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 בעקבות הגבריות האבודה: 
 תיירי מין ישראלים בתאילנד

 **עמליה סער *,גיא ברוקר

 
 בפטאיה ישראלים גברים של המין תיירות זירת את מציג המאמר .תקציר

 דומיננטיות של סימבולי ולשיקום מחדש לכינון כמקום שבתאילנד
 לחזקות הפכו הישראליות הנשים כאשר אבדהעל פיהם ש, גברית

 ישראלים תיירים עם ראיונות ושישים שדה עבודת. מדי ולתובעניות
 הגברים אצל חושפים ,המין תעשיית של עולמי מרכז שהיא ,בעיר

 נשים כלפי וכעס, ואונם הכלכלי מצבם, מראם לגבי נחיתות של תחושות
 הגברים. גבריותם את לממש ביכולתם פוגעות שלהרגשתם ישראליות
 לזמינה שהפכה, בתאילנד המין בחופשת זמני מפלט מחפשים הישראלים

 שם. הגלובלית בכלכלה ישראל של היחסי היתרון בזכות עבורם וזולה
 מעורערת בלתי פטריארכלית גבריות של פנטזיות לממש מנסים הם

 .נשים והכפפת אלימות, שליטה, גבריות–היפר של פרפורמנס באמצעות
 הנשים של בכוחן היחסית לעלייה פרקטיקות אלו כתגובה מפרש הניתוח

 ראשיים כמפרנסים לתפקד גברים של המתגבר לקושי, בישראל
 להפגין להמשיך — כלפיהם שהם תופסים כמופנות הסותרות ולציפיות

  בשוויוניות ולנהוג רגישות לגלות בעת בה אך וכלכלי מיני און
 .מגדרית

, מגדר, תאילנד, ישראל, מין תיירות, גברויות, גבריות: מילות מפתח
 פוליטית כלכלה, גלובליזציה

 מבוא

 ןהזנות לתעשייה עולמית ענקית, התפתחות ה שלהפיכתעם  — בעידן הקפיטליזם המאוחר
תרחבות המסיבית ה( והKara, 2009של צורות חדשות ומתוחכמות של מסחר בבני אדם )

מיליארדי דולרים שמניבה לתופעה משגשגת הייתה חופשת מין  — יבשתית–ביןהתיירות ב
(Jeffreys, 2008( למעשה, תיירות המין היא כיום אחד השווקים הצומחים ביותר .)Empel & 

Wagner, 2012( המחקר על תיירות מין בכלל .)Davidson O’Connell & Sanchez-Taylor, 

2005; Hoang, 2014בתאילנד בפרט )על תיירות מין ( וBishop & Robinson, 1998; Cohen, 
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1986, 1993; Kelley, 2015 ) כי מדובר בתופעה תרבותית, כלכלית ופוליטית מראה בבירור
גברים מארצות במרכז המערכת העולמית טסים : מורכבת שמבוססת על הבדלי כוח גלובליים

פלח משמעותי שלהם, ואת הפריבילגיות הפטריארכליות בהן לממש למדינות עניות כדי 
 ,Jeffreys; 2006ברטס, )רו מהשוק הזההכנסות המתבסס על של מדינות אלו בכלכלתן 

2008.) 
תאילנד שביה אבפטיהודים את זירת תיירות המין של גברים ישראלים  מתעדזה מאמר 

של גבריות דומיננטית מול תביעות הגבריות שיקום לוכמקום לכינון מחדש ומציג אותה 
זו רה זימראה כיצד מתכוננת הממצאים בישראל. ניתוח  ןת שגברים חשופים להוהמתגוונ

ה היחסית בכוחן של נשים יבהם העליופוליטיים, וכנקודת מפגש של תהליכים חברתיים 
של  ןהיווצרותלתפקד כמפרנסים ראשיים ורבים של גברים  םהיחלשות יכולת ,בישראל

לנהוג כבעבר, אך בה בעת להפגין און מיני וכלכלי ולהמשיך  — ציפיות סותרות מגברים
בינלאומית המין ההפערים הכלכליים הגלובליים והזמינות של תיירות  .בשוויוניות מגדרית
 1לממש פנטזיות של גבריות הגמונית פטריארכלית באמצעות פרפורמנסמאפשרים לגברים 

ניות בוטות ותנודות בין אגרסיה מינית יגבריות, הכולל רברבנות והתבטאויות מיזוג–של היפר
 המין.בתעשיית עובדות הכלפי  פטרונית לנדיבות

 שנערכו במהלך תצפית משתתפת בעירושיחות ממצאים מתוך ראיונות המאמר מציג 
 , כפי שהם עולים מתוך הטקסטים האלה,הנרטיבים של תיירי המין. (2007, ברוקר)יה אפט

שליליות כלפי קשת של תחושות הכוללת  מנוחמשקפים בעוצמה חוויה של גבריות חסרת 
כעס, הביעו עימם  שוחחנושגברים הזוגיות. לנשים ישראליות, בפרט בכל הנוגע ליחסי מין ו

לא להיענות ישראליות שנשים מול יכולתן של בהקשר זה וחשו מאוימים  תסכול ונחיתות
על רקע חוויות מצטברות של דחייה . מספקות אותןשאינן לצאת ממערכות יחסים להם או 

יה מצטיירת בסיפוריהם כגן עדן לרגע, אסיהם עם נשים בישראל, החופשה בפטותסכול ביח
משמעית, נטולת –שמאפשר להם להתרפק על דימוי נוסטלגי של דומיננטיות גברית חדמקום 

 ,אמביוולנטיות ובטוחה מפני כישלון. ההערצה המתרפסת של עובדות המין, צייתנותן
העלויות הנמוכות מאוד של הבילוי מספקות את וההימנעות המופגנת שלהן מביקורתיות 

התפאורה הדרושה לגברים כדי לדמיין נשים כשפחות מין ואת עצמם כמלכים שמחזירים 
 2:שרוןשניסח זאת כפי  לעצמם, ולו באופן זמני, את השליטה שאבדה להם בישראל.

תה משהו, שאתה שווה משהו. בישראל זה לא ככה, "בתאילנד יש את הכבוד, אתה מרגיש שא
 הישראליות הולכות עם גברים שהם כוסיות. פה הם יודעות מה זה  — אין מה לעשות

 גבר".
יהודים, –למרות שתיירי המין אינם מהווים מדגם מייצג של גברים ישראליםלטענתנו, 

הנרטיבים שלהם מהדהדים מתח מובנה בגבריות העכשווית, הנובע מן המסר הכפול הטמון 
 
. חשיבותו טמונה דיבורופעולות גוף מאגד בתוכו , ים בו במאמרמשתמשכפי שאנו המושג פרפורמנס,   1

לתיעוד העיקריות מילולית. שיטות המחקר –גדול מהידע התרבותי מתקיים ברמה הלאבכך שחלק 

ניתוח של פרפורמנס הן תצפית ותצפית משתתפת בהתנהגויות, באירועים חברתיים, בטקסטים לו

ברוב חשוב ויזואליים ובמרחבים צליליים, ופענוחם באמצעים פרשניים. פרפורמנס ממלא תפקיד 

והביטויים של כל אלה אתניות, ובהן מיניות, זהויות, מגדר, והסוגיות המעסיקות את חקר התרבות, 

 .אל מחוץ לשיח המודע חורגים
 בדויים. השמותכל   2
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הם נדרשים לעמוד בסטנדרטים  ,בתסריטים המתגוונים של גבריות לגיטימית. מצד אחד
ם: להציע לנשים שלהם יגברים ביחסים הטרוסקסואליעבור מקובלים היו פחות שבעבר 

כות יחסים שיתופיות ולהסתכן בנטישה מצד נשים שיכולות סיפוק רגשי ומיני, לנהל מער
להצליח גם להמשיך ומסרים שתובעים מהם מקבלים להסתדר גם בלעדיהם. מצד שני, הם 

הישנים: להרוויח הרבה כסף, להפגין און מיני מוגבר ולממן המגדריים מדדים על פי ה
רוב הגברים בור עשל ממש אתגר הם  ואלמדדים . לנשותיהם אורח חיים של צריכה

לאור יש להבין  םאת תיירות המין של גברים ישראליהישראלים, ובכללם התיירים שפגשנו. 
מאפשרת שאינה , ליברלית הגלובלית–אויהנ כלכלהה — שבו הוא משוקעהקשר וההמתח הזה 

חופשות מין זולות לצאת להמפרנס אך מאפשרת להם  אידיאללרוב הגברים לממש את 
 פרפורמנס של פטריארכים עשירים.במהלכן לממש ו בחו"ל

האחד הוא . בתוך התאוריה הפמיניסטיתאחדים ענפים –תתימשואב המוצג כאן הניתוח 
 ,בתוך מבנים היסטוריים של כוח )מילטשל מיניות התפיסה של המיני כפוליטי, בשל השיזור 

(. השני הוא 2005כמיקרוקוסמוס תרבותי )דבורקין, ובד בבד תפיסתו (, 2006מקינון,  ;2006
ברמת השיח הן ברמה המבנית והן ברמת הזהות הפרסונלית, הן התפיסה שמגדר מתקיים 

(Connell, 1995; Connell & Messerschmidt, 2005; Sa’ar & Yahya-Younis, 2008 מגדר .)
ם הוא מנגנון כוח בפני עצמו, שמתקיים בשיזור הדוק עם מנגנוני כוח כלכליים גלובליי

(Connell, 1998) הוא מיתרגם לזהויות אישיות שמתכוננות דרך פרפורמנס יומיומי .
(Schrock & Schwalbe, 2009; Trautner, 2005)  .ומקבל ייצוגים במרחב הפיזי והסימבולי

הרמות הללו תמיד מעוגנות הקשר וכרוכות זו בזו. לכן ניתוח מגדרי של תיירי מין ישראלים 
 יםלקוחה והיבטיםכורך יחד זהויות אישיות, גישה למשאבים פוליטיים, כלכליים וחברתיים, 

בהקשר  ,רגש. ספציפיתוקה רות תרבותיות רחבות יותר כגון יחסים בינאישיים, אסתטימספֵ
של תסריטי מגדר מתחרים, סימולטני קיום מתמקדים בשל לימודי גבריות, אנו הנוכחי 

לבסוף, אנו נשענים על גישת ו(. Connell & Messerschmidt, 2005כוח )ובפרפורמנס ב
השיח המגדרי ועיגון הפרפורמנס המיני המתמקדת ב, (Bianchi, 2018) הכלכלה הפוליטית

במקרה  — (Wonders & Michalowski, 2001של התיירים בתוך מבנים היסטוריים רחבים )
והעלייה  גיסא זה, המיקום הפריבילגי של ישראל במערכת הקפיטליסטית הגלובלית מחד

שאנו מציגים בהמשך מתווספות למחקר . התובנות גיסא ביוקר המחיה בתוך ישראל מאידך
 ,Katsulis, 2010; Rubin) כלכלה פוליטיתלגבריות שבין מין המתמקד בממשק התיירות 

 & ,Williams, Lyonsשבין גבריות מקומית וגלובלית )ומדגיש את הדיאלקטיקה ( 2006

Ford, 2008 )(.2006כלב וכרמי, –ובין מין וממון )דהאן 
 ,המין בתעשיית עובדותנשים החלק הארי של הספרות המוקדמת על תיירות מין עסק ב

 .(Davidson, 1998; Weitzer, 2009לקוחות )עבר המוקד אל העשורים האחרונים באולם 
 ;Bruker, 2019; 2016רז, –להב) ישראלים צרכני זנותבמחקר העוסק בגם ניכרת מגמה זו 

Prior & Peled, 2018)בהם משפט ו רבים . המחקר המתפתח על לקוחות מין מקיף היבטים
(Bernstein, 2001( תרבות ,)Frank, 2003כלכלה ,) וצריכה (Katsulis, 2010( מעמד ,)Monto 

& Milrod, 2013,) גבריות )גם לאחרונה וHoang, 2014; Hobbs, Pattalung, & Chandler, 

-Rivers)כליות רבילגיות הפטריאיימוש הפרמ. המחקר הקיים בוחן שלל סוגיות, החל ב(2011

Moore, 2012; Serughetti, 2013; Wonders & Michalowski, 2001), לחוות הזדמנות דרך ה
ת וגבריממשק שבין תיירות מין לוכלה ב (Birch, Baldry, & Hartley, 2017) מיותיאינט
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 וי על גבריותוהעכשההתבססות על המחקר . (Joseph & Black, 2012מאותגרת ושברירית )
להציע ניתוח ובה בשעה  השלכות האלימות והנצלניות של תעשיית המיןלעסוק ב תמאפשר

 .המתכוננת דרכההסובייקטיביות הגברית מורכב של 
גבריות מובנית באופן רציף לגישתנו הזרם המרכזי במחקרי גבריות עכשוויים, כמקובל ב

 בתוכםפועל שהיחיד המוסדות החברתיים בין והמגדרי בין השיח תוך אינטראקציה מודינמי 
(Sa’ar & Yahya-Younis, 2008 אנו מניחים .) תסריטים שבכל הקשר תרבותי נתון יש

נגזרים מתוך  ו. תסריטים אלמגדריים המתקיימים בהצלבה עם מעמד, אתניות ולאומיות
 & Connell, 1995; Connell) על הגמוניהביניהם מתחרים  , שחלקםמודלים של גבריות

2005Messerschmidt, .)3  התסריטים להתנהלות גברית לגיטימית ריבוי אחת הנגזרות של
מיקומים מגדריים חדשים ופורצי גבולות תופסים את . היא היווצרות של שניות מבלבלת

מקומם לצד דימויים שמרניים ופטריארכליים, וגברים נדרשים לתמרן בין מודלים מרובים 
במודלים הישנים. חוסר היציבות של גבריות, שחלקם מערערים על הדיכוטומיות הטבועות 

צורך להמציא ויוצר אצלם באורח תמידי גברים רבים מאתגר הזה, המוכר זה מכבר בספרות, 
 & Connell; 2017הירש, ולדייק את ביצועי המגדר שלהם )מחדש את עצמם 

Messerschmidt, 2005; Gutmann, 1997.) 
לתמרן מביעים טינה על הדרישה )לתפיסתם( תיירי המין , שאנו מציגים כאןנרטיבים ב

אבל גם רגישים ומינית כלכלית  חזקיםלהיות  — לכאורה סותריםבין תסריטי גבריות 
 משמעית.–ן של עליונות גברית חדימודל מדומימתרפקים על הם ובתגובה  — ושוויוניים

דברי המרואיינים אנו את  ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם הסקירה התאורטית שלעיל.
הוויית ובין  גבריותחיבור בין התאוריה על ריבוי תסריטי מבקשים לפרש באמצעות 

(. Giddens, 1991ביקורת עצמית )בהמתאפיינת ברפלקסיביות, בספק ו המודרניות המאוחרת,
"אנו עצמנו נושאים בנטל של גיבוש דפוסים, בעידן המודרניות הנזילה  ,באומןלדברי 

, לשיטתו. (6, עמ' 2007)באומן,  שלון מוטלת בעיקר על כתפיו של כל פרט"יהאחריות לכ
אינם יציבים אלא "נזילים".  — לענייננו, האופן הנכון להיות גבר בעולםו — דפוסי ההתנהלות

. הם שינו את טבעם והפכו מנורמות זה את זה, סותרים זה בזההם רבים מדי, מתנגשים 
כישלון טמון בין היתר בכך אה, הכפי שנרתיירי המין, בחוויה של וכללים למטלות פרטיות. 

הרת מה הקריטריונים להתנהלות ראויה. נזילות ישהזוגיות עצמה הפכה לא יציבה, וע
כלפיהם. הסותרות המופנות דרישות לישירות בתודעת תיירי המין מתקשרת זו משברים 

מאפשרת  הלגיטימיים בעוד שעבור חלק מן הגברים בישראל התגוונות תסריטי הגבריות
רבים אחרים מוצאים גברים ים חדשים למימוש עצמי ושחרור מן הצו התרבותי הישן, נתיב

את עצמם במשבר וחווים את התסריטים המתחרים כאיום על הדרך ה"נכונה" שבה, 
 .(2009 ; חקק,2007 )הולנדר, לתפיסתם, גברים צריכים לפעול

 
( מציגה הנגדה בין התאוריה של קונל, המדגישה ריבוי מודלים של גבריות הגמונית, לזו 2017)הירש   3

טוענת הירש ה, יהעדפה מסוימת לתאוריה של בורדימתוך והביטוס.  פרקטיסיה, המדגישה ישל בורד

ם לסתירות הטמונות בה, משוו הגבריותימות למרכיב הפרפורמטיבי והיצרני של שיש לתת קד

ברוח דומה,  טוב יותר מופעים מורכבים של דומיננטיות וכפיפות.לזהות מאפשרת  אתשפרספקטיבה כז

הראשון משום שהוא נפוץ בספרות  — לסירוגין במושגים "מודלים" ו"תסריטים"כאן משתמשים  אנו

 בתוךממד של פעולה ופרפורמנס טומן בחובו השני משום שהוא , ומה אנו מתכתביםיעש ,על גבריות

 .התרבותי הציווי
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צד הדומיננטיות ארוכת השנים של הגבר לכי עולה בישראל הספרות על גבריות מן 
מגמה של ( קיימת 2007שיאון ובן ארי, ; 2009קפלן, ; 2003 ,; נוי1997 הלוחם )גלוזמן,

; 2007הולנדר, )המתחרים ביניהם על ההגמוניה  התגוונות מודלים או תסריטי גבריות
בחברה מהותיים שינויים (. Hakak, 2016 ;2006לוי, –; ששון2000פדר ורפופורט, –לומסקי

תפיסות של ליברליות ו–המקבילה של אידאולוגיות ניאותן עלייובהם הישראלית, 
תחושת בעבר  אפשרולכאורה  פמיניסטיות, קעקעו פריבילגיות פטריארכליות וכלכליות אשר

קיטוב כלכלי שמאפשר למספר ומבני כוח מסורתיים חלשות יה ,בה בעת. גבריות יציבה יותר
את אידיאל המפרנס הראשי לבלתי  כיםקטן של גברים להרוויח סכומי כסף גבוהים מאוד הופ

; בה בעת תביעה לפרנסהכבר אין די בנוסף טמון בכך ששינוי . רבים מושג עבור גברים
(, Sa’ar, 2009הרגשות, הן הזוגית הן ההורית )גברים נדרשים להיכנס יותר ויותר לעבודת 

ההטרונורמטיבית הישנה הקצתה בראש וראשונה לנשים. כפי שנראה להלן,  החלוקהעבודה ש
מצליחים לעמוד בסטנדרטים החשים כי הם אינם תיירי המין אצל מורכבות זו מהדהדת היטב 

(, 2016 ,רז–)להב ומת זאת, הם מוצאים "מובלעת של היתרים"יה, לעאהנדרשים מהם. בפט
 המאפשרת להם להפוך נשים לאביזרים בתוך פרפורמנס פשטני וקל להשגה של הגבריות.

ה של הגברית שיקועשיש ללחשוף טפח מן המשמעויות האינטימיות היא מטרת המאמר 
 פוליטי הגלובלי בעידן המודרניות המאוחרת.–הכלכליבמערך  הישראלית

ראשית, הגם שההכללות שנציג נוגעות  .שתי הערותנעיר לפני שנעבור לממצאים, 
לגבריות ישראלית עכשווית, הן אינן מתיימרות למצות את מלוא קשת הגברויות הישראלית. 

הפרשני שלנו טוענים שתיירי המין מייצגים גברים ישראלים באשר הם. הפרויקט איננו גם 
הסוגיות שמעסיקות את תיירי המין כהדהוד של דאגות הגבריות הרחבות יותר קורא את 

כדי לממש פנטזיה שאמורה להיות מנותקת לחלוטין הרחק שלהם. הגברים האלה נוסעים 
ממשיכים לחוות כעס, תסכול והם ם בבית ההיא קשורה בטבורה לחיימחייהם בבית, אבל 

ם עם נשים ישראליות. ההשוואות הבלתי פוסקות שהם עצמם עושים הואכזבות בעקבות יחסי
אותנו כיוונו בראיונות בין מי שהם מכנים בהכללה "נשים ישראליות" ו"נשים תאילנדיות" 

קרי בשיקוע של ישראל ותאילנד במערכת  ,בין "כאן" ו"שם"שלמקד את הניתוח בממשק 
המין מציעים תובנה נוקבת לגבי שתיירי אנו טוענים פטריארכלית אחת. –קפיטליסטית

מהבדלים הדיאלקטיקה של מגדר וכוח גלובליים, שניזונה בין היתר מהבדלים בכוח הקנייה, 
. בזכאות להגנה משפטית ולתמיכות סוציאליות מן המדינהמהבדלים באפשרויות התנועה ו

ל עובדות כוללים תיעוד של קולותיהן שאינם ההערה השנייה נוגעת לנשים. החומרים שנציג 
יה או של בנות הזוג בישראל. ברור לנו כמובן שלאלה ולאלה יש סוכנות, אהמין בפט

מהאופן הפשטני יותר ושהיחסים בפועל בין תיירי המין לנשים בבית ובתאילנד מורכבים 
גם קבוצה אל נשים כהתייחסות המרואיינים ל .שבו הם עצמם מציגים אותם בראיונות

, ת ריחוק ואלימותהמאפשרהיא כשלעצמה פרקטיקה שיחנית נשים ספציפיות במדובר כש
 .בהמשך המובאיםם והבוטים יוהדבר משתקף בציטוטים הסקסיסטי

 המחקר והשדה

כל אורחיו היו התגורר במלון שך תקופה זו במהלו יהאשלושה חודשים בפט שההגיא ברוקר 
ובשעות המנוחה שלהם  אבים המקומייםליווה אותם בביקוריהם בפ. גיא יירי מין ישראליםת
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של המרואיינים נע בין גילם שהוקלטו ותומללו. ראיונות פתוחים מהם  60עם במלון, וערך 
, הכתוב בגוף ראשון יחיד, זה פרקגרושים.  9–נשואים ו 16היו רווקים,  35, ומתוכם 65–ל 18

את ו היתרונותאת ומבהיר  של הסצנה תמציתי אתנוגרפימספק תיאור  ,מתאר את השדה
 .של המחקר המגבלות המתודולוגיות

 יה!איה! פטאפט

יה!". הרכב כבר מלא איה! פטארעים בקולו "פטמנכנס נהג תאילנדי שמנמן ו .גיעמואז זה 
 .ונוסעים לפטאיה לי מושב בודדאני מוצא  .בזוגות אנגלים, גרמנים, בשלשות או — גברים

זהו לבנגקוק.  יתמזרח–מיתק"מ דרו 165–המזרחי של מפרץ תאילנד, כבחוף נמצאת יה אפט
בפטאיה אני מוציא ובעולם בכלל.  4מין בתאילנדהאחד המרכזים הגדולים ביותר של תיירות 

לנהג האופנוע שלשם אני רוצה להגיע. ומסביר את כרטיס הביקור של המלון "הישראלי" 
לחדר בקומה  אין–צ'ק וול". אני עושה"מאי טרא :שלט גדול בעבריתאני רואה מרחוק 

. בחדר, שמזכיר חדרים בבתי מלון זולים, אני מוצא בסך הכול חדרים 14–השנייה, אחד מ
תמונת פוסטר של נוף, שלט לטלוויזיה, ומקרר קטן ועליו חפיסת קונדומים. אני מניח את 

יזיה. ביניהם המונחים מתחת לטלוו DVD–בוחן את ערימת סרטי הוהתיק, מדליק את המזגן 
 תלי סופימאשר זה  .אני מוצא דיסקים צרובים של "חגיגה בסנוקר" ועוד סרטים ישראלים

שהגעתי למקום הנכון. בשלושת החודשים הבאים המלון הזה יהפוך להיות הבסיס של עבודת 
 השדה.

 come" מהבר הסמוך אישה יליאצועקת כבר ו ,בערב אני יוצא לרחוב, צועד שני צעדים
on, come on" שורה של נערות צעירות לכל בר עומדת בכניסה ו. הרחוב מלא ברים

 תאילנדיות נשיםצועקות לי לבוא אליהן. אני ממשיך במורד הרחוב וגם הרחוב הבא הומה ש
וזה לא שאני  ,נשמעות לעברי מכל עבר "come on, sexy boy". צעקות וגברים מכל העולם

מאות ברים עם נערות תאילנדיות, מועדוני  :, זו עיר משוגעתחתיך הורס. הברים אינם נגמרים
ומנסות לפתות  נשיםמאות עומדות גו, דיסקוטקים ומועדוני ריקודים. לאורך הטיילת –גו

אותי להצטרף אליהן. אני מרגיש מוצף, נחשק, כל כך הרבה נשים קוראות לי, עושות לי 
, אני רוףי. איזה ט"sexy man" :עליי מתנפלת נשים צעירותחבורה של  .עיניים, נוגעות בי

שונה מכל מה שנתקלתי הזאת, האנושית המציאות ה מהמפגש עםאני בהלם  חושב לעצמי.
כשאני חוזר לחדרי אני כותב  .אני שוב יוצא לרחובות ,הערב השני מגיעלמחרת, כש חיי.בבו 

 :ביומן

, אני חש חמלה השוק של ההתחלה , אחריהערב אני שוב הולך ברחובות, אך הפעם
מאות הנערות והנשים שקוראות לכל גבר שעובר בסביבה. אני רואה נערה למראה 

מנגבת זיעה מהמצח של זקן גרמני, אני רואה גבר אנגלי עם שתי נערות, אחת מתחת 
לכל זרוע. זוג ישראלים צעירים מתגפפים עם שתי נערות מקומיות. זה כל כך שונה 

 מחפש את הרחובות הצדדיים בלי הברים, כדי לעבור דרכם.מאתמול. אני 

 
וייטנאם ובארצות הברית הנוכחות הצבאית של התרחש בעקבות יה אגידול המואץ של הזנות בפטה  4

נדבך חשוב ביותר עודנה זנות המיועדת לזרים  ,(. כיוםEnloe, 1989)ת וייטנאם מלחמבתקופת 

 .(Kelley, 2015; Oppermann, 1998הון זר בתאילנד ) תצבירב
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אף מרואיין: אצל עליה אפסח לא שלשאלה אחר כך החוויה החזקה של הערב הראשון תהפוך 
 "מה הרגשת כשהלכת פה ברחובות בערב הראשון?"

על  .שולחן ביליארדו קטן חדרון מחשבים ,מסעדהשבו יש  לוביאל האני יורד בבוקר 
תאילנדיות ודברי תודה נשים תמונות רבות של גברים ישראלים חבוקים עם תלויות הקירות 

)יש  מובלעת של תיירים ישראלייםהם בעברית כמובן. המסעדה והמלון  ,לבעלי המקום
י, שמחא; 2003ישראלים )נוי, ה תרמילאיםהכמו  .בפטאיה ארבע מסעדות ישראליות נוספות(

. מעבר עם ישראלים אחריםלבלות את רוב זמנם בפטאיה נוטים תיירי המין גם  ,(2000
לשהייה הפיזית באותו מלון ולהעדפה לצאת יחד למסעדות ולפאבים, הם יצרו לעצמם מעין 

"ישראלי טיפוסי", הוא התפריטים כתובים בעברית, האוכל המוגש : מובלעת תרבותית
לשמוע עברית לא רק מפי אפשר כאן  .המוזיקה המושמעת ברקע גלגל"צית ישראלית

הגברים הישראלים אלא גם מפי מספקות השירותים המקומיות )בעיקר "בן זונה" או "רוצה 
מעדכנים אותו לגבי כל כאשר מגיע ישראלי חדש, שאר הגברים הישראלים  מציצה"(.

 גיל: שמתארמקומות מומלצים, כמו למחירים ול, הנשיםהפרטים הנוגעים למיקום 

אתמול הגעתי. אחרי שעשיתי סיבוב על האופנוע נכנסתי להלם. ישבתי פה, אמרתי 
בלי מישהו שמכיר את המקום קצת יותר טוב ממני.  ,אני לא יוצא בלי ישראלים

מצאתי מהר מאוד את החברים פה. מהר מאוד התחברנו, כמו כל הישראלים בכל 
 ק.'יק צ'העולם. יהודים תמיד מתחברים ומוצאים אחד את השני צ

לי בבואי לערוך ראיונות. נוכחותי מסייע דבר והלדמות מוכרת, אני הופך במשך הזמן 
 ום, האווירה הפתוחה כלפי מין, ההבטחה לאנונימיות, היותי גבר, ויותר הממושכת במק

 ,, בלב המרחב הלימינלי של הפנטזיהבפטאיהמתקיימים הראיונות העובדה ש — לומכ
והצלחתי אחדים ששהו במלון ימים  גבריםהם לפתיחות בראיונות. רוב המרואיינים מביאים 

שרק באו לאכול במסעדה ולנו במקומות  הכאליש במרואיינים גם ליצור איתם קשר, אך 
בחיוב, למרות שמחקרים אני בדרך כלל נענה להם להתראיין אני מציע אחרים. כאשר 

ליצור איתם קשר ולזכות משום שקשה  מחקר על לקוחות זנות מסובך מאודהמציינים ש
 (.Grenz, 2005להישאר אנונימיים )רוצים , מאחר שרובם מצידם שיתוף פעולהל

אולם לצד נכונותם לדבר בפתיחות על הדברים שמתרחשים בפטאיה מגלים המרואיינים 
אקונומי –התנגדות גורפת לשתף בפרטים לגבי חייהם בישראל, ולכן בכל הנוגע לרקע הסוציו

הקושי יות. שלהם עליי להסתפק ברמזים שניתנו בזמן הראיונות ובעיקר בשיחות בלתי פורמל
(. Frank, 2003 למשלאו לאפיין את הרקע של לקוחות בתיירות מין אינו ייחודי למחקר זה )ר

מארצות ) נה(, שתיירי המין שראייRivers-Moore, 2012מור )–תופעה דומה מתארת ריוורס
בקוסטה ריקה אך התנגדו לדבר על חייהם  יהםטים לדבר על חוויותקנדה( היו להומוהברית 

לא ניתן היה להשיג נתונים מפורטים לגבי הרקע  ,ם של המרואייניםמלבד גיל בארץ המוצא.
עולה בקנה אחד עם התיאורים רי המין ישל תישלהם. הפרופיל המגוון אקונומי –הסוציו

 ,Monto & Milord)תיירי מין באים מכל שכבות האוכלוסייה שלפיהם המופיעים בספרות, 

2013; Weitzer, 2009) ,עם העובדה שצריכת זנות חוצה קטגוריות חברתיות ואינה מוגבלת ו
 ,Pitts, Smith, Grierson, O'Brien; 2005לקבוצת אוכלוסייה מובחנת )לבנקרון ובן ישראל, 

& Misson, 2004.)  פרטים על לשתף בצד זה את סירוב המרואיינים לכאשר מציבים זה
הדפוס נראה כי יה, אהם לגבי חוויותיהם בפטואת הפתיחות החריגה שלהאישיים חייהם 
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תולדה ישירה של העובדה שהמחקר נערך בעיצומה הוא של מסירת המידע הזה הסלקטיבי 
בפתיחות יוצאת בראיונות לדבר להם היא שאפשרה ושהחוויה של החוויה הלימינלית שלהם, 

 .יהםחרדותעל ו יהםדופן על חולשות
בין עובדות המין ויה מאפשרת לתיירי המין לפרש את היחסים בינם אהתפאורה בפט

כפי שכינה זאת  "זנּות פתוחה",מעין ; כלכליים ואישיים, כ"ידידות" או "אהבה"–במושגים לא
לאקט המיני בלבד מתוחמים אינם  הנשים בזנותעם חלק מהמפגשים (. Cohen, 1993כהן )

 ,Bernstein, 2001; Sandersמתואר בספרות )כפי שיותר. אף הימשך יום, שבוע וויכולים ל

, ארוחות טקסי חיזור ללוכלעובדות המין  ותמנעד החליפין בין הלקוח כאן(, גם 2008
, כפי עצמי שהנשים מגיעות לסיפוק מיני מלארומנטיות, מתנות לאישה ולמשפחתה, ושכנוע 

 שמזכיר דוד:

אני גבר שיודע לתת ביצועים והיא גם נהנית, זאת שלי אם לא גומרת לא מפסיקה, 
היא נהנית מזה, נהנית חבל על הזמן. ואחר כך היא גומרת ואני גומר, אנחנו עוד 

 ,דרך. אתה יודעשעתיים מתחבקים ומתמזמזים. היא נהנית, היא מה זה נהנית, סוף ה
לפני יומיים אנחנו מתנשקים ומתנשקים ומרוב עייפות נרדמנו שנינו מנושקים פה 

 איתה.לפה. אתה מבין, יש כיף 

מתחילים להתעורר והחוויות מן הלילה הקודם עולות. בשעות הבליינים ם יבשעות הצהרי
המחשבים הקטן והשקט. שולחן בלובי או בחדר ליד את רוב הראיונות, אני עורך אלו 

ולמרואיין ניתן חופש (, Kvale, 2007שיחות פתוחות )–בדרך של ראיונות יםהראיונות נערכ
את כוונותינו נבחרה משום שהיא הולמת . דרך זו כרצונומקסימלי לארגן את הנרטיב שלו 

. אותןלהתוודע לחוויותיהם ולתפיסותיהם של התיירים ולעמוד על האופן שבו הם מבנים 
לי לקיים  תאפשרמ . התצפיתתצפית משתתפת במועדונים ובבריםאני עורך במקביל 

מגוון שיחות בלערוך עימם אינטראקציה מתמדת עם מגוון רחב של לקוחות גברים ו
 .(Prus, 1996)בראיונות  הםר ומשמעות לדבריהקשמספק דבר והסיטואציות, 

על כאשר המרואיינים מדברים בתנודות חדות בין רגשות קיצוניים: מתאפיינים הראיונות 
ואילו כאשר הם מספרים על , חוסר ביטחוןבותסכול בבכעס,  יםרווידבריהם החיים בישראל 

אבחנה מסמנות תחושת אופוריה. התגובות הקיצוניות הללו עולה מדבריהם יה אהחוויה בפט
הנשים השתלטו ו"חדלו להיות נשים", הגברים איבדו ממעמדם שם ישראל,  — בין עולם רע

יה, שבו הנשים ממלאות אפט — בין עולם אידיליווהמרואיינים באופן אישי הפכו לקורבנות, 
ת: הן כנועות, נחמדות, להוטות לרצות ולספק, את תפקידן בעסקה המגדריבאופן מושלם 

הופך את התשלום עבור שירותי המין והדבר פתוחות מבחינה מינית ונטולות כל דרישות, 
יודעים  שהגבריםלמרות למחווה של נדיבות טהורה ואת הגברים המשלמים לגבירים לרגע. 

טסטי: הנשים מקפידים מאוד לנסח לעצמם עולם פנהם היטב שמדובר בעסקה מסחרית, 
 התאילנדיות אינן בדיוק זונות. הן באמת נמשכות אליהם.
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 ממצאים

 הכמיהה לגבריות לא מאוימת

"האישה התאילנדית זה אישה, זה פה לא שוויון זכויות. בישראל אתה מתחתן עם 
–ל. פה אין חציוחצי הכ–זה כמו התחתנת עם גבר, שוויון זכויות, אתה חצי — אישה

המלך. אתה מבין, פה זה עולם אחר לגמרי, מנטליות אחרת לגמרי... חצי, אתה 
בישראל העוזרת שואלת את האישה איפה הסמרטוט לנקות את הבית? אז האישה 

 אומרת הלך לעבודה, ככה זה בישראל."

תסכול עבור גברים רבים בישראל, כמו במדינות רבות בעולם להפמיניזם מהווה מקור מרכזי 
(Holmgren & Hearn, 2009) למשל, מחקר שנערך בקרב גברים אמריקאים תיירי מין .

כעס כלפי הפמיניזם ואיבה כלפי הנשים האמריקאיות שאימצו העלה כי הם חשים במקסיקו 
. באופן דומה, (Katsulis, 2010נשים המקסיקניות ), בניגוד לםיאת הרעיונות הפמיניסטי

יה מתארים את האישה הישראלית כמי שאינה יודעת את אתיירי המין הישראלים בפט
מעמדה ביחס לגבר ואינה מתפקדת כפי שמצופה ממנה. כנגדה הם מעלים על נס את האישה 

את המקום כמי שמודעת למקומה הנמוך ביחס לגבר ומקבלת ומתארים אותה התאילנדית 
 הזה:

ישראליות זבל, רוצות שוויון ודרכו לך על הראש מרוב שוויון. והנשים  עמוס:
התאילנדיות זה נשים. האישה יודעת את מקומה כאישה וגבר יודע את מקומו כגבר, 

כל אחד והמקום שלו. בגלל  — לא שאני שוביניסט, אבל יש דברים שהטבע יצר
יכות להיות בשווה ערך של השוויון, בגלל כל הקטע הזה הם החליטו היום שהם צר

גבר, לעלות מעליו ולדרוך לו על הראש על הדרך. האישה התאילנדית יודעת את 
 מקומה. זאת אומרת, אם אתה מביא את הפרנסה הביתה אתה הגבר שנותן את הטון.

 : אתה רוצה להגיד שאתה רוצה לשלוט במה שקורה?גיא ברוקר

אוג לילדים, דברים כאלה, והבעל עמוס: בעקרונית אישה צריכה לדאוג לבית, לד
הראש של הגבר צריך יותר פרנסה, דברים טכניים. ככה עובד העולם, אבל בעולם 
היום, אצלנו בארץ הנשים שכחו לגמרי את מקומן בגלל השוויון. היום נהפך שהגבר 

ל, אתה מבין, גם מבחינה מינית בחורות ישראליות הם שק תפוחי ועושה את הכ
מר שהם לא מסוגלות לסחוב זיון, אתה יכול להשכיב אותן על אדמה. אני לא או

המיטה לפתוח להם שתי רגלים ולזיין חמש שעות. אין בעיה והיא רק שוכבת, עכשיו 
היא לא זזה  — אתה רוצה להתחיל קצת תנועות, קצת תזוזות, הם שק תפוחי אדמה

 לשום מקום.

 : לעומת זה הנשים התאילנדיות...גיא ברוקר

אקרובטיקה, זה קרקס יש לך על המיטה, מפנקות אותך, דואגות שלך יהיה  עמוס: זה
 טוב לפני שלה יהיה טוב, לפני האני שלה.

 : אז היא שמה אותך במקום הראשון?גיא ברוקר
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עמוס: יפה, הבנת עכשיו מה הכוונה שלי שההבדל בין גבר ובין אישה. גם בתורה 
ה, זאת אומרת היא חלק ממך, היא , מהצלע שלך הוא הוציא את הבחור"מצלע"רשום 

לא שלם בפני עצמו. ולמה יש לנו רמת גירושים כזאת גבוהה בארץ? בגלל ששכחו 
את מעמדו אחד של השני. אני בכלל לא שוביניסט לגבי בחורות אבל יש דברים 

 שהטבע הקים אותו כך כי ככה אנו צריכים להיווצר.

 בשיחה עם מאיר:דברים דומים עלו 

 מה אתה אוהב בנשים התאילנדיות?: גיא ברוקר

מאיר: הם פשוט נשים, לעומת הגברים המוזרים שבארץ תקרא להם נשים, הטומבוי 
זה גברים. זה גועל נפש של דבר,  ,שבארץ, לבין הנשים פה. בארץ זה לא נשים

האישה שולטת בארץ. המנטליות פה שהגבר הוא המלך נקודה. פה גבר הוא גבר 
התפקידים התחלפו מזמן. בקיצור זה בריחה ממציאות שהיא  ואישה היא אישה, בארץ

 קשה בארץ, אי אפשר לנשום בארץ.

בישראל שבה ונקנית במפגשים היומיום בחוויה של תיירי המין, השליטה שאבדה להם בחיי 
יה. הם עורכים השוואות בלתי פוסקות בין "נשים ישראליות" ל"נשים אהמיניים בפט

הראשונות הן ואילו מין ה בתעשיית שברור להם שהאחרונות הן עובדותתאילנדיות" למרות 
נשים שהם פוגשים במסגרת יחסים נורמטיביים, ומדמיינים שהפרפורמנס של שליטה 
במפגשים עם האחרונות מפצה אותם על מה שהם רואים כאובדן תפקידי המגדר המסורתיים 

בו גברים הם "גברים" ונשים הן בין אשליית העולם המושלם, שקיים מתח ניכר בישראל. 
 — בתאילנד כמו בישראל — בין העולם האמיתי שבוושליטה גמורה, יש להם "נשים" ושבו 

 נותר מודחק.והמתח הזה לנשים יש סוכנות, 

ןיופחד מכ שליטה בתוך הזוגיות  שלו

לנשים בישראל יש כיום כי אפשר להסיק ה בגיל הנישואין ובשיעורי הגירושין יעליהמן 
מאפשרים לנשים  ובעבר בתחום היחסים עם גברים. שינויים אלהרבה יותר מ הירה גדולבח

 ת הפכהוהזוגי .ליזום גירושין או פרידה מבן הזוגו לסרב ליחסים, להגיש תלונה על הטרדה
יה, הדבר אהישראלים בפטכפי שעולה מדברי הגברים . (2003)באומן, יותר  נזילההיות ל

תמידי מהכוח שיש בידי הנשים פחד ומעורר בהם  על תפיסות הגבריות שלהםמאוד מאיים 
בוחרים מתי  — התחושה שהם שוב בשליטה מלאהאו להיפרד מהם. מבחינתם, להם לסרב 

גורם מכריע היא  — ועם מי להיכנס לקשר ומתי לסיים אותו, ולא חוששים להיתקל בסירוב
 :המפגש המיני למושלםבהפיכת 

 : מה ההבדל בין הנשים הישראליות לנשים התאילנדיות?גיא ברוקר

אבי: אווו, זה נקודה מאוד כואבת, מאוד כואבת הנקודה הזאת. כאילו, איך להגיד את 
זה על רגל אחת, הנשים הישראליות מסרסות את הגבר... בישראל, שאתה מתחיל עם 
מישהי אז היא חושבת אלף פעמים, כי היא מקטלגת אותך לפי מעמד וצורה ומקצוע 

תם? כמה אחיות? מה התחביבים? איפה ומעמד חברתי וכל מיני שאלות: כמה אחים א
למדת? למרות שיש לי את כל הנתונים, סיימתי אוניברסיטה ואני עוסק במקצוע עם 
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פרסטיז'ה ואני לא מכוער כדי להתחיל עם כל אחת ובמקרים רבים אני מקבל שלילי, 
כי זה ישראל. אבל התהליך עצמו, עצם הרעיון שאתה נמצא תחת ביקורת כזאת 

רוצות לבוא,  — מתיש, מייגע, הופך אותם למושכות פחות. הם קובעות וכזאת וכזאת
לא רוצות, כל התהליך מייגע. פה תראה רק גברים עם חיוך על הפנים, זה מה שקורה 
שהאגו הגברי מסופק במלואו, לא כמו בישראל. טוב שיש לגברים הישראלים את 

 .המפלט הזה, טוב שיש מקום שבו הם מרגישים גברים

דברי המרואיינים כרוך בעובדה שנשים בישראל יכולות מבדן שליטה שעלה ושל א פן אחר
זה, גברים שחוו פרידה מבנות זוג בארץ הדגישו בהקשר ליזום פרידה או גירושין. גם 

ולא לא ידחו אותם עימן הם מתרועעים שיה, על הידיעה האפריורית שהנשים אשהשהות בפט
מעותית לשיקום ביטחונם העצמי ודימוים הגברי. יפגינו התנהגות אסרטיבית, הייתה מש

 קובי, למשל, סיפר:

רק על החברה שעזבה אותי. שאלתי את עצמי  ,שהגעתי לפה לא חשבתי על שום דבר
למה זה הגיע לי, למה עשתה לי את זה. חשבתי כמה רע לי, בכיתי במטוס, בכיתי 

ה אני צוחק, אני צוחק באוטובוס, בכיתי ביום הראשון במלון. שאני חושב על מה שהי
ראבק, נפלת לגן עדן ואתה בוכה? בחייך, לא מתאים, תראה מה קורה  — על עצמי

הרגשה נפלאה. אני באתי לפה על כדורים שפסיכיאטר נתן  — וזה עובד .פה, תתעודד
לי, כדורי הרגעה, אני רוצה להגיד לך שאחרי שלושה ימים אני לא זוכר את השם של 

ים אותי. אם יש למישהו בעיות נפשיות, שזה קשור באהבה, הכדורים, לא מעניינ
מומלץ לבוא לתאילנד, נרגעים פה מהר מאוד. זה התרפיה הכי טובה שיכולתי 
לפגוש בחיים. אני ממליץ מרשם רופא למקום כזה אם יש לך בעיות בחיי האהבה 

 .שלך

 םם מערער את מעמדבחוויה של המרואיינים, פירוק היחסים הזוגיים שקורה ביוזמה של הנשי
החסות של האישה, סטטוס  ניכנות הםוגורם למשבר כפול: הוא שומט את הסטטוס של

(, והוא 1999 ,ביז'אווי–שמועצם על ידי נורמת הפמיליזם החזקה בחברה הישראלית )פוגל
דומיננטיות. עבור אוטומטית  הםלצד הפסיבי במוסד שלכאורה אמור להעניק ל םהופך אות

הפמיניזם, המאפשר לנשים ליזום גירושין, נתפס לא  ,הגברים הגרושים שהתראיינו למחקר
 כדרישה לגיטימית לשוויון אלא כניסיון להיפוך שליטה.

רסמות ישירות בצד הכעס על הזכויות הרבות של הנשים הישראליות והתחושה שאלה מכ
בפריבילגיות הגבריות, הגברים שהתראיינו למחקר סיפרו על חוויה חזקה של פחד מכישלון. 

כתובעניות ללא גבול, חוו אותן הגברים שהנשים הישראליות,  הגם כאן הגורם המאיים הי
 המיניים, הכלכליים  — ללא הרף ומשוות את הביצועים שלהםאותם כמי שמודדות 

 וכמי שנותנות להם תחושה קבועה שהם לא טוביםה של גברים אחרים, לאל — והגופניים
"הלוואי והמדינה שלנו ישראל תהיה קצת יותר חופשית ותיתן  ,של גילובמילותיו . מספיק

יותר אהבה ברחובות, ולא כל הזמן תעשה כך, תלמד את זה, תעבוד בזה, תהיה כזה ולא 
שדורשות מהם להוכיח את גבריותם כל הזמן, המרואיינים חוו את הנשים בישראל כמי  כזה".

יה, א(. בפטJoseph & Black, 2012כמי שלא פעם נכשלו במשימה )ראו גם  — ואת עצמם
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מהצורך לעמוד ללא הרף למבחן ולהתאים לקריטריונים הפוגה ומפלט לעומת זאת, הם מצאו 
 של גבריות טובה. כאן הצלחתם הובטחה מראש. ,ואף סותרים ,הולכים ומתגוונים

 דימוי הגוף

דימוי הגוף. כפי הוא יה אטחון אצל הגברים הישראלים בפטיאחד הגורמים הבולטים לחוסר ב
שמתועד בספרות בהרחבה, הגוף מהווה זירה מרכזית לכינון זהויות מגדריות, ובכלל זה גם 

מרכזי בהבנייתה של יש תפקיד גוף החברתי ל(. 2007, אשרור של גבריות )גלוזמןללכינון ו
ומשפיע מאוד על  (. הוא משמש מכשיר לקביעת ערך וסטטוס1999 זהות גברית )קפלן,

המודלים בין (. Wienke, 1998עצמם ומוגדרים בידי אחרים )את בו גברים מגדירים שאופן ה
נותנים מקום יש כאלה הבחברה הישראלית בשנים האחרונות החדשים שהופיעו הגבריים 

שהוא מודל הדורש יותר ויותר נרחב לגוף וזוכים לכינויים כגון "הגבר המטרוסקסואל", 
עולה בבירור העיסוק בדימוי  דבריו של שימ .(Frank, 2014במראה הגברי )והשקעה עיסוק 

 :הגוף

הם  ,הם רואות שערות — היהם מתלהבות מהזרים, התאילנדיות, יש להם סטי
 ,בבוקר, פותח את העיניים 4:00–אני ישן בלילה, אני קם ב מתלהבות חבל על הזמן.

רואה אותה משחקת לי בשערות בחזה. אני אומר יאללה, אבל בישראל אני מת 
לעשות שעווה כי הישראליות נגעלות מזה, איך זה יכול להיות? מה אני יגיד לך? זה 
תאילנד. פה אין רגשי נחיתות, בישראל יש לך רגשי נחיתות, בישראל יורד לך 

פה אתה מרגיש שיש לך  כי אתה לא מרגיש שאתה שווה משהו. 80%–הביטחון ב
ביטחון, אתה יודע שאתה יפה, אתה יודע שמגיע לך, אתה יודע שאתה יכול להביא 

 איזה בחורה שאתה רוצה.

 למראה:בכל הנוגע שיקום הביטחון העצמי את יה מאפשרת אהחוויה בפטגם אצל דרור 

ך צועקות לך, אתה מרגיש דוגמן, בחיים של — אל תשאל, אתה רק נוחת עם המונית
לא הרגשת דבר כזה. אתה נוחת, באותו יום אתה יכול להביא בחורה, לזרוק אותה, 

ארבע  לזרוק אותה, להביא עוד אחת ולזרוק אותה. אתה יכול להביא ,להביא עוד
שנים אני רודף אחרי ארבע כבר  ,ואני אמרתי לעצמי .בחורות בלילה אם אתה רוצה

כוסיות רוצות לזיין אותך. הרגשתי בחורות, פתאום אני שומע על מקום כזה, מלא 
חתיך, כל הדברים האלה שגורמים לך להרגיש מכוער בגיל צעיר. כבר הפסקתי 

רטה הזה, מזמן כבר אני חושב אגבות עבות וכל הח ,לחשוב על כל השטויות האלה
וכל הקטע  ,אלף תאילנדיות אמרו לי שזה יפה 20שיש לי גבות יפות אחרי שכבר 

'יפה, כל המחשבות המפגרות האלה שאתה חושב על עצמך: הזה שאולי השיער ג
 פתאום השיער שלך הכי יפה בעולם. ,אולי זה לא יפה לי. אבל אתה מגיע לפה

דבר וה גברים רבים חסרי ביטחון לגבי המראה שלהם ,(Glassner, 1989של גלסנר ) ולטענת
יה מקננים חששות אגם בגברים הישראלים שנוסעים לפט. כך, גורם להם לחוש חסרי ערך

יה, לעומת זאת, הם יכולים להרגיש יפים ונחשקים אוחוסר ביטחון רב ביחס לגופם. בפט
זוגיות, גם כאן ההיבט כמו בהקשר של ה ולשקם את ביטחונם העצמי ואת דימוי הגוף שלהם.

 של היחסים נעלם.המסחרי 
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 אידיאל של צעירים לנצח

 מתבגריםכאשר הם מתגבר מספיק מושכים ונחשקים אינם שמא של הגברים החשש הכללי 
מפאת אלה אונות. –מפני ההזדקנות מעצימה את החרדה הגברית הבסיסית מפני איןהדאגה ו

( מדווח Frank, 2003פרנק ) את הגבר הצעיר. יםמקדשה יםהגמוניה יםמודלוחים הרֹו
ביחס להזדקנות וחוסר ביטחון עצמי הנובע מאובדן חוסר ביטחון שלקוחות מין מתארים 

אונות ולתלות של הגברים –הגוף הצעיר. חששות נוספים הכרוכים בהזדקנות קשורים לאין
יה נתפסת כתרופה לחוליים א, פטשהתראיינו(. עבור התיירים Katsulis, 2010יאגרה )ובו

כהזדמנות להימנע מעימות עם הגיל. לעומת המשקל ו ,אונות–הזדקנות ואיןובכלל זה  ,שונים
יש לתיירים הזדמנות לקיים איה שגילם מקבל ביחסים הרומנטיים שלהם בישראל, בפט

 כפי שמתאר יוסי: נעות במובהק מכל שיפוטיות לגבי גילם.יחסים עם נערות צעירות שנמ

אנגליה,  — איש מכל העולםעשרים לשלושים אין פה הזדקנות. נפגשתי פה עם בין 
, הייתי כזה 50, 45הייתי בן בארץ שלי לי כולם אמרו ארצות הברית. גרמניה, 

מלך. גם יש לי קצת כסף ובחורות, פה אני  קינג,פה אני  — כלומניק, באתי לפה
 4נהייתי בן אדם. הבחורה הצעירה... אתה יודע, בן אדם נמצא בנקודה מסוימת, נגיד 

של החיים שלו, קצת קשה לו והוא כבר לא צעיר. קשה לו עם נשים, קשה לו  3או 
, פתאום יש לו יותר 8או  7הבחורה הצעירה מעלה אותו לדרגה פה ו ,עם החיים

הביטחון העצמי שלי  .טחון עצמי, הוא מרגיש יותר צעיר, מרגיש יותר טוב פהיב
 חוזר אליי. עם נשים צעירות אני מרגיש הרבה יותר טוב.

, זכרונות מהזונות העצובות שלי ספרו של גבריאל גרסיה מארקסכמו הגבר בן התשעים ב
יה התמסרו ארי המין בפטתייגם יחסי מין עם זונה צעירה ישיבו לו את נעוריו, כי שהאמין 

. כך אונות–יחזיר אותם לצעירותם וירפא אותם מאיןלפנטזיה שהמשגל עם נערות צעירות 
 :תאר שמואלמ

נהנה, שישים גבר בגיל  — עשריםהבחורה בת שישים עכשיו, הגבר יכול להיות גיל 
רגליים ל צעיר, עומד, חזה עומד, ולפעמים לא צריך ויאגרה מפני שיש לו פרגייה, הכ

אני  [,בגאווה לידו]מחווה על האישה שלקחתי יום אחד ויאגרה איתה  ,יפות. תראה
 כבר שבוע לא נוגע.

 שליטה בכסף

מדימוי גוף נמוך הוא הלחץ להפגין הצלחה ואונות –לא פחות מאיןחשש גורם מעורר 
כסף, שליטה וגבריות הוא ציר מפתח בממשק שבין קפיטליזם בין כלכלית. החיבור 

ריארכיה. למרות שינויים מרחיקי לכת בחלוקת העבודה המגדרית ולמרות התגוונות ופט
גברית הזהות במרכיב מרכזי  הנותרהצלחה כלכלית המודלים של גבריות לגיטימית, 

נשים לשאת מצופה מגם אם בפועל  (.Joseph & Black, 2012; Katsulis, 2010נורמטיבית )ה
מן הנשים  בעול פרנסת המשפחה יחד עם בני זוגן, היכולת של גברים רבים להשתכר יותר

מאשררת את עליונותם בתוך מערכות היחסים, ולכן הפגנה של עושר נשארה חלק 
יכולים לעמוד בסטנדרט אינם ם רבים מרפרטואר הביצוע של גבריות. בפועל, כמובן, גברי

 , כפי שמספר אודי:מאפשרת מפגנים של דומיננטיות כלכליתתאילנד ך בישראל, א הזה
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 120–לקנות שם לבנות אוכל. קניתי להם ב Seven Eleven–ישבנו, דיברנו, הלכתי ל
מי אני? האם אני  — לחם, נקניק. היו מבסוטות. לפעמים אני שואל את עצמי — באט
אדם העשיר הזה היום? או שאני עוד חודש אחזור לארץ ואני חוזר להיות הבן  הבן

 אדם הממוצע?

יותר מנשים, אך גברים טוב ממשיכים להשתכר גברים בישראל  תסטטיסטיאמנם מבחינה 
נדרשים לנהל מערכות רבים  .יכולים לפרנס משפחות לבדםאינם במספרים גדלים והולכים 

תחושה לתסכול ולגורם לכעס, ולחלקם הדבר יחסים עם נשים שאינן תלויות בהם כלכלית, 
של גבריות בולטים מול עיניהם מודלים התרבות הפופולרית מציבה מה גם ש ,של סירוס

 תחושות כאלה עולות מדבריו של אופיר: פיננסים.בעשירה של העוסקים בהייטק ו

שאתה נכנס לקטע עם מישהי, אז זה ממש קואליציה וממש צריכים  ,שבארץאין ספק 
להתחשב אחד בשני בצורה טוטאלית, אבל בסופו של דבר אני מאמין שמה שנהיה 
במצב כזה שאתה מתחשב בעיקר בבחורה, שרוצה ללכת לגהץ בקניון, כי היא גומרת 

טיס, ברגע שהיא היא גומרת מלגהץ בקניון את הכר ,היא לא גומרת מזיון .מזה
מעבירה אותו במכונה נהיה לה רטוב. אני יש לי מקום עבודה בארץ, משכורת יותר 
נמוכה מהממוצע ואני לא יכול להחליט עכשיו שאני ממריא לתוך חלום ורוד של 
זוגיות ואפילו נישואים עם בחורה, כל עוד אני לא בטוח שאני יכול לדאוג לה 

 מבחינה כלכלית.

ההבנה כי גברים נמדדים מול גברים אחרים המגלמים  עולה בבירור מדבריו של יהודה
גם כי חש בנשים הישראליות, אך  וממקד את כעס. הוא אמנם מודלים בלתי מושגים

מודלים גבריים מתחרים המערערים את נגזרים מהפרמטרים של עושר, השכלה ומעמד 
 :ביטחונו

שיהיה לו מעמד, שיהיה במצב של היום הישראליות מחפשות לתפוס גבר עשיר, 
שיהיה מסודר, בוא נקרא לזה, ככה מכל הבחינות. ברגע  — משכיל, איך אומרים

הוא מממן אותם. מעט מאוד שאפשר לקרוא לזה במילים אחרות  ,שתופסות אחד כזה
היום בחורות ישראליות ילכו איתך בגלל מי שאתה או מה שאתה. היום כל בחורה 

פה אתה בא, עם איזה אוטו אתה בא, מי המשפחה ל תסתכל מאיוישראלית קודם כ
למרות שעדיין יש את הבחורות  .מא שלך עושהישלך, מה אבא שלך עושה, מה א

הטובות שמחפשות את הבחור הפשוט, שרוצות לחיות אתו בכיף, הכסף זה לא 
מעניין אותם, אבל הרוב הגדול היום... פעם היו יותר הולכות בגלל האהבה, אבל 

 ל הכסף והמעמד.ול מסתכלות מה אני יכולה לקחת מהגבר, קודם כוהיום קודם כ

, כסף ופרנסה הם גורמים מעוררי חרדה, וגבר ללא כסף אינו יכול עבור יהודה ורבים אחרים
לממש את גבריותו. בחוויה שלהם, הנשים הישראליות הן רודפות בצע המעוניינות בגבר רק 
בגלל כספו. גם בהיבט הזה הנסיעה לחופשת מין מאפשרת להם הפוגה מהצורך ללהטט בין 

ההגמוני הישן. תקופת השהות המוגבלת  , למודללזמן קצרדרישות מורכבות ולחזור, ולו 
בפטאיה הם על כל מה שחסר להם בארץ. מפצים במעט יה וההבדלים ביוקר המחייה אבפט

בא בקלות ולכן הם יכולים להפגין נדיבות מופלגת, שכמו  ולהרגיש כמי שהעושר שליכולים 
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ם המתוארים מייצרת אסירות תודה שמסמנת כפיפות. הדים לממצאי ,תמיד בחליפין מוכללים
 (.Katsulis, 2010; Rivers-Moore, 2012) למצוא בזירות נוספות של תיירות מיןאפשר כאן 

 גבריות–היפר

שבי פה, תלכי לשם, וזה לא רק בקטע המיני,  — לו"אתה מרגיש שאתה בוס על הכ
זה בקטע סתם שהיא יושבת לידך. אתה מרגיש גבר. אתה הולך עם חזה נפוח. אתה 

 ".ל פהומרגיש שאתה יכול לעשות הכ

יסרבו נשים שהאפשרות בשל בשל מראה גופם, בשל הכורח לפרנס, חשים גברים שהחרדות 
אונות נובעים בין השאר מן –מהזדקנות ומאין הפחד שלהםובשל  יבקשו להיפרד מהםאו להם 

בין היכולת לממשו. חופשת המין ובין הדימוי הנורמטיבי של גבריות שהפער הגדול 
רבים אך נוסף על כך מן הרגשות הקשים הללו, מאפשרת להם הפוגה החלומית בתאילנד 

זאת את ו חוויה מתקנת שתאפשר להם "להרגיש גברים אמיתיים",גם מתיירי המין מחפשים 
מושג  5,(hypermasculinityגבריות )–גבריות. היפר–הם עושים באמצעות מופעים של היפר

( overmanning) מסורתיתהגזמה של התנהגות גברית היא  ,(Nandy, 1988) דיננאשטבע 
 מושר וטומקינסבניסוח מעט שונה,  .חובביצועים של אגרסיה, הישגיות, שליטה, תחרות וכ

(Mosher & Tomkins, 1988) סגנון התנהגות שמתעל התמודדות עם כגבריות –היפר מגדירים
. אגרסיה מיניתהכוללות גם  ותוקפנות לאינטראקציות של שליטה ,ובמיוחד עם נשים ,העולם

, בעיקר ברשת העולמיתשל דימויי נשים אסיאתיות הפופולריות  ,(Ling, 1999על פי לינג )
של דימויים מוגזמים ו גבריות–יפרמופעים של התורמת להקצנת בהקשרים פורנוגרפיים, 

 גבריות מסורתית.
שונות הפעלת דרגות ובכללן , גבריות של שליטה מינית וכלכלית בנשים–מחוות היפר

בכלל ות מין לקוח ובקרב בקרב תיירי המין הישראלים בתאילנדמאוד  ותנפוצ של אלימות,
 ,Hertzog & Shadmi, 2019; Joseph & Black, 2012; Kimmelבמגוון רחב של סיטואציות )

רבים מן המרואיינים העידו על העונג שהם שואבים מתחושת השליטה באישה . (2005
להשתמש בצורות גלויות וסמויות של אלימות. בציטוט שלהלן, אלכס חופש הכנועה ומן ה

 מתאר את השליטה באישה בכל תחומי החיים ואת שביעות הרצון שלו מהתנהגותה כמשרתת
 :במהירות ובצייתנותשפחה מיומנת המתאימה את עצמה לדרישות וכ

 תה ומראה לאשתך?יאתה מצטלם א :גיא ברוקר

אלכס: לא. אתה מגדיר מראש את הדברים, אתה אומר מראש שאתה נשוי והיא 
שומרת על דיסקרטיות, היא לעולם לא תידחף לך לצילום, אם הטלפון שלך מטלפן 

זה בא לה באופן  ,לא צריך להגיד לה את זה בכללהיא תמיד תסתום את הפה, אתה 
היא משרתת אותך, היא לומדת אותך בחצי יום,  .טבעי, היא יודעת את מקומה בדיוק

יקה אתה אוהב, איך אתה אוהב את זאיזה מו ,היא לומדת בדיוק מה אתה אוהב לאכול
, Seven Eleven–ל. אתה קם בבוקר אתה שולח אותה לוהסקס, כמה סוכר בקפה, הכ

 
 ,ומאוחר יותר גם חקק ;2007ברוקר, ראו  ישראליתגבריות  גבריות בהקשר של–על היפרלהרחבה   5

2009. 
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היא מביאה לך קפה, מביאה לך איזה קרואסון, ארוחת בוקר. אתה מלך, אתה מלך 
 פה.

ואכן, אחד הנושאים שהעלו המרואיינים בבואם  .מובן שהשליטה ממומשת גם ביחסי המין
כל פנטזיה. מימוש הפנטזיות לממש יה כמקום המושלם לכל גבר היה היכולת אלצייר את פט

ל מותר, ורצונו של הגבר יכול להתממש בלי שום ואפשרי, הכ לוה שהכימתאפשר מתוך הראי
התשוקה לממש את הפנטזיות כדרך לשקם את גבריותם המאותגרת  התחשבות במגבלות.

 :, כפי שאומר אלעדבישראל מגיעה לשיאה בתחושה שהשליטה באישה היא אבסולוטית

שהיא תזוז. זה  היא מבחינתה תמצוץ לך כל זיון, היא מבחינתה תזוז איך שאתה רוצה
מדהים, לא אכפת לה, יענו תסובב אותה, תגלגל אותה, היא תזוז, לא כמו בארץ אתה 

לא בא לי עכשיו. ככה אפילו אם זה סטוץ, אתה  — שוכב עם בחורה היא תגיד לך
אתה מסובב אותה איך  — ל. פה כל מה שאתה רוצהויודע, היא לא רוצה תמיד הכ

שאתה רוצה, היא שם ואתה דוחף את הבולבול  שאתה רוצה, אתה הופך אותה איך
פנימה, לא טוב לך בתנוחה תסובב אותה עוד פעם, תיקח אותה למקום אחר, אתה 
יודע, הקלות הזאת, זה מדהים. וזה היה עם בחורה לא זונה. כולם פה אוהבות 

 בולבולים, פתוחות בקשר לזה, לא יודע איך לקרוא לזה.

אופן שבו מוסדות חברתיים, כגון תיירות מין, מטביעים ה בוחנת אתהסוציולוגיה של הגוף 
(. Connell, 1995; Csordas, 1993; 2006מקינון, את מבנה הכוח החברתי ישירות לתוך הגוף )

שעתוק חברתי והופך למטרה לייצור ולבחברה פטריארכלית הגוף הנשי מהווה אמצעי חיוני 
הנשים עוברות רדוקציה בתודעתם  כיבבירור עולה  תיאורי הגבריםמלניצול ולשליטה. 

אפשר להרים אותן, לסובב, להתעלל בהן  — לאחת מכמה אפשרויות: או שהן אובייקטים
תמיד חייכניות, מתוקות עד בלי די, אוהבות, יפות,  — תולפקד עליהן; או שהן מלאכיו

, מטופלות בהורים ותונטולות רצון משלהן; או שהן קורבנות תמימים של נסיבות חיים קש
עניים, בילדים ובקרובי משפחה, והלקוחות בנדיבותם הרבה משמשים להן כמושיעים. אולם 

הוא של הנשים החפצון מפורש כי ככל שהדבר נוגע למפגש המיני עצמו, הראיונות מעלים ב
בתשוקות של הגברים. בהקשר זה חזר שוב ושוב הרצון באישה קטנה, שתגלם  עיקרימרכיב 

 :עוצמתואת את היפוכו המוחלט של הגבר ותבליט את גודלו ו

 אמרת שאסיאתיות עושות לך את זה? מה עושה לך את זה? :גיא ברוקר

תה לי חברה שמנה. אני לא רוצה יהי אל()בישר רן: הם קטנות, בחורות קטנות. שמה
יותר, לא עושה לי את זה, כי זה לא גורם לי להרגיש כמו גבר. כאשר אני רוצה 

קילו  שבעים קינגאלהרים אותה, אני רוצה שאני יוכל להרים אותה, אם היא שוקלת פ
 אני לא יכול להרים אותה.

 גוף הקטן?האז מה גורם לך להרגיש  :גיא ברוקר

רן: שאתה יותר גדול. אם היא שמנה וגדולה, אם באמצע הזיון בא לך להרים אותה 
אתה לא יכול כי היא כבדה מדי. אם אתה עושה איתה מה שאתה רוצה ואם אתה 
רוצה להרים אותה אז אתה מרגיש גבר במיטה, כי היא הקטנה ואתה הגדול והחזק 
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יך, גם אם היא רוצה להזיז אותך היא לא יכולה. כי קטן זה נשי, ואין לה כוח על
עצם העובדה שאתה מזיין אותה ופתאום היא רוצה להחזיק במשהו, אז היא . מבחינתי

רוצה יד עם שריר אז היא תופסת לך את השריר, אתה מרגיש שהיא חלשה, לא משנה 
 וח.כמה חזק היא תחזיק אתה לא מרגיש אותה. להרגיש שהם בלי כ

דברי הגברים בהקשר זה מביעים את תגובתם הקיצונית לשינוי הכללי שחל ביחסי המגדר 
תחושת הזכאות , בחוויה של המרואיינים חרדותיהם לגבי גבריותם.המעצימה את בישראל, 

מיתרגמת לפגיעה בגבריותם. הם  — שלהםהנורמטיביות בנות הזוג  — של הנשים הישראליות
אשרור ורואים בה הזדמנות ל הזוגשחרור מבנות  יה ממד שלאטיוצקים לחוויה שלהם בפ

 מעמדם כגברים.

 דיון

הנרטיבים שהבאנו מתאפיינים בטון בוטה ובעומס של ביטויים רגשיים שמיטלטלים בין כעס, 
. לפני שניגש מצד שניתחושה אופורית של פוטנטיות ומשיכה  מצד אחד וביןתסכול ודחייה 

לניתוח, נציין שברור לנו שהראיונות משקפים רגע נתון, בבחינת זמן מחוץ לזמן, שכיוון את 
פשטנית וספציפית של גבריות, שהיא ללא ספק צרה וחלקית  המקד בגרסהמרואיינים להת

אמנם לא  — שהנרטיבים שנאספומפני ביחס למנעד מורכב של חוויות וזהויות. ועדיין, דווקא 
שים גברים דוברי עברית יגוף מעובה ועשיר של ראיונות עם שמאך  תמדגם מייצג סטטיסטימ

סופרו בסיטואציה לימינלית שאפשרה  — תייםמצבים משפחבמגוון ורחב גילים בטווח 
ההתייחסויות הרבות והטעונות שלהם לנשים  נוכחלדוברים לשחרר את חרצובות לשונם, ול

 .גבריות בישראלשמלוות חלק מן הדילמות אור על שופכים ישראליות, אנו סבורים שהם 
יות; חלקם טינה עזה כלפי הנשים הישראלהביעו רובם המכריע של התיירים שהתראיינו 

ה או כישלון שחוו במערכות זוגיות, והם ינושאים תחושות קשות של נחיתות בעקבות דחי
לתאילנד כדי לפצות את עצמם על התחושות הללו. במהלך החופשה רבים מהם נוסעים 

 בתעשיית הם מתרועעים עובדות ימןתאילנדיות שעהנשים הבוחרים להכחיש את היותן של 
מין. הם מדמיינים שהנשים הללו מתאהבות בהם ורואות בכסף שלהם מתנות של חסד ה

: הן מפגינות חשק מהן , ממלאות את התפקיד המצופהמצידןונדיבות, ולא אתנן. הנשים, 
והנאה מינית בלתי נדלים, הערצה, צייתנות ואסירות תודה, שאכן גורמים לגברים לחוש 

 מלכים. — עשירים, ובלשונםויפים, מושכים 
אף מתירה בקריאה שלנו, את הכמיהה לדומיננטיות גברית נטולת אמביוולנטיות, ש

מגדר, המתחום תאוריית שילוב של מושגים באמצעות יש לפרש התנהגות מינית אגרסיבית, 
. פרספקטיבת הכלכלה הפוליטית באנתרופולוגיהמסוציולוגיה של המודרניות המאוחרת והמ
 ,הסובייקט במודרניות המאוחרתלחבר בין התובנות הסוציולוגיות על  יםמבקשנו אנו ניתוחב

שנדרש להמציא או "לדייק" את עצמו ללא הרף במציאות שלכאורה מציעה לו אפשרויות 
. ספרות העכשווית על מגדר וגבריותבין הו ,(Giddens, 1991) בלתי מוגבלות למימוש עצמי

ובין ( Schrock & Schwalbe, 2009)מתמקדת במתח שבין אקטים של גבריות זו האחרונה 
 .זה עם זה תסריטים התרבותיים שנותנים להם משמעות, ואשר בעצמם מצויים בתחרותה

הסובייקט הרלוונטיות של מגדר בתהליכי כינון מחדד את  , שהודגם במאמר,המתח הזה
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שיח ב, המתח הכרוך בעשיית הגבריות בא לידי ביטוי אצל תיירי המיןבמודרניות המאוחרת. 
ודעות לפער בין מראם ומצבם הכלכלי , המרפלקסיבי )ההתחשבנות עם הנשים הישראליות

 שהוא אופייני לתקופה. (מה שמצופה מהםובין 
תסריטים של גבריות באת הפגיעות הטבועה בין השאר הממצאים שהצגנו מדגישים 

עכשווית, ואשר נובעת מן האופי הלא יציב שלה. בספרות על תיירי מין, הפגיעות הגברית 
נידונה עד כה באופן שולי בלבד, בין היתר בגלל המטען המוסרי האופף את המוסד החברתי 

במרכיב ההכרה השנוי במחלוקת. בספרות הכללית על גבריות, לעומת זאת, מתגברת 
שבהם הם חווים של הכוח הגברי ובכך שגברים רבים עשויים להימצא במצבים  הפרדוקסלי

בפרט, . (Hearn & Morgan, 1990; 2017 ,)הירש דומיננטיותגם כפיפות ובה בעת גם 
הספרות הפסיכולוגית גם עוסקת במחירים הרגשיים של מיניות פטריארכלית שמכוונת 
גברים רבים להתנהגות אגרסיבית, לתפיסה של האקט המיני כפרקטיקה של כיבוש והכנעה 

אינטימיות, מחירים שכוללים בדידות, חרדת ביצוע ותחושת לסקס בין ולהימנעות מכריכה 
–(. הפרספקטיבה הסוציולוגית2017 ,י )בוקובזהכישלון במקרים של העדר חשק מינ

מכוונת אותנו לנתח את השיח  , לעומת זאת, אינה מתמקדת במבנה הנפש אלאאנתרופולוגית
הדיאלקטיקה בין הדגשת תוך מואת הפרשנות שהם נותנים לצרכנות זנות הרגשי של הגברים 

ומתמקדת תרבותית שבתוכה היא מתכוננת, –חברתיתסובייקטיביות גברית למערכת ה
 על תסריטי גבריות עכשוויים. אתהשפעת הדיאלקטיקה הזב

תסריטי הגבריות העכשווית בהמתח האפריורי הכרוך לטענתנו, , של תיירי המיןבמקרה 
. במעבר הזמני בין ישראל פטריארכלית הגלובליתה המערכת הקפיטליסטיתעל ידי  מועצם

ממדי, –הקנייה העדיף של התיירים מאפשר להם פרפורמנס מוקצן וחד לתאילנד, כוח
להם הפוגה מן המתח המלווה את גבריותם בחיי היומיום. אך באופן  מזמןלכאורה ו

מתממשים ביחסיהם שאינם חלוקת תפקידים על פרדוקסלי, ההתרפקות שלהם על דימויים ו
וויה מתמשכת של מאמץ גדול, תסכול וכישלון. לחמתמדת תזכורת גם עם נשים בבית מהווה 

בישראל, כמו במדינות עשירות אחרות, החוזה המגדרי מתעתע. בעוד שבאופן מצטבר גברים 
כלכליים, פוליטיים,  — בישראל שומרים על דומיננטיות במספר לא מבוטל של מדדים

. יתר על כן, לא בהכרח חלה עליהם כפרטיםהדומיננטיות הזאת  — סימבוליים ותרבותיים
בתחומים מתרחבים  שליטה ואוטונומיהמשיגות נשים בישראל ובמדינות עשירות אחרות 

ישירות על חשבונם. מאבקי נשים נגד אונס נעשה שהדבר מאמינים וגברים אלו , והולכים
הישגים מתוקשרים במסגרת קמפיינים ו כגון חקיקת חוק איסור צריכת זנות והטרדות מיניות,

, מוקיעים פרפורמנס של מיניות גברית אגרסיבית ומאיימים עליו בסנקציות MeToo#כגון 
, הגברים שהתראיינו ןמאורגהמאבק היותם מאוימים כקבוצה בעקבות הכואבות. אך מעבר ל

העצמאות ותחושת הזכאות של מבחינתם ש מאוימים גם באופן פרטי, משום למחקר חשים
צם דרישתן לסיפוק זוגי ומיני הופכת אותן נשים ישראליות הופכות אותן לחזקות מדי. ע

 מחוללת פיחות בגבריות של הדוברים.ומתוך כך גם  ,פחותנשיות ל

ראו ) תיירות המין הגלובליתהעוסקת בשיח הקיים בספרות מתווספת אל העבודתנו 
את הדיון ומקדמת  ,(Kara, 2009; Kelley, 2015; Wonders & Michalowski, 2001 למשל

גברים אצל פגיעות ובין . הראשון הוא הצבעה על השיזור ההדוק בין כוח אופנים בשלושה
שבצד עולה ים שהצגנו החומרמ עניות. במדינותמין לצרוך אשר נוסעים ממדינות עשירות 

עובדות המין מול להתנהג באגואיזם מוחלט ואגרסיבי שיש לתיירי המין הפריבילגיה 
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ה מול נשים יתם תחושות קשות של כישלון, תסכול ודחייאמהם נושאים יה, רבים אבפט
שלכאורה התחזקו על  ,מייחסים את מצוקותיהם לנשים הישראליותאמנם בבית. הגברים 

מקור המצוקה הוא הבלבול הטמון בריבוי תסריטי לפחות באופן חלקי  אולםחשבונם, 
. בחוויה של המרואיינים, נשים ישראליות גיסא ובקיטוב המעמדי מאידך גיסא מחד הגבריות

המפרנסים להוסיף ולהיות ית וגם דורשות מהם גם לנהל מערכת יחסים רגשית ומינית שוויונ
תלוי בנשים, אלא במבנה אינו לייצר הכנסה גבוהה הגברים  אבל חוסר היכולת של; ייםהראש

לטעמן של הנשים  שהתיירים מייחסיםאף יה, א. בפטובעלייה ביוקר המחייההכלכלה 
תרבות המקומית, בפועל מה ה ות כלפיאדנותיבאת ההיתר שלהם להתנהל  המקומיות

מתכתבים עם לובלי. בחופשת המין הגברים שמאפשר זאת הוא הקפיטליזם הפטריארכלי הג
תסריטי מגדר מתגוונים בין צורך לתמרן שאותה הם מפרשים כ ,מביאים מהביתהחוויה שהם 

 באמצעות פרפורמנס בוטה של מפצים את עצמםולעמוד במבחנים מחמירים של נשים, והם 
עובדות המין התאילנדיות. בשני האתרים, בבית ובחופשה, מתרחש  דומיננטיות גברית כלפי

של אינטנסיבית של כינון סובייקט גברי; בשניהם התהליך הזה כרוך בצריכה  מתמשךתהליך 
שההיבט השני שבו אנחנו קשר דיאלקטי הדוק. מכאן מקיימים ושניהם  ;דימויים וחפצים

כפי שתוארו בספרות  ,סובייקטהאת הדיון הוא השיקוע של תהליכי כינון מקדמים 
 במנגנונים גלובליים ולוקליים של כוח.ביחסי מגדר ו ,הסוציולוגית על המודרניות המאוחרת

תיירות המין  שלהפוטנציאליות  ההשלכותעל  עיםימצב לבסוף, החומרים שהצגנו
ישראל. הטרוניות של המרואיינים על במדינה השולחת, במקרה זה על נשים  הבינלאומית

 מעלות את האפשרותהפכו לגברים" כשהפסיקו להיות כנועות וצייתניות "ים ישראליות שנש
שסתום לשחרור הלחצים של תסכולי הגברים, של תיירות המין הגלובלית להיותה מעבר ש

אנחנו . התקבלותםוהקושי ב ההישגים המגדריים של הנשים בישראלגם משתקפים בה 
 את הפן הסמוי הזה של החוזה המגדרי.באופן אמפירי גם מקווים שמחקר עתידי יתעד 
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