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קו גברים כחלק 
מהמרכז סיוע

מרים שלר
 על המרכז

מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל-אביב 
הוקם בשנת 1978 על-ידי קבוצת נשים מהתנועה 

הפמיניסטית בישראל בעקבות התאבדותה של 
אישה צעירה שנאנסה. במכתב שהשאירה אחריה 

כתבה שכאשר הגישה תלונה במשטרה חשה שהיא 
עוברת “אונס שני וכי כבר אין טעם לחייה”. כמו 

נפגעות תקיפה מינית רבות באותה תקופה, גם לה 
לא היה לאן לפנות. מתוך החלטה כי די לשתיקה, 
להשתקה, להאשמת הקורבן ותחת הסיסמא “את 

לא לבד” הקימו המייסדות מרכז ראשון מסוגו 
בארץ, שמטרתו הענקת אוזן קשבת, סיוע ותמיכה 

לכל אישה שחוותה פגיעה מינית. 

מקימות המרכז נכחו שאלימות מינית היא אירוע 
שכיח עד להחריד בחייהן של נשים ומהיווסדו 

נשענו על התובנות של הפמיניזם הרדיקלי של 
שנות ה- 70 וראו באלימות מינית “פשע חברתי” 

שצריך להדבירו. במהלך שנות הפעילות הראשונות 
נדרש המרכז להתמודד עם השלכותיהן הגורליות 

של הפגיעה המינית על חיי הנפגעות. השלכות אלה 
אינן מסתכמות בפגיעות הפיזיות והנפשיות הקשות 
אלא מלוות בתחושת בדידות, חוסר אונים, השתקה 

ואשמה. לכן, רוב מקרי התקיפה המינית אינם 
מדווחים ואינם מטופלים. קשר השתיקה מאפשר 

לפוגעים להמשיך להתעלל מבלי לתת את הדין 
על פשעיהם. בתחילת הדרך, ההכרה החברתית 

באלימות מינית כבעיה חברתית המשיגה בעיה זו 
כאלימות כלפי נשים ולא כללה מודעות לפגיעה 

מינית בגברים. כשגברים החלו לפנות לקו החירום 

לקבלת סיוע, עמדו המתנדבות בפני אתגר מורכב. 

 ההכרה בפגיעה מינית בגברים
תופעה של פגיעה מינית נתפסה על ידי נשים וגם 

על ידי גברים, כפשע המבוצע בנשים. פרספקטיבה 
זו יצרה מהפכה חברתית בהכרה בתופעה ובפיתוח 

מענים חברתיים למאבק באלימות מינית, אולם 
יצרה תמונת עולם בינארית בה גברים הם תוקפים 

ונשים וילדות הן הנפגעות. תמונת עולם זו הקשתה 
על גברים וילדים נפגעי תקיפה מינית להמשיג 

את חוויתם כפגיעה מינית ולבקש עזרה. הפניות 
הראשונות של גברים נפגעים היו בלתי צפויות ובלתי 

מובנות ומתנדבות שקיבלו את השיחות, נטו לחשוב 
שאלה לא סיפורים אמיתיים ושמדובר במטרידנים. 

גם במסגרת קורסי ההכשרה לנשים, לא הייתה 
התייחסות לנושא ולא נלמדו כלים להתמודד עם 

ההשלכות הייחודיות של פגיעה מינית בגברים. זאת 
הפריזמה דרכה פעל המרכז באותן שנים. 

גברים נפגעים שפנו לקו החירום, דיברו באותם 
מושגים ששיקפו את יחסי הכוח בין גברים לנשים 
ותארו כיצד חוויית התקיפה ערערה את גבריותם. 

גברים שהתקשרו לקו באותה עת, השתמשו 
במשפטים כמו: “אני מרגיש חלש, אני מרגיש כמו 

אישה...”. הדוברים משני צידי הקו - הפונה מחד 
והמתנדבת מאידך, נדרשו ללמוד, כל אחד מצדו, איך 

מתמודדים עם התופעה של פגיעה מינית בגברים: 
מהי המשמעות של להיות גבר מותקף מינית בחברה 

גברית, מה המשמעות עבור המתנדבת ואיך היא 
יכולה להכיל ולסייע לגבר אשר מנציח בדבריו את 
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יחסי הכוח המאפשרים פגיעתן של נשים. מתוך 
מורכבות זו אפשר המרכז לכל מתנדבת להחליט אם 

היא מסוגלת לתת סיוע לפונים.

בעקבות פנייתו של דני לחמן להקים קו סיוע 
לגברים, המרכז צריך היה להתמודד עם מורכבויות 

רבות: הרחבת תפיסות חברתיות שהיוו תשתית 
לפעילות המרכז, מתן סיוע של מתנדבות לגברים 

נפגעים, ואף התמודדות עם כניסה פיזית של גברים 
למרכז, שהיווה עד אז מרחב נשי למתנדבות ולפונות. 
מרכז הסיוע שקם מתוך תשתית אידיאולוגיה הרואה 

בפגיעה מינית אלימות של גברים נגד נשים, הרחיב 
את פעילותו מול יותר ויותר פניות של גברים אשר 

נפגעו מינית וביקשו להיעזר בו. התהליך כלל חשיבה 
מחודשת אודות פגיעה מינית והוליד שינוי תפיסתי. 

 הקמת קו סיוע לגברים נפגעי תקיפה מינית
בשנת 1990 לאחר התלבטויות, הסתייגויות 

והססנות רבה, נפתח קו הסיוע לגברים ולנערים 
נפגעי תקיפה מינית שעד היום נשאר הקו היחיד 

בארץ. עצם קיום הקו חייב אותנו לצאת מהחלוקה 
הדיכוטומית לפיה גברים תוקפים ונשים נפגעות 

וחייב הכרה בעובדה שגם גברים נפגעים.

עתה עמד בפנינו אתגר חדש, איך תחת אותה 
אידיאולוגיה פמיניסטית, אשר הסבירה את תופעת 

הפגיעה המינית דרך יחסי כוח בין גברים לנשים, 
יכול להיות מקום שמסביר ומתייחס לגברים 

שנפגעו ואיך אפשר לשמור על אידיאולוגיה זו, 
תובנותיה, הישגיה ורווחיה ולקבל את העובדה כי 

גברים לא רק נפגעים אלא אף יכולים להיות חלק 
ממעגל המסייע להתמודד עם התופעה. 

המרכז הוקם על ידי מערך התנדבותי המבוסס 
על סיוע של אישה לאישה מתוך תפיסה של 

סולידריות ושותפות גורל, תפיסה אשר אותגרה 
על ידי פנייתם של גברים לקו. ההחלטה על יצירת 

קו סיוע נפרד לגברים המאויש על ידי גברים 
מתנדבים, נבעה מהבנת החשיבות של המגדר 

בסיוע וזאת משני היבטים. הראשון, הוא החשיבות 
ביצירת מרחב נפרד לכל מגדר וההבנה כי ההפרדה 

מייצרת ביטחון – נשים מסייעות לנשים וגברים 
לגברים. השני, הוא ההבנה כי פגיעה מינית בגברים 

היא ייחודית בשל הפגיעה בגבריות ולכן הערך 
המוסף בהבנה אמפתית המוענקת על ידי גבר לגבר.

הנושא הציב בפנינו שאלות קשות ומאתגרות, אשר 
חלקן מלוות את מרכז הסיוע עד לימים אלה ממש, 

אך גם פתח בפנינו הזדמנויות לפעול יחד - נשים 
וגברים למיגור התקיפה המינית כלפי נשים וגברים. 

אלימות מינית הינה ניצול לרעה של כוח, ועל כן 
התברך המרכז בהצטרפותם של גברים רבים 

למאבק באלימות מינית כחלק ממאבק לחברה 
צודקת יותר. הבנו כי תחושות ההשפלה, חוסר 
האונים, האשמה, הבדידות, ותחושות שליליות 

אחרות שהיו מוכרות לנו מנפגעות, חזקות לא פחות 
בקרב נפגעים. בשל קשר השתיקה והסטיגמה 

הכרוכה בתופעה, רוב הפגיעות המיניות בקרב גברים 
לא מדווחות ולא מטופלות. 

מאז הקמתו של קו הסיוע לגברים אנו מנסות ומנסים 
לקדם את העלאת המודעות לנושא של פגיעה מינית 
בגברים באמצעות פעילויות שונות. בעשרים השנים 

האחרונות הייתה התקדמות מרשימה ביותר בכל 
פעילויות הקו. יתרה מכך, בעקבות איתור צרכים 

מיוחדים של האוכלוסייה הדתית והחרדית, בשנת 
2003 החלטנו להקים קו סיוע ייחודי לגברים ונערים 

דתיים וחרדיים שנפגעו מינית.

 פעילות הקו
בשנה הראשונה לפעילות הקו התקבלו בו 19 פניות 
ואילו בשנה האחרונה )2011(, התקבלו 1,230 פניות 

לקו הגברים ו- 594 פניות לקו הדתי. התקיימו 66 
פגישות וליווים בקו הגברים ו- 9 פגישות וליווים 

בקו הדתי. בשנת 2004, לאחר מאמצים רבים, זכה 
קו הגברים למספר המקוצר: 1203 והורחבו שעות 

פעילות הקו לכל שעות היום, בכל ימות השבוע. 
בקו הגברים פועלים כיום כ- 60 מתנדבים ובקו 

הדתי כ- 35 מתנדבים מיומנים הפועלים יומם 
ולילה בכדי להקל על תחושות הבדידות, האשמה 

וחוסר האונים של הפונים ולסייע להם בהתמודדות 
יומיומית עם השלכות הפגיעה על חייהם. 

במסגרת ההרצאות שמקיים המרכז, 117 מהן עסקו 
בפגיעה מינית בגברים. במשך השנים קיימנו קבוצות 

תמיכה ייחודיות לגברים נפגעים, לגברים בעלי בעיית 
התמכרות לסמים שנפגעו ולגברים הומוסקסואלים 
שנפגעו. קיימנו אלפי סדנאות בבתי ספר לבני נוער 
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להעלאת מודעות ועשרות קבוצות פסיכו-חינוכיות 
ארוכות טווח המתמודדות עם הנושא. במהלך השנים, 

התקיימו ימי עיון רבים בנושא פגיעה מינית בגברים 
ואף יצאנו בקמפיין ציבורי טלוויזיוני להעלאת מודעות 
לנושא. כל העבודה המרשימה הזאת לא יכולה הייתה 

להתבצע ללא מסירותם ומחויבותם של רכזי קווי 
החירום, המתנדבים המסורים וכן אנשי ונשות צוות 

מרכז הסיוע בעבר ובהווה. 

 פעילויות מרכז הסיוע
שתי מטרות עיקריות מנחות את פעילות 

המרכז: מתן סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 
ולאנשים הקרובים להם, וצמצום מימדי התופעה 

בישראל. למימוש מטרות אלה פועל המרכז 
בשלושה אפיקים עיקריים: סיוע ותמיכה, חינוך 

והסברה וכן סינגור.

 סיוע ותמיכה
מרכז הסיוע מספק מענה טלפוני 24 שעות ביממה, 
שבעה ימים בשבוע, באמצעות שלושה קווי חירום. 

קווי החירום מציעים מרחב בטוח ואמפתי, קשוב 
ונטול שיפוטיות. בנוסף, מתקיימות פגישות אישיות 
לפי הצורך והדרישה. פגישות אלה מכוונות אף הן 

להענקת סיוע ותמיכה לצד מידע. מתנדבי ומתנדבות 
המרכז עוסקים אף בליווי פונים ופונות לרופא/ה או 

לבית-החולים לבדיקה רפואית וטיפול, וכן מלווים 
את הפונים והפונות, אם רצונם בכך, בהליך הפלילי 

שעשוי להיות מתמשך ומתיש. המרכז מקיים גם 
מגוון של קבוצות תמיכה נפרדות לנשים ולגברים 

 מאוכלוסיות שונות. 

בשנת 2011 התקבלו במרכז הסיוע של תל-אביב 
מעל 10,000 פניות, המהוות 35% מכלל הפניות 

למרכזי הסיוע בארץ. מאות נשים וגברים לוו בהליך 
הפלילי, לבדיקה רפואית ולבית-המשפט, ומאות 

נשים ועשרות גברים השתתפו בקבוצות התמיכה.

 חינוך והסברה
במשך 34 שנות קיומו התרחבה והסתעפה פעילותו 

של המרכז והוא הפך לכתובת מקצועית עבור 
מגוון רחב של גורמים בקהילה. מדי שנה מקיים 

המרכז מעל אלף סדנאות בחטיבות-הביניים, בתי-

הספר התיכוניים ומסגרות חינוכיות אחרות. עבור 
רוב הנערים והנערות זו הזדמנות ראשונה לקיים 

שיח בנושא של תקיפה מינית, לקבל מידע אודות 
התופעה והשלכותיה וללמוד על כלים להתמודדות 

עם פגיעה. הסדנאות מפנות את התלמידים 
להסתייע בשירותי המרכז במקרה של תקיפה מינית 

שהם או חבריהם חוו ואכן, לרוב, אחרי שהועברה 
סדנה בקבוצת נוער זו או אחרת מתקבלות במרכז 

פניות מבני-נוער שקודם לכן לא מצאו דרך להתלונן 
על חוויות קשות שעברו. המרכז מקיים גם מגוון רחב 

של קבוצות פסיכו-חינוכיות לנוער בסיכון ולצוותים 
הטיפוליים המלווים אותם במסגרות שונות בקהילה. 

במקביל הרחיב המרכז את פעילותו החינוכית בנושא 
הטרדה מינית בעבודה באמצעות סדנאות שנערכות 

במסגרת חברות עסקים ומקומות עבודה אחרים.

שיתוף פעולה פורה עם בית-הספר לעבודה 
הסוציאלית באוניברסיטת תל-אביב סיפק, זו השנה 
השלישית, הכשרה ייחודית למתנדבות ולמתנדבים 
בהנחיית קבוצות. במקביל ממשיך המרכז בפרויקט 

הכשרה מעשית לסטודנטיות לעבודה סוציאלית. 

במטרה לשנות גישות ודעות-קדומות, לשפר את 
השירותים הניתנים לנפגעות ונפגעים ולהביא 

לשינוי חברתי מעמיק, ממקד המרכז את מאמציו 
בעבודה עם מגוון של גורמים משפיעים בקהילה 

על ידי הכשרות והדרכות למטפלות ומטפלים 
ואנשי מקצוע אחרים, קורסים, הרצאות, וסדנאות 

לצוותים רפואיים, פרקליטים, תובעים, שופטים 
וחוקרי משטרה ועוד. 

מתוך הבנה שהבדלי תרבות ושפה דורשים 
היערכות מיוחדת, משקיע המרכז מאמצים כדי 
להגיע לאוכלוסיות מיעוט שונות. המרכז מקיים 

הרצאות, קורסים וסדנאות לקהלים של דוברי רוסית 
ולאוכלוסיות של מהגרי עבודה. בנוסף פועל המרכז 

עם האוכלוסייה הדתית והחרדית, תוך שיתוף 
פעולה מבורך עם גורמים שונים בריכוזי אוכלוסיה 

דתית, ובפרט בבני ברק, שם מועברים קורסים בקרב 
מטפלות, יועצות, מדריכות כלה וכדומה.

בעבודתנו מול המשטרה העברנו קורסים מיוחדים 
לחוקרים ולחוקרות ביחס לתופעת התקיפה 

המינית, תגובות הנפגעים וציפיותיהם מהמשטרה. 
כמו כן, הועברו קורסים רבים לפרקליטות ולתובעי 
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משטרה וייצרנו פרויקט ייחודי של סופרוויז’ן 
והדרכות לחוקרות/ים ופרקליטות/ים בנושא 

הטראומה המשנית אותה הן/ם חוות/ים. 

נציגות ונציגי המרכז מופיעות באופן תדיר באמצעי 
התקשורת השונים, במטרה לשבור את קשר 

השתיקה החל על הפשע של פגיעה מינית ולהעלות 
את המודעות לתופעה הרסנית אך נפוצה זו.

במטרה לשנות גישות ודעות קדומות ועל מנת 
לשפר את השירותים הניתנים לנשים ולגברים 

שנפגעו, המרכז שם דגש על עבודה עם הקהילה. 
הועברו מאות הכשרות למטפלות/ים ולעובדים 

סוציאליים וכן, התקיימו הדרכות בשירותים 
הניתנים לנערות במצוקה, לאנשים בעלי מוגבלויות 

ובשירותי בריאות הנפש.

 סינגור
סינגור משמעו פעילות למען שיפור הטיפול 

בנפגעות תקיפה מינית על ידי שינויים במדיניות, 
נהלים ופעילות בתחומי מערכות המשטרה, 

המשפט, הבריאות, הרווחה והחינוך. 

רק מיעוט מקרב הנפגעות ומיעוט קטן אף יותר 
מקרב הנפגעים הפונים למרכז בוחרים להתלונן 
במשטרה. מתוך מודעות לקשיים ולאי הוודאות 

הצפויים לנפגעות ולנפגעים הפונים לעזרת החוק, 
הכשיר המרכז מתנדבות ומתנדבים לליווי נפגעים 

ונפגעות לאורך ההליך הפלילי. מאות נפגעות 
ונפגעים לוו השנה להגשת תלונה במשטרה ולמתן 

עדות בבית-המשפט. חלק נכבד מעבודה זו מוקדש 
ליידוע המתלוננת/ן מראש על ההליכים הצפויים 

להם בחוק, ועל עדכון שוטף של המתלוננת/ן לגבי 
מצב התלונה במשטרה ובבית-המשפט. 

 מעבר לבית החדש
שנת 2009 הייתה שנה משמעותית במיוחד בזכות 

כניסתנו לביתנו החדש. אחרי 30 שנות נדודים, 
נכנסנו בשעה טובה לבית קבע. מעבר למרחב 
ולתנאים הפיזיים, המקום מסמל פריצת דרך 

מבחינת המסר שהוא מעביר לנפגעות ולנפגעים 
ולכל מי שנכנס לבניין המדהים שלנו. המקום מקרין 

עוצמה, תקווה ויכולת לחולל שינוי. פונות/ים שליווינו 
לאורך השנים, דיברו בהתרגשות על תחושה של 

כבוד והעצמה נוכח הבית החדש. בנוסף לאנרגיות 

החיוביות ולתחושה הטובה ששוררת בבית, מימדיו 
מאפשרים הרחבה והתפתחות של פעילויות המרכז 

לרווחת כולנו.

כל העבודה המרשימה במרכז, לא יכולה הייתה 
להתבצע ללא הצוות המופלא אשר עושה את 

עבודתו במקצועיות, מסירות, מחויבות, מקוריות, 
חכמה ואהבה. צוות המרכז, מנדבות ומתנדבים 
אחראים לכך שהמרכז הגיע להישגים אדירים 

בהעלאת מודעות למערכות ציבוריות ולמגזרים 
חברתיים שונים. העלאת המודעות בחברה 

מאפשרת מתן סיוע למספר רב יותר של נשים 
וגברים. לאורך השנים חלה התקדמות ברמת 

הסיוע וביכולת שלנו לתת מענה אישי ומקצועי לכל 
הפונות והפונים.

 תודות
ברצוני להודות לנשים וגברים הפונים אלינו, נותנים 
בנו אמון ועושים את הצעד האמיץ של גילוי הסוד. 

תודה לכל הצוות, המתנדבות והמתנדבים הפועלים 
במסירות ובמחויבות אינסופית. תודה רבה לכל 

ידידות וידידי המרכז הפועלים למעננו. תודה 
לתורמים הרבים, קרנות, חברות ואנשים פרטיים, 

גופים ממשלתיים ועירוניים המאפשרים את המשך 
 הפעלתו של מרכז הסיוע. 

    מרים שלר

מנהלת מרכז 

הסיוע.
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“להפוך את 
התווית”  
ערן האן
“אחד ממשתפי קורס ההכשרה למתנדבים בקו 

הסיוע יצא בסוף המפגש הראשון לרחוב כשהוא 
אוחז בידו את הפולדר עליו התנוסס הלוגו של 
מרכז הסיוע. אחרי שהלך מטרים ספורים, חש 

במבטו של אחד מהעוברים והשבים ננעץ בלוגו 
ומיד לאחר מכן בו. די היה במבט קצר זה בכדי 

שיהפוך באחת את הפולדר לצידו השני. משהמשיך 
ללכת, הציקה לו השאלה מדוע מיהר להסתיר את 
הלוגו. איזה מנגנון בושה אוטומטי הופעל בו מבלי 
לחשוב. הוא מצא עצמו תוהה כיצד בעתיד ירהיב 

עוז להלך עם אותה תווית מודבקת )תרתי משמע( 
ועדיין לחוש גבר, להתחבר לתחושת העצמה 

מבלי להיות מאוים על ידי אלה שעלולים לפקפק 
בגבריותו רק בשל אותה תווית. אחרי כמה מאות 

מטרים הזדקף, חשף שוב את התווית והלך את 
כברת הדרך הנוספת בתחושה שהוא חווה נקודת 

מפנה בחייו, בה הוא חש משוחרר מכבלי החברות 
הגברי שבו חי כאסיר מרצון שנים כה רבות”.

ספור זה מיטיב לשקף את קשר השתיקה והבושה 
סביב פגיעה מינית בגברים, כמו את הדרך אותה 
עושה כל מתנדב המגיע להתנדבות בקו הסיוע. 

הבחירה להתנדב בקו הסיוע לא מתאפשרת לכל 
אחד- נדרשת מידה של אומץ לבחור דווקא בסיוע 

לנפגעי תקיפה מינית. כל אחד מגיע מסיבותיו שלו- 
חלקנו מגיע מהמקום האלטרואיסטי מתוך פנטזיה 

הצלה, חלקנו מגיע מתוך הצורך למצוא משמעות 
ותכלית לחיים מעבר לשגרת היומיום ואחרים 
מחפשים תיקון לעברם או דרך לריפוי פצעים 

ישנים.

אך המייחד את כולם זו היכולת והאומץ לבחון 
מחדש את מושג הגבריות.

במרכז הסיוע הנחשב למרחב בטוח עבור נשים השם 
לו למטרה להוות מרכז להעצמה נשית, נדרשים 

הגברים להגדרה מחדש של מרחב המחייה שלהם 
מול נשים. זוהי זירת ההתמודדות, נקודת מפגש של 

ניגודים המביאה עימה קושי אך גם יכולת להבקיע 
שיח חדש בין גברים לנשים תוך בחינה מחודשת של 

יחסי הכוחות.

במהלך הקורס נדרשים המתנדבים להתמודד עם 
שאלה זו- מהי גבריות, מה המשמעות לארכיטיפים 

גבריים, מהו גברי ומהו נשי, עד כמה הגבר שאני 
מוגדר על ידי או על ידי הבנייה חברתית פטריאכלית 
וסטריאוטיפית. הקורס הוא לעיתים המקום הראשון 

בו הם נאלצים להשיל את תפקידיהם המסורתיים 
ולבחון את התנהלותם במקום בו הם פגיעים, 

שבירים, חשופים לחולשתם. אני אוהב לקרוא להם 
“גברים פריכים”.

ואני אוהב אותם בשל כך ומעריך את האומץ הנדרש 
להם. רק כך מתוך הבנת המורכבות הפגיעה של 

גבר הנפגע לרוב על ידי גבר אחר ניתן לסייע לפונים 
המתמודדים בעצמם עם שאלות של גבריות, זהות 

ונטייה מינית. 

עבור גבר, להתנדב במרכז הסיוע זו דרך שאין ממנה 
חזרה, זוהי ריצה למרחקים ארוכים ההופכת כל 

מתנדב לשליח צבור, סוכן של שינוי חברתי במטרה 
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להעלות את נושא הפגיעה המינית בגברים כמו את 
יחסי הכוחות בין גברים לנשים ובין גברים לעצמם, 

לסדר היום הציבורי.

מרכז הסיוע בשנים האחרונות עובר תהליכי שינוי 
משמעותיים ועימו גם קו הסיוע לגברים. קו הסיוע 

הפך בשנים האחרונות לגוף ידע משמעותי בכל 
הקשור לפגיעה מינית בגברים ולהבנת מבנה מערך 

הכוחות בין נשים לגברים בחברה. בשנה שעברה 
נערך קורס ראשון מסוגו להכשרת מטפלים לטפול 
בגברים נפגעי תקיפה מינית, בקרוב נחל בהכשרת 

צוותים בכל מסגרות החינוכיות/טיפוליות של 
חסות הנוער. מתקיימות עשרות הכשרות והרצאות 
ייחודיות בנושא פגיעה מינית בגברים לצוותי חינוך, 

שוטרים, פרקליטים וממונים/ות ברחבי הארץ- 
בניסיון להעלאת המודעת לנושא פגיעה מינית 

בילדים, נערים וגברים. קבוצות התמיכה לגברים 
מתרחבות- מעבר לקבוצות תמיכה לנפגעים, פתחנו 
קבוצות להומואים נפגעי תקיפה מינית וקבוצה לבני 

זוג של נפגעות פגיעה מינית בילדות.

שמנו לנו כיעד לערוך יום עיון בנושא פגיעה בגברים 
אחת לשנה תוך הרחבת שיתופי הפעולה עם קהלי 

יעד מגוונים במטרה להנגיש כמה שיותר מידע 
אודות פגיעה בגברים. 

בשנה האחרונה נעשים מאמצים לפרוץ את קשר 
השתיקה בנושא פגיעה מינית בתוך הקהילה 

הלה”טבית, באמצעות עבודה בשטח עם צוותי 
החינוך של האגודה, איגי וחושן. יש לציין שדווקא 

שם אנו נתקלים בקושי רב לשיים את הפגיעה 
שמתרחשת בתוך הקהילה ואנו נתפסים לעיתים 

כמשביתי שמחות.

ועדיין קו הסיוע הוא לב ליבה של העשייה. לשמחתי 
שעות פעילות הקו התרחבו ואנו נותנים מענה 

רציף בין השעות 23:00-8:00 כולל ימי שישי. עדיין 
אנו נאלצים להתמודד עם משמרות לבנות, אך 

המתנדבים ערים לעובדה זו כבר במהלך הקורס. 
ברור לכל כי בעידן בו אנו חיים, הנוכחות בתקשורת 

היא המפתח להגדלת הפניות.

עדיין אנו נתקלים בקושי רב מול התקשורת שנמנעת 
לעסוק בנושא הפגיעה בגברים ובהעדר תקציבים 
ראויים,מעמידה בפנינו אתגר לא פשוט במציאת 

דרכים יצירתיות להעלאת הנושא בתקשורת. 

כמות הפניות עולה בהדרגה. בשנת 1991 עם הקמת 
הקו היו 19 פניות בשנה, בשנת 2000 היו 304 

פניות חדשות ובשנת 2011 היו 550 פניות חדשות. 
בהתחשב בסטטיסטיקות המוכרות לנו היטב מספר 
זה עדיין אינו משקף את מימדי התופעה של פגיעה 

מינית בגברים.

נכונים לנו אתגרים רבים, חובה עלינו למצוא דרך 
להגיע להגדלת הפניות, לאפשר מתן סיוע לקבוצות 

מיעוט באוכלוסיה- המגזר האתיופי, המגזר הערבי 
ונגישות לאוכלוסיית הפריפריה.

מדינת ישראל לא השכילה עדיין למצוא מענים 
טיפוליים מסובסדים לגברים נפגעים וחובה עלינו 

להיות עמוד האש לפני המחנה במטרה לפעול 
לשיתופם של נפגעים גברים במסגרת מרכזי 

הטפול הרב תחומיים שהוקמו ע”י משרד הרווחה 
עבור נפגעות.

ועוד לא דיברנו על שאלת מקומו של הקו בתוך 
מרכז סיוע לנשים, זוהי שאלה עקרונית שעומדת 

עדיין לפתחנו, אני רואה בנוכחות שלנו במרכז מנוע 
ליצירת שינוי חברתי ודרך מופלאה להנחיל דיאלוג 

שונה בין גברים לנשים. דיאלוג שמתוקף ההקשר 
הפמיניסטי והפוליטי שלו בכוחו להעמיק גם את 
הסיוע לפונים ובראייה רחבה להפכו למשמעותי 

ואפקטיבי יותר. אני חש שרבות מהתנדבות כמו גם 
המתנדבים שותפים לתחושה זו.

אני רוצה להודות על ההזדמנות להיות במוקד של 
עשייה חדשנית ופורצת דרך, המתאפשרת רק תודות 
להירתמות שלכם, המתנדבים, לעשייה מתוך ראיית 

האחר ברגישות אינסופית, חמלה ואנושיות. וכאן 
המקום להגיד לכם תודה!

 

    ערן האן 

מתנדב, רכז קו 

הסיוע לגברים 

מ- 2010.
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איך כל זה 
התחיל 

דני לחמן
בחורף 1990 טלפנה אלי ידידה. פסיכולוגית 

במחלקת נוער בבית חולים שלוותה, וסיפרה לי 
שהגיע אליהם לאשפוז נער צעיר. אותו נער, נאנס 

אחרי חצות בדרכו הביתה. מזועזע הוא טלפן למרכז 
הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. התורנית ענתה לו 
ביובש ובנחרצות: “ אנחנו לא מדברות עם גברים” 
וניתקה את הטלפון. בהעדר כל מענה או תמיכה, 

מצבו החמיר וסופו שהגיע שבור ומדוכא לאשפוז. 
“אתה מנהל את הקו הלבן, הקמת את הקו של הוועד 
למלחמה באיידס. ודאי שלך יש לומר משהו בנושא. 

למה שלא תתעניין מה קורה שם במרכז הסיוע?” 
פנתה אליי ידידתי הפסיכולוגית שאגב התנדבה עימי 

בע”רן לאורך שנים רבות.

הסיפור נגע ללבי והתקשרתי למרכז. ענתה לי 
בחורה בקול שנחווה אצלי כתוקפני למדי ולקח 

זמן עד שהסתייע בידי לדבר עם מישהי מההנהלה. 
מכאן תצטרכו לסלוח לי. עברו עשרים שנה והדבר 

הראשון שזכרוני מחק הוא שמות של אנשים שאיני 
בקשר יומי אתם.

סיפרתי לה אודות המקרה והיא אמרה שמדיניות 
מרכז הסיוע לאפשר לכל מתנדבת שאינה מעוניינת 

בסיוע לגברים, לא לסייע להם ואכן חלק גדול מהן 
נוהגות כך ואינן יכולות אחרת. השיחה התפתחה 

כמעט לריב כשבסופו של דבר מצאתי עצמי מאיים, 
כי בדעתי לצאת לתקשורת עם סיפור זה. אין ספק, 

הוספתי, שחלק מהתורמים למרכז הינם גברים 
שבוודאי כלל אינם מודעים לגישה פסקנית זו. בסופו 

נכתב 
באפריל 2012

של דבר קבענו פגישה לאיזה ערב, כמה ימים אחרי.

הגעתי לפגישה ומולי ישבו מספר נשים. “מה ניתן 
לעשות?” שאלו. בנקודת זמן זו עוד כלל לא חשבתי 

על אפשרות להקמת קו נפרד לגברים. הסברתי 
להן שאם אישה סטרייטית שעברה פגיעה מינית 

תתקשר לקו הלבן כי במרכז הסיוע יהיה תפוס או 
לא תהייה תורנית, המתנדבים שלנו יגלו כלפיה הכי 

הרבה אמפטיה וינסו לעזור לה. אף אחד לא יגיד 
“עם נשים סטרייטיות אנחנו לא מדברים”.

שאלתי אותן ישירות מדוע המתנדבות שלכן כל 
כך אגרסיביות? “כי בעינינו כל הגברים הם אנסים 

בפוטנציה”, אמרה אחת מהן, ללא הנד עפעף.
והוסיפה: “כן, אפילו הבן שלי, אם לא יכבד בחורה 

שתאמר לו לא”.

וכאן החל ויכוח עקרוני ומקצועי. הבנתי שמעצם 
העובדה כי חלק מהמתנדבות הן בעצמן נפגעות 
תקיפה מינית, הרגישות לנושא מאד גדולה וכך 

גם המורכבות. “אתן לא עוזרות להן” טענתי,”אתן 
מנציחות את הכאב, הפגיעה ושנאת גברים, בעוד 
שלתפיסתי, אישה שנפגעת פגיעה מינית צריכה 

למצוא דרך לחזור לתפקד בעולם, עולם הכולל גם 
גברים. ההסתגרות הזו בתוך עולם נשים סגור היא 

הרסנית”.

קבענו פגישה נוספת אליה הגיעו שוב כמה נשים. 
ביניהן עורכת הדין רות עמית, שהייתה היועצת 
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המשפטית של מרכז הסיוע באותם ימים, ועוד 
מנחות תיאורטיות. ידיעותיי באותה עת בנושא של 

פגיעה מינית בכלל ופגיעה בגברים בפרט שאפו 
לאפס. עד אותו יום לא התעניינתי בסוגיית הגברים 

הנפגעים מינית. 

לפגישה הבאה, הבאתי אתי כמה מתנדבים מער”ן 
ומהקו הלבן. ביניהם עו”ד שיעזור לי עם שאלות 

משפטיות. אדם יקר שהפך ברבות הימים לשופט 
שמואל ברוך ז”ל, ולידיד גדול של המרכז. שמוליק 

ז”ל טרח להעביר חלק מהקנסות שהטיל במשפטיו 
למרכז הסיוע, בלי הבחנה בין נשים לגברים.

“גברים נפגעים עלולים להפוך לתוקפים”, אמרתי 
להן, הייתה זו העובדה יחידה שהצלחתי לדלות. “אם 
אתן רוצות להגן על נשים מפני פגיעה מינית עתידית 

אתן חייבות להתחיל לדבר גם עם גברים”.

מכאן והלאה החלה סדרת מפגשים דו שבועית. 
המתנדבים שלי אספו מחקרים באוניברסיטה והבאנו 

את העובדות בפני נשות המרכז. ועדיין השאלה 
הייתה איך להביא את המתנדבות לדבר עם גברים.

בעינינו, הכנסת מספר מתנדבים גברים לקו הסיוע 
הייתה הפתרון הסביר. אך נכון לאותם ימים הן 

נהגו שלא להכניס גברים למרכז, מתוך התפיסה 
של המרכז כמרחב מוגן לנשים במטרה, בין היתר, 

להעצים אותן. בהעדר מקום, הישיבות נערכו בבתים 
פרטיים. חשוב לציין שעד כמה שהן היו נחמדות 

מבחינה אישית ואנושית הן הפכו ל”קוצניות” ברגע 
שהמילה “גבר” עלתה על השולחן.

אחרי כשנה של מפגשים אינטנסיביים, בתהליך 
סיזיפי, מורכב ומתסכל לעיתים, נולד הרעיון להקים 

קו נפרד לגברים, לצד קו החירום לנשים, במטרה 
ליצור מענה גם לגברים נפגעי תקיפה מינית.

וכך יצאנו לדרך, הבאתי כמה מתנדבים מער”ן ומהקו 
הלבן בעלי ניסיון רב בסיוע, במטרה לקצר את 

הקורס הראשון כדי שנוכל להפעיל את הקו בהקדם. 
בניתי מערך הדרכה על הבסיס המקצועי שהכרתי 
מגופים אחרים והתחלנו את הקורס שהנחיתי עם 

קרן שחר והוא התנהל תוך בקושי לא קטן. שתי 
נשים מהמרכז ישבו בקורס כמשגיחות והתערבו כל 

    דני לחמן 

היה היוזם 

והמקים של קו 

הסיוע לגברים 

נפגעי תקיפה 

מינית.

הזמן בהדרכה, בעיניי שלא לצורך. לא דיברנו על 
שאלות פמיניסטיות או אודות נפגעות תקיפה מינית. 

מהות הקורס הוקדשה לנושא הגברים הפונים - 
גברים נפגעי תקיפה מינית.

קיבלנו חדר קטן בקצה המסדרון והוראה לא להיכנס 
למשרד,הסכמנו בהכנעה להגבלות ויצאנו לדרך.

כשהגענו לשלב בו התקרבנו לפתיחת הקו, פנינו 
לתקשורת בכדי שיכתבו עלינו ויפרסמו את עובדת 

קיומו של קו הסיוע לגברים. בדרכים יצירתיות איתרנו 
גבר שיעז להופיע תחת איפור כבד ולספר את ספור 

הפגיעה שלו. הכתבה שודרה בחדשות אחה”צ והביאה 
לתחילת הפניות של גברים נפגעים לקו.

בימיו הראשונים של קו הנשים הפניות היו דלילות 
מאוד. לפיכך הנשים שעקבו אחרי המתרחש אצלנו 

בקו הופתעו מהפניות שהגיעו לקו כבר מהערב 
הראשון. הסתבר שהידיעה על מקום בו גברים 
יכולים לדבר על מצוקות שכאלה פתחה צוהר 

לעולם לא מוכר.

אחד הוויכוחים האחרונים שלי היה בנוגע לסודיות 
הקשר בין קו הגברים לקו הנשים. ניסיתי להסביר 

שהן צריכות להיות גאות על דבר שהוא ראשוני 
בעולם כולו. שאין עוד מפעל כזה. אך החרדה 

מפני השתלטות הגברים על המרכז ושחזור יחסי 
הכוח הפטריאכליים שבחוץ, גרמה להן לשמור על 

ההפרדה בקנאות.

הקמת קו הסיוע לגברים היה אירוע חתרני בתפישת 
מרכזי הסיוע דאז, ויחד עם זה אירוע מכונן שאיפשר 

לראשונה מרחב בטוח לנפגעים להשמיע את קולם, 
לתת מקום לפגיעות שבהם ולפרוץ לראשונה את 

קשר השתיקה.
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מהלב על קו 
הסיוע לגברים

רני יקיר
נכנסתי ויצאתי בדלת אינספור פעמים. אינספור 

פעמים של תחושות, מחשבות, רגשות. ערב רב של 
מעלות, מדרונות, תהומות, גבהים ובעיקר שגרה. 

השגרה הברוכה, הבריאה של העשייה. בתוכה ניצב 
אדם, ניצבים אנשים, רובם גברים. עבורי, השילוב של 

האדם, השגרה והחמלה, הם לב ליבה של העשייה. 
הם האנרגיה המאפשרת למלא את האין ביש. למלא 

את החסר בתקווה. למלא את הלב ביכולת לרעוד, 
להדהד, לאסוף ולהחזיר. למלא את הלב באהבה 

מיוחדת, שאינה תלויה. שאינה מותנית. לא, זו לא 
התאהבות, לא התפעמות, אלא משהו אחר, משהו 
מיוחד. לעיתים סוער, לעיתים שקט, לעיתים דומם 

ולעיתים ללא שם. 

למהות זו נסחפתי, כמהתי, השתוקקתי. למהות זו 
ניסיתי לפתוח את הדלת למתנדבים חדשים. לאפשר 

להם להתבשם בניחוחות לא מוכרים. לעיתים 
ניחוחות של אימה, בעתה ואף גועל. ניחוחות של 

התפעמות, שותפות גורל - גם היא רק שותפות של 
שיחה עם אדם שמעבר לקו הטלפון, אדם שלעולם 
לא אפגוש, לא אראה, לא אוכל לראות הבעת פנים 

המהדהדת לאמירותיי. מהות של ציפייה דרוכה, 
הנמהלת לפעמים בייאוש. ייאוש על כך שזהו 

העולם, על כך שאני כאן ואף אחד לא מתקשר. 
משמרת אחר משמרת. שבוע אחר שבוע. הייאוש 

מדבק, התסכול גובר. השכל יודע שיש מי שיכולתי 
לסייע לו - ולו רק להקשיב בריכוז. זו מהות שאליה 

רציתי לחבר, מאחר שהיא לתפיסתי האמת הצרופה 
שבבסיס ההצטרפות לקו הסיוע לגברים. אולי רב 

התסכול על התרוממות הרוח. אולי רב הייאוש על 

 נכתב 
ב- 2012

תחושת התרומה. אולי המכלול בעצם אינו כמותי, 
אלא איכותי. עבורי, המכלול אינו בעיקרו כמותי, אלא 

בראש ובראשונה- איכותי.

עם זאת, נהיר וברור שאנו לא מגיעים לרוב הפונים 
הפוטנציאלים. אמנם עם השנים נעשתה דרך 

משמעותית בזכות פריצת הדרך של הקמת קו הסיוע 
לגברים. בזכות התגייסות והליכה בתוואי לא קיים, 

בלתי סלול, אך בעל חזון. תעוזה בתוך ים של עיוורון, 
השתקה והתנגדות. בתוך כך, ההתמדה והעשייה 

התוו את הנתיב. יצרו שביל בתוך האין. כבשו דרך 
בתוך התודעה. בזכות המתנדבים שאיישו אינספור 

“משמרות לבנות”, בהן לא התקבלה ולו שיחת 
סיוע אחת. קשה להסביר כמה חשוב לאייש את 

המשמרת. קשה עוד יותר לגייס בהתלהבות אנשים 
חדשים לתוך מציאות זו. לעיתים, קשה היה לשכנע 

בתוך הארגון ובקרב המתנדבים שהכרחי להגדיל את 
שעות הפעילות עבור הפונים. בפרספקטיבה של זמן 

אני מאמין שההתגייסות של המתנדבים לאייש את 
הקו שעות רבות יותר לאורך היממה היוותה תפנית 

חשובה, ערכית וכמותית.

הקמת קו הסיוע הדתי והתפתחותו ההדרגתית 
בישרו שאכן חשוב לפעול ברמה ארצית ולתת מענה 

ייחודי בהתאם לאוכלוסיית היעד. גם כאן נדרשה 
צעידה במים סוערים הזורמים תוך התנגדות עיקשת 

ומייגעת. גם כאן נפתחו לבבות, דלתות, ובעיקר 
התגייסו אנשים מתוך הלב, מתוך האמונה ומתוך 

התעוזה. כן, להאיר בפנס את החושך, במקום בו לא 
מקובל “לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ”, אם 
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בכלל מותר לכבס אותה. מיקומו של הקו בירושלים 
היה שנוי במחלוקת, כמו שייך ולא שייך. שלנו ואולי 

לא שלנו. עבורי זה לא בן חורג, אלא בן משפחה 
חדש המרחיב את התחום, הפורץ קדימה אל מחוזות 

לא מוכרים. עוד צוהר נפתח, עוד ערוץ. 

אני סבור, כפי שהתבטאתי פעמים רבות, שקו 
הסיוע צריך לפעול בהתאמה לאוכלוסיית היעד. 
עבורי, המענה המיטבי הוא להגיע למודעות של 
ציבור הנפגעים וקרוביהם. לשם כך צריך לגדול, 

לצעוד למחוזות חדשים. לא פעם קראתי לפתוח 
קו סיוע לגברים בשפה בערבית, עם מתנדבים 

מתוך הקהילה. לפעול היכן שמסוכן לנפגע לשתף 
שעבר גילוי עריות, תקיפה מינית על ידי גבר אחר, 

היכן שקשה לגבר להתמודד עם הידיעה שעבר 
פגיעה מינית. היכן שמסייע מתוך הקהילה והתרבות 
הספציפית יוכל להדהד את הקושי ואת הכוחות. את 

הייאוש ואת התקווה. 

אני מעריך כי היעזרות בתקשורת באופן קבוע ותוך 
השקעה תקציבית מתמשכת בתהליך שיטמיע 

את התופעה של פגיעה מינית בילדים נערים 
וגברים - יביאו למפנה משמעותי במספר פניות. 

אולי אף תמגר את רוב “המשמרות הלבנות” ותיתן 
מענה הן לקהל היעד והן למתנדבים. על מנת 
שהמשמרות תהיינה מאוישות במשך השבוע, 

חשוב לאפשר למתנדבים לסיים אותן בתחושה 
של עשייה המלווה את תחושת השליחות. כיום, 

לאחר שני עשורים, אנו נמצאים במקום אחר. צעדנו 
במשעולים, שהתמזגו לדרכים. 

בעת הזו, המנגינה יכולה להיות אותה המנגינה על 
לוח התווים, אולם ניתן להשמיע אותה בגרסאות 
אחרות, המותאמות למציאות המשתנה. זכור לי 
שהתנגן ברדיו השיר “צריך לצלצל פעמיים” של 

אלתרמן ווילנסקי - פעם בביצועה של שושנה 
דמארי ופעם שנייה בביצועה של יהודית רביץ. 

המילים אותן המילים, אך הרוח כה שונה. משול 
הדבר בעיני לסדנאות העלאת המיתוסים הזכורות 

לי מראשית דרכי במרכז. אני מעריך שאם הייתי 
מעביר את אותה סדנה היום, הכיתוב על הלוח 

היה דומה מאוד. המילים - כמעט אותן המילים, אך 
הניגון שונה. הזמן השתנה ואיתו גם אני. גם אנחנו, 

ודאי גם ציבור הנפגעים הנולד וגדל לעולם אחר, 
עברנו כברת דרך. 

     רני יקיר 

מתנדב ותיק 

ורכז קו הסיוע 

 לגברים

.2003-2010

כך, במורכבות שאינה נגמרת, בתקווה הנמהלת 
לעיתים בייאוש אך אינה מתייאשת בעצמה; בזכות 

המתנדבים הפועלים כל אחד בדרכו, כל אחד 
במפגש הייחודי שלו עם הפגיעה המינית, עם מרכז 

הסיוע, עם הפונים ועם עצמו; בזכות המתנדבות, 
הצוות והוועד של המרכז, המאפשרים את הפעילות 
ומביאים לצמיחה; עם החלחול המתמשך של המים 

לתוך הסלע אשר אט אט, בהתמדה אינסופית, 
מרחיב את הערוץ – בזכות כל אלה מתאפשר להגיע 

לנקודה זו, לערב מיוחד זה של הכרה והוקרה. 
מתאפשר מפגש עם החזון. מפגש עם האדם. מפגש 

המאפשר לעצור לרגע, להתבונן על הנוף. להכיל, 
לחלום ולהמריא. מפגש המאפשר להמשיך, לחזור 

לחדר, להתיישב מול מכשיר הטלפון, לסיים משמרת, 
לצאת בדלת ולהיכנס שוב בשבוע הבא. 

רציתי להודות לכל המתנדבים שזכיתי לפגוש. 
שבזכותם התאפשר לי להשכיל, להחכים וללמוד 

שיעורים רבים. רציתי להודות על רגעי הצחוק 
והחיוך. על הרגעים האינטימיים שבהם שיתפו 

אותי בדברים אישיים. אני מקווה שיכולתי להיות 
שם בשבילכם. מקווה שיכולתי לעזור. רציתי לבקש 
סליחה ממי שאולי פגעתי בו. להסביר שלעולם לא 
התכוונתי לפגוע. אני יודע ממקומות רבים אחרים 

בחיי, שאי אפשר לפעול מבלי לטעות. ואם לא 
ביקשתי סליחה אז, הרי זו טעות גדולה ומצערת. אני 

מקווה שבקשתי לסליחה תתקבל עכשיו. 

 באהבה, 
רני יקיר
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 חברים 
במועדון קרב - 
גברים בודקים 

את הגבריות 
רני לוי

הכלל הראשון במועדון קרב הוא שלא מדברים על 
מועדון קרב. הכלל הראשון בקבוצת גברים הוא 

שמדברים על קבוצת גברים. בסרט “מועדון קרב” 
נפגשים גברים יחד כדי ללכת מכות. אין שם כללים, 
הגברים באים, מרביצים אחד לשני עד איבוד הכרה, 

עד כניעה, עד שאי אפשר אפשר יותר. הם לא 
מדברים. משום מה, בסרט, זה עושה להם טוב, הם 
מרגישים חיים יותר, אמיתיים יותר. זה נגמר רע, רע 
מאוד. הכלל הראשון בקבוצת גברים הוא שמדברים 

בקבוצת גברים. זה מה שעשינו. אני יודע שהדרך 
הזאת נגמרת טוב יותר, למען המת היא לא ממש 

נגמרת – היא רק מתחילה.

בין החודשים יולי וספטמבר 2001 נערכה במרכז 
הסיוע קבוצה למתנדבים בקו הסיוע לגברים. 

הקבוצה ערכה שתים עשרה פגישות ונכחו בה אחד 
עשר גברים. שנים נסעו לחו”ל, אחד פרש בהתחלה. 

סיימו את הקבוצה שמונה מתנדבים.

הרעיון לעשות קבוצה שתכלול גברים בלבד ותדבר 
על גבריות אחרת/ אלטרנטיבית/ פמיניסטית הלך 

איתי זמן רב, ושמחתי מאוד כאשר התאפשר 

 נכתב 
ב- 2002

לי להוציאו לפועל. מטרת הקבוצה היתה לעזור 
לחברים למצוא את עצמם בין הזהויות הגבריות 
הקיימות בחברה ולנסות להתקרב למי שאנחנו 

מעבר לזהויות אלו. נשמע מסובך? זה הרבה יותר 
מסובך כשמנסים לעשות את זה בזמן קצר כל כך. 

אי אפשר לעשות את זה בזמן קצר כל כך, אבל 
אפשר להתחיל לברר מי אנחנו ואיך הג’נדר שלנו 

מעצב את תפיסתנו את עצמנו, את מחשבתנו 
ואת עולמנו הרגשי. הזמן הקצר הביא להאצה של 

תהליכים קבוצתיים והגברת עוצמתם. מה גם שלא 
הייתה זאת קבוצה שהונחתה באופן פמיניסטי 

שוויוני אלא דינאמי, מודל פחות מוכר לחברי 
הקבוצה. 

איך נראית קבוצת מודעות פמיניסטית לנשים? 
במהלך הפגישות חשבתי על כך לא מעט, איך זה 
נראה כאשר הנשים יושבות יחד ומדברות. חשוב 
לציין שוב שלא דובר בקבוצת תמיכה או בקבוצה 

להעלאת מודעות אלא בקבוצה דינאמית שמטרתה 
לעזור לחברים להיות יותר קרובים לעצמם, לגלות 

דפוסי התנהגות, דרכי חשיבה, ולבחון אותם כדי 
להתקרב למה שכיניתי “אותנטיות אמיתית מסוימת”. 
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איני יכול לפרט לגבי התכנים באופן אישי עקב 
הסודיות אליה התחייבתי. אבל אפשר לעשות תרגיל 

קטן ולעצום עיניים ולנסות לדמיין גברים יושבים 
יחד ומדברים. מה עולה ראשון? מה שני? הנושאים 
שעלו באו מהלב, מהרגש, מהצורך והרצון לתקשר, 

להיפתח, להתחלק זה עם זה, לתמוך ולהיתמך.

אפשר רק לנסות לשרטט מעט מן הנושאים שעלו 
במהלך הפגישות:

דיברנו על כעס – מוזר לחשוב על גברים ללא 
האלמנט של רגש הכעס. מצפים מאיתנו לכעוס, 

להביע את עצמנו באמצעות הכעס. אנחנו כועסים 
ולכן אנחנו גברים. האם גם אצל גברים פמינסטים 

נמצא כעס, ואם כן איך הוא נראה? האם אפשר 
להיות גבר פמיניסט ובכל זאת לאפשר לעצמנו 

להרגיש את הכעס? הפגישות היוו מקום לבדיקת 
השאלות האלה אחד מול השני, מול המרכז, מול 

הנשים בחיי המשתתפים ומולי כמנחה. 

דיברנו על הומופוביה – מהי הומופוביה? האם 
מדובר רק בחרדה מפני הומוסקסואליות. אולי 

בכלל, כאשר גברים נמצאים יחד, קיימת איזו חרדה 
מקרבה בין גברים, מתי יוצא לנו להיות ביחד בכלל? 

ואם יוצא לנו להיות ביחד האם אנחנו יכולים 
להתקרב ולדבר, להשתפך, לנהל שיחת בנות של 

גברים. איך תישמע שיחה כזאת, בהנחה שהיא 
אפשרית? חשוב שנוכל לדבר בינינו לבין עצמנו. 
לגברים קשה לדבר. “אני לא רוצה לדבר על זה” 

הוא אחד המשפטים השגורים בפי גברים. למה? 
כי זה מפחיד, זה להוריד את השיריון ולהניח אותו 
בצד. אם נצליח לדבר על זה נרגיש פחות בודדים, 

חלק מהאחריות שעל הכתפיים שלנו תרד.

דיברנו על אורך הזין – בעצם לא רק על האורך 
דיברנו על השאלה למי יש יותר גדול, זאת שאלה 

של שליטה ושל כוח, מי יורק יותר רחוק, מי 
מזיין הכי הרבה, הכי טוב, ואיך אפשר להיות גבר 

פמיניסט ועדיין למצוא בעצמך את השאלה הזאת, 
הגברית כל כך. גבריות ושליטה הולכים יחד. אנו 

אמורים לשלוט על העניינים, לנהל את הקרב. לא 
נפטרנו מזה. האם צריך להיפטר מזה? איך חיים 

עם מאבקי כוח בבית, בקבוצה, בעבודה?

דיברנו על נושאים רבים נוספים, כגון אינטימיות 

והקושי להגיע אליה, הצורך לספק, הצורך להתקבל 
על ידי האחר בעזרת זה שנעזור לו. אני חושב שגם 

צחקנו פה ושם, אבל לא הרבה. היה קשה: הצורך 
באינטימיות וקירבה והקושי להגיע אליה גרמו 

לתסכול רב, שבו היינו צריכים לעמוד ואותו לעבור. 
האם הצלחנו? איך בוחנים הצלחה של קבוצה 
דינאמית קצרת מועד. יש דרכים רבות לעשות 

זאת, אבל לא אני שאעיד על כך, אפשר לשאול את 
החברים ולשמוע מהמאקרו. האמת היא שצריך 

לשאול את החברים בקבוצה איך היה, יותר מזה, 
צריך שיהיה דיאלוג במרכז הסיוע סביב השאלות 
האלה של גבריות ונשיות ולפתח את העניין סביב 

המקומות המודחקים הללו במרכז. כי, מה לעשות, 
אנחנו שם יחד וכדאי להכיר ולהעשיר את עולם 

החוויות אחד מתוך השני. הנה הייתה קבוצת גברים 
במרכז, הקבוצה הראשונה בארץ שעסקה בנושא 
של פמיניזם וגריות וזהות אישית – ואין דיון, אין 

עניין. חבל.

בעיקר עשינו, לא דיברנו על, עשינו את התחושות 
והרגשות שעלו. לא היה חומר תיאורטי במסגרת 

הזאת, היתה התנסות. חברי הקבוצה עמדו בה 
באומץ. נדרש אומץ לקבוצה מעין זאת, לא האומץ 

הרגיל המצופה מגברים, אומץ בשדה הקרב או 
בעסקים או בספורט. מדובר באומץ אחר, האומץ 

לבוא כל שבוע ולהיות, פשוט להיות.

אני מודה לחברי הקבוצה שנתנו לי את הכבוד 
להנחות אותם לאורך הדרך, ולמרכז סיוע, שהסכים 

לתת מקום לקבוצה מיוחדת וחשובה כל כך. כולי 
תקווה שנוכל לקיים קבוצות נוספות שיעסקו 

בנושא ויעזרו למתנדבים במרכז בדרכם האחרת, 
הפמיניסטית, ובהתנדבותם במרכז.

    רני לוי 

עו”ס קליני, 

מתנדב ותיק 

ורכז קו הסיוע 

הגברים בשנים 

.1997-1998
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המלחמה שלנו 
א'

נרדמנו בשמירה. נרדמנו כל כך חזק שכשהעירו 
אותנו זה היה כבר הרבה שנים אחרי המלחמה, 

ובדיעבד הסתבר לנו שנחלנו מפלה גדולה. שני בנינו 
נפגעו אנושות במערכה ופגיעתם הובילה לפגיעה 

קשה גם ביתר בני המשפחה, כולל רעייתי ואני. זהו 
פצע שאינו מגליד לעולם, ולעיתים קרובות נפתח 

ומדמם בחוזקה.

הכול החל כאשר שבני הצעיר שירת כלוחם ביחידה 
מובחרת והוצב בעזה כשהגזרה הייתה חמה מאוד 

)עוד לפני הגירוש מגוש קטיף(. זו הייתה תקופה 
קשה ושלמה )שם בדוי( נאלץ לשמור שעות ארוכות 
לבדו. ואז הראש התחיל לפעול והתמונות עברו כמו 

בסרט, עד שכמעט הביאו אותו לידי טירוף. בבוקר 
מוקדם ניגש, העיר את מפקדו, ואמר לו שהוא חייב 
מיד ברגע זה לצאת ושישוב לפני חשיכה. המפקד 

לא הבין, שלמה לא פירט, ולבסוף קיבל אישור ויצא. 

שלמה נסע לחברו הטוב ביותר וסיפר לו, בפעם 
הראשונה, את כל מה שקרה לאורך ילדותו ועד 

לבגרותו. לעת ערב שב שלמה ליחידתו משוחרר 
במעט. מאותו רגע הדברים התגלגלו ככדור שלג. 

החבר ניסה לשכנע את שלמה לחשוף ולספר, אבל 
שלמה התנגד בתוקף: אסור שההורים ידעו, הם 

יפגעו קשות. לבסוף החליטו לפנות למרכז לנפגעי 
תקיפה מינית בתל אביב...

ערב אחד פנו אליי שני בניי בצורה דרמטית וביקשו 
שניפגש לדבר על משהו חשוב. אמרתי: “טוב, אבל 

למה בחוץ? בואו הביתה ונדבר”, אבל הם אמרו 
שאסור שאמא תדע. נפגשנו במלון קטן ולא מאוכלס 

והם סיפרו לי הכל. כנראה שאם לא קיבלתי התקף 
לב באותו ערב, אז לעולם לא אקבל. מבלי להיכנס 

לפרטים, אומר רק שבאותו ערב גיליתי שאייל שפר 

 פורסם
 ב- 2007

)אשרף( התעלל מינית בשני בני במשך כ- 10 שנים. 
לימים אותו פושע נהיה עו”ד “מכובד” במשרדו של 

נאמן. בינתיים, נשלל ממנו רישיון עוה”ד. היום אני 
מרגיש כמו אדם שעבר שואה אישית; שואה שבה 

איבדתי את כל משפחתי - אחיי, אחיותיי ואימי, 
אשר תמכו בפושע וסרבו להאמין לסיפורם האיום 
של בני. הבעיה אצלנו בחברה היא שאיננו אוהבים 
דברים חריגים, איננו אוהבים להפסיד ועוד פחות 
מכך, להודות בהפסד. בבתינו זה לא יכול לקרות, 
אנחנו חושבים. זה רק שם, בעיתונים, בתקשורת, 

ואצל אנשים אחרים, מפתח בתינו והלאה. ואם חס 
וחלילה זה קורה במקומותינו, אז הס! מיד לקבור את 
החרפה, להמשיך לחיות בשקר כאילו מאום לא קרה. 

אני רוצה לומר, לצעוק, לצרוח, שכל העולם ישמע 
וידע. לא אצלנו. אצלנו שותקים. לא אח, לא אב ולא 
אם – אף אחד לא ידבר. דמו בראשו של כל מי שיעז 

לעשות כנבלה הזאת. 

אבל איך אפשר להמשיך ולשתוק כשחיינו אינם 
אותם חיים? מאז שסיפרו לי, אינני מסוגל עוד 

להביט בתמונות של ילדי כשהיו קטנים. אשתי ואני 
מתעוררים בלילות מחלומות וממחשבות, בוכים 

ומדברים זה עם זו בלי סוף, ולא מצליחים להירדם 
עד הבוקר. יש לנו הרגשה עמוקה של תסכול וכשלון 

חמור בהגנה על ילדינו. מצפוננו לא נקי. המחיר שאנו 
משלמים הוא אדיר ויומיומי. כיום אנו חובקים נכד 

ראשון מבתנו, וכשאני מביט בו, אני לא יכול שלא 
לחשוש לגורלו. מי ייתן ותהיה לו ילדות מתוקה. מי 
ייתן וכולנו נפקח עיניים ונמנע את המלחמה הבאה.

    א'

אבא של נפגע.
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עצמאות לקו 
הגברים 

שיחה עם אלון הגר
אלון, כרכז לשעבר, המודע ומעורב בכל הנעשה 
במרכז, מהי לדעתך מגמת פניו של קו הגברים?

בעקבות המאמצים הנעשים להשיג תמיכה של 
אישים מוכרים בציבור, קיימת כיום האפשרות לגיוס 

תרומות ייעודיות לקו בהיקף גדול. מי שיתרום 
וירצה שתרומתו תהיה מוגדרת כתרומה ספציפית 

לקו הגברים, ירצה שתרומתו גם תלך לשם. מצב 
זה מחייב, לדעתי, חשיבה מחדש – האם הקו צריך, 

לפחות על הנייר, להגדיר את עצמו כעמותה נפרדת.

לא מדובר בשאלה חדשה. בשנתיים האחרונות עולה 
שוב ושוב השאלה עד כמה הקו צריך להיות עצמאי 

בתוך המרכז. על פי התחושה שלי, כדי שהקו ימשיך 
לשגשג ומצד שני לא יהווה איום על מי שממילא 

מרגישות מאוימות על ידי על ידי הימצאות גברים 
במרכז – ראוי להגדיר את הקו כעמותה שתנהל את 
ענייניה בנפרד, תוך שיתוף פעולה הדוק עם המרכז 

בכל מה שקשור לסיוע, חינוך ועיסוק בשאלות 
אידיאולוגיות פמינסטית.

הפרדה דומה קיימת במרכזי סיוע אחרים בארץ, 
שבהם פועלות תחת קורת גג אחת כמה עמותות 

העוסקות בזכויות נשים. הפרדה מעין זו תמנע 
תחושה שקיימת, לפי התרשמותי, הן בקו הגברים 

והן בקו הנשים, לפיה קיומו של הקו האחד מצר את 
צעדיו של הקו השני. תהיה בה גם בתועלת לנפגעים, 
כיוון שהקו יוכל לפתח שירותים מגוונים יותר עבורם 

אם יצליח לגייס את התקציבים. מדובר למשל 
בקבוצות תמיכה בהיקף יותר גדול במקומות שונים 

 נכתב 
ב-1999

בארץ, כמו בבתי סוהר או מרכזי גמילה מסמים, 
הצפופים בנפגעי תקיפה מינית בילדות, או בקרב בני 

נוער הומוסקסואלים. 

עצמאות כזאת יכולה בסופו של דבר להגביר את 
שיתוף הפעולה בין המתנדבים והמתנדבות, בידיעה 

ברורה שלכל קו הטריטוריה הנפרדת שלו. כך למשל, 
ניתן לקיים פגישות רבות ביותר בין מתנדבים לבני 

זוג של נפגעות ובין מתנדבות לבנות זוג של נפגעים. 
כמו כן, ניתן יהיה לקיים יחד סדנאות להעלאת 

מודעות פמינסטית ולהרחבת הידע על תקיפה מינית 
וגילוי עריות.

ההפרדה לא תמנע כניסה של מתנדבות לקו הגברים, 
שלא התממשה כבר שנים ארוכות. כניסה של 

מתנדבות תענה על צורך קיים אצל נפגעים רבים 
שחוששים לדבר עם גבר, הנתפס בעיניהם כתוקף.

למה לדעתך הגברים לא החליטו לפתוח קו נפרד 
עד עכשיו?

סיבה אחת היא אידיאולוגית, או פרשנות מוטעית 
לאידיאולוגיה. פתיחה של עמותה נפרדת נתפסת 

על ידי חלק מהמתנדבים כהינתקות מהאידיאולוגיה 
הפמינסטית של המרכז. סיבה נוספת היא החשש, 

שאפשר לדמותו לחשש של פעוט לעשות את צעדיו 
הראשונים העצמאיים בעולם, ללא אמו. גם לחשש 
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הזה אין כל בסיס במציאות.

מתבקשת כאן השאלה – במה הפמיניזם חשוב לקו 
הגברים, מדוע קו הגברים לא יכול להתקיים בלי 

אידיאולוגיה זו? אולי הוא יעזוב גם את הפמיניזם?

לדעתי, הפמיניזם מתייחס קודם כל לעולמה 
של האשה, לקיפוח נשים על ידי גברים, ולא כל 
כך לעולמו של הגבר. חייבת להיות אידיאולוגיה 

מקבילה שתתייחס לעומק הפגיעה שעוברים 
גברים כתוצאה מההגדרות הערכיות של חברה 

שוביניסטית, אידיאולוגיה שתציע אלטרנטיבה גם 
לגברים ולא רק לנשים. 

כל המתנדבים, ללא יוצא מן הכלל, מגיעים מתוך 
גישה הומניסטית, וחלקם הגדול מתוך גישה 

ניומניסטית, המצדדת בניסוח מחדש של התפיסות 
לגבי מהות הגבריות ורואים עצמם כ”גברים 

חדשים”. אידיאולוגיה כזו מתבקשת במקום שבו 
רוצים לסייע לגברים שהותקפו מינית, שכל עולמם 

התמוטט לא רק בגלל מעשיו של התוקף אלא בגלל 
הקושי לחזור ולהשתלב בחברה שמקדשת ערכים 

של כוחנות ושליטה, ושרואה בנפגעים כשלון.

אידיאולוגיה כזו גם מתבקשת לנוכח העובדה, שרוב 
המתנדבים באים ממקום של גבריות פגועה )לאו 

דוקא פגיעה מינית, אלא מתוך התקוממות נגד 
הערכים של כוחנות ושליטה( או מחוסר התאמה 

לנורמות הגבריות המקובלות. תפיסות של הומניזם, 
ובפרט של ניומניזם, מחייבות תמיכה ברעיונות 

פמיניסטיים, שמגדירים מחדשלא רק את מקומה 
של האשה בחברה אלא גם את מקומו של הגבר, 

ושמים לו גבולות אחרים לשימוש בכוחו ולציפיות 
ממנו בחברה.

יוצא מכך שאם קו הגברים ייפרד מן המרכז, הוא 
לא בהכרח יהיה פמיניסטי?

מטרתנו, בין השאר היא גם לשנות את יחסי הכוחות 
בין המינים בחברה וגם את אלו שבין גברים “חזקים” 

לכאלה שנתפסים כחלשים. אם אנחנו יוצאים נגד 
המצב שבו גברים מסוימים תופסים שליטה על נשים 

או על גברים אחרים כדי להשפיל ולבזות אותם דרך 
מין, אנחנו בהכרח שואפים לאותה מטרה.

אנחנו שואפים למצב של שוויון; וכיום, לצערי, 
קיים במרכז מצב של שובניזם הפוך, שבו כתוצאה 

מהמבנה הניהולי, קולם של הגברים כמעט לא 
נשמע. במצב שבו יהיה ניהול נפרד, מתנדבים 

ומתנדבות יוכלו ליצור ביניהם קשר שוויוני, שרק 
הוא יכול להיות החוויה המתקנת למתרחש בעולם 

האמיתי שבחוץ.

מתוך מה שאתה אומר, איני רואה מקום לנשים 
בקו הגברים.

המרכז תופס את עצמו כמקום בטוח לנשים; כאן הן 
יכולות לבטא את עמדותיהן תוך נטרול כוחם של 
הגברים. כשאשה תתנדב בקו הגברים, תהיה לה 

היכולת לקחת חלק בשינוי שעוברים גברים בחברה, 
לקראת מצב שבו אולי יום אחד נשים יוכלו להרגיש 

שהמקום הבטוח שלהן הוא לא רק במרכז הסגור, 
אלא בחברה עצמה. לדעתי, הפמיניזם, כפי שהוא 

מיושם במרכז, אינו מציע מקום בטוח לגברים 
שבו הם יוכלו לעבור את השינוי הזה, שאליו גם 

הפמיניזם שואף.

    אלון הגר

מתנדב, רכז 

קו הסיוע 

 לגברים 

.1998-1999
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שקיעתה של 
הזריחה 
זיו פרינץ

ההשתלבות של גברים במרכז הסיוע עוברת, 
באופן טבעי, דרך הפן הפמיניסטי שלו. בסיוע 

אנחנו נפרדים – יושבים על קווי חירום נפרדים, 
ללא ערבוב בינינו, ולפיכך האינטראקציה בין 

המינים מתרחשת בעיקר על בסיס האידיאולוגיה 
הפמיניסטית. עם זאת, מאחר שאופי הסיוע דומה 

והרוח דומה, מהווה פעילות הסיוע לכשעצמה 
בסיס נוסף לשיתוף פעולה.

בעבר היו הגברים הרבה יותר מחוברים ומחויבים 
 לעניין הפמיניסטי.

סיבה אחת לכך היא הרכב המתנדבים – בעבר 
הפמיניזם היה חשוב לחלק גדול יותר של המתנדבים 

לרבות אנשים שסוג הפמיניזם שלהם אינו לרוחי. 
הפמיניזם היה נושא שעבד כל הזמן על הפרק. 

היום זה לא כך. בקורסי ההכשרה של המתנדבים 
לא מקפידים בנקודה זו בתהליך המיון וההכשרה 

של המתנדבים, כשההחלטה האומללה שלא לשתף 
נשים בקו הגברים תרמה אף היא לניתוק שבין 

הגברים לנשים ולנושא הפמיניזם בכלל.

כדי שפמיניזם ידבר על גברים, יש צורך בנוכחות 
נשית; היעדרה מתוך בחירה והכרה מרחיק את 

הפמיניזם. אלא שלא רק הגברים “אשמים” בעניין. 

הפמיניזם במרכז בכלל דוהה משהו. גם בקרב הנשים 
תופס נושא זה מקום פחות מרכזי מבעבר. אני פוגש 

פחות נשים שהנושא בוער בעצמותיהן. הגברים 
עוסקים בסיוע לגברים, והנשים בסיוע לנשים. באים 

לשבת על הקו ולעשות את המשמרת.

נכתב ב- 2000

גישה “תכליתית” כזו לסיוע, המתמצית באמירה 
“אני פה על מנת לסייע לפונות/ פונים, ולא לשום 

מטרה אחרת”, הופכת את הסיוע למנותק מההקשר 
הפוליטי, הפמיניסטי, ופוגמת בו.

לב ליבו של הסיוע הם חוסר השיפוטיות והאמפטיה. 
מדובר בעניין פמינסטי מובהק. אפשר ללמוד אותו 

תיאורטית, אבל אם נעדר הרקע הפמינסטי – זו 
סיסמה ריקה מתוכן, שנאמרת מן השפה ולחוץ. 

ההבנה שהקורבן של התקיפה המינית )או, כמובן, 
כל תקיפה אחרת( לעולם אינה אשמה, ללא כל 

קשר למה שעשתה לפני ביצוע העבירה, אינה משהו 
תיאורטי – היא חלק מהאתוס הפמיניסטי. האשמה 

היא לעולם של מבצע העבירה, בכל מצב שהוא. 
כל מחשבה אחרת בעצם שוללת מהקורבן את 

החופש ואת הזכות על גופה – זה חייב להיות חלק 
מהאידיאולוגיה של כל מי שיושב/ת על קווי החירום. 
אם לא מפנימים את זה אידיאולוגית, נשארים רק עם 

דקלומים וקלישאות.

בעבר, בתחילת קיומו של הקו, היינו מדברים כל הזמן 
על פמיניזם. היו דיונים סוערים וויכוחים אין סופיים; 

היה זעם. היום לא מרגישים כבר את הזעם. היום 
הכל נראה שמן, שבע, ומבסוט מעצמו. המצב מחורבן 

– ואיפה הכעס על זה? לפני כשלוש שנים נעשה, 
אמנם, ניסיון לתת תנופה לרוח הפמיניסטית במרכז. 

זה עזר במשהו, אבל לא די בכך.
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אני לא יודע איך אפשר להחזיר את זה. זה לא רק 
הקורסים. צריך לחזק את הקשר שבין נשים וגברים 
בתוך המרכז. הקשר הזה הוא שיצר את המתח, את 
הכעס. בהתחלה הכעס הופנה אלינו, ובאיזה שהוא 

שלב הבינו שאנחנו צריכים לפעול ביחד. במקום 
לכעוס עלינו, הגברים, אנחנו יכולים לכעוס ביחד 

על כל היתר ועל החברה. אם יהיה יותר חיבור יהיה 
יותר מתח, ומתח מגרה למחשבה. לכן מצערת אותי 

ההחלטה לפיה נשים לא יישבו על קו הגברים, 
וכן ההחלטה להפריד בין קווי החירום ולמקמם 

בחדרים נפרדים. 

עם זאת, אני מבין את הסיבות לכך שבמרכז 
מתנהלות פעילויות מסוימות בלי גברים. אפילו 

אנחנו לא הגענו למצב שבו אנחנו משוחררים לגמרי 
מדברים שלמדנו כגברים, ושאנחנו אמורים להתנהג 
לפיהם. זה יקרה יום אחד, אבל עד אז – אפילו אנחנו 

לא יכולים עדיין לאפשר לנשים את מלוא הביטוי 
שלהן, ולכן יש במרכז עדיין צורך בפעילות שהיא של 

נשים בלבד.

אני חושב שהחשיפה לחומר הפמיניסטי תורמת 
לגברים. וזה הארגון היחידי שאני מכיר שבו שומעים 

את הקול הנשי. אני חושב שגבר ששומע קול נשי 
אמיתי, זה עושה לו משהו. כשהגעתי ושמעתי מה 
שנאמר במרכז, בשבילי זה היה דבר מדהים. כמו 

מוסיקה ערבה לאוזן. שמעתי משהו אחר, שעבורי 
היוותה אלטרנטיבה למציאות המעוותת הקיימת.

אשר לנשים – בעיני, הימצאותו של מושא העימות 
לצידך ואיתך במאבק מעשירה את השיח בין המינים. 
המרכז יאבד הרבה מציביונו אם לא יהיו בו גברים. זו 

תהיה מעין כניעה לערכים של החברה הרקובה.

הקולות שקוראים היום להפרדה הם קולות שאי 
אפשר לבטל אותם. אמנם אלה מיעוט מהגברים, 
אבל מיעוט לא מבוטל. בקו הנשים יש גם מספר 

נשים שחושבות כך. לדעתי, פירוד יהיה מכה קשה 
לעניין הפמיניסטי. כי ההזנה ההדדית בין גברים 

לנשים מיטיבה עם המאבק. השיתוף, ההליכה 
ביחד, תורמים אמנם גם לנשים – זה מוסיף עומק 
לאידיאולוגיה שלהן; אבל לנו הגברים, זה כאילו 

מציבים לנו כל הזמן מראה מול הפנים. וחשוב 
שנזכור את זה.

יש כעת מגמה ליצור ארגון המקביל ל”עזרת נשים”, 
שמטרתו להעלות מודעות לתקיפה מינית של גברים 

ולגייס כספים לצורך פעילות בנושא. השאלה היא 
איזה כיוון תתפוס הקבוצה הזו מבחינה אידיאולוגית. 

אם היא תתפוס אידיאולוגיה פמיניסטית, זה יתרום 
לדעתי תרומה גדולה למערכה כולה. אם לא – זה 

עלול גם להוביל לפירוד, כי אולי יהיה מספיק כסף 
לקן הנפרד לגברים, ואז ינצחו הספרטיסטים.

    זיו פרינץ

מתנדב ותיק, 

פעיל לשעבר 

בצוות החינוך.
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הודעה שהועברה 
למתנדבים

נובמבר 2000 
שלום לכולם!!!!!!!

בימים טרופים אלה שהתותחים רועמים המוזות שותקות אבל בכל זאת מספר עדכונים: 

א. בתאריך 10.11.00 יום ו’ בשעה 11:00 בבוקר יתקיים מפגש חברתי של הקו, שיכלול גם ארוחת צהרים 
טעימה בביתו של זיו פרינץ ברחוב לוי יצחק 21 בתל אביב. 

ב. בתאריך 29.11.00 בשעה 19:00 יתקיים במרכז דיון המשך נוסף בנוגע לדרכו של המרכז ובו גם יועלו הצעות 
אופרטיביות לשיפור המצב.

ג. בחודש דצמבר נתחיל בסדרה של מפגשי הדרכה עם רכזת הסיוע אביגיל, תתחילו להתכונן מעכשיו … 

ד. בתאריך 13.12.00 בשעה 20:00 תתקיים במרכז הרצאה של דר’ אורלי לובין בנושא “ הכוח לשרוד תרבות 
והכוח ליצור תרבות”.

לסיום אני רוצה לומר כי באירועים האחרונים נוכחות הגברים היתה מינימלית וקצת מביכה, בתור חלק 
אינטגרלי מהמרכז עלינו לקחת חלק יותר גדול בפעיליות שמתרחשות במרכז, קחו את העניין לתשומת לבכם 

ובואו למפגשים הקרובים.

שלכם, 
שרון משדי
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 העתק 
ממכתב שנשלח 

למתנדבי הקו 
באוגוסט 2001 

מתנדבות ומתנדבים שלום רב, 
להלן סיכום שנה לתפקידי כרכז קו הסיוע לגברים ויעדים ריאליים להמשך פעילות הקו בטווח הקרוב והרחוק. 

 השנה גדלה פעילות הקו באופן משמעותי במספר מישורים: 

1. המענה הטלפוני פועל כעת 7 ימים בשבוע לעומת 5 ימי פעילות בשנה שעברה.

2. קורסי הכשרה – נערכו 2 קורסי הכשרה השנה בהדרכת רני יקיר וג’יימי הרננדורנה וקורס נוסף בהנחיית סעיד 
שחאדה ואנוכי. לעומת אחד בשנה שעברה. 

3. מספר המתנדבים הפעילים בקו כולל מענה טלפוני, פגישות סיוע, ליווי למשטרה ולבתי חולים, סיוע משפטי, 
העברת סדנאות חינוך להעלאת מודעות על נושא אונס גברים בארגונים שונים בארץ, עומד כיום על 34 מתנדבים. 

בשנה שעברה ממוצע מתנדבים פעילים עמד על כ 20 מתנדבים.

4. מספר הפניות בשמונת החודשים הראשוניים של שנת 2001: 
פניות חדשות על רקע תקיפה מינית: 304 פניות לעומת 343 פניות בכל שנת 2000. 

פניות המשך: 425. 
פניות על רקע תקיפה מינית: 30. 

מצוקה אחרת: 100. 
פניות מידע: 104. 

סה”כ פניות: 1063. 
הדו”ח הסטטיסטי של 8 החודשים של שנת 2001 מראה על גידול של 15 אחוזים במספר הפניות לקו.

5. פגישות סיוע: התקיימו 65 פגישות סיוע ) 25 פגישות המשך ( בשמונת החודשים של שנת 2001 לעומת 28 
פגישות סיוע ) 10 פגישות המשך( בכל שנת 2000. 

6. קבוצת תמיכה לגברים נפגעי תקיפה מינית התקיימה בשנת 2001 בהנחיית תמי שמש ומתי כהן בהשתתפות 6 
גברים. אני רוצה להודות לשניהם על ההשקעה והזמן הרב שנדרש לקיום הקבוצה. בשנה שעברה לא התקיימה 

קבוצת תמיכה לגברים במרכז. 
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7. פעילות תקשורתית: לראשונה מאז הקמת הקו הייתה כתבה בפריים טיים ב”אולפן שישי” חדשות ערוץ 2 על 
קו הגברים הארצי ותופעת אונס גברים בישראל. הכתבה עסקה לראשונה בתופעה עצמה ולא רק במקרה פרטני. 

בעקבות הכתבה הגיעו לקו 50 פניות חדשות של תקיפה מינית תוך שבוע. חשוב להודות לשלי יחימוביץ על 
פריצת הדרך התקשורתית ועל האומץ להעלות את אונס גברים לסדר היום הציבורי. כמו כן היו הופעות בתוכנית 

הבוקר של גבי גזית בערוץ 2 ומספר ראיונות של מתנדבים בערוצי הרדיו השונים וכתבות בעיתונים שונים. 
לסיכום הפעילות התקשורתית, לאחר פריצת הדרך נסללה הדרך ליצירת קמפיין תקשורתי לקו, אותו קמפיין 

המדובר עליו שנים רבות ועדיין לא יצא לפועל.

8. לראשונה הונהג בקו הגברים מפגשי סופרויזן בהנחיית רכזת הסיוע אביגיל באופן שוטף וקבוע ) כל שלושה 
חודשים ( בנוסף נערכו מפגשים פרטניים לפי מידת הצורך. אני רואה את ההליך הזה בתור חלק מההתמקצעות 
של הקו ושיפור ניכר באיכות רמת הסיוע. אני רוצה להודות למתנדבים על שיתוף פעולה בנושא מהותי ועקרוני 

זה וכמובן לאביגיל שנמצאת שם כל הזמן עבורנו ועבורי. 

9. לוח תורנויות מלא כל יום מתחילת תפקידי. למעט מקרים נדירים וסופי שבוע איני מאפשר לקיים תורנויות 
בית ואני מודה למתנדבים על ההשקעה והגעתם למרכז ערב ערב. להגעת המתנדבים למרכז ערך עליון גם לרמת 

הסיוע המתבצע ללא הפרעה וכן בקשר עם המרכז והמתנדבות. 

10. קשר עם ארגוני סיוע משיקים. נוצר שיתוף פעולה על בסיס קבוע עם הארגונים הנ”ל: 
 ניידות ומרכזי הפוך על הפוך של על”מ, האגודה להומואים ולסביות, אל”י, אל-סם וכפרי גמילה, רשות בתי הסוהר, 

קידום נוער, יחידות למתבגרים, “מרפאה לזכויות אדם” - עובדים זרים. כמו כן החלה עבודה עם המגזר הערבי-
פלסטיני, הדתי וכן עם עולים חדשים. 

11. פרוייקט סדנאות קו גברים ב “שיעור השבועי” של משטרת ישראל יצא לפועל בחודש הקרוב בכל אזור מרכז 
ושפלה. אני רוצה להודות למירי מרגלית רכזת משטרה על יצירת הקשר הראשוני. 

12. בחודש יולי נפתחה לראשונה בתולדות המרכז קבוצה להעלאת מודעות פמיניסטית לגברים בהנחיית רני לוי. 
בקבוצה משתתפים 11 מתנדבים. תודה לרני לוי על הרעיון והביצוע. 

יעדים לשנה הקרובה: 
א. חשיפה תקשורת רחבה יותר, שתעלה את המודעות לתופעת אונס גברים בציבור, בכדי להגיע ליותר גברים 

ונערים נפגעים מכיוון שרוב הציבור בארץ אינו מודע כלל לקיום התופעה.
ב. שני קורסי הכשרה למתנדבים חדשים, הקרוב צפוי להפתח בחודש נובמבר השנה. 

ג. סדנאות חינוך בבתי ספר, פנימיות, צה”ל, בתי סוהר ועוד. 
ד. ארגון ימי עיון למטפלים/ות ועובדים/ות סוציאליים. 

ה. עבודה מול פרקליטות. 

לסיכום מרכז הסיוע הינו בית עבורי קרוב לשבע שנים, אני רוצה להודות לצוות המרכז לכל הרכזות הנפלאות, 
למתנדבים המשקיעים מזמנם ונענים לכל פניותיי וכן לועד על שיתוף הפעולה במשך השנה. ברצוני גם להודות 

למירב דדיה, מנהלת המרכז, על מעורבותה ותמיכתה בפעילות הקו. 
אני שמח שסוף סוף ישנה הרמוניה במרכז בין גברים ונשים תוך כדי ניסיון שלנו כגברים לשמור על המקום הנשי 

במרחב הפמיניסטי במרכז. אני מאמין שהתכנים שהמתנדבים פוגשים במרכז מהווים שגרירים גם מחוצה לו. 
ניתן לשוחח איתי תמיד בכל עניין בשלוחה 202 במרכז או בטלפון הנייד שלי. 

שלכם באהבה, 
שרון משדי

    שרון משדי

רכז קו הסיוע 

 לגברים

.2000-2003 
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 גם גברים 
נפגעים מינית, 

 ורובם הגדול 
לא מעז לספר

אלון הגר
הייתה זו הוגת הדעות הפמיניסטית האמריקנית 

סוזן בראונמילר, בספרה המהפכני “בניגוד לרצוננו” 
)1975(, שהעלתה לראשונה לדיון את נושא 

התקיפה המינית של גברים. היא סברה אז שזו 
תופעה שקיימת רק בבתי כלא ומבטאת את חלוקת 

התפקידים הכוחנית בסביבה כל-גברית סמכותנית זו.

גם בארצות הברית עתירת בתי הכלא, שבה 
הסטטיסטיקה השנתית הרשמית של אונס אסירים 
גבוהה אפילו מזו של אונס נשים, תקיפה מינית של 

גברים אינה מסתתרת עוד מאחורי הסורגים. לפחות 
עשרה גופים התנדבותיים מסייעים שם לגברים 

שנפגעו מינית במסגרות שונות. יש גם גוף מיוחד 
עבור אלה שנוצלו על ידי כמרים.

בישראל אין עדיין קו מצוקה לאנוסי ישיבות, אך 
גברים ונערים, שנפגעו מינית על ידי רב, פסיכולוג, 

מורה, מדריך, קבוצת נערים, מעביד, שכן, בייביסיטר, 
דוד, אח או אב – פונים לקו הסיוע היחיד בארץ 

לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית הפועל מאז 
1990 במרכז הסיוע למען נפגעות תקיפה מינית 

בתל אביב.

נכתב 
ב- 1999

כ- 15 אחוז מכלל הפניות למרכז הן של גברים 
נפגעים. לקו הסיוע, אליו התקשרו בשנתו הראשונה 

עשרות נפגעים, פונים כיום יותר מ- 400 נפגעים 
חדשים מדי שנה, נתון גבוה, לא רק באופן יחסי, 

בהשוואה למספר הפניות לקווים מקבילים בערים 
גדולות בעולם.

אולם גם מספר זה הוא קצה קצהו של הקרחון: 
קיימת תמיכה מחקרית רחבה לכך שבילדות 
ובהתבגרות שיעור הפגיעות המיניות בבנים 

מתקרב לשיעור הפגיעות המיניות בבנות. לפי 
אומדנים עדכניים, 15-20 אחוז מהגברים נפגעו 

מינית בילדותם או בנערותם. 5-10 אחוזים נפגעו 
בבגרותם.

מה בדיוק שיעור הגברים שנפגעו מינית? בתחום 
אפוף קשר שתיקה מעין זה, בלתי אפשרי להשיג 

נתונים מהימנים. עם זאת, גם בהתבסס על ההערכות 
הזהירות ביותר, ניתן לקבוע כי בישראל חיים כיום 

לפחות עשרות אלפי גברים שנוצלו מינית או נאנסו 
בשלב זה או אחר של חייהם. רובם הגדול לא העזו 

לספר על כך לאיש.
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מדוע הם שותקים? את אחת ההמחשות הטובות 
ביותר נתנה שיחת רדיו שקיים דודו טופז עם נפגע 

אונס בן 25, אשר הדגישה את הנחיצות בהקמת 
קו. “בהרבה מקרים”, הסביר טופז לצעיר, “הנאנס 

או הנאנסת הזמינו את זה בעצמם. יש אנשים, 
שההתנהגות החלשה או הפרובוקטיבית או הנחמדה 
מדי שלהם גורמת לאנשים אלימים להוציא את יצר 
האלימות. אתה לא אישה, לא חלשלוש. היית תופס 

אותו בביצים. בפעם הבאה תהיה גבר. מקסימום 
יחתכו לך אצבע”.

שמונה שנים אחרי אותה שיחה, אשר לאחריה 
הודח טופז משידור תוכניתו בגלי צה”ל, נתקלים 

עדיין גברים נפגעי תקיפה מינית בתגובות של חוסר 
אמון ולגלוג מצד אנשי חינוך, שוטרים, גורמי טיפול 
ואחרים. נפגעים אלה עומדים היום באותו המקום 
שבו ניצבו לפני 20 שנה נפגעות אונס, שגם הן לא 

קיבלו עד עתה את הלגיטימציה הראויה לכאבן. 

גם במדינות אחרות במערב, ולא רק בישראל 
המקדשת את הגבריות, הסיוע לגברים שנתקפו 

עדיין מדשדש הרחק מאחור. אחד הקשיים 
הבולטים ביותר בחשיפת הפגיעה נוגע למיתוס 
לפיו בנים יכולים להגן על עצמם מפני תקיפה 

מינית. למיתוס זה, הקשור במידה רבה באמונה 
המופרכת כי התוקף הוא זר שמתנפל פתאום, 

יש בסיס קלוש במציאות.בדומה לתקיפת נשים, 
רוב הפגיעות המיניות בגברים )יותר מ- 60 אחוז( 
מבוצעות על ידי אדם מוכר, שאינו נזקק לעליונות 

פיזית או איום בנשק, אלא במניפולציות המופעלות 
על הנפגע לאחר שעורר בו אמון. הפניות השונות 

לקו הסיוע מלמדות כי כמעט כל גבר יכול להיפגע 
מינית בסיטואציה שבה קיימים פערים שונים 

)נער-מבוגר, עובד-מעביד, יחיד-קבוצה וכו’( ביחסי 
הכוחות.

כמעט כל תוקפי הגברים )97 אחוז( הם גברים. יותר 
מ- 90 אחוז מבינהם הם הטרוסקסואלים וכך גם 

רוב הנתקפים. נתונים אלה ממחישים באופן ברור 
את המסר, כי התוקף בדרך כלל אינו מבקש פורקן 

לדחפים מיניים לא מסופקים. גבר שאנס גבר/
נער/ילד, באקט אלים של שליטה, ביזוי והשפלה, 

חוזר פעמים רבות הביתה, לאישה ולילדים. אין 
לו מה לחשוש שהמשטרה תדפוק למחרת בדלת. 

אפילו בארצות הברית, שבה הנושא הרבה יותר 

מדבר, הצליח תוקף אחד לאנוס כ- 300 נערים 
טרמפיסטים, עד שהעז אחד הנפגעים להתלונן.

מי שנושא את הבושה והאשמה הם בדרך כלל 
הנפגעים: למה לא הדפתי את הדוד כשהחיבוק הפך 
למין? למה לא אמרתי ‘לא’ למורה כשהציע “לעשות 

לו טובה” כדי שלא יעיפו אותי מהתיכון. אם הייתי 
גבר אמיתי, הייתי מחטיף מכות לחבר’ה שעשו לי 

טקס “זובור” עם מקל. 

התוקף במקרים רבים, גם מעורר תחושות אלה 
כחלק מהאקט, על ידי הערות שונות: “אתה יפה כמו 
בת”, “תפתח את הרגליים, קוקסינל”, “אתה לא נהנה 

מזה? מניאק”. לעיתים מאלץ התוקף את הנפגע 
להגיע לזקפה ואף לאורגזמה. אין זו הנאה כלל, אלא 

תגובה פיזית של אימה.

מעשה זה, לא רק שמצמצם את הסיכוי של 
הנפגע להתלנון, מחשש שלא יאמינו לו או שיפגינו 

כלפיו יחס הומופובי, אלא גם מערער בנפגעים, 
הנמצאים לרוב בשלבי גיבוש של התפתחותם, 

את הביטחון בזהותם המינית. אף שחלק מסוים 
מהנפגעים עשויים להתנסות מאוחר יותר ביחסי 

מין הומוסקסואלים, אין זה, לפי המחקרים, תוצאה 
של שינוי נטייתם המינית בעקבות התקיפה, אלא 
למעשה שחזור של הטראומה )רה-ויקטימיזציה(.

 בניגוד למה שמכונה לעיתים “תסמונת הערפד”, 
תקיפה מינית גם לא הופכת נפגע לתוקף. רובם 

הגדול של הנפגעים לא הופכים לתוקפים. יתרה 
מזאת, מחקרים שומטים את הבסיס לבקשות 
הרחמים של אנסים: רק מיעוטם נפגעו מינית.

אף שגברים רבים נוטים שלא להודות בכך 
שהתקיפה המינית גרמה להם לטראומה, מתברר כי 
ההשלכות שלה על מהלך חייהם חמורות לא פחות 

מאשר בקרב נפגעות. לבד מהמאפיינים הספציפיים 
של אובדן הביטחון בזהות הגברית ובזהות המינית, 

ההשלכות דומות: חוסר יכולת להירדם, הפרעות 
בריכוז, פוביות מגברים זרים ואף הימצאות לבד 
עם גברים מוכרים, התרחקות מחברים, ליקויים 
בתפקוד המיני, קשיים ביצירת קשר זוגי, חוסר 
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יכולת לתפקד בעבודה ואף התמכרויות שונות 
וניסיונות התאבדות.

גברים נפגעים רבים חושפים במקרים רבים את מה 
שקרה להם רק לאחר שנים ארוכות, כשהם כבר 
סובלים מתסמונת פוסט טראומטית כרונית ואף 
מדכאונות קליניים. במקרים אלה, כבר יש צורך 

בהתערבות פסיכותרפויטית, שבמקרים רבים לא 
נחשפת בה הפגיעה שהביאה לכל אותן תוצאות 

קשות. הניסיון מלמד כי הבנת המקום המשמעותי 
של התקיפה המינית בחייו של הנפגע חיונית מאוד 

להחלמתו ולהעצמתו על מנת לסייע לו לעבור, 
בכוחות עצמו, מתפקיד קורבן לשורד שהצליח 

להמשיך בחייו. קו הסיוע לגברים ונערים מתמקד 
בפעולתו בגישה זו. אולם במצב הנוכחי, שבו פועל 

הקובתקציבים הזעומים של המרכז לנפגעות תקיפה 
מינית בתל אביב, מתקשה הקו לממש את יעדיו: 

סיוע כלל ארצי לנפגעים על ידי הקמת מערך כולל 
של מתנדבים ופתיחת קבוצות תמיכה בכל האזורים, 

והכשרת מורים, רופאים, שוטרים וגורמים אחרים 
להתמודד עם התופעה. קושי נוסף נובע מהיעדר 

תקצוב ייחודי של סדנאות בנושא תקיפה מינית של 
גברים. הניסיון בארצות הברית מלמד, כי במקומות 

שבהם נעשו פעולות הסברה הולמות, דווח על 
שיעור גבוה בהרבה מהמשוער של תקיפות מיניות 

של בנים. כתוצאה מהגברת המודעות לתופעה, עלה 
בארצות הברית שיעור הפגיעות של גברים מ- 15 

אחוז )בשנות ה- 80( ל- 25 אחוז )בשנות ה- 90( 
מכלל הדיווח על תקיפה מינית.

אין זה מיותר לציין, כי דיווח מוקדם ומתן סיוע 
הולם עשויים למנוע רבות מההשלכות הקשות של 

הפגיעה.
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סדק בסכר 
ההשתקה: פגיעה 

מינית בגברים 
רני יקיר

הקמת קו הסיוע לגברים ולנערים נפגעי תקיפה 
מינית בשנת 1991 נבעה מההכרה שהתופעה 

השכיחה של תקיפה מינית מכה גם בציבור אשר 
נותר על פי רוב סמוי מן השיח - ציבור הגברים 

הנפגעים. פתיחת הקו במרכז סיוע פמיניסטי, 
שנוצר תחילה על ידי נשים עבור נשים, לא 
הייתה מהלך טריוויאלי והיא דרשה חשיבה 

יצירתית, תעוזה ועמידה מול הזרם. שילובם של 
גברים במרכז הסיוע, הן ברמה הפיסית הן ברמה 
המטפורית, הכניס שיח מורכב לתוכו. היסטורית, 

העיסוק הציבורי, המחקרי והטיפולי בתקיפה מינית 
התפתח מתוך ובמקביל לתנועה הפמיניסטית של 
שנות ה-70 של המאה ה-20. אי לכך, באופן טבעי 

התמקדה תשומת הלב הציבורית ועודנה מתמקדת 
בציבור הנשים הנפגעות. 

תקיפה מינית נתפסת על ידי רוב הציבור באופן 
דיכוטומי, כך שהצד התוקף מזוהה באופן חד 

משמעי עם גברים ועם ארכיטיפים גבריים בעוד 
שהצד הנתקף מזוהה עם נשים ועם ארכיטיפים 

נשיים. ראייה מפוקחת ורחבה, המכירה באפשרות 
ובמציאות היותם של גברים נפגעים, מחוללת שינוי 
תודעתי ושוברת מוסכמות. בחינת תופעת התקיפה 

המינית של גברים,היקפה והשלכותיה רחוקים 
מלהימצא בחזית המחקר האקדמי והממשלתי 

בישראל ובעולם. אף על פי כן, ישנם מספר 

נכתב ב- 2009

מחקרים מרתקים המבקשים לאפיין את ממדי 
התופעה בקרב נשים וגברים, תוך ניסיון להתגבר 

על בעיית תת-הדיווח המאפיינת את התופעה. 
מחקרים שונים מצאו כי שיעורי הפגיעה בגברים 
)מכל הגילאים( נע בין 2-36%. מחקר רחב היקף 
של )Dube et al- 2005(, המבוסס על מדגם של 

 )HMOs( 17,500 גברים ונשים בקופות חולים
בסן דייגו, מצא ששיעור הגברים שנתקפו מינית 

בילדותם עומד על 16%. ממצאים דומים נצפו 
במחקרם של )Schein et al- 2000(, שנערך בקרב 

1005 נשים וגברים בקופות חולים בישראל בשנת 
1995. לאור שיעורי הפגיעה הגבוהים שנמצאו 

במחקרים אלו ואחרים, העדר השיח הציבורי ביחס 
לפגיעה מינית בגברים בולט וצורם במיוחד. החברה 
נוהגת לדבר על גברים בקונטקסט של פוגעים וניכר 

קושי לחשוב ולדבר על גברים כנפגעים.

מכל הסיבות הללו, הקמת קו סיוע לגברים נפגעי 
תקיפה מינית במרכז הסיוע ת”א סימנה פריצת 

דרך בישראל, גם אם מדובר בראשיתו של תהליך. 
שילוב מתנדבים גברים במרכז הסיוע לווה בחששות, 
וויכוחים, קשיים ומורכבויות, אשר ממשיכים להדהד 

במרכז גם בימים אלו. בזכות שיתופם של גברים 

25



בסיוע לנפגעי תקיפה מינית ניתנה למתנדבים במרכז 
הזדמנות לקחת חלק בדיון הפמיניסטי, ללמוד 

ממנו ולהשמיע את קולם. בנוסף, ניתנת למתנדבים 
הזדמנות לייצר ולהציג מודלים של גבריות אחרת, 

שונה, אשר אינה חורטת על דגלה מאצ’ואיזם 
וכוחניות. מהזווית החברתית, הקמת קו הסיוע 

לגברים גררה בעקבותיה תהליך הסברתי לכלל 
הציבור בישראל ביחס לפגיעה מינית בילדים, נערים 

וגברים כתופעה חברתית רחבה. 

ראשיתו של תהליך זה לוותה בקשיים אדירים 
למתנדבי קו הסיוע, ובראשם מיעוט השיחות, 
לעומת ריבוי המקרים, והתסכול שהפער הזה 

מוליד. גם כיום, ח”י שנים לאחר הקמת קו הסיוע, 
גברים, נערים וקרוביהם מתקשים לפנות לקבלת 

עזרה, בגלל השתיקה וההשתקה; בגלל הסטיגמות 
החברתיות; ובשל הפחד להודות בפגיעה. למרות 
זאת, באמצעות פעילויות הסברה והדרכה יזומות 

בבתי ספר בתקשורת בארגונים ובקהלים שונים 
הצלחנו להגיע לקהל היעד, להפיג חלק מהחששות 

ולהרחיב את מעגל הפונים. 

השלכותיה של הפגיעה המינית על חייהם של 
גברים דומה במובנים רבים להשפעותיה של 

הטראומה על נשים, אולם ישנם מאפיינים ייחודיים 
לגברים, ביניהם פגיעה בזהות הגברית, בלבול 

בזהות המינית ועוד. Mike Lew-1990((טוען בספרו 
Victims No Longer, כי האופן בו אנו כחברה 

מגיבים לתקיפה מינית בילדים, נערים וגברים הוא 
תוצר ישיר של האופן בו אנו מגדירים תקיפה מינית 
ומתוך כך נובע מה אנו חושבים וחושבות על ציבור 
הנפגעים. באותה המטבע, החברה שלנו מתייחסת 

לתקיפה מינית בגברים ולהשלכותיה על הנפגע 
 Lew .באותו האופן בו החברה מגדירה גבריות

מסביר, כי על מנת להבין את הקונטקסט החברתי 
בו מתרחשת פגיעה מינית בגברים ואת תהליך 

ההחלמה האפשרית שלהם, עלינו להתבונן כחברה 
באמונות שלנו ביחס להתעללות מינית, נפגעים, 

תוקפים, ילדים ונשים. חשוב שנבחן את המסרים 
החברתיים לגבי מהות המושג גבריות בכל שלבי 

החיים ומכאן להבין כיצד סטריאוטיפים מגדריים 
משליכים על תהליכי ההחלמה. את כל אלו אנו 

מנסים ליישם בקו הסיוע לגברים. אלו הם חלק 
מהכלים איתם אנו עובדים ובעזרתם אנו מנסים 
להושיט יד לאלו שעודם חוששים לפנות לעזרה.

מרכז הסיוע בתל אביב מפעיל שני קווי סיוע 
לגברים נפגעי תקיפה מינית, האחד לכלל הציבור 

והשני לציבור הדתי. מתנדבי המרכז פעילים 
גם במחלקה החינוכית הפועלת בבתי ספר 

ומקומות עבודה. בנוסף, מפעיל המרכז קבוצת 
תמיכה לנפגעים ומקיים סדנאות והרצאות בקרב 

ציבורים שונים. לפני מספר שנים, קיבלנו ממשרד 
התקשורת מספר מקוצר 1203, אשר בזכותו עלה 

מספר הפניות. בנוסף, ערכנו קמפיין טלוויזיוני 
הסברתי לגבי פגיעה מינית בגברים בשיתוף 

“הבצפר”, ובימים אלו, אנו עובדים על עריכת 
קמפיין אינטרנטי. עם השנים, מסתמנת עלייה 

בפניות מציבור הנפגעים וקרוביהם. מרכז הסיוע 
פועל בכל הדרכים על מנת להמשיך ולפתח את 

המודעות הציבורית בנושא ולהפוך את השיח 
על פגיעה מינית בגברים לשיח לגיטימי ורלבנטי 

בחברה הישראלית. 
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פגיעה מינית 
בקרב הציבור 

הדתי - פיגוע רב 
נפגעים

אליטוב בן-פזי
ושוב הכותרת המוכרת מספרת על “ סיפור 

שהתפוצץ לאחר זמן מה שהיה חבוי: רב גדול 
ומפורסם פגע כביכול בשניים מתלמידיו. ישנם 

כנראה נפגעים נוספים, אך עד כה נחקרו רק 
תלונות אלו...”

פגיעה מינית שמתפרסמת בקרב הציבור הדתי 
דומה היא לפיגוע רב נפגעים גם כאשר הנפגעים 

הישירים מעטים או אולי אפילו “רק” אחת או 
אחד. לעומת הנפגעים הישירים, המתמודדים עם 

השלכותיה של הפגיעה, ובשונה ממעגלי התמיכה 
של הנפגעים אשר חווים אף הם קושי מסוג אחר, 

הרי שישנם גם נפגעים עקיפים – נפגעי גלי הסיפור. 

הנפגעים העקיפים הינם אנשים שכלל אינם 
מכירים את הנפגע עצמו ועם זאת, מפתיע לגלות 
עד כמה דומה פגיעה זו לפגיעה הישירה. נפגעים 
אלה, אשר נחשפו לסיפור באופן עקיף, מדווחים 
על תגובות המאפיינות נפגעים ונפגעות - תגובות 

מפתיעות, בלתי נשלטות וקשות להתמודדות.

 נכתב 
ב- 2011

הלם ואלם – לרוב תהא זו תגובת הנפגע הראשונית. 
החשיפה לסיפור מפתיע ובלתי צפוי של פגיעה 

עלול לעורר הלם, בפרט כשהפוגע הוא דמות 
ציבורית מוכרת בקהילה ובכלל.

פגיעה באמון - אמון בחיים, בממסד ואף בבורא 
עולם. החשיפה המשנית לתקיפה מינית עשויה 

לגרור פגיעה באמון ברבדים שונים. ראשית, פגיעה 
באמון הבסיסי בחיים. סיפור התקיפה שובר את 

המוסכמות והנורמות הברורות מאליהן. יש שיתארו 
זאת כמשבר באימון או כאיבוד האמון הבסיסי 

באדם ובעצם התקדמות העולם לכיוון טוב. חשיפה 
לסיפור יכולה להוביל לאובדן האמון בממסד, וליתר 

דיוק - בממסד הרבני. ככל שהפוגע הנו אדם רם 
מעלה כך נפגם האמון בממסד כולו, שכן אם אדם 

זה פשע על מי עוד אפשר לסמוך בעולם?

מקרים אלה קשה שלא לחבר למילה אמון את 
שותפתה הדתית האמונה שלא אחת נפגעת ואף 
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מתערערת לנוכח סיפור של תקיפה מינית. 

כעס – כעס המופנה לכיוונים שונים: כלפי התוקף 
)הדמות הפוגעת(, כלפי החושף - מי שפתח את 
הסיפור ועל כך שבעצם החשיפה אילץ אחרים 

להיחשף אליה, או אפילו כלפי התקשורת 
שפרסמה, כעס כלפי המכחישים, כעס על המציאות 

הקשה וחוסר ההוגנות - “ איך מתחבר אירוע כה 
קשה ל”כל דעביד רחמנא לטיב עביד”? )כל מה 

שהקב”ה עושה, הוא לטובה(. 

רגשות אשם - גם מקורות האשמה רבים ומגוונים. 
אלו שידעו או חשדו אך לא עשו דבר יחושו אשמה 

על שתיקתם, אלו שנחשפו לסיפור אך מרגישים 
שאין ביכולתם לסייע עשויים לחוש אשמה על חוסר 
האונים שלהם. ואף יש גם מי שיחוש בוגד על שאינו 

קם לעמוד כמגן על התוקף. רגשות אשם יכולים 
להוביל לעשייה לטובת הנפגעים ותיקון החברה 

או לחילופין לניסיונות הכחשה או הגנה על התוקף 
והמציאות שהייתה קיימת טרם חשיפת הסיפור.

בלבול – מבול של תחושות, מחשבות ושאלות. 
הבלבול יכול לנבוע מחוסר היכולת לקבל את 

הסיפור איך יכול להיות שכך קרה? האם הנפגע לא 
הבין נכון או שמא הוא אינו “גבר” מספיק? כמו כן 
ישנו בלבול סביב דמות התוקף – איך ייתכן שאיש 

טוב ומוערך זה עשה מעשה כה נורא?

בושה - תחושת הבושה מלווה את עצם הפגיעה 
ואת חשיפתה. הבושה מציפה את המעגלים 

הסובבים את הנפגע, את המקורבים לפוגע ואף את 
חברי הקהילה הנבוכים על שתופעות אלה קיימות 

בחברה שלהם.

בדידות - בדומה לבושה, גם הבדידות מאפיינת 
נפגעים בכל המעגלים. יש החשים כי תגובתם 

קיצונית ובלתי הגיונית שהרי לא נפגעו ישירות ויש 
החוששים כי הם היחידים שמאמינים לנפגע ועל כן 

אינם מעזים לחשוף את תחושותיהם הקשות.

מתוך מודעות לעוצמות הפגיעה הקיימות גם 
במעגלים העקיפים, קו הסיוע לגברים דתיים נותן 

     אליטוב 

בן-פזי 

רכז קו הסיוע 

לגברים 

ולנערים 

דתיים 

וחרדיים. 

מענה לכל פונה בין אם נפגע ישירות ובין אם 
מרגיש את התחושות שפורטו, גם מבלי להכיר את 

הנפגע או הפוגע. 

עם כל “פרשה” המתפוצצת ונחשפת בתקשורת 
)הרב קופולוביץ, הרב מוטי אלון וכד’..( מציף את 
קו החירום הדתי גל פניות מצד נפגעים עקיפים, 

החווים תגובות המוכרות לנו משיחות עם נפגעים 
ישירים: הורים לתלמידים של הרב החוששים 

לילדיהם, אנשי חינוך ומטפלים שאינם בטוחים 
כיצד לנהוג, חברי קהילה החווים אשמה, בושה או 

בלבול לנוכח הגילוי.

במהלך השנה האחרונה חלה עלייה ניכרת בכמות 
הפניות של נפגעים עקיפים.

על כן ברורה מאליה חשיבותה של הפעילות 
החינוכית-הסברתית: הרצאות וסדנאות בקרב 

בני נוער, אנשי חינוך ומטפלים. פעילות ההסברה 
נעשית כחלק מהשינוי החברתי שאנו מנסים 

להוביל אשר נועד לסייע לנפגעים להתלונן ללא 
אשמה ובושה ובה בעת לצמצם את מימדי התופעה 

במגזר הדתי ובחברה בכללה. וכך נוכל לשנות 
לפחות את אחד משלושת המרכיבים של – “פיגוע 

רב נפגעים”.
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“אחלה גבר” / 
על פגיעה מינית 

בנערים
יהונתן פיאמנטה

מתן יושב בחדרי בפנים חתומות. בשקט שיש 
בינינו, כשברקע התקתוק המונוטוני של השעון, אני 
מסתכל עליו וחושב. לא מזמן הגיע לטיפול לאחר 

שהתגלה כי “חווה פגיעה מינית ממושכת מצד 
דודו” – כך כתבה פקידת הסעד. כמה פגיעות וחוסר 

אונים גלומים בהגדרה הזו. אפילו הסדר התשלום 
לטיפול מכריז על מעמדו החדש של מתן: “ימומן 

מתקציב ילדים בסיכון”.  

אז אני מסתכל על “הילד בסיכון” שיושב מולי. הוא 
בן 17. השיער שלו, שקצת מסתיר את העיניים, 
לא מצליח להחביא את פצעי הבגרות שכל כך 

מפריעים לו ויחד עם זיפי הזקן שהוא לא מקפיד 
לגלח, הוא נראה כמו עוד תיכוניסט ישראלי. מחר 

ודאי ירגיז אותי כשירעיש עם חבריו ברכבת. בעוד 
שנה יעורר בי סימפתיה כשישב איתם לבוש מדים. 

השניּות הזו שבין ילד למבוגר ובין נפגע “בסיכון” 
לבחור צעיר וחזק היא אולי אחד האתגרים 

המורכבים ביותר בהתמודדותם של נערים עם 
פגיעה מינית. הילד הקטן, שמעורר בעוצמה את 

חמלת כולנו, מפנה את מקומו לנער מתריס, זועם 
לעתים. החולשה וחוסר האונים המוחלט עלולים 

להתחלף בפרקים של כוח ואף אלימות. קל לדמיין 
את הנפגע כחלש וכנוע, קשה הרבה יותר לראות 

את הנפגע בדמותו המתבגרת. 

 נכתב 
ב- 2010

הסכנה הטמונה בכך הן לנפגע והן לסביבתו, היא 
טשטוש של הגדרות הפגיעה. “אולי בעצם רציתי 
את זה?” עלול הנפגע לחשוב. “אולי זה לא בדיוק 

אונס, אלא משהו ששניהם עשו יחד”, עלולים אנחנו, 
בסביבתו של הנפגע לומר לעצמנו. שהרי בסופו של 

דבר מדובר על בחור צעיר, כמעט גבר! “הוא כבר 
הבין מה עושים לו”,  ו” עם כל השעות שהוא מבלה 

בחדר כושר, יכול היה להתנגד בקלות”.

גם ההתבגרות המינית מוסיפה לבלבול ולעמעום 
מקומו של הנער כ”נפגע”. בשונה מילדים, נערים 

החווים פגיעה מינית מסוגלים להבין את מלוא 
משמעותו המחרידה של האקט שנעשה בהם. אך 

למרות זאת, לרוב, מעורר המעשה גירוי גופני-מיני 
שמותיר את הנער נבוך, מבויש, וחמור מכל, מאיים 

להטיל צל כבד של חוסר ודאות על הגדרת האירוע 
כתקיפה.

זהותו הגברית של הנער, המתגבשת בגיל זה, 
מסתמכת לא מעט על סטריאוטיפים והבניות 

חברתיות הרווחות בסביבתו של המתבגר. האמונה 
כי “גבר אמיתי לא נפגע” וכי “גברים מסוגלים להגן 

על עצמם”, מובילה, לא אחת, את הנער הנפגע 
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לחוש כי “הוא לא מספיק גבר”. תחושות האשם 
והבושה הנלווות לכך, גורמות לנערים רבים לשאת 
בשתיקה את הפגיעה על מנת שלא להצטייר באור 

שלילי. גם בקשת העזרה והחצנתה של המצוקה 
הרגשית, עלולים להיתפס כ”אישור” לחולשתו 

של הנער. מאידך, נערים רבים הנמנעים מלבטא 
את רגשותיהם, עלולים להיחשב כמי ש”הפגיעה 
לא השפיעה עליהם” או חמור מכך “כנראה שלא 

באמת נפגעו..”

הטיפול בנערים נפגעי תקיפה מינית הוא מרחב 
שסיכוי וסיכון מתקיימים בו זה לצד זה. יחד עם 

ההקלה שבשיתוף וההחלמה שבעיבוד הטראומה, 
צריכה להיות בנו הבנה להשפעתו הכפולה של 

הטיפול על זהותו של הנער: בפן האחד, עצם 
ההזדקקות לכלי הטיפולי, יש בה כדי לעורר בנער 

תחושות של חולשה ופגיעות, ה”מאשררות” את 
חששותיו על גבריותו הפגומה. בפן האחר, ההבנה 
העמוקה של חוויית הפגיעה והטמעתה בתודעתו 
של הנער, מאתגרות בעוצמה את זהותו הגברית. 

כולנו מחוייבים ביתר שאת להבנה העמוקה 
שפגיעותו של הקורבן אינה פרי גיל, מגדר או 

עוצמה פיזית, ועלינו - כחברה שכשלה מלראות את 
הפגיעה - מוטלת כעת החובה לראות את הנפגע.

    יהונתן 

פיאמנטה

עו”ס קליני. 

ראש היחידה 

לטיפול 

בטראומה 

מינית בבית 

החולים זיו. 

רכז קו הסיוע 

לגברים 

ולנערים 

דתיים.

30



 להיוולד כל 
יום מחדש

נדב ענבר
אביב 1994, זה אתה סיימנו, רעייתי ואני, לבנות את 

בית חלומותינו באחד מערי הלוויין הסובבות את 
תל אביב. 

באותם ימים חיי נחווים כמסע הישגים זעיר בורגי: 
קרירה ניהולית ראויה, בת זוג מדהימה המנהלת 

קרירה משלה ושתי בנות חמודות. לכך מצטרפים 
הישגים חומריים בדמות בית צמוד קרקע רחב 

מידות, שתי מכוניות וחופשה שנתית בחו”ל.

באותו אביב שבע ומדושן עונג אני נתקל באקראי 
בכתבת צבע קצרה המתארת את קו הסיוע לגברים. 

קול פנימי, אשר באותה עת אינו ברור לי דיו, שולח 
אותי לצלצל למספר טלפון המופיע בכתבה. לא 

חולפים ימים רבים ואני מוצא עצמי מרואיין ע”י מנחי 
הקורס השלישי למתנדבים במרכז הסיוע לנפגעות 

תקיפה מינית )באותה עת הס מלהזכיר גברים(.

אני מצטרף לקבוצת גברים הנפגשת מדי שבוע 
בדירת חדר צפופה בת”א. כאן מתחיל מסע סוער 

ומרתק, במהלכו אני פוגש את עצמי ואת עולמי 
הרגשי. אני עושה זאת בחברותא עם עשרה גברים 

אשר יצאו למסע אל הלא נודע. לפתע, ללא כל 
התרעה, אני לומד שיש גברים שונים ואני יכול 

לבחור להיות חלק מהם. גברים רגישים, מרגישים, 
בוכים, כועסים אוהבים ולעיתים חלשים ופגיעים. 

התובנה הזו מטלטלת ומערערת את אמונותיי 
באשר לעולמי שלי ולחברה בה אני חיי.

אני מסיים את הקורס ומצטרף כמתנדב למרכז 

נכתב 
ב-2012

הסיוע בו אני פוגש קבוצת נשים מרתקות. נשים 
פמיניסטיות המאמינות שניתן לברוא עולם טוב 

יותר. מהן אני לומד ש”האישי הוא פוליטי”, נדרשות 
לי עוד מספר שנים להבין עד כמה אמונה זו מהווה 
נתבך מכונן בזהותי שלי. במפגש עמן אני מכיר את 

מבני הכוח החברתיים וכיצד כולנו מהווים חלק 
ממנגנוני משטור אלו. מנגנונים גלויים וסמויים 

המשרתים את החזק ומדכאים את החלש.

בשנים הבאות אני בוחר להיות אדם פוליטי 
ומשתדל לחנך לערכי הפמיניסטים את הסובבים לי. 
אני פועל לקידום ערכים אלו במקום עבודתי, בקרב 
חברי ובעיקר במשפחתי. כאב לשתי בנות מתבגרות 

וכבן זוג אני משתדל ליישם ערכים אלו בביתנו. 
אני מציע לבנות משפחתי קריאה אלטרנטיבית 

של מציאות חיינו. קריאה המזהה את מבני הכוח 
הפטריארכליים ומזמינה אותן לבחור בחרותן.

בהמשכו של המסע, המקרין על כל הסובבים אותי, 
בוחרת בת זוגי לפתוח פרק חדש בחייה בו לי אין 
מקום. אני מוצא עצמי מטלטל בין רגשות פגיעה, 

עלבון וחרדה לבין אמונה פמיניסטית מאוד ברורה 
שחייה הם שלה ובחירתה כאשה הינה ראויה 

ולגיטימית. 

בימים אלו של כאוס אישי ותחושה של אובדן, חברי 
וחברותי מהווים עוגן מאוד משמעותי. הבית החם 
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במרכז הסיוע והסביבה התומכת מאפשרים לי 
לבחון מחדש את מהות קיומי ולהגדיר מחדש את 

זהותי. החוויה באותה תקופה הינה של מוות ולידה 
מחדש, החרדה נוראית והחוויה הרגשית מטלטלת 

וכל זה מתאפשר כי יש מי שמחבק ומחבקת.

לפתע באמצע החיים להיוולד מחדש: ללמוד להיות 
סינגל...תל אביבי...הומו...פוליטי... כל זאת לא היה 
מתאפשר לולא המסע אליו יצאתי במרכז הסיוע. 

מסע אשר נע בשני צירים: המסע על עולמי הרגשי 
והמסע הפוליטי אליו אני מגויס בכל רמ”ח אברי. 

בשנים שלאחר מכן אני בוחר להיות פעיל חברתי 
במסגרות נוספות. לסייע לנשים, גברים ובני נוער 
בעולם הזנות. אני משתדל להוביל שינוי תודעתי 

באשר לעם הפלסטינאי ולחרות לה הוא זכאי.

כיום לאחר שמונה עשרה שנים, אני עדיין מתנדב 
במרכז הסיוע, מנחה מגוון של קבוצות לרבות 

קורסים. עדיין מתרגש מכל מפגש עם מתנדב חדש 
שבחר לצאת למסע אתנו. אני מאמין שהבית הזה 

הינו מעבדה המאפשרת לי כגבר לחוות היפוך 
תפקידים. מקום בו ההגמוניה שלי כגבר אינה 

מובנת מעליה, מרחב נשי המאפשר לי להתנסות 
בהגמוניה של בנות המגדר האחר. התנסות 

ההופכת אותי לאדם טוב יותר, לגבר בן הקבוצה 
ההגמונית המסוגל לחוש אמפטיה לבן/בת הקבוצה 

המוחלשת ולהתגייס למענם.

    נדב ענבר

מתנדב ומנחה 

ותיק.
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 חוויה אישית 
של מתנדב בקו

אמנון לוי
המפגש עם המטלפן האלמוני מתחיל בצילצול 

טלפון. אדם פגוע בצד השני של הקו אזר אומץ, 
והחליט להתקשר. אולי הייתה זו שעת משבר 

קשה במיוחד, אולי היה משהו בחדשות שהציף את 
הטראומה שחווה, אולי היה טריגר אחר שהביא 

אותו אל הטלפון. בדרך כלל הוא חושש, לא בטוח 
שהמעשה שהוא עושה נכון. לפעמים הוא הסתובב 

שעה ארוכה סביב הטלפון לפני שהיה לו אומץ 
לטלפן, לפעמים זו הפעם הראשונה שהוא יספר 

למישהו בעולם את מה שעבר עליו. גם היום, אחרי 
הרבה מאד שיחות, עדיין אני חושש כאשר אני 

שולח את ידי, מרים את האפרכסת, ועונה את משפט 
הפתיחה הקבוע, “מרכז סיוע שלום”. מי יהיה בצד 
השני? מה יהיה הסיפור שלו? איך אוכל להתמודד 
איתו? כמה הוא יקשה עלי? כמה הוא יפצע אותי? 

תחילת השיחה במקרים רבים מפתיעה. לעיתים 
מדובר בקריאת מצוקה, בלי שלמתנדב יהיה מושג 
על מה מדובר. “שלום, התקשרתי לדעת איך תוכל 

לעזור לי”, או “התקשרתי כי אני רוצה שאתה תגיד לי 
מה לעשות” או לפעמים באופן גלוי ובוטה יותר, “אבא 

שלי אונס אותי, אני בפנימיה, ומחר אני צריך לחזור 
הביתה. אני לא יודע מה לעשות”. לפעמים הפתיחה 

היא בכי גדול, לפעמים יש שם שתיקה, כיחכוח בגרון, 
מילים ראשונות של מבוכה, חקירה קצרה על זהותו 

של המתנדב שעונה, בירור פרטים טכניים כמו איפה 
אנחנו יושבים, עד מתי אפשר לדבר, כמה זמן אפשר 

לדבר. לפעמים, הנפגע מוותר על כל אלו, ומתחיל מייד 
לספר את סיפורו, במהירות, בלי פסיקים, בלי נקודות, 

בלי לבדוק בכלל מי יש בצד השני שיכיל אותו. 

נכתב 
ב-2007

כל אחד וסיפורו, כל אחד וסגנונו. ואתה, המתנדב, 
יושב בצד השני של הקו, לא יודע עדיין על מה מדובר, 

לא יודע מי מדבר, מקפיד לתת לנפגע לספר את 
סיפורו בזמנו שלו, בקצב שלו, בלי לשאול שאלות 

של סקרנות, בלי לשאול שאלות כמו, למה? למעשה 
כמעט בלי לשאול שאלות. הראש עובד, והלשון נעולה. 
מתוך שברי מידע אתה מנסה להבין מה בדיוק מעסיק 

את המטלפן, איך אתה יכול לסייע לו. מהות הענין 
היא, שאתה שם. פעמים רבות אתה מוצא עצמך 

גם אחרי שיחה של שעה, לא יודע מה קרה, כיצד 
התרחשה התקיפה ומתי. והאמת היא שזה גם לא כל 
כך חשוב. אם הנפגע ימצא את הדברים חשובים, הוא 

יספר לך בעצמו. אם לא, סימן שאין לו צורך לספר, לא 
בגלל זה הוא התקשר, וממילא אין צורך שתשמע.

אנחנו המתנדבים, איננו אנשי מקצוע. לפעמים זה 
מטריד. המתקשרים הם אנשים פגועים מאד, ולנו יש 

לעיתים חוויה של עגלה ריקה, שאין בה ידע מיקצועי 
מעמיק. עברנו קורס של חצי שנה, התאמנו זה על 

זה, ועכשיו אנחנו שומעים את הטראומה הקשה 
של נפגעים, שעולמם חרב עליהם. חלק מהתהליך 
של הפיכה למתנדב הוא התגברות על החרדה הזו. 

התגברות על שאלות כמו, מי אני, מה אני, מה אני יודע 
שאני מעז לעזור לאנשים שעברו פגיעה כל כך קשה. 

האם זה לא יומרני? האם זה בכלל אחראי? 

כל מתנדב צריך למצוא לעצמו את המפתח לסיוע 
האנושי שהוא מגיש בקו. אנושי במובן זה שהוא 
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מוגש לא על ידי אנשי מקצוע מובהקים, כמו 
פסיכולוגים או עובדים סוציאלים. מה זה סיוע 

אנושי? מה זה אומר? התשובה שסיגלתי לעצמי 
היא זו: אני שם כדי לשמוע. אני לא תחליף לעבודה 

מקצועית. אני לא במקום אף אחד. אני רק אוזן חפצה 
שמוכנה להקשיב לפונה בשעת משבר, לשמוע 

ולהכיל אותו. האמפטיה שלי היא אמצעי העבודה 
המרכזי שלי. הרצון הטוב שלי, הוא העזרה שלי וגם 

ההגנה שלי מפני טעויות. וגם אם אעשה טעויות, 
וגם אם אשגה, אני מקווה שהפונה ירגיש ברצון שלי 

להבין אותו, ירגיש בנכונות שלי להושיט לו יד. 

במשך הזמן אתה מבין יותר ויותר שלסיוע הלא 
מקצועי יש גם יתרונות. סיוע בגובה העיניים. סיוע 

בעניינים מעשיים. טריוויילים. למשל, לטלפן לחדר 
מיון, לתפוס רופא בכיר, לברר איתו מה הסכנות 
והיתרונות של קבלת תרופה מונעת נגד איידס, 

אחרי אונס חשוד שעבר הפונה. למשל, ללוות נפגע 
למשטרה, לבית חולים. למשל, להישאר עם נפגע 

בטלפון שעה ארוכה עד שירדם, כי בלי זה הוא חושש 
להיכנס למיטה, לכבות את האור וללכת לישון. אלו 

מקצת הדברים שאנחנו המתנדבים מתבקשים לעשות, 
ואנחנו עושים, כעזרה של אדם לאדם בשעת צרה.

שואלים אותי פעמים רבות אם זה לא קשה מדי. 
לשמוע את התאורים הגרפיים על אונס ותקיפה מינית, 

לשמוע מה עבר על האדם הפגוע שמולך. זה כמובן 
קשה, אבל לא הכי קשה. הקושי הגדול ביותר, בשבילי, 

הוא לרסן את עצמי. להסכים לא לקפוץ, ולא להיות 
מייד לעזר. לא לייעץ, לא לחשוב על פתרונות מעשיים 

מידיים, לא לפזר אופטימיות סתם, לא להגיד מילה 
טובה, שלפעמים אין מאחוריה הרבה. בקיצור, לא להיות 

פוטנטי. ואנחנו הרי כל כך אוהבים להיות פוטנטיים, 
להיות לעזר, בשביל זה באנו להתנדב. אנחנו כל כך 

רוצים להיות מעשיים, מייטיבים, לפתור בעיות. אלא 
שהדבר הנכון בדרך כלל, הוא לא לעשות את הדברים 

האלו, אלא סתם להיות שם עם הנפגע, להחזיק את 
ידו מבעד לטלפון, ולהיות איתו בשעה הקשה שעוברת 

עליו. לא בהכרח לנחם, רק להבין. לא לייעץ, רק לשמוע, 
לא תמיד לעודד, רק לתמוך. להיות איתו למטה במקום 
הנורא הזה של אובדן, של תחושת אפסות, של חידלון 

ושל אשמה אין סופית. כמה זה קשה. 

מדיי יום יושבים המתנדבים בקו ומקשיבים לפונים 
אלינו. שומעים ומקבלים את דברי הנפגע, כמו 

שאדמה מקבלת את הגשם. את כל הפעולה עושה 
הגשם, היא האדמה נמצאת שם רק לקבל אותו. זה 

לא אומר שלאדמה לא קורה כלום. שהיא חסינה 
משינוי. כמה מהגשם הזה נספג בתוכה, וכמה מחליק 

הלאה? זו שאלה שכל מתנדב עונה עליה אחרת. 

באשר לי, בדרך כלל אני מצליח לעשות את 
ההפרדה. בדרך כלל אני יכול להיפרד מהפונים 

כשאני יוצא מחדר הסיוע. בדרך כלל, אבל לא תמיד. 
אי אפשר להכיל אנשים פגועים מבלי שזה ישאיר בך 
סימן. יש נפגעים שלוו אותי הרבה זמן, אחרי השיחה. 

יש כאלו שעדיין מלווים אותי. שהסיפור שלהם לא 
נותן לי מנוח. שאני תוהה מה קרה להם אחרי שיחת 

הסיוע. מה קרה לחייהם? מה קרה בלילה שאחרי 
השיחה? לאיזה יום הם קמו למחרת בבוקר? יש 

פונים שחדרו לחיי, והם גרים שם. 

הגעתי למרכז לנפגעי תקיפה מינית, בגיל מבוגר 
יחסית למתנדבים אחרים, ובשלב מתקדם של 
הקריירה המקצועית שלי. זה השלב בו הבנתי 

שעבודתי, כשלעצמה, לא תיתן לי את כל הסיפוקים 
בחיי. שאני צריך עוד מוקד של עניין בחיים, מחוץ 
לעבודה, מחוץ לקריירה, מחוץ למסלול של בית, 

עבודה, משפחה. לא ידעתי דבר על תקיפה מינית, 
לא הכרתי את עולם הקבוצות, ולא הכרתי את עולם 

הסיוע. במשך שנים רבות הייתה לי אפילו רתיעה 
מעיסוק בפסיכולוגיה. רתיעה וביקורת. 

המפגש עם המרכז לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 
חולל בי שינוי עצום. קורס ההכשרה שהתנהל 

במתכונת של קבוצה דינמית, חשף אותי לעולם 
המורכב של הקבוצות, וזה שבה את ליבי. התחלתי 

להתבונן בעצמי ובסביבתי דרך המשקפיים של 
מסייע. חושיי התחדדו. השמיעה הפכה רגישה 

יותר. שפתי התעשרה בביטויים שלמדתי מעולם 
הסיוע. היום קשה לי לדמיין את חיי בלי המרכיב 

החשוב הזה. 

התיגמול האישי שלי, מהחשיפה להתנדבות, היה 
גדול מששיערתי. זו קלישאה, אני יודע, אבל במקרה 

הזה זה לגמרי נכון: באתי להתנדב, לתת מעצמי 
לאחרים, וכמו שקורה בדרך כלל, מצאתי עצמי 

מקבל יותר ממה שנתתי.
    אמנון לוי

 מתנדב 

ומנחה ותיק.
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מתנדב בנימה 
אישית

עמי סופר
במבט לאחור, אני יכול לומר בוודאות, שאותו גבר 

שהחל את דרכו במרכז הסיוע לפני שנים, שונה 
מאוד מהדמות שנשקפת אלי מעבר למראה כיום. 

כגבר שגדל  בסביבה שמתירה לגברים את מה 
שאסור לנשים - הכניסה למרכז הסיוע היתה קשה.

מה שהניע אותי להתנדב במרכז לפני הכל היה 
הרצון הפשוט לתת סיוע לאותם גברים, נערים 

וילדים שעברו תקיפה מינית. לא רצון לשנות את 
החברה, לא לשנות חוקים, לא לעלות על במות ובטח 

שלא השאיפה לשנות את החיים שלי. 

הגבר הממוצע השומע על מרכז הסיוע לא ממש 
מכיר או מבין את כל התיאוריות מסביב למיומנות 

הסיוע ואין לו מספיק כלים להבין ולהכיל את 
המהות והמשמעות של תקיפה מינית כתופעה 

חברתית.

נחוץ הרבה רצון טוב כדי שגבר ישרוד במרכז סיוע 
שהוקם על ידי נשים, שמנוהל ברובו על ידי נשים, 
שהנשים בו מהוות רוב כמעט בכל פורום, שישנם 
בו תפקידים שגברים אינם יכולים למלא ושעיקר 

עיסוקו בתקיפה מינית שבוצעה ע”י גברים. ומי 
שהחליט לעשות זאת )והצליח( לשרוד מסתכן 

בשינוי עצמי מהותי.

 וכל זה עוד לפני שהזכרתי את המילה “פ מ י נ י ז ם”. 
מי היה מאמין שאני אתמצא ברזי הפמיניזם, במגוון 

הזרמים שבו, בהיבטים החברתיים, באפליקציות 

נכתב 
ב-2008

הטיפוליות, בכלים הקבוצתיים ויותר מכל 
בהיסטוריה )ובמציאות( של דיכוי.

הפעילות במרכז הסיוע גורמת לך לראות דברים 
שבאף מציאות “נורמאלית” אחרת לא ניתן לראותם, 
לפתח אוזן שפתאום שומעת המון צלילים צורמים 

בסביבה הקרובה ובתקשורת, לחדד את המשפטן 
שבך ולהיות מודע לחקיקה, ובכלל לגלות כל כך 
הרבה נשים אמיצות, לוחמות, מנהיגות, רגישות, 
קולניות, סמכותיות, חכמות, הוגנות ועוד הרבה 

תכונות שיכולות לפאר כל אישה )ואיש( באשר הן.

הפעילות במרכז הסיוע למען מטרה כה חשובה 
ולצד קבוצת אנשים - נשים וגברים מאיכות נדירה - 

ללא ספק נותנת סיפוק וכוח להתמיד.

    עמי סופר

 מתנדבותיק 

וחבר ועד 

מנהל לשעבר.
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המסע שלא 
הושלם 

טירן
הימים ימי אביב, אחד האביבים המטלטלים של חיי. 

אני מתנהל בין כוח אינרציה לא מובן, בין האסלה 
שקלטה את הקאותיי הבלתי פוסקות, לבין המיטה 

שידעה אותי שעות של שינה וערות, ואני עקוד 
במכאובי אליה. אני, אחד האנשים היותר מתפקדים, 

פתאום לא מצליח לשרוד משבר אישי. אני מוצא את 
הקימה בבוקר בלתי אפשרית, לא מצליח לתפקד, 

לא מצליח לעבוד. מאדם שמח וחיוני, אני הופך 
לצל של עצמי. דיבור בוטח וקולני הופך לקול שבור 
המופרע מידי פעם בפרצי בכי לא נשלטים, מתהלך 

בקומה שפופה, ובמבט קבוע המופנה לרצפה. מנסה 
לשווא לברוח מהזיכרונות, מהכאב המצמית, מחיי. 

חיי הם מין בור שחור וענקי – קירותיו גבוהים, בלתי 
אפשריים לטיפוס.

לא עומדות לי אז תמונות שני ילדי האהובים כניחום, 
לא משפחתי, לא החלומות שלי ולא החברים.

הכול ריק מתוכן. הכאב הזה הוא גל צונאמי ענקי 
שמשטיח הכול,מרדד אותי עד דק, שובר וכותש 

אותי. איך מספרים? איך נותנים שמות וגוף לכל מה 
שהודחק?

לחדר ההוא, המואר והבהיר אני מגיע. תלתלי אישה 
רגישים ועיני גבר, אגמים של חמלה. אישה ואיש 

וקבוצה של גברים- קבוצת התמיכה.

סבלנות אין קץ וחסד, כל כך הרבה חסד שעוטף. 
הכאב והסיפורים, התחושות הדומות, הדמעות 

והצחוקים היו מין דבק שאיחד את כולנו למשפחה 

נכתב 
ב- 2007

אחת גדולה. פה מותר הכול, פה מוגן. חמוש 
במשפחתי החדשה, אני יוצא למסע אל מחוזות 

הכאב, אל ערבות מחסור ויערות חשוכים. תמונות 
וזיכרונות קמים לתחייה. אני מפליג אל ממלכת 

חיי, נותן חיות וקול לדברים המפחידים הנסתרים 
ביותר, נפתח אט אט ממשקל האשמה, משיל בדרכי 
לראשונה רקמות של בושה, שנים של שנאה עצמית.

על רצפת החדר ההוא, ערמתי את משא שלוש 
העשורים של חיי למין אותו מקרה נורא בקיץ של 

גיל שבע.

בדיעבד, התחוור לי שהכול נבט מאותו קיץ איום. 
אותו מקרה שכל כך ביקשתי להדחיק ולהעלים, היה 
שזור בכל מהלך ואופן חיי. הוא השליך על הבחירות 

שלי, המקצועיות והזוגיות, על הפחדים והחרדות, 
על הדימוי העצמי ועל הדימוי הגברי. כן, לגברים 
מסתבר קשה במיוחד ואפילו עוד יותר בישראל 

המצ’ואיסטית.

חלפו שנתיים מתום הטיפול. חזרתי לתפקוד נורמלי 
בכל המסגרות ובנוסף בחרתי להתנדב בקו הסיוע 

לנערים ולגברים נפגעי תקיפה מינית. מאות סיפורים 
ומקרים קשים סובלת האפרכסת ולמולם מתנדבי 

הקו המסורים, נרתמים להושיט יד לאחרים במסעם. 
כי המסע הזה עוד לא הושלם.

    טירן

מתנדב.
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סלעים שנבקעים
יהונתן פיאמנטה

 “גן נעול, לא שביל אליו, לא דרך
 גן נעול אדם, 

 האלך לי או אכה בסלע
 עד זוב דם??”

מילות השיר של רחל מתנגנות בראשי פעמים רבות 
כשפונה לקו אדם נוסף שחרב עליו עולמו, ויהיה 

זה נער, בחור או מבוגר. הם מקבלים את ההחלטה 
המופלאה בעיניי - לבוא ולשתף אותי בסיפור הטרגי 

כל-כך והאישי כל-כך שהם נוצרים בליבם.

אך הגן נעול. 

כל-כך הרבה מנעולים יש בעבודה במרכז הסיוע! 
הקהילה שנועלת את עצמה מלראות את שמתחולל 

לנגד עיניה, המשפחה והחברים שמסרבים לעתים 
להאמין שהנה, אצלם ממש, פגע אדם באדם אחר, 

ומעל כולם הנפגע, שמתלבט התלבטות קורעת-לב - 
האם לפתוח את שער-הגן אל ליבו ואל זיכרונותיו.

ואני שואל את עצמי בכל פעם מחדש, “האלך לי?” או 
אולי, “אכה בסלע עד זוב דם?”. 

קו הסיוע הדתי לגברים ולנערים פועל כבר כחמש 
שנים. תחילה כקו קטן, חלקי ומהוסס, וכיום כקו גדול 

יותר ופעיל יותר. עם כל גדילה כזו נדמה לי שאנו 
עונים לעצמנו שחובתנו להמשיך ולהכות בסלע, 

לפעמים עד זוב דם. ולא ללכת. לא להרפות. 

קו הסיוע הזה, שהתחיל עם שמונה מתנדבים ושתי 
משמרות בשבוע, נשען כיום על עשרות רבות של 

מתנדבים שמאיישים את הקו בכל יום ומעניקים את 
הסיוע הייחודי כל-כך למאות פונים חדשים מדי שנה. 

השתיקה וההתעלמות החברתית שחווינו רק לפני 

נכתב 
ב-2008

שנים בודדות, התחלפו במחלקת-חינוך חדשה 
שהוקמה בשנה האחרונה ובלמעלה ממאה הרצאות 

וסדנאות שהתקיימו במוסדות חינוך דתיים בכל רחבי 
הארץ.

דומה שלאחר שנים בהם ניסינו להכות בסלעים ועמדנו 
מול גנים נעולים, מתחילים שערים להיפתח, שבילים 

מובילים לבני-אדם וסלעים של אטימות נבקעים.

שנים מגוונות של פעילות כמתנדב בקווי הסיוע 
לגברים הסתיימו לפני כשנה וחצי במעבר לתפקיד 

רכז הקו הדתי. דמותו של הנפגע הבודד, שהייתי 
נושא בליבי כמתנדב צעיר לאחר תורנות בקו, פינתה 

את מקומה לדמויותיהם של נפגעים רבים. כמעט 
רבים מספור. 

מחרדה לגורלו של פונה אחד שסיפורו נפגש לרגע 
עם חיי, מצאתי עצמי נלחם על אופייה וטיבה של 

קהילה שלמה. בנוסף לתחושת הסיפוק שאני חש מכל 
התפתחות בדרכו של הקו, אני שמח, מעל לכל, עלשינוי 

 מהותי בתפיסתן של המערכות השונות את קו הסיוע: 
משרד החינוך הפך לשותף נאמן לדרך, והוא מעודד 

את בתי-הספר והישיבות לפנות אלינו. מחלקות-רווחה 
שונות ברחבי הארץ רואות בנו סמכות מקצועית ופונות 

להתייעצות, ואף מרכזי סיוע רבים ברחבי הארץ 
הרחיבו את שיתוף-הפעולה עם קו הסיוע הדתי, מתוך 

הכרה בתרומתו הייחודית. 

תחושת הגילוי של הפונה “שהוא לא לבד”, יש בה 
משהו מסעיר ומנחם. אני חושב שכמותם גם אנחנו, 

הפעילים בקו הסיוע הדתי לגברים ולנערים, ובתוכם 
אני באופן אישי, שואבים עידוד רב מהתחושה, שעוד 
ועוד אנשים ומוסדות מצטרפים אלינו למסע הארוך 
של הושטת יד מסייעת לכל נפגע, ושל שינוי חברתי 

נרחב בקהילה כולה.
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    יהונתן 

פיאמנטה

עו”ס קליני. 

ראש היחידה 

לטיפול 

בטראומה 

מינית בבית 

החולים זיו. 

רכז קו הסיוע 

לגברים 

ולנערים 

דתיים.



התנדבות 
שהיא שליחות 

- מחוויותיו 
של מסייע בקו 

הגברים 
יוסי מוסקוביץ

 פורסם
 ב- 2011

אף פעם לא אשכח את הפחד וחוסר האונים 
שסגרו עליי בפעם הראשונה שישבתי לבד בחדר 

המתנדבים במרכז הסיוע. הייתי אמביוולנטי, רוצה-
לא רוצה שהטלפון יצלצל. רוצה כי סוף סוף, אחרי 

קורס של שישה חודשים, הגיע הרגע לממש את 
הרצון הראשוני שלשמו התנדבתי - הנה ההזדמנות 
לתת מעצמי. אבל מה בעצם יש לי לתת? הרי אינני 

איש מקצוע ואין לי באמת את הכלים לעזור. ומה 
יקרה ברגע שארים את האפרכסת? אולי בכלל 

כדאי שאומר לאחראים עליי שאני עדיין לא מוכן 
למשימה הזאת.

גם לאחר ארבע שנים של התנדבות במרכז, התחושה 
הזו עדיין מציפה אותי כשהטלפון מצלצל. הידיעה 
שמעבר לקו עומד אדם פגוע שלעתים זו לו הפעם 
הראשונה שהעז להרים טלפון על מנת לספר סוף 

סוף את הסיפור של חייו. כמה אומץ היה עליו לאזור 
ולו רק כדי לחייג את המספר של מרכז הסיוע. 

יש פעמים שבזה השיחה תסתיים: “הלו...” מהסס 
שייאמר בתגובה ל”מרכז סיוע שלום”. ציפייה דרוכה 

שרק אומר את המילה הנכונה, שרק לא “יברח” לי. 
שתיקה ארוכה. אני רוצה לומר משהו, מאוד רוצה 

לעזור אך מבין שמה שהפונה רוצה חשוב יותר. 
ואז הוא מנתק את השיחה ואני נשאר עם תחושת 
ההחמצה. אולי, אולי אם הייתי אומר מילה נכונה 

הוא היה מדבר. ואז נכנסת שיחה נוספת ואני נדרש 
לזנוח את תחושותיי בצד ולהיות שוב נכון להכיל 

את הפונה הבא, ושוב מוצא עצמי אומר: “מרכז סיוע 
שלום, יוסי מדבר”, ומקווה שהפעם אצליח להשאיר 

אותו על הקו.

לעתים הסיפור של הפונה משאיר אותי בסיום 
השיחה עם תחושת מחנק, מין גוש כזה שתקוע 

בגרון. הרבה פעמים המחנק עולה דווקא אחרי שיחה 
שבה הצלחתי להיות עם הפונה, להכיל את הכאב 
ואת תחושת הבדידות ואפילו הרגשתי שהצלחתי 
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לומר כמה מילים שחדרו את תחושת חוסר האונים. 
אולי הלילה, כשישים ראשו על הכר, אולי יירדם 

קצת יותר בקלות. אולי ירגיש קצת פחות לבד. ואני? 
אני נשאר עם ההצפה, עם פלאשבקים - השיחה 

הזו העירה משהו חבוי בתוכי שאינני יודע להגדירו 
במילים ברורות אבל המועקה ברורה ולוחצת, 

מחפשת להשתלט ולא ברור לי מה נגע בי כל כך, 
למה אני מרגיש ככה. ברגעים כאלה אני מרים טלפון 

למתנדב אחר במרכז כי רק הוא יבין מה עובר עליי 
ויידע לומר את המילים הנכונות, יידע לתת את הכוח 

שדרוש לי לקראת השיחה הבאה.

וכך, שיחה אחרי שיחה, אני מבין שלמעשה החלק 
הקשה ביותר שנדרש ממני הוא לא הידע המקצועי 

או הכלים אלא דווקא היכולת להיות שם בשביל 
הפונה, להיות קשוב לגמרי לצרכים שלו, אותו פונה 

שהרגש החזק ביותר שמלווה אותו מאז הפגיעה 
הוא התחושה הקשה של איבוד השליטה על חייו, 

חוסר האונים שלו אל מול החיים, ההרגשה שפגעו 
במה שהוא רק שלו - הגוף שלו. ועכשיו אני פה, מולו, 

רוצה לומר הרבה ומרגיש שאם רק אגיד או אם רק 
אעשה אוכל לשנות את חייו, אבל יודע שהכי נכון 

לשתוק, להקשיב ולנסות להחזיר לפונה את תחושת 
השליטה - לתת לו להוביל את השיחה, לאפשר לו 

לספר רק את מה שהוא רוצה לספר, לשתף רק במה 
שהוא רוצה לשתף. 

מרגריט דיראס כתבה בספרה “סכר נגד האוקיינוס 
השקט”: “כדי שתתעניין בי יש צורך שאדבר איתך 

על אודותיך”. רובנו רוצים שידברו איתנו עלינו. 
הצורך הזה, שאנשים ישמעו אותנו, גדול מכל דבר 
אחר. במרכז, כמסייע, אני צריך להזכיר לעצמי בכל 

שיחה שאני פחות חשוב, שהרצונות והשאיפות שלי 
להציל את העולם אינם באים בהכרח לידי ביטוי. 

אני שם בשביל להקשיב, להכיל ולנסות לתת מרחב 
בטוח ומוגן לפונה עד כמה שאפשר, להצליח להיות 

איתו במקום שלו; לאו דווקא לעודד, לאו דווקא 
לעזור אלא רק להיות איתו, ַבקושי, ולתת לו את 

התחושה שהוא לא לבד.

לדברי המדינאי האתונאי דמוסתנס, “קל מאוד 
להונות את עצמנו, האדם מאמין בנקל במה שהוא 

משתוקק להאמין”. פגיעה מינית בגברים? יש 
דבר כזה? אלה התגובות הראשונות שמתנדבים 

מקבלים כשהם מספרים על המרכז. אנחנו, כחברה, 

מעדיפים לחשוב שהגברים שלנו הם חזקים, לא 
פגיעים ומסוגלים להתגבר על כל קושי. גם אני הייתי 

במקום הזה עד שהגעתי למרכז הסיוע; פתאום 
ניצבתי מול הסטטיסטיקה ומול המציאות שמכה 

חזק בבטן והבנתי שכל ההסתרה וההדחקה האלו 
יוצרות אנשים פגועים שמסתובבים בעולם בודדים, 
בלי מישהו שאפשר לדבר איתו ולחלוק את הנורא 
מכל, רק כי הם חייבים “להישאר גברים”. אז הבנתי 

שההתנדבות הזאת היא שליחות. שליחות לצעוק 
לעולם: בואו נפקח עיניים, בואו נביט נכוחה ונחולל 

שינוי. הסלוגן “אתם לא לבד” נטען במשמעות 
חדשה. לשבת במרכז הסיוע ולדעת שאני שם בשביל 
אותו גבר או נער שבמשך חודשים או שנים חושבים 

על אותה שיחת טלפון שבה יעזו לדבר סוף סוף, 
לפרוק את המועקה שיושבת להם שנים על הלב 

ולא נותנת מנוח, ואני אהיה שם להרים את הטלפון 
ולומר: “אני כאן בשבילך”.

המפגש עם מרכז הסיוע חולל בי שינוי מדהים: 
התחלתי להקשיב כמסייע, ושיחות עם חברים 

ואפילו פגישות עסקים קיבלו נופך אחר - מהרצון 
להשמיע הפכתי לרוצה לשמוע, להתעניין באמת 

ולהבין מה עומד מאחורי המילים. קשה לי להאמין 
שהייתי מגיע ליכולות אילולא המרכז.

גתה טען כי “אין האדם יכול תמיד להיות גיבור אבל 
הוא תמיד יכול להיות אדם”. אמרה זו תופסת משנה 
משמעות בהתנדבות במרכז הסיוע ואני גאה להיות 

חלק מהעשייה המבורכת זו.

     יוסי 

מוסקוביץ 

מתנדב ומנחה.
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כנס “גבר הולך 
 לאבוד” - 
יוני 2011 

ערן האן
   שמשון חלפי

   “ויקח הבורא בידיו את הצרור
   ויתן לאדם ויצו לאמור:

   זה צרורך,
   לך – לך,

   בכל מקום, בככל עת
   זה עליך לשאת!

   ויצא האדם
   לרחובות העולם
   וישא את צרורו

   ובצרור- סיפורו...”

היום אני נושא לא רק את צרורי אלא צרורות רבים- 
ספורים רבים, ספורים חסרים, ספורים שרבה בהם 

השתיקה.

השתיקה היא הקול הדומיננטי בשיח שמתקיים בקו 
הסיוע לנערים ולגברים נפגעי תקיפה מינית.

כרכז הקו, אני חש חובה לתרגם את השתיקה הזו 
למילים, להברות ולמשפטים כי אני קולם של אלפי 

הנפגעים, חסרי הקול - מצווה עליי לשמש להם 
לפה, ולתקף את ספור פגיעתם. 

לי ניתן האומץ לדבר על הפגיעה, להשמיע קול- כי 

כל עוד איני מזוהה עם הפגיעה ברמה האישית אני 
עדיין נמצא בסביבה מוגנת מחוץ לטווח הסכנה, 
סכנה בה זהותי המגדרית כגבר שעומד בציפיות 

החברה, לתפקוד של גבר נורמטיבי עומדת למבחן. 
כוחי אינו ניטל וקולי יכול להישמע.

מתנדבים בקו הסיוע, בבואם לשתף אחרים את 
היותם מתנדבים בקו גברים נתקלים, חדשות 

לבקרים, בהרמת גבה או בהטחה מיידית של תהייה 
מדוע לא מצאו מקום אחר להתנדב בו. מה להם 

ולאלה שנפגעו מינית? הם מיד נחשדים כנפגעים, 
כגברים חסרים, הם לא נחשבים! מוצאים מן הכלל. 

רבים מהם מוצאים עצמם מתגוננים ולעיתים 
מתנצלים- על מה בעצם?

רבים בוחרים לשמור את עובדת היותם מתנדבים 
לעצמם, שלא לומר בסוד. אחרים בוחרים בדרך 
ההפוכה של לנסות לשבור את קשר השתיקה, 

משימה לכשעצמה סיזיפית ולעולם לא מתגמלת.

אז איך מתמללים פגיעה בגבר, איך מתמללים 
“דברים שהשתיקה יפה להם” איך נותנים מילים 
לשיח שלא קיים. השפה של הפגיעה לא עושה, 

בלשון המעטה, האדרה לגבר שנפגע.

בסדר החברתי שקיים שפת הפגיעה נתפסת 
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כשפה נשית לכאורה, בה ניתן לתת ביטוי לפחדים, 
לרגשות ולחוסר אונים, והרי אין דרך אחרת לספר 

את הפגיעה. הסדר החברתי הפנים את היות הנשים 
קרבנות של דיכוי על ידי הגברים, אך אינו יכול 
להכיל את האפשרות שגם גברים הם קרבנות, 

נטולי כוח ויכולת להתגונן מפני החוויה המצמיתה 
של הפגיעה. הסדר החברתי מתייג אותם מחוץ 

לנורמות הגבריות- בעצם כ”לא נורמאליים” והם 
מוצאים מחוץ למחנה.

הסדר החברתי תופס את הגבר כבלתי חדיר כאמון 
על אומץ, בעל נכות רגשית – וחסר יכולת להביע 

רגש, מה שנתפס לעיתים באופן אבסורדי, כבעל חן 
מסוים. 

בשפה העברית קיימת זיקה תרבותית עתיקה בין 
המילים גבר וגבורה הבאים מאותו שורש קדום. 
ובאותו הקשר גם פעלים כמו גבר )מלשון ניצח(, 
התגבר )מלשון הועצם( או התגבר )מלשון צלח 

קושי מסוים(. השפה העברית החדשה היא כמראה 
לתפישת הגבר, היהודי החדש- לא עוד היהודי 

הגלותי, חסר הכוח והנשלט. ושוב החיבור לסיפור 
השואה- שבמהרה הוספה לה המילה גבורה 

בשל אותה חוסר יכולת להכיל את חוסר האונים. 
הקושי של היישוב דאז להבין את אפסות כוחם של 
הקורבנות אל מול צר הקם להורגם, התהייה מדוע 
הלכו כצאן לטבח ולא היה בכוחם לנוס על נפשם.

הנרטיב הציוני בנה מיתוס של גבר ישראלי חדש- 
לא ינום ולא יישן שומר ישראל!

בחברה הישראלית הצבא הוא זה שמבנה את 
הפרקטיקות של הגבריות ההגמונית המקומית והוא 

שמעצב לגברים, כמו לחברה, היבטים על גבריות. 
בשיר הרעות מדברים על “יפי הבלורית והתואר- 

הרעות נשאנוך בלי מילים, אפורה עקשנית 
ושותקת”. כל מיתוסי הגבורה הישראליים נשענים 

על הדוגמה האישית- אחריי! אין מקום לפקפוק, 
אין מקום לחוסר אונים, החיילים מצולמים 

כשעיניהם נשואות מעלה ולא מושפלות. סמיכות 
המילים גברים- קרבנות אינה נתפסת אפשרית.

גבר אינו יכול לזהות עצמו כפגיע – זהו מקום 
בלתי נסבל להיות בו כגבר, במיוחד בקונטקסט של 

תפישת הגבריות במדינת ישראל.

גבר שנפגע מינית על ידי גבר, תופס עצמו כטמא, 
גבר שהופקר והופקעה ממנו גבריותו. התפישה 

החברתית ברווחת תופשת פגיעה מינית כאקט מיני 
וככזה, כשהוא קורה בין גברים, מקבל מיד הקשר 

הומוסקסואלי.

עם כל הקושי שבדבר, תפישה שעדיין רווחת בחברה, 
תופשת את הגבר ההומוסקסואלי כ “לא גבר”, שוב 

הנפגע מוצא עצמו במרכז של טשטוש זהויות 
 ובלבול מגדרי. 

בכך היא טומנת לנפגע פח נוסף ביכולתו לדבר, 
לספר מהחשש שלא ייצא גבר.

 גבר שנפגע, בילדותו או בבגרותו משלם מחיר 
נפשי בשל התביעה לעמוד בציפיות אלה. והתשלום 

הוא בשתיקה.

השתיקה היא השפה בה נוכחת הפגיעה, הנפגע 
מוצא עצמו כבר בזמן הפגיעה משותק ומושתק, 

המילים נפקדות מזירת האירוע- בדרך כלל גם 
הציווי שמגיע מהתוקף הוא לשתוק, לשמור בסוד- 

כלום בעצם לא קרה.

הנפגע חוזר לחייו כשגזירת השתיקה מוטלת עליו. 
הסוד לא רק מסתיר את הפגיעה אלא גם את 

הבושה מחוסר התפקוד הגברי, מתחושת הכשלון 
והעדר הכוח. 

קו הסיוע, מעצם האנונימיות שלו, מאפשר לדבר 
את ספור הפגיעה. ועדיין הפונים מתקשים לספר 

את הספור- המשפטים השגורים הם: “עברתי 
מה שעברתי”, “קרה מה שקרה”, “כשהוא עשה לי 

את זה”. הספור נמצא בשקט שבין המילים. ואנו 
כבמלאכת מחשבת לא מאיצים, מסים לתרגם את 
מה שנאמר למה שלא נאמר ולהיות עימם בדבור 

העקיף שבשתיקה. 

הפונה חושש להביא את הרגש לשיחה מחשש 
להתפרקות. 

גבר שמחונך להתמודד לבדו עם כל קושי, ינסה 
בכל כוחו להתגבר ויפנה לקו הסיוע רק בצוק 
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העיתים, כשהטראומה סוגרת עליו וגם אז לא תמיד 
יבין את שפת הסיוע – אז באיזה אופן אתם בעצם 

עוזרים לי? 

כגברים חונכנו לשמור את רגשותינו לעצמנו- לא 
להכיר בכאב, לא לתת לו ביטוי. ביטוי רגשי הוא 

ביטוי נשי.

כנפגעים שגבריותם בעיני עצמם מוטלת בספק 
שחווים קושי במיקום עצמם על הרצף בין גבריות 

לנשיות יתרחקו מכל ביטוי למשהו שיש לו 
הקשר נשי –לפחות מבחינת הנורמות המגדריות 
והתרבותיות הנוקשות. רבים מהפונים יציינו את 
העובדה כי למדו להתמודד במהלך השנים- עם 

הדגש על ההתמודדות, כי הרי כך יאה לגבר.

אז כל שנותר הוא אות הקין של הכשלון האישי 
כגבר, האשמה שרובצת לפתחם והבושה- כן, הבושה. 
המילה הנרדפת לבושה היא שתיקה והשתקה. וכאן 

התפקיד של כולנו- לשבור את קשר השתיקה!

מצווה על כולנו להיות סוכנים של שינוי, שינוי 
חברתי שיאפשר בעתיד לדבר על הפגיעה, לתת לה 

שם, לתת לה קול, לתת לה תוקף.

    ערן האן 

רכז קו הסיוע 

 לגברים 

מ- 2010.
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תודות
למקימי הקו ותומכיו בימיו הראשונים:

דני לחמן, שמוליק ברוך ז”ל, עוזי עמית, רות עמית-פוגל וקרן שחר

לכל רכזי קו הסיוע לגברים:
רני לוי  1997 - 1998

אלון הגר  1998 - 1999
רוני הורביץ  2000 

שרון משדי  2000 - 2003
רני יקיר  2003 - 2010

ערן האן   2010 - עד היום

תודה מיוחדת לכל המתנדבים/ות ולצוות המרכז לדורותיו 
על מחויבותם ותרומתם לפעילות השוטפת של הקו.

תודה לכל מי שלק/ה חלק בכתיבת חוברת זו:
תודה מיוחדת לגיתית ברייטברד על העיצוב הגראפי.

תודה לרונן טל, עפרה שניידר, יסמין ענבר, דודי בלט ומעיין קמרי על העריכה.

44


