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אנו שמחים ושמחות להביא בפניכם/ן חוברת זו המאגדת בתוכה אסופה של ההרצאות והסדנאות 

שהועברו במסגרת כנס "במילים אחרות- שיח מתעורר על פגיעה מינית במרחב לה"טבי" �הכנס התקיים 

בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת ת"א בתאריך ה- 1 בדצמבר 2013�

"במילים אחרות" הוא פרי יזמה של קבוצת שקמ"ה ונעשה בשיתוף פעולה עם המרכז הגאה, מרכז 

הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ת"א וביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ת"א, בניית יום 

העיון לווה בחשיבה רבה, בשיתוף גופים ואנשים רבים, על מנת ליצור שיח פרקטי ומקדם שיהווה אבן 

דרך חשובה ומשמעותית בהעלאת המודעות לפגיעה מינית� 

במהלך הכנס ביקשנו להציג נקודות מבט משדות שונים – השדה הקליני, מחקרי, משפטי 

ואקטיביסטי� הפאנל של נציגי ונציגות הארגונים הציג את עמדת הארגונים במטרה להגדיר 

אסטרטגיות פעולה להמשך� 

השתיקה הכפויה של נשים שנפגעו מינית, על ידי נשים וגברים שנפגעו מינית על ידי גברים, 

מתעצמת לאור הקושי העצום לפתוח בשיח על גבולות והתנגדות בקהילה ההומו-לסבית� זהו 

נושא דחוי, שאותו הקהילה עדיין אינה יכולה להכיל ומעדיפה לשייך אותו על האחר "אצלנו זה לא 

קורה"� הדיון על תקיפה מינית בחברה קטנה וסגורה, הוא בעל דינאמיקה מיוחדת, בדומה למה 

שקורה במשפחה� ההתמודדות עם הידיעה שהתעללות מינית קורית בתוך "משפחות טובות" דומה 

להתמודדות עם האירוע בקהילה הומו-לסבית, שמבקשת להיות מטיבה ולהגן על חבריה וחברותיה� 

ההתעללות מקלקלת את הפנטזיה האידילית - בית אידיאלי הוא בית שלא קורים בו דברים רעים� 

נוצר מעגל סגור – הנפגעת או הנפגע חוששים לספר, נשמר קשר השתיקה ובכך ממשיך הקיום 

הדיסוציאטיבי )קיום מבית וקיום של חוץ(� הקהילה כישות היא למודת ניסיון בשמירת סוד, שתיקה 

ומנגנוני הגנה בשל ההתמודדות עם כניסה ויציאה מהארון� התמודדות של גברים ונשים שעברו 

פגיעות מיניות בקהילה הקהילה הומו-לסבית - בתוכה הסוד, הבושה והאשמה - מנהלת דיאלוג 

קשה ומורכב עם התחושות הדומות שנלוות להתפתחות הנטייה המינית� 

אנחנו מאמינות ומאמינים שעל מנת לשבור את קשר השתיקה דרושה התגייסות קהילתית רב 

שכבתית� נדרשת לקיחת אחריות חברתית של כל הארגונים בתוך הקהילה ולמען הקהילה� יש 

להתגייס בכל דרך לסייע ולתמוך בנפגע או נפגעת� יש להבטיח שנפגעות ונפגעים לא יוקעו מהקהילה 

ויקבלו מענים הולמים ומותאמים לקהילה� המשך קשר השתיקה מעביר מסר ברור של שיתוף פעולה 

עם תוקפות ותוקפים� את הקשר הזה אנו מבקשות ומבקשים להתיר�

היום פרויקט שקמה ממשיך להפעיל תוכניות לקידום המאבק באלימות מינית ולתת סיוע לנפגעות 

ולנפגעים� אנחנו קוראות וקוראים להמשיך וליצור שותפויות שנאבקות למרחב בטוח אמיתי, שאינו 

רק למראית עין� 

לפרטים נוספים:

www�proudtospeak�com :דף הפייסבוק של שקמ"ה | volunteersshikma@gmail�com  -פרויקט שקמה

פתח דבר
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אלימות מינית מחוץ למשפחה ובתוכה הומשגה 

בארבעים השנים האחרונות, על ידי התנועה 

הפמיניסטית, כבעיה חברתית שבבסיסה אלימות 

מגדרית של גברים כלפי נשים� המשגה זו מהווה 

תשתית מרכזית לפעילות מגוונת בהעלאת 

מודעות, טיפול, סיוע, מחקר וקידום חקיקה� 

בשנים האחרונות גוברת ההכרה, כי אלימות 

מינית הינה אקט של אלימות הננקט על ידי 

תוקף/תוקפת כלפי כל מי שנתפס כחלש/חלשה 

וכאמצעי להשפלה� כך, אלימות מינית אינה רק 

אלימות מגדרית של גברים כלפי נשים� לצד דגם 

שכיח ומוכר זה, מתקיימת גם אלימות מינית של 

גברים כלפי ילדים וגברים וכן אלימות מינית של 

נשים כלפי ילדים, ילדות ונשים אחרות�

ערן האן )רכז קו הסיוע לגברים ולנערים נפגעי 

תקיפה מינית( ואני )באותה תקופה ראש תחום 

חינוך והסברה במרכז הסיוע( תהינו אם אפשר 

להתאים את השיח על אלימות מינית גם לקהילה 

הגאה� תהייה שהחלה דרכה בחדר מדרגות בבניין 

בירושלים, עטופה בעשן סיגריה, והובילה אותנו 

למסע חברתי-פוליטי-אישי-אנושי�

תנועות חברתיות של הקהילה הגאה בישראל 

ובעולם משלבות פרקטיקה יומיומית שמבוססת 

על חווית החיים של הא/נשים המרכיבים 

אותה, כמו ניראות והכרה, לגיטמציה, שייכות 

ושונות� אלה פרקטיקות שהובנו מתפיסת 

העולם הטוענת: "האישי הוא הפוליטי", ובולטת 

בנוכחותה ההיסטורית של הקהילה הגאה� 

המאבק למניעת אפלייה ולמען שוויון זכויות, 

שבמרכזו מיניות וזהות, מעצים את הלגיטימציה 

לפריצת גבולות במיניות ובמקביל משתיק 

ומשתק� הפוליטיזציה של הזהות הלסבית 

התרחשה, בחלקה, בנפרד מזו של הזהות 

הפוליטית ההומוסקסואלית ובחלקה במקביל� 

תהליכים דומים אנו רואים בשנים האחרונות 

בקהילות נוספות כמו הקוויריות, טרנסג'נדרים, 

ביסקסואלים, א-מיניים/ות� כיצד, לאור 

ההיסטוריה, נוכל לגשר על השונות ולהציג באופן 

קוהרנטי את האלימות המינית כתופעה חברתית 

גם בתוך הקהילה הגאה?

תהינו היכן נקודות הממשק שלנו בחוויה� הרגשנו 

כי היותנו הומו ולסבית מחדדת את הצורך 

בשיח הפמיניסטי על מנת לגשר על הניפרדות 

הפוליטית-היסטורית בינינו� הצעדים הראשונים 

כללו הרבה מפגשים לא פורמאלים, בין קולגות, על 

מנת לתרגם את הידיעה ואת תחושות הבטן שלנו 

למעשים� שנינו עובדים במרכזי הסיוע לנפגעות 

ולנפגעי תקיפה מינית, הומו ולסבית, יודעים 

שסטטיסטיקה לא נשמרת מחוץ למרחב הגאה� 

ידענו ש-1 מתוך 3 נשים נפגעה מינית ו-1 מתוך 

7 גברים נפגע מינית� 

ידענו שלתרבות ולנורמות שמקדשות את 

השחרור המיני יש מחירים – את חלקם הכרנו 

באופן אישי�

הקהילה הגאה בישראל, כמו בעולם, החלה את 

דרכה כתנועת חברתית וכתנועת מחאה� תחילת 

ההתארגנות הפוליטית הושפעה באופן ישיר 

מארה"ב� ההתארגנות הלהט"בית הראשונה 

בישראל הוקמה ב-1975 על ידי 12 גברים ואישה 

אחת, אמריקאים, ונרשמה תחת השם "האגודה 

לשמירת זכויות הפרט" )בחירת השם לאגודה 

היתה כורח - שהרי ההומוסקסואליות היתה 

דיאלוג פנימי על זהות, מיניות 
ואלימות מינית

קרן שחר - רכזת פרוייקת שקמ״ה, פעילה חברתית
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שנגענו בעצב רגיש וזיהינו הזדמנות� 

העמקנו במחקרים שנעשו בעולם ונחשפנו 

לבלבול השרוי גם במחקר בין זהות ופרקטיקה 

מינית� מרבית המחקרים לא מבחינים 

בייחודיות של אלימות מינית כלפי ביסקואליות 

וביסקסואלים� באף אחד מהמחקרים לא מצאנו 

התייחסות לטרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות 

ובוודאי שלא לא-מיניים� יחד עם זאת מצאנו 

סטאטיסטיקות שמתארות מציאות לא פשוטה: 

מעל ל-30% מהנשים הלסביות מעידות על 

פגיעה מינית על ידי בנות זוגן, מעל ל-50% 

מהנשים הביסקסואליות עברו פגיעה מינית 

ו-100% מהגברים ההומואים דיווחו על אונס 

�)Date Rape( במהלך דייט

ההיסטוריה של הקהילה הגאה וההתפתחות 

ההיסטורית של המונח טראומה עברו תהליכים 

דומים, מה שמחזק את הצורך במושג חברתי 

שמתאר התמודדות לאורך זמן בתוך חווית 

חיים של אפלייה, דיכוי וביטויי אלימות 

מתמשכים� לביטויי דיכוי אלימות רציפים יש 

השפעות על השיח החברתי, זהות הארגונים, 

עמידותם במשברים ועוד� בהקשר זה, פיענוח 

הרצח בברנוער )יוני 2013( היה נקודת משבר 

מטלטלת� ארגוני הקהילה התמקדו בעיקר 

בגילויי הומופוביה ליברלית אשר נשענו על 

סטריאוטיפים מיושנים ביחס לקהילה� במקביל 

התעורר השיח הבלתי אמצעי על פגיעה מינית 

והתנהגות מינית, שיח שנשאר בגבולות הקהילה 

ולא דובר כלפי הקהילה ההטרונורמטיבית�

פיענוח הרצח בברנוער עורר בתוכנו, קבוצת 

שקמ"ה, שאלות רבות� היינו בתחילת דרכנו 

כקבוצה, אשר כללה 9 פעילים ופעילות, ואותנו 

המנחים� הבנו שקשה לשפוט נורמות ולהוקיע 

התנהגות שהוטמעה לאורך שנים� הבנו את 

ההשלכות של פגיעה מינית במרחב משתיק 

שנאבק על הנורמאליות בשונות�

החלטנו לא להיות לבד� בכל שלב בפעילות 

הקבוצה, נשלח נייר עמדה לארגונים השונים 

בקהילה, לפעילים, פעילות ולכל ארגוני הסיוע 

לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, הקמנו קבוצה 

אסורה בישראל עפ"י חוקי אותם ימים,  ורשם 

העמותות סרב לרשום עמותה לקידום זכויות 

של "עבריינים"(� קבוצות מיעוט וקבוצות מודרות 

נעות בין המתח של שוני ודימיון ולכן נורמליזציה 

היא אחת הדרכים ליצור תהודה רחבה וחשיפה 

חברתית� הנרטיב של דימיון ושוויון הוא המרכזי 

בשיח הגאה בין הקהילה הגאה כלפי חוץ� מתי 

מעט אמיצים וחזקים הצליחו להסיט את הנרטיב 

מדרכו� לכן השיום )Naming( של התנהגויות 

מיניות פוגעניות עלולות להיות קשות ומורכבות� 

החלטנו, להתחיל להיעזר בידע ובשירותים 

של ביתנו המקצועי - מרכזי הסיוע� מצאנו 

מעט מאוד מחקרים שעוסקים בנושא, לעומת 

מחקרים רבים שעסקו בקשר בין פגיעה מינית 

בילדות לנטייה מינית ולזהות מגדרית� קיימנו 

שיחות רבות עם גברים ונשים, קבוצות ופרטים, 

בעלות ובעלי תפקידים ואחרים ובעקבות כך 

הבנו, כי החוויה היא קולקטיבית, ולא רק שלנו� 

רבים ורבות אינם מעניקים את אותה הגדרה 

להתנהגות, ולכן ביקשנו לשנות את מסגרת 

השיח� לומר שפגיעה היא פגיעה ולמרות היותה 

תחושה סובייקטיבית, אי אפשר להמשיך לשתוק 

ולשתף פעולה�

בעקבות ההבנה הזו, נכתב המאמר הראשון 

בנושא, שנקרא על ידי גליה ניב וטל סרי, 

סטונדטיות לעבודה סוציאלית שהתמחו במרכז 

הגאה� יחד איתן החלטנו על הקמת פרויקט 

שקמ"ה שקם מתוך שיתוף פעולה בין מרכז 

הסיוע, המרכז הגאה והועדה לקידום מעמד 

האישה בעיריית תל אביב-יפו, במטרה להעלות 

את המודעות לפגיעה מינית במרחב הלהטבק"י� 

החלטנו לגייס קבוצה של גברים ונשים – 

אקטיביסטים ואקטיביסטיות – ואיתם ליצור שיח 

בעיקר ברשתות החברתיות� לא ידענו כיצד, איך 

ומה� לא ידענו מה יהיו התגובות בקרב הארגונים 

הפעילים� קפצנו למים� התגובות לא איחרו לבוא, 

בעיקר מתנגדות לתוכן, לפורמט ולדרך: "הנושא 

חשוב, אבל אתם לא פמיניסטיות", או  "קצת 

נסחפתם להגיד אלימות מינית, לא?!" או "הנושא 

חשוב, אבל למה גם סטרייטיות מעורבות?!" הבנו 
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תהליך ההכשרה והעבודה הקבוצתית התבצע 

תוך בניית גוף ידע הנסמך על הידע המצטבר 

של מרכזי הסי, , על מומחיות קו הסיוע לגברים 

ולנערים נפגעי אלימות מינית וכן על מיטב 

הספרות הקלינית והמדעית בתחום� הידע 

ברובו מבוסס על שילוב מחקרים שונים ועל 

פעילות אקטיבית בשטח� מאז מארס 2013 

)מועד תחילת הפעילות הקבוצתית(, חידדנו את 

מטרות הפרויקט והגדרנו יעדים חדשים בהתאם 

למציאות משתנה� 

- מטרות הפרויקט: קידום המאבק באלימות 

מינית במרחב הלהטב"קי�

עידוד מחקר אמפירי וכתיבה קלינית בתחום�

פיתוח מענים עבור נפגעות ונפגעים בתוך הקהילה�

הנגשת משאבים קיימים עבור נפגעות ונפגעים, 

תוך התייחסות לצרכים ייחודיים האופיניים 

לאוכלוסיות שונות בקהילה�

הכשרת ארגונים, עמותות ושרותי רווחה 

הפועלים בתחום האלימות המינית, בהיבטים 

הייחודים של פגיעה במרחב הלהטב"קי�

יום העיון, "במילים אחרות – שיח מתעורר על 

פגיעה מינית במרחב הלהט"בי" )1בדצמבר 2013( 

הינו אבן דרך חשובה ומשמעותית באומרנו: 

אנחנו כמו כולם – בתוכנו אלימות ואנחנו לוקחים 

אחריות� במהלכו אנו מבקשים להציג נקודות 

מבט משדות שונים – השדה הקליני, מחקרי, 

משפטי ואקטיביסטי� במושבים המקבילים 

אנו מבקשים להשמיע ולהקשיב בקבוצות 

קטנות לקולות מגוונים הנוגעים באופן ישיר 

ועקיף לתופעה בקהילה הלהט"בקית� את יום 

העיון מסכם פאנל של נציגי ונציגות הארגונים 

שיציגו את עמדת הארגונים וינסו יחד להגדיר 

אסטרטגיות פעולה להמשך� בניית יום העיון 

לוותה בחשיבה רבה, בשיתוף גופים ואנשים 

רבים, על מנת ליצור שיח פרקטי ומקדם� ברור 

לכולנו כי לא הצלחנו להציג קולות נוספים 

כמו הביסקסאוליות/ים, פאנסקסואליות/ים, 

א-מיניות/ים, טרנסגנדריות/ים וכן נושאים 

נוספים כמו זנות ופגיעה מינית בקהילה�

בפייסבוק, דיברנו עם חברים והתחלנו להרחיב 

את מעגלי ההשפעה� ביקשנו להסיט את הדיון על 

פגיעה מינית, מה"זר" – האחר, ההטרו אל מכר/ה, 

חבר/ה, בן/בת זוג� פגיעה מינית מסומנת בקלות 

כאשר הזר לקהילה מבצע אותה� לה יש הגדרה 

ושם )Hate Crime( אבל המודעות למרבית 

המקרים שמתרחשים במרחב שלנו, הבטוח - היא 

אפסית� אלה הן נקודות העיוורון שלנו�

נפגעות ונפגעי אלימות מינית בתוך המרחב 

הלהטב"קי נוטי, עוד פחות מאחרים, לבקשת 

סיוע ותמיכה� זאת, בנוסף לחשש ולקושי 

בחשיפת הפגיעה המינית, פעמים רבות קיים 

חשש מלחשוף את ההתנסות ההומוסקסואלית 

שלהם כלפי מעגלי תמיכה שאינם מודעים לה� 

כך, מספר הפניות הנמוך של נפגעות ונפגעים 

מתוך המרחב הלהטב"קי למענים הקיימים )כמו 

מרכזי סיוע ותמיכה שונים( במקרה של פגיעה 

מינית בתוך הקהילה, מייצר מצג שווא של 

אלימות מינית שאינה קיימת� האחרון מחזק את 

קשר השתיקה ומצמצם את היכולת של הנפגע, 

או הנפגעת, למצוא מילים מתאימות לתיאור 

ה"התנסות" שלו או שלה לפגיעה המינית� 

מציאות זו מנכיחה ומעמיקה את הדינאמיקה 

של הסוד והבדידות� מרבית הנפגעים והנפגעות 

בקהילה הגאה מדווחים על מחסומים רבים 

איתם הם נפגשים בעת שעולה  הצורך בפנייה 

לקבלת תמיכה ממרכזי סיוע או בפנייה להגשת 

תלונה� ואלה המחסומים: פחד לעבור שוב 

חווית רה ויקטמיזציה, בגלל סטריאוטיפים על 

הקהילה, פחד שלא יתייחסו לסיפור שלהם,  פחד 

שהאירוע לא יתקבל כפגיעה מינית או אונס, 

פחד שיאלצו להסביר בצורה מפורטת מידי, 

גרפית, יותר מאשר נפגע או נפגעת סטרייט/

ית, פחד מה"ביצה": קהילה קטנה בד"כ שבה 

כולם מכירים את כולם, פחד מחוסר שמירה 

על סודיות, פחד שלא יתקבלו בהבנה )בעיקר 

כשמדובר ביחסי S&M(, פחד מיציאה כפויה 

מהארון� טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות חשופים 

וחשופות יותר לפגיעות מיניות בקהילה ונוטים 

עוד פחות לדווח או לקבל סיוע�
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עדות
"אני כותב לכם ועדיין מתלבט אם לשתף במה שקרה. לאורך השנים ניסתי להדחיק את 

המקרה ונתתי לעצמי את כל התירוצים האפשריים, זו אשמתי, אני ביקשתי את זה, לא 

יכולתי לבאס אותו ועוד מחשבות הרסניות כאלו שגרמו לי לשאת על עצמי בושה שלא 

הייתה שייכת לי בכלל. הקושי הגדול שלי הוא בלהיות הומוסקסואל, כי לנו אסור לדבר 

את  עברנו  שכולנו  ומבין  חברי  של  הסיפורים  את  שומע  אני  בקהילה.  מינית  פגיעה  על 

מיניות  כ"דייט שנכשל". הרבה התנהגויות  ומתרצים את מה שקרה  היינו שם  כולנו  זה, 

בקהילה שלנו מקבלות "נסיבות מקלות" ומוגדרות מחדש כמחמאה, חיזור, טקס קבלה 

שכולנו צריכים לעבור... נפגשתי עם בחור לדייט בבית קפה, היה לנו מאוד נחמד, אפילו 

שתווה  העכביש  קורי  את  מבין  אני  בדיעבד  היום  העיר.  ברחובות  שעה  עוד  הסתובבנו 

סביבי. תוך כדי שהסתובבנו הוא הסתמס הרבה ואמר שזו חברה שמשגעת אותו. פתאום 

ואם בא  גר ממש פה  ואמר שהוא  הוא נעצר באחד הרחובות שהוא כמובן הוביל אליהם 

אצלו  לשבת  לא  למה  אז  ונעים,  נחמד  כך  כל  היה  בדירה.  אצלו  הדיבור  את  להמשיך  לי 

בבית? נכנסו לדירה ולא עברה חצי דקה ומישהו דפק בדלת, זה היה חבר שלו והוא הזמין 

אותו להיכנס... הרגשתי ששניהם מכריחים אותי לקיים איתם יחסי מין מלאים, לא רציתי 

להמשיך בזה, אבל הרגשתי שזה יעבור לאלימות אם לא אעשה כרצונם. ברגע שהם גמרו 

לקחתי את דברי ועזבתי את המקום. תחושת האשמה רדפה אותי שנים, הרי יכולתי שלא 

לעלות לדירה, אולי הייתי צריך להתנגד?"



10

תגובתי הראשונית להזמנה של יוזמי הכנס החשוב 

הזה לשאת פה דברים, הייתה הסתייגות� "אני 

סטרייטית", אמרתי להם� "יצאתם מדעתכם?"

אני מניחה שהבעייתיות מובנת לכולכן� 

הבעייתיות שיש בלדבר מעמדת פריבילגיה, 

הבעייתיות שבלדבר מחוץ לכל קהילה על 

הקהילה בכלל, והבעייתיות הייחודית שיש בלדבר 

מחוץ לקהילה על הקהילה, בנושא שהוא ממילא 

כל כך בעייתי, סטיגמטי ולכן מתאפיין באינספור 

קשרים של שתיקה, כמו פגיעות מיניות�

אני מניחה גם שכל מי שידבר פה היום יסכים עם 

הטענה, שאחת הסיבות המרכזיות לכך שהשיח 

על פגיעות מיניות בקהילה הלהטב"קית הוא כל 

כך דל, היא הומופוביה/טרנספוביה/ג'נדרופוביה� 

קודם כל, קהילה שמתמודדת באופן יומיומי 

עם אלימות הומופובית וטראנספובית כלפיה, 

לא תמהר להוציא את המושתק החוצה� שנית, 

כל המודלים המתודולוגיים והקונספטואליים 

שעוסקים בשיח על פגיעות מיניות, מתבססים 

על הנחות עבודה הטרוסקסואליות� כך פגיעות 

מיניות רבות שאינן מתקיימות במסגרת יחסים 

הטרוסקסואלים, אין להן שם ופשוט עוברות 

תחת הרדאר� מכיוון שהכנס רובו ככולו יעסוק 

בשיום )naming( של פגיעות מיניות בקהילה, אני 

מרשה לעצמי לעשות משהו מעט אחר� 

בהיותי מוטרדת מהמיצוב שלי כדוברת בכנס 

החשוב הזה, אני מבקשת לנסח לעצמי עמדה 

שבתוכה ארגיש בכל זאת נוח ואולי גם אצליח 

לאפשר לכם איזו מנוחה� מתוך כך, אני מבקשת 

לעשות היום חלוקה אחרת מזו המקובלת� 

החלוקה שאני מבקשת להציע היא לא בין 

מיניות הטרוסקסואלית )או פגיעות מיניות 

אצל הטרוסקסואלים( לבין מיניות להטבק"ית 

)או פגיעות מיניות בקהילה(� אלא בין מיניות 

נורמטיבית למיניות קווירית� מיניות 

נורמטיבית מתקיימת גם אצל להטב"ים )למטרת 

המיון אני מורידה את הק'( ומיניות קווירית 

יכולה להתקיים גם אצל הטרוסקסואלים� 

המיון עליו ארצה להתבונן היום, אם כך, אינו 

ביחס לנטיות מיניות )וכל הקטגוריות שאנחנו 

מסתכנים בלזנוח נכנסות לכאן: בי, שלישיות, 

טראנסים והומואים, טראנסים ולסביות, בוצ'יות 

והומואים ואינספור האופציות הנפלאות 

שקיימות למיניות ולא-מיניות אנושית(� אלא 

המיון הוא בין מיניות נורמטיבית שמתנהלת 

מתוך הנחות יסוד מסוימות, למיניות קווירית 

שמחויבת לתודעה רפלקסיבית, פוליטית, ערנית 

ופעילה ביחס להסדרי מיניות נורמטיביים� 

בתוך כך, הנחת המוצא שלי היא שברור שיש 

אינספור פגיעות מיניות בקהילה הגאה� ממש 

כפי שיש אינספור פגיעות מיניות בקהילה 

הסטרייטית� מחקרים מראים שמדובר במספרים 

דומים. למעשה אני אטען שהיכן שיש מיניות 

)גם אם היא א-מיניות( יש פגיעות מיניות. 

ג'ק הלברשטאם כותב: "הפכנו לבטוחים מדי 

בנוגע ליציבות ולנפרדות של תצורות מגדר 

שונות ושל זהויות מיניות שונות� אנחנו בטוחים 

מדי בנוגע לקביעות של המבנה הבינארי הומו-

"פגיעות מיניות בקהילה הגאה: 
הצעה לחזון קווירי"

בניפגעות  לטיפול  ״מעוף״  קליניקה  בעלת  טיפול,  ואשת  מגדר  חוקרת   -)Ph.D, MSW( זיו אפי  ד"ר 

ונפגעי טראומה מינית. מומחית לטיפול בנושאים הקשורים במין, מיניות ומגדר.

מרצה בחוג ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל-אביב
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מיניות נורמטיבית
ההנחה התרבותית היא שמיניות לא טראומטית, 

היא מיניות נורמטיבית� אולם כפי שאראה, 

מיניות נורמטיבית, או בכינוייה מיניות "טובה", או 

"בריאה", מכסה לעיתים קרובות על תצורות של 

כוח ושל אלימות מוסוות היטב תחת מה ששרה 

אחמד )Ahmed, 2010( מכנה בהקשר רחב יותר 

"תסריטים של אושר"�  אחמד כותבת: "אם אושר 

הוא מה שאנחנו משתוקקים לו, אין זה אומר 

שאנחנו יודעים למה אנחנו משתוקקים כשאנחנו 

משתוקקים לאושר��� על כן השאלה שאני שואלת 

היא לא "מהו אושר? אלא מה אושר עושה לנו?" )1(

בהשאלה, השאלה היא לא האם יש "מיניות 

בריאה/מאושרת"? אלא, מה הרעיונות שלנו לגבי 

איך נראית ונחווית "מיניות בריאה/מאושרת" 

עושים למיניות שלנו� כתרבות יש לנו לא מעט 

רעיונות בנוגע למהי מיניות מאושרת, "טובה" או  

"בריאה" )מכאן והלאה אמשיך לקרוא לה מיניות 

נורמטיבית(� מיניות כזו צריכה להתקיים במסגרת 

של זוגיות, בגיל הרבייה היא צריכה להיות עם 

כוונת רבייה )גם אם לא ביולוגית(, היא צריכה 

להתקיים מספר קבוע ויציב של פעמים בשבוע, 

היא צריכה להיות אורגזמטית, היא צריכה להיות 

עם פרטנר אחד, עדיף קבוע� היא צריכה להיות 

משוחררת� היא צריכה לא להיות משוחררת מדי� 

היא צריכה להתחדש כל הזמן� אבל היא גם צריכה 

להיות אינטימית ועדיף מונוגמית� בכל מקרה, 

היא צריכה להיות מספקת אבל גם מידתית� אה, 

והיא צריכה להיות בטוחה� כשנדמה לנו שכולנו 

מבינים על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים 

"בטוחה" ולא מסוכנת� עוד אחזור לזה בהמשך� 

בקיצור, המון "הרגלי צריכה"� 

הרעיון שלנו בנוגע לכיצד המיניות שלנו צריכה 

להראות מעצבת הלכה למעשה את המיניות 

שלנו� בפועל עלולה להיווצר מיניות משותקת, 

מצומצמת, מיניות לא סקרנית, לא מדויקת� 

מיניות שצריכה להענות לכל כך הרבה ציוויי 

אושר היא מיניות חשופה לפגיעה שכן היא 

מתבססת על ריחוק שלנו מהעצמי שלנו� תסריטי 

המיניות "המאושרת" מסמנים את כל מה 

הטרו ובנוגע לקביעות החלוקה בין גבר/אישה, 

ובגלל שאנחנו כל כך בטוחים שהמתחמים הללו 

נפרדים זה מזה, אנחנו לא חושבים על האופנים 

שבהם שינויים שקורים בספירה אחת יכולים 

להשפיע על הספירות האחרות��� למעשה אנחנו 

צריכים לחשוב על סקס ועל מגדר בתוך מסגרת 

חשיבה אקולוגית יותר, תוך הבנה ששינויים 

בסביבה אחת משפיעים ללא ספק על שינויים 

 �):81Halberstam, 2012( "בסביבה אחרת

עמדה כמו זו שהלברשטאם מציע, מאפשרת לנו 

לפתוח את הצנרת הסתומה בדרך כלל בין השיח 

ההטרוסקסואלי לזה הלהטב"קי על פגיעות מיניות 

בפרט ועל מיניות בכלל� כך נוכל להזרים ידע על 

פגיעות מיניות מספירה לספירה )מהספירה 

ההטרוסקסואלית ללהט"בית ובחזרה( ובהתאמה 

ידע על מיניות מספירה לספירה )מהספירה 

הקווירית להטרוסקסואלית(, תוך התנגדות 

להיררכיות של ידע ותוך ערעור על "הנורמאלי"�

כשאנחנו מדברים על טראומה מינית, אנחנו 

מניחות את קיומה של מיניות שהיא לא 

טראומטית� לכן, הדיון על מהי מיניות לא 

טראומטית תאפשר לנו להגדיר את הגבולות של 

מיניות טראומטית. 

בעבודה שלי על טראומה עיקשת הצבעתי על 

הקשר הסבוך בין מציאות שהוכרה כטראומטית 

לבין מציאות שמוסווית כנורמטיבית על אף 

היותה טראומטית� בהקשר של פגיעות מיניות 

ומיניות הטרוסקסואלית כתבתי: "המאבק 

הפמיניסטי להכיר באונס כאחראי, בין השאר, 

לייצורה של מיניות פוסט טראומטית, סייע 

לטבעותה של מיניות נשית "נורמלית"� ואולם 

האחרונה כפופה לשיח פאלוצנטרי שאת 

השפעותיו ואת פגיעתו הקבועה בחוויתן של 

נשים כסוכנות של מיניותן יש לנסח במונחים של 

טראומה עיקשת"� )זיו, 2012(� 
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מיניות קווירית
קוויר מתחיל ביאוש ובדחייה של הנורמאלי 

ושל הנורמטיבי, בסירוב להתמסר ל"תסריטים 

של אושר"� וורנר )Warner, 1999( מכנה זאת 

"the trouble with the normal", הלברשטאם 

)Halberstam, 2011( מעלה לדיון את "האמנות 

 Edelman,( הקווירית של הכשלון", ולי אדלמן

2004( מדבר בשבח הזניחה של אופטימיות כדרייב� 

�mess-אין עתיד"� מיניות קווירית מתחילה ב"

היא נבנית על יציאתה כנגד כל "הרגלי הצריכה"� 

לא צריך הטרו, לא צריך זוגיות, לא צריך קשר 

מיניות ורבייה, לא צריך אזורים ארוגנים מסוימים 

ואחרים לא, לא צריך מונוגמיה, לא צריך קביעות 

אובייקט/מיניות/מין� לא צריך� בתוך כך, אני 

רוצה לשים דגש מיוחד שקשור בעניינינו והוא על 

הדיאלוג של מיניות קווירית עם כוח ועם אלימות�

בשונה ממיניות נורמטיבית,מיניות קווירית 

מחויבת להכרה ולהכרות עם הקשרים הסבוכים 

בין מיניות לכוח, בין מיניות לסכנה, היא אינה 

נמנעת מעיסוק במבייש, בפרברטי, באגרסיבי, 

באלים ובטראומטי� 

כלומר, בשונה ממיניות נורמטיבית שמניחה את 

אפשרות קיומה של "מיניות בריאה", של מיניות 

מטוהרת מעניינים של כוח, את אפשרות קיומה 

של מיניות "בטוחה", מיניות קווירית מניחה שאין 

סקס אחר� מיניות היא דבר מסוכן� והדרך היחידה 

להימנע מהפעולה של כוח בסקס היא לשחק 

עם הכוח במקום שהוא ישחק בנו� השיח הקווירי 

מסרב לתמימות, לאופטימיות� הוא "מלוכלך", 

חובק סכנה, כוח, אלימות והופך אותם לחלקים 

חשובים בחוזה המיני� 

דוגמא לכך ניתן למצוא כמובן בפרקטיקות כמו 

BDSM� אין בכוונתי לצמצם מיניות קווירית 

לפרקטיקות חזרתיות של אלימות� BDSM היא 

רק דוגמא שממחישה את הדיאלוג של קוויר 

עם כוח� במידה רבה, חוזים מיניים שמאפיינים 

פרקטיקות של BDSM מועדים פחות לפגיעות 

מיניות מחוזים הטרונורמטיביים של סקס במיטה 

עם פרחים ונרות� ודאי שאמירה זו אין משמעה 

שאין פגיעות מיניות ב BDSM� אולם כשפגיעות 

שהעצמיות שלנו משתוקקת לו ושעומד בסתירה 

לכיוונים אליהם מותר לה לתשוקה לפנות ולנוע, 

במונחים של שיפוט, אשמה ובושה� 

מיניות שצריכה להענות לכל כך הרבה ציווי אושר 

ובריאות היא מיניות שעלולה להרחיק את עצמנו 

מלהקשיב למיניות שלנו ושל האחר/ת� וכשאנחנו 

לא מקשיבים למיניות הייחודית שלנו ושל 

האחר/ת, להשתנות, למשא המתן הייחודי שצריך 

להתקיים בין שניים או יותר גופים, יש לנו צלחת 

פטרי תרבותית לפגיעות מיניות� פגיעה מינית 

בניסוח הזה עלולה להתרחש כשתנאי השפה 

מאפשרים הרחקה שלנו כסובייקט מיני בעלת 

גבולות ותשוקות יחודיות, על ידי האחר/ת�

למשל, אם אני צריכה לעשות סקס במסגרת 

זוגיות שלוש פעמים בשבוע, איך אני אהיה 

קשובה לפעימה הייחודית של התשוקה שלי? 

או לחילופין, אם אני כהומו, צריך לעשות כמה 

שיותר סקס כדרך לכונן את זהותי  בקהילה, 

לא אוכל ללמוד את הפעימה הייחודית של 

מיניותי ושל גבולותי� בשני המקרים, השיח על 

"מיניות נכונה" מייצר עבורי הרחקה מבנית שלי 

מעצמי� מבנית אני לא אמור/ה לעשות סקס 

מתי שבא לי אלא להיות כפופה למתי צריך 

)או למתי שמישהו/י אחר/ת צריכ/ה(� ועוד לא 

דיברנו על איך בא לי� עם מי בא לי� אז בניגוד 

להנחה המקובלת שרואה בפגיעות מיניות חריגה 

קיצונית ממיניות נורמטיבית בריאה, אני טוענת 

שפגיעה מינית מגובה מבנית, בתוך מבנה השפה, 

שסותם את הקשב לאסמבלז' הייחודי, המשתנה, 

הדינאמי והמתפתח של הסובייקטיביות המינית 

שלנו ושל מי שאנחנו בוחרות להיות איתה/ן 

במגע� על כן, האמירה שלי, שיכולה להחשב 

ראדיקאלית היא שמיניות נורמטיבית: מיניות 

שמתקיים עליה קונצנזוס שהיא "הנכונה", 

היא מיניות עם פוטנציאל גבוה יותר 

לטראומטיזציה מינית, ממיניות קווירית 

שתרבותית נתפשת כ"לא נכונה".

 business as usual is what created this mess״

in the first place״ )Halberstam, 2012;132(

מזכיר לנו הלברשטאם� 
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סיכום
בכדי לדבר על תרבות מינית של פגיעות 

וטראומטיזציה שמצויה בכל מקום, הצעתי 

להבחין בין מיניות נורמטיבית למיניות קווירית� 

בניסוחי, מיניות נורמטיבית מכחישה את הפעולה 

של הכוח ועל כן הכוח עלול לפעול במסגרתה 

באופנים מוסווים� מיניות קווירית מחויבת 

לרפלקסיה על מנגנונים של כוח, ולארטיקולציה 

של פעולת הכוח במסגרת קשרים�

אם נחזור לתחילת ההרצאה, הנחת העבודה שלי 

היא שמיניות יכולה להראות מאד "סטרייטית" 

אבל לכלול תודעה קווירית שערנית כל הזמן 

לפעולה של הכוח ולכן לפוטנציאל התמידי של 

פגיעה� הצעתי שעל מנת להימנע מתרבות 

של אלימות מינית, עלינו להפעיל מנגנונים 

של מודעות פוליטית, ערנית, מתמשכת וכזו 

שמתכווננת להסכמה עמוקה� 

הצעתי להקריס לרגע את האבחנה בין הטרו 

להומו או בין אוכלוסיות מיניות שונות ולו רק 

בכדי שנוכל לבסס הנחת עבודה שעל מנת 

להימנע מפגיעות מיניות אנחנו, כולנו צריכותים 

להיות ערניות לידיעה שפגיעות מיניות הן בכל 

מקום, כל הזמן וצריך להשקיע מאמץ דיאלוגי, 

קהילתי, תודעתי וקווירי, על מנת שהן יפסיקו 

להפתיע אותנו באלימותן�

כאלו מתרחשות, מדובר בהפרות אלימות של 

חוזים ברורים ובהירים שבמסגרתם יש הסכמה 

שהכל מותר, ממש כפי שהכל אסור במידה ואין 

הסכמה� ברמה החוזית, מתקיים דיאלוג ברור עם 

כוח ואלימות ברמה הפנטזמטית, אולם מתקיים 

גם איסור ברור על אלימות שאינה נסמכת על 

שותפות פנטזמטית ושאין עליה הסכמה ככזו� 

סווטקוביץ' )Cvetckovich, 2003( שכותבת על 

מיניות קווירית בהקשר של גילוי עריות מצטטת 

את דונה מינקוביץ': "האלימות של אבי כלפי 

חתרה תחת האמון שלי בו, אבל האגרסיביות 

שלי נסמכת על המון אמון והיא ראויה לאמון זה 

)88("� מינקוביץ' מבחינה בין אלימות שמסווה 

את עצמה ופועלת עלינו כקורבנות לבין אלימות 

כמשחק שדורש חוזה עמוק של אמון� 

 Feminist Accused of Sexual לעומתה, בספרה

 ,)Gallop, 1998( ג'יין גאלופ  Harassment

תיאורטיקנית פמיניסטית ותיקה, כותבת על 

תלונות שהוגשו כנגדה על הטרדות מיניות מצד 

סטודנטיות� גאלופ חושפת את הבלבול, העמוק 

שיצרה הוראה פמיניסטית בשנות השבעים, 

כשהיא העלימה את מבנה הכוח הא-סימטרי 

מרצה-סטודנטית, תחת אידיאלוגיה של שוויון, 

התנגדות להיררכיה ואחוות אחיות� העדר 

הרפלקסיביות, והנחות לא מבוקרות על חופש 

מיני וביטחון מרחבי, יצרו מצבים שבהם נעשה 

שימוש נצלני ולא ראוי בכוח שהוכחש� 

ביבליוגרפיה:

 http://mafteakh�tau�ac�il/2012/06/04-5 �55-74 'זיו, א� )2012(� "טראומה עיקשת"� מפתח 5� עמ

Ahmed, S� )2010(� The Promise of Happiness� Durham and London: Duke University Press�

Cvetkovich, A� )2003(� An archive of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures� Durham 

and London: Duke University Press� 

Edelman, Lee )2004(� No Future: Queer Theory and the Death Drive� Durham and London: Duke 

University Press� 

Gallop, J�)1998(� Feminist Accused of Sexual Harassment� Durham and London: Duke University Press� 

Halberstam, J� J� )2012(� Gaga Feminism: Sex, Gender, and the End of the Normal� Boston: Beacon Press� 

)2011(� The Queer Art of Failure� Durham and London: Duke University Press� 

Warner, M� )1999(� The Trouble with the Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life� NY: Free Press� 
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עדות
"אני בן 16.5 ולפני שנתיים בעודי מחפש אחר הזהות המינית שלי עברתי אונס על ידי גבר 

בן 18 שניצל את התמימות והנאיביות שלי. דיברנו והוא הבטיח שיעזור לי לענות על כל 

השאלות שמטרידות אותי, הרי גם הוא היה שם והוא יודע בדיוק מה צריך לעשות. אותו 

גבר סיפר לי שכל הומו מתחיל צריך לעבור בגן הציבורי בעיר שלנו. לא ידעתי על מה הוא 

והחולצה  לי את המכנסים  הוריד  הוא  בירושלים. ברגע שהגענו  לגן  והלכתי איתו  מדבר 

סחרחורת  הרגשתי  לשאול.  בלי  אלי  וחדר  אליו  אותי  הצמיד  פשוט  שום דבר,  שאל  לא 

ולא ידעתי מה קורה לי הוא שם יד על הפה שלי כדי שלא אצעק, הרגשתי שאני עומד 

זו ההבנה  כולם".  כמו  ככה, עכשיו אתה  "כולם מתחילים  לי:  ואמר  גמר  הוא  להתעלף... 

הגיוני שמשהו  שליוותה אותי, שככה מתחילים, למרות שידעתי שמשהו לא בסדר, לא 

גבר  פגשתי  יותר  מאוחר  שנה  ומנוכר.  משפיל  כואב,  כך  כל  וכייף,  מהנה  להיות  שאמור 

מבוגר בן 40 וסיפרתי לו את הסיפור שקרה לי, הוא אמר לי שאני צודק ולא באמת ככה 

מתחילים ושהוא באמת פגע בי, הוא רכש את אמוני וזה לא היה קשה בעיקר בגלל מה 

שעברתי. נפגשתי איתו והוא הוביל אותי לדירתו, עוד פעם הרגשתי שמשהו לא בסדר, 

אבל בכל זאת נכנסתי ועוד פעם מצאתי את עצמי נפגע..."
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פרולוג
הייתי רוצה להתחיל מסיפור אישי� כשאני יצאתי מהארון, וזה היה מספר שנים אחרי מה שנקרא 'גיל 

הנעורים', באמצע שנות העשרים לחיי, לא הכרתי אף הומו אחר בסביבתי� 

הדבר הראשון שניסיתי לעשות, אחרי תהליך שעברתי עם עצמי, היה להכיר את הקהילה� ובימים ההם, 

המקום היחידי, שהוא לא מסגרת בילוי או מועדון )אליו התביישתי ללכת, ועוד לבד( שהיה – היה בית 

האגודה )לזכויות ההומואים, הלסביות, הבי והטרנס( בתל אביב�

וכך, מצאתי את עצמי אחר צהריים אחד, הולך לאגודה� למי שמכיר את המקום, והמדרגות היורדות 

אליו, יודע שמי שלא מכיר את המקום – לא יכול לדעת שמי שנכנס לבניין הולך דווקא לשם� אבל אני, 

הסתובבתי בערך שעה מסביב, הולך ברחובות, צופה לכיוון הכניסה, מנסה לתכנן את הכניסה שלי כך 

שלא יהיה אף אחד ברחוב, שאף שכן לא יציץ מהחלון – ואם אפשר, שאף מכונית לא תעבור� כמובן שזה 

לא קרה, ובשלב מסוים אמרתי לעצמי 'על החיים ועל המוות' – ונכנסתי� ירדתי במדרגות, פתחתי את 

הדלת, ורק שם, בפנים, הרגשתי סוג של הקלה� 

שעות בין ערביים, אנשים משוחחים זה עם זה� כשנכנסתי כל העיניים הופנו אלי, ואני נדבקתי לקיר 

הראשון שראיתי – מנסה להסתכל על הדפים שתלויים, המודעות, כרטיסי הביקור� לא ידעתי בדיוק 

מה אני מחפש, למה בכלל הגעתי לשם, או מה ציפיתי לראות או למצוא� רציתי פשוט 'להיות'� להיות 

במקום ששייך� להיות במקום שאני מרגיש אליו שייכות� ואז, מאחורי, פנה אלי מישהו ואמר 'שלום'� זה 

היה אחד הפעילים במקום, האחראי באותו ערב על הפעילות� אני מניח שהסמקתי; הרגשתי נבוך, והוא 

שאל אם אפשר לעזור� ואני, כמו מישהו שזבנית שואלת אותו בחנות בגדים אם אפשר לעזור – עניתי 

בלקוניות: "לא, אני רק מסתכל"� 

הבחור, שהיה מבוגר ממני בכמה שנים טובות, העביר יד על גבי, ירד למטה, וידו נעצרה על הישבן שלי� 

זה היה ברור שהיא נעצרת שם� ואני קפאתי� "אם תרצה עזרה, כל עזרה", אמר בקול ממתיק – "אני כאן� 

בחדר�" אמר, ונכנס לחדר� ואני, עמדתי שם עוד כמה רגעים, והלכתי� פשוט יצאתי משם והלכתי� חוזר 

אל הרחוב שממנו נכנסתי, משווע עכשיו שיהיו בו הרבה אנשים, שאוכל להיטמע בתוכם� וכשהלכתי 

בשדרות רוטשילד, מנסה לשחזר את מה שכרגע קרה שם, הרגשתי בעיקר בלבול� למה הלכת כל כך 

מהר, שאלתי את עצמי�  למה לא נשארת עוד קצת? אולי הוא היה באמת עוזר לך� אבל במה? מה זו 

העזרה הזאת שהוא יכול לתת לי? אתה כל הזמן חושש שאף אחד לא ירצה אותך, ועם כל המחשבות 

האלה שמסתובבות לך בראש, בטח אף אחד לא יתחיל איתך� והנה – מישהו ניסה להתחיל איתך� אז 

למה לא? אבל זה לא היה נעים לי� אבל אולי זה ככה? איפה עוד יש לאנשים 'כאלה' להכיר ולהתחיל זה 

עם זה? הרי למועדון אין סיכוי שתלך לבד� אולי זו הדרך? אולי ככה זה עובד שם, ב'קהילה' הזאת, שאין 

לך מושג מה החוקים שלה, מה הכללים שלה, איך אנשים מתחילים זה עם זה� ונשארתי עם הבלבול 

הזה� לימים, הסצינה הזאת עלתה אצלי במצבים שונים, לפעמים כאנקדוטה מבודחת, על ה'צעירות' 

רוצה שמסגרות בקהילה  הייתי  לא  לאיך  כדוגמא  ואיך שלא הבנתי מה קורה מסביבי, לפעמים  שלי 

יפעלו� לפעמים בכעס, לפעמים בבדיחות� בקיצור – הבלבול לא פג�

“הצד המוסתר של הנוער"
מצוקות נוער להט"בי והקשרן לתקיפות מיניות בקהילה ומחוצה לה

ד"ר גיא שילה )Ph.d( - בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב.
חוקר ומרצה בתחום לחצים חברתיים ואישיים של להט"ב והשפעותיהם על הבריאות 

הנפשית והפיזית, רכז פורום המרכז של "איגי"
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תפוח האדמה הלוהט
בימים בהם הומוסקסואליות היתה מחוץ לחוק 

בישראל, לא הייתה קיימת כלל פעילות לנוער 

להט"ב במסגרת ארגוני הקהילה� כשהחלה 

הפעילות לנוער במסגרת קבוצות הנוער של 

האגודה, היא היתה מוסתרת מעין הציבור, מחשש 

שמא הדבר יעורר 'שדים מרבצם'� סוג של תפוח 

אדמה לוהט� דבר דומה קרה גם לנושא הבריאות 

הנפשית של להט"ב, אשר היתה שנים טאבו 

מחקרי, כיוון שהחשש של החוקרים היה שאם 

יעלו נושא זה במחקרים, הדבר יפגע בניסיונות 

החברתיים והציבוריים להוכיח שהנטייה המינית 

אינה הפרעה או מחלה נפשית� רק כ-20 שנים 

לאחר הוצאת ההומוסקסואליות מקובץ ההפרעות 

הנפשיות, העזו חוקרים בתחום לעסוק בהיבטים 

הקשורים לבריאות הנפשית של להט"ב�

נראה, אם כן, שגם הנושא של הטרדות ותקיפות 

מיניות בקהילה עצמה, הוא סוג של תפוח אדמה 

לוהט� אבל במקום להרחיק את ה'דבר הלוהט', 

חשוב דווקא לעסוק בו, לדון בו, ובכך להתחיל 

שיח שהוא חשוב ומשמעותי עבור בני הנוער 

ועבור אלה העוסקים בטיפול בהם�

היבטים בהתפתחות בגיל ההתבגרות
על מנת להבין את הפגיעות של נוער להט"ב 

בנוגע לתקיפות מיניות, חשוב לזכור את שלבי 

ההתפתחות של גיל ההתבגרות� ההתפתחות 

הטבעית )ללא קשר לנטייה המינית(, כוללת 

התפתחות פיזית )צמיחה גופנית, התפתחות 

סימני המין הראשוניים והמשניים, שינויים 

במערכות הגוף השונות( אשר הטריגר להן הוא 

פיזיולוגי – גנטי בעיקרו, ומשתנה מאדם לאדם� 

תהליך פיזיולוגי זה, משפיע גם על היבטים 

רגשיים של דימוי עצמי, דימוי הגוף, כולל פעילות 

המערכת ההורמונאלית, אשר יוצרת אף היא 

השפעה רגשית )שלעיתים מכונה 'סערת גיל 

ההתבגרות'(� בין בני נוער ניתן למצוא פערים 

בהתפתחות הפיזיולוגית, שנעה בין גילאי 7 

בממוצע, לגילאי 15 )לתחילת ההתפתחות 

הפיזיולוגית(� נערים ונערות אחדים, יכולים לסיים 

מדוע 'הצד המוסתר של הנוער'?
כשהוזמנתי לתת הרצאה בנושא בני נוער 

ותקיפות מיניות בקהילת הלהט"ב, ניסיתי 

לחשוב לעצמי, כחוקר, האם אי פעם נתקלתי 

בחומר כתוב, מאמר, מחקר – שנוגע לנושא הזה. 

ולמרות הניסיון הרב שיש לי במחקר ובטיפול 

בקהילה, בהרצאות ובלימוד הנושא, לא הצלחתי 

להיזכר במאמר או מחקר כזה. לא התייאשתי 

ופניתי לחיפוש במאמרים, כתבי עת, מנועי 

חיפוש אקדמיים – אך לשווא. 

מי שיחפש חומר על תקיפות מיניות, הטרדות, 

ונוער להט"ב – ימצא שפע של חומרים מחקריים 

ותיאורטיים אודות חוויות של נוער להט"ב 

בחברה ההטרוסקסואלית: נתונים מפורטים, 

מאלפי מחקרים, ברחבי העולם – כולל בישראל 

– בהם מדווחים אירועים של אלימות, תוקפנות, 

כולל תוקפנות מינית כלפי נוער להט"ב 

בבתי הספר, בחברה הכללית, בתנועות נוער, 

במשפחה, בחברה בכלל על גווניה. אירועים 

שמכונים לעיתים גילויי הומופוביה, בולינג, 

harassment. מבין כל החומרים הללו, קשה 
למצוא ולו התייחסות אחת לחוויות שליליות 

בקהילה עצמה, בוודאי לא חוויות ואירועים של 

תקיפה מינית בקהילת הלהט"ב המופנים כלפי 

נוער. זאת, בניגוד מוחלט למצב בשטח, שעולה 

סביב היכרות ושיחות עם בני נוער להט"ב, 

הכולל התנסויות ברורות של תקיפה מינית, 

כמו גם התנסויות רבות שאולי אינן מוגדרות על 

ידי בני הנוער עצמם כתקיפה מינית, אך מהוות 

בפועל תקיפה או הטרדה מינית )ניסיונות 

לקירבה מינית שאינה הולמת, או אינה רצויה 

לנער או לנערה, חוויות שליליות במקומות בילוי 

ובשיחות אינטרנט ועוד(. כיצד ניתן להסביר את 

הפער, הכמעט בלתי נתפס, בין המצב בשטח, 

או כפי שהוא משתקף בשיחות עם בני נוער 

להט"ב, לבין ההיעדר של הספרות התיאורטית 

או המחקרית בנושא?
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קשרים בין אישיים ורומנטיים, בוחנים ובודקים 

מה טוב עבורם ומה פחות� חלק מההתפתחות 

הקוגניטיבית של בני נוער כוללת שלב די ארוך 

של ריכוז עצמי ואגוצנטריות – כשמצד אחד, הם 

חשים שהם יכולים לעשות הכל, אולם הצד השני 

של המטבע הוא, שאם קורים להם דברים רעים, 

הם פעמים רבות סבורים שזה 'הגיע' להם� כל 

אלה - הם גורמי סיכון שעלולים להציב את בני 

הנוער באשר הם )ללא קשר לנטייתם המינית(, 

במצבי סיכון לתקיפה ולהטרדה מינית� 

אם נוסיף לזה את העובדה שנוער להט"ב, בנוסף 

להתמודדויות הללו גם מתמודד עם גיבוש 

הנטייה המינית, לעיתים עם חוסר של חברים 

וחברות שגם הם להט"ב, והיעדר של דמויות 

חיקוי, שהן להט"ב, ושאיתן גדלו� הכמיהה 

לדמויות כאלה – בוגרים שהם להט"ב בעצמם, 

גם היא מציבה את הנוער הלהט"בי בסיכון ומועד 

להטרדות ולתקיפות מיניות� 

מהיכן לומדים בני נוער להט"ב על 
מיניות, אהבה ורומנטיקה?

בהיעדר דמויות חיקוי – role models - רבים 

מבני הנוער עושים את צעדיהם הראשונים 

בלמידת קשרים זוגיים ומיניים מלמידה באתרי 

הבילוי בקהילה, אתרי פורנו – שבהם קיימת יותר 

ויותר אלימות מינית ותוקפנות בין גברים� אם 

התמזל מזלם הם מגיעים למסגרות חברתיות 

לנוער – דוגמת קבוצות הנוער של איגי או הבית 

הפתוח, או הבר נוער – ואז מתאפשר להם 

לעיתים לעשות היכרות עם חברים וחברות 

שמתנסים בקשרים רומנטיים, זוגיים ומיניים�

מהם גורמי הסיכון הייחודיים לנוער 
להט"ב? – תיאוריית לחץ המיעוטים.

לחץ מיעוטים שונה מלחצי חיים אחרים, ומוגדר 

על ידי מספר מאפיינים ייחודיים: ראשית, זהו 

לחץ ייחודי, כלומר הוא מהווה גורם לחץ נוסף על 

הלחצים הכלליים שחווים אנשים. שנית, הלחץ 

הוא כרוני, כלומר הוא יציב ומבוסס על מבנה 

חברתי ותרבותי. ושלישית, מדובר בלחץ שמקורו 

את ההתפתחות הפיזיולוגית רק בתחילת גיל 

ה-20 שלהם, בעוד אחרים יכולים לסיימה כבר 

בגיל 13 או 14� הפערים הללו, גורמים הן לסביבה 

והן לבני הנוער עצמם, לחשוב ולראות עצמם 

כבוגרים – כיוון שהבגרות הפיזית היא בעיצומה 

או בסיומה )ללא קשר לגיל הכרונולוגי(� 

התפתחות משמעותית נוספת שחלה בגיל 

ההתבגרות היא התפתחות היכולות והכישורים 

הקוגניטיביים� אלה, כוללים זיכרון טוב יותר, יכולת 

לחשיבה לוגית – שמתפתחת עד גיל 15 בממוצע� 

אולם, החשיבה היחסית )זו הכוללת חישוב 

מראש, שקילה של תוצאות ומעשים, איזון בין 

סיכונים לבין הזדמנויות, שליטה על אימפולסים(, 

מתפתחת בחלק במוח שנקרא הקורטקס 

הקדמי, והוא מגיע לכדי הבשלה רק בשלהי גיל 

ההתבגרות, ולעיתים רק במהלך גיל 20 ואילך� 

מבחינת ההתפתחות הרגשית, המשימות 

המרכזיות של גיל ההתבגרות כוללות תהליך 

של נפרדות מההורים, עלייה משמעותית 

בפעילות חברתית וקשרים עם חברים, בתהליך 

של ספרציה אינדיבידואציה )היפרדות ופיתוח 

האינדיבידואליות האישית(� בתהליך זה, 

בני הנוער משוועים לדמויות בוגרות שיהוו 

מודלים להזדהות� לאלה מצטרפים ההיבטים 

ההתנהגותיים, שמושפעים מהתהליכים האלה, 

שגורמים לבני נוער להיות חשופים למצבי סיכון� 

אם כך, כאשר אנו רואים נער או נערה שנראים 

בוגרים )כיוון שמבחינה פיזיולוגית כבר עברו את 

רוב אבני הדרך ההתפתחותיות(, כמעט תמיד 

ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם תהיה כזו שלא 

מאפשרת להם לבחון בצורה מושכלת סיכונים 

חברתיים או אישיים, ולשקול את תוצאות 

המעשים שלהם� 

בני נוער, באופן טבעי, כחלק טבעי מההתפתחות 

שלהם, מעוניינים להיכנס לקשרי אהבה 

ורומנטיקה, ולהתנסות במיניות� אולם יש להם 

חוסר ניסיון במערכות יחסים בין-אישיות, והם 

מגבשים במהלך תקופת ההתבגרות והבגרות 

הצעירה את הדעות, העמדות והתחושות 

שלהם לגבי קשרים אינטימיים, גבולות של 
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עשויים אכן להיות בעלי השפעה חיובית על 

הבריאות הנפשית, אולם – בשונה מבוגרים, 

שאצלם גורמי התמיכה ממתנים את השפעות 

הלחצים האחרים, התמיכה החברתית, 

משפחתית וקהילתית היא דומיננטית יותר, 

וכשהיא שלילית  - עלולה ליצור גורמי לחץ 

ייחודיים בפני עצמם. 

תמיכה וחבלה חברתית
תמיכה חברתית, ובעיקר קשרים עם להט"ב 

אחרים בקהילה, נמצאה במחקרים רבים כתורמת 

לבריאות נפשית חיובית� אולם, תמיכה אינה רק 

חיובית, והיא כוללת גם את הפן השני – שנקרא 

חבלה חברתית: אותם אירועים וחוויות שליליים 

שיכולים להתקיים� החבלה החברתית רלוונטית 

במיוחד בהקשר של תקיפות והטרדות מיניות� 

חשוב לזכור, שהמושגים תמיכה וחבלה אינם 

רצף� כלומר, לא מדובר במצב שבו יש רק תמיכה, 

או רק חבלה חברתית� שני החלקים יכולים 

להתקיים בו זמנית: אדם יכול לחוות תמיכה 

חברתית, שקשורה לקשרים החברתיים שיש לו 

בקהילה, ובמקביל לחוות גם חבלה חברתית – 

לעיתים מאותו גורם תמיכה עצמו� 

לדוגמא, במחקרים רבים נמצא, שקשרים 

חברתיים של בני נוער להט"ב באינטרנט מהווים 

משאב תמיכה חשוב, בשל העובדה שהם 

מאפשרים לנוער שנמצא בארון, שמתקשה 

ליצור קשרים חברתיים או קשר תומך וחברי עם 

בני גילו שגם הם להט"ב� אולם, אחד הממצאים 

שמצאנו במחקרים, הוא שקשרים חברתיים עם 

להט"ב באינטרנט לא בהכרח תורמים לרווחה 

נפשית ונתפסים על ידי בני הנוער, בחלק 

מהמקרים – חבלה חברתית� 

דוגמא אחרת היא ממחקר שערכתי עם ד"ר זוהר 

מור, שהתייחס לגורמים המשפיעים על בריאות 

נפשית ופיזית של צעירים ונוער להט"ב� במחקר 

הזה גילינו, שקשרים חברתיים בקהילה, תורמים 

לרווחה נפשית, אולם במקביל גם תורמים לעליה 

במצוקה נפשית ולירידה בבריאות הפיזית� 

מצד אחד, לאנשים שיש להם קשרים חברתיים 

בחברה, כלומר הוא נובע מתהליכים, מוסדות 

ומבנים חברתיים ולא מאירועים או מצבים 

אישיים. תיאוריית לחץ המיעוטים, המבוססת 

על גישות פסיכולוגיות וסוציולוגיות של לחץ, 

 Meyer,( פותחה על ידי פרופסור אילן מאייר

2007 ;2003(. המודל מסביר כיצד סטיגמה, דעות 
קדומות ואפליה יכולים ליצור סביבה חברתית 

מלחיצה, אשר עלולה להשפיע על מצבם הנפשי 

של אלה השייכים לקבוצות מיעוט בעלות 

סטיגמה. מקור הלחצים המתוארים במודל נעוץ 

בשתי קטגוריות: נסיבות סביבתיות כלליות 

)לדוגמא: לחץ על בני נוער כתוצאה מעומס 

לימודי רב, שיוצר לחץ כללי שאינו שייך להיות 

האדם חלק מקבוצת מיעוט(  והשתייכות 

לקבוצת מיעוט )לדוגמא: להיות הומו, לסביות, 

ביסקסואל או טרנסג'נדר(. הלחצים הקשורים 

להיות האדם חלק מקבוצת מיעוט, כוללים גם 

לחצים פנימיים )הסתרת הנטייה המינית, חשש 

מאירועי סטיגמה והתעללות על רקע הנטייה 

המינית( וגם לחצים חיצוניים )לדוגמא – חוייה 

של התעללות או התעמרות על רקע הנטייה 

המינית(. מערכת לחצים אלו, משפיעה על 

הבריאות הנפשית של האדם. המחקרים הראו, 

שעבור להט"ב, אין צורך שיחוו בצורה אישית 

חוויות של התעללות, התעמרות או סטיגמה 

על רקע נטייתם המינית על מנת שיחושו לחץ 

המשפיע על בריאותם הנפשית; מספיק שלהט"ב 

יודעים שאירועים אלו קיימים בסביבתם 

החברתית, על מנת שיחושו לחץ, שישפיע לרעה 

על הבריאות הנפשית שלהם. מה שיכול לסייע 

בהתמודדות עם הלחצים הללו, הוא תמיכה 

חברתית, אשר מוגדרת כתמיכה מהמשפחה, 

או מחברים )הן חברים הטרוסקסואלים, והן 

להט"ב(. במובן זה, קשרים עם להט"ב אחרים, 

שייכות לקהילת הלהט"ב, כמו גם תמיכה וקבלה 

של חברים ומשפחה, יכולים למתן ולהפחית את 

השפעת הגורמים המלחיצים החברתיים. 

במחקרים שערכנו בקרב נוער להט"ב על סמך 

מודל לחץ המיעוטים, גילינו שעבור בני נוער, 

אותם היבטים של תמיכה חברתית וקהילתית, 
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סיכום: התבגרות מינית בריאה
חשוב לזכור, למרות כל הסיכונים שפורטו, 

שהתבגרות מינית, והתנסויות מיניות של בני 

הנוער, אינן 'בעיה'. הן חלק טבעי מההתפתחות 

הרגשית, הפיזית והמינית של גיל ההתבגרות. 

לכן, העבודה עם בני נוער בכלל, ולהט"ב בפרט, 

צריכה להיות לכיוון של התבגרות מינית בריאה. 

זו כוללת, בין היתר: הרגשת נוחות עם המין, 

והגוף המשתנה; קבלת העוררות המינית 

כנורמאלית ומקובלת; בחירה חופשית ולא כפויה 

של קיום יחסי מין; מין מוגן; דמויות להזדהות 

ולהתייעצות; עיבוד התחושות והרגשות 

הקשורים להתמודדויות בקהילה. 

כדי להצליח לסייע לבני נוער להט"ב בהתבגרות 

מינית ורגשית בריאה ותקינה, על אנשי הטיפול 

וארגוני קהילת הלהט"ב לדון ולהנכיח בשיח 

הארגוני גם את נושא ההטרדות והתקיפות 

המיניות בקהילה. רק עיבוד של תכנים אלה, בקרב 

חניכי קבוצות נוער, מתנדבים בגירים בארגונים, 

אנשי טיפול וסיוע – יוכל להביא להתמודדות 

טובה יותר בבואנו לסייע לבני הנוער בנושא.

עם להט"ב אחרים טוב יותר ברמה הרגשית, 

אולם ישנן גם חוויות שליליות שהם חווים בתוך 

הקהילה� ובנוסף, הם חשופים בעקבות הקשרים 

בקהילה לסכנות ולסיכונים בריאותיים – דוגמת 

סקס לא מוגן, שימוש בחומרים ממכרים ועוד� 

כל אלה – יכולים להגביר את הסיכוי לחשיפה 

לתקיפות ולהטרדות מיניות� בקבוצת נוער 

להט"ב שהנחיתי, אחד הנושאים המורכבים 

והקשים ביותר לבני הנוער היה החשיפה 

והכניסה למקומות בילוי בקהילה; רובם הביעו 

קושי רב בהסתגלות לתרבות שאינם מכירים, 

לכך שחשו שהנושא המיני תופס מקום מרכזי, 

והתקשו לכלכל את צעדיהם בתוך מה שנראה 

להם כעולם זר, מנוכר ולא מוכר�  

במקרים כאלה, בדומה לחוייה האישית אותה 

תיארתי קודם, ההגדרה של מהי הטרדה מינית, 

או מהי תקיפה מינית – לא נהירה מספיק לבני 

נוער )ואולי גם לבוגרים(� אנחנו יודעים ממחקרים 

ומניסיון השטח שגברים, כולל צעירים, עוד יותר 

מנשים וצעירות – מתקשים בהגדרה של  מהי 

הטרדה או תקיפה מינית, ועלינו לסייע להם 

בהגדרת הגבולות הללו�
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עדות
שמחתי לקרוא על הפרויקט שלכם. 

כשהדברים קרו לי לא התייחסתי אליהם כפגיעה מינית. רק שנים אחרי, בטיפול, הפסיכולגית 

מינית  פגיעה  של  כסוג  שם  שהיה  מה  על  לחשוב  מתחילה  אני  ומאז  משהו   שאלה  שלי 

פתוח,  בקשר  הינו  ואני  שלי  הזוג  בת  העת   באותה   ,25 בת  אז  הייתי  מאישה.  שעברתי 

עימו  בחור  עם  קשר  על  שמרתי  אלה,  הסכמות  במסגרת  שתינו.  של  משותפת  בהסכמת 

הייתי בקשר בעבר וחזר לאחרונה ארצה אחרי שנים בחו"ל. כל זה היה מקובל עליה, גם היא 

נהלה קשרים אחרים, אבל בתקופה מסוימת היה נראה לי שזה לא באמת מתאים לה, למרות 

שהיא זו שדברה לראשונה על פתיחת הקשר ויזמה אותו.   

והתחילה  בעבודה  ממשמרת  כשחזרה  הלילה  באמצע  אותי  העירה  היא  הלילות  באחד 

להציק לי בעקבות אסמסים שלי עם אותו בחור, בהם הציצה בזמן בו ישנתי. התווכחנו, אני 

אמרתי כל מיני דברים שאולי לא הייתי צריכה להגיד ואולי גם היא, באיזשהו שלב היא ממש 

התעצבנה  והחזיקה אותי בכוח בכדי שאקשיב לה, למרות שרציתי לקום וללכת. ואז משום 

מקום היא אמרה: "הנה, זה מה שאת רוצה ממנו?" וחדרה אלי בכוח עם האצבע שלה.

הרגשתי מושפלת כמו שלא הרגשתי בחיים ולא הפסקתי לבכות, היא התנצלה נורא אחר 

כך, ושתינו בכינו, נותרנו בקשר עוד חודשיים שלשה אחרי המקרה. אבל התחושה הנוראית 

לגביה ולגבי מה שקרה שם המשיכה ללוות אותי שנים.

ידעו לגבי  לי למי לספר, לא כל כך הרבה חברות  נורא היה שלא הרגשתי שיש  מה שהכי 

הקשר בינינו  ומה קורה בתוכו. ואלו שידעו היו יותר חברות שלה משלי. הרגשתי שזה מסוג 

הדברים שצריכים להישאר פרטיים, בייננו. הלוואי שהיה לי אז האומץ לספר, או כתובת למי 

לספר. האמת היא שאני עד היום כועסת על עצמי שלא סיפרתי.

לילך )שם בדוי(.
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בשבוע שעבר ציינו פה בבית הספר לעבודה 

סוציאלית, בעצרת שליד הסינמטק, כמו גם 

במקומות רבים ברחבי העולם, את יום המאבק 

הבינלאומי באלימות כלפי נשים� הלכנו יחד 

מכיכר רבין, דרך אבן גבירול, בחושך, בדרך שעוד 

חלקים ארוכים שלה לפנינו� באנו להזדהות 

עם המאבק באלימות כלפי נשים, באנו להיות 

המאבק באלימות כלפי נשים, להיות אנחנו 

המאבק באלימות פיזית, רגשית, כלכלית, מינית, 

בחייה של אישה אחת: היא, אני, את, בחייהן 

של נשים רבות� אחת לאחת� לקמפיין של מרכז 

הסיוע קראו השנה: הפנים של השינוי, רוצות 

לאמר, השינוי הוא אנחנו, ואנחנו נאבקות, רבות 

מאיתנו נאבקות יום יום שעה שעה, לילה לילה 

באלימות, בטביעות האצבע שהשאירה זו אחריה, 

בצלקות, בבדידות, בבושה שאין מילים לתאר 

אותה, בפצעים שלא חדלו עוד לדמם� 

אז עד כאן,  לא� זה לא זה לא זה לא זה לא, איזה 

חלק של הלא לא הבנו עד לפה? 

די לאלימות כלפי נשים, כאילו האלימות היא כף 

יד שנשלחת מעצמה, מגששת, אגרוף שמתעופף 

בעצמו בחלל החדר, ללא גוף, ללא פנים מחוברים 

אליו� את מי אנחנו מבקשות לעצור? די לאלימות 

של מי? אנחנו הפנים של השינוי, מי הפנים של 

האלימות אנחנו לא שואלות כי התשובה כאילו 

מובנת מאליה, הפנים של האלימות מוכרות 

לנו, הן הפנים של הנשיא, הן הפנים של  הזמר 

המפורסם, הן הפנים של אבא, הפנים של 

האלימות, בדמיוננו הם אך ורק פנים של גברים� 

אנחנו לא מצליחות לדמיין פנים של נשים 

המחוברות לגוף של נשים וללב של נשים ולידיים 

של נשים שיכולות לעשות דברים כאלה, שיכולות 

להיות הפנים של האלימות המינית כלפי נשים, 

אנחנו לא מדמיינות גם את ה"נשים" כלפיהן 

מכוונת האלימות שאנחנו מבקשות לעצור 

כנשים טרנסג’נדריות, או נשים לסביות, או 

ביסקסואליות או קוויריות שנפגעו במסגרת 

קשר עם אישה� 

אלימות מינית של נשים כלפי נשים יכולה להיות 

כזו שמתרחשת בתוך קשר זוגי או אחר- בין 

היתר במסגרת דייט, או במסגרת ניצול לרעה של 

עמדת כוח של אשת טיפול, עובדת סוציאלית, 

רופאה, שוטרת, סוהרת, הטרדה מינית של קולגה 

באוניברסיטה, אלימות מינית במסגרת הסכמות 

שהופרו בסקס סאדו מאזוכיסטי, או חזרה של 

האקסית כסטוקרית, מטרידה� זהו קשר אלים, 

מנצל, שאינו "רומן" בין מורה לספרות לתלמידה� 

כל זה מחייב אותנו לחזור לספרי הלימוד שלנו, 

לבדוק מה למדנו ומה אנחנו מלמדות, כל זה 

מחייב הכרה מכאיבה, יש אומרות מכאיבה מדי, 

בפוטנציאל התוקפני, המיני של נשים�

כך, כשאני מתבקשת לדבר פה היום על אלימות 

פוליטיקה של הכרה:
על אלימות מינית של נשים 

כלפי נשים.
דודי בלט )MSW( - אשת טיפול בקליניקה "מעוף" לטיפול בנפגעות ונפגעי טראומה מינית, מורה 

בבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת תל-אביב, חוקרת ואקטיביסטית במאבק באלימות 

מינית ומגדרית
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שכיחות בהתאם לגודל ולאופי המדגם שלהם� 

אחת הבעיות בהערכת שכיחות היא, שמחקרי 

שכיחות רבים בתחום של אלימות מינית אינם 

שואלים שאלות ישירות על הזהות המגדרית 

של הפוגע או הפוגעת� קושי נוסף בהשוואה בין 

מחקרים מתייחס להגדרות שונות של "אלימות 

מינית", במחקרים השונים, בעיה שהנה שכיחה 

כמובן גם בהתייחס להערכות שכיחות של 

אלימות מינית של גברים בנשים� בעוד הערכת 

השכיחות של פגיעה מינית בנשים על ידי גברים 

הנה קשה לאומדן, הערכת השכיחות הזו לגבי 

נשים שנפגעו מינית על ידי נשים בקהילה הנה 

קשה עוד יותר� "כל עוד הומופוביה כופה על 

לסביות להסתיר את הזהות שלהן מאחרים, 

כותבת קלייר רנזטי, הערכת שכיחות של אלימות 

 Renzetti,( "בקרב נשים לסביות אינה אפשרית

p 119 1998(, נתונים קיימים מעריכים כי 11 אחוז 

מהנשים שחיות עם נשים אחרות חוות אלימות 

 ,)Tjden et al� 1999( פיזית או מינית בתוך הקשר

נתון אחר מתייחס לפגיעה מאלימות מינית ב48 

אחוז מהקשרים בין בנות זוג שמתקיימת בהם 

אלימות פיזית )Renzetti, 1988(� מחקרים נוספים 

מציעים עדויות משמעותיות לאלימות מינית של 

נשים כלפי נשים שהנה מחוץ לקשר זוגי�

גירשיק, אשר פרסמה בשנת 2002 את הספר 

היחיד עד כה העוסק באלימות מינית המבוצעת 

על ידי נשים כלפי נשים לסביות וביסקסואליות, 

ראיינה במחקרה 70 נשים לסביות וביסקסואליות 

אשר העידו על עצמן כמי שנפגעו מינית על ידי 

�)Girshick, 2002( אישה

ההגדרה שגירשיק מציעה הנה הגדרה רחבה 

המתייחסת לאלימות מינית הכוללת מגע כגון: 

נגיעות לא רצויות בגוף, התחככות, נשיקות לא 

רצויות, החדרה ווגינאלית כפויה של חפצים או 

אצבעות, סקס אנאלי ואוראלי ואלימות מינית 

שאינה כוללת מגע: הטרדות והשפלות מיניות 

מילוליות, צפייה כפויה באוננות, בפורנוגרפיה 

�)Girshick, 2002( ובמגע מיני של אחרות

עד לשנים האחרונות, הנושא של אלימות מינית 

המבוצעת על ידי נשים לא נכלל בפרסומים 

מינית של נשים כלפי נשים, אני פותחת מטריה 

בימים ראשונים של גשם, בקריאה אנכרוניסטית 

כמעט, אולי, לכאורה, גם, לתקפותה של 

הקטגוריה "נשים" בתוך מרחב קווירי ולתקפותה 

ולרלוונטיות של הקטגוריה הזו של דיכוי בתוך 

מרחב ששואף להיות צומת להצטלבותם של 

משתני דיכוי רבים� תקפותה של הקטגוריה נשים 

, כקטגוריה אבסטרקטית, מעומעמת, על שוליה 

הזולגים לכאן ולכאן היא רלוונטית מאוד, כך אטען 

בדקות הקרובות, למאבק הנוכחי באלימות מינית 

כלפי נשים� יוצא מכך, שהיא רלוונטית עוד יותר, 

למאבק באלימות מינית של נשים כלפי נשים�

אתייחס בדברי היום לפוליטיקה של ההכרה 

בקטגוריה נשים, פעמיים� ראשית אתייחס 

לפוליטיקה של ההכרה בנשים כאלימות מינית, 

ומאוחר יותר אתייחס לפוליטיקה בשימוש 

בקטגוריה "נשים" בהתייחס להכרה בנשים 

כנפגעות אלימות מינית�

השיח החברתי בארץ ובעולם כמעט ולא מתייחס 

לאלימות מינית שנשים מבצעות וכך גם השיח 

המקצועי בטיפול באלימות כלפי נשים ורשויות 

החוק והאכיפה )Denov, 2003a( הספרות 

המקצועית בתחום מצומצמת אף היא� בישראל, 

מניתי כמיטב יכולתי על כף יד אחת 1,2,3,4 

ארבעה פרסומים בלבד בנושא פגיעות מיניות 

המבוצעות על ידי נשים )אבולעפיה, 2010; 

אתגר, 2008; בלט, 2011; קריגר ולוי, 1996(� 

מספר הפרסומים בעולם הנוגע לכך הנו קטן 

מאוד אף הוא וברובו מתייחס לנשים הפוגעות 

מינית בילדות וילדים� עם זאת, הנושא של 

אלימות מינית שנשים מבצעות, זוכה לאחרונה 

להתעניינות מחקרית גוברת והולכת�

במציאות החברתית הנוכחית הערכות השכיחות 

של אלימות מינית באשר היא מאותגרות, 

בשל חוסר אמון במערכת המשפטית, תחושות 

אישיות של בושה ואשמה, חשש מלהאשים קרוב 

או קרובה וקושי בהיעדר מודעות, לשיים את 

הפגיעה כפגיעה מינית )להגיד זה "אונס"(�

המחקרים הבודדים המתייחסים לאלימות מינית 

של נשים כלפי נשים מציעים מדדים שונים של 
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מענים לנפגעות אשר בראשם הקמתם של 

מרכזי הסיוע הראשונים לנשים נפגעות תקיפה 

 Brownmiller, 1999;( מינית ברחבי ארה"ב

Matthews, 1994(� תוך פרקטיקה פוליטית של 

המשגה מחדש של נושאים, שנתפסו בחברה 

עד אז כנושאים "אישיים", כגון הנאה מינית של 

נשים, הפלות והעדפות מיניות - כ"פוליטיים ", 

הוכנה התשתית המהפכנית להמשגתה מחדש 

של אלימות מינית כנושא פוליטי ולא כבעיה 

אישית של נפגעת זו או אחרת� אונס של נשים 

בוגרות, הפך למוקד שיח זה תוך הגדרתו מחדש 

כנשק של הפטריארכיה וכפשע פוליטי בו כל 

הגברים שומרים על כל הנשים במצב של פחד 

)Brownmille,1975; Millet, 1970(� זהו אונס - 

כך למדנו, והמניעים לו, הם שנאת נשים ורצון 

להשפיל אותן ולא תשוקה מינית בלתי נשלטת 

�)Whittier, 2009( כפי שהיה מקובל לחשוב עד אז

מיניות, זוהתה בשיח זה כמרחב בלבדי של 

כוח גברי, תוך יצירת מסגרת חשיבה שעודדה 

למעשה את כל הנשים לזהות את עצמן 

כ"אחיות" החולקות גורל משותף בהיותן 

קורבנות של כל הגברים� הרטוריקה של "אחוות 

האחיות" )"sisterhood"( "אחיות" היוותה 

מודל התייחסות מאחד אידילי לקשרים בין 

נשים אשר אינן דווקא אחיות ביולוגיות� מודל 

זה )אשר זכה לביקורת מתחילת שנות ה־80 

על ידי נשים שחורות כמתעלם מהבדלי הכוח 

בין נשים בחברה( נשען על דמיון ויציבות בין 

נשים בחברה ולא על שונות וקונפליקט בינן� כך 

הובנו קשרים בין נשים בחברה כמבוססים על 

אחווה וסולידריות וכמובחנים במהותם מקשרים 

 �)Morgan, 1970( המתקיימים בין נשים לגברים

המשגות אלו זכו למשמעות ייחודית תחת 

פמיניזם לסבי אשר צמח בשנות השבעים 

כאידיאולוגיה אשר הציעה לנשים שפה פוליטית 

חדשה למיניות� שילה גפריס )2003( כותבת 

כי פמיניזם לסבי נבדל אז מצורות אחרות של 

פוליטיקה לסבית בהדגשת הצורך להיפרד 

מהפוליטיקה, המוסדות והתרבות הגברית 

הפטריאכלית� בהישען על העקרונות של 

המקצועיים, ימי העיון וההכשרות של מרכזי 

הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ונפגעי תקיפה 

מינית בישראל, העומדים בראש מערך הסיוע 

לנשים נפגעות תקיפה מינית; או במערך הטיפול 

המקביל בשרותי הבריאות והרווחה� כמו כן, 

לא קיימים בארץ עדיין שירותי טיפולי ייחודים 

לנפגעות תקיפה מינית על ידי נשים או לנשים 

הפוגעות עצמן� 

לדברי נפגעות אשר נפגעו מינית על ידי נשים, 

נשות מקצוע רבות מתחום בריאות הנפש, ובכללן 

נשות טיפול המתמחות בטיפול בפגיעה מינית, 

מגלות בורות, מתקשות לזהות רמזים וסימנים 

לפגיעה מינית מצד נשים ונוטות לעיתים קרובות 

להגיב באופן מצמצם, ספקני ומבטל מול ניסיונות 

 Denov, 2003b;( דיווח על פגיעות מיניות אלה

�)Olivie, 2004

הכחשתה של אלימות מינית המבוצעת על ידי 

נשים בשיח הטיפולי יוצרת אפקט מעגלי בו 

מיעוט המידע גורם לנשות המקצוע להיכשל 

בהעלאת שאלות רלוונטיות לזיהוי אלימות מינית 

המבוצעת על ידי נשים� בנוסף, מצב זה יוצר 

מצג שווא של שכיחות מזערית, אשר מפחיתה 

לכאורה מהצורך במתן מענה ובבחינת דרכי 

התמודדות, ענישה וטיפול )אבולעפיה, 2010(�

אחד ההסברים למצב זה הוא שהנושא 

נתפס כמאיים על הנחות היסוד של התנועה 

הפמיניסטית, העומדת בחזית המאבק באלימות 

מינית כלפי נשים� דיון בנושא, להתרשמותן של 

רבות בתנועה, עלול לשחק לידי תנועות אנטי - 

�)Elliott, 1993( פמיניסטיות

הכתיבה הפמיניסטית על פגיעה מינית העלתה 

לתודעה הציבורית בעולם המערבי את היקפה של 

 Briere & Elliot, 2003;( האלימות המינית בחברה

Finkelhor, 1994; Russel, 1986(� כתיבה זו הנה 

בעלת השפעה עצומה על הקמתו של תחום הסיוע 

לנפגעות תקיפה מינית עד היום, גם בקרב ארגונים 

אשר אינם רואים את עצמם בהכרח כפמיניסטים�

ההתייחסות הפמיניסטית לאלימות מינית 

כבעיה חברתית לוותה משנות השבעים בשינויים 

חברתיים ניכרים בחקיקה, אכיפה, ויצירת 
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במרחב החברתי� הצהרות מורכבות, בסופו של 

דבר, אינן מייצרות סיסמאות יעילות למהפכה�

 הסתייגות פוליטית נוספת מההכרה בנשים 

כמבצעות אלימות מינית, מתייחסת 

לחשש משימוש מעוות בנושא לחיזוקם של 

סטראוטיפים חברתיים שליליים לגבי לסביות 

כאלימות בדומה לחשש משימוש לרעה בנושא 

של אלימות מינית של גברים  כלפי גברים ונערים 

לחיזוק סטראוטיפים שלילים על הומואים 

)Gartner, 1999(� הפחד המופנם להוסיף לדיכוי 

של קבוצה מדוכאת, מוסיף זהירות והימנעות 

גם מתוכה, במה שד"ר אפי זיו מתארת 

כטראומטיזציה עקשת המייצרת מבנה אישיות 

הימנעותי מתוך הוויה של חיכוך מתמיד ומצטבר 

עם הכוחות המדכאים� נקודת המוצא בנושא 

אלימות מינית שנשים מבצעות אפוא, היא 

נקודה משותפת לכולנו, נקודת עיוורון. 

וממנה, העינים שלנו צריכות, יחד, להיפתח�

נקודת עיוורון חברתית נוספת מתייחסת 

לפוליטיקה בשימוש בקטגוריה "נשים" בהתייחס 

להכרה ב"נשים" כנפגעות אלימות מינית� כלומר, 

מי הן ה"נשים" כלפיהן מופנית האלימות שאנו 

נאבקות ונאבקים בה�

על אף ההבנה כי אלימות מינית מהווה ניצול 

לרעה של עמדת כוח ולא ביטוי למשיכה מינית, 

הכרה באלימות מינית של נשים כלפי נשים 

במרחב הלהטבק"י דורשת חשיבה מעמיקה 

על קשרים מיניים בין נשים, באופן שמהווה 

אתגר אשר רבות ורבים בחברה אינן ואינם 

מוכנות לעמוד בו� בנוסף, במקרים בהם אלימות 

מינית בין נשים היא רק אספקט אחד של 

"אלימות במשפחה", אלימות מינית זו  דורשת 

הכרה עמוקה בלגיטימיות של זוגיות בין נשים  

)Girshick, 2002b(, הכרה, אשר הנה עדיין במוקד 

הזירה של מאבק חברתי�

על אף ההמשגה החשובה של אלימות מינית 

כלפי נשים כמתקיימת בכל חלקי החברה, 

מחקרים מהשנים האחרונות מראים כי נשים 

הפמיניזם הרדיקלי פמיניזם לסבי ראה בבחירה 

בחיים עם אישה כבחירה שאינה מבטאת רק 

אורינטציה אישית, אלא מהווה בחירה פוליטית 

המאופיינת במהותה בהכרח באהבת נשים, 

שיוויון, בחירה והתנגדות� באופן מיוחד, טענו 

פמיניסטיות לסביות כי היות ולסביות הנה בלתי 

נראית, בלתי מוערכת וכפופה למנגנוני שליטה 

תחת הפטריארכיה, קבלתה של התווית "לסבית" 

הנה קבלתה של תווית חתרנית המעידה 

על סירוב לסדר החברתי ההטרופטריאכלי 

ועדות למחויבות לנשים אחרות וללסביות 

 Wilkinson and Kitzinger ,אחרות בפרט

p 313 1994 ההמשגה של אדריאן ריץ )1997(, 

המתייחסת להטרו נורמטיביות ככפויה על נשים 

וההמשגה אודות קיומו של רצף לסבי בקשר 

בין נשים - חיזקה את התובנה כי אישה יכולה 

לבחור בלסביות כבחירה פוליטית לחיות את 

הפוליטיקה הפמיניסטית כ"אוטופיה לסבית" 

)Ellis and Peel, 2011(, אשר דוחה את האלימות 

הפטריאכלית ומהווה לה אלטרנטיבה מיטיבה� 

כתיבה זו מראשיתה, לא הכחישה את התופעה 

 Rush, 1980;( של פגיעה מינית על ידי נשים

Russel, 1986(� אלא שכותבות פמיניסטיות 

נמנעו לאורך השנים, כמעט באופן שיטתי, 

להעמיק את ההתבוננות בפגיעות מיניות 

אלה כחלק מעמדה שזכתה לביקורת כ"סירוב 

קולקטיבי פמיניסטי" להתמודד עם אלימות 

 �)Kelly, 1996( מינית המבוצעת על ידי נשים

פגיעה מינית המבוצעת על ידי נשים התקבלה 

אז, ומתקבלת עדיין, במרחבים פמיניסטים 

שונים, בדריכות ונתפסת כ"נושא מסוכן" 

פוליטית העלול לערער על הנחות היסוד 

המגדריות של התנועה לפיהן, באופן פשטני- כל 

�)Elliot, 1993( הנשים הן קורבנות של כל הגברים

אופיין החד משמעי והמהותני של המשגות 

אלה, השמות את הדגש על אלימותם של גברים, 

עשוי להיות מובן גם כניסיון לשיח פוליטי מאחד 

של התנועה הפמיניסטית )Segal, 1987( אשר 

בהתבוננות עליו שבדיעבד, ניתן לראות בו, כחיוני 

להעלאת מודעות חברתית ויצירת שינוי מטלטל 
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הקשר יום יומי�

 והן לא מדמיינות: רוב המוסדות החברתיים, 

ובכלל זה גם שירותי הטיפול והסיוע, נגועים 

בהטרו סקסיזם מוסדי� הטרו סקסיזם מוסדי יכול 

לבוא לידי ביטוי בשקיפותן של נשים אשר נפגעו 

מינית על ידי נשים במרחבי הטיפול והסיוע, 

בהיעדר כל אזכור של אלימות מינית חד מינית 

של נשים כלפי נשים בשיח, בתוכניות ההכשרה 

ובפרסומים, היעדר של כל חומרי הסברה על 

הנושא וכן ברמה החברתית הרחבה יותר, בחשש 

לא מוצהר לעיתים, מאבדן של תמיכתם הכספית 

של תורמים שמרנים הומופובים עם הרחבת 

הפעילות בקהילה�

כך, נשים שנפגעו מינית על ידי נשים בהקשר 

לטב"קי, לא רק חוות פגיעה מינית על כל 

השלכותיה הטראומטיות אלא חוות פגיעה מינית 

במרחב חברתי אשר ביסודות שלו קיימת אפליה, 

ביקורת, הדרה האחרה ושנאה שלהן על עצם מי 

�)Girshick, 2002b( שהן

 כך, לדוגמא, במבנה הארגוני הקיים, אשר מחלק 

את מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית "לעזרת 

גברים" ול"עזרת נשים" קו גברים בו נותנים 

גברים סיוע לגברים וקו נשים בו נותנות נשים 

סיוע נשים, נשים רבות המסרבות להתמיין באופן 

הזה, לא ימצאו מחסה�

אבקש להפנות התייחסות מיוחדת בהקשר זה 

לאפשרות הפניה של נשים טרנסג’נדריות לשרותי 

התמיכה השונים לנשים נפגעות אלימות מינית� 

זאת, בהתייחס לשיעורים גבוהים מאד של פגיעה 

מינית בקרב נשים טרנסג’נדריות� מתוך מתיחות 

היסטורית בין הפמיניזם המערבי הדומיננטי לבין 

האקטיביזם הטרנסי, רובה של עבודת המאבק 

באלימות בתחום זה בעולם, התמקדה בהנגשת 

שירותים לנשים נפגעות אלימות לאנשים 

טרנסג’נדרים ובמיוחד לנשים טרנסג’נדריות� 

תיעוד ראשון לכך מתייחס למאבק לכניסה 

מודעת של נשים טרנסג’נדריות למקלטים לנשים 

נפגעות אלימות בקנדה בתחילת שנות התשעים� 

מחקרן של רוס ופיליפה בדק 20 מקלטים לנשים 

נפגעות אלימות בטורנטו בשאלה אם יקבלו 

המשתייכות לקבוצות מיעוט החוות דיכוי 

חברתי מסוגים שונים )למשל: על רקע גיל, מצב 

כלכלי, מוצא, גזע, נכויות ואוריינטציה מינית( 

יתקשו עוד יותר בגילוי סוד הפגיעה המינית 

ויתקשו יותר מנשים השייכות להגמוניה בפנייה 

לשירותי הסיוע לנפגעות ודיווח למשטרה� 

עבור נפגעות במרחב הלהטב"קי הקושי לדבר 

על הפגיעה המינית ולפנות לעזרה עלול להיות 

מעובה בלסבו/קוויר/בי/טרנס - פוביה ובנגזרות 

המופנמות של כל אלה� כך, החשש עלול 

להיות מעובה ומוגבר על ידי חשש להוצאה 

כפויה מהארון עם גילוי הפגיעה המינית, 

באמביוולנטיות או תחושות אשמה לגבי עצם 

ההתנסות המינית עם אישה ובחשש מסנקציות 

מהסביבה התומכת כאשר זו, למשל, אינה מודעת 

להתנסות המינית עם אישה או לחלופין כאשר 

לעיתים קרובות הנפגעת והפוגעת שייכות 

שתיהן לאותה קהילה קטנה�

מתוך המחקר הקיים בתחום עולה, כי נשים 

שנפגעו מינית על ידי נשים בתוך הקהילה נוטות 

לפנות לחברות שלהן ולנשות טיפול פרטיות 

לקבלת תמיכה לאחר הפגיעה, ואינן פונות בדרך 

כלל לקווי התמיכה של מרכזי הסיוע, אינן פונות 

לקבוצות תמיכה המתקיימות בשירותים אלה 

 Girshick,( ואינן פונות בד"כ אף לייעוץ משפטי

2002a, Renzetti, 1992, Ristock, 1991( נשים 

לסביות וביסקסואליות מתארות במחקרים 

תחושות הנוגעות לכך ששירותים אלה אינם 

מיועדים עבורן אלא עבור נשים סטרייטיות אשר 

 Girshick, 2002a,( נפגעו מינית על ידי גברים

�)Renzetti, 1992

קבוצות התמיכה הקיימות במרכזי הסיוע עבור 

נשים שנפגעו מינית על ידי גברים, עלולות 

להיות מרחב בו נשים ביסקסואליות, קוויריות 

לסביות וטרנסג’נדריות יתקשו להרגיש בטחון 

בהשתייכות אליו� השאלה אם הנשים האחרות 

בקבוצה או מנחות הקבוצה יהיו ביפוביות 

לסבופוביות או טרנסופוביות היא שאלה שנשים 

במשבר מעדיפות לא להעמיד במבחן, אפילו אם 

הן מורגלות בהעמדת השאלה הזו במבחן בכל 
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סיכום
המונופול על סיוע לנפגעות תקיפה מינית, עדיין, 

הנו המונופול של התנועה הפמיניסטית� עם זאת, 

הסירוב של התנועה הפמיניסטית להתעמת 

עם אלימותן של נשים בוגרות סודק את בסיסי 

החשיבה והפרקטיקה הפמיניסטיים )הוקס, 

Ash & Cahn, 1994; Peled, 2011 ;2002( אותן 

עדשות תיאורטיות פמיניסטיות, אשר אפשרו 

להבחין לראשונה באלימות מינית בהקשר 

פוליטי רחב, הביאו לאורך השנים לצמצום 

היכולת החברתית להבחין בפגיעה מינית של 

נשים בנשים� יתרה מכך, הקושי של התיאוריה 

והפרקטיקה הפמיניסטית להבחין בפגיעה מינית 

שמבוצעת על ידי נשים מצמצם את יכולתן 

להמשיך ולפתח תגובה חברתית רחבה לפגיעות 

מיניות� כותבות פמיניסטיות פוסט-מודרניות 

ופוסט–סטרוקטורליסטיות מציעות כי התפיסה 

המהותנית הבינארית, המנגידה תוקפנות 

כגברית וקורבנות כנשית והמגדירה אלימות 

כאינהרנטית לגבריות , מוטעית תיאורטית, אינה 

תקפה בפרקטיקה הטיפולית ואף אינה יעילה 

 Butler, 1990; Flax, 1990;( עוד מבחינה פוליטית

Hakman, 1990(� לחלופין, תיאוריה פמיניסטית 

המניחה כי מגדר הוא הבניה חברתית משתנה 

והמכירה באופנים השונים והמגוונים בהם זהויות 

מגדריות משתלבות בביוגרפיות אינדיבידואליות, 

מאפשרת להבין אלימות מינית המתבצעת 

על ידי נשים, תוך שכלול והרחבה של מסגרות 

ההתייחסות התיאורטיות הקיימות�

בחינת כעס ואלימות בקרב נשים בכלל, וכלפי 

נשים אחרות בפרט, מבטאת את המחויבות 

הפמיניסטית להבנת נשים ונשיות כזהויות 

מורכבות )Kelly, 1996(� בהקשר זה מציעה 

פלקס )Flax, 1990( לדחות את מה שהיא מכנה 

"ידע תמים" ולבחון לאלו היבטים של זהות נשית 

נשים מתכחשות ואילו רגשות מאיימים הן דוחות 

והודפות אל עבר הזהות הגברית� קריאה ליצירת 

מסגרת ניתוח פמיניסטית רחבה לאלימות מינית, 

שתכיל פגיעה מינית של נשים בנשים, אינה 

חותרת לתיאוריה נטולת מגדר ואינה דוחה את 

באופן מודע נשים טרנסג’נדריות כפונות או 

עובדות במקלט, האם היו להן בקשות לקבלת 

שירות מנשים טרנסג’נדריות, אם שירותים סופקו 

במודע לנשים אלה ואם יש להם איזושהי מדיניות 

לגבי כניסתן של נשים טרנסג’נדריות למקלטים 

�)Ross, 1995(

כך, באיחור אופנתי של 20 שנה, אנחנו יכולות 

לשאול את עצמנו, וטוב מאוחר מלעולם לא, 

האם פונות אלינו נשים טרנסג’נדריות? האם 

סיפקנו שירות לנשים אלה במודע? איזו מדיניות 

יש לנו לגבי מתן שירותי סיוע ותמיכה לנשים 

טרנסג’נדריות?

בקנדה, ממצאי מחקר זה תורגמו בסוף שנות 

התשעים ל"פרויקט הנגישות הטרנסי להפיכת 

המקלטים לאלימות במשפחה לנגישים לנשים 

טרנסג’נדריות� עם זאת, כתיבה נוספת בנושא 

חושפת את הקשיים הייחודיים העומדים בפני 

נשים טרנסג’נדריות בשירותים - המאופיינים 

בפגיעות לאלימות, זנות, פגיעה מטרנסופוביה, 

גזענות, עוני, אלימות כלכלית והטרוסקסיזם�

כך, גם הנפקה פרפורמטיבית של אישורי כניסה 

לנשים אלה ואחרות לשירותי התמיכה והסיוע 

אינה מספקת בפני עצמה, אלא שנדרשת 

רפורמה בהתבוננות על נפגעות תקיפה 

מינית לא תחת מיונן, סיווגן ותיוגן לאבחנות 

פסיכיאטריות )ptsd, cptsd, did( אלא תוך 

סימונם של מנגנוני דיכוי מרובים ומצטלבים - 

אליהם נשים חשופות - ומאבק בהם�
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תקיפה מינית ותתחיל להיפתח גם עבור נשים 

אשר, נפגעו מינית על ידי נשים במרחב להטבק"י�

במרכזי הסיוע, במרכזי הטיפול המקבילים 

לילדות ונשים נפגעות תקיפה מינית, ברשויות 

הרווחה, במשרד הבריאות, יש צורך לפתח 

תוכניות טיפול וסיוע המושתתות על קשב 

לניסיונן הייחודי של נשים שנפגעו מינית על ידי 

נשים� זאת- בהקשר הסוציו-פוליטי של חייהן�

 כמו כן עלינו לשקוד על כך שניסיונן של נשים 

אלה לא יפגוש בדלתות מוגפות גם במערכות 

החקיקה, האכיפה והחינוך�

בהתייחס לאלימות מינית של נשים כלפי נשים, 

נקודת המוצא שלנו היא נקודת עיוורון משותפת� 

לכן האתגר הגדול מכולם, הוא מה שאנחנו 

עושות כאן בדיוק עכשיו ומה שנמשיך לעשות 

בהמשך היום החשוב הזה ומה שאני מקווה 

שנמשיך לעשות יחד - מנקודת העיוורון ועד 

שנתחיל לראות אלימות מינית של נשים כלפי 

נשים, להכיר בה ולהציע באופן מחויב מענים 

מותאמים, מזמינים, לנשים שנפגעו ממנה  

ולנשים הפוגעות עצמן� במאבק באלימות כלפי 

נשים, אנחנו הפנים של השינוי�

ההתמקדות באלימות מגדרית של גברים כלפי 

נשים, אלא מבקשת לאתגר המשגה זו על ידי 

הצבעה על מנגנוני דיכוי מצטלבים נוספים בחיי 

נשים� התבוננות כזו, שכונתה "פמיניזם רב- 

ממדי" )Girshick, 2002( או "פמיניזם היברידי" 

)Hally, 2004(, מעודדת הבחנה באופנים 

המגוונים בהם זהויות מגדריות מגוונות לוקחות 

חלק בתרבות אלימה, תוך ניתוחן של היררכיות 

מרובות סטטוסים שדכאנותן אינה בהכרח 

פחותה מדכאנות מגדרית� מסגרת תאורטית 

וקלינית כזו, אשר מתייחסת להצטלבותם של 

 Collins 1990;( מצבי דיכוי בחייהן של נשים

Collins, 2004( צוברת פופולאריות עצומה 

בכתיבה פמיניסטית עכשווית והיא הכרחית 

ליצירת מענים חברתיים, הן עבור נשים שנפגעו 

מינית על ידי נשים במרחב הלהטבק"י והן 

עבור הפוגעות בהן� מסגרת זו לוקחת בחשבון 

את החוויה הייחודית של נפגעות אלו במרחב 

הלהטבקי ואינה מתעלמת ממשתני דיכוי נוספים 

כגון גזע, מעמד, מוצא ומצב כלכלי�

עלינו להתעקש כי באופן עקבי ומחויב דלת 

ההכרה תמשיך להיות פתוחה לנשים נפגעות 
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עדות
"הזיכרון הזה תעתע בי הרבה שנים. היום אני יודע שזו הייתה פגיעה מינית, שזו הייתה 

הסגת גבול! הייתי בן 23, הומו מתחבט שנמשך לגברים אבל מאד רוצה חיים נורמטיביים, 

השנאה שלי את עצמי ואת נטייתי לא נתנה לי מנוחה. פגשתי ברחוב גבר שהייתה לי איתו 

בכל מי שרצה אותי, לא  הייתי מתאהב  אז,  לכן.  יחסים קצרה מספר שנים קודם  מערכת 

ידעתי לאבחן באופן מדויק מה נכון ומתאים לי, התאמתי את עצמי לדרישות ה"מקצוע" 

לא  רצו,  שהם  מה  לעשות  לגברים  מאפשר  עצמי  את  מצאתי  הומו(,  להיות  זה  )המקצוע 

רצית לבאס, לא רציתי להתגלות כלא מבין עניין. בדיעבד אני יודע שכבר במערכת היחסים 

הקצרה איתו נחצו הגבולות שלי והיה שם משהו פוגעני, הוא לא ראה אותי יותר מאשר טרף 

קל לגחמותיו המיניות. ואז פגשתי אותו ברחוב והוא נורא התלהב, חשבתי שגם אני. עליתי 

לדירתו והוא נתן לי משקה שהוא הכין, תה עם הרבה אלכוהול, ואני הרי שונא אלכוהול, 

אבל שוב לא רציתי לבאס ולהראות לו שאני כבר לא אותו הומו צעיר שהייתי. מהר מאד 

הרגשתי מסוחרר ולא בטוב ומצאתי עצמי במיטתו, הוא לא חיכה הרבה וחדר אליי, בלי בכלל 

לראות אותי ממטר. מעבר לכאב ולהשפלה בלא לראות אותי- לא הצלחתי לעשות דבר. הוא 

המשיך והמשיך ואני רק רציתי למות... הרגשתי כמו זונה, כמו לא יותר מחור ושנאתי את 

עצמי על שאפשרתי לו- על כך שאני הומו, הכול הגעיל אותי הריחות, ריח הגוף שלו, הזיעה 

שלו, משקל הגוף שלו מעליי נראה כאילו הוא עומד למחוץ אותי. לקח לי עשר דקות לאזור 

יודע איך אבל דחפתי אותו מעליי, הוא החל להתעצבן  ולהחליט לעשות מעשה. לא  כוח 

ולבוא בטרוניות איך זה שאני לא מאפשר לו להגיע לספוק. אספתי את בגדיי, התלבשתי 

ויצאתי משם. ידעתי שזה היה לא נעים, הרגשתי מושפל ומלוכלך, אבל לא ידעתי להגדיר 

לעצמי שזו פגיעה מינית, שלא לדבר על זה שאולי נאנסתי שם. הרי באתי מרצוני, עליתי 

אליו בידיעה כמעט ברורה שיהיה בסוף מין, אבל חשבתי שזה יהיה אחרת, רציתי להאמין 

שהוא התלהב לראות אותי אחרי כל אותם שנים, שהוא רוצה אותי כי אני שווה משהו. לקח 

לי שנים עד שיכולתי ליהנות מחדירה ולתת אמון במישהו שהוא רוצה אותי בשביל מי שאני 

ולא בשביל מה שאני אמור לספק לו. אין כאן לכאורה טראומה, אין כאן דרמה ובכל זאת..

הייתי שם ומישהו עשה בי כרצונו ולא כרצוני. היום אני יודע שאין כמעט הומו שלא עבר 

מתישהו סיפור דומה לזה. היום אני לא מוכן לומר עוד שזה חלק מהמקצוע.."
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אני שמח להיות כאן ולדבר על הטיפול בנפגעי 

פגיעה מינית הומוסקסואלים� הדיבור הזה, כמו 

כל הכנס, חשובים מאד�  אם אתם כאן - אני לא 

בטוח שאני צריך להסביר למה� ברצוני, קודם 

כל, להודות לכל העושים במלכה, אלה הדואגים 

להפוך אבן אחרי אבן, שמתחתיה מסתתרת 

פגיעה מינית� ברצוני להודות באופן אישי לערן 

האן, רכז קו הגברים, וליואב לוריא שותפי 

להנחיית קבוצת הנפגעים ההומוסקסואלים, 

שעזרו לי רבות בהכנת הרצאה זאת� עוד ברצוני 

להודות לחברי ישי גרשון שהארותיו תרמו 

לטקסט הזה באופן ניכר ומשמעותי�

בדברי אנסה להגדיר את סוגי הפגיעות המיניות 

בהם מעורבים הומואים כנפגעים וכן להצביע 

על מורכבות המפגש בין הפגיעה המינית 

לאוריינטציה המינית של הנפגע� הניסיון שממנו 

אני מדבר הוא ניסיון קליני של מי שבמשך שנים 

מטפל בגברים נפגעי אונס� 

ברצוני לציין עובדה ידועה אך נשכחת, מסוג 

העובדות שכל כך קרובות אלינו, ממש לנגד 

עינינו, עד שאנו לא  רואים אותן: טראומה היא 

טראומה� טראומה במובן הבסיסי והראשוני 

שלה כאירוע, הנחווה באופן סובייקטיבי כמסכן 

חיים, אירוע אשר החרדה שהוא מעורר משתקת 

את יכולת החשיבה ומכאן גם התפקוד של 

היחיד� טראומה כאירוע שהוא תמיד אירוע 

ללא מילים, שכן יכולת מציאת המילים נעלמת 

בתוכו ובמהלכו� טראומה במובן הזה היא תמיד 

טראומה, וזאת קודם להיותה מומשגת בכלל� 

במובן הנפשי, הפיזי - ביו-כימי, נסיבות האירוע 

הטראומטי אינן משנות� 

המציאות שבה התחולל האירוע הטראומטי 

מתחילה לשחק תפקיד בשנייה שלאחר האירוע� 

המציאות עליה אני מדבר כוללת נסיבות חיצוניות 

כגון תאונת דרכים, אבדן של אדם קרוב, אונס, 

פיגוע וכך הלאה, וכן נסיבות פנימיות שנתן להגדירן 

כמסוגלות נפשית, כוחות אגו, יכולת הכלה ועוד 

גורמים איתם מגיע האדם לאירוע הטראומטי�

אני עוסק כאן היום באופן שבו אונס נחווה, 

מומשג ומשפיע על היחיד� יחיד שבין שאר 

המאפיינים הרבים שלו, הוא גם הומוסקסואל� 

אני אומר זאת, כי לאדם המגיע לטיפול היבטים 

רבים הייחודיים לו; כוחותיו, חולשותיו, 

יכולתו לתת אמון ולהיעזר באחרים, הגנותיו, 

משאלהתיו, יחסי האובייקט הייחודיים לו 

והטרנספרנס שהוא יפתח בטיפול� במילים 

אחרות, עיסוק במטופל נפגע הטראומה המינית 

ובאוריינטציה המינית שלו, אל להם למחוק או 

לצמצם או להצל על כל שאר הדברים שיש באדם, 

שהופכים אותו למי שהוא�

טיפול בפגיעה מינית בין גברים 
הומוסקסואלים - מבט מתוך 

הקליניקה
רני לוי )MSW( - עובד סוציאלי, פסיכוטרפיסט, מנחה קבוצות, מטפל בקליניקה פרטית, מרצה וכותב 

בתחום הטיפול בניפגעי פגיע מינית
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• גילוי והגדרת הפגיעה כפגיעה בדיעבד.

• תחושת אשמה של הנפגע על כך שהרס את 

המפגש, קלקל את האווירה ולא התנהל כפי 

שנדרש ממנו�

• הקושי להפסיק את המפגש האלים וזאת, 

מתוך תחושת האשם של הנפגע וכן מתוך הקושי 

להכיר בכך שאכן מתרחשת כאן פגיעה מינית�

• תחושת המירמור והאכזבה של הפוגע 

מהמפגש המיני בו לא בא על סיפוקו�

בקטגוריה זאת, של מפגשים חד-פעמיים, 

חשוב לציין גם מקרים של אונס במקום בילוי, 

מועדון, בדרך כלל תחת השפעת סמים או 

אלכוהול: מדובר במקרים בהם נוצר קשר כלשהו 

במסגרת בילוי, והקשר הופך להיות קשר מיני 

כאשר אחד או שני המשתתפים נמצא תחת 

השפעת סמים או אלכוהול� בפעמים אלה יהיה 

זיכרון מטושטש של פגיעה שהתקיימה כאשר 

הנפגע נמצא במצב של שיפוט לקוי וחוסר אונים 

כתוצאה ממצבו�

אונס על ידי אדם קרוב כאשר הנפגע טרם 

גיבש את האוריינטציה המינית שלו: רוב 

הפגיעות המיניות הן פגיעות המתרחשות 

על ידי אדם קרוב לנפגע� אני מדבר על 

פגיעות בהן מעורב אדם מבוגר וילד� הילד 

לאחר מכן גדל ומגלה כי הוא נמשך לגברים� 

כל המטופלים שעסקו בשאלת הקשר בין 

הפגיעה להומוסקסואליות שלהם תהו אם 

הפגיעה השפיעה על האוריינטציה המינית 

שלהם� ברוב הפעמים, לאחר בירור כלשהו, 

גילו שהפגיעה קשורה לאופן שבו הם תופסים 

את ההומוסקסואליות שלהם, אך אינה הסיבה 

להיותם הומואים� 

אונס בין בני זוג: כאשר מתקיימת מערכת 

יחסים פוגענית בין בני הזוג� אחד מבני הזוג 

כופה את עצמו על השני מבלי שהשני מרגיש 

שהוא יכול לצאת מהקשר האלים בו הוא נמצא� 

מקרים אלה מתרחשים גם כאשר מתקיימת 

תלות כלכלית בין הפוגע לנפגע והנפגע "משלם" 

כביכול על כך שמקבל אוכל ומקום לינה 

באמצעות מין�

סוגי פגיעות בגברים הומואים
פגיעה מינית בגברים היא קטגוריה גדולה 

ומורכבת הכוללת בתוכה מספר תת-קטגוריות 

שאחת מהן היא פגיעה בגברים הומוסקסואלים� 

אנסה להציג מספר נסיבות  בהן מתרחשת פגיעה 

מינית בגברים הומואים� אלה מקרים בהם נתקלתי 

במהלך עבודתי וכן כאלה המתועדים בספרות� אני 

בטוח שנתן למצוא עוד אחרות ונוספות� 

הראשונה היא אונס בפגישה חד פעמית. זאת 

הקטגוריה הנפוצה ביותר, לדעתי, ואליה אחזור 

בהמשך: הנפגע והפוגע נפגשים לצורך קיום 

יחסי מין או לצורך היכרות שמתגלגלת למפגש 

מיני� תוך כדי האירוע המיני עובר אחד את הגבול 

שאותו קבע האחר� 

להלן עדות של בחור שעבר אונס אלים מהסוג 

הזה� העדות הזאת כמו הבאה שאציג בפרוט 

נאספה בפרויקט איסוף העדויות שקדם לכנס זה� 

בקול קורא לעדויות נאמר כי במהלך יום העיון 

יועלו תכנים מתוך העדויות בכדי לתת קול אישי 

לנפגעים עצמם� אני יותר משמח לשלב עדויות 

אלה ולכבד בכך את אלה ששלחו עדויות ושברו 

את השתיקה סביב פגיעות מיניות בקהילה�

 נעבור לעדות : אני גבר הומוסקסואל בן 31 

מהמרכז, לפני 3 שנים הכרתי גבר באינטרנט 

מהצפון, נסעתי אליו ביום שבת אחד� מיד 

כשהגעתי התחלנו בקטע מיני� הוא הוריד לי את 

המכנסיים ובלי שום הכנה החדיר לתוכי דילדו 

בצורה אגרסיבית שהכאיבה לי מאד, הרגשתי 

שמשהו קורה לי בגוף, משהו שלא הרגשתי 

בעבר, סוג של כאב מטורף� תוך שניה הכל 

התמלא בדם� הוא הוציא את הדילדו ואמר לי: 

" חשבתי שאתה מנוסה"� הרגשתי כל כך אשם 

ולא בסדר שהרסתי את המפגש� לכן נשארתי 

והמשכתי לענג אותו כשאני סובל מכאבים� היום 

במהלך טיפול אני מבין שנעשתה שם פגיעה� הוא 

לא שאל, לא דאג ורק האשים אותי בכך שאני לא 

מנוסה מספיק, אחרת לא הייתי צריך להיפצע"� 

חשוב לי לציין את התמות הבאות העולות מדברי 

הנפגע� תמות אלה יופיעו שוב בעדות נוספת 

שאבי בהמשך:
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אחרים� קיימת יכולת לחשוף אותה מול אחרים, 

אם כי באופן חלקי�

• השלב הרביעי הוא שלב של "קבלת הזהות" 

)identity acceptance(, הכולל מבט חיובי על 

ההומוסקסואליות� זהו שלב המראה שינוי ממשי 

מבחינת היחס כלפי ההומוסקסואליות וראיה 

שלה כדבר חיובי� כתוצאה מכך, מתרחש שינוי 

בערך העצמי משלילי לחיובי יותר�

• השלב החמישי, "גאוה על הזהות 

ההומוסקסואלית", )identity pride(,  הוא שלב 

של בטחון ועוצמה ויכולת להרגיש גאוה על  

הזהות ההומוסקסואלית� 

• השלב השישי הוא שלב "המיזוג של הזהות 

 �)identity synthesis( ההומוסקסואלית" באישיות

זהו שלב של אינטגרציה של הזהות עם מכלול 

האישיות� שלב זה מציין קבלה מלאה יותר של 

ההומוסקסואליות וירידה ניכרת בבושה ובכעס 

כלפי העצמי ואחרים�

בראדי ובאס )Brady & Busse , 64( יצרו 

מודל דו-שלבי על-ידי מיזוג שלושת השלבים 

הראשונים של המודל הקודם לשלב אחד ואת 

שלושת השלבים הבאים לשלב שני� הם טוענים 

שמה שמצביע על המעבר מהשלב הראשון לשני 

הוא קבלה של הזהות, ראיית הזהות הזאת כחלק 

מהעצמי ותחושת האדם שיש לו מקום בחברה 

כהומוסקסואל�

מובן כי הפגיעה המינית תשפיע אחרת 

בכל שלב ושלב וככל שתתרחש כאשר 

האדם נמצא בשלב מוקדם יותר כך תהיה 

השפעתה קשה ומבלבלת יותר. מבחינת 

הזהות המגדרית איני רואה הבדל בין מטופל 

הטרוסקסואל להומוסקסואל. שניהם ירגישו 

ערעור בזהותם הגברית כתוצאה מהפגיעה. 

שניהם מצפים מעצמם להיות גברים, ע"פ 

הנורמות החברתיות המקובלות ולכן יחוו את 

האונס כפגיעה בגבריות שכן להרגשתם לא 

הצליחו לעמוד מול התוקף ולהגן על עצמם. 

מבחינת הנטייה המינית שניהם ירגישו בלבול, 

אונס בתוך מוסד כלשהו שבו מתקיימת 

מערכת יחסים היררכית בין הפוגע לנפגע: 

הפוגע לעיתים קרובות יודע למצוא את הנער 

המתלבט ולכן החלש יותר בפנימייה, במוסד 

דתי כזה או אחר, בצבא, או במקום עבודה - 

ולפגוע דווקא בו� הרבה פעמים, תחת עילה של 

התעניינות בנפגע והערכה לנפגע, הפוגע מזמן 

את הנפגע לסיטואציות שבהן קל לו לפגוע בו� 

המקרים האלה מלווים לפעמים באיום לחשוף 

את ההומוסקסואליות של הנפגע, או איום אחר 

המסכן את הנפגע ומאלץ אותו להיכנע לפוגע�

האופן שבו הנפגע חווה את הקשר בין 

הפגיעה לבין האוריינטציה המינית:

תהיה הסיטואציה אשר תהיה, האונס פוגש את 

הנפגע ההומוסקסואל על אישיותו המיוחדת 

ועל האופן המסוים שבו הוא חווה את עצמו ואת 

האוריינטציה המינית שלו� 

הקשר בין חוויה עצמית להשגת הפגיעה: 
יש קשר בין החוויה העצמית של הנפגע לבין 

הדרך בה הוא ממשיג לעצמו את הפגיעה 

שעבר ואת השפעתה עליו� הציר המרכזי הוא 

ציר הבושה -  גאווה� 

ברצוני לבדוק, לאור מה שהוצג עד כה, את 

השפעת הפגיעה המינית על נפגע שהנו 

הומוסקסואל מלכתחילה� 

אחד המודלים המרכזיים העוסק ברכישת הזהות 

 �)Cass( ההומוסקסואלית הוא זה של קאס

המודל מציע שישה שלבים:

• השלב הראשון הוא שלב ה"בלבול בזהות" 

)‘‘identity confusion’’(� שלב זה כולל בלבול 

פנימי, מבוכה, וניכור כלפי העצמי והנטייה המינית�

• השלב השני, "קבלה חלקית של הזהות" 

)‘‘identity comparison’’(� הוא שלב של קבלת 

הזהות באופן חלקי� האדם מבין כי יש בו משיכה 

לגברים, אך בעוד שצד אחד שבו מקבל זאת, צד 

אחר נרתע ומתכחש�

• השלב השלישי, שלב של "סובלנות כלפי הזהות 

ההומוסקסואלית" )identity tolerance (, כולל 

סובלנות רבה יותר כלפי הזהות וחיפוש קשר עם 



34

בושה, דימוי עצמי נמוך ושנאה עצמית� כלומר, 

הבושה בהומוסקסואליות עלולה להתגבר 

בעקבות הפגיעה המינית אצל האדם שאינו 

שלם עדיין עם נטייתו � "אני גם הומו וגם עברתי 

תקיפה מינית", הוא אומר לעצמו, מה שיוצר סוד 

בתוך סוד� או במילים אחרות - את חווית הארון 

הכפול� דבר דומה קורה עם ההומופוביה והשנאה 

העצמית : גם הן נוטות להתעצם בעקבות 

הפגיעה המינית�

• מצב נוסף הוא מצב בו גאווה סביב 

האוריינטציה המינית מסתירה בושה לגבי 

הפגיעה המינית שבעצמה מסתירה בושה 

בעצמיות הנפגע: לעתים קיים מצב שונה שבו 

יש פיצול בין התחושות לגבי ההומוסקסואליות 

והתחושות לגבי הפגיעה המינית� כוונתי כאן 

למצב שנתקלתי בו פעמים רבות שבו המטופל 

חש נוחות וגאווה כביכול לגבי האוריינטציה 

המינית, אך מרגיש בושה רבה לגבי הפגיעה 

שעבר� לטעמי מדובר בבושה אחת והיא הבושה 

על היותנו לא אהובים ולא רצויים� התחושה 

המרכזית הזאת יכולה להיות קשורה לאוריינטציה 

המינית כמו גם לפגיעה המינית וכמו לדברים 

רבים אחרים� פעמים רבות התחושה של היציאה 

מהארון והגאווה מסתירות עצמי פגוע ומבויש 

שעדיין נותר עזוב  וזקוק להכרה�

עדות של נפגע:
אנסה להראות נקודה זאת ואחרות בעזרת ניתוח 

עדות של נפגע� העדות הגיעה במסגרת פרויקט 

עליו דיברתי קודם לכן� אין לנו כל מושג לגבי 

זהותו של הכותב� אני מביא מקרה זה שכן יש בו 

קווים המיצגים את החוויה של הנפגע וכן עקב 

היותו כתוב באופן בהיר ברור ונגיש� 

העדות:
שמי אלי )שם בדוי(, הזיכרון הזה מתעתע בי 

הרבה שנים� היום אני יודע שזו הייתה פגיעה 

מינית, שזאת הייתה הסגת גבול! הייתי בן 23, 

הומו מתחבט שנמשך לגברים אבל מאד רצה 

חיים נורמטיביים� השנאה שלי את עצמי ואת 

כאשר הפתרון של אחד יהיה בסופו של דבר 

יצירת זהות הטרוסקסואלית ושל האחר 

זהות הומוסקסואלית. כאשר הנפגע מודע 

להיותו הומוסקסואל יכולה הפגיעה המינית 

לגרום לתחושת בושה ואשמה ולהקשות על 

האינטגרציה של חלק זה באישיותו. המעבר 

אותו הציעו בראדלי ובאס, מבושה לגאוה, 

יתעכב עקב הפגיעה.  ניתן לומר באופן כללי 

כי ככל שהאדם חווה את עצמיותו כטובה 

יותר, קרי עצמיותו בהירה לו והוא מקבל 

אותה כטובה,  וככל שהוא בטוח בעצמו יותר 

כך תפישת התנהלותו בשעת הפגיעה המינית 

שעבר ויכולתו להתמודד עם תוצאותיה - 

טובות יותר. הבעיה המרכזית היא שהפגיעה 

בדרך כלל קורית לפני שהאדם מרגיש שלם 

או אף גאה באוריינטציה המינית שלו, תהיה 

משמעות הגאווה הזאת אשר תהיה. 

קשר בין הפגיעה להאוריינטציה המינית: 
קיים כל הזמן קשר בין הפגיעה המינית לבין 

האוריינטציה המינית� הקשר בא לידי ביטוי 

בכמה אופנים:

• ניסיון להסביר את האחד  באמצעות השני: 

השאלה האם אני הומו בגלל שעברתי תקיפה 

מינית מאפיינת אנשים שעברו את הפגיעה 

בילדותם ונוטים לחשוב כי עצם הפגיעה עיצבה 

את האוריינטציה המינית שלהם� 

מצד שני ישנם אנשים שנוטים לחשוב כי עצם 

הזהות ההומוסקסואלית היא זאת שגרמה 

לפגיעה המינית, זאת אומרת, האדם אומר 

לעצמו: "אני הומו אז בגלל זה - זה קרה לי"� 

מדובר בניסיון להסביר: מדוע זה קרה דווקא לי? 

ההסבר של השכר ועונש הופך להיות רלוונטי 

עבור הומואים שרואים באוריינטציה שלהם 

משהו מעורר אשמה, ואז הגמול על האוריינטציה 

הופך להיות התקיפה המינית�

• רגשות לגבי ההומוסקסואליות מועצמים 

על ידי הפגיעה המינית ולהיפך: רגשות לגבי 

הפגיעה המינית מועצמים עקב הרגשות לגבי 

ההומוסקסואליות: הרגשות המועצמים הם 
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שרוצה אותי בשביל מי שאני ולא בשביל מה 

שאני אמור לספק� אין כאן לכאורה טראומה, אין 

כאן דרמה ובכל זאת: הייתי שם ומישהו עשה 

בי כרצונו ולא כרצוני� היום אני יודע שאין כמעט 

הומו שלא עבר מתישהו משהו דומה לזה� היום 

אני לא מוכן לומר שזה חלק מהמקצוע�

ניתוח העדות:
אנסה עכשיו לקרא את העדות המצמררת הזאת 

שוב ולחלץ ממנה נושאים הקשורים בחיבור בין 

ההומוסקסואליות לבין הפגיעה המינית� מדובר 

בעדות של אדם שעבר אונס בגיל 23� חשוב לי 

להביא דווקא מקרה של אדם בוגר ולא של ילד או 

נער, כדי שנוכל לבחון את המתרחש בנפשו של 

זה אשר כבר גיבש לעצמו זהות הומוסקסואלית� 

במקרים אחרים בהם מדובר בילד, או נער, או 

אדם שזהותו טרם עוצבה, נמצא פעמים רבות 

בלבול באוריינטציה המינית המוביל להתייסרות 

בחיפוש אחר הזהות שתהליך גיבושה הופרע על 

ידי הפגיעה� מטרתי, כמטפל, במצב זה היא ללוות 

את המטופל בגיבוש הזהות, תהיה  אשר תהיה, 

וכן ללוות אותו אם אין ברצונו לגבש זהות קבועה 

ויציבה כלשהי� 

אנו עוסקים אם כן בבחור היודע כי הוא הומו�

אלי אומר כי: "היום אני יודע שאין כמעט הומו 

שלא עבר מתישהו משהו דומה לזה"� האם אלי 

צודק? האם באמת אין הומו שלא עבר משהו 

כזה? במשך שנים נהגתי לומר כי אין יותר 

נפגעים בקרב הומוסקסואלים מאשר בשאר 

אוכלוסיית הגברים והנה מגיע מישהו ואומר 

כי הקהילה כולה נגועה בזה� אני מניח שהאמת 

היא איפה שהוא באמצע� הרבה עברו, אבל לא 

כולם� האמת היא שזה די ברור: אם חלק מסוים 

מההומואים מקיים יחסי מין בתדירות גבוהה עם 

בני זוג מתחלפים, הרי שהסיכון לפגיעה, מטבע 

הדברים, עולה� בהקשר זה כותבים ערן האן וקרן 

שחר כי:"חופש מיני נותן לגיטימיות להתנהגויות 

ולרגשות שהומואים ולסביות התביישו בהם 

בעבר, אבל הוא גם מרחב שמאפשר השפלה 

ניצול ואונס"�

נטייתי לא נתנה לי מנוחה� פגשתי ברחוב גבר 

שהיתה לי איתו מערכת יחסים קצרה מספר 

שנים קודם לכן� אז - הייתי מתאהב בכל מי 

שרצה אותי� לא ידעתי לאבחן באופן בדיוק 

מה נכון לי ומה מתאים לי� התאמתי את עצמי 

לדרישות ה"מקצוע" )המקצוע זה להיות הומו(� 

מצאתי את עצמי מאפשר לגברים לעשות מה 

שהם רצו, לא רציתי לבאס, לא רציתי להתגלות 

כלא מבין עניין� בדיעבד, אני יודע שכבר במערכת 

היחסים הקצרה איתו נחצו הגבולות שלי והיה 

שם משהו פוגעני� הוא לא ראה אותי יותר מאשר 

טרף קל לגחמותיו המיניות� ואז פגשתי אותו 

ברחוב והוא נורא התלהב, חשבתי שגם אני� 

עליתי לדירתו והוא נתן לי משקה שהוא הכין – 

תה עם הרבה אלכוהול, ואני הרי שונא אלכוהול, 

אבל שוב לא רציתי לבאס )רציתי להראות( לו 

שאני כבר לא אותו הומו צעיר שהייתי� מהר מאד 

הרגשתי מסוחרר ולא בטוב ומצאתי את עצמי 

במיטתו, הוא לא חיכה הרבה וחדר אלי בלי בכלל 

לראות אותי ממטר, מעבר לכאב ולהשפלה בלא 

לראות אותי – לא הצלחתי לעשות דבר� הוא 

המשיך והמשיך ואני רק רציתי למות� הרגשתי 

כמו זונה, כמו לא יותר מחור ושנאתי את עצמי 

על שאפשרתי לו ועל כך שאני הומו, הכל הגעיל 

אותי – הריחות, ריח הגוף שלו, השיער שלו� 

משקל הגוף שלו מעלי נראה כאילו הוא הולך 

למחוץ אותי� לקח לי עשר דקות לאזור כוח 

ולהחליט לעשות מעשה� לא יודע איך, אבל 

דחפתי אותו מעלי� הוא החל להתעצבן ולבוא 

בטרוניות איך זה שאני לא מאפשר לו להגיע 

לסיפוק� אספתי את בגדי, התלבשתי ויצאתי 

משם� ידעתי שזה היה לא נעים, הרגשתי מושפל 

ומלוכלך, אבל לא ידעתי להגדיר לעצמי שזאת 

היתה פגיעה מינית, שלא לדבר על זה שאולי 

נאנסתי שם� הרי באתי מרצוני, עליתי אליו 

בידיעה כמעט ברורה שיהיה בסוף מין, אבל 

חשבתי שזה יהיה אחרת – רציתי להאמין שהוא 

התלהב לראות אותי אחרי כל השנים, שהוא 

רוצה אותי כי אני שווה משהו� לקח לי שנים עד 

שיכולתי ליהנות מחדירה ולתת אמון במישהו 
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לנפגע להגדיר את פגיעתו כפגיעה� הוא רואה 

זאת חלק מתהליך שעליו לעבור, דבר נורמטיבי 

שאינו חריג� גישה זאת תורמת להפחתת הערך 

סביב הפגיעה ולהדחקת הפגיעה� כותבים האן 

ושחר: "ההומו הצעיר יטעה לחשוב שאלה הם 

חוקי החברה ההומוסקסואלית ויראה באותה 

התנסות )פוגענית, )הוספה שלי(( מחיר שעליו 

לשלם, או אפילו עונש המתיישב עם תפיסותיו 

ההומופוביות את עצמו"�  הצורך בהכרה, אהבה 

והצורך להתקבל על ידי קבוצת ההשתייכות 

גורמים לאדם להיכנס למצבים מסוכנים בהם 

הוא יכול להיפגע� בנוסף לכך ניתן לומר כי קיים 

חוסר מובנה אצל הומואים הגדלים במשפחות 

סטרייטיות, במערכת ברורה של ציפיות והגדרות 

לגבי התנהלות בתוך קשר אינטימי, דבר היוצר 

מרחב להתנהלות שבה חוקי הג'ונגל יכולים 

לתפוס מקום והופכים ללגיטימיים�

הצעיר גם אינו רוצה לחשוף את מבוכתו ואת 

חוסר ניסיונו, כפי שאלי אומר: "מצאתי את עצמי 

מאפשר לגברים לעשות מה שהם רצו, לא רציתי 

לבאס, לא רציתי להתגלות כלא מבין עניין"� אני 

מניח כי מלבד הרצון לרצות והרצון להתקבל 

והרצון לא להיות מובך קיים גם קושי בהגדרה 

עצמית� הגבולות הפנימיים אינם ברורים עדיין 

בשלב זה ולכן קשה להציב גבול לאדם חיצוני� 

אלי עצמו מעיד על כך באומרו: "לא ידעתי 

לאבחן באופן בדיוק מה נכון לי ומה מתאים לי��� 

בדיעבד אני יודע שכבר במערכת היחסים הקצרה 

איתו נחצו הגבולות שלי והיה שם משהו פוגעני, 

הוא לא ראה אותי יותר מאשר טרף קל לגחמותיו 

המיניות�" הקושי בגדרה עצמית, בהגדרת 

הגבולות החיצוניים והפנימיים והקושי לדעת מה 

נכון לי הם פעמים רבות מה שלא מאפשר לנפגע 

להגדיר עבור עצמו ועבור אחרים את הפגיעה 

כפגיעה� אלי אומר, כבר בתחילת דבריו, כי: "היום 

אני יודע שזו היתה פגיעה מינית, שזאת היתה 

הסגת גבול!" הידיעה כי עבר פגיעה מינית היא 

ידיעה בדיעבד� ראינו זאת גם בעדות הקודמת 

שקראתי� קיים קושי אצל נפגעים הומואים, אם 

כי ברור שלא רק אצל נפגעים הומואים, להגדיר 

נקודה חשובה נוספת היא, מה זה ה"זה" הזה 

שאין כמעט הומו שלא עבר? 

גרטנר )Gartner, 1997( מחלק את  סוגי התקיפה 

המינית של גברים לשלושה:

• מצבים הכוללים חדירה: כפיית יחסי מין 

אוראליים או אנאליים, החדרת איבר מין או איבר 

גוף או חפץ כלשהו לגופו של הנפגע�

• מצבים הכוללים מגע פיסי שאינו נאות: כפיית 

אוננות לתוקף או לנפגע, ליטופים באיבר המין 

או בשאר הגוף, נגיעה בגוף בתואנות שונות כגון 

בדיקה או רחצה שלו, וחיכוך גוף הנפגע בגוף 

הפוגע�

• מצבים הכוללים פיתוי וגירוי שאינם כרוכים 

במגע: התערטלות מול קטין, חשיפת גופו של 

קטין וצפייה משותפת בחומר פורנוגרפי� מצבים 

אלה קשים יותר לאיתור וכמעט שלא ידווחו על 

ידי הנפגע מכיוון שלא נתפשים כפגיעה, וזאת 

למרות שהשפעתם על הנפש עשויה להיות 

גדולה ופוגענית�

מעבר לכך יש לציין כי בפגיעה בין 

הומוסקסואלים יכול להיווצר מצב שבו הנפגע 

הוא דווקא האקטיבי בעוד הפוגע הוא פאסיבי� 

זהו מצב שבו מאלץ הפוגע את הנפגע לחדור 

אליו� זהו אקט מאד מבלבל כי יש בו גירוי, זיקפה 

והנאה מינית אצל הנפגע� ועדיין  - גם אקט זה 

יכול להיתפס כאקט של כפיית יחסי מין על אדם 

אחד מצד אחר�

מבחינת אלי, הפגיעה המינית הינה חלק 

מ"דרישות המקצוע" במרכאות� הוא אומר כי: 

"היום אני לא מוכן לומר שזה חלק מהמקצוע"� 

אם המקצוע הוא להיות הומו, כמו שאלי בעצמו 

מסביר, וחלק מהדרישות הוא לעבור פגיעה 

מינית הרי שהפגיעה היא סוג של חניכה שכל 

אחד צריך לעבור כדי להתקבל� אני זוכר הרצאה 

בפני חברי הנוער הגאה שבה שאלתי את החברים 

מי מהם עבר פגיעה מינית ויותר מחצי הרימו את 

היד� טקס חניכה זה הוא בדרך כלל כאשר המבוגר 

במפגש המיני חוצה את הגבולות שהוסכמו בינו 

לבין הצעיר יותר במפגש ואז ומתרחשת פגיעה� 

החניכה הזאת היא גם אחד הדברים המפריעים 
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לא גבר� הוא לא מרגיש גבר כי נוצל, הושפל והיה 

חסר אונים – לא מרגיש גבר כי קרה לו מה שהוא 

חושב שקורה לאישה� בחברה שלנו, הוא חושב, 

נשים נאנסות – זה ידוע ומוכר ולכן כאשר גבר 

נאנס הוא עובר אוטומטית לקטגוריה של אישה� 

גם כאן, כמו במקרה הארון הכפול, מתרחשת 

פגיעה כפולה בגבריות� הפגיעה הראשונה היא 

עצם ההומוסקסואליות אשר משבשת את 

התפיסה הגברית הסטרייטית הנורמטיבית ולאחר 

מכן הפגיעה המינית אשר מכה שוב באידיאל 

הגברי הסטרייטי של הגבר הכל-יכול, החזק, 

שלעולם לא נפגע, ומנפצת אותה שוב� 

מה הביא לשינוי בעמדתו של אלי? מה קרה 

שהביא לכך שבסוף דבריו יאמר: "אין כאן לכאורה 

טראומה, אין כאן דרמה ובכל זאת��� הייתי שם 

ומישהו עשה בי כרצונו ולא כרצוני� היום אני יודע 

שאין כמעט הומו שלא עבר מתישהו משהו דומה 

לזה� היום אני לא מוכן לומר שזה חלק מהמקצוע"�

אני רוצה, לצורך העניין, לחשוב כי היה בטיפול 

נפשי, למרות שאין לי מושג אם זה אכן מה 

שקרה� משהו לאורך השנים עזר לו להבין כי עבר 

פגיעה מינית, שבין אם היא מכונה טראומה ובין 

אם לא, היא השפיעה על מהלך חייו וגרמה לו 

לקושי ביצירת קשר אינטימי, ביצירת אמון באחר 

ולקושי מהנאה ממין� אנסה לחשוב בקול רם מה 

היה קורה אם היה מגיע אלי לטיפול נפשי�

מה קורה בטיפול עם אדם כמו הנפגע הזה: 
מטרת הטיפול היא בדיוק מה שאלי מציין כי 

קרה לו במהלך הזמן: "לקח לי שנים עד שיכולתי 

ליהנות מחדירה ולתת אמון במישהו שרוצה 

אותי בשביל מי שאני ולא בשביל מה שאני אמור 

לספק"� סוף ציטוט�

המטרה היא להחזיר לאדם את יכולתו לתת 

אמון באחר ובעצמו ולעזור לו להיות בקשר קרוב 

ואינטימי, אם ירצה בכך� לעזור לאדם להכיר בטוב 

שלו - כשלעצמו - ולא בטוב שהוא יכול לספק 

עקב כישוריו� 

חלק עיקרי מעבודה עם כל נפגע, או נפגעת, 

קשור לעיבוד סיפור הפגיעה המינית� במהלך 

לעצמם את האירועים הפוגעניים ככאלה� הסיבה 

הראשונה שאותה הזכרתי היא טשטוש הגבולות 

הפנימיים שמביא לקושי בהגדרת האירועים 

שבחוץ, אך יש עוד סיבות לכך שהידיעה היא 

רק בדיעבד� סיבה נוספת  היא, שחציית הגבול 

נתפשת כנורמטיבית, כאילו "ככה זה" ו"זה 

קורה לכולם" וזה לא יותר מתאונה שנובעת 

מחוסר ניסיון� הנפגע אינו רוצה להתעמת עם 

התוצאות הרגשיות של הפגיעה ולכן נוטה 

להכחיש ולהעלים אותה� כך למשל פגיעה שלא 

היתה בה חדירה לא תסומן כפגיעה�  פגיעה 

שאינה כוללת חדירה לא תסומן ככזאת גם כי 

אין תשתית מילולית לכך� אין אוצר מילים ואין 

רקע אסוציאטיבי שדרכו יוכל הנפגע להמשיג 

את האירועים שעבר כפגיעה מינית� אם פגיעה 

מינית של גברים היא טאבו שאין לדבר עליו ואין 

לו מילון ייצוגים תרבותיים או עולם אסוציאטיבי, 

אזי פגיעה של הומואים מושתקת עוד יותר ולכן 

קשה יותר לזיהוי ולתימלול על ידי הנפגע� מתוך 

שאין עולם המתייחסות ספציפי, מוצא את עצמו 

אלי נעזר בעולם האסוציאציות מתחום אונס 

הנשים� אלי אומר לנו כי "הרגשתי כמו זונה, כמו 

לא יותר מחור ושנאתי את עצמי על שאיפשרתי 

לו ועל כך שאני הומו, הכול הגעיל אותי – 

הריחות, ריח הגוף שלו, השיער שלו�" מדוע אלי 

מרגיש כמו זונה? ומדוע הוא עובר ללשון נקבה 

ומדבר על כך שהרגיש לא יותר מחור? אלי מחבר 

בעולם האסוציאציות שלו )וחשוב לי להדגיש 

כי מדובר בעולם אסוציאציות שלו, של אדם 

אשר הפנים את הלכסיקון ההגמוני הפטריאכלי 

השולט בשיח החברתי( – אלי מחבר בעולם 

האסוציאציות שלו נשיות, זנות, הומואיות, 

גועל ושנאה עצמית� מה שמשותף לדעתי 

לאסוציאציות אלה הוא החיפצון שחש שעבר� 

האדם שפגע בו לא ראה אותו, השתמש בו, 

ניצל אותו, הפך אותו לחור, ומתוך כך, בעולמו 

הפנימי הוא מרגיש כאישה� לחיפצון יש מילון 

נשי בעיקרו� כאן גם נעשה החיבור בין הפגיעה 

לבין עניין הזהות המגדרית� הגבר הנפגע -  בין 

אם הוא סטרייט ובין אם הוא הומו -  הוא כבר 
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פגיעות קודמות
חשוב להזכיר עניין נוסף הנכון לגבי מטופלים 

נפגעים באופן כללי ובמיוחד כלפי נפגעים 

הומוסקסואלים� פעמים רבות הפגיעה עליה 

נשמע במהלך הטיפול היא הפגיעה שיותר נגישה 

למטופל� יש צורך תמיד לבדוק לגבי פגיעות 

קודמות� כמו שאלי אומר בעדותו היו פגיעות 

כאלה ואחרות גם בעבר, כאשר לא ידע ולא יכול 

היה להציב גבול לשותף המיני שלו� כאשר מגיע 

אדם ומספר על פגיעה שעבר בגיל מאוחר יחסית 

יש מתחתיה פעמים רבות פגיעות קודמות� 

פגיעות מיניות כמו דפוסי קשר אחרים מופיעים 

פעמים רבות כחלק מסדרה של פגיעות ועלינו 

לעזור לאדם לראות דפוסים אלה וכן כמובן לעזור 

לו להימנע מהם�

הקשר בין פגיעה מינית לבין התמכרות למין אצל 

נפגעים הומוסקסואלים

נושא נוסף שחשוב להעלות הוא הקשר בין 

פגיעה מינית לבין התמכרות למין אצל נפגעים 

הומוסקסואלים� נפגעים רבים מפתחים עם הזמן 

התמכרות ליחסי מין חד-פעמיים� אין הדבר 

מיוחד להומוסקסואלים� יחסי מין קומפולסיביים 

ניתן למצוא גם אצל נפגעות נשים וגם אצל 

גברים נפגעים� אצל הומוסקסואלים – בגלל 

הזמינות של יחסי המין, הופכים אלה לדרך של 

שחזור הפגיעה לפעמים דווקא מהצד השולט על 

הסיטואציה וכן כדרך היחידה הידוע ליצירת מגע 

בין אישי, דרך שנלמדה מתוך הפגיעה המינית� 

הפגיעה המינית, בעיקר אם היא מתרחשת בגיל 

צעיר, אבל לא רק במקרים כאלה, יוצרת הצפה 

מינית שאינה מתעכלת במנגנון הנפשי ולכן 

משתחזרת  באופן קומפולסיבי ביום יום ולובשת 

צורה של התמכרות למין� 

הזמן עולים חלקים מהאירוע ועוברים עיבוד 

במהלך הטיפול� בזה העבודה עם נפגע 

סטרייט או גיי אינה שונה באופן מהותי�  סוגיה 

נוספת המטרידה גברים נפגעים היא סוגיית 

האוריינטציה המינית שלהם, קרי השאלה האם 

מה שקרה להם אומר בעצם שהם הומואים? 

או הופך אותם להומואים� בטיפול בנפגע הומו, 

הסוגיה הזאת כמובן לא מתעוררת�

כאשר הנפגע מודע להיותו הומוסקסואל 

הפגיעה המינית יכולה לגרום לתחושת בושה 

ואשמה ולהקשות על האינטגרציה של חלק 

זה באישיותו. המעבר מבושה לגאווה, יתעכב 

עקב הפגיעה. מטרת הטיפול, בהקשר זה, היא 

לעזור לאדם לעבור דרך זאת מבושה לגאווה 

במי שהוא יחד עם האוריינטציה המינית שלו 

ויחד עם הפגיעה המינית שעבר. 

טרנספרנס כלפי המטפל
בטרנספרנס כלפיי, כמטפל גבר, הנפגע יכול לחוש 

מצד אחד מאויים, שכן את הפגיעה שעבר עבר 

על ידי גבר ומצד שני יכול להרגיש את הצורך 

בביטחון ובדמות שומרת ומגנה� הישיבה מול 

גבר מטפל יכולה לעורר גם בושה בעצם הפגיעה 

ולהקשות על הנפגע לדבר ולספר את שעבר� 

אם המטופל יודע כי המטפל הוא גבר סטרייט, 

יכול הדבר להוביל לקנאה בו, שכן, לכאורה, אינו 

צריך להתמודד עם מה שמטופל מתמודד� לצד 

הקנאה יכול להופיע גם חוסר אמון בעצם יכולתו 

של המטפל להבין ולהתחבר לעולמו הפנימי של 

המטופל ולסייע לו�

בפעמים רבות יכול להתפתח טרנספרנס ארוטי 

כלפי המטפל� המטפל מוצא את עצמו מפותה 

לסיטואציה מינית ונראה כי שפת התשוקה היא 

השפה היחידה הנוכחת בחדר� לעיתים שפה 

זאת משחזרת את דפוס הפגיעה שעבר המטופל 

בילדות ולעיתים זהו דפוס התקשורת אשר בו הוא 

מרגיש בטוח לתקשר� המטרה היא ליצור קשר עם 

האדם עצמו או לנסות ולעזור לאדם למצוא את 

עצמו שמעבר לשפת התשוקה והפיתוי� 
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הנפגע וכן מספר סוגיות טיפוליות ייחודיות 

לטיפול בנפגעים הומואים. זאת הרצאה ראשונה 

מסוגה בנושא ובגלל קוצר הזמן תוארו נקודות 

רבות בקיצור נמרץ. 

מתוך ניסיוני, גברים אינם ממהרים להגיע 

לטיפול� גברים נפגעי תקיפה מינית נמנעים 

מטיפול אף יותר וגברים הומוסקסואלים שעברו 

פגיעה נמנעים מלהגיע לטיפול יותר מכולם� 

על כן הידע הטיפולי המצטבר שהולך ומתפתח 

בשנים האחרונות עדיין מצומצם� יש עדיין מקום 

רב למחקר בנושא� חשובה העבודה המחקרית 

עם אוכלוסיה מיוחדת זאת על מנת להרחיב 

את הידע הקיים בין אנשי המקצוע בנושא 

זה ולתת מענה מותאם וטוב יותר לנפגעים 

ההומוסקסואלים�

סיכום
הטיפול בנפגעי תקיפה מינית מציב אתגרים 

רבים בפני המטפל הגבר� עליו להתמודד עם 

עצמו בעזרת הכלים העומדים לרשותו עם 

סוגיות העולות מתוך הקשר הטיפולי� המטפל 

נפגש עם מיניותו, השפעת כוחו על האפשרות 

של הנפגע להיות נוכח בחדר, שאלות לגבי 

הנטייה המינית שלו נבחנות לאורך הטיפול עקב 

ההשלכות של המטופל עליו וכן יכולתו לעבוד 

ולחשוב בתוך "סחרחרת ההזדהויות" אשר מזמן 

הקשר הטיפולי הספציפי הזה� 

בדברי, השתדלתי להציג את המאפיינים 

הייחודיים לטיפול בנפגעי אונס הומוסקסואלים. 

תיארתי את הסיטואציות שבהן יכולה להתרחש 

פגיעה מינית, את השפעת הפגיעה המינית על 

מקורות:

• האן, ע. שחר, ק. דיאלוג פנימי על זהות, מיניות ואלימות מינית. מתוך: אחריות חברתית: התמודדות 
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השלכות טיפוליות� שיחות, כ"ה)2(: 173-183, 2011�

• לוי, רן, סוגיות ייחודיות בעבודה טיפולית עם קבוצת גברים שעברו פגיעה מינית.
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זליגמן, צ� סלומון, ז� )עורכות(� הסוד ושברו: גלוי עריות, מאפינים השפעות ודרכי טיפול� עמ' -125

163, תל-אביב, הקיבוץ המאוחד, 2004�

•  Cass, V. C. (1979(. Homosexual identity formation, a theoretical model. Journal of 

Homosexuality, 4, 219–235� 

• Brady, S. & Busse, W. (1994(. The gay identity questionnaire: A brief measure of 

homosexual identity formation� Journal of Homosexuality, 26)4(, 1–22�
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תחילתם וסופם של דברי יהיו בשתי הבחנות: 

האחת, שהמשפט הפלילי כמעט ולא מתייחס, 

באופן מיוחד, לפגיעות בקהילה, אלא בוחן אותן, 

ככל שהן מובאות לפניו, באותם הכלים בהם הוא 

בוחן פגיעות  אחרות� 

הבחנה שנייה היא שאני לא בטוחה מה דעתי 

מבחינה ערכית על ההבחנה הראשונה� האם 

העובדה שפסקי דין וגזרי דין שמתייחסים 

לעבירות בין אנשים מאותו מין מיישמים את 

אותם הכללים המשפטיים ומשתמשים באותה 

רטוריקה משפטית היא דבר טוב, המלמד על 

תפיסה שוויונית והיעדר הפלייה? או שהיא 

בעייתית, ומלמדת על שוויון פורמאלי אך לא על 

שוויון מהותי� 

בהרצאתי אנסה לתת קצת רקע הן על 

התייחסות המשפט לפגיעות מיניות בקהילה 

וקצת על ספרות אקדמית המתייחסת למשפט - 

בתקווה שהרקע המשפטי והאקדמי יסייע, אפילו 

קצת, להבין את המצב המשפטי כיום ולגבש 

עמדה ביחס אליו�

היחס המשפטי להומוסקסואליות הוא דוגמא 

לעוצמה שבה יכולות נורמות משפטיות 

להשתנות בפרק זמן קצר יחסית� 

עד לשנת 1988 הייתה קבועה בחוק העונשין 

עבירה פלילית, שמקורה בחקיקה מנדטורית� 

המחוקק הישראלי הכניס את העבירה באופן 

פוזיטיבי כחלק מדיני העונשין בשנת 1977, כאשר 

נחקק חוק העונשין�  

קשה ומטריד לקרוא ולראות שתחת הכותרת 

"סטיות מדרך הטבע" העבירה של "שוכב עם 

אדם שלא כדרך הטבע" ו-"מרשה לגבר לשכב 

עמו" באה יחד עם האיסור לשכב עם בהמה 

ושהעונש שנגזר בגין התנהגויות אלו היה 10 
שנות מאסר�)1(

אפשר למצוא נחמה מסוימת שקוראים את 

הנוסח של עבירות אחרות נגד המוסר ולראות 

שלא רק בהקשר הלהט"בי אלא גם בהקשרים 

אחרים, כמו קיום יחסי מין עם קטינות, צעדו 

המשפט והחברה בישראל דרך ארוכה מסוף 

שנות ה-70 ועד היום� 

בפועל, במידה רבה בזכותו של חיים כהן בימים 

שהיה היועץ המשפטי לממשלה, כמעט ולא 

נעשה שימוש ממשי בהוראת החוק שאוסרת 

קיום יחסי מין שלא כדרך הטבע או יחסים בין 

גברים� כבר בתחילת שנות החמישים חיים כהן 

פרסם הנחיות שהורו כי אין לאכוף את הסעיף 

במקרים בהם יחסי המין מתקיימים בין שני 

בגירים, בהסכמה ובצנעה� 

משוואה עם נעלמים - על 
התיחסות המשפט לפגיעות 

מיניות בקהילה
ד״ר חגית לרנאו - עו״ד בתחום המשפט הפלילי, ד״ר לקרמינולוגיה מטעם האוניברסיטה העברית. 

מכהנת כמשנה לסנגור הציבורי הארצי.
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ביחסים בין גברים אלא חל גם על יחסים בין גבר 
לאישה וככל הנראה גם על יחסים לסביים�)3(

עיון בהחלטות בית המשפט ובדרך בה מתוארות 

עובדות הפרשות השונות מעלה שכתבי האישום 

הוגשו כאשר האקט המיני נעשה כלפי קטינים 

או בנסיבות של ניצול נפגע העבירה וכאשר 

הוא מביע ביטויים ברורים של היעדר הסכמה 

– עובדות שגם כיום היו מביאות להגשת כתבי 

אישום בגין עבירות חמורות יותר של אינוס 
והתעללות מינית בקטינים�)4(

ואחרון, המסגרת הכללית שמציג חיים כהן 

במשפט " מה שזקוק ועל-כן זכאי להגנתם, 

הם כבודו וגופו וחירותו של אדם, שלא ייפגעו 

שלא בהסכמתו� מזכויות-היסוד של האזרח 

היא שהמדינה לא תתערב בחייו הפרטיים 

ובהתנהגותו בחדרי חדרים, כל עוד אינו פוגע 

בזכות הזולת שלא כדין; היא סיכום תמציתי 

ומלא של יחס המשפט למיניות להטבי"ת גם 

היום� ככלל, המשפט הפלילי לא יתערב באופי 

וסוג היחסים כל זמן שהם נעשים בהסכמה, בין 

בגירים, ולא פוגעים בזכות של הזולת� 

עם זאת, עד שנת 1988 הייתה לסעיף החוק 

השפעה משמעתית מבחינה חברתית� הסעיף 

שהובן בציבור כאיסור על הומוסקסואליות, 

שימר יחס מפלה כלפי הקהילה, כולל, כך לפי 

עדויות של חברי קהילה, פיקוח משטרתי 

במקומות מפגש של הומואים בדיקות תעודות 
זהות ורישומם�)5(

ביטול הסעיף שאסר על קיום יחסי מין שלא 

כדרך הטבע נעשה בשנת 1988 במסגרת רפורמה 

כללית בפרק העוסק בעבירות מין� יותר משניתן 

לדבר על הכרעה ברורה של המחוקק לביטולו של 

הסעיף, נראה שהרפורמה הרחבה בעבירות המין 

אפשרה את השמטתו בשלב מתקדם של הליכי 

החקיקה� 

ביטול הסעיף לא אוזכר בדברי ההסבר לרפורמה 

� במהלך הדיונים בוועדת החוקה הנושא לא 

אוזכר ולא נערך כל דיון ,כך גם בהצגת הרפורמה 

במליאת הכנסת� 

הסעיף כאילו נשכח, מחיקתו הוגנבה - אם מתוך 

בשנות ה-60 חזר חיים כהן, הפעם בקולו כשופט 

בית המשפט העליון, על תפיסתו כי ראוי לבטל 

את האיסור הפלילי ככל שהוא מתייחס לבגירים 

הפועלים בצנעה ובהסכמה, באומרו:

"משכב-אשה-שלא-כדרכה, וכן משכב זכר, 

כשהמעשה נעשה בצנעה ועל-ידי בני-אדם 

בגירים מרצונם הטוב, אינם מעשים שיש בהם 

קלון, ואין הם מעידים על עושיהם שהם פושעים 

הראויים לעונש� עבירות הן אשר באו אלינו 

בירושה משיטות עתיקות ומדורות עברו, ואין 

מקומן מדיני העונשין של מדינה בת זמננו� הן 

נוצרו כדי להגן על "הטבע", כלומר על אבטרקציה 

של התנהגות מינית נורמלית; "הטבע" בתור 

שכזה אינו עוד זקוק להגנת דיני העונשין; מה 

שזקוק ועל-כן זכאי להגנתם, הם כבודו וגופו 

וחירותו של אדם, שלא ייפגעו שלא בהסכמתו� 

מזכויות-היסוד של האזרח היא שהמדינה לא 

תתערב בחייו הפרטיים ובהתנהגותו בחדרי 

חדרים, כל עוד אינו פוגע בזכות הזולת שלא כדין; 

ואין פגיעה בזכות הזולת כשהלה מסכים להיפגע� 

אדם המחול על כבודו, כבודו מחול; ואדם המוסר 

גופו להנאתו או להנאת זולתו )ובלבד שלא יסכן 

את חייו או את חיי הזולת(, גופו מחול; אין להם 

לבתי המשפט לשים עצמם אפוטרופסים על 
העריות�")2(

מספר הערות
על אף הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משנות 

החמישים, ועל אף הקריאה של חיים כהן לייתר 

את העבירה בשנות ה-60�  בשנת 1977, כאשר 

נחקקו דיני העונשין כחקיקה ישראלית מקורית, 

הכיל חוק העונשין את הסעיפים המנדטוריים 

הכוללים משכב זכר�

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה שהיו בתוקף 

עד שהעבירה בוטלה ב-1988 הביאו לכך 

שניתן לאתר רק מקרים ספורים בהם הוגשו 

כתבי אישום בגין העבירות לפי סעיף זה� בבית 

המשפט העליון נחלקו הדעות האם הסעיף אוסר 

על קיום יחסי מין אוראליים או רק על יחסים 

אנאליים, אך הוסכם שהאיסור אינו מתמקד 
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בשנת 2004 כתיקון לחוק העונשין�

הסעיף מתייחס לעבירות שבוצעו מתוך מניע 

של גזענות )המוגדרת כהשתייכות לגזע, לצבע 

או למוצא לאומי-אתני( או עוינות כלפי ציבור – 

מחמת דת, מוצא עדתי, נטייה מינית או עובדים 

זרים� 

ה"עבירה" מוגדרת באופן רחב יחסית וכוללת 

עבירות איומים, אלימות, רכוש, בריונות� 

הסעיף מהווה נסיבה מחמירה שבכוחה להכפיל 

את העונש בעבירות בדרגה נמוכה ובינונית – עד 

10 שנות מאסר�

ה"חסד" אשר בא לידי ביטוי במדיניות של אי 

הגשת כתבי אישום מתוקף הנחיות היועץ 

המשפטי משנות ה-50, התחלף לאחר ביטול 

הוראת החוק ותוך פחות משני עשורים במכלול 

שלם של חקיקה אזרחית ופלילית המכירה 

בקהילה הלהט"בית כקהילה הסובלת מיחס 

מפלה ומקימה הגנות שונות מפני הפלייה 

ופגיעה באדם בשל נטייתו המינית במכלול רחב 

של הקשרים�

אפשר כמובן להצביע גם על פגמים במערך 

החקיקה: חלק מהרטוריקה המלווה את המהלך 

הזה, בוודאי בדבריו של חיים כהן בפרשת בן עמי, 

היא אנאכרוניסטית� השימוש החוזר בביטוי נטייה 

מינית, ולא העדפה מינית�

טיעונים על כך שהסעיף נגד פשעי שנאה הוא 

צר מידי – אינו כולל עבירות המתנגשת עם 

חופש הביטוי, כמו הסתה, וחל רק על העבירות 

בדרגת חומרה נמוכה ובינונית – בעניין זה אני 

חייבת להודות לאסף שרף שחשף לפני את 

הוויכוחים על הסעיף� אבל המהלך בכללותו 

היה מהיר ורחב באופן מפתיע יחסית� 

העמדה של החוק בישראל מבטאת תפיסה 

בסיסית של חופש בביטוי המיניות ושל הכרה 

בחובת החברה להגן על חברי הקהילה מפני 

פשעי שנאה, הפלייה או הדרה.

עד כאן החוק� 

שאלה מורכבת יותר היא מה קורה במרחב 

שבין הרטוריקה של החוק לבין הפרקטיקה 

וחיי המעשה – המרחב שבו מתקיימים 

חוסר תשומת לב של המפלגות הדתיות ואם 
מתוך הסכמה שבשתיקה�)6(

ביטולו היה צעד חשוב לקראת שינוי משפטי 

וחברתי כולל, במהלכו נקבעו איסורים פליליים 

ועוולות אזרחיות בגין הפלייה, פגיעה או ביזוי של 

אדם בשל נטייתו המינית� 

כאשר מתסכלים על המכלול, מפתיעה המהירות 

בה עבר המחוקק מהגנבת ביטולה של העבירה 

הפלילית לקביעת נורמות מגנות: 

בשנת 1997 תוקן חוק איסור לשון רע באופן 

שלהגדרת לשון הרע נוסף גם פרסום דבר שעלול 

לבזות אדם בשל "גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, 

מינו או נטייתו המינית"�)7( על פי החוק פרסום 

שיש בו לשון הרע יכול להקים עוולה אזרחית או 

עבירה פלילית שעונשה עד שנת מאסר�

בשנת 1998 נחקק חוק למניעת הטרדה מינית 

הקובע עבירות פליליות בגין הטרדה מינית או 

התנכלות על רקע מיני� הטרדה מינית הוגדרה 

בחוק, בין השאר, כ"התייחסות מבזה או משפילה 

המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו, לרבות 
נטייתו המינית�)8(

בשנת 2000 נחקק חוק איסור הפלייה במוצרים, 

בשירותים ובכניסה למקומות בידור ומקומות 

ציבוריים, הקובע עבירה פלילית ועוולה אזרחית 

בגין הפלייה בקבלת שירותים ציבוריים או 

מוצרים "מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, 

ארץ מוצא, מין נטיה מינית, השקפה, השתייכות 

מפלגתית, מעמד אישי, הורות או מוגבלות�" 

החוק פורש תכולתו באופן רחב בין אם העיסוק 

הוא למטרת רווח ובין אם ניתן ללא תשלום ובלי 

מטרת רווח והוא חל על הבעלים של העסק, 

המנהל וכן על האחראי בפועל על הספקת 
המוצר או השירות�)9(

בשנת 2004 נוספו לחוק זכויות החולה הוראות 

מקבילות להפליה בשל נטיה מינית בחוק איסור 
הפלייה במוצרים ובשירותם�)10(

חוק חובת מכרזים; חוק שוויון הזדמנויות 

בעבודה וחוק שירות התעסוקה� 

הסעיף המשמעותי מבחינת המשפט הפלילי הוא 

סעיף 144 המגדיר עבירות שנאה� הסעיף נחקק 
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למעמד מקביל לאמירה של חיים כהן בבן עמי, 

לגבי הזכות לחופש מיני – בעייתית בטרמינולוגיה 

אבל מסר חשוב�

הספרות האקדמית, העוסקת בקשר שבין 

קהילת הלהט"ב למשפט הפלילי, מתמקדת 

בשלוש ביקורת מרכזיות�

הראשונה והנפוצה יותר, היא ביקורת על אי 

אכיפה של עבירות פליליות כלפי קהילת 

הלהט"ב� זו ביקורת חשובה המפרטת חסמים 

רבים, אישיים ומבניים, שגורמים למיעוט תלונות, 

או לכך שהתלונות לא מקוטלגות ומטופלות 

כפשעי שנאה וכן למורכבות של יחסי הקהילה 

והמשטרה�

לפני כשנה נפתח באגודה לזכויות הפרט מרכז 

ניר כץ, שמבקש לקחת על עצמו את המשימות 

החשובות בהקשר זה

- לשמש כתובת לתלונות�

- ליצור בסיס נתונים שיסייע בקידום הטענות 

בדבר העדר יחס מספיק�

- לפתח עבודה מול המשטרה וגורמי אכיפה 

לשינוי דפוסי התנהלות ויצירת אקלים מיטיב עם 

מתלוננים�

- לתת ליווי משפטי ורגשי לנפגעים�

כל שנותר להגיד בהקשר זה הוא שמדובר 

בפרוייקט חשוב ביותר שפועל כמעט ללא 

משאבים� אני רוצה לתרום את "הקול" שלי 

לקריאה לחזק את הפרוייקט�

ביקורת שנייה מתייחסת לאי אכיפה של עבירות 

בתוך הקהילה, בעיקר עבירות של אלימות 

אינטימית )מילולית, פיזית ומינית( בין זוגות חד 

מיניים�

נתונים שונים מלמדים ששיעור האלימות הפיזית 

והפגיעות המיניות בקרב זוגות להט"בים אינו 

נופל מזה של זוגות הטרוסקסואלים�

עם זאת, אין כמעט התייחסות חברתית לתופעה 

הזאת� השתיקה היא מקיפה וכוללת גם את 

קהילת הלהט"ב עצמה ואת הרשתות החברתיות 

שמהוות תמיכה למעורבים באלימות�

והן בהיעדר מודעות ופעילות אכיפה של 
המשטרה והמשפט כלפי תופעה זו�)11(

החיים הממשיים�

וגם בעניין זה מספר הערות:

• על אף ריבוי חקיקת המגן ניתן לאתר רק פסקי 
דין מועטים, ספורים ממש, בהם מתקיימים 

הליכים על בסיס פגיעה על רקע להטב"י

מקרים ספורים בהם בית המשפט מתייחס לכך 

שעבירה היא פשע שנאה ומתייחס )לפחות 

ברטוריקה( לכך כגורם מחמיר

• הייתי מרחיבה ואומרת שבתחום הפלילי ניתן 
לאתר רק פסקי דין ספורים בהם בית המשפט 

אומר אמירה משמעותית על חוויית החיים 

הלהט"בית� 

ביקורת על המשטרה על התייחסות מבזה 

להיות נחקר בגין עבירה פלילית הומוסקסואל, 

או הפעלת לחץ באמצעות איום ליידע את 

המשפחה�

חריג מעניין למגמה הכללית מצוי בהחלטה 

שניתנה לפני חודשים אחדים בבית המשפט 

העליון, אשר עסקה במדיניות הענישה, ובעיקר 

הכליאה של טרנסג'נדרים�

דובר בחבורה של שלושה צעירים ששדדו באיומי 

סכין עובד בתחנת דלק�

אחד מהם, המכונה "פלונית" ובית המשפט 

מתייחס אליו לאורך כל ההחלטה בלשון נקבה, 

הוא טרנסג'נדר שנמצא בשלבים מתקדמים של 

תהליך לשינוי מין�

על השלושה נגזרו 15 חודשי מאסר� 

בבית המשפט העליון היה ברור שהמערער 

"פלונית" יאלץ לרצות את מלוא התקופה בתנאי 

הפרדה – בידוד מוחלט משאר האסירים� 

בית משפט מקצר את עונשו ל-10 חודשי מאסר� 

ההחלטה המשמעותית ביותר ניתנת על ידי 

השופט ג'ובראן, שאומר בסעיף 5:

- לאסיר טרנסג'נדר יש זכות חוקתית להכלא 

באותם התנאים כמו כל אסיר אחר

- ההגנה על הזכות הזאת נפרשת לא רק על מי 

שהשלים את תהליך השינוי המגדרי

- עצם אי ההכרה בזהות המגדרית של הפרט, כפי 

שהוא רואה אותה, היא פגיעה בעקרון השוויון�

אני מניחה שעם השנים ההחלטה הזאת תזכה 
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היסוד הפלילי אינו באופי ההתנהגות המינית 

אלא בסוגיות הקשורות להסכמה ליחסי המין 

והאוטונומיה של הצדדים להתנהגות המינית�

גם כאן העיסוק מתבסס על החלטות ספורות� 

הכתיבה המרכזית מתייחסת למשפטו של חן 

אלקובי במספר מאמרים בעיקר של פרופ' איל גרוס�

לפי הביקורת, העמדה לדין בשל התנהגות 

שמאפיינת התנהגות מגדרית שונה מבטאת 

תפיסות חברתיות שביסודן הרצון להגן על 
תפיסות הטרו-נורמטיבית�)12(

על אף שהרטוריקה המשפטית מתמקדת 

בפגיעה באוטונומיה של הצדדים הנפגעים, כתבי 

האישום והחלטות בתי המשפט משקפות הלכה 

למעשה פגיעה של מי שמחזיק בהתנהגות 

מינית הטרו-נורמטיבית שעה שהוא נחשף 

למיניות שונה�

מכל השאלות שמועלות בהקשר זה אני רוצה 

להעיר בקצרה ובזהירות לגבי הקונסטרוקציה 

המשפטית ככל שהיא נוגעת לשאלות של 

הסכמה לקיום יחסי מין�

מפרשת אלקובי עולה שכתנאי להסכמה לקיום 

יחסי מין היה עליו להצהיר בפני בנות זוגו באופן 

מפורש וברור על אברי המין שלו�

פרשת אלקובי מוזכרת לא אחת עם פרשות 

נוספות שמהוות סמני דרך לדרישה להסכמה 

מדעת וגילוי נאות לפני קיום יחסי מין, ולנטיייה של 

המשפט לעבור מהרשעה בעבירה הפחות חמורה 

של קבלת דבר במרמה להרשעה בעבירת האינוס�

פרשת בן אברהם – בה הורשע אדם שהציג עצמו 

לפני בנות זוג שלו כטייס לשעבר ורופא עשיר 

בהווה בקבלת דבר במרמה�

פרשת דנינו – בה הורשע אדם שהציג עצמו 

כגרוש אף שהיה נשוי ואב לילדים והורשע 

בקבלת דבר במרמה

בענין פלוני – הורשע אדם בסדרה של מעשי 

אינוס לאחר שהציג עצמו במרמה כבכיר במשרד 

השיכון והבטיח לנשים קשות יום סיוע בהשגת 

דירות תמורת קיום יחסי מין�

פרשת סאבר קשור - בה הורשע אדם באינוס על 

סמך עובדות כתב אישום לפיהם על אף היותו 

נראה שלכל הגורמים שהיו יכולים לפעול בתחום 

קיימת נטייה להשתיק את התופעה, כולל 

הקהילה הלהטבית המעדיפה לעסוק באלימות 

ממנה סובלים חברי הקהילה, וממעטת להתייחס 

לאלימות בתוך הקהילה�

מבחינת המשפט ה"דרמה" העיקרית היא אולי 

בשאלה האם חוק למניעת אלימות במשפחה, 

המאפשר לבית משפט לענייני משפחה להוציא 

צווי הרחקה כנגד בן זוג אלים חל על מערכות 

יחסים להט"ביות� גם בעניין זה אפשר לאתר 

מעט מאוד החלטות�

הויכוח העיקרי הוא בין החלטה שניתנה כבר 

בשנת 1997 על ידי שופט בית משפט לענייני 

משפחה בחיפה שהכיר בתחולת החוק למניעת 

במשפחה על זוג לסביות, ונתן צו הרחקה 

לבקשת המבקשת�

החלטה אחרת, מעצבנת ומקוממת היא של 

השופט ד"ר גרשון גרמן, משנת 2003 בה 

הוא קובע שחוק מניעת אלימות במשפחה 

)ובהחלטות אחרות גם חוק בתי המשפט 

לענייני משפחה( לא חלים על זוגות להט"בים 

כי לא מתקיים יסוד ה"משפחה" ונוכח הקביעה 

שיחסים הומוסקסואליים עומדים בסתירה 

לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית 

ודמוקרטית�

זה החריג – החלטות דומות של השופט גרמן 

נהפכו בערכאת הערעור�

אפשר לקרוא כדי לדעת מה יכול היה להיות, או 

יכול יהיה להיות, היחס של המשפט הישראלי 

לקהילת להט"ב - בעולם קצת אחר� עם אחרים 

מעט שונים� כדאי לדעת על מנת שלא ניקח 

כברור מאליו את המצב הקיים�

הביקורת השלישית, האחרונה ואולי המעניינת 

ביותר לפחות מבחינה תיאורטית, באה מכיוון 

לימודי המגדר והיא מתייחסת לעודף אכיפה 

של עבירות, בעיקר עבירות מין, אשר אינו לוקח 

בחשבון את הזהות המגדרית וחוויית החיים 

הכוללת של מבצע העבירה�

כתבי האישום המוגשים במקרים כאלו אומנם 

לא מוגשים כנגד התנהגות מינית "סוטה"� 
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התפיסה הקיימת היום�

התפיסה הייתה שחשיפה של הנשאות בקהילה 

ההומואית תגרור נידוי, התרחקות ו"מוות 

חברתי"� ומאחר שזכותו של אדם לחיים חברתיים 

ההנחה היתה שלא צריך לחשוף את הנשאות 

לפחות עד שהקשר הופך למשמעותי יותר� 

תפיסה מאתגרת יותר הייתה שמי שהעומס 

הנגיפי אצלו נמוך, פוטנציאל ההדבקה לא באמת 

קיים )הרופאים לא אישרו את זה בפה מלא אבל 

הינהנו( ולכן גם לא חייבים לשים קונדום כדי 

שיחסי המין יהיו מוגנים�

תפיסה מאתגרת אף יותר,שנשמעה בשוליים, 

הייתה שהאחריות על קיום מין בטוח היא על שני 

הצדדים, ומי שבוחר לקיים יחסי מין לא מוגנים 

בתוך האווירה של תרבות המועדונים מבין במה 

הוא מסתכן ואין זה אחריות של הנשאים להגן עליו�

צריך לשים לב שההצדקות הללו באות מתוך 

תפיסה של חולשה ופגיעות� האכזריות של 

תרבות המועדונים, המתבטאת במוות חברתי, 

כאשר יתגלה דבר הנשאות ומכאן ההצדקה 

לחוסר גילוי – ולקיום יחסי מין ללא קונדום�

אנחנו אומרים קהילה להט"בית כאילו מדובר 

בקבוצה הומוגנית, אבל התיבה כוללת הרבה 

מאוד קבוצות עם חוויות חיים שונות מאוד�

אני יכולה להניח שככל שקבוצה סובלת מניכור 

רב יותר, כך גדל הסיכוי שיתפתחו הצדקות 

נורמטיביות לדפוסי התנהגות חברתית ומינית 

השונים מהנורמות המשפטיות שנוצרו בחברה 

ההטרו-נורמטיבית� אך אני חוששת שבפתח 

מערכת המשפט הפלילי ההצדקות הללו 

עלולות להתפוגג� 

מסתבר שאפשר לדבר על הנעלם� 

המשפט כמעט ולא מתייחס באופן מיוחד 

לפגיעות מיניות בקהילה, אלא בוחן אותן, ככל 

שהן מובאות לפניו, באותם הכלים בהם הוא בוחן 

פגיעות מיניות אחרות� 

אני לא בטוחה מה דעתי מבחינה ערכית על 

ההבחנה הזאת� האם הנחה של שוויון בנורמות 

ובערכים היא נכונה או שצריך לשאוף לשוויון 

מהותי שייקח בחשבון את חוויות החיים 

ערבי בעל משפחה הוא הציג עצמו כרווק ששמו 

"דודו"� וזאת, במפגש אקראי שהוביל לקיום יחסי 

מין אנונימיים� 

גרוס מפנה למאמר של דנה פוגץ'� נראה שהוא 

עוסק בהגדרת האינוס כמצג שווא במה שחשוב 

לאישה� מעבר לסוגיות קשורות ליסוד הנפשי 

– האם דנה פוגץ' באמת מייחדת את הנושא 

לנשים? אם כן זה מעניין כי פותח פתח להתייחס 

באופן דיפרנציאלי� אבל אז השאלה היא מה 

הקטגוריה, ומחזיר לשאלות שמעורר גרוס לגבי 

קטגוריזציה דיכוטומית מומצאת� 

עוד נקודת עניין בדיון הזה היא בין השאיפה 

של הפמיניזם, בעיקר הראדיקלי, למיניות נקייה 

וברורה, תוך התעלמות מהחלקים במיניות 

ובמשיכה שהם לא נקיים� התפיסה שמיניות היא 

אתר של סכנה, ולא של התנסות, משיכת גבולות, 

חיבר לחלקים ראשוניים� התפיסה שמרמה לגבי 

עובדות המשמעותיות לצורך ביסוס ההסכמה 

מעלה עבירה פלילית של אינוס היא גישה 

שהולכת ומעמיקה במשפט הפלילי�

- היות אדם נשוי/פנוי

- זהות מגדרית של אדם

- נטייה מינית של אדם

- היות אדם נשא HIV/איידס 

אני יכולה להעיד מהימים בהם הייתי פעילה 

בוועד למלחמה באיידס, ועברו אי אלו שנים, 

שכבר אז היה לי די ברור שחלק מהתפיסות 

לגבי פרקטיקות מיניות סבירות בקרב הפעילים 

בוועד, לפחות ככל שמדובר בקהילה של נשאים 

הומואים תל-אביבים ספק רב אם יעמדו במבחן 

בית המשפט� 

על אף שהן מבוססות על חווית חיים של נשאי 

HIV/איידס, כקבוצה שסובלת מסטיגמה 

חברתית והיא פגיעה מאוד, בתוך תרבות 

המועדונים של הקהילה ההומואית התל-אביבית

אסתכן בלתת דוגמאות כבסיס למחשבה, מבלי:

1� להכליל – לא אומרת שכל ההומואים, ולא 

כל הנשאים� 

2� להיות שיפוטית לגבי הדוגמאות הללו�

3� עברו שנים רבות – אז אני לא אומרת שזאת 
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בתוך הקהילה ואילו השנייה מבקרת נטייה 

לשימוש עודף בכלי המשפט הפלילי� אך קיים 

גם קו משותף לשתי הביקורות הללו, והוא טמון 

בתפיסה שמערכת אכיפת החוק פועלת כמערכת 

העיוורת לקיומה קהילת הלהט"ב, לנוהגיה 

ולצרכיה הייחודיים� על פי הביקורת הראשונה 

העיוורון מוביל לזלזול בזוגיות שאינה הטרו-

סקסואלית ולמשמעות הפוגענית של היווצרות 

יחסי כוח ואלימות במסגרת היחסים הללו� לפי 

הביקורת השנייה, אותו עיוורון מוביל ליחס 

מפלה ולעודף שימוש בכלים פליליים, המתבטא 

בהחלטה להגיש כתבי אישום, לשפוט, להרשיע 

ולהעניש בשל התנהגות מינית שביסודה מימוש 

תפיסה עצמית שונה של מגדר ומיניות�

הייחודיות של קבוצות מיעוט��� כמעין טענות של 

הגנה תרבותית�

אני יכולה להגיד שבהקשרים אחרים של טענות 

בדבר הגנות תרבותיות – הטענות הללו נדחות 

על ידי המשפט ובדרך כלל אף מובילות להחמרה 

ביחס המשפטי מתוך תפיסה שאין מדובר 

בהרתעה של אדם זה או אחר אלא בצורך לשנות 

נורמות עמוקות יותר�

לכאורה הביקורת הללו מנוגדות זו לזו� האחת 

מדברת על אלימות בתוך הקהילה והשנייה 

מתייחסת למפגש בין קהילת הלהט"ב לבין 

החברה ההטרו-נורמטיבית� הראשונה מבקרת 

את מערכת אכיפת החוק על הימנעותה משימוש 

בכלים פליליים ככל שהדבר נוגע לאלימות 

1� סעיף 351 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977, ס"ח 864, 4 אוגוסט 1977�
2� ע"פ 224/63 בן עמי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פד"י יח)3(, 225, 238�

3� שתי ההחלטות המשמעותיות בהקשר זה הן ע"פ 229/53 והבה נ' היועץ המשפטי פדי ח, עמ' 276 וע"פ 
224/63 בן עמי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פד"י יח)3(, 225�

4� ראו ע"פ 261/83 לוי נ' מ"י, לח)1(, 570; ע"פ 104/52 בן עמי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פדי ז, 467; ע"פ 
128/52 שווילי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פדי ז, 438;

5� יובל יונדאי, הדין בדבר נטייה חד מינית – בין היסטוריה לסוציולוגיה, משפט וממשל, ד, עמ' 531, )תשנ"ח(�
6� שני המאמרים המרכזים שעוסקים בנושא הם מאמרו של יובל יונדאי ומאמרו של אלון הראל, עלייתה ונפילתה 
של המהפכה המשפטית ההומוסקסואלית, המשפט, גליון 12, עמ' 10, )2001(� מהלך דומה התרחש ביחס לסעיף 

211 לחוק העונשין אשר קבע עבירה שאסרה על גבר להיכנס בלבוש אישה למקום שמיוחד לנשים, אשר עונש 
המאסר שהיה קבעו בצידה היה עמד על שנת מאסר� גם סעיף זה הושמט מחוק העונשין בלי שנערך דיון ממשי, 
אגב תיקון כללי שנעשה בשנת 2000 בחלק הדן בעבירות מין ותועבה� ראו הצעת חוק 2639, 21 ביולי 1997; חוק 

העונשין )תיקון מספר 56(, התש"ס-2000, ס"ח 1746, עמ' 226, 21 ביולי, 2000�
7� איסור חוק לשון הרע )תיקון מספר 5(, התשנ"ז-1997, ס"ח 1612, 28 פברואר 1997, עמ' 70� להשלמת התמונה 

לציין שבתיקונים מאוחרים יותר נוספה גם הוראה האוסרת ביזוי אדם בשל גילו או מובלותו�
8� חוק למניעת הטרדה מינית, בשנ"ח-1998, ס"ח 1661, 19 במרס 1998, עמ' 166�

9� חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים, התשס"א-2000, ס"ח 
1765, 21 דצמבר 2000, עמ' 58�

10� חוק זכויות החולה )תיקון מספר 2(, התשס"ה-2004, ס"ח 1962, 29 נובמבר, 2004, עמ' 26�
11� בהעדר נתונים זמינים או כתיבה רלוונטית ביחס למתרחש בארץ, ראו:

Tara R� Pfeifer, Out of the Shadows: The Positive Impact of Lawrence v� Texas on Victims of Same-Sex 
Domestic Violence, 109 Penn State Law Review, p� 1251, )2005(�

12� אייל גרוס מכנה את המדיניות הזאת בשם "הטרוסקסואליות כפויה" ראו  מאמרו המתמקד בפרשת חן 
אלקובי ומאמר נוסף המבסס על פרשות נוספות מארצות הברית ומאנגליה: אייל גרוס, "התחזות לאדם אחר": 

חיקוי ומרי מגדרי במשפט של חן אלקובי, משפטים על אהבה, בעריכת ארנה בן-נפתלי וחנה נוה, עמ' 356, 
הוצאת רמות, )2005( וכן

Aeyal Gross, Gender Outlaws Before the Law: The Court of the Borderland, 32 Harvard Journal of Law 
and Gender, 165, )2009(�
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שלום לכולם ולכולן, שמי נועז כהן ואני חבר 

בקבוצה שקמ"ה, ששמה לה למטרה את העלאת 

המודעות והגברת השיח אודות פגיעות מיניות 

בקהילה הגאה� אני מדבר כאן היום כחבר 

בפרויקט שקמ"ה ומביא את עצמי ואת הקול 

שלי בתוך הקבוצה� אני לומד עבודה סוציאלית 

והגעתי לפרויקט אחרי התנדבות של למעלה 

משנה וחצי בקו הגברים, במרכז הסיוע לנפגעות 

ולנפגעי תקיפה מינית בת"א� החלטתי להשתתף 

בפרויקט בגלל הידע שצברתי במרכז אודות 

פגיעה מינית וגם בגלל היותי הומו� רציתי להביא 

את הידע הזה לתוך הקהילה שאני משתייך אליה 

ורואה עצמי כחלק ממנה�

פרויקט שקמ"ה הוקם ביוזמתן של שתי 

סטודנטית לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת 

ת"א, טל סרי וגליה ניב� העובדה שבית הספר 

לעבודה סוציאלית באונ' ת"א נותן הזדמנות 

להרים פרויקט מסוג זה, וכמובן יום העיון שלנו, 

מצביעה על ראיית ביה"ס, זיהוי  התופעה והרצון 

לפעול למען שינוי� אנחנו רוצים להודות לבית 

הספר שנתן לנו הזדמנות זו� הקבוצה הונחתה 

ע"י רכז קו הגברים במרכז הסיוע, ערן האן, 

ופעילה חברתית ורכזת לשעבר במרכזי הסיוע, 

קרן שחר� הקבוצה שלנו כללה 9 מתנדבים, נשים 

וגברים, שהגיעו במטרה להיות אקטיביסטיות 

ואקטיביסטים בהעלאת המודעות לפגיעות 

מינית בקהילה הגאה� כל אחד ואחת ממשתתפי/

ות הקבוצה מגדיר/ה את הזהות המינית שלו/ה 

באופן אחר� כל אחד ואחת מאיתנו הגיע/ה עם 

ראיה ותפיסה שונה לגבי הבעיות הקהילה� ריבוי 

הזהויות והאג'נדות האישיות יצרו, לא פעם, מתח 

שליווה את הקבוצה שלנו לאורך כל המיפגשים 

שלה� עם זה, המתח הזה איפשר העמקה בסוגיות 

ובקונפליקטים המאפיינים את הקהילה כולה�  

ריבוי ההגדרות עוררו אצלנו לא פעם את 

השאלה, מה זאת הקהילה הגאה? האם עצם 

היותי גבר הומו הופך אותי לחלק מהקהילה? 

האם עצם היותי אשה המגדירה עצמה כלסבית 

הופך אותי שייכת לקהילה? ואם אני מגדירה 

עצמי כאשה שנמצאת בקשר עם אשה, לאן אני 

שייכת? האם אני רוצה בכלל להיות שייכת? 

ללכת למצעד הגאווה עושה אותי שייכת 

לקהילה? לפתוח כרטיס באטרף עושה אותי 

בהכרח חלק מהקהילה? לכולנו אין תשובות 

ברורות וחד משמעיות, וחילוקי הדעות בקבוצה, 

כמו בקהילה, לא תמיד הגיעו לכלל הסכמה� אני 

סבור שיש כאן לא מעט אנשים שלא יודעים אם 

הם שייכים או רוצים להשתייך��� או שאולי אני 

כן רוצה להיות חלק מהקהילה, אבל לא בהכרח 

שותף לכל דרכי הביטוי שלה? אחת השאלות 

החשובות, שאולי גם לשמה התכנסנו כאן היום 

היא, האם הקהילה היא מקור כוח או חולשה 

עבורי? ברור לחלוטין שהיא מקור כוח עבור 

החברה שכנגד – החברה ההטרו נורמטיבית – כל 

גילוי הומופוביה מבחוץ מגייס באופן מיידי את 

הקהילה להילחם בו! אך לא בטוח עד כמה היא 

מקור כוח עבור החברה שבפנים� עם הקושי הזה, 

בין שייכות לאי-שייכות, בין הגדרות לא ברורות, 

הגענו תשעה חברים וחברות על מנת לנסות 

לבדוק את עצמנו�

"להיות שגריר שקמ"ה - מבט אישי 
ופוליטי על התהליך הקבוצתי"

נועז כהן - אקטיביסט בפרוייקט שקמ"ה, מתנדב במרכז הסיוע לניפגעות ונפגעי תקיפה מינית תל-אביב
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אישי את הדמויות המרכזיות בפרשה� לנו 

כקבוצה היה קשה להתבונן בסיפור הזה מבחוץ: 

הרי זה קורה בתוך הבית שלנו! כמו כל פגיעה 

מינית שמתרחשת בין כותלי הבית מתעורר קושי 

נורא גדול להסתכל עליה, לדבר אותה, לטפל בה� 

הקהילה שאמורה להגן עלינו מפני ההומופוביה 

והאויב מבחוץ, הופכת למקום לא בטוח ופוגעת 

בתחושת המוגנות שלנו הן כקהילה והן 

כאינדיבידואלים בתוכה� האם הקהילה שאמורה 

להגן עלי, יכולה להפוך פניה ולפגוע בי?? ושוב 

חזרנו לנקודת התחלה – פגיעות מיניות הן 

נחלתם של הומואים מבוגרים וצעירים והנשים 

אינן בתמונה ��� 

במקום שבו קהילה חורטת על דגלה את המיניות 

ויחסי מין כדבר טוב, בריא, משחרר האם היא 

יכולה לעצור רגע, רגע אחד, ולהתבונן במה 

שקורה סביבה? האם אנחנו, כל מי שהגיע לכאן 

היום, נחשב/ת כמי שהולך/ת לעכב את הצמיחה 

והגדילה של הקהילה? או שאולי כדי שהגדילה 

של הקהילה תתבצע על קרקע בריאה ותביא 

לצמיחה חזקה, אנחנו צריכים להתחיל לבדוק את 

עצמנו? האם הנורמות הקיימות כיום בקהילה 

מעודדות פגיעה? האם בתחושה הזאת שהכול 

מותר ואנחנו כל כך מחוברים למיניות שלנו,  אין 

שום סיכון להיפגע?

נתקלתי לא פעם במונח "דייט שנכשל" – מי 

שנפגע/ה בדייט הוא לא דייט שנכשל – זו פגיעה 

מינית��� מדוע כשאני לא רוצה לקיים יחסי מין עם 

מישהו אני מקבל הרגשה של "הרסת לי את הערב?" 

אני רואה זאת בצורה מאוד ברורה בקווי הסיוע 

– כאשר מתקשר גבר הומו שנפגע ע"י סטרייט 

על רקע הומופובי  - קל מאוד לומר: זאת היתה 

פגיעה� כאשר מתקשר גבר הומו בן 28 שהיה 

ב"דייט שנכשל" – הוא לא מצליח להבין מה קרה� 

הוא יודע שקרה לו משהו לא טוב� אחרת הוא לא 

היה מתקשר לקו, אבל הוא שואל אותי, נפגעתי? 

אם נפגעתי, אז למה נשארתי? ואם נשארתי 

כנראה שרציתי, ואם רציתי ולא יצא – עוד דייט 

נכשל! יותר קל לתת שם/לשיים את הפגיעה 

כאשר היא נעשית על רק הומופובי או לסבופובי 

בהתבוננות לאחור, אני יכול לראות כיצד הקבוצה 

שלנו ייצגה נאמנה והיתה למעשה תמונת ראי 

של החברה בכלל והקהילה הגאה בפרט� היה 

ניתן להבחין במתח בין נשים לגברים ויחסי 

הכוחות שדרשו להיות שוויוניים� דוגמא לכך 

ראינו כאשר אחת המתנדבות החליטה לעזוב את 

הפרויקט� הנשים בקבוצה התעקשו להכניס אשה 

נוספת על מנת ליצור איזון� ניתן היה לראות גם 

את הקושי הרב בלדבר את נושא הפגיעה המינית 

בתוך הקהילה� כמו בכל חברה, נושא של פגיעה 

מינית מושתק, מוצנע, כאילו אינו קיים על פני 

השטח� הקהילה שלנו, שהמיניות בה היא נושא 

מרכזי, מתקשה לדבר על נקודות החולי שלה� 

היה לנו קל, כקבוצה, ללכת למוכר ולידוע ולא 

להתעסק בתכנים היותר קשים� מה זה מוכר 

וידוע? נשים אינן פוגעות, הגברים הם אלה 

שפוגעים ולכן פגיעה מינית בתוך הקהילה היא 

נחלתם של ההומוסקסואלים בלבד� גם בזירה 

הזאת היה יותר פשוט לעסוק במוכר ובידוע: 

גברים מבוגרים פוגעים בנערים צעירים� האם 

גבר בן 30 לא יכול להיפגע? האם אשה לא יכולה 

לפגוע באשה? 

זה מביא אותי לנושא מאוד חשוב ורלוונטי לעולם 

הפגיעות המיניות בכלל וזה נושא הגבולות� 

מה מצופה מאיתנו כנשים, מה מצופה מאיתנו 

כגברים? האם אני, כגבר, אמור לצרוך יותר 

מין ואז הציפייה ממני לדבר על המיניות שלי 

ולהחצין אותה, או האם אני כאשה אמורה לשמור 

על המיניות שלי וככה יותר קשה לי לדבר על 

הפגיעות שלי, בטח ובטח כשהן נעשות ע"י 

אשה? כשהתחלנו לדבר את נושא הפגיעה בתוך 

הקבוצה התחלנו לראות דברים בעיניים אחרות, 

החלו לצוף לא מעט שאלות� האם נפגעתי? 

האם אי פעם פגעתי?? הנושאים האלה לא היו 

פשוטים לשיחה וגרמו לא פעם להצפה, או 

לחלופין, כפי שציינתי, לברוח למוכר ולידוע� 

תוך כדי הדיבור המוכר והידוע בתחילת 

המפגשים, נחשף פענוח הרצח בבר נוער, שטלטל 

מאוד את חברי הקבוצה� חלק מהחברים הם 

בוגרי הבר-נוער, חלקם אפילו מכירים באופן 
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וצורך של כל אחד ואחת מאיתנו להגדיר את 

הגבולות המתאימים לו/ה� בנוסף, שקמ"ה מנסה 

להשתמש בפלטפורמה שקיימת כיום, מרכזי 

הסיוע, ולהפוך אותם נגישים עבור חברי הקהילה� 

כמו כן, לאפשר מתן סיוע לנשים לסביות שנפגעו 

ע"י גברים ונשים כאחד, לגברים הומואים שנפגעו 

ע"י גברים הומואים אחרים ולבי-סקסואליים ובי-

סקסואליות הנפגעים ונפגעות באחוזים גבוהים� 

כך גם להעניק מענה לקהילה הטרנסג'נדרית 

שסובלת מגילויי טרנס ופוביה, שחלקם באים 

לידי ביטוי בפגיעות מיניות חוזרות ונשנות� 

אנו רוצים לאפשר לפונים ולפונות מהקהילה 

להשתמש ולהנגיש את הפלטפורמה המקצועית 

הקיימת במרכזי הסיוע כגוף ידע משמעותי 

בתחום הפגיעות המיניות�

אני רוצה להודות לכל אחת ואחת מכם/ן שהגיעו 

היום לקחת חלק ולשמוע� לכל חברי קבוצת 

שקמ"ה: עידו, טל, מתן, יעל, אסף, מיכל\ גיא 

ואורי ועל התהליך שעברנו יחד� צפויה לנו עוד 

הרבה עבודה ונצטרך את עזרתכם/ן� תודה לערן 

וקרן על הליווי הצמוד וההנחיה� ותודה למרים 

על שהעניקה לנו בית במרכז הסיוע ת"א�

ולא כאשר היא נעשית ע"י מישהו מתוך הקהילה� 

גם נשים מתקשרות ומתקשות לתאר את מה 

שקרה להן� האם כשאני נמצאת במערכת יחסים 

אינטימית עם אשה יחסי הכוח ברורים לי? האם 

יש מצב שאשה יכולה להיות אלימה כלפי פיזית 

או מינית ועוד בת הזוג שלי?

ועוד לא דיברנו על ביסקסואליות וטרנסג'נדריות 

וקווירים ודתיות ודתיים וערבים וערביות, כמה 

ייצוג הם מקבלים בקהילה? והאם הפגיעות 

המיניות בקבוצות האלה נושאות אופי אחר� אני 

חושב שהצפתי אתכם/ן בהרבה מאוד שאלות, 

אבל אלה בדיוק השאלות שאנו התמודדנו איתן 

בקבוצה� על חלקן הצלחנו לענות, על חלקן 

אנחנו עדיין בדין ודברים ולחלקן אף לא נמצא 

תשובה� אנחנו מזמינים אתכם/ן להתבונן, לשאול, 

להתחיל לתת שם לפגיעות�

פרויקט שקמ"ה פועל כיום בשתי חזיתות 

עיקריות: הראשונה היא כניסה לתהליך של 

שיח – כמו שיום עיון זה הוא בבחינת יריית 

פתיחה והזמנה לתחילתו של שיח בין כל חלקי 

הקהילה, במטרה להציב נורמות חדשות בהן 

תהיה התייחסות לנושא הפגיעות המיניות 

תודה.
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סדנאות מקבילות
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הסדנא התבססה על מחקר שנערך לראשונה 

בישראל )2013( במסגרת עבודת תזה של לימודי 

תואר שני בקרימינולוגיה קלינית ע"י סמנטה גרין 

בהנחיית ד"ר תומר עינת באוניברסיטת בר-אילן� 

המחקר ארך כשנה וחצי, מחקר איכותני, בו רואיינו 

נשים מהקהילה, לסביות וביסקסואליות, נפגעות 

אלימות מינית, פיזית ומילולית-נפשית במערכת 

יחסים אינטימית עם אישה� הממצאים נותחו 

בעזרת שלוש פרספקטיבות תיאוריות מרכזיות:

א� "קורבן קריירה" )רבקה בן-דוד, 1989(

 ;Corrigan & Penn 1999 ( ב� תיוג וסטיגמה

שוהם, 1995 ; שוהם ורהב, 1983(

ג� תפקידי מגדר בחברה פטריארכאלית )חאג' 

�)STROUS, 1980 ; 2005 ,יחיא

אחת התופעות הבעייתיות הקיימות בתת-

התרבות הלסבית אשר זכתה לתשומת לב 

תיאורטית ומחקרית דלה, היא אלימות בין 

בנות-זוג )Walters, 2011(� זאת בעוד שתופעת 

האלימות במשפחה מוכרת בספרות המקצועית 

ומתמקדת בעיקר בקורבנות של נשים על-ידי 

בני-זוגן התוקפים )Hansen, 2006(� למרות 

עושרו של הידע האקדמי בתחום האלימות 

במשפחה ההטרוסקסואלית, נראה שהידע 

]והמודעות[ בנוגע לגורמי התופעה, דרכי ביטויה 

והשלכותיה על תוקפות וקורבנות בקרב זוגות 

חד-מיניים, בכלל, וזוגות לסביים בפרט, נמוך 

מאוד� זאת, על-אף היקפה הרב והשלכותיה 

 Hensen, 2006;( הפסיכו-חברתיות החמורות

 �)Walters, 2010; 2011

בהתייחס לשיעורי האלימות בקרב זוגות חד-

מיניים, מרבית המחקרים מצביעים על כך שאחוז 

הנשים או הגברים הסובלים מגילויי אלימות מצד 

בנות-זוגן/בני-זוגם ]בהתאמה[ נאמד ב - 30% 

- Hansen, 2006( 50%( ולעתים עומד על 50% 

ויותר )Walters, 2010(� באופן ספציפי, עד היום 

נערכו בסך-הכל מעט מחקרים שבחנו את גורמי 

 ,)Pachankis & Goldfriend, 2004( התופעה

דרכי התבטאותה )Hensen, 2006(,  והשלכותיה 

)Walters, 2011( על התוקפן וכן על הקורבן� 

חסר מחקרי זה מפתיע וחמור נוכח ההערכה, 

שהתנהגות אלימה הינה קשה וטראומטית לכל 

המעורבים בה והשלכותיה מתקיימות לאורך זמן 

  �)Cherlin et al�, 2004( רב ולעתים - חיים שלמים

הממצאים במחקר זה הם כאלה הדורשים 

התייחסות רחבה ועמוקה בכדי לאפשר לנפגעות 

טיפול נאות, דבר שבשלב זה אינו בנמצא עבורן 

ולא רק שקיימת טראומה קשה אלא גם סכנת 

חיים ממשית לנפגעות, וזאת בהעדר התייחסות 

חוקית וחברתית לנושא זה�

ממצא ראשון, מתייחס לקורבנות הקיימת בחיי 

הנפגעות אשר תחילתה במשפחות המוצא שלהן, 

המודל הראשוני האלים, אשר הוביל להשתרשות 

הקורבנות גם  בחייהן הזוגיים הבוגרים� 

ממצא שני, מתייחס לקושי בזיהוי הסממנים 

הראשונים לאלימות בעקבות חלוקת תפקידי 

המגדר הקיימת בחברה פטריארכאלית אשר 

מציגה את האישה כחלשה וככזאת שאינה 

יכולה להוות גורם אלים ופוגע ועל כן מתקיים 

בלבול אצל הנפגעות בהיות התוקפת אישה� 

כמו כן, הזוגיות של אישה עם אישה הופכת 

"חוויתן של נשים נפגעות אלימות 
במערכת יחסים חד מינית לסבית"

סמנטה גרין )MSW( - קרמינולוגית קלינית, מטפלת בקליניקה פרטית, מנחה קבוצות בנושא אלימות 

בין נשים לסביות

מתוך מחקר בנושא
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מסקנות 
חקירת יחסיהם הזוגיים של נשים חד מיניות, 

לסביות, קורבנות לאלימות זוגית, מאפשרת 

התבוננות עמוקה יותר בסוגיה שעד כה 

ההתייחסות אליה היתה מועטה� המחקר 

והתיאוריות הייחודיים לטיפול בנשים אלה אמנם 

התפתחו בעשורים האחרונים, אך הנגיעה בתחום 

הזוגיות האלימה והיחסים האינטימיים של נשים 

 Allen, 2009; Merrill, 1998;(לסביות, מצומצמת

Renzetti, 1998(� מחקר זה מוסיף נדבך חשוב 

לעיסוק בתחום הזוגיות בקרב נשים חד מיניות, 

לסביות, קורבנות לאלימות זוגית� הבחירה 

בפרדיגמה האיכותנית במחקר זה מאפשרת 

היכרות עם עולמן האישי של המרואיינות ועם 

האופן בו הן תופסות וחוות את קשריהן הזוגיים, 

האלימים בעבר ובהווה באופן שלא היה מתאפשר 

באמצעות צורות מחקר אחרות )שקדי, 2003(�

שיתופן של הנשים, קורבנות לזוגיות חד-מינית, 

לסבית, אלימה, בחוויותיהן סביב היחסים 

הזוגיים האלימים, מהווה פתח ללמידה על 

מורכבות יחסים אלה, על האופן בו מושפעים 

היחסים האלימים בהווה מחוויות הקורבנות 

בעבר, ועל הקושי הגדול להביא לשינוי בתפיסות 

 Jaffe, Wolfe( המוקדמות לגבי יחסים זוגיים

Wilson�, 1990 &(� התרומה המשמעותית של 

מחקר זה היא בחשיפת צרכיהן של הנשים החד-

מיניות, לסביות, והקשיים שהן חוות סביב נושא 

העדפתן המינית והיותן חלק מזוגיות לסבית 

אלימה בעבר או בהווה� 

חשיפה זו יכולה לסייע בהגברת המודעות של 

אנשי טיפול לסוגיות מרכזיות שיש לתת עליהן 

את הדעת בהתערבות הטיפולית עם נשים 

חד-מיניות, לסביות, המקיימות קשרים זוגיים 

אלימים� בין הנושאים ניתן למנות את חוויות 

העבר והתפיסות הקורבניות המופנמות ביחס 

להיבטים מגדריים וחברתיים הנוגעים  לנשיות, 

גבריות, העדפה מינית וזוגיות� בנוסף, היא 

מסייעת לבחון את התמודדותן עם זוגיות אלימה 

מינית, פיזית ונפשית ולנסות ולאפשר להן 

בסיס טיפולי-שיקומי לבניית זוגיות חיובית ללא 

לגורם שמאפשר תחושת יכולת עבור הנפגעות 

בכך שהן ממשות את רצונן ובוחרות את מושא 

אהבתן, עם ולמרות הקושי העולה מהעדפתן 

המינית� הממצא זה גם ניתן לראות את 

ההתייחסות החברתית\תרבותית המתייחסת 

בעיקר לתוקף שהוא גבר� דברים אלה מובילים 

לממצא השלישי המראה כי אלימות חמורה 

וקשה אכן יכולה להתקיים גם במערכת זוגית בין 

נשים� סוגי האלימות הקיימים בין נשים יכולים 

להיות זהים לאלה המתקיימים בין גבר ואישה: 

פיזית, מינית, ונפשית� הקושי החברתי בקבלת 

הזוגיות החד-מינית, משתקף הקושי בעמדות 

החוקיות והחברתיות כלפי המודעות והשיח 

שאינו קיים סביב תופעה זו� בנוסף, אין התאמה 

בשירותים החברתיים כגון הרווחה, בסיוע 

בהתמודדותן של הנפגעות� אנשי מקצוע עדיין 

מתייחסים לקורבנות מעמדה הטרו סקסיסטית 

ואין הבנה רחבה של הקשיים הקיימים בעבור 

נשים אלה החל משלב היציאה מהארון וכלה 

בהיותן חלק מזוגיות אלימה עם אישה� ביחד עם 

הקשיים הקיימים בזוגיות אלימה, בידוד חברתי, 

שליטה על משאבים, מניפולציות רגשיות, העדר 

תמיכה ועוד, בהתייחסות לנושא האלימות בקשר 

חד-מיני, מתווספים קשיים אחרים לקורבנות 

לאלימות כגון, איום ההוצאה מהארון, דחייה 

משפחתית וחברתית, בושה כפולה וחשש לפנות 

לרשויות בעקבות זלזול, הטרדה ולעג�

בנוסף, גם המערכת החוקית אינה מאפשרת 

עוגן חוקי לנושא הפניה למקלטים לסיוע 

לנשים נפגעות אלימות ע"י נשים, טיפול 

משקם, צווי הרחקה ומניעה, ואף החוק עצמו 

בניסוחו מתייחס לתא משפחתי הטרוסקסואלי 

בלבד� כיום יחד עם השינויים בהימצאות התא 

המשפחתי החדש, בישראל עדיין יש עיכוב 

ביכולת לתת מענה למקרים אלה�

הממצא הרביעי מתייחס להסתרה ולבושה 

הכפולה, להיעדר זכויות לחברי הקהילה, גישות 

אנשי הטיפול כלפי הנפגעות, סטיגמה ותיוג 

חברתי של חברות הקהילה הן מהמשפחה והן 

מהקהילה עצמה, שאינה נותנת מקום לתופעה זו�
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לאלימות ביחסים זוגיים� ההכרה שבאה לידי ביטוי 

במחקר זה לגבי המשמעות הגדולה של יחסים 

זוגיים אלימים עבור נשים חד-מיניות, לסביות, 

מדגישה את המשותף, באופן כמעט כלל עולמי, 

שבנושא האלימות בקשר זוגי לגבי נשים לסביות 

וגם לגבי קורבנות לאלימות זוגית שאינם נשים� 

בעקבות הקולות החדשים בעולם בכלל 

ובישראל בפרט, חשוב שנושא זה יגיע למודעות 

ציבורית בכדי לתרום לשינוי וליצור הבנה 

רחבה יותר של אנשי מקצוע במפגש עם חברי 

הקהילה, בהתמודדותם המגוונת בנושאים 

זוגיים ומשפחתיים וכן גורמים חברתיים בדבר 

אנושיותם של חברי הקהילה וקידום זכויותיהם 

כאזרחים שווים במדינת ישראל� 

בעקבות המחקר, בימים אלה וביוזמתי, מתקיימת 

קבוצה טיפולית העוסקת בנושא אלימות 

במערכת יחסים חד-מינית, לסבית� הקבוצה 

הוקמה בעקבות היעדר טיפול ראוי בתחום זה 

המתייחס לקהילה הלסבית והביסקסואלית 

בישראל� הקבוצה מתקיימת אחת לשבוע בת"א�

 �)Peterman & Dixon, 2003( אלימות

המחקר מדגיש את העוצמה של השפעת 

היחסים המשפחתיים האלימים על אלו 

הזוגיים של הנשים בעבר ובהווה ואת כוחם של 

יחסים אלה לפגוע בהתנהלותן בבגרות� מכאן 

שהעמקה בתחום זה משמעותית במתן מענה 

לנשים לסביות, קורבנות לזוגיות אלימה� מחקר 

זה מצביע על צורך לתת מקום לקיומה של 

תופעת האלימות העלולה להתקיים ביחסים 

זוגיים לסביים, ללמידה על ההתנהלות ביחסים 

אלו, להכרה באופן בו קורבנות העבר מבנה 

את היחסים הזוגיים הלסביים האלימים בהווה 

והשפעתם של תפקידי מגדר והומופוביה 

חברתית על הקורבנות לאלימות זוגית בקשר 

 �)Bepko & Johnson, 2000( חד-מיני, לסבי

המשגת המרכיבים השונים של הסטיגמה יכולה 

לסייע לתכנון התערבויות הן ברמה החברתית והן 

בזו הטיפולית אשר מכוונות לצמצומה )מרגולין 

וויצטום, 2009(� כל אלה הינם היבטים מהותיים 

לטיפול בנשים חד-מיניות, לסביות, קורבנות 
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 date( נתבקשתי לדבר בסדנה על אונס בדייט

rape( במרחב להט"בי� בקשה זו היתה מעוגנת 

בעבודת הדוקטורט שלי אשר בדקה את המרחב 

של דייטינג והאלימות שעלולה להתרחש בו, 

הן מהיבטים פיזיים והן מהיבטים נפשיים� 

במקור, המחקר שלי התמקד במודע בדייטניג 

'הגמוני', כלומר בדייטניג חילוני, ישראלי- יהודי 

והטרוסקסואלי� על אף שאני מגיעה מגישות 

פמיניסטיות וקוויריות, בחרתי שלא לדון 

במרחבים 'אחרים' ממרחבים הטרונורמטיביים 

מפאת קוצר היריעה� למרות העמדה הביקורתית 

שאני אוחזת בה כחוקרת, עליי לציין כי מיקומי 

בחיי היומיום מגביל אותי במבטים על הקהילה 

הלהטב"ית היות ואורח חיי בפועל עלול להצטייר 

כ'סטרייטי' ואינו בהכרח משקף את הקהילה 

ומאפייניה� יחד עם זאת, אני רואה עצמי גאה 

להיות שייכת ל'קהילה' שחיי היומיום שלי 

שזורים בה פרקטית ותודעתית הן במרחבים 

גיאוגרפיים, הן במרחבים אקדמיים והן במרחבים 

חברתיים� מתוך כך, הגעתי לסדנה בעמדה 

המבקשת ללמוד ולשמוע קולות שונים ומגוונים 

ולבחון יחד את הנורמות הקהילתיות אל מול 

האלימות והפגיעה המינית 

במחקר שערכתי בחנתי את הנורמות הנהוגות 

במרחב הדייטניג והתסריטים המבנים אותו ומתוך 

מבט ביקורתי וכיצד הוא מעצב ומאפשר את 

האלימות המתקיימת בתוכו לעיתים� כך בדקתי 

כיצד אלימות זו מושרשת בתפיסות החברתיות 

על גבריות, נשיות, מיניות, אהבה וזוגיות� בהמשך 

לכך, סברתי שניתן לקחת את המתודה ולחשוב 

ביחד, במהלך הסדנה, כיצד השייכות לקהילה ו/

או לקבוצה חברתית כלשהי והנורמות השונות 

המעצבות שייכות זו -  מאפשרות להבין את 

האלימות בהקשרים יחודיים� 

באופן ממוקד יותר, בסדנה זו השתמשנו במושג 

'אונס בדייט' שהוא מונח מתחום הכתיבה 

הפמיניסטית על אונס, הבא לסמן פגיעה מינית 

בתוך הקשר אינטימי ושנתפס כרומנטי� המונח 

אונס בדייט )date rape(, כפי שהוגדר במחקר 

הפמיניסטי, הינו אונס על ידי מכר שמערב קורבן 

ותוקף אשר יש ביניהם קשר רומנטי-אינטימי 

�)Koss, 1993 ; Warshaw, 1988( ברמה כלשהי

בתחילת הסדנה ביקשתי להרחיב את המונח 

להקשרים אינטימיים של יחסי מין ולא לצמצם 

את הדיבור על ה'דייט' רק למפגש לצורך יצירת 

קשר משמעותי בעל גוון הטרונורמטיבי שמטרתו 

בהכרח נישואין וילדים, אלא לסמן באמצעותו 

מפגש של רצון שני פרטים בקשר, לצרכים שונים 

ומגוונים על הרצף של רומניטקה, אינטימיות 

ומיניות - ומכאן לראות כיצד מפגש כזה עלול 

לייצר אלימות מינית�

בהמשך לדברי ההתחלתיים, חשתי שברמה 

הפרקטית נכון יהיה לפתוח את הדיון לקולות 

מן השטח, מתוך מוגבלות הניסיון שלי ואמונתי 

שידע מתהווה בלמידה משותפת ושיתוף נקודות 

מבט ואינו מרוכז בידי מומחה זה או אחר� 

נוסף על כך, הדי הרצאות המליאה המאתגרות 

ועמוסות הידע וכיווני המחשבה החדשים הדהדו 

אל תוך הסדנה וחשתי כי יש רצון לדבר ולהתחיל 

לעבד את הדברים ולנוע מעמדת השומע/ת, 

הסופג/ת ידע לעמדה המייצרת�

מפאת קוצר הזמן, הדיון היה מצומצם 

"דייט רייפ“ )date rape( במרחב להט"בי"
ד"ר ענבל וילמובסקי )Ph.D( - פוסט דוקטורנטית במרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטה 

העברית. מלמדת גם במכון לקרמינולוגיה באוניברסיטה העברית ובתכנית ללימודי מגדר 

באוניברסיטת תל-אביב
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אינטימי ואיך הוא צריך להיראות� גם כאן, קיימת 

הכנה, המלווה בהתרגשות וציפייה לפגוש את 

האחר ולבדוק את מידת העניין� גם כאן, עלה 

הצורך בשימוש ב'מסכה' מחד לצורך הגנה 

וחשיפת האני האמיתי והאותנטי לצורך הכירות 

מאידך� גם כאן, יש קולות חברתיים המעודדים 

ליזום קשר אינטימי בתוך המפגש, המעודדים 

גברים לאסרטיביות מינית ומזהים פאסיביות עם 

נשיות� גם כאן לכאורה הולכים אל ה'לא ידוע' 

אם כי התסריט הנורמטיבי המעוגן בתרבות מאד 

ברור ביחס למה אמור לקרות ומי אמור ליצור 

את הקשר וליזום את האינטראקציה המינית� 

בתוך הספונטניות של המפגש המתנהלת לאור 

תסריט תרבותי קבוע של 'פיתוי' כביכול עלולה 

להתרחש פגיעה שמקורה באי הקשבה ובעיוורון 

לצד האחר העומד מולנו מעבר לתסריט החברתי 

והאופן בו הוא נתפס מתוך הדימוי של דייט� מצד 

שני, מיניות להטב"ית מייצרת לעיתים פרקטיקות 

אחרות המערערות על התסריטים הנורמטיביים, 

אך גם הן עלולות לייצר סכנה לפגיעה� כך למשל 

הוזכרה פרקטיקה של מפגשים מיניים דרך אתרי 

האינטרנט כגון אטרף, אשר בהם לכאורה 'החוזה 

המיני נחתם מראש החל מאופי המפגש, המקום 

ועד לרמת האקטים שיבוצעו'� תאום הציפיות 

נערך מראש ביחס למפגש ונחתם, כך שלכאורה, 

נכתב תסריט ייחודי עבור כל מפגש� אולם דווקא 

החוזה החתום וההסכמה מראש, עלולה להביא 

להפרה שלו ולפגיעה כאשר המציאות פוגשת 

את הפנטזיה, אנשים חורגים מההסכמות שהגיעו 

אליהם מראש ופוגעים בצד השני מתוך אי 

הקשבה� 

עד כאן, דנו בתפיסות של דייט, פרקטיקות של 

מיניות ושל דייטניג ועוד לא נגענו בפגיעה מינית 

ובאונס בפרט� שהרי אם הנורמות כה עמומות 

באווירה שהן מייצרות, אזי קשה מאד לזהות 

ולהמשיג את הפגיעה ולשים עליה זרקור�     

שאלה שעלתה בהקשר הזה היא האם מרחבים 

להטב"ים הם תמיד ובהכרח מרחבים בטוחים? 

שהרי 'דווקא במרחבים שבהם כביכול אין קורבן 

פוטנציאלי או תוקף פוטנציאלי, דווקא שם לא 

וסימן תחילתה של דרך על חשיבה ושאלות 

חדשות שיוצגו להלן ושיש לשוב ולבחון אותן 

במסגרות שונות�

תחילת הדיון סומנה בשאלה האם גם במרחבים 

להטב"ים יש מודעות לפגיעה כך שניתן לדבר 

במונחים של 'נורות אדומות' בתוך קשר או 

מפגש ולהיענות להן? 

נראה כי בהיעדר מילים וכלים להמשיג את 

הפגיעה האפשרית בתוך מרחב להטב"י עולה 

השאלה ביחס לנקודות הדמיון למרחבים 

הטרוסקסואלים והידע שניתן 'לייבא' מהם 

ביחס לפגיעה� 

בהמשך לשאלה זו עלתה שאלה, האם גם 

במרחבים להטב"ים מתעוררות ציפיות 

מגדריות נשיות וגבריות בתוך המפגשים 

האינטימיים והרומנטיים וכיצד ציפיות אלה 

ממלכדות אותנו להתנהגות סטריאוטיפית 

גברית או נשית מבלי יכולת לערער עליה 

ולחרוג ממנה באופן שמאפשר את הפגיעה. 

נושא זה עולה באופן ברור מתוך המחקר שלי 

על דייטינג הטרוסקסואלי והאופן שבו תפיסות 

של גבריות ונשיות מייצרות בין השאר פוגעים/

ות ונפגעים/ים� נראה שגם כאן, על אף שמדובר 

של מפגשים אינטימיים בין שני אנשים מאותו 

מין, הציפיות המגדריות לגבריות או לנשיות 

מושרשות עמוק ופועלות באופן שלעיתים 

ממלכד לתוך הסטריאוטיפים ומייצר אסרטיביות 

או פאסיביות, תוקפנות או חולשה�

בהמשך לכך, התעוררה השאלה האם תפיסות 

של דייט או של מפגש מיני והאופן בו הוא 

אמור להיראות משפיעות על מה שקורה בו 

ועלולות לאפשר אלימות. 

כאן הביעו משתתפי הסדנה ושיתפו מהידע 

שלהם� נראה כי גם במרחבים להט"בים פועלים 

התסריטים הנורמטיביים של דייטינג ואז 

גם אנו פועלים כ'גברים' או כ'נשים'- ומתוך 

מלכוד אל תוך הציפיות המגדריות- יכול לייצר 

תוקפנות וקורבנות� 

מצד אחד גם במרחבים להט"בים פועלים 

תסריטים נורמטיביים לכאורה של מפגש רומנטי 
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ביטוי בין השאר בהרצאתו של גיא שילה� עוד 

שיקף הדיון כי קל לנו לדבר מעמדת ה'מומחים' 

ולבחון כיצד אנו פסיכולוגים, מורים, מדריכים 

באיגי וכדומה נוכל לעזור לאחרים� 

ובכן דיון שהתחיל בשיח מבוגרים על מפגשים 

מיניים ורומנטיים ורצון לגיטימי בקשר רומנטי, 

אינטימי, מיני, הסתיים בדיון מושכל על בני נוער 

והרצון לסייע להם להבין את העולם ממקום 

של בגרות ומומחיות�  אולם דיון עם בני נוער 

שנמצאים ככלל בתקופה סוערת ביחס למיניות 

שלהם, חייב להישען על דיון שלנו כמבוגרים, 

במיניות שלנו ובאופן שבו היא מתעצבת על ידי 

הקהילה שסב אנו חיים, טרם 'נברח' אל הנוער�

נקודה משמעותית נוספת שהדהדה והמחישה 

את דבריה של דודי בלאט ביתר שאת היתה כי 

כמעט ולא נשמעו קולות אותנטיים של נשים 

מתוך התנסות ודיבור על פגיעה שבין נשים 

לנשים בדיון הזה והן דיברו רק כנשות טיפול, 

חינוך והדרכה של נוער� יש לציין כי בתחילת 

הסדנה ביקשתי להיזהר מפני חשיפה שאינה 

נוחה ומותאמת למשתתפים/ות בסדנה כה קצרה 

ויכול להיות שהדברים הדהדו אצל המשתתפות� 

יחד עם זאת  עדיין יש לשים לב שהגברים דיברו 

בקולם ומתוך ניסיונם 'את הקהילה' והנשים 

דיברו רק מפרספקטיבה טיפולית וחינוכית ועל 

כן ראוי לערוך דיונים אינטימיים יותר על נורמות 

של קבוצות שונות בתוך הקהילה, לסביות, 

ביסקסואליות, טרנסיות וכדומה והאופן בו הן 

מאפשרות פגיעה� 

לסיום, מתוך קולות ושאלות שעלו בדיון 

אני מבקשת להצביע על כך שלעיתים אנשי 

טיפול וחינוך המחזיקים תארים ואסמכתות 

של מומחיות למיניהן אינם מכירים לעומק 

את ההקשרים החברתיים של מטופלים/ות 

ותלמידים/ות בהם הם נפגשים� בתוך הסדנה 

עלה קול ברור וחזק של הרצון של אנשי טיפול 

ומחנכים להכיר, ללמוד ולהבין יותר לעומק את 

האווירה הקהילתית והקודים השונים הפועלים 

בה� יחד עם זאת, קולות אלה הדגימו והמחישו 

את חוסר הידע הבעייתי בנוגע לקהילה כמו 

נזהרים'� שאלה זו התחזקה על ידי שאלה נוספת, 

האם יכול להיות מצב שבו שני אנשים יפגעו 

זה בזה מתוך היענות לנורמות הקהילתיות 

ומבלי שיזהו את עצמם כפוגעים? בניסיון 

לענות על השאלה התגבשה ההכרה שהתסריטים 

החברתיים והרצון להרשים עלולים להיתרגם 

במונחי הקהילה ההומואית לצורך להפגנת 

ניסיון מיני, לקלילות מינית, ל'זרימה' במונחים 

של הסכמה מינית גורפת וכדומה� כך ההיענות 

לנורמות ולתפיסות הקהילתיות עלולה לייצר 

פגיעה מינית  מתוך הסכמה כביכול, בעת ששני 

אנשים נמצאים בסיטואציה מינית שאינם רוצים 

בה ומעוניינים בה אך החוזה שחתמו מראש, 

הרצון להרשים, התפיסות המגדריות, ההיענות 

לכללים ולקודים מכוונים אותם לשם� 

בהמשך לכך, הדי ההרצאה של רני לוי היתרגמו 

לחשיבה על טקסי החניכה של הקהילה 

ההומואית אל תוך הקהילה� כך עלו תכנים 

העוסקים בפערי הגיל ובפגיעה בנערים צעירים 

יותר מתוך רצונם להשתייך ומתוך תובנה שגויה 

שלהם שאקט מיני הנעשה בברוטאליות הוא 

לעיתים הדרך להיכנס לעולם הזה ולהשתייך 

אליו� כאן סומנה השיחה בנקודת מעבר 

כשהתחלנו לדבר כמדריכים, כאנשי חינוך 

וכפסיכולוגים על הדרכים שבהם נלמד את 

הנוער פרקטיקות של מיניות ויצירת קשר כמו 

גם כיצד להימנע מליפול קורבן לפגיעה מינית� 

כאן החלו לעלות שאלות על האחריות שלנו 

כקהילה וכאנשים בוגרים לבני הנוער המבולבלים 

המסתובבים בינינו� 

נקודת מעבר זו הונכחה על ידי כנקודה קריטית 

למקומות שקשים לנו כאנשים בוגרים לדיבור 

ובמקום זאת קל לנו יותר לדבר כמבוגרים 

האחראיים  על הנוער, בניסיון להציל, להגן 

ולשמור עליו� יתכן שניסיון זה מבקש לתת לבני 

הנוער את מה ש'לנו לא היה', מבלי שנצטרך לדבר 

עלינו כעל מבוגרים בהווה, על המיניות שלנו 

ועל הפרקטיקות שלה בתוך המרחב הקהילתי 

ובמרחב ההטרו נורמטיבי ומבלי שניאלץ להיזכר 

ולגעת בחוויותינו כבני ובנות נוער, כפי שבאו לידי 
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גם את התפיסות הסטריאוטיפיות ביחס אליה 

השזורות בתוך שיחים טיפוליים וחינוכיים� 

כלומר טיפול בפגיעה מינית המתרחשת בהקשר 

קהילתי חייב להיות רגיש להקשרים המקומיים 

והייחודיים לקהילה ולא להתעלם ממנו� כאן, 

יש אחריות על אנשי הקהילה להעביר את הידע 

ולחשוף אותו תוך התמקדות בהטעמת ההכרה 

בלגיטימיות של הקהילה ואורח חייה במרחב 

ההגמוני ומתוך כך, יכולת להצביע על מקרים 

חריגים וקיצוניים של פגיעה ולטפל בה ללא 

השעתוק של דעות קדומות כנגדה� 

אין ספק כי השאלות שעלו בסדנה הצטרפו 

לשאלות נוספות מתוך הסדנאות האחרות 

וההרצאות שנשמעו ביום העיון המאתגר הזה 

וכי הן יתורגמו לעשייה מבורכת בתוך הקהילה 

ומחוצה לה בכל מה שנוגע לפגיעה מינית� 

אני רוצה להודות לקרן שחר ולערן האן על 

ההזמנה וההזדמנות להשתתף, להשתייך, לתרום, 

ללמוד ולשאול שאלות חשובות יחד� כולי תקווה 

שהפרויקט החשוב הזה יימשך ויזכה להצלחה 

נראית לעין�

Koss, M� P� )1993(� Rape� Scope, impact, interventions, and public policy responses� 

American Psychologist, 48, 1062-1069�
Warshaw, R� )1988(� I Never Called it Rape:� the Ms� report on recognizing, fighting, 

and surviving date and acquaintance rape� New York: Ms� Foundation/Sarah Lazin Books�
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נושא המפגש הינו פגיעות מיניות בתוך הקהילה 

הטרנסית� בחרתי להרחיבו לנושא של הטרדות 

מגדריות, ולבניית מרחבים מוגנים להעצמה של 

קהילות מוחלשות דוגמת הקהילה הטרנסית, 

ובניית מרחבים אקטיביסטיים� אני חולק דברים 

אלה, כי אני חושב שהם רלוונטייים גם לאוכלוסיות 

מוחלשות אחרות, כגון קהילת הלהט"ב באופן 

כללי, ורלוונטיים במיוחד בבואנו להעלות 

מודעות לפגיעות מיניות ולפעול למיגורן� מדובר 

באקטיביזם שנוגע גם בטראומה�

שמי אלישע, אני פעיל בקהילה הטרנסית מאז 

יצאתי מהארון כטרנס, בגיל שלושים, לפני 8 שנים�

הידע שלי אינו אקדמי ואינו מגיע ממחקרים, 

אלא מנסיוני בשטח, כמו גם מן התהליך האישי 

שעברתי� האקטיביזם שלי הגיע ממקום בו 

הרגשתי שיש לי רק שתי אופציות: להיות מדוכא 

מן המצב הקיים, או להגיב אליו, בדרך כלל 

בכעס� חלק לא קטן מהאקטיביזם שלי, היה מה 

שאני מכנה אקטיביזם חירום, אקטיביזם מבוסס 

טראומה, המגיב לאירועים, מבקר או הורס 

מערכות שיש בהן כשלים�

לתחושתי, אקטיביזם מסוג זה מביא תוצאות 

מוגבלות, למרות חשיבותו בהעלאת ניראות, 

סימון, ושינוי שיח� בעתיד אמקד את העשייה 

שלי באקטיביזם מסוג אחר, אקטיביזם מתוכנן, 

ארוך טווח הבונה ומתקן מערכות, ולא רק מצביע 

על הכשלים בהן�

במשך השנים הגעתי למסקנה חד משמעית, 

כי בניגוד לנושא של מגדר, שבו לחלקים 

האקטיביסטיים של הקהילה יש רמת שיח 

מאד גבוהה הנהוגה בתארים מתקדמים 

במגדר, ובניגוד לנושא של שיח הפריוולגיות, בו 

הקהילה האקטיביסטית יכולה להשתתף בשיח 

אקדמי סוציולוגי בקלות, יש רמה מאד מוגבלת 

של התייחסות לנושא של טראומה, ובפרט 

החלמה מטראומה�

מה פתאום טראומה?
הפרעת זהות מגדר יצאה מרשימת ההפרעות 

הנפשיות במאי השנה, אך אם נתעמק בהגדרה 

שלה נוכל להבחין בכמה דברים משמעותיים, 

שנמצאים עדיין בבסיס הטיפול השגוי באנשים 

טרנסג'נדרים� אפשר לחלק את ה"סימפטומים" 

של הפרעת זהות מגדר לשתי קבוצות� הראשונה, 

רצון להשתייך למין הנגדי, התבטאות מגדרית 

המתאימה למין השני וכיו"ב� השניה- דכאון, 

חרדה חברתית, דחייה מהגוף� סימפטומים אילו 

יכולים לתאר באותה מידה מצב פוסט טראומטי, 

המאופיין גם הוא בדכאון, חרדה, ולעיתים גם 

ניתוק מהגוף�

אנשים טרנסג'נדרים רבים, בדומה לאוכלוסיות 

מודרות אחרות, מתמודדים עם מה שד"ר אפי 

זיו תרגמה כ"טראומה עיקשת", וזאת גם בשל 

החשיפה לביטויים טרנספוביים, אבל גם ואולי 

בעיקר - בשל דיכוי הביטוי המגדרי העצמי 

שלהם במשך שנים רבות� כלומר, לא מדובר 

בהכרח בקיומו של אירוע טראומטי המסכן את 

שלמות הגוף והנפש, אלא שנים של דיכוי מגדרי�

"הטרדות מגדריות, טראומה 
בקהילה הטרנסית ובניית 

מרחבים בטוחים להעצמה"
אלישע אלכסנדר - פעיל בקהילה הטרנסית והקווירית, מנהל תחום טרנס במרכז הגאה
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ואקטיביסטיים  חברתיים  מרחבים  בניית 
נטולי טריגרים

קיים קושי משמעותי בבואנו להבחין בין אירוע 

טרנסופובי מסכן חיים, לבין מקרים של טריגרים 

שרק מרגישים כך�

באקטיביזם שלי בקהילה, פעלתי לבניית מרחבים 

מוגנים, למסיבות, לאירועי קהילה, ולמרחבים 

מוגנים אקטיביסטיים, כאשר הרעיון היה לסלק 

מהמרחב כל מה שנתפס כביטוי לטרנסופוביה,: 

פניה לאדם בצורת המגדר הלא נכונה, שימוש 

בשם קודם, אי כיבוד הגדרה מגדרית של אדם, 

התייחסות לגופו של אדם� לעיתים נעשו אירועים 

שכללו הדרה של הקבוצה המדכאת - קרי 

אנשים סיסג'נדרים )אנשים שאינם טרנסים(� וכל 

זאת במטרה ליצור מרחב שיהיה נעים, מכיל, 

ומעצים עבור טרנסג'נדרים� המטרה, ארוכת 

הטווח, המוצהרת היתה להפוך כל מרחב בו אנו 

נמצאים למרחב מוגן: בקהילה הגאה, בקהילה 

הפמיניסטית, ובחברה בכלל, כך שבסיום תהליך, 

העולם האוטופי יהיה עולם מכיל ומכבד עבור 

טרנסג'נדרים� ניתן לומר שמדובר בשאיפה לעולם 

נטול טריגרים�

במהלך שנת השבתון שלי נחשפתי לנושא של 

פוסט טראומה והתחלתי להבין איך מערכת 

העצבים עובדת במצבי חירום, איך זה מרגיש 

כשזה קורה לי� פתאום הבנתי שפנייה בלשון 

המגדר הלא נכונה, או בשם הקודם, לא רק  

שאינה "מכבדת"� היא, למעשה, טריגר� פתאום 

שמתי לב שאם מישהי בסביבתי מכירה את 

שמי הקודם  - אני מרגיש כאילו אני תחת איום 

פיזי גם כשאומרים את השם שלה� אנשים היו 

פונים אלי ואומרים לי דברים כמו, אני ממש רוצה 

להרוג את מי שמדבר אלי בלשון נקבה� אני לא 

בן אדם אלים, אני לא מבין למה זה קורה לי� או 

אני נמנעת ממקומות שאני יודעת שידברו אלי 

בזכר� פנייה כזאת מציבה אותנו תחת תחושת 

איום קיומי, שבו אנחנו יכולים לבחור רק לברוח, 

לתקוף, או לקפוא�

ההתנהגות האוטומטית הזו גם זולגת לאקטיביזם 

הקהילתי� התגובה הקהילתית לפרסומת צהובה 

בגלל תחושת השונות, הרצון בקבלה מהסביבה, 

והיכולת ההשרדותית לשמירת הסוד כבר בגיל 

מאד מאד צעיר, ילדים טרנסג'נדרים )בדומה 

לילדים להט"ב( חשופים יותר להתעללות מינית 

בילדות� לעיתים קרובות התוקפן, הפדופיל, יכול 

לזהות חולשה זו בקרב הקורבנות שלו, הרבה 

לפני שהסביבה מזהה אותה�

לעיתים אנשים טרנסים שאינם מנותחים 

ו"עוברים", בוחרים שלא להגיב לאלימות 

רנדומלית, מפחד שמא היא תגבר ברגע שמינם 

יתגלה לתוקף - גם אם יש להם הכלים להפסיק 

את האלימות�

וכמובן, מקרים של אלימות טרנספובית לשמה, 

המופנית כנגד אנשים טרנסג'נדרים, בשל 

היותם טרנסג'נדרים�

נשים ונערות טרנסיות בזנות גם הן חשופות מאד 

לפגיעות אלימות מצד לקוחות�

בנוסף לכך, עצם הקירבה לקהילה הטרנסית יוצר 

מצב של פוסט טראומה משנית� בין אם מדובר 

במפגשים קהילתיים, ובין אם מדובר בקירבה 

וירטואלית ברשתות חברתיות ובפורומים, קירבה 

זו חושפת את האנשים בה לסיפורים קשים של 

אלימות טרנסופובית, ולטראומות� 

יש דגש גדול מאד על "שיתוף", על "העלאת 

מודעות" למצב הקיים, אך אין כל התייחסות 

לנושא של טיפול בטראומה� לעיתים השתתפות 

בקבוצה כזאת מגבירה את תחושת הטראומה� 

בעוד רמת האלימות הטרנסופובית בישראל 

היא נמוכה יחסית, ובניגוד למקומות אחרים 

בעולם, כבר כמה שנים שאין מקרי רצח על רקע 

טרנסופובי, התחושה בקרב חלק מחברי הקהילה 

היא שהטרנסופוביה האלימה והרצחנית אורבת 

להם בכל פינה� יתרה מכך, קיומו של הפייסבוק, 

וחשיפה לאקטיביזם טרנסי מהעולם חושף 

אותנו למצבים שלא בהכרח קיימים אצלנו, וקיים 

"ייבוא" של טראומות מחו"ל� 
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יש שתי גישות בפמיניזם לבנייה של מרחב מוגן 

ויצירת שיח� הגישה הראשונה אומרת שיש 

להגן על קבוצות מיעוט מנושאים מסויימים, 

מהתבטאויות מסויימות� שקבוצות אלה לא 

מסוגלות להתמודד עם הקושי - וכדי שמרחב 

יהיה מכיל לקבוצה מסויימת, יש נושאים 

והתבטאויות שחייבים להישאר בחוץ� הגישה 

השניה אומרת שחשוב לדבר על הכל, גם 

כשמדובר בנושאים קשים לנו מאד� 

בעיני, הגישה הראשונה שקולה לעטיפה של 

הקהילה והאקטיביזם שלנו בצמר גפן� מרחבים 

אלה נועדו להיות מרחבים שמטרתם לאפשר 

החלמה מהטראומה� כמו כן להיות מרחבים 

טיפוליים זמניים שמטרתם לתת כלים כדי לצאת 

החוצה, אל העולם הגדול� עם זה, כמרחבים 

חברתיים ואקטיביסטיים הם עלולים להיות 

מרחבים מחלישים במסווה של העצמה�

מבושה לגאווה לביוש
היציאה מהארון כטרנס, פעמים רבות כרוכה 

בשיחרור תחושות של אשמה, בושה ונחיתות 

שליוו אותנו כל החיים בשל דיכוי חברתי וקיפוח 

והקהילה מאפשרת לנו לחוש שוב גאווה בעצמנו� 

לעיתים, במסווה של העצמה קהילתית, תחושה 

חיובית זו הופכת לתחושת עליונות� יש עידוד 

של זעם, של האשמה של אחרים, של ביוש 

של קבוצות שהיוו סוכני דיכוי )במקרה שלנו 

סיסג'נדרים(� בנייה של מרחבים ספרטיסטיים, 

ללא נוכחות של חברי הקבוצה המדכאת יוצרת 

ריחוק וניכור גדולים עוד יותר� השתקה של 

ביקורת במסווה של שיח פריוולגיות, עידוד של 

ביטויי כעס זעם, והאשמה כלפי מי שאינו טרנס 

- כפי שפעם אנו חווינו , כל אלה יוצרים אשלייה 

של תחושת העצמה וניצחון� יש מעגל של רה-

טראומטיזציה במרחבים הללו, עוד ועוד זעם 

וכעס שמופנים החוצה� הבחירה היחידה הנראית 

לעיני מי שנמצא במרחבים הללו היא בין לתקוף, 

לבייש ולהאשים את מי שהפעיל אצלנו טריגר 

וגרם לנו לתחושת פגיעות, לבין להמשיך להרגיש 

רע עם עצמנו� 

שמתייחסת לאשה טרנסית דמיונית כאל מושא 

לרכילות:  "היא היתה פעם גבר", זהה בעוצמתה 

לתקיפה של אישה טרנסית אמיתית בידי 

המשטרה� הטענה הקהילתית היא שהמקרה 

הראשון מוביל לשני� הטענה שלי היא שהמקרה 

הראשון הוא טריגר וסכנה סימבולית, והשני הינו 

סכנת קיום אמיתית� זו טענה מקובלת גם בנושא 

קיומה של "סקאלה" של הטרדות ותקיפות 

מיניות החל משימוש במילים כמו "חמודה", 

"כוסית" או "בנות", המשך בהתייחסות לגופה 

או מראה של אשה, וכלה בהטרדות ובתקיפות 

מיניות פיזיות ואונס�

אם נחזור ונתבונן באותם המרחבים המוגנים, 

כביכול, נוכל לראות שיש איתם בעיה אינהרנטית�

בשל הגיוון הגדול הקיים בקהילה הטרנסית, 

והרצון להכיל גם גברים טרנסים, גם 

נשים טרנסיות, וגם א-נשים טרנסג'נדרים 

וג'נדרקווירים ממגוון זהויות מגדריות, נטיות 

מיניות, רקעים אתניים, לאומים, דתות - בלתי 

אפשרי לבנות מרחב ללא טריגרים, מרחב בו 

כביכול, הטרנספוביה, הסקסיזם, הגזענות 

נשארות בחוץ, והמרחב מוכתר כסטרילי� מרחבים 

אוטופיים כאלה מהר מאד מתפרקים לגורמים� 

אפשר לראות את זה קורה גם במרחבים מחוץ 

לקהילה הטרנסית� קבוצות פייסבוק שקמות 

בהתלהבות גדולה, כגון "פמיניסטיות ללא חוש 

הומור", עם תחושה שסוף סוף יש מקום שבו 

אפשר לנשום, אפשר לפעול, יש "בית", יש אנשים 

כמוני, יש מי שמבינות אותי, ומהר מאד האשלייה 

הזו מתפרקת לגורמים, עם מחלוקות ומריבות, 

לקבוצות קטנות יותר ויותר�

העצמה והחלשה קהילתית
השאלה היא, את מי המרחבים הללו מעצימים, 

ואת מי הם מחלישים? ומה היא בעצם העצמה?

האם כל הרגשה נעימה היא בהכרח דבר טוב? 

האם כל תחושה קשה היא משהו שראוי להימנע 

ממנו? עד כמה התחושות הללו הן משהו שניתן 

לקיים לאורך זמן? האם מדובר במשהו שהוא 

זמני או ארוך טווח שיש לשאוף אליו?
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המחיר הינו החלשת הקהילה שלנו, עידוד יאוש 

ודיכאון, הסתגרות ותלות בקהילה וגם הגברה 

של תחושת איום וחרדה דווקא אצל המוחלשים 

ביותר: בני הנוער� שימוש בזעם וכעס כסוג של 

סם הנותן תחושה טובה זמנית כמענה לטריגרים 

סביבנו� המחיר הוא שחיקה של פעילות 

ופעילים� המחיר של חוסר היכולת להתמודד 

עם קושי, שלא באמצעות הימנעות ממנו או 

הבעת זעם כלפיו, הינה פגיעה באקטיביזם 

שלנו� השמעת קול לשם השמעת קול, ולאחר 

מכן השמעת טענות שלא מבינים אותנו או לא 

מקשיבים לנו, כי אנחנו מתעקשים להשתמש 

בשיח פנים קהילתי שאינו מובן החוצה, משולה 

בעיני לטאנטרום קהילתי� על הקהילה להתבגר 

ולהפסיק לבחוש בטראומות מהעבר אלא לפעול 

כדי להחלים מהן� האחריות הינה של מי שרואים/

ות עצמן כפעילים קהילתיים, וגם מי שנתפסות 

כדמויות מפתח או מנהיגות הקהילה בעיני 

אחרים, אלה המשמשות כקולה של הקהילה בין 

אם מבחירה ובין בגלל המעמד שנכפה עליהן/ 

אסור שניכנע לקלות ולסיפוק המיידי באקטיביזם 

חירומי� עלינו לסמן נתיב אחר�

במפגש האחרון שלי בפרוייקט גילה הקרנתי את 

הסרט united in anger על המאבק המדהים של 

ארגון אקט-אפ בזמן התפשטות מגיפת האיידס, 

על הפעילות מעוררת ההשראה שלהם, שהביאה 

לפיתוח הקוקטייל ולהנגשתו� פעולות בהן הם 

פרצו לכנסייה במחאה, פיזרו אפר והשליכו גופות 

של פעילים שמתו מאיידס על המדשאה של 

הבית הלבן�

התובנה היחידה מהסרט היתה שכדי שפרוייקט 

גילה יתרומם, אולי צריך שאנשים טרנסג'נדרים 

יתחילו למות באמת� ושכרגע חוסר נגישות 

לשירותי בריאות, מוחלשות כלכלית, ואפלייה 

הורגים אותנו אבל לאט מידי ובשקט מידי�

הנטייה כיום היא ליצור תחושת חירום גם כשזו 

אינה� "קפה אלבי" של 2013 ומאבקו במשטרה, 

מוצדק ככל שיהיה, אינו "סטונוול אין" של 1969� 

סיסמאות כמו: "כשאנחנו נלחמות - אנחנו 

נלחמות על החיים שלנו" לא צריכות להיאמר על 

לטווח קצר הטאקטיקה הזו, של אקטיביזם 

מבוסס זעם, גורמת להרגשה טובה ו"מעצימה"� 

לטווח ארוך - כעס, זעם, ושנאת האחר הם 

רגשות שמכלים קודם כל אותנו ואת המשאבים 

הנפשיים שלנו�

הטקטיקה הזו מתוחזקת באמצעות אידיאולוגיה 

שלימה, שמסבירה שהדרך היחידה והנכונה לבניית 

מאבק פוליטי היא על בסיס פגיעות, על בסיס 

הזהות המדוכאת� אידיאולוגיה שתומכת בשיח 

המאפשר לפגוע, להעליב, לבייש ולהאשים, כל עוד 

זה מכוון כנגד חברי הקבוצה הפריוולגית� מותר 

ורצוי להשתיק חברים מהקבוצה הפריוולגית, ומי 

שמתנגד לאדיאולוגיה הזו' מתוך הקבוצה, נחשב 

כמשת"פ, כבוגד, או כחסר מודעות�

בלתי אפשרי לטפח שיח אחד כלפי פנים ושיח 

אחר כלפי חוץ ובטווח הארוך הזעם מופנה גם 

פנימה, כלפי חברי וחברות קהילה שלא מכירים 

את השיח� כל מילה לא נכונה היא פגיעה, כל 

טעות מביאה מחיקה�

יצירת תלות בקהילה
מי מאיתנו לא מכיר את הטקטיקה בה מסיתים 

מיעוט אחד כנגד מיעוט אחר במטרה לשלוט 

בו? בעיני, חלק מהדמויות הבולטות בקהילה 

משתמשות בהסתה כנגד בעלי פריוולגיה 

)במקרה שלנו, נגד סיסגנ'דרים( במטרה לצבור 

הון פוליטי, במטרה להוציא אנשים זועמים 

לרחוב בתחושת חירום, גם כשאין חירום� אני 

יודע, אני הייתי שם� לצערי הרב, מעטים האנשים 

שמסתכלים עמוק בתוכם כדי להבין מה מניע 

אותם לעשות אקטיביזם, והאם המניעים 

האישיים גוברים לעיתים על טובת הקהילה 

ואפילו טובתנו כפעילים� מניע אישי לא חייב 

להיות רק כסף או כוח, אפילו תחושה טובה של 

"אני צודק" תמלא את צורך�

מצד אחד, באמצעות אקטיביזם מבוסס זעם, 

אפשר להשיג הישגים לקהילה הטרנסית, 

העלאת ניראות, העלאת מודעות, אבל מה 

המחיר שאנחנו משלמים? והאם ניתן לעשות את 

זה אחרת? האם ניתן לפעול כך לאורך זמן?
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שלנו ונטפח חוסן אישי וקהילתי, מהלך זה משול 

להאשמת הקורבן והטלת אחריות עליו�

כמו כן, יש ראיה דיכוטומית נוספת, כאילו אם 

לא ניפגע מהתבטאויות טרנסופוביות, נהפוך 

לאדישים לכאב שלנו, ולא מחוברים למציאות� 

כלומר, מי שאינו נפגע עמוקות, אינו מחובר 

לעצמו� לעיתים זה מתבטא גם בטענה פוליטית, 

למשל, מי שאינה נפגעת מהמילה "קוקסינלית" 

אינה מודעת פוליטית )בדומה ל"כוסית" בשיח 

הפמיניסטי(� מי שנפגע עמוקות מהתבטאויות 

טרנסופוביות, זה בגלל מודעות פוליטית גבוהה 

יותר� ומי שמביע הכי הרבה כעס על פגיעה, הוא 

כנראה גם הצודק ביותר�

הנגשים טיפוליים בפוסט טראומה
נושא חשוב נוסף הינו הנגשת טיפולים חדשניים 

להחלמה מפוסט טראומה עבור הקהילה 

הטרנסית�

גם כאן יש התנגדות מסויימת לנושא מצד חברי 

וחברות קהילה� טיפולים קודמים שהיו מזיקים, 

יוצרים מראש חשש ואי אמון בטיפול, כי עצם 

הכניסה לחדר של מטפל/ת יכול להציף חרדות 

מנסיונות עבר�

עבורי, כמי שהיה לו נסיון רע עם טיפולים 

קונבנציונלים, הצלחתי להגיע להחלמה ולתובנות 

דרך שימוש בפרקטיקות שאמניות� שמניזם 

יכול להוות שיח אלטרנטיבי לשיח הטיפולי 

בנושא פוסט טראומה, שיח שאולי פחות מאיים 

לחלקנו� התייחסות לטראומה כאל אובדן חלק 

מהנשמה, ותהליך ההחלמה כאל החזרת נשמה� 

הטיפול משתמש גם בטכניקות מישאוב הכוללות 

טוטמים של חיות עוצמה, ושימוש בדמיון מודרך� 

השימוש בפרקטיקות שונות, כגון מסעות 

שאמנים, הליכה בטבע, וישיבה במדבר איפשרו 

לי לעבור תהליך משמעותי שלא הצלחתי לעבור 

עם פסיכולוג�

יצא לי לסייע לכמה חברי קהילה באמצעות 

פרקטיקות אלה, אבל בניגוד לתחושתי הנאיבית 

המקורית שהנה מצאתי את ה-פתרון לקהילה, 

הבנתי מהר מאד שפתרון זה מתאים רק למעטים 

ידי מי שאינן נלחמות על חייהן� אנחנו לא במאבק 

תמידי� בניגוד לתקופת אקט-אפ, כעס לא יאחד 

אותנו לאורך זמן, הוא יפרק אותנו מבפנים 

וישחוק אותנו�

אז מה בעצם האלטרנטיבה?
ראשית עלינו להכניס לדיון הקהילתי את השיח 

הטיפולי בפוסט טראומה� הצעד הראשון לשינוי 

הוא פיתוח היכולת להבחין בין איום ממשי 

לבין תחושת איום� בנוסף לטריגרים הנפוצים 

בקהילה הטרנסית שציינתי למעלה, קיימות 

טראומות הנובעות מטיפול פסיכולוגי מתעלל, 

כדוגמת טיפולי המרה, כמו גם פתולוגיזציה 

של זהויות טרנסג'נדריות, נסיונות ל"איבחון" 

של טרנסג'נדריות, או מטפלים המאמינים 

שטרנסג'נדריות לא קיימת ומדובר במחלת נפש� 

בגלל חוויות עבר, עצם השיח הטיפולי מעורר 

חשדנות והתנגדות בקהילה הטרנסית�

כיום יש דרישה קהילתית להעלמת טריגרים 

כדי להנגיש את המרחב לקהילה הטרנסית, אבל 

מדובר על פי רוב בשיח אחר - שאינו טיפולי, 

שמדבר אך ורק על כיבוד זהות ולגיטימציה� 

למרות שבשנים האחרונות בקהילה נוהגים לשים 

אזהרות טריגר למצבים הכוללים טרנסופוביה, 

ההסברה שנעשית כלפי החברה לא כוללת 

שימוש בשפה זו של פגיעות, אלא דרישה לכבוד 

ולהכרה, אולי במטרה לשמור על חזות חזקה ולא 

לחשוף פגיעות של הפעילות והפעילים בקהילה, 

כאילו יש בושה בהצגת פגיעות�

יתרה מכך, ההכללה של שיח החלמה מטראומה, 

נתקלת בהתנגדות בשל ראייה דיכוטומית שעולה 

לא מעט, כאילו נסיון להתייחסות לטיפול במצב 

הפגיעות של הקהילה, מוריד את האחריות 

מהחברה על הפגיעות שלה� כלומר, אם קיימת 

אפשרות לבנות חוסן אישי כך שפנייה במגדר 

הלא נכון לא תאיים עלי, לא תכניס אותי לחרדה, 

לא תגרום לי לכעס בלתי נשלט, ולמעשה לא 

תפגע בי כפי שהיא פוגעת בי היום -  אז הסרנו 

את האחריות מהחברה שעושה לזהות שלנו דה-

לגיטימציה� כלומר אם ניקח אחריות על החיים 
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מרחבים מוגנים להחלמה
על המרחבים המוגנים הקהילתיים להיבנות 

בצורה אחרת� במקום שאיפה להימנעות 

מטריגרים, יש לעודד חשיפה מבוקרת אליהם 

במטרה ליצור חוסן�  במקום יצירת תלות 

בקהילה כמשאב, יש לטפח משאבים פנימיים 

אישיים של בטחון עצמי שאינו תלוי כל-כך 

במה שאומרים מסביב� במקום להישען על 

כעס כגורם המניע לאקטיביזם, לפעול על בסיס 

אהבה וחמלה כגורם מניע� במקום להתבדל 

ולפתח ניכור ושנאה לסיסג'נדרים, או למי שפוגע 

בנו מחוסר ידע, או פחד עמוק, לשאוף דווקא 

להתקרב, להכיר ולפתח חמלה�

כיום, חלק מהשיח הקהילתי לא רק שמתנגד 

לגישה זו, אלא אף מציג משנה סדורה מדוע 

מדובר בטכניקות פוגעניות שכביכול משמרות 

את הסדר הקיים�

יש להנגיש כלים להתמודדות אפקטיבית 

ומקיימת עם טרנסופוביה וטראומה לא רק בקרב 

קבוצות טיפוליות, אלא בכל מרחב קהילתי� 

להתייחס לטראומה ולהנגיש את הכלים לטיפול 

בה גם כשזו עולה בנסיבות חברתיות, בהרצאה 

או דיון קהילתיים� את הכלים הללו אפשר לתת 

למובילי קבוצות ואין להשאירם רק למטפלים 

ולחדרי הטיפולים�

 דווקא מהניסיון הטראומטי שלנו ודרך 

התמסרות לתהליך ההחלמה, ניתן ללמוד לטפח 

משאבים פנימיים חזקים לאין שיעור –  כאלה 

היכולים להוביל הן לשינוי אישי משמעותי 

ולרווחה, והן לשינוי קהילתי וחברתי עמוק הכרוך 

בתיקון עולם�

)כמי שיש לו רקע במדעים, גם לי היה קשה 

להכיל רוחות ואת הקונפליקט המתמיד של "זה 

לא באמת אמיתי"(� למרות שמידי פעם בפעם 

אני משתמש בפרקטיקות אלה, עברתי לבודהיזם 

ולמדיטציית מיינדפולנס, שיותר מתאימה לי, 

לאמונות ולרקע מהם אני בא�

בנוסף לפן הרגשי יש חשיבות מיוחדת 

להתייחסות לגוף ולקשר גוף-נפש, כטקטיקות 

הישרדות רבות ורבים בקהילה בוחרים להתנתק 

רגשית מחלקים מגופם שאינם תואמים את 

תחושותיהם� גם לאחר שינוי פיזי, נדרשת 

החלמה וחיבור מחדש שלנו עם גופנו� אין 

הכוונה לדרוש מהקהילה להימנע מאסטרטגיה 

הישרדותית זו, כיוון שהגוף נתפס כמסגיר אותנו, 

כבוגד, כמקום של סכנה� עם זאת, ראוי לאפשר 

נגישות לטכניקות שיאפשרו חיבור מחדש לגוף 

הן כמשאב והן כמקור לעונג וגאווה, במקום 

לכאב ובושה� יתרה מכך, גם בפן הפיזי, שהייה 

ממושכת עם ביינדר גורמת לחלק מהגברים 

הטרנסים קשיי נשימה, נסיונות ללכת בנעלי עקב 

במידה קטנה מהרגל במטרה לעבור כאשה גם 

הם גורמים לכאב�

מצד אחד יש אנשים טרנסג'נדרים שימנעו מכל 

טיפול הכולל מגע, מצד שני פוסט טראומה היא 

מצב הדורש התייחסות גופנית, לא רק שיחות 

ודיבורים� הימנעות מכל התייחסות לגוף, ולחיבור 

בין גוף לנפש, מונעת החלמה�

הקהילה הטרנסית מגוונת בדעות ובאמונות 

שלה, וחשוב להתאים טיפולים  לחברי הקהילה 

השונים, חילוניים או דתיים� הליכה קבועה לבית 

כנסת מקבל ומכיל יכולה להוביל להעצמה 

ולחיזוק של מי שנדחו על ידי קהילותיהם, 

ולעיתים חשים שאף נדחו על ידי אלוהים� 

שימוש באומנות, מוסיקה, עידוד פעילות גופנית 

שתיטיב גם עם הנפש� למרות הציניות הקיימת 

בחלקים מהקהילה אחרי שנים של דיכוי, חשוב 

לתת גם מקום להחלמה של הרוח האנושית 

השבורה, בכל צורה ודרך� 
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הסדנה אודות פיקוח חברתי, אלימות מינית 

והאשמת הקרבן בקהילת הבדס"מ )הסאדו 

– מאזו( היתה הסדנה היחידה שלא דיברה 

באופן ישיר על קהילת הלהט"ב אלא על קהילת 

הסאדו-מאזו בישראל, שספק אם שייכת לקהילה 

הקווירית� הסדנה החלה בניסיון להבהיר את 

ההבדל בין מין אלים שמתבצע בהסכמה לבין 

אלימות מינית בכפייה� הובהר, שגם בקהילת 

הבדס"מ, כמו בכל קהילה אחרת, יש להיצמד 

לכללים ידועים מראש ולכבד הסכמות שהתגבשו 

בין בני/בנות הזוג� השיח שהתפתח הבהיר את 

הצורך של חברי הקהילה ליצור כללים משל 

עצמם, כיוון, ואף לנסות ולפקח שהכללים אכן 

מתקיימים בדרכים אלה ואחרות� מבחינות 

מסויימות, חברי קהילת הבדס"מ מרגישים 

כפי שהרגישו חברי הקהילה הגאה, לפני 

מספר עשורים, ואולי אף חריגים יותר� החברה 

נתפשת כקהילה סוטה� הקהילה התחברה על 

רקע המכנה המיני המשותף של חבריה ועצם 

הסטייה הביאה את החברים ליצור קהילה בעלת 

מאפיינים של קהילה סגורה, בכל הנוגע לפעילות 

המינית בלבד� גם בקהילה הסאדו-מאזוכיסטית, 

כמו בקהילה הגאה, אחת  הסיבות העיקרית 

להיעדר דיווח על עבירות מין היא חשש מתיוג 

על ידי החברה כמו גם ממערכת אכיפת החוק, 

בבואם לדווח על יחסי מין שנכפו עליהם� בנוסף 

לאלמנט התיוג, חוששים חברי הקהילה, אשר 

נפגעו מינית, לדווח על כך בשל החשש ממה 

שקרוי האשמת הקרבן� חברי/חברות הקהילה 

חוששים שיאשימו אותם בקרבנותם, במיוחד 

בשל הקושי להסביר בחברה הכללית שגם אם 

מישהי/מישהו נהנית/נהנה מבדס"מ יש לה/

לו גבולות וצריך לכבד אותם� חברי קהילת 

הבדס"מ מבינים שלחברה הנורמטיבית יש קושי 

בהבנת מערכות יחסים סאדו-מאזוכיסטיות על 

השפה, הקודים, הכללים וההסכמות שלה ולכן 

מנסים למנוע, בדרכם שלהם, הישנות עבירות 

מין בין כתלי הקהילה� אי היכולת לדווח על 

העבירות לגורמים מחוץ לקהילה, בנוסף לעובדה 

שיחסי בדס"מ מורכבים מפרטים סאדיסטיים 

ומאזוכיסטיים, מוליד את הצורך של הקהילה 

להיכנס לעובי הקורה של מורכבות המושג 

"הסכמה"� הדיון בסדנה המחיש עד כמה אלמנט 

ההסכמה הוא חשוב ועד כמה מוגדרת ההגדרה, 

בייחוד בקהילה זו� ישנם אינספור נרטיבים 

תרבותיים המשמרים את הסטראוטיפ שכאשר 

אישה אומרת "לא", היא מתכוונת ל"כן", ממש 

בדומה לשירו של דן אלמגור "כשאת אומרת 

לא, למה את מתכוונת?"� המורכבות שעולה 

באופן ברור בקהילת הבדס"מ היא, שאכן, 

בקהילה זו, כאשר נשלט/ת אומר/ת "לא" 

היא מתכוונת ל"כן" ובנוסף, שהפנטזיה כולה 

מתבססת על הצגה ובה שום דבר לא מתבצע 

מתוך רצון� בקהילה שכזו, המוטיב של "כשהיא 

אומרת לא, למה היא מתכוונת", מקבל משנה 

תוקף, והשולטים/שולטות לעיתים מושכים 

את הגבולות בשל כך אל מעבר להסכמות� 

מושג ההסכמה בקהילת הבדס"מ הינו מורכב 

ומסובך אף יותר מאשר בחברה הנורמטיבית, 

משום שמילים כגון "די", "תפסיק" או "אני לא 

רוצה" מבקשות להשיג את התוצאה ההפוכה 

של משמעותן המילולית ודווקא מבטאות 

"עבריינות מינית בקורבנות בקרב 
קהילת הסאדו מאזו בישראל"

נועם חביב )MSW( - קרמינולוג קליני, עובד כחוקר ומתרגל באוניברסיטה העברית בירושלים

מתוך מחקר בנושא
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על ידי החברה הכללית, עושה שימוש רחב 

במיוחד במנגנון התיוג עצמו גם בתוך הקהילה - 

דהיינו, פרטים מסוכנים מתויגים על ידי פרטים 

הנחשבים נורמטיבים בתוך הקהילה�

לקרבן ההתעללות בקהילה הסאדו-מאזוכיסטית, 

מעבר לקושי שבדיווח על אונס "רגיל" כביכול, 

יש צורך להתמודד עם השייכות לקהילה הסוטה 

ולנסיבות האונס בקהילה� ניתן להניח כי חלק 

מהסיבות שעולות, אשר בגינן יחליט אדם 

שלא לדווח על אונס ו/או פגיעה מינית בחברה 

הכללית, יעלו ביתר שאת ויקבלו משנה תוקף, 

כאשר מדובר בחבר/ת קהילת הבדס"מ� פרט 

השייך לקהילה הסאדו-מאזוכיסטית חושש 

מסטיגמה כפולה שתדבק בו, הן של קרבן 

אונס והן של סוטה� מכאן שגם תחושת הבושה 

המלווה את קרבן העבירה תהיה כפולה ומכופלת 

וקורבנות עשויים שלא להתלונן על מנת לא 

להיחשף� מלבד זאת, גם תחושה של האשמה 

עצמית או האשמה על ידי אחרים )האשמת 

הקרבן( במצב, עלולה לעלות ביתר שאת משום 

הקשר בין כאב ועונג ואי הבנת ההבדל שבין 

התעללות ליחסים אלימים בהסכמה�

הסכמה להמשך הסשן )Surprise, 2012(� יותר 

מכך, עצם העובדה שהשולט/ת ממשיך/ה את 

הסשן על אף אמירת הביטויים המעידים על 

רצון להפסיק בעולם "הנורמטיבי", היא המביאה 

לריגוש מיני גדול יותר� בלשון הקהילה, דחיקת 

גבולות אל מעבר להסכמות שגובשו נקראת 

Pushing The Limits, הכוונה בכך היא, שגם 

כאשר הגבולות נקבעו מראש והיו נהירים לשני 

הצדדים במאת האחוזים, וגם כאשר היה רצון 

ממשי לשמור על הכללים, עדיין, על מנת לנסות 

ולהביא לסשן מוצלח ועל מנת "לטשטש" את 

ההסכמה שניתנה, השולט דוחק את הגבולות 

ומשחק בהם מעט� דחיקת הגבולות יכולה לעורר 

ריגוש אצל שני הצדדים כיוון שהיא "מבטלת" 

כביכול את ההסכמה שניתנה, אך היא יכולה 

אף להיגמר באדם פגוע מינית שלא רצה להגיע 

למקום שהגיע� כך למעשה, כל אונס או פגיעה 

מינית בין כתלי הקהילה יכול להיות מתורץ על 

 Pushing The ידי הפוגע/ת כדחיקת גבולות

Limits שנועדה להעצים את החוויה ולרגש הן 

את הסאדיסט והן את המאזוכיסט ועל כן עלולה 

שלא להיות מוקעת� אם כן, דחיקת הגבולות 

לשם ריגוש עלולה למעשה לנטרל את אלמנט 

ההסכמה� במצב כזה, יש להגדיר מחדש אמצעים 

שיביאו לסיום הסשן בהעדר הסכמה� זוהי 

הסיבה שבקהילת הבדס"מ נוצרה מילת הבטחון 

ומתקיימים מנגנוני פיקוח בלתי פורמליים כה 

רבים� סוגיה נוספת שעלתה בדיון היא עד כמה 

ראוי או מוסרי לבצע אקטים סאדו-מאזוכיסטיים 

שהרי באופן הפשטני ביותר מדובר בהסבת 

כאב לאדם אחר, בהשארת צלקות קצרות טווח 

במקרה הטוב, בהתעללות בגוף הנשלט/ת, 

בהשפלתה/השפלתו ולעיתים בגרימת פגיעה 

נפשית אדירה, גם כאשר הם נעשים בהסכמה� על 

כן, חלק נרחב מהפיקוח החברתי הקיים בקהילה 

נובע מהניסיון למנוע את האונס הבא� כמו כן, אי 

היכולת לדווח לרשויות הפורמליות על עבירות 

המתבצעות בין כתלי הקהילה מוליד את הצורך 

לבנות מערכת מורכבת של פיקוח פנים קהילתי� 

נוכחנו לראות כי דווקא הקהילה המתויגת 
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מטרות הלמידה- המשתתפות/ים בסדנא יוכלו:

• להבין את הרציונאל, החשיבות והיתרונות 

שבטיפול קבוצתי זה�

• לזהות את המאפיינים הייחודיים לקבוצות אלה.

• להכיר תמות עיקריות, המעסיקות את 

החברים בקבוצות�

מטרת הסדנא
להרחיב ולהעמיק את ההבנה בנושא פגיעה 

מינית בקרב גברים הומואים ובי מנקודת המבט 

של הטיפול הקבוצתי� חשוב לומר שעד כה, לא 

היו משתתפים טרנסים בקבוצה� שני מועמדים 

טרנסים שפנו לקבוצה בחרו, בסופו של דבר, 

לא להשתתף� ניתן רק לשער שאם למרבית 

המשתתפים הכניסה לקבוצה כזו היא צעד 

מורכב וקשה, ואכן רוב הנפגעים בוחרים שלא 

להיעזר בטיפול קבוצתי, לטרנסים צעד זה קשה 

אף יותר כיוון שהוא מעורר מחדש חוויות של 

הדרה וטראומה על רקע מגדרי� אז למה קבוצה 

ספציפית לגברים הומואים/בי וטרנס? 

ניתן לחלק את התשובה לשתי רמות:

• הרמה האישית, כלומר היתרונות הטיפוליים 

שיש לקבוצה כזו עבור המשתתפים� טיפול 

קבוצתי מציע מספר הזדמנויות ריפוי לנפגעים 

מינית: בחברתם של אחרים שחוו טראומה דומה, 

הנפגעים יכולים לשבור את השתיקה שגזרו 

על עצמם, להיחשף לאסטרטגיות התמודדות 

אחרות ולצאת מבידוד� קבוצה טיפולית יכולה 

להיות סביבה בטוחה בה ניתן ליצור אינטימיות 

ולחוות עוצמות רגשיות כולל עיבוד של תחושת 

הבושה� טיפול קבוצתי נמצא יעיל להפחתת 

תחושת הבידוד של הנפגע ולקידום התנהגויות 

סתגלתניות יותר ברמה הבין- אישית� אחד 

המאפיינים העיקריים שמבחינים גברים אלה 

מגברים אחרים שעברו פגיעה מינית היא שגברים 

הומואים/בי/טרנס חווים, פעמים רבות, כישלון 

במירורינג )Mirroring( המוקדם מצד הדמויות 

ההוריות לזהות ההומואית/בי/טרנס- דבר, אשר 

"לשבת במעגל גברים הומואים 
ובי שחוו פגיעה מינית -

חוויות מקבוצה טיפולית
יואב לוריא )MA, BOT, CPG( - פסיכולוג, מרפא בעיסוק בקליניקה פרטית, החוג לריפוי באוניברסיטת 

תל-אביב, מנחה בקבוצה טיפולית להומואים/בי/טראנס נפגעי תקיפה מינית במרכז סיוע תל-אביב

הסדנא תעסוק בטיפול קבוצתי שמוצע לגברים הומואים/ בי שעברו פגיעה מינית� הטיפול הקבוצתי 

מוצע משנת 2010 במרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית- תל- אביב והינו פרי של שיתוף 

פעולה בין מרכז הסיוע לבין השירות הפסיכוסוציאלי של האגודה לשמירת זכויות הפרט� יוסבר 

הרציונאל לקיומן של קבוצות אלה וחשיבותן ברמה האישית והפוליטית, יוצגו: הרקע התיאורטי 

והחברתי להקמתן, האתגרים שבקיומן, המודלים הנמצאים בשימוש ומאפייני המשתתפים� תתוארנה 

מספר תמות עיקריות שעלו בקבוצות�
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השלכותיה על תפיסת העצמי ועל היחסים 

הבין- אישיים באופן בטוח יותר� ואכן, חלק 

מהמשתתפים בקבוצה ראו בה מרחב לגיבוש 

ופיתוח זהותם ההומואית לא פחות ולעתים אף 

יותר ממרחב לעיבוד הפגיעה המינית� בנוסף, 

המשתתפים חשים מוגנים יותר מפני גילויים 

הומופוביים, אם כי במהלך הטיפול תפיסות 

מופנמות אלה עשויות לצוץ ולעלות ממילא� 

בהקשר זה, מעניין לחשוב על הקבוצה, אשר 

מונחית על ידי שני גברים, כיחידה משפחתית 

אלטרנטיבית, בה יש זוג הורים גברים� זאת, 

בניגוד למרבית המודלים של טיפול קבוצתי, 

אשר רואים ביחידת ההנחיה כמורכבת ממנחה 

גבר וממנחה אישה, אשר מדמים את הדמויות 

ההוריות במשפחה ההטרונורמטיבית� לכן, יש 

לקבוצה הומוגנית )תרתי משמע( יתרון על פני 

קבוצה מעורבת�  

חשוב לציין, כי בטיפול הקבוצתי חברי הקבוצה 

מתבקשים לקיים את הקשרים ביניהם אך ורק 

בתוך הקבוצה� זאת, מכמה סיבות: 

• על מנת לאפשר להם לעבד את חווית הפגיעה 

בנוכחות ובהכוונה של המנחים בשל קושי של 

חברי הקבוצה האחרים להכיל זאת� 

• על מנת להימנע משחזור של פגיעה בין חברי 

הקבוצה מבלי שהקבוצה והמנחים ישמרו על 

המשתתפים ויאפשרו עיבוד של פגיעה, אם 

היא מתרחשת�

• על מנת לשמר את מסגרת הטיפול ככזו 

המתקיימת בחדר הטיפול בלבד, מבלי 

שתתקיימנה התרחשויות קבוצתיות שלא 

במסגרת הטיפולית, בדומה לכל פסיכותרפיה 

אחרת� כלל זה הינו חלק מהחוזה הקבוצתי 

שנערך בתחילת הקבוצה, אך פעמים לא מועטות 

הוא מופר� המשתתפים מוזמנים לשתף בכך 

כשזה קורה על מנת להבין את המשמעות של זה 

עבור הקבוצה והמשתתפים�

קבוצות לגברים שעברו פגיעה מינית קיימות 

במרכזי הסיוע מזה שנים, מאז שניתנה הכרה 

ציבורית לכך שגם גברים נפגעים� עד שהוקמה 

הקבוצה לגברים הומואים/בי, בקבוצות שהיו 

יוצר פגיעות בתחושת העצמי� מאפיינים של 

הזהות ההומואית זוכים למבט מתעלם ובמקרים 

רבים אחרים אף מזלזל, משפיל, מבזה ומוחק 

ולבטח לא מתפעל� בעקבות זאת, אזורים שלמים 

בנפש נותרים ללא הכרה� כמובן, שחלקים נכבדים 

מזהות זו מקושרים לנשיות וללא- גבריות ולכן 

מדוכאים בתהליך החיברות� מבט זה מופנם 

עם הזמן והופך להיות חלק אינטגרלי מהעצמי� 

בהקשר זה ניתן להזכיר גם את המושג של 

טראומה עיקשת עליו מדברת אפי זיו )2012(, 

אשר מתייחס להשפעות הנפשיות של מצבים 

חברתיים דכאניים מתמשכים על הנפש, כגון 

תקיפה מתמדת של הזהות ההומואית, בניגוד 

לטראומת קיצון כמו פגיעה מינית, שהתקיימה 

בעבר והסתיימה� ההסתגרות שנובעת מהבושה 

המופנמת, אשר נובעת הן מההתעללות המינית 

ומהאפליה ההטרוסקסיסטית, מעוותת את 

תפיסת העצמי ואת הפרשנות של אירועי חיים� 

• הרמה הפוליטית, כלומר כאמירה חברתית- 

פוליטית שמנכיחה את הפגיעה המינית 

בהומואים/בי/טרנס בתוך הקהילה הלהט"בית 

ומחוצה לה� ייתכן, כי בכך יש עדות לשלב 

התפתחותי נוסף של הקהילה הלהט"בית 

בישראל, אשר נמצאת במקום הגנתי פחות, 

המאפשר לחשוף גם היבטים פחות פוטוגניים 

ומוכחשים שקיימים בה�

בספרות יש אזכור מועט לקבוצות ספציפיות 

לאוכלוסייה זו ומחיפוש חופשי באינטרנט קשה 

למצוא רמז לקיומן של קבוצות כאלה במקומות 

אחרים בעולם� בישראל, ככל הידוע, לא היו עד 

כה קבוצות ספציפיות לגברים הומואים/בי/טרנס 

שעברו פגיעה מינית�

לאור זאת, קבוצה שמורכבת ממשתתפים 

הומואים/בי/טרנס שעברו פגיעה מינית וממנחים 

ששניהם הומואים או גיי- פרנדלי יכולה להוות 

מערכת ראשונית שתעשה מירורינג חיובי, 

תיתן הכרה ותאשרר את הזהות ההומואית 

של המשתתפים בה, באופן שרוב המשפחות 

של המשתתפים לא יכולות לעשות� מרחב 

זה מאפשר לבחון את הפגיעה המינית ואת 
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משפיע על החיים שלך כיום?

בפועל, אף לא משתתף אחד הגיע דרך פרסום 

זה� רוב הפניות הגיע ממטפלים, אשר הציעו את 

הקבוצה למטופלים שלהם, או דרך קו הסיוע 

של מרכז הסיוע או של "יש עם מי לדבר"- קו 

הסיוע של האגודה� ממצא מעניין זה ניתן להסבר 

על רקע העובדה כי חלק משמעותי מהפגיעות 

אינן מתורגמות ככאלה על ידי הנפגעים ולכן רק 

אוזן קשובה ורגישה של מטפל/ תורן בקו סיוע 

או חשיפה לאדם אחר שנפגע יכולה להתחיל 

תהליך הכרה וחיבור לכך שהאדם נפגע� ככלל, 

קיים  קושי רב לגייס משתתפים לקבוצות הללו� 

לכן, עלתה שאלה כמה להגדיל או להקטין את 

החורים במסננת הקבלה� לדוגמא, לקבוצה פונים 

מועמדים שחלקם משתמשים בסמים, חלקם 

סובלים מתחלואה נפשית מג'ורית כגון דיכאון 

וסכיזופרניה, חלקם לא נמצאים בטיפול פרטני 

או שתהליך העיבוד של הפגיעה הוא ראשוני 

ביותר� מצבים אלה מעלים שאלה לגבי מידת 

ההתאמה והיכולת להיעזר בקבוצה� לדוגמא, 

שימוש בסמים עלול שלא לאפשר נגישות לחוויה 

הרגשית על מנת לעבד את הפגיעה�

במחזור הראשון של הקבוצה השתתפו, סה"כ, 

8 משתתפים� שניים נשרו במהלך הקבוצה 

ומשתתף נוסף הצטרף לאחר מספר פגישות� 

במחזור השני, שטרם הסתיים, יש 5 משתתפים, 

כאשר שלושה נשרו מאז תחילת הקבוצה 

ומשתתף נוסף הצטרף במהלכה� הסוגיה של 

נשירה מקבוצות מוכרת וידועה בספרות על 

קבוצות אך כמובן שיש מקום לבחון את הסיבות 

לנשירה מהקבוצות הללו� ניתן למנות מספר 

סיבות אפשריות לנשירה:

• משתתף, שעבר פגיעה מינית על ידי אישה, 

לרוב האם� משתתפים אלה אינם מוצאים לעצמם 

שותפים בתוך הקבוצה ומייצגים עבור חברי 

הקבוצה איום שמעורר חרדה רבה, אשר ייתכן 

כי נובעת מכך שלא ניתן לשמר פיצול בין דמות 

גברית פוגעת לבין דמות נשית מגינה ושומרת�

• אוריינטציה מינית לא מגובשת- הקבוצה 

מעודדת את חבריה להצהיר על השתייכותם 

קיימות השתתפו בערבוביה גברים שזיהו עצמם 

כסטרייטים, הומואים, בי, מתלבטים או א-מיניים 

)כמובן, שגם כיום ניתנת למשתתף אפשרות 

לבחור בין קבוצה מעורבת לבין קבוצה לגברים 

הומואים/בי(� הרעיון להקמת הקבוצה נבע 

משיתוף פעולה ראשון בין מרכז הסיוע לבין 

השירות הסוציאלי של האגודה� המחשבה הייתה 

כי קיימת פגיעה מינית רבה במרחבים ספציפיים 

של הקהילה- בקשרים זוגיים, באתרי היכרויות 

ובאפליקציות בסמארטפון, באתרי בילוי כמו 

מועדונים, בארים וסאונות וכמובן שבמפגעים 

מיניים חד פעמיים )סטוצים(� זאת, בנוסף 

לסוגי הפגיעה המינית "הקלאסיים" הקיימים 

באוכלוסיית הגברים הכללית, כגון פגיעה מינית 

בילדות� ההנחה הייתה שמאפיין ייחודי בתת 

התרבות ההומואית חושף את חבריה לפגיעה 

מינית, שלעתים אינה משויימת ככזו על ידי 

הנפגעים וכמובן שלא על ידי הפוגעים� לדוגמא, 

פגיעה מינית בתוך קשר זוגי, פגיעה מינית 

במסגרת סטוץ שהתחיל מרצון הדדי, פגיעה 

מינית שנתפסת כחלק מטקס חניכה לקבלה 

לעולם ההומואי וכיוב'� כמובן, שכאשר מדובר 

בפגיעה מינית בה הנפגע נטל תפקיד אקטיבי בו 

הוא זה שחדר או לקח תפקיד של שליטה, הקושי 

לנסח זאת כפגיעה קשה אף יותר�

במחזור הראשון של הקבוצה, ניתן תקציב 

נכבד לפרסומה� מתוך מחשבה שהמשתתפים 

הפוטנציאלים אינם, בהכרח, אוכלוסיה שמגדירה 

עצמה כנפגעת, נערך קמפיין שכלל פליירים 

באתרי בילוי ומפגש של הקהילה, פרסום באתרי 

אינטרנט ורשימות תפוצה שונות ובאנרים 

ב"אטרף" )אתר היכרויות נפוץ בקרב הקהילה(, 

שהיו אמורים לחשוף את דבר הקבוצה לאלפי 

משתמשים באתר� הבאנרים כללו שאלות, אשר 

מתייחסות לסוגים שונים של פגיעות מיניות- 

בקשר זוגי, במסגרת בילוי במועדון ופגיעה 

מינית בילדות:

האם שכבת איתו ללא הסכמתך? האם חזרת 

מהמועדון והרגשת שעשית משהו שלא התאים 

לך? האם אתה תוהה אם מה שעברת כילד 
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היא הגישה הפסיכודינאמית, והתייחסות 

לקבוצה כשלם, כלומר שהקולות שחברי הקבוצה 

מבטאים, הם קולות אישיים וקבוצתיים כאחד� 

המרחב הקבוצתי מהווה מעין היכל של מראות, 

בו כל משתתף משקף ומשתקף בעיני שאר חברי 

הקבוצה והמנחים� בהקשר של קבוצה זו, אשר 

מיועדות לגברים, הומואים/בי שעברו פגיעה 

מינית, ניתן לראות בקבוצה הזדמנות לבירור 

מעמיק כל אחד משלוש הזהויות הללו, ההבניה, 

ההשפעה ההדדית והאינטראקציה ביניהן 

)גברים; הומואים/בי; פגיעה מינית( כשכל אחת 

מהן משקפת ומשתקפת בחברי הקבוצה� כמו 

בטיפול פרטני, גם בקבוצה מתקיים טרנספרנס 

למשתתפים ולמנחים ודרך עבודה בכאן 

ועכשיו ניתן לזהות חלקים מוכחשים, מושלכים 

ומפוצלים של העצמי, להעלות את המודעות 

אליהם ולקחת עליהם בעלות, כמו גם להתנסות 

ולהרחיב את הרפרטואר של התגובות ושל 

האינטראקציות הבין- אישיות� 

במחזור הראשון של הקבוצה נעשה שימוש 

במודל מובנה יותר, שכלל שלושה חלקים 

עיקריים: החלק הראשון כלל מספר מפגשי 

היכרות ויצירת חוזה קבוצתי, החלק השני 

והמרכזי כלל מפגשי Telling the story בהם לכל 

משתתף יוחד מפגש משלו, בו הוא הוזמן לספר 

בפירוט את סיפור הפגיעה, כאשר חברי הקבוצה 

משמשים עדים ובסיום המפגש משתפים 

במחשבות וברגשות שהתעוררו אצלם בעקבות 

ההקשבה לסיפור� וחלק שלישי, של מספר 

פגישות סיכום ופרידה� מטבע הדברים, במודל זה 

הוקדש זמן מועט יחסית לעיבוד האינטראקציות 

בכאן ועכשיו� לעומת זאת, במחזור השני של 

הקבוצה הוחלט על פרק זמן ארוך יותר של שנה 

ועל היעדר הבניה של המפגשים� זאת, מתוך 

התרשמות שלהתרחשויות הספונטניות בקבוצה 

בכאן ועכשיו יש ערך טיפולי רב בעיבוד הפגיעה 

ובהבנת השלכותיה על היחסים הבין- אישיים�

חברי הקבוצה במחזור הראשון תיארו תהליכים 

והישגים משמעותיים�

לקהילה ההומואית� משתתפים, בעיקר צעירים, 

שעדיין מתלבטים בנוגע לנטייה המינית, 

עלולים להתקשות למצוא בקבוצה מרחב בטוח 

לבירור סוגיה זו� יש לציין, כי גם משתתפים 

ביסקסואלים עלולים שלא למצוא את מקומם 

בקבוצה בשל דחייה שלהם על ידי חברי הקבוצה 

ההומואים, אשר רואים בהם כאלה, אשר 

מתכחשים להיותם הומואים� 

• נפגע שהוא גם פוגע- כידוע, חלק מהנפגעים 

היו או הינם גם פוגעים� כאשר משתתף חושף 

את היותו פוגע בקבוצה, במיוחד בשלבים 

הראשונים של ההיכרות והתהוות הקבוצה, 

הדבר מעורר חרדה רבה, לעתים רבה מידי, 

כיוון שהפיצול בין פוגע לנפגע, קורבן ומקרבן 

מתערער והסכנה הופכת למוחשית בחדר� 

במקרים אלה, הקבוצה והמשתתף עלולים 

להתקשות להכיל מורכבות זו�

טווח הגילאים בקבוצות נע בין סוף שנות 

העשרה ועד שנות השישים� מרבית המשתתפים 

מגדירים עצמם כהומואים אך מספר מצומצם 

הגדיר עצמו כבי ומשתתפים צעירים בגילאי 

צבא או שירות לאומי נטו להתלבט בנוגע לנטייה 

המינית שלהם ולא להתחייב לאוריינטציה 

מינית מוגדרת� מרבית המשתתפים חיים 

באזור תל אביב רבתי למרות ניסיונות רבים 

לגייס משתתפים מהפריפריה� ככלל, מלבד 

הפגיעה המינית וההשתייכות לקהילה, קיימת 

הטרוגניות רבה בקבוצות, מבחינת רמת השכלה, 

רקע סוציואקונומי, שימוש בחומרים ממכרים 

ופסיכופתולוגיה נלווית� מבחינת הפגיעות 

המיניות, בקבוצות קיים כל הטווח של הפגיעות 

המיניות: אונס חד פעמי על ידי אדם זר או על ידי 

מספר תוקפים, פגיעה מינית המתרחשת בתוך 

קשר זוגי, פגיעה מינית על ידי דמות סמכות 

חינוכית, פגיעה מינית על ידי הורה או קרוב 

משפחה אחר )אבא, אמא, ח, בן דוד( ופגיעה 

מינית במסגרת בילוי במועדון או בסטוץ� המעט 

שכן מדווח בספרות מתייחס לקבוצות של גברים 

הומואים שנפגעו בילדות בלבד� 

הגישה הטיפולית העיקרית שנעשה בה שימוש 
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לא מכיר אותו וזה קשה לי� אני מתחבר יותר 

להומואים מהבחינה הזו"� בהקשר זה, חשוב לציין 

כי חברי הקבוצה עסוקים בייתכנות לפגוש זה 

את זה במקומות מפגש ממשיים ווירטואליים של 

הקהילה ובחשש שזה מעורר ששני העולמות, זה 

של הטיפול וזה של חיי היומיום, ייפגשו�

להלן מספר תמות עיקריות שזוהו, האופייניות 

לקבוצות הללו� אין הכוונה להקיף את כלל 

התמות והתהליכים בקבוצות, אלא לסמן מספר 

תמות משמעותיות במיוחד בקבוצות של גברים 

הומואים ובי שעברו פגיעה מינית�

התמות העיקריות שזוהו הן:

• קושי בזיהוי הפגיעה ככזו- כאשר מדובר 

בפגיעה בהקשר ההומואי, כלומר בתוך קשר זוגי, 

בסטוץ, בבילוי במועדון ואפילו באינטראקציה 

בה אין מגע פיזי, מתקשים חברי הקבוצה לזהות 

את הפגיעה ככזו� לעתים, לוקח שנים רבות עד 

שהאירוע מקבל משמעות זו� לכך יש סיבות 

מגוונות� ביניהן, ניתן למנות: א� תפקיד אקטיבי, 

שלעתים, נטל הנפגע במהלך הפגיעה המינית, 

ב� תפיסה של הפגיעה המינית כאקט של חניכה 

בכניסה לעולם ההומואי� 3� היעדר שיח חברתי 

ושיום )naming( של פגיעות אלה כפגיעות�

• קושי בפיצול בין הפוגע לנפגע- בניגוד 

לקבוצות נשים, בהן לרוב הפוגע, כלומר הגבר, 

נמצא מחוץ לחדר, בקבוצת גברים הומואים/בי 

הפוגע נמצא באופן סימבולי בחדר� על אחת כמה 

וכמה כשמדובר ביחידת הנחיה שמורכבת משני 

גברים� מחד גיסא, מאפיין זה עלול להקשות על 

יצירת תחושת בטחון והגנה ומאידך גיסא, הוא 

עשוי לאפשר למשתתפים עיבוד רב יותר של 

הפגיעה, בשל מגוון האפשרויות הטרנספריאליות 

שקבוצה זו מאפשרת�

• הארון הכפול- העיסוק בפגיעה המינית 

וחשיפתה בפני הסביבה )משפחה, חברים, 

גורמים ממסדיים( מעלה מחדש חוויות מתהליך 

היציאה מהארון כהומו� לעתים קרובות, דחייה 

על רקע הנטייה המינית מבודדת את המשתתף 

ובכך גם חושפת אותו יותר לפגיעה המינית 

בשל חיפוש אחר חום וקרבה וגם אינה מספקת 

להלן כמה מהם:

• "ב- 15 פגישות האלה למדתי לחיות עם זה� זה 

עשה את הקאט ועכשיו זה להמשיך את התהליך 

ולחיות� זה לא נגמר� עברתי הרבה בתקופה 

האחרונה, אבל בסוף זה מסתכם בגרף של עלייה� 

הרבה דברים בחיים שלי בעליה� בעיקר באיך 

שאני מרגיש עם עצמי� אני אוהב את עצמי ואיך 

שאני נראה וזה לא פשוט עבורי- וזה מסמל לי 

הרבה� יש בעיות, תמיד תהיינה וזה החיים� זה נתן 

להתמודד עם הרבה דברים שגם בטיפול הפרטני 

לא התמודדתי ופה התמקדתי רק בפגיעה"� 

• "כשבאתי לקבוצה זיכרונות ההטרדה היו יצור 

חי שלא הצלחתי להתמודד ולא יכולתי לשכוח� 

איכשהו האסימון נפל לי, אז זה לא להתמודד 

אלא לחיות ולהשלים עם זה שזה יהיה חלק ממני 

לכל החיים ועכשיו כשזה כבר נח, הפגישות אחרי 

זה עסקו איך לחיות עם זה עכשיו� מבחינתי אני 

הרבה יותר רגוע, שלם ושלוו ומוכן להמשיך� פעם 

שמתי זאת בתור מכשול� עכשיו אני יודע שהוא 

קיים ויוצר קושי באינטימיות� אני מודע לזה ולא 

נלחם בזה"�

• "בשבועות האחרונים חשתי שדברים נסגרים 

יותר� חיכיתי שתגיע ההקלה וידעתי שזה יגיע 

ולא ידעתי מתי וממה זה יקרה� וזה קרה� אני 

יוצא הרבה יותר קליל, קל� משהו שסחבתי כל 

הזמן ואני מדווח עליו נהיה לי יותר קל וחשבתי 

שזה התיק שלי לחיים ונכפה עליי ולהסתובב 

איתו� פתאום אני מרגיש קליל וחלק התפזר ואני 

לא יודע לאן ולא אכפת לי לאן� זה לא נפתר אבל 

משהו התעדן והתרכך ועם פחות פינות חדות� זה 

מאפשר לי להתנועע יותר בקלות ולא סתם אני 

מרגיש זאת פיזית- יותר קל להתנועע"�

באשר לחשיבות של קבוצה ייחודית להומואים 

ולביסקסואלים ציינו המשתתפים:

• "לא בטוח שסטרייטים היו מבינים: "הוא קיבל 

בתחת, אז מה הוא רוצה? הוא בר מזל!""�

• "יש כמה קודים שמכבדים אותם בקהילה. 

למשל, לא מוציאים מהארון� גם אם "עשית אותו" 

בלילה- לא תגיד� הביטחון שהוא מבין מאיפה 

אני בא�  גם אם הוא סטרייט שעבר פגיעה, אני 
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סמויה כי זהות הומואית עלולה להיות תוצאה 

של הפגיעה המינית� העיסוק בשאלה זו מתגבר 

לנוכח זיכרון של גירוי מיני ואף הנאה, אשר 

לעיתים מתלווים לפגיעה המינית�

• הקבוצה כמרחב לבירור הזהות ההומואית 

וכסוכן חיברות לזהות זו- לחלק מחברי הקבוצה, 

הקבוצה מהווה מרחב, בו ניתן לבחון את הזהות 

ההומואית ולהיחשף למודלים שונים של זהות 

זו, אשר אינם קיימים בחייהם של המשתתפים 

מחוץ לקבוצה� עומר סיפר: "חיפשתי קבוצה 

כזו כי עברתי בשנה הזו את היציאה מהארון� זה 

הפך זאת למשהו מאוד אמיתי כי אני בקבוצה 

של הומואים שגם אני חש בה יותר בטוח��� 

חשבתי על כל מיני מודלים איך לגדול ולבחון 

מודלים של הומואים"�

סביבה תומכת ומכילה, כאשר מתרחשת הפגיעה� 

משתתפים בקבוצה מתארים חשש, אשר לעתים 

מתממש, כי הסביבה תקשר בין הנטייה המינית 

לבין הפגיעה ותראה בפגיעה: א� עונש על הבחירה 

בנטייה מינית הומואית� ב� רצון " רק להתנסות" 

במין עם גבר אחר� ג� הגורם לנטייה המינית�

• הכחשה, השלכה והתקפה על סממנים נשיים 

או לא גבריים בזהות ההומואית- חברי הקבוצה 

מנסים להשיג תחושה של שליטה וכוח באמצעות 

הזדהות עם סממנים סטריאוטיפים גבריים וגילויי 

תוקפנות כלפי חלקים המזוהים עם נשיות, כגון 

עדינות וביטויים רגשיים "רכים"� 

• מה קדם למה- האם אני הומו כי נפגעתי מינית 

או שנפגעתי מינית כיוון שאני הומו?- חברי 

הקבוצה עסוקים בשאלה זו, אשר יש בה הנחה 

מקורות:

זיו, אפי, גבריות תחת מתקפה: מבט מחודש על טראומה מינית בגברים� שיחות, כ"ז )1(: 23-32, 2012�

לוי, רני�, השפעותיה של פגיעה מינית על הזהות המגדרית והנטייה המינית של נפגעים גברים- 

השלכות טיפוליות� שיחות, כ"ה)2(: 173-183, 2011�

לוי, רן, סוגיות ייחודיות בעבודה טיפולית עם קבוצת גברים שעברו פגיעה מינית

מקבץ, 11)1(, 55-77, 2006�

 Gartner, R�B� )1990(� Betrayed as boys: Psychodynamic treatment of sexually abused men�

�New York, Guilford

 Parker, S� )1990(� Healing abuse in gay men: The group component� In M� Hunter )Ed�(, The

 sexually abused male: Vol� 2: Application of treatment strategies )pp� 177-198(� Lexington,

�MA: Lexington Books

תודה רבה לרני לוי, עומר גר, מינה וילסון, עדי מור, ערן האן ויוסי מוסקוביץ�
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• לגליה ניב וטל סרי - שיזמו את הרעיון להקמת קבוצת שקמ"ה
• ל"מרכז הגאה" על תמיכתו בפרויקט בצעדיו הראשונים�

• לעיריית תל אביב, הוועדה לקידום מעמד האישה על תמיכתה בפרויקט�
• לגב' מרים שלר – מנהלת מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ת"א, על התמיכה ללא סייג�

• לביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת ת"א, שקידם את הכנס ואירח אותו בין שעריו�
• לראשת ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ת"א, הגב' בלהה דווידזון - ערד על ההזדמנות�

• לצוות ההיגוי של הכנס: הגב' בתיה פנחסי, ד"ר גיא שילה, הגב' דודי בלט, נועז כהן.
• לטל אלעד ונועז כהן על העזרה בהפקת הכנס

• לכל המרצות והמרצים שנטלו חלק בכנס והתגייסו בהתנדבות למען קידום המטרה החשובה�
• לאקטיביסטים של פרויקט שקמ"ה: טל אלעד, מיכל עברי, יעל אינהר, אורי ברוולד, נועז כהן,

   גיא עינת, מתן טופר ארז, אסף פרי, עידו בית הלחמי.

• למנחי הקורס ורכזי תכנית שק"מה: קרן שחר וערן האן
• לגב' דודי בלט על הליווי וההדרכה�
• לאיציק יושע על ההגהה הלשונית�

• תודה מיוחדת לזיו חדד על העריכה הגרפית של חוברת זו�
• תודה מיוחדת לליעד סנדמן על ההשקעה בהכנת הגרפיקה לכנס�

תודות...
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לנשים סיוע  קו   1202
1203 קו סיוע לגברים

את/ה לא לבד

שקמ"ה
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