תוכניות לטיפול בנשי בזנות:
) - MASH: (Manchester Action on Street Healthהנה תוכנית רווחה ובריאות
המפעילה שירות  Outreachלאנשי בזנות רחוב ,במאנשסטר ,אנגליה .פרויקט  MASHהוק ב
 1991מתו מטרה לצמצ נזקי בתחומי הבריאות והחברה ,נשי וגברי בזנות ובסמי .לצד
מטרה זו ,מפעיל השירות שורה של אמצעי התערבות המבטאי גישת טיפול הוליסטית ,המתייחסת
לצרכי כוללניי שמשמועת ,תיוו לשירותי טיפול ושיקו ולא רק לצור צמצו נזקי בתחו
הבריאות .בי אמצעי ההתערבות; הפצת מידע ,צמצו נזקי ,תיוו לשיקו ,תמיכה בתהליכי
פרטניי וקבוצתיי והעלאת הביטחו האישי של העובדי )גברי ונשי בזנות( .הארגו מצהיר על
שאיפתו לקד התנהגות מינית אחראית בקרב קהל היעד .עמדת הארגו לגבי שאלת מיסוד הזנות
אינה מגובשת .לכאורה ,הארגו אינו מתנגד למסד זנות בגירי ,א לגבי קטיני המנוצלי מינית
מסחרית ,ונשי נסחרות למטרות מי  עמדתו המפורשת של הארגו  ,הנה חיסול התופעה.
האסטרטגיה הראשית אשר מפעיל הארגו  MASHהינה ניידת בריאות ורווחה המסיירת שלושה
ערבי בשבוע ברחובות מרכזיי בעיר  Cheetham Hillו .Whalley Rangeצוות הניידת עובד
בשיתו #פעולה ע פרויקט למכורי לסמי במאנשסטר ועוסק בקידו בריאות ורווחת של
"עובדות ועובדי המי ") ,כ מכוני ע"י הארגו  ,אנשי בזנות( .במסגרת הפעילות ,הצוות מפי$
מידע הנוגע למחלות מי ובריאות כללית ,דיור ,שירותי טיפול למכורי ,ביטוח ,זכויות אזרח,
שירותי תמיכה ומעקב .כמו כ  ,מחלקי אנשי הניידת קונדומי ומזרקי נקיי ומפני מכורות
ומכורי לסמי לשירותי גמילה .הניידת מציעה לקהל היעד שירות סוציאלי ייחודי המתוו פוני
לשירותי ממסדיי הקשורי למיצוי זכויות בתחומי בריאות ורווחה.
לצד פעילות הניידת ,מתקיימת ע"י הארגו אחת לשבוע ,קבוצת תמיכה פתוחה לנשי בזנות
ובסמי .בקבוצה עוסקי בנושאי אות מעלות הנשי ובנוס ,#נלמדי בקבוצה עולמות תוכ
כגו  :טיפולי בני זמנינו ,בישול ,מיומנויות אורח חיי ,בריאות ויופי וצילו .כדי לקד את
ביטחונ האישי של הנשי ,מפעיל צוות  ,MASHשירות לדיווח אנונימי על לקוחות אלימי .בתו
כ ,תלויי על גבי הניידת קלסתרוני של לקוחות אלימי אשר פגעו בנשי ובגברי
המטופלי/ות ע"י צוות הפרויקט .בנוס ,#שמתבצע תיוו בי הנתקפות והנתקפי למשטרה ,לצור
הגשת תלונות ובקשת הגנה .לצד פעילות ה  outreachוהתמיכה ,עוסק צוות התוכנית בקידו
שותפויות בקהילה לטובת נשי וגברי בזנות ובסמי :כמו כ מתקיימת קבוצה לאנשי מקצוע
במאנשסטר :תראפיסטי ,אנשי משטרה עובדי סוציאליי ,מורי וכ הלאה .בקבוצה דני
בסוגיות הכרוכות בטיפול בנשי וגברי בזנות ,במאנשסטר דרו) .נדלה מאתר האינטרנט
) http://www.mash.org.uk/street .htmlבאפריל .(2006
אסטרטגיות דומות ,מופעלות בשירות הרפואי חברתי ,המרפאה הניידת של מרפאת לוינסקי בת"א
 ישראל .המרפאה מציעה שירותי ייעו ,$אבחו וטיפול במחלות מי בקהילה ומופעלת על ידי לשכת
הבריאות המחוזית בתלאביב במימו משרד הבריאות החל משנת  .2002המרפאה מציעה שירותי
אלו לכל פונה ,ללא קשר לזכאות לביטוח בריאות ,לחוקיות השהייה בישראל או לסטאטוס אזרחי,

באופ אנונימי וללא תשלו) .מור .(2009 ,שלוחתה הניידת של המרפאה ,מציעה שירותי בריאות
וטיפול פסיכוסוציאלי לנשי בזנות משנת  2004כאשר משנת  2008שותפה במימו פעילותה ,ג
הרשות לקידו מעמד האישה) .רשומות המרפאה( .בשונה מהארגוו האנגלי ,MASH ,בארגו
הישראלי ,אי התלבטות לגבי שאלת המיסוד .זו אינה אפשרות הנלקחת בחשבו  ,עבור ,קטיני
וקטינות ,בגירי ובגירות בי א אלה קורבנות סחר בי מדינתי ובי א מדובר בישראלי בזנות.
בדומה לארגו האנגלי ,ג כא  ,שוא #צוות המרפאה הניידת לקד התנהגות מינית אחראית ,תו
הענקת סיוע מקי #לנשי ולגברי בזנות ,בתחומי הבריאות ורווחה .מדובר בשירות הפועל בגישה
של צמצו נזקי ,מתו אמונה כי אנשי בזנות ראויי לכבוד ,לבריאות ולשיקו .האסטרטגיה
הראשית הינה מרפאה ניידת ,המסיירת בזירות של זנות )רחוב ,בתי בושת ,דירות דסקרטיות ,מכוני
עיסוי ומועדוני חשפנות( ,תו שהצוות מציע אפשרות להיבדק בחינ ובאופ אנונימי למחלות מי
ול  HIVולקבל קונדומי וטיפול תרופתי בחינ למחלות מי  .בנוס #מעניק הצוות סיוע רפואי
ראשוני ,מידע וייעו $בנושאי בריאות ורווחה.
מתו תפיסת עול שאינה מתעלמת מהנורמות החברתיות המאשרות את הדרת של נשי הלכודות
במעגלי הסמי הזנות והעבריינות ,פותח מודל המרפאה הניידת וגובש הצוות שלה .עובדות
סוציאליות ,מנטוריות ,רופא ,רופאה ,אחות וצוות נהגי )הכולל ג נהגת( ,מפעילי את המרפאה
הניידת כפרויקט תלת תחומי; מרפאה על גלגלי ,קבוצות תמיכה וקשרי פסיכוסוציאליי
פרטניי .לצד הטיפול הישיר באוכלוסיית היעד ,צוות הניידת מוביל ושות #ל  networkingבי
ארגוני ,הועסק בפעילות אקטיביסטית למע תתי קבוצות המתקיימות בשולי עול הזנות ולמע
קידו מודעות ציבורית לנזקי הזנות עבור נשי וגברי בזנות ,ועבור החברה בכללותה) .רשומות
המרפאה(.
פרויקט נייד לטיפול ולמחקר לנשי בזנות בניו  יורק ,מופעל בניו יורק מאז אפריל  1989ע"י
ארגו פרטי ללא מטרות רווח .הפרויקט ממומ ע"י ארגוני ממשלתיי ,עיריית ניויורק וארגוני
למלחמה באיידס .מטרת הפרויקט הנה לחקור את תופעת הזנות בדגש על גילוי הצרכי הייחודיי
של נשי בזנות ופיתוח שירותי יישוג כמענה לצרכי אלו .מפעילי הפרויקט נשעני על תפיסה
מקצועית הוליסטית ,אשר אינה מתעדפת טיפול בנושאי בריאות על פני טיפול בכל נושא אחר המוצג
ע"י הנשי כצור .מפעלי התוכנית תופסי נשי בזנות כאוכלוסייה מובסת ופגועה ,ה בהקשר
החברתי וה בהקשר המשפחתי הפרטי של כל אחת מה  .הפרויקט מפעיל שורה של התערבויות
לקידו בריאות רווחת של נשי בזנות בראש ניידת שטח הפועלת שלושה ערבי בשבוע במטרה
להעניק שירותי לנשי בזנות רחוב ובתי בושת .לצד הפעילויות שתוארו בשתי התוכניות
הקודמות; הגשת סיוע רפואי ,הפצת מידע ,צמצו נזקי ,תיוו לשיקו ,תמיכה בתהליכי
פרטניי וקבוצתיי עוסק הצוות של השירות הניו יורקי במחקר המאפייני והצרכי הייחודיי
של נשי אשר עוסקות בזנות רחוב .ממצאי המחקר שופכי אור על המאפייני הדמוגרפי של
הנשי ,על ילדיה  ,על נסיבות הדיור ,על הרקע הרפואי ,השימוש בסמי ,הפעילויות מיניות,
סטאטוס תחלואה במי וב ,HIVועוד .ממצאי המחקר מחזקי את שירותי הoutreach
המאופייני בפיתוח יחסי של אמו ע אוכלוסיית הנשי ,אשר מעדיפה להישאר במקרי רבי

ב"מחתרת" )עקב ניסיו כואב כצרכני שירותי חברתיי ושירותי בריאות( .כמו כ מדגיש המחקר,
פיתוח שירותי יישוג שיש בה שותפויות ע שירותי נוספי בקהילה.(weiner, 1996) .
 ,Magenta-Sex Worker Projectהינו פרויקט לקידו רווחת של הנשי המועסקות
בתעשיית המי הממוסדת באוסטרליה .הפרויקט הוק בשנת   2004ע"י האגודה לתכנו המשפחה
במערב אוסטרליה) .ארגו ללא מטרות רווח( .משרד הבריאות הנו גור מממ מרכזי בפרויקט.
הפרויקט מספק שירותי מגווני לקידו בריאות וביטחונ של אנשי המעורבי בתעשיית
המי  .באוסטרליה הזנות נחשבת לעבודה רגילה ,מאפשרת לנשי וגברי בזנות ,להירש ברשומות
הממוסדות כ"עובדי מי " וליהנות מזכויות עבודה .הפרויקט בנוי על העקרונות של צמצו נזקי,
תמיכת עמיתי ,העצמה ,אספקת מידע,חינו מיני ,שוויו זכויות ,כבוד ואישיפוטיות .לצד
השאיפה לצמצ את נזקי הזנות ,מפעילה האגודה לתכנו המשפחה באוסטרליה ,שירותי
המתייחסי לצרכי שוני של עובדי המי  .מרבית השירותי "מונגשי" למי שעבודות ועובדי
בזנות רחוב .בי השירותי; שירותי קליניי רפואיי ,שירותי תמיכה סוציאליי בעת משבר
והפנייה לטיפול ,אזהרה מפני לקוחות אלימי ,חלוקת מוצרי לצמצו נזקי למי בטוח והזרקה
בטוחה ,תיוו לשירותי בקהילה ,כגו משטרה ובתי משפט ,מת תמיכה ומידע על יציאה
מתעסוקת המי ) .נדלה מאתר האינטרנטhttp://www.fpwa-health.org.au/magenta.html
באפריל .(2006
פרויקט "ערי בלילה" של עמותת על" ,לשיקו בני נוער המנוצלי מינית מסחרית ,פועל
בישראל ,בעיר ת"א מאז  .2001התוכנית עוסקת במקביל בחקירת עול זנות הקטיני )בני בנות
וטראנסג'נדרי( ,ובפיתוח מעני לצרכי של קהלי אלו .בפרויקט ,מרכז יו המספק מענה
לצרכי הבסיסיי :אוכל ,מנוחה ,שיחה ע מתנדב ,קשר ע עו"ס וכדומה .לצד מרכז היו
מתקיימת החוליה המרכזית של הפרויקט והיא חוליית ה  .outreachצוות רחב של אנשי מקצוע
ומתנדבי ,משקיע משאבי זמ  ,כס #וידע באיתור וב"חיזור" אחר קטיני בזנות .זאת מתו הבנה
כי עבודת היישוג קריטית ביותר בתהלי השיקו של אנשי בזנות ובייחוד בקרב בני נוער .צוות
הפרויקט מרושת באמצעות האינטרנט ,הפרסומי בעיתוני ומידע מצטבר בכל פינה בעיר בה
מתקיימת זנות .ברחוב ,במכוני ליווי ,מועדוני חשפנות בסאונות במסיבות וכדומה .תהלי ה
 ,outreachארו ככל שיהיה ,כולל בתוכו יצירת קשר אישי ראשוני אשר מאפשר ביסוס יחסי אמו
בי הנער/ה לבי מתנדב/ת או איש מקצוע .רק לאחר תקופה ארוכה של בניית קשרי בינאישיי
משמעותיי ,מגיעי בני הנוער למרכז היו ,ש התהלי הטיפולי נוגע במימדי נוספי של חווית
החיי בזנות) .נדלה מתו אתר האינטרנט של עמותת על" באפריל  .(2006עמותת על אימצה
מהאנגלי ,את המינוח "קטיני מנוצלי מינית מסחרית" כדי לתאר זנות קטיני .עמותת על,
מתנגדת לאפשרות המיסוד של זנות ככלל וזנות קטיני בפרט.
) ,SAGE (Standing Against Global Exploitationארגו ללא כוונות רווח ,השוא #לעצור
את תופעת המי המסחרי בעול הארגו  .שייוסד בשנת  1992בסא פרנסיסקו ,על ידי Norma
 ,Hotalingשורדת זנות וסמי ,תופס זנות כטראומה מינית ,נשי וגברי בזנות כקורבנות

ופורנוגרפיה וחשפנות כתופעות של ניצול מיני וסחר בבני אד .אנשי  SAGEלא מבדילי בי זנות
ילדי לזנות בגירי ,בי זנות מקומית לזנות של סחר .לשיטת ,כל התופעות האלה ,ה תופעות
מזיקות לאד ולחברה ויש להילח ברשתות הפשע המכוננות אות  ,להקטי את הביקוש לזנות
ולשק את קורבנותיה .בדומה לתוכניות שהוצגו עד כה ,ג ב  SAGEמופעלת אסטרטגיה ברורה
של צמצו נזקי בזנות א בשונה מ המודל האוסטרלי ,התוכנית מציגה אופק טיפולי ברור ,על פיו
שיקו נשי וגברי שהיו או שעוד בזנות ,חייב לעבור דר שינוי המבנה הפטריאכלי המוביל
נשי ונערות גברי וילדי ,בכל העול ,לניצול מיני מיסחרי .לדיד ,ללא שינוי המבנה ,לא נית
יהיה לשק באמת את קורבנות הזנות.
ב  ,SAGEמרכז יו ) ,(Drope in centerומער יישוג ) (outreachהמופעלי ע"י צוות המורכב ברובו
משורדי ושורדות זנות ,ומשני צידי המתרס ,שורדי זנות מנצלי ושורדי זנות מנוצלי) ,סרסורי,
זונות ,מאד ,חשפניות ,שחקני פורנו ,מעסות וכו'( .לצד טיפול פסיכוסוציאלי המתבסס על קשרי
פרטניי ועבודה קבוצתית )בדומה למודל של "ערי בלילה" בישראל( ,מודל העבודה ב SAGE
משלב מת "שירותי בעי " כמו :אוכל ,מוצרי הגיינה ,ועוד מוצרי העוני על צרכי אישיי של
הפוני לתוכנית .השירותי הללו ניתני כדי לאפשר לפוני קיו מכובד ככל האפשר עד ליו
למחרת .במת שירותי מסוג זה ,מועבר לפוני מסר ,כי אנשי דואגי לה ונמצאי עבור ג
במקו הזה .המענה נית ללא התניה ובמטרה לצמצ כמה שנית את הצרכי הלא מסופקי של
הפוני .הפרוייקט עובד בשיתו #פעולה ע הגורמי השוני בקהילה :שירותי בריאות ושירותי
רווחה ,תוכניות שיקומיות לאסירי ,תוכניות גמילה ועוד .שיתו #בי הגורמי השוני נמצא יעיל
וחסכוני .אנשי  SAGEשואפי לשכפל את המודל במקומות רבי בעול וליצור  networkingעולמי
הנלח בניצול מסחרי בי לאומי ,תו כדי שינוי חברתי וקהילתיHotaling, Burris, Johnson, ) .
.(Bird, & Melbye, 2003
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