
 , ואיך זה נראה בקהילה שלנואפורהניצול מיני לזנות בין 
 מטרות:

 זנות. -זנות אפורה  -ניצול מיני  -החניכות יחדדו את ההבנה של הרצף בין זוגיות בריאה  .1

 החניכות ילמדו מה מותר ומה אסור ביחסי אינטימיים. .2

 החניכות יעסקו במרכיבי קשר בריא. .3

 

 חלוקת זמנים:

 דקות 5 הקשר בין אהבה לכסף -פתיחה 

 דקות 20 של הניצול המיני השטח האפור

 דקות 10 מהי זנות, מתי היא אפורה ואיפה נכנסים עובדי המין?

LGBTQ confessions 15 דקות 

 דקות 15 זנות בקהילה הלהט"בית

 דקות 10 מה מותר ומה אסור?

 דקות 5 סיכום

 

 עזרים: 

 אינטרנט +מחשב  + מקרן -

 כרטיסיות מקרים -

 דף ועט לתגובה לפוסט -

 

שמתחילים יש להבין שנושא פעולה זו יכול להיות טריגרי לחלק מהחניכות ולכן כדאי להיערך לכך וטוב לפני 

  להנכיח בתחילת המפגש חוסר שיפוטיות, הכלת דעה שונה, הקשבה ושיח מכבד.

כמובן שאם ישנה חניכה שהדבר יוצר אצלה טריגר, יש לשים לכך לב ובמקרה הצורך להעניק לה את היכולת 

 אם להישאר, לדבר עם מדריכה בצד או לקחת הפסקה.לבחור 

 

 הקשר בין אהבה לכסף -פתיחה .1

 " כרעיון הופכי לנושא הפעולה. can't buy me loveקרין את השיר ״נ

https://www.youtube.com/watch?v=srwxJUXPHvE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=srwxJUXPHvE


 : נשאל את החניכות

 מה המסר מאחורי השיר ובאילו מצבים האמירה ״לא יכול לקנות לי אהבה״ מועמדת למבחן?  -

בנקודה זו נדבר איתןם על כך שהפעולה היום תעסוק בניצול מיני וזנות אפורה, על אותם המצבים בהם הקשר 

 ה.מצבים בהם האדם מוכן להקריב מגופו ומנפשו לטובת כלכל -בין אהבה לכסף עומד למבחן 

 

 השטח האפור של הניצול המיני: .2

 מה בעיניכןם ההבדל בין קשר לגיטימי לבין ניצול מיני?  -ראשית נפנה אל החניכות בשאלה 

והקבוצה תצטרך לדון ולהחליט ביחד איפה הם ממקמים את  שונים כרטיסיות עם מקריםעל הרצפה נפזר 

את הרצף על הרצפה כשבצד אחד כתוב ״קשר ניתן למקם  המקרה על הרצף שבין קשר לגיטימי לניצול מיני.

הוא  10-הוא קשר לגיטימי ו 1-לגיטימי״ ובצד השני כתוב ״ניצול מיני״. לחלופין, ניתן להגדיר רצף מספרי כש

 ניצול מיני ולבקש מהקבוצה לדון ב״ציון״ שמקבל המקרה. 

 תוך כדי ניתן לשלב את שאלות הדיון. 

מישהו אחר במטרה להשיג ממנו את הסיכומים למבחן/שיעורי מישהו משתמש ביופי שלו, מפלרטט עם  ●

 הבית.

 הייתי עם מישהי במסיבה, שתינו היינו די שתויות והחלטנו להעביר את המסיבה לחדר שלה. ●

 ידידה שלי הציעה לי לישון אצלה ואמרה לי שהיא מצפה שנעשה דברים שובבים. ●

ובמקום ללכת הביתה הלכנו להתמזמז בחדר אח של חבר מהכיתה הומו, פעם אחת הוא עשה לי עיניים  ●

 שלו.

 נערה שיוצאת אך ורק עם בחורים שמזמינים אותה למסעדות ובתי קפה. ●

יוצאת עם גבר עשיר שמרעיף עליה מתנות יקרות. על אף שהיא לא מתלהבת ממנו, היא  18בחורה בת  ●

 כן מתלהבת מהמתנות.

 

 דיון:

 זאת מבדיל ביניהם? אבל מה בכל בכל המקרים ישנה מורכבות כלשהי, -

 האם הגבול בין קשר לגיטימי לניצול מיני מטושטש?  -

איפה עובר הגבול בין קשר בריא לקשר מנצל? למשל, אם בן הזוג קנה לי מתנה, האם זהו ניצול? אם  -

בת הזוג שלי ביקשה ממני לעשות משהו שלא רציתי לעשות, האם הוא ניצל אותי? מה יהפוך את הבקשה 

 (ברגע שמציבים אולטימטום שלא ניתן לסרב לו מדובר בניצול למשל,לניצול? )

ששכבה עם הבוס שלה  27בחורה בת  -לדוגמא האם גם הגבול בין ניצול מיני לבין זנות הוא מטושטש? ) -

 (.בתמורה לקידום בעבודה

 

 מהי זנות, מתי היא אפורה ואיפה נכנסים עובדי המין? .3

 נחשוף את ההגדרה:החניכות ״מהי זנות?״ ולבסוף את  נשאל



 כל התנהגות מינית בעבור כסף או תמלוג אחר, חומרי ורגשי".  -זנות"

חשפנות, ריקוד במועדונים, מצלמות  - Sex workersאם זו ההגדרה לזנות, האם עובדי עולם המיניות ) -

 ?Sex workאינטרנט, פורנו( גם הם עוסקים בזנות? מה ההבדל בין זנות לבין 

 בדימיון בין זנות לבין עבודת מין, מהי זנות אפורה לדעתכן?לאחר שדנו בהבדל ו -

אין הגדרה רשמית לזנות אפורה, אבל לרוב מדובר בנערים ונערות שמקיימים יחסי מין תמורת מקום לינה או 

אוכל, או כניסה בחינם למסיבה. זו זנות שאין בה בהכרח תשלום בכסף, אבל היא כן נולדת על הרקע של הצורך 

 .בהישרדות

אז האם זנות אפורה היא לא זנות בגלל שלא מקבלים תשלום ישיר בכסף? האם זנות אפורה דומה יותר  -

 ? אולי כמעט ואין בהם הבדל?sex workלזנות או ל

 

4.  -LGBTQ confessions  

 ״ )וידויים של להט״ביים(:LGBTQ confessionsנקרא ביחד פוסט אנונימי שפורסם ב״

 הפוסט הארוך הזה, הווידוי הזה הוא הסוד הכי גדול שלי. לא יודע איך להתחיל את 

הביטחון העצמי שלי היה כל כך נמוך, עד שמצאתי את עצמי במקומות הכי נמוכים בעולם. רק רציתי להרגיש 

חום, אז חיפשתי רק סקס כל הזמן, ולא כי הייתי חרמן, אלא כי רק רציתי להרגיש נחשק. נתתי להרבה אנשים 

 ל, והתייחסו אליי ככזה, ואני קיבלתי את זה, כי פשוט הייתי צריך להרגיש יחס כלשהו ממישהו. תחושה שאני זו

אני מוצא את עצמי מתחיל שיחה עם אדם אחד ועוד אדם ועוד אדם, העיקר לקבל את התחושה שאני שווה משהו, 

הם לא מה שהם תיארו העיקר שמישהו יחמיא לי על הגוף. לאט לאט אני גם נפגש עם אנשים ומגלה בפגישה ש

 שהם. ואיכשהו, עדיין אני לא יודע להגיד "לא". אני איתם במיטה, מנסה לרצות אותם. סובל, אבל שם איתם. 

כשזה החמיר, התחלתי לבקש גם כסף. הפעם הראשונה שמישהו הגיע אליי למטרה הזו הייתה גם הפעם 

ודה כל כך נמוכה שהרגשתי שלא יכולתי לצאת האחרונה. בלב פחדתי כל כך מאלימות, מאונס, אבל הגעתי לנק

אני במבחן. בכל האקט עצמו  -. בקיצור200שח, אבל אם אהיה טוב אז  100משם. הוא הגיע, אמר שמוכן לתת 

הרגשתי הדבר הכי זול בעולם, אפס מאופס, כלום ושום דבר, סתם בובת מין חסרת רגשות. ברגע הזה הבנתי 

יגמר, הרגשתי שאונסים אותי בהסכמתי, כמה דפוק זה נשמע?! אבל זו הייתה כמה נמוך הגעתי. רק רציתי שזה 

 לגמרי הסיטואציה. הרגשתי שאני חייב לרצות אותו. אבל למה לעזאזל אני עושה את זה לעצמי? 

". אני קפאתי במקום. חושב לעצמי:  "זהו? אני באופן רשמי 200ואז האקט נגמר. הוא אמר "טוב, אז אני אביא לך 

שנים שאני חי, לומד, עובד, וזה מה שהפכתי להיות בסוף?".  אני עמדתי מולו, וכשראיתי אותו מוציא  27? זונה

את הארנק ומושיט לי את היד שלו עם הכסף, הגוף שלי התחיל לרעוד, הלב דפק מהר והתחילה לי סחרחורת 

, אל תביא לי כסף".  הוא אמר עד שכמעט נפלתי לרצפה מהסיטואציה.  נשכבתי על המיטה ואמרתי לו "לא צריך

לי "מה? למה? אני רוצה לשלם לך. קח את זה". "אני לא רוצה את הכסף, אני לא זונה, זו פעם ראשונה בחיים 

 שלי שעשיתי דבר כזה ואני לא רוצה לעשות את זה בחיים יותר. תשמור את הכסף לעצמך ותלך". 

רציתי למות מבפנים, התביישתי כל כך, נסעתי לסוף שבוע זו הייתה הטראומה של החיים שלי. באותו סוף השבוע 

 אצל ההורים ולא יכולתי להסתכל להם בעיניים. תראו, זה מה שהבן שלכם הפך להיות. 



לא יכולתי יותר לעמוד בזה, ולבסוף סיפרתי את זה לחברה אחת... היא קרן האור שלי. היא עודדה אותי ואמרה 

הכי חשוב שידעתי מה טוב לי ועצרתי את זה בזמן. "בדקת את הגבולות שלך, שלכולנו יש תקופות קשות בחיים, ו

וכשראית שזה לא באמת אתה אז ידעת לעצור. זה אמנם היה קצת מאוחר, אבל עדיין לא מאוחר מידי" היא 

 אמרה לי. 

אחד, כי אכפת היום אני לא מתקרב לצ׳אטים, אין לי אטרף ואין לי גריינדר, לא שולח שום תמונת עירום שלי לאף 

סוף. עברתי טיפול פסיכולוגי, דיברתי ופרקתי הכל. שנה אחר -לי ואני מעריך את הגוף שלי, אני מת על עצמי סוף

 כך, האדם שהייתי נראה לי כל כך רחוק ממה שאני היום. ובכל זאת, הוא ישאר בסוד. 

מחמאות ואחר הדימוי העצמי  זו רק התמצית של עד כמה האפליקציות האלה פגעו בי, ועד כמה הרדיפה אחר

היו הרסניות. אם את או אתה במצב דומה, קומו, עשו עם זה משהו. דברו עם אדם שאתם סומכים עליו או מרכז 

 תמיכה כלשהו. 

אני חייב תודה ענקית לחברה שהצילה אותי, שהכניסה אותי לפרופורציות. אם לא את, לא יודע איך הייתי שורד. 

 את קרן אור אחת גדולה.

 

לאחר שסיימנו לקרוא את הפוסט נבקש מכל אחת מהחניכות לכתוב לאותו הכותב מכתב תשובה או תגובה 

לפוסט. בתגובתן נבקש מהן לחשוב איך הן היו פועלות אם הן היו בנעליו )כך שיוכלו להרגיש את כאבו( וכיצד היו 

 מנסות לתמוך בו.

 נקדיש כמה דקות לשמוע את התגובות של החניכות.

 

 על זנות בקהילה הלהט"בית ממאקו כתבה+ נקרא סרטוןה בנצפ .5

 דיון:

 האם אתם מרגישים שהנושא הזה הוא מספיק במודעות בקהילה? ●

 למה לדעתכםן יש גורמים "מעודדים" במרכאות לכניסה לעולם הזה בקהילה? ●

 שלכםן?האם זה משהו שאתםן מרגישים שנמצא גם במעגלי הקירבה  ●

 איך אנחנו יכולים לעודד תרבות אחרת? האם זה ממקומנו בכלל לערער/ לבקר את זה? ●

 מה מותר ומה אסור? .6

  נפנה לחניכות שאלה: ראשית

 מתי קשר מיני הוא אסור?  -

 אונס(: -נדגיש את שלושת כללי הברזל ליחסי מין אסורים )או בשמם המוכר 

 גיל ●

 סמכות ●

 , סמים(חומרים משני תודעה )אלכוהול ●

 אם אני רוצה, מה זה משנה מה הגיל של הפרטנר.ית שלי?  - נתמקד בגיל

https://www.youtube.com/watch?v=RuHflrNCH5g&ab_channel=ProstitutionIsrael
https://drive.google.com/file/d/1HJy6teNlfEc1rNOVwHOIVoS7lwPF6NDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HJy6teNlfEc1rNOVwHOIVoS7lwPF6NDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HJy6teNlfEc1rNOVwHOIVoS7lwPF6NDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HJy6teNlfEc1rNOVwHOIVoS7lwPF6NDK/view?usp=sharing


הרעיון העומד בבסיס עניין הגיל הוא שקטין.ה עלול.ה להימשך לאדם בוגר בצורה שתשבש את שיקול הדעת 

מתי שלה, בדומה ליחסי מרות או סמכות. כלומר, המשיכה לא נובעת ממקום בריא אלא מפערי מעמדות. ועדיין, 

 זה מותר ומתי זה אסור?

בעילה אסורה בהסכמה היא מקרה בו הקטין.ה מסכימ.ה לאקט המיני עם אדם מבוגר. במידה ואין  -בפשטות 

המקרה יחשב כבעילה אסורה בהסכמה אך ורק אם יש הפרש  14-16הסכמה מדובר באונס. אם הקטין.ה בת 

(. 14ם בפני החוק כאונס מכיוון שגיל ההסכמה הוא כל יחסי מין נחשבי 14שנים )מתחת לגיל  3גילי של מעל 

המקרה יחשב לבעילה אסורה בהסכמה במידה והאקט נעשה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך  16מעל לגיל 

 או השגחה. 

 

 סיכום:  .7

בקש מהחניכות לנסות לפתח חוש שישי שמזהה יחסי ניצול בתוך קשר, בין אם בקשר שלנו או של נ ●

 אותנו. הסובבים 

מהי זנות, מהי זנות אפורה, מהו ניצול מיני,  -נחזור בקצרה על כל הנושאים החשובים בהם דנו בפעולה  ●

 מהי בעילה אסורה בהסכמה ומהם המאפיינים של קשר טוב ובריא. 

 

 למדריכות:

 ה מקיימים יחסים הכוללים ניצול, בראש ובראשונה עליך לשוחח איתו.במקרה ונודע לך שנער

 ר לו את פשר העניין. כמו כן חשוב להעביר את הטיפול גם למלווה הסוציאלי של האזור.ולהסבי

 

 עמותות שמטפלות ומעניקות סיוע: ןבנוסף ישנ

  03-7686666על"ם פרויקט 'ערים בלילה' ●

מענה זמני  -בית דרור בית זמני שמספק מענה לצרכים הבסיסיים ביותר לבני הנוער הגאה ונותן ●

המגדרית שלהם.  רחבי הארץ שנפלטו מבתיהם בשל האוריינטציה המינית ו/אולבני נוער מכל 

 03-5164621  ןלשלוח מייל דרך האתר. טלפו אפשר

 03-6205591יש עם מי לדבר ●


