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“פינקתי חבר ויצאתי איתו למועדון חשפנות כדי שירגיש טוב ,אולי הפסיד כסף ,אולי עשה תאונה,
אולי נפרד מהחברה שלו ,אני רוצה לדעת שעזרתי לו לעלות חיוך על הפנים” .את דברי החכמה הללו
השמיע ח”כ אורן חזן בראיון שנתן לגיל ריבה לחדשות ערוץ  .10אכן חבר טוב אורן חזן ,מחמם את
הלב איך נחלץ לעזרתו של חבר מיוסר ,כמה חמלה ואהבת אדם.
“פינוק” היא המילה החדשה לניצול .פינקתי חבר במועדון חשפנות משמעותו – שילמתי כסף עבור
צריכת זנות .אבל מחיר החיוך של חברו הטוב של חזן ,בא על חשבון מחיקת החיוך מהנשים שנוצלו
על ידם במועדון החשפנות.
מועדוני החשפנות ,מתפקדים כבתי בושת לכל דבר .הריקוד בעירום הוא רק לשם בחירת האישה
שתבצע “לאפ דנסינג” בו היא יושבת חשופה ,על רגליו של המשתמש ,פנים אל פנים ומתחככת
באיבר מינו ,בעוד הוא רשאי לגעת בה בכל גופה ,היכן שהוא רוצה .כדי לצאת ממשמרת עם ה”כסף
הגדול” הנשים (לרוב צעירות מאוד) מבצעות את הריקוד הזה על עשרות גברים .המראות על קירות
המועדון מאפשרות לנשים לא להיתקל בעיניו של המשתמש .המבט אטום .עיניהן מתות.
כדי לצלוח משמרת כזו ,בה עשרות גברים נוגעים בהן בכל הגוף ,נדרשת האישה להפעיל מנגנון של
דיסוציאציה ,כלומר ניתוק בין הנפש לגוף .מנגנון זה הרסני וידוע כי קורה לרוב אצל נפגעות גילוי
עריות ואונס .ישנן נשים שעוטות על עצמן מסיכה כדי לעזור בתהליך הניתוק .ה”לאפ דנסינג” הוא רק
ה”חימום” ובתאים שנמצאים במועדון מתבצע מין אוראלי ובמקומות רבים גם אקטים מלאים .בתי
בושת אלו עובדים ברישיון עסק של העיריות והמשטרה.
פרופיל הנשים ,ודרך כניסתן למועדוני החשפנות ,היא אותה הדרך בהן נשים נשאבות לזנות .בניגוד
למיתוס “הסטודנטיות” שממנות כך את לימודיהן ,לזנות ולמועדונים ,מגיעות צעירות בעלות עבר של
ניצול ,מצוקה כלכלית ,ובאמצעות האשליה לכסף הגדול שמקומות אלו מפיצים ,הן מוצאות את עצמן
במלכודת הזנות .מועדוני החשפנות הם פעמים רבות השער ממנו נכנסות הנשים לעולם הזנות.
מועדוני החשפנות מסתתרים מאחורי הלגיטימיות החברתית שרואה בחשפנות כמייצגת ליברליות
וחיי לילה של עיר מודרנית וחופשית .לגיטימציה זו סוללת את כניסתן של קבוצות גברים מכל שדרות
החברה לחגוג שם מסיבות רווקים ,מסיבות שחרור ,מסיבות גיוס ,סוף מסלול ,הצלחת הנפקה ,אקזיט
מוצלח ,סוף שמינית וסתם ימי הולדת .ההליכה עם החבר’ה מאפשרת למשתמש להסתתר מאחורי
הקבוצה ולא לקחת אחריות על מעשיו .בנות זוג והורים רואים בבילוי של בנם או בני זוגם חוויה
מדליקה של שחרור יצרים .אך האמת היא שכל אחד שנכנס לשם ממן את תעשיית המין המנצלת
עשרות אלפי נשים וגברים.
* התמונה הועברה לשימושי ע”י דורית אוטזן מייסדת ארגון “רדן” המעניק סיוע לנשים נסחרות
בדנמרק.
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