"אמרתי לו )לפקיד מהרווחה) שהדבר הכי נורא
הוא
שלבנות בתעשיה הזאת אין פורום ממשלתי
מטעם איזו שהוא משרד.
אני מתכוונת למקום שהמלחמות על הצדק
נמצאות בחוץ
והאגו לא חונה מתחת לבית וממתין.
מקום מכיל כזה..
שיקשיב,
שיתמוך,
שיהיה שם,
וכן ,יאיר עיניים -
אבל לא בצורה שיפוטית.

מקום שבנות יוכלו לספר בצורה אנונימית
ולקבל תמיכה אנונימית.
ואף עובדת סוציאלית לא תעקם להן פרצוף
או חברת כנסת...
אף אחד שינסה לשנות אותך,
להטיף לך.
ולריב על תקציבים על חשבון גופך.
כי היום,
המלחמה היא על מי צודק יותר
כשבינתיים בלילה יש עוד בחורה רעבה
כי סגרו לה מקום עבודה".
אנונימית משתפת ,מתוך When She Works
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המטרה שלנו :
להרחיב את סל האפשרויות של
הנשים בזנות

"העניין עם בחירה הוא ..
בחירה מאיזה סט של אפשרויות"?

)(30

רבות מהנשים שפגשנו אינטליגנטיות ,שיכלו להיות הקולגות שלנו ,החברות שלנו.
שסיפרו לנו על המשא ועל האכזבות שלהן
על סך החוויות שלהן שגרמו להן להרגיש לבד ,נטולות תמיכה מהבית
ומהמערכות אותן פגשו :רווחה ,רשויות ,משטרה ,הוצאה לפועל ,ביטוח לאומי .

רבות מהן נכנסו למעגל הזנות ,עם תחושה שאין להן למי לפנות ,שעליהן למצוא פתרונות לבד ,בלי
לבנות על אף אחד לעזרה.

אחת מהנשים שיצאה מהזנות ,שאלה אותנו שאלה שלא עזבה אותנו:

מה היית עושה אם היית מאבדת את כל מה שיש לך?
אם לא היה לך כסף ,איפה לגור ומה לאכול.

בלי המוניטין שלך,
בלי מישהו לפנות אליו.
לבד בעולם!
מה היית עושה כדי לשרוד ?

כשאנחנו רוצים לפנות לנשים בזנות כדי לסייע ,צריך להבין שמדובר בתהליך.
תהליך חיזור

כי אנחנו מבקשים מהן לתת אמון במי שלא הוכיח את עצמו בעבר
כי אנחנו מבקשים מהן לחזור לעוני שממנו ניסו להימלט
וכל זה כשאין להן ביטחון שיכול להיות אחרת
זה מפחיד
כי זה לבקש להתחבר לכל מה שכואב -בזמן שבמשך שנים הן מגינות על עצמן על ידי ניתוק
וכי לעיתים רבות ,זה אומר להתנתק מאנשים ומקומות שהיו להן לבית היחיד שהכירו
וכי אנחנו מייצגים את כל מי שאיכזב בעבר

ואז אם אנחנו דורשים מהן להזדהות:
אנחנו בעצם מאיימים עליהן בחשיפה
למי שאם ידע עלול לפגוע בהן ,למי שחשוב להן ולא יודע ועלול לעזוב (בן זוג ,ילדים ,חברים)
וזה לחשוף את עצמן אלינו (לרווחה) שיכולים לקחת מהן את הילדים.
אבל הן אימהות טובות  -חלקן בזנות כדי לוודא שלילדים יש הכל מבגדים ועד השכלה והגשמת חלומות.

אם אנחנו דורשים לעשות שינויים חדים ,בלי שנתנו מענה אמיתי וגמיש ,כמו הבעיות במציאות ...
אז אנחנו לא מקום לפנות אליו.

נשים היוצאות מזנות צריכות ארגז כלים חדש.
כי הזנות היא עולם מקביל עם חוקים אחרים :
עולם שבו צריך להיות תקיפה כדי להישמר.
עולם בו אישה שולטת ומקבלת החלטות עצמאיות.
זה לוודא שתמיד תרוויחי משהו .זה להתנהל במזומן כדי להימנע מהחובות שמחכים בערוצים החוקיים.
זה לא לתת אמון כל כך מהר ,אם בכלל.
זה הרבה להתמודד איתו בבת אחת .וזה דורש הרים של אמון על ההתחלה.

מי שמצליחים לסדוק את החומה הזו ולבנות אמון שעובד,

הם אלו שמוכיחים את עצמם במתן ליווי -גמיש ,זמין ,שלא הולך לשום מקום.
אלו שמוכיחים כי הם יכולים לתת פתרונות גמישים ומהר .בזמן שבאמת צריך אותם.

אלו שעוזרים בלי לשפוט ,בלי לחטט בפצעים ובלי לבקש לוותר על מה שנותן לאישה תחושה של שליטה
על החיים שלה .על פיסת הוודאות שלה.

נשים שמתחילות תהליך שיקום ונמצאות בקשר עם גורמים מטפלים,
מגלות שגם כל החובות שלהן לגופים מדיניים ,בנקאים ועסקיים
גילו אותן .החובות מגיעים מהר ,הסיוע מגיע לאט.
יותר מדי מהן ,פוגשות חוסר רגישות ,השפלה וחיטוט.
בביטוח לאומי ,מול מעסיקים ואפילו בוועדות הנכות.
מסגרות שיקום קצובות בזמן .ליווי קצוב בזמן .גם הטיפול...
כי הטיפולים קצובים בזמן ובמקום .ואורך ההמתנה ,יכולה להגיע למעל לשנה.
ובין לבין אין מי שעוזר להבין למי לפנות או איך לפתור את כל הבעיות.
כל זאת בזמן שהן צריכות לגייס את כל כוחותיהן כדי לבנות לעצמן עולם חדש ,ולבנות אמון באנשים…

ובזמן הזה..

ההתנהלות היומית היא אתגר,
לישון בלילה בלי התקף חרדה ,לנסוע באוטובוס ליד גברים ,לחפש עבודה ולהסביר חור של  17שנה
בקורות החיים ,ללמוד להתנהג ליד אנשים ,לפחד שיזהו אותך מ"אז" ויהרסו לך.
ועצמאות כלכלית ,מגיעה באריזה של שכר מינימום ,בלי מספיק כסף להאכיל את החתול.
ללא אופק כלכלי או מקצועי.

ובזמן הזה ,המציאות קשה והפתרון של חזרה לזנות ...קל ,מוכר וודאי.

ישנם מגוון מענים שמפוזרים בין מערכות הרווחה ,עמותות והמתנדבים.
אבל בשביל אישה שכבר הצליחה למצוא מענה כלשהו,
אבל לא הבינה מה הוא כולל ,למי בדיוק הוא מיועד ,האם הוא מתאים לה ,איך בכלל נראה תהליך
שיקום ?...
המידע הופך למפחיד או ללא רלוונטי.
כי גם אלו שמחפשות דרך לצאת ,ניזונות משמועות ומחוויות שעוברות מפה לאוזן במקרה הטוב.
גם גורמים רשמיים לא יודעים לתת תשובה  :עובדות סוציאליות שאמונות עליהן ולא יודעות מה התהליך
או מתנדבים שנשאלים על החוק החדש אבל יודעים רק את מה שנאמר בחדשות.

עבור נשים שרגילות שאי אפשר לסמוך על אף אחד,
מקום "שמפתיע אותן לטובה" בהקשבה ,הכלה ופתרון של הבעיות שהן חוות כבעיה באותו רגע,
מצליח להבקיע את חומת חוסר האמון שבנו סביבן.
הנשים שעוברות במקום כזה הופכות לשגרירות החזקות ביותר של המקום לאלו שנותרו מאחור.
כי מי שלא הייתה שם לא תבין לעולם.
עצה טובה ממישהי שהייתה שם ,היא עוצמתית יותר מכל המילים כי היא מגיעה מהתנסות והזדהות.

אז למה אנחנו פה ?מה המטרה שלנו היום?
רבות מהנשים איתן דיברנו הגיעו מעולם של אפשרויות מוגבלות מאוד,
ולכן המטרה היא להרחיב את סל האפשרויות שלהן.

איך נעשה את זה?
אף אחת לא רוצה או צריכה רחמים ,כולן צריכות חמלה.
היום נרכיב משקפיים של חמלה .
נדמיין שהיום ,אנחנו דואגים לבת משפחה אהובה שנקלעה לצרה .
מה הייתם רוצים להעניק לה ?ואיך?
נחשוב על פתרונות שבבסיסם :דיסקרטיות ,שמירה על תחושת שליטה מתוך בחירה ועצמאות .
נחשוב על ליווי מהיר ,גמיש ומתמיד .כזה שאפשר לסמוך עליו.

נחשוב בדרך אחרת מזו שחשבנו בה עד היום.
להיום ,נשאיר את המגבלות בחוץ .נחזור אל המציאות אחרי שנרשה לעצמנו לדמיין שהכל מותר
ואפשרי.

היום ,כל הרעיונות טובים וחשובים כי גם כשהם נראים לנו מטופשים או מיותרים,
הם יכולים להיות בדיוק מה שהיה חסר כדי לחשוב על הרעיון שיפגע בול בפוני.
ולכן אין שיפוטיות היום ,כדי שיהיה אפשר לבנות אחד על גבי הרעיונות של השניה.
זמן לנסות משהו חדש.

