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עידית הראל שמש  דוברת מכו תודעה  למע נפגעות ונפגעי תעשיית המי

יש לי רק דבר אחד לומר לכ :חשפנות היא זנות
חברי "הפיל הכחול" "חגגו" את שחרורו של מתופ הלהקה מצה"ל ,במועדו החשפנות הבורסה בתל אביב.

חברי להקת הפיל הכחול בחרו לציי את שיחררו של מתופ הלהקה במועדו הבורסה בת"א .העיתו "רייטינג"
פרס את התמונות בעמודי הרכילות .ג חברי הלהקה וג עורכי מדורי הרכילות של רייטינג לא יודעי מה
מסתתר מאחורי התמונות ,מאחורי המסכות שעל פניה של הנשי .האשמה לא עליה ,ה חלק מהגישה
החברתית הכוללת ,שרואה בחשפנות ,בזנות ,צורת בילוי לגיטימי של תשלו "שירותי" מי הניתני ע"י
"סטודנטיות" שעושות כס קל כדי לממ את התואר .אז יש לי רק דבר אחד לומר לחברי הפיל הכחול ולעיתו
"רייטינג" :האמת רחוקה מרחק רק ממה שאת חושבי.
מועדוני החשפנות באר ,#מתפקדי כבתי בושת לכל דבר .הריקוד בעירו הוא 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" הנשי )לרוב צעירות מאוד( מבצעות את הריקוד הזה על עשרות גברי .המראות על קירות המועדו
מאפשרות לנשי לא להיתקל בעיניו של המשתמש .המבט אטו .עיניה מתות.
כדי לצלוח משמרת כזו ,בה 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" שממנות כ& את לימודיה ,לזנות ולמועדוני ,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.

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 .א& האמת היא שכל אחד
שנכנס לש ממ את תעשיית המי המנצלת עשרות אלפי נשי וגברי .ועוד תרגיל אחרו לסיו ,התבוננו
בתמונות והחליפו את פרצופי הנשי בפניה של נשותיכ ,אימותיכ ,אחיותיכ ,ואולי בפניכ שלכ  מרגיש
קצת אחרת ,לא?!

