נערה שהושפלה בשל מכנסונים:
"מאוכזבת שזו המדינה שאני חיה בה"

ליהיא שגב בת ה 16-הותקפה מילולית באוטובוס שבו נסעה בגלל הלבוש
שלה .כעת ,היא מייחלת לשינוי ומבהירה שזו אינה הפעם הראשונה" :לא
אלבש בורקה כשיש  35מעלות בחוץ"
ליהיא שגב ,תלמידת כיתה י' בת  ,16נסעה שלשום )שלישי( בקו  ,82מתל אביב לביתה בפתח
תקווה .חלק מנוסעי האוטובוס ביזו אותה עקב העובדה שלבשה מכנסיים קצרים .היום היא סיפרה
ב"חמש עם רפי רשף" על החוויה הקשה שעברה.

"עליתי לאוטובוס והתיישבתי במושב האחורי ,בצד ,בפינה" ,סיפרה שגב" ,האוטובוס עבר דרך
בני ברק ,ועלה עליו אדם חרדי .למרות שהאוטובוס היה די ריק ,הוא התיישב שני מושבים לידי.
הוא הניח את הכובע שלו כמחיצה בינינו ,שם את היד שלו כדי להסתיר את הראייה ,והסתכל
לכיווני תוך כדי שהוא עשה תנועות כאילו הוא מתפלל".

ליהיא שגב ,שהושפלה באוטובוס בגלל מכנסיים קצרים )חדשות עשר)

"הרגשתי מושפלת ,לא ידעתי איך להגיב ,והחלטתי להתעלם" ,הוסיפה שגב" ,פתאום הגיע נוסע
נוסף ,חילוני ,ותקף אותי מילולית – 'אני חייב להגיד לך ,אני רואה איך האיש הזה היה חייב
לראות אותך כל הנסיעה ,אני ראיתי את הסבל שלו וזה פשוט לא בסדר אני רוצה שתדעי את זה".

לאחר מספר רגעי הלם ,החלה שגב לצלם את ההתרחשות ,שפורסמה באתר וואלה!" .הייתי
בהלם ,לא ידעתי איך להגיב" ,הסבירה שגב" ,אי אפשר להמשיך לשתוק .זה קורה כל יום
באוטובוסים .זו לא פעם ראשונה שזה קרה לי .הוא לא יכול לגרום לי להרגיש לא בנוח עם
הבגדים שלי .יצאתי נסערת ,אפילו בכיתי ,הייתי מזועזעת".

"לא עברה לי המחשבה לעבור מקום כיוון שאני חווה את הדבר הזה ביום-יום" ,הוסיפה שגב,
"מכיתה ז' אני עוסקת בנושא של מה צריך להיות אורך המכנסיים של בחורה .מגבילים אותנו
כנשים ,הופכים את הרגליים שלנו למשהו סקסיסטי ,זה משהו שלא עושים לגברים.

"אמא שלי אמרה לי למה אני בוכה ,ואמרתי לה שאני פשוט מאוכזבת שזו המדינה שאני חיה בה",
אמרה שגב" ,זה יכול היה להיות יותר טוב ,אפשר להיות באוטובוס חרדים וחילונים .מה לעשות,
אני לא אלבש בורקה כשיש  35מעלות בחוץ .הוא יכול היה לשבת מקדימה".

