
 

 

 

  סל מענים גמיש לנשים וגברים הנמצאים בתהליכי –חוזר מנכ"ל 
 שיקום מתקדמים ממעגל הזנות

 כללי .1

התקבלה החלטת לאור חקיקת החוק לאיסור צריכת זנות, הצפוי להיכנס לתוקף בימים אלו,  .1.1

משרדי לצמצום צריכת זנות. במסגרת ליישום המלצות הצוות הבין  13.1.2019מיום  4462ממשלה 

המלצות אלו, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יפתח ויקדם הפעלת מענים טיפוליים 

בתהליכי  ושיקומיים לאוכלוסייה המנוצלת במעגל הזנות, ובהם מתן סל מענים גמיש לנשים וגברים

 שיקום מתקדמים.

 מטרת חוזר המנכ"ל .2

 להעביר מידע על אופן המימוש והמענים הכלולים בסל. 2.1

 להסדיר את אופן הדיווח והפיקוח על מימוש הסל. 2.2

 אוכלוסייה זכאית .3

 +( המנוצלת במעגל הזנות, הכוללת נשים, גברים, טרנסג'נדריות, טרנסג'נדרים18אוכלוסייה בגירה ) 3.1

ואוכלוסיות ללא זיהוי מגדרי, אשר עברו תהליך של ניצול מיני תמורת אתנן או טובת הנאה, על פני 

 רצף הזנות.

סל המענים הגמיש מיועד לאוכלוסייה הנמצאת בתהליכי שיקום מתקדמים וזאת בכדי לתגבר  3.2

אים באופן משמעותי את התהליך הטיפולי ולסייע בהמשך יציאת הפרט ממעגל הזנות. מכך, הזכ

לסל יהיו בתהליך שיקומי מעמיק )לרבות תהליך שאינו מתקיים ברשות המקומית ומתבצע 

באמצעות אחד ממרכזי הטיפול המוכרים למשרד( לשם יציאה ממעגל הזנות והשתלבות מיטבית 

 בחברה.

 התבחינים המפורטים להלן ישמשו כמשפיעים חיוביים על הזכאות: 3.3

 הורות.  3.3.1

 התמדה בתהליך הטיפולי.  3.3.2

 מוטיבציה לשינוי.  3.3.3

 לא מקבל/ת סל שיקום.  3.3.4

 טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות.  3.3.5

 חיים בדיור פוגעני.  3.3.6

 חשבון בנק מוגבל.  3.3.7

 התבחינים המפורטים להלן ישמשו כמשפיעים שליליים על הזכאות: 3.4

 התמכרות פעילה ללא מוכנות להיכנס לגמילה.  3.4.1

 מחלת נפש לא מטופלת.  3.4.2

 ח )הוסטל, דירת מעבר(.שהות במסגרת חוץ ביתית ארוכת טוו  3.4.3

 קבלת סיוע בשכר דירה.  3.4.4
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 מימוש מענים והיקף זכאות .4

בקשות לאישור סל גמיש יועברו לאישור הפיקוח המחוזי של מינהל סיוע לבתי משפט ותקון, בליווי  4.1

 סוציאלי עדכני, ובהתאם יאושר היקף הסיוע והתקציב יוקצה למחלקה.-דו"ח פסיכו

תקנון נקודת זיכוי, ערך תחשיבי כהגדרתו בהוראות  –נ"ז לשנה )נ"ז  48זכאות לפרט הינה עד  4.2

, המתעדכן מעת לעת(. מצבים חריגים בהוצאה הכוללת יובאו בכתב לאישור העובדים הסוציאליים

 המפקח.

 להלן פירוט המענים הכלולים בסל והיקפם: 4.3

תפות עצמית לקהילה, פיקדון, מונית כניסה לתהליך של גמילה מהתמכרויות )לרבות השת  4.3.1

 .לשנה קודות זיכוינ 10עד  –לקהילה טיפולית( 

 .לשנהנקודות זיכוי  20עד  –ריהוט שינה, ציוד מטבח, חימום ודוד שמש   4.3.2

 .לשנה נקודות זיכוי 30עד  –מקרר   4.3.3

 לשנה.קודות זיכוי נ 30עד  –מכונת כביסה   4.3.4

לרבות תשלום עבור הובלות, מעברי דירות )גם עבור הובלות של  -מגורים ותחזוקת בית   4.3.5

החלפת דלת, חלון נשבר, צבע לקירות וכדומה.  - (. תחזוקה ותיקונים לבית2תרומות ויד 

עד  –קדון דיור ציבורי(, סיוע בשכ"ד במקרים חריגים )עד שלושה חודשים( ידירות עמידר )פ

 .שנהל נקודות זיכוי 48

 .לשנה קודות זיכוינ 20עד  –עזרה כללית לשיפור התפקוד   4.3.6

לקופות  -לרבות הקצאת סכום לסגירת חובות מסוימים –סיוע בחובות וסיוע משפטי   4.3.7

חולים, חשמל, מכולת, מים וכדומה. פתיחת תיק הוצאה לפועל, ליווי משפטי, תשלום 

 .לשנה זיכויקודות נ 48עד  –אגרות בית משפט, תשלום להוצאה לפועל 

לרבות תלושי מזון לרכישת מזון בסיסי, ביגוד, צרכים אישיים, ציוד לילדים  –אשל וביגוד   4.3.8

קודות נ 4עד  –ביגוד, צעצועים, ספרים, מנוי לספריה. הזכאות היא לנפש, לילד או לאישה  -

 .לנפש לחודש זיכוי

פואיים, כולל טיפולי לרבות טיפולים רפואיים, רופא יועץ, אבחונים ר –הוצאות רפואיות  4.3.9

טיפולים מונעים כמו שיננית וגם טיפולים כמו סתימה ועד שורש, שתלים, גשר  -שיניים

הסרת שיער וכדומה. תרופות  - וכדומה. טיפולים לנישוי המראה החיצוני עבור טרנסיות

 .לשנה קודות זיכוינ 18עד  –ייעודיות שאינם בסל, תשלום חודשי בסיסי לקופות חולים 

הכשרות  - . תשלום עבור קורסים מקצועיים1לרבות:  –ות השכלה והכשרה מקצועית תכני 4.3.10

מקצועיות הדורשות השתתפות של המטופל ו/או תשלום מלא, לימודים אחרים, לא רק 

מקצועיים. השכלה גבוהה ומכללות, מימון קורס/לימודים, מלגת לימודים, מלגת קיום 

 .לשנה קודות זיכוינ 19עד  –יים . אבחונים פסיכודידקט2למהלך הלימודים; 

 .לחודשקודות זיכוי נ 1עד  –השתתפות בנסיעות  4.3.11

 תוקף והיקף שנתי .5

 מימוש המענים בסל הגמיש יתאפשר החל מיום פרסום חוזר זה. 5.1

 בקשות שיועברו לאחר מיצוי התקציב הייעודי שהוקצה לנושא ייבחנו בראשית שנת התקציב הבאה. 5.2
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 דיווח באמצעות הרשות המקומית .6

רשות מקומית תוכל לדווח הוצאות בגין סל גמיש זה רק לאחר קבלת אישור הפיקוח להיקף הסל,  6.1

 טיפול בשורדות זנות קהילתי. - 1175370והקצאת הסכום בהתאם בתקנה 

תקנון והוראת  3.22, 3.16 תקנון העובדים הסוציאלייםהליך הדיווח יהיה בהתאם להוראות  6.2

 .17.1 העובדים הסוציאליים

 כי לא תיגבה השתתפות עצמית מהזכאים לקבלת הסל. יובהר 6.3

יודגש כי יהיו זכאיות וזכאים אשר יופנו למימוש הזכאות באמצעות הרשות המקומית, אשר הטיפול  6.4

בהם מתבצע באמצעות אחד ממרכזי הטיפול לנשים בזנות שהמשרד מפעיל או מרכז טיפולי מוכר 

הגעה לשירותי הרווחה, לכן על הרשויות להוות אחר. פונים ופונות אלו מתאפיינים לרוב בחשש מ

 גורם מסייע במקרים אלו ולסייע להם למצות את זכויותיהם.

הגורם האחראי ברשות המקומית לליווי הנושא יהיה הרפרנט הייעודי של המש"ח למינהל סיוע  6.5

 לבתי משפט ותקון.

 פיקוח .7

הרפרנטים לתחום הזנות במינהל דיווחים רבעוניים על היקף מימוש הסל במחוזות יועברו על ידי  7.1

 סיוע לבתי משפט ותקון למנהל התחום במטה, בנוסף לפירוט הבקשות החריגות שהתבקשו במחוז.

 מנהל התחום ידווח בהתאם לצוות יישום החלטת הממשלה על היקף מימוש הסל. 7.2

 

 


