ס .ל .ע .י .ת  -סיוע לנשים במעגל הזנות
1-800-200-690
כל אחת עם תמיכה וסיוע יכולה להתחיל חיים חדשים
תופעת הזנות והסחר בנשים התעצמה בשנים האחרונות  ,וזו לא בעיה שבשוליים ,זו בעיה חברתית של כולנו.
הדרך הקלה ,היא להטמין את הראש באדמה ,לתרץ שזו רצונה של מי שעוסקת במתן שרותי מין ,שהיא הייתה
יכולה לבחור אחרת .אבל יש גם דרך אחרת .דרך שמתחילה בהבנה שמדובר בנשים אשר סבלו התעללות קשה
בצעירותן ,התבגרו לתוך חיי סבל ונקלעו לחיי השפלה ואונס .ולא .אף אחת לא צועדת בדרך הזה בראש מורם.

מי אנחנו
סלעית  -מערך טיפולי תמיכתי לנשים במעגל הזנות ,הינו פרויקט עירוני שהוקם כחלק מפרויקט לאומי למיגור
הזנות ,על כל היבטיה ומתן מענה טיפולי הולם לנשים הלכודות במעגל הזנות .סלעית מופעלת באמצעות עמותת
קשת ועיריית ת"א-יפו כאשר הקצאת המשאבים נעשית ע"י הממשלה באמצעות מספר משרדי ממשלה :משרד
רה"מ  -הרשות לקידום מעמד האישה ,משרד הרווחה ,משרד הבריאות ומשרד החינוך.
למי אנו פונים?
סלעית מיועדת לנשים הנמצאות על כל רצף הזנות .נשים בזנות מגיעות לרוב מרקע של הזנחה ופגיעות מיניות,
ניצול מיני וגילוי עריות כבר מגיל צעיר ,דבר הגורם לאותן נערות לברוח מביתן והופך אותן לטרף קל עבור
סרסורים .מכאן שהדרך לזנות סלולה וכמעט מוכתבת מראש .מתוך הבנה כי נשים אלו הן "הומלסיות" במובן
הנפשי ,וחלקן אף במובן הפיזי ,פרויקט סלעית מעניק להן את החוויה המתקנת של בית מיטיב.

מה התוכנית שלנו כוללת
סלעית כוללת רצף של שרותי טיפול ,סיוע ושיקום לנשים ,החל מדירת חרום לאלו שעדיין נמצאות במעגל הזנות,
וכלה בהוסטל שיקומי ומרכז יום לנשים המוכנות לעשות את צעדיהן הראשונים ביציאה מהזנות .רצף שירותי
הטיפול והמסגרות השונות מאפשר גמישות ומותאמות אישית לכל אחת ואחת ,תוך מתן כבוד וללא שיפוטיות.
התוכנית מספקת לאישה שבוחרת להתמודד עם תהליך השיקום ביציאה ממעגל הזנות את סל השירותים לו היא
נזקקת ,תחת קורת גג אחת .אנו מאמינות כי נשים הנמצאות בזנות צריכות ומעוניינות בשירותי טיפול הרואים
את האישה במרכז ומותאמים לצרכיהן באשר הן.

מסגרות השיקום והטיפול
מסלול מזעור נזקים
כאמור ,מסלול זה הינו תחילת הרצף וכולל :קו סיוע הפועל  24שעות ביממה ,דירת חירום בתל-אביב וסיורים
בזירות הזנות השונות.
סיורים בזירות הזנות
אנו מאמינות כי הקשר עם הנשים צריך להתחיל במקום בו הן נמצאות .צוות הפרויקט מבצע סיורים קבועים
פעמיים  -שלוש בשבוע באזורי הזנות השונים בת"א ,גוש דן והסביבה .מפגשים אלה יוצרים את תחילתו של
הקשר ובניית האמון עם הנשים העובדות ברחוב .חלק גדול מהנשים מהססות ביצירת הקשר וההגעה הקבועה
עד אליהן באופן עקבי מעניקה להן חוויה של ניראות ומפגש מיטיב עם נשות מקצוע .לעיתים לוקח מעל חצי שנה
עד אשר אישה תיתן את מספר הסלולארי שלה ואת שמה האמיתי .עם זאת ,בעקבות הסיורים ,לחלק מהנשים
נוצר קשר טלפוני עם מתנדבות מקו הסיוע להמשך טיפול עפ"י הצורך והשלב בו האישה נמצאת.

קו סיוע טלפוני ארצי
קו הסיוע של סלעית נותן מענה  24שעות ביממה ,כל ימות השבוע ,לנשים ,בני משפחותיהן ולשירותים בקהילה
המעוניינים להפנות נשים .הקו מופעל על ידי רכזת מקצועית ומתנדבות שעברו הכשרה מתאימה למתן מענה
תמיכתי וסיוע באמצעות הטלפון .המתנדבות נמצאות בקשר שבועי ומעקב טלפוני עם הנשים .קו הסיוע מעניק
גם סיוע קונקרטי כגון סיוע משפטי ,סיוע מול מערכות הבירוקרטיה ,וליווי למסגרות טיפול בהתאם לצורך.

דירת החרום
דירת החרום מיועדת לנשים הנמצאות עדין בזנות ובסמים .הדירה ממוקמת ליד התחנה המרכזית בתל אביב על
מנת לאפשר נגישות גבוהה לנשים עצמן .הדירה פועלת  24שעות ביממה כל ימות השנה .הדירה משמשת
מקלט לנשים במצבי מצוקה קשים ומאפשרת פינה חמה והגנה עוד בטרם היציאה ממעגל הזנות .הדירה מספקת
מקום לינה לפרק זמן בלתי מוגבל וללא כל התחייבות בנוסף ל 3 -ארוחות ביום ,מקלחת ,טיפול רפואי הולם ,ליווי
סוציאלי ,קשר עם גורמים בקהילה וליווי למסגרות הטיפול והגמילה .השהות בדירה מאפשרת יצירת קשר ראשוני
של אמון ומוטיבציה בדרך לשינוי ושיקום ,ועד שילובה המלא בתוכנית טיפול ו/או גמילה מתאימה.

מסלול שקומי טיפולי
מסלול השיקום והטיפול כולל מרכז יום וערב ,הוסטל שיקומי וליווי תעסוקתי .המסלול מיועד לנשים "נקיות"
שיצאו ממעגל הזנות ו/או הסמים.

מרכז יום אמבולטורי
מרכז היום מאופיין באוריינטציה תעסוקתית עם אלמנטים של הכנה להשתלבות בעולם הנורמטיבי .זה המקום בו
הנשים יכולות לרכוש הרגלי עבודה ,לעבור הכשרה מקצועית ולהשתלב בעולם התעסוקה אשר כה חיוני להן
בדרך לחייהן החדשים .במרכז ניתן לרכוש השכלה בתחום המחשבים ,השלמת שנות לימוד וכמו כן מתקיימים בו
חוגי העשרה ,יוגה ,תנועה ועוד.

זאת ועוד ,במקביל עוברות הנשים במרכז היום תהליך של טיפול פסיכותרפויתי ,פרטני וקבוצתי ,במטרה לעבד
את טראומת הזנות.

צוות מרכז היום כולל רכזת מקצועית במשרה מלאה צוות טיפולי ומנטורית  .תוכנית היום מיועדת לקלוט כ 15 -
נשים ועוד  15נשים נוספות למסלול ערב לנשים עובדות .מרכז היום פתוח חמישה ימים בשבוע בין  8.30בבוקר
ועד  15.30אחה"צ.

הוסטל שיקומי ארצי
ההוסטל הינו ארצי )לכלל האוכלוסייה מרחבי הארץ( ומיועד לנשים הזקוקות לטיפול נפשי ואינטנסיבי ומגורים
לפרק זמן של שנה .ההוסטל מסוגל להכיל  12נשים בו זמנית ומופעל  24שעות ביממה כל ימות השנה .ההוסטל
הינו בית ,וככזה מהווה מודל ביתי וחוויה מתקנת לבית שלא היה .בהוסטל עוברות הנשים תהליך המקיף את כל
מרחבי החיים כולל לווי ותמיכה במיומנויות בסיסיות של ניהול אורח חיים נורמטיבי ,ניהול משק בית ,ניהול תקציב
אישי וכו' .הנשים בהוסטל משתתפות בטיפול קבוצתי ופרטני ,המכוון להתמודדות עם טראומת הזנות.

צוות ההוסטל כולל רכזת מקצועית ,צוות טיפולי ומדריכות מנטוריות המחזיקות את משמרת אחה"צ והלילה
ומהוות מודל עבור הנשים.

תעסוקה
הפעילות במרכז כוללת קבוצות הכנה לתעסוקה ,כתיבת קורות חיים ,תרגול ראיון עבודה תמיכה נפשית להעלאת
הדימוי העצמי .הפעילות נעשית בליווי צמוד ואישי של רכזת תעסוקה עד להשתלבות במעגל העבודה אצל
מעסיקים ידידים.

