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האח הגדול מתפשט מערכיו
עוד לא שככו הדי הפרשה המבישה של האלו צ'ייני והנה בבית האח הגדול מעודדת פנינה
טורנה חשפנות ,ועוד באצטלה פמיניסטית .עידית הראלשמש ,דוברת מכו תודעה למע נפגעות
ונפגעי תעשיית המי ,מפזרת את מס הערפל
עידית הראל שמש | 9/3/2009 14:30
פנינה טורנה צילו :עידו איז'ק
בערב הטאלנטי שקיימו דיירי ה -VIPשל "בית האח הגדול" הבריקה פנינה טורנה רעיו ,המציע
שבבסיסי צה"ל יוקמו מועדוני חשפנות ,כדי למנוע הטרדה מינית של חיילות .החיילי הלהוטי,
אמרה ,יוכלו לפרוק את יצר אצל נשי מקצועיות שבחרו בכ .מעבר לעובדה שלא היה צדיק או
צדיקה אחת בסדו שיערערו על הדברי שנאמרו )כוכי?! קורי?!( ,דבריה של טורנה מעידי על
בורות גדולה ומשקפי כמה מהמיתוסי הרווחי בדיו בתופעת הזנות .
המיתוס הראשו מתייחס לזנות ,לחשפנות ,כמקצוע שבוחרי בו כבכל מקצוע אחר ,המיתוס
השני טוע שא לא תהיה זנות יתבצעו מקרי אונס והטרדה ,והמיתוס השלישי מתייחס לקלות
הראש שבה נתפסת החשפנות כריקודי מקצועיי ולא מזיקי .
המציאות מתברר קצת אחרת .מועדוני החשפנות באר) $ובעול( ,מתפקדי כבתי בושת לכל דבר.
החשפנות היא רק לש בחירת האישה שתבצע "לאפ דנסינג" בו היא יושבת חשופה ,על רגליו של
המשתמש ,פני אל פני ומתחככת באיבר מינו ,בעוד הוא רשאי לגעת בה בכל גופה ,היכ שהוא
רוצה .
על הריקוד הזה ה מקבלות  20ש"ח וכדי לצאת ממשמרת ע ה"כס' הגדול ",מבצעות הנשי
)לרוב צעירות מאוד( את הריקוד על עשרות גברי .המראות על קירות המועדו מאפשרות לה לא
להיתקל בעיניו של המשתמש .מבט אטו .עיניה מתות .
כדי לצלוח ערב כזה ,בו עשרות גברי נוגעי בה בכל הגו' ,נדרשת האישה להפעיל מנגנו של
דיסוציאציה ,כלומר ,ניתוק בי הנפש לגו' .מנגנו זה הרסני וידוע כי קורה לרוב אצל נפגעות גילוי
עריות ואונס .ישנ נשי שעוטות על עצמ מסיכה כדי לעזור בתהלי הניתוק .ה"לאפ דנסינג" הוא
רק ה"חימו "ובתאי שנמצאי במועדו מתבצע מי אוראלי ובמקומות רבי ג אקטי
מלאי .בתי בושת אלו עובדי ברישיו עסק של העיריות והמשטרה .
פרופיל הנשי ,ודר כניסת למועדוני החשפנות ,היא אותה הדר בה נשי נשאבות לזנות.
בניגוד למיתוס "הסטודנטיות" ש"בוחרות" לממ כ את לימודיה ,לזנות ולחשפנות ,מגיעות
צעירות בעלות עבר של ניצול ,מצוקה כלכלית ,ובאמצעות האשליה לכס' הגדול שמקומות אלו
מפיצי ,ה מוצאות את עצמ במלכודת הזנות .מועדוני החשפנות ה פעמי רבות השער ממנו
נכנסות הנשי לעול הזנות .

נשי סוג ב'
למכו תודעה הגיעו עדויות שבמועדוני מסוימי מתקיימי אלמנטי של סחר בבני אד (
הצעירות צריכות להשאיר פיקדו בגובה של כמה אלפי שקלי תמורת עבודה של חצי שנה
במקו .א במהל החצי שנה הצעירה תבקש לעזוב ,לא תקבל את כספה .א לאחר חצי שנה,
תבקש לעבור למקו אחר ,ג כ לא תקבל את הכס' .ה נקנסות על כל דבר קט :לא חייכה
מספיק ,אחרה למשמרת וכדומה .ידוע לנו ,שחלק מהנשי
ישנות במועדו .
המחשבה הזו שא תיאסר הזנות ,מאות אלפי גברי יתנפלו על נשי ,יאנסו ויטרידו על ימי
ושמאל ,אינה עומדת במבח המציאות ,ולראיה ,הזנות באר $חוקית ,אז מדוע העיתו מלא
בדיווחי על אונס ,גילוי עריות ותקיפות מיניות כאלו ואחרות?! בנוס' ,פרופיל האנס ,מניעיו
ודרכי פעולתו ה כאלו שלא הזנות הוא תחיל' עבורו אלא לרוב קורבנותיו יהיו מתו סביבתו

המוכרת .

עידית הראל שמש ( דוברת מכו תודעה צילו :יח''צ
וג א נניח שזה נכו ,הא כדי להג על נשי סוג א' ,נקצה קבוצה של נשי" ,סוג ב'" נתחו
אות באזורי ובבתי מיוחדי ,כדי שאות יוכלו לאנוס ,לתקו' ולהטריד? הא החיילי,
לשיטתה של פנינה טורנה ,יוכלו להוציא את יצר ותסכול על החשפניות ובלבד שלא יוטרדו
חיילות הבסיס? מה חבל יהיה א יל החייל למועדו החשפנות שבבסיסו ,וייפגש ש ע אחת
החיילות המשרתות איתו ,שהרי חיילות רבות נמצאות בעול הזנות .
גברי ,קחו אחריות
בתחרות הכישרונות ב"בית האח הגדול" ,בחרה פנינה טורנה לבצע ריקוד סטרפטיז .כמוב שלא
התפשטה עד הסו' כמו הנשי לה היא מייחסת "מקצועיות "ו"בחירה" ,וכמוב שלא התיישבה
על ברכיו של מנח ב וביצעה "לאפ דנסינג" כזה שנדרשות לו הנשי במועדוני .
מעניינת במיוחד תגובתו של שימי תבורי לאירוע ההזוי הזה ,שהזדעק למיקרופו ודאג לעדכ את
אנשי הבית וע ישראל ,שפנינה לא באמת חשפנית ,אלא מעצבת בגדי בינלאומית .כשאנחנו
חושבי על מישהו קרוב אלינו בעול הזנות :בת ,אחות ,א ,חברה ,פתאו נעשה לנו מאד לא
נוח .עלינו לזכור ,שג נשי בזנות ה בנות ,אחיות ,אימהות וחברות של מישהו .
מועדוני החשפנות מסתתרי מאחורי הלגיטימיות החברתית שרואה בחשפנות כמייצגת ליברליות
וחיי לילה של עיר מודרנית וחופשית .לגיטימציה זו סוללת את כניסת של קבוצות גברי מכל
שדרות החברה לחגוג ש מסיבות רווקי ,מסיבות שחרור ,מסיבות גיוס ,סו' מסלול ,הצלחת
הנפקה ,אקזיט מוצלח ,סו' שמינית וסת ימי הולדת .
ההליכה ע החבר'ה מאפשרת למשתמש להסתתר מאחורי הקבוצה ולא לקחת אחריות על
מעשיו .בנות זוג והורי רואי בבילוי של בנ או בני זוג חוויה מדליקה של שחרור יצרי .וא
כבר עוסקי בצבא הרי שצה"ל כגו' שג מחנ ,לא מעוניי לדבר על הזנות ,לא על העובדה
שחיילי וחיילות רבי לכודי במעגל הזנות ולא על העובדה שחיילי ומפקדי צה"ל משתמשי
קבועי של תעשיית המי ושותפי לניצול של נשי וגברי רבי .

