מרפאת לוינסקי ושלוחותיה הניידות
סיכום שנת 2017
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מרפאת לוינסקי ,של לשכת הבריאות ת"א ,היא מרפאה קהילתית לאיתור מחלות מין ו( HIV-איידס) ,לטיפול בהן ולמניעתן.
מלבד קבלת קהל במרפאה הפונה לציבור הישראלי הרחב ,מפעיל צוות המרפאה תכניות שונות
לקידום מין מוגן גופנית ונפשית מתוך תפיסת של כבוד האדם ושוויון בין המינים.
פעילות רפואית ופסיכו-חינוכית ייעודית מוגשת לבני נוער בסיכון ,לגברים ולנשים בזנות ,למכורים לחומרים פסיכו-אקטיביים,
לחסרי בית ולחסרי מעמד ,לקהילת הלהט"ב ולאנשים שחיים עם .HIV
בנוסף מפעילה המרפאה ערוץ ייעוץ טלפוני ואינטרנטי בנושא מין מיניות ומחלות מין.

מידע נוסף מעבר לסיכום זה נמצא באתרי המרפאה:
אתר מרפאת לוינסקי מידע וייעוץ safe-sex.co.il
אתר המרפאה הניידת לאנשים בזנות help-tlv.co.il
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תוכן עניינים

אפיון הפונים והפונות למרפאה ולשלוחותיה הניידת
תחלואה בקרב הפונים למרפאה ולשלוחותיה הניידות
תיאור העשייה הרפואית והחברתית במרפאת לוינסקי
 .1מרפאה ניידת לנשים ולגברים בזנות
 .2להט"ב והתאמה מגדרית
 .3הסברה מניעתית לקהלי קצה
 Safe-sex .4הסברה לבני נוער ולצעירים
 safe-sex .5שירותים מקוונים
HIV/AIDS .6
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כל העוסקים והעוסקות
במלאכה 2017 -
מרפאה ניידת

מרפאה
מנהלת מרפאת לוינסקי

עו"ס יעל גור

ראש תחום ניידת עו"ס

רני חלאבי

מנהלת אדמיניסטרטיבית

אריקה בוני

עו"ס ניידת

זהר לוטן

מזכירת קבלת קהל

אנה בר נתן

עו"ס ניידת

נעם מסטבוים

ראש תחום סיעוד

אחות רעיה פזילוב

עו"ס ניידת

הגר ברק איל

מתורגמנית  -הנגשה
למבקשי מקלט

נהום קבדה

אחות  /עו"ס ניידת

נעה שליט

מדריכת מתמכרים
קרימינולוגית

יעל אוחנונה

נהג ניידת

יהודה פרץ
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תחומי
המרפאה

יועצת על לרופאות ולצוות המרפאה

דר' יסמין מאור ,מנהלת יחידה למחלות זיהומיות
מרכז רפואי וולפסון

תחום רפואה  -רופאה אחראית

דר' יוסיפוביץ' אורית

תחום HIV

דר' לנדסמן קרן

תחום להט"ב והתאמה מגדרית
ראש תחום

נינה הלוי

פרויקט גן מאיר

מתן וייסמן

תחום  SAFE-SEXמענים מקוונים
ראש תחום

מירי כהן

אחראית תוכן

אנה שרייר

מקדמת אתר

אדוה מוג'ה

תחום הסברה לאוכלוסיות קצה

סיכום שנת 2017

מרצה מובילה

נורית גלזר חודיק

מרצה

שירן לוי
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תחומי
המרפאה

תחום הסברה בבתי ספר
ראש תחום
רשימת מרצים
רונית בנך
מיכל שדה
עידו צנעני
תמי ורדי

עו"ס צהלה יצחקי

אנשי צוות ותיקים שעזבו את העבודה במרפאה
במהלך שנת 2017 -
דר' גוטסמן תמי

רופאה אחראית

עו"ס יונתן מרטון מרום ראש תחום להט"ב
יעל קנה

אחראית תוכן safe-sex

מיכל יסעור

אחות ניידת

אורן קובה

נהג ניידת

זוהרה אלבז
שירן לוי
מסעד עטאללה
מוריה שלוי
סיוון דרשן
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מתנדבים -
2017

מרפאה

פרויקט גן מאיר
אורי עייק

עו"ס נוטל דם

אורית שקי

אחות

ליאת וייס

אחות
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מרפאה ניידת

דר' אוסקר סדן

רופא גניקולוג

מירי מרקוביץ

דר' מיכאל שפירא

דר' יודית קרטיס

רופאה פנימית

רות קנר

יעל דולסטרה

דר' המלי מתן

רופא מתמחה

דר' אמיל אלחנן

ורד שחור

שני לרנר

סטודנטית לרפואה

דר' תמיר שרגאי

דר' חן אבני

שני גלוסקה

סטודנטית לרפואה

דר' אסתר עובדת

שירה אוברלנדר

אילה אליכיס

סטודנטית לרפואה

סוזי מן

דניאל פיין

לילי אהרון גיגי

הדרכה בעבודה סוציאלית

דר' טל להב

סהר מינטקוביץ'

חיה ראובן אדלמן

הדרכה בעבודה סוציאלית

ליאת פרדימן

סמירה טאפש

סטודנטית לרפואה

רוני בן ארי

ארקדי וייסברג

אח

צ'ילה עזרא
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התפלגות הפונים והפונות
למרפאה לפי שנים
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התפלגות ביקורים במרפאה
לפי שנים
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בשנת  2017בקרו במרפאה
ובשלוחותיה הניידות

התפלגויות של ביקורים
ראשונים למרפאה לפי סוג פניה
 2017(מדובר רק על ביקורים ראשונים .בביקור חוזר אין סיבת פנייה)

סיכום שנת 2017

 3,850פונים (כאשר כל אחד נספר פעם אחת)
 3,665נבדקים למחלות מין
 6,426ביקורים

פונה חוזר

פונה חדש
סוג אירוע פניה

מספר

סוג אירוע פניה

מספר

סריקה

1830

סריקה

1523

תסמינים

245

תסמינים

150

מגע לא תסמיני

113

מגע לא תסמיני

52

מגע תסמיני

23

מגע תסמיני

8
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התפלגויות הפונים למרפאה ולניידות
לפי פונים חדשים וותיקים 2017
(מתוך  3,850פונים)
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פונה ותיק

0
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התפלגויות הפונים למרפאה ולניידות
לפי מגדר 2017
(מתוך  3,850פונים)
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התפלגויות הפונים למרפאה ולניידות
לפי ביקורים 2017
(מתוך  6,426ביקורים)
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ביקור חוזר

0
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התפלגות הפונים למרפאה ולניידות
לפי גורמי סיכון 2017
1447
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905
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393
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130
52
ברית המועצות

200

84
אפריקה מדרום
לסהרה

שימוש בסמים

זנות פעילה

ללא קבוצת סכון
ידועה

ריבוי פרטנרים

קרן אפריקה

MSM

0

הערה :בשנת  2017זוהו  130נשים בזנות כנפגעות סמים אשר משתמשות בחומרים הבאים :אלכוהול ,קריסטל ,קלונקס ,חגיגת ,מריחואנה ,מורפיום במדבקות או בכדורים
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התפלגות הפונים למרפאה ולניידות
לפי ארצות מוצא 2017
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94
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0
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מבקשי מקלט שביקרו במרפאה
ובשלוחותיה הניידות 2017

התפלגות מבקשי מקלט לפי גיל
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מתוך  3,850פונים ופונות למרפאה ולשלוחותיה הניידות 904 ,הם מבקשי מקלט מאפריקה .מרביתם/ן מאריתריאה סודן.
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התפלגות תחלואה במרפאה
ובשלוחותיה הניידות

מקום טיפול:

מרפאה

ניידת

סוגי בדיקות

מס' נבדקים

מספר חיוביים

אחוז חיוביים

מס' נבדקים

נבדקים חיוביים אחוז חיוביים

 PCRלזיבה

1470

60

4.08%

1185

18

1.52%

 PCRלכלמידיה

1470

57

3.88%

1185

30

2.53%

 PCRלמיקופלזמה גניטליום

1470

31

2.11%

1185

24

2.03%

סרולוגיה לHIV-

2398

19

0.79%

290

1

1.03%

סרולוגיה לעגבת

2060

98

4.76%

1190

37

3.87%

תרבית לוע לזיבה

965

15

1.55%

1137

29

2.55%
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התפלגות פונים שנמצאו חיוביים
למחלות מין לפי קבוצות סיכון
זיבה באברי מין 2,610 :נבדקים
מתוכם  78חיוביים
אפריקה מדרום לסהרה2 ,
ללא קבוצת סיכון ידועה2 ,

קרן אפריקה6 ,

ריבוי פרטנרים19 ,

MSM, 37

זנות פעילה12 ,
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התפלגות פונים שנמצאו חיוביים
למחלות מין לפי קבוצות סיכון
זיבה בלוע 2,066 :נבדקים
מתוכם  44חיוביים
ריבוי פרטנרים1 ,

זנות פעילה12 ,

MSM, 31
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התפלגות פונים שנמצאו חיוביים
למחלות מין לפי קבוצות סיכון
כלמידיה 2,610 :נבדקים לזיבה
מתוכם  87חיוביים
ברית המועצות1 ,
ללא קבוצת סיכון ידועה11 ,

אפריקה מדרום לסהרה2 ,

MSM, 19
קרן אפריקה2 ,

זנות פעילה15 ,
ריבוי פרטנרים37 ,
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התפלגות פונים שנמצאו חיוביים
למחלות מין לפי קבוצות סיכון
מיקופלזמה גניטליום 2,610 :נבדקים
מתוכם  55חיוביים
ברית המועצות1 ,
ללא קבוצת סיכון ידועה4 ,
קרן אפריקה2 ,

MSM, 18

ריבוי פרטנרים20 ,

זנות פעילה9 ,

סמים בהזרקה1 ,
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התפלגות פונים שנמצאו חיוביים
למחלות מין לפי קבוצות סיכון
עגבת :סה"כ  3,202נבדקים  21מתוכם  135בעלי אבחנה כלשהי לעגבת

ברית המועצות2 ,
ללא קבוצת סיכון ידועה4 ,

אפריקה מדרום לסהרה2 ,
קרן אפריקה12 ,
ריבוי פרטנרים8 ,

זנות פעילה16 ,
MSM, 91

סיכום שנת 2017

אבחנה לעגבת

מספר נבדקים

SYPHILIS, PRIMARY

25

SYPHILIS, SECONDARY

38

SYPHILIS, LATENT, EARLY

18

SYPHILIS, LATENT, LATE

8

,SYPHILIS, LATENT
UNKNOWN DURATION

46

23

התפלגות פונים שנמצאו חיוביים
למחלות מין לפי קבוצות סיכון
SYPHILIS, PRIMARY
מתוך  135בעלי אבחנה לעגבת  25זוהו כבעלי SYPHILIS, PRIMARY
ללא קבוצת סיכון ידועה2 ,

קרן אפריקה3 ,
ריבוי פרטנרים1 ,
זנות פעילה1 ,

MSM, 18
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התפלגות פונים שנמצאו חיוביים
למחלות מין לפי קבוצות סיכון
SYPHILIS, SECONDARY
מתוך  135בעלי אבחנה לעגבת  38זוהו כבעלי SYPHILIS, SECONDARY
ללא קבוצת סיכון ידועה1 ,
זנות פעילה2 ,

MSM, 35
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התפלגות פונים שנמצאו חיוביים
למחלות מין לפי קבוצות סיכון
SYPHILIS, LATENT, EARLY
מתוך  135בעלי אבחנה לעגבת  18זוהו כבעלי SYPHILIS, LATENT, EARLY
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התפלגות פונים שנמצאו חיוביים
למחלות מין לפי קבוצות סיכון
SYPHILIS, LATENT, LATE
מתוך  135בעלי אבחנה לעגבת  8זוהו כבעלי SYPHILIS, LATENT, LATE
ללא קבוצת סיכון ידועה1 ,

קרן אפריקה1 ,

MSM, 5
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ריבוי פרטנרים1 ,
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התפלגות פונים שנמצאו חיוביים
למחלות מין לפי קבוצות סיכון
SYPHILIS, LATENT, UNKNOWN DURATION
מתוך  135בעלי אבחנה לעגבת  46זוהו כבעלי SYPHILIS, LATENT, UNKNOWN DURATION
אפריקה מדרום לסהרה2 ,
קרן אפריקה8 ,

MSM, 22
זנות פעילה9 ,
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ריבוי פרטנרים5 ,
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מתוך  3,665נבדקים במרפאה ובניידות 2,666 ,נבדקו ל HIV
מתוכם  26קיבלו תוצאה שאינה שלילית.
להלן התפלגות התוצאות:

מספר נבדקים

סוג תוצאה

20

חיוביים לHIV -

מתוכם  8נשאים ידועים מהעבר
( 7ממדינות אנדמיות ואחת היא אישה בזנות)
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4

חשודים לFALSE -
POSITIVE

2

חשודים לתוצאה
חיובית שלא הגיעו
לגמר בירור

גורמי סיכון
•MSM
•מדינה אנדמית
•זנות
•מדינה אנדמית
•MSM
•מדינה אנדמית

29

התפלגות  20הנשאים החיוביים
לפי קבוצת סיכון
ברית המועצות2 ,

MSM, 7
אפריקה מדרום לסהרה4 ,

ריבוי פרטנרים3 ,

קרן אפריקה3 ,

זנות פעילה1 ,

לחלק מהאנשים ישנו יותר מגורם סיכון אחד .במקרה כזה שיוך להגדרת קבוצת סיכון יקבע על פי סדר זה ,MSM :זנות פעילה ,מדינה אנדמית ,ריבוי פרטנרים.
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התפלגות  20הנשאים החיוביים
לפי מגדר
אישה טרנסג'נדרית1 ,
)(MTF

נקבה9 ,

זכר10 ,

סיכום שנת 2017

31

התפלגות  20הנשאים החיוביים
לפי ארץ מוצא

אוגנדה1 ,

ניגריה2 ,
מולדובה1 ,

אוקראינה4 ,

ישראל3 ,
אריתראה2 ,

דרום אפריקה3 ,
אתיופיה2 ,
גאנה1 ,
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גניטליום12 ,
זיבה בלע19 ,

התפלגות תוצאות בדיקות
בגן מאיר
נבדקו  903אנשים ונמצאו  76אנשים חיוביים
למחלות שונות

נשלחו  3,137דגימות ונמצאו  89דגימות
חיוביות למחלות שונות

נבדקי גן מאיר מהווים כ  28%מכלל הנבדקים

זיבה באברי מין8 ,

כלמידיה13 ,

עגבת35 ,

מיקופלזמה
גניטליום14 ,
זיבה בלע19 ,

במרפאה 44% .מתוך הנבדקים הם אנשים
שהגיעו בפעם הראשונה למרכז הבדיקות.
השאר הם נבדקים חוזרים.

סיכום שנת 2017

33

תיאור העשייה
הרפואית והחברתית
במרפאת לוינסקי

מרפאה ניידת
לנשים ולגברים
בזנות
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להט"ב והתאמה
מגדרית

הסברה מניעתית
לקהלי קצה

לצד הפעלת השירותים הרפואיים לאיתור תחלואה במין וטיפול בחולים
ובנשאים ,מתקיימות במרפאת לוינסקי תכניות מניעה וטיפול בקהלים
המצויים בסיכון להידבק ולהדביק אחרים במחלות מין וב.HIV-
התוכניות הללו מפרשות על פני שישה תחומי פעילות:

safe-sex
הסברה לנוער
ולצעירים

safe-sex.co.il
שירותים מקוונים

HIV/AIDS
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מרפאה ניידת
לנשים ולגברים
בזנות

המרפאה הניידת היא הזרוע הניידת של מרפאת לוינסקי .צוות הניידת עוסק בהנגשת
בדיקות וטיפול רפואי ובהענקת טיפול פסיכו-סוציאלי לנשים ולגברים במעגל הזנות.
צוות הניידת ,הכולל רופאות ,עובדות סוציאליות ,אחיות ונשים שהיו בזנות והשתקמו,
פועל מתוך אמונה שהמעורבות והמעורבים בזנות ראויים וראויות לכבוד ,לבריאות
ולשיקום .הצוות מפעיל שני שירותים ,רפואי ופסיכו-סוציאלי.

שירות רפואי  -מרפאה על גלגלים

שירות פסיכוסוציאלי

הניידת מסיירת בזירות זנות שברחבי גוש דן ומרכז הארץ

צוות מיומן של עובדות סוציאליות ומנטורית מעניק למעוניינות

ומאפשרת לנשים ולגברים בזנות להיבדק למחלות מין ול,HIV-

ולמעוניינים ,טיפול פסיכו-סוציאלי .על פי צרכיהם/ן של

ולקבל טיפול תרופתי למחלות מין  -בחינם ובאופן אנונימי.

המטופלים והמטופלות ,הטיפול נוגע הן במיצוי זכויות רפואיות

בנוסף ,מעניק הצוות סיוע רפואי ראשוני ,מידע וייעוץ בנושאי

וסוציאליות והן בריפוי טראומות הזנות .בצוות הטיפולי נשות

בריאות ורווחה ,מחלק קונדומים ומפנה את המעוניינות

מקצוע המיומנות בטיפול רגיש מגדר ,טיפול בשורדות טראומה

והמעוניינים לגורמי ייעוץ ,טיפול ושיקום נוספים.

מינית ,וטיפול בהתמכרות.
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היקף פעילות המרפאה הניידת
שירות רפואי

סיורי מרפאה ניידת

סיורים למסגרות לאוכלוסיות קצה

 143סיורים של בזירות זנות שונות מתוכם:

 8סיורים למסגרות בהם התקיימו מבצעי

 66סיורים בדירות ובמכוני ליווי.

בדיקות ותהליכי הסברה מתוכם:

 60סיורים במתחם לוינסקי ואזור התחנה הישנה.

 3בעלמה

 17סיורים לזירות זנות מרוחקות כגון אשדוד.

 5במסגרות עלם

בסיורים השונים לאורך השנה חולקו כ 10,000 -קונדומים ,כריכים,
שתיה חמה וקרה .כמו כן הוענקה לנשים ולגברים עזרה הומנטירית
וסיוע רפואי ראשוני.

 2סיורים 'מישהו לרוץ איתו'
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 3סיורים 'הלב '27/4

36

היקף פעילות המרפאה הניידת
שירות פסיכו-סוציאלי:

בשנת  ,2017טופלו בשירות הפסיכו-סוציאלי של המרפאה הניידת לוינסקי 34 ,נשים
בטיפול ארוך מועד .מרבית הנשים הגיעו לשיחות שבועיות קבועות .בנוסף ,הוצעו טיפולים
קצרי מועד ל 72 -נשים .טיפולים קצרי מועד כוללים ליווי למסגרות ,תיווך מול מוסדות
ממשלתיים כגון ביטוח לאומי ,קופות חולים ועוד.
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השפעה רחבה על
תהליכים חברתיים
ומקצועיים

צוות המרפאה הניידת אינו מסתפק בהענקת טיפול רפואי ופסיכוסוציאלי לאנשים בזנות .בכדי להבטיח את עתידן/ם של מי שנחלצים מהזנות
ובכדי לצמצם את היקפי התופעה ,פועל הצוות יחד עם אנשי מקצוע ברמה העירונית והארצית סביב סוגיות של טיפול ושיקום אנשים בזנות.
כמו כן ,פועל הצוות לקידום עבודה מקצועית סדורה המעגנת זכויות עבור המעורבים והמעורבות בזנות ולקידום החוק לאיסור צריכת זנות
ושיקום קורבנותיה.
סיכום שנת 2017
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השפעה רחבה על תהליכים
חברתיים ומקצועיים

1

זיהוי דפוסי זנות חדשים והצפת
הנושא מול קובעי מדיניות

2

כתיבת נייר
עמדה

השנה פעלנו בשישה מישורים:

3

מעורבות בצוות הבין‑משרדי
לבחינת הכלים לצמצום צריכת זנות

צוות המרפאה הניידת חקר את תופעת

צוות המרפאה לקח חלק משמעותי

נציגי המרפאה השתתפו בצוות הבין משרדי

הזנות בקרב מבקשי מקלט וכתב דו"ח

בניסוח התפיסה המקצועית של

לבחינת הכלים לצמצום צריכת הזנות לאורך

בנושא יחד עם רל"א ,עבור משרד הרווחה

משרד הבריאות ,התומכת בחוק

השנה החולפת וסייעו בכתיבת הדוח.

והשירותים החברתיים( .תמצית ההממצאים

לאיסור צריכת זנות ושיקום

בהמשך דוח זה)

קורבנותיה( .תמצית העמדה בהמשך
דוח זה)
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השפעה רחבה על תהליכים
חברתיים ומקצועיים
4

הכשרות

5

סנגור ארגוני

השנה פעלנו בשישה מישורים:

6

דיונים בכנסת

הצוות המשיך גם השנה לייצג את משרד

צוות המרפאה המשיך לעסוק בהכשרת

צוות המרפאה הניידת ממשיך לקחת חלק

אנשי חינוך ,עבודה סוציאלית ,רפואה

בקואליציות אמון בין אנשי מקצוע מארגונים הבריאות בדיוני ועדת המשנה למאבק בסחר

וסיעוד בנושא זנות ואופן הטיפול והסיוע

שונים ומדיסציפלינות שונות כדי לקדם

בנשים ובזנות ,ובדיונים שונים בוועדות כנסת

לקורבנותיה .כבכל שנה ,התקיימו גם השנה

ביחד את רווחתן/ם של אנשים בזנות .למשל:

נוספות אשר עסקו באוכלוסיית המעורבות

כ  20מפגשי חינוך והכשרה בנושא על ידי

הקואליציה למאבק בזנות ,פורום טראומה

והמעורבים בזנות ,חסרי בית ,מבקשי מקלט

הנהלת המרפאה.

מינית ,פורום דרי רחוב ,שולחנות עגולים

ונפגעי סמים.

עם משטרת ישראל ושיח בין אירגוני בנושא
תחלואה כפולה.
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מיפוי תופעת הזנות בקרב
מבקשי מקלט מאריתריאה וסודן
בקיץ  2017עסק צוות המרפאה הניידת

הדוח ,הסוקר והממפה את תופעת הזנות

להערכת כותבות הדוח ,מעורבות בזנות 365

בעזרתה של מגשרת תרבותית הפועלת בוועד

בקרב מבקשי המקלט בישראל ,נועד לסייע

אנשים ממוצא אריתראי ,רובן נשים.

למלחמה באיידס ובעמותת אסף ,במיפוי

למעצבי המדיניות במשרדי הממשלה השונים

תופעת הזנות בקהילת מבקשי המקלט

להבין את מציאות חייהם של המעורבות

מאפריקה.

והמעורבים בזנות בקהילה ,את הגורמים

חלק מעלות העוסקות במיפוי מומנה על ידי
משרד הרווחה .הדוח נכתב במשותף עם רל"א.
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הלוכדים אותם/ן בזנות ,ואת נזקי הזנות
עבורם/ן ועבור משפחותיהם/ן.

מדובר על קרוב ל 5%מכלל מבקשות המקלט
מאפריקה השוהות בישראל ועל כ  6%מתוך
קבוצת הנשים האריתראיות המבקשות מקלט
בארץ.
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עמדת משרד
הבריאות ביחס לחוק
לאיסור צריכת זנות
ושיקום קורבנותיה
צוות המרפאה ניסח השנה את עמדת משרד הבריאות ביחס לחוק.
להלן תמצית העמדה :משרד הבריאות תומך בחוק לאיסור צריכת זנות,
מתוך עמדה ערכית על פיה צריכת הזנות הינה תופעה שלילית מיסודה,
היוצרת פגיעה בוטה בכבוד האדם וחירותו ,בבריאותו הפיזית ,הנפשית
והחברתית ,בשוויון זכויותיהן/ם של נשים וגברים בחברה אשר התדרדרו
לזנות ,ובזכותם על גופם .לעמדה זו ארבעה יסודות:
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היסוד
המניעתי

יסוד האשמת
הקורבן

יסוד בריאות
הציבור

היסוד
הערכי

במדינות בהן הוטמע החוק,

עיקר הסטיגמה הקשורה במעשה

נהוג לשים את הזרקור על אנשים

עבור אנשים בזנות הפגיעה

הופחתה הלגיטימיות של קניית

הזנות מוטלת על גבם של

בזנות כמי שמפיצים מחלות מין

בשלמות הגוף והנפש הינה

שירותי המין וצומצמו היקפי

העוסקים והעוסקות בה .מדובר

ו HIV -איידס .מתוך הנתונים

ממשית ויום יומית .במובן הזה

המצטברים במרפאות המין

בחירתם לעסוק בזנות דומה

תופעת הזנות .צמצום היקפי הזנות באנשים מוחלשים אשר נקלעו
הינם בבחינת "רפואה מונעת"

לזנות בהמשך לנסיבות חיים רצופי שמפעיל משרד הבריאות עולה

לבחירות אחרות שיש בהן פגיעה

למעורבים בזנות ולמי שנמצאים

פגיעות והזנחה .החוק לאיסור

כי לקוחות זנות אינם נבדקים

עצמית כולל מכירת איברים.

בסיכון גבוה להיקלע לזנות ,ולכן

צריכת זנות ,ימקם את צרכני

תדיר ,אינם מטופלים תרופתית

בהינתן שכך ,צריכת זנות ,הינה

המשרד תומך בצעד זה.

הזנות כעוברי עברה ועל כן חלק

בתחלואה ונמנעים מלהשתמש

ניצול חולשה של אדם אחר

מנטל הסטיגמה יעבור אליהם.

בקונדום .התנהגות זו פוגעת

אשר גוררת פגיעה בוטה בכבודו,

במצב כזה ,האפשרויות לטיפול

בבריאות הציבור .על כן חוק

חירותו ,ושלמות גופו ועל כן יש

בקורבנות הזנות תהיינה זמינות

שיקדם את צמצום הקיפי הזנות,

לאוסרה על פי חוק.

יותר והסיכויים להחלמה יגדלו.

יתרום משמעותית לבריאות
הציבור.
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אורחים שהצטרפו לסיורי הניידת ולדיונים
מקצועיים עם צוות הניידת
דר' זהר סהר לביא

דיון בנושא חובת דיווח

פרופ' פינחס הלפרין מנהל
מלר"ד איכילוב וצוות המתמחים

הצגת המרפאה והרצאה בנושא טיפול באנשים המעורבים בזנות  +סיור במרפאה הניידת

ח"כ עליזה לביא  -יו"ר וועדת המשנה
למאבק בסחר בנשים ובזנות

ביקור בזירות זנות בערי הלוויין של ת"א – סיור עם צוות הניידת

ח"כ תמר זנדברג והוועדה למאבק
בסמים – כנסת ישראל

הוועדה קיימה דיון בנושא זנות וסמים במרפאה .לאחר הדיון יצאה ח"כ זנדברג לסיור עם המרפאה הניידת

סטודנטים לעבודה סוציאלית

הדרכה וסיור בנושא אוכלוסיות קצה ובריאות

סטודנטים מביה"ס לרפואה

בכל שנה אנו מאפשרים לסטודנטים לרפואה להתארח בניידת ולהכיר את אוכלוסיית הרחוב והנשים בזנות,
חסמים המונעים מהם לקבל טיפול והצרכים שלהם.

ד"ר סת' וולס אוניברסיטת דרקסל
פילדלפיה

היכרות עם פעילות המרפאה והניידת לקראת מחקר משותף הנוגע לנשים טרנסג'נדריות – הקשר בין חשיפה
לאלימות וטרנספוביה לבין נטילת סיכונים במין.

רבקה ריץ'

הצגת מחקר על בסיס נתוני המרפאה – השוואה בין קבוצות שונות בציבור הMSM -

משלחת מסן פרנסיסקו

היכרות עם פעילות המרפאה והניידת

יפעת עמיאל כתבת ערוץ כאן

כתבה על פעילות המרפאה הניידת בטיפול בנשים ואנשים בזנות
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תחום להט"ב
והתאמה
מגדרית

בשנת  2017הגיעו למרפאה ולשלוחותיה הניידות  1,529נבדקים מאוכלוסיית הלהט"ב,
המהווים כ  40%מכלל הנבדקים והנבדקות במרפאה 1,489 .מתוכם הם גברים המקיימים
יחסי מין עם גברים ( )MSMו 40-נוספים הם אנשים טרנסג'נדרים ,בחלוקה הבאה 36 :נשים
טרנסיות ( MTFמזכר לנקבה) ו 4 -גברים טרנסים ( FTMמנקבה לזכר).
 80%מכלל הפונים הלהט"בים למרפאה נבדקו בשלוחות הניידות של המרפאה ,המרפאה
הניידת לאנשים מאוכלוסיית הלהט"ב המעורבת בזנות והמרפאה הניידת בגן מאיר.
צוות תחום להט"ב השתנה במהלך השנה האחרונה .עו"ס יונתן מרטון עזב את המרפאה
לאחר שש שנות עבודה ,ואל מקומו נכנסו נינה הלוי ומתן וייסמן .נינה היא אישה
טרנסג'נדרית ,אקטיביסטית חברתית ונציגת הציבור בוועדה לניתוחי התאמה מגדרית בתל
השומר .מתן הוא פרמדיק בעל תואר ראשון ברפואה דחופה ( )b.emsומאסטרנט לבריאות
הציבור באוניברסיטת בן גוריון.
צוות תחום להט"ב עוסק בקידום בריאותם ורווחתם של באי המרפאה המשתייכים
לאוכלוסיית הלהט"ב ובהנגשת שירותים של רפואה מונעת ,בדיקות למחלות מין וHIV-
ותיווך לסיוע פסיכו-סוציאלי לאנשים מאוכלוסיית הלהט"ב המעורבים בזנות ,או הנמצאים
בסיכון לניצול מיני  /מסחרי.
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התערבות פסיכו-סוציאלית ,ליווי בתהליכי
ההתאמה המגדרית וסיורי מרפאה ניידת
לגברים ולנשים טרנסג'נדריות בזנות
לטיפול הפסיכוסוציאלי
לאנשים להט"בים
בזנות שלושה מוקדים:

.1
.2

התערבות תוך אישית אשר נוגעות לטראומת הזנות ,לזהות המגדר ,למורכבות הקשרים
המשפחתיים ,להיבטים נפשיים בהם בעיקר תחושות של דיכאון חרדה ובדידות.
מיצוי זכויות רפואיות וחברתיות – דגש מיוחד ניתן השנה לתיווך הפונים והפונות לגורמים
כגון ביטוח לאומי ,היחידה לדרי רחוב ,רופאות משפחה בקהילה והוועדה לניתוחי התאמה
מגדרית בתל השומר.

.3
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הדרכה – הדרכה של נשים טרנסיות במעגל הזנות בתהליכים הרפואיים של התאמה מגדרית.
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התערבות פסיכו-סוציאלית ,ליווי בתהליכי
ההתאמה המגדרית וסיורי מרפאה ניידת
לגברים ולנשים טרנסג'נדריות בזנות
היקף פעילות פסיכו-סוציאלית
כ  50 -נשים טרנסג'נדריות ,ו 12-גברים  MSMזכו
לטיפול פסיכוסוציאלי במרפאה אשר נגע בשלושת
המוקדים הללו.
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היקף פעילות מרפאה ניידת לאוכלוסיית הלהט״ב
ניידות גן מאיר ובפלורנטין

מבצעי בדיקות נוספים

התקיימו  42ניידות

 33סיורי ניידת רחוב בזירות של אנשים בזנות

בדיקות בגן מאיר ו41-

מאוכלוסיית הלהט"ב.

ניידות בדיקות בפלורנטין

צוות הניידת מכיר כ  120נשים טרנסיות בזנות

בשיתוף הוועד למלחמה

וכ  20גברים  MSMבזנות ופגש את רובם/ן

באיידס

במהלך הסיורים הללו.
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להט"ב והתאמה המגדרית
 -שיתופי פעולה

אנשי תחום הלהט"ב והתאמה מגדרית במרפאה הרחיבו את
שיתופי פעולה הבין ארגוניים ,לטובת אוכלוסיית הלהט"ב
הצורכת את שירותי מרפאת לוינסקי .דגש מיוחד ניתן השנה
לארגונים בתוך ומחוץ למערכת הבריאות ,המסייעים לאנשים
טרנסג'נדרים.

רשימת השירותים המרכזיים
עימם עבדו אנשי תחום להט"ב
במרפאה השנה:

•הוועדה לניתוחי התאמה מגדרית בשיבא

•עמותת מעברים

•המכון האנדוקריני באיכילוב

•פרויקט גילה להעצמה טרנסית

•המרפאה הגאה של שירותי בריאות כללית

•פרויקט הלב  24/7של עמותת עלם

בגן מאיר
•רופאי משפחה במכבי ובמאוחדת

•סלעית
•בית דרור

•אגודת הלהט"ב
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השפעה רחבה על
תהליכים חברתיים
ומקצועיים
.1

הכשרות לאנשי מקצוע  -כ30-
הכשרות והרצאות בנושאי להט"ב/

.2

כבכל שנה ,אנשי תחום להט"ב במרפאה לקחו חלק בתהליכים
של שינוי מדיניות ושינוי תודעה בהקשר הלהט"בי .מטרת
התהליכים הללו נוגעת קודם כל למאבק בלהט"בופוביה,
ובהמשך לכך להטמעת תהליכים מיטיבים של עבודה מקצועית,
עם פרטים וקבוצות באוכלוסיית הלהט"ב .השנה ניתן דגש
מיוחד להקשר הטרנסי ,דרך שלושה ערוצי פעילות:

דיונים מקצועיים  -השתתפות
בפורום שולחן עגול עם הנהלת

.3

דיונים בכנסת  -השתתפות בדיוני
ועדת המשנה למאבק בסחר

טרנס בפני צוותי רפואה ,סיעוד

תחום בריאות הנפש במשרד

בנשים ובזנות (ועדת משנה של

ובריאות הנפש ,שירותי רווחה,

הבריאות ומתן עדות בוועדה

ועדת הכנסת למעמד האישה)

משטרה ,צוותים ומתנדבים

לחקר גילויי אפליה וגזענות

בארגונים חברתיים וסטודנטים

במערכת הבריאות ביחס

לרפואה.

לאפליית אנשים טרנסג'נדרים
במערכת הבריאות.
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הסברה מניעתית
לקהלי קצה

תחום ההסברה המניעתית לקהלי קצה ,פונה לבני נוער ולנשים במצבי
סיכון ,כמו גם לאנשי המקצוע שעובדים עימם .פעילות זו התאפשרה
השנה הודות לתמיכת המחלקה לחינוך ולקידום בריאות של משרד
הבריאות.

במהלך שנת  ,2017נערכו  39סדנאות.

על הסדנאות לצוותים:

 23מתוכן ניתנו לצוותים של אנשי חינוך

במרבית המסגרות הועברו סדנאות דינאמיות ,בנות  3-4שעות אקדמאיות .במהלך הפעילות

ומטפלים ,סדנא אחת למתמודדים מבוגרים,

בחנו המשתתפים את התפיסות והעמדות האישיות שלהם ביחס למין ולמיניות ,אל מול

ו 18-סדנאות למתנדבים ,לנוער ולצעירים
במצבי סיכון.
 550משתתפות ומשתתפים לקחו חלק

האופן בו הם חושבים שבני הנוער או הנשים עימם הם עובדים ,תופסים/ות את הנושא.
בהמשך לכך ,עסקו המשתתפים בפערים בין נקודות המבט הללו ובהשפעה של אלה על
ההתמודדות עם מצבי יום יום בעבודה עם אוכלוסיית היעד .מנחות הסדנאות עסקו בקידום
שיח מיטיב ונורמטיבי ביחס למיניות .עובדה זו חשובה כיוון שאנשי המקצוע אשר עובדים

בפעילות ,מתוכם  274אנשי טיפול וחינוך

עם אוכלוסיות קצה ,מורגלים להתייחס למיניות של המטופלים והמטופלות שלהם מתוך

שעובדים עם אוכלוסיות של נוער ונשים

הטראומה ,ומתוך תחושת הבהילות והמצוקה שזו מעוררת .התמודדות מוצלחת עם הקושי

במצבי סיכון 25 ,מתמודדים בבריאות הנפש

הזה בסדנאות ,אפשרה לאנשי המקצוע שהשתתפו בהן ,הרחבה של נקודת המבט ביחס

ו 254-מתנדבים ,צעירים ונוער.
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עבודה
מתמשכת עם
צוותים:

שהתעוררו במהלך העבודה עם נוער ונשים במצבי סיכון.

בקרב נוער:

הסדנאות לנוער כללו שני מפגשי עומק בני  3שעות .המפגשים עסקו בבחינת העמדות של המשתתפים והמשתתפות

חלק מהצוותים זכו לליווי מעמיק של מנחת הסדנא לאורך כל השנה .מפגשי הליווי עסקו בסוגיות ובקונפליקטים

ביחס למיניות ,לצד הענקת מידע רלוונטי בנושאים :עמדות בנוגע למין ,ומחלות מין ,מידע על מין מוגן ואמצעי
מניעה ,דרכי הדבקה ,אבחון וטיפול ,הריון ,יחסי מין מיטיבים ,אוננות ,שוויון בין המינים ,אלימות מינית ופורנו.
הסדנאות תרמו להעלאת המודעות של בני הנוער ,הצעירים והמתנדבים להיבטים של מיניות ,באמצעות שיח
חיובי ,פתוח ומלמד ,תוך מתן אפשרות לבחון עמדות אישיות ולשאול שאלות (גם אם מביכות או ראשוניות) .מנחות
הסדנאות הדגישו לאורך התהליך את החלקים הבריאים בהקשר של מיניות בגיל הניעורים ,וזאת בניגוד לשיח
הפתולוגי המתנהל עם בני הנוער והצעירים הללו בדרך כלל.

קהלי יעד
נוספים:
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בשנת  2017נחשפו לסדנאות שלנו מספר מסגרות חדשות בניהן :נערים ונערות למען קהילה ,פנימיית יובלים ,הוסטל
תקווה .וכמובן המשכנו ללוות ולהעביר סדנאות למסגרות שעבדנו עמן בעבר .כאשר יש מסגרות אותן אנו מלווים בין
 3-7שנים.
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SAFE-SEX
הסברה לבני נוער
בבתי ספר ובצה"ל

במפגשי ההסברה לבני הנוער ולצעירים ,מועבר ידע וניתנת
ההזדמנות להתבונן בעמדות ,דעות ,שאלות ,ומחשבות הקשורות
למין ולמיניות מנקודת מבט אישית ,מגדרית וחברתית.

המפגשים האורכים שעה וחצי ,הם אינטראקטיביים ומועברים
בליווי מצגת וסרטונים .חומרי המפגש עוסקים בשיקולים לקיום

בשנת  2017גויסו מחברות מסחריות  ₪110,000אשר

יחסי מין ,רצון אל מול הסכמה ,פורנוגרפיה ,מחלות מין  -מניעה,
הדבקה וטיפול .כמו כן ,ניתנת במפגשים הזדמנות להכרות עם אמצעי

אפשרו קיומן של  336הרצאות בצפון ,בשרון ,במרכז

המניעה השונים ,תוך שימת דגש על הקונדום כאמצעי היחיד שמגן

הארץ בירושלים ובאזור השפלה .השתתפו בתוכנית

מפני מחלות מין.

קרוב ל  17,000תלמידות תלמידים חיילות וחיילים.
המפגשים ניתנים ע"י מרפאת לוינסקי כשירות חינם לקהלי היעד
והמימון מגיע מתקציבי משרד הבריאות וכתרומה מהחברות
המסחריות :דורקס ,תרימה ו .R3
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SAFE-SEX
שירותים מקוונים

קו הייעוץ
בשנת  2017תועדו  2,336פניות לקו הייעוץ הטלפוני .מרבית הפונים
( 2,100איש) היו גברים .גילם הממוצע של הפונים לקו נע בין
הגילאים  1,985 .30-31מהשיחות נגעו לחששם של הפונים ביחס
להידבקות במחלות מין 279 ,שיחות עסקו בשאלות המטלפנים ביחס

מרפאת לוינסקי בשיתוף ובמימון המחלקה
לשחפת ואיידס במשרד הבריאות ,מפעילה
זו השנה השישית את תוכנית safe-sex

לשירותי מרפאת לוינסקי .כ 90 -מהשיחות עסקו בנושאים שונים
ובתוכם ,היריון לא רצוי ,טיפול מונע ל HIV-ופגיעות מיניות.
בחודש מרץ  2017הורחבו שעות המענה בקו הייעוץ על מנת ליצור
אחידות בשעות המענה בכל ימי הפעילות .בנוסף ,הוחלט לשלב

שירותים מקוונים .במסגרת התוכנית מפעיל

מענה טלפוני בשעות הערב המאוחרות.

צוות של  3נשות מקצוע ,אתר עשיר במידע

בחודש נובמבר הכשירה מובילת התוכנית במרפאה  5מתנדבים

על מיניות ומחלות מין ,קו ייעוץ  /סיוע ומענה

למענה בקו הייעוץ .פעילותם של המתנדבים מסייעת במשימת

בפורומים שונים של שאלות ותשובות ברשת,

הרחבת היקף פעילות קו הייעוץ.

המיועדים בעיקר לבני נוער וצעירים.
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אתר האינטרנט
safe-sex.co.il
• 3.8%מהגולשים הם גברים ו 56.2%-נשים.

בשנת  2017תועדו  363,859כניסות לאתר
האינטרנט על ידי  153,799גולשים וגולשות.

קידום האתר

•רוב הגולשים באתר בני .25-34

החל מחודש פברואר  2017האתר מקודם ב  .google ADדוחות

•הדפים הנצפים ביותר באתר :דף הבית ,עובדות על הריון,

מסכמים מראים כי בוצעו  45,000הקלקות על מודעות החיפוש

מחלות מין ,איידס ואמצעי מניעה.
•האתר ממשיך להתעדכן הן עיצובית והן בהיבט של תכנים,
לאורך כל חודשי השנה.
•המאמרים המופיעים באתר תורגמו השנה ל  4 -שפות,
אנגלית ,ערבית ,רוסית וטיגרית .כמו כן ,נעשו השנה שינויים

ברשת .לשמחתנו ,הקידום בגוגל התברר כמוצלח מאוד .אנשים
שחיפשו מענה לתכנים בנושא אמצעי מניעה ומחלות מין ,מצאו את
אשר חיפשו באתר .זמן השהייה הממוצע באתר למי שהגיעו דרך
הקידום הממומן עמד על  3דק׳ ,לעומת מספר שניות למי שלא הגיעו
דרך הקידום הממומן.

ברמת התכנות של האתר ,כדי שניתן יהיה להטמיע את
תרגומי המאמרים בשפות השונות.
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מתחם Ask People
• 56%מהכניסות הן של נשים  43%של גברים ו  1%של ג'נדרקוויר.
• 63%של הגולשים והגולשות במתחם הם בין הגילאים  17-25שנה שזה
בכדי להגיע לקהל רב ככל הניתן של בני נוער וצעירים ,הקמנו

בדיוק קהל היעד שהוגדר!

מתחם של שאלות ותשובות באתר  .ASKהמענה במתחם מספק

•השאלות עסקו בתכנים הבאים:

התייחסות מקצועית של צוות עובדות סוציאליות ורופאות,

• 33%מחלות מין באופן כללי

לשאלות בנושאים מגוונים החל ממיניות בריאה ,אמצעי מניעה

• 10%מחלות מין במין אורלי

ומחלות מין ועד סוגיות רגישות יותר הנוגעות לבחירת זהות

• HIV 24%איידס

מגדר ופגיעה מינית.

מתחם מרפאת לוינסקי באתר  ask-peopleקיבל השנה 613

• 18%אמצעי מניעה
• 15%יחסים אהבה וחברות

שאלות .מדובר על יותר מפי  2מהיעד שהוצב! (היעד המקורי
 240שאלות).

לאור הצלחת המתחם ,בהיבט של תנועת גולשים וצפיות ,העניק האתר

נספרו קרוב ל  358,000כניסות למתחם לעומת 274,000

לצוות המרפאה אפשרות חינמית לפרסום חודשי של כתבה או מאמר

בשנה שעברה.

באתר  ASKעצמו.
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תחום HIV/AIDS

העבודה בתחום  HIVהתמקדה השנה בתיווכם של אנשים
מאוכלוסיות קצה למעקב רפואי ולטיפול .שתי הקבוצות המרכזיות
בהן טיפלנו הן חסרי מעמד וצעירים בסיכון.

חסרי מעמד

צעירים בסיכון

מתוך  934אנשים מדרום לסהרה ומקרן אפריקה שנבדקו השנה ל-

 2צעירים ( )18+מעמותה לנוער בסיכון התגלו במסגרת מבצעי

 HIVהתגלו  15נשאים חדשים.

בדיקות במסגרת עמותת הנוער .עבור שני הצעירים התקיימו תהליכי

כל הנשאים והנשאיות תווכו לתוכנית הלאומית לטיפול בנשאי

יישוג במטרה לחבר את הנשאים לשירותי טיפול .התהליכים בוצעו

 HIVחסרי מעמד של משרד הבריאות .להלן סטאטוס השתתפות

בשיתוף פעולה מלא של עובדות סוציאליות מעמותת הנוער והצוות

הנשאים בתוכנית:

הרפואי והסוציאלי של מרפאת לוינסקי.

• 2נשים בהריון  -הוגשו והתקבלו לטיפול מיד
• 8הוגשו לתוכנית הלאומית והתקבלו לטיפול או למעקב
• 5נדחו מהתוכנית הלאומית בשל זמן שהות קצר מדי בארץ או
רמת  CD4מעל 500
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