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)הקיים(
מה אנחנו מכירים וכדאי להמשיך ?ולאמץ

אלין

נפתלי

חשוב מאוד
לקיים שיח
בשיתוף כלי
עבודה

קשר עם
הרשויות
המקומיות

סל גמיש
לנשים
בזנות
שמירה על
רצף
מענים

בדיקת השוק
מעמיקה
במגזר הערבי

פריסת
מענים
ארצית

פיתוח מודל
מקצועי מבוסס
ידע וניסיון

עדי

יניר

תשתית
של מחקרי
הערכה

בגלל שמדובר באוכלוסיה
שלא רואה את עצמה
כאוכלוסית רווחה אני
מציעה פניה מסוג .אחר
הצעות לאיבחונים
תעסוקתיים למשל

הגדרות ברורות
של מודל
,ההפעלה
,ציפיות מדדים

יניר

ענת

ענת

מתן מענה
לרצף של
מטופלות
באופן מותאם

לאפשר
גמישות
לספקים
בהפעלה

עדי

בהירות
לגבי 'אוכ
היעד
עדי

לשקול תיחור
הספקים( אומרים
כמה יעלה להם
להעניק את
)השירות

ענת

שילוב זרועות עם
משרדים אחרים
רלוונטיים
,חינוך( )תעסוקה

יש במשרד טיפול בקהילה
לעברייני מין על ידי
מרפאות .חיצוניות זה
פורמט טיפולי שיכול
.להתאים זה כולל טיפול
.קבוצתי והייתי בונה מזה
מעגל נשי טיפולי .עוצמתי

בדיקה רוחבית
מול שירותי
המשרד תהילה
שניתנים

נפתלי

קשר שוטף
עם מגזר
שלישי

הרחבת האפשרות
לספקים רבים
להגיש הצעות
תנאי( )סף
תהילה

עדי

פיקוח
ובקרה
ברורים

פיתוח גרסאות
ועדכון
מתמשך

יניר

שילוב של מגוון
התערבויות מסוגים
שונים ,פרטני(
,קבוצתי ,משפחתי
)דיגיטלי

חיבור /לעמותות
משרדים אחרים
המענקים /הטבות
זכויות לנשים במעגל
הזנות לדעת( כל מה
שמגיע לאותן )נשים

אלין

מה אנחנו מכירים וכדאי לא ?לעשות
נפתלי
תהילה

אלין

עבודה
בטור ולא
במקביל

נפתלי

זמינות
וסנכרון

מענה ללא
רישום שוטף
ומעקב
במערכות

נפתלי

שיטות תשלום
ודיווח
מורכבות
ומסובכות

יניר

העתק" "הדבק
ממכרזים ,קיימים גם
בהקשר היבטים
שהם לא של ההיבט
הטיפולי

אלין

בניית
תעריפים
באופן מתמשך

עדי

תהילה

אי מיצוי
זכויות ומענים
חלופיים

תהילה

הימצאות
תעריף ",קשיח"
יש צרכים
אינדוידואליים

כפל מענים שניתן
באמצעות
מפעילים שונים
למשל( הלנת
חירום ומרכז )יום

מדבקות הצבעה

יניר
כפל אחריות על
מטופלות בין שירותים
שונים שמוביל בסופו
של דבר ל׳נפילה בין
הכסאות׳

לבנות .תעריף כיוון שלדע י מדובר
באוכלוסיה שלא תשטף פעולה
במסגרת טיפולית כמו מרכז יום יש
לבנות מערך מענים .טיפוליים
,שוב כדוגמת המערך הטיפולי של
עברייני .המין מערך טיפולי
שמשולם לפי מפגש

ישיבות
משותפות
מעטות

מודל שקשה
לפקח עליו
בפועל

הגדרות
גנריות ולא
מותאמות
אלין
דניאל

דניאל

סתם
פתק

דניאל

דניאל

ענת

דניאל

ענת
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תפירת חליפה
אישית לכל
משתתפת

גמישות
כלכלית

"הבטחה" שילד של
משתקמת לא מוצא מן
הבית ומתן תמיכה
משפחתית מוגברת
כדי לאפשר את קיומה
של ההבטיחה

מתן עידוד
ותמיכה
בשלבי הטיפול
און ליין

ביצוע מעקב
צמוד של גורמי
המקצוע אחר
שלבי הטיפול

הקמת
מעגל
תמיכה נשי

קבוצת
.פייסבוק קבוצת
תמיכה וירטואלית
כמו רבות אחריה
.ברשת

בניית תוכנית
טיפול אישית
מותאמת לכל וע"י
שורד.ת עם
תקציב אישי

יצירת קהילה תומכת
של שורדות ושורדי
זנות הכוללת
מפגשים קהילתיים
ורשת קהילתית

תמיכה כלכלית
משמעותית עד לזמן בו
השורדת מצליחה
לכלכל את .עצמה מעין
רשת" "בטחון זמנית

קו חם של 24
שעות לתמיכה
רגשית יעודית
לשורדות זנות

לימודים
אקדמאיים
למעוניינות
ומתאימות
חיבור
/למעסיקים
/התמחויות
מתן הכשרות

הקפדה על מתן
סיוע בשפות
משמעותיות
דוגמת ערבית
ורוסית

לכל שורדת
תוצמד מנטורית
שהשתקמה
מזנות

ליווי דיגיטלי
= ,אפליקציה
אינטרנט

שימוש במגוון
של מודלים
תעריפיים בכדי
לאפשר גמישות

הצמדת
/מנטורית
מלווה לכל
אישה

גיבוש סל זכויות
ומענים רב ממשלתי
שיוכל לסייע סיוע(
,בשכ"ד מלגות
לימודים )'וכו

שמירת חיסיון
של המטופלות
וסודיות על
קבלת השירות

הענקת
אלטרנטיבות
אמיתיות לאורח
החיים אליו
התרגלו

מתן תמריצים
כלכליים עבור
כל התקדמות

הקמת דירות
לנשים עם
ליווי צמוד

שילוב השיקום
עם גמילה
מהתמכרויות לכל
מי שזקוק.ה

גיבוש מערך
תעסוקתי כחלופה
מיטיבה
משמעותית
לעיסוק בזנות

הקמת איגוד עובדים
של זנות לצורך מיצוי
זכויות מופרך
מבחינת המשרד
אבל עוצמתי וחשוב

מענק לכל אשה
שיוצאת מהזנות
לאפשר( אורח חיים
גבוה לאלו שהתרגלו
לכך אך לא יצטרכו
להמשיך )בזנות

הרעיונות הכי טובים לפתרונות
יישומי

מופרך
הרעיונות הכי גרועים לפתרונות
מיזמים
משותפים בכל
הארץ לפי
הצורך

ריבוי אינטנציות
למתן אישורי
תמיכה
תקציבית

התמקדות
במענים
בסיסיים ,לינה(
,מזון )ביגוד

ליווי צמוד של סייעת במהלך היום .יום

שיפוטיות
ופטרנליזם

מדדים
סובייקטיביים
בלי
אובייקטיביים

מעורבות
של גורמי
טיפול רבים

מסגרות טיפוליות
כוללניות ומקיפות
מרכז( יום ,שלם
)הוסטל

היעדר פידבק
מהמטופלים
וגורמי הטיפול
לאורך הדרך

היעדר גמישות
ומתן שיקול
דעת פרטני

מתן מענים
בלי מעקב
שוטף ובקרה
אחר מימושם

משקפי מציאות רבודה שקוראים את סימני
הפנים של הסביבה ומתרגמים אותם לילד
בזמן אמת

חינוך
למיניות
בריאה

ספק ,יחיד
פטור
ממכרז

להפוך את סביבת הילדים לסביבה שבה
כולם ,אוטיסטים בדיוק :כמוהם ,ילדים
,גננות ,רופאים וכדומה

עיקרי האינפוטים שנאספו
במפגש
מדובר באוכלוסיה שהיא
לא בקצה .הרצף הורגלו
לאורח חיים .גבוה וצריכה
לקבל אלטרנטיבות
שיגרמו להן לרצות
להפסיק לעסוק בזנות

הענקת
אלטרנטיבות
אמיתיות לאורח
החיים אליו
התרגלו

לא מתאים להן
הוסטל ומרכז
יום .שיקומי

מיסוד איגוד
עובדים של
זנות
התמקדות במענים
בסיסיים  -צריך לחשוב
מה אנחנו באמת
יכולים לתת לאנשים
הללו שיפסיקו לעסוק
במה שהן עוסקות

תפירת חליפה
אישית לכל
משתתפת

גמישות .כלכלית
כל אשה צריכה
תמיכה כלכלית
.שונה

במקום מודל תמלוגים
אחד  -מודל מותאם
כמו תפירת" "חליפה
ואפשרי שיהיו 7
חליפות שונות

שווה להכיר את
העולם של שיקום
נכי נפש כי יש שם
עניין של תקצוב
אישי
בחירת מסגרת על ידי
המטופל שבונה את
החליפה האישית .שלו
יודעים לעשות זאת
במשרד הבריאות

בשיקום נכי נפש
אפשר להגיע למימון
שכר לימוד .מלא
ברווחה יש לנו
מגבלה .תקציבית
בסוף יש לנו מגבלה ,מסויימת
במשרד הבריאות אפשר
ממש להגיע לתואר לימודים
וסיוע בשכר דירה  -סל מאוד
,מקיף הלוואי והיה לנו רבע
מהמשאבים עבור מיגור
הזנות

צריך להיזהר
ממצב שבו
רוצים לחסוך
על מטופלים
שהמפעיל לא בוחר רק
את הקלות .לטיפול
חייב להיות מאוד ברור
איך מונעים אביוזינג
בתהליך .מודולרי

זה מאוד מורכב להחליט
מי מגדיר את
הקריטריונים לבחינת
מצבה של העובדת בזנות
כדי לא לפגוע במי
שזקוקה באמת לטיפול

אפשר לתת
תמריצים על
אוכלוסיות שהן
יותר קשות
אם בסוף אתה נותן
למפעיל את הזכות
להחליט מי מגיעה ומי לא
 הכי קל לטפל במקריםהקלים והמתמודדות
הקשות לא יזכו לטיפול

ליווי דיגיטלי
= ,אפליקציה
אינטרנט

יכול להיות
שאפשר
להיפגש עם
העו"ס בזום
מעקב אחרי
הזכויות
השונות
בדיגיטל

מורכבות
אוכלוסיית היעד

לדעתי הנשים לא
רוצות .טיפול יש
להן כוח לטפל
בעצמן אם הן
רוצות

מורכבות המכרז
זה הטווח המאוד
מאוד רחב של
אוכלוסיית היעד

צריך לזהות
את הכוחות
.שלהן זה צריך
לבוא מהן

יש כאן מורכבות
שנובעת מעצם
העובדה שיש כאן
אוכלוסייה בעלת
הרבה מאוד גוונים

כדי לקרב
אותן צריך
להעצים אותן

נשים בוגרות
שאין לנו שום
מנוף מיידי
עליהן

אמהות לילדים -
אם הן משתפות
פעולה אילו
השלכות יש
לילדים שלהן

מה ,הגבולות מי ,מחליט
מי קובע את הרף התחתון
והעליון שלתוכו אפשר
להכניס את הדברים
שאנחנו מחליטים לתת
לאוכלוסיה .הזאת

קהל יעד של
. 9,000נשים
בשלב הראשון
רוצים לתת מענה
ל . 250נשים

אולי יש תתי
:קבוצות נשים עם
השכלה ,אקדמאית
ללא ,השכלה עם
.ילדים

אולי צריך בהתחלה
לתת מענה ל  50נשים
בלבד כדי שנוכל לתת
אלטרנטיבות .אמיתיות
משכורת מינימום לא
מושכת אותן

אחרי זיהוי
,הקבוצות נוכל
להיות יותר
מדוייקים במענים

האם אנחנו רוצים לתת
מענה לכמה שיותר נשים
אבל זה לא יהיה ,איכותי
או שניתן מענה למספר
מצומצם של נשים אבל
הפתרון יהיה בסט

יש צורך בדיוק קבוצות
הזקוקות למענה -
למשל אמהות" מעל
גיל  30ללא השכלה
"אקדמאית

אם אנחנו מדברים על מתן
מענים אמיתיים ואלטרנטיבה
לאורך החיים המטרה צריכה
אולי להיות לתת מענה טוב
לקבוצה קטנה ולא מענה
פושר לקבוצה גדולה

קיימים סוגים
שונים של
:מעורבות
,חשפניות אינטרנט

החשיפה מלווה
.בפחדים מישהי
עם ילדים פוחדת
לאבד את הילדים

"ה"מכללה ו"לא
עומדות "מנגד לא
יודעות להעמיד
משאבים מטורפים
לנשים אבל עדיין נשים
מגיעות אליהם

אנחנו צריכים
להכיר את
האוכלוסיה

דבר ראשון
שעלינו לעשות
זה להכיר את
!האוכלוסייה

