סקירת ספרות
מבוא
הספרות המקצועית העוסקת בנושא הזנות ענפה ,אול רק בשני העשורי האחרוני החלה התייחסות
לנשי העוסקות בזנות .ג כיו רוב המחקר סביב הזנות מתמקד באינטרסי של הלקוחות ועוסק
בנושאי של העברת מחלות מי ומחלות מדבקות כמו איידס באמצעות הזנות ;(Vanwesenbeeck, (2001
 .Farley & Kelly, 2000מחקרי רבי מתעדי את מצב הרפואי של הנשי ,ואת דרכי השימוש באמצעי
מניעה ,בעיקר מנקודת המבט של הבטחת בריאות של הלקוחות.
עד לעשור האחרו מתמקדת הספרות המקצועית ,העוסקת בנשי שעוסקות בזנות ובלקוחותיה ,בעיקר
בשאלות מי ה הזונות ,ומדוע ה נכנסות לזנות .שאלות ביחס לאורח חייה בתו הזנות כמעט ולא נחקרו,
וא כ ,כאמור לעיל ,זה בעיקר בהתייחסות לאיידס .הלקוחות של הזונות כמעט ולא נחקרו ,ג גברי
העוסקי בזנות כמעט ואינ מוזכרי.(Vanwesenbeeck, 2001) .
תיאור התופעה
הגדרת הזנות
הגדרות הזנות מתחלקות להגדרות חברתיות והגדרות משפטיות .לאור ההיסטוריה רוב ההגדרות של זנות
היו אסימטריות ביחס למגדר :רוב המכריע עסק בהגדרת נשי כזונות ,בעיקר נשי מבוגרות .כיו
הגדרות הזנות מתרחבות וכוללות ג נערות ,נערי ,גברי מבוגרי ,הומוסקסואלי וביסקסואלי
שעוסקי בזנות ).(Flowers, 1998
על פי המילו העברי זונה היא "יצאנית ,נפקנית ,אישה המוכרת גופה לגברי בעד כס"" :ומצח אישה זונה
היה ל ,מיאנת הכל" )אב שוש .(1993 ,אי מונח מקביל לגבר .הזנות מוגדרת במילו העברי" :ניאו",
זנוני ,פריצות ,מעשה הזונה ,ביאה ביחסי מי שלא במסגרת הנישואי" :ניאופיי ומצהלותי זימת
זנות" )אב שוש .(1993 ,ג במילוני בשפה האנגלית הגדרות הזנות והזונה דומות .לדוגמא במילו
פינגווי ) (1979הזנות מוגדרת כ"שיטה מאורגנת שבה נשי משכירות עצמ לש יחסי מי" ,וזונה מוגדרת
כ"אישה שמשכירה את גופה לש יחסי מי" .נית לראות כי הזנות מוגדרת רק לגבי נשי.
ג'סו ) (Jesson,1993טוענת כי מדובר בסטנדרט כפול של החברה לגבי פעילות מינית ,וכי הגדרות הזנות
צריכות להתרחב ולכלול טובות הנאה אחרות כמו כוח ,אוכל ,מקלט ,בגדי ,או כל שווה ער לכס" .אחת
הטענות הנה כי קבלת תגמול עבור מי יכולה להתקיי ג בתו מערכות ממוסדות ,כולל נישואי .לדברי
ג'סו קיי בלבול בי זנות והפקרות מינית .הפקרות מינית מוגדרת פעמי רבות כזנות ,אול הפקרות
אינה זנות.
נית לראות כי אישה המקיימת יחסי מי מחו( לנישואי ,ג ללא תמורה כספית ,מוגדרת כזונה .מגמה זו
קיימת לאור כל ההיסטוריה .העול העתיק לא הבליט את האספקט המסחרי של הזנות ,והזונה הוגדרה
כאישה המפקירה את גופה לכל ללא אהבה .בדומה לכ הגדיר המחוקק הרומי העתיק זונה כאישה
המציעה את עצמה בכל מקו ללא הנאה .הכנסייה הנוצרית הדגישה את האספקט הכמותי :האישה
ההגונה מקיימת יחסי אינטימיי רק ע גבר אחד ,לעומת הזונה שעיסוקה ע גברי רבי )רימרמ,
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 .(1977הגדרת המושג זנות מושפעת מהגישות השונות לנישואי ולמי ,אול ברוב המקרי מיניות שלא
במסגרת הנישואי מוגדרת כזנות רק כלפי הנשי שמעורבות בפעילות זו .היהדות ,לדוגמא ,הכירה רק
ביחסי מי בי גבר לאישה נשואי כנורמטיביי ,וכל היחסי האחרי בי המיני הוגדרו כזנות .אול
גבר המקיי יחסי מי שלא במסגרת הנישואי אינו מוגדר כזונה.
כיו ההגדרות החברתיות מתייחסות לזנות כאל יחסי מי שכוללי ,באופ זה או אחר ,תשלו כספי או
סחר חליפי ,ומתאפייני בהפקרות ו/או אפטיה רגשית ) .(Flowers,1998הזונה )כולל גברי שעוסקי
בזנות( היא מי שמחליפה מי תמורת כס" ,סמי או מצר שווה ער לכס" ) .(Overall,1992כמו כ
קיימות כיו הצעות להחלי" את המונחי זנות וזונה במונח "עבודת מי" ) (sex workאו "עובד מי" ) sex
 ,(workerעל מנת להימנע מהסטיגמה שקשורה במונחי אלה ) .(O`neill,1997עבודת מי מוגדרת
כ"חילופי מיידיי וברורי של שירותי מי תמורת רווח כספי" ).(Vanwesenbeeck, 2001
לדברי פרלי ואחרי ) (2003בזנות יש ללקוח את הכוח החברתי והכלכלי לשכור את האישה או את הגבר על
מנת שישמשו כצעצוע מיני .הזנות אינה כוללת שו זכות להדדיות או להנאה מינית ,מטרתה היא להבטיח
שאחד הצדדי לא יוכל להשתמש ברצונו על מנת לקבוע איזה אקט מיני יקרה או לא יקרה ,בזמ שהאד
השני פועל על בסיס תשוקתו המינית.
דבורקי ) (Dworkin,1997טוענת כי ההגדרות האקדמיות של הזנות מרחיקות אותנו מהבנת המהות של
הזנות .לדבריה זנות אינה רעיו מופשט ,אלא זנות היא שימוש בגו" של נשי על ידי גברי ,לצור מי.
הפה ,הנרתיק ,ופי הטבעת נחדרי על ידי פי ,ידיי וחפצי ,על ידי גבר אחד ועוד אחד ועוד אחד.
ההגדרות המשפטיות של הזנות משתנות ממדינה למדינה .באופ מסורתי ההגדרות החוקיות של הזנות
התמקדו בעיקר בזונה האישה ובהפקרות מינית ) .(Flowers,1998לדברי מילט ) ,(Millet,1971הזנות היא
הפשע היחיד בחוק הפלילי שבו שני אנשי עושי דבר שהסכימו עליו באופ הדדי ,ולמרות זאת רק אחד,
השותפה הנשית ,עלולה להיעצר .על פי החוק בארה"ב הזנות היא עבירה שהעונש עליה הוא קנס או עד 30
ימי מאסר .העונש על עבירות נוספות הקשורות לזנות ,לדוגמא סרסרות או עבירות מס ,יכול להיות קשה
יותר .מחקר שנעשה בארה"ב מראה כי רוב הנענשי בגי עבירות הקשורות לזנות הנ נשי ,למרות
שהעבירות החמורות יותר כמו סרסרות נעשות ברוב המקרי על ידי גברי ) .(Haft,1976באנגליה מצב
החוקי של הנשי העוסקות בזנות מבלבל .מכירת מי אינה נחשבת כעבירה ,אול הרבה מהפעילויות
שכרוכות בזנות ,כמו שוטטות או שידול ,נחשבות כעבירה .יחד ע זאת ,החוק בבריטניה לא מאפשר
הסדרה ופיקוח על הזנות באמצעות לגליזציה של הזנות ,כפי שמקובל באמסטרד ,המבורג או אוסטרליה
).(Phoenix,1999
ישראל אימצה את גישת החוק האנגלי .בחוק העונשי הישראלי אי איסור על הזנות עצמה .אוסרי רק
"סרסרות למעשה זנות ,שידול למעשה זנות ,והחזקת מקו לש זנות" .לפני שנתיי הוסיפו המחוקקי
ג "איסור פרסו ומסירת מידע בדבר זנות של קטי" ,שהעונש המקסימאלי על הפרתו הוא חמש שנות
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מאסר" .איסור פרסו זנות של בגיר" הוא עבירה קלה שאי עמה קלו .פרסו זה אינו עבירה א נעשה
"בנפרד מדברי פרסו אחרי" או "מסומ בצורה בולטת") .מכו תודעה.(2004 ,
המדינה היחידה היוצאת מ הכלל היא שוודיה שבה חוקק לאחרונה חוק מהפכני האוסר על קניית שירותי
מי .הזנות נתפסת בשוודיה כ"אלימות גסה נגד שלמות האישה" ,ולאור זאת בוטלה הענישה כנגד הנשי
העוסקות בזנות ,ונקבעה ענישה כנגד הלקוחות הקוני שירותי מי ).(Ekberg, 2004
היק התופעה וסוגיה
רוב העבודות שעוסקות בזנות אינ מציינות את היק" התופעה .העבודות המעטות שמתייחסות להיק"
התופעה )לדוגמא :רימרמ (Flowers,1998 ,1977,מציינות את הקושי הרב שבאיסו" נתוני על היק"
הזנות .לדברי רימרמ ) (1977המשימה לעמוד על היק" הזנות היא קשה משו שברוב הארצות לא קיי
רישו של הנשי שעוסקות בזנות .ג בארצות שבה הזנות היא חוקית ,רבות מהנשי נמנעות מרישו
ועוסקות בזנות בחשאי ,ללא ידיעה וללא פיקוח של השלטונות .רימרמ מציי כי הקושי לאסו" נתוני על
היק" הזנות בישראל נעו( בעובדה שהנתוני המשטרתיי מתייחסי רק לזונות הידועות למשטרה ,כלומר
זונות שעברו עבירה ונעצרו על ידי המשטרה .ג הוועדה שדנה בניצול מיני מסחרי של קטיני בישראל
)תשנ"ז( מציינת כי היק" התופעה אינו ברור" ,נמצא כי אי א" גור שברשותו מידע כולל על התופעה,
גורמיה ,ממדיה ומאפייניה" )עמ' .(32
על פי דיווח הוועדה לניצול מיני מסחרי של קטיני בישראל )תשנ"ז( סוגי הזנות עליה דווח ה :זנות
נערות במכוני ,במועדוני חשפנות ובמופעי הצצה .זנות בדירות פרטיות ,זנות נערות במועדוני ,נערות
טרמפי ,זנות רחוב ,וזנות נערות ליווי .מסקירת ספרות של המחקר בתחו עובדי מי בעשור האחרו
מחלקת וואנווסנביק ) (Vanwesenbeeck, 2001את הזנות לשני סוגי :זנות בתו בתי ,וזנות מחו(
לבית .היא מציינת כי רוב המחקרי בתחו נעשי על זנות רחוב .פרלי ואחרי )(Farley et al, 2003
שחקרו זנות בתשע ארצות ,מסווגי את סוגי הזנות לבתי בושת של מסאג' ) ,(massage brothelsשירותי
ליווי ,שירותי טלפו ,מועדוני חשפנות ,רקדניות חזה חשו" ,סקס בטלפו ,פורנוגרפיה של מבוגרי וילדי,
זנות של ילדי ,פורנוגרפיה של וידאו או אינטרנט.
גיל הכניסה לזנות
קיימת חשיבות רבה לבדיקת גיל הכניסה של נשי לזנות ,היכול להעיד על הסיבות לכניסת נשי
לזנות .מחקרי שוני מצאו גילאי שוני לכניסת נשי לזנות :בישראל ,דווח על ידי הוועדה לבחינת
ניצול מיני מסחרי של קטיני בישראל )תשנ"ז( כי קיימת ירידה בגיל הנערות המנוצלות כזונות על ידי
בוגרי עד לגיל  .1112סילברט ופיינס ) (Silbert & Pines, 1982מצאו כי הגיל הממוצע לכניסת נשי
לזנות הוא שלוש עשרה .נדו ושותפיה ) ,(Nadon et al., 1998מצאו במחקר על  82מתבגרות ,כי הגיל
הממוצע של כניסה לזנות היה  ,14.1ובער  89%מהמדג נכנסו לזנות לפני גיל  .16מחקר על  50נשי
שעוסקות בזנות בארה"ב והגיעו לכלא עקב כ ) (Norton-Hawk, 2001מצא כי הגיל הממוצע של
הכניסה לזנות היה  .18מחקר על  51נשי שעסקו בזנות בלונדו במהל שנות התשעי ) Gossop et
 (al., 1994מצא כי הגיל הממוצע לכניסה לזנות היה  .19.2דלה ) (Dalla, 2000מצאה כי הגיל הממוצע
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לכניסת נשי לזנות הוא  .19.4מחקר של אוכלוסיית נשי שישבו בכלא ועסקו בזנות מצא כי הגיל
הממוצע של כניסת הנשי לזנות היה  .(McClanahan,1999) 20.9למרות השוני במחקרי השוני
עדיי הגיל הממוצע של כניסת נשי לזנות הוא בתו גיל ההתבגרות.

הזנות כמוסד חברתי שנוי במחלוקת
הזנות הנה מוסד חברתי ששנוי במחלוקת כיו ,כמו ג לפני  4000שני .לאור כל ההיסטוריה לא נהנתה
הזנות מעול ממעמד של מוסד מקובל ,אול ג לא קבלה יחס של גינוי מוחלט ) .(Jolin,1994החל משנות
הששי והשבעי ע עליית הגל הנוכחי של הפמיניז בעול המערבי הזנות הפכה לסוגיה פוליטית
שקשורה במגדר .בתו הפמיניז קיימת מחלוקת ביחס לזנות ולעבודת מי :חלק מהפמיניסטיות טענו כי
הנשי העוסקות בחילופי מי תמורת כס" ה קורבנות של ניצול והתעללות ,וכי יש לבטל את זנות ,משו
שהיא אחד המוסדות שמנציחי את שליטת הגברי על הנשי .אחרות טענו כי למרות חוסר השוויו בי
גברי ונשי ,עבודת מי היא מקצוע לגיטימי שקיבל סטיגמה בגלל החברה שמדחיקה את המיניות
).(Sloan & Wahab, 2000
החל מאמצע שנות השבעי קמו קבוצות של נשי שעסקו בזנות וטענו בעד זכות להגדרה עצמית .ה טענו
כי הרבה מהנשי שעוסקות בזנות בחרו את המקצוע מתו רצו חופשי ,וכי עבודת מי צריכה להיתפס כמו
כל עבודה אחרת ) .(Sloan & Wahab, 2000ארגוני אלה טענו כי אי כל הבדל בי עבודה שבה הנשי
מוכרות את הידיי ,כגו הדפסה ,ובי עבודה שבה ה מוכרות את הווגינה )Jenness, Pheterson,1989
; .(1990טענה נוספת היא כי כל הנשי מקבלות כוח מכ שעובדות המי גובות מגברי כס" ,עבור מה
שגברי מצפי שנשי יספקו ללא תמורה ).(Jenness, 1990
לדברי המצדדות בלגליזציה של הזנות ,הקרימינליזציה של הזנות משאירה את הנשי במצב שבו ה
חשופות לאלימות ,אונס ,רצח ,חטיפה ,מרמה וניצול .הדהקרימינליזציה של הזנות תמנע ,באמצעות
חקיקה ,את האלימות הקשה ממנה סובלות הנשי העוסקות בזנות מידי הסרסורי ,הלקוחות והמשטרה
).(Pheterson, 1989
תאורטיקניות פמיניסטיות שתומכות בביטול הזנות ,דחו את הטענות כאילו נשי בוחרות בזנות באופ
חופשי .ה טוענות כי כל זמ שקיימי שיעורי גבוהי של התעללות מינית בילדות ,אלימות במשפחה,
אונס ,עוני של משפחות שבראש עומדת אישה ,ואי שיווי בשכר בי נשי וגברי ,אי לנשי בחירה
חופשית .במיוחד כאשר מדובר בעבודות שכרוכות בסכנת חיי כמו הזנות ) .(Sloan & Wahab, 2000פרלי
וקלי ) (Farley & Kelly, 2000טוענות כי האידיאולוגיה הליברלית ,שמגדירה את הזנות כ"עבודת מי",
מערפלת את הנזק של הזנות .וכי הטענה כי הזנות היא עוד סוג של עבודה רחוקה מ האמת .לדבריה
מוסדות כמו זנות ועבדות שקיימי אלפי שני טבועי בתו התרבות עד כדי כ שה הפכו לבלתי נראי.
הנטייה להשתמש במונח עבודת מי נותנת לגיטימציה ומאפשרת קבלה של מה שבכל הקשר אחר היה
נתפס כהטרדה מינית ,ניצול מיני או התעללות מינית .לדבריה" :א הזונות הפכו להיות "עובדות מי"
הרי שהניצול הברוטאלי שלה בידי הסרסורי הופ להיות יחסי מעסיק  עובד .והרכישה החמסנית
והפדופילית של יצור אנוש על ידי הלקוחות הופכת לסת עוד עסקת חליפי" )עמוד .(52
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הכותבות הפמיניסטיות ,המתנגדות למיסוד הזנות ,טוענות כי החברה הפטריארכאלית היא שמייצרת את
התנאי שמקיימי את הזנות ועבודת המי )לדוגמא .(MacKinnon, 1983, 1987 :לדבריה ,המיניות
היא הבסיס לדיכוי נשי .הסטיגמה של הזונה מייצגת את המצב הבסיסי של הנשי בחברה ) Dworkin,
 .(1987, 1993; MacKinnon, 1983עבודת המי היא במהותה מדכאת ואלימה ,והיא משרתת את המטרה
של שליטה וכוח של הגברי על הנשי .הזנות ממסדת את התלות של נשי בגברי ולכ היא במהותה
מנצלת .תאורטיקניות אלה משתמשות במונח "עבדות מינית של נשי" ) "(“Female sexual slavery
) (Barry,1979ביחס לזנות .המחשבה היא כי כל זמ שקיימת הזנות לא יושג שוויו לנשי ,עקב כ
שהזנות היא המכשיר לשימור עליונות הגבר בחברה הפטריארכאלית .נשי שעוסקות בזנות הופכות
לאובייקט אנונימי שמשמש גברי לצרכי של מי ואגרסיביות ,תו כדי ביזוי והרחקת מהחברה
ה"מהוגנת" ).(Dworkin, 1997
הזנות הנה מכשיר שמשרת את רצו הגברי להשיג חופש מיני לעצמ ,תו שמירה על צניעות מינית של
נשותיה .לדברי ג'ולי ) (Jolin,1994הזנות בחברה הפטריארכאלית נובעת כתוצאה מההסדר הבא.1 :
המיניות של הגברי מוגדרת כ שהיא מאפשרת הפקרות מינית .2 .המיניות של הנשי מוגדרת באמצעות
צניעות .3 .לגברי יש את הכוח כדי לאכו" את שניה .לדברי ג'ולי מדובר במודל שמורכב מהפקרות 
צניעות  אי שיווי .המונח אי שוויו מתייחס לשליטה החברתית והכלכלית של גברי על נשי.
על מנת לשמר את כלל הנשי בחברה בשליטת הגברי קיי פיצול בראיית דמות האישה :מצד אחד
נמצאות הנשי ה"טובות" ה"מדונות" ,שה שייכות לגבר אחד וה אימהיות ,מנהלות משק בית ,ולא
מיניות .בצד השני נמצאות הזונות שה הנשי המופקרות ,המיניות ,המספקות את הצרכי של הגברי,
מבלי לסכ את הצניעות של הנשי הנשואות ) .(Jolin,1994באמצעות אונס של ילדות ,פמיניזציה של
העוני ,והומלסיות של נשי ונערות ,יוצרת החברה הפטריארכאלית מאגר של נשי שתהיינה מנוצלות
לזנות .לדברי דבורקי ) (Dworkin,1987הזנות אינה עניי פשוט של בחירה .אלא ,כמו האונס ,הזנות היא
המוסד שמונע מנשי לחוות יחסי מי כחופש .הדבר מונע יכולת להגדרה עצמית ובחירות עבור כלל הנשי
בחברה.
הסברי לכניסה לזנות
הידע המקצועי העדכני מתעד את העובדה כי בדר כלל קדמה לזנות טראומה מתמשכת וחוזרת Farley et
) al, 2003ואנוונסנביק ) (Vanwesenbeeck, 2001מתארת כי המחקרי המוקדמי על "בעיית הזנות"
מתמקדי בהסברי ביולוגיי ל"אופי הרע" ול"אישיות החולנית" של הנשי שעוסקות בזנות .התמקדות
זו על הפתולוגיה של הזונות כפרטי מעוגנת במסורת הפסיכואנליטית של המאה העשרי .ג מחקרי
פסיכולוגי מוקדמי התמחו בחיפוש אחר הפתולוגיה אצל הזונות על מנת להסביר מי ה.
משנות השבעי החל להצטבר ידע מחקרי רחב שחש" קשר בי טראומה מינית ובי הפרעות פסיכולוגיות
ופסיכיאטריות .במקביל ,הספרות המקצועית העדכנית יותר בנושא הזנות מתייחסת בעיקר לאנשי
צעירי העוסקי בזנות בעול המערבי ,ומתעדת רקע של התעללות מינית בילדות ,ובהיק" קט יותר,
בריחות מהבית )מתו בחירה ,ולא מתו בחירה( וחוסר קורת גג ) .(Shaw & Butler, 1998שאו ובלטר
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) ( Shaw & Butler,1998שערכו סקירת ספרות מחקרית בנושא טועני ,כי למרות חילוקי הדעות ותוצאות
סותרות במחקרי השוני ביחס להשפעת גורמי שוני על הכניסה לזנות ,קיי גו" ידע נרחב שמתעד את
השכיחות הגבוהה של הבעייתיות וחוסר ההרמוניה בחייה של אנשי צעירי שעוסקי בזנות .קיימת
הסכמה רחבה ,א כי לא מוחלטת ,כי התעללות מינית ,הזנחה ,בעיות בבית הספר ,מעמד חברתי ,חברות
בקבוצות שוליי עברייניות ,אבטלה ,אי קיומו של מקלט בטוח וחיי ברחוב ,קשורי קשר הדוק
לשכיחות של זנות בקרב צעירי .מה שהרבה פחות ברור ,לדבריה ,הוא הא בעיות אלה גורמת באופ
ישיר לזנות ,או שה מהוות גורמי לא ישירי שמזרזי זנות.

התעללות מינית בילדות
במהל המחצית השנייה של המאה העשרי הפכה ההתעללות המינית בילדות למרכזית בהסבר של כניסת
נשי לזנות .כאמור ,מסקירת ספרות על הידע המחקרי בתחו עולה כי המשתנה הבלתי תלוי המרכזי
שנמצא כגור לזנות הוא התעללות מינית בילדות ) .(Shaw & Butler, 1998המחקרי על התעללות
מינית ופיסית מראי אחוז גבוה של היסטוריה של התעללות בקרב נשי שעוסקות בזנות .שיעורי
ההתעללות המינית בתו המשפחה בקרב זונות צעירות שנמצאו במחקרי שנערכו בארה"ב ובקנדה בשנות
השבעי והשמוני נעי בי  31%ל  .(Vanwesenbeeck, 2001) 73%לדוגמא :מחקרי שבדקו את אחוזי
התעללות מינית בילדות בקרב נשי שעוסקות בזנות מצאו שיעורי של,(Silbert & Pines, 1983) 60% :
Bagley & Young, ) 73% (Nadon, Koverola, & Schludermann, 1998) 68% ,(Dalla, 2000) 63%
 ,(1987ו   .(Hunter, 1994 ) 85%ג היסטוריה של ריבוי תוקפי והתעללות חוזרת ומתמשכת שכיחה
מאוד בקרב נשי שעוסקות בזנות .במחקר של סילברט ופיינס ) (Silbert & Pines, 1983נמצא כי 60%
מהנשי שעסקו בזנות עברו התעללות מינית בילדות על ידי שני מתעללי בממוצע ,במש תקופה
ממוצעת של  20חודשי .שני שליש מהנשי נאנסו על ידי האב או תחלי" אב 33% :על ידי אב ביולוגי,
 30%על ידי אב חורג או אב במשפחה אומנת ,ו  4%על יד גבר שחי ע אימ 28% .עברו התעללות מינית על
ידי אח 17% ,על ידי דוד ו  15%על ידי קרוב משפחה אחר.
עיסוק בזנות הנו אחד מתוצאות הלוואי הישירות של גילוי עריות .חוקרי רבי מתעדי קשר זה,
לדוגמאDalla, 2000; Dalla et al., 2003; McClanahan, McCelland, Abram, & Teplin, 1999; :
Sanders, 2001; Schissel, & Fedec, 1999; Silbert & Pines,1981, 1983; Simons & Withbeck,
) .1991; Widom, & Kuhns, 1996מקקלנה ושותפיו ) & McClanahan, McCelland, Abram,
 (Teplin, 1999שחקרו נשי אסירות ,טענו כי בריחות מהבית והתעללות מינית בילדות הנ שני שבילי
שוני שמובילי לזנות .אול לבריחות מהבית יש השפעה דרמטית על כניסה לזנות רק בגיל ההתבגרות,
ואילו ההתעללות המינית בילדות מכפילה את הסיכוי להיכנס לזנות לאור החיי של הנשי.
בספרות המקצועית קיימת אי בהירות ומחלוקת ביחס לסיבתיות שמקשרת התעללות מינית בילדות ע
זנות .נדו ושותפיה ) (Nadon, Koverola,& Schuldermann,1998השוו את הרקע של  45מתבגרות
שעסקו בזנות ,ע קבוצת השוואה מותאמת של  37מתבגרות שלא עסקו בזנות ,ומצאו כי הגורמי של
התעללות מינית בילדות ,חשיפה לאלימות במשפחה ,דימוי עצמי נמו והתמכרות לסמי ולאלכוהול ,אינ
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מצליחי להבחי בי קבוצת המתבגרות שעסקו בזנות ,ואלה שלא עסקו בזנות והיו ע רקע דומה .ג
סקירת מחקרי שנעשו בשנות השמוני ומוקד יותר ) (Brannigan, & Van Brunschot, 1997מראה כי
המחקרי לא מצליחי להוכיח כי גילוי עריות הנו גור ייחודי בכניסה לזנות .הכותבי טועני כי צרו"
של גורמי רבי קשור לכניסה לזנות כולל התעללות מינית ופיסית ,משפחות לא מתפקדות ,התמכרויות
של ההורי ,והתפתחות מינית מוקדמת .וואנווסנביק ) (Vanwesenbeeck, 2001טוענת כי לא ברור מדוע
החוקרי מתמקדי בקורבנות בילדות ,בבריחות מהבית ובהתמכרות לסמי כגורמי המובילי לזנות.
היא מציעה לחוקרי לבדוק מדוע הרבה מהקורבנות של ההתעללות המינית בילדות אינ נכנסות לזנות.
מחקרי מצאו שבי  10%ל ) 50%לדוגמא (Russell, 1986 :מהנשי עברו התעללות מינית לפני גיל שמונה
עשרה ,ולמרות זאת רק אחוז קט מבי הנשי שעברו פגיעות מיניות בילדות מתדרדרות לזנות.
בספרות המקצועית ישנ שתי גישות מרכזיות להסבר הקשר שבי התעללות מינית בילדות לבי זנות
) .(Simons & Whitbeck, 1991על פי הגישה הראשונה ההתעללות המינית בילדות משפיעה על הסיכוי
לעסוק בזנות באופ לא ישיר באמצעות העלאת הסיכו למעורבות בתת  תרבות עבריינית .מחקרי
מראי כי הזנות מרוכזת בקרב נשי מהמעמד הנמו ,שמעורבות בחיי רחוב ) Miller, 1986; Weisberg,
 .(1985מחקרי הראו כי בקרב צעירות שעברו התעללות מינית קיימות פגיעות בכישורי חברתיי ,וה
בהרבה מקרי דחויות על ידי קבוצת השווי הנורמטיבית ,ולכ יוצרות קשרי ע קבוצות שוליי
עברייניות )לדוגמא .(Simons & Robertson, 1989 :לכ ,ההתעללות המינית תורמת באופ לא ישיר
למעורבות בזנות באמצעות חיזוק הקשר של נשי צעירות לתרבות הרחוב .על פי גישה זו המרכיב המיני
של שתי התופעות אינו נתפס כמשמעותי.
על פי המודל השני התעללות מינית מוקדמת קשורה ישירות לזנות .סימונס וייטבק & (Simons
) ,Whitbeck, 1991שמחקר תוכנ כדי לבדוק הא הקשר בי התעללות מינית וזנות ישיר או עקי",
מצאו כי התעללות מינית בילדות מעלה את הסיכוי לעסוק בזנות ללא קשר להשפעה כלשהי שנובעת
ממשתנה אחר .לדבריה התעללות מינית מוקדמת מגבירה את הסיכו של בריחות מהבית ,התמכרות
לסמי וצורות אחרות של התנהגות עבריינית ,אול ההתעללות ממשיכה להיות קשורה לזנות ג א
עושי ביקורת על כל הגורמי האלה .לדבריה ,הממצאי תומכי בטענה כי התעללות מינית בילדות
מעלה את הסיכויי שנשי שקשורות לתרבות רחוב יעסקו בזנות כאמצעי להישרדות .אול הממצאי לא
מספקי הסבר לקשר הזה.
מספר כותבי תארו מנקודת מבט פסיכולוגית את הקשר שבי התעללות מינית בילדות וזנות .גיימס
ומיירדינג ) (James&Meyerding,1977מדגישי את ההשפעה שיש להתעללות מינית מוקדמת על התפיסה
העצמית של הצעירות .ה מציעי כי בנוס" להפרדה שעושי הקורבנות בי רגשות ובי פעילות מינית,
משתנה הדימוי העצמי של הילדה כתוצאה מההתעללות המינית ,והיא מתחילה לתפוס את עצמה
כאובייקט להשפלה מינית .שינויי אלה בתפיסה העצמית ,ביחד ע עוד נסיבות חיי ,נתפסי כגורמי
סיכו לזנות .באופ דומה מילר ) ,( Miller,1986שחקרה נשי שעוסקות בזנות רחוב במילווקי ,טוענת כי
ניצול מיני במשפחה מהווה אימו לשימוש במנגנו של ניתוק רגשי במהל מי .הניתוק הרגשי מהווה מעי
תכסיס פסיכולוגי ,שחייב להיות מופעל על ידי האישה העוסקת בזנות ,על מנת לאפשר לה את המגע ע
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הלקוחות .לדבריה" :הניסיו של ניתוק רגשי במהל מגע מיני ,אותו מתארות לעיתי קרובות קורבנות
גילוי עריות ,דומה מאוד למצב הפסיכולוגי שמתואר על ידי הנשי שעוסקות בזנות .במקרי אלה ניצול
מיני ברחוב נראה כמו שלוחה של הניצול המיני במשפחה " )עמ'  .(115בדומה טועני קלי ווינגפילד ) Kelly
 ( & Wingfield, 1995כי מנגנו הדיסוציאציה של הגו" מהנפש ,שאופייני למצבי טראומטיי ,חיוני
להישרדות בתו הזנות.
ג עבודה קלינית ע נשי שעוסקות בזנות מראה כי "הבחירה" לעסוק בזנות נובעת ממנגנוני של חזרה
כפייתית ,וכי הזנות היא גילו מחדש ) (reenactingשל ההתעללות המינית והנפשית מ העבר ) Kenny,
 .(1996פינקלהור ) (Finkelhor, 1990טוע כי התעללות מינית בילדות מייצרת טראומה באמצעות עיוות
התפיסה העצמית של הילד ,תפיסת עולמו ויכולותיו הרגשיות .הוא מציע כי העיוותי האלה מתחלקי
לארבעה תחומי :מיניות טראומטית ,סטיגמטיזציה ,בגידה ,וחוסר אוני .בנוס" לכ הציעו קלי
ווינגפילד ) (Kelly & Wingfield, 1995כי הגורמי הללו משני את האוריינטציה הקוגניטיבית והרגשית
כלפי העול ,ומעוותי את תפיסת הער העצמי .גורמי נוספי כמו טולרנטיות כלפי יחסי מקרבני
) (Silbert & Pines, 1983מהווי פרהדיספוזיציה לעיסוק בזנות.
דבורקי ) (Dworkin,1997מתארת את גילוי העריות כטירונות של הזנות ,לדבריה" :גילוי העריות הוא
הטירונות .לש אתה שולח את הילדה ללמוד אי לעשות את זה ...היא ש ואי לה מקו אחר ללכת
אליו .היא עוברת הכשרה ,וההכשרה היא ספציפית וחשובה :שלא יהיו לה שו גבולות אמיתיי לגו"
שלה ,לדעת שהיא מוערכת רק על מי ,ללמוד על גברי את מה שעבריי המי מלמד אותה .אול ג זה
אינו מספיק .היא בורחת מהבית ,והיא ברחובות וחסרת בית .עבור רוב הנשי ,וריאציות של כל הסוגי
האלה של מחסור צריכי לקרות כדי שה יעסקו בזנות" )עמ' .( 12
בריחות מהבית והומלסיות
בריחות מהבית נמצאו ,במחקרי רבי ,כקשורות לכניסה לזנות .מחקרי מראי כי רוב המתבגרי
שעוסקי בזנות ה בורחי מהבית ) Silbert & Pines;1981; Bagley & Young, 1987; McClanahan,
 .( 1999; Flowers, 2001מתבגרי בורחי מהבית ,לעיתי קרובות ,כדי להימלט ממצבי משפחתיי
בלתי נסבלי ) .(Nadon, et al., 1998מחקרי מראי כי בי  64%ל  100%מהנחקרי שעסקו בזנות
דיווחו על בריחות מהבית שקדמו לעיסוק בזנות ) ;Bagley & McDonald, 1984; Mathews, 1987
 .(Silbert,& Pines, 1981במחקר שהשווה בי נערות שעסקו בזנות ובי נערות בעלות רקע דומה שלא
עסקו בזנות ) (Nadon, et. al., 1998נמצא כי בקרב הנערות שעסקו בזנות  87%דיווחו על רקע של בריחות
מהבית ,לעומת  61%בקבוצת ההשוואה .בקבוצת הנערות שעסקו בזנות נמצא אחוז גבוה יותר של חסר
בית )הומלסיות( .במחקר של מקלנה ושותפיה )  ( McClanahan, 1999נמצא כי בקרב נשי עצורות
שעסקו בזנות ,אלה שברחו מהבית היו בסיכו גבוה יותר לעסוק בזנות מאשר נשי שלא ברחו מהבית.
הבורחות מהבית נטו ג להתחיל לעסוק בזנות בגילאי יותר צעירי .אול החוקרי מצייני כי בריחות
מהבית הוא גור סיכו לעסוק בזנות רק בילדות או בהתבגרות.
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מחקרי ) PROMISE, 1997אצל  (Farley et al,. 1998; Farley & Kelly, 2000תעדו את האחוז הגבוה
של חסר בית בקרב נשי שעוסקות בזנות .פרלי ושותפיה ) (Farley et al., 1998מצאו כי מתו  475נשי
שעוסקות בזנות בחמש ארצות דיווחו  72%מה על הומלסיות עכשווית או קודמת .מחקר עדכני יותר
) (Farley et al, 2003תעד שיעור של  75%הומלסיות בקרב אנשי שעסקו בזנות בתשע ארצות .סוכנות
בקליפורניה שמטפלת בנשי שעוסקות בזנות ) PROMIS, 1997אצל  (Farley & Kelly, 2000דיווחה כי
 67%מהנשי שפנו לעזרת השרות הנ חסרות בית בהווה או בעבר .דבורקי ) (Dworkin, 1997טוענת כי
חוסר הבית הוא התנאי המוקד ,יחד ע גילוי העריות והעוני ,ליצירת אוכלוסייה של נשי שיכולות
להיות זונות .דבורקי מדברת על המשמעות של בית עבור כלל הנשי בחברה שסובלות מאלימות בתו
הבית ,ושחסר הבית הוא המטאפורה למה שקורה לכלל הנשי בחברה .שכ לנשי אי מקו שבו ה יהיו
בטוחות ,ושבו יש לה שליטה על הגו" שלה .בתו הזנות האישה נשארת תמיד חסרת בית.
התמכרות לסמי
שימוש בסמי נחקר כאחת הסיבת המרכזיות לכניסה לזנות .למרות ששיעורי גבוהי של התמכרות
לסמי נמצאו בקרב נשי שעוסקות בזנות (El-Bassel et al, 1997; Nadon et al, 1998; Potterat et
 (al, 1998הקשר שבי שימוש בסמי וזנות רחוק מלהיות ברור ) .(McClanahan et al., 1999סילברט
ושותפיה ) (Silbert et al., 1982מצאו במחקר על מאתיי זונות רחוב בס פרנציסקו של  95%מהנשי
הייתה היסטוריה של שימוש בסמי .במחקר של דלה ) (Dalla, 2000נמצא כי  41מתו  43נחקרות דיווחו
על התמכרות לסמי.
אחת השאלות המרכזיות בספרות המקצועית על הקשר שבי זנות וסמי היא מה קוד למה :השימוש
בסמי או העיסוק בזנות .התשובה לשאלה זו יכולה להצביע על הקשר הסיבתי שבי ההתמכרות לסמי
לזנות .מחקרי רבי מצאו כי שימוש בסמי קד לכניסה לזנות ) & Kuhns, et al., 1994; Graham,
 .(Wish, 1994; Gossop, et al., 1994פוטרט ושותפיו ) (Potterat, et. Al., 1998בדקו את התהלי של
כניסה לזנות ושימוש בסמי בקרב נשי שעסקו בזנות ,ובקרב קבוצת ביקורת .ה מצאו כי שימוש
בסמי היה נפו( יותר בקרב הנשי שעסקו בזנות לעומת קבוצת הביקורת .השימוש בסמי קד לפעילות
המינית בקרב שתי הקבוצות ,והזרקת סמי קדמה לכניסה לזנות .בתו קבוצת הזונות 66% ,השתמשו
בסמי לפני הכניסה לזנות 18% ,החלו להשתמש בסמי בד בבד ע הכניסה לזנות ,ורק  17%החלו
להשתמש בסמי לאחר הכניסה לזנות .במחקר של סילברט ושותפיה ) 55% (Silbert et al., 1982מהנשי
השתמשו בסמי לפני הזנות 15% ,ע הכניסה לזנות ו  30%לאחר הכניסה לזנות .גוסופ ושותפיו ) Gossop
 (et al., 1994מצאו שיעורי של  44%לפני 30% ,בד בבד ,ו  26%אחרי .מחקר שבדק את הקשר שבי זנות,
שימוש בסמי ו"קריירה עבריינית" ) (Maxwell, & Maxwell, 2000מצא כי ככל שהאישה צעירה יותר
כאשר היא מתחילה להשתמש בסמי קשי ,גדלה הסכנה של עיסוק בזנות .ממצא זה תוא מחקרי
נוספי שמצאו כי ההשפעות המיוחדות של הקראק הנ מסוכנות במיוחד לנערות צעירות ,שעלולות
להתדרדר לזנות בקלות רבה יותר מאשר נשי מבוגרות ).(Goldstein et al., 1992
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המחקרי האלה מראי כי ,ברוב המקרי ,השימוש בסמי קד או היה בד בבד ע הכניסה לזנות.
מחקרי אלה שמראי כי שימוש בסמי קד לעיסוק בזנות יכולי להצביע על כ כי להרבה מהנשי
הזנות הנה האמצעי היחיד לממ את ההתמכרות לסמי )  . ( Gossop et al., 1994ההתמכרות לסמי
הנה אחד ההסברי הנפוצי בספרות המקצועית לכניסה של נשי לזנות ) .(Young et al., 2000להרבה
מהנשי המכורות שחסרות אמצעי כלכליי או כישורי עבודה ,הזנות הנה האמצעי הראשי כדי לממ
סמי .דבר שמוביל פעמי רבות ללכידה של הנשי בתו אורח החיי של מי תמורת סמי
”.(Gossop et al., 1994) "sex for drugs lifestyle
לעומת מחקרי אלה ,מראי מחקרי אחרי ) (James, 1976; Silbert et al., 1982כי חומרי ממכרי
)בעיקר הירואי( משמשי לנשי העוסקות בזנות להקלה על היכולת שלה להתמודד ע הלחצי של
העיסוק בזנות .מוריסו ושותפיו ) (Morrison et al., 1995מצאו כי אחוז משמעותי מבי הנשי שנכנסו
לזנות עשו זאת ללא עבר של שימוש בסמי .חלק מהנשי התחילו את השימוש בסמי או הגדילו אותו
כאמצעי לאלחוש הכאב שקשור בפגיעות הפיסיות ובהתעללות המילולית מה ה סובלות במהל העיסוק
בזנות .ג גרה ווויש ) ( Graham & Wish, 1994שחקרו  164נשי עצורות במטרה לבחו שימוש בסמי
מצאו כי  60%מהנחקרות צרכו קוקאי ,ול   50%הייתה היסטוריה של עיסוק בזנות .מסקנת החוקרי
היא כי לשימוש בסמי יש תפקיד מרכזי בהמש העיסוק בזנות ,אול לא בכל המקרי קד השימוש
בסמי לעיסוק בזנות .לדבריה ,שימוש בסמי הנו מנגנו התמודדות בקרב זונות רחוב .ג חוקרי
נוספי ) (Graaf et al., 1995; Planet et al., 1989מצאו כי שימוש בסמי ובאלכוהול במהל העיסוק
בזנות קשור לטראומה הפסיכולוגית של העיסוק בזנות .השימוש בסמי מאפשר "דיסוציאציה כימית",
כמו ג אמצעי להקהות את הסלידה הפיסית כלפי הלקוחות .ה מצאו כי הנשי היו יכולות לעסוק בזנות
רק תחת השפעת סמי או אלכוהול .יונג ושותפותיה ) (Young et al., 2000טוענות כי ג במקרה של
הנשי שנכנסו לזנות על מנת לממ את השימוש בסמי ,הלחצי הפסיכולוגיי שכרוכי בפעילות של
הזנות הובילה אות להעלאת המינו של הסמי כאמצעי התמודדות .ה מצאו במחקר על נשי אפרו –
אמריקאיות שהשתמשו בקראק קוקאי כי הנשי שעסקו בזנות ,בהשוואה לנשי שלא עסקו בזנות ,היו
מכורות באופ חמור יותר ונטו להשתמש בסמי כדר התמודדות ע הבעיות שקשורות לעיסוק בזנות.
הנשי שעסקו בזנות דיווחו על שימוש בסמי כדר להגדיל את הביטחו העצמי ,ולהשיג תחושת שליטה
ותחושות של קירבה לאחרי על מנת להפחית רגשי אשמה ולח( מיני .לדבריה ,קשה לקבוע סיבתיות בי
תלות בסמי וזנות ,אול ברור כי מדובר במעגל שמנציח את עצמו ,שבו מעורבות באחת הפעילויות
מגדילה את הצור בפעילות השנייה.

תשומת לב מיוחדת ניתנה בשני האחרונות להתמכרות של נשי לקראק  קוקאי ).(Young et al., 2000
נשי שעוסקות בזנות ומשתמשות בקראק  קוקאי מכורות באופ חמור יותר מאשר נשי שמכורות
לסמי אחרי .קראק  קוקאי נמצא כחומר ממכר ביותר ) .(Smart, 1991הקראק הנו חומר בעל השפעה
חזקה ,אול מש ההשפעה קצר .הדבר יוצר תלות חריפה והזדקקות לס ברגע שההשפעה עוברת .כיוו
זה של התמכרות מסוכ במיוחד לנשי בזנות ,משו שמשתמשות בקראק מוציאות את כל כספ על הס,
וה מוכנות לעשות הכול תמורת הס .צורה נואשת זו של זנות בקרב מכורות לקראק קוקאי מורידה את
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המחירי של הזנות .זאת משו שיש מספר הול וגדל של נשי שמוכנות לחילופי מי תמורת סמי ,או
מעט כס" ,רק כדי לקנות כמות קטנה של קראק ).(Inciardi, 1993
מערכת היחסי ע הסרסור
לסרסור יש תפקיד מכריע בדינאמיקה של הכניסה לזנות והעיסוק בה ,בעיקר בקרב נערות ) Flowers,
 .(2001קיימות הערכות כי בי  80%ל  90%מהנערות העוסקות בזנות נשלטות על ידי סרסורי ) Hunter,
 .(1994הערכות נוספות מדברות על כ שלפחות  90%מהנשי בזנות נשלטות על ידי סרסורי ) (Barry,
.1995; Giobbe et al., 1990
הספרות המקצועית דנה בתפקיד הסרסור בכניסת נשי ,ובעיקר נערות ,לזנות .הנערות ,שרוב בורחות
מבתי מתעללי מינית ,נופלות היישר לזרועותיה של הסרסורי המניפולטיביי והערמומיי ,שמזהי
בנערה הפגיעה והנזקקת קורב נוח לניצול מיני ) .( Flowers, 2001הסרסורי ,סוחרי הנשי ,מחכי לה
במקומות אליה ה נמלטות כמו תחנות מרכזיות בערי הגדולות ,ומקומות מפגש לנוער שוליי .הנערות
נראות רעבות ,מוזנחות ,מבולבלות ,מפוחדות וזקוקות לחברה .הסרסורי משתמשי בכל אלה כדי למלא
את תפקיד התומ ,המבוגר שמעוניי לתת לנערה כל מה שמעול לא קבלה בבית .הוא זוכה במהירות
באמונה ,באהבתה ובנאמנותה .הסרסור מפעיל מנגנו גיוס שכולל קס ,תשומת לב ,נדיבות ,סמי
וכישורי לפתות את הנערה הפגיעה ,התמימה והנוחה ליפול לפח .לעיתי קרובות היא במצב של בריחה
מהבית המתעלל ,ומעול לא חוותה סוג של אהבה ,נדיבות ,תשומת לב ,שנראה שהסרסור נות לה בשפע
) .(Flowers, 1998 ;Flowers, 2001לדברי ג'ונסו ) (Johnson, 1992הסרסור מפעיל את שני הרגשות
האנושיי בעלי העוצמה הרבה ביותר :אהבה ופחד ,על מנת לעשות מניפולציה על הנערה להיכנס לזנות.
מחקרי מראי כי תשע מתו עשר נערות נכנסות לזנות באמצעות הקס והכפייה של סרסור ) Johnson,
 .(1992התסריט השכיח הוא שהסרסור יוצר קשר רומנטי ע הנערה ,הנערות מוצאות עצמ מנותקות
מהמשפחה ,ואז ה הופכות לקורבנות נוחי.
דלה ) (Dalla, 2000שחקרה  43נשי שעסקו בזנות ושהו בתוכנית שיקו ,מצאה כי פחות ממחצית
מהנשי דיווחו על מעורבות ע סרסור .ממחקר זה עולה קושי בהגדרת הסרסור ,שכ חלק מהנשי דיווחו
כי ה חיות ע ב זוג שגר לה להיכנס לזנות על מנת לממ את צריכת הסמי המשותפת ,אול ה לא
קראו לו סרסור .קיי דמיו בי בני זוג ובי סרסורי בכ שבשני המקרי הייתה שכיחות גבוהה של
אלימות וניצול כלפי הנשי ,הגברי היו אבות לילדי שנולדו לנשי ,והיו מודעי לעיסוק בזנות וברוב
המקרי א" אילצו את האישה לעסוק בזנות .ההבחנה שהנשי עשו בי בני זוג לבי סרסורי הייתה
שהסרסורי דרשו מהנשי לספק כמות מסוימת של כס" ,ה לקחו את כל הכס" שהאישה הרוויחה
לעצמ ,ובתמורה סיפקו מקלט ,ביגוד ,מזו ,הלבשה והגנה מלקוחות מסוכני .מאפיי נוס" של
הסרסורי היה כי ה עבדו ע מספר נשי שעסקו בזנות .ג ברנרדוס ) (Barnardos, 1998טוע כי
הצעירות תופסות את הסרסור לעיתי קרובות כחבר וב זוג.
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הסבר נוס" לפגיעות לניצול על ידי הסרסורי של נערות שעברו התעללות מינית בילדות ,הינו הטענה של
סילברט ופיינס ) (Silbert & Pines,1983כי ההסכמה להיות בתו מערכת יחסי של ניצול והתעללות ,ע
הסרסור ,כמו ג ע הקליינטי ,קשורה ל"שיתוק פסיכולוגי" אליו הורגלה האישה מילדותה במהל
ההתעללות המינית .כאשר ההתעללות מתמשכת בבגרותה נסוגה האישה לתו תפקיד פסיבי לחלוטי שבו
היא חשה חסרת אוני ,חסרת שליטה על חייה ,מותשת ומשותקת פסיכולוגית.

השיטה בה משתמשי הסרסורי ללכידת הנערות מערבת שלבי של הבטחה ודאגה ,יצירת תלות ,ולבסו"
שליטה מוחלטת על הצעירה .מחקרי הראו כי התעללות מינית ופיסית ועינויי משמשי לסרסורי
אמצעי למנוע מהנשי לצאת מהזנות ) Barry, 1995; Dworkin, 1997; Hunter, 1994; MacKinnon,
 .(1993הרמ ) (Herman, 2003טוענת כי אחת השיטות הממוסדות של כפייה היא שליטה על פונקציות
גופניות .שיטות אלה מיושמות באופ שיטתי על ידי הסרסורי וסוחרי הנשי בתעשיית המי ,לא רק כדי
להרגיל את הקורבנות או לשבור את התנגדות ,אלא ג כדי לאמ אות לביצועי המיניי .המטרה
המרכזית הינה להרוס את האוטונומיה של הקורב ,וליצור מצב של כניעה מרצו.

מצוקה כלכלית
גור נוס" שמוזכר בספרות המקצועית כקשור לכניסה לזנות הוא מצוקה כלכלית ) & Maxwell
 .(Maxwell, 2000; Lancet, 1996; Fagan, 1994הפגיעות הכלכלית והאפשרויות המוגבלות לקריירה
בקרב נשי עניות מתוארי בספרות כגורמי משמעותיי בגיוס נשי לזנות ).(Farley & Kelly, 2000
לדברי החוקרי ,המחסומי הכלכליי שמונעי מנשי להרוויח מספיק כס" ,ה באופ חוקי ,וה בעול
הפשע ,גורמי לנשי להיות מעורבות בזנות ) .(Fagan, 1994בתו הכלכלה החוקית ,הצור בעובדי לא
מקצועיי ,שאפיי את התעסוקה העירונית ,פחת החל משנות הששי .הדבר גר לחלק מהאוכלוסייה
העירונית ,במיוחד נשי מקבוצות מיעוט ,להתמודד ע מחסור בתעסוקה .לדברי פג )(Fagan, 1994
הדבר הוביל נשי רבות לבחור בפעילויות לא חוקיות כדי להרוויח כס" .מבי הפעילויות הלאחוקיות,
מכירת הסמי הפכה להיות הערו( המרכזי להרוויח כס" ,אול ג כא הנשי נדחקות הצידה וה כמעט
ולא קיימות כסוחרות סמי מרוויחות ) .(Sommers et al., 1996ולכ העיסוק היחיד שנשאר לנשי בתו
הספירה הלא חוקית הוא הזנות ).(Maxwell & Maxwell, 2000

לדברי הרדמ ) ,( Hardman, 1997הגבלה בגישה למקורות כספיי וחומריי יכולה גרו לנשי לבחור
בזנות כהתנגדות או כתגובה לעוני .זנות יכולה להיתפס כאסטרטגיית התמודדות אקטיבית ע עוני
ומחסור .ג דלקוסט ואלכסנדר ) ( Delacoste, & Alexander, 1998טועני כי ,בהעדר אלטרנטיבות,
הזנות היא האפשרות היחידה שנותרת לנשי .במחקר של דלה ) (Dalla, 2000דיווחו  41%מהנשי כי
נכנסו לזנות כתוצאה מצור כלכלי .תשע מבי ארבעי ושלוש הנחקרות ספרו כי נתנו שרותי מי תמורת
הסעות ,מקלט או אוכל .שתי עשרה אחרות דיווחו כי ההכנסה מזנות סיפקה אמצעי לתשלו שכר דירה
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ואוכל לילדי .לדברי אחת הנשי במחקרה של דלה )" (Dalla, 2000הזדקקתי לכס" כדי לשרוד ,זה כס"
קל ומהיר ,נקי ממיסי ,אול זה יכול לעלות ל בחיי ,וזה עולה ל בער העצמי" )עמוד .(349
ואנוונסנביק ) (Vanwesenbeek, 2001בסקירת ספרות מחקרית על הזנות בעשור האחרו טוענת כי כאשר
מדובר בנשי שעוסקות בזנות בעול הלא  מערבי ,המוטיבציה הכלכלית נחשבת מרכזית .לגבי עובדי מי
בעול המערבי ,מוטיבציה כלכלית בתו הקשר של אפשרויות מוגבלות ,אינה מוזכרת מספיק במחקרי,
למרות שלדבריה לא נית להכחיש את היותה גור מרכזי בבחירה בזנות .פרלי וקלי ) Farley & Kelly,
 (2000מתייחסות בביקורתיות לכ שחוקרי רבי מניחי כי נשי נכנסות לזנות על מנת להתעשר .ה
מצטטות מחקר שמתאר נשי בטייווא כיזמות וקבלניות של זנות ) .(McCaghy & Hou, 1994זאת
למרות ,שלדבריה ,הרבה מהנשי נמכרות לבתי בושת ונאלצות לעסוק בזנות ,או שה נמלטות מבתי
אלימי .לדבריה" :להתייחס להפרת זכויות האזרח הזו כאל סיכו הכרחי של קבלנות של זנות ,זו
הכחשה צינית של הנזק" )עמוד  .(39ג דבורקי ) (Dworkin, 1997מתנגדת להנחה כי העוני יכול להיות
סיבה לעיסוק של נשי בזנות .לדבריה עוני כסיבה יחידה אינו מספיק כדי לייצר מאגר של נשי לזנות.
בעול המערבי ,אוכלוסיית הנשי שעוסקות בזנות ה עניות ,באות ממשפחות עניות ,וה ג קורבנות של
התעללות מינית בילדות ,וג חסרות בית .ורק כאשר מתקיימי כל הסוגי האלה של מחסור ,נשי יעסקו
בזנות.
הסברי פסיכולוגיי
רק מעט חוקרי בעשור האחרו ניסו להסביר את הכניסה לזנות באמצעות הסברי פסיכואנליטיי .הוטו
ופאולק ) ,(Hutto & Faulk, 2000לדוגמא ,מתארי מנקודת מבט פסיכואנליטית את הסיפוקי הלא
מודעי שעיסוק בזנות מספק לנשי .בולו ובולו ) (Bullough & Bullough, 1996טועני כי המקור לזנות
הוא חס אימהי או תשוקות אנאליות של הילדה .תיאוריות מוקדמות מתייחסות להיבטי הנוירוטיי של
הזנות כמו החצנה ) (acting outשל הקונפליקט האדיפלי ,והצור להתמרד כנגד סטנדרטי של ההורי
והחברה )לדוגמא .(Golver, 1960; Kasanin, 1944 :תיאוריות אחרות ) Choisy, 1961; Greenwald,
 (1970עוסקות בתפקיד המזוכיז בפסיכולוגיה של הזנות ,ובצור הלא מודע בכפרה על פנטזיות
אינססטואליות .גרינוולד  (Greenwald, (1970רואה את הזנות כניסיו להכחיש פנטזיות
הומוסקסואליות ,וכצור להוכיח אטרקטיביות פיסית דר מגע מיני ע הרבה גברי.

במחקר על עשר נערות ,ניומ וקפל ) (Newman & Kaplan, 1981מציגות תמונה פסיכודינמית של בעיה
בהתפתחות בשלב מוקד כתוצאה מחסכי רגשיי המביאה ליצירת זע אומניפוטנטי ,בשילוב ע
תחושת חוסר אוני וחרדת נטישה .למתבגרות אלו יש מעט מנגנוני התמודדות ,והמנגנוני הקיימי ה
ילדותיי .מתחת לכעס ולשעמו ישנ רגשות של ריקנות ודיכאו .הצור להימנע מההתמודדות ע
התהומות הרגשיי בתו עצמ ,מתבטא בבריחות מהבית .החיי המוקדמי ,הכאוטיי והדלי מבחינה
רגשית ,משאירי אות ע צור שאינו יודע שבעה לדברי שימלאו את הריקנות .לכ ה טר" קל
לסרסורי שהשבחי שלה מחזקי את התחושה שכל ערכ הוא כאובייקט מיני .כתגובה למחמאות של
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הסרסורי ה מפתחות דרכי סטריאוטיפיות נשיות פאסיביות שאינ מסייעות לה למצוא אלטרנטיבות
לזנות ,ואשר מחזקות את הניכור שלה מנשי אחרות שיכולות לספק לה תמיכה לשנות את חייה.

מסקירת הספרות המקצועית של שנות השמוני והתשעי בנושא הזנות עולה כי קיימת הנחה שלנשי
העוסקות בזנות יש מאפייני אישיותיי שמובילי אות לקורבנות ) .(Farley & Kelly, 2000רוזיאלו
) (Rosiello, 1993לדוגמא ,מתאר את המזוכיז הטבוע )אינהרנטי( של הנשי העוסקות בזנות כ"מרכיב
הכרחי" של התפיסה העצמית שלה .מקויקר ודילו ) (MacVicar & Dillon, 1980טועני כי המזוכיז
משחק תפקיד מרכזי בקבלה של הניצול והתעללות מצד הסרסור.
הביקורת על התיאוריות הפסיכולוגיות ביחס לכניסה לזנות טוענת כי ברוב העבודות הפסיכואנליטיות
תצפיות מוגבלות מוכללות על כל אוכלוסיית הזונות ,והתנאי החברתיי שלה כלל לא מוזכרי
).( Vanwesenbeeck, 2001

חווית העיסוק בזנות
מעט מאוד נכתב על חווית של נשי בתו העיסוק בזנות .רק בשני האחרונות החל להיאס" ידע על
חייה של הנשי במהל העיסוק בזנות ) .(Farley et al, 2003ידע זה מתעד בעיקר את האלימות כלפי
נשי בזנות ,ואת השיעורי הגבוהי של הפרעת לח( פוסט טראומטית ) (PTSDשנמצאה בקרב נשי
העוסקות בזנות.
אלימות כלפי נשי בזנות
תיאור טיפוסי של אישה מארה"ב שעסקה בזנות במועדו חשפנות ,במסאג' ,בשירותי ליווי ובזנות רחוב
משמש דוגמא הממחישה את הסוגי השוני של האלימות כלפי נשי בזנות ):(Farley et al, 2003
"במועדו החשפנות היא עברה הטרדות מיניות ותקיפות מיניות .בעבודה נדרש ממנה לספוג אלימות
מילולית )ע חיו מאול(( ,לקבל משיכות וצביטות ברגליי ,בישב ,בחזה ובמפשעה .לעיתי נגרמו לה
חבורות או שריטות על הרגליי ,הזרועות או החזה .החזה שלה נמח( עד שנגר לה כאב רציני .היא
הושפלה על ידי לקוחות ששפכו זרע על פניה .משכו לה בשיער כאמצעי לשליטה ולעינוי .היא הייתה חבולה
קשה עקב מכות ,ולעיתי היו לה שטפי ד סביב העיניי .היא הוכתה שוב ושוב על ראשה באמצעות
אגרופי ,לעיתי עד כדי אובד הכרה .כתוצאה מהמכות הלסת שלה זזה ממקומה ,ועור התו" באוז נפגע.
היא נחתכה בסכיני .קיבלה כוויות מסגריות של לקוחות שעישנו תו כדי שה אונסי אותה .היא נאנסה
על ידי לפחות עשרי גברי בהזדמנויות שונות .היא עברה אונס קבוצתי .האונס על ידי לקוחות או
סרסורי גר לעיתי לדימומי פנימיי") .עמ' .(Farley et al, 2003) (3435
פרלי ואחרי ) (Farley et al., 2003שחקרו  854אנשי שעוסקי בזנות בתשע ארצות )קנדה ,קולומביה,
גרמניה ,מקסיקו ,דרו אפריקה ,תאילנד ,טורקיה ,ארה"ב וזמביה( מצאו כי הזנות היא מולטי
טראומטית 71% :מהעוסקי בזנות עברו הטרדה מינית שבארה"ב מוגדרת כעבירה על החוק בכל מסגרת
עבודה אחרת 95% ,עברו אלימות פיסית במהל העיסוק בזנות 60%90% ,עברו אונס במהל העיסוק
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בזנות ,ו  88%סבלו מאלימות מילולית וביזוי חברתי .בנוס" נמצא כי  68%התאימו לקריטריוני של
הפרעת לח( פוסט טראומטית ) .(PTSDלדברי החוקרי חומרת הסימפטומי של ה  PTSDקשורה קשר
הדוק ע ריבוי הסוגי השוני של אלימות מינית ופיסית לאור חייה של העוסקי בזנות .ממצאי
המחקר הזה סתרו את המיתוסי המקובלי כי זנות רחוב היא החמורה ביותר מבחינת האלימות ,וכי
מיסוד הזנות יפחית את רמת האלימות והסיכו כלפי העוסקות בזנות .ג מחקר קוד של פרלי ושותפיה
) (Farley et al., 1998שבדק  475אנשי שעסקו בזנות בחמש ארצות )דרו אפריקה ,תאילנד ,טורקיה,
ארה"ב וזמביה( ,מצא כי בכל הארצות הזנות היא אקט של אלימות כלפי העוסקי בזנות .בכל הארצות
 73%דיווחו על אלימות פיסית במהל העיסוק בזנות 62% ,דיווחו על אונס ,ו  67%התאימו לקריטריוני
של .PTSD
מחקרי נוספי על נשי שעוסקות בזנות ,בעיקר זנות רחוב ,תעדו את התנסות לאור החיי
בהתעללות ,ניצול והשפלה על ידי גברי  כולל אבות ,אחי ,בני זוג קליינטי וסרסורי ( Dalla et al.,
) .(2003; Nadon, Koverola, & Schludermann., 1998סילברט ופיינס ) Silbert & Pines, 1981,
 (1982bדיווחו כי  70%מהנשי שחקרו בס פרנסיסקו סבלו מאונס במהל העבודה בזנות 65% ,עברו
התעללות פיסית על ידי הלקוחות ,ו  66%עברו התעללות פיסית על ידי הסרסורי .וואנוונסנביק
) (Vanwensenbeek, 1994דיווחה ש  60%מהנשי הזונות שחקרה בהולנד סבלו תקיפות פיסיות40% ,
דיווחו על תקיפות מיניות ,ו  40%דיווחו כי אולצו בכוח לעסוק בזנות ,ו/או עברו תקיפה מינית על ידי
מכרי .וייסברג ) (Wiesberg, 1985מסיקה מסקירת מספר רב של מחקרי ,כי רוב הנשי הצעירות
בזנות סובלות מהתעללות ואלימות ה בידי הקליינטי וה בידי הסרסורי .המועצה למציאת חלופות
לזנות באורגו בארה"ב ,דיווחה כי נשי שעוסקות בזנות עוברות אונס בממוצע אחת לשבוע ) Hunter,
.(1994
ספרות עדכנית מצביעה על מכנה משות" בי האלימות כלפי נשי בזנות ובתו המשפחה .לדברי החוקרי
נית לראות בזנות את אחת הצורות של אלימות במשפחה ) .(Farley & Kelly, 2000ג'יאוב ) Giobbe,
 (1993השווה סרסורי לגברי מכי ומצא דמיו בשימוש בכפיית בידוד חברתי ,מינימליזציה והכחשה,
איומי ,הפחדה ,התעללות מילולית ומינית ,יחס של בעלות ,ואלימות פיסית קיצונית על מנת לשלוט
בנשי .מחקרי עדכניי ) (Stark & Hodgson, 2003מראי כי הנשי העוסקות בזנות ה קורבנות שלא
זוכי להכרה ,של אלימות זוגית שמתבצעת על ידי הסרסורי או על ידי הלקוחות .כיו קיימת הבנה כי
האלימות השיטתית של הסרסורי כלפי הנשי העוסקות בזנות נועדה לא רק לצור שליטה בה ,אלא ג
להדגשת חוסר האוני וחוסר הנראות ) (invisibilityאו העדר הקיו של הקורב ,מלבד דר תפקידה
כזונה.
מקינו ) (MacKinnon, 1993טוענת כי האלימות הקיצונית בחייה ,בהווה ובעבר ,של הנשי שעוסקות
בזנות מראה כי איננו יכולי להתייחס לזנות כאל פעילות טבעית או בחירה מרצו .זנות חייבת להיות
מובנת כאלימות מינית כלפי נשי .ג פרלי ושותפיה ) (Farley et al, 2003טועני כי הזנות עצמה היא
צורה של אלימות מינית שמטרתה רווח כספי לאלה שמוכרי נשי ,ילדי וגברי.
השפעות פסיכולוגיות של העיסוק בזנות
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הידע המחקרי על החוויה הנפשית של הנשי העוסקות בזנות הינו מועט .רק בשני האחרונות
החלו לחקור את ההשפעה הנפשית של העיסוק בזנות על הנשי ) .(Farley, 2003במחקרי שבדקו את
הלח( הפסיכולוגי שקשור לזנות נמצא כי  68%מהזונות התאימו לדיאגנוזה של הפרעת לח( פוסט
טראומטית ) .(Farley & Barkan, 1998, Farley et al, 2003 ) ,(PTSDלדברי החוקרי השיעור הגבוה
של  PTSDקשור ,בנוס" לעצ העיסוק בזנות ,ג להתעללות המינית והפיסית בילדות ,וג לשיעורי
הגבוהי של אלימות בבגרות שכידוע שכיחי בקרב נשי שעוסקות בזנות .במחקר נוס" ) Ross, Farley,
 (& Schwartz, 2003נמצאו ג סימפטומי נוספי של לח( נפשי בקרב נשי שעסקו בזנות שכוללי
הפרעות חרדה ,הפרעות דיסוציאטיביות ,התמכרויות ,הפרעת אישיות ודיכאו .מחקר אחר מצא קשר חזק
בי זנות ומצוקה נפשית )  .(El-Bassel & Schilling, 1997החוקרי השוו קבוצה של נשי שעסקו בזנות
לנשי שלא עסקו בזנות .נשי בזנות דורגו גבוה יותר מקבוצת הביקורת במדדי שוני של לח( נפשי כמו
דיכאו ,חרדה ומחשבות פאראנואידיות .מסקנת החוקרי הייתה שהלח( הנפשי שנמצא קשור לנסיבות
של הסכנה וההשפלה סביב העיסוק בזנות.
תוצאה נוספת של עיסוק מתמש בזנות היא הפרעת לח( פוסט טראומטית מורכבת ) complex
 ,(CPTSD ,PTSDשהיא תוצאה של טראומה כרונית ,שבי ושליטה טוטאליטארית ).(Farley et al, 2003
הסימפטומי של  CPTDSבזנות ה קשיי בויסות רגשי ,עוררות יתר ,שינויי בתפיסה עצמית ביחס
לאחרי ,תפיסת עצמי כאובייקט מיני נשלט ,ושינוי באמונות ביחס לטבע ולעול .האובייקטיפיקציה
)הפיכת האישה לאובייקט( ) ,(objectificationוהבוז שמופני כלפי הזונה ,שמופנמי והופכי לשנאה
עצמית ותיעוב עצמי ,עמידי בפני שינוי .האנשי שעוסקי בזנות ,כמו בעבדות או במחנות ריכוז ,יכולי
לאבד את הזהות שלה כאינדיבידואלי ,ולהפו להיות מה שהאדו או הלקוח רוצה שה יהיו .הרמ
) (Herman, 2003טוענת ,מנקודת מבט קלינית ,כי הסינדרומי הטראומטיי המורכבי מה סובלי
העוסקי בזנות הנ בי הסינדורמי הקשי ביותר להבנה ,והמאתגרי ביותר לטיפול .וכי ה מגדירי
את הקצה הרחוק של הרצ" של ההפרעות הטראומטיות ,ואת חזית הידע הקיי .לדברי הרמ ,הקורבנות
סובלי מהפרעות נוירוביולוגיות חמורות ,והפרעות אישיות קשות .זה כולל מצבי אגו מורכבי
ומבלבלי ,וצורות חמורות של דיסרגולציות ) (dysregulationגופניות ורגשיות .לדבריה הפרעות
סומאטיות ורגשיות הנ שכיחות במצבי של  ,PTSDאול התנאי של העיסוק בזנות מחמירי את
ההפרעות הללו .לדבריה ,הסרסורי משתמשי בשיטות עינויי ידועות על מנת להרגיל את האישה
לביצועי המיניי ,ולויתור מוחלט של זהות ושליטה .ההתמכרות לסמי משמשת ג היא לשליטה על
התפקודי הנפשיי והגופניי ,דבר שמחמיר את התמונה הקלינית.
הדיסוציאציה היא אחד הסימפטומי שנמצאו בשני האחרונות בקרב נשי שעוסקות בזנות ) Farley,
 .(2004הדיסוציאציה היא תוצאה ה של ההתעללות המינית בילדות ,ושל האלימות המינית במהל
העיסוק בזנות .הפרעות דיסוציאטיביות שכיחות בקרב נשי בכל סוגי הזנות :מכוני ,נערות ליווי,
מועדוני חשפנות ובתי זונות ) .(Ross, Farley, & Schwartz, 2003וה משמשות להתמודדות ע הכאב,
ההשפלה ,והפחד שמציפי בזמ העיסוק בזנות .יחד י זאת השיעורי הגבוהי של דיכאו בקרב נשי
שעוסקות בזנות מלמדי כי הדיסוציאציה והסמי אינ משמשי שריו מלא כנגד ייאוש ,דמורליזציה
וחסר תקווה ).(Ross, Farley, & Schwartz, 2003
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לסיכו :סקירת הספרות מראה כי רק בשני האחרונות החל ניסיו לתעד את העיסוק בזנות מנקודת
מבט של הנשי העוסקות בזנות .עדיי ,רוב הנכתב על הזנות עוסק בזנות מנקודת מבט של הלקוחות,
והרוב המכריע של המחקר על הזנות מתייחס להעברת מחלות על ידי הזונות ,ונוהגי שימוש באמצעי מניעה
על ידי הנשי והלקוחות ,על מנת להג על בריאות של צרכני הזנות.
רק בשני האחרונות החל להצטבר ידע על חייה של העוסקי בזנות בזמ העיסוק בזנות .ועל נסיבות
החיי שהובילו אות לעיסוק בזנות .כיו קיימת ההבנה כי העיסוק בזנות מתרחש על רקע התעללות
וקורבנות מינית ,פיסית ונפשית בילדות ובבגרות המוקדמת .המחקרי מתעדי כיצד הילדה ,שעברה
התעללות בילדות ,הופכת להיות מועדת לניצול בזנות ,וכיצד הזנות מהווה המש של ההתעללות המוקדמת
בילדות.
מחקרי רחבי היק" שנעשו בארצות שונות בעול מתעדי את הרמה הגבוהה של הפרעות לח( פוסט
טראומטיות בקרב העוסקי בזנות ) .(Farley et al., 1998; Farley et Al., 2003יחד ע זאת ,לאור
ההיסטוריה הטראומטית של רוב העוסקות בזנות עדיי חסר ידע לגבי מהות הטראומה של עיסוק בזנות.
הנזק הנפשי והגופני שהוא תוצאת העיסוק בזנות כמעט ולא תועד או נדו .אפילו בשטח של חקר
הטראומה קיי מחסור בספרות שמתעדת את הניסיו של העיסוק בזנות עבור אלה שעוסקי בזנות
) .(Farley, 2003, Herman, 2003עקב הקושי בגישה לאוכלוסיית הנשי שעוסקות בזנות ,שמתועד
בספרות )לדוג'  ,(Freed, 2003כמעט ולא נעשו מחקרי איכותניי על אוכלוסיה זו.
אחת הטענות בספרות המקצועית העכשווית הנה כי הנזק שנגר לנשי הופ להיות בלתי ניראה משו
שהזנות היא אחד המוסדות המרכזיי שמנציחי את עליונות הגברי בחברה הפטריארכאלית ) & Farley
 ,( Kelly, 2000; Dworkin, 1997; MacKinnon, 1993ועקב המוטיבציה הכלכלית שכרוכה בניצול של
נשי בתעשיית הזנות והסחר בנשי ) .(Farley, 2003לאור זאת קיימת חשיבות להמשי ולתעד היבטי
שוני של חווית הזנות ומשמעותה מנקודת מבט על הנשי העוסקות בזנות.

שיטת המחקר
מטרת מחקר זה הייתה לתעד ולהבי את חוויית העיסוק בזנות של נשי שעסקו בזנות רחוב בישראל,
מנקודת מבט של הנשי עצמ .שאלת המחקר הייתה "מהי התנסות של הנשי במהל העיסוק בזנות?"
ההגדרה של חוויית הזנות כללה ג את הדר שבה הגיעו לעסוק בזנות .החלטה זו נעשתה לאחר מספר
ראיונות פיילוט בה התברר כי מנקודת מבט של הנשי ,כאשר ה מתבקשות לתאר את חוויית העיסוק
בזנות ,ה מתחילות בילדות.
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השפעות מעצבות תיאורטיות ואישיות
המחקר האיכותני נטורליסטי
חווית העיסוק בזנות מתאפיינת בבושה ,סטיגמה ,הדחקה ודיסוציאציה .זו חוויה טראומתית ודיס
אינטגרטיבית ) .(Farley, 2003; Vanwensenbeek, 1994לאור זאת קיי קושי גדול במחקר על חווית
הזנות .קיי ג פער בי דרכי החשיבה האקדמית ,ובי המציאות היומיומית של הזנות .לאור הקושי הזה
נבחרה שיטת המחקר האיכותנית מאחר והיא מאפשרת פיתוח הבנה מעמיקה של תופעות מנקודת מבט
של המתנסי בה ) .(Patton, 1990במחקר איכותני מקשיבי לאנשי במטרה לשמוע כיצד ה מבני
את העול שבתוכו ה חיי ) .(Patton, 1990שיטות המחקר האיכותניות מתאימות במיוחד לראיו
נשי לאור ההבנות שקיימות כיו כי לנשי יש "קול שונה" שאינו מיוצג כראוי במחקר שמתבסס על
שיטות המחקר המסורתיות ) ,Edwards, 1993גיליג .( 1995 ,קיימת חשיבות רבה בשימוש בראיו
איכותני במחקר ע אוכלוסייה במצוקה קשה כמו אוכלוסיית נשי שעסקו בזנות .אוכלוסייה זו חסרה
קול חברתי ה בתקשורת הרחבה ,וה בספרות המקצועית ,שמתעדת את הזנות בעיקר מנקודת מבט של
הלקוחות ).(Farley & Kelly, 2000
אחת הדרכי לאסו" את הנתוני במחקר הנטורליסטי היא באמצעות ראיונות עומק .ראיו איכותני דורש
הקשבה אינטנסיבית ,כבוד וסקרנות ביחס למה שאנשי אומרי ,ומאמ( שיטתי לשמוע ולהבי .שיטה זו
מתאימה במיוחד למחקר על חווית הזנות .המחקר חייב להיות רגיש ,ולסייע לנשי לעבור את מחסומי
ההכחשה והבושה שמקשי מאוד את הדיבור על העיסוק בזנות .במחקר האיכותני ,הראיו מתבצע תו
כבוד גדול למה שנאמר ,ותו זהירות והקשבה מרביי .סוג כזה של ראיו מתאי במיוחד למחקר בסוגיה
קשה וכאובה כמו חווית העיסוק בזנות.
במחקר הנטורליסטי החוקרת הנה כלי המחקר העיקרי ויש חשיבות רבה לקשר בי החוקרת לנחקרות
)צבר ב יהושע .(1995 ,כפי שתואר בסקירת הספרות ,אוכלוסיית הנשי שעוסקות בזנות הנה אוכלוסייה
המתאפיינת במצוקה חריפה ,ובניכור וניתוק פסיכולוגיי וחברתיי .לאור זאת גישה של אנשי מחקר
לאוכלוסייה זו קשה ,וכמעט בלתי אפשרית .מחקר זה התבסס על מאפייני הקשר המיוחד )שיפורט
במאפייני החוקרת( שיש בי החוקרת לנשי שעסקו בזנות.
מחקר פמיניסטי
מחויבותו הראשונית של המחקר הפמיניסטי הנה אידיאולוגית :ללחו לקידו אינטרסי של נשי
ולהרחיב את הידע הקיי עליה במטרה לשפר את חייה ולהעצימ .מחקר פמיניסטי מכוו בעיקר לשינוי
חברתי במצב של נשי ) .(Kelly, Burton & Regan, 1994מחקר זה נעשה על מנת להשפיע על מצב של
הנשי שעוסקות בזנות בדרכי שונות שיפורטו בהמש .המחקר הפמיניסטי נות תשומת לב מיוחדת
לבעיות של שליטה וכניעה כפי שה משפיעות על נשי ) .(Rubin &Rubin, 1995שיטות אלה מתמקדות
באוכלוסיות שאי לה קול חברתי ,ומאפשרות דר הראיו לתת קול לאלה שהושתקו .אחד העקרונות
החשובי בשיטת המחקר הפמיניסטית ,כמו ג בטיפול הפמיניסטי ,היא ההעצמה של המרואיינות.
חוקרות פמיניסטיות מדגישות את העדר קול של נשי מהשיח החברתי .לדבריה ,אי לנשי דר לדבר
אודות חייה ,כמו ג אוצר מילי ) (vocabularyשאינו ש אות בעמדת התגוננות ,או עושה אות חסרות
ער ) .(Rubin &Rubin, 1995מחקר זה על הזנות נתקל בקושי של העדר מילי פעמיי :ה משו
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שמדובר בנשי וקיי ,כאמור ,קושי אוניברסאלי ביחס לקול הפסיכולוגי השונה של הנשי )גיליג,(1995 ,
וה משו שמדובר בחווית הזנות שהיא חוויה טראומטית ,ואי מילי לתארה .שערנו כי הטראומה של
הזנות היא ,לעיתי ,מעבר ליכולת של מילי לבטאה ) ,(unspeakableולכ חשובה מאוד ההקשבה
הרגישה והמקבלת ,וההזדמנות למת קול לאלה שהושתקו או השתתקו.
אחת הטענות במחקר הפמיניסטי היא שנשי צריכות לחקור נשי ,והחוקרת והנחקרת צריכות לנסות
לבנות מערכת יחסי שבתוכה ה חולקות באחריות על הממצאי ,ועל המילי והמושגי שבאמצעות
נית לבטא רעיונות ודעות ) .(Rubin &Rubin, 1995טענה זו הופכת להיות רלוונטית במיוחד כאשר
עוסקי בחווית הזנות ,שכ הזנות היא ספירה נשית בעיקרה ,בעוד שהגברי נתפסי כסרסורי
וכלקוחות .מחקר זה נת מקו מרכזי למערכת היחסי ע המרואיינות ,ולשיתו" של המרואיינות .הדבר
נעשה באמצעות הקפדה על הסברה מקיפה ביחס למטרות המחקר .הנשי שבחרו להשתת" במחקר ,עשו
זאת למרות הכאב ותחושת "פתיחת הפצעי"  ,מתו רצו להיות שותפות לעבודה שעניינה מת קול
חברתי לחוויה הקשה שה עברו .בנוס" כמעט כול בטאו רצו ותקווה שהדבר יסייע להקמת שירותי טיפול
לנשי שעוסקות בזנות ,ויעזור לנשי ולילדות שנמצאות בתחילת הדר להיחל( מבעוד מועד מ הגורל
הקשה שהיה מנת חלק בתו הזנות .על מנת לעמוד בעיקרו של אחריות משותפת על הממצאי ,חזרתי
אל הנשי לאחר כתיבת פרק הממצאי ,ושיתפתי אות בממצאי .בתהלי הזה הנשי התייחסו
לממצאי והעירו הערות .תגובות הנשי השפיעו על כתיבת הממצאי והדיו
השפעות מעצבות של החוקרת
במחקר איכותני החוקר הנו כלי המחקר העיקרי .מאפייניו השוני כולל כישוריו ,עמדותיו וערכיו
משפיעי על מהל המחקר ) (.(Denzin & Lincoln,1994; Lincoln & Guba, 1985אני עובדת ע נשי
שעסקו בזנות למעלה מעשרי שני כמטפלת ,כמנהלת הוסטל לאסירות משוחררות ,וכאחראית על טיפול
באסירות משוחררות ברשות לשיקו האסיר .במהל שני אלה של עבודה טיפולית דינאמית ע הנשי
התפתחה בי בהדרגה הבנה של עולמ הפנימי של הנשי ,ושל נסיבות חייה שהובילו אות לעיסוק בזנות,
ולמלכוד של זנות ,סמי ופשע .למדתי להבי את המציאות המורכבת והאכזרית בה ה חיות מגילאי
צעירי ,ולהיות אמפטית למצוקות הייחודיות שלה .עקב הניכור והעוינות שיש לנשי שעסקו בזנות כלפי
החברה הנורמטיבית ,קיימי ריחוק ואי הבנה בינ ובי מי שה תופסות כמייצג את החברה כמו עובדי
סוציאליי ואנשי אקדמיה .ההכרות המיוחדת של הנשי איתי לאור השני ,והאמו שיש לה בי אפשרו
להתגבר על פערי הניכור והחשדנות שיכולי להגביל מחקרי באוכלוסייה זו .קשר זה אפשר לנשי
להשמיע את קול האותנטי ,ולספק הזדמנות לחברה הרחבה להביט בעול זה מזווית ראיה לא שגרתית.
יתרונות אלה מוזכרי על ידי החוקרי האיכותניי גובה ולינקול )  ,(Guba & Lincoln, 1985הטועני
שיש חשיבות רבה למעורבות ארוכת טווח של החוקר בשדה המחקר ,שמאפשרת לו הכרות טובה יותר ע
השדה.
יחד ע זאת ,ההכרות המוקדמת שלי את עולמ של הנשי חייבה ג זהירות רבה .הסכנה הייתה שהידע
המוקד לא יאפשר לי לשמוע את קולות הנשי שאינ עולי בקנה אחד ע הידע המוקד שלי.
האפשרות להטיה מסוג זה זוהתה החל מתחילת המחקר .בעקבות כ נערכו דיוני ביקורתיי בנושא ה
ע המנחה ,ה ע קולגות נוספות שעובדות בטיפול בנשי ,וה ע הנשי עצמ .כיו אני מרגישה
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שלמרות שנות הניסיו הרבות ,המחקר היה עבורי חוויה חסרת תקדי ,קשה ,מכאיבה ומלמדת .הידע
שצברתי במהל שלוש השני בה שמעתי את סיפורי הנשי וניתחתי אות ,הוא ידע שלא נחשפתי אליו
טר המחקר הנוכחי.
השפעה נוספת על מחקר זה הייתה עצ היותי אישה ,פמיניסטית ,ומומחית לטיפול בנפגעות
תקיפה מינית .הזנות הנה "מקצוע נשי" שמשפיע ישירות על דימוי האישה בחברה .הזנות נתפסת כמוסד
שמעצב את אי השוויו בי נשי וגברי ,מונע חופש מיני של נשי ,ומהווה בסיס רעיוני לאונס ,גילוי
עריות והטרדות מיניות .העובדה שגברי לומדי החל מגיל צעיר כי גו" של אישה הוא מצר שנית
לקנותו בכס" ,מעצבת את השקפת עולמ של הגברי והנשי בתרבותנו ביחס לנשי ,למי ,לכוח
ולשליטה )בראונמילר .(1980 ,הבנות אלה שעולות מתו הספרות הפמיניסטית ומתו ניסיוני הקליני
השפיעו על המחקר ,וגרמו לרגישות גבוהה שלי לממצאי שקשורי לא רק בחוויה האישית של כל
משתתפת ,אלא ג לראייה החברתית הרחבה יותר של משמעות הזנות.
שיטת המחקר
אוכלוסיית המחקר והמדג
במחקר רואיינו שמונה נשי שעסקו בזנות רחוב בעבר .הנשי עברו טיפול ושיקו במסגרות
לטיפול בנשי עברייניות או במכורות לסמי .ביסוס הדגימה על מסגרות אלו נבעה מכ שאלו ה
השירותי היחידי באר( כיו שבמסגרת ניתני שירותי טיפול לנשי שעוסקות בזנות .דר מסגרות
אלה נית היה לאתר נשי שעסקו בעבר בזנות ונמצאות במסגרת תומכת שתאפשר את ההתמודדות ע
הקושי הצפוי של הראיונות.
ההחלטה לבחור נשי שעסקו בזנות בעבר ,ואינ עוסקות כיו בזנות ,נבעה ממספר שיקולי.
ראשית ,רוב הנשי שעוסקות בזנות רחוב מכורות לסמי קשי .כאשר ה נתונות תחת השפעת סמי
קשי ,קשה מאוד לקבל תמונה מפוכחת על מצב שכ הסמי מטשטשי את ראיית המציאות .שנית,
נראה לנו כי מצב הנפשי הקשה של הנשי תו כדי העיסוק בזנות ימנע מה להעיד על מצב ,שכ הדבר
מכאיב מנשוא .ידוע כי אנשי שחווי טראומה נוטי לצמצ או להכחיש את הניסיו שלה ,במיוחד
כאשר ה נמצאי במהל הטראומה ) .((Farley et al, 2003לכ נבחרו נשי שכבר אינ נמצאות
בעיצומה של הטראומה .שלישית ,ראיונות ע נשי שעדיי לכודות במעגל הזנות עלולי היו לפתוח פצע
שבשלב זה של חייה ,מאחר וה עדיי לכודות בתו הזנות והסמי ,יוותר ללא טיפול .לבסו" ,קיי קושי
ממשי להגיע אל הנשי העוסקות בזנות בשל תנאי עבודת וחייה ,והסכנה שנשקפת לה ולחוקרת
מהסרסורי ).(Freed, 2003
הערכתנו הייתה כי נשי שאינ עוסקות כיו בזנות ,וה נקיות מסמי ,ועברו טיפול שגר
להעלאת המודעות והתובנה שלה לגבי מצב ,יכולות לתת תמונה טובה יותר לגבי ההתנסות של העיסוק
בזנות .בנוס" ההשתתפות במחקר אינה מסוכנת או מפחידה עבור כפי שהיא יכולה להיות עבור נשי
שעדיי נמצאות תחת שליטת הסרסורי ) .(Freed, 2003התהלי הטיפולי לימד את הנשי להתגבר על
מחסומי השתיקה ,ההכחשה והסודיות שאפיינו את חייה החל מילדות ,והגדיל את המודעות שלה למצב
ולסיבות שהביאו אות לעסוק בזנות .העובדה שכל הנשי בנחקר עברו תהלי טיפולי שסייע לה בתהלי
ההתבוננות פנימה ) (insightהשפיעה על המחקר בדרכי שונות שיפורטו בפרק הדיו.
למחקר נבחרו עשר הנשי הראשונות מאוכלוסיית המחקר שהסכימו להתראיי .הנשי שנבחרו
לראיונות לא היו מטופלות שלי בהווה או בעבר .המחקר הופסק לאחר שמונה ראיונות עקב הקושי הרגשי
הגדול שנגר במהלכו למרואיינות ולמראיינת .לאור ההערכה שנעשתה יחד ע המנחה החלטנו להסתפק
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בראיונות שכבר נעשו עקב הקושי הרגשי הגדול שלי מהצטברות הסיפורי הקשי בשמונת הראיונות
הראשוני ,ועקב החשש שליוה אותנו לאור כל המחקר לגבי שלומ הנפשי של הנשי בעקבות התכני
שעלו בראיונות.
הנשי במחקר בגילאי  .3555ה עבדו בזנות בי  13ל   36שני .כול אמהות לילדי שנולדו
במהל העיסוק בזנות .לארבע מתו הנשי נלקח ילד אחד לאימו( ,ושאר הילדי נשארו ע הא .כיו
שלוש מתו הנשי נשואות והשאר אמהות חד הוריות .במהל המחקר הנשי היו בטיפול בי שנה וחצי
לשש שני )ראה נספח א'(.
הלי גיוס המרואיינות
גיוס ראשוני של המועמדות לראיו נעשה בעזרת אנשי הטיפול בשלושה שירותי :הוסטל
לאסירות משוחררות ,מרכז תל"מ – מרכז יו לשיקו אסירות משוחררות בתעסוקה ,ובית טיפולי לנשי
מכורות בחיפה .שתי המסגרות הראשונות שייכות לרשות לשיקו האסיר ואני ממונת –על עליה .מסגרת
ההוסטל כוללת ג הוסטל לאמהות ע ילדיה .הנשי מגיעות להוסטל לאחר מאסר וההוסטל מספק
קורת גג ומסגרת טיפולית שכוללת טיפול נפשי פרטני וקבוצתי ,גמילה מסמי ,חינו להרגלי חיי ועבודה,
טיפול בקשר א – ילד ,ושיקו מקצועי .מסגרת תל"מ הנה מסגרת יו אליה מגיעות נשי מהקהילה
והיא מספקת מסגרת לימודי ,השלמת השכלה ,חינו להרגלי עבודה וטיפול נפשי פרטני וקבוצתי תו דגש
על שיקו מקצועי .הבית הטיפולי לנשי בחיפה הוא מסגרת לטיפול וגמילה לנשי מכורות לסמי ,והוא
שיי לרשות למלחמה בסמי.
במהל המחקר התברר כי למרות פנייתי לבית הטיפולי לנשי בחיפה לא נית היה לקבל מה
שמות של נשי שעסקו בזנות והיו מוכנות להשתת" במחקר .נית להבי זאת על רקע הקושי הגדול ,ה של
הנשי ,וה של המטפלי בה לדבר על העיסוק בזנות ) .(Herman, 2003לאור זאת ,כל הנשי שהשתתפו
במחקר היו מטופלות ,או שמטופלות לשעבר ,בהוסטל לאסירות משוחררות ,או במרכז יו לשיקו
אסירות .מקומות בה נעשתה עבודת הסברה והכנה משמעותית על ידי ,כולל הרצאות והדרכה פרטנית
וקבוצתית למטפלות ,על העיסוק בזנות ומשמעותו עבור הנשי המטופלות.
הפנייה הראשונה אל רוב הנשי נעשתה באמצעות המטפלת האישית שספרה לאישה שאני עושה
מחקר על חווית העיסוק בזנות .אל כשלוש נשי נוספות שלא נמצאות כיו בטיפול פניתי באמצעות
הטלפו ובקשתי מה להשתת" במחקר .פנייה ראשונית נעשתה לחמש עשרה נשי ,מתוכ שלוש לא
הסכימו להשתת" במחקר עקב כ שהדבר קשה לה ,וסירוב כובד .שתי נשי נוספות ביטאו הסכמה
מילולית אול לא הופיעו לפגישות שנקבעו .ג במקרה זה כובד חוסר הרצו של האישה להשתת" ,ולא
הופעל עליה לח( נוס" לקבוע פגישות נוספות.
לאחר קבלת ההסכמה הראשונית להשתת" במחקר ,פניתי טלפונית אל הנשי ,שע כול הייתה
לי הכרות מוקדמת עקב תפקידי ,הצגתי את נושא המחקר ומטרתו ,וקבענו פגישה .בפגישה אישית הוצגו
שוב מטרות והליכי המחקר ,ונעשה תהלי קבלת הסכמה מדעת להשתתפות במחקר )ראה נספח ב'(.
בפגישה הובהר לנשי כי ה רשאיות לסרב להשתת" במחקר מבלי שתהיה לכ כל השפעה על היחסי
איתי או ע השרות.
המעמד המיוחד שיש לי בעיני הנשי השפיע בדרכי שונות על המחקר ,ועל שיתו" הפעולה שלה.
יתכ שחלק הסכימו להשתת" מתו רצו לרצות אותי ,להיות בקשר איתי ,או לקבל הטבות עתידיות
ממני ,כמו ג מתו רצו להכיר תודה על חלקי בשיקומ .לדרכי השונות בה השפיע מעמדי על המחקר
יש התייחסות בפרק הדיו .חשוב לציי שא" אחת מהנשי לא הייתה מטופלת שלי .את חלק הכרתי
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מהיותי בעבר מנהלת ההוסטל בו עברו שיקו ,ואחרות הכרתי כמשתתפת בוועדות הקבלה שנערכו לה
טר שחרור מהכלא בתפקידי כממונה על שיקו אסירות.
איסו הנתוני
המחקר נעשה באמצעות ראיו עומק חצי מובנה שהונחה על ידי מדרי ראיו ).(Patton, 1990
לצור כ נבנה מדרי ראיו שכולל את הנושאי המרכזיי לגבי העיסוק בזנות :תהלי הכניסה לזנות,
פרטי העיסוק בזנות ,קשר ע הסרסור ,אלימות מצד הלקוחות או הסרסורי ,התמכרות לסמי
ולאלכוהול ,רצו לצאת מהזנות ,והיציאה מהזנות )נספח ג'( .מדרי הראיו נבנה על סמ הספרות
המקצועית וניסיוני המקצועי רב השני בטיפול באוכלוסייה זו.
הראיונות ע הנשי נערכו במקו המתאי לנשי ועל פי בחירת :בבית ,במסגרת בה ה
שוהות ,או במשרדי .הראיונות הוקלטו ותומללו .במקביל ,נער רישו שוט" לאחר כל ראיו של
התרחשויות לא וורבליות ,ושל התנסותי כמראיינת .הראיונות התקיימו בחודשי אוקטובר – דצמבר
 .2002מש הראיונות היה כשעתיי – שלוש .הנשי התבקשו לספר על חווית הזנות מבלי שהייתה הכוונה
נוספת מצידי .בהמש הראיו נשאלו שאלות בהתא לנושאי המרכזיי של מדרי הראיו .הראיונות
לוו בקושי רגשי רב ה למרואיינות וה למראיינת .בחלק מהראיונות הגיבו הנשי בפרצי בכי ,צמרמורת,
כאבי בט והתכווצויות .מה שאפיי את כל הראיונות היה הקושי לתת מילי לחוויות הזנות .מתמלול
הראיונות עולה כי הרבה משפטי היו מקוטעי ,ומגומגמי ,וכי הנשי התקשו למצוא מילי לתיאור
החוויות.
הראיונות היו קשי במיוחד ג לי כמראיינת .למרות ניסיוני בטיפול בנשי במצוקה כולל
התמחות בטיפול בנפגעות גילוי עריות ,אונס ואלימות כלפי נשי ,התנסיתי במחקר זה בקושי רגשי חסר
תקדי .במהל הראיונות "נדבקתי" בחלק מהתחושות הסומאטיות כמו בחילות ,כאבי בט ,ובתחושות
הרגשיות כמו בכי וכאב נפשי רב.
בחלק מהראיונות הקשי התקשרתי למרואיינת בערב הראיו או למחרת כדי לשאול כיצד היא
מרגישה ,והא היא זקוקה לעזרה .קשר זה נמש ,בחלק מהמקרי ,מספר שבועות או חודשי .עד היו
אני ערנית במיוחד לשלומ של הנשי שהשתתפו במחקר .לדוגמה ,מישל ,שנשרה מהתוכנית בהוסטל
כחודשיי לאחר הראיו ,ואני עושה מאמ( לישוג ) (out reachעל מנת לשכנע אותה לחזור לתוכנית,
ולמנוע ,ככל שנית ,התדרדרות מחודשת לסמי ולזנות .לצערי כיו אי כל דר להגיע אליה ,מאחר והיא
לא עונה לטלפוני ואי לה כתובת.
אופ ניתוח הנתוני
הראיונות נותחו בניתוח תוכ בסיסי ) .(Patton, 1990תהלי ניתוח התוכ מוגדר על ידי צבר ב
יהושע "טכניקה מחקרית להפקה שיטתית של היסקי תקיפי ,שנית לחזור עליה ,מתו מסרי
המוצגי בתוכ כלשהו בהקשר מסוי ,1990) ".עמוד  .(89ניתוח התוכ כולל חמישה שלבי עיקריי) :א(
קריאה רציפה חוזרת ונשנית של הטקסט על מנת לקבל תמונה של השל) .ב( קריאה נוספת וחלוקת
הטקסט ליחידות משמעות/תוכ) .ג( צמצו יחידות המשמעות לקטגוריות רחובות יותר) .ד( בחינה וניתוח
הקטגוריות שהתקבלו ,כ שהתאפשרה הבנה טובה יותר של כל קטגוריה ומרכיביה) .ה( זיהוי הקשרי בי
הקטגוריות על ידי בניית מסגרת מארגנת לממצאי.
בשלב הראשו קראתי את כל הראיונות וסימנתי תמות מרכזיות שעלו מה )נספחי ד' ה'(.
עשרות תמות שעלו צומצמו ל  32קטגוריות מרכזיות אליה מוינו תכני הראיונות )ראה נספח ו'( .לאחר
קריאת כל הקטגוריות ערכתי ניתוח נפרד של כל קטגוריה .שלב זה התאפיי בקושי רגשי שלי בעיסוק
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בחומרי שעלו בעיקר מ הקטגוריה של "אלימות ,השפלה והתעללות בזנות" .קטגוריה זו כללה ריכוז
קשה לקליטה של טראומות אנושיות קשות מנשוא .בשלב זה הייתי צריכה להיעזר במנחה לצור תמיכה
רגשית והמש העבודה של המחקר .מוקד מרכזי בדיאלוג ביני ובי המנחה היה המאמ( להתמקד בתיאור
ההתנסות של המשתתפות על פני פרוש התנסויותיה בהתבסס על הידע המוקד שלי.
לבסו" נבנתה מסגרת מארגנת לממצאי שעלתה מתו התהלי של פרוק והרכבת הקטגוריות.
תהלי זה לא היה פשוט עקב כ שהחומרי שמרכיבי את חווית העיסוק בזנות ה חומרי טראומטיי
ומפרקי )דיס  אינטגרטיביי( .חוויה זו עברה עלי ,כתהלי מקביל ,במהל העיסוק של ניתוח התוכ.
לאור זאת הייתי זקוקה לסיוע צמוד של המנחה .תהלי זה אפשר לי להגיע להבנות חדשות ,למרות
ההכרות רבת השני שלי ע הנושא.
עקרונות אתיי
פלד וליכטנטריט ) (Peled & Leichtentritt, 2002מתייחסות לארבע סוגיות אתיות מרכזיות
במחקר בעבודה סוציאלית :מניעת נזק ,העצמה ,תגמולי למשתתפי במחקר ,ואיכותו המתודולוגית של
המחקר .לאור הרגישות המיוחדת של נושא המחקר נעשתה עבודה מכוונת על מנת לעמוד בארבעת
הקריטריוני האתיי האלה.
•

מניעת נזק  עקרו זה היה מרכזי בתכנו וביצוע המחקר .תשומת לב רבה הוקדשה לשאלה הא
"פתיחת הפצע" של הזנות עלולה לגרו נזק למשתתפות .לנוכח החוויות הקשות שעלו בראיונות
היה צור לדאוג להבטחת שלומ של הנשי .אחת הדרכי הייתה שימוש בשיטת "המחקר הלא
כפוי" ) (Gilgan, 1989שמטרתו להג על שלומ הרגשי של המשתתפי .בשיטת המחקר הלא כפוי
וידאתי ,לאור כל שלבי המחקר ,שהשתתפות המרואיינת היא מתו בחירה ,ועודדתי אותה
להפסיק את הראיו במידה והראיו קשה או עלול לפגוע בה .במהל המחקר הנוכחי היה צור
לדאוג באופ אקטיבי לרווחת המרואיינות באמצעות מעקב אחריה )כפי שפורט לעיל(.
בנוס" ,איסו" הנתוני הופסק בהתייעצות ע המנחה ,לאחר שמונה ראיונות )ולא עשרה כפי
שתוכנ מראש( עקב ראיו קשה במיוחד שבו חוו המרואיינת ,והמראיינת תגובה קשה וכואבת
במיוחד .הפסקת הראיונות נעשתה מתו ראייה רחבה יותר ביחס לעלות הרגשית של המחקר
עבורי ועבור המרואיינות.
החשש שמא המחקר פגע במרואיינות ליווה אותנו לאור כל המחקר .במהל המחקר
עברנו תהלי החל מהמחשבה איתה התחלנו שהראיונות תורמי ,ועד לחשש שה קשי מנשוא
ואולי מזיקי .כשנתיי לאחר הראיונות כאשר הייתי צריכה לחזור למשתתפות לשמיעת המשוב
על הממצאי ,חששתי לעשות זאת .בעידודה של המנחה הוחלט להתקשר ולהציע לה לקבל את
הממצאי ,תו הדגשה על כ שה רשאיות לסרב במקרה והדבר קשה עבור כיו .להפתעתי ,רוב
הנשי הגיבו בשמחה בולטת וברצו להיפגש איתי ולשמוע את הממצאי .לאחר מפגש המשוב ע
חמש מתו שמונה הנשי נראה שהמסקנה שלנו כרגע היא מעורבת ,ע נטייה לחשוב שעבור רוב
זו הייתה חוויה חיובית בסופו של דבר.
לאור הדאגה לשלומ וביטחונ של המרואיינות נבחרו למחקר רק נשי שנמצאות בעיצומו
של תהלי שיקומי ,וההערכה הייתה כי ה חזקות דיי כדי לעמוד בסיפור הטראומה של הזנות,
ושהדבר יסייע בהעצמת .במהל המחקר פנו אלי מספר נשי שהיו בתחילת הטיפול ובקשו
להשתת" במחקר ולספר את סיפור .לאור ההערכה כי ה עדיי לא חזקות דיי בתהלי הטיפולי
ה לא נכללו במחקר.
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•

העצמה ותגמולי למשתתפות  העיקרו שהנחה אותנו היה שיש ער טיפולי להתייצבות מול
אימי העבר .שחזור הטראומה מאפשר תמורה בזיכרו הטראומטי ומיזוג שלו בחיי של הנפגעת
)הרמ .(1992 ,המקו ממנו אני באה ,כמטפלת ,מאפשר הבנה עמוקה ורגישות רבה לצורכיה של
הנשי .הדיבור על חווית הזנות היה קשה ,מכאיב ,ומשפיל ,אול ,המיומנויות הטיפוליות
שהבאתי איתי סייעו ,לפחות חלקית ,בעיצוב המפגש ביני לבי המרואיינות כחוויה מתקנת .חלק
מהנשי הרגישו כי העובדה שאפשרתי לה לדבר על הזנות ,לעיתי לראשונה בחייה ,הייתה
חוויה מעצימה ומשחררת מהנטל הכבד של שמירת העיסוק בזנות כסוד אפל .ג כשנתיי לאחר
הראיונות כאשר חזרתי אל הנשי על מנת לשת" אות בממצאי ,כפי שיפורט בהמש ,ה ביטאו
את תחושת ההעצמה ,המשמעות והכוח שהמחקר נת לה .לאחר שהוקרא לה פרק הממצאי,
רוב הנשי אמרו שה מאוד מתרגשות מעצ העובדה כי מדובר בחייה ,והממצאי משקפי לה
עד כמה חייה כיו טובי יותר ,ואיזו דר משמעותית עשו .שיקו" זה נת לה הרבה כוח .בנוס",
הנשי ביטאו תחושת סיפוק שנבעה מנתינת משמעות והכרה לזוועות שה עברו.
נראה ג כי אחד התגמולי העתידיי של המחקר עבור נשי שעסקו בזנות תהיה תרומת
המחקר להעלאת מודעות בקרב אנשי מקצוע ,ולפיתוח שירותי בנושא הזנות.

•

איכותו המתודולוגית של המחקר – המחקר תוכנ בקפידה והוקצו לו המשאבי של זמ,
ומחויבות ,כמו ג היכולת המקצועית שלי שסייעה בקשר ע הנשי והיכולת לאתר אות
ולראיינ באופ מותא ,מבלי לבזבז לשווא את זמנ והשקעת .במשוב ציינו המשתתפות את
הסיפוק שהיה לה מהשתתפות במחקר לאור ההשפעה שתהיה לו.

•

הסכמה מדעת  במחקר הייתה הקפדה על הסכמה מדעת ה בכתב וה בע"פ )עקב הקושי
של הנשי בקריאת מסמכי פורמאליי( ,ונית לה מלוא המידע על מהות המחקר
ומטרותיו .הועבר מסר ברור למרואיינות לגבי חופש הבחירה שלה בהחלטה א להשתת"
במחקר והובטח לה במפורש כי לא יגר לה כל נזק א יחליטו לא להשתת" במחקר.
כאמור ,מספר נשי סרבו להשתת" לאחר הפנייה הראשונית אליה ,ורצונ כובד.

•

סודיות  למרואיינות הובטחה סודיות מוחלטת .ה מוצגות בשמות בדויי וללא פרטי
מזהי .כמו כ המשתתפות קבלו את פרק הממצאי לפני פרסומו וניתנה לה אפשרות
להשמיט פרטי שה חששו שעלולי לפגוע בה.

•

שמירה על שלו החוקרת – מחקר זה שלווה בקושי רב עבור המרואיינות ,היה חוויה
קשה ג עבורי כאד וכאישה .התיאורי של הנשי במהל הראיונות היו ,לעיתי,
קשי מנשוא .ולוו בתגובות רגשיות קשות .המפגש ע הספורי הקשי חייב התמודדות
ע אכזריות ורוע אנושיי ,וע דיכוי והשפלה קיצוניי של נשי וילדות .מספר חוקרי
מתייחסי להגנה על שלו החוקרת לדוג' בראנ ) (Brannen, 1993שמציע לדאוג לרשת
תמיכה .את התמיכה קבלתי מד"ר עינת פלד ,מנחת המחקר שליוותה אותי ,והייתה
שותפה מלאה לתהלי בכ שקראה את הראיונות הקשי ,ותמכה בי רגשית לאור

התהלי.
סטנדרטי להערכת איכות המחקר
להבטחת איכותו של המחקר ושמירה על אמינות הממצאי ,יכולת ההעברה שלה והימנעות
מהטיית החוקרת )צבר ב יהושע ,(Lincoln, 1996; Patton, 1990; ,1990 ,ננקטו הצעדי הבאי:
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 .1העברת פרק הממצאי לנשי  הממצאי תוקפו באמצעות העברת פרק הממצאי לנשי
שרואיינו על מנת לקבל את המשוב שלה עליו .הנשי נשאלו הא הממצאי משקפי את
חוויותיה המיוחדות ,מנקודת מבט .הצלחתי לאתר שבע מתו שמונה הנשי שהשתתפו במחקר.
מתוכ ,אחת נמצאת במצב נפשי קשה עקב מחלה קשה איתה היא מתמודדת ,ואינה מסוגלת
להתמודד ע הממצאי .אישה אחת לא הצלחתי לאתר .מתו שש הנשי שהוצע לה לקבל את
פרק הממצאי ,אישה אחת בחרה שלא להיפגש איתי .חמש הנשי אית נפגשתי ביטאו מעורבות
רבה בממצאי .ה התרגשו מאוד במהל הקראת הממצאי ואמרו שהממצאי משקפי
במדויק את חייה .לדוגמא:
"הסיפור הזה נכתב עלי .ממש עלי .רגשת אותי מאוד ,כל זה אני הייתי" )אפי.(19.9.04 ,
"האמת שזה מאוד אמיתי .כשהקראת את הקטעי ראיתי את זה בראש שלי .מאוד
מרגש ,נורא כואב .זו עבודה טובה ,אני מאוד רוצה העתק שלה .היו קטעי שהיו לי דמעות
בעיניי .אולי זה יעזור .זאת המטרה" )פזית.(26.9.04 ,
 .2מעורבות ארוכה של החוקרת בשדה המחקר לדברי לינקול וגובה )(Lincoln & Guba, 1985
מעורבות ארוכת טווח של החוקרי בשדה המחקר מגדילה את אמינות המחקר .אני עובדת ע
נשי שעוסקות בזנות כבר כעשרי שני ,ולפיכ המעורבות שלי בנושא היא רבה .דבר שתר
לבניית יחסי אימו וקבלת ממצאי אמיני ,במיוחד עקב העול הסגור והחשדני של שדה
המחקר ,שאינו מאפשר בקלות לזרי לפלוש לתוכו .נשי שהיו קורבנות התעללות בילדות
ובבגרות ,ועוסקות בזנות בונות לעצמ מעי "פעמו זכוכית" שבתוכו ה מנותקות מהעול .על
מנת להתגבר על המחסומי של הניכור והניתוק שלה יש צור במיומנות רבה שנרכשת רק לאחר
שני של ניסיו בתחו ,ויכולת להבי את השפה המיוחדת שבה ה מדברות .מאיד ההכרות רבת
השני ע התחו עשויה ג להטות מאחר והיא מקבעת תפיסות/ציפיות וכדומה .כאמור,
התמודדות ע ההטיות הנובעות מההכרות נעשתה באמצעות מודעות עצמית והיזו חוזר מ
המנחה.
 .3הימנעות מהטיית החוקרת  על פי צבר ב יהושע ) (1995דעות ,תפיסות ,ערכי ואמונות של
החוקרת עלולי להשפיע על המחקר ותוצאותיו .ההטיה יכולה לנבוע מעמדות והנחות קודמות
שאינ מודעות ,מעורבות רבה מידי של החוקר במושאי מחקרו ,או לחילופי רמה נמוכה מדי של
זיקה אליה .בשל המעורבות הרבה שלי ננקטו צעדי למניעת השפעה מעוותת או חוסמת של
נקודת המבט האישית שלי בזמ איסו" הנתוני ,ניתוח והצגת .הצעדי כללו :א .תהלי ברור
לגבי ההנחות המוקדמות שהיו לי בעזרת המנחה .ב .ניתוח הראיונות נעשה תו ביקורת נוספת,
ונקודת מבט שונה של מנחת המחקר .תהלי זה כלל בדיקה מחדש של כל ההנחות שהיו לי לגבי,
לדוג' ,הקשר שבי ההתעללות המינית בילדות לזנות ,או חוסר הבחירה החופשית בעיסוק בזנות.
תהלי זה שלווה ,לעיתי ,בחילוקי דעות ע המנחה ,סייע לי לשי בצד את ההנחות המוקדמות
ולתת מקו לקולות של הנשי עצמ ,ולזוויות הראייה שלה ולתפיסותיה ביחס לזנות.
 .4הצלחת המחקר בהקשר של העצמת המשתתפות – לצור בחינת תרומתו של המחקר לתחושה
של הגברת הכוח והשליטה על חייה של הנשי נאס" מידע על התנסות בתהלי המחקר .מידע
זה מראה על תהלי העצמה משמעותי שהנשי עברו .כמו לדוגמא ,תגובתה של סוזי לאחר
שהקראתי לה את הממצאי :לדוגמא:
"את יודעת ,כשדברתי אית אז ,דיברתי .אבל עכשיו זה חיזק אותי .וזה שלקחת ממני דברי ,את
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החיי שלי ,את המסר שלי ,כדי לעזור לבנות אחרות נות לי עוד כוח .זה עשה לי צמרמורות ,אבל
זה מאוד ריגש אותי .אני חושבת שאני בת מזל .אני ממש שמחתי שאני יכולה לתרו ממה
שעברתי" )סוזי.(23.9.04 ,
כמו כ נבדקה ההשפעה של הממצאי על זירת ההתערבות .בעבר לא עלה נושא העיסוק
בזנות כנושא טיפול מרכזי במסגרות המטפלות בנשי שעסקו בזנות .בישראל לא קיימת כיו
מסגרת המטפלת בנשי שעוסקות או עסקו בזנות .נשי שעוסקות בזנות מגיעות למסגרות של
טיפול בהתמכרויות ,כלא ,או שיקו לאחר מאסר .עקב הבושה והסטיגמה סביב העיסוק בזנות
הנושא כמעט ולא עלה במהל הטיפול .המחקר על הזנות ,שנער במסגרות של שיקו אסירות,
ש את הנושא על סדר היו הטיפולי .הנשי התחילו לדבר על הזנות בשיחות הפרטניות
ובקבוצות הטיפוליות .נוצרה נורמה חדשה של לגיטימציה לדיבור על טראומת הזנות.
מאחר ואני אחראית על תחו טיפול בנשי אסירות ברשות לשיקו האסיר ,ומדריכה את
הצוות הטיפולי ,התקיימו הדרכות בנושא הזנות והועבר חומר תיאורטי וקליני על מנת להעצי
את המטפלות ולהכשיר להתמודד ע החומרי הטראומטיי הקשורי לעיסוק בזנות.
במהל המחקר ג הוזמנתי להרצות על הנושא במסגרות שונות .נוצר קשר ושיתו" פעולה
ע גופי נוספי שעוסקי בטיפול או בעשייה חברתית בנושא כמו :המרפאה לטפול במחלות
המועברות במי ,מכו תודעה ,ומקלט לנשי נפגעות סחר .בנוס" התחלתי להעלות את הצור
בהקמת שירותי טיפול לנשי ונערות שעוסקות בזנות ,והעליתי את הנושא בכתב ובעל פה בפני
גורמי שוני כולל מנכ"ל משרד הרווחה ,על מנת לנסות וליצור רצ" של שירותי שיתנו קורת גג,
מקלט ,טיפול רפואי ,טיפול גמילה מסמי ,הכשרה מקצועית ,טיפול באמהות וילדיה ועוד.
 .5יכולת ההעברה של הממצאי  על פי לינקול וגובה ) (Lincoln & Guba. 1985הנתוני במחקר
איכותני אינ מתיימרי לשק" מציאות אובייקטיבית אחת ,או להכליל על כלל האוכלוסייה.
המחשבה היא כי יש ריבוי של מציאויות ואינטראקציות מורכבות .המטרה היא להימנע מהכללות,
ובמקו זאת לנסות לתת תיאור מגוו ומפורט ,על מנת לאפשר לחוקרי אחרי בסיס ידע
לבדיקת הכללות נוספות .לאור זאת המחקר הנוכחי זיהה תמות מרכזיות בחיי הנשי העוסקות
בזנות ,ומציג מבלי להתיימר להכליל תמות אלו על כל אוכלוסיית הנשי העוסקות בזנות ,אלא
האיר צדדי מסוימי הקשורי עיסוק בזנות ,ולפתוח פתח למחקרי נוספי בתחו.

ממצאי
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השאלה איתה התמודד מחקר זה הייתה מהי חווית העיסוק בזנות עבור הנשי שעסקו בזנות .פרק
הממצאי מתאר את תהלי הפקרה של הנשי שהתחילה בילדות ונמשכה לאור כל העיסוק בזנות.
העיסוק בזנות מתואר על ידי הנשי כחוויה טראומטית ,קשה ,ומשפילה .לדברי הנשי חווית העיסוק
בזנות התחילה בילדות ,ולכ פרק הממצאי יפתח בתיאור הילדות :הבית והמשפחה ,התעללות מינית
בילדות ,והקשר ע האמהות .הפרק השני עוסק בתחילת העיסוק בזנות שתוארה על ידי הנשי כחוויה
משמעותית ומרכזית .בפרק זה תואר הקשר ע הסרסור ,ההתמכרות לסמי הקושי של ההתחלה .הפרק
השלישי מתאר את חווית העיסוק בזנות במימדי השוני :סמי ,קשר ע הסרסור ,כס" ,אלימות,
התעללות והשפלה ואמהות ,הריו ולידה במהל העיסוק בזנות .הפרק האחרו מביא את הממצאי ביחס
להתייחסות הנשי לעיסוק בזנות ,מה ה חושבות על הזנות ,כיצד ה תופסות את העיסוק בזנות ,ואת
הגבר צרכ המי הקנוי.
ילדות
כאשר הנשי נשאלו על חווית העיסוק בזנות ,ללא הכוונה נוספת מצד המראיינת ,רוב בחרו
להתחיל מתקופת הילדות .חלק א" התייחסו לזה במפורש" :את צריכה להתחיל לשאול מהילדות ,ש זה
בעצ התחיל" )עפרה ,עמוד  .(1הילדות מתאפיינת בהזנחה ,דיכוי ,מחסור בדמויות מטפלי חיוביות,
משפחות הרוסות ולא מתפקדות ,והתעללות ישירה בילדה על ידי בני משפחה או קרובי אחרי .במהל
הילדות מתחיל תהלי ההפקרה של הילדה :א" אחד לא דואג לה ,אי מי שיג עליה ,והיא הופכת להיות
חשופה להתעללות והזנחה קשי.
הבית והמשפחה:הזנחה התעללות ודיכוי
כל המשפחות המתוארות בראיונות הנ משפחות שלא תפקדו באופ סביר .המאפייני שתוארו
כבעיתיי על ידי המרואיינות היו :א נעדרת או חלשה )לדוגמא ,א חולת נפש ,א ניצולת שואה ,או א
שעזבה את הבית עקב גירושי( ,אב אלי ,נעדר ,או אלכוהוליסט ,משפחות מרובות ילדי ,אלימות
במשפחה ,עוני ואבטלה .המשפחות תוארו ג ככאוטיות ,מבולבלות ,וחסרות גבולות .לדוגמא :משפחתה
של אפי שבה האב היה אלכוהוליסט ,ופתח בבית ב שני החדרי בו התגוררה המשפחה מקו למכירת
אלכוהול .אפי הייתה מסתובבת מגיל צעיר ,ללא השגחה ,בי גברי אלכוהוליסטי שישבו בתו הבית.
היא נאנסה בגיל  12על ידי אחד הגברי האלה .דוגמא נוספת היא משפחתה של מירי שסיפרה ששתיי
מאחיותיה הבכורות מתו בנסיבות לא ברורות טר לידתה .אביה היה אלכוהוליסט ,אימה מתעללת
ומזניחה ,ושניה הפקירו אותה להתעללות פיסית ונפשית קשה על ידי אחיה הבכור.
מאפיי נוס" של המשפחות שעלה מ הראיונות הוא שלטו מוחלט של הגברי על הנשי כאשר
הא והבנות נתפסות כשפחות ומשרתות של צרכי האב והאחי.
"זה ג מה שראיתי בבית ,זה מה שאימא שלי הייתה עושה ,היא השפחה בבית ,הבעל
והבני ה המלכי ,בעיקר צרי לשרת אות ,מה שה מבקשי צרי להביא לה ...וככה
זה .וככה ג אני גדלתי .מה שלמדתי ככה עשיתי" )מירי ,עמ' .(5
כל הנשי תארו חוויות של התעללויות קשות בבית כילדות שכללו התעללות נפשית ,פיסית
ומינית :מכות ,השפלות מילוליות ,התעללות מינית ,הרעבה ,גזיזת שיער ,כליאה וקשירה 1 .ברוב הבתי
הילדות סבלו מריבוי של סוגי אלימות ,הזנחה והתעללות שוני .לדוגמא :מירי סיפרה על אב אלכוהוליסט
ואלי ,א שהפקירה אותה להתעללות האב והאח ,וחינכה אותה לכניעות ומת שירותי לגברי,
1להתעללות המינית יוקדש תת פרק נפרד בגלל חשיבותה להבנת העיסוק בזנות.
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ולעיתי א" השתתפה באלימות כלפיה .אלימות זו כללה :כליאה ,גזיזת שיער ואונס על ידי חבר של האח.
הילדות של מירי התאפיינה במת שירותי לאחי ולאבא תו השפלות קשות .מירי תיארה את השירותי
שהייתה צריכה לספק לאחיה הבכור:
"א הוא יושב לשולח אז אני יודעת שהוא רוצה לאכול ,אני צריכה להביא לו את האוכל.
ואוי ואבוי א אני אביא לו ,את יודעת זרקתי את זה ככה ,אז הבית נהרס עלי באותו יו.
ואני צריכה להחלי" לו כל יו את הסדיני ,ולמתוח .אבל אוי ואבוי א הוא לבש בגד ואני
אחזיר לו את זה לארו שלו...וא משהו לא מגוה( כמו שצרי הוא יוציא לי את כל הארו,
שאני אכבס לו את כל זה חזרה") .מירי ,עמ' .(10
חלק מהנשי תארו טקסי השפלה ואלימות כמו קשירה לכסא ,גזיזת שיער ,איסור על יציאה
מהבית וכדומה .לדוגמא ,כ תיארה מירי את חווית קבלת המחזור בפע הראשונה:
"למחרת בבוקר אני קמה ורואה ד בתחתו .חשבתי ואוו זהו אני בהריו ...פתאו אני רואה
את אבא שלי ,רק ראיתי את העיניי שלו ואמרתי זהו ,מירי ,את מתה היו ,רוצחי אות..
לקח אותי ,באנו הביתה אני זוכרת הוא קשר אותי בחדר .הוא נכנס אימא שלי יוצאת ,אני
קשורה בחדר שלו ככה על כסא ...הוא גזר לי את השיער אפילו ..ואז הוא הרג אותי במכות"
)מירי ,עמ' .(10
מסכת של התעללות בבית תוארה ג על ידי גילה:
"ומכות על ימי ועל שמאל ,וגזרו לי ת'שיער ועשו לי קרחת ...ה התעללו בי .מלא השפלות,
משאירי אותי במקלחת בלי אוכל ,קושרי אותי ידיי ורגליי ,וכל מיני כאלה) ".גילה,
עמ' " .(2הנקודה ששברה אותי זה שה עשו לי קרחת .ה עשו לי כמו לינ(' :ה הכניסו
אותי לחדר ,קשרו לי את הידיי והרגליי ,נתנו לי מכות .אחי נת לי מכות ,והיא גוזרת לי
את השיער ,עשתה לי קרחת על כל הראש .והיה לי תלתלי ארוכי ארוכי שמאוד אהבתי"
)גילה ,עמ' .(5
חלק מהנשי תארו את הפיקוח המיני בבית כגור מרכזי לבריחות מהבית .המשפחה פיקחה על
הלבוש ,היציאות ,וההתנהגות המינית שלה ,לעיתי בו בזמ שבתו הבית עצמו התרחשה התעללות
מינית:
"בגיל  11עברתי התעללות מינית על ידי גיסי ,הבעל של אחותי ...לא הייתי באה הביתה,
הייתי מסתובבת ...ואימא שלי לא ידעה את כל הסיפור ,ולא הבינה והיא חשבה שפשוט צרי
לשי לי ברקסי ,והייתי חוזרת מאוחר והיא לא נתנה לי לצאת מהבית ,ואח שלי נכנס
לתמונה והתחיל לנהל לי את החיי...וא הייתי מסתובבת הוא היה מעניש אותי) ".עפרה,
עמ' .(2
התעללות מינית בילדות
כל הנשי שרואינו למחקר זה עברו התעללות מינית בילדות .כל המתעללי היו בני משפחה ,או
אנשי קרובי למשפחה אב ,אח ,גיס ,דודי ,חבר של ההורי ,וחבר של האח .ההתעללות המינית
התאפיינה ,ברוב המקרי ,באכזריות רבה ובהשפלות:
"כי אבא שלי היה שתיי .אבא שלי היה מסריח מאלכוהול ואבא שלי היה מכריח אותי למצו(
לו את איבר המי .וזה היה לי נורא קשה" ...את זונה"" ,את אפס"" ,את לא שווה כלו",
הוא מרבי( לי" )פזית ,עמ' .(7
סוזי עברה התעללות מינית על ידי דודה ,ולאחר מכ על ידי האב במשפחה האומנת אליה נשלחה
כאשר אימה עזבה את הבית ע חבר:
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"בגיל חמש היה לנו דודי ...ה היו באי הרבה להתארח אצלנו ,ואנחנו היינו באי הרבה
להתארח אצל ,עוד לפני שההורי שלי התגרשו .ו..הייתי ילדה קטנה וה היו לוקחי אותי
לישו אצל...ואז הוא היה ,הוא היה נוגע בי בכל מיני מקומות ,והיה מאונ עלי והיה גומר
תו כדי שהוא משחק איתי .ואחר כ במשפחה האומנת ,האבא של המשפחה האומנת ,וזה
נמש תקופה די ארוכה ,אני חושבת שהייתי אצל שלוש שני...כל פע שהייתי איתו לבד,
או שהוא היה לוקח אותי לסידורי איתו ,ב אד מכובד ,א" אחד לא ,וממש אומנ א" פע
הוא לא עשה לי חדירה ,אבל הוא היה מבקש שאמצו( לו ,שאני אעשה לו ביד ,והרבה פעמי
הוא היה דוח" לי אצבעות ,ו..הייתי ילדה קטנה וזה מאוד מאוד כואב לי ו...קטע שממש,
הכאב הזה ,אני זוכרת אותו ממש עד היו) "...סוזי ,עמ'
אפי עברה התעללות מינית על ידי חבר של ההורי:
"אה ,אני אתחיל ככה מגיל  ,12אני נאנסתי בגיל  ,12היה לאבא שלי חבר והחבר של אבא
שלי היה אלכוהוליסט ,היה לנו קיוסק...כל הזמ היה מוציא כס" ומראה לי והייתי הולכת
אחריו  ,אבל לא הייתי מבינה בתור ילדה .וקרה כמה פעמי שנאנסתי ש לקח אותי לאיזה
דירה של סבתא שלו ואנס אותי שמה...הייתי ילדה בת  12מבוהלת וחסרת אוני ,חסרת
כל...וככה הגעתי לגיל  14אחרי שנאנסתי כמה פעמי" )אפי ,עמוד (2
פזית עברה התעללות מינית על ידי אביה ,שהיה ניצול שואה ואלכוהוליסט:
"כאילו ,בילדות שלי אני הייתי ילדה שמטורפת על אבא ,הייתי הנסיכה הקטנה של אבא
ואבא הוא הכול ואני אתחת ע אבא ,ואבא ואבא ואבא ...ואז בגיל  11ש ..אה ..התחיל
לגדול לי החזה ו ..וכאלה אז אבא שלי כל הזמ היה אומר לי שהכפתורי שלי גודלי ,והיה
צובט אותי בטוסיק והוא היה מצי( לי במקלחת כאילו אני הייתי מתעכבת במקלחת כאילו
גיל  11שמי קר גו" ומגלי כל מיני דברי ...הוא היה נכנס לי למקלחת כאילו מה אני
עושה כל כ הרבה זמ במקלחת? כאילו ..כאילו ...אבא שלי ג היה ב אד מאוד אלי.
כאילו אבא שלי מגיל  8אני זוכרת את המכות הראשונות שהוא נת לי ו ...כמו שאהבתי אותו
ככה ג פחדתי ממנו ו ...כשהייתי בת  11אז הוא התחיל ככה ,את יודעת ,להצי( לי במקלחת,
לגעת בי פה לגעת בי שמה ,לזרוק מילי ו ...ואז אימא שלי הייתה חולה ,במיטה ,לא עשתה
כלו זה היה מי אירוע מוחי קל כזה אה ...היא לא בישלה היא לא ניקתה היא ..כלו ,שכבה
במיטה .ו ...ואז אני זוכרת כאילו את הפע הראשונה שאבא שלי בלילה בא אליי למיטה
והתחיל לגעת בי ו ..ואמר לי שאני הנסיכה הקטנה שלו ושאני הבת שלו ושהוא אוהב ושהוא
לא יפגע בי ו ..והוא אנס אותי באותו ערב .ו ...ו ..ובמש כל התשעה חודשי זה נמש על
בסיס קבוע ,אחרי התשעה חודשי האלה שאימא שלי התעוררה ,זה המשי עד שהייתי בת
) ".15פזית ,עמ' .(4
מירי נאנסה באכזריות על ידי חבר עבריי של אחיה:
"ענת :זאת אומרת שבגיל  16הכרת אותו ובערב הראשו שיצאת הוא בעצ אנס אות?
מירי :כ
ענת :את יכולה לספר?
מירי :על האונס? אהה ...עד היו אני מתעוררת כל בוקר יש לי חת כא ,ביד ,כי התנגדתי.
לא ,פחדתי מזה ,בחיי לא עשיתי את זה ,פחדתי והתנגדתי ,אז הוא רצה לחתו לי את
הפני ואז הוא לא הצליח אז הוא חת אותי ,יש לי כא כל זה.
ענת :ע סכי?
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מירי :כ ,ע סכי יפני .ואז הוא חת אותי ,מה אני אעשה? קשה לי מאוד .אח"כ הגעתי
למצב שאמרתי" :טוב ,מירי ,די! תני לו שיעשה" ,ואני זוכרת אפילו שכאב לי ,די ,לא צרחתי
אפילו .כי קוד כל כבר התעייפתי ,כמה שהתנגדתי ככה קיבלתי יותר מכות ,ושתקתי ,כי ג
עלה לי שהוא חבר של אחי .ואז אמרתי שהוא חבר של אחי וזה ,הוא ...אי מה לעשות .אי,
כמה שתתנגדי ככה את מקבלת יותר מכות ככה את מקבלת יותר זה ...תני לו יאללה שזה
ייגמר ,כאילו שירד ממ וזהו זה.
אבל הייתי צריכה לחשוב עוד פע שאני צריכה לחזור הביתה מה יהיה  ,הוא צרי להחזיר
אותי ,את מבינה ,אז האמת שהוא אמר לי" :תלכי" ,אז אמרתי לו" :לא בוא תיקח אותי" ,כי
אמרתי א אני אהיה איתו אז לא ירביצו לי .אי ....והכול היה ע ד הכול פתוח ,אפילו הוא
חבש לי את היד הוא חבש לי ..והרבה הרבה זמ הלכתי רק ע ארו כי פחדתי שיראו את
זה) ".מירי ,עמוד .(12
בעקבות האונס ההורי חתנו את מירי ע האנס ,והוא בהיותו נשוי לה דרדר אותה לזנות.
עפרה עברה אונס על ידי גיסה ,בעלה של אחותה:
"הייתי בת  11ואחותי בדיוק ילדה ואני שמרתי על התינוק שלה .ושמרתי עליו מהבוקר
והייתי ש לבד בבית ,ובדיוק גיסי בא לבית ואני זוכרת שהוא אמר לי להיכנס לחדר שינה
והוא הוריד לי את המכנסיי והוא קיי איתי יחסי מי) ".עפרה ,עמוד .(13
גילה עברה התעללות מינית על ידי אחיה הגדול:
"ענת :מה שאת אומרת שזה אולי בגלל שאח של נגע ב ,אח של ממש אנס אות הוא שכב
אית? או ש...
גילה :לא הייתה חדירה ,אבל הוא היה משכיב אותי על הברכיי היה מאונ לידי היה לוקח
לי ת'יד מכניס למכנסיי שלו .עד שהיה נרטב לו המכנס היה נוגע לי בחזה כאילו רק חדירה
לא הייתה .אבל היה הכול) ".גילה ,עמוד .(7
מאפיי נוס" שקשור להתעללות המינית הוא ההתעלמות וחוסר האימו של הסביבה הקרובה ,דבר
שמשאיר את הילדה בודדה וחסרת אוני:
יפה ,שעברה אונס על ידי ב זוגה ,מספרת על תגובת אימה לאחר האונס:
"ובאתי הביתה וכולי מלאה ד ,היא לא הסתכלה על הד ,היא שאלה אותי איפה הייתי,
למה עד עכשיו .וזה דבר בולט ,ויש לי ד על החולצה ,תראי ,תשאלי למה ...שו דבר") .יפה,
עמ' .(6
ג פזית מספרת על ההתעלמות של הא מההתעללות המינית של האב ,ועל הניסיו לגייס את
אימה לתמו בה ולהפסיק את ההתעללות המינית של האב:
"מה היא לא ראתה שהוא היה נכנס לי למקלחת ,מה היא לא ראתה שהוא זורק לי מילי,
שהוא צובט אותי ...בגיל  15באתי לאימא שלי ,ואמרתי לאימא שלי ,כאילו ,הוא היה מרבי(
ג לה ..אימא בואי תתגרשי מאבא ,בואי אני באה אית ,בואי נברח מפה ,תראי מה הוא
עושה לנו ,אימא בואי ...והיא אמרה לי" :לא ,אני אוהבת אותו" ,הכניסה לי סכי בלב באותו
רגע) ".פזית ,עמ' .(7
מתו סיפורי הנשי עולי חמישה אופני באמצעות הובילה אות ההתעללות בילדות לעיסוק
בזנות:
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 .1הפיכת הילדה לאובייקט לסיפוק צרכי מיניי של גברי – פזית ,לדוגמא ,מתארת את
ההתעללות המינית של אביה בילדות כהכשרה לעיסוק בזנות:
"הרי אבא שלי היה אונס אותי ,ולמחרת מביא לי מתנות .כאילו ו ...ו ...כל מסכת החיי שלי
למדתי שעל ידי סקס ,ועל ידי הגו" שלי אני יכולה להשיג מה שאני רוצה) ".פזית ,עמוד .(1
" ובשבילי זה שהוא ביקש את זה ,so what? ,הגו" שלי זה בס הכול בשר ,כמו בובה שצרי
לשמש לאיזושהי מטרה ,זה מה שיגרו לו הנאה ,את יודעת ,כאילו כבר התרגלתי מאבא שלי
אז מה זה משנה ?" )פזית ,עמוד .(10
"כי בכל קליינט הייתי רואה את אבא שלי .ואבא שלי היה הב אד שהכי קרוב אלי והיה
אמור לתת הכי בטחו בעול .משהו שהכי יציב ...וא אבא שלי עשה מה שהוא עשה ,אז מה
זה משנה .מי עוד יעשה ? ואז זה פחות מכאיב) ".פזית ,עמוד .(13
 .2הפקרת הגו" ,ורכישת היכולת לניתוק מהגו" ומהנפש במהל ההתעללות  גילה מתארת את חווית
ההפקרה של הגו" כתוצאה מההתעללות המינית בילדות:
"אולי בגלל שאחי נגע בי .כאילו היו אני חושבת אולי בגלל שאחי נגע בי אז זה היה נראה לי
שהגו" שלי הפקר .כאילו שאני מבקשת את זה ,אני דורשת את זה ,שזה לא ה ,שאני דורשת
את זה .לא יודעת...אני חושבת שמש בעצ ,כאילו היו שאני חושבת אחורה זה משהו
שעזר לי לעבוד בזנות כאילו לא היה לי כבר הערכה לגו" חשבתי שהוא ציבורי היו שאני
מנתחת את זה) ".גילה ,עמוד .(6
הנשי ג מתארות את היכולת לעבוד בזנות מבלי להרגיש את הכאב הבושה וההשפלה כקשורה
ליכולת להתנתק שנרכשה בילדות במהל ההתעללות:
"לא הרגשתי כלו ש .לא יודעת כאילו לא עצרתי לחשוב שזה משפיע כאילו אולי בגלל
החוויה של הבית" )עפרה ,עמוד .(7
"אה...כשהייתי ילדה ואבא שלי היה אונס אותי הייתי משחקת ע עצמי משחק כאילו ,אני
זה לא אני ,אני זאת מישהי אחרת שעכשיו יושבת בשמיי וצופה באיזשהו סרט שזה החיי
שלי...וזה דבר שתרגלתי אותו ,זה מנגנו הגנה מאוד חזק אצלי .כשהייתי עובדת בזנות הייתי
מורידה מס" )פזית ,עמוד .(4
 .3פגיעה קשה בדימוי עצמי ובתחושת ער עצמי כאד של  סוזי מתארת את הקשר בי הזנות
וההתעללות בילדות כתוצאה מאיבוד ההערכה העצמית ומתחושת האשמה שחשה במהל
ההתעללות:
"אני חושבת ש ...ברור ,ברור .כי א מגיל קט היו שומרי עלי ומסבירי לי בעצ ומגני
עלי אז הייתי מבינה שאני חשובה .לא הייתי מבינה שאני כלו ,ולא משנה מה עושי לי ,או
מה ...עובדה ,שעשו בי מה שרצו וא" פע לא קמתי מול אותו ב אד וא" פע ,במש כל
החיי שלי ולא משנה מה זה .אפילו ש...לא יודעת מה ,תמיד ישבתי ושתקתי ....אז ..זה לאט
לאט התפתח אצלי ל" לא שווה" ,וא עשו לי משהו אז כנראה שאני אשמה ואני הלא בסדר.
ובאיזשהו שלב ג לא הייתי מסוגלת לבוא לב אד ,להעמיד אותו במקומו להגיד לו שזה לא
מוצא ח בעיני ו ...עד שעברתי טיפול והבנתי והוצאתי את כל המשקעי האלו והתחלתי
באמת להערי את עצמי ובאמת לדעת שאני שווה ואני לא אשמה) ".סוזי ,עמוד .(4
 .4החייאה מחדש ) (reenactmentשל אקטי של התעללות מתו רצו להשיג תיקו ושליטה – חווית
ההתעללות בילדות מלווה בתחושות חוסר אוני קיצוניות .הנשי מתארות את העבודה בזנות
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כניסיו להשיג שליטה .עפרה ,לדוגמא ,מקשרת בי ההתעללות בילדות ובי העיסוק בזנות,
ומתארת את הצור שלה בשליטה על גברי שאותה קיוותה להשיג בזנות כדר להשיג חוויה
מתקנת לחוסר האוני הקשה שחוותה במהל ההתעללות המינית בילדות:
"אני יכולה להגיד ל דבר אחד :ההתעללות המינית שקרתה לי דפקה לי את החיי בצורה
לא נורמאלית ...אני לא הייתי מבינה את זה א לא הייתי מגיעה לטיפול ...ואהבתי את זה,
אהבתי להיות ש בשליטה ,כאילו יש לי כס" ואני אישה ,ואני יכולה להשתמש בזה לדברי
שלי .והיו אני מבינה את זה מתו המקו של החוסר אוני שהייתי בו מגיל מאוד צעיר,
מתו החוסר אוני של ההתעללות שלא יכולתי בעצ לעשות שמה שו דבר כי הייתי קטנה
ולא הבנתי .לא יכולתי להתנגד...מתו המקומות של החוסר אוני ,שאני לא אהיה יותר
בחוסר אוני ,במיוחד ע גברי .אני תמיד תהיה לי שליטה וכס") ".עפרה ,עמוד .(14
 .5הכשרה ליכולת להיות במערכות יחסי מתעללות – ילדה שגדלה לתו מערכות יחסי מתעללות
ע האנשי שקרובי לה ביותר ,עוברת הכשרה להיות בקשר ע אנשי שמתעללי בה מבלי
שיש לה יכולת להג על עצמה .לעיתי היא חווה מערכות כאלה כמשהו נורמאלי .מישל מתארת
את כניעותה המוחלטת לסרסור שהעסיק אותה בזנות כהמש ישיר של השליטה עליה בילדותה
שהייתה לדודה המתעלל:
"הצליח ...הצליח ,הצליח לשכנע אותי .לא יודעת  ,לא יודעת .את יודעת מה ,בדיוק כמו
שהדוד שלי ,הוא היה ...כל מה שהיה אומר לי היה קדוש .אני לא מכירה את המושג ,או
המילה – לא .אי אצלי ,אני לא מכירה את המילה לא .עד היו .עד היו קשה לי להגיד לא.
ו ...זה דבר ש ...אני מהבית גדלתי ע זה .אי להגיד לא .אי  ...אי) ".מישל ,עמוד .(9
קשר ע האימא
הקשר ע האמהות ,ומרכזיותו בהתדרדרות של הנשי לזנות עלה באופ בולט מתו הסיפורי.
זאת למרות שמנקודת מבט פמיניסטית הייתה כוונה להימנע מ"האשמת האמהות" הרווחת בחברה
ובתרבות .א" אחת מהנשי לא תפסה את אימה כ"א טובה דייה" .האמהות תוארו על רצ" החל
מאמהות פאסיביות ,מנותקות ,חולות או חולות נפש ,אמהות שנטשו את הבית ,ואמהות ששיתפו פעולה
באופ פסיבי או אקטיבי ע המתעלל ,ועד לאמהות שהיו מתעללות פיסית ונפשית בעצמ.
חלק מ האמהות היו פאסיביות וחלשות ,אמהות שלא היו ש עבור הילדה ,לא הגנו עליה ,לא
טיפלו בה ,ולא יכלו לספק מודל חיובי של אימא קומפטנטית .בכל המקרי העדר הא נוצל על ידי גברי
במשפחה לניצול מיני של הילדה .אימא של מישל הייתה חולת נפש ששהתה תקופות ארוכות באשפוזי
פסיכיאטריי .אביה עבד שעות ארוכות ,ואת זמנו הפנוי בילה ליד מיטת אשתו .את שבעת הילדי שנולדו
לה ,למרות מחלת הא ,גידלה אחותו ,שהייתה חרשת אילמת ,ואחיו הנשוי ,שהתעלל מינית במישל
ובאחותה .ג פזית מתארת את אימה כחולה ולא מתפקדת עקב המחלה .הא הינה ניצולת שואה ולדברי
פזית עברה אירוע מוחי ולא תפקדה .אבא של פזית התעלל בה מינית מגיל צעיר תו כדי התעלמות הא.
אימא של סוזי עזבה את הבית ואת הילדי ועברה לחיות ע גבר אחר .אביה פיזר את הילדי במשפחות
אומנות .סוזי תארה את חווית הנטישה של הא:
"אבל אימא שלי ,אני לא זוכרת שבחיי היא לא ניסתה ואמרה .תמיד ידעתי ,ג כשהיא
עזבה את הבית היא באה אלינו ומראה שאנחנו בעדיפות אחרונה ,שקוד היה אכפת לה
מהחבר שלה .אז ..זה לאט לאט התפתח אצלי שאני לא שווה ,וא עשו לי משהו כנראה שאני
אשמה") .סוזי עמ' .(4
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חלק מהאמהות תוארו ככאלה שהתעללו בעצמ בילדה ,ה כשותפות להתעללות מצד הגברי וה
כמתעללות נפשית או פיסית בעצמ .אימא של מירי ,שגדלה בבית חרדי ,חינכה אותה מגיל צעיר לכניעות
ומת שירותי לגברי במשפחה כפי שתואר קוד לכ .בגיל  12כאשר מירי קיבלה מחזור מבלי שקיבלה
הכנה לכ ,היא נבהלה ממראה הד והסתירה את התחתוני בניאגרה .כאשר הא גילתה זאת ,היא
חשדה כי מירי קיימה יחסי מי .הא ,יחד ע האב ,קשרו את מירי לכסא והתעללו בה ,הכו אותה וגזזו לה
את השיער.
ג אפי תארה א מזניחה ומתעללת .אפי ,שהתחילה לעבוד בזנות מגיל  14לאחר שנאנסה מגיל צעיר
על ידי חבר של הוריה ,תארה את היחסי ע אימה:
"ענת :היא ידעה שאת עובדת בזנות?"
אפי :בטח שהיא ידעה ,היא ידעה שאני עובדת בזנות היא לקחה ממני כס" של זנות ,היא
ידעה ולא היה לה אכפת בכלל...תמיד היה חסר לי את האהבה שלא קבלתי בבית ,את המילה
הטובה ,תמיד היה חסר .כל הזמ רק זונה שרמוטה ,את מזדיינת הרבה ,כל הזמ הייתה רק
פוגעת בי ,רק מקללת אותי ,כל הזמ ספגתי י פגיעות מאימא שלי ...אימא שלי א" פע לא
רצתה לשמוע אותי .תמיד אמרה היא זונה והיא תישאר תמיד זונה ותישאר ברחוב .אני
ספגתי מאימא שלי י השפלות ,י של קללות ,וההרגשה הייתה כל הזמ אולי זו לא אימא
שלי ,אולי אני בכלל טועה שזאת אימא שלי .לא אימא שלי כי אני יודעת שאימא לא מדברת
אל הילדי שלה ככה .כל הזמ הייתי אומרת אולי זאת לא אימא שלי אולי היא רק גידלה
אותי אולי היא מאמצת אותי ,לא ידעתי מה לחשוב ...כל צעד שהייתי עושה בבית והיא
נמצאת זה קללה ,השפלה ,י של השפלות השפילה אותי" )אפי ,עמוד .(6,7
לסיכו ,הילדות שתוארה על ידי הנשי הינה ילדות טראומטית שהכשירה את הקרקע
לעיסוק בזנות.
תחילת העיסוק בזנות :מלכודת הסרסור והסמי
כל הנשי במחקר ,להוציא אחת ,התחילו לעסוק בזנות כתוצאה מכפייה של גבר עימו היו בקשר
קרוב ואינטימי ,ועל רקע של התמכרות לסמי שנגרמה ,ברוב המקרי ,באופ מכוו על ידי גבר זה .תחילת
העיסוק בזנות הייתה בי הגילאי  .1323ארבע נשי התחילו לעסוק בזנות בגיל ההתבגרות לאחר שנלכדו
בקשר אינטימי ע גבר שנת לה סמי עד שהפכו למכורות ,ואז איל( אות לעסוק בזנות .בשלושה מקרי
מדובר בבעל של האישה ואב ילדיה ,שגר לה להתמכר לסמי ואיל( אותה לעבוד בזנות .במקרה אחד
האישה עצמה בחרה לעסוק בזנות על מנת לממ סמי לה ולב זוגה .הגברי אילצו את הנשי לעבוד
בזנות תו כדי שילוב של איומי ואלימות ע יחסי זוגיות ואינטימיות .ברוב המקרי כל הכס" שהאישה
הרוויחה מהזנות עבר מיידית לידי הסרסור ,והיא קיבלה בתמורה סמי בלבד.
הסרסור :האילו לעסוק בזנות
על רקע הבעייתיות הקשה בבית שתוארה בפרק הקוד ,הנשי הצעירות נפלטו מהבית והפכו
ל"טר" קל" לגברי שזיהו את פגיעות ואת העובדה שה נטושות וחסרות הגנה מופקרות .בכל המקרי
לא היו לה משפחות תומכות או כל קרוב אחר שידאג לה .ה היו תלויות בגברי באופ מוחלט ,דבר
שנוצל על יד לצור העסקת בזנות .יחד ע זאת ,הקשר התלותי של הנשי ע הסרסורי לא הספיק
כשלעצמו על מנת לאלצ לעסוק בזנות ,והגברי גרמו לה להתמכרות לסמי קשי טר הניסיו
להעסיק בזנות.
סוזי תארה את תחילת הקשר שלה ע רמי ,שהיה ב זוגה במש שני ודרדר אותה לזנות:
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"הייתי בת  ,13הכרתי את רמי כשהייתי בפנימייה בירושלי ,והוא היה גבר כל כ יפה,
וקס לי כזה .הוא היה מבוגר ממני בשבע שני ...בערב הראשו שהייתי איתו הוא איל(
אותי לשכב איתו .וג אז לא הבנתי שזה לא בסדר.
ענת :מה זה נקרא איל( אות ?
סוזי :אה ,בצורה ...לא ,לא בבקשה ודברי כאלה ,ממש במכות ...בואי נגיד שבמירכאות הוא
הג עלי ,אבל זה בעצ לא היה נכו .פחדתי לא ללכת ,מי ידאג לי ,מה יהיה ,והעדפתי ע כל
מה שאני עוברת להישאר פה") .סוזי ,עמ' .(2
ג גילה תארה את תחילת הקשר ע הסרסור על רקע יציאתה מהבית בו עברה התעללות מינית ,פיסית
ונפשית לפנימייה לנוער במצוקה .גילה תארה כיצד כפר הנוער לנערות במצוקה מש אליו גברי שנצלו את
מצוקת הנערות ששהו בו על מנת לגייס לעבוד בזנות:
"זה היה כפר נוער לנערי ונערות במצוקה ...החברה מהעיירה הסמוכה היו מגיעי אלינו,
ואת יודעת ,באופ אוטומטי שיודעי שזה כפר נוער למופרעי מגיעי לשמה כל המי ומי
בעול התחתו ...ואולי זה ג היה החיבור שלי ,חיפשתי גב ומשענת .הוא התאהב בי,
ובמירכאות ג אני התאהבתי בו .עזבתי ש והתחלתי לחיות איתו...ולא ידעתי בכלל שהוא
נשוי כי אשתו הייתה בבית סוהר בגרמניה ...זהו .כאילו נפלטתי מהבית וזהו .כאילו ש
מצאתי את החמימות שלי ובית שלי ...שמה בעצ התחלתי להשתמש ,ומהר מאוד מצאתי
את עצמי עוסקת בזנות").גילה ,עמוד .(2
גילה ספרה ג על משפחה של חברה מהפנימייה שהעסיקה אותה בזנות לאחר שאשתו של הסרסור הקוד
שלה השתחררה מהכלא ,חזרה הביתה ,וזרקה את גילה לרחוב:
"בכפר הנוער הייתה לי חברה טובה ,והלכתי לחיות אצלה בבית .אימא שלה קבלה אותי
בזרועות פתוחות ,ואחר כ הבנתי למה .אימא שלה את כל הבנות מעבידה בזנות ולוקחת מה
את הכס" .כאילו לא ממש שולחת אות לכביש ,אבל מביאה לה קליינטורה .אז היא אימצה
ג אותי .האבא היה אז קצי בטחו .והוא עלה לבית משפט וביקש אותי כמשפחה מאמצת.
והוא קיבל ,אז חייתי אצלה ,ש) ".גילה ,עמ' .(5
ג אפי תיארה את יחסיה ע הסרסור ,ואת תחילת עבודתה בזנות על רקע העזובה והמצוקה שליוותה
אותה מהבית:
"היה לי סרסור ,היה לי גבר ,והייתי בתור ילדה בת  .14הוא אמר לי א את רוצה נתחת
ונחייה יחד .תעזבי את הבית ,ג ככה את נעלמת מהבית .תעבדי בזנות ,ונחסו כס" ונתחת.
ילדה בת  .14רציתי שיהיה לי טוב .לא רציתי להיות בבית .חיפשתי דמות אבהית .בתקופה
ההיא לא הבנתי שחסר לי אבא ,שחסרה לי אימא ,וככה התחלתי" )אפי ,עמ' .(3
ההתמכרות לסמי
על רקע טראומות הילדות ,הנשי הפכו לפגיעות להתמכרות לסמי .הסמי היוו "ריפוי עצמי" כנגד הסבל
והכאב בעבר ובהווה .רוב הנשי במחקר התחילו להשתמש בסמי על רקע מאמ( מכוו ומתוכנ של
הסרסור לגרו לה התמכרות ,על מנת לנצל את ההתמכרות כדי לאל( את האישה לעסוק בזנות .מירי,
שהייתה נשואה לגבר שאיל( אותה לעסוק בזנות ,מתארת את מהל ההתמכרות:
"לפני כ הוא היה נות לי אדול ,ולא ידעתי בכלל שזה אדול .אז יצא שכבר התמכרתי.
ובאותו יו בבוקר אמרתי לו" :ואוו אתה יודע שכל הגו" כואב לי ,אני לא יכולה להרי את
הראש .מה זה שתייה?" ואני חשבתי שזה שתייה ,והוא אמר לי שזה שתייה ,לגונה .ואז אדול
ולגונה זה אותו צבע .הוא עשה איזה תקופה שאני אתמכר .אז אמרתי" :ואוו אתה יודע שכל
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הגו" כואב לי ?" הוא אמר" "תשמעי את רוצה להרגיש טוב ? זה לא עובד ככה .את צריכה
להביא את הכס" הזה") .מירי ,עמ' .( 7
"ואז הוא תפקד בסמי ,ולאט לאט לקחתי פה פס וש פס .והוא הכיר לי את החשיש .שמה
בעצ התחלתי להשתמש ,ומהר מאוד מצאתי את עצמי עוסקת בזנות ...אני לא זוכרת את
היו הראשו ,אבל אני זוכרת שבהדרגה הוא רמז לי שאפשר להביא כס"") .גילה ,עמ' .(2
הקושי להתחיל :אילו  ,התנגדות ובריחה
כל הנשי תיארו את הפעמי הראשונות בה ניסו לעסוק בזנות כחוויה בלתי נסבלת .בראיונות בלט קושי
רב לתאר את מה שקרה ואת מה שהרגישו  הראיונות מקוטעי ,יש הרבה משפטי שלא נגמרי ,מילי
שלא נאמרות ,המשפטי קטועי ולא ברורי .חלק ממה שקרה סביב תחילת העיסוק בזנות נשאר ללא
מילי:
"כי האמת שאי לי מהפע הראשונה ,מההתנסות הראשונה אי לי זיכרונות ...כנראה
הדחקתי את זה יותר מידי עמוק ,כאילו ג הייתי נורא משומשת ,ו..אני עשיתי את זה אבל
נפשית לא הייתי שמה ,כאילו הגו" שלי היה ,הגו" שלי עשה את מה שהוא צרי לעשות ,אבל
נפשית לא הייתי שמה ,כי ,כי ...אי לי זיכרונות מזה") .פזית ,עמוד .(1
"וכל זה היה תחת איומי ,הלכתי איתו לש ,זה היה בתל ברו בפע הראשונה ,ו ...את
יודעת אני עמדתי ש באמצע הכביש ע כל מיני בחורות שאני לא מכירה ,ו ...איומי...
והוא כאילו מאחורה שומר עלי ו ....לא יודעת אני אפילו לא יודעת אי לדבר על זה" )יפה,
עמוד .(3
האופ שבו הסרסור איל( את האישה הצעירה להתחיל לעסוק בזנות נע על רצ" החל מניסיונות שכנוע
ללכת לעבוד על מנת להביא כס" ולממ את הסמי ,ועד למקרי של איומי ואלימות פיסית קשה כאשר
היא סירבה .חלק מהנשי תיארו את הבריחה שלה בפעמי הראשונות ,ואת חוסר היכולת לעשות את זה.
פזית שהתמכרה לסמי בגיל  18תיארה את הניסיונות לאלצה לעסוק בזנות:
"הייתי כבר משתמשת בער שנה ,ואז בגיל  19הכירו לי סוחר סמי מפתח תקווה .בהתחלה
היינו כאילו זוג כזה ,ו...אחרי תקופה מסוימת פתאו הוא אמר לי שאני חייבת לו את כל
הכס" על החומר שהשתמשתי איתו ,ושאני חייבת להחזיר לו ,ו...הוא ג היה ב אד אלי
והוא ג אמר שהדר שאני יכולה להחזיר לו זה שאני אל לעבוד בזנות ...ו...יש אזור
תעשייה בפתח תקווה במקו שנקרא קריית אריה ,ויש שמה זונות .אז הוא לקח אותי לשמה,
ו ..הוא החנה באיזשהו מקו ,ואני הייתי צריכה למצוא את הקליינט ,ו...אה ...האמת שאני,
אני לא כל כ זוכרת בדיוק מה קרה ש .אני זוכרת שעליתי לאיזשהו קליינט ולא יכולתי
לעשות את זה ,וירדתי מהאוטו וניסיתי לברוח .והבחור תפס אותי ,ו ...הוא הרבי( לי ,הוא
כיבה עלי סיגריות ו...הייתה לי טראומה מאוד קשה ממנו) ".פזית ,עמוד .(1
ג מירי תיארה את הבריחה בפע הראשונה:
"יצאנו ,נסענו לתל אביב לחבר הזה שלו ,הגענו לש ,ישבנו ,פתאו הוא אמר לי "טוב תכנסי
לחדר" .נכנסתי לחדר ,אני מסתכלת ...פתאו נכנס ב אד .הסתכלתי עליו ואמרתי לו כאילו
מה ,מה קורה? והוא אמר לי "מה זה מה קורה ,אני שילמתי כס" .יצאתי וברחתי" )מירי,
עמוד .(3
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יפה תיארה את תחילת ההתדרדרות לזנות לאחר שני ארוכות של קשר ע חיליק ,שלו א" נישאה .הקשר
לווה בהתעללויות קשות מצידו לאור השני:
"ות'אמת שג אני מאוד פחדתי ממנו .מאוד .אני זוכרת השפלות שאני עברתי איתו .לזרוק
כדור על הרצפה ,ולזחול כמו כלב להביא את הכדור .ומכות שקיבלתי ...ו ...עצ העובדה
שבחורה בתו הבית והוא שוכב איתה ,כשאני בחדר .ו...ו ...אי אפשר לספר איזו הרגשה זו
להיות במטבח ...הייתי מקבלת מכות רצח .מכות ,מה זה מכות .אני לא מאחלת לא" בחורה"
)יפה ,עמ' .(4
חיליק גור ליפה להתמכר לסמי ואז הוא מציע לה לעבוד בזנות:
"ויו אחד ,אני לא אשכח אותו ,היינו אצל אימא שלו והשארנו את הילדי ש .ו"בואי
תלכי תעבדי ,ותעשי כס" ,ונביא כס" ואחר כ תפסיקי" ,ולא עשה כלו .ואני זוכרת הלכנו
בתקווה ,וחזרנו .ואני כ ולא .מצד אחד אני אומרת לו לא .והוא אומר בסדר .אבל הוא אומר
לי את הבסדר מתו איו כזה ש"חכי תראי מה יהיה ל" .מהפחד שלא יהיה לי ...תמיד
פחדתי מחיליק" )יפה ,עמ' .(4
ג יפה תיארה את ההתנגדות בפע הראשונה:
"אני זוכרת את היו הראשו שהתחלתי שלא רציתי ,אפילו קשה לי...אני יודעת שאני לא
ש אבל קשה לי לדבר על זה .אה ,אני זוכרת את היו הראשו שהתחלתי ולא רציתי ,ו...
ניסיתי להתחמק ,והיה משהו כזה מאיי אלי מאחורה שאני כ אעשה את זה") .יפה ,עמוד
.(2
מישל סיפרה על הסירוב ועל מחיר הסירוב:
"ואמרתי לו אני לא רוצה ,והוא אמר לי אי ל ברירה ,אמרתי לו לא אני לא רוצה ,זה קשה
לי ואני לא רוצה .זהו ...אני זוכרת את ה"לא רוצה" הזה .הוא הביא לי בוקס ,שבר לי שלוש
שיניי קדמיות".
)מישל ,עמוד .(2
רוב הנשי לא היו מסוגלות לתאר את הפע הראשונה שעסקו בזנות .רק שתי נשי תיארו קטעי זיכרונות
מהפע הראשונה .מירי ,שבפע הראשונה ברחה ממכו הליווי אליו הגיעה ע בעלה ,הגיעה לש בשנית
לאחר איומי והפסקת אספקת הסמי:
"שנכנסתי לחדר והב אד כבר שיל והוא נכנס ,והייתי במבוכה והתביישתי להתפשט,
התביישתי לזה .אבל כל רגע אני אומרת מירי ,א לא תעשי את זה לא יהיה ל ס ,את לא
תרגישי טוב ,אי מה לעשות .זה עבד לי בראש ,אני צריכה כי א לא ,לא יהיה לי ס .הוא לא
יית לי .אני חייבת לעשות את זה .אני זוכרת שהב אד כאילו עלה עליי ,וואו ,הרגשתי שבא
לי להקיא ,כל הזמ נכנס לי לראש שאי ,זה בשביל הס .אני חייבת לעשות את זה .אז הייתי
חושבת על דברי אחרי כשהב אד עלי .הייתי חושבת על אי להגיע הביתה ולשתות את
הס ,על הילדי שלי .הייתי חושבת על כל מיני שטויות ,רק לא להרגיש שהוא עלי בכלל.
וככה המשכתי ש חודש ימי) ".מירי ,עמ' .(3
עפרה ,היחידה בי הנשי שהתחילה לעבוד בזנות ללא סרסור ,תיארה ג היא את הקושי של הפע
הראשונה:
"ואז ככה היא סידרה לי מישהו שהייתי צריכה ללכת אליו .ו ...את האמת היה לי מאוד קשה
ש .אפילו שהוא לא קיי איתי יחסי מי .היה לי מאוד קשה ע הקטע הזה של ב אד
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שהוא היה הרבה יותר מבוגר ממני ,ואומר ל לעשות לו דברי כאלה מגעילי .לא אהבתי
את עצמי בכלל שמה) ".עפרה ,עמ' .(3
מהל העיסוק בזנות
כל הנשי תארו את העיסוק בזנות כחוויה קשה ,מכאיבה ,משפילה וטראומטית .ה התייחסו למספר
מאפייני מרכזיי שכרוכי בעיסוק בזנות :ניתוק מהגו" ומהנפש שמתאפשר בעזרת התמכרות קשה
לסמי ,ותהליכי ניתוק נפשיי שנלמדו כתוצאה מטראומות בילדות ,הכס" שהרוויחו בזנות ,הקשר ע
הגבר ששמש כסרסור ,האלימות הקשה ממנה סבלו בעת העסוק בזנות ,והריונות ,הפלות ,לידות ואמהות
במהל העיסוק בזנות.
סמי
ההתמכרות לסמי כרוכה בעיסוק בזנות .הסמי מהווי מעגל סגור :האישה חייבת לעסוק בזנות על מנת
לממ את צריכת הסמי ,והיא חייבת להשתמש בסמי על מנת להקהות את החוויה הקשה של העיסוק
בזנות .הנשי תארו את הסמי כמרכיב מרכזי שאפשר את הזנות משו שהסמי יצרו תחושת קהות
רגשית ופיסית:
"ענת :אי באמת אפשר לעשות את זה ? לעמוד ש ,ללכת ע עוד גבר ,ע עוד גבר ,ע עוד
גבר...
פזית :לוקחי הרבה ס ,אני לקחתי המו אני הגעתי למצב ש ..התחלתי מקט ,מה זה קט,
זה לא היה קט ,זה היה קוק ,הרואי ,לב ,פרסי ,ואני הגעתי למצבי שהתחלתי לקחת
היפודרומי ,שבהתחלה הייתי סולדת מזה ,היפודרומי ,כדורי מר( ,ספידי ,ולקחתי כל
מה שיש כדי לא להרגיש את זה .אני הייתי הולכת ש ממש ..וע כל זה הרגשתי .אבל היה לי
יותר ביטחו ,היה לי יותר ביטחו כשהייתי לוקחת את זה") .פזית ,עמ' .(9
"התרגלתי קוד כל לא להרגיש .תראי בהתחלה הס היה מאוד מינימאלי אבל אחר כ זה
היה לי תרופה .הייתי לוקחת רק בשביל להרגיש טוב .אבל זה ,משהו נסגר ,קורה משהו .שאת
לא מרגישה כמו כלו .יכול לבוא ב אד לעשות מה הוא רוצה ,הוא לא מעניי אותי ,אני
ממש מנותקת .כאילו מנותקת ,לא מרגישה שו דבר .העיקר רק שיית ,אני רואה רק את
הכס" .הוא לא ,לא מעניי אותי ראיתי ת' 50שקל ,זהו .אני מחכה רק שיגמור מהר ,שיבוא
מישהו אחריו .זהו ,זה מה שהיה מעניי אותי) " .מירי ,עמ' .(26
"ענת :את השתמשת הרבה בסמי בתקופה הזאת?
כל החיי שהשתמשתי ,השתמשתי הרבה .תמיד חיפשתי להשתמש בסמי עד אובד הכרה.
א" פע אה ...א אנשי היו משתמשי במנה או שתיי או שלוש מנות אני הייתי צריכה
להשתמש בעשר .וזה אני חושבת היה אצלי יותר נפשי כדי לא להרגיש את הגברי ולא....
ואני שמחה לפחות שאני לא זוכרת פרצופי של אנשי .כי אולי זה היה עוד איזשהו קושי.
אות אני לא אזכור א" אחד .זה לא כאילו לא נחשב ,זה לא ימחק .אבל זה מנח קצת שאני
לא אזכור את הפרצופי של אנשי .ו...תמיד אני ממש חושבת שא לא היית כמעט באובד
הכרה וגמורה לגמרי אז זה לא היה ...זאת אומרת שזה לא מספיק .אולי ג באיזושהי צורה
חיפשתי למות ,אני לא יודעת) " ...סוזי ,עמ' .(6
חלק מהנשי תארו את המלכוד של המעגל הסגור של סמי וזנות :ככל שעובדי יותר בזנות יש
צור ביותר ויותר סמי על מנת לשרוד את הזנות ,וככל שצריכת הסמי עולה כ גובר הצור בהשגת כס"
באמצעות הזנות .עפרה תארה את מהל התדרדרות הקשה המקבילה של ההתמכרות והזנות:
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"נשתמש בסמי ,אז מה זה להשתמש בסמי ? שמה לא הרגשתי שיש לי בעיה .הרגשתי שיש
לי שליטה .שמה ג בסמי וג בזנות אני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה והכי חשוב אני
יכולה לעשות את זה ע מי שאני רוצה כאילו אני אבחר .וזה לא היה פשוט כי כשהתחלתי
להשתמש בסמי הייתי צריכה כל הזמ כס" ,כאילו פע זה היה מספיק יכולתי להסתדר ע
מה שהרווחתי ,כאילו ש קליינט פה קליינט .אבל אז כבר נהייתי מכורה ,והשתמשתי
בסמי באופ עקבי ,אז עזבתי את הדירה שלי בת"א ועזבתי את ת"א בכלל ועברתי לגור
בבית שמש יחד ע החבר שלי ,ועבדתי עבדתי במקצוע .בהתחלה לא עבדתי בכביש אבל
עבדתי במכו ליווי והרווחתי המו כס" ,ובמכו ליווי יש ל ש קצת שליטה את עדיי יכולה
לבחור ...הייתי בחורה צעירה בת  24ויכולתי לבחור את מי אני רוצה ואת מי אני לא רוצה.
ואז עוד לא הייתי נרקומנית ממש מחוקה .אבל לאט לאט זה הסמי התחילו לנגוס בי
והתחלתי הצטרכתי המו המו כס" ולא עבדתי רק בשבילי עבדתי ג בשבילו והצטרכתי
המו המו כס" ,ולא יכולתי לשבת שמה כבר ,כאילו כל שעתיי שלוש הייתי בקריז אני
חייבת ללכת לעש סמי אני לא יכולה להיות ש משעה  8בבוקר עד שעה  78בערב") .עפרה,
עמ' .(2
"אחר כ כבר הייתי מכורה לסמי חזק שג לא היה לי סבלנות .כאילו לא היה לי סבלנות
רציתי סמי ,כבר לא רציתי שמישהו יגיד לי שאני על הכיפאק ושאני בסדר וכמה הוא נהנה
להיות איתי לא היה לי סבלנות לשמוע את זה בכלל .כאילו אני רוצה כס" אני רוצה מזומ
אני רוצה ללכת להרגיש טוב ,כאילו והתחלתי לעבוד והתחלתי לעבוד ע כול ע כל מה
שיש והיו לי שמה קטעי של השפלות ושל אנשי ששואלי אות כל מיני שאלות שכאלה
משפילות כאילו בא לי להגיד לו כוסאמק לא רוצה את הכס" של אבל אני צריכה את הכס"
הזה בשביל סמי ,ואני עוד פע אומרת מה אני אשאר בקריז? מה אני עוד פע אל הביתה?
מה כאילו אני לא מרגישה טוב .הסמי ניהלו אותי כבר בשלט רחוק ,ממש אמרו לי אי
להתנהג ואי לדבר ואי להתלבש ואי להתאפר והכול ממש ניהלו את החיי הסמי בצורה
לא נורמאלית .וכאילו ג הרגשתי נורא שלא יכולתי לעשות סלקציה כאילו להגיד לא הייתה
לי ש שליטה יותר אני לא יכולה להגיד ע זה אני עולה וע זה אני לא עולה כי היו אני לא
מרגישה טוב ואני צריכה סמי ואי לי סבלנות ללכת ולחכות לקליינט שיבוא ואי לי סבלנות
ללכת לבית מלו לשעתיי שאני יכולה לעשות בשעתיי כפול ממה שהוא נות לי סת
בשביל להרגיש טוב ...אי אפשר להשתמש בסמי ולהפסיק לעבוד אז אני הייתי יושבת כל
החיי בבית סוהר לגנוב ולסחור בסמי .כאילו ניסיתי פע סחרתי בסמי כאילו ניסתי לא
לעבוד ש כי כשלא הייתה לי ש שליטה לא אהבתי את העבודה הזאת לא אהבתי להיות
ש כשעשיתי את רק בשביל הסמי הכול רק בשביל הסמי" )עפרה ,עמ' .(6
ניתוק ודיסוציאציה
אחד הממצאי שעלו מהראיונות הוא הניתוק מהגו" ומהנפש המתרחש במהל העיסוק בזנות.
נראה כי ניתוק זה תר לקושי של הנשי לתעד את חווית העיסוק בזנות משו שבמהלכה היו מנותקות
מעצמ .הניתוק הושג ה באמצעות השימוש בסמי וה באמצעות מנגנוני נפשיי של דיסוציאציה
שהנשי רכשו במהל ילדות הטראומתית.
פזית תארה את המנגנו שהיא קוראת לו "הורדת מס" אותו רכשה במהל ההתעללות המינית
שעברה בילדותה על ידי אביה:
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"אה ...כשהייתי ילדה קטנה ואבא שלי היה אונס אותי ,הייתי משחקת ע עצמי משחק
כאילו ,אני זה לא אני ,אני זאת מישהי אחרת שעכשיו יושבת בשמיי למעלה וצופה באיזשהו
סרט שזה החיי שלי כאילו .זה תמיד היה משחק שלי ,ג ברגעי מאוד קשי וג שהייתי
מאוד בודדה ,הייתי כאילו אני משהי אחרת ואני עושה עכשיו הצגה ונדמה לי .משהו כזה..
וזה דבר שתרגלתי אותו כל כ טוב שתמיד שקורה לי משהו שמשפיע עלי אני מצליחה להוריד
מס .אני זה לא אני ,אני זה משהי אחרת ,כאילו אני מסתכלת על איזשהו סרט .זה ,זה
מנגנו הגנה מאוד חזק אצלי) ".פזית ,עמ' .(4
היא מתארת כיצד מנגנו זה משמש אותה במהל העיסוק בזנות:
"ו..אני עשיתי את זה ,אבל נפשית לא הייתי שמה ,כאילו הגו" שלי היה ,הגו" שלי עשה את
מה שהוא צרי לעשות ,אבל נפשית לא הייתי שמה .כי ,כי...אי לי זיכרונות מזה ....כ כאילו,
היה לי מאוד קשה להתקרב כדי לעשות משהו .וכשראיתי שאי לי ברירה שאני חייבת לעשות
משהו ,הרי בשביל זה הב אד בא וכרגע אני צריכה אותו ,פשוט הייתי מורידה מס) ".פזית,
עמ' .(1
ג גילה מתארת את האפשרות לעבוד בזנות כתוצאה מכ שהיא לא הייתה ש אלא רק הגו"
שתפקד כמו מכונה:
"סיוט סיוט .אבל כאילו אז ,נכו לשמה ,זה היה כמו מכונה .לא הייתי מרגישה ...היו קטעי
שנגעלתי מעצמי ,אבל בס הכול את כמו מכונה מתוכנתת ...כאילו ראיתי את עצמי מנהלת
עסק ,ראיתי את הגו" שלי כמו עסק ...לא התייחסתי אליה )אל הלקוחות( ,כאילו כמו
מכונה .תבוא תכניס תוציא שלו .כאילו לא קרה כלו .הרגש שמה כבר לא נמצא .אי ש
רגש ,אי ש גו" באמת ,זה סת משהו חיצוני .אי תחושות בכלל במהל רוב הזמ."...
)גילה ,עמ' .(8
מירי מתארת את העדר הרגשות ואת המחשבות על הכס" כמאפשרות לעמוד בזנות:
"לא ,את לא מרגישה כלו .לא איכפת ל כמה שיהיה .את רוצה שיהיו יותר אפילו מעשרי,
כי את רוצה רק את הכס" ,את רואה רק את הכס" את רואה .את מנטרלת את הכול ,את
הרגשות ,אי ל כבר רגשות אפילו בכלל .כאילו הכול ,מה איכפת לי שיהיה עלי שיעשה מה
שהוא רוצה ,אני אעשה לו מה שהוא רוצה ,לא מעניי אותי ,העיקר שיית לי את הכס".
שיגמור כבר וזהו .אני יכולה לא יודעת מה לעשות לו ואני חושבת בכלל על דברי אחרי.
ממש מנטרלת את הכול ,קוראת לזה עבודה) ".מירי ,עמ' .(16
ג מישל מתארת את הכס" כמאפשר את ההתנתקות מהרגש:
"אי עומדי במצב כזה ,כאילו ? אה ...קוד כל עצ העובדה שאני עושה את זה בשביל
כס" .זו כבר מי התנתקות כזאת בשבילי .אני עושה את זה בשביל כס" ,והכס" הזה יג עלי
ממכות לגו" הזה .כי א הכס" הזה לא יבוא הגו" הזה יסבול ,הנשמה הזו תסבול) " ...מישל,
עמ' .(16
הקשר ע הסרסור
הקשר ע הסרסור נשאר מרכזי לאור מהל העיסוק בזנות .מערכת היחסי ע הסרסור הייתה
אמביוולנטית .מצד אחד הסרסור תואר כמי שהעסיק את האישה בזנות בכוח ,לקח ממנה את כל הכס" של
הזנות ,ומערכת היחסי איתו התאפיינה באלימות והתעללות קשי .מצד שני ברוב המקרי הקשר עימו
היה קשר משמעותי .הסרסור נתפס כב הזוג של האישה ,וכאבי ילדיה שנולדו במהל העיסוק בזנות.
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לסרסור היה תפקיד של הגנה על האישה במהל העיסוק בזנות ,א כי רוב הנשי סיפרו כי הסרסור היה
מגיע לשטח רק בתחילת העיסוק הזנות ,ולאחר מכ חכה בבית.
אלימות ,התעללות וכפייה מצד הסרסור
כאמור רוב הנשי תארו מערכת יחסי ע הסרסור שכללה אלימות קשה פיסית ונפשית.
האלימות הפיסית שתוארה על ידי הנשי כללה מכות קשות ,בעיקר כאשר האישה סירבה לעבוד בזנות ,או
שלא הביאה מספיק כס":
"אני הולכת לבית ,ו ...שאלה ראשונה" :אי היה? וכמה עשית?" אז אני אומרת לו שהיו
לא עשיתי כלו כי המשטרה ...כשהגעתי התלבשה עלי ולקחו אותי למשטרה .שוב פע
חוטפת מכות ,והוא הול לברר א הייתי בתחנה ,וא שיקרתי ,לא שיקרתי ...יצאו לי...
יצאו מצבי כאלו ששיקרתי אותו שהמשטרה לקחה אותי ולא לקחה אותי והתברר שזה לא
נכו .עד היו הזה אני לא אשכח אותו ,העיניי שלי היו צבע קשת ,היו סגורות .אני לא
יכולתי לפתוח אות ,אני לא יכולתי לפתוח את העיניי .זה תמונה ,שאני לא אשכח אותה
בחיי ,בחיי ....למחרת אחותי באה לבקר אותי ,ו ...אני במיטה שוכבת ,פתאו היא
ראתה ,את לא יודעת אי היא נבהלה .היא נבהלה ,לא הבינה מה קורה .היא אמרה לי :
"עכשיו ,עכשיו ברגע זה לבית חולי" .הוא לא רצה לתת לה לקחת אותי לבית חולי .הוא
פחד שיחקרו אותי ,שיזמינו משטרה" )מישל ,עמ' .(2
מישל תארה את הבחירה הקשה בי האילו( לעבוד בזנות ג כאשר היא כבר שבורה ואינה
מסוגלת להמשי ע הזנות ,ובי הפחד מ המכות המצפות לה:
"אה ...פע שנייה כבר אחרי שהשתחררתי והחזירו אותי לכביש אני הייתי הולכת ו..לא
כאילו ,עומדת בשביל שיראו אותי אנשי ולעבוד ,הייתי מתחבאה מאחורי העצי ,הייתי ש
שעות ,שעות ,לא עובדת .ו ...הגיעה השעה  2,3אני חוזרת לבית .שוב פע אותו סיפור:
"המשטרה ,לא משטרה" .לא יכולתי לעבוד ...ואני יודעת שאני הולכת לאכול מכות ,אני
יודעת .אבל כבר העדפתי מכות ולא ...הייתי מתביישת ...הייתי מסתתרת ,כבר העדפתי את
המכות ולא)."...מישל ,עמ' .(8
ג אפי תארה את האלימות הפיסית וההשפלות שעברה מידי הסרסור כאשר חשד בה כי אינה
מביאה את כל הכס" ,או כאשר לא הרוויחה מספיק כס":
"כל פע הייתי צריכה לתת לו את הכס" שלי וא לא הייתי נותנת לו את הכס" שלי הייתי
מקבלת מכות ,ארס ,ארס ,החלפתי את אימא שלי בארס .אימא שלי הייתה יודעת שאני
עובדת בזנות אז היא הייתה לוקחת ממני את הכס" .החלפתי את אימא שלי בגבר .הוא היה
שולח אותי לעבוד ,ואז לוקח ממני ת'כס" .וא הכס" לא מספיק הייתי חוטפת מכות .את
רואה יש לי צלקות כא זה מזה .או שהייתי חוטפת מכות ,או שהייתי מפחדת לבוא הביתה,
או שהייתי הולכת ועוצרת את עצמי בשביל שייקחו אותי לאבו כביר מעצר  48שעות .זה...
השפלה ,זה המכות שהייתי מקבלת ,זה הקללות שהוא היה מקלל אותי ,זה שלא הייתי
מביאה כס" והוא לא היה מכניס אותי הביתה לישו .הייתי יוצאת לעבוד ולא הייתי מביאה
כס" לא הייתי יכולה להיכנס הביתה ,הייתי ,כאילו ,א הייתי יוצאת לעבוד ולא הייתי
מביאה קופה מלאה לא הייתי נכנסת הביתה .זה ג השפלה ,בטח שזה השפלה" )אפי ,עמ' .(4
חלק מהנשי תארו ג מסכת של התעללות נפשית קשה .לדוגמא יפה ומירי ,ששתיה היו נשואות
לגבר שהעסיק אות בזנות תארו מצבי בה הביא אישה אחרת הביתה וקיי איתה יחסי מי במיטת
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המשותפת ,כאשר ה היו נוכחות בבית .בעלה של מירי בילה ע בחורות והוציא עליה את כל הכס" שהיא
הרוויחה מהזנות:
"כלו! מה פתאו! הכול בשבילו! הוא ייצא ,אולי להוריד לחו" .כול כל הזמ היו אומרי
לי" :יאו ,בעל! איזה שולחנות הוא עושה בחו"! ו .....ובחורות" ואת לא יכולה לדבר בכלל.
ענת :והכול היה מהכס" של הזנות?
מהכס" של הזנות .הייתה לו חברה שהוא היה מביא אותה הביתה כל ערב מביא לה דברי,
תכשיטי ,מהכס" של ,ואת לא יכולה בכלל לדבר .כאילו מי את שתדברי?" )מירי ,עמ' .(16
סוזי תארה כיצד הסרסור שלה שלח אותה לעבוד בזנות בהריו מתקד ולאחר הלידה ,כאשר
עדיי לא נפסק הדימו שלאחר הלידה:
"אולי כשהייתי בחודש שני או שלישי ,לא הייתה ברירה והוא כבר שלח אותי לעבוד בכביש.
הייתי הולכת לעבוד בכביש עד ...אני חושבת יומיי שלושה לפני שילדתי .הייתי עומדת ע
בט ממש ,בכביש ,ו...זהו ,ג אחרי שאורי נולד ,תיכ" אחרי .ממש ...הוא רק ...אפילו לא ...
אני לא חושבת א זה היה בסו" הדימו ,רק כבר בימי האחרוני ולא כמו שאישה אחרי
לידה צריכה  ...כבר הייתי חזרה על הכביש" )סוזי ,עמ' .(5
חסות והגנה של הסרסור
הנשי תארו את הצור בחסות ובשמירה של הסרסור כצור קיומי להגנה עליה מפני לקוחות
אלימי ולקוחות שאינ מוכני לשל .בדר כלל ,בהתחלה ,הסרסור הגיע ע האישה למקו העבודה
ושמר עליה .בחלק מהמקרי הנשי תארו כי לאחר שלמדו להסתדר בעצמ הסרסור נשאר בבית וחכה
לכס" .חלק מהנשי התייחסו לצור שלה בקשר ע הסרסור ,למרות שלא שמר עליה בשטח ,כי הרגישו
מוגנות יותר כאשר היה לה קשר ע גבר שנתפס אצל כקשר של אהבה .אפי תארה את מערכות היחסי
שלה ע הסרסורי הרבי שהיו לה במהל העיסוק בזנות:
"וכל פע מיד ליד עברתי ,גברי כל החיי שלי ,רק מגברי כל החיי .עברתי מיד ליד וכל
גבר שהלכתי איתו נתתי לו את הכס" שלי .כל גבר שהלכתי איתו ניצל אותי ,והשפיל אותי,
ולקח ממני כס" רק בשביל שאני אעבוד בשבילו זונה .הוא לא רצה אותי בשביל שו דבר
אחר.
ענת :למה בעצ היית צריכה את הגברי? לא יכולת לעזוב?
אפי :הייתי מפחדת ,הייתי פוחדת לעבוד לבד שלא יבוא מישהו וירצח אותי ,או ירבי( לי,
ייקח ממני את הכס" ,או שהוא יחתו אותי .לא יודעת ,י של השפלות ש.
ענת :ה היו שומרי עליי?
אפי :כ ,בטח ,כל גבר שהייתי הולכת איתו היה שומר עלי .בטח ששומר.
ענת :מה ה עומדי ש?
אפי :הוא עומד בצד ובאותו רגע שאני הולכת ע לקוח וצועקת הוא בא ישר ומוציא אותי
ממנו .הוא יודע בדיוק איפה אני .זה על הכביש אבל אני לא רחוקה .צעקה הכי קטנה אני
קוראת לו והוא בא בריצה והוא מוציא אותי ממנו.
ענת :זה קרה?
אתי :זה קרה המו" )אפי ,עמ' .(5
חלק מהנשי ספרו כי אחרי השלב הראשו ,לאחר ש"התרגלו" לעסוק בזנות ,הסרסור לא
המשי לבוא עימ לשטח:
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"היה הרבה תחרויות של הבנות ,והיה ג ערסי שהיו באי ולוקחי את הכס" .והוא כבר
לא היה בא איתי ,הוא לא רצה ללכת .אז הייתי צריכה להתמודד ע כול לבד ,זה היה לי
מאוד קשה) ".מירי ,עמ' .(3
"סרסור יכול לבוא אית למקו העבודה ולשמור עליי .סרסור ג יכול לשבת בבית ולא
לזוז מש .הוא יש לו כבוד ,והוא לא מגיע לש .הוא לא יעמוד ברחוב ולהיכנס לכל מיני
סיטואציות ע הזונות .אז הוא יושב בבית" )עפרה ,עמ' .(6
שתיי מהנשי התייחסו לאפשרות של יחסי אהבה ע הסרסור .עפרה הייתה היחידה שתארה
יחסי חברות ע הגבר איתו חייתה ושלא כפה עליה את העסוק בזנות:
"ענת :ואהבת אותו? היו ביניכ יחסי של אהבה?
עפרה :היו אני לא יודעת א אהבתי אותו .הכרתי אותו נורא צעירה כשהייתי בת  13ומאוד
רציתי אותו .והייתי אובססיבית ,זה היה משהו נורא .ושכבר השגתי אותו והייתי איתו זה לא
היה זה .אני יודעת היו שלא היה ש כלו .כאילו מה יש לי איתו בכלל ,חוצמזה
שהשתמשנו ביחד בסמי ,ויש לנו ב ביחד ,כאילו אי לי משהו אחר מעבר לזה איתו .כאילו
אני חשבתי פע שיש לי איתו המו אהבה ,יש לי אהבה ויש לי יחסי ויש לי חבר ,ויש לי
המו דברי ויש לי בית ,ויש לי חיי ...אני חושבת שזה התפתח ככה כי שנינו היינו מכורי.
אני יודעת א הוא לא היה מכור ,אני לא הייתי צריכה לעבוד בשבילו...ואני לא יודעת א
הייתי נכנסת איתו לכל המערכת הזאת )עפרה ,עמ' .(5
ג היא מתארת את הצור שלה בנוכחות של גבר בחייה לאור כל תקופת העיסוק בזנות:
"אני א" פע לא עבדתי לבד .כשהסתיימה מערכת היחסי הזאת נכנסתי למערכת יחסי
אחרת .הכרתי מישהו .תמיד צרי להיות גבר .הוא לא צרי לבוא איתי לכביש .שמה כבר
למדתי להסתדר ,ולמדתי לשרוד ,כאילו .אבל רציתי אותו שהוא יהיה בבית" )עפרה ,עמ' .(6
כס
היחס של הנשי לכס" שהרוויחו בזנות מורכב מכמה מאפייני מרכזיי .בניגוד לדעה הרווחת
כי נשי עוסקות בזנות כאמצעי להרוויח כס" בקלות ,הנשי לא תפסו את הכס" ככס" קל .כמעט כול
ציינו את הקושי העצו ,הבושה וההשפלה שחוו על מנת להרוויח את הכס" .כמעט כל הכס" שהאישה
הרוויחה בזנות עבר מיידית לידי הסרסור .האישה קיבלה בתמורה לכס" סמי בלבד .יחד ע זאת ,הכס"
נת לנשי תחושה של שליטה וכוח והיווה חוויה מתקנת לחוסר האוני של ההתעללות בילדות .הניצול
המיני בילדות קרה כשהילדה הייתה בחוסר אוני מוחלט ,מישהו עשה בה כרצונו .במהל העיסוק בזנות
היא קיבלה כס" עבור האקט המיני דבר ש"תק" את תחושת חוסר האוני .הכס" התקשר ג לתחושת
הערכה עצמית" :אני שווה .יש גברי שמוכני לשל כס" עבור מגע מיני איתי" .כמו כ ,במקרי
המעטי שבה הייתה לאישה גישה כלשהי לכס" ,הדבר נת לה תחושת כוח ועוצמה.
הכס כאמצעי למימו ההתמכרות לסמי
הנשי תארו את הכס" שהרוויחו בזנות כאמצעי מרכזי למימו ההתמכרות לסמי ,ואת
ההתמכרות לסמי כמוטיבציה מרכזית להשגת הכס" .יחד ע זאת ,העיסוק בזנות כאמצעי להשגת הכס"
עבור השימוש בסמי מתואר כפתרו אחרו ,רק כאשר לא הייתה לה ברירה:
"כי הייתי זקוקה לזה .הייתי זקוקה .א לא ,לא הייתי הולכת ...עוד כשהייתי במצב טוב,
כאילו לא הייתה שו דר אחרת .עשיתי כל מה שהיה צרי לעשות ,גנבתי ,ו ...עשיתי הרבה
דברי .אבל הפתרו הכי קל זה ללכת לש.
ענת :מה ,מה את מתכוונת? הלכת לש כדי להשיג כס"?
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פזית :רק כדי להשיג כס" .א לא הייתי משיגה ת'כס" אז לא היה לי כס" להשתמש ,ואז
הייתי קמה בקריזי ,וללכת בקריז להשיג ,אה ...אז בהתחלה נותני ל ,ו  ...עשרי פע
נותני ל אבל בסו" זה נגמר ואת צריכה להחזיר את החובות .כאילו זה מערבולת שאת לא
יכולה לצאת ממנה" )פזית ,עמ' .(3
סוזי ספרה כיצד כל הכס" שהרוויחה בזנות שמש א ורק לצריכת סמי ,ולא הייתה לה כל הנאה
אחרת ממנו:
"ענת :בשלב הזה ע כל הכס" שהרווחת קנית סמי ,או שהיה ל ג קצת לעצמ?
סוזי :אני לא זוכרת שפע בזבזתי על חו( מזה כס" .על דברי אחרי חו( מסמי .כל הכס"
שהייתי מרוויחה היה מגיע לסוחר ,מהכיס שלי לסוחר .הייתי מתקמצנת על סנדוי(' ,לא
אוכלת כל היו ,או עושה חשבו שיספיק לי למונית ,או נוסעת מפה לפה בטרמפי שלא
יבזבז לי כדי שיהיה לי מספיק לסמי .הס היה בעדיפות ראשונה ,לפני אוכל ,לפני הכול".
)סוזי ,עמ' .(9
מירי מתארת תקופה בחייה בה עבדה בזנות ללא סרסור ,כל הכס" נשאר בידיה ,והיא הוציאה
אותו על סמי בלבד:
"מירי :כבר רציתי להרגיש שהכס" שאני עושה הוא שלי ,ולא לתת אותו לא" אחד .אבל זה
לא היה נכו כי ככה שקעתי יותר עמוק בס.
ענת :ניצלת את הכס" בשביל סמי ?
מירי :כ ,רק בשביל סמי .לא בשביל שו דבר) ".מירי ,עמ.(24 ,
הכס עובר לידי הסרסור
אחד המאפייני המובהקי ביותר של הכס" שמושג בזנות הוא שרובו המכריע של הכס"
שהאישה מרוויחה בזנות אינו נשאר שלה ,אלא עובר מיידית לסרסור .כל הנשי במחקר נשארו חסרות כל
לאחר עיסוק מתמש של שני בזנות .א" אישה לא התעשרה מהזנות ,או קנתה לעצמה בית ,מכונית או
רכוש אחר .מישל תארה כיצד הסרסור שלה התעשר מהעיסוק שלה בזנות ,בזמ שלה לא נותר כלו:
"א היו הוא מסודר רק ....הוא היו מבוסס ,ע דירה פרטית משלו ,ע עסק ,ע אוטו
שהוא מחלי" כל שנתיי .זה מהזנות של מישל .והנה הוא מסודר ,הוא עשה על הגב שלי עסק
ואני היו אי לי שיט .וזה כואב  ,כואב  ,כואב" )מישל ,עמ' .(1
"ואני חושבת ,יאו ,ריבונו של עול ,איפה כל הכס" שעבדתי? אני חו( מסיגריות ובגד או
שניי בשבועיי שלוש ,שהוא היה קונה לי ,אני לא הייתי קונה כלו .וכל כל הכס""...
)מישל ,עמ' .(6
ג מירי תארה כיצד כל הכס" שהרוויחה בזנות עבר לידי בעל המכו בו עבדה ולידי בעלה שהיה
הסרסור שלה ,שהוציא את הכס" על בילויי ונשי אחרות:
" ענת :את קיבלת את הכס"? מי קיבל אותו?
מירי :לא ,לא אני  ,בעל המכו היה מקבל את הכס" ,ואז הוא לוקח יותר משלושת רבעי ואני
לוקחת את השאר .לדוגמא א כל אחד היה משל  150 ,100שקל משלמי ,הוא ייקח את
ה 100ואני אקח את ה .50
ענת :והיית מביאה את זה לבעל?
מירי :כ ,הייתי מביאה לו.
ענת :כמה כס"?
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הייתי מביאה לו .אני לא יכולה לשאול אותו בכלל איפה הכס" ,ומה ,מה פתאו ,זה אצלו.
והוא ג יעשה עלי חיפוש .א החבאתי כס" ,ויעקוב אחרי ,א קניתי משהו .אוי ואבוי א
הסתרתי ממנו שקל .אפילו אני זוכרת הייתי יוצאת הוא היה קונה לי את הגלולות וסופר לי
אות .במכו ,בגלל שזה היה חבר שלו ג ,אז הוא היה אומר לו א היא תקנה חבילת גלולות
אז תגיד לי .את לא יכולה בכלל להסתיר .לא הייתי יכולה להסתיר ..וג פחדתי ,חששתי
להסתיר או לגנוב לו כס" מהכיס ,אימא שלי כל הזמ הכניסה לי לראש" :אסור לנגוע ,לגעת
בכיס ,בלי שהוא יאשר את זה ,כי את לוקחת לו את הפרנסה ".וככה גדלתי .ע דברי
פרימיטיביי כאלה ,שהייתי מפחדת לעשות את זה) ".מירי ,עמ' (1516
כס קל – כס קשה
בניגוד למיתוס הרווח שנשי עוסקות בזנות משו שמדובר בכס" שה יכולות להרוויח בקלות
יחסית ,הנשי תארו קושי רב בהשגת הכס" באמצעות הזנות .לדוגמא ,מישל תארה את הקושי הרב שהיה
שכרו בהשגת הכס" של הזנות:
"מאוד קשה ,מאוד קשה .עצ העובדה שאני הולכת ומוכרת את הגו" שלי בשביל  30שקל...
בשביל  50שקל ...וג א אותו אחד אי לו  50והוא יגיד ל יש לי רק  ... 20אני אומרת עדי"
ה 20האלו ...זה  20ועוד  20ועוד  20ואני אשיג קופה .כי א אני אחזור בלי קופה של ס הל
עלי .הגו" ,אני מוכרת את הגו" שלי בשביל ....בשביל לקבל את הגושי האלה ...שלא אני
איהנה ממנה . .זה ...רק א הייתי נהנית ממנה אני ..אבל לא הייתי ג נהנית מהכס" .אני לא
נהנית .לא מזה שאני הולכת ע גבר ולא מהכס" .מכלו אני לא נהנית .מכלו מכלו
מכלו! בלית ברירה! כל זה עשיתי בלית ברירה ...הולכת ע כאב ,חוזרת ע כאב .הולכת
ע בכי חוזרת ע בכי ...רוב המצבי היו שהייתי הולכת ע בכי וחוזרת ע בכי .כי זה לא
היה ממני) ".מישל ,עמ' .(8
הנשי תארו ג את תחושת ההשפלה שכרוכה במכירת הגו" תמורת כס" ,וכיצד המשא ומת על
הכס" הופ להיות מרכיב משפיל שכרו בעיסוק בזנות:
"הוא מרגיש שמה שליטה וכוח .כאילו אני יכול להשפיל אות עד עפר ואפר בשביל מאה
שקל .תראי מה הוא מסוגל עכשיו לעשות לי בשביל מאה שקל ,להביא אותי לרצפה ,ממש
לדרו עלי ,להשפיל אותי ממש עד עפר ,ולא צרי להיות אלי ,להרבי( לי" )עפרה ,עמ' .(21
גילה הסבירה את בזבוז הכס" שהרוויחה בזנות בכ שלא הייתה מסוגלת לתכנ את העתיד לאור
הסכנות הגדולות שכרוכות בעיסוק בזנות:
"ענת :למה באמת השתמשת בכס"?
גילה :או על סמי ,בגדי ובתי מלו .אלפי שקלי.
ענת :לא חסכת?
גילה :שקל.
ענת :למה?
גילה :לא חשבתי על מחר ,שאילו אני חיה עכשיו ,ופה .לא חסכתי ,כאילו לא חשבתי שיש לי
עתיד .כאילו אני ראיתי את עצמי או נרצחת באחת הסמטאות ,או מנה מופרזת והולכת.
הייתי בטוחה) ".גילה ,עמ' .(10
הכס" שהאישה הרוויחה בזנות היה כרו בהרבה סיכוני .הנשי העוסקות בזנות חשופות למעשי
גניבה ושוד רבי .כמעט כל הנשי במחקר ספרו על ריבוי של מקרי שוד ,גניבת כל הכס" שהרוויחו ,או
לקוחות שסירבו לשל:
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"וקרו לי עוד הרבה מקרי שאחרי ש ...גברי גמרו ה עושי הכול כדי לקחת את הכס"
שלה
בחזרה .ו ...זה מצב מאוד מפחיד .כי את מרגישה כמה בעצ את כלו בעול הזה" )אפי ,עמ'
.(3
"רק לפני הסו" שעשו עלי שוד .שני גברי באו בארבע לפנות בוקר ,נתנו לי מכות ,שלחו אותי
לבית חולי ,שברו לי את היד ולקחו לי את הכס"" )גילה ,עמ' .(9
הכס כחוויה מתקנת של שליטה
הנשי תארו את הכס" שהרוויחו בזנות כאמצעי של שליטה וכוח ,וקשרו זאת לחוויה מתקנת של
חוסר השליטה במקרי של התעללות מינית בילדות או אונס שה עברו במהל חייה:
"אני אגיד ל למה כס" זה כוח ,כס" זה שליטה ...ואהבתי את זה ,אהבתי להיות בשליטה,
בשליטה כאילו שיש לי כס" ,ואני אישה ואני יכולה להשתמש בזה לדברי שלי .והיו אני
מבינה את זה מתו החוסר אוני של ההתעללות שלא יכולתי לעשות שמה כלו" )עפרה ,עמ'
.(7
יחד ע זאת השליטה התה זמנית וחיצונית בלבד .עפרה המשיכה ותארה את השלב שבו הלכה
התמכרה לסמי ואיבדה כל שליטה על הכס":
"אבל אט לאט הסמי התחילו לנגוס בי ,והתחלתי ,והצטרכתי המו המו כס" .לא עבדתי
רק בשבילי ,עבדתי ג בשבילו ,והצטרכתי המו כס" .ולא יכולתי לשבת שמה ,כאילו כל
שעתיי שלוש הייתי בקריז .אני חייבת ללכת לעש סמי ...וזה מה שעשיתי התחלתי לעבוד
כל הזמ" )עפרה ,עמ' .(2
אלימות ,התעללות והשפלה במהל העיסוק בזנות
אחד ממצאי הדרמטיי של המחקר הוא מידת האלימות ,ההתעללות וההשפלה הכרוכי
בשגרת העיסוק בזנות .כל הנשי תארו תיאורי קשי של אלימות ,השפלה והתעללות במהל עיסוק
בזנות .את האלימות ,ההשפלה וההתעללות נית לחלק ,באופ גס ,לכאלה שנעשו מתו "הסכמה" של
האישה מתו רצונה לקבל את הכס" עבור האקטי האלה ,ולכאלה שנעשו בכוח תו כדי שוד ,אונס,
ניסיו לרצח ,פציעות קשות ,גרימת כאב וכדומה .האלימות וההתעללות הפכו להיות חלק בלתי נפרד
משגרת העבודה בזנות עד כי הנשי עצמ לא המשיגו לעצמ כי מדובר באלימות:
"דברי כאלה שאת לא קוראת לזה התעללות בכלל .זה ,זה דבר ששגרתי ש .לא מתייחסת
לזה .וזהו .הייתי יוצאת ממנו ,מספרת את זה ככה ,באותו הרגע שמה ,או שאפילו לפעמי,
לא מספרת בכלל ,וממשיכה לעבוד .עוברת לסדר היו ,הכול פשוט ,רגיל" )מירי ,עמ' .(25
אלימות ,וניסיונות רצח
כל הנשי תארו מספר רב של מקרי בה היו חשופות לאלימות קשה במהל העיסוק בזנות ,כולל מכות,
פציעות קשות ,ניסיו לרצח ,שוד וכדומה .ברוב המקרי האלימות הייתה מצד הקליינטי .הנשי תארו
את רמת הסכנה הגבוהה במהל העיסוק בזנות ,את הפחד מרצח וממוות ואת העובדה כי הפחד ממוות
היה חלק משגרת העבודה בזנות:
"כל הזמ נעלמו ש בחורות .זה היה כל כ מפחיד .זה היה תקופה ממש מפחידה ש שהיו
ש מלא סוטי") .עפרה ,עמ' .(9
הנשי ספרו על ניסיונות רצח שעברו בידי גברי .ה ראו עצמ ברות מזל שניצלו מסכנת
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החיי לעומת רבות מחברותיה שנרצחו במהל העיסוק בזנות .יפה ספרה על ניסיו לרצח על ידי
לקוח איתו נכנסה לשירותי כדי לעש סמי:
"והוא עושה כאילו הוא מביא את המנה ,ופתאו הוא מביא לי חניקה ,מה זה חניקה ,יאו.
כבר לא היה לי אויר ,אני הרגשתי כאילו אני כבר ...אני לא יודעת אי קבלתי כוח ,אני בעטתי
בו והצלחתי לפתוח את הדלת ,והוא מתגלגל איתי על הרצפה ,והוא ממשי לחנוק אפילו לא
יצא לי צעקה מרוב החניקה ,אני הייתי את יודעת ,צרודה ,אבל כבר היינו בחו( והתגלגלתי
אז הוא פתאו תפס ת'רגליי וברח) ".יפה ,עמ' .(8
עפרה תארה ג היא ניסיונות לרצח על ידי לקוחות:
"יוצא לי היו לישו ולחשוב על זה אני אומרת ,אי הגעתי למצב כזה? ניסו לרצוח אותי ניסו
לחנוק אותי ,הרביצו לי ,כאילו ,עברתי ש דברי איומי ,כאילו מלקוחות ,לא מסת
אנשי שעוברי .הייתי נכנסת ע ב אד פתאו בא וחונק אותי ו ..והצרחות והצעקות
ולברוח ערומה ולעצור מכוניות ש ..שיטיסו אותי מש או להיכנס ע מישהו לשירותי ו..
ופתאו להרגיש ג שחונק אות וממש כל הדר אני חושבת אלוהי היה איתי .זה דקה
לפני ,לא דקה ,שנייה לפני מוות) ".עפרה ,עמ' .(2
סוזי תארה מקרה בו נחטפה ונאנסה באכזריות ,ואת פחד המוות שאחז בה:
"אהה ....יו אחד זאת אומרת ,הייתי הולכת הרבה ליד הקאונטרי קלאב .זה היה בהתחלה.
אפשר להגיד שהייתי עדיי ירוקה בעניי הזה לא ..עוד לא משופשפת ו ..הייתי פע ע בחור
ו ...אהה ..זאת אומרת אני סימנתי לו לנסוע לכא ,לכא למקו שאני הייתי קבוע ..וראיתי
פתאו שהוא לא נוסע בכיוו וממשי לנסוע וממשי ואמרתי לו" :אני לא מתכוונת לנסוע
למקו כל כ רחוק" .ונורא פחדתי  .ו ...והוא עדיי לא התנהג באלימות אבל פתאו הוא
נראה כזה ..פתאו הפני השתנו לו הוא נראה כזה מפחיד ו ..הוא אמר לי":אני מציע ל לא
לדבר יותר מדי ,עדי" שתבואי בשקט" .והוא לקח אותי למקו מאוד רחוק וחשו שאני לא
יודעת א אני אדע אי פע להגיע לש .וג לא ביקשתי ממנו כס" נורא פחדתי .ואז הוא
שכב איתי מקדימה וחשבתי שזהו ,הולכי ואז הוא נת לי מכות ממש מכות חזקות ו ..אני
זוכרת את זה מאוד מאוד כי היה לו ממש איבר מי גדול מאוד והוא שכב איתי ג מאחורה,
והוא נת לי מכות מאוד חזקות ,והיה לו ג נשק .והתחושה של הפחד שאת לא יודעת א
תחיי עוד רגע ,ואת לא יודעת א הוא יהרוג אות או יחזיר אות .ולבד מסתכלת הכול חוש
מסביב וג אי למי לקרוא לעזרה ו ...אני רק אני זוכרת שמאוד התחננתי אליו והבטחתי
שאני לא אתלונ במשטרה ואני ג לא זוכרת אי הוא נראה ,ולא אכפת לי ,וזה בסדר ,וא
הוא רוצה אני את לו ת'כס" ,את כל הכס" שיש לי רק שיחזיר אותי למקו מוכר .ואחרי
איזה כמה שעות באמת באמת שהוא החזיק והוא כל פע אנס אותי מכיוו אחר הוא הסכי
להחזיר אותי .אבל ..כאילו בתחושה בכל הזמ הזה שבעבר אני לא יודעת אפילו אי לתאר
איזה פחד היה לי מרוב שהייתי בפחד ,הייתי בטוחה שהוא בסו" ...כל הזמ ,אני זוכרת ,היה
אז מקרה של אונס ,של חיילת בבאר שבע ,בדרו שירו לה כדור בראש ,כל הזמ הייתי
בטוחה שבסו" ,הוא ג יית לי כדור בראש .והייתי כזאת חלשה מהפחד ,אני זוכרת
שהתייבש לי כל הגרו ו ..לא היה לי רוק בפה .ו ...וזהו בסו" הוא באמת החזיר אותי
לאיזשהו מקו" )סוזי ,עמ' .(23
כאמור ,לכל אחת מהנשי היו סיפורי קשי של אלימות נגדה .מירי סיפרה על אונס והתעללות קבוצתית
של שלושה לקוחות בעקבותיו התאשפזה חסרת הכרה במחלקת טיפול נמר( למש ארבעה ימי:
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"שלושה גברי אהה .הייתי חיה את יודעת בקאונטרי ,ובאו שלושה גברי והציעו שזה יהיה
בחדר במלו ,אז אמרתי בסדר .זה היה מתאי לי דבר כזה .כי זה הרבה כס" וזה לא להיות
בחו( ,ככה לעמוד ולחכות לאחד ואחד ואחד .ככה את מקבלת חבילה .הלכתי ,באמת כאילו
שיל לי .שיל לי את הכס" ,הכול .ירדנו ,אז אמרתי לו" :איפה שני חברי של?" אמר לי:
"לא ,ה למעלה" שיצאנו מהמלו ,שלושת קפצו אחורה ,אחד ע מברג .החזיקו אותי
אחורה ,שתיי .והנהג הוריד לי את הראש קוד כל .והיה לה מברג .וכל הרגליי שלי,
שרטו לי את הרגליי כי התחלתי להשתולל ,שרטו את הרגליי ואת המברג הכניסו לי
למטה .ולקחו אותי ,זאת אומרת זה היה בדר יבנה ש בחולות ,לקחו אותי לש עשו בי את
שלה והשאירו אותי ככה .ורק בכוח ,כאילו לא יודעת אפילו אי הגעתי לכביש ,ואז נפלתי
בכביש ולקחו אותי לבית חולי ,אני לא יודעת אפילו מי האנשי האלו ,כלו! הרימו אותי,
לקחו אותי לבית חולי ואז הזעיקו אות המשטרה ,ופתחו תיק והיה משפט ,כי תפסו אות.
 ...ה עשו את זה לעוד בחורות ,ה היו עושי את זה לעוד בחורות .אז עצרו אות וכל מי
שנת את התיאור שלו זה התאי לתיאור שלה .ואז הזמינו אותנו לחקירה והעדנו בבית
משפט .אבל כבר כשאת מעידה בבית משפט את נכנסת לפחד יותר .שלא יחטפו אות שלא
יעשו ל שלא ...את מבינה? באותו רגע את מעידה ,ולא מתייחסת לכל זה .אח"כ את חיה
בפחד כבר .אז את מחליפה ת'זהות של ,משנה את הש של .את עושה משהו ככה . "...
)מירי ,עמ' .(1819
שוד ואי תשלו על ידי לקוחות
כפי שהוזכר קוד לכ ,ג שוד ,לעיתי אלי ,או לקיחת הכס" בחזרה בכוח על ידי לקוחות תוארו על ידי
הנשי כחלק מהעבודה בזנות:
"והלכתי איתו ,והוא שיל לי ,ואחרי שהוא שיל לי הוא הביא איתו בקבוק ואמר לי תביאי
ת'כס" .ואמרתי לו מה זה? ונבהלתי ממש .הייתי נותנת את הכס" .אמרתי א זה רק הכס"
אז אי לי בעיה" )עפרה ,עמ' .(9
"בטח! אוי ואבוי .פע נתקעתי ע שלושה ערבי בתו פרדס ,והיה ליד יבנה ,ישוב
שקוראי לו בניה ,ש הייתי עובדת .נתקעתי ע שלוש ערבי .חטפתי מכות ,בשביל לתת
לה ת'כס" .לא רציתי לתת לה ת'כס" .כי לא לתת לה ת'כס" – המנה שלי נמצאת בצד
השני .חתכו אותי ביד  חת ,מפה עד לפה ,כל זה .האמת ...כשהייתי זונה ,על הכול
התלוננתי ,למשטרת רחובות ....זהו הלכתי לבית חולי ,טיפלו בי ,תפרו לי) ".מישל ,עמ' .(13

עינוי והשפלה כחלק מעבודת הזנות
הנשי תארו את שיגרת העבודה בזנות כחוויה של השפלה ,כאב ,עינוי והתעללות .ה תארו כעינוי את
העמידה במקו שבו עבדו ,את המשא ומת ע הקליינטי על אופי האקט שיבוצע והתשלו עבורו ,ואת
האקטי של שירותי המי עצמ.
 .1העמידה ברחוב
חלק מהנשי תארו את עצ העמידה באזור העבודה כחוויה קשה שכרוכה בהשפלה ,בפחד לפגוש
אנשי מוכרי ,ובקושי פיסי של עמידה בחו( ,בקור בגש .מירי אמרה:
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"זה ...ושאת יודעת בחורות ,רכבי ,עוברי ,את יודעת מסתכלי ,זה היה משפיל .את
מבינה ,זה הדבר הכי משפיל) ".מירי ,עמ' .(25
יפה תארה את הבושה והפחד לפגוש אנשי מוכרי:
"יאללה ,עד שאני חושבת על זה .תארי ל א הילד שלי היה בא והיה עומד לידי .היה לי פע
אחת מקרה ע אבא שלי זכרונו לברכה ,אבל הוא לא ממש ראה אותי עובדת .הייתי שמה
במשולש ...וזה היה מקו כזה שג באי לקנות סמי ג עובדי ,וג ...ואבא שלי עבר ע
אימא שלי וע אחותי וע הילדי ,ואני ע כל החוצפה שלי ועוד פע השפעה של סמי,
באה להגיד לה שלו הוא אמר לי " :תלכי מפה ,י'חתיכת זונה תסתלקי מפה" ,ונסע .וזהו..
וכשאבא שלי מת אמרתי אני ממש מודה לאלוהי שהוא נת לו לראות אותי נקייה...
ונשואה ...כאילו ,א זה לא היה קורה ,אני לא הייתי סולחת לעצמי .ואז ,הוא קילל אותי
וזה ,ואני לא יודעת א נפגעתי ,הרגשתי מ בושה כזאת וזה ..אבל חזרתי לעמוד באותו מקו
ולא היה ...לא היה איכפת לי) ".יפה ,עמוד .(10
חלק מהנשי התייחסו לעמידה ברחוב בתנאי מזג אויר קשי כחלק מהעינוי הכרו בזנות .לדוגמא ,יפה
תארה את העמידה בגש כאחד הזיכרונות הקשי שלה מ הזנות:
"אני עומדת בגש ,אנשי לא יוצאי מהבית בגש ,אנשי בבית ,וכל אור שעובר .היו אני
ג יודעת שאני הייתי ...כל אור שאת רואה מרחוק את אומרת" :יופי ,הנה בא מישהו",
בעצ הוא סת עובר ,נוסע הביתה ,נוסע לעבודה ...או ש ...תחרות בי הבנות .האוטו בא
לכיוו שלנו ,אבל יש ל מאה בנות שמחכות לאוטו הזה ,הוא לא רוצה ,הוא בוחר משהי
אחרת ואז את נכנסת נו ,לא חשוב ,לפחות  100שקל ,לפחות לקו בבוקר ...כ ,גש זה הדבר
הכי הכי גרוע) ".יפה ,עמ' .(18
 .2משא ומת ע הלקוחות
חלק מהנשי תארו את שלב המשא ומת ע הלקוחות כאחד הדברי הקשי והמשפילי שכרוכי
בעיסוק בזנות .לדברי מירי:
"תראי ,הכי קשה ,זה ,את צריכה לעמוד ,וכל מי שעובר בא ,עוצר ליד ,את צריכה להתכופ",
ואת צריכה להציע לו ככה ,וככה וככה וזה וזה וזה ב  50שקל .לתת לו ממש תפריט כזה .זה
היה הדבר הכי מבי אותי .הכי מבי אותי .שהתחלתי להגיד לו מה התפריט שלי ,ולשכנע
אותו ,כמוב ,שייקח אותי .זה הדבר הכי משפיל ...שאת צריכה להסביר לב אד ,מה
התפריט של ,מה את נותנת לו מה את לא נותנת לו .וש ...את יודעת ,שעוברי רכבי,
שבאי ש לבלות ,את יודעת וכל אחד ,זורק איזה מילה .וכל דבר את לא מתייחסת ,כי זה
לא מעניי אות .את ג יושבת לצחוק אית אפילו ,כי זה לא מעניי אות .את ע הס ,את
לא נמצאת רגשית ש בכלל .זה ממש היה לי עבודה .ממש ,אני יוצאת לעבודה .אבל היו
שאני בלי הס ,אז אני רואה את זה יותר ברור .כמה שזה משפיל ,כמה שזה כואב בכלל.
איפה הכול היה?" )מירי ,עמ' .(26
ג עפרה תארה את שלב המשא ומת כשלב משפיל:
"אנשי לא יכולי להבי מה אני הרגשתי ש כאילו להסתכל על זה ולהגיד אני מסכנה.
אבל החוויות ולעמוד במקומות האלה ושאני צריכה לעשות את זה כשאני במחזור ואני
צריכה לעשות כל מיני מניפולציות שהוא לא ירגיש ולשכנע אותו שלא לקיי יחסי מי ,למה
כי את נהנית מזה כאילו ,בסדר אני אעשה ל מי אוראלי ,אתה תהנה .כאילו לשכנע אותו
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את יודעת מה זה לשכנע ב אד שבא להזדיי ואני לא רוצה להזדיי? כאילו מי אוראלי אני
יכול להשיג במקו אחר ,ג אשתי יכולה לעשות לי את זה .ואני משכנעת אותו ...כל אחד
והשיטות שלו ,כל אחד והרצונות שלו .ואז היו מה הרבה שאמרו לי ואני רוצה ככה ורוצה
ככה והייתי אומרת יו אני כולה עולה את ל  10דקות כאילו ,מה אתה רוצה להתחת איתי
כאילו?" )עפרה ,עמ' .(10
עפרה המשיכה ותארה את הכוח שיש בידי הלקוחות ,כבר בשלב זה ,להשפיל ,להרגיש עליונות ולהיות
חודרניי:
"לפעמי ה היו שואלי אותי כאלו שאלות כאילו אלוהי ישמור איזה סוטי ה .בשביל
סטייה כל השאלות האלה .להיכנס לתו הנשמה של האד .עוד לפני שעלית לרכב של מישהו
הוא כבר הפשיט אותי באמצע הרחוב עשה בי מה שהוא רצה עוד לפני שהתפשטתי .זה נות
לה הרבה כוח ושליטה" )עפרה ,עמ' .(20
 .3שרותי המי כסוג של עינוי ,כאב והשפלה
שרותי המי שניתנו על ידי הנשי במהל העיסוק בזנות נחוו על יד כקשי ,מכאיבי ,משפילי ומבזי.
הנשי תארו כקשות במיוחד התנסויות של קיו יחסי מי ע מספר גברי ,אקטי מיניי פרוורטי
וביזאריי וכדומה .מישל תארה את עצ קיו יחסי מי ע הרבה גברי כהשפלה גדולה:
"זנות זה ההשפלה הכי גדולה שאישה יכולה לעבור .אני רואה בזה את הדבר הכי מגעיל ,אני
את הגו" שלי את לאחד שאני אוהבת ,ופה הגו" שלי עובר מיד ליד ,ממיליוני גברי ,וכל יו,
כל יו ,הכי פחות זה  2530גבר ,לפעמי יותר .זה דבר ש ...אני עושה את זה בכפייה .אי,
אי ,זה...רוב הגברי ה מלוכלכי ,מסריחי ,ערבי ,יהודי ...חבל על הזמ ,כל מיני
יצורי מתפנקי עלי ,באיזה צורה ובאיזה פוזה שה רוצי" )מישל ,עמ' (15
פזית תארה כעינוי מי קבוצתי ע ארבעה נערי:
" ג הסכמתי להיפגש ע שלושה או ארבעה ביחד .ו ....פע אחת נפגשתי ע ארבע חברה
צעירי וה או שה היו שתויי או שה היו על גראס ,ה היו מסטולי .ו ..אני הייתי
שמה שעות על גבי שעות .ו ..נכו שה שילמו לי כס" טוב ,אבל ה פשוט סחטו לי את המי(.
כאילו ...זה ,זה רציתי כבר ללכת מש רציתי כבר לחזור הביתה .ואני יכולה כל רגע לקו
וללכת ,אבל אני רוצה את הכס" .ו ...זה היה קשה .אפילו הלכתי ע ..לפני גיוס ,ע בני ,17
כאילו קטיני! אפילו ..יו אחד שני נערי לפני גיוס הזמינו אותי ,ולא היה לה מקו וה
לקחו אותי למקלט של הבית שלה וה הכינו מזרו וזה ..ו ..א הייתי בלי סמי לא הייתי
עושה את ה ..הולכת לשכב ע מישהו ובתו מקלט ושהשני מסתכל או הולכת לבית ע
ארבעה חבר'ה וה נכנסי אחד אחרי השני בתור .כאילו הארבעה חברה האלה שהיו
קוראי לי לבוא אליה .זה היה עינוי ,פשוט .זה פשוט היה עינוי !" )פזית ,עמ' .(1
פזית נתנה דוגמא נוספת לקושי שכרו בשגרת שרותי המי בתארה קשר שלה ע לקוח קבוע שהזכיר לה
את אביה המתעלל:
"והיה לי ג עוד לקוח אחד .אני ,בדר כלל ,לא הייתי הולכת ע אנשי מסביבת המגורי
שלי...והיה אחד שכ הלכתי איתו מהסביבה ואני לא יודעת אי נוצר הקטע ,כנראה נתקעתי
ואני הייתי בקריז והייתי צריכה את הכס" .ו ...הוא היה לוקח אותי למפעל שלו ב ...והייתי
נמצאת איתו שעתיי שלוש והוא היה נות לי איזה אל" דולר .אל" שקל ,אל" דולר ,כל פע
היה נות לי חבילה יפה .הוא היה שתיי כבד כבד כבד .והשתייה פוגעת בכושר הזקפה וכל
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זה .ו...והוא פשוט היה תופס אותי בשערות ובאגרסיביות שאני אמצו( לו את איבר המי.
והריח שלו של האלכוהול ושל ..זה פשוט היה לי כאילו ..כמו שאני ע אבא") .פזית ,עמ' .(2
אמהות הריו ולידה
כל הנשי במחקר ה אמהות לילדי ,שרוב נולדו במהל העיסוק בזנות .חלק מ הילדי נמסרו לאימו(
ואינ עוד בחזקת הא .מהל העיסוק בזנות כרו בהריונות ,הפלות ,לידות ,מסירת ילדי לאימו(
ואמהות .האמהות והילדי היו מרכזיי מאוד בחיי הנשי .זאת למרות שרוב לא היו מסוגלות לטפל
בילדי באופ מספק.
במהל העיסוק בזנות הילדי הוו מקור של כאב ,בושה ואשמה ,אול ג מקור של כוח ותיקווה .כפי
שאמרה סוזי שתארה את מה שהחזיק אותה כנגד הייאוש הרצו למות במהל העיסוק בזנות:
"אולי כי היה לי ב ...אולי כי הייתה לי עוד איזושהי תיקווה שאני פע אצליח לנהל את
החיי כמו אישה נורמאלית" )סוזי ,עמ' .(7
הריו במהל העיסוק בזנות
אחת החוויות הקשות במהל העיסוק בזנות שהנשי תארו הייתה העבודה בזנות במש ההריו .הנשי
תארו את העבודה בהריו כחלק בלתי נפרד מהחיי ,שכ היו מכורות לסמי ,נתונות לשליטת הסרסור
ומחויבות להמשי לעבוד בזנות למרות הקושי הפיסי והנפשי הרב שהיה כרו בכ.
סוזי תארה את חווית העיסוק בזנות במהל הריו .היא התייחסה ה לקושי שלה לקיי יחסי מי ע
הרבה גברי תו כדי ההריו ,וה לגברי שמגיעי לזונה ואינ נרתעי מכ שהיא בהיריו:
"סוזי :מה בעצ אני רוצה להגיד ל ,שאנשי ,שה באי לזונה וה רואי שהיא בהריו
ה מעדיפי נשי בהריו ואני לא יודעת למה .יש לה לפי דעתי ה חולי .ו...
ענת :כאילו מה שאת אומרת זה שלא רק שזה לא הרתיע אות ה אפילו העדיפו את זה?
סוזי :כ .לא היה לי מחסור בלקוחות בגלל שהייתי בהריו ,להפ.
ענת :וראו שאת בהריו?
סוזי :לא הסתרתי .אי אפשר היה להסתיר .לא הייתה לי אומנ בט גדולה כי הייתי
משתמשת והייתי רזה וזה ,אבל ראו ,כאילו חודש שמיני וכבר...ותמיד הייתי חוזרת ע
חבילה הביתה .א" פע לא היה לי פחות כס" ,לא היה לי בעיה ע זה .כאילו הכוונה ע
לקוחות .אבל ,בתור אישה הרה שצריכה לעבור עשר או חמש עשרה קליינטי היה לי מאוד
קשה .אבל יש את השיטה של חומר .להשתמש כמה שיותר ולא להרגיש כלו ויאללה ,אפילו
את לא זוכרת אנשי .לא) "...סוזי ,עמ' .(6
ג גילה ,שעבדה בזנות עד החודש התשיעי להריונה ,תארה את הקושי הגדול שלה לעבוד בזנות בהריו:
ענת :מה זה אומר לעבוד בזנות בהריו?
גילה :זה היה כואב .כאילו כשגיליתי שאני בהריו ,כי בהתחלה לא ידעתי שאני בהריו ,עד
חודש שישי לא ידעתי בכלל ...כאילו בהרגשה שלי )שתיקה( נגעלתי מעצמי בעיקר .הייתי
מפחדת ,הייתי כואבת ,הייתי הולכת ברחובות כמו חיה פצועה כזו ,שאי לי ברירה) "..גילה,
עמ' .(14
מישל ילדה שלושה ילדי במהל העיסוק בזנות .היא תארה את האילו( של הסרסור לעבוד בזנות במהל
ההריונות כחוסר רחמי:
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"בהריו הראשו אני עבדתי עד חודש שמיני בזנות .אי ...הוא לא ריח עלי לשנייה אחת,
כלו! בט! וג אחרי הלידה ,מה זה ,כלו ,כלו ,שו כלו .וא יצא ל ילד? מה נעשה
בברית ? היינו צריכי כס") " .מישל ,עמ' .(7
אמהות במהל העיסוק בזנות
כל הנשי במחקר עבדו בזנות כאמהות .שתיי מ הנשי במחקר היו אמהות טר הכניסה לזנות ,ושאר
הנשי ילדו במהל העיסוק בזנות .העיסוק בזנות ,הכרו בהתמכרות לסמי ואורח חיי שולי ,לא אפשר
לנשי להיות אמהות "טובות דיי" .כל הנשי תארו את כישלונ לתפקד כאמהות בזמ העיסוק בזנות.
לשתיי מה נלקחו הילדי לאימו( מיד לאחר הלידה .ילדי האחרות לא נלקחו לאימו( ,אול ה הועברו
בשלב זה או אחר לסידורי חלופיי ,על רקע חוסר תפקוד הא.
יפה ,שילדיה נולדו טר החלה לעסוק בזנות ,מספרת על הטלטלות שעברו הילדי עקב חוסר התפקוד שלה
כא בזמ העיסוק בזנות:
"בהתחלה ה היו בפנימייה .דוידי היה אז בכיתה ח' .רחל הייתה בכיתה ז' ,משהו כזה .זהו,
אחרי זה ה עזבו ,הלכו לסבתא שלה .והייתה תקופה שאני ישבתי בבית סוהר והיו כמה
ימי נקיי ,אז שכרתי בית ואז ה באו לגור איתי .ואחרי זה נכנסתי לבית סוהר .כאילו,
הילדי כל הזמ מסכני נדדו .אבל היה לה בית שה יכלו לחזור אליו ,זה היה הבית של
הסבתא) ".יפה ,עמ' .(16
ג מירי שילדה את שני בניה טר החלה לעסוק בזנות מספרת כיצד סולקה מהבית על ידי בעלה ,שהיה
הסרסור שלה ,וילדיה נשארו איתו וע חברתו .מירי מתארת את הנידוי שלה על ידי משפחתה שהמשיכה
לארח את בעלה וילדיה:
"מירי :כשר היה ...לא ,הוא לא היה ממש קט כי הייתי איתו ,הוא היה ב ארבע ,שי ,שכבר
אני עזבתי את הבית.
ענת :ואז ה נשארו איתו? ע החברה שלו?
מירי :כ ,ה נשארו איתו ,תקופה .עכשיו הוא עוד יכול ללכת לאימא שלי .אני כבר לא יכולה
ללכת לאימא שלי .הוא הול לאימא שלי ,שבתות ,חגי ,הכול .אבל אני לא.
ענת :ע הילדי?
מירי :כ! אותו ה קיבלו ,אותי ה כבר לא מקבלי ,גמרנו .ה מחקו אותי) ".מירי ,עמ'
.(21
חלק מהילדי נשארו אצל הא במהל חלק מתקופת העיסוק בזנות .ילדי אלה נחשפו להזנחה ולאורח
חייה של הא שכלל אלימות מצד ב הזוג ,חשיפה ליחסי מי ע לקוחות ,חשיפה לשימוש בסמי,
וכדומה .סוזי ,שבנה שנולד במהל העיסוק בזנות נשאר איתה וע אביו עד גיל חמש תארה דוגמא לאירוע
קשה של אלימות כלפיה אליו נחש" בנה:
"זהו ,כי בעצ פע לא היו מודעי ,אני חושבת ,בעצ לכל המצב הזה .לא כמו היו שכל
אימא שמשתמשת ישר היו לוקחי לה את הב .אומנ אד א" פע לא קיבל מכות או לא
היה רעב .לא משנה ,אבל מה שהוא ראה והוא עבר זה יותר גרוע מלא יודעת מה .הוא ראה
שאני מקבלת מכות איומות .אד היה ב שנתיי וחצי בער ,היה קט ,היה במעו ,ויו אחד
אבא שלו החליט ...עכשיו הייתי ,זה היה בוקר ,ו ...הייתי קמה ,משתמשת ע אבא שלו,
מלבישה את אד .ממש כמו יו עבודה ,הייתי שמה אותו במעו בסביבות  9 ,9וחצי ,לא היו
אומרי כלו .והולכת לעבוד בזנות וחוזרת בערב ,בלילה ...ויו אחד הוא החליט ,אבא שלו,
שעבדתי עליו ,ולא הבאתי לו את כל הכס" ...הוא הרגיש שעבדתי עליו .והיה אצלנו איזה
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מישהו ,הוא סילק אותו ו ...נת לי מזה מכות ,מכות הוא הדליק את המערכת כדי שהשכני
לא ישמעו שאני צועקת .והיה לו סכי ..ואד צועק ,מזה צועק ותופס לו את הידיי שהוא
לא ..שלא יעשה לי כלו ומזה זה ...אני זוכרת את הבכי של אד ,בכי של ...כבר מרוב שהוא
צעק שלא יעשה לי כלו כבר לא היה לו כוח לצעוק") .סוזי ,עמוד .(7
סוזי ג תארה כיצד הוציאו את אד מהבית לאחר שסבל מאורח חייה:
"בגיל אה ..כבר בי ארבע לחמש כבר התחילו להתערב הרווחה .התחילו להתערב שכני,
שמשתמשי ,ושבאי אנשי ....ו...אה ...ואז ,בסביבות גיל חמש ,אז זה היה שאבא של אד
נכנס לבית סוהר ,ו ...ואז הציעו לי להכניס אותו לפנימייה והסכמתי .ג לי כבר היה קשה
לטפל בו ,והסכמתי ו ...תו כדי כבר הוציאו צו .אבל לא באו ..לא היה כמו היו ,זה היה
אחרת א" אחד לא בא והפריע לי ,והשתמשתי ועבדתי בזנות והילד היה אצלי) "...סוזי ,עמ'
.(78
מישל סיפרה כיצד ביתה מנישואיה הראשוני הפכה להיות קורב של בעלה השני שהיה הסרסור
שלה .היא מספרת כי הוא הכריח אותה להוציא את ביתה מהמשפחה האומנת בה גדלה ,על מנת שתשמש
כמשרתת בבית לטיפול בשלושת הילדי הקטני המשותפי לשניה .מישל מתארת את הקושי שלה
להסתיר מהילדה את עיסוקה בזנות .וכיצד בשלב מאוחר יותר בעלה אנס את הילדה ושלח ג אותה
לעסוק בזנות:
"בגיל  12הוצאתי אותה ממשפחה אומנת .אני לא רציתי להוציא אותה .הוא הכריח אותי
להוציא אותה ... .כי הוא רצה כאילו שהיא ..תהיה בבית ,תשמור על הילד ,עוד לפני שהיו לי
 3ילדי כאילו הילד הראשו .בקיצור ,הילדה הזאת ,הוא עשה ממנה שפחה בבית ,לנקות את
הבית ,ולדאוג לילד ,עד שאני אבוא ....בזמ שהוא שולח אותי להביא סמי .הילדה הזו
במש הזמ התחילה להבי מה קורה .אני זוכרת פע ,שלח אותי להביא סמי מבית יריע,
מעזה ,הלכתי ,עוד לא נפגשתי ע הסוחר ,נפגשתי ע משמר הגבול ,לא נתנו לי להיכנס אז
חזרתי כלי כלו .הוא תפס אותי ,אי שפתחתי את הדלת ,הילדה בחדר משחקת ע הילד,
אי שפתחתי את הדלת" :הכול בסדר?" ,אמרתי לו" :שו דבר לא בסדר ,לא הבאתי כלו",
ע המילה הזו ,עוד נכנסתי לבית ,עוד הייתי במדרגות ,מזה מכות רצח ,הילדה ,הבת שלי,
קמה וצעקה ,ומתחננת שיעזוב אותי ,תפס אותה ,והפיל אותה בכל המדרגות ,יאו ,איזה
תמונה זו) ...בוכה( .וככה היא התדרדרה מסמי .היא הייתה יודעת שהוא שולח אותי לזנות,
אחרי כמה זמ היא התחילה להבי הכול ,ו ...היא מסתירה כזה ...ואני מרגישה עליה ...אני
מרגישה שהיא יודעת .אני לא יכולה לדבר איתה על הדברי האלה ..היא הייתה רואה
תמונות ,של מכות ,של ....לבוא בשעות מאוחרות מהעבודה ו ...אימא איפה היית? ,הלכתי
לעבוד בבית של אישה ,לעזור לה ,הולכת לחפש ,ניקיונות ,כל מיני ...הילדה הזאת הכירה את
הסמי רק דר הבעל השני שלי .היא הייתה רואה את כל התמונות ...אבל אני יודעת שהיא
יודעת לא הוא שולח אותי .ואי לי כוח ...אי לי כוח ...לא ידעתי מה לעשות .לא ידעתי כבר
מה לעשות ...מה? לא ידעתי  ...התחיל ע הבת שלי) .בוכה( ...כשהייתה הבת שלי בגיל 12
רצה להוריד אותה לזנות .הילדה הודתה לי שהוא התחיל איתה .והוא התעסק איתה"...
)מישל ,עמ' .(8
אפי תארה את חוסר היכולת שלה ,עקב ההתמכרות לסמי ,לטפל בתינוקת שנולדה לה .היא נטשה אותה
בבית החולי ,ומאוחר יותר הילדה עברה לאימה ,שהייתה א מזניחה .אפי מתארת כיצד אימה שגידלה
אותה באופ שגר לה להתדרדר לזנות ,גידלה ג את ביתה שג היא כיו מכורה לסמי ועבריינית:
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"אפי :הבת שלי הייתה קטנה ,עזבתי אותה בבית חולי וברחתי .הייתי בקריז ...לא מעניי
אותי מהבת שלי .הבת שלי גוססת בבית חולי ואני לא רואה א" אחד...
ענת :מי גידל אותה ?
אפי :אימא שלי גידלה אותה .היא גדלה כמוני ...היא הייתה ש בויצ"ו ואז אימא שלי לקחה
אותה מויצ"ו כבר בגיל שמונה חודשי .אמרה מה ייקחו ביטוח לאומי ,ישלמו לויצ"ו .אני
אקח ת'כס" ואשאיר אותה אצלי היא העדיפה שהיא תגדל אותה מאשר שהכס" יל לויצ"ו.
וככה זה היה לימדה אותה ג כ אותו הדבר ...היא משתמשת ,היא על הפני) ".אפי ,עמ'.(9 ,
אפי שעברה טיפול ושיקו מגדלת כיו את נכדתה ,מאחר וביתה נשפטה למאסר ונמצאת בתהלי שיקו.
ילדי שנולדו כתוצאה מזנות
חלק מהנשי תארו את הקושי לגדל ילדי שנולדו כתוצאה מזנות משו שילדי אלה ממחישי לא את
העיסוק בזנות ,ואת שאלת האבהות של הילד .אחת השאלות המרכזיות לגבי ילדי שנולדי במהל
העיסוק בזנות היא שאלת האבהות .מאחר והנשי מקיימות יחסי מי ע גברי רבי ,לעיתי ללא
אמצעי מניעה ,הא אינה יכולה לדעת מי האב של הילד .לנשי היו רגשות מעורבי כלפי ילדי אלו .מצד
אחד ה אוהבות אות ,ומצד שני ה רואות בה את התגלמות האב האנונימי ,הגבר צרכ המי הקנוי.
בחלק מ המקרי ,כאשר האישה חיה ע ב זוג ,סרסור ,בני הזוג התייחסו לילד כאילו הוא בנו של ב
הזוג ,מבלי להתייחס לסימ השאלה עקב כ שהאישה קיימה יחסי מי ע גברי רבי.
פזית שמגדלת את בנה אס" שנולד במהל העיסוק בזנות תארה את הדילמה לגבי האבהות:
"אז נקלטתי להריו כאילו ...באותה תקופה לא הייתי בטוחה במאה אחוז שהוא האבא כי
הלכתי בלי קונדו ע עוד מישהו .ו ..היה לי מקרי בעבודה שפתאו נקרע קונדו ופתאו
הוא נתקע ..ואי מה לעשות זה קורה .ואני זוכרת כבר צמחה לי הבט והרגשתי ..ידעתי כבר
שאני בהריו בחודש שישי וחצי .ובאתי אל הבחור הזה והוא גרוש ו ..הוא מאוד מבוגר ,הוא
ב  60בער .ובאתי אליו ואמרתי לו שאני בהריו ושאני לא יודעת מי האבא 50% .הוא 50%
מישהו אחר .ואני לא יודעת כאילו)" ...פזית ,עמ.(1 ,
ג כיו ,כאשר היא כבר אינה עובדת בזנות ,היא צריכה להתמודד ע הזיכרונות של הזנות שאס" מעורר
בה:
"אבל אז כשאני רואה את אס" ,אני פשוט מקבלת פלשבק .אס" זה פזית הזונה ,זה פזית
שמכרה את הגו" שלה ,זה פזית שהביאה ילד לא מאהבה ,היא לא התחתנה! היא הביאה
אותו מזנות .כאילו זה פשוט המראה של כל הדברי שאני רוצה לשכוח .אז לפעמי ,אני ,זה
לא עולה ,אבל לפעמי זה קופ( .וזה קשה) ".פזית ,עמ' .(1
היא ג מתמודדת ע השאלות של אס" ביחס לאבא שלו:
"כאילו ,כשהוא יגדל ,מה אני אגיד לו ,הייתי זונה ואני לא יודעת מי אבא של? או האבא
של הוא קליינט שלי? אני לוקחת את זה קשה .להביא ילד מתו זנות ,לא מתו אהבה,
מתו איכסה ,מתו השפל כאילו ..אולי שהוא יגדל או יראה את זה אחרת כאילו ...אני רואה
את זה נורא) ".פזית ,עמ' .(13
ג גילה ספרה על הקושי שבכניסה להריו במהל העיסוק בזנות מבלי לדעת מי האבא:
"זה היה כואב ...כאילו הרגשתי שלילדה שלי יש מליו אל" אבות .כבר ,כאילו בהרגשה
שלי ...נגעלתי מעצמי בעיקר ,הייתי מפחדת ,הייתי כואבת" )גילה ,עמ' .(13
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מסירת ילדי לאימו
חלק מהילדי שנולדו במהל העיסוק בזנות נמסרו לאימו( .האימו( היה אחת החוויות הקשות של
הנשי .ה מתייחסות לילדי שנולדו ונלקחו לאימו( כאל ילדיה לכל דבר .למרות שעל פי החוק הפסיקו
להיות ילדיה ואינ רשומי בתעודת הזהות שלה.
לעפרה נולד ב במהל העיסוק בזנות .הילד כיו כב  .13לשאלתי במהל הראיו כמה ילדי יש לה היא
ענתה שיש לה ב אחד ,מבלי לציי כי הוא באימו( .עפרה סיפרה על מסירת הילד לאימו( כאחד הדברי
ששברו אותה:
"ואני זוכרת אחרי כמה שני בזנות ובסמי כבר לא היה לי כוח ,ממש לא .ונכנסתי להיריו
בגיל  ,25ונולד לי ב שנלקח לאימו( .אני זוכרת ששמה התרסקתי לגמרי .לא היה לי כוח
בגו" .הרגשתי שהגו" שלי מפורק לגמרי .והייתי הולכת לעבוד בשביל להשתמש .הייתי הולכת
לש .הייתי עושה שני קליינטי ,הולכת לצומת ,והייתי אומרת עוד מעט אני אקו ,עוד מעט
אני אקו ,ומתעוררת בבוקר) ".עפרה ,עמ' .(3
ג גילה ילדה בת במהל העיסוק בזנות ושוכנעה על ידי הסרסור שלה למסור את הילדה לאימו( .היא
תארה את מסירת הילדה לאימו( כחוויה הקשה ביותר שעברה:
"גילה :זהו הילדה נולדה בקריז לקחו אותה לאימו( .שירות למע הילד התערב ,אז התחננתי
ג שימצאו איזה מקו שאפשר ללכת אליו לגמילה ע הילדה ,איזה ,...אמרו שאי דבר כזה.
היו אני יודעת שה עבדו עלי .ואבי ג אמר לי אי דבר כזה .והילדה יהיה לה יותר טוב ש,
והתחיל לשחק לי וזה .ג הילדה שלי ואני רוצה שיהיה לה טוב ,מגיע לה טוב וזה .ושכנע
אותי לחתו עליה לאימו( במקו להילח .לקחו אותה ,לקחו אותה .בכלל נפלתי לזריקות
חזרתי הביתה התחלתי להזריק .התחלתי להזריק ,לקחתי כדורי איבדתי ת'הכרה ,לקחו
אותי לבית חולי ,אבל ירדתי על סמי בצורה היסטרית.
ענת :הרגשת נורא...
גילה :כ ממש ,ממש .ואז איזה שני חברה קראו לי לאיזה שוד לבוא ,הלכתי אית כמו
התאבדות לא שאלתי את אבי בכלל ,ונפלתי לבית סוהר ,נתפסנו אותו היו) ".גילה ,עמ' .(22
גילה תארה את הכמיהה הרבה להיפגש שוב ע הבת שנלקחה לאימו(:
"ענת :את לא יודעת עליה כלו ,היא אצל משפחה מאמצת?
גילה :כ .בבית סוהר עשיתי לה שלוש מחברות  240ד" את כל מה שעברתי על המשפחה
עשיתי כמו יומ חיי .שלוש מחברות יש לי  240ד" אז כשהייתי יוצאת לחופשות הייתי
מעבירה לשירות למע הילד וה היו מביאי לי קבלות) ".גילה ,עמ' .(22
"גילה :ניסיתי פע לדבר איתו ]ע ב זוגה הנוכחי[ על הילדה .קשה לו .אז הוא חוגג כל שנה
יומולדת לילדה .הוא מביא לי דובי וכותב לי איזה ברכה .והלוואי שעוד ככה וככה שני היא
תגיע .כ ,הוא יודע .3.1 ,זה תארי עצוב בשבילי...
ענת :את מקווה שבגיל  18היא תחזור אלי ?
גילה :מאוד .מאוד .אני לא משלה את עצמי ,לא בתור אימא ,אלא בתור צד שלישי כמו מה
קרה .משהו בשביל לשמוע אותי .לא לשפוט ,שלא תהיה ע תחושה של זרקו אותי .אני לא
משלה את עצמי .אני יודעת שאני לא אהיה אימא שלה כבר בחיי .אני בהחלט רוצה שהיא
תגיע) ".גילה ,עמ' .(17
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כיצד הנשי תופסות את הזנות?
כאשר הנשי נשאלו לדעת לגבי מה משמעות הזנות ,כיצד ה תופסות את תופעת הזנות ,ומדוע גברי
הולכי לזונה ,כמעט כול המשיגו זאת כתופעה וסוטה וחולנית .לדבריה ,מדובר ב" :משהו חולני",
"משהו דפוק"",לא נורמאלי"" ,מגעיל" וכדומה .זאת למרות שבמהל העיסוק בזנות הנשי נחשפות
ל"נורמטיביות" של התופעה ,דהיינו ,למספר הגדול של הגברי שמגיעי לזונות ,ולכ שגברי אלה הנ
גברי נורמטיביי מכל שכבות הציבור .לדברי סוזי:
"אני לא יכולה להגיד שזה דבר נורמאלי .זה דבר שהוא לא בסדר ...כי לשכב ,ג בתור גבר,
ע אישה שאתה לא מכיר ,וע אישה שעברה כל כ הרבה גברי ,זה לא דבר נורמאלי"
)סוזי ,עמ' .(12
הזנות ,לדברי הנשי ,מעידה על הרוע וחוסר האנושיות שיש בעול:
"זה נות לי תבנית על העול .שזה עול מגעיל ,ועול רע .וכל אחד יש לו אינטרסי ,ואד
לאד זאב)"...פזית ,עמ' .(20
"זה עול מאוד אכזר" )סוזי ,עמ' .(11
את הנשי שעוסקות בזנות ה ראו כמי שנאלצו לעשות זאת .העיסוק בזנות נתפס כדבר שנעשה מתו
חוסר ברירה ,וכדבר שיכול להיעשות רק כאשר האישה משתמשת בסמי.
תפיסת הנשי את הזנות ואת הנשי שעובדות בזנות
הנשי במחקר התייחסו לעיסוק בזנות כדבר הקשה והמשפיל ביותר שה עברו בחייה .ה תארו את
העיסוק בזנות כדבר שניכפה עליה ה על ידי הסרסור ,וה על ידי הצור לממ את הסמי .יפה מתארת
את העיסוק בזנות כחוויה שלילית טוטאלית:
"זה הדבר הכי קשה שיכול להיות ,ענת ,לה למכור את הכבוד שלי ,למכור את הגו" שלי ,למכור
את הנשמה שלי זה ...לא להשאיר ממני שו דבר .כלו ..שו דבר לא להשאיר ממני .זה לעשות
את זה בלי אהבה ...בלי ..אני לא רוצה לעשות זה ,משהו מכריח אותי לעשות את זה .לא משנה X
או  Yאו  , Zלא משנה א זה חיליק או זה הסמי או זה משהו ...אני לא רוצה אבל אני חייבת
לעשות את זה) ".יפה ,עמוד.(14
פזית תארה את הקושי שלה לגבי העיסוק בזנות כנובע מקושי מוסרי ,מתחושת לכלו ,בושה והשפלה,
ומפגיעה בהערכה העצמית שלה:
"ענת :למה? למה הזנות בעצ כל כ קשה?
פזית :כי ,אולי מבחינה מוסרית .אני בפני עצמי .גדלתי בבית ש ...לשמור את הבתולי עד
לנישואי .גדלתי בבית שזה לא יפה ללכת ע הרבה בחורי כי אז אי ל כבוד .אה ..סבתא
שלי שהיא ניצולת שואה והיא אישה מאוד קרה ,וכל דבר" ,אוי  ,איזה בושה!" ,ו"אל תעשי
ככה ,זה לא מוסרי" ,כאילו ...גדלתי על זה ,כאילו ,ו ....כאילו ,עצ המחשבה ש ..אני מרגישה
מלוכלכת ,עברתי כל כ הרבה ידיי ,עברתי כל כ הרבה אנשי .כאילו ,הייתי בכזאתי
תחתית ,כאילו לעמוד בכביש ולמכור את הגו" של .כאילו ,אני זוכרת שהיה לי ערבי שאני
פשוט פחדתי א מישהו שאני מכירה מהצבא ,מהתיכו יעבור ויראה אותי ,כאילו ,איזה
פדיחה ,איזה השפלה ,כאילו ,איפה אני נמצאת! ומרוב שהיה לי קשה ע זה ,כאילו מרוב
שהרגשתי גועל מעצמי ואיכסה מעצמי ,ו ...כאילו אני חושבת שזה מאוד לא תר להערכה
העצמית שלי) ".פזית ,עמ' .(1
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ג יפה תארה את הזנות כדבר הקשה ,המשפיל והמביש ביותר שעשתה בחייה ,יותר מהעבירות שעשתה
שבגינ נכנסה לכלא:
"יפה :דווקא הדבר הזה אני מנסה להצדיק את זה ,אני לא יכולה .מכרתי את עצמי ,מכרתי
את הכבוד שלי ,הרסתי את הבית שלי ,הרסתי את הילדי שלי ,הרסתי את הכול .אני לא
יודעת ,כאילו אני לא יודעת א אני אשכח את זה פע .כאילו אני יכולה להכניס את זה
לבפני ולא להוציא את זה אבל זה משהו שלא יישכח א" פע .זה השפלה שאני לא חושבת
שיש משהו יותר גרוע מזה...
ענת :מה משפיל?
יפה :למכור את הגו" שלי בשביל כס" .לתת לאנשי לעשות מה שה רוצי .כאילו זה הדבר
שהכי מפחיד .שיכיר שהייתי נרקומנית ,לא איכפת לי ,להיפ אני גאה שהייתי נרקומנית,
ועכשיו אני נקייה וממשיכה הלאה .אבל הדבר הזה ...כאילו שב אד יבוא וישב מולי,
ויעמוד מולי וכאילו הוא היה איתי ...זה הדבר ,שא היו אני יכולה להתבייש במשהו ,זה
הדבר היחיד שאני מתביישת בו .אני לא מתביישת בשו דבר ,ג בוא נגיד גניבה ,את אומרת
לא הייתה ל שליטה על זה .אבל ג בזה אני פחות לא מתביישת כמו שאני מתביישת
מהזנות.
ענת :דווקא לגנוב ,זה בעצ לפגוע במישהו ...הזנות זה...
יפה :זה לפגוע במישהו אבל אחרי זה לשל על זה .הזנות זה מ פצע כזה שיש ל בפני .זה
פצע מקסימו מבריא ,אבל נשאר ל צלקת זה לא ...לא דבר שאת יכולה לעשות ניתוח
ויעבור .אי ,יש לי פה צלקות ,אי אפשר לעשות ניתוח להעלי אות ,ה יישארו כל החיי,
אותו דבר זה ג זה) ".יפה ,עמ' .(19
מירי התייחסה לקושי של נשי להודות שעבדו בזנות:
"מירי :והרבה קשה לה להודות בזה .קשה ,הרבה לא מודות בזה.
ענת :למה ?
מירי :הרבה מתביישות להגיד בכלל שה עבדו בזנות .כי היו כשחושבי על זה ,זה דבר
מאוד משפיל .זה מאוד כואב .ג פיזית וג נפשית) ".מירי ,עמ' .(29
יותר מכול הראיונות האחרי בלט הקושי העצו של מישל לגבי העיסוק בזנות:
ענת :מה ,מה כל כ קשה בזנות?
מישל :ש] ...לא מסוגלת לענות[
ענת :ואי בכל זאת הצלחת לעשות את זה?
מישל :י ,י ,י ,י הישרדות וי קושי ,בשביל לצאת מהתמונה הזו ,י קושי .הרבה קשה.
ו ...עשיתי את זה .אני אומרת שעשיתי את זה .הייתי חייבת לעשות את זה .כי א לא הייתי
עושה את זה אני החלטתי להדליק את כל הבית באש בזמ שכול ישני ובזה נגמר הסיפור.
את יודעת העיניי שלי לאלוהי ...הייתי בוכה ,והייתי אומרת לאלוהי" :תעזור לי לצאת
מהמצב הזה ,או שתיקח אותי ".לא היה לי כוח ,לא כוח פיזי ולא כוח נפשי.
ענת :א את צריכה להעביר איזשהו מסר לאחרי מה זה זנות ,מה זה אומר לעבוד בזנות,
מה היית אומרת ?
מישל :איכס ,האמת הזנות זה ...ע כל ההשפלות שעברתי ההשפלה הכי גדולה זה זנות .הכי
הכי גדולה .אי גרוע מהשפלה של זנות...אי כלו טוב פה .ומי שאמר שהגו" שלי וזו זכותי
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לסחור בו ,לא יודעת מה ,לא נראה לי ש ...אני לא מאמינה שיש סיכוי שיעשו את זה מרצו.
יש משהו שמניע מזה .לי זה לא הסתדר ,בכל אופ בראש .לי זה לא יכול להסתדר.
ענת :אז את לא מאמינה שיש אישה שנגיד מחליטה יכולה למכור את הגו" שלה?
מישל :חבל על הזמ .בכלל לא .בכלל לא .כל מיני יצורי מתפנקי עליי .באיזה צורה
ובאיזה פוזה שה רוצי .פשוט אי ל שו...א לא תעשי ל מה שהוא מבקש .וזה לא ,וזה
לא תחזרי הביתה בלי כס" ,ושוב פע ,ושוב פע הב אד ,והמכות...ולכי תדעי ,שוב פע,
א הפע מהמכות האלה תחיי או תמותי ,או שתישארי נכה .כל מיני מחשבות שבדקה
עוברות בראש .וא" מחשבה לא חיובית .הכול שלילי ,שלילי ,שלילי) ".מישל ,עמ' .(1415
הנשי ג התייחסו לעניי ה"בחירה" לעסוק בזנות בגילאי צעירי:
"אני מבינה שבגדול שו דבר לא היה מבחירה ,כאילו אומרי תיקחי אחריות אני לא לוקחת
אחריות .כי בתור ילדה לא ידעתי לקחת אחריות ,וזה לא טעות שלי .זאת טעות של הורי
טיפשי שלא ידעו לגדל ילדה נכו .ואח זבל והנסיבות .זו לא אני מבחירה .לא מבחירה
השתמשתי ולא עסקתי בזנות .לא לוקחת שו אחריות מזה .אני לוקחת היו אחריות על
החיי שלי .היו א אני אעשה צעד אז אני יודעת שאני יודעת מה אני רוצה ואז א אני
היו אל לגעת בסמי או אני אל היו לעסוק בזנות אני מודעת אז אני אשפוט את
עצמי) "...גילה ,עמ' .(16
גילה מתייחסת לנשי שעוסקות בזנות כאל נשי במצוקה:
"ענת :היו כשאת מסתכלת באמת על כל התקופה הזאת גברי באי לזונות שמי כס",
בשביל סקס מה את חושבת על זה אי את מבינה את זה?
גילה :האמת אני לא משקיעה בזה מחשבה אבל א את שואלת אותי אני חושבת שה
מסכנות אני חושבת שגברי ה ע חרא וה מסכנות.
ענת :מה הכוונה ?
גילה :אני חושבת שכל אישה שהגיעה לבית סוהר או לסמי או לזנות היא במצוקה .ה לא
מבינות .אני לא יודעת באיזה שלב של המצוקה ה א ה מבינות או לא ממש מבינה ,אבל
אני חושבת שהיא במצוקה) ".גילה ,עמ' .(15
"אני לא חושבת שא" אחת עשתה את זה מבחירה .אי אישה שהיא מבפני זונה ,אישה רעה
פושעת עבריינית נרקומנית אני לא מאמינה בזה ,זה כמו שאומרי אי ילד שהוא לא טוב יש
ילד שרע לו ,אי ילד רע וזה בעצ מה שקרה לנו) "..גילה ,עמ' .(16
חלק מהנשי דברו על כ שהחברה שלנו מבנה את מצב של נשי כ ש"לכל אישה יש
מחיר" .לדוגמא גילה:
"גילה :היו אני מבינה ,היו אני חושבת שאני מבינה ,אני אפילו לא שופטת את עצמי .אני
מבינה שאני היו יותר הגונה מהגונה ,כי אני מבינה איפה הייתי ומה עשיתי .בס הכול
כשאני מבינה היו באיזה עול אנחנו חיי אני מבינה שכל אישה כמעט יש לה מחיר .וכל
אחת עשתה את זה בדר זו או אחרת .אני לא משקיעה בזה מחשבה אני לא ש.
ענת :למה את מתכוונת כשאת אומרת לכל אישה יש מחיר? כאילו מה זה אומר?
גילה :כל אישה השפילה את עצמה בדר זו או אחרת ,כאילו
ענת :מה זה נקרא השפילה את עצמה?
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גילה :עשתה סקס בניגוד לרצונה בדר זו או אחרת ,או אולי בגלל אימא שלי שאני רואה.
אימא שלי כבר  15שנה ע מישהו אחד והיא כל הזמ מחפשת מישהו אחר .לא יודעת .אז אני
חושבת שזה יותר זנות מהזנות שלי) ".גילה ,עמ' (15
הנשי מתייחסות ג ליחס של החברה כלפיה:
"ובמקו שיקו משהו ..אבל ככה העול מנוהל .סת הכעס שלי הוא במירכאות על
הגברי ,במקו שמישהו יבוא ויאמ( אותה ,החברה שלנו נותנת סטירות על ימי ועל שמאל.
אז משפילי אות)".גילה ,עמ' .(16
סוזי התייחסה לצור של החברה למצוא פתרונות למניעת התדרדרות של ילדות לזנות:
"ענת :יש משהו עוד שאת רוצה להגיד ,שחשוב ל להגיד? איזשהו מסר שאת רוצה?
סוזי :לפעמי ,הייתי נתקלת בילדות ,כאלה יפות וקטנות ורק בהתחלה שלה ,והייתי
מסתכלת והייתי אומרת איזה סרט ה הולכות לעבור ....והלוואי ויהיה איזה גו" כמו הוסטל,
משהו כזה גדול ,שיכול באמת לעזור לבנות ,לא לעבור את מה שאני עברתי כי זה דבר ש...
כמו שאמרתי ל קוד מלווה לכל החיי ,ג את חיה חיי נורמאלי וג א את משתקמת
זה יוצא ,שזה נשאר אית לכל החיי ...והלוואי ויהיה אפשר לעזור לבנות ולזהות אות
בהתחלה לפני שה מגיעות לתו הגלגל הזה ,המעגל הזה שקשה לצאת ממנו .ואני חושבת
שע העזרה הנכונה וא אנשי ילמדו אי לעזור ,ומה ...אז הרבה בחורות לא יגיעו ...בא
נגיד שהמצב שלי הוא טוב אבל יש אנשי שאיבדו את החיי שלה ואני מכירה כאלה".
)סוזי ,עמ' .(12
תפיסת הנשי את הגבר ,צרכ המי הקנוי
בהקבלה לתיאור הזנות כסטייה ,הנשי תארו את הגברי שמגיעי לזונה כסוטי ,שיש לה בעיה .ה
מפרשות את צרכנות הזנות כסוג של רוע ,אכזריות ורצו להשפיל ,ולא כמענה למחסור או צור במי.
לדברי גילה ,גברי שמגיעי לזונות עושי זאת מתו רצו להשפיל ,ותו הפיכת האישה העוסקת בזנות
לאובייקט )מכונה(:
"זה כמו לנצל חולשה של אנשי ,לצחוק עליה .אל תל להציל ת'עול ,אבל אל תעזור
לזה ...משפיל ,מממש את הפנטזיות שלו ,כאילו ,הוא לא חושב ,הוא לא מתייחס לצד השני
ג .הוא לא מתייחס לצד השני כמו לב אד כאילו תעשי זה ,זה ,זה כמו מכונה .הוא עושה
אות מכונה ,וע הזמ את מאמינה בזה שאת מכונה ,הבנת? אי לו תחושות מהצד השני
שזה בס הכול ב אד ,וזה כואב לו ,ואולי נגעל .ולא אכפת לו א הוא התקלח או א הוא
לא התקלח .או א הוא מסריח או לא .כאילו הוא לא מבי שיש ש ב אד ,אולי ב אד
שזקוק לעזרה במקו להשפלות .אז זה נראה לי חולני מדי ...דווקא אני חושבת שהחולרות
יותר זה הקליינטורה הזו של האנשי הסוטי האלה שמחפשי את זה ,שמזיני את זה" .
)גילה ,עמ' .(15
מירי התייחסה ג לקשר בי השפלת האישה העוסקת בזנות לחוסר המחויבות וחוסר האחריות
של צרכ המי הקנוי כלפיה:
"מירי :תמיד להשפיל את הנשי .תמיד להיות מעל הנשי .ה א" פע לא מסתכלי על
הנשי בשוויו .ג כשהוא משל ל כאילו .הוא נות ל ...הוא מרגיש שהוא קנה אות
בכס" שהוא שיל ...הוא יעשה מה שהוא רוצה...והוא יעשה .הוא שיל ל ,אז אי ל זכות
דיבור ג .כי הוא שיל.
ענת :מה זה נות לה באמת לבוא לזונות? לשל כס" בשביל לקבל סקס?
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מירי :מה בשבילה? חלק מה ,זה הנאה .ה נהני מזה .ה אומרי" :פה אי לי שו
מחויבות ,אני בא ,משל ,מתפרק ,הול ,ככה אני צרי לצאת ע חברה ,ולהכיר אותה ושלא
תיקלט להריו וכל מיני ...פה לא .פה אני בא אני מתפרק ,לא איכפת לי א היא נהנתה ,לא
נהנתה ,כ נהנתה" .זה מה שה אומרי .חלק .וחלק רואי בזה כאילו השפלה .הנה השפלתי
אותה .בגלל זה אני אומרת שה רעי) " .מירי ,עמ' .(29
ג לדברי פזית לא מדובר במחסור במי:
"פזית :מה ה מרוויחי? סיפוק .ה באי על הסיפוק שלה .ה מקבלי ש מה שכנראה
בבית ה לא יכולי לקבל .אה ...לא ,לא חסר לה סקס .כ ,כנראה שיש שמה משהו לא
בסדר .משהו דפוק.
ענת :את באמת חושבת שגברי הולכי לזונה כי אי לה מספיק סקס בבית ,או כי חסר
לה?
פזית :לא ,לא חסר לה סקס .כ ,כנראה שיש שמה משהו לא בסדר .משהו דפוק) ".פזית,
עמ' .(20
גילה מבטאת עמדה דומה ביחס להסבר לתופעת צרכנות המי:
"ענת :מה ה בעצ מחפשי ש?
גילה :לממש את הסטיות שלה .וה כאילו במירכאות נקראי הנורמטיביי ,כאילו תראי
בעלי עסקי ע עניבות ,כאילו ,לא תראי אנשי ,לא באי לזונות אנשי פשוטי הע,
שתדעי ל .כל הדתיי החרדי האלה ע הכובעי שנותני תחמישי דולר ,מאה דולר.
שאת מופתעת ,כל אלה ע העניבות מאזור הבורסה .כאילו כל הסוטי .כל אנשי השמנת
אנשי ע רמה ה רוב הלקוחות של הזונות .ה מחפשי לממש פנטזיות ,להשפיל אותנו
לא יודעת .סוטי אני קורה לה סוטי) ".גילה ,עמ' .(15
מירי תיארה בהקשר זה ג את מגוו הגברי שבאי לזונות:
"זה נראה לי מגעיל ,כאילו איכס .אני ג הייתי אומרת את זה .כאילו ,מה ה נהני מזה
בכלל? כאילו הוא בא משל כס" ועושה את זה כמו כלב .אותו דבר .מה ה נהני מזה? יש
לה ת'אישה שלה ,ת'חברה שלה .זה צעירי ג .לא ,לא תגידי רק מבוגרי .דתיי,
צעירי ,שופט ,עור די ,אנשי ש ...שאי ,זה לא אלכוהוליסט ,נרקומ ,לא! זה כל הסוגי.
זה ,לא יודעת אני רואה את זה מגעיל .ג מבחינתי ,וג מהצד השני של הגברי .כאילו ,אי?
אי ה לא מתביישי לבוא .וזה)"...מירי ,עמ' .(29
חלק מהנשי דברו על התייחסות לגברי כתוצאה של העבודה בזנות ,ועל התנזרות מקשר ע גבר:
"וכל הגברי מניאקי ,אי לה אמונה ,וא" אחד לא שווה שאני אתמסר בשבילו .כאילו,
אני לא מאמינה בגברי בכלל ,בכלל .כאילו ,מעבר לזה שה בוגדניי ,וה לא נאמני ,ה
ג מאוד מכאיבי .אז אני לא רואה את עצמי מתחתנת ,אני לא רואה את עצמי מתחייבת
למשהו .א יהיה לי איזשהו קשר אז זה סת בשביל הקטע שיש לי חבר ,או סקס ,או מישהו
לבלות .אבל לא כאילו .אני לא רואה את עצמי מתמסרת לגברי" )פזית ,עמ' .(20
ג מישל תארה את יחסה לגברי בעקבות העבודה בזנות:
מישל" :אני אגיד ל את האמת .אני ,אני התנזרתי מגברי .אני התנזרתי מגברי .עוד לפני
שהגעתי לבית סוהר שמתי איקס על גברי ,ו...יש גבר ש ...כאילו ,הגבר הזה שאני מדברת
עליו ,הוא שנת לי להגיע למצב הזה .כי כבר ...אני אומרת כל הגברי אותו הדבר .אי לי
אמונה בגברי .אני שמתי לי בכותרת כזו ,שכל הגברי אותו הדבר) ".מישל ,עמ' .(8
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סוזי שנשואה כיו התייחסה לתיקו שחל לאחרונה ביחסה לגברי:
"ו ....אה ...כי אני ,אני אגיד ל ,אני פע לא האמנתי שגבר או אישה ,בכל אופ על עצמי,
אפשר להיות נאמני בקשר לזוג .לא האמנתי .הייתי אומרת ,אי דבר כזה שנאמני .כי
ראיתי את כל הגברי וכל הזנות הזאת ,היה לי קשה להאמי שיש דבר כזה שהוא ...והיו
בקשר שלי ע בעלי אני כ רואה שכ אפשר דבר כזה) ".סוזי ,עמ .(6
לסיכו ,מתו הממצאי המתארי את חווית הזנות עולה כי מדובר בחוויה טראומטית שהתחילה
בילדות ונמשכה לאור כל העיסוק בזנות .ההתעללויות שהנשי עברו בילדות מהוות את הבסיס
שעליו נבנה העיסוק בזנות .ברוב המקרי הנשי הגיעו לזנות כתוצאה מכפייה שכללה אלימות,
התמכרות לסמי ותהלי שיטתי של שטיפת מוח ועינויי על מנת להכשירה לעיסוק בזנות .ג
במקרה היחיד שהאישה תארה את תחילת העיסוק בזנות מתו בחירה ,היא מתארת במהל
העיסוק בזנות אובד שליטה ושקיעה לתו התמכרות קשה לסמי .הזנות עצמה נחוותה על ידי
הנשי כרצ" של אונס ,השפלות והתעללויות קשות שנעשו על ידי הסרסורי ועל ידי הלקוחות.
הנשי תארו את העיסוק בזנות כרצ" של סכנת מוות מתמדת ,פציעות קשות ,ואלימות מילולית ועד
קושי ,עינוי והשפלה מעצ האקטי שכרוכי בעיסוק בזנות כמו משא ומת ע הלקוחות ,יחסי מי
ע מספר גברי ,זנות בהריו וכדומה.
הנשי חוו הריונות ,הפלות ,לידות ,מסירת ילדי לאימו( ואמהות במהל עסקו בזנות .הריו
במהל הזנות מתואר כאחת החוויות הקשות .לחלק מהנשי נלקחו ילדי לאימו( ,וזה נחווה
כחוויה קשה במיוחד שהחמירה את מצב הנפשי ,וכתוצאה מכ את ההתמכרות לסמי .הנשי לא
יכלו לתפקד כאמהות במהל העיסוק בזנות ,וכל הילדי נלקחו לסידורי חלופיי.
הנשי מתייחסות לזנות כאל תופעה סוטה וחולנית .לדבריה ,הזנות כשלעצמה ,ג כאשר
לא מופעלת אלימות נוספת ,מהווה אמצעי להשפיל נשי .הגבר שבא לזונה מממש את הכוח ואת
הפריבילגיה שיש לו ,באמצעות הכס" ,לקנות את גו" האישה ,כחפ( לשימוש "כמו בשר בשוק".
לבסו" ,הנשי תארו את רצונ לצאת מהזנות ,ואת כמיהת לגור משק שהיה יכול לסייע לה
לצאת מהזנות בשלבי הראשוני ,על מנת למנוע את הסבל הקשה לאור השני.
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דיו
מטרת המחקר הייתה להבי את חווית הזנות מנקודת מבט של הנשי שעוסקות בזנות .ממצאי
המחקר הראו תמונה קשה של אלימות ,הזנחה והפקרה שהנשי חוו החל מילדות ,ואת התוצאות
הנפשיות הקשות של האלימות בילדות ובמהל העיסוק בזנות .המחקר מעלה שאלות רבות לדיו :הקשר
שבי ההתעללות בילדות והעיסוק בזנות ,אמהות במהל העיסוק בזנות ,תפקיד הכס" ,מיניות וזנות,
יחסי ע הסרסור וכדומה .ע זאת קצרה היריעה מכדי להעמיק בכל אחת מסוגיות אלו במסגרת עבודה
זו .לאור זאת בחרנו לדו בשתי נקודות מרכזיות שעלו מ הממצאי :ההפרעות הדיסוציאטיביות שמהוות
את הבסיס הנפשי מרכזי עליו בנוי הניצול של הנשי לזנות ,ומשמעות העיסוק כזנות כסוג קיצוני של
אלימות כלפי נשי ,נערות וילדות .בהמש נעסוק במגבלות המחקר ובצור להמש מחקר בנושא .נדו
בהשלכות של המחקר לבניית התערבויות מותאמות לנשי ונערות שעוסקות בזנות ,ובהשלכות לחקיקה.
ניתוק ודיסוציאציה
"רשות הרבי ורשות היחיד קשורות זו בזו לבלי הפרד...העריצי והנתיני של זו ה העריצי
והנתיני של זו" )וול".(1985 ,
מנגנוני דיסוציאציה ,הכחשה וניתוק משמשי אמצעי מרכזי שמאפשר לנשי לעסוק בזנות.
הסרסורי וסוחרי הנשי מגייסי בשיטתיות את המנגנוני האלה ,שה תוצאה של טראומות הילדות
שהנשי עברו ,על מנת ללכוד את הנשי בזנות .מנגד עומדת חברה שבוחרת להימנע מלדעת ,חברה שבה
פועלת הדיסוציאציה כנורמה חברתית .תופעת הזנות מתאפשרת בזכות נורמה של אדישות והתעלמות מצד
הציבור ,ומצד אנשי המקצוע והאקדמיה.
אחד מממצאינו המרכזיי ביחס לחווית הזנות היה כי הנשי מתקשות לתאר את גרעי החוויה
של העיסוק בזנות משו שה נמצאות ,במהל העיסוק בזנות ,במצבי דיסוציאטיביי .המנגנוני
הדיסוציאציביי פועלי בשלוש רמות :ברמה האישית בקרב הנשי עצמ כ"כישור עבודה" מרכזי
לעיסוק בזנות ) ,(Farley, 2004ברמה של הקשר ע הסרסורי ,וברמה של החברה הרחבה.
הדיסוציאציה ברשות היחיד
מניתוח הממצאי עולה כי ברמה הפרטנית הדיסוציאציה מאפשרת את העיסוק בזנות בשלוש
דרכי מרכזיות :ניתוק מ הכאב וההשפלה שכרוכי בעיסוק בזנות ,היכולת להיות בקשר ע אנשי
מתעללי )תדו בסעי" "הדיסוציאציה בשרות הסרסור"( ,והיכולת לאבד את הזהות האישית ולהפו
לאובייקט .הדיסוציאציה הפוסטטראומטית היא תוצאה של ההתעללות בילדות ,והיא ג תוצאה של
העיסוק בזנות שהנו חוויה טראומטית שמגבירה ומחריפה את התגובות הדיסוציאטיביות.
כל הנשי במחקר עברו התעללות מינית ,וטראומות נוספות של הזנחה ,נטישה ואלימות בילדות.
הקשר בי התעללות מינית בילדות ,בעיקר בתו המשפחה ,ובי העיסוק בזנות מתועד כיו בספרות
המקצועית )ראה סקירת ספרות( .אול ,קיימי הסברי שוני לגבי הדרכי שבה מתקשרת ההתעללות
המינית בילדות לעיסוק בזנות .מדיווחי הנשי עולה כי הדרכי שבה מהווה ההתעללות המינית בילדות
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את "הטירונות" של הזנות כוללות ה מימדי נפשיי ,וה מימדי כלכליי וחברתיי )כמו לדוגמא עוני,
והומלסיות() .(Dworkin,1997מבחינה נפשית נראה כי העיסוק בזנות מתאפשר רק כאשר יש לאישה
מנגנוני דיסוציאטיביי המאפשרי את העסוק בזנות.
הדיסוציאציה הנה אחת הפרעות המרכזיות הנגרמות בעקבות התעללויות מיניות ואחרות בילדות
ובבגרות ) .(Schwartz, 2000הפרעה זו מתבטאת בתמונת סימפטומי קשה שכוללת :ניתוק בי ערוצי
באישיות ,ניתוק בי רגש לקוגניציה ,תרדמת חושי ) ,(numbnessצמצו האישיות ודפרסונליזציה
)תחושה חוזרת של ניתוק מ הגו" ומ העצמי( .הדיסוציאציה מהווה מנגנו הגנה עיקרי בזמ ההתעללות
בילדות ,ומובילה להתפתחות של מנגנוני דיסוציאטיביי בחיי הבוגרי .חווית ההתעללות המינית
בילדות מעוררת פחד ,כאב ותחושת נטישה .על מנת להתמודד ע רגשות אלו ,הילד הנפגע חייב להכחיש
את קיומ על ידי ניתוק מ המודע ) .(Sillon, 1992הדיסוציאציה מהווה לא רק הגנה הסתגלותית ,אלא
ג עיקרו יסוד של ארגו האישיות .ההזדהויות הרבות מאפשרות לנפגעת להתמודד ע ההתעללות ,ובו
בזמ לשמור ה את עצ ההתעללות וה את אסטרטגיות ההתמודדות מחו( למודעות הרגילה ) Herman,
 .(1992הדיסוציאציה היא ניסיו נואש לשמר את החיי ואת השפיות באמצעות הבנייה של זהות )לדוגמא,
הכחשה ,פיצול לחלקי ,פיזור( שתתמודד ע כאב ,חרדה ,טרור ובושה .היא כוללת בריאת ייצוגי
נפשיי של האני )ה  (selfוהאחרי ,שמעוגני בשלילת מציאות )לא אני/לא הוא/לא קרה( ,והזדהות
בלעדית ע אובייקטי בעלי כוח ,שמציעי לכאורה ,קשר ,הגנה ,בריחה ,והקלה מסוימת של הכאב.
במהל הטראומה ולאחריה ,הילד מחקה ,מעמיד פני או מסיח את דעתו ,באמצעות כניסה למצבי מודעות
שוני .מאוחר יותר במהל החיי ההישרדות הדיסוציאטיבית צריכה חיזוקי באמצעות ארסנל של
הימנעויות ,התמכרויות ,ואסטרטגיות הסוואה ) .(Schwartz, 2000
העיסוק בזנות הוא חוויה של טראומה קיצונית ומתמשכת ).(Farley et al, 2003; Herman, 2003
אחת התוצאות הפסיכולוגיות של הזנות היא הפרעת לח( פוסט טראומטית מורכבת )CPTSD -
 .(Farley et al., 2003) (Complex PTSDה  CPTSDנגרמת כתוצאה של טראומה כרונית ,וסיטואציות
כמו שבי ושליטה טוטאליטרית .תסמיני כאלה מאפייני ה את ההתעללות המינית בילדות ,וה את
הזנות ) .(Herman,1992הדיסוציאציה היא אחד הסימפטומי המרכזיי ב  .CPTSD
במהל המחקר עלה קושי ממשי לתעד את חווית העיסוק בזנות משו שהנשי העוסקות בזנות
עושות זאת תודות ליכולת שלה להתנתק במהל העיסוק בזנות מ הגו" ומ הנפש .למשל ,לאחר
שבראיונות הראשוני הרגשתי כי הנשי מתקשות לדבר על חווית העיסוק בזנות ,שיקפתי בראיו
השלישי את תחושתי .המרואיינת ,גילה ,ענתה שהיא לא זוכרת את חווית העיסוק בזנות משו היא לא
הייתה ש .רק הגו" שלה היה ש ,הנפש לא הייתה ש .לדבריה,הגו" תפקד כמו מכונה .תשובתה חידדה
את ההבנה כי על מנת לשרוד את ההתנסות הבלתי אפשרית לגו" ולנפש של העיסוק בזנות ,הנשי
השתמשו במנגנוני מגווני של דיסוציאציה כמו ניתוק ,אמנזיה ,ניתוק מהגו" ודפרסונליזציה.
הממצאי מלמדי כי אלימות ,השפלה ,התעללות וא" רצח ,מהווי את שיגרת העבודה בזנות.
בנוס" ,הנשי תארו קושי עצו לעמוד בהשפלה ובעינוי הכרוכי בעבודת הזנות כשלעצמה ,ג כאשר לא
הופעלה אלימות נוספת .מאחר וכל הנשי במחקר הגיעו לעיסוק בזנות לאחר טראומות קודמות מיניות
ואחרות ,נית להניח כי ה סבלו מ  CPTSDעוד טר כניסת לזנות ,וכי הזנות גרמה להחמרה והקצנה של
התגובה הפוסט טראומטית המורכבת ) (CPTSDושל הדיסוציאציות .נראה כי הנשי שמצליחות לשרוד
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את החוויה הקשה של העיסוק בזנות עושות זאת בעזרת מנגנוני דיסוציאטיביי שה פיתחו טר
הכניסה לזנות .הסמי משמשי במוב הזה מרכיב נוס" שפועל בד בבד ע הדיסוציאציה ,כדי לחזק
ולסייע לניתוק שמושג קוד כל באמצעות המנגנוני הנפשיי ,הפוסט טראומטיי ,של הדיסוציאציה.
אחת הדרכי בה מתבטאת דיסוציאציה היא באמצעות פיצול האני לחלקי ,בצירו" של אמנזיה,
דפרסונליזציה ,ודריאליזציה )) .(Ross, Farley, & Schwartz, 2003) (derealizationהתכסיס הפסיכולוגי
של פיצול האני לחלקי משמש פונקציות רבות בזמ העיסוק בזנות ,ותפקידו העיקרי הוא להתמודד ע
הפחד ,הכאב ,ההשפלה והמפגש ע האכזריות השיטתית שהנשי מתנסות בה בזנות.
תפקיד מרכזי בעיסוק בזנות יש ג לדפרסונליזציה שהיא ,כאמור ,אחד ממנגנוני הדיסוציאציה.
הדפרסונליזציה היא היכולת הנרכשת של הנשי להתנתק מ הגו" ומ העצמי .יכולת זו חיונית לעיסוק
בזנות ,שבמהלכו גו" האישה מותק" פיסית באופ קשה ביותר .לדברי דבורקי ) ,(Dworkin, 1997החדירה
החוזרת ונשנית במהל העיסוק בזנות לפתחי השוני בגו" האישה הנה בלתי נסבלת ובלתי אפשרית
וא" אישה לא נשארת שלמה בזנות .האלימות הקשה שתוארה על ידי הנשי במחקר כוללת מכות ,פציעות,
חתכי ,החדרת חפצי חדי לאבר המי ,כוויות ,חנק ,חזרה לעיסוק בזנות מייד לאחר לידה או ניתוח
וכדומה .יתכ כי הדר היחידה לשרוד את הכאב ואת הנזקי הפיזיי שגורמת הזנות היא באמצעות
מנגנו הדפרסונליציה  הניתוק מהגו" ,בשילוב ע צריכה שוטפת של סמי שוני .הנשי במחקר התקשו
לתאר את חווית העיסוק בזנות משו שלטענת ה לא היו בתו הגו" שלה ,הגו" הפ להיות "כמו מכונה"
שפועלת במנותק מהאני .חלק מהנשי מתות מוות ממשי בזמ העיסוק בזנות ,אחרות מתות מוות מטפורי
באמצעות הניתוק מהגו" ומהנפש.
מימד נוס" של הדיסוציאציה הוא היכולת לאבד את הזהות האישית ולהפו לאובייקט .על מנת
לשרוד את החוויה הנפשית של העיסוק בזנות הנשי הופכות את עצמ למשהו אחר .כפי שתועד בספרות
המקצועית בעקבות חקירת צורות אחרות של עינויי ) ,(Farley, 2003אכזריות אנושית קיצונית גורמת
להתפוררות )פרגמנטציה( של הנפש לחלקי שוני .זאת על מנת לאפשר לחלקי מסוימי של האני
להתבונ ולהגיב לטראומה ,בו בזמ שחלקי אחרי לא יודעי ,ומכחישי את הנזק .הדיסוציאציה,
במוב הזה ,היא אסטרטגיית המלטות שנועדה להתמודד ע השפלה נפשית באמצעות פיצולה וניתוקה
מחלקי אחרי של האני .הנשי שרואיינו במחקר זה תארו את האופ שבו ה שינו את זהות ,ברוב
המקרי כתוצאה מפעולה מכוונת של הסרסורי ,על מנת להתאי לעיסוק בזנות" :אני זה לא אני".
לדברי פרלי ) (Farley, 2003הנזק הפנימי שמחוללת הזנות לא הוב בתחו הפסיכולוגיה ובתחו
חקר הטראומה ,ויש כישלו להבי ולהמשיג את מה שהנשי מתארות כ"תיעוב הטראומטי שהוא תוצאה
מכ שיצור אנושי מוצג לבחירה בדר שבה קצב בוחר בהמות" )עמ'  .(xiiהממצאי לגבי האלימות ,הביזוי
ההשפלה ,הדה הומניזציה והדה פרסונליזציה מראי כי האקטי המבוצעי כלפי נשי בזנות גורמי לא
רק לנזק פיסי ,אלא מגדירי את האישה באופ פסיכולוגי כאובייקט ,כבזויה ,כמושפלת וכמופקרת.
העצמיות שלה והכבוד האנושי שלה מותקפי ונהרסי בשיטתיות על ידי הזנות .היא מופחתת לכדי וגינה,
פי הטבעת ,שדיי ופה .היא הופכת לחלק הגו" שהגבר רוצה שהיא תהיה ) .(Dworkin, 1997הנשי
העוסקות בזנות מופחתות לכדי סחורה שמשווקת בשוק חליפי ) .(Barry, 1995הדיסוציאציה ,שמאפשרת
את הכניסה למצבי מודעות שוני ,את צמצו האישיות ואת בניית הזדהויות רבות,גורמת לכ שהנשי
העוסקות בזנות עלולות לאבד את זהות כיצור אנושי ,ולהפו למה שהלקוח רוצה שה תהיינה .כפי

64
שאמרה אחת הנשי שעסקה בזנות" :את הופכת בעיני עצמ להיות מה שהאנשי עושי ל ,ואומרי
עלי" ).(Farley, 2003
הבנת הדרכי שבה פועלת הדיסוציאציה מבהירה את הצור בתחושות של שליטה וכוח שתוארו
על ידי חלק מהנשי במחקר .לעיתי הרגישו הנשי שבתו הזנות הייתה לה שליטה על האקטי
המיניי .בניגוד לאונס שה חוו בעבר ,בזנות קיבלו על כ תשלו .להערכתי זוהי תחושת שליטה מדומה
המהווה החייאה מחדש ) (re-enactingשל היבטי בטראומות הילדות של הנשי .ממצאי המחקר מראי
כי העיסוק בזנות מספק רק אשליה של כוח ושל שליטה ,אשליה זו היא תוצאה של דיסוציאציה.
הדיסוציאציה בשרות הסרסור
ג הקשר ע הסרסור העולה מ הממצאי ,שמתאפיי באלימות ושליטה ,נבנה על רקע ההפרעות
הדיסוציאטיביות .אחד המאפייני של ההפרעות הדיסוציאטיביות הוא ההפנמה של מרכיבי יחסי
השליטה והאלימות שנחוו על ידי הקורב ,שכוללי ניצול ,בגידה ,שעבוד ,כפיה ,סחיטה וכניעה לסמכות
לא רציונאלית ) .( Schwartz ,2000נראה כי היחסי ע הסרסורי מהווי שחזור והחייאה מחדש
) (reenactmentשל יחסי ההתעללות המוקדמי.
כפי שמתואר בממצאי ,הסרסורי יוצרי קשר ע האישה או הנערה שה רוצי להעסיק
בזנות .ה הופכי להיות בעליה או בני זוג של הנשי ובתו כ ה שוברי את הנשי רגשית ,נפשית
ופיסית על מנת להעסיק בזנות .ה עושי זאת באמצעות אלימות פיסית ,הרעבה ,אונס ,אלימות
מילולית ,גרימת התמכרותה לסמי קשי ,התעללות נפשית ,איומי ברצח ,רצח ,בידוד חברתי וכדומה.
הנשי מרגישות קשורות לגבר המתעלל באמצעות דינאמיקה פסיכולוגית שהוגדרה כסינדרו שטוקהול
) ,(Graham, 1994המאפיי את הקשר הדוסטרי שבי שובה או מתעלל לקורבנו .קשר זה בנוי על
הכישורי הדיסוציאטיביי שנרכשו במהל ההתעללות שגורמי להזדהות ע אובייקטי בעלי כוח,
שמציעי לכאורה ,קשר ,הגנה ,בריחה ,והקלה מסוימת של הכאב.
הדיסוציאציה ,תוצאת טראומות הילדות ,מגויסת ומוחרפת על ידי הסרסורי באופ שיטתי
ומכוו לצור הבניית העיסוק בזנות .פרלי מביאה את דבריו של סרסור מניו זילנד שסיפר כי הנערות
יודעות א ה יכולות לשרוד בזנות אחרי התנסות ע לקוח אחד .לדבריו 30% ,מהנערות לא יכולות לעסוק
בזנות .נראה כי אלה הינ הנערות שלא יכולות להפעיל דיסוציאציה ).(Farley, 2004
המרואיינות במחקר זה תיארו את שיטות העינויי ,הטרור ,האלימות והכפייה של הסרסורי,
כמו ג מת "אהבה" ותשומת לב על ידי הסרסורי .נראה כי שיטות אלה נועדו להרוס את האוטונומיה
של הנשי ,להכניע אות באופ מוחלט ולמנוע מה להימלט מ הזנות .השימוש של הסרסורי באלימות
הקיצונית והבלתי צפויה בזנות ,בדומה לשיטות עינויי אחרות ,לא נעשה רק מטעמי כלכליי
וסדיסטיי .אלו ה אמצעי להראות לאישה כי היא חסרת ער ,ולא קיימת מבחינה חברתית ,אלא
בתפקידה כזונה .טכניקות אלה שמבטיחות שהיא תאבד כל יכולת להתנגד ,ושהיא תציית היטב לדרישות
הלקוחות ,נשענות על הדיסוציאציה ,על היבטיה השוני .הדיסוציאציה יוצרת את הפגיעות לשינוי מצבי
תודעה ,ולהתאמת האישיות למה שהלקוח או הסרסור רוצה שהיא תהיה עבורו .פרלי מתארת כי אחת
הנשי במחקרה טענה כי המשפט היחיד שלא היה שקרי בסרט "אישה יפה" היה כאשר הלקוח )ריצ'רד
גיר( שואל את הזונה )ג'וליה רוברטס( אי קוראי ל ,והיא עונה "שמי הוא כל מה שתרצה שהוא יהיה".
) .(Farley, 2003שלילת הש הפרטי ובחירת שמות כגו :דולי ,בייבי ,שרי וכדומה ,מגויסי על ידי
הסרסורי וסוחרי הנשי כמנגנו מרכזי לטשטוש הזהות האנושית ,והפיכת האישה לאובייקט לשימוש
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בידי הגבר ,צרכ המי הקנוי .ג הרמ טענה כי סרסורי פועלי בשיטתיות לפתח מצבי אגו
דיסוציאטיביי שבה לקורב נית ש חדש וזהות חדשה של זונה על מנת להרגילה לעיסוק בזנות
).(Herman, 2003
הדיסוציאציה ברשות הרבי
" ...להיות בזנות ובסמי זה להיות מופקרת .לא מופקרת מהמילה מופקרת...מופקרת מהחיי ,כאילו.
אישה שא" אחד לא אכפת לו ממנה .אישה זרוקה" )סוזי ,עמ' (6
הדיסוציאציה שמופעלת על ידי הנשי על מנת לשרוד את העיסוק בזנות ,משתקפת כבמראה
בדיסוציאציה ,בהכחשה ,ההדחקה וההתעלמות החברתית כלפי הזנות ,וכלפי הנזק שנגר לנשי
שעוסקות בזנות .כיו קיימת ההבנה כי נשי שעוסקות בזנות נמצאות במצב של "מוות חברתי"
) .(Farley,1997; Patterson, 1982הזונה היא אאוטסיידרית שנתפסת כמי שאי לה שו כבוד או ער
ציבורי .במקרה של הזנות חוברות יחד הנטייה האוניברסאלית להאשמת הקורב ,והנטייה להסב את
המבט הצידה כאשר מדובר בזוועות שקשה לשאת )הרמ .(1992 ,לדברי הרמ ) (Herman, 2003מדובר
בקושי להישיר מבט אל התארגנות בינלאומית שדנה מיליוני נשי וילדי למוות חברתי ,ולעיתי למוות
ממשי ,לצור הנאה מינית או רווח כספי של גברי .מוטיבציה נוספת להכחשת הנזק של הזנות היא ,ללא
ספק ,כלכלית ).(Farley, 2003
הרמ ) (Herman, 2003מתארת ג את הקושי העצו של קלינאי במפגש פני אל פני ע
אלימות מינית שמבוצעת על ידי ארגוני פשע שפועלי בחופשיות בכל חברה ,וע אנשי שהופחתו
בשיטתיות למצב של עבדות .כמו צופי מ הצד בכל מקו ,ג אנשי המקצוע בוחרי לא לראות ,לא
לשמוע ,ולא לדבר על מה שה כבר יודעי.
הנשי במחקר תארו את תהלי הפקרת על ידי החברה ,שהחל בילדות ונמש לאור חייה .ה
הופקרו על ידי בני משפחת ,בני זוג ,סרסורי ,קליינטי ,משטרה ,אנשי מקצוע והציבור הרחב .ממצאי
המחקר מתעדי את תהלי ההתעלמות ,ההפקרה ,הגינוי ,והבוז .הנשי תארו כיצד התעלמות החברה
מה מנציחה את הילכדות במעגלי האלימות ,מבלי יכולת להיחל( או לקבל הגנה וחסות .לדוגמא ,תוארו
ניסיונות לפנות למשטרה בתלונות על אונס ,שוד או ניסיונות רצח שנתקלו בהתעלמות ,משו התפיסה
הרווחת שמי שעוסקת בזנות אינה יכולה להיאנס ,או שמגיע לה כל סוג יחס שהיא מקבלת כולל אלימות
ושוד.
כאמור ,בזנות האישה עוברת דה פרסונליזציה ודה הומניזציה  שמה זהותה ואנושיותה נמחקי.
למרות זאת הנזק שנגר לנשי בזנות הוא בלתי נראה מבחינה חברתית ומתואר לא כאונס ,כהטרדה
מינית או כאלימות אינטימית ,אלא כמי ) .(Farley, 2003לדברי מילט ) (Millett, 1994האכזריות בזנות
מועצמת ומוחרפת כאשר היא מוצגת כ"משהו אחר ,כאשר ההקשר משתנה באופ רדיקלי ,והאכזריות
מוצגת כמשהו הומוריסטי או סקסי" ) עמ'  .(158הנורמליזציה של הזנות ברוב הארצות על ידי הבנייתה
כפרקטיקה מסורתית  תרבותית מתבססת על הנחות בדבר נחיתות או עליונות מגדרית ותפקידיה
המסורתיי של גברי ונשי ) .(MacKinnon, 2001לדברי דבורקי )  ,(Dworkin, 1997משמעות הזנות
עבור החברה היא כמשמעות גילוי העריות עבור המשפחה .שניה מהווי את סלע היסוד של השליטה
הגברית על נשי.
הזנות וגילוי העריות הופכי לבלתי נראי ג באמצעות התארגנויות חברתיות ופוליטיות כמו זו
שמציעה לראות בזנות עבודה ) ,(sex workולא אלימות כלפי נשי .בשנת  2004הייתה הזנות ממוסדת
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בארצות כמו הולנד ,גרמניה ,אוסטרליה וניו זילנד .ג בארצות אחרות שבה הזנות אינה חוקית ,כמו
ארה"ב או מקסיקו ,קיימת אווירה ציבורית שמעודדת את הזנות ) .(Farley, 2004זאת ,למרות שכותבי
רבי ניתחו את הזנות כהפרה גסה של זכויות אד.
האופ שבה החברה כיו מתייחסת לזנות נובעת מחוסר ידיעה והכחשה של משמעות הזנות ,ושל
הנזק שנגר לנשי שעוסקות בזנות .הבחירה להימנע מלדעת פועלת בשולי המודעות שלנו ,וזו הדר שבה
פועלת הדיסוציאציה כנורמה חברתית.
הזנות כאונס וכאלימות כלפי נשי
מניתוח חווית העיסוק בזנות כפי שתוארה על ידי המרואיינות ,עולה כי הזנות היא אחת הצורות
החמורות של אלימות כלפי נשי בחברה .אופי האלימות כלפי הנשי שעסקו בזנות ומימדיה היו אחד
הממצאי הקשי של מחקר זה .הנשי תארו שגרה של אונס ,אונס קבוצתי ,ניסיונות רצח ,רצח ,חניקה,
מכות ,אלימות מילולית ,השפלה ,פציעה ,החדרת חפצי חדי לאבר המי ,חתכי ,תקיעת סכי בבט,
חטיפה ,שוד ועוד .האלימות התבצעה על ידי הלקוחות ,ועל ידי הסרסורי ,והייתה חלק בלתי נפרד
מהעיסוק בזנות .בנוס" ,הנשי תארו את האקטי המבוצעי בזנות ,ג ללא אלימות נוספת ,כפעולות של
אלימות נגד נשי ,שליטה השפלה ואונס.
משתתפות המחקר נשאלו על התייחסות לזנות ,כיצד ה מפרשות את משמעות הזנות ,למה גברי
הולכי לזונה ,וכדומה .לדבריה ,הלקוחות אינ מחפשי מי אלא תחושת עליונות ושליטה .הנשי תארו
את כל שלבי הפעילות סביב הזנות ,החל מהמשא ומת ע הלקוח ,כאקטי של השפלה ,ביזוי ,וביטוי
עליונות גברית על האישה ,ועל נשי בכלל .לדבריה ,הגבר ,צרכ המי הקנוי ,נהנה מתחושת ההכנעה
והכוח שהוא משיג .באמצעות הכס" שיש לו הוא יכול לקנות את האישה כמו שקוני/בוחרי בשר בשוק.
האופ שבו הנשי פרשו את הזנות מתו ניסיונ כזונות ,תוא את הניתוח הפמיניסטי הרדיקלי
שממשיג את הזנות כמוסד מרכזי של החברה הפטריארכאלית שנועד לשמר את עליונות הגברי על הנשי
)  .(Dworkin,1997ע עליית הפמיניז בעול המערבי החלו ניתוח ותיעוד שיטתי של האונס והאלימות
כלפי נשי .האונס הוגדר כ"מעשה מכוו ,אלי ועוי שמטרתו להשפיל .מעשה של לקיחה בכוח שמבצע זה
שעתיד להיות המנצח מתו כוונה להטיל אימה ולעורר פחד) ".בראונמילר ,1980 ,עמ'  .(378האונס הוב
כשיטה פוליטית האוכפת את נחיתות הנשי באמצעות אימה .הזנות והפורנוגרפיה הוגדרו כגורמי
מרכזיי בעידוד אונס של נשי .לדברי בראונמילר ) (1980הזנות ממסדת את התפיסה שזכותו החברתית
והכלכלית של הגבר לרכוש גישה לגופ של נשי ,וכי מי הוא שרות שמספקת אישה .הזנות ,שמנציחה את
התפיסה שנגישות מינית לאישה היא ספח הכוח של הזכר ושל זכויות היתר שיש לו ,מזינה את המנטאליות
של אונס.
כל הנשי במחקר ,להוציא אחת ,נכנסו לעיסוק בזנות מתו כפייה אלימה של הסרסורי ,שרוב
היו בני זוג או בעליה .האישה היחידה במחקר שתארה את הכניסה לזנות כבחירה ,ספרה על תחושת
שליטה בחייה שנמשכה תקופה קצרה ,ולאחריה ג היא התדרדרה לשימוש בסמי קשי ולאובד שליטה.
זנות כתוצאה של כפייה אלימה נחווית על ידי הנשי העוסקות בזנות כאונס אלי חוזר ונשנה המכחיד
באופ שיטתי את זהות ורצונ החופשי.
רוב הנשי תארו את ניסיונות ההימלטות שלה בתחילת העיסוק בזנות ,דבר שנות משנה תוק"
לחוויות הכפייה והאונס שכרוכות בעיסוק בזנות .חלק מהנשי תארו את חוסר האוני וחוסר היכולת
להימלט מ העיסוק בזנות .לדוגמא ,מישל ,שניסיונותיה החוזרי והנשני להימלט מהזנות הסתיימו
בפציעות קשות כמו דקירות סכי בבט .ג במחקר על זנות בתשע ארצות נמצא כי רוב העוסקי בזנות
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) (89%בארצות השונות בטאו רצו לעזוב את הזנות .ניסיונות ההמלטות ,כמו ג הרצו לעזוב את הזנות,
מלמדי על הכפייה וההילכדות בתו הזנות ,כמו ג על חוסר האפשרויות להימלטות מהזנות ) Farley et
 .(al.,2003בנוס" ,גיל הצעיר של הנשי בזמ הכניסה לזנות ,מתחת לגיל ההסכמה לקיו יחסי מי,
מחזק את המסקנה שמדובר באקט של כפייה ואונס ,ולא באקט של בחירה חופשית .לבסו" ,כל הנשי
במחקר זה עסקו בזנות תו היות בערפול הכרה עקב התמכרות לסמי קשי ,מבלי יכולת לבטא הסכמה
חופשית .כ שהאונס בזנות נתמ בשימוש בסמי שמטשטשי את יכולת ההתנגדות ,ואת יכולת הבחירה
החופשית של האישה .בהקשר זה מעניי לציי כי נמצא שמבוגרי המתעללי מינית בילדי נוהגי
לעיתי לסמ את הילד על מנת לאפשר את התקיפה המינית ולגרו לדיס אוריינטציה ולהשתקה של
הילד ).(Schwartz, 2000
כפי שעולה מהמחקר ,אלימות מינית ,אונס ואלימות פיסית ה חלק משגרת העיסוק בזנות.
מחקרי מצאו כי נשי נאנסות במהל העיסוק בזנות בממוצע פע פעמיי בשבוע ) & Miller
 .(Schwartz, 1995קיימת דעה כי כאשר זונה נאנסת זה חלק מהעבודה ושמגיע לה להיאנס ) Farley,
 .(2004כפי שאמרה אחת הנשי שעוסקות בזנות" :מה שנחשב אונס עבור אחרות ,זה נורמאלי עבורנו"
).(Farley, 2004
דבורקי )  (Dworkin,1993טוענת כי האנלוגיה לזנות היא אונס קבוצתי .לדבריה בזנות האונס
הקבוצתי מוסווה על ידי חילופי כס" ,וזה ההבדל היחיד .גבר שהול לזונה יודע שגבר אחר היה ש לפניו,
וגבר אחר יהיה ש אחריו .בזנות ,כמו באונס קבוצתי ,הגברי מתקשרי ביניה ,באמצעות גו" האישה,
את עליונות על הנשי .מספר מחקרי בדקו את יחס הגברי כלפי זנות .בדומה למיתוסי ביחס לאונס,
המיתוסי לגבי הזנות )כשל בתפיסה ביחס לאופי המזיק של הזנות( ,הנ מרכיב בתפיסת אלימות מינית
כתופעה נורמאלית .לדוגמא ,נמצא בקרב סטודנטי בקולג' כי תפיסת את המיתוסי לגבי זנות נמצאת
בקורלציה גבוהה ע מיתוסי ביחס לאונס ) .(Cotton et al., 2002כיו ידוע ג כי אלימות מינית כלפי
נשי שכיחה בקרב קבוצות של גברי צעירי כמו בקבוצות ספורט והתאגדויות שונות .חילופי נשי ,או
ביקור משות" בבית זונות ,הנ הדר באמצעותה הגברי יוצרי קשר וסולידאריות .ריטואלי אלה
שכיחי ג בקרב אנשי עסקי ,פוליטיקאי ,וכמוב חיילי בכל העול ).(Herman, 2003
מ הממצאי עולה כי רצח וניסיונות רצח ה חלק משגרת העבודה בזנות .הנשי במחקר תארו
ניסיונות רצח באמצעות חניקה ,פציעות קשות וכדומה ,כמו ג פחד מתמיד מרצח ,ורצח של נשי שעבדו
עימ בזנות .מחקרי עדכניי מראי שיעורי הרצח גבוהי של נשי שעוסקות בזנות .לדוגמא ,במחקר
שנעשה על  1600נשי שעסקו בזנות בארה"ב נמצא כי רצח היה הסיבה ל  50%ממקרי המוות של הנשי
) .(Potterat et al., 2004דבורקי ) (Dworkin,1993מנתחת את תופעת הרצח של נשי שעוסקות בזנות
כסוג של רצח ע ,זאת לאור השיעורי הגבוהי של רצח נשי בזנות .לדבריה ,נשי נרצחות בזנות מידי
יו ,וזה קורה משו שה הופחתו למצב שה חסרות ער .ה נמצאות ש ,חסרות הגנה ,חסרות זהות,
חסרות ער חברתי ,מופקרות .במוב זה ,כמו ג במובני נוספי ,הזנות מהווה מטאפורה למצב הנשי
בחברה ,שכ ג נשי אחרות מופחתות למצב של אזרחי מדרגה שנייה ,וה סובלות משיעורי גבוהי
של אלימות ,אונס ורצח.
חקר חווית העיסוק בזנות :דיו מתודולוגי
נשי שעוסקות בזנות הנ אוכלוסייה חסרת קול ציבורי ,חברתי ואקדמי .מאחר והזנות אפופה במעטה של
סודיות ,בושה ,הכחשה ,ודיסוציאציה ,קיי קושי בתיעוד חווית העיסוק בזנות .מחקר זה מצטר"
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למחקרי החלוציי כיו בעול ששמו לה למטרה לתעד את חווית העיסוק בזנות מנקודת מבט של
הנשי העוסקות בזנות .רוב הידע הקיי מתעד את הזנות מנקודת מבטו של הלקוח ,ומתייחס בעיקר
לשימוש באמצעי מניעה והעברת מחלות באמצעות הזנות ) .(Farley & Kelly, 2000מטרת המחקר הייתה
לתעד תיעוד מעמיק ומפורט את משמעות חווית העיסוק בזנות עבור נשי שעסקו בזנות רחוב ,וכיו אינ
עוסקות בזנות.
מגבלות המחקר ויכולת ההעברה
מחקר איכותני אינו מתיימר להגיע ליכולת הכללה ,אלא לתת תיאור מעמיק ומקי" של מציאות
מסוימת ) .(Lincoln & Guba, 1985למחקר זה נבחרו נשי שאינ עוסקות כיו בזנות ,ועברו תהלי
טיפולי  שיקומי .הנשי במחקר עברו טיפול שכלל גמילה מסמי וטיפול נפשי ,ויש לה כיו מודעות
ויכולת תובנה ) (insightלגבי מהל חייה .לאור זאת ה תארו את מהל חייה שהוביל לעיסוק בזנות ,ואת
העיסוק בזנות ,מנקודת מבט של התבוננות פנימה ויכולת ניתוח פרשנית .יתכ שנשי שעסקו/עוסקות
בזנות ולא עברו טיפול נפשי לא היו מתייחסות ומפרשות את העיסוק בזנות באופ דומה .יחד ע זאת,
מחקרי שנערכו בארצות נוספות )לדוג'  ( Farley et al, 2003הראו תוצאות דומות ביחס להבנת העיסוק
בזנות כטראומה מתמשכת עבור העוסקי/ות בזנות .מחקרי אלה מתעדי ,בדומה לממצאי של מחקר
זה ,את רמת האלימות הגבוהה ,את הקשר שבי העיסוק בזנות וההתעללות המינית בילדות ,ואת הבנת
צרכנות המי כאמצעי לשמר את שליטת הגברי ואת נחיתות הנשי בחברה.
הנשי שנבחרו למחקר זה עברו תהלי של גמילה מסמי וטיפול .בחירה זו השפיעה בוודאי על
תוצאות המחקר ,שכ מדובר בנשי שבחרו לעבור טיפול ולהשתק ,ושהיו לה את הכוחות הנדרשי לכ.
עולה מכ כי יתכ שהנשי שנחקרו ה במחקר זה ,וה במחקרי אחרי ,ה בעלות יותר כוחות ,ופגועות
פחות ,מנשי אחרות שאי דר להגיע אליה ,ושאי לה את הכלי לעבור תהלי שיקו .ג מחקרי
נוספי מצייני את הקושי שיש בגישה של חוקרי לאוכלוסיית נשי שעוסקות בזנות ושנמצאות תחת
שליטה מוחלטת של הסרסורי וסוחרי הנשי ) .(Farley et al, 2003על כ ,יתכ כי דווקא הנשי
שנמצאות במצוקות הקשות ביותר אינ מיוצגות במחקר זה ,כמו ג במחקרי אחרי .יחד ע זאת ,רוב
הנשי במחקר הנוכחי עסקו בזנות שני רבות )בי  13ל  36שני( ,היו מכורות לסמי קשי ,וריצו
תקופות שונות של מאסר .נתוני אלה מצביעי על כ שמדובר באוכלוסייה שהייתה בקצה הקשה של רצ"
העיסוק בזנות ,ההתמכרות והעבריינות.
שאלה נוספת היא הא חווית של נשי שעסקו בזנות רחוב מייצגת ג נשי שעוסקות בסוגי
אחרי של זנות כמו זנות במכוני ,נערות ליווי וכדומה .מלכתחילה מחקר זה הוגבל לזנות רחוב ולא
התיימרנו לתעד את חווית הזנות לגבי סוגי אחרי של זנות .יחד ע זאת ,ממצאי המחקר הראו כי חלק
מהנשי עסקו בסוגי שוני של זנות ,וכי ה הגיעו לזנות רחוב לאחר שעסקו בזנות כנערות ליווי או
במכוני .המעבר לזנות רחוב קרה עקב החמרה בהתמכרות לסמי וג ,לעיתי ,מתו בחירה ,משו
שזנות רחוב אפשרה לה יותר חופש .מכא ,יתכ שההפרדה בי סוגי שוני של זנות היא הפרדה
מלאכותית .מספר מחקרי מתקפי השערה זו ומצאו כי הנשי עוברות מסוג אחד של זנות למשנהו
) .(Farley, 2003; Karmer,2003בנוס" ,מחקרי מנפצי את המיתוס כי כאשר הזנות ממוסדת הנשי
מוגנות מפני האלימות .מחקרי תעדו כי הנזק שנגר לנשי בזנות דומה בכל הסוגי של הזנות ,כולל
בחשפנות מאחורי זכוכית כשהלקוחות כלל אינ נוגעי בגו" האישה ).(Farley, 2004
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על מנת לענות על השאלה עד כמה נשי אלה משקפות את מצב של כלל הנשי העוסקות בזנות יש
לערו מחקרי נוספי על אוכלוסיות נוספות של נשי ונערות שעוסקות בזנות.
השלכות המחקר
מחקר זה מצטר" לכותבי שוני המציעי כי לא נית להתייחס לנזק שנגר לנשי העוסקות
בזנות כמקרי .מוסד הזנות מובנה ומתאפשר באופ שיטתי .אלה מאיתנו שאכפת לה מזכויות אד
גלובליות צריכי להתייחס לחוסר הנראות ) (invisibilityשל הזנות ,להכחשה המאסיבית ביחס לנזקי
של הזנות ,ולנורמליזציה של הזנות כסוג של רוע חברתי בלתי נמנע שנית להרחיקו מסביבות מגורי
טובות .כ עלינו להתייחס לכישלו לחנ סטודנטי למשפטי ,לפסיכולוגיה ,ולחינו לבריאות הציבור
ועבודה סוציאלית לטיפול בעוברי חוק .זנות וסחר בנשי יכולי להתקיי רק באווירה של אדישות מצד
הציבור ,ומצד אנשי המקצוע והאקדמיה ).(Farley et. al., 2003
הממצאי הקשי של המחקר מראי כי הזנות היא חוויה טראומטית שהחלה כבר בילדות של
הנשי .מסכת ההתעללות והעינויי שעוברות נשי וילדות בחברה שלנו במהל העיסוק בזנות ,מלמדת על
צור בחשיבה מחודשת לגבי אחריות החברה לשלומ ורווחת של נשי שהיו קורבנות החברה החל
מילדות .יש צור לבחו מחדש את דרכי הפעולה שננקטות כדי להבטיח את שלומ ,רווחת וזכויות האד
הבסיסיות של נשי ,נערות וילדות בחברה הישראלית ,ה בקרב אנשי המקצוע המטפלי בנשי ובנערות
במצוקה ,וה בקרב כל מי שזכויות אד יקרות לליבו.
ברמת המחקר ממצאי אלה מחייבי המש חקירה והרחבת הידע על ילדות ,נערות ונשי
שעוסקות בזנות .וכ הרחבת המחקר והידע בנושאי נוספי שקשורי במניעה כמו התעללות מינית
בילדות ,התמכרויות בקרב נשי ונערות ,בריחות מהבית והומלסיות ,ופמיניזציה של העוני.
המחקר הנוכחי מרחיב את ההבנה על חווית של הנשי העוסקות בזנות ,מנקודת מבט ,ואת הקשר שבי
ההתעללות בילדות לעיסוק בזנות .דרוש עוד מחקר על מנת להרחיב את הידע על הדרכי שבה הנשי
שעוסקות בזנות חוות את עולמ ,מדוע ה נשארות בזנות ,ומה הגורמי שסייעו לאלה שהצליחו לצאת מ
הזנות .מחקר כזה חיוני על מנת לפתח תוכניות טיפול יעילות למניעת זנות ,כמו ג לפיתוח מודעות
חברתית לנזק שנגר לנשי ולהפרת זכויות האזרח שלה  ,על מנת לפתח חקיקה ואמצעי אכיפה יעילי
למניעת זנות וסחר בנשי.
השלכות להתערבות
הממצאי הקשי של המחקר קשי עוד יותר בהעדר של שירותי טיפול לנשי או לנערות
שעוסקות בזנות בישראל .הידע שקיי כיו לגבי העיסוק בזנות בקרב אנשי מקצוע במערכות הטיפול,
הרווחה ,הבריאות ,המשטרה והמשפט הוא מועט ולא שיטתי ,והדבר נכו ג ביחס לאלו שמטפלי
באוכלוסיות של נשי ונערות שנמצאות בסיכו גבוה להתדרדרות לזנות ,כמו ,לדוגמא ,נערות במצוקה.
מ הממצאי נית לגזור מספר צרכי אליה יש להתייחס בתכנו מערכת התערבות ע הנשי והנערות
שעוסקות בזנות:
•

הקמת שירותי טיפול לנשי ונערות שעוסקות בזנות  קיי צור דחו" להקי בישראל שרות
לטיפול בנשי שעוסקות בזנות שיית מעני לאור כל הרצ" הטיפולי :החל ממקלט ,ארוחה חמה
וקורת גג ללילה ,ועד שרות טיפולי מקי" שיספק טיפול נפשי ושיקו מקצועי לנשי ונערות
שמעוניינות לעזוב את הזנות.
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•

מקלט בטוח  לאור הממצאי ביחס לרמת הסיכו הגבוהה של הנשי ,בעיקר מ הסרסורי,
חשוב לשי דגש על מקלט בטוח כבסיס לטיפול כפי שמקובל לגבי נשי נפגעות אלימות במשפחה,
או נפגעות אונס.

•

העלאת מודעות למשמעות העיסוק בזנות בקרב אנשי מקצוע  יש לבחו את העמדות של
המטפלי ביחס לקורבנות של זנות ,ובמידת הצור ,לשנות .לדברי הרמ )),(Herman, 2003
הנושאי שעל סדר היו בדיו המקצועי כיו על טראומה ה טראומות של פיגועי טרור,
וטראומות של ילדי .לדבריה ,יש הרבה טראומות "נקיות" ,ע קורבנות חפי מפשע ,שסבל
מעורר סימפטיה .זנות ,לעומת זאת ,מביכה ,מביישת ,ו"מלוכלכת" .הזנות היא פשע ללא קורב.
מסקר שערכה בקרב קלינאי מומחי לטראומה עלה כי  75%מהקלינאי טפלו באנשי שנוצלו
לזנות .לאור השכיחות הרבה של נפגעי הזנות קוראת הרמ לקלינאי להתגבר על התנגדות
למעורבות ע קורבנות שנתפסי לא "נקיי" ולא "תמימי" .אני מציעה לשלב שאלות ביחס
להיסטוריה של עבודה בזנות בתהליכי אינטייק ,במיוחד במסגרת הטיפול בטראומות מיניות
שונות .זאת לאור הפגיעות של נפגעי התעללות מינית בילדות לרהויקטימיזציה ,ולניצול בתעשיית
הזנות והפורנוגרפיה .קיי צור להרחיב את הידע הקיי בקרב אנשי מקצוע שמטפלי בנשי
במסגרות השונות של בריאות הנפש ,הרווחה ,שרות לנערות במצוקה ,מומחי לטיפול בטראומה,
ואלימות נגד נשי )מקלטי לנשי מוכות ,מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית ,מרכזי טיפול
לנפגעות גילוי עריות ,מקלט לנשי נפגעות סחר בנשי וכדומה( .זאת על מנת להעצי את יכולת
לתת מעני מותאמי לנשי שעוסקות בזנות.

•

רכישת מומחיות בטיפול בתסמונת טראומטית מורכבת – כפי שעולה מ הממצאי ,הזנות מהווה
טראומה קיצונית ,שנשענת על הפרעות טראומטיות קשות שקדמו לה .נשי שעסקו בזנות
מגדירות עבור אנשי מקצוע את קצה הרצ" של הפרעות טראומטיות ,ואת חזית הידע הקיי
בתחו ) .(Herman, 2003הפרעות אלה קשות מאוד להבנה ,ומהוות אתגר לטיפול.

•

מומחיות בטיפול בהפרעות דיסוציאטיביות – כפי שעולה מ הממצאי הדיסוציאציה היא מנגנו
ההגנה הנפשי השכיח להתמודדות ע העיסוק בזנות .הדיסוציאציה היא חלק ייחודי של ה .PTSD
הבנה של ההיגיו הפנימי ושל מבנה הדיסוציאציה חיונית לטיפול ברוב הנשי שנוצלו לזנות.

• טיפול באמהות ובילדי – מ הממצאי עולה שכל הנשי במחקר זה עברו הריונות ולידות
במהל העיסוק בזנות ,וכי האמהות היא סוגיה מרכזית בחיי הנשי .הריו ולידה יכולי להיות
נקודת מפנה חשובה לשינוי וליציאה מ הזנות .יש לבחו את הצור בפיתוח מעני מותאמי
לטיפול באמהות של נשי שעוסקות בזנות ,כולל טיפול בקשר א – ילד.
השלכות למדיניות וחקיקה
מדינת ישראל כיו היא מדינת יעד לסחר בנשי למטרות זנות .החוק הישראלי בנושא הזנות
מתבסס על הגישה שהזנות אינה פשע א היא פגע חברתי שיש להלח בו מבלי להפו את הזונה לשעיר
לעזאזל .העיסוק בזנות הנו חופשי ,והחוק הפלילי מתעניי בעוסק בזנות רק כאשר הוא מהווה מטרד
לציבור ,או דר הסרסרות והסחר שאות החוק מעניש )מכו תודעה.(2004 ,
ממצאי מחקר זה ממחישי את מקומה של הזנות בקצה החמור של רצ" האלימות כלפי נשי
וילדות בחברה ,ומציעי כי הנשי והילדות שמנוצלות בתעשיית הזנות הנ קורבנות ולא עברייניות.
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במקביל ,צרכנות הזנות מתוארת כפשע של אלימות .מכא נובע כי יש צור למגר תופעה זו באמצעות
חקיקה שאוסרת קנייה של אד אחר לצור מי.
שבדיה היא המדינה הראשונה כיו בעול שמהווה דוגמא להתמודדות מוצלחת במיגור הזנות,
הסחר בנשי והאלימות כלפי נשי וילדות .החוק השבדי שאוסר קנייה של שירותי מי נכנס לתוקפו
בינואר  1999בשבדיה .החוק הוא ניסיו ראשו של המדינה בשבדיה להילח בשורשי הזנות והסחר
בנשי :הדרישה לזנות ,ועמדות הגברי ביחס לזכות לקנות יצור אנושי לסיפוק צרכיה המיניי .חוק
זה מהווה אב פינה במאבק של הממשלה השבדית ליצור חברה דמוקרטית שבה נשי ונערות יכולות
לחיות כשה חופשיות מכל צורה של אלימות מצד גברי .בשילוב ע חינו הציבור באמצעות מסע פרסומי
להעלאת מודעות ותמיכה בקורבנות ,החוק מצליח למנוע באופ משמעותי זנות וסחר בבני אד .מ הניסיו
השבדי עולה כי כאשר הצרכני מסתכני בענישה ,מספר הגברי שקוני בני אד שעוסקי בזנות יורד,
והשוק המקומי של זנות נעשה פחות אטרקטיבי .הסוחרי בנשי מחפשי מקומות אחרי יותר
מאפשרי.(Ekberg, 2004) .
בעול כולו קיי כיו ויכוח ציבורי ביחס למיסוד הזנות .שבדיה הנה המדינה הראשונה בעול
שחוקקה חוק שאוסר על קניית שירותי מי ,מתו הבנה שלכל הנשי יש זכות לשליטה מלאה על גופ.
המחוקקי בשבדיה הבינו כי יש להלח כנגד התפיסה שנשי קיימות על מנת לספק תענוג מיני לגברי,
ושגברי שקוני נשי או ילדות בזנות מבצעי פשע של אלימות שעליו ה צריכי להיענש .הממשלה
בשבדיה אימצה את הגישה שרואה בזנות אלימות של גברי כלפי נשי וילדות ) .(Ekberg, 2004ממצאי
מחקר זה מחזקי את התפיסה שהזנות היא פשע של אלימות ושחובה על מדינה מתוקנת להיאבק בכל
הדרכי.
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נספחי
נספח א'
הנשי
סוזי – בת  ,38נשואה וא לשלושה בני .בת חמישית למשפחה של תשעה ילדי .כשסוזי הייתה כבת חמש
עזבה הא את הבית ע גבר אחר ,והילדי פוזרו במשפחות אומנות .סוזי עברה התעללות מינית על ידי
דודה ,ועל ידי האב האומ .ברחה מהמשפחה האומנת בגיל ההתבגרות וסודרה בפנימייה לנערות במצוקה.
בגיל  ,15במהל שהייתה בפנימייה ,הכירה גבר מבוגר ועבריי ,שאנס אותה בפגישה הראשונה .הוא גר
לסוזי להתמכר לסמי קשי ,ושלח אותה לעבוד בזנות .עסקה בזנות מגיל  16ועד גיל  .33שהתה בכלא שני
מאסרי .במהל העיסוק בזנות נולדו לה שני בני שנשארו איתה ,ובת שנלקחה לאימו( .הב הבכור גדל
איתה עד גיל חמש ולאחר מכ היה במשפחות אומנות ובמוסדות .ע הב הקט הגיעה לשיקו בהוסטל
לאסירות משוחררות – אמהות ע ילדיה .כיו נשואה לגבר מכור – נקי.
אפי – בת  ,53רווקה וא לבת כבת  ,34ונכדה כבת  .6בת למשפחה רב בעייתית שמנתה שבעה ילדי.
מתארת התעללות נפשית ופיסית על ידי אימה .מגיל  12עברה אונס מתמש על ידי חבר של ההורי.
התחילה לעסוק בזנות עקב קשר ע סרסור .עסקה בזנות מגיל  14ועד גיל  .50עברה שיקו בהוסטל
לאסירות משוחררות .כיו מתגוררת מחו( להוסטל ועובדת.
מירי – בת  ,42גרושה וא לארבעה ילדי .גדלה במשפחה חרדית בה עברה התעללויות פיסיות ונפשיות על
ידי ההורי והאח הבכור .בגיל  16יצאה בפקודת האח ע אסיר נמלט שאנס אותה .כתוצאה מהאונס
נכנסה להריו והמשפחה חיתנה אותה עימו בכפייה .לאחר שנולדו לבני הזוג שני ילדי ,דרדר אותה בעלה
לסמי קשי ואיל( אותה לעסוק בזנות .לאחר מספר שני שבה עסקה בזנות בה התפרנס ובילה ע
נשי אחרות מהכספי שהרוויחה ,לקח הביתה אישה אחרת וגרש אותה מהבית .מירי ריצתה שני
מאסרי בכלא .במהל השני בה עסקה בזנות נולדה לה בת שנלקחה לאימו( .במאסר האחרו החלה
תהלי גמילה וטיפול בכלא .המשיכה את הטיפול בהוסטל לאסירות משוחררות .נקייה מסמי כשבע
שני .לפני כשלוש שני נולדו לה עוד ב ובת.
עפרה – בת  ,40רווקה .בת אחת עשרה מתו שני עשר ילדי .הא הייתה עולה חדשה שלא דברה
עברית ,והתקשתה לתפקד .עפרה גדלה בהזנחה ועזובה רגשית .עברה אונס בילדות על ידי בעלה של
אחותה .כתוצאה מכ התקשתה להתרכז בלימודי ונפלטה ממסגרת הלימודי .שרתה שרות צבאי מלא.
החלה להשתמש בסמי ע חבר .בגיל  22התחילה לעבוד בזנות .במהל העיסוק בזנות נולד לה ילד שנלקח
לאימו( .עבדה בזנות עד גיל  .35במהל המאסר האחרו עברה גמילה ושיקו בכלא ,והמשיכה בהוסטל
לאסירות משוחררות .כיו עובדת כמדריכה טיפולית במסגרת שיקומית לנשי.
גילה – בת  ,38נשואה וא לשני ילדי .כיו נמצאת בהריו .הייתה בת חמישית מבי שבעה ילדי .עברה
התעללות מינית על ידי אחיה הבכור מגיל צעיר .עקב בריחות מהבית סודרה בפנימייה לנוער במצוקה ש
הכירה ,בגיל  ,12גבר מבוגר ונשוי שגר לה להתמכר לסמי קשי ,ושלח אותה לעבוד בזנות .לאחר
תקופה בה חיו ביחד חזרה אשתו וגרשה אותה מהבית .היא הלכה לגור אצל משפחה של חברה מהפנימייה,
שאביה היה עובד של הפנימייה ,והמשפחה ,שהוכרה כמשפחה אומנת ,העסיקה אותה בזנות .עבדה בזנות

85
מגיל  14ועד גיל  .31במהל העיסוק בזנות ילדה תינוקת שנמסרה לאימו( .עברה משבר נפשי קשה ונכנסה
למאסר ממוש .במהל המאסר נגמלה מסמי והתחילה טיפול .המשיכה בהוסטל לאסירות משוחררות.
פזית – בת  ,41רווקה וא לב .בת להורי ניצולי שואה .מגיל צעיר עברה התעללות מינית ,פיסית ונפשית
על ידי האב שהיה אלכוהוליסט .סיימה  12שנות לימוד והתגייסה לצבא .במהל השרות הצבאי עברה
הפלה ונכנסה למשבר נפשי .עשתה ניסיו אובדני ואושפזה בבית חולי פסיכיאטרי .לאחר האשפוז
שוחררה מהצבא והתחילה להתדרדר לסמי קשי .נשלחה על ידי סוחר הסמי ,שהיה ב זוגה ,לעבוד
בזנות לאחר שהייתה חייבת לו כס" .עבדה בזנות מגיל  20ועד גיל  .35במהל העיסוק בזנות נולד לה ב,
אותו גידלה יחד ע אימה .נשפטה למאסר ועברה שיקו במרכז יו לשיקו אסירות .התדרדרה שוב
לשימוש בסמי וזנות ובנה נלקח לבית ילדי לצור מסירתו לאימו( .בשלב זה נכנסה להוסטל לאסירות
משוחררות – אמהות ע ילדיה ביחד ע הב ,שהיה כבר כב חמש .שהתה ע בנה בהוסטל כשנתיי.
כיו חיה ע אימה ובנה ,ועובדת.
יפה – בת  ,42נשואה וא לשלושה ילדי .בת למשפחה של חמישה ילדי .גדלה בהזנחה ועזובה רגשית.
בגיל  12התחילה לצאת ע גבר שאנס אותה .ה הפכו לבני זוג ,תו שהוא מתעלל בה מינית ,פיסית
ונפשית ,כולל הזמנת חברי שלו לצפות בה בזמ קיו יחסי מי .בגיל  17נכנסה להריו וה נישאו.
לאחר שנולדו לה שני ילדי דרדר אותה בעלה לסמי קשי ואיל( אותה לעסוק בזנות .עבדה בזנות מגיל
 23ועד גיל  .38שהתה בכלא שני מאסרי .במהל המאסר הראשו התגרשה מבעלה ,שהיה הסרסור שלה.
לאחר השחרור עברה שיקו בהוסטל לאסירות משוחררות .במהל השיקו נישאה לגבר מכור – נקי ונולד
לה ילד נוס".
מישל – בת  ,50גרושה וא לחמישה ילדי .בת למשפחה בת חמישה ילדי .הא הייתה חולת נפש
ואושפזה בבתי חולי פסיכיאטריי לתקופות ארוכות .מישל ואחותה עברו התעללות מינית על ידי דוד
מגיל צעיר .בגיל  17נישאה ונולדו לה שני ילדי ,הייתה אישה מוכה .לאחר הגירושי נישאה לגבר שדרדר
אותה לסמי ולזנות והיה הסרסור שלה .בנישואי אלה ילדה עוד שלושה ילדי .מתארת מסכת של
אלימות קשה מצד בעלה לאור השני .בעלה דרדר לסמי ולזנות ג את ביתה מנישואיה הראשוני,
לאחר שאיל( את מישל להוציא אותה מהמשפחה האומנת ולהביאה לבית ,ש אנס אותה .נכנסה למאסר
לאחר שניסתה לשרו" את הבית לאחר שנודע לה שבעלה אנס את ביתה ודרדר אותה לסמי ולזנות .בכלא
התחילה טיפול גמילה ושיקו .לאחר המאסר הגיעה להוסטל לאסירות משוחררות .עבדה בזנות מגיל 20
ועד גיל  .48במהל השיקו עזבה את ההוסטל ,ולא ידוע היכ היא נמצאת היו ומה מצבה.
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נספח ב'
טופס הסכמה מדעת
שלו ) ........................ש פרטי(

אני עושה מחקר על נשי שעסקו בזנות במטרה להביא לידיעת הציבור הרחב ,ואנשי מקצוע ,מה
המשמעות של עיסוק בזנות עבור אישה או נערה .אחת המטרות היא להעלות את המודעות הציבורית
ומקצועית למשמעות העיסוק בזנות על מנת לגרו לשיפור מצב של נשי ונערות שעדיי נמצאות בזנות.
מאוד חשוב לי להבי אי הדברי האלה נראי מנקודת המבט של .אי את הרגשת ? אי הגעת לעבוד
בזנות ? כיצד הפסקת לעבוד בזנות ?
כמוב שההשתתפות של במחקר תלויה א ורק ברצונ ,ואת יכולה להחליט שלא להשתת" בו .א תבחרי
שלא להשתת" ,זה לא ישפיע בשו צורה שהיא על היחסי של איתי .במידה ויהיה ל קשה במהל
השיחה ,תוכלי להפסיק אותה בכל זמ שתרצי.
א תסכימי להשתת" במחקר נקבע שיחה אחת או שתיי ,שבה תספרי על החוויה של של העיסוק בזנות.
אני אבקש ממ להסכי שאקליט את השיחה על מנת לזכור את כל הפרטי.
כל מה שתאמרי ישמר בסודיות מוחלטת .כל הפרטי האישיי של ישונו על מנת שלא נית יהיה לזהות
אות .המחקר מבטיח ל חיסיו ואנונימיות.
אני יודעת שהדיבור והזיכרונות של העיסוק בזנות יהיו מאוד קשי ל .יחד ע זאת אני חושבת שחשוב
לדבר על הנושא הזה כדי לנסות ולמנוע מנשי נוספות לעסוק בזנות ,ולבנות שירותי טיפול מתאימי
לעזור לנשי שנמצאות בזנות.
בא תזדקקי לעזרה טיפולית נוספת לאחר הדיבור על הנושא ,תוכלי לפנות אלי ונמצא ביחד דר לעזור ל
לפנות להמש טיפול נפשי.
בתודה מראש
ענת גור
052 – 774419
 03 – 6491773עבודה

אישור
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קראתי את טופס ההסכמה המיודעת ,ואני מסכימה להשתת במחקר.
חתימה ..................................................

חתימת המראיינת ..........................................

נספח ג'
מדרי ראיו

 .1א את מוכנה לספר מה זה בשביל לעסוק בזנות ?

 .2אי הגעת לעסוק בזנות ?

תארי .............................................

תארי ............................................
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נושאי חשובי בראיו:
פרטי אישיי :מצ"ב שאלו
התהלי של הכניסה לזנות :הא הייתה היסטוריה של התעללות בבית ,בריחות מהבית ,החיי ברחוב,
התמכרות לסמי ,קשר ע סרסור.
תיאור הפרטי של העיסוק בזנות :כמה זמ עסקת בזנות ,מתי ,היכ עבדת ,באיזה שעות ,כמה כס"
הרווחת ,כמה לקוחות קבלת ,מה היו סוגי השירותי המיניי/אחרי שנתת.
קשר ע סרסור :הא היה ל סרסור ,מה הייתה מערכת היחסי ביניכ ,כמה מהכס" שהרווחת נשאר
אצל.
אלימות מצד לקוחות ,או מצד הסרסור :הא היו מקרי של אלימות כלפיי בזמ העיסוק בזנות ?

התמכרות לסמי ואלכוהול – במהל העיסוק בזנות
הא רצית לצאת מעול הזנות :מתי ,מדוע ,הא היו ניסיונות גמילה או טיפול.
יציאה מעול הזנות :מתי הפסקת לעסוק בזנות ,כמה זמ את כבר לא עובדת בזנות ,הא וכמה זמ את
נקייה מסמי.

נספח ד'
21.5.03
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תמות מרכזיות

הילדות וההתבגרות" :הכול התחיל בילדות"
אונס והתעללות מינית במשפחה ומחו( למשפחה
אינססט ע אבא
התעללות פיסית ,רגשית ,ונפשית
הזנחה ,בדידות ,ועזובה
הקשר ע הא
סימני פוסט טראומה בילדות" :לא יכולתי להתרכז בלימודי"
יציאה מהבית :בריחות ,פנימיות
עוני ,מחסור
הרבה ילדי במשפחה
דיכוי על רקע הג'נדר :לשרת את האחי ,לכבס ,לבשל ,לגה( לה.
ההתמכרות לסמי
תחילת השימוש בסמי
הסמי כריפוי  עצמי מהטראומות :שיקפיא לי את הרגש ,לא נות לי להרגיש
הסמי כמאפשרי את העבודה בזנות
איבוד השליטה :הסמי התחילו לנגוס בי
תחילת העיסוק בזנות
הקשר ע הסרסור
הקושי של ההתחלה
הנסיונות להיחל( ,ולברוח
חווית העיסוק בזנות
השפלות
דה הומניזציה" :זונה זה לא ב אד"
יחס לגו"
גועל

90
ההישרדות
צור בשייכות ,צור להרגיש שווה
החזרת השליטה "לפחות עכשיו ה משלמי בשביל זה"
כס"
איבוד שליטה
שחיקה ,התרסקות
השפלות מהמשטרה
אלימות
עבודה בזנות בהריו
ניתוק רגשי
חיי חצויי
מוות ,פחד ממוות
פחד
יחסי ע גברי
מי
טראומה שלא נשכחת
ניתוק מהגו"" :רק הגו" שלי היה ש ,הנפש לא הייתה"
דיסוציאציה ואמנזיה" :אי לי שו זכרונות,
ניסיונות לצאת מהזנות
אחרי היציאה מהזנות
בתו תוכי אני מרגישה מלוכלכת
געגועי לזנות
ריקנות
לסלוח לעצמי על מה שעשיתי
אמהות
להביא ילד מזנות
כלא ועבירות
קשר למראיינת
השפעת המחקר
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נספח ה'
8/9/03
הקטגוריות שנגזרו מהתמות הראשוניות
 .1אי זה התחיל – ההתחלה הייתה בהתעללות המינית בילדות
אונס" :ההתעללות המינית דפקה לי את החיי בצורה לא נורמאלית"
 .2סרסור – אהבה וכפייה .מכות ,אילו( ,סמי.
 .3בדידות ועזובה – א" אחד לא מאמי .לא דברתי ע א" אחד.
 .4סימני פוסט טראומה :לא יכולתי להתרכז בלימודי.
 .5לצאת מהבית :בריחות ,פנימיות ,סרסור
 .6קשר ע האמא :אימא לא מבינה
אימא לא מדריכה ,לא משמעותית
אי ע מי לדבר
אימא משפילה ,מקללת )שרמוטה ,זונה(
אימא לוקחת את הכס" מהזנות
אימא אומרת "תמותי נרקומנית"
 .7חוסר אוני כתוצאה מההתעללות.
 .8שימוש בסמי :ההתמכרות
מתלבש עלי
שיקפיא לי את הרגש
לא נות לי להרגיש
למות חיה
 .9העיסוק בזנות" :זה"
השפלות :אפשר לדרו עלי
זונה זה לא ב אד ,אי לי כבוד ,את שו דבר
מתייחסי אליי כמו אל בשר
מגעיל" :עושי דברי כאלה מגעילי ודוחי"
צור בשייכות ,באהבה ,בחו ,בהערכה" :רציתי שה יאהבו אותי" " ,הרגשתי טוב שאני
מוערכת"
ההישרדות :כוח הישרדות ,את צריכה לשורד ,הופכת להיות מכונה של זיוני
שליטה :אני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה
צור בשליטה בגלל החוסר אוני של האונס
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יכולתי לבחור את מי אני רוצה
הכס" זה כוח וזו שליטה .לא אונסי אותי אלא משלמי לי.
איבוד השליטה :הסמי התחילו לנגוס בי
כל שעתיי שלוש הייתי בקריז ,אני חייבת ללכת לעש סמי
השחיקה
עבודה בזנות בהריו
התרסקות
השפלות מהמשטרה
ניתוק רגשי
חיי חצויי
מוות ,פחד מוות :את עושה כל מיני דברי שיכולי לעלות ל בחיי של ,אני יכולה לשל מחיר של
מוות.
פחד ,סיוטי
א" אחד לא יבי
הגו" שלי היה גמור ,גו" שאת לא מתחברת אליו
עוני ,מחסור
אלימות ,מכות ,קללות
יחסי ע גברי
כס" :כל הכס" הול לסרסור ולסמי
משמעות הזנות" :הוא מרגיש שמה שליטה וכוח ,כאילו אני יכול להשפיל אות עד עפר ואפר בשביל 100
שקל" "בשאלות שלו אני מרגישה את הכוח ותראי מה הוא מסוגל לעשות לי עכשיו בשביל  100שקל להביא
אותי לרצפה ממש לדרו עלי ....ולא צרי להרבי( לי"
 .10יחסי מי" :אני א" פע לא הגעתי לאורגזמה"
 .11משפחת המוצא – הילדות
הרבה ילדי במשפחה
הגבלה ודיכוי מצד גברי במשפחה )אחי(
עובדות סוציאליות
 .12נסיונות לצאת מהזנות
 .13כלא ועבירות
 .14הריקנות כשיוצאי מהזנות
 .15העבודה בזנות כטראומה שלא נשכחת" :חשבתי שאני יכולה לדפד"" "א" פע לא אחזור להיות צ.
שהייתה פע לפני זה" "אני רוצה לחזור להיות תמימה"
 .16הסליחה :לסלוח לחמי שאנס אותי ,לסלוח לעצמי על מה שאני עשיתי
 .17קשר למראיינת" :רק אישה כמו יכולה להבי מה הרגשתי ומה חוויתי"
"אני שמחה שספרתי ,תודה ענת"
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נספח ו'
הקטגוריות
 .1קשר מראיינת
 .2יציאה מהזנות
 .3יחס לגברי
 .4קשר בי התעללות בילדות לזנות
 .5כלא ועבירות
 .6להיות זונה לשעבר
 .7מה זה להיות זונה
 .8ניתוק ודיסוציאציה
 .9קשר ע הסרסור
 .10סמי
 .11התעללות בילדות
 .12כס"
 .13קשר ע האימא
 .14אלימות והתעללות בבגרות
 .15קשר ע הממסד – עו"ס ,משטרה
 .16ההתחלה – תחילת העיסוק בזנות
 .17מי ומיניות
 .18הגו"
 .19קשרי משמעותיי
 .20פחד
 .21חוסר אוני ושליטה
 .22אמהות ,הריו ולידה
 .23קשיי בילדות ובהתבגרות
 .24אלימות והתעללות בזנות
 .25זנות
 .26תחושות ורגשות ביחס לזנות

95
 .27משפחה
 .28קליינטי
 .29זונות אחרות
 .30חיי חצויי
 .31מי אני – דימוי עצמי
 .32ללמוד לעשות את זה

