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בחורה בהריון ,איכותית ושירותית
ורד לי 02:00 04.09.2016

"שלום לכולם ,אני חדש בפורום כאן ואני מחפש בחורה בהריון ,איכותית ושירותית" )מתוך פורום
באתר המציע מין בתשלום 19 ,בינואר .(2015
פניה של האשה בזנות ,ההומלסית ,המכורה ,היו מיוזעים ,שיערה היה אסוף ,היא נראתה עייפה.
"אפשר לקבל קונדומים?" שאלה את רני חלאבי ,עובדת סוציאלית ,מנהלת המרפאה הניידת של
מרפאת לוינסקי ,הפועלת מטעם משרד הבריאות .זה קרה בשבוע שעבר ,בתחילת הערב ,בזירת
הרחוב של התחנה המרכזית הישנה .חלאבי נענתה ונתנה לה כמות נדיבה של קונדומים בחינם.
האשה התבוננה במצוקה במכסת הקונדומים שקיבלה ,שלחה מבט לעבר הלקוחות ושאלה" :אפשר
בבקשה לקבל עוד קונדומים?" חלאבי נענתה שוב והוסיפה בטון כאוב" :תשמרי על עצמך" .האשה
הינהנה ולא אמרה דבר .היא נראתה מנותקת ,אבודה ,מבטה מרחף .היא הסתובבה ואז נגלתה לי
הבטן ,שהעידה שהיא בחודשי הריון מתקדמים.
כבר בימים הראשונים כשהתחלתי לסקר זירות זנות רחוב ,לפני כעשר שנים ,התוודעתי לתופעת
העוועים הסמויה מן העין :נשים המכורות לסמים ,חיות ברחוב ואזוקות לתחנת הסמים ,נענות בלית
ברירה לדרישות הלקוח לא להשתמש באמצעי מניעה ונכנסות מעת לעת להריון .בשל מצבן הבריאותי
המוזנח ,רבות מהן מגלות שהן בהריון רק בחודשים המתקדמים .חלקן עוברות הפלה בשל
ההתמכרות לסמים והסיכון הבריאותי הכרוך בהריון ,וחלקן מנסות בכל כוחן להיאחז בחיים החדשים
המתפתחים בגופן ,שמאז ילדותן נוצל והופקע מרשותן .האימהות הופכות ביתר שאת לכמיהה,
במיוחד משום שלרבות מהן נלקחו בעבר ילדים בשל התמכרותן לסמים .התינוק הוא תקווה להזדמנות
חדשה .במהלך הריונן הן מתוודעות לסוד הגלוי — שהביקוש למין בתשלום עמן רק הולך ומתגבר
כשהן בהריון ובמיוחד כשהן קרובות ללדת.
בספר "מופקרות — נשים בזנות" )ענת גור ,הקיבוץ המאוחד( מספרת שורדת זנות" :עד יומיים,
שלושה ,לפני שילדתי ,הייתי עומדת עם בטן של ממש בכביש .הם מעדיפים נשים בהריון ואני לא
יודעת למה .לפי דעתי הם חולים" .התופעה ששנים היתה מושתקת והתקיימה רק בשולי תעשיית
הזנות ,הפכה זה מכבר לגלויה ונרחבת וחדרה ללב התעשייה — כשהיא נודדת מזירת הרחוב לסצינת
"הדירות הדיסקרטיות"" ,דירות האירוח"" ,מכוני העיסוי" ו"הספא המפנק" )כל המלים הנרדפות לבתי
בושת(.
ב– 2012פגשתי נשים בזנות בהריון שעבדו בדירות דיסקרטיות בלב תל אביב ,ממחישות את העובדה
שהשוליים בתעשיית המין הפכו מזמן למרכז ושהדרישה לאשה בהריון כבר איננה עניין חריג.
בפורומים באתרי האינטרנט ניתן למצוא דיונים של לקוחות בנושא — כאלה המבקשים המלצות
ואחרים המבקרים את "ביצועיה המיניים" של אשה בזנות בהריון מתקדם ,שניצלו תמורת 100
שקלים.
האמת המתחוורת פעם אחר פעם בזירת הזנות ממחישה את יחסי הכוחות הנצלניים וההרסניים בין
לקוחות זנות ללכודים במעגל הזנות" .הבחירה" מצויה רק בידי צרכן המין ,המנצל בעיוורון מוסרי קשה
אנשים ברגעי מצוקתם החריפה ביותר .המדינה חייבת להתערב בתופעת תעשיית עבדות המין,
ההולכת ומתרחבת לנגד עינינו בלב הערים ברחבי המדינה והופכת ליותר ויותר אכזרית ,ועליה לאמץ
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את חוק הפללת הלקוחות ואיסור זנות שחברות הכנסת זהבה גלאון )מרצ( ושולי מועלם )הבית
.היהודי( מקדמות
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