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לכבוד :יוצרי הסדרה "כפיות"
אס גיל  מפיק ועור ראשי
דני קרפל והילה מנור  עורכי
ר דברת  תסריטאי ראשי
דנה ספקטור ,יריב גוטליב ,נטלי בר ,ניר סלוני ,עמנואל הורי ,ענבל הראל ,שרי אלפי  כותבי
שלו רב,
עמותת "מכו תודעה" פועלת ליצירת מהפ תודעתי בחברה לגבי תופעת הזנות .אנו מנסי להפרי
מיתוסי הרווחי בציבור כמו" :הנשי והגברי שבזנות נמצאי ש מבחירה" ,שה מרוויחי המו
כס ,שה נהני מזה ,שאלו ה נשי נימפומניות שאוהבות לעשות סקס ,שזה המקצוע העתיק בעול,
שאלו סטודנטיות שמממנות את התואר ועוד שלל רב של מיתוסי שאי בינ ובי המציאות דבר ,חו'
מאשר הרצו לשמר ולשמ את התופעה כ שתישאר ותתקיי לעד.
בסדרה "כפיות" הוצגו אינטראקציות בי "לקוח" ל"זונה" .הצגת הקטעי הללו ,באופ בו היא נעשתה,
גורמת לדעתי לבנאליזציה ולגיטימציה של התופעה ובכ תרמה הסדרה לטיפוח וחיזוק המיתוסי
המשמרי כאמור את התופעה.
לעומת האופי המשעשע של הקטעי המוצגי ,בעול האמיתי הזנות אינה משעשעת כלל .מדובר בעול
אכזרי בו שבויי נשי וגברי הנתוני תחת אלימות קשה ביותר ,ניצול ,שיעבוד ,השפלות יומיומיות,
מחלות ,מרות של סרסורי ושימוש בסמי.
אלמנט ה"בחירה" כביכול בעול זה ,הינו פיקטיבי לחלוטי .הנתוני המחקריי והקליניי מצביעי
על תמונה כואבת ביותר בה בי  70%ל 95%מהנשי והגברי בזנות הינ קורבנות לתקיפה מינית או
גילוי עריות בילדות .בנוס לכ נמצאו מאפייני חיי לא פשוטי נוספי בקרב אוכלוסיה זו ,כמו
דרות רחוב ,התעללות בילדות ,הזנחה קשה ,עוני ושימוש נרחב בסמי .זנות אינה "מקצוע" .היא שפל
אליו מתדרדרי .אני מניחה שא אחד מכ לא היה מעוניי ש  בתו ,בנו ,אחותו ,אחיו ,או כל אד
קרוב אליו  "יבחר" במקצוע בו כל פתח בגופו נחדר עשרות פעמי מידי יו ,ועליו לספק את גמחותיה
הסוטות של גברי מנצלי.
* אני מצרפת למכתב זה קוב' השופ אור על היבטי רבי של תופעת הזנות ,אשמח א תקראו אותו ,ותרחיבו את הבנתכ
לגבי נושא כאוב זה .אשמח ג א תבחרו בעתיד להציג את תופעת הזנות מתו הפרספקטיבה הזו.
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