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ריטה חייקין!
!

מאמר זה מתאר את פעילות ארגון "אשה לאשה" – מרכז פמיניסטי, חיפה בנושא מאבק בסחר 

בנשים. במקור  נכתב המאמר עבור La Strada MOLDOVA כחלק מהדיאלוג עם ארגונים 

במזרח אירופה ושיתוף מידע בניסיוננו בנושא במתן סיוע לקורבנות הסחר.!

פעילות ארגוננו ומאבק בסטייה חברתית הינה חלק ממאמץ משותף של ארגונים ישראלים 

אחרים בארץ הפועלים ושותפים למאבק בסחר בנשים בפרט ובתופעת הידרדרותן נשים לזנות 

בכלל. !

בזכות שיתוף הפעולה של ארגונים שונים כגון מוקד סיוע לעובדים זרים, מכון תודעה, רופאים 

למען זכויות אדם, איגוד מרכזי סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואונס, שדולת הנשים, 

"אחותי", "איתך – מכ"י – משפטניות למען צדק חברתי" ועוד ועוד יכלנו להשפיעה על 

המערכת ועל המדיניות של מדינת ישראל בשינוי יחסיה כלפי התופעה. ללא תמיכה ופעילות 

משותפת של ארגוני החברה האזרחית, ישראל לא הייתה מצליחה להגיעה לדרגה גבוה 

בנושא מאבק בסחר בנשים כפי שהיום.!
!

לאורך 7 שנים של עבודה בפרויקט "המאבק בסחר בנשים", במסגרת עמותת "אשה לאשה" – 

מרכז פמיניסטי, חיפה, נפגשנו וטיפלנו במעל 1,500 נשים נפגעות סחר בנשים. אותן קורבנות 

נסחרו לזנות מארצות חבר העמים, כאשר הן מועברות לישראל בשתי דרכים עיקריות. האחת, 

פחות נפוצה, בטיסה ישירה מארצותיהן למדינת ישראל ( כ-17% ). השנייה, שבה מתבצעות 

מרבית ההברחות לישראל, הינה דרך "ארץ מעבר" אחת, או יותר. מדינת המעבר הנפוצה 

ביותר, אשר לה גבול משותף עם מדינת ישראל ודרכה נכנסות מרבית הנשים לארץ, הינה 

מצרים ( 71% ). לעתים עוברות הנשים קודם דרך מוסקבה כאשר משם הן ממשיכות למצרים 

(מתוך לבנקרון, דהן, "אשה עוברת לסוחר, סחר בנשים 2003", 2003).  דרך שלישית הינה דרך 

הים באמצעות יאכטות פרטיות, כאשר הנשים מוחזקות בתא של העוגן. !
!
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הפעילות שלנו התבצעה באופן משמעותי בין כותלי מתקני הכליאה מטעם מנהלת ההגירה 

בישראל, או בעקבות פניות שהתקבלו לקו החרום לקורבנות הסחר, אשר מאויש 24 שעות 

ביממה ע"י מתנדבות. הנשים אשר פנו לעזרתנו התגוררו בישראל, אך לא היה להן סטאטוס 

כלשהו. בקשותיהן היו למתן הסבר או עזרה בהסדרת מסמכיהן וחזרה לארץ מוצאן.!
!

 פרויקט ה"מאבק בסחר בנשים" מורכב מרכזת שעובדת ב-3/4 משרה ומיועצת משפטית. שאר 

הנשים הפעילות בפרויקט ( 10-12 נשים ) הן מתנדבות בגילאי 28-50. המתנדבות כולן דוברות 

רוסית, מהגרות שעלו לישראל מחבר העמים בין השנים 1992-2000. הן מגיעות מרקעים 

ומקצועות שונים כמו הוראה, מהנדסות, עו"ס וכו'. בכדי להתחיל לעבוד עם קורבנות הסחר, 

הפעילות חייבות לעבור קורס המכשיר אותן להתמודדות עם סוג הפעילות בפרויקט. הקורס 

כולל 17 מפגשים הנוגעים בהתייחסות כלפי נשים, מודעות פמיניסטית, קווים לתופעת הסחר 

בנשים עם דגש על דמותן וצרכיהן של הנשים הנסחרות, כמו גם איך מרגישה כל מתנדבת 

לגבי הנושא ואיך היא מבינה ורואה את תופעת הזנות. הקורס הינו מקיף ומצריך מעורבות 

אישית רבה מכל מתנדבת. נקודה זו באה לידי ביטוי במיוחד כאשר אנחנו מעבירות למתנדבות 

סימולציות שונות; יש חלק שבו המתנדבות לעתיד מחליפות חוויות אישיות שבהן הן נפגעו 

מגבר כלשהו, ומספרות מה הן הרגישו. הן כמובן לא חייבות לשתף בחוויותיהן, אבל מניסיוננו 

מצאנו שזהו המקום המתאים ביותר להתחבר לעצמן, כאשר השאלה שבערה בנו היא- איך 

המתנדבת יכולה להתחבר לאשה נסחרת אם היא לא יכולה להתחבר לעצמה? !
!

לאורך עבודתנו ניסינו לא רק לתת טיפול לאשה הנסחרת בשעת הצורך, אלא גם לנסות 

ולהבין מה יקרה עמה בעתיד, מתוך כוונה לסייע לה לצאת ממעגל הזנות.  כמו כן שקדנו על 

ניתוח לגבי עברה של האשה והבנה של הגורמים שהובילו אותה לעיסוק זה. אנו מאמינות כי 

זהו הגילוי החשוב ביותר בעבודתנו עם קורבנות הסחר, !
!
!

כי רק דרך הבנת שורשיהן ניתן להתחיל ולהתקרב לנשים ובכך לסייע להן. לכן אנו נוהגות 

לבנות מערך או תוכנית כלשהי המתאימה לכל אשה באופן פרטני ונכונה לאותה העת. !
!
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רקע: המאבק בסחר בנשים בשנים האחרונות  !
!

עד שנת 2004 תופעת הסחר בנשים הייתה בעדיפות נמוכה ביותר מבחינת טיפול מדינת 

ישראל. באותה תקופה חשנו במצוקה: לא היו לנו המשאבים לסייע לכמות כל כך גדולה של 

נשים קורבנות סחר. עד שנת 2004 אפילו לא הייתה מסגרת נורמטיבית שבה יכלו לשהות 

הנשים בזמן עדותן נגד הסוחרים. !
!

לדוגמא, באוגוסט 2003 קיבלנו פניה מ  IOM מולדובה בבקשה לסייע לאשה שהייתה סגורה 

במכון. יצרנו קשר עם האשה וממנה קיבלנו את פרטי המקום בו הייתה סגורה. לקח לנו 

שבוע, בו התחננו בפני המשטרה שילכו וישחררו את האשה, עד שעלה בידינו להגיש לה 

סיוע .כאשר המשטרה שיחררה אותה, התגלו במקום עשר נשים, קורבנות סחר נוספות. 

חוקרי המשטרה התקשרו אלי ושאלו מה לעשות עם 11 נשים ממולדובה אשר נמצאו במכון? 

לא היה מקלט, ומנהלת ההגירה לא הייתה מוכנה לוותר על מקום פנוי במתקן המשמורת 

לעובדות זרות בשביל הנשים הנסחרות, מפאת חוסר מקום.!

 המשטרה לא יכלה לעצור את הנשים מפני שהן לא עברייניות לפי חוקי המדינה, אך היא 

יכלה לעצור אותן בגין שהות בלתי חוקית בארץ. העונש היחידי שמצפה לקורבנות הסחר 

במקרה זה הוא גירוש מגבולות ישראל. !

באותה תקופה מתקני הכליאה בארץ היו מלאים בעובדות זרות לא חוקיות. היה צורך 

בתקציב ללינה ושהות לנשים הנסחרות עד עזיבתן את הארץ. מצדנו היינו חסרות אונים, לא 

היה לנו התקציב הנדרש להלין את הנשים עד הסדרת מסמכיהן. במקרה שהזכרתי קודם, 

הנשים שוחררו וכל אחת הלכה לדרכה בארץ לא מוכרת. האשה אשר דרכה התבצעה הפנייה 

נלקחה מאוחר יותר, הודות לבקשות חוזרות ונשנות ,למקלט לנשים מוכות עד הסדרת 

המסמכים וחזרתה לארץ המוצא.!
!

מקרה נוסף הממחיש את הבעייתיות המאפיינת את אותה תקופה התרחש כאשר התקשרתי 

לתחנת משטרה באזור הצפון ואמרתי כי נודע לי על 2 קורבנות סחר אשר הגיעו אליהם. אחד 
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החוקרים השיב לי שהוא אינו יודע דבר לגבי קורבנות סחר, אבל בצורה בוטה ענה כי "יושבות 

כאן שתי זונות, ואולי את רוצה לדבר עמן?". !

תשובתו משקפת היטב את הגישה שרווחה במדינה עד דצמבר 2004 על תופעת הסחר בנשים 

בישראל.!
!  

חשוב לציין שהחוק נגד סחר בנשים קיים בישראל מאז שנת 2000. עם זאת, הענישה הייתה 

מאוד סלחנית למרות שעונש המקסימום על סחר בנשים נקבע ל16 שנות מאסר. לצערנו, 

הסוחרים קיבלנו אז עונשים מזעריים ומגוחכים ולמשטרה לא הייתה שום מוטיבציה לפתוח 

בחקירות ולפעול בתחום זה. אני זוכרת שנאבקתי באותה תקופה, כמו מול קיר, על מנת 

שהשוטרים יפתחו תיק בגין סחר בנשים בנוגע לכמה וכמה מהפניות שלנו. !
!

בסוף שנת 2004 תרחיש  שזעזע את הממשלה, ובמיוחד את ראש הממשלה דאז אריאל שרון, 

גרם לתפנית משמעותית. ב-11 בדצמבר 2004 עלה לכותרות ניסיון חיסול של עבריין מוכר 

מאוד על ידי כנופיה כלשהי בישראל כאשר כתוצאה מכך נהרגו שני אזרחים חפים מפשע. 

בהתאם לחומרת המקרה הוחלט על ידי ראש הממשלה ומפכ"ל המשטרה להילחם ביד קשה 

נגד העבריינות והפשע המאורגן בישראל.!
!

המשטרה החלה בפשיטות רבות במכונים, שירותי ליווי, מועדוני בינגו וקזינו לא חוקי, 

ודומיהם. בתקופה של שנה אחת נפתחו כ-650 תיקי סחר בנשים. מתקני הכליאה של מנהלת 

ההגירה התמלאו בנשים נסחרות שהמתינו לתעודת המעבר שלהן. לחלק מהנשים הוותה 

שהות  זו תקופת "הרהור", ובמהלכה חלקן הביעו הסכמה למסור עדות נגד הסוחרים שלהן.!
!

אנחנו קיבלנו אישור, כארגון בלתי-ממשלתי (  NGO )מנוסה בנושא, להגיע למתקני הכליאה 

בצפון הארץ לראיין נשים ולתת להן סיוע ראשוני, עם דגש מיוחד בהסברת זכיותיהן. בנוסף 

ניתן לנו אישור להביא לנשים מצרכים להם כל כך נזקקו, כמו ביגוד כאשר הנשים נעצרו 

בלבוש המכון והחליטו שלא לחזור למקום, מחשש  שיעצרו נשים אחרות. היו מקרים בהם 

הסרסור בעצמו סגר בפני הנשים כל אפשרות לקבל חזרה את בגדיהן וחפציהן האישיים. 
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האווירה הייתה של חוסר ודאות וחשש מצד הנשים, הן לא ידעו מה מצפה להן במתקן 

הכליאה. !
!
!

המצב כיום: התקדמות וראייה לעתיד!
!

כעת, לאחר שמדינת ישראל העלתה על סדר היום את המאבק בסחר בנשים, הטיפול בנושא 

התקדם והשתפר. !

ב2004 נפתח מקלט ראשון מסוגו בארץ, מטעם המדינה, לקורבנות הסחר בנשים. עם הזמן 

המקלט נעשה קשוב ומודע יותר לצרכים הייחודים של השוהות בו. המקלט מקבל כעת לא 

רק נשים שמעידות בתיקי סחר, אלא אף נשים נסחרות שלא הביעו את הסכמתן להעיד, מתוך 

כוונה לתת לקורבנות סיוע ראשוני. לאחר מכן ניתנת לאשה ההזדמנות להחליט בעצמה אם 

היא מעוניינת לשתף פעולה עם הרשויות. הנוהל של היום אומר להעביר נשים למקלט במידה 

ומנהלת ההגירה בזמן המעצר מזהה אותן כקורבן סחר ואין לה מקום במתקן כליאה.!
!

בנוסף, הנשים הנסחרות החלו לקבל ויזת עבודה במהלך עדותן, והן יכולות לבקש הארכת 

ויזה לשנה או שנתיים, לאחר סיום עדותן בבית המשפט. סיוע משפטי מטעם המדינה ניתן 

לאשה בחינם, והוא כולל הגשת תביעה אזרחית נגד הסוחר בגין נזק נפשי ובגין אי-תשלום כל 

חובותיו לאשה. !
!

כמו כן משרד הבריאות חייב לתת ביטוח רפואי לאשה המעידה בתיקי סחר, כשלפעמים 

אנחנו מצליחות להשיג מתן סיוע רפואי חינם גם לנשים שלא מעידות, אבל נשארו בישראל 

מטעמים הומניטאריים. !
!

היום כאשר אני מתקשרת למשטרה ומדווחת על פניה שהתקבלה לקו החירום לקורבנות 

הסחר, ישנה היענות מיידית, טיפול ובירור של הפנייה באופן זריז. ממנהלת ההגירה אף פונים 

אלינו, כאשר אשה נעצרת כתוצאה מפשיטה על מכון ( ובמקרים נוספים בהם יש חשד כי היא 

קורבן של סחר בנשים ) בבקשה לדבר עם האשה ולזהות אותה כקורבן סחר בכדי להעבירה 
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למקלט לנשים נסחרות. גם מהמשטרה פונים אלינו במסר של שיתוף פעולה: באם יהיו 

מקרים שמגיעים אלינו בנושא הסחר בנשים הם ישמחו לחקור, ומבקשים שנפנה את 

המקרים באופן מיידי לתחנה בהתאם לאזור התרחשות העבירה.!
!

הענישה בבתי המשפט גברה,  למשל בתיק האחרון נענש הסוחר ב-14 שנות מאסר בגין סחר 

בנשים. בנוסף, הנשים החלו לקבל פיצויים בתיקים פליליים. הצלחנו להחזיר ל-26 נשים 

פיצויים, כאשר הן כבר לא היו בארץ. במקרים כאלה אנחנו מאתרות אותן, מנסות בעזרת 

ארגונים בארצן להחתימן על יפויי כוח אם לא חתמו בארץ, לגבות פיצויים מהמדינה, ולשלוח 

אותם לאשה במהירות. רק  טיפלנו בפיצויים, הגבוהים ביותר בתולדות המדינה בגין סחר 

בנשים ובגין עבירות מין בכלל, בסכום של  כ-30,000$. סכומים אלו יהוו הרתעה בכל הנוגע 

לעוסקים בסחר בנשים. !
!

לאחרונה, בעקבות ניסיון שנרכש בנושא, המדינה הגיעה להחלטה שעסקת טיעון תתבצע רק 

לאחר שהסוחר מביא את סכום הפיצויים לבית המשפט. זאת בגלל הקושי בו נתקלו הרשויות 

בגביית הפיצויים מאותו סוחר אשר יושב בכלא, כאשר לעיתים הפיצוי שנקבע כלל לא הגיע 

לאשה.!
!

לעומת זאת הבעיה הרווחת שאנו נתקלות בה היום היא שרוב הנשים שהעידו בתיקים ב 

2004 גורשו מהמדינה, ורק כעת נסגרים התיקים ונקבע גזר הדין הכולל פיצויים. הנשים לא 

מודעות לכך, ועל הזכויות שמגיעות להן. !
!

במשרדי הממשלה מועסקת באופן רשמי מתאמת בין משרדית מטעם משרד המשפטים – עו"ד 

רחל גרשוני, שותפה אמיתית שעוזרת לנו לאורך כל הדרך. פעילותה ונכונותה תרמה רבות 

לקידום הנושא.!
!

אמונתנו היא שהמדינה צריכה לקחת על עצמה את האחריות על רוב תחומי המאבק החשוב 

הזה, ובמיוחד הטיפול בנשים. !
!
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תוכניתנו לעתיד היא שיתוף פעולה עם משרד החינוך, מתוך אמונה כי יש להיאבק בתופעת 

הסחר בנשים משלל צדדיה. כלומר, עד היום הנושא טופל מהצד של ה"היצע", הקורבנות 

וסוחריהן, ואנו מוצאות חשיבות רבה במניעת התופעה דרך שינוי וחיסול ה"ביקוש".  ע"י 

חינוך והסברה לבני נוער, מי שעלולים להיות יום אחד לקוחות פוטנציאליים של תעשיית 

המין, אנו מקוות ליצור שינוי בתפיסה של החברה על הנושא. שאלות שחשוב לנו להעלות הן: 

מה המשמעות של צריכת מין בתשלום? מה מרגישה האשה העוסקת בזנות? מה הביא אותה 

לעיסוק זה? כמו גם התבוננות על התופעה דרך החשיבות של זכויות אדם, אחריות החברה 

וחרות הפרט. !
!

את הידע  והניסיון שרכשנו אנו נכונות להעביר למורים, ומקוות שתתאפשר התיחסות לנושא 

תחת שיעורי האזרחות, או במסגרת אחרת כלשהי. !
!

בנוסף אנו מאמינות שיש בהחלט מקום להעביר סדנאות בבתי הספר, מטעם ארגונים 

בלתי-ממשלתיים כאפשרות העשרה אך לא כתוכנית חלופית. דברים אלו צריכים ללכת ביחד, 

ומשרד החינוך, אם הוא מעוניין בבנייה של חברה מודעת, חייב לשאת באחריות. !
!

נושא נוסף שמאוד מדאיג אותנו הוא ביטול הויזות בין ישראל לרוסיה. !

אנו חוששות, כי ביטול הצורך בוויזה לאזרחי רוסיה יקל על סוחרים השייכים לארגוני הפשע 

המאורגן לנצל את מצוקתן של נשים אזרחיות רוסיה ומדינות חבר העמים על מנת לסחור 

בהן לישראל ועלול להחמיר מחדש את תופעת הסחר בנשים במדינת ישראל. חששות אלו 

מתחזקים לנוכח הניסיון שאנו וארגונים אחרים צברנו בעבודה עם נשים נסחרות:  !

ניתן להשיג בקלות דרכון רוסי גם עבור נשים שאינן אזרחיות רוסיה. רוסיה מסווגת 1.

1באחד המקומות הראשונים בעולם מבחינת שחיתות. לפי המחקר האחרון של חברת   

Transparency International,  רוסיה נמצאת במקום 143 מתוך 180 המדינות שהשתתפו 

במחקר מבחינת שחיתות. בשל השחיתות, ניתן לרכוש ברוסיה דרכונים שאינם 

מזויפים אלא הם אותנטיים (זה הביטוי המקצועי לדרכונים אמיתים) לכל דבר. על פי 

המידע שברשותנו, נשים אזרחיות מדינות חבר העמים מובלות בדרך כלל לדירות 
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סגורות במוסקבה בהמתנה להסעתן למדינות אירופה. נתקלנו בעבודתנו בנשים 

קורבנות סחר שסיפרו כי המתינו בדירה סגורה במוסקבה להבאתן לישראל דרך גבול 

מצריים, נשים אחרות המתינו לדרכונים רוסיים מזויפים לפני הטסתן למדינות 

אירופה. עם ביטול הצורך בוויזה לישראל ייעשה קל הרבה יותר לשלוח נשים לישראל- 

כל שהסוחרים יצטרכו לעשות לצורך זה הוא לרכוש דרכון.  

מסמכי הגירה הם אמצעי חשוב בזיהוי אנשים נסחרים.  הכללתן של מדינות עניות 2.

כגון רומניה ופולניה באיחוד האירופי הקשתה מאד על זיהוי נשים ממדינות אלו 

הנסחרות לזנות במדינות אירופה המערבית כגון איטליה או צרפת. בארגון הלא 

ממשלתי האיטלקי National hotline against trafficking in human beings, Italy , סיפרו, כי  

מאז כניסת רומניה לאיחוד האירופי בינואר 2007 לא נעצרות יותר נשים רומניות 

באיטליה. הן סיפרו, למשל, כי בפשיטה משטרתית על מועדון בו שהו נשים נסחרות 

אוקראיניות ורומניות נעצרו רק האוקראיניות, למרות שגם הנשים מרומניה נסחרו 

ונוצלו. מאחר ולא הייתה הפרה של חוקי הגירה, התקשתה המשטרה לאתר את 

הניצול ולהגן על הנשים. אותה תמונה עלולה לחזור על עצמה גם בישראל באם יבוטל 

הצורך בויזות.   
!
!

במתן אפשרות כניסה חופשית לאזרחי מדינה כגון רוסיה, אנו מסתכנים בפתיחת פתח 

גדול מאוד לחידוש דרכי הסחר בגרסא מחודשת. השמירה על הצורך בויזה הינו אמצעי 

לגיטימי ומאוזן המאפשר מחד כניסה מבוקרת אל שטחה של המדינה ומונע מאידך יצירת 

תעשיה מחודשת של סחר בנשים ופעילות פלילית הנלווית לכך. !

אנחנו פנינו לשר התיירות שוב לשקול בכובד ראש את ההחלטה. כמוכן ביקשנו להקדיש 

מחשבה מתמדת לשיפור הדרכים למניעת הסחר והבאתן של נשים למטרות ניצול בזנות. 

אחד האמצעים בהם  משתמשים במרבית מדינות אירופה ואסיה הוא חלוקה בשדות 

התעופה ובמעברי הגבול של עלונים המכילים מידע  על זכויות של קורבנות הסחר, 

ופרסום האינפורמציה בטלוויזיה.!
!
!
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במקביל  לירידה בהבאת נשים זרות לישראל ישנה עליה גבוהה מאוד בניצול נשים 

ישראליות בתעשיית המין. תמונות קשות ניתן לראות באזור תחנה המרכזית של ת"א 

ובאזורים שונים בערים מרכזיות כמו חיפה, באר שבע, אילת וירושלים. !

מדינת ישראל החלה גם לחשוב על סיוע לנשים בזנות והוקדש לנושא תקציב של כ-10 

מילון שקל. זהו אמנם סכום לא גדול,  אך הוא נותן תיקווה כי המדינה ממשיכה להיות 

מחוייבת לנושא ולסייע לנשים ישראליות בזנות.!

היום נמצאים בשלבי פיתוח שני מרכזים שאמורים להיפתח בתל-אביב ובחיפה, 

ובתל-אביב יפתח מקלט לנשים בזנות. לרובינו, פעילות בארגונים, קיימת ביקורת מסוימת 

בנוגע  למצב ולביורוקרטיה קשה שהובילה להתקדמות מעטה בשטח מאז אושר התקציב 

ב- 2007 אך עדיין אנו מקוות שבקרוב יהיה מענה לנשים ישראליות שבזנות או לקראת 

הידרדרות לזנות.!
!
!
!
!
!

צדן של הנשים הנסחרות:!
!

המקרה ה"קלאסי", אשר אליו נהוג להתייחס בזיהוי קורבן סחר מתרחש כאשר אשה פונה 

ישירות לקו החם ומבקשת סיוע בהצלתה מהמכון בו היא סגורה, או כאשר מתבצעת פנייה 

מארגון במדינת המקור של האשה בבקשה לסייע לה. אנו באופן מיידי מעבירות את המידע 

למשטרה, וכשנציגיה מגיעים הם מוצאים את האשה ומצילים אותה. האשה הצעירה אומרת 

שלא ידעה שתועסק בזנות ושהיא רוצה לחזור לביתה. לפני הכול המשטרה מבקשת ממנה 

להעיד. היא מעידה ומגורשת מהמדינה. בעבר היו מקרים "קלאסיים" שכאלו, והיום מקרים 

אלו מאוד חריגים בנוף.!
!

בימינו רוב הנשים נמצאות בדירות דיסקרטיות ופחות או יותר "חופשיות". כלומר, ישנם 

מקרים בהם אין סורג ובריח אשר מאלץ אותן להישאר במכון. אבל חומרת ידו של הסרסור 
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ניכרת באופן משמעותי גם ללא אמצעי שמירה פיזיים. ה"חומה" שסוגרת על אותה אשה היא 

סייג פסיכולוגי-רגשי. הסרסורים משתמשים במניפולציות רגשיות על מנת להחליש את 

הנשים אשר תחת חסותם וכמובן לגרום להן להבין שחוץ מהמעגל הזה בהן הן נמצאות, אין 

להן דבר. כמו כן, בעולם הפשע המאורגן כיום גם סוחרי הנשים התחכמו והם יודעים היטב 

כיצד "לתחמן" את האשה שלא תעיד נגדם. !
!

לנשים מחלקים הבטחות, למשל שהן תצטרכנה לשרת כ2-3 לקוחות ביום בשביל סכום 

חודשי מסוים. בפועל הנשים מגלות כי המספר קרוב יותר לכ- 15-20 לקוחות ביום וששכרן אף 

הוא תלוי בגחמת הסרסור. גרוע מכך, הסוחרים מנצלים את חולשתה של האשה ובמקרים 

רבים דוחפים ומעודדים אותה להשתמש בסמים. ע"י כך הם יוצרים תלות משמעותית של 

האשה  בהם, הן מפני שהם אלו שבידם ההחלטה אם לתת לה סם כשהיא בייאוש והן מפני 

שהם מהווים דמות שצריך לכבד ולפחד מפניה. !
!
!
!
!

קורבן הסחר מול המשטרה והחברה!
!

בינואר 2006 הייתה פשיטה מאוד מסיבית על מכונים באזור תל-אביב. כ30 נשים  נעצרו, 

מתוכן 15 קורבנות שנסחרו לזנות ממדינות חבר העמים. הנשים הוחבאו במקומות מסתור 

כמו מאחורי הקירות של המכונים, בתעלות מיוחדות, קירות כפולים וכדומה. תחילה הנשים 

לא  הסכימו לשתף פעולה עם המשטרה ואף קיללו את השוטרים כאשר הם ניסו להוציא אותן 

מהמכונים. פשיטה זו גרמה מהומה גדולה בישראל. עם זאת, רוב הנשים הסכימו להעיד 

לאחר תקופה מסוימת ( אותה אנו מכנות "תקופת הרהור" ) לאחר ששהו במתקני כליאה 

והמתינו לתעודת מעבר. באותה תקופה עוד לא פעל הנוהל הנהוג היום להביא את הנשים 

ישירות למקלט. לאחר מבצע ההצלה של נשים מהחורים של המכונים השוטרים המתינו 

למילות תודה מהנשים הקורבנות אך לא קיבלו שום דבר בחזרה. הנשים כעסו, הביעו זעם 
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והתנהגותן הייתה בהתאם. משעתי וקיבלתי תגובות שונות מהשוטרים למה אנחנו מבזבזות 

את זמנינו ומשאבינו על זונות שמנצלות אותנו. !

זו דוגמא לכך שיש מקום לשפר את ההבנה לגבי מה חסר עדיין במודעות של אנשי מקצוע 

אשר עובדים בתחום המאבק בסחר בנשים.!

בהסתמך על ניסיוננו ננסה להבין את מאפייני התנהגות של קורבנות הסחר ותגובתן 

הרגשית. מייד ניתן לשים לב כי הנשים, נפגעות הסחר מתנהגות באופן שונה מנשים הנפגעות 

מכל סוג אלימות אחרת. התנהגותן בלתי ניתנת לחיזוי  ובהרבה מקרים מרגיזה ומעוררת 

כעס יותר מאשר רצון לעזור להן ולהגן עליהן. המפתח להבנה של התנהגות נשים הוא המודל 

הלא מודע בניסיון הטראומתי שנצבר. !

היום אנחנו נפגשות עם נשים שמוברחות לישראל פעם שנייה ושלישית. הרצון של האשה כל 

פעם לתקן את מה שקרה בעבר מחזיר את המעגל הסגור של הסחר. כל פעם האשה שואפת 

לעבור את הניסיון הטראומתי שהיה לה בעבר ולתקנו.  היום במסגרת הפרויקט אנחנו כל 

פעם נתקלות במקרים קשים ועוד יותר קשים. אנו פחות פוגשות בנשים נפגעות סחר תמימות, 

אשר הוברחו לישראל ולא ידעו למה היא נכנסות , ובהרבה מקרים אנחנו נתקלות באשה  

שהוברחה לפני כמה שנים טובות אשר כבר עברה את כל הישרדות הקשה, עברה התלמדות 

והסתגלות בעולם הקרימינאלי, עברה התעללות, הצליחה להימלט מעולם הקשה ונכנסה 

לעולם עם תנאים משלה אך סביר להניח נשארה עדיין בזנות וקרוב לוודאי שלא תצא משם עד 

שלא תבין ולא תמצא את עצמה בנקודות המפגש ומודעות מה קורה עם הגוף שלה. !

המשטרה היום זקוקה יותר להבנה שנשים זקוקות לזמן עד שהן מבינות איפה הן היו ומה 

קרה לגוף שלהן. אי אפשר מייד לחקור אותן, הן לא ביקשו מהמשטרה להציל אותן, הן לא 

ביקשו לבוא אליהן לכן אי אפשר לצפות מהן לתודה. הנשים זקוקות לזמן. עובדה היא כי חלק 

מהנשים הביעו רצונן למסור עדות לאחר שבוע שהיה במתקן לעובדות זרות. חלק מהן אמרו 

שלא מוכנות ויכול להיות שיהיו מוכנות רק לאחר כמה שנים כאשר יבינו מה קרה עמן.!

היום מדינת ישראל זקוקה לחוקים חדשים המאפשרים לנשים לחזור לישראל במידה וגורשו 

להעיד נגד אותם הסוחרים. המשטרה היום זקוקה להבנה יותר עמוקה  לגבי התנהגות של 

נשים קורבנות הסחר- מי הן ומה השתנה היום.!
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חשוב לציין שהמצב ביום שונה מכפי שהיה לפני 5-6 שנים. כל הגורמים המעורבים הפכו 

יותר מתוחכמים, המשטרה, אנחנו ארגוני NGO, הסוחרים ואף הנשים הנסחרות. כולנו עברנו 

שלב. !
!

דבר נוסף שנוטה להרגיז הן את המשטרה והן את הציבור הוא שהנשים בדרך כלל ידעו במה 

הן תועסקנה בעת שהותן בישראל. מאחר שהן ידעו את מטרת הברחתן ארצה וכאילו נתנו 

לכך יד, הן לא נתפסות כ"קורבן". לצערנו, הציבור ששופט אותן אינו מתייחס לניצול אשר אותן 

נשים עוברות על רקע המצוקה בה הן נמצאות, כמו גם לרקע ממנו באו. !

היום אנחנו פוגשות נשים מבוגרות יותר, שברוב אשר מודעות שיעסקו בזנות אך אם נדבר עם 

אותה אשה פנים מול פנים נבין מה היה בחייה נמצא סיבות שדרדרו אותה לזנות. ברוב 

המקרים הנשים כבר הועסקו במדינות אחרות. הן גם לא רואת את המרחב האחר של 

אפשרויות. לפעמים הן נמצאות בזנות ושוכחות למה הן מרוויחות בכלל ומה הן עושות. 

בעולם ההתעללות שהן עברו מ"אשה תמימה וצעירה" לאשה ש"מנוסת השורדת" בעולם 

התחתון היא שרשרת מלאה בשקרים, סמים והשפלה. הרבה נשים נפגעות הסחר קושרות 

את חייהן עם בני זוג מתעללים. באופן לא מודע הנשים נמשכות למצבים מסוכנים ואלימים 

אשר משחזרות מצבים טראומטיים. אם מדינות מוצאן לא תסייענה לנשים תהיה הידרדרות 

גדולה אף יותר, כאשר תוצאות המצב תיראנה לאורך השנים. !
!

הטיפול מנקודת מבטנו!
!

כאשר אשה פונה אלינו אנחנו תחילה מנסות להבין מה מצבה והיכן היא נמצאת. מנקודת 

ראותנו כל הנשים שהוברחו ארצה ונסחרו לזנות הן קורבנות; לא משנה כמה פעמים הן היו 

בישראל או במדינה אחרת והועסקו בזנות גם בעברן. עם זאת, לפעמים יש הגבלות בטיפול 

שאנו מציעות. אנו שמות דגש על כך שיש להתייחס לכל מקרה לגופו. כמעט תמיד עולות 

אצלנו בעיות ותהיות כיצד עלינו לפעול במקרה כזה או אחר. אל השאלות הללו אני אתייחס  

בהמשך המאמר במטרה להשאיר אותן פתוחות לדיון נוסף. !

אנחנו מחלקות את הפניות לכמה קטגוריות:!
!
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פנייה מאשה, קורבן סחר, ישירות אלינו דרך קו החירום. במקרה זה אנו מבררות מה 1.

מצבה של האשה, כמה זמן היא בארץ ומה היא רוצה לעשות בהמשך. ברוב המקרים 

הנשים מבינות בעצמן מה טוב להן ואיזו עזרה הן מבקשות. לנו אין את הזכות 

להחליט עבור האשה מה טוב לה: מטרתנו לכוון, לסייע ולשקף, אך לא לתת עצות. 

זאת מתוך אמונה כי כל אשה צריכה להחליט בעצמה מה היא רוצה.  
!

דוגמא למקרה כזה הייתה כאשר הזדמנתי לשיחה עם פונה מאוזבקיסטאן. הסברתי לה 

את זכויותיה, והיא התלבטה אם למסור עדות נגד סוחריה. לרוב במקרה כזה נשמע 

שאלות כמו:" ...אז מה לעשות? לתת עדות או לא?" "מה את חושבת?". כאן המקום לשאול 

אותה מה מונע ממנה למסור עדות וממה היא חוששת. אין בכוונתנו לשכנע אותה למסור 

עדות: מבחינה טיפולית חל עלינו האיסור כי על האשה לקבל את ההחלטה באופן עצמאי. 

יתרה מכך, מבחינה חוקית האשה חייבת להגיע למסקנה בעצמה. !
!

כצפוי, כאן בדיוק מגיעה ההתנגשות והוויכוח שלנו מול המשטרה. בשיחה שגרתית עם 

אחד הקצינים הוא העלה בפנינו טענה כי אנחנו לא עוזרות ואף הורסות את התיקים, כי 

אנחנו לא משכנעות את הנשים מספיק טוב. חשוב לארגוננו להזכיר כי אנו לא מועסקות 

כחוקרות ואנחנו לא נציגות של המשטרה. שוטר יכול לעשות כל מה שהוא חושב ומותר לו 

ואילו לנו, כגוף אזרחי, אין את האפשרות להתערב בתיק פלילי. קונפליקט זה מדגיש את 

השוני בדפוסי העבודה בין ארגונים בלתי ממשלתיים ובין המשטרה. לכן יש מקום 

להדיינות בין נציגי הגופים על מנת שנבין כל אחד את המנדט של השני. !
!

מבחינת האשה שפונה לקו החרום ורוצה לקבל סיוע: אנו  מבררות האם היא כבר מסרה 

עדות בעבר ולאחר מכן עזבה את המקלט אך נשארה בישראל. באם היא מבקשת לחזור 

למדינתה אנו מנסות לעזור לה להסדיר כרטיס טיסה על חשבון מדינת ישראל, להסדיר 

מסמך מעבר אם אין לה דרכון, ומלוות אותה לשדה- התעופה. אנו גם מבררות אם יש לה 

לאן לחזור ואם היא מעוניינת לקבל סיוע בארץ מוצאה. כנוהל, תמיד ניתן לה מידע לגבי 

ארגוני סיוע במדינתה בהתאם לאזור מגוריה. מניסיוננו, רוב הנשים לא ימשיכו לעסוק 

בזנות בעתיד במידה ויקבלו עזרה מקצועית של ארגוני סיוע  במדינות חבר העמים.!
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! 

במקרים אחרים של פנייה לקו החם, האשה מוזמנת לצור עימנו קשר על מנת לדעת מה 

האפשרויות העומדות בפניה כשהיא יכולה לנתק את הקשר בכל שלב של חייה בישראל. !

!
פנייה מאשה המתגוררת בישראל ובידיה אשרת שהייה לתקופה מוגבלת. במקרה כזה 2.

מקומנו ללוות את האשה ולתת לה סיוע פרטני כל עוד היא זקוקה בכך. עזרתנו כוללת 

גם ליווי למשרד הפנים, באם היא צריכה סיוע כספי כלשהו לצורך מגורים. בהמשך 

אנחנו מצפות שהמדינה תיקח אחריות לשיקומן של נשים שנמצאות עם אשרת עבודה 

בישראל בין אם מסרו עדות או לא. 
!

רוב הנשים עתידות לעזוב את ישראל ולדעתי הצלחתנו באה לידי ביטוי כאשר אותה 

אשה בוחרת לעזוב את המדינה באמצע תקופת אשרת העבודה שלה. כלומר, האשה 

מגיעה למסקנה שגם אם יש לה אשרת עבודה מקומה אינו במדינה זרה ודרכה 

להתקדמות ולמימוש עצמי היא במקום שמוכר לה מבחינה תרבותית ומבחינת השפה. 

בהתפתחות שכזו נתקלתי פעמיים במהלך עבודתי ואותן נשים חזרו לבתיהן והתחילו 

בחיים חדשים. בשני המקרים המיוחדים הללו, לנשים היה גם את המימון ההתחלתי 

לשנות את אורח חייהן, מפני שקיבלו פיצויים מסוחרים על רקע פלילי בסכום הקרוב 

ל-6000$. !
!

פנייה מאשה אשר ברחה מהמכון בו הועסקה לפני כמה שנים בעזרת אחד ממכריה, 3.

לקוח או חבר. אלו בדרך כלל המקרים הקשים ביותר. רוב הנשים נמצאות במערכת 

יחסים אלימה עם אותו מכר כשאחוז גדול מהן אף יולדות ילדים עם בן זוגן ואין להן 

שום סטאטוס חוקי בישראל.!
!

בעיה נפוצה היא שבן הזוג לא דואג לרשום את ילדיו במשרד הפנים. לפי החוק 

בישראל בית המשפט חייב לאשר תוצאות בדיקתDNA  המוכיחות שאכן הילדים 

שייכים לאותו אזרח. חשוב לציין כי גם אם הילדים רשומים במשרד הפנים עדיין אין זה 

אומר שהאשה תקבל סטאטוס כלשהו. אותה אשה צריכה לעבור לא מעט בירוקרטיה 
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בכדי לקבל סטאטוס ( אפילו התחלתי ). היא זקוקה לליווי של בן זוגה ולעזרתו, כמו גם 

להמלצה של בני משפחתו שהיא אכן חלק מהמשפחה. !
!

במקרים מהסוג הזה אנו שואלות את עצמנו מהם גבולות הסיוע שלנו. האשה 

הוברחה לישראל, נסחרה לזנות, ברחה, נכנסה שוב ליחסי כוח מעורערים... מתי 

להפנות אותה לגורמים שצריכים להמשיך את הסיוע? האם ישנם גורמים כאלה 

בארץ? עד כמה אנו יכולות לעזור לה?!
!

 כל עוד אין לאותה אשה מעמד חוקי כלשהו, אין לה גם ביטוח רפואי ואין לה אישור 

לעבוד במדינה. מצב זה גורר לעוני ולתלות בבן זוגה. אנו תמיד נלווה אותה ונספק לה 

תמיכה באם היא זקוקה לכך. בדרך כלל בהמשך אנו מפנות את המקרה לעמותות 

המנוסות בסיוע להסדרת סטאטוס קבוע, כמו גם טיפול מקצועי נגד אלימות מצד בן 

הזוג.  
!
!

בעיית האמינות!
!

בתחילת השנה קיבלנו מכתב מאחד הארגונים בחבר העמים בו ספרו כי הנשים ששלחנו 

אליהן לסיוע נצלו את המצב ולא נהגו בכנות.  הנשים טענו כי אין להן כסף ונציגי אותו 

ארגון סיוע שילמו עבור המשקל העודף של מזוודותיהן . מאוחר יותר התברר כי כאשר 

אותן נשים שהו בבית המלון הן קנו מכספן משקה חריף וכרטיס בעבור שיחות מטלפון 

נייד. נציגי הארגון טענו שצריך להבחין בין "קורבנות אמיתיים" לכאלו ש"רוצות לנצל 

אותנו".!
!

 אינני מסכימה עם טענתם. נכון, זה מאוד קשה ואף מרגיז כאשר מנסים להערים עלינו, 

אך אנו בעצמנו בחרנו לעבוד עם אוכלוסיה לא קלה. אותן נשים מנסות לקחת הכל בדיוק 

כמו שלקחו מהן הכל בעבר; ינצלו כפי שהן נוצלו שוב ושוב על ידי הסוחרים, הסרסורים 

והלקוחות. הן יחזירו לעולם ( ומכאן, גם לנו ) באותו מטבע, כפי שחיי הזנות עשו להן. !
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בעולם הזנות ובכלל בעולם התחתון, החוקים אחרים. במידה וארגון מוצא שקשה לו 

להתמודד מול אוכלוסיה כזו עדיף שלא יעסוק בכך. במשך כ-5 שנים נתקלתי במקרים 

בהם יכולתי לטעון שהנשים מנצלות אותי. אך זה לא המקום. הנשים "למדו לשרוד" 

והתרגלו לחיות עם מבט מסוים על החיים.!

 במקרים כאלו האשה זקוקה לטיפול לטווח ארוך, בתנאי שהיא בעצמה תגיע להבנה 

ותסכים לכך. לצערנו, ככל שהאשה נמצאת יותר זמן בתוך מעגל הזנות כך תתארך תקופת 

הטיפול לו היא זקוקה. אני מציעה להתעלם מ"ניצול" כביכול ולשאול מה מניע את האשה 

לנהוג כך. !
!

תהליך השיקום!
!

במסגרת סיורים שעשינו בפרויקט נפגשנו עם נשים רבות שעסקו בזנות. תמיד הרהרתי 

בשאלה "אם היינו נותנות לאותה אשה 10,000$, האם הייתה יוצאת ממעגל הזנות"? סביר 

להניח שלא כל כך מהר. יכול להיות גם שהאשה הייתה עוזבת את עיסוקה אבל מהר מאוד 

חוזרת, כי בדרך כלל כספן של הנשים מבוזבז בקלות. !
!

נקודה נוספת שיש לשקול כאשר מנסים לענות על שאלה זו היא שהנשים לומדות להעריך את 

גופן דרך כסף. הן כאילו מחזירות לעצמן שליטה שנלקחה מהן ומגופן באמצעות כסף. הן 

קונות את כל אותם דברים בהם חשקו אך לא יכלו להרשות לעצמן בעבר ובכך מפצות על מה 

שהיה חסר להן. !
!

המלצתי, אם כן, היא תהליך שיקום לנשים הכולל טיפול במספר רבדים, על מנת שתוכלנה 

לצאת ולא לחזור לעסוק בזנות. למשל, פיתוח תוכניות כלכליות בהן הנשים עוברות תהליך 

של העצמה והבנה איך בונים את קופת הבית. קורסים בהם הנשים מקבלות תמיכה, מעלות 

את הערכתן העצמית, לומדות להיות אסרטיביות וכו'. השמת דגש עם הנשים על דברים 

קטנים אך משמעותיים כמו בניית קורות חיים, כיצד להציג את עצמן ומה ללבוש לראיון 

עבודה. !
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אני ממליצה להתחיל בתהליך זה עוד במדינות היעד, לפני חזרתן למדינתן, ולהמשיך עם 

השיקום בעת שובן. !
!

חשיבות ההעצמה האישית בתהליך השיקום הינה עצומה. נשים המועסקות בזנות נוטות 

להגיע למצב בו הן מנטרלות את גופן מהרגשות שלהן, כפי שקורה בגילוי עריות: הילדה 

הקטנה מבינה שקורה איתה משהו רע אבל אינה מסוגלת להתמודד עם המצב, ולכן היא 

"מפרידה" את גופה ממנה ואומרת לעצמה ש"זו לא אני, זו ילדה אחרת". עם הזמן יש גם 

נטייה לפיתוח של פיצול אישיות במקרים כאלו. אותו הדבר קורה לנשים שעוסקות בזנות – 

"לא אני עם הלקוח, אלא אחרת". בקבוצת התמיכה מומלץ לגעת בסוגיה זו במטרה להחזיר 

לאשה זהות עליה יש לה שליטה מלאה. !
!

יש לדון עם האשה על הדברים שעברו עליה ועל מצבה כיום. למצוא את שורשי הבעיה: מה 

דחף אותה לעזוב את מדינתה? המצב הכלכלי הוא כמובן סיבה מרכזית, אך לעיתים זהו רק 

קצהו של הקרחון. מצאנו, למשל, שב 88% מהמקרים הנשים הן נפגעות אונס או אלימות 

מינית כלשהי. טיפול בו האשה מכירה במה שעבר עליה יתרום להתמודדותה עם מצבה. !
!

 בהמשך כדאי לחשוב מה היא מתכננת לעתיד וכיצד תשיג זאת. בדרך כלל נשים בתחילת 

תהליך השיקום אינן מוכנות לדבר על העתיד ולפעמים הן לא מצליחות אפילו לראות אותו. 

אם זאת, ברוב המקרים לאחר זמן מה הנשים מתחילות לקבל פרופורציה ולחזור למציאות. 

כדאי  לברר עם הנשים ולתאם ציפיות לגבי מה שמצפה להן במדינת המוצא. !
!

סיום הטיפול מהצד שלנו מתרחש בדרך כלל כאשר האשה עוזבת את ישראל. במידה והאשה 

נשארת במדינה אנו נמשיך לסייע לה  באם היא זקוקה מאתנו לסיוע סוציאלי, משפטי או 

אחר. למשל, אם האשה פנתה אלינו בבקשה לעזור לה למצוא מכללה שבה היא תוכל 

להשלים תואר, או אם היא מעונינת להשתלב בקורס שעוברת קבוצה אחרת של נשים. כל עוד 

היא תהיה זקוקה לנו אנחנו נלווה אותה בסיוע שנוכל להעניק.!

!
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לכל אשה תהליך השקום יהיה שונה וכך גם תימדד הצלחתו. הערכתי לשיקום היא כאשר 

האשה מצליחה לחזור לחיים נורמטיביים: לעבוד מחוץ למעגל הזנות. כפי שכבר ציינתי, אני 

שמה דגש מיוחד כאשר האשה הנסחרת שוהה בישראל ומקבלת  אשרת עבודה,  אך היא 

מחליטה לחזור למדינתה ולהתחיל את חייה מחדש. זאת מפני שאני מאמינה שלא לכל אשה 

מתאים לחיות במדינה זרה. נדרשים לכך כושר הסתגלות, תמיכה רבה, נכונות ומוטיבציה. 

רוב הנשים שסייענו להן עזבו את ישראל וחזרו למדינתן. אנו דאגנו מבעוד מועד לקשר אותן 

עם ארגונים עמיתים בארצן, כמו גם להיות בקשר עם הנשים או במעקב לגבי חייהן בהווה.!
!

נקודת ציון נוספת לשיקום היא כאשר האשה מצליחה לגדל את בנותיה כך שהן לא יפנו 

למעגל הזנות בעתיד.!
!

בעבודה עם הנשים שעוסקות בזנות יכולה להיות שחיקה מאוד גבוהה בקרב הנשים 

המתנדבות והצוות העובד. שחיקה זו נובעת מתקופת הזמן הממושכת שנדרשת לסיוע לכל 

קורבן סחר, הבעיות המוסריות שעולות במהלך ההתנדבות, היחס אותו מקבלות המתנדבות 

מקורבנות הסחר וכו'. ישנה חשיבות רבה להתייחס לבעיות הללו. השגחה וטיפוח הצוות, 

ובמיוחד במתנדבות שמטפלות בנשים, יתרמו הן לאופן העבודה עם הקורבנות והן לשיקומן 

בסופו של דבר. !
!
!
!

תופעת הזנות המקומית!
!

לפי השקפתנו, שלא כמו ארגונים אחרים שפועלים באירופה, זנות וסחר בנשים הם היינו הך. 

תופעה זו מתקיימת כתוצאה ממעמד האשה בחברה פטריארכאלית. אנחנו לא מאמינות 

שאשה בוחרת לעסוק בזנות, אלא שנשים מגיעות לכך מחוסר ברירה. זנות היא תופעה 

חברתית ולא בעיה של  אשה אחת. לכן מטרתנו היא להיאבק עם הרשויות בדרישה לטיפול 

ומציאת פתרונות לתופעת הסחר בנשים כמו גם לתופעה של זנות מקומית. אנו מצפות מהם 

שיושיטו יד לאשה שבזנות.!
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חשוב שהגופים השונים יבינו את סיבות הימצאותן של נשים בזנות והגורמים שדחפו אותן 

לרדת לכך. דרישתנו היא שגורמי הרווחה יתערבו ויחלו לראות שהזנות קיימת. מדינה 

שמטפלת ומראה לעולם כמה שהיא דואגת להיאבק בסחר בנשים ולעזור לקורבנותיו, באותה 

הנשימה צריכה לטפל גם בתופעת הזנות המקומית. נכון להיום בישראל אין השקעה 

משמעותית בטיפול בזנות המקומית.!
!

ולסיכום של הדברים שהועלו על קצה מזלג, העולם היום השתנה, דרכי הסחר השתנו. נכון 

היום יש מקום ללמידה והערכה מה קרה במדינה ומה קרה בכלל בעולם. !

לסיום, אני רוצה לאחל לכל הקולגות שלי את הסיפוק מלעבוד ולהתפתח מפרויקטים שונים 

המסייעים לנשים שזקוקות לנו.   !
!
!
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