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 תודות

ללא תמיכתם הוא לא ר שאוגופים אנשים לכמה המחקר אני רוצה להודות  ו שלעם סיום כתיבת

 היה מתאפשר.

פשרו לי הצצה לעולמן הפנימי אאשר  ,להודות לכל המרואיינותבראש ובראשונה ברצוני 

 .סיונן האישיינאת ן ויהתווחלקו עימי את חווי ,והחיצוני

אשר העניקו לי  ,קחטןגרוסוירט ד"ר דנה ללפרופ' שולמית אלמוג ומעומק ליבי מודה אני 

ליווי לאורך כל ו פעולה-עם תמיכה נפשית, שיתוף ,מסורהובדרכן המיוחדת הנחיה מקצועית 

מול תנו לי את הכוח לעמוד נ ,האמינו בחשיבותו של נושא המחקר ובי כחוקרתהן  .המחקר

 .פניי הזדמנויות שאינן מובנות מאליהןלופתחו  ,הקשיים והאתגרים

משרד פרויקט יזהר, במחקר בדרכים שונות: על הסיוע לארגונים למוסדות וגם תודתי שלוחה 

 .מרפאת לוינסקיו "שהלאשה "א, "סלעית"הרווחה, 

תודה  .טלי קורללניצן סניור ולליר, שלומית ד"ר אני מודה גם לבהפניית מרואיינות על עזרה 

סיורי בגם בליווי -כמומרואיינות, של גיוס בו הבהפניעל עזרתה  ,אורן מיוחדת לעו"ד לידור פוגל

 שטח.

ר שא ,האהובבמיוחד לבעלי ותה שם בשבילי, ישהי ,ברצוני להודות למשפחתי היקרהלבסוף, 

 .נפשית ופיזיתבי תמך ו יחיזק את ידי ,האמין בי ובנושא המחקר
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 תקציר

"רק מי שחווה על בשרו את החיים 

בזנות יוכל לתארם בצורה המהימנה 

 ".ביותר

 1מכון תודעה

 

הפרטניים השונים הנגרמים לצד הנזקים  2.זנות היא תופעה הגורמת נזקים רבים לנשים בזנות

מס הקלון  .הוא מס הקלון החברתיוהנגרם לכולן, משמעותי נזק קיים  לכל אחת מאותן נשים,

( על מנת להמשיג בעזרתו את 2008הוא מינוח שנטבע על ידי שולמית אלמוג )אלמוג, החברתי 

כנזק המושת  נשים בזנותממציאות חייהן של  נפרד-בלתיקשה המהווה חלק התי וחברהמחיר ה

במציאות חייהן של נשים בזנות,  3מבקש לאתר את הקלון החברתימחקר זה  .על כל אישה בזנות

חוויותיהן האישיות  בהתבסס על, ואת הנזקים שהוא מסב להןעליהן השפעותיו לבחון את ו

 וניסיונן.

ומחוץ מעגל הזנות בתוך של נשים בזנות, המחקר התמקד בעולמן החברתי, המשפחתי והאישי 

שחוו זנות. המחקר נשים נשים בזנות או עשרה -שתיםנים עם מוב  -עומק חצי-וכלל ראיונותו, ל

תפיסות תוצר של חלק מרכזי מחווית החיים בזנות, וכי הוא  מהווהמצא כי הקלון החברתי 

 אשר השפעתם על הנשים בזנות קשה ופוגעת בגופן ובנפשן. ,רתיים שלילייםוסטריאוטיפים חב

קולן של באמצעות מודעות לקלון החברתי ולתוצאותיו מחובתנו כחברה לפתח כפי שיפורט, 

, ביחס אליה מדיניותהשינוי התופעה ובשהינו בעל חשיבות מרכזית בהתמודדות עם  ,הנשים

 .ולעמידה בחובה זו מבקש המחקר לתרום

 

                                                 
. נדלה מתוך עדויות של נשים בזנות –על אודות הזנות מכון תודעה )אין תאריך(.  1

http://todaango.org.il/?page_id=400. 

" )זאת למעט הקשרים מסויימים בהם ראיתי צורך לעשות אישה בזנות" בחרתי, לאורך כל העבודה, במונח  2

בעברית כמו גם בשפות  גנאי-המשמשת מילת ,"מהמילה "זונהבמגמה להבדילו  שימוש מכוון במונח "זונה"(,

 רבות אחרות בעולם.

3
שונה מהמונח "סטיגמה", כפי שאפרט ברקע התיאורטי בפרק הדן בקלון החברתי  "קלון חברתי"מונח ה    

 וסטיגמה.
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 מבוא

 טית,הקלון החברתי, כתווית שלילית וסטיגממס . קלון חברתימס של נקשרת להיא תופעה הזנות 

כפי  ,השלכותיו קשות וחמורותו ,בתופעת הזנותביותר והמשמעותיות הרציניות הבעיות  תהוא אח

הוא מינוח שנטבע מס הקלון החברתי  (.Weitzer, 2017מבטן של הנשים בזנות )-שעולה מנקודת

ממציאות  נפרד-המהווה חלק בלתיעל ידי שולמית אלמוג על מנת להמשיג בעזרתו את מהות הנזק 

קשת רחבה של משמעויות ערכיות הקלון החברתי נוגע ל. (2008)אלמוג,  נשים בזנותחייהן של 

ן החברתי הקלו(. 2008)אלמוג,  ונטולת כבוד חברתינחותה כבזנות את האישה המציגות שליליות 

 ותהמציגשל המילה "זונה", מעצם הגדרותיה המילוניות הרבות  קייםהמושת על הנשים בזנות 

סוטה, מלוכלכת, מגעילה, רמאית מכובדת, -לא ,ערכים שליליים כגון מופקרת, בזויה, מושפלת

מכירת מין הינה על פיה  ההתפיסמהשימוש הלשוני במילה "זונה" כבקללה מהדהדת  .שפויה-לאו

 (.Tomura, 2009; Tomura, 2011) , בזויה ומשפילהמוסרית-לא

בושה  .(Pheterson, 1996)מה קלון ובושה יייחסות שיש עהתבחובו אם כן טומן  "זונה"המונח 

של הפנימיות הן מבחינת המוסר החברתי והן מבחינת הנורמות והעמדות  –זו לובשת צורות רבות 

זו  משמעו פסילה גורפת שלהקלון החברתי . (Månsson & Hedin, 1999)עצמה האישה בזנות 

אישה כמוסרית, -לאכ(, Campbell & Deacon, 2006מקובלת )-כבלתיותיוגה  ,הנושאת אותו

בשל האופי האובליגטורי שיש לקלון (. O’Neill, 1997ת הנורמלית )מסוכנת שמאיימת על הנשיּו

מס הקלון  (.Almog, 2010"מס" )אלמוג כינתה אותו החברתי וחוסר היכולת לחמוק ממנו, 

היא לא תוכל לחזור  ,מעגל הזנותמהאישה תצא גם כאשר  :הפיך-נזק בלתימייצג החברתי 

 ,)אלמוג , הנורמטיבית והמכובדת, אלא אם דבר היותה אישה בזנות ייוותר עלוםלזהותה הקודמת

2015; Cornish, 2006); ( "פעם זונה תמיד זונה"Sallmann, 2010, p. 154.) זאת ועוד, 

היא מרגישה שהיא  –השלילי  הדימוימכפיפה עצמה להאישה בזנות ממחקרים קיימים עולה כי 

 (.Tomura, 2011) עם דימויהומשלימה  ,(Tomura, 2009עליה )מה שאנשים אומרים אכן 

של נשים בזנות, שכן ממציאות חייהן נפרד -הינו חלק בלתיאם כן "מס הקלון החברתי" 

וראוי של נשים בזנות אינו מכובד, משפיל עיסוקן עצם כי המוסכמות החברתיות קובעות 

הנקשר למוות חברתי גם להסתרת העיסוק בזנות נילווה מחיר כבד (. 2008)אלמוג,  להסתרה

(Frederiksen, 2012) - בידוד מהחברהוכן חשיפה, תחושה של ניכור פני חיים בחשש מתמיד מ 

ולהסתירו  לשקר באשר לעיסוקהנאלצת האישה בזנות  .(2009הנחשבת נורמטיבית )אלמוג, 
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(Wong, Holroyd & Bingham, 2011),  בשל החשש גם לא רק כדי להגן על עצמה, אלא וזאת

(. העובדה שהנשים בזנות Cornish, 2006ילדיה )בומשפחתה בגם הקלון החברתי יפגע ש

וחושפת אותן (, Fick, 2005לגורמים הקשורים לעיסוקן לנצלן )מסתירות את עיסוקן מאפשרת 

הן מכיוונם של לקוחות והן מהציבור  –אלימות מילולית ופיזית ללהתעללות או ביתר שאת 

 ,. האלימות המופעלת כלפי נשים בזנות הינה ברמה קיצונית(Wong et al., 2011הסובב אותן )

. (2006, השפלה, פציעה, שוד ואונס )לוטן, מילוליתות סיונות רצח, חניקה, מכות, אלימינוכוללת 

 (.Farley, 2004a) בערך אחת לשבוע אונס אליםלנופלות קורבן נשים בזנות 

הנגרמת לאלימות פיזית כרונית וההיחשפות קלון החברתי כרוך בההסתרה והשקר ה ימחיר

 ותפגיעומסיבים לה  ,בזנותשל האישה  יתהנפש הבריאותעל גם באופן שלילי  יםמשפיעבעטיו 

-כגון פוסט –טראומטיות הפגיעות ה .(2009קופמן, ; 2006לוטן,  ;2009ת )אלמוג, וטראומטי

 ,מהוות נזקים נפשיים קשים –טראומטית מורכבת ודיסוציאציה -טראומה, הפרעת דחק פוסט

הנשים בזנות משפיע על הדרך שבה כיוון שהוא מחלק גדול ביצירתם, יש לקלון החברתי אשר 

ומערער  ,מחליש אותן, מעצים את נזקי הטראומה שהן חוות. הקלון החברתי תופסות את עצמן

חוות )אלמוג, הן את הטראומות שמנציח יכולתן לדרוש הגנה מהחברה. בכך הקלון החברתי את 

2015.) 

המרכזיים של המדינה הוא למנוע נזק  םתפקידיה"אחד קשה לחלוק על הקביעה על פיה 

למרות זאת, והנה, (. 107, עמ' 2015ניה ובנותיה, או לצמצם אותו ככל האפשר" )אלמוג, מב

חסרה המודעות לנזקי הקלון  –הנוהג בה במשפט הן והחיה בה בחברה הן  –ישראל -במדינת

מתיישב עם זכויות האדם המוענקות ולכך שאיפשור קיומם אינו  ,החברתי של הנשים בזנות

נותר  הוזהחברה אינה מכירה בקיומו או בתוצאותיו של הקלון, ומוגנות במדינה דמוקרטית. 

החברה והמשפט בישראל מאפשרים לנשים בזנות לסחור במין, אך מתעלמים בפועל, בפועל שקוף. 

 (.2009ומהנזקים הנגרמים להן )אלמוג,  יהןהקלון החברתי המושת עלמ

תופעת הזנות בישראל המתמקדים בנשים דנים בשאלות מי הן אותן נשים, נוגע למחקרים ב

חדש מוסיף פן הנוכחי מחקר ה .(2004)גור, נראים חייהן במעגל הזנות וכיצד נכנסו לזנות, הן מדוע 

גם  בסוגי זנות שוניםניסיונן של הנשים ליתן האישית ויהקשור לנזקי התופעה, המתייחס לחוו

נזק משמעותי גורם מעגל הזנות. טענתי היא כי הקלון החברתי המושת על הנשים בזנות מחוץ ל

מעשית. המחקר בוחן את השפעותיו ונזקיו של מבחינה תיאורטית ומבחינה נחקר דיו אשר טרם 

הקלון החברתי על הנשים בזנות, דרך חוויותיהן האישיות וניסיונן, ומתמקד בעולמן החברתי, 
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בכך המחקר ירחיב בידע נוסף  במגמה להנכיחו.לו, תוך מעגל הזנות ומחוץ המשפחתי והאישי ב

תוך השענות על המונח קלון חברתי  את הספרות המחקרית בישראל המתמקדת בנשים בזנות

הנמצא מתאים יותר לנזקי תופעת הזנות ביחס לנשים, כאשר שאר המחקרים בעולם נשענים על 

חברתית ומודעות ציבורית לעורר אפשרות תיווצר זו  בדרך המונח סטיגמה שהינו מונח כללי.

נעדר אשר  ,ולהשמיע את קולן של הנשים בזנות ,לקיומו של הקלון החברתי ולהשלכותיו הקשות

חשובה מודעות לקיומו של הקלון החברתי ולתוצאותיו  מהשיח האקדמי והחקיקתי בישראל

זנות. החוק עוסק ביחסים חברתיים, וכדי בהחקיקה הנוגעת  יה שללצורך הבנת השלכותבמיוחד 

זנות, עלינו להבין את החוויות היומיומיות הכרוכות בה, בהחקיקה הנוגעת פועלה של להיטיב את 

לנוכח . (Levine & Mellema, 2011שהיא מרכזית לזנות ) ,ת הקלון החברתייחוויאת ובכלל זה 

בחשבון את נזקי שיביא זנות, באופן להתבקש בחינה מחדש של החקיקה בעניין ה העשויהבנה זו 

 החברתי.הקלון 

בישראל,  בזנות נשים של חייהן במציאות החברתי הקלון את לאתראבקש לפיכך בעבודה זו 

 .מבטן-השלכותיו מנקודתומאפייניו ולבחון את טיבו, 

החלק מרכזיים. חלקים שלושה לאחלק שאותו  ,רקע תיאורטיאציג העבודה בפרק שיפתח את 

הגדרותיה ביעסוק זה חלק של הראשון הסעיף  .בעולם ובארץאת תופעת הזנות  יסקורראשון ה

לנשים בזנות. שהיא גורמת הפיזיים והנפשיים  םנזקיבו מאפייניה המרכזייםב, של הזנות השונות

לפיה נשים שהעולה בקנה אחד עם האסכולה  סהעל תפיההתמקדות בנשים בזנות מתבססת 

סעיפו  .למציאות חיים קשה זו וחוות סוגים שונים של ניצול מיני, פיזי, רגשי וכלכליבזנות נקלעות 

יה המשפיעים על עקרונותיסקור את התפיסות והמודלים הנורמטיביים החלק הראשון השני של 

בהצגת דמותה של יתמקד הרקע התיאורטי של השני החלק מדיניות הטיפול בנשים בזנות.  של

הקלון את  יציג השלישי והחלק ;מעמדה החברתי הנמוךו ויה השלילידימהאישה בזנות דרך 

 .מחירו הכבד אתו על נשים בזנות המושת החברתי

נערך כמחקר איכותני ברוח  אשר ,ת המחקרימתודולוגיאציג את השני של העבודה בפרק 

הוא פעילות סיטואציונית המעניקה כיוון שממחקר איכותני בחרתי בגמה הפנומנולוגית. ידהפר

דגש יש מחקר איכותני ב. צופות על העולםהמבט שלהן כ-מנקודתנקודת תצפית על הנשים בזנות 

ללמוד על הקלון החברתי בסביבתו הטבעית באמצעות מאפשר כאן בהקשר אשר  ,פרשני

 ואנשים בזנות עשרה -שתיםלצורך כך ראיינתי  .לו המשמעויות שהנשים בזנות עצמן מייחסות

הראיונות התקיימו  .עסקו ברוב סוגי הזנות הקיימים בישראלעוסקות או , אשר זנות שחוונשים 
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של הנשים עולמן הרצון להבין את עמד מאחוריהם ש נים,מוב  -חצי עומק-ראיונותבמתכונת של 

 .הקלון החברתי יתמייחסות לחוויעצמן ואת המשמעות שהן המבט שלהן -מנקודת

עם נשים בזנות כפי שעלו מהראיונות  ,ממצאי המחקראציג את שי של העבודה השליבפרק 

באופן  יוצגוממצאי המחקר מות מרכזיות שעלו בתהליך הניתוח. פי ת  -על ,שחוו זנותנשים ו

והבאת  ,שנגזרו מתמלול הראיונות לקלון החברתיבנוגע עדויות רלוונטיות דרך האותנטי ביותר 

 ת העולמית המתמקדים בנשים בזנות.מחקרים מהספרותימוכין לאותן עדויות מ

באופן מובהק הקלון החברתי  ויונכחשבו  ,הדיוןאציג את הרביעי והאחרון של העבודה בפרק 

קיומו של הקלון החברתי,   אתשעלו בראיונות חושפות  התימות בו האופן תיאורידי -על ,עוצמתוו

נשים שיצאו גם על חייהן של -כמומאפייניו והשלכותיו הקשות על חייהן של הנשים בזנות ואת 

 המשך מחקר בנושא.בבצורך  ידוןו ,את תרומת המחקר יסכםזה  פרק .ממעגל הזנות
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 רקע תיאורטי

מכלול בבעבר בעיקר מתמקדת בנשים בזנות עסקה ודנה בתופעת הזנות אשר הספרות המקצועית 

העברת מחלות מין ובראשן  ,(2005, וישניאפייג ) הפוגעות בחברהשל הזנות הרעות החולות 

בשנות השמונים והתשעים של המאה  .(2004 ,)גור באמצעות הזנות ,איידסכגון  ,דבקותיומחלות מ

 ,מאפיינים הנפשיים של הנשים בזנותב ,בעיקר מתחום הפסיכולוגיה ,עשרים עסקו מחקריםה

 תהעוסק הספרות המקצועית כיום (.2015, )סנטו וברגר אשר הוגדרו כבעלות פתולוגיה נפשית

נכנסו לזנות. בישראל שאלות הן בעיקר בשאלות מי הן אותן נשים ומדוע מתמקדת בנשים בזנות 

 (.2004)גור, כמעט ביחס לאורח חייהן של נשים בזנות לא נחקרו 

 4.(2016, וכרמליסנטו  ;2008נשים )אלמוג,  םההרוב הגדול של מספקי שירותי הזנות 

לפיה נשים בזנות נקלעות שהעולה בקנה אחד עם האסכולה  סהמתבססת על תפי בהןההתמקדות 

הרמל, מאיר למציאות חיים קשה זו וחוות סוגים שונים של ניצול מיני, פיזי, רגשי וכלכלי )

(, 2009לאלימות מילולית ופיזית )אלמוג, רציפה בהיחשפות (. נשים בזנות מסתכנות 2010, וקופפר

ה לקהות חושים, י, נטיירוד כגון ניכור עצמי, ערך עצמי פן,ולגו ןנזקים עצומים לנפש תאשר גורמ

(. 2015בעיות בבריאות הפה ועוד )אלמוג,  קולוגיות,ניגכאב נפשי, פציעות, מחלות מין, בעיות 

בנסיבות האישיות ובמבנה הנפשי  ותתם תלויהופעתם ועוצמשהם פרטניים, במובן זה  הנזקים אל

הקלון הומשג על ידי אלמוג כמס  ,הנגרם לכל הנשים בזנות ,של כל אישה. סוג נוסף של נזק

שהעיסוק במהותו ובמתחייב ממנו זוכה לייצוג חסר שהינו נזק אובייקטיבי אשר  ,החברתי

 (.2009מחקרי בזנות )אלמוג, ה-ורטיחלקים ניכרים מהעיסוק התיאב

חלקו  .בנשים בזנותיתמקד  ,תופעת הזנותאת מבקש להאיר ה שיוצג כאן, הרקע התיאורטי

זה יעסוק חלק הסעיף הראשון של  :בעולם ובארץ הזנותהראשון של הפרק יסקור את תופעת 

שהיא גורמת  הפיזיים והנפשיים םנזקיובמאפייניה המרכזיים ב, של הזנות הגדרותיה השונותב

מודלים את התפיסות הרווחות על הזנות ושני יציג את ההסעיף ה ואילו לנשים בזנות;

המשפיעים על מדיניות הטיפול בנשים בזנות. חלקו השני של הרקע ארץ בעולם ובנורמטיביים ה

של האחרון השלישי וחלק ב .מעמדה בחברהביתמקד בדימויה של האישה בזנות ו התיאורטי

. חלק זה יסביר את ההבחנה בין קלון בזנותיוצג הקלון החברתי של האישה הרקע התיאורטי 

 "קלון חברתי"לשימוש במושג ויספק הסבר  ,שנחקרה רבות בספרות העולמית ,חברתי לסטיגמה

 כמתווה בסיסי לעבודה כולה.
                                                 

 מהנמצאים במעגל הזנות הם נשים 95%, 2014פי הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל, שנערך בשנת -על 4

 (.2016סנטו וכרמלי, )
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 תופעת הזנות

 ,בעולם ובארץיסקור את תופעת הזנות  חלק זהעולם. -תופעת הזנות מורכבת, רבת פנים וחובקת

שהיא  הפיזיים והנפשיים םנזקיב הכלומאפייניה המרכזיים, המשך בהגדרותיה השונות, בהחל 

 לנשים בזנות.גורמת 

 מהגדרות ועד לנזקים

 ,רוב ההגדרות הינן פונקציונליות באופיין .מבט שונות-זנות מוגדרת בדרכים רבות ומנקודות

עבור בין השותפים ותשלום עדר מעורבות רגשית בהוכוללות שלושה מרכיבים עיקריים: הפקרות, 

חברתיות הגדרות משפטיות ולהגדרות (. ההגדרות מתחלקות ל2005וישניא, פייג שירותי המין )

(. ההגדרות החברתיות מתייחסות לזנות כאל יחסי מין שכוללים באופן 2004גור,  ;2008)אלמוג, 

רגשית  תיהאמפהעדר במתאפיינים בהפקרות ו/או אשר ו ,זה או אחר תשלום כספי או סחר חליפין

: הבאההגדרת הזנות אומצה (. בסקר הלאומי האחרון שנערך על תופעת הזנות בישראל 2004)גור, 

מכירת פעילות מינית, בין לפחות שני אנשים, לשם גירוי מיני באמצעות מגע, באופן  :"הזנות היא

 (.19, עמ' 2016מתמשך ולמגוון של לקוחות" )סנטו וכרמלי, 

מבחינה משפטית הזנות נתפסת כעסקה חוזית שבמרכזה סחר חליפין חופשי בין לקוח לבין 

של הזנות משתנות המדויקות ההגדרות המשפטיות (. 2008אישה המספקת שירותי מין )אלמוג, 

כלל -הברית ההגדרה המשפטית של הזנות מתייחסת בדרך-(. בארצות2004ממדינה למדינה )גור, 

ם אדם אחר או אנשים אחרים תמורת פיצוי כספי או דברים אחרים בעלי ערך מגע פיזי של פרט על

(Tomura, 2009 בגרמניה חוק המדינה מגדיר את הזנות כעבודה לכל דבר. הזנות נחשבת .) שם

אבל לא כעבודה רגילה, אלא  ,מקצוע שיש לשלם בגינו מס. גם בהולנד הזנות מוגדרת כעבודה

(. בישראל אין 2007נפשיים )לבנקרון, כאלה גם , ביניהם יםכישורים מיוחדהמחייבת עבודה כ

לאורך השנים התייחסו המשפט בישראל -בתי ,(. עם זאת2008הגדרה משפטית לזנות )אלמוג, 

 (.2009כאחד )אלמוג, מוסרית ומזיקה -לאתופעה שלילית שהיא אל לזנות כ

יש שימוש  בות אחרות,גם בשפות ר-, בעברית כמוהגדרות החברתיות והמשפטיות של הזנותב

 "חילול"ו "הוללות", "הפקר", "ניאוף", "זימה", "תריצּוּפ"כגון  ",זנות"מילה נרדפות ל מיליםב

 "מקצוע העתיק בעולםה"כגון  ,שוניםמרומזים גם כינויים יש  "זנות". למילה (2008)אלמוג, 

(Tomura, 2009 ) אלמוג, כפי שאוזכר במשפט הישראלי  ",עתיק מבין העתיקיםהמקצוע "האו(

במקום "תעשיית מין"  במונחהחלו להשתמש שנות השמונים של המאה העשרים למן (. 2008

המוגדרת  ,במונח "עבודת מין" "זנות"כיום קיימות הצעות להחליף את המונח ו ",זנות"
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מנת להימנע -עלוזאת ם וברורים של שירותי מין תמורת רווח כספי", יכ"חילופים מיידי

אשר  ,המונחים אל. (2, עמ' 2004)גור,  "זנות"מונח שדבקה בהקשה החברתית מהסטיגמה 

שימוש מלאכותי לטענת אלמוג י, מהווים באמצעותם מבקשים להקנות לזנות מעמד לגיטימ

ימדובר על פי גישה זו, בלשון מחופשת.  המבקש לסמן את הזנות  (,euphemism) פמיזםבא 

 ,)אלמוג , תוך התעלמות ממס הקלון החברתי המונע מהותית סימון שכזהייהכעבודה או כתעש

2008.) 

מבט -נקודותשתי שתוארו עד כה הציגו לזנות הגדרות, המילים הנרדפות והכינויים הרבים ה

. או עיסוק לגיטימי מקצועולפי האחרת, היא  ;מוסרית פריצות אהזנות היהפוכות: לפי האחת, 

לא מקצוע, אלא בראש אך גם פיה הזנות אינה פריצות -שעלנוספת מבט -נקודתקיימת אולם 

רלי פ(. 2009נשים )אלמוג, כלפי ובראשונה פרקטיקה של אלימות, ניצול והשפלה המופעלת בעיקר 

 , בסעיף "מהי זנות"(2009קופמן ). (Farley, 2004b)נגד נשים אלימות מינית מגדירה את הזנות כ

ידי גברים לצורכי  יון מופשט, מהות הזנות היא שימוש בגוף של נשים על"הזנות אינה רעכי גורסת 

ידי גבר אחד ועוד אחד ועוד  ידי פין, ידיים וחפצים, על הטבעת נחדרים על הפה, הנרתיק, ופי ;מין

 .(Farley, 2004b) להפריד בין זנות לאלימותאפשר -איאחד". 

)לוטן, הלקוחות הן מצד הסרסורים והן מצד של אלימות רמה קיצונית לנשים בזנות נחשפות 

מלון, ברחוב או -ליווי, בבתי-בושת, במכוני-בבתי –האלימות קיימת בכל סוגי הזנות  .(2006

 ,ושותפיה רליפשל מחקרם (. 2009)קופמן,  מהזנות הלהפרידאפשר -ואי –בדירות דיסקרטיות 

לנד, טורקיה, יאתאפריקה, -דרוםקנדה, קולומביה, גרמניה, מקסיקו, שנערך בתשע מדינות )

נחשפו  88%-ו ,פיזיתאלימות נפלו קורבן לבזנות מהנשים  95%מצא כי  ,וזמביה( ריתהב-צותאר

 ,.Farley et al) אונסחוו מהנשים בזנות  90%-ל 60%בין  ביזוי חברתי.לאלימות מילולית ול

לנד, יאתאפריקה, -וםבחמש מדינות )דרשנערך  ,מחקר קודם שערכו פרלי ושותפיהגם (. 2004

נשים בזנות נחשפו לאלימות קשה ביותר בשיעורים  מצא כי ,וזמביה( ריתהב-צותטורקיה, אר

סרסורים ולקוחות צד דיווחו על תקיפות אלימות מ 80% ,פיזי עם נשקחוו איום  83% :עצומים

חוו  95%, (סכין, מניסיונות בריחה ועודדקירות מפגיעות מירי, כגון שהסתיימו בפציעות קשות )

 דיווחו על אונס 62%-ו יתה עילה לתביעה משפטית,יאחר ההקשר בכל ר שאמינית תקיפה 

(Farley, Baral, Kiremire & Sezgin, 1998).  בערך אחת  אונס אליםלנופלות קורבן נשים בזנות

 השנתונים אלאף  .(Farley, 2004aידי לקוחות )-צעים עלומבהללו רוב מעשי האונס  .לשבוע
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מציגים באופן סטטיסטי את האלימות שבזנות, אין הם מסוגלים להמחיש את הוויית האלימות 

 (.2009)קופמן, בזנות שרויה בה  האישהששבזנות, את חומרתה, ואת האימה 

ניצול  (.2010, ואחרים )הרמלגם לניצול נשים בזנות היומיומית חושפים אלימות ה להחיים בצ

)סנטו וברגר,  ןשונים המרכיבים את חייההומתחלק לרבדים  ,ןהנשים בזנות נובע ממצוקותיה

 יםשולטאשר ָמָדם להן סרסור או יש נשים ששל ניצול כלכלי המרכזיים הוא  וביטויימאחד  .(2015

אחוזים מהכנסותיהן באופן שרירותי, נוטלים  ,(Williamson, 2002חייהן )ובפעולותיהן ב

המקרים נשים בזנות ברוב  .(2015לקוחות )סנטו וברגר,  עםמין יחסי קיום ולעיתים כופים עליהן 

הניצול יכול לבוא (. 2010, ואחרים ואינן משיגות עצמאות כלכלית )הרמל ,סובלות מניצול כלכלי

נשים בזנות מתלוננות על מעצרים  :המשטרהדוגמת  ,לידי ביטוי גם במפגש עם רשויות האכיפה

של המשטרה היענות -אי, על בושת-בתינהלי מממקבלים שוטרים שמוצדקים, על שוחד -לא

על ניצול מיני ואף  ,לתלונותיהן, על יחס משפיל ומבזה בעת ניסיון להוציא הודאה על מעשה זנות

(. 108, עמ' 2009"זנות היא ניצול וקירבון של נשים" )אלמוג,  .(2015)סנטו וברגר,  ידי שוטרים-על

 נתנותבין לקוח לבין אישה המספקת שירותי מין  סחר חליפין חופשיהצגת הזנות בלשון נקייה כ

להתקשרויות הוגנות המבוססות על הסכמה הדדית ומפגש כשר, לטענת אלמוג, לא בפועל ה  

ה של לגיטימיות "אלא לניצול ודיכוי הלובשים אצטל ,רצונות או להגנה על האוטונומיה של הפרט

 (.59עמ'  ,2008החוזים" )אלמוג,  ל דיניעבאמצעות ההסתמכות המיתממת 

עד  לעולם הזנות.של נשים גורמי הכניסה  בספרות המקצועית קיים גוף ידע נרחב המתעד את

חוקרים בתחום הפסיכולוגיה שלל מאפיינים הציגו העשרים של המאה השבעים והשמונים שנות 

)סנטו  לירעות רגשיות וכוגנציה נמוכה, הפילאינט כגוןלעיסוק בזנות,  פסיכולוגיים כסיבה ישירה

ת הפכה התעללות מינית בילדּונה של המאה העשרים יבמהלך המחצית השניאולם  .(2015וברגר, 

רוב הנשים מתחילות לעסוק  .(2004זנות )גור, תחום הנשים ל ן שלכניסת תמרכזי בהסברגורם ל

הכוללת  ,תבילדּוכתוצאה מפגיעה מינית לכך מגיעות ורובן בזנות במהלך גיל ההתבגרות, 

היסטוריה של ריבוי תוקפים והתעללות חוזרת  5(.2013התעללויות ותקיפות מיניות )מזרחי, 

אביהן או דמות אב  דיי-לנאנסו ער רבות מהן שא ,ומתמשכת שכיחה מאוד בקרב נשים בזנות

 עריות )גור,-הלוואי הישירות של גילוי-תוצאותמ תאח המצאות במעגל הזנות היניבחייהן. ה

בקרב נשים אולם  ,ככלל ת תוארה כסיבה מרכזית לזנות קטיניםהתעללות מינית בילדּו (.2004

לפי חלק המגיעים  ,של התעללות מינית בילדותןבמיוחד בזנות התגלו שיעורים גבוהים 

 .(2015)סנטו וברגר,  60%-עד ליותר ממהמחקרים 

                                                 
 .(2009)קופמן,  בילדותןותקיפות מיניות בזנות עברו התעללות מינית העובדות הנשים מ 90%-ל 70%בין  5
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 ןסביב סיבה זו איאולם התמכרות לסמים. הוא כניסה למעגל הזנות גורם אחר המוצג כסיבה ל

וכי  ,נשים בזנות היא תוצאה של ניצולן דיי-לכיוון שיש הטוענים כי צריכת סמים עמ ,נזוסקונס

הסבר נוסף  .(2015לעיסוקן )סנטו וברגר,  יםרגשות הקשור הותהשימוש בסמים עוזר להן להק

יכול להיות לצורך מימון ק בזנות כך, העיסו .לכניסה למעגל הזנות מתייחס לגורמים כלכליים

או כדי  ("מין הישרדותי")לצורך מימון צורכי קיום בסיסיים כגון שימוש בסמים,  ,התמכרות

 (.2015)סנטו וברגר,  כלכליהמצב את הלשפר 

מהנשים כי כניסתן לזנות נבעה ממצוקה  66%שנערך בישראל ציינו  האחרון סקר הלאומיב

אלכוהול או למן הנשים ציינו כי כניסתן לזנות נבעה מהתמכרות לסמים,  9%-כלכלית. כ

ציינו כי כניסתן לזנות נבעה מפגיעה מינית  5%-ציינו שידול מצד אדם אחר, ו 9% ,הימוריםל

 (.2016 ,וכרמלי)סנטו 

מאפיינים מרכזיים בתופעת כאמור הזנות מהווים האלימות, הניצול וגורמי הכניסה למעגל 

מתועדות בספרות המחקרית כנזקים פיזיים ונפשיים ואשר השלכותיהם קשות מנשוא  ,הזנות

ממחישים בפועל את מצוקתן הקשה של הנשים בזנות  ההנגרמים לנשים במעגל זה. נזקים אל

 (.2010, ואחרים הרמל)

 האלימות שהן סופגותשל תוצאה ישירה  ןהנות בזהבעיות הבריאותיות של נשים ן מרבות 

פגיעות ראש. בקרב ו, איבוד הכרה ןהפלות, דקירות סכירבות חוות נשים בזנות . (2009)קופמן, 

 ,(, איידסHIV) האנושיחיסוני הכשל של נגיף הנשאות של  ותת גבוהיושכיחוגם הנשים בזנות יש 

דימומים )חיצוניים ופנימיים(, שטפי דם וקרעים , Bמסוג סרטן צוואר הרחם, דלקת כבד נגיפית 

רבים ששירתו לקוחות בזנות נשים . נמצא גם כי (Farley et al., 1998ברי המין ובאזור האגן )יבא

ככל שנשים כן נמצא כי  רבות יותר. דיווחו על מחלות רפואיות ובעיות פיזיות חמורותיותר 

 ,Farley)בהן עולה הן לוקות המיניות ש בזנות תקופה ארוכה יותר, מספר המחלותעוסקות 

2004a .)זיבה, עגבת, כלמידיה, כגון  ,מחלות מין כרוניותלוקות בנשים בזנות אחוז גבוה מקרב ה

 (.2009, ברי המין )קופמןיויבלות בא (ליותנרתיקיות )וגינ, דלקות סהרפס, טריכומונ

מתרחשת ה( TBIטראומטית )פגיעה מוחית הוא זנות ששכיח בקרב נשים בנזק פיזי נוסף 

במחקרה ידי נשים -. סיבוכים שדווחו עלעצמים נוקשיםהטחת ראש על או כתוצאה ממכות, חנק 

כללו קושי להתרכז, בעיות זיכרון, כאבי  TBI-ואשר ניתן לייחסם בסבירות גבוהה לרלי פשל 

חורת, בעיות הרגליים, בעיות ראייה, סחר-בכפותהידיים ו-חוסר תחושה בכפות או םראש, כאבי

 (.Farley, 2004a) משקל ובעיות שמיעה-של שיווי
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השימוש לאחר  עשויות שלא להינזק הכעולה מהמחקרים שנסקרו, אין נשים בזנות רבות 

של נשים בזנות קצרה תוחלת החיים שאין זה מפתיע אכן, (. 2007)מרמלשטיין,  ןבגופשנעשה 

שאר האוכלוסייה. אשר בקרב מ 40גדול פי  היקף התמותה בקרב נשים ונערות בזנותמשמעותית ו

 (.Farley, 2004b; Farley et al., 1998) מאלימותוממחלות יתר, -ממנותהן מתות בין היתר 

 פוגעת בהן נפשיתאשר  ,רוויה טראומה פיזית ומיניתחוות זנות נשים בשהאלימות הקבועה 

מתקשרים  הנגרמים לאישה בזנותהנזקים הנפשיים (. 2009קופמן, ; 2006לוטן,  ;2009)אלמוג, 

התייחסויות לכך שעיסוק בזנות כרוך כמה כי יש  טוענתמרמלשטיין  .כטראומהזנות עיסוק בל

עדר בהת. ברצף מתמשך של ניצול מיני ואלימות, המתחילים בתקיפה מינית או בזנות בילדּו

מענים אותם. ילדים דווקא אל אלה הלפנות עלולים מקורות תמיכה רגילים זמינים, אנשים 

ומבוגרים כאחד עלולים לפתח קשרים רגשיים חזקים עם אובייקטים שמטרידים אותם, מכים 

בשילוב עם תופעת החזרה הכפייתית על  ,זהדפוס פעולה אותם ומאיימים עליהם לסירוגין. 

 .(2007)מרמלשטיין, כמעט  ניתן לפריצהשאינו קסמים -יוצרים מעגל ,הטראומה

לשיעורי האלימות הגבוהים  יםהמתקשר ,נשים בזנותקרב ב פיםנוסשכיחים  יםנפשי יםנזק

 .(Lindeland, 2010טראומטית והפרעות דיסוציאטיביות )-פוסטדחק הפרעת הם , שהן חוות

מהמדגם(  2/3) 67%כי  נמצא ,התוצאות הנפשיות של זנותשבחן את  ושותפיה,רלי פשל  םבמחקר

 Post-Traumatic Stress)טראומטית -פוסטדחק המידה האבחנתיות של הפרעת -ענו על אמות

Disorder – PTSD) טראומה" -או בשמה המקוצר "פוסט(Farley et al., 1998פוסט .)- טראומה

ניצול מיני, התעללות, כגון פסיכולוגית המתרחשת אחרי חוויה קשה ומפחידה, דחק היא הפרעת 

התעללות מינית עברו נשים העוסקות בזנות שיעור גבוה מקרב ה(. 2015)אלמוג,  הםבצא קרב וכיו

תסמינים וקיימים , מתמשכת בחייהן בזנותחוות אלימות מינית ופיזית הן , ןבילדות

(. 2007)מרמלשטיין, בתיאוריהן על החיים בזנות  ם המקושרים להפרעה זוידיסוציאטיבי

 :מתחלקים לשלוש קטגוריות PTSDשל התסמינים 

פלשבקים של הטראומה כאילו היא מתרחשת שוב חווים  PTSDאנשים עם  – חוויה מחדש .1

קטגוריה זו כללה חוויות . בזנותמהנשים  65%מאפיינת רלי מצאה כי החוויה מחדש פ .ושוב

 ,.Farley et al) חוזרות ונשנות של האירועים הטראומטיים שנשים בזנות חוות בדרכים שונות

1998). 
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מנסים בכל מיני דרכים להימנע מכל דבר שעלול להזכיר להם  PTSDאנשים עם  – הימנעות .2

 ,.Farley et al)במנגנוני הגנה פסיכולוגיים ובתוך כך משתמשים  ,את האירוע הטראומטי

אין אפשרות עזיבת הגוף באופן רגשי כאשר  –דיסוציאציה אחד המנגנונים הללו הוא  .(1998

טראומה ומנגנון התמודדות  לעזוהי תגובה מתועדת היטב  באופן פיזי.מקום מסוים לעזוב 

נשים בזנות מעידות כי הן מתנתקות מגופן  ,י במחקרוכפי שציין קו   .אצל נשים בזנותשכיח 

הרגל ל ,אוטומטיתעם הזמן לפכת נהתגובה זו ושם, אינן ומעמידות פנים שהן בזמן הפעילות 

בקרב נשים  הפרעות דיסוציאטיביותאובחנו רק בשנים האחרונות  (.Coy, 2009)קבוע 

אשר  ,אמנזיה דיסוציאטיביתהיא בזנות נשים ת לוהאופייניאחת ההפרעות  .שעוסקות בזנות

האירועים הטראומטיים שהן חוות. של במיוחד  ,או חלקיתמוחלטת בשכחה באה לידי ביטוי 

 לנשים בזנותגם הן ות מגופן ומן העצמי שלהן אופייניתחושות חוזרות וקיצוניות של ניתוק 

הקשורים לטראומה היא שימוש  ותכרונות או רגשידרך נוספת להשכיח ז(. 2009)קופמן, 

נשים בזנות קיימת סבירות  לאצ. (Young, Boyd & Hubbell, 2000אלכוהול )בבסמים ו

גבוהה להיסטוריה טראומטית, עקב האלימות הכרונית שהן חוות. סמים ואלכוהול משמשים 

עוזרים והם , לחסימתםאו  טראומטיההזיכרונות הכואבים של העבר מ ותכלים להימנעלהן 

 (.Lindeland, 2010להקהות את פחדן )גם להן 

-יולוגית שכיחים אצל אנשים עם פוסטופיזשל עוררות פסיכולוגית תסמינים  – יתר-עוררות .3

חומרתה  .בזנות בקרב נשיםתופעה נורמלית היא  PTSD ושותפיה,רלי פטראומה. לטענת 

נפרד מהזנות -חלק בלתילמעשה  אוהי ,נשים בזנותשחוו הקשורה ישירות לתקיפות האונס 

(Farley et al., 1998.) 

, (Complex PTSD) טראומטית מורכבת-הפרעת דחק פוסטהוא נזק נפשי נוסף בתופעת הזנות 

בוויסות הרגשות, טווח -שינויים ארוכיניכרים נשים בזנות טווח. אצל -אשר תוצאותיה ארוכות

. יכללאופן במערכת ההבנה של הסביבה בובתודעה, בתפיסה העצמית, ביחסים עם אנשים אחרים 

מתמשכת לסביבה אלימה וטראומטית )קופמן, מהיחשפות שינויים האישיותיים הללו נובעים ה

פסיכולוגיים תסמינים צפויות לגרום  ,בכל סוגי הזנותאשר נפוצות  ,התקפות מילוליותגם  .(2009

 .(Farley, 2004aלטווח ארוך )חריפים 

 Borderline Personality)הפרעת אישיות גבולית הוא נזק נפשי אחר בתופעת הזנות 

Disorderאשר היו נשים רבות  .מאופיינת בחוסר יציבות בקשר אנושי, ברגש ובדימוי העצמי(, ה
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ניתנים אינם רצויים אשר -פניים לאגותסמינים מברים או יאו נמצאות בזנות סובלות משיתוק א

 (.2009נובעים מתוך מצוקה נפשית עמוקה )קופמן, אלא כלהסברה 

אצל רוב הנשים  םלאתראומנם ניתן  הם פרטניים.הנזקים הפיזיים והנפשיים שתוארו לעיל 

בנסיבות האישיות ובמבנה הנפשי של כל אישה )אלמוג,  ותהופעתם ועוצמתם תלויאולם  ,בזנות

וקיימים עולם -ם חובקיה ;בו מתרחשת הזנותשתלויים במקום אינם  הנזקים אלעם זאת,  (.2009

נזקים פיזיים ונפשיים באופן שגורם החברה הבנתה את הזנות למעשה,  .(2009 ,)קופמן בכל חברה

 (.2009)אלמוג, לנשים בזנות 

 מדיניות טיפולל תפיסותמ

ידי -עלזנות נתפסת  .בנוגע אליה החברתיותתפיסות המורכבת מזנות  לשההבניה החברתית 

מחלוקת אולם קיימת  (,Tomura, 2011) כובדת מכל ההיבטים והכיווניםמ-כלאהציבור הרחב 

 :הראויה אליה התייחסות החברתיתנוגע לב הרווחות בעולם שונותמרכזיות בין תפיסות 

-על היש למגרשמוסרית, תועבה מזיקה -בזנות תופעה לא רואה שמרניתה-התפיסה הדתית •

 היאשל המחזיקים בתפיסה זו  תםינטילכן  .מתפשרת של החוק הפלילי-ידי אכיפה בלתי

 (.2007)לבנקרון,  בזנותלתמוך בהפללת כל המעורבים 

בדרכים למגרו משפיל שראוי ובזנות דפוס נצלני רואה  רדיקליתההתפיסה הפמיניסטית  •

אלימות ודיכוי, ומתמקדת של זו רואה בנשים בזנות קורבנות  תפיסה (.2009)קופמן,  שונות

רואה בזנות אמצעי גם . התפיסה בהשלכותיה השליליות של הזנות על הנשים הנמצאות בה

הנצחת . השוויון בין גברים לנשים-איולשימור להנצחת דימוין של נשים כאובייקט מיני 

כשר  -, ושימור אישים ימכרו את גופן לגבריםלכך שנהדימוי נובעת מכך שהזנות נותנת ה 

גבוה לאין שיעור שנשים יעסקו בזנות בשל מצוקה כלכלית השוויון נובע מכך שהסיכוי 

 .(2015)סנטו וברגר,  מהסיכוי לכך בקרב גברים

רואה נשים בזנות כעובדות מתוך רצון והכרה מלאה.  ליברליתהפמיניסטית התפיסה ה •

, כביטוי של בחירה עצמאית. רכישה של יםשליטה וכוח נשיכזנות את הרואה תפיסה זו 

כמוה כרכישת כל שירות אחר בשוק השירותים האישיים. כל עוד  פי תפיסה זו,-, עלשירותי מין

)סנטו וברגר,  נעווקרי מבחירה חופשית של אדם בוגר, אין למ העיסוק בזנות נעשה מדעת,

2015). 

 ,(2009טימית והכרחית מבחינה חברתית )קופמן, ילגבזנות פעילות רואה  התפיסה הליברלית •

נעשה ללא הדבר כיוון שהיא נועדה לספק צורך טבעי של גברים שיש לתת לו מענה כל עוד מ
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ומדגישה את זכותן  ,כפייה. תפיסה זו מקבלת את קיומה של הזנות, רואה בה עבודה לגיטימית

 (.2007של נשים לבחור לעסוק בה )לבנקרון, 

המשקפים מודלים נורמטיביים ברחבי העולם ובארץ שונות צמחו החברתיות הסות מתוך התפי

משמשים המודלים נורמטיביים ארבעה קיימים  .(2007)לבנקרון, ביחס לתופעת הזנות מדיניות 

 פקטו:-בסיס למדיניות דה

וכל  מיסודה, אסורהפסולה והזנות , פי מודל זה-על – זציה של הזנותיקרימינלהמודל  •

 .(2015 ,סנטו וברגר; 2007לבנקרון, ; 2008אלמוג, המעורבים בה עוברים עבירה פלילית )

רצונן. טענה מבוחרות לעסוק בזנות ששל הזנות גורסים כי אין נשים  זציהילמיניהקרמצדדי 

זנות היא חוסר המוסריות שבמכירת שירותי מין )סחייק, של הזציה ילמיניהקראחרת בזכות 

כאל עבירה קלה יחסית מסוג עוון, ואל הסרסרות עצמה אל הזנות  תזו מתייחס (. גישה2004

 כאל עבירה חמורה יותר מסוג פשע.

מגדיר בהן החוק הפלילי ו ,הברית נשענת על מודל זה-המדיניות הנהוגה ברוב מדינות ארצות

 .(2004 ,על החוק )סחייקכעוברים המשתתפים במעשה הזנות כל את 

הזנות אסורה, ומוטלת אחריות פלילית על , פי מודל זה-על – ציוניסטיתלוהאבומודל הגישה  •

פיה זנות -שעל סה(. מודל זה משקף את התפי2015 ,הנשים )סנטו וברגרלמעט כל המעורבים, 

ממקם את הזנות ברצף של התנהגויות אלימות אחרות כלפי נשים ו ,היא אקט של אלימות

 ,תופעהלאחריות נוטלת (. מודל זה מייצג תפיסה מהפכנית שבמסגרתה החברה 2008)אלמוג, 

פצים בסיפוק הדחפים המיניים שלהם" חשצד החלש המנוצל בידי מי "ורואה נשים בזנות כ

יש להפליל את המנצלים  ,ולן של הנשיםמנת להתמודד עם ניצ-על (.110עמ'  ,2008 ,)אלמוג

 (.2015 ,)סנטו וברגר

שהם ובין ברחוב שהם נרכשים וחל על כל הסוגים של שירותי מין, בין  ,דיהבשוומודל זה קיים 

מהווה ו ,דיה מפליל לקוחותבשוובושת, במועדונים או בכל מקום אחר. החוק -בבתינרכשים 

 (.2009)אלמוג,  אלימות כלפי נשיםהעוסק בחלק מהחוק 

-אבל את מכלול הפעילויות המקיפות אותה כבלתי זנות עצמה כמותרתאת הרואה אחר מודל  •

 ,זנותשידול לחוקיות. הזנות עצמה אינה מנוגדת לחוק, אבל החוק הפלילי אוסר סרסרות, 

רק במקרים שבהם נעשית (. בפועל האכיפה 2006החזקת מקום לשם עיסוק בזנות ועוד )לוטן, 

 ,(. מודל זה נשען על עקרון האוטונומיה של הפרט2008 ,נות מהווה מטרד לציבור )אלמוגהז

גורס כי יש להשאיר בידי כל אחד ואחת את החירות והחופש לפעול לפי הרצון החופשי, מבלי ו

ככל שנשים בוחרות ומסכימות לעסוק בזנות, יש לאפשר את שעולה  מכאןשהשלטון יתערב. 
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 ,ורצונו )אלמוגלכל לקוח לצרוך שירותי זנות, ולממש בכך את בחירתו אפשר כן יש להדבר. 

2009.) 

למעט במקרה של קטינים  ,שם תוחוקיהן מכירת שירותי מין וקנייתם  .בדנמרקמודל זה קיים 

גורמים אחרים תוך הפללת הסרסרות אסורה. התרת הזנות אך  ,עשרה-שמונהמתחת לגיל 

. במסגרת נקייה מניצול ומכפייה נועדה לאפשר לנשים לעבודמעבודתן  רווחיםהמנסים להפיק 

הזנות אינה נחשבת עיסוק חוקי בכל הקשור לקבלת שירותי בריאות והטבות  ,עם זאת

אינה זכאית לדמי אבטלה או לימי  אישה בזנות ,לדוגמה .סוציאליות הנהוגות בשוק העבודה

 .(2004מחלה )סחייק, 

אבל  בארץ, הזנות כשלעצמה אינה עבירה פלילית ישראל.גם בדומה מודל זה מתקיים באופן 

גם בארץ מוגדרות כעבירות.  – ומהכגון סרסרות, שידול לזנות וכד –זנות לפעולות הקשורות 

 ." לצורך קבלת תנאים סוציאלייםעיסוק"או  "יד-משלח"הזנות אינה מהווה 

והמדינה ורשויותיה דואגות הזנות מותרת, פי מודל זה, -על – רגולציה של הזנותהמודל  •

במודל זה קיימים סוגים שונים של משטור והסדרה ר אותה ולפקח על התנהלותה. למשט  

ככל מתוך תפיסתה כרע הכרחי שיש לשלוט בו  ,המתירים זנות תוך הגבלתה ,(2008)אלמוג, 

 .(2004 ,)סחייק חברתיתמבחינה שניתן. המסר העולה ממודל זה הוא שזנות היא עיסוק מקובל 

 ציההרגול , לדוגמה,במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה .מודל זה הינו הנפוץ ביותר בעולם

המיסוד נועד להשיג שליטה ופיקוח על הזנות, להגן  ,משמע ,מתייחסת רק לאינטרס הציבורי

-ניצול מיני, להגן על הקהילה, למנוע מעורבות של עבריינים, להבטיח שבתיפני על ילדים מ

דה נוובמדינת  .ולהגביר את ההגנה מפני מחלות מין ,או באזורי מגוריםימציבושת לא ה

בניגוד מוחלט למצב המשפטי בשאר עומד זנות המצב המשפטי בנוגע להברית -שבארצות

-דה הזנות מותרת ברוב מחוזות המדינה, ומותנית בקיומה בביתבנווהברית. -מדינות ארצות

 ,גם שידול לזנות וסרסרות הם חוקיים .ואחתעשרים מעל ובכך שגילן של הנשים יהיה בושת 

לזנות זו (. התייחסות 2007כל עוד הם נעשים במסגרת התנאים הקבועים בחוק )לבנקרון, 

(, Almog, 2010נובעת מהרצון לשמר דפוסים מדינתיים מסורתיים והמשכיות היסטורית )

אשר תרמה ליחס  ,נפרד מן ההיסטוריה המקומית-תפיסתה של הזנות כחלק בלתיעקב זאת ו

 (.2007הסובלני כלפיה )לבנקרון, 

מדיניות  –לעיל מהווה בסיס למדיניות ביחס לתופעת הזנות  וארושת יםמודלאחד מהכל 

 אחד התחומים המרכזיים .(2007, כלכליים וחברתיים )לבנקרון ,הנשענת גם על תנאים פוליטיים

 )סנטוטיפול בנשים בזנות המדיניות של עקרונות מתמקד בביחס לתופעת הזנות גיבוש המדיניות ב
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מדיניות הטיפול בנשים בזנות באשר לעקרונות הנהוגים בעולם ובישראל ה(. 2015וברגר, 

 ,זאתלנוכח נשים בזנות זקוקות נואשות לתמיכה חברתית ומקצועית. שהעובדה מתבססים על 

לצורך מזעור נזקים,  שירותי הטיפול חייבים להיות ערוכים להציע שירותים מדורגים ונגישים

יש לשים דגש שיקומי ה-תהליך הטיפולימסגרת הגמילה מהתמכרות ושיקום אישי ותעסוקתי. ב

, שכן לנשים רבות אין מקום מגורים בטוח לחזור אליו עם יםוקבוע יםמתן פתרונות דיור זמניב

הנשים. עבור בבמציאת פתרונות תעסוקה וביצירת רשתות תמיכה חברתיות וכן סיום הטיפול, 

 (.2013מעגל הזנות )מזרחי, היציאה משלושת ההיבטים הללו חיוניים להצלחת תהליך 

מודל ה. כניות טיפול לנשים המבקשות לצאת ממעגל הזנותות לשקיימים שני מודלים מובילים 

מורכב מרצף של שירותים ותוכניות המספקים מענה בשלבים שונים של היציאה מהזנות האחד 

 וטיפול נשים במעגל הזנותשל אבחון  – Women’s Programונים: התמודדות מגּוובתחומי 

נמשכת עשרה ה ,לאחר שלב המשבר הראשוני ,המשך-תוכנית – Sisters of Survival ראשוני בהן;

מבט -ומאמצות נקודת ,תהליכי החלמה וגמילה מהתמכרויותעוברות במהלכם הנשים ששבועות, 

מפגשים קבוצתיים סדירים  – Journey to Success ;ד ופוגעניחדשה על הזנות כמוסד משעב

 Relapse ;ת הזוגיתשבמהלכם נבנים מחדש הדימוי העצמי, תחושת העצמאות והמסוגלּו

Prevention Group – הגורמים המאיימים להשיבן אל מסלול מתמודדות עם הנשים בה ש

מעולם לא ר שאבמהלכה נשים ש – Internship Program ;התמכרויות לסמים ולאלכוהולה

התנסו בעבודה אחרת מחוץ לזנות מקבלות הכשרות המקנות להן יכולות מקצועיות 

 הרמלמאפשרת לנשים ולילדיהן לקבל דיור זמני בחינם )ה – Housing Program ;ותעסוקתיות

 (.2010, ואחרים

טיפול  לשדיים , מבוסס על עקרונות ייחוSAGEידי הארגון המכונה -שנבנה על האחר, מודלה

 ;ביחס למטופלות – עמדה ניטרליתולא  – הם נקיטת עמדה תומכתיניבנשים במעגל הזנות, ב

ם, יצרכים מיידילמתן מענה  ;התייחסות להקשר החברתי, הפוליטי והכלכלי של הניצול בזנות

ידי -על (. הטיפול ניתן2013ומתן טיפול )מזרחי,  ;לרבות דיור, תכנון פיננסי ויצירת סביבה בטוחה

עברו הכשרה לצורך מתן תמיכה אשר ו ,את חייהןולשקם הזנות שהצליחו לצאת ממעגל נשים 

(. מודל זה מעודד נשים לבצע ניתוק הדרגתי 2006במעגל הזנות )לוטן, עדיין וסיוע לנשים המצויות 

להן מנת לאפשר -סיוע, טיפול, זמן להתארגנות והכשרות רלוונטיות, עלתוך קבלת  ,ממעגל הזנות

 .לשקם את חייהן
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על עקרונות טיפוליים המשמשים זה זמן רב בסיס להתערבויות  יםמבוססשני המודלים 

ובאירופה. גם בישראל גובשה בשנים  ריתהב-צותטיפוליות מוצלחות בנשים המנוצלות בזנות באר

 בישראל .(2013לטיפול בנשים במעגל הזנות )מזרחי, עם מאפיינים דומים האחרונות תוכנית 

הזנות ונזקיה בחברה של  הצמצום ומניעהן  הטיפול בנשים בזנותכנית ות יה שלמטרות

הפסקת מעגל הניצול וההדרה  ;זנות-וקידום החלמתן של נשים שורדות מןשיקו ;הישראלית

 בקרב אותן נשים, הערכה עצמיתוסיוע בפיתוח אמון  ;ה האמורהיהחברתית של האוכלוסי

 .מתמשך לנשים בזנותטיפול רום ו/או יח-הענקת טיפולו ;והחזרת השליטה בגורלן לידיהן

פעולה -וכללה שיתוף ,2008/2009טיפול בנשים בזנות החלה לפעול בשנת הישראלית להתוכנית 

במסגרת התוכנית הוקמו שלושה משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים ועמותות. כמה של 

שבע. התוכנית -נשי" בחיפה ו"בשבילך" בבאראביב, "אופק -פרויקטים עירוניים: "סלעית" בתל

 (.2013מזרחי,  ;2010, ואחרים הרמלמופעלת בצורה חלקית גם באילת )

תח ּוּפ. מסלול זה מזעור נזקיםהוא אחד המסלול ה .התוכנית פועלת בשני מסלולים מרכזיים

מילה גללצפות לשיקום, אפשר -איבשלבים הראשונים של יצירת הקשר עם האישה שמתוך הבנה 

-כולל דירותזה מענה ושירותים. מסלול לה יש מקום לספק כן -פי-על-ואףיציאה מהזנות, לאו 

מזון וביגוד, לינה, הגנה, בדיקות, בדמות  ,צעירות בזנותלידי לנשים ויהמספקות מענה מ ,חירום

 ,המופעלת בשיתוף משרד הבריאות ,מרפאה ניידת ;טיפול רפואי, וכן ליווי של עובדת סוציאלית

 – סיוע רפואי ראשונילהן ומספקת זנות בנמצאות נערות ונשים שבהם מסיירת במקומות אשר 

אשר מופעל  ,קו סיוע טלפוניו ;וכן מזון ושתייה –חלוקת קונדומים וכגון בדיקות דם, חיסונים 

מטרה להעניק תמיכה ומענה בשעות ביממה עשרים וארבע מספק מענה טלפוני וידי "סלעית", -על

והן מופנות  ,גם שיחות טלפון יזומות עם נשיםנערכות למתקשרות. במסגרת קו הסיוע  ראשוני

 (.2010, ואחרים הרמללגורמי הטיפול המתאימים )

 .הזנותמעגל נערות ונשים המעוניינות לצאת מלשיקום מסגרות האחר הוא מערך של המסלול 

עשרה -שמונהגיל ל תחתצעירות מלהוסטלים המיועדים לנשים ואחת המסגרות הללו היא 

אביב -גג לתקופת זמן של עד שנה. ההוסטלים פועלים בתל-הכולל קורת ,זקוקות לסיוע מקיףש

מאפשרת לנשים להתמודד עם המשברים בשלב היציאה הומהווים מסגרת מובנית  ,ובחיפה

דיור, חינוך להרגלי חיים נורמטיביים, שיקום תעסוקתי וכדומה. ידי הספקת -על ,ממעגל הזנות

ם צעירות הנמצאות בשלבילערב מהווים מסגרת טיפולית יומיומית לנשים ו-מרכזייום ו-מרכזי

טיפול נפשי פרטני מקבלות הנשים הללו ממעגל הזנות. במסגרת המרכזים  היציא שונים של

קיים במסגרת זו וקבוצתי, סיוע ברכישת מיומנויות מקצועיות בסיסיות, השלמת השכלה וכדומה. 
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טיפול באינן מעוניינות שמיועד לנשים ואשר  ,2011שהחל לפעול בשנת  ,לטורימסלול אמבוגם 

שנמצאות בשלב הראשוני של הקשר הטיפולי ובמקביל לנשים , לו זקוקותאינן או  אינטנסיבי

היום שזקוקות להמשך ליווי וקשר -ומרכזי יםוכן לבוגרות ההוסטל ,בזנות פעילהעדיין עוסקות 

 יפול פרטני או קבוצתי וכן פעילויות העשרה וקורסים מקצועיים )מזרחי,טיפולי. מסלול זה כולל ט

2013.) 

השלכותיה באות לידי ו, ממדית-מורכבת ורבהינה בחברה המערבית תופעת הזנות לסיכום, 

(. 2010, ואחרים הרמל) מןובשיקונשים בזנות בהמתמקד בעיקר בטיפול  ,ביטוי בתחום הסוציאלי

, מהבחינה המשפטית, ברוב החברות זנות, היא מקובלתכלפי הערכי -היחס הדולמרות 

 ,O’Neill) ומסומנת כבזוייה חברתית וכלל האישה בזנות אינה מקובלת כלל  ,עם זאת המערביות.

1997.) 

 של האישה בזנות דימויה ומעמדה החברתי

 דימוי שלילי

חברה היוונית העתיקה דמות בעלת ערכים שליליים. בהיסטורית האישה בזנות מציגה מבחינה 

והיא (, 2005, שמשמעותו לסחור או למכור )אוסטינובה, "פורנה"הכינוי אישה בזנות הוצמד ל

 "זונה"אישה בזנות כונתה (. בתקופת המקרא 2010הוקעה )רימלט, לקלון ול ,לגינויהייתה מושא 

בינה לבינם אלא אין אשר מקיימת יחסי מין עם גברים ושאישה  םשמשמעמונחים  –שה" או "קד  

מתוך כך כונתה עבורו מתנה )"אתנן"( כלשהי. בהיא מוכרת מין למי שמעניק לה , וקשר עסקי

לאישה  ,כלומר ,שימשה גם מילה נרדפת לנואפת "זונה" ל".והאישה בזנות גם "מופקרת לכ

 (.2005הבוגדת בבעלה )גרובר, 

 ,בנות רעות וחוטאותלזנות נשים בנהפכו סטנטית, הפרוטכאשר צמחה הנצרות  ,מאוחר יותר

ה הנוצרית הדגישה את י(. הכנסיO’Neill, 1997)והאם הטובות  האל של הרעייוהיוו ניגוד לאיד

 (.2004, עם גברים רבים )גורמתעסקת שזונה כלומר, את העובדה  ,הכמותיההיבט 

, הוויקטוריאנית שאפיינו את התקופה נמוךהנשי המעמד הקשה והכלכלי העוני בשל הבהמשך, 

נשים להיות החלו יותר ויותר שרווח באותה תקופה, מוסרי החברתי והטוהר האל יאידוחרף 

ת המין המסחרי בצרפת יבסוגישהתקיים (. שיח O’Neill, 1997מעורבות במכירת סקס )

עשרה מתאר את החקיקה בנושא הזנות סביב שלוש סוגיות מרכזיות: -ובאנגליה במאה התשע

, והצורך להגן על בריאות היצר הגברילאפשר פורקן של המוסר הציבורי, הצורך על  הצורך להגן
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מפתח לדמות -חמש תמונות הבצרפת בסוגיות אלעל רקע זה הושרשו (. 2010הציבור )רימלט, 

הבטיחות -שנית, האישה בזנות היא שסתום ;האישה בזנות: ראשית, לאישה בזנות יש ריח גוף רע

 ;העודף, אשר מצחין ומרקיב אותה הזרעף החברתי להפריש את נוזל מאפשר לגוה ,של החברה

רביעית, האישה בזנות  ;מוותל, ותגופלקשורה באופן סמלי  ,כגוף רקוב ,שלישית, האישה בזנות

כבול הנמוך הנשי המעמד מייצגת את האישה בזנות החמישית,  ;מחלת העגבתמסומלת כלוקה ב

נשים אם כן כהוצגו יים האינסטינקטיביים של המעמד הזכרי העליון. נשים בזנות הפיזלצרכים 

 ממקומות ציבוריים. ןולהרחיקאותן יש לבודד שמסוכנות, 

ובא לידי ביטוי  ,(O’Neill, 1997דימויה השלילי של האישה בזנות נשמר עד עצם היום הזה )

סוטה כ, בפזיזות וטלת סיכוניםנכמזוכיסטית, ככבעלת אישיות חולה ואופי רעוע, בהצגתה 

מלוכלכת, כמכורה לסמים, כמחונכת, -לאעוד היא מתוארת כ (.2015, פתולוגית )סנטו וברגרכו

 .(Tomura, 2011) שפויה-לאכגנבת וכמגעילה, כ

מכילה אשר  ",זונה"ה של המילה תהגדרעצם בדימויה השלילי של האישה בזנות משתקף 

משמעה פרוצה, אישה המציעה את גופה  לפי מילון אוקספורד,", זונה"ומשמרת ערכים שליליים. 

של  ולמכור את כבודפירושו פועל: ִלזנו ת גם כמוגדרת  "זונה"לקיום יחסי מין ללא הבחנה. המילה 

העצם -של אדם לשימוש ידוע לשמצה. הגדרת שם יואת יכולותלהציע אדם למטרות רווח או 

 .(Pheterson, 1996בושה, קלון וחוסר ערך עצמי )כוללת גם 

אדם שמתנהג בצורה כעבד, כאדם שהוא כישלון חרוץ, כזונה מוגדרת גם כאישה מופקרת, 

תחייב לכל מעשה משפיל וכן להמי שמכמי שמוכר את כבודו, כבזויה או מושחתת למטרות רווח, 

(Pheterson, 1996; Tomura, 2009.) עדכנימלמדנו מילון סלנג כך , "זונה"המילה  ,זאת ועוד, 

הפכה לקללה רווחת שמטרתה להשפיל אישה, כל אישה והיא נ ,היא כינוי לאדם מרושע ומושחת

נתפסה מאז ומתמיד ובה בעיקר נשים, עסקו מאז ומעולם פרקטיקה שהייתה זנות  .(2008 )אלמוג,

. (Koken, 2012) בו חזקט הרפ  מכו( 2010ת נשית )רימלט, יתזה של מהוגנּוכאנטהאישה בזנות 

)משכב עם גברים רבים וזרים, וזו בעצם הפרת טבו  ידי התנהגות-בחוק הנשים בזנות מוגדרות על

 (.Pheterson, 1996זו לאישה בזנות )כ, מה שהופך כל אישה הנחשדת בהתנהגות בנושא המין(

בחומרה  תנשפטו ביותר,שלילית מתויגת בצורה בתרבות המערבית האישה בזנות לסיכום, 

ת וומשמר ותמכילשל האישה בזנות הגדרותיה השליליות (. Koken, 2012)תית רבה מבחינה חבר

שהיה  ,על מעמדה בחברהמשליך אשר  ,הבאים לידי ביטוי בדימויה השלילי ,מטענים קשים

 .ונותר כזה גם כיום ההיסטוריה ךאורכל לבתחתית הסולם החברתי 
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 מעמד חברתי

קנו את חירותן בכספים שהרוויחו ר שאלשעבר -תחו  פָ רוב הנשים בזנות ש  היו בעולם העתיק 

מעבודתן בזנות והמשיכו בעיסוקן זה גם כנשים חופשיות, בעיקר בשל עוני ומחסור שנגרמו 

. (2005)אוסטינובה,  מנודותאו אף חברתית מבחינה מכובדות" -לאכתוצאה מן העובדה שהן היו "

חיו בשולי החברה וככאלה הן  ,הגנה חסרותנשים בזנות בעולם העתיק היו כנועות, חסרות מעמד ו

ההערכה השלילית באיסור שחל על כוהן להתחתן עם זונה התבטאה (. במקרא 2005וישניא, פייג )

 (.2005המקדש )גרובר, -ובאיסור שחל על הבאת אתנן זונה כקורבן לבית

מנת -עלקלון -כאותנשים בזנות לענוד סמל גופני נדרשו לאורך רוב ההיסטוריה האירופית 

נשים בזנות בלייפציג ללבוש מעיל נדרשו הביניים -במהלך ימיאת מצבן המביש. לעיני כול להציג 

לבישת כומתות אדומות, היה עליהן לחבוש סרט ירוק, בברן ובציריך הן נדרשו לענוד צהוב, בווינה 

סים ּפמפוס, ברדסים נובמילנדרשו מהן גלימות שחורות  ,רמההייתה הדרישה בפחלוקים לבנים 

שסימן את קשר מסרט אדום על הכתף  היה זהפריז בלונדון, ובאביניון ובבבריסטול וציינו אותן 

 (.Tomura, 2011)הנשים בזנות 

-ולא שפלהבזויה, מושחתת,  – "זונה"המצורפים למילה  שלילייםהמונחים ה ,כמו בעבר ,יוםכ

הכלול בחלק מההגדרות המונח "עבד" גם וכך  ,מעידים על מעמדן החברתי הנמוך – מכובדת

מרמז כי נשים בזנות הן נשים המשרתות אחרים ללא תחושה של אשר  ,השונות של האישה בזנות

"נשים הן  , לפי מילון אוקספורד,נשים בזנותאו זכויות אדם בסיסיות. בגורלן שליטה  ,אוטונומיה

 ןאינאשר ו ,ברתיתחמבחינה מוסרית ומינית, מבחינה מבחינה ת והולמ-בלתית יועוסקות בפעילוש

 (.Tomura, 2009, p. 52)לכבוד אדם"  ותראוי

פרוצה יותר הרעה או האישה ה"הקטגוריה זונה מבוססת על ייצוגים סמליים ומשפטיים של 

(. Pheterson, 1990, p. 397אדם" )-אוכלוסייה של בניבקרב מאפיינים מערך ממשי של מאשר על 

האישה בזנות ממקמים אותה במעמד חברתי נמוך יצוגים סמליים ומשפטיים שליליים של י

על מיתוסים  ים( הנשענ2008כנגזר מכבלים וממוסכמות תרבותיים וחברתיים )אלמוג,  ,ונחות

לא נגרם נזק כאשר אונסים אישה ש, חסרות חשיבותנשים בזנות הן שאמונות חברתיות  יםוכולל

יתרה (. Sallmann, 2010) הן אותו דברכל הנשים בזנות ש, וםאלייחס לנשים בזנות מגיע שבזנות, 

טעינה את המונח בה ,סמן ראשוני למיקומה החברתי של האישה בזנותמשמשת השפה  זו,מ

המילים הנרדפות שלה גם , וכמוה "זונה"במשמעויות נלוות של גנאי ובוז. המילה  "זונה"

המקבלת כסף , משמשות הן לציון מעמדה החברתי של האישה "פרוצה"ו "נפקנית", "יצאנית"
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(. סמן נוסף 2008תמורת שירותי מין והן כקללה נפוצה, הנחשבת גסה ופוגעת במיוחד )אלמוג, 

מרכיבי ההתנהגות המיוחסים לנשים בזנות: מין עם הוא למיקומה החברתי של האישה בזנות 

 ;שולטת במפגשים מינייםאישה ש ;יוזמה מיניתהנוטלת אישה  ;מין עם שותפים רבים ;זרים

לבושה  ,בלילה ברחובות חשוכיםמסתובבת לבד שאישה  ;מספקת תאווה מינית ;מומחית למין

אם היא יכולה  –, שיכורים או אלימים גסיםנמצאת עם גברים שאישה  ;באופן מיני חשוף ומוצהר

תיחשב היא  ,םעימאינה יכולה להתמודד היא ואם  ,היא תיחשב אישה וולגרית ,םימעלהתמודד 

 (.Pheterson, 1996קורבן )

עולם, -שפה והתנהגות שהינם חובקיהגדרות המורכב מ ,דימויה השלילי של האישה בזנות

(. Pheterson, 1996 ;2008)אלמוג,  הבנשים אלהטבוע את סממן הקלון החברתי העמוק  תמשקפ

האפל  להצ"הנשים בזנות מהווה את של  טיוהסטיגמ מהדימוי השלילי הנובעהקלון החברתי 

 (.21, עמ' 2009)אלמוג,  "לתופעההנלווה 

 נשים בזנותהמושת על הקלון החברתי 

המרכזיות הקשורות הבעיות  תאחהוא הנובע מהדימוי השלילי של הנשים בזנות  הקלון החברתי

. הקלון החברתי (Huschke et al., 2014; Weitzer, 2017השלכותיו קשות )ו ,בתופעת הזנות

ברוח  .(2015באופן שלילי ופוגע בכבוד האדם שלהן )אלמוג, המושת על הנשים בזנות מתייגן 

 ,Phetersonמה קלון ובושה )יייחסות שיש עהתטומן בחובו  "זונה "כי המונח טוען טרסון פדומה, 

בתה והן נגד הבוז ביהן נגד העמדות המגנות בס –. האישה בזנות נאלצת לנהל מאבק כפול (1996

הסובבים צד מקלון חברתי הטלת רות צורות שונות של מתאעצמן . הנשים בזנות ההעצמי של

מעשי ב ,הוצאת דיבהוכלה בהפצת שמועות, המשך ב ,ממגעהימנעות בסלידה שקטה ובהחל  ,אותן

הקלון החברתי פוסל את זו הנושאת אותו ומתייגה . (Månsson & Hedin, 1999) וכדומהפליה ה

אישה מסוכנת שמאיימת על כמוסרית, -לאכ(, Campbell & Deacon, 2006מקובלת )-כבלתי

 .(O’Neill, 1997) "נורמלית"הנשיות ה

 מס הקלון החברתי

אשר ו מו,נתבעת לשלכל אישה בזנות ש ,לקלון החברתי מתלווה מחיר חברתי ותדמיתי כבד ביותר

-(. מס הקלון החברתי הינו חלק בלתיAlmog, 2010ידי אלמוג "מס הקלון החברתי" )-כונה על
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של עיסוקן עצם כי של נשים בזנות, שכן המוסכמות החברתיות קובעות ממציאות חייהן נפרד 

חיים בחשש הוא (. המחיר הכבד 2008)אלמוג,  וראוי להסתרהנשים בזנות אינו מכובד, משפיל 

 .(2009בידוד מהחברה הנחשבת נורמטיבית )אלמוג, וכן חשיפה, תחושה של ניכור פני מתמיד מ

האישה בזנות  ,(. בשל התיוג השלילי וכוחו הרבFrederiksen, 2012חברתי ) נקשרת למוותהזנות 

וזאת לא רק כדי  ,(Tomura, 2009; Wong et al., 2011)ומסתירה אותו משקרת באשר לעיסוקה 

 ,Cornishבילדיה )ובמשפחתה גם פגע שהקלון החברתי יבשל החשש להגן על עצמה, אלא גם 

תחדל להיות במעגל עצמה אישה הגם אם הקלון החברתי  אלה ימשיכו לשלם את מס .(2006

במאמצן למדר  ,הפנים של חייהן (. נשים בזנות מדגישות אפוא את האופי רב2015 ,הזנות )אלמוג

את עבודתן למקום מסוים, שבו זהותן האמיתית לא תיחשף. המסכה שהן עוטות שומרת על 

חלק לפכים נהאישיים של האישה בזנות מחיר משלה. חייה היש זהותן העצמית, אך לשמירה זו 

שעיקרו צריכה של הגוף, ובשל  ,מעיסוקה, ולא להפך. השקר נוצר בשל התיוג השלילי של העיסוק

 (.Brewis & Linstead, 2000זהותה העצמית )באובדן השקר הזה האישה מסתכנת 

מידת ההפנמה  .ידיהם-על גם מופנמתלא רק מודבקת לאנשים מבחוץ, אלא תווית שלילית 

עשויים להיות המיוחסים להם המידה שבה אנשים מאמינים כי הסטריאוטיפים השליליים היא 

את על עצמה האישה בזנות מקבלת  ,לטענת טומורה(. Overstreet & Quinn, 2013)נכונים 

הדימוי  .(Tomura, 2009מה שאנשים אומרים עליה )אכן היא מרגישה שהיא  –השלילי  הדימוי

. "ברגע שהתווית תפיסתנו העצמיתמצביע על תפיסות של האחר המשפיעות על  המופנם השלילי

קשר עם ת  אותו אדם מ  בהן משפיע על הדרכים שהדבר עולמו של האדם, -חלק מהשקפתלפכת נה

 הקלון החברתי(. Sallmann, 2010, p. 154אחרים" )ידי -עלפליה להובכלל זה על ציפייתו העולם, 

זהותן תיחשף לפני אם שייגרמו הדאגה מהתוצאות השליליות מעורר אצל הנשים בזנות את הצפוי 

הפרטית האישית להמרת הזהות  םחברתי אף גורהקלון ה(. Overstreet & Quinn, 2013) אחרים

(. זאת 2015 ,תוכה את הזהות האישית )אלמוג לבולעת אאשר  ,ממדית של הזונה-בזהות החד

הפיך, שכן האישה בזנות לעולם לא תוכל לחזור לזהותה הקודמת )אלמוג, אינו ועוד, תיוג זה 

ותפסיק  שנה את התנהגותהתהאישה אם (. כלומר, גם Cornish, 2006ת מכובדת )(, לזהּו2015

"פעם זונה תמיד זונה"  ,סלמן כפי שציינה(. Pheterson, 1990שתנה )לא י, מעמדה לעסוק בזנות

(Sallmann, 2010, p. 154.) 
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חוסם לא  ,את עיסוקן מהאנשים בחייהן ותסתירשבעטיו הן מ ,נשים בזנות לשהתיוג השלילי 

 –פורמלי -האחר לאו ;שירותי הבריאות – האחד פורמליפעם את גישתן לשני מקורות תמיכה: 

כיוון ממפניהן נחסמים  ה(. מקורות אלCornish, 2006; Koken, 2012החברים ובני המשפחה )

(. Fick, 2005להתייחס ישירות לעיסוקן )ולהימנע מ ,ק חברתית ומשפחתיתשהן נוטות להתרח

 (.Tomura, 2009( ואת כבודן )Scambler, 2007בכך הן מאבדות את מעמדן )

העובדה שהנשים בזנות מסתירות את עיסוקן גם מאפשרת לגורמים הקשורים לעיסוקן לנצלן. 

סרסורים לקוחות שמסרבים לשלם ו, לקוחות שמסרבים להשתמש בקונדומים ,למשל ,כאלה הם

יכולת לסרב ללקוח ונטילת -שעות עבודה רבות, אי, כגון הוגנים-לאתנאי עבודה הכופים עליהן 

( Scambler, 2007(. לתיוג השלילי מתלווים אפוא גם ניצול )Fick, 2005) אחוזים גדולים מכספן

 ,למשל ,(. כךTomura, 2009ידי אלה שמנהלים אותה ויודעים על עיסוקה )-עלשל האישה 

עיסוקן בזנות שידע על רוב הנשים שבקרבתן היה מישהו נמצא כי במחקרם של וונג ועמיתיו 

הן מכיוונם של לקוחות והן  ,נתקלו בצורות שונות של התעללות או אלימות מילולית ופיזית

יעות מירי, פגכגון  ,תקיפות אלימות שהסתיימו בפציעות קשותלרבות  ,מהציבור הסובב אותן

 אונס אליםחוות . נשים בזנות (Wong et al., 2011) אונסמו סכין, מניסיונות בריחהמדקירות 

 ;Farley, 2004b) בתולדות האנושותביותר  הן מוגדרות כקבוצה הנאנסתבערך אחת לשבוע. 

Farley et al., 1998.) 

הקלון החברתי מלבה ומזין את הטראומות השונות שהן תוצרים תדירים של מי שנמצאת 

חוות דרך קבע מצד הגברים שהן באות  זנותההשפלה והניצול שנשים ב ,האלימותבמעגל הזנות. 

פועלים כהשפעות שליליות  עימם במגע, בצד חוסר הכבוד ואף השנאה מצד החברה בכללותה,

לוטן,  ;2009ת )אלמוג, וטראומטי ותפגיעה למסיבים ו ,של האישה יתהנפש הבריאותעל קבועות 

טראומטית מורכבת -טראומה, הפרעת דחק פוסט-כגון פוסט –אלה פגיעות  .(2009קופמן, ; 2006

תופסות הנשים בזנות מהוות נזקים נפשיים קשים. הקלון משפיע על הדרך שבה  –ודיסוציאציה 

יכולתן לדרוש הגנה את ומערער  ,זקי הטראומה שהן חוותאת עצמן, מחליש אותן, מעצים את נ

 (.2015חוות )אלמוג, הן את הטראומות שמנציח בכך הקלון החברתי  מהחברה.

נשים הרוצות לצאת ממעגל הזנות  לבדרכן שהקלון החברתי מסתמן כמכשול נוסף  ,זאת ועוד

(Koken, 2012.)  כל חייהן במשך משלמות הנשים בזנות שמס הקלון החברתי הינו מס נסתר

(Almog, 2010כמעט בלתי .)-המוטל על הנשים  ליפורמ-אפשרי להתמודד עם הקלון החברתי הלא



 

 26 

ידי ערכאה שיפוטית, ואין הוא מוגבל בזמן או בתחולת תוצאותיו. -בזנות. קלון זה אינו מוטל על

האפל  להוא הצ ל"אחרות". קלון חברתי זההוא שקוף. קיומו הופך את הנשים בזנות  ,עם זאת

שום מוסד חברתי או משפטי אינו מטפל בתוצאותיו או אפילו מכיר ר שא הנלווה לתופעת הזנות,

(. חשוב להדגיש כי הקלון החברתי הנקשר לזנות הוא תופעה מקוממת. הוא 2009בקיומו )אלמוג, 

  (.Almog, 2010המציאות. הנשים בזנות אינן ראויות לו )-אינו מוצדק ואינו מחויב

המונחים אינו סטיגמה. שני מתמקד בו, מחקר זה ש ",קלון חברתי"המונח כי לציין חשוב 

זה  רמדוע מחקיתאר שוני זה, ויסביר על בסיסו  הבאהסעיף  .ביניהםחשוב שוני אך יש  ,דומים

 ."קלון חברתי"על המושג נשען 

 וסטיגמהחברתי קלון 

דת וספציפית של נזקי הזנות, להבדיל הקלון החברתי הנקשר לנשים בזנות מייצג תפיסה ממוק

, הנקשרת דעה קדומה, לרוב בעלת אופי שלילי מהמונח הכללי יותר, סטיגמה, המתייחס לרוב ל

נפש, משתמטים משירות -חולינכים, שמנים,  –מובחנות -באופן רחב ורופף לקבוצות רבות ובלתי

ו"מס הקלון החברתי",  "חברתי קלון"– ומה. וכד מתעדה מסוי יה שלובנות הבניצבאי, מובטלים, 

נזקי את ממוקד ומהודק ים ייעודיים, שנועדו להמשיג באופן מושג םהלעומת זאת, 

שהינו מונח  ",קלוןשל "משמעות הבמחקר זה נשען על  "קלון חברתי"השימוש במושג הזנות.

מוסרית. המשפט הישראלי -לאהנתפסת כנובע מהתנהגות ושאוב מתחום המוסר אשר משפטי 

קין -מה קלון", משמע, אותי"עבירה שיש עכגון  ,יר בקיומו של קלון רק בהקשרים ספציפייםמכ

ק באדם  (. הנגבית"פ פגם מוסרי חמור )גלום בה קובע כי המשפט -בגין ביצוע עבירה אשר ביתשדב 

המידה החברתיות והערכיות של -את אמותמשקף בהם המחוקק מדבר על קלון, הקלון שבמקרים 

החשיבות של סטיגמה וגם על הכוח  ,בין היתר ,ן בהיבט מוסרי ציבורי מתבססהחברה. קלו

נובע מיחסים חברתיים ומוגדר כצורה אשר "סימן" של קלון חברתי  שהיא ,(1968, חברתית )גביזון

פי הסטריאוטיפים והדעות הקדומות -שבה אנשים בחברה מתייחסים לקבוצה חברתית על

 (.Campbell & Deacon, 2006)הקיימות כלפי אותה קבוצה 

אשר  ,בהקשר של נשים בזנות בשדה המשפט הישראלי קיימת הכרה בקיומו של קלון חברתי

-פסקיכמה הכרה זו עולה מ .נשען על תפיסות חברתיות המאפיינות את הסטיגמה של אישה בזנות

אפילו  ,בודהדין: "פרוצה העומדת על אם הדרך אינה הפקר, זכאית היא להגנה על חירותה ועל כ

ה להגנת בית המשפט י(. "גם פרוצה ראוי5סקה פ, אסוליןע"פ עוסקת היא במלאכה בזויה..." )

-(. הדיון המשפטי הישראלי נשען על סטריאוטיפים תת4סקה פ, קובלנקות"פ וגופה אינו הפקר" )
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שרטט המשפט -תודעתיים המעצבים את הסטיגמה האופפת את האישה בזנות באופן שלילי. בית

 "מופקרת לכל, כלומר: מוכנה להיבעל לכל מי שירצה לתת לה אתננה...כדמות האישה בזנות את 

-לפסק 4, פסקה בנא-אלע"פ מנת לכל תמורת אתנן" )וזמהאמורה בחוק פירושה: מופקרת ו 'זונה'

 (.מקום הנשיא זילברג-דינו של ממלא

העלול להשפיל 'ת הוא עניין פרסום דבר עיסוקו של אדם בזנובכך ש"המשפט גם מכיר -בית

)א( לחוק איסור 1' ]כלשון סעיף אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם

עסק במקרה שדין -בפסקקביעה זו הופיעה . (8, פסקה פלוניתת"א ) "[1965-לשון הרע, התשכ"ה

ויזיה המובילות ולות הטתאישה בזנות במסגרת כתבה כללית באחת מרשדמותה של נחשפה שבו 

עיסוקה של האישה באופן זה פורסם ברבים דבר טרחה לטשטש את פניה. מבלי שהרשת בארץ, 

בכבודה ובשמה רשת מי ממכריה. בעשותה כן פגעה אותה ללא היה ידוע לקרוביה ור שאבזנות, 

נשים קבע כי פרסום חושפני של  המשפט-נפש. בית-גמתוהטוב של התובעת, זלזלה בה וגרמה לה ע

הדגיש כי בתרבויות  המשפט-בית זו,נזקים קשים. יתרה מ ןצפוי לגרום להו ,כבודןפוגע בבזנות 

באותן רצח על רקע מה שנתפס  תמסוימות חשיפה כאמור עלולה להעמיד את העוסקת בזנות בסכנ

התקשורת להקפיד -. לפיכך על אמצעי"בצניעותכ"פגיעה או  "פגיעה בכבוד המשפחה"כתרבויות 

ת"א עוסקות בזנות לא ייחשפו באופן העלול לאפשר את זיהוין, אלא בהסכמתן הברורה )כי ה

 (.פלונית

 

שנערך בסקר עמדות נחשפו משמעותיים הנגרמים לרבות מהנשים בזנות הפרטניים הנזקים ה

במגמה ללמוד את עמדות ( 2016סנטו וכרמלי, במסגרת הסקר הלאומי ) 2013בישראל בשנת 

מדי ממסכימים כי חשוב שהמדינה תפעל לצמצום בסקר זה המשיבים רוב  .הזנותהציבור כלפי 

מהמשיבים  74%יכולות לצאת ממעגל הזנות ללא עזרה. אינן נשים כי סוברים  87%-ו ,הזנות

חוות הן חושבים כי  76%-ו ,חושבים כי נשים במעגל הזנות חוות פגיעה נפשית מצד לקוחותיהן

. בנוגע לנזקי הזנות הסקר מצביע כי לדעת המשיבים נשים במעגל פגיעה פיזית מצד לקוחותיהן

)סנטו  שכיחות גבוהה אונס, שוד, פגיעות פיזיות ופגיעות נפשיות מצד הלקוחותחוות בהזנות 

תפיסה המבוססת על ראיית הזנות כתופעה הקשורה לנזק האובייקטיבי  ,. עם זאת(2015ופרידמן, 

בתודעה מספקת  טרם קנתה לה אחיזה –ן החברתי הקלומס  –הנגרם לכל הנשים בזנות 

מכיר  , לעומת זאת,המשפט הישראלי-בית(. 2015)אלמוג,  תמחקרי-תתיאורטיהו הציבורית

בתשלום או בחירה  'שירותי מין'"אין ספק שאורח חיים של כי בע וקו ,בקלון החברתיבמשתמע 

קלון מוסרי שיש בו  במקצוע הזנות מטיל סטיגמה קשה ביותר על העוסק בו ומטיל עליו אות
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 ,אלמוגמצוטט אצל ב, 10פסקה , סהרת"א אדם" )ההפיך לשמו הטוב וכבודו של  לגרום נזק בלתי

 (.71, עמ' 2008

-על חוותבעיקר סס ובמו ,יותרהינו תיאורטי  הנשים בזנותשל התווית השלילית המחקר על 

 Wong et) הנשים עצמן של יהןסותולתפי הןיותלב למיל-מבלי לתת תשומת ,דעתם של החוקרים

al., 2011 מנת להבין את -על הנשים בזנות חשובהשל  יהןעבור קולותב(. יצירת חלל רוחני ומעשי

-נרחב ורב יש צורך בידעמכאן ש(. O’Neill, 1997)ת הקלון החברתי דרך התנסותן החיה יחווי

סיכונים הכרוכים בעיסוק בזנות בנוגע לשל העוסקות בתחום עצמן תפיסתן הכולל גם את  ,ממדי

 .(2007בריאותן הנפשית )מרמלשטיין, על רווחתן ועל השלכותיו ול

זנות, המכרסם בכבודן של הנשים העוסקות בזנות, הוא אחד מאותם להקלון החברתי הקשור 

או ישירה. הקלון  קתיומם אך קשה למצוא להם הגדרה מדויהכול יודעים על קר שאדברים 

חוקית -בלתיאינו תלוי בשאלה אם הזנות היא חוקית או ו ,החברתי הוא עצמאי ובעל קיום משלו

הנשים בזנות מופקרות משום שזונחים אותן ואין מטפלים בנזק האובייקטיבי (. 2008)אלמוג, 

כותרת בשם או בהנגרם להן. אלה נשים שהפגיעה בהן אינה מוכרת, אינה נראית, ואינה זוכה 

מציאות חיינו רוויה השתקפויות של הקלון החברתי המושת על הנשים (. 2008משפטית )אלמוג, 

בפיתוחה של מודעות זו קולן של הנשים ל .אל תוצאותיו היא הכרחיתולכן המודעות אליו ו ,בזנות

 .מנת להבין את חייהן-להקשיב להן, עלוחשיבות מרכזית. חובתנו כחברה לשמוע את קולן יש 

מדיניות השינוי התופעה ובבהתמודדות עם תסייע לנו גם הבנה זו, לצד חשיבותה כשלעצמה, 

להכיר לא עלינו  ,בחון את הזנות בישראל כתופעה חברתיתבבואנו ל(. O’Neill, 1997)ביחס אליה 

אלא גם , הנגרמים לכל אחת מהנשים בזנות –הפיזיים והנפשיים  – הפרטניים השוניםבנזקים רק 

 (.2009מס הקלון החברתי )אלמוג, ן: לובנזק הנגרם בהכרח לכ
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 מתודולוגיה

 שיטת המחקר

הקלון החברתי על הנשים בזנות ואת הנזקים מטרתו של מחקר זה היא לבחון את השפעותיו של 

שהוא מסב להן, כעולה מחוויותיהן האישיות ומניסיונן. המחקר מתמקד בעולמן החברתי, 

בשל שקיפותו וזאת  ,במגמה להנכיח את הקלון החברתי ,המשפחתי והאישי שמחוץ למעגל הזנות

גמה ידהפררוח המחקר כמחקר איכותני בנערך בחיי החברה והמשפט בישראל. לשם כך 

 הפנומנולוגית.

המבט -מושא המחקר מנקודתתצפית על מחקר איכותני הוא פעילות סיטואציונית המעניקה 

במחקר  .צופות על העולםכן שלה מבטה-מנקודתתצפית על הנשים בזנות  –שלו עצמו, ובהקשרנו 

בסביבתו ללמוד על הקלון החברתי אשר בהקשר שבו עסקינן מאפשר  ,דגש פרשניאיכותני יש 

(. הגישה 2016בן יהושע, -)צברלו הטבעית באמצעות המשמעויות שהנשים בזנות עצמן מייחסות 

נות יחסית של איסוף מוב  -לוגית היא פרספקטיבה תיאורטית המשתמשת בשיטות לאוהפנומנ

השיח ן ה זו, הנעדר מיכיוון שהיא הולמת את מצבה הייחודי של אוכלוסימגישה זו נבחרה  .נתונים

בנות ומפרשות את בו הן מ  ששל המשתתפות ואת האופן  יהןיבורי, ומאפשרת להבין את חוויותהצ

 (.Creswell, 1994)עולמן 

אלא אין אמת אחת, שלפיה  ,פרדיגמה קונסטרוקטיביסטיתנעשה שימוש בבמחקר איכותני 

השאלה הפרדיגמה מורכבת משלוש שאלות:  הבניה שהחוקר עושה לכל התהליך.מדובר ב

מה אני יודעת על העולם ועל כחוקרת  – רואה את המציאות ככוללת את הכולה ,האונטולוגית

אפשר -איהנחה ש-היוצאת מנקודת ,השאלה האפיסטמולוגית ;המציאות של הנשים בזנות

מרזל, -)ספקטור אינטראקציהבינינו שמתקיימת מפני  ,ביני כחוקרת לבין הנשים בזנותלהפריד 

 שאר קרובה ככל האפשר להבניה הייחודית של עולמן של הנשים בזנותימתוך שאיפה לה(, 2010

כלל העקרונות, שיטות הפעולה, החוקים וההנחות שעניינה  ,השאלה המתודולוגיתו ;(2003)שקדי, 

צעד כן -על (.2010מרזל, -החוקר עצמו )ספקטור אהמחקר מתבסס עליהם. המתודולוגיה היש

מציאת אנשים או מקומות למחקר, השגת גישה ויצירת יחסי חשוב בתהליך איסוף הנתונים הוא 

 (.2003המשתתפים יספקו נתונים טובים )שקדי, יבטיח כי באופן ש ,אמון
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 כלי המחקר

חווייתן של הנשים בזנות היא אישית ורגישה . ניםמוב  -עומק חצי-המחקר נערך באמצעות ראיונות

(Tomura, 2009ולכן השימוש בריאיון מובנה למחצ ,) ה מאפשר תהליך גישוש שבו המרואיינות

כוחו של ריאיון מובנה למחצה  חווייתן.של מספקות תיאורים מפורטים של הנושא בשילוב שחזור 

הוא הספונטניות הטבעית שלו, המאפשרת לחקור את ניסיונה של המרואיינת לעומק בתוך 

אנשים אחרים ואת  העומק עומד הרצון להבין את החוויה של-איוןרמאחורי מסגרת גמישה. 

על שאלת המחקר, שיענו (. עם זאת, כדי לאסוף נתונים 2003)שקדי,  לההמשמעות שהם מייחסים 

מוקפד  מניםז-חן המבוסס על לויּוא  ִר ידי שימוש במדריך -על הריאיון להיות מובנה היטב, על

(Tomura, 2011במערך מחקר המבוסס על ראיון .)-מובנה לחוקר יש מעמד של כלי -עומק חצי

להקשר, יכול לשנות את שיטותיו בהתאם . החוקר מגיב םובעיקר בניתוחהנתונים מרכזי באיסוף 

 להיבטים שאינם מילוליים ורגישותוההקשר הכולל, ויכול להביא בחשבון את בהתאם לנסיבות 

יכולת תגובה מצויד ב ,ככלי אנושי ,. החוקריכולה לתרום להרחבת הידע על המצב הנחקר

 (.56, עמ' 2003 ,פיין ברגישות. "העצמי של החוקר משולב בתוך המחקר" )שקדיומתא

שאלות באופן ספונטני לנסח את החופש ההמחקר התבסס על שאלות מוכנות מראש, אך נשמר 

איך "תוך התמקדות בנושאים הספציפיים שנקבעו מראש ושימוש בשאלות התנסות, כגון 

 ,כן נעשה שימוש בשאלות משמעות-כמו ".כיצד הרגשת?יותר לי לפרט תוכ"האם או  "הרגשת?

 (.2003)שקדי,  "?כך למה הרגשתאו " "יתה כוונתך?ימה ה"כגון 

הראיונות התקיימו בהתאם לתקנות הממסדות באופן פורמלי את היחסים שבין החוקר לשדה 

מרואיינת על בדברי תודה לוהמחקר: הריאיון התחיל בכמה הערות פתיחה באשר למחקר 

 .שהסכימה להתראיין

הוסבר להן מה מטרת  .יתה מרצון חופשייהנשים במחקר ה ן שלהשתתפות –דעת מהסכמה 

 הוצגו להן הסיכונים והיתרונות שבהשתתפות. גם לאחר שהסכימוו ,המחקר ומה הוא דורש

שיהיו הן רשאיות להפסיק או לעזוב בכל עת מבלי כי , הובא לידיעת המרואיינות להשתתף במחקר

 השלכות שליליות עליהן.לכך 

מנת להגן -על ,פי בקשתן-על ןשלה אנונימיותההובטחה שמירה על למרואיינות  –אנונימיות 

 .חשיפת זהותןפני מ עליהן

רכי המחקר והליך איסוף הנתונים לצכיצד יתקיים למרואיינות הוסבר  –שימוש בנתונים 

(. 2010וף, ללזמן מוגבל )לינדיישמרו ההקלטות והובהר להן כי  ,בנתוניםייעשה שימוש ואיזה 
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ן חתמו בשמהן אשר עליו ואיון ירפני הלשהועבר לידיהן וגם במסמך  הפ-להוצגו גם בע הדברים אל

 איון.יאו בשם בדוי לצד תאריך הר

החוקרת עם חתמה שעליו  ,מסמך התחייבות לשמירת סודיותהמרואיינות במקביל קיבלו 

לאחר הריאיון )נספח שהיא לשוחח או לפנות בכל בקשה תרצה המרואיינת למקרה שפרטי קשר 

 .(Tomura, 2009מכן הוצלבו עם ההקלטות )-שלאחר ,(. במהלך הריאיון נרשמו הערות1

ת איון היווה את הטקסט לניתוח. שמויאיון, ותדפיס הריזמן קצר לאחר כל רתומללו ההקלטות 

 ריאיון נמחקו בזמן כתיבת התמלול.ופרטים מזהים שהועלו במהלך ה

יתן יוהמשיך בשאלות שהתמקדו בחוו ,כללית "ספרי לי על עצמך"האיון התחיל בשאלה יהר

ובתפיסתן ביחס לחברה  ,משפחתיות ואישיות ,האישית של הנשים בזנות במערכות חברתיות

של בשטח פעילותן שנערכו אלה  .דקות 90-ל 30בין נמשכו . הראיונות (2)נספח  עצמןוביחס ל

 .ן הראיונותמבי יםהיו הקצרהנשים 

עלו הללו חודשים ה תשעת ךבמהל .2016ועד דצמבר  2016ראיונות נמשך ממרץ לגיוס ההליך 

קשיים אלה יתוארו  .צפו בשלב הצעת המחקר ובתחילת תהליך הגיוסנמתודולוגיים שלא קשיים 

 ."קשיים מתודולוגיים במחקר"הדן ב בחלקהפרק, בהמשך בהרחבה 

 ושיטת המדגםמדגם 

זנות. נעשה שימוש נשים שיצאו ממעגל ה ואעשרה נשים בזנות -במסגרת המחקר רואיינו שתים

נשים וכן לפורומים ברשתות חברתיות ל, יםעמותות שונלה לארגונים ויתוך פני ,וןבמדגם מכּו

למספרים  ותטלפוניהתקשרויות בגיוס נשים לראיונות. במקביל נערכו שיסייעו מתווכות בבקשה 

השתתפו בסופו של דבר מחקר ב. ים הידועים כאזורי זנותיציאות לאזורכן ו תתשבמרבאתרי סקס 

נוספות שהפנייה הרשתות החברתיות ונשים מתווכות, וחמש נשים ידי -שהופנו עלשבע נשים 

 .עצמאיבאופן נעשתה אליהן 

 מרואיינות היו:בחירת הלדה המי-אמות

 ;שיצאו ממעגל הזנותנשים נשים בזנות או  א.

 ;עשרה-שמונהנשים מעל גיל  .ב

 ;פנים-אל-איון פניםיזמינות לרנשים ש .ג

 .תן וניסיונן האישי בעבריתימסוגלות לתאר את חווינשים ש .ד
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 השכלל ,הרשמיהכנה מוקדמת לגיוס ב 2016מרץ במרואיינות למחקר החל ה ן שלהליך גיוס

לגייס מרואיינות דרך ארגונים ועמותות במטרה  ,מחקר של משרד הרווחההועדת מואישור בקשת 

ועדת המחקר מואישור קבלת ה. עם למשרדכפופים אשר מעניקים שירותי תמיכה לנשים בזנות וש

-לדוא"ל עהארגונים ברחבי הארץ דרך לכמה ה יחל תהליך הגיוס הרשמי בפניהשל משרד הרווחה 

 ממשלתילארגון אחדות פעולה. לאחר פניות -מנת לתאם פגישות רשמיות ולרתום אותם לשיתוף

שאחת מהן רואיינה  ,באמצעותה נוצר קשר עם שתי נשיםו ,תואמה פגישה עם אשת קשר מהארגון

במשרדי  2016איון הראשון של המחקר התקיים ביוני יאת דעתה. הרלבסוף שינתה והאחרת 

 .ןניהה התקיימו שתי שיחות בהפרש של חודש בייהשניהמועמדת לבקשת הארגון. עם  ,הארגון

נאמר , ולכן מפני הריאיוןחשש ובלחוש במצוקתה הנפשית, בהתלבטות אפשר היה השנייה בשיחה 

למטפלת שהפנתה  בתלהרגיש מחוימבלי היא רשאית לסרב להתראיין  ,קשה לה מדישאם לה 

 ובקשתה כובדה. ,איוןיה לוותר על הרביקש באותה שיחה היא ,אותה. אכן

יסו באמצעות קשרים אישיים עם גושתיים מהן  .במהלך חודש ספטמבר רואיינו ארבע נשים

. או שיצאו ממנונמצאות במעגל הזנות שלנשים  ,דרך הרשתות החברתיות ,מקושרותאשר נשים 

, פורומים הקשורים לזנותוכן בשיתוף עם נשים המנהלות מקושרות, אותן נשים באמצעות 

. אחת ", אשר בשלב הראשון נענו לה כאמור שתי נשיםדרושות למחקר" תפורסמה מודע

נשים הנוספות הקפה. שתי -רואיינה בביתוהאחרת  ,פי בחירתה-על ,ת רואיינה בביתהוהמרואיינ

-תלבמרכז לאזור הפעילות שלהן הגעה ידי -עליסו באופן עצמאי גושרואיינו במהלך ספטמבר 

וללא באורח ספונטני , הסכימושתיים אותן  וניסיון לשכנע נשים שפעלו שם להתראיין. אביב

 ברכב.והריאיון עימן נערך  קביעה מראש,

איון עימה יוהר ,דרך הפרסום ברשתות החברתיות השהגיענוספת אישה באוקטובר רואיינה 

 יבורית.התקיים בגינה צ

-עמותה לאשל  המשרדירואיינו באותו יום במהן בנובמבר רואיינו ארבע נשים. שלוש 

ן של אותן היענות .משתתפותהועלה הצורך בו הוצג המחקר ומסגרתמפגש שבעקבות ב ,תממשלתי

בין בהפרש של שעה במקום  יםחדראחד הבוהן רואיינו  ,ומיידיתלמדי יתה מפתיעה יה שלוש נשים

סיפרה לה על ש ,מכרה משותפת . מרואיינת נוספת שרואיינה בנובמבר הגיעה דרךהאחת לרעותה

קפה בקניון גדול בצפון. באותו יום -איון עימה התקיים בביתיהר .הציעה לה להתראייןהמחקר ו

 .איון ולא ענתה להודעות בניידילא הגיעה לראך היא  ,נוספת מהצפוןמועמדת נקבעה פגישה עם 

סבירה כי הדבר נבע וה ,התנצלה שלא הגיעה ולא ענתה ,יצרה קשרהיא לאחר שלושה שבועות 

 חשיפה.הרב מה החששומאיון יהעומס הנפשי שחשה לקראת הרמ



 

 33 

פעילה בנושא שאיונות נוספים. אחת המרואיינות הופנתה דרך אישה רבדצמבר התקיימו שני 

האחרת מרואיינת ה. שלה בביתהאיון יהרהתקיים של המרואיינת פי בקשתה -ועל ,הזנות בישראל

נשאלה אם היא מעוניינת להשתתף במחקר. אשר בו ו ,שנערך בחיפה הגיעה דרך כנס בנושא הזנות

 .ת )שונה מזו שהוזכרה לעיל(ממשלתי-במשרדה של עמותה לאן עימה התקיים והריאי

בזנות נשים עם דרך המסנג'ר בפייסבוק,  ,כל תהליך הגיוס התקיימו התכתבויותלאורך 

נשאלו אם והן  ,של נשים בזנותוחייהן ן על חוויותיה (בלוגיםרשת )-יומניהכותבות דרך פייסבוק 

להתראיין אם ניתן מייד מכן שאלה -לאחראך  ,אחת מהן ענתה "בשמחה" .ירצו להתראיין

היא לא הגיבה. אישה אחרת  פנים,-אל-איון פניםירהוא שנאמר לה שכלי המחקר מו ,טלפונית

 ,עלולשהדבר מהחשש  ,אבל אין היא מעוניינת להיחשףבעיניה מאוד, הנושא חשוב כי כתבה 

 סביבתה הקרובה.בלפגוע במשפחתה ו ות,אנונימילמרות ה

, או סיפקו שהן מספקות גיאוגרפי, סוג הזנותמיקומן הת בין המשתתפות מבחינת ניכרת שונּו

זור המרכז וארבע באשמונה נשים מתגוררות  ,מגוריםהזור אמבחינת עיסוקן בזנות. ומשך  ןגיל

שירותי ליווי בטלפון וליווי, דירות דיסקרטיות -רחוב, מכוני-זנותכוללים סוגי הזנות נשים בצפון. 

הנשים עשרה -שתיםמבין . שמונה עשרים לחמישים ואחת. גיל הנשים נע בין המרשתתאו דרך 

ארבע נשים ו ,שנה עד שלושים ושתיים שנהבמשך  בעת עריכת הריאיון, זנותמעגל הנמצאו ב

שנה. הנשים שהסכימו להשתתף עשרים וחמש חצי שנה עד במשך נמצאו מחוץ למעגל הזנות 

ולכן כל  ,לצד זאת הביעו חשש מפני החשיפהאך במחקר הביעו רצון לתת קול לחווייתן 

 .יימחקופרטים מזהים ּווידאו כי רשם בשם בדוי יהמרואיינות ביקשו לה

 במחקר ליטול חלקאוכלוסיות מוסתרות לתמריץ מהווה במחקר פות תמתן תגמול על ההשת

התקבלה  ,סיון לגייס מרואיינות למחקר לא צלחינהם הבשחודשיים לאחר  (.2010וף, ל)לינד

ר שא ,עבור כל ריאיון. חוץ ממרואיינת אחתבש"ח  150מתן תגמול כספי בסך  לעהחלטה 

כל המרואיינות לא לשלם למרואיינות,  –כעניין של מדיניות  –דרש במסגרת ארגון שהתראיינה 

 איון.יבתום הרמייד ברוב המקרים ניתן להן  אשר ,תגמולקיבלו את ה

 מתודולוגיים במחקרקשיים 

, וזאת בשל אופייה לומחוץ  ואגיוס מרואיינות הנמצאות במעגל הזנות ב םהמחקר נתקל בקשיי

)הנשים עצמן והארגונים המסייעים להן( למנוע את חשיפת של התופעה ורצונם של כל המעורבים 

 .הנשים
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השגת האישורים של תהליך ההחל  ,הצעת המחקר ואישורה ה שלהליך גיבושבמקביל לת

ה ימשרד הרווחה נעשתה פניהנדרשים מ יםאישורקבלת ההרלוונטיים דרך משרד הרווחה. עם 

אולם חרף נשים במעגל הזנות. המטפלים ב יםהעמותות המוסדרהארגונים ו מסודרת לכל מנהלות

למעט ארגון אחד שהסכים לשתף  –הממשלתיים העמותות כל הארגונים ו ,פניות חוזרות ונשנות

 כלל. ולא הגיבאף  םוחלק ,רלוונטי לנשים הנמצאות תחת חסותםאינו המחקר כי  נוטע –פעולה 

השגת בקשת הסיוע בל הארגונים והעמותות הממשלתיותבעקבות חוסר ההיענות של 

ממשלתיות הנותנות מענה לנשים במעגל הזנות. חלק -עמותות לאאל פנה המחקר  ,מרואיינות

עם  וחזרלסייע אבל לא  וכי ינס והבטיחאחר חלק ו, בדוא"לפנייה ה לעמהעמותות לא הגיבו 

אבל בסופו של דבר לא  ,פעולה-פגישות רשמיות שבהן הוצגה כוונה לשיתוףכמה תשובה. נערכו 

בחשיבות המחקר הכירו ין שכל הארגונים לצייש שם של מרואיינת דרך אותם ארגונים. כל הועבר 

או אפילו לנשים שטופלו באותם ארגונים, באופן ישיר הבקשה לפנות אבל ותמכו בעריכתו, 

סירוב או ב, נתקלה לפרסם בקרבן את דבר קיומו של המחקר והחיפוש אחר משתתפות בו

 מההסכי תאחעמותה עד היום. רק ניתנה טרם ר שא –ייבדק ותינתן תשובה הנושא בהבטחה ש

ישירה לנשים ה יהצגת המחקר ופנישם באחד מימי הפעילות של הנשים ל הלפתוח את שערי

 .בו להשתתףבהצעה 

דרך  .מקווניםישירה לנשים דרך אתרי סקס הה יפניב ההינוסף שבו נתקל המחקר קושי 

גם סירבו בכל תוקף לפרסם את הם ו ,יתה שום היענות להשתתפות במחקרילא האתרים אלה 

נעשו אף ש ,ענו גבריםההתקשרויות הטלפוניות לרוב כי לציין יש . "דרושות למחקר"מודעת ה

נשים עם ה. גם בשיחות ישירות ותאקראיבשעות ימים כמה במשך כשלושים ניסיונות התקשרות 

 .ניתוקי טלפוןבעצמן נתקל המחקר בסירוב מוחלט ו

פורום המיועד רק בבקשה לפרסם את מודעת הדרישה למרואיינות ב הישירפנייה נערכה 

והכניסה אליו  ,שם לא התקבל שום מענה. הפורום הינו דיסקרטימגם אך  ,לנותני שירותי מין

 .בדוא"ללא ענתה לפניות אך זו  ,האתרמותנית באישורה של מנהלת 

ספק ת לנכונּוו גילתה זאשת תקשורת המכירה נשים בזנות. אל בקשת סיוע בכן נערכה פנייה 

תשאל את היא בקשה שלפניה ההועלתה ר שכאאולם  ,וונה וייעוץ בכל הקשור לתחום הנדרשהכ  

ס לא להעמיכדי  , לדבריה,וזאת ,לא נענתה ,יסכימו להשתתף במחקרהן הנשים במאגר שלה אם 

 עליהן במחקרים כאלה או אחרים.

כגון אישה בזנות המכירה נשים נוספות או  –ג מרואיינות דרך מתווכים שונים יסיונות להשינ

הוצע תמריץ להשגת המקשרות אף מהנשים לחלק . אף הם לא צלחו –אדם המקושר לנשים בזנות 
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 ,אמרה: "דיברתי עם כמה, אף אחת לא מסכימה. טובאך הדבר לא הועיל. אחת מהן  ,מרואיינות

אישה  .ה עם אישה מקשרת(והן לא בדיוק גאות בזה" )תיעוד שיח ,את מבינה שלא נעים להן

 ,לעזור בגיוס מרואיינות תמורת תשלוםעימה טלפון שנערכה  תבשיחהסכימה ר שא ,נוספת בזנות

אני מנתקת". ניסיונות ליצור עימה שוב  ,: "אני לא יכולה לדבר איתךלפתע באמצע השיחה אמרה

 נכשלו.קשר 

לבסוף צלח  ,חודשים תשעהמשך בנתקל המחקר בהם המתודולוגיים ש םכל האתגרילמרות 

 ,מרואיינותהחיפוש בהתמדה ונחישות רבה וזאת הודות לגיוס המרואיינות והושג היעד שהוצב, 

פרסום  והגיוס כללמאמצי מפה לאוזן. חברתיים אשר התמקד ברשתות החברתיות ובקשרים 

פנייה לכל מי שמכירים במגמה  ;(3עברית )נספח בשפה הבפייסבוק למחקר" דרושות "מודעת 

מעקב אחר פרסומים ברשתות וכן  ;שחוו זנותנשים להגיע לאנשים המכירים נשים בזנות או 

ופנייה אליהם  ,חברתיות בכל הקשור לנשים בזנות, ואחר תגובות של אנשים בפורומים רלוונטיים

אחרים, חלקם  מחקר. חלקם הגיבו, חלקם העבירו לאנשיםלסיוע בגיוס מרואיינות בקשת ב

 .כלל ווחלקם לא הגיב ,שיתפו

 תהליך ניתוח הממצאים

הקורא טוב יותר את המשמעות שבאמצעותו יבין גי היא ליצור טקסט ומטרת הניתוח הפנומנול

דרך בתכנון -אבניכמה קיימות . (Creswell, 1994)הייחודית או המהות של החוויה הנחקרת 

 :המהוות מדדי איכות למחקר איכותני ,ראיונות אישייםשל מחקר 

כמות אפשר לעם זאת, היה חשוב . הקלטה ברורההייתה להשיג  המשימה העיקרית –תכנון  •

תכלול מכך תוצאה אף שהיה ברור כי כ ,מבוקרים-של חילופי דברים חופשיים ולא מתמסוי

 .דיבור חופף ורעשגם הסופית ההקלטה 

את כל המילים התמלול מכיל  .יאביצעתי באופן עצמאת תמלול הראיונות  –תמלול הראיונות  •

)הן כאלה  ותהפסקוהבעות, קולות, שתיקות ומצוינים בו גם  ,הקלטה המקוריתבשנאמרו 

. ההחלטה לבצע את התמלול יזמה(המרואיינת עצמה כאלה שנסיבות סביבתיות והן משנבעו 

כן ו ,עולות תובנות ניתוחיות חושפניות ביותרכי במהלך התמלול  באופן עצמאי נבעה מהטענה

 ה בחומר.דרושה מעורבות עמוק ,כדי להפיק תמלול טובמההבנה ש
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ובררתי חלקים מהם, אך את אלה שבחרתי לכלול בדיווח את דברי המרואיינות  ערכתי –דיווח  •

קרובים לחוויות שיישארו טקסטים הבנה שחשוב לכתוב  מתוך ,באמצעות ציטוטהצגתי 

 ככל האפשר להבניה הייחודית של עולמן. ניםנאמשאר יבמטרה לה ,הממשיות של המרואיינות

מתוך אתיקה של  ,על אחריות אישית כלפי המרואיינות כחוקרת וכאדם שמרתי –אמינות  •

תוך מודעות לאילוצים  ,שמירה על דיאלוג וחתירה למתן ביטוי מרבי להשקפתן ולהבנתן ,דאגה

 וכם נע המחקר.בתשיום היומשל חיי 

למילים ולתיאורים של  תהמתייחס ,נושאיהניתוח שיטת הפי -עלנעשה ניתוח הממצאים 

 אמונותיהן ואת הידע שלהן.את ותיהן, מחשבאת המרואיינות כמשקפים את רגשותיהן, 

על שהכרתי אותם של התמלולים עד ונשנית קריאה חוזרת נפתח בתהליך הניתוח והפרשנות 

, ת מילים, הדגשהערות כללה סימוןקריאה זו  .במטרה להכין את הקרקע לניתוח הרשמי ,בוריים

קשר או אותה משמעותזיהוי והתאמה בין מילים   .דומיםחיפוש אחר דפוסים ו, בעלות אותו ה 

באופן  ,מעבר למילים שנאמרו בו ,איוןיהיבטים שונים של הר עלו מחדשבעת קריאת התמלולים 

 יתי את הריאיון מחדש.כמעט חישגרם לכך ש

זו לזו דומות אשר תהליך קטגוריזציה באמצעות חיבור יחידות מידע ביצעתי מכן -לאחר

קוטלגו יחידות המידע לקטגוריות זו דרך באחרות. המידע הושונות מיחידות  מיםבמבנים מסוי

 .אותם ומחזקים טיעוני המחקרבפי קטעים מייצגים אשר תומכים -שנבחרו על ,מרכזיות

לראות את המכלול השלם של הנתונים מאפשר בכך שהוא נעוצה ארגון הנתונים של חשיבות ה

שאותן בחרתי יחידות מידע את בסיס הנתונים למצמתי צבסיס מטרות המחקר. ולבחון אותם על 

טיבה לפרספקחשוב להיות מודעים  מנת למצוא משמעות רלוונטית במידע.-עלבאופן תכליתי 

על רקע הבנה זו  .נתונים מתוך עומק אנליטיעל הלהתבונן  שלי כחוקרתלת ליכו ,כלומר ,המושגית

שימוש נעשה וכן  ,מנת לשמר רעיונות-על ,נעשה שימוש בכתיבת תזכירים לאורך תהליך הניתוח

 .בעץ קטגוריות

( 1): (2011) הציעה דושניקשעקרונות ה תעל ארבעבמחקר זה התבסס שערכתי ניתוח הנתונים 

הנחות להחוקרת צריכה להיות רגישה  –רגישות תיאורטית ( 2) ;השוואת טקסטים –סמיכות 

השלכות הערכיות והחברתיות של וכן להערכיות הניצבות בבסיס הפרספקטיבה המחקרית שלה 

תהליכים חוזרים ונשנים של קריאה יש לקיים  –התמשכות וריבוי ( 3) ;הפרשנות שהיא יוצרת

 ;"קול" החוקרתוכן על הגיוון של הנחקרים של " יהםוון "קולותשמירה על מגתוך  ,ומתן משמעות

באו  התהליכים אל .החוקרת האיכותנית נדרשת להיות מודעת לתהליך הניתוח –רפלקסיביות ( 4)

הוצבו זה לצד קודדו תחת אותן קטגוריות שטקסטים  –סמיכות ( 1): במחקר הנוכחי לידי ביטוי
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רגישות ( 2) ;משמעויות נוספות ודפוסיםמנת לזהות -על ,השוואה של נתון לנתוןלצורך  זה

פרשנותי כחוקרת כוללת מושגים, ידע וניסיון אשר התפתחו במהלך המחקר, במפגש  –תיאורטית 

התמשכות ( 3) ;מתוך קריאה בספרות הרלוונטית למחקרוכן  ,נתוניםבעם המרואיינות ובעיון 

 ,חיצת הטקסטים ולהתעמק בהםשהות בממנת ל-עלמספר קראתי את התמלולים פעמים  –וריבוי 

( 4) ;שלי כחוקרת יקולוכן על הגיוון של תוך שמירה על מגוון הקולות של המרואיינות 

במהלך הראיונות ו ,שיפוטית במהלך כל המחקר-עמדה פתוחה ולאשמרתי על  –רפלקסיביות 

בתום הן בתגובות שלי אליהן והן בכתיבת ההערות. להשפעות שלי כמראיינת מאוד הייתי מודעת 

בחלק , זה פרקאשר ארחיב עליהן מעט בסוף  ,כתבתי בנפרד את תחושותיי האישיותאיון יכל ר

 ."כחוקרת יתיוחווי"הדן ב

 היבטי אתיקה במחקר

אך במיוחד  ,שמירה על כללי האתיקה וההגינות המחקרית בכל מחקרליש חשיבות עליונה 

י. משתתפי המחקר האיכותני נוטים להיכנס למסע של חשיפה עצמית, ומחובתנו במחקר איכותנ

ת י(. המודעות לסוגי2009כחוקרים לשמור על מלוא זכויותיהם ולכבד את כבודם האנושי )לויצקי, 

ה חלשה יבו המרואיינות משתייכות לאוכלוסיש ,יתה חשובה במיוחד במחקר זהיהאתיקה ה

והיה כרוך בקושי נפשי,  ,איון בתכנים כואבים ורגישיםיהרעסק ת כל המרואיינולגבי ומוסתרת. 

במהלך הריאיון  ביטאו הנשיםשלכאב  תתיואמפ כתהקשבה תומלגלות אותי כחוקרת ייב מה שִח 

הצורך.  תוהוזמנה להתקשר במיד ,וגם לאחריו. כל מרואיינת קיבלה את פרטי ההתקשרות שלי

 ואהכנת קורות חיים בלבקש עזרה מנת -על ,הריאיוןיצרו איתי קשר לאחר אכן שתי מרואיינות 

אם  ,לראיונות נוספיםלהתקבל בקש כדי לקישור לגורמים היכולים לעזור במציאת עבודה, או ב

 מתקיימים.

 ,המשתתפיםמבחינת רטית קתעומק העוסק בתכנים קשים הוא לעיתים קרובות חוויה -ראיון

-שביעותאיון יהנשים הביעו עם תום הררוב . (Lee, 1993כן מקור לתמיכה רגשית )-ומהווה על

 ,דיווחו על תחושה של הקלה מעצם הדיבור על הקשייםאף  ןחלק שהן השתתפו בו,רצון מכך 

"נראה לי מאוד אחת המרואיינות: ציינה כפי ש .ישמעי ןקולשן נאת רצואף הוסיפו והדגישו חלק ו

 .(38בת  ',הקול הדומם" )מ ,התחושה הזאת שמישהו ישמע גם את הקול שלי חשוב...

שימוש שבו נשקל ה ,שלב ניסוחןבהחל  ,בשאלות המחקרבחשבון עסק שהובא היבט אתי נוסף 

עלו במהלך  ה. מושגים אל"נשים בזנותו" "זנות"כגון  ,בהגדרות העלולות לפגוע במרואיינות
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בכירה  . השאלות נבנו בהתייעצות עם מרצההשתמשה בהםהמרואיינת עצמה אם איון רק יהר

ידי -ידי ועדת אתיקה באוניברסיטה הפתוחה ועל-ונבחנו על ,במחקר איכותני באוניברסיטת חיפה

 ד הרווחה.ועדת המחקר במשר

 כחוקרת ייחוויות

הן מהזווית ראשון. תחום זה ריתק ועניין אותי הת הזנות נחשפתי במסגרת לימודיי לתואר ילסוגי

וניזונתי כמו  ,רק דרך המדיההגיע אליי . המידע על נשים בזנות תמחקריהן מזו הו תספרותיה

וגם  ,בניית הליך ההצעהבעת ת הזנות. יהשיח הציבורי המתנהל סביב סוגימכולם מהתקשורת ו

 ן שלתהליך גיוסהצפויים לי בהמתודולוגיים לקשיים לא הייתי מודעת  ,התלאחר הגש

החשש והפחד מהסכנה גם ודולוגיים צמחו המתהקשיים במקביל להתגלעותם של המרואיינות. 

-זורים לאבא יהימצאותובגורמים המעורבים בחייה של האישה בזנות הטמונה בהיחשפותי אל ה

עובדת היותי אישה היוותה  .בחיי השגרה איני מגיעה אליהםר שא ,בלשון המעטה ,תייםסימפ

של חלק בעצתן גם  אתוז ,הזורים אלבאחופשי באופן להסתובב שבעטיו נמנעתי ממחסום 

נגיעות מסתכנת ב כל בחורה שנמצאת בסביבה זוכי הזהירו אותי ר שא ,מהמרואיינות

הידיעה אלא גם  ,. לא רק תחושת הפחד הציבה לי את הגבול שלי כחוקרתמיניות התייחסויותבו

כפי  ,ואף לסכן אותן נעימות-בזמן פעילותן עלולה לגרום להן איהנשים ה ישירה אל יפניכי 

 אביב.-באחד מהאזורים הידועים בתלוויתי בניסיון הראשון והאחרון שלי שח

 לזמני הריאיון.חוץ מגם כחוקרת  ייחוויותמחלק  ליווהמלהיחשף  ן של המרואיינותחשש

אחת המרואיינות כפי שקרה לי עם  ,יכולתי לראות את התנהלותן אפילו ליד אנשים קרובים

היא סימנה לי ו ,ידיד שלה היה שם ,הגעתי לדירתהר שכא ,ביום הפגישה .שזימנה אותי לביתה

כך התאפשרה לי הצצה  נת שזהותה כאישה בזנות לא תיחשף.מ-על ,בעיניים לא להגיד כלום

 לעולמה של האישה לא רק דרך סיפורה.

עוררו ואשר  ,חוסן נפשיו שמירה על איפוקחייבו ש ,קטעים קשים להכלהבמהלך הראיונות היו 

זה המקום לציין את התחושה הפנימית שלי כאישה וכאדם . כמראיינתחוסר אונים  לבי תחושה ש

אלא  ,ורגישות תיהלגלות אמפלא רק צורך כל אחד מהראיונות חשתי ב .במהלך כל ריאיון וריאיון

מנת לשמור -על ,מראיינתלעשות כמה שנבצר ממני  ה,ואפילו לבכות איתאת המרואיינת לחבק גם 

. את החוויה האישית של כל מרואיינת הטיית המחקרלהימנע מו איונותהר ם שלעל מקצועיות



 

 39 

מחדש את כל חוויתי בזמן התמלול ו ,לא רק במהלך הריאיון, אלא גם אחרי הריאיוןהרגשתי 

 סערת הרגשות.
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 מצאי המחקרמ

לאתר את הקלון החברתי במציאות חייהן של נשים בזנות, ולצד כך לבחון את  מחקר זה ביקש

פרק  ., בהתבסס על חוויותיהן האישיות וניסיונןעליהן ואת הנזקים שהוא מסב להןהשפעותיו 

וכולל ניתוח  ,מות מרכזיותפי חמש ת  -הממצאים מציג את חוויותיהן של הנשים בזנות על

כיצד  –החברה  ה שליחס ת: תפיסאלה מות המרכזיות הןותימוכין מהספרות המקצועית. הת  

של  היחס תתפיס ;מתייחסת אליהןרואה אותן והחברה בו שאת האופן  הנשים בזנות תופסות

החל  ,הקרובה תןסביב אליהן מצד יחסהאת תופסות הנשים בזנות כיצד  –הסביבה הקרובה 

הנשים כיצד  –הממסד  ו שליחס תתפיס ;משפחהבמכרים ווכלה בלקוחות המשך בסרסורים, ב

העבירות הפליליות שהן חוות בחיי בהקשר של בעיקר  ,אליהןהממסד  ו שלאת יחסתופסות בזנות 

 ביחס לעצמן תופסות את עצמן, מרגישותהנשים בזנות כיצד  –התפיסה העצמית  ;היומיום

יום היוממתנהלות בחיי הנשים בזנות כיצד  – ואסטרטגיות התמודדות ;מתייחסות לעצמןו

 .האמורות כל התפיסותלנוכח משפחה ובבחברה 

 החברה ה שלתפיסת יחס

רווחות בחברה ביחס שהתפיסות החברתיות את חלק זה יעסוק באופן שבו הנשים בזנות רואות 

חלק יציג על כך נוסף  .ןלדמותביחס סטריאוטיפים שליליים כל אותם צמחו  ןואשר מתוכ ,אליהן

 לנשים בזנות.בפועל החברתי לידי ביטוי ביחס באים  הכיצד תפיסות וסטריאוטיפים אלזה 

 וטיפים שלילייםתפיסות וסטריא

 (44בת  ',בישראל זה לא משהו שהוא מקובל... )מ

ונשענות על שני  ,(Sallmann, 2010השליליות כלפי נשים בזנות הן רבות )החברתיות התפיסות 

כלכלי. התפיסות החברתיות מההיבט -מסורתי והיבט חומרי-מרכזיים: היבט תרבותי םהיבטי

זנות נתפסת שהוא אחד מסורתי נשענות על שני מסרים נורמטיביים. מסר נורמטיבי ה-התרבותי

-עלקיום יחסי מין כי באופן מסורתי לנשים מבהירה החברה (. O’Neill, 1997כפשע נגד המוסר )

וגת או לפחות בתוך מערכת יחסים שהינה מובהקת ומסּו םנישואיבמסגרת מקובל רק ידי אישה 

 ,. המרואיינות מודעות לתפיסות החברתיות בישראל(Fick, 2005)בחברה כ"נורמלית" 

כיוון שהן נשים המקיימות יחסי מין לא מ נורמטיביות-לאכמקובלות ו-כבלתיהמקטלגות אותן 
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כיצד לדעתן החברה תופסת ציינו אחדות מרואיינות . החברה הגדירהשבמסגרת הנורמטיבית 

 :זהאותן בהקשר 

 (33בת  ',טוב, באמת שלא... )להחברה לא מקבלת את זה הכי 

 (45בת  ',זה דברים שלא מקובלים... )ס

לא משהו שאת אמורה לעשות. כי זה שונה. זה לא  כי את יודעת כאילו שזה...

 (20בת  ',נורמטיבי... )ה

 מקובלת בחברה-וכבלתינורמלית" -"לאכמכירת מין נתפסת שהוא האחר נורמטיבי המסר ה

(Fick, 2005; O’Neill, 1997).  רות ידי החברה כמפ  -מוכרות מין תמורת כסף נתפסות עלשנשים

הזנות  .מקובל-מעשה חברתי אסור ובלתיאל כהיא ההתייחסות לזנות (. Koken, 2012) בוט

בנוגע ואף למעשה נתעב מבחינה חברתית. יש הסכמה חברתית כללית  ,יעשהימעשה שלא כ נתפסת

רות הסכמה זו. המרואיינות מודעות לכך שזנות נחשבת והנשים בזנות נתפסות כמפ   ,עיסוק בזנותל

אחת המרואיינות ציינה מדוע לדעתה קיום יחסי מין תמורת תשלום  .חברתיתשל מוסכמה הפרה 

מרואיינת אחרת . (20בת  ',בו בעיני החברה" )הטבו, מין זה ט"מין זה אינו מקובל בחברה: 

 ה לעבירה אחרתתהשוואידי -על מאודמורה חבו טהפרת ראיית הזנות בעיני החברה כחידדה את 

החברה תופסת את  ,של אותה מרואיינת מבטה-מנקודת .מאסר פליליהוא שהדין עליה  –בה גנ   –

"עדיף ללכת לגנוב ואישה לא תהיה : בהגנ  בו של האישה בזנות כחמורה יותר מעבירת הטהפרת 

 .(45בת  ',זונה" )ס

כקוראות תיגר על רואה נשים בזנות  ףנוסהיבט ממקובלת -כבלתימכירת מין תפיסה של 

מתקשרת לתפיסת המין בנוגע לזנות . התפיסה התודעתית בחברה (Koken, 2012)הרת הנשים וט

פי המודלים השונים שהוטמעו -על ,ת המין. המושג "אישה"יולהגדרותיה של האישה בסוגי

גברים ומה לא "טבעי" , נוצר מהתפיסה מה "טבעי" לותהבמבנים המחשבתיים בתרבות בכלל

מה לא נכון ולא טוב לאישה של טבעי לנשים טומן באמתחתו את ההבניה החברתית -לנשים. הלא

בת  '," )ל..."כי אנחנו עושים דבר שהוא לא הכי טובלעשות, כפי שהציגה זאת אחת המרואיינות: 

נוהגת אינה אישה אם ו ,מבוססים על ערכים מקובליםההתנהגות  ם שלבחברה קיימים קודי. (33

(. המרואיינות מודעות Pheterson, 1990חותה )וכנרגילה -נתפסת כלאהיא  ,הפי ערכים אל-על

יצייתו נשים וגברים ששהחברה מצפה ולקודים של ההתנהגות הגדרת עקרונות המוסר בחברה ל

בעיקר אנשים שהולכים  –"זונות בעיני הרבה אנשים  אחת המרואיינות:הסבירה כפי ש .להם
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בעיניהם זונות הן פחות  –לפי ההטרונומיה של מה אישה צריכה להיות ומה גבר צריך להיות 

 .(20בת  ',מאנשים רגילים" )ה

 ,Tomura) מכובדת-בזנות כלאמציגות את האישה תרבותי ה-תפיסות מן ההיבט החברתיה

אצל קיימת מודעות (. Pheterson, 1996)ראויה לבוז כ( וFick, 2005מוסרית )-לאכ(, 2011

 ,החברה רואה אותן באופן ביקורתי, שיפוטישבמסגרתן  ,החברתיות אל ותהמרואיינות לתפיס

 סנטעובדה המצביעה על הדיס –באופן מרוחק  ןהחברה מסתכלת עליהיתר על כן,  .שלילי

אחת תיארה כפי ש שהיא רוחשת להן. לוזלזוה בוזועל ההנשים בזנות, שומרת משהחברה 

בעין מאוד ביקורתית, ]=את האישה בזנות[ "אני חושבת שהחברה רואה את זה ות: המרואיינ

 .(45בת  ',מרוחקת, מבזה" )ר ,שיפוטית, שלילית

קיימות תפיסות  ,מסורתיה-התרבותי-לצד התפיסות החברתיות מן ההיבט החברתי

עבור תמורה בהניתנים מבקשות לראות בשירותי מין אלה  .כלכליה-המתייחסות להיבט החומרי

(. מבין המרואיינות היו Weitzer, 2005הנשים בזנות )לגבי פעילות מכניסת רווח משום חומרית 

כי נשים באומרן להבדיל מההיבט התרבותי או המסורתי,  ,כלכליה-חומריהמי שהתייחסו להיבט 

אחת ה הסבירכיוון שהן מקבלות על כך תשלום כספי. כפי שמבזנות נתפסות כרוצות להיות בזנות 

התפיסה . (38בת  ',מקבלת על זה כסף" )ר]כי[ "החברה תופסת שאת רוצה את זה המרואיינות: 

כך תיארה אחת מרואיינות. כמה עלתה אצל שהן מקבלות  הנשים בזנות ביחס לכסףלגבי הרווחת 

 ,"מסתכלים על הכסף שלהמבחינה כלכלית: נתפסת האישה בזנות את האופן שבו המרואיינות 

שלהן מתוך שיחות  פוחלקן שית .(40בת  ',זונה שיש לה הרבה כסף..." )ד שהיא מלאת כסף...

כמקור לגיטימי  אישהאת גופה של ההרואה  אותם ידידים, את התפיסה שלידידים קרובים  עם

חבל שאני לא אישה, הייתי יכול לעשות '"היו ידידים שלי שאמרו לי  לעשיית רווחים כספיים:

 .(44בת  ',.." )מ.'המון כסף

(. Tomura, 2009תשלום )בעבורו נהנות מסקס וגם מקבלות שגם נשים בזנות נתפסות כנשים 

כיוון שהיא מ ,אישה בזנות כאישה שהתמזל מזלהשתופסים על לקוחות  וסיפרחלק מהמרואיינות 

שזונות הן "כאילו נורא בטוחים  אחת המרואיינות:ציינה כפי ש .גם נהנית וגם מקבלת על כך כסף

יש כי  ציינהנוספת מרואיינת  .(20בת  ',נשים ברות מזל שגם מקבלות זין וגם מקבלות כסף" )ה

את  ,וואלה'. "חושבים שזה איזה פנטזיה..: להיות אישה בזנות ,החושבים שזו פנטזיה, חלום

 .(44בת  ',..." )מ'עושה סקס ומשלמים על זה
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מכלילים על שליליים סטריאוטיפים נוצרים התפיסות השונות על הנשים בזנות מן פועל יוצא כ

מהווים מבנים קוגניטיביים  החלים על כל אישה בזנות. סטריאוטיפים אלאשר  ,ןיהמאפיינ

 .כל ביסוסלא לגם אם  בזנות, אודות הנשים-עלהמכילים ידע ואמונות 

 (45בת  ',)ר .שלילי..להיות זונה הוא מאוד ל תוכן שהאני חושבת שהקשר 

 לכך.המרואיינות מודעות ו ,(Tomura, 2011) סטריאוטיפים שלילייםב גותמתוינשים בזנות 

החשיבה שעובר אצל אנשים בראש ברגע שהם שומעים מהלך אחת המרואיינות המחישה את 

רואים כזה זנות, ואז הם ישר כזה חושבים על מסגרת  ,"הם רואים כותרתזנות: משהו שקשור ל

של מאוד תפיסה מושרשת הם חלק מ. סטריאוטיפים אלה (20בת  ',הסטיגמות שיש להם" )ה

הסטריאוטיפים סבורות כי המרואיינות גם . (Tomura, 2009אינה ניתנת לשינוי )אנשים, אשר 

-"כאילו זה יושב באיזשהו תתי: השליליים המתייגים את הנשים בזנות אינם ניתנים לשינו

מחלות מין עיקר כנושאות מחלות, בנשים בזנות מצייר אחד התיוגים . (38בת  ',מודע..." )ר

המרואיינות ציינו כי החברה מייחסת להן ערכים שליליים בקשר אכן,  .(Fick, 2005למיניהן )

"היא : בהקשר זה אחת המרואיינות תיארה מה אנשים חושבים על אישה בזנות .למחלות מין

לטענתן של . (45בת  ',קשור למחלות מין..." )ר]ש[בטח עם איידס, עם מחלות, כל מה 

כפי  .מחלות בכללואישה בזנות מחלות מין אוטומטית לסטריאוטיפ זה מייחס  ,המרואיינות

אוטומטית. בטח יש לה איידס,  ליווי זה מחלות...-"מבחינתם נערתאחת המרואיינות: ציינה ש

גם  גותנשים בזנות מתוי ך. מתוך כ(44בת  ',..." )מ]=דלקת כבד[ יש לה הפטיטיס בטח

מכובדת" "המהוות "סכנה" לקהילה ה ,מאודכווקטורים של מחלות מיניות קשות ומסוכנות 

(O’Neill, 1997; Wong et al., 2011.)  על נשים בזנות חושבים  אנשים ,המרואיינותלדעת

הלה אמר  שבה ,מכרשיחה שניהלה עם סיפרה על אחת המרואיינות  .זרות מחלותיעודן הוא לִ יש

 .(20בת  ',הן מפיצות מחלות..." )ה ,"זה מה שהן עושות בחייםעל נשים בזנות: 

 ,Fickסמים )צריכת הוא נשים בזנות ל יסטריאוטיפמאפיין נוסף שמיוחס באופן אוטומטי ו

2005; Tomura, 2011). שרת וקמהיא  ,ברגע שיודעים כי אישה היא בזנות ,לטענת המרואיינות

"ישר זנות זה אחת המרואיינות: בלשונה של  .לסמים ונתפסת כנרקומנית או כמכורהמייד 

כי מה שעובר אצל אנשים בראש  מרואיינת נוספת ציינה. (44בת  '," )מ.סמים, אוטומטית..

אך  ,באותו הקשר .(45בת  ',"היא בטח נרקומנית" )ר בהקשר של אישה זנות זאת המחשבה

מתוך הנחה כי  זנות,עולם ה לאמכורות לסמים שסטריאוטיפ הקושר נשים קיים  ההפוך,כיוון המ

 (.2015, )סנטו וברגרגורם כניסה למעגל הזנות לצורך מימון ההתמכרות מהווה שימוש בסמים 
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 ,ומכורה לסמיםאם אישה היא נרקומנית לפיו כי קיים סטריאוטיפ ש נוחלק מהמרואיינות ציי

"התחילו לכלול את זה ת סיפרה ממה ששמעה מחבריה: והמרואיינ אחת .היא גם אישה בזנות יאז

 .(38בת  ',כאילו אם אישה בסמים אז היא בזנות" )ר

מחדדים את התיוג מכורות לסמים כנשים בזנות כמסוממות והמציירים הסטריאוטיפים 

המרואיינות מספרות כי  .(Koken, 2012) "רגילות"נשים מהמפריד את הנשים בזנות 

יוצר  אלא גם ,ן באופן שלילי וגורףאות מתייגלא רק הן מכורות ומסוממות שלפיו הסטריאוטיפ 

אולם  ,נורמליות-כלאככלל נתפסות נשים בזנות אומנם  ,לטענתן .בכללהפרדה בינן לבין נשים 

ומי  ,ושתויות כל הזמן ותשהן מכורות לסמים, מסטולבעיקר לכך ת מתייחסת נורמליּו-הלא

סטריאוטיפית והשוואתית שבה אחת המרואיינות תיארה סיטואציה . "נורמלית"כך היא שאינה 

לא מקושרת  מה את קשורה לכאן? את...'"גם בעבודה אמרו לי  ליווי שבו עבדה:-נתקלה במכון

ות, כאלו שלא , כי הם רואים... בחורות אחרות, נרקומני'כאילו לא מתאים לך ,לעבודה הזאתי

את מבינה? פתאום רואים אישה שהיא  ,יודעות לדבר, כאלו שבאות בסטלה, שהן שותות

 .(33בת  ',נורמלית" )ל

קיימים סטריאוטיפים  ,סמיםלאת הנשים בזנות למחלות והמקשרים סטריאוטיפים ה לענוסף 

תכונות  ,המרואיינות(. לטענת Tomura, 2011) ותאופי שליליהמייחסים להן תכונות נוספים 

 אחת המרואיינות .ערמומיותלטיפשות וללשקרים, להן קשורות  ותהמיוחסהאופי השליליות 

 "מה עוד אומרים? שהיא מטומטמת, טיפשה...: שיתפה דברים ששמעה מאנשים בסביבתה

 "מאנשים שדיברו איתי מלאות תככים... )צוחקת( הרבה אנשים אומרים על זונות רמאיות...

טענה כי לדעתה החברה ו ,עמדה שונה משאר המרואיינותהביעה ת ר. מרואיינת אח(20ת ב ',)ה

גנבות כבוגדות, כהנשים בזנות יגו תו ,לדעתהבעבר,  .שונה מבעברנשים בזנות באורח יום רואה כ

האישה בזנות נתפסת באופן כיום ו ,שינוי בתפיסה החברתיתאולם עם הזמן התרחש  ,רמאיותכו

"מסתכלים עלינו יותר יפה. החברה מסתכלת עלינו יותר יפה כי אנחנו לא מבעבר: יותר חיובי 

 .(40בת  ',אנחנו לא רמאיות..." )ד ,בוגדים, אנחנו לא גנבות

זאת,  .(Tomura, 2011שפויות )-מציגים את הנשים בזנות כלאהסטריאוטיפים שליליים יש 

)סנטו  לנשים בזנותמחלות נפש  כביכולהתפיסה החברתית המקשרת באופן רציונלי סמך -על

נשים בזנות לפיו (. הקשר בין אישה בזנות למחלות נפשיות עולה מתוך הסטריאוטיפ ש2015וברגר, 

אישה בזנות הסובלת מבעיות נפשיות נתפסת אצל  ,. מתוך כךבעלות אישיות חולה ואופי רעועהן 

באורח אחת המרואיינות תיארה כיצד סביבתה קישרה  .אנשים כדבר שהוא מובן מאליו והגיוני
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 ניהקוטבית )מ-כלוקה בהפרעה דובחונה לאאת עובדת היותה אישה בזנות  י כביכולרציונל

 :(דיפרסיה

זה  פתאום הכול הסתדר... ניה דיפרסיה...מבחנו אותי שיש לי שאשאמרתי להם כ

קטע של הרס הגיוני, כי הרבה אנשים שיש להם בעיות נפשיות יש להם גם 

אדם שיש לו בעיות נפשיות הוא בורח או -שבן]היא[ החשיבה  ,עצמי... בכלל

 (44בת  ',)מ .לסמים או לזנות

 ותבהמשך ציינה אותה מרואיינת את מה שהגדירה כניפוץ תיאוריות פסיכולוגיות המתייחס

ה יסיכיאטרימטפלים שונים בתחום הפלגבי  ,. לטענתהת נפש, סמים וזנותומחלשל משולש אותו ל

 ,למשוואה של סמים ואלכוהולאצלם כיוון שאישה בזנות נכנסת מ ,חידהבגדר היא  שטיפלו בה

הסטריאוטיפים השליליים חודרים או אלכוהול. סמים תצרוך  לאתהיה בזנות ויתכן שאישה יולא 

המאגד  ,הגורף והמכליל של הנשים בזנותג האוטומטי טלּוומצביעים על הִק  ,למערכות הטיפוליות

מתנפץ כאשר אישה בזנות אינה מתאימה למשוואה אשר  ,אותן תחת דפוס תיאורטי פסיכולוגי

אינם יודעים כיצד ו ,זהאינם מצליחים לתפוס את כי אותם מטפלים אמרה זו. המרואיינת ה

 :עליהן נשעניםשהם אינה מתאימה לתיאוריות היא כיוון שמ ,איתהלהתמודד 

שהם פשוט לא יודעים איך להתמודד איתי, כי  ,יםאני כזאת אניגמה לפסיכיאטר

אני לא אוהבת אלכוהול. ולא סמים, ]אבל[  ...פרסיהיניה דמאני מבחינתם יש לי 

זה  .כאילו זה לא מסתדר, לא יכול להיות –לא עשיתי סמים ]אבל[ הייתי בזנות, 

אבל זה  ,אני שוברת להם את כל התיאוריות –כל התיאוריות  ,את יודעת ,פשוט

 (44בת  ',)מ .המצב

כדבר מלוכלך, מגעיל ודוחה  תנשים בזנות שוכבות עם מספר רב של גברים נתפסשהעובדה 

(Tomura, 2011 .)גברים מקיימות יחסי מין עם מספר רב של שהן עובדה ה ,לדעת המרואיינות

לינות על הן מ במובן המגעיל והדוחה של המושג., מתייגת אותן כנשים מלוכלכותתמורת כסף 

חושבות עליהן שנשים בבעיקר כאשר מדובר  ,ממקום של צביעותלדעתן אשר מגיעה הזו, התפיסה 

אמורות שוכבות עם גברים ללא תשלום באופן חופשי שגם נשים  ,מבחינתן של המרואיינות כך.

הלינה על הסטריאוטיפ השלילי הרואה ש ,אחת המרואיינות. כות באותה מידהמלוכללהיחשב 

 כך:נשים חושבות עליה ומדוע הן חושבות עליה שמה דעתה על הביעה את  ,כדבר מלוכלךאותה 

כי זה נראה משהו מלוכלך, הן הרי לא יעשו את זה, הן שכבו רק עם שניים וחצי 

אז נשים מסתכלות על זונות בתור משהו  גברים, בתולות. יש המון התחסדות...
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 .ט לא לקחו על זה כסףונות והן פשוואני חושבת שיש הרבה בנות שהן ז מלוכלך...

 (44בת  ',)מ

כי אחת המרואיינות סיפרה  ,האישה בזנות כמלוכלכתהרואה את הגברי למבט בהתייחס 

בת  ',תו דיבר איתי על זונות ואמר לי שזונות הן מלוכלכות" )הי"אחד מהאנשים שהזדיינתי א

 :מלוכלכת וכדבר מגעילכאת האישה בזנות  יםחלק מהגברים תופסציינה כי מרואיינת אחרת  .(20

 .(44בת  ',ליווי..." )מ-פעם לנערת-ויש את אלה שהם נגעלים והם באמת לא הלכו אף"

מיחסי מין  הנהנותת, ות" היפרסקסואליו"נימפומניסטריאוטיפ נוסף מתייג את הנשים בזנות כ

(Tomura, 2009).  מסקס ומכייפות כל הזמןהמרואיינות ציינו כי הגברים חושבים שהן נהנות. 

 אחת המרואיינות:ציינה כפי ש

ככה הגברים  ..."זה מה זה כיף ,וואו"ליווי, -גברים כמובן חושבים שלהיות נערת

אני פשוט יודעת את זה כי ניהלתי המון  .גם האנשים שבאים אליי ,כן ;חושבים

וזה המצב. גברים חושבים, לא כולם, אבל גם הגברים  ,שיחות עם לקוחות שלי

ליווי זה מסיבה, -מבחינתם נערת שבאים אליי להרפיות הם חושבים שכיף לי...

 (44בת  ',)מ .ומה זה חושבים שאת נהנית

 ותו לא מתייג את הנשים בזנות כאובייקט מינינולד מתוך החפצה מינית, ואחר סטריאוטיפ 

(Cornish, 2006)יינות מלינות כי הלקוחות רואים בהן לא יותר מאשר אובייקט מיני. המרוא, 

יארה כיצד אחת המרואיינות ת ן.אישיותמו ןמזהותשלהן הפיזיים  םחלקיוכמו מפרידים את ה

אני .ו.. ככה הם רואים אותי... ,לדעתי ,"אני פשוט סט של חורים: הרואה אותהלקוח לדעתה 

 .(44בת  ',בטוחה שכל הבחורות חושבות ככה" )מ

על נשים בזנות הנשענים על סוג הלקוחות המגיעים אליהן ולגבי קיימים סטריאוטיפים 

בעלי מוצא כמקושרים לעולם הפשע או כמכורים לסמים או כנתפסים לקוחות אותם מאפייניהם. 

אשר  ,(. תפיסה זו בלטה אצל חלק מהמרואיינותScambler, 2007)כשלילי מזהה חלק מהחברה ש

המקיימות יחסי מין עם ככאלה מתייגות את הנשים בזנות הנחשבות נורמטיביות נשים י כסיפרו 

ערבים. סטריאוטיפ זה מצביע על תיוג או עולם התחתון המכורים לאלכוהול, מסוממים, אנשי 

שלילית מגיעה אליהן. אחת כה הנחשבת ישרק אוכלוסיככאלה שלילי של הנשים בזנות 

"מה חושבת ה המגיעה אליה: ישנשים שאלו אותה על האוכלוסיהמרואיינות שיתפה שאלות 

אותה . (50בת  ',אישה? שזנות זה קליינטים אלכוהוליסטים, נרקומנים, עבריינים, ערבים..." )מ

פי -קרי, על –גבר נורמטיבי גם נשים אם אותן של מתהייתן מרואיינת ציינה כי השאלות נובעות 
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לאישה כלקוח יכול להגיע  –ה השלילית שתוארה לעיל יסיגבר שאינו נמנה עם האוכלוהגדרתן, 

 בזנות:

הנשים מתעניינות איזה סוג גברים מגיעים לכאן כדי לדעת אם הגברים שלהם 

וזה בא? וכל  ,תגידי"שואלות:[ הנשים ]מסוגלים להגיע לכאן, את מבינה?... 

ילו כא ,כאילו מהצד שלהם ,וגם רוצים לדעת "הגברים באים? גם נורמטיבים?

 ,באים רק האלכוהוליסטים? מה ,מסקרן אותם איזה סוג של אנשים באים. מה

 (50בת  ',)מ .באים נרקומנים? איזה סוג של אנשים באים? כולם, כולם באים

מציגים אותן  ,כפי שתוארו לעיל ,נשים בזנותבנוגע להתפיסות והסטריאוטיפים השליליים 

 ,Frederiksen) כדבר מבישמובנית בדרך זו או אחרת  ,באופן מסורתי ,זנותמביש. תמיד באופן 

ציינה כפי ש .ומשפילמאוד ש ילהיות אישה בזנות נתפס כמשהו מביהמרואיינות ציינו כי  .(2012

 .(45בת  ',"זה בושה גדולה להיות זונה" )סאחת המרואיינות: 

הן אבל  ,עימםאינן מסכימות הן  שלהן.סטריאוטיפים השליליים להנשים בזנות מודעות 

 .(Tomura, 2011יומיומיות שלהן עם אחרים )הקציות אאיתם באינטר תמודדנאלצות לה

של נשים רצויים -סטריאוטיפים השליליים הלאה לשחוויותיהן בהקשר את  שיתפוהמרואיינות 

עולים אותם  העם קרוביהן ומכריהן. מתוך שיחות אלשלהן חולין -בשיחותבזנות שעלו 

סטריאוטיפים שליליים המשקפים את מה שאנשים חושבים עליהן או את האופן שבו הם רואים 

צריך והעמדה הרווחת היא ש ,של החברהכ"אשפה" נתפסות נשים אלה  .את הנשים בזנות

 עם החבר של אחותה: התווכחהאחת המרואיינות שיתפה שיחה שבה . בהתאם להתייחס אליהן

ואמרתי להם שלהגיד למישהו  ,כוח הזה עם אחותי ועם החבר שלההיה לי את הווי

ואז  .ולהתבייש בה מא שלו זונה היא חוטאת...יזונה זה בעצם להגיד שאם א-בן

וככה  ,הן הזבל של החברה ,כן, כי זונות הן מטומטמות, הן מגעילות" הוא אמר לי

 (20בת  ',)ה ."צריך להתייחס אליהן

 ,הנשים בזנותמבטן של -מנקודתכתוויות שליליות  ,שלילייםהסטריאוטיפים הותפיסות ה

וכוללות משפיעות על חייהן שלו השלכות יש אשר  ,בפועלמשתקפים ביחס החברתי כלפיהן 

 .סנקציות חברתיות

 בפועלהחברה  יחס

 (44)מ', בת  אפילו לא ילחצו לה יד...
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(. חלק מהמרואיינות Wong et al., 2011היחס לנשים בזנות נשען על סטריאוטיפים שליליים )

 יםמציבר שא ,לנשים בזנותבנוגע החברה כנגזר מהסטריאוטיפים הקיימים  ה שלאת יחס והסביר

רתיעה ב ,הלדוגמהדבר עשוי להתבטא,  .אותן באופן אוטומטי בתבנית מקוטלגת המקושרת לזנות

אנשים שהיא על אחת המרואיינות סיפרה כפי ש ה,ידאת ללחוץ מאו  מלהתקרב לאישה בזנות

ביטוי נוסף . (44בת  ',ליווי... אפילו לא ילחצו לה יד" )מ-"הם לא רוצים להתקרב לנערת: מכירה

יחס אליהן כאל שנוצרו לגביהן הוא הפי הסטריאוטיפים -שהחברה מתייחסת לנשים בזנות עללכך 

כיצד ת שיתפה ואחת המרואיינ .של המין האנושיביותר במדרג נמוכה כאל הקומה ה ,אדם-תת

"כזונה, זולה, במדרגה  היא חשה שהחברה מתייחסת אליה ואילו סטריאוטיפים יחס זה משקף:

 .(38בת  '," )ר'היא רוצה את זה ,היא הביאה את זה לעצמה'הנמוכה של האבולוציה. 

אדם "זונה" -לקרוא לבן –של המילה "זונה" כקללה ממעמדה השלילי נובע גם יחס החברה 

כקללה  ",זונה"(. המילה Tomura, 2009אם אותו אדם אכן עוסק בזנות ) יכול להיות מעליב גם

(. המרואיינות חשות כי 2008מהווה מעין פגיעה בנשים בזנות )אלמוג,  ,הטבועה בתרבות החברה

להשפיל מתוך מטרה  "זונה"החברה פוגעת בהן ומעליבה אותן מעצם השימוש החברתי במילה 

 אחת המרואיינות:בלשונה של  .בואו לפגוע מישהו 

לי זה חורה, כי  ..."זונות-בני ,איזה זונות"בעלה כל הזמן אומר  כאילו אחותי...

כאילו  ",כך...-זנות זה כל ,וואי"זה בעצם להגיד  "זונה-בן"כאילו להגיד  בעיניי...

אנשים שמשתמשים  ...דבר רע, כנשים, כעצמן כך...-נשים שהן זונות זה כל

 ',)ה .והרבה אנשים עושים את זה ,בעיניי. זה, זה טיפשי כקללה זה מפגר "זונה"ב

 (20בת 

 ,Sallmann) חסרות ערך כאל נשיםהוא היחס החברתי לנשים בזנות  ,עקב התווית השלילית

כי  ,ערךכאל חסרות שוות, -לאאל כהוא הן חשות כי היחס אליהן מספרות שהמרואיינות  .(2010

ערך" -, את לא שוות[בזנות]"אם את היית שם אחת המרואיינות: הסבירה כפי ש .הן נשים בזנות

מי מבחינת "סימן", קלון חברתי, הנובע מיחסים חברתיים כתווית זו מאופיינת . (33בת  ',)ל

לכך (. המרואיינות ציינו כי התווית השלילית גורמת Campbell & Deacon, 2006)שנושא אותו 

עצם היותן נשים בזנות מקטלגת אותן  ,ערך. לדעתן-שוות-החברה כלא דיי-למוערכות עשהן 

. אחת המרואיינות תיארה את מאוםשוות אינן הן לו חוץ ומ ,בלבד למעגל הזנותכמשתייכות 

דעו כי היא אנשים י  אם והסבירה מה לדעתה יקרה  תווית של ביטול,כלומר כ, Xסימן" כתווית "ה
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מה היא שווה? שווה זיון וזהו. מה 'כאילו  X. 'זאת זונה ,זהו' – X"יעשו תווית אישה בזנות: 

 .(26 בת '," )א'היא שווה?

גם  ןמתאפיי טיתהתווית השלילית והסטיגמהיחס החברתי כלפי האישה בזנות בעקבות 

. רכילות (Tomura, 2011באופן שהינו מבזה ומזלזל )( Wong et al., 2011רכילות )בבדיבורים ו

שכולם בכך ובאה לידי ביטוי  ,היוודע דבר היותן בזנותעם ד יאת הנשים בזנות מיזו אופפת 

 :אחת המרואיינותשיתפה כפי ש .בגלל דימויה השלילי בחברה ,עליה באופן שלילי יםדברמ

החשש  .(45בת  ',ך" )סי? כולם ידברו עלי'אני זונה'"ברמת אביב ג תשבי בשוסטר ותגידי 

והן של אנשים  םעצמה היא שלילית בתפיסתהזנות שהן מהעובדה עליהן מאחורי גבן נובע  מהשיח

 תונושא תתמיד שלילי היאהפצת מידע עליהן  נתפסות באופן שלילי.עצמן הנשים בזנות משום ש

לגביהן לגרום ליחס מזלזל כלפיהן.  ותלטענתן עלול אשר ,דעות שליליות עליהן כנשים בזנות העימ

"אני לא רוצה אחת המרואיינות:  הסבירהכפי שזו חוויה שלילית שהן אינן מוכנות לעבור. 

הם יכולים להתייחס אליי בצורה מזלזלת, הם יכולים לרכל, ]כי[ שרו אותי לזנות ק  שאנשים י  

אני פשוט לא רוצה לעבור את  .הם יכולים לדבר עליי מאחורי הגב, הם יכולים הרבה דברים

 .(44בת  ',החוויות האלה" )מ

כך שחשיפת היותן בזנות  ,תמיד בהקשר שליליהם על הנשים בזנות הדיבורים והרכילות 

המרואיינות  .(Wong et al., 2011לפגוע בהן ולהפוך אותן למטרה לתגובות שליליות ) העלול

מידע שהן נשים בזנות אחת הסיבות היא שה .סיבותמכמה מחשיפת היותן בזנות הביעו את חששן 

בת  ',שישתמשו בזה נגדי" )מוחדת[ ]אני פ"אחת המרואיינות: אמרה עלול לשמש נגדן. כפי ש

התמודד עם התגובות השליליות הקשות, המאיימות שהדבר יאלץ אותן להיא סיבה נוספת . (38

סיפרה על אירועי תגובה שליליים ת ומרואיינאחת השהן נשים בזנות. כך מגעילות כלפיהן על וה

יכולים להגיב בצורה "אנשים ואת ההתייחסות לאישה בזנות: במרשתת שחוותה דרך פורומים 

ינות עומלא תגובות -כאילו לוהטת כזו. מלא יצא לי לחוות שמגיבים בצורה נורא... מאוד...

 .(20בת  ',ובלה בלה..." )ה 'איזו גרועה את'ך ועל מי שאת, ייורדים עלי .מגיבים בגועל.. כאלה...

או תפקיד  כל זהותומעלים "מאדיר" את התווית השלילית היחס החברתי לאישה בזנות 

בגדר יחס החברה כלפיהן הינו על כך ש המרואיינות הלינו. (Tomura, 2011חברתי אחר שלהן )

אפילו  ,ושאר הזהויות ,בתוך זהות אחת שהיא מאוד שלילית ןכיוון שהחברה מאגדת אותמ ,עוול

 :כך זאתתיארה אחת המרואיינות  .נבלעות ,אם הן חיוביות מבחינה חברתית
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אני כבר לא  ,אני כבר לא אהיה פמיניסטית ,XXXאני כבר לא אהיה זונה  כי אני...

ואני  ,ואני כבר לא אהיה מצחיקה ,אני כבר לא אהיה נחמדה ,אהיה פעילה חברתית

 ',)ש .אני יכולה להגיד לך ,כבר לא אהיה כלום. אני אהיה זונה. זו עובדה, זו עובדה

 (30בת 

האישה בזנות לא תוכל לחזור לזהותה הקודמת  .הפיכה-זו היא בלתישלילית תווית  זו,יתרה מ

זהותן כנשים בזנות תישאר  ,לטענתן של המרואיינות .(2015)אלמוג, אף אם תצא ממעגל הזנות 

אחת שהעידה כפי  .מעין פצע נפשי תמידייהיה ינגוס בהן. הן חשות שזה שתמיד משהו 

בת  ',זה פצע, זה טראומה" )מ. זה פשוט יכרסם בי.. "אני לא חושבת שזה נעלם...המרואיינות: 

44). 

סיטואציות חברתיות שהן חוות לאחר יציאתן בגם ו מרפה מהן,כנשים בזנות אינה  ןזהות

או שיחה להתבטא ביכול הדבר . שוות-לאושמתייחסים אליהן כאל שהן מבוזות הן חשות מהזנות 

הזנות לפני שני  שיצאה ממעגל ,אחת המרואיינות .הן חשות את היחס השלילי םמבטים שבהב

 ה שליחסבנוגע לכיצד זהותה כאישה בזנות משפיעה עליה גם כיום בתפיסתה הסבירה  ,עשורים

 הסביבה כלפיה:

זה פשוט קורה.  אצלי יש חיבורים, זה אפילו לא לשכב, זה ניואנסים, זה מבטים...

 ,זה יכול להיות שאני מדברת עם מישהו, עם גבר כמובן זה משהו שמתעורר...

-באינטונציה של איך שהוא מדבר אליי פתאום יגרום לי להרגיש לא ו באיך...משה

הכלום הזה, התחושה הזו של  ,כן שווה הזה, הכלום הזה, האפס הזה...-שווה, הלא

 (45. )ר', בת אני לא יודעת איך להסביר את זה .שווה הזה-הלא הביזוי של...

אפשר -ואי ,זנות קיימת שם כל הזמןכי הזהות של האישה בבהמשך אותה מרואיינת מציינת 

"וככל שעושים את זה יותר, ככה הנשמה לא גם אם היא לא נמצאת בזנות: להשתחרר ממנה 

זהות האישה כיצד  ואף תיארמהמרואיינות חלק  .(45בת  ',)ר חוזרת. היא פשוט לא חוזרת...

"את  :נוספתמרואיינת שהסבירה כפי  .בזנות משתלטת עליהן והופכת אותן לנשים אחרות לגמרי

 .(33בת  ',אדם אחר" )ל-את יוצאת בן ,אדם אחד-נכנסת בן

. (Fick, 2005; Tomura, 2011)מוסרית  יתשיפוט היאל הנשים בזנות שית השלילית והתו

מייחסות את גיבוש הנשים בזנות  .חורץ את דינןאשר  ,החברה ה שלבא לידי ביטוי ביחסהדבר 

"אנשים שופטים  אחת המרואיינות:שיתפה ש כפי .למין הנשיהדעה השלילית עליהן בעיקר 

. מרואיינת נוספת ציינה: (44בת  ',במיוחד נשים. אני ראיתי תגובות של אנשים..." )מ ,אותי
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כיצד  ,דרך סיפורה האישי ,. מרואיינת אחרת תיארה(20בת  ',אדם" )ה-כבן "שופטים אותך...

לא הרשתה להן וכיצד לפני שנכנסה למעגל הזנות בעצמה,  ,שפטה בעבר נשים בזנותעצמה היא 

"זה היה בשבילי בושה אפילו לדבר עם זונה. זונה  :בראותה אותן כנחותות ,לדבר איתהאפילו 

 ,. השיפוט מתבטא(45בת  '," )ס'את לא ברמה שלי ,אל תדברי איתי'לא יכולה לדבר איתי בכלל. 

אחת המרואיינות: הסבירה כפי ש ".אחרותעל "הסתכלות עליהן כב ,לדעתן של המרואיינות

 .(33בת  ',"אנשים מסתכלים עליי בצורה אחרת. אני לא אישה רגילה, עבדתי בזנות..." )ל

 ,Sallmann) אנוש-ומתייחסת אליהן לא כאל בנותהחברה שופטת את הנשים בזנות לחומרה 

מוצרים שוליים הנזרקים  אליחס כהחברה אליהן  ה שלאת יחס ותיארמהמרואיינות (. חלק 2010

משתמשים שאחת המרואיינות תיארה את היחס אליהן כאל מוצר צריכה לזבל, ללא ערך אנושי. 

שצריך לקנח בו את האף ולזרוק לפח"  ,"מתייחסים אליהן כמו טישו: לפח זורקיםבו ואחר כך 

בת  '," )ל.אותנו.."לא רואים רואים אותן: אינם כי אנשים טענו . חלק מהמרואיינות (20בת  ',)ה

33). 

קיים מחסום אצל רוב מאותו רגע  .בזנותשהיא היוודע מרגע את האישה החברה שופטת 

ם של (. חלק מהמרואיינות תיארו את יחסSallmann, 2010) אדם-האנשים מלראות אותה כבן

סטריאוטיפים המונעת של פי תבנית -עלכהתנהגות קציות יומיומיות אבאינטר האנשים אליהן

להבין אותה. אחת המרואיינות הסבירה את החסימה מלשמוע אותה ומלהקשיב לה, תם מאו

 וחוסר ההבנה של האנשים ברגע שהם יודעים שהאישה בזנות:

 ...אדם-בשנייה הזאת, זה חוסם אותם מבכלל להסתכל על הבן ,הרבה אנשים

עושה, אנשים לא באמת יודעים מה את  אדם אומר...-שבכלל לא קולטים מה הבן

 (20בת  ',)ה מה עובר לך בראש... מה עשית ו...כאילו מה המניעים שלך...

חלק מהשיפוט של החברה מתקשר לכך שהחברה מתייחסת לאישה בזנות כאשמה 

(Pheterson, 1996),  המרואיינות מתוך תפיסה הרואה בזנות בחירה של אותה אישהוזאת .

אחת  .בחרו להיות בזנותשנשים אל כ ,אשמותאל כהוא מרגישות כי יחס החברה אליהן 

 המרואיינות טענה:

אבל למה אתם  אנשים מסתכלים היום על זונה ומאשימים אותה, הזונה הזאת...

מאשימים אותה? על מה? מה היא עשתה לכם? כאילו, כאילו חטפה לכם ילד. 

 (30 בת ',כאילו, מה אתם רוצים? )ש
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לא רק  ככאלה, ותמזוהשהן מרגע המודבקת אליהן  ,בזנות הנשיםהתווית השלילית של 

שהן חמורות  ,ןמפעילה סנקציות חברתיות נגדגם אלא  אליהן, היחס החברתימשליכה על 

 .ןובמשפחת ןפוגעות בהו ,(Tomura, 2011ומתמשכות )

 (20בת  ',)ה .זה פוסל אותך

החברה כי  תטוענוהמרואיינות (. Sallmann, 2010אחת הסנקציות היא פסילה חברתית )

האישית הן מרגישות פסולות מהרגע  יתןחוויבמונעת מהן השתייכות אליה.  ,משמע ,פוסלת אותן

הן מרגישות פסולות בגלל התווית השלילית נשים בזנות. שהן שמישהו מזהה אותן או יודע 

אם אני  "זה פוסל אותך... הסבירה:שאחת המרואיינות  כמעט בכל מקום, כפיהמוצמדת אליהן 

יש  אלך כאילו לאיזשהו מקום ויש שם מישהו שמכיר אותי ויגיד ככה וככה לאנשים אחרים...

 .(20בת  ',איזושהי סטיגמה כזו שדי פוסלת אותך ברוב המקומות..." )ה

. התווית השלילית עתידובהן בהווה שללפגוע במערכות יחסים העלול  ,מחיר כבדהיא פסילה ה

אפשר שהן פסולות כנשים שכיוון מ ,כות יחסים עם גבריםפוגעת באפשרויות שלהן לבנות מער

אחת המרואיינות שיתפה מה משפחה. ולהקמת  םנישואישיובילו לאיתן מערכות יחסים לבנות 

איך תתחתני? איך  אומרות לי... ,שגם יודעות ,"יש לי חברות קרובותפניה: לחברותיה העלו 

 .(26בת  ',תך" )אידע שהיה אתביאי ילדים? יהיה לך מאוד קשה, פתאום מישהו י  

(. תיוגן Sallmann, 2010) שהחברה מחרימה ומנדה את הנשים בזנותהיא סנקציה נוספת 

(. לטענתן של Tomura, 2009הופך אותן לדחויות, החברה אינה מאשרת אותן כחלק ממנה )

 יםאשר מתייחס ,אנשיםידי -על ןגורמת לנידוי טיתהתווית השלילית והסטיגמ ,המרואיינות

רצויות בחברה. אחת המרואיינות שיתפה כיצד היא חשה: -כאל מוחרמות, מצורעות או לאאליהן 

 .(20 בת ',רצוי" )ה-לא ...אדם-ך כמו אל מצורעת או כמו אל בןי"אנשים מתייחסים אלי

וית השלילית המיוחסת לנשים והדרה מהחברה בעקבות התכוללים הנידוי החברתי ההחרמה ו

אשר  ,תווית של מעשה חמור הכרוך בהתנהגותה של האישה בזנות –( Scambler, 2007בזנות )

המרואיינות מציינות את ההדרה  .(Fick, 2005) נחשב מחוץ לתחום הנורמות החברתיות

נשים  ןמרגע היוודע דבר היותשלהן מיוחסת להרחקה החברתית זו הדרה  .הן חוותשהחברתית 

אחת המראיינות שיתפה  .מרחקשומרת מהן שהיא  משורותיה בכך ןהחברה מרחיקה אות .בזנות

 !מרחק ...?את זונה "אה...כיצד החברה מגיבה ברגע שהיא שומעת שהאישה בזנות: 

כיצד הורים בגן ילדים הפסיקו לדבר עם אחת מרואיינת נוספת תיארה  .(38בת  '," )מ!מתרחקים

"אם יש גן, ילדים, ואימא : וטוכאילו הטילו עליה  ,היא אישה בזנותהאימהות ברגע שנודע להם ש
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 ,תה. אני זוכרתיאיך התייחסו אליה? אף אחד לא ידבר א –אחת שעובדת בזנות והיא ידועה 

 .(45בת  ',ראיתי מקרים כאלה" )ס

 ןאינו ,מאוד תות ושליליוקיצוניהן בזנות נשים הכלפי החברתיות המופעלות סנקציות ה

העלולה לאבד מ"יוקרתה"  ,הקרובה ןלפגוע גם במשפחת ותאלא עלולעצמן, הן לרק מוגבלות 

חלק מהמרואיינות ציינו את (. Cornish, 2006) ןילדיהב וגם(, Wong et al., 2011החברתית )

ילדיהן ברגע שאנשים ולהן להיגרם לפגיעה המשפחתית העלולה בנוגע לאחרים אנשים דאגתם של 

ן חושבות על ההשלכות נלפיהן כעס על כך שהן איאותם אנשים מבטאים כבזנות. הן נשים דעו כי י  

אחת המרואיינות  .שעלולה להיפגע ברגע שזהותן תיחשף ,משפחתןמתחשבות בשל עיסוקן ואינן 

 :הליווי-ראתה אותה עומדת מחוץ למכוןר שכאשיתפה כיצד חברתה הגיבה 

את יודעת שאני לא  ,תגידי" :אז היא ראתה אותי, והתקשרה אליי, אומרת לי

 ,כנסי בפניםישלך. למה את יושבת בחוץ? יש לך שתי בנות, ת מקבלת את העבודה

את לא חושבת על העתיד של הבנות שלך? שרואים אותך  ,אל תשבי בחוץ. מה

 (33בת  ',)ל .ממש כעסה עליי ?"אנשים וזה

 ;Fick, 2005בידוד חברתי )במצב של נשים בזנות מעמידים ההדרה והניתוק החברתי 

Tomura, 2011 )ו( "מוות חברתי"Frederiksen, 2012 המרואיינות מודעות לעובדה שלהיות .)

"זה מבודד אותך אחת המרואיינות: העידה כפי ש .אישה בזנות זה להיות מבודד חברתית

 & Brewisכמעט חיי חברה מחוץ למעגל הזנות )אין לנשים בזנות  .(20בת  ',חברתית" )ה

Linstead, 2000). כי מעבר לזנות אין להן פעילות חברתית או חברים נוחלק מהמרואיינות ציי. 

 .(40בת  ',אין לי מפגשים, אני רק בזנות" )ד "אין לי חברות...אחת המרואיינות: בלשונה של 

 ,מבודדת את הנשים בזנותאשר אחד מתייחס לחברה שני היבטים. היבט יש לבידוד החברתי 

אל מתייחסת אליהן כאשר אינה חברה ל ,כלומר ,תליהלכמחוץ אל חוסמת אותן ומוציאה אותן 

. החברה . המרואיינות חשות שהן חיות בשולי(Tomura, 2009; Wong et al., 2011)חלק ממנה 

חלק מחיי  ,נחשבות חלק מהחברהאינן כיוון שהן מלאירועים חברתיים,  והן יודעות שהן לא יוזמנ

על  "לא חלק מהחברה...כי הנשים בזנות הן טענה אחת המרואיינות  .ושגרתייםנורמליים חברה 

איזה חברה? את רואה אותן עם הילדים שלהם? הם גידלו ילדים? הם בשולי  –מה את מדברת 

 .(45בת  '," )ס?החברה. נראה לך שיזמינו אותם לאיזה אירוע או משהו כזה

המדיר  ,יחס החברה. שהנשים בזנות גוזרות על עצמןמתייחס לבידוד החברתי האחר היבט ה

לא רק מבחינת מקשרי חברויות למיניהם  ןחוסם אות ,מחיי חברה שגרתייםאת הנשים בזנות 
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הן יכולות לפתח קשרי חברות שהמרואיינות מרגישות . (Koken, 2012) מבחינתןגם אלא  ,החברה

"רק זונה יכולה להיות חברה של אחת המרואיינות: טענה כפי ש .רק עם נשים אחרות שהן בזנות

משקפים ה ,זוגן או משפחתן-רק דרך בני ןיש הרואות את קשרי החברה שלה. (44בת  ',זונה" )מ

זוג שלי הוא העולם -הבן ."אין לי חבריםמרואיינת נוספת סיפרה: . את העולם החיצוניבעבורן 

 .(38בת  ',הוא והמשפחה" )מ ,החיצוני

נשים בזנות  שלהן, בחירתןובין עקב בין בגלל החברה  ,הבידוד החברתיהדרה ומכתוצאה מה

במילותיה  .ללא חברים ,לבד, בודדותהמרואיינות חשות שהן  (.Koken, 2012) מרגישות בודדות

סוהר או -או בבתי. "אני מרגישה ככה אני בודדה. חגים אני עושה לבד אני..הן: אחת מ של

. (51בת  ',אני כל הזמן לבד. או בגינה לבד שנה שלמה" )ס. או ב..חולים -בקהילות או בבתי

אני לבד  .עם החתולים שלי ,"אני רוב הזמן בבית עם הספרים שלימרואיינת נוספת סיפרה: 

 .(44בת  ',בחגים, אני לבד בשבתות" )מ

נאלצות להתמודד על כך שהן והקשה אליהן, והמרואיינות מלינות על היחס החברתי השלילי 

מבקשות להעביר מסר בראיונות הן  .המופעלות עליהן במציאות חייהן היומיומית עם הסנקציות

תראה אותן ו. הן היו רוצות שהחברה תבין אותן תייחסו אליהןשיהיו רוצות הן כיצד  לחברה

"אני חושבת שהכי חשוב בעיניי זה ת: ומרואיינאחת האמרה כפי ש .כבנות המין האנושי

שאנשים שתהיה להם  ,באמת אדם...-אדם, שאנחנו בנות-ן שאנחנו בנותשהציבור יראה ויבי

הוא ה לציבור ימסר נוסף שהן רוצות להעביר בפני .(30בת  ',מודעות, שתהיה להם הבנה" )ש

כאל מי , מעמד-אל פחותותכשלא יתייחסו אליהן  ;ולא שונות ,אותן כנשים רגילות ויקבלאנשים ש

 :נוספתמרואיינת בלשונה של  .אנוש-אל בנותכערך, אלא -שוותשאינן 

אני הייתי רוצה לפנות לציבור ולהגיד לציבור שיקבלו אותנו כמו שאנחנו. שאנחנו 

שוות, -אפס, לא ולא צריך לעשות אותנו... נשים לכל דבר. אנחנו נשים רגילות...

כאילו  ממש ככה. הייתי רוצה שהציבור שלנו יראה את זה קצת בצורה אחרת...

אוקיי? לקבל אותה רגיל, לא לעשות אותנו שונות מאחרים, כי  ,זה שיקבלו את

יתנו להם י]ש[ מאוד הייתי רוצה שהציבור באמת יתייחס לבנות... .אנחנו לא שונות

לא כמו אשכרה חיות. זה מה  ,אדם-יתנהגו אליהם כמו לבני]ש[יחס כמו שצריך, 

 (33בת  ',שהייתי רוצה. )ל
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 ,החברה כלפיהןהשלילי של יחס בנוגע ליעים על תפיסתן מצבשל המרואיינות  המסרים אל

המנתקות אותן  סנקציות חמורות וקשותמשית עליהן ואף  ,בהן, בזהותן, בחייהןפוגע אשר 

 .הן מבודדות ובודדותלכך ש מותוגור מסביבתן החברתית

הנשען על התפיסות והסטריאוטיפים השליליים של האישה  ,החברההשלילי של  הבדומה ליחס

 ,מושפע מאותן תפיסות וסטריאוטיפים שלילייםסביבתה הקרובה של האישה של יחס הגם  ,בזנות

 .הבאבחלק כפי שיוצג 

 הסביבה הקרובה ה שלתפיסת יחס

 .ייההאנשים המעורבים בח אליה מצד יחסבאופן שבו האישה בזנות תופסת את הזה יתמקד חלק 

של האנשים בסביבתה  מרכזיותהקטגוריות הארבע להדיון יתחלק לארבעה סעיפים, בהתאם 

 .המשפחולבסוף ה, םמכריהו םחבריההסרסורים, הלקוחות,  :הקרובה של האישה בזנות

 יחס מצד הסרסוריםה

 (45בת  ',)ר .זה כמו מבחינתי לנצל חסרי ישע אני חושבת שיש בזה ניצול...

בא לידי ביטוי ומצוקותיהן אשר נשען על  ,ניצולבהסרסורים לנשים בזנות מתאפיין  ם שליחס

 יםיצוראל אליהן לא כובהתייחסות חוסר התחשבות ב ,(Fick, 2005הוגנים )-בתנאי עבודה לא

מה שמעניין את (. Cornish, 2006או סחורה )כאל חפצים , אלא (Sallmann, 2010) יםאנושי

יחס מצד הסרסורים ה לשהניצול כמאפיין מרכזי  (.Williamson, 2002)כסף הוא ההסרסורים 

דורשים מהן שהסרסורים מספרות הן היה להן סרסור. יש או מרואיינות ששיתפו כי העלה אצל 

-דרישה לאהם באים אליהן ב. ןעייפותבהרגשתן או בהתחשבות כל שעות עבודה רבות ללא 

כגון  ,חפץ, ללא זכויות אנוש מינימליותכמו כסף, כמו מכונות של  ,אנושית לעבוד כמה שיותר

אפילו הזכות  –ת מהן וללנשת יוזכוהכל לבחור ולהחליט לפי רצונן. היכולת הפסקה, מנוחה או 

אין שום  ןולה ,מחייבים אותן לקבל כל לקוחם סרסוריעם מי לשכב ואיזה לקוח לקבל. הלהחליט 

 :ליווי-את עבודתה במכוןאחת המרואיינות כך תיארה  אפשרות להשפיע בעניין.

לא  הם דורשים הרבה שעות שמה. לא מתחשבים בזה שאנחנו עייפות...

מתחשבים. כמה שאת יכולה תמשיכי, תמשיכי. רואים רק כסף, לא רואים את 

זה מה שהם עושים בעלי המקומות. הם צבועים, פשוט  אדם. ממש ככה...-הבן
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 "לא"את צריכה לקבל כל אחד. אין להגיד  תם...רואים את הכסף, לא מעניין או

מגעיל, -מסריח, מגעיל או לא-ה, מסריח או לאה או לא רוצ  רוצ   .הוא שילם –ללקוח 

 (33בת  ',זקן או צעיר... )ל

שהן נאלצות להסתיר את זהותן העובדה גם נשען סרסורים  דיי-לניצולן של הנשים בזנות ע

(. Fick, 2005) ןלוצינוף לנמם סרסוריל תמספקעובדה זו  .כנשים בזנות בגלל התווית השלילית

בגלל  ,תלונה במשטרה הוא אפסייגישו המרואיינות ציינו כי הסרסורים יודעים שהסיכוי שהן 

אחת  .כספןלמשל, לוקחים מהן את  –מנצלים זאת הם ולכן  ,בזנותכנשים זהותן  תחשיפהחשש מ

סיטואציה שחוותה עם בשר שיתפה אותה ואאישה בזנות שהכירה על המרואיינות סיפרה 

 הסרסורית שלה:

הבנתי שזה הרבה  ?"תגידי, איפה את שומרת את הכסף" :ואיזה יום אמרתי לה

היא אומרת לי  "את רושמת כל ערב כמה נתת לה?"... "אצלה"כסף. והיא אמרה לי 

ז וא "את נורמלית? את בסדר? את עובדת בשביל מי כאילו? ,תגידי" :. אמרתי"לא"

אני " :התקשרה אליי בוכה, היא אמרה לי .קרה ביניהן תקל אחרי שלושה חודשים

כי רבנו, ובאתי לבקש " "למה?" :אמרתי לה ."כך מצטערת שלא הקשבתי לך-כל

 :היא אמרה לי "כמה כסף עשית בשלוש חודש?" :. אמרתי לה"ממנה את הכסף

 (33בת  ',)ל ."שקל 2,500" ?"וכמה החזירה לך". אמרתי לה "אלף 60,000מעל "

רואה את הצורך או  – (Fick, 2005הסרסור שולט בהן כאוות נפשו )שנשים בזנות מרגישות 

להן היה המרואיינות ש. (Williamson, 2002)איומים והפחדה ידי -עלמנצל זאת ות שלהן הנזקקּו

להתנהל צמו הוא מרשה לערוב, -פי-הרעוע עלהאישי והכספי  ,מצבן הנפשילנוכח סרסור ציינו כי 

 ,כורחן-לעשות דברים בעלמאלץ אותן אולטימטומים והפחדה  ם שלובאמצעי ,מולן באופן מאיים

אחת המרואיינות השוותה בין שני סוגי  .חוסר ברירהוכיוון שהן נמצאות במקום של חוסר ישע מ

 :בחייהשבהם נתקלה סרסורים 

סרסור זה מישהו שמקבל ממך את הכסף אחרי שאת הזדיינת. זה לא מעניין אותי 

 ,זונות-כל הסרסורים בני הסרסור במכון...[ אבל]אם זה ברחוב. או אם זה במכון 

. אז הסרסור במכון היה תיסימפ-זונה לא-ויש בן תיזונה סימפ-אבל יש בן ?אוקיי

]לעומת זיין אותך, את יודעת. לא מנסה ל ,תךילא מתחרקש א – תיזונה סימפ-בן

כי לא היה לי  ,כי לא היה לי לאן ללכת ,הייתי גרה אצלו –ההוא של הליווי זאת,[ 
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 :אומר לי ,כל פעם היה בא –כי הייתי שורפת אותו על הסמים  ,כסף להשכיר דירה

 (30בת  ',)ש ."או שתעשי ככה וככה או שאני אזרוק אותך מהבית"

מות ליחסו של אדם להסרסור אל האישה בזנות  ו שליחסאת  ד   – שרכשמירוץ -סוסניתן ל 

 .(Williamson, 2002)כסף לו ימצא הסרסור "סוס" חדש שיכניס  ,נשחק "סוס"כאשר ה

סחורה ישנה כמעין הן מרגישות  .הסרסורים כלפיהן משפיל ם שליחסכי  חשותהמרואיינות 

תבוא עכשיו  ,"למשלאחת המרואיינות: יתפה שכפי ש .שמישהי חדשה נכנסתשנזרקת ברגע 

מתלהבים, את כבר לא כזה  ,יש מישהי חדשה .אז כבר זרקו אותך אחורה ,זהו –מישהי חדשה 

 .(33בת  ',מי יודע מה. היחס שלהם מאוד מגעיל" )ל

 ,כסףלבזנות רק מקור  בנשיםרואה  ,הנשען על האינטרס הכספי בלבד ,הסרסורים ם שליחס

קיימים מת ,דר שונהבס ,המאפיינים אל .בראש ובראשונה בניצול תוך שליטה והשפלהמתאפיין ו

 הלקוחות. ם שלגם ביחס

 יחס מצד הלקוחותה

 (44בת  ',)מ .אישה להשכרה

 בוזבולהתנהל בגסות  הלקוחות לנשים בזנות הינו משפיל. הלקוחות מרשים לעצמם ם שליחס

עבור שירותיה בכיוון שהם שילמו מ .אלימותלעיתים אף לנקוט כלפיה ו כלפי האישה בזנות,

 .(Tomura, 2011; Wong et al., 2011קיבלו חזקה על גופן )שהם חושבים הם  ,המיניים

שהם מפני תייחס אליהן באופן משפיל מרשים לעצמם לההמרואיינות מציינות כי הלקוחות 

מעין רכשו הלקוחות חושבים שמעצם התשלום הם  ,עבור שירותיהן המיניים. לטענתןבשילמו 

 :אמרהולכן הם מרשים לעצמם לעשות בהן מה שהם רוצים. אחת המרואיינות עליהן, בעלות 

 .מי שעובדת בזנות זה מאוד לא קל. זה בכלל לא קל. כי משפילים אותך ותעשי ככה.. ,"תדעי לך

הם יכולים לעשות מה שהם  ו...הם קנו אותך כאיל ,שקל הם חושבים כאילו זהו 100בשביל 

"לא כולם מתייחסים יפה למישהי שנותנת להם מרואיינת אחרת שיתפה: . (26בת  ',רוצים" )א

שירותי זנות... חלק מהם רוצים לבזות אותך, להשפיל אותך... חלק מהגברים חושבים שאם 

נת כי היחס אותה מרואייציינה בהמשך  .(44בת  ',הם פשוט קנו אותה" )מ ,משלמים לאישה

 – ארוחההיה לה בכך שהתשלום שהם נתנו התבטא מבחינתה המשפיל של הלקוחות כלפיה 

"אני הרבה פעמים כאילו הזדיינתי עם נמוך באופן משפיל: ידיה כ-עלארוחה שמחירה נתפס 
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שקל.  30מישהו בשביל ארוחה. זה זנות, אבל תחשבי איזה ניצול לשכב עם מישהו בשביל 

 .(44בת  ',שקל" )מ 40–30ארוחה עולה 

כגון הערות  ,אלימות מילוליתבאה לידי ביטוי גם בההשפלה שנשים בזנות חוות מצד הלקוחות 

. (O’Neill, 1997; Sallmann, 2010; Tomura, 2011אלימות פיזית )וב ,(Fick, 2005עוקצניות )

רגע שהן נכנסות עם הלקוח בהחל  ,המרואיינות תיארו את היחס המשפיל כלפיהן מילולית ופיזית

נותנים להן סטירות. אחת ולחדר ומקבלות את התשלום. הלקוחות מקללים אותן, צובטים אותן 

והאלים את היחס המשפיל הממחישות המרואיינות שיתפה סיטואציות שגרתיות שונות בחייה 

 ליווי:-עבדה במכוןר ששחוותה כא

כאילו שקנו אותך.  –לחדר  ונכנסת 200-כאילו לקחת את ה –מרגע שאת נכנסת 

 :האת יודעת? סתם דוגמ ,השפלות מילוליות .מה זה השפלה?.. ,כאילו השפלה

את יודעת, משפילים. או  "למה החזה שלך קטן? למה זה ככה? למה זה ככה?"

. אבל "רציתי אותה" –שבאמצע האקט הוא יכול לשאול אותי איפה הבחורה ההיא 

הם עושים מה שהם רוצים  בחדרים נורא קשה... את מבינה?... ,אתה פה איתי

אם זה לצבוט, אם  ,אם זה לקלל "אנחנו שילמנו, אנחנו נעשה מה שבא לנו."כאילו. 

 (33בת  ',כל הדברים האלה... זה משפיל... )ל .זה לתת סטירה..

לקוחות מתנהגים אליהן ככל העולה המרואיינות חוות כעלבון וכהשפלה את עצם העובדה שה

משכירים לפי זמן, ובזמן חפץ שהלקוחות רואים בהן  ,מבחינתןהתחשבות בהן. כל ללא  םחעל רו

במגמה וכל זאת  ,שמכאיבה להןשימוש באלימות כולל  ,כפי שהם רוצים ןהזה הם מתנהלים מול

 יות קשות שונות עם לקוחות:אחת המרואיינות תיארה סיטואצ .ןלהשפיל

למרות שבפועל הם לא קונים אותך, הם שוכרים אותך, כי אם זה שעה, שעה וחצי, 

זה זמני. אבל עדיין הם חושבים שבזמן הקצוב  –לא משנה כמה זמן זה  –שעתיים 

, או לגמור לך בפה, או לגמור לך על ליאנ הזה הם יכולים לעשות לך מה שבא להם...

פליקים בתחת, או לנסות לדחוף לך הפנים, או לגמור לך על החזה, או לתת לך 

 (44בת  ',)מ צעצועים באלימות לכל מיני מקומות, או למשוך לך בשיער...

הפרשי כוח בינם לבין היוצר  ,היחס המשפיל לנשים בזנות מצד הלקוחות נובע מהתשלום

 .(Fick, 2005במצבים של חוסר ברירה מבחינתן )( Campbell & Deacon, 2006) הנשים בזנות

אלא גם ניצול. ההשפלה  ,לא רק השפלהמולידים הפרשי כוח אלה כי רואיינות טוענות המ

את כל התסכולים עליו הלקוחות מוציאים שבשר של  ששהן מרגישות כמו גומתבטאת בכך 
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משכירים לזמן הלקוחות כמעין שק חבטות לשימוש מילולי ופיזי. הן מרגישות כמו חפץ ש ,שלהם

כיוון שהן נאלצות מבעיניהן כל מה שהם רוצים. שימוש זה הינו ניצול ועושים בו שימוש ל םמסוי

"חלק מהם מבחינתם אחת המרואיינות: ל שכתיאורה מקום של חוסר ברירה. מלעשות דברים 

 ,הם מוציאים את כל התסכולים שלהם. זה כמו אישה להשכרה אישה זה חתיכת בשר...

תקופות שהיו אנשים שרצו לגמור  ,, או למשללעשות דברים שאת לא רוצה .והניצול הוא קיים..

את הניצול מצד גם . אותה מרואיינת תיארה (44בת  ',והסכמתי )מ ,לי בפה, ולא הייתה לי ברירה

היו אנשים  "לא תמיד שילמו לי...: לה לא תמיד משלמיםהמתבטא בכך שהם הלקוחות 

 .(44בת  ',ששכבתי איתם ולא שילמו לי )מ

, המונע חשיפת זהותן כנשים בזנותמפני החשש שלהן נשען לא רק על הניצול מצד הלקוחות 

הן עלולות שבגלל הסכנה גם על חששן להתנגד ללקוחות אלא  אותן מלהגיש תלונה במשטרה,

אחת  .הפחד שמא יאונה להן רעקרי,  ,ם לקוחות יגיבו באופן אלים או כוחניאליה אלהיחשף 

 חששה ממנו:א היהמרואיינות תיארה סיטואציה עם לקוח ש

זה עם  ,אמרתי סבבה ".אני רוצה מציצה" :וכאילו אמר ,יום אחד מישהו עצר

הוא  ,טוב ".אני רוצה באמצע הנסיעה" :הוא אומר לי .ל טוב ויפהוהכ ,קונדום

תחזירי " :אומר לי ,פתאום הוא עצר באמצע כביש מהיר ,שילם לי. עשיתי לו, גמר

והוא  ,ועבריין כזה, החזרתי לו את הכסף . מהפחד כי הוא היה שתוי"לי את הכסף

 .ממש בשוליים. עד שעצרתי מונית והיה לי סרט ,הוריד אותי באמצע כביש מהיר

 (26בת  ',)א

הן צריכות להתווכח שסיפרה כיצד  ,את היחס האלים של הלקוחות תיארה מרואיינת נוספת

ם רוצים את הכסף חזרה, "המכות על כך:  ות לפעמיםקבלמואף שקל,  50לעיתים על תשלום של 

 .(45בת  ',שקל... את יכולה לקבל מכות" )ס 50-שקל... צריך לריב בשביל לקבל את ה 50

 ,Farley, 2004b; Fick)בשגרה עניין שכנשים בזנות חוות אלימות פיזית קיצונית מצד לקוחות 

נובע מכך היחס האלים כלפי הנשים בזנות  ,מיןהעבור שירותי בנושא התשלום מלבד (. 2005

הראויות נשים נחותות כ –המקובלים סטריאוטיפים בהתאם ל –את הנשים בזנות שהלקוח תופס 

כל עוד פגיעה בנשים בזנות של קיימת נורמליזציה על רקע זה . (Wong et al., 2011)ליחס אלים 

. המרואיינות מתארות את האלימות הפיזית מצד (Sallmann, 2010) חמורלא נגרם להן נזק 

ים לסביבתם ינראים נורמטיבשלקוחות מספרות כי גם קוחות כמעין שגרה בחייהן. הן הל

מצופה כמתנהגים גם לקוחות ש ,כלומר –עבודה ועמיתיהם בכגון משפחתם, חבריהם  ,הקרובה
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שאיש הצד  :בהם צד אחרמתעורר ברגע שהם עם אישה בזנות  – כמקובלים סיםנתפאשר בחברה ו

 ,הם, הצד המגעילשלצד הגרוע ה ;מתגלה רק לאישה בזנותאשר רואה אותו ואינו בחברה 

ו הם מתנהלים באלימות מילולית ופיזית ללא מעצורים. חשיפת הצד האפל של מסגרתשב

ולכן  ותכנחות ןשהם רואים אותכנובעת מכך נתפסת בעיניהן בזנות לנשים דווקא הלקוחות 

"גברים אחת המרואיינות: יארה תכפי ש .עליהןולפרוק אותו מרשים לעצמם לשחרר צד זה 

 ,שהם מתנהלים מול זונהכאבל  ,שבאים לזונה או מזמינים זונה, הם אומנם אנשים נורמטיביים

אז הם  ,הם רואים אותך כנחותה .אדם-כי הם רואים אותך כתת ,נפש שלהם יוצא-כל הגועל

 .(30בת  ',אין להם ברקסים" )ש ,מרשים לעצמם להתפרק

(. Fick, 2005כורחן )-ים בזנות חוות כוללת אילוץ לעשות דברים בעלהאלימות המינית שנש

ת דברים שהן אינן יכפיגם -כמו ,המרואיינות מתארות את האלימות שהן נאלצות לספוג מלקוחות

קונדום. לקיים יחסי מין ללא לקבל סטירות בזמן קיום יחסי המין או  למשל, – רוצות לעשות

שה בהן ככל יעשמישהו בעיניהן לא הגיוני  .אונסבגדר  אקונדום היחדירה לגופן ללא  מבחינתן,

כלל. אחת המרואיינות שיתפה סיטואציות שונות שאותן  ןהעולה על רוחו מבלי להתחשב בה

 חוותה עם לקוחות:

היה אחד שתוך כדי סקס התחיל להוריד לי סטירות. לא הבנתי מה זה צריך 

היה אחד שתוך . ע הזה או לא. מה זה?..כאילו, תשאל אולי אם אני בקט ..להיות.

כדי הסקס הוריד את הקונדום בלי שאני אשים לב והמשיך לזיין אותי בלי קונדום. 

זה כמו אונס, כאילו זה  .איזה חוצפה זה, לחדור לי לגוף בלי קונדום הנבלה הזה...

 (44בת  ',)מ .לא הגיוני

יחס להן מגיע וש "לא נחשבות"ת הן נשים בזנושכוללים אמונות חברתיות המיתוסים קיימים 

כשר הנשים בזנות מהווה של  טית(. התווית השלילית והסטיגמSallmann, 2010) םאלי מעין ה 

חברתית כלפי נשים ה. נמצא קשר בין התפיסות השליליות והדחייה הןלאלימות המופנית כלפי

או  לאלימות פיזית( שנחשפו 93.5%-עד כמקרבן )גבוה באופן עקבי השיעור בין הלבזנות 

המרואיינות תיארו מכות חלק מ. (Sallmann, 2010לקוחות וסרסורים )מצד התעללות מינית ל

"נתן לי אחד בוקס : אחת המרואיינותתיארה כפי ש .ללא סיבה ,שהן מקבלות מלקוחות סתם כך

חשבתי  .והוא נתן לי בוקס והלך ',קחי ת'כסף'הוא אמר לי  ,לא יודעת בוקס אחול שרמוטה... –

על האלימות הקשה סיפרה מרואיינת נוספת . (40בת  '," )ד.כאב לי בפנים.. יקח לי את הכסף...י

 הוא לקוח אלים:ששחוותה עם לקוח בידיעה 
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היה איזה קטע שמישהו אחר הביא לי כסף בשביל לשמור עליו, ואז זה נפל לי 

אדם -הלכתי לבן ?"מה אני אעשה ,Oh My God" ,ואני .ש"ח 200. באוטובוס..

הוא הפשיט אותי  ?"מה אתה רוצה שאני אעשה ,טוב" :, אמרתי לו[לקוח]הזה 

 (20בת  ',)ה .והרביץ לי במשך כמה זמן

רואים אותן אינם שהם נובע מכך טענה כי יחס הלקוחות האלים כלפיהן  אחרתמרואיינת 

כל  ,של הלקוחות נשמה. מבחינתםללא אלא כמשהו שאינו אנושי, ללא רגשות,  ,אדם-כבנות

ולכן הם מרשים לעצמם להתפרק עליהן בכל  ,רכיהם הגבריים ותו לאוק צופילשמש לסייעודן הוא 

"הם לא חושבים שיש לך רגשות, הם לא חושבים שיש לך ל חפץ דומם. עכמו  ,אפשריתדרך 

וכאילו מצידם תמותי אחר כך,  ,נשמה, הם חושבים שאת קיימת כדי לספק את הצרכים שלהם

 .(44בת  ',ה לא מעניין אותם" )מז

ליישם זאת מאוד נשים בזנות המנסות לשים גבולות להשפלה מצד הלקוחות טוענות כי קשה 

(MacKinnon, 1993המרואיינות ציינו כי הן מודעות ליחס המשפיל של הלקוחות .),  הן וכי

מה ה הן מסכימות ול  ממנת שיבינו ל  -על ,להתנגד ליחס זה ולהציב ללקוחות גבולותאפילו מנסות 

 פי שהסבירה אחת המרואיינות:כ ,זמןשנדרש לו מדובר בתהליך ארוך אולם  .לא

לקח לי המון זמן להבין שאני לא מוכנה שיתייחסו אליי בצורה כזאת ולהגיד להם. 

אני לא "וזה באמת, זה לוקח לך המון זמן להעמיד אנשים במקום, ולהגיד להם 

בת  ',)מ ."זה לא אכפת לי כמה כסף אתה הולך לתת לי ,עושה את הדברים האלה

44) 

לשמור על הן אינן מצליחות  ,גבולות ללקוחותהן שמות גם אם כי  נוחלק מהמרואיינות טע

 ;גבולות או לא החושבת ואם יש להאישה בזנות הלקוח לא מעניין מה את כיוון שמ ה,גבולות אל

לקוח לא אכפת כי להדגישו המרואיינות שבא לו.  לעשות מהיכול מבחינתו הוא ולכן  ,הוא שילם

הסבירה אחת כפי ש .שימוש בקונדוםכגון אפילו בדברים עקרוניים וחשובים  ,מהן כלל

 ת:ומרואיינה

אז את לא תצליחי לשמור עליהם לאורך זמן. כי  ,גם אם את תציבי לעצמך גבולות

 ,יךיאנשים שמולך לא ממש אכפת להם מהם הגבולות שלך. כי הם כאילו שילמו על

לא אכפת להם. כאילו  .והם רוצים את הסחורה שלהם, והם רוצים שזה יהיה טוב

אם את מתעקשת על קונדום, המון פעמים זה מרתיח את הדם שלהם, מחרפן  ,נגיד

 (20בת  ',)ה .אותם
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כסטייה, כיחס חריג ידיהן -עלהשלילי של הלקוחות כלפי האישה בזנות נתפס האלים והיחס 

לכך ת מודעות ומרואיינה(. Tomura, 2011ולא לנשים אחרות ) ,ושלילי המופנה רק אליהן

אחת המרואיינות תיארה  .שהן נשים בזנותמשום רק  הןכלפימופנית ההתנהגות האלימה ש

"הוא שכב והסבירה שרק לנשים בזנות ניתן להתנהג כך:  ,ם לקוח שזרק עליה אבןסיטואציה ע

למה הפסקתי את הזיון שלו ]והתלונן[ זרק עליי אבן ]אז הוא[  ועצרתי את זה... ,איתי ורצה עוד

ה יכסטיידיהן -על. יחס זה נתפס (40בת  ',ליווי אפשר לעשות את זה" )ד-רק לנערת באמצע...

יוגדרו הם החשש שפאת מולּו  ,הם לא יתנהגו כך ,שאינן בזנות ,נשים אחרותכיוון שכלפי מ

 אחת המרואיינות:הסבירה כפי ש .כסוטים

ודברים שעושה,  .איך שהוא מדבר, אז בטוח הוא לא מדבר ככה לאשתו אני רואה...

 ,זה סוטים ...?את מבינה ,הוא בא לעשות בשביל דברים שהוא לא עושה עם אשתו

אצל ישראלים, גבר שהולך להיות עם זונה יש  להם כל מיני סטיות...אנשים שיש 

לו בעיה. למה הוא צריך ללכת לזונה? למה אין לו חברה? למה אין מאהבת? תחשבי 

 (45בת  ',)ס .על זה

הן מילולית והן פיזית,  ,פיין בראש ובראשונה כיחס משפילואמהלקוחות  ם שליחסלסיכום, 

 על חוסר האונים של הנשים ניםנשעאשר  ,ה ואילוץי, שליטה, כפיניצול ,אלימותומתבטא בהפגנת 

חלקן של -זה הוא מנת יחס משפילעבור שירותיהן המיניים. בבשם הכסף ששולם להן ומוצדקים 

מכרים בקשריהן עם גם אלא  ,הלקוחותועם הסרסורים הנשים בזנות לא רק במגעיהן עם 

 וקרובים.

 מכרים וקרוביםיחס מצד ה

 (44בת  ',)מ .אפשר לעשות לך הכול –וואלה  ,ם שאם את זונהחושבי

ובכלל זה מצד מי שהיו  ,(Fick, 2005קרובים )ומכרים צד מגם נשים בזנות חוות יחס משפיל 

דבר היותן נשים בזנות אך החלו להסתכל עליהן בעין שונה מרגע שנודע להם טובים ידידים 

(Tomura, 2011 .) תפך אוטומטייחסם אליה נה ,אישה בזנותמדובר בברגע שנודע למכרים כי 

מרשים לעצמם לנגוע בגופה של האישה ולא לכבד את רצונה כאדם, כאישה והם  ,ליחס מזלזל

(Wong et al., 2011 המרואיינות .) לא היו מרשים הם אליהן בצורה ש יםתנהגמהלינו כי מכריהן

מרגע שהן שיתפו נשים בזנות. הן י כ תםוזאת רק מעצם ידיע ,לעצמם להתנהג לנשים אחרות

 ןמקנה להם את הזכות לעשות בהשהדבר מכרים חשבו  אותם ,שהן נשים בזנותאותם בעובדה 
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ולהתייחס אליהן בזלזול ובצורה מבזה  ,. הן נתפסות כנשים שניתן לעשות בהן הכולכרצונם

 ומשפילה. אחת המרואיינות תיארה סיטואציות עם ידידים שהיו לה:

היו ידידים שהייתי איתם  שגם ככה הייתי יותר מדי פתוחה בנושא... אני חושבת

במערכות יחסים מיניות שפשוט חשבו שאם אני עובדת בזנות אז עכשיו אני יכולה 

ואני זוכרת  ,תו בקשריבחור צעיר שהייתי א .לעשות איתם הכול. היה איזה אחד..

והוא החליט שהוא גומר  ,הוא צילם אותי יורדת לו .שהוא ממש צילם אותנו בטלפון

היו אנשים שבאותו רגע הרשו לעצמם להתייחס אליי כאילו אני  לי בפנים וכאילו...

זה באמת העניין הזה של ישראל והפרימיטיביות  ,זבל. ככה הרגשתי. וזה שוב

אפשר לעשות  –וואלה  ,והטיפשות של אנשים פה, שבאמת חושבים שאם את זונה

 (44בת  ',)מ .לך הכול

מופגן  ,המרשים לעצמם להתנהג ככל העולה על רוחם בכל זמן נתון ,המשפיל של מכריהן היחס

ללא  ,סיההבפרגם נוגעים בגופן אותם מכרים  .הם נמצאים במקומות ציבוריים פומבייםר שכאגם 

 אחת המרואיינות:תיארה כפי ש .התחשבות בהן וברצונןכל 

 ם רבתי עם ידיד טוב שלי.... מקוד"זה לא ככה XXX-מחוץ ל" :אני מסבירה להם

-אתה עכשיו לא גר ב ,שמע, הסברתי לך" :אמרתי לו .שהוא התחיל לשלוח ידיים

XXX"אתה יודע, לא כל הבחורות " :אמרתי לו .. ובאו אחרי זה עוד שניים לגעת

. הוא לא "אתה לא יכול לגעת בי ככה, אתה פשוט לא מכבד זונות. וזה לא אומר...

 (45בת  ',הפסיק... )ס

. ניצול חלקם גם מנצלים אותן ,בזנותנשים כי הן יחס המשפיל מצד מכרים היודעים ה לענוסף 

עליהם כדי לא כיוון שהם יודעים שהן לא יתלוננו מ ,בלקיחת כספן , בין היתר,בא לידי ביטוי הז

אישה אחת המרואיינות סיפרה על  .וזאת בגלל התווית השלילית ,בזנותכנשים את זהותן לחשוף 

 :עליו מישהו שהיא הכירה וסמכה דיי-לבזנות שכל כספה נלקח ע

 ,שהכירה מישהו ,עשרים ואחתילדה בת  בחורה צעירה... ,אני מכירה גם מישהי

 .נותנת לו כסף, שומר לה כאילו ,והוא יודע שהיא עובדת. כל לילה היא באה אוקיי,

מביאה לו. היא באה אליו אלף היא שמונה מביאה לו,  שש, חמשסכומים יפים של 

איזה כסף נתת " :הוא אומר לה ".אני צריכה את הכסף" :היא אומרת לו ,איזה יום

 (33בת  ',)ל "לי?
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ניתוק בגם הן נתקלות לא פעם  ,שהנשים בזנות חוות מצד מכריהן וחבריהןהמשפיל יחס הבצד 

עוסקות במה ששאנשים חשים מקיום קשר עם מי בושה מהפועל יוצא שהם  ה,הדרביחסים ו

מרגע היוודע עובדת (. Scambler, 2007) מכובד-מוסרי ולא-ידי החברה כמשהו לא-שנתפס על

מנת -קשר על ןמנתקים עימ – חברים ומכרים –חלק מהאנשים הקרובים להן  ,היותן נשים בזנות

על גם בזנות משפיעה לאישה שיש  טית. התווית השלילית הסטיגמןשרו אותם אליהק  שלא י  

אחת  .אנשים מתנתקים ממנה ואינם מעוניינים להיות איתה בקשרולכן  ,הסובבים אותה

 ,כי היא בזנותשנודע להם ברגע ניתקו את הקשר עימה הכירה שאנשים שהמרואיינות סיפרה 

"יש הרבה כאלו שמחליטים לנתק את הקשר. הסיבה לאותו ניתוק: חיוותה את דעתה לגבי ו

 '," )ל'...היא מסתובבת עם מישהי שהייתה עובדת ,מה'ויגידו לה  בגלל שלא תעבור איתי ברחוב

 –חשד ותו לא  – בלבד שמועהבעקבות אפילו להתרחש ניתוק הקשר מהאישה בזנות יכול . (33בת 

בספרן כי  ,כוחה של שמועה לגביהמרואיינות שיתפו (. Pheterson, 1990) אישה היא בזנותהש

שמועה זו נכונה. עצם שמבלי לוודא אף  ,שהן נשים בזנותחבריהן התנתקו מהן ברגע ששמעו 

איתן. אחת בקשר רצון להיות -איללניתוק ו השהם נחשדות כנשים בזנות מובילהעובדה 

 ,השמועה עליהבעקבות חוותה ניתוקים מחבריה הקרובים שאיתם גדלה רק אשר  ,תוהמרואיינ

וט התנתקו ממני. כאילו הם לא "פשוט התנתקו ממני. יש אנשים ששמעו שמועות ופשסיפרה: 

. (30בת  ',שכונה ביחד..." )שבתך כאילו על אנשים שגדלתי איתם יעונים לך. אני מדברת א

 ,שהן נשים בזנות ההמרואיינות מודעות היטב לעובדה שניתוק הקשרים איתן מקושר לשמוע

נכנסו הן לפני שלהן שהיו ולחיי החברה  ןליחסים עם חבריהשהן עורכות השוואה מתוך וזאת 

 :תומרואיינהאחת כך סיפרה  .לזנות

משמועה,  שהם שמעו שאני פה ושם...כיש הרבה אנשים שהתנתקו ממני גם, 

אנשים לא רצו להתרחק  לפני הייתי מקובלת, הכול היה... והחליטו להתרחק...

 מקובלת והכול. אז הבנתי. עכשיו אחרת קצת... פך, תמיד הייתי בחברה...לה .ממני

 ',)ל .זאת אומרת, לא בקשר כבר עם כל האנשים שהייתי ,אני קצת יותר לבד כאילו

 (33בת 

היחס מצד מכרים וחברים של המרואיינות  ,בזנותנשים  ןמרגע היוודע דבר היותלסיכום, 

 .יםחברתי יםקשרשל  יםניתוק תחוווחלקן אף  ,מנצללומשפיל לפך נהחשות כי היחס הן משתנה. 
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 יחס מצד המשפחהה

משפחתן של הנשים בזנות מתאפיין יותר בני מצד יחס ה ,המכרים והחברים ם שלמיחסלהבדיל 

 חוסר תגובה בהתנהלות מולן.בבהתעלמות ו

 (38בת  ',)מ ...יש התעלמות מוחלטת על כל הנושא הזה

כי  נוחלק מהמרואיינות ציי .(Fick, 2005אינה נורמטיבית ) ,תפיסה החברתיתפי ה-על ,זנות

ל, כל ו"קודם ככפי שסיפרה אחת המרואיינות:  .רע בעיני משפחתןכנורמטיבי נתפס שאינו מה 

את  ות. חלק מהמרואיינות רוא(20בת  ',)ה "דבר שלא נורמטיבי הוא רע בעיני ההורים שלי

במדינות לא כמו  ,מיטיבית על הנשים בזנותיהתפיסה השמרנית של משפחתן כדעה קדומה ופר

כפי שאחת  .מבישכדבר לא  ,יותרצורה ליברלית את הזנות בכיום מקבלים  שם ,הולנד וגרמניהכ

זה לא הולנד, זה  –ואנחנו בישראל  ,ל המשפחה שלי פרימיטיביתו"קודם כהמרואיינות ציינה: 

 .(44בת  ',רואים את הזנות בתור משהו שהוא בושה" )מ]כאן[ לא גרמניה... 

כי הן משפחתן יודעת שפנים שונים. נשים היחס מצד משפחתה של האישה בזנות מתבטא באו

חלק  .(Tomura, 2009) לנושאבכל הקשור  בזנות מציינות כי קיימת התעלמות מצד משפחתן

לא משוחחים על זה,  ,מהמרואיינות ציינו כי משפחתן מתעלמת מהעובדה שהן נשים בזנות, כלומר

נעימות ה-מאיההתעלמות נובעת  ,מלגעת בנושא. לדעתןלחלוטין מתחמקים  ,לא מדברים על זה

הסטריאוטיפים ומן התפיסה החברתית כי זנות היא בושה מן  ,הנשים בזנות תיהכרוכה בסוגי

בין היומין -הקשר עתיקסטריאוטיפים הנשענים על  –נשים בזנות ביחס להשליליים הקיימים 

המרואיינות: אחת הסבירה כפי ש .אנשים לשוחח על הנושא למקשים עכל אלה  בושה למיניות.

"יש התעלמות מוחלטת על כל הנושא הזה. אני חושבת שלאנשים ממש לא נעים להתעסק עם 

 ',מאוד מתקשות לדבר על זה" )מ-ומאוד ,האחיות שלי הן נורא מתביישות זה, לשאול את זה...

 .(38בת 

כמעין סירוב לדבר על כך  ,"יודעים ושותקים"נשים בזנות מציינות כי קיימת תופעה של 

(Tomura, 2009 .)שבהם הנשים לא אפיינת גם מצבים מההתעלמות כי  נוצייהמרואיינות חלק מ

אבל מעדיפה לא לדבר  ,סיפרו למשפחתן אבל איכשהו המשפחה יודעת ומבינה כי הן נשים בזנות

 .ולהביש אותן של המשפחה לא לפגוע בהןמרצונה . השתיקה נובעת על זה ולא להעלות את הנושא

כדי לא  אחת המרואיינות סיפרה שמשפחתה ידעה אבל לא אמרה לה דבר קרוב לעשרים שנה

אמרו לי  ,עכשיו אני באתי וגיליתי .. שאני לא אפגע..."הם ידעו בשקט, ולא גילו לי.: לפגוע בה

ה שלא גילית לנו. לא דיברנו על זכ ,יעני, לפני עשרים שנה ,שהיית קטנהכידענו את זה '
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כמו  ,חוסר תגובה של משפחתןאל ל"יודעים ושותקים" כ וחלקן התייחס. (40בת  '," )ד...'בחיים

", "לא שמעתי", "לא דיברתי". התפיסות והסטריאוטיפים ראיתי"לא  :שלושת הקופים החכמים

משפחתן לא בני  .כחוסר תגובהידיהן -עלהמוגדר באופן  הגיבממשפחתן כך שהשליליים גורמים ל

ת ומרואיינאחת השותקים. הם ולכן  ,בושה או מבוכהמפאת  ,לדבר איתן על הנושא יםרוצממש 

ר שכאואשר לא הגיבה גם  ,כי בתה נמצאת בזנות האשר הבינה לבד ,את השיחה עם אמהתיארה 

 :סיפרה לה על כךהיא 

לאימא שלי לא סיפרתי, היא הבינה לבד, כי עשיתי לידה שיחות ללקוחות. היא לא 

כבר תקופה מאוד  ,שאמרתי להכ ,תי. דיברנו על זה אחר כך, זאת אומרתשאלה או

. אז היא אמרה שהיא יודעת. "אני עובדת בזנות" :ארוכה אחר כך, אמרתי לה

זה היה נורא  הגיבה נורא מוזר, היא לא ממש דיברה על זה... ,האמת ,ואימא שלי

 (44בת  ',)מ .התגובה שלה או חוסר התגובה שלה –מוזר 

 השאלשום  .מבוכהובושה כגורם הנתפס  ,המרואיינות הדגישו את החשש מלשאול על הנושא

שבזמן הכי קשה של בנותיהן מצד בני המשפחה על כך צער כלשהו ואין אפילו הבעת  ת,נשאלאינה 

עד כדי כך  ,המשפחהבני בעיני  תנתפס-העובדה שהן נשים בזנות היא בלתי. לא היו שם לצידן םה

לב או בשביל להשיג מהם דברים. אחת -מנת למשוך תשומת-שהן משקרות להן על שהם חושבים

מאמינים אינם הם היא חושבת ש ,אחרי שסיפרה להוריהכיום, שנים המרואיינות שיתפה שגם 

 לה:

לא עשו שום דבר עם המידע הזה, כלום.  שההורים שלי... אני חייבת להגיד לכם...

הם לא אמרו  ,שם. הם לא שאלו אותי שאלותוהם פשוט ישבו  ,כאילו סיפרתי להם

פשוט שמעו וזהו. אפילו הייתה לי  ,כלום – לי שהם מצטערים שהם לא היו בשבילי

תחושה שהם חושבים שאני משקרת להם בשביל להשיג מהם דברים או בשביל 

כאילו ממש תחושה שאפילו לא  שיהיה לי סיבה להיות קורבנית או מסכנה או...

 (45אמינים לי שזה אמיתי. )ר', בת מ

הן בגלל היותן נשים לחשש שהמשפחה לא תקבל אותן או תתכחש אצל נשים בזנות קיים 

ברגע שהמשפחה שלהן תדע לדעתן, כי אמרו המרואיינות חלק מ. (Huschke et al., 2014)בזנות 

בגלל הבושה  ,צרהתעזור להן בשעת ולא  לא תסייע להן ,היא לא תקבל אותן ,שהן נשים בזנות

-לא ,םינורמטיבי-הנחשבים לא ן,הקבלה של מעשיה-וכן בגלל אי ,שעלולה לעטוף את כל המשפחה

הם  "המשפחה לא תקבל אותי בחזרה.... כפי שסיפרה אחת המרואיינות: מוסריים-מכובדים ולא
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 ,(Koken, 2012חוטאות ) הןנשים בזנות  ,תפיסות שמרניותפי -על. (45בת  ',פנו לי עורף" )רי  

ערכים במתנגשות  ההמרואיינות ציינו כי תכונות אל(. Tomura, 2009הגונות )-מופקרות ולא

 ה,משפחהפיהן חינכה אותן משפחתן. מבחינת -עלאשר עליהן הן גדלו ושמשפחתיים וחינוכיים 

כי את גודלת על "כפי שתיארה אחת המרואיינות:  .דבר אסור, שלילי ורעזה להיות נשים בזנות 

לא  –אז את לא בסדר, והילדה שהולכת עם גברים  ,זה אסור, ואם קורה לך דבר כזהשרכים ע

 ',"אבא שלי לא גידל אותי כך" )סמרואיינת נוספת ציינה: . (38בת  ',בסדר, היא ככה וככה" )ר

 .(51בת 

בעיקר כשוק,  תאופיינמ שבת משפחתן היא אישה בזנותהגילוי על של משפחות דתיות  ןתגובת

ידיעה ה לעכי תגובת משפחתן  המרואיינות שמשפחתן דתית שיתפו. (Tomura, 2009זעזוע )והלם 

הן  בני המשפחה מבחינת .ללא מילים זעזוע נפשיכסוג של  ,מאודתה קיצונית ייהשהן בזנות 

ל ולחלל את קדושת גופה. והדתית האוסרת על אישה להיות מופקרת לכבגלל התפיסה  ,חוטאות

שגם הייתה מעורבת בכל הסיפור הזה,  ,"אחות של אימא שליכפי שתיארה אחת המרואיינות: 

שאני ככאילו  .בלי מילים ,ה חרדית. היא מזועזעת והיא בהלםיהיא דתי ,היא פשוט מזדעזעת

מרואיינת . (38בת  ',כאילו היא מגמגמת" )מ ,וזהו היא כזה אה...אה... ,תהימנסה טיפה לדבר א

 –שמעה על היותה אישה בזנות כאשר ה ידודתה הדתי-נוספת תיארה את תגובת השתיקה של בת

ה מצד אימא ידודה דתי-"יש לי בתכעס: והלם שתיקה שאותה פירשה המרואיינת כתגובה של 

אני  הייתה שתיקה רועמת בטלפון. היא לא רצתה לדבר על זה... ,האמת שלי שסיפרתי לה...

 .(44בת  ',שהיא הייתה בשוק" )מחושבת 

(. Frederiksen, 2012מוצגת תמיד באופן מביש ) והאישה בזנותזנות היא מעשה מביש מטבעו, 

שהן נשים גם כאשר הם אינם יודעים  –ידי בני משפחתן -נתפסת על הזנותהמרואיינות ציינו כי 

וריה אינם יודעים כי שה ,אחת המרואיינות. את משפחתההן והן את האישה  המבישכ – בזנות

חושב שזה  "אבא שלי...את דעתו של אביה על אישה בזנות:  תיארה ,עסקה בזנות מגיל צעיר

, רבתהשבקבגלל הבושה הגדולה העוטפת את כל מי שנמצאת בזנות ואת מי . (20בת  ',בושה" )ה

. מבחינת בני המשפחהטראומטית כה הידיעה כי מישהי ממשפחתם היא אישה בזנות היא 

שנודע להם כי בת משפחתם היא אישה משפחה ברגע בני הלקורה מרואיינת נוספת הסבירה מה 

אף אחד לא  ,"אני חושבת שזה טראומה, אני חושבת שזה טראומה לכולם, זאת אומרת: בזנות

 .(44בת  ',זה כאילו בושה" )מ אף אחד לא רוצה... ,רוצה שהילד שלו יעבוד בזנות
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שלא יהיו  המשפחבני ד מצ האלימ התגובמאפשרות של חשש ודאגה  תביעומנשים בזנות 

אחת המרואיינות תיארה אכן,  .(Wong et al., 2011מוכנים לקבל את עובדת היותן נשים בזנות )

 דעו כי היא אישה בזנות:י  אם הוריה אלימות פיזית קשה מצד תגובה של חששה מאת 

 ם לא טובים. שני ההורים שלי...אם אני מספרת להורים שלי? דברים רעים. דברי

ושניהם אנשים שכאילו, שלא בא לי לעצבן אותם. לאימא שלי  ,לא אנשים יציבים

שהייתי קטנה יצא לה כבר לתפוס אותי מהאוזניים ולהטיח כ יש התקפי זעם...

 (20', בת )ה .אותי בקיר תוך כדי צעקות ודברים כאלה..

מנת -על , עד כדי רצח,משפחתןבני ת מצד וקיצוניאפשריות  ותתיארו תגובחלק מהמרואיינות 

המקובלת נובעת מהתפיסה זו קיצוניות . מחשיפת היותן נשים בזנותכמה הן חוששות  עדלהמחיש 

איך אנשים מקרבה ראשונה היו מגיבים  וחלק מהמרואיינות תיארבושה וחרפה. היא זנות ש

שיתפה  ,הייתה צעירהר שכאפטר שאביה נ ,אחת המרואיינות .םאית ןכרותיסמך ה-על ,לדעתן

שהייתי בת כ"אבא שלי נפטר עובדת היותה אישה בזנות:  לעמגיב אביה כיצד לדעתה היה 

הוא היה כנראה הורג אותי. הוא  נורא היה מעניין לדעת מה הוא חושב על זה... ...עשרה-ארבע

כזה, זה בושה אני לא חושבת שהוא היה נשאר איתי בקשר במצב  לדעתי... ,היה רוצח אותי

"אני חושבת שהילד : אילו ידעבנה מגיב היה . מרואיינת נוספת סיפרה כיצד (44בת  ',וחרפה" )מ

לבנה סיפרה אשר שכ שיתפה אחתמרואיינת רק  .(51בת  ',שלי היה הורג אותי אם היה יודע" )ס

מעריך את  הואבאומרו כי הגיב באופן אוהב ותומך, הוא  ,היא אישה בזנותכי לאחר עשרים שנה 

 עדיף להיות אישה בזנות מאשר לגנוב ולשבת בכלא: , אמר,מבחינתו. למענומה שעשתה 

אני יודע מה עשית בשבילי.  .אני מתגאה בך אפילו עד דיזנגוף, מחבק אותך ,מאיא"

בסדר גמור מה שעשית, לא  ,מאיא" הוא מרגיש מה שעשיתי... "עבדת בשבילי.

להיות גנבה? לא. אז עבדת בשביל  ?בכלא לשבת –מה רצית  .יתה לך ברירהיה

 (40בת  ',)ד ".לא גנבת .לשתות ,לאכול

 – אמהנושקרוביהן ומכריהן של המרואיינות מתאפיין בעיקר בהתעלמות של יחס לסיכום, ה

כאילו זה לא קיים. חוסר התגובה נתפס  ,על זה כלל יםדברמעל זה בנוכחותן ולא  יםדברמלא 

הבושה הגדולה העוטפת כל מי שהדבר נובע מחשש עמוק  וחלקן הביע כמוזר.המרואיינות  יבעינ

חמורה יותר עלולה להיות  המשפחהתגובת לעיתים אכן, בזנות. בקרבה משפחתית לאישה שנמצא 

לאלימות מכות ואפילו רצח. כגון  ,ניתוק הקשר איתן ועד לתגובות אלימות קיצוניותבהחל  –
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הממסד כלפיהן  ו שלמשתקף יחסודרכה גם  ,חייהן המשפיעה עלמשמעות חזקה יש הקיצונית 

 מבטן.-מנקודת

 הממסד ו שלתפיסת יחס

במונח "ממסד"  אליהן. ממסדה לש ויחסנוגע להנשים בזנות בבתפיסתן של זה יתמקד חלק 

שירות שמספקים ארגונים וביטוח לאומי המוסד למשטרה, הכגון בהקשר זה הכוונה לגופים 

תיאור אירועים פליליים אמורה של הנשים בזנות ניתן להסיק מאת תפיסתן ה .לנשים בזנות

 .מאוד שחלקם קיצוניים ,בחייהן

 יחסו של הממסד

 (30בת  ',)ש .המערכת והמדינה הזאת תייגו אותי מספיק

החמורות מביניהן כוללות ר שא, זנותעולם הבאליהן הן חשופות שנשים בזנות מודעות לסכנות 

לסכנות אצל המרואיינות באה לידי מודעות ה(. Brewis & Linstead, 2000) שוד, אונס ואף רצח

 ואף מודות כי, העלולים לפגוע בהן ,מבחינתןחולי נפש הם  יהןמציינות כי לקוחות ןשהבכך ביטוי 

"יש : אחת המרואיינותציינה כפי ש .בכל רגע נתוןאשר עלולה להתממש  ,לחייהןסכנה נשקפת 

אני לא יודעת אם אני אצא חיה או מתה, אני  ,מלון-איתו לביתאני נכנסת  אנשים פסיכופטים...

"לדעת שזה מסוכן, . מרואיינת נוספת ציינה: (51בת  ',יודעת? אני יודעת מי הוא, מה הוא?" )ס

 .(44בת  ',ך פסיכים" )מילדעת שיכולים ליפול עלי

כמעט פונות  ואינן ותתלונכמעט מגישות אינן נשים בזנות  ,לסכנותההיחשפות הרבה למרות 

סיבות לכך כמה . קיימות שרובם קיצוניים ומהווים איום על חייהן ,לקבלת עזרה במקרי אלימות

שיש לגבי  טיתהיא התווית השלילית והסטיגמלכך הסיבה העיקרית  .מתלוננותאינן שנשים בזנות 

עבירות לדווח על מרתיע את הנשים בזנות מכנשים בזנות היחשפותן נשים בזנות. החשש מפני 

אינן כי הן הסבירו (. המרואיינות Huschke et al., 2014כגון תקיפות, שוד ואונס ) ,שבוצעו נגדן

 .אנשים אחרים הנחשפים לעבירות פליליותאצל לא אותו דבר כמו זה מגישות תלונות כי אצלן 

ת, ור, אחותשונשבעטיים הן מרגישות  ,השוני נובע מהסטריאוטיפים השליליים של האישה בזנות

שיתפה אחת המרואיינות  .תלונה במשטרה ות" המגישות"רגילנשים כמו לא  ,תות ערך ושוליוחסר

להתמודד בצורה שלא אפשרה לה שהיו אלימים וכוחניים  ,לקוחות דיי-לפעמים ענאנסה כמה כי 

 מולם:
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אבל זה היה פשוט כי הם כאלה כוחניים  ,היו פעמים שזה היה בלי תמורה

 ספציפית... ,נגיד ,אדם-א רציתי לבוא ולעמוד מולם. אותו בןופשוט ל ,ואלימים

אבל  ,ואני התנגדתי ונורא לא רציתי ,הוא פשוט כזה תפס אותי ועשה מה שבא לו

ואז פשוט אחר כך פשוט  ,אדם גדול וחזק-בן – כאילו לא היה לי מה לעשות

 (20בת  ',)ה הלכתי...

היא  ,חוותהשמה על תלונות במשטרה הגישה מדוע היא לא אותה מרואיינת כאשר נשאלה 

 .(20בת  ',"כי זה שונה" )ה ענתה:

או תגובה שלילית מבגלל החשש  ,בפניהן החסומכמו לחשוף ולבקש עזרה מאחרים  הההחלט

המרואיינות (. Overstreet & Quinn, 2013)הרשויות של של המשטרה או התייחסות מזלזלת מ

עבירות כלפי נשים ם השוטרי שמבחינתכיוון מלתלונותיהן, אינה מתייחסת ציינו כי המשטרה 

יום אחד עליתי "עם לקוח: שחוותה תיארה אירוע פלילי אחת המרואיינות  .נחשבותאינן בזנות 

מדוע לא נשאלה ר שכא .(26בת  ',והוא פשוט הוציא עליי סכין ובא לדקור אותי" )א ,עם קליינט

 ענתה:היא  ,התלוננה במשטרה

מגיבים, הם לא מגיבים בכלל. הם לא מתייחסים, כי יש להם מספיק הם לא 

היה לי גם שיחה עם  הם לא מתייחסים... ?למה שיתייחסו לדברים האלה .בעיות

שבאמת המשטרה לך נראה " :איזה קליינט שהוא במקרה שוטר, הוא אמר לי

 (26בת  ',)א .יש להם ככה וככה על הראש" ?מתייחסת לדברים האלה

באים  [השוטרים]"הם ענתה: היא  ,בסביבהזאת -בכלנשאלה מה המשטרה עושה ר שכא

 ."...גןלראות שאין בל

באינטראקציות שלהן עם וכוחה של התווית השלילית בחיי היומיום של הנשים בזנות ל

סיפורי המרואיינות מדגישים את (. Wong et al., 2011טחונן )יהשפעה שלילית על ביש המשטרה 

לגבי וחושפים את הנורמליזציה הקיימת  ,האלסטריאוטיפים שליליים ית של הקבלה החברת

אנשים אחרים מזמינים ר שכאגם ו ,במקרים של ניסיונות אונס קשיםאפילו . פגיעה בנשים בזנות

נגבים ממנו לא  ,תוקף מקבל אזהרה להתרחקההיחס לאירועים אלה הוא שולי.  ,את המשטרה

אחדות מה שמאפשר לו לחזור אחרי דקות  ,מעצר זמניאפילו לוהוא לא נלקח  ,פרטים מזהים

 ,ולהמשיך לנסות לתקוף את אותה אישה. המרואיינות מדווחות על הפקרות מצד רשויות האכיפה

ון אונס קשה שבו אחת המרואיינות שחוותה ניסיכך סיפרה  .שאמורות להגן עליהן ועל חייהן

 הוכתה באכזריות:
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כן אחד שהוא אתיופי, שלוש שעות מנסה -בא גם ,דירת קרקע ,יום אחד בדירה

שובר  ,לוקח אופניים .אני אומרת לך ,רצח-רצח וזה. מכות-לאנוס אותי ומכות

גם הוא קיבל קצת  .הגיעו משטרה כי השכן בסוף התקשר .לא הצליח .י[לי]ע

תוך  .אדם התרחק-בןה ...?"ברור ,תתרחק ממנה" :אמרו לו ,הגיעו.א...ו.. .כאפות

ונרדמתי על איזה  ,והצלחתי באיזשהי צורה לברוח ,הוא חזר .דקות הם הלכוחמש 

 (45בת  ',)ס ושדדו את כולי... ,ספסל בסוף

בהקשר של המעורבות המשטרתית וההתייחסות סיפרה סיפור דומה מרואיינת אחרת 

 השולית:

זרק עליי.  ,לקח אבן .שכב איתי כושי, תפס לי את התיק ומשך אותי יום אחד...

תראי  ,הנה הקונדום" :. הוא אמר"הוא זרק עליי אבן" :אה משטרה. אמרתי לוב

אני לא שפכתי שפיך, בגלל זה אני זורק עליה  ,ה לי ביד(איזה צחוק זה )מרָא

 ,את הקונדום מהעיניים שלי ,תעיף לי את זה מהעיניים" :אז השוטר אומר ..."אבן

 (40 בת ',)ד ."ויאללה לך מפה

 .(40בת  ',"לא עשה לו כלום" )דענתה: היא  ,השוטר עשה משהו נוסףנשאלה אם ר שכא

הבא לידי ביטוי בחוסר היענות  ,הממסד כלפי נשים בזנות הינו יחס מבזה ומשפילשל היחס 

ובכלל זה  ,ליים כלפיהןוברוט(. המרואיינות תיארו פשעים אלימים 2015לתלונותיהן )סנטו וברגר, 

. רבות מאסר של שניםלעליהם נשפטים באופן רגיל אשר  ,רצח-תמכווהשפלה מינית  ,אונס ,שוד

כנס לתחנת יהן אינן יכולות לה כמעט. פיזיבאופן להגיש תלונה נחסמת בפניהן  ןזכותאלא ש

אחת  .שכן כל מה שהן יקבלו בתגובה יהיה יחס של זלזול, בוז ולעג ,משטרה ולהגיש תלונה

 :ואלים שבוצע נגדה שבוע לפני הריאיון עימה ליפשע ברוטהמרואיינות תיארה 

אחד . ופשוט השפילו אותי.. ,צעירים בני עשרים ,ראים באותיארשבוע שעבר שני 

הם אנסו אותי והם גנבו לי את  והם גנבו אותי והשפילו אותי... ,ואז בא השני ,בא

 ,כוחממש אנסו אותי ב הם... .והם עשו לי השפלה מינית ...הטלפון, ת'כסף, הכול

 (45בת  ',)ס .דפקו לי את הראש בקיר

כנס י"הם לא נותנים להענתה: היא  ,נשאלה אותה מרואיינת אם התלוננה במשטרהר שכא

 ?'מה? זיין אותך ולא שילם' ?לתחנה להגיש תלונה. על מה את מדברת? מי יקשיב לי בכלל

נשאלה אם ביקשה ר שכא .(45בת  '," )ס'זה מאסר כבד דבר כזה ,תשמעי' :יתחילו לצחוק עליי



 

 72 

חוסר  ,הזו תיהאמפה"חוסר ענתה: היא  ,גונים המסייעים לנשיםרמאתמיכה כגון  ,עזרה אחרת

 .(45בת  ',ואין שום יוצא מהכלל" )ס ,כאילו אנחנו רובוטיות ,הומניות שיש שםה

הרבה מסוכן חוקית תיוגה של האישה בזנות מציב אותה במעמד אינה הזנות  ןבהשבמדינות 

קציה עם אאינטרהימנע מרצון לאצלה קיים מלכתחילה ולכן  ,כיוון שהיא עלולה להיאסרמ ,יותר

הירתעותן ליווי ציינו את -נמצאות במכוןש(. המרואיינות Wong et al., 2011המשטרה )

נוסף על  .ת הזנותישהן עוברות על החוק בסוגיייאסרו בשל העובדה שהן  ןמפאת חששלהתלונן מ

המילה של משקל מול מילה שלהן בו אין למציבה אותן במעמד שכך, עצם היותן נשים בזנות 

 כון שחוות אלימות אינן מתלוננות:תיארה אחת המרואיינות מדוע הנשים במכך  .הלקוח

. כי.. ?יתלוננו ןהן לא יכולות, איך ה]אז[  ,שהעבודה הזו לא חוקית ןכי אומרים לה

כי אני בעצם פותחת  אסור, כאילו... ,שהעבודה הזו לא חוקיתאומרים  ,זה באמת

את  ,הוא יכול לפתוח עליי גם]אז[  [.במכון]איפה זה היה? פה ]הרי[  .על עצמי

הוא יכול להגיד שזה היה מעבר. את  ,ז'אני יכולה להגיד שעשיתי מס ?מבינה

 (33בת  ',זה מילה שלי נגד המילה שלו. )ל ?מבינה

 קשר עם הממסד

אפילו ובא לידי ביטוי  ,עוצמתי והינ טיתהחשש מחשיפה בגלל התווית השלילית והסטיגמ

ואינן מציינות כל  ,מאוד-עדאירועים קשים מתארות מרואיינות ה .במקרים של ניסיונות לרצח

חוותה שבה  המרואיינות שיתפה סיטואציה נוראהלתמיכה. אחת אפילו משטרה או לפנייה שלהן 

צעקותיה ואף את לא אנשים ששמעו  –לקרוא לעזרה אף לא ניסה להתערב או ואיש ניסיון רצח 

מהם לא התקשר איש  .לברוחתכנן ואף אך נמנע מלהתערב לדעתה ידע ר שא ,לא הסרסור

 :למשטרהשלה ה יפניכל התיאור הקשה לא ציינה המרואיינת למרות . למשטרה

הוא בא  .ואת מגיעה אליהם הביתה למלון.. ,הם מתקשרים –נכנסתי אליו, זה ליווי 

. אז הוא "ל הכסףוקודם כ ,חמוד" :אמרתי לו ,הזזתי לו את היד .לנסות לגעת בי

הוא היה אמור להביא לי  ,שקל. עכשיו 300, יצא מהחדר וחזר עם "אוקיי"אמר לי 

אז הוא  "מה? מה זה?" :כי זה היה מרחק נסיעה וזה. אז אמרתי לו ,שקל 1,000

. . אני מסתובבת.."לא, לא, רגע, תסתובבי רגע, אני אוציא את הכסף" :לי אמר

קט שלי היה נאז האינסטי .פתאום, פתאום הרגשתי משהו לוחץ לי על הגרון..

אז ראיתי את הסכין. ואז  ,ואז ברגע שהזזתי לו את היד ,פשוט להזיז את לו היד

ואני זוכרת את עצמי  הסכין...אבק על יהסתובבנו והתחלנו לה ,שראיתי את הסכיןכ
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אני אומרת לעצמי בראש  .ואני צורחת ,עומדת על הרצפה וידיים ורגליים עפות

 ,שמישהו פאקינג יזמין ניידת ,תצרחי שהשכנים ישמעו .תצרחי מה ש.. ,תצרחי"

לא  .. אף אחד לא הזמין ניידת. הסרסור בטח לא בא להציל אותי"שמישהו ישמע

יד אחת על  קלטתי אותו... ,שיצאתי החוצה]אלא ש[כ ,אותירק שהוא לא בא להציל 

זונה מוכן לברוח אם קורה לי משהו. כאילו -ה על המפתח. כאילו הבןייד שני ,ההגה

אני יודעת מה  ,אני ילדת שכונה "?ויברח"לא רק לא באת לעזור לי, אתה בקטע של 

 (30בת  ',)ש ."ויברח"זה 

מלפנות מהות יאבזנות שהן נשים מניאה של הנשים בזנות  טיתהתווית השלילית והסטיגמ

(. O’Neill, 1997כשירות )-מהות לאילהצהיר עליהן כאעלולים שירותי הרווחה לרשויות, שכן 

 אשר נלקח ממנה ,בנה לשהממסד בהקשר  ו שליחסלגבי וייתה ואחת המרואיינות שיתפה את ח

 :מספר שניםלמשך 

גם הרווחה בעצמה לא בטוחה מה  ,גם הסיבות, כלומר ,זה נורא מורכב ,תראי

זה  ,. עכשיו[בזנות]הסיבות. כי בהתחלה הם טענו שאני לוקחת אותו איתי לעבודה 

 ,אני אזמבר את עצמי ,אני אדפוק את עצמי עד העצם .אין דבר כזה ,בחיים לא קרה

ם לא ה ,אבל אין סיכוי שהילד יראה שום דבר. בהתחלה ביקשתי מהם עזרה בגן

אני רוצה את העזרה שלכם... אני רוצה  ,תקשיבו" :באתי ואמרתי רצו לתת לי...

יש  ,אה" :הם אמרו לעצמם ,. ובמקום לעזור לי"לראות מה אתם יכולים לעזור לי

הם  –הם אמרו שבאו לקחת לי את הילד  ,הגיעו הביתה םשהכ. ו"לנו עליה קלף

אז בואי עכשיו יד ביד נלך  ,אוקיי" :. אמרתי"את נרקומנית"קיבלו תלונה ש

שבאותה תקופה לא  ,. האמת[סמים]עם הילד אני כבר לא עושה  ..."לבדיקת דם

תעשי לי בדיקת  ,בואי"טחון המלא לבוא להגיד לה יולכן גם היה לי את הב ,עשיתי

זה וזה.  ,להתווכח ,אני התחלתי לצעוק ".אין לנו צורך לבדוק" :. היא אמרה לי"דם

 ,וזהו ..."אנחנו יודעות במה את עובדת )בטון של זלזול( ,בואי"לי: ואז היא אמרה 

אני  ,כי בזמנו לא הכרתי את החוק. והייתי בטוחה שאם אני זונה ,ואז השתתקתי

זה לא חוקי  .לא ראויה לגדל ילד. היום אני יודעת שזנות היא לא סיבה לקחת ילד

הייתי לוקחת אותו לקחת ילד בגלל זנות. ולכן הם סיפרו את הסיפור שאני 

 (30בת  ',)ש לעבודה...
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 ,הממסד אליהן ו שליחסהקיימת גם במישור  ,בזנותהנשים של  טיתהתווית השלילית הסטיגמ

 ,Fick)בפועל תמיכה גם לקבלת -כל הקשור לפנייה בבקשת תמיכה כמוחסם משמעותי ביוצרת 

של להיחשף להשלכות ייאלצו לא ובלבד שחלק מהמרואיינות מוכנות לוותר על זכויותיהן  .(2005

"אני יכולה אחת המרואיינות: ציינה כפי ש .הממסד שאמור לדאוג להןידי -השלילי על ןתיוג

מי ששורדת זנות זכאית לקצבה מביטוח לאומי. אני יכולה להגיד לך שאני לא  להגיד לך...

היה להם עוד ולא בא לי שת ,כי המערכת והמדינה הזאת תייגו אותי מספיק ,הולכת לקבל אותה

 .(30בת  '," )שהאסמכת

י בתגובות ובא לידי ביטה ,יחס מפלההינו  ,מבטן-מנקודת ,יחס הממסד כלפי הנשים בזנות

על ביטחונן ועל חייהן. היחס המבזה משפיעות לרעה  השליליות או בהתייחסות מזלזלת. אל

 ועלול להזיק להן או לשמש נגדן. ,ןוהמשפיל מתייג אות

החברה, הסביבה הקרובה אליהן מצד יחס הלגבי של הנשים בזנות עד כה תוארו תפיסותיהן 

עצמן בנוגע להבא יתמקד בעולמן הפנימי, בתפיסותיהן של הנשים בזנות החלק והממסד. 

 ובהתייחסות שלהן כלפי עצמן.

 עצמיתהתפיסה ה

 ,גישות וחשות מבפניםכיצד הנשים בזנות מעריכות את עצמן, מה הן מרזה עוסק בשאלות חלק 

, התווית השליליתההשלכות הפסיכולוגיות של הפנמת ן משתיים  וכיצד הן מתייחסות לעצמן.

. (Fick, 2005בושה ) תהערכה עצמית נמוכה ותחושהן  ,אצל הנשים בזנות אשר בולטות במיוחד

 הערכה: במסגרת תפיסתן העצמית של נשים בזנות מרכזיות זה יתמקד בשלוש קטגוריותחלק 

 לעצמן.שלילי יחס ו ;ביניהם בושה כרגש מרכזיותחושות שליליים,  רגשות ;נמוכה עצמית

 נמוכה הערכה עצמית

 ',)מ .שלון, מרגישות רע עם עצמןילכולן יש הערכה עצמית נמוכה, כולן מרגישות כ

 (44בת 

 איינותהמרו(. Fick, 2005; O’Neill, 1997הערכה עצמית נמוכה )מתאפיינות בנשים בזנות 

שבלטו  הביטויים. אחד באה לידי ביטוי בכמה אופניםאשר  ,להערכתן העצמית הנמוכהמודעות 

כפי . אפסכין, ַאככלום, -לאכאצל המרואיינות הוא השימוש במילים המתארות את עצמן 

הערכה העצמית ה. (20בת  ',"אני כלום ואפס וכישלון..." )השהצהירה אחת המרואיינות: 
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המרואיינות לא רק  .(Fick, 2005) הן כישלוןכי בכך שהן חשות מתבטאת הנמוכה של נשים בזנות 

ושהן שוות  ,במובן העמוק והכוללני של המילה מרגישות שהן כישלון הן גם ,אומרות שהן כישלון

אני מרגישה  "אני מרגישה כישלון...ת: ומרואיינאחת השיתפה כפי ש .אנשים אחריםפחות מ

 חשות שהן אינן טובותהמרואיינות . (44בת  ',אנשים אחרים יותר טובים ממני" )משכאילו 

אחת המרואיינות שיתפה  שונות.שהן כולם, כמו שהן לא  ותרגישמתחושה זו הן ובגלל , מספיק

"אבל יש תמיד איזשהו תחושה כזאת בפנים שאת לא מספיק טובה. את לא כמו את תחושתה: 

כתוצאה מההערכה  ,שונות מאחריםשהן  ,בזנות חשות שהן חריגותנשים . (38בת  ',כולם" )ר

עם אנשים קציות חברתיות יומיומיות אהעצמית הנמוכה שלהן. דבר זה בא לידי ביטוי באינטר

ת נובעת השונּושחשות ציינו כי הן (. המרואיינות Fick, 2005; O’Neill, 1997)שהן מכירות 

 במפגשיםהרגשה זו באה לידי ביטוי ותן נשים בזנות. דופן מעצם הי-מההרגשה שלהן שהן יוצאות

את מייד הדבר מציף אצלן  ,בדיחה על אישה בזנותמספר החברים אחד  אםלמשל,  .חברתיים

תחושה מדגיש אצלן את הלנשים בזנות בקשר כל מה שחברים מעלים  בכלל, .שונותהרגשה שהן ה

יודעים על שאינם . אחת המרואיינות תיארה את אשר היא חשה במפגשים עם חברים שהן שונות

תמיד אני ארגיש  ,או לא יודעת מה ,"תמיד עדיין בישיבות עם חבריםדבר היותה אישה בזנות: 

תמיד יהיה איזה משהו. תמיד יהיה  ,כי תמיד תהיה איזה בדיחה על הזונה ,אאוטסיידרית

 .(30בת  ',בחבורה. ככה זה מתקבל אצלי" )ש משהו שיזכיר לך שאת הזונה

הערכה העצמית הנובעת מת שהתחושה הפנימית של השונּולכך חלק מהמרואיינות מודעות 

גיד משהו על ימישהו שבהכרח נדרש לא ש ;עצמןביחס לשלהן השלילית תפיסה שלהן, מההנמוכה 

אחת המרואיינות  דופן.-יוצאותשונות, חריגות,  ושירגישיחה כדי שהן את הנושא בעלה יאו כך 

 :הנמוכה מנהלת אותה בחיים ההערכה העצמיתכיצד סיפרה 

 סיטואציות עם אנשים. עם פורום גדול של אנשים... ןזה קופץ כל פעם, באיזו שה

זה משהו  אז הרבה פעמים אני מרגישה לבד כזה... .או שאת עושה איזשהו טעות

ה קצת ביטחון עצמי יורד, לא להגיד ז .זה לא מישהו יגיד משהו, זה שלי ;שלי

 (38בת  ',)ר .משהו, לא להתנהג איזשהו שונה

 Wong) הדימוי העצמי הנמוך של הנשים בזנותהוא נמוכה העצמית ההערכה ה לש ביטוי נוסף

et al., 2011).  נשים יפות או מושכות. דימוין העצמי ירגישו המרואיינות חשות כי הן לעולם לא

שיתפה כפי ש .הערכה העצמית הנמוכה שלהןהבגלל גם וזאת  ,מאודנמוך חיצוניותן הוא בנוגע ל

פעם, -אני אף]שמרגיש ש["כאילו נוצר בי איזה מין מקום כזה בבפנים שלי אחת המרואיינות: 
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פעם לא אצליח להרגיש -נראה לי, לא אצליח באמת להרגיש יפה. אף ,פעם בחיים-פעם, אף-אף

 .(45בת  ',)ר באמת מושכת, סקסית"

 חוסר האמון שלהן בעצמןהם נשים בזנות של ה נמוכההעצמית הלהערכה  יםביטויים אחר

(Campbell & Deacon, 2006; O’Neill, 1997) לגבי עצמן טחונןיוחוסר ב (Young et al., 

אצל חוסר האמון בעצמן בא לידי ביטוי הזנות. מעבר לתחום ( ולגבי היכולות שלהן 2000

כלומר,  ,עבודה "רגילה"מה שהן מגדירות ות בעובדרואות את עצמן אינן שחלקן בכך המרואיינות 

עד כדי כך שהן יכולות אמון בעצמן חזק הזנות. חוסר שאינה כל עבודה אחרת ב ,פי תפיסתן-על

 "אני לא רואה את עצמי כאילו...אחת המרואיינות: אמרה כפי ש .לראות את עצמן רק בזנות

חלק . (26בת  ',עובדת בעבודה רגילה. לא רואה את עצמי בשלב הזה עובדת בעבודה רגילה" )א

אחת לא למדו שום מקצוע. הן כיוון שמטחון לגבי היכולות שלהן ימהמרואיינות מרגישות חוסר ב

"אני לא יודעת שום מקצוע. לא למדתי מקצוע, רק המרואיינות סיפרה והתבדחה על הנושא: 

קראנו לזה  'פקולטה לפתיחת רגליים'ספר -ם למדתי )צוחקת(. הייתי בביתלפתוח רגליי

פוגע שלדעתן  ,שלהןמהמראה החיצוני גם בע וטחון שלהן ניחוסר הב. (40בת  ',)צוחקת(" )ד

יכולה לעבוד אינה ת הסבירה מדוע היא ואחת המרואיינ .בסיכוייהן לעבוד בכל עבודה אחרת

אני עם כל העקיצות שלי )מראה לי את  ,ים שלי שבורות"תראי אותי, השיניבעבודה אחרת: 

 .(45בת  ',יקחו אותי? את מבינה?" )סיקח אותי? איפה יאיזה עבודה ת –הידיים שלה( 

ביכולתן להחזיק במקומות  יםפוגעבעצמן שלהן האמון חוסר ושל המרואיינות טחון יחוסר הב

תמיכה או -כגון קבוצות ,טיפולעברו הן שחלק מהמרואיינות ציינו כי גם אחרי  .עבודה לאורך זמן

ראויות לעבודה אינן שהן עדיין הן מרגישות  ,עצמן םעזרה מקצועית אחרת ועבודה עצמית שלהן ע

כך גורמת להנמוכה הערכה העצמית הבעבודה כזו.  וצליחהן לא יושבכל מקרה  ,שהיא לא בזנות

נורא קשה לי  אני לא עובדת כרגע..." אחת המרואיינות:שיתפה כפי ש .בעצמן נותאמיאינן מהן ש

למרות כל העבודה שעשיתי על עצמי ועזרו לי לעשות על  ,להחזיק במקומות עבודה. כי עדיין

עצמי ועשינו ביחד, עדיין יש לי איזשהו מקום שלא מאמין שאני שווה את זה, שלא מאמין שאני 

 .(30בת  ',אצליח" )ש

שלהן אמון הגם לחוסר מתחברים בעצמן וחוסר האמון שלהן שלהן טחון העצמי הנמוך יהב

ניסיונן האישי אשר נובע, בין היתר, מ ,(Farley et al., 1998; O’Neill, 1997)אחרים באנשים 

מציינות כי ההתנהלות של האנשים המרואיינות . במגעאיתם באות הן שאנשים התן עם יחווימו

משפיע על האמון שלהן בגברים הדבר שעד כדי כך היא שלילית  –גברים של הבעיקר  – כלפיהן

אל  ,כמו לולאה ,חזרהב. חוסר האמון בגברים מחבר אותן בפרט במערכות יחסים זוגיותובכלל 
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מה שיש להן להציע. הן מתנהלות בחברה כל זה שו ,שהן שוות רק בשביל סקסההרגשה שלהן 

אחת שיתפה כפי ש .להסתדר עם נשיםכיצד עדיין לומדות שהן והן מודות  ,הגברית דרך הסקס

 המרואיינות:

 [לקוח]של האת רואה את כל החרא. את יודעת שלא משנה כמה חברים שלו 

את ראית את הבסיס  – "איזה יופי ,אדם מוצלח-איזה בן ,איזה חמוד"אומרים 

אז  ?ואת יודעת כמה זבל יש שם. אז איך כאילו תרצי להיות בחברת גברים ,שלו

הן מבוססות על  ,זה משהו שהוא לא קיים אצלי. גם אם הוא קיים מערכות יחסים

סקס, שזה בעצם מתחבר למקום הזה שאת מרגישה שזה מה שאת שווה וזה מה 

אני לא יודעת  אני לא מאמינה באנשים. אני לא מאמינה באנשים... שיש לך לתת...

וף את באה עם מחש –איך להסתדר עם נשים. אני רגילה להסתדר עם גברים 

את לא צריכה לעשות יותר מדי. אז אני לא רגילה לסביבה נשית.  ,סביבךומכרכרים 

אז זה דברים שעדיין אני לומדת איך להסתדר בחברה. זה דברים שאני ממש עדיין 

 (30בת  ',)ש לומדת כאילו...

אמון בעצמן, חוסר הנמוך, חוסר העצמי הדימוי ה –הערכה העצמית הנמוכה על כל היבטיה ה

תחושה תמידית וקבועה, תחושה שאינה מוגבלת אצלן מהווה  –אמון באנשים הטחון וחוסר יהב

הערכה העצמית המרואיינות שיצאו ממעגל הזנות משתפות כי החלק מ .(Tomura, 2011בזמן )

תחושה פנימית שהן לא  האות –גם לאחר תהליכי שיקום או לימודים  ,תמידנמצאת שם הנמוכה 

שיצאה  ,אחת המרואיינות .וכמו אנשים אחריםמספיק בה הן ירגישו טובות יצליחו להגיע לרמה ש

אם גם  ,פעם לא יכולה להגיע לאיזשהו רמה-"את אףתיארה:  ,מעשורלפני יותר ממעגל הזנות 

יש תמיד איזשהו תחושה כזאת בפנים שאת לא מספיק  ...תשקמי וזה ,תעשיאם תלמדי, גם 

 .(38בת  ',טובה. את לא כמו כולם" )ר

רגשות וה מלּו ,הערכה עצמית נמוכהאצל הנשים בזנות היוצרת  ,הפנמת התווית השלילית

בושה, של רגשות מדובר ב(. Farley, 2004aעליהן מאוד ) יםהמשפיע עמוקים וחזקיםותחושות 

מוות ואף לכלוך פנימי, שינוי פנימי תחושות של בגם -כמו ,, מצוקה, חרדה ולחץפחדכאב נפשי, 

 .הןכל חיישהן מאמינות כי ילוו אותן  ,פנימי

 שלילייםותחושות  רגשות

 (38בת  ',)מ .בושה שאני זונה .הכאב הנפשי..
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התפיסות מבעיקר  יםנובעביחס לעצמן של הנשים בזנות הרגשות העמוקים והחזקים 

. רגש מרכזי (Farley, 2004a; Fick, 2005ליהן )ביחס אשים אחרים הסטריאוטיפים של אנמו

הקשורה לדימוין השלילי מבחינת המוסר החברתי. הבושה  ,אצל נשים בזנות הוא הבושהשעולה 

כנשים ולבושה עצמן עמדות שלהן ההמתחלקות לבושה מבחינת הנורמות ו ,לובשת צורות רבות

חלק מהמרואיינות ציינו  .(Månsson & Hedin, 1999)החברה של מבחינת ההתנהגות והעמדות 

בושה שהן נשים בזנות מעוררת בהן בחילה. אחת המרואיינות נות. השלהן כנשים בז הבושהאת 

הבושה  .(38בת  ',את הבושה. בושה שאני זונה" )מ ,נפש-"את הגועלכי היא מרגישה תיארה 

למרות התפיסה  .(Wong et al., 2011בדימוי שלהן כלפי עצמן )גם שלהן בעצמן באה לידי ביטוי 

(, המרואיינות Pheterson, 1996מינית ומומחיות למין )מבחינה יותר שנשים בזנות חופשיות 

אפילו  ,להסתכל על גופן, מתביישות שמישהו נוגע בהןמתביישות  ,שיתפו כי הן מתביישות בעצמן

כך משפיע על הזוגיות שלהן, על המיניות שלהן. הן מתביישות בגוף שלהן עד כדי וכי הדבר זוגן, -בן

 :אחת המרואיינותתיארה במראה. כפי שאינן יכולות להסתכל על עצמן הן ש

אני  ,מוי גוף שלך. לא יודעתיכמובן גם זה משפיע על זוגיות, על מיניות. עם ד

חושבים שאולי בגלל שהייתי בזנות וראיתי הכול מהכול,  .יש לזה בושה מרגישה...

 ,לא]אבל[ זוג, -אז זה צריך להתבטא בחופשיות במיטה או בחופשיות עם הבן

ך, שאת אפילו רואה את יאיזו בושה כזאת שנוגעים בך, שמסתכלים עליפך. יש הה

 (38בת  ',)ר .דברים כאלה עצמך אחרי מקלחת במראה...

 ,תפיסות וסטריאוטיפים שליליים ותהכולל ,עמדות מצד החברהההבושה מבחינת ההתנהגות ו

בדת היותן נשים שאלה מדוע לא סיפרו על עוה לעהמרואיינות של  יהןבתגובותבאה לידי ביטוי 

 משפחה וחברים:כגון  הקרובה,סביבתן אנשים בבזנות ל

 (38 ',)ר .התביישתי מאוד

 (40בת  ',)ד ?מי לא מתבייש מהמשפחה .התביישתי, מהמשפחה

 (45בת  ',)ס .בטח שזה בושה, בחייך מה קורה לך... ,זה בושה גדולה להיות זונה

 (51בת  ',)ס .א. כי זה בושההתביישתי, התביישתי, יש לי ילד גדול, אני סבת

 (38בת  ',)ר ?כאילו איפה יש יותר נמוך התביישתי מאוד. כי זה משהו ש...

ואת יכולה לראות את זה במדינות שמיסדו את  ,אני חושבת שהבושה תישאר בושה

 (30בת  ',)ש .הזנות. הנשים עדיין נשארות עם בושה
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 "...ש אותייזה לא מבי": כי מבחינה אישית היא אינה מרגישה בושה אחת המרואיינות ציינה

אלא אם כן תהיה לכך שהיא אישה בזנות היא הודתה כי לא תשתף במידע  ,עם זאת .(20בת  ',)ה

בין אם זה יכול  ,אני אספר. בין אם זה יכול להרגיש יותר טוב ,"אם זה יכול לעזור: סיבה טובה

שהיא אישה במידע עצם העובדה שהשיתוף  .(20בת  ',ונטי" )הלבסס משהו... רק אם זה רלו

אישה הגלומה בכך שהיא הבושה בתועלת שהיא תפיק מכך מעידה על ה מבחינת בזנות תלוי

 .בזנות

מה שאנשים  ות ביחס לעצמןרגישובעקבות זאת מ ,הדימוי השליליאת מפנימות נשים בזנות 

ידי המרואיינות ככאב נפשי. הן -על יםמתואר האל רגשות. (Tomura, 2009אומרים עליהן )

מע מהתווית שתכל המ לע ככאלה,מרגישות כנשים בזנות מעצם העובדה שאחרים מגדירים אותן 

כפי  .התווית השלילית גורמת להן כאב נפשי תהפנמ .של האישה בזנות טיתהשלילית והסטיגמ

מגדירה את עצמך בתוך המעגל  את בעצמך כי את... ,"זה נורא כואב :אחת המרואיינותשיתפה ש

את בעצמך מגדירה את עצמך כזונה. את בעצמך מאבדת כל משמעות אחרת. אז גם  ,הזה

 .(30בת  ',קשה לבלוע" )ש ,קשה שהסביבה הקרובה שלך באה ואומרת לך את זה...כ

. הכאב הנפשי להיות אישה בזנות הוא לשאת כאב נפשיהמחיר של מרואיינת נוספת שיתפה ש

ולהתמודד עם הרגש השלילי הכואב בגלל קבלת הדימוי  ,ה הוא להיות בזנות ללא סמיםמבחינת

כאילו אני מוכנה לשאת את הכאב הנפשי של העבודה בצורה של  ,"אני רוצה להפסיקהשלילי: 

 .(38בת  ',)מ כאילו לא להיות תחת סמים כל היום" ,לא מסטולה

המתייחסים אליהן  ,לים של הלקוחותהפחד הנובע מהיחס הא – רגש נוסף שעלה הוא הפחד

ראויות לאלימות ואשר ניתן לעשות להן הכול שכיוון שהן נתפסות כנשים מבאלימות פיזית 

(Sallmann, 2010.) העלולים גם לעקוב אחריהן  ,המרואיינות ציינו את פחדן התמידי מהלקוחות

אחת המרואיינות  .שהן נחשבות טרף קל בגלל התווית השלילית הנוראיתמשום  ,לכל מקום

 חייה השגרתיים וכיצד היא מתנהלת:שיתפה את הפחדים ב

לא עולה... אני גרה עם שומר כי אני  –לא נראה לי ]ש[רואה פרצוף  ,אני נזהרת

אני מפחדת שקליינט סתם יכול לעקוב אחריי לדפוק לי בדלת. לא רוצה  ,נואידיתפר

ואם אני  ,ת אחורה במראותשאני נוהגת, כל הדרך אני מסתכלכאת הדברים האלה. 

הולכת  ,עושה קניות וחוזרת ,אני עוצרת באיזה מקום ,מרגישה שמשהו לא בסדר

 (50בת  ',בדרכים שלי... )מ
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מלוכלכות תחושה שהן נשים בזנות גורמת להן ידי ה-על טיתהפנמת התווית השלילית והסטיגמ

המתייגת את הנשים בזנות כמלוכלכות הזו, התווית השלילית בגלל . (Tomura, 2011) םפנימב

חיצונית מבחינה הן חשות מלוכלכות  וללא כל ּבִרירה,גברים של שהן שוכבות עם מספר רב משום 

לכאורה  .ביוםמספר שהן מתקלחות פעמים בכך בא לידי ביטוי הדבר  כאחת. פנימיתמבחינה ו

ק בהן, לנקות את הלכלוך מטרתן היא  הן מודעות  ךא ,שנוגעים בהןהלקוחות בגלל  ,לטענתןשדב 

ולכן התחליף  את נפשן מבפנים, שהן אינן יכולות לנקותהן חשות  .לעובדה שהתחושה היא פנימית

 אחת המרואיינות:תיארה כפי ש .הגוףהוא ניקיון אובססיבי של 

וגם כי  ,מקלחות ביום. גם בגלל הקליינטיםשמונה –שבעאת מרגישה מטונפת. זה 

פשוט לא ידעתי איך להוציא ממני את הלכלוך. את מרגישה שהטינופת שלהם 

אז  ,מזהמת אותך. מרגישה מלוכלכת נפשית, אבל את לא יכולה לנקות את הנפש

 (44בת  ',)מ .את מנקה את הגוף

בכך עבור כסף באת כבודן תפיסה שהן מוכרות מהגם נובע חשות הלכלוך הפנימי שנשים בזנות 

כסף הגם כי המרואיינות ציינו  (.Pheterson, 1996גבריים ) םשכירות את גופן לאינטרסישהן מ

הן מצד אחד חשבון הגוף שלהן. -שבא על ,לא נקי ,כמשהו מלוכלךמבחינתן נתפס  שהן מקבלות

הן מעדיפות להיפטר ממנו כי מבחינתן אחר מצד אך  ,כסף שהן מקבלות כקל להשגהאת הרואות 

זה  ."כל הבחורות שהיו בזנות נכנסות לחובות :אחת המרואיינותהסבירה כפי ש .זה כסף מלוכלך

ויוצא מצב שבאמת את מבזבזת, כי זה כסף  ,כסף שהוא כביכול מהיר. את כל הזמן עם מזומנים

 ,כאשר נשאלה מדוע לדעתה הכסף נחשב מלוכלך .(44בת  '," )מ.מלוכלך, את רוצה להעיף אותו..

ובגלל  ,מבחינתך זה מלוכלך]ש[ההכרה את יודעת -אז בתת ,זה מהזנותאת יודעת ש"ענתה: היא 

 ',)מ ..."גבי עשרות של בחורות שהכרתי-זה עשרות על ,זה הכסף הזה היה עף. וזה לא רק אני

 .(44בת 

זהו ביטוי נוסף של הן לא הרוויחו אותו בכבוד. שמבחינתן כיוון מגם כמלוכלך הכסף נתפס 

הכסף הוא לא כסף ולכן  ,שהן בזנותמשום הן נשים ללא כבוד  –ית השלילית וההפנמה של התו

שיתפה , ומבחינתן זה זלזול בגופן. כפי שעבורוב הן מכרו את גופןשאלא כסף  ,הרוויחו בכבודהן ש

נשאלה אם היא חושבת ר שכא. (51בת  ',"לא הרווחתי את הכסף בכבוד..." )ס אחת המרואיינות:

היא לא מרוויחה את  ,"לא, לאהיא ענתה:  ,רוויחה את הכסף שלה בכבודמאינה אישה בזנות ש

ה ולמכור את הגוף שלה. זה סתם לזלזל בגוף שלה ששו זה סתם... כי היא.... לא.. .הכסף בכבוד

 .(51בת  ',)ס "אחד לא שווה את זה-..אף..ש.ש.. ערך, שהוא..
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ידי -עלהוגדר  –כסף שלא הורווח בכבוד כמלוכלך, כהנתפס מבחינתן  –שהן מרוויחות הכסף 

כסף שזהו לחסוך ממנו, אפשר -בכך היא שאיחלק מהמרואיינות ככסף שאין בו ברכה. כוונתן 

כסף שעף. אין ברכה בכסף  אפשר לחסוך אותו...-"שכל הכסף שמרוויחים אי :שמבוזבז מהר

אני עושה כסף,  .כה..אין ברכה. זה לא רק אני, גם עוד חברות שלי שהן אומרות ממש כ ,הזה

 .(33בת  ',ואני לא מצליחה לאסוף כסף, אין ברכה" )ל

 רגשית המבחינ נשים בזנות משפיעה עליהן באופן שלילי מאודידי -עלהתווית השלילית  תהפנמ

(Wong et al., 2011).  התווית  תאת ההשפעה השלילית של הפנמתיארו חלק מהמרואיינות

לפני זה מתבטא בכך ששינוי פנימי נכנסו למעגל הזנות. הן רגע שמ בהןשינוי פנימי שחל השלילית כ

עצמן באופן את יום הן רואות כואילו לתפיסתן, נשים רגילות הן היו נכנסו לעולם הזנות הן ש

אחת המרואיינות תיארה את עצמה לפני שנכנסה רגילות, כפי שהתווית מסווגת אותן. -כלא ,שונה

 ,אדם רגיל-בןאינה יום היא כנשאלה אם ר שכא. אדם רגיל"-ן"הייתי ב: במילים למעגל הזנות

 ',אדם אחר" )ל-את יוצאת בן ,אדם אחד-"אני רואה את עצמי אחרת. את נכנסת בןענתה: היא 

 .(33בת 

(. Fick, 2005) הפנימבתוכן נשים בזנות מרגישות כי הן פגומות שהשפעה שלילית נוספת היא 

כניסה למצבי כהחיים, -שמחתכאובדן  ,כאון נוראיידכעצב, תיארו את הפגם הזה כהמרואיינות 

-יתה להן שמחתילפני הכניסה למעגל הזנות ה. מהם לצאת ותמצליחשהן אינן עמוקים  ןכאויד

אחת  .הימלאות אנרגיוהיו כפתיות לאנשים אחרים אגילו הרגישו מאושרות, והן חיים, 

לפני שנכנסה  ,ומה היא זוכרת שהרגישה בעבר ,יוםכת שיתפה כיצד היא מרגישה ומרואיינה

 לעולם הזנות:

אני מאוד עצובה, מדוכאת רוב הזמן, לא בא לי  אני מרגישה שמשהו פגום אצלי...

את לא מצליחה  ,כאוןיאת ממשיכה להיות בד .כאוןיוזה פשוט ד לעשות כלום...

-מון שמחתאדם מאוד שמח, הייתה לי ה-אני זוכרת שהייתי בן כאון...ילצאת מהד

חיים, תמיד הייתי מחייכת, תמיד הייתי מאושרת, תמיד עזרתי לאחרים, כאילו, 

 (44בת  ',)מ כן, דעכתי.... חה והכול..מ  ה וׂשיהייתי מאוד מלאת אנרגי

. אחת "כ"מוות נפשיניתן להגדרה  דרך התבטאויות שונותשעלה אצל המרואיינות רגש נוסף 

"בא לך למות, בא לך למות המרואיינות ביטאה כיצד היא מרגישה מבפנים כאישה בזנות: 

בתארה מה היא חשה . מרואיינת נוספת השתמשה אף היא באותו נוסח (30בת  ',מבפנים" )ש

 –בא לי למות. מה אני אגיד  – 'איפה את עובדת'"קרוביה היכן היא עובדת:  דיי-לנשאלה ער שכא
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 ,אחד מלקוחותיה דיי-לשזוהתה ע ,. מרואיינת אחרת(40בת  '," )ד.ת? בא לי למות..זונו-בבית

ואינו  ,שהמרואיינות מתארות הוא פנימי "מוות"ה .(51בת  ',"הלכתי למות מבושה" )סשיתפה: 

משדרת חוזק שעם חזות  ,כלפי חוץ הן נראות אחרתשבא לידי ביטוי כלפי חוץ. הן משתפות 

 – מאוד לריקנות קיצונית ןמתחבר אצל הנפשין מרגישות מתות. המוות אבל בפנים ה ,ועוצמה

כפי  .משפיעה עליהן ועל שאלת קיומןואשר  ,למה היא קיימתכך -כלמבינות אינן ריקנות שהן 

 :מאוד מרואיינת באופן ברורשתיארה 

מאוד מרשימה -שאני יודעת שאני אישה מאוד]כאילו[ יש מי שפוגשים אותי ככה 

זה  .בפנים אני מתה. מתה..]אבל[  ..וחזקה ועוצמתית ויפה והכול, מודעת להכול.

אין סיבה ]ש[אדם מרגיש -שבו בן ,מאוד קיצוני-מאוד-מאוד-יק מאודתחושה של ר  

זה להיות  .אין לי מושג למה אני חיה היום, תכלס. זה בדיוק מה שקורה שם.. .למה

 (45 בת ',)ר .זה מה שקורה שם ,ךהל  מת מ  

 ,הנפש מתהר שכא ,מבחינתה .הוא נפש אשר מתה הנפשישיתפה כי המוות מרואיינת נוספת 

 י שהסבירה:כפ .זנות הורגת נפשית ופיזיתהגם הגוף מת. 

קטלנית. היא קטלנית פשוט,  הזנות היא... הנפש שלך מתה באיזשהו שלב...

 ',)מ .לאט נגמרת, את נגמרת-את לאט .נפשית זה הורג אותך, פיזית זה הורג אותך

 (44 בת

 ,.Young et alבגלל היותן בזנות )המצוקה הנפשית הוא נשים בזנות אפיין המרגש אחר 

אלא  מבחינתן,אשר אינה רק חוויה שלילית  ,בגלל הבושהאצלן נוצרת זו מצוקה נפשית (. 2000

הלחץ להסתיר את  (.Frederiksen, 2012איום תמידי של הוצאה מן הכלל )משקפת תחושת גם 

(. הפחד והחרדה מלווים Tomura, 2011( יוצר חרדה מתמדת )Fick, 2005זהותן כנשים בזנות )

אחת המרואיינות סיפרה כי היא כל הזמן בפחד שמא מישהו יגלה את  .לכל מקוםאת המרואיינות 

תי שכאילו מישהו פתאום יראה או "זה מאוד מפחיד הדברים האלה...זהותה כאישה בזנות: 

זה מאוד מפחיד. לי זה מאוד מפחיד. אני בפחד כל הזמן"  ויקלוט עם כאלה שלא יודעים עליי...

שהייתה בזמן אחד הלקוחות זיהה אותה ר שכא. מרואיינת נוספת תיארה כיצד הגיבה (26בת  ',)א

"נלחצתי ברמות, שלרגע הוא לא יפתח את הפה, עם גבר שלא ידע על זהותה כאישה בזנות: 

אשר סיפרה  ,. מרואיינת אחרת(51בת  ',הוא לא יגיד משהו. נלחצתי ברמות" )סשלרגע 

לא יכלה היא  םבשלב מסויכי הודתה  ,רק לאחר שנים ארוכותעל היותה אישה בזנות למשפחתה 
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 ..."אמרתי בגלללהסתיר זאת בגלל תחושת החרדה התמידית שליוותה אותה כל הזמן: עוד 

למה? שלא יזהו אותי ויגידו  .מא שאני זונה, לחבר שאני זונהיבגלל זה סיפרתי לא ,פחדתי]ש[

 .(40בת  '," )ד'ליווי-יתה נערתיהנה ה ,הנה הזונה'

 ,הפיכה-בלתיופגיעה נפשית קשה אל לתחושת המצוקה הנפשית כ והתייחס מהמרואיינות חלק

אותה  שום טיפול לא יוכל לרפא. אחת המרואיינות שיתפה את מצוקתה הפנימית והשוותהר שא

והתחושה  ,כמו לעבור את השואההיא הפגיעה הנפשית כאישה בזנות  ,ת השואה. מבחינתהילחווי

לא  –כך קשה. אני לא חושבת ששום טיפול -"זה פגע בי נפשית כלתמיד תהיה שם לעולם: 

אפשר לתאר -אי את שרוטה מבפנים... ,יעזור. את פצועה מבפנים –ימשך ימשנה כמה זמן הוא 

 .(44בת  ',בגלל זה אני רואה בזה שואה. זה היה שואה..." )מאת זה. 

 להסיראפשר -שאי כתמיםכ, תוצלקגם כהרגשות הקשים והעמוקים נשים בזנות מתארות את 

(Fick, 2005) מרגישות שונות שכן הן  ,םפנימב. המרואיינות תיארו כי הן מרגישות מצולקות

"את מרגישה מצולקת, את אחת המרואיינות: תיארה . כפי שבו מאחרים בכל מקום שהן נמצאות

לצלקת הפנימית כאל  וחלק מהמרואיינות התייחס .(30בת  ',מרגישה שונה מכולם בכל מקום )ש

"זה  ;(44בת  ',"זה מכתים אותי" )מ הנובע מעצם היותן נשים בזנות:ניתן להסרה -בלתיכתם 

 ןלהיותהנלווה המרואיינות ציינו כי את הכאב הנפשי . (38בת  ',מתנקה )ר-איזשהו קטע בלתי

"זה משהו הן נושאות איתן כל יום:  –כבושה, כצלקת או ככתם בין שהוא נחווה  –בזנות נשים 

 ',כל מה שעברתי" )ל ,כרונותייום איתי, כל הזביומאני סוחבת את זה  תו...אושאני גם סוחבת 

במובנים שמילים סימן כמותירים בהן  ,בנפשן יםקוכחקאלה  רגשותהמרואיינות תיארו . (33בת 

המתעוררת בהן התחושה  יהיו,יכולות להסביר. לא משנה כמה חזקות או עוצמתיות הן אינן 

אחת המרואיינות  .במיליםאינה ניתנת לתיאור שגבר נוגע בהן תמורת תשלום לנוכח העובדה 

 על חייה: של הכאב הנפשיוהתמידית ניסתה להסביר את השפעתו העוצמתית 

כך עוצמתית וחזקה שמילים, מלל -שהיא כל ,אדם-יש משהו בחוויה שנצרבת בבן

משפיעה אני אהיה. .וזה לא משנה כמה כריזמטית ו.. ,לא מספיק להסביר את זה

הקטע הזה שבו גבר נוגע בי בעד כסף, המשהו  אני חושבת שחשוב שתנסו להבין...

', בת )ר .זה במילים. אני לא יכולה אני לא יכולה להסביר את הזה שקורה שם...

45) 
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מצויה בדבריה של לרפא או להעלים אפשר -שאיכדבר תמידי הללו רגשות עדות נוספת ל

שחמורה אף יותר  הטראומה נוראככפצע נצחי,  הרגשותאת שתיארה  ,מרואיינת אחרת

 ואם מינית:פיזית אם  ,התעללותמהמשקעים הקשים הנותרים אצל ילדים שעברו 

פטר מהתחושה הזאת. אני לא חושבת שזה נעלם. אני יאפשר לה-חושבת שאיאני 

. זה פשוט יכרסם בי...אני אזכור את התקופה הזאת ו..שבעים חושבת שגם בגיל 

זה כמו אלימות, סוג של  זה באמת פגיעה נוראית. זה פצע, זה טראומה, זה משהו...

צול מיני ובין אם זה שנניח מתעללים בילד, בין אם זה משהו ניככי  .אלימות

התעללות שהיא מכות, אני חושבת שזה אותו דבר. אני חושבת שאפילו לפעמים 

 (44בת  ',)מ .מכות זה פחות גרוע

של  יהיו שם תמיד מבחינתןר שא – הרגשות השליליים והעמוקיםוהערכה העצמית הנמוכה ה

על  ומשליכים ,עוצמתייםהינם  –שהן הפנימו  טיתהתווית השלילית והסטיגמ בגללזנות בהנשים 

שנאה, בהאשמה, בהמתאפיין בשיפוט,  ,(Månsson & Hedin, 1999) הנשים לעצמן ן שליחס

 .יםסלידה עצמיבכעס וב

 לעצמןשלילי יחס 

 (38בת  ',דעת שאת היית בזנות... )רומאוד קשה להתחיל לאהוב את עצמך אחרי שאת י

 מצד החברה והן בגלל טיתבגלל התווית השלילית והסטיגמ הןנשים בזנות שופטות את עצמן 

הן . המרואיינות ציינו כי (Fick, 2005)מתוך ההפנמה של אותה תווית מה שהן חושבות על עצמן 

וכבות עם גברים שונים שברוב המקרים הן סולדות שהן שמפני  ,, שום דבר"כלום"שהן חשות 

 :זאת כך . אחת המרואיינות תיארהתשלום חשבונותלואוכל המשמש לוזאת בתמורה לכסף  ,מהם

כך כלום, את למטה, עצם זה שהייתי צריכה לשכב -זו התחושה, את מרגישה כל

עם אנשים שברוב המקרים לא מושכים אותי ואפילו דוחים אותי. הייתי צריכה 

לשכב עם אנשים בשביל כסף, כדי שיהיה לי מה לאכול ואיך לשלם שכירות 

 (44בת  ',מ) וחשבונות...

 Farley)על כך שהן מוכרות את גופן  שיפוט העצמי נשים בזנות מאשימות את עצמןהכחלק מ

et al., 1998; Fick, 2005 .) ה מהן.על גופן נשללשהבעלות הן מרגישות כי ציינו המרואיינות 

כיוון שהמחיר מ ,הן כועסות על עצמןמתוך כך מבחינתן זה שעבוד למכור את גופן לגברים זרים. 
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אחת המרואיינות . "לא שווה את זה" – הערך היקר של גופןבדמות אובדן  –העצום שהן משלמות 

 מדוע היא כועסת על עצמה:שיתפה 

למכור את הגוף. זה סתם לזלזל בגוף  זה סתם... בטח שאני כועסת על עצמי...

לא להיות  ...אף אחד לא שווה את זה. שאישה תמכור את הגוף שלה ה ערך...וששו

מישהו שאני לא מכירה .ל.. גבר זר....לא למכור את הגוף שלי ל.. משועבדת...

 (51בת  ',)ס .כנס איתו למיטהיבכלל, לה

במחיר שכל  –בזול עצמן את שהן מוכרות מהרגשתן גם נובע הכעס העצמי אצל המרואיינות 

ר זול, שאת זולה, מוכרת ולך יש מחיר, מחי "כל אחד יכול לקנות... :להרשות לעצמואחד יכול 

היו הן שעל כך כועסות על עצמן מרואיינות שיצאו ממעגל הזנות  .(38בת  ',את עצמך בזול" )ר

חוו את כל הן . הן מרגישות שכלום-לאעבור בו ,נסבלים-בזנות וחוו דברים איומים, מצבים בלתי

 המרואיינות: אחתשיתפה כפי ש .טוביםאינם כיוון שחייהן מ ,הסבל שבחיי הזנות לחינם

כך מטומטם כי זה תחושה של סתם הייתי בזנות ולא יצא מזה שום דבר. זה -זה כל

פיגור, זה אחד הדברים שהכי מתסכלים אותי. גם ככה התלכלכתי, סבלתי, עברתי 

אני לא חיה  ,עכשיו אני חיה טוב. ולא]ש[נום, לפחות אם הייתי יכולה להגיד יגיה

 (44בת  ',)מ .תסכלטוב, זה נורא, זה פשוט נורא מ

שנאה היוצר  ,כלפי עצמןבוז מובילים לוהכעס העצמי של הנשים בזנות האשמה העצמית ה

 ,.Coy, 2009; Farley et alכלפי עצמן וגופן )שלהן טווח -ארוךשל הנשים וחוסר כבוד עצמית 

 ',)מכך" -"את שונאת את עצמך כל: ןאת עצמ ותשונאהן כי  וחלק מהמרואיינות הדגיש(. 1998

מקבלות את עצמן ואינן הן דוחות את עצמן  ,שהן שונאות את עצמןכי מכיוון  נוייחלקן צ. (44בת 

ממעגל עבור סכום זעום של כסף. מרואיינות שיצאו במכרו את גופן הן שזאת משום כנשים. כל 

הן עשו שכיוון שהן זוכרות את מה מ ,לאהוב את עצמן מחדש את הקושי הרבהזנות מסבירות 

 אחת המרואיינות:תיארה כפי ש .מכירת גופןאף מעבר ל ,בזנות

את שונאת את עצמך.  ,בסופו של דבר את שונאת את עצמך וזהו. ושם זה נשאר כזה

את דוחה את עצמך הרבה פעמים. מאוד קשה בעצמך לקבל את עצמך. הגוף שלי 

ך. את זה לעצמ שקל. ואת אומרת... 100 ,שקל 200היה שייך לכל אחד שמשלם 

דעת שאת היית בזנות ועשית ומאוד קשה להתחיל לאהוב את עצמך אחרי שאת י

 (38בת  ',מאוד קשה )ר דברים...
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שלהן כלפי גופן כתוצאה מהשנאה העצמית חשות חוסר כבוד ואף סלידה פיזית נשים בזנות 

 (. חלק מהמרואיינות תיארו כיCoy, 2009) ןלההן חשופות שהמתמשכות הפיזיות ההתקפות מו

חפץ שכל אחד יכול  –מעין חפץ אל מתייחסות אליו ככי הן ו להן,שייך אינו הגוף שלהן שהן חשות 

-כמשהו שהוא שווהידיהן -עלנחשב אינו הוא כי ו ,. הן ציינו כי לא אכפת להן מגופןבו להשתמש

 לגופה: האחת המרואיינות את התייחסותכך תיארה ערך. 

ממנו שאין לי בעיה לתת, למסור למישהו  משהו שלא אכפת לי כך...-הגוף שלי כל

אחר שישתמש בו. פשוט איזשהו חפץ, אז לא אכפת לי. כן, זה איזשהו חפץ שאת 

כי זה כאילו  ,ולכן זה היה שווה את זה יכולה לתת לאנשים להשתמש בו...

והוא  ,גופי הוא שלי"יש אנשים ש זה לא נחשב... ,מבחינתי זה בסדר, זה כלום

 (20בת  ',)ה אני ההפך מזה כאילו, אין לי שום חיבה לגוף שלי... אני לא, ".מקדש

חלק מהמרואיינות  (.Coy, 2009) ןעצמלנזק לגרימת  ,ה לפגיעה עצמיתינטייש לנשים בזנות 

או  ,ו גם אם הן מנסות להגיע למטרה כלשהימסגרתאת הפגיעה העצמית כהרס עצמי שבתיארו 

בגלל  ,היובו מצב הגרוע שה לאאחורה תמיד הן חוזרות  הגשמתה,בתהליך לקראת החלו כבר 

את העובדה שהיא לא אחת המרואיינות כך הסבירה שלון. יההערכה העצמית הנמוכה והחשש מכ

ה י"אני יודעת שיש לי נטימנת לצאת ממעגל הזנות: -ה ללכת ללמוד עלתהחלטמימשה את 

 ',כשל בדברים" )מיי חוששת להואנ ,נמוכה-מאוד-להרוס דברים, בגלל הערכה עצמית המאוד

 .(44בת 

כגון  ,נשים בזנות נוטות לפגוע בעצמן או לגרום לעצמן נזק באמצעות התנהגויות הרסניות

בשימוש מופרז בסמים  ו(. חלק מהמרואיינות הודCoy, 2009שימוש בסמים והידרדרות גופנית )

כמות הסמים בגופן ובה ללא שליט ,חושים. התנהגות הרסנית זואובדן עד כדי  ,אלכוהולבו

עלולה לסכן את חייהן. אחת המרואיינות שיתפה לגבי הסמים  לתוכו,והאלכוהול שהן מחדירות 

 והאלכוהול ומדוע התחילה להשתמש:

ואני הולכת למכון.  ,אני הולכת ומתמסטלת תחת, אבל תחת ,אז החלטתי שיאללה

 (30)ש', בת  ..אותו לילה.]ב[יד בדיוק מה שהיה. מה שבא ל  

הן  – סמיםבהכניסה לעולם הזנות הקצינה את השימוש שלהן כי  וחלק מהמרואיינות הוד

השימוש בסמים היה כי  ו. חלקן הודמבחינת הכמויות והן מבחינת המעבר לשימוש בסמים קשים

להתמודד עם שנועדה לבטל את עצמן. השימוש בסמים כהתנהגות הרסנית קיצונית שלהן הדרך 
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דדות התמובנוגע לזנות מצביע על הקושי העצום שלהן. אחת המרואיינות שיתפה החיים ב

 האישית שלה עם החיים בזנות:

זה היה סקס  ,זה כבר לא היה הרפיה ל להיות כאילו...ת שיכ  רם להכי קיצוניּוזה ז  

זה  הייתי שותה כמו מטורפת, עושה סמים... מלא. זה היה סקס בלי קונדומים...

אם זה  –יתה לי סקרנות לעשות הכול יה אפילו מאוד קשים... ,התחיל מסמים

כל דבר שהיה רציתי לנסות... היה לי  .קריסטל. אם זה.. ,אם זה בסטים ,אקסטות

והסמים  ,(הזקוחבעיניים  תצמוקשה מאוד מאוד מאוד )ע ,מאוד קשה להתמודד

 (38. )מ', בת היו דרך למחוק את עצמי

מה  הינהפגיעה עצמית  של חוויה לקשרת תמהיא ו ,גופןאל בזנות נשים  ן שלביחס החזקת 

בעצם העובדה  ןבעצמ ותפוגעשהן לכך  ותחלק מהמרואיינות מודע(. Coy, 2009)מינית התעללות 

לפגוע בהן פיזית. הן בכך להם  ותאפשרומסיטואציות עם גברים אלימים  ןלעצמ נותמזמשהן 

ואף מגדירות זאת  מבחינתן,שאינו חיובי  ,קשור למקום שבו הן נמצאותהדבר מודעות לכך ש

גבולות הכאב שהן מסוגלות לעבור. הן של מבחן כאת ההתנהגות הזו  ותרוא ןחלק .כפגיעה עצמית

את כשליטה זרואות הן אבל  ,זו אינה מתיישבת עם ההיגיון והשכל הישרהסיטואציה שהמבינות 

עד כדי  ,הכרהאת ההן מתעלפות ומאבדות  ממש פיזיבאופן שליטה עד אשר  – על עצמןשלהן 

 :שחוותה ישית קיצונית של פגיעה עצמיתאחוויה אחת המרואיינות תיארה  .סכנת חיים ממשית

היה מישהו שהיה לו  שקשה להם והם מחפשים... את מזהה את הגברים האלה...

גם את  –נורא חרא בחיים שלו, עם אשתו ועם הילדים שלו, והוא שנא אותם 

חיובי -ם שלו וגם את אשתו. ואז פשוט נתתי לו פורקן כזה. זה היה מקום לאהילדי

אז את באמת נפגעת, את יודעת.  ,שלי מול עצמי. בסופו של דבר זו פגיעה עצמית

יתה יאני נורא חיפשתי שליטה. זו ה משהו כזה... ,פשוט כזה להלקות את עצמי

י. זה היה שליטה על א...אם כמה שזה נשמע אבסורד ,הדרך שלי לתפוס שליטה

לראות עד כמה את יכולה להמשיך לסבול בלי  ,עצמי. כאילו שליטה כזה כנגד עצמי

נורא עבה -בלי כלום. אני כאילו ראיתי את העולם כמו דרך איזו שמשה נורא ,לזוז

 ...עד שאת כבר ,ושם היה לי את הנקודות האלה של הכאב הטהור הזה ,ומאובקת

 (20בת  ',)ה .לוםאשכרה לא מצליחה לראות כ

תפיסתן העצמית הנמוכה של הנשים בזנות באה לידי ביטוי בהערכה עצמית נמוכה, לסיכום, 

לווים תכל אלה מלבאנשים סביבן. בעצמן וחוסר אמון בטחון בעצמן ויחוסר בבדימוי עצמי נמוך, ב
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 לחץבחרדה ומתבטאת באשר  ,הגורמים למצוקה נפשית ,עמוקיםותחושות שליליים רגשות 

אסטרטגיות על רקע זה נשים בזנות מפתחות  .בעצמןולפגיעה בגופן אף מוליכה , ותמידיים

 התמודדות שונות.

 אסטרטגיות התמודדות

אליהן, ולנוכח תפיסתן הממסד והחברה, הסביבה הקרובה  ם שליחסבנוגע לן יהתותפיסעל רקע 

מנת -עלשונות ות באסטרטגיות התמודדמשתמשות נשים בזנות  ,עצמןויחסן שלהן בנוגע ל

אסטרטגיות אלה  .(Fick, 2005האופפת אותן ) טיתוהסטיגמהשלילית התווית להתנהל עם 

 ,התייחסות שולית לאירועים אלימיםלעצמן, ולאחרים  יםהסתרה, שקרכוללות, בין היתר, 

 ., ודיסוציאציהאלכוהולבשימוש בסמים ו

 הסתרה

 (50בת  ',)מ .אני מסתירה

שיחה כל בועולה כעניין שבשגרה כמעט אנשים,  הם שלחלק גדול מחיימהווה זהות תעסוקתית 

 ;Fick, 2005)התעסוקתית . נשים בזנות מסתירות את זהותן (Tomura, 2011חברתית )

Tomura, 2011) התפיסות הן מסתירות את זהותן כנשים בזנות בגלל . המרואיינות העידו כי

הן להם השלכות קשות וחמורות. ר יש שא ,מביישיםההשליליות והסטריאוטיפים השליליים 

חברים  אומשפחתן בני אפילו לא  ,על היותן נשים בזנותיודע אינו כמעט כי איש מדגישות 

כאילו זה לא משהו  ,המון הסתרה. לא מדברים על זה בגלוי-ל יש המוןו"קודם כ :קרובים

או אפילו  ,תדע . רוב הסיכויים שהמשפחה לא'אני זונה'שמישהי תבוא ותגיד בראש מורם 

בראיונות גם אם לא נאמרה  ,ההסתרה. (38בת  ',דעו" )מכאילו החברים הקרובים כמעט ולא י  

סיפרו את עובדת היותן נשים בזנות הן שאלה אם ה לעבתגובותיהן  באה לידי ביטוי ,במפורש

 משפחה וחברים:כגון  ,ן הקרובהלסביבת

 (50בת  ',)מ .לא רוצה לספר את זה ,לא רוצה להגיד את זה

 (51. )ס', בת לא, לא, לא, לא סיפרתי לאף אחד

)ס', בת  .מה קורה לך ,דעאם מישהו י   ,דעמה קרה לך. אם דוד שלי י   ,אוי ואבוי ,לא

45) 

 (20', בת )ה .דעו, ממש לאלא, הם לא י  
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היותה אישה בזנות אמרה בנוגע לאחת המרואיינות שנשאלה אם היא תשתף את חברותיה 

 .(30בת  ',"אין סיכוי" )ש: באופן נחרץ

הנשים בזנות אסטרטגיה להתמודדות עם התפיסות והסטריאוטיפים לגבי ההסתרה משמשת 

הסתרת זהותן כנשים בזנות (. Tomura, 2011להם השלכות קשות על חייהן )ר יש שא ,השליליים

בקפידה  הן בוררות ף.חשימנת שזהותן לא ת-יום בדרכים שונות על-מאלצת אותן להתמודד יום

 יםאוהדכאנשים בעיניהן  יםשנתפסועושות זאת רק עם אלה  ,מידע על זהותןאת מי הן משתפות ב

כי ו ,במצב של הלם ראשוניכלל -בדרךהן מעמידות כי גם את אלה שהן מבינות אף  נים,ומבי

(. המרואיינות ציינו את הסינון Tomura, 2011להתרגל לרעיון )כדי לאנשים זמן נדרש לעיתים 

ידיהן -עליחשבו ישאותו הן יכולות לשתף. אנשים שפיו הן מחליטות מי יהיה ידיד או חבר -עלש

גם אם שהם לא יגיבו באופן אימפולסיבי זה מובן ב ,חברים טובים הוגדרו כאנשים חושבים

אחת כך תיארה  .אלא יחשבו לפני שיגיבו באופן קיצוני ומעליב יעורר בהם דחייה,המידע עליהן 

 :האופן שבו היא בוררת את ידידיההמרואיינות את 

מה זה עוברים סינון? אנשים  ,כאילו ?אוקיי ,אנשים שקרובים אליי עוברים סינון

שאני אחשיב כידידים הם מלכתחילה אנשים שהם אנשים חושבים. גם אם זה 

ה זה, איכס, מ"הם לא יגידו  שבו לחשוב על זה. הם לא...אז הם י   ,יגעיל אותם וזה

 (20בת  ',)ה .וכל מיני כאלה "זה לא מקובל חברתית

בדבר היותן  אנשים חדשים שנכנסים לחייהןהן אינן משתפות כי  וחלק מהמרואיינות הדגיש

. שליליות תגובות חברתיותעם שלהן העבר ניסיון לנוכח בחירה שלהן ווזאת מתוך  נשים בזנות,

 ,טראומה שלהןכ ,הן רואות זאת כפצע שלהן .בזנות לדעת שהן נשיםאיש זה לא עניינו של  ,לדעתן

תרת זהותה כאישה שהן מעדיפות לשמור לעצמן. אחת המרואיינות שיתפה מה עמדתה לגבי הס

 בזנות:

ואני בוחרת למי לספר. זה בחירה. אני עשיתי  ,אני מספרת למי שקרוב אליי

 ,לא –סתם החלטה שאנשים חדשים שנכנסים לי לחיים לא צריכים לדעת. אנשים 

אני חושבת שזה פצע שלי, זה  .זה לא עניינם ,דעו. הם לא צריכים לדעתהם לא י  

 (44בת  ',)מ .טראומות שלי, אני שומרת את הדברים האלה..

כי הן יודעים אינם אלה ש שבקרבתן לשתי קבוצות: האנשיםחילקו את חלק מהמרואיינות 

הן כי ואלה שיודעים  ;ציבוריים פומבייםלמקומות איתם ללכת להן מה שמאפשר  ,נשים בזנות

מאוימות מרגישות שבהם הן מקומות ל ,קפה סולידיים-לבתירק צאו י   ןאיתם הש ,נשים בזנות
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עים על זהותה מול אנשים שיוד לאכיצד היא מתנהלת  אחת המרואיינות סיפרהפחות מחשיפה. 

 שאינם יודעים: האלאל מול ו

]שיודע  מישהו עם]למקומות ציבוריים המוניים[ אני לא יוצאת לבלות בחיים 

תו לבד יאני יוצאת א ,אם הוא יודע עליי ,לא יוצאת, אין חיה כזאת. כאילו ...עליי[

שכאילו אנשים  ,לאכול משהו, אם הוא יודע עליי. אבל לא לצאת למועדון לקפה...

 (26בת  ',מכירים אותי ויודעים שאני יוצאת ומבלה וכאלה )א

כל העת להיות  אותןת ובזנות מאלצ הנשיםמבחינת של ההסתרה  החשיבותויפה שש מהחשהח

לא הן מנת להבטיח ש-על(. המרואיינות ציינו כי Tomura, 2011)ערנות מתמדת לגלות בכוננות ו

קושי נוראי קיים רניות לכל התרחשות סביבן. ועהן צריכות להיות דרוכות  ,את עצמןיחשפו 

כיוון שבכל רגע מישהו עלול לזהות אותן ולחשוף את מ ,נשים בזנותאת עובדת היותן סוד בלשמור 

אינו יודע על שהן מסתובבות איתו אדם בהם הדבר העלול לפגוע במיוחד במקרים ש – זהותן

ומה  ,מקרה שבו זיהה אותה לקוחבאחת המרואיינות סיפרה כיצד התמודדה בזנות. כנשים זהותן 

 חשבה באותו רגע:

מקרה כזה שמישהו היה איתי, והוא זיהה אותי. ואני סימנתי לו ככה עם  היה

הייתי עם גבר שנורא רציתי, שמאוד  את העיניים( שלא ידבר... תתחוהעיניים )פ

 .דע שעסקתי בזה. אז סימנתי לו ככה שכאילו לא מכיריםולא רציתי שהוא י   ,רציתי

 (51בת  ',)ס

בטכניקות של גם ת והכוננות המתמדת הן משתמשות הדריכּוכי בצד  נוחלק מהמרואיינות ציי

אחת  .בהם קיים חשש לחשיפת זהותן כנשים בזנותשמקרים בבריחה תרת הפנים או סה

אני מסתירה את  –"פתאום אני רואה מישהו שנראה לי שאני מכירה אותו ת סיפרה: ומרואיינה

באופן דומה כיצד בכוונתה תיארה  מרואיינת נוספת. (26בת  ',השיער או רצה לכיוון אחר" )א

כאישה בזנות: שעלול לזהותה מישהו היא תראה נוכחת ותהיה בהם משפחתה שבמקרים להתנהל 

"אם אני אהיה עם ההורים שלי, עם אחותי, עם אחי, אז אני פשוט אתחמק, אני אמנע מלפגוש 

 .(20בת  ',כל מיני דברים כאלה" )ה ,את האנשים האלה, אני אלך לשירותים

הן חיות  –הן חשות כי חייהן מפוצלים לשניים  .נשים בזנות לטבע שנינהפכה אצל ההסתרה 

כך  ,מנת שלא יזהו אותן-המרואיינות ציינו כי הן מתחפשות על .(Tomura, 2011חיים כפולים )

יותר, ואילו ביום הן מתלבשות באופן צנוע  ,שבלילה הן לבושות בצורה נועזת וחשופה ושמות פאה

יום: לבחוויה האישית שלה בין הלילה הניגוד אחת המרואיינות הדגישה את  .שירט-טיוכגון ג'ינס 
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בגלל זה אני גם מתחפשת כל החיים שלי. אני שמה פאה כל החיים שלי.  "אני מסתירה...

מפצלת את עצמי בין היום ללילה, בואי נגיד. ביום אני ככה מתלבשת, ביום אני  מתחפשת...

 .(50בת  ',בערב אני כמו זונה" )מ מאוד צנועה,

פאת מ ,להשתתף בפעילות ציבוריתאותן מהסתרה מונע צורך שלהן בנשים בזנות ציינו כי ה

החשש עקב עובדת היותן נשים בזנות. גילוי היוצרת חרדה מפני  ,החשש הכרוך בחשיפה יתרה

(. Tomura, 2011שותפים לסודן )שיהיו בבחירת האנשים הן ּבִרירניות מאוד והחרדה 

 האלכבעיקר  ,המרואיינות ציינו את רצונן להיות פעילות אקטיביסטיות בארגונים שונים

מעוניינות אינן כיוון שהן מאותן מלעשות זאת, אך החשש מהחשיפה מונע  ,הקשורים לזנות

לכן  .כנשים המקושרות לזנותאפילו אלא  ,שהציבור הרחב יתייג אותן בפומבי לא רק כנשים בזנות

 :כפי שתיארה אחת המרואיינות. מנת לא להיחשף-על ,רניותיזהירות ובִר הן נאלצות להיות 

באיזשהו  ,יותר ,בגלל שאני מאוד פמיניסטית, ובגלל שאני מאוד רוצה, את יודעת

שאני לא רוצה להיחשף ]היא[ מעבר לראיונות. הבעיה  ,יותר להכניס מודעות ,שלב

 ,דע את השם שלילא רוצה שהציבור הרחב י   אז זה קצת עוצר אותי. אני ,בישראל

 (44בת  ',)משאני מקושרת לזנות. 

הן היותן בזנות. עובדת את ממשפחתן מנת להסתיר -נשים בזנות משקיעות מאמץ קפדני על

מנת להגן על המשפחה מפני הכאב והבושה -עלזאת חלקן מסתירות עושות זאת מסיבות שונות. 

מהתפיסה החברתית השלילית מאוד לגבי קיום כתוצאה נות האופפים את דימויה של האישה בז

ם את משפחתבני מהמרואיינות שיתפו כי הן מסתירות  (.Tomura, 2011יחסי מין תמורת כסף )

תווית הכרוכים בהבושה ונפשי הכאב את המנת למנוע מהם -שהן נשים בזנות עלהעובדה 

קה , טיתהשלילית והסטיגמ אלא גם במשפחתן. החשש מלהכאיב  ,לא רק בנשים עצמןהדב 

אחת  .ויוצר אף ניתוק בקשרים המשפחתיים ,מלשתף את סודןמניא אותן לאחרים החשובים להן 

 המרואיינות שיתפה מדוע לא סיפרה לאמה:

גם להכאיב לאימא להגיד ילדה שלך  ?כאילו איפה יש יותר נמוך כי זה משהו ש...

ככה  אבל לא רציתי להכאיב לה... ,לי לספר אני גם הייתי על הקצה, היה בא זונה...

זה  ,היא לפחות לא תדע כלום, כאילו. ואמרתי לעצמי אני אפסיק להתקשר אליה

שאני נרקומנית ושאני זונה. מה אני אגיד לה?  –יותר טוב מלגלות כל מה שקרה לי 

 (38בת  ',)ר .מה אני אגיד לה? והפסקתי להתקשר
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גם בתוך מערכות את עובדת היותן נשים בזנות סתירות הן מכי  פוחלק מהמרואיינות שית

 פוחלקן שיתהזוג. -ניבבתפגע מאוד הידיעה שהן בזנות שכן ברור להן כי  ,יחסים הזוגיות שלהןה

הידיעה על כך אלא בצורה עקיפה,  ,באופן ישירהזוג לא -נודע הדבר לבניגם במקרים שבהם כי 

אחת המרואיינות שיתפה כיצד  .מערכת היחסים שפיעה עלהואף  ה,רעתחושה הזוג -לבניגרמה 

 :זאתת היחסים שלהן מתנהלת בעקבות וכיצד מערכ ,הזוג-הידיעה שהיא אישה בזנות הגיעה לבת

על זה. לא יצא לי לספר לה שום דבר  [הזוג שלה-בת]עם תה ילא יצא לי לדבר א

לי עניין לפגוע אין  אני נורא בזהירות עם היחסים מולה כי... .לעומק או משהו כזה..

 ,וזה אומר שגם יוצא לי ללכת מתוך שינה היא שמעה אותי, אני סהרורית... בה...

אבל גם חלומות שאני חולמת אז את יכולה לשמוע אותי מדברת תוך כדי, עושה 

 ,וזה נורא ,דברים תוך כדי. אז היא כאילו שמעה אותי חולמת על כל מיני דברים

וזה ממש  ,חד ו...היא כאילו קלטה מה חלמתי עליושישנו ביככאילו היה לה רע כי 

והייתה  ",חלמת על ככה וככה"היא כזה אמרה  ממש רע כאילו...-עשה לה ממש

כאילו דאגתי לא לישון לידה בזמנים  ,ממש ברע כל פעם שזה קרה. התרחקתי

 (20בת  ',)ה .מיםמסוי

חשש רב מהבושה הגדולה העלולה לפגוע במשפחתן מבחינת המוניטין יש לנשים בזנות 

(. אחת המרואיינות ציינה את הבושה הגדולה העלולה לפגוע Wong et al., 2011)החברתי 

"אני לא יכולה להגיע לאזורים של כיוון שהיא דמות ידועה וקל לזהותה: מ ,חברתית במשפחתה

אם מישהו היה עובר, אני מאוד מוכרת, וזה  ,שיוהמלונות לעשירות, כי אני דמות מוכרת. עכ

 .(45בת  '," )ס.מה קורה לך ,זה בושה גדולה להיות זונה המשפחה שלי...

ברגע שייוודע להן דבר  גם את החשש מהמחשבות שיעברו לקרוביהן בראשהמרואיינות העלו 

צמם סיטואציות ינסו לתאר לעהם אם ועל מה הם יחשבו מאותו רגע, ותהו , היותן נשים בזנות

לא בוודאי  כלל ועיקר,פשוטות אינן  השמחשבות אללכך מודעות המרואיינות . שהן חוות שונות

אחת המרואיינות סיפרה מדוע היא  .הן עוברות בזנותשמהות שחושבות על בנותיהן ועל מה ילא

 :את עובדת היותה בזנות מסתירה מאמה

לא הייתה מגיעה למצב של  היא הייתה מגיבה ממש לא טוב. לא יודעת אם היא

שעברתי את הדבר הזה בעצם.  ,התקפת לב אם הייתה שומעת שאני עשיתי את זה

תתאר את זה לעצמה כאילו  ..."מה?"אני מפחדת מהתגובה. כי אימא שלי תגיד 

 (33בת  ',)ל .זה לא קל לאימא לדעת דבר כזה ..."מה? איך זה?"בראש 
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 ,ן על ילדיהןגכיוון שהן רוצות להמיב עיסוקן גם את טמסתירות שהן אימהות נשים בזנות 

שמוכרת דוחה ומלוכלכת, מגעילה היא אישה אמם שילדים של מהתווית השלילית יפגעו ילא ש

חושבות שילדיהם אינם צריכים לדעת שהן המרואיינות  .(Tomura, 2011) תמורת כסףאת גופה 

 טיתוית השלילית והסטיגמובגלל הת שווים-שהם עלולים להרגיש זולים ולאמפני  ,נשים בזנות

עברה בדבר שיתוף ילדתה תיארה את עמדתה בנוגע לאחת המרואיינות מם נושאת עימה. שא

 אחרי שתדע:לדעתה ואיך בתה תרגיש  ,בזנות

 שתהיה גדולה...כילדה לא צריכה לדעת דברים האלה. אולי ]ש[אני חושבת 

כי היא יכולה  ." שלהשזה לא ישפיע על ה"פסיכיקה ,שתהיה בעצמה אימאכ

וכל הדברים כאלה,  "אני בת של זונה"ו ,שווה-להרגיש את עצמה גם כן זולה ולא

 (38בת  ',)ר .אז היא לא צריכה לדעת את זה בגלל זה

מדובר . םמבקשות למנוע מהשהמרואיינות נפשי  מהילדים גם כאבעצם ההסתרה מונעת 

לא לספר לילדים ולא לדעתן עדיף ולכן  ,כבד להטיל עליהם עומס נפשישעלול  מייסר,כאב נפשי ב

שיצאה ממעגל הזנות לפני  ,אחת המרואיינותהתמודד עם הידיעה שהן נשים בזנות. לאלצם ל

 היא תספר לה:בו ביום ש ,לדעתה ,גדולה תרגישמספרת מה בתה ה ,כחצי שנה

מא שלי ימה א"אני חושבת שביום שאני אספר לה נורא יהיה לה כואב, כאילו 

כך הרבה גברים -מכרה את הגוף, נכנסה עם כל"כאילו  ",עשתה בשבילי?

מצד  אני חושבת שהיא תעריך אותי יותר גם... . היא תקבל את זה ממש..."בשבילי

גן בראש נוראי, זה יעשה לה כאב. יכול להיות שאני גם לא בל הזה יעשה ל ,אחד

אז לא  ,י עמוסה עם זהגם ככה אנ ?אספר אם לא יהיה צורך. אז למה להעמיס עליה

 (33בת  ',)ל .צריך, אני חושבת

ואת  ,על ילדיהןוהכאב הנפשי וית השלילית והתשל ת והשלכהמדאגתן המרואיינות ציינו את 

אחת  התבטאהכפי שהתאבדות. עד כדי סכנת בעיות נפשיות פתח עלולים לם החששן הרב ש

 ,"אם הבת שלי יודעת על זהמעשרים שנה: לפני יותר הזנות כבר עולם שיצאה מ ,המרואיינות

ההסתרה מבחינת המרואיינות, אם כן,  .(45בת  ',נראה לי היא תתאבד בעצמה רק מהבושה" )ר

 הם.פגיעה שעלולה לעלות בחייפני מעל יקיריהן שומרת 

 .בזנותכעוסקות חשיפתן היא אחת הדרכים של הנשים בזנות למנוע את ההסתרה לסיכום, 

אמירה של הימנעות, ובעיקר הימנעות שלהן מגילוי הסוד בבהתנהגויות שונות היא מתבטאת 

מפורשת והימנעות מהסתובבות עם חברים ובני משפחה במקומות ציבוריים שבהן זרים  מילולית
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מהווה הוא ו ,שאין בה אמתמפורשת . להבדיל מהסתרה, שקר הוא אמירה עלולים לזהותן

 ותן נשים בזנות.גילוי הילמניעת  נשים בזנותהמשמשת אסטרטגיה נוספת 

 יםשקר

 (40בת  ',)ד .כל פעם ממציאה, שקרים

בא לידי ביטוי בכך  ,בזנותנשים באינטראקציות חברתיות יומיומיות של מרכזי כחלק  ,השקר

מנת להימנע -על ,זאת .(Tomura, 2011עצמן כעוסקות במקצועות שונים )את מציגות  שהן

החברתיות והמשפחתיות.  יההשלכותומנשים בזנות המוצמדת למהתווית השלילית המבישה 

שואלים אותן לגבי בזנות דבר היותן נשים יודעים על שאינם אנשים המרואיינות דיווחו כי כאשר 

כגון  ,בו בעברהתמקצעו אכן בעיסוק שהן כעוסקות עצמן את מציגות חלקן  .הן משקרות ,עיסוקן

לחשוף כדי להימנע מבחברה,  ומנת להציג-עלשו בעבר שרכמקצועי. הן משתמשות במקצוע  ז'מס

אחת  .הכרוכות בזהות זו השלכות החברתיות הקשותומלהיחשף לבזנות כנשים את זהותן 

"לא הצגתי את עצמי בצורה כזו ציינה:  ,שעסקה בעבר כמסז'יסטית מקצועית ,המרואיינות

עד היום יש לי חברות  ...'מסז'יסטית' ?'מה את עושה בחיים' :. פשוטפעם-אף [כאישה בזנות]

כמשהו  ןאת עיסוק ותומגדיר ותחלק מהמרואיינות משקר. (38בת  ',שזה מה שהן יודעות" )מ

שבאמת יש לה משום  ,אחת המרואיינות סיפרה כי היא מספרת שהיא בנדל"ן .מתאיםלהן נראה ש

. כי באמת יש סקת בנדל"ןיום, אני אומרת שאני עוביומשאני כ"כמה דירות והיא מבינה בתחום: 

 .(50בת  '," )מלא הרבה דירות, אבל יש לי פה ושם דירה –לי 

 ,Tomura)בגלל הבושה  ,כגון משפחתן ,גם לאנשים הקרובים אליהןנשים בזנות נאלצות לשקר 

בני משפחתן מתעמתים ר שכאגם  הן מכחישות שהן בזנות יכ והמרואיינות הודחלק מ. (2009

אחת המרואיינות שיתפה  שהן נשים בזנות.שהתעורר אצלם וחשד ששמעו שמועות  ותעקבבאיתן 

 ',אבל אני מכחישה בתוקף" )ש ,והוא חושד ,"אחי האמצעי שמע שמועותלגבי חשדו של אחיה: 

בגלל  אלא להסתיר את עובדת היותן נשים בזנות, מספרות כי אין להן ברירההמרואיינות . (30בת 

מרואיינת נאלצות להמציא שקרים שהן עובדות בכל מיני עבודות. הן ולכן  ,הבושה הנוראית

"אמרתי אני מנקה שאלה מה היא עושה למחייתה: ר נשכאשיתפה מה ענתה למשפחתה 

איזה שקרים"  איפה עובדת? במכולת אני עובדת... זונות אני עובדת?...-להגיד בבית מדרגות...

לגבי  –גבי שקרים לאורך שנים -נאלצות לאלתר שקרים עלהן . המרואיינות ציינו כי (40בת  ',)ד

מסכת שקרים סבוכה שהן כך נוצרת . שיש בידיהם וכדומה לגבי סכום מזומנים רב ,מקום העבודה
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אחת המרואיינות שיתפה כיצד שיקרה  .מול המשפחה ששואלת שאלות לאלתחזק ולנהל נאלצות 

 לאמה:

(. תחייכמאת יודעת ) ,כאילו ,כזה זה חלף לה .מא שלי לא הבינה, את יודעתיא

אני אמרתי שהייתי  ?"כך הרבה כסף-מאיפה יש לה כל ?מאיפה יש לך כסף"

מא שלי שאני עובדת במסעדה. אני יעובדת במסעדה, כל הארבע שנים, אמרתי לא

והוא נותן לי קצת כאילו לפעמים  ,עובדת בלי תלוש ו...בעל המסעדה אוהב אותי

 (33בת  ',)ל .קצת יותר

. תכוזב, שיצר תמונה על עבודתןבמידע חלקי את האנשים בסביבתן חלק מהמרואיינות שיתפו 

בדמות  ואת הפגיעות שעלולות להתלוות אליה,הבושה נועד למנוע את השימוש במידע החלקי 

מערכות על באופן שלילי מה הן עושות בפועל עלולה להשליך . הידיעה , למשליחסים עימןהניתוק 

"בהתחלה לא אמרתי לו על  :יודע עליה זוגה-אחת המרואיינות שיתפה מה בן .זוגיות כגון ,יחסים

כבר סיפרתי שיש  ...אחרי תקופה .בהתחלה בהתחלה. אמרתי לו שזה עיסוי בלי כלום ,ההרפיות

 .(38בת  ',נצמדתי לשקר הזה עד לפני כמעט חצי שנה" )מ הרפיות...

דיווח על ב ,בחיי השגרה שלהןגם אלא  עיסוקן,בדיבור על לא רק השימוש בשקרים מתבטא 

כך  .בזמן עבודה וכדומהללקוחות מנת לתרץ יציאות -עלשהן עושות כביכול פעילויות יומיומיות 

הם  ,"לאמשפחתי ויוצאת מדי פעם להפסקות: השעובדת בעסק  ,אחת המרואיינותזאת תיארה 

 '," )ס)מחייכת( 'להביא כסף וחוזרתאני הולכת  ,רגע'מה פתאום. אני אומרת להם  ,לא יודעים

 .(45בת 

פגע ממכלול ההשלכות של התווית ימנת לא לה-על ,זהותן כנשים בזנותהצורך בהסתרת 

על היומיומית בשמירה רב קושי חוות נשים בזנות . מעיק עליהן מאוד ,טיתהשלילית והסטיגמ

קשה חלק מהמרואיינות סיפרו כי  .(Fick, 2005)משפחה וחברים במסגרת יחסיהן עם בני סודן 

שקרים אותם יכולות להשתמש באינן כיוון שהן מתקופה ארוכה. במשך  הןלשקר לקרובילהן 

של שקרים. הן אינסופי מעגל כמעין  ,שוב ושוב ,גבי שקרים-, הן ממציאות שקרים עללאורך זמן

. השקריתגלה אוחר במוקדם או במברור כי שום שמיכולות לשקר אינן גם יודעות לגבי מה הן 

ניסתה להתמודד עם משפחתה: היא וכיצד  ,התחלהבאחת המרואיינות תיארה את שקריה 

כמה את יכולה להסתיר  –זאת -ובכל .תוי"בהתחלה אמרתי שזה מישהו מבוגר שאני חיה א

לאט ופה ושם. עסק -וככה לאט ,נפרדתי והכרתי מישהו אחר]אמרתי ש[את מבינה? אז  ?אותו

מעידות כי מהמרואיינות חלק . (50בת  ',את מבינה?" )מ ,כי רוצים לראות ,יכולתי להגידכבר לא 
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את של שקרים הן נשברו וסיפרו  מתלאחר תקופה מסויכי ו ,מסוגלות לשקר לאורך זמןאינן הן 

ובאיזשהו שלב לי  ,אבל כן חשדה ,"בהתחלה לא ידעהאמה אחת המרואיינות סיפרה כי האמת. 

 .(30בת  '," )שירפשוט נמאס להסת

תחושת את בניסיון להפחית  גם לעצמןכביכול השקר בא לידי ביטוי גם בכך שהן משקרות 

מאמינות בגרסת ותווית השלילית. הן שופטות את המציאות שלהן אחרת, הבושה הכרוכה ב

פגע מהתווית ילא להמנת -על –לסביבה החברתית יותר גרסה שמתאימה  –האמת הנוחה להן 

אישה . כנשים בזנות ןעצמאת  ותרואהן אינן כי  נוחלק מהמרואיינות ציי של אישה בזנות. ההנורא

כאישה שמקבלת לקוחות כל הזמן. אחת המרואיינות הסבירה ידיהן -עלבזנות נתפסת ומוגדרת 

 אה בינה לבין נשים אחרות בזנות:השווידי -זאת על

]זה זונה  זונה, אני לא זונה... נשמה, אני לא זונה. זונה זה ,אני זונה? אני לא זונה

שעות בזה שלה, בעבודה. אני לא זונה, אני הולכת עשרים וארבע שתעבוד מישהי[ 

 ',)ד .והולכת.. –מאה וחמישים  ,שקלמאתיים  –עושה אחד שניים בשביל הכסף 

 (40בת 

פי -שעלכיוון מבזנות נשים עדיין ת ונחשבשאינן כמי  ןעצמאת  ותרואמהמרואיינות חלק 

אחת המרואיינות צריכה לעסוק בזה שנים. היא  ,בזנותאישה תיחשב  מישהימנת ש-עלתפיסתן, 

הקטנת התווית . (45בת  '," )ס..."אני לא נחשבת עוד זונה ולכן ,רק שנהעוסקת בזה היא כי טענה 

סיונות לשכנע את יאצל חלק מהמרואיינות בנבאה לידי ביטוי השקר העצמי באמצעות השלילית 

כך, הן משכנעות את עצמן שהן אינן  .כגון הרפיה ,נחשבים זנותשאינם דברים  הן עושותכי עצמן 

מרואיינת . ליווי הכוללת חדירות וכדומה-מדובר בעבודה במכוןשאין כיוון מזנות עוסקות ב

 שהייתה מודעת לשקר העצמי שלה הסבירה כיצד היא מסבירה לעצמה את מה שהיא עושה:

 אני לא עובדת במכון... אני עובדת כאילו בהרפיות.... אני.. ,"בהצטדקות, כאילו אני לא זונה כבר

 ',בתודעה מלאה" )מ ,כאילו זה לא היה קיים באמת בהכרה .דקות בראשהצטכאילו זה כל הזמן 

בהענקת גם השקרים העצמיים באה לידי ביטוי באמצעות הקטנת התווית השלילית  .(38בת 

כגון יותר, חיוביים ידיהן כ-עלצדדים שנתפסים ובהצגת חיובית להיותן נשים בזנות  משמעות

שתפקידן הוא . הן משכנעות את עצמן לקוחות המגיעים אליהןלפסיכולוג סוג של ת עצמן כיראי

"אנחנו בתור צורה של  עצמה:את כפי שאחת המרואיינות הגדירה  .יותר להבין את הלקוחות

. (50בת  ',להבין... עם רוב הלקוחות" )מ ,לוקחות את זה בקטע של פסיכולוגפסיכולוגיות, כאילו 

אלה שהם לבד למען המיני הגברי מעין פתרון לצורך מספקת עצמה כאת אותה מרואיינת רואה 

מאסו באישה ובא להם להתנסות בחוויות מיניות אחרות. שאו שמשעמם להם בנישואים או 
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אלו אנשים  ."כולם באים לחפש אותנו: ם, זה טבע העולםכך הדברים מתנהלים בעול ה,מבחינת

כך -שאין להם זוגיות למשל, שהאישה שלהם לא כל ,אנשים שהם בודדים ,שבאים להתפרק

ואנחנו  ,נכון או לא? והוא לבד ,אין מה לעשות .זה דרך העולם ,אין מה לעשות .כבר מעניינת

 .(50בת  ',הפתרון" )מ

אחת הדרכים של הנשים למנוע את חשיפתן כעוסקות בזנות,  לסיכום, השימוש בשקרים הינו

והוא מתבטא בהצגת עיסוקן באופן שקרי כעיסוק נורמטיבי, כגון מסז' או נדל"ן. הן מכחישות כל 

מנת -גבי שקרים לאורך שנים, על-קשר לזנות גם אם הן נחשדות בכך. הן מאלתרות שקרים על

הן מצד החברה והן מצד המשפחה. מתוך  –ת אליה להימנע מהבושה ומהפגיעות שעלולות להתלוו

כך הן מאמינות בגרסה הנוחה להן, ושופטות את המציאות אחרת, דבר אשר בא לידי ביטוי גם 

 בהתייחסותן לאלימות כלפיהן.

 לאלימות ותחסייהת

 (50בת  ',חטף אותי... )מ פעם סתם, מישהו...

התנהלותן אל מול התווית השלילית בת התמודדות אחרת של נשים בזנות יאסטרטגי

ת והציפייה לה נתפסודבר שולי. האלימות  לכאהן חוות שהתייחסות לאלימות  אית היטוהסטיגמ

אלימות היא נורמה  ,נשים בזנותלגבי (. Sallmann, 2010"מגיע" עם הזנות )שאצלן כדבר 

(Farley, 2004b.)  כחלק שהן חוות אלימות פיזית קיצונית המרואיינות תיארו אירועים של

מתוך  ,שולית בצורה האלוהתייחסו לאירועים קיצוניים  ,חייהן בזנותשל מהשגרה היומיומית 

תקיפות מיניות ופיזיות הן שזה מובן מאליו שומעצם טיבם, בסכנות  יםקבלה שהחיים בזנות מלא

עיקרי, זניח ומשני -וב, לאחש-. הן מקבלות זאת כדבר לאמשגרת חייהן של נשים בזנותחלק 

חטף אותי...  "פעם סתם, מישהו...: כמעט כבדרך אגב ,אחת המרואיינותתיארה כפי ש .בחייהן

ההתייחסות  .(50בת  ',)מ ניצלתי..."]לפחות[ שאין מה לעשות, ]במחשבה[ הסתכלתי על זה 

תקיפה  תיבראיבאה לידי ביטוי מבחינתן חשיבות כחסרת כלפיהן לאלימות הקיצונית המופעלת 

בוקס אחול  –"נתן לי אחד בוקס מרואיינת אחרת:  תיארהשכפי  .רצינית-כלאאגרוף ב

רק . אני לא מתלוננת.. .והוא נתן לי בוקס והלך ',קחי ת'כסף'הוא אמר לי  ,לא יודעת שרמוטה...

 .(40בת  ',נתן לי בוקס..." )ד

הן  ,ראויות ליחס אליםשנשים ותופסות את עצמן כהשלילי  ןהן מקבלות את דימוימכיוון ש

נוסף  .כחמורים מאודכל אדם אחר בחברה היו נתפסים בעיני לאירועים שמתייחסות באופן שולי 

בכל עבודה מקצועיים", כפי שיש סיכונים אלה כ"וקיצוניים אירועים קשים על כך, הן תופסות 
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ה על קבלת האירועים מצביעראייה זו  ".כללי בטיחותוסבורות כי עליהן לנקוט פשוט " ,אחרת

הן מודעות לסכנה  .הנשקפת להןשל ממש מדובר בסכנת חיים אף כאשר  הם,מאלי ניםכמובהללו 

עדיין מקבלות אך  ,חיות בפחד מתמידועם זאת מתייחסות לכך באדישות. הן נזהרות ו ,חייהןל

וכיצד  ,ת הסבירה כיצד היא רואה את האלימות הקיצוניתומרואיינאחת ה .זאת כחלק מחייהן

יש דברים. בכל עבודה יש  ,תשמעי" מציאות האלימה של החיים בזנות:ההיא מתנהלת בתוך 

פועל בניין יחבוש לו  יש לכל אחת את הזהירות שלה... ...'תאונת עבודה'כמו תקראי לזה 

 .(50בת  '," )מ...כובע

לסיכום, התייחסותן השולית של הנשים בזנות לאלימות הפיזית כלפיהן מתבטאת בכך שהן 

מקבלות אותה כחלק מחייהן כנשים בזנות. הן מודעות לסכנות, שחלקן הן סכנות חיים ממשיות, 

ונזהרות. אך מבחינתן מדובר בעניין זניח, לא חשוב. הן חיות בפחד תמידי מפני האלימות, אך 

 אמצעי בריחה שונים.בעזרת הן מתמודדות איתה כשגרת חיים ש

 בריחה

 (40בת  ',)ד .בגלל הסמים אני שורדת

 אהישלהן  טיתהתווית השלילית והסטיגמעם התמודדות של נשים בזנות לאסטרטגיה אחרת 

נשים בזנות מאפשר לאלכוהול בסמים והשימוש ב כגון אלכוהול וסמים. ,שימוש באמצעי בריחה

הוא מהווה  .(Fick, 2005) טיתמהתווית השלילית והסטיגמ נובעיםהאשמה המרגשות לברוח 

ומאפשר להן לבטל עכבות  ,התמודדות עם ההיבטים השפלים של הזנותמבחינתן אמצעי ל

חלק מהמרואיינות הודו כי  .(Young et al., 2000) כמבישבעיניהן בגלל המעשה הנתפס הנוצרות 

אחת המרואיינות כך הסבירה  .מתביישותהן אינן  ,תתחת השפעת האלכוהול הן מרגישות אחר

התביישתי, כי הייתי  לא... ,שהייתי עושה את זהכ"בזמן הפעילות בזנות:  התביישהלא מדוע 

 .(51בת  ',שותה, אלכוהול" )ס

להשתחרר מתחושות הבוז וההשפלה שהן לנשים בזנות אלכוהול מאפשר בהשימוש בסמים ו

השימוש בסמים מקל כי (. המרואיינות ציינו Brewis & Linstead, 2000חוות, ומקל עליהן )

רגשות שליליים המייצרת אצלן  טיתבצל התווית השלילית והסטיגמ ,בזנותאת החיים עליהן 

הן משתמשות  אלה,מנת להשתחרר מכל -המכבידים עליהן וגורמים להן לחץ תמידי. על ,קשים

אחת שהודתה כפי  .לחוצות-ולאיותר עות רגו ,משוחררות יותרבעזרתם הן מרגישות  .בסמים

"האמת שהעישון עשה לי גם טוב בעבודה הזאת. יותר קל כזה. את באה יותר המרואיינות: 

 .(33בת  ',יותר רגועה )ל ,משוחררת, יותר רגועה. יותר קלילה
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דחייה ולהתגבר על תחושת הבסמים עוזר לנשים להקהות רגשות הקשורים לזנות השימוש 

ריחוק רגשי יצירת ומסייע להן ב ,רגשיתה ןמעורבותהוא מפחית את  .מלקוחותשלהן 

ת ופיזיבין תחושותיהן ההמרואיינות שיתפו בהבדלים  (.2015 ,מהסיטואציה המינית )סנטו וברגר

כאשר הן משתמשות בסמים. ללא לבין תחושותיהן בסמים  תשתמשואינן מהן ר שכאת ונפשיהו

אינן עם סמים הן לעומת זאת,  .בא להן למות –ות ומגרדות את הגוף סמים הן נגעלות מעצמן, בוכ

כפי שהן מגדירות זאת.  ",מזדעזעותאינן "הן  ;לא את הגועלולא את המגע  –חשות כלום 

לאחר שנכנסו לעולם הזנות הן מצליחות לשרוד. לצרוך התחילו הן בזכות הסמים שלדבריהן, 

בזכות היו ושכבו. הן זוכרות עם מי אינן להן לשכוח את הלקוחות. הן מאפשר השימוש בסמים גם 

אחת המרואיינות סיפרה מדוע  .קשור ללקוחותהבכל ( מוחלט blackoutהסמים נוצר חישכון )

 :אותםצורכת היא ר שכאהיא חשה ומה  ,התחילה עם הסמים

 הלכתי בהתחלה עם מישהו בלי סמים. התחלתי לבכות, ומגרדת את הידיים,

ותעשי  הקחי אקסט" :רציתי למות. אז חברה שלי אמרה – ?"מה שכבתי ,איכסה"

אדם -לא יכולתי שהבן .אני לקחתי בגלל שהתחלתי זנות ..."לא תמותי –את זה 

לא מזדעזעת... כן, בגלל ]אני[  ,אם הם נוגעים בי]ככה,[  .אז לקחתי סמים ,יגע ביי

 .לא לזכור אותם ,מים כדי לשכוחהסמים אני שורדת. לא קרה כלום. אני לוקחת ס

 (40בת  ',)ד

 התווית השליליתהתמודד עם המסייע לנשים לאמצעי בריחה נוסף  ,מעבר לסמים ולאלכוהול

מהווה הגנה פסיכולוגית לנשים ה ,(Tomura, 2011) דיסוציאציה מהגוףשל תהליך הוא והבושה 

פגיעה זמנית, קלה או יוצר כרונות יזמרגשות ומ ,. ניתוק המודע מתחושות(Coy, 2009)בזנות 

בדומה לסמים  .המודע שלהן אל המציאות הפיזית או התחושתית שלהןשל חמורה, בקשר 

רואות אינן שבו הן  ,מוחלטשליטה ליצור מצב של אובדן היא מטרתו של ניתוק זה  ,ולאלכוהול

את  תפרווהן רק ס זוכרות אפילו איך הם נראו או עם כמה לקוחות הן שכבו.ואינן את הלקוחות 

 אחת המרואיינות:תיארה כפי ששכבו. הן עם כמה גברים  תערומשולפי זה  ,יוםההכסף בסוף 

 .אלא ראיתי את הכסף ,לא באמת ראיתי את הלקוחות ...הייתי במצב של כאילו

כאילו זכרתי לפי הכסף כאילו  ,כאילו אחרי יום עבודה לא זכרתי בכלל מי היה אצלי

 (38בת  ',)מ .כמה עשיתי
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החולף, חשות בזמן אינן הן  –תחושת הזמן אובדן תבטא בניתוק מאצל חלק מהמרואיינות ה

"את לא מרגישה אחת המרואיינות: ציינה כפי ש .מורגש-ובלתימהיר  ,האקט נתפס כמשהו קלו

 .(45בת  '," )ס.וזה מה זה בקלות כאילו.. ?נגמר, את מבינה –הוא נכנס, יוצא, זהו  שזה קורה...

הרחוקה  –הסביבה  ה שלמול יחס לאאסטרטגיות התמודדות כמה הנשים ציינו סיכום, ל

את זהותן בכל דרך אפשרית, משקרות לאחרים ולעצמן,  הן מסתירות :כאחת והקרובה

אלכוהול בלאירועים פליליים קיצוניים שהן חוות, משתמשות בסמים ובאופן שולי מתייחסות 

 רגשות.מומתנתקות מתחושות ו ,כאמצעי בריחה
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 דיון

במציאות חייהן של הנשים בזנות בישראל, את הקלון החברתי יתה לאתר יההמחקר מטרת 

תוך התמקדות בעולמן החברתי, המשפחתי מבטן, -לבחון את טיבו, מאפייניו והשלכותיו מנקודתו

כעולה מן הממצאים, ובהשוואה למחקרים מהספרות לו.  והאישי בתוך מעגל הזנות ומחוץ

כמס מכביד שאין העולמית בנושא חוויית הנשים בזנות, מצאתי כי קיים קלון חברתי אשר אופיו 

. בפרק זה אדון בקלון חברתי זה, ובהמשכו בטי חייה של האישה בזנותימפלט ממנו, הפוגע בכל ה

 ים.כיווני פעולה עתידי ואציעתרומת המחקר אציג את 

ם חיצוניות, הנובעות מיחסהשלכות של הנשים בזנות יש קלון החברתי להממצאים עולה כי ן מ

המשקפות את העובדה השלכות פנימיות, כן ו ,הסביבה הקרובה כלפיהןהממסד והחברה,  של

. אל מול השלכות אלה, החיצוניות החברה כלפיהן של האת יחס מפנימותהנשים בזנות ש

ואשר  ,יוםהיומבזנות מתנהלות בחיי  נשיםבעזרתן שאסטרטגיות התמודדות והפנימיות, קיימות 

מחסומי תמיכה פורמליים  אף הן משפיעות עליהן חיצונית ופנימית. כל אלה יחד מייצרים להן

 .פורמליים-ולא

. מהראיונות עולה כי השלכות החיצוניות של הקלון החברתי על הנשים בזנותאתייחס תחילה ל

כל חלים על והינם גורפים ש ,תפיסות וסטריאוטיפים שליליים ומבישיםעות מהשלכות אלה נוב

מחקרים גם ב . תפיסות וסטריאוטיפים אלה, המשתקפיםללא יוצא מן הכלל ,אישה ואישה בזנות

מתמקדים באופן שבו הן רואות את הדעה אשר של נשים בזנות ו חוויותיהןדנים בש אחרים

 Pheterson, 1996; Sallmann, 2010; Tomura, 2011; Wong)השלילית הרווחת עליהן בחברה 

et al., 2011) ,אשר מופעל אוטומטית, מנציח את זהותן כנשים בזנות קלון חברתי מייצרים ,

הנשים בזנות נושאות אותו כל וכבד מנשוא, של קלון זה מחירו והופך אותה לזהותן המרכזית. 

הליבה לקלון החברתי -ים השליליים הם גורםמצאתי כי התפיסות והסטריאוטיפ ימי חייהן.

 ולהשלכותיו החיצוניות, כפי שאפרט לאורך כל הדיון.

של  מתייחסות לשלוש סביבותהחיצוניות של הקלון החברתי כי ההשלכות  מן הממצאים עולה

סביבת וחברים ומשפחה;  –החברה והממסד; סביבה קרובה  –: סביבה חיצונית הנשים בזנות

כן, השלכות אלה, כפי שאתאר בהמשך, מכפיפות את הנשים -. כמוים ולקוחותסרסור –הזנות 

ביחס  –באופן דומה אך גם שונה  –הגומלין שלהן עם כל סביבה, ובאות לידי ביטוי -בזנות ביחסי

 מבטן.-כלפיהן מנקודת
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ביטוי בכל סביבה ידי אשר בא ל ,בשלוש הסביבות זוהה היחס המשפיל כלפי נשים בזנות

המשטרה והרשויות  ן שלשר לחברה ולממסד עולה מן הראיונות כי יחסבא שונים.באופנים 

מופלות הוא מעצים את תחושתן כמתוך כך ו, מזלזל ומשפילהוא בזנות  נשיםכלפי  השונות

תפיסתן של נשים  – מהקלון החברתי תנובע. יחס זה הוא ביטוי להשלכה מרכזית המבוזותכו

פוגע והוא  – גורמים האמורים להגן עליהןהידי -על אפילוחסרות ערך בחברה, ככשוליות ובזנות 

בדומה למחקרים  ,עולה מהראיונות סביבתן הקרובהאשר לב. בכבודן, במעמדן ובזכויותיהן

 ,יחס משפיל גם מצד חבריהןחוות כי הנשים בזנות  ,(Fick, 2005; Tomura, 2011אחרים )

לנשים בזנות ניתן לעשות כי תפיסה ואשר נובע מהשים בזנות, נקשר ישירות לעצם הידיעה שהן נש

הקיימות ובאפשרות שלהן ליצור  יחסיהןבמערכות קשות הקלון החברתי פוגע שהכול. מכאן 

סביבת על היחס המשפיל אינו פוסח גם מערכות יחסים בעתיד, ומגביל את פעילותן החברתית. 

נשים בזנות, כי הן יודעים ומעורבים בחייהן שר אידי אלה -שבה נשים בזנות מושפלות על ,הזנות

מחקרים נוספים נמצא גם ב תוך כדי ניצול, ובייקטיביזציה, של אקרי, סרסורים ולקוחות. יחס זה

אשר  ,ונקשר ישירות למס הקלון החברתי ,(Campbell & Deacon, 2006; Fick, 2005בנושא )

כלים אותן כנשים וכבנות  אנושי. אדם באופן שאינו-רומס ומ 

שזוהתה אף היא  ,נוספתחיצונית השלכה כמתוך הראיונות  העל ניצולן של הנשים בזנות

שונים המרכיבים את הומתחלק לרבדים  ,נובע ממצוקותיהן נשים בזנות. ניצול בשלוש הסביבות

במפגש עם  ,ממצאיםלפי ה ,ממסד הניצול בא לידי ביטויה לש. בהקשר (2015סנטו וברגר, ) ןחייה

לנטילת לעיתים בזהותן כנשים בזנות כסיבה  ותאשר משתמש ,דוגמת שירותי הרווחהת רשויו

נשים שלפיו רתן. מחירו של הקלון החברתי הנשען על הסטריאוטיפ הרווח בחברה וילדיהן ממשמ

הדנים בסוגיה של מחקרים אחרים בדומה לסטריאוטיפ שנמצא ב – כשירות-מהות לאיאבזנות הן 

הוא כפול ואכזרי. הקלון החברתי, ככלי המשמש  – (O’Neill, 1997) ותאימהות שהן נשים בזנ

סביבה הקרובה, אשר לבהן מחזקתן, הוא חסר רחמים הן כלפיהן והן כלפי ילדיהן. ילדי להוצאת

בנטילת  ,מעידות כי קיים ניצול מצד חבריהן, הבא לידי ביטוי, בין היתרבישראל נשים בזנות 

ן באנשים, ויוצר אצלן חשדנות גם כלפי אלה אמוהקלון החברתי פוגם ביכולתן לתת כספן. 

הן מצד  ,בסביבת הזנות ניצולן של הנשים בזנות בא לידי ביטוישאמורים להיות קרובים להן. 

 .בהןבשליטה וניצול כלכלי ב ,הסרסורים והן מצד הלקוחות

שלוש הסביבות סביבה וסביבה, אך בניתן להבחין מממצאים אלה כי אופי הניצול שונה בכל 

הנשים כי יודעים  םחבריהן ההלקוחות והן הן הסרסורים,  .הידיעה שהן נשים בזנותהוא נובע מ

הן אינן מעוניינות לחשוף את זהותן המבישה והממיטה שאחר סעדים, מאחר יתורו בזנות לא 
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בסביבה החיצונית, בא לידי ביטוי הוא כפי ש ,, הקלון החברתימכך כתוצאה ישירה. חרפה

כשרבפועל מעניק זנות, סביבת ההקרובה ובבסביבה  ן של הנשים בזנות, תוך שהוא לניצול ה 

. בכך הקלון חוסר ישעו ומציב אותן בעמדה של חוסר אונים זהניצול לעליהן להתנגד  מקשה

 ועה.ידי אחרים, כעין עבדות ללא תקווה להצלה וליש-החברתי קושר אותן לחיים של הישלטות על

שעלתה מן הממצאים בעניין ההשלכות החיצוניות בסביבות השונות היא השוני נוספת הבחנה 

חוות. נשים בזנות שדוגמה לכך היא הנידוי וההדרה ביניהן, אשר בא לידי ביטוי בכמה אופנים. 

להיראות  ם של אנשיםחששונובעים מהקרובה שלהן, לסביבה נקשרים לסביבה החיצונית ואלה 

. הקלון החברתי בהקשר זה בא לידי ביטוי (Huschke et al., 2014; Scambler, 2007) במחיצתן

תוך שהיא  מקטלגת את האישה בזנות בתווית שלילית,ובושה העוטפת בקבלתן בחברה ו-איב

. דבק תווית זו גם בהםתשמא  ,חשש להיראות במחיצתה –אפילו קרובים  – אנשים אצלמייצרת 

מצד בפועל חוות הנשים בזנות שנידוי וההדרה ין הקיים שוני בובה בסביבתן הקר זאת ועוד,

משפחתן ינהגו בני השערתן כיצד שהן יודרו מהתא המשפחתי, המתבסס על  ןחששבין לחבריהן 

מעיד על פגיעתו הרעה של הקלון החברתי, המהווה  הדעו על זהותן. חששן מהשלכות אלי  אם 

. מנגנון הקלון הקלון החברתי ידבק גם בהםאם דים, ילולמשפחה לחברה, למקור לבושה הקשורה 

בשני אופנים: הן מבודדות ומתבודדות; הן מנותקות  החברתי פועל אם כן על הנשים בזנות

מהחברה ומאנשים מבחירה ולא מבחירה. כתוצאה מכך נוצרת תשתית לאלימות כלפיהן, שהינה 

 כפי שאפרט עתה.השלכה נוספת שעלתה מן הממצאים, בעיקר בסביבת הזנות, 

חלק יחס זה הוא  .הלקוחות כלפי הנשים בזנות של לייחס אלים וברוטעולה מהראיונות 

פי תפיסתן של -על. , והוא נקשר להדרתן החברתית כשונות, כאחרותמציאות חייהן השגרתיתמ

הנשענת על הסטריאוטיפים  –תפיסתם של הלקוחות מ נובע הןהיחס האלים כלפי ,הנשים בזנות

יחס לנשים בזנות הן נשים נחותות הראויות  שלפיה –יים המאפיינים את הקלון החברתי השליל

פגיעה בנשים בזנות  שלקיימת נורמליזציה , כעולה גם מהמחקרים בנושא, מתאלים. מתוך כך

(Sallmann, 2010 .)המבטאת מחיר כבד של הקלון  ,האלימות הפיזית היא אם כן השלכה קשה

 האלימות קשל היחשפות של חמורותסכנות עם מדי יום נות להתמודד המאלץ נשים בז ,חברתי

עלתה נקודה בסביבה המשפחתית ליחס אלים באשר  .לתפוס מסוגל אינו היישוב מןאדם שברמות 

אם נקוט תגובות אלימות כלפיהן עלולים למשפחתן שבני חששן של הנשים בזנות והיא  ,מעניינת

פי תפיסתן, עלול להוביל לאלימות קיצונית מצד משפחתן, -על. הקלון החברתי, על זהותןי דעו 

 והדבר מעצים את חרדתן בסביבה שאמורה לתמוך בהן.
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לצד החשש מאלימות מצד משפחתן, בלטה מהראיונות השלכה נוספת, הפוכה מאלימות ברובד 

. שה בזנותיהיות הא לדבר על סירוב מוחלט – "יודעים ושותקים"של  התופעהחיצוני, והיא ה

מבדילה אותה מהסביבות היא פי הממצאים רק בסביבתן המשפחתית, ובכך -תופעה זו זוהתה על

נכונּות מוחלטת -הנשים שמשפחתן יודעת כי הן בזנות משתפות כי קיימת איחלק ניכר מהאחרות. 

סיבות עיקריות,  משתינובע סירוב זה  (.Tomura, 2009)מצד משפחתן לשוחח על הנושא 

ר על ובידשהמבוכה הנעימות וה-היא אי האחתבאופן מובהק לקלון החברתי: הקשורות שתיהן 

היא רצונם של בני המשפחה לא  והאחרת; המשפחה בני אצל מעורר, כמבישהזנות, הנתפסת 

שהקלון החברתי התוצאה היא . אצלה גדולה בושה מעורר, מתוך הנחה שהנושא באישהלפגוע 

, ויוצר חיץ בין הנשים בזנות לבין בני המשפחה דמצהתכחשות, התעלמות וחוסר תגובה יוצר 

 משפחתן.

על רווחת לא רק מאיימות  סביבות השונותבההשלכות החיצוניות של מס הקלון החברתי 

. אדון עתה בהשלכות הפנימיות תגם על רווחת חייהן הנפשיאלא של הנשים בזנות,  חייהן הפיזית

בראיונות ציינו הנשים את ההשלכות הקשות של הראיונות. מן של מס הקלון החברתי כפי שעלו 

כלפי עצמן, שהבולט שלהן ואת הרגשות השליליים  ,היותן בזנות על התפיסה העצמית שלהן

הפנמת . להןמהפנמת התווית השלילית שהחברה מייחסת תחושת הבושה, הנובעת הוא הם יניבמ

וגוזלת מעידות, עצמן שהן  כפי ,בזנות השתלבות בחברההחברה כלפיהן מונעת מהנשים  ה שליחס

החברה  ה שלאו אופקי צמיחה והתפתחות. הפנמת יחס מהן הזדמנויות חברתיות, כגון לימודים

 ,Fick)כמשתקף גם במחקרים נוספים  ,הבושה המתמדת המלווה את חייהן של נשים בזנותו

אלא גם  , אשר לא רק מציב אותן בעמדה מוחלשת,ביטוי מובהק למס הקלון החברתי הן ,(2005

. לצאת ממעגל הזנות ולשקם את חייהן בדרכןמכשול נוסף מהווה עולמן ו-נהפך לחלק מהשקפת

בהן  מותירה, מהווה מוות חברתי ונפשי, והפיכה-קשה ובלתיקלון היא להקשורה נפשית הפגיעה ה

 צלקת פנימית לכל חייהן.

ית כאחת של נשים הראיונות מתארים בפירוט את האיומים על רווחת חייהן הפיזית והנפש

נאלצות ההשלכות החיצוניות והפנימיות של מס הקלון החברתי, ואשר הנשים שנובעים מ ,בזנות

-עלזמנית -בוננקטות לעיתים  הדרכים אלעולה כי הממצאים מן בדרכים שונות. עימם להתמודד 

ובאופן , ומייצרות לא פעם השלכות נוספות, המשפיעות עליה באופן חיצוני אישה בזנותידי ה

 יחד, כפי שאפרט.-פנימי גם

בזנות  כנשיםההסתרה: הן מסתירות את זהותן  אהיהמרכזיות שציינו הנשים חת הדרכים א

פכת לטבע נהמחקרים נוספים, וכפי שעולה בכפי שהן מעידות  ,הסתרההמכריהן. מממשפחתן ו
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פאת מ ,תמידיים תחת חרדה ולחץ ,שני שלהן, ומפצלת את חייהן לשניים. הן חיות חיים כפולים

הן מסתירות את עובדת היותן נשים בזנות  (.Tomura, 2011) בזנות תיחשף כנשיםהחשש שזהותן 

הקלון  שללפגוע במשפחתן וביקיריהן ב העלולחשיפת העובדה כי  ביודעןגם מתוך דאגה ליקיריהן, 

בגין הקלון  קשות מבחינה נפשית. עליהםאשר עלול להשפיע ו, להטביע גם בהם הצפויהחברה ש

החברתי הן עוטות מסכה נצחית המטשטשת את זהותן האמיתית ואת הגבולות בין עולם הזנות 

 הפנים מחליש אותן גם מבחינה נפשית.-לעולמן האישי. המאמץ הכרוך בהסתרה ובהעמדת

גם ממצא זה עולה בקנה אחד עם מחקר שקר. ה שעלתה בראיונות היאהתמודדות נוספת  דרך

של הנשים בזנות עם אנשים יומיומיות הבאינטראקציות  מרכזיחלק  הואקר השכי אחר שמצא 

נשים בזנות משקרות גם לסביבה וגם  (.Tomura, 2011) ןהחברתי והמשפחתי בחייה יםבמעגל

היחס החברתי עם כדי להתמודד  ,שקרים שלמסכת סבוכה  בתוך פי עדותן,-, עלחיותלעצמן. הן 

נשים  אינןשהן מנסות לשכנע את עצמן . בין היתר הן הדרהבולהתבטא בנידוי העלול משפחתי, וה

גם השקר וההכחשה הם ביטוי  חיובי יותר.כעצמן באופן שנתפס  אתמנסות להציג בזנות או 

באמצעותם הנשים מסתירות את שלמחיר של מס הקלון החברתי. השקר וההכחשה מהווים כלים 

חד והיראה מהקלון החברתי הופך אותן . הפזהותן כנשים בזנות כדי לחמוק מהקלון החברתי

-לא ומשפחתיות שליליות חברתיות השלכות למזערמנת -לשקרניות בשני מובנים: הן משקרות על

קשר; והן משקרות לעצמן באופן פתולוגי כדי לענות על צורכיהן  ואובדן בוז, שיפוט כגון ,רצויות

 הנפשיים.

 של אירועים אלימים. םהפחתה במשמעותדרך התמודדות אחרת שעלתה מן הראיונות היא 

הן  ולכןחייהן בזנות,  שלידיהן כחלק מהשגרה היומיומית -על תנתפסהאלימות שהן חוות 

ההסתרה להבדיל מ –דרך זו . חשובים-אירועים לא אלמתייחסות לאירועים פליליים קשים כ

נוצרת כתוצאה  –שהן דרכים להתמודדות עם ההשלכות החיצוניות בסביבות השונות  ,השקרמו

זוהי מההשלכה הפנימית, הקשורה לכך שנשים בזנות מפנימות את יחסה של החברה אליהן. 

להתלונן או לפנות  תןלא רק מוותרות על זכוהנשים שבעטייה  ,השלכה כבדה של הקלון החברתי

נוקטות צעדים  ואינןנפרד מחייהן, -בלתילעזרה, אלא גם מקבלות את האירועים הקשים כחלק 

ממנו עולה כי אחר ש. גם כאן הממצאים מתיישבים עם מחקר טנת היחשפותן אליהםלהק

 ,Farley) ולא כחריג ,ידיהן כנורמה-נתפסת על חוותנשים בזנות שמילולית והפיזית האלימות ה

2004b.) 
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נשים של ההחברה גורמת לתפיסה עצמית נמוכה  ה שליחסהפנמת עוד עולה מהראיונות כי 

בעצמן ובגופן, אשר משתקפת גם במחקרים אחרים המצביעים כי שלהן וזו מובילה לפגיעה  ,בזנות

מדובר בהפנמת  ,. למעשה(Coy, 2009)נטייה לגרום לעצמן נזק בדרכים שונות יש לנשים בזנות 

שימוש בסמים ולהרס עצמי, בעיקר באמצעות ניתוק מהעצמי ל הקלון החברתי באופן המוביל

כושל סיון יונאשמה, בושה, בוז והשפלה, מתחושות של נתיב בריחה ווים מה האל .אלכוהולבו

 של הקלון החברתי. ותהשלכותיו הקשלהתמודד עם 

ההשלכות החיצוניות והפנימיות המשפיעות על דרכי התמודדותן של הנשים בזנות בעולמן 

מצליחות  נןאיהן שאכזרית לולאה הקלון החברתי הוא  .סופיאינהחיצוני והפנימי מהוות מעגל 

זה . בהקשר מקבע אותן שוב ושוב בתוך מעגל הזנותמונע קבלת עזרה ושכן הוא  ,לצאת ממנה

גישתן של חסימת  –אפנה עתה להשלכה חשובה אחרת של הקלון החברתי העולה מהראיונות 

מאגדת בתוכה את ה ,זוההשלכה את ה. במערכהוהותרתן בודדות הנשים בזנות למקורות תמיכה 

 ניתן לחלק ,עימןהתמודדות הדרכי ואת  החיצוניות והפנימיות של הקלון החברתיההשלכות 

חסימת גישתן למקורות למקורות תמיכה פורמליים ושל הנשים בזנות חסימת גישתן לשניים: 

 פורמליים.-לאתמיכה 

באה מתייחסת בעיקרה לממסד, ושל נשים בזנות למקורות תמיכה פורמליים  גישתן חסימת

פי דיווחן של -על .אינטראקציה עם המוסדות השונים קייםל שלהןחוסר הרצון בלידי ביטוי 

, בגלל פנייה לעזרה במצבי מצוקה וסכנת חייםמהן נמנעות מהגשת תלונה והנשים בראיונות, 

. יתרה (Fick, 2005) חסרות ערךכנחותות וכולתיוגן  קשורה להיותן נשים בזנותשפליה מההחשש 

 כנשיםלדווח על עבירות פליליות שבוצעו נגדן מחשש לחשיפתן מרתעות הן נהן משתפות כי , זומ

 זוכגון  ,חוקית-כאשר מדובר בזנות בלתישעלולה לשמש נגדן ואף להזיק להן חשיפה בזנות, 

מצטייר באופן ברור חששן של הנשים אחרים מחקרים גם ב ליווי בישראל.-מכוניב המתקיימת

כנשים המוצמדת אליהן התווית השלילית עם להתמודד שמא ייאלצו  ,בזנות להשתמש בזכויותיהן

(. חסימת Huschke et al., 2014; Overstreet & Quinn, 2013; Wong et al., 2011בזנות )

הקלון החברתי. הקלון החברתי  ו שלהגישה למקורות תמיכה פורמליים הינה ביטוי טרגי למחיר

הן קורבן  בהםבמקרים ש אפילומהן קבלת עזרה  מונעמציב אותן בעמדת חולשה קיצונית, ו

-מתוצאות תאח. זאת ועוד, להתעללות קשה ולאלימות קיצונית עד כדי סכנת חיים ממשית

שלא  ובלבד ,על זכויותיהןנשים בזנות הויתור מראש של היא הקלון החברתי  שלהלוואי הקשות 

 ידי הממסד שאמור לדאוג להן.-עלכנשים בזנות  יתויגו
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גם שקיימת בראיונות  הלמקורות תמיכה פורמליים עלשל הנשים בזנות ימת גישתן לצד חס

היחס מצד חבריהן . חבריהן ומשפחתןובראשם , פורמליים-למקורות תמיכה לא תןגיששל חסימה 

 נשים היותן דברלהם שנודע  מרגעיחס משפיל ולנידוי ל, לעיל שתואר כפי, באחת ליהפך שיכול –

הן. ממצא זה ילאמהמעגל הקרוב  בזנותהיותן עובדת את  ותסתירמנשים כך שהגורם ל – בזנות

חבריהן של הנשים מרגע היוודע דבר היותן נשים בזנות, בהם נמצא כי שתומך במחקרים אחרים 

מצד משפחתן, כפי שתואר, ניכר . (Scambler, 2007)מפאת הבושה נמנעים מקיום קשר עימן 

מונע את הנשים בזנות מלפנות לקבלת עזרה מהם או אפילו סירוב לשוחח עימן על הנושא, והדבר 

הן נותרות הכולא אותן בעולמו הסגור,  ,בגין הקלון החברתימלשוחח איתם על חייהן. הנה כי כן, 

 , אפילו בעיתות משבר.לשתף אותו במצוקותיהןו אליולפנות קרוב  מישהומבלי שיש להן לבדן, 

יות אקטיביסטיות חברתיות ופעילב להשתתףמנועות נשים בזנות מרגישות חסומות ומ כאמור,

 ךהפיול להיחשף עלולה בזנות כנשים זהותן שבמסגרתםלמיניהם  תקשרי חברּו לפתחומ ,ציבוריות

(. הקלון 2015זהותן הקודמת )אלמוג,  לאעולם לממנה הן לא יוכלו לחזור ש ,לזהותן היחידה

מסדי, אלא אף המאישי והמעגל ה-טיהחברתי משתיק אותן, אם כן, לא רק בתוך המעגל הפר

 וליטי.פה-בתוך המעגל הרחב הציבורי

במחקרים אחרים גם נתמכות אשר ו ,לסיכום, כעולה במקובץ מהאמירות שנחשפו בראיונות

אחד בכל  אישה בזנותבהקלון החברתי פוגע קשות הנשים בזנות,  ן שלתית חווייבסוגישעסקו 

נחשדת כי היא בזנות חשופה באותה מידה לקלון שכל אישה מהיבטי חייה ולאורך כל חייה. 

 החברתי.

 סיכום

המרואיינות, יתן של ידרך חוושל נשים בזנות מחקר זה איתר את הקלון החברתי במציאות חייהן 

ה השפעתו הקשה הגורפת הממצאים עולָ ן . משיצאו ממעגל הזנותנשים בזנות או נשים  ןלוכשהיו 

הנזקים שהוא מסב להן. מתבררים איכות חייהן של הנשים בזנות, ושל מס הקלון החברתי על 

חושפים  ,מציאות חייהן של נשים בסוגי זנות שונים הקיימים בישראלשתיעדו את  ,הממצאים אל

הקלון החברתי המושת על נשים בזנות בישראל של סביבתי, האישי והנפשי הכי מחירו החברתי, 

של  מעמדה החברתיגורר בהכרח פיחות בהקלון החברתי ממצאים, ן הכעולה מ. הוא קשה מנשוא

 מנודה.וללשולית הפיכתה עד כדי  ,האישה בזנות
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מעורבים אשר השלכה קשה הקשורה לגורמים יש גם לקלון החברתי כי מעלים הממצאים 

יודעים על דבר היותן נשים בזנות, קרי, סרסורים, חברים ולקוחות. של הנשים בזנות ו ןבחייה

 מחיר כבד במציאות חייהן השגרתית.המהווה  לי,הלקוחות קיים גם יחס אלים וברוטמצד 

משפיע על והדבר  ,הנשים בזנותידי -מופנם עלהקלון החברתי הממצאים כי ן עוד עולה מ

השלכות פנימיות יש קשרות עם העולם ומתנהלות בחברה. לקלון החברתי ת  מ  הן הן בהדרכים ש

 ניתובהתייחסות פוגעת בתפיסתה העצמית הנמוכה והמתבטא ,ל האישה בזנותעחזקות מאוד 

הפנים של חייהן במאמצן למדר את עבודתן  נשים בזנות מדגישות את האופי רב .ת לעצמהוהרסני

אלכוהול ומתנתקות בלמקום מסוים שבו זהותן האמיתית לא תיחשף. הן משתמשות בסמים או 

 חוות בזנות. רגשית כאמצעי בריחה מתחושות הבוז וההשפלה שהן

דבר מאנשים בחייהן את  ותסתירמהן שבעטיו  ,הקלון החברתיקשר שבין נוגע בממצא נוסף 

-ולא פורמליים –מקורות תמיכה סוגים של לשני לבין חסימת הגישה  ,בזנותהיותן נשים 

ומוסדות אחרים האמורים  ביטוח לאומי ,שירותי הבריאות –למקורות הפורמליים  .פורמליים

הן אינן למשטרה אפילו  .עקב חוסר ההתייחסות אליהןהן נמנעות מלפנות  –לספק להן שירותים 

ההיענות לתלונותיהן והיחס המשפיל -הן בגלל אי – מתבצעות נגדן עבירות פליליותר שפונות כא

נורמה. ידיהן כ-והמבזה המופנה כלפיהן, והן משום שהעבירות המתבצעות כלפיהן נתפסות על

החברים ובני המשפחה נוטים זו אינה מתקבלת משום ש ,פורמליים-תמיכה ממקורות לאבאשר ל

 .מהנושא התעלמותומעין התכחשות ב ,להתרחק מהן ולא להתייחס לעובדת היותן נשים בזנות

ניסיונן מתיהן ווכמשתקף מחוויבמחקר זה הקלון החברתי המושת על הנשים בזנות הונכח 

בעליל. עם זאת, אין להתעלם מקיומו  מוצדק-בלתיהוא ו ,מעורר זעםומקומם קלון זה האישי. 

. הנשים בזנות שה בזנותישל כל א ייה החברתיים, האישיים והמשפחתייםרישומו הברור על חמו

באמצעות  אך אין להן שומע. שלו, מלינות על הקלון החברתי ועל ההשלכות הקשות והפוגעניות

כאל לא שוות, ואל תייחס אליהן כתהחברה שהשמיע את קולן ואת תביעתן הן מבקשות למחקר ה

 .ובנזק שנגרם להן בעטייה נקלעו בגין הזנותהן  השאליותכיר במצוקה  ,אחרותאו שונות 

חברתי המושת על הנשים הקלון את הלצמצם הפחות -לכלמדינה למגר או כמחובתנו כחברה ו

תופעת כלפי הסברה וחינוך שיובילו לשינוי במדיניות  ,חקיקהוזאת באמצעות  ,בזנות בישראל

 הזנות.
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 תרומת המחקר

-המושת על הנשים בזנות מנקודת המחקר חושף את עוצמתו הרבה והמזיקה של הקלון החברתי

מעבר אל בספרות המקצועית בישראל  ה זויובכך מרחיב את הידע הקיים על אוכלוסימבטן, 

מים לכניסתן למעגל הזנות ומהן חוויותיהן בתוך מעגל לשאלות מי הן אותן נשים, מהם הגור

אלא גם  ,הזנות. המחקר אף מוסיף פן המייצג את קולן של הנשים בזנות לא רק במעגל הזנות

 ,מבחינה מדגמית כלל המחקר נשים בסוגי זנות שונים הקיימים בישראלעל כך, מחוץ לו. נוסף 

מול המחקר העולמי, ייחודו של  לאה זו. יוכלוסיובכך גיוון ונתן פרספקטיבה רחבה יותר ביחס לא

תופעת הזנות ש םנמצא מתאים יותר לנזקיש ",קלון חברתי"על המונח  ושענותיבהטמון מחקר זה 

שהינו מונח כללי.  ",סטיגמה"שאר המחקרים בעולם נשענים על המונח בעוד  ,לנשיםגורמת 

הצצה לעולמן כפי שהן תוך ים בזנות, של הנשלקולן תן במה מבחינה ציבורית וחברתית המחקר נו

אינה ניכרת די  האקדמי והחקיקתי בישראלנוכחותו בשיח ר שא ,זהקול השמעת  .חוות אותו

 .מודעות לקיומו של הקלון החברתי ולהשלכותיו הקשותלעורר , יוצרת אפשרות הצורך

 כיווני פעולה עתידיים

ובכלל זה גם  ,של כל העוסקים בזנות חשוב להמשיך לחקור את תופעת הקלון החברתי דרך קולם

 .בגירים גבריםכן קטינות ווקטינים 

מנת להבין את -על החשובהיא ם של כל העוסקים בזנות יהקולותבו יונכחו שמרחב יצירת 

שינוי מדיניות קדם לכדי הינה משמעותית וחשובה לא רק הקול ההתנסות החיה שלהם. השמעת 

ה ומציאת פתרונות הולמים לנזק המשמעותי והעוצמתי אלא גם לשם מתן מענ ,וחקיקה נדרשת

-יש לחקור את הקלון החברתי גם מהיבטה של החברה, מנקודת ,של הקלון החברתי. זאת ועוד

מנת לסייע בביסוס מדיניות מקיפה יותר כלפי -על ,מבטם של אלה הנמצאים מחוץ לזירת הזנות

 התופעה.

הוא בחינת  ,טרם נחקר תיאורטית בישראלר שאשעלה מן המחקר הנוכחי, ונוסף מחקרי כיוון 

ה נסתרת זו קשה הן ידגימה מאוכלוסי .עוסקים בזנותאנשים הזיהוים של בהקושי באיתורם ו

בישראל כאשר היא חוקיותה של הזנות -בגלל הקלון החברתי המושת עליהם והן בגלל אי

 .בושת-בתיבליווי ו-במכונימתקיימת 
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 נספחים

 1נספח 

הנך מוזמנת להשתתף במחקר איכותני אשר מטרתו הינה ללמוד מנסיונך, על חוויית החיים שלך. 

ממצאי מחקר זה ידווחו לאוניברסיטה הפתוחה למחלקה ללימודי דמוקרטיה ויתכן ויפורסמו 

 במשרד הרווחה.

להבין את עולמך, לכן במחקר זה, הריאיון יתנהל באופן אישי, חשוב לי ללמוד להכיר אותך ו

ויהיה מוקלט. אני אשאל אותך שאלות ובמקביל להקלטה ארשום את הערותיי ליד כל שאלה. 

להבטחת אנונימיות, לא יהיה צורך במתן פרטים מזהים )אפילו לא לי( אלא רק בנתונים החפים 

שאית להקשיב לה בתום הריאיון ואם יש דברים מכל זיהוי. ההקלטה שייכת לך ולי כך שאת ר

שיאמרו ולא תרצי שיחשפו ניתן למחוק אותם בכל שלב בראיון. תהליך מחקרי זה הוא שיתוף 

 פעולה שלך ושלי.

השתתפותך במחקר זה היא בהתנדבות בלבד. את רשאית לסרב להשתתף או לבחור להפסיק 

את השתתפותך בכל נקודת זמן במחקר, ללא חשש מהשלכות שליליות. יתר על כן, אינך נדרשת 

לענות על כל השאלות שישאלו במהלך הריאיון, את בהחלט ראשית לסרב לענות על שאלה שאינך 

הליך המחקר יהיה כרוך בשאלות על חוויות אישיות אשר יתכן ויגרמו לך מעוניינת לענות עליה. 

לאי נוחות. אעשה כל מאמץ כדי למזער זאת בעזרת מתן מרחב בכל שלב שבו תבקשי לעצור או 

להמתין עם תשובתך ורק לאחר אישורך נמשיך בראיון. בכל זמן נתון אם במהלך הריאיון או 

הנך ם מסוימים או משפטים אשר לא יכללו במחקר. לאחריו הנך רשאית לבקש למחוק קטעי

 .מוזמנת ליצור עמי קשר בכל שאלה שתעלה לאחר הריאיון דרך הפרטים הרשומים מטה

תרומתך למחקר הינה חיונית. הליך זה ייתן לך במה להציג את חוויותיך האישיות והרגשות 

וצגה בישראל. מחקר זה שלך. מחקר זה יתרום להבנה יותר עמוקה ולקבלת פרספקטיבה שטרם ה

עשוי להוביל לשינוי בתחומי החקיקה, המשפט והחברה, שינוי אשר לך יתכן ויטיב חברתית 

 ומשפטית.
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 הנני מסכימה להקלטת הריאיון. א.

 הנני מסכימה לשכתוב מלא של הריאיון. ב.

 על חיסיון זהותי.כסף תצטט קטעים מדבריי, תוך שמירה  ידוע לי כי החוקרת לינוי אבן ג.

 תאריך הריאיון __________________ שם בדוי ______________

 חתימת המשתתפת ________________ ___גיל _______________

 

 

 הצהרה על שמירת סודיות

 יושמטו/ישונו פרטים, מקומות, מבנה משפחתי, עיסוקים מקצועיים של בני משפחה נוספים. א.

, במידה ואינם רלוונטיים במיוחד להבנת הספור כגון מצב משפחתי, יערכו שינויים נוספים ב.

 שינויי מין של אחרים המוזכרים בסיפור.

יעשה קיצור משמעותי של דבריך שיצוטטו בעבודה ושימוש רק בחלקים רלוונטיים לצרכי  ג.

 המחקר.

 

 ________חתימה: _______ ______________שם: 

 ________________טלפון נייד  _______________ דואר אלקטרוני:



 

 117 

 2נספח 

 השאלות:

 ספרי לי בבקשה על עצמך. .1

 היום? *איך את מגדירה את עיסוקך .2

 ?*מה את חושבת על עיסוקך .3

 במה שאת עוסקת? *מה לדעתך אנשים חושבים על נשים העוסקות .4

 מערכת היחסים שלך עם חבריך.תארי לי בבקשה את  .5

 תארי לי בבקשה את מערכת היחסים שלך עם משפחתך. .6

 משפיע על חייך? *האם עיסוקך .7

במידה והמילה זנות/זונה תועלה מיוזמת המשיבה, אוסיף אותה לשאלות. במידה ולא תעלה המילה אשתמש  *

 במושג שהיא תעדיף להגדיר.
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 3נספח 

 חברתיות: תברשתו צהמודעה שהופהנוסח 

 למחקר בתחום שירותי מין, דרושות משתתפות הנמצאות בתחום זה

 ש"ח 150הריאיון יערך כשעה והינו בתשלום 

פי בחירת  הריאיון הינו אנונימי ודיסקרטי ללא פרטים מזהים ויתקיים במיקום על

 המרואיינת

 XXXXXXX למעוניינות להשתתף במחקר נא ליצור קשר לנייד: 
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Abstract 

Prostitution is a phenomenon that causes much damage to women in prostitution. 

Apart from the individual’s various damages that are experienced by every one of 

these women, there exists significant damages for all of them and this is the social 

infamy tax. The social infamy tax is a term coined by Shulamit Almog (Almog, 2008) 

in order to conceptualize the difficult social cost that comprises and integral part of 

lives of women in prostitution's reality as damages imposed on every woman in 

prostitution. This research asks to identify the social infamy of woman in 

prostitution's reality, and to identify its effects and damages that it causes them, based 

on their personal experiences. This study focuses on the social, spiritual and personal 

family inside and outside the prostitution circle and included semi structured in-depth 

interviews with 12 women currently in prostitution or who have experienced it in the 

past. This study found that the social infamy is a central component of the life 

experiences, and it is a product of negative social concepts and stereotypes, that has a 

difficult effect on women in prostitution that harms both their body and mind. As 

described, it is our responsibility as a society to develop an awareness to the social 

infamy and its outcomes through the voice of women, which is of central importance 

in coping with the phenomenon and the policy changes in relation to it, and in order to 

meet this obligation is how the research seeks to contribute. 


