"זנות ואמהות"
סיכו יו עיו שהתקיי באוניברסיטת תל אביב בתארי .23.6.2010
פרופ' עינת פלד ,ביה"ס לעבודה סוציאלית
"זנות ואמהות מנק' מבט תיאורטיות"
פרופ' פלד בחנה אי אנחנו תופסות את החיבור בי זנות ואמהות! מה מעצב את התפיסות שלנו
ביחס לכל אחד מהמושגי ? היא מצאה שלושה דיאלוגי בי ההבניות החברתיות של זנות
ואמהות:
 .1קונפליקט!
* מיתוס האימהות שעוצב לאור השני רואה באימהות את המימוש של הנשיות .ה"א
האידיאלית" היא סמל לערכי המקודשי בחברה; הקרבה ,מסירות ,חינו וטיפוח .מולה
עומדת ה"זונה" בעלת קשת המשמעויות השליליות; פריצות ,חטא ,טומאה ,השפלה ,זו
שנלווה אליה קלו חברתי הפו לכבוד החברתי שנלווה לאמהות.
* תפיסת המיניות! המיניות האימהית כמעט ואינה קיימת )מריה( בעוד זו של האישה בזנות
בוטה.
תפיסות אלו הינ מהותניות ואינ מאפשרות למצבי
אחת; זונה היא זונה ,אמא היא אמא.

של זנות ואמהות להתקיי בכפיפה

 .2זנות ואמהות כמצבי משלימי
הדת ,המשפט ,התרבות ,האקדמיה ,המערכת הפוליטיות מחזקות את התפקיד החברתי
האימהי של נשי  .כדי להיחשב לא בעלת מסוגלות הורית יש דרישה לנוכחות קבועה ,דמות
הזדהות חיובית ועוד .תפיסות פונקציונליסטיות מאפשרות להכיל את הא בזנות בראיית
את הזנות כמאפשרת לתא המשפחתי לשרוד .א +תפיסות ליברליות מאפשרות הכלה כזו
בראיית את הזנות כמעידה על חופש בחירה נשי ועל עצמאות כלכלית נשית.
 .3דמיו
נק' מבט פמיניסטית ביקורתית רואה דיכוי וניצול ה בזנות וה באמהות :גברי שולטי
במיניות האישה ,מגדירי אותה ,ומבני נשי כ'נגישות מינית'! ה בתור רעיות וה בתור
זונות.
ביחס לזנות ,המיניות תחת הפטריארכיה מתקשרת ע כוח ושליטה כ שהזנות אלימה .ככל
שהאישה חלשה יותר ,כ גובר הסיכוי שמיניותה תנוצל ,והיות שיש נשי רבות שנוצלו
בילדות וה נטולות משאבי כלכליי לא פלא שיש נשי רבות בזנות.
ביחס לאמהות ,הפמיניז הרדיקלי חוש +את הכוונת הנשי לתפקיד זה כתפקיד העיקרי,
תו התעלמות מרצונותיה.
על פי העמדה הרדיקלית ,אי בחירה בשני המצבי  ,וג א יש ,בחירה זו מושפעת מהכוונה
פטריארכלית .בשני המצבי האישה היא אובייקט לסיפוק צרכי האחר ונמדדת כ! ולא
כאד )אישה( במלוא מוב המילה.

ריטה חייקי' ,אישה לאישה'
אמהות וזנות בראי ההגירה ממזרח אירופה
ריטה חייקי סיפרה על מחקר שהתחילה לפני כשנה ע חנה ספר .ה התמקדו בשמונה נשי
עולות חדשות מבריה"מ לשעבר ,ללא בעיות מעמד ,משוקמות מזנות.
רקע :עד לשנת  ,1991בריה"מ הייתה מעצמה המורכבת מ! 15מועצות ע שלטו מקומי חלקי,
והכתבת מדיניות מרוסיה .לפני הפירוק היה מער חינו חינ מהג ועד להשכלה הגבוהה ,כולל
חוגי ; נשי חויבו לצאת לחופשת לידה; היה מבנה משפחתי מקובל; ה"אני" בוטל לטובת
החברה .ההשפעות של תפיסת עול זו כל כ חזקות שה נוכחות ג  20שנה לאחר הפירוק.
ההתפרקות גרמה לאבטלה ,קריסת מעגלי תמיכה ורווחה משפחתיי  ,עליית גורמי עברייני ,
פתיחת גבולות וחלחול תרבות מערבית.
הנחת המחקר :הנשי הגיעו לזנות משיקולי כלכליי ולא כתוצאה מהתעללות מינית בעבר או
בהווה.
בפועל :המאפייני המשותפי של הנשי המהגרות במעגל הזנות ה :
!

רקע של אלימות מינית )אונס ,גילוי עריות(;

!

אי ידיעת השפה ואי אמו בממסד;

!

קליטה לוקה באר .עד הידרדרות לזנות

)ריטה חילקה דיסק של המחקר! עותקי אצל מרי ואביטל(
ענת גור ,פסיכותרפיסטית
אמהות בזנות – סיכוני ,אתגרי וטיפול
בזנות רווחות הריונות ,הפלות ואימו ..רוב הנשי בזנות ) (70%יולדות במהל הניצול לזנות.
הילדי נמצאי בסיכו גבוה על רקע אורח חיי הא שאינה יכולה לטפל בה )הכוונה יותר
לנשי בזנות רחוב המכורות בסמי ( .הילדות מהוות מקור לבושה ,כאב ואשמה ,א ג לכוח
ולתקווה.
הריו! עבודה בזנות במהל הריו הוא חלק בלתי נפרד מהחיי בזנות; הנשי חייבות להמשי
עד הלידה ממש ,תו קושי עצו .
ילדי שנולדו כתוצאה מזנות! נושא כאוב ביותר ולא מדובר ,ג לא בקרב הנשי המחלימות
מזנות .קיימי מיתוסי ונרטיביי מוסכמי  ,בקרב בנשי והסרסורי  ,במטרה לטשטש את
הכאב הכרו בהכרה כי האב הוא טפיל זנות שניצל את הא  .האישה לא יודעת מי האב ,ומראה
הילדה מזכיר לה את הזנות.
ילדי שנלקחו לאימו !.חוויה קשה וטראומטית בחיי הנשי בזמ הזנות ולאחריה .הילדות
ממשיכות להיות חלק בלתי נפרד מחיי הא  ,על א +שבפועל אי לה כל קשר אית.
ילדות הנשי בזנות! נתונות בסיכו גבוה להעברה בי דורית של פגיעות מיניות בילדות ,עדי
לאלימות כלפי אימ .
הוצגה עדות מצולמת קשה ביותר של שתי נשי אמריקאיות שהיו בזנות ,בתה של אחת הוכתה
למוות בידי לקוח ,השנייה הצליחה למנוע דור רביעי לזנות בעזרת מועצה לחלופות לזנות.

כשל במסוגלות ההורית! העיסוק בזנות והסמי לא מאפשרי לנשי להיות אמהות 'טובות דיי'.
הכשל במסוגלות ההורית נובע מחוסר במודל פנימי של אמהות ולא כתוצאה ממשבר זמני; מי
שעברה ילדות כאוטית ומלוה בטראומות מינות ,נפשיות ופיזיות חסרה מודלי של הורות טובה
שמופנמי

בתוכה .הפרעת ) PTSDוא (CPTSD +כוללת חוסר אמו בסיסי ,דיכאו ,פגיעה
הילד כי זה המקו

עצמית ,נטייה לקרבנות חוזרת ועוד .קיי קושי בבניית אינטימיות ע
המסוכ בו חלה ההתעללות .כ קיי קושי בהצבת גבולות.
אתגרי ! הבנת הסיכוני מחייבת מודל טיפול רב ממדי! שיקו הא  ,טיפול בילדי ושיקו
הקשר א !ילדה .הנחת היסוד היא כי דווקא בש "טובת הילדה" עדי +לשק את הא מלהוציא
את הילד מחזקתה .חינו להורות מגדיל את תחושת היכולת של האמהות .פרויקט "אמהות
אסירות וילדיה" פועל משנת  1995וזוכה להצלחה רבה.
אסנת ,אישה משוקמת מזנות ,שיתפה בסיפורה האישי הקשה.
טל לוי רוטברג ,מרפאת לוינסקי
מחקרכיצד תופסות פקידות סעד לחוק הנוער אמהות בזנות?
שיטת המחקר :מתודולוגיה איכותנית!נטורליסטית .ראיונות עומק ע חמש נשי .
תפיסות לגבי הזנות :בתחילה נתפסה הזנות כ"תחתית של התחתית" ,ועלו בקרב בנשי השאלות!
הא זנות היא מבחירה? עד כמה היא מסוכנת לעוסקת בה? במש הזמ חלה שבירת
סטריאוטיפי בעקבות היכרות אישית ע נשי בזנות .חלק זה בראיונות התנהל בתחושה כבדה
והיה מלא שתיקות.
תפיסות לגבי אימהות :בתחילה נתפסה האמהות כאחריות לצרכיו הפיזיי והרגשיי של הילד.
במש הזמ התחברו הנשי למצוקה ,אובד הכוחות והתסכולי שה חלק מהאמהות .חלק זה
בראיונות התנהל באווירה טובה ,תו חיבור רגשי לנושא.
תפיסות כלפי אמהות וזנות :הנחת העבודה המקצועית המשותפת לכל המרואיינות היא שזנות לא
בהכרח מהווה בעיה ,רק א הילדה חשופה אליה ותפקודה היו !יומי נפגע .האישה והזנות אינ
מעניינות את פקידת הסעד ,אלא רק הילד .יש עידוד להפרדה בי האימה1ת לזנות ,א המפגש
עורר סימני שאלה!
 .1מה מחיר ההפרדה הנדרשת הזו בי זנות ואמה1ת?
ההפרדה תובעת מהא ניתוק רגשי שמתנגש ע הדרישה להקשבה ולפניות רגשית לילדה.
ההפרדה מהווה מחסו לקיו שיח ע האמהות על הזנות.
 .2הא הפרדה בי הזנות לאמה1ת אפשרית?
לא! הילד חשו +להערות פוגעניות מהסביבה ,תלוי באמא אשר נתונה בסכנות רבות ,והזנות מהווה
מקור לצרכיו הפיזיי .
 .3מה עושות ע הכאב?
הכאב של הא והמודעות לכ שלקיחת הילדה יכולה להיות הקש ששובר את האישה אינ
עומדי לנגד עיני פקידות הסעד ,אלא הילדה .יחד ע זאת ,החיבור לכאב הנשי מעורר רצו עז
לפעול.

ליאורה שרעבי ,רכזת חוק הנוער בלוד
העובדות הסוציאליות לא שואלות על זנות כדי לא לפגוע בנשי  ,ואלו מציד לא אומרות כלו
מחשש שייקחו לה את הילדות .כדי להראות שה אמהות טובות ה אומרות 'אני לא נרקומנית
ולא זונה' .ליאורה חושבת שיש להנחות את העובדות סוציאליות כ לשאול .ביאטריס רוז
מ'אופק נשי' שואלת הא כל אישה בזנות שהיא א צריכה להיחשד כמסוכנת לילד ,הא יש
חובת דיווח? תשובת ליאורה היא שכל מקרה נבח לגופו.
פאנל "קולות מקצועיי"
שרה כ ,.פקידת סעד לחוק הנוער בחיפה
נעמה ריבלי ,מנהלת 'סלעית'
מירב לברו ,רכזת הדרכה לא/נשי מקצוע במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל אביב
יעל גור ,מנהלת מרפאת לוינסקי
רב!כלאי עידית זוהר ,ראש תחו עו"ס בשב"ס ,נווה תרצה
רני חלאבי ,רכזת שטח במרפאת לוינסקי
דיו סוער ע הקהל ,בו הנשי בארגוני והנשי בזנות דיברו בגנות הוצאת ילדות מהבית )כפי
שציינה נעמה ריבלי! פעמי רבות הנשי בזנות עצמ הוצאו מהבית וה הוכחה לכ שזה לא
תמיד עובד( ,בעוד פקידות הסעד טענו כי הנשי בזנות אינ משתפות פעולה וכי הילדי לא
מוצאי מהבית כל כ מהר .רני חלאבי אמרה שלא נית להפריד בי טובת הא לטובת הילד
ודיברה על הצור במסגרות לאימהות וילדי  ,כדוגמת "שבתאי לוי" ו"אילנות".

