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 קבוצות. לשלוש אותם מחלקת אני
 שלא הגברים את כוללת הראשונה

 מהמון האשה עם יחסים לקיים יכולים
 מחלה הריון, חודשי, מחזור כמו סיבות,

 ולגמור לזונה ללכת מעדיפים שהם או
 בחורה, עם ללכת במקום העניין, עם

 ולחזור למיסעדה לסרט, אותה להוציא
ביצים. כאב עם הביתה

 מיני כל הסוטים, הם השני ״הסוג
 וצ־י וזיונים גירויים שמחפשים גברים

 שאוהב קבוע קליינט לי יש אי־דופן.
 אוהב אחד בתחת. גזר לו דוחפת שאני
 שאני אוהב אחר אותו. משפילה שאני

גרמנית. או בערבית אותו מקללת
 הגברים הם השלישית ״הקבוצה

 אין איתם אשה, אף עם להם הולך שלא
 בדרך־ מחפשים הם כי בעיות, הרבה
מציצה. או רגיל זיון כלל

בשביל גברים שבאים גם ״קורה

 אנשי־ ,טייסים רופאים, אותם, רוצה תה
 הרבה גם יש אך עצמאים, הרוב קבע,

שכירים.
 בחור הכרתי חודשים שלושה ״לפני

 בן תואר יפה גבוה כקליינט, אליי שבא
 אותי יוציא שהוא לי נירנד הזמן כל .25

 ביחד היינו חודשים שלושה מהעניין.
אותו. שחיפפתי עד

 יודעים לא שלי הקליינטים ״רוב
 יודעת אני מזהים. מעטים גבר. שהייתי

 ובאמת ביותר, למוצלחת נחשבת שאני
זה. בגלל בי מקנאים
 את לעזוב חושבת בכלל ״אני

 עסק ולפתוח שנה, בעוד המיקצוע
 אין הצליחו, אחרים אם האופנה. בתחום

 אני אופן, בכל אצליח. לא שאני סיבה
 שהעבר יתכן בארץ, שאחיה חושבת לא

 מאוד בארץ האנשים לי. יפריע שלי
כמו אותי לקבל להם וקשה מרובעים,

בשטח מרבים אחד - בעבודה קוקסינל .
 באים הם להם. כואב מה לספר לדבר,
 את לשפוך שלהם, הבעיות על לדבר
 להקשיב מוכן לא אחד אף כי הלב,
להם.

 כמו להתלבש שאוהבים גברים ״יש
אותם. שתלביש מזונה ודורשים נשים

הברי זה שלי גדולה הכי ״הדאגה
 וזהירות ניקיון על שומרת אני אות.

 בתיק אצלי מחזיקה אני היסטרי. באופן
 אפילו קנדונים. של גדולה כמות

 לפה דוחפת אני מציצה, דורש כשגבר
 את ומכניסה ירגיש, שהוא בלי קנדון

 את זורקת אני אחר־כך פנימה. הזין
 הזרע בין מגע שום שאין כך הקנדון,

שלי. לפה שלו
 פעם לאיידס בדיקות עושה ״אני
 הדו־שבועיות הבדיקות מלבד בחודש,

 בריאה אני ברוך־השם, הגינקולוג. אצל
לגמרי.
 ועד במיקצוע, שנים עשר כבר ״אני
 בזיבה פעמים מספר חליתי עכשיו

עבר. וזה זריקות קיבלתי וסיפלים.
 דואגת רק יש, בריאות יש, ״כסף

 של המישטרה מפה. אותנו יעיפו שלא
מתחש עלא־כיפאק, ממש תל־אביב

 השוטרים אך מציקים, ולא בנו בים
 של מאלה שונים רמת־גן ממישטרת
 ומסטל- הרבה לפה באים הם תל־אביב,

 יום כל קורה לא זה עלינו. בטים
למזלנו.
 מאשר קל יותר הקוקסינלים, ״לנו,
 שיש הגדולה הדרישה בגלל לזונות,

 אנשים איזה להאמין קשה בשוק. לגו
מיל עורכי־דין, הרבה לפה. מגיעים
 בחורים מפוארות, במכוניות יונרים

הי־ בתל־אביב בחורה שכל יפי־תואר,

 לי להזכיר מנסים תמיד הם כיום. שאני
והזנות. העבר את

 הזנות עם לגמור מקווה ״אני
.״27 לגיל כשאגיע

 שאין כמעט בלילה. 3 מעט עוד
 על משתלטת העייפות לקוחות.
 אחת כל לצוף. מתחיל והעצב הנוכחות
שלה. הצרות על מספרת
 אחת כל של בסיפור עצב המון ״יש

 עצב. ״המון צעיר, קוקסינל אומר כאן,"
 היו כולן טרגדיה. הוא כאן סיפור כל

 אנחנו אבל המיקצוע, את לעזוב רוצות
 הגורל זה לעשות, מה אין יכולות. לא

שלנו."

 שלוש רק נשארו ריק. כמעט השטח
 למה להסביר מנסה מהן אחת זונות.

 הסיפור שוב לכאן. מגיעים אנשים
 אלינו באים פסיכולוג, כמו ש״אנחנו

 מהצרות...״ מהאשה, לברוח כדי
 זונה למקום מגיעה וחצי בשלוש

 קליינטים? יש כאלה בשעות חדשה.
 עם שעות יש ״בתל־ברוך אומרת: היא

 אבל עומס. פחות עם ושעות עומס יותר
 שעה אין ריק. שהמקום שעה אין אין,

 בתל־ברוך.״ זונה עומדת שלא
 בשעה נמאס. לה שגם נראה אבל

 מבקשת עצמה, את אורזת היא 3:24
 האחרונה הזונה הנהגים. מאחד טרמפ
 שלא גברים, כמה אבל הביתה. חזרה
 לעזוב מסרבים עדיין סיפוקם, על באו
מכו את בעצבנות ונוהגים השטח, את

וחזור. הלוך ניותיהם

זאת? עושים הם
זאת? עושות הן מדוע

ה: שחיים ד בו רו איו בע אין כבר ולרובן בערסים, צו
 לקרימינולוגיה מומחה אמיר, מנחם פרופסור ן■*

בירושלים: העברית באוניברסיטה 1 1
 גברים שבגללם הצרכים או הדחפים מה •

אונות? הולכים
 האשה/החברה. עם סיפוקו על בא שלא מעי, רעב

 שנת גורם אץ. לגברים תקופת־ייחום, יש לבעלי־חיים
 והם השיגרד״ את לשבור רוצים גברים הרבה שינוי.

שינוי. של תחושה יש זונה שאצל יודעים
 השנים 15ב־ הפורנוגרפיה• היא שלישית סיבה

 בהצגות בסרטים, ויותר יותר הנושא עולה האחרונות
 להשיג מנסים ואנשים המעי, הגירוי עולה ואז ובעיתונות״

 בחיי- אותן לקבל יכולים לא שהם מיניות, וריאציות
מבינה. אשה יש כן אם אלא המישפחה,

 דרך־אגב, לווריאציות. המקום בדיוק לא זה תל-ברוך
 את לקיים הסכימו שלא סביוון שהוכו סיפרו מוכות נשים

 בסרטים צפייה אחרי להן, הציבו שהגברים הדרישות
פורנוגרפיים.

 שלילי. כדבר נחשב לזתה והליכה קנוי מין מזה, חוץ
 הקבוצה המין. באמצעות להשפלה הזקוקים גברים ויש

 ארוך או קצר לזמן המנותקים הגברים מן מורכבת הגדולה
שנשו גברים סוכנים־נוסעים, מלחים, כמו לגיטימי, ממין
ואחרים. בהריון, תיהם
 כפי מחייב. בקשר רוצים שאינם גברים של סוג גם יש
 הולכים הם ואז יחס. אהבה. חיבר״ — דורש לגיטימי שמין

לזונה.
 חיי־ ויש מין יש יפה: זה את פתרו הקתולית בכנסיה

 בבני־ברק, המעיות. המחנכות שהן זונות גם יש נישואץ.
 כדי לבית־בושת, בנו את הביא אב שנתיים, לפני למשל,

 והסיום זונת אצל הראשון הסיני הנסיון את שיעבור
בזונה. התאהב שהאב היה הטראגי־קומי

 ממעגל־החיים שיצאו גברים המספקות זעות גם יש
 למעגל- חזרה להיכנס יכולים שלא גברים המיני.

מתו. שנשותיהם מדי, מבוגרים שהם החיזורים,
 הסטיה קבוצת הנקראת נוספת, קבוצה יש

 אשה מיוחד. מץ שצריכים גברים אלה הפאתולוגית.
נברוטי. מצב זה הראש. על להם שתשתץ אותם, שתכה

 לי". ה״בא קבוצת גם הולכת דעתי. לפי לשפת־הים,
 למצוא אפשר בעיהם צ׳יק־צ׳אק. מין שרוצים אנשים
 רוב קבועים. יחסי־מץ להם שאין וגברים ערבים, הרבה

 במציצת רק רוצים שהם מפני באים גם הגברים
 מנסים לנשים) המחופשים (גברים הטרנסווסטיסטים

 הוא בוואזלץ, המרוח שפי־הטבעת, הגברים את לשכנע
הנשי. איבר־המין בעצם
 הולכים נשואים גברים של גבוה שאחוז לציין יש

לזונות.
 הן לקוחותיהן, על מספרות שהזונות פעם בכל

 יש לי ידוע. עורך־דיז יש לי חבר־כנסת, יש ״לי אומרות:
 ״אנחנו לומה באות בעצם האלה האמירות שופט."

מכובדות״.
זונה. אצל אחת פעם היו הגברים שרוב מניח אני
זונה? של הנפשי המיבנה מהו •

 לרבות זונת שהיא שטוענו? זו היא אמיתית זונה
 שהציק. אח או שאנס, אב — העצוב הסיפור יש מהזי־ית

 בהכרח שאינו לכיסוי, טוב סיפור זה מיקרים בהו
 לחפש מוכרחות הן ואז הידרדרו, שהן היא ־,בעיה , אר

 להן שיש נישים בדרך־כלל אלה הזו. להידרדרות סוי כ
 שלהן העצמי שהדימוי לא־פתוח, צר, מוסרי קנה־מידה

איבדה בעצם היא ואם בתולת מתחתנת טובה שאשה הוא

 על־יד מוגדרת היא בתוליה את הראשונה בפעם
 בבית, החיגוך בעיקבות עצמת את ומרגישה מישפחתה

תמידרדר בעצם היא ואז כזונת
 ״מי אומרות: הן כי לזונות ההופכות נשים גם יש

ג גם איתי ששוכב ד  היוצרות הזונות הן אלה אותי.־ *
 כאלה, נשים קליעטים. דרך משמעותי אנושי קשר

 סכיזופרניות, הופכות מהזנות אותן כשמורידים לעיתים,
 לתת למיחלק-המוסר לייעץ העדפנו מסויימים ובמיקרים

לעבוד. להמשיך להן
 של הזהות תמוכות, בשכבות בעיקר שלגו, בחברה

 חברתי ביטחון לבנות כושרה על־ידי נקבעת הנערה
 דק חבל על ללכת צריכה היא נישואין. על־ידי וכלכלי

 לקבל עצמה. את להפקיר לא ובין רצויה להיות בץ
 מהמעמד הן זונות מאוד מעט לשכב. לא אבל נשיקת
 עדיין אשכנזיות. ויותר יותר מוצאים עכשיו אבל הבינוני,

מעדות־המיזרח. הן בארץ הזונות מכלל 65,*׳
 נגד בארצות־הברית הפמיניסטיות של המאבק כשהיה

 נותנות הן כי צבועות שהן כלפיהן טענו הזונות הזונות
 ותחרות קינאה שזו היתה שלהן נוספו? טענה בחינת מץ

 פחות יש ולנו בחינת הגברים או? מספקות אתן נשית:
קליעטית

י^קסינל? זה מה •
 היום עולה מה ניתוח מיני. שינוי של ניתוח שעובר מי
 שכל אנשים מאוד ודבר, ויש רולר. אלף ל־ססז קרוב

 הסכום את לחסוך יצליחו שהם בתיקווה חיים חייהם
 רק ושזו יצליחו, לא לעולם שהם ברוד אבל הזת העצום

תיקווה.
טרנםווסמיםט? זה מה •

 אודם, מושחים חזיות בגדי־נשית הלובשים גברים
 לפעמים בפיאות. בעיקר משתמשים געלי״עקת נועלים

שית הליכה של אופי מקבלים גם  הומו־סכסואלית רובם נ
להתגלת צריכים שבבוקר

הסרסור? עם היחסים מה •
 היו הזונות מכלל 4051.ל־ שדק גילינו 1976 ב־ כבר

 הזונה אם ״ערסים״. המיקצועית בלשון או. סרסורים.
 לה המספק הוא שכן לסרסור, זקוקה ודא לסמים, מכורה

הסת את
 לערס, זקוקות כן גם 18 ר 17 גיל עד צעירות זונות

 אותן, מנצלים שהערסים מבינות זונות ויותר יותר אבל
 הערבים נחשבים הסרסורים בין להת זקוקות לא והן

 מישפחה של אווירה נותנים הם סיבית יותר כסרסורים
דאגת ושל

 היא הסיבה להגנה. ופחות פזעת היזם זקוקווז דזזובות
 לא והן המישטרה, של פשיטות פחות שיש משום בעיקר
הסרסור. להגנת עוד זקוקות

הנשים? — הזונות נעלמו לאן •
עי היא האמת  היום שהשוק הוא שברור מה יודע. לא ש

 ישנן מחפשים צעיר, בשר מחפשים צעירים. של שוק הוא
 ביותר הגדול הניצול חוד זונות יהיו הזמן כל אבל מוצק.

נשית של
 להיות להפסיק מזה, לצאת יכולה זונה •

זונה?
 גם הן מהזנות. לצאת תוכלנה שהן מניחות הרוב
ם בארץ, מהזנות לצאת יכולות מנ  כי קשה, קצת זה *

 חזרה. דרך אין פעמים שהרבה כך כואב את מכירים כולם
אקשן. בו יש כי המיקצוע, או? עוזבות הן אין

ליום. גברים 24 ל־ 14 בין הוא בארץ זונה אצל הממוצע
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