
ערב התרמה
למרכז סיוע

לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, ת"א
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   תוכנית הערב

קוקטייל  20:00

פתיחה והנחייה  20:45

מרב מיכאלי  

שר החינוך גדעון סער  

שר הרווחה יצחק הרצוג  

פו רון חולדאי ראש עיריית ת"א-י  

מנהלת מרכז הסיוע מרים שלר  

סיפור אישי - תהל כוכב  

יהודה פוליקר בהופעה   
הערב בחסות:

תודה  נשים”,  “עזרת  לקבוצת  תודה 

מיכאלי  למרב  פוגל,  לאיה  מיוחדת 

למרכז  עזרתן הרבה  על  גנור  ולעפרה 

לכל  מיוחדת  ותודה  השנה  לאורך 

מרכז  ולצוות  והמתנדבים  המתנדבות 

בהפקת  הרבה  עזרתן/תם  על  הסיוע 

הערב.

בכתיבת  חלק  שלקח/ה  מי  לכל  תודה 

תוכניה זו:

תודה לאורנה איילון מסטודיו 84 זברות 

על עיצוב התכנייה. תודה ליסמין ענבר, 

סטריער,  )סיגוש(  סיגל  עמי,  בן  אפרת 

רות וינטר ושירי כהן על עריכת התוכניה.

12.7.10
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מרכז סיוע ת”א מבקש להודות 

לכל אלה שתרמו להצלחת הערב:

קרן הצדקה לזכר יעקב חי מייכור  |  חן וגלעד אלטשולר וקלמן שחם  |  

טל גל-כהן   |  עו”ד אפרת בר נתן   |  עינת מקלר  |  דדי יקותיאל  |

 | יוסף ואלי בר נתן- שובל סוכנות לביטוח בע”מ    | נירית וארז מי-טל 

לואי להב ודודי בלט  |  חוה שפורר  |  גורביץ’ מוסיקה והפקות בע”מ  |

שלמה קמרי  |  עפרה גנור  |  ריקי מור  |  קונדטוריה “גלית”  | אימי עירון  |

    | נתן   בר  דותן  עו”ד   | ובטיחות  הנדסה   B-SAFE  - חזן  שרון 

תודה מיוחדת
ליהודה פוליקר

תודה לנגנים:

יואב אסיף, ליאוניד דצלמן, 

אמיר פינטו, אלון הלל, 

אלי חדד, יונתן לויטל, 

שמוליק שמיר ויוני פוליקר

בריאות | קפה | מסעדה | מעדנייה
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על המרכז
מרים שלר *

לפני כ 32 שנה הפכו מספר נשים פמיניסטיות אמיצות חזון למציאות, וייסדו את מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל-אביב, הראשון 
מסוגו בארץ. החל משנת 1990 מפעיל המרכז גם את קו הסיוע לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית, ובשנת 2003 הקים גם את קו הסיוע 
לגברים ונערים דתיים. הסיוע לנפגעות ולנפגעים והמסר שהאלימות המינית היא פשע חברתי שיש להדבירו משולבים בעבודת המרכז 

מתחילת היווסדו. פעילות המרכז מתמקדת אם כן בשלושה תחומים רחבים: סיוע, חינוך והסברה, וסינגור. 

בשנת 2009 התקבלו במרכז סיוע תל-אביב מעל 11,000 פניות, המהוות מעל 30% מכלל הפניות למרכזי הסיוע בארץ. כל פנייה מכילה סיפור 
כאוב של מעשה אונס או תקיפה מינית. מתנדבות ומתנדבי המרכז קיימו בעת הצורך מפגשים פרטניים עם הפונות והפונים להקשבה, 
לעידוד, למסירת מידע על האפשרויות העומדות בפניהם ולהתייעצות. פונות שביקשו זאת, לוו לרופא או לבית-החולים לבדיקה רפואית 
וטיפול, ומי שהחליטו להגיש תלונה לוו, אם ביקשו זאת, למשטרה, לפרקליטות ולבתי-המשפט, לעתים לאורך כל ההליך הפלילי הממושך. 

מאות נשים נעזרו גם בקבוצות התמיכה שמקיים המרכז לנפגעות תקיפה מינית. עשרות גברים השתתפו בקבוצות תמיכה נפרדות. 

עבודת השטח, המתבצעת במרכז בתל-אביב ובמרכזי הסיוע האחרים בארץ בהתמדה ובמסירות זה כשלושים שנה, מציגה לפנינו היום 
תמונה עגומה. ניתוח הנתונים, המתקבלים מן הפניות למרכזים מראה, כי למעלה מ- 65% מהפגיעות מתרחשות בילדות וילדים, נערות 
ונערים שטרם הגיעו לגיל 18. התוקפים הם ברובם הגדול גברים ונערים, אך מצטיירת עם השנים ירידה מתמדת בגילם של הנפגעים 
והנפגעות, כמו גם בגיל התוקפים. בתוך אלה חלה עלייה תלולה במספרם של מעשי האונס הקבוצתי. כבר אין זה בבחינת חידוש לקרוא 
בעיתון על קבוצת ילדים בני 10-12 שבמשך שנתיים היכו ואנסו ילדה בת 10 וגם אין זה חידוש לקרוא, שהכיתה כולה ידעה על כך. כמעט 
נוסף מדאיג הוא, שרק כ-30%  ומוסדות החינוך. נתון  גילאים צעירים מתרחשות במסגרת בתי-הספר  20% מהתקיפות המיניות בקרב 
ממקרי האונס וההתעללות נחשפים, לעתים קרובות שלא ביוזמת הקורבן. יתר הנפגעות והנפגעים שותקים ונותרים ללא כלים להתמודד 
עם השלכות הפגיעה על חייהם במישורים השונים. בתוקף המציאות והנתונים הללו, החלטנו השנה להקדיש את החוברת לנושא של 

פגיעה מינית בקרב בני נוער. 

בעבר נטו להקל ראש בתקיפה מינית המתרחשת בין בני נוער ופירשו תקיפות אלה במונחים של סקרנות מינית, האופיינית לגיל ההתבגרות. 
התייחסות חברתית זו הייתה הרסנית לכל הצדדים, והיוותה גורם שאיפשר את המשך הפגיעות האלה וסיפק להן מעין לגיטימציה. עד היום 
אנו נתקלים במוסדות חינוך ובקרב המשפחות ושירותי הרווחה בגישה של ‘האשמת הקורבן’, לפיה הנפגעות הן נערות ש”הביאו את זה על 
עצמן” ושימשו מרצונן כ”מזרן של הכיתה”. היום מתחוור לנו, כי הפגיעות המיניות הן תופעה חברתית, שמעוגנת בדעות קדומות ובנורמות 
שגויות. מן המחקרים שנעשו בנושא זה וכן מעבודת השטח של מרכזי הסיוע ברור לנו כשמש, שהחברה כולה משלמת מחיר גבוה על 

התקיימותו של פשע נורא זה בקרבה. ואשר לכאבם האנוש של הנפגעות והנפגעים – לזה אין מחילה ואין תקנה.  

מתנדבות ומתנדבי מרכז הסיוע פוגשים מדי שנה אלפי נפגעות ונפגעים. האיתור המוקדם של הפגיעה והסיוע המהיר בעת הצורך חשובים 
יש חשיבות עצומה  וליעילות הטיפול בתוקפים מינית. לכן,  והנפגעים מן הטראומה שעברו  לאין-ערוך למידת החלמתם של הנפגעות 
להעלאת המודעות לנושא זה של בני הנוער, הוריהם והצוותים החינוכיים והטיפוליים המלווים אותם. היום לא ניתן עוד להתכחש לשכיחות 
הגבוהה של פגיעה מינית בגיל צעיר ולא ניתן עוד להתעלם מן הצורך הדחוף לחנך ולהדריך את ההורים והמורים המתמודדים עם התופעה. 
כפי שאנו מחנכים את הילדים ומנחים את צוותי החינוך לדבר על הסכנה בכבישים, כך עלינו להכשיר אותם לדבר על אלימות בכלל ועל 
אלימות מינית בפרט, לנקוט עמדה נחרצת נגד תקיפה מינית, לקחת תפקיד מכריע במניעה של תקיפות מיניות ולהיות מחויבים לעזור 
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צוות מחלקת החינוך שלנו. מרכז הסיוע פיתח מודל  ידי  הנוער מתבצעת על  בני  העבודה החינוכית-טיפולית הזאת בקרב אוכלוסיית 
פעילות ארוך-טווח עם בני נוער, במטרה ליצור אקלים שיאפשר להם לדבר על התופעה ולחשוף פגיעות מיניות שהתבצעו, תוך קבלת 

תמיכה ועזרה מן הצוותים החינוכיים והטיפוליים העובדים במסגרות המטפלות בהם.

מרכז הסיוע בתל אביב מקיים מדי שנה מעל 1000 סדנאות לתלמידי חטיבות-ביניים, בתי- ספר תיכוניים ומסגרות חינוכיות שונות אחרות. 
לרוב הנערות והנערים אין מסגרת אחרת המאפשרת להם לדבר על נושא התקיפה המינית ועל הכלים לההתמודד עם תקיפה.  במהלך 
השנים נוכחנו לדעת, שהשיח בנושא התקיפה המינית וההטרדה המינית, שלרוב עולה לראשונה בסדנאות שמועברות על-ידי המרכז, 
מאפשר חשיפה של בעיות רגישות, שבני הנוער בסדנא מתמודדים איתן ביומיום ללא הכלים לדבר עליהן ועל השלכותיהן על חייהם. 
הסדנאות מפנות את התלמידים להסתייע בשירותי המרכז במקרה של תקיפה מינית, שהם או חבריהם חוו ואכן פעמים רבות לאחר 

הסדנאות מתקבלות פניות של תלמידים לקווי הסיוע של המרכז.
ולנערות הן מובְנות ומכוונות לעורר את המשתתפים לזהות רגשות ולבטא אותם,  הסדנאות, שמועברות ע”י מנחי/ות המרכז לנערים 
ולעצב לעצמם השקפת עולם המזהה אלימות בכלל ואלימות מינית בפרט, תוך לקיחת אחריות על מעשיהם. התכנים העיקריים בעבודה 
בסדנאות האלה כוללים: הפרכה של דעות קדומות, סטריאוטיפים ומיתוסים על תקיפה מינית, כיבוד גבולות האחר, ועוד ועוד. בסדנאות 
מעלים הנערות והנערים את תחושותיהם לגבי מסרים חברתיים ולגבי כוחו של לחץ חברתי וקבוצתי. הם מדברים על הקושי לשבור את 
השתיקה שנקשרת סביב תקיפה מינית, בעיקר זו המתרחשת בתוך הקבוצה ועל הקושי לבקש עזרה במצבים אלה. עניין אחרון זה חשוב 
שידובר בו, כי עולים בו מקרים שבהם  נערים ונערות רבים ידעו על תקיפות מיניות שהתרחשו בסביבתם אבל שתקו מתוך נאמנות 

לקבוצה. 
העבודה עם המורים והצוותים החינוכיים של בתי הספר מתמקדת במתן כלים לאיתור תלמידים ותלמידות שעברו או עוברים/ות פגיעה 

או התעללות מינית ובהענקת ידע למורות וליועצות לגבי תקיפה מינית ודרכים להתמודד איתה במסגרת בית הספר. 

המרכז גם משקיע מאמצים לשינוי חברתי בתוך הקהילה דרך מתן הרצאות וסדנאות לגורמים כמו צוותים רפואיים בבתי-חולים, פרקליטים, 
שופטים ושוטרים, הופעה  בדיונים ובראיונות במדיה וקיום קשר עם מוסדות מחוקקים ממשלתיים. 

גם לאחר 30 שנה של שיח ציבורי מאתגר, מעשינו אינם מסתיימים כאן ואנו ממשיכות לשקוד על המאבק באלימות מינית ועל הנכחתו של 
השיח אודותיו, כמו גם על הנכחה של מאבקים אישים ועשייה חברתית מתמידה ועיקשת של נשים וגברים, אשר לעתים נשארת לצערנו 

שקופה, מובנת מאליה וסמויה מהעין.

תודות:
לכל הצוות, המתנדבות  גילוי הסוד. תודה  ועושים את הצעד האמיץ של  בנו אמון  נותנים  אלינו,  וגברים הפונים  לנשים  להודות  ברצוני 
הרבים,  לתורמים  תודה  למעננו.  הפועלים  המרכז  וידידי  ידידות  לכל  רבה  תודה  אינסופית.  ובמחויבות  במסירות  הפועלים  והמתנדבים 

לקרנות, חברות ולאנשים פרטיים וגופים ממשלתיים ועירוניים המאפשרים את המשך הפעלתו של מרכז הסיוע.

* מנהלת מרכז סיוע תל אביב
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להאמין מחדש בזולת אוהב
אירית נחמני *

הטראומה הנפשית היא אסונה של חסרת האונים. בזמן התרחשותה, הנפגעת עומדת חסרת ישע לנוכח כוח חזק ממנה. כאשר כוח זה הוא כוח 
טבע אנחנו מדברות על אסונות. כאשר הוא כוחו של בן אדם אחר, אנחנו מדברות על מעשה זוועה. טראומה מינית, בהיותה טראומה של הגוף, של 
העולם המנטלי, הרגשי והבין אישי, פוגעת בכל היבט והיבט של חיי הנפגעת. זוהי פגיעה ללא גבולות של זמן, שכן הדיה ממשיכים להישמע שנים 
ארוכות לאחר התקיפה, לעיתים לאורך כל חייה של הנפגעת. נשים נפגעות תקיפה מינית, מדווחות על סדרה ארוכה של סימפטומים כגון דיכאון 
ומחשבות אובדניות, חבלה עצמית, קשיים בהורות וביחסים אינטימיים, שכחה או זיכרונות מקוטעים, הרגשת חוסר ישע ותחושת חוסר ערך, כאבים 

פסיכוסומטיים, הפרעות שינה והפרעות אכילה, בידוד והסתגרות, ותחושת חשדנות מתמדת. 

הילדה, הלכודה בסביבה מתעללת, ניצבת בפני משימות הסתגלות אדירות. עליה למצוא דרך לשמר את האמון בבני אדם שאינם ראויים לאמון,  
להרגיש ביטחון במצב לא בטוח, לחוש שליטה במצב שהוא בלתי צפוי להחריד, שפיות במציאות מתעתעת, וכוח במצב של חוסר ישע. תקיפה מינית 
היא טראומטית בכך שהיא מערערת על הנחות יסוד בסיסיות לגבי ביטחון אישי ולגבי קיום מרחב אישי. מה שאמור היה לספק ביטחון הוא עבורה 

מקור לאימה. הבית והמשפחה הופכים למרחב שגבולותיו נפרצים. 
בניסיון ליצור הרגשה כלשהיא של ביטחון ולמשול בפחד המחלחל, נפגעת תקיפה מינית עשויה להגביל את חייה. הנפגעת תבקש להימנע מכל 
מצב שמזכיר לה את הטראומה ומכל יוזמה שעלולה להיות כרוכה בתכנון לעתיד או בסיכון. כתוצאה, נפגעת הטראומה תשלול מעצמה הזדמנויות 
חדשות להתמודדות מוצלחת, אשר עשויה להפיג את השפעת החוויה הטראומטית. כך, בעבור תחושת ההגנה משלמת הנפגעת מחיר אישי כבד. 

איכות החיים שלה מצטמצמת ונפגעת. 

ההגבלות על חייה הפנימיים והחיצוניים של נפגעת הטראומה הן סימפטומים שליליים, אולם? אין בהם דרמה. משמעותם טמונה במה שחסר בהם. 
לכן, אין הם מזוהים בנקל, ולעיתים קרובות, שורשיהם באירוע הטראומטי אינם מובחנים. כיוון שהסימפטומים הפוסט-טראומטיים נרחבים כל כך 

ומתמשכים כל כך, אפשר לטעות ולראות בהם תכונות אישיות. זמן רב אחרי האירוע מרגישות נפגעות טראומה שמשהו מת בהן. 
אלימות מינית מעמידה בספק יחסי אנוש בסיסיים, וקורעת קרעים בקשרי משפחה, חברות, אהבה וקהילה. בשעת הטראומה, נקודת המבט של 
הנפגעת, צרכיה ורצונותיה נחשבים כאין. זו בדיוק מטרת הפגיעה: לבוז לאוטונומיה של הנפגעת. האירוע הטראומטי הורס אפוא את האמונה שהיא 

יכולה להיות היא עצמה ביחסיה עם הזולת. בהעדר יחסים של ערך עצמי וכבוד, עולות תחושות של בושה וספק עצמי. 

בסרטה התיעודי של קרן לב, “היהלום שבפנים”, מובאות עדויות של שלוש נשים נפגעות גילוי עריות. רותי מספרת על האתגר האדיר בניסיון לגשר 
בין הבנתה כילדה קטנה את הפגיעה של אביה לבין דימויו בעיני אחרים. הקושי מגולם בשיאו בזיכרון מתוך הלווייתו של האב בעקבות תאונת דרכים. 
להלוויה הגיעו אנשים רבים, וההספדים כללו דברי שבח והלל על מידותיו הטובות של האב ועל יחסו החם לסביבה. רותי מתארת כיצד היא עמדה 
שם, וניסתה לשאת את הפער בין האב שהיא הכירה לבין האיש עליו דיברו כל אותם אנשים, שבעיניה נראו כה חשובים וגדולים. זוהי משימה כמעט 

בלתי אפשרית.

בהעדר הכרה חיצונית מוחלטת בפגיעה ובעוול, הילדה הלכודה בזוועה הזאת מטפחת בליבה אמונה שהיא אחראית בדרך כלשהיא לפשעי מעניה. 
בעצם קיומה עלי אדמות, כך היא מאמינה, דחפה את האנשים החזקים והמשמעותיים ביותר בעולמה לעשות דברים איומים. מכאן שהיא עצמה 
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* עובדת סוציאלית קלינית, לשעבר רכזת תיאום והדרכה לאנשי מקצוע במרכז סיוע ת”א

רעה מטבעה. שפת העצמי נהפכת לשפה של תיעוב:
“יש עלי קו של כיעור נוראי.. כי הייתי בתוכו. ומי שהיה בתוך כיעור – ידבק בו משהו ממנו. משהו מהאלימות. בי נדבק קו הכיעור בגוף, ועד היום אני 

מעדיפה להתקלח בחושך. שאני לא אראה. שאף אחד לא יראה. ואני מסתובבת ומתרחצת בחסדי האור של היום, או הלילה המסתנן פנימה”.
)עדות של נפגעת, מתוך לחיות בצל הסוד: גילוי עריות – סיפורים אישיים(.

במאמציה לרצות את הסובבים אותה ולמצוא חן בעיניהם, הילדה שנפגעה תשתדל לעשות את שנדרש ממנה, והיא תמשיך לעשות כך גם בבגרותה. 
היא תהפוך לאשת ביצוע מעולה, מטפלת במשפחתה, רודפת הישגים, מופת של הליכה בתלם. אך שום הישג לא תזקוף לזכותה, שכן העצמי נתפש 
כמזייף ולא אותנטי. אדרבה, הערכת האחרים את פועלה רק תחזק אותה באמונתה הפנימית שאיש אינו מכיר אותה, ושאם יתגלה העצמי הסודי 

והאמיתי שלה, היא תהיה מנודה ומקוללת. 

השיבוש העמוק באמון הבסיסי, רגשות הבושה, האשם והנחיתות – כל אלה מטפחים התרחקות מיחסים קרובים. הנפגעת נושאת עמה תחושת 
חריגות ואינה מרגישה שייכת. היא אינה יכולה להוציא את כישוריה ואישיותה מהכוח אל הפועל. החרדה שיגלו את זהותה האמיתית היא עמוקה 

ביותר, כיוון שאם תחשף יראו בה מוזרה או משוגעת. 
הכמיהה שלה היא שלא תצטרך להשתנות יותר ושתוכל להאמין שאנשים מסוגלים להבין. האתגר הוא דווקא שלנו. מי שנפגעה זקוקה לעזרת 
אחרים במאבקה להתגבר על הבושה ולבנות כבוד עצמי מחודש. כך לא תצטרך לבחור עוד בין הצורך לתת ביטוי לרצונותיה ולהיאבק על מימושם 

לבין הצורך להיות בקשר עם זולת אוהב.
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הדיבר האחד-עשר
מירב לברון*

“...אנכי ה’ אלהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. לא תשא את שם ה’ אלהיך לשווא. זכור את יום 
השבת לקדשו.  כבד את אביך ואת אמך. לא תרצח. לא תנאף . 

לא תגנב. לא תענה ברעך עד שקר.  לא תחמד...”

אלה הם עשרת הדיברות. עשרת הדיברות אותם לומדים כל ילדה וילד בהגיעם לגיל 8 - לכיתה ב’, בבית-הספר היסודי. אלה הם אבני היסוד לקיומו 
של טאבו חברתי עתיק-יומין. אין עוררין עליהן בשום אופן וצורה.  

אני מציעה שנבדוק  כחברה את “לא תאנוס” כדיבר נוסף – הדיבר האחד-עשר. אונס הוא מעשה   אלימות שעל-פי כל אמות המוסר הוא אסור 
בתכלית. אך האם זה המסר שאנו מעבירים לילדינו בהגיעם לגיל 8, בקבלתם את ספר התורה? לא, בהחלט לא!  וללא אותו דיבר נוסף, אנו נותנים 

לגיטימציה לרצח של נפש ועוד נפש, נפשם של ילדה וילד, נערה ונער, אישה וגבר. 

אונס הוא ללא ספק אירוע טראומטי. בכל גיל ובכל מגדר. מהניסיון הקליני שהצטבר מהטיפול באנשים  ונשים שעברו טראומות מסוג אונס, אלימות 
משפחתית וניצול מיני בילדות, התברר כי התסמונות שמהן סבלו הקורבנות היו כמעט זהות. “אירועים טראומטיים מעמתים את האדם עם מצבים 
קיצוניים של חוסר ישע ואימה ומעוררים תגובה של קטסטרופה... והם מחוללים שינויים עמוקים ומתמידים בעירור הגוף, ברגש, בהכרה ובזיכרון” 
)Herman, 1994(. תסמינים טראומטיים עלולים להתנתק ממקורם ולפתח חיים משל עצמם. זהו קיטוע שבו הטראומה קורעת לגזרים את המערכת 
המורכבת של ההגנה העצמית הפועלת בדרך כלל מתוך שילוב ותאום. כמו בטראומות מסוגים אחרים, גם קורבנות פגיעה מינית עלולים לחוות 
קשת רחבה של תגובות ותסמינים של מצוקה בדרגות חומרה שונות. מאפייניה העיקריים של הפרעה זו הם עירור-יתר ותחושת דריכות מתמדת, 
הימנעות יומיומית ממעשים, מקומות ותזכורות אחרות לטראומה וצמצום תודעתי של הזיכרונות תוך ניסיון להימנע ככל הניתן מחשיבה או חוויה 
רגשית שעלולה לאיים על חיי ההווה של הקורבן. נפגעות תקיפה מינית בילדות ובעיקר אלו שנפגעו פרקי-זמן ממושכים מגלות לעתים סימני מצוקה-
נפשית בעלת אופי ייחודי המכונה בספרות תסמונת-פוסט-טראומטית מורכבת, ומתייחדת בעיקר בהשפעתה הנרחבת במיוחד על תחומי-חיים 

רבים של הנפגע בהווה, בקשיים וכשלים בקשרים בינאישיים ובפגיעה חוזרת - עצמית ועל-ידי אחרים. 

ושוב, אני רוצה להפנות את תשומת-הלב שלנו לעובדה שאירועים של פגיעה מינית, לצערי,  הם חלק אינטגרלי מחיינו. הם מתרחשים בהיקפים כה 
רחבים, שלעתים נראה כי חסרים לנו המנגנונים להתמודד עם מציאות קשה זו.  “ברגע שמבינים מפסיקים להבין” – אומרת רותי, נפגעת גילוי עריות 
על ידי אביה. כחברה אנו עושים שימוש באותו מנגנון שמסייע לנו בהתמודדות: בו ברגע שאנו מכירים בתופעה, עולים מנגנונים של ניתוק והכחשה. 

למעשה, ההכחשה וההתנגדות החברתית עולים בכל פעם בה קיימת ההבנה של היקף הזוועה.

כאשר  אין אנו מעבירים מסר ברור, ברור כשם שברורים עשרת הדיברות, אנו מעניקים לגיטימציה לאונס באשר הוא, ובכך מייצרים נורמות ותפיסות 
מעוותות שעליהן נשענים אינספור מיתוסים אשר מקלים עלינו כחברה בשעה שאנו בולעים את התרופה המרה, ועומדים חסרי-אונים אל מול 

המציאות הנוראה.  
ואולי במציאות מעט אחרת ועם הרבה רצון, ולא פחות אומץ של כולנו:

“...אנכי ה’ אלהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. לא תשא את שם ה’ אלהיך לשווא. זכור את יום השבת 
לקדשו.  כבד את אביך ואת אמך. לא תרצח. לא תנאף. 

לא תגנב. לא תענה ברעך עד שקר.  לא תחמד. לא תאנוס...”

* עובדת סוציאלית קלינית, רכזת תאום והדרכה לאנשי מקצוע במרכז סיוע ת”א
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זה מתחיל בהתעלמות מכותרות בעיתון. סוג של הדחקה. הילדים עוד קטנים אז מה לנו ולאונס קבוצתי? וחוץ מזה - לנו זה לא יקרה, לא אצלנו 
בשכונה. אבל בתוך הראש נשאר זמזום חרישי.  מכירים את זה?

צלצול תזכורת. הקטנצ’יק מספר שחבר “בדרן” הוריד לו את המכנסיים בגן. “הוא עשה את זה בצחוק וכולם צחקו, אבל הגננת כעסה עליו. אני קצת 
התביישתי אבל לא בכיתי”. מכירים גם את זה? 

עברו שלוש שנים, הקטנצ’יק )שקצת גדל( חוזר מוקדם מהצפוי מבילוי אחה”צ אצל החבר ה”בדרן” ההוא. “אמא,שיחקנו על המחשב וראינו תמונות 
משונות וכולם נורא צחקו...אבל זה לא היה לי נעים לראות אנשים עירומים, אז לא בא לי להישאר”.

נורות אדומות נדלקות. אבא שלו ואני מסבירים לו בקצרה שאלה לא עובדות חיים אמיתיות, מרחיקים אותו מה”בדרן”, מדברים עם אמהות אחרות 
ושוב חוזר השקט, או אולי ההדחקה? כי הזמזום הישן שוב מתגבר לו שם מאחורי העורף.

הילדים גדלים .גם אחותו של הקטנצ’יק כבר לא תינוקת והיא מכסה את העיניים כשמראים  נשיקה בסדרה בערוץ הילדים. כשהייתי בגילה לא הראו 
בטלוויזיה סדרות כאלה ב 6 בערב. בינתיים אנחנו מעלעלים בעיתון, מזדעזעים מעוד כותרת וממשיכים הלאה.

ופתאום יום אחד זה כאן אצלנו בבית הספר השכונתי. הילדים הם בני טובים, אנחנו הרי מכירים את ההורים. הילדים הם חברים של הילדים שלנו. 
זעזוע!  אבל “היא” לא מכאן, וכך אנחנו מנסים להרחיק את הסיפור, כאילו הוא לא קשור אלינו.

תופים. חצוצרות.

זהו. אנחנו לא עוברים כבר לעמוד הבא, אלא קוראים כל מילה, מזדעזעים ונבהלים.
אנחנו כועסים על מערכת החינוך וגם על התקשורת שמנפחת, מקצינה ומאשימה את  ההורים. פתאום זה מאוחר מדי. אנחנו מבינים שזה קורה פה. 

אצלנו. ממש מתחת לאף. איך לא ראינו? ואיך לא עשינו כלום? ולא שלא היו סימנים, ולא שלא היה זמזום...
אנחנו חוששים להקשיב לזמזום הזה שמתחיל בקטן, כשהם עוד  קטנים, אז אנחנו מדחיקים.

אבל זו אחריות שלנו. אנחנו אחראים על הילדים שלנו על שלומם ועל מעשיהם.
אנחנו צריכים להתייחס לסימנים הראשונים ולא להזניח )גם בתקופות השקטות כביכול(. אנחנו צריכים להגיב לאירועי התוקפנות הקטנים והתמימים, 

כביכול, של חשיפה גופנית בגן  או של צפייה משותפת בעירום ופורנוגרפיה כבילוי חברתי בשעות אחה”צ.

כבר אז היינו צריכים להקשיב להם. לדבר איתם. להסביר להם על בחירה אישית, לחץ חברתי, נעים ולא נעים.
למה לא טיפלנו אז בילד שמפשיט אחרים בגן? למה לא דיברנו עם הילד שלנו? למה לא דיברנו עם הילדה שלנו שמתביישת ממה שהיא רואה 

בטלוויזיה? למה לא שאלנו? 
לשאול כדי להראות לה שראינו את המבוכה, שזה בסדר, שיש לה עם מי לדבר על זה.

הרי אחר-כך זה רק הולך ומסתבך )“הוא ביקש שאני אגע בו, אבל לא בא לי, ומצד שני פחדתי שהוא יעזוב אותי.... ואחר-כך הוא הלך וסיפר סיפורים  
לכל החבר’ה, וכולם “יודעים” שהיא נתנה לו, למרות שזה לא קרה(.

כי אם לא התחלנו אז כשזה היה קטן, איך נגיע אליהם היום כשהם מתבגרים סוערים ומבולבלים? אם פספסנו את שיעורי המבוא, איך נגיע לקורס 
מתקדמים? ועוד כשנדמה להם שהם כבר יודעים הכל?...

נכון- גם איתנו לא דיברו על זה בילדות, אבל אנחנו בטוחים שאנחנו לא כמו ההורים שלנו. אנחנו “נאורים” וקשובים יותר. אז איך בכל זאת קורה שהורים 
לא יודעים? זה בידיים שלנו! 

בואו נדבר איתם, נסביר, נתעניין, נראה להם שיש להם עם מי לדבר.
כי אם לא נדבר זה לא ייפתר.

המחברת בחרה להישאר בעילום שם. 
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“ילדה טובה פאטריארכיה” -  אונס העצמי כפרוייקט פמיניסטי 
ד”ר אפי זיו *

השיח הציבורי על אונס עבר טרנספורמציה בשנים האחרונות, לא מעט בזכות עבודת הקודש של מרכזי הסיוע. המאבק על הכרה באונס 
זאת, שיח ההכרה  יחד עם  והתרבותי.  כבטראומה שתוצריה הנפשיים חמורים, הביא להישגים משמעותיים בשיח המשפטי, הפסיכולוגי 
מתאפיין במורכבות שאכנה אותה כאן “מלכודת בת הים הקטנה” - מלכודת החושפת את שיח ההכרה באונס כחרב פיפיות, שכן משמעה 

של ההכרה יכולה להפוך גם, בו זמנית, לרגע של העלמת הקול. 

כך למשל, ההכרה הפסיכיאטרית באונס כבאירוע קיצון מאסיבי, שבאה לידי ביטוי בכניסה של הדיאגנוזה “תסמונת פוסט טראומטית” לספר 
האבחנות הפסיכיאטריות ב1980, אחראית לפריצתו של השיח מחד. אבל בו זמנית, מאידך, ההגדרה הפסיכיאטרית של אונס, כאירוע קיצון 
מאסיבי, יצרה מיון חדש של המציאות. תחת מיון חדש זה, ההפרה של המציאות )אונס(, מגדירה הלכה למעשה, כאקט של הנגדה, את 

המציאות הנורמטיבית כלא טראומטית. 

במילים אחרות, אונס כאירוע טראומטי מוגדר כחריגה, גם על מנת “לנרמל” את ההוויה הנורמטיבית, ולקבע את גבולותיה כהוויה “נורמלית” 
ולא טראומטית )לכאורה(. כך, הגדרה של טראומת האונס כאירוע קיצון, לא רק שאינה לוקחת בחשבון את המציאות הטראומטית של דיכוי 

מגדרי מתמשך ויומיומי שאפיוניו לאו דווקא חריגים וקיצוניים, אלא שהיא עלולה גם לטשטש את קיומה של מציאות כזו.

באופן דומה, הדגש התקשורתי על מקרי אונס קיצוניים )בחומרתם, גם אם לא מספרית(, עלול לטשטש ולמוסס את הקונטקסט הטראומטי 
היומיומי שבתוכו מתרחשים אירועי קיצון טראומטיים כמו אונס. דיכוי מגדרי, הוא מה שלמדנו לחשוב עליו כעל שגרתי אם כי ראוי היה 
שיוגדר כחריג. דיכוי מגדרי בתצורותיו היומיומיות עבר תהליך של נורמליזציה, כך שהסוציאליזציה של בנות ונערות לקבלה של תנאי אינוסן 

היא שקופה. 

בדיון שלו על תהליכי שליטה חברתיים, פייר בורדייה מתאר אלימות סימבולית כמייצרת “שליטה סימבולית: “]שליטה סימבולית[ היא דבר-
מה שאתה נושם כמו אוויר, אינך מרגיש את הלחץ שהיא מפעילה עליך. היא מצויה בכל מקום ובשום מקום”. כך סקסיזם ודיכוי מגדרי. 

האפקטיביות שלהם היא בעצם היותם בלתי נראים ובאפקט הפאנטום שהם מותירים בעצמי. 

טענתי היא שחשיפתן הכרונית של ילדות, נערות ונשים לדיכוי, יוצרת מבנה נפשי שיש לדון בו במונחים של טראומה שאכנה אותה “טראומה 
עיקשת” )insidious trauma(. טראומות קיצון כמו אונס, מתרחשות, אם כך, בקונטקסט של טראומטיזציה עיקשת – דיכוי מגדרי יומיומי 

ומתמשך שאיפיוניו אינם מסומנים בחריגותם אלא בשכיחותם. 
    

כך למשל, כיום ברור שבעיות מיניות אצל נשים שנאנסו יוכרו כתגובה נורמאלית לעבר טראומטי או כמיניות פוסט טראומטית. לעומת זאת, 
מיניות אצל ילדות, נערות ונשים, שלכאורה לא עברו התעללות מינית, על אף היותה כפופה באופנים דומים לשיח דכאני, וספוגה בטראומת 

תסמיני הדיכוי,  מסומנת כ”נורמאלית”. 
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לא רק היות נשים נתונות למשטר של פחד מאונס או איום בשימוש כוחני, מייצרת עיוותים בתפישת מיניותן. גם ביטויים עיקשים ושקופים 
אחרים של דיכוי אחראים לעיוותים מסוג זה: מרכזיותו של שיח פאלוצנטרי והטרוסקסואלי על מיניות, גינוי וריסון חברתי של מיניות נשית 
שאינה כפופה לרבייה, ביזוי של מיניות נשית “פרועה” ונהנתנית והכפפתה לדיון שמרני ופתולוגי על פריצות וזנות וכן העדר ייצוגים של מיניות 

נשית שאינה משועבדת למבע ולמבט הגברי. ביטויים מסוג זה עלולים, לייצר עיוותים קשים בתפיסת העצמי כסוכנת של מיניותה.

שליטה סימבולית אינה מתאפיינת דווקא בסכנה ממשית לחיים, אלא באיום מתמיד על העצמי. איום זה עבר תהליך של “טבעות” והוא פועל 
בדרכים ערמומיות, מתעתעות וסמויות )בד”כ(. התוצרים הנפשיים של שליטה סימבולית הם פיתוחן של בושה, אשמה וצמצום העצמי ולאו 
דווקא פחד ואימה. בורדייה מאמין שהאלימות הסמלית נסמכת על שלושה מאפיינים הכוללים את “אי ההכרה בשרירותיות שביסודה”, את 
“ההכרה בה כבשליטה לגיטימית” ואת “הפנמתה על ידי הנשלטים”. כלומר שליטה סימבולית נסמכת על שיתוף הפעולה של המוכפפות 

לה. העצמי הופך להיות נשא פעיל של המבע ההגמוני הדכאני.  
מה מציע השיח הפמיניסטי לנערות שגדלות אל תוך מערכת של שליטה סימבולית פאטריארכלית? בניסיונו המוצדק להימנע מנטיעת אשמה 
בנאנסות, במאבקו הבלתי מתפשר בשיח ציבורי שמתנער מאחריות חברתית להפקרתן של בנות )על ידי הפיכתן של נערות לאחראיות על 

האלימות המופנית כלפיהן(, מדגיש השיח הפמיניסטי את הצורך הבהול בשינוי חברתי ובמיגורו של האונס כפרקטיקה אלימה. 

תחת תנאי הישרדות אילו, השיח הפמיניסטי ממעט לעסוק באפקטים של טראומה עיקשת. כאמור, ככל שביטויי הדיכוי ממוסדים יותר, 
כך זיהויים כמייצרי טראומטיזציה פוטנציאליים, מיטשטש ומקשה על איתורם ועל ההתנגדות להם. האפקטים של השליטה הסימבולית על 
העצמי של נערות, דורש את פיתוחן של אסטרטגיות אקטיביות להתנגדות. שליטה סימבולית, מייצרת סובייקטיות שללא דעת משמרת 

מנגנוני השמדה עצמית. שליטה סימבולית מייצרת בושה, שנאה עצמית ואת הפחד לעוף )אריקה ג’ונג(. 

על כן, אין די במאבק החשוב בתוצרי הקיצון של דיכוי – כמו אונס. אינוס העצמי תחת תנאים של שליטה סימבולית, הוא הפרוייקט הפמיניסטי 
הרחב. 

מהי משמעותה של התנגדות לשליטה סימבולית? כיצד נמנע מלגדול ומלגדל ילדות טובות של פאטריארכיה? כיצד אנחנו מפסיקות לפחד? 
כיצד אנחנו הופכות לבעלות הבית? כיצד אנחנו נהנות? כיצד אנחנו לומדות לומר כן ולא רק לומר לא?  הפרוייקט הפמיניסטי הוא לייצר 
ארכיון רחב של ייצוגים של ילדות רעות. ארכיון אלטרנטיבי שיחליף את הסינדרלות, השילגיות והיפהפיות הנרדמות, בילדות רעות שמסרבות 

למבט שמאבייקט, שנלחמות על תשוקה ושמתעקשות על קולן שנגזל. 

*  מנהלת קליניקה “מעוף” לטיפול בנפגעות ונפגעי טראומה מינית, מרצה בחוג ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת ת”א.
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“היום אני רוצה להסתכל על העולם במשקפי האושר...”
תהל כוכב * 

“את, אני, היא כבר לא אותה ילדה” !!!
מאותו הרגע הייתי אחרת, הפכתי להיות הילדה שעוברת התעללות 

מינית...
אני מבינה שלעולם כבר לא אהיה “רגילה”, כבר לא היה נערה 

רגילה, כבר לא אהיה אישה רגילה, כבר לא אהיה בת זוג רגילה, 
כבר לא אהיה אמא רגילה אף פעם...

והכל בגללך בגללך...
לקחת ממני הכל באותו ה”רגע”. לקחת את גופי, לקחת את נפשי, 
לקחת את תמימותי, לקחת את ילדותי, לקחת את נשיותי, לקחת 
את לבי, לקחת ממני את עצמי, את מי שהייתי, את מי שיכולתי 
להיות, לקחת! גנבת! גזלת ממני הכל במרמה, בשקר. במעטה של 

אהבה, של חום, של נתינה, לקחת ממני הכל!!
כדי לחיות, לחיות ולא לשרוד, אני צריכה להחזיר לעצמי את הכל, 

את כל מה שלקחת.
הדרך שעברתי בניסיון להחזיר לעצמי את כל מה שלקחת הייתה 

מסע ארוך ולא פשוט, אבל הצלחתי, ניצחתי. 

מוזר לחשוב ששנייה אחת יכולה לשנות לנו את החיים... רגע אחד 
חיים  מתחילים  שממנו  חזרה...רגע  דרך  הייתה  לא  כבר  שממנו 

אחרים...
זועקת  בראש,  לי  “נבחרתי”? השאלה מהדהדת  אני  דווקא  למה 

את כאביי...
הרגע  ומאותו   - הרגע  אותו  לפני  לשניים:   התחלקו  החיים 

והלאה...
הזיכרונות מהתקופה של הפגיעה חקוקים אצלי בראש כמו בסרט, 

מיליון קלטות של מיליון רגעים... ואת כבר לא ילדה!!!  
הם הורסים את הנחות היסוד של הנפגעים בדבר הביטחון בעולם, 
והחלמה,  )טראומה  בראשית  וסדרי  העצמי  של  החיובי  הערך 

ג’ודית לואיס הרמן, עמוד 71(

הרגע ששינה את חיי...
הוא חילל את גופי ונשמתי.  הגוף שלי הפך לכלי לסיפוקו. הרגשתי 
הפך  שלי  העולם  בשליטתי.  לא  כבר  ממני,  נלקח  שלי  שהגוף 

שאצליח  חשבתי  בשנאה.  התמלא   - השחיר  שלי  הגוף  לשחור, 
שאצליח  חשבתי  צבעוניים,  בגדים  אלבש  אם  זה  את  להסתיר 
כשטיפלתי  אחרי,  שנים  שבתוכי.  השחור  בתחושת  להילחם 
בעצמי “והתנקיתי” מהאשמה, מהפגיעה ומהענשה עצמית, הצבע 
השחור שמילא את גופי הלך והתבהר עד שנעלם.                                                                             
בכל יום התעוררתי לעוד יום של סיוט. כל יום עבר והסוד גדל והתעצם 
והלב שלי הקיף עצמו חומה. הלב שלי הפסיק לפעום, הפסיק להרגיש.

על החיים שאחרי אותו הרגע הסתכלתי במשקפי “הכעס”. מדי 
פעם הם השתנו למשקפי “שנאה”,  “דחייה”, “פחד” -  אבל לא 
הילדות,  תמימות, משקפי  של  הוורודים  המשקפיים  להיות  חזרו 
משקפי האושר והשמחה...                                                                                                                   

אותם אני רוצה - את משקפי האושר!

רגע אחד הפך את כל עולמי, ניפץ אותו. אני הייתי ילדה בת עשר 
ובשנייה התנפצו לי החיים, הפכתי מילדה לאישה, אבל לא באמת 

אישה, רק בתחושה, רק כאילו אישה...                                   
לילדה-אישה,  הפכתי  העולם,  את  שבולעת  מאושרת  מילדה 
לילדה שלא מפסיקה לחשוב, לכעוס, לבכות, לשנוא. ומה שהיא 

הכי רוצה בעולם זה להיעלם.
איך זה קרה שהאיש הזה, שאהבתי וחשבתי שאוהב אותי, הפך 
הפך  חיינו,  של  לסיוט  הפך  לאויב,  מאוהב  הפך  לשנוא,  מאהוב 

לאיש שהרס את חיי!!!
איך? למה נתתי לזה לקרות? אני נתתי? אני אשמה? זה בגללי? 

למה? למה? למה?                      
אני צועקת לשמים... זועקת לאלוהים “רק תגיד לי למה?”  

להיעלם,  בתקווה  חייתי  מבפנים,  לחיות  הפסקתי  הרגע  מאותו 
אחר.  רצון  מכל  חזק  היה  להיעלם  הרצון  להידרס.  להתאדות, 
אך  מבפנים,  מרוסקת  רובוטית.  כמו  איך,  ברור  ולא  תפקדתי 
מתפקדת מבחוץ. הכל נראה רגיל. המשכתי להיות עסוקה בחברות, 
חברים, חוגים. המשכתי לשחק כדורגל, נשארתי אותה התלמידה. 
לא היה שום סימן או שינוי חיצוני, רק פנימי. לא ראו עלי אז ולא 
רואים עלי היום.    לא כתוב לנו על המצח שאנחנו נפגעות ואין לנו 
קרניים! אולי, אם היו רואים, היינו נפגעות פחות.                                                                                                                 
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ארבע שנים של התעללות מינית ורגשית. להגיד לילדה בת עשר 
“אסור לך לספר לאף אחד! אסור שידעו! זה הסוד שלנו!” כך הוא 
הפך אותי לשותפה שלו. “אם תספרי למישהו את תפגעי בהורים 
שלך. הלב של אמא שלך יישבר, היא תמות מזה”... אני האמנתי 

ושתקתי.                                                             
אמא שלי הייתה כל עולמי. הוא ידע שאין סיכוי שאעשה משהו 
על  המתמיד  האיום  היטב.  זה  את  וניצל  ידע  הוא  בה,  שיפגע 
הפגיעה במשפחה שלי, באמא שלי, באבא שלי, באחיות שלי, הפך 

למכשיר עינויים.                     
יידע... הגבר  יודע... אף אחד לא  ואף אחד לא  התנפץ לי העולם 
התנהג  הוא  ונשמתי.  גופי  את  בי, משחית  נוגע  בי,  הזה מתעלל 
כאילו אני הרכוש שלו.                                                                 

לפעמים הייתי מתאבנת. כמעט מפסיקה לנשום ולא מרגישה את 
הגוף שלי, לא מרגישה כלום.   הייתי מצליחה “להתנתק”. יוצאת 
מתוך גופי, מסתכלת מהצד על הגוף הזה, הזר פתאום, כבר לא 

שלי ואולי כל-כך שלי, אבל לא בשליטתי. 

ניתוק  נתק,  “דיסוציאצייה”:  “ההתנתקות”,  הייתה  לשרוד  הדרך 
-  מצב של ניתוק בין תהליכים נפשיים כגון רגשות, לבין ביטויים 
החיצוני, כך שהתנהגות האדם אינה נשלטת על ידי אישיותו אלא 
גופי. עמדתי על  “באותו שלב עזבתי את  ידי תהליכים אלה.  על 
ישע”...  מחוסר  ...”התנתקתי  קורה”...  זה  את  וראיתי  המיטה  יד 
)טראומה והחלמה(                                                                                                                            

ג’ודית לואיס הרמן מסבירה בספרה טראומה והחלמה את תופעת 
הזמן”...   בתחושת  ושינוי  המציאות  מן  כ”ניתוק  הדיסוציאצייה 
אפשר לראות במצבי התודעה האחרים האלה את אחד מחסדיו 
הקטנים של הטבע המגן מפני כאב קשה מנשוא”.                                                                                                                       
הייתי  אבל  עצמה,  הפגיעה  בזמן  להתנתק  הצלחתי  תמיד  לא 
הייתי  לחשוב  לא  כדי  בחדר.  לבד  כשהייתי  להתנתק  מצליחה 
אחרים”.  לעולמות  “עוברת  הייתי  יום.  עוד  לשרוד  כדי  מתנתקת 
כך הרגשתי שאני נעלמת, “משנה חיים”, עוברת למצב חלום. כך 
קראתי לזה. הייתי נעלמת בשניות למחוזות רחוקים. שלוש דקות 

במבט מזוגג מול המראה ואני שם, רחוק, רחוק... 
זה,  ככה  הכל.  עם  לחיות  לומדים  להכל,  מתרגלים  החיים!  אלה 
מה  וזה  להתרגל,  אלא  ברירה  הייתה  לא  “מתרגלים”!  פשוט 
שעשיתי, כמו שסבא שלי מספר: “אחרי שכולם מתו בגטו והוא 
נשאר נער בן שלוש-עשרה, בן יחיד, באמצע המלחמה, לא הייתה 

לו ברירה והוא למד לחיות לבד”. התרגל.

כך גם אני התרגלתי. הייתי ילדה בת עשר שהבינה שמעכשיו ככה 
נראים החיים שלי.

הסתגלתי  המהירות  ובאותה  לאשמה,  שלו  לשותפה  הפכתי 
והבנתי שמעכשיו זה ככה, אני לבד..

יודעת  את  בטוח.  מקום  כמו  נראה  העולם  עשר  בת  כשאת 
רעים  ודברים  טובים  לאנשים  קורים  טובים  שדברים  ומאמינה 

קורים לאנשים רעים.

אז קורה משהו רע, מישהו שאהבת וסמכת עליו פוגע בך. סדרי-
מה  ברור.  לא  כבר  בטוח,  לא  כבר  דבר  שום  משתנים.  עולם 
שמשאיר אותך בת עשר עם שתי אפשרויות: האחת - שלא הבנת 
את העולם והשנייה - שעשית משהו רע וזה כנראה העונש, כי הרי 
מי שעושה רע מקבל רע ואם רע לך כנראה שעשית משהו רע. 
הנוסחה שהתקבלה היא:  עשית רע = את רעה = את אשמה!                               
הילד מסיק בהכרח שהרוע הצפון בו הוא שגרם להתרחשותה של 

ההתעללות.... )טראומה והחלמה, עמוד 129(

במה  לאשמה  הפכתי  כך  יותר,  ברור  העולם  כך  אשמה.  את 
שקרה לי, אשמה שעברתי התעללות מינית. אימצתי את הנוסחה 
את  להעניש  המשכתי  רע,  קבלת   - רע  עשית  אשמה”  “רעה- 
עצמי, האמנתי שאני אשמה, האמנתי שזה בגללי, האמנתי שזאת 
את  משלמת  ואני  נכון  לא  בסדר  לא  משהו  שעשיתי  אשמתי. 
המחיר. וכך בכל יום האשמה גדלה ואני הרגשתי יותר ויותר איך 

אני פוגעת במשפחה שלי ומגיע לי לסבול.
הוא הלך אבל הריח נשאר עוד הרבה אחריו. הצריבה בתוך לבי, 
בתוך גופי נשארה עוד שעות, ימים, חודשים, שנים אחרי...                                                                                               
גיבורה, אז קיוויתי להיעלם אבל לא  הייתי  יודעת שאני  היום אני 

נעלמתי, ממש לא, להפך –התחזקתי, התמלאתי וניצחתי.
כיום אני מתנדבת במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית תל אביב. 

להיעלם אומר שהוא ניצח ובסיפור שלי אני המנצחת...

* מתנדבת במרכז הסיוע ת”א
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זו גם זו
ד”ר גלית דשא *  

“והיה לי שער זהב והיו לי עיניים כחולות
והייתה לי שמלה מצבע פרחים שבגן

והיה לי כובע של קש עם קישוט דובדבן.

בשיער זהוב או שחור, בעיניים כחולות או חומות, אבל תמיד בשמלת פרחים אנחנו מחפשים את הילדֹות שלנו. בכובע מלחים או כובע 
מצחייה, בחליפת מכנסיים מסודרת, אנחנו מלווים את הילדים שלנו לגן, שולחים אותם לבית הספר, לתנועה, לתיכון, לצבא, לחיים. 

בעינינו שאינן רואות תמיד אף כי הן פקוחות לרווחה, אנחנו מתווים להם דרך מלווה בהנחות יסוד ברורות. מי יפגע בהם ומי יגן עליהם, מי 
מסוכן ומי בטוח. פחד מזרים מנחה אותנו ללמד אותם לא ללכת לבד ברחוב, לא לדבר עם זרים, לא לקחת מהם ממתקים. מבקשים מהן 
ומהם להישאר ילדים תמיד  אבל חוששים כי המראה התמים הוא זה שיפגע בהם בסופו של דבר, אז מבקשים מהן ומהם לגדול רק עוד 

קצת כדי שלא ייפגעו.

סמטאות אפלות ושמלות חשופות, אודם וצבע בשיער. מבקשים מהן להישאר ילדות רק עוד קצת, כדי שלא תיפגענה, כי הסכנה אורבת. 
מונעים מהן תנועה ועדיין לא מצליחים למנוע פגיעה.

וכל אזהרה הופכת חסרת ערך כי הקשר בינה לבין העובדות - קלוש. העובדות מפחידות אותנו עד כדי עיוורון. כי לו היינו יודעים שהסכנה 
מגיעה מבפנים, שהיא מגיעה בגיל צעיר בעיקר )אך גם מבוגר( וכי אין קשר בינה לבין התנהגות הקורבן - מה היינו עושים אז?

המיתוסים מגוננים עלינו מפני הצורך להתעמת עם סדר החיים החברתי והתרבותי בתוכו אנו חיים. מגנים עלינו מפני ההבנה כי רק שינוי 
חברתי מבני עמוק ובסיסי יפסיק פגיעה, יחסל קיומה של תופעה המייצגת את לב ליבה של האלימות המגדרית. שינוי חברתי כזה צריך 

להיות עמוק כל כך עד שיחדור לכל תחומי חיינו, לכל ספר שנקריא לילדינו, לכל נושא שנלמד אותם, לכל משפט שנגיד.

“בלילה הזה הייתי בובה ממוכנת
ופניתי ימינה ושמאלה, לכל העברים,

ונפלתי אפים ארצה ונשברתי לשברים
וניסו לאחות את שבריי ביד מאומנת”. 

ועד אז נבקש מהן ומהם להתנהג יפה. להתנועע לפי קו מנחה, לצדדים אך לא לכל הכיוונים, ימינה ושמאלה. השינוי מתרחש לנגד עינינו, 
ידיים מאומנות יודעות כבר איך לתקן בובה שבורה, יודעות )יותר מפעם( לזהות את הסיבות לשברים ויודעות לכאורה לתקן כך שהשברים 

כמעט בלתי נראים. 

השיח החברתי והקליני ביחס לאלימות כלפי נשים השתנה באופן רדיקלי במאה ה- 20. היחס כלפי נשים נע מתיחום והרחקה, נידוי והשתקה 
והעצמה. אלימות ברמה הפרטית הפכה מתפיסה של מציאות מדומיינת, היסטרית, סובייקטיבית,  יחס של הכרה, אישור, אמון  לכיוון 
ופנטסטית למציאות אמיתית, תקיפה, אובייקטיבית, נפוצה שניתן להתייחס אליה בקונטקסט רחב יותר. השיח הקליני והחברתי השתנה. 
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מיחס אל נשים שחוו אלימות כאל סוטות פתולוגיות אל ההכרה הפמיניסטית בקורבנותן של נשים תחת הדיכוי הפטריארכלי.

המטרה, כי תקיפה מינית ואלימות כלפי נשים לא יוגדרו עוד במונחים אינדיבידואליים אישיותיים, אלא במונחים של קבוצה בעלת כוח 
הפוגעת ושולטת בקבוצה חסרת כוח, הופכת קרובה מתמיד. ועדיין נרצה אותם ואותן צייתנים וממושמעים, כבובה ממוכנת שאינה פעילה 

בזכות עצמה. 
עדיין איננו מפנימים כי גם בצייתנות טמונים זרעי הפגיעה.

“ואחר-כך שבתי להיות בובה מתוקנת
וכל מנהגי היה שקול וצייתני,

אולם אז כבר הייתה בובה מסוג שני
כמו זמורה חבולה שהיא עוד אחוזה בקנוקנת”

שיפוטיות חברתית מייצרת צלקות נפשיות. תהיי צייתנית, תהיה שקול ומדוד, לעולם אל תאפשרו לפגוע בכם שוב, אל תחשפו אותנו 
כחברה, שוב ושוב, לקיומה של התופעה. 

הניסיון האנושי הרגיל”. למרבה הצער, התברר  לטווח  “מחוץ  לרוב  נדירה הנמצאת  היא תופעה  מינית  פגיעה  כי  רווחה הסברה  לפנים 
שהגדרה זו אינה מדויקת. אלימות מינית היא תופעה שכיחה בחיי נשים וגברים. האירועים הטראומטיים הם אכן יוצאים מגדר הרגיל, אך 
לא מפני שהם קורים לעיתים רחוקות, אלא מפני שהם משתקים ומחבלים ביכולת ההסתגלות האנושית לחיים. הם כרוכים, בדרך כלל, 

באיום על החיים או על השלמות הגופנית. הם מעמתים עם מצבים קיצוניים של חוסר ישע ואימה ומעוררים תגובות של קטסטרופה.

ועדיין לא נספר, עדיין נשתוק. כי למרות התיקון שבוצע בנפגעת, מעמדה החברתי רעוע, אף נחות. עדיין, היא נתפסת כמי שאינה ראויה, 
לזוגיות, לאהבה, לנורמליות. 

“ואחר-כך הלכתי לרקוד בנשף המחולות
אך הניחו אותי בחברת חתולים וכלבים

ואילו כל צעדי היו מדודים וקצובים”

מי  בין  נרטיב מבחין  לייצר  קיימים במציאות, שתפקידם  ביטויי שלמּות שאינם  וילד בכובע מלחים,  ילדה בשמלת פרחים  נחפש  ושוב 
שתרקוד בחברת בני אדם ומי שתרקוד בחברת חתולים וכלבים.  וצעדיה, וצעדיו, צריכים להיות שקולים ומדודים. כי אמנם הצלחנו לייצר 

אמפטיה חברתית ותרבותית גם לזו שאינה מהלכת בשמלת פרחים, אך לא השכלנו להבין כי זו גם זו הן אותה אחת. 

_____________________________________________________________________________________________________
דליה רביקוביץ. “בובה ממוכנת” מתוך: אהבת תפוח הזהב )תל-אביב: מחברות לספרות, תשי”ט(. אני מבקשת את סליחת המחברת על שינוי מבנה 

השיר, המצוטט לאורך הטקסט. 
כפי שהגדיר ה- DSM)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(, ספר המחלות הפסיכיאטריות האמריקאי.

* רכזת חינוך במרכז סיוע ת”א



ד
ב

ל
א 

ל
ה 

ת
א

16

על חינוך, אלימות ומניעה. 
אפרת אופנהיימר *

בין הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית על הקו, לבין הליווי לתחנות המשטרה ולמתן עדות בבית המשפט, מתגנבת לעתים תחושה קשה ומכבידה 
כי תקיפה מינית היא חולי חברתי בלתי נמנע. עם נתונים כה קשים )אחת מכל שלוש נשים נפגעת ואחד מכל שבעה גברים נפגע(, גילאי פוגעים 
שיורדים משמעותית ואינטרנט וטלוויזיה שמוסיפים ומשכללים את סוגי הפגיעה, נדמה לפעמים שאין לאן לברוח ושכל שנוכל לעשות הוא לסייע 

לנפגעות ולנפגעים ולתמוך בהם. דווקא על רקע תחושות אלה, ומתוך חוסר נכונות להשלים עם רוע הגזירה צמחה מחלקת החינוך במרכז הסיוע.
מחלקת החינוך פועלת למיגור תופעת האלימות המינית באמצעות הסברה והנחלת ידע, העלאת תודעה ויצירת שיח אחר לנוער ומבוגרים במגוון 
סדנאות, הרצאות וקבוצות תהליכיות. לא פעם, כאשר שומעים על בואנו, מצפים מאיתנו ללמד תרגילים בסיסיים של מאבק בתוקף - בעיטות, 
אגרופים, השתחררות מאחיזות מאיימות, ואנו נאלצות להשיב פניהם ריקם. סדנאות מחלקת חינוך אינן מציעות מיומנויות קלאסיות של הגנה 

עצמית, אלא ידע וכלים שיסייעו לתלמידים לשמור על עצמם מפגיעה אך גם להימנע מתקיפה והפעלת אלימות מינית כלפי אחרים.

השיח החברתי על תקיפה מינית משופע בתפיסות מעוותות לגבי מהי תקיפה מינית וכיצד נכון להתמודד איתה. בניגוד לתפיסה הרווחת, לפיה 
תקיפה מינית מתרחשת בסמטאות חשוכות על ידי גבר זר האורב עם סכין, המציאות מלמדת כי כ- 90% ממקרי התקיפה המינית מתרחשים בין 
אנשים המכירים זה את זה. יותר מכל סכין או אקדח, תקיפה מינית היא אלימות שמקורה בדיכוי, בשליטה שנגזרת מהפעלת לחץ רגשי, מניצול 
של פערי כוח. לפיכך, הדרכים ה”רגילות” למנוע אלימות מינית אינן עומדות עוד לרשותנו: ילדה לא תוכל להכניס אצבע לעיניו של החבר של אביה 
שכופה עצמו עליה, תוך כדי משחק ויצירת קשר אישי וסודי. נערה לא תצעק “הצילו” כשחבר שלה מתנה אהבתו אליה בהפגנת “יכולותיה” בפני 

חבריו. פקיד בבנק לא יסטור למעסיק המספר בדיחות על נטייתו המינית של העובד. 

הלוואי והיה זה פשוט כל כך, אך פני הדברים שונים. מרבית הנפגעים מגיבים בקפאון בעת פגיעה מינית, גופם אינו נענה להם וקולם אינו נשמע. 
הם חשים אשמה על שלא מנעו את התקיפה ואינם מודעים לכך שהקפאון הוא תגובה נורמלית. בסדנאות בבתי הספר אנו נתקלות בכל אלה: 

בהתמודדות עם פגיעות שקרו בעבר, עם כאלה המתרחשות בהווה ועם הפחד והחרדה מפני הפגיעות שאולי יבואו בעתיד.

קווי הסיוע 1202 )לנשים( ו- 1203 )לגברים( נרשמים על הלוח בתחילת הסדנה ולאחר סדנאות ישנה עלייה בפניות לקווים אלה. אך חשוב לזכור: 
האפשרות למנוע אלימות מינית לא נמצאת בידי הנפגעים והנפגעות, אלה בידי הפוגעים ועל כן הסדנאות אינן מתמקדות בנפגעת )מה עשתה 
או לא עשתה, למה לא מנעה( אלא בהתנהגות התוקפים ובסביבה החברתית המאפשרת תקיפה – גבולות מטושטשים, ניצול, אלימות ואיומים 

)מוסווים וגלויים(.
 הסדנאות מכוונות ליצירת שיח אינטימי ופתוח לגבי מערכות יחסים, רצונות וצרכים. מאחר שגיל הנעורים מאופיין בבילבול וחיפוש לצד צורך 
להשתייך לקבוצה, השיח מאפשר התבוננות בלחצים החברתיים הרבים המופעלים על נערות ועל נערים בכל הנוגע לזוגיות ולמיניות, אל מול 
הרצונות שלהם. הסדנאות מלמדות בני נוער להבין מתי גבולותיהם נחצים, וכי ישנה הדרגתיות, לעתים מבלבלת, בחדירה למרחבים האישיים שלנו, 

חדירה המצריכה מהם עירנות ובדיקה מתמדת של הצרכים והזכויות שלהם. 

“את לא לבד” אומרת הסיסמה ומציעה לנפגעת )וגם לנפגע( לא להישאר לבד עם הסוד הנורא. הסוד, שמגלם בתוכו לא פעם את הדינמיקה של 
הפגיעה, מעצים אותה, מבודד את הנפגע/ת ומותיר אותה/ו עם תחושות של בדידות, אשמה ובושה. פעמים רבות פגיעה מינית לא נפסקת עד 
אשר אדם מבוגר נחשף לפגיעה ועוצר אותה. נער או נערה, ילד או ילדה שעוברים פגיעה אינם יכולים לחלץ את עצמם ממצב זה. רק חשיפת הסוד 

מחד, ונכונותם של האנשים המבוגרים בחייהם לראות, לשאול ולהבין מאידך,יכולה להוביל להפסקת הפגיעה, ולמניעת פגיעה נוספת. 
האנשים המבוגרים בחייהם הם לא רק ההורים אלא גם הצוות החינוכי, ועל כן מחלקת החינוך מקפידה על תהליך הכשרה והכנה לצוותים חינוכיים 
)יועצות, מורות ומנהלות- גברים ונשים(. לפני שמתחילה העבודה עם בני הנוער, נערכות סדנאות ייחודיות לצוות החינוכי על מנת להקנות לו כלים 
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 *  רכזת חינוך במרכז סיוע ת”א. 

לאיתור וזיהוי של תלמידים/ות שעוברים/ות פגיעה מינית ולמתן סיוע ראשוני, תוך הבנה כי התנהגויות מסויימות כגון הפרעות אכילה, מיניות לא 
מותאמת ופגיעה עצמית הם תוצאה ישירה של פגיעה מינית בעבר או בהווה. מעבר לעבודה המניעתית השוטפת עם עשרות בתי ספר בכל שנה, 

המחלקה מלווה יועצות ואף מסייעת בהתמודדות מערכתית עם ארוע של תקיפה בבית הספר. 

הפרשיות המרכזיות שנחשפו לאחרונה החזירו שוב לתודעה את השיח על אחריות ההורים. בסדנאות מיוחדות להורים מוצע לייצר חלל בטוח ומוגן 
להבין את נושא האלימות המינית, ולראות כיצד הוא לובש ופושט צורה בחייהם של הילדים והוריהם. החשיפה למימדי התופעה אמנם מעוררת 

חרדה בקרב הורים, אך היא גם מחדדת את הצורך לשוחח עם הילדים על הנושא, מתוך רצון להגן עליהם ועם נכונות לשאול ולשמוע.
והגורמים  יועצות, משרד החינוך  - הורים, מורים,  בין כלל הגורמים הרלוונטים  ומתבהרת התמונה: רק שיתוף פעולה  בשנים האחרונות הולכת 
המקצועיים בתוכו )בעיקרם השירות הפסיכולוגי -ייעוצי במשרד החינוך( ומרכזי הסיוע - יכוללפעול להתמודדות עם נושא כה מורכב. מעל 60% 

מהפגיעות בנשים ומעל 80% מהפגיעות בגברים מתרחשות בעת שהם קטינים. זהו חולי חברתי שאת מחירו משלמים בעיקר ילדים ובני נוער.  

-  הוסטלים, פנימיות ומסגרות אלטרנטיביות לבני  העבודה החינוכית אינה מסתיימת עם הצלצול. המחלקה פועלת גם ב”חינוך הלא פורמלי” 
נוער. זוהי אוכלוסיה החשופה יותר לפגיעה ורבים ממנה חוו ועודם חווים פגיעה. כתוצאה מכך,  נערות ונערים אלה חשים חוסר אמון עמוק בעולם 
המבוגרים שהפקיר אותם, לא שמע לזעקתם או אפילו פגע בהם, ועל כן נמנעים מלשתף בסוד. לנוכח זאת, מעניקה מחלקת חינוך מענה רחב 
וארוך טווח, המתייחס בעדינות וברגישות לנושא וכולל קורסי הכשרה לצוותים הטיפוליים והחברתיים וליוויים, לצד קבוצות תהליכיות ארוכות טווח 
לנוער. קבוצות אלה עוסקות במניעה ובהתמודדות עם תקיפה מינית, ונושקות לנושאים נוספים ובהם אסרטיביות, דימוי גוף, מגדר, זוגיות, אהבה 

והתפתחות אישית. הקבוצות לנערים עוסקות גם בקשר בין גבריות, אלימות ומיניות ובהשפעות שיש לפגיעה מינית על הדימוי העצמי והמגדרי. 

ב-1998 מבקש למדר את תופעת  מינית שחוקק  לעולם המבוגרים. החוק למניעת הטרדה  גם  העבודה החינוכית התרחבה בשנים האחרונות 
ההטרדות המיניות שהיתה במשך עשרות שנים נורמה יומיומית. הטרדה מינית היא תופעה כה רווחת, עד שהחוק למניעת הטרדה מינית מחייב 

מקומות עבודה להנגיש לעובדים את החוק. החקיקה שינתה את חוקי המשחק ועל עולם העבודה להתאים עצמו לכללים חדשים.
מחלקת החינוך של מרכז סיוע מקיימת השתלמויות וימי עיון לממונות על מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה, במגזר הפרטי והציבורי. הממונות 

על מניעת הטרדה מינית, כמי שאמונות על טיפול פנים ארגוני בכל מקרה של הטרדה מינית, צריכות להכיר את החוק ואת השלכותיו.
מתוקף תפקידן, הממונות מוצאות את עצמן לא פעם מהלכות בזירות שזרות להן: חקירה וגביית עדויות,  לצד מתן סיוע רגשי ראשוני לעובדת 
שחווה הטרדה מינית. בהשתלמויות לממונות ניתן דגש רב לטכניקות תשאול ותחקור שנעשות בצורה אמפטית, רגישה ומכילה. הממונות מקבלות 

כלים ליצירת סביבת עבודה בטוחה מהטרדה מינית. 
החוק למניעת הטרדה מינית מטיל אחריות על המנהל. כבעל הסמכות לא רק שעליו להימנע  מלהטריד ואל לו לנצל מרותו ולהעיר הערות או 
להציע הצעות בעלות אופי מיני לכפופים לו, אלא שהוא צריך לפעול למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. המחלקה מקיימת סדנאות ייחודיות 

למנהלים וכן הרצאות לכלל העובדים לשם העלאת מודעות לנושא והבנת החוק.
כניסת השיח על מיניות, אלימות וניצול אל תוך מקומות העבודה אינו תהליך קל. לעתים הוא חושף שלדים, אך חשיבותו בכך שהוא מאפשר לארגון 

לעצור ולבחון את הנורמות הקיימות, לערוך שינויים נדרשים ולייצר סביבת עבודה נקייה ובטוחה יותר.
מניעת אלימות מינית צריכה להתחיל הרבה לפני שהפגיעה המינית החלה. המניעה צריכה להתחיל כבר בשלב הקשר היומיומי בין בני אדם - 

נשים וגברים, מבוגרים וילדים. 
מתוך כך הוקמה ופועלת מחלקת החינוך, ולשם כך היא נדרשת להסיר את האבק מעל נורמות יומיומיות של אלימות ופוגענות, חציית גבולות 
וחוסר כבוד הדדי שהשתרשו הן במסגרות חינוכיות והן במקומות עבודה. העיסוק בנושא, קשה וכאוב ככל שיהיה, הוא הכרחי לשם יצירת סביבה 

שוויונית, מכבדת ונקייה מאלימות.
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אישה פוגשת נערה
יערה לוין *

אני מנסה להתחבר לנערה שבתוכי. להרגיש אותה, להבין אותה, לדבר איתה. 
מיהי יערה בת ה-14, אותה יערה, שהיא חלק ממני, אבל גם הולכת ומתרחקת ממני עם הזמן? אני מנסה למצוא 
איתי  שיושבים  והתלמידים  בעיניים של התלמידות  אותה  אני מחפשת  מנחה  בסדנאות שאני  אותה מחדש. 
במעגל. אני כבר לא בת 14, אני גם לא זוכרת הרבה משנות הנעורים. כשאני חושבת על השנים הללו עולה 
בי בעיקר תחושת בטן די מעיקה. אני זוכרת הרבה בלבול, אי-נוחות וחששות. אני לא יודעת איך הייתי מגיבה, 

כנערה, לסדנאות של מרכז הסיוע – סדנאות שאני מנחה היום, כאישה. 

הסדנאות מערערות את התפיסות הסקסיסטיות הרווחות, מעלות את המודעות לתופעת האלימות המינית 
ומעודדות פנייה לקבלת סיוע. החשיבה הפמיניסטית מרכזית בסדנאות. בבית הספר שבו למדתי לא היו סדנאות 
מטעם מרכז הסיוע. אני שואלת את עצמי – אם הייתי משתתפת בסדנה של מרכז הסיוע, האם היא היתה משנה 
הייתי  הייתי מתמודדת עם התכנים? מה  כזו? איך  הייתי מגיבה לסדנה  נים? איך  איזה  בי  בי משהו? מרעידה 

אומרת ומתי הייתי בוחרת לשתוק? 

כמנחה, אני מעלה בסדנאות דילמות ושאלות לדיון. אנחנו מדברות ומדברים על אלימות מינית כתופעה חברתית 
תוך התייחסות לתפקידי מגדר, סטריאוטיפים מגדריים, חיזור אלים, זוגיות בריאה, פמיניזם, מיניות, פורנוגרפיה, 
דימוי גוף ומיתוסים אודות פגיעה מינית. עם השנים הולכות ומתעצבות, תחושותיי ועמדותיי לגבי פגיעה מינית, 
ויציבה בדעותיי, אך מה הייתה חושבת הנערה  כמו גם זהותי כפמיניסטית. במהלך הסדנה אני חשה בטוחה 
שהייתי? יש בי רצון לשמוע מה דעתה על הנתונים שיערה המנחה מדברת עליהם בכיתה )1 מ-3 ילדים יעבור 
תקיפה מינית, 1 מ-7 ילדים יפגע מגילוי עריות( מה יש לה לומר על גילאי ההסכמה לקיום יחסי מין במשפט 

הפלילי, ועל היחסים בין הנער והנערה בסרט שהוקרן בכיתה?

אני מדמיינת שיחה ביני כאישה בהווה לבין עצמי כנערה בעבר. אולי אנחנו אפילו נפגשות בסדנה. אני חושבת 
שסדנה כזו היתה יכולה מאד להתאים ליערה בת ה-14 ואולי גם לסדר לה כמה דברים בראש, להרגיע אותה 
ולחזק אותה. אני רואה היום מה קורה לתלמידות ולתלמידים במהלך סדנה, ומבינה עד כמה יש לסדנה כזו כוח 

לשנות ולהשפיע.

בשבוע שעבר שמעתי במקרה קבוצה של נערים מדברים ביניהם על הסדנה לאחר שהסתיימה. הם לא ראו 
אותי ולא שמו לב שאני עומדת על ידם. לשמוע את ההתרשמות החיובית והנרגשת שלהם מהסדנה, שעליה 
דיברו בלהט, שווה את הקושי בהתמודדות, שבוע אחר שבוע, עם התכנים המורכבים ועם הנחיית קבוצות של 
בני נוער )משימה לא קלה בפני עצמה(. כששמעתי אותם, חשבתי לרגע, שחבל שיערה לא היתה ביניהם, שלא 

יכולתי לשמוע אותה מביעה את עצמה עם תום הסדנה. 

* מנחת סדנאות למניעת אלימות מינית, מחלקת חינוך, מרכז סיוע ת”א. 
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עדי אוף

אני לא רוצה לזכור אותך אני לא רוצה לחיות את זה העבר אני רוצה שהוא 
יישאר מאחורי ולא מצליחה התמונות עולות כל כך חזק אתה היא הם ואני 
בשתיקה דומעת ורק כעס מהבהב בלי שום הבנה אני רוצה לפרקו בבכי 
אבל לא מסוגלת בכלל אני לא יודעת בכלל מה אני מרגישה אני מרגישה כל 
היום כאן ולא כאן כאילו משהו בי בוכה בורח צועק ודומע אני מנסה להעביר 
את היום ואני ממשיכה לדמוע בשתיקה לדמוע בשתיקה בלי מילים אם רק 
יכולתי לשכוח אם רק יכולתי להעביר יום בלי כאב יום אחד בלי זיכרון ממך 
ולא מצליחה פשוט לא מצליחה ומשהו בי מתמוטט ואני מחזיקה חזק חזק 

באצבעות לא להתמוטט לא ליפול 
הרגשתי שלקחת לי את הכוחות לחיות

הרגשתי שלקחת לי את הכוחות לתפקד
לזוז לנשום מבלי להזכר בך 

ידעתי שאתה תמיד תצוץ מאיזה שהוא כיוון
ואני לך אכנע

ידעתי שממך אין לי מנוס 
ברגע של כאב פחד וחרדה
התחלתי לזנק לרוץ לטפס

רק לא להרגיש שוב לא להזכר לא לפחד
טיפסתי יותר מדי גבוה

מין תחושה של הי מין תחושה שיכולה לעשות הכל
הגעתי לצמרת ופתאום מעדתי מהזריזות

נפלתי למטה בדרך נאחזתי בחלון של השכנה
הבטתי בחלונה וראיתי אותה מרוסקת על הרצפה מדממת ובוכה

אמרתי בטח החבר הרביץ לה תמיד אני שומעת שם צעקות
ראיתי אותה זזה שכחתי לרגע שתלויה אני רק בציפורני על חלונה

פתאום אצבעותיי החליקו שוב התחלתי ליפול מטה
נתפסתי באדנית של השכנה מתחתיה כולי רועדת מהנפילה

מהפחד למות מהפחד להיעלם
ניסיתי להביט אצל השכנה אך חלונה כהה מדי וכלום לא רואה 

אמרתי לעצמי עדיף לא להסתכל לא להתעסק בזה

רצוי שלא אשכח שאני באוויר
שוב  נפלתי  אבל  האדנית  על  לטפס  ניסיתי 

ובקפיצה מהירה
זינקתי על העץ בעודי מנסה להירגע 

הענף נשבר
נחתתי על האדמה

דממה
אני שוכבת שם על הרצפה מרוסקת כולי

אנשים עוברים זורקים מבט וממשיכים
ואני שטופת דם מפרפרת

פתאום עברה שם אישה לקחה אותי בזרועותיה
חבשה את פצעי ובי טיפלה הצילה את חיי

חזרתי לעמוד על רגלי אך אני עדיין צולעת 
והכאבים לא מרפים

גופי שהתרסק שם כואב ולא יציב
אבל עכשיו אני יודעת שבי אתה לא תפגע

כי אני רחוקה רחוקה ממך
ולא אתן לך לפגוע בי יותר
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פגיעות מיניות: תהיות, רגשות ומחשבות של יועצת חינוכית
אורנה רוטשילד*

השימוש במילה ‘קורבן’ הוא בלשון נקבה )‘נתקפת’(, אבל ברור וידוע שגם בנים )ילדים, נערים, גברים( נופלים קורבן לתקיפה מינית.
היא יושבת מולי מסוכלת רגליים, לכאורה שלווה. עיניה מושפלות. “אני רוצה לספר לך משהו”, היא אומרת, “משהו שקרה לי אתמול... זה סוד ולא סיפרתי 

את זה לאף אחד”. ואני מרגישה איך הפחד מזדחל אט-אט אל תוכי, איך הבטן מתהפכת והרעד מטלטל את איברי.
אך אני משדרת ביטחון, מחייכת אליה, מקשיבה בתשומת-לב - ובתוכי השאלות כבר בועטות : מה אם אומר משהו לא נכון, כמו פצצה שהוטלה אל תוך 
החדר ואני צריכה לפרק אותה אט-אט במקצועיות, כדי שלא יהיו נפגעים, כדי שהנערה שפתחה את לבה תהיה מוגנת, כדי שהאמון בינינו יישמר ובעיקר - 

כדי לתת לה את תחושת הביטחון שהיא כל-כך זקוקה לה..

כשהתבקשתי לכתוב בנושא  ‘פגיעות מיניות’, התחושות הראשונות שעלו בי היו של פחד , רתיעה, אי-שקט ומחשבות כגון: למה צריך לחשוב ולהתעסק 
בנושא הזה כשלא חייבים? אולי קודם אבדוק האם יש חוזר מנכ”ל חדש שיצא בשנה האחרונה?  ומה אם אומר או אעשה משהו לא נכון? ובתהליך מקביל 

אלה הן התחושות והמחשבות המלוות אותי כאשר מתגלה בפני סיפור של נפגעת פגיעות מיניות.
בשיחותיי עם תלמידות ותלמידים שחוו פגיעה מינית התוודעתי למצוקות-הנפש שלהם דרך התכנים הקשים שהעלו ובהם: הפחד להיחוות כחלש/ה, הצורך 
להדחיק סוד גדול מהעבר, תחושה של אי-שייכות ונעלמות בין חברי הכיתה, נטייה להתנהגות מוזרה ומוקצנת על מנת לזכות בתשומת לב. וזה מציף את 

אותן  השאלות והתהיות:
את מי לשתף? ועד כמה? מי משתף את ההורים? לדווח על המקרה  עם שם או בלי שם? ברור לי שאני אשתף את המנהלת, את היועצת הבכירה ואת 

הגורמים המתחייבים מתוך חוזר המנכ”ל, אבל השאלות עולות ומתחדדות בכל מקרה מחדש.

זאת ועוד. קורה שנערה התחילה לספר על הפגיעה שחוותה בלי שהתריעה מראש על הנושא. הדבר מונע ממני להסביר מראש לנערה שמוטלת עלי 
חובת-דיווח ושזה אומר שאני אצטרך להעביר את הסיפור הלאה.

אחת השאלות המטרידות ביותר היא, איך מביאים את הנפגעת לשתף אחרים בפגיעה ולהגיע לטיפול? מה יקרה עם האמון בינינו? העולם מסביב הפך 
אותה לקורבן וגם אני הולכת לבגוד בה? כל הצרכים הבסיסיים של  הנערה התערערו: תחושת הביטחון, תחושת הכבוד ותחושת השייכות. איך אוכל 

להבטיח לה שבבית הספר יכובדו הצרכים האלה? האם גם אני אוסיף לחוסר האמון הכללי שהיא חשה כלפי הסובבים אותה? 

קורה שהתחושה היא, שאני נמצאת במערבולת. כלפי חוץ אני בשליטה מוחלטת - והרי אני האדם המקצועי שיושב מולה, ויש לי מטרה אחת: להעביר לה 
את המסר שכאן, אתי, היא בטוחה.  ומיד צצות השאלות הנוספות: מה מקומי בתהליך - והרי אני לא הוכשרתי לטיפול בנושא?! האם נכון שאקשיב לנערה  
- ומה אם היא לא תספר את זה שוב למטפל? ואם לא אקשיב לה, איזה מסר זה מעביר לנערה שאזרה אומץ ופתחה את סגור-לבה וסיפרה לי את הסוד 
שהיא נושאת עמה? וכשהקשבתי- האם לשאול שאלות? וכמה? עד כמה להעמיק? ומה עם חובת-הדיווח שחלה עלי ומה זה יעשה לנערה כאשר אצטרך 

להעלות את נושא חובת-הדיווח ?

ואכן, הטיפול בנושא הטרדה מינית מנקודת מבטי כיועצת מעמיס עלי עומס רגשי כבד, ועל-כן משמעותיים מאד ומחזקים הם ההשתתפות והעזרה שאני מקבלת 
מהגורמים המוסמכים לכך: יועצת בכירה, מדריכת שפ”י, פקידת סעד, מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, ועוד. המעודד הוא - שאני יודעת שאני לא לבד. 

במהלך השנה, ההתערבות יוצאת מנקודת-מוצא מערכתית רחבה . העבודה הייעוצית בנושא כוללת את השלבים של מניעה, איתור, זיהוי והפניה לטיפול. 
גורמים אנושיים המסייעים בנושא הם: שפ”י - מדריכים בנושא פגיעות מיניות, וגורמי חוץ כגון: מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, ורווחה - פקידי סעד.

העבודה בנושא נוגעת במעגלים השונים: 
במעגל המורים - ההתמודדות עם הנושא אינה קלה. היא מציפה רגשות שונים כגון: דאגה, פחד, כעס, אי- נוחות. העבודה בבתי-הספר מתבצעת הרבה 
פעמים בדרך של ‘ריקוד’ משותף של אנשי החינוך עם המרכזים, כאשר המורים, היועצות ומנחי הסדנאות של מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית נוגעים 

גם בפן הרגשי וגם בפן הטכני של ידיעת החוק ופנייה לעזרה.

במעגל התלמידים - בשלבי המניעה עם התלמידים לאורך כל השנה, בהתאמה לגיל ההתבגרות, היועצות והמחנכים מדברים על מאפייני הקשר הזוגי הבונה.  
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בהתייחס לפגיעות מיניות מודגשים מאפייני הקשר הזוגי הבונה מול הקשר המנצל, וזה במטרה לסייע למתבגרים להבחין בין מצבים שונים ולהתמצא בהם. 
לעתים ישנו ערך מוסף בהבאת גורמים מטפלים מוסמכים בנושא, במטרה לאפשר כמה שיותר פתיחות, שיחה זורמת ללא עכבות.  בעזרת תיאורי אירוע, 
המנחים החיצוניים מקרבים את הנוער והופכים את הנושא לרלוונטי עבורם.  תוך-כדי מבחינים המנחים בנערה /נער שחש/ה שלא בנוח, שזז/ה במקומו/ה, 
ובאמצעות חושיהם המחודדים והמקצועיים, הרבה פעמים הם מפנים את תשומת-לבנו לתלמידים בסיכון, לתלמידים שכדאי לשים אליהם לב כי קיים סיכוי 
שמשהו עבר עליהם. לעתים קרובות משאירים אנשי-המקצוע את מספר הטלפון שלהם לבני הנוער, וידוע לנו שנעשה בהם שימוש לקבלת עזרה. לעתים, 
הקשר עם מרכז הסיוע הוא קשר של היוועצות. כאשר מגיעה אלי נערה ומספרת סיפור שלדעתי נכלל בקטגוריה של פגיעה מינית, בנוסף למדריכת שפ”י 
בנושא וליועצת הבכירה שעומדת לרשותנו בכל עת, ניתנת לי אפשרות להתקשר גם למרכז ולהתייעץ: מה כדאי לעשות? למי כדאי לפנות? את מי ליידע 

ואת מי לא ליידע? הטלפון של מירב וגלית פתוח עבורנו לכל פנייה ובכל שעה, וזה מקל מאד.

לאורך כל השנה, בהתאם לגורמים מזדמנים, המקבלים חשיפה בתקשורת, היועצות מנחות את המחנכים או נכנסות לכיתות ומדברות על הנושא בכתה  
ממקום של הסברה והקניית ערכים. מושם דגש על  הצורך להשתייך, שהוא צורך טבעי, ושקורה שלעתים אנו מוותרים, במודע או שלא במודע, על רצונות 
או על עקרונות שלנו על-מנת לממש צורך זה. מועבר המסר שפעילות מינית לא בוגרת מזמינה סיכונים, משוחחים על ההבחנה בין קשר אינטימי מכבד 
לבין קשר אינטימי מנצל בגיל ההתבגרות. אמנם הצורך לקשר זוגי אינטימי ולקרבה  בגיל זה הוא לגיטימי, אך יש חשש שרצון וצורך זה ינוצלו לרעה. חשוב 
לנו להסביר לתלמידים שברורה חשיבותו של הצורך להשתייך - אך לא בכל מחיר. חשוב לנו שכל אחד יבחן מהם הקווים האדומים שלו, ועל מה הוא לא 
יוותר אפילו במחיר הפגיעה בהשתייכותו לקבוצה. חשוב לנו לפתח אחריות כלפי החברה ולתת ביטוי לקול הדומם בתוך קבוצה שנגררת ולהגיד “עצור!  
אני לא לוקח חלק במין קבוצתי בגיל ההתבגרות”. בנוסף, אנו מבקשים שכאשר הם במצוקה, עליהם לנהוג באחריות ולשתף אדם מבוגר שיכול לסייע, כי 

מדובר בהצלת נפשו של החבר ולא בהלשנה.

מניסיוני, בצד הרצון שלנו, המבוגרים, להסביר ולהעביר מסרים חינוכיים וערכיים, הנושא מעורר אצל התלמידים תגובות רגשיות שונות וקשות כמו: גריעה 
מחומרת הפגיעה, הכחשת קיומה, האשמת הנפגע/ת ועוד. נקודה כואבת שלעתים עולה היא, שדווקא הבנות הן אלה שמאשימות את הקורבן.

לעתים, בעקבות השיחות בכיתות, אני צריכה להתמודד עם חלקים אחרים שבי. למשל,  זכור לי מקרה שבו ישבה בחדרי נערה שעברה אונס במכונית. 
הנערה המצחקקת בעליל מספרת לי בשלווה לכאורה על האונס שעברה, ואצלי מתחילה הסערה הפנימית. ואני שומעת מהנערה שהיא לא רוצה להגיש 
תלונה, כי ‘זה כבר עבר’ ומאז היא קיימה יחסי מין עם החבר הנוכחי שלה. ועולות אצלי תחושות של זעם על הזילות ביחסי המין, על הצורך לחזות בקשר 
בינה לבינו שהוא ריק מכל הבנה, תמיכה ותקשורת ומסתכם ביחסים גופניים בלבד, כשהגוף משמש ככלי לסיפוק צרכים. מחשבה של “לאן פנינו מועדות 
ביחסים שבינו לבינה”  מלווה בתחושת חולשה וחוסר אונים -  והרי בכיתות אנחנו מדברים על תקשורת בריאה בין בני-זוג, על אסרטיביות מול המין השני, על 
קבלת החלטה שקולה! אבל התחושה של בני הנוער  ש”לי זה לא יקרה” גוברת על כל היגיון וכשזה קורה...  ואז נשמע הצד הרציונאלי שלי: בגיל ההתבגרות 

מתעורר רצון ויש צורך לקשר זוגי אינטימי ולקרבה, ושוב עולה האכזבה:  היכן ההבחנה בין קשר אינטימי-מכבד לבין קשר מנצל? 
הנערה ממשיכה לספר שהיא שיתפה חברות מהשכבה, אבל שיתפה אותי הרבה יותר מאוחר - האם זה אומר משהו על מקומי בשכבה? עד כמה אני 

משמעותית להם ואם בכלל? מי משמעותי להם בגיל הזה?

ואני חוזרת לעצמי וממקדת מטרה: איך אני עוזרת לנערה לקבל טיפול? ואני מציעה לנערה שנפנה למטפלת בפגיעות מיניות  ב”יחידה למען הנוער” בעירנו, 
והיא מסרבת, ואני מציעה שנתקשר למרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל אביב, רחוק מהבית, והיא מסרבת, ואני נשארת עם הסוד הגדול הזה לבד, 
ומרגישה את גודל האחריות שמוטלת עלי - אף אחד לא יודע, גם ההורים לא יודעים, והנערה לא מוכנה להיעזר ועלי מוטלת חובת-הדיווח, ואיך אני אומרת 
לה את זה ומתי? האם עכשיו בפגישה, או שאני דוחה את הדיווח ליום נוסף, ומה אם כל השלווה שהיא מציגה בחדרי זו הצגה? וכך אני ממשיכה בשיח 

הפנימי שלי עם עצמי וזה כבד, כבד, כבד....

לסיום: הפגישה עם הנושא ‘פגיעות מיניות’ אינו פשוט גם ליועצת בעלת ותק של 20 שנה. אבל מה שמרגיע אותי היום אלה הן העובדות החקוקות בחוק: 
שחובת ההוכחה להסכמה של הנפגעת חלה על הפוגע, שהנתקפת לא צריכה להוכיח שהתנגדה או לא הייתה מעונינת, שבמקרה של יחסי מרות וסמכות 
אין צורך להביע התנגדות או חוסר עניין ועוד. מהמקום הרציונאלי הזה קל לי לתמוך בנערה הנפגעת ולהעביר לה את המסרים האלה, ובעיקר את התחושה,  

‘מכאן והלאה את לא לבד’!

 * יועצת חינוכית, ראשון לציון.
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להרים את הכפפה
יונינה פלנברג*   ואליטוב בן-פזי **

- “את לא חושבת שזה פוגע בתמימות שלהן?...”
- “לא היינו רוצים לקעקע את האמון שלהם בעולם המבוגרים...” 

- “זה נושא מפחיד קצת, לא?..”
- “זה עולה כסף?”

- “ תודה. אנחנו נוגעים בנושא במסגרת שיעור אישות ומשפחה....”
- “את יודעת, זה בעיה לדבר על הנושאים האלה... זה, איך אומרים? לא ממש צנוע...”

אלה הן רק כמה דוגמאות לתגובות מסויגות שאנו נתקלים בהם בפנייה שלנו למוסד חינוכי דתי זה או אחר, בכדי לעניין את מנהליו בסדנאות למניעת 
תקיפה מינית עבור התלמידות/ים הלומדות/ים בו. 

החשש מפני “מה זה אומר עלינו, אם ניקח את הסדנאות שלך” עוצר רבים וטובים, למרות שאיש מהם כבר אינו מתכחש לעובדה היבשה שיש 
במוסדו נפגעות/ים מספר. אז איך מדברים על הנושא הזה בְּמקום בו שיחה על מיניות בכלל היא בגדר טאבו? איך משתפים במידע ומקיימים עליו 

דיון משמעותי באופן שתואם את רוח המוסד? כמה הנחות בסיס יהיה עלינו לשבור, בכדי שנוכל להתמודד עם הנושא על כל מורכבותו?
נער או נערה מן הציבור הדתי אשר חוו פגיעה מינית, עומדים בודדים ונבוכים מול מוסכמות חברתיות המונעות מהם לדווח על הפגיעה. הבילבול, 
הבושה הגדולה ותחושת האשמה על מה שקרה מבטיחים לפוגע כי בחברה בה מככבים מושגים כמו איסור נגיעה, צניעות, התאפקות ויראת שמים, 

הסיכוי שהנפגעת תחשוף את הסיפור, או שהנפגע  יתלונן, הינו נמוך ביותר. 
המסר הבסיסי המועבר בנושא הוא ש”הדבר הזה” קורה לבנות “לא טובות”, על ידי אנשים “לא טובים” דהיינו - לא אנשים מקהילתנו. המופרכות 
וההפתעה שבידיעה כי גם אנשים מוכרים  מהקהילה פוגעים, מערערת את ההבנה של מה שקורה, משבשת את היכולת לקרוא לדבר בשם, ובאופן 
פרדוקסאלי מביאה את הנפגע/ת לקחת אחריות על הפגיעה ולשחרר מכל אשמה את התוקף.  בעל כורחו הנפגע מתבגר בין רגע ומכיל בתוך אותו 

גוף גם את הילד הפגוע וגם את המבוגר השומר על החברה מפני הרס הדימוי החיובי שלה בעיני עצמה. 
ולהפעיל שיקול דעת עצמאי באשר  ידי רב, מורה או איש בעל סמכות תורנית,  היכולת של הנפגע/ת לעמוד מולו  כאשר הפגיעה מתבצעת על 
למתרחש, הינה מוגבלת ביותר. עוצמת הסמכות והכוח הנתון בידי איש רוח/איש דת שכזה, אינה דומה לעמידה מול סמכות כלשהי בציבור הכללי. 
המשמעות העמוקה של אמירה זו היא, כי יש צורך גדול להחיל על מקרים של פגיעה על ידי אנשי רוח כגון אלה, את החוק הנוגע לפגיעות על ידי בעלי 

מרות וסמכות.  ההבנה היא כי לא משנה בעצם מה גילו האובייקטיבי של הנפגע על ידי איש הרוח/איש הדת - בסיטואציה כזו הנפגע הוא כמו נער.

הסדנאות המתבצעות במוסדות חינוך מהמגזר הדתי, או בקהילות דתיות, חייבות לקחת בחשבון את המורכבות  ולנהוג במשנה זהירות. הסדנאות 
מציעות שיח חדש ואחר. שיח העוסק  בנושאי גוף ורצון, סמכות תורנית ואפשרות לביקורת, שיח ששואל שאלות נוקבות על היררכייה ועל מקומן 
של נשים במגזר הדתי. בשיח שכזה עולה גם שאלה על מקומו של הפרט אל מול הקהילה, שמה הטוב והאידיאולוגיה בה היא מחזיקה. שיח שכזה 
מאתגר ומטלטל את הנחות הבסיס, ועדיין, לשמחתנו, יותר ויותר מקבלי החלטות במוסדות הדתיים מבינים כי אין מנוס משיח זה וכי הגיע הזמן להרים 

את הכפפה.  

*רכזת חינוך במגזר דתי, במרכז סיוע ת”א.    ** רכז קו סיוע לגברים ונערים דתיים, במרכז סיוע ת”א.
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* עו”ס קליני. ראש היחידה לטיפול בטראומה מינית בבית החולים זיו. רכז קו סיוע לגברים ונערים דתיים לשעבר.

“אחלה גבר” - על פגיעה מינית בנערים
יהונתן פמיאנטה *

מתן יושב בחדרי בפנים חתומות. בשקט שיש בינינו, כשברקע התקתוק המונוטוני של השעון, אני מסתכל עליו וחושב. לא מזמן הגיע לטיפול 
לאחר שהתגלה כי “חווה פגיעה מינית ממושכת מצד דודו” – כך כתבה פקידת הסעד. כמה פגיעות וחוסר אונים גלומים בהגדרה הזו. אפילו 

הסדר התשלום לטיפול מכריז על מעמדו החדש של מתן: “ימומן מתקציב ילדים בסיכון”.  

אז אני מסתכל על “הילד בסיכון” שיושב מולי. הוא בן 17. השיער שלו, שקצת מסתיר את העיניים, לא מצליח להחביא את פצעי הבגרות 
שכל כך מפריעים לו ויחד עם זיפי הזקן שהוא לא מקפיד לגלח, הוא נראה כמו עוד תיכוניסט ישראלי. מחר ודאי ירגיז אותי כשירעיש עם 

חבריו ברכבת. בעוד שנה יעורר בי סימפתיה כשישב איתם לבוש מדים. 

וחזק היא אולי אחד האתגרים המורכבים ביותר בהתמודדותם של נערים  ובין נפגע “בסיכון” לבחור צעיר  ילד למבוגר  השניּות הזו שבין 
עם פגיעה מינית. הילד הקטן, שמעורר בעוצמה את חמלת כולנו, מפנה את מקומו לנער מתריס, זועם לעתים. החולשה וחוסר האונים 
המוחלט עלולים להתחלף בפרקים של כוח ואף אלימות. קל לדמיין את הנפגע כחלש וכנוע, קשה הרבה יותר לראות את הנפגע בדמותו 

המתבגרת. 

הסכנה הטמונה בכך הן לנפגע והן לסביבתו, היא טשטוש של הגדרות הפגיעה. “אולי בעצם רציתי את זה?” עלול הנפגע לחשוב. “אולי זה לא 
בדיוק אונס, אלא משהו ששניהם עשו יחד”, עלולים אנחנו, בסביבתו של הנפגע לומר לעצמנו. שהרי בסופו של דבר מדובר על בחור צעיר, 

כמעט גבר! “הוא כבר הבין מה עושים לו”,  ו” עם כל השעות שהוא מבלה בחדר כושר, יכול היה להתנגד בקלות”.

גם ההתבגרות המינית מוסיפה לבלבול ולעמעום מקומו של הנער כ”נפגע”. בשונה מילדים, נערים החווים פגיעה מינית מסוגלים להבין את 
מלוא משמעותו המחרידה של האקט שנעשה בהם. אך למרות זאת, לרוב, מעורר המעשה גירוי גופני-מיני שמותיר את הנער נבוך, מבויש, 

וחמור מכל, מאיים להטיל צל כבד של חוסר ודאות על הגדרת האירוע כתקיפה.
זהותו הגברית של הנער, המתגבשת בגיל זה, מסתמכת לא מעט על סטריאוטיפים והבניות חברתיות הרווחות בסביבתו של המתבגר. 
מספיק  לא  “הוא  כי  לחוש  הנפגע  הנער  את  אחת,  לא  מובילה,  עצמם”,  על  להגן  מסוגלים  ו”גברים  נפגע”  לא  אמיתי  “גבר  כי  האמונה 
גבר”. תחושות האשם והבושה הנלווות לכך, גורמות לנערים רבים לשאת בשתיקה את הפגיעה על מנת שלא להצטייר באור שלילי. גם 
בקשת העזרה והחצנתה של המצוקה הרגשית, עלולים להיתפס כ”אישור”  לחולשתו של הנער. מאידך, נערים רבים הנמנעים מלבטא את 

רגשותיהם, עלולים להיחשב כמי ש”הפגיעה לא השפיעה עליהם” או חמור מכך “כנראה שלא באמת נפגעו..”

הטיפול בנערים נפגעי תקיפה מינית הוא מרחב שסיכוי וסיכון מתקיימים בו זה לצד זה. יחד עם ההקלה שבשיתוף וההחלמה שבעיבוד 
הטראומה, צריכה להיות בנו הבנה להשפעתו הכפולה של הטיפול על זהותו של הנער: בפן האחד, עצם ההזדקקות לכלי הטיפולי, יש בה כדי 
לעורר בנער תחושות של חולשה ופגיעות, ה”מאשררות” את חששותיו על גבריותו הפגומה. בפן האחר, ההבנה העמוקה של חוויית הפגיעה 

והטמעתה בתודעתו של הנער, מאתגרות בעוצמה את זהותו הגברית. 

כולנו מחוייבים ביתר שאת להבנה העמוקה שפגיעותו של הקורבן אינה פרי גיל, מגדר או עוצמה פיזית, ועלינו -  כחברה שכשלה מלראות 
את הפגיעה - מוטלת כעת החובה לראות את הנפגע.
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אונס קבוצתי
עפרה שניידר * 

גברים עומדים בתור ארוך. זה אחר זה, כמו קרונות של רכבת, ממתינים לתורם. “Pulling Train”. זהו השם הציני שבו נוהגים בעולם לכנות 
מעשי אונס קבוצתיים.  

מחקרים בעולם המערבי מראים כי ב-20-50% ממעשי האונס פועלים האנסים בזוגות או בקבוצות. אונס קבוצתי הפך למגיפה בעולם כולו, 
ולצערנו גם בישראל אונס קבוצתי הופך לרווח יותר במוסדות חינוך ובחבורות נוער וצעירים. 

בארה”ב נחקר ונמצא “תסריט אונס קבוצתי טיפוסי” ובו מספר אלמנטים:
 -   בניגוד למיתוס השקרי, רוב מעשי האונס הקבוצתיים מתוכננים מראש, והם אינם התפרצות ספונטאנית בלתי ניתנת לריסון. תכנון 
הכרחיים לביצוע אונס קבוצתי: הפוגעים “בוחרים” בנפגעת, קונים אלכוהול או סמים, מאתרים מקום “בטוח”,  מפורט ותיאום מראש 
צעדים  מבוצעים  רוח  בקור  ואז,  שכנים.  או  משטרה  אורח,  עוברי  ידי  על  יתגלה  לא  שהמעשה  להבטיח  כדי  זהירות  באמצעי  נוקטים 

שמטרתם לפתות את הנערה לבוא למקום שיקנה להם יתרון עליה )אמיר, 1971(.
-   לאלכוהול יש תפקיד מכריע באונס קבוצתי: נעשית האדרה )גלוריפיקציה( לאלכוהול ועידוד להשתמש בו, משום שהוא “מכין את 
הקרקע”, על ידי כך שמפחית מעצורים ומתרץ התנהגות מתעללת. בנוסף, האלכוהול מחליש את יכולתה של הנפגעת להבין את הסכנה 
ולהתגונן. בתסריט ה”טיפוסי”, לאחר שהנערה צורכת, או משוכנעת לצרוך כמות גדולה של אלכוהול או סמים, היא אינה מודעת לכך 
שהשכנוע ה”ידידותי” של הנערים הוא בעצם חלק מתקיפה מינית מתוכננת. כאשר היא מבינה את המצב הקשה, הבלבול מתחלף בהלם 

ובפחד, והימלטות היא בלתי אפשרית. הנפגעת אינה מסוגלת למחות, או שמחאותיה נתקלות בהתעלמות. 
-    גם צפייה בפורנוגרפיה היא חלק ממעשי אונס קבוצתיים, לפניהם ובמהלכם, כי היא מציגה מיתוסים על אונס ונותנת לגיטימציה להחפצה 
של נשים. גם מציצנות היא לעיתים חלק מהאונס: נערים אחרים נוכחים וצופים בו, לעתים דרך חור הצצה, מצלמים, או מעודדים מן החלון.

-    בלמעלה מרבע מהתקיפות הקבוצתיות מבוצע בנפגעת גם מעשה השפלה נוסף כלשהו, והכוונה לבעילה חוזרת ונשנית על ידי אותו 
אדם, מעשה סדום כפוי, או החדרת חפצים לגוף הנפגעת.

-    הנערים עושים רציונליזציה לאירוע במושגים של היתקלות מינית שהפגישה אותם כאחים.  הם אינם מחשיבים את התנהגותם כאונס, 
ורואים בה “התנהגות מסיבה נורמאלית”. הרציונליזציה העיקרית היא “שלילת הקורבן”: הנערים משוכנעים במוחם כי הם עסקו ביחסי מין 
עם שותפה מעוניינת, שיכורה, נערה שאינה קורבן אלא “חיפשה את זה”, שממילא היא מופקרת ומנוסה מינית, וידוע שהסכימה ליחסי מין 

עם אחד מהנערים. למעשה, האונס הקבוצתי לא נתפס על ידי מבצעיו כפשע. 

בעבר ניסו תיאורטיקנים להסביר אונס קבוצתי כסוג מסוים של אונס יחיד, והתעלמו מהמרכיב החברתי-קבוצתי שבו. אולם לאונס קבוצתי 
יש מאפיינים ומניעים ייחודיים, ולכן יש להתייחס אליו מזווית ראיה פסיכו-סוציולוגית, המדגישה את הקבוצה והאינטראקציה החברתית. 

ואישית,  מינית  בזהות  הקשורים  התוקפים,  הנערים  של  פנימיים  אישיים  מניעים  מדגישים  קבוצתי  לאונס  פסיכולוגיים  הסברים 
ובהיעדר סטאטוס למתבגר בחברה המודרנית. 

בכל אינטראקציה קבוצתית קיים יסוד ארוטי. רוב הנערים המתבגרים חווים הרגשת חולשה, היעדר גבריות, ולעיתים אף בלבול בזהות 
המינית. באונס הקבוצתי התוקפים מגֵנים על עצמם מפאניקה מפני הומוסקסואליות באמצעות הידיעה שהם חודרים לאישה, וכך הם גם 

מגנים על עצמם גם מפני דימוי של חוסר יכולת מינית, חולשה פיזית או חוסר גבריות. 
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המסקנה מההתבוננות המחקרית בחבורות של אנסים צעירים היא שהיחסים והרגשות שחשו במהלך האונס התנהלו רובם ככולם בין הנערים 
לבין עצמם, ולא בין מי מהנערים לבין הנערה הנפגעת. הריגוש נבע מכך ש”אנו כחבר’ה יכולים לחלוק בינינו את אותה הנערה, להתלכד סביב 
אובייקט מיני משותף, ויכולים כקבוצה להגיע להתעוררות מינית משותפת”. באמצעות אונס קבוצתי, בו הם חולקים את אותו “אובייקט מיני”, 
הנערים בעצם מקיימים יחסים זה עם זה. התוקפים לא רק מבטאים עוינות כלפי נשים, אלא גם מביעים בכך רגשות חזקים כלפי הנערים 

 .)Men who rape for other men( ”האחרים. לכן אונס קבוצתי מתואר בביטוי “גברים האונסים למען גברים אחרים
אונס קבוצתי הופך להיות אמצעי להשגת סטאטוס בקבוצה, ומשקף צורך גברי לבסס זהות מינית גברית ותחושת עליונות דרך מעשים 
אגרסיביים כנגד נשים. סאנדיי )1991(, טענה כי אונס קבוצתי מהווה מכשיר תרבותי המביא נערים לתפקידים זכריים, ובו-זמנית מגביל את 
האגרסיה שלהם זה כלפי זה על ידי הפנייתה מחדש כלפי אישה. היא מקשרת בין אגרסיה מינית גברית ו-”Male-Bonding”: “האונס הקבוצתי 
הוא הדבק שקושר את האחים לגוף האגודה. כאשר גברים צעירים בוחרים להראות נאמנות לקבוצה חברתית גברית בכולה, הנתפסת 

כמיסטית ונצחית, הזלזול בנשים יהווה תמיד יסוד חשוב בקשר המיסטי, והאגרסיה המינית תהיה האמצעי שבעזרתו הקשר מתחדש”. 

ההסברים הפסיכו-חברתיים מדגישים את השפעת הדינאמיקה בקבוצה הקטנה על השתתפות באונס קבוצתי: 
מחקרים מצאו כי הקבוצה הקטנה משפיעה על נטילת הסיכון של חבריה. ככל שהמנהיג יהיה חזק יותר וההיכרות בין האנשים טובה יותר, 
כך תיקח הקבוצה יותר סיכונים. “השערת פיזור האחריות” מדברת על כך שהאחריות מתפזרת בין חברי הקבוצה, ולכן יש יותר נטילת 
סיכונים ופחות ניסיונות למנוע את הפשע. מחקרו המפורסם של אש )1958( על לחץ קבוצתי גילה שבקרב קבוצה קטנה ישנם לחצים 
חזקים לקונפורמיות לנורמות של הקבוצה. רק מיעוט קטן של אנשים ישמרו על עצמאותם בתנאי לחץ ולא ייכנעו לקבוצה. במחקרו הידוע 
של מילגרם )1963( על ציות לסמכות, הוכח כי חברי קבוצה קטנה פועלים בהתאם למשמעת קבוצתית. הגורם הקושר את הפרט לשיטה 

האוטוריטית הוא המשמעת, אשר בשמה נעשים גם מעשי אדיבות וגם פשעים רבים, למשל אונס קבוצתי.  
הפרט בקבוצה עובר תהליך של דה-אינדבידואציה: רגשות פרטניים של אחריות ומוסריות עוברים מינימליזציה. הדינאמיקה הקבוצתית 
מפתחת הגיון של גבריות וכוח, וגורמת להחלשות המעצורים של כל חבר בנפרד. נוצרת מחויבות חזקה להתנהג לפי נורמות הקבוצה ולא 

לפי ערכי החברה הרחבה. הקבוצה מנטרלת מעצורים הקיימים אצל הפרט ויוצרת מנגנונים להצדקת ההתנהגות. 
מאיים בסנקציות על הנערים אשר מהססים או מסרבים להשתתף  ישנם תפקידים רבים באונס קבוצתי. המנהיג  למנהיג הקבוצה 
מתווך  ובכך הוא  בתקיפה. המנהיג מקשר בין הנורמות האישיות של החברים לבין הנורמות הקבוצתיות, העלולות להיות בקונפליקט, 
בפתרון הקונפליקט. הנערים מביעים כלפי המנהיג הערצה “כמעט מזוכיסטית” שמצביעה על קשר ארוטי עז. המנהיג מתעורר מינית 

מנוכחות הקבוצה, ובתמורה עליו לעורר מינית את הקבוצה, להפגין ‘ביצועים’, להתערטל בפניהם, ולהוביל את ביצוע האונס הקבוצתי.

ההסברים האלו לא נועדו להניח את דעתנו. להיפך, מטרתם היא להטריד את מנוחתנו, כדי שנפסיק להאמין שזה לא קשור אלינו ולא 
יקרה בסביבה שלנו. ההסברים האלו שמים את האונס הקבוצתי ממש כאן: בעיר שלנו, בתיכון ליד הבית, בקיבוץ הקרוב ובמחשב הפרטי. 
הגבר הוא בעל החיים היחיד שמשתמש ב”עדר” שלו )herd( כדי לתקוף מינית את בנות מינו. רק הזכר במין האנושי חובר יחד עם אחרים 

לסוג כזה של פשע אחים נגד נשים. 
אונס קבוצתי אינו מתרחש בבידוד, אלא מהווה צורת ביטוי קיצונית של האקלים התרבותי שלנו, שהוא רווי נורמות של אלימות ושנאת 
נשים. פורנוגרפיה וזנות הם שני מנגנונים שתורמים לאקלים הזה, לדה-הומניזציה של נשים ולהנצחה של מיתוס האונס )“נשים רוצות/ 
ולהשפלה  לפחד  לכאב,  לאלימות,  שלנו  הרגישות  פוחתת  כלומר  דה-סנסיטיזציה,  עוברים  אנו  בחברה,  כפרטים  להיאנס”(.  להן  מגיע 

הקשורים בתקיפה מינית. הרכבת כבר כאן, היא דוהרת, ועלינו לעצור אותה.

* עובדת סוציאלית וקרימינולוגית, מתנדבת במרכז הסיוע ת”א.
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האם ואיך לדבר עם נערים על אונס קבוצתי 
ליאור גל-כהן*

עוד אונס קבוצתי מתפרסם בכלי התקשורת. הפעם בצפון תל אביב, מה שגורם לתקשורת לעסוק בזה יותר ולנו להזדעזע יותר. זה לא הוגן אבל 
אי-אפשר להתעלם מהעובדה, שטיל הפוגע בתל אביב עושה יותר רעש מטיל הפוגע בעפולה או אשדוד. כמה ימים אחר כך, בסדנה שהעברתי 
לקבוצה של 15 בנים בכיתה ז’, באחת מחטיבות הביניים בגוש דן, אני שואלת אותם האם זה יכול לקרות גם בבית הספר שלהם. אחד אומר “לא, כי 

אנחנו טובים”. רובם אומרים “כן”. חלק שותקים. אני חושבת לעצמי “וואו. ההורים שלהם בטוח לא מסוגלים להעלות כזאת אפשרות בדעתם”. 

בואו נדבר על ‘אונס קבוצתי’.
אחד הדברים שהכי מפחידים אותנו. בגיל הנעורים, יש לזה דינאמיקה זהה: קבוצה של נערים המנצלת נערה ש...   

אני לא רוצה לדון כאן בנערה ובמאפייניה, כפי שהם מוצגים לעיתים קרובות בתקשורת, אלא דווקא בנערים. בדרך כלל יש ‘מנהיג’ ועוד כמה נגררים, 
מצטרפים. מי הם? מה מאפיין אותם?

בסדנת כיתה ז’, אני ממשיכה ומציגה בפניהם 3 דרכי פעולה, בהנחה כי אירוע כזה קורה בסביבתם. )1( להצטרף. )2( לא לעשות כלום. )3( לדווח 
למישהו. “במה תבחרו?” אני שואלת אותם. את התשובות נתנו בסבב, כולם ענו. מבחינתם, ‘לדווח’ שווה ‘להלשין’. זו האופציה הכי גרועה, שאף אחד לא 
בוחר בה. 5 בנים אומרים שלא יעשו כלום, עשרת הנותרים היו מצטרפים לאונס קבוצתי, לו הייתה להם הזדמנות. הסדנה הסתיימה ואני יצאתי משם, 

תוך שהייאוש משתלט עלי. מה עושים עכשיו? האם העשייה הזאת משפיעה בכלל? האם המאבק הוא בטחנות רוח?

‘הזדמנות’. בגיל הזה, שבו מסתקרנים  זו  אז מה זה בעצם ה’אונס הקבוצתי’ הזה, שאנחנו מזדעזעים ממנו ו/או מפחדים ממנו? במילים פשוטות 
ממיניות, מגלים אותה ומתחילים להתנסות בה, יש הזדמנות, יש אחת שאיתה אפשר, ש ‘נותנת’...

נזכרתי בקבוצת בנים, שניצלה נערה מאותגרת )בתקופתי קראו לזה ‘מפגרת’(, שהסכימה לקיים יחסי מין, בתיכון בו למדתי. אף אחד לא דיבר, שום 
דבר דרמטי לא קרה, כולם המשיכו בחייהם הנורמליים - הנערים הפכו לגברים נורמטיביים, הנערה – הייתה מאותגרת ונשארה מאותגרת קצת יותר.

בכל בית ספר היתה, יש או תהיה ה ‘נותנת’. 
נותנים לכם, לא תיקחו? 

ואז כשמתגלה העניין, קוראים לזה ‘אונס קבוצתי’, ניצול מיני של מצב, של יחסי כוח לא-שוויוניים. 
בתוך הבלבול המובנה של גיל הנעורים, איך מלמדים נערים להבחין בין מין, הנעשה בהסכמה מודעת של שני הצדדים לבין ניצול מצב?

באחת מסדנאות ההורים שהעברתי, אמר אחד האבות: “הגיע הזמן שנפסיק ללמד את הבנות שלנו איך להיזהר מתקיפות מינית ונתחיל ללמד את 
הבנים שלנו איך לא לתקוף מינית”. הורים ואני בתוכם, חוששים מאוד, שילדיהם יחוו אלימות כלשהי ואלימות מינית בפרט. לאורך כל ההיסטוריה 
חששו הורים לבנותיהם ובשנים האחרונות התחילו לחשוש גם מפגיעה בבניהם. החשש הבלתי נתפס והבלתי אפשרי מכולם עבור הורים – שהילד 

שלי יפגע באחר. תגובות הורים לילדים פוגעים היא כמעט תמיד הכחשה גורפת.

אז איך ללמד בנים לא לפגוע? זה זמן מה שאני הולכת עם התהייה הזו. 
כשיש אפשרות לפעילות דינאמית ארוכת טווח ניתן לדבר על כבוד, רגישות, אחריות, לחץ חברתי ועוד כמה נושאים רלוונטיים מאוד. כשאין את 

הפריבילגיה הזאת, אז הדברים הנאמרים צריכים להיות מאוד ברורים ונחושים. כולם רוצים להיות “קולים” )Coolים( 
וחוששים לצאת חנונים, ומהמקום הזה השילוב של סקרנות והזדמנות מוביל למקום של ה’תוקף’.

לקיום יחסי מין של יותר משניים, אתה והיא”, “אם מזמינים אתכם להזדמנות של מין עם ‘אחת  אין מצב  אני אומרת לבני נוער: “בגיל שלכם, 
שנותנת’, דעו שזהו ניצול מיני”, “אם אתם מצטרפים להזדמנות שכזאת, דעו כי בעיני החוק אתם עלולים להיחשב אנסים, גם אם לא התכוונתם”.
לא כולם מקשיבים לי, אני יודעת, אבל אני ממשיכה לנסות. המציל נפש אחת  כאילו הציל עולם ומלואו, לא? ועוד רבה הדרך ועוד הרבה עבודה לעשות.

* מנחה במחלקת החינוך במרכז סיוע ת”א, יוזמת ומפתחת תרבות למניעת אלימות מינית
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לפעמים בית הוא רק בית ולפעמים לא

קרן לוי *

שנה חלפה. 

בשנה שעברה התבקשתי להיות ה”עדה” באירוע ההתרמה למרכז סיוע. מבלי לחשוב יותר מדי ישר אמרתי כן. מספר ימים לפני האירוע הזמנתי את 
הוריי ועוד כמה מחבריי להשתתף . את המטפלת שלי הזמנתי יום קודם. 

השנה התבקשתי לכתוב לחוברת האירוע. 

שנה חלפה ואני מבינה טוב יותר, טוב מתמיד – ש”המרכז”, מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית הוא לא כמו בית. הוא הרבה יותר מבית. 
תחשבו מה זה בית בשבילכם. מה הוא מייצג? כשאתם שומעים את המילה הזו בית... עצרו רגע, אל תמשיכו לקרוא וחשבו על ארבע-חמש או שש 

מילים נרדפות לבית.

גיל  נעורים,  חן,  תמימות,  אהבה,  ילדות,  בסיס,  הגנה,  אבא,  אמא-  אמא,  של  אוכל  גג,  בטחון,  לכם?  שעולים  והרגשות  הדימויים  ההקשרים,  מה 
ההתבגרות, יופי, שלווה, הומור, מתיקות, חגים, משפחה, החדר שלי, כבוד... ?

אחד משבעה ילדים עד גיל 12, בישראל 2010, הוא נפגע גילוי עריות. 1 מ- 7. אתם יכולים לדמיין את זה?! 

בכל בניין דירות, בכל קומה, בכל שכונה, בכל עיר, בכל כפר, בכל קיבוץ ובכל ישוב בישראל – 1 מ-7 ילדים עד גיל 12 חווה התעללות וניצול מיני. 

עבור הילדים האלה בית הוא לא כל הדברים שכתבתי קודם. עבורם המילים האלה חסרות את המשמעות שאתם נותנים למילים האלו. ישראל 
2010 עדין מסרבת לעכל את הנתונים המזוויעים הללו. לא מדובר בפדופילים, לא מדובר בחולי נפש. מדובר במגיפה, בתופעה רחבה -  14.3% מכלל 

האוכלוסיה. 

הילדים הללו יגדלו להיות נוער נפגע גילוי עריות.

הילדים שלכם, בני הנוער האלה, אתם, חלק בלתי נפרד מכם. השכנה המתוקה, הבת של החברה שלך, החברה של הבן שלך, התלמידה שלך, הלקוח 
שלך, החבר הכי טוב שלך, אתם, אני, אנחנו. כחברה אנו זקוקים לעזרה. זקוקים לשינוי שיבוא מתוכנו. לא תהיה הצלה מבחוץ. 

ילדים ונוער – נפגעי גילוי עריות, חיים את המילה בית אחרת לגמרי. 

בית עבורנו, ילדים שחיים בתוך הבית הזה )עד גיל 18 בדרך כלל(, זו מילה טעונה שחיה בערבוביה, בדואליות ובחוסר סדר, לצד מילים כמו כאב, די!, 
אשמה, בושה, פחד, סוד, הצילו, לא עוד, אני שונאת חגים, שוב אראה אותו, אני מדמיינת, אולי אני משוגעת, עדיף לי למות, עדיף לי לקבל עונשים 
ולהישאר בביה”ס, עדיף לי להיות רעבה ולא לבוא הביתה. בית לפעמים הופך להיות המקום שפוגע בך יחד עם המקום שמזִין אותך. המקום בו 

משתמשים בך ומכאיבים לך יחד עם המקום שמטפח. 

לא כל הילדים נפגעי גילוי עריות נראים אותו דבר. הם שונים אחד מהשני ולא תוכלו למצוא סימן או תג זיהוי יוצא דופן. אבל כן תוכלו לחולל שינוי. 
תוכלו לשאול את הילדים שלכם שאלות פתוחות שמאפשרות להם לשתף. תוכלו להסכים להבין שזה קורה ושזו מגיפה. מכאן כבר היכולת שלכם 
להכיל תשתנה ותוכלו לראות יותר. אם תוכלו לראות יותר נוכל כולנו לעשות הבדל ושינוי. כי בעיני כילדה נפגעת - זה שאמא שלי תתמוטט אם 

אספר לה וסבתא תמות מצער או אבא ירצח את הדוד, לא אִפשר לי לספר. 
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לזכותה של אימי אומר שהיא שאלה ושאלה ושאלה, והסתכלה. כילדה ונערה מתבגרת, היא לא הרשתה לי לישון אצל חברים כדי שהאח של או 
האבא של לא יעשו לי משהו בלילה. היא לא היתה יכולה להכיל ולשאת את המחשבה שאח שלה הוא זה שפגע בי. כששאלה תמיד זה היה מופנה 
כלפי חוץ. תמיד שאלות סגורות שאפשרו לי להתחבא מאחורי הסוד שכל כך התביישתי בו, ההאשמה, והפחד שהבית שלי יחרב. זה מה שהיא יכולה 

היתה לראות באותו זמן.

יש אנשים שמעדיפים לא לראות. מעדיפים לחיות בלי לדעת.

אני בת 35. לפני חודשים, החלטתי שאני רוצה להביא ילד לעולם הזה. שיש בי הרבה טוב וקסם לתת. שאוכל להיות הורה ראוי. בטוח שאעשה טעויות, 
בטוח שלא אהיה מושלמת אבל דבר אחד אני יודעת מעל לכל ספק לגבי הילד/ה שלי: אני לא מפחדת יותר. אני יודעת שלא אוכל להגן עליו/ה 365 

ימים, 360 מעלות. אבל אני יודעת שמה שלא יהיה, אני אהיה שם לראות, להקשיב, להכיל ולרפא ביחד. 
הפצע הגדול של חיי הוא ההסתרה והשקר שחייתי בו, הפחד שהבית יתמוטט ושאני זו שהביאה לחורבנו של הבית. היום אני יודעת, שכשהדברים 

נחשפים, כשהאשמה מוסרת מן הנפגעת, אפשר לחולל ריפוי אמיתי ולצמוח מכל משבר. 

אני מבקשת מכם, פקחו את העיניים. היו אתם השינוי. למען כולנו. למען הילדים שלכם. למען עצמכם.

* מהנדסת תוכנה, , מאמנת עסקית ואישית, חברת ועד במרכז סיוע, מחויבת לחולל שינוי, בת אהובה ואוהבת ומוקירת תודה להוריה.
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חברי הועד המנהל:
איילת ברעם

מיכל אנגלברג 
סיגל פז

עירית בן נסים
עמי סופר

קרן לוי
תמר פלדמן

ועדת ביקורת:
ג’ואן ירון

יסמין ענבר
ענת פרין

 
220 המתנדבות והמתנדבים במרכז,

העושים ימים כלילות במלאכה.
 

חברי צוות המרכז:
מרים שלר - מנהלת המרכז

אליטוב בן-פזי - רכז קו גברים דתי
אספי ברנט חייק - רכזת סיוע

אפרת אופנהיימר - רכזת בתי ספר
גלית דשא - רכזת חינוך

יונינה פלנברג - רכזת מגזר דתי
מאיה אברמסקי צ’ולפייב - רכזת גיוס משאבים

מירי מרגלית - רכזת משטרה
מירב לברון - רכזת אנשי מקצוע וקבוצות תמיכה

מרגלית שיבק - רכזת משרד
ענבר כהן - רכזת ליווי בהליך הפלילי

צמרת הרשקו - רכזת מתנדבות
רגינה ברגין - רכזת עולות

רני יקיר - רכז קו גברים
שירי כהן - רכזת לוגיסטיקה

השותפים שלנו לעשיה:
 Marlene Nathan Meyerson Family Foundation
 PEF Israel Endowment Fund
 The Sklare Family
 Sally Gottesman
 The Abraham Gertzman Fund - Jewish Federation      
 of Metropolitan Detroit
 The Morton H. Meyerson Family Tzedakah Fund
 The Schusterman Foundation - Israel

 

אלטשולר שחם   איי.ביי.איי. בית השקעות   
משרד הבריאות המוסד לביטוח לאומי   

מוטורולה ישראל בע”מ  יוסי בר נתן    
מתן - משקיעים בקהילה מיצומצום בע”מ    
קרן צדקה לזכר ישראלוב משרד הרווחה והשירותים החברתיים  

קרן אהרון גוטווירט  עיריית תל אביב-יפו   
קרן משפ’ שטיינהרדט עיריית רמת-גן    

קרן אילן ונופו עיריית חולון    
קרן בוקסנבאום נטע  עיריית ראשון לציון   

קרן קריסטינה ויוסף קסירר עיריית בת-ים    
קרן שורש עיריית פתח-תקווה   

קרן רש”י    עיריית רמת השרון   
    IDB קרן

מעל 400 המעצבים, המעצבות והחנויות המדהימים שתורמים
לנו בבזאר “מתלבשות על זה” 

וכל התורמים הפרטיים והעסקיים המשתפים איתנו פעולה
ותומכים בנו בנדיבות במשך השנה.

 

כל העשייה הענפה והברוכה הזו, לא יכלה להתבצע ללא:



ברכות למתנדבות, למתנדבים ולתומכי
מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל-אביב

על עבודת הקודש והעשייה הבלתי נלאית בסיוע בחומר וברוח
בזמן אמת לאלפי הפונות והפונים למרכז.

 
 

יהי רצון שהשוכן במרומים יעניק לכם 
ברכה והצלחה במעשי ידיכם

 

 
יוסף ואלי בר-נתן

שובל סוכנות לביטוח בע”מ

אי.בי.אי. בית השקעות 
מחזקת ומברכת 

את מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל-אביב
על פעילותה החשובה והעשייה היומיומית.

יישר כוח!

שירותי בורסה || מחקר ||  ניהול השקעות || קרנות נאמנות || קופות גמל || בנקאות השקעות || ייעוץ במט“ח || תכניות הטבה לעובדים
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It’s not the same without U

 03-5645601 :  | www.u-bank.net |    
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את אף פעם לא יכולה לדעת מאיפה זה יגיע

 קו חירום לנפגעות תקיפה מינית: 1202
קו חירום לנפגעי תקיפה מינית: 1203
קו דתי לגברים ונערים: 02-5328000

לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
תל-אביב



את אף פעם לא יכולה לדעת מאיפה זה יגיע

 קו חירום לנפגעות תקיפה מינית: 1202
קו חירום לנפגעי תקיפה מינית: 1203
קו דתי לגברים ונערים: 02-5328000

לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
תל-אביב



קו סיוע נשים 1202  |  קו סיוע גברים 1203
קו סיוע לגברים ונערים דתיים 02-5328000
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