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 ד"ר מירי רוזמרין עבודה זו נעשתה בהדרכתה של

  , אוניברסיטת בר אילןרהתכנית ללימודי מגד, יחידה ללימודים בין תחומייםהמן 



 הקדמה 

 מבט מעמיק אל תוך עולמם הפנימי של גברים צרכני זנות - פגיעּותוגבריות 

על פניו, רובנו, כאשר אנו שומעות את המושג "צרכני זנות" או "זנאים" אנחנו שמות אותם 

תחת הכותרת של "פוגע", "מקרבן", "האיש הרע", "אנס". הפגיעּות מתחברת לנו לקורבנות הזנות 

 לנשים. אז מה פתאום אני באה ומחפשת את מימדי הפגיעּות אצל הצרכנים? –

אני מעוניינת לבקש מכן לראות את אותם גברים צרכני זנות  אני לוקחת אתכן למקום בו

זה  אך .בעיניים אנושיות. זה אולי יהיה לא פשוט לחלקכן או מרביתכן ואף עלול לעורר התנגדות

 כמונינדרש על מנת להבין מדוע המחקר הזה חשוב לנו כחברה ולנו כפמיניסטיות שאני מאמינה ש

א יכי ה – מיגור הצריכהי, ומאמינות שיש למגר אותה ע"י רואות את הזנות כאונס, כמפגע חברת

 את השוק.  תהמחוללוהפגיעה. היא נס ואיוצרת את הה

אני עובדת כאחות במרפאה הניידת בחיפה ששייכת למשרד הבריאות ונותנת שירות רפואי 

והמספר גדל בכל  םמטופלות נכון להיו 1600-ל מעלה יש לנו במרפא וסוציאלי לנשים בזונת.

בעבודה בניידת אני ממוקדת כל כולי בנשים. רואה רק אותן. אני הופכת אותן ללא שקופות  משמרת.

חר משמרת לילה, הם מבחינתי כאשר כל שאר השחקנים בשדה הופכים לשקופים בעיני. בבוקר, לא

חודרים להכרה: לקוחות, סרסורים, מפעילות. כולם חלק מאותה שרשרת דיכוי  ,חוזרים לתודעה

אך הם נמצאים בעמדת כוח מעל לנשים. בנקודה מסוימת הבנתי כי לא נתתי את דעתי  -ושעבוד 

באופן רציני ומעמיק ללקוח הזנות: מניעיו הפנימיים, הסיפור שהוא מספר לעצמו, התחושות 

נקודת מפנה זו קרתה בלילה אחד בו ישבתי ריכת הזנות ולאחריה. והרגשות שהוא חווה במהלך צ

וצרכן זנות בחר בי.  –עם מטופלות על ספת בית הבושת, לבושה בבגדים מלאים, רכוסה עד סנטר 

ובחר אישה כמוצר על מדף. בנקודה זו, בה הבנתי שהוא  –הוא לא הבחין בהבדל הוא ראה אישה 

זנות חומות -הצבתי ביני לבין אותם לקוחותו. עד לאותו רגע החלטתי לראות אות –לא רואה אותי 

ת של עצמי על מנת להוריד . נדרשו ממני כוחות גדולים והכרה בפגיעּו. חומות מחיקה ועיוורוןהגנה

את החומות. היום אני יודעת כי אם לא הייתי מורידה את אותן חומות לא הייתי יכולה לשמוע את 

לא  –כפגיעים  הייתי יכולה לראות אותם כבני אדםלי. שאם לא מה שאותם גברים באו להשמיע 

הייתי מגלה את כל הגילויים שגיליתי. וגם לא הייתי יכולה לחוש רגשות מורכבים מלבד כעס ודחיה 

עצב, אכזבה, כאב, זעם, אמפתיה, הורדת החומות אפשרה לחוש לצד הכעס והדחיה גם חמלה,  –

 רפיון ידיים אך גם כח להמשיך. 



רק כך תוכלו לצאת מתוך  –ו העמדה שאני מבקשת שאיתה תכנסו לקריאת המחקר הזה ז

 החומות ולקרוא את הדברים המובאים בו.

 הכנסו בידיעה שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן. 

 

 

 ה חשובה נוספת:הער

שמות רבים בהם אפשר לקרוא לצרכני זנות. השם הרווח בשיח הפמיניסטי הוא ישנם 

זה, למרות היותו מחקר פמיניסטי, בחרתי לקרוא להם "צרכני זנות" וזו משני  "זנאים". במחקר

 טעמים:

יש חשיבות מבחינתי, בעיקר כיוון שחלק ניכר מהניתוח שלי נעשה בכלים מטריאלים,  .1

וחשוב לי  –לאלמנט הצריכה. מה שמגדיר את הזנות הוא ממד הקניין והצריכה שבה 

 להדגיש זאת. 

לראות במרואיינים בני אנוש  מביאה אותי כחוקרתת הפגיעּואימוץ נקודת המבט של  .2

הובילה אותי לכך שאינני רוצה  . נקודת מבט זוולהתייחס לממד האנושי שבהם

להגדיר אותם עפ"י הפרקטיקה שהם בוחרים בה. כפי שאינני קוראת לנשים בזנות 

 כך אקרא למרואיינים שלי "צרכני זנות" ולא זנאים.  –"זונות" אלא נשים בזנות 
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 שלמי תודה:

בראש ובראשונה ברצוני להודות לגברים שבחרו להתראיין למחקר שלי. שעשו כברת דרך 

 והביאו אלי את סיפוריהם בפתיחות ובכנות.

 

לד"ר מירי רוזמרין המנחה שלי במחקר זה  על האמונה הגדולה, ההתלהבות והדחיפה. על 

 כך שלא התפשרת להוציא ממני את הטוב ביותר האפשרי. 

 

 על ההנחיה בגלגולו הראשון של המחקר.ירון שוורץ וד"ר שי -רונית עירלד"ר 

 לאורית קנדל המופלאה על האמונה, החיבוקים, הקפה ועל כל מה שהייתי צריכה. 

לד"ר מיכל רום הנפלאה על אבני הדרך המתודולוגיות, הקריאה והדחיפה גם ברגעים הכי 

 קשים.

 דלת הפתוחה.וההרבסט על ההזדמנות -לד"ר ענת דבי

רז וד"ר ענבל וילמובסקי על החברות, התמיכה, התשובות לכל שאלה -לד"ר יעלה להב

ממטופשת ועד בלתי אפשרית, על הראיה שלכן אותי כשותפה אקדמאית ועל שיתופי הדרך 

 שעוד נכונו לנו בעתיד לבוא. 

טיוטות על גבי שהסכמתן לקרוא תמר, חן, יעל, ל"חברותא" ול"סוגיות עכשוויות" על  לחפצי,

החברות, השותפות לדרך, החיזוקים ההדדיים ועל , על טיוטות )וגם את הגרועות שבהן(

 "זו רק תיזה".התזכורת ש

 

לצוות המרפאה הניידת על רעיונות, מחשבות, שיחות תוך כדי עבודה, ניסיונות לדובב 

ית החם ועל לקוחות, ופרספקטיבה שאין לאף אחד שהוא לא אנחנו על עולם הזנות. על הב

 המקום לצמוח במחקר תוך כדי עבודה ולשלב בין האקטיביזם לאקדמיה. 

למטה המאבק למיגור הזנות ולקואליציית הארגונים לקידום חוק הפללת הלקוח על העניין, 

 הדחיפה, ועל השותפות במאבק להפוך את העולם שלנו לטוב יותר.

 

ום ויאיר על טקסטים מקוריים מלפני לקבוץ משעול על השותפות לחיים ובתוך זה לאלעד, ת

 מאה ויותר שנה, שותפות בקריאה מרקסיסטית ואמונה משותפת שהיא רלוונטית גם היום. 

 

ללוטם המופלא שנתן לי שלוש סיבות טובות ועוד אחת לתקן את העולם וגם גב, אנרגיות 

ותפות בלי האמונה שלך והש קפה ושוקולד כדי להצליח להמשיך ולנסות לעשות את זה.

 שלך לחיים זה לא היה קורה.

הילדותים שלי שנותנים משמעות לכל מאבק באשר הוא ולא  –מל וג'ון עלגיל, איתמר, 

 חוסכים באמונה אהבה וחיבוקים. 

 -לגברים שמזכירים לי שיש עוד תקווה לעתיד טוב וסיבה לאמונה באדם גם אם הוא גבר 

 .ואוהב לאחד שמאמיןלאבא שלי, לדור ו

 הכח הפמיניסטי המניע של חיי, אחיות בלב ונפש, נשים האמיצות המופלאות. –לעדי וניצן 

לנופר אחותי שהרימה אותי מהקרשים, קראה, תיקנה ואמרה לי טונות פעמים שאני 

 מהממת.

הביאה את התיזה הזו לרמת גימור  –ולאמא שלי. שמעבר לכך שהביאה אותי לעולם 

 בלעדייך כל זה לא היה קורה.  –ושיקפה מת, קראה, הגיבה, תיקנה מושל



 א
 

 תקציר:

)גור,  ,(2004)גור, , (Dworkin, 1993)מחקרים שונים עסקו בבחינת המניעים לעיסוק בזנות  

2015) ,( Bowring , Pasomsouk, & Hughes, 2017) ,(Farley , Baral, Kiremire, & Sezgin, 

. מחקרים חדשים עוסקים בחיפוש אחר מניעי הגברים צרכני הזנות ובחיפוש אחר השאלה   (1998

בישראל נערך מעט  (Minichiello, et al., 1999), (Birch, 2016)מה מוביל גבר לקנות מין בכסף 

 (2005)לבנקרון & בן ישראל, מאוד מחקר הבוחן את הצרכן ואת מניעיו 

מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון את החוויה האישית של צרכן הזנות הנלווית לצריכת 

ומשמעותה  כחלק מהזהות הגברית, ומהחיפוש אחר  הזנות  , לבחון את ההחלטה לצרוך זנות ,

היבטים הטרונורמטיביים הכוללים קשר, חום ואהבה. כמו כן לבחון את משמעות צריכת הזנות 

נפשיים מודעים ושאינם -כביטוי למאוויים פנימיים ותשוקות כמוסות,  לצד תהליכים רגשיים

אשר לרוב בשיח  ,יעּותו של צרכן הזנותבהתייחסות לפג חידושו התאורטי של המחקר הוא  מודעים.

הפמיניסטי מצוי בעמדת הפוגע והמקרבן באופן בלעדי. במחקר זה ארחיב את ההסתכלות על צרכן 

לראות אותו כאדם שלם בעל מימדים אנושיים של צרכים ופגיעּות. זאת מתוך  נסיוןהזנות תוך 

ראוי  החלטותיו, רגשותיו ופעולותיואמונה כי כל אדם באשר הוא אדם, הינו מורכב והתפיסה שלו, 

 שייבחנו בראייה  הוליסטית תוך התיחסות  אליו בּכּוִליּותֹו.

מה מלווה אותו  : מהי חווית צריכת הזנות עבור גברים צרכני זנות?ןת המחקר הושאל

מה חווה גבר בתוך סיטואציה של  בדימוי העצמי שלו ובדימוי שלו נשים בזנות ונשים באופן כללי?

האם ואיך משפיעה צריכת הזנות על דימויי הגבריות שלו וכיצד מושפעת  מין בתשלום? צריכת

אילו חוויות של גופניות, קרבה ותלות נוכחים בסיטואציה של  צריכת הזנות מאותם דימויים?

מה הם הכוחות החיצוניים כמו  מה הם מניעי העומק המובילים אותו לצריכת זנות? ?צריכת זנות

 תיים והאישיים הפועלים עליו בתוך הבחירות והמעשים שלו?הפנימיים, החבר

כסיפוק שירותי מין בתמורה לסוגים שונים של תשלום: כסף,  בספרות זנות מתוארתה

פעולות היכולות  25-מחקרים מראים טווח של כ. משקה, סמים, מיני טובין, מקום לישון ללילה

כולל שום מגע או קרבה פיזית, ועד לחדירה להיכלל בהגדרת זנות, החל משיחוח )צ'ט( ארוטי שלא 

הזנות אם כן, כוללת לא רק מכירה של יחסי מין מלאים  אלא גם את  .עם מספר צרכנים בו זמנית

האפשרות לקנות פעולות רבות שיש להן  אופי מיני. אלו יכולים להיות יחסים שאינם כוללים בהכרח 

אקטים מיניים אלא משולבים בהם ממדים רומנטיים, חיזור, מחוות רגשיות בתמורה לתשלום. 

מחקרים  התשלום על שירותי המין. -נות הוא ממד הצריכה מאחד בין כל הפרקטיקות של הזה



 ב
 

ממדינות שונות בעולם חוזרים שוב ושוב על המסקנה לפיה גברים שצורכים זנות מהווים 

אוכלוסייה הטרוגנית. בישראל לא נערך מדגם הבודק כמה אחוז מהגברים צורכים זנות ובאופן 

מושג השגור בשיח הצרכני במחקר יידון כללי המחקר על צרכני הזנות בישראל מצומצם מאוד. 

 Girl-Friend Experience ומתאר את מה שקרוי בפיהם "חווית בת הזוג":בעולם וגם בישראל 

(GFE)  .קשר צרכני הזנות רואים בשדה הזנות כר להתרחשות שיש בה גם מאפיינים רומנטיים ו

בין היתר שזירת הזנות מהווה  כך ,מתמשך עם אישה בזנות מאפשר תרגול קשר מיני רגשי נורמטיבי

מתפתחת השאיפה לאותנטיות ומתגלה הרצון או בקרה צרכני הזנות . ורגשי זירת אימון מיני

.  GFE במושגשאיפה זו מגולמת , תחווה מידה של אינטימיות רגשית התקווה שגם האישה בזנות

נמצאים בחיתוליו כיוון שזהו מושג חדש שנתבע על ידי  והמחקר בתחום חווית בת הזוג וההעמקה ב

 צרכני זנות יחד עם זאת הוא מתאר באופן מדוייק את שאיפת החיפוש.

בנוסף לשדה המושגי של הזנות וצריכת הזנות יעסוק המחקר בשדה המושגי של גבריות 

ית בתוך מעשה ובדרכים בהן היא חלק ממעשה צריכת הזנות, משפיעה על דפוסי צריכת הזנות ונבנ

במרחב הפסיכולוגי, בהבניה החברתית, , במרחב החברתי הגבריות מתכוננת צריכת הזנות. 

בתהליכים המעצבים אותה בילדות בהתבגרות ובבגרות. הִחיברות לגבריות עובר דרך הפנמה של 

 אלימות, הדחקה של שפה רגשית ופיתוח שפה גברית נטולת רגש ואלימה המופנית לא רק כלפי חוץ

תמורות אלא גם כלפי פנים. ההפניה פנימה, כמו גם הבעת העליונות והאלימות כלפי חוץ יוצרים  –

י אל . הגבריות נבנית כדימוי אליו יש לשאוף ויוצרת צורך בהשוואת עצמבנפשו ובפועלו של הגבר

שלא  פגיעה בדימוי העצמי ובערך העצמי יוצרת באופן סיסטמתיזו מול "המודל הראוי". השוואה 

במגוון אסטרטגיות, בין היתר על חשבון או כעליונות על  פעם על מנת לייצבו עושים שימוש

 אדם/אישה אחרת וחיפוש תמידי אחר חוויות עליונות ועוצמה.

, עזרו ועוזרים לנשים למצוא את המילים לחוויות ותפמיניסטיגישות טיפוליות  והפמיניזם, ובתוכ

כלל בחברה לנשים יש פחות מילים ועליהן להיאבק על מקומן הטראומטיות שעברו. בעוד שבדרך 

 .ועל ייצוגן, בכל הקשור לטראומה של פגיעה מינית, לגברים יש מעט אם בכלל נקודות התייחסות

הן חוויות ללא מילים, ללא שם. חוויות מושתקות  –חוויות פגיעה מינית של גברים, רובן ע"י גברים 

 –צורות  שונות של ביטויי גבריות עלולות לתת לגיטימציה לאלימות  ע"י כוחות של חיברות לגבריות.

אלימות עצמית או אלימות כלפי האחר. האלימות מתפרצת כאשר עולים רגשות קשים או מתוך התמודדות 

 .ריא מובילה לאיבוד דימוי הכוח הגבעם כאב רגשי וצורך בבקשת עזרה. בהקשר זה הי

-נובע מטיבו הגופניכמאפיין אנושי בסיסי ה פגיעּותבשנים האחרונות התפתחו גישות הרואות 

מתפקדת כקטגוריה אנליטית המניחה הנחות עקרוניות לגבי מפגשים  פגיעּותה ם.חברתי של האד
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בין בני אדם. הנחה זו היא כי בני אדם מתעצבים במפגש ביניהם וכי היא מאפיין אנושי של יחסים 

ים ושל אדם כיצור חברתי וגופני.  תפיסת הפגיעּות מקבילה ומוסיפה ממד לניתוח יחסים אנושי

חברתיים במונחים של יחסי כוח.  השימוש בפגיעּות כקטגוריה אנליטית מאפשר לזהות חוויות  

 . מורכבות המעצבות יחסי כוח ואת הקושי הסובייקטיבי לשנות יחסים אלו

רכים או צרכו שירותי מין בתשלום ממגוון סוגים המוגדרים אוכלוסיית המחקר היא גברים הצו

תי בושת וזנות דאנסינג, בודי מסאז', זנות רחוב, זנות בב-תחת הגדרת הזנות: חשפנות הכוללת לאפ

המרואיינים גויסו   .לא נכללים שירותי מין שאינם כוללים מפגש גופני ישיר .בדירות דיסקרטיות

 כלי ע"י הזמנת ראיון שהופצה ברשתות החברתיות ופנו להתראיין על דעת עצמם וביוזמתם.

 המרואיינים התבקשומבנה הראיון היה ראיון נרטיבי על ציר זמן. ח, כאשר ראיון פתו הואהמחקר 

ובנות, להתחיל בסיפור "הפעם הראשונה" ולהתקדם ממנו עד היום. לאורך ציר הזמן נוספו ת

גלישות להבנות מאוחרות או רטרוספקטיביות, שיקוף עצמי ושאילת שאלות. בשאלה זו גלומה 

האפשרות לפתוח בפני סיפורים עמוקים של חוויות המסופרות מפרספקטיבות של זמן ושל בגרות, 

מנקודת מבט שחוזרת לאותו הרגע ואז יוצאת ומסתכלת עליו במבט בוחן, רפלקטיבי, מחפש 

 משמעות.

באיתור ואפיון דפוסים חוזרים וכן בשיום התנהגויות או חוויות.  התמקד ניתוח הראיונות

תמות מרכזיות העוברות כחוט השני בחוויותיהם של כלל המרואיינים בין אם  מתוכם עלו שלוש

 :מבוססות על אותו הנושא או החוויהכחוויות דומות ובין אם כמנוגדות אך 

גבריות החסרים, הרצון להיכנס תחת המטריה מופעי ה –הפחד ממרחב החיזור  .1

ההגמונית של מודל הגבריות והפחד מחוסר ההצלחה לעשות זאת. פחד זה נובע בין היתר 

מתחושת נחיתות בהיבטים גבריים והטרונורמטיביים כגון מראה פיזי, תכונות אופי 

את הגברים  הנחשבות "נשיות" או נטיה מינית ביסקסואלית והומוסקסואלית. פחד זה מוביל

שרואיינו במחקר לחפש "קיצורי דרך" כאשר המרכזי בהם הוא צריכת זנות המהווה קיצור 

 דרך בעזרת תשלום המבטל בעצם את הצורך בחיזור ו"שכנוע".

שהוא חיפוש נורמטיבי ואנושי אחר חום ואחר נורמליות  –החיפוש אחר אהבה  .2

מרחב החיזור שולח את המרואיינים הטרונורמטיבית. חיפוש זה, בשילוב עם חוסר ההצלחה ב

במחקר לשתי פרקטיקות המובילות יחד לצריכת מין בתשלום. האחת היא חיפוש אחר מקום 

בו יוכלו לבטא את עצמם מבחינה מינית, ללמוד איך להתנהל במרחב החיזור ובסיטואציות 

קבל הכלה מיניות עם נשים. השניה היא חיפשו אחר מקום בו יוכלו להרגיש חום של אישה, ל

ולמצוא מרחב אינטימי, וזאת ע"י חיפוש אחר מה שנקרא בלשון צרכני הזנות "חווית בת 
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אשליה הנוצרת ע"י אוי מתן השירות של  מושג המתאר  (Girl Friend Experience)הזוג" 

נשים בזנות ומאפשר לגברים להרגיש כמו בזוגיות או ביחסים אינטימיים למרות שזהו "מוצר 

 קנוי".

הסיפורים שעלו בראיונות  –ים של פגיעות בתוך סטנדרטים של גבריות מרחב .3

כיוונית של יחסי הכח בין הצרכן  לבין האישה בזנות, סיפורים -מערערים על התפיסה החד

שהם טשטוש של יחסי הכח. ההזדהות שוברת את התמונה הפשוטה של שולט נשלטת ומתוך 

ונים ואף היפגעות. אותו שבר הוא תוצר של שבר זה עולות חוויות של חוסר שליטה, חוסר א

כוחות פנימיים העושים מאמץ לעמוד בתכתיבים חברתיים. הוא תוצר של נסיון של אותו 

הגבר צרכן הזנות להציג חזות גברית, להיכנס תחת מטריית ההגמוניה הגברית, ניסיון שנכשל 

, התנגדות להן ואלימות כיוון שהוא כולל בתוכו הכחשה ודחיקה של איכויות נשיות שהן שלו

 שהוא מפנה כלפי עצמו מתוך הניסיון למחוק את מה שלא "גברי" מספיק.

 –כפי שעולה מפרק הממצאים, צריכת הזנות מגיעה משני מקורות התנהגותיים עיקריים 

האחד הוא פחד והשני הוא חיפוש. נמצא כי לפחד ולחיפוש מאפיינים דומים אצל רוב המרואיינים 

במחקר והם מתאפיינים בפחד ממרחב החיזור הנובע מדימוי גבריות שהמרואיין מתאר כי מרגיש 

ו שאינו עומד בסטנדרטים אותם מציב הדימוי העצמי והתרבותי שלו, וחיפוש שלא מתאים לו א

אחר מקור של הכלה, חום, אהבה, והיבטים הטרונורמטיביים כגון להיות בהתאהבות, בקשר, 

באינטימיות. הפחד והחיפוש מתבטאים בתצורות שונות אך בבסיסם דומים מאוד. מן הממצאים 

י הזה והחיפוש הספציפי הזה בשילוב עם נסיון לעמידה עולה כי השילוב בין הפחד הספציפ

בסטנדרטים שהגבריות מציבה, בסטנדרטים הטרונורמטיבים ובצורך החברתי להוכיח את עצמי 

 כ"גבר" מוביל את המרואיינים במחקר לצריכת מין בתשלום.

מעמדה של הזנות בישראל הוא מעמד ללא חוק, וכיוון שכך היא פועלת בתוך מרחב של 

היא אינה אסורה אך אינה מקובלת. המסר החברתי הכפול המלווה את מוסד הזנות  -מסר כפול

הוא שמצד אחד זנות היא טאבו, חטא, לא ראויה, נחשבת להתנהגות זולה ומבזה. בו זמנית היא 

בתחום המיני. הזנות משמשת כביטוי לביסוס  בחני גבריות ולרכישת נסיון גברימשמשת ככלי למ

" בתוך קהילות תרגול של gender doingרית וכאמור יש בה מימדים חברתיים של "עליונות גב

גם בגבריות  –גבריות. חשוב לציין כי צריכת זנות מתקיימת בכל רבדי החברה ובכל סוגי הגבריות 

ההגמונית. יחד עם זאת במחקר זה, בו הגברים שרואיינו אינם בהגמוניה הגברית אלא מבטאים 

אני רואה בפרקטיקה זו ביחס אליהם  –שיתוף פעולה ואף דחיקה לשוליים חוויה של הכפפה, 

כפרקטיקה של ביסוס גבריות ודרך להכנס תחת המטריה ההגמונית. במובן זה היא פרקטיקה 
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תפקידה להכניס אותם לתוך הדימוי הראוי בדרך  –שאינה לחלוטין מתישבת עם דימוי הגבריות 

)צריכת זנות וכן קיום יחסי מין עם גברים( בהיותן  ואלשעוברת גם בחטא ובטאבו. פרקטיקות 

פרקטיקות שאינן מתישבות לחלוטין עם דימוי הגבריות מצטרפות לתחושת התיעוב וההאשמה 

כלפי חלקים "נשיים" אצל אותם גברים שרואיינו במחקר. במובן זה הן חוברות לאותן רגשות ואותו 

ב, נסיון מחיקה שלהם ופחד. הגברים אותם ראיינתי, דימוי גוף "לא גבריים" היוצרים אשמה, תיעו

כמענה לעמידה באותם סטנדרטים וכפעולה הנובעת מתוך אותם כוחות מחברתים חזקים הפועלים 

 עליהם, ופנו לפרקטיקה של צריכת זנות, אך לבחירה זו נלווים גם מחירים כבדים.

מובנים רבים בתוך החיפוש אחר אהבה, חום, קשר, אינטימיות הוא חיפוש אנושי. ב

הראיונות, כפי שניתן לראות בפרק הממצאים, חיפוש זה מתאחד עם החיפוש אחר "להיות גבר 

חיפוש אחר ממדים הטרונורמטיביים שיגדירו אותי החיפוש אחר אהבה הוא חיפוש אנושי.  –ראוי" 

פפה של האהבה, החום, האינטימיות, הקשר האנושי הם צורך בסיסי על מנת להיות אנושי  והכ

אותו חיפוש לנורמות הטרונורמטיביות הופכות אותו לכזה המושם בסימן שאלה כלפי האם אני 

במידה רבה זהו זילות של מושגי האהבה והאינטימיות במובניהם האנושיים ואף  ראוי לו או לא.

החפצה שלהם. הם הופכים להיות "דברים להשגה" על מנת לבסס את הגבריות ולא רגשות להם 

אוי מעצם היותי אדם, בן אנוש. מושג האהבה, מושג האינטימיות, מושג החברות  הופך להיות אני ר

 כלי. חפץ. תכלית.

 -מחקר זה יוצא מהנחת מוצא, שהיא גם חלק מהמסגרת התיאורטית שלו, כי בני אדם 

 פגיעים ביסודם. פגיעּות זו מתעצבת ומקבלת משמעות בתוך -בהיותם יצורים גופניים וחברתיים 

במחקר זה אנסה לבחון כיצד אותה פגיעּות אנושית . הסדר החברתי ומבני השיח התרבותיים

מתבטאת בסיפוריהם של צרכני הזנות, בתפיסתם את עצמם, את גבריותם ואת מבני הכח שהם 

 מתעצבים בתוכם.

הפגיעּות היוותה בשבילי הן פרדיגמה אנליטית והן כלים איתם באתי לראיונות ולניתוחם. 

ולת היחידה להבנתי להצליח לקיים מחקר מסוג זה המצליח להסתכל על היבטים אלו היא רק היכ

 מנקודת מבט הרואה את פגיעּותו של האדם כמימד אנושי. אימצתי אותה ככזאת.
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 מבוא:

מזה כארבע שנים אני עובדת כאחות במרפאה הניידת לסיוע לנשים במעגל הזנות 

מטעם משרד הבריאות בחיפה. מדי שבוע צוות המרפאה עובר בין בתי בושת, זירות 

רחוב, מכוני ליווי ודירות אירוח. אנו נותנות לנשים במעגל הזנות טיפול רפואי ורגשי, 

שרות להן "לשפוך את ליבן" במרחב הבטוח של עורכות להן בדיקות רפואיות ומאפ

הניידת. בעבודה בניידת אני ממוקדת כל כולי בנשים ובצרכיהן. לאחר תקופה הבנתי 

כי לא נתתי את דעתי באופן רציני ומעמיק לצרכני הזנות.  בעבודה זו ביקשתי להכיר 

שות את מניעיהם הפנימיים, הסיפור שהם מספרים לעצמם כצרכנים, התחושות והרג

המלווים אותם, כמו גם את התהליכים הנפשיים שהם חווים לפני צריכת הזנות, 

ורכים טרת המחקר היא לבחון את נקודת מבטם של גברים הצמבמהלכה ולאחריה.  

זנות. לבחון את חווית צריכת הזנות, ואת מניעי העומק הנובעים מעולמם הפנימי של 

 צרכני הזנות והמובילים אותם לצריכת זנות, כפי שהם חווים ומתארים אותם.

בישראל המחקר על צרכני זנות הינו מצומצם מאוד, ובפרט לא נערך מדגם הבודק 

. צרכני הזנות מהווים כלוסיה הכלליתמהו אחוז הגברים הצורכים זנות מתוך האו

. יחד עם זאת, מחקרה (2005)לבנקרון & בן ישראל, אוכלוסיה אלומה ובלתי  מוכרת 

של לבנקרון מראה כי מדובר באוכלוסייה הטרוגנית בעלת רקע כלכלי, חברתי, אתני 

מניעי הזנות בגלל היקפו המצומצם ודתי מגוון. מחקרה של לבנקרון לא הקיף את כל 

עפ"י הסקר  באופן יחסי אך העלה נקודות משמעותיות ומעניינות ביחס למניעים.

, רובם המוחלט של צרכני הזנות 2016הלאומי על תופעת הזנות בישראל שנערך בשנת 

ן לראות כי במדינות מתוך מחקרים מהעולם, נית .(2016)סנטו & כרמלי, הם גברים 

בהן החקיקה דומה לזו שבמדינת ישראל לדוגמאת ספרד ובריטניה, נתוני הצריכה 

מכלל הגברים באוכלוסיה שצרכו זנות לפחות פעם אחת בחייהם.  20-40%נעים בין 

רז  -המחקר העכשווי ביותר על צרכני זנות בישראל הוא מחקרה של ד"ר יעלה להב

. במחקר זה היא (2016רז, -)להבברים צרכני זנות העוסק בשיח האינטרנטי של ג

מאפיינת דפוסי מחשבה והתנהלות של צרכנים במרחב האינטרנטי. אלו הם דפוסים 

המאפשרים לצרכנים "לנקות" עצמם ברמה המוסרית מהפן הלא מוסרי הטמון 

 בתפיסה החברתית של צריכת זנות.
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שראל הוא "נווה מדבר" כפי שטענה לבנקרון ו"לנווה מדבר" זה חקר צרכני הזנות בי

מצטרף המחקר הנוכחי. המחקר שם דגש על החוויה כפי שהיא נתפסת בעיניהם של 

צרכני הזנות מתוך ראיונות עומק איתם. המחקר יתמודד עם שאלת המניעים 

המודעים המובילים גברים לצריכת הזנות, יבדוק את התחושות המלוות אותם 

במהלך צריכת הזנות ולאחריה. מחקר זה מבקש להבין את המניעים והחוויות הללו  

בהקשרם הרחב הכולל את נרטיב החיים של הגבר, תפיסת הגבריות שלו בעיני עצמו 

 והחברה, תפיסת היחסים הבין מגדריים וחוויות עבר מעצבות.

נשמעים  מטרתי בהקשבה לסיפורים אלו היא ליצור מרחב שיחה בשדה הזנות בו

קולותיהם של כלל השותפים בחילול שוק הזנות. אני מאמינה כי הקשבה לקולות 

אלה והבנת עומקם יש בה הכח לתת כלים ליצור שינוי בתחום הזנות ולהפוך אותו 

למרחב בטוח יותר לנשים ולגברים בו. הקשבה הנותנת מקום לפגיעות, למתח הנוצר 

ות, תוכל בעתיד לרתום גם את צרכני בין נפש האדם לציפיות החברתיותוהמגדרי

הזנות לשינוי המיוחל של מיגור הזנות והצבת אלטרנטיבות חיוביות ולא פוגעניות 

 לצריכת מין בתשלום, ניצול והחפצת נשים בזנות.

השדה התיאורטי בו צמח המחקר הוא שדה המחקר בתחום הזנות בארץ ובעולם, 

ובארץ )כאשר המחקר בארץ מצומצם מחקר בתחום צרכני הזנות ומאפייניהם בעולם 

 Girlfriend)"חווית בת הזוג "  מאוד(. המחקר שואב מתוך מחקרים בתחום 

Experience) תפיסות אינטימיות וקשר בקרב צרכני זנות, ומסגרת תיאורטית של ,

נפשי של -לימודי הגבריות: תיאורטיזציה על גבריות,  דכאון גברי סמוי, עולמו הרגשי

מושגים כגון: טראומה גברית, שליטה, שליטה מוגדר. המחקר עוסק בהגבר בעידן מ

 מינית, ושליטה כמושג מרכזי בתפקידי המגדר הגבריים.

זהו מחקר פמיניסטי איכותני היוצא מתוך הנחת המוצא, שמהווה  גם חלק 

הינם  –בהיותם יצורים גופניים וחברתיים  -מהמסגרת התיאורטית שלו,  כי בני אדם 

פגיעּות זו מתעצבת ומקבלת משמעות בתוך הסדר החברתי ובתוך  סודם.פגיעים בי

. המחקר בוחן כיצד (Hoffmaster, 2006), (Butler, 2004)מבני השיח התרבותיים 

את הפגיעּות האנושית מתבטאת בסיפוריהם של צרכני הזנות, בתפיסתם את עצמם, 

 גבריותם ואת מבני הכח שהם מתעצבים בתוכם.
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אשר לרוב בשיח  ,בהתייחסות לפגיעּותו של הצרכן חידושו התאורטי של המחקר הוא

הפמיניסטי מצוי בעמדת הפוגע והמקרבן באופן בלעדי. במחקר זה אני מרחיבה את 

ההסתכלות על צרכן הזנות ומתעקשת לראות אותו כאדם שלם בעל מימדים אנושיים 

מימדי פגיעּות. זאת מתוך אמונה כי כל אדם באשר הוא אדם, יש לו אנושיות  –

מורכבת והתפיסה שלו, של רגשותיו וגם של פעולותיו צריכה להיות הוליסטית 

 ולהתייחס אליו בּכּוִליּותֹו.
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 סקירת ספרות

 מהי זנות ומהי צריכת זנות?

ל. הגדרת הזנות בסקר זה היא: נערך סקר לאומי על תופעת הזנות בישרא 2016בשנת 

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

זנות בהגדרותיה  .(19, ע"מ 2016י, כרמלו)סנטו  מתמשך ולמגוון של לקוחות"

סיפוק שירותי מין בתמורה לסוגים שונים של תשלום: כסף, מתוארת כהמרחיבות 

 (& Christine (Dworkin, 1993) ני טובין, מקום לישון ללילהם, מימשקה, סמי

Basil, 2005.)  בזנות  העוסקותמ 95%עפ"י הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל

הן טרנסג'נדריות. רובם המוחלט של צרכני הזנות הם  5%-הן נשים. בקרב הנשים כ

פעולות היכולות להיכלל  25-חקרים מראים טווח של כ. מ(2016כרמלי, )סנטו וגברים 

כולל מגע או קרבה פיזית, ועד שאינו בהגדרת זנות, החל משיחוח )צ'ט( ארוטי 

.  הזנות אם כן, כוללת (Christine & Basil, 2005)לחדירה עם מספר צרכנים בו זמנית 

א גם את האפשרות לקנות פעולות רבות שיש לא רק מכירה של יחסי מין מלאים  אל

. אלו יכולים להיות יחסים שאינם כוללים (Shaw & Butler, 1998)להן  אופי מיני 

בהכרח אקטים מיניים אלא משולבים בהם ממדים רומנטיים, חיזור, מחוות רגשיות 

. מה שמאחד בין כל הפרקטיקות של הזנות הוא (Monto, 2014)בתמורה לתשלום 

 התשלום על שירותי המין. -הצריכה  ממד

 ממדיחוקרות שונות בפמיניזם, בראשן חוקרות מהזרם הראדיקלי, מדגישות את 

 הןלפיהזנות . (Dworkin, 1993) ,(2006בן משה, ו)גור   ת שבזנותהאלימות והפגיעּו

היא חשיפה לאלימות ולתקיפות מיניות תכופות, כניעה לפלישה לתוך הגוף )שהיא 

שוות ערך לעינויים גופניים(, עבדות כלכלית, אפליה, חסך בחינוך ויצירת שכבות של 

שליטה ומעמדות. הפרות מרובות של זכויות האדם הבסיסיות הן אינהרנטיות לזנות, 

. האלימות קיימת בכל סוגי (2005)קופמן, ימות ולא ניתן להפריד בין הזנות לבין אל

הזנות: בבתי בושת, במכוני ליווי, בבתי מלון, ברחוב או בדירות דיסקרטיות. להיות 

בזנות אומר להיות נאנסת, ניצודה, נרדפת, מוטרדת מינית, נשלטת, מוכה, נתקפת 

. קיים אמנם ויכוח לגבי האפשרות (2005)קופמן,  ,(2008)גור, הן מילולית והן פיזית 

חלק מקבוצה גדולה כ אני כחוקרת רואה עצמישזנות היא עיסוק ובחירה אפשרית אך 
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של חוקרות פמיניסטיות שרואות בזנות מצב של בחירה בברירת מחדל פוגענית בתוך 

זנות היא  ות אפשריות מצומצם שכולן פוגעניות לאישה הבוחרת אותן.מערך בחיר

. (Pateman, 1988)מבנה המאפשר לגברים שליטה ונגישות מוגברת לגופן של נשים 

בחברות לא שוויוניות מבחינה מגדרית היררכיה של  (2005) לדבריה של מקינון

פוגענית להתנהגות חברתית לגיטימית ומאפשרת -היחסים הופכת התנהגות מינית

אותה. בחברות בהן מבחינה משפטית ישנה התרה של שליטה ופגיעה מינית, כמו 

למשל מיסוד הזנות, מתאפשרת שליטה מינית בכל הרבדים ובכל היחסים 

החברתיים. המין הופך לאמצעי שליטה, לכלי של שימור ההיררכיה המגדרית וכוחם 

 .(2005)מקינון, ם של גברים על נשי

)גור רוב הנשים העוסקות בזנות נפגעו מהתעללויות מיניות בילדות, לרוב גילוי עריות 

הזנות מתבססת על הנזקים שהתפתחו כתוצאה   .(Dworkin, 1993), (2006בן משה, ו

קרים מראים כי רוב העוסקות בזנות סובלות מהתעללות זו ומחריפה אותם. מח

( המתאפיינת בפגיעה Complex PTSDמהפרעת לחץ פוסט טראומתית מורכבת )

. הספרות מתארת כי (2006בן משה, ו)גור משמעותיות בזהות וביחסים עם אחרים 

מהנשים העוסקות בזנות שנחקרו בחמש ארצות ברחבי העולם עברו גילוי עריות  57%

העידו  95%.  במחקר אחר, ((Farley , Baral, Kiremire, & Sezgin, 1998בילדותן 

 .(Farley & Kelly, 2000 )על פגיעה מינית כלשהי בילדותן 

 צרכני זנות בעולם ובארץ

 & Birch, 2016;Renland)גברים  ל ידיהזנות נעשית באופן כמעט מוחלט ע צריכת

Skilbrei,2008.) מאוכלוסיית  14%ראים כי הנתונים ממספר ארצות נורדיות מ

מחקרים  (. (Renland & Skilbrei, 2008הגברים צרכו זנות לפחות פעם אחת בחייהם

צרפת , 18%, גרמניה 10%אנגליה  :נתונים דומים מציגיםשנערכו ברחבי אירופה 

12% (Jõe-Cannon, 2006) ושוב על . מחקרים ממדינות שונות בעולם חוזרים שוב

המסקנה לפיה גברים שצורכים זנות מהווים אוכלוסייה הטרוגנית. כך גם במחקר 

יומן , עוסקים בזנותגברים ה 200-שנעשה בשלוש ערים שונות באוסטרליה בו כתבו כ

לקוחות. במחקר זה עולה שרובם של הלקוחות מגיע ממעמד  2000מאפיינים של מעל 

  רווקים או בעלי משפחותני מגוון, הביניים, ממקצועות מגוונים, מוצא את
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(Minichiello et al ,1999).  :81% נשואים, 64%מחקר קנדי מציג ממצאים דומים 

-18עבודה קבועה, מצב כלכלי של מעמד הביניים, מגוון אתני, מגוון גילאי )בין  בעלי

 .(Lowman & Atchison, 2006)(. כולם גברים 37.5כאשר הממוצע היה  89

ם. כך למשל יהמחקרים ממפים את מניעיהם של צרכני הזנות לצריכה על פי דיווח

מתארים  מספר  (Bucher, Manasse & Milton, 2015)בוצ'ר, מנאס ומילטון 

של סיכון  ממדיםמניעים: אחדים מחפשים חברה אנושית, בעוד אחרים מחפשים 

והתרגשות, חוסר הצלחה להשיג סיפוק מיני במין "קונבנציונאלי" וחיפוש אחרי 

-ן מין אוראלי, מין אנאלי ופרקטיקות מיניות ש"בת הזוג שלי לא מוכנה לעשות" כגו

BDSM.  ישנם גברים המעידים על כך שהתנהגות אלימה כלפי אישה היא מניע

חלק  .היכולת להתנהג אליה באלימות ובכוח שלא מתקיימת בבית –לצריכת זנות 

מהגברים מספרים כי צריכת הזנות קשורה לכך שהם לא אטרקטיביים מינית בעיני 

ן בדרך אחרת". גברים צרכני זנות גם מתארים כי נשים ולא מצליחים "להשיג מי

מבטל את  –לקנות סקס מוריד את הלחצים שבמרחב החיזור ביחסים "רגילים" 

הצורך בלהיות מחזר, מושך, לדעת איך לגרום לאישה לרצות אותי או בכלל לגשת 

 אליה. 

ר מופיעים במחקרים נוספים מהעולם. במחק בקרב צרכני זנות מניעים רגשייםחקר 

 סימנומהנשאלים  13%שסקר מניעים לצריכת זנות בקרב צרכנים בהולנד עולה כי 

בדידות, אסקפיזם וערך עצמי נמוך. הם תיארו כי בכל  לצריכה: כמניעים מרכזיים

כת זנות היא דרך צרי ,רוחהחשים תחושת דיכאון או ירידה במצב הם פעם ש

ונחמה הרבה יותר  ה טובהבחוויה שלהם הם מחפשים שיח .להתמודדות איתם

 ,Vanwesenbeeck, De Graaf, Van Zessen, Straver, & Visser) מאשר סקס

קושי של לם הקשורים כולם ל"מרחב החיזור" ו(. במחקר אחר תוארו מניעי1993

קושי בהשגת סקס באופן כללי ובאופן ספציפי "סקס  .1 גברים מסוימים בתוכו:

מזוכיזם -מין המערב קשירות ופרקטיקות של סאדואנאלי, אוראלי או  –מיוחד" 

(BDSM) .2 ב בטוח לביטוי של תחושה שמרחב הזנות הוא מרח  -. צורך פסיכולוגי

 (Watson כפוגע  להיתפססקסואליות כאשר "בחוץ" אתה עלול לחוות דחיה, לעג או 

& Vidal, 2011.) ת זנות לבין החיים הגברים שרואיינו במחקר עשו הפרדה בין צריכ

קריירה, יחסים עם נשים אחרות או עם בת הזוג. מקור ההפרדה  :האישיים שלהם
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-לדברי החוקרות הוא הצורך לאשר את עצמם לעצמם, לחוש ביטחון חברתי, בין

 .(Watson & Vidal, 2011)אישי -אישי ותוך

צורכים זנות ובאופן כללי המה אחוז מהגברים בישראל לא נערך מדגם הבודק 

המחקר על צרכני הזנות בישראל מצומצם מאוד. הלקוחות הם הנעלם במשוואה 

המגיע על צרכני הזנות הוא . המידע (2005בן ישראל, ו)לבנקרון הישראלית של הזנות 

בו תיארו את  קורבנות סחר באמצעות ראיונות של נשים בזנות ונשים ךממחקר שנער

ממצאי מחקר זה שעסק באפיון דמוגרפי של צרכני . (2013)לבנקרון,  צרכני הזנות

אוכלוסייה הטרוגנית בעלת רקע כלכלי, חברתי, אתני, זנות בישראל עולה כי זוהי 

עי הזנות בגלל היקפו לא הקיף את כל מני(, 2013)ודתי מגוון. מחקרה של לבנקרון 

המצומצם באופן יחסי אך העלה נקודות משמעותיות ומעניינות ביחס למניעים. 

התמות המרכזיות שעלו ממנו הן: צריכת זנות כחלק מטקס חניכה גברי, הבהרה עד 

כמה נתפס הדחף הביולוגי כגורם לצריכת זנות, צורך מיני בלתי מסופק ומערכות 

יו או העדרן. לבנקרון, כתבה אמנם את המחקר הרחב היחסים שיש לצרכן הזנות בחי

ביותר עד כה בתחום בישראל אך לדבריה מחקרה הוא "נווה מדבר" בתוך שדה 

 מחקר שכמעט ולא נחקר.

עסקו בנושאים מגוונים הקשורים בעיקר  מחקרים נוספים שנערכו בישראל

, (2015) ג'ויה-ןכך למשל מחקרה של ב ,של צרכני הזנות כלפי עולם הזנות לעמדותיהם

עסק בתפיסותיהם של לקוחות הזנות ביחס לתופעת הזנות וביחס למדיניות הקיימת 

בפרט עמדות כלפי הצעת "חוק הפללת הלקוח". ממחקרה עולה כי  בישראל,היום 

של נשים בזנות כשילוב בין בחירה  ןצרכני הזנות אותם חקרה תופסים את מקומ

הלקוח בטיעון שזה יפגע בצרכנים, בנשים לכפיה. רובם המוחלט מתנגד להפללת 

ג'ויה עוסקת ביחס של הצרכנים לעולם הזנות ולשיח -בזנות ובחברה כולה. בן

בחן את  (2015)הציבורי שנוצר סביב תהליכי החקיקה. מחקר נוסף אותו ערכה הדר 

התעצבות הזהות הגברית של צרכני זנות. הדר מצאה כי קיים קשר הדוק בין הבניות 

. מבחינתם קשר גברית אצל צרכני הזנות ת של גבריות לבין התעצבות זהותחברתיו

אינטימי עם אישה הוא משמעותי ביותר לבניית הזהות הגברית והוא נתפס כמאפיין 

תפסו עצמם כ"נכשלים"   מהמרואיינים ברסלי של "גבריות". במובן זה חלקאוני

בעוד האחרים תפסו  ,תבזהות הגברית כיוון שכשלו במציאת קשר שכזה ופנו לזנו
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עצמם כ"מנצחים"  כיוון שבנוסף לקשר אינטימי מונוגמי עם אישה אחת הם מנהלים 

 .(2015)הדר, גם קשרים מיניים בתשלום 

רז  -העכשווי ביותר על צרכני זנות בישראל הוא מחקרה של ד"ר יעלה להבהמחקר 

. במחקר זה היא (2016רז, -)להבם צרכני זנות העוסק בשיח האינטרנטי של גברי

מאפיינת דפוסי מחשבה והתנהלות של צרכנים במרחב האינטרנטי. אלו הם דפוסים 

הטמון המאפשרים לצרכנים "לנקות" עצמם ברמה המוסרית מהפן הלא מוסרי 

וישנו של שוק בשיח מיוצגים הצריכה דפוסי  של צריכת זנות.בתפיסה החברתית 

הן באקט צריכת הזנות ו הן  רגשי-מרחב האינטימיבין הן אקט הצריכה ליניתוק ב

 תפיסת עצמםבין היתר גם על ידי  . הניתוק ניכרבהתמודדות עם הצו המוסרי

ניצודה בשיח -רז מוטיב תרבותי מרכזי של צייד-בנוסף מציגה להב כמסכנים ונפגעים.

 והתעצבות של תפיסת הגבריות והופךה מקום להפגנה הצרכני כאשר מוטיב זה מהוו

-רז עוסקת בכוחו של שיח ציבורי-לטקס התפארות מכונן גבריות ומחזק אשליה. להב

אינטרנטי שהוא ציבורי גלוי אך גם דיסקרטי כמנרמל ומייצר חוויה של התרת צריכת 

, וסיםהזנות. שיח השאוב מתפיסת עולם קפיטליסטית נאוליברלית בשילוב עם מית

שיפור טיפול, מודרניות של -עם תפיסות פוסט יחדמסורות עתיקות יומין של גבריות 

 .(2016רז, -)להבועזרה עצמית. 

במחקר הנוכחי אנסה לשים דגש על החוויה כפי שהיא נתפסת בעיניהם של צרכני 

עם שאלת המניעים הזנות מתוך ראיונות עומק איתם. המחקר ינסה להתמודד 

המודעים המובילים גברים לצריכת הזנות, יבדוק את התחושות המלוות אותם בזמן 

צריכת הזנות ולאחריה. מחקר זה מבקש להבין את המניעים והחוויות הללו  

נרטיב חיים, תפיסת גבריות, תפיסת היחסים הבין מגדריים  –בהקשרם הרחב 

 וחוויות עבר מעצבות.

GFE- תפיסות אינטימיות וקשר בקרב צרכני זנות –ג חווית בת הזו 

הוא מושג שגור בשיח הפנימי של צרכני   Girl-Friend Experience (GFE)המושג 

. ללקוחות קבועים ישנם מאפיינים שונים מאלו של לקוחות (2016רז, -)להבזנות 

ול קשר מיני רגשי נורמטיבי מזדמנים, וקשר מתמשך עם אישה בזנות מאפשר תרג

כך שזירת הזנות מהווה זירת אימון מיני. מתפתחת השאיפה לאותנטיות ומתגלה 
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תוך הכרה  הרצון או התקווה שגם האישה בזנות תחווה מידה של אינטימיות רגשית,

שכולל נשיקות   GFEשאיפה זו מגולמת בשירות הנקרא  במורכבות הסיטואציה.

ידי הענקת -וחיבוקים ורצון לספק מינית את האישה על התכרבלות ליטופים, ,בפה

מיתוס ההדדיות לא רק מדמה קשר אינטימי נורמטיבי אלא נועד  מין אוראלי.

לאשרר ולתקף את גבריותו של המבצע ומאפשר לו אימון במרחב "בטוח וסטרילי" 

-יהקניינ הממדשל  טשטושיוצרת כמו כן  .לתרגול מיניות, חיזור ומחוות רומנטיות

 .  (2016רז, -)להבצריכת הזנות  בסיטואצייתחוזי 

את תהליך החיברות אותו עוברים צרכני זנות על מנת להיות "צרכנים  שבדק במחקר

טובים" כותבים החוקרים כי עבור הצרכנים תקשורת נאותה עם נשים בזנות היא 

ליין -ר או פרקטיקות ספציפיות אוןחשובה ביותר. הם לומדים לא לשאול על מחי

-הם לומדים את השפה הנאותה ".?"מה כולל השירות: אלא לעדן את שאלותיהם ל

מספקות שירות, ולומדים גם לחפש  אחרי חוויות  -"providersהתייחסות לנשים כ"

המכבדים את הנשים העוסקות בזנות  ליברליםכחלק מהיותם צרכנים   GFEכגון 

(Horswill & Weitzer, 2016) פוסטים בפורום העוסק  2,442. במחקר נוסף בו סקרו

על בהעברת מידע וביקורת על נשים בזנות באנגליה עולה כי שליש מהפוסטים דיברו 

.  נשים רבות (Milrod & Weitzer, 2012)יחסים אינטימיים ורגשות עם נשים בזנות 

הולכת וגדלה  ציפייהוככל הנראה זוהי  GFEבזנות מפרסמות עצמן כמעניקות חווית 

של לקוחות. החוויה המצופה היא חוויה אותנטית של משיכה וחיבור רגשי כך שבעצם 

גם האינטימיות מקבלת תג   GFEעם המצאת המושג  -כמו הרבה דברים אחרים 

. החיפוש אחר החוויה (Gezinski & Karandikar, 2016)מחיר ומוצעת למכירה 

אצל חלק  סנתפ, הוא בנוסףעד כדי כך שהוא עולה יותר. הרגשית הפך נרחב 

מהלקוחות כחשוב אף יותר מאשר החוויה הפיזית. הגילוי הוא בכך שניתן לקנות את 

שר על ניתוק בין הפיזי לרגשי. ולא צריך לחזק אשליה או להתפ -האינטימיות 

לקוחות זנות משכנעים עצמם שהאינטימיות היא אותנטית והרגשות שעולים הם 

הדדיים. העובדה שלקוחות מפתחים רגשות כלפי נשים בזנות סותרת את ההנחה 

ומה חסר  –שהם מחפשים רק גוף ומעלה שאלות על מה עוד מחפשים אותם לקוחות 

(. צרכנים Milrod & Weitzer, 2012על הצורך הנכון )להם שצריכת זנות עונה בו 

מדים של רומנטיקה ורגשות במטרה מחפשים מעבר למיניות גם מ GFEהמחפשים 
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לא חווים במקום אחר  הם במשהו ש והתנסות לשלם בין היתר על סוג של התלמדות

Dinnin Huff, 2011) (Bertone & Ferrero Camoletto, 2009; GFE  בהגדרות

נוספים  נשיים דיכוטומייםמרחיבות כוללת גם את "החמלה הנשית" ותפקידי מגדר 

כגון כניעות, התרפסות או לחילופין "לשחק את הקשה להשגה", פיתוי וחיזור 

(Pettinger, 2011).  חווית בת הזוג– GFE  היא גם אחת הפרקטיקות המבדילות בין

בבית בושת או "ליווי". מחקרים מראים כי ישנה  –זנות רחוב לבין זנות "בין כתלים" 

העדפה ברורה של גברים )באם יש להם את היכולת הכלכלית( לצרוך זנות "בין 

 .GFE (Milrod & Monto, 2012)-ים" כאשר הסיבה המרכזית לכך היא הכתל

נפשי של הגבר בעידן -עולמו הרגשייה על גבריות,  דכאון גברי סמוי ותיאורטיזצ

 ממוגדר

בהבניה החברתית,  הגבריות מתכוננת הן במרחב החברתי והן במרחב הפסיכולוגי,

. אובדן (Diamonde, 2015)בתהליכים המעצבים אותה בילדות בהתבגרות ובבגרות 

סימטרית עם ההורה המטפל שהוא חלק אינטגרלי בהתבגרות -ההתקשרות הא

ובמעבר מילד לבוגר, מוביל להתכחשות בלתי מודעת לממדים נשיים פנימיים 

זו הנוצרת בשלב מוקדם  פגיעּותם. גבריי-והאדרה או הערכת יתר של ממדים פאליים

בילדות תורמת לבניית הנוסחה של "הגבריות המיושנת" כפי שמגדיר אותה דיאמונד, 

כמו גם לקונפליקט האדיפאלי ולביסוס של מבנה כוח חברתי מבוסס מין 

(Diamonde, 2015). 

. (1999)ריל,  למען הגבריותת השפה הרגשית שלהם גברים מקריבים את הרגש וא

יתוח יברות לגבריות עובר דרך הפנמה של אלימות, הדחקה של שפה רגשית ופהִח 

אלא גם כלפי פנים.  –המופנית לא רק כלפי חוץ  שפה גברית נטולת רגש ואלימה

און שמקורו ההפניה פנימה, כמו גם הבעת העליונות והאלימות כלפי חוץ יוצרים דיכ

נבנית כדימוי אליו יש לשאוף ויוצרת צורך  . הגבריות(1999)ריל, טמון בטראומה 

השוואה שיוצרת באופן סיסטמתי פגיעה  ,שוואת עצמי אל מול "המודל הראוי"בה

לייצב את תחושת הערך העצמי, . על מנת (2009)קונל, בדימוי העצמי ובערך העצמי 

גברים משתמשים במגוון אסטרטגיות, בין היתר באסטרטגיית ביסוס הערך העצמי 

שלהם על חשבון או כעליונות על אדם/אישה אחרת וחיפוש תמידי אחר חוויות 
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, טוען כי בנים מחונכים לגבש זהות גברית פנימית יציבה (1999) רילעליונות ועוצמה. 

יהיו לכך "השלכות איומות". אצל בנים וגברים זהות גברית נחשבת ואם לא יעשו כן 

לדבר יקר ערך. החברה מגדירה הסתגלות מגדרית לבנים וגברים ודורשת הפנמה 

ברורה ויציבה של מה פירוש להיות זכר. בלבול בהגדרות הזכריות עלול לגרום 

חברתית לקשיים ולהתנהגות אנטי חברתית. לטענתו, זהות גברית הינה הגדרה 

נוקשה. דעות נוקשות על גבריות הן גורם שלילי וככל שהפער בין הדימוי הנוקשה 

לבין ההתנהגות או החוויה הפנימית של הגבר גדול כך גדל הקושי הפסיכולוגי. בנים, 

נפשם. הכריתה  של ביותר הרגישים החלקים כריתת על ידינערים, נעשים "גברים" 

. במשך יותר ממאה (2006)גיליגן,  פגיעּותזי להזאת, האובדן הזה, הוא מקור מרכ

שנים טענו פסיכולוגים כי בנים ככלל נוטים יותר מבנות לגלות סימני מצוקה בילדות 

המוקדמת, אך המצב מתהפך בגיל ההתבגרות. לעובדה זו ניתנו הסברים שונים על 

: מציעה הסבר אחר (,2006)רות. גיליגן יבהקשת שבין הסברים מהותניים לתהליכי ִח 

מערכת יחסים אחת משמעותית קרובה היא ההגנה הטובה ביותר עבור רוב  לדבריה,

הבעיות הפסיכולוגיות. הפחד מפני אובדן מערכת יחסים שיש בה בטחון וקשר עמוק 

וניתוק של מערכת יחסים כזאת היא גורם מרכזי למצוקה. לדבריה של גיליגן ההבדל 

בנים לבנות טמון בכך שאת הניתוק והאובדן של מערכת היחסים הקרובה חווים בין ה

אובדן הקשר האינטימי והעדין עם האב, הדרישה . הבנים בגילאי הילדות המוקדמת

הרווחת מאותם בנים להתנהג "כמו גברים" נחווה כנטישה. חווית הנטישה הזו היא 

בריות. האובדן הוא תוצר של אובדן המקושר לגבריות ונמצא בבסיסה של תפיסת הג

על בין אם טראומה של אלימות מגורם חיצוני ובין אם טראומה הנוצרת  .הטראומה

 .חריפה פגיעּות. האובדן עצמו יוצר השתקה עצמית ואלימות פנימית ידי

 טראומה וגבריות

האובדן הבונה את ה"גבריות" מקורו בטראומה. ריל מספר סיפור על בנו שכשהיה בן 

ד מחדרו עם שמלה שהיה לובש לעיתים על מנת להראות לאחיו הגדול וחבריו ארבע יר

הוא  .. כשהגיע אליהם נתקל במבטים אטומים עד מלאי בוז(1999)ריל,  בהתלהבות

חזר לחדרו, פשט את השמלה ויותר לא לבש אותה. ריל מתאר זאת כ"טראומה 

הן  .בריות נעה בין "טראומות קטנות" מסוג זהלתפיסתו, התעצבות הג .קטנה"

מהתנגשות להתנגשות אתה  .מעצבות אותה כמו שזרמי המים מעצבים חלוק נחל
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על אחת כמה וכמה עם "טראומות גדולות". מספר מחקרים  ,לומד להיות יותר גבר

ולרוב מדובר על  (1999)ריל, עוסקים בהשפעתה של טראומה בהתעצבות הגבריות 

בעיקר על רקע של שירות בצבא  -טראומות הקשורות בלחימה, באלימות כלשהי

. כאשר מדובר בגבר הישראלי הקישור (Eagan Chamberlin, 2012)ובזמן מלחמה 

 & Levy)      בין מיליטריזם ולחימה לבין התעצבות הגבריות מקבל משנה תוקף 

Sasson-Levy, 2008) מחקרים שונים מהעולם מנסים לתת תשובה לשאלה איך .

יות הגברית כשהטראומה ה"גדולה" אותה נושא הגבר היא מתעצבת הגבריות והמינ

. כאשר מבוגר מוכר ומשמעותי על ידיטראומה מינית או טראומה הנובעת מאלימות 

 אהבה לבין אלימות.ו הטראומה מלמדת את הילד/גבר קישור בין אינטימיות, מין

רני  במאמרו "עקרונות הטיפול בגברים נפגעי תקיפה מינית" טוען הפסיכותרפיסט

אחת התרומות החשובות של החשיבה הפמיניסטית היא ההצבעה על כי  (2010)לוי 

העובדה כי לנשים אין מילים להביע בעזרתן את החוויה שלהן. הביקורת 

אליו האשרור הפמיניסטית הציגה את עובדת היעדר ההיסטוריה של האישה, היעדר 

בור עצמה ועבור זולתה אישה יכולה להתחבר ובעזרתו להציג את עולמה הפנימי ע

ובכך להיות סובייקט פועל בעולם. בעולם הנשלט על ידי גברים, אונס, גילוי עריות 

הטיפול הפמיניסטי, עזרו ובתוכו הפמיניזם,  .ופגיעה מינית הושתקו על ידי גברים

ועוזרים לנשים למצוא את המילים לחוויות הטראומטיות שעברו. בעוד שבדרך כלל 

פחות מילים ועליהן להיאבק על מקומן ועל ייצוגן, בכל הקשור בחברה לנשים יש 

חוויות  .נקודות התייחסות ,אם בכלל ,לטראומה של פגיעה מינית, לגברים יש מעט

הן חוויות ללא מילים, ללא שם. חוויות  –גברים  על ידיפגיעה מינית של גברים, רובן 

ל"טראומות הקטנות" של כוחות של חיברות לגבריות. לוי מתחבר  על ידימושתקות 

קטנות  .השתקת טראומות שיש בהן גוון מיני: השתקה נוסף  ממדריל ומוסיף להן 

 .(2010)לוי, גדולות כ

טראומת הגבריות מקושרת לטראומות נוספות אותן חווים גברים רבים והן לרוב לא 

מה מתאים כמו על שג הגבריות ומתוך ההגדרה האדוקה והקשוחה של מו – מדוברות

ממחקרים עולה כי אחד מכל ששה ילדים בארצות : גם על מה לא מתאים לדבר

 (;Black; Basile; Smith; Walters; Merrick; Chenהברית עובר פגיעה מינית 
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Stevens, 2010מכלל הגברים שדיווחו כי חוו אונס, מתוכם  1.7 -( כאשר מדובר ב

מחקר למשרד החינוך שנערך  דו"ח. בישראל, עפ"י 10מהם עד גיל  27.8%

כלומר אחד  .מכלל ילדי ישראל חוו פגיעה מינית בילדות 18.7%באוניברסיטת חיפה 

דות מכלל היל 12.3%מתוך כל ששה ילדים כאשר המחקרים בעולם מדברים על 

אנאליזה של -. במחקר שהוא מטא)2016’, איזיקוביץוויזל -ב)לוהילדים בעולם 

התייחסו החוקרים  2011-1999 ם מצפון אמריקה שנערכו בין השניםתשעה מחקרי

לקשר בין פגיעה מינית בילדות/נערות לבין התנהגויות סיכון של נערים וצעירים 

בהריון לא רצוי. למין לא מוגן, מעורבות  נטייה, םבמרחב המיני שכללו: ריבוי פרטנרי

לדבריהן פגיעה מינית שמה גברים צעירים בסיכון גבוה לכל שלושת ההתנהגויות. 

היא מפרה ומערערת את מושג האינטימיות והאמון במבוגר משמעותי ויוצרת בושה 

כהומוסקסואל  להיתפס. הפחד 2. הפגיעה המינית עצמה כמקור לבושה. 1 :כפולה

גבר(. הבושה מניעה את הנערים לידי  על ידיעשית מהמקרים נ 94%-)כיוון שהפגיעה ב

הסתרה והופכת מרחבים שממילא הם טאבו חברתי למוסתרים ומודחקים אף יותר. 

הבושה מובילה את אותם נערים לפרקטיקות של הסתרה כגון אי שימוש בקונדום 

ומין לא בטוח. ערעור מושג האינטימיות ואובדן האמון מוביל להתנהגויות הכוללות 

 ,Homma, Wang)יבוי פרטנריות וחיפוש אחר חוויות מתקנות דרך פרקטיקה זו ר

Saewyc, & Kishor, 2012) גברים קושרים בעצמם בעדותם שלהם בין פגיעה מינית .

בילדות לבין בעיות והתנהגויות סיכון בבגרות כגון צריכת סמים, אלכוהול, התנהגות 

אגרסיבית או קרימינאלית. כמו כן מתארים הערכה עצמית נמוכה , מחשבות 

הפגיעה אובדניות, התנהגות מינית מוחצנת ובלבול בזהות המינית למקרה האונס או 

פגיעה מינית בילדות קשורה לסיכון (. (Black et. al, 2011המינית שעברו בילדות 

 .(Eagan Chamberlin, 2012)גבוה לדכאון בבגרות 
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 שליטה, שליטה מינית, ושליטה כמושג מרכזי בתפקידי המגדר הגבריים

אלימות עצמית  ,ת עלולות לתת לגיטימציה לאלימותצורות  שונות של ביטויי גבריו

או אלימות כלפי האחר. האלימות מתפרצת כאשר עולים רגשות קשים או מתוך 

לה לאיבוד דימוי התמודדות עם כאב רגשי וצורך בבקשת עזרה. בהקשר זה היא מובי

אלימות מינית היא קודם כל . (Ricciardelil, Maier, & Hanna, 2015)  הכוח הגברי

, ההתרגשות ההחפצה. עצם פעולת ים בעלי אופי מיניבאקט תהמתבטא ,אלימות

שבצמצום של אדם לחפץ, למשהו נחות מהאנושי היא היא הכוח המניע היסודי של 

 (.2006)מקינון,  אותה אלימות לבין הגירוי המיניהאלימות המינית ויוצרת קשר בין 

ההבניה החברתית לתפקידי מגדר "גבריים" כגון שליטה, חוזק, חסינות מרגש או 

, (Kimmel, 2005) לדברי קימל .(2006מפגיעה מתורגמת גם למרחב המיני )מקינון, 

ברית, אלימות מאפיינת "גבריות" ומתוארת כביטוי של הכוח הגברי, הנעה כוחנית ג

קימל מצא כי שיעור האונס בחברות מיליטריסטיות,  .  שאיפה לדומיננטיות ולשליטה

שיש בהם אידאולוגיות כוחניות ותרבות של ריחוק רגשי בין אב לילדיו גבוה יותר 

מאשר במדינות בהן התרבות אינה כזאת. לדבריו ישנו קשר בין אונס ואלימות מינית 

אלימות ושליטה. האלימות והשליטה תופסות לבין הלך רוח חברתי המבוסס על 

תאוצה כאשר בתוך הקשר של כוח גברי מובהק ישנו ערעור של הכוח או של יחסי 

הכוח: השימוש בשליטה ובאלימות מתעצם כאשר הגבר חש פגיעּות. תפיסת הגבריות 

ככוח וכאלימות, כמעגל המזין את עצמו עד לעיתים לצירוף המושגים לאחד כממד 

אלא גם  –היא טראגית. היא פוגעת לא רק במי שנפגעות מאותה אלימות  -תרבותי 

ל ע (Kimmel, 2005). בגבר הפוגע בעצמו ובחברה כולה המתכוננת עפ"י דימויים אלו

שליטה היא ממד מרכזי בגבריות, הן בדימוי הגבריות (, 2006) קת'רין מקינון פי

י של יחסי הכוח בחברה כמתבטאת בשליטה והן במיקום הגבריות במערך ההירארכ

מוסיפה כי השליטה היא עיוות של קשרי  (2005) (. ג'סיקה בנג'מין2006)מקינון, 

את ההשתוקקות להכרה אלא מגייסת ומשנה אותה.  . היא אינה מדכאתהאהבה

כאשר השליטה היא מרכיב מכונן בחייו של אדם נוצרים יחסים המחייבים כניעה 

ננים על ידי השליטה ולש אליו. כאשר היחסים מכושלו לאחר רב עוצמה או של אחר ח

נוצר חלל ריק במקום בו האחר אמור להיות. ריק זה מתמלא בחומרים מעולם 

הפנטזיה בהם האחר נראה מסוכן מאוד או חלש מאוד, מה שמאלץ את האדם 
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(. דימוי גבריות כוחני המבוסס על 2005להפעיל מולו ריחוק או אלימות )בנג'מין, 

אלימות ושליטה מכונן גבריות כוחנית ותהליכי חיברות המקבעים את של  ממדים

האלימות והשליטה בתוך דימוי ה"גבריות". ברצוני לקשור במחקר מעגל זה 

כן לנסות לזהות את המקומות בחוויותיהם בהם ו לחוויותיהם של גברים צרכני זנות

 ות.עולה פגיעּות, מתוך הבנה שאלו מקומות המעצימים את ממדי האלימ

 פגיעּות

כמאפיין אנושי בסיסי הנובע  פגיעּותבשנים האחרונות התפתחו גישות הרואות 

 ,Butler, 2004 ; Fineman, 2008; Hoffmasterחברתי של האדם -מטיבו הגופני

2006; Nussbaum, 2011  .)מתפקדת כקטגוריה אנליטית המניחה הנחות  פגיעּותה

חה זו היא כי בני אדם מתעצבים במפגש עקרוניות לגבי מפגשים בין בני אדם. הנ

ם ושל אדם כיצור חברתי וגופני. יביניהם וכי היא מאפיין אנושי של יחסים אנושי

ת מקבילה ומוסיפה ממד לניתוח יחסים חברתיים במונחים של יחסי תפיסת הפגיעּו

ת כקטגוריה אנליטית מאפשר לזהות חוויות  מורכבות כוח.  השימוש בפגיעּו

 .(Rozmarin, 2017) סי כוח ואת הקושי הסובייקטיבי לשנות יחסים אלוהמעצבות יח

חווית אובדן הכוח והשליטה.  אנו מפחדים מפגיעּות  הפגיעּות היאהופמסטר טוען כי 

בגלל הכאב הכרוך בה ונרתעים ממנה בעיקר בגלל אובדן השליטה שהיא מביאה 

ם פחד והוא מתמודד איתה בהדחקה והתעלמות מחד או עמה. פגיעּות מציפה באד

בהתמקדות במשימה עד כדי החפצה של מי או מה שאנו עומדים מולו מאידך. כך, אי 

הומניזציה של האחר, בעוד שהכרה בה -ת, גורמת לאלימות ולדההכרה בפגיעּו

 .(Hoffmaster, 2006)מאפשרת לאדם לראות בעצמו ובפחד שלו כאנושי 

מתייחסים להכחשת  (Hoffmaster, 2006) הופמסטרו (Butler, 2004)באטלר 

הומניזציה. לפי באטלר -הפגיעות ולאי ההכרה בה כגורם לאלימות, החפצה ודה

(Butler, 2004)  האלימות נגד קבוצות אוכלוסייה, ניצבת הכחשת הפגיעּות של ביסוד

הקבוצה באמצעות הפחתה מאנושיותה. המרחב החברתי על פי באטלר הוא מרחב 

של תלות ושל יחסים עם אחרות/ים. התלות הזו מכריעה כי תמיד יש אפשרות 

גם  אישי, עשוי לעורר חוויה של בטחון, כמו-לפגיעה. ממד החשיפה הקיים בקשר בין

. באטלר ערה ליחסי הכוחות המאפיינים את המרחב החברתי, אך פגיעּות חווית
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ת משותפת לכולם ומתקיימת בו זמנית הן אצל הצד החזק מבחינתה הפגיעּו

במשוואה והן אצל הצד המוחלש. ואולם, כאשר האחד שולל את אנושיותו של האחר 

ל מנת לבטל אנושיות של ו/או את חירותו, הוא פוגע בממד אנושי של עצמו, שכן ע

ת, אדם, עליו להדחיק תחושות של חמלה, קשר, רחמים. הניסיון לטשטש את הפגיעּו

כל פגיעות, לא רק משקף פגיעות, אלא יוצר אדוות פגיעה נוספות, שכן הוא כרוך 

 .(Butler, 2004)בהדחקת ממדים של אנושיות בעצמי ובאחר, ועשוי להוביל לאלימות 

 (,Cover, 2014; Ricciardelil, Maierישנה כתיבה מועטה יחסית על פגיעות וגבריות 

& Hanna, 2015) קאבר .(Cover, 2014) ת של באטלר ובוחן לוקח את מושג הפגיעּו

ן את השימוש בו בתהליכים של מניעת אלימות מינית בקרב גברים. לדבריו רעיו

ת המשותפת הוא התייחסות והכרה בפגיעּו על ידיה"דאגה לעצמי ולאחר כאחד" 

מפתח ליצירת אתיקה מינית חדשה. קאבר מתייחס ל"גבריות", כפי שהיא מיוצגת 

בחברה המערבית, ככזאת המבטלת את הדאגה לעצמי ואת היכולת לראות את 

נות, והחזקה ה"גבר" כמצוי במקום הפגיע. הגבריות מאופיינת לדבריו כחסי

ב"חסינות" לא מאפשרת לגברים אותם חקר לראות את הפגיעה שחווה אישה 

ת של אותה אישה באתר הפגיעה והיכולת באתרים של פגיעה מינית. רק הכרה בפגיעּו

"לשים עצמך בנעלי הנפגעת" מאפשרת לאותם גברים להסיר את החסינות ולהזדהות 

ת של ושותפותיה טוענות כי הכחשת הפגיעּו ל. ריקארדלי(Cover, 2014)ת עם הפגיעּו

העצמי או של האחר היא כלי חיזוק של הכח הגברי. במובן זה החשיפה לפגיעּות 

יוצרת ערעור של הכח הגברי ושל החסינות הגברית. ערעור כזה לדבריה מוביל 

ומאפשרת  –ערבית לשימוש באלימות שהיא לגיטימית ומקובלת חברתית בחברה המ

. (Ricciardelil, Maier, & Hanna, 2015)אלימות מובנית בתוך היחסים המגדריים 

כך או כך שניהם מתייחסים לייצוג החברתי של "גבריות" הכולל חסינות מפגיעה, כח 

יטימציה המובילים ללגפגיעּות אל מול רגש, קשיחות. כל אלו ביטויים של הכחשת 

 אלימה מינית. –באופן ספציפית  -ונורמליזציה של התנהגות אלימה  

 

 

 



17 

 

 מתודולוגיה:

מטרת המחקר היא  לברר את החוויה הנלווית לצריכת הזנות בממדים שונים בחייו 

של צרכן הזנות: עצם ההחלטה לצרוך זנות, משמעות הצרכנות הזו כחלק מהזהות 

משמעות הצרכנות כחלק מחיפוש אחר היבטים הטרונורמטיביים הכוללים  הגברית,

שמעות הצריכה כביטוי למאוויים פנימיים, תשוקות כמוסות, קשר, חום ואהבה. מ

 נפשיים מודעים או שאינם מודעים.-אך גם תהליכים רגשיים

אשר לרוב בשיח  ,בהתייחסות לפגיעּותו של הצרכן חידושו התאורטי של המחקר הוא 

הפמיניסטי מצוי בעמדת הפוגע והמקרבן באופן בלעדי. במחקר זה אני מרחיבה את 

לראות אותו כאדם שלם בעל  ובוחנת את האפשרותת על צרכן הזנות ההסתכלו

פגיעּות. מתוך אמונה כי כל אדם באשר הוא אדם יש לו  ממדי –אנושיים  ממדים

אנושיות מורכבת והתפיסה שלו, של רגשותיו וגם של פעולותיו צריכה היות 

 הוליסטית ולהתייחס אליו בּכּוִליּותֹו.

  :ת המחקרושאל

 ריכת הזנות עבור גברים צרכני זנות?מהי חווית צ

בדימוי העצמי שלו ובדימוי שלו נשים בזנות ונשים באופן  ת צרכן הזנותמה מלווה א

 כללי?

 מה חווה גבר בתוך סיטואציה של צריכת מין בתשלום?

האם ואיך משפיעה צריכת הזנות על דימויי הגבריות שלו וכיצד מושפעת צריכת 

 הזנות מאותם דימויים?

 ?חוויות של גופניות, קרבה ותלות נוכחים בסיטואציה של צריכת זנות אילו

 מה הם מניעי העומק המובילים אותו לצריכת זנות?

מה הם הכוחות החיצוניים כמו הפנימיים, החברתיים והאישיים הפועלים עליו בתוך 

 הבחירות והמעשים שלו?
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 אוכלוסיית המחקר:

הצורכים או צרכו שירותי מין בתשלום  ,43-21גברים בגילאי  14במחקר רואיינו 

דאנסינג, בודי -ממגוון סוגים המוגדרים תחת הגדרת הזנות: חשפנות הכוללת לאפ

לא נכללים שירותי . דירות דיסקרטיותות רחוב, זנות בבתי בושת וזנות במסאז', זנ

  .מין שאינם כוללים מפגש גופני ישיר

כתנאי מזהה  דמוגרפי ום פרטש מהמרואיינים במחקר לא ביקשתי באופן מכוון

. הפרטים הדמוגרפיים הקיימים היו פרטים שהם בחרו לתת והיו הכרחי לראיון

לי את שמם הפרטי,  אמרולסיפור. למרות שלא כל המרואיינים מבחינתם רלוונטים 

ם כרלוונטים כל המרואיינים בחרו לציין את גילם וכן את הסטטוס הזוגי שלה

. שהובאו מהראיונות בציטוטים את גילם בלבדתי לציין בחר, לסיפור צריכת הזנות

יש לסטטוס הזוגי, לשאלת האבהות וכן לגיל תפקיד משמעותי בהגדרת הזהות של 

 הגברים אותם ראיינתי במיוחד לכל מה שקשור בזהות הגברית שלהם.

 הליך המחקר וניתוח התוצרים:

י ברשתות החברתיות המרואיינים במחקר הגיעו אלי בעקבות הזמנה לראיון שהפצת

)פייסבוק, ווצאפ, מייל(, במרפאה למחלות מין בחיפה וכן באופן של "חבר מביא 

 חבר". לשון הזמנת הראיון היתה:

תואר שני במגדר לימודי  "שמי ענבל פרן פרח ואני לומדת

 במגמת גבריות. באוניברסיטת בר אילן 

אני אני עורכת מחקר בו אני מראיינת גברים על עולם הזנות. 

מחפשת גברים שנכונים להתראיין לראיון אישי ודיסקרטי 

 בנושא.

בארץ, או בחו"ל, באופן קבוע  -אם בעבר שילמת על שירותי מין

או חד פעמי, כל צורה של שירותי מין )חשפנות הכוללת מגע, 

מסאז' אירוטי או שירותי מין מלאים( ואתה מוכן להתראיין 

 ין אותך.ולספר לי על החוויה שלך אשמח לראי
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אני מראיינת בכל חלקי הארץ במקום שנקבע לפי נוחיותו של 

 המרואיין.

יערך באופן דיסקרטי, יוקלט, יתומלל על ידי בלבד  הריאיון

 ולאחר התמלול בעילום שם ימחק קובץ השמע.

זו לגברים אחרים תעזור לי בכך  אם תוכל להעביר הודעה 

 ."להגיע לכמה שיותר אנשים ואני אודה לך מאוד

 הריאיוןמתוך המורכבות שבקיום ראיונות אלה חשוב היה לי להבהיר כבר בהזמנת 

וכמובן שלאחר מכן גם בתחילת הריאיון את רמת הדיסקרטיות הגבוהה שאני נותנת 

לראיון ובכך ליצור ולבסס בטחון של המרואיין בי על מנת לאפשר לו לספר את סיפורו 

פמיניסטית היא שאלה מורכבת שעלתה  שאלת זהותי כחוקרת. באופן הכנה ביותר

. על אחת כמה (2014)פריימן,  (2011בורכוביץ', -)יסעורלא פעם במחקר הפמיניסטי 

וכמה זהותי כאחות שעובדת עם נשים בזנות ועמדתי אל מול צרכני הזנות העלולה 

לכן, כבר וית שיפוטיות מעצם העמדות הכביכול מנוגדות. להעלות התנגדות או חו

 ,Agustín)ליצור בסיס אמון הנובע מתוך אמירת האמת  בחרתי הריאיוןבהזמנת 

, כך שלמרות עמדתי הפמיניסטית ותפקידי ביחס לנשים בזנות אני רוצה לשמוע (2004

 ולשפוך אור על החוויה שלהם.ולהשמיע את קולם של הגברים הצרכנים 

 כלי המחקר:

מתודת המחקר היא ראיון עומק. בשורשו של ריאיון העומק עומד הרצון להבין את 

החוויה של אנשים אחרים ואת המשמעות שהם מייחסים לחוויה הזאת. הריאיון 

מספק נגישות להקשרים התרבותיים של התנהגות האנשים, ולכן הוא מספק לי 

 .(2003)שקדי, ין את המשמעות של התנהגות זו כחוקרת דרך להב

חשוף את לבראיון פתוח ישנה התמקדות בנושאים כללים המאפשרים למרואיינים 

סיפוריהם ולהציג את משמעותו ואת דעתם לגביו. זהו ראיון הדורש מהמראיינת 

ובותיהם. ראיון עומק בו לכבד את האופן בו המרואיינים מבנים ומרכיבים את תש

)שלסקי המרואיין מספר "את הסיפור שלו" הוא בבסיסו תהליך של מתן משמעות 

. הגברים בראיון משקפים לעצמם את החוויה, בוחרים (2003שקדי, ;  2010אפל, ו
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זהו  –מתוכה פרטים יסודיים אותה הם מספרים תוך רפלקציה אודותיה וארגון שלה 

מרזל -)ספקטורהסיפורים לתהליך של מתן משמעות התהליך ההופך את סיפור 

. ראיון עומק הוא תוצר של אינטראקציה בין מדבר (2003שקדי, ; 2010משיח, -תובלו

ומקשיבה. ראיון מסוג זה דורש ממני לתת מקום מלא לסיפור של המרואיין ללא 

שמץ של שיפוטיות מצידי ותוך הזמנה מתמדת לספר את הסיפור כפי שהוא תוך 

נה פעילה השומעת את הדברים אך גם מרגישה ומבינה את משמעותו של סטינג האז

; 2014 רון,-)נגרהנוצרת בראיון  והאווירה, איכות ועוצמת הקול, שפת הגוף הריאיון

פשרתי למרואיינים לספר את הסיפור שלהם כמו שהם מספרים אותו י. א(1999ריל, 

ה" ולהתקדם ממנו עד היום. לעצמם כאשר הצעתי להתחיל בסיפור "הפעם הראשונ

מבנה הראיון היה ראיון נרטיבי על ציר זמן. לאורך ציר הזמן נוספו תובנות, גלישות 

להבנות מאוחרות או רטרוספקטיביות, שיקוף עצמי ושאילת שאלות. בשאלה זו 

י סיפורים עמוקים של חוויות המסופרות יגלומה האפשרות לפתוח בפנ

ת, מנקודת מבט שחוזרת לאותו הרגע ואז יוצאת מפרספקטיבות של זמן ושל בגרו

ומסתכלת עליו במבט בוחן, רפלקטיבי, מחפש משמעות. במהלך הראיון אפשרתי 

החזרתי אותנו לציר הזמן. כאשר  מסויימיםלסיפורים לגלוש מציר הזמן ובמקומות 

גם בראיונות  הבשלושה או יותר מהראיונות הקפדתי להעלות אות עלתה תימה

עם הנושא של חווית אלימות מאדם קרוב או התנסות במתן היה למשל  כך. הבאים

נושאים שלאחר שעלו מיוזמתם הבלעדית של המרואיינים בשלושה  – שירותי מין

ראיונות דאגתי להעלות בעצמי. במובן זה היתה הנחיה מסויימת לראיון והבניה 

 מינורית שלו.

להסתכל עליו מפרספקטיבות  את הסיפור שלו, הוא יכול –כאשר אדם מספר סיפור 

)שלסקי שונות, ממרחקים שונים ולהוסיף לו תובנות עומק שהוא מבין עליו בדיעבד 

.  בסיפור חוויה בתוך ראיון, העבר המסופר נבנה כל פעם מחדש והעצמי (2010אפל, ו

יכול להיות מוצג באופנים שונים בהקשרים שונים. הנרטיב הוא חלון ראווה, הצגה 

עצמי בפני הזולת. הוא משמש גם כראי, כאופן הסתכלות של המַספר על ראויה של ה

עצמו, כהחצנה של דמותו כדי שהוא יראה אותה ממרחק כלשהו. זהו מרכיב 

הרפלקציה המצוי בנרטיב. הנרטיב כולל מרכיב רפלקטיבי דווקא בשל היותו מוצר 
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י". חברתי הנבנה בין היתר מתוך נקודת המבט של "איך החברה רואה אות

 הרפלקציה היא השיח של האדם עם עצמו, בחינה שלו את עצמו ביחסיו עם הזולת.

רבים של פגיעּות. הבנות  ממדיםמתוך סיפור החוויה, בדרך של רפלקציה עולים 

שונות של המרואיין על עצמו, על איך הוא היה או מה הניע אותו בתוך הסיטואציה 

. הפרדיגמה הנרטיבית מצויה (2010אפל, ו)שלסקי ועם מה הוא נשאר בעקבותיה 

תחת קורת הגג של המחקר האיכותני. מחקר זה מושתת על גישה פרשנית 

ונטורליסטית, המבקשת לחשוף את המשמעות שאנשים נותנים לעצמם ולתופעות 

בעולם. במחקר הנרטיבי ישנה חתירה להבנת המשמעויות השונות הטמונות בטקסט, 

)לויצקי, לרדת לעומקן של החוויות ולתהות על פשרן בחינת הסברים חלופיים וניסיון 

. המחקר הנרטיבי מבקש ללמוד על היבטים זהותיים של הפרט. הסיפור של (2008

האדם מהווה את הכלי המספק תמונה של העצמי הכוללת דימוי עצמי, תהליכים 

טיב הוא גם כלי פרשני אישי פסיכולוגיים ואלמנטים המעניקים לו משמעות. הנר

לתהליכים חברתיים ובכך מאפשר לנו להאיר היבטים מסוימים בתופעות חברתיות 

. "הסיפורים שלנו", כותב (2008)לויצקי,  סיפורית-האישית מתוך הפרספקטיבה

הם  -ו "הם הרבה יותר מסתם סיכומים מצטברים של חיינ: (34, ע"מ 2003) שקדי

למעשה אמצעי שבאמצעותו אנו מפרשים את חוויותינו. אנו מספרים על עצמנו 

סיפורים שהם היסטוריים, אך במובן מסוים מגלים משהו על העתיד. 'האמת' של 

הסיפורים שלנו אינה האמת ההיסטורית או המדעית, חוויות מהעבר אינן נקברות 

א ולהיחקר. העבר נוצר מחדש באדמה כמו אוצרות ארכאולוגיים הממתינים להימצ

 .דרכים בהן אנשים חווים את העולם"דרך הסיפור ... חקר הנרטיב הוא חקר ה

תמות מרכזיות העוברות כחוט השני בחוויותיהם של כלל  עלו שלוש מתוך הראיונות

בוססות על אותו הנושא המרואיינים בין אם כחוויות דומות ובין אם כמנוגדות אך מ

( עוסק בטקסט עצמו כמושא הניתוח  thematic analysisהתמות ) ניתוח. או החוויה

כאשר החיפוש בתוך הטקסט הוא אחר קווי דמיון בין החוויות או נושאים מפעילים 

אשר קשרי הגומלין הרוחביים (, כThemeדומים. כל נושא מאחד כזה מכונה "תמה" )

של דבר התיאוריה יוצרים קטגוריות ניתוחיות, שמתוכן נוצרת בסופו  ן התמותבי

 . (2003)שקדי, הכוללת 
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 שלושת התימות שעלו במחקר הן:

מופעי הגבריות החסרים, הרצון להיכנס תחת  –הפחד ממרחב החיזור  .1

 המטריה ההגמונית של מודל הגבריות והפחד מחוסר ההצלחה.

ות החיפוש אחר חום ואהבה ואחר נורמלי –החיפוש אחר אהבה  .2

 הטרונורמטיבית.

 מרחבים של פגיעות בתוך סטנדרטים של גבריות. .3

הפגיעּות היוותה בשבילי הן כלי לניתוח והן כלים איתם באתי לראיונות ולניתוחם. 

היכולת היחידה להבנתי להצליח לקיים מחקר מסוג זה המצליח להסתכל על היבטים 

ימד אנושי. אימצתי אלו היא רק מנקודת מבט הרואה את פגיעּותו של האדם כמ

 אותה ככזאת.

סוגיות מתודולוגיות במחקר הפמיניסטי ומיקום החוקרת  –"לראיין את האוייב" 

 בשדה:

-כותבת יסעור (2011בורכוביץ', -)יסעורבמאמרה "רק אם יש לה ציצים גדולים" 

המתנגדים לפמיניזם  ברוכוביץ' על העמדה של אישה פמיניסטית המראיינת גברים

או פועלים נגדו. לדבריה במחקר שכזה המראיינת משתמשת בעצמה ככלי מחקר, 

על מנת  –באופן סמוי וגלוי, בתנועות הגוף, במצבים רגשיים, בזהות גלויה וסמויה 

להיכנס לעולמו של המרואיין. סיפוריהם של המרואיינים מהווים אמצעי לבניית 

פמיניסטי -פער שכזה , מרואיין גבר הפועל באופן אנטי זהותם אל מול החוקרת ובתוך

אל מול מראיינת אישה פמיניסטית עם זהות ברורה, עלול להוביל לתפיסת המראיינת 

, כפי שניתן בעמדת כוח וליצור התנגדות כמו גם צורך ב"להעמיד אותה במקום"

 :לראות מדו שיח זה שניהלתי עם אחד המרואיינים

שהעולם לוחץ עליך כאישה?  נפתלי: את מרגישה ממש

 מבחינת האפשרויות שלך של מה שאת רוצה לעשות?

 ענבל: כן. אתה מראיין אותי?

 נפתלי: כן, זה יוצא ככה אם לא אכפת לך
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ענבל: לא, זה אחלה. וכן. למשל בללכת בעולם ולחוות 

 הטרדות

וכו'. )נפתלי,   metoo#, נפתלי: כן, זה נורא אקטואלי

34) 

וקרת גברים שצורכים נשים אחרות תמורת כסף, המיקום שלי כחוקרת אישה, הח

במערך המחקרי מורכב ביותר. אופן ההתייצבות שלי אל מול הגברים, האופן בו הם 

תופסים אותי כאישה ואת תפקידי כמראיינת הם חלק מהותי בהבנת העולם הפנימי 

ראיון וכן והנרטיב שלהם. המרואיינים במחקר התייחסו להיותי אישה פמיניסטית ב

בעידן הרשתות החברתיות קל מאוד למצוא מידע על  –בהכנה שעשו לעצמם לראיון 

וגם עלי. חלק מהמרואיינים עשו חיפוש מקיף וקראו מי אני לפני  –כל אחד ואחת 

דקות על  20-שהגיעו. כך בראיון עם נפתלי שפתח את הראיון ב"לראיין אותי" כ

, האשמת הקורבן ותרבות 40, אלנבי metoo#סוגיות פמיניסטיות אקטואליות כגון 

האונס. אמירות נוספות שהתייחסו לפמיניזם שלי נאמרו וכן התייחסות להיותי 

 פעילה פמיניסטית בפייסבוק בקבוצות שונות:

נפתלי: אני מכיר אותך מהפייסבוק, חברים בכמה קבוצות ... 

ונראה לי הגעתי מאחת הקבוצות בהן פרסמת, לא זוכר. אבל את 

כאילו בתמימות אבל את מפירה  –מיד מפירה את החוקים שם ת

 את החוקים.

 ענבל: אני? במה?

נפתלי: מעלה תכנים פמיניסטים ואסור, זה רשום בפירוש" 

 (34)נפתלי, רווק, 

כאחות במרפאה הניידת לנשים בזנות אני מכירה את נזקי הזנות מקרוב מאוד. 

במובן זה במהלך המחקרי היתה חשיבות כלפי צרכני הזנות אינן ניטרליות.  עמדותיי

ליצירת מרחב בטוח לי כמרואיינת כמו גם למרואיין. עלו בי חששות הנובעים 

מהדימויים הטבועים בי כלפי צרכני זנות למרות ואולי בגלל שאני פוגשת אותם 

אני  –בעבודתי באופן יומיומי. כאשר אני פוגשת אותם בשטח יש לי את מירב ההגנות 
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ות, נושאת סממנים חיצוניים של "מערכת" )סמל של משרד הבריאות, עובדת בצו

לא קשר עין ולא קשר  –ציוד רפואי וכו'(. בשטח אני לא יוצרת קשר עם לקוחות 

שבשיחה. המפגש לראיון עומק דרש ממני להסיר את ההגנות האלה ולבוא אליו 

עמד זה דרש . מעם המרואיין צרכן הזנות בכוונה ליצירת קשר עין והקשבה מלאה

ממני לאפשר לעצמי מקום לרגשות של חמלה ואמפתיה לצד הכעס והדחיה. יש סיכון 

אינני רוצה לראות בעמדה כזו שעלול להוביל לחוויה של "לראיין את האויב". 

. להפך, כשותפים מלאים לשוק הזנות יש בהם הפוטנציאל להיות בגברים אלו אויבים

ביים. ואני אכן מאמינה בכך. הזמנתי את שותפים גם בשינוי שלו למקומות חיו

הגברים האלה לספר לי את הסיפור שלהם. הכלים איתם באתי לראיון היו כלים של 

. נתתי שביבאתי נקיה, לא שיפוטית, גייסתי את כלי המטפלת, האחות  .שיח פגיעּות

ו להם לספר סיפור על ציר זמן היסטורי. והם נענו לו. גם אחרי שבדקו מי אני, אפיל

 אחרי שראו הרצאה על המחקר שלי:

"הקטע האקדמי שלך הוא טוב מאוד. האמת הסתכלתי ביוטיוב 

 (42וראיתי הרצאה אחת שלך" )בני, 

דעותיי בנוגע לצריכת זנות  הם בחרו לספר את  ןגם כשידעו מי עומדת מולם ומה

שם הסיפור שלהם. אולי מתוך מקום של וידוי, של לספר למישהי שיכולה "לסלוח" ב

כל הנשים בעולם. אולי כדי לספר למישהי בדיוק מהצד השני ולראות איך היא 

 שומעת  ומקבלת ללא שיפוטיות.

 ,ככל שהשיח היה יותר כנה ,לתחושתי ככל שיותר ידעו מי אני ועל מה המחקר שלי

 כך רמת השיתוף עלתה. והיה למרואיינים שלי גם מה להגיד על המחקר:

הזה, בשביל רבים יהיה שחור ולבן  תשמעי, אני חושב שהתחום"

טוב או לא טוב, פוגע או לא פוגע, ואני חושב שזה עושה עוול.  –

ברוב המקומות גברים צורכים הם בני אדם. אני חושב, לא ברור 

יש נשים שאמרו לי  –לי אם זה עושה באמת רע או לא רע לנשים 

 שהן מעדיפות להיות זונות, וגם אלה שצורכים חלקם חולירות

וחלקם בני אדם. זה משהו שסתם בא לי להגיד לך. זה מאוד 

מאוד אפור....קשה מאוד להגדיר פה משהו, ואני יודע שיש 
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התמונה לצערי  –פמיניסטיות קיצוניות ואת אלה שנגדם 

מורכבת, הרבה מאוד חוסר יכולת לעכל באמת ואתה לא יכול 

אף  לעכל את זה באמת אם אתה לא שם. אישית לא מעניין אותי

 .(39אחד שאומר משהו על זנות חוץ ממי שנמצאות שם " )גלעד, 

הוא רואה את האפור, את המורכב. הוא  .גלעד מביע עמדה מאוד ברורה על המחקר

בעיקר מקום בו הוא מודד את עצמו. רוב ומבין שיש כאן מקום שהוא נמדד בו  

רים אמרו הגברים במחקר שאלו במהלך הראיון לפחות פעם אחת האם גברים אח

אותו דבר או שהם היחידים שמספרים סיפור כזה. אחרים היו בטוחים שהסיפור 

שלהם ייחודי ומפתיע למרות ששמעתי דברים דומים מאחרים. השאלה מה אחרים 

חווים, איך אחרים חווים עלתה לא פעם והיא מתחברת בעצמה לרצון להיות בנורמה. 

 לרצון להיות כשאר הגברים.

מראיינת גברים הפועלים נגד הפמיניזם. בחוויה שלי  ככל שהיתה  אישה פמיניסטית

יותר שקיפות היה יותר שיתוף. הפמיניזם שלי, עצם העובדה שהדברים היו על 

השולחן, תרם למחקר ואפשר לראיונות להיות עבודה משותפת של הפיכת אבנים. של 

 חשיפת סיפורים.

רמטיבית לגבי התנהלותם של הפגיעות מעל הכל היא מימד אנושי. היא הנחה נו

א.נשים בעולם וכן לגבי מה מפעיל אותם. על מנת להבין את המשמעות העמוקה של 

המושג "פגיעות" יש לראות בה מושג סובייקטיבי המשתנה מאדם לאדם על פי תנאי 

חייו ואישיותו. הפגיעות היא חוויה חיצונית המבטאת את פוטנציאל ההיפגעות כמו 

הפחד  .חוסן אל מול פוטנציאל ההפגעות, והיא גם חוויה פנימיתגם את פוטנציאל ה

מכאב מאובדן שליטה, מחוסר אחיזה במושכות החיים. פגיעות תלויה בגורמים 

ביכולת שלהם לראות או לא לראות אותנו, במקום .החיצוניים ובא.נשים שמסביבנו

שליטה. כאשר  שניתן לנו ובידע שאנו נחשפות/ים אליו ומאפשר לנו הכנה וכן תחושת

גשית ופיזית של אנו מודעים/ות לפגיעות אנו מבינים/ות כמה אנו זקוקים/ות להגנה ר

פגיעות היא גם מקור הדאגה שלנו לאחר. הפגיעות שלנו והרגישות שלנו אחרים. 

לפגיעות קושרת אותנו לאחר. פגיעות היא מרכיב קריטי ביחסי גומלין בין אדם 

אל יה. היא תלות, ובמובן זה נוגדת את האידלאדם, ביחסי קרבה, דאגה ואהב
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האינדיבידואליסטי ואולי אף את תפיסת העצמאות אך היא עמוד תווך בתפיסת 

 האנושיות.

להצליח להסתכל על אדם כאדם, להצליח לראות בו את  דורש ממנישיח הפגיעּות 

ם להיות ערה לפגיעּות כמו גם לחוסן ולעצם העובדה שהאדם מולי הוא אד .האנושי

רק היא תאפשר  .שלם עם רצונות ומאווים, חוזקות וחולשות, חלומות ושברים

-התהליך ההפוך לדה ,לעשות את התהליך ההפוך לזה שהכחשת הפגיעּות עושה

הומניזציה, החפצה ואלימות. מתוך כך אני מאמינה שגם הגברים אותם ראיינתי, וכן 

יעּות, דרך משקפי האנושיות  אם יצליחו להסתכל דרך משקפי הפג ,צרכני זנות אחרים

 יוכלו להיות חלק מתיקון העולםוממיגור הזנות. ,ולא להכחיש אותה

במובן זה  ממדיםהזנות היא אתר של אירוע רב נפגעים. היא מרחב של פגיעות רבת 

בין אם בהגדרה הקלאסית הוא תוקף או נתקף, קורבן או מקרבן,  ,שכל מי שנמצא בו

 כל מרחב אחר שפועל נגד צדק, נגד חמלה או נגד אנושיות. שולט או נשלט נפגע/ת. כמו

 וזהו גם החידוש הטמון במחקר:

אני רוצה לשמוע את קולו של הצרכן כנושא תפקיד מרכזי בשוק הזנות  מתוך 

החתירה ליצור אתיקה קשובה, הרואה את שורשי הפגיעּות כמניעים את מעשי 

 ל תיקון חברתי.האלימות  ואת ההכרה בפגיעּות כמעשה פוליטי ש
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 ממצאים

בעבודה זו יצאתי לשמוע סיפורים וחוויות של גברים צרכני זנות. באמצעות הקשבה 

 "חווית המשתמש" חוויות הצריכה ביקשתי ללמוד על  מה שקראתי לולסיפורים ול

במטרה לנסות ולהבין מה הם מניעי העומק, המודעים והלא מודעים אשר מביאים  

הבחירה במושג ם התמורות אשר צריכת הזנות יוצרת בחייו. גבר לצרוך זנות ומה

נבעה מתוך החלטה להשתמש במושגים   (User Experience)"חווית המשתמש" 

שיווקי  לממדצרכניים. זהו מושג הלקוח מעולם ההיי טק ועיצוב התוכנה המתייחס 

ת וכן לממדים של הענות לקוחות למוצר. חווית המשתמש קובעת בהרבה מובנים א

 ההיענות של הלקוח ואת שביעות הרצון שלו מהמוצר.

 רטתי לנושאי משנה:יעל אותן פ-בתיאור הממצאים התמקדתי בשלוש תמות

 מבט מעמיק אל תוך עולמם הפנימי של גברים צרכני זנות - : גבריות ופגיעות1תרשים מס' 

 פחד והתמודדות עם מרחב החיזור

ריכת מין בתשלום עבור הגברים הוא מתוך הראיונות עולה כי אחד המניעים לצ

 נמוך: דימוי וערך עצמיהקושי לשהות במרחב החיזור. קושי זה נובע לרוב מ

"איך שאני נראה, הביטחון העצמי שלי, מראה חיצוני, גובה, 

אני יחסית נמוך. אני בממוצע של אישה. בשבילן זה נמוך. לא 

 

 
פחד והתמודדות 

 החיזור מרחבעם 

 לשהות הקושי 
 החיזור במרחב

 גבריות דימוי 
 הגבריות ודרישות

 
 נשיות דימוי

 דימוי מתוך הנובע
 הכובל הגבריות

  מנשים הפחד 

 
 החיפוש אחר 

 האהבה

 GFE 

 אחר החיפוש 
 רגשי פורקן

 
 חום אחר החיפוש
 והתנסות  ואהבה
 בתוך זוגיים ביחסים
 הזנות צריכת מרחב

 הלב שברון חווית 

 
מרחבים של פגיעות 

סטנדרטים  בתוך
 של גבריות

 
התשלום על 

י המין שירות
והחוזה הנוצר 

 דרכו

 על אקטיבי ויתור 
 שליטה

 
 אין" תחושת

 ועמעום "ברירה
 השליטה מושג

 
יות של פגיעות חוו

הן של הנשים 
הנצרכות והן של 

 הגברים הצורכים
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זוגי שרירי במיוחד. הדרישות של בחורות גבוהות מדי. קשר 

זה כמו להתקבל לעבודה רק שיש הרבה פחות סיכוי )פרץ 

צחוק( יש דרישות מאוד גבוהות שאולי רוב הגברים, לא הייתי 

אומר רוב אולי חצי עונים עליהן ויש כאלה שלא, אני נפלתי 

 (29בצד שלא". )ערן, 

 -להתנסות, להתאמן על הביטחון העצמי, לא להגיע "חסר ניסיון" - מבחינתו של ערן

 זו עוד סיבה לצרוך מין בתשלום:

"אני לא יכול, אין לי את הכלים הנפשיים. פשוט אין לי. אין לי 

את הביטחון העצמי הזה, אין לי את הצ'ארמיות את 

לא יכול גם אם הייתי  -הכריזמה, אני לא נראה  טוב

רוצה...תמיד יש תקווה שאני אשיג יחסי מין ולא עם עזרה. 

אה... קודם כל אני לא רוצה להגיע  תמיד יש תקוה כזאת אבל

להיות גרוע.  –פשוט לא לדעת מה לעשות  –לבחורה ולהיות 

וזה קרה לי. אני לא רוצה להגיע למצב כזה. אז אני רוצה 

להתאמן מדי פעם. לקבל משוב על עצמי מבחינה מינית." )ערן, 

29) 

 בניע למיניות. בתור הפעלת מניפולציה לשכנע או להרשים על מנת להגי החיזור נתפס

תופס את עצמו כאדם בישן ומופנם, אשר היה מקבל הערות מאביו ומגברים אחרים 

על העדינות שלו שתמנע ממנו "להשיג נשים", לעשות סקס, "להיות גבר", השאלה 

"אולי אני צריך להיות גס?" על מנת להצליח המרחב החיזור עולה כשאלה על איזו 

 להציג: וחזות עלי

עבדתי במקום שצובעים בו רהיטים.  19יב גיל "זכור לי שסב

" , אמרו לי אתה צריך עכשיו זונה, ממש 1היו שם גברים "דור 

תי. מבחינת וממש נבהל -אמרו לי, בוא ניקח אותך עכשיו

חוויתי רוב הזמן בגברים שנתקלתי התרבות והמנטליות ש

בהם היא שאתה תהיה גבר מזה שתלך לזונה, תעשה איתה 

בתול יותר....זה לא דיבר אלי אבל הרהרתי  סקס ולא תהיה
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בזה. אולי אני צריך להיות גס? אף פעם לא הייתי גס, תמיד 

 (42עדין, אבל הגסות הזאת גרמה לי לחשוב." )בני, 

היא גסות. העדינות, פוגעת בגבריות וביכולת השגת  בניהגבריות לפי תפיסתו של 

הלחץ הזה, יוצרת דימוי שהוא המטרה: אישה, מין. הסביבה מעוררת מבחינתו את 

מתקשה לעמוד בו ומבנה בשבילו מסגרת של מה זה "להיות גבר" ומה המשימות 

שהוא צריך לעמוד בהן. בשלב מסוים בראיון הוא מבין זאת בעצמו ומתייחס לקושי 

 לשהות במרחב  החיזור באופן ישיר:

אפילו כשפגשתי את אשתי אני לא  –" זה משהו שהוא לא אני 

שחיזרתי אחריה. והגענו לנישואין מאוד מהר. היה שם חושב 

דילוג אדיר על החיזור. אני לא יודע אם אני לא מסוגל לחזר 

אבל זה קשה. נמאס מההגדרות של הגבריות. אני רואה גברים 

אז אני מחוץ למשחק אבל  -שעושים דברים מאוד אמיצים בזה

 ( 42לא מאמץ גם את ההפך." )בני, 

נויות החיזור לשיח המגדרי ולדרישות הגבריות. הוא מגדיר את קושר את מיומ בני

למרואיינים כמי ששם עצמו מחוץ למשחק. , עצמו כמי שמאס בגבריות ובהגדרותיה

ישנו דימוי משלים על נשיות ועל נשים:  הן מחפשות "גבר" שירשים, שיחזר, אלו 

 שיראה את הגבריות שלו:

אתה  -עם ידידות"נשים דורשות בטחון עצמי. אני מתייעץ 

צריך שיהיה לך בטחון עצמי, וכאילו, אוקי, בוא נלחץ על 

 -הכפתור הזה ויהיה לי בטחון עצמי...ויש את הנגזרות של זה

חושבות לטווח ארוך,  כברלהפגין חוזק, מעמד, בגיל שלי, 

 (29מבוסס כלכלית, אז איך אפשר לעמוד בזה?" )ערן,

תדר, סליחה "אתן מעבירות מסר כפול ונורא קשה להס

שאמרתי אתן,  זה בלאגן. אי אפשר להסתדר עם זה. יש לי 

ידידה שאומרת "אתה צריך פשוט להתנפל עליה" אז שאלתי 

"לא לאנוס, לזיין  :כן? לאנוס אותה? אז היא אומרת -אותה

ת וחוששות והן בהחלטיות". אז נשים הן מצד אחד הן פגיעֹו
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וצות שיתייחסו מוחות על איך שמתייחסים אליהן מצד שני ר

 (32אליהן ככה." )חגי, 

הדימוי על נשיות תואם ומשלים את הדימוי על גבריות בעיני המרואיינים במחקר. 

במובן זה תופסים המרואיינים את העולם כמוגדר ודיכוטומי במובניו המגדריים, עם 

חלוקת תפקידים מאוד ברורה של מה אמור לעשות גבר ומה אמורה לעשות אישה. 

להגיע למצבים מיניים ואם הוא לא מגיע אליהם הוא עלול  מור לזיין",אגבר "

כלומר למישהו שאין כלפיו מחשבות מיניות  להיתפס כ"לא גברי" ולהפוך ל"ידיד",

והוא לא בר פוטנציאל זיווגי. כך רואה זאת נפתלי למשל כשהוא מתאר את יכולותיו 

 בתוך מרחב החיזור:

והיא לא רואה אותי כגבר  אני יכול להכיר ואז להיות ידיד

חתיכת  –ואני אומר לעצמי  –ויצור מיני ואני מפספס את זה 

דיוט, אתה לא מממש את הגבריות שלך מרוב בלבולי שכל, יא

אתה כבר לא גבר בעיניה, אתה צריך לפעול מהר כדי לקבל את 

ד היו לי סרטים משבצת הגבר ולא את משבצת הידיד. תמי

וכשכן היתה לי מיניות זה היה במקום בו  –עד היום  -כאלה

כמעט שמות שלט "מותק  -הנשים היו אומרות לי במפורש

כשהן יוזמות, למשל בפסטיבל  –גש" ייאללה אתה יכול, ת

מישהי אומרת "אפשר להציע לך הצעה מגונה?" הייתי הולך 

לקחת את אם אני הייתי צריך  -ומקבל את הלגיטימציה

האחריות הייתי בסרט, אני יותר כבד ויותר מדי חלקים 

 (42, שמעוןמעורבים בזה. )

הפחד. הוא מתאר את הפחד מנשים  ממדנוסף חשוב והוא   ממדנפתלי מוסיף כאן 

תפסו את הגבריות בתוך  במחקרשנובע בין היתר מהפחד לפגוע. מרבית המרואיינים 

 , של כיבוש ושל הפעלת כח:של אלימות ממדיםכזאת המערבת בתוכה 

לחם ילחם. הם לא צריכים לרצות אולי להיגברים צריכים לה

אבל כן להגן...יש לי את התפיסה של הקשר לאלימות, להגנה, 

 (32לעורמה. )חגי, 
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הפחד ממה נשים : לצד זה בציטוטים הבאים מופיע פחד מנשים. ואולי לעומק יותר

פעי הגבריות שלהם יצרו פגיעה אלימה בלי והפחד שמו ,יגידו עליהם, איך הם יתפסו

שיתכוונו אליה.  כך בעצם חווים המרואיינים במחקר מסר כפול ומרחב החיזור 

 בממדיםכיוון שהוא דורש מהם להיות "גברים", להשתמש  מהווה עבורם חרב פיפיות

ומהצד השני תמיד עומד הפחד  , ח, של מניפולציה, של גסות ושל אקטיביותושל כ

לחצות את הגבול ולא לעמוד באמות המוסר החברתיות שהשיח הפמיניסטי  לפגוע,

והשיח הפמיניסטי הוא שיח שכל המרואיינים במחקר היו מאוד ערים  ,מייצר

 ומודעים אליו:

 -אני משתדל להיות מאוד זהיר בכל נושא המיניות עם נשים

במידה שמקשה עלי את מה שקשה גם ככה. הפסיכולוגית 

ה את הפמיניסטיות, בעיני זה מצחיק אבל שלי היתה מאשימ

זה הדימוי שלה. זה אומר שאני לא יכול להתחיל עם בחורה 

כי אני אולי אטריד אותה. וזה נכון. כל התחלה נתפסת 

כהטרדה. זה קשה. אבל זה גם קשה ללכת ברחוב וכל שניה 

מישהו מתחיל איתך.... אני יודע שהחיים הם לא שחור ולבן 

כנס למיטה שלי בלי יושיכולה מישהי לה ושזה מאוד מורכב

שאזמין אותה וליזום ואח"כ להגיד שהיא בכלל לא רצתה. 

זה גם קרה לי....יש לי כמו להרבה אנשים, כעס, אפילו שנאה, 

מיזוגניה, בגלל דברים כאלה ואחרים. זה גורם לי איזשהו 

בוז, תחושת עליונות או רחמים או לא יודע מה, אבל גם פחד 

 (32ם יש את עניין הדחיה שאני חווה. )חגי, וכעס. וג

חגי קושר את הדחיה שהוא חווה מנשים, את הפחד מלפגוע ואת החוויה שחווה 

כשמישהי "רימתה" אותו ומעצב דרכן תפיסה שמונעת ממנו לפתח את מרחב החיזור. 

מנעות שולחת אותו לחפש את המקומות בהם הוא יכול לקצר את הדרך ולדלג יהה

 א מגדיר כמאבק בין הדימויים הגברי והנשי.על מה שהו
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 גור מתייחס לצריכת הזנות כאל "קיצור דרך":

לא כזה ידענו מה זה בנות. לא  –"היינו בישיבה תיכונית 

ידענו לדבר עם בנות. לא פגשתי בנות. זה היה משהו לא 

יצור אחר שלא קשור. גם מפחיד. כי , ווי,  –קשור אליך 

חשבתי שהוא שולט כי יש לו את  – כשאני חושב על זה ככה

גברים לא משנה  – החליט מי יזכה לסקס ומי לא היכולת ל

 –מי יבוא אליהם יסכימו אז בנות תכלס שולטות על המין 

 מחליטות מי יקבל ומי לא.

ללכת לזונה היה קיצור דרך. אמרתי לעצמי תכף אני נכנס 

א ניסיתי לדבר עם בנות ול –לצבא איך אני עושה את זה 

הצלחתי. אז גם חשבתי שאני אהיה לוחם דגול וזה יהיה 

 (21אבל זה לא הסתייע." )גור,  –יותר קל 

דימוי הנשיות שעולה כאמור הוא דימוי דיכוטומי משלים לדימוי הגבריות 

הדיכוטומי. ניכר כי הגברים שראיינתי מחזיקים בפרדיגמה התופסת את האישה על 

 ,ונה. הפער הזה בין שני המודלים הנשייםז-קדשה, בתולה-המתח המוכר קדושה

חיפוש יוצר פחד, דחיה ומשיכה בו זמנית.  ,הסותרים אך מתגלמים באותו "יצור"

לחמוק ממה  שניצד ומ ,אחר הדרך מצד אחד להשיג אותן, לזכות באישה, במין

להיתפס כפוגע ומאיים, או להיכשל במרחב החיזור. צריכת זנות  שהוא שמפחיד 

תם כתחליף וכמרחב מאפשר ונח יותר מהמציאות. המציאות של מרחב נחשבת מבחינ

 .נשים מאיימות על ידיהחיזור נשלטת לתפיסתם על ידי גברים אחרים ו

לפחות  התרבות   - "אני חושב שהתרבות החדירה בי

את הדימוי על אישה שהיא רכה וחמה  - התקשורתית

טים דווקא, חוויתי אק לאוואוהבת. הנסיון שלי הוא שזה 

מאוד מכאיבים מנשים, לא פיזיים, מצד נשים שהן 

כביכול עדינות. אני מאמין שיש מגוון רחב של נשים אבל 

 הדימוי לא נכון, יש נשים שמתנהגות בצורה מאוד פוגעת.

)...( 



33 

 

אני לא שונא נשים, אני פשוט מפוכח, שצריך למצוא את 

האישה המתאימה לי. את יודעת, אומרים על נשים 

שהן קשות ותוקפניות ... נשים הן כמו גברים,  ישראליות

אני לא לגמרי מבין אותן. אבל אני רוצה להבין את זאת 

 (39שתהיה בת הזוג שלי." )גלעד, 

הפחד ממרחב החיזור שב ועולה בראיונות שקיימתי. הפחד יושב על דימוי גבריות 

בסטנדרטים  הגמוני שיש לו מקבילה דיכוטומית של דימוי נשיות. גבר צריך לעמוד

הן של מראה חיצוני, הן של עשיה ופעולה והן של תכונות אופי. המרואיינים במחקר 

בין אם חיצוני  ,הכישלוןבעמידה בסטנדרטים אלו ומתוך  כישלוןהעלו תחושה של 

פגעות ומתגובותיהן של יבמרחב החיזור, מפגיעה, ה מכישלוןפחד  ,ובין אם פנימי

הסטנדרטים של  על ידיך עצמי נמוך המובנה נשים כלפיהם. הפחד יושב על ער

" והנשיים ה"גבריים הממדיםיחס הסביבה אליהם ואל  על ידיהגבריות ההגמונית ו

 שבהם.

המרואיינים במחקר כפי שעולה מפרק הממצאים הנוגע ב"פחד ממרחב החיזור" 

. הדימוי העצמי והערך העצמי כיםדימוי וערך עצמי נמו מעידים על עצמם כבעלי

ים אצל חלק מהמרואיינים אל מול מודל גבריות שמכיל בתוכו ביטויים של נמדד

 כממדיםגבריות"  ממדיח וחוסן. בראיונות עולים מוטיבים שונים של "וכ ,עוצמה

עצמי במרחב החיזור. חלק  בביטחוןהמעכבים את המרואיין מלהרגיש בנח או 

מינית ומראה גברי או  גובה, מבנה גוף, אטרקטיביות :מהמוטיבים הם חיצוניים כגון

מושך באופן "אובייקטיבי". חלקם האחר מתייחס לתכונות אופי או דפוסי התנהגות 

כגון עדינות, חוסר באסרטיביות או ביישנות. דימוי גוף גברי הוא מרכיב משמעותי 

מודל ההעצמי ובתחושת התאמה למודל גבריות. הבחינה אל מול  הביטחוןבפיתוח 

ופנית על היחס של גברים לגופם ולתחושת הנוחות עם גופם, גברי משפיעה ברמה הגה

-Striegel) בתפיסת העצמי, בערך העצמי, במסוגלות העצמית :וגם ברמה הרגשית

Moore, Mishkind, Rodin, & Silberstein, 1986)) פרקטיקות. "פעולות גבריות" הן 

של אק  המקדמות את הגבר לעבר כניסה לקבוצה המגדרית ההגמונית. להגדרתה

(Eck, 2014 פרקטיקה מפצת גבריות" היא  דרך לסמן עצמי כ"גבר" למרות היותי" )

מחוץ לאידאל הגברי ההטרונורמטיבי. לשם כך ישנו צורך בכינון זהות שיכולה 
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תחת מטרית ההגמוניה. מי שלא נכלל בה נשללים ממנו יתרונות ורווחים.  להיכנס

(Eck, 2014ההתייחסות ל"גסות" או "אל .)ח" או "חוזק" כאל תכונות וימות", "כ

"גבריות" שעלתה בחלק מהראיונות גם היא במובנים רבים "פרקטיקה מפצת 

של חלק מהמרואיינים לסגל לעצמם תכונות של "גסות"  ניסיונותיהםגבריות". 

למרות העדינות שבהם, מניפולטיביות למרות הצורך בכנות או אומץ ותעוזה למרות 

ת  למרות שזו לא תואמת את תחת המטריה ההגמוני להיכנס תניסיונוביישנות הם 

הצליח במרחב החיזור . השאלה "אולי אני צריך להיות גס?" על מנת להםמידותי

. העדינות, כך מסתבר, היא תכונה ש"מפריעה ?"איזו חזות עלי להציג" עולה כשאלה

המרואיינים  בחיזור", חוסר בטחון, הססנות, ביישנות  הן תכונות נלעגות שמבחינת

מפריעות להם במשימה הזאת של "להשיג קשר", "להשיג אישה" או "להשיג מין". 

אישה,  :הגבריות היא גסות והעדינות פוגעת בגבריות וביכולת להשיג את מטרותיה

מין. ישנה קשירה של מיומנויות החיזור לשיח המגדרי ולדרישות הגבריות. כך גם 

אם עלי להפעיל מניפולציות )רגשיות או לגבי השאלה העולה מהמרואיינים "ה

" "האם עלי לחתור לפעולה למרות שאני ?"האם עלי לנהוג באסרטיביות "?פיזיות(

". עולה מהראיונות כי החוויה של אותם גברים במרחב החיזור ?מעדיף להיות קשוב

היא חוויה של חוסר מסוגלות וחוסר הצלחה. של קנאה במי שכן מצליח וקשירת 

 כונות יותר "גבריות". ההצלחה לת

טוען כי בנים מחונכים לגבש זהות גברית פנימית יציבה ואם לא ( 1999)טרנס ריל 

יעשו כן יהיו לכך "השלכות איומות". אצל בנים וגברים זהות גברית נחשבת לדבר 

יקר ערך. החברה מגדירה הסתגלות מגדרית לבנים וגברים ודורשת הפנמה ברורה 

היות זכר. בלבול בהגדרות הזכריות עלול לגרום לקשיים ויציבה של מה פירוש ל

ולהתנהגות אנטי חברתית. לטענתו, זהות גברית הינה הגדרה חברתית נוקשה. דעות 

נוקשות על גבריות הן גורם שלילי וככל שהפער בין הדימוי הנוקשה לבין ההתנהגות 

 ,Ricciardelil, Maier)או החוויה הפנימית של הגבר גדול כך גדל הקושי הפסיכולוגי 

& Hanna, 2015) "הרגישים החלקים כריתת על ידי. בנים, נערים, נעשים "גברים 

)טרנס,  פגיעּותנפשם. הכריתה הזאת, האובדן הזה, הוא מקור מרכזי ל של ביותר

מובהק  . האלימות והשליטה תופסות תאוצה כאשר בתוך הקשר של כוח גברי(1999

ישנו ערעור של הכוח או של יחסי הכוח: השימוש בשליטה ובאלימות מתעצם כאשר 
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הגבר חש פגיעּות. תפיסת הגבריות ככוח וכאלימות, כמעגל המזין את עצמו, עד 

לעיתים לצירוף המושגים לאחד כממד תרבותי, היא טראגית. היא פוגעת לא רק במי 

ע בעצמו ובחברה כולה המתכוננת עפ"י שנפגעות מאותה אלימות אלא גם בגבר הפוג

. על מנת לייצב את תחושת הערך העצמי, גברים (Kimmel, 2005)דימויים אלו 

משתמשים במגוון אסטרטגיות, בין היתר באסטרטגיית ביסוס הערך העצמי שלהם 

יות עליונות על חשבון או כעליונות על אדם/אישה אחרת וחיפוש תמידי אחר חוו

 .(2009)קונל, ועוצמה 

כשאנו מדברות ומדברים על צריכת זנות יש איזו הפחתה או המעטה בדבר השימוש 

 ,באלימות. זוהי אלימות מאד מוסווית. אלימות במעטה של חוזה כלכלי, סחר חליפין

באופן גורף משימוש  סולדים אלימות במסווה של בחירה. הגברים אותם ראיינתי

באלימות. מבחינתם השימוש בכסף מאפשר להם "לקנות את השירות" ולא לכפות 

אתנן כספי. קיצור המאפשר  על ידיאותו על אף אחת. זהו "קיצור דרך" המתבצע 

ד לא נח ואף פחד. קיצור המאפשר מרגיש מאו הואלדלג על מרחב החיזור  בו  צרכןל

אלא במסווה של בחירה הדדית המעוגנת  ת או אלימותלא להפעיל מניפולציה, גסו ול

 .לקבל את מה שחיפש .בחוזה עיסקי

קיצור הדרך מקבל ביטוי חזק של אלימות מוסווית כאשר עולה הדימוי המשלים 

לדימוי הגבריות  והוא דימוי הנשיות או ליתר דיוק "מה נשים רוצות". גם כאן ישנו 

דימוי הגבריות אותו מחזיקים  דימוי חזק, המשלים באופן דיכוטומי את

, איך ?המרואיינים. הדימוי הנשי מעלה גם הוא פחד. הפחד ממה נשים יגידו עליהם

הפחד שמופעי הגבריות שלהם יצרו פגיעה אלימה בלי שיתכוונו אליה.  ? והם יתפסו

צריכת זנות נחשבת מבחינתם כתחליף וכמרחב מאפשר ונח יותר מהמציאות. 

נשים  על ידייזור נשלטת לתפיסתם על ידי גברים אחרים והמציאות של מרחב הח

התפיסה הדיכוטומית של גבריות ונשיות אותה מחזיקים המרואיינים  "מאיימות. 

מונעת מהם לפתח את מרחב החיזור. ההימנעות שולחת אותם לחפש את המקומות 

ק על בהם יוכלו לקצר את הדרך ולדלג על המאבק בין הדימויים או על הצורך להיאב

 מקומם תחת המטריה ההגמונית.

 



36 

 

 החיפוש אחר אהבה

בתוך הסיפורים עולה שוב ושוב מתח בין תפיסת עצמי כצרכן לבין תפיסת עצמי כמי 

 שמחפש אהבה וקשר:

היתה מישהי שהייתי אצלה פעמיים, אחרי שנפרדתי "

שבא גבר  -מהחברה שלי היה לי קטע שבטח קורה הרבה

יה כאל בת זוג. היא הוציאה לזונה שהוא רוצה להתייחס אל

שזה אינטימיות כזאת מוזרה. אשתי היתה  -לי שחורים

 ( 42)בני,  "עושה לי את זה

 :כמו כן עולה הכמיהה להטרונורמטיביות, להיות בקשר עם אישה "כמו כולם"

גיע למצב כזה. פה העם בנות רגילות לא הייתי מצליח ל"

בחורה  אתה שם כמה גרושים ומקבל סקס. זה מוזר. עם

רגילה צריך להרוויח את זה, לעבוד מאוד קשה להגיע למצב 

 . (21)גור,  "שעושים משהו

אני בעיקר הלכתי מקטע חברתי והשוואות וכן כאילו, "

 "של אם אני אמות בלי שחוויתי סקס.. –והקטע של הצבא 

 . (21)גור, 

אני עדיין מאמין...לא, מקווה, שיש מישהי שמתאימה לי. "

א נשים, אני פשוט מפוכח, שצריך למצוא את אני לא שונ

האישה המתאימה לי. את יודעת, אומרים על נשים 

לדעתי זה נטו בגלל  –ישראליות שהן קשות ותוקפניות 

זו תגובה  -הגברים, איך שמחזרים, איך שמטרידים ברחוב

להתנהגות גברית ואותי זה מגעיל. הלכתי פעם למדריך 

כת להתחיל עם בחורות פיקאפ והרגשתי מחולל אח"כ. לל

 . (39)גלעד,  " כמעט להקיא אחרי זה -ברחוב

התחושה היא  -הביקוש מול ההיצע -יש רצף שאני מרגיש"

מחזרים ותחושה של חוסר  מיליוןשעל כל אישה יש איזה 
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המשך ישיר מהטינדר לשוק תעשיית המין.  –איזון מטורף 

ל מיני כי אני מבין שיש מנגנוני הגנה וכ -זה מטורף בעיני

סדרים שחלקם מגנים על נשים וחלקם עושים בדיוק ההפך 

גם כי אני נפגע מזה, וגם אני מקנא באנשים  -וזה כואב לי

 . (32)חגי,  "שיכולים להתחתן ופשוט לשכוח מזה

Girlfriend experience  הוא מושג המתאר את הציפיה של צרכני זנות מהמפגש עם

יה. הציפיה ליחס שמתקיים בזוגיות, שיש בו אישה בזנות בה הם צורכים את שירות

חום, חיבה יתרה, המין בו מגוון יותר, מתקדם לאט יותר יש בו פרקטיקות מיניות 

שלא מאפיינות זנות "רגילה" ואף קשר שמזכיר התאהבות.  יש מי שיגדיר אותו 

כ"שירותיות". ניתן לראות כפי שעולה מההתכתבות הקצרה פה, הלקוחה מהפורום 

 ים צרכני זנות מייחסים לה חשיבות:רווחת שגבר צפייהקס אדיר" שזוהי של "ס

 מה זה בבקשה?"  GFE"בבקשה חברים אני קורא פה כל הזמן 

"בעברית פשוטה,  קבלת תחושה מבחורה עובדת כמו כאילו היתה חברה, בתכלס' 

= נשיקות בפה חיבוקים חיוכים חיבה יתרה מזמוזים, והרעפת מחמאות הדדיות, 

 חות לנגיעות וחדירות ורוח ליבראלית. אני מקווה שהנחתי את דעתך ....פתי

 3. הכנס לפורום השכן כאן "סקס פרסומי" ובדוק את 2דור  GFE"אבל יש גם 

 3הפתילים הארוכים שבעשיריה הראשונה ) איני רוצה לציין כאן את שמות 

, GFE "הגרציות" האלו(. קרא את הביקורות ותראה, שיש גם רמה נוספת של

שאינה מורכבת רק מהבטים פיזיים ויחס טוב, אלא מאישיות מיוחדת של 

הבחורה. אישיות זו מסוגלת, לפעמים, ליצור חיבור חזק בין האורח למארחת, 

 .(2018)ציטוט מתוך האתר "סקס אדיר", יוני קשר שמזכיר התאהבות. 

, המושג, כמו גם הגדרתו בפיהם של צרכני הזנות כפי שמשתקף בפורום

 עלה גם בראיונות עם הגברים שראיינתי:

  "את מכירה את הפורום של סקס אדיר? יש את המושג של

GFE החברה שם קצת צבועים לדעתי, מתארים את כל ,

הצוקהרות והפליקלקים שהם עושים ומתארים סליחה על 
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הביטוי, זיונים מאוד מאוד אגרסיביים לדעתי. הם שקרנים, 

ני כן. אני לא הייתי בזוגיות ואני הם לא מחפשים את זה אבל א

זה משהו רך, לא לתקוע  GFE חיפשתי חום ואהבה....מבחינתי 

 .(39את הבחורה עד שיוצא עשן" )גלעד, 

המושג עלה במרבית הראיונות וההתייחסות ל"מעבר" שהמרואיינים מקבלים או 

רצון מגיע מתוך   GFEמחפשים בצריכת הזנות היא ענפה. החיפוש אחר הדימוי של 

במשהו יותר ּכּולי מאשר מפגש מיני, באשת שיחה, במחוות שהיה ניתן לקבל בתוך 

של  ממדוהחיפוש נובע מתוך כך שאין להם מקום כזה בחיים. יש בזה גם  -קשר

 של נורמליות: ממדאנושיות וגם 

..."בסוף אמרה לי משפט ממש מגוחך ש"פעם הבאה 

יה שיש לך בעיות צנרת תבוא אלי" זה הביך, זה ה

מאתגר, )צוחק(, היא כאילו במקום שלא מבינה למה 

כאילו גבר בא  –חוסר תקשורת מוחלט  -גבר בכלל בא

 . ( 42רק למין ואני בכלל חיפשתי פורקן ריגשי" )בני, 

ההתייחסות הטכנית  ,שזה יהיה ברור לאישה "נותנת השירות" ציפייהלבני יש 

חיפוש אחר לגמרי, הוא בא לחפש והאינסטרומנטלית מביכה אותו. מבחינתו יש כאן 

גלעד לוקח את  בחוויה שלו זה לא מספק.  כאשר  פורקן רגשי וקיבל פורקן מיני בלבד

 :ומכניס לסיפור את השפה הטאנטרית חוסר הסיפוק הזה עוד צעד אחד קדימה

מאדם שחיפש רק לטחון אני בן אדם שמחפש חיבור בין 

הלינגאם  גוף לנפש. בטאנטרה מחפשים את החיבור בין

בסטוץ,  –ללב. החיבור הזה יכול להיות בכל מקום 

החיבור יהיה במקום שאין ניכור.  –בזנות, בזוגיות 

וגיליתי כמה אני לא רוצה יותר חדירה. כמה חדירה היא 

משעממת. גיליתי כמה כיף לי ונחמד לי עם בן אדם 

שבמסגרת  –שרואה אותי, שאני מרגיש שרואה אותי 

 .(39הדדית )גלעד,  המצומצמת יש חיבה
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מהראיונות שערכתי. ששה מהגברים  14השפה הטאנטרית עלתה בששה מתוך 

שראיינתי נכנסו לעולם הטאנטרה והמיניות המקודשת, עברו בהם תהליכים 

מסוגים שונים, לחלקם היה זה תהליך שיצר ציפיות אחרות בתוך צריכת הזנות 

 :זנות או שינוי דפוסי הצריכהולחלקם היתה זו אבן דרך בתהליך הפסקת צריכת ה

באים לטחון, לכבס כביסה, לשבור  –יש סטוציופאטים 

יש להם כל מיני שמות ל"לא להרגיש את האישה".  –גורגרות 

קרא לזה אחד המדריכים בטנטרה "להתיחס לאישה 

כאובייקט לאוננות" אני לא מחפש את זה, ברגע שיש ניכור 

)נפתלי,  עם עצמךאתה מרגיש חרא  –ואתה מרגיש שרע לה 

34) . 

מתישהו קראתי קצת על עולם הטאנטרה המסעיר ואז אני 

קולט שיש אנשים שעושים עיסוי טאנטרי, זה מאוד מעניין 

את צריכה לקרוא את זה, לראות את זה, עיסוי טאנטרי, 

האנשים האלה הם לא נותני שירות מיני, הם לא עובדי מין, 

 .(32)חגי,  מגדיר אותם ככה לא הייתי

בתקופה האחרונה מאז שרוזי )אישה בזנות שהיה בקשר 

איתה( עזבה המשכתי ללכת למכון עיסוי זה באמת הביא 

אותי לחפש את החיבור האנושי בין גוף לנפש. התחלתי 

לעשות סדנאות מיניות, מיניות מקודשת, איסתא, טאנטרה, 

 . (39)גלעד, לחפש את החיבורים בעצמי 

אפקט המטשטש את  הינו בעל ,GFE-זה, כמו גם שיח העולה מן הראיונות שהשיח ה

ניכר כי השיח המיני והעבודה . ההבדלים בין צריכת זנות לבין יחסים זוגיים "רגילים"

את הצורך  המרואייניםעל המיניות היוותה מקום חשוב של התפתחות והבנה של 

כי הוא  ובמובן זה שינוי בתפיסתם את עולם הזנות. בציטוט  של גלעד ניכר שלהם

צריכת הזנות. יש  בסיטואצייתמחפש ממדים הקשורים לתהליך טאנטרי שעבר 

בציטוט הזה דיסוננס מובנה כיוון שגלעד מתעלם מממד הצריכה והכסף ומחפש 

חוויה רוחנית בלתי אמצעית בתוך סיטואציה מובהקת של חוזה צרכני. הציטוט 
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ה. הוא מדבר על אקט מדגיש את האשליה, בונה אותה ויחד עם זאת מטשטש אות

 בפני עצמוניכר כי הוא מטשטש  .צריכת הזנות כמו על סיטואציה עם בת זוג, חברה

את העובדה שמדובר באישה שהוא משלם לה כסף והיא לא בת הזוג האינטימית שלו 

ן בו ניתן מצד אחד לצרוך זנות ומצד על מנת לחוש כך. זוהי הבנה מפוקחת של האופ

חום, אהבה ואינטימיות. "זוהי  :א באמת מחפש על פי דבריושני להרגיש את מה שהו

: ואני מבינה את המגמה כדרך המלך שלו במענה על הצרכים שלו .מגמה" הוא אומר

 אינטימיות, חום אהבה תוך דילוג על מה שקשה או לא מצליח.

שמעון מתאר את האהבה וההתאהבות כדברים כואבים ולא נוחים. מבחינתו צריכת 

 GFE-ל שהחוויה בזנות יותר "שירותית", ומרכיבי הכהגנה מפני האהבה וכזנות היא 

כך היא מגנה עליו טוב  ,מרכיבי הצריכה מטושטשים בה כלומר ,ניכרים בה יותר

יותר. הדברים שלו לוקחים אותי צעד קדימה בניתוח כיוון שהוא מתייחס לכסף 

הזה הוא תפקיד מורכב.  באופן ישיר. לדבריו, תפקידו של הכסף בתוך מנגנון ההגנה

זהו חוזה שככל שפחות יראה כעסקה כלכלית כך יהיה יותר נעים, פחות מנוכר. עסקה 

כזאת שכשעושים אותה משתדלים שהכסף יהיה כמה שפחות עניין וכל מה שמסביב 

הוא העניין. עסקה בה שני הצדדים יודעים שיש פה עסקה ומשחקים סוג של משחק. 

שטש בתוך נפשו ומודעותו עד כמה שמצליח את העובדה משחק בו הגבר הצרכן מט

שיש פה עסקה והאישה מחזיקה את הידיעה ויוצרת מרחב שיש בו חוויה זוגית 

אינטימית ומלאת רגשות. שמעון יוצר בדבריו טיעון מעגלי המתאר איך צריכת המין 

דווקא היא פחות מניפולטיבית מ"השגת" מין שאינו בתשלום והיא בעצם  בתשלום

התרסה כנגד העולם המשתמש במין כמוצר סחיר. אם אני לא הולך עם האשליה 

אני עושה משהו כנה יותר : שהעולם יוצר אלא באופן ברור נותן כסף תמורת המין

 .ומניפולטיבי פחות  כי מבחינתי כל מפגש מיני הוא מפגש צרכני

"באיזשהו שלב הלכתי כמה פעמים עם חבר שלי למועדון 

שם מישהי שהתחברתי איתה והציעה לי להכנס חשפנות. היתה 

לחדר. היה מאוד מתוק, ראו שהיא רואה אותי. דיברנו קצת. זה 

היה אחרת. וזה היה שונה ממה שהכרתי עד אז. הלכתי אליה 

כמה פעמים, היא עברה למקום אחר, ואז היא נעלמה. ואז 

שאם אלך למקום יותר לייט אולי תהיה  -פיתחתי תיאוריה



41 

 

ר נעימה של רוך וחום. יום שישי אחד הלכתי למקום הרגשה יות

עיסוי, נכנסתי עם מישהי שמצאה חן בעיני מבחינה חיצונית. היה 

המגע והסקס היה חושני, יצאתי בוואו )קול של פיצוץ(  –מדהים 

ולמרות שהיה רק ידני באתי שוב למחרת. ואז באתי אליה במשך 

להכיר אנשים, תקופה מאוד ארוכה. היא טיפוס נחמד, מחפשת 

בטלפון  –אנחנו התחברנו והתיידדנו, נהיינו חברים עד היום 

ובפייסבוק. הפסיקה לעבוד לפני שנה. אנחנו עדיין חברים. אבל 

זו  –ככה התחלתי ללכת רק למקומות האלה ופחות תקתוקיות 

 . (39מגמה" )גלעד, 

יים ימים במקום אחר סיפר לי גלעד כי מעולם לא היתה לו בת זוג יותר מחודש

בתוכם הוא חווה את כל  ,והקשרים הארוכים ביותר שהיו לו היו עם נשים בזנות

תהפוכות הלב שחווים בקשר זוגי אינטימי ומבחינתו הכסף לא משחק שם תפקיד 

כלל, הוא זניח, הוא המחיר הפעוט שצריך לשלם על מנת לזכות בחברה, בת זוג 

 אינטימית.

. שמעון מעיד על עצמו שהוא מחפש חוויות את האמירה הזאת שמעתי גם משמעון

שיש בהן חום ואהבה. כך הוא אומר כאשר הוא מסביר לי למה בחר להפסיק לצרוך 

זנות "סטנדרטית" לדבריו )רחוב, בתי בושת( ולהגביל עצמו לכיוון של מסאז' עם 

 :"הפי אנד", חשפנות וליווי

מאס "אם אתה הולך לזונה אתה צריך לשים קונדום )שגם כבר נ

לי( ותוך עשרים דקות תגמור ותלך. אני מנסה להגיע למקום 

אם היתה  -זה בכלל לא עניין של מוסר–יותר חמים, יותר רוחני 

 . (42שם אפשרות למשהו מעבר הייתי ממשיך ללכת" )שמעון, 

שמעון מדבר רבות על החיפוש שלו אחר אהבה. גם לו לא היה קשר ארוך טווח 

)כשלושה חודשים( הוא הרגיש שהוא מתאמץ לייצר  משמעותי  ובאחד שהיה לו

אצלו אהבה ומשיכה וזה לא בא לו ב"טבעיות" כמו שהיה רוצה. גם הוא מכניס 

לשיחה את השפה הטאנטרית ואת שפת המיניות המקודשת כשפות שהיה רוצה 

וכיוון שנכשל בכך פונה למצוא אותן  ,לשהות בתוכן, לחוות את המציאות שלהן



42 

 

אני שואלת אותו על אהבה אחרי שמספר לי על הקשר הארוך היחיד  בצריכת זנות.

 שלו והוא עונה כך:

אני צריך זמן ניכר בשביל לאהוב. אני זהיר על העניין הזה 

הגנה. אני מרגיש סוג של פער בין משהו  –של האהבה 

רגיל  -שתי גדות של נהר –יומיומי למשהו רגשי חשוף 

טוב לי אבל אני  –ה להיות בגדה אחת וכשאני מגיע לשני

ובדיפולט גם אם אגיע למקום מאוד  –מרגיש יותר חשוף 

אבל  -נעים רך ועדין, כמו ילד שנפתח ולא בא לי שזה ילך

באיזשהו שלב אפילו בתת מודע אני אצור דרמה שתחזיר 

 . (42)שמעון,  אותי למקום יותר מחוספס

 .תי גדות שונותשהוא מתאר הגנה. שמעון כ על ידימוגדרת הזהירות באהבה 

אך חשופה. חשופה מדי. שמעון  זו של האהבה היא טובה ,הרחוקה, ה"לא רגילה"

מספר לי איך החשיפה הזאת קשה לו, לא נוחה לו, כואבת לו. הוא לא יודע לספר 

מאיפה מגיע הכאב אבל יודע לומר שזה מקום שקשה לו להיות בו ושכאשר הוא מגיע 

 א דואג לברוח ממנו.אליו באופן מודע או לא מודע הו

שני סיפורים של התאהבות ושל קשר ארוך מלא בכל טווח הרגשות והסצנות של 

בסיפורים של שני שברון לב עלו בראיונות שלי.  - אינטימי קשר - התאהבות – חיזור

הדחיקה של הן עשה הצריכה וההכרה בעצם מ הן חוזרת שוב ושוב אלו ניםמרואיי

קשר לכל דבר. ההכרה נכנסת בסדקים של  הכרה זו והתייחסות לקשר כאל

צריכה. לעיתים נדחקת ומבוטלת  הזו שבה היחסים הם יחסיהמודעות למציאות 

. בסיפורו של גלעד יש דחיקה כמעט מוחלטת של ולעיתים מביאה להתפכחות

 ההכרה במעשה הצריכה:

"הייתי אצלה הרבה והגיע למצב שדיברנו בטלפון ונפגשנו 

במערכת יחסים ממש טובה, באיזשהו מחוץ לעבודה היינו 

שלב היא עזבה ואני לא כל כך מצאתי את עצמי, היא 

 הפסיקה לעבוד, הלב נשבר."
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"כל יום הייתי שולח הודעה או שתיים. פעם אחת שלחתי 

לה שאני מתגעגע. היא כתבה שסתם אני נגרר אחריה. 

ואמרתי לה שאני רוצה להיות חבר שלה. דיברנו בטלפון ואז 

 התעצבנהוהיא  אסאמאסיםלה איזה שניים שלושה שלחתי 

וניתקה איתי את הקשר. אחרי שבוע וחצי כתבתי לה שהיא 

מאוד חסרה לי. דיברנו והיא שאלה למה אתה מנסה בכח? 

אני מרגישה ממש חרא עם עצמי כי רע לך בגללי, אמרתי לה 

אז היא אמרה שהיא יודעת אבל היא  –שזה לא בגללה 

או  –. אמרתי לה שיש שתי אפשרויות מרגישה רע עם עצמה

 -שלא נהיה בקשר או שכן נהיה בקשר. אז היא אמרה

אמרתי לך שאני לא רוצה שנהיה בקשר ואתה מתעקש. אז 

ניסיתי לשכנע אותה ואז נכנסו הילדים שלה לדירה אז היא 

לא יכלה לדבר, אחרי חצי שעה שלחתי לה הודעה אם היא 

כתבתי לה שאני לא רוצה יכולה לדבר והיא אמרה שלא. אז 

לפגוע בה ואני משחרר. זה היה לפני חודשיים. מאז לא היינו 

בקשר....רציתי למות. חזרתי לכדורים. זה היה הכי קשה 

בעולם. אחרי כמה שבועות הכדורים התחילו לעזור. עכשיו 

 . (39אני יציב" )גלעד, 

. ו צרכן זנותההתאהבות היא אמיתית וכנה כשגלעד משכיח מליבו את עצם היות

אותה אישה  על ידימהצבתה של המציאות אל מול פניו ההתפכחות שמגיעה כתוצאה 

 .ממש כמו בקשר נורמטיבי לחלוטין בה התאהב מביאה להתפכחות קשה וכואבת

גלעד מתאר נרטיב הנשמע כמו סיפור אהבה רגיל עד כדי שניתן בקריאת הסיפור 

שמדובר בקשר של צריכה שמעורב  ,ממש כפי שהוא משכיח זאת מתודעתו, לשכוח

 ף הקונה שירות.סבו כ

הסדקים ניכרים בסיפור ההתאהבות של נפתלי רק שבסיפור זה הסוף )נכון לזמן 

ההבנה ש"אין שת ההתאהבות ואת הראיון( אחר. בתחילת סיפורו הוא מתאר את הרג

 כי היא לא תחזור": מקום מה לתת לזה
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גש, ופה היה "סקס עם בחורה עובדת היה תמיד בלי ר

איזשהו רגש ... לא בדיוק התאהבות אבל כן, הרגשתי שאני 

יכול לתת לזה אבל אין מה לתת לזה כי היא לא תחזור. .... 

טוב   היה משהו אחר והרגשתי שחבל להרוס משהו כל כך

 . (34)נפתלי, 

נפתלי דחה את הרגש אך לאחר כמה חודשים הופיעה האישה שוב והקשר חודש.  

רו כאשר הוא מתאר את הקשר שיש להם עכשיו שמבחינתו הוא זוגיות בתום סיפו

 לכל דבר, עולה סדק נוסף:

הייתי בחו"ל אצלה עכשיו, פגשתי את המשפחה, הילדים, 

יש שם יחסים לכל דבר. יש לה יחסים עם כמה מהלקוחות 

שנמשכים מעבר לשעות העבודה. אני לא היחיד אבל אני 

יא הבהירה לי את זה אין היחיד שהקשר איתי הוא כזה, ה

 . (34ספור פעמים" )נפתלי, 

הסדק, לפחות לזמן הראיון מקבל תשובה המניחה את דעתו. מבחינתו של נפתלי 

שהוא יכול להיות בקשר אמיתי עם אישה שיש לה "בני זוג" )לתפיסתו,  ,ההבנה הזאת

לעצמו לעולם הפוליאמורי ולאפשר  להיכנסלקוחות במציאות( נוספים מביאה אותו 

 התנסות בקשרים מרובים.

girlfriend experience  הוא מושג המתאר את הציפיה של צרכני זנות כאמור

אליזבת' ברנשטיין מהמפגש עם אישה בזנות בה הם צורכים את שירותיה. 

(Bernstein, 2007) היתה הראשונה לניתוח המושג. ברנשטיין הגדירה את ה- GFE 

 .בכסף הנקניתכחוויה המאפשרת "אינטימיות תחומה". זוהי בעצם אינטימיות 

אשליה של אינטימיות. לטענתה של ברנשטיין, אם פעם צריכת זנות היתה דרך 

זונה" היום צריכת זנות -לבריחה מאינטימיות וישבה על הדיכוטומיה של "בתולה

הזונה עם דמות האישה נובעת מחיפוש האינטימיות ויש בה בעצם האחדה של דמות 

המכילה והטובה. המין הנצרך הוא כבר לא כדי לברוח מאינטימיות אלא הוא תחליף 

לאינטימיות. אני קונה חוויה של אינטימיות. אותנטיות רגעית תחומה ומוגבלת של 

רגשות מין ואינטימיות. ברנשטיין טוענת כי צריכת מין מביאה איתה מענה למימוש 
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. צריכת הזנות מתקיימת בתוך (Bernstein, 2007)לסקס עצמו צרכים רגשיים מעבר 

קונטקסט שוקי, שיח צרכני, עולם קאפיטליסטי וכך הצרכן לא צורך רק מוצר אלא 

גם את החוויה המתלווה לו. והחוויה היא חלק מהדרישה. חווית המשתמש היא ממד 

החוויה המתלווה לשימוש במוצר.  הוא  User Experienceשוקי שהפך לבסיסי. 

נועדה לספק ללקוח חוויה נורמטיבית של זוגיות אינטימיות  GFEברנשטיין טוענת כי 

וקשר, חווית משתמש שנותנת תחושה של הדבר האמיתי. במחקריה היא מראה כיצד 

תסכול מצד לקוחות עולה כאשר החוויה לא מסופקת וכאשר שולטים בחוויה 

ניתן לראות זאת גם מהציטוטים . (Bernstein, 2007)ריים ברורים אספקטים מסח

שהבאתי בפרק הממצאים. הפער בין "תקתוקיות", "לדפוק את הקיר" או "לאונן 

באמצעות אישה" להגדרתם של המרואיינים לבין החוויה ש"מישהי רואה אותך", 

  GFE -ין "סתם זונה" לבין "זונה שירותית". ה"מישהי מחייכת אליך". זהו הפער שב

ויצור את הדבר  ,היא חווית המשתמש הנדרשת על מנת שהשירות יהיה נעים, טוב

 הקרוב ביותר למציאות.

השיח הצרכני הכולל את "חווית המשתמש" יוצר קונפליקט פנימי חדש. העיסוק 

שרדות להבנות דורש כאסטרטגיית ה (Farley, 2004)בזנות כפי שטוענת פארלי 

גבולות ברורים בין העצמי לבין הזהות המקצועית. העיסוק בחוויה הנלווית לצריכה 

והדרישות שעיסוק זה דורש מנשים העוסקות בזנות יוצר טשטוש מתמיד של גבולות 

זהו . של צרכן הזנות מלווים גם הם בקונפליקט זה וחווייתואלו. אקט צריכת הזנות 

רז, -)להבבתוך סיטואציה בה יש תשוקה מתמידה להפרתם לשמור על גבולות  ניסיון

תיאור של בלבול, של התמסרות כתוצאה  :. התיאורים העולים מהראיונות(2016

הם תוצר של שיתוף פעולה  ,טובה ועד סיפורי ההתאהבות ושברון הלב GFE מחוויית

לעמוד בטשטוש גבולות זה יחד עם  בין היכולת או אי היכולת של האישה בזנות

 כחלק מאותו החיפוש אחר חום ואהבה התשוקה ואף הדרישה של המרואיינים

 לחוויה של אינטימיות ורגש.

"הכסף לא משחק תפקיד" טוענים מרבית מהמרואיינים במחקר, ובטענה זו בעצם 

 אך קובע ומשתקף ביתר מחדדים את כמה שהוא יוצר אשליה ומצליח להיות שקוף

 :וביחס ל"חווית המשתמש". יש כאן ערבוב בין "צורך אמיתי" GFE-שאת במושג ה

הצורך להיות כמו כולם,  :הצורך בחום, אהבה ואינטימיות, לבין "צורך כוזב"
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לאהוב את מה שכולם אוהבים, לעמוד בנורמות החברתיות. וככל "צורך כוזב" 

 .(1970)מרכוזה, היכולת להשיג אותו תלויה במחיר ואף בסבל של האחר 

שמובילים אותו לחוויה ₪  200טוען שמעון.  ₪" 200"זה קיצור דרך שעולה 

של להיות נאהב אבל בלי חוסר הנוחות והפחד שמסיבה לו האהבה. זוהי 

 .(1970)מרכוזה,  הרגשה טובה בעיצומה של אי נחת

דד בציטוטים של סיפורי ההתאהבות של המרואיינים נפתלי וגלעד. הדבר אף מתח

הוא אינו בלעדי )לא במובן המיני , מצד אחד זהו קשר שהכרוניקה שלו ידועה מראש

שלו ובשני הסיפורים גם לא במובן הרגשי שלו(, יש בו היפוך של יחסי הכח  כי 

ברים "נשבים" והג ,האישה במקרים אלו יודעת יותר, מודעת לסיטואציה יותר

שעם כל ההתעקשות של אותם גברים שהוא לא  .בסיפור האהבה. ויש בו גם כסף

משחק תפקיד בכלל הוא יוצר חוזה בינם לבין האישה אותה הם צורכים, יוצר 

אם נסתכל על התמונה  ומבחינתם דילוג על מה שקשה להם. מחויבותמבחינתה 

ככל  .כמה שיותר שלמהמהצד נראה אישה המקבלת כסף עבור יצירת אשליה 

תחושה של נוחות, אהבה,  הכוללת שתצליח לייצר אצל הגבר הצרכן את האשליה

רגש, הכרה, הכלה, ככל שתצליח לגרום לו יותר נאהב ורצוי בלי קשר אמיתי 

כך הוא יהיה מרוצה יותר מה"שירות" ויעניק לה ציון גבוה יותר , לרגשותיה כלפיו 

יית חלומות. אני )הצרכן( קונה ממך )האישה . זוהי עסקה של קנGFE-במדד ה

בזנות( גם מין אבל גם חוויה שלמה בה מטשטשים הגבולות ואני מרגיש ממש כאילו 

לרוב, בחיים האמיתיים, באהבה של אנשים רגילים. אשליה של נורמטיביות. 

 "דרישה" זו של הצרכנים אינה מגיעה ממקום מודע אלא מתוך החיפוש.

מצטרף לחיפוש אחר חום ואהבה.  הפחד והחיפוש חוברים  הפחד ממרחב החיזור

הכלי האולטימטיבי להגשמת  על ידייחד ליצירת אשליה שיש בה קיצור דרך 

צריכה. צריכה של מוצר המגיע עם חוויה. חווית משתמש. כזו המאפשרת  :אשליות

לדלג על מה שמפחיד, מאיים ואני נכשל בו )מרחב החיזור, האפשרות לפגוע, 

 :דדות עם דימוי הגבריות שאני לא מתאים לו( ולקנות את מה שאני זקוק לוהתמו

 חום, אהבה, קשר "נורמטיבי".
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, GFE-הפחד והחיפוש חוברים לקניית אשליה מושלמת המתגלמת במושג ה

משתמש, במה שיש לשוק הזנות להציע. "רישומו של הכיעור, הכח הדוחה  בחוויית

ואני יוצר לעצמי "הרגשה טובה  (1965)מארקס, שבו, מסולק על ידי הכסף" 

 .(1970)מרכוזה, נחת" -בעיצומה של אי

 סטנדרטים של גבריותמרחבים של פגיעות בתוך 

מי שולט, באיזה  :שאלת השליטה"גבריות" מזוהה כתפקיד מגדרי עם "שליטה". 

הטרידה ,מי נמצא בהם על העליונה ,מה הם יחסי הכוחות אופן מתקיימת השליטה,

לא מעט את המרואיינים במחקר גם ביחס לשיח הציבורי. בציטוט הבא מתייחס 

אדם להבדל התודעתי שיש בין אונס לבין צריכת זנות ומבסס אותה על חוויה 

 השליטה:

"אולי אם הייתי מרגיש שאני אונס הייתי מרגיש שליטה ואז 

אם לעשות או לא... אני יכול להגיד רק שהיה שם הייתי בוחר 

עניין עם השליטה, האם זה אלים? היא די אמרה לי מה לעשות 

ולא הסכימה לעשות מה שאני רציתי, היא שלטה...באותו רגע 

זה אלים, אבל  –חשבתי שזה אלים, להיות על הגב ולא על הבטן 

ה אם קשה לי להגיד שהיתה....שוב, השאל –זה לא באמת אלים 

יחסי כוחות זה משהו שהוא אלים? ... אבל בדיוק שם לדעתי, 

זה מה  –בגלל שזה לא כזה מובהק והאלימות כל כך אפורה 

כי יש משהו באונס שיש בו  –שיוצר את חווית חוסר השליטה 

שליטה מאוד ברורה. ופה יש מרחב מאוד גדול שהוא לא אלימות 

לציות שפועלות"  מובהקת ומצד שני יש שם מלא כוחות ומניפו

 .(43)אדם,

השליטה האמורה לבוא יחד עם הכסף ועצם התשלום בחזקת "בעל המאה הוא בעל 

 הדיעה", חמקמקה, רופפת. לא ברור האם בכלל קיימת:

)הכסף( הוא פשוט נותן לי שקט. לא חשבתי על זה הרבה 

אבל הכל מסודר, לגיטימי, יש הסכם והלב יכול להשאר 

א אנושי אלא בקטע של הסרטים לא בצד בקטע ל –בצד 
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את כל מה  -כל מה שקשה לי אני שם אותו בצד –

אז הכסף הוא פתח של לגיטימציה לקבל את  .שמורכב לי

זה בלי הסרטים. גם בעולם החיצוני אני מרגיש 

שהמיניות משחקים איתה וללכת לזונה זה קצת 

אם בעולם החיצוני כולם מבלבלים לי את  -מתריס

תמש במיניות שלה מולי, אני צריך השכל, מישהי תש

להיות במשחק המיני שהוא משחק מאוד מתיש ומורכב 

אז פה זה שקט. אני יוצא מהמשחק. אני מתריס מול –

 . (42המערכת שמשתמשת במין כמניפולציה" )שמעון, 

רבות שיש בהן חוויות של חוסר שליטה וחוויות  סיטואציות עולותמתוך הראיונות 

 הן פגיעותם של הגברים והן תפיסת הפגיעות של הנשים. :שונים של פגיעות מסוגים

כחוסר  להיתפסחוויות חוסר השליטה שעלו בראיונות הן מגוונות. חלקן יכולות 

ות כאיזון כוחות בינו יות כשחרור מתפקיד של גבר מוביל ואחרי, אחרלקיחת אחריות

יחד עם זאת, למרות  לבינה האישה בזנות או סיפורים על "היפוך תפקידים". ,הצרכן

כי השליטה היא מושג מעורער עד לא קיים   ניתן לראות ,הגיוון והשוני בין החוויות

של חוסר בחירה אישית בין אם מבחירה ובין אם  בחוויה  ,במציאות של אותם גברים

 או חוסר אחריות.

בידי מי הכח עלה במרבית הראיונות כשאלה אותה העלו השאלה נושא השליטה ו

יינים ואף כפרדוקס. הכסף מבחינתו של אדם יוצר שליטה שלו כצרכן כי הוא המרוא

אצל האישה  כסףת "השירות". יחד עם זאת ברגע שהמחליט מה יקרה ו"קונה" א

 כלומר השליטה אצלה:, היא יכולה לברוח איתו נותנת השירות

עצם היכולת לתת כסף יוצרת לי כח. בגלל זה  –"כסף הוא הכח 

י שהרגשתי חסר שליטה. כי כל רגע היא יכלה הפרדוקס הפסיכ

 .(43)אדם,  לקחת את הכסף ולהגיד לי לצאת ואין לי שום כח עליה"

, כך בתיאור של יוחנן חוויות של חוסר שליטה הגיעו גם מהסיטואציה החברתית

ובתוך בחירה זו חווה חוויה  שלדבריו נענה להצעה לצרוך שירותי מין בתשלום

 ר שליטה:סובייקטיבית של חוס
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"כמו שאמרתי הבניין וכל המקום עצמו היה רחוק מלהיות 

קסום, כן? וגם בהחלט לא הייתי במקום של כח או עוצמה, די 

הובילו אותי לשם, לא מאשים או לא לוקח אחריות אבל מין 

זרמתי לזה יותר מאשר ...וגם אח"כ לא היתה תחושה טובה 

יחסי מין. מניח שקשור בעניין של סוף סוף אני לא בתול או חוויתי 

לרגשות אשם באופן כללי שקשורים למיניות בעקבות הדת נגיד, 

אבל כל הסיטואציה מבחינת המקום, מבחינת אין לי ממש מושג 

מה אני עושה שם, באופן כללי מרגיש די נבוך סביב הדבר הזה. 

בוא נגיד שזה רחוק מאיך שהייתי מאחל לעצמי בדיעבד שזה 

 . (41יהיה" )יוחנן, 

ישנם מקומות בהם יש ממש ויתור אקטיבי על שליטה. וויתור זה נתפס בראיונות 

כדרך "להשתחרר", ולו באופן רגעי, מ"עול הגבריות". מהצורך לשלוט ולהוביל כל 

 הזמן:

"התחתנתי עם מי שראתה בי דמות ואמרה "אני הולכת אחריך". 

לא גם היום היא תלך אחרי לכל מקום ... קשר עם בנות אחרות 

התקדם כשהן לא ראו בי דמות מובילה... מאוד מאמין 

שם )בזנות( אני מאוד מובל, מה שיגידו לי אני .. . בתפקידים בבית

עושה, לא עושה שום דבר שלא אמרו לי. לא מעיז לבקש משהו 

שהיא לא מציעה או לא עשתה ... למרות ששם אתה יכול, אתה 

ל אני משלם ומקבל משלם על זה ... לא, אין לי את הקטע הזה ש

 . (37שירות. לא קיים אצלי" )ידידיה, 

"אני יכול לומר לך שאני אף פעם לא בשליטה, וגם לא מחפש את 

השליטה... אני הולך למקומות האלה ומאבד את השליטה ... אני 

 .(39)גלעד, לא מחפש שליטה" 

ואציות סיטמביא למהראיונות עולה כי הוויתור, או החיפוש "לא להיות בשליטה" 

 :וחווית פגיעותמורכבות של היפוך תפקידים 
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"את לא מבינה, בואי אני אסביר לך )מתארגן בכסא, מזדקף(: 

תקתוקיה רגילה, גבר נכנס, בוחר את הבחורה, הבחורות באות, 

כל אחת מוכרת את המרצע שלה, כל אחת יודעת כבר, רובן מן 

 ה,הסתם מחוספסות, יודעות איך להתמודד עם בחורים כאל

סיפרו לך כבר? רובן קשוחות, יודעות לשמור על עצמן, אתה 

נכנס איתן, מה את חושבת שקורה? שהן עושות מה שאתה 

רוצה? בתקתוקיות זה לא המקרה, בתקתוקיות מה שקורה 

הוא שהבחורה קדימה לעבודה, חרמון חצי דקה, מציצה שתי 

דקות, נכנסים לחדירה, אחרי שלוש דקות שואלים אותך מתי 

תה גומר, אם לוקח יותר מדי זמן אומרת שאתה לא גומר א

 מספיק מהר, מוציאה, עושה לך ביד ומשחררת אותך לחופשי.

רוב הגברים לא, כי  –היא יותר בשליטה עלי. אני לא מתווכח 

לא משחקים משחקים, יש שומר בחוץ, השליטה היחידה 

)גלעד, שיכולה להיות לגבר היא שגבר פשוט לא נכנס למקום" 

39) . 

 מושג השליטה מתערער ומתעמעם. כך גם בתיאורו של ידידיה את התחושה שלו:

מעולם לא אמרתי על משהו שאני לא רוצה. למשל אני אגיד לך 

מעולם לא רציתי יחסי מין מלאים.  -מה ברור לי שאני לא רוצה

ולא מרצון שלי. זה נשמע לא טוב מה שאני  -עכשיו זה הגיע לשם

י, זה מגעיל אותי אפילו. או למשל  היא אומר אבל לא רצית

ירדה לי ולא רציתי את זה . אין לי שליטה. אני לא אבקש שום 

 . (37 דבר ולא אגיד לה שום דבר" )ידידיה,

רה" ואילוץ עצמי לעשות משהו תיאור דומה אני שומעת מנפתלי. תחושת "אין ברי

 לא מעוניין בו:הוא ש

לי את הכסף שהיא  "היא לא היתה יפה או מושכת. לא היה

. 300(, סיכמנו על 450בטלפון היא רצתה  200רצתה )סיכמנו 
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לא רציתי סצנה בחדר מדרגות. אז הסכמתי, ולמזלי היא 

תקתקה. הזכרון היחיד שלי מזה הוא שאנחנו בדוגי והיא 

לא מריחה טוב. ואחרי שגמרתי הייתי צריך 

להתקלח...ההחלטה כבר התקבלה, הכנסתי אותה הביתה, 

א הייתי במקום של לסגת. הייתי בתוך זה וכשאני בתוך זה ל

אתה כבר שם אז  -אני זורם עם זה....לא חשבתי על הבחירה

 . , רווק(34אתה עושה את זה" )נפתלי, 

התיאורים המובאים כאן מעלים תכנים של "אילוץ", "תחושת אין ברירה" לפעמים 

 של המרואייןר השליטה ויחד עם זאת חווית חוס ,אף התנגדות פנימית וגועל

 משתלטת והדברים קורים.

בהקשר  .מושג השליטה עולה גם ביחס של הגברים כלפי הנשים אותן הם צורכים

. מסויםהתייחסו לפגיעותן של הנשים באופן מרבית המרואיינים  לשליטה הגברית

עה בצד", לעיתים כגורם מניע ישל "אני יודע אבל שם את היד התייחסותב בתוך לרו

ריכה או אי צריכה, לעיתים פשוט כחמלה שעולה בהם לאחר מעשה ואולי אף לצ

 מתוך הרצון שלהם לייצר אצלי דימוי יותר אנושי ששלהם:

המקום היה מגעיל  ... בטבריההייתי לפני כמה חודשים, "

שזה חריג אבל  –פיזית. בחורה, בדרך לחדר, כבר נתתי כסף 

הסתכלתי לה  -וקבדי זה טבריה הכל שונה שם. לא יודע מה

תי שאני לא עושה את זה. אולי בגלל שהיא בעיניים ואמר

לא יודע מה. לקחתי את הכסף חזרה  –היתה ממש מסכנה 

 . (37)ידידיה,  "קמתי והלכתי

ברור שהן לא רוצות להיות שם. ברור שאני רוצה לעצור "

הכל, להתלבש ולהגיד לה בואי אני אעזור לך. אבל אין לי 

היתה במיוחד מישהי שהיה ברור לי שהיא  אומץ. פעם אחת

צריכה עזרה, היא ממש שזעקה לעזרה. שאם הייתי מציע 

לה לדבר היא היתה רוצה. אין איך להסביר את זה את 



52 

 

פשוט רואה את זה. אתה רואה מישהו שנשבר במציאות 

 . ( 42)בני,  "הקשה שלו

התחושה היתה שבליווי שמגיע הביתה זה שונה. לא היתה 

לעשות את  כלומר לא רציתי ...ה לחשוב שזה אחרת לי סיב

זה עם מישהי שזה נכפה עליה. גם היום. זה חלק מהתפיסה 

עבודת  -כולנו מוכרים את עצמנו... הכלכלית חברתית שלי  

כפיים זה משהו בו אנחנו מוכרים את עצמנו, וכל עוד זה לא 

אבל אם זו בחירה שלה אז זה  –נעשה בכפיה אז זה החיים 

 . (34)נפתלי,  "נעים אבל זו העבודה שלה  לא

זה היה סקס ולא היה חום ודברים כאלה, כל החיים שלי "

פעמים שהיה חום, שראו אותי כבן אדם. אני  4-5היו אולי 

זו חוויה, אין פה האשמה, ברורה לי  –לא מאשים 

הטראומה של הנשים ואני נותן את הכאב שהיה לי בלי 

 .(39)גלעד,  " שלי לזלזל בשלהן אבל זה הכאב

הרבה תלוי  -כסף לא יכול לקחת את זה למקום כלשהו"

ה כמה הבחורה שונאת את עצמה באיפ –בנסיבות החיים 

נמצאת יהיה ניכור כלפי הלקוח, אם הבחורה לא  אשהי

שונאת את עצמה ואוהבת את המקום שהיא נמצאת היא 

מסוגלת לראות את הבנאדם שמולה ואז אין ניכור. ברוב 

לדעתי איפה שיש חדירה זה הרבה  –קומות זה לא קורה המ

זה הרבה יותר חודרני. ככל  -יותר טראומטי בשביל הבחורה

 (32)חגי,  "שזה כבד וקשה יותר יהיה יותר קשה ליצור קשר

. 

לא שאלתי את השאלה "מה אתה חושב על האישה שאתה באף נקודה בראיון 

וכולם  פורים מיוזמתם של המרואייניםכל הביטויים כלפיהן עלו בתוך הסי ."?צורך

עלו בעקבות סיפורים בהם היה ערעור של תחושת השליטה או תחושה של שליטה 

פוגענית שלהם באישה. הקשר בין מושג השליטה הגברית לבין פגיעות האישה 
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מהציטוטים שהמחשבה על . ניכר המרואיינים על ידיהנצרכת היה קשר שנוצר 

אך בחלק מהמקרים נדחקת, או  ,ם יוצרת תמורהלה ובחלק מהמקריוהאישה ע

מה  ,מקבלת מענה לעומתי. ההכרה בפגיעותה עולה ואז נדחקת. אולי אף מוכחשת

 שמאפשר להמשיך בפגיעה.

פגיעות גדולה של המרואיינים. שלושת בשלושה מהראיונות שמעתי סיפורים שביטאו 

 .צריכת הזנות וייתלחוהסיפורים עלו מהמרואיינים עצמם בתוך הסיפור ונקשרו 

בשלושת הסיפורים עלו מוטיבים של הזדהות עם האישה בזנות, של הקבלה בין 

שניים  החוויה של הגבר הצורך לזו של האישה הנצרכת ואך של "התנסות בצד השני".

מהסיפורים נגעו להתנסות של המרואיין במתן שירותי זנות. שני הסיפורים סופרו לי 

ות את מכשיר ההקלטה. שני הסיפורים סופרו בתוך בסוף הראיון, כשבאתי לכב

. הדבר ניכר גם באופן הםבמילותי ניםהמרואיי ואותה ביטא קונטקסט של אשמה

 הדיבור )דיבור חלש, שבירה של הקול עד דמעות, דיבור מתנצל וכאוב(:

משהו שקרה לא מזמן שנתתי שירותי מין בתשלום. כל "

לעשות את זה  השנים זו היתה אופציה. אבל לא רציתי

כי פחדתי שזה ישחיר לי את הנשמה ושזה יקהה לי את 

המיניות ושהמיניות תהפוך לעבודה. מצד שני עם השנים 

דווקא ככל שהרגשתי שיש לי מה לתת בנושא יש בי 

איזשהו רצון לנסות את זה. אז מדי פעם הייתי פונה 

לאנשים שמחפשים מין בתשלום באטרף והיו שואלים 

תן סכום אסטרונומי והם היו הולכים. אבל כמה הייתי נו

לפני כמה זמן דיברתי עם מישהו ושאלתי אותו כמה הוא 

והוא  800 . אמרתי לו זה עולה 400נותן אז הוא אמר 

. ובאתי אליו, הייתי מוכן לעבוד זה אז עשינו את הסכים.

קשה אבל זה היה מאוד קצר, הוא קיבל את מה שהוא 

 מד.רצה ושילם, אמר שהייתי נח

 -לא הייתי עושה את זה בתור מקצוע זה היה חד פעמי.

אבל הרגשתי  -לא הרגשתי ניזוק...  זה בעייתי מאוד
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לילה שעשיתי כסף קל. אם הוא היה מעביד אותי כל ה

לא היתה חוויה גברית  הייתי מרגיש יותר גברי אבל זו

 .(32במיוחד" )חגי, 

 "היתה שם פשוט משיכה. הייתי הולך לאזור התחנה

הייתי מסתובב  –המרכזית החדשה היתה חנות פורנו 

בחנויות כאלה מצד אחד זה היה נורא מרגש מצד שני 

מלא אשמה ובושה היה לי משהו שנמשך למקום הדוחה 

הזה. הייתי במועדון חשפנות בלונדון לפני כמה שנים 

אני מציב  -והגעתי למצבים ממש קשים של סף אלימות

שלב . היה א לצאת מהןעצמי בסיטואציות שיכולתי ל

שגרתי בתל אביב והצעתי מסג'ים כי ידעתי לעשות 

לגברים ונשים. ידעתי שנשים בקושי יפנו אלי מתוך 

תחושה של חוסר בטחון וידעתי שבעיקר יגיעו אלי 

גברים, שגם אהיה בעירום, שזה יכול להסתיים בהרפיה 

מתוך משיכה למקום הזה, פנטזיות הומואירוטיות ,  –

בפועל לקח לי כמה וכמה פעמים כדי  –מיניות עיסוק ב

להבין את הפער העצום בין הפנטזיה לבין המציאות. 

אבל עד שאתה לומד שוב ושוב ושוב מה מתאים לך הייתי 

ר לומר שהצעתי שירותי מין במקומות קשים, אפש

... אפשר להגיד שהגעתי למקומות שזונה מגיעה  בתשלום

ישה , ויכול לקבל על זה ואם הייתי בצד השני , א -אליהן

כסף הייתי עושה את זה. ... משיכה משום מה לסחלה 

הזה, לגלות את עצמי במקומות המגעילים האלה " 

 . (41)יוחנן, 

הוא סיפור של אונס אותו עבר המרואיין. בראיון קשר גור את הסיפור השלישי 

כחלק משלל האחד כחוויה של התנסות מינית  :הסיפור לצריכת הזנות בשני מובנים

כאשר בסוף הסיפור  והשנייה ההתנסויות המיניות שחווה הכוללת גם צריכת זנות

הוא מסביר לי שהוא מבין בדיעבד שזה העונש שלו על צריכת הזנות. הוא מתאר את 
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להרגיש ולו במעט  .הפגיעה שהוא חווה כ"להיות בנעלים של האישה שאני צרכתי"

זהו המובן הראשון בגללו  .וך הפגיעה שליאת מה שהיא הרגישה, להזדהות איתה מת

כי יכולת ההזדהות עם הפגיעות והכרה בה היא צעד ראשון  ,סיפור זה חשוב כאן

צעד ראשון ו (Cover, 2014)לשינוי התפקיד הגברי שלי במרחב הפגיעה המינית 

, בתוך מסגרת של בדיעבדשל תובנה  זוהי. (Hoffmaster, 2006) לאתיקה קשובה

ראיון שיכולה להיות בה שאיפה לריצוי וכן סטינג המאפשר חוויה של וידוי ואף 

והתפקיד הרפלקטיבי שיש לנרטיב   והי גם המשמעות של סיפור הסיפוראך זסליחה. 

 :וזה המובן השני בגללו יש לו חשיבות גדולה כאן ,בראיון עומק

אשונה שעשיתי עם בן היתה על סף ה...על הפנים. הפעם הר

לא דיברנו יותר מדי,  –ממש חרא. איך שראיתי אותו 

הכרנו באיזה אפליקציה... איך שהוא נגע בי התחלתי 

לחשוב איך אני יוצא מפה. קודם כל הוא היה מבוגר ממה 

שהיה בתמונות, אמר לי שיש לו ילד בגיל שלי. התחלנו 

שניה אני מקיא לו בפה. אבל אני  להתנשק והרגשתי שעוד

זורם כי וואלה לא נעים לי. לא היה לי נעים פתאום, וגם 

פחדתי קצת. אם עכשיו אני אחתוך אולי הוא ילשין 

 שהייתי שם. נשארתי עד הסוף.

אמרתי לעצמי שאני אעשה כאילו שאני לא נהנה. היה שלב 

שבו הסתכלתי הצידה ועשיתי את הפרצוף הכי סובל שלי, 

יתי לבכות אבל אף פעם לא יורדות לי דמעות. היתה לי רצ

את הלחלוחית הזו שיש לי עכשיו. הוא הסתכל וראה ועשה 

לי כזה : "מה לא כיף לך?" מה הוא אמר לי? אני לא זוכר 

 כבר... לא חשוב...

אבל מה הוא שאל? מה הוא אמר?)שתיקה ארוכה( משהו 

א אמר כלום כזה, כן. אבל לא אמרתי לא. ואז הוא כאילו ל

רק נכנס יותר לעומק. זה כאב. ואמרתי טוב אני אחשוב על 

דברים אחרים עד שיגמר, יעשה כאילו כיף לי ואולי זה 
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וככה עד שהוא גמר. גם ככה עד שהוא  –יגמר יותר מהר 

נתן לי ללכת, כל פעם רצה עוד מספר. זהו. ואז הלכתי 

ם באיזשהו מקוהביתה. צלעתי הביתה תכלס. כאב לי... 

אחרי שזה קרה קצת שמחתי. הרגשתי שעם כל הדברים 

הרעים שעשיתי מגיע לי עונש... ככה אני רואה את זה ... 

 והזונה, מה את חושבת, שהיא רצתה להזדיין איתי? ...

זה אותו הדבר בעצם ... לא אותו דבר בדיוק. לא הכאבתי 

לה. אבל בעצם כן. פתאום הבנתי את נקודת המבט שלה. 

 . (21להבין אותה " )גור,  זה גרם לי

ח בין ושל יחסי הכ כיוונית-המערערים על התפיסה החדיש כאן אסופה של סיפורים 

ההזדהות שוברת ח. והצרכן  לבין האישה בזנות, סיפורים שהם טשטוש של יחסי הכ

 את התמונה הפשוטה של שולט נשלטת.

 

 לסיכום פרק הממצאים

כי צריכת זנות היא לא מענה לצורך בפורקן הפרק עסק בשלוש תמות מהן ניתן לראות 

אלא מדובר בצרכים מורכבים יותר וכן בהתנהגות שיש בה  ,מיני או בשליטה גרידא

הממצאים משום תגובה לציפיות נורמטיביות כביכול של סטנדרטים של גבריות. 

משקפים את חוויותיהם של המרואיינים ממספר כיוונים ורבדים. היחס שלהם 

זה . ת הוא יחס חושב, מודע, שעסוק בהבנה של עצמם ולא כלאחר ידלצריכת הזנו

לכל אורך  חוויותיהם ניכר כי  החיפוש  ניכר בראיונות ובין היתר מה שאפשר אותם.

אחר אנושיות, חום ואהבה, כמו גם הפחד הם הרגשות החזקים העוברים כחוט השני 

 בסיפוריהם.

כי השימוש בפרדיגמת שיח של  אני מוצאתתוך התמות העולות בפרק הממצאים מ

הכרחית על מנת לנתח אותם באופן שיהיה נאמן לחוויות הסובייקטיביות וכן  פגיעּות

אנתח  מתוך הבנה זולהבנת עומק של שדה הזנות כפי שנחווה ונראה מכיוון הצרכנים. 

 את הממצאים בפרק הדיון.
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 דיון

 על המתח בין גבריות לפגיעות

ל היא לא המקצוע העתיק בעולם, בעצם היא אינה זנות, על אף המיתוס המקוב

מקצוע כלל. הזנות היא פרקטיקה יישומים של קנין וצריכה. גם לפרקטיקה זו קדמו 

אך ללא ספק היא מהעתיקות שבהן. מתי נוצרה לראשונה  ,מספר פרקטיקות אחרות

היתה ( 1940)ואנגלס  סהזנות? בתפיסות מארקסיסטיות, בכתביהם של מארק

ת לזנות כפרקטיקת קניין והכפפה מוקדמת. הזנות לדבריהם נוצרה כתוצר התייחסו

של המהפכה החקלאית והתפתחה במהלך ההסטוריה בקו מקביל להתפתחותו של 

מושג הקניין. התפתחות הקניין עפ"י אנגלס הוא גם המקור המוקדם להתפתחותם 

ח ול יחסי הכח בין גברים לנשים שלימים הוגדר כמבנה הפטרארכלי שושל יחסי הכ

. הזנות והפרקטיקות הנגזרות ממנה מאופיינות ככאלה על ידי (1940)אנגלס, בחברה 

 אקט קנייני המתבטא בפרקטיקה מינית. –המימד הקנייני שבהן 

מקורותיה האלימים של הזנות טמונים גם הם באבחנה זו. האלימות הטמונה 

היא מה שהופכת את הזנות לאקט של אלימות. החפצה, בהחפצה והסחרה של אדם 

הזנות נוצרה רק לאחר שנשים הפכו  לסיפוק מיני גברי. הסחרה והפיכתו לכלי שרת

לקניין ולאמצעי סחיר בידיהם של גברים. היא התקיימה גם בחברות קדומות של 

אך קיבלה את צורתה  (1940, )אנגלסהעת העתיקה, גם בימי הביניים והרנסנס 

; 1950אנגלס, ו)מארכס העכשווית עם התכוננות הקאפיטליזם בחברה המודרנית 

 . (1966פרום, 

מתוך הבנות אלו אני רואה טעם ואף הכרח לבחון את ממצאי המחקר בכלים 

ולעמוד על המתח שבין התפיסה המארקסיסטית לבין הממצאים מאטריאליים 

ממצאים המוסיפים לתפיסת הזנות נדבכים של פגיעות  ,רכתיהעולים מהראיונות שע

וגבריות. אינני רואה בתפיסות אלו סתירה אלא להפך, התפיסה הגברית העולה 

ח בין גברים לנשים ובמובן זה ומהראיונות היא תוצר של הדיכוטומיה של יחסי הכ

השבי "מתיישבת עם התפיסה המארקסיסטית, מרחיבה אותה ומעמיקה אותה. 

טשטש, מקבל עומק של דיכוי מרמה גבוהה יותר יעובר מתיחת פנים, מ "אידאולוגיה

 ואת זה אנסה להראות בדיון זה.
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כפי שעולה מפרק הממצאים, צריכת הזנות מגיעה משני מקורות התנהגותיים 

. נמצא כי לפחד ולחיפוש מאפיינים חיפושוהשני הוא  פחדהאחד הוא  :עיקריים

ממרחב החיזור הנובע  פחדים במחקר והם מתאפיינים בדומים אצל רוב המרואיינ

מדימוי גבריות שהמרואיין מתאר כי מרגיש שלא מתאים לו או שאינו עומד 

אחר מקור של  חיפושבסטנדרטים אותם מציב הדימוי העצמי והתרבותי שלו, ו

הכלה, חום, אהבה, והיבטים הטרונורמטיביים כגון להיות בהתאהבות, בקשר, 

הפחד והחיפוש מתבטאים בתצורות שונות אך בבסיסם דומים מאוד.  באינטימיות.

מן הממצאים עולה כי השילוב בין הפחד הספציפי הזה והחיפוש הספציפי הזה מוביל 

 את המרואיינים במחקר לצריכת מין בתשלום.

השיח הפמיניסטי הרווח כלפי אלימות מינית בכלל וכלפי צריכת זנות בפרט הוא שיח 

יש בו קורבנות ומקרבנים. המחקר מתרחש בשדה התיאורטי של מושג דיכוטומי ש

הפגיעּות ולכן  יוצא מתוך הנחת מוצא כי בני אדם בהיותם יצורים גופניים וחברתיים 

פגיעים ביסודם. פגיעּות זו מתעצבת ומקבלת משמעות בתוך הסדר החברתי ומבני 

השיח התרבותיים. שיח הפגיעּות 

-בןפותח את הדיכוטומיה קור

מקרבן כאשר אין תנועה בין שני 

למעגל של צירים  ,מקומות אלה

, התממשותאפשרות  :הנעים בין

 פגיעּותבין כח לחולשה, בין 

כפי שניתן לראות באיור  ,לחוסן

. פרדיגמת הפגיעּות באה לומר 1

שהשאלה מי הקורבן ומי המקרבן 

והתממשות  נעה בין התפיסה האישית לתפיסה החברתית  ובין האפשרות לפגיעה

מתפקדת כקטגוריה אנליטית המניחה הנחות עקרוניות לגבי  פגיעּותהפגיעה. ה

מפגשים בין בני אדם. הנחה זו היא כי בני אדם מתעצבים במפגש ביניהם וכי היא 

מאפיין אנושי של יחסים אנושים ושל אדם כיצור חברתי וגופני. נקודת המבט של 

. תפיסת הפגיעּות (Hoffmaster, 2006)קשובה חיונית על מנת ליצור אתיקה  פגיעּותה

מקבילה ומוסיפה ממד לניתוח יחסים חברתיים במונחים של יחסי כוח. השימוש 

 מעגל הפגיעות :1איור 
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בפגיעות כקטגוריה אנליטית מאפשר לזהות חוויות מורכבות המעצבות יחסי כוח 

 . (Rozmarin, 2017) ואת הקושי הסובייקטיבי לשנות יחסים אלו

הומניזציה והחפצה הם הכלים הנובעים מתוך הכחשת הפגיעּות, הם הבסיס -דה

(  טוען כי 2006. הופמסטר )(Butler, 2004)לאלימות הנובעת מתוך אותה הכחשה 

גיּעות בגלל הכאב הכרוך הפגיּעות היא חווית אובדן הכוח והשליטה. אנו מפחדים מפ

בה ונרתעים ממנה בעיקר בגלל אובדן השליטה שהיא מביאה עמה. פגיּעות מציפה 

באדם פחד והוא מתמודד איתה בהדחקה והתעלמות מחד או בהתמקדות במשימה 

עד כדי החפצה של מי או מה שאנו עומדים מולו מאידך. כך, אי הכרה בפגיעּות, גורמת 

בעוד שהכרה בה מאפשרת לאדם לראות  ה של האחר,הומניזצי-לאלימות ולדה

הפגיעּות היא קטגורית שיח  .(Hoffmaster, 2006)בעצמו ובפחד שלו כאנושי 

הוליסטית המסתכלת על מגוון היבטי האדם, היחסים בין אדם לאדם, היחסים בין 

שלילי, יש בה היבטים דבר הכרח היא לא בפגיעּות אדם לעצמו ונובעת מתוך מודעות. 

בו כחסר, יש בה רעיון של התהוות. המקום  פגיעּותחיוביים, מניעים, מצמיחים. גם 

להתערער, לאבד שליטה, זהו מקום שניתן להתאסף בו למקום  ולעצמ נותן אדם

מאפשר  אדם. המקום בו ((Rozmarin,2017חדש, של שינוי הסדר החברתי הקיים 

יכול להתגשם לפגיעה אך יכול גם  –פתוח וגם חשוף  בו הלב  –להיות פגיע  ולעצמ

 להתגשם לתיקון.

  ,Pateman) זנות היא מבנה המאפשר לגברים שליטה ונגישות מוגברת לגופן של נשים

 אלימות מינית היא קודם כל אלימות המתבטאת באקט עם אופי מיני. עצם (.1988

ץ, למשהו נחות מהאנושי היא פעולת החפצון, ההתרגשות שבצמצום של אדם לחפ

היא הכוח המניע היסודי של האלימות המינית ויוצרת קשר בין אותה אלימות לבין 

)שולמית . צריכת זנות היא פרקטיקה של אלימות מינית (2006)מקינון, הגירוי המיני 

"גבריים"  . ההבניה החברתית לתפקידי מגדרFarley & Kelly, 2000 ) ;2015אלמוג, 

למרחב  (2006) כגון שליטה, חוזק, חסינות מרגש או מפגיעה מתורגמת עפ"י מקינון

לדבריה של מקינון בחברות לא שוויוניות מבחינה מגדרית היררכיה של  .המיני

פוגענית להתנהגות חברתית לגיטימית ומאפשרת -היחסים הופכת התנהגות מינית

התרה של שליטה ופגיעה מינית, כמו אותה. בחברות בהן מבחינה משפטית ישנה 

למשל מיסוד הזנות, מתאפשרת שליטה מינית בכל הרבדים ובכל היחסים 
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החברתיים. המין הופך לאמצעי שליטה, לכלי של שימור ההיררכיה המגדרית וכוחם 

 .(2005)מקינון, של גברים על נשים 

ם תפקידי מגדר וסטנדרטים שעל מנת להיות תחת ח הפטריארכלים יוצריויחסי הכ

 המטריה ההגמונית שלה ישנם גברים שצריכים לעשות מאמץ איתנים לעמוד בהם

(Eck, 2014 הפטריאכיה יצרה את הכסף .) ,את מודל הגבריות ותפקידי  (1940)אנגלס

פרל, ; 2012)דוד, ואת מבנה הזוגיות ההטרונורמטיבית  (2009נל, )קו המגדר הגבריים

. גברים הנמצאים בעמדת "משתפי הפעולה" לפי המודל של קונל תופסים את (2007

תפקידי המגדר בהצהרתם ואת המבנה ההטרונורמטיבי כמודלים אליהם יש לשאוף 

ראשוניים טובים ומבינים שעליהם לעשות מאמץ גדול לעמוד בהם כיוון שנתוניהם ה

. צורות (2009)קונל, הם צריכים להתאמץ יותר  .פחות משל מי שמוגדר כהגמוני

אלימות עצמית או  ,שונות של ביטויי גבריות עלולות לתת לגיטימציה לאלימות

אלימות כלפי האחר. האלימות מתפרצת כאשר עולים רגשות קשים או מתוך 

ם כאב רגשי וצורך בבקשת עזרה. בהקשר זה היא מובילה לאיבוד דימוי התמודדות ע

(. המאמץ להכנס תחת מטריית Ricciardelil, Maier, & Hanna, 2015הכוח הגברי  )

ההגמוניה דורש מהם תפיסה דיכוטומית בלתי מתפשרת והצבת דרישות גבוהות 

דינות, ביישנות מעצמם הכוללות הדחקה של תכונות האופי הטבעיות להם )למשל ע

וכו'( וכן עבודה על תכונות הגוף הטבעיות להם )גובה, מראה חיצוני וכו'( כפי שעולה 

 .(Eck, 2014)בפרק הממצאים בראיון של ערן, חגי ועוד 

עיצוב דימוי ופרקטיקה של מיניות  :""gender doingצריכת זנות היא פרקטיקה של 

חב של מופעים ומשמעויות המשותפים עם "קהילות תרגול". משמעות דרך מגוון ר

המושג "קהילות תרגול" היא התייחסות לקבוצת השווים בה אנו מתרגלות 

במובן –ומתרגלים את ההתייצגות המגדרית והמינית שלנו באופן פרקטי 

הפרפורמטיבי, הרגשי, החברתי, המיני ובפרקטיקות המיניות. גבריות נלמדת מתוך 

שתתפות ותרגול ומופעים רווחים הופכים ללגיטימיים ונורמטיביים הפרקטיקות ה

על המציאות וגם מכתיבים את איך שנתנהג.  תיאורהופכות לתסריטים שגם נותנים 

אותן פרקטיקות של דימוי משמשות לא פעם כהצדקות או תירוצים להתרחשויות 

רמלי בטבע החברתי בלתי רצויות או בלתי צפויות המפרות את מה שנתפס כנו

(Bertone, 2009) . 
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לא רק במרחב החברתי אלא גם במרחב הפסיכולוגי, בהבניה נבנית הגבריות 

 ,Diamonde) החברתית, בתהליכים המעצבים אותה בילדות בהתבגרות ובבגרות

ישנה התכחשות בלתי מודעת לממדים נשיים פנימיים והאדרה או הערכת יתר . (2015

הגבריות, נבנית כדימוי אליו יש לשאוף ויוצרת צורך בהשוואת של ממדים גבריים.  

עצמי אל מול "המודל הראוי". השוואה שיוצרת באופן מערכתי פגיעה בדימוי העצמי 

עם דימוי  מתיישבות. ישנן פרקטיקות מיניות שאינן (2009)קונל, ובערך העצמי 

 , גברים בין מיןקיום יחסי  ,למשל כמוהגמונית. הגבריות השולט ועם הגבריות ה

פרקטיקה מינית שעלתה רבות בראיונות כפי שניתן לראות בפרק הממצאים. גם 

צריכת זנות היא פרקטיקה מינית שאינה לחלוטין מתיישבת עם דימוי הגבריות. 

אך גם לא "לא חוקית".  ,בישראל של היום הזנות אינה ממוסדת ואינה חוקית

הזנות בישראל הוא מעמד ללא חוק, וכיוון שכך היא פועלת בתוך מרחב  מעמדה של

. המסר החברתי (2013)לבנקרון, היא אינה אסורה אך אינה מקובלת : של מסר כפול

הכפול המלווה את מוסד הזנות הוא שמצד אחד זנות היא טאבו, חטא, לא ראויה, 

ומבזה. בו זמנית היא משמשת ככלי למבחני גבריות ולרכישת  נחשבת להתנהגות זולה

"גברי" בתחום המיני. הזנות משמשת כביטוי לביסוס עליונות גברית וכאמור  ניסיון

" בתוך קהילות תרגול של גבריות. חשוב gender doingחברתיים של " ממדיםיש בה 

 במחקר זה, יות. ורלציין כי צריכת זנות מתקיימת בכל רבדי החברה ובכל סוגי הגב

הגברים שרואיינו אינם בהגמוניה הגברית אלא מבטאים חוויה של הכפפה, שיתוף 

כפרקטיקה של  אני רואה פרקטיקה זו ביחס אליהם .פעולה ואף דחיקה לשוליים

תחת המטריה ההגמונית. במובן זה היא פרקטיקה  להיכנסביסוס גבריות ודרך 

  םלהכניס מבחינת הצרכנים תפקידה ,בריותעם דימוי הג מתיישבתשאינה לחלוטין 

לתוך הדימוי הראוי בדרך שעוברת גם בחטא ובטאבו. פרקטיקות אלה )צריכת זנות 

לחלוטין עם דימוי  מתיישבותוכן קיום יחסי מין עם גברים( בהיותן פרקטיקות שאינן 

הגבריות מצטרפות לתחושת התיעוב וההאשמה כלפי חלקים "נשיים" אצל אותם 

שרואיינו במחקר. במובן זה הן חוברות לאותן רגשות ואותו דימוי גוף "לא  גברים

מחיקה שלהם ופחד. הגברים אותם ראיינתי,  ניסיוןגבריים" היוצרים אשמה, תיעוב, 

חיברות כמענה לעמידה באותם סטנדרטים וכפעולה הנובעת מתוך אותם כוחות 

של צריכת זנות, אך לבחירה פנו לפרקטיקה חזקים הפועלים עליהם, )סוציאליזציה( 

 זו נלווים גם מחירים כבדים.
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גברים הבאים עם עמדות דיכוטומיות כלפי  .זהו החלום ושברו, האשליה והתפוגגותה

תפקידי מגדר ודימויי מגדר, מחפשים את הדרך להשתלב תחת המטריה ההגמונית 

 דויקתמיוצרים לעצמם אשליה  ,כאשר הם מתמודדים עם אותו פחד ואותו החיפוש

ומופלאה בעזרת הכסף שהם יכולים לקבל בדיוק את מה שהם זקוקים לו בהינף שטר 

שליה של נוחות ונתקלים במציאות שזה לא מספיק. צורך כוזב הוא א₪  200של 

א שהכסף שהוא זיקת הזיקות יוצר תיווך אך התוצר הו ,במרחב של אי נוחות

 כור ולא התקרבות.שהאשליה יוצרת ני, מלאכותי שחסר בו הדבר האמיתי

במציאות מטריאלית של ניצול והכפפה שדה הזנות בו נוצר חוזה קנייני של סחר 

בגופה של אישה מקבל הגיון, העמקה ואף הרחבה כתוצאה ממערך יחסי הכוחות 

המגדריים. במערך כוחות זה ישנה דיכוטומיה ברורה בין גבריות לנשיות. בין פגיעות 

 :גבריות. אך מה שעולה בראיונות הוא ההפך הגמורהמתעצבת כעניין "נשי" לבין 

פחד. ניכר שהגברים המרואיינים  ,חיפוש אחר חום ,אבכ ,חיפוש אחר רגש ,רגישות

מודעים היטב לכך שיש פער בין דימוי הגבריות הרצוי, הנשאף חברתית לבין מה שהם 

יתה הם מוכפפים לה, משתפים א .מסוגלים לו. הם אינם חלק מההגמוניה הגברית

ועצם עמדתם זו מאפשרת להם לחשוף בפני  מטרייתהפעולה, מנסים להכנס תחת 

 את מרחבי הפגיעות, את החיפוש שאינו קר וייצרי בלבד אלא גם רגשי וכביכול "נשי".

. מרחבים בהם האדם מאבד משמעות, פגיעּותהן הפחד והן החיפוש הם ממדים של 

 יםנובעהפחד והחיפוש גם מקרבן. מחפש את דרכו, מתמודד עם היותו גם קורבן ו

יוצר סבל לאחרות מתוך חוסר יכולתו להתמודד עם הסבל. הפגיעות הוא ו וסבלמתוך 

מנכיחה את התלות שלנו באנשים, מחייבת פתיחות, רגש, התכנסות פנימה והיפתחות 

לניכור. הגבריות  מענה הולםהיא מחייבת יחסים בין אישיים המהווים  .החוצה

ני והחד ממדי )מבחינת דימויי המגדר שמציבה( דורשת שליטה, במובנה ההגמו

אקטיביות, ריחוק, ביטול הרגש וחתירה למטרה. כביכול, בפשט, הפגיעות והגבריות 

לא רק  מצאי מחקר זה,מכפי שעולה מ ,סותרות אחת את השנייה. אך בדרש, בעומק

נתי תיארו אינן סותרות, הן אף מזינות האחת את השנייה. הגברים שראייהן ש

 ,לא בהכרח חיפשו אובייקטיביזציההם התנהלות שאין בה תחושת עליונות ושליטה, 

רגש ואף הכרה ואכפתיות כלפי פגיעותן  ביטאואהבה, חום,  חיפשוהם  להפך:לרוב 

של הנשים בזנות. אני מבינה את הפגיעות כנובעת מאותן נורמות של גבריות. אותם 
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הגבר את כריתת החלקים הרגשיים בנפשו, את סטנדרטים דיכוטומיים הדורשים מ

הן  :ההכחשה והדחיקה  של הרגשות יוצרים מצב בו נוצרת פגיעות לשני הכיוונים

 פגיעה באישה והן פגיעותם שלהם.

 .השאיפה לאינטימיות מתנקזת לצריכת הזנות מתוך חיבור לנורמות של גבריות

ב החיזור, או בקשר של מבחינת המרואיינים במחקר היכולת שלהם להתקיים במרח

אהבה לא מתקיימת בגלל הכישלון בעמידה בסטנדרטים של הגבריות והפחד מאי 

עמידה זו. החיפוש עובר למרחב קיצור הדרך כתוצאה מאותו הפחד  למרחב הזנות. 

התנקזות זו למרחב בו לא יכולה להיות אינטימיות שלמה, כיוון שהאינטימיות בו 

האישה בשביל הגבר תוך החפצה והסחרה  היוצרת  היא תמיד אשליה אותה יוצרת

 פגיעות בעצם מהותה.

המרואיינים במחקר וכן כפי  על ידיהדבר מתגלם ביתר שאת במשמעות הניתנת 

. הגברים הצרכנים שרואיינו מחפשים דרך מושג GFE-שנובע  מהספרות  במושג ה

נוספים מענה לצורך בטשטוש ההיבט הקנייני המובהק. יצירת רבדים  GFE-ה

. התפיסה של GFEלאשליה דרך קניה של חוויה בנוסף למוצר חווית משתמש שלמה. 

GFE  ,כחוויית משתמש כמו גם אותו חיפוש של המרואיינים אחר חום, אהבה

היא שאיבה והשראה מפרקטיקות  ,אינטימיות, התאהבות, מישהי שתראה אותם

משהו שעובד בכל חווית וכי מדוע  .צריכה קפיטליסטיות והחלתן על צריכת זנות

 צריכה אחרת לא יעבוד גם כאן?

מארקס מתייחס לכסף כזיקת כל הזיקות, הכלי המאפשר לאדם להיות מה שהוא 

רוצה, לחוות מה שהוא רוצה ולהיתפס איך שהוא רוצה. הכסף מאופיין בכך שהוא 

. התפתחותו של מושג הכסף (1965ס, )מארקהופך דמיון למציאות, דימוי לדבר קיים 

במאה וחמישים שנה שחלפו מאז כתב מארקס ועד היום היא גם ההתפתחות שעברה 

תרבות הצריכה בכללותה ובתוכה גם צריכת שירותי המין. תרבות הצריכה התפתחה 

 ,חד פעמיות, פרסום, סמלי סטטוס וחווית המשתמש: והמציאה מושגים רבים כגון

שהוא ייחודי לשדה זה הוא  GFEם בשדה צריכת הזנות ומושג הכולם משתקפים ג

צרכני  על ידיהמילה האחרונה בהתפתחות זו.  מושג שנתבע בתוך שדה צריכת הזנות, 

והוא  (2016רז, -)להבהנשים הנצרכות עצמן  על ידימשווקיה ואף  על ידיזנות, אומץ 
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או לפחות  ,ני רוצה את הדבר האמתי בתוך  האשליה"מגלם בתוכו את ההבנה ש"א

 הניתן להשגה בתוך האשליה.למציאותי את הקרוב ביותר 

מתייחס ל"גבריות", כפי שהיא מיוצגת בחברה המערבית, ככזאת  (2014) קאבר

המבטלת את הדאגה לעצמי ואת היכולת לראות את ה"גבר" כמצוי במקום הפגיע. 

סינות, והחזקה ב"חסינות" לא מאפשרת לגברים הגבריות מאופיינת לדבריו כח

אותם חקר לראות את הפגיעה שחווה אישה באתרים של פגיעה מינית. רק הכרה 

בפגיעּות של אותה אישה באתר הפגיעה והיכולת "לשים עצמך בנעלי הנפגעת" 

(. Cover, 2014מאפשרת לאותם גברים להסיר את החסינות ולהזדהות עם הפגיעּות )

טוענות כי הכחשת הפגיעּות של העצמי או של האחר ( 2015)ושותפותיה ריקארדלי 

היא כלי חיזוק של הכח הגברי. במובן זה החשיפה לפגיעּות יוצרת ערעור של הכח 

הגברי ושל החסינות הגברית. ערעור כזה לדבריה מוביל לשימוש באלימות שהיא 

מובנית בתוך ומאפשרת אלימות  לגיטימית ומקובלת חברתית בחברה המערבית

(. כך או כך שניהם Ricciardelil, Maier, & Hanna, 2015היחסים המגדריים )

מתייחסים לייצוג החברתי של "גבריות" הכולל חסינות מפגיעה, כח אל מול רגש, 

המובילים ללגיטימציה ונורמליזציה  פגיעּותקשיחות. כל אלו ביטויים של הכחשת 

 של התנהגות אלימה.

ור מדוע חסרים בראיונות ביטויים והתייחסויות לפגיעותן של הנשים במובן זה די בר

מבחינתם של הגברים הצרכנים המחפשים חום אהבה ואינטימיות  את החוויה 

הנורמטיבית בתוך שדה הזנות  לאישה יש יותר מתפקיד של הבאת סיפוק מיני. ש לה 

ו לא יכולה תפקיד מרכזי ביצירת האשליה, החוויה ביצירת הפנטזיה. תפיסה ז

להתקיים במציאות בה האישה פגיעה או חלשה. ניתן לראות זאת בסיפורו של ידידיה 

בפרק הממצאים המספר על הפעם בה עצר והלך "בגלל שהיא הייתה ממש מסכנה" 

של גלעד, שמעון, אור ואחרים. יש להניח, להבנתי,  :וכן בסיפורים נוספים

של האישה היו מקומות בהם היה  שהמקומות בהם ראו המרואיינים את פגיעותה

להם קשה להכיל את עצמם כצרכנים ובשלב מסוים בסיפור הכרונולוגי של כל אחד 

הם  . מהם, שלב שהכיל בתוכו מרכיבי התבגרות נוספים הן של גיל והן בהבנת עצמם

. זה ניכר GFEהחלו להימנע ממפגשים כאלו ועברו לחפש חוויות המכילות בתוכן 

 21גור שהוא בן  :גי של מרבית המרואיינים במחקר )מלבד שנייםבמהלך הכרונולו
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ואדם שלדבריו צרך זנות פעמיים בלבד בתחילת שנות העשרים לחייו(. רוב 

המרואיינים במחקר חיפשו איך לבטל את מרכיב הפגיעות של האישה ואת הבנת 

ות וזה הוביל אותם לחיפוש אחר חווי ,או לפחות את מראית העין שלה ,פגיעותה

. חוויות המכילות מרכיבים ריגשיים, עוד, טאנטרה, מיניות מקודשת וGFE :אחרות

רוחניים, לעיתים אף טקסיים. משמעויות שהן מעבר ליצר, חוויות מיניות שהן לא 

רק יצריות או מבוססות סיפוק מיני בלבד אלא משלבות רבדים נוספים של הנפש 

ואינטימיות. חוויות שהן בגדר והרגש ונותנות מענה לחיפוש אחר אהבה, חום 

"הרגשה טובה בעיצומה של אי נחת" כפי שמתאר מרכוזה חוויות צריכה דומות 

 .(1970)מרכוזה, 

החיפוש אחר אהבה, חום, קשר, אינטימיות הוא חיפוש אנושי. במובנים רבים בתוך 

ש זה מתאחד עם החיפוש אחר הראיונות, כפי שניתן לראות בפרק הממצאים, חיפו

חיפוש אחר ממדים הטרונורמטיביים שיגדירו אותי. בעיני, יש  :"להיות גבר ראוי"

בהאחדה הזאת משהו עצוב. החיפוש אחר אהבה הוא חיפוש אנושי. האהבה, החום, 

האינטימיות, הקשר האנושי הם צורך בסיסי על מנת להיות אנושי  והכפפה של אותו 

רונורמטיביות הופכות אותו לכזה המושם בסימן שאלה כלפי חיפוש לנורמות הט

האם אני ראוי לו או לא. כלומר גבר עלול לשאול עצמו "האם אני בכלל ראוי לאהבה 

אלה להיות חלק מעולמו  ממדיםאם אני לא באמת גבר" ואף לוותר על היכולת של 

 מדיםהמהפנימי הרגשי והחברתי. החיפוש הופך למנוכר ותכליתי והופך את 

האנושיים האלו לתכלית שיש להשיג. במידה רבה זוהי זילות של מושגי האהבה 

והאינטימיות במובניהם האנושיים ואף החפצה שלהם. הם הופכים להיות "דברים 

להשגה" על מנת לבסס את הגבריות ולא רגשות להם אני ראוי מעצם היותי אדם, בן 

ברות  הופך להיות כלי. חפץ. אנוש. מושג האהבה, מושג האינטימיות, מושג הח

 תכלית.
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 סיכום

 כך כותבת הפילוסופית סימון וייל על מקורות הסבל:

"המעשה הפוגע הוא ההעברה של ההשפלה שבתוכנו אל 

הזולת, משום כך אנו נמשכים אליו כאל מעשה משחרר ]...[ 

עם ההעברה של הרע, הוא אינו מתמעט אלא גדל בעושהו. 

ך יהיה גם כאשר נעביר רת הרע אל תופעה של ִהתָרּבות.כ

הדברים הדוממים. אז איפה לשים את הרע? צריך להעבירו 

מהחלק הבלתי טהור שבנו וכך להפכו לסבל טהור. את 

הפשע שיש בתוכנו עלינו לבצע נגד עצמנו ]...[ יסוד הסבלנות 

הוא בהימנעות מהפיכת הסבל לפשע. די בזה להפוף פשע 

 (1947)וייל,  לסבל"

סבל העובר  ,בהשפלה שבתוכנו המועברת אל הזולתהרוע, המעשה הפוגע, מקורו 

מנעות מהפיכת הסבל לפשע. האמירה יהתמרה לפגיעה באחר. יסוד הסבלנות הוא בה

 כמו גם בסיכומו. המחקרהזו היא אמירה מכוננת מבחינתי ועומדת ביסודו של 

ודל כסף, מ :נמצאים בהכפפה לשלושת הכוחות מקורות הרוע, מקורות הפגיעה,

כלפי הגברים  םפטריארכיה המופניה יה שלגבריות, הטרונורמטיביות. אלו הם כוחות

ת, מחסלת  אותם במו ידיהם. הכחשת הפגיעּו  acting-inויוצרים אלימות שהיא

הפיכת הסבל לפגיעה באחר/ת מובילה לאירוע רב נפגעים. המבנה של כל הראיונות 

מבנה כרונולוגי שכלל ציר זמן מובהק שהתחיל בסיפור "הפעם הראשונה"  היה

איון. הקו הכרונולוגי היה הקו המרכזי בסיפור כאשר יוהמשיך והתגלגל עד ליום הר

ממנו היו גלישות לתמות מרכזיות ולתוכו נוצקו משמעויות שונות. לציר הזמן 

יות, תיאור רגשי, תיאור הבנות איש :ההיסטורי נוספו רבדים עמוקים ומשמעותיים

חוויות צריכת זנות ותפיסה משתנה שלהן עם הזמן כמו גם חוויות של טראומה, 

של  ההיסטוריצריכת הזנות. הקו  לחווייתמורכבות וכאב שהמרואיינים קשרו 

 .תהמרואיינים אל מול מושג הפגיעּו הראיונות הוביל לתמונה מעניינת של עמדת

חד הגיעו לראיון לאחר תהליך שעשו עם עצמם ועם למעט א במחקרכל המרואיינים 

המיניות שלהם. הם הגיעו לראיון כשיש להם מחשבות מורכבות על עצמם כצרכנים, 
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הגיעו לראיונות עם החולשות הם על עצם צריכת הזנות, על המניעים שלהם. 

טיב הכרונולוגי שלהם. י כחלק מהנרישלהם והציגו אותה בפנ פגיעּותעם  ,והכאבים

פשרה לי בתוך הראיונות להוריד חומות ויצרה אצלי בעיקר חמלה בדה זו אעו

לי להיות נוכחת לידם במובן  הת אפשרשהם הגיעו עם הפגיעּו העובדהוהקשבה. 

ת. שיח העמוק, לשמוע את הסיפורים שלהם, ליצור רצף של זמן. המפתח היה הפגיעּו

שלטת, של מערכת יחסים נ-מקרבן, שולט-ת הוא דלת יציאה ממעגל הקורבןהפגיעּו

דיכוטומית וגם אל מול הכוחות המופעלים עלינו. המקום הפגיע מאפשר את 

כדרך חיים, זוהי סוג של אלטרנטיבה,  ות הזההתהוות. אם את מקבלת את הפגיעּו

מול, . זוהי פעולה המאפשרת לנו להקשיב, לח(Rozmarin, 2017)זוהי פעולה פוליטית 

לראות את היכולת של האדם להשתנות. זוהי פעולה המאפשרת לאדם לראות את 

 השינוי שהוא יכול לעשות בעצמו.

המסר הגברי היה חשוב לחלק מהגברים שראיינתי. להבין מה הניע אותם, מה הוביל 

הפעיל אותם כלפי עצמם אך גם כלפי  ,אותם, על איזה צורך והאם צריכת הזנות עונה

ת מקבילה ומוסיפה ממד לניתוח יחסים חברתיים . תפיסת הפגיעּושאר העולם

ת כקטגוריה אנליטית מאפשר לזהות חוויות  במונחים של יחסי כוח.  השימוש בפגיעּו

מורכבות המעצבות יחסי כוח ואת הקושי הסובייקטיבי לשנות יחסים אלו 

(Rozmarin, 2017)?אך אולי ניתן לשנות , 

 ם להפוך לשותפים ביצירת השינוי החברתי הנדרש?יכולי שחקרתיהאם הגברים 

מתייחס ל"גבריות", כפי שהיא מיוצגת בחברה המערבית, ככזאת המבטלת  קאבר

את הדאגה לעצמי ואת היכולת לראות את ה"גבר" כמצוי במקום הפגיע. הגבריות 

מאופיינת לדבריו כחסינות, והחזקה ב"חסינות" לא מאפשרת לגברים אותם חקר 

הפגיעה שחווה אישה באתרים של פגיעה מינית. רק הכרה בפגיעּות של  לראות את

אותה אישה באתר הפגיעה והיכולת "לשים עצמך בנעלי הנפגעת" מאפשרת לאותם 

 ל(. ריקארדליCover, 2014גברים להסיר את החסינות ולהזדהות עם הפגיעּות )

י הכחשת הפגיעּות טוענות כ (Ricciardelil, Maier, & Hanna, 2015)מאייר והאנה 

של העצמי או של האחר היא כלי חיזוק של הכח הגברי. במובן זה החשיפה לפגיעּות 

יוצרת ערעור של הכח הגברי ושל החסינות הגברית. ערעור כזה לדבריה מוביל 



68 

 

לשימוש באלימות שהיא לגיטימית ומקובלת חברתית בחברה המערבית ומאפשרת 

שניהם מתייחסים לייצוג  ,ים. כך או כךאלימות מובנית בתוך היחסים המגדרי

החברתי של "גבריות" הכולל חסינות מפגיעה, כח אל מול רגש, קשיחות. כל אלו 

המובילים ללגיטימציה ונורמליזציה של התנהגות  פגיעּותביטויים של הכחשת 

 אלימה.

ת המשותפת הוא ה"דאגה לעצמי ולאחר כאחד" על ידי התייחסות והכרה בפגיעּו

. לצערי, הגברים (Cover, 2014)צירת אתיקה מינית חדשה טוען קאבר מפתח לי

במחקר הנוכחי לא הביעו הכרה נרחבת או מעמיקה בפגיעותן של הנשים בזנות. 

חלקם הביעו הכרה מסויימת וחלקם לא הביעו כלל. הייתי רוצה לראות הכרה כזו 

יש עוד דרך רבה לעשות במרחב הציבורי על מנת אך אני מאמינה ש כמפתח לשינוי

 .של עצמםת ההכרה בפגיעּוהמקום בו כן נראתה הכרה בפגיעות הוא  להגיע לשם. 

במחקר ואני רואה בזה פתח למהלך הביאה את הגברים האלו להתראיין  הכרה זו

חשוב וחיובי. אני רואה זאת גם בשטח כשיותר ויותר צרכני זנות עם התקדמות הליך 

להפסיק לצרוך  ,קיקת החוק לאיסור צריכת זנות פונים לחפש עזרה ב"לצאת משם"ח

 .זנות

אמר לי אחד המרואיינים בראיון שמתוך השיחה איתי הוא מבין שגברים רבים לא 

מכירים בכלל את האפשרות של שיתוף רגשי, מפילים את כל כובד משקל נפשם על 

ולא מבינים שמה שהם בעצם צריכים  או הולכים לזונה, ,בת הזוג או פשוט מדחיקים

 הוא חבר טוב לדבר איתו.

דרך עצם סיפור הסיפור, דרך ציר הזמן שהוא בנה לעצמו ביחס לצריכת זנות 

מאפשרת לו להיות אולי חלק מהשינוי ואולי אף למצוא נתיבים אחרים למענה על 

חליף מהווה תהמציאת מענה הולם ב גדולהחשיבות אני רואה הפחד ועל החיפוש. 

ומענה הולם ביצירת כלים אחרים לפחד והחיפוש. מתוך פעולה בשדה  לצריכת זנות,

אותנו להסתכל על מצבם של גברים ומודל  הזנות אני מבינה כי המציאות מחייבת

הגבריות הפוגע בגברים לצד פגיעתו בנשים )או ככלי על מנת לפגוע בנשים(, מחייבות 

משיתה על כלל המגדרים ובפוקוס מיוחד אותנו לראות את האסון שהפטריארכיה 
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ומחייבת אותנו לפעול למניעת הפגיעה בכל השחקנים  ,במחקר זה על המגדר הגברי

 בשדה הזנות.
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Abstract: 

Various studies have examined the motives for engaging in prostitution, for example: 

Dworkin (1993), Gur (2004), (Bowring, Pasomsouk, & Hughes, 2017; Farley, Baral, 

Kiremire, & Sezgin, 1998). In recent years, there has been few researchs on the 

consumer and his motives (Levenkron & Ben-Israel, 2005). 

The purpose of the study is to explore the experience that accompanies prostitution 

consume in various dimensions in the life of a prostitution consumer: the decision to 

consume prostitution, the significance of this consumption as part of the masculine 

identity, the meaning of consumption as part of the search for heteronormative aspects, 

The meaning of consumption as an expression of inner desires, passions, but also 

conscious or unconscious mental-emotional processes. 

The theoretical innovation of the study is to relate to the vulnerability of the consumer, 

who in the feminist discourse is usually in the position of the offensive and the 

victimize. In this study, I expand my view of the prostitution consumer and insist on 

seeing it as a whole person with human dimensions - dimensions of vulnerability. In 

the belief that every person as a human being has a complex humanity and his 

perception of his emotions and his actions must be holistic and treat him in his entirety. 

The research question: 

What is the experience of consuming prostitution for men who are prostitutes 

consumer? What accompanies him in his self-image and his image of women in 

prostitution and women in general? What does a man experience in a situation of paid 

sex consumption? Does the consumption of prostitution affect the images of his 

masculinity and how is the consumption of prostitution affected by these images? 

What experiences of physicality, closeness and dependence are present in a situation of 

consumption of prostitution? What are the deep motives that lead him to the 

consumption of prostitution? What are the external forces, such as the internal, social, 

and personal factors that operate within him in his choices and actions? 

prostitution described as "the provision of sex services in return for various kinds of 

payment: money, drink, drugs, kinds of goods, place to sleep for the night" (Christine 

& Basil, Dworkin, 1993). Studies show a range of about 25 actions that can be included 

in the definition of prostitution, from erotic chatting that does not include any physical 

contact or closeness to simultaneous penetration with multiple consumers (Christine & 

Basil, 2005). Prostitution therefore includes not only the sale of complete sex but also 

the possibility of buying many acts of a sexual nature (Shaw & Butler, 1998). These can 

be relationships that do not necessarily involve sexual acts but involve romantic 

dimensions, courtship, emotional gestures in return for payment (Monto, 2014). What 



 

II 

 

unites all the practices of prostitution is the consumption dimension - the payment for 

sex services. 

Studies from different countries around the world repeat again and again the 

conclusion that men who consume prostitution constitute a heterogeneous population. 

In Israel, no sample was used to examine how many percent of men consume 

prostitution and in general the research on prostitution consumers in Israel is very 

limited. Customers are the unknown in the Israeli equation of prostitution (Levenkron 

& Ben-Israel, 2005). The information received by prostitution consumers is from 

studies conducted through interviews of women in prostitution and women victims of 

trafficking (Levenkron, 2013). This is a heterogeneous population with a diverse 

economic, social, ethnic and religious background. 

The concept of Girl Friend Experience (GFE) is a common concept in the internal 

discourse of prostitution consumers (Lahav-Raz, 2016). The research in the field of Girl 

Friend experience and the deepening of the concept are in its infancy because this is a 

new concept that is claimed by prostitution consumers, yet it accurately describes the 

search aspiration. 

masculinity created both in the social space and in the psychological space, in its social 

structure, in the processes that shape it in childhood, in adolescence and adulthood 

(Diamonde, 2015). "Men sacrifice their emotion and emotional language for 

masculinity" (Reel, 1999). Manhood to manhood passes through the internalization of 

violence, repression of emotional language and the development of a male language 

without emotion and violence directed not only outwardly but also internally. 

Masculinity is built as an image to strive for and creates a need to compare oneself 

against the "appropriate model." A comparison that systematically creates an 

impairment of self-image and self-worth (Conel, 2009). In order to stabilize the sense of 

self-worth, men use a variety of strategies, including the strategy of basing their self-

worth at the expense or superiority of another person / woman and constantly 

searching for experiences of superiority and power. 

Feminism, including feminist therapy,  helped women find the words for their 

traumatic experiences. While women's society generally has fewer words and has to 

struggle for their place and representation in terms of the trauma of sexual abuse, men 

have few if any points of reference. Sexual abuse experiences of men, mostly by men, 

are experiences without words, without names, experiences paralyzed by forces of 

socialization and masculinity. 

Various forms of masculine expression may legitimize violence - self-violence or 

violence against the other. Violence erupts when emotional feelings arise or from 



 

III 

 

repression of emotional pain and the need for help. In this context it leads to the loss of 

male power image (Ricciardelil, Maier, & Hanna, 2015) 

In recent years, approaches have emerged that view vulnerability as a basic human 

characteristic of the individual's physical-social nature (Butler, 2004, Hoffman, 2006). 

The use of vulnerability as an analytic category makes it possible to identify complex 

experiences that shape power relations and the subjective difficulty in changing 

relationships (Rozmarin, 2017). 

The study population: Men who consume paid sex services of a variety of types 

defined under the definition of prostitution: total stripping for lap-dancing, body 

massage, street prostitution, prostitution in brothels, and prostitution in "discreet 

apartments" (Koffman, 2005) & Basil, 2005). Do not include sex services that do not 

include direct physical encounters. The interviewees were recruited by inviting an 

interview distributed on the social networks and contacted for their own initiative. 

The  research method was an open interview. The structure of the interview was a 

narrative interview on a timeline. I asked the interviewees to start the story at "the first 

time" and move forward to this days. Insights, self-reflection and asking questions 

were added along the timeline. This question presents the possibility of opening up 

stories of experiences that are told from perspectives of time and maturity, from a 

perspective that returns to that moment and then comes out and looks at it with a 

reflective and searching for meaning. 

Work on the interviews focused on identifying and characterizing repetitive patterns as 

well as naming behaviors or experiences. I have presented 23 major themes that go 

through the experiences of all respondents, whether as similar experiences or as 

contradictory, but based on the same subject or experience. Of the 23 themes in 

interviews, I chose to focus on three main themes: 

1. Fear of the courtship space - the missing masculinity preforming, the desire to 

enter under the hegemonic umbrella of masculinity model and the fear of the lack 

of success in doing so. This fear stems, inter alia, from a sense of inferiority in 

masculine and heteronormative aspects such as physical appearance, character 

traits that are considered "feminine" or bisexual and homosexual orientation. This 

fear leads the men interviewed in the research to search for "shortcuts". The 

consumption of prostitution is a shortcut through a payment that eliminates the 

need for courtship and "persuasion". 

2. The search for love - which is a normative and human search for warmth and 

heteronormativity. This search, combined with the lack of success in courtship, 

sends the interviewees to two practices that lead to paid sex consumption. One is to 

search for a place where they can express their sexually, learn how to interact in 



 

IV 

 

courtship and in sexual situations with women. The second is the search for a place 

where they can feel the heat of a woman, accept containing and find an intimate 

space, by searching for "Girl Friend Experience" is an illusion created by the 

service of women Prostitution and allows men to feel like a relationship or 

intimacy even though it is a "purchased product." 

3. Spaces of vulnerability within the standards of masculinity: the stories that arose in 

interviews undermine the one-way perception of power relations between the 

consumer and the woman in prostitution, stories that are a blurring of power 

relations. Identification breaks the picture of a controlled ruler and out of this 

fracture there are experiences of lack of control, helplessness and even injury. This 

fragment is a product of internal forces that make an effort to comply with social 

dictates. Is a product of an attempt by the male prostitution consumer to present a 

masculine appearance, to enter under the umbrella of male hegemony, an attempt 

that has failed because it includes denial and rejection of his feminine qualities, 

opposition to them and violence directed at himself in an attempt to erase what is 

not sufficiently masculine. 

As the findings show, prostitution consumption comes from two main behavioral 

sources: one is fear and the other is search. It was found that most of the interviewees 

in the study are characterized by fear of the courtship space resulting from the image of 

masculinity described by the interviewee that feels inappropriate or does not meet the 

standards set by his self-image and culture, and the search for a source of containment, 

warmth, love, Falling in love, touch, intimacy. Fear and search are expressed in 

different configurations but are very similar. The findings show that the combination 

of this specific fear and this specific search combined with the attempt to meet the 

standards that masculinity sets, the heteronormative standards, and the social need to 

prove myself as a "male" leads the interviewees to research for paid sex consumption.  

The status of prostitution in Israel is a status without a law, and as such it operates 

within a double standard space - it is not prohibited but it is not acceptable (Levenkron, 

2013). The double social standard that accompanies the institution of prostitution is that 

on the one hand prostitution is taboo, sin, unworthy, considered cheap and degrading 

behavior. At the same time, it serves as a tool for testing masculinity and for acquiring 

"masculine" experience in the sexual field. Prostitution serves as an expression of male 

supremacy and, as stated, has social dimensions of "gender doing" within the practice 

communities of masculinity. It is important to note that the consumption of prostitution 

exists in all levels of society and in all types of masculinity. However, in this study, in 

which the men interviewed are not in male hegemony but express an experience of 

glove, cooperation and even marginalization, I regard this practice as a practice of 

establishing masculinity and a way to enter under the hegemonic umbrella. In this 
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sense, it is a practice that does not completely reconcile with the image of masculinity - 

its role in bringing them into the proper image in a way that also passes through sin and 

taboo. These practices (consumption of prostitution and sexual relations with men) as 

practices that do not fully fit with the image of masculinity add to the feeling of 

loathing and accusation towards "female" parts of those men interviewed in the study. 

In this sense, they combine the same feelings and the "non-masculine" body image that 

create guilt, loathing, attempt to erase them and fear. The men I interviewed, in 

response to the same standards and actions stemming from the strong social forces 

acting on them, resorted to the practice of consuming prostitution, but this choice is 

accompanied by heavy prices. 

The search for love, warmth, bond and intimacy is human search. In many ways within 

the interviews, as can be seen in the findings section, this search is combined with the 

search for "being a worthy man" - a search for the heteronormative dimensions that 

will define me. To a great extent, this is a cheapening of the concepts of love and 

intimacy in their human senses and even their desire. They become "things to be 

achieved" in order to establish masculinity rather than feelings that I am worthy of 

being a human being. The concept of love, the concept of intimacy, the concept of 

friendship becomes a tool. object. purpose. 

This study is based on a premise that is also part of its theoretical framework, which 

assumes that human beings, being physical and social beings, are essentially 

vulnerable. This vulnerability crystallizes and takes on significance within the social 

order and cultural discourse (Butler, 2004) (Hoffmaster, 2006). In this study, I will try to 

examine how this human vulnerability is expressed in the stories of the consumers of 

prostitution, in their perception of themselves, in their masculinity and in the structures 

of power that they form within them. 

For me, vulnerability was both an analytic paradigm and a tool I took to interview and 

analyze. The only ability to understand and succeed in conducting such a study that 

succeeds in looking at these aspects is only from a perspective that sees the 

vulnerability of man as a human dimension. I adopted her as such. 

I believe that the discourse of vulnerability is a tool for repairing the world. To 

be able to look at a person as a human being, to be able to see him as human - to be 

aware of vulnerability as well as to strength and the fact that man is a person with 

desires and desires, strengths and weaknesses, dreams and fractures - will only allow 

the opposite process to be denied Humanization, and violence. That is why I believe 

that the men I interviewed, as well as other prostitution consumers - if they can look 

through the glasses of vulnerability, through human glasses - and not deny it - could be 

part of repairing the world - and of eliminating prostitution. 
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