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לכבוד
ח"כ יפעת שאשא ביטון
יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות
אדמה
שלום רב,
הנדון :דיון דחוף בעניין הסיוע לאוכלוסיות בזנות בזמן מגפת הקורונה
 .1אנו פונות אליך בבקשה שהוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ,שאת עומדת בראשה,
תתכנס לדיון דחוף בעניין סיוע לנשים במעגל הזנות במהלך הגל השני של הקורונה וההיערכות
הממשלתית לעניין.
 .2אוכלוסיות בזנות כוללות נשים ,גברים ובכלל זה נשים וגברים מהקהילה הטרנסג'נדרית .לפי הסקר
הלאומי שפרסם משרד הרווחה בשנת  2016מדובר בכ 14,000-אנשים כאשר  3,000מתוכם הם
קטינות וקטינים.
 .3מדובר באוכלוסייה השקופה לשירותי המדינה ,סובלת מאלימות וניצול קשים ,שימוש בסמים,
בעיות בריאותיות שונות וקשיים כלכליים.
 .4בתקופת משבר הקורונה החריפו הקשיים איתן נאלצות להתמודד האוכלוסיות בזנות .כחלק
מההשפעות של התפרצות מגפת הקורונה ,נצפתה ירידה חדה בצריכת זנות ,לצד מקרים בהם
סרסורים מחייבים ומאיימים על נשים להמשיך להגיע לבתי הבושת למרות הסיכון הבריאותי.
הירידה החדה והפתאומית בצריכת הזנות שלא במסגרת פתרון ארוך טווח המלווה בשיקום,
הותירה נשים רבות במצוקה כלכלית וללא יכולת להתקיים.
 .5במהלך החודשים מרץ-אפריל ,עם ההתפרצות הראשונה של הקורונה בישראל (הגל הראשון),
העמותות והארגונים העוסקים בשיקום וסיוע לאוכלוסיות במעגל הזנות הוצפו בפניות בבקשה לסלי
מזון וסיוע כספי למימון תרופות ,שכר דירה ,חשבונות וכיוצא בזה.
 .6יודגש כי ארגוני הסיוע צלחו בקושי את הגל הראשון ,כשהנשים בארגונים אלה ממשיכות להעניק
סיוע לכל הנשים הפונות אך לעיתים נאצלו לוותר על פעילות השיקום הרגילה לטובת סיוע מיידי
ואספקת סלי מזון בסיסיים לפונות ולפונים .כל זאת נעשה בהתבסס על תרומות בלבד וללא סיוע
משמעותי ממשרד הרווחה או גופים אחרים ,וכאשר הנשים שעובדות ומתנדבות בארגונים משקיעות
לילות כימים במצב הקשה שנוצר.
 .7כיום מתמודדת מדינת ישראל עם גל שני ויש צורך בסיוע מיידי לנשים בזנות ,זאת בנוסף לתוכנית
מסודרת לאוכלוסיות בזנות בתקופת הקורונה ובמשברים דומים בעתיד.
 .8האתגרים מול האוכלוסיות בזנות רבים ומשתנים ,לאור העובדה מדובר שבאוכלוסייה מגוונת וגם
בשגרה ישנם צרכים שונים בין הקבוצות השונות ,אך האתגרים המרכזיים הם:
 .8.1העדר הכרה ברווחה  -אוכלוסיות בזנות ,גם אם הן פונות לארגוני השיקום והסיוע (כולל
הממשלתיים) ,נמנעות וחוששות מלפנות ללשכות הרווחה ברשויות המקומיות ,מאחר והן
אינן מעוניינות להיות "מתויגות" במערכות הממשלה כנשים בזנות.

 .8.2סיוע כלכלי ואי זכאות לדמי רווחה – נשים רבות נותרו בפתאומיות ללא כל הכנסה ,כאשר
הו אינן זכאיות לדמי אבטלה .אחרות נאלצו להמשיך להיות בזנות תוך סיכון החיים שלהן
כי נותרו ללא כל ברירה אחרת.
 .8.3קורת גג – נשים רבות מצאו את עצמן ללא יכולת לשלם שכר דירה ואחרות כלל ללא קורת
גג ומקום לינה.
 .8.4מקום לשהייה בבידוד לאחר חשיפה לחולה מאומת – נשים וגברים ,כולל קטינים ,שהיו
מחויבים בבידוד כאשר אין להם קורת גג קבועה או אשר מתגוררים במקום בו לא ניתן
לשמור על בידוד (מקלט ,בית בושת וכו') ,לא יכלו לעמוד בהנחיות הבידוד ופנו לארגוני
הסיוע שיספקו להם מקום לבידוד.
 .8.5דוחות על הפרת תקנות שעת חירום וצו בריאות העם –נשים רבות ,שלא עמדה בפניהן
ברירה ,נאלצו להמשיך בזנות גם בתקופת הסגר ולמרות ההגבלות השונות ,קיבלו קנסות
כספיים בסכומים משתנים .דו"חות אלה מכבידים מאוד על הנשים ,אשר נמצאות גם כך
במשבר כלכלי עמוק.
 .8.6המשך קיום תוכניות השיקום – כאמור ,בעקבות המצב תוכניות שיקום רבות נאלצו לעצור
פעילות או לצמצמה באופן ניכר ,דווקא ברגעי משבר אלו בהם היה צריך להרחיב את
הפעילות ,לאור הדוחק במתן מענה נפשי וכלכלי מיידי .בהקשר זה חשוב לציין כי למרות
הקשיים ,צמצום כוח האדם והצורך לעמוד בהנחיות משרד הבריאות ,ארגוני השיקום
והסיוע המשיכו לתת מענה מתאים למצב החדש לכל הנשים הפונות.
 .9בשל כל אלה נדרשים ,בין היתר ,פתרונות מיידיים לאוכלוסיות בזנות ,אשר לא ידרשו הזדהות
אל מול מערכות הרווחה ויכללו מענקי מחיה ,סלי מזון ,מערך חירום לסיוע בשכר דירה ממשרד
השיכון בהליכים מקוצרים ,תוך אפשרות להכרה מזורזת דרך ארגוני השיקום והסיוע ,ביטול
הדו"חות שניתנו לנשים בזנות ,מקום לבידוד בשעת הצורך במימון המדינה והכרה בארגוני
הסיוע כמפעלים חיוניים ,במקרה של סגר מלא.
 .10אשר על כן ,נחזור ונבקש כי הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש תתכנס לדיון מיוחד
שיעסוק בהיערכות הממשלתית לסוגיה זו.

בכבוד רב,
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