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Nikon Girl
אהל -
אני אתייחס לכמה רעיונות שהעלת.
"נסו למסד את הזנות
נסו לגרו לשינוי ראוי ,שיטול מהסרסורי והחלאות את היכולת לשלוט בנשי ונערות אומללות
באמת.
שהזנות תהיה מפוקחת ע"י גורמי מוסמכי ,ממשלתיי.
שהבנות שהחליטו לעסוק במקצוע העתיק בעול יזכו לקבל טיפול רפואי ראוי ,יזכו לפיקוח
שימנע מחולי וסוטי לפגוע בה".
הרעיו למסד את הזנות חוזר על עצמו שוב ושוב ג הוא בדיוני האלו והוא רעיו תיאורטי של
אנשי שלא באמת מביני את מהות ה"מקצוע" והעיסוק ומנהלי דיוני תיאורטי פילוסופי
בלי באמת להבי את המציאות .באמת קשה פה בפורו להכנס לכל הנושא אבל באמת בקצרה
מיסוד הזנות פירושו ס הכל בירוקרטי  -פירושו שהמדינה ג תרויח כס מסחר בגופ של נשי
ותו לא .אי מעבר לכ שו משמעות  לא ערכית ולא בטיחותית לנשי בזנות .אני אומרת את זה
על סמ תוצאות של מיסוד הזנות שכבר קיי במספר מדינות  בכמה מדינות באר"הב ,בגרמניה
ובהולנד .מחקר השוואתי שנעשה בי מדינות שונות ודרכי שונות שה התמודדו ע התופעה של
זנות )דרכי שונות הכוונה למיסוד הזנות ,הוצאה מחו! לחוק של סרסרות ושידול כמו באר!,
הוצאה מחו! לחוק של נשי בזנות ,והמודל השבדי  הפללת לקוח מה שמנסי עכשיו להעביר
בכנסת ומסופקתני ע יצליח ,שג דיברת עליו(  המחקר הראה שבמדינות בה מוסדה הזנות,
מצב של נשי בזנות הדרדר  מבחינת אלימות כלפיה ,מבחינת סחר בנשי )זנות בכפייה(
ומבחינת זנות שאינה חוקית )ברגע שיש משהו חוקי רק מגביר את התופעה הלא חוקית ,לפחות
עכשיו יש רקע חוקי ולא עברייני לתופעה ,חשוב על זה .(...לגבי פיקוח רפואי זה ממש אבסורד 
שכ ג א תבדוק "רפואית" נשי בזנות ,החשיבה מאחורי זה היא בזיונית ,לשמור אות
"נקיות" עבור לקוחות ,לא באמת עבור עצמ ..את מי שצרי לבדוק באמת זה את הלקוחות ,ה
אלו שמדביקי אות במחלות .ואת זה א אחד לא יחלו לעשות כמוב ,כבוד האד וחירותו.
הלקוח תמיד צודק .המצב כלכ אבסורד בגרמניה ,שאישה מובטלת שלא הצליחה למצוא עבודה
מספר חודשי קיבלה מכתב מהמדינה שהודיע לה שמצאו עבורה משרה והיא חייבת להתייצב
אחרת לא תקבל דמי אבטלה ומהי המשרה? לעבוד בתור זונה  סיפור אמיתי לחלוטי .אתה
מבי ?זו ההשלכה של זנות חוקית .נראה אות כשאשת המובטלת תקבל כזה מכתב .זה הרי
אבסורד כשמתייחסי לעיסוק בו העבודה שאתה נות היא לא הכוח שהגו של מייצר אלא הגו
של בעצמו  שהוא נחדר ויש לכ השלכות נפשיות פסיכולוגיות קשות ,שבמצב רגיל ויומיומי
נשי חוות את זה כאונס ותקיפה מינית ,כעיסוק לכל דבר ועניי.
מעבר לכ ,להגיד שזנות היא חוקית זה להגיד שגופה של אישה הוא מוצר בעיני המדינה .זהו מסר
מאוד בעייתי לבני אד .להגיד שמי נשי משרת מי גברי בחסות המדינה זהו מסר בעייתי לנו
כנשי ולכ כגברי .מי בזנות הוא מי חד צדדי ,בו נשי מספקות שירות מיני ,ואי אפשר
להתעל מההשלכה של זה על היחס לנשי באופ כללי .כאשר מי בתשלו ע אישה,
והתייחסות לנשי כאל גו חסר רצונות ורגשות שצרי לספק סחורה  נתפס כמשהו נכו ורצוי
בתודעה ,אז הדר סלולה לאלימות מינית נגד נשי" ,לכל אישה תג מחיר" ,מתקבל על הדעת
שסקס לא חייב להיות הדדי ,אקט בי שני סובייקטי ע רגשות ורצונות והנאה הדדית  אלא יש
צד נות ויש צד מקבל .זהו קונספט בעייתי ביותר ,במיוחד כשמדובר במי נשי שנות למי גברי.
בנוס ידוע לנו ממחקרי כלל עולמיי של מכוני וולונטריי ,שההשלכות של עיסוק בזנות ה
בלתי הפיכות .נשי שעוסקות בזנות לוקות בהפרעות דיסוציאטיביות  ניתוק המחשבה מהגו
ומהסיטואציה ,על מנת לשרוד באורח חיי כזה של לעשות סקס ע  14גברי זרי ביו .יש
התנתקות מהגו  וזו תופעה שקורית ג לנפגעות אונס ולא במקרה .נשי בזנות ה ג אוכלוסיה
ע הפרעות דיכאו באחוז גבוה במיוחד ,הפרעות אכילה והתאבדות .העובדה שאישה רגילה
בעיסוק רגיל הסיכוי שלה לחוות הטרדה מינית או תקיפה מינית הוא די גבוה )לפי סטטיסטיקות

מדובר ב 1מחמש תעבור אונס( הרי שאישה בזנות ש"מארחת בדירה" ויש לה בממוצע 1214
לקוחות ביו מכל הסוגי והמיני ,שבאי לפרוק את כל הפנטזיות הכי אלימות שלה ,השאלה
כא היא לא הא אלא מתי 95 .אחוז מהנשי בזנות חוות אלימות 90 .אחוז מה חוות אלימות
מינית .בי א הלקוח תופס אות חזק מאוד ,מתעקש על תנוחה שה לא רוצות או בכוח עושה
דברי שה לא רוצות .פיקוח? בחדרי חדרי אתה מדבר איתי על פיקוח? מי ישמור עליה בחדר?
אתה רוצה לשי נציג מטע משרד הבריאות? אוקי ,אז בוא נניח שהיא תוכל להתלונ או יהיה
לה כפתור מצוקה  כבר היו כשה פועלות במכוני או בדירות דיסקרטיות ,בדר כלל יש לה
שומר וה יכולות לקרוא לו והוא עוזר ,או מאיי על הלקוח האלי או שובר לו את הידיי
במקרה הצור .נו אז? עד שהגיע הסרסור להרבי! ללקוח האלי  הוא כבר הספיק להרבי! לה,
לדחו את האיבר שלו לא שבא לו ,למשו לה בשיער באלימות ולתת לה סטירות או לא יודעת
מה  והיא צוברת בגו שלה את החוויות ,אי אפשר לעשות לזה  undo.אי אישה בזנות אחת שלא
יכולה לא להזכר בכמה חוויות כאלו" .אה כ הסרסור שומר עליי" .אבל מתו  14לקוחות ביו? 7
ימי בשבוע? היא צוברת עוד ועוד ועוד ועוד .פשוט טראומה מינית אחת גדולה שכל אישה "סוג
א'" שלא מוכרת את הגו שלה היתה צריכה טיפולי פסיכולוגי מתמשכי כדי לצאת מזה א
בכלל .אז אישה בזנות פשוט חיה בדיסוציאציה .ולהשתק מזה מאוד קשה עד בלתי אפשרי.
והרבה מה לכ לוקחות סמי  זה מאוד עוזר להקהות את החושי ולהתמודד .הרבה פעמי
הסמי מגיעי דווקא אחרי תחילת העיסוק בזנות ולא לפני .ולגבי הסרסור שמציל אותה מלקוח
אלי  שמעתי כבר על עדויות של נשי בזנות שהסרסור הביא מכות ללקוח אלי והלקוח
המושפל והעצבני שלא קיבל את מה שרצה והעיפו אותו מהדירה ,ישב וחיכה בחו! והסתתר
בשיחי  בכעס רב  וחיכה לזונה המניאקית שצרחה  הוא רצה נקמה .הוא חיכה בשקט לסו
המשמרת שלה .מי שומר עליה אחרי שהיא יוצאת מהמכו? הוא היה מושפל ,עצבני ,מוכה ולא
מסופק ,והיא היתה זונה מניאקית וזולה שלא סיפקה לו את הסחורה ועוד גרמה לו לחטו מכות.
אז הוא חיכה לה והתנק בה.
אז יופי שיהיה פיקוח רק תחשוב קצת לפרטי מי יפקח ברגעי האמיתיי ואי בדיוק.

אלו הסיפורי האמיתיי ולא מה שמוכרי ל בטלויזיה בסדרות הוליוודיות ובפנטזיות.
ולסיכו  א באמת אתה רוצה פיקוח ,תביא פסיכיאטר ופסיכולוג שיבדקו אישה אישה
שעוסקת בזנות מי מה סובלת מאיזה הפרעה ,ורק כאלו שנקיות לגמרי מהפרעות כלשה יוכלו
לעסוק .אני מוכנה לחתו ל שא אחת לא תעבור כזה פיקוח .וא מפקחי  צרי לפקח על
כאלו שעוסקות ,לא כאלו ש"רוצות לעסוק " -כי יש נשי שנשאבות לש כשה נואשות כלכלית
וזקוקות לכס ולהיות קופאיות בסופר ולהרויח  3500שח בחודש )כ בדקתי ,זה השכר!!!!( לא
יאכיל לא אות ולא את הילדי שלה ,אז ה אומרות לעצמ אי ברירה .כשאת א חד הורית אז
אי ל ברירה בעול כמו שלנו!!! ואתה יודע מה? אני מבינה את אות נשי שמתנגדות לחוק
להפללת לקוח  אני מבינה אות כי אי לה ברירה! בעול כמו שלנו להרבה נשי הברירה היא
או להיות קופאית בסופר או מנקה שמרויחות גרוש וחצי או זונה  שאומנ מוכרת את נשמתה
לשט ומאבדת את הנפש שלה ,אבל לפחות מאכילה את הילדי שלה! אז הפללת לקוח עלול
לגרו לה לאבד את ג את זה.
אבל איזה מי עול זה שאישה יכולה או להרויח גרוש וחצי או למכור את איברי המי שלה?
זה עול שפוי?
המודל השבדי  הפללת לקוח והתיחסות ללקוח כאל עברי )כשאגב העונש הוא קנס וסדנאות
מודעות לנושא!! ולא כלא!( זו הדר ההומנית היחידה לטפל בזנות .זו הדר שהוכחה להיות
המועילה ביותר למיגור הבזיו הזה .אבל יחד ע זאת צריכה להיות תשתית שיקו לנשי
שמתפרנסות מזנות  כי מה ה אמורות לעשות? אני מסכימה שזה נושא בעייתי מאוד אבל
להמשי להפקיר אות ואת גופ ולהגיד ללקוחות זה בסדר לנצל אות  זה לא הפתרו.

