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המאבק

וויספר ( ,)WHISPER- Women Hurt in Systems of Prostitution Engaged in Revoltארגון
המורכב מנשים שעסקו בזנות בעבר ופועל בשביל נשים העוסקות בזנות בהווה ,כתב הודעת דרושים
לעבודה בזנות ,בניסיון להמחיש את שונותה העמוקה של הזנות מכל עיסוק אחר ולהדגיש את המאפיינים
אשר מוציאים אותה מכלל הגדרת "עבודה" וכך נכתב שם:

זנות תמיד תוארה בלשון נקייה כאפשרות תעסוקתית עבור נשים ,כתחליף לעבודות בשכר נמוך,
במיומנות נמוכה ועבודות משעממות ומחוסרות אפשרויות קידום ,כפתרון לרמות האבטלה הגבוהות של
נשים עניות ,כצורה של שחרור מיני וקריירה שנשים בוחרות בה באופן חופשי .וויספר -ארגון לנשים
ששרדו את הזנות ,מאמין כי בחירה אינה יכולה להתקיים מבלי הסכמה מדעת -ולכן אנו מבקשות ממך
לשאול את עצמך:
האם את רוצה את העבודה הזאת?
דרושות :נשים וילדות
האם את עייפה מעבודות משעממות? שלא דורשות כישורים? מעבודות בשכר נמוך? האם תרצי
קריירה עם שעות גמישות? לעבוד עם אנשים? להציע שירותים מקצועיים?
לא דרוש ניסיון קודם  -לא דרושה תעודה ממוסד להשכלה גבוהה  -אין דרישת גיל מינימאלית -
הכשרה תינתן במהלך העבודה.
מתאים במיוחד ל :נשים עניות  -אמהות חד הוריות  -נשים שחורות.
נשים וילדות המעוניינות במשרה יסכימו לספק את השירותים הבאים:
 להחדר באופן אוראלי ,אנאלי ווגינאלי באמצעות פין ,אצבעות ,אגרופים ,וחפצים ,כולל אך
לא רק :בקבוקים ,מברשות ,דילדו ,אקדחים ו/או בעלי חיים.
 להיות קשורה ,עם מחסום על הפה ,קשורה עם חבלים ו/או אזיקים ,לקבל כוויות מסיגריות,
להיות תלויה מקורות או מעצים.
 להיות מצולמת או מוסרטת בזמן שאת מבצעת את הפעולות האלה.

מקומות העבודה:
פעילויות הקשורות לעבודה יתבצעו במקומות הבאים:
בדירה ,במלון ,ב"מכון מסאז'ים" ,במכונית ,על המפתן ,במבואה ,ברחוב ,בסוויטה יוקרתית ,בדירת
אירוח ,בכנס ,בבר ,בשירותים ציבוריים ,בפארק ציבורי ,בסמטאות ,בבסיס צבאי ,על במה ,בבר ,בתא
זכוכית.
משכורות:
המשכורת תהיה נתונה למו"מ בכל עסקה .השכר ישולם כאשר הלקוח יחליט מתי ואם השירותים היו
לשביעות רצונו .דמי ניהול ינועו בין  04%-04%מהמשכורת :מנהל פרטי שומר את הזכות להחרים את כל
הכסף שהורווח.
בונוסים:
הבונוסים יסופקו לפי שיקול דעת של ההנהלה.
אין אחריות או פיצוי על פי דין ,על סיכוני העבודה הבאים:
.1

אי תשלום על השירותים שניתנו.

.2

מחלות המועברות במין או הריון.

פציעות שהתרחשו במהלך נתינת השירותים ,כולל אך לא רק :חתכים ,כוויות ,קרעים ,דימומים
.3
פנימיים ,עצמות שבורות ,חנק ,קטיעת אברים ,השחתת צורה ,ביתור ומוות.
שימו לב :תלונות על אונס ייחשבו כהפרה של החוזה ע"י העובדת.

