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שחיות בלי מזרן, בלי מקרר" ■ ראיון עם נעמה גולדברג, מנכ"לית עמותת "לא עומדות מנגד", המסייעת לנשים

וגברים במעגל הזנות

11:40, 25 בנובמבר 2021 עקוברותם שטרקמן

קריאת זןשמרו3

חיפושניווט

https://www.themarker.com/
https://www.themarker.com/career
https://www.themarker.com/misc/writers/WRITER-1.514
mailto:?subject=%22%D7%96%D7%94%20%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%94,%20%D7%96%D7%94%20%D7%9B%D7%A1%D7%A3%20%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8,%20%D7%90%D7%91%D7%9C%20%D7%96%D7%94%20%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90.%20%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94%22&body=https://www.themarker.com/career/.premium-1.10415274
https://www.themarker.com/
https://www.themarker.com/account/reading-list


11/26/21, 9:30 AM TheMarker - שיחת פנים | "זה מפתה, זה כסף מהיר, אבל זה נורא. עשרה גברים זרים בלילה" - קריירה

https://www.themarker.com/career/.premium-1.10415274 2/22

צילום: אייל טואג נעמה גולדברג. "הן לא הולכות להתלונן על אלימות או אונס. זה לא עובד ככה"

נעמה גולדברג, ספרי מה את עושה.

לפני הכל, ברשותך, בזמן הראיון אני אשאיר את הטלפון פתוח על השולחן, כי מישהי קיבלה מכות.

אין בעיה. כלומר, יש בעיה.

ככה זה כשעובדים עם נשים בזנות.

אבל למה?

תמיד יש משהו. לקוח לא מרוצה, סרסור לא מרוצה.

מה קרה לה?

פירקו לה את הפרצוף.

נשמע נורא.

נורא. מתחילת 2021 היו כבר כמה נשים שקיבלו מכות או נאנסו. היו שמתו.

היא תתלונן במשטרה?

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.10132901?_ga=2.149613490.524752696.1637828779-1245674700.1637828777
https://www.themarker.com/magazine/1.4647565
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לא. הן לא הולכות להתלונן. זה לא עובד ככה. החשש שלהן מובן: היחס של הממסד להיותך זונה הוא מזעזע.

זנות, לפני שזה המקצוע הכי עתיק בעולם, זו הקללה הכי עתיקה בעולם.

יש הרבה אלימות כלפי אותן נשים?

אין אישה בזנות שלא עברה פגיעה פיזית. זו אלימות שלא נגמרת, שאי אפשר להכיל. מדברים עכשיו על

אלימות נגד נשים, אבל האלימות שחוות נשים בזנות, זה בכלל לא בר־השוואה. מחקר בוונקובר מצא כי 75%

מהנשים בזנות סובלות מחבלות פיסיות כתוצאה מזנות. מחקר אחר משנת 2000 מצא ש–99% מהנשים

בזנות חשופות לאלימות וחוו נזקים ופגיעות בגופן יותר מאשר אלה שעבודתם כרוכה מראש בסיכון: לוחמי אש,

כורתי עצים וכו׳.

אלימות פיזית?

אלימות בכל מיני רבדים, מוסווית וגלויה. למשל, כשהיא לא רוצה לעשות משהו, או כשמורידים קונדום באמצע.

יש גברים שמורחים משחת השהיה על איבר המין, בלי לומר מראש, ואז ביחסים אוראליים זה משתק לה את

נעמה גולדברג

מייסדת ומנכ"לית עמותת לא עומדות מנגד — מסייעות לנשים וגברים במעגל הזנות. חוקרת זנות,

דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן, בת 49, נשואה + 3, גרה ברמת גן
צילום: אייל טואג
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הפה. יש גם לקוחות נחמדים, זה נכון.

מה זה אומר?

"אני נחמד, מתייחס אליה יפה, נותן לה טיפ, לא מרביץ". אבל יש כאן אי־שוויון ביחסי הכוח, וזה גורר אלימות.

מישהי אמרה לי שבזנות הלקוחות בהגדרה אלימים מעצם האקט של התשלום תמורת מין.

אז מה שלומה של הבחורה שקיבלה היום מכות?

היא היתה בבית חולים, עכשיו היא בבית, מתנדבות שלנו נתנו לה קצת תרופות ואוכל. זה מה שהעמותה שלנו

עושה. אנחנו לא עוסקות בשיקום, אלא מסייעות ומנסות להקל עליהן קצת את החיים. להניח תחבושת קרה

על הפצע, לראות אותן, שהן לא שקופות, להושיט להן יד, בלי לדרוש תמורה. להבין שזנות יוצרת טראומה.

והיא נמצאת בכל מקום, בכל גיל, חוצה מגזרים, חוצה השכלה, חוצה עדות. לא משנה מאיפה את — את

משלמת מחיר כבד.
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וכשעושים את זה בבית מלון זה לא יותר מסודר?

אז מזיינים אותה על מצעי משי, אז מה? זנות רחוב מהווה רק כ–17% מהזנות בישראל. הרוב מתחיל

באינטרנט, ויש אתרים, בתי בושת, אבל כולם במצב גרוע. זה שוק בשר הכי נוראי שיש. מנהלי המקומות האלה

מנסים לקבל כמה שיותר לקוחות ולגרום לבנות לעבוד בלי הגבלה, גם 25–30 לקוחות במשמרת. בן אנוש לא

יכול לעמוד בזה. כולך טראומטית.

אז איפה אתן נכנסות?

צילום: תומר אפלבאום עצרת זיכרון לקורבנות הזנות. "99% מהנשים בזנות חשופות לאלימות"

בת 15 לא "מעניקה שירותי מין". היא נאנסת בתשלום

לאחר דו"חות בודדים בחצי שנה, המשטרה הגבירה את אכיפת האיסור על צריכת זנות

https://www.haaretz.co.il/opinions/1.10343131
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.10225161
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יש לנו 1,000 מבשלות בכל הארץ, ואנחנו מכינות להן אוכל ביתי, מביאות להן בגדים, ריהוט. יש נשים בזנות

שחיות בלי מזרן, בלי מקרר. זנות זה גם חוסר יכולת לתפקד — דיכאון, דיכאון, דיכאון. להיכנס למיטה ולא

לצאת. אחרי הראיון אני הולכת למישהי שכבר שבוע לא יוצאת מהמיטה. זה הכל נזקי הזנות.

את אומרת "נשים בזנות" ולא זונות.

זה המונח המקובל. ״זונה״ נחשב מונח משפיל. אנחנו גם קוראות להן "שורדות", ולצרכני הזנות אנחנו קוראות

"זנאים", לא לקוחות, אולי צרכנים. בכלל, יש גלוריפיקציה של זנות, קוראים להן "נערות ליווי", או "מעניקות

שירותי זנות", ולצרכן קוראים "לקוח". יש משהו נקי בדיבור הזה, אבל זה שיח מכבס, שמייצר טראומות. המיתוס

שכל הזמן המערכת מפמפמת, למשל, שהילדונת בת ה–15 מעניקה שירותי מין. לא, היא בת 15, היא נאנסה,

היא לא מעניקה שירותי מין. אלה ביטויי פורנו, שפוגעים בנשים. המון שורדות זועמות כשהן רואות דברים

כאלה.

איך את מתמודדת עם הטענה שזה שוק חופשי, בחירה של שני הצדדים וכל אחד מקבל תמורה?

לא. זה חוזה פראי, לא בין אנשים שווים. יש פה מחיר כבד לנפש שקשה להיפטר ממנו.

אפשר בכלל?

להשתקם? להירפא? אפשר, ראיתי נסים, אבל זה קשה מאוד. אחת מהנשים אמרה לי שלא רק לגדל ילד צריך

כפר שלם, גם כדי לשקם אישה בזנות צריך כפר שלם. אפשר אבל זה תלוי גיל, מצב כלכלי ומהי קבוצת

התמיכה שמקיפה אותה. רוב הנשים האלה נטולות כסף, נטולות קשרים. לחלקן שיניים רקובות, או שהן

מכורות לסמים. הן גם מתחפרות במצב הקשה שלהן, אי אפשר ככה לקום בבוקר וללכת לעבודה רגילה.
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יש שאלה לגבי גברים שלא יכולים להשיג סקס, וזה הפתרון היחידי שלהם.

יש מחקרים על זה. בדרך כלל הלקוחות הם נשואים ויש להם גם מאהבת. חוץ מזה, למה מישהי צריכה לשלם

מחיר כל כך כבד על החוסר שלהם?

PETER DEJONG / AP ל " ל לל " ל
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והתדמית הזאת של סטודנטית למשפטים, שמשלימה הכנסה לצורך הלימודים, היא שקרית?

אני רק צריכה להכיר את הסטודנטית הזאת.

אין דבר כזה?

אני מכירה בחורות צעירות ומבוגרות בזנות, ולא פגשתי את המאושרת ההיא. זה מאבק על התודעה בציבור.

ונניח שיש כזו סטודנטית למשפטים, נניח, אבל זה לא המצב של הרוב העצום. היתה תקופה שניסיתי לחלק

מלגות לימודים, אבל לא היה לי למי לתת אותן. וזה לא שהן טיפשות, חלקן יותר חכמות מהסטודנטים שלי, אבל

צריך ראש נקי ללימודים, בלי הפרעות חרדה, בלי הפרעות שינה, ורבות מהן טראומטיות. אנחנו פוגשים נשים

כל כך מפורקות שהמילה "בחירה" היא רק בגדר פילוסופיה.

אבל יש גם מרכיב של בחירה?

אף אחת לא נכנסת לזה בעיניים פקוחות. זה תהליך של הידרדרות, כמו צפרדע בסיר מים חמים. בדרך כלל הן

נכנסות לזה כקטינות. רבות מהן הוסללו לזה מגיל צעיר.

כלומר?

PETER DEJONG / AP :צילום רובע החלונות האדומים באמסטרדם. "אני מאמינה בהפניית אצבע מאשימה ללקוחות, הטלת קנסות"
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כלומר?

ככה התייחסו אליהן מגיל צעיר, הסביבה כיוונה אותן במודע או לא במודע, ולא היו להן ממש אלטרנטיבות

אחרות. הן גם מאמינות שרק בזה הן טובות. וגם אם מישהי בחרה באמת במקצוע הזה, הנזקים כל כך אדירים

שאנחנו כחברה צריכים להבין זאת ולא לאפשר את זה. זה כמו מישהו שימכור את איבריו. אי אפשר לנצל את

העמדה המוחלשת.

אני מניח שהכסף מפתה הרבה פעמים.

זה מפתה, זה כסף מהיר, אבל זה נורא. אם חברה שלי תגיד לי שהיא רוצה לעשות השלמת הכנסה, אני אומר

לה — זה לא חתול בשק, זה בואש בשק. את לא יכולה לדמיין את המחירים הנפשיים. האם יש כאלה שהצליחו

לעשות כסף כדי לקנות דירה ומכונית? יכול להיות, אני לא פגשתי. אז עושים 200–300 שקל לשעה, נניח

אלפי שקלים ליום, אבל את חייבת לאלחש את עצמך, והצורך במנגנוני פיצוי הוא אדיר. עשרה גברים זרים

בלילה.

בלתי נתפש.

וצריך לתפקד. זה אפשרי רק אם את דיסוציאטיבית.

סובלת מ"הפרעות ניתוק".

זה מנגנון נפשי שמתחיל הרבה פעמים בגלל גילוי עריות בילדות. את מנתקת את עצמך מהמציאות. דרך

אחרת לעשות את זה היא באמצעות סמים או אלכוהול. אדם נורמלי לא יכול לעבור חוויה כזאת בלי מנגנוני

אלחוש. עשיתי 2,000 שקל, צריך לעשות עם זה משהו, אולי אני אקנה סמים כדי להתגבר על התחושות

הקשות. אני לא ראיתי שנשים חוסכות בזנות. הן הגיעו אל הזנות עניות ונותרו עניות.
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יש להן משפחות? זוגיות? ילדים?

לחלקן יש ילדים, לחלקן לוקחים את הילדים. לחלקן יש בני זוג, הרבה מהן מתקשות ביחסים בין־אישיים, יש

כאלה שיוצאות מהזנות, משתקמות ומפתחות מערכת זוגית יציבה. חשוב לי לפוגג את הסטיגמות: הן נשים

כמוני, הן משכילות, רהוטות, חכמות, מבינות את החיים. הביאו אותן לשם. פעם ליוויתי בחורה בת 20 באזור

התחנה המרכזית בתל אביב, ופתאום עצר לידה גבר במכונית. הן תמיד מסתכלות לאחור לראות שאין עוד

אנשים בספסל האחורי, כי יש פחד מאלימות. היא הסתכלה ולא ראתה אף אחד, נכנסה למכונית, ואז פתאום

ראתה ילד בן כ–5 ישן.
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הוא עצר לה עם הבן שלו במכונית.

והיא אמרה לו, אני לא רוצה לעשות את זה ליד הבן שלך, ילד קטן. הוא אמר — לא, זה בסדר, הוא ישן, הוא

קטן, הוא לא מבין. כלומר מבין שניהם, היא היתה היותר מוסרית.

מה לגבי ההורים שלהן? המשפחות שלהן?

מה זה הורים, בוא, לרוב הן באות ממשפחות מפורקות, או רגשית או פיזית. אנחנו מדברים בהכללה גסה, אבל

ברור שהרוב מגיעות מסביבות לא שמורות, עם פגיעות מיניות או נפשיות, הזנחה רגשית גדולה או הזנחה

פיזית. החיים שלהן לא מוגנים. בחוץ יש סרסורים שמציעים להן אהבה, או גברים שאומרים להן — בואי תשכבי

עם חבר שלי ויהיה בסדר. או שהן קוראות בעיתון מודעה עם הבטחה לעשות כסף.

לכולן יש סרסורים?

לא, יש כאלה שמסתדרות לבד. יש גם סרסוריות שהיו בעצמן נשים בזנות וטיפסו בשרשרת הפיקוד.

איך מתחלקים בכסף?

תלוי במקום, בזירה, בגיל, כמה אפשר לעבוד עליה, כמה היא מרגישה מוגנת או לא, הרבה פרמטרים. לפעמים

Buena Vista / Moviepix / Hulton :צילום ג'וליה רוברטס וריצ'ארד גיר בסרט "אישה יפה". "יש גלוריפיקציה של זנות"
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הן לוקחות סרסור כדי להגן על עצמן.

והוא שומר עליהן?

לא בדיוק שומר, אבל הנוכחות שלו יכולה להרתיע לקוחות אלימים. גם סרסורים מרביצים להן, אבל היו שאמרו

לי שברחוב עדיף להן, כי מתעללים בהן בבית. מישהי אמרה לי: "כל החיים קראו לי שרמוטה, כולל אמא שלי, אז

נהייתי שרמוטה".

בא לי לבכות.

אני חוקרת את הסיבות הפסיכולוגיות לכניסה לזנות. בגדול יש משקל רב לרקע שממנו מגיעות הנשים,

המשפחות וההורים.

יש דור שני ושלישי של זנות?

כן, יש הרבה דוגמאות. זה לא חייב להיות זנות, אלא ניצול. לפעמים האמא שלהן גם נפגעה בילדותה, ואתה

רואה מעבר בין־דורי. רואים הרבה פגיעות מיניות כקטינות בנסיבות טראומטיות. לדוגמה, "הייתי בת 16, היה לי

חבר, הוא אנס אותי". תמיד מפגשים מיניים ראשונים טראומטיים. לכן, כשאתה הולך לזונה אתה צריך לדעת

שאתה מקבל אישה שזה העבר שלה, שהיא לא סובלת אותך.

הן שונאות את הלקוחות שלהן?

הרבה אומרות לי שלפעמים הצרכן מבקש מהן "תסתכלי לי בעיניים, תאהבי אותי". הן לא סובלות את זה, כי זה

זיוף אינטימיות. גם ככה הן מותשות. מבחינתן, לעשות את זה טכני ולעוף משם. זנות זה להסכים לקיים יחסי

מין עם כל אחד — צעיר, זקן, ילד, כולם. זו אינטימיות כפויה, לא נעימה, אין כאן תהילה. הן תמיד מספרות לי

מישהי פנים העמדת זה הכל אותם" "מתקתקות שהן אלופות הן וכמה מהר יעופו שהלקוחות רוצות שהן



11/26/21, 9:30 AM TheMarker - שיחת פנים | "זה מפתה, זה כסף מהיר, אבל זה נורא. עשרה גברים זרים בלילה" - קריירה

https://www.themarker.com/career/.premium-1.10415274 13/22

. הכל זה העמדת פנים. מישהי מתקתקות אותם שהן רוצות שהלקוחות יעופו מהר וכמה הן אלופות שהן 

אמרה שהסרסורים מתים עליה כי היא עדיין מסוגלת לחייך. לכן צרכנים מבקשים את הבחורות החדשות, כי

התחום כל כך שוחק שהוותיקות כבר לא מסוגלות לחייך. הם רוצים דימוי מסוים של זוגיות.

אבל יש לקוחות שנהיים בני זוג?

יש כל תופעה אנושית שאפשר לדמיין.



11/26/21, 9:30 AM TheMarker - שיחת פנים | "זה מפתה, זה כסף מהיר, אבל זה נורא. עשרה גברים זרים בלילה" - קריירה

https://www.themarker.com/career/.premium-1.10415274 14/22

איך התחלת עם זה?

לפני חמש שנים פתחתי חשבון בפייסבוק, חשבתי שאעזור לכמה בנות שהכרתי, פה קצת כסף, שם קצת

אוכל. עכשיו יש לנו 22 אלף נשים שמתנדבות ואנחנו עוזרות ל–1,300 נשים וגברים. פתחנו קו סיוע, עובדות

סוציאליות ומחלקות רווחה פונות אלינו. אז בכל החושך הזה יש גם אור, 3,000 שעות התנדבות בחודש

שנותנת לנשים להבין — את לא לבד.

מה זה אומר לבד?

אין להן רשת חברתית, הן סובלות מבדידות גדולה, ועוני גדול. הפרויקט שלנו מחבר גם לפגישות ושיחות בין

נשים מהקהילה לשורדות זנות. בקבוצה שלנו עולים פוסטים שמחברים — מישהי שרוצה לתבוע את הגבר

שפגע בה מינית וצריכה עורך דין, מישהי שצריך לסדר לה רב־קו או לקנות לילד שלה אופטלגין נוזלי ולמצוא

פסיכיאטר.

ויש התגייסות?

המהירות שהדברים נתרמים, שהקהילה מתגייסת, מדהימה. אישה צריכה עוגת יום הולדת, מעולם לא חגגו

לה, היא גרה במגדל העמק. תוך שלוש דקות זה נפתר ותונח עוגה ליד הדלת שלה. יש שורדות זנות שהן

בעצמן מתנדבות, הן מחזירות, נותנות הלאה. אף אחד לא יודע את זה, זה מוסתר, אבל אני יודעת, הן מבינות

צילום: אילן אסייג מפגינה נגד זנות בישראל. "זה שוק בשר נוראי. גם 25–30 לקוחות במשמרת"
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נות ודעת, הן מב ודע את זה, זה מוסתר, אבל אנ  רות, נותנות הלאה. אף אחד לא  בעצמן מתנדבות, הן מחז

אותן ועושות עבודה מופלאה. הרעיון הוא סולידיריות חברתית ואחריות קהילתית. למשל, עם האוכל, רובן

מתחילות ואומרות "אני לא אוהבת כלום, לא רוצה כלום" וככל שזה מתקדם הן מוצאות את הקול שלהן. פתאום

היא אומרת "אני אוהבת מקלובה", ואז "אני מתחברת לאוכל אסיאתי", ותמיד לאוכל מתלווה פתק יפה,

"אהובה, מה שלומך, איך עבר השבוע, זה מה שיש לנו היום בתפריט. חיבוק ושבת שלום".

הן משאירות הודעות אחת לשנייה.

הנה הודעה שהאישה כתבה למבשלת שאותה היא אפילו לא מכירה: "כל פעם שאני פותחת בזהירות את

החלון (כי מפחיד לפתוח את הדלת) אני מתקשה להאמין למה שאני רואה, איך את לא מתעייפת והכל טעים

ומחמם את הלב. בעיקר בימים של סוף השבוע קשה לי, וככה אני לא צריכה לקנא כשאני מריחה ריחות של

בישול מבתים של אחרים". אנחנו מציעים להן גם טיפולי שיניים, ריהוט, טיפול פסיכולוגי, בגדים. זה הכוח של

הקהילה. בפייסבוק שלנו יש כבר יותר מ–200 עדויות של נשים אנונימיות, שמראות כמה זה לא זוהר, פוגעני

וקשה. הסיפורים שמגיעים אלינו נוראיים, אנחנו מצנזרות עדויות שהן טו מאץ'.

יש להניח שגברים צרכני זנות לא מכירים את כל מה שסיפרת עכשיו.

גם הגברים מאלחשים את עצמם כשהם חושבים שזה בסדר ללכת לזונה. יש לי חברים שהלכו וסיפרו לעצמם

סיפורים, והם לא אנשים רעים. אנחנו חברה חולה, לכן הכל מתחיל בחינוך. ברגע שמפוגגים את המיתוסים,

רוב האנשים יבחרו את הדבר הנכון, אבל כשהעיתונות קוראת להן נערות ליווי ומספרת על סטודנטית שעשתה

מלא כסף, אז אנחנו בדיפ שיט.
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ומה עוד מעבר לחינוך אפשר לעשות?

צריך להרחיב את המענים שנותנת המדינה, עוד תקציבי שיקום, עוד מסגרות ייחודיות, לחשוב מחוץ לקופסה.

מסגרות שייתנו מענה לאימהות לילדים יחד עם הילדים. יש היום מעט מאוד כאלה. וגם לשורדות עם בעל

חיים.

מה הכוונה?

זה קטע, כי רבות מהן בודדות והיצור היחיד שקרוב אליהן הוא חתול או כלב, והן לא מוכנות להיפרד ממנו אפילו

לצורך שיקום. בנוסף, צריך להשקיע במגזרים שבהם הזנות משגשגת ואין שום פתרון, כמו במגזר החרדי או

הערבי. אין שם כלום, וההתנגדות החברתית עצומה. למשל, סגרו את המסגרת היחידה לנערות חרדיות בביתר

עילית. אנחנו יודעות על נערות בזנות בעיר, שנותרו ללא פתרון. בערים מעורבות יש פתרונות, אבל בעיר

ערבית לגמרי אין כלום, והמון נערות ונשים בקצה מנוצלות.

אתן מנסות לשכנע אותן להשתקם?

אנחנו עוזרות לכולם, קורבנות סחר בבני אדם, שורדות זנות, נשים שעברו תופת, גם נשים שהיו בעבר וגם

כאלה שעמוק בזנות. זו תוכנית שנעשית בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה. יש לנו באתר תשובות לשאלות

נפוצות של שורדות.

שר הרווחה מאיר כהן. התכנית נעשית בשיתוף המשרד
צילום: מוטי מילרוד
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למשל?

אם אני מכורה לסמים או אלכוהול — תעזרו לי? כן. אם אני לא מכורה לסמים — תעזרו לי? כן. אם אני לא

מסכימה עם התפישה שלכן, ובעיני מין זאת עבודה לכל דבר — תעזרו לי? כן. אם אני חסרת מעמד אזרחי —

תעזרו לי? כן. אם אני גבר/נער בזנות — תעזרו לי? כן. האם אצטרך לתת משהו בתמורה לסיוע שלכן? לא.

האם הסיוע שלכן מותנה בשיקום? לא. האם עלי להתחייב להפסיק את הזנות? לא. אף פעם לא נשאל אותה

אם עזבה או נשארה, ולא ניתן לה משהו שהיא לא ביקשה. אנחנו רק יכולות להציע. רצונה, כבודה. אנחנו

נותנות לה את הבחירה.

כלומר הלחץ אמור להיות על הצרכנים ולא עליהן.

הן לא עברייניות. צריך לייצר מצב שלא תהיה להן עבודה, ושלא יקום הדור הבא של נשים בזנות. זה המודל

הנורדי, ואני מאמינה בו. הפניית אצבע מאשימה ללקוחות, הטלת קנסות. לראשונה ישראל הצטרפה לשורת

מדינות מתוקנות — צרפת, אירלנד, ספרד, נורווגיה, אירלנד. לפחות בהיבט הזה המדינה השכילה לעשות את

זה.

יש התנגדות לחוק הזה בקרב נשים בזנות.

אם הייתי עמוק בזנות, גם אני הייתי מתנגדת לזה, אני יכולה להבין אותן, אבל יש המון נשים בזנות שתומכות

בחוק.

מה דעתך על מיסוד הזנות בהולנד?

אני מתנגדת. לא ממסדים טראומות ופשע.

הגבר? טבע על האדם? טבע על האלה בשנים למדת מה



11/26/21, 9:30 AM TheMarker - שיחת פנים | "זה מפתה, זה כסף מהיר, אבל זה נורא. עשרה גברים זרים בלילה" - קריירה

https://www.themarker.com/career/.premium-1.10415274 18/22

מה למדת בשנים האלה על טבע האדם? על טבע הגבר?

אני נשואה באושר, יש לי שלושה בנים, אני לא חושבת דברים רעים על בנים ולא תשמע ממני מילה רעה על

גברים. מצד אחד אני רואה את הרוע האנושי והאטימות, אבל מצד שני גם את טוב הלב האנושי.

הבנים שלך יודעים הכל?

הם יודעים ושומעים סיפורים קשים. אני משתדלת לא להביא את העבודה הביתה, אבל הם שומעים את

השיחות שלי. היתה לנו אישה שלא חייכה 20 שנה, בגלל שיניים הרוסות מסמים קשים. היא היתה מחייכת עם

יד על הפה. חיפשנו לה רופא, אבל ידענו שמדובר בטיפול של 80 אלף שקל. בסוף מצאנו רופא. אפילו לא

שאלתי כמה זה עולה. הוא טיפל בה בחינם מההתחלה עד הסוף. כך שלפעמים אני מאבדת את התקווה

ולפעמים אני מקבלת אותה שוב. סיפורים יפים שנותנים כוח — זה מחזיר לנו את האוויר.

ספרי עוד סיפור יפה.

לראות מישהי יוצאת מהזנות זה לראות נס מול העיניים. כבר היו נשים שחשבתי שהן בדרך לפגוש את אלוהים,

ופתאום הן מבקשות מימון לגמילה או ללימודים. אבל זאת באר בלי תחתית. בתחילת הקורונה הפעלנו את קו

הסיוע ארבע שעות ביום, כי אמרנו מי כבר תתקשר, אולי אחת בשבוע. היום יש לנו 12 פונות חדשות ביום,

ולפעמים הן רק רוצות לדבר ושנהיה מודעות לסבל שלהן. לרגע אחד לא להיות שקופות. יש לנו גם שורדים

גברים, שהצרכנים שלהם באים מהקהילה הלהט"בית, שצריכה לדבר ברור יותר.

כלומר?

לצאת נגד הניצול של נערים צעירים, בין היתר מהשטחים, ערבים שנפלטים, זו טרגדיה נוראית.

פורנו? לגבי מה



11/26/21, 9:30 AM TheMarker - שיחת פנים | "זה מפתה, זה כסף מהיר, אבל זה נורא. עשרה גברים זרים בלילה" - קריירה

https://www.themarker.com/career/.premium-1.10415274 19/22

מה לגבי פורנו?

פורנו זה זנות מצולמת. גם פה יש גלוריפיקציה גדולה. דיברתי עם מישהי מהתעשייה, היא סיפרה דברים

מזעזעים, היתה טראומטית ברמות קשות. יש לנו נטייה לעשות הפרדה ולהגיד שזה לא זנות. בוודאי שזה זנות.

זה רחוק יותר, מהבית אתה לא מזיק לאף אחד.

וגם הפיתוי גדול. זה שם. בלחיצת כפתור, היא אפילו לא יודעת שאתה רואה, אבל זו תעשייה עם ניצול. איך הן

מגיעות לשם, מה היה בחיים שלהן, כמה רווחים הן מקבלות? מסתתרת שם תעשייה נצלנית עם מחיר שאי

אפשר לצפות.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

מחקרנשיםזנות

Recommended byמרחבי הרשת
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דיאטה: הבדיקה שעזרה לעומר לרדת 23 ק"ג
וואלה! מומלצים

ממומן

בלאק פריידי - 15 הגאדג'טים הנמכרים ביותר ב-2021
Top gadgets 2021

ממומן

מוכנים להיות מופתעים? כל דגמי מאזדה למסירה בינואר
2022

Mazda

ממומן

בני 50+, זה הזמן שלכם להתאמן ולהכיר חברים
Bigtime

ממומן
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על סדר היום

לא מצליחים לגייס עובדים ומפחדים
שזה יפגע בשירות של העסק שלכם?

זה הפתרון!

יוצא ממר"ם הקים חברה שמספקת
מתכנתים מעולים לחברות הייטק

ממומן ממומן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר

להוספת תגובה
מזוהה

תגובה

TheMarker משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר

לבחירת השםשם
ככינוי קבוע
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לקוחות יקנו יותר ב-30% אם יקבלו
שירות מצוין. איך אנחנו יודעים? בואו

להבין!

הסוף לגשר בשיניים? מצאנו יישור
שיניים שקוף במחיר שהפתיע גם

אותנו

ממומן ממומן

"לא הגיוני שילד אחד יקבל נחלה
בשווי מיליוני שקלים והאחים שלו

לא יקבלו דבר"

"תל אביב תהיה עיר יותר ויותר
יקרה. אנחנו לקראת פיצוץ"

עם מעט צופים והטיה פוליטית,
ערוץ 20 יוזם קרבות רשת כדי

לרשום הישג מסחרי

מה גרם למקורבו של נתניהו
לקנות בנאמנות שלושה

פנטהאוזים במגדל של אלוביץ'?

הפגישה עם משה חוגג שבה הבנו
עם מי יש לנו עסק

הפיתוח שיסייע להתמודד
עם מחלות מסכנות חיים
באמצעות מיקרו אצות

תוכן מקודם
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