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"בחורה פרטית שווה לא יותר מ 400-שקל"
לא תדעו אם לבכות או להקיא :טאמבלר בשם " "when he paysמציג ציטוטים אמיתיים של
לקוחות זנות בישראל .הציטוטים עצמם נלקחים מאתר שמאפשר לגברים לדרג ,להמליץ או
להזהיר מפני נשים איתן נפגשו
נטע חוטר ,פורסם | 01/10/14 10:34

מתוך הטאמבלר
כאילו שחסרו לנו סיבות להיגעל מהאנושות ,טאמבלר חדש בשם " "when he paysמאגד ציטוטים אמיתיים של
לקוחות זנות בישראל .קחו כמה דקות ,כנסו ללינק הזה ,זה לא יהיה קל אבל אין לכם ברירה .הציטוטים נלקחו
מאתר בשם סקס אדיר )נוותר על הלינק הפעם( ,שמלבד אינפורמציה על מקומות שבהם אפשר לצרוך שירותי
זנות ,גם מאגד בתוכו מספר פורומים שבהם גברים שצורכים שירותי זנות מדרגים ,מנקדים ,מזהירים וממליצים
על ומפני נשים שאיתן נפגשו.
קראו גם - When he pays" :האם זה שונה ממה שנכתב בדפי פייסבוק אחרים על נשים?
הטאמבלר ,שמתריע מראש על השפה הבוטה ,לוקח ציטוטים של גברים מהאתר הזה ,וממחיש לנו באופן מדויק
ומזוויע את ההפיכה של נשים שנקלעו למעגל הזנות ,למוצר .רובנו לא הכרנו את האתר הזה לפני כן ,אבל אם
חשבנו שזנות נעשית במחשכים נסתרים של איזו חצר אחורית מטונפת ורחוקה מאיתנו ,פתאום מתברר כמה זה
קרוב ונגיש ,כמה גברים שצורכים שירותי מין לא מתביישים בזה ,עד כדי יצירת מעין אתר  zapמעוות של בני
אדם .כזה שמתאר בפרוטרוט את האישה ,מוצאה ,משקלה ,כמה מסוממת ומנותקת היא הייתה בזמן האקט
ואיך אפשר להוציא ממנה כמה שיותר בעד הכסף.
"זה לא תיקתוק זה פשוט נוכלות וגועל נפש!!! במהלך ביקורי בבתי בושת נתקלתי מספר פעמים בדברים
כאלה ..הלו!!! וסליחה על הביטוי יא שרמוטות!!! אנחנו משלמים לכם כסף!! שאנחנו קורעים את התחת עליו
בדיוק כמוכם!! תנו שירות!" )מתוך הטאמבלר(
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הטאמבלר הוקם בראש השנה האחרון על ידי טלי קורל ,רכזת מתנדבים ופעילה בהתנדבות של מכון תודעה
לחקר הזנות ,שהקימה אותו לאחר שנתקלה באתר בריטי המאגד ציטוטים של צרכני שירותי מין .והנה כמה
נתונים :תעשיית המין בארץ מגלגלת בסביבות השני מיליארד שקלים .כל שנה .מדי חודש צורכים בארץ מיליון
שירותי זנות ,רובם על ידי גברים נשואים )מה שמנתץ גם את המיתוס על גברים אומללים ומוכי גורל שאין להם
ברירה אלא ללכת לזונות( יש בערך  15,000נשים במעגל הזנות בארץ ,בין  70%ל 90%-מהן עברו בילדותן
התעללות מינית וגילוי עריות 95% .מהן נאנסות ומותקפות פיזית באופן קבוע על ידי לקוחות וסרסורים .רובן
מכורות לסמים.

כידוע ,הזנות אינה מהווה עבירה על החוק ,סרסור ושידול כן .הניסיונות להעביר את חוק הפללת הלקוח,
שיהפוך את צרכני שירותי הזנות לעבריינים )במקום רק סרסורים ,כפי שקובע החוק כיום( כשלו בינתיים ,אולי
הטאמבלר הזה יוביל לדיון נוסף .הטאמבלר גם מספק מכה לכל תומכי מיסוד הזנות בישראל ,שטוענים שאם כבר
יש זונות ,בואו ניתן להן ביטוח לאומי וחיסונים ונהיה כמו אמסטרדם .מהלך כזה יהפוך אתרים כמו "סקס אדיר"
ללגיטימיים אפילו יותר .זנות לא צריכה להיות ממוסדת כי בני אדם הם לא רכוש שאפשר לסחור בו .אף אישה
לא רוצה להיות זונה ,נשים שמגיעות למעגל הזנות עושות זאת מתוך מצוקה ,רובן לא יצליחו לצאת ממנו.
"וואי אחים שלי היא אחת החוויות הטראומטיות שהיו לי בחיים ממש ככה צריך לעצור אותה עדיף לזיין גלגל
שווארמה לפחות לו יש פחות שומן" )מתוך הטאמבלר(
ואם זנות היא לא אקט אלים מספיק ,האתר שממנו לקוחים הציטוטים בטאמבלר חושף את האביוז הנוסף .גם
ללכת לזונה ,וגם אחרי זה להכניס לה אגרוף וירטואלי )בנוסף לאגרופים הממשיים שהן חוטפות לא מעט ,כמובן(.
אגב ,רבות מהעובדות בזנות מודעות לאתר הזה  -כך מספרת מתנדבת בדירת חירום בדרום תל אביב שמעניקה
מחסה לנשים במעגל הזנות  -הן יודעות ששופטים ומדרגים ומשווים אותן כאילו היו מאוורר תקרה במבצע.
בזמן הבהייה בטאמבלר הזה לא תדעו אם לבכות או להקיא או שניהם ,וזה חשוב כי הוא ממחיש לנו ,בעזרת
ציטוטים נטולי הקשר המוצגים על תגית מוצר אדישה ,את המכניזם הקר והאכזרי שבתהליך הזה.
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