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הקדמה

תוכנית איתור והתערבות למניעת תופעת ניצול מיני מסחרי ": ג� לה� הזכות לפרוח"נוכחי הנו חלק מפרויקט הדוח ה

". פונוגרפיה של קטיני�"ו" סחר בקטיני�", "זנות קטיני�"כולל " ניצול מיני מסחרי"המונח . בקרב קטיני� בישראל

הדוח הנוכחי הנו הראשו' מבי' . א"ני� ברחובות ת הראשו' של התופעה תו* צמצומה לזנות קטיטהפרויקט התרכז בהיב

הדוח השני צפוי לבחו' את תופעת הזנות בקרב נערי� . א"שלושה ועוסק בזנות קטינות טרנססקסואליות ברחובות ת

.א"קטיני� והאחרו' את התופעה בקרב נערות העוסקות בזנות ברחובות ת

 של רציונאל המחקר נציג בקצרה בפרק הראשו' סוגיות לאחר הצגה. הדוח הנוכחי מתרכז בעבודת המחקר וממצאיו

בהמשכו של הפרק נעסוק בסקירת ספרות אודות זנות של מתבגרי� ובוגרי� , קונספטואליות בחקירת זנות קטיני�

סיומו של הפרק , צעירי� תו* הדגשת מאפייני� ביוגרפי� של צעירי� אלו והנתיבי� שהובילו אות� לעיסוק בזנות

הפרק השני בדוח עוסק בתיאור שיטת .  של זנות טרנסקסואלית� במעט הידוע לנו אודות המאפייניהראשו' יעסוק

ניתוח הנרטיבי� והתמודדות צוות המחקר ע� , איסו% הנתוני�, המחקר תו* שימת דגש אודות תהלי* גיוס המשתתפות

י החקירה האיכותנית המבוססי� בפרק השלישי בדוח מוצגי� לקורא ממצא. סוגיות אתיות שעלו במהל* החקירה כולה

ידו' בתוצאות המחקר ) פרק רביעי(סיכו� העבודה . על ראיונות עומק ע� חמש טרנסקסואליות צעירות העובדות בזנות

.    והשלכותיה'

לכל עובדי הפרויקט ומתנדביו : חובה נעימה היא להודות לה� כא'. בעבודת המחקר הנוכחית נעזרנו באנשי� רבי�

יהודית , חמוטל מוסקובי-, חגית חנ', דורית פרידמ': ה ע� צוות המחקר וסייעו במידע וגיוס מרואיני�ששיתפו פעול

ר המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול "יוחנ' ווזנר יו' לפרופ. עמית אפל וורדית גבריאלי, אהוד רזיאל, האיש

. ל על�"מייק נפתלי מנכ' ילדי� ונוער ולדרשוור- מנהלת המרכז הבינתחומי ללימודי �ומיכל ונדר, בילדי� ונוער
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סקירת ספרות

לאפשר לה� לדבר בש� ואודות עצמ�, להישמע... לאפשר לקול� של אנשי� אחרי�... חשוב

) Atkinson, 2001 ,124' ע.(

מבוא  ור ציו נאל 

Vanwesenbeeck, 1994; Weinberg, Shaver & Williams, 1999(קיימת ספרות נרחבת ומעמיקה העוסקת בזנות 

(הקבוצה של טרנסקסואליות וחותרת להבנת ההתנסות של זונות ממי' זכר �מרביתה מתעלמת מתת, יחד ע� זאת). 

(Bullens, 1996; Markos; Wade & Walzman, 1994 ( או ממי' נקבה)Burgos; Richter; Reininger; Coker;

Saunders; Alegria & Vera, 1999; Sedyaningsih & Endang, 1999 .( למסקנה דומה מגיעPheterson) 1990 ( 'הטוע

למרות שזנות בקרב , בנוס%). 404' ע" (כלל ממוקדי� באופ' בלעדי בנשי� או בגברי��מחקרי� על זנות בדר*"כי 

שוב , )Bagley, 1997(הוכרה כבעיה חברתית במדינות רבות ) 18�21גילאי (ובוגרי� צעירי� ) 13�18גילאי (מתבגרי� 

תעלמו חוקרי� וקובעי מדיניות מקבוצת הסיכו' הגבוה של טרנסקסואליות מתבגרות ובוגרות צעירות העוסקות בזנות ה

)Flowers, 2001; Shaw & Butler, 1998.(

אנו יודעי� כיצד מתמודדת ; מבחינת הספרות אודות טרנסקסואליז� עולה שאנו יודעי� הרבה אודות התופעה

וכיצד ה� לומדי� אודות עשייה מגדרית ) Feiabloom, 1976; Kando, 1973; Prieur, 1998(אוכלוסייה זו ע� סטיגמה 

)doing gender ( אחרת)Garfinkel, 1976; Kessler & Mckenna, 1978 .( כמו כ' נית' למצוא בספרות השערות רבות

Stoller, 1968(סוציאליזציה , )Benjamin, 1966(לגבי הסיבות לטרנסקסואליז� ובכלל' תיאוריות המדגישות ביולוגיה 

כפי שצוי' , עדיי'). Billings & Urban, 1982(וקפיטליז� ) Raymond, 1994(פטריארכיה , )Risman, 1982(תיוג , )

קבוצה של נשי� צעירות העוסקות �אנו יודעי� מעט מאד על טרנסקסואליות כתת, בהקשר לספרות העוסקת בזנות

וקה בחסר בעיקר בכל מה שנוגע לקול' של אות' טרנסקסואליות החיות בשולי החברה הספרות ל). Kulick, 1998(בזנות 

).Shaw & Butler, 1998(דבר המעיד על היעדר כוח' היחסי של צעירות אלו בחברה , והנ' משוללות זכויות

 הנוכחי חותר למלא את החללי� הללו ה' בתחו� הטרנסקסואליז� וה' בתחו� החסר בספרות על זנותהדוח

 זה בדוח.  לראשונה' בזנות ושמיעת קולות המעורב)גברי� לנשי�(ותבאמצעות חשיפת התנסות' של חמש טרנסקסואלי

קובעי מדיניות שעל זנות מתו* אמונה  בות העובדותאנו שואפות לתת במה לקולה של קבוצה שולית זו של טרנסקסואלי

לדוח . ת אלו קוד� שנוכל להציע לה� פתרונות משמעותיי�לדעת יותר לגבי מציאות חייה' של צעירווגורמי� טיפוליי� 

הנוכחי לפיכ* משמעויות ה' בתחו� המדעי וה' בתחו� של קביעת מדיניות ופיתוח תוכניות מניעה והתערבות שיסייעו 

ברמה האמפירית חסר באר- מחקר בתחו� זנות קטיני� בכלל וזנות ; לטרנסקסואליות צעירות המועסקות בזנות

ברמה היישומית לדוח הנוכחי פוטנציאל לתרו� לעיצוב המדיניות בתחו� זנות קטינות . נסקסואליות בפרטקטינות טר

תרבות זו של זנות �ע� תת, א% א� זו מועטה וראשונית ביותר, באמצעות חשיפת הקורא להכרות, טרנסקסואליות

 אבחו' ראשוני של המאפייני� ,תרבות זו�תו* זיהוי שלבי� בכניסה ובהשתלבות בתת, קטינות טרנססקסואליות

. הביוגרפי� של העוסקות בזנות טרנססקסואלית וגורמי� התורמי� ומשמרי� את התופעה

סוגיות קונספטואליות בחקירת זנות קטיני�

).  ;Bagley, 1997, Bagley & Young, 1995" (זנות מתבגרי�"ל" זנות ילדי�"בספרות קיימת אבחנה ברורה בי' 

וקיומ� של , זוכי� לעניי' מצד הלקוחות כתוצאה מהשינוי הגופני אותו ה� חווי�) 13רי� ונערות מגיל נע(זנות מתבגרי� 
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נערי� ונערות (זנות ילדי� . לפיכ* נוטי� העוסקי� בזנות להבליט את התפתחות� המינית ולהחצינה. סימני מי' שניוניי�

, בנוס%. סממ' מיני ולהבליט את תמימות� של הילדי�נדרשת להסתיר כל , בניגוד למאפייני המתבגרי�, ) ומטה12בגיל 

או , זנות ילדי� בשטחי� ציבוריי� הנה נדירה ביותר, בו בזמ' שמחקרי� מצביעי� כי זנות מתבגרי� הנה תופעה רחבה

 של ההנטיי. מתייחס לתופעת זנות המתבגרי� בלבד, הדוח הנוכחי). Bagley, 1997(לפחות מוסתרת היטב מעיני הצופה 

אבחנה זו נתונה , כמו כ'. ת מתבגרי� להחצי' את מיניות� עשויה לעורר קושי באבחנה ברורה בי' קטי' לבגירזנו

16 של חוק העונשי' המבחי' בי' בגיר לקטי' בגיל 356– ו 210ראה לדוגמה סעיפי� (במחלוקת קונספטואלית וחוקית 

21בחירה בגיל .  שנה21כלומר בגיל , השירות הצבאי מחקר זה גיל ההתבגרות יסתיי� ע� סיו� ילצורכ).  שנה18ולא 

תואמת את הנורמות בחברה הישראלית ומאפשרת מרווח ביטחו' לנערי� ולנערות שלקחו חלק במחקר להציג גיל קרוב 

. מבלי להפליל עצמ�" האמיתי"כמה שיותר לגיל� 

 female to male(י� לגברי� טרנסקסואלי� מנש: הספרות העוסקת בטרנסקסואליז� מבחינה בי' שתי קבוצות

transsexuals ( וטרנסקסואליות מגברי� לנשי�)male to female transsexuals   ( הקבוצה האחרונה נפוצה יותר ובעלת

או ) תל ברו*(בזירות טרנסקסואליות , עובדי הפרויקט לא נתקלו. בקבוצה זו עוסק הדוח הנוכחי. נראות גבוהה יותר

.בזנות טרנסקסואלית נשי� לגברי�, )ג' החשמל(סואליות לחילופי' בזירות הומוסק

הגדרות ומושגי יסוד

המונח טרנסקסואליז� משמש לעתי� קרובות . טרנסקסואליז� וזונה:  זהלדוחשני מושגי� עיקריי� הנ� בסיסיי� 

ת בעלי הזהות  וכולל א�cross-dress מתייחס לכל הנדר'טרנסג. נדר'קטגוריה בתו* המונח הרחב יותר של טרנסג�כתת

ניתוחי� לשינוי מי' וטיפולי� הורמונליי� ). �cross dressers) Bolin, 1998ו, רנסוורטיסטי�ט, הטרנסקסואלית

אד� מאובח' כטרנסקסואל על בסיס זהות של המי' . טרנסקסואליזשולטי� באבחנה הרפואית והפסיכולוגית של 

טרנסקסואליז� במודל של, לכ'). Green & Money, 1969 (מי' לשינוי השני המופגנת על ידי תשוקה מתמשכת לניתוח

Benjamin )1966 (מסתפק  "שטרנסוורטיסטבעוד , מזוהה על ידי בקשה לניתוח ומשאלה לחיות בהתא� למי' השני

).22' ע" (כב' המי' השני בלבד) cross-dressing(בלבוש 

Bolin, 1992a, 1992b, 1992(מחלוקת ערה הדיכוטומיה בי' טרנסוורטיסט לבי' טרנסקסואל היותה נושא ל c, 1998

ית טרנסקסואל הנוכחי הושפענו מהשאיפה להגיע להגדרה רחבה עד כמה שנית' ולכ' אימצנו את המונחהדוחלמטרות ). 

"טרנסקסואלית מגבר לאישה".במקרה הנוכחי מגבר לאישה, תו* שמירה על האבחנה אודות כיוו' השינוי המגדרי

הגדרה זו ). Lynn, 1988( אשר רוצי� לחיות באופ' קבוע כנשי� ,א מנותחי� וכאלו שה� לפני ניתוח ל,כולל גברי�

זהו ג� מונח ). Devor, 1997; Whittle, 2000( כנשי� �מדגישה שאות� אנשי� החלו את חייה� במגדר המועד% על יד�

. כללי יותר שמאפשר לכלול בתוכו אנשי� בשלבי� שוני� של המעבר

בעוד , )189' ע, 1988, שוש'�אב'" (אישה המוכרת גופה לגברי� בעד כס%, נפקנית, יצאנית"וגדרת במילו' כ מזונה

זנות , כלומר). 195' ע" (ביאה ביחסי מי' בלתי חוקיי� תמורת שכר, מעשי הזונה, פריצות, זנזוני�, ניאו%" היא שזנות

.מסחריות בלתי חוקיות מיוחסת לנשי� בלבד המעורבות בעסקות ,מוגדרת באופ' שלילי

מסגרת תיאורטית

שכ' תיאוריות אלו תופסות מי' ומגדר כמרכזיות להבנת תופעות ,  הנוכחית ניזונה מתיאוריות פמיניסטיותההעשיי

אנו בחרנו להדגיש ). Creswell, 1998(ומבליטות קבוצות מדוכאות ומשוללות זכויות בחברה , )Ussher, 1999(אנושיות 
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המתייחסת לדיכוי טרנסקסואלי� בעול� המערבי ) Rubin, 1984(יה הרדיקלית לפלורליז� מיני בעיקר את התיאור

בתו* קהילות העוסקי� במי' " סוטות"חוקרי� ולקלינאי� להקשיב לקול� של קבוצות , וקוראת לקובעי המדיניות

.ולספק לאוכלוסיות אלו הזדמנות להשמיע את קול�

שיח ה, סקסולוגימהשיח הומושפעת ) Rubin) 1984 נוסחה על ידי התיאוריה הרדיקלית לפלורליז� מיני

התיאוריה מדגישה כי אי' התנהגות מינית אחת ). Bell, 1994(ומוסקסואלי ומהפילוסופיה הקונסטרוקטיביסטית הה

, תלסביו, הומוסקסואלי�(על פני אחרות ) הטרוסקסואלית(מוסרית יותר מאחרת וכי מת' זכויות עודפות למיניות אחת 

ית שיוצרת צורת חשיבה זו מנציחה מערכת שיפוט. נכונה/ שיש רק דר* אחת טובהאשליהיוצרת ) טרנסקסואלי�

 ,Rubin" (לא טבעיות"ו" טבעיות", "לא נורמליות"ו" נורמליות", "רעות"ו" טובות" ל:דיכוטומיה של פעולות מיניות

1984.(

רבייה על ידי זוגות . ה היררכית של ער* מיניעל פי שיט... חברות מודרניות מערביות מתייחסות למי'

תחתיה� נמצאי� זוגות . הפירמידה... נשואי� הטרוסקסואליי� נמצאת לבדה בראש

הקסטות ... הטרוסקסואליי� מונוגמיי� לא נשואי� ולאחריה� מרבית ההטרוסקסואלי� האחרי�

279' ע, Rubin, 1984(נות העוסקי� בז]... ואת[המיניות המבוזות ביותר כוללות את הטרנסקסואלי� 

.(

פותחת התיאוריה הרדיקלית לפלורליז� , באמצעות הימנעות ואי העדפת דר* אחת של התנהגות מינית על פני אחרת

במקו� לנסות ). Sloan & Wahab, 2000(מיני מרחב לאלו שהוגלו אל מחו- לגבולות קהילת הזנות לתרו� ליצירת ידע 

כותבי� , טענו שאלו המדברי�) 1994( Califia �ו) �Rubin)1984 המיניי� כגו' הרדיקלי, לדעת או לתת קול לאחר

ות ובוגרותמתבגרטרנסקסואליות –" אחרי�"וחוקרי� את עבודת הזנות צריכי� להקשיב לקולות של אלו שנקבעו כ

).Sloan & Wahab, 2000(ות צעיר

זנות של מתבגרי� ובוגרי� צעירי�

תבגרי� ובוגרי� צעירי� מעשירה את הידע שלנו אודות מאפייני צעירי� המעורבי� הספרות שבוחנת זנות אצל מ

יש לציי' שהממצאי� הבאי� מבוססי� באופ' . לעיסוק בזנותג� אודות הנתיבי� המובילי� צעירי� אלו �בזנות כמו

 של ממצאי� אלו  להערי* את מידת הרלוונטיותוקשההעוסקי� בזנות , בני� ובנות, בלעדי על התנסות� של מתבגרי�

.טרנסקסואליותאוכלוסיית הל

בעקבות התיאוריה הרדיקלית לפלורליז� מיני התופסת זנות כתופעה הקשורה .  של צעירי� העוסקי� בזנותאפיוני�

בני� ובנות , בדקו חוקרי� את אפיוני הרקע של מתבגרי� ובוגרי� צעירי�,  ולדיכוי ולא כפעילות וולונטריתלהפליה

 ;Bagley & Young, 1987; Mathews, 1987(בביוגרפיות שלה� דומות ות אחר התנסויות מדכאות בניסיו' להתחק

Weisberg, 1985 .(

. המחקר בעשרי� השנה האחרונות מצביע על מספר מאפייני� ביוגרפיי� משותפי� לצעירי� וצעירות העוסקי� בזנות

 ,Bagley & Young, 1987; Earls & David, 1990; Nadon( היסטוריה של התעללות מינית בילדות :אלו ה�
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Koverola & Schludermann, 1998( , התעללות פיזית בילדות)Nadon et al., 1998; Silber, 1982 ( ועזיבת הבית)

Snell, 1991 .( מאפייני� נוספי� שנמצאו כוללי� תפקוד משפחתי לקוי)Mathews, 1987( , אלימות בינאישית)Nadon 

et al., 1998( ,מכרות של ההורי� לאלכוהול הת)Silbert, 1982( , התמכרות של המתבגרי� לאלכוהול או לסמי�)

Silbert, 1982 ( והיסטוריה של היעדרויות מבית הספר)Weisberg, 1987 .(סיפורי החיי� , בהתבסס על ממצאי� אלו

לו /סביר שהיו לה,  בעייתיותבנות צעירי� שעוסקי� בזנות משרטטי� תמונה המאופיינת בחיי� במשפחות רב/של בני�

רגשית או מינית אשר הובילה את האד� הצעיר לברוח , סביר שהייתה התעללות פיזית, יחסי� בעייתיי� ע� ההורי�

).Jesson, 1993(מהבית 

בח' מסלול מחקרי מקביל את ,  ביוגרפיי� הקשורי� לזנות�בצד מחקרי� שבדקו מאפייני. נתיבי� המובילי� לזנות

(מחקרי� אלו מצאו שלושה שלבי� עיקריי� . כלל אלו המובילי� מתבגרות לזנות�בדר*, מובילי� לזנותהנתיבי� ה

Chann, 1982; Sereny, 1984 .(והוא מתאר את תהלי* ההיסחפות ממי' מזדמ' " סח%"לשלב הראשו' נהוג להתייחס כ

שלעתי� , תה התנסות מינית ראשונההיא חוו. שלב זה מתחיל אצל הילדה בשנות העשרה שלה. לאקט הראשו' של זנות

, קרובות נתפסה על ידי אחרי� כמופקרת והובילה לדחייה שלה על ידי אות� מבוגרי� משמעותיי� ולפנייתה לאחרי�

לא רק שתומכת בדר* החיי� שלה אלא מעודדת אותה , קבוצה זו. מבוגרי�העל ידי , שבעצמ� דחויי� באותו אופ'

מאופיי' באמביוולנטיות , של הילדה" מעבר"אליו נהוג להתייחס כאל כתהלי* , שניהשלב ה. באקט הראשו' של הזנות

השלב השלב האחרו' הוא ). Jesson, 1993(בו הילדה נכנסת ויוצאת מזנות , זג של התנהגות סוטה�ובתנועת זיג

 ,Jesson(ת בזנות וכרו* בתיוג ציבורי וחברתי של זונה בו האישה הצעירה מזדהה ומתייחסת לעצמה כעוסק" מקצועי"ה

1993 .(Barri Flowers) 1998 ( שלב זהמתאר:

ככל שה' הופכות . פרוצות או זונות, זנזונות:  בחברהמתויגותלכפי שה' , למעשה, מתבגרות הופכות

ה' יותר ויותר מתייחסות לעצמ' כאל זונות ויותר מחויבות ... התרבות של הזנות�יותר לחלק מתת

).80' ע(' לעבודה בכביש ולמכירת גופ

זנות  של טר נסק סו אליו ת 

קיימי� דיווחי� מעטי� יחסית אודות זנות של טרנסקסואליות ואות� דיווחי� לעתי� קרובות , בספרות המקצועית

 ;Kulick, 1998(אינ� מבחיני� בי' מתבגרות או בוגרות צעירות העוסקות בזנות לבי' זנות טרנסקסואלית בוגרת 

Prieur, 1998 .(התחלת העיסוק בזנות . ד כה עולה כי זנות היא מקור ההכנסה העיקרי של טרנסקסואליותמהידוע לנו ע

בהשתכרות של תחילתו בעיסוק מזדמ' בזנות וסופו שלעתי� קרובות נמש* מספר חודשי� ו, מתואר כתהלי* ממוש*

א רק כמקור לעתי� קרובות ל מתוארת במחקרי� אלו הזנות, יחד ע� זאת. הטרנקסואלית א* ורק ממכירת גופה

(הזנות מהווה עבור הטרנסקסואלית תחו� בו היא זוכה למחמאות ושבחי� . הכנסה אלא ג� כמקור הנאה וחיזוק

Kulick, 1998; Prieur, 1998 .(זה אחד ההקשרי� . הזנות מספקת לטרנסקסואלית הזדמנות לחוש סקסית ומושכת

ביטחו' עצמי , לתשוקה ולפתח תחושת ער* עצמיהבודדי� בה� טרנסקסואליות יכולות לחוות עצמ� כאובייקטי� 

,  או מציצות אנאליי�אקט הזנות של טרנסקסואליות מבוסס על זנות הומוסקסואלית וכולל יחסי מי'. והערכה עצמית

בחדרי שירותי� או בחדרי , בחדרי מלו', במקומות מבודדי� על שפת הי�, ברחובות צדדיי�, האקט מתבצע במכוניות

). Kulick, 1998(המגורי� שלה' 
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סיכו�

(נשי� וטרנסקסואלי� , גברי�: חוקרי� בנושא הזנות הגיעו למסקנה שקיימי� שלושה סוגי� של עוסקי� בזנות

Weinberg et al., 1999 .(הקבוצות הראשונות זכו לתשומת לב אמפירית שתרמה לשיפור ההתערבויות ע� �שתי תת

 ,Shaw & Butler(עבור קבוצות אלו של אנשי� ל ומעני� ייחודיי� גורמי טיפוהעוסקי� בזנות ואפשרה התפתחות של 

מחקרי� ספורי� בלבד בדקו את ההתנסות של טרנסקסואליות המעורבות בזנות ומחקרי� אלו לא , ע� זאת). 1998

, ותהיא לתת במה לטרנסקסואלי, הנוכחידוח מטרת ה). Kulick, 1998; Prieur, 1998(הבחינו בי' קבוצות הגיל השונות 

לקובעי  ולאפשר ' ולספר את סיפור'צעירות בישראל את ההזדמנות להשמיע את קול�מתבגרות ובוגרות, מגברי� לנשי�

.ללמוד מסיפורי� אלו ומהתנסויותיה'מטפלי� לקהילת ההמדיניות ו



יות וטיפול בילדי� ונוער למרכז הבינתחומי לחקר מדינ©ל הזכויות שמורות 

9

שיטה

איסו% לה כשיט)Atkinson, 2001( הנוכחי מבוסס על חקירה איכותנית תו* שימוש בראיונות היסטוריית חיי�הדוח

מחקר איכותני היא השיטה ). Patton, 1990( כאמצעי לניתוח הנתוני� thematic method)(ניתוח תמתי נתוני� ו

כאשר התופעה , התיאוריות הקיימות נתונות בספק או כמו במקרה זה, המתאימה כאשר תיאוריות היסוד אינ' מנוסחות

מחקר איכותני מתאי� , יתרה מכ*. תיאורית�ה אקספלורטוריתקיבלה התייחסות אמפירית מינימלית ומצריכה גיש

 חודשי תצפיות 16המחקר הוא תולדה של ). 3�4' ע, Daly, 1992(של יחידי� " התנסות סובייקטיבית"במיוחד ללימוד 

* תו, העוסקות בזנותותצעירבו נמצא שפועלות טרנסקסואליות , אביב�תלברו* ב� תלשל עובדי על� באזורגלויות שטח 

.מת' סיוע ותמיכה לאוכלוסייה זו

ו ת משתתפ

הקווי� . השתתפו במחקר זהברו* �באזור תלות העוסקות בזנות ופועל, מגברי� לנשי�, ותחמש טרנסקסואלי

לדגימה מציעי� שהלוגיקה והכוח מאחרי בחירה מגמתית של משתתפי� היא שהמדג� יהיה ) Patton) 1990המנחי� של 

דגימת קריטריו' בו החוקרי� בחרו " של מקרי� עשירי� באינפורמציה הושג באמצעות הבחירה. עשיר באינפורמציה

. הקריטריו' למחקר זה התבסס על גיל המשתתפי�). 183' ע, Patton, 1990 (" המקרי� שעמדו בקריטריו' מסוי�בכל

השתתפה , מחקר והביעה נכונות לקחת חלק ב21מגבר לאישה שעוסקת בזנות מתחת לגיל , כל טרנסקסואלית; לכ'

כול' הציגו עצמ' כנשי� והשתמשו באסטרוג' לצור* . המשתתפות היו כאלו שעסקו בזנות באופ' פעיל. הנוכחיבמחקר 

, סוציאליזציה גברית, איברי מי' גבריי�, גני� גבריי�. איבר המי' הגבריהפיכת גופ� הגברי לנשי אבל עדיי' החזיקו ב

מספק סיכו� קצר של ' נספח א. ותמשתתפאת הפיינו אהופעה נשית ונשיי� משניי� � מי'מאפייני, הורמוני� נשיי�

. כאשר כל השמות בה� נעשה שימוש בדויי�, ביוגרפיות המשתתפות

תהלי* גי וס  המר ואי נות   

 חודשי� ויצרו קשרי� 16שביקרו באתר הזנות במש* של עמותת על� הקשר ע� המשתתפות נוצר על ידי עובדי נוער 

ס% לאוכלוסיית המחקר ורק �שימשו כשומרי על� עובדי. ע� טרנסקסואליות צעירות העוסקות בזנותבלתי פורמליי� 

, א* ג� אז, יצרנו עמה קשר,  הנוער להשתת% במחקרהביעה את נכונותה בפני עובדאחרי שהטרנסקסואלית הצעירה 

הסכמה מדעת , קוד� לראיו'. איו'והיו נגישי� עבור' לאחר סיו� הר, עובדי הנוער ליוו את המשתתפות לראיו' המחקר

.תו* שימת דגש על סודיות והשלכות פוטנציאליות של ההשתתפות, נדונה בפרטי� ע� המשתתפות

ר איו ' ס יפור   חיי� : כלי לא יסו%  נ תונ י�

א וראיו' אודות סיפור חיי� ה"סיפורי חיי� כמתודת ראיו' מתו* ההבנה כי נעשה שימוש ב, במטרה לאסו% מידע

). 123' ע, Atkinson, 2001" (יכותנית לאיסו% אינפורמציה על התמצית הסובייקטיבית של חיי האד�שיטת מחקר א

" (� מנהלי� סיפורי חיי� ומספרי� סיפורי� על חיי� אלועאנשי� מטב"ראיו' סיפור החיי� נחשב כשימושי כיוו' ש

Clandinin & Connelly, 1994 ,מה שאד� זוכר , חייה/ לספר על חייוסיפור חיי� הוא הסיפור שאד� בוחר). 419' ע

המטרה העיקרית של ראיו' סיפור חיי� היא . Ben-Ari, 1995)(מה� ומה שהוא או היא רוצי� שאחרי� יידעו עליה� 

. ראיו'מדרי* האשר מועדפת תמיד על פני שאלות שנקבעו מראש ב, לעודד את הפעילות הנרטיבית של המשתתפת

 של הביוגרפיההראיו' כלל שאלות אודות .  שימשו א* ורק כנקודות התחלה,הראיו'שהיוו את מדרי* , השאלות הבאות

: לדוגמה (טרו� ההתבגרות, )?עבור*מהו זיכרו' הילדות החזק ביותר : לדוגמה (המרואינת תו* הדגשת שנות הילדות
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יה אופי היחסי� של* מה ה: לדוגמה ( וההתבגרות)?ס היסודי"כיצד היית מאפיינת את יחס* ע� בני גיל* בתקופת ביה

 של המשתתפות תו* תהתייחסות להתנסויות עכשוויוניתנה כמו כ' . )?ס התיכו'"ע� הורי* בתקופת חטיבת הביניי� ובי

מה� היחסי� בינ* לבי' זונות ? הא� את יכולה לתאר יו� רגיל בחיי*: למשל, השאלות כללו. דגש על העיסוק בזנות

שאלות נשאלו לגבי אירועי� שהובילו את ?  כיצד תאפייני את הלקוחות?אחרות, גברי� לנשי�, טרנסקסואליות

כמו ג� ? מה יכול היה למנוע ממ* להפו* לזונה? כיצד זה התרחש? מתי התחלת לעסוק בזנות: המשתתפות לזנות

?מה יכול לגרו� ל* להפסיק לעסוק בזנות: הדרכי� שיכולות להוציא אותה מהזנות

אחד הראיונות נער* בדירתה של המשתתפת , כתוצאה מכ*.  ביותר עבור המשתתפותהראיונות נערכו במיקו� הנוח

, שוש(האחרי� נערכו באתר העיסוק בזנות , )רות(בשעה שהמשרד היה סגור לקהל עמותת על� אחר נער* במשרד , )דנה(

ות הוקלטו ורישומי הראיונ. בטווח שנע בי' שעה וחצי לשלוש שעות,  היה כשעתיי�בממוצעמש* הראיו' ). דנה וגלית

. הראיונות הושלמו באופ' מיידי

נית וח  תמת י :  ניתו ח הנ תונ י�

משרטטות מספר צעדי� בהלי* ניתוח ) Glesne & Peshkin) 1992.התחלנו במשימת הניתוח, הנרטיבי�לאחר איסו% 

משפטי� שנראו פסוקיות ו, הדגשת מילי�, הניתוח החל בקריאה וקריאה נוספת של התעתיק. במחקר איכותניתמתי 

בשולי הטקסט ללא התייחסות לקשרי� ) קטגריות(בנקודה זו נרשמו הערות ). Patton, 1990(ית תכבעלי משמעות תמ

:היא אמרה, בתעתיק של רות, למשל. בי' הסיפורי�

לא ; היא אמרה שתעזור לי... הרגשתי שהיא מבינה אותי... גבר לאישה, פגשתי זונה טרנסקסואלית

נמכרתי ... הייתי נאיבית... חשבתי שתעזור לי במראה החיצוני שלי. 'עזרה'וונה בהבנתי למה התכ

רק מאוחר ... רק מאוחר יותר גיליתי... לא ידעתי שהיא עושה רווחי� כספיי� על חשבוני; למישהו

.חשתי מושפלת באותו רגע... יותר הבנתי שזוהי זנות

�תמות ותת ארגו' מוקד� זה תר� לפיתוח המאוחר יותר של ".נפילה לזנות"בצד אמירה זו רשמנו הערה , בשוליי�

כשעבדנו על כל אחד מהסיפורי� התחלנו לפתח סכמות קידוד שסייעו לזהות חלקי� הקשורי� אחד לשני ולנושא . תמות

" (חלוקות של הקטגוריות�נוצרות חלוקות ותת... מתקד� איסו% קטעי הנתוני�... בתהלי* השיו� והמיקו�. "ספציפי

Glesne & Peshkin, 1992 ,יש ביניה' שפיסות מידע "שאפשרו ל, נמצאו קשרי משמעות ברורי� בי' הסיפורי�). 13' ע

ביחס לאופ' בו , בהקשר האמירה הנזכרת לעיל של רות, למשל). 133' ע" (יחד לנתוני� מורכבי�] להיות מורכבי�[זיקה 

.וצאה מחוסר יכולתה להתפרנסדנה תיארה את הידרדרותה לזנות כת, תעתעו בה בדר* לזנות

זה , אמרתי לה שזה לא נכו' ושלי... חברה לסבית שלי סיפרה לי שכל הטרנסקסואלי� עוסקי� בזנות

התחלתי . לא התחלתי לעבוד ברחוב כדי להיות עשירה... לא ידעתי שאי' אפשרויות אחרות. לא יקרה

.לא רציתי יותר מזה. זה הכל.  לחיות.לאכול. דירה�לשל� שכר. לשרוד. לעבוד כדי להתפרנס למחייתי

לאחר . שני קטעי� אלו של רות ודנה נתפסו כפיסות מידע שיש ביניה' זיקה כשבבסיס' הגורמי� למעורבות' בזנות

בחנו את , קידוד וסיווג לקטגוריות של פיסות מידע אלו, הדגשת אלמנטי� משמעותיי�, אינספור קריאות בסיפורי�

תי הצלחנו לבודד ש, כ"בסה.  לידי תמותדי לקבוע כיצד ה' משתלבות באופ' לוגי זו ע� זוהתמות שהתקבל כ�אוס% תת

. תמות�וחמש תתתמות 

שיקולי�  אתי י� 
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 הצריכה שהחוקרי� והלי* מעצימהגישה . סודיות וקבלה, העצמה: בכלל�, מספר עקרונות אתיי� הזינו מחקר זה

מחקר זה לווה בתכנית התערבות , כתוצאה מכ*.  כלכלי וחברתייעצימו את רווחת המשתתפות וגישת' להו') א(המחקר 

) ב(; במטרה לקד� את רווחת אוכלוסיית הטרנסקסואליות העוסקות בזנות,  של עמותת על�שנערכה על ידי עובדי נוער

ח "קו מנחה זה הוא יסודי לדו. יאפשרו לקול' של המשתתפות להישמע תו* כדי הלי* המחקר ובאמצעות תוצאותיו

יעניקו ) ג(; קר זה כפי שבולט בפרק הממצאי� המבוסס רובו ככולו על קול' של המשתתפות ומספק במה לדיברה'מח

ההלי* והתוצאות כ* שהתאפשר לה' לעשות בחירה מדעת לגבי , אינפורמציה מלאה למשתתפות אודות מטרות המחקר

).Butler, 2000; Massat & Lundy, 1997; Morrow & Richards, 1996; Thompson, 1992(להשתתפות' 

בני ,  למשתתפותמרבית הווה שיקול אתי עיקרי בכתיבת הדוח הנוכחי בו ניסינו לספק סודיות הסודיותעיקרו' 

בפניה' הצהרנו חזור , 18עיקרו' הסודיות היה קריטי במיוחד בראיונות של מתבגרות מתחת לגיל .  משפחת' ולקוחותיה'

) Finklehor) 1986 מקבל ביטוי אופרטיבי בכתביו של הקבלהעקרו' . יווח שלנווהצהר מה בדיוק כוללת חובת הד

צוות המחקר יהיה מיומ' היטב שלא לחשו% עמדות סטיגמטיות ... חשוב ש"המזהיר שבמחקר ע� אוכלוסיות רגישות 

ציאלית בעלת שהיא עובדת סו, ערד�בלהה דוידסו''  דרFinklehorבעקבות ההמלצות של ). 222' ע" (כלפי המשתתפי�

היא שיתפה באופ' פתוח , במהל* הראיו'. ניהלה את הראיונות, שנות ניסיו' רבות בעבודה ע� מתבגרי� בסיכו' גבוה

החשיפה האישית של . העוסקות בזנות, גברי� לנשי�, וכנה ברקע שלה ובעניי' שלה בתחו� של טרנסקסואליות

.כבד וכ' סייעה בתהלי* בניית מערכת יחסי� מבינה ואוהדתהפגינה יחס מ, התופעההמראיינת תרמה ללגיטימציה של 
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ממצאי

שרואיינה לצורכי המחקר הציגה אישיות ופרופיל נסיבתי ייחודיי� , גברי� לנשי�, כל אחת מהטרנסקסואליות

ור היה בר. משותפות נחשפו כאשר נבחנו הסיפורי� שלה' בנפרד ולאחר מכ' ביחדתמות �תמות ותת, יחד ע� זאת; ביותר

ות בצד מאפייני טרנסקסואלי,  הגיעו לעיסוק בזנות, מנת לתת לקורא תמונה ברורה מדוע המשתתפות�מהתעתיקי� שעל

 טרנסקסואליז� וזנות –זמנית לשתי התופעות המעורבות �יש להיות קשובי� בו, בזנותות העוסק, גברי� לנשי�, צעירות

. ולקשר ביניה�

כל תמה עוסקת בתופעה רלוונטית אחת הקשורה למחקר , תמותי התארגנו את האינפורמציה שנחשפה תחת ש

תמתייחסתמה זו . "או הושלכתיברחתי ממה : "התמה הראשונה מדגישה את תופעת הטרנסקסואליז� וכונתה. הנוכחי

התמה השניה מדגישה את .  בכלל ומשפחות המרואיינות בפרטלהיעדר קבלה כלפי טרנסקסואליז� בחברה הישראלית

אלו ה' הסיבות : "תמה זו כונתה, את הסיפור של היות זונה צעירה טרנסקסואלית מגבר לאישהמספרת הזנות ותופעת 

. " ומדוע אני ממשיכה לעבוד כזונה צעירה במקצוע כיצד התפתחתי, זונההישירות בגלל' הפכתי להיות

או הושלכתיברחתי ממה 

,  החל מהילדות–מכלול חייה' השקפת' אודות דת  על נקוה עוסקת ברקע של המשתתפות והתבססנה הראשוהתמה

בחיי מרכזי  מדגישה אירוע תמהכותרת ה.  שנות ההתבגרות המאוחרת והבגרות המוקדמת–דר* ההתבגרות ועד היו� 

עזבו את ) 13�16גילאי� (לקראת מחצית שנות התבגרות' , כל המשתתפות. בריחה או השלכה מבית הוריה': המשתתפות

לווה בתחושות , שהווה את מוקד התמה, העיסוק בזהות מגדרית. ' עדיי' אינ' רשאיות לחזור לבית זהחלק, בית הוריה'

ההעדפה האישית , בסיפוריה' ה' הדגישו את תחושת הבחירה, ע� זאת. פגיעה ולעיתי� א% השפלה, קשות של כאב

: הושלכו/ה המשתתפות ברחושמתארות ממתמות �תמה זו מבוססת על שתי תת. ותחושת הכוח שליווה אות' בתהלי*

.חברי�) ב(, בית המשפחה) א(

ה סצ נה ה משפחתי ת: בית ה משפחה

–כל המשתתפות תיארו יחסי� שהשתנו במהל* השני� . המשתתפות תיארו בפרוטרוט את יחסיה' ע� בני המשפחה

יות עכשוויות בשנות וחוו)  המגדריהשני� שלפני המעבר(ההתבגרות המוקדמת , כאשר אבני הדר* העיקריות ה' הילדות

. ההתבגרות המאוחרת או הבגרות המוקדמת

ע� הא� וע� ,  ע� האב–ידי שלוש מערכות יחסי� � עלהנשלטתמה הנוכחית המתייחסת לסצנה המשפחתית ה�תת

מערכות יחסי� ע� בני ' ברורה בתיאורהמשתתפות עשו אבחנה . אישה קרובה אחרת שנתפסה כחלק מהמשפחה

בעוד , מזינות ומגוננות,  נשי� נוטות להיות מתוארות כטובות–מערכות יחסי� ע� נשי� במשפחה משפחה גברי� לעומת 

.מתעללי� ומרוכזי� בעצמ�, מתוארי� כאנשי� מזלזלי�) אחי�, אב(שהגברי� 

דמות האב לא תמיד הופיעה בתיאורי המשתתפות את . מפחד וזע� ועד לחוסר רלוונטיות: יחסי� ע� האב

אביה' הוא דמות לא , כול' התעקשו שכיו�,  אביה' ויחסיה' עמואודותכאשר נשאלו ישירות , אתע� ז. משפחותיה'

הוא רצה "לב העניי' מונח בעובדה ש, באימו- הרציונל של המשתתפות ליחסי� הבעייתיי� ע� האב. רלוונטית בחייה'

ב רצה ומה שהוא קיבל מהמשתתפות הפער בי' מה שהא). שרה" (אבל הוא קיבל אותי... הוא חשב שהוא קיבל ב'... ב'

.הוביל להתנגשויות רבות

הוא נהג לשחק ... הוא נהג לשתות... הוא אד� שיש בו את כל המגרעות... אני לא קוראת לו כ*... אבא

הוא לא פושע במלא מוב' !... לא יותר מזה, הוא זבל... לפעמי� הוא השתמש בסמי�... קלפי� ולהמר
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הוא ואני מעול� לא ... אני לא רואה בו אב!  דבר שהוא פשע בעיני–ית אבל הוא הרס את הב, המילה

הייתי הבת של אמא ולא הב' של , תמיד הייתי קרובה יותר לאמי... היינו כמו חתול ועכבר... הסתדרנו

)שרה(לא היה לי הרבה קשר איתו ... אבא

.  כלפיה' או כלפי אחרי�–לות ידי אירועי התעל�את יחסיה' ע� אביה' נשלטו עלשל המשתתפות תיאוריה' 

כמו (ומינית ) כמו אצל רות ושוש(פיזית ; )כמו אצל גלית ושרה( רגשית כללה התעללותההתעללות ששורטטה בסיפורי� 

).אצל דנה

הוא נהג לצאת ע� ... הוא התחיל לבגוד באמי... הייתי בת ארבע או חמש... הסוהר�ברגע שיצא מבית

). גלית(הוא היה אלי� כלפי כולנו , וכרת שמאוחר יותר הוא הכה אותהאני ז... הבייביסיטריות שלנו

אני זוכרת כיוו' שהייתי בת שש והתפללתי ... הוא נהג להכות אותי... הוא היה אד� מאד אלי�

כתוצאה מהמשאלות , אני זוכרת שחשבתי שזה בגללי, כשהוא באמת מת... ייחלתי למותו... שימות

).דנה(י ה שלשלו לפאיבר המי' הוא הכניס את ה... שליזי' הוא נגע באני זוכרת ש). רות... (שלי

. הרגע בו האב הבי' שהילד באופ' פעיל הציג עצמו כילדה, היחסי� הגיעו לשפל כאשר נחש% סוד' של המשתתפות

והיוותה את הסיבה העיקרית ) 14, 13גילאי� (סצנה קשה זו התרחשה במהל* ההתבגרות המוקדמת של המשתתפות 

.עזיבת' או להיות' מושלכות מהביתל

]... אז... [כילד תהיתי לגבי הזהות המינית שלי, את מבינה... אני מאמינה שזה קורה לכל טרנסקסואל

יו� אחד לבשתי ... נהגתי ללבוש בגדי נשי� כשהייתי לבד בבית... התנסיתי בדברי�, ניסיתי דברי�

אבא הגיע הביתה והתחיל ...  אותי והגיע הביתהואבי הפתיע... שמלה אדומה ונעלתי נעליי� אדומות

זו הייתה הפע� ... הוא רק הכה והכה והכה, הוא היה היסטרי, הוא התחיל להכות אותי... בלג' גדול

לחלוטי' יצא מדעתו  הוא …אבל הוא לא יכול היה להפסיק, הראשונה והיחידה שהוא הכה אותי

).שרה(

מלבד זה של רות ,  תואר בכל הראיונות,מועד% על ידי המשתתפותשי  המגדר הנ בה האב מגלה כי,סצנת החשיפה

סצנה . סצנה זו נתפסה כאירוע חשוב בחיי המשתתפות כמו ג� ביחסיה' ע� אבותיה'.  כשהייתה בת שמונהנפטרשאביה 

תגובת האב לא. לקבל אות', וכתוצאה מכ*נטית' לטרנסקסואליות לוכדת את חוסר היכולת של האב לקבל את זו 

 האב כדמות לא ' אתהבסיס לתפיסת, הייתה רק הסיבה לבריחת המשתתפות או להשלכת' מהבית אלא מעבר מכ*

.רלוונטית בחייה'

כיצד אני יכולה להיות איתו בקשר כשהוא ... לא אכפת לי. אי' לי מושג מה הוא עושה בימי� אלו

לעול� לא אסתכל לו . סלוח לוזה בנאד� שלעול� לא אוכל ל... הול* ומספר לכול� שיש לו ב' הומו

זה ... בפני כול� ה� ניסו לזרוק אותי מש�... מצווה של אחי לפני כמה שני��כשבאתי לבר... בעיניי�

בפני� ... אד� עבורי�אחרי זה הוא נעשה אפילו פחות ב'... היה היו� המשפיל והמדכא ביותר בחיי

... כל עוד אני חיה, לעול� לא אסלח ל*. ת ביכל החיי� של* פגע... אתה פגעת בי כל החיי�': אמרתי לו

קדיש !... שבעה אני לא אשב, עד כדי כ* אני שונאת אות*, אני מבטיחה ל* לא לשבת עלי* שבעה

).גלית! (קדיש... אפילו את זה לא אעשה, שהייתי צרי* להגיד על הקבר של*

לאפיי' את היחסי� של המשתתפות ע� קשה יותר . "ילד הורי"מנוסטלגיה לדחייה או קשר של : יחסי� ע� הא�

לכל המשתתפות הייתה השקפה נוסטלגית , ע� זאת. כיוו' שדפוסי� שוני� נמצאו בטקסטי�, אמותיה' במהל* השני�
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] אמא ואני[עד גיל מסוי� אנחנו : "הא� משורטטת כדמות דואגת ומגוננת, בילדות. לגבי אמותיה' במהל* שנות ילדות'

דימוי זה השתנה כאשר המשתתפות הגיעו לשני� של ). שרה" (לא תאמיני איזה יחסי� היו לנו.. .היינו חברות הכי טובות

.שלה' משאר הבני� נעשתה ברורה יותר" שונות"התבגרות וההתבגרות כאשר ה�טרו�

יחסי המשתתפות ע� , של המשתתפותגדרית ידי רגע חשיפת הזהות המ�שנצבעו על, בדומה לתיאור היחסי� ע� האב

, בהקשר זה. כפי שה' זוכרות זאת,  הדר* בה הא� הגיבה לחשיפת' העצמית–" מבח'"ת נצבעו על ידי אותו האמהו

 לאימ' סיפרו של הילד בעוד שהמשתתפות המגדרית אודות ההעדפה בעצמומעניי' לציי' שבכל סיפורי החיי� האב גילה 

המשתתפות , גילוי הטרנסקסואליז� בפני הא� שאפיי' את אירוע ,בתו* ההקשר של חשיפה עצמית. על זהות' המגדרית

השוואה לתיאור אירוע הגילוי של בתפסו עצמ' ברמת פגיעות נמוכה ורמת השליטה שה' חוו במצב הייתה גבוהה 

והכעס כלפיה עוינות רמת ה, לא תומכת ומזלזלת לגבי הבחירה, ג� כאשר תגובת הא� הייתה לא מעודדת, לכ'. האבות

.הייתה פחותה

... צבעתי אותו... בזמ' שהתחלתי לגדל שער.. עשרה�תרחשה בער* כשהייתי בת ארבעהשיחה ה

אני רוצה להיות , אמא אני לא הומו': סיפרתי לה... היא שאלה אתי א� אני הומו... סידרתי גבות

אחרי איזשהו זמ' היא שאלה אותי למה לא אמרתי ... באמת לבכות... היא התחילה לבכות!... אישה

כיוו' שלא ידעתי אי* ... אמרתי לה שזה לא קל לבוא ולהגיד משהו כזה לאמא של*... ד�שו� דבר קו

אז היא אמרה שהיא גידלה אותי כל החיי� והיא לא עומדת לנטוש אותי עכשיו בגלל ... היא תגיב

שהיא ... ואמרה לי שהיא תהיה איתי באש ובמי�... היא בכתה ובכתה... משהו שאני בחרתי לעצמי

).גלית( תעזוב אותי לעול� לא

נשלטו בתגובת דחייה של הא� כלפי המשתתפות ) כמו זה של שוש ושרה(שאר הסיפורי� , בניגוד לתיאור של גלית

:המגדריתכשה' חשפו את זהות' 

, את צריכה להבי' שאנשי� דיברו עלי... היא הכחישה הכל. עד שסיפרתי לה היא לא חשדה בכלו�

הפכתי , כשאמרתי שזה מי שאני, פתאו�... ל היא חיה בעול� אחראב, כול� ראו ואמרו לה על זה

).שרה... (היא ישבה עלי שבעה, היא קרעה את הבגדי� שלה... למישהו מצורע, למחלה

נמצאו ,  שלה'הזהות המגדריתבהתבסס על שתי תגובות שונות אלו של אמהותיה' של המשתתפות ביחס לחשיפת 

הצורה הראשונה הייתה של המש* היחסי� הקרובי� . ' המשתתפות לבי' אמותיה'בי, שתי צורות של יחסי� עכשוויי�

היחסי� ביניה' היו כעת מאופייני� בדאגה וגוננות , ע� זאת). דנה ורות, גלית(שתוארו בשני� הראשונות של המשתתפות 

שהמשתתפות לקחו על התפקיד המגונ' ) רות וגלית(בשניי� מסיפורי� אלו . אמותיה' ולא להיפ*כלפי של המשתתפות 

יש לציי' כי שתי משתתפות אלו מתגוררות תחת אותה קורת גג . עצמ' ניכר בתמיכה כלכלית של המשתתפות באימותיה'

זה ... לא יכולתי להיות באותו בית ע� אמא"ג� בסיפורי� אלו היו מספר שני� בחיי המשתתפות בה' , ע� זאת. ע� הא�

, במקרי� אחרי�). רות" (ואמא שלי לא יכולה הייתה לראות אותי עוברת אות�עברתי דברי� קשי� , היה מכאיב מידי

) רות(לו הובילו לכ* שהמתבגר עזב את הבית אשני תסריטי� ). גלית" (הוא או אני"מטו� יהיה זה האב שנת' לא� אולט

פרצויות הזע� בעוד שהא� משורטטת כאד� חלש שזקוק להגנה בפני מראות קשי� או מהת, )גלית(או הושל* מהבית 

.של ב' הזוג

האמהות של שרה , ידי אמותיה' מרגע החשיפה�דפוס היחסי� השני אפיי' את הסיפורי� של שוש ושרה שנדחו על

עקבה אמה של שרה , יתרה מכ*. לדבר אית' בטלפו' או לראות אות', שוש לא היו מוכנות לקבל אות' חזרה הביתהו

ההבדל בי' שני ). החלה לקחת הורמוני�(למע' שינוי המגדר עול  האבלות לאחר ששרה התחילה לפימנהגאחרי 
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 של ההעדר מאמצי� דומי� בסיפורידי שרה להתפייס ע� אמה בהשוואה ל�הסיפורי� כרו* במאמצי� שעדיי' נעשי� על

ת יכולה ג� לקחת קצת זמ' לפני שהיא מקבל] א�[אז היא ...  שנה להבי' ולקבל את עצמי כפי שאני19לקח לי . "שוש

).שרה" (אותי

המשתתפות תיארו מערכת יחסי� קרובה ע� דמות נשית אחת . משיתו% לשמירת סוד: יחסי� ע� אישה קרובה

או אפילו מגיל צעיר ) דנה, רות(ילדי� �או חברה מג') שרה(האישה המתוארת הייתה אחות . שליוותה אות' במהל* חייה'

מישהי שהמשתתפות היו , "ידידת נפש"אישה זו שימשה כ. 'ידי המשתתפות כחלק ממשפחת�שנתפסה על) גלית(יותר 

.מעורבות' הנוכחית בזנות מוחזקת כסוד מפניה, ע� זאת. שיתפו אותה בפחדיה' ובמשאלותיה', כנות איתה

כשאלו נחשפו להערות , לילדה זו היה תפקיד מגונ' בחיי המשתתפות, ההתבגרות�במהל* שנות הילדות וטרו�

מבח' "עמדה ב, כמו הורי המשתתפות, החברה, בשנות ההתבגרות המוקדמות. חרי�מעליבות ומשפילות מא

אישה זו הייתה הראשונה שידעה על התכניות של , במספר סיפורי�. ועברה אותו בהצלחה רבה" הטרנסקסואליות

.המשתתפות לשינוי מי' ותגובתה שימשה לה' כהוכחה שתכניותיה' ומשאלותיה' היו נכונות ומציאותיות

... ילדי� נהגו לצחוק עלי וכינו אותי בשמות... מאז הילדות... ותי הייתה החברה הכי טובה שליאח

–אנשי� נהגו לומר שאנחנו הפכי� ... היא נראתה יותר גברית ממני... נהגתי לשחק רק ע� אחותי, לכ'

היא , מותכשה� כינו אותי בש... כשאנשי� אמרו דברי� כאלה... הילד הוא הילדה והילדה היא הילד

א� המשפחה שלי הייתה יודעת שככה ... עד היו�... היא הגנה עלי... הכתה אות�... פגעה בה� בחזרה

אחותי .... ה� היו הורגי� אותי בש� כבוד המשפחה... ה� היו הורגי� אותי, אני נראית בימי� אלו

היא , ו� שסיפרתי להבי). שרה(היא יודעת אבל לא מספרת ... היא ראתה אותי... היא היחידה שיודעת

).רות] (צוחקת[' היא תעשה לי גבות'היא הגיבה ש, לא התנהגה כמופתעת

 לא נתפסה כמערכת תמיכה בימי� אלה בה� , אשר במהל* שני� רבות תמכה במשתפות בזמני� קשי�,אישה זו

של נשי� אלו לגבי הבחירה של המשתתפות לא לחשו% את עיסוק' נומק בידע . המשתתפות מצאו עצמ' מעורבות בזנות

).שרה" (? עברת את כל זה כדי להיות זונה–היא רק תגיד ... היא יודעת שעברתי המו'"הזמני� הקשי� בעבר 

יחסי� ע�  בני  קב וצ ת הגיל 

מנגד לאותה דמות נשית שהמשתתפות חשו שה' יכולות לבטוח בה ולקבל ממנה תמיכה במהל* הילדות ושנות 

לא , פרימיטיבית, קבוצה זו מתוארת כבורה. רי המשתתפות את שאר קבוצת השווי�ניצבו תיאו, ההתבגרות המוקדמת

הבני� היו פוגעני� ולא . המשתתפות הבחינו בי' בני� ובנות עמ� ה' גדלו, ילדות'בתיאור . סובלנית וא% פוגענית

... ומוסקסואל או הומואני לא חושבת שה� ידעו מה זה ה... ה� קראו לי בשמות' מכיתה א: "סובלניי� כבר מגיל צעיר

אבל גישה , היו יותר סובלניות בהתחלה, מצד שני, בנות, )דנה..." (אבל ה� אמרו את זה כאילו שה� מקללי� אותי

.ס היסודי כאשר בני� ובנות משורטטי� כמזלזלי� ופוגעני� כלפי המשתתפות"סובלנית זו הסתיימה לקראת סו% ביה

הקביעה של דנה משקפת את דעת' של כל , � שלה' ע� גברי� ונשי�כאשר התבקשו להתייחס לקשרי� הנוכחיי

המשתתפות הגיעו למסקנה ברורה ". את מנסה לשמר על עצמ* שלא תפגעי... ונגל'זה ג, אי' חברות: "המשתתפות

. כיוו' שקיימת ביניה' תחרות על גברי�נשי�לבי' , גברי� לנשי�, אמת לא יכולה לשרוד בי' טרנסקסואליות�שידידות

ומסוכ' עבור' כיוו' ) גלית" (מי תזכה בגבר"המשתתפות תפסו את היחסי� שלה' ע� עול� הנשי� כמבוסס על מאבק 

להיזהר : יש פתג�, לטרנסקסואליות, לנו: " לחשו% את הזהות המגדרית של יריבתההשבמאבק על הגבר עשויה האיש

כמו ... הכל זה קנאה... נשי� יכולות לחשו% אותיזה אומר ש... כוס יכול למכור אותי... כוס זה דבר מנחוס, מכוס

).רות" (לחשו% את המי' שלי... מהפחד שלה' שזה יקרה ה' תנסנה למכור אותי... שפתאו� גבר יימש* אלי ולא אליה'
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 כיוו' שקנאה אודות המראה טרנסקסואליות גברי� לנשי�חברות אמיתית אינה יכולה להתקיי� בי' שתי , כמו כ'

המשתתפות עשו שימוש באותה מטפורה של מאבק או קרב בתיאור . כחלק אינטגרלי מיחסי� אלו, תמידהנשי קיימת 

 בגבר אלא האול� המאבק במקרה זה אינו מוכרע על ידי הזכיי, גברי� לנשי�, יחסיה' ע� טרנסקסואליות אחרות

מוכנות לפגוע , גברי� לנשי�, בחיפוש אחר מראה נשי הטרנסקסואליות. באמצעות השגת המראה הנשי המוצלח ביותר

.ולנצל זו את זו

לקלקל את ). רות(אבל באמת היא רוצה להפיל אות* , היא תציג את עצמה כאילו היא רוצה לעזור ל*

שאחת מקנאה ] עול� הטרנסקסואלי�[את רואה בעול� הזה ... אי' אפשרויות אחרות... המראה של*

ה' מקנאות כשאת מתחילה להיראות יותר ... שנאהקנאה גורמת ל). דנה(בשניה עד לרמה של שיגעו' 

כשאת עובדת יותר בהשוואה למספר הקליינטי� שיש ... כשאת עושה ניתוח שה' עוד לא עשו... טוב

אני מעדיפה למות ... אני א% פע� לא מבקשת עזרה מטרנסקסואלית אחרת, לכ'). גלית... (לה' בלילה

למדתי ... אחת לאחרת א% פע� לא בא בכוונה נקייהעזרה מטרנסקסואלית ... העיקר לא לבקש עזרה

).שרה(ה' לא יכולות לחשוב שמישהי נראית יותר טוב מה' ... ה' תנסנה לשי� לי רגל, את הלקח שלי

אני מאיימת על " לבי' טרנסקסואליות גברי� לנשי� כיוו' שגברי�אמת שיכולה להתקיי� בי' �אי' ידידות, מעבר לכ*

כאשר נשאלו על יחסיה' , א* לעתי� קרובות, מיניי� ע� גברי��תתפות דנו בקצרה ביחסיה� הלאהמש). דנה..." (גברי�

גברי� רוצי� ... קשה לקיי� יחסי� חברתיי� ע� גברי�"ה' התייחסו אליה� כאובייקטי� מיניי� , ע� דמות גברית

).רות!" (את יודעת] מצחקקת... [מאיתנו משהו אחר

, מעבר לכ*. שעוסקות בזנות אי' מערכות תמיכה, גברי� לנשי�, אליות צעירותהיה ברור מהסיפורי� שלטרנסקסו

תומ* של יחסי המשתתפות ע� בני משפחותיה' בצד חוסר האוני� בו תיארו �הסיפורי� שרטטו בבהירות את האופי הלא

.עורבות בזנותעד לנקודה בה ה' נעשו מ, את התפתחותה של מערכת יחסי� ע� אישה אחת שתמכה בה' לאור* כל חייה'

, הסיבות בגלל' הפכתי להיות זונה

כיצד התפתחתי במקצוע ומדוע אני ממשיכה לעבוד כזונה צעירה

התמה השניה התייחסה באופ' ישיר יותר למעורבות המשתתפות בזנות והתאפיינה בהיעדר כוח והיעדר שליטה של 

תהלי* ההתמקצעות , בות שהובילו אות' לזנותהסי: נושאי��התמה הנוכחית כללה שלושה תתי. המרואינות על חייה'

.שה' עברו במהל* עבודת' כזונות והסיבה בעטייה ה' חשות שאינ' מסוגלות לעזוב את עבודת'

הסיבו ת שהו בילו  לזנו ת 

לאחר הבריחה או , בצד סיפור החיי� של המשתתפות שהיה כרו* בהגעה לבד' לעיר הגדולה מתו* תחושת שונות

ציינה כל אחת מהמשתתפות סיבה ישירה , מחברי� או מארגוני� חברתיי�, וע ממשפחהללא סי, השלכה מהבית

אי היכולת של טרנסקסואלית צעירה ) ב(, היעדר תמיכה חברתית) א: (שלוש סיבות עיקריות זוהו. למעורבותה בזנות

באופ' .  למכירת גופ'מעורבות של טרנסקסואלית נוספת שדחפה אות' או הונתה אות') ג(ו, בישראל להתפרנס למחייתה

. הסיפור לגבי האופ' בו מגיעה טרנסקסואלית לעיסוק בזנות היה טראומטי ואופיי' בחוסר בחירה ואי' אוני�, כללי

גבר לאישה הופכת לזונה קשורה להיעדר , הסיבה הראשונה בעטייה טרנסקסואלית צעירה. היעדר תמיכה חברתית

בני המשפחה וחבריה' של המשתתפות הפנו לה' . שתרחיק אותה מזנותרשת בטחו' שתספק לה הגנה או תהווה חומה 

המשתתפות מתארות את מצב חוסר . עור% והשירותי� החברתיי� לא הגיעו אליה' ולפיכ* לא סיפקו לה' עזרה ותמיכה

ר לאח, ללא סיוע מאיש, בי' גברי לנשי": בי' לבי'"כאשר המראה החיצוני שלה' הוא , האוני� כשהגיעו אל העיר

.שהושלכו או ברחו מהבית
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הבנתי שא� יש מקו� בו אני יכולה לשרוד כאישה ... כי לא היה לי מקו� אחר ללכת אליו, הגעתי הנה

אנשי� שהכירו אותי כילד לא ... לא היה לי מה לחפש בעיר הקטנה ממנה באתי... אביב�בתל, זה כא'

... א� רק היה מישהו שהיה עוזר לי). השר... (אפילו לא בני המשפחה שלי, מוכני� לקבל אותי כאישה

כל מה שהייתי ... אני לא חושבת שהוא היה צרי* לעבוד קשה כדי לשכנע אותי... לא רציתי להיות זונה

רק איזשהו , לא הרבה... מקו� לעבוד, מקו� לאכול... כל מה שרציתי היה מקו� לישו'... צריכה

).גלית! (מקו� להיות ולא ברחובות

המשתתפות תיארו את חוסר אפשרויות , חברתית או משפחתית, בצד היעדר תמיכה. להתפרנסחוסר אפשרות 

מכל הנרטיבי� עלה הקושי המיוחד בו נתקלי� . הפרנסה בדרכי� נורמטיביות כגור� חשוב שהוביל אות' לעיסוק בזנות

טרנסקסואליות למצוא אפשרויות ובמיוחד צעירות ) 18 עד 13גילאי� (בגיל בו היו המשתתפות בעת הגיע' לעיר , צעירי�

.תעסוקה מלבד זנות בניסיו' לקיי� את עצמ'

מסרבי� , את מחפשת עבודה ולכל מקו� שאת הולכת... לא חשבתי על זנות, התחלתי לחפש עבודה

בשבועות ... אפילו במקדונלד ה� לא רוצי� אותי בסביבה... ה� לא מוכני� לקבל צעירות. ל*

, הדירה שלי�לא יכולתי לשל� את שכר, לא היה לי מה לאכול, אביב�הראשוני� אחרי שהגעתי לתל

ולא היה לי ממי ... לא היה לי גרוש בארנק, ולא היה לי כס%... הייתי בבית כל היו�. לא היה לי כלו�

).שרה(לבקש עזרה 

 ספורי� השילוב של מרחק מהבית ע� היעדר אפשרויות תעסוקה ופרנסה הובילה את המשתתפות ימי� עד שבועות

]... ש� של צומת רחובות... [אביב מצאתי את עצמי עומדת ב�יו� אחרי שהגעתי לתל. "לאחר הגעת' לעיר לפנות לזנות

).דנה..." (עמדתי ש� ובכיתי

כאשר לא היה איש , בנקודה זו של חוסר אוני�. העוסקת בזנות, גבר לאישה, מעורבות של טרנסקסואלית אחרת

. המשתתפות זיהו את מעורבותה של זונה טרנסקסואלית אחרת כסיבה למעורבות' בזנות, שיעזור או עבודה בנמצא

אותה טרנסקסואלית . זו הוצגה כקש האחרו' שדח% את הטרנסקסואליות הצעירות לזנות, טרנסקסואלית גבר לאישה

הסיפורי� לא מ.  הנגישה עבור'היחידהשעסקה בזנות הציגה את הזנות בצורה חזקה יותר בטענה שזוהי האפשרות 

שבעצמה , גבר לאישה, בכל המקרי� מתוארת טרנסקסואלית. לגמרי ברור א� טרנסקסואלית זו פעלה כסרסורית או לא

כאשר נשאלו , ע� זאת. אשר קיבלה חלק מהכס% שהמשתתפות הרוויחו בימי העבודה הראשוני� שלה', עוסקת בזנות

מבחיני� בי' זנות טרנסקסואלית לזנות נשי� היא העובדה שאחד המאפייני� ש, בתקיפות, טענו המשתתפות, ישירות

זה ). "רות" (יש לי מספיק כוח לשמור על עצמי... אנחנו לא צריכות מישהו שיגונ' עלינו... לטרנסקסואליות אי' סרסור"ש

).שרה" (השלב בו הכוח הגברי שלי מתעורר לחיי�

ראתה את , למשל, שוש. מסיתה או פוגעת, שליליתלא כל המשתתפות תפסו את הטרנסקסואלית גבר לאישה כדמות 

שוש הציגה עמדה ". אבל עברה פחות או יותר מה שאני עברתי, היא מבוגרת ממני. "שתיה' כחולקות גורל משות%

לשל� את , הרחק מבית הורי"להישאר , דר* זה עירובה בעבודתה, אמביוולנטית כלפיה כיוו' שמחד היא אפשרה לה

חוסר אוני� ומתקשר ע� , פגיעה, מלווה בתחושות גועל, ומנגד העיסוק בזנות" ת הבגדי� ולאכולא, חשבו' המלו' שלי

רות שג� היא הגיעה לזנות על ידי צעירה טרנסקסואלית , מנגד. אותה טרנסקסואלית שחשפה אותה לעיסוק בראשונה

... היא הכניסה אותי...  על חשבונילא ידעתי שהיא הרוויחה כס%; נמכרתי למישהו... הייתי נאיבית", מרגישה שרומתה

רות הודתה שבלי קשר למעורבות זונה טרנסקסואלית גבר לאישה אחרת , ע� זאת". קשה לצאת, ברגע שאת בפני�

".אבל אולי בדר* אחרת]... לרחובות[הייתי מגיעה לכא' "
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התמק צעו ת בזנ ות 

תיאור ממוש* זה עמד בסתירה . עיותהמשתתפות תיארו תהלי* ארו* של לימוד המקצוע והפיכת' לזונות מקצו

התהלי* המתואר מורכב משלושה . החדה והלא תהליכית שתוארה בקשר לעצ� מעורבות' בזנות, לחוויה הדיכוטומית

. בחילה וחוסר אוני�, חוסר ישע, הראשו' מאפיי' את הימי� הראשוני� בעבודה וכרו* בתחושת הל�; שלבי� עיקריי�

לעתי� בדר* קשה לאחר , התאפיי' בלמידת התפקיד והכללי� של המקצוע,  המשתתפותשמשכו משתנה בי', השלב השני

השלב השלישי והאחרו' של ההתמקצעות מתאפיי' בחוויה של המשתתפות שהשיגו רמת שליטה גבוהה . שהוכו ונשדדו

ית על המיקו� התקדמות בסול� הזנות באה לידי ביטוי ברמת השליטה שיש לזונה הטרנסקסואל, במילי� אחרות. יותר

.או לעשות סלקציה של לקוחות, המחיר אותו היא גובה והיכולת לבחור, בו היא עומדת

חודשי� הראשוני� של עיסוק בזנות וכור* בתוכו /שלב זה מאפיי' את השבועות. השלב הראשו' בתהלי* ההתמקצעות

שה למשתתפות להתייחס ולתאר היה ק. את ההתנסות הראשונה של הטרנסקסואלית הצעירה בפעילות מינית מגוונת

המשתתפות , בשלב זה. התיאור התרחש לעתי� קרובות תו* כדי בכי והיה כרו* בשתיקות ממושכות. שלב זה בעבודת'

ה' לעתי� קרובות חבשו פיאות נכריות ולא הכירו את התכסיסי� המיניי� בה� משתמשות , עדיי' לא נראו לגמרי כנשי�

בשלב זה הציגו עצמ' , כתוצאה מכ*. להסתיר את איבר המי' הגברי ולהיראות כנשי�טרנסקסואליות לפני ניתוח כדי 

המרואינות כלפי לקוחותיה' כטרנסקסואליות גברי� לנשי� ולפיכ* האינטראקציה המינית בשלב זה כללה יחסי מי' 

.הומוסקסואלי� ובכלל� יחסי� אנאליי� ואורליי�

רות , למשל. י� מהאתרי� בה� זנות טרנסקסואלית מתרחשתהשלב הראשו' מתאפיי' בעבודה במקומות מרוחק

התחילה לעבוד בגינה ציבורית המוכרת ככזו המושכת צעירי� הומוסקסואליי� העוסקי� בזנות וקליינטורה 

שוש ). מתח� הבורסה(שרה התחילה לעבוד באתר מוכר היטב של נשי� העוסקות בזנות ; )ג' החשמל(הומוסקסואלית 

אתה : השאלה הבאה שלי הייתה?  מה שלומ*–נהגתי לשאול גברי� ... עצרה טרמפי� לבושה כאישההתחילה לעבוד כש"

המשתתפות הדגישו את חוסר השליטה והקשיי� הקשורי� לימי� , בכל המיקומי� השוני�" ?רוצה מציצה במאה שקל

:הראשוני� בתפקיד

.  בפרספקטיבה שיש לי היו�שזה כלו�,  שקל50אמרו לי לבקש ... אפילו לא ידעתי כמה כס% לקחת

, כשלא היה לי מה לאכול ואיפה להיות, אז... לא הייתי מוכרת את הגו% שלי תמורת סכו� כזה, היו�

אני לא אשכח את הפרצו% של האיש ] של הקליינט[נכנסתי למכונית ). דנה... (זה נראה כמו הרבה כס%

 לא ידעתי א� אני צריכה להתעקש ...התחלתי לבכות... תמצצי לי, הוא רק אמר! הזה כל החיי�

ה� ... אי' ל* מושג כמה, זה כאב, א% אחד לא הסביר לי שו� דבר... לא ידעתי כלו�... שישי� קונדו�

אני זוכרת ... דבר כזה לא יכול לקרות היו�]... יחסי מי' אנאליי�[היו מזייני� אותי בתחת ] הלקוחות[

הסתכלתי על הכס% ולא ,  שקל250חזרתי הביתה ע� , הלילה הראשו' שלי ברחוב, בברור אותו לילה

לא חשוב ... א% פע� לא בכיתי ככה בחיי� שלי... בכיתי כמו משוגעת באותו לילה... יכולתי לגעת בו

ואז הגיע עוד יו� ועוד יו� ואת מתחילה ... לא בכיתי ככה עד אותו לילה, כמה קשה היה לי בבית

).שרה... (לבנות חומות

שלבי� �תתי. שלבי��השלב השני תואר כממוש* יותר וכור* בתוכו מספר תתי. תהלי* ההתמקצעותשלב הביניי� ב

יש כמה מקומות . " לקראת מראה נשי יותר וכרו* בשינוי המיקו� ברחוב–אלו קשורי� בשיפור המראה של המשתתפות 

מיקומה ). רות" ( שערות על הגו%עדיי' יש לה' הרבה... שה� עבור טרנסקסואליות מתחילות שעדיי' נראות מאד גבריות

היו� עובדת שוש ברחוב א* מיקומה הגיאוגרפי . של שוש ברחוב יכול להיחשב בתו* השלב השני של תהלי* ההתמקצעות
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הפעולות המיניות ששוש מבצעת דומות לאלו של הומוסקסואלי� העוסקי� בזנות . רחוק יחסית לשאר המשתתפות

. השליטה שלה באינטראקציה ע� הלקוחות נמוכה יותרורמת) מציצות ויחסי מי' אנאליי�(

יו� אחד מישהו ביקש ממני שאני אקרע אותו ... כא' אני עושה דברי� מוזרי�, כא' זה לא רק מציצות

זה ... הוא רצה שאני אכה אותו...  שקל הוא רוצה שאני אפחיד אותו170הוא אמר שבשביל . במכות

ל יותר בטוח כא' מאשר לעצור טרמפי� ואני מרוויחה אב... הרבה יותר קשה ממציצה במכונית

!זה מגעיל... ?את יודעת כמה זה קשה להיות ע� כל אחד... אי' ל* מושג כמה בכיתי כא'... יותר

. דרגת שליטה גבוהה יותר מאפיינת את השלב האחרו' של תהלי* ההתמקצעות. השלב האחרו' בתהלי* ההתמקצעות

. את מיקומ' ומחיר', ות בשלב זה מכירות בכ* שגברה יכולת' לבחור את לקוחותיה'המשתתפות התופסות עצמ' כמצוי

בשלב זה המשתתפות מתייחסות לעצמ' כנשי� ונוהגות כנשי� בעת מגע מיני ע� לקוחות כשאיבר המי' הגברי בלתי 

ובכ* יוצרות יחסי המי' מבוססי� על אשליה שיוצרות המשתתפות באמצעות השימוש בידיה' ). נמתח לאחור(נראה 

אלא , בשלב זה הלקוחות כבר לא תוארו כהומוסקסואלי� שעדיי' נמצאי� בארו'. חוויה מזויפת של חדירה עבור הלקוח

.כגברי� הטרוסקסואלי�

בשלב הזה אנשי� חושבי� שה� ... אני משיגה את כול�... בימי� האחרוני� הגעתי לשיא בעבודה שלי

את . היו� אני לא הולכת ע� כל אחד... ו� אני מוכרת אות�הי, אבל זה בכלל לא ככה, קוני� אותי

אני מחליטה ע� מי אני מוכנה ... יכולה לראות טרנסיות שרצות אחרי מכוניות ומתחננות לעבודה

אנשי� שמתחת לרמה שלי לא יעבדו ... שלוש בלילה�לעתי� קרובות ה� חוזרי� פעמיי�... להיות

חטפתי . זה הול* לפי טריטוריות... א תעבוד ליד המקו� שלי ל25ג� לא מישהי מעל גיל ! באזור שלי

יש לי את הקליינטי� ). רות(מאחרי� ... לא ממני... מכות בשביל המקו� הזה וג� היא תחטו% מכות

ככה הקליינט כבר ... זה גור� ל* להרגיש יותר טוב לגבי עצמ*... הקבועי� שלי ואני הולכת רק אית�

... את מרגישה יותר נוח, כיוו' שראית כבר את הפני� שלו,  אבל איכשהו...למרות שהוא זר... לא זר

... הוא מזיי' אות* ואת יוצאת, לא להגיד מילה, זה יותר טוב מאשר להיכנס למכונית של מישהו זר

אי' מצב שאני ... אנחנו עובדות עליו... לא מקבל את הדבר האמיתי] הלקוח[הוא ... זאת הצגה). שרה(

).רות(אני כבר לא עושה דברי� כאלה . חדור היו�את' למישהו ל

להישאר זו נה 

התמה האחרונה שהמשתתפות התייחסו אליה בתיאור מעורבות' בזנות מתייחסת לסיבות הקשורות להמש* עבודת' 

תחושה של התמכרות לכס% ולמה שהכס% יכול : שתי סיבות עיקריות קשורות בנושא זה נמצאו בטקסטי�. במקצוע

שוב ושוב הוצהר .  הידע כי אי' לה' עבודה חלופית שתאפשר לה' לשמור על הבחירה המגדרית שלה'בצד, לקנות

התהלי* נמש* שני� ומספר משתתפות א% הכירו בכ* שלעתי� . בסיפורי� ששינוי מי' הוא לא דבר קל ולא דבר זול

צריכות בתפיסת' של המרואינות עובדות אלו מ. הטיפול ההורמונלי המשלי� וניטור תופעות הלוואי נמש* כל החיי�

.כס% רב ונזיל

אני עובדת מאד קשה ... לסגנו' החיי� שהזנות מאפשרת ל*... אנשי� צריכי� לדעת שמתמכרי� לזה

היו� א� היית באה ומספרת לי . את מתרגלת להרבה; זה פוקח את העיניי� של*... כדי לא להתמכר

אני , שזה משכורת גבוהה, י� שקל לחודששמונה אלפ�שאת יכולה לסדר לי עבודה בששת אלפי�

אני מנסה לשחק לעצמי בראש כדי ... זה הדבר הכי מפחיד מבחינתי... יודעת שהייתי צוחקת עלי*

או בסאבווי ולשמור על המראה ... את לא יכולה לעבוד במקדונלד). שרה... (שלא אתמכר לעבודה
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! חי אלא א� כ' את עושה הרבה כס%א� את רוצה להמשי* ולהראות נשית אי' דר* שתצלי... של*

בדר* הזו את יכולה לשל� על המקו� . את רוצה כס% מזדמ' שיכול להיות ל* רק מהזנות). דנה(

זה לא אפשרי מבחינתי לחכות לתחילת כל חודש כדי ... קשה לוותר על זה... בשביל כל מה שאת רוצה

* הדחו% במזומני� חזק במיוחד כשאת הצור... להוריד שער, שיפור זה להיות יותר נשית... להשתפר

).רות(אז את צריכה מזומני� כדי להיות מסוגלת לסגור עסקה מהר , רוצה לעבוד על הנשיות של*

הבנה זו דוחפת את הטרנסקסואליות . שעולה ממו' רב, תהלי* השינוי ושימור המראה הנשי הוא תהלי* מתמיד

ה' חזרו שוב ושוב על היעדר האפשרויות ותפיסת הזנות .  עבודת' בזנותהצעירות לזנות ואותו רציונל מונע מה' לעזוב את

לא ,  לא גברי�–א% אחד לא רוצה לעבוד בזנות ... א% אחת לא רוצה להיות זונה: "כאפשרות היחידה הקיימת עבור'

).דנה" (פשוט אי' לנו ברירה!... א% אחד לא רוצה את זה. לא הומי� ולא טרנסי�, נשי�
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�דיו

. קשייה' וצורכיה', צעירות לדבר ולספר על התנסויותיה', גברי� לנשי�, נוכחי נת' הזדמנות לטרנסקסואליותהדוח ה

לעובדי� סוציאליי� ולחוקרי� לשמוע על התנסויותיה' של צעירות אלו , כתוצאה מכ* מאפשר הדוח לקובעי מדיניות

שות לצור* פיתוח שירותי� מתאימי� ומשמעותיי� הבנות ראשונות אלו נדר. ולהגיע להבנה עמוקה יותר של חוויותיה'

.לאוכלוסייה זו הנמצאת בסיכו'

ג�  התנסויותיה' �המדגיש את תפיסת' של המשתתפות לגבי מעורבות' בזנות כמו, תוצאות המחקר הנוכחי

, צאי�למרות שמוצגות בנפרד בפרק הממ, תמות אלו. סווגו תחת שתי תמות, כטרנסקסואליות צעירות העוסקות בזנות

זנות היא מחיר שאד� חייב להסכי� לשל� כדי לשנות , פי נקודת המבט של המשתתפות�אינ' ניתנות להפרדה כיוו' שעל

התמות הקשורות לתופעת הטרנסקסואליז� למסקנה כי �בנוס% מובילות תת.  בישראל�21מגדר בראשית המאה ה

ורות לתופעת הזנות מובילי� למסקנה כי  התמות הקש�תת; המשתתפות מגיל צעיר היו חסרות מערכות תמיכה

.בתפיסת' של טרנסקסואליות העוסקות בזנות אי' לה' אפשרויות הכנסה חלופיות

מורכבות היחסי� ע� אמותיה' שאופיינו בדפוס , המשתתפות חסרו תמיכה בשל אי הרלוונטיות של אבותיה' בחייה'

ני הדמות הנשית התומכת היחידה ואמונת' שלא נית' החלטת' לא לחשו% את עיסוק' בפ, דוחה או דפוס הורה ילדי

היעדר אפשרויות תעסוקה הווה את הבסיס להידרדרות החדה של . לקיי� מערכת יחסי� תומכת ע� עמיתי�

, המשתתפות לזנות שיציאה ממנה נתפסת כרחוקה מחוויות החיי� הנוכחיות שלה' לאור מעורבות' הממושכת

.' לכס% מהיר וזמי'ג� התמכרות�התמקצעות' בזנות כמו

בחינת  הת וצ אות  לאו ר מח קר  קוד �

כמו ג� תיאוריה' את יחסיה' ע� ההורי� במהל* שנות הילדות , תיאורי המשתתפות את הרקע המשפחתי ממנו באו

) Flowers, 2001; Shaw & Butler, 1998(עולי� בקנה אחד ע� הספרות אודות זנות של בני נוער , וההתבגרות

בעיות , הזנחה, קיימת הסכמה רחבה שהתעללות מינית, כ* למשל). Devor, 1997(סקסואליז� וספרות אודות טרנ

קשיי� למצוא מחסה וחיי� ברחובות קשורי� קשר הדוק לזנות של בני , אבטלה, משפחות רב בעייתיות, בבית הספר

של פרטי� שמשרטט את סיפור החיי� , גו% ידע אחר). Flowers, 2001; Shaw & Butler, 1998(נוער 

-Mason(מגיע למסקנה שהטרנסקסואל לעתי� קרובות נתקל בדחייה מצד המשפחה והחברי� , טרנסקסואלי�

Schrock, 1996 ( בסיפור החיי� של " נקודת המפנה"ושהיתפסות על ידי בני משפחה בעת לבישת בגדי אישה היא

).Mishler, 1992(הטרנסקסואל 

 של נערי� ונערות צעירי� המעורבי� בזנות נתגלו במחקר הנוכחי ממצאי� בצד הדמיו' שנמצא בי' תיאורי המשפחות

הדנה בהידרדרות של בנות צעירות , שלא כמו בספרות הקיימת. שאינ� תואמי� לידע שעד כה שורטט בספרות

 לא –בלט היעדרו של תהלי* , גברי� לנשי�, בתיאורי� שניתנו על ידי הטרנסקסואליות, כתהלי*וטרנסקסואלי� לזנות 

למחרת ה' איבדו את תמימות' ,  רגע אחד ה' היו נאיביות–חוויה חדה , תוארה דיכוטומיה. להיפ*. זוהו שלבי� כלשה�

שהודגש בדיווחי המשתתפות באמצעות דיווח על היעדר ניסיו' מיני קוד� , היה זה מעבר דרמטי. והיו מעורבות בזנות

אחרות תיארו יחסי מי' .  היה האד� הראשו' עמו קיימו יחסי�הלקוח הראשו', כתוצאה מכ*; לתחילת העיסוק בזנות

מידע זה מדגיש את . כ* שהיחסי� ע� הלקוח הראשו' הוו התנסות ראשונה ביחסי מי' ע� גבר, קודמי� רק ע� נשי�

.חוסר הניסיו' ורמת הנאיביות של המשתתפות בעת שהחלו לעסוק בזנות, חוסר הידע
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שוואה לספרות בנושא טרנסקסואליז� ולא בהשוואה לספרות בנושא זנות של בני בבחינת תוצאות המחקר הנוכחי בה

אכ' מזוהה חברה נוספת , בספרות המתייחסת לטרנסקסואליז�, כ* למשל. מתגלי� פערי� גדולי� עוד יותר, נוער

 כדמות א* טרנסקסואלית זו מתוארת לעתי� קרובות, מהקהילה הטרנסקסואלית הלוקחת חלק במסלול המוביל לזנות

, להפ*. תיאור דומה לא התגלה במחקר הנוכחי). Kulick, 1998; Prieur, 1998(מסייעת ותומכת עבור הזונה הצעירה 

המשתתפות תיארו גישה אמביוולנטית במקרה הטוב כלפי אותה זונה טרנסקסואלית והצביעו על כ* אלמנטי� 

, רמז על אופי נצלני של יחסי� בי'  טרנסקסואליותתיאור זה המ. סרסורי� בהתנהגותה למרות סירוב' לראותה ככזו

אחווה ותמיכה המתוארי� בנרטיבי� של , העוסקות בזנות עולה בקנה אחד ע� היעדר תמיכה חברתית, גברי� לנשי�

, תיאור זה אינו תוא� את המחקרי� האתנוגרפיי� שנערכו בקרב הקהילות טרנססקסואליות, שוב. המשתתפות

).Mason-Schrock, 1996(תומכות ומסייעות , ת כקהילות מלוכדותשלעתי� קרובות מתוארו

הבדלי� בי' הספרות המקצועית לבי' תוצאות המחקר הנוכחי התגלו לא רק בהקשר לאופי הקהילה הטרנסקסואלית 

זנות טרנסקסואלית מתוארת כפעולה שיש בה הנאה , בספרות המקצועית. אלא ג� באופי הזנות הטרנסקסואלית

 והגועל שהמשתתפות חשו ביחס ההדחיי, תוצאות המחקר הנוכחי מדגימות את השנאה). Kulick, 1998(וסיפוק 

 ;Kulick, 1998(זנות טרנסקסואלית מתוארת באופ' דומה לזנות הומוסקסואלית , בספרות. לעבודת' ולקוחותיה'

Prieur, 1998( ,אלית וכיו� מציגות עצמ' בתהלי* ההתמקצעות התרחקו מזנות הומוסקסו, בעוד שמשתתפות המחקר

.ללקוחותיה'" שירותי� נשיי�) "מלבד שוש(כנשי� ומספקות 

יש כמוב' צור* במחקרי� נוספי� שימשיכו לחשו% את אופי היחסי� בי' טרנסקסואליות צעירות העוסקות בזנות 

ות יותר המשחקות ג� את היחסי� בי' צעירות טרנסקסואליות העוסקות בזנות לבי' זונות טרנסקסואליות מבוגר�כמו

מחקרי� נוספי� מ' הראוי כי ימשיכו ויחשפו את האופי השונה במהותו של יחסי המי' . תפקיד במעורבות' בזנות

בהשוואה למה שאנו יודעי� לגבי הפעילות המינית של , ישראלי�, גברי� לנשי�, המבוצעי� על ידי טרנסקסואליות

המחקר הנוכחי העלה סוגיות ). Prieur, 1998(ובמקסיקו ) Kulick, 1998(טרנסקסואליות העוסקות בזנות בברזיל 

. א* מספר הנרטיבי� שעמדו לרשותנו לא מאפשרי� מת' מענה לסוגיות מורכבות אלו, והציב שאלות

בחינת  הת וצ אות  לאו ר הת יא וריה   הרדיקלי ת לפלו רליז� מ יני 

קסואליז� בקרב קבוצות הגיל של תוצאות המחקר הנוכחי מדגימות בבהירות שלא נית' להפריד זנות מטרנס

אלא א% , תוצאות המחקר הנוכחי לא רק מדגישות את הקשר הקרוב בי' שתי התופעות. מתבגרי� ובוגרי� צעירי�

הבנה העולה , אלא חלק מניצול  גילי ומגדרי בחברה, מציעות שזנות טרנסקסואלית של צעירות אינה תופעה מבודדת

הוקעת' של משתתפות המחקר על ידי החברה ). Rubin, 1984(פלורליז� מיני בקנה אחד ע� התיאוריה הרדיקלית ל

נראה כי החברה מאלצת טרנסקסואליות צעירות לפעול בכוחות . מינ� הנבחר וגיל� הצעיר: התבססה על שני גורמי�

ה� ובד בבד חוסמת בפני, תהלי* ממוש* שמצרי* הו' רב ונמש* לאור* כל החיי�, עצמ� לביסוס מעמד� כנשי�

, גברי� לנשי�, את בחירת' של טרנסקסואליות צעירות. אפשרויות תעסוקה וכמעט שאינה מספקת לה� שירותי�

עמדת' השולית בשוק העבודה כאנשי� , יש להבי' בהקשר לעמדת' השולית בחברה כטרנסקסואליות, לעסוק בזנות

.והכוח של גברי� בוגרי� בתו* משפחותיה�, צעירי�

אול� מסבה את תשומת ליבנו שאי' די  בגורמי הסיכו' המוכרי� , ת את גו% המחקר האמפירימסקנה זו אינה מבטל

גברי� , היטב ככאלו שדוחפי� צעירי� וצעירות לזנות בכדי להבי' את הנתיבי� המובילי� טרנסקסואליות צעירות
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כובל של הטרנסקסואלית יש להקדיש תשומת לב נוספת למצבה ה, הקבוצה של זונות צעירות�בתו* תת. לזנות, לנשי�

.בחברה

דיווחי� אלו עומדי� בסתירה למה שנכתב על ידי הבודדי� שעבדו וכתבו בנושא זנות של בני נוער ותופסי� כניסה 

ג� כאשר אנשי� , כפי שציי' מרקס). Shaw & Butler, 1998(לא כפויה , לקריירת זנות כתוצאה של בחירה חופשית

למרות שפעילות מינית מסחרית , כ*. י' בכ* כדי להעיד על נסיבות של בחירה עצמיתא, בוחרי� בדרכי פעולה מסוימות

אי' בכ* די כדי לתמו* במסקנה שה' בוחרות באופ' , כנגד רצונ', גברי� לנשי�, אינה נכפית על טרנסקסואליות צעירות

וני זה הגיעו לעיסוק בזנות שהשתתפו במחקר ראש, גברי� לנשי�, טרנסקסואליות צעירות. חופשי להיכנס לתחו� הזנות

.משפחתיי� והשפעות של קבוצת עמיתי� שלא הותירו לה' כל ברירה אחרת, כתוצאה מכוחות חברתיי�

השלכות ה מחקר  לפרק טיקה   

כמו ג� ההכרה בקשר ההדוק בי' , ע� קבלת נקודת ההשקפה כי איש אינו בוחר לעסוק בזנות באופ' חופשי

על . ו' את השירותי� הניתני� כמו ג� את שירותי המניעה המיועדי� לאוכלוסייה זוטרנסקסואליז� וזנות יש מקו� לבח

ידע ותמיכה למשפחות ) א(ידי סיפוק �גורמי הרווחה להתערב כדי למנוע מצעירי� אלה להגיע לרחובות ולזנות על

סואלי� שאולצו מקומות חסות לטרנסק) ב(; ולאות� יחידי� צעירי� החווי� את התהלי* הכואב של טרנסקסואליז�

אפשרויות ) ג(ו; השירותי� החברתיי� לילדי� שבורחי� מהבית מכווני� כיו� בעיקר לבני� או לבנות. לעזוב את בתיה�

. שיאפשרו לטרנסקסואליות צעירות לקיי� עצמ' בדרכי� שאינ' זנות, תעסוקה

ערי� רבות בעול� . � בזנותמקצוע העבודה הסוציאלית צרי* להמשי* בהתערבות וסיוע לאנשי� צעירי� העובדי

הכשרה מקצועית וייעו- לעובדי מי' המבקשי� , סיוע בדיור, מקיימות שירותי� חברתיי� שמציעי� קבוצות תמיכה

אול� מעטי� הדיווחי� המקצועיי� אודות שירותי� חברתיי� שתומכי� בעובדי� בזנות הבוחרי� , לעזוב חיי� אלו

מתו* הכרה בצור* ). Sloan & Wahab, 2000(יי� לשווע לשירותי� כאלו להמשי* ולעסוק בזנות למרות שחלק� עשו

של טרנסקסואליות לכס% מזומ' כדי לשמר ולשפר את המראה הנשי שלה� בצד התופעה המוכרת היטב של התמכרות 

ת יש מקו� לחשיבה אודות סיפוק שירותי� ג� לצעירות המעורבו, לכמויות גדולות ומיידיות של כס% שהזנות מספקת

.בזנות ואינ' מוכני� לשנות את סגנו' חייה'
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'נספח א

מתווה ביוגרפי קצר

דנה

נשואה , )29בת (שחי ע� הוריה ואחות המבוגרת ממנה , גרוש, )30ב' (לדנה אח בכור . הצעירה במשפחתה, 21דנה בת 

המשפחה מתגוררת . ידי דנה כדתייה�למרות שלא אופיינה על, המשפחה מקיימת אורח חיי� יהודי מסורתי. שניי�+ 

דנה . ידי אביה�משנות ילדותה יש לה פלשבקי� של הטרדה מינית על. 4יפור חייה בגיל דנה החלה את ס. בצפו' האר-

ג� יחסי� �כמו, המשיכה והתייחסה ליחסי� הקשי� שהיו לאחיה ע� האב שכללו דפוסי� של התעללות פיזית

 בשנות יחסי� אלו נטועי� בהתעללות ששלטה בחיי אמה. הורי אמה, במיוחד, מורכבי� שהיו למשפחה ע� הסבי�

עד . פחד שמתבונני� בה ופחד ממוות, פרווה, דנה מדווחת על פחדי� מחוש*, מאז שהיא זוכרת את עצמה. ילדותה

�דנה הגיעה לתל.  היא מתארת את עצמה כילד בודד8�9מדווח על יחסי� סבירי� ע� בני גילה אבל מאז גיל ' לכיתה ג

היא חזרה . חזרה לבית הוריה לאחר לילה אחד ברחובאבל ,  לאחר שברחה מהבית17אביב לראשונה כשהייתה בת 

דנה משתמשת בסמי� כדי . והתחילה לעבוד ברחוב כבר מהלילה הראשו') 18בגיל (אביב שנה אחת מאוחר יותר �לתל

.ועד עזיבת הבית' מאז כיתה ג) פסיכולוגית, ס"יועצת ביה(היא קיבלה טיפול כלשהו . לעבור את הלילה

גלית

היא . 6הוריה התגרשו כשהייתה בת . לה אחות בכירה ואח צעיר, יה בסדר הלידה במשפחת המוצאהשנ, 20גלית בת 

כיו� . אביה ריצה מספר שנות מאסר. מתארת את אמה כאישה חולה ואת המשפחה כסובלת מבעיות כלכליות קשות

משפחה לא היה קשר ע� בני ל, במהל* ילדותה. גלית החלה את סיפור חייה בג' הילדי�. האב נשוי בשנית ולו ב' צעיר

אחד מה� ,  היא הלכה לארבעה בתי ספר שוני�–גלית חוותה מספר מעברי� במהל* גדילתה . המשפחה המורחבת

 הראשונה –גלית מספרת על שתי התנסויות מיניות בה' הייתה מעורבת לפני שהחלה לעסוק בזנות . ספר דתי�היה בית

. ע זה כאירוע שנעשה מרצונה החופשי והיה כרו* בהנאה ובסיפוקגלית מתארת אירו. 18 ע� בחור ב' 11בגיל 

התנסות , ותויגה על ידי גלית כאונס, 17ע� נערה בת ) 13בגיל (ההתנסות השניה התרחשה שנתיי� מאוחר יותר 

באותה . אביב�היא עזבה את בית אמה ועברה לתל, גלית החלה לעסוק בזנות, 14בגיל . שקשה לחשו% וכהתעללות

 לאחר שלא אבל, ידי המשטרה�היא נעצרה מספר פעמי� על. הספר והחלה בנטילת הורמוני�� עזבה את בית,תקופה

הא� מודעת , גלית מתגוררת ביחד ע� אמה ואחותה בבית, כיו�. שוחררה במהירות חזרה לרחוב, נמצאו אצלה סמי�

של טיפול והייתה בהסתכלות גלית קיבלה סוג מסוי� . חי ע� אביו) 17ב' (האח הצעיר . לעיסוקה של גלית

.פסיכיאטרית

רות

יש לה אח ושתי אחיות ; רות היא הבכורה במשפחת המוצא. החלה לעסוק בזנות לפני כשנתיי�, רות בת עשרי�

רות זוכרת מעורבות של אביה . אביה ריצה מספר שנות מאסר בילדותה המוקדמת. 4�6בנות , )מאותה א�(למחצה 

מעורבותו של אביה בעול� הפשע גרמה לכ* . בה' התעלל בה באופ' פיזי) 6�8 הגילאי� בי'(בחייה רק במש* שנתיי� 

מת מוות , 8שנפטר כשהייתה בת , רות אינה בטוחה א� אביה. שהמשפחה נאלצה לעבור דירה מסיבות של ביטחו'

מתגוררת בבית כיו� היא שוב . אז עברה לבית דודתה למש* שנתיי�, 16רות חיה ע� אמה עד גיל . טבעי או נרצח

.אמה מודעת לעיסוקה בזנות. ביחד ע� שתי אחיותיה הצעירות, אמה

שרה
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 לאחר שני� 28היא הבכורה במשפחתה ונולדה כאשר אמה הייתה בת . החלה לעסוק בזנות לפני כשנה, 20שרה בת 

בארבע שני� ואח צעירה ממנה ,  האחת צעירה ממנה בתשעה חודשי� והשניה–לה שתי אחיות . רבות של ציפייה לילד

. היא תיארה משפחתה כמסורתית. המשפחה מקיימת קשר טוב ע� הורי אמה של שרה. צעיר ממנה בתשע שני�, אחד

שרה מתארת את אביה כאלכוהוליסט ומשתמש בסמי� . הוריה התגרשו במהל* השנה האחרונה מאז עזבה את הבית

שרה עברה להתגורר , 14בגיל . ס היסודי"יתה בביהסיפורה של שרה מתחיל כשהי. ומדברת על קשר קרוב ע� אחותה

עברה , 19היא חיה ע� סבתה במש* חמש שני� ואז בגיל . בבית סבתה לאחר שאביה גילה על רצונה להפו* לאישה

איש מבני משפחה של . כול' ע� גברי�, היו לה התנסויות מיניות מסוימות, לפני שהחלה לעסוק בזנות. אביב�לתל

.היא מעול� לא קיבלה סיוע מקצועי בתחו� בריאות הנפש.  עיסוקה בזנותשרה אינו יודע על

שוש

היא הצעירה מבי' חמשת בני משפחת .  שני��4עובדת ברחוב מזה כ, מלו' שוני��לנה מידי לילה בבתי, 17שוש בת 

חילת הסיפור של שוש מתחיל בת. היא מתארת את המשפחה כפרימיטיבית. לה שתי אחיות בוגרות ממנה. המוצא

). בעיקר מורי�(כאשר היא מתארת עצמה כילד אלי� כלפי חבריו לכיתה ודמויות סמכות , 6בגיל , ס היסודי"ביה

ס וחזרה לעיר הולדתה חמש "המשפחה עברה להתגורר בדרו� האר- במחצית שנת הלימודי� הראשונה שלה בביה

י� שוש חיה לסירוגי' בבית המשפחה משפחתה הוציאה אותה מהבית ובמש* שנתי, 13בגיל . שני� מאוחר יותר

השירותי� החברתיי� והמשטרה , בכלל', מספר רשויות. כיו� משתמשת בסמי� כדי לעבור את הלילה. ומחוצה לו

. מעול� לא קיבלה מה� עזרה, הכירו את שוש אבל על פי השקפתה
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