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כבודהנשיאה,
הנדון :הבעת מחאה על דברי כב' השופט בדימוס שלי טימן בנושא בילוי במועדוני חשפנות

מכון תודעה הינה עמותה הפועלת לשינוי תודעתי ביחס החברה לתופעת הזנות .מתנדבי ומתנדבות העמותה
עוסקיםבעבודתהסברה ,לוביופעילותתקשורתית על מנתלהעלותאתנושא הזנותלראשסדרהיום החברתי
ולהובילאתהמאבקבתופעה .
איגודמרכזיהסיועהואארגוןהגגשלתשעתמרכזיהסיועהפועליםברחביהארץוהגוףהמרכזיבישראלהמעניק
שירותיםלנפגע ותונפגעיתקיפהמיניתומייצגאתעניינםבפניהרשותהמחוקקתוהמבצעת.זהוהגוףאליופונים
מידישנהעשרותאלפינפגעותונפגעים,נותניםבואתאמונםומאפשריםלוהיכרותקרובהעםהתופעהבכללועם
סיפוריהםהאישייםבפרט.באמצעותהאיגודיכולציבורהנפגעותוהנפגעיםלהשמיעאתקולובספירההציבורית
ובעולםהמשפט.במקריםרבים,ללאקולושלהאיגוד,קולםשלהנפגעותוהנפגעיםלאהיהזוכהלהישמעכלל.

יחדחברנובמכתבזהעלמנתלהביעבפניך,כמישעומדתבראשמערכתהמשפט,אתמחאתנוהחריפהבעקבות
התבטאויותיוהבעייתיותשלהשופטבדימוסשליטימן,כפיששודרובתוכניתושלעמנואלרוזןמערוץ,0"נדבר
עלזהבבית",בחודשיוליהאחרון. 


בתוכנית מתבקשים המשתתפים ,כולם דמויות ידועות המוכרות היטב לציבור מתחומים שונים ,להביע את
עמדתםבסוגיותאקטואליותשונותשעלהפרק.השופטבדימוסטימןמשתתףבתוכניתכחברפאנלקבוע.בפרק
שבועסקינןהתבקשוהמשתתפים,בעקבותכתבהעלהופעתחשפניותוחשפניםבמסיבתסיוםשלתלמידיבית-
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ספר תיכון בראש העין ,לחוות דעתם בשאלה האם בילוי שכזה הוא לגיטימי וראוי .להלן תשובתו של השופט
טימן: 
"בילוי לגיטימי בהחלט! הם כבר היו שם ,הם כבר ראו את הכל ,יותר משאנחנו
חושבים! הם היו בדיסקוטקים ,זו לא נחלת הכלל ,מי שלא רוצה שלא יבוא .אני
בהחלט חושב שהפטרנליזם שלנו ,או של פמיניסטיות ,על בחורות שרוצות לעשות
את זה ונהנות מזה ...החברה נהנים!"
לצערנו,ה"בילויהלגיטימי"אליומתייחסהשופטבדימוסטימןהואענףמסחרינוסףשבומנוצלותנערות,נערים,
נשיםוגברים בתעשייתהמין(ראוילצייןכיהחשפניתאשרהתראיינהלכתבההינהצעירהכבת)01בחסותהחוק,
אשר אינו אוסר על מופעי חשפנות .החשפניות ,כמו הנשים בזנות ,סובלות מאותו קלון חברתי אותו היטיבה
לתארפרופ'שולמיתאלמוגבספרה"נשיםמופקרות".גםהןנדרשותלספוגפלישהחוזרתונשניתלמרחבןהפרטי
ביותר,גםהןנדרשותלפתחמנגנוניהגנהשלניתוקמגופן,אותוהןנדרשותלהעמידלשירותולהנאתה"לקוחות" .

איןצורךלהכבירמיליםבדברהאלימות,ההשפלהוהפגיעהבכבודהאדםשהןמנתחלקן היומיומיתשלאותן
חשפניות,ואשרעמההןמצופותלהסכיןכ"חלקמהעבודה",כדבריושלאחדהנעריםהמרואייניםבכתבה.מיותר
להרחיב בדבר אי-השוויון ופערי המעמדות בין המינים ,אשר תעשיות הזנות ,החשפנות והפורנוגרפיה משמרות
ומנציחות.אפילואותונערמרואייןהצביעעלהבדלביןהופעתושלחשפןבפנינערותלביןהופעתחשפניתבפני
נערים.ביןהשורותניתןלהביןכיעוררותמיניתהיוצאתמשליטההיא"טבעית"ומקובלתכאשרמדוברבבנים,
ועלהחשפניתלקבלזאתבהבנה .
אנו סבורות כי במציאות חברתית קשה זו ,בה עשרות אלפי נערות ונשים נותרות סמויות מן העין ונשאבות
לתעשיית המין ,שהדרך חזרה ממנה היא כמעט בלתי אפשרית ,אין זה ראוי כי אדם שאך לפני שנים ספורות
ישב על כס השיפוט יביע תמיכה בתעשייה המנצלת ,ויפטור את הביקורת עליה כ"פטרנליזם" מצד
"פמיניסטיות".

נוסיףכיבהמשךהתוכנית,דנוחבריהפאנלבשאלתאחריותהשלאישהאשרנאנסהלאחרשעלתהלדירתושל
גבראותוהכירה ואשרעמובילתהלראשונהבאותו הערב,עלאףשהבהירהלו היטבכיאינהמעוניינתבקיום
יחסימין.להלןהתייחסותושלהשופטטימןלדברים:
"ההלכה ...הפסיקה תמיד תמיד מאשימה את הגבר משום שהוא צריך לבדוק אם היא
רוצה או לא רוצה ,במקרה הזה מדובר בסימום .אבל באמת ,דחילק ,הפסיקה גם
אומרת שאיוולת ,שאישה שהיא טיפשה והכל ,גם היא נאנסת אם עושים דברים
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בניגוד לרצונה ,אבל אני לא הייתי ...אני אומר  -חוסר אחריות להיכנס לדירה בפעם
הראשונה .ממש".
אמנם מדובר בדע תו האישית ,ואמנם אין בדברים כדי לפטור את האנס מאשמה ,אולם במציאות בה נשים
(וגברים)כהרבותנמנעותמלהתלונןעלתקיפהמינית,מחשששתתקלנהבחוסראמון,התבטאותשכזוישבהכדי
להעציםאתתחושותהבושהוהאשמההאופייניותכלכךלנפגעותתקיפהמיניתולהרתיעןעודיותרמפניהגשת
תלונה.אנומאמינותכיגםשופטותושופטיישראלשואפיםלחיותבעולםשבונשיםיכולותלהתהלךבחופשיות,
ממשכמוגברים,ולקשורקשריםחברתייםמכלסוגעםנשיםועםגברים,מבלישביקורבביתושלגברייחשב
למעשהמסוכןוחסראחריותמצדן.לצערנו,אכןמרביתםהמוחלטתשלמעשיהאונסוהפגיעההמיניתמתרחשת
ביןמכרים,וביןהיתרבמסגרתמהשמכונה ","Date rapeאולםהדרךלשנותאתהמציאותודאיאינהבהטלת
אחריותעלהקורבן,ממשכפישאישלאיעלהבדעתולהאשיםקשישיםשנשדדובביתםבאלימותבחוסראחריות,
מאחרשהםחייםבגפםללאהגנה,אומאחרשפתחובתמימותםאתדלתביתםלאדםשהתדפקעליה! 

להלןכתובתאתרהאינטרנטשלשידוריקשת,בוניתןלצפותבתוכנית:
http://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/well_talk_at_home-s1/VOD-662e1e1e0fc1a21006.htm

בכבודרב,
עידיתהראלשמש
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