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מרפאת לוינסקי,
של לשכת הבריאות ת"א,
היא מרפאה קהילתית לאיתור
מחלות מין ו,HIV/AIDS-
לטיפול בהן ולמניעתן.
כל השירותים הרפואיים והפסיכו-
סוציאליים ,ניתנים במרפאה לכל אדם
בחינם ובאופן אנונימי,
ללא תלות בגיל ,במין ,בנטייה מינית,
בסטאטוס אזרחי או בעיסוק.

צוות המרפאה מפעיל תכניות שונות לקידום מין מוגן גופנית ונפשית ,אשר נובעות
מתוך תפיסה 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.
בשונה מדוחות המרפאה שפורסמו בשנים קודמות ,מצורפים לדוח השנתי לשנת
 2018נתונים ביחס לתחלואה שהצטברו במרפאה לאורך העשור האחרון.

מידע נוסף מעבר לסיכום זה נמצא באתרי המרפאה:
אתר מרפאת לוינסקי מידע וייעוץ  | safe-sex.co.ilאתר המרפאה הניידת לאנשים בזנות help-tlv.co.il
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כל העוסקים והעוסקות במלאכה 2018 -
מרפאה ניידת

מרפאה
קידום בריאות לנוער
ולצעירים

צהלה יצחקי

מנהלת אדמיניסטרטיבית
אריקה בוני
מרפאה וניידות

קידום בריאות קהילות
בסיכון

נורית גלזר חודיק

רופאת מחוז לשכת
הבריאות תל אביב

דר' רבקה שפר

מענים מקוונים
ולוינסקי טרנס

מירי כהן

יועצת רפואית מומחית
למחלות זיהומיות

דר' יסמין מאור

ראש תחום
מענים מקוונים

אנה שרייר

רופאה במרפאה
ובניידת

דר׳ קרן לנדסמן

פעילות לקהילה הגאה
(גן מאיר)

מתן ויסמן

רופאה במרפאה
ובניידת

דר׳ אורית יוסיפוביץ׳

מדריכת להט"ב
והתאמה מגדרית

נינה הלוי

מזכירת
המרפאה

אנה בר-נתן

מנהלת המרפאה
ושלוחותיה הניידות

יעל גור

ראש תחום ניידת עו"ס

רני חלאבי

עו"ס ניידת

זהר לוטן

עו"ס ניידת

נעם מסטבוים

עו"ס ניידת

טל קמיל

עו"ס ניידת

אייל הר גיל

מדריכה טיפולית

צ'ילה עזרא

אחות ניידת

נעה שליט

נהג ניידת

יהודה פרץ

תודה רעיה על  16שנים של שותפות מקצועית
ובהצלחה בהמשך דרכך.
בסוף שנת  2018נפרדנו
מאחות המרפאה רעיה פזילוב.
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מתנדבים -
2018

מתנדבים
בגן מאיר
אורית שקי

SAFE-SEX
הסברה
רונית בנך

מתנדבים
במרפאה
דר' סדן אוסקר

מתנדבים
בניידת
מירי מרקוביץ'

שירה

סיון דרשן

דר' קרטס יודית

רות קנר

ורד שחור

ליאת וייס

מוריה שלוי

לילי אהרון גיגי

דר' אמיל אלחנן

דר' שרון ענבי

סיוון קרמני

זוהרה אלבז

דר' אשר הקט

דר' תמיר שרגאי

ענת שפר

כרכום מאור

שירן לוי

דר' יוני לייכט

דר' מיכאל שפירא דנית גוטפריד

אורי ירון

מיכל שדה

יעל אוחנונה

דר' יעל דולסטרה

גילי צוקר

רוקסנה סלגיינה

עידו צנעני

אורי עייק

סהר מינטקביץ'

תמר טומרקין

יהב בר טל

דר' ליאן דים

דר׳ שמעון בורנשטיין

תמי ורדי
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על המרפאה
עבור עשרות אלפי הנשים והגברים המגיעים למרפאה מאז הקמתה ,מוכרת מרפאת לוינסקי כאחד המקומות הבודדים ,בו הם/ן יכולים
ויכולות לספר את סיפורם האינטימי ולקבל טיפול רפואי מבלי לחשוף את זהותם/ן .מבט מקרוב אל עומק העשייה במרפאת לוינסקי ,מלמד
כי מדובר באג'נדה רחבה השואבת השראה מעולמות התוכן של בריאות הציבור והעבודה הסוציאלית ,מעקרונות של כבוד האדם ושוויון בין
המינים ,קבלת האחר והעצמתו .חברי וחברות הצוות מעניקים לפונים ולפונות למרפאה ,אוזן קשבת ומענה מקצועי ללא שיפוטיות ,תוך
הקפדה על חיסיון מלא.
שירותי המרפאה דומים לשירותים
הניתנים במרפאות  STIבערים
גדולות בעולם ולפי הנחיות ארגון
ה CDC -תוך התאמה לתנאים
בישראל:

z zבדיקות ל  HIVזיבה ,כלמידיה ,מיקופלסמה גניטליום ועגבת .למי שסובלים מתסמינים של
מחלות המועברות במין מוצעות בדיקות נוספות .החל מאמצע שנת  2019תתווסף לבדיקות
הסקר ,בדיקה לזיבה כלמידיה ומיקופלסמה גניטליום ל MSM-גם מהאתר האנאלי.
z zטיפול תרופתי למי שהתגלו כחולים/ות באחת מהמחלות המועברות במין.
z zייעוץ והדרכה בנושאי מין מוגן ומחלות מין .ייעוץ ,ליווי או טיפול משלים של עובדת סוציאלית
בהתאם לצורך.
z zחיסונים לצהבת  Aו B-ולHPV -
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מטרות
המרפאה

אבחון וטיפול
בחולים הסובלים
ממחלות מין.

ייעוץ וביצוע בדיקות
תקופתיות למחלות
מין לאוכלוסייה
בסיכון גבוה.

העלאת המודעות
בקרב האוכלוסייה
בנושא מניעת
הידבקות
במחלות מין.

סיוע פסיכו-סוציאלי
לאנשים בזנות
והפנייתם בהתאם
לצורך להמשך שיקום.
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התפלגות ביקורים במרפאה לפי שנים
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התפלגות ביקורים במרפאה לפי סוג פניה
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התפלגות תחלואה
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התפלגות תחלואה בקרב גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים MSM
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התפלגות תחלואה בקרב אנשים המעורבים בזנות
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התפלגות תחלואה בקרב אנשים שדיווחו על פרטנרים מרובים
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התפלגות תחלואה בקרב מבקשי מקלט יוצאי אפריקה
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התפלגות תחלואה בקרב יוצאי ברית המועצות
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התפלגות תחלואה בקרב ילידי ישראל
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התפלגות הפונים והפונות למרפאה לפי שנים
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מבט על העשור
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סוגי
ביקורים

פונה ותיק

סוג פניה

מספר ביקורים

סוג אירוע פניה

מספר

סריקה

40,197

סריקה

19,558

תסמינים

4,528

תסמינים

2,421

מגע לא תסמיני

1,351

מגע לא תסמיני

708

מגע תסמיני

226

מגע תסמיני

86

סך הכול  69,075ביקורים
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התפלגות הפונים והפונות למרפאה
לפי השתייכותם/ן לקבוצת סיכון
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התפלגות
תחלואה
6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%
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 %חיוביים לכלמידיה
 %חיוביים לעגבת

2014

2013
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2011

2010

2009

2008

 %חיוביים לזיבה בלע

 %חיוביים לזיבה באברי מין

 %חיוביים למיקופלזמה גניטליום

 %חיוביים ל HIV

2007

0.00%
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התפלגות אחוז הפונים
שנמצאו חיוביים למחלת מין לפי קב' גיל
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 %חיוביים גיל 30-34

 %חיוביים גיל 25-29

 %חיוביים גיל 20-24
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התפלגות אחוז הפונים
שנמצאו חיוביים למחלת מין לפי מגדר
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התפלגות אחוז הפונים שנמצאו חיוביים
למחלת מין לפי השתייכות לקבוצות סיכון
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התפלגות תחלואה בקרב גברים שמקיימים
יחסי מין עם גברים MSM
7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 %חיוביים לזיבה בלוע

 %חיוביים לכלמידיה באברי המין

 %חיוביים לזיבה באברי המין

 %חיוביים לעגבת

 %חיוביים לHIV-

 %חיוביים למיקופלזמה גניטליום

2008

2007

0.00%

18

סיכום שנת 2018
מבט על העשור החולף

התפלגות תחלואה בקרב אנשים
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התפלגות תחלואה בקרב אנשים
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תחלואה בקרן אפריקה
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התפלגות תחלואה בקרב
מבקשי מקלט יוצאי אפריקה
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0.00%
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מבט על העשור החולף

התפלגות תחלואה בקרב
יוצאי ברית המועצות
14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

2018

2017

2016

2015

2014

 %חיוביים לזיבה בלע
 %חיוביים לעגבת

2013

2012

2011

2010

2009

 %חיוביים לכלמידיה

 %חיוביים לזיבה באברי מין

 %חיוביים ל HIV

 %חיוביים למיקופלזמה גניטליום

2008

2007

0.00%
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2018 סיכום שנת
מבט על העשור החולף

התפלגות תחלואה
בקרב ילידי ישראל
90
82
80

77

70
62

67

65

64

66

66

64

60
54

53

50

50

47
40

40
32
30

20

28

26
18

16
889

10

12
7

2
0

23

20

4

14

13
5
3434

2009

18

2010

7

10
4

55 4 6
3
2
2011

8 8
1

4 3

6

2012

4

26
24

22
19

17
10 9 9
6 7
1
2013

33

30
24
20

18

19

2
2014

3

2

1

2015

28

26

16

13

12

10

7
2

16 17

1415

1213

29

26

4

5

4

2016

7

5
1
2017

3

12
6 6

1

2
2018

GONORRHEA - אברי מין

GONORRHEA - לוע

GONORRHEA - פי הטבעת

SYPHILIS, PRIMARY

SYPHILIS, SECONDARY

SYPHILIS, LATENT, EARLY

SYPHILIS, LATENT, LATE

SYPHILIS, LATENT, UNKNOWN DURATION

CHLAMYDIA

HIV

MYCROPLASMA UREALYTICUM

3

התפלגות פונים ופונות למרפאה ולניידת לפי ארץ מוצא 2018 -

27

התפלגות פונים ופונות למרפאה ולניידת לפי השתייכות לקבוצת סיכון 2018 -

28

התפלגות מבקשי ומבקשות מקלט לפי מין ,סיבת פניה וגיל 2018 -

29

התפלגות תחלואה במרפאה 2018

30

התפלגות תחלואה בניידות 2018

31

התפלגות תחלואה במרפאה ובניידות 2018 -

32

התפלגות חולים וחולות לפי השתייכות לקבוצות סיכון  - 2018 -זיבה באברי המין וכלמידיה

33

התפלגות חולים וחולות לפי השתייכות לקבוצות סיכון  - 2018 -מיקופלסמה גניטליום וזיבה בלוע

34

התפלגות חולים וחולות לפי השתייכות לקבוצות סיכון  - 2018 -עגבת כללי וsyphilis primary-

35

התפלגות חולים וחולות לפי השתייכות לקבוצות סיכון 2018 -
Syphilis Secondary, Syphilis Latent early

36

התפלגות חולים וחולות לפי השתייכות לקבוצות סיכון 2018 -
Syphilis latent unknown duration, Syphilis Latent late

37

התפלגות פונים ופונות שנמצאו חיוביים ל HIV-לפי קבוצות סיכון 2018 -

38

התפלגות פונים ופונות שנמצאו חיובים ל HIV-לפי גיל מגדר וארץ מוצא 2018 -

39

מבט על שנת 2018

סוגי ביקורות 2018
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סיכום שנת 2018

מבט על שנת
2018

התפלגות פונים ופונות למרפאה ולניידת בשנת 2018

25

24

סיכום שנת 2018

 4,014פונים (כאשר כל אחד נספר פעם אחת)

מגדר

 3,821נבדקים למחלות מין

 6,683ביקורים

פונים חדשים  /ותיקים

(מתוך  4,014פונים)

סוג ביקור

(מתוך  4,014פונים)

2561

3000

5000

4369

2400

2250

1643

1395

(מתוך  6,683ביקורים)
3000

2371

מבט על שנת 2018

התפלגות פונים ופונות למרפאה
ולניידת בשנת 2018

3750

1800

2314

1500

2500

1200
750
50

8

MTF

FTM

נקבה

זכר

0

1250

600

פונה חדש

פונה ותיק

0

ביקור ראשון

0

ביקור חוזר

25
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פונה חדש

פונה חדש
4000
3061

239

82
מגע תסמיני

466

תסמינים

מגע לא תסמיני

סריקה

פונה ותיק

פונה ותיק

מבט על שנת 2018

סוגי ביקורים
2018
3000
2415
3000

2250

2000

1500

1000

750

0

106

27
מגע תסמיני

287

תסמינים

מגע לא תסמיני

סוג פניה

מספר ביקורים

סוג פניה

מספר ביקורים

סריקה

3,061

סריקה

2,415

תסמינים

466

תסמינים

287

מגע לא תסמיני

239

מגע לא תסמיני

106

מגע תסמיני

82

מגע תסמיני

27

סריקה

0
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מבט על שנת 2018

התפלגות פונים ופונות למרפאה
ולניידת לפי ארץ מוצא 2018 -
2500

1980

2000

1500

1000
655
420

68

85

92

102

120

אתיופיה

סודן

ארצות הברית

בילורוסי ה

אוקראינה

לא ידוע

500

אריתראה

ישראל

0

יתר הארצות מהן הגיעו פונים מעטים :ניגריה ,קזחסטאן ,ברית המועצות ,גרמניה ,צרפת ,דרום אפריקה ,סרי לנקה (צילון) ,גאנה ,מולדובה ,הממלכה
המאוחדת ,קנדה ,רוסיה ,פיליפינים ,הולנד ,מלדיבים ,קניה ,ברזיל ,הודו ,גאורגיה ,טג'יקיסטאן ,ארגנטינה ,קונגו ,תורכיה ,איטליה ,לטביה ,נפאל ,בלגיה,
מקסיקו ,סין ,ספרד ,קולומביה ,רומניה ,שוויץ ,אוסטריה ,אוסטרליה ,אירלנד ,אפריקה לא ידוע ,גינאה ,דרום אמריקה ,הונגריה ,ליטא ,ערב הסעודית.
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מבט על שנת 2018

התפלגות פונים ופונות למרפאה ולניידת לפי
השתייכות לקבוצת סיכון 2018 -
התפלגות פונים ופונות למרפאה ולניידת לפי קבוצת סיכון 2018 -
1600
1403

1200

918
800

739

482
355

60
ללא קבוצת סכון ידועה

ברית המועצות

400

94

אפריקה מדרום לסהרה

קרן אפריקה

ריבוי פרטנרים

זנות פעילה

MSM

0

מתוך  355אנשים בזנות ,זוהו  158אנשים בזנות כמכורים לסמים ואלכוהול.
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לפי מין
התפלגות מבקשי ומבקשות מקלט
התפלגות מבקשי ומבקשות מקלט לפי מין

פניה
מקלט
התפלגות מבקשי
סיבתת פניה
לפילט לפי סיב
שות מק
ומבקשותבקשי ומבק
התפלגות מ
625

493

1000
769

500

340

800

375

600

250

400

125

200
49

זכר

מבט על שנת 2018

התפלגות מבקשי ומבקשות מקלט
לפי מין ,סיבת פניה וגיל 2018 -

0

נקבה

סריקה

תסמינים

10

10

מגע תסמיני

מגע לא תסמיני

0

התפלגות מבקשי ומבקשות מקלט לפי גיל
375

התפלגות מבקשי ומבקשות
מקלט לפי גיל

271

297

300
225

135

150

59
1

1

3

1

12

75-79

65-69

60-64

55-59

50-54

28

24
45 -49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

75
1
15-19

0
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סוגי
בדיקות

מס'
נבדקים

מספר נבדקים
חיוביים

אחוז נבדקים
חיוביים

 PCRלזיבה

1992

98

4.92%

 PCRלכלמידיה

1992

97

4.87%

 PCRלמיקופלזמה גניטילום

1992

75

3.77%

סרולוגיה לHIV-

2672

17

0.64%

סרולוגיה לעגבת

2427

78

3.21%

תרבית לע לזיבה

1208

13

1.08%

תרבית מפי הטבעת לזיבה

16

1

7.69%

מבט על שנת 2018

התפלגות תחלואה
במרפאה 2018

חלק מהנבדקים שנתוניהם מופיעים בטבלאות אלו  -צורכים את שירותינו גם במרפאה וגם בניידת.
*ניידות – מרפאות ניידות לאנשים בזנות ,לאנשי הקהילה הגאה בגן מאיר.
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סוגי
בדיקות

מס'
נבדקים

מספר נבדקים
חיוביים

אחוז נבדקים
חיוביים

 PCRלזיבה

1014

11

1.08%

 PCRלכלמידיה

1014

29

2.86%

 PCRלמיקופלזמה גניטילום

1014

22

2.17%

סרולוגיה לHIV-

261

2

0.77%

סרולוגיה לעגבת

1017

16

1.57%

תרבית לע לזיבה

1025

11

1.07%

מבט על שנת 2018

התפלגות תחלואה
בניידות* 2018

חלק מהנבדקים שנתוניהם מופיעים בטבלאות אלו  -צורכים את שירותינו גם במרפאה וגם בניידת.
*ניידות – מרפאות ניידות לאנשים בזנות ,לאנשי הקהילה הגאה בגן מאיר.
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סוגי
בדיקות

מס'
נבדקים

מספר נבדקים
חיוביים

אחוז נבדקים
חיוביים

 PCRלזיבה

2965

108

3.64%

 PCRלכלמידיה

2965

125

4.22%

 PCRלמיקופלזמה גניטילום

2965

94

3.17%

סרולוגיה לHIV-

2907

17

0.58%

סרולוגיה לעגבת

3407

91

2.67%

תרבית לע לזיבה

2197

23

1.05%

תרבית מפי הטבעת לזיבה

16

1

6.25%

מבט על שנת 2018

התפלגות תחלואה במרפאה
ובניידות – 2018

הנבדקים שנתוניהם מופיעים בטבלה זו ,נספרים רק פעם אחת.
כל נתוני התחלואה בהמשך הדוח מתייחסים לנתונים המופיעים בטבלה זו.
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זיבה באברי מין:
סה"כ  2,965נבדקים,
מתוכם  108חיוביים
 3.64%מכלל הנבדקים
לזיבה באברי מין

ללא קבוצת סכון
ידועה6 ,

כלמידיה:
סה"כ  2,965נבדקים,
מתוכם  125חיוביים
 4.22%מכלל הנבדקים
לכלמידיה
MSM, 32

MSM, 44

קרן אפריקה21 ,

ריבוי פרטנרים29 ,

מבט על שנת 2018

התפלגות חולים וחולות לפי
השתייכות לקבוצות סיכון 2018 -

ללאקבוצת סכון
ידועה15 ,

ברית המועצות1 ,
אפריקה מדרום
לסהרה3 ,
קרן אפריקה6 ,

זנות פעילה18 ,
ריבוי פרטנרים50 ,

זנות פעילה9 ,
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מיקופלזמה גניטליום:
סה"כ  2,965נבדקים,
מתוכם  94חיוביים
 3.17%מכלל הנבדקים
למיקופלזמה גניטליום

ללא קבוצת סכון
ידועה3 ,

ברית המועצות1 ,
אפריקה מדרום
לסהרה2 ,

זיבה בלע:
סה"כ  2,197נבדקים,
מתוכם  23חיוביים
 1.05%מכלל הנבדקים
לזיבה בלוע

ריבוי פרטנרים31 ,

קרן אפריקה1 ,
ריבוי
פרטנרים2 ,

קרן אפריקה1 ,
MSM, 34

מבט על שנת 2018

התפלגות חולים וחולות לפי
השתייכות לקבוצות סיכון 2018 -

MSM, 11
זנות פעילה9 ,

זנות פעילה22 ,

34
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עגבת:
סה"כ  3,407נבדקים ,מתוכם 91
חיוביים שהם  2.37%מכלל הנבדקים
לעגבת
אבחנה
לעגבת

מספר
חיוביים

Syphilis, Primary

41

Syphilis, Secondary

17

עגבת כללי

ללא קבוצת סכון
ידועה6 ,

מבט על שנת 2018

התפלגות חולים וחולות לפי
השתייכות לקבוצות סיכון 2018 -
Syphilis
Primary
ברית המועצות3 ,

ללא קבוצת סכון
ידועה2 ,

אפריקה מדרום
לסהרה1 ,

ברית המועצות1 ,
ריבוי פרטנרים4 ,

קרן אפריקה5 ,

זנות פעילה1 ,

ריבוי פרטנרים11 ,

MSM, 62

זנו ת פעילה6 ,
MSM, 33

12 Syphilis, Latent, early
Syphilis, Latent, late

4

Syphilis, Latent,
unknown duration

17

35
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עגבת:
סה"כ  3,407נבדקים ,מתוכם 91
חיוביים שהם  2.37%מכלל הנבדקים
לעגבת
אבחנה
לעגבת

מספר
חיוביים

Syphilis, Primary

41

Syphilis, Secondary

17

12 Syphilis, Latent, early
Syphilis, Latent, late

4

Syphilis, Latent,
unknown duration

17

Syphilis,
Secondary

מבט על שנת 2018

התפלגות חולים וחולות לפי
השתייכות לקבוצות סיכון 2018 -
Syphilis,
Latent, early
ללא קבוצת סכון
ידועה1 ,

ללא קבוצת סכון
ידועה1 ,

ברית המועצות1 ,
קרן אפריקה1 ,

ריבוי פרטנרים3 ,
MSM, 6
ז נות פעילה2 ,

ריבוי פרטנרים2 ,

MSM, 11
ז נות פעילה1 ,
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עגבת:
סה"כ  3,407נבדקים ,מתוכם 91
חיוביים שהם  2.37%מכלל הנבדקים
לעגבת
אבחנה
לעגבת

מספר
חיוביים

Syphilis, Primary

41

Syphilis, Secondary

17

12 Syphilis, Latent, early
Syphilis, Latent, late

4

Syphilis, Latent,
unknown duration

17

Syphilis,
Latent, late

MSM, 1

מבט על שנת 2018

התפלגות חולים וחולות לפי
השתייכות לקבוצות סיכון 2018 -
Syphilis, Latent,
unknown duration

ברית המועצות1 ,

אפר יקה מדרום
לסהרה1 ,

ללא קבוצת סכון
ידועה2 ,

MSM, 6

קרן אפריקה4 ,

זנות פע ילה2 ,
ריבוי פרטנרים2 ,

ריבוי פרטנרים2 ,
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:HIV
סה"כ  2,907נבדקים,
מתוכם  17חיוביים
( 2מהמרפאה הניידת לאנשים
בזנות) שהם  0.58%מכלל
הנבדקים לHIV -

ברית המועצות1 ,

אפריקה מדרום
לסהרה2 ,

מבט על שנת 2018

התפלגות פונים ופונות שנמצאו חיוביים
ל HIV-לפי קבוצות סיכון 2018 -
התפלגות  34תוצאות שאינן שליליות:
 17תוצאות חיוביות שהגיעו לגמר בירור
 10חשודים לחיובי שלא הגיעו לגמר בירור ,פירוט:
MSM, 7
קרן אפריקה2 ,

ריבוי פרטנרים2 ,

זנות פעילה3 ,

3

מסרבים לבצע בדיקה חוזרת

2

ידועים מהעבר ,דגימה נשלחה בטעות

2

תיירים שעזבו את הארץ לפני גמר בירור

3

לא עונים במספר שנמסר

4

תוצאות  False positiveשהגיעו לגמר בירור:

3

תוצאות  FPלא סיימו גמר בירור

1

טלפון מנותק

1

מהניידת

1

לא הגיע

38
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מבט על שנת 2018

התפלגות פונים ופונות שנמצאו חיובים
ל HIV-לפי גיל מגדר וארץ מוצא 2018 -

25-29, 1
45-49, 3
נקבה7 ,

30-34, 6

אוקראינה4 ,

ישראל4 ,

40-44, 2

זכר10 ,

דרום אפריקה2 ,
אריתראה4 ,
בלגיה1 ,

35-39, 5

מגדר

גיל

בילורוסיה2 ,

ארץ מוצא
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על המרפאה הניידת
לאנשים בזנות

מרפאת לוינסקי מוכרת לציבור הרחב הודות למאבקה המתמשך בנזקי
תופעת הזנות דרך המרפאה הניידת ובזכות תרומתה המשמעותית
לעיצוב תחום הטיפול והשיקום של קורבנות זנות בישראל – נשים,
גברים ,נשים טרנסג'נדריות ,קטינים ,וחסרי מעמד.
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 מרכזיים :האחד רפואי והשני פסיכו-
סוציאלי.

40

המרפאה הניידת מסיירת בזירות זנות שברחבי גוש דן
ומרכז הארץ ומאפשרת לנשים ולגברים בזנות להיבדק
למחלות מין ול HIV -ולקבל טיפול תרופתי למחלות
המועברות במין בחינם ובאופן אנונימי .בנוסף ,מעניק
הצוות סיוע רפואי ראשוני ,מידע וייעוץ בנושאי בריאות
ורווחה ,מחלק קונדומים ומפנה את המעוניינות
והמעוניינים לגורמי ייעוץ ,טיפול ושיקום נוספים.

סיכום שנת 2018

שירות רפואי

מטרות המרפאה הניידת

מניעת תחלואה במין
בקרב נשים ,גברים
וטרנסיות בזנות,
איתור מוקדם של
חולים וחולות ומתן
טיפול.

צמצום נזקי הזנות
והעלאת המוטיבציה
לשיקום.

שירות פסיכוסוציאלי
צוות מיומן של עובדות סוציאליות ומנטורית מעניק
למעוניינות ולמעוניינים ,טיפול פסיכו-סוציאלי .על פי
צרכיהם/ן של המטופלים והמטופלות ,הטיפול נוגע הן
במיצוי זכויות רפואיות וסוציאליות והן בריפוי טראומות
הזנות .בצוות הטיפולי נשות מקצוע המיומנות בטיפול
רגיש מגדר ,טיפול בשורדות טראומה מינית ,וטיפול
בהתמכרות.

טיפול פסיכו-סוציאלי
באנשים בזנות  -טיפול
בטראומה מינית ומיצוי
זכויות במערכות
הבריאות והביטחון
הסוציאלי.

הרחבת גוף הידע
הקשור לעבודת
 outreachהמקדמת
את בריאותן/ם הפיזית
והנפשית של אנשים
בזנות.
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 54אנשים בזנות ,קיבלו טיפול ארוך טווח ע"י העובדות
הסוציאליות של הניידת .מתוכם/ן:
 37נשים סיסג'נדריות |  12נשים טרנסג'נדריות |  5גברים
תהליך הטיפול הפסיכו סוציאלי נוגע בשני תחומים:
z zפרימת טראומות הזנות והטראומות שקדמו לה,
סיוע בחיזוק דפוסי ההתמודדות עם הטראומה,
חיזוק ותמיכה בתהליך נטישת הזנות  /במסע החיים
בזנות.

סיכום שנת 2018

מרפאה ניידת לאנשים בזנות 2018 -
טיפול פסיכו סוציאלי וליווים

בסך הכול טופלו פסיכו-סוציאלית
 129אנשים בזנות

טיפול קצר
מועד
54

טיפול ארוך
מועד

טיפול פסיכו
סוציאלי וליווים

75

העובדות הסוציאליות קיימו
התערבויות קצרות מועד עבור
 75נשים בזנות ,מתוכן  4נשים
טרנסג'נדריות.
התערבות קצרת מועד כוללת
ליווי למסגרות ,תיווך למוסדות
ממשלתיים כגון ביטוח לאומי,
קופות חולים ועוד.

z zמיצוי זכויות במערכת הבריאות ובמערכת הביטחון
הסוציאלי לטובת קידום תהליך השיקום.

טיפול קצר מועד

טיפול ארוך מועד
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מרפאה ניידת לאנשים בזנות
סיורי ניידת בזירות זנות ובמסגרות לאנשים המצויים בסיכון – שנת 2018
סיורי מרפאה ניידת לזירות זנות

התקיימו  164סיורים בזירות זנות שונות
מתוכם:
61

סיורים בדירות ובמכוני ליווי.

74

סיורים במתחם לוינסקי ואזור התחנה הישנה.

 29סיורים לזירות זנות מרוחקות וזירות זנות להט"ב.
בסיורים השונים חולקו לאורך השנה כ 15,000 -קונדומים
וכן חולקו כריכים ושתיה חמה וקרה ,אשר נתרמו ברובם
ע״י עמותת ״לא עומדות מנגד״.
בשנת  2018זוהו  158אנשים בזנות כנפגעי סמים אשר
משתמשים בחומרים הבאים :אלכוהול ,קריסטל ,קלונקס,
חגיגת ,מריחואנה ,מורפיום במדבקות או בכדורים.

סיורי מרפאה ניידת למסגרות טיפול
ושיקום

חמישה סיורים למסגרות בהם התקיימו
ימי הסברה ובדיקות ייעודיים.
 2סיורים בעלמה פתח תקווה
סיור  1הלב 24/7
סיור  1מקלט מעגן
סיור  1בדירת החירום של סלעית

עקב מחסור במכסות לתהליכי גמילה ,רק  15אנשים הופנו
על ידי צוות המרפאה הניידת למרכזי גמילה .שינוי ארגוני
ברשות למלחמה בסמים מהווה בסיס למחסור זה.
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הפרויקט עוסק בהענקת סיוע רפואי ראשוני לנשים בזנות רחוב אשר
חוסות בדירת החירום של סלעית ובחיבור מיטיב עבורן למערכת
הבריאות עבור טיפול רפואי המשכי .כמו כן הפרויקט מבקש להעצים
את צוות דירת החירום של סלעית בהיבטים של קידום בריאות,
רפואה מונעת ומתן כלים להכלה יומיומית של נשים המתמודדות
עם תחלואה כרונית בדירת החירום .כדי להשיג מטרות אלו ,מרפאת
לוינסקי ניתבה לדירת החירום רופאה בשכר ,ואחות גימלאית של
לשכת הבריאות ת"א כמתנדבת .כמו כן ,גויסו רופאי משפחה קופות
החולים הגדולות ,כדי להעניק טיפול " "VIPלנשים המופנות לקופות
לצורך המשך בירור וטיפול .לבסוף ,גויסו סטודנטיות מקורס רפואת
קצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת ת"א ,כדי לחבר את החולות
לקופת חולים להמשך מעקב טיפול ושיקום.

סיכום שנת 2018

מרפאה ניידת לאנשים בזנות 2018 -
פרויקטים מיוחדים

פרויקט היינג'י
הפרויקט יצא לדרך בדצמבר  2018ופעל במשך  3חודשים .במסגרת
הפעילות התקיימו  14ביקורים של צוות מרפאת לוינסקי בדירה.
 17נשים נבדקו ע"י הרופאה 4 ,מהן הגיעו לביקור חוזר ,שתי נשים
המשיכו מעקב אצל רופאת משפחה .שתי נשים נוספות הגיעו
לבדיקת  STDבמרפאת לוינסקי ואישה נוספת הגיעה לקבלת טיפול
למחלה המועברת במין במרפאה .שתי נשים המשיכו מעקב בקהילה
עפ"י הנחיות רופאת פרויקט היינג'י (צילום חזה דרך המלש"ח)16 .
נשים התחסנו לשפעת ,צהבת  Aו B-ו.HPV-
בעיות רפואיות שהוצגו בבדיקה :דלקות לאחר הזרקה ,דלקת בדרכי
השתן ,פציעה או כאבים לאחר תקיפה ,יעוץ לגבי  ,PREPקונדילומה,
כינים ,פריחה ,קוצר ראייה ,שחפת ,טיפול בפצעים.
פרויקט היינג'י קרוי על שמה של מטופלת שנפטרה השנה מאירוע לב.
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מרפאה ניידת לאנשים בזנות 2018 -
פרויקטים מיוחדים

המסלול הסגול
המסלול הסגול הינו מסלול מהיר וגמיש לשילוב נשים בזנות רחוב ,המכורות לסמים
במרפאת יסעור (לסבוקסון או למתדון) .אחות מטעם מרפאת יסעור מצטרפת לסיור
הניידת ביום א' בזירת התחנה המרכזית וקובעת עם מטופלות הרחוב פגישה נוספת ביום
שלמחרת .בימי ב' בבוקר אחות יסעור ומתנדבת של לוינסקי מלוות את הנשים לצילום
חזה ולבדיקת א.ק.ג לקראת השתלבות במרפאת יסעור .ההשתלבות ביסעור מקנה
לנשים תחליף סם לשלושה חודשים בחינם .במהלך תקופה זו ,הצוות מסייע לנשים
במיצוי הזכויות מול ביטוח לאומי .מדובר בנשים שניסו במשך שנים להיגמל גמילה מלאה
מסמים ,אך המשימה הייתה קשה עבורן והן חזרו לרחוב ולשימוש שוב ושוב .מרבית
הנשים במסלול מתמודדות עם תחלואה כפולה ,או עם נשאות .HIV

הצלחנו השנה לשלב  12נשים במסלול זה.
מתוכן:
 3פנו למסגרת המשך
 2הופנו לק .שלמה

 1הופנתה ל"צור אביב"
 4המשיכו ב"יסעור"
 2נשרו מהתהליך
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מרפאה ניידת לאנשים בזנות 2018 -
פרויקטים מיוחדים

טיפול בחולות שחפת
בשנת  2018אותרו על ידי צוות המרפאה הניידת וצוות לשכת הבריאות תל
אביב  4נשים חולות שחפת ,אשר מוקד חייהן הוא הרחוב .צוותי הניידת
והלשכה ,בשיתוף פעולה עם מתנדבות המרפאה ועם צוותי המחלקות לרפואה
דחופה ופנימית ח' בבית החולים איכילוב ,הצליחו לחבר  2מהן לאשפוז
במחלקה ייעודית לטיפול בשחפת בביה"ח "שמואל הרופא".
השתיים השלימו  5חודשי טיפול בשחפת במסגרת אשפוז והגיעו למצב שהן
אינן מדבקות יותר .בהמשך לכך ,הועברו למסגרת טיפול המשכי לנשים בזנות.
לצערנו ,אחת מהנשים נפטרה שבועיים לאחר השחרור מבית החולים .אישה
נוספת שהתה במסגרת לשיקום כארבעה חודשים נוספים ולאחר מכן חזרה
לשימוש בסמים ולרחוב .צוות הניידת ממשיך בניסיונות לגייס את שתי הנשים
הנוספות לטיפול.
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על להט"ב
והתאמה
מגדרית

צוות להט"ב והתאמה מגדרית עוסק בקידום בריאותם ורווחתם של באי המרפאה המשתייכים
לאוכלוסיית הלהט"ב ובהנגשת שירותים של רפואה מונעת ,בדיקות למחלות מין ו - HIVותיווך
לסיוע פסיכו-סוציאלי לאנשים מאוכלוסיית הלהט"ב המעורבים בזנות ,או הנמצאים בסיכון
לניצול מיני  /מסחרי .הטיפול הפסיכו-סוציאלי לאנשים להט"בים בזנות במרפאת לוינסקי
מתמקד בשלושה נושאים:

התערבות תוך
אישית

מיצוי זכויות רפואיות
וחברתיות

אשר נוגעות לטראומת הזנות ,דגש מיוחד ניתן לתיווך הפונים
והפונות לגורמים כגון ביטוח לאומי,
לזהות המגדר ,למורכבות
היחידה לדרי רחוב ,רפואת משפחה
הקשרים המשפחתיים,
בקהילה והוועדה לניתוחי התאמה
להיבטים נפשיים כמו חוויות
מגדרית בתל השומר.
של דיכאון ,חרדה ובדידות.

הדרכה
הדרכה של נשים טרנסיות
במעגל הזנות בתהליכים
הרפואיים של התאמה
מגדרית.

אנשי תחום להט"ב במרפאה לוקחים 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.
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על להט"ב
והתאמה
מגדרית

קידום בריאות מינית (גוף ונפש) של אנשים המשתייכים לאוכלוסיית
הלהט"ב בדגש על אנשים בזנות ,וחיבור המודרים ממערכת הבריאות,
לשירותי הבריאות המתאימים ,כולל לוועדה להתאמה מגדרית בשיבא.
תיווך  PrEPלאנשים מאוכלוסיית הלהט"ב שנמצאים בסיכון גבוהה
להידבק ב.HIV -
קידום טכנולוגיות עדכניות לבידוק תחלואה במין לאנשים מאוכלוסיית
הלהט"ב ,במרפאה ובמערכת הבריאות.
הענקת טיפול פסיכו סוציאלי לאנשים מאוכלוסיית הלהט"ב
המעורבים בזנות.
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שלוחת מרפאת לוינסקי עבור
הקהילה הגאה בגן מאיר
בשיתוף הוועד למלחמה באיידס והמרכז העירוני הגאה
בשנת  ,2018הגיעו למרפאה ולשלוחותיה הניידות  4,014פונים ,מתוכם 1457
משתייכים לאוכ' הלהט"ב MSM )35%( 1,403 .ו )1.4%( 54-טרנסג'נדרים.
 900מתוך האנשים המשתייכים לאוכלוסיית הלהט"ב שנהנו משירותי
המרפאה ,צרכו את השירותים במסגרת הפרויקט המשותף של מרפאת
לוינסקי והוועד למלחמה באיידס ,בגן מאיר( 862 .מתוך ה )900-נבדקו
למחלות המועברות במין 440 .מהם ,נבדקים חדשים ( )51%ו 418 -נבדקים
חוזרים ( .)49%מתוך  862נבדקים ,נמצאו  48חיוביים למחלת מין כלשהי.
אדם אחד נמצא חיובי ל.HIV -

עגבת14 ,

מיקופזלמה
גניטליום10 ,
זיבה בלע3 ,
… זיבה באברי

כלמידיה17 ,

בגרף הבא מתוארת התפלגות  48הנבדקים שנמצאו חיוביים למחלה
המועברת במין (ללא  )HIVלפי סוג האבחנה.
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להט"ב והתאמה מגדרית
שיתופי פעולה
לטובת טיפול ב 30-נשים טרנסג'נדריות בזנות שנעזרו השנה בשירותי המרפאה ,שיתפנו פעולה עם :הוועדה לניתוחי התאמה מגדרית בשיבא,
המכון האנדוקריני באיכילוב ,המרפאה הגאה של שירותי בריאות כללית בגן מאיר ורופאי משפחה במכבי ובמאוחדת ,אגודת הלהט"ב ,עמותת
מעברים ,פרויקט גילה להעצמה טרנסית ,המרכז הגאה בגן מאיר ,פרויקט הלב  24/7של עמותת עלם ,סלעית ,איגי ,בית דרור ,שלטר הגג הוורוד
והוסטל אבן דרך.
בוצעו השנה  20הכשרות והרצאות בנושאי להט"ב/טרנס בפני צוותי רפואה ,סיעוד ובריאות הנפש ,שירותי רווחה ,משטרה ,צוותים ומתנדבים
בארגוני סיוע וארגונים חברתיים וסטודנטים במקצועות רפואה ,סיעוד ובריאות הנפש.
נציגות צוות המרפאה השתתפו במפגש נציגי קהילת הלהט"ב עם מנכ"ל משרד הבריאות ובדיוני ועדות הכנסת הרלוונטיות לאוכלוסיית
הלהט"ב בדגש על אנשים טרנסג'נדרים (הוועדה לביקורת המדינה ,ועדת חוקה ,חוק ומשפט ,ועדת השקיפות ,הוועדה למעמד האישה וועדת
המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות).
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על תוכנית SAFE-
 SEXהסברה מניעתית
לאוכלוסיות קצה

פעילות ההסברה המניעתית פונה לבני נוער
ולצעירים במצבי סיכון ,ולאנשי המקצוע שעובדים
עימם/ן .פעילות זו מתאפשרת מידי שנה הודות
לתמיכת המחלקה לחינוך ולקידום בריאות של
משרד הבריאות.

בסדנאות הפונות לאנשי המקצוע ,עוסקות המנחות בקידום שיח מיטיב ונורמטיבי ביחס למיניות ,בהרחבת נקודת המבט ביחס למיניות
ובפיתוח יכולת מתאימה לשוחח על מיניות ,עם המטופלות והמטופלים .בסדנאות הפונות לנוער ולצעירים ,עוסקים המפגשים בבחינת
העמדות של המשתתפים והמשתתפות 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 ופורנוגרפיה.
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על תוכנית SAFE-
 SEXהסברה מניעתית
לאוכלוסיות קצה
במהלך שנת  ,2018נערכו  54סדנאות.
 28מהסדנאות הועברו לאנשי מקצוע ולמתנדבים,
 26מהסדנאות הועברו לבני נוער ,לצעירות ולצעירים בסיכון.
כיוון שבסדנאות עולה לעיתים קרובות צורך בהעשרה נוספת בהיבטים
שנוגעים למיניות ,המשכנו גם השנה להפנות את אנשי המקצוע לרכוש
סדנאות מהוועד למלחמה באיידס ,ממרכז הסיוע לנפגעי ונפגעות
תקיפה מינית ,מארגון חוש"ן ומעמותת מעברים – כהשלמה לפעילות
של מרפאת לוינסקי.
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על תוכנית SAFE-SEX
הסברה מניעתית לאוכלוסיות קצה
 28סדנאות בקרב
צוותי חינוך וטיפול
במסגרות המיועדות
לנוער ולצעירים
המצויים במצבי סיכון:

סדנאות דינאמיות ,בנות  3-4שעות אקדמאיות .מטרת הסדנאות הייתה לבחון את התפיסות
והעמדות האישיות של אנשי המקצוע ביחס למין ולמיניות ,אל מול האופן בו הם סבורים שבני
הנוער והצעירים שבטיפולם ,תופסים מין ומיניות .בהמשך לכך עסקו הסדנאות בפער בין
התפיסות ובבחינת מצבים יום יומיים בעבודה עם הנוער והצעירים אשר מאתגרים שאלות
ביחס למין ולמיניות .מנחות הסדנאות הדגישו שיח מיטיב ביחס למיניות ,והציעו להפחית בשיח
פתלוגי ובשיח על טראומה ,שנפוץ כל כך בהקשרים של מיניות במרחבים האלו .התייחסות למין
ולמיניות מנקודת מבט מיטיבה אינה פשוטה לכל איש מקצוע ,שכן היא חושפנית יותר ומחייבת
להתבוננות פנימית מתמדת .סדנאות לאנשי הצוות מאפשרות תהליך זה.
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על תוכנית SAFE-SEX
הסברה מניעתית לאוכלוסיות קצה
 26סדנאות בקרב
נוער וצעירים המצויים
במצבי סיכון:

הסדנאות כללו שני מפגשים מעמיקים שעסקו בבחינת עמדות סביב נושאים הקשורים למיניות,
ומתן ידע בתחומים אלו .תכנים מרכזיים שעלו בסדנאות אלו :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 .מנחות הסדנאות מבקשות להעלות את המודעות
וההבנה בקרב המשתתפים לנושאים אלו ,באמצעות שיח מיטיב ,חיובי ,פתוח ,בריא ומלמד ,תוך
מתן אפשרות לבחון עמדות אישיות ולשאול שאלות (גם אם מביכות או ראשוניות).

ליווי תהליכי
לאורך זמן:

מספר מסגרות אשר צוותיהן עברו סדנאות  safe-sexשל מרפאת לוינסקי בעשור האחרון ,זכו
לקבל מאתנו השנה ליווי שוטף בנושא מיניות בטוחה ומכבדת .מנחה מטעם מרפאת לוינסקי
הגיעה למפגש עם צוות החינוך ו/או הטיפול במסגרת כ 4-פעמים בשנה ושוחחה עם הצוות על
סוגיות שונות שהתעוררו בעבודה עם הנערות ואו הנערים בנוגע למיניות .המטרה :פיתוח שפה
ארגונית המאפשרת עיסוק בריא במיניות.
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על תוכנית  SAFE-SEXהסברה לבני נוער וצעירים
המשתייכים לזרם המרכזי של החברה
מדובר במפגשי ההסברה לבני הנוער בבתי ספר ולצעירים במסגרת צה"לית ,בהם
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 מצגות וסרטונים .חומרי המפגש עוסקים
בשיקולים לקיום יחסי מין ,רצון והסכמה ,פורנוגרפיה ,מחלות המועברות במין –
מניעה ,הדבקה וטיפול .כמו כן ,ניתנת במפגשים הזדמנות להכרות עם אמצעי המניעה
השונים ,תוך שימת דגש על הקונדום כאמצעי היחיד שמגן מפני מחלות המועברות
במין.
המפגשים ניתנים ע"י  7מרצות מטעם מרפאת לוינסקי כשירות חינם לקהלי היעד.
עד סוף שנת  2108התוכנית זכתה למימון של חברות מסחריות אך החל משנת 2019
משרד הבריאות ממן את התוכנית באופן מלא .את פעילות המרצות מרכזת לוגיסטית
ומקצועית עובדת סוציאלית ממרפאת לוינסקי ,שעוסקת למעלה מעשור בחינוך מיני.

בשנת 2018
התקיימו 403
הרצאות בפריסה
ארצית:

 34הרצאות
בצפון
 167הרצאות
במרכז

 78הרצאות
בשרון

 19הרצאות
בירושלים

 48הרצאות
בשפלה

 57הרצאות
בדרום הארץ
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בשנת  2018התקיימו  1,829פניות לקו הייעוץ .גילם הממוצע
של הפונים לקו ,נע בין  20-30ורובם גברים 69% .מהשיחות
עסקו בחשש של המתקשר להידבקות במחלה המועברת במין,
שאר השיחות סבו סביב :הריון לא רצוי ,HIV ,פגיעה מינית,
טיפול מונע ל ,)HIV) PrEP-קביעת תורים למרפאת לוינסקי
ושאלות בנושא שירותי המרפאה.
החל מחודש דצמבר התחלנו להפעיל מענה בשפה הרוסית
שקיבל פרסום רחב ברשתות החברתיות בתחילת שנת .2019
קיימנו הכשרה למתנדבים נוספים לטובת מענה בקו הייעוץ
כולל בת שירות טרנסג'נדרית שמבצעת את שירותה במרפאת
לוינסקי.

סיכום שנת 2018

על SAFE-SEX
קו ייעוץ

על SAFE-SEX
אתר אינטרנט
השנה בוצעו  272,591כניסות לאתר על ידי  133,069גולשים,
בטווח גילאים ממוצע שבין  60% .25-35מהם/ן היו נשים.
הדפים הנצפים ביותר באתר השנה הם :דף הבית ,עשר עובדות
על הריון ,איתור מחלות מין לפי תסמינים ,שאלות נפוצות,
גברים ,בדיקות  HIVאיידס ,נשים ,חומרי סיכה ,הרפס.
דפי האתר שתרגמנו השנה לשפה הערבית ,עוררו את סקרנות
הגולשים מהעולם הערבי וכמות הכניסות לאתר מטורקיה,
סודן ,מרוקו ,סוריה מצרים ואיחוד האמירויות צמחה במאות
אחוזים! הדפים הנצפים ביותר בקרב הגולשים ממדינות ערב
עוסקים במחזור החודשי ,בנגיף הפפילומה ,בגיל ההתבגרות,
באוננות ,ובידע על איבר המין הגברי.

קו הייעוץ ואתר האינטרנט הם פרוייקט משותף של מרפאת לוינסקי והמחלקה לשחפת ואיידס של משרד הבריאות
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על SAFE-SEX
ASK PEOPLE
מחודש לחודש תחומי המענה במתחם מרפאת לוינסקי שבאתר  ASK PEOPLEמתרחבים.
לבקשתנו ,עמוד הבית של המרפאה באתר עודכן ומתייחס כעת לנושאים נוספים כגון :אמצעי
מניעה ,הריון לא רצוי ,מין מוגן ובטוח ומחלות המועברות במין .פעולות הקידום הללו ,הגבירו את
תנועת הגולשים במתחם ,תרמו להרחבת כמות השאלות ,לגיוון נושאי השאלות ולשיעור צפיות
גבוה בתשובות שסיפקו המומחים מטעם מרפאת לוינסקי.
בשנת  2018תועדו כמעט  2מיליון חשיפות למתחם המרפאה באתר! מדובר על  155%מהיעד
השנתי שהצבנו לעצמינו .כמו כן נרשמו השנה קרוב ל ½-מיליון צפיות בשאלות הגולשים ,שהם פי
 2מהצפיות בשנת .2017
ניכר כי הגולשים במתחם המרפאה ,נוטים יותר לקבל את תשובות הצוות המקצועי מבלי
לקיים "פינג פונג" של עצות ותגובות בלתי רלוונטיות .התנהלות זו ,בצירוף מספר הצפיות
הגבוה בכל שאלה ותשובה ,עשויים להעיד על כך שהמרפאה מבססת את עצמה כסמכות
מקובלת על בני הנוער והצעירים הגולשים באתר ,בנושאים של מיניות בריאה.

57

סיכום שנת 2018

על מעורבות המרפאה בתהליכים
חברתיים ומקצועיים
החוק לאיסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות
צוות המרפאה אינו מסתפק בהענקת טיפול רפואי ופסיכו-סוציאלי לאנשים
בזנות .בכדי להבטיח את עתידם/ן של מי שנחלצים מהזנות ובכדי לצמצם את
היקפי התופעה ,פועל הצוות יחד עם אנשי מקצוע ברמות העירונית והארצית
סביב סוגיות שקשורות לטיפול ולשיקום אנשים בזנות.
לאחר  17שנה של מעורבות אינטנסיבית בתהליך קידום החוק לאיסור צריכת
זנות ,ומתן סיוע לשורדות זנות ,זכינו לרוות נחת ביום האחרון של שנת 2018
כאשר החוק לאיסור צריכת זנות עבר פה אחד בקריאה שנייה ושלישית בכנסת.
החוק נקבע כהוראת שעה לחמש שנים ואכיפתו של החוק תחל  18חודשים
ממועד אישורו בכנסת (במחצית השנייה של שנת .)2020
כשבועיים לאחר החקיקה ההיסטורית אושר תקציב חסר תקדים של  90מיליון ₪
לטובת שיקום אנשים מזנות.
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על מעורבות המרפאה בתהליכים
חברתיים ומקצועיים
סנגור ארגוני

שינוי מדיניות למען אוכלוסיות מוחלשות

צוות המרפאה הניידת המשיך גם השנה לקחת חלק בקואליציית אמון

מנהלת המרפאה ייצגה את משרד הבריאות בצוות הבין משרדי

בין אנשי מקצוע מארגונים שונים ומדיסציפלינות שונות במטרה לקדם
את רווחתם /ן של אנשים בזנות.

שהופקד על יישום המלצות וועדת פלמור לבחינת הכלים לצמצום
צריכת זנות בישראל.

חברות וחברי הקואליציה
למאבק בזנות לאחר דיון
אחרון בעניין החוק ,בוועדת
חוק חוקה ומשפט בכנסת.
בקואליציה שותפים הארגונים
הבאים :המטה למאבק בסחר
בנשים ,המכללה ,סלעית ,ג׳ון
סקול ישראל ,הופכות את
היוצרות ,עמותת עלם ,לא
עומדות מנגד ,מכון תודה,
מרכז ירושלים לצדק.

צוות המרפאה הניידת ,ייצג את המרפאה ואת משרד הבריאות
בוועדת הכנסת למאבק בסחר בנשים ובזנות ,בוועדת הכנסת למאבק
בנגע הסמים ובדיונים שונים של הוועדה לביקורת המדינה הנוגעים
לאוכלוסיית הלהט"ב.
מדריכת תחום להט"ב במרפאה ,אישה טרנסג'נדרית שעבדה
במרפאה בשנתיים האחרונות ,השתתפה בוועדת המנכ"ל למיגור
גזענות במערכת הבריאות .בהמשך לכך ,נפגש צוות המרפאה עם
הגב' שלומית אבני אשר מובילה את הנושא במשרד הבריאות.
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על מעורבות המרפאה בתהליכים
חברתיים ומקצועיים
נגישות לנפגעי ונפגעות טראומה מינית
כיוון שחלק מהפונים והפונות למרפאה חוו פגיעה מינית בעבר ,או שעדיין
חווים פגיעות מיניות בהווה ומכיוון שלעיתים קיים קשר בין הפגיעות
המיניות הללו לסיכונים נוספים במין ,כולל תחלואה או מעורבות בזנות,
הוספנו השנה שאלה בנושא לשאלון הרפואי.
בנוסף ,פיתחנו תדריך לתשאול בנושא טראומה מינית והכשרנו את כל
מי שעוסקים באיסוף אנמנזה רפואית במרפאה לנהל שיח רגיש בעת
התשאול.
התדריך נכתב בשיתוף פעולה עם דר' ענבל ברנר היחידה לטיפול בנפגעי/
ות טראומה מינית מרפאת בריאות הנפש כפר סבא המרכז לבריאות
הנפש "שלוותה" ודר' זהר סהר לביא ,מפקחת ארצית בנושא אלימות,
השירות לעבודה סוציאלית ,משרד הבריאות.

60

סיכום שנת 2018

על מעורבות המרפאה בתהליכים
חברתיים ומקצועיים
הכשרות מקצועיות
z zסטודנטים לסיעוד מבית הספר לסיעוד דינה

כמדי שנה ,נרתמו נשות צוות המרפאה לקיים הכשרות לאנשי
ולנשות מקצוע בנוגע להיבטים שונים של תופעת הזנות
וחשיבות הטיפול במעורבים ובמעורבות בה.

z zסטודנטים למשפטים ממכללת נתניה

בין קהל המשתתפים בהרצאות ובסדנאות שקיימנו:

z zסטודנטים לעבודה סוציאלית ממכללת ספיר

z zעובדות לשכת הבריאות ת"א במסגרת יום האישה

z zסטודנטים בקורס טראומה מינית מאוניברסיטת תל אביב
(לימודי המשך)

z zצוות המחלקה לתחלואה כפולה בבית החולים פרדסיה

z zסטודנטים במסלול לשינוי חברתי בשילוב אמנויות,
ממכללת נתניה.

z zמעצבי מדיניות ג'וינט ישראל
z zסטודנטים לרפואה מאוניברסיטת ת"א

z zסטודנטים לבריאות גלובלית מאוניברסיטת בן גוריון

z zעובדי מערכת הבריאות המטפלים בהתמכרויות.
z zעשרות חניכי מכינות קדם צבאיות ברחבי הארץ.
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על מעורבות המרפאה בתהליכים
חברתיים ומקצועיים
לוינסקי טרנס
במהלך שנת  2018פותחו בשיתוף אגודת הלהט"ב ועמותת מעברים ,ארבע
תכניות לטובת בריאותם ורווחתם של אנשים טרנסג'נדרים .כל התוכניות
בהיקף תקציבי של  500אלש"ח יצאו לדרך בראשית שנת .2019
התוכניות שפותחו:
z zהכשרת עובדים במערכת הבריאות לעבודה עם אנשים טרנסג'נדרים.
z zהכשרת עובדים ומתנדבים בקהילת הלהט"ב המלווים אנשים
טרנסג'נדרים במצבי משבר.
z zסקר צרכי בריאות ורווחה בקהילה הטרנסית.
z zיעוץ אנדוקרינולוגי לאנשים טרנסג'נדרים בדגש על אנשים בראשית
המסע להתאמה מגדרית המודרים משירותי בריאות.
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על מעורבות המרפאה
בתהליכים חברתיים ומקצועיים
ייעוץ  PrEPלבאי המרפאה
במשרד הבריאות מעריכים כי קרוב ל 10,000-אנשים חיים
בישראל עם  .HIVאל השיטה הוותיקה למניעת הדבקה,
שימוש בקונדום ,התווסף בסתיו  2017הליך נוסף למניעת
הידבקות בנגיף :ב Pre-exposure Prophylaxis-או
בקיצור .PrEP
בשנת  2018החלו רופאי המרפאה להעניק ייעוץ  PrEPלבאי
המרפאה המעוניינים להתגונן מפני הנגיף בדרך זו .בנוסף,
הצענו לגברים  MSMולנשים טרנסג'נדריות ללא אמצעים
כלכליים מספיקים ,לקבל טיפול זה ללא עלות ,הודות
לשת״פ עם הוועד למלחמה באיידס.

63

לא רק הזנות הורגת .גם הסמים וחסרות
הבית ,השחפת והאיידס ,תת התזונה
וההזנחה הורגים .אבל יותר מהכול הורגת
הבדידות.

הילה הייתה משהו מיוחד וחשוב להבין למה
היא איננה עוד.
ברומניה של שנת  1969הילה נולדה לאבא
ואימא מאוד צעירים .כילדה קטנה היא רקדה,
ניגנה ושרה .היא אהבה נורא את אבא שלה,
אהבה את החופשות שלהם לחופו של הים
השחור .אהבה לשוט על גבו החזק והאיתן
בתוך המים הקרים ולדעת שהוא נושא אותה
בבטחה אל החוף.
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את החלק האחרון של הדו”ח
השנתי אנחנו מבקשים להקדיש
לסיפורה של הילה (שם בדוי)
מטופלת ותיקה ואהובה שלנו,
שנפטרה השנה .אנחנו תקווה
שנשים וגברים כמו הילה אשר
אינם מוצאים מזור לבעיותיהם
המורכבות במערכות הבריאות
והביטחון הסוציאלי – יעסיקו
יותר את הנהגת החברה
הישראלית בשנים הקרובות.

 11שנים שהילה ליוותה אותנו ,את צוות
המרפאה הניידת ,במבטים מלאי הבעה,
בצעקות ובקללות ,באינדיבידואליות וביופי
שאינם נעלמים ,למרות שהחיים ברחוב עשו
בה נזקים בולטים לעין .היא מלאה אותנו
בהתפעלות כשהיא הצליחה לשמור על עצמה
ולהישאר בחיים למרות התחלואה המרובה,
היד הקטועה ,השיניים החסרות וההכרה
המעורפלת .היא שברה לנו את הלב בסירוב
העיקש שלה לעשות את מה שאנחנו חשבנו
שיכול לעשות לה טוב ,בבכי ובתחנונים,
בלחישה ,בשיעול ,בחיוך של ניצחון קטן
ובהכרת תודה על זה שזהר (עו"ס הניידת) אף
פעם לא ויתרה עליה.

כשאת חולה במחלה מדבקת ,מתהלכת
כפופה ומלוכלכת ברחוב ,רזה ושבירה כמו
ענף יבש ,משתעלת ויורקת דם – אין למדינה
שום דבר להציע לך מלבד כמה מרצפות
בקדמת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב.
ואת לבד .כועסת ועצובה .עזובה .אין גגון או
מקלט בשבילך וגם לא קהילה טיפולית.

אמה של הילה לא הסתירה ממנה את
התיעוב שחשה כלפיה .היא סיפרה להילה
שתכננה להטביע אותה בפיילה של מים
רותחים ברגע שתיוולד ואף כיסתה את
חלונות החדר בקרטונים שחורים כדי שאף
אחד לא יראה ,אך ברגע האמת ,ויתרה.
את השנאה שלה כלפי הילה הביעה האם
על בסיס יום יומי .היא שתלה בתודעתה של
הילה נבואה שלבסוף הגשימה את עצמה:
"אם תסדרי בחיים האלה" אמרה האם "זה
רק בתור זונה".

אבל הרוחות הרעות לא מרפות והשחזורים
שעושים ילדים מוכים בבגרותם ,הם כנראה
בלתי נמנעים .גבר בו התאהבה הילה
כשהייתה צעירה יפיפייה בת  ,26הכיר לה את
הקוקאין ואחר כך את ההירואין ואלה הפכו

סיכום שנת 2018

כשהייתה בת  11אביה נפטר .אימא של הילה
אף פעם לא תפקדה כאם .הילה זוכרת
שהשתיים נסעו יחד לחופשה באותו החוף
בו נפשו יחד עם אביה כשעוד היה בחיים ,אך
האם השאירה את ילדתה לבד על שפת הים
ונעלמה.

הילה עלתה לישראל עם אמה בשנות
השמונים ומהר מאוד נשלחה לפנימייה במרכז
הארץ .אלה היו השנים היפות ביותר שחוותה
בחייה .על החופשות עם אמה היא ויתרה
בקלות לטובת מנוחה בחצר הפנימייה ,בה
הרגישה אהובה כל כך .את  12שנות הלימוד
שלה ,סיימה הילה כשהיא אוחזת בתעודת
בגרות מלאה והמשיכה את מסלול החיים
המבטיח שלה ,כחיילת במשטרה הצבאית.
בהמשך עבדה בחברת ביטוח .היא אהבה
נורא לקרוא ספרים ,ג'ון גרישם היה הסופר
המועדף ,בלעה עיתונים וטיפחה תמיד איזה
חתול או שניים.

להיות חרב של אור בידיה ,חרב באמצעותה
הכניעה את הרוחות הרעות שנשבו בה.
כמו בכל סיפור של מכור ,גם חרב האור של
הילה השתנתה והתכערה ופצעה את הילה
שהפכה להיות דיירת קבע ברחובות התחנה
המרכזית הישנה .היא חייתה מזנות ,התאבדה
על הסמים וכשהתעוררה ברחובות החשוכים,
נהגה לגרור את עצמה לרחובות חשוכים
עוד יותר ולהסתתר באיזה רכב נטוש ללילה
כזאבה בודדה .בחלומותיה הטרופים היא
נשארה תמיד אותה ילדה שמחכה לאמה על
החוף ,כמהה לחוש שוב אהובה על ידי אביה.
בשנתיים האחרונות ,בסמטת עכו ,בגינת הר
ציון ועל הרצפה של קידמת התחנה המרכזית
 התמסרה הילה לעובדת הסוציאלית שלהמהמרפאה הניידת של מרפאת לוינסקי.
"אישה לאישה" הבטיחה לה זהר" ,אני עוזרת
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נולד קשר .צעד אחר צעד ,שינויים אמתיים
החלו להתרחש בחיים של הילה .היא למדה
שוב לתת אמון ,הצליחה להתגבר על העלבון
ועל ההשפלה אותם פגשה בכל פינה" .אני
מתביישת שאת צריכה לכרוע ברך ולהתכופף
כדי לדבר איתי" אמרה לעובדת הסוציאלית
שלה כשלא היה לה כוח לעמוד על הרגלים.
"מצטערת שברחתי מבית החולים" .המחלה
כרסמה בהילה והיא השתוקקה להחלים ,אבל
ההתמכרות היתה חזקה והרחיקה אותה
מטיפול בזיהום.
שוב ושוב היא חזרה לחדר המיון של בית
החולים איכילוב מחוסרת כוחות .הודות
לפתיחות ולאהבה של רופאים ועובדים

כשזכתה הילה בתעודה שמעידה על כך
שאיננה מדבקת יותר ,שמחה על כך שהיא
יכולה שוב לחזור לרחוב ולטעום שוב "פת
חומר" .כך היא אהבה לקרוא לסמים שלה.
דירת החירום של "סלעית" שוב היתה פתוחה
בפניה והיא זכתה לחיות כמעט שלושה
שבועות ,חיי רחוב בטוחים ,לאכול אוכל
טעים ,להתקלח בפרטיות ,לישון במיטה
עוטפת בחדר נקי ולבסוף גם לשחרר את
נשמתה לבורא בשלווה.
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לך כאישה שעוזרת לאישה" .זה הניח את
דעתה של הילה .זהר הייתה העור תחתיו היא
יכלה לזחול בשקט .מקום בטוח.

סוציאליים בבית החולים ,הופנתה הילה
בצורה מסודרת לבית החולים שמואל
הרופא וטופלה בשחפת לתקופה של שלושה
חודשים .נשות צוות הניידת יחד עם חברות
ומתנדבות יקרות ,ביקרו אותה בתקופת
האשפוז כמעט בכל שבוע ובסל שלהן פינוקים
מתוקים ,תה קר ,פיצה וסיגריות.

הילה הותירה אחריה ,שורה של עובדות
סוציאליות ,רופאות ורופאים ,מתנדבות
ומתנדבים .כולם וכולן רצו שיהיה לה טוב
ושהיא תהיה בריאה ומאושרת .כולם וכולן
ימשיכו לטפל בנשים ובגברים שמודרים
ממערכות הבריאות והרווחה ולפעול למען
הקמת שירותי קלט חירומיים לאנשי רחוב
המתמודדים עם תחלואה מרובה או תחלואה
מדבקת ,כי לכל אדם מגיעה הזכות לבריאות,
לכבוד ולחיים.

