זנות בתל אביב ,ביישוב היהודי תחת השלטו המנדטורי  פרופ' דבי ברנשטיי
זנות היא אחד התוצרי של מצוקה ורעב .תוצר של מצב שבו נשי נמצאות לבד,
ללא יכולת להתבסס על פרנסת גבר במשפחת או על הכנסת ה מעבודת בשוק
העבודה .מצבי כאלה שכיחי ,יחסית ,במצבי של הגירה ובמצבי מלחמה.
כתיבת ההיסטוריה של הישוב היהודי באר ישראל )מסו המאה התשע עשרה ועד
הקמת מדינה ריבונית ב   (1948התמקדה ,בדר& כלל ,במרכז הפוליטי והחברתי ללא
דיו במצבי מצוקה ובשוליי החברתיי שנוצרו במצבי אלה .הסיפור ההיסטורי
כמעט ולא התייחס לתחו הפרט ,ליחסי אישיי ,ובודאי שלא לקשרי אינטימיי
שבניגוד למקובל ולמותר ולא ליחסי מי ממסוחרי ,קרי לזנות.
בימי מלחמת העול הראשונה ,במצבי רעב קשי ,ידוע כי קיימת הייתה זנות
בירושלי ,א& ג ביפו ,בחיפה ,ברמלה ועוד .עוד לפני המלחמה ידוע כי היו בתי
בושת ביפו בבעלות ערבי ובחלק ג בבעלות יהודית .בתחילת שנות העשרי,
ע התבססות השלטו הבריטי החדש ,אנו נתקלי בתלונות על המש& קיומ של
בתי בושת בדר& יפו תל אביב ,בתי בושת שהיו קיימי עוד שני קוד לכ ואשר,
לצער של המתלונני ,לא נסגרו על ידי השלטו החדש .באות שני ,שנות
העשרי ,אנחנו שומעי על קיומ של בתי בושת בעיקר בשולי העיר החדשה,
קרוב לאזורי המפגש ע שכונות יפו  בכר התימני ,מנשיה ,נווה שלו ודר& יפו
תל אביב .תופעת הזנות נעשית בולטת ונרחבת יותר לקראת סו שנות השלושי
ע ריבוי כוחות צבא ומשטרה באר ישראל )בעקבות המרד הערבי( ועוד יותר
בשנות הארבעי ,במלחמת העול השניה .בשני אלה ,עת תל אביב הייתה לעיר
נופש מרכזית במזרח התיכו לכוחות הברית באזור ,התקיימה הזנות לא רק בשולי
העיר ,כמקוד ,אלא באזורי מרכזיי וגלויי בהרבה  לאור& הטיילת ,על שפת
הי וברחובות הסמוכי.
ריבוי זה של הזנות ,ובעיקר בולטות התופעה ,הביאו ב   1942להקמת הועדה להגנה
על כבוד בת ישראל ,תחת חסות מועצת הרבנות העירונית .ועדה זו פנתה לציבור
בתל אביב להתלונ על כל מעשה פריצות ,על כל התנהגות שאינה עונה על צווי
המוסר .תלונות רבות הגיעו ,אשר חלק ,א& רק חלק ,עסק בזנות ,והועדה חקרה
ודיווחה .דיווחי אלה ה מקור חשוב לחקר התופעה .ההתבססות על תלונות
הציבור ועל בדיקת חוקריה של הועדה להגנה על כבוד בת ישראל ,מעלה שאלות

מתודולוגיות רבות ,אשר לא כא המקו לעמוד עליה .אציי רק כי במכלול
הדיווחי והבדיקות איננו שומעי את קול של הנשי ואת סיפור .בי א
התלונות היו נכונות ובי א לוא ,כפי שקרה בכמה וכמה מקרי ,איננו יודעי דבר
על שיקוליה ,מניעיה ,תנאי חייה של הנשי האמורות .בדיווחי הועדה אי סיפור
קורבני ולא דיווח של חמלה .האישה קיימת ,א& ורק כאובייקט לתלונה.
בעזרת תלונות אלה ,ובעזרת דיווחי שוני בעיתונות ,אמפה את מקומות הפעילות
העיקריי .כפי שצוי לעיל ,הזנות עברה משולי העיר לאזורי המרכז במש& שנות
השלושי ,ועוד יותר ,בשנות הארבעי ,שנות המלחמה .העיסוק בזנות התקיי
במקומות שוני :בתי בושת ,דירות מגורי ,בתי קפה ורחובות וגני ציבוריי.
בתי בושת נפתחו ונסגרו לסירוגי .ניהול בית בושת היה בניגוד לחוק שנחקק על ידי
הממשלה המנדטורית )ממשלת פלשתינה( וע זאת ,מדווח על קיומ של אלה ,על
קשיי הוכחה משפטית ועל עונשי קלי במקרה של חיוב בדי .חלק של בתי
הבושת שימשו כמקומות בילוי ,באר ומקו ריקוד שלצד חדרי בה נית לבלות
שעות או לילות .אחרי פעלו במתכונת של בית מלו אשר העמיד חדר לרשות
האישה שעסקה בזנות ולקוחותיה.
נשי רבות שעסקו בזנות ,כ& התלוננו שכניה ,עשו זאת מתו& דירותיה או חדריה
השכורי .יש לזכור כי רבי מתושבי העיר גרו בשכירות ,ורווחה א התופעה של
שכירות מישנה .חלק של הנשי שעסקו בזנות לא היו מאורגנות בבית בושת
ופעלו מתו& חדריה ,לעתי לבד ולעתי תו& השתתפות של מספר נשי.
הלקוחות הגיעו לנשי אלה ,במרבית המקרי ,דר& מתווכי אשר סיפקו את
המידע הדרוש.
בתי קפה צצו בתל אביב בשני אלה ,כדי לענות תחילה על צרכי המהגרי היהודי
ממזרח אירופה ועוד יותר ממרכזה ,ולאחר מכ ,להיענות לצורכי החיילי הרבי
שבאו לבלות את חופשותיה .בתי הקפה שימשו ,בי היתר ,כמקומות מיפגש.
מיפגש בי גברי שחיפשו יחסי מי בתמורה כספית ונשי אשר היו נכונות לכ&
וחיכו ללקוחות .היתה ג טענה כי המלצריות ,בחלק ,שימשו א ה כנותנות יחסי
מי בתמורה ,א בשעות העבודה באות בתי קפה מסויימי אשר איפשרו וא
עודדו זאת ,וא לאחר שעות העבודה.

הרחוב ,שפת הי ,המקלטי ,הגני הציבוריי וחצרות הבתי שימשו א ה
לזנות .לעתי שימשו מקומות אלה כמקומות מיפגש מה נעו הנשי ולקוחותיה
לדירות או חדרי בבתי מלו ,ולעתי התקיימו יחסי המי במרחבי ציבוריי אלה.
אפנה כעת בקצרה לתאר את הגורמי המעורבי בזנות באות שני .לגבי הנשי
אשר עסקו בזנות ,נית להבחי בי נשי לבי נערות צעירות ,בי נשי בשנות
העשרי והשלושי לחייה לבי נערות בשנות העשרה .בקרב הנשי נמצא בעיקר,
ככל שנית להערי& ,נשי שמוצא מאירופה ואשר הגיעו כעולות/מהגרות .אי בידנו
נתוני שיטתיי .חלק היו נשי בודדות ואילו לגבי אחרות ,מצויי כי היו גרושות
ואמהות לילדי .בי הנערות הצעירות ,נית היה למצוא ה צעירות ממשפחות
יוצאות אירופה וה צעירות ממשפחות מזרחיות ,תימניות ,ספרדיות ואחרות.
מהתיאורי שבידנו נית להציע שלושה מניעי עיקריי –
זנות לצרכי קיו ,א של נשי צעירות בודדות ללא מקור הכנסה אחר,
•
וא אמהות לילדי ללא מפרנס מסייע.
בריחה מתנאי מצוקה ,ניצול ופיקוח חברתי חמור .כא נמצא בעיקר את
•
הנערות הצעירות ,לעתי בנות שתי עשר ושלוש עשרה ,מעוטות או חסרות
השכלה בחלק ניכר מהמקרי ,אשר ברחו שוב ושוב ה מבתיה וה מהתעסוקות
אשר הציעו לה עובדות הרווחה ,בעיקר במשק בית .צעירות אלה הגיעו שוב
ושוב ליפו ,לעתי לבתי קפה ולעתי לבתי בושת ,ואחרות מצאו חיילי
ושוטרי אשר תמכו בה ,ולו לזמ מוגבל ,בבתי המלו שלאור& הטיילת.
נשי מגילאי שוני ,אשר הונעו ,ככל הנראה ,לא ממצוקת קיו אלא
•
מהרצו ליהנות מהשגשוג והרווחה ,מהבילויי והריקודי .התחברות ע
החיילי והקציני שימשה בעיקר לבילוי והנאה ,למתנות וחברה ,ג א היה
בה יסוד של מי תמורת תשלו.
לצד הנשי והנערות היו ג מתווכי .מתווכי אלה שימשו בעיקר לקישור בי
לקוחות לנשי .לעתי שימשו ג לגיוס נשי ,ובעיקר נערות ,לעיסוק בזנות .בי
המתווכי בלטו נהגי מוניות ,אשר לעתי העמידו את מכונית ,תמורת תשלו,
לשימוש הנשי שעסקו בזנות ולקוחותיה ,ולעתי הסיעו לקוחות לנשי אשר
שילמו לה בתמורה לכ&.

הלקוחות אשר בלטו בדברי המתלונני היו לקוחות זרי ,חיילי ושוטרי אנגלי
ובשנות המלחמה חיילי מכל בנות הברית – יווני ופולני ,אמריקאי ,אוסטרלי
ודרו אפריקאי .לצד אנשי הצבא למיניה ,הופיעו ג גברי ערבי כלקוחות
שכיחי וקבועי .מעניי לציי כי גברי יהודי כמעט ולא מוזכרי ,א כי אי
להניח כי אלה נמנעו משירותיה של נשי אשר עסקו בזנות.
ולסיכו אחזור ואדגיש שוב ,כי בכל המסמכי שלרשותנו ,בדברי המתלונני,
השכני ברוב ,בדברי העתונאי ,בדברי הרבנות ו'הועדה להגנה על כבוד בת
ישראל' ,איננו שומעי את קול של הנשי עצמ .אי באפשרותנו לדעת מה היו
תנאי חייה ,מה היו תנאי עיסוק בזנות ,הא היה זה שלב מעבר בחייה לפני
השתלבות בחיי הנורמטיביי או שמא דר& ללא מוצא.

