
תובנות מהסקירה הבינלאומית - נובה

בניית אלטרנטיבה לחיי הזנות
של  בנייה  למעשה  כולל  מזנות  היציאה  תהליך 
אלטרנטיבה לחיי הזנות, בכל היבטי החיים. מודלים 
ולפגיעות  לחסכים  במענה  שמתמקדים  תגובתיים 
יש  אפקטיביים.  פחות  קורבנות  של  תפיסה  מתוך 
ליצירת  וחיוביים  פרואקטיביים  במודלים  להתמקד 
חיים טובים בהתבסס על תקווה וכוחות. בגישה זו 
יש הכרה עצמית של האישה בחוזקות ובהזדמנויות, 
ובמה נדרש עבורה כדי לצאת ממעגל הזנות ולשנות 
את עולמה. ניתן דגש לגישה מכבדת ולא שיפוטית. 

יישוג כפעילות מרכזית 
הקושי  אותן.  ולאתר  לנשים  להגיע  קושי  קיים 
נמצאות,  הנשים  בהן  הזירות  ממגוון  נובע 
בזנות,  כעוסקות  מלהזדהות  שלהן  וההימנעות 
אם  ובין  הסביבה  מתגובות  מחשש  אם  בין 
מוטיבציה  גם  יש  חלקן  אצל  עצמית.  כתפיסה 

נמוכה ליציאה מהזנות. 
פנייה  אמצע  במגוון  להשתמש  כדאי  כן,  על 
וגם  דיגיטליים)  ואמצעים  טלפונית  (ישרה, 
לאפשר פניה עצמאית של הנשים לבקשת סיוע. 
לדרוש  ולא  אמון  יחסי  לבסס  חשוב  בנוסף, 
פתרונות  מתן  הראשון.  בשלב  לפחות  הזדהות 
לצרכים אקוטיים, יקל על כניסה לתהליך שיקום 

משמעותי.

צורך בגמישות והתאמה אישית
של  עיצוב  מצריכה  השיקום  תהליך  מורכבות 
להעניק  שבכוחן  מותאמות-אישית  תוכניות 
צורך  יש  אינדיבידואליים.  לצרכים  מענה 
השירות  מקבלת  לצרכי  קשב  בגמישות, 
בהתאם,  השטח.  ברמת  פעולה  וחופש 
מערך המדידה צריך לכלול גם מדידת 
ביחס  אינדיבידואלית,  תוצאות 
למטרות המוגדרות בשותפות עם כל 
משתתפת, בתוך ההקשר של החיים 
המשקפים  מדדים  ולפי  שלה 

שינוי בחייה. 

שיקום כתהליך ארוך טווח 
והאתגרים  היציאה  תהליך  המורכבות של  לאור 
לנסיגות,  גבוהה  סבירות  כולל  בדרך,  הרבים 
נדרשת אפשרות לקשר ארוך-טווח, המלווה את 
מערכת  בניית  גם  נדרשת  זמן.  לאורך  הפונה 
תמיכה בקהילה, כולל קהילה מקוונת, שתלווה 

את היוצאת ממעגל הזנות בהמשך.

הגדרה ריאלית של תוצאות
יציאה מוחלטת ממעגל הזנות קשה מאוד להשגה ולשימור 
נדרשים  ולעיתים  לינארית  לא  ההתקדמות  זמן.  לאורך 
חשוב  לכן,  מוחלטת.  ליציאה  עד  יציאה  ניסיונות  מספר 
להגדיר ולהתמקד בתוצאות ביניים משמעותיות שכוללות 
רכישת כישורים, הצלחה בתפקודי חיים שונים, ובביסוס 

מעגלי תמיכה. 

מענה לחשדנות 
פעולה  שיתוף  ליותר  זוכות  בזנות  למעורבות  סיוע  תכניות 
וליותר הצלחה כאשר הן אינן מזוהות עם המדינה, אלא עם 
היעד  אוכלוסיית  קיימת חשדנות של  אזרחית.  ארגוני חברה 
כלפי גורמים ממשלתיים וכאלו המזוהים עם המדינה, הן לאור 
על  להשלכות  תוביל  שחשיפה  חשש  לאור  והן  עבר  חוויות 

חייהם האישיים, בפרט במקרה של אימהות בזנות. 
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מהי הדרך הנכונה להתערבות?
בגובה  לדבר  שיפוטית,  לא  בגישה  להגיע 
אפשרות  ומתן  העצמה  מתוך  ובהכלה,  העיניים 
בחירה ותחושת שליטה. לא להתנות את השירות 
לצרכים  להתאים  אלא  מהזנות  ביציאה 
בנוכחות  ולהשקיע  האישה,  של  הספציפיים 

מתמשכת וזמינה. 

היכן נשים מחפשות מידע 
אודות השירותים?

לרוב באינטרנט - בגוגל ואתרי זכויות, לעיתים 
בשירותים מקומיים ואצל עו"סים, אצל ארגוני 

סיוע ודרך חברות. 

למה עוד חשוב לשים לב?
נשים  ושאינן,  (אימהות  קבוצות  בין  הבחנה 
(ערבי,  ומגזרים  אינטרנט)  לעומת  בדירות 

חרדי). 
וברמה  המשרדים  ברמת  השירותים  בין  תכלול 

המקומית.
הכשרה לעו"ס במחלקות לשירותים חברתיים.

העלאת מודעות והסברה בקרב אנשי המקצוע, 
נשים בזנות והציבור הרחב.

כיצד נראה השירות הרצוי?
שירות הוליסטי מתכלל, שמציע מגוון פתרונות, 
ומיידיות  זמינות  ומאפשר  גיאוגרפית  נגיש 
וחיזור  יישוג  שכולל  שירות  ובקליטה.  במענה 
אחר הנשים, כולל ברמה הוירטואלית באתרים, 
ללא  ברווחה,  רישום  וללא  אנונימיות  מאפשר 

עלות ולטווח ארוך. 

מהם השירותים העיקריים 
הדרושים לנשים?

סיוע כלכלי בצורת קצבאות ומלגות, סיוע 
בדיור ומיצוי זכויות. 

שיקום מקצועי, הכשרה ותעסוקה.
אבחון וטיפול נפשי-פסיכולוגי ופסיכיאטרי. 
ליווי משפטי ומול הרשויות השונות - הקלה 

וקיצור זמנים בבירוקרטיה.
ליווי אישי תומך ומתמשך, לצד קו חם ותמיכה 

מרחוק.
בית חם - מקלט ומקום בטוח.

גמילה במקרה הצורך. 
קהילה חברתית של קבוצת שוות. 

מה מבקשות נשים שהן אימהות 
לילדים?

עזרה כלכלית בצרכי הילדים – תשלומי בית 
ספר, אוכל, מחשבים וספרים, צהרון וארוחות, 

וסיוע נפשי. כמו כן, אפשרות לדירות שיקום 
עם ילדים. 

כיצד נכון להנגיש את השירות?
בקבלת  מעוניינות  עצמן  הנשים  כללי,  באופן 
במקביל  פיזי,  באופן  השירותים  מרבית 

לאמצעים דיגיטליים.
לדוגמה  מרחוק,  לעשות  שניתן  שירותים  ישנם 
מיצוי זכויות וליווי מול גורמי ממשלה, אך את 
תעסוקתי  ייעוץ  כגון  השירותים,  מרבית 
מועדון  טיפולים,  הורים,  הדרכת  וקורסים, 

חברתי ועוד – יש לתת באופן פיזי. 
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תובנות בנושא מודל השירות

תובנות בנושא מדידה, פיקוח ובקרה

תובנות בנושא מודל כלכלי

תובנות בנושא מודל מכרזי

לא להגדיר תוצאות חד ערכיות אלא תוצאות שאינן ליניאריות  •
מדידה לפרקי זמן מוגבלים  •

להגדיר יעדים ריאליים כך שהתוצאה מהזנות אינה התוצאה היחידה  •
ניתן למדוד גם פרמטרים נוספים כגון מספר הנשים אליהן הגיעו/ לכמה נשים סיפקו מענה- תפוקות  •

מדידת צוות - יציבות, תפוסה  •
לצמצם מעורבות של רשויות מקומיות שיוצרות חשש אצל הפונות  •

לפי  משתנה  מענה  לאפשר   – בתעריף  גמישות  לייצר   •
הצורך

תיעוד אנונימי מאובטח  •
מקבלות  של  זיהוי  ללא  גם  למפעיל  תשלום  לאפשר   •

שירות
להימנע מתשלום בעד הוצאות  •

בחינת אופן התשלום על הפעילות  •
בחינה של מתן הסיוע הכלכלי לא דרך הרשות  •

מרכיבים שצריך לתקצב:
משפטי,  ייעוץ   - זכויות  מיצוי  רפרנט  של  תפקיד   •

חובות, הוצאה לפועל וכד'.
טיפול פסיכיאטרי  •

מוגנות (אבטחה) של מקבלות השירות ושל הצוות  •
הדרכות והשתלמויות לצוות   •

תקציב לפרסום/ קמפיין  •

גמישות בעבודה השוטפת  •
מכרז עוגה - הידע בשטח, מספר מפעילים בו זמנית   •
מגוון  שונות,  התערבות  שיטות  בדיקת  שמאפשרים 

אפשרויות למענה
התקשרות ארוכת טווח  •

בחינת אפשרויות למודל מחיר/ תקציב/ עוגה  •
מענה ארצי דיגיטלי זמין  •

מרכז  במקום  הארץ  ברחבי  סניפים   - ארצית  פריסה   •
אחד

ובהיקף  לסיוע  הזוכות  הנשים  (במספר  מדרגי  מודל   •
התקציבי), המשך טיפול בקהילה.

על השירות
דיור,  כלכלי,  סיוע   – החיים  היבטי  בכל  רחב  שירות   •
אוכל,  בסיסיים,  "בית חם" מקום לקבלת צרכים  תעסוקה, 

כביסה, מנוחה.
יצירת חליפה אישית לכל שורדת  •

סל גמיש ומיידי ללא רישום ברווחה  •
הכרה בנכות, סל שיקום  •

נגיש, זמין, קל, לא מתייג, ללא תנאי כניסה  •
תהליך רציף ומובנה שנשים עוברות  •

דיסקרטי, פרטני ולא רק קבוצתי  •
דלת פתוחה, אין הגבלת זמן   •

תחזוק שורדות לאורך זמן  •
שילוב מנטוריות, שורדות  •
יצירת ערך מיידי בהתחלה  •

הנגשה שפתית  •
reaching out  •

reaching out ע"י שימוש במערכות דיגיטליות ושימוש   •
במערכות גם כטיפול

שירות אונליין  •
הבחנה לשירות שניתן לאימהות, חשיבה על סל שירותים   •

לילדים של הנשים 

מה עוד חשוב
הדרכות שוטפות לצוות  •

בריאות/  שיכון/  (בטל"א/  נוספים  משרדים  שיתוף   •
משפטים)

יצירת מוגנות  •
רובד שירות נוסף לאלו הקיימים  •

יצירת קשר אישי ויחסי אמון (מפעילים/ משרד/ מקבלות   •
שירות)

שמירה על גמישות בשטח   •
שיתופי פעולה עם ארגונים קיימים  •

שיתוף המפעילים בשוטף (יצירת ועדת היגוי)  •
שימוש בשירותים קיימים ותגבור במענים חדשים (פריסה   •
ארצית), לא בהכרח שירותים של נשים במעגל הזנות (ישמר 

את האנונימיות).
שאלת מדיניות - מספר הנשים להן מסייעים ובאיזו מידה   •
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מניעים

חסמים

אנונימיות

תעריף שכר הדירה המשולם שכירות ואחזקת מבנים
במסגרת המכרז, נדרש 

להתחשב במיקום בארץ, שכן 
יש הבדל משמעותי באם 

המרכז ממוקם בפריפריה או 
במרכז תל אביב, לדוגמא

תעריף שכר הדירה המשולם 
במסגרת המכרז,  נדרש 

לגלם בתוכו:
• עלויות הקמה ראשוניות 

(הצטיידות והתאמה) 
• עלויות בלאי שוטפות 

בשגרה

שיעור הוצאות 
שכירות ואחזקת 

מבנים כ-12% מסך 
ההוצאות

• מהווה חסם מפנייה לשירות.
• פתרון של העברת דיווח שמי ללא ת"ז למשך 4 חודשים 
והעברת ת"ז לאחר מכן אינו מספק כיוון שתהליכי החיזור 

הינם ארוכים ולא בהכרח יושג זיהוי לאחר 4 חודשים.
• ניתן לתמחר רכיבי שירות מסוימים לפי תפוקות צפויות ולא 
להגדרת  בכפוף  וזאת  למשל),  מוקד  (פעילות  משתתפות  פר 
בסדנה,  משתתפות  מינימום  (הגדרת  השירותים  למתן  כללים 

ומימון שיעור מהסדנה ללא קשר למספר המשתתפות למשל).

Outreach - (איתור וחיזור) יישוג
• בזנות תחת קורת גג זהו מפתח להצלחה ולחשיפה 

גדולה לשירות.
• מבוצע לרוב על ידי יחידות שטח המגיעות לאיזורים 

ידועים לצורך יצירת אינטראקציה עם לקוחות 
פוטנציאליים (גם בחו"ל).

• חלוקת "סוכריות" למשיכת הנשים (קונדומים בחינם למשל).
• חייבת להיות סריקה של אתרי האינטרנט להגעה לזנות 

תחת קורת גג. כדי לעשות זאת יעיל ככל האפשר - יש למחשב 
ולפתח אוטומציה ככל הניתן.

נראה כי אין בארץ גיוס מסיבי של מתנדבים ל – 
Outreach, למרות החשיפה הנמוכה לקהל היעד.

שירותים דיגיטליים
סריקת אתרים אוטומטית ככל 

הניתן הינה קריטית ליישוג ואיתור 
(outreach) במקרה של זנות תחת 

קורת גג, לטובת כיסוי מיטבי של 
האוכלוסייה

הפעלת מוקד טלפוני 
ואינטרנטי לפניות 

אנונימיות למתעניינות 
בשירות, למטופלות 
ולבני משפחותיהן / 
מכריהן (חיוני לצורך 

יישוג ואיתור)

קיום ליווי פרטני על 
סוגיו השונים ושיחות 

מעקב התקדמות 
באמצעות מפגשים 

מרחוק – טלפוניים או 
בשיחות וידאו 

באמצעים שונים

קיום קורסים, סדנאות 
ופעילויות קבוצתיות 
באמצעות פלטפורמות 

מקוונות
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04 EY - תובנות מניתוח השוק

שלה  היעד  לאוכלוסיית  העמותה  של  החשיפה  הרחבת 
והיצע  חדשים  שיווק  ערוצי  נוספים,  תקציבים  באמצעות 

שירותים רחב יותר
הקיימת  המשתתפים  אוכלוסיית  על  ההשפעה  הגדלת 

באמצעות הרחבת מענים והתמקצעות כוח האדם
מימוש מטרות העמותה בצורה טובה יותר

סינרגיה עם שירותים ותכניות אחרות של העמותה (תכנית 
אחת מזינה את השנייה למשל)

חשש להפסד כספי
• תעריפים שנקבעו באופן שלא תואם את העלויות הריאליות 

(פסיכיאטר, מבנים ועוד)
• תקינת כוח אדם מתחת לדרוש (צורך של הארגון להשלים)
שבלתי  קבועות  הוצאות  לפי  ולא  מטופלות  לפי  תשלום   •

ניתנות להשפעה

של  מאמין"  ה"אני  פי  על  שלא  טיפול 
והצורך  השירות  מתן  משך  הגבלת  למשל  העמותה, 

להעביר בין מסגרות

פגיעה  לרבות  המימון,  לקבלת  קשיחים  קריטריונים 
באנונימיות המטופלת

(טווח  5 שנים   - ל  הגבלת משך ההתקשרות 
קצר בראיית המפעילים)

והכשרת  בתשתית  השקעות  מאפשר  טווח  ארוך  תכנון   •
עובדים

בעמותות  להשקיע  יעדיפו  לרוב  (תורמים)  משקיעים   •
ארוכות טווח

ללא  לספק את כלל השירותים  דרישה מכרזית 
קבלן משנה


