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 לכבוד

 ד רעות שאערעו"

 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

 שלום רב,

 4462במתן סל מענים גמיש מכוח החלטת ממשלה מענה לפנייתכם בנושא עיכוב הנדון: 

 4.11.2020סימוכין: פנייתכם מיום 

 

 בהמשך לפנייתכם למשרד בנושא שבנדון ולאחר עיון מעמיק בפנייתכם, נבקש להתייחס כדלקמן:
כידוע, במסגרת החלטת הממשלה, הוקצה סעיף ייעודי לשם הפעלת סל מענים גמיש לאוכלוסיות בזנות, בהיקף  .1

 זכאיות לקבלת השירות. 205שנתי של  זכאיות
בהתאם, קיימו גורמי המקצוע במשרדנו שיח מעמיק עם גורמי הפיקוח והשטח, עמותות וגורמי טיפול, המטה  .2

למאבק בזנות ובסחר בבני אדם ועוד, וזאת בכדי לגבש את הפרמטרים השונים והתבחינים המותאמים לסל מענים 
 רסם חוזר מנכ"ל כנוהל למימוש סל גמיש.פו 25.6.2020גמיש זה. בהתאם, ביום 

כמו כן, בהתאם להחלטת הממשלה הוקצו ארבעה תקנים, אחד לכל מחוז, לטובת רפרנט פיקוחי ייעודי במחוז  .3
 לתחום הטיפול בזנות, וזאת בכדי לספק מענים בתחום לפניות המגיעות למשרד.

בקשות, וזאת בתקופה קצרה מחמישה  90-רוב לעד למועד מענה זה, הוגשו ואושרו על ידי הרפרנטים המחוזיים ק .4
 ים ממועד הפרסום של נוהל המימוש.חודש

 בקשות נמצאות בשלבי מימוש שונים מול הרשויות המקומיות. 50-מתוך בקשות אלו, כ .5
אכן, כפי שציינתם במכתבכם, מימוש הבקשות נעשה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית  .6

הרלוונטית. יוער כי ככלל שירותי הרווחה ניתנים באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים, כמוגדר בתע"סים 
לרבות בנושאים רגישים מאוד  הרלוונטיים ובייחוד כאשר מדובר על כסף שאמור להגיע למקבלי השירות בעין, זאת

 )לרבות אלימות במשפחה, נפגעות תקיפה מינית, טיפול בהתמכרויות, טיפול בדרי רחוב ועוד(.
עם זאת, משרדנו מודע ומבין את האתגרים הייחודיים הקיימים בתחום הטיפול בזנות, ועל כן גובש מערך נוסף למתן  .7

במעגל הזנות, וזאת באמצעות עמותת 'לא עומדות מנגד', אשר מענים וסיוע אינסטרומנטלי לאוכלוסיות המצויות 
פעילה בתחום וצברה ניסיון משמעותי בנושא. מיזם זה נמצא בשלבי אישורו בוועדת החריגים העליונה וצפוי להתחיל 

 .לשלוש שנים₪  3,346,200, בהיקף של 2020בתחילת חודש דצמבר 
תן סיוע )ובייחוד סיוע בעין( לאוכלוסיות רווחה, וזאת באמצעות לסיכום, משרדנו פועל בהתאם לכללים הנהוגים למ

המחלקות לשירותים חברתיים, כאשר אחוזים ניכרים מהבקשות נמצאות כבר בשלבי מימוש כאמור. במקביל, אנו פועלים 
 שלא באמצעות הרשויות, בשל הרגישות הייחודית בתחום הזנות.בכדי להפעיל מערך נוסף למתן סיוע 

 

 בברכה,

 

 נפתלי יעב"ץ

 רמ"ט מינהל תקון ומנהל תחום פרויקטים

 מ"מ מנהל תחום טיפול ושיקום אוכ' במעגל הזנות

 העתקים:

 אלין אלול, סמנכ"לית בכירה וראש מינהל סיוע לבתי משפט ותקון
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