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בזנות

שנה אני

$TS1$סביברק$TS1$
סביב־
ורואה
$DN2$סביברק $DN2$מוות
רק
כך
מספרת מריה
שהידרדרהלזנות לאחר שעלתה
משפחתה ולא
הסתדרה מבחינה כלכלית דליה,לעומתה ,עברה
התאבדות
התעללות מצד אביה ומשם הגיעהלזנות
על רקע
הזונה בתל-אביבלפני
המחאה ״הזנות הורגת״
כחודשיים ועצרת

ארצה עם

שבאה

מספרות

בעקבותיה,

חודשים

ממנו

מאת

בעזרת

נשים

הזה ,איך

יצאו

שתי

חלק מהעולם האפל
הבית

שהיו עדלפני
הגיעו אליו ואיך

ארבעה

החם

של

אופק נשי

טליליבמן

מאות בני אדם ,רובן נשים ,התכנסולפני
לונדוןבתל-אביב ,מול בית
מחודש בגן
שבו נמצאה גופתה שלג׳ ,עובדת המקום שהתא־
$TS1$שהתאבדה$TS1$
ולפני ,לעצרת זיכרון ומחאה שכות־
$TS1$שכותרתה$TS1$
בדה
$DN2$שהתאבדה $DN2$כשבוע
פחות

הבושת

רתה
$DN2$שכותרתה $DN2$״הזנות הורגת״ .האירוע

לזכר
וחלק
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נפתח

ששמותיהן צוינו

נשים

אף

מהמפגינות

בדקה דומייה
בראשי תיבות,

חסמו את הכביש .המפגי־
$TS1$המפגינים$TS1$

$DN2$המפגינים $DN2$קראולרשויות החוקלפעול לסגירת
נים
שלדבריהם ,מוביל להתעללות ופגיעה
לפי נתוני המטה למאבק בסחר בנשים ,כ 15 -אלף
נשים עוסקות בזנותבישראל.
המקום

בנשים.

סגרה

בשבוע שעבר

המשטרה בית בושת במ־
$TS1$במפרץ$TS1$.

$DN2$במפרץ $DN2$.בעקבות אירוע דקירה שאירע סמוך למקום
פרץ.
ערך סגן מפקד מחוז החוף תת-ניצבג׳מאל חכרוש
שימועלבעלי המקום והוציא לו צו סגירה מינה־
$TS1$מינהלי$TS1$.
לי.
$DN2$מינהלי $DN2$.המקום נסגר ל 30 -יום ולא תתאפשרהפעלתו
הבעלים הנוכחיים או כלבעלות אחרת.
על-ידי
כתבתנו

פגשה השבוע שתי נשים שעסקו בזנות

עדלפני כארבעה

שנשאבהלעולם

חודשים.

הזנות

אחת מהן היא מריה,

אחרי שעלתה

ארצה עם

משפחתהולאהצליחה להסתדר מבחינהכלכלית.
חברתה לקחה אותה איתהלדירה דיסקרטית בעיר
ובהמשך הידרדר .״אם הייתי
ומשם הכול התחיל
אאבד את הבת שלי ואחרי
יודעת שאז,בגיל 24
מספר

שניםבעלי

ברחובות כמו
כמו

מאש

יקפוץ

מהקומה ה12 -

אחרונתההומלסיות,

ואסתובב

הייתי

בורחת

מאותה דירה דיסקרטית״.

״אם יצבעו את הגגות של בתי הבושת בצבע
אדום ותסתכלימלמעלה אתתזדעזעי .כל המדי־
$TS1$המדינה$TS1$

בנות ,היה מגיע לקוח ובורר אותנו״,

דליה איךעולם

הזנות

מסבירה

נראה מבפנים ,״על
ש״ח וחצי מזה הלךלבעל

אקט

מלא היינו מקבלות 200
הבית .היינו צריכות גם להשתתף
$DN2$המדינה $DN2$תיראה אדומה״ ,מגלה מריה 25 ,שנה אני בז־
$TS1$בזנות$TS1$
נה
במשמרת
המכון .יש שתי משמרות .יוםולילה.
$DN2$בזנות $DN2$ורואה סביבי כל הזמן מוות ומוות וזנות ומ־
$TS1$ומוות$TS1$.
נות
אחתיכלולהיות לי  20גברים,אפילו  25גברים.
$DN2$ומוות $DN2$.אתם מדברים עכשיו על הזונה
וות.
ששרפה את
ששמו
עצמה אבל אני אספר לך על הרבה זונות
יום אחד אמרתי לבעל הבית ,׳די אני לאיכולה
לחייהן .רינה ששפכה על עצמה סולר ושרפה יותר׳ ,אז הוא הציע לי לשתותאלכוהול כדי שלא
ארגיש .התחלתי לשתות ואחריהאלכוהול באו
את עצמה.נטלי שחתכו לה את הגרון בתחנה המ־
$TS1$המרכזית$TS1$.
הסמים ואחרי זה באו המכות .היו לקוחות שנת־
$TS1$שנתנו$TS1$
$DN2$המרכזית $DN2$.חלי שזרקו אותה מהקומה השלישית .ויש
רכזית.
$DN2$שנתנו $DN2$לי סטירות ומכות ובעיטותוהעיפו אותילקיר.
נו
עוד הרבה .אני לא בחרתילהיותזונה .אף אחת לא
בוחרתלהיות זונה ואף אחת לא נשארת זונה מתוך
להתלונן ,כי מה,תתלונני ותבוא המש־
$TS1$המשטרה$TS1$
אי-אפשר
$DN2$המשטרה $DN2$ומה תעשה? את הריזונה! אתכביכול הבאת
טרה
בחירה.אילו רק מישהו היה מושיט להן יד והיה
מציל אותי ,למשל ,לא הייתי מגיעה למצב שהבת
את זה עלעצמך״.
שלי תנתק לי את
״הייתי חיה ומתה חיה ומתה״ ,מבכה דליה את
הטלפון .לא רציתילהיות זונה.
חייה הקודמים ,״בכל פעם שנכנס גבר הייתי שו־
$TS1$שוכבת$TS1$
אבל אני זונה.ובגלל זה הבת שלי מנתקת לי שוב
$DN2$שוכבת $DN2$מנותקת מהגוף .באתי בשביל הכסף ויצאתי
כבת
ושוב אתהטלפון ,כי פעם אחת חברה שלי לקחה
אותהאליי ומה שהיא ראתה זה את אמא שלה זרו־
$TS1$זרוקה $TS1$בלי כסף .אין כסף בזנות כי כל הכסף הולך על
מהמציאות הנו־
$TS1$הנוראית$TS1$
אלכוהול וסמים שינתקו אותך
$DN2$זרוקה $DN2$בין פחי האשפה ,שיכורהוכחולה ממכות ומ־
$TS1$ומדליה$TS1$
קה
$DN2$הנוראית $DN2$הזאת .אין לך מושג כמה זונות יש .ואני
ראית
סמים״.
אומרתלך,כולן לא רוצותלהיות זונות .אף לא
$DN2$ומדליה $DN2$נכנסהלעולם הזנות בעקבות חיים קשים
דליה
אחת מהן.כולן צריכותשיצילו אותן,כולן רוצות
והתעללות נוראה מצד
שבהם חוותהאלימות קשה
לצאת מזה ,אבל אם אין מי שיושיט את היד החמה
אביה .״הייתי חוטפת מכות על כל דבר״ ,היא מס־
$TS1$מספרת$TS1$,
יוכלולצאת״.
הן לא
נעל ,עם חגורה ,עם כיסא ,כל מה שבא
פרת,
$DN2$מספרת $DN2$,״עם
גם מריה וגם דליה עזבו את הזנותלפני אר־
$TS1$ארבעה$TS1$
לידיים של אבאשלי .הוא היה מקלל אותי
ומעליב
$DN2$ארבעה $DN2$חודשיםוהגיעו מקום מבטחים שנקרא אופק
אותי ומשפיל אותי .עד שלאיכולתי יותר וברח־
$TS1$וברחתי$TS1$.
בעה
ברחבי
כלשהו
במקום
ממוקם
המקום
נשי.
תי.
העיר
$DN2$וברחתי $DN2$.לא היה לי לאן ללכת .לא היה לי כסף .הגעתי
ליווי .משם וכל אישה באשר היאיכולהלהגיע לשערלצל־
$TS1$לצלצל$TS1$
לחברה והיא הציעה לי להיות נערת
$DN2$לצלצל $DN2$בפעמון .השער ייפתח ותחכה לה ארוחה חמה,
צל
הכול הידרדר״.
״הייתי מגיעהלמכון
מיטה חמה ויד מושטת וחמה.
ליווי ,היינו יושבות כמה
בהוצאות

של

