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  מין הוא לא מוצר צריכה –מערך שיעור 

 המשמעויות המיניות והמגדריות מההקלטות של יאיר נתניהו 

 יעל אפריאט, רכזת חינוך במרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ת"א כתבה:

 

קלטות המתעדות שיחה בין יאיר  2פורסמו במהדורת חדשות ערוץ  8.1.2018בתאריך 

בקלטות כפי ששודרו  ניתן לצפות כאן. 2015נתניהו לשניים מחבריו מערב ליל שבת בקיץ 

חלק נכבד מהשיחה בין שלושת את תמלול השיחה.  וכאן אפשר לקרוא, 2במקור בערוץ 

במיניות, במועדוני חשפנות, ובאמירות בעלות נימה של זלזול, ניצול והחפצה הצעירים עוסק 

)מלשון חפץ( של נשים שמוכרות ואינן מוכרות להם. חלק זה של השיחה זכה לגינוי ציבורי 

הקטנת משמעויותיהן של האמירות ומתן לגיטימציה ליחס זה כלפי מין ומיניות ומנגד למחד, 

 של גברים ונשים כאחד. 

 למה חשוב להתייחס לנושא בכיתות?

האמירות הפוגעות התלמידים והתלמידות נחשפו בוודאי לציטוטים הנבחרים מהכתבה. 

ות כך על שנאמרומזלזלות בנשים, ההתייחסות אליהן כמוצר המספק שירותי מין, 

ידי בנו של הראש הממשלה, נותנות לגיטימציה ליחס החברתי הרווח כלפי נערות 

. אמירות כאלה יחזרו וישנו גם כלפי התלמידות הלומדות בבית ונשים באופן כללי בחברה

הספר, ונשים אחרות הסובבות את הנערים והנערות. הנערות עצמן לומדות מכך על היחס 

על מיקומן החברתי. דווקא על רקע השבועות האחרונים בעיסוק ושל החברה כלפיהן 

ויון שוהלאי  ו שוב ושובהתייחס טקס פרסי גלובוס הזהבשב , ולאחרmetoo#בקמפיין 

, חשוב להציב 2018אינו מקובל עוד בשנת והבהירו כי היחס הזה  ,מגדרי ולפגיעות בנשיםה

אלטרנטיבה ערכית ושוויונית, ולהעביר את המסר כי הדיבורים והמעשים שהוזכרו בקלטות 

 אינם יכולים לעבור בשתיקה. 

בנוסף, חשוב מאד להתייחס ללחץ החברתי המופעל על נערים וגברים בחברה 

הישראלית בהקשר לתפקיד, להתנהגות ולקודים המיניים והמגדריים המוטלים 

. ישנם נערים שאינם מעוניינים לקחת חלק בתרבות של ניצול נשים, בילוי במועדוני עליהם

חשפנות וצריכת מין. השיחה החינוכית בכיתה יכולה להעניק להם גיבוי בסירוב לכך, ואף 

https://www.youtube.com/watch?v=BjBQwHQCMHo
https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.5680236
http://www.mako.co.il/women-magazine/Article-23f690d35992f51006.htm
http://www.mako.co.il/women-magazine/Article-23f690d35992f51006.htm
http://www.mako.co.il/women-magazine/Article-23f690d35992f51006.htm
https://www.onlife.co.il/144062
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ם שלהם ולהסביר להם כי מיניות יכולה וצריכה להיות לתת להם כלים להגיב לקבוצת השווי

 מכבדת, שוויונית ודיאלוגית. 

ת/ים, המחנכות/ים והיועצות להעלות בכיתות את התוכן ולצוותי המוראנו מציעות 

  למען שינוי חברתי בתחום.  ,שיח על ערכיםולקיים סביבו המשתקף בהקלטות, 

 חשוב!

 עוסק ינואבנוסף הוא . הפוליטיות של משפחת נתניהועמדות עוסק ב אינומערך זה 

נתמקד רק ביחס  בסוגיות שקשורות למתווה הגז או לליווי של אנשי הביטחון והנהג.

אין להתייחס ליאיר נתניהו או לאף אחד מהצעירים מין. לנשים, למועדוני חשפנות ולצריכת 

 ברכב באופן אישי, אלא להקלטות כמקרה בוחן המאפשר שיח ערכי על מיניות ומין בחברה. 

״אמירות סרק״ שכל אחד בגילו של יאיר -תגובת משפחת נתניהו לכתבה היתה שמדובר ב

הד  ותשורת, ומקבלהיה יכול להגיד. ההבדל הוא שאמירותיו של יאיר נחשפו בכלי התק

אנו דווקא כאנשי ונשות חינוך, המבינים ששפה משקפת ומעצבת מציאות, ובמה ציבורית. 

  ולתת להן את מלוא כובד המשמעות. , "אמירות סרק"שמדובר ב טענהצריכים לצאת נגד ה

 

 מסרים מרכזיים:

ההקלטות מעלות מגוון נושאים ותכנים שניתן לפתוח בכיתה בהקשר של מיניות 

 ומגדר. בחרו נושא מרכזי או שניים שברצונכם לעסוק בו, והתמקדו בהם. בהצלחה!

תופעה של צריכת יחסי מין ובילוי במועדוני חשפנות נשענת על תרבות בה גופן ומיניותן  ❖

אישה זרה לבין יחס משירותי מין  "צריכת"החפצה. יש קו ישיר בין  יםשל נשים עובר

לחברה לשעבר או למלצרית כמישהי שניתן לסרסר בה עם חברים, או ״להעמיס״. 

השפה וההתבטאויות המיניות מבטאות תרבות של אלימות מינית ומיניות אלימה 

 שאנחנו רוצות ורוצים למגר. 

על נערים וגברים בחברה הישראלית מופעל לחץ חברתי להוכיח את הגבריות, הכבוד  ❖

עמד החברתי שלהם על ידי הישגים מיניים רבים ככל הניתן. אנחנו רוצות ורוצים והמ

לעודד את הנערים להתנגד לכורח זה ולציפיות המוטלות על כתפיהם, ולייצר עבורם 

 אלטרנטיבה וכלים לאינטראקציות מיניות מהנות, מכבדות ושוויוניות. 
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ר, והן ממשיכות להיפגע רוב הנשים העוסקות בזנות הן נשים שנפגעו מינית בעב ❖

בריאותית ונפשית מהיותן חלק ממעגל הזנות. חברה מוסרית וערכית צריכה לעמוד מול 

תופעות אלו, ולייצר אמירות ברורות הקוראות לצמצם את המנגנונים המנצלים ומבזים 

 נשים. 

 

 דגשים למחנכ/ת:

  .הנושא רגיש שיחה בכיתה בנושא התנהגות מינית אלימה שונה מנושאים אחרים

ומורכב, יכול להעלות קשיים רבים, תוקפנות, אשמה, בושה ורגישות בקרב התלמידים 

 והתלמידות. יש לעסוק בו באופן אחראי וקשוב לצרכים שלהם.

 מ"המין הגברי"נערים בכיתה ירגישו מותקפים, ושמאשימים אותם כחלק ייתכן כי ה .

בים בכיתות הם בעצמם נפגעים צריך לזכור שחלק מהנערים )ולא רק הנערות( שיוש

 בעבר, בסיטואציות שונות ודומות. מינית בהווה או 

  שימו לב לעמדות ולתחושות שהנערות מביעות במהלך השיעור. ייתכן שחלקן יביעו

תמיכה ויתנו לגיטימציה ולשיח של הנערים, ושחלקן יחוו קושי לאור ההתבטאויות 

מי שהדברים נות בטוחה ומיטיבה עבור והמעשים המתועדים בהקלטות. נסו לייצר הזמ

 ולשתף את הצדדים השונים בקושי.  ם/להביע את דעתן פוגעים בהן/ם

  חשוב להגיד בתחילת המפגש ובסיומו שהנושא יכול להיות מאוד מציף וקשה, ושאם

תמיד אפשר לפנות מישהו/י מכתה מרגיש צורך לדבר על זה עם מישהו מחוץ לביה"ס 

. לפעמים גם אם לא קרה לנו משהו, אלא ת ולנפגעי תקיפה מיניתלמרכזי הסיוע לנפגעו

חשוב לדבר על  –"רק" היינו עדים לפגיעה, זה משפיע עלינו ויכול להיות קשה ומעיק 

וקו לגברים  1202 –קו לנשים זה. להזכיר שהפניה למרכזי הסיוע היא אנונימית, ושיש 

שאפשר לפנות  בתוך ביה"ס גם גורמים)לכתוב על הלוח(. להזכיר כמובן  1203 –

 חשוב לא להישאר עם זה לבד ולקבל תמיכה. –אליהם, ולהדגיש שאם יש משהו שמעיק 
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 מהלך:

המהלך כולל חלקים רבים, בחרו מראש האם להעביר את השיעור במלואו או את 

 . ן/םם ביותר בעיניכיהחלקים החשובים והרלוונטי

 הקלטות יאיר נתניהו רקע על  חלק ראשון:

מטרת חלק זה היא להבין מה הידע הכללי של התלמידים והתלמידות, ומה יחסם הראשוני 

 למה שנחשפו אליו. 

בימים האחרונים התקשורת מתייחסת לפרסום הקלטות של שיחה בין יאיר נתניהו  להגיד:

לבין שני חברים. השיחות שפורסמו נוגעות בנושאים פוליטיים, אבל בשיעור הקרוב אנחנו 

 על התכנים המיניים שעולים בשיחות. נשוחח 

להקלטות? איזה אמירות שנאמרו כלפי נשים או מין זכורות לכן/ם? : האם נחשפתם/ן לשאול

 מה חשבתם/ן על הנאמר?  )אפשר לכתוב על הלוח חלק ממה שנאמר(

 אמירות בנוגע למועדוני חשפנות וזנות דיון בחלק שני: 

בנספח המצורף בחרנו ציטוטים נבחרים מהשיחה הקשורים למועדוני החשפנות לנשים 

 בזנות. 

ישנן כמה אופציות לעיסוק בחלקי השיחה: לחלק את הקטעים בכיתה ולבקש 

  מהתלמידים/ות להקריא; לפזר על הרצפה ולבקש התייחסויות; להקריא בעצמכן/ם כל

 דבר עליו. קטע שיחה; להקרין כל קטע שיחה בשקופית ול

 שאלות לדיון  

 מה היחס של הצעירים לנשים במועדוני החשפנות והזנות?  ❖

 למה הם מתווכחים מי שילם על מי?  ❖

 למה אברמוב אומר שזה לא יראה טוב אם יראו אותם מחוץ למועדונים? ❖

 למה הם הולכים בכל זאת? או התנהגות שיש להסתיר, אם זה לא טוב,  ❖

מה עומד מאחורי השיחה על האם החשפנית ״שמה עליו״ או לא, נישקה אותו או לא,  ❖

 או כמה חשפניות יש לו שמורות בפלאפון 

 האם ללכת למועדון חשפנות הוא ביטוי לגיטימי בעיניכם/ן?  ❖
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אם חברים שלכם היו מציעים לכם ללכת ולא הייתם רוצים, היתה לכם לגיטימציה  ❖

 יכם?לסרב? איך היו מגיבים אל

יכול להיות שלאחד מהבחורים ברכב, אחד משלושת הצעירים, הנהג והמאבטח, קשה  ❖

 עם השיחה הזו על נשים? האם הוא יכול להגיד מה הוא חושב בסיטואציה הזו? 

 

 מסרים שחשוב שיובהרו בדיון: 

הצעירים מתייחסים לנשים במועדוני החשפנות כמוצרי צריכה המספקות שירותי מין.  .1

והכבוד שלהם בשיחה נמדדים לפי מי ״משיג״ יותר מין, ולמי יש יותר הגבריות 

הענקת ״ריקוד של חשפנית״ הוא הדרך שלהם לפנק ולהיות  כסף לצרוך שירותי מין.

הרגשי שחלקם מביעים כלפי היחס חבריים אחד לשני, דרך שימוש בגוף של אשה זרה. 

ך הכל ״זונות פר אקסלנס״. הנשים שפגשו באותו ערב מתבטל כלאחר יד באמירה שהן ס

אמירה המבטאת יחס מזלזל, אי שוויוני ולא הומני כלפי נשים במועדוני חשפנות ובמעגל 

 הזנות. 

גם אם אחד הצעירים ירצה לסרב ולא לקחת חלק בביזוי וניצול של נשים, יהיה  .2

. הלחץ החברתי שהם מפעילים זה קשה מאד להביע זאת ולמנוע את המשך הערב

, מאפיל על הצדדים הרגישים 'להראות מי יותר נחשק, מי ׳קנה יותר, מי נהנה יותרעל זה 

 והאמפתיים שבהם, שיכלו להניע את הערב לבילוי שאינו פוגע בכבודן של נשים ונערות. 

 

 חלק שלישי: דיון באמירות בנוגע לחברה לשעבר של יאיר נתניהו ולמלצריות 

מצורפים במסמך, המתייחסים לחברה לשעבר להקריא את שני קטעי השיחה האחרונים ה

 של יאיר נתניהו ולמלצרית במסעדה ״בנדיקט״ אליה רוצה החבורה להגיע. 

  דיון

 איך יאיר מתייחס לחברה שלו לשעבר?   ❖

מה המשמעות של המילה ״להעמיס״? על מה עוד אומרים ״להעמיס״ מלבד ההקשר  ❖

 מיני? איזה עוד סלנג דומה אתם/ן מכירים/ות? 
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איזה הקשרים בין הערב שבילתה חבורת הצעירים במועדון החשפנות, לבין ההצעה  ❖

 לסרסר בחברה לשעבר או ״להזרים״ מלצריות זרות לקיום יחסי מין? 

האם ניתן להפריד בין היחס המחפצן, המנוכר, והמנצל כלפי נשים בזנות לבין נשים  ❖

 ונערות באופן כללי?

 ורמות והקודים הגבריים בתחום המיני במפגשלפי השיחה, מה שונה בין התפקיד, הנ ❖

 עם אישה בזנות לבין אישה מוכרת שאינה בזנות? 

 

 מסרים שחשוב שיובהרו בדיון: 

פגיעות אונס, פגיעה מינית, וניצול מיני של גברים ונשים אינו קורה בחלל ריק.  .1

מיניות וניצול מיני הן נקודת קצה שמגיעים אליה באופן הדרגתי תוך גיבוי של הלך רוח 

שיש לו דוגמאות קטנות יותר כל שעה וכל רגע. התגובות שלנו לכל אמירה מזלזלת כלפי 

מין, מיניות ונטייה מינית, יכולה להציב נורמות ראויות יותר להתנהגות, שימנעו פגיעה 

 בעתיד.  וניצול מעשיים

יחסי הכוח יכולים להיות  ניצול מיני אינו תלוש מהקשר, והוא מבטא יחסי כוח. .2

מגדריים, בין גבר לאישה, או כלכליים, בין בעל/ת הון לבין מי שנמצא בחוסר כלכלי, או 

אפילו בפער במיקום החברתי בבית הספר. שימו לב מתי יש דינמיקות מיניות בין א/נשים 

ברה, שמתקיימים בהם יחסי כוח מובהקים. נסו להבין האם מוכרים, או בכלל בח

שאר כמו שהוא, והאם ניתן לסייע לה יהחוליה החלשה ביחסי הכוח מעוניינת שהמצב י

 לשנות את פני הדברים. 

מעבר לעובדה שגם גברים ונערים נפגעים נערים וגברים אינם ״חייבים להתנהג כך״.  .3

הפגיעה, ההתייחסות ליצר המיני שלהם  מינית ולרוב נשארים לבד בהתמודדות עם

בהם. לנערים ולגברים יש את הכוח לעצב מציאות ונורמות  תכבלתי ניתן לריסון פוגע

מיניות של כבוד ושל שוויון, ולהתנגד ללחצים החברתיים המאלצים אותם לפעול לעתים 

 גם בניגוד לרצונות ולתשוקות שלהם עצמם. 

כשהשפה שלנו לתיאור יחסי מין כוללת מילים השפה שלנו משקפת ויוצרת מציאות.  .4

אלימות ולא שוויונית כמו ״להעמיס״, ״לטחון״, ״לתקוע״ ועוד, אי אפשר להתעלם 

שוויוניות הנובעות ונוצרות ממנה. שימו לב למושגים -מהמשמעויות המגדריות האי

שאתם/ן משתמשים בהם/ן, תחשבו האם אילו היחסים האינטימיים והמיניים שהייתם 

 שלכם/ן.   ית/וצים לקיים ביניכם/ן לבין הפרטנרר
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אמרו לא ליציאה תרבות הכוללת ניצול מיני תמורת תשלום אינה לגיטימית.  .5

חשפנות ולקניית שירותי מין. יש לכן/ם את היכולת להשפיע ולשנות את  למועדון

פגיעה  המציאות, וליצור תרבות ונורמות מיניות מהנות, כיפיות, שוויוניות ומכבדות, ללא

 שה. יבכבוד האדם והא

 

 : מיתוסים ועובדות בנוגע לזנות ומועדוני חשפנות רביעיחלק 

האם בילוי במועדון חשפנות או צריכת שירותי מין לגיטימית בעיניכם? למה כן ולמה : לשאול

 לא? 

בחלק זה נקריא מיתוסים רווחים בנוגע לנשים במועדוני חשפנות ובמעגל הזנות, ונספק 

מידע אמין בנוגע למצבן הבריאותי, הנפשי והכלכלי. נפתח דיון אודות הלגיטימציה של קניית 

כדאי שירותי מין, לרוב מנשים. לא נעסוק בשאלת הבחירה הראשונית בכניסה למעגל הזנות. 

פט אחר ולשאול האם מסכימים איתו או לא, ואז לספר על הנתונים להקריא כל פעם מש

 או המידע שיש ברשותנו. 

 יש הבדל בין מועדוני חשפנות לבין זנות  .1

חשפנות נתפשת כמשחק מקדים ליחסי מין מלאים תמורת תשלום. נשים במועדוני 

מול  חשפנות מעידות על הציפייה של הקהל להופיע בערום ולבצע אקטים מיניים איתן

קהל. נשים רבות בזנות מספרות כי נכנסו למעגל הזנות לראשונה דרך הגעה למועדוני 

 החשפנות. 

 

 נשים צעירות בוחרות לעבוד בזנות כדי להרוויח כסף טוב מהצד  .2

 מהנשים בזנות היו קורבנות לגילוי עריות, אונס או התעללות מינית בילדותן. 95%כ 

רוב הנשים בזנות מצויות בחובות ובעוני. הכסף שעובר לנשים, בדרך כלל אחרי שנתח 

מכובד נלקח ממנו על ידי סרסור, מבוזבז מהר כי הוא נחשב ״כסף מלוכלך״, ומשמש 

 לצריכת פיצוי מהר ולשיפור התחושות הקשות בעקבות השלכות ההמצאות בזנות. 
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 נשים במועדוני חשפנות ובזנות נהנות וסובלות כמו בכל עבודה אחרת   .3

סחר בגוף ובמיניות של אדם ואשה פוגעים בשלמות הגוף ובאוטונומיה האישית. סיכויים 

מזה של האוכלוסייה הכללית.  40%-של אישה בזנות להיפגע ולמות בגיל צעיר גדולים ב

שנים. נשים בזנות  40אישה בזנות היא על פי מדד הכנסת, תוחלת החיים הממוצעת של 

מסיימות את חייהן כתוצאה מאלימות פיזית, רצח, התאבדות ומחלות מין. ההשפעות 

מצאות בזנות מובילה נשים רבות לצרוך חומרים מטשטשים יהפסיכולוגיות על ה

בנוסף,  ממכרים, כמו סמים ואלכוהול, מה שפוגע בהן נפשית, בריאותית וכלכלית.

רכת הרבייה והיכולת להרות, ויש שיעור גבוה של הפסקת הריונות בקרב נפגעות מע

תח קשרים נשים בזנות. מחקרים רבים מעידים על כך שנשים בזנות מתקשות לפ

 אינטימיים ויציבים מחוץ לעולם הזנות. 

 

 נשים בזנות לא רוצות להפסיק את עיסוקן .4

מצליחות לעשות את זה ללא מהנשים רוצות לצאת מהזנות אך לא  92%ל פי מחקרים ע

  .םיהליך שיקום שמוצע על ידי המדינה והגופים הרלוונטי

 

 תמיד היתה ותמיד תהיה זנות  .5

יש מדינות בעולם, דוגמת שבדיה, איסלנד ונורבגיה שפעלו בשנים האחרונות לצמצום 

-תופעת הזנות, מה שהוביל לירידה משמעותית בצריכת מין. במדינות אלו למעלה מ

 .מהצעירים רואים בצריכת שירותי מין תופעה לא לגיטימית  %70

 

 יש גם גברים בזנות  .6

גם גברים, נערים וטרנסג׳נדרים נמצאים רוב המי שנמצאות במעגל הזנות הן נשים, אך 

 . 18מהם/ן קטינים וקטינות מתחת לגיל  25%-במעגל הזנות. כ

 

 אין קשר בין פורנו לזנות  .7

והנמצאות בפורנו הם גם חלק ממעגל הזנות. שתי התופעות כוללות  חלק מהנמצאים

עבר לכך, המסרים החברתיים אודות מיניות וגוף מתשלום עבור מין ואקטים מיניים. 

כמוצרי צריכה, המורידים מערכם האנושי של הסובייקטים מהם ״נקנים״ השירותים, 

 באים לידי ביטוי גם בזנות וגם בפורנו. 
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  דיון

 הנתונים היו מוכרים או חדשים עבורכם/ן?האם  ❖

מדוע אם נתונים אלו ידועים לחלק מהחברה הישראלית ולמקבלי ההחלטות, עדיין  ❖

 צריכת שירותי מין מקובלת מבחינה חברתית וממשיכה להתקיים? 

איך משפיעה קיומה של זנות ומועדוני חשפנות, והיחס לנשים במעגל הזנות ובחשפנות,  ❖

 ם ונערות באופן כללי בחברה? על היחס כלפי נשי

 

 למי אפשר לפנות אם נחשפתי למקרה של ניצול מיני?סיכום: 

 9773666-054 קו סיוע ותמיכה לנוער בזנות של פרויקט ״ערים בלילה״ מטעם על״ם: 

  לגברים 1203לנשים,  1202לנפגעי/ות תקיפה מינית: קווי הסיוע 

לכל סוגיה, תחושה או לבטים שקשורים  את הגורמים בבית הספר שמהווים כתובתהזכירו 

 .בנושא של פגיעה מינית

ניצול או להדגיש כי במקרה שחבר/ה, אח/ות, או כל אחד ואחת מסביבי מספרים לי שעברו 

פגיעה מינית, יש להקשיב להם/ן, להאמין למצוקה ולפגיעה שהם חווים מבלי להטיל ספק, 

  ולעזור להם/ן לפנות למקורות התמיכה המתאימים.

 למידע נוסף ולהעשרה: 

 כאןלמידע נוסף בנושא הסדנאות של המחלקה החינוכית לחצו 

 הופכים נערים רומנטיים לצרכני פורנו וזנות? / ד"ר חן נרדי איך

  למאבק בתופעת הזנות -תודעה  מכון

  מערך טיפולי תמיכתי לנשים במעגל הזנות - סלעית

 1202הסיוע בטלפון  בכל שאלה ניתן לפנות אל רכזות החינוך במרכזי

  

https://www.1202.org.il/local/telaviv/services/education/education
http://www.dialog-nardi.co.il/איך-הופכים-נערים-רומנטיים-לצרכני-פורנ-2/
http://todaango.org.il/
http://saleet.org.il/
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 ציטוטים נבחרים מהקלטות

 אמירות בנוגע למועדוני חשפנות וזנות

 אני אסמס לה לטייקאווי לבוא אלי אחי... היא באה אלי בטייקאווי. יאיר נתניהו:

 הוא חושב שהחשפנית באה אליו, יואו איזה מטומטם.            

 שהחשפנית לא באה? עזובאתה יכול להסביר לו                    

 עזוב הוא שיכור, איפה הגברת? מאבטח:

 ש"ח  800אחי היא עבדה עליך, היא רצתה שתיקח אותה לחדר תשים לה  רומן אברמוב:

 כמו אדיוט... 

 אתם מטומטמים, אם היו מצלמים אתכם מחוץ למועדון חשפנות, אתם 

 יודעים איך זה היה נראה?                     

 אחי תחשוב אתה יודע כמה חשפניות יש לי בטלפון שהיה לי איתן :אברמוב

 : אחי יש לי טלפון של חשפנית.מימון

 : הגיע הזמן, חצי מהטלפון שלי זה חשפניות.אברמוב

 : אבל אני הבאתי לך את החשפנית, אני שילמתי עליה ראשון.מימון

 סתם נו, יא טמבל, מהכסף שלי.          

 נבלה?: מהכסף שלך אברמוב

 : אחי, הסופי הזאתי, הכי כוסית.נתניהו

 : כי אני שפכתי עליכם, עליך, עליו, אני כל שנייה: 'לכי תרקדי עליו', עליך אחי אני מימון

 שמתי ריקוד.

 : על ג'קי עשית גם.נתניהו
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 : וואי אחי אנחנו חייבים לחזור לשם שוב פעם.אברמוב

 ראית שהיא התנשקה איתי לא?: תראה אפילו המאבטח צוחק עליך אתה מימון

 : ראיתי שהיא דחפה אותך כל הזמן זה מה שראיתי.אבטחה

  : אחי, אתה יודע כמה בחורות הייתי איתן ב"פוסיקט" יא מטומטם?אברמוב

 ?אחי, מה אתה מתרגש              

 . אחי חברות, היא תשגע לך את המוח, היא תשגע לך              

 כן. רואה אותך ממטר, מחר זה מישהו אחר.היא לא               

 מה יש לך מטומטם, זה זונה, זונה פר אקסלנס כאילו.              

 

 דיון באמירות בנוגע לחברה לשעבר של יאיר נתניהו ולמלצריות

 : אבל אם אתה רוצה אסדר לך את... )בת זוגו אז(נתניהו

 )צוחק(: איך זה? מימון

 לכולם את...)בת זוגו אז( אני סוגר את כל החובות.: אני צריך לסדר נתניהו

: אתה לא מצליח לסדר לעצמך אותה, אני רוצה את החשפנית הזאת, זה סוגר לי מימון

 את החוב.

 : בואו נלך לבנדיקט כל עוד יאיר מזמין.מימון

 : כל עוד יאיר מזמין אני מבסוט.אברמוב

 : יש מצב המלצרית זורמת?נתניהו

 נעמיס את המלצרית.לא יודע, בוא 

  לא יודע מה...


