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נערת ליווי? לא בדיוק היא מלווה? בגנות הזנות
באחרונה חוזרות על עצמ תגובות לפיה כדאי יותר להשקיע בבילוי ע נערת ליווי מאשר בקשר
מתמש ע אשה שמחפשת ב זוג לחופה וקידושי  .נעבור על כמה ממאפייני נערת הליווי
הממוצעת ,בתקווה שעד סו הטור אשנה את דעתכ )טור של "האמת העירומה"(
שת

14.03.08, 09:47פורס :

"את רוצות זרע ובטחו כלכלי ותמורת זה מוכנות להתחת  .ובכ  ,נערת ליווי על בסיס שבועי
יוצא סידור משתל יותר "
-טוקביקסט מצוי ,לח עממיבשבועות האחרוני חוזרות על עצמ תגובות לפיה זול יותר להשקיע בבילוי חד או רב פעמי ע
נערת ליווי מאשר בקשר מתמש ע אשה שמחפשת ב זוג לחופה וקידושי .הקלות בה אמירות
אלה נזרקות לחלל האוויר מטרידה אותי ,ולכ השבוע נעבור על כמה ממאפייני נערת הליווי
הממוצעת ,בתקווה שעד סו הטור אשנה את דעתכ :
בחירה חופשית במקצוע .א לחקות את עלמה זק המחקה את אבירמה גול ב"אר! נהדרת ":
"נערת ליווי – יש דבר כזה בכלל?" לא .המושג הזה לא באמת קיי .נערת ליווי זה ש מאוד יפה
שהמצאנו כדי להרגיש טוב ע עצמנו .זה נשמע צעיר ,נקי ואפילו זוהר .נערת ליווי נשמעת כמו
מישהו שבחרה בזנות מתו רשימת מקצועות ,משל היתה חיילת בטירונות שצריכה לבחור קורס
מתו מנילה .נערת ליווי היא מישהי שאנחנו יכולי לדמיי שמממנת כ את לימודי המשפטי,
הרפואה או הפיזיקה הגרעינית ,ומה שאנו בעצ עושי נחשב למעשה כמילגה .אולי אפילו מדובר
בהוצאה המותרת בניכוי במס .

חיי אישיי .נערת ליווי נשמעת כמו מישהי שמגיעה אלינו מרצונה החופשי בלימוזינה או בגול
שקנתה )מהכס שלנו ,אלא מה( ולא נגררה אלינו על ידי סרסור זה או אחר .נערת ליווי נשמעת
כמו מישהי שחוזרת אחר כ לדירת פאר בצפו תל אביב ,אולי אפילו במגדלי אקירוב או בכל
פרויקט$דיור יוקרתי אחר שאנחנו ,פשוטי הע ,קוראי עליו רק במדורי הרכילות והעיצוב .נערת
הליווי חוזרת לדירתה המפוארת כדי לטבול בג'קוזי המפנק ע חברותיה היפות ולשתות עמ
שמפניה מבעבעת .נערת ליווי לא נשמעת כמו מישהי שחוזרת לדירה מסורגת בשכונות העוני,
דירה שהניסיו מלמד שיכולה להפו למלכודת אש ,אותה היא חולקת ע עוד "נערות" מאושרות
כמותה .
מקצועיות .נערת ליווי היא מקסימה ,נחמדה ,מזדיינת מעולה וקשובה ל ורק ל – ב זוגה
הנוכחי .היא עושה זאת בלב של ובנפש חפצה ,אולי כי היא אשה יותר טובה מאלה שיצא ל
להכיר ,ואולי מפני שהיא פשוט מקצועית ויסודית בעבודתה .לעול לא תראה את הצדדי
המכוערי בעיסוקה – את המכות שהיא תחטו א היו לא יבוא לה ,את הסמי או את
ההשפלה .כי נערת ליווי זה כמו נערת זוהר ,וראית פע נערת זוהר שלא בא לה ?
"תאמי לי ,רק אוקראינית או רוסית .לא ישראלית ".תגובה נוספת החביבה על קהל הקוראי
היא לזלזל בישראליות ולהאדיר את הרוסיות היפות והצייתניות .תהית פע מדוע רוב נערות
הליווי מקור במזרח אירופה? תהית פע א ה הגיעו לכא מרצונ? וא הגיעו לכא מרצונ,
הא זו היתה שאיפת המקצועית עת עלו לאר! הקודש? אנחנו אוהבי לספר לעצמנו סיפורי
לפיה הנשי האלה בכלל לא יהודיות ותפסו טרמפ על גל העלייה ובכלל ,ה צריכות להודות לנו
על התנאי הטובי לה זכו כא ,שכ באר! מולדת ה היו חיות בעוני מחפיר .כ .כולנו חסידי
אומות עול ,הענקנו ליוצאות מזרח אירופה מקלט מדיני ופרנסה .
גרו עמוק וכיס עוד יותר עמוק .נערת ליווי מרוויחה הרבה כס  .מה זה הרבה? י כס !והיא עוד
מרוויחה מסקס .איזה כי לה! מידי פע אנחנו מחשבי בראש את הכנסתה  -עשרה גברי ליו
כפול כמה מאות שקלי  $ומגיעי למסקנה שנערת הליווי הממוצעת מרוויחה כמו שותפה
במשרד רואי חשבו .זה לא שאני חושבת שהגניוס היהודי גרוע במתמטיקה ,פשוט שהצבנו את

מספרי הלא נכוני :לא עשרה גברי ,יותר בכיוו של  20או  .30לא כמה מאות שקלי ,כי א
כמה עשרות בודדות ,שכ כפי שציינתי" ,נערת ליווי" הוא מושג יפה שלא באמת קיי .אנחנו
בוחרי שלא לראות את היד שלוקחת מנערת הליווי שלנו את כל מה שהרוויחה בזיעת אפיה ,
בדיוק כפי שאנו בוחרי להתעל כשאותה היד סוטרת לנערת הליווי או נועלת אותה בדירה
שהוזכרה לעיל .
אבל אני לא כזה .אולי בחיי לא הזמנת נערת ליווי בעצמ ,רק פע אחת ,במסיבת רווקי של
חבר .לא הרבצת לה .התייחסת אליה יפה ,שילמת לה את מלוא התמורה ואפילו הוספת טיפ נאה.
אתה חושב שאתה לא ב אד רע כל כ ,אבל זה בדיוק מה שצרי כדי להמשי ולגלגל את
התעשייה הזו .התעשייה שמנצלת בני אד באשר ה .
אמנסטי .אני מפנה אתכ למאמרו המצוי של אריק דיאמנט ממר!  .2006לצערי המאמר עדיי
רלוונטי מתמיד .
גברי מתוסכלי .אני חייבת להודות שלא ברורות לי התגובות של הגברי הטועני שתחזוקת
נערת ליווי זולה מתחזוקת בת זוג .ראשית ,בשל הנזק שאת גורמי )לא תצליחו לשכנע אותי
שיש מי שבחרה לעסוק בזנות ושאת אינכ עוברי על כללי המוסר( .שנית ,א חווית חוויות
כה שליליות ע בנות המי השני ,נראה שפגשת את הנשי הלא נכונות .עצתי לכ היא לאסו
את השברי ולצאת שוב ,עד שתמצאו את האחת  $או לפנות לפסיכולוג ולטפל במשבר אליו
נקלעת ,על מנת שבעתיד תוכלו למצוא בת זוג שתהיה בעינכ ראויה לאהבתכ .
•

מ הסת תבוא תגובה ,אמיתית או מזויפת ,של נערת ליווי שתהלל את המקצוע .ובכ ,
א את אמיתית ,את מוזמנת לכתוב לי ,או לעורכת .נשמח לשמוע את סיפור ולשת
את הקוראי .וא זו סת פרובוקציה ,זה בזוי.

