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מונולוג הניצחון של נערה שנאנסה" :הגיע הזמן
לחייך"
מאיר מנחם שאנס את הנערה
צילום :יעל פרידסון

היא הותקפה באכזריות בגיל  ,14סבלה מטראומה והשתמשה בסמים ,אך
אזרה אומץ והתלוננה .עכשיו ,כשהאנס בדרך לכלא  -היא קוראת לקורבנות
להתלונן" :אני יודעת כמה זה קשה לספר ,אבל קומי והתלונני"
יעל פרידסון פורסם10:29 , 12.03.19 :

הדפסה

תגובה לכתבה
עיתון לשבועיים מתנה!

מרחבי הרשת
If Your Dog Eats Grass
((Do This Everyday

מונולוג מרטיט של נערה בת  14חושף טראומה נוראה  -אונס שעברה על ידי המעסיק שלה
בעת שבאה לקבל ממנו את שכרה" :הילדה מתה .לא פיזית ,נפשית" .על האנס ,מאיר מנחם
) (23ממושב אורה ,נגזרו אתמול )שני( שמונה שנות מאסר ושלושה חודשים .התובעת עו"ד
ג'ני אבני מפרקליטות מחוז ירושלים" :אנו מחזקים את ידי המתלוננת אשר אזרה עוז להתלונן,
ניצבה באומץ והעידה שעות ארוכות בבית המשפט נגד מי שפגע בה ,ומקווים שגזר הדין
שניתן היום יהווה צעד משמעותי נוסף במאבק בנגע האלימות המינית בחברה".
מכתב האישום עולה שהוא העסיק את הנערה לפני כשלוש שנים במכירת דגלים לקראת יום
העצמאות .כשסיימה את עבודתה ביקש ממנה להגיע לביתו כדי לקבל את משכורתה ,ואז אנס
אותה וניסה לבצע בה מעשה מגונה.
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 3הפרמטרים שאתם חייבים
לבדוק לפני השקעה בנדל"ן

בכל יום  248עסקים מוצאים
עובדים חדשים
עונש של שמונה שנות מאסר ושלושה חודשים .האנס המורשע מאיר מנחם )צילום :יעל פרידסון(

גם אתם יכולים! <<

עונשו נגזר על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים .בנוסף למאסר בפועל הוטל עליו פיצוי בסך
 60אלף שקלים .מנחם הורשע על ידי שני שופטים ,רבקה פרידמן פלדמן ויורם נועם ,וזוכה על
ידי השופט אלי אברבנאל.

הדרך להנות מרכב חדש ללא
הוצאות נלוות

"הגיע הזמן שאחיה מחדש"
בדברים שכתבה תחת הכותרת "אונס זה רצח!" מספרת הנערה על המקרה" :הכל התחיל
בלעבוד כמו כולם ,אבל אני זו ששילמה בעבודה הזאת לכל החיים! ילדה בת  14תמימה
וחסרת אונים שרצתה לקבל את הכסף שעבדה בשבילו ,ובמקום כסף קיבלה רצח! אונס!
 – 16.5.2016איזה תאריך ארור.
"לכל ילד הייתה ילדות ,חברים ,קניון ,משחקים .אבל לי? היה סמים ,בכי ,בריחות מהבית
ובריחות מעצמי .מהמחשבות ,מהאשמה העצמית ,והגועל הגופני שעברתי .הילדה החזקה
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 .5נוסעי התחבורה הציבורית לא צריכים את
מסקנות המבקר:
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"מונולוג הניצחון של נערה שנאנסה" :הגיע הזמן לחייך
שרובכם מכירים ,או חושבים שכן .ילדה לא חזקה .הילדה מתה .מתה לא פיזית ,נפשית!
ושלא תטעו לרגע ,לא מבקשת את הרחמים שלכם או 'אוי איזה ילדה מסכנה'.

X

מרחבי הרשת

"אתם יודעים למה? כי הילדה הזאת קמה על שתי רגליים מהסמים ומהבכי .ובעיקר מהילדה
זבל שכולכם חשבתם שאני ,בזכות עצמי )ובעזרת המשפחה שתמכה( קמתי ,התחזקתי
ועשיתי את המעשה שכל נפגעת צריכה לעשות .עם כל הקושי .הגשתי תלונה נגד מי שהרס
כתבו אלינו
פעם,עזרה
פרטיות
מדיניות
תנאי שימוש
ונלחמה מול
שעות כל
המשפט ,ארבע
האתר בבית
מפתפעמיים
לי את כל החיים .אני ,שעמדה
פרוצדורה קשה ומפרכת שכל פעם מחזירה אותך אחורה .לבד נגד כל העולם!
"אני ,שהיום סיימה את זה ובגאווה גדולה .הגיע הזמן שאני אחייך את החיוך האמיתי ולא
המזויף 'שהכל בסדר' .הגיע הזמן שאחיה מחדש ולא יצעקו לי במסדרון בית המשפט 'ילדה
שנאנסת לא מעלה חיוך לאינסטגרם'".
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)צילום :יעל פרידסון(

היא הוסיפה" :ילדה שנאנסת לא מספרת!! אבל לא ,קמתי ונלחמתי מול זה שעשה את זה.
מולו ומול כל אלה שתמכו בו .נלחמתי מול מישהי )עורכת הדין שלו( שטוענת שאני אשמה
ושום דבר לא אמיתי! אתם יודעים מה הבעיה? אין מודעות לכמה שנשים נפגעות היום ,מנסים
ליצור מודעות ,אבל עדיין יש את אלה שנלחמים שלא יכירו בזה .וזו בושה למדינת ישראל!
ובושה לחברה שלנו! אני יודעת מה אני שווה והיום לא רואה אף אחד ממטר.
"ואת אהובה יקרה ,אני יודעת כמה שזה קשה לקום ולספר דבר כזה ,קומי! את לא לבד .יש
מלא אנשים שיתמכו בך .ולך מדינה יקרה שלי ,תודה לך שאת דואגת שיהיה מי שיביא את
הצדק .פרקליטות יקרה ,אני מודה לכם שחיברתם אותי לפרקליטה הטובה ביותר .בזכות
האוזן הקשבת ,העדינות ,התמיכה והעבודה המדהימה שעשית הגענו לתוצאה הטובה
שיכולתי רק לדמיין .מעריכה ואודה לכם לכל החיים".
בפרקליטות מחוז ירושלים
הביעו שביעות רצון מהעונש ,והביעו תקווה שהוא יעביר מסר לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית
החוששים להתלונן .התובעת ,עו"ד ג'ני אבני ,אמרה" :אנו מחזקים את ידי המתלוננת אשר
אזרה עוז להתלונן ,ניצבה באומץ והעידה שעות ארוכות נגד מי שפגע בה".
האנס יוצג על ידי עו"ד טלי גוטליב שאמרה כי תערער על ההרשעה לביהמ"ש העליון" .מרשי
זוכה על ידי השופט אברבנאל שקבע ברורות כי לא ניתן לבסס הרשעה על יסוד גירסה דחוקה
ושקרית של המתלוננת" ,אמרה גוטליב" .לא יעלה על הדעת שבישראל תתאפשר מציאות בה
אדם מורשע למרות החלטה שיפוטית מזכה .לא תהיה זו פעם ראשונה בה בית משפט העליון
יקבל את עמדתי ויתן משקל לדעת המיעוט המזכה ויביא לזיכויו של מרשי".
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