשים הן בעלות היסטוריה של הפלות; לשיעור דומה היה
בעברן ניסיון אובדני אחד לפחות.
כרבע מן הנשים שבמדגם נכנסו לזנות בגיל צעיר – עד גיל  ;12כרבע נכנסו לזנות מגיל  12ומעלה .אך
בדיקה ממוקדת בקרב המטופלות בדירת חירום של סלעית הראה גיל כניסה לזנות גבוה יותר  -רק 2%
עד גיל  ,12ו 41%-בגיל  12או מאוחר יותר.
נגד קרוב למחצית מן המטופלות הוגשו בעבר תלונות במשטרה ,נגד כשליש הונהגו תהליכי הוצאה
לפועל ,נוהלו נגד מעל לרבע מן הנשים משפטים ,ומעל לחמישית היו במאסר .המטופלות היו קורבנות של
אין-ספור מקרי אלימות .נגד  61%הופעלה אלימות פיזית 22% ,היו קורבנות של אונס ,ו 11%-היו
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קורבנות של שוד 91% .מן הנשים היו קורבנות של אירוע אלימות כלשהו – אלימות פיזית ,אונס ,אלימות
עם כלי נשק ושוד 29% .מן המטופלות במרכז היום של סלעית היו קורבנות של פגיעה מינית בילדותן.
הנשים גדלו במשפחות אלימות ורוויות פשיעה .ל 42%-מן הנשים יש לפחות בן משפחה אחד מדרגה
ראשונה (אב ,אם ,אח או אחות) שהיה מעורב בסוג אחד של פשיעה לפחות (עבריינות ,סמים או זנות).
לקרוב לשליש מן הנשים יש בן משפחה אחד לפחות שהיה מעורב בסמים .ל 19%-בן משפחה אחד
לפחות שהיה מעורב בעבריינות ,ול 16%-בן משפחה אחד לפחות שהיה מעורב בזנות .האבות
במשפחות של המטופלות הם המעורבים ביותר בפשיעה – ל 16%-מן הנשים אב שהיה מעורב בסוג
פשי עה אחד לפחות .האחיות הן הדמויות שיחסית פחות מעורבות בפשיעה – .11%
מטופלות הנופלות בין הכיסאות  -אוכלוסיות מיעוט בזנות מייצגות מקרים של שוליות כפולה ,כאשר
השתייכות לעולם הזנות מצטרפת למיקום חברתי מעורער על רקע מיני ,מגדרי ,דתי ,לאומי או אחר
ויוצרת מעמד חברתי ייחודי בעל מאפיינים בעייתיים .לא תמיד המסגרות הקיימות ערוכות לתת מענה
הולם לצורכי קבוצות אלה.
תחלואה כפולה – זנות ופגיעה נפשית :מצבן של הסובלות מפגיעה נפשית יוצר סביבן אווירה רגשית
טעונה ,המפריעה לקשר שלהן עם נשים אחרות במסגרת הטיפולית ומקשה על המטופלות במילוי חובות
ומטלות .התמודדותן השוטפת עם חרדות ודיכאונות ,תנודות במצב הרוח והתקפים ,מקשה על יצירת רצף
טיפולי וגורמת לכך שרבות מהן פורשות לפני סיום התהליך השיקומי.
זנות במגזר הערבי :נשים בזנות מן המגזר הערבי נתקלות בקשיים רבים בהשתלבות במוסדות טיפול.
עומדים בפניהן מכשולים שפתיים ותקשורתיים ובעיות הנובעות ממעמדן החברתי ,הן בחברה שממנה
יצאו והן בחברה הכללית .הנשים הערביות מתקשות למצוא את מקומן במסגרות טיפוליות.
יוצאות מדינות חבר העמים :המטופלות שמוצאן ממדינות חבר העמים לשעבר נתפסות כבעלות קשיים
שונים ,אולם בניגוד למטופלות הערביות נראה שהדבר פוגע פחות בהישגיהן השיקומיים .קיימת
אמביוולנטיות ביחס אליהן .מצד אחד ,עובדת היותן יוצאות מדינות חבר העמים עלולה לפגוע בהן בדרכים
שונות :בניסיונות השתלבותן במוסדות ,וקשיים בהשתלבות בשוק העבודה ,במיוחד למבוגרות שביניהן.
מצד שני ,המטפלות מייחסות להן לרוב פרוגנוזה חיובית לשיקום – בעיקר בשל אופיין הנחוש והמשמעת
העצמית שלהן.
אימהות בזנות :לא מעט נשים בזנות הן אימהות לילדים .לא תמיד המערכת בנויה להעניק להן תנאים
מתאימים לשיקום .קיימות בעיות במישורים שונים :יצירת קשר המבוסס על אמון – שכן הרבה מהאימהות
עלולות לראות במטפלות נציגות של משרד הרווחה ,שבכוחן להרחיק מהן את ילדיהן .היעדר תנאים
מתאימים לילד כשהאם בטיפול; הדילמה שבבחירה בין שיקום ארוך-טווח לבין חובותיה של המטופלת
כאם ,התאמת תוכני המערך הטיפולי למצבן ולתחומי העניין של האימהות .על אף קשיי השיקום של
אימהות בזנות ,ילדיהן עשויים לשמש גם כגורם חיובי בתהליך – הם עשויים להגביר את המוטיבציה של
האם להשתקם ואת רצונה להחזיר לחזקתה את ילדיה.
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טרנסג'נדריות :בהגיען למוסדות הטיפול והשיקום סובלות הטרנסג'נדריות מדחייה ,מהצקות ומבדידות .הן
זוכות ליחס חשדני ולעתים אף מזלזל מצד מטופלות אחרות .הסיבה ליחס זה היא שחלק גדול
מהמטופלות הטרנסג'נדריות אינן מנותחות ,מה שמעורר את רגשותיהן השליליים וחרדותיהן של שאר
המטופלות ממה שמתפרש בעיניהן כנוכחות של גבר במסגרת הטיפולית .גורם נוסף שמעיב על שיקומן
הוא אי-התאמה של התכנית השיקומית לצורכיהן .הטרנסג'נדריות מתעניינות בנושאים שונים ,המניעים
שלהן לכניסה לזנות הם שונים וכן המוטיבציות לצאת ממנה שונות מאלה של שאר הנשים.

 11.1.2עמדות נשים – הסיבות לאי-הגעה לטיפול
מתוך ראיונות עם נשים בזנות שלא מטופלות במסגרות השונות ,עלו חמישה סוגי נימוקים לשאלה מדוע
יימנעו מלפנות לטיפול .1 :אני בשליטה – נשים שסבורות שהן בזנות מתוך בחירה והן שולטות במצבן .הן
סבורות שבשלב הנוכחי בחייהן עדיף להן להישאר בזנות" .1 .זה לא בשביל אחת כמוני" – נשים שחשות
שהשירותים המוצעים על ידי המסגרות נועדו לנשים בזנות רחוב ,המכורות לסמים ,וכיוון שאינן מכורות
לסמים והן מדירות דיסקרטיות (הנחשב בעיניהן כסוג זנות במעמד גבוה יותר) ,למסגרות הטיפוליות אין
מה להציע להן" .1 .ציפייה לגואל" – נשים שרואות את מצבן בזנות כמצב זמני ,כשלב ביניים שעשוי
להסתיים בקרוב .שלב זה יסתיים ,כך הן סבורות ,עם הגיעו (בקרוב) של גורם חיצוני (בדרך כלל איש
עשיר) שיגאל אותן ממצוקותיהן" .4 .אני לא בסיכון" – נשים שסבורות שהאופן שבו הן מנהלות את חייהן
בזנות לא מעמיד אותן בסיכונים שבגינן ייזקקו לעזרה חיצונית .2 .חוסר הנגישות של השירותים לנשים
בדירות דיסקרטיות – סרסור המונע את הקשר בין אישה בדירה דיסקרטית לבין גורמי סיוע.

בנוסף

לנשים המנמקות את אי-רצונן בקבלת טיפול ,קבוצה לא מבוטלת בוחרת לקבל טיפול סלקטיבי – הן
נבדקות דרך קבע בניידות ומקבלות את הכיסוי הרפואי המוצע להן בחינם ובזמינות גבוהה ,אך לא רואות
צורך לעשות את הצעד הבא לקראת טיפול משמעותי יותר.

 11.1.2עמדות מטופלות – שביעות הרצון מטיפול
שתי קבוצות נשים – הנמצאות בטיפול והבוגרות של מסגרות טיפוליות – הביעו את דעתן בנושאי טיפול
ושיקום .נשים בשתי הקבוצות מביעות בדרך כלל שביעות רצון ממסגרות הטיפול בכלל ,ומן הצוות
הטיפולי בפרט .נשים רבות הביעו התפעלות מהתמיכה אשר לה זכו מצד המטפלות ,מן המסירות שלהן
למטופלות וממחויבותן לחלצן מהמצב שבו הן שרויות .הקשיים בתהליך השיקום נגעו לתחומים שונים,
כגון יחסים עם נשים אחרות בתוך הבית ,קשיים בנטילת חלק פעיל וחושפני בטיפול קבוצתי ,אך עיקרם
של קשיים אלה היה בחודשים הראשונים לטיפול .עם הזמן ,התגברו מרבית הנשים על קשיים אלה .אך
יש לדעת שחלק לא מבוטל מן הנשים אינו שורד תקופה ראשונית זו .בוגרות המקיימות קשר עם מסגרות
טיפוליות ,גם לאחר סיום הטיפול ,מדווחות שקשר זה משמש עבורן משענת חשובה בחיים שלאחר סיום
הטיפול .סיום טיפול אינו מבשר בהכרח שיקום מלא .לפחות חלק מן הבוגרות סובלות מבדידות ,מצלקות
נפשיות ומבעיות כלכליות ,ויש ביניהן גם כאלה המשלבות עבודה עם זנות לצורך השלמת הכנסה.
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 11.1.2הערכת תפקוד המטופלות
המטפלות העריכו את מצבן של המטופלות בעת שהותן במסגרות הטיפוליות .ההערכות בוצעו באמצעות
שישה מדדים .1 :השלב בשיקום שבו נמצאת המטופלת (קדם הרהור ,הרהור ,החלטה לשינוי ,שינוי
ושימור) .1 .מוטיבציה לשינוי .1 .מידת האמון של האישה במטפלת .4 .המידה שבה יש לאישה הכוחות
והמשאבים לשנות את מצבה .2 .המידה שבה יש לאישה תכניות ברורות לשנות את מצבה .2 .הערכת
המטפלת את סיכ ויי השיקום של האישה .מטופלות במסגרות לטיפול ושיקום ,בהשוואה למטופלות
במסגרות למזעור נזקים ,הוערכו על ידי המטפלות כנמצאות בשלב מתקדם יותר במעגל השינוי וכבעלות
מוטיבציה חזקה יותר לשיקום ,וכן כבעלות כוחות ומשאבים רבים יותר .בשלושת המדדים האחרים –
אמון במטפלת ,תכניות ברורות לשיקום וסיכויי שיקום ,לא נמצאו הבדלים גדולים בין נשים משתי
הקבוצות .משך זמן השהייה במסגרת הטיפולית לא הראה את השיפורים המצופים בששת מדדי
ההערכה .ההשוואות בין הציונים במדדים בפעימת ההערכה הראשונה לבין הציונים במדדים בפעימת
ההערכה הרביעית ,בחלוף זמן של כשנה וחצי ,הראו שבאף אחד מהמדדים לא התקבלה מגמת שיפור
עקבית .בכל המדדים התקבלה יציבות או תנודות מקריות .השוואת המדדים לאורך הזמן – בנפרד עבור
שני סוגי המסגרות (מזעור נזקים וטיפול ושיקום) – הראו שיפורים בחלק מן המדדים .בקבוצת הנשים
מהמסגרות למזעור נזקים ,עם הזמן חלה התקדמות מסוימת במעגל השינוי ,אך חלו ירידות באמון
האישה במטפלות ,כמו כן התקבלו ירידות מתונות יותר במשתנה תכניות לשיקום ובסיכויי השיקום של
האישה .בקרב הנשים מהמסגרות לטיפול ושיקום גרם חלוף הזמן לעלייה ברמת האמון של הנשים
במטפלות .בשאר המדדים לא נרשמו שינויים משמעותיים .נמצאו ארבעה משתני רקע בעלי קשרים
משמעותיים עם תפקוד המטופלת .באופן כללי ,ככל שהמטופלת מבוגרת יותר ,בעלת יותר שנות לימוד,
מצליחה לקיים קשרים חזקים יותר עם בני משפחה וחברות ובעברה התמדה רבה יותר בעבודה ,ציוני
ההערכה שלה בכל ששת המדדים ,או לפחות בחלק מן המדדים ,היו גבוהים יותר .נמצא שמאפיין הרקע
בעל הקשרים החזקים ביותר עם כל ששת המדדים הוא עוצמת הקשרים החברתיים.
 11.1.6הערכת תפקוד המסגרות
בפרק זה מוצגים כמה סוגי מדדים לבדיקת תפקוד המסגרות הטיפוליות:
סיום הטיפול – מתוך  20מטופלות בשני ההוסטלים  )21%( 11נשרו )12%( 11 ,סיימו את הטיפול ,ו-
 )11%( 11נשים נשארו להמשך טיפול .במעקב שנערך כעבור  14חודשים התמונה השתנתה במקצת
– שיעור הנושרות עלה ל ,22%-שיעור המסיימות עלה אף הוא במקצת ,ל ,11%-ושיעור הממשיכות
ירד ל .11%-בתום שנת הפעילות במרכזי היום  19%מן המטופלות סיימו טיפול 11% ,נשרו ,ומחציתן
–  – 20%המשיכו את הטיפול .כמעט מחצית מן הנשירה של מטופלות מן ההוסטלים ,ומעל לשליש מן
הנשירה ממרכזי יום מתרחשת בחודש הראשון להגעת המטופלת למסגרת הטיפולית.
מעקב אחר בוגרות – מתוך  120בוגרות של ההוסטלים ומרכזי היום נשמר קשר כלשהו עם  112נשים
( )21%גם  14חודשים לאחר תום השנה שבה שהו במסגרת הטיפולית .שיעור הבוגרות שעמן נשמר
הקשר גבוה יותר במרכזי היום מאשר בהוסטלים –  22%ו ,11%-בהתאמה.
שילוב בעבודה –

 14חודשים מתום שנת השהייה במסגרת הטיפולית מתוך  161בוגרות של

ההוסטלים ומרכזי היום  )41%( 116היו עובדות .בוגרות רבות היו מועסקות בעבודות לא מקצועיות או
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עבודות הדורשות הכשרה מקצועית קצרה ,כגון עבודה בניקיון ,סיעוד ,מוכרת בסופרמרקט ,ספרית.
מעטות הועסקו בעבודות ניהוליות ברמות זוטרות ,כגון ניהול משרד או אחראית משמרת בחנות,
ואחדות היו מועסקות במסגרות הטיפוליות כמנטוריות.
הקשר בין מדדי התפקוד לבין מאפייני הנשים – נבדק הקשר בין שלושת מדדי הביצוע של המסגרות
הטיפוליות (נשירה/סיום טיפול ,תעסוקה ושמירת קשר) לבין ארבעה מאפייני הרקע של המטופלות (גיל,
מוצא ,הורות וזירת זנות) .נמצא כי הנשים המבוגרות יותר (בהשוואה לצעירות יותר) ,ונשים שלא נולדו
בארץ – בעיקר עולות ממדינות חבר העמים (בהשוואה לילידות הארץ) ,ונשים שיש להן לפחות ילד אחד
(בהשוואה לנשים ללא ילדים) – יש להן שיעורי נשירה נמוכים יותר ,שיעורי העסקה גבוהים יותר והן
שומרות יותר על קשר עם המסגרת הטיפולית גם לאחר סיום התכנית .לא נמצא קשר בין זירת הזנות
למדדי התפקוד אלה.
שיעורי התפוסה – בשנת  1014טופלו בהוסטל סלעית  12מטופלות ,בכל חודש שהו בהוסטל בממוצע
 11.91נשים .בהוסטל אופק נשי שהו בשנה בסך הכול  11מטופלות ,ובממוצע חודשי שהו בו 10.11
מטופלות .מרכז יום-מסלול בוקר בסלעית העניק טיפול ל 22-נשים ובמסלול ערב טופלו  62נשים,
ממוצע מטופלות בחודש היה  11.12ו ,22.91-בהתאמה .מרכז היום באופק נשי העניק טיפול ל49-
נשים ,ובממוצע חודשי טופלו  19.12נשים.

 11.1.9שני מודלים לעבודה
בהסתמך על החומרים שנאספו במחקר ,הוצעו שני מודלים לעבודת המסגרות הטיפוליות .המודל הראשון
הוא מודל המתאר את תהליך השיקום ,והמודל השני הוא לאבחון והערכת המטופלות.
תהליך השיקום :המודל הראשון ,המתבסס על ראיונות שקוימו עם הצוות הטיפולי ,מתאר את תהליך
השיקום כפי שמתנהל במסגרות הטיפוליות .המודל מחלק את תהליך השיקום לשלושה שלבים .השלב
הראשון מאופיין בעיקר בניסיון ליצור קשר עם המטופלת ומפרט את האופנים שבהם מנסות המטפלות
לבסס ולהרחיב קשר זה כדי להשפיע על המטופלת לבחור בשיקום ארוך-טווח .השלב השני מתאר את
ההתמודדויות של המטופלת עם אתגרי הטיפול והשיקום ,והתהליכים שהיא עוברת לקראת החיים
שלאחר הפרק הטיפולי .השלב השלישי מתאר את תהליך השיקום שנמשך גם לאחר עזיבת המטפלת את
המוסד השיקומי ולמה שנדרש מן האישה כדי לשמור על הישגיה .מתוארים במודל הניסיונות של האישה
להקיף את עצמה בהשפעות חיוביות ולהתרחק מהשפעות שליליות .התיאור של כל שלב מחולק לשניים:
תחילה תהליכים חיוביים ,המקדמים את האישה ליעדי אותו שלב והמסייעים למעבר לשלב הבא ,ואילו
בחלק השני מודגמים גורמים ותהליכים המעכבים את התקדמות האישה ואף גורמים לנסיגות ולנטישת
הטיפול.
אבחון והערכת המטופלת :המודל השני מצביע על הצורך בהערכה שוטפת של מטופלות על ידי
המטפלות ,ומציע שיטה לביצוע ההערכה .במרכזה של שיטת ההערכה המוצעת ,כלי שנבנה לאבחון
מצבה של המטופלות ולהערכת התקדמותה בשלבי הטיפול .כלי זה נבנה על סמך הניסיון שהצטבר
בתהליך הערכת המטופלות כפי שנעשה במחקר זה .ניתוח חומרי הערכה איכותניים שנכתבו על
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המטופלות במהלך כל תקופת ההערכה (עד שנה וחצי) ,סייעו בזיהוי  12מדדי הערכה (במקום  2מדדים
שהיו בשימוש במחקר זה) ,שחולקו לשלושה תחומי תוכן .1 :מדדים אישיים ואישיותיים (עוצמת
המוטיבציה ,מיקוד המוטיבציה ,יציבות המוטיבציה ,ריאליות תכניות השיקום ,אפקטיביות ואקטיביות).1 .
יחס המטופלת לטיפול ולמטופלות (השתתפות בפעילויות ,פתיחות רגשית ,יחס להכוונה ,השקפה על
זנות) .1 .מאפייני רקע של המטופלת (משפחה ,יחסים בין-אישיים ,זוגיות ,תעסוקה ,בריאות) .במודל
המוצע ישנן הגדרות מפורטות של כל מדד והנחיות והדגמות באילו מצבים יש לתת למטופלת הערכה
נמוכה או גבוהה בכל מדד הערכה.
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13.2

דיון ומסקנות

אוכלוסיית נשים בזנות המטופלת במסגרות הטיפוליות השונות היא אוכלוסייה קשה מאוד .מדובר בנשים
שלאורך שנים היו קורבנות של מגוון סוגי אלימות והסובלות ממחלות פיזיות ונפשיות חמורות ,ורבות מהן
סובלות מתחלואה כפולה .יש לרובן היסטוריה של התמכרויות לסמים ולאלכוהול והיסטוריה של ניסיונות
גמילה שלא צלחו .לא פלא איפוא שרבות מהן ניסו לשים קץ לחייהן ,לעתים יותר מפעם אחת .מספר
נשים שהיו במדגמים שנבחרו למחקר זה נפטרו במהלכו .מבחינה חברתית הן חיות בשולי החברה,
בבדידות .רובן לא מקיימות קשר משמעותי עם בני משפחותיהן ,ואין להן חברות .לנשים אלה היסטוריה
של הסתבכויות עם מערכות חוק ומשפט ,והוצאה לפועל .לרבות מהן יש חובות שאין להן דרך להחזירן.
לעתים הן מתקשות למצות את זכויותיהן הבסיסיות ביותר אל מול מוסדות השלטון – כמו ,למשל ,להחזיק
בתעודת זהות תקפה ,להיות ח ברת קופת חולים או לקבל קצבאות שהן זכאיות להן על פי חוק .אוכלוסייה
זו היא בין הקשות ביותר בחברה הישראלית.
מול מציאות זו פועלים ארגוני הסיוע ,שמנסים לחלץ נשים אלה מחיי האומללות שלהן .יש ברשותם
תקציב של כעשרה מיליון  ₪בשנה ,וצוות עובדות המונה כמה עשרות נשים .הן מצליחות לאתר כל שנה
כמה מאות נשים ולהעניק להן סוג כלשהו של סיוע .בסך הכול מטופלות בכל שנה כאלף נשים במגוון
מסגרות טיפוליות .עשרות נחלצות כל שנה מחיי הזנות ,מוצאות עבודה ומנסות לנהל חיים נורמטיביים.
במהלך שנות פעילותן הצליחו המסגרות הטיפוליות לגבש תורת טיפול ,שמגובה בידע מקצועי ומופעלת
מתוך תחושת שליחות .הצוותים הטיפוליים הם לרוב ברמה מקצועית גבוהה ,המשלבים אקדמאיות
מתחומים טיפוליים שונים ,בעלות שנות ותק וניסיון רבות ,עם מנטוריות – מדריכות שהיו בעברן בזנות
ושוקמו.
לרוב ,המטופלות רוחשות כבוד והערכה לצוותים הטיפוליים ולדרכי עבודתם .הן מביעות בדרך כלל
שביעות רצון מהיחס שהן מקבלות מן המטפלות ,ממידת מסירותן וממידת מחויבותן לכל מטופלת.
אי אפשר שלא להעריך את מה שנעשה במסגרות הטיפוליות השונות ואת המאמצים המושקעים כדי
"להציל אפילו נפש אחת" ,גם כאשר זה נראה כחסר סיכוי.
אפשר לבחון את מידת ההצלחה של התכנית הבין-משרדית משתי נקודות ראייה :מנקודת הראייה של
האישה שזקוקה לסיוע ,ומנקודת הראייה הלאומית – התמודדות עם תופעת הזנות.
לבדיקת השאלה מנקודת הראייה של האישה הבודדת ,הנתונים הוצגו בדוח ,ואפשר לחשב בנקל את
העלויות להוצאת כל אישה ממעגל הזנות ואת העלויות של העצמת נשים כתוצאה מקבלת שעות טיפול
והכשרה מקצועית ,והעלויות של מתן כיסוי רפואי לנשים הזקוקות לכך .כמובן שתמיד אפשר לשפר
שירותים אלה .בפרקי הדוח השונים הוצגו ממצאים שאפשר להסיק מהם לגבי כיווני פעולה רצויים לשיפור
השירותים הניתנים .נדון בהמשך דיון זה גם בחלק מנקודות אלה.
אך נראה שהאתגר הגדול של התכנית הבין-משרדית הוא לדון בשאלה הגדולה – כיצד התכנית
מתמודדת עם התופעה מנקודת ראות לאומית .האם המאמצים המושקעים תורמים בצורה משמעותית
למאבק בתופעת הזנות ,האם המסגרות הטיפוליות ,במתכונתן הנוכחית ,יכולות להתמודד עם תופעה
בהיקף של מעל ל 10,000-נשים בזנות?
ממצאי המחקר מראים כי כל המסגרות יחד מטפלות בשנה ב 11%-מן הנשים בזנות .אך כאשר מפלחים
את הנתונים ,מתגלה תמונה שונה .הממצאים מראים כי המסגרות כולן נותנות כיסוי טיפולי למחצית מן
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הנשים בזנות רחוב ,ורק ל 2%-מן הנשים בזנות תחת קורת גג .פילוח נוסף מראה כי  2%מתוך אלה
נמצאות בקשר עם הניידות ,ורק  1%מנשים מזירות תחת קורת גג פונות למסגרות של סלעית ואופק נשי.
במספרים ,האחוז הבודד הזה מסתכם ב 101-נשים ,מתוך כ 9,000-נשים בזנות תחת קורת גג!
אפשר לטעון שהבעיה היא תקציבית ,הכפלה והשלשה של התקציבים יעלו את שיעור המטופלות .אכן,
התקציבים חשובים ,אך ממצאי המחקר הראו שלא תמיד תוספת תקציבית מעלה את הביצועים – ודאי
שלא בטווח הקצר.
כאן נרצה לטעון שהתכנית הבין-משרדית ,במתכונתה הנוכחית ,אינה מצליחה להתמודד עם התופעה
ברמה הלאומית .ננסה לנתח סוגיה זו ולהציע דרכי פעולה.
הניתוח המוצע יי עשה בשני תחומים .תחילה נדון בשאלה מדוע המסגרות הטיפוליות מגיעות לכל כך מעט
נשים מזירת הזנות תחת קורת גג .דרך התמודדות עם שאלה זו וחיפוש אחר פתרונות ניתן יהיה לראות
כיצד התכנית הבין-משרדית תוכל להתמודד עם האתגר.
הניתוח בתחום השני יציע צעדים שיסייעו למסגרות הטיפוליות לעשות את המעבר מארגונים ממוקדי סיוע
לאישה במצוקה ,לארגונים ממוקדי התמודדות עם התופעה ברמה הלאומית.
 11.1.1טיפול בנשים בזנות תחת קורת גג
ממצאי המחקר מצביעים על כמה סיבות אפשריות לקושי בהבאה לטיפול מעגלים נרחבים יותר של נשים
מזנות תחת קורת גג .נמנה סיבות אלה ,לא בהכרח לפי סדר חשיבותן:

אי-הכרת השירותים – נראה שחלק מן הנשים בזנות תחת קורת גג (אם כי לא בהכרח חלק גדול מהן),
אינן מכירות את ארגוני הסיוע ואת השירותים הניתנים על ידם.
תדמית ירודה – חלק אחר מנשים בזנות אמנם שמעו על שירותים אלה ,אך תופסות אותם כמשהו שולי
ולא רלוונטי עבורן .בעיניהן ,טיפול המוענק על ידי ארגוני סיוע מתאים לנשים שבזנות רחוב ,המכורות
לסמים .בעיניהן אישה שאינה מכורה לסמים ,אין לה מה לחפש במסגרות אלה.
חוסר רצון לצאת המזנות – חלק מהנשים בזנות תחת קורת גג ,בייחוד אלה הפועלות במכוני ליווי או
במועדונים למיניהם ,מצהירות שאינן מעוניינות בשיקום .גם בסקר הלאומי ,כרבע מן הנשים דיווחו שאינן
מעוניינות בטיפול ובשיקום .חלק מנשים אלה מוכן להיות בקשר עם הניידות לשם קבלת שירותים רפואיים
בחינם (וכנראה שגם הסרסורים שלהן לא מתנגדים לכך) ,ואולי חלקן אף מוכן לנהל שיחות פסיכו-
סוציאליות עם המטפלות של הניידות ,אך אין רבות שמוכנות לעשות את הצעד הנוסף ולהתחייב לטיפול
משמעותי יותר.
בעיות איתור ונגישות – זנות מוסתרת ,כשמה כן היא ,קשה לאיתור .מנגנוני איתור הקיימים – קו סיוע
וסיורי ניידות – לא תמיד מצליחים להגיע לנשים אלה .נוסף על כך ,במקרים מסוימים הסרסורים משמשים
כחיץ בין הנשים ולבין כוחות הסיוע ,ואז עניין הנגישות הופך לקשה במיוחד.
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המניע הכלכלי – חלק מן הנשים בזנות מצהירות שלצורך מחייתן הן זקוקות לכסף שהן מרוויחות בזנות.
הן לא צופות שיוכלו להסתדר מבחינה כלכלית אם יצאו מהזנות .הן רואות לנגד עיניהן אפשרויות לעבודה
בשכר מינימום ,והפער בהכנסות מרתיע אותן.
סידור לילדים – חלק לא מבוטל מן הנשים בזנות הן אמהות לילדים .בין תחנות השיקום ניצבת תחנה
חשובה מאוד – ההוסטל ,המחייבת לינה מחוץ לבית למשך תקופה ארוכה .לא כל אם לילדים יכולה
למצוא פתרון לילדיה בעת שהותה בהוסטל.

כפי שאפשר להתרשם ,קיימות סיבות שונות לכך שנשים רבות מזנות תחת קורת גג אינן מגיעות לטיפול.
נראה שהמסגרות הטיפוליות במתכונתן הנוכחית מתקשות למצוא פתרונות טובים לבעיות אלה.
הה תמודדות עם מכלול הבעיות מחייבת נקיטת גישה מערכתית ,עם כיווני פעולה שונים ,שיופעלו
במקביל.
להלן מספר כיווני פעולה אפשריים:
 .1קמפיין ציבורי – מוצע לשקול ניהול קמפיין ציבורי במטרה להעלות לסדר היום הציבורי את בעיית
הזנות ,ובמיוחד את הפתרונות הטיפוליים הזמינים לאישה שרוצה לצאת מהזנות .יש להכריז על בעיית
הזנות כעל בעיה חברתית חמורה ולהסביר לציבור שאפשר להתמודד עמה .קמפיין כזה יכול לסייע בכמה
מישורים ,לדוגמה:
 הוקעת תופעת הזנות מבחינה מוסרית הצגת שירותי טיפול ושיקום כמוצא למצוקות של נשים בזנות חשיפת הנשים בזנות לשירותי ארגוני הסיוע הגברת הלגיטימציה הציבורית לפנייה לטיפול עידוד האנשים הסובבים את האישה לשכנעה לגשת לטיפול הגברת שיתופי פעולה בין המסגרות הטיפוליות לבין גורמים בקהילה הגברת המוטיבציה של האזרחים להתנדב ולתרום מכספם למאמץ הלאומי של הוצאת נשים מזנות. .1מיסוד יחסי עבודה עם גורמים בקהילה – התכנית הבין-משרדית נשענת על שיתופי פעולה עם גורמים
ממסדיים שונים ,כגון המשטרה והמוסד לביטוח לאומי ,ועם עמותות ותאגידים שונים .יש למפות את
נקודות הממשק עם גורמים אלה ולשאוף למסדן בנוהלי עבודה מחייבים .לדוגמה ,לא ראוי להשאיר נושא
כמו שיתוף פעולה בין מסגרת טיפולית עם תחנת משטרה לשיקול דעתו ולרצונו הטוב של כל מפקד תחנה
משטרה .מיסוד דפוסי ה עבודה עם המשטרה יתרום לאיתור נשים בזנות תחת קורת גג ,כמו גם מיסוד
דפוסי עבודה עם הביטוח הלאומי אשר יקל על מימוש זכויותיהן של הנשים.
 .1מסגרות טיפוליות לנשים עם ילדים – ממצאי המחקר מראים שסיכויי השיקום של אישה עם ילדים
גבוהים מסיכויי שיקום של אישה ללא ילדים .ממצא זה מחזק את הצורך במציאת פתרון טיפולי מקיף
לאמהות  .אם הטיפול מחייב שהות ממושכת במסגרת של הוסטל ,אזי יש להקים מסגרות מתאימות לאם
ולילדיה .לחילופין ,יש לפתח פתרונות טיפוליים שאינם מחייבים שהות ממושכת במסגרת סגורה.
נוסף על כך ,מסגרת טיפולית יכולה להיתפס כאטרקטיבית יותר בעיני אמהות ,אם תוכל להקל על
חששותיה כי ילדיה יילקחו ממנה .הדרך לכך היא השגת הסדר עם רשויות הרווחה שבעת שהותה של
האם בטיפול שיקומי ,תינתן לה חסינות מפני סכנה זו.
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 .4גיוון השירותים הטיפוליים – נתאר לעצמנו אישה בזנות במכון ליווי – אינטליגנטית ,אקדמאית,
המרוויחה סכומים נאים בזנות ,אך גם מהרהרת באפשרות היציאה מזנות .כיצד היא יכולה למצוא את
עצמה בהוסטל ,ולהשתתף בקורסים לתפירה או קונדיטוריה? נראה שיש להשקיע מאמצים יצירתיים,
למצוא מגוון רחב יותר של פתרונות טיפוליים ,היכולים לענות על צרכים של תתי-אוכלוסיות של זנות תחת
קורת גג.
 .2פתרונות תעסוקה – בין הנשים בזנות יש לא מעט נשים בעלות יכולות אישיות גבוהות ,שבשל נסיבות
חייהן לא הצליחו לממשן .יש ליצור מנגנונים לאבחון היכולות של הפונות לטיפול ולהציע מגוון רחב יותר
של פתרונות הכשרה ותעסוקה ,בהתאם ליכולות של כל אישה.
 .2שכלול שיטות האיתור – יש להרחיב ולשכלל את אמצעי האיתור של נשים .בין השאר ,יש לבנות כלים
הנשענים על רשתות חברתיות ליצירת קשר ראשוני עם נשים.
 .2תמיכה כלכלית – לא ניתן להבטיח לכל אישה בזנות שעם הצלחת הטיפול בה היא תוכל לנהל את
חייה מעבודה בשכר מינימום .כדי לצמצם מצבים שבהם אישה משוקמת ועובדת תיאלץ להשלים הכנסה
מזנות ,יש לשקול הקמת קרן תמיכה לנשים אלה ,לפחות לתקופה מסוימת .במקביל לכך ,יש להקנות
לנשים אלה מיומנויות של ניהול תקציב משפחתי.
 11.1.1התכניות הטיפוליות כמסגרות ארגונית פורמליות
נראה שהתמודדות עם תופעת הזנות ,בראייה רחבה כפי שהוצגה לעיל ,תחייב את מסגרות הטיפוליות
לאמץ נוהלי עבודה פורמליים יותר .להלן כמה כלים ניהוליים שיסייעו להשגת יעד זה .אימוץ כלים אלה
יתרום להפעלת המסגרות השונות כמכלול שלם ויביא לאחידות רבה יותר בין שירותים מקבילים.
גבולות גזרה ויעדים – חשוב לראות את כל המסגרות הטיפוליות ,החל מקו סיוע ,ניידות ,ערים בלילה,
דירות חירום ומסגרות הטיפוליות ,כמכלול שלם ,כחוליות בשרשרת אחת ,אשר בה יש לכל חוליה תפקיד
ייחודי ומוגדר .לפיכך ,יש להגדיר את המשימות המוטלות על כל מסגרת ,לבחון את החפיפות הקיימות,
אם ישנן ,ולשקול אם חפיפות אלה הכרחיות או לא .חשוב להציב יעדים מדידים לכל מסגרת בנפרד ולבחון
באיזו מידה יעדי כל המסגרות כמכלול מסייעים להשגת המטרה של צמצום תופעת הזנות .יש לנסח
יעדים אלה ברמה אופרטיבית ולהתייחס לפרמטרים כגון מספר מאותרות חדשות ,מספר מטופלות ,סוגי
טיפול שיש להעניק לכל מטופלת ,זמני שהייה מקסימליים בטיפול ,שיעור נשירה צפוי ,שיעורי הצלחה
צפויים .חלק גדול מפרמטרים אלה מדווחים גם כיום במסגרת סיכום תקופתי של פעילות המסגרת
הטיפולית ,אך חשוב לראות בהם לא רק דיווח בדיעבד על פעילות שנעשתה ,אלא לקבוע אותם מראש,
כיעדים להשגה בתכנית עבודה שנתית.

סיווג המסגרות – המסגרות הטיפוליות מחולקות כיום לשני סוגים :מסגרות למזעור נזקים ומסגרות
לטיפול ושיקום .חלק ממסגרות המסווגות כמזעור נזקים (קו סיוע וניידות) עוסקות גם באיתור מטופלות
חדשות .חשוב להבחין בין פונקציות אלה ובהתאם לכך לחלק את המסגרות לשלושה סוגים :איתור,
מזעור נזקים ,טיפול ושיקום .הבחנה זו היא פונקציונלית ואינה מחייבת מסגרת לאיתור לא לעסוק גם
במשימות אחרות ,אך חשוב להבחין בין פונקציות אלה ולהתייחס לכל אחת מהן בנפרד.
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הגדרת מושגים – בהגדרת המשימות של כל מסגרת ויעדיה ,יש להשתמש במושגים כגון מאותרת
חדשה ,מטופלת ,מסיימת טיפול ,בוגרת ,נושרת ,ועוד .לא תמיד קיימות הגדרות ברורות ואחידות
למושגים אלה .לדוגמה ,כיצד יש להגדיר את המושג "בוגרת מרכז יום"? להגדרה זו כמה מרכיבים
אפשריים :נקייה מהתמכרויות ,אינה עוסקת בזנות ,סיימה את תקופת ההכשרה במרכז יום ,עובדת,
משתכרת מעבודתה ,יש לה מקום מגורים ,משולבת בחברה ,חיה בזוגיות ,ילדיה נמצאים בחזקתה .האם
בוגרת צריכה לעמוד בכל התנאים הללו? במידה שלא ,אילו מבין התנאים האלה הכרחיים כדי לכנותה
"בוגרת"? חשוב למקם כל בוגרת על כל אחד מממדים אלה ולגבש תפיסה ברורה לגבי הגדרת המושג,
וכך גם לגבי המושגים האחרים.

נוהל מעקב אחר בוגרות – חשוב לקבוע נוהל מחייב למעקב אחר בוגרות .הנוהל יכלול כללים כגון
התדירות שבה יש ליצור קשר עם כל בוגרת העוזבת את המסגרת; האדם שיוצר את הקשר; כיצד יש
לנהוג במקרה שהבוגרת אינה משיבה כיצד יש לנהוג במקרה שהבוגרת מחליפה מספר טלפון; כיצד יש
להגיב אם נודע שהבוגרת חזרה לסמים או לזנות; כאשר נוצר קשר עם הבוגרת ,על מה מדברים; כיצד
מנהלים רישום של הניסיונות ליצירת קשר ושל המפגשים עם הבוגרת (טלפונים ופיזיים) .יש לשער
שהגברת המאמצים במעקב אחר בוגרות ישפר את סיכויי ההישרדות של האישה.

שיקולי עלות-תועלת – המסגרות הטיפוליות במתכונתן הנוכחית ,בדרך כלל ,אינן נאלצות להפעיל שיקולי
עלות-תועלת בבואן להעניק טיפול לנשים הפונות אליהן .במציאות הנוכחית כמעט לא נתקלים ברשימות
המתנה לקבלת שירות במסגרות השונות .המסגרות למדו להתנהל עם המשאבים הקיימים ולהתאים את
השירותים ה ניתנים למשאבים הקיימים .שדרוג המסגרות למציאות של התמודדות עם האתגר הלאומי,
כפי שהוצג לעיל ,יחייב אותן ,בלית ברירה ,להפעיל גם שיקולי עלות-תועלת .הנה דוגמה לסוגיה שייתכן כי
לגביה יהיה צורך בהפעלת שיקולים מעין אלה .אחד העקרונות המקצועיים החשובים של טיפול בנשים
בזנות ,שעל פיו פועלים כיום בתכניות השונות ,הוא קבלת האישה כמות שהיא ,והתקדמות על פי הקצב
שלה .לעתים ההצלחה מגיעה אחרי שנים של טיפול שנראה כחסר סיכוי .נשאלת השאלה אם אין מקום
להגדיר קריטריונים ברורים יותר לקביעת הנסיבות שבהן יש להפסיק את הקשר הטיפולי עם מטופלת
מסוימת .מתי יש לצמצום את ההכלה בטיפול ולחתור לשלבים מתקדמים יותר בשיקום ,גם במחיר שחלק
מן הנשים יפרשו? במציאות שבה המשאבים אינם בלתי מוגבלים יש להפעיל שיקולי עלות-תועלת לגבי
כל אישה ולזכור שבחוץ עלולה להמתין עוד אישה שאף היא זקוקה לסיוע.

הערכה תקופתית של המטופלות – בחלק מן המסגרות הטיפוליות מתנהל כיום תהליך כלשהו להערכת
מצבן של המטופלות ,ומתקיים דיון על התקדמותן בטיפול .לעתים הערכות אלה הן פורמליות ומתבצעות
באמצעות טופס הערכה כלשהו .לפעמים מסתפקים בשיחות הערכה בלתי פורמליות .בכל מקרה ,לא
מתנהלים תהליכים שיטתיים וקבועים של הערכה ,על פי נהלים מחייבים .נראה שחשוב למסד תהליך

פרק  – 11סיכום ודיון
120

להערכת המטופלות .בפרק  11בדוח הגדרנו ממדים שבאמצעותם ניתן לאבחן את מצבה של האישה
ולהעריך את מידת התקדמותה בטיפול .מומלץ לבנות טופס הערכה על בסיס ממדים אלה או דומיהם,
להגדיר נוהלי הע רכה לכל אישה המתקבלת לטיפול בהוסטל ובמרכז יום (מי מעריך ,מתי מעריכים ,ואילו
פעילויות ננקטות לאחר ההערכה ,מה עושים עם תוצאות ההערכה).

ניהול מאגר מידע מטופלות – כיום יש לכל מסגרת טיפולית שיטה משלה לרישום פרטי המטופלות .לא רק
שאין אחידות בשיטות רישום בין המסגרות השונות ,אלא שאותה מסגרת יכולה לשנות את מתכונת
הרישום שלה משנה לשנה .מאגר מידע משותף לכל התכניות ,בפורמט רישום אחיד ,בכפוף להבדלים
המתבקשים מהמאפיינים הייחודיים של כל מסגרת נראית הכרחית .מומלץ מאוד להשקיע את המשאבים
בבניית מאגר מסוג זה ובניהולו .במאגר יירשמו פרטי מידע אחידים על מאפייני הרקע של המטופלות
(תאריך לידה ,כתובת ,מאפייני המשפחה ,ילדים ,השכלה וכד') ,התמכרויות ,מצב בריאותי ,מועדי כניסה
ויציאה ממסגרת טיפולית ,סוגי הטיפול שהאישה מקבלת ועוד .מאגר זה יופעל בדומה לתיק רפואי של
מטופלים בקופות החולים  .ניהול מאגר מידע מסוג זה עשוי לתרום להשגת יעדים חשובים ,שבמצב
הנוכחי אינם מושגים במלואם .להלן תפוקות אפשריות מניהול מאגר מידע:
 נגישות מידית למידע על נתוני רקע של כל אישה מעקב אחר היסטוריה טיפולית של כל אישה תיעוד הישגים טיפוליים של האישה ,כמו גם הכישלונות בטיפול מעקב אחר מעברים של המטופלת בין מסגרות טיפוליות ביצוע מחקריםחשוב לפרט ,במילים ספורות ,את החשיבות שבזמינות נתונים לביצוע מחקרים .בסעיף קודם דובר על כך
שקמפיין להעלאת המודעות הציבורית לנושא הטיפול בנשים במעגל הזנות עשוי ,בין השאר ,להגביר את
הלגיטימציה של עיסוק בנושא זה .אמצעי חשוב נוסף להגברת הלגיטימציה הוא מתן אפשרות לחוקרים
מהאקדמיה לערוך מחקרים על הנתונים המצטברים במסגרות הטיפוליות .פרסום מחקרים ,מעורבות של
אנשי אקדמיה בנעשה במסגרות הטיפוליות ,עימות חוקרים צעירים עם המציאות של טיפול ושיקום
עשויים לתרום להעלאת קרנה של התכנית הבין-משרדית ואולי גם לסייע בשיפור שירותים אלה ואחרים.
 11.1.1סוגיות נוספות
בנוסף לאמור לעיל ,ממצאי המחקר מצביעים על כמה סוגיות נקודתיות שיש לתת עליהן את הדעת
ולפעול לתיקונן:
שירותי פסיכיאטר – לא מעט מטופלות במסגרות הטיפוליות השונות סובלות מבעיות פסיכיאטריות
ונוטלות תרופות פסיכיאטריות .לעתים קרובות מתעורר צורך אקוטי בטיפול של פסיכיאטר – והפסיכיאטר
אינו זמין .חשוב להגיע להסכמה בין משרד הבריאות ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים על אופן
הנגשת שירות חיוני זה לנשים בטיפול.
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טיפולי שיניים – למטופלות רבות שיניים במצב ירוד ,או אפילו חסרות להן שינים .מצב זה מהווה סכנה
בריאותית ופוגע בביטחונן העצמי .כשאישה משוקמת עם בעיות שיניים ניגשת לראיון עבודה ,המראה
הלא-אסתטי של שיניה עלול להרתיע מעסיקים פוטנציאליים .חשוב להקצות תקציב ייעודי לטיפול בבעיה
זו.
בדידות חברתית של בוגרות – השתלבות בקהילה היא אחד הקשיים של בוגרות תכניות שיקום .לבוגרות
רבות אין משפחה תומכת או חברות קרובות .נראה שעל המסגרות הטיפוליות לסייע בשילובן החברתי
של הבוגרות על ידי הקמה והפעלה של קבוצות תמיכה לבוגרות וגיוס מתנדבים העוסקים בתמיכה
לבוגרות.
פגועות נפש – כיום קיימת הטרוגניות רחבה בקרב הנשים במסגרות הטיפוליות .נראה שבמסגרות
הנוכחיות לא תמיד קיימים מענים הולמים לטיפול בנשים פגועות נפש .קיים קושי לשלב אוכלוסייה זו
במסגרות הקיימות .יש לשקול הקמת מסגרות טיפוליות ייחודיות לנשים בזנות שהן פגועות נפש.
טרנסג'נדריות – זו אוכלוסייה נוספת שלא תמיד מוצאת מענה טיפולי הולם במסגרת הקיימות .יש לפתח
מסגרות טיפוליות ושיטות עבודה לטיפול בה.
הדרכות חיצוניות – מורגש מחסור בהדרכות צוות חיצוניות ,בנוסף להדרכות פנימיות שמתקיימות דרך
קבע .חשוב לתכנן מסלולי הכשרה למטפלות ולמדריכות ,שכולל גם הדרכות חיצוניות .הדרכות חיצוניות
עשויות לא רק לשפר את הרמה המקצועיות של המטפלות ,אלא גם לתרום לצמצום השחיקה הנובעת
מעבודה קשה זו.
בפרק הדיון הוצגו הישגיהן של המסגרות לטיפול ושיקום .עם זאת ,הועלה הצורך בשדרוג תפיסת
ההפעלה של מסגרות אלה .מומלץ לשקול על הכרזת שלב ב' של התכנית הבין-משרדית לטיפול בתופעת
הזנות .על פי התפיסה שהוצגה ,שלב ב' של התכנית מבשר מעבר משלב א' של התכנית "טיפול ממוקד
אישה בזנות" ,כפי שמתקיים היום" ,לטיפול ממוקד תופעת הזנות" .בפרק הדיון הצגנו ניתוח של המצב
הקיים והצורך במעבר משלב א' לשלב ב' של התכנית .כמו כן ,תוארו הצעדים שיש לנקוט לביצוע המעבר.
מומלץ לגבש תכנית עבודה רב-שנתית (אולי לחמש שנים) ,המתארת את שלבי המעבר להפעלת
המסגרות על פי התפיסה המוצעת .כמו כן ,יש לחשב את העלויות התקציביות הנדרשות לבניית התכנית
על פי התפיסה הטיפולית החדשה ולהפעלתה.
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נספחים לפרק 1
 .1נספח שאלון משאבי התכנית :שנת 2014
שם התכנית:
 .1פרטי רקע של התכנית – כפי שהיו בשנת ( 1014נכון ל)11.11.1014 :
 .1.1כתובת משרדי התכנית:
רחוב ומספר:

מיקוד_________________ :

יישוב:

 .1.1מספר טלפון ראשי:

מס' פקס________________ :

 .1.1שם מנהל השרות:

טלפון נייד___________ :דואר אלקטרוני:

.1.4

שם

מנהל

התכנית:

_________________

טלפון

נייד:

_________________

דואר אלקטרוני________:
 .1.2באיזו שנה הוקמה התכנית?
 .1.2האם מאז מופעלת התכנית ברציפות ?

 .1כן

 .1לא ,נא לפרט__________________ :

 1.2שייכות ארגונית_____________ :
 .1בעלי תפקידים בתכנית
נא לרשום בלוח הבא את שמות בעלי התפקידים (חברי צוות ומתנדבים) הפועלים במסגרת התכנית –נכון ל-
11.11.1014
תפקיד

שם בעל התפקיד

גיל

תואר

האם
מנטורית

תאריך
תחילת
עבודה
בתכנית

צורת העסקה:
ותק
במקצוע בשכר חודשי
/קבלן/מתנדב

היקף
המשרה/
הפעילות

1
2
3
4
2
2
7
8
9
10
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 .1שעות הפעילות של התכנית בשנת 1014
יום

שעת תחילת
הפעילות

שעת סיום
הפעילות

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת

 .4משאבים פיזיים שעמדו לרשות התכנית נכון ל.11.11.1014 :
 4.1דירה /משרד
 .4.1.1מהו גודל הדירה/המשרד העומד לרשות התכנית:
א .במ"ר_________ :
ב .במס' חדרים________ :
הערות :מס' חדרים כולל חדרי טיפול  ,מרפסת ,פרגולה,

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 4.1.1נא לסמן בלוח הבא את מס' החדרים בדירה/במשרד המיועדים לכל אחד מן השימושים הבאים:

מס'

סוג שימוש

.1

משרדים/חדרי עבודה

.1

חדרי טיפול

.1

חדרי קבוצות אוכל

.4

חדרי אוכל

.2

מיטות

.2

מקלחות

2

שרותי צוות

6

שרותי מטופלות

9

מרפסת עם פרגולה

10

אחר ,נא לפרט___________ :

מס'

הערות
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הערות:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 4.1מכוניות/ניידות
אם בשנת  1011עמדו לרשות התכנית כלי רכב כלשהם ,נא למלא את הלוח הבא:
מס'

שימוש

סוג רכב

.1
.1
.1
.4

 4.1מחשבים ותקשורת
נא לרשום בלוח הבא את פרטי המחשבים וציוד תקשורת שעמדו לרשות התכנית בשנת 1011
ציוד

מס'
.1

מחשב נייד

.1

מחשב נייח

.1

מדפסת/פקס/סורק

.4

מקרן

מס'

הערות

 4.4פירוט משאבים נוספים שעמדו לרשות התכנית

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
הכנסות – שנת 1014
נא לפרט בלוח הבא את סעיפי ההכנסה של התכנית בשנת 1014
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סכום בש"ח

סעיפי הכנסה
 .1תמיכות ממשלתיות:
 .1.1תמיכה ממשרד הרווחה
 1.1משרד השיכון :סיוע שכר דירה לנשים
 .1.1תמיכה ממשרדי ממשלה אחרים ,נא לפרט____________ :
 .1תמיכות הרשות המקומית  -חשבונות שוטפים  +הפרשי זכר דירה ותקורה
 .1תמיכות מעמותות
 1.1עמותה____________________ :
 1.1עמותה____________________ :
 .4תרומות
 4.1שם הגוף התורם:
 4.1שם הגוף התורם_____________________________ :
 .2גביית דמי השתתפות מטופלות
 .2הכנסות אחרות
____________ :2.1
_________________________________ : 2.1
 .2סה"כ הכנסות לשנת 1014

אם בשנת  1011עמדו לרשות התכנית משאבים נוספים כלשהם (כגון תרומות שווי כסף) נא לפרט
את המשאבים ומקורם:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
הוצאות – שנת 1014
נא לפרט את סעיפי ההוצאות של התכנית בשנת 1014
סעיפי הוצאות

סכום בש"ח

 .1הוצאות שכר
 1.1מנהלת השרות
 .1.1מנהלת התכנית
 .1.1אם הבית
 1.4מדריכות
 1.2עובדי הוראה/מנחים
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סעיפי הוצאות

סכום בש"ח

 1.2עו"סים
 1.2צוות רפואי  -פסיכיאטר
 1.6מזכירה
 1.9מנקה
 ,1.10אחר_ :מתנות לצוות לחגים___________
 .1הוצאות תפעול ואחזקה
 1.1משרדיות (כולל :מחשבים ,הדפסות,פרסום ושיווק) ( הוט ,סמייל ,ציוד
משרדי ,רשת עירונית ,שירותי תמיכה,
 1.1ציוד וציוד רפואי – רכישות חד פעמיות
 1.1שכר דירה
 1.4אחזקת דירה (חשמל ,טלפון ,ארנונה ,מים ,גז ,אינטרנט ,כבלים)
 1.2תחזוקה שוטפת ותיקונים חד פעמיים
 1.2מוצרי מזון
 1.2נסיעות
 1.6אחזקת רכב
 1.9הדרכות והעשרה (הדרכות צוות ,השתלמויות ,חוגים ,טיולים ,וכד')
1.10

בדיקות מעבדה

 .4הוצאות רכש
_____________________________ : 4.1
_________________________________ : 4.1
.2הוצאות אחרות ,נא לפרט :קופה קטנה
___.2אישפוזיות_________________
.2גז
תקורה
 .2סה"כ הוצאות לשנת 1014

שם ממלא הטופס________________________________ :
תפקיד ממלא הטופס_____________________________________:
תאריך מילוי הטופס______________________________________:
חתימה וחותמת_____________________________________ :
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 .2שאלון אנשי צוות ומנהלות במסגרות טיפוליות
 .1פרטי רקע של המרואיינת
.1שם המרואיינת
.1שם תכנית
.1תפקיד
.4ותק בתפקיד
.2תאריך קיום הריאיון
 .2פרטי התכנית
.1מהם מאפייני הנשים בתכנית
.1מהן מטרות התכנית
.1מבנה התכנית ,סוגים ודרכי התערבות לאורך התכנית
 .3שיקום
איך את מגדירה "שיקום" של אישה במסגרת זו – למה ניתן לצפות במקרה של שיקום מוצלח?
שיקום מוצלח
 .נא לתאר מקרה של שיקום מוצלח (מאפייני האישה ,דרכי טיפול ,הצוות ,דינמיקה לאורך זמן ,אירועים
מכריעים במהלך הטיפול וכד').
.1.1אם את חושבת על מקרים שונים של שיקום מוצלח:
.1האם את יכולה להגדיר מכנה משותף בין המקרים מבחינת מאפייני הנשים?
.1מה היו דרכי הטיפול/שיקום שבאמצעותם הנשים הצליחו להשתקם.
 .1.1אם יש מעקב אחר נשים ששוקמו ? כיצד ,באיזו תדירות
ניסיון שיקום לא מוצלח
.1.1נא לתאר מקרה של שיקום לא מוצלח (מאפייני האישה ,דרכי טיפול ,הצוות ,דינמיקה לאורך זמן ,אירועים
מכריעים במהלך הטיפול וכד').
.1.4אם את חושבת על מקרים שונים של שיקום לא מוצלח:
.1האם את יכולה להגדיר מכנה משותף בין המקרים מבחינת מאפייני הנשים?
.1מה היו דרכי הטיפול/שיקום שבאמצעותם הנשים הצליחו להשתקם.
 .1.2באילו תנאים היה אפשר לשקם נשים אלה ,אם בכלל? מאפייני נשים  ,מאפייני מסגרת
 .4הערכת התכנית
.4.1מהן נקודות חוזק ותורפה של התכנית ,בכל אחד משלושת ההיבטים הבאים ,וכיצד ניתן לשפר את
התכנית:
.1תפיסה מקצועית :מטרות ,דרכי טיפול ,הגדרת אוכלוסיית היעד ,וכד'
.1משאבים :כוח אדם מנהלי ומקצועי ,הכשרות עובדים ,משאבים פיזיים וכספיים ,וכד'.
.1שיתופי פעולה :אילו שיתופי פעולה קיימים  /חסרים בין התכנית לבין - :תכניות אחרות?
 ארגונים ,גופים/עמותות אחרים בתחומי תעסוקה ,בריאות ,חינוך ,רשויות החוק ,וכד'?דו כיווני  :כניסה לתכנית  ,יצאיה מתכנית
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 .5הערות נוספות

 1.3רשימת המרואיינות בקרב אנשי צוות ומנהלות במסגרות הטיפוליות

מס'

שם המרואיינת

תפקיד

1
2
3
4
5
6
7

אסנת חסון
יעל אלמוג
ענת קציר

מנהלת ההוסטל
מטפלת
מנהלת מרכז יום

מניה בן עמי
רותם צור
יערית תירם
אלונה

רכזת מסלול בוקר
מטפלת
מטפלת
מדריכה

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

עופרה שילה
סאוסן דיק
דונסקי מרינה
חן גלעד
רוזן כץ באטריז
טל טרסוב
קמליה גולן
אדוה תובל
האשם ג'סיקה
אלמה מוציה
חגית טולדו
יהודית אילת אוזן
אניה בורטיאנסקי גבריאלוב
יעל גור
רני חלאבי

מנהלת  /עו"ס
מדריכה
מנהלת מרכז יום
יועצת תעסוקה
מנהלת
מדריכה
מנהלת תכנית
רכזת קו חרום
רכזת איתור וקשרים
מנטורית
מנהלת
מנהלת/עו"ס
עו"ס
מנהלת מרפאה
רכזת פרויקט
עו"ס ניידת בנים
וטראנסיות
מנהלת
מדריכה

23
24
25

יונתן מרטון
נוגה שילוח
נטשה פאנוב

מסגרת
סלעית הוסטל

סלעית  -מרכז יום

אופק נשי  -דירת חירום
אופק נשי  -מרכז יום
אופק נשי  -הוסטל
ערים בלילה  -תל אביב
ערים בלילה  -חיפה
ערים בלילה  -אילת
בשבילך באר שבע

תל אביב  -מרפאה ניידת

חיפה  -מרפאה ניידת

 1.4שאלון אפיון וניטור נשים (למילוי על ידי המטפלת/המדריכה במסגרת)

באמצעות טופס זה הנך מתבקשת לתאר את מצבה של המטופלת כפי שמוכר לך.
לטופס שני חלקים:
חלק א'  -פרטי רקע:
בפרק זה הנך מתבקשת לדווח על נתוני רקע אישיים של המטופלת ,בהווה ובעבר.
חלק ב'  -דפוסי התמודדות עם טיפול ושיקום:
בפרק זה הנך מתבקשת להעריך את התגובות של המטופלת לניסיונות טיפול ושיקום המוצעים לה בתוך
המסגרת.
שם המסגרת:

נספחים
120

שם (שם קוד-ראשי תיבות) של המטופלת:
ממתי המטופלת נמצאת במסגרת זו:
ממתי את נמצאת בקשר עם המטופלת בתוך המסגרת:
האם יש לך הכרות קודמת עם המטופלת ☐ :לא ☐ ,כן ,נא לפרט:

שם ממלאת הטופס:

תפקיד ממלאת הטופס:
תאריך מילוי הטופס:
חלק א'  -מאפייני רקע

 .1רקע אישי
א .גיל:
ב .דת ☐ :יהודי ☐ ,מוסלמי ☐ ,דרוזי ☐ ,נוצרי ☐ ,אחר ,לא ידוע
☐ עולה :רוסיה ,אוקראינה ,בלרוס,
ג .מוצא ☐ :ישראלי-יהודי-ותיק ☐ ,ישראלי-ערבי,
☐ עולה-אתיופיה,
☐ עולה -מדינות קווקז – (גרוזיה ,ארמניה ,אזרבייג'אן)
מולדובה
☐ ישראלי – לא יהודי ולא ערבי ☐ לא ישראלי,
☐ עולה – מדינה אחרת  ,לפרט
לפרט:
☐ ללא מעמד חוקי ☐ אחר ,לפרט:
ד .שנת עליה:
ה .עיר מגורים של המשפחה בארץ:
ו .עיר מגורים נוכחי:
ז .האם יש לה כתובת קבועה בשנה האחרונה ☐ :כן ☐ ,לא
ח .אם אין לה כתובת קבועה ,נא לציין מזה כמה זמן:
ט .מצב אישי ☐ :רווקה☐ ,נשואה ☐ ,גרושה ☐ ,פרודה☐ אלמנה ☐ ,אחר ,לפרט:
י.

דפוס זוגיות ☐ :לבד ☐ ,בן זוג ☐ ,בת זוג ☐ מזדמן ☐ ,כמה בני זוג במקביל

☐ דירה  -עם בן זוג ☐ ,דירה – עם גבר
יא .צורת מגורים ☐ :עם המשפחה ☐,דירה שכורה-לבד,
☐ ברחוב,
☐ דירה עם שותפות ☐ ,זולה,
שתומך בה ☐ דירה – עם בת זוג
☐ דיור ציבורי .11 ,אחר ,
☐ אצל מכרים-משתנה,
יב .שרות צבאי ☐ :לא ☐ ,כן חלקי ☐ כן ,מלא
שרות לאומי ☐ :לא ☐ ,כן חלקי ☐ כן ,מלא
מסגרות לימוד
א . .השכלה ☐ :יסודי (עד  2שנות לימוד) ☐ ,חטיבת ביניים (עד  9שנות לימוד) ☐ ,עד  11שנות לימוד,
☐.
☐ בגרות-חלקית ☐ בגרות מלאה ☐ ,על תיכוני מקצועי ( ,לימודי תעודה ,מקצוע) לפרט:
אקדמית ,לפרט:
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אם פרשה מבית הספר ,האם סיבת הפרישה קשורה לזנות?
לחץ כאן להזנת טקסט

ב.

.האם בזמן הלימודים שהתה בפנימייה או במסגרת חוץ ביתית אחרת ,נא לפרט:
לחץ כאן להזנת טקסט.
הכשרה מקצועית :אם המטופלת קבלה הכשרה מקצועית כלשהי לאחר סיום הלימודים בבית הספר ?
נא לפרט איזו ומתי:
לחץ כאן להזנת טקסט.

ג.

 .1מסגרות תעסוקה
אם המטופלת עבדה (או עובדת בהווה) במסגרות תעסוקתיות כלשהן ,נא לפרט בלוח הבא:

.1

באיזה

במשך

גיל

כמה זמן

תפקיד

מקום עבודה

עיר

הערות

מקורות הכנסה בשנה האחרונה
.1
.1
.1
.4

קצבה/ביטוח לאומי ☐ -כן  ☐ /לא
עבודה  ☐ -כן  ☐ /לא
זנות  ☐ -כן  ☐ /לא
אחר :

 .4התמכרויות
נא לרשום בלוח הבא פרטים על ההתמכרויות של האישה ,בעבר או בהווה ,אם ישנן או היו כאלה:
סוג התמכרות

לא

כן,

כן,

גיל תחילת

בעבר

בהווה

התמכרות

פירוט

סמים ,לפרט סוג
סם:
☐

☐

☐

☐

אלכוהול

☐

☐

☐

☐

תרופות

☐

☐

☐

☐
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סוג התמכרות

כן,

כן,

גיל תחילת

לא

בעבר

בהווה

התמכרות

פירוט

פסיכיאטריות ללא
מרשם
הימורים

☐

☐

☐

☐

אחר ,נא לפרט:

☐

☐

☐

☐

 .2ניסיונות טיפול ,גמילה ושיקום
נא לפרט ניסיונות טיפול ,גמילה ושיקום לפני שהגיעה לתכנית זו
גיל

משך הטיפול

מסגרת וסוג טיפול

 . .2מצב בריאותי
נא לרשום בלוח הבא אם אובחנו אצל המטופלת מחלות ואם היא קבלה טיפולים כלשהם .
כן,

כן,

אבחון מחלות /טיפולים

לא

בעבר

בהווה
☐

מחלות גניקולוגיות

☐

☐

הפרעות אכילה

☐

☐

☐

מחלות נפשיות

☐

☐

☐

טיפול פסיכיאטרי

☐

☐

☐

טיפול תרופתי

☐

☐

☐

טיפול נפשי

☐

☐

☐

אחר ,לפרט:

☐

☐

☐

אחר ,לפרט:

☐

☐

☐

פירוט

 .2הפלות וניסיונות אובדניים
נא לפרט בלוח הבא את היקף ההפלות וניסיונות אובדניים שהיו למטופלת:
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מס'

אירועים
הפלות בשנה האחרונה
הפלות בשנה שלפני האחרונה
סה"כ הפלות
ניסיונות אובדניים בשנה האחרונה
ניסיונות אובדניים בשנה שלפני האחרונה
סה"כ ניסיונות אובדניים

הערות:
לחץ כאן להזנת טקסט

 .6אשפוזים
נא לרשום בלוח הבא את האשפוזים והאשפוזים הפסיכיאטריים שהיו למטופלת:
גיל אשפוז

סיבת האשפוז

 .9התנהגויות עברייניות
נא לפרט בלוח הבא אם היו למטופלת התנהגויות עברייניות:
סוג

לא

תלונות שוגשו נגדה

☐

אם כן,

פירוט

מספר
מקרים
☐

במשטרה
משפטים

☐

☐

הוצאות לפועל

☐

☐

מאסרים

☐

☐

 .10תופעות אלימות כלפי האישה
נא לפרט במשבצות שבלוח הבא מקרים של אלימות כלפי המטופלת:
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גורם פוגע/

בן משפחה

בן זוג

שכן/מכר

לקוח

מעסיק

אחר

/סרסור

סוג פגיעה
אונס

☐

☐

☐

☐

☐

☐

אלימות פיזית

☐

☐

☐

☐

☐

☐

אלימות

☐

☐

☐

☐

☐

☐

באמצעות כלי
נשק
שוד

☐

☐

☐

☐

☐

☐

אחר ,נא לפרט:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

 .11זנות
גיל תחילת זנות (האקט המיני הראשון תמורת כסף/שווה כסף):
נא לפרט בלוח הבא מעורבות בסוגי זנות:
סוג זנות

לא

כן ,בעבר

כן ,בהווה

דירה דיסקרטית

☐

☐

☐

דירה עצמית – עם או בלי שותפה

☐

☐

☐

רחוב

☐

☐

☐

זנות שכונה (מסנג'רת)

☐

☐

☐

זנות מועדונים

☐

☐

☐

חשפנות

☐

☐

☐

אינטרנט

☐

☐

☐

בתי מלון

☐

☐

☐

מכוני ליווי

☐

☐

☐

מכוני ספא

☐

☐

☐

ליווי בטלפון

☐

☐

☐

נערת ליווי

☐

☐

☐

אחר ,נא לפרט:

☐

☐

☐
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רקע משפחתי וחברתי
 .11משפחת המוצא
נא לרשום בלוח הבא פרטים על משפחת המוצא של המטופלת:
בן משפחה

מעורבות בעבריינות

מעורבות בסמים

מעורבות בזנות

האב

האם

אחים,
נא לרשום
מס'

אחיות,
נא לרשום
מס'

 .11נישואין וזוגיות
נא לפרט לגבי מסגרות נישואין/זוגיות שהיו למטופלת:
גיל נישואין/

כמה שנים נמשכו

האם הייתה נתונה

האם בן זוגה סרסר אותה

זוגיות

הנישואין/זוגיות

לאלימות מצד בן זוגה

בזנות
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 .14ילדים
אם יש לאישה ילדים ,נא לרשום בלוח הבא את פרטי ילדיה:
מין

מס'

גיל

איפה נמצא (אצלה,

עיסוק /

מצב

האם נמצא/ת

אצל קרובי משפחה,

לימודים

בריאותי:

במעגל

אצל האב ,משפחה

תקין /נכות/

הזנות:

אמנות ,סידור חוץ

פיגור וכד' נא

ביתי,אימוץ)

לפרט

1
1
1
4
2
2

 .12קשר עם בני משפחה וחברות
נא לציין בלוח הבא את תדירות הקשר של המטופלת עם כל אחד מן הגורמים הבאים:
גורם

אין קשר

קשר

פגישות

טלפוני מזדנות בלבד
מזדמן

קשר

הערות

קבוע

(באירועים
וכד')

הורים

☐

☐

☐

☐

ילדים

☐

☐

☐

☐

אחים

☐

☐

☐

☐

אחיות

☐

☐

☐

☐

חברות בזנות

☐

☐

☐

☐

חברות שלא

☐

☐

☐

☐

בזנות
אחר ,נא

☐

☐

☐

☐

לפרט:

אחר ,נא

☐

☐

☐

☐

לפרט:
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נא לתאר בקצרה את דפוסי הקשר בין המטופלת לבין בני משפחתה ,ולציין באיזו מידה המשפחה תומכת בה
לעת הצורך:
לחץ כאן להזנת טקסט
נא לתאר בקצרה את דפוסי הקשר בין המטופלת לבין ילדיה ולציין באיזו מידה היא מעורבת בחינוכם:
לחץ כאן להזנת טקסט
נא לתאר בקצרה את דפוסי הקשר בין המטופלת לבין חברותיה (אם ישנן כאלה) ולציין באיזו מידה החברות
תומכת בה לעת הצורך:
לחץ כאן להזנת טקסט
חלק ב'  -דפוסי התמודדות עם טיפול ושיקום
 .1השתתפות בפעילויות  /צריכת שרותי המסגרת
נא לתאר באיזו תדירות המטופלת משתתפת בפעילויות של המסגרת וצורכת השירותים המוצעים במסגרת:
לחץ כאן להזנת טקסט

 .1מודעות המטופלת למצבה ויחסה לזנות
א .נא לתאר את מידת המודעות של המטופלת למצבה ואת יחסה לזנות:
לחץ כאן להזנת טקסט.
ב .נא למקם את המטופלת על מעגל השינוי:
☐ קדם הרהור ☐ ,הרהור ☐ ,החלטה ☐ ,שינוי ☐ ,שימור

 .1מוטיבציה לשינוי
א .נא לתאר ולהדגים את המוטיבציות של המטופלת לשינוי :סוגי המוטיבציה ,מקורותיה ,העוצמות ,ומידת
יציבות של מוטיבציות אלה:
לחץ כאן להזנת טקסט.

ב .נא להעריך באמצעות הסולם הבא באיזו מידה יש למטופלת מוטיבציה לשנות את מצבה:
☐ מוטיבציה

☐ מוטיבציה

גבוהה מאוד

גבוהה בינונית

☐ מוטיבציה
נמוכה

☐ מוטיבציה

☐ מוטיבציה
נמוכה מאוד

 .4אמון במטפלות
א .נא לתאר ולהדגים את ביטויי האמון /חוסר האמון שהמטופלת מבטאת כלפי הגורמים המטפלים במסגרת.
לחץ כאן להזנת טקסט.
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ב .נא להעריך באמצעות הסולם הבא באיזו מידה יש למטופלת אמון בגורמים המטפלים במסגרת:
☐ אמון ☐ אמון ☐ אמון ☐ אמון ☐ אמון
בינוני
רב
רב מאוד
כוחות ומשאבים הדרושים לשינוי

מועט

מועט מאוד

א .נא לתאר האם ובאיזו מידה יש למטופלת את הכוחות והמשאבים (האישיים ,המשפחתיים ,החברתיים)
הדרושים לשינוי מצבה:
לחץ כאן להזנת טקסט.

ב .נא לתאר את הגורמים מעכבי שינוי אצל המטופלת .נא להתייחס למכלול הגורמים :האישיים ,המשפחתיים,
החברתיים ,וכד' :
לחץ כאן להזנת טקסט.
ג .נא להעריך באמצעות הסולם הבא ,באיזו מידה יש למטופלת את הכוחות והמשאבים הדרושים לשנות את
מצבה:
☐ במידה
רבה מאוד

☐ במידה
רבה

 ☐1במידה

☐ במידה

☐ במידה

בינונית מועטה מועטה מאוד

 .2תכניות לעתיד
א .נא לתאר האם יש למטופלת תכניות ברורות לעתיד לשנות את מצבה ,מה הן תכניות אלה ,וכיצד את מעריכה
את מידת מחויבותה להגשמת תכניות אלה.
לחץ כאן להזנת טקסט.
ב .נא להעריך באמצעות הסולם הבא ,באיזו מידה יש למטופלת תכניות ברורות לעתיד לשנות את מצבה:
☐ במידה
☐ במידה
☐ במידה
☐ במידה
☐ במידה
רבה מאוד

רבה

בינונית מועטה מועטה מאוד

ג .נא להעריך באמצעות הסולם הבא ,באיזו מידה המטופלת מחויבת לתכניות אלה.
☐ במידה
רבה מאוד

☐ במידה
☐ במידה
☐ במידה
☐ במידה
אין לה תכניות
בינונית מועטה מועטה מאוד
רבה

☐ כרגע

 .2סיכום קשיים ויעדי שינוי
נא לסכם באמצעות הלוח הבא את הקשיים הנוכחיים של המטופלת ,והיעדים לשינוי לתקופה הקרובה,
אשר הוצבו לה בתוך המסגרת:
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תחומי קושי

תיאור הקושי

יעדי שינוי לתקופה הקרובה

תחום הרגשי

תחום הבריאותי

תחום היחסים הבינאישיים

תחום המשפחתי

מיצוי זכויות והסדרת מעמד

תחום התעסוקתי

סיכויי שיקום
באופן כללי כיצד את מעריכה את סיכויי השיקום של המטופלת:
☐ נמוכים
☐ בינונים
☐ גבוהים מאוד ☐ גבוהים
הערות והצעות

☐ נמוכים מאוד

לחץ כאן להזנת טקסט
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 1.5מס' נשים מוערכות בכל פעימה לפי מסגרות ,וסיבות להערכות חסרות

מספר מטופלות שהוערכו בכל פעימה על פי מסגרות
מסגרת

מס'

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

סלעית -דירות חרום
סלעית -הוסטל
סלעית -מרכז יום -אמבולטורי
סלעית -מרכז יום-בוגרות
סלעית -מרכז יום  -מסלול בוקר
אופק נשי -חיפה -הוסטל
אופק נשי  -חיפה -מרכז יום
אופק נשי -דירת חירום
ניידת -תל אביב
ניידת -חיפה
ערים בלילה -אילת
ערים בלילה-חיפה
ערים בלילה  -תל אביב
סה"כ

14
18
12
2
5
10
13
7
11
4
4
14
1
115

מסי פעימה
3
2

4

12
9
7
2
2
7
8
3
7
0
2
3
1
63

10
2
5
2
0
2
6
2
3
0
0
3
0
35

14
13
12
2
4
10
8
6
9
4
2
11
1
96

סה"כ
50
42
36
8
11
29
35
18
30
8
8
31
3
309

הסיבות להפסקת המעקב לפי סוג מסגרת
סוג
מסגרת

הסיבות לנתונים חסרים
סה"כ

עזיבת
האישה

סיום
מחקר

סיום
מסגרת

מוות

החלפת
מדריכה

11

11

0

1

0

37

14

11

2

0

1

43

47

25

5

1

2

80

מזעור
נזקים
טיפול
ושיקום
סה"כ

: 1.6שאלון שביעות רצון נשים בתכניות טיפול ושיקום
שלום רב,
משרד הרווחה עושה סקר לבדיקת שביעות הרצון של המטופלות במסגרות הטיפול והשיקום של נשים.
אני מבקש/ת לשאול אותך כמה שאלות על הטיפול שאת מקבלת כאן.
התשובות שלך ישמרו בסוד ,ורק התשובות של כל הנשים ביחד יועברו למשרד הרווחה( .לפני תחילת הריאיון
המרואיינת חתמה על טופס הסכמה מדעת להשתתף בריאיון והוסבר לה שתוכל להפסיק את הריאיון בכל עת).
 .1כמה זמן את נמצאת כאן
 . 1מה את לומדת כאן ,ועד כמה את מרוצה מן הלימודים כאן (לימודי העשרה ,אולי לימודי מחשב וכד)
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 . 1איזה סוגי טיפולים את מקבלת כאן ,ועד כמה את מרוצה מהטיפולים שאת מקבלת כאן (טיפולים
פרטניים/שיחות אישיות ,טיפולים קבוצתיים)
 .4מה דעתך על הצוות פה (המטפלות ,המדריכות ,)...,עד כמה הן מבינות אותך ,עד כמה הן מוכנות לעזור לך
בלפתור בעיות אישיות ,במיצוי זכויות ,במציאת עבודה
 .2איך היחסים בין הבנות כאן? הן עוזרות אחת לשנייה ,מפרגנות ,יש מריבות?  -רלוונטי רק לנשים בהוסטל
ובמרכז יום.
 .2מה דעתך על כללי המשמעת כאן? – רלוונטי בעיקר לנשים בהוסטל ובמרכז יום
 .2האם את מרגישה מספיק מוגנת כאן?
 .6בסך הכול עד כמה את מרוצה כאן מה טוב ומה לא טוב?
 .9האם יש דברים שאפשר לשנות בתכנית כדי שתתאים יותר לצרכים של נשים כמוך?
פרטי רקע
 .1גיל האישה________________ :
 .1שם המסגרת הטיפולית______________ :
 .1תאריך ראיון_____________________ :
 .4שם מראיין/נת_____________________ :
 1.7שאלון שביעות רצון בוגרות
שלום רב,
משרד הרווחה עושה סקר לבדיקת שביעות הרצון בוגרות של מסגרות הטיפול והשיקום של נשים.
אני מבקש/ת לשאול אותך כמה שאלות על הטיפול שקבלת במסגרות אלה.
התשובות שלך ישמרו בסוד ,ורק התשובות של כל הנשים ביחד יועברו למשרד הרווחה( .לפני תחילת הריאיון המרואיינת

חתמה על טופס הסכמה מדעת להשתתף בריאיון והוסבר לה שתוכל להפסיק את הריאיון בכל עת).

 .1מתי סיימת את הטיפול (במסגרת האחרונה בו שהית)
 .1איפה את גרה עכשיו ומה את עושה
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 .1מה עזר לך ומה היו הקשיים בתהליך השיקום? (כוחות שלך ,גורמים סביבתיים ,ובתכנית -תכנים עיוניים
וטיפוליים ,שיטות עבודה והתערבות ,צוות טיפולי ,הנשים האחרות בתכנית ,המיקום  ,האווירה ,נהלים
ומשמעת).
 . 4מה היה טוב ומה פחות טוב בתכנית השיקום ,איך אפשר לשפר כדי שיתאים יותר לצרכים של נשים כמוך?
 . 2מהם הקשיים העיקריים שלך היום בחיים? מי עוזר לך בהתמודדויות אלה?
 .2מה הם הקשרים שלך היום עם התכנית – דפוסי הקשר ,תדירות ,תכנים ,במה זה עוזר לך?
פרטי רקע
 .1גיל האישה________________ :
 ..1שם המסגרת הטיפולית האחרונה______________ :
 .1תאריך ראיון_____________________ :
 .4שם מראיין/נת_____________________ :
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נספח פרק 2
 2.1חישוב מספר נשים שהשתתפו ביותר ממסגרת טיפולית אחת
שם תכנית
סלעית

אופק נשי

ערים בלילה
מרפאה ניידת
בשבילך
סה"כ

שם מסגרת
קו סיוע
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום-
בוקר
מרכז יום-
ערב
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
תל אביב
חיפה
תל אביב
חיפה
בשבילך

מס'
מטופלות
22
147
37
49

מס'
חפיפות
13
35
37
4

הסבר לחפיפה
נשים שהופנו להוסטל
חפיפות עם מרפאה ניידת והוסטל
חפיפה עם מרכזי יום
חפיפות בין מרכזי יום

87
76
33
76
23
45
371
198
52
1,271

46

25

חפיפות בין מסגרות אופק נשי

חפיפה עם אופק נשי

160
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 .3נספחים פרק 3
 – 3.1התפלגות מאפייני רקע של עובדות במסגרות השונות
 3.1א'  -גיל

שם תכנית

סלעית

אופק נשי
מרפאה
ניידת
ערים
בלילה
בשבילך
סה"כ

שם מסגרת

קו סיוע
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
תל אביב
חיפה
תל אביב
חיפה
אילת
באר שבע

במספרים
39
עד 33-38 32
ומעלה
1
1
2
1
1
0
1
4
0
8
2
0
1
23

0
1
3
1
1
1
3
2
3
3
0
0
0
18

2
7
4
4
5
5
6
5
4
2
1
1
2
48

סה"כ

עד 32

באחוזים
39
33-38
ומעלה

סה"כ

3
9
9
7
7
6
10
11
7
13
3
1
3
89

33%
11%
22%
29%
14%
0%
10%
36%
0%
62%
67%
0%
33%
26%

67%
78%
44%
57%
71%
83%
60%
45%
57%
15%
33%
100%
67%
54%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
11%
33%
14%
14%
17%
30%
18%
43%
23%
0%
0%
0%
20%
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 3.1ב'– תק בתכנית

שנות ותק  -במספרים
שם תכנית

סלעית

אופק נשי
מרפאה
ניידת
ערים
בלילה
בשבילך
סה"כ

שם מסגרת

שנות ותק  -באחוזים

עד שנה  2עד  6 5עד  10סה"כ עד שנה  2עד  6 5עד  10סה"כ

קו סיוע
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
תל אביב
חיפה
תל אביב
חיפה
באר שבע

0
2
1
0
3
0
5
2
4
10
1
2
30

2
6
5
2
2
3
3
3
3
2
1
1
33

1
1
3
4
2
3
2
7
0
1
1
0
25

3
9
9
6
7
6
10
12
7
13
3
3
88

0%
22%
11%
0%
43%
0%
50%
17%
57%
77%
33%
67%
34%

67%
67%
56%
33%
29%
50%
30%
25%
43%
15%
33%
33%
38%

33%
11%
33%
67%
29%
50%
20%
58%
0%
8%
33%
0%
28%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

 3.1ג' – הכשרת
הסמכות ותארים (אחוזים)
סוג הכשרה  -במספרים
שם תכנית שם מסגרת
אקדמית -סיעוד ,מנטורית אחר סה"כ אקדמית -סיעוד ,מנטורית אחר
טיפולית הדרכה,
טיפולית הדרכה,
על
על תיכוני
תיכוני
3
33%
0%
0%
67%
1
0
0
2
קו סיוע
סלעית
9
11%
56%
0%
33%
1
5
0
3
דירת חירום
7
0%
57%
14%
29%
0
4
1
2
אופק נשי דירת חירום
תל אביב

מרפאה
ניידת
חיפה
תל אביב
ערים
בלילה
חיפה
סה"כ מזעור נזקים
הוסטל
סלעית
מרכז יום
הוסטל
אופק נשי
מרכז יום
בשבילך באר שבע
סה"כ טיפול ושיקום
סה"כ

סה"כ

100%
100%
100%

9

4

0

0

13

69%

31%

0%

0%

100%

3
9
3
31
4
5
2
9
2
22
53

2
2
0
9
0
0
1
0
0
1
10

1
2
0
12
3
1
3
1
0
8
20

1
0
0
3
2
1
0
0
1
4
7

7
13
3
55
9
7
6
10
3
35
90

43%
69%
100%
56%
44%
71%
33%
90%
67%
63%
59%

29%
15%
0%
16%
0%
0%
17%
0%
0%
3%
11%

14%
15%
0%
22%
33%
14%
50%
10%
0%
23%
22%

14%
0%
0%
5%
22%
14%
0%
0%
33%
11%
8%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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 :3.2מקורות הכנסה במסגרות השונות

תכניות

סלעית

אופק נשי

ערים בלילה
מרפאה
ניידת
בשבילך
סה"כ

מסגרות
קו סיוע
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
דירת חירום
הוסטל
מרכז יום
תל אביב
חיפה
אילת
תל אביב
חיפה
באר שבע

משרד
הרווחה

משרד
הבריאות

200,000
950,000
1,100,000
970,000
766,408
829,840
776,200
1,646,305
249,088
122,128
0
0
375,399
7,985,368

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
910,167
817,000
0
1,727,167

מקורות הכנסה  -בש"ח
תרומות
עמותת
הרשות
והכנסות
האם
המקומית
אחרות

דמי
השתתפות
מטופלות

0
0
0
0
0
0
0
0
43,750
77,642
0
0
5,899
127,291

0
0
36,000
10,000
0
58,000
0
0
0
0
0
0
0
104,000

0
50,000
50,000
50,000
22,508
22,508
122,508
0
60,000
0
0
0
0
377,524

0
0
0
0
0
0
0
0
22,920
50,331
104,800
0
0
178,051

סה"כ

200,000
1,000,000
1,186,000
1,030,000
788,916
910,348
898,708
1,646,305
375,758
250,101
1,014,967
817,000
381,298
10,499,401

 : 3.3סעיפי ההוצאות במסגרות השונות
תכניות

סלעית

מסגרות

סעיפי הוצאה בש"ח
תפעול
הוצאות
ואחזקה
שכר

סה"כ

סעיפי הוצאה באחוזים
סה"כ
תפעול
הוצאות
ואחזקה
שכר

קו סיוע

135,625

47,100

182,725

74%

26%

100%

דירת חירום

716,100

301,500

1,017,600

70%

30%

100%

הוסטל

807,975

343,398

1,151,373

70%

30%

100%

מרכז יום

491,064

391,798

882,862

56%

44%

100%

דירת חירום

613,145

290,008

903,153

68%

32%

100%

הוסטל

650,078

290,008

940,086

69%

31%

100%

מרכז יום

551,900

202,834

754,734

73%

27%

100%

תל אביב

665,183

481,881

1,147,064

58%

42%

100%

חיפה

303,142

26,776

329,918

92%

8%

100%

אילת

145,672

26,787

172,459

84%

16%

100%

מרפאה
ניידת

תל אביב

605,167

409,800

1,014,967

60%

40%

100%

חיפה

650,000

167,000

817,000

80%

20%

100%

בשבילך

באר שבע

239,314
6,574,364

109,865
3,088,755

349,179
9,663,119

69%
68%

31%
32%

100%
100%

אופק נשי

ערים בלילה

סה"כ
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נספח פרק  - 11תהליך השיקום

 .1מבוא ושיטה
פרק זה עוסק בתהליך השיקום של נשים המטופלות במוסדות לטיפול ושיקום מזנות .הפרק מבוסס על
ראיונות אישיים שהתקיימו עם  12נשים אשר עבדו כמנהלות ,מטפלות ,מדריכות רכזות ומנטוריות בחמש
תכניות טיפול ושיקום (סלעית ,אופק נשי ,בשבילך ,מרפאות ניידות וערים בלילה) ,ראו רשימת
המרואיינות בנספח מס'  .1.1הראיונות התקיימו במהלך החודשים פברואר-מאי  1012במקום עבודתן של
הנשים ,באמצעות שאלון חצי מובנה  -ראו את השאלון בנספח מס' .1.1
מטרת הפרק היא לתאר את תהליך השיקום מזנות מנקודת ראותן של המרואיינות ובהסתמך על ניסיונן
המקצועי .על סמך דבריהן ,נעשה ניסיון להעלות על הכתב אבטיפוסים של סיפורי שיקום המבטאים
מגמות שחזרו לאורך הראיונות ,ודרכם להבין את תהליכי השיקום ,את שלביו השונים ואת כרוניקות
הצלחות וכישלונות שמאפיינים אותו.
פרק זה מורכב מחמישה חלקים .שלושת החלקים הראשונים משרטטים אבטיפוס של תהליך שיקום על
הציר הכרונולוגי ,תלת שלבי .החלוקה לשלושה שלבים בשיקום איננה מבטאת הפרדה קשיחה המחייבת
כל תהליך שיקום באשר הוא ,אלא נוסחה בהכללה ומבטאת חלוקה שמקורה בדברי המרואיינות עצמן.
חלוקה זו נתמכת באופן חלקי על סכמת השיקום שהוזכרה במרבית מהראיונות ,בתבנית של 'קדם
הרהור-הרהור'' ,החלטה לשינוי' ,ו'שינוי ושימור' .בשלושת הפרקים הללו מובאים ההיבטים העיקריים של
שיקום האישה בכל שלב ,ממוינים לתתי-פרקים המשקפים את הנושאים העיקריים אותם מנסות
המטפלות לקדם בכל שלב.
החלק הראשון דן בשלב התחלתי שמאופיין בעיקר בניסיון ליצור קשר עם המטופלת ,ומפרט את האופנים
בהן מנסות המטפלות לבסס ולהרחיב קשר זה כדי להשפיע על המטופלת לבחור בשיקום ארוך טווח;
הפרק השני מתאר שלב מתקדם יותר בו המטפלת רכשה את אמונה של המטופלת וגרמה לה להתחייב
לתהליך שיקומי ארוך טווח .בשלב זה מתואר שיקום רחב ורב-מוקדי .התהליך המורכב והתובעני מסייע
לאישה להחלים ,להתחזק ולהתקדם לקראת חיים מחוץ למעגל הזנות; החלק השלישי מתייחס לתהליך
השיקום של המטופלת שנמשך גם לאחר עזיבת המוסד השיקומי ולמה שנדרש ממנה כדי לשמור על
הישגיה .מתוארים בו הניסיונות של האישה להקיף את עצמה בהשפעות חיוביות ולהתרחק מההשפעות
השליליות.
בכל אחד מהחלקים ישנם שני סעיפים .הסעיף הראשון מבטא תסריט מיטבי של מעבר חלק בין השלבים
השונים עד למטרה המיוחלת .אולם מובן שתהליך השיקום הוא ארוך ,מורכב וממושך וכי לצד ההצלחות
חווה המטופלת גם כישלונות ,קשיים ונסיגות .לשם כך נועד הסעיף השני בכל חלק ,המתאר את הניסיונות
המוצלחים פחות ואת העכבות האופייניים לכל שלב .ממכלול דבריהן של המרואיינות מתקבל רושם
שהתהליך השיקומי דומה למשחק "סולמות ונחשים" .אישה שנכשלה בעבר יכולה להצליח בעתיד,
ולמרבה הצער גם אישה שהצליחה ,יכולה למעוד בחזרה .כך ,יש לראות את שני הסעיפים בכל חלק כשני
צדי המטבע המשלימים זה את זה בתיאור תהליך השיקום.
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החלק הרביעי עוסק בשאלה האם הסכימה המוצעת לתיאור תהליך השיקום ,תקפה באותה מידה בשני
סוגי מסגרות טיפוליות  -מזעור נזקים וטיפול ושיקום ,או שיש לראות בשלב הראשון של הסכימה –
יצירת קשר  -כמאפיין את מסגרות למזעור נזקים ,ושני השלבים המתקדמים יותר של הסכימה כמתארים
את המתרחש במסגרות לטיפול ושיקום.
החלק החמישי והאחרון מוקדש לדיון באוכלוסיות מיוחדות בזנות .לכל אחת מתת-הקבוצות המתוארות
ישנם מאפיינים קצת שונים אשר מקוצר היריעה לא הובאו בחשבון במלואם במסגרת הנרטיב המובא
בשלושת החלקים הראשונים של הפרק .חריגותן של תתי-קבוצות אלה נובעת הן ממקומן בעולם הזנות,
אך לא פחות חשוב מכך ,ממעמדן בחברה בישראל .שני המרכיבים האלה מעצבים את סיפור חייהן של
הנשים בנות האוכלוסיות המיוחדות ,מגדירים את צרכיהן השונים ומייצרים הגדרה מיוחדת למושגים כמו
הצלחה וכישלון בתהליך השיקומי .בחלק חמישי זה מוצגים היבטים ייחודיים של נשים בזנות לפי
הקבוצות הבאות :נשים עם תחלואה כפולה – זנות ופגיעה נפשית ,זנות בדירות דיסקרטיות ,נשים במגזר
הערבי ,נשים ממדינות חבר העמים ,שוהות בלתי חוקיות ,אימהות בזנות ,טרנסג'דריות וכן מוצג ניתוח
מאפייני נשים בזנות בגילאים השונים.

 .2חלק " :1פתאום היא מרגישה שיש מישהי שדואגת לה" :יצירת קשר עם האישה שבזנות
 1.1חלק  - 1סעיף א'" -מזעור נזקים" :הרזולוציה המצומצמת והרזולוציה הרחבה
המפגש הראשון הוא בין האישה בזנות לבין מטפלת שלא מוכרת לה .לעיתים האישה לא בוטחות
במטפלת ואף מנסה "לנפנף אותה" .המשימה הבסיסית של המטפלת בשלב זה היא לרכוש את אמונה
של האישה ולגרום לה להאמין שהמטפלת רוצה בטובתה .לפיכך מתמקדות המטפלות בצמצום הנזק
הנגרם מהחיים בזנות ,בסיפוק צרכיה הבסיסיים של האישה ובהטבת מצבה המידי .אולם בד בבד
מעודדות המטפלות את הנשים ליצור קשרים רחבים ועמוקים יותר עם מערכות שיקומיות .בעזרת
פרקטיקות יומיומיות שיפורטו בסעיפים הבאים ,מנסות המטפלות לשפר את חייהן הנוכחיים של הנשים,
אך גם לגרום להן לראות את היתרונות הגלומים בשינוי אורח חייהן בתהליך שיקום מלא.

 1.1.1יצירת קשר ,פיתוחו וטיפוחו
בגלל טבעו ומורכבותו של התהליך השיקומי המטפלות חלוקות לגבי תפיסות מקצועיות ,אסטרטגיות
פעולה וסדרי עדיפויות .אולם בקרב המרואיינות נרשמה תמימות דעים לגבי השלב הראשון בכל הליך
שיקומי ,הוא חתירה ליצירת קשר עם האישה שבזנות .מרואיינת אחת אף מגדירה זאת כ"בסיס לכל
התוכנית"" :ליצור איתן את הקשר הראשוני ,זה הבסיס לכל התוכנית .בלי זה אין כלום .לדעת איפה הן,
לאתר אותן זה החלק הקל .החלק היותר מורכב שלוקח יותר זמן זה יצירת קשר של אמון" .לדברי
המרואיינות ,גם אם ראשוני ,מצומצם וסלקטיבי ,מהווה קשר זה צעד משמעותי עבור הנשים ,אשר
מרביתן שקועות במציאות יומיומית קשה .נשים אלה מתקשות לדמיין ולפעול לשינוי אורח חייהן ,כמו גם
ליצור ולנהל מערכות יחסים עם אנשים מחוץ לעולם הזנות ,מה שהופך את הקשר עם המטפלות לחיוני
במיוחד ,כפי שמנסחת זאת אחת המטפלות" :המטרה שלנו בקשרים הבינאישיים נגזרת מההבנה
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שלאישה קרתה טראומה מתוך קשר לא מיטיב .המטרה שלנו היא לתקן זאת על ידי חוויה מיטיבה של
קשר עם אדם (מיטיב) [ ]...מהניסיון שלנו אנו רואות שהרבה קשיים יכולים להיפתר דרך הקשר".
קשר זה שונה באופן מהותי ממערכות יחסים אחרות שהאישה מנהלת .מהות הקשר היא קבלה של
שירותים ונגישות למשאבים קיומיים ,ללא צורך במתן תמורה כלשהי .אחת המרואיינות מגדירה זאת
כ"שליחות" וטוענת שזוהי הדרך לזכות באמונן של הנשים" :ללכת איתן ולעשות את הדברים הקונקרטיים
האלה ,בלי להתנות את זה .היא לא צריכה לצאת מהזנות בשביל זה .היא לא צריכה לשלם כלום .באמת
נטו בשבילה .כשהן רואות שבאמת באים איתן ,מלווים אותן ,ועושים את הדברים האלה בשבילן ולא
רוצים מהן כלום ולא מתנים את זה "תצאי מהזנות אז נעזור לך" ,כשזה לא מותנה והיא לא צריכה לתת
כלום ,לדעתי זה הדבר המשמעותי ביצירת האמון שלהן".
יצירת האמון בשלב זה היא מאתגרת בין היתר בגלל חשדנותן של הנשים בדבר כוונותיהן של המטפלות.
"בהתחלה היא רק בודקת ,מרחרחת [ ]...באיזשהו שלב נוצר איזשהו אמון" .אולם גם כאשר נוצר קשר,
טוענות המרואיינות ,יש להתקדם לאט ולבנות את הקשר בהדרגתיות ובהתאם לרצונה של כל אישה
ולקצב שמתאים לה .לפיכך ,נוהגות המטפלות לא להציב מטרות שיקומיות רחוקות טווח בשלב כל כך
התחלתי .חלק מהמרואיינות אף סירבו להתייחס ל"שיקום" כיעד בשלב זה והעדיפו להשתמש במילה
"טיפול"" :אני לא אתייחס למילה שיקום כי פה זה פרה-שיקום .אני אתייחס להצלחה [ ]...אני רואה את זה
כך  -אחרי שהן עברו את כל מה שהן עברו ,אם הן מוכנות ליצור יחסים עם בני אנוש ,זו הצלחה" .אולם
מרואיינות אחרות מחדדות כי טיפול זה דרך הקשר הוא למעשה תחילתו של תהליך השיקום" :אם אישה
נמצאת שם ומרגישה בדידות ופתאום מישהו בא ושואל אותה איך היא מרגישה ,אולי היא צריכה משהו,
פתאום היא מרגישה שיש מישהו שדואג לה .וזה בשבילה הרבה .זה נותן לה חומר למחשבה ,אולי באמת
אני יכולה להצליח ובאמת לנסות" .אחת המרואיינות ,מנטורית משוקמת מזנות ,מתארת חוויה דומה כמי
שעברה את התהליך בעבר .היא מעידה שהקשר הראשוני עם מטפלת גרם לה ,בסופו של דבר" ,להבין
שאני יכולה משהו אחר .שכן מגיע לי וכן אני שווה .כל החיים היה בי את זרע האמון הזה ,פשוט לא היה
מי שימלא לי אותו ולא היה מי שיגיד לי 'את יכולה' " .לדבריה ,התהליך שלה התחיל דרך אותו קשר בלתי
מותנה" :היא התחילה לדבר אתנו ,אתי ועם חברה שלי ,ואז היא אמרה לנו :בואו אני אקח אתכן למרחב,
אני אתן לכן אוכל ,תרגישו חופשי להתקלח ,לאכול ,להרגיש גם חופשי לבוא ,לדבר ,יש פה מתנדבות ,יש
פה אנשים שיקשיבו לכן ,ומשהו ב… גם בטון וגם בשיחה אתה נתן לי את המקום שאולי באמת ,אולי
אלוהים שלח את זה ,ואולי אני באמת צריכה לנסות כן לנצל את ההזדמנות".
קשר טיפולי זה ממונף ומתועל באופנים שונים בהמשך תהליך השיקום ,כפי שיפורט להלן ,אולם
מהראיונות עולה כי בשלב התחלתי זה הוא כולל בעיקר את סיפוק צרכיה הבסיסיים של האישה בזנות.
מטרה זו באה לידי ביטוי באופנים שונים ,כל מקרה לגופו ,על-פי אורחות חייה ,מנהגיה ,קשייה ורצונותיה
של כל אישה ,כפי שמתארת אחת מן המרואיינות" :לא אני יודעת יותר טוב ממך מה את צריכה ,רק את
האישה יודעת מה טוב בשבילך .ולפעמים זה נוגד גם את מה שאני חושבת אבל אני מכבדת את זה.
[צריך] לבוא לשם עם כבוד ,לשמוע אותה ,שהיא תגיד לי מה היא רוצה ומה היא צריכה ,זה לא שאני אגיד
לה מה היא צריכה לעשות ,זה לא רלבנטי [ ]...את יודעת הכי טוב מה את רוצה ומה את צריכה ואנחנו פה
בשביל לעזור לך".
תחומי הסיוע לאישה הם שונים ומגוונים ,כפי שניתן ללמוד מהדרך בה אחת המרואיינות מתארת את
תפקידה[" :אנחנו מספקות] תמיכה בדברים קטנים .בחורף אין לה חימום  -אנחנו משיגות תנור .אין לה
בגדים  -אנחנו משיגות לה בגדים .אין לה אוכל אנחנו  -חושבות איך להשיג לה אוכל .מגיעות ,נותנות
שקיות ופתאום בשבילה ,היא לא מאמינה שזה קרה ,כמה שנים היא יושבת לבד .יש לה רק את המכון או
הבית שלה ,אין לה חברים ,היא בודדה ופתאום מישהי באה ומביאה לה אוכל ,חימום ובגדים .זה מחזק
את הקשר ומעלה את הסיכויים שהיא תרצה לעבור תהליך של יציאה מהזנות" .למרות אופיו הגמיש,
המשתנה והבלתי עקבי של הקשר המתואר ,ניתן לזהות כי המגמה העיקרית היא סיפוק משאבים והחלת
תהליכים טיפוליים שלא בהכרח דורשים מעורבות אקטיבית מצד האישה ,או מחויבות לקשר לטווח
הארוך .עם זאת ,ולצד פעילויות שמסייעות להטבת מצבה החומרי המידי של האישה ,המרואיינות מעידות
כי מוקדשת גם מחשבה רבה על הקניית כלים ומיומנויות להישרדות בטווח הרחוק יותר ,והכוונה לתהליך
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ארוך טווח .לדבריהן ,התקווה היא שהסיוע הנקודתי ,הקשר הארעי והטיפול היחידני יפרחו ויבשילו לכדי
תהליך שיקומי ממושך .בכך ממוצה הפוטנציאל של שיקום "בתנאי שדה" ,מבלי לדרוש מהאישה לשנות
את כל אורחות חייה ,להפסיק לזנות או להתנקות מסמים בשלב זה.
לדברי המטפלות ,לפעמים בשלב זה יש "לשים זרקור על ההצלחות הקטנות" ,כפי שמנסחת זאת אחת
מהן .יש להסתפק בהסדרים המיטיבים את מצבה של האישה באופן יחסי ,גם אם יש בכך מימוש חלקי
בלבד של הפוטנציאל הטמון בתהליך השיקומי שלה .ניתן ללמוד על כך מסיפור שמובא בדברי מטפלת
אחרת" :יש לדוגמא אישה שמגיעה לפה באופן קבוע ,אבל יש לה דירה דרך אפוטרופוס שמשכיר
בשבילה .היא מגיעה לפה לאכול וישנה שם ,אנחנו לא נגיד לה לא" .מרואיינת אחרת מספקת דוגמא
נוספת לכך" :יש נשים פה שלא אוהבות לעשות מקלחת אז אנחנו רואות את זה ואומרות לה תכנסי
למקלחת ,אבל בעדינות כי לפעמים האישה יכולה מאוד להתעצבן ולא לחזור" .למרות ההשפעה
המצומצמת והיעדר הסמכות ,יש לקשר זה חשיבות רבה רק מעצם קיומו ,כפי שאחת המרואיינות
מסכמת" :תעשה מה שהיא רוצה אבל תדע שיש לה אופציה .כך שהמטרה היא לתת אלטרנטיבה לנשים
שלכודות בזנות ובסמים ,לבנות גשר ראשוני בין העולם שבו הן נמצאות לעולם בטוח יותר .איזושהי
תקווה שאפשר אחרת".

" 1 .1.1פאוזה מהרחוב" :מרחב בטוח
"זה מרחב שאפשר להגיע אליו ולקבל פאוזה מהרחוב ]...[ .תמיד יש פה במרחב אנשי צוות ,הן יכולות
להגיע אלינו ותמיד נוכל להכיל אותן וכמובן שלא נשפוט אותן ולא נכעס עליהן .פעמים רבות זו הפעם
הראשונה שהן יכולות באמת לדבר על תכנים אלו של זנות עם מישהי".
להציע לאישה מקום אליו היא יכולה להגיע ,להתקלח ,לאכול ארוחה חמה וליהנות ממתחם שינה מקורה,
עונה באופן ישיר על הקשיים במגורים ברחוב או מגורים אצל "גורמים בעיתיים" כמו ספונסרים או
סרסורים אשר דורשים איזושהי תמורה על השימוש במשאבים אלה .הצעת אלטרנטיבות כאלה מסייע
במניעת הידרדרות נוספת של האישה ,כפי שמסבירה אחת המרואיינות" :אם אין לה איפה לישון בלילה,
אז [תפקידנו] לספק לה מקום לינה[ .היא] לא חייבת לישון ברחוב ולא אצל אנשים מסוכנים" באותו אופן
מסבירה אחת המרואיינות כי "אישה שלעולם לא הייתה חלק ממסגרת טיפולית ומגיעה לאכול אתנו
צהריים ומבינה שאנחנו לטובתה זה כבר שיקום מוצלח" .המרואיינות מסבירות כי הערך המוסף הוא
השפעתו האפשרית של קיום המרחב המוגן בטווח הרחוק ,כגורם שעשוי לעורר מחשבות ותקוות חדשות.
אם כך ,הצלחה שיקומית בשלב זה מוגדרת כהבנת היתרונות שבקבלת עזרה מנשות מקצוע ושימוש
במשאבים שהמוסדות השיקומיים מציעים .המשמעות הרחבה של תהליך זה היא זניחה של הרגלים
ישנים ויצירת הרגלים חדשים ,גם אם מצומצמים או קצרי טווח .אחת המרואיינות מסכמת בקיצור תהליך
מסוג זה עם אישה מבוגרת שעסקה בזנות והשתמשה בסמים שנים רבות" :כל הזמן היינו מגיעות אליה,
נותנות לה סנדוויצ'ים ,שתייה חמה בחורף וחיבוק .סיפרנו לה על התוכנית ,שאפשר לעשות שינוי אם היא
רוצה והיא התחילה לחשוב על זה .זה כאילו להכניס את הגרעין ולחכות ,וזה קרה ,אחרי שנתיים היא
הלכה לקהילה ,סיימה קהילה .היום היא נקייה מסמים ועובדת".
" 1.1.1עזרה ראשונה" לאישה שבזנות
"יש מה שניקרא פירמידת הצרכים של מסלאו .קודם מתעסקים בבסיס זאת אומרת במצב הפיזי שלהן
[ .]...זה השלב הראשון .זו אוכלוסיית קצה עם אלמנטים של פגיעות רב מערכתיים .מגיעות מאד חולות,
מאד ירודות הן לא יכולות להתפנות לטיפול שהן מגיעות לפה בתת משקל או עם  ]...[ .HIVמעבר לזה
ברמה הנפשית הן מגיעות נורא פגועות זה אומר שמדובר בנשים שסובלות מפגיעות מיניות .הן באות
ממשפחות שהפקירו אותן ,פגעו בהן ,התעללו בהן .יש לזה השלכות נפשיות .הן כולן סובלות מקומפלקס
 .P.T.S.Dמרביתן ,לא כולן ,סובלות מהפרעות אישיות קשות זאת אומרת שבקצה מגיעות לפה נשים עם
פסיכוזות ,עם מחלות מאובחנות כמו סכיזופרניה ומניה דפרסיה וסכיזופרניה צריך להכניס טיפה של
שפיות טיפה להרגיע ולייצב את המערכת".
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טיפול רפואי ראשוני זה ,שהמרואיינת מגדירה כ"רב מערכתי" כולל בתוכו מרכיבים רבים ,אולם המשותף
ביניהם ,הוא ,כאמור ,קשב לצרכיה של האישה וטיפול בה לפי העדפותיה ורצונותיה ,בזמן ובמקום בו נוח
לה .ניתן ללמוד זאת מדבריה של אחת המרואיינות שטוענת שעל-אף המומחיות הרפואית של המטפלות,
הנשים הן אלה שיכולות לבחור באיזה בדיקות הן מעוניינות" :יש לנו את הצד הבריאותי שבו אנו מציעות
מגוון של טיפולים לנשים ,יש בדיקות דם ,בדיקות וגינליות ,בדיקות  .PAPSהן יכולות לבחור איזה בדיקות
מתאימות ורלבנטיות להן" .פעמים רבות השירות כרוך בהגעה פיזית לאזורי המחייה והעבודה של הנשים
וביצוע בדיקות וטיפולים בתנאי שטח ,מה שעלול להגביל את היכולת לתת מענה לבעיות מורכבות ,אולם
עבור נשים שלא רגילות לטפל בבריאותן ,מדובר בשיפור משמעותי מאוד.
לדברי המטפלות ,החלטתה של אישה להגיע למרפאות או להיכנס לניידות ,לאפשר לצוות רפואי לסייע
לה ,ולהגיע לבדיקות שגרתיות היא משמעותית ומביאה לשיפור בפני עצמה" :לרוב ,אפילו תמיד,
הבריאות שלהן מאוד מוזנחת ,וכשהן פה הן מתפנות להרגיש את כל התחלואה .באופן זה מסמן שיתוף
הפעולה של אישה עם הטיפול הרפואי את החלטתה לקחת אחריות מסוימת בקשר לבריאותה ,לפעול
למען שיפור המצב ולא פחות חשוב מכך  -לאפשר לאחרים לסייע לה .על כן ,בדיקות לאיתור מחלות מין,
טיפול בפציעות ובחבלות שנגרמו מהחיים ברחוב וממגע עם קליינטים ,טיפול בהריונות לא רצויים וכד' ,לא
רק עונים על צורך מידי ואקוטי של האישה אלא נותנים הזדמנות ,אם האישה תרצה בכך ,לשיחה טיפולית
עם אשת מקצוע .המרואיינות מדגישות את הערך הסוציאלי והפסיכולוגי של הטיפול ,לצד הערך
הבריאותי והרפואי" :למרות שזו תכנית שנמצאת בתוך משרד הבריאות ,תמיד בהחלטה מנוהלת על ידי
עובדת סוציאלית וזה מעיד על זה שהמטרה הסופית היא בעצם השיקום של נשים מזנות ]...[.הנושא
הבריאותי הוא מבחינתנו חשוב אבל הוא גם אמצעי כדי להגיע לנשים" .אם כך הפוטנציאל השיקומי טמון
בכניסת האישה לשגרת טיפול ובדיקות תקופתיות ,אך גם בעצם קיומם של קשרים אלה ,אשר עשויים
להימשך זמן רב ,אפשר שיעודדו את האישה להמשך התהליך .כך לדוגמא ,מתארת אחת המרואיינות את
כוחו של הטיפול הרפואי ביצירת קשרים והידוקם" :כבר שלושה או ארבעה חודשים היא הגיעה לכאן
לטיפול ואני יודעת את השם הבדוי שלה .היא שמרה את עצמה לא לגלות את הפרטים האמתיים שלה.
ורק השבוע היא אמרה לי את השם האמתי שלה .ואז שאלתי אותה איך את רוצה שאני אקרא לך ואמרה
לי "את תקראי לי עכשיו בשם האמתי שלי" .זה עוד שלב בקשר .זה יקדם אותה בטיפול עוד שלב .נוצר
פה אמון – היא אמרה את השם האמתי שלה".
דוגמא נוספת להיווצרותו של תהליך זה ניתן ללמוד מסיפור שמביאה מרואיינת אחרת על נערה שנכנסה
להריון .הליווי של המטפלת לאורך תהליך ההיריון והלידה היווה לא רק עזרה מהותית וממשית אלא סיפק
תשתית לשיחות ולסיוע בהענקת כלים ,וייעוץ בבניית העתיד של הצעירה ,כפי שמספרת המרואיינת:
"שרק הגעתי לפני יותר משנתיים "חיזרתי" אחרי מישהי שאותרה כצעירה בזנות .היא הייתה אז בת 19
ובחודש שישי להריונה .היא סבלה מאוד מאלימות ומזנות מבן זוגה ,היא חוותה אלימות בבית הוריה,
היא גם הייתה שותה אלכוהול [ ]...לאותה צעירה לא היו קשרים טובים עם אבי בנה .אמרתי לה שאני
רוצה לבוא אתה לחדר הלידה .הייתי אתה ,הבאתי לה יועצת הנקה .עזרתי לה  ,תמכתי בה בכל החלק
הזה .ליוויתי אותה והיו לה קשיים ]...[ .ועכשיו יש לה כוחות והיא לא צריכה אותי .היא מגדלת את הילד
"לתפארת מדינת ישראל" בעיני לא חסר לילד כלום .היא אפילו משכירה דירה .אני הייתי שם בשבילה
מתי שהיא הייתה צריכה .היא ידעה שיש אופציה להיעזר בי אם היא רוצה" .חיבור פורה זה בין הצעירה
ובין המטפלת סביב ליוויה בהליכים הרפואיים הניב לבסוף תוצאות חיוביות והוא זה שהניע את תהליך
השיקום .לפיכך מתייחסות המרואיינות לכל בדיקה וביקור שגרתי כהזדמנות לשינוי וליצירת קשר טיפולי
ושיקומי ייחודי" :אנחנו לפעמים בקשר עם נשים דרך הצד הרפואי ,גם כשהן יוצאות ונכנסות או ממסגרות
או מעולם הזנות".
 1.1.4חינוך למין בטוח וחלוקת אמצעי מניעה
סוג נוסף של טיפול בעל אופי שיקומי אשר מוזכר בראיונות הוא חינוך ליחסי מין ביטוחים ,עידוד השימוש
באמצעי מניעה וחלוקתם לנשים שבמעגל הזנות .בדומה לתחומי הטיפול בהם עוסקים הסעיפים
הקודמים ,גם הפעולה הטיפולית של חלוקת אמצעי מניעה היא בראש ובראשונה בעלת השפעות מידיות
וספציפיות ,אולם גם יוצרת השפעות ארוכות טווח ורחבות .לדברי המרואיינות ,מלבד הצמצום המידי של
הסכנות הנובעות מקיום מין לא בטוח ,חינוך לשימוש באמצעי מניעה הוא בעל השפעה עמוקה ,ומסייעת
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לאישה בהקניית כלים והרגלים אשר יסייעו להן לטווח הרחוק ,כפי שמסבירה אחת המרואיינות "כשאנחנו
מחלקות קונדומים זה דו משמעי ,אנחנו מביאות להן את החבילה ואומרות להן "תשמרי על עצמך" .גם
באקט וגם כי מסוכן פה".
המרואיינות מסבירות כי שימוש באמצעי מניעה עשוי לחזק את עמדתן של הנשים מול הלקוח ,להגביר
את ביטחונן העצמי ולעודד אותן לקחת אחריות על חייהן ,ככל שהדבר מתאפשר בנסיבות קשות
ומוגבלות .כך למשל מתארת אחת המרואיינות סיפור הצלחה שיקומית של אישה אשר הצליחה לעמוד על
שלה ולדרוש מלקוח להשתמש בקונדום" ,תהליך שיקומי שעולה לי בראש זה מישהי שלמדה להשתמש
בקונדום ודרשה מהפרטנר שלה לשים  -התעקשה אפילו" .אי לכך ,היכולת ליישם את עקרונות המין
הבטוח שנלמדים מהדמויות הטיפוליות ועמידתם של עקרונות אלה במבחן המציאות ,מאשררים את
הקשר בין האישה לבין המוסד השיקומי ,מדגישים את הרלוונטיות של התהליך השיקומי לחייה של
האישה בזנות ומקרבת אותה צעד נוסף לקראת שיקום ארוך טווח.
 .1חלק  - 1סעיף ב'" -אין לנו כללים ברורים" :בעיות בקשרים ראשוניים
בחלק הקודם תוארו האופנים שבהם מתהווה הקשר בין המטפלות לנשים ,וכיצד קשר זה מסייע לתהליך
השיקום .בחלק זה נתאר את הקשיים האופייניים לשלב יצירת הקשר .בסעיפים הבאים יתוארו כרוניקות
שונות של קשרים שלא הצליחו לממש את הפוטנציאל הטמון בהם .כרוניקות אלה מהוות תוצר לוואי של
ניסיונותיהן של המטפלות לסייע לנשים ,ומעידות על חוסר יכולתן של הנשים לנצל קשר זה באופן מלא
בנקודת הזמן הנוכחית.
 1.1הקשר שנוצר לא מספיק חזק כדי לכפות כללים
"הן יכולות להגיע איך שהן רוצות אין ממש חוקים ,הן יכולות לבוא מסטוליות ,שיכורות ,יכולות להתבודד
ויכולות לדבר .יש לנו מעט חוקים".
הדוגמאות שהובאו בחלק הקודם מדגימות את שבריריותו של הקשר הראשוני .מדברי המרואיינות עולה
כי הקושי הרב בשימורו ופיתוחו של קשר טמון באיזון הדק בין ניסיון לגרום לאישה לחוש בנוח עם המקום
בו היא נמצאת ,לחוש ביטחון והכלה ,ובין המטרה ארוכת הטווח  -לגרום לה להרהר במציאות חייה
ולערער אותה ,לעודד אותה לשאוף לשינוי .לטענת מרבית המרואיינות ,שמירה על איזון הינה חיונית,
והיא מעוגנת בתפיסות השיקומיות של המטפלות ,במדיניות המוסדות ובאקלים הארגוני ,כפי שמסבירה
אחת המרואיינות" :זו (מרפאה ניידת) מסגרת שצריכה להיות מאוד מאוד גמישה ולהתאים את עצמה
לשטח ,כי אנחנו מן מסגרת ביניים בין המקומות המסודרים לבלגן הגדול של השטח ולכן אנחנו צריכות כל
הזמן להתאים את עצמנו – מצד אחד לבלגן ומצד שני למסגרות .לכן אנחנו דווקא משתדלות לא ליצור
יותר מידי חוקים והגבלות ולאפשר לצוות לפעול לפי הצרכים".
אולם רבות מן המטפלות ציינו כי הניסיון לאחוז בחבל משני קצותיו מעורר קשיים רבים .מרואיינת אחת
אף מוסיפה וטוענת שהיעדר הכללים והדרישות החד משמעיות מדרדר את מצבן של המטופלות" :החלום
היה עד לא מזמן שזה יהיה מרכז להפחתת נזק  ,24/7יותר ממקום שהוא טיפולי שיקומי .ו-וואלה ,אנחנו
יכולות להגיד היום שזה בעצם מעצים נזק ,בעצם זה מרחב נוחות לזנות .אפשר לבוא לפה ,לצאת
ללקוחות ,לחזור ,אחלה מקום להיות בו .אין מספיק תסכול ,אין מספיק עבודה ,אין מספיק משהו שמסליל
אותך לעשות איזה דרך .הכול נורא נורא נורא מקבל".
אם כך ,מדברי המרואיינות עולה כי היעדר כללים ברורים במסגרות המעניקות טיפול ראשוני המבוסס על
יצירת קשר ,גורם לשתי בעיות עיקריות :ראשית ,העובדה שבשלב זה הנשים עדיין נמצאות במעגל הזנות
ואינן מחויבות לניקיון מסמים ומאלכוהול מעכבת את השיקום ומגבילה אותו מראש; ושנית ,היעדר מערכת
כללים מחייבים ,מצמצם את כוחו של הצוות המקצועי ואת יכולתו להעמיק את הסיוע ,להתריע מפני
סכנות ולייעץ .כדוגמא לשתי הבעיות הללו ,ולאופן בו הם מהווים את שני צדיו של אותו המטבע ,ניתן
ללמוד מסיפור שמביאה אחת המרואיינות אודות אישה צעירה שהידרדרה לשימוש בסם מסוכן ולא היה
ניתן לעשות משהו שימנע זאת ממנה" :כל הזמן הזהרנו אותה שנייס גאי דופק את הראש ,והיא
המשיכה .והיא באמת נורא התחרפנה מהנייס גאי .נורא ,היא פסיכוטית על כל הראש [ ]...היא לא
הכניסה את זה הביתה ,זהינו את זה אבל לא יכולנו בכוח" .עם זאת ,ולמרות הקושי הרב לאזן בין
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הסמכות להכלה ,בין הכללים לבין החופש ,המרואיינות מסבירות שבשלב זה ,מציאת האיזון בין הערכים
המתנגשים היא הסיכוי היחיד ליצירת קשר המבוסס על אמון וביטחון.
 1.1קשר שפוגע :טיפול לא ממוקד וסכנת הדרדור ההדדי
"נשים שמשתמשות בסמים יותר קלים או שימוש אפיזודי ,זאת אומרת שההתמכרות הפעילה פחות
קשה ,אז הנוכחות שלהן בדירת חירום יכולה להשפיע עליהן בצורה שלילית .בנות פה יכולות לסרסר בנות
אחרות ולדרדר אותן לשימוש בסמים קשים יותר ובתדירות גבוהה ]....[ .יש פה את יחסי הניצול ,יש פה
דפוסי זנות של סחר וסרסרות .יש נשים שהן "הקוף" החומר אצלן וסוחר הסמים לידן ,ועל כל מנה
עשירית שהן מוכרות הן מקבלות בתמורה מנה חינם .אז בנות כאלה יש להן כוח ברחוב והן יכולות
לסרסר בנשים אחרות".
העדר גבולות ברורים ,והיעדר דרישה להפסיק לזנות ולהשתמש בסמים בזמן הטיפול עלול לגרום לקשיים
ועכבות ברמה האישית וברמה הקבוצתית .כאשר שוהות באותו מרחב נשים שנבדלות אחת מהשנייה
ברקע אישי ומשפחתי ,בצרכיהן ובסוגי זנות והתמכרויות שלהן ,ובשלב הטיפולי בה הן נמצאות  -עלולה
להיווצר ,לדברי המרואיינות ,אווירה אשר לא מעודדת התקדמות בתהליך שיקומי ואף מהווה קרקע
פורייה לדרדור הדדי .אי לכך תעדפנה המטפלות ,במידת האפשר ,להרחיק למסגרת אחרת מטופלת
מסוימת ,כדי למנוע השפעות שליליות שלה על נשים אחרות או כדי למנוע מן האישה חשיפה לתופעות
שעלולות להזיק לה .הציטוט הבא מדגים נקודה זו" :אם מגיעות נשים צעירות בגלאי ה ,20 -שהן בזנות -
אבל לא זנות רחוב  -או משתמשות בסמים ואלכוהול  -אך ההתמכרות לא קשה  -ויש חשש שהמקום
ידרדר אותן ,ננסה להפנותן למסגרות אחרות".
אולם כיוון שלא ניתן תמיד להתאים מסגרת לכל אחת מהמטופלות ,נוצרות קבוצות הטרוגניות מאוד אשר
מקשות על המטפלות להתאים את הטיפול ולמקד אותו לצרכים המשתנים של הנשים השונות ,כפי
שמסבירה אחת המרואיינות" :יש מחיר לכך שאנחנו מקבלות את כולן ,זה יוצר פערים גדולים מאוד .יש
נשים במצב טוב יחסית שלא רוצות להיות פה בגלל שיש נשים במצב מאוד רע .לדוגמא נשים מסוימות
יכולות לגעת בתכנים עמוקים אז כדי לשמור על איזון אנחנו נוגעות רק בתכנים רדודים יחסית .גם להיפך
אם אנחנו הולכות לתכנים עמוקים אז הנשים במצב הלא טוב נפגעות" .מרואיינת אחרת מסבירה שנשים
מכורות ולא מכורות לסמים ,לדוגמא ,מדברות ב"שפות שונות" – הן בעלות מאפיינים שונים ויש להם
צרכים טיפוליים שונים" :לקבל לא מכורה לבית של מכורות זה ללמד אותן שפה אחרת והן נפלטות רק
בגלל זה .הן לא מרגישות שייכות .לשים מכורות ולא מכורות ביחד יוצר בלבול שפות ולרוב לא מסתדר".
כלומר ,הסכנה במקרה כזה הוא שחלק מהנשים תרגשנה שהטיפול לא רלוונטי עבורן ולכן עלולות לנשור,
ובכך גם לצמצם פוטנציאל לשיקום ארוך טווח.
" 1.1היא לא רואה בנו מקור לסיוע" :קשר לא נוצר או קשר שמתנתק
"בגדול אני אגיד שהצלחה בתוכנית ,זו שמירה על קשר קבוע עם האישה .וכישלון זה כשהיא נעלמת,
שהיא לא נעזרת בנו כשהיא צריכה ,כשהיא לא רואה בנו מקור לסיוע בבעיות שלה – רפואיות או
סוציאליות".
כפי שנלמד מן הציטוט ,המרואיינות מרבות לתאר את חוסר היכולת לגרום לנשים לבטוח במטפלות
ולהשתמש בקשר עמן ,כחוסר הצלחה .במילים אחרות ,אם הצלחה בשלב זה מוגדרת כיצירת קשר ,הרי
שסירוב מוחלט וממושך ליצור קשר עלול להיחשב ככישלון מסוים.
לדברי המרואיינות יכולות להיות לכך סיבות רבות .אחת מהן היא חוסר יכולתה של אישה להכיר בעובדה
שהיא זונה ,או לא לזהות עובדה זו כמקור עיקרי לבעיותיה .אישה כזו עלולה לחוות את ניסיונות
ההתקרבות של המטפלות כמטרד או כפלישה בלתי מוצדקת לפרטיותה .אחת המרואיינות תיארה מפגש
עם אישה כזו שבמשך זמן רב לא נענתה ל"חיזוריהן" של המטפלות" .אני נזכרת במקרה של נערה שלא
שמה עלינו .היא גם לא שמה לב שהיא בזנות .היא מרגישה שהיא בעמדת כוח שהיא אומרת לגבר תקנה
לי תעשה לי" .ממקרים כאלה עולה כי פער גדול בין מצב האישה כפי שהיא נתפסת על ידי המטפלת לבין
איך שהיא נתפסת על ידי האישה עצמה – מקשה על היווצרות קשר המבוסס על הסכמה ואמון .אישה
כזו ,אשר רואה לנגד עיניה רק את מה שמרואיינת אחרת מכנה כ"היתרונות החד ממדיים של הזנות"
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ומתקשה לראות את החסרונות הרבים והמחיר שהזנות גובה ממנה ,כנראה תמאן לשתף פעולה עם
הטיפול ,כפי שניתן ללמוד מסיפור על אחת הנשים שסירבה לקחת חלק בשיקום ארוך טווח" :יש אישה
שהייתה אצלי בטיפול קרוב לחודשיים ואומרת בכל השיחות :הכריחו אותי ברווחה לבוא לטיפול ,ואני לא
מבינה מה הבעיה ,אני רוצה להיות בזנות" .לדברי המרואיינות ,פעמים רבות יהיו אלה נשים שמצבן
היחסי עדיין סביר לתפיסתן ,שההתמכרויות שלהן לא תופסות מקום דומיננטי בחייהן ושהן חשות תחושת
שליטה על הזנות שלהן ,כפי שמאפיינת מרואיינת אחרת" :אלה נשים שכביכול בשליטה על החיים שלהן,
אם הן לא משתמשות בסמים .כביכול המצב הכלכלי תקין .להן יהיה הרבה יותר קשה לוותר על העולם
הישן ולהחליט להפסיק .הניידת מגיעה עליהן ומדברת איתן אבל הן לא רוצות להגיע לפה".
אולם גם במקרה בו נוצר קשר טיפולי ,הוא עלול להיפסק ,להיקטע או לדעוך בגלל סיבות מגוונות .כך
לדוגמא ,ניתן ללמוד מסיפורה של אחת המרואיינות על שבירת האמון בין הנערה המטופלת לבין
המטפלת ,שגרמה בסופו של דבר לגדיעת התהליך השיקומי באיבו" :בית הספר בו למדה זימן אותי
להתייעצות לגבי מצבה ורמת הסיכון .בסופו של דבר המנהלת אמרה לה' ,המטפלת מעלם אמרה שאת
זונה' .נשרפתי שם מבחינתה .זה היה מקרה לא מוצלח" .במקרה זה ,התערבות שמניעיה היו חיוביים
התפרשה על-ידי הצעירה כפגיעה משפילה בפרטיותה וכך הסתיים קשר טיפולי בטונים צורמים .באופן
דומה ,שיבוש קשר עם האישה יכול להיגרם מחוויה לא נעימה שכוללת את רשויות האכיפה .לדברי
המרואיינות ,במקרים רבים תופסות הנשים את המשטרה כפועלת נגדן ולכן שיתוף פעולה עם המשטרה
לכאורה עלול לסמל בעיניהן הפניית עורף .דוגמא קיצונית לסיפור כזה ניתן ללמוד מדבריה של אחת
המרואיינות" :פעם הייתה פה צעירה שהתפרעה והזמנתי משטרה .השוטרים אזקו אותה באלימות וזה
היה לא נעים בכלל [ ]...כיום אולי הייתי נוהגת אחרת" .במקרים כאלה ,טוענות המרואיינות ,עלול להיווצר
נתק בין האישה לבין הגופים השיקומיים ,אשר לא מעודד את המשך התהליך.

" 1.4הן מתקשות אחר כך להמשיך הלאה" :קשר תלותי ותוצאותיו
לבסוף ,גם היווצרותו של קשר שהוא תלותי מדי עם המטפלת ,צוות הטיפולי או עם מוסד טיפולי מסוים,
בעיקר בשלבים המוקדמים יותר של התהליך ,עלולה לגרום לנשים "להיתקע במקום" ,ובכך להעיב על
המשך התהליך השיקומי .מן הראיונות עולה כי במקרים כאלה אמנם ימוצה הפוטנציאל הראשוני
שביצירת קשר עמוק עם האישה אולם אופיו התלותי של הקשר יקשה על המשך התהליך השיקומי.
אחד הגורמים לכך עשוי להיות הפחד מפני התקדמות בתהליך השיקום ומפני מעבר למסגרות המשך בה
נהוגים כללים נוקשים יותר מאלה שמאפיינים את המסגרות הראשוניות .במובן זה ,הציות לחוקים וקבלת
המרות שנדרשים מן הנשים בשלבים המתקדמים יותר של שיקום ,לא עולה בקנה אחד עם הרגלים
שנוצרו במשך שנים ארוכות ,כפי שניתן ללמוד מהסיפור הבא" :מקרה של מישהי צעירה בת  ,26היא
מוכרת להמון המון מסגרות ,היא מגיעה לגמילה ,מצליחה לסיים גמילה ,היא לא מצליחה להחזיק את
החודש במסגרת שיקומית .זה כבר המון המון המון שנים שכל פעם  -זה מאוד טראגי -היא עוברת את
הגמילה ,נכנסת למסגרת ארוכת טווח ולא מצליחה ,נשארת שבוע-שבועיים ופורשת[ ]...[ .ייתכן שזה
קשור ל] עניין החוקים הנוקשים במסגרות ארוכות הטווח ,היא רגילה להיות ברחוב עצמאית על עצמה
שאף אחד לא אומר לה מה לעשות" .במקרה כזה ,בו אישה לא מצליחה להסתגל למציאות החדשה
במסגרת ארוכת הטווח ,עלולה אישה ,כמו זו שבציטוט" ,להיתקע" במסגרות קצרות הטווח התובעניות
פחות אפילו למשך שנים ,וקיים חשש מאיבוד המומנטום וירידת האפקטיביות של השלבים הראשוניים
להמשך.
כהכנה
היבט נוסף שעשוי לגרום להיווצרותו של קשר תלותי הוא העובדה שעבור נשים בזנות ,המסגרת
השיקומית הראשונה מייצגת גם את הקשר המיטיב הראשון בחייהן .אישה בזנות אשר חווה אהבה,
הבנה והכלה שאינם מותנים בדבר כחלק מהקשר הטיפולי הראשוני ,עלולה ,לתפוס קשר זה כחד פעמי
ובלתי ניתן להחלפה .על נטייה זו ניתן ללמוד מהמשך דבריה של אותה מרואיינת ,אשר טוענת שתלות
בקשרים עם המסגרת הראשונית עלולה לא רק "לתקוע" את הנשים במקום ,כי אם גם לגרום להן לרצות
לחזור אחורה אפילו כשהן מצליחות להמשיך להתקדם" :אני חושבת שמה שמאוד מאוד מפעיל אותה ,זה
כל הקשרים שכבר נוצרו במסגרות של הפרה שיקום ,זה אחד הדברים שהיא הכי כמהה להם .אין לה
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אפשרות לייצר קשרים במסגרות שהיא עוד לא נכנסה עליהן ,אז נשארת אצלה מוטיבציה מאוד גבוהה
לחזור אחורה".
מהראיונות עולה כי לשני תרחישים אלה – לפחד מפני התקדמות בשיקום ולהתקשר אל המסגרת
המיטיבה הראשונה  -עלולה להיות תוצאה זהה :יצירת דפוס שיקום מעגלי ולא לינארי .הנשים עלולות
להיקלע למעגל קסמים בו הצלחה יתרה בשלב הראשון גוררת דווקא כישלון חרוץ בשלבים המתקדמים
אשר מוביל לנפילה ,וחוזר חלילה .לפיכך רבות מן המטפלות אשר מתלבטות בשאלה האם ועד כמה צריך
לאפשר לאישה להישאר במקום בו היא לא מתקדמת ,לא מוצאות תשובות חד משמעיות ,כפי שעולה
מדבריה של אחת המרואיינות המתלבטות" :זו שאלת השאלות ,אנחנו מתחבטות עם זה ,האם זה מקדם
או ההפך משאיר במקום .אם היא תישאר פה עוד ועוד במקום לחזור לרחוב האם זה נכון בשבילה.
[להשאיר אותה למשך] שנה זה נכון בעיניי ,השאלה האם נכון להשאיר גם אחרי למרות שהיא לא עושה
שיפור[ .לרוב אנחנו] משאירות יותר גם אחרי שנה ,למרות שהיא לא עושה שום דבר".
 .4חלק " :2זה תהליך של עליות וירידות  .אנחנו מקוות שיסתיים בעלייה" :השיקום הרב חזיתי
המעבר בין הפרק הקודם ,שעסק במזעור נזקים וביצירת קשר ,לבין הפרק הנוכחי ,שעוסק בשיקום ארוך
טווח ,איננו מובן מאליו כלל .במקרים רבים עוברות שנים עד שהאישה מוכנה ובשלה להתחייב לתהליך
השיקומי .לפיכך ,מוכנותה של אישה לעשות שינוי משמעותי מסמן נקודת מפנה כה חשובה בתהליך
השיקום .בשלב זה ,הקשר הזהיר שנבנה בתהליך החיזור שבשלב הקודם מועמק ומועצם ,ונוצקים תוכו
תכנים טיפוליים ושיקומיים מתקדמים יותר .כפי שיפורט בהמשך ,בשלב זה מצופה מן האישה להפגין
שיתוף פעולה נרחב ,לקחת אחריות ולהתחייב לעבודה קשה .תהליך מוצלח יסייע לנשים להכין את עצמן
לקראת חיים חדשים.
 4.1חלק  - 1סעיף א' – "העבודה שלי היא להכין אותן לחיים" :הכנה להצלחה
" 4.1.1זה הבסיס" :שיתוף פעולה ועמידה בכללים
"מי שמגיעה מהרחוב מאוד קשה לה להפנים את זה שהיא בתוך בית והיא צריכה להתקלח לפני שהיא
הולכת לישון ,זה שיש זמנים לארוחות [ ]...יש דברים שלומדים ברחוב וקשה להשתחרר מהם אז זה שהן
כן מצליחות זה כבר הרבה".
אחת התמות המרכזיות שעלו מדברי המרואיינות כשהתייחסו לקריטריונים להתקדמות בתהליך השיקום,
היא היכולת לקבל את הכללים ,הגבולות והיעדים שמוצבים בשלב זה .ניתן להבין מדברי המרואיינות
שמערכת הכללים שנקבעת על ידי הצוות הטיפולי נועדה לא רק לשמור על הסדר במוסדות השיקום
במובן הפשוט ,אלא בעיקר כדי להכין את הנשים "לעולם שבחוץ" ,מתוך תקווה שיצליחו להפנים את
החוקים החברתיים המקובלים בו ולרכוש את הכלים שיסיעו להן להשתלב בחברה כאזרחיות ,כמועסקות,
כחברות ,כשכנות ,כבנות זוג וכיוצ"ב .כדברי אחת המרואיינות" :אני משתדלת להקפיד איתן [[ ]....כי]
העבודה שלי באופן אישי היא הכנה לחיים בעולם הרגיל .אני רואה את עצמי כנציגה של העולם החיצוני".
בהתאם למטרה זו ,רואות המטפלות את יכולת העמידה של הנשים בכללי תכנית השיקום ,כדרך לאמוד
את התקדמותן בתהליך ולהעריך את מידת הבגרות ,האחריות והמחויבות שלהן.
רבות מן המרואיינות מספרות על הקשיים הכרוכים ביישום תהליך חינוכי זה .אחת מהן מסבירה כי:
"עולם הזנות והסמים לא דומה לעולם הנורמטיבי .זה ממש ללמד אותן כמו ילדות איך מתנהגים מה מותר
ומה אסור ,מה כדאי ומה לא" .באופן דומה מדברת מרואיינת אחרת על קשיים בקבלת הכללים הללו
וסמכותן של המטפלות" :הן ילדות קטנות ,מנטלית הן בנות  4נשים שצריך לשכנע אותן להתקלח,
שמעולם לא היו במטבח ,לא שטפו כוס ,לא הכינו חביתה ,שמעולם לא ניקו ולא סידרו את החדר שלהן.
[והן עונות] "את יכולה לבוא להגיד לי מה לעשות? למה ,מי את?" .לפיכך ,המטפלות בנשים בזנות מזהות
תחומים כמו ציות לכללים והקשבה לדמויות סמכותיות ,כהזדמנויות חינוכיות להכנת הנשים למה שיידרש
מהן כשיצאו מן המוסדות השיקומיים.
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אחד התחומים החשובים שמציינות המרואיינות הוא היא היכולת לקבל את הכללים ,הגבולות והיעדים
שמוצבים בשלב זה .רבות מהן מדברות על הצורך ללמד את הנשים על חשיבותו של הזמן ,סדר היום
וחובת ההשתתפות .מדבריהן עולה כי הוראות הקשורות לתחום זה יוצרות סימולציה של "העולם
שבחוץ" ,במיוחד של עולם העבודה .כנגזרת מכך ,יכולתן של הנשים להבין את חשיבות העמידה בלוחות
זמנים מסמנת הבנה של המצפה להן והמצופה מהן ב"עולם שבחוץ" .כדבריה של אחת המרואיינות" :אם
מטופלת מגיעה בחצי דקה לתשע בבקר ,אני מלמדת לבוא ברבע לתשע .כלומר לא להמר על התפר]...[ .
אלה כללים שמלווים אותן הלאה ,כשהן יוצאות מכאן [ ]...אחר כך הן מודות לי על זה" .אולם התקדמות
בתחום שמירה על הכללים היא הדרגתית ואף איטית מאוד אצל רבות מן הנשים .לפיכך בוחנים את
ההתקדמות בשמירה על הכללים תוך לקיחה בחשבון של השונות בין נשים ובוחנים את אופיין ,מצבן,
הקשיים והמטרות של כל אחת מהן כקנה מידה לציפיות מהן ולרמת הסובלנות כלפיהן ,כפי שמומחש
בדבריה של מרואיינות" :יש נשים שבשבילן לקום בבוקר זה כבר שיקום" .או כדברי מרואיינת אחרת
"קודם כול ,הנשים שמגיעות למרכז יום  5ימים בשבוע במשך חצי שנה אז זה מדד להצלחה [ ]...גם אם
אחר כך לא תעבוד ,יש לה את ההישג הזה .היא התמידה".
דוגמא לתחום נוסף בו מקפידות המרואיינות לסגל כללים וחוקים ,מובאת בדבריהן בהקשר של היחס
לגוף והשמירה עליו .המרואיינות מציינות את החשיבות של הבנת רעיונות כמו מרחב אישי ,צנעת הגוף
ואינטימיות כתנאי חיוני להשתייכות לחברה נורמטיבית ומעצבות כללים חברתיים שמגדירים את היחסים
בין הנשים באופן שמשקף בצורה מיטיבה את היחסים התקניים בין נשים ב"עולם האמתי" ,כפי שניתן
ללמוד מהציטוט הבא" :אנחנו מאד מקפידות שהכול יהיה נורא בפרטיות ,את מתקלחת ומתלבשת
במקלחת ,לא מתלבשת בחדר ועוברת עם מגבת מהמקלחת לחדר ,את לא ישנה עם בגדים תחתונים
אלא עם בגדים מלאים" .בכך בא לידי ביטוי הפוטנציאל של נורמות התנהגות וכללים בתוך המוסד לשקף
את המצופה מאישה בחברה נורמטיבית ולהכין את הנשים לחיים שאחרי .בקבלת הכללים הללו עושה
האישה עוד צעד בתהליך השיקומי.
" 4.1.1שתצא עם אמונה שיכול להיות יותר טוב" :טיפול נפשי ורגשי
"היחסים של מטופלת חדשה עם שאר המטופלות מתחילים בדרך כלל על בסיס כוח– קורבן ומקרבן,
מנצלת ומנוצלת .כשמגיעה מישהי חדשה זה נורא בולט ,הדפוסים של מישהי חדשה שבאה מהרחוב או
מכלא וחושבת שעל הכול צריך להפעיל כוח ודפוסי הישרדות .התפקיד שלנו הוא ללמד אותן משהו אחר.
אם יש לנו קבוצה שנמצאת כאן הרבה זמן הן כבר יודעות שלא צריך להרביץ אחת לשנייה בשביל
להסתכל על תכנית טלוויזיה ולהחליט מה רואים ולא צריך להפעיל כוח בשביל להחליט מה מבשלים היום
והכל אפשר לפתור בשיחה בהתנהגות ולא בכוח".
מדברי המרואיינות עולה כי אחד הקריטריונים הראשוניים בחשיבותם להצלחתו של הטיפול השיקומי הוא
לקיחת חלק בפעילות טיפולית אשר דנה ,מבררת ,ומתעמתת עם עברה של האישה ועם העיסוק בזנות
בפרט .במהלך טיפול כזה הנשים מעבדות את סיפור החיים שלהן ,לוקחות אחריות על המשך עתידן וגם
מתכוננות לקראת קשיים עתידיים ,כפי שמתארת מרואיינת" :בשלב הזה אנחנו פותחות טראומות מהעבר
ומנסות להבין .אנחנו בעצם משנות להן את הנרטיבים  -מנרטיב של אשמה למקום שבו בעצמן הן מבינות
שלא הייתה להן שליטה במקום הזה זה לא משהו שהן בחרו .ועכשיו יש להן בחירה .בסופו של התהליך
האישה צריכה לצאת עם עיבוד של הטראומות ועם אופטימיות ,תקווה ורצון לחיות חיים אחרים" .לדברי
המרואיינות ,סיומו המוצלח של תהליך זה נמדד ביכולתה של האישה להבין מאין באה ולאן היא מקווה
להגיע" :שיקום מוצלח זה לגרום לאישה להאמין שיכול להיות לה יותר טוב ,ומתוך ההעצמה הזו לגרום
לה לרצות לא להיות במצב שהיא הייתה בו .שיקום טוב זה שאישה תבוא ותגיד לי "לא מגיע לי להיות
במקום הזה".
מדברי המרואיינות עולה כי התהליך מכוון לשיקום מזנות במובנה הרחב ,ולא מסתפקים בשחרורה של
אישה רק מהזנות הפורמלית בה עסקה .על כן ,אחת המטרות של השיקום מזנות היא טיפול במערכת
דפוסים רגשיים ,נפשיים והתנהגותיים הנובעת מהעיסוק בזנות ומשפיעה על אופי ההתקשרות עם הזולת,
על סוג האינטראקציות שהאישה בוחרת לנהל ,ואף על הדימוי העצמי שלה" .דפוסי הזנות" הללו
משפיעים על כל תחומי החיים של האישה ,כפי שמסבירה אחת המרואיינות" :זנות זה לא רק עניין של
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הכנסה .זה עניין שדרך המין היא מרגישה שרואים אותה ,שרוצים אותה ,ששמים לב אליה" .אי לכך,
הצלחתו של תהליך שיקומי תלויה ומתבטאת ביכולתה של האישה לזהות את הדפוסים הללו ,להתמודד
איתן ועם הסיטואציות שמפעילות אותן ולמצוא אסטרטגיות תקשורת חלופיות ,כדברי אחת המרואיינות:
"בסוף השנה האישה תבין את מעגל השימוש שלה .כלומר תבין את המקור של הזנות שלה ותזהה את
תהליך זה כרוך בהבנה של מקור החולשה הזה,
דפוסי ההתנהגות שלה ותפסיק לפעול מתוכם".
אך גם במציאת נקודות הכוח והחוזק המצויים בכל אישה ,אשר יסייעו לה בהמשך חייה.
 4.1.1שיקום פיזי ובריאותי מקיף
מרואיינות רבות מעלות את חשיבותו של אורח החיים הבריא לתהליך השיקום מזנות וטוענות כי עבור
נשים רבות התהליך ארוך הטווח מהווה הזדמנות גם לשיקום מקיף של הבריאות שהוזנחה במשך שנים.
בתיאוריהן על מצבן הפיזי של הנשים הרבו המרואיינות להשתמש בביטוי "תחלואה כפולה"" ,תחלואה
משולשת" ואף "תחלואה מרובעת" ,כולם ביטויים של השילוב של זנות עם שימוש בסמים ,מחלות נפש,
מחלות מין ותחלואות נוספות שמאפיינות את החיים בזנות .השילוב בין הבעיות השונות מקשה על
התמודדות עם כל אחד מהן בנפרד ,אך היכולת לעבור את התהליך בהצלחה מותנית בהתייחסות לכל
הבעיות הבריאותיות הללו" ::חלק מהנשים לעולם לא יצליחו [להתאושש לחלוטין] כי הפגיעות כאן כל כך
קשות .פגיעות נפשיות ,בעיות בריאות קשות .אז אישה כזו [יש] לייצב את מצבה" ומרואיינת אחרת
המתייחסת לאותו נושא משלימה את דבריה" :אישה בשיקום [ ]...צריך לייצב אותה ושתהיה במקום הכי
טוב שהיא יכולה להיות מבחינה בריאותית".
אחד הנושאים הבריאותיים הקריטיים בשיקום מזנות הוא שמירה על ניקיון מחומרים ממכרים ,אשר
מהווה גם תנאי להשתתפות במסגרות ארוכות טווח .לדברי המרואיינות ,עבור רבות מן הנשים מהווה
הגמילה חוויית מפתח בתהליך השיקום מזנות אשר מקדמת את התהליך ומשנה את חייה של האישה
המשתקמת .במובן זה ,אומרות המרואיינות ,השמירה על הניקיון שומרת על הנשים גם מפני חזרה
לזנות .כך ניתן ללמוד גם ממקרה עליו מספרת אחת המרואיינות" :היא הייתה מוכרת אצלנו .כולן פחדו
ממנה קשה ,קשה .עשתה טרור הייתה לה את השפה שלה -קשה ,קשה .ראינו שהיא מדרדרת אמרנו לה
את חייבת ללכת לגמילה ,סיימה את הגמילה ובחרה להמשיך את הטיפול [במסגרת אחרת] .היא באה לא
מזמן לביקור הייתי בשוק .נראית טוב ,מדהימה ועובדת" .דוגמא לנושא מרכזי נוסף בתחום הבריאות הוא
טיפול במצבן הנפשי של הנשים .ניתן ללמוד מדברי המרואיינות כי המודעות לחשיבותו של הטיפול
הפסיכיאטרי ולחלקו בתהליך השיקום עולה כל הזמן ,ובמקרים רבים מעורבותו של רופא פסיכיאטר
בתהליך השיקום יכולה להשפיע עליו באופן חיובי.
לצד הטיפול בבעיות בריאותיות מקיפות וחמורות כמו התמכרות ומחלות נפשיות ,ישנם קריטריונים
להבראה אשר ייחודיים למסגרת של שיקום ארוך טווח .מדברי המרואיינות עולה כי חלק מהמטרות של
שיקום בריאות הנשים אמנם לא מתאימות לשלבים הראשונים ,ולכן גם לא מוזכרות בין "הצרכים
המידיים" שפורטו בפרק הקודם ,אך מאידך הם מהווים תנאי הכרחי להמשך החיים ולהשתלבות
במסגרות נורמטיביות .כך לדוגמא טיפול בבעיות בריאותיות שמשפיעות על חזותן והופעתן של הנשים,
ובכך מהוות במידה מסוימת את 'כרטיס הכניסה' לחיים שאחרי השיקום .אחד היעדים המרכזיים שהוזכרו
בהקשר זה ומבהיר את החשיבות בהבראת החזות של הנשים ,הוא הצורך בטיפולי שיניים כחלק מתהליך
השיקום כפי שמסבירה אחת המרואיינות" :ישנה בעיה מאוד קשה של חוסר שיניים של המטופלות ואין
כסף לשיקום שיניים או לתותבות .זה מאוד מקשה עליהן למצוא עבודה ולהשתלב .זה מגביר את חוסר
הביטחון" .רבות מן הנשים מגדירות טיפולים אלה כצורך אקוטי ואף כתנאי מרכזי להשלמת תהליך
השיקום .ריקבון ומחסור בשיניים מהווים בעיה רפואית ואסתטית ופוגעים ביכולת ההשתלבות של הנשים
בחברה .בעיה זו יוצרת רתיעה אינסטינקטיבית והאישה מקושרת באופן מידי לאורח חיים של חולי ועוני.
הנשים המעוניינות להשתקם מעדיפות להשיל מעצמן את הסממנים האלה .מרואיינת נוספת מסבירה כי
"הן יוצאות החוצה ודוחים אותן כי זה לא אסתטי ,זה בסיסי .יש לנו מישהי צעירה ,בת  26היא לא
מצליחה להשתלב ,והרבה בגלל השיניים ,זה לא פשוט".
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" 4.1.4כך פועל העולם" :הכנה לשוק העבודה
"הזנות שלה הייתה ללא כסף מזומן .היא עשתה את זה בשביל המחמאות לפעמים היא קבלה גם מתנות,
זה היה עם אנשים קבועים או מזדמנים ]...[ .כל החלטה שלה אימפולסיבית ,פועלת מדימוי עצמי מאוד
נמוך מכל הבחינות .העובדת הסוציאלית הפנתה אותה לכאן[ .ש]התחילה טיפול [ ]...היא החלה לקבל
יותר ביטחון שאולי תוכל לעשות עבודה רגילה .פה במרכז יום היא הייתה מאוד חרוצה .היא הייתה פה
שמונה-תשעה חודשים .היא עובדת עכשיו ,משהו בקונדיטוריה".
מהשינוי המרשים שעברה האישה לאורך תהליך השיקום ניתן ללמוד על סגנון החיים של אישה בזנות,
אשר כולל התנהגויות והרגלים שלא עולים בקנה אחד עם מה שנדרש כדי לעבוד בעבודה נורמטיבית
ולהיות עצמאית מבחינה כלכלית .לפיכך ההכנה לקראת השתלבות בשוק העבודה היא בעיקרה תהליך
של חינוך מחדש ,הקניית הרגלי עבודה ,הכשרה מקצועית ושיפור יכולות תקשורת בין אישיות .אחת
המרואיינות ממחישה זאת בדבריה ומונה את התכונות הנדרשות להצלחה בעבודה ובהתאם לכך ,את
מוקדי העיסוק ,המשימות והיעדים שנגזרים לעבודה במרכז יום[" :דרושה יכולת] קבלת המציאות אם
מקבלים את המציאות יותר קל ,אם לא מאוד קשה[ ,]...[ .ההצלחה בעבודה תלויה גם ב]אופי של
המטופלת ,ביכולות לעבוד ולהיראות ייצוגי .למשל עם שיניים בפה ,עם אישיות שמתקבלת במקום עבודה.
[מי שמצליחה בעבודה היא מי] שיכולה לקבל סמכות ,שיכולה לקבל הוראה ולא לשנות אותה .אני מכינה
אותן לזה פה ,שאם ההוראה היא כזו אז היא כזו ולא אחרת .זה עוזר להן בעבודה[ ,]...[ .אחרי
שהשתלבו בעולם העבודה הן אומרות לי כמה חשוב מה שלמדת אותנו ,כי כך פועל העולם מסביב".
תהליך זה כרוך גם בסיגול ציפיות שכר חדשות ,אשר תואמות את מעמדן כנשים ששווין בשוק העבודה
הוא פחות ,שכן רק במקרים נדירים מאוד נשים מצליחות למצוא "עבודה מכובדת" .לדבריה של אחת
המרואיינות ,לרוב הנשים לא זוכות לפריווילגיה לעבוד במקצוע לבחירתן ,דבר שעשוי היה להיטיב איתן
ולשפר את סיכויי ההישרדות בעבודה" :אני כן יכולה לומר שממה שראיתי ,זה לא קרה הרבה ,אבל
כשהייתה אפשרות להשתלבות בעבודה מכובדת ,לא קופאית בסופר ,משהו שהן באמת הרגישו שזה
שווה בשבילו לעזוב את החרא המוכר והבטוח ,אז כן היה שינוי" .אולם לאור המיעוט במקרים כאלה,
צריכות הנשים לגייס מוטיבציות אחרות להכנה לקראת עבודה נורמטיבית ,ניסיון אשר לדברי המרואיינות
כרוך בקשיים" :קשה לוותר על סמים ועל זנות .על סגנון החיים .החיים שאנחנו מציעות זה נשמע להן
משעמם ומרובע .שכר מינימום ברוב המקרים .זה קשה למצוא ערך בתוך כל זה .קשה אבל לומדים".
נשים אשר "מתקשות אך לומדות" להתגבר על החששות הללו ועדיין מעוניינות להשתלב בתעסוקה
מוגדרות ככאלה שהתהליך היטיב איתן במיוחד .מבחינה אופטימלית ,מגדירה אחת המרואיינות כי:
"שיקום מוצלח הוא שתוך חצי שנה מכניסתה להוסטל או למרכז יום היא תתחיל לעבוד כמה שעות ביום
ולאחר שנה תשלים את הטיפול ותהיה לה עבודה קבועה עם יכולת להחזיק את עצמה" .בדומה לכך
מתארת מרואיינת אחרת תהליך שיקום של אישה בת  ,67שהצליחה להשתקם ולמצוא עבודה על-אף
שנקודת הפתיחה שלה קשה מאוד" :במקביל לטיפול עבדנו על חיפוש עבודה שיכולה להתאים לגילה.
עברנו תהליך של חשיבה ושיחה והיום היא עובדת עם זקנים שלוש פעמים בשבוע .היא מגיעה לבית של
אישה זקנה ועושה בשבילה ניקיונות ובישול ,והיא מדהימה".
" 4.1.2פתאום היא ראתה שזה לא בשמיים" :מיצוי זכויות ופירעון חובות
"העניין של מיצוי זכויות לנשים האלו הוא משהו מאד קונקרטי וגם משמעותי עבורן ,כי הן לא יודעות מה
הזכויות שלהן .ולפעמים ,אפילו הדבר שנראה הכי פשוט כמו להוציא תעודת זהות – אין אומץ ללכת לבד
למשרדי ממשלה[ .ולכן בחלק מתהליך השיקום יש] ללכת אתה לעזור לה להוציא תעודת זהות ,ללכת
אתה לביטוח לאומי ולעזור לה לקבל מזונות או לקבל הבטחת הכנסה או להגיש בקשה לנכות או לעשות
הסדר חוב" .המרואיינות טוענות שאחד הדברים שמקשים על הנשים בתהליך השיקום הוא העובדה
שרבות מהן לא מימשו את זכויותיהן וחובותיהן האזרחיות מזה שנים רבות .כתוצאה מכך לרבות מהן אין
אפילו תעודת זהות ,והן אינן מוכרות לביטוח לאומי ולא מקבלות קצבאות שמגיעות להן כחוק .מיצוי זכויות
אלה מוגדרות על-ידי מרבית המרואיינות כשלב בתהליך השיקום וכיעד מרכזי שלו .מדברי המרואיינות
עולה כי טיפול בתחומים ביורוקרטיים אלה מאשררים את מקומה של האישה בחברה ומסמלים עבורה
את היותה אזרחית שוות זכויות במדינה ואת יכולתה לפעול במסגרות אלה .יכולתה של אישה לרצות
להגיע לעמדה זו ולפעול לשם כך מעידה על הצלחה בתהליך השיקומי ,כפי שניתן ללמוד מדבריה של
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אחת המרואיינות" :הצלחה בעיני זה למעשה כל דבר שהן עושות בשביל עצמן ,החל מ[הדבר] הכי פשוט
[כמו] הוצאת ת.ז".מאידך ,הנשים המשתקמות צריכות להתמודד גם עם הטיפול בחובות שהצטברו
ומדבריה של אחת המרואיינות ניתן ללמוד על שכיחותה ,היקפה וחומרתה של הבעיה" :מדובר
באוכלוסייה עם הרבה בעיות ותחלואות [[ ]...לדוגמא] לא מגיעה לפה אישה בלי חובות .הוצאות לפועל,
עיקולים ,חובות לבנקים וחלקן גם לשוק השחור" .לדברי המרואיינות ,פעמים רבות מהווה הפחד מתשלום
החובות עכבה מרכזית בתהליך השיקום וביכולת לתכנן את "החיים שאחרי" .היעזרותן של הנשים
במטפלות לצורך בירור החוב ותיווך מול גורמים שונים יכול לסייע לנשים בתהליך זה ,כפי שאפשר ללמוד
מסיפור המובא בדבריה של אחת המרואיינות" :הדבר שנורא הרתיע אותה היה החוב לביטוח לאומי.
היא אמרה' :את לא מבינה איזה חובות יש לי בביטוח לאומי' .אמרתי' :בואי נראה ,צריך לסדר את זה.
ביטוח לאומי זה לא סוף העולם' .אמרה לי' :מה באמת?' .קבענו והלכנו ותוך יומיים היינו בביטוח לאומי.
ביקשנו מהגבייה שם להגיד מה גובה החוב .באמת [גילינו שהיא חייבת] המון כסף שזה קנסות וריביות
ואז עשינו בקשה לפריסת תשלומים מרובים ,עד  60-70תשלומים וגם זה הסתדר .פתאום היא ראתה
שהדברים מסתדרים .היא צריכה לשלם כל חודש את השוטף שלה עד שהיא תעבוד .פתאום היא ראתה
שזה לא בשמיים .וכשיצאנו משם היא חיבקה אותי וכל כך שמחה ואמרה "כל כך פחדתי מזה'".
התגברותה של אישה על הפחד מוגדרת על פי המרואיינת כשלב משמעותי בדרך להבנה ש"דברים
שמסתדרים" והוכיחה לאישה ששום עכבה היא לא קשה מכדי לוותר בגינה על התקווה לחיים משוקמים.
בכוחה של הצלחה כזו לדרבן את הנשים להמשיך בתהליך השיקום" :זה נותן לה המון כוח והמון תקווה.
ומפה זה הבסיס .תשאל כל אישה  -אחרי כשכבר נוצר האמון והיא מאמינה שרוצים לעזור לה  -תשאל
"את רוצה לצאת מזנות?" ,בטח שהיא רוצה .הן מספרות סיפורי זוועה מה שהן עוברות בזנות ,אבל הן
לא רואות אופק .וכשאנחנו כאנשי מקצוע באות ומראות שיש אופק ,שדברים הם פתירים זה נותן המון
תקווה".
 .2חלק  - 1סעיף ב'" -יש בנות שנשברות בדרך" :קשיים וכשלים
כל אחד מהתחומים שהוצגו בחלק הקודם – עמידה בכללים ,כניסה לתהליך טיפולי ,שיקום פיזי והכנה
לשוק העבודה  -מייצג התמודדות חזיתית של אישה עם היבט מרכזי בחייה שנפגע כתוצאה מהשתייכות
ארוכת שנים למעגל הזנות .תהליך שיקום אשר מחייב התמודדות עם כל אחד מהתחומים הללו ועם כולם
יחד עשוי להיות אינטנסיבי מאוד ודורש חשיפה ,כנות ,מחויבות ,אחריות ורצינות .המרואיינות מסבירות כי
זהו תהליך שלא כל אישה מסוגלת לעבור ולסיים בהצלחה ואחת מהן אף אומרת שהתהליך הוא "פשוט
יותר מדי עבור חלק מהן" .בסעיפים הבאים יוצגו שני תסריטים אשר מבטאים בדרכים שונות את חוסר
יכולתה של אישה לסיים את תהליך השיקום.
 2.1חוסר רצון או חוסר יכולת להתמיד בתוכנית
לדברי המרואיינות ,העומס הרגשי הנלווה לתהליך השיקום ארוך הטווח עשוי לתסכל את האישה
המשתקמת והדרישות הגבוהות עלולות להכביד עליה ובסופו של דבר ,במקרים מסוימים ,גם "לשבור
אותה"" :זה מאוד קשה ,יש סודות שהן לא רוצות לגעת בהם .יש מקרי אונס ,יש פצעים[ ,יש סיבות
בגללן] הן הגיעו לזנות .מה קרה להן בבית .שבחורה מתחילה לגעת בזה היא לפעמים לא מחזיקה מעמד
ונופלת .בגלל שהיא לא מוציאה החוצה היא מתחילה להיות דיכאונית והדבר שהיא מכירה במצב כזה זה
סמים או שתייה ]...[ ,ויש בנות שנשברות בדרך".
מרואיינת נוספת מספרת סיפור דומה ,אודות אישה שלא מצליחה להתמיד בשיקום ,ותולה את אי
ההצלחה שלה בחוסר היכולת להסתפק בחיים שכוללים פיכחון" :יש מישהי [ ]...שנמצאת עוד מעט שנה
בהוסטל היא הייתה מכורה לסמים ואלכוהול ]...[.כל פעם היא מתחילה ומפסיקה [ ]...אני חושבת
שהחסמים הם שלא מצליחים לראות שינוי ,או לדמיין מצב אחר מהמצב הנוכחי .המטופלת שהזכרתי לא
יכלה להסתפק בחיים כמו שהם ללא אלכוהול .אני חושבת שהיא גם לא מאמינה שהיא מסוגלת לכך".
מדברי המרואיינת עולה כי אישה כזו לא מצליחה לקחת חלק פעיל בתוכנית לאורך זמן ,להתחבר לחזון
השיקום ולוותר על הרגלי החיים שלה לטובתו.
מרואיינת נוספת מתארת אישה שנמצאת במצב דומה ולא מצליחה לדמיין מציאות בה היא עוזבת את
הזנות ומוצאת דרך אחרת לכלכל את עצמה ,על כל המשתמע מכך" :יש בה הרבה מאוד חשש שלא
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יקבלו אותה ,שלא תסתדר ,שהיא לא בן אדם שיכולה לקבל בוסים על הראש ולקבל הוראות ]...[ .היא
חושבת לעצמה 'אני אעבוד באיזה מקום תמורת  25שקלים לשעה ותהיה לי מנהלת .אני לא בן אדם
שבנוי לזה' .בסופו של דבר היא החליטה שהיא לא רוצה לצאת והיא נשארת בזנות .במקביל התחילה
לעשן גראס והיא התחילה להסתבך עם השוק האפור עם כול מיני חובות" .מסיפור זה ניתן ללמוד כי עבור
נשים מסוימות שבירת ההרגלים הקיימים ויצירת חדשים מצטיירת כמשימה בלתי אפשרית .במקרה כזה
נראה שהדרך מאובדן החזון ,מחוסר ההזדהות עם המטרה של התוכנית השיקומית עד לעזיבת התוכנית
היא קצרה ,כפי שאפשר ללמוד מסוף הסיפור של המרואיינת" :החלטתי שאני עוצרת .תנאי להמשך טיפול
זה שהיא תחליט שיש משהו אחד שתתמקד בו כרגע .בין אם זה השימוש שהתחילה בגראס ובין אם זה
הרצון להשתלב בעבודה נורמטיבית .שיהיה משהו .אבל היא לא רוצה ,לא הסכימה ואנחנו מסיימות את
הטיפול".
" 2.1היא לא עבדה על עצמה" :התקדמות לכאורה
"מבחינה תפקודית הייתה ראש גדול עשתה מה שאומרים לה .מבחינה טיפולית היא לא התקדמה היא
הייתה בהכחשה מוחלטת סביב הטראומות מנותקת מאוד ולא הצליחה להתחבר לרגשות .לאורך כל
הדרך נעשו לה שיקופים על כך והיא לא הבינה מה רוצים ממנה .תמיד דברה מהראש וטכני רק על
עבודה וחובות .היא סיימה פה שנה בהוסטל ועשתה הכול כמו שצריך היא עשתה את התוכנית ואת
המשימות כמו שצריך ,היא עשתה תורנויות ,מצאה עבודה ,אבל מבחינת הטיפול היא לא לקחה ולא נתנה
כלום היא לא למדה כלום .בסופו של דבר היא חזרה להשתמש".
בניגוד למקרים שהובאו בסעיף הקודם ,בהם נשים עזבו תהליך שיקומי באמצע ,המרואיינות מתארות גם
מקרים הפוכים ,בהם לכאורה ניתן לראות אישה מתקדמת בתהליך השיקום ,לפחות מבחינה כרונולוגית
וטכנית ,אולם מבחינה מהותית לא חל שום שינוי עמוק וארוך טווח במצבה .מרואיינת נוספת מספרת
סיפור דומה מאוד" :יש מישהי שליוויתי שרק הגעתי לפה .היא הייתה בשלב של תחילת תעסוקה ,היינו
בקשר חודש .היא הייתה מאוד חסרת ביטחון הלכנו יחד לראיון עבודה וכמה ימים אחרי היא יצאה הביתה
ואז הלכה עם גבר ונעלמה אתו .היא חזרה לאחרונה לדירת חירום .אני אז לא זיהיתי ש'הדברים אצלה
ממש לא במקום' ,מבחינת ההוסטל היא הייתה בסוף התהליך[ .אבל] בשביל לצאת לעבוד צריך טיפה של
הערכה עצמית ,זה משהו שנבנה לאורך זמן .היא לא העריכה את עצמה בכלל ,היא לא בנתה את זה".
בשני הסיפורים שצוטטו מתוארות נשים אשר "עוברות את כל השלבים" באופן שמסווה את העובדה
שמתחת לפני השטח לא התחולל שינוי משמעותי .ככל הנראה ,קשה לזהות את הסימנים המקדימים
שמרמזים על תופעה זו ,של 'שיקום מדומה' ,אך המטפלות יודעות להצביע בדיעבד על דפוס פאסיבי
ונמנע שמאפיין לעיתים נשים שנמצאות במצב זה .בנוסף ,המרואיינות יודעות לספר על הביטויים
וההשלכות במקרים אלה ,שפעמים רבות מסתיימים בחזרה לנקודת ההתחלה" :יש נשים יותר מונעות
פנימית .נשים שיש להן שאיפות .ורוצות להבין מה גרם להן להגיע לזנות ,רוצות לעבור תהליך לבדוק.
[לעומת זאת] יש כאלה שמגיעות לפה וסתם יושבות ולא עושות עבודה ,ואז זה מתפוצץ ובמקרים רבים הן
חוזרות חזרה בדיוק למקום ממנו באו" .מרואיינת נוספת מרחיבה בהסבר על אותה "הנעה פנימית"
וטוענת כי נשים אשר מגיעות לשיקום מהסיבות הלא נכונות ,לא צפויות להצליח לאורך זמן" :אלה בנות
שעושות סתם וי על המשימות .אימא דואגת ,אז היא הולכת לגמילה לא בשביל עצמה ,אלא בשביל
מישהו אחר".
 .2חלק " :1זה תהליך שנמשך כל החיים" :שימור ההצלחה השיקומית והתמודדות עם היומיום
בפרק הקודם תוארו תהליכים המתרחשים בין כתלי המוסדות השיקומיים ,במסגרת קבוצתית ,תוך
תמיכה והתערבות של נשות מקצוע ובכפוף לתוכנית שיקום .בפרק זה יידונו התמודדויותיהן של נשים
לאחר שסיימו בהצלחה את התוכנית ופנו לחיים עצמאיים .אף שמדובר בהישג משמעותי ,הנשים לא
נחות על זרי דפנה .זאת משום שהשיקום מזנות איננו מוגבל לתקופה ולא תחום בזמן אלא מהווה אתגר-
חיים ומחייב מאמץ יומיומי ,כפי שמנסחת אחת מהמרואיינות" :זנות זה לא צלקת קטנה .זה יותר כמו
מחלה שצריך לטפל בה כל החיים" .המרואיינות מדגישות כי אף בשלב סופי זה ,ואולי דווקא במהלכו,
נדרשות הנשים להשתדל ביתר שאת ,ולהפגין עצמאות ,בגרות ונחישות על מנת לצלוח את ה"מעבר
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לעולם האמתי" .אישה שעומדת באתגרים שיפורטו בסעיפים הבאים ,עשויה להצליח לשמור על ההישגים
השיקומיים ולבנות חיים בריאים ,מלאים ומאושרים.

 2.1חלק  - 1סעיף א' -המעבר לעצמאות :שימור הצלחות
" 2.1.1היא זכרה שאפשר לפנות אלינו מתי שרק צריך" :היעזרות ברשתות תמיכה
"היא הייתה מכורה ,אלכוהוליסטית ,מצב מאוד קשה ]...[ .היא הייתה מגיעה ונופלת חזרה להתמכרות
שוב ושוב .עד שהיא הצליחה להתמיד .היום היא נקייה שנתיים .היא באה לבקר אותנו אנחנו עדין בקשר.
היא באה לחגים ואפילו הביאה עוגה .היום היא עובדת ויש לה בית .היא שקמה את היחסים עם הבת
שלה .היא הגיעה לחגוג אתנו ,להחזיר תודה ,ולספר לבנות פה את הסיפור שלה .אני חושבת שמה שעזר
לה זה האמון שנבנה פה ביחסים שלנו .זה לא באים עוזבים וזהו  -נוצר קשר .זה תהליך ארוך של ליווי,
זה לוקח זמן יש נפילות אבל אנחנו תמיד מוכנות לקבל שוב .פה לא רק באים מקבלים תעודה והולכים".
בציטוט זה מובא סיפורה של אחת הנשים שסיימו את התוכנית בהצלחה .המטפלת מתארת הצלחות
רבות בתחומים שונים .את שמירת הקשר היא מזהה לא רק כהצלחה נוספת של התהליך השיקומי אלא
ממש כ"מה שעזר לה" ,לאותה אישה ,לבנות את חייה החדשים .האמון שנוצר בין האישה לבין הצוות
הטיפולי מבוסס על הידיעה שאותו "תהליך ארוך של ליווי" לא מסתיים עם סיום התוכנית ,שהצוות
הטיפולי נכון תמיד לסייע בכל התלבטות ,קושי ונסיגה.
לאור הבנה זו של הצוות הטיפולי את חשיבות שמירת הקשר עם הבוגרות ,נעשים ניסיונות רבים לייצר
הזדמנויות למפגשים כאלה .נהוג לעשות סבב טלפונים מפעם לפעם ,להציע עזרה ועצה ,להזמין
לביקורים ולשיחות .עבור נשים שזקוקות לכך ,מעודדות נשות הצוות לקיים פגישות קבועות כדי ליצור
מעין מסגרת המשך טיפולית בהיקף מצומצם ,כפי שמתארת אחת המרואיינות" :זה יכול להימשך שנים,
זה לפי הצורך שלה .אנחנו מנסות למשוך את זה כמה שיותר" .נשים שנענות להצעה לשמור על קשר
טיפולי עשויות למנוע בכך הדרדרות ונסיגות ,כפי שמתארת מרואיינת נוספת את הקשר עם אחת
מבוגרות התוכנית" :היא עדיין מגיעה לפה .היו תקופות שזה הפסיק אבל כל מצב מצוקה ,מתי שיש
בעיה ,מתי שקשה לה ,היא באה לפה .יש לה דלת לדפוק עליה" .במקרים מסובכים יותר ,כאשר נשים
חשות שנקלעו למבוי סתום הן אף עשויות 'לחזור אחורה על מנת להתקדם' :להעביר את סמכות הפיקוח
בחזרה למוסדות השיקומיים על מנת לחוש שוב ביטחון ולהתחזק בטרם תוכל להמשיך הלאה ,כפי שניתן
ללמוד מסיפורה של אחת הנשים" :בשנה וחצי שהיא גרה לבד היא הכירה מישהו ,היה קצת פחות טוב,
נקלעה למצוקה כלכלית ,סגרה את הדירה שהיא גרה בה ובקשה מאתנו עזרה[ .היא החליטה להיכנס]
עוד פעם לדירת מעבר לחצי שנה להתחזק קצת כלכלית ולעמוד על הרגליים ]...[ .לאורך כל הדרך לא
עסקה בזנות ,לא בסמים .מאז היא שוב שכרה דירה גרה בה עד היום .ממשיכה לעבוד באותו מקום
עבודה ,שומרת על קשר אתנו וממשיכה בטיפול ,ממשיכה להגיע לשיחות" .המרואיינות מדגישות כי
נסיגות מסוג זה הן שכיחות למדי והן מהוות חלק מתהליך השיקום ,אולם האופן בו בוחרות הנשים
להתמודד עם הבעיות שמתעוררות ,להפעיל את רשתות התמיכה ולבקש עזרה ,מעיד על הפנמת טבעו
של התהליך השיקומי ועל החשיבות שבקבלת טיפול מתאים.
 2.1.1מבחן הזמן :התרחקות מזנות ושמירה על פיכחון מסמים אלכוהול
המרואיינות מחשיבות את שליטת האישה בשני תחומים – התרחקות מזנות ושמירה על פיכחון -
כאינדיקציות משמעותיות לשמירה על תהליך השיקום לאורך זמן .לדבריהן ,בתחומים אלה יש חשיבות
רבה לממד הזמן .ככל שעובר זמן רב בו אישה מתרחקת מדפוסי זנות ושומרת על ניקיון מהתמכרויות,
היא מוסיפה ומסגלת לעצמה הרגלים חדשים ,שגרה שונה וחדשה אשר מסייעת לה להמשיך ולהתקדם.
כך מסכמת אחת המרואיינות את תהליך השיקום של אישה בה טיפלה" :ככל שהיא הצליחה יותר זמן
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להתרחק מהמקומות האלה ככה היה אפשר לראות שיש לה יותר אוויר לנשימה ,היא מגלה מי היא ומה
היא רוצה ]...[.יש לה יותר כוח להתמודד עם כל האתגרים וכל ההתמודדויות".
ההקפדה על ההתרחקות מזנות כוללת ,כאמור ,לא רק את הזנות הפורמלית אלא את גם את מיגור
תופעות הלוואי שלה ,את השליטה בדפוסי הזנות שנרכשו במשך שנים ארוכות .צליחת מפגש עם גברים
בזירות שונות וסיגול תקשורת תקינה עם מעסיקים ,עמיתים לעבודה ,חברים ובני זוג ,כזו שלא מבוססת
על הכפפה וניצול ,מעידה על התקדמות משמעותית .בתחום הרומנטי יש לעשות הפרדה בין בן זוג
"מיטיב" לכזה ש"איננו מיטיב" .יכולת האישה להבדיל בין השניים ,נחשב בעיני המטפלות קריטריון נוסף
להצלחת תהליך השיקום .מרואיינות רבות מגדירות שיקום מוצלח מזנות גם כיכולתה של אישה ליהנות
מיחסי מין ולא לראות בהם אקט שנועד לשרת את הגבר" .אנחנו מדברות על ההנאה המינית שלה ,שזה
לא קשור בהכרח להנאה המינית שלו" [ ]...היא יודעת להגיד אפילו בשיחה על מיניות שהיא נהנית
מ[יחסי המין עם] בן זוג ש לה ".
באותו אופן ,ואולי אף במידה רבה יותר ,גם את שמירת הפיכחון יש למדוד על ציר הזמן .עם זאת,
מרואיינות רבות מדגישות שמכורות אף פעם לא יוצאות מכלל סכנה ולכן עליהן לפתח אסטרטגיות של
התמודדות עם אתגר השמירה על הגמילה .בסיפור הבא מתוארת התמודדות של אישה עם הפיתוי לחזור
לסמים והאסטרטגיה בה נקטה באותה העת כדי לשמור על עצמה מפני נפילה" :אני זוכרת שהיה מקרה
אחד [ ]...מקרה קשה ,הייתה ברקע התמכרות קשה מאוד ]...[ .היא יצאה לעבודה ,עבדה חודש וחצי
במספרה .ספרות זה המקצוע שלה ,והיא עבדה בו הרבה שנים בעבר [אבל במקום ההוא] זה היה לה
קשה מדי .היא אמרה שאופי העבודה השתנה במקום ויש יותר אנרגיה על סמים ואלכוהול ,ושככה נקייה
היא לא מסוגלת להישאר .היא התפטרה ממקום העבודה ,כמו שצריך" .כפי שמתארת המרואיינת,
יכולתה של האישה לבחור בפיכחון באותה נקודה ,גם במחיר אובדן תעסוקה והכנסה ,מהווה דוגמא טובה
ליצירת הרגלים חדשים ,אורח חיים אחר ,נקי ובריא ולבחירות הקשות והיומיומיות שעושות הנשים כדי
לשמור על הישגיהן.
" 2.1.1קבוצות השתייכות מחוץ לזנות" :הפוטנציאל השיקומי של קשרים מיטיבים
"וכשאתה מודר מכל קבוצה אחרת ומה שיש לך זה הזנות ,אז אני חושבת שזה הרבה יותר קשה לצאת
מזה [אבל] אני חושבת שכל עוד יש להן קבוצות השתייכות שהן מחוץ לזנות :משפחה ,או איזה חוג
שמעניין אותן ,ואני לא יודעת מה – איזה תחביב שהן [מפתחות] ,אז יש יותר סיכוי".
"גם תמיכה קהילתית יכולה לעזור [לתהליך השיקום] .מישהי שיש לה חברות לדרך או משתלבת
באיזושהי קהילה".
בין המרואיינות ישנה תמימות דעים באשר לחשיבותן של מערכות יחסים מיטיבות מכל הסוגים והקשר
ביניהן ובין סיכויי הצלחה של התהליך .כפי שעולה משני הציטוטים ,היכולת למצוא חברות מחוץ למעגל
הזנות ,להשתלב במסגרות שונות וליצור קשרים חדשים ומיטיבים מהווה הישג משמועתי מאוד ומנבא את
המשך הצלחת השיקום .בנוסף לכך ,טוענות המרואיינות ,השתחררות מקשרים קודמים עם עולם הזנות
וממערכות יחסים שאינן מיטיבות מהוות ניסיון אמתי וכן לפנות לדרך חדשה ולהשאיר מאחור גורמים
מעכבים ומדרדרים.
אולם יצירת קשרים חדשים עשויה להיות מורכבת עבור נשים שהתרגלו לחשוב על עולם הזנות כסביבת
החיים הבלעדית שלהן ולכן לא תמיד הן מצליחות למצוא חברות חדשות מחוצה לו .לפיכך ישנה חשיבות
מיוחדת לשימור וחיזוק קשר עם בני משפחה מיטיבים ,במידה ויש כאלה .לדברי המרואיינות ,קשר עם
דמות מיטיבה מהילדות יכולה לשחזר את תחושת הביתיות והשייכות ולספק לנשים משענת שיכולה לחזק
במצבים קשים כפי שמסבירה אחת המרואיינות" :לפעמים אני שומעת מנשים שהייתה שם סבתא
שאהבה ,שדאגה ,ששמרה ,שניסתה לשמור עליהן [ ]...זה יכול להיות משהו שיכול לשפר את הסיכויים
להחלמה ולהטבה וליכולת ליצירת קשרים" .המרואיינות מציינות כתורם לשיקום גם את חידוש קשר הורי
עם ילדיה של אישה ,דבר אשר לא התאפשר בגלל סגנון החיים הקודם של האם .במידה והקשר מיטיב
עם שני הצדדים ,הדבר יכול לסייע ,לחזק ולהעניק משמעות לתהליך השיקומי .הקשר בין הגורמים הללו
בא לידי ביטוי בצורה תמציתית ומובהקת בדבריה של אחת המרואיינות" :אני חושבת שכל מי שהצליחה
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הייתה לה משפחה תומכת והייתה מוכנה לחזור לקשר .אני יכולה לספר לך על מישהי שהייתה שנים
בזנות ובסמים [ ]...גם לה יש משפחה שאתה חידשה את הקשר ,גם עם אימא שלה וגם עם הבנות שלה
אז משפחה תומכת זה בוודאי חלק מהעניין [בהגדרת שיקום מוצלח]".

" 2.1.4היא תהיה עצמאית ותעמוד על הרגליים" :עצמאות כלכלית ושמירה על מקום העבודה
"היא חצי שנה עובדת באותו מקום עבודה .היו הרבה מאוד קשיים בהתחלה .היו הרבה שיחות של רכזת
התעסוקה עם המעסיק .הרבה ליווי של אותה אישה .לבד היא לא הייתה מחזיקה שם לא חודש ולא
חודשיים .מה שהתבסס בצורה משמעותית זה [ ]...לעשות ביטול משמעותי על דפוס היחסים שלה עם
גברים ובכול מה שקשור לעניין ההשתכרות .כלומר להכיר מישהו ולא לחשוב שהיא צריכה להתבסס עליו
כלכלית אלא תחשוב שהיא תהיה עצמאית ותעמוד על הרגליים .היא מתמידה ולומדת הרבה דברים על
עצמה .עשתה הרבה ויתורים על דפוסים לטובת השיקום שלה .אז היא דוגמה לשיקום שאני יכולה להעיד
עליו כמוצלח".
כפי שעולה מן הציטוט ,שמירה על מקום העבודה מהווה הישג משמעותי בתהליך השיקום .המרואיינות
מסבירות כי מדובר באתגר אשר טומן בחובו התמודדויות מרכזיות אחרות בתהליך השיקום ,שחלקן
הוזכרו כבר .לדוגמא ,היכולת להשתחרר מזנות ,הן כמקור לפרנסה והן כדפוס התנהגות של כניעות,
ביטול עצמי והצורך ַ
לרצות .ביטול דפוסים אלה יכולים להוות בסיס לכינון יחסי עבודה תקינים ולסייע להן
לשמור על עצמן מפני הטרדות במקום העבודה.
דוגמא נוספת לאתגרים הנלווים לאתגר התעסוקה הוא היכולת להיעזר ברשתות התמיכה הקיימות
ובנשות המקצוע שליוו את הנשים בתהליך השיקום .כפי שתואר בציטוט שלעיל ,ליווי של אשת מקצוע
אשר עומדת בקשר עם המעסיק יכול לסייע ולתווך בין האישה למעסיק ,וכן לעזור לה לעבד את החוויות
שעוברות עליה במקום העבודה ולייעץ לה כיצד להתמודד עם אתגרים העולים במסגרתו .להלן מקרה
הממחיש נקודה זו" :יש לנו מטופלת שאם היא לא הייתה עוברת דרכנו [הייתה אולי עוזבת את עבודתה].
היה אפשר לראות איך אחרי החודש הראשון היא מקללת את המעסיק בלב .אז אנחנו מתגייסות ועוזרות,
עושות איזו התערבות ואומרות לה תעשי ככה ותעשי ככה .ואז אחרי שלושה ארבעה חודשים היא תגיד
שהוא עוד מעצבן אותי אבל הוא גם אחלה" .הליווי המקצועי מלמד את האישה להציף את הבעיות
שעולות על בסיס יומיומי ומעודדות אותן למצוא פתרונות ולהמשיך להיעזר במידת הצורך.
עבור נשים שמתקשות להחזיק מעמד במקום עבודה ,היכולת להישאר במקום אחד זמן רב מהווה הישג
בפני עצמו ,כפי שמסבירה אחת המרואיינות[" :מדד חשוב להצלחת השיקום הוא] כמה זמן היא מחזיקה
במקום העבודה .אישה שמחזיקה במקום העבודה מספר חודשים היא כבר במקום אחר .הייתה לי
מטופלת שאמרה 'אני לא מאמינה שיקבלו אותי' ,אבל היא עברה את מבחן הכניסה וקיבלו אותה .והיא
מתמידה כבר  3-4חודשים" .המרואיינות מתארות את החשיבות של הישג כזה ,כמשהו שתורם לתחושת
המסוגלות אישית של האישה וכמחזק את זיקתה המחודשת לחברה" :עבורה זה כבר אומר שהנה ,יש לי
מקום שבו אפשר להתחיל לחיות אחרת [ ]...יש תקווה אולי להתחיל משהו מחדש".
" 2.1.2לפחות חלק מהזמן קצת מאושרת" :אושר ,סיפוק וגאווה כמדד להצלחת השיקום
"[שיקום לדעתי הוא] שהיא לא בזנות ,שיש לה עולם חברתי שהוא מחוץ לעולם הזנות ושיש לה עבודה
והיא מצליחה להתפרנס או שיש לה קצבה מסוימת שמאפשרת לה להתקיים בלי זנות .ושהיא לפחות
חלק מהזמן קצת מאושרת".
המרואיינות מייחסות חשיבות רבה להגדרת שביעות הרצון של הנשים מהחיים החדשים שהצליחו לבנות
לעצמן .נשים המגדירות את מצבן כטוב ,אשר מאושרות מהמקום בו הן נמצאות ,מעבודתן ,מהקשרים
וממערכות היחסים שהן מנהלות ,מוגדרות על ידי המרואיינות ככאלה שעברו את התהליך בהצלחה.
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חשיבות אושרן וסיפוקן של הנשים גבוהה בעיני המרואיינות עד כדי כך שהן נוטות להחשיב אותו כעולה
על קריטריונים אחרים ,כמו יציאה מוחלטת מעולם הזנות .לדבריהן של המטפלות ,מצבה של אישה
שעוסקת בזנות במידה פחותה ,אך במקביל מצליחה לעבוד על תחומים אחרים בחייה עשוי ,להיות טוב
ולהעיד על תהליך שיקומי עמוק ומוצלח יותר ממצבה של אישה שהצליחה לצאת מהזנות ,אך חשה חוסר
סיפוק ,מיאוס או ניכור מחייה החדשים .המקרה הבא ממחיש נקודה זו " :היא לא לגמרי מחוץ לזנות אבל
אני רואה אותה בתהליך שיקום .למה? כי היא משקיעה בילדים שלה ,משקיעה באימהות שלה .חשוב לה
להיות בלילות בבית .בסופי שבוע היא כבר לא עובדת .חשוב לה שתהיה ארוחת שבת .זה מבחינתי
תהליך שיקומי".
 2.1חלק  - 1סעיף ב'  -אתגר היומיום :נפילות ונסיגות
המרואיינות תמימות דעים באשר לחלקן הבלתי נמנע של העכבות והנסיגות בתהליך השיקום .הן טוענות
כי מדובר ב"חלק מהטיפול" ואין לראות בכך את סיומו השלילי של התהליך .עם זאת ,עולה מן הראיונות
כי נפילות חוזרות ונשנות או נסיגה קיצונית במיוחד ,עלולות להסב נזק משמעותי לאישה המשתקמת
ולהקשות עליה לאגור כוחות להמשיך את התהליך שנגדע .בסעיפים הבאים יתוארו הנסיגות הללו
כמשתנים מתווכים להידרדרות ,כתחנות בדרך חזרה לזנות.
 2.1.1ניתוק מרשתות התמיכה
"עוד סיבה [בגללה אישה עלולה להידרדר חזרה לזנות] זה השתחררות מרשתות ,או ממה ששומר אליה.
לדוגמא מישהי [שפעלה בניגוד ל]המלצה שלנו להיות לתקופה בדירת מעבר איפה שעדין שומרים עליה.
היא רצתה לגור עם בנה בדירה משלה ,עוד דבר זה שהיא הפסיקה ללכת לקבוצת  NAשזה רשת תמיכה.
אני בטוחה שזה היה יותר מדי עבורה לגור עם הבן .הרבה התמודדות ]...[ .זה גרם לנפילה .הן עושות
החלטות על דעת עצמן נגד ההמלצות ויש הרבה שנופלות ככה".
כאמור לעיל ,הדרך להתמודד עם האתגרים של שלב זה נבחנת ביכולתה של אישה להכיר בהם ואף
לצפות אותם מראש ולהיערך לקראתם .אולם ,אומרות המרואיינות ,חשוב מאוד גם לדעת מתי
ההתמודדות החזיתית היא גדולה מכדי להכיל אותה לבד ויש לבקש עזרה .לפיכך ,בשלב זה מוגדרת
ההיעזרות ברשתות התמיכה כמסייעת וכמועילה לנשים ,ובמקרים מסוימים ,כמו בסיפור המצוטט מעלה,
אף מוגדרת כהכרחית להבטחת המשך התהליך .אישה אשר יוצאת "אל העולם הגדול" בצורה בלתי
מבוקרת ומסרבת להשתמש ברשת התמיכה ,בנשות הצוות הטיפולי שמכירות אותה היטב ,עלולה לקחת
על עצמה יותר מדי התמודדויות באותו הזמן .בכך מסתכנת האישה בנפילה תלולה מטה ,נפילה שממנה
ייתכן שיהיה לה קשה להתאושש.

 2.1.1מערכות יחסים לא מיטיבות
כאמור ,מערכות יחסים שאינן מיטיבות יכולות לדרדר את הנשים המשתקמות ולגרום לנסיגות בתהליך
השיקומי .לדברי המרואיינות" ,חבירה לגורמים בעיתיים מהווה סיכון בכל שלב בתהליך" ,גם אם האישה
עומדת כבר בסיומו של תהליך והצליחה להגיע להישגים רבים.
מערכות יחסים בעלות אופי רומנטי אשר אינן מיטיבות עלולות להעמיד את הנשים בסיכון ,ולעודד חזרה
לזנות וכן לסכן את הגמילה .לדברי המרואיינות ,הנשים המשוקמות עלולות לא להבחין בתחילה שהקשר
הרומנטי אינו מיטיב איתן ומתכחשות לטבעו האמתי ,כפי שמדגימה אחת המרואיינות בסיפור על אחת
הנשים שסיימו בהצלחה את רוב השלבים בתהליך השיקום" :היא עברה בסיום השנה מהוסטל לדירת
מעבר ,התחיל קשר עם גברים ושם הכול צף סביב טראומות מיניות וסביב זנות .הנשים שמסיימות את
התהליך מאוד רוצות להרגיש נורמאליות וקשה להן לקבל את זה שהן לא יוכלו ליהנות ממין או להתאהב
או להיות במערכת יחסים בריאה בעקבות העבר שלהן .זו הבנה מאוד קשה אז הן מנסות לשכנע את
עצמן שהן בסדר" .נרטיב זה מופיע אצל רבות מהמרואיינות ,וניתן ללמוד על 'סוף הסיפור' האופייני
בדוגמא דומה שמובאת על-ידי מרואיינת אחרת" :היא חזרה להשתמש בסמים ואלכוהול .היא דווקא
הייתה בשלבי סיום של הטיפול[ ,אבל] היא עצרה .הסיבות לזה הן בדרך כלל קשר עם גבר ,קשר נצלני
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עם גבר .הוא מחזיר אותה לשימוש" .הסיבה להתקשרות הראשונית ,כפי שמסבירה אותה מרואיינת
בהמשך דבריה ,היא חוסר היכולת של הנשים לזהות את הגורמים הבעייתיים הללו בזמן ולבקש עזרה,
אף שאותם גורמים בעיתיים דווקא מיטיבים לזהות אותן" :גבר שהוא "טורף" יודע לזהות את החולשה של
הנשים האלו .זה כאילו שכתוב להם על המצח .יש משהו שמשדר את הפגיעות .אותה אישה נכנסה
לקשר זוגי לא בריא [ ]...היא שמה מהסיבות הלא נכונות והיא לא מוכנה לראות את זה".
הכישלון לזהות קשרים בעיתיים עלולה לבוא לידי ביטוי גם בסוגים אחרים של קשרים :חברות וחברים,
שכנים ,עמיתים לעבודה ומעסיקים ,אולם לדברי המרואיינת ,קשר משפחתי שאינו מיטיב עלול להיות
ההרסני מכולם .לדברי המרואיינות ,בגלל ההיכרות הארוכה והמעמיקה עלול קשר שלילי עם בן משפחה
להוות גורם להידרדרות חמורה ביותר ,ולכן חידוש הקשר המשפחתי לא בהכרח מעיד על התפתחותו
התקינה של תהליך השיקום ,ולפעמים דווקא להיפך ,כדבריה של אחת המרואיינות" :לחדש את הקשר
עם משפחת המוצא בשבילי זה לא מדד להצלחה כי בדרך כלל משפחת המוצא היא משפחה פוגעת
שעדיף לה להתרחק ממנה" .המרואיינות מרבות לתאר את הפגיעות המיניות במשפחה כמקור הראשוני
לפיתוח דפוסי הזנות ,ולדבריהן ,נשים המחדשות קשרים עם בני משפחה פוגעים ,ממשיכות לחיות
בסביבה מסוכנת ,שעלולה לדרדר אותן בחזרה לזנות ולשימוש בסמים ,כפי שעולה מסיפור של אחת
המרואיינות" :רציתי שהיא תתרחק מהעיר .באמת האמנתי שהיא צריכה את זה כי פה מסוכן לה מידי.
היא קרובה מידי למשפחה .המשפחה מאד משפיעה עליה [מבחינה] פתולוגית .יש שם עוד אחים
משתמשים .יש לה אח שהיא הייתה שוכבת אתו ,תוך כדי טיפול .מקרה מאד קשה [ ]...הדבר הנכון
עבורה הוא להתרחק מהם".
 2.1.1אי יכולת לשמור על הגמילה
המרואיינות מגדירות את שמירת הפיכחון כאחד האתגרים המשמעותיים בתהליך השיקום .עבור חלק
מסוים מן הנשים ,הזנות היא מאפיין שמתלווה להתמכרות ולא להיפך .במיוחד עבור נשים כאלה מהווה
החזרה לסמים ולאלכוהול אירוע דרמטי אשר עלול להוביל את הנשים בחזרה אל מעגלי הזנות ,כפי
שעולה מן החשש שמביעה אחת המרואיינות ביחס לאישה משוקמת שהחלה שוב להשתמש בסמים:
"היא עברה תכנית מלאה ,הייתה פה שנה ,עברה הכול וזהו ,יצאה למגורים משלה ושם התחילה לחזור
לעישון של סמים .משם זה הלך והדרדר והיו לה קצת קשיים כלכליים בדרך כלל לבוגרות שלנו שיש
קשיים כלכליים ,אנחנו מציעות להן לחזור להוסטל עד שזה יסתדר שימשיכו לצאת שימשיכו לעבוד .אבל
יש להן תמיד מקום לשים פה ראש .אלו שרוצות להצליח עושות את זה [[ ]...כי] משם הדרך [לזנות] יכולה
להיות קצרה".
מדבריה של המרואיינת עולה כי דרכה של האישה לדאוג ש"זה יסתדר" ,שחייה יחזרו למסלולם ושהיא
תוכל שוב לשמור על הפיכחון ,עוברת פעמים רבות במוסדות השיקום ומותנית בפנייה לעזרה ,כפי שניתן
ללמוד מסיפור שמספרת מרואיינת על אישה אחרת" :יש לנו מידע על מישהי שסיימה ,הייתה גרה פה
בחיפה והיום היא זרוקה בתחנה המרכזית .אין לי מידע ,אני רק יודעת שראו אותה ,שניסו ליצור אתה
קשר .הן לא מתקשרות בדרך כלל כשהן נופלות ,לא מעוניינות .הרצון ליצור אתה קשר הוא הרצון להחזיר
אותה לשיקום והן לא מעוניינות בזה כשהן נופלות" .סיפור זה מדגים כיצד ההחלטה שלא לפנות לעזרה
מהווה ,כשלעצמה ,גורם הבולם את תהליך השיקום של האישה ומצמצם את המחויבות והאחריות שלה
להמשך התהליך .מצב כזה עלול ,לדברי הנשים ,להחזיר את האישה למקום גרוע ממה שהיא הייתה בו
בתחילה ,כפי שמתארת מרואיינת את הידרדרותה של מטופלת נוספת" :היא הייתה בטיפול בעבר ונפלה
מאוד חזק היא הגיעה להוסטל וחזרה להשתמש .מי שנופלת אחרי טיפול זה יותר קשה ממי שלא הייתה
בטיפול".
 .2חלק רביעי  -סכמת השיקום בשני סוגי המסגרות
 2.1השוואת מסגרות
בחלק ים הקודמים תואר תהליך השיקום מזנות כדפוס של מעבר האישה בין שלושה שלבים .1 :יצירת
קשר עם מסגרת טיפול .1 ,התחייבות לתהליך טיפולי מקיף ,והשלמתו .1 ,שמירה על הישגי התהליך
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השיקומי גם לאחר סיומה הפורמלי של תכנית השיקום וביציאה לחיים עצמאיים .במקביל תוארו גם
מקרים של קטיעת הרצף ,פרישה מתהליך השיקום" ,היתקעות" בשלבים ורגרסיה.
בחלק זה נשווה בין שני סוגי המסגרות -מסגרות למזעור נזקים לעומת מסגרות לטיפול ושיקום .נרצה
לשאול האם הסכמה שהוצגה מתארת תהליך המתרחש במעבר בין המסגרות השונות או שסכמה זו
משמשת להבנת תהליך טיפולי שעוברת מטופלת בכל אחת מן המסגרות בנפרד .לפיכך ,במסגרת
ההשערה הראשונה ,הסכמה משמשת ככלי להבנת מערך השיקום בכללותו :הפרק שעוסק ביצירת הקשר
מתאר בעיקר את הנעשה במסגרות למזעור נזקים ,ואילו שני הפרקים האחרים מתארים תהליך טיפולי
במסגרות לטיפול ושיקום .לעומת זאת ,לפי ההשערה השנייה ,בכל פעם שאישה עוברת למסגרת חדשה,
היא מתחילה תהליך שכולל את כל שלושת שלבי הסכמה.
נעמיד במבחן את שתי ההשערות בעזרת שלושה מדדים.
א .מצב האישה -מדד זה עוסק במצבה של האישה בעת הגעתה למסגרת טיפולית כלשהי .נשאל שאלות
כמו :מהו הניסיון הטיפולי של המטופלת? איך המטופלת רואה את הטיפול?
ב .ציפיות ומטרות – מדד זה עוסקת בתפיסות המקצועיות של המטפלת את האישה .נשאל כאן שאלות
כגון :אילו יעדים טיפוליים מוגדרים לאישה? מה מוגדר כהצלחה?
ג .מהות הטיפול -מדד זה עוסק במהות הטיפול הניתן לאישה בכל מסגרת .נשאלות כאן שאלות כגון :אילו
מענים טיפוליים ניתנים לנשים במסגרת נתונה? לאילו צרכים של האישה מכוונים מענים אלה?
ננסה לבחון את שתי ההשערות תוך שימוש בשלושת המדדים .בתהליך בחינה זו יובאו ציטוטים שהוזכרו
בפרקים הקודמים.
 2.1.1מצב האישה
 2.1.1.1מסגרות מזעור נזקים :פעמים רבות מהוות מסגרות למזעור נזקים את הצוהר הראשון
למערך טיפולי בזנות .נשים המגיעות למסגרת מסוג זה עשויות שלא להכיר את התהליכים
הטיפוליים ,את נשות המקצוע השונות ,את הזכויות המגיעות להן ואת האפשרויות הגלומות בקשר
עם המסגרות .עבור נשים כאלה ,שבמקרים רבים מבטאות את החשדות והחששות שלהן בנוגע
ל"ממסד" ,מדובר בקשר המטיב הראשון .בנוסף ,מצבן של נשים המגיעות למסגרות אלה הוא
בדרך כלל רע יותר :שבויות במעגל הזנות ,לא פנויות להעלות על דעתן מציאות אחרת ולתכנן
תוכניות לטווח הארוך; פעמים רבות מצבן הפיזי והרגשי רע מאוד ,מאחר ולא קיבלו טיפול
כלשהו.מהות קשר מסוג חדש ,כזה שכולל סיפוק משאבים קיומיים בלא תמורה ,דורשת תהליך
אדפטציה .לפיכך ,נקודת המוצא של אוכלוסיית הנשים המטופלות במסגרות אלה מאופיינת
במורכבות רבה ומחייבת קשר רגיש ,קשוב ,ומאפשר.

 2.1.1.1במסגרות שיקום ארוך טווח :גם במסגרות כמו הוסטל או מרכז יום ,דרושה הסתגלות
למקום החדש ,תהליך יצירת הקשר הטיפולי הוא הדרגתי והאמון נבנה עם הזמן .עם זאת ,נקודת
הפתיחה של הנשים

היא שונה .מרביתן כבר שהו במסגרות אחרות ,דרכן הופנו למסגרת
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ההמשך החדשה .לנשים כאלה ,רעיונות כמו קשר טיפולי ,תהליך שיקום ומחויבות למסגרת הם
לא חדשים :הן שמעו עליהם בעבר .באופן יחסי ,מטופלות במסגרות לטיפול ושיקום עשויות לחוש
יותר ביטחון ,שליטה ואוריינטציה בכניסה למסגרת .יתרה מכך ,הן היו מודעות לתנאים הללו
כשקיבלו את ההחלטה לעבור לשלב הבא .החלטה זו מהווה בסיס ,נקודת מוצא ,לתהליך השיקום
ארוך

הטווח.

 2.1.1.1דוגמאות להמחשה :דוגמא למורכבות מצבן של נשים במסגרות למזעור נזקים ,ניתן
לראות בדברי מטפלת אודות אישה המגיעה לדירת החירום ומסרבת להתקלח" :יש נשים פה שלא
אוהבות לעשות מקלחת אז אנחנו רואות את זה ואומרות לה תכנסי למקלחת ,אבל בעדינות כי
לפעמים האישה יכולה מאוד להתעצבן ולא לחזור" .הטיפול באישה שמקומה בטיפול הוא כה
ראשוני ,נעשה ברגישות רבה ,ותוך לקיחה בחשבון של האפשרות שאם תיפגע ,היא עלולה
להיעלם ולסרב לחזור למסגרת .לכן ,כדי לא לתת לה את הרושם שהיא מחויבת להתקלח כתנאי
לקבלת יחס ,משאירות המטפלות את המקלחת בגדר אופציה.הציטוט הבא ,מתייחס לאותו הנושא
– שמירה על הגיינה אישית ,אך הפעם במסגרת הוסטל" :קשה לה להפנים את זה שהיא בתוך
בית והיא צריכה להתקלח לפני שהיא הולכת לישון [[]...אבל] היא יודעת מה מצופה ממנה
בהוסטל [ ]...עם הזמן היא מקבלת את זה ועושה את זה לבד" .אומנם גם כאן יש התייחסות
לקושי של האישה להתקלח ,אך כאן יש דרישה יותר מפורשת מן האישה להתמודד עם הנושא:
היא "צריכה" להתקלח ועליה "להפנים" את חוקי הבית.

 2.1.1מטרות וציפיות
 2.1.1.1מסגרות מזעור נזקים :הציפיות ממטופלת הן נגזרת של יכולותיה באותה נקודת זמן.
פעמים רבות רמת המוכנות של מטופלות במסגרות למזעור נזקים לתהליכים משמעותיים וארוכי
טווח היא נמוכה .שני הגורמים העיקריים לבשלות הנמוכה של מטופלות במסגרות אלה הם
הימצאות רובן בזנות והשיעור גבוה של התמכרות לחומרים פסיכואטקטיביים  -חסר בתוכניות
קונקרטיות ליציאה מהזנות ולגמילה .הציפיות והמטרות מהנשים מותאמות לתנאים אלה .הן
מבטאות דאגה לסכנה המידית שבה נמצאת האישה ומתמקדות בצעדים שנועדו להבטיח את
שלומן וביטחונן ככל שאפשר .מדברי המטפלות עולה שהן עונות ל"צרכי השעה" ,ועוסקות ב"כיבוי
שרפות" .רק לעיתים הן מצליחות להציב מטרות רחבות יותר.
 2.1.1.1שיקום ארוך טווח :במסגרות אלה מוגדרות המטרות והציפיות כתוצאה של שני גורמים:
מצד אחד ,מצבה של מטופלת ,יכולתה ,אישיותה ,תכניותיה והקצב האישי שלה ,אשר נלקחים
בחשבון בדיון על ציפיות ממנה ועל בניית מטרות עבורה; מצד שני ,משולבות בהן גם ההיבטים
הנוספים מהראייה הכוללת של המטופלת .ציפיות ערכיות וחברתיות כלולות בניסוח המטרות עבור
מטופלת ,זאת על מנת שתהיה מסוגלת להשתלב בחברה לאחר סיום תהליך השיקום.
 2.1.1.1דוגמאות להמחשה :ניתן להשוות בין הציפיות להשתתפות מלאה ופעילה בשני סוגי
המסגרות ,ולמטרות שמוצבות בפני המטופלות .אחת המטפלות במרכז היום דיברה על ציפיותיה
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שמטופלות יעמדו בלוחות הזמנים" :אם מטופלת מגיעה בחצי דקה לתשע בבקר ,אני מלמדת
לבוא ברבע לתשע .כלומר לא להמר על התפר ]...[ .אלה כללים שמלווים אותן הלאה ,כשהן
יוצאות מכאן [ ]...אחר כך הן מודות לי על זה" .דבריה מלמדים על האפשרות לצפות מן
המטופלות לשיתוף פעולה נרחב יותר ,וכפועל יוצא ,להציב מטרות שחורגות משיקום מזנות במובן
הקונקרטי והמצומצם.לעומת זאת ,במסגרות למזעור נזקים ,אין ציפייה שהמטופלת תשתלב
באופן מלא ותצרוך את כל השירותים ,וממילא לוחות הזמנים הם גמישים יותר ,המטרות נזילות
ונתונות לשינוי מתמיד בהתאם להתפתחויות בלתי צפויות ,ואין ציפייה להתקדמות לינארית ,כפי
שניתן להבין מהציטוטים הבאים" :זה מרחב שאפשר להגיע עליו ולקבל פאוזה מהרחוב]...[ .
תמיד יש פה במרחב אנשי צוות ,הן יכולות להגיע אלינו ותמיד נוכל להכיל אותן וכמובן שלא
נשפוט אותן ולא נכעס עליהן [ " ."]...אנחנו זמינות לכולן ,לאלה שמגיעות כל ערב ,לאלה שמגיעות
פעם בחודש ואפילו פחות [ ]...רק לארוחת צהריים ,רק ללינה בלילה ,רק לשיחה [ ]...גם אם הן
אמרו משהו ולא עמדו בו ,נתחשב בסיבה וזה לא יהיה סוף העולם ".

 2.1.1מהות הטיפול
 2.1.1.1מסגרות למזעור נזקים :הטיפול במסגרות למזעור נזקים נועד להיטיב את מצבה של
האישה בזנות .לפיכך ,רוב המענים המוצעים במסגרות אלה נעים בטווח שבין ניסיון לחלץ את
האישה מסכנות ושמירה על בטחונה האישי ובין מהלכים שנועדו לצייד אותה במשאבים ובכלים
שימושיים מבלי שתצטרך לבצע שינוי מרחיק לכת לפני שתוכל להשתמש בהם .בקצה ספקטרום
זה ,עשויים להיות מענים בעלי אופי שיקומי של ממש ,אך ככלל ,מדובר במיעוט מהתהליכים
המתרחשים במסגרות אלה.
 2.1.1.1מסגרות לשיקום ארוך טווח :טווח המענים הטיפוליים שמוצעים למטופלות במסגרות
השיקום הוא רחב יותר ,ומאפשר לבנות לכל מטופלת תכנית אישית כדי לסייע לה להצליח בדרכה
שלה .סוג טיפול כזה ,המיועד לגעת בתחומי חיים רחבים ככל האפשר ,תואם את החלטתה של
אישה לבצע שינוי יסודי בחייה.
 2.1.1.1דוגמאות להמחשה :כדוגמא להבדל במהות הטיפול ,מתואר סיפור הצלחה קלאסי באחת
המסגרות למזעור נזקים" :תהליך שיקומי שעולה לי בראש זה מישהי שלמדה להשתמש בקונדום
ודרשה מהפרטנר שלה לשים  -התעקשה אפילו" .הצלחתה של המטופלת לבצע שינוי מהותי
בתנאים בהם מרחב הפעולה שלה מצומצם הוא מרשים ,ועשויות להיות לו השלכות משמעותיות
על אורח חייה ועל האופן בו היא תופסת את עצמה .עם זאת ,השינוי מתרחש בגבולות עולם
הזנות ,וכשלעצמו ,איננו מספיק כדי להגן עליה ממכלול הסכנות שאורבות לה בחיי הזנות ,ובטח
שלא לסייע לה לצאת מהם .לעומת זאת ,ניתן לזהות שבמסגרות לטיפול ולשיקום ,למטופלות יש
פנאי לאבד את חווית הזנות במובנה הרחב והעמוק יותר ,כפי שמומחש בדוגמא הבאה ,המתארת
טיפול רגשי שעוברת אישה" :אנחנו מדברות על ההנאה המינית שלה ,שזה לא קשור בהכרח
להנאה המינית שלו" [ ]...היא יודעת להגיד אפילו בשיחה על מיניות שהיא נהנית מ[יחסי המין
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[עם] בן זוג שלה" .בציטוט מתוארת התייחסות לזנות במובנה הרחב ,המתאפשרת במסגרות
לטיפול ושיקום .הטיפול עוסק בזיהוי דפוסי הזנות המשפיעים על כל תחומי החיים ,ביניהם יחסים
בינאישיים וזוגיות ,ופיתוח מודעות עצמית ויכולת להתמודד עם מצבים מורכבים .הישג זה של
המטופלת מהווה צעד נוסף בביסוס חיים מחוץ למעגל הזנות ,לא רק מבחינה פיזית אלא גם
מבחינה ערכית ,רעיונית ורגשית.

 2.1מסקנות
הניסיון להכריע בעניין התאמתה של סכמת השיקום שתואר כאן ,לתהליך המתייחס לחוויית המעבר בין
המסגרות השונות לעומת תהליך כללי שעוברת אישה בכל אחד מן המסגרות ,מוביל אותנו לקבל תשובת
ביניים.
הניתוח שנעשה כאן בעזרת שלושת המדדים – מצב האישה ,הציפיות ממנה והיעדים המוצבים לה,
ומהות הטיפול – ממחיש את ההבדלים הגדולים בין שני סוגי המסגרות ומדגיש את הייחוד של כל סוג
מסגרת .מחד ,הממצאים מראים כי בכל מסגרת מתבצע "תהליך שיקום בזעיר אנפין" :כזה הכולל את
שלוש השלבים :יצירת קשר ,טיפול ושמירה על ההישגים .מאידך גיסא ,שני סוגי המסגרות "מתמחים"
בשלב שונה בתהליך השיקום ,ומתרגלים בעיקר את המתחייב מאותו שלב.
ההבדל בין המסגרות מתבטא ,אם כן ,בשני קריטריונים :מינון העיסוק בכל אחד משלושת השלבים בכמה
(מבחינת זמן ,תשומת לב ,והפניית משאבים) ,ואופי העיסוק בכל אחד מהשלבים.
אף שגם במסגרות למזעור נזקים קיימים מקרים בהם מתאפשר לקיים תהליך טיפולי רחב ,מניין מקרים
אלה הוא מצומצם ,והם מהווים הרחבה של המענים המוצעים .לעומת זאת ,העיסוק ביצירת הקשר
וביסוסו מעוגן באופיין של מסגרות למזעור נזקים ,ובמובן זה הן סוללות את הדרך לתהליך שיקומי
במסגרות ההמשך.
באותו אופן ,גם במסגרות לטיפול ושיקום יש שלב של יצירת קשר ,והוא חיוני להצלחת הטיפול .עם זאת,
מבחינת מינון ואופי העיסוק בכל אחד מהשלבים ,עיקר התהליך מתחיל לאחר שלב יצירת הקשר ,בטיפול

רחב וארוך טווח שמתקיים במסגרות אלה.
 .6חלק " - 2הן נופלות בין הכיסאות" :אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
 6.1מבוא
"אני לא חושבת שבהכרח יש משהו בתפיסות המקצועיות שלנו שאומר ':זו מתאימה להיות מטופלת ,זו
לא' .אני חושבת שזה גם מגיע ממקום מבני .כאילו ,אין לי את כל המענים שהן צריכות .בגלל זה לא כולן
יכולות להיות כאן .אבל מבחינת תפיסה ,מי יכולה להשתקם ,אין לי כזה דבר 'לא ברת שיקום".
בפרק זה נידונות אוכלוסיות-מיעוט בתוך עולם הזנות אשר הוזכרו לאורך הראיונות ,לרוב בשולי הדברים
ולצורך הבאת דוגמאות יוצאות דופן .רוב תתי-קבוצות אלה מייצגות מקרים של שוליות כפולה ,בהן
השתייכות לעולם הזנות מצטרפת למיקום חברתי מעורער מלכתחילה ,על רקע מיני ,מגדרי ,דתי ,לאומי
או אחר ,ויוצרת מעמד חברתי ייחודי בעל מאפיינים שונים .היות ולדברי המרואיינות נשים מקבוצות אלה
לעיתים לא מוצאות את מקומן במסגרות השיקום ,ועל-אף שניתן לזהות דמיון מסוים בין תתי-קבוצות
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השונות ,נדון בהמשך בכל אחת מהן בנפרד ונעמוד על מאפייניהן ,על צרכיהן המיוחדים ובעיקר על
העכבות הספציפיות בתהליך השיקום שלהן.
לגבי כל אחת מהאוכלוסיות נעשה ניסיון לשאול איזה סוג מעמד יש לנשים בתוך עולם הזנות ובחברה
בישראל בפרט ,ואילו מאפיינים בזהותן עלולים להפריע או לסייע להן להשלים את תהליך השיקום
ולהשתלב בחברה .בין הבעיות שהועלו על ידי-המרואיינות ניתן לזהות קווים משותפים :קושי ביצירת
תקשורת המבוססת על אמון עם מטפלות; תחושה של ניכור או חוסר שייכות למוסד השיקום ,וחוסר יכולת
להשתלב בו מבחינה חברתית; צורך במודלים לחיקוי הספציפיים לתת-האוכלוסייה או במתווכים מתוכה,
שפתיים או אחרים; וצורך בתכנים טיפוליים משלימים מלבד התכנים הדומיננטיים בתוכנית השיקום .גם
הגורל של נשים מאוכלוסיות מיעוט שונות עלול להיות זהה :חוסר יכולת להשלים את התוכנית ,נסיגה או
נשירה.
במסגרת פרק זה יובאו גם הלבטים של המטפלות ביחס לנשים מהאוכלוסיות המדוברות ,ובעיקר המתח
בין הניסיון להטמיע את השונה ולסייע לה במסגרת הקיימת ,לבין רצון ליצור עבורה תנאים מיוחדים שיקלו
עליה .גם הפתרונות שהוצעו על ידי המרואיינות נעו בין התאמת תכניות או מוסדות ייעודיים לאוכלוסייה
מסוימת ובין הקצאת משאבים לשיפור מעמדה ומקומה של האישה בתוך המוסדות הקיימים.
 6.1תחלואה כפולה 'זו מלכודת' :זנות אצל פגועות נפש
"נשים שהן לא חולות באיזושהי מחלת נפש יש להן סיכוי יותר טוב להחלים ולהשתקם .ז"א ,תחלואה
כפולה זו מלכודת רצינית .מאוד קשה לצאת מהזנות כשאת גם סובלת מתחלואה נפשית ,זה משבש את
הכול".
מרואיינות רבות טענו כי הזנות ואורח החיים הנלווה אליה הם מסוכנים במיוחד בשילוב עם תחלואה
נפשית .במקרים רבים ,הן אומרות ,המסגרות השיקומיות מסוגלות לתת מענה חלקי בלבד לבעיותיהן
המורכבות של אותן נשים .את מורכבות הטיפול בנשים אלה ניתן ללמוד גם מהסיפור הבא" :הגיעה אלינו
בחורה עם תחלואה כפולה [ ]...נכנסה לתוך ההוסטל ,כשהיא הגיעה במצב נפשי עם רקע של אשפוזים
פסיכיאטרים בין אפיזודה פסיכוטית לאפיזודה פסיכוטית [ ]...אמרנו שנקלוט אותה ,אין בעיה .אנחנו
שואפות לקלוט את כולן .התייצבה אצלם ,הגיעה אלינו .הייתה מיוצבת? לא בדיוק .המשכנו עם הטיפול.
רק הייתה פה חודש וחצי ,עושה ניסיון אובדני ,שותה את הסבון במקלחת .לקחנו אותה לפסיכיאטר,
אשפזו אותה ,החזירו אותה אלינו .שוב מחשבות אובדניות ,שוב טיפול פסיכיאטרי .הפסיכיאטרים אומרים
שזו הפרעת אישיות והיא לא לכאן .בקושי הצלחנו להחזיק אותה" .סיפורים דומים חוזרים בדברי
המרואיינות פעמים רבות ובסיפורים בהם המטופלת סובלת מהתמכרות חריפה ,קשייהן של המטפלות
והמטופלות מורגשים ביתר שאת ,כפי שעולה מדבריה של אחת המנטוריות" :אם לדוגמא בחורה לוקחת
נייס גאי והיא פסיכוטית אז צריך להכניס אותה לפסיכיאטר .יש כאן אישה שלוקחת סמים כל הזמן והיא
גם סכיזופרנית ,היא יכולה לשבת פה ולראות עכבר שרוצה להרוג אותה ,אני מסבירה לה שזה לא באמת,
שזה הסמים".
מצבן של הסובלות מפגיעה נפשית יוצר אווירה רגשית טעונה בסביבתן ,הפרעה בקשר שלהן עם נשים
אחרות וקשיים במילוי חובות ומטלות .התמודדותן השוטפת של המטופלות עם חרדות ודיכאונות ,תנודות
במצב הרוח והתקפים ,מקשה על יצירת רצף טיפולי וגורמת לכך שרבות מהן פורשות לפני סיום התהליך
השיקומי .נשים כאלה ,טוענות המרואיינות ,קשה מאוד לשלב במסגרות השיקומיות" :יש עוד נשים שלא
מוצאות את עצמן בסלעית או באופק נשי ואלה הן נשים שמתמודדות עם תחלואה כפולה .שיש להן גם
נטייה להתמכרות וגם בעיה של איזושהי הפרעה נפשית .עבורנו ,לטפל בנשים האלה זה מאוד מאוד
מורכב ,כי הן לא מתמידות בטיפול ,הן מגיעות לכאן עם בעיות אקוטיות ,המופע הרגשי הוא מאוד מאוד
סוער .אנחנו מצליחות להכיל את זה במשך איזושהי תקופה ,אבל הנשים האלה צריכות מסגרת אחרת,
מתאימה ,ולא תמיד יש".
מרואיינות נוספות הסכימו עם הקביעה שהיריעה קצרה מלהכיל נשים עם תחלואה כפולה .לדבריהן,
המחסור בטיפול נפשי ופסיכיאטרי צמוד מונע מן הנשים להתקדם ,ולפיכך פתרונות מתאימים יותר למצבן
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יימצאו מחוץ לכותלי המוסדות השיקומיים .אולם רבות מהמרואיינות הביעו אמביוולנטיות גם ביחס
למוסדות המתמחים בטיפול במחלות נפש .הן טענו כי בהיעדר הבנת מורכבותו של השיקום מזנות ואנשי
צוות המתמחים לעניין זה ,גם מוסדות כאלה אינם מתאימים לנשים הסובלות מתחלואה כפולה" :הבעיה
היא שהמערכת הפסיכיאטרית גם לא יודעת איך להתמודד עם זה .אנחנו שולחים אותה לבית חולים
פסיכיאטרי ,היא מקבלת טיפול מידי ,מה שהם יכולים לתת ומחזירים אותה לפה .זה כל פעם סביב
הנסיעות האלה וסביב הפסיכיאטרים וסביב התרופות" .מה גם שחומרת מצבן של הנשים הסובלות
מתחלואה כפולה לא מותאמת לקריטריונים של מוסדות בריאות הנפש .מרואיינות אומרות כי נשים אלה
"נופלות בין הכיסאות"  -חולות מכדי להשתתף בפעילות השיקומית במסגרת המוסדות ובריאות מדי בעיני
המוסדות של בריאות הנפש" :חלק מהנשים שמגיעות לפה הן מקרים נפשיים מאוד קשים .בכלל יש
בעיה שאין מסגרות שמטפלות במצבי ביניים .נשים שהן לא ברמה של 'טירה'  ,אבל מאוד סובלות .הן לא
מרגישות שייכות לפה כי הן סובלות מהפרעה נפשית קשה .מוסד לפגועי נפש לא יקבל אותן כי הן לא
מספיק חולות" .בעיה נוספת בהעברת נשים שעוסקות בזנות למסגרות שיקום כלליות של בריאות הנפש
נובעת מעובדת היותם מוסדות מעורבים ,בהם שוהים יחד גברים ונשים .המרואיינות אומרות שמפגש עם
גברים עלול לשבש את התהליך השיקומי" :הרבה פעמים נשים יוצאות מהמקומות האלה בהתאהבות.
גברים מתחילים איתן ואז הן נושרות מהטיפול .זה מאוד בעייתי .לכן צריך מקום רק לנשים בתחלואה
כפולה ,כי כרגע נשים פה נפלטות אלו שסובלות מהפרעה פסיכיאטרית".
לפיכך מייחלות המרואיינות לפתיחתן של מסגרות ייעודיות חדשות אשר נותנות מענה לצרכיהן של נשים
עם תחלואה כפולה :מצד אחד הענקת סיוע נפשי כנדרש ומצד שני הבנת הרקע שממנו הגיעו הנשים
וטיפול בהתאם .אחת המרואיינות העידה כי "אני בטוחה שאפשר היה לעזור להן אם הייתה מסגרת
שנותנת מענה לשילוש :בעיות פסיכיאטריות  +מכורות לסמים +נשים בזנות .מסגרת שתתאים לטיפול
בנשים מהסוג הזה ,יחד עם ההבנה שהרקע הוא פגיע מינית בילדות והבנה של החיים בזנות".
אולם מרואיינות אחרות טוענות כי ניתן לשלב אותן במסגרות שיקום הקיימות וקובעות שאין צורך
במסגרות חדשות משום ש"אני יודעת מה הן צריכות .בתפיסה המקצועית שלי ,יש לי מה להציע .אבל
קונקרטית אין לי את זה ביד .אין לי את ההוסטל המיוחד המתאים הזה .אין לי ,הוא לא קיים בארץ .אין לי
דיור ציבורי מתאים לתת להן .אבל לא כי אני חושבת שהן לא יכולות להשתקם פה" .הצרכים העיקריים
שפורטו לצורך התאמת הטיפול לנשים הסובלות מתחלואה כפולה ,הם העלאת המודעות לקשיים
המיוחדים בקרב כל המטפלות ומתן הכשרות מתאימות לנשות הצוות .אולם הצורך הכי דחוף עליו
מצביעות המרואיינות ,הוא הוספת רופא פסיכיאטר כאיש צוות במוסד השיקומי" :הטיפול המקצועי חייב
לתת מענה לכל הדברים האלו ז"א שקודם כל יש פה גיבוי פסיכיאטרי שיבדוק את הנשים וייצב אותן
תרופתית .במידת הצורך כמובן אשפוזים פסיכיאטריים .יש להן ניסיונות אובדניים לכן הגיבוי הפסיכיאטרי
הוא מסט ,הוא חלק בלתי נפרד מהטפול פה" .לדברי המרואיינות ,נוכחות פסיכיאטר יכולה לסייע בתפקוד
היומיומי ולשפר את המצב בצורה משמעותית" :זה ההכרח שיהיה פה פסיכיאטר ,הנשים שלנו צריכות
פסיכיאטר פה ,אצלנו ,בבניין .זה מאוד חשוב ,אני אפילו לא יכולה לתאר עד כמה".
 6.1על הניסיון לשכנע בנחיצות הטיפול :זנות דיסקרטית
"יכול להיות שיש קצת שוני בצרכים .למשל אישה שעובדת בדירה דיסקרטית ויש לה בית היא לא צריכה
בית ולמשל אישה שהיא הומלסית וגם בזנות וגם בסמים אז הצרכים שלה הם באמת שונים .אבל בבסיס
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הצרכים שלהן זה אותו דבר .מה שהן באמת צריכות זה בנאדם אחד שיאמין בהן ושהן יאמינו בו.
כשיוצאים לרחוב ורואים נשים בזנות רחוב שהן גם בסמים וגם דרות רחוב ,המראה הוא מאד קשה
לעומת נשים בדירות הדיסקרטיות שנראות שמורות ועם שיניים ומאופרות .רק כשהן מתחילות להתקלף
בשיחות או במפגש ,אני בעיניים שלי רואה את אלו שבדירות הדיסקרטיות שכביכול היא הרבה יותר
שמורה – הן הרבה יותר במצב מסוכן והן הרבה יותר כבולות .אלה שברחוב עוד באיזשהו מקום יש להן
עצמאות".
רוב המרואיינות התייחסו לזנות רחוב ולא הרבו לדבר על זנות דיסקרטית ,המתרחשת בדירות ,במכונים
ובבתי לקוחות ,והודו כי מדובר באוכלוסייה אליה קשה יותר להגיע ומטופלת פחות במסגרת מוסדות
השיקום .לדבריהן ,עיקר תשומת הלב מופנית לזנות רחוב ומיעוט יחסי מהמשאבים מנוצלים לאיתור
ולטיפול בנשים בזנות הדיסקרטית .חלק מהן הסבירו כי במובנים חשובים ,זנות דיסקרטית נתפסת כקשה
פחות" :בנוגע לזירות הזנות של הדירות והמכונים ,מאוד קשה [.]...כל מה שקשור לזנות כזו אנחנו פחות
נותנות להן מענה ,אבל זה גם כי יש להן קורות גג" .מרואיינת נוספת מציינת כי במצב של מחסור בכוח
אדם ,באופן טבעי ניתנת עדיפות לנשים בזנות רחוב ,בזירות המוכרות ,ולעומת זאת "בנשים של זנות
דיסקרטית .לא עשינו עם זה הרבה כי אין מספיק כוח אדם ,אין פניות לעסוק בזה".
אחד הקשיים בטיפול בזנות הדיסקרטית הוא באיתור הנשים .מטפלות תיארו את זירות הרחוב כמקומות
נגישים יחסית ומתאימים לחיזור אחרי הנשים ,בעוד שזירות של זנות דיסקרטית לא תמיד נגישות
ולעיתים אפילו אינן מוכרות למטפלות" :כל מיני מכונים ,דירות דיסקרטיות .אי אפשר לאתר לפעמים את
המקום הזה .יש המון דירות שזזות ממקום למקום .שאם המשטרה מאתרת את הדירה הזו ,היא נסגרת
אבל נפתחת שוב במקום סמוך ואף אחד לא יודע" .מרואיינת אחרת הזכירה את הליווי הפרטי לדירתו של
לקוח כסוג זנות אשר קשה במיוחד להתחקות אחריו "יש את הליווי הזה לבתים ,ז"א יש את הליווי,
שירותי ליווי לבתים פרטיים של אנשים ,שלקוחות מזמינים אליהם הביתה ,זה מתרחש בדירה הפרטית
של האישה או בדירה של הגבר ,ולנו אין גישה לשם" .בנוסף להיכרות החלקית של זירות אלה ,נראה שיש
מורכבות ורגישויות נוספות הקשורות לאיתור הנשים בזנות הדיסקרטית .לדברי אחת המרואיינות ,חלק
מבתי בושת שייכים למשפחות פשע מאורגן ,מה שמעלה את החשש לגשת לזירות אלה ולהציע טיפול.
החשש והדיסאוריינטציה יוצרים מצב בו זירות אלה לא מטופלות במשך זמן רב" :בזנות דיסקרטית אנחנו
נוגעים ולא נוגעים ,מתקדמים ועוצרים .לדעתי אנחנו צריכים להתגבר על איזשהו מחסום .ההרגשה
והשמועה אומרת שהזנות הדיסקרטית בבאר שבע היא קצת יותר מחתרתית והיא מופעלת על ידי עולם
תחתון .אני חושבת שזה קצת מרתיע אותנו במודע או שלא במודע .אנחנו לא מגיעים שם עד הסוף".
אולם גם אם עברו את משוכת האיתור אין הדבר מבטיח כי הנשים בזנות הדיסקרטית יהיו מעוניינות
לקבל את עזרתן של המטפלות ,ועל אחת כמה וכמה ,יסכימו להתחייב לשיקום ארוך טווח .המרואיינות
הסבירה כי בדירות הדיסקרטיות מצבן הפיזי של הנשים בדרך כלל טוב יותר מזה של הנשים ברחוב
ופוטנציאל השיקום עשוי להיות גבוה" :בדירות הדיסקרטיות יש נשים יותר צעירות ,יותר בתפקוד מבחינת
העניין הזה של הסמים ,רובן לא מכורות לסמים באופן תלותי מאוד באופן שפוגם בתפקוד היומיומי שלהן.
ויש שם פרוגנוזה מאוד טובה .כלומר ,יש שם יכולת לעשות באמת דיאלוג שהאישה היא מפוקסת ולא
תחת השפעת סמים" .ולמרות זאת ,מסבירה מרואיינת אחרת ,זוהי אוכלוסייה שנעדרת ברובה ממסגרות
השיקום" :רוב הנשים פה בהוסטל הגיעו מהרחוב .כמעט ואין נשים שעבדו בזנות בדירות או במכונים,
שמאוד קשה לטפל בהן .אלה נשים שכביכול בשליטה על החיים שלהן ,אם הן לא משתמשות בסמים.
כביכול המצב הכלכלי תקין .להן יהיה הרבה יותר קשה לוותר על העולם הישן ולהחליט להפסיק" .כלומר,
אף שלאישה יש משאבים ויכולות שיכלו לעזור לה להצליח בשיקום ,היא מתקשה לתעל אותם לטובת
שיקום ארוך טווח ופעמים רבות בוחרת שלא לקבל את עזרתן של המטפלות.
חשש נוסף ביחס לתהליך השיקום של נשים מזנות דיסקרטיות ,קשור בשילובן במוסדות השיקומיים בהם
נמצאות גם נשים המגיעות מרקע שונה ,בין היתר מזנות רחוב .לדברי המרואיינות ,הנשים מהזנות
הדיסקרטית ממאנות לראות בשאר כשוות ,כשותפות גורל ,ומסתייגות מלכלול את עצמן באותה
הקטגוריה .כתוצאה מכך ,אומרת אחת ממנהלות מוסדות השיקום הוותיקים ,ישנה "מתיחות בין כאלה
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שהיו בזנות רחוב לאלה שהיו בדירות דיסקרטיות ,שחושבות שהן יותר שוות" .ומרואיינת אחרת משלימה
את דבריה" :הן לא מרגישות שזו אותה אוכלוסיית יעד ,הן לא מרגישות שזו קבוצת ההתייחסות שלהן".
בהמשך דבריה היא מסבירה כי ההיררכיה הפנימית של הנשים נקבעת ,בין היתר ,במושגים של
התמכרות לסמים ,אולם כל קבוצה מייחסת להתמכרות לסמים משמעות אחרת" :נשים בזנות דיסקרטית,
שהן לא מכורות ,הן לא מתייחסות לנשים בזנות רחוב כשוות להן .אלו אומרות "אוי ואבוי להיות בזנות
שלא בשביל סמים?" ואלו אומרות "להיות בזנות בשביל סמים?" הן אומרות בעצם אותו דבר" .במובן זה,
חוסר ההזדהות והניכור שחשות הנשים מזנות דיסקרטית כלפי שאר הנשים המשתקמות ,מפריעה להן
בשילוב במוסדות וכתוצאה מכך ,גם בתהליך השיקום.
כאמור ,אחד המשאבים החשובים שנשים בתהליך שיקום ארוך טווח נדרשות לגייס הוא יכולת הכרה בעברן
בזנות ורצון לשנות את גורלן .לדברי המרואיינות ,נשים המגיעות מזנות דיסקרטית לעיתים מתקשות לכנות
את העיסוק שלהן בשם" :יש דברים משותפים לגמרי .בסוף זנות זו זנות ,גם אם זו זנות רחוב וגם אם לא.
אז יש איזו מחשבה שלהן הרבה פעמים "אני עוד לא שם" ,אבל כשהן מרגישות בטוחות אז הן יודעות
להגיד כמה נורא זה גם הזנות הדיסקרטית הזו" .מרואיינת נוספת מדגישה את החשיבות בהכרה זו
ומתארת כרוניקה של הדרדרות ,לפיה הנשים שמדרדרות לזנות רחוב ,עסקו גם הן בזנות דיסקרטית
בראשית דרכן" :יש היררכיות בתוך הזנות ,אבל כל אלה שברחוב – אף אחת לא התחילה ברחוב .כולן
התחילו לפני הרבה שנים בליוויים בדירות ,במכונים שהיו .אף אחת לא באה ישר והתחילה לעמוד פה
בתחנה המרכזית .מתי הן מגיעות לתחנה המרכזית? כשהן מתבגרות וכשאין להן דרישה ויש תחרות עם
הצעירות וכשההתמכרות שלהן הולכת ומחמירה .ואם אתה חושב שאין נרקומניות בדירות הדיסקרטיות אז
זו טעות .הן מכורות לאלכוהול ולסמים אבל הן שמורות .עד שהן מדרדרות ואז הן מגיעות גם לרחוב ,לתל
ברוך ,לבורסה ,לאזור ,לצומת בילו ,לצומת הקרח ברמלה ,לצומת מכבי אש באשדוד" .כרוניקה זו מדגישה
את העובדה כי החלוקה ההיררכית שעושות הנשים בינן לבין עצמן היא שרירותית ,ואינה מהווה סיבה
מספקת להפריד ביניהן .לדברי המרואיינות ,יש צורך להגיע אל נשים מהזנות הדיסקרטית ולשלבן במוסדות
השיקום על-אף ההסתייגות שלהן מנשים בזנות רחוב ,גם בשל העובדה שדווקא הן עלולות ,בסופו של
דבר ,למצוא את עצמן ברחוב.

" 6.4הן לעולם לא סולחות לעצמן" :המגזר הערבי
"הן בין לבין  -בין החברה הערבית לבין הישראלית .שם רוצים לרצוח אותן ופה לא מקבלים אותן .אני
חושבת שצריכים לשבת ולחשוב לפתח משהו שיכול לעזור להן .בסופו של דבר אדם צריך להיות שייך
למקום כלשהו .אחרת הוא שום דבר".
לאורך הראיונות מוזכרת אוכלוסיית הערבית בהקשרים של קשיים בהשתלבות במוסדות ,מכשולים שפתיים
ותקשורתיים ובעיות הנובעות ממעמדן החברתי של הנשים הערביות ,הן בחברה ממנה הן מגיעות והן
בחברה הכללית .הנשים הערביות מהוות מיעוט במסגרות השיקום ולדברי המטפלות ,פעמים רבות הן
מתקשות למצוא את מקומן.
אחד הקשיים הבסיסיים של הנשים הערביות הוא צליחת טיפול שיקומי במוסדות דוברי עברית .המרואיינות
מדווחות על קשיים ביצירת קשרים חברתיים וטיפוליים ,אשר יוצרים אווירה של חוסר ביטחון וחוסר אמון
במטפלות .בניסיון לפתור את בעיות התקשורת ברבים מהמוסדות עושים מאמצים לשכור נשות צוות
ערביות ,אשר רבות מהמרואיינות מגדירות כצורך בסיסי בשיקומן של נשים מהמגזר" :מבחינת משאבים
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שחסרים ,יש לנו צורך דחוף בעו"סית ערביה" .במסגרות שיקום בהן מועסקות עובדות דוברות ערבית,
הבעיה נפתרת לפחות באופן חלקי" :יש לנו מדריכה ערביה ,אם הבית מבינה ערבית ,יש לנו עו"סית
ערביה .אם הן לא נמצאות יש בעיות של שפה" .אולם נראה כי יכולת התרגום לבדה איננה מספיקה לפתור
בעיות תקשורת במובן הרחב .מהראיונות עולה כי המוסדות מתקשים לתת מענה לנשים הערביות גם בשל
פערים תרבותיים .על-אף שהמרואיינות עושות כמיטב יכולתן להבין את הנשים הערביות ולסייע להן ,נראה
שחלק מהקשיים נובעים מקצרי תקשורת על רקע שונות בהגדרת מושגים כמו 'אינטימיות'' ,דיסקרטיות',
'הדדיות' ו'אמון' .כך לדוגמא ,ניתן ללמוד מהסיפור הבא כי הימצאותה של עו"סית ממוצא ערבי לא מבטיחה
את יצירתו של קשר טיפולי המבוסס על אמון" :יש לנו כאן הרבה ערביות ויהודיות [ ]...אנחנו החלטנו
שהעו"ס בדירת החירום תהיה ערביה כי רב הבנות בדירת החירום הן ערביות אבל הבנות הערביות כועסות
עליה .הן לא רוצות עו"ס ערביה .אין אמון ,הן מפחדות שילשינו ,שהיא לא תבין ,שתשפוט אותן" .במובן זה
נופלת המטופלת בין הכיסאות .היא זקוקה לקשר טיפולי אינטימי ,אולם לעיתים מתקשה ליצור קשר כזה
עם מטפלת שאיננה מן המגזר הערבי .מצד שני ,חוששת המטופלת כי תישפט על ידי מטפלת ערבייה,
אשר עלולה לבחור בנאמנות לחברה הערבית על פני הפגנת נאמנות ,הבנה ואמפתיה כלפי האישה.
מערכת היחסים המורכבת של האישה הערבייה עם החברה ממנה הגיעה משפיעה על תהליך השיקום
באופנים נוספים .המרואיינות מציגות את הנשים הערביות שנקלעו לעולם הזנות כפליטות החברה הערבית,
אשר רואה אותן בעין שלילית מאוד .לדבריהן ,יחסן של מרבית המשפחות נע בין התכחשות לאישה ונידויה
לבין ניסיון לפגוע בה .רבות מן הנשים הערביות נמצאות בסכנת חיים" :זה לא רק נידוי גם סכנת חיים,
מסוכן להן להתקרב .הבעיה עם הנשים הערביות היא שאין להן תקווה לחזור חזרה למשפחה או לחברה כי
הן עשו את הלא יעשה ואין מחילה על אורך החיים הזה" .חוסר היכולת להישען על המשפחה מקשה על
הנשים בתהליך השיקום וגורם להן להרגיש כלואות במסגרת ,בעוד שרבות מן הנשים האחרות נוהגות
לערוך הפוגות קצרות ולצאת לסופי שבוע בבתי משפחותיהן ,כפי שמתארת מנהלת הוסטל" :הבעיה שנשים
יהודיות או ממגזרים אחרים שיוצאות נגיד לסוף שבוע הביתה ואלה יושבות סגורות פה זה כבר פוגע
בתהליך שאין להן אפילו לאן לצאת והרבה פעמים אני שומעת מנשים ערביות אפילו רצון להתגייר .כמובן
שזה לא יוצא לפועל אף פעם אבל הן בעצמן מרגישות את הפגיעה של החברה".
חוסר הקבלה שחוות הנשים בחברה הערבית משפיע גם על היווצרות רגשי נחיתות .המרואיינות מסבירות
כי תפיסת המטופלות את עצמן כפחותות ונחותות עלולה לעכב ולהפריע בתהליך הטיפול הרגשי" :זו
חברה מאוד סגורה החברה הערבית .חברה שמתייחסת לכל התכנים של הזנות בצורה מאוד קשה
ושיפוטית .באופן אוטומטי האשמה של הנשים הערביות יותר גדולה .הן גם מאשימות את עצמן יותר חזק.
הן חיות עם תחושה שהן גרמו בושה גדולה למשפחה" .למרבה הצער ,גם אם הנשים הערביות יצליחו
לעבור את הטיפול ולשקם את הביטחון והדימוי העצמי ,התגובות מהחברה הערבית עלולות להחזיר אותן
אחורה ולגרום לנסיגות חזרה לזנות .כפי שמסבירה המרואיינת בהמשך דבריה ,לרוב המשפחות לא
תומכות בתהליך השיקום" :ברוב המקרים גם אחרי טיפול שכן מצליח המשפחה לא תסכים להיות בקשר
איתן .אצל יהודיות זה אחרת המשפחה יותר מכילה ,יותר תומכת .לרוב לאחר הטיפול המשפחה חוזרת
להיות בקשר וגם תומכת בתהליך".
בעיה נוספת בשיקום הנשים הערביות נוגעת ליכולות ההשתלבות במסגרות השיקום ,ולקשיים ביצירת
קשיים חברתיים על רקע הסכסוך היהודי-ערבי .כתוצאה מכך ,נוטות המטופלות הערביות ליצור קשרים בינן
לבין עצמן ולהתקבץ יחד ,כפי שמסבירה אחת המטפלות" :אולי צריך להכיר בזה שיש מתח בין החברה
המערבית לחברה הערבית ובין לבין הרבה שלא מוצאים את עצמם .פה הן מסתדרות הנשים הערביות .יש
להן חברה בדרך כלל הן קבוצה שלא כל כך מעורבת עם השאר .הן שורדות אבל הן לא הופכות להיות
חברות של היהודיות ,הן מאוד חצויות" .מרואיינת אחרת מספרת כי" :יש הבדלי מנטליות .לערביות מאוד
קשה ,הן יהיו פה מיעוט נרדף .המטופלות פה יכולות להיות גזעניות" .המתח בין המטופלות עשוי להחריף
במיוחד בעתות מלחמה או משבר ביטחוני ,כפי שניתן ללמוד מהסיפור הבא" :כשיש מתח פוליטי ,פיגועים,
מלחמה  -אז הדברים עולים ,בצוק איתן זה היה הכי קשה שהבנות הערביות מישהי אמרה שהיא נסעה
למזרח ירושלים וזרקה אבנים על חיילים" .במקרים כאלה עשויות הנשים הערביות לחוש כנטע זר במוסד
השיקומי .מראיונות עולה כי קשיי ההשתלבות החברתית לירידה במוטיבציה ,לעיכוב תהליך השיקום
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ולפגיעה בו .בנוסף ,אומרות המרואיינות ,מקרים כאלה מדגישים את גורלן של הנשים הערביות ,כפליטות
החברה הערבית וכמי שעתידן בחברה היהודית איננו מובטח.
כתוצאה מהגורמים הללו  -הקשיים ביצירת קשר טיפולי המבוסס על אמון ,וקשר חברתי המבוסס על
אמפתיה ורעות; הרקע האישי אשר מעיב ומחליש את הנשים; והתחזית הפסימית הנוגעת להשתלבותן
בחברה – מתקשים המוסדות לעודד את הנשים הערביות לעבור את תהליך השיקום ובמקרים מסוימים
הנשים אף מוותרות על הטיפול מלכתחילה ,כפי שמסבירה מטפלת בכירה באחד ממסגרות השיקום:
"המטופלות שאנחנו לא מצליחות לתת להן מענה זה בנות ערביות .יש המון בנות ערביות בדירת החירום.
שלמעשה זה מקום פעיל של נשים פעילות בזנות שלא יוצאות משם .קבוצה מאד קטנה של ערביות שבאו
לטיפול וקבוצה עוד יותר קטנה שסיימו את הטיפול" .מסיבה זו ,גם אם נשים מהמגזר מחליטות לעבור
שיקום ארוך טווח ,מודאגות המטפלות לגבי יכולתן לסיים את התהליך" :יש לנו מטופלות ערביות אבל זה
בעייתי [ ]...בגלל זה השיקום שלהן פחות מוצלח יש פחות מה שמצליחות יש מין חוסר תקווה ,זה מרגיש
כאילו המקרים והרקע שלהם קשה יותר .אנחנו מנסות לתת את מה שאפשר".
 6.2קשיים בשילוב ,הצלחה בשיקום :מטופלות ממדינות חבר העמים
"העלייה ממדינה אחרת זה מאוד קשה .הרוסים באו לפה וקיבלו יחס שאלוהים ישמור .ולכן הלכו לזנות,
כדי לשרוד ,וגם ככה אמרו להן שהן זונות בבית הספר .ההרס התחיל בבית הספר ,תחושה של חוסר
שייכות ,חברה לא טובה .קשה לקבל תחושה של משמעות וערך עצמי כך .זה קשה כשההורים מגיעים
מתרבות אחרת ולא מתאימים למדינה פה".
המטופלות שמוצאן ממדינות חבר העמים מוצגות בראיונות כמיעוט ,וכבעלות קשיים שונים ,אולם בניגוד
למטופלות הערביות ,נראה שהדבר פוגע פחות בהישגים השיקומיים שלהן .מדברי המרואיינות עולה אפוא
אמביוולנטיות ביחס אליהן .מצד אחד ,עובדת היותן יוצאות חבר העמים עלולה לפגוע בהן בדרכים שונות:
היא פוגמת במידה מסוימת בניסיונות השתלבותן במוסדות ומנבאת קשיים בהשתלבות בשוק העבודה,
במיוחד למבוגרות שביניהן .מצד שני ,המטפלות נוטות להן לרוב פרוגנוזה חיובית ומרבות לשתף סיפורי
הצלחה של מטופלות מבריה"מ לשעבר.
המרואיינות מצביעות על קשיים מסוימים בהשתלבותה של אוכלוסייה זו במוסדות השיקום ,ובהרגשה של
חשדנות הדדית וניכור בין המטופלות יוצאות חבר העמים למטופלות דוברות עברית" :יש מתחים בין
ישראליות לבין רוסיות .הרוסיות מדברות ביניהן רוסית [והנשים הישראליות מרגישות מאוימות ותוהות]
'האם הן מדברות עליי?'" .מנהלת אחד ההוסטלים מוסיפה ומספרת כי "יש כנופיות ,הרוסיות ביחד,
הישראליות ביחד" .אולם בהמשך מספרות המטפלות על שיפור במעמדן וביכולות ההשתלבות של
מטופלות אלה .לדבריהן ,עם הזמן מצליחות יוצאות חבר העצמים ,במיוחד הצעירות שבהן ,למצוא את
מקומן במוסדות השיקום" :כיום הן יותר משתלבות .יש פחות רוסיות ממה שהיה פעם .באופן כללי אני
חושבת שהרוסים משתלבים יפה בחברה ואפשר לראות את זה גם כאן .שאני אומרת קבוצה אני מתכוונת
למספר נשים שנשארות מבחינה חברתית מבודדות מהשאר וחברות זו של זו .הרוסיות משתלבות יותר
מהערביות אבל זה תלוי גם בגיל .הרוסיות המבוגרות מתקשות להשתלב אבל לצעירות יותר קל".
אולם נראה כי המגמה החשובה והמובהקת שמדגישות המרואיינות ביחס למטפלות יוצאות חבר העמים,
היא הצלחתן היחסית בסיום תהליך השיקום ,כפי שמספרת אחת המטפלות המנוסות והוותיקות שעבדה
במספר מסגרות שיקומיות" :נשים רוסיות יותר מצליחות להשתקם .הנשים הללו הן יותר ממוקדות יש להן
משמעת עצמית גבוהה הן מתמסרות לטיפול" .המרואיינות תולות את ההצלחה של הנשים הרוסיות
בסוציאליזציה התרבותית שלהן" :יכול להיות שלרוסיות יהיה יותר קשה להתקבל לעבודה בגלל שיש לחלקן
קשיי שפה ,אבל יש להן יותר הצלחה בשיקום כי יש להן משמעת וקל יותר לטפל בהן ,הן פחות מופרעות
[ ]...החינוך הסובייטי שלהן גורם לכך שהן יותר מצליחות" .באופן זה הופכים מאפיינים תרבותיים כאלה
למשאב חשוב בתהליך השיקום ,אשר מסייע לנשים להתקדם ולהצליח.
" 6.2הן מפחדות מאתנו" :שוהות בלתי חוקיות
המרואיינות ממעטות לדון באוכלוסיית השוהות הבלתי חוקיות ,אולם מציינות שהיא גדלה ומתרחבת עם
הזמן .על רקע תהליך זה ,מודגשים קשייהן של המטפלות להעניק לשב"חיות סיוע בשל מעמדן החוקי ,אשר
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לא מאפשר למטפלות להשיג משאבים הדרושים לטיפולן .בנוסף ,נראה כי המטופלות ממאנות לתת אמון
במוסדות השיקום ובמטפלות.
כאמור ,נראה שרבות מהנשים השב"חיות לא מצליחות לעבור את השלב הראשון בתהליך השיקומי אשר
הוגדר בפרקים הקודמים .המטפלות מדווחות על קשיים באיתורן של הנשים הללו ומספרות שגם כאשר
ניתן לגשת אליהן ,אין הדבר מבטיח שהשב"חיות ירצו לקבל את עזרתן .כפי שמספרת אחת מהמרואיינות,
הקשר עם השב"חיות מבוסס בעיקר על חשדנות וחוסר אמון" :יש עכשיו גם אריתראיות .אנחנו לומדות
עליהן ,יש שם חשדנות הרבה יותר מאשר אצל נשים אחרות כי הן מפחדות ,יכולים גם לגרש אותן .יש אצלן
חשדנות בקרב הקהילה עצמה אחד כלפי השני .זה לא פשוט ,מאוד מורכב" .המרואיינות מסבירות כי
הנשים רואות במטפלות "שליחות של המדינה" ומעדיפות להימנע מקשר איתן בגלל הסכנה שיגרשו אותן,
כפי שמתארת את המצב מרואיינת מהמרפאה הניידת" :יש מעט אריתריאיות שמגיעות לטיפול לרוב זה רק
קשרי רחוב  .אני לא מצליחה לגרום להן לבוא למרפאה".
הסיבה השנייה לקושי בטיפול באוכלוסיית השוהות הבלתי חוקיות הוא שבשל מעמדן ממילא ניתן לתת להן
מענה חלקי בלבד .לכן ,גם אם מצליחות המטופלות לתת אמון בצוות הטיפולי ,במקרים רבים לא ניתן לעזור
להן לצאת ממעגל הזנות" :למי שאין מעמד אזרחי יש לי מענה מאוד מוגבל ,אין לי איך לעזור ,לשב"חיות או
לפליטות" .מרואיינת אחרת חלקה סיפור הצלחה של טיפול בשוהה בלתי חוקית אולם ציינה שמדובר ביוצא
מן הכלל שמעיד על הכלל ,ואמרה כי יש צורך בפרוטוקול שיסייע במקרים כאלה" :הייתה שב"חית אחת
שמצאנו לה מענה .אני גאה מאוד במדינה על ההתנהלות ,המצב שלה לא היה ברור ,היא הועברה מפה
לגמילה .חשוב לי לומר שהיינו צריכות להפעיל הרבה אנשים לפנים משורת הדין .יש צורך בנוהל מסודר
לשב"חיות .זה פוליטי וזה בעייתי ,אבל זה קורה אז צריך נוהל".

" 6.2הן עושות את זה למען הילדים שלהן" :אימהות בזנות
"אימהות שהן בזנות שיש להן גם ילדים שהן מטפלות בהן ,חד הוריות בעיקר .הן רוצות לצאת מהזנות אבל
אין מסגרת .הן לא יכולות לעזוב הכול ולהשתקם .לכן צריך שתהיה מסגרת שמותאמת לאימהות וילדים".
לא מעט נשים בזנות הן אימהות לילדים .למרות זאת ,מדברי המרואיינות עולה כי המערכת לא בנויה
להעניק להן תנאים מתאימים לשיקום .הבעיה הראשונית שעלולה להתעורר היא ביצירת קשר המבוסס על
אמון .הרבה מהאימהות עלולות לראות במטפלות נציגות של משרד הרווחה ,שבכוחן להרחיק מהן את
ילדיהן .דבר זה עלול לעורר רתיעה ראשונית מהמטפלות ומהטיפול ,כפי שבא לידי ביטוי בדבריה של אחת
מהן" :אני "המערכת" ,אנחנו העובדות הסוציאליות .יש להן היסטוריה עם העובדות הסוציאליות ,לרוב זה
התחבר ללשכות רווחה ,הרבה נשים שהן אימהות והילדות שלהן נלקחו אז העובדות הסוציאליות הן שעשו
את זה[ .הן חוששות ש]אנחנו נפגע בהן בסופו של יום[ ,ש]אנחנו לא באמת לטובתן [ ]...זה מורכב ,למרות
שבשלבים מתקדמים יותר [אנחנו משתדלות להעניק] הרבה מאד אהבה" .במקרים בהם מדובר באימהות
לא כשירות ,עלולות אף להתעורר דילמות מקצועיות ומוסריות ,כפי שניתן ללמוד מן הסיפור הבא" :הצעירה
הראשונה שהתחלתי ללוות היא גם אימא לילד בן שנה [...היו קשיים בשילובה במקום] .הצוות שנא אותה
בהתחלה כולם כעסו על האימהות שלה .החוק מחייב אותנו חובת דיווח על הילד" .בסיפור של המרואיינת
מתנגשים ערכים שונים .מצד אחד ,שואף הצוות הטיפולי להגן על האם ולסייע לה ,להיות אמפתי למצבה
ולהעניק לה סביבה תומכת ,ומצד שני הוא מתקשה להתעלם ממצבו של הילד הנפגע.
לדברי המטפלות ,הדילמה שמלווה את האימהות לאורך הניסיון להשתקם היא הבחירה בין תכנית של
שיקום ארוך טווח לבין חובותיה וזכויותיה כאם ,כפי שבא לידי ביטוי בדוגמא הבאה" :יש לנו אישה שעשתה
דרך מדהימה בשיקום ,אבל הילדים נמצאים בפנימיות בצפון הארץ ,ובסוף היא רצתה להיות קרובה גם
לפנימיות של הילדים [מה שקטע את תהליך השיקום]" .לדברי המרואיינות ,במקרים רבים הבעיה היא
טכנית וניתן לפתור אותה בעזרת שינוי מערכתי והקצאת משאבים לעזרת האם .אחת הבעיות הגדולות הוא
מחסור במוסדות שמענקים שירותי שמרטפות ,ובכך מאפשרים לאם לפנות זמן לפעילות טיפולית או
שיקומית" :יש לנו  90%אימהות שלא יכולות להגיע לשיחות בגלל שאין איפה לשים את הילדים ,אין
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בייביסיטר  ,מכל מיני סיבות .זה משהו שקיים בארצות-הברית [ ]...אם היה לנו גם כאן זה יכול לשפר
מאוד".
מכשול נוסף שמעיב על השתלבותן של אימהות במסגרות שיקומיות הוא התאמת תכני המערך הטיפולי
למצבן ולתחומי העניין של אימהות שנמצאות בזנות .אחת המטפלות שבאות במגע עם הרבה אימהות
טוענת כי זה הנושא המרכזי המעסיק את האימהות בתהליך השיקום שלהן" :יש נשים שמה שהן צריכות
זה בעיקר שיחות סביב הנושא של ילדים .יש לנו כאן עובדת סוציאלית שהיא גם מטפלת דיאדית והיא
מתמקדת בעניין הזה של קשר אם-ילד" .אולם בעוד שאת הטיפול הפרטני ניתן להתאים לצרכיה של כל
אישה ,הבעיות מתעוררות בעיקר בזמן הטיפול הקבוצתי ,בעיסוק בתכנים של אימהות שלא מתאימים לכל
הנשים .במקרים רבים נתקלות האימהות אף בתגובות שליליות מנשים שהן בנות לאימהות שעסקו בזנות.
באופן זה ,מהוות האימהות במוסדות השיקום כטריגר לזיכרונות רעים ,כפי שניתן ללמוד מההתלבטות
אותה מתארת אחת המרואיינות" :נתקלנו בבעיה כזו בקבוצת משפחה .פתאום ראינו שזו בעיה לשים
באותה קבוצה כאלו שיש להן ילדים וכאלו שאין להן ילדים .כאלו שיש להן ילדים על מה הן מדברות? על
ההורות ,שזה מה שהכי הכי מטריד אותן ,ואז הן מספרות איך הן פוגעות ,כי איך אפשר להיות בזנות
ולהיות אימא מתפקדת ,זה לא הולך ביחד .הילדים חשופים לזנות וליחסי ניצול והן בעצמן חסרות סבלנות,
הן מוטרדות .הגברים שבאים אליהן כלקוחות הרבה פעמים פוגעים מינית בילדים .דברים מאד קשים.
הילדים חשופים לדברים נוראים בעולם הזה .הן השתמשו חלק גדול בסמים תוך כדי שהן אימהות אז
הילדים מוזנחים בתנאים קשים ביותר .הן היו גם אלימות .ואז הן מספרות את החוויה כי הן רוצות לדבר
על כמה ההורות שלהן הייתה לא טובה .ואז החצי שהן לא אימהות ,מגיבות מהמקום של בת שגדלה עם
אימא פוגעת ,ולא מסוגלת להיות אמפתיות כלפיה .היינו צריכות לחשוב הרבה איך אנו משלבות את שתי
הקבוצות האלו ביחד לקבוצה אחת .ואיך אתה יוצר אמפתיה לפעמים זה תהליך של שנים עד שאתה לומד
להיות אמפטי .זה כמו לקחת קבוצה של נשים שנאנסות עם אנסים והם מתחילות טיפול ככה .זה מאד מאד
קשה".
באופן כללי ,אומרות המרואיינות ,אחד הגורמים המרכזיים שמניעים את האימהות הוא הפחד מפני
שיפוטיות וחוסר אמפתיה למצבן .תגובות כאלה מצד נשים משתקמות אחרות או מצד הצוות הטיפולי
עלולות לגרום לקשיים בשילובן של אימהות בקבוצה ,כפי שמסבירה מנהלת של מוסד שיקומי" :אימהות
לילדים או נשים שמנהלות משפחה ,הן באמת צריכות את האווירה המכילה הזו ,את המקום שהוא לא
שיפוטי .כי ברגע שאתה נהיה שיפוטי ,הן פשוט הולכות .בוא תראה שיפוטיות ,ואז תראה את הגב שלה
והיא נעלמה" .הבעיה קיימת גם ביצירת קשרים עם מוסדות אחרים ,כמו לשכת הרווחה ובייצוג האם מול
גורמים אשר לעיתים לא מגלים אמפתיה למצבן של האימהות" :בלשכות הרווחה יש לנו בעיה ליצור אמון
כשאנחנו מדברים על קשר עם הילדים .הם נרתעים [ואומרים] "היא זונה אז לא מגיע לה להיות אימא".
ולוקח לנו המון זמן ליצור אמון ,להסביר שזה בסך הכול פגיעה והיא עובדת ומגיע לה .זכותה לראות את
הילד וזה שהיא הייתה זונה זה לא אומר שהיא תפגע בילד".
על-אף הקשיים שמלווים את האם בניסיונות להשתקם ,ילדיה עשויים לשמש גם כגורם חיובי בתהליך.
מרואיינות רבות טוענות כי המוטיבציה של האימהות להשתקם היא הטיפול בילדים או החזרת הילדים
לחזקתן" :נשים שיש להן ילדים לרוב הם נלקחו מהן .לכן המוטיבציה שלהן לטיפול היא על מנת להחזיר את
הילדים" .באופן זה משמשים הילדים כמשאב פנימי של הנשים ,כמטרה העומדת לנגד עיניהן ומשפיעה על
התנהגותן ועל קבלת ההחלטות שלהן .מרואיינת אחרת אף מעניקה פרוגנוזה חיובית יותר לנשים שיש להן
ילדים וטוענת ש"אם יש לאישה ילדים ,יש סיכוי גבוה יותר שהיא תחזור לחיים נורמטיביים".
 6.9טרנסקסואליות :על הקשר בין שילוב חברתי להצלחה שיקומית
"קבוצה נוספת שפחות מוצאת את עצמה זה הטרנסג'נדריות .יש טרנסג'נדריות שהולכות לשיקום ארוך
טווח ,אבל יש הרבה מהן שלא .לנשים על הרצף של הג'נדר קשה לתת מענה במסגרות של השיקום ארוך
הטווח [ ]...מכל מיני סיבות .לדוגמא ,יש נשים טרנסג'נדריות שבלילה עולות על אישה ,וביום הם גבר .וזה
לא מתאים שתסתובב בדירה אישה שהיא גבר .כלומר ,זה יצר בעבר הרבה חיכוכים והרבה בעיות".
רבות מן הטרנסג'נדריות שעוסקות בזנות מגיעות מרקע חברתי דומה .גם לפני הידרדרותן לזנות סבלו
משוליות חברתית ומדחייה ,ופעמים רבות מדובר בנשים אשר נפלטו ממשפחתן ומסביבתן .גם בהגיען
נספחים
106

למוסדות הטיפול והשיקום מזנות סובלות הטרנסג'נריות מדחייה ,מהצקות ומבדידות .הן זוכות ליחס חשדני
ולעיתים אף מזלזל משאר הנשים המשתקמות ,כדברי אחת המרואיינות" :הן מתקשות להשתלב כאן []...
הן מקבלות תגובות כמו :את לא אישה ,לא יכולה להביא ילדים ,לא יכולה להביא בן זוג .את אף פעם לא
תהיי אישה .אין לך מראה נשי".
המרואיינות מסבירות כי הסיבה ליחס זה היא העובדה שחלק גדול מהמטופלות הטרנסג'נריות אינן
מנותחות ,מה שמעורר את רגשותיהן השליליים וחרדותיהן של שאר המטופלות .מרואיינת אחת מסבירה
את המורכבות הרבה בהכנסת טרנסג'ינריות לדירת חירום" :אנחנו קולטות טרנסיות בזנות רחוב ובסמים,
אבל יש קושי מאוד גדול .זו אוכלוסייה אחרת עם צרכים אחרים .הן אוכלוסייה אומללה הן לא מתאימות לא
לגמילה ולא להוסטל .אם הטרנסיות יותר נשיות זה אולי יכול לעבוד .אבל אם מגיעה אחת שנראית גברית,
הנשים פה לא מקבלות אותה .הייתה פה מישהי שלא השתמשה בהורמונים ,היא הייתה חוזרת לפה
מהרחוב ללא פאה ,מתעוררת עם זקפת בוקר ,היא הייתה פה המון זמן ,אבל זו התמודדות מאוד קשה.
כשהיא כועסת זה נראה אחרת ,מאשר שאישה כועסת ,זה מפחיד ]...[.בדירת החירום היא לא הצליחה
לסיים גמילה בגלל כל התגובות של הסביבה אליה" .דבריה של מנהלת הוסטל מתארים את המשך טיפולה
של אישה טרנסג'נדרית במסגרות השיקום ומדגיש את הקושי להתמודד עם נוכחותה של טרנסג'נדרית לא
מנותחת בסביבה של נשים שעברו פגיעות מיניות" :מרביתן לא מנותחות .זה קשה .אי אפשר להתעלם
מזה שזה קיים .מדי פעם קורה מצבים שאחת הנשים נכנסת לשירותים והיא שם .זה מורכב כי זה נשים
שעברו פגיעות מיניות ,מבחינתן יש פה גבר".
בנוסף למתח החברתי בין המטופלות הטרנסג'נדריות לשאר הנשים ,גורם נוסף שמעיב על שיקומן הוא אי
התאמה של התוכנית השיקומית לצרכיהן .לדברי המרואיינות ,הטרנסג'נדריות מתעניינות בנושאים שונים,
המניעים שלהן לכניסה לזנות הם שונים מלכתחילה וכן המוטיבציות לצאת ממנה הן שונות מאלה של שאר
הנשים .לפיכך ,יש צורך בטיפול שייתן מענה לרצונותיהן ,למחשבותיהן ,לחששותיהן ולתקוותיהן של
המטופלות הטרנסג'נדריות .אחת המרואיינות מתארת את הצורך במילים אלה" :זה תת-אוכלוסייה בזנות
[ ]...קצת שונה מהשאר .יש להן לא מעט כסף אבל הן בכל זאת אחת האוכלוסיות המוחלשות .הצעירה
שאני מלווה מגיעה רק לשיחה ולא למרחב ,מעניינים אותה דברים אחרים כמו ניתוח לשינוי מין והורמונים".
מסיבות אלה עלולות הנשים לחוש כי המוסד השיקומי אינו עונה על צרכיהן ,והדבר עשוי לגרום להן לפרוש
מהטיפול ולקטוע את תהליך השיקום .ואכן ,מרואיינות מעידות שהמטופלות הטרנסג'נדריות נוטות לא
להחזיק מעמד במוסדות[ " :אמנם] מגיעות לפה טרנסיות ,אבל אנחנו עדיין רואות הרבה יותר טרנסיות
בחוץ ולא את כולן אנחנו מצליחות להביא לצרוך את המרכז ]...[.אנחנו לא מצליחות להביא אותן עדיין
בהמוניהן .עוד לא פיצחתי את הלמה?".
מהראיונות עולים גם הרבה רעיונות לשיפור המצב הקיים ולקליטתן של טרנסנג'נדריות במוסדות .חלק
מההצעות מתמקדות בהכשרת העובדות ובקליטה של עובדות שמוכשרות למטרה זו במיוחד" :עד שלא
הגיעה [מי] שמרכזת את התחום של טרנסיות והיא טרנסית בעצמה הנושא לא היה מספיק מטופל .היא
הגיעה לפני חצי שנה ומפתחת את התחום .ככה אנחנו מקוות לפצח את הקוד ,מה יביא אותן הנה יותר,
והיא עושה עבודה נפלאה .בעיקר ברחוב ,כי לצערי אנחנו לא מצליחות להביא אותן לכאן" .בד בבד
משתדלות המטפלות לעורר את האמפתיה של שאר הנשים המטופלות ,ולחנך אותן על חשיבות בקבלת
השונה ,כפי שמסבירה אחת ממנהלות ההוסטל" :הפתרון שלנו היה הפתרון היחיד שאנחנו מכירות ,זה
לדבר על זה ,לפתוח את זה ,להכין את הבנות לפני ותוך כדי וגם לאלה שהביעו לפה נאמר בצורה מאד
ברורה שזה חייב להיות על השולחן" מרואיינת נוספת מדגישה את החשיבות שבדוגמה אישית ובאווירה
המקבלת ששוררת במוסד" :אנחנו מסגרת לא מאוד נוקשה אני חושבת שלכן הבנות פחות קשות אחת עם
השנייה אנחנו מלמדות פה לקבל את השונה ולהיות סובלני".
אולם חלק מהמרואיינות טוענות כי שילובן של הטנסג'נדריות ומתן מענה לצרכיהן השונים הן משימות
מורכבות ,וכי קשה מאוד לבצע אותה במסגרות בהן הטרנסג'נדריות הן מיעוט .לכן יש צורך בהפניית
המטופלות הטנסג'נדריות למסגרות בהן יהיו בחברה של נשים נוספות אשר עוברות את התהליך ,כפי
שמסבירה אחת המדריכות שנתקלה בבעיה במוסד בו היא עובדת" :הייתה לנו טרנסג'נדרית אחת אבל אין
כמעט .זה לא כל כך הסתדר .היא הרגישה לא קשורה ,שלחנו אותה למוסד אחר ,שם יש עוד
טרנסג'נדרית אני חושבת שכשיש שתיים זה יותר עובד" .פתרון זה עשוי לסייע לאישה לחוש פחות בודדה
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ולהעניק לה קשר אנושי נוסף שעלול להשפיע עליה לטובה בתהליך השיקום .פתרון דומה מוצע על-ידי
מרואיינת אחרת שעובדת במוסד שיקום בצפון הארץ" :הייתה לנו מטופלת טרנסג'נדרית [ ]...זה היה סיפור
ארוך ומסובך .אצלנו היא הייתה לפני כן ,עשתה כאן חמישה גלגולים ככה הלוך וחזור לסמים ולזנות .היא
רצתה לעשות ניתוח .הנפילות שלה היו לקראת שהתקרבה לניתוח .היא עברה כל מיני תהליכים ובמהלכן
היא פשוט נפלה .הנפילות שלה עשו לא טוב לקבוצה .בסוף היא עברה מכאן לסלעית בתל אביב ועד היום
היא לא בזנות ולא בסמים אני חושבת שהיא נקייה שנה לפחות ועדיין לא עשתה ניתוח .אני חושבת
שההעברה שלה לתל אביב עשתה לה טוב כי יש שם הרבה יותר מערכות תמיכה לטרנסג'נדרים .יש שם
את הקהילה ויותר תמיכה מכל מיני צדדים" .מדבריה של המרואיינת עולה כי המעבר למרחב שמאופיין
בסובלנות כלפי טרנסג'נדריות ומעניק להן תמיכה קהילתית ,סייע לאותה אישה לעבור את תהליך השיקום
ולשמור על ריחוק מזנות ועל הפיכחון.
מרואיינות אחרות אף טוענות כי השונות בין המטופלות הטרנסג'נדריות לשאר הנשים היא כה גדולה
ומשמעותית ,שיש צורך בפתיחת מוסדות ייחודיים המתמחים בצרכים של אוכלוסייה זו .לדברי מרואיינות
אלה ,זו הדרך להבטיח כי אותן נשים טרנסג'נדריות יצלחו את תהליך השיקום .אחת מהן מספרת על ניסיון
של עיריית תל-אביב להעניק לטרנסג'נדריות מרחב מוגן ,אשר לטענתה עשויה להיות לו השפעה חיובית על
תהליך השיקום אם יישמו אותו על אוכלוסיית המשתקמות מזנות" :טרנסג'נדריות יכולות תיאורטית להשתלב
במסגרות של הנשים כמו סלעית ואופק נשי אבל בפועל הן לא מצליחות להתמיד שם ,אני חושבת שאם
הייתה מסגרת ייעודית לטרנסיות זה היה הרבה יותר אפקטיבי .לדוגמא עיריית תל אביב פתחה דירת מעבר
לטרנסיות שיש בה  4מיטות  .היא לא מיועדת לאוכלוסיית הזנות אבל יש רשימת המתנה ארוכה והמון
ביקוש".
 6.10צעירות לעומת מבוגרות :משתנה הגיל והשפעתו על הצלחת השיקום
"[שיקום] זה עניין של מומנטום וזה עניין אישי וקשה לצפות איך זה יהיה לכל אחת .לדוגמא ,העניין של גיל.
יש צעירות שבגלל שהן רואות אופק אז יש יותר מוטיבציה לצאת ,אך גם ההיפך לפעמים לצעירות יש יותר
כוח של הרס .מבחינתה היא עדיין לא מיצתה למשל את הסם[ .לעומת זאת] יכולה להיותה אישה מבוגרת
יותר שרואה שאין שם שום דבר מעבר לפינה והיא רגועה יותר .מיושבת .אבל גם יש ייאוש של גיל :כמה עוד
נשאר לי בעולם הזה? מי ייקח אותי לעבודה עכשיו? קשה להצביע על מדדים בטוחים להצלחה ,גם אם יש
לגיל השפעה בבירור ".
מרואיינות רבות בחרו בגיל כמשתנה עיקרי המשפיע על מהלך השיקום ,וטענו כי נשים מבוגרות וצעירות
שונות מבחינות רבות :בצרכים ,ביעדים ובקשיים המאפיינים את תהליך השיקום ,במוטיבציה ,במצב
הבריאותי ,בתמיכה המשפחתית ובסוגי הזנות האופייניים .לא פעם לאורך הראיונות התלבטו המטפלות
בשאלת הקשר בין הגיל לבין צליחת התהליך השיקומי .אף שהסכימו פה אחד כי לגיל יש השפעה רבה על
מצבה של אישה ,המרואיינות התלבטו רבות ולא הצליחו להגיע להכרעה בשאלה זו" :למבוגרות יש יותר
סיכוי להצליח [ ]...בעצם ,אני חוזרת בי ,זה לא גורף ,המחשבה שככל שאת עייפה יותר את מוותרת יותר.
זה טריקי כי ככל שאת יותר זמן בתוך הזנות גם קשה יותר לצאת מהזנות .זה מאוד מסובך ,יש הרבה
משתנים .בסופו של דבר היו לי בנות  20שהצליחו וגם בנות  40שהצליחו" .נראה כי התלבטותן של
המטפלות בשאלת הגיל נובעת מכך שלרשותה של אישה עומדים משאבים שונים ומיוחדים המשתנים לפי
הגיל והשלב בו היא נמצאת ,אולם בהתאם ,בכל גיל יש עכבות אופייניות אשר מקשות עליה לעבור את
תהליך השיקום.
כך למשל ,היתרון העיקרי של נשים צעירות הוא שכוחן עדיין עומד להן ומצבן הפיזי בדרך-כלל טוב יותר
ממצבן של המבוגרות ,כפי שמציינת אחת המרואיינות" :נשים צעירות משתקמות יותר טוב ממבוגרות .הן
יותר רעננות ,עוד יש להן כוח[]...לקראת גיל  50קצת יותר קשה להן .יש גם את העניין של גיל המעבר,
שבאופן כללי קשה אז לנשים שמגיעות לפה עוד יותר קשה בגיל הזה" .המרואיינות מציינות יתרון נוסף
לשיקום צעירות ,והוא תחושת המוטיבציה והתקוות לעתיד .לדברי המרואיינות" :יש להן עוד את כל החיים
לפניהן" ,ובעוד שהצעירות יודעות שיש להן מה להפסיד ,רבות מן המבוגרות חשות ייאוש הנובע מהרגל
ההשתייכות לעולם הזנות ומחוסר אמונה שמצפה להן עתיד אחר" :לנשים צעירות קל יותר להשתקם כי כמה
שהן יותר צעירות ,ככה יש להן יותר סיכויים לבנות חיים חדשים ,להשתקם ולעזוב את הזנות".
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אולם העכבה העיקרית של ניסיון השיקום בגילאים צעירים הוא הנטייה שלא לקחת את השיקום ברצינות.
לדברי המרואיינות ,הנשים הצעירות עדיין לא מבינות לחלוטין את הסכנות באורח החיים שלהן ואת משמעות
השתייכות לעולם הזנות .בנוסף ,הן מתקשות לראות את הזנות כעמדה המחלישה אותן וגוזלת מהן את כוחן,
כפי שמסכמת אחת המרואיינות" :צעירות עדין מאמינות שיש להן כוח ועדיין יש להן הכול ,והכל בסדר והן
יפות" .לפיכך נשים צעירות רבות מוותרות על הטיפול וזונחות את השיקום .במובן זה ,המרואיינות ציינו את
הקושי לצפות הצלחה בשיקום וטוענות כי לעיתים דווקא המטופלות בעלות הפוטנציאל לחיות חיים מוצלחים
מחוץ למעגל הזנות הן אלה שלא מסיימות את תהליך השיקום .הפער בין הציפיות לבין המציאות ניכר היטב
בדבריה של מרואיינת שעבדה בעבר עם נשים מבוגרות וכיום עובדת עם צעירות" :כשהגעתי לפה אז הייתי
בטוחה שזה הרבה יותר קל מאשר לעבוד עם נשים מבוגרות ,יש כ"כ הרבה תקווה! אבל אני חושבת שדווקא
בגלל שהן צעירות אז הן אומרות לעצמן ,עד שאני אגיע לגיל  ,25אני כבר אעשה את המכה שלי ולא אהיה
בזה ....רק שאחר כך הן לא יוצאות".
בנוסף ,הצעירות מתוארות כמי שמעוניינות לשמר היבטים מסוימים הקשורים לאורח החיים האופייני לזנות,
כפי שנלמד מהמשך דבריה של אותה המרואיינת" :בגלאים הצעירים יש גם קשיים להשתקם .הנשים
הצעירות מרגישות שהן רוצות עוד לחוות אורך חיים שמתאפשר יחד עם זנות  -כסף ,סמים ,מסיבות".
מרואיינת אחרת מוסיפה כי "לנשים צעירות יותר קשה להחזיק בטיפול"" :רוב הנשים הן בגלאי  , 35-40צריך
להגיע לבשלות .יש המון משמעות בטיימינג  -לצעירות יותר קשה לוותר על אורח החיים שלהן" .באופן
פרדוקסלי ,לדברי המרואיינות התשישות ,הייאוש והעייפות עשויים לסייע לאישה לסיים את תהליך השיקום.
תחושת המיצוי האופיינית בעיקר לגילאים המבוגרים ,מהווה מניע חזק לבחירה בחיים אחרים .אחת
המטפלות המנוסות מציינת כי דווקא מהמורות רציניות וחוויות טראומטיות עשויות ,בעיתוי הנכון ,לסייע
לאישה לבחור בשיקום ארוך הטווח" :הגיל הוא פרמטר מאד חשוב .ככל שהן מבוגרות יש יותר סיכוי
להצלחה .לצעירות יותר קשה .זה נשמע נורא אבל ככל שהן עוברות יותר תלאות הן מגיעות למקומות יותר
קשים וכבר שבעות מכל מה שעברו וראו".
יתרון נוסף בשיקום מבוגרות הוא צמצום האפשרויות הכלכליות של האישה בעולם הזנות לעת בגרות ,מצב
אשר מדרבן את הנשים לצאת מעולם הזנות ,כדברי אחת המנטוריות " ,כדי להשתקם מזנות צריך לא סתם
לסבול ,צריך להיות בלי אוויר .גיל זה הרבה מהעניין ,למבוגרות יותר קשה להתפרנס מזנות ,הן ממש מגיעות
לתחתית ,קשה להן ,וזה מה שדוחף אותן להצליח" .מרואיינת אחרת מוסיפה ומספרת על השיקולים המנחים
את הנשים המבוגרות ביציאה ממעגל הזנות" :יש כאלה שמתבגרות ואומרות אני כבר לא עושה את אותו
הכסף שעשיתי כשהייתי צעירה ,אני רואה צעירות שמרוויחות יותר ,מפחיד אותי להזדקן בתחום" .באופן זה,
דווקא אישה שאיבדה מחיוניותה במובנים האכזריים של עולם הזנות ,עשויה לקבל חזרה את חייה שלה,
והזקנה ,כך עולה מדברי המרואיינות ,עשויה לאפשר את לידתה מחדש.
האמביוולנטיות העולה מדברי המרואיינות ביחס לגיל האופטימלי לשיקום ,מוכיחה שיש תקווה לשיקום בכל
גיל .מדברי המרואיינות עולה כי לטובת שיקום יעיל יש להבין את האופציות העומדות לרשותה של נשים
בגילאים שונים ,ולסייע להן תוך הבנה של מקומן ומעמדן בתוך עולם הזנות.

 6.11סיכום
שלושת החלקים הראשונים של הדוח מסרטטים את תהליך השיקום על ציר כרונולוגי לפי המודל של הרהור
– החלטה – שינוי ושימור.
החלק הראשון מיועד לתיאור תהליך יצירת קשר עם האישה שבזנות.
הסעיף הראשון של חלק זה ,מתאר את האופנים בהן מנסות המטפלות למזער נזקים ,לבסס ולהרחיב את
הקשר עם המטופלת כדי לעודד אותה לבחור בשיקום ארוך טווח .בתחילה נדון החשיבות של יצירת קשר,
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פיתוחו וטיפוחו – כבסיס לכל תהליך שיקומי .בהמשך מוצגים כלים ושיטות שונים שיש בידי במטפלות
לעזור לנשים בשלב ראשוני זה ,ולחזק את הקשר עמן .בין כלים ושיטות אלה :הצעת מרחב מוגן לאישה שלא
תמיד יש לה איפה לישון ,מתן "עזרה ראשונה" רפואית ואחרת לאישה במצוקה – הכול תוך קשב לצרכיה
וטיפול בה לפי העדפותיה ורצונותיה .מרכיב נוסף הוא חינוך למין בטוח וחלוקת אמצעי מניעה.
הסעיף השני עוסק בגורמים שעלולים לשבש את תהליך יצירת הקשר .תחילה מוצג הקושי בשמירת איזון בין
ניסיון לגרום לאישה לחוש בנוח עם המקום בו היא נמצאת ,לחוש ביטחון והכלה ,ובין לעודד אותה לשאוף
לשינוי .נדונים מקרים בהם הקשר שנוצר חלש מדי בכדי לחולל שינוי .עוד מוצגים מקרים בהם ההטרוגניות
בקבוצה משפיעה לרעה על האווירה וכיצד זה עלול לדרדר חלק מן הנשים ולמנוע את התקדמותן ואף לדרדר
אותן לשימוש בסמים .לעיתים חוסר נכונותה של האישה להכיר במצבה ולהודות שהיא בזנות – פוגם ביצירת
הקשר .לעיתים נוצר קשר שהוא תלותי יתר על המידה – קשר מסוג זה יקשה על האישה להתנתק ממסגרת
טיפולית ראשונית ולהתקדם למסגרות מאתגרות יותר.
החלק השני עוסק בתופעות המאפיינות את תהליך השיקום שעשוי להוביל לשינויים ארוכי טווח .במקרים
רבים עוברות שנים עד שהאישה בשלה להיכנס לתהליך שיקומי מחייב .לפיכך ,מוכנותה של אישה לעשות
שינוי משמעותי מסמן נקודת מפנה בתהליך השיקום .בשלב זה מצופה מן האישה להפגין שיתוף פעולה
נרחב ,לקחת אחריות ולהתחייב לעבודה קשה.
הסעיף הראשון מתאר את המאמצים הנעשים כדי להכין את הנשים לחיים נורמטיביים .הכנה זו כוללת בין
השאר :התמודדות האישה עם סדר יום קבוע ,עמידה בלוחות זמנים והיכולת לפעול על פי הכללים הנהוגים
במסגרת השיקומית .היבט חשוב נוסף הוא לקיחת חלק בפעילות טיפולית  -רגשית ונפשית – לבירור עימות
ועיבוד העבר .בשלב זה המסגרת השיקומית מאפשרת לאישה בזנות לאמץ אורח החיים בריא יותר וכן
ניתנת לה הזדמנות לשיקום מקיף של הבריאות שהוזנחה במשך שנים .בהמשך הפרק מוצגים המאמצים
להכנת האישה לקראת השתלבות בשוק העבודה ,תהליך זה כולל הקניית הרגלי עבודה ,הכשרה מקצועית
ושיפור יכולות תקשורת בין אישית .היבט חשוב נוסף הוא סיוע לנשים במיצוי זכויות סוציאליות ,טיפול
בקשיים בירוקרטיים מול רשויות וכן מציאת פתרונות לתשלום חובות.
הסעיף השני מתאר כיצד חלק מן הנשים לא צולחות שלב זה בהצלחה .תהליך השיקום מחייב התמודדות
אינטנסיבית עם קשיים ודורש חשיפה ,מחויבות ,אחריות ורצינות .לא כל אישה מסוגלת לעבור ולסיים
בהצלחה את התהליך ,זה פשוט עלול להיות "יותר מדי" עבור חלק מהן .שני תסריטים מבטאים בדרכים
שונות את חוסר יכולתה של האישה לסיים את תהליך השיקום .העומס הרגשי הנלווה לתהליך השיקום ארוך
הטווח ,עלול לתסכל את האישה המשתקמת והדרישות הגבוהות עלולות להכביד עליה ובסופו של דבר,
במקרים מסוימים ,גם "לשבור אותה" .ישנה גם תופעה הפוכה של 'שיקום מדומה' – ישנם מקרים בהם נשים
אשר 'עוברות את כל השלבים' אך מתחת לפני השטח לא מתחולל שינוי משמעותי .ככל הנראה ,קשה
לזהות את הסימנים המקדימים שמרמזים על תופעה זו.
החלק השלישי עוסק בשימור ההצלחה השיקומית תוך התמודדות עם היומיום.
הסעיף הראשון בחלק זה מתאר את ההנהגות ודפוסי פעולה של הנשים שמצליחות לשמר את השיגי
השיקום שלהן לאורך זמן .אחד המרכיבים החשובים של שמירה על הישגים הוא שמירת קשר המטפלות ועם
המסגרת השיקומית שלה .האמון שנוצר בין האישה לבין הצוות הטיפולי מבוסס על הידיעה שתהליך הליווי
לא מסתיים עם סיום התוכנית ,שהצוות הטיפולי נכון תמיד לסייע בכל התלבטות ,קושי ונסיגה .אישה
שמבינה זאת ,תדע לפנות למטפלות לקבלת סיוע ,עצה או סתם עידוד באין ספור רגעים קשים שעלולים
להתעורר בתהליך בנייתה את חייה החדשים .מדד נוסף להצלחה הוא יכולתה של האישה להתרחק מדפוסי
זנות ושמירה על ניקיון מהתמכרויות .ככל שעובר הזמן ואישה מסגלת לעצמה שגרת חיים שונה וחדשה –
ניתן לטעון שהשיקום שלה הצליח .גם ליכולתה של האישה ליצור קבוצות השתייכות חדשות מחוץ לזנות יש
פוטנציאל שיקומי גדול .בשלב זה של חייה החדשים יש חשיבות רבה ביחסים תקינים עם משפחה מיטיבה,
השתתפות בחוג שמעניין אותה ,יצירת קשר עם חברות לדרך או השתלבות באיזושהי קהילה .קריטריון נוסף
להצלחה הוא עצמאות כלכלית ושמירה על מקום עבודה .לכך יש משמעות עמוקה ,היא מסמלת את יכולתה
להשתחרר מזנות ,הן כמקור לפרנסה והן כדפוס התנהגות של כניעות .אושר בחיים החדשים ,כמו סיפוק
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וגאווה מהווים גם הם מדד להצלחת השיקום .נשים המגדירות את מצבן כטוב ,אשר מאושרות מהמקום בו הן
נמצאות ,מעבודתן ,מהקשרים וממערכות היחסים שהן מנהלות ,מוגדרות ככאלה שעברו את התהליך
בהצלחה .לעיתים למשתנה זה חשיבות גדולה יותר אף מיציאה מוחלטת מעולם הזנות.
הסעיף השני מתאר את הנפילות והנסיגות של הנשים לאחר סיום תהליך השיקום הפורמאלי .העכבות
והנסיגות הן חלק בלתי נפרד של כל תהליך שיקום .עם זאת ,נפילות חוזרות ונשנות או נסיגה קיצונית
במיוחד ,עלולות להסב נזק משמעותי לאישה המשתקמת .בחלק זה מפורטים תהליכים שונים של נסיגה.
ניתוק האישה מרשתות תמיכה שהיו לה בסיום השיקום הפורמאלי ,מהווה אינדיקטור חשוב לחוסר הצלחת
תהליך השיקום .מערכות יחסים שאינן מיטיבות יכולות לדרדר את הנשים המשתקמות ולגרום לנסיגות
בתהליך השיקומי .חבירה לגורמים בעיתיים מהווה סיכון גדול .כישלון לזהות קשרים בעיתיים עלולה לבוא
לידי ביטוי בכל סוגי קשרים :חברות וחברים ,שכנים ,עמיתים לעבודה ומעסיקים ,מערכת יחסים בעלת אופי
רומנטי ,וכן קשר משפחתי שאינו מיטיב עלול להיות ההרסני מכולם .אי יכולת האישה לשמור על הגמילה
הינו פרמטר נוסף המסכן את הישגי השיקום .שמירה על הפיכחון מהווה אחד האתגרים המשמעותיים
בתהליך השיקום.
החלק האחרון עוסק באוכלוסיות מיעוט בזנות .תתי-קבוצות אלה מייצגות מקרים של שוליות כפולה ,בהן
השתייכות לעולם הזנות מצטרפת למיקום חברתי מעורער מלכתחילה ,על רקע מיני ,מגדרי ,דתי ,לאומי או
אחר ,ויוצרת מעמד חברתי ייחודי בעל מאפיינים בעייתיים .הפרק מתאר את מאפייניהן ,צרכיהן המיוחדים
ואת העכבות הספציפיות בתהליך השיקום של תתי-אוכלוסייה אלה .להלן תיאור קצר של הבעיות הייחודיות
של כל קבוצה.
תחלואה כפולה  -זנות ופגיעה נפשית :מצבן של הסובלות מפגיעה נפשית יוצר סביבתן אווירה רגשיתטעונה ,המפריעה לקשר שלהן עם נשים אחרות ,וקשיים במילוי חובות ומטלות .התמודדותן השוטפת עם
חרדות ודיכאונות ,תנודות במצב הרוח והתקפים ,מקשה על יצירת רצף טיפולי וגורמת לכך שרבות מהן
פורשות לפני סיום התהליך השיקומי.
זנות דיסקרטית :נשים העוסקות בזנות בדירות ,במכונים ובבתי לקוחות – קשות יותר לאיתור .עיקרהמשאבים במסגרות הטיפוליות מופנים לזנות רחוב .קיימת תחושה שטיפול בזנות דיסקרטית הוא פחות
קשה – לו היה אפשר להגיע אליהן ,ולו הנשים המאותרות היו מעוניינות לקבל את עזרתן של המטפלות ,והיו
מוכנות להתחייב לשיקום ארוך טווח.
זנות במגזר הערבי :נשים בזנות מן המגזר הערבי נתקלות בקשיים רבים בהשתלבות במוסדות טיפול.עומדים בפניהן מכשולים שפתיים ותקשורתיים ובעיות הנובעות ממעמדן החברתי ,הן בחברה ממנה הן
מגיעות והן בחברה הכללית .הנשים הערביות מתקשות למצוא את מקומן במסגרות טיפוליות.
יוצאות מדינות חבר העמים :המטופלות שמוצאן ממדינות חבר העמים נתפסות כבעלות קשיים שונים ,אולםבניגוד למטופלות הערביות ,נראה שהדבר פוגע פחות בהישגיהן השיקומיים .קיימת אמביוולנטיות ביחס
אליהן .מצד אחד ,עובדת היותן יוצאות חבר העמים עלולה לפגוע בהן בדרכים שונות :בניסיונות השתלבותן
במוסדות ,וקשיים בהשתלבות בשוק העבודה ,במיוחד למבוגרות שביניהן .מצד שני ,המטפלות נוטות להן
לרוב פרוגנוזה חיובית לשיקום – בעיקר בשל אופיין הנחוש והמשמעת העצמית שלהן.
השוהות הבלתי חוקיות :אוכלוסיית הנשים בזנות בקרב השוהות הבלתי חוקיות ,גדלה עם הזמן .על רקעזה ,מודגשים קשייהן של המטפלות להעניק להן סיוע בשל מעמדן החוקי ,אשר לא מאפשר למטפלות להשיג
משאבים הדרושים לטיפולן .בנוסף ,נראה שהן ממאנות לתת אמון במוסדות השיקום ובמטפלות.
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אימהות בזנות :לא מעט נשים בזנות הן אימהות לילדים .נראה שלא תמיד המערכת בנויה להעניק להןתנאים מתאימים לשיקום .קיימות בעיות במישורים שונים :יצירת קשר המבוסס על אמון – שכן הרבה
מהאימהות עלולות לראות במטפלות נציגות של משרד הרווחה ,שבכוחן להרחיק מהן את ילדיהן ,העדר
תנאים מתאימים לדאוג לילד כשהאם בטיפול ,הדילמה שבבחירה בין שיקום ארוך טווח לבין חובותיה כאם,
התאמת תכני המערך הטיפולי למצבן ולתחומי העניין של אימהות .על-אף קשיי השיקום של הנשים בזנות ,
ילדיהן עשויים לשמש גם כגורם חיובי בתהליך – הם עשויים להגביר את מוטיבציה של האם להשתקם ,ואת
הרצון להחזיר לחזקתה את ילדיה.
טרנסג'נדריות :גם לפני הידרדרותן לזנות סבלו הטרנסג'נדריות משוליות חברתית ומדחייה ,ופעמים רבותמדובר בנשים אשר נפלטו ממשפחתן ומסביבתן .גם בהגיען למוסדות הטיפול והשיקום סובלות
הטרנסג'נריות מדחייה ,מהצקות ומבדידות .הן זוכות מיתר הנשים ליחס חשדני ולעיתים אף מזלזל .הסיבה
ליחס זה היא שחלק גדול מהמטופלות הטרנסג'נריות אינן מנותחות ,מה שמעורר את רגשותיהן השליליים
וחרדותיהן של שאר המטופלות .גורם נוסף שמעיב על שיקומן הוא אי התאמה של התוכנית השיקומית
לצרכיהן .הטרנסג'נדריות מתעניינות בנושאים שונים ,המניעים שלהן לכניסה לזנות הם שונים מלכתחילה וכן
המוטיבציות לצאת ממנה הן שונות מאלה של שאר הנשים.
צעירות לעומת מבוגרות  -משתנה הגיל והשפעתו על הצלחת השיקום :מטפלות רבות סבורות שגיל הואמשתנה עיקרי המשפיע על מהלך השיקום ,וטוענות כי נשים מבוגרות וצעירות שונות מבחינות רבות:
בצרכים ,ביעדים ובקשיים המאפיינים את תהליך השיקום ,במוטיבציה ,במצב הבריאותי ,בתמיכה
המשפחתית ובסוגי הזנות האופייניים .אך אין תמימות דעים כיצד משתנה הגיל משפיע על תהליך השיקום.
נראה כי התלבטותן של המטפלות בשאלת הגיל נובעת מכך שלרשותה של אישה עומדים משאבים שונים
ומיוחדים המשתנים לפי הגיל והשלב בו היא נמצאת ,ובהתאם בכל גיל יש יתרונות וחסרונות אופייניים .נראה
כי היתרון העיקרי של נשים צעירות הוא שכוחן עדיין עומד להן ומצבן הפיזי בדרך-כלל טוב יותר ממצבן של
המבוגרות .אולם העכבה העיקרית של שיקום בגילאים צעירים הוא הנטייה שלא לקחת את השיקום ברצינות.
הנשים הצעירות לרוב עדיין לא מבינות לחלוטין את הסכנות באורח החיים שלהן ,ואת משמעותה של
השתייכות לעולם הזנות .בנוסף ,הצעירות לעיתים מעוניינות לשמר היבטים מסוימים הקשורים לאורח החיים
האופייני לזנות .באופן פרדוקסלי ,התשישות ,הייאוש והעייפות – המאפיינים את המבוגרות יותר ,עשויים
לסייע לאישה לסיים את תהליך השיקום .תחושת מיצוי מהווה מניע חזק לבחירה בחיים אחרים .יתרון נוסף
בשיקום מבוגרות הוא צמצום האפשרויות הכלכליות של האישה בעולם הזנות לעת בגרות ,מצב אשר מדרבן
לצאת מעולם הזנות.
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