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עמוד 2

עמוד 3

הם היו

מה

אומרים:

"עוצמה

לא לתת .תהליך הלקיחה
ופעילת זכויות
העיתונאית

אפשר

כשלעצמו

לא

לקחת,
הוא

האדם

אך

המעצים"

ולוויה

סטיינם

כל המשפחה לא מדברת איתי בגלל ׳הכביסההמלו־
$TS1$המלוכלכת'$TS1$,
$DN2$המלוכלכת' $DN2$,אבל יש אנשים מדהימים שקראו את הספר
כלכת',
ומספרים כמה הסיפור שלי העצים אותם .הצלחתי
גם מרים שלר ,מנהלת מרכז הסיועלנפגעות
שתסכים
אם היא מספיק אמיצה להגישתלונה
ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב ,מחברת בין מספר
להתחתןלפני חודשיים ואני בזוגיותנפלאה״.
לפרסום שמה׳ .אני מניחה שחלק מההתעסקות הצי־
$TS1$הציבורית$TS1$
מתלוננותלבין הפחד מחשיפה.
הנשים הרב שאינן
היום ,כשהיא בת 58םקולניק מרצה וגם מבקרת
והתקשורתית נובעת מהגישה הגבריתהזו.
בורית
$DN2$הציבורית$DN2$
״אנחנו רואות עכשיו את
בבתי סוהר ומדברת בפני תוקפים .״החשיפה מאוד
החשש של עיתונאיות
לינור אברג׳יל
תבינו ,לחשיפה כזו יש מחיר ,והוא גבוה במיוחד.
ונשות תקשורתלהגישתלונה במשטרה נגד
ילדים,
מפחידהומאיימת״ ,היא מודה .״ישלי שמונה
עמנואל
רוזן ,כי דווקאכעיתונאיות הןיודעות ששמן ייחשף
הקטן היה בן  22ועד אז לא סיפרתילהם .אח שלי
מספיקלראות איך מתייחסיםאליי גברים ששומעים
לראשונה מה עברתי כדילהבין מה יקרה אם אסכים
קולגותובאינטרנט״ ,היא אומרת .״הן מפחדות
מול
בטלוויזיהוהגיעאליי למחרת במטרה
ראה את זה
לשמש
״חשבת שעליי
לפרסם גם את שמי בפומבי .אני מעריצה אתאורלי
החברהעדיין מאשימה
לשלם את מחיר הסטיגמה
לרצוח אותי ,פיזית .מזל שהבן שלי היה בבית .שנ־
$TS1$שנתיים$TS1$
דוגמה לנשים רבות״,
ואודליה כרמון ,שמוכנות לשלם את המחיר הזה,
אינס
את הקורבן ,מעבירה ביקורתושואלת למה היא לא
$DN2$שנתיים $DN2$לאחר מכן יצא הספר ואז כבר הייתי מוכנה.
תיים
אבל אסורלקבוע את החשיפה כסטנדרטולצפות
צעקה מספיק חזק ,למה היא התלבשה כך או אחרת.
החשיפה הזאת הייתה פחות טראומטית״.
בשעתה לינור
הסבירה
שכל הנאנסותייחשפו״.
יום אחרי התקיפה של הצעירה על ידי ארז אפרתי,
מה תמליצי למי שמתלבטת היום?
השתתפה גחמה דואק
הכתבה
בהכנת
שלכאורה מדובר ב׳אונסקלאסי׳
״חייביםלהגיד להן מה המחיר .כשהן לא מו־
$TS1$מודעות$TS1$
שעוברות
אברג׳יל .״נשים
נכתבועליה
טוקבקים איומים .זו סטיגמה מאודגדולה שאישה
$DN2$מודעות$DN2$למחירים זה ממש כמו אונם חוזר .יש בנות
דעות
תקיפה חייבות להגיב
ולנפגעי תקיפה
שנחשפת צריכה לשלםעליה כלהחיים״.
שמתאשפזות אחרי חשיפה .צריך הכנה מאוד טובה
לנפגעות
קווי הסיוע
וליוויבהליכים
מינית מציעיםייעוץ ,תמיכה
מ׳ ,צעירה מאזור הצפון ,עברה במשך שנים הת־
$TS1$התעללות$TS1$
לקראתה״.
שבוצע בהן,
הפשע
על
השונים 1202 :לנשים 1203לגברים.
חשיפתה שלאורלי רביבו
$DN2$התעללות $DN2$מינית מחרידה.
עללות
חשיפה
במחיר של
ולו
יודעים
כשכולם
משנה אם אהיה

תמיד יגידו שאני ה׳

ציבורית״

מסוימת"
״בשבועות האחרונים מאז שהעזתילהתלונן
הותר״ ,סיפרה ד״ראורלי אינם מול המצלמות
כשחשפהלראשונה את זהותה.״בתזזיתיות חסרת
תקדים עוסקים רביםבניסיון להשחיר את אישיותי,
דמי

את אמינותי ,את אורח חיי ואתכוונותיי .הנרטיבים

המרכזיים שסופרו בימיםובשבועות האחרונים עסקו
הגורלית :מיהי ד״רא׳? אמרו שאינני אמינה,
בשאלה
שאניפועלתמשיקולים זרים ,ואז תהו :איך ייתכן

התלוננה?
שהתעללו בה והיא לא
בעליל ,יודע כל מי
לגיטימית
כאילו לא די בחוויות הקשות שעברתי ,אני זוכה
התעללות חדשה .דמי הותר ,חיי הפקר,
כעתלסוג של
פרטיותי הופקעה ממני והפכתי לרכושהכלל״.
כמנכ״לית איגוד
ששימשה
ח״כמיכלרוזין(מרצ),
זאת

שאלהבלתי

שמבין בקורבנות.

ולנפגעי
מרכזיהסיוע
לנפגעות

תקיפה מינית ,מכירה

מקרוב נשים רבות שעמדו במרכזן של
מתוקשרות.״חלק מהנשים שנחשפו משלמות מחיר
כלכלי,מקצועי ,נפשי ומשפחתי מאודגבוה״,
אישי,
פרשות

היא
"דרוש

אומץ רב".

אורית

סוליציאנו

אומרת .״היו נשים שהיו בעמדות

מרכזיות

ונפלו .חשיפה בתקשורת גורמת לכך
ובבירות,
מי שלאיודע על הסיפורשלך .זה המוכר במכולת
והמורה שלהילד בבית הספר .יש נשים כמואודליה
שאין

כרמון,

שהחשיפה העצימה וחיזקה אותה .היא מרגישה

שהיא עזרה לנשים
כמו ד״ראורלי אינם

אחרות

בעדות שלה.

שנחשפה

יש נשים

מתוך רצוןלהעצים

נשיםונערות ,שיידעו שאיןלהן במהלהתבייש.
מעשה מאוד אמיץלהיחשף ,להצטלםולהגיד׳אני

זה

נפגעת׳

בימים

שבהם

מפחדיםלהעסיק נפגעות ,בני

הקורבן .מעסיקים
זוג

מפחדים

הנפגע

לצאת

החברהעדיין

מאשימה

את

איתה.

במקוםלעטוף

את

הצד

היא זאת שמשלמת את המחיר״.

ליוויבהליךהפלילי
מרגלית ,רכזת
מירי
הסיוע בתל אביב ,כתבה תזה בנושא״מדוע נשים לא
מתלוננות״ .״אחת הסיבות העיקריותבגללן נשים
מתלוננות במשטרה ,אחרי הפחד מהתוקף ,היא
לא
במרכז

החשש מפני החשיפה״ ,היא אומרת.״היום ,בעידן
החשיפה

התקשורתית ,החוויה

בשבועיים האחרונים
כך שהן
עזרה

לנשים

ארורות.

ח״כ מיכל

רוזין

חוששת

ממש

חוששות

שזה יפגעלי

הזאת

מאוד חזקה.

שוחחתי עם נשים שדיברו על
יודלף .הן אומרות'אני
ששמן
בקריירה ,אני

רוצהלהתקדם.

חברת כנסת או

אשת

תקשורת,

מפרשה זו או אחרת׳״.

מחשבות מחודשות .״אני מעריצה את
עוררה בה
האומץ של נשיםמסוגה״ ,היא אומרת .״יש לא מעט
אנשים ,בעיקר גברים ,שחושביםלעצמם ׳מה קרה?

