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תוכנית הערב
20:00

קוקטייל

 20:45
פתיחה והנחייה

אורנה בנאי

ראש עיריית תל אביב-יפו
רון חולדאי

עדות
אבידב גולדשטיין

מנהלת מרכז הסיוע
מרים שלר

עדות
תמר כהן פלג 

מופע הההתרמה השנתי
הערב בחסות:אביב גפן והתעויוט

תודה  נשים”,  “עזרת  לקבוצת  תודה 
מיוחדת לאיה פוגל, למרב מיכאלי ולעפרה 
גנור על עזרתן הרבה למרכז לאורך השנה 
ותודה מיוחדת לכל המתנדבות והמתנדבים 
הרבה  עזרתן/ם  על  הסיוע  מרכז  ולצוות 

בהפקת הערב.

בכתיבת  חלק  שלקח/ה  מי  לכל  תודה 
תוכניה זו.

תודה לאורנה איילון על עיצוב התוכניה. 
תודה לאסתי לנדאו על עריכת התוכניה.

11.7.2016

תודה מיוחדת לאביב גפן 
ולתעויוט: עמרי אגמון, הראל בן עמי, הדר גרין, 

ערן מיטלמן, תומר צדקיהו, שלומי קינן
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קרן הצדקה לזכר יעקב חי מייכור |  חן וגלעד אלטשולר, קלמן ורן שחם | עפרה גנור  |  צוות מאנטה-ריי 
גורביץ' מוזיקה והפקות |  אורן גורביץ' |  דנית כרמלי  |  רויטל שטראוס  | גוסטב שפכט |  טל גל-כהן

עו"ד אפרת בר נתן  |  דדי יקותיאל |  דפוס פדרבוש  |   יהודה שיווק פירות וירקות
יוסף ואלי בר נתן – שובל סוכנות לביטוח בע"מ | משק 79 | סיגל טלמור |  ע.ב שיווק  |  עו"ד דותן בר נתן

רימוניניו הקרנות וידיאו בע"מ | רינת אביטל אודיטוריום ע"ש סמולרש  
   Hedonism | הנדסה ובטיחות B-SAFE – של"ג בן שטרית – מפיקה ומנהלת אמנותית  |  שרון חזן

מרכז סיוע תל אביב
מבקש להודות לכל אלה שתרמו להצלחת הערב:

תודה מיוחדת לאביב גפן 
ולתעויוט: עמרי אגמון, הראל בן עמי, הדר גרין, 

ערן מיטלמן, תומר צדקיהו, שלומי קינן
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על המרכז 
מרים שלר * 

המצערת שבגללה רוב מעשי הפגיעה המינית אינם מדווחים ואינם מטופלים. 
אקלים חברתי זה מעניק לגיטימציה לתקיפה המינית ומאפשר את ממדיה 
המפלצתיים של התופעה. פעילותו של מרכז הסיוע מוקדשת לטיפול בכל 
הרבדים של התופעה, הן בפגיעה עצמה ובקורבנותיה והן באקלים החברתי 

שמאפשר ואף מנציח את הפגיעה.

ב-38 שנות פעילותו מרכז הסיוע פועל לאורן של שתי מטרות עיקריות: מתן 
סיוע  לאלפי נפגעות ונפגעי תקיפה מינית ולאנשים הקרובים להם, וצמצום 
מטרות  למימוש  בישראל.  לסוגיה  המינית  התקיפה  תופעת  של  שיעורה 
אלו פועל המרכז בשלושה אפיקים עיקריים: סיוע ותמיכה, חינוך והסברה 

וסינגור.

סיוע, ליווי ותמיכה 
במרכז הסיוע פועלות ופועלים כ- 250 מתנדבות ומתנדבים שעברו הכשרה 
ממושכת בנושא של תקיפה מינית. מרכז הסיוע נותן מענה טלפוני 24 שעות 
לנשים,  קו  חירום:  קווי  שלושה  באמצעות  בשבוע,  ימים  שבעה  ביממה, 
בטוח  מרחב  מציעים  החירום  קווי  וחרדים.  דתיים  לגברים  וקו  לגברים  קו 
ואמפתי, נטול שיפוטיות, בו מאמינים לפונות ולפונים, מקבלים את דבריהם 

ומעניקים להם מידע חיוני על פי הצורך. 
תומך  סיוע  המעניקים  ומתנדבים  מתנדבות  ידי  על  מאוישים  אלה  קווים 
וצרכיה/ו של  לרצונותיה/ו  רגישות  על הקשבה מכבדת,  ומעצים, המבוסס 

הפונה ופרישת מידע על האפשרויות העומדות לרשותה/ו. 

בשנת 2015 התקבלו במרכז סיוע תל אביב כ- 10,200 פניות, המהוות 33% 
ולדרישה, מתקיימות  מכלל הפניות למרכזי הסיוע בארץ. בהתאם לצורך 

פגישות אישיות המכוונות גם הן, להענקת סיוע, תמיכה ומתן מידע. 
פונות/ים, שביקשו זאת, לוו לרופא או לבית החולים לבדיקה רפואית וטיפול 
לוו, אם ביקשו זאת, למשטרה, לפרקליטות  ומי שהחליט/ה להגיש תלונה 
בנוסף,  והמתיש.  הארוך  הפלילי  ההליך  כל  לאורך  לעתים  המשפט,  ולבתי 
המרכז מקיים מגוון של קבוצות תמיכה נפרדות לנשים ולגברים מאוכלוסיות 

שונות. 
בשנת 2015 התקיימו במרכז הסיוע למעלה מ- 28 קבוצות תמיכה שהותאמו 

אלימות מינית היא תופעה חברתית רחבת היקף וחוצת מגזרים גם בישראל 
של 2016. הסטטיסטיקה בישראל מלמדת כי אחת מתוך שלוש נשים עברה 
או תעבור תקיפה מינית אחת לפחות במהלך חייה. אחת מחמש נשים עברה 
גילוי  נפגעת  היא  נשים  משבע  ואחת  לפחות,  אחת  פעם  אונס  תעבור  או 
הוא   12 גיל  עד  וילדות  בילדים  המינית  הפגיעה  ששיעור  נמצא  כן  עריות. 
דומה, ומכאן אחוזי הפגיעה הגבוהים שנמצאו גם בקרב גברים. אחד מכל 

שישה גברים נפגע מינית במהלך חייו. 

מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב הוקם לפני 38 שנים, 
על ידי קבוצת נשים מהתנועה הפמיניסטית בישראל, תחת הסיסמא "את 
לא לבד". המרכז היה ראשון מסוגו בארץ, ומטרתו הייתה סיוע ותמיכה לכל 
אישה שחוותה פגיעה מינית. החל משנת 1990 מפעיל המרכז את קו הסיוע 
קו הסיוע  גם את   2003 והחל משנת  מינית,  נפגעי תקיפה  ונערים  לגברים 

לגברים ונערים דתיים. שני קווים אלה יחידים מסוגם בארץ.

מאז ועד היום מציע מרכז הסיוע, מענה ותמיכה לנשים ולגברים שנפגעו. 
צוות המרכז, יחד עם המתנדבות והמתנדבים, פועלים ללא לאות על מנת 
לסייע להם/ן בהתמודדותן/ם הקשה והיומיומית עם ההשלכות השונות של 

הפגיעה על חייהם.
נפגעי ונפגעות תקיפה מינית נאלצות/ים להתמודד מדי יום ומדי שעה עם 
טראומת הפגיעה הן הפיזית והן הנפשית: אובדן השליטה על החיים, חוסר 
האונים, ההאשמה העצמית, הבדידות, ותחושות שליליות אחרות הגורמות 
ולהסתגר  במרחב  מקומם  את  "לצמצם"  רוב,  פי  על  ולנפגעים,  לנפגעות 
בתוך עצמם. אולם קיים מחיר כבד נוסף אותו עליהן/ם לשלם והוא המחיר 

החברתי.
לא אחת, מוצא/ת הנפגע/ת את עצמה/ו עומד/ת לבדה/ו מול חברה שאינה 
מוכנה לשמוע, מסרבת להאמין, או מאשימה אותה/ו במקום להאשים את 
הפוגע. ההתייחסות החברתית המאשימה יוצרת עבור הנפגעות והנפגעים 
הסיבה  זו  הפגיעה.  של  ההשתקה  המשך  את  ומעודדת  בטוח  לא  מרחב 
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לצרכיהן/ם המיוחדים של המשתתפות/ים. כמו כן המרכז החליט להקצות 
היו  לא  בלעדיו  אשר  ולנפגעים,  לנפגעות  נפשי  טיפול  לסבסוד  יעודי  כסף 

זוכות וזוכים לקבל טיפול חיוני לו הן/ם זקוקות/ים כל כך.
מרכזי הסיוע הינם הכתובת היחידה עבור נפגעות ונפגעים רבים של פגיעה 
מינית, שכן אף גורם ממשלתי או ציבורי אחר אינו מציע להם מענה דומה. 
מסביבתם  והא/נשים  המשפחה  לבני  כתובת  גם  משמש  הסיוע  מרכז 
הקרובה של נפגעות ונפגעים, במטרה לסייע להן/ם להתמודד עם הטראומה 

המשנית שהן/ם חוות/ים כתוצאה מהפגיעה. 

חינוך והסברה
הפך  והוא  המרכז  של  פעילותו  והסתעפה  התרחבה  האחרונות  בשנים 
עם  המתמודדים  בקהילה  גורמים  של  רחב  מגוון  עבור  מקצועית  לכתובת 
העמקנו  והנפגעים.  הנפגעות  על  והשפעותיה  המינית  התקיפה  תופעת 
הניתנים  השירותים  לשיפור  לפעול  מנת  על  רבים  גורמים  עם  הקשר  את 
לנפגעות ולנפגעים, וכן הרחבנו את הפעילות החינוכית-מניעתית, המעניקה 
כלים לזיהוי מצבים סיכוניים ומציעה אלטרנטיבה למיניות בטוחה ומכבדת. 

בשנת 2015 הועברו על ידי מרכז הסיוע, מעל 5,000 הרצאות וסדנאות בפני 
קהלים מגוונים ביניהם: אנשי חינוך, משטרה, פרקליטות, שופטים/ות, אנשי 

טיפול, רופאים/ות, אחיות, אנשי צבא, וחברות עסקיות. 

מדי שנה מקיים המרכז מעל אלף סדנאות בחטיבות הביניים, בתי הספר 
התיכוניים ומסגרות חינוכיות אחרות. עבור רוב הנערים והנערות זו הזדמנות 
ותקיפה מינית בפרט, לקבל  מיניות בכלל  בנושא של  ראשונה לקיים שיח 
מידע אודות התופעה והשלכותיה וללמוד על כלים למניעת תקיפה מינית 
האיתור  וכן  בטוחה  למיניות  המוקדם  השיח  פגיעה.  עם  ולהתמודדות 
וחברתית. על אחת  אישית  הינם קריטיים להחלמה  המוקדם של הפגיעה 
כמה וכמה כאשר מדובר בילדים רכים ובבני נוער. לכן, יש חשיבות עצומה 

להעלאת המודעות לנושא בקרב בני הנוער ואנשי חינוך.

הסדנאות מציעות לתלמידות ולתלמידים להסתייע בשירותי המרכז במקרה 
שהועברה  אחרי  ואכן,  חוו  חברותיהן/חבריהם  או  שהם  מינית  תקיפה  של 

סדנה בקבוצת נוער זו או אחרת מתקבלות במרכז בדרך כלל פניות מבני נוער 
שקודם לכן לא מצאו ערוץ להתלונן על חוויות קשות שעברו. המרכז מקיים 
גם מגוון רחב של קבוצות פסיכו-חינוכיות לנוער בסיכון ולצוותים הטיפוליים 
באופן  להרחיב  הצלחנו  והשנה  בקהילה,  שונות  במסגרות  אותם  המלווים 
משמעותי את הפעילות למען נוער בסיכון והצוותים החינוכיים והטיפוליים 

העובדים איתם. 
במקביל, הרחיב המרכז את פעילותו החינוכית בנושא הטרדה מינית בעבודה 
ומקומות  באמצעות סדנאות שנערכות במסגרת חברות, ארגונים עסקיים 

עבודה אחרים.

סוציאלית  לעבודה  הספר  בבית  המשך  ללימודי  היחידה  עם  בשיתוף 
השנה  בתחום,  מובילות  ומטפלות  לטם,  מרכז  אילן,  בר  באוניברסיטת 
ואנשי  נשות  להכשרת  שנתית  הדו  בתוכנית  השלישי  המחזור  הסתיים 
מינית.  בטראומה  הטיפול  בתחום  מטפלות/ים  להכשיר  שנועדה  מקצוע, 
תכנית זו כוללת לימודים אקדמיים ופרקטיקום מעשי במטרה להרחיב את 

מעגל המטפלים המתמחים בטיפול בנפגעות ונפגעים.
בנוסף, פועל המרכז בקרב האוכלוסייה הדתית והחרדית, תוך שיתוף פעולה 
שם  ברק,  בבני  ובפרט  דתית,  אוכלוסיה  בריכוזי  שונים  גורמים  עם  מבורך 
וגורמים  בלניות  כלה,  מדריכות  יועצות,  מטפלות,  בקרב  קורסים  מועברים 

משפיעים נוספים בקהילה. 

גם השנה, התקיימו קורסים לסטודנטיות/ים בבתי הספר לעבודה סוציאלית, 
הסיוע,  מרכז  עם  בשיתוף  אילן  בר  ובאוניברסיטת  אביב  תל  באוניברסיטת 

בנושא פגיעה מינית. 
השנה יזמנו גם קורס חדשני במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב 

שעסק באלימות מינית והיה פתוח לסטודנטיות/ים מכלל האוניברסיטה.
השנה הסתים המחזור הרביעי פרי שיתוף הפעולה עם בית הספר לעבודה 
ומתנדבים  למתנדבות  מיוחד  במסלול  אביב  תל  אוניברסיטת  סוציאלית, 
להנחיית קבוצות. התכנית מציעה אפיק התפתחות, התמקצעות והעשרה 
מקצועית  הנחייה  לעבודת  להכשירם/ן  מנת  על  למתנדבות/ים  נוספת 

לקבוצות בתוך ומחוץ למרכז. 
יחד עם שח"ם, איגוד השחקנים/יות, השקנו אמנה וקוד אתי למניעת הטרדה 
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להתלונן במשטרה. מתוך מודעות לקשיים ולאי הוודאות הצפויים לנפגעות 
ומתנדבים  ולנפגעים הפונים לעזרת החוק, הכשיר מרכז הסיוע מתנדבות 
מאות  האזרחי.  והן  הפלילי  הן  המשפטי,  ההליך  לאורך  המתלוננת  לליווי 
נפגעות/ים לוו השנה להגשת תלונה במשטרה ולמתן עדות בבית המשפט. 
ההליכים  על  מראש  המתלונן/ת  ליידוע  מוקדש  זו  מעבודה  נכבד  חלק 
התלונה  מצב  לגבי  המתלונן/ת  של  שוטף  עדכון  ועל  בחוק,  לה/ו  הצפויים 

במשטרה ובבית המשפט. 
השנה המשכנו לקיים הכשרות וקבוצות הדרכה לפרקליטות/ים בפרקליטויות 
ובתחנות המשטרה. מטרת ההכשרות היא להכיר לאנשי אכיפת החוק את 
הבנה  מתוך  זאת  הרבה,  מורכבותה  על  המינית  הפגיעה  של  התוכן  עולם 
שהכרות עמוקה, יש בכוחה לאפשר הליך פלילי מיטיב יותר קשוב, אמפטי, 

מקצועי והוגן כלפי נפגעות ונפגעי העבירה בעבירות מין. 

ויתר  הסיוע,  מרכזי  איגוד  עם  יחד  חברתי.  שינוי  למען  פועל  הסיוע  מרכז 
ומול  המשפטית  המערכת  מול  עובדות  אנו  בארץ,  הסיוע  מרכזי  שמונת 
טיפול מערכתי בתופעת התקיפה המינית  לקידום  והרווחה  משרד החינוך 
ובבעיות הרבות הנובעות ממנה. המרכז משתף פעולה עם מגוון רחב של 
לקדם  במטרה  נושאים  של  רחב  בטווח  וחברתיים  פמיניסטיים  ארגונים 
מאבקים לשינוי חברתי. אנחנו מובילות מאבקים ציבוריים נגד תרבות האונס 

היוצרת את התשתית החברתית המאפשרת תקיפות מיניות.

פרויקטים חדשים
קשר השתיקה סביב אלימות מינית, מותיר סיפורים רבים ללא קול הן במרחב 
הציבורי והן הפרטי. הרבה נפגעות/ים חשות/ים שאינן/ם מסוגלות/ים לשתוק 
יותר ומחפשות/ים דרך לשתף את הטראומות המוסתרות שלהן/ם. בעקבות 
אודיו-ויזואלי  תיעוד  כולל  הפרויקט  התיעוד.  פרויקט  את  הקמנו  זה  צורך 
היא  הפרויקט  מטרת  מינית.  תקיפה  ונפגעי  נפגעות  של  אישיות  לעדויות 
להתיר את קשר השתיקה סביב הפגיעה, לאפשר לנפגעות/ים להשמיע את 
קולן/ם ולשתף את סיפוריהן/ם בתוך מרחב בטוח. סיפור הפגיעה מסופר בפני 
שתי עדות נשות מקצוע לאחר מפגש מקדים עם הפונות/ים. לכל נפגע/ת 
יש מרחב חופשי לבחור מה לשתף ובאיזה אופן. הפרויקט מייצר שותפות בין 
הנפגעות/ים לבין העדות שמאזינות לסיפור. דחייה ושיפוט הן תגובות רווחות 

הפוטנציאל  את  למגר  האמנה  מטרת  והתיאטרון.  המשחק  בעולם  מינית 
המתרחשים  ושחקניות  שחקנים  לבין  בכירים  תפקידים  בעלי  בין  הפוגעני 
בתעשייה,  שיש  רבות  ופגיעות  להטרדות  עדות  אנו  מרות.  יחסי  ניצול  תוך 
אשר מתאפשרות "בשם" האומנות והיצירתיות. מטרתנו לאפשר לשחקנים 
ערוצים  ולהסדיר  קולן/ם  את  להשמיע  בטוח,  במרחב  לעבוד  ולשחקניות 

לבירור וטיפול בתלונות במקרים של הטרדה ופגיעה.

בשיתוף עם בלייניות ובעלי מועדונים וברים, השקנו אמנה חברתית פורצת 
ומיגור התופעה של פגיעה מינית בברים ומועדונים  דרך להעלאת מודעות 
בחיי הלילה בתל אביב. הפרוייקט הושק בשם "לילה טוב" ובמסגרתו התקיימו 
הרצאות בברים רבים ומועדונים גדולים וקטנים בעיר. בהכשרות אלה, נשות 
ואנשי צוות, למדו, שיתפו, חשפו ובעיקר הגיעו לתובנות לגבי האופן בו יש 
להתמודד ולמגר התנהגויות מיניות אלימות במרחבים בחיי הלילה, על מנת 

לייצר מרחב מהנה ובטוח לכולן/ם. 

והרחבת  ולהמשך  ציבורית  תודעה  לשינוי  בפעולתנו  גדול  אתגר  בפנינו 
העבודה הרבה עם פונות ופונים. במיוחד בימים כאלה, מחויבותנו להמשיך 
במאבק הציבורי נגד אלימות מינית ולשינוי תודעה בנושא יחסי כוח מגדריים.

השונים,  התקשורת  באמצעי  תדיר  באופן  מופיעות  ונציגיו  המרכז  נציגות 
במטרה לשבור את קשר השתיקה סביב פשעי פגיעה מינית ולהעלות את 

המודעות לתופעה הרסנית אך נפוצה זו.

סינגור
סינגור משמעו פעילות למען שיפור הטיפול בנפגעות תקיפה מינית על ידי 
המשפט,  המשטרה,  מערכות  בתחומי  ופעילות  נהלים  במדיניות,  שינויים 
הבריאות, הרווחה והחינוך. למרות מימדיה וחומרתה של תקיפה מינית, עדיין 
נמנעות/ים רוב הנפגעות/ים מלספר, לדווח ו/או להתלונן על הפגיעה שעברו. 
בלתי  קרובות  לעתים  היא  מהחברה  והניתוק  הבושה  הבדידות,  תחושת 
נפרדת עבור אלו שחוו תקיפה מינית. אחת הסיבות לכך היא היחס השיפוטי 
של החברה כלפי הנפגע/ת.  אונס הוא הפשע היחיד בו הקורבן מואשמ/ת 
15% מקרב הנפגעות  ואמינותה/ו מוטלת בספק, פחות מ-  ידי החברה  על 
הפונות למרכז ומיעוט קטן אף יותר מקרב הנפגעים שפונים למרכז בוחרים 
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למרות  זהותם.  את  ותגדיר  חייהם  כל  את  תצבע  לא  שהפגיעה  והחליטו 
הקושי, המשכנו בעבודתנו במתן סיוע לנפגעות ונפגעים, בהיותינו כתובת 
ואוזן קשבת שמאמינה לנפגעות ולנפגעים ואינה מטילה ספק באמינותן/ם. 
אנו משתדלות בכל מאודנו להוות מקור תמיכה לכל מי שזקוקה וזקוק לנו, 

כל אישה וגבר לפי בחירותיהן/ם. 
במישור האישי, אנו מאמינות ששבירת השתיקה הינה צעד ראשון הכרחי 
והחלמה מהטראומה. שבירת שתיקה היא גם מעשה  לקראת התמודדות 

חברתי ולכן העדות נעה בין שני הצירים: האישי והפוליטי. 

אליה  להישיר  המשקיפים,  אותנו,  ומאלצת  הפגיעה  את  מנכיחה  העדות 
היא  ריפוי.  יכולות  בעלת  העדות  כחברה.  איתה  ולהתמודד  להכיל  מבט, 
זוכים  סיפוריהן/ם  הנפגעות/ים.  של  לנרטיבים  ולגיטימציה  תוקף  מעניקה 
לאישור, אמפתיה וכבוד. המרכז מהווה עבור נשים וגברים מרחב לתמיכה, 
העצמה והחזרת שליטה בסיוע, בליווי, בהליכים משפטים, בקבוצות תמיכה, 

בפרויקט תיעוד חדשני ובפרויקטים חינוכיים שונים.
במרכז.  והפעילות  מהתחומים  אחד  בכל  השני  כחוט  הוא  העדות  מעשה 

מתוך כך החלטנו השנה להתמקד בחוברת זו בנושא  עדות וכוחה.

תודות:
ועושים את  נותנים בנו אמון  ולגברים הפונים אלינו,  ברצוני להודות לנשים 
המתנדבות  הצוות,  לכל  תודה  שלהן/ם.  הסיפור  שיתוף  של  האמיץ  הצעד 
לכל  רבה  תודה  אינסופית.  ובמחויבות  במסירות  הפועלים  והמתנדבים 
קרנות,  הרבים,  לתורמים  תודה  למעננו.  הפועלים  המרכז  וידידי  ידידות 
חברות ואנשים פרטיים, גופים ממשלתיים ועירוניים המאפשרים את המשך 

הפעלתו של מרכז הסיוע.

* מנהלת מרכז סיוע תל אביב

לסיפורים של תקיפה מינית, מתן עדות היא חוויה מתקנת בה הצד המאזין 
מקבל, קשוב ומאמת את החוויה של הניצול. 

כדי להבטיח בעלות על הסיפור שלהן/ם, כל נפגע/ת מחליט/ה למה עדותה/ו 
תשמש, בין אם לצרכי חינוך, מחקר או מודעות ציבורית. ניתן לקבל עותק 

של העדות המצולמת. 

השנה הושק פרויקט "נראים" אשר מהווה במה לגברים שעברו פגיעה מינית, 
המוכנים לקום ולצאת באמירה ברורה ובפנים גלויות. האמנית אליסיה שחף 
מבט  מישירים  כשהם  להשתתף  שנבחרו  הגברים  של  פורטרטים  צילמה 
למצלמה. כפי שערן האן, רכז קו הגברים, אמר לקראת התערוכה, "המפגש 
כשהגבר  הסוד  לעומק  להיכנס  הצופה  את  ומזמין  מאתגר  התמונות  עם 
בעוצמה  מלא  אך  פגיע  חשוף,  המצלמה,  מול  אל  נכוחה  ניצב  המצולם 
פנימית. הצילום הקרוב, האינטימי, מזמין את הצופה להתבונן בעיניים של 
את  לשמוע  אותם,  להכיר  אליהם,  להתקרב  מהמצולמים,  ואחד  אחד  כל 
קולם שהושתק". מדובר בצעד פורץ דרך וחלוצי בניסיוננו להעלאת מודעות 
לפגיעה מינית בקרב נערים וגברים והמשך טבעי לעבודה המשמעותית של 
קו הסיוע לגברים ולפעילות מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל 
בפרויקט  חלק  לקחו  אשר  גברים  שמונה  בחוברת  בפניכן/ם  הבאנו  אביב. 

המרגש והחשוב הזה.

לשינוי  מובילה  בפרויקט  שהשתתפותם  האמיצים  לגברים  מיוחדת  תודה 
השתיקה  קשר  בפרימת  משמעותי  צעד  מהווה  הפרויקט  מכונן.  חברתי 
סביב פגיעה מינית בגברים ותורם ליצירת שיח אחר המכיר בתופעה ולוקח 

אחריות על מניעתה וטיפול בהשלכותיה.

עדות
נשים  ועוברים  שעוברות  לזוועות  ביומו,  יום  מדי  עדות  הסיוע  במרכז  אנו 

וגברים שנפגעו מינית.
שאירוע  המינית,  התקיפה  נפגעות/ים  של  לצידן/ים  לעמוד  מחוייבות  אנו 
התקיפה ערער באחת את הנחות היסוד הבסיסיות שלהן/ם וגם שלנו בדבר 

היות העולם ויצר האדם טובים מיסודם.
שנפגעו  וגברים  נשים  של  פוסק  הבלתי  המאבק  לנוכח  משתאות  אנו 
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העדר העד בחוויית גילוי עריות
לגילוי העריות אין עדים. ההורה הפוגע אינו מסוגל לראות את קורבנו ואת 

כעדים  לשמש  יכולים  שהיו  למרות  הילדה,  בסביבת  שונים  אנשים  פשעו. 

עד  להיות  יכול  אין אדם אשר  מבחוץ, מסרבים לשאת בתפקיד. למעשה, 

עול העדות. אנשים בקרבת  או לשאת את  ולהישאר ללא פגע  לטראומה, 

ממנה  מתעלמים  שאחרים  בעוד  לקורבנות,  ממש  הופכים  הטראומה 

לחלוטין.

לא רק עדים מן החוץ חסרים לקורבנות גילוי עריות, חסר גם עד פנימי בשל 

היעדר ייצוג פנימי של הורה מיטיב ומגונן. 

כן הפנמתו  על  ולטפל,  להגן  דווקא  ידי אדם שאמור  על  נגרם  עריות  גילוי 

של  והרעים  הטובים   - ההיבטים  כל  למעשה,  טוב.  כאובייקט  נגרמת 

התקשרות מוקדמת, עוברים דה-ריאליזציה ודה-פרסונליזציה כדי להימלט 

מדיסוננס רגשי בלתי נסבל ומתקווה כוזבת. כדי לשמר את היכולת לסמוך 

על ההורים, לשם קבלת תמיכה נפשית ופיסית, וכדי להגן על עצמה מפני 

התפרקות, מפצלת הילדה לעיתים קרובות את האגו שלה לשניים: ל"אני 

ה"אני  לצד  קרה,  לא  דבר  שום  כאילו  להתנהג  ממשיכה  אשר  היום"  של 

האחרת" או "הילדה של אבא" שנמצאת במקומה במעשה ההתעללות. 

כיוון שלא ניתן לה לדבר עם אף אחד על מציאות ההתעללות, לא מתקיים 

כל קשר מילולי מודע, בין שני חלקי האני, והעולם הפנימי של הנפגעת כאילו 

ייצוגים של עצמי ושל אחרים, אשר משקפים שתי  מחולק לשתי מערכות 

היסטוריות של אותם חיים.

עצמית,  והאשמה  הכחשה  ניתוק,  מנגנוני  באמצעות  הילדה,  כאשר  גם 

להעלותה  כלל  בדרך  מסוגלת  היא  אין  הטוב,  ההורה  דמות  את  משמרת 

בעת מצוקה הנגרמת )כאשר ההורה הוא הפוגע(, או איננה נמנעת )כאשר 

איש או אישה אשר היו בילדותם קורבנות של גילוי עריות סובלים לעיתים 

מהחווייה  ותמונות  רגשות  תחושות,  של  נשלטת  בלתי  מחדירה  קרובות 

הטראומטית. 

שברי זכרונות אלו מציפים אותם באימה ובחוסר אונים. מתוך ניסיון להפחית 

הטראומה,  זיכרונות  את  המעורר  גירוי  מכל  הנפגעים  נמנעים  הסבל  את 

והניתוק  ההמנעות  מאיימים.  רגשות  אותם  עם  המגע  את  לנתק  ונוטים 

נעשים  כך  חיים,  לדרך  הופך  שהצמצום  ככל  האישיות.  לצמצום  גורמים 

נפגעי גילוי עריות מוגבלים יותר ביכולתם לחוות את העולם, ליצור, לתפקד 

על פי יכולתם ולקיים קשר בינאישי אינטימי.

גילוי  עריות.  גילוי  של  הספציפית  בחווייה  הסתכלות  דרך  להציע  ברצוני 

עריות הוא חווייה שאיננה ניתנת לידיעה במהלך התרחשותה והיא גם חווייה 

שנחוותה ללא עדים. הילדה נפגעת על ידי בן משפחה ואין היא יכולה לשאת 

חסרה  כילדה,  כן,  על  יתר  בה.  פוגע  עליה  להגן  שאמור  שזה  הידיעה  את 

שום  שקרה.  מה  את  ולהטמיע  לתפוש  והרגשית  הקוגניטיבית  היכולת  לה 

ואין  יכול היה להכין אותה לקראת המעשה,  ומכירה לא  יודעת  דבר שהיא 

דבר שיש ביכולתה לעשות כדי למנוע את הפגיעה. היא חווה את הפגיעה 

באופן כה טוטאלי עד כי אינה יכולה לשמש עד לעצמה. אין לה מילים לתאר 

מעולם  שהחווייה  ומאחר  מנוסחת".  בלתי  כ"חווייה  שנותרת  החווייה  את 

ושיכחה,  זיכרון  של  במושגים  עליה  לדבר  ניתן  לא  בוטאה,  או  נוסחה  לא 

מסויימת  בהירות  עבורו  להן  שהיתה  חוויות  רק  לשכוח  יכול  שאדם  משום 

מלכתחילה. 

כל מה שנותר מהחווייה נשמר חבוי בתוך איים נבדלים של מצבי מודעות 

המודעת,  החשיבה  לשאר  אסוציאטיבי  באופן  נגישים  אינם  אשר  אחרים, 

ונשמרים בנפרד מחוויות אחרות ברמות שונות של הרמטיות.

תהליך העדות בטיפול בטראומת גילוי העריות
גילום מחדש ועיבוד הטראומה ביחסי ההעברה וההעברה-הנגדית *

ד"ר צביה זליגמן **
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ההורה אינו מתערב או "רואה"(, על ידי אותה דמות עצמה.

גילוי העריות נותר אפוא ללא ייצוג, כמצב אשר הנפגעת איננה יודעת אותו, 

יכיר במה שקורה לה. כל מה שנותר מחוויית  "זולת" שיאזין לה או  בו  ואין 

הטראומה הוא סיוט חסר ממד של זמן, חסר אובייקט ותחושה של עצמי, 

והוא חווייה של כאב בלתי פוסק, בידוד ופירוק נפשי. הפרגמנטים שנותרו 

והם  בזיכרון,  להעלותן  שניתן  החוויות  לתחום  מחוץ  קיימים  מההתעללות 

חוזרים אך ורק בצורת דימויים חודרניים בשינה ובעירות, בשינויים קיצוניים 

במצב הרוח, בגילומים מחדש בהתנהגות, ובתמונת סימנים סומטית.

העדות",  ו"התמוטטות  הטראומה"  את  לדעת  האפשרות  "אי  עם  בבד  בד 

מימוש  אולם  הטראומה.  מעשה  את  לספר  הפרדוקסלי  הצורך  מתעורר 

הצורך לספר נעצר הן על ידי אי האפשרות לדעת את הסיפור, שאינו יכול 

ידי  על  גם  כמו  בדיבור,  או  בזיכרון  במחשבה,  הרגילות  בדרכים  להיתפש 

הציווי שאסור לספר, והשניים, כאמור, מזינים זה את זה. לכן השתיקה כה 

נפוצה; אלא, שאף נפגעת אינה יכולה לסבול את השתיקה, גם אם זו באה 

מתוך בחירה. אם הנפגעת אינה מספרת את אשר אירע לה, חייה עלולים 

לההפך לכלי שבאמצעותו היא משמרת את עברה. דהיינו, הזיכרון או היעדרו 

מארגן את חייה של הנפגעת אשר חיה אותם על פי התימות של החווייה 

הטראומטית, גם אם אינה יודעת אותה.

תהליך העדות בטיפול
מבחינה תיאורטית, ביחסים טיפוליים יכולה המטפלת לשמש כעד לנפגעת; 

להיות אותו "זולת" שמוכן לראות ולהקשיב לחוויית הנפגעת. אולם נשאלת 

את  יודעת  אינה  הנפגעת  אם  להתקיים  זאת  עדות  יכולה  כיצד  השאלה, 

סיפורה, ואם המטפלת לא היתה עדה בשעה שאירע המעשה?

במהלך הטיפול, בתוך מערכת יחסי ההעברה וההעברה-הנגדית, מתגלמים 

בשל  נגישים  בלתי  נותרו  אשר  העריות  גילוי  מציאות  של  שונים  היבטים 

לחווייה  גישה  ולמטפלת  לנפגעת  מאפשרת  זו  התגלמות  הניתוק.  תהליך 

הטראומטית באופן שבו הנפגעת תוכל לדעת את סיפורה והמטפלת תוכל 

לשמש לה עד.

בילדותם  שנפגעו  במבוגרים  דינמי  טיפולי  מודל  מציגות  ופרוולי  דיויס 

יחסים  של  תיאוריות  על  מבוסס  זה  מודל  ממושכת.  מינית  מהתעללות 

שעוצבו על ידי תיאורטיקנים כמו גיל, חאן, מיטשל, מודל, אוגדן ובומברג, 

לתוך  דרכם  מוצאים  )דיסוציאטיבים(  ניתוקיים  שמצבים  המדגישים 

שהמטפל  טוענים  הם  לכך  נוסף  בתוכם.  ומגולמים  האנליטיים  היחסים 

אינו רק מתבונן אלא גם משתתף בעולם היחסים המופנמים של המטופל, 

ומשחזר עימו פרדיגמות של יחסים מוקדמים. 

עריות, תנאי הטיפול  גילוי  נפגעות  זו, בתהליך הטיפולי עם  גישה  פי  על 

והיחסים הטיפוליים יחד עם ההזמנה ליצירת קשר של אמון ואינטימיות, 

יעוררו  כך  בשל  הטראומטיים.  ביחסים  הסכנה  תחושת  את  משחזרים 

תנאים אלו את המטופלת לחוות ולגלם מחדש, באופן לא מודע, חלקים 

מנותקים של הזיכרונות הטראומטיים. גילומים אלו במרחב הטיפולי, אינם 

משמשים  אלא  התנגדות,  מבטאים  ואינם  מוחצנת  התנהגות  מבטאים 

מהחוויות  שנותרו  פרגמנטים  אותם  של  מילולית  לא  לתקשורת  ביטוי 

הטראומטיות. 

עם  יחד  המטפלת  מגלמת  הדיסוציאטיבית,  החווייה  את  לפרש  במקום 

המטופלת, בתוך המרחב האינטרסובייקטיבי, דפוסי יחסים שנעשו בלתי 

נגישים בגלל הניתוק.

גילום מחדש של יחסים אלו, באמצעות מכניזם של הזדהות השלכתית, 

הפנטזיות  ושל  המינית  הטראומה  חוויית  של  מחדש  הבנייה  מאפשר 

חוויות  של  הטראומטיים  שהאספקטים  כיוון  אולם,  ממנה.  שהתפתחו 

ההתעללות לא עברו סימבוליזציה ואוחסנו במצב גולמי ללא שם, צורה, 

חיבור ומשמעות, צריכה המטפלת להיות מוכנה ומסוגלת להכיל תחושות 

היא  מה  ולהבין  להגדיר  יכולה  עצמה  שהיא  לפני  גולמי,  במצב  ורגשות 

חשה, ולעזור למטופלת להעניק לתחושותיה משמעות. 

מטופלים מעבירים באופן לא מודע את עולמם הפנימי על ידי יצירת סביבה 

תפקידים  עצמו  על  לקבל  המטפל  את  ומתמרנים  הקליני,  המצב  בתוך 

ותפקודים שונים. 



10

המטפל צריך לפתוח את עצמו ולהרשות לחוויותיו של המטופל להתפתח 

כמחשבות, הרגשות ותחושות, ולהתייחס למשמעות של חוויות אלו. נסיגה 

זו ביחסי ההעברה הנגדית מאפשרת למטפל לחוות מרכיבים שונים ביחסי 

האובייקט של המטופל, לחוש מה פירוש הדבר להיות במקומו של המטופל, 

ולמסור למטופל עדות מהחווייה שחווה איתו. 

כך בהקשר של גילוי עריות, המטפלת יכולה לחוש את הבגידה, הכעס על 

הבגידה, הפחד וחוסר האונים, ולמסור עדות זו למטופלת שאיננה יודעת את 

אשר חוותה.

סיפור  של  מחדש  מהבניה  ונוצר  יוצר  בטיפול  המתאפשר  העדות  תהליך 

של  בשיחזור  רק  לא  נעוצה  התהליך  של  חשיבותו  אולם  הטראומה. 

אינפורמציה חסרה או בגילוי אמת אבודה. 

העדות.  דרך  לחיות  של  החווייה  בעצם  משוקע  העדות  תהליך  של  עיקרו 

ידי עצמה, חיה מחדש את  ועל  ידי אחרים  הנפגעת שחווייתה נשללה על 

שנשלל ממנה. היא איננה עוד קורבן פסיבי, נעלם ונאלם, אלא משתתפת 

תהליך  באמצעות  מזאת,  יתרה  העדות.  ומתן  יצירת  בתהליך  אקטיבית 

ותובעת מהזולת להיות  העדות, הנפגעת דורשת מחדש את מקומה כעד 

עד למה שעברה. 

הנפגעת, אשר בהיעדר אובייקטים פנימיים מיטיבים לא היה לה אפילו עד 

פנימי לחווייתה, יוצרת בתוכה עד, הן בזכות הקשר שלה עם המטפלת והן 

בהיותה עד לעצמה - כבוגרת העדה לחוויית הילדה הפגועה.  בו-בזמן היא 

עדים  להיות  סירבו  אשר  אנשים  אותם  במקום  עד  לעצמה  מעמידה  גם 

לפגיעה שחוותה. 

החסרות  המילים  כאשר  המושג  והניתוק,  החודרנות  ממלכוד  השחרור 

נמצאות או כשהרגשות המנותקים מתחברים, הוא עצום. אולם יש לסייגו. 

שחרור זה מביא לא רק לידי הקלה ושמחה. 

עבור נפגעות עלולה שעת החיבור והתהוות הסיפור המלא, על אף השחרור, 

לעורר כאב בלתי נסבל באשר למה שהיה, ועל מה שלא היה.

הסבל שמביאה עימה הידיעה, מזכיר לנו שהדרך אינה לינארית, וכי הסיום 

אינו תמיד רק "סוף טוב". 

הכרה בכך מעמידה אותנו, המטפלים, שוב ושוב מול השאלה האם יש טעם 

כרוך  והעצמי, כאשר הדבר  הזיכרון  ובחיבור של חלקי  הניתוק,  על  בוויתור 

במפגש עם עצמה כה גדולה של כאב, שקודם לכן נחסך, במידת מה, בזכות 

הניתוק והצמצום.

סיכום
הדברים  לאור  אולם,  העדות,  של  זו  בסוגיה  ולדון  לדרוש  מקום  עוד  יש 

אישה שהיו  או  לאיש  ביותר  נראה שתפקידה של העדות מהותי  שנאמרו, 

קורבנות של גילוי עריות. 

מה  כי  שלילתה;  נטועה  העריות  גילוי  של  החווייה  שבמהות  ואזכיר  אשוב 

שמאפשר את קיומה זהו קשר של שתיקה וסוד, ומה שמאפיין את קורבנה 

הם האלם – העדר הקול, והעדר ההד. 

שם  נטולי  ברסיסים  או  בשיכחתה  נשמר  החוייה  של  זכרונה  כי  גם  אזכיר 

והידיעה  הטיפולי,  הקשר  הנפגעת.  של  ובנפש  בגופה  וחותכים  הפזורים 

רצף  ויוצרים  השתיקה  את  שוברים  באמצעותו,  המתאפשרות  והעדות 

ומשמעות. הנפגעת איננה עוד קורבן חסר קול, שכן קולה נשמע; יש אחר 

מציאות,  לה  הייתה  שלא  וכשהחוייה  לחוייתה.  עד  והוא  עמה,  יודע  אשר 

מקבלת ממשות, אין הנפגעת צריכה עוד להחיות אותה. מעתה היא עצמה 

יכולה לחיות.

   

* חלקים מתוך מאמרה של ד"ר צביה זליגמן  שהתפרסם לראשונה בספר "הסוד 

   ושברו: סוגיות בגילוי עריות" בעריכתן של צביה זליגמן וזהבה סולומון

** מנהלת לטם - מרכז לטיפול בטראומה מינית במרכז הרפואי תל אביב 

   על שם סוראסקי
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להעיד עבור העדים
שהם כרמי * 

"אם מישהו אחר היה יכול לכתוב את סיפורי, לא הייתי כותב אותם. כתבתי 

אותם כדי להעיד... וזה המקור לבדידות הבוקעת מכל משפט שכתבתי, מכל 

אחת משתיקותי", אלי ויזל. 

שראו  מה  על  בשרם,  על  שחוו  מה  על  המעידים  אלו  של  זו,  בדידות  על 

בעיניהם, על בדידותם של אותם המעידים על הטראומה בגוף ראשון, כתב 

המשורר פאול צלאן, ניצול שואה אף הוא: "איש / אינו מעיד עבור / העדים".

הבנה  מתוך  הוקם  ת"א  מינית  תקיפה  ולנפגעי  לנפגעות  הסיוע  מרכז 

והחלטה כי ככל שמדובר בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית יש לעשות את כל 

הדרוש על מנת שלא יוותרו בודדים בעדותם. מזה כ- 38 שנים מרכז הסיוע, 

מתנדביו ועובדיו מהווים עדים עבור נפגעות ונפגעים המספרים ומעידים על 

הפגיעה המינית ועל הטראומה שעברו.

בעולם אכיפת החוק ומערכת המשפט משמעותה של עדות ברורה ומובנת 

– העדות מסייעת לחקר האמת. העד צריך שתהיה לו ידיעה משל עצמו על 

האירועים, הנסיבות וכיוצ"ב. עדותו יכולה לתמוך בעדות הנפגעת או לערער 

אותה, כך או כך, תכליתה היא חקר האמת ובסיסה – ידיעת עובדות. בעולם 

זה אין די בשמיעת עדותה של נפגעת כדי להיות עד עבורה. 

העדות  "תהליך  זליגמן  צביה  ד"ר  של  במאמרה  כמצוין  הטיפול,  בעולם 

ביחסי  הטראומה  ועיבוד  מחדש  גילום  העריות:  גילוי  בטראומת  בטיפול 

קיימת  זו,  בחוברת  מובאים  וההעברה-הנגדית", שקטעים מתוכו  ההעברה 

של  לעדותה  עדה  המטפלת  הטיפול  במהלך   – עדות  של  פונקציה  כן  גם 

הנפגעת. לעדות זו תפקיד חשוב ומשמעויותיה מורכבות, אך עדיין היא אינה 

עומדת לעצמה, אלא מהווה חלק מהמארג הטיפולי ומהניסיון להשיג הקלה 

וריפוי, שהם תכלית הקשר שבין המטופלת והמטפלת. היות המטפלת עדה 

לסיפורה של הנפגעת מאפשר בין השאר גילוי והבנה של האמת הפנימית 

אותה חווה המטופלת, הדרושים להתקדמות בטיפול. מבחינה זו גם בעולם 

"האמת האובייקטיבית",  לא בהכרח  עוזרת לחקר האמת.  הטיפול העדות 

אבל האמת כפי שהיא נראית, נתפסת ומורגשת בעיני הנפגעת.

אם כך, בשני העולמות, הן בעולם החוק והמשפט והן בעולם הטיפול, להיות 

לפעמים  כלי,  העדות  ובהיות  עבודה,  כלי  זהו  נפגעת  של  לעדותה  עדים 

ישתמשו בה ולפעמים לא. אדגיש כי אין בכך משום ביקורת או תרעומת על 

עולמות אלה או על העובדים בהם. תפקידם חשוב ואף חשוב מאד. אכיפת 

וריפוי של הטראומה, חיוניים הן ברמת  החוק ועשיית צדק, כמו גם הקלה 

בין  הבחנה  לעשות  אלא  אינה  הכתוב  מטרת  החברתי.  במישור  והן  הפרט 

ונפגעים משתפים  ובין בעלי תפקידים שונים אותם נפגעות  מצבים שונים 

בסיפורם ולהבין מה נכון ומתאים לצפות מכל אחד מהם.

הם  העדות.  עם  עבודה  לעשות  נדרשים  תפקידם,  מתוקף  מקצוע,  אנשי 

ואפילו  אחר  להרהר  לבחון,  לבדוק,  מחוייבים  אף  ולעיתים  רשאים  יכולים, 

והרגשי  – העובדתי  בתוכן העדות  עוסקים  הנפגעת. הם  עדות  על  לערער 

אין ספק שכל  אבל  לבין עצמם,  בינם  רק  רוב אמנם  פי  על  בו.  והופכים   –

נפגעת מודעת לכך ביושבה איתם ובשעה שהיא מספרת להם את סיפורה. 

אם לאחר שנפגעת תיארה והעידה על אירוע קשה, הזוי ובלתי נתפס, היא 

תשאל את מי שהיה עד לסיפורה האם הוא מאמין לה – אנשי המקצוע, גם 

אם ישיבו בחיוב, ישלבו בתשובתם התייחסות, מרומזת עד גלויה, ישירה עד 

עקיפה, עדינה עד בוטה, שמקורה בצורך שלהם לעבד את העדות ולהפיק 

בבסיס  והעומדת  מחוייבים  הם  אליה  המטרה  להשגת  שדרוש  את  ממנה 

הקשר שיצרה איתם הנפגעת.
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זו בוחר המרכז מן הרגע הראשון במודע לאמץ, להכיר ולקבל את  מסיבה 

ורואה בהתחברות להגיון הפנימי את  ונפגע  נפגעת  כל  ההגיון הפנימי של 

הבסיס ליצירת הקשר. 

להיות עדים מעמדה ייחודית שכזו, זו פריוולגיה. הזכות להיות פטור מכובע 

מקצועי, מתפקיד, להתבונן לא דרך משקפיי מומחה. זו זכות גדולה, אך זו 

גם החלטה ומשימה לא קלה כלל וכלל.

פרופסור שושנה פלמן ופרופסור דורי לאוב כותבים בספרם 'עדות – משבר 

)חרף  העד  של  "משאו  ובהיסטוריה':  בפסיכואנליזה  בספרות,  העדים 

העובדה שהוא או היא ממשיכים את שרשרת העדים( ייחודי בתכלית, בלתי 

הבדידות  את  לשאת  פירושו  עדות  לשאת  מאד.  בודד  וגם  להחלפה,  ניתן 

שבאחריות, ופירושו לשאת באחריות שבאותה בדידות".

בנשיאת העדות, יותר משהעד מוציא את הנפגעת מבדידותה, הוא מצטרף 

בחשכת  לבדה  עוד  תהיה  לא  הנפגעת  אחרות,  במילים  לבדידותה.  אליה 

הפגיעה, מעתה הם יהיו שניים בחשכה זו.

מבחינה חברתית עדיין לא קל לעמוד לצידם של נפגעות ונפגעים. החברה 

לא רוצה לדעת, דעות קדומות וסטיראוטיפים שגויים עדיין רווחים מאד. 

לא פלא איפוא שהרוב המכריע לא ייקח על עצמו את תפקיד העד לסיפורה 

של הנפגעת. רוב רובם של האנשים יעמדו מן הצד וימתינו להכרעת אנשי 

ובמהותו  הנטל  בצדקת  בטוחים  יהיו  לא  עוד  כל  ואחרים.  כאלה  מקצוע 

של  שסיפורה  מרגע  פרדוקסלי  באופן  אותו.  לשאת  יעזרו  לא  המדוייקת 

הנפגעת קיבל הכרה ואישור מאנשי מקצוע ומפונקציות חברתיות, שוב אין 

עוד צורך בעדים שיעזרו לה לשאת בנטל עדותה, שהרי מכאן ואילך במובנים 

רבים החברה קיבלה על עצמה לשאת בנטל זה.

והרי גם מי שבחר להיות לעד עבור הנפגעת מודע לכל השאלות והתהיות 

האפשריות הנוגעות לתוכן סיפורה. זוהי בחירה מודעת אך כזו הדורשת כוח 

פנימי. זו לא רק הליכה נגד הזרם, אלא גם נגד תהיות שיש לעד בינו לבין 

)התייחסויות גלויות, ישירות עד בוטות יכולות להשמע כך – 

איש חוק: "אני צריך לברר את כל העובדות ולשמוע את כל הצדדים בטרם 

אקבע את עמדתי".

איש טיפול: "אני רוצה להבין יותר את מה שסיפרת"(.

הטיפול  ולגבי תחום  החוק  אכיפת  מנדט בתחום  אין  הסיוע  למרכז  כידוע, 

מעניק  כן  המרכז  זה.  בתחום  לעסוק  שלא  מודעת  החלטה  המרכז  קיבל 

תמיכה, ליווי והכוונה לנפגעות ולנפגעים המעוניינים לקבל טיפול ו/או סעד 

ממסגרות אכיפת החוק והמשפט, אך כאמור אינו מעניק שרותים אלו באופן 

ישיר. 

עדים  להיות  ולעובדיו  המרכז  ולמתנדבי  למתנדבות  מאפשרת  זו  מציאות 

עבור נפגעות ונפגעים באופן שונה ואחר.

מהו ייחודה של העדות שמעניק מרכז הסיוע, מהו מקור כוחה וחשיבותה? 

והנפגעים  הנפגעות  ועדויות  לתיאורי  עדים  הסיוע  מרכז  עובדי  היות  כיצד 

מסייעת לאלו האחרונים בהתמודדותם?

עדות, משא כבד היא, כבד מנשוא עבור נפגעות ונפגעים – הכאב המטלטל 

שזיכרון הפגיעה מעלה, קריסת הנחות היסוד ביחס לעולם ואופן התנהלותו, 

ההתמודדות עם ניכור וחוסר האמון לו הם זוכים ועוד. העדים הבאים ממרכז 

הסיוע מנסים לחלוק עם הנפגעות והנפגעים בנטל המשא. הם מצטרפים 

אליהם ומבקשים לשאת יחד עמם את עול עדותם. תרומתם אינה במישור 

התוכן – לא העובדתי ולא הרגשי – אלא ביכולת לשאת את נטל העדות.

העדים ממרכז הסיוע בוחרים להיכנס בלי אומר אל מתחת לאלונקה ומכאן 

ואילך הם שותפים בנטל סחיבתה. הם אינם בודקים האם חומרת הפציעה 

מצדיקה את פתיחת האלונקה, וגם לא משיאים עצות על דרכים קלות יותר 

לסחיבתה, הם פשוט שם, כתף לכתף עם הנפגעות והנפגעים.

זו אחת הדרכים ואולי המרכזית שבהן באמצעותה סיסמת מרכז הסיוע "את 

לא לבד", "אתה לא לבד", קורמת עור וגידים ומיושמת ברמה היומיומית. 
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עצמו, נגד האינסטינקטים. שהרי גם מי שמעיד עבור הנפגעות ער ומודע 

הספקות  עם  להתמודד  צריך  הוא  גם  כאלה(,  יש  )אם  בסיפור  לפערים 

שעולים והעדר הוודאות לגבי העובדות. עדים לנפגעות מזוהים לא אחת עם 

הנפגעות, סופגים ריקושטים ונדרשים להתמודד עם משובים הן של החברה 

והן של עצמם. 

בנוסף, בחירתו של אדם להוות עד היא אינה תפקיד רגעי וחולף. לא בכדי 

את  המלווה  בחירה  זו  נצח.  עד,  המילה  את  בתוכה  מכילה  עדות  המילה 

העד בהיבטים רבים מכאן ואילך. זו מחוייבות לא רק לתוכן העדות אלא גם 

להמשכיות קיומה. 

בצד הקשיים זו הזדמנות לעשות משהו משמעותי – בדידותם של הנפגעת 

והנפגע ובהמשך בדידותו של העד, מקנים לבחירה להיות עדים ובעקבותיה 

גם למעשה את חשיבותו ומשמעותו. זהו אחד מאותם מצבים בהם בכוחו 

את  מציע  שהוא  תוך  ואפקטיבי  משמעותי  באופן  לזולת  לעזור  היחיד  של 

עזרתו ברגעי אמת, כאן ועכשיו.

זוהי אפשרות לממש הלכה למעשה תפיסות עולם המאמינות בגרעין החיובי 

של האדם ולפעול בהתאם לעקרונות "מוסר של אכפתיות".

בחירה בתפקיד העד טומנת בחובה מרחבי צמיחה והתפתחות עבור העד. 

וחיבור  ידיעה  הכרות,  תוך  לעצמי,  מעבר  השייכות  את  להרחיב  הזדמנות 

לחלקים נוספים של החברה האנושית.

להמשיך  ליכולת  משמעותי  עדים  של  קיומם  רבים  ונפגעים  נפגעות  עבור 

כדבריו  חייהם  ולאחוז בחיים. לעדים, מעשה העדות מאפשר להרחיב את 

של ויקטור פראנקל בספרו "האדם מחפש משמעות": "חיים פרושם בסופו 

של דבר, נטילת אחריות למציאת התשובה הנכונה על בעיותיו של האדם 

וקיום התפקידים שהם מעמידים בלי הרף לפני כל יחיד ויחיד".

 
* רכזת הכשרות לנשות ואנשי מקצוע וקבוצות תמיכה במרכז סיוע תל אביב

תהיו עדים /סמדר וינשטוק
אנחנו הילדים שממש פה ליד

נפגעים מבגידה השפלה ואימים,
שותקת דממה מכוסה בשנים
את הרוע הזה, שיגעון ממורק

אנחנו הילדים שאלוהים מחק.

תהיו עדים
שרוצים לראות,

תקשיבו למה שאין לו מילים
באומץ לדעת, אות באות!

העדות היא ריפוי ותקווה וציווי.

אנחנו הצגת תפאורה רדומה
עטופים בעלבון וסודות אפלה,
שותקת דממה מכוסה בשנים
את הטרוף הזה – ביזוי ומשחק

אנחנו הילדים שהעצב מחק.

תהיו עדים
שרוצים לראות,

תקשיבו למה שאין לו מילים
באומץ לדעת, אות באות!

העדות היא ריפוי ותקווה וציווי.

תשאלו את עצמכם, תשנו את התמונה!
עיוורונכם החוטא, חרשות אטומה.

וזועקת דממה מכוסה בשנים
את הזעם הזה שמושתק ומושתק,
כל אדם קשוב הוא מחאה ואונים!

כל אדם קשוב
מביא ניחומים.

תהיו עדים
שרוצים לראות,

תקשיבו למה שאין לו מילים
באומץ לדעת, אות באות!

העדות היא ריפוי ותקווה וציווי. 
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אני / את
זהר ברמן *

אני מרימה את הטלפון. שתיקה. קול מסויג. קול בוטח.
כל פעם זה מתחיל אחרת.

אני איתך, אני אומרת.

יודעת שהיום אני מהצד הזה של הקו ואתמול או מחר אני  אני איתך, 
מצידו השני.

אני איתך, מדברת ומגרוני מדברות נשים מכל הדורות שקדמו לי. כשאני 
מדברת איתך אני נעמדת בצנעה לידן.

שאת  לדברים  מאפשרת  תגובותיי.  את  משהה  מקשיבה.  איתך,  אני 
מנשוא.  קשים  התיאורים  לפעמים  בעולם.  מקום  לתפוס  אומרת 
לפעמים זה מה שלא נאמר שעומד כמו אבן ענקית בחלל ומקשה על 
הנשימה. לפעמים את בגיל של אמא שלי, לפעמים בגיל שלי, לפעמים 

אחותי הקטנה.

כזו  כמעט  קלילה,  כמעט  אגבית,  כמעט  חברית,  שיחה  זו  לפעמים 
יודעת  אני  אבל  זמן.  בכל  בכל מקום  להתקיים  כביכול  הייתה  שיכולה 
שזו השיחה שהייתה צריכה להתקיים כאן עכשיו, ואולי זה החיזוק שאת 
את  לפתוח  כדי  הפעם  שוב,  להתקשר  בטוחה  שתרגישי  כדי  צריכה 

הדברים הקשים.

זה  למה  שלא.  מבקשת  אני  בעצמך.  לפגוע  רוצה  שאת  אומרת  את 
אכפת לך, את שואלת.

שום  עשית  שלא  יודעת  אני  כי  אשמתך.  לא  זו  כי  ממך.  לי  אכפת  כי 
והקושי,  ברגעי הבדידות  איתך שם,  כולנו  כי  לבד.  לא  כי את  רע.  דבר 
לצאת  לישון  להתקלח  לאכול  רוצה  לא  כשאת  נסבל,  בלתי  כשהכאב 
החוצה להרגיש. כשאת לא רוצה להיות. אנחנו שם איתך כדי להזכיר 

לך שאת חזקה.

כשאני מרימה את הטלפון אני עולה לדוכן העדות. אני מהדהדת את מה 
שקרה לך, משאירה את הספקות והשיפוטיות לכל האחרים, ומאמינה 

לך, תמיד. 

* מתנדבת וחברת הועד המנהל במרכז סיוע תל אביב 

עדות יומיומית מקו הסיוע
מיטל מיכאלי *

כולנו תוכנתנו לחשוב, שהמושג "עדות" יעלה בנו אסוציאציה מיידית של סיפור, 
וקתרזיס  שיאים  יש  במהלכו  וסוף.  אמצע  התחלה,  עם  מותח,  דרמטי,  רצוי 
המביאים אותנו לתובנה חדשה ומרגשת. עשרות סצנות הוליוודיות כאלה ראיתי 
בילדותי כחובבת קולנוע. עשרות סצנות ספרותיות כאלה קראתי בספרים. בזמן 
בתוכי  להבנות  נאלצתי  מיניות  פגיעות  של  עולמן  עם  היכרותי  של  מועט  הלא 
מחדש את המושג "עדות". למעשה, כמעט שאין קשר בין המושג שהפנמתי דרך 
של  הסיפור  את  לספר  זה  מה  של  ההבנה  לבין  ספגתי,  אותו  התרבותי  העולם 

פגיעה מינית. אבל באמת. 

ומוטיבציה,  סקרנות  חדורות  חדשות,  מתנדבות  הסיוע  לקו  מגיעות  שנה,  בכל 
מלאות רצון להיות "עדות", כפי שהמושג הזה מובנה כשאנחנו עוד לא חשופות 
לתהליך שהן  עדה,  בעצמי  אני  לאט  לאט  מינית.  טראומה  יומיומית של  לעדות 
אנחנו  כמסייעות  מינית.  בטראומה  כשמדובר  "עדות"  המושג  בהבניית  עוברות, 
להיות  כל שעה. המוכנות שלנו  יום,  כל  והסיזיפי  בעול העדות המורכב  נושאות 
עדות לזוועות שאין להן בעצם שם ומילה, היא ההסכמה שלנו להגיע פעם בשבוע 
לחדר הסיוע ופשוט להיות שם. להפסיק כל עיסוק בחיינו העמוסים, ולהקשיב. 
למה שיבוא. לאיך שזה יבוא. זה אף פעם לא צפוי. העדות של הפגיעה המינית 

משנה את צורתה ואופניה מדי יום. גם לכך אנו עדות דרך קו הסיוע. 

כל צלצול וניתוק, כל בכי קרוע וסדוק, כל זעם מרוכז על אי צדק, כל בקשה לישון 
הלילה ללא סיוט, כל זיכרון מעורפל, כל בקשה להכרה – היא שבריר של עדות של 
התופעה השלמה שעדיין – אין לה באמת מילים. ואנחנו שם, שומעות את החלקים 
ומנסות לחבר אותן לידי עדות שלמה. אוספות עוד ועוד צורות וצבעים של חוויות 
שונות, של טראומה. של אלימות. של הכחשה. של אי הכרה. שמשתחזרת שוב 

ושוב במעגל טרגי וכואב. 
כל עוד קיימת בחברה השתקה, יהיה לנו קושי להיות עדות.

כל עוד קיימת בחברה האשמה של קורבנות, יהיה לנו קושי להיות עדות.
כל עוד תהיה בחברה הכחשה עיקשת של פגיעה מינית, יהיה לנו קושי להיות עדות.

כשאנחנו יושבות שם ומרימות את הטלפון, אנחנו נושאות תקווה עמוקה שהעדות 
שלנו בשיחה הזאת, תהיה חלק מתיקון גדול של יחס החברה לעדויות בכל מרחב 

אחר. 

* MSW, עובדת סוציאלית, רכזת סיוע במרכז סיוע תל אביב
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ַאֲחָרּיות / אגי משעול
ָחֵצר ָהֲאחֹוִרית בֶּ

ּפֹוֵרַח ַהּיֹום
)ְליֹום(

מֹו ׁ שְּ ה ֶשׁ קטּוס ַהזֶּ ַהקַּ
לא ָידּוַע ִלי

וִאם ֲאִני לא ֶאְרֶאה אֹותֹו
ִמי ִיְרֶאה?

היום  הוא חלק מסדר  מינית,  ונפגעי תקיפה  לנפגעות  בקו החירום  הסיוע 
שלי ומגלם בתוכו את המחויבות החברתית שלי. 

ומתרחב  הולך  פוליטי  הוא  שהאישי  הרעיון  כיצד  הבנתי  השנים  במהלך 
אף  הוא  במקביל,  מעמיקים.  ורבדיו  נוספות  משמעויות  לתוכו  ונוצקות 

מתבהר מעמימותו והופך לחד ומדויק יותר ויותר. 

סיוע,  לקבל  כדי  הפונות  הנשים  עם  שלי  המפגש  מקום  הוא  החירום  קו 
ובתוך  נדרכת  אני  המתנדבות,  חדר  בחלל  מהדהד  הטלפון  צלצול  וכאשר 
הידיעה קיימת גם אי ידיעה את מי אפגוש הפעם ואיך אהיה בתום השיחה. 
זה הרגע והיום בו הפונה אוזרת אומץ, ומתוך מעטה ההתגוננות וההתנגדות 

לעולם שאכזב ופגע בה, היא מחליטה לבחור בחיים ומבקשת עזרה.
ולהאמין  לחזור  הרצון  הפריחה,  פוטנציאל  היא  עזרה  לבקש  שלה  היכולת 

בסביבה ובעצמה. ראשיתו של תהליך.

לכאורה, אפשר להתייחס לסיפורי ותיאורי הפגיעה המינית כווריאציות של 
המושג "פגיעה מינית". בחווייה שלי על קו החירום אין ווריאציות! 

ילדה  או  נערה  אשה,  של  ואחר  חדש  עולם  בפני  פותחת  סיוע  שיחת  כל 

שנפגעה. המפגש עם עולם נפשי חדש ואחר מגיע לאזורים ורבדים שונים 
בנפשי, ואין מפגש אחד דומה למשנהו.

המאופיינת  הפגיעה  חוויית  של  התשתית  את  מזהה  אני  סיוע  שיחת  בכל 
ברגשות ותחושות של חוסר אונים, אובדן שליטה, בושה, כעס, זעם, עלבון, 
כאב,  בהלה,  הבנה,  אי  הכחשה,  אשמה,  בלבול,  נטישה,  בגידה,  הפתעה, 
מדממת  חווייה  והנפש.  הגוף  חילול  פציעה,  אכזבה,  זרות,  חרדה,  פחד, 

המשותפת לכולן יחד ולכל אחת לחוד. 

בכל תקופה במהלך שנות הסיוע שלי בקו החירום הייתי עדה להתפתחות 
המודעות שלי ולתובנות שונות שנבטו בי.

בתקופה הנוכחית, לאחר היעדרות ממושכת, הבחנתי לאחר מספר שיחות 
מסוים  מרכיב  מייחדת  המינית  הפגיעה  חוויית  של  התשתית  כיצד  סיוע, 
על פני הגרף, שאין לו התחלה ואין לו סוף, והוא נוכח מאוד בשיחת הסיוע. 
או  כרגש  אותו  מזהה  וכשאני  השיחה  במהלך  אלי  מחלחל  הזה  המרכיב 
זו הנפגעת מעבר לקו,   מי  יותר  יודעת קצת  לו בשם, אני  וקוראת  תחושה 
על  שלה  הקול  זה  ביננו  שיש  מה  וכל  עיניה,  ואת  פניה,  את  רואה  שאיני 

מנעדיו וקולי שלי. 

* מתנדבת במרכז סיוע תל אביב

היא ואני משני צידיו של קו החירום
עדנה טמיר * 
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כרכזת הליך פלילי במרכז הסיוע אני נפגשת עם שני סוגי עדויות שמבטאים באופן 
מאוד נחרץ את הפער בין שתי השפות: שפת הפגיעה/הטראומה ושפת החוק.

במרכז הסיוע, בחדר מואר, שטיח תורכיז מעשה ידיה של רגינה, קפה, רעש של 
קולות ילדים מהגן הסמוך )לעיתים פסקול מרגיע, לעיתים מטלטל נוכח עדויות 

על תקיפות מיניות בילדות(.
בחדר הזה, אני מקשיבה לעדויות.

במרכז הסיוע, בחדר הזה, העדה מחליטה על עדותה: היא בוחרת מהיכן להתחיל, 
על איזה ציר זמן לטייל )יותר טרק מטיול(, היא בוחרת מה לספר, איך לא לגעת 
עדותה  את  מלבישה  היא  מילים,  עדיין  להם  שאין  אלה  החשוכים,  במקומות 

ולפעמים מפשיטה.
העדה מספרת בלשונה, לשון כבדה, לשון מהוססת, שותקת, מרגישה.

היא מספרת על מה שמטריד אותה עכשיו, אחרי המפץ הגדול, איך היא לא ישנה, 
לא אוכלת, או אוכלת ומקיאה, איך חזרה ליטול תרופות או התחילה לראשונה, איך 
היא מצטמצמת, לא יצאה מהבית כבר שבוע, איך היא לא הולכת לעבודה, לא 
נפגשת עם חברים, לא יכולה לשאת מגע, לא יכולה לשאת את עצמה, לא יכולה 

להיות לבד, או לבד עם עצמה.

היא מספרת מה היא מרגישה, איך הבושה, ההלקאה העצמית, הנסיגה, איך היא 
כועסת, פגועה, מרחמת, רוצה לשים לזה סוף, רוצה לפתוח מלחמה.

מילה  לאות,  אות  הרכבת  הרכבה,  של  מעשה  הוא  העדות  מעשה  הזה,  בחדר 
למילה, רגש לגוף, גוף למקום. אין מקום לשאלות, מעשה העדות אוטונומי,

המפגש של העדות הזאת עם מערכת אכיפת החוק מטלטל.
מעשה העדות הופך תלונה. התלונה אינה אוטונומית, היא תלוית הקשר, נסיבות, 

היא תלויה בעדויות נוספות.

מעשה העדות הופך גרסה, גרסה שניתן לסתור, גרסה שיש להבהיר אותה, לחפור 
בשירות  אמיתות,  אמינות,  מבחן  למבחן:  עומדת  הגרסה  השחור.  בתוך  עמוק 

האובייקטיביות.
החוק דורש דיוק: מילים בקול, משפטים קצרים, תיאור מפורט של כל הפרטים, 
אם את בוכה, תבכי במקומות הנכונים, זכרי באיזה יד צבט, באיזה יד החדיר, מה 
עשה עם הנעליים? איך פשטת את המכנסיים? החוק דורש סיבה ותוצאה, מבחן 
ובמילים,  בדחיפות  להתנגד  עדיף  לתוקפים,  אונס  אחרי  מתקשרים  לא  סביר, 
היה עדיף שתספרי מיד לחברה או לשכנים, שמישהו יידע אולי בזמן אמת, דרך 

הווטסאפ, הפייסבוק, יומנים.

ידיים, מעשה העדות הופך  הגרסה מתעמתת עם הגרסה של החשוד – הורדת 
מלחמה, שתי גרסאות נלחמות על חייהן, בהישרדות כמו בהישרדות, החזק שולט, 

החלש משתתק.

על דוכן העדים – מעשה העדות הוא מעשה של פירוק.
ההגנה מפרקת את המשפטים למילים ואת המילים לאותיות ואת הרגשות מהגוף 

ואת הגוף מעצמו.
ההגנה מפרקת

ההגנה על הנאשם
מפרקת את 

העדות של
המתלוננת

פרויקט הליווי במרכז הסיוע לקח על עצמו להוות גשר בין עולם התוכן המשפטי 
מעניק  הסיוע  מרכז  הפרויקט  במסגרת  המינית.  התקיפה  של  התוכן  לעולם 

שירותים לנפגעת ולמערכות אכיפת החוק.

מתן שירותים לנפגעת – מרכז הסיוע נותן לנפגעת אינפורמציה על ההליך בכללותו 
לפרקליטות  למשטרה,  החולים,  לבית  אותה  ומלווה  בפרט  הפלילי  התיק  ומצב 
עם  הנפשית  בהתמודדות  וסיוע  תמיכה  לנפגעת  מציע  המרכז  המשפט.  ולבית 

התכנים והתחושות, שעולות/ים לאורך ההליך. 
את  מהווה  המרכז  בהם  השכיחים  במקרים  בעיקר  משמעותי  התמיכה  אלמנט 

מערכת התמיכה היחידה שיש לנפגעת.

חוקרות/ים  עם  בשיתוף  עובד  המרכז   – החוק  אכיפת  למערכות  שירותים  מתן 
פרקליטות/ים ושופטות/ים בכל הנוגע למתן הסבר מקצועי למצבה הנפשי של 
הנפגעת והשלכותיו על תפקודה בהליך הפלילי. מתן ההסבר נעשה באופן ספציפי 
את  המרחיבים  עיון  וימי  השתלמויות  במסגרת  תיאורטי  ובאופן  מסוים  למקרה 
היריעה על ההקשרים החברתיים, המגדריים והפסיכולוגיים של התקיפה המינית. 

המרכז מאמין, כי מפגש חיובי של הנפגעת עם מערכת החוק והמשפט יכול להפוך 
את ההליך הפלילי לחלק משמעותי בתהליך שיקומה של הנפגעת. לשם כך חשוב 
לגשר בין שני עולמות התוכן, לייעל את התקשורת בינם ולחזק את מעמדה של 

הנפגעת בהליך כחלק מתהליך העצמה והחזרת האמון.

* רכזת הליך פלילי במרכז סיוע תל אביב

עדות בשתי שפות – בין פרוק להרכבה מהרהוריה של רכזת הליך פלילי
 לילך בן עמי *



17

טל ואקנין * 

המשפחה.  בתוך  פגיעה  של  קשה  במקרה  טיפלתי  האחרונים  בשבועות 
וכשנמצאים בתוך כל זה, אין פנאי להיעצר ובאמת לחשוב על ההשלכות של 

כל זה. היום זה נגמר בתוצאה משביעת רצון לכל עניין ודבר.

אז הערב, לאחר שהכל תם. והבית כבר נם. מצאתי את עצמי יושבת במפרסת 
המוגבהת בתוך פינת ישיבה מוצנעת, בעלת שני כיסאות, שרכשתי לא מזמן 
עבורי ועבור המיוחל. על השולחן מרצד לו אור חלוש של נר מיושן ואני עם כוס 
קפה, שטעמו כבר בי מאס, ועם סיגריה סתמית ומיותרת להשלמת האווירה. 
מתבוננת באורות המכוניות שעל הכביש עוברות, ומידי פעם מחסירה פעימת 
פחד, כאשר קטנוע צורמני חולף לו נטול אגזוז, מעיר את כל השכונה, כאילו 

מנסה להגיד לעולם "אולי אני קטן, אבל הינה – אני פה". 

והמחשבות החלו לצוץ לי, והתחילו להתפזר בי לכל עבר. ולא היה מנוס אלא 
לתת להן לפרוץ את הסכר. אז הינה זה מגיע. היכונו להמראה:

הי ילדונת, זו אני – בבואתך. 
ואני ניצבת כאן דומם – לצידך.

אני 'רואה' אותך, תמיד הייתי שם – נסתרת בצילך.
בלאט מחכה לך – כצופייה להבנתך.

חיכיתי באורך רוח – עד שנפשך תסכים לקבלך.
אני יודעת מה עובר עליך ילדה 

ומה חש ליבך.
אני כאחות תאומה, נפשי – כנפשך.

אני מכירה את תחושת הפחד המצמרר 
ואת תחושת המחנק, שלעולם לא משתחרר.

אני רואה את החיוך המאולץ, ומה מאחוריו מסתתר.
ובזמן שעבור העולם, שיחקת את משחקך

אני חיכיתי כאן, כזקנת הכפר למודת הניסיון והיראה,
לרגע התמים הזה, ביודעי כי יארוב לך

באפיסת כוחך.

אני כאן, אחות קטנה – לא אעזבך.
אחזיק בך בעודך שבורת כנף

ואז אתן מזור לכאבך.
את מבטך השפוף אפיים לעולם הרימי!

כך אלמדך.
אני כאן בשבילך, יפה שלי, וזוהי לא אשמתך. 

לעולם אעמד לצידך – אגן עליך בחירוף נפש
עד אשר תחזרי להאמין בעצמך

אני בוכה איתך – ואז מוחה את דמעותיך.
אחבוק את גופך – עד אשר יעמוד יציב כעמוד תומך.

ובסומא עינייך – תמיד אזכיר לך
שחולשתך – כעת היא עוצמתך.

בכייך – כעת הוא אושרך.
עצבותך – כעת היא שמחתך.

רפיונך – כעת הוא חוסנך.

כי היית שם בתופת בה הועלו למזבח
גופך ונפשך.

בעודך ילדה זכה וטהורה, ביד גסה
רמסו את כבודך.

חיללו את גופך, ניפצו את ליבך, גזלו את נפשך.
אבל שרדת את התופת – והינה את!

במלוא הווייתך.

אני אוהבת אותך, אחות קטנה – גורלי כגורלך.
אלחם את מלחמתך, עד אשר ידום כוחי...

וישמע קולך.
לעולם אושיט לך יד – ואהיה שם בשבילך.

כי אנחנו אחת שהן שתיים – 
זו אני – בבואתך. 

 
* חוקרת במשטרת ישראל
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יושבת מול קבוצה של נערים בכיתה ח', תזזיתיים וסוערים. הניסיונות  אני 
של המנחה שאיתי ושלי לנהל דיון משמעותי בכיתה נקטעים בלי הרף על ידי 
הצקות, ירידות, צחוקים נבוכים ופטפוטים בלתי פוסקים. מעט התלמידים 
הן  מיניות  לאמירה שלנו שהטרדות  רבה  מגיבים בסקפטיות  שכן קשובים 
חוויה נפוצה, יומיומית, שכל אחת וכל אחד כמעט חווה במהלך החיים. זה 
לא הגיוני להם. זה לא מסתדר. אני רואה מהמבטים שלהם שזה לא מעניין 

אותם, או שאולי אין להם דרך להבין על מה אני מדברת בכלל. 

כדי להמחיש את הנקודה אני מספרת להם, ממש בקצרה, על הפעם שבה 
הוטרדתי מינית ברחוב סואן, בשעה שבע בבוקר, בעודי ממתינה לאוטובוס 
בי  שהתעוררו  והכעס  ההשפלה  ההלם,  על  מספרת  עבודה.  ליום  בדרך 
מהקלות שבה זה נעשה. תוך כדי הסיפור הרעש נרגע ושקט שורר בכיתה. 

זאת הפעם הראשונה מאז שנפגשנו, שאני מרגישה שהקשב שלהם באמת 
שהם  כך  על  שמעידות  שאלות  מתחילות  מסיימת  כשאני  אלי.  מופנה 
שזה  מאמינים  באמת  לא  עדיין  אבל  לי,  שקרה  מה  על  לשמוע  מופתעים 
תקן  "על  רק  בסדנה  נכחה  רגע  אותו  שעד  המורה,  ואז  אחת.  לכל  קורה 
שוטרת", מספרת פתאום שגם לה, לפני אי-אילו שנים, קרה משהו דומה. 
נחלשות  ההגנות  שבו  הזה  הרגע  את  במבטם  מזהה  אני  מדברת,  בעודה 

קצת, ומפנות מקום לאמפתיה, אמונה והבנה.

לעורר  שמטרתן  פסיכו-חינוכיות,  סדנאות  הן  סיוע  מרכז  של  הסדנאות 
מודעות, להנגיש מידע ומקורות סיוע ולהקנות חשיבה ביקורתית ביחס למין, 

מגדר והתנהגות מינית, וזאת באמצעות מתודות ודיונים בכיתה. 
ציפיה  אין  וככלל  המנחה,  של  אישית  עדות  על  מבוססות  אינן  הסדנאות 
שחוו,  מיניות  פגיעות  של  חוויות  התלמידות/ים  בפני  לחשוף  מהמנחות/ים 
ואין ציפיה מהתלמידות/ים לחשוף סיפורי מקרה אישיים שלהן/ם. יחד עם 

זאת, לסיפורי מקרה תפקיד מרכזי וחשוב בסדנאות שלנו. 

משובי התלמידות/ים מעידים כי הסיפורים ששמעו בסדנה – בין אם היו אלו 
סיפורים אמיתיים או סיפורים שנכתבו לטובת המתודות – הם בין התכנים 
שהיו הכי משמעותיים עבורם, וגם בין התכנים שעליהם היו שמחים לשמוע 

עוד. בבתי ספר שבהם מזדמן לנו לפגוש את התלמידים בהפרש של כמה 
לפני  הרבה  בזכרונם,  שנחקקו  ששמעו  הסיפורים  אלו  יהיו  לרוב  שנים, 

הגדרות החוק או עקרונות ההסכמה החופשית.

עבודה עם סיפורי מקרה בסדנא
הסיפורים משמעותיים כל כך מכמה סיבות. ראשית, הסיפור, מעצם היותו 
סיפור, מושך תשומת לב ועניין. הוא מאפשר לתלמידים לעקוב אחרי עלילה 
ולאחר מכן לקיים דיון קונקרטי, על דמויות ואירועים ספציפיים, וזאת בניגוד 
מעשים,  של  או  תופעות  של  תיאורטית  המשגה  אחר  לעקוב  לניסיונות 
מושתקים.  או  משתיקים  לאיבוד",  "הולכים  פעם  לא  תלמידים  שבמהלכן 
שיקוף  הדמויות,  של  לראש"  ה"כניסה  הזדהות.  מאפשר  הסיפור  שנית, 
הבנה  מאפשרים  שלהןם,  המעשים  ניתוח  או  שלהןם  והתחושות  הרגשות 
מיידית ונגישה יותר, הן של הקשיים והמצוקות של מי שנמצא/ת בסיטואציה 
השלכות  של  והן  הדמויות  בין  והדינמיקה  הכוחות  יחסי  של  הן  מאיימת, 

המעשים על המעורבות/ים. 

היבט נוסף וחשוב ביותר בעבודה עם סיפורים קשור לתפקיד שהם ממלאים 
בהפחתת אשמה ובושה, בהקלה על תחושת הבידוד החברתי שחוות/ים מי 
הזדהות,  מעוררי  היותם  מתוקף  השתיקה.  קשר  ובשבירת  מינית,  שנפגעו 
הסיפורים מובילים לא פעם להיזכרות במקרים דומים שקרו בעבר ולהבנה 
שאירועים שקרו בעבר בעצם היו פגיעה מינית. החשיפה לעולם הרגשי של 
הדמויות ולהשלכות הפגיעה נותנת שם ומקום לתחושות ומחשבות שאולי 

קודם הודחקו והושתקו בהיעדר מי שישמע, שיבין ושיכיל.     

לצד זאת, חשוב לזכור כי המפגש עם סיפור מקרה )אמיתי או מתודי( מעורר 
שלל תגובות מהכיתה, ביניהן תגובות תומכות כגון הבנה, הזדהות, סקרנות, 
הפוגע(  על  כעס  גם  )ולעתים  לפוגע  מהנפגע/ת  האשמה  הסטת  חמלה, 
והתייצבות לצד הנפגע/ת, ועם זאת במקרים רבים מתעוררות גם תגובות 
התעלמות  הפוגע,  על  הגנה  הנפגע/ת,  של  האשמה  הכוללות  שיפוטיות 
מהתחושות של הפגיעה, מציאת הצדקות שונות לפגיעה, זלזול בנפגע/ת, 
בתוך  מקרה  סיפורי  עם  העבודה  אלימות.  בהן  שיש  תגובות  ואף  אדישות 
הסדנאות מחייבת את המנחה להכיל את שני סוגי התגובות, תוך שהיא/הוא 

עדויות וסיפורי מקרה בסדנאות למניעת אלימות מינית
דפנה איזנרייך *
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בין  זו חשובה  יכולת  אליו לתהליך החינוכי.  והתגובות  רותמ/ת את הסיפור 
אם מדובר בסיפור מומצא ובין אם מדובר בחווייה אישית שהמנחה בחר/ה 

לשתף עם הכיתה. 

בה  במידה  התחשבות  היא  בסדנה  עדות  עם  בעבודה  וחשוב  נוסף  היבט 
המשתתפות/ים יכולות/ים להכיל את הסיפור שברצוננו לספר. 

עדויות וסיפורי מקרה על פגיעות מיניות הם קשים לשמיעה: המפגש עם 
רוע אנושי, עם מחיקה וביטול של רצונות האחר/ת, לצד ההכרה כי הפוגע 
יכול להיות אדם מהסביבה הקרובה ואפילו מישהו שנתנו בו אמון מעוררים 
ורצון לאטום את האוזניים, על מנת לשמר את העולם כמקום  חרדה רבה 
בטוח. בנוסף, כפי שכבר ציינתי, שמיעת עדות יכולה להיות טריגרית ולעורר 

בעצמה זיכרונות מחוויות של פגיעה מינית בעבר. 

לקחת  חייבת  לקבוצה  שנביא  בעדות  או  מקרה  בסיפור  הבחירה  לפיכך, 
בחשבון את רמת הבשלות הרגשית והקוגניטיבית של המשתתפות/ים, וכן 
את הדינמיקה הקבוצתית, ובמיוחד את השאלה עד כמה המרחב הקבוצתי 

הוא מרחב בטוח. 

חשוב לזכור כי גם המנחה היא/הוא עד/ה לפגיעות מיניות, בין אם כשומע/ת 
עלולות  בכיתות  שהתגובות  מכיוון  בעצמה.  שנפגע/ה  כמי  או  סיפור  של 
להיות טריגריות, יש חשיבות עליונה לעיבוד של החוויות והסיפורים השונים, 
הן לפני הכניסה לכיתות והן במסגרת של הדרכה לאורך תקופת ההנחיה. 
עדויות  עם  העבודה  של  נכון  לניהול  עוזרים  הרגשי  והעיבוד  ההחזקה 
משימוש  להימנע  יש  כי  לומר  חשוב  זה  בהקשר  הסדנה.  בתוך  וסיפורים 
כתגובה  או  המשתתפות/ים  את  לזעזע  כאמצעי  עדות  או  מקרה  בסיפור 
תסכול  כעס,  במנחה  שעוררו  שלהם  מעשים  או  לאמירות  אימפולסיבית 
וחוסר אונים. במידה ובוחרות/ים לשתף בחווייה אישית, חשוב לבחור בחווייה 
שהיא מספיק מעובדת ושניתן לעבוד איתה בקבוצה, גם במחיר של שמיעת 

תגובות שיפוטיות ומאשימות. 

עדויות של משתתפות/ים בסדנאות
שבו  מצב  הוא  בסדנאות  וסיפורים  עדויות  עם  בעבודה  נוסף  היבט 
עדות/ים  שהיו  פגיעה  של  מקרה  על  בסדנא  מספרות/ים  המשתתפות/ים 
במיוחד  בקבוצה,  המקרה  חשיפת  חוויית  כאן,  גם  בעצמן/ם.  שחוו  או  לו 
המשתתפ/ת  את  שמה  אישי,  באופן  שנחוותה  בפגיעה  מדובר  בו  במצב 
במקום מאוד חשוף ופגיע. השיתוף במקרה יכול להביא איתו הקלה גדולה 

בעקבות חשיפת הסוד, תחושה ש"אני לא לבד", הזדמנות לקבל תמיכה, 
לגיטימציה לתחושות קשות  והמנחה,  וקבלה מצד המשתתפות/ים  הכלה 
שהתעוררו בעקבות הפגיעה ונרמול של תחושות אלו ועוד. עם זאת, גם כאן 
עלולות התגובות להיות שיפוטיות ומזלזלות ולהביע האשמת הקורבן, חוסר 

אמון או לגלוג. 

ככלל חשיפת סיפורים אישיים בסדנאות קשורה למידת הביטחון שחשות/ים 
המשתתפות/ים בקבוצה. בקבוצות שבהן יש יותר אלימות, פחות אמפתיה 
לשתף  ובכלל  סיפורים,  לחשוף  יותר  קשה  יהיה  כללי,  באופן  קשב  ופחות 
במחשבות, תחושות ורגשות בנושא. מנגד בקבוצות שבהן יש יותר סולידריות 
ותקשורת נעימה בין המשתתפות/ים, יהיה יותר מקום גם לסיפורים האישיים. 
לעתים, בעיקר בקבוצות של נערות, אנו נתקלות במצבים שבהם ההזדמנות 
לספר על פגיעה מינית כל כך נדירה, עד שאנו פוגשות ב"מבול" של סיפורי 
מקרה ועדויות על פגיעות מיניות והטרדות מיניות שחוו הנערות במרחבים 
ציבוריים, בתחבורה ציבורית או במסגרות החינוך שבהן הן נמצאות. היכולת 
לכך שכל  מובילה  הסיפורים  להכיל את  ושל המנחה  של המרחב הסדנאי 

אחת מהמשתתפות רוצה לספר את סיפורה, רוצה להשמיע ולהישמע.

בשל הרגישות הגבוהה שבחשיפת סיפורים אישיים, והפגיעות שהיא מייצרת 
של  הסטינג  את  להגדיר  מקפידות  אנו  הסיפור,  את  שחושפ/ת  מי  עבור 
הסדנה ולשמור עליו, ולייצר מרחב בטוח ומוגן ככל הניתן עבור מי שבוחר/ת 
אכן  שהיא/הוא  הדובר/ת  עם  נוודא  תמיד  אנחנו  זאת,  עם  בסיפור.  לשתף 
מוכנ/ה לחלוק את הסיפור עם כל הכיתה, ושהיא/הוא מבינ/ה את ההשלכות 
של חשיפה כזאת. במקרה שבו נרגיש שחשיפת הסיפור בפורום הקבוצתי 
המשתתפות/ים,  שאר  עבור  מדי  קשה  תהיה  או  המשתתפ/ת  את  תסכן 
בסיום  המנחה  עם  עיניים  בארבע  סיפור/ה  את  לספר  לדובר/ת  נאפשר 
הסדנה, על מנת שהסיפור יישמע ויקבל את המקום והיחס ההולמים, ללא 

הסכנה לפגיעה במשתתפ/ת. 

פסיכו-חינוכיות  בסדנאות  מרכזי  מקום  מקרה  ולסיפורי  לעדויות  לסיכום, 
ותפיסות  נורמות  על  בהשפעה  רב  כוח  להם  יש  מינית.  אלימות  למניעת 
עולם, ובהשפעה על עמדות בנוגע לפגיעה מינית. עם זאת, חשיפת עדות 
אישית במרחב לא בטוח עלולה לסכן את הדובר/ת, ולכן יש לוודא כי הסיפור 
והן מבחינת העיבוד הרגשי שנעשה ביחס  מותאם הן לקהל השומעות/ים 

לחוויה, עבור מי שבוחר/ת לשתף בחוויה אישית. 

* רכזת חינוך במרכז סיוע תל אביב
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נראים
תערוכת "נראים" היא פרי יזמה של האמנית והצלמת אליסיה שחף 
במרכז  מינית,  תקיפה  נפגעי  ולגברים  לנערים   סיוע  קו  בשיתוף 

הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית תל אביב.

אחד מכל שישה גברים נפגע מינית במהלך חייו, נתון הנעלם מהעין 
הציבורית ומודר מהשיח אודות פגיעה מינית. גברים אלה שנפגעו 
התביעה  בשל  כבד  נפשי  מחיר  משלמים  בבגרותם,  או  בילדותם 

לעמוד בציפיות החברה מהם כגברים.                        

תערוכת "נראים" מציגה 19 צילומי תקריב בשחור לבן, של גברים 
נפגעי אלימות מינית המציגים עדות דוממת, ללא מילים לחווייה 
הטראומתית אותה הם נושאים בגופם ובנפשם. התערוכה מבקשת 
להפוך את היוצרות – מאובייקט שמותר לעשות בו מעשים איומים 
ללא הסכמה, להפכו לסובייקט, גבר ייחודי בעל אמירה ואישיות.                                       

ומזמין את הצופה להיכנס לעומק  המפגש עם התמונות מאתגר 
הסוד כשהגבר המצולם ניצב נכוחה אל מול המצלמה, חשוף, פגיע 
את  מזמין  האינטימי,  הקרוב,  הצילום  פנימית.  בעצמה  מלא  אך 
הצופה להתבונן בעיניים של כל אחד ואחד מהמצולמים, להתקרב 

אליהם, להכיר אותם, לשמוע את קולם שהושתק.                         

לצופה  ומאפשרת  מקרית  אינה  לבן  בשחור  בצילום  הבחירה 
פנימית  עצמה  מקרין  הצילום  בפרטים.  יותר  מדויקת  התבוננות 
החושפת את עמקי הנשמה באופן אותנטי, מבלי צורך לספר את 

סיפור הפגיעה, מבלי להצטדק, מבלי לספק הסברים.             

עבור המשתתפים עצמם, הפגיעה המינית איננה עוד זו המגדירה 
אותם, הם אינם עומדים עוד מנגד. גברים נראים אלה נותנים תוקף 

לדמותם כפי שהם רואים אותה משתקפת בראי חייהם.    

אודות  אחר  שיח  המציע  קורא  קול  בבחינת  היא  נראים  תערוכת 
פגיעה מינית, שיח של עצמה המנסה לשבור את קשר השתיקה 
ולעקר מתוכן את תחושות האשמה, הבושה  סביב הנושא הנובע 

והספק המלוות נפגעים אלה. 

ההיה או חלמתי חלום )רע(
ליאור גל-כהן *

זה זה?
זה מה שאני חושבת שזה?

בבוקר,  לקום  מקווים  כבר  הזאת  המחשבה  את  שלועסים  לפני  עוד 
ולמרות התעוקה, להתרווח עם הידיעה שזה היה רק חלום רע.

אז זהו, שהרווחה הזאת לא מגיעה.
התעוקה נמשכת וה"לעיסה העצמית" מתחילה.

אבל, לא בטוח שיאמינו לי.
רגע רגע, אני מאמינה לעצמי? כי אולי.... אולי מה?

אולי זו פרשנות שלי, אולי זו הרגישות שלי שהביאה לפרשנות כזאת. 
אולי זה קרה ב"מקרה" ועכשיו כבר לוקחת את זה למקומות לא נכונים.

כן, היה שם משהו, אבל מה? ומה הסיבה למה שהיה? ומי אחראי למה 
שהיה? זו אני או הוא?

בגלל  בגללי,  אני הסיבה.  "אני".  יותר עם התשובה  בשלב ראשון קל 
ש....

עשיתי או לא עשיתי משהו.
הלכתי או לא הלכתי כשהיה אפשר.

התנהגתי בצורה מסויימת )או לא(, דיברתי בצורה מסוימת )או לא(, 
התלבשתי... ועוד כמה סיבות.

זו אכן הבחירה של מרבית נפגעות ונפגעי אלימות מינית.
יותר קל הכיוון הזה מפני שאם זו אני, אז יש לי יותר שליטה על מה 

שקורה, אז אני יכולה לשנות, אז יכולה למנוע. יכולתי למנוע, לא?
טוב, לא הצלחתי הפעם אבל בפעם הבאה אם רק אעשה, אתלבש, 

אתנהג, אדבר אחרת – אז זה לא יקרה!
מה אומרת האפשרות השנייה? 

זה לא אני זה הוא/הם! 
לקח לי זמן עד שהתחלתי להבין שזו לא אני, זה הוא! 

אבל אז יש לי הרבה פחות השפעה ויכולת מניעה. הרי אין לי שליטה 
על מה שהוא/הם עושים או יכולים לעשות.

אז מה אני יכולה לעשות? ומה אתם יכולים לעשות?

* יוזמת ופועלת ליצירת תרבות מניעת אלימות מינית 
   ומתנדבת במרכז סיוע תל אביב
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הפנים והשמות 
רונן טל *

לפני כמה חודשים הארץ רעשה סביב סדרת תמונות של כמה עשרות 
מינית  ותקיפה  אונס  שעברו  בפומבי  להודות  שהעזו  אמיצות,  נשים 
וסירבו להמשיך להתחבא מאחורי שמות בדויים וצילומים מפוקסלים. 
עכשיו מגיע תור הגברים, והאומץ שלהם לשבור שתיקה לא נופל מזה 

של הנשים, ואולי אפילו עולה עליו.

יותר מש- 19 הגברים שמצולמים בתערוכה מישירים מבט למצלמה 
– הם קוראים לנו להישיר מבט אליהם. הם תובעים מאיתנו להסתכל 
לשיח  מחוץ  אל  נדחקת  עקבי  שבאופן  מחרידה  תופעה  על  מקרוב 
השולט בציבוריות הישראלית, רק כי רובנו לא מסוגלים להתמודד עם 

האיום שגלום בה. 
להן  נשמרה  ועקבית,  מובנית  מנחיתות  סבלו  נשים  שבה  בתרבות 

הפריבילגיה המפוקפקת להיות חלשות. 
עם כל עוצמתה ונזקיה, הטראומה של הפגיעה המינית לא מאיימת 
על מרכיבי הזהות הבסיסיים שלהן, כי היא מצייתת – גם אם באופן 

מעוות ומגונה – להוראות המסורתיות של הפטריארכיה. 
שאנחנו  רק  בפוטנציה;  אנסים  הם  הגברים  שכל  לא  היא  הכוונה 
קורבן  היא  כשאישה  והזדהות  הבנה  יותר  בעצמנו  למצוא  מסוגלים 

למעשה שכזה.

לגברים  העניקה  האנושית  שהתרבות  היתרונות  כל  עם  יחד  מנגד, 
לפיכך,  החולשה.  זכות  את  מהם  שללה  היא  ההיסטוריה,  משחר 
כמעט תמיד גבר שנפל קורבן לאלימות מינית מוצא את עצמו במקום 

המכאיב שבו הוא תוהה לגבי עצם הגבריות שלו עצמו. 
ולא  דום  נאלמתי  "למה  או  לקרות?"  לזה  נתתי  "איך  מסוג  שאלות 
השבתי מלחמה?" – שגם נשים לא פטורות מהן – עולות באובססיביות, 
כפועל יוצא של הבושה אבל גם כביטוי של הניסיון של הזהות הגברית 
מינית,  מאלימות  לסבול  נולד  לא  גבר  מחדש.  עצמה  את  להרכיב 
לדעת  אמור  אמיתי  גבר  אחר.  מגבר  אליו  מופנית  המקרים  שברוב 

להחזיר. 
גבר לא אמור להיות קורבן חסר ישע כמו, ובכן, אישה. 

גיל  נופלים קורבן לאלימות מינית כל הזמן. כילדים )עד  אבל גברים 
12 שיעורי הפגיעה בקרב בנים ובנות דומים(, אבל גם כמבוגרים. וכמו 
במקרי אלימות כלפי נשים מנגנון הפגיעה עושה שימוש בכל הכלים 
הנגישים למי שמבקשים לפגוע: כוח גופני, ניצול לרעה של יחסי כוח, 

מניפולציה רגשית, אכזריות, בושה, החשש מ"מה יגידו". 

בטיפול  צברו  שהן  לניסיון  תודות  הנשים.  אותנו  לימדו  זה  כל  את 
את  לזהות  לכולנו  התאפשר  ונערות,  נשים  נגד  מינית  באלימות 
ניתן לצאת  וגם לדעת איך  דפוסי הפגיעה שחוזרים גם אצל גברים, 
מהמלכודת הנוראה של ההסתרה וההדחקה. לדעת שאפשר לפרוץ 
את מעגל הבושה, לתת פנים ושם לכאב, להחלים. להבין שלא משנה 
גבר אמיתי, כמו אישה   – ואיזו אימה הוא שרד  בו  איזה פשע נעשה 

אמיתית, יכול להישיר מבט למצלמה.

* עיתונאי
  מתנדב בקו הסיוע לנערים ולגברים במרכז סיוע תל אביב



נחום פצ’ניק
כבר בגיל שלוש אנחנו חשים מנוחמים כשמכסים לנו את הפצע בברך בתחבושת או פלסטר. הרי בינינו זה לא מה 

שמרפא את הפצע. הפצע צריך לרפואתו לשלושה דברים חשובים: זמן אוויר ואור. אבל אנחנו כחברה וכפרטים 
מכסים. אנחנו לא רוצים לראות ולא רוצים לתת מקום לפצע ולכאב. אנחנו מרמים את עצמנו ומשחקים בכאילו, 

כאילו שהפצע לא קיים, אנחנו מונעים ממנו את מה שהוא צריך כדי להירפא: ... זמן ... אוויר ... ואור... 
ובמילה אחת: אהבה.

מתן ליבוביץ
“העצבות כמו כוס היא ובה יין מר מענבי הנשמה” )א. חלפי(

מתקופה חשוכה בחיי למדתי שדברים מתים בחושך. 
באותה הנשימה למדתי גם שדברים חיים באור, 

שמתוך תהום יכולה לבקוע תקווה, 
שבמעמקי הנפש טמון כוח אדיר.

אני לא מתבייש יותר.

נחום פצ'ניק                                                                                                                       
כבר בגיל שלוש אנחנו חשים מנוחמים כשמכסים לנו את הפצע בברך 
בתחבושת או פלסטר. הרי בינינו זה לא מה שמרפא את הפצע. הפצע 

צריך לרפואתו לשלושה דברים חשובים: זמן אוויר ואור. אבל אנחנו כחברה 
וכפרטים מכסים. אנחנו לא רוצים לראות ולא רוצים לתת מקום לפצע 
ולכאב. אנחנו מרמים את עצמנו ומשחקים בכאילו, כאילו שהפצע לא 

קיים, אנחנו מונעים ממנו את מה שהוא צריך כדי להירפא: ... זמן ... אוויר ... 
ואור...                                                                   

ובמילה אחת: אהבה.

מתן ליבוביץ
"העצבות כמו כוס היא ובה יין מר מענבי הנשמה" )א. חלפי(

מתקופה חשוכה בחיי למדתי שדברים מתים בחושך. 
באותה הנשימה למדתי גם שדברים חיים באור, 

שמתוך תהום יכולה לבקוע תקווה, 
שבמעמקי הנפש טמון כוח אדיר.

אני לא מתבייש יותר .



ליאור שחורי
גם מהמקום הכי קשה אפשר לצמוח. החוויה שנאלצתי לעבור לימדה אותי למצוא כוחות אדירים בנפש, 

מקום להכיל עולם באופן שונה ולהיות רגיש לאחר. אם היו שואלים אותי אי פעם אם הייתי רוצה להתחלף 
עם מישהו? תשובתי החד משמעית היא לא. עם כל הכאב והאתגרים, אני לומד לחיות את החיים באופן מלא 

ולהעריך כל דבר קטן. זה מחייב אותי ללמוד שכל מה שאני רוצה אני יכול. ברגע שאסתכל על קושי בתור 
אתגר, הכול ייראה אחרת.

אני מאמין כי היום בו החברה לא תסתכל על אונס של גברים באופן שלילי ותפסיק להאשים את הקרבן, יהיה 
משמעותי למציאות בה גברים נפגעי תקיפה מינית יוכלו להתמודד עם הטראומה באופן בריא יותר ולצמוח ממנה.

אור שרעבי
אני רוצה להגשים חלום. חלום שהוא למעשה מציאות של הרבה אנשים אחרים. לשמוח  באמת, להרגיש חי - ולא מת. 

להתרגש בכל העוצמה - להרגיש שיש נחמה. ליהנות מסקס בכל מובן אפשרי ולא רק באופן מקרי. להיות בטוח ולא 
דרוך. להרגיש מותר ולא סבוך. ליהנות מהגוף שלי עד תום. 

לקום בבוקר ולהפסיק לחלום.

ליאור שחורי
גם מהמקום הכי קשה אפשר לצמוח. החוויה שנאלצתי לעבור לימדה אותי 

למצוא כוחות אדירים בנפש, מקום להכיל עולם באופן שונה ולהיות רגיש 
לאחר.

אם היו שואלים אותי אי פעם אם הייתי רוצה להתחלף עם מישהו?
תשובתי החד משמעית היא לא. עם כל הכאב והאתגרים, אני לומד לחיות 

את החיים באופן מלא ולהעריך כל דבר קטן. זה מחייב אותי ללמוד שכל 
מה שאני רוצה אני יכול. 

ברגע שאסתכל על קושי בתור אתגר, הכול ייראה אחרת.
אני מאמין כי היום בו החברה לא תסתכל על אונס של גברים באופן שלילי 

ותפסיק להאשים את הקרבן, יהיה משמעותי למציאות בה גברים נפגעי 
תקיפה מינית יוכלו להתמודד עם הטראומה באופן בריא יותר ולצמוח 

ממנה.

אור שרעבי
אני רוצה להגשים חלום.                                                                                                      
חלום שהוא למעשה מציאות של הרבה אנשים אחרים.                                                               

לשמוח באמת, להרגיש חי - ולא מת.  
להתרגש בכל העוצמה - להרגיש שיש נחמה.                                                                      

ליהנות מסקס בכל מובן אפשרי ולא רק באופן מקרי.  
להיות בטוח ולא דרוך.                                                                                                          
להרגיש מותר ולא סבוך.                                                                                                       
ליהנות מהגוף שלי עד תום..                                                                                                        

לקום בבוקר ולהפסיק לחלום... 



אבי שופינסקי
עד שסודותינו לא ייחשפו לא נרגיש באמת בטחון. 

היום אני יודע שיש חיים מעבר לפחד, היום אני יכול לומר בפה מלא - ניצחתי !

טל שטרן
״הפגיעה יכולה לשאוב אותך פנימה. יכולה למנוע ממך את עצמך. 

נקודת ההכחשה היתה השביל שלי במשך שנים רבות.
לקח לי ארבע שנים להתמודד עם השער לנפש.

ארבע שנים של ריחוק מעצמי בגלל מעשה של אחר.
טיפול ארוך ואינטנסיבי עזר לי להכנס עמוק אל תוכי, להתמודד ולהתחדש.

שמונה שנים מאז פתיחת הדלתות אני שלם עם עצמי יותר מתמיד.
החשיפה שלי בתערוכה, היא הנקודה בה אני מקווה שאוכל לעזור לאנשים רבים שחוו את 

אותם רגעים קשים, להתמודד עם הפגיעה ולמצוא את הכוח להפיק מהאפלה אור גדול.״

אבי שופינסקי                                                                                                                     
עד שסודותינו לא ייחשפו לא נרגיש באמת בטחון.                                                                     

היום אני יודע שיש חיים מעבר לפחד, היום אני יכול לומר בפה מלא – 
ניצחתי. 

טל שטרן
״הפגיעה יכולה לשאוב אותך פנימה. יכולה למנוע ממך את עצמך. 

נקודת ההכחשה הייתה השביל שלי במשך שנים רבות.
לקח לי ארבע שנים להתמודד עם השער לנפש.

ארבע שנים של ריחוק מעצמי בגלל מעשה של אחר.
טיפול ארוך ואינטנסיבי עזר לי להיכנס עמוק אל תוכי, להתמודד 

ולהתחדש.
שמונה שנים מאז פתיחת הדלתות אני שלם עם עצמי יותר מתמיד.
החשיפה שלי בתערוכה היא הנקודה שבה אני מקווה שאוכל לעזור 

לאנשים רבים שחוו את אותם רגעים קשים להתמודד עם הפגיעה ולמצוא 
את הכוח להפיק מהאפלה אור גדול.״



אבידב גולדשטיין
נפגעתי!

נפגעתי, הרגשתי כאב עצום והשפלה
נפגעתי, האשמתי את עצמי במשך השנים.

נפגעתי, פחדתי כשהתיק נסגר ויצא לחופשי.
נפגעתי, סגרתי את הלב ובניתי חומות, אין אמון.

שובר שתיקה!
לא עוד, אני אוהב את עצמי.

לא עוד, אני לא אשם אלא הוא.
לא עוד, אני חזק ומצויד בכוחות רבים.

לא עוד, אני יוצא למאבק על חיי ועל עתידי.
ניצחתי!

רונן פוקס
להצטלם לתערוכה היה צעד משמעותי עבורי בתהליך ארוך של ריפוי והתמודדות. להביט פנימה והחוצה אל 

העולם ולהביט אל תוך עצמי, במבט חדש, מבט שמקבל ולא מתבייש, מבט שמחבק את הילד ההוא שפעם הייתי. 
מתוך המבט הזה נוצר מקום שמרגיש שלם ומקבל עם מי שאני ועם מה שעברתי. 

אני מרשה לעצמי לחייך, לא בהתרסה ולא בכאב, לחייך מבפנים. פתאום המשא הזה לא כל כך כבד ומעיק.

אבידב גולדשטיין
נפגעתי!

נפגעתי, הרגשתי כאב עצום והשפלה
נפגעתי, האשמתי את עצמי במשך השנים.

נפגעתי, פחדתי כשהתיק נסגר ויצא לחופשי.
נפגעתי, סגרתי את הלב ובניתי חומות, אין אמון.

שובר שתיקה!
לא עוד, אני אוהב את עצמי.

לא עוד, אני לא אשם אלא הוא.
לא עוד, אני חזק ומצויד בכוחות רבים.

לא עוד, אני יוצא למאבק על חיי ועל עתידי.
ניצחתי!

רונן פוקס
להצטלם לתערוכה היה צעד משמעותי עבורי בתהליך ארוך של ריפוי 
והתמודדות. להביט פנימה והחוצה אל העולם ולהביט אל תוך עצמי, 

במבט חדש, מבט שמקבל ולא מתבייש, מבט שמחבק את הילד ההוא 
שפעם הייתי.                                                                                                 

מתוך המבט הזה נוצר מקום שמרגיש שלם ומקבל עם מי שאני ועם מה 
שעברתי.                          

אני מרשה לעצמי לחייך, לא בהתרסה ולא בכאב, לחייך מבפנים.                                                    
פתאום המשא הזה לא כל כך כבד ומעיק.
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עדות בטיפול 
אביגיל פרנקל * 

ומטפלת. פוגשת הרבה שנים  אני מטפלת פמיניסטית. אישה פמיניסטית 
את מי שעברו פגיעה מינית והתעללות, ומקשיבה.  

כשפונים אלי ומבקשים להיפגש אני מכינה את עצמי, והן מכינות את עצמן 
)ואותי(: “אני אצטרך לספר?”, מסבירות “זה קשה”, מבקשות “אולי תשאלי 
אותי שאלות, אז אדע איזה חלק נכון לספר, מאיפה להתחיל, מה חשוב..”, 

“מה את רוצה לדעת???”
מה אני רוצה לדעת? אפשר לרצות לדעת? אני לא יודעת.

היא יושבת מולי, שותקת, מכונסת. מצליפה בעצמה על פרק ידה בעזרת 
בעור  הגומי  צליל החבטה של  שותקת.  לעת מצא.  צמיד  גומייה אפנתית, 
אלי,  פונה  היא  אני קוראת בשמה,  מסתנכרן עם תקתוק השעון. שותקת. 

פוערת זוג עיניים גדולות, מלאות אימה. 

נענה במבט  לא נשמע. המבט השואל שלי  קול  זזות מעט, אך  השפתיים 
דומם, מבוהל. אני חושבת: “כל האין הגדול הזה קרה לה, קורה לנו”, ואני 
נושמת לקראת התחלת דיבור. הנשימה שלי מאכזבת. היא שבה להשפיל 
שוב  שתתאר.  מילה  אין  בכאב.  בגופה.  בעצמה,  בגומייה,  להתעסק  מבט, 

שקט. תק, תק, תיק, תק. עדות בפגישה טיפולית.

שנכנס  ומה  מי  כל  את  ולשמוע  לראות  לפעולה,  להקשיב  שלי  התפקיד 
לחדר, לתת הכרה לנפח שהוא תופס, לריח שהוא מפיץ, לצלילים, לתחושה, 
ולהציע מילים. להציע מילים?? המילים שיש לי להציע, שמתארגנות בתוכי 
מתוך המחשבה על המתרחש בחדר, הן הסיפור שלה? הסיפור שהיא רוצה 
לספר לי? התיאור של מה שהיה? של איך מה שהיה משפיע על מה שהיום? 

זה שלה? שלנו? 

היא עבודה  מינית במסגרת התהליך הטיפולי  נפגעות תקיפה  העדות של 
כואב  עבר  של  לנוכחות  משותפת  לב  תשומת  היא  שתיים.  של  משותפת 
בתוך ההווה המתקיים ברגעי המפגש. היא האפשרות של השתיים לשים 
לב לסימנים שההקשבה של המטפלת למטופלת משאירים, מתן משמעות 
בכל  עצמם  ושמנכיחים  אז,  שהיו  האירועים  אחריהם  שהשאירו  לעקבות 

מפגש מחדש. 

השימוש בתשומת הלב שלי מחייב את כולי להיות, להגיע במלואי, מטפלת 
מקום  לפנות  אותי  מחייבת  לכאב  ההקשבה  ועמדה.  זהות  ופמיניסטית, 
גודלו, להסיג את עצמי, מורכב. “באורח פרדוקסלי, )המאזין( חייב  למלוא 
אפוא להיות לא מורגש, לא כופה את עצמו, ובה-בעת נוכח, פעיל, מוביל.” 

]דורי לאוב, נשיאת עדות או תהפוכות ההאזנה, 2008[

“מה את רוצה לדעת?” הוא המאתגר מכולם.
הנוכחות הפעילה של האפשרות לרצות לדעת – מפחידה. לרצות להכניס 
לחדר רגעים שבהם הרצייה הייתה אלימה? אני עושה לזה מקום. הנדנדה 
צריכה  שכאלה,  לעוד  ובוודאי  ולהשפעה,  ולכניעה  להסכמה  רצייה  שבין 

להתאזן. 

הרגשות הבאים לידי ביטוי בתוך כך מקבלים מקום, מילים. האיזון, והמאמץ 
שיושקע כדי להשיג אותו יהיו גם הם עדות. עדות שבנויה מתמונת ראי של 
כל מה שלא היה. תמונת היפוך של אונס נוצרת ע”י המאמץ שלא לתת לו 

להתקיים שוב, ומספרת בתוך כך על מה שכן היה.

והמילים? 

“ִהְתַעֵּור עֹוד ַהּיֹום:                                                                                                                                 

ַּגם ַהֶּנַצח ָמֵלא ֵעיַנִים –                                                                                                                                

ּבֹו                                                                                                                                             

טֹוֵבַע ַמה ֶׁשִּסַּיע ַלִּמִּלים ָלֶלֶכת                                                                                                              

ַּבֶּדֶרְך ֶׁשָּבאּו,                                                                                                                                       

ּבֹו                                                                                                                                           

ּדֹוֵעך ַמה ֶׁשָּתַלׁש ַּגם אֹוְתָך ִמן                                                                                                                    

ָפה ִּבְּתנּוָעה                                                                                                                                ַהּשָׂ

ֶׁשִהַּנְחָּת ָלּה ְלִהְתַרֵחׁש ְּכמֹו                                                                                                              

ִרּקּוד ֶצֶמד ִמִּלים ֶׁשֻּכּלֹו                                                                                                                     

ְסָתו ּוֶמִׁשי ְוַאין.”

מתוך “תפנית נשימה” פאול צלאן

* MSW, מומחית לטיפול בטראומה מינית, לשעבר מנהלת מרכז תמר בירושלים 
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דמיינו מתחם של כלא, סורגים, האוויר עומד ורק רעש המזגן המטרטר שובר 
שפוטים   במעגל,  ישובים  כתומים  במדים  אסירים  שמונה  רועמת.  שתיקה 
למאסרים ארוכים, על עבירות קשות ביניהן גם עבירות רצח**. כולם מגיעים 
מתוך עולם עברייני עם קודים נוקשים שלעולם לא איפשר להם להביא לידי 

ביטוי את עולמם הרגשי המורכב והמסוכסך. 

ילדים  שמונה  של  מעגל   – אחרת  תמונה  שבוע  מידי  נגלית  כמנחה  לעיניי 
עזובים, שקופים, ילדים שמעולם לא זכו להיראות, שאיש לא הבחין בהם או 

בסובייקטיביות שלהם. 
לסוד  מינית.  תקיפה  שורדי  כולם   – גדול  סוד  עימם  נושאים  אלה  גברים 
ייחודית  קבוצה  והחלמה",  "טראומה  התמיכה  קבוצת  חברי  רק  שותפים 
הזיכרונות  עם  להתמודד  למטרה  לה  ששמה  בשב"ס  מסוגה  הראשונה 
הטראומתיים, מתוך התפיסה שהם הגורם המחולל שהביא אותם למקום 

הנורא, לבית האסורים.        

ידי  על  מובלים  ביותר,  והאכזריים  האפלים  למקומות  הגיעו  אלו  גברים 
תוקפנות ואלימות שניכסו לעצמם כדרך היחידה לשרוד בעולמם המסוכסך 
ולא  חסרות  משפחות  בתוך  הגנה,  חסרי  כילדים  גדלו  כולם  והאלים. 
מתפקדות. כילדים, הופקרו למעשים אלימים שנעשו בהם. חדרו אל נפשם 
וגופם ופגעו אנושות בערכם העצמי שנותר פגוע, חבוט וחסר מילים. "איך 
מתחילים לספר דבר כזה בכלל? גם אם רציתי לספר – לא ממש היה למי".                             
נסיבות חיים אילצו אותם לעטות מנגנוני הגנה סביב הפגיעה בכדי להיחלץ 
מההתפרקות  עליהם  שהגן  כוזב  אני  בנו  חלקם  ונורא.  כאוטי  מעולם 
הפנימית. רובם בנו פנטזיה של גיבור כל יכול שיגן עליהם מכל רע, אך גם 
כלא אותם בתוך עולם שאין ממנו יציאה. הבחירה )לכאורה( להיות תוקפן, 
אלים, משתק ומשתיק, הייתה ניסיון נואש להעביר את הפחד שלהם לאחר. 
את העולם הרגשי המסוכסך החליפה התמכרות לשימוש מאסיבי בסמים 

קשים.

הזדמנות  מעולם,  להם  היה  שלא  לבית  הופך  הכלא  אלה  אסירים  עבור 
נטרול החיים, הקבוצה מאפשרת הזדמנות לעבודה מול  רק  ולא  לצמיחה 
הזדמנות  לראשונה,  נותן  הקבוצתי  היחד  אחד.  בכל  שיש  הפנימי  הכלא 
תיקוף  נותנת  חברי הקבוצה  ואותנטית. ההזדהות של  כנה  עדות  למסירת 

לפגיעותם, ובכך מאפשרת לטראומות שקפאו בזמן להפשיר.
התגייסתי,  לא   – מועיל  משהו  עשיתי  לא  מעולם  הרס,  רק  זרעתי  "תמיד 
לא סיימתי תיכון. ביום הזכרון השתתפתי בטקס שהמחלקה עשתה. בסוף 
- אתה מבין  אותו  ריגשתי  כי  ואמר  בכה  אליי אחד הסוהרים,  ניגש  הטקס 
מה זה? כל חיי התייחסו אליי כזבל ופתאום אני עושה משהו ומצליח לרגש 

ולהביא סוהר לדמעות, כמה קינאתי בו".

 – הילדות  גזילת  של  התחושה  מתוך  נולדת  בקבוצה  שנוצרת  האחווה 
ויכולת להפגש  השיתוף בקבוצה מוגנת ובמרחב בטוח מאפשרים הטמרה 
עם חלקים רכים שמעולם לא היו עימם בקשר. פרדיגמות החיים מתפרקות 
לעוצמה.  פגיעות  לאחריות,  אשמה  לגאווה,  בושה  להטמיר  נאבקים  והם 
"כשאתה לבד, זועק ביער, ההד שנשמע מפחיד יותר מהקול שלך, בקבוצה 

הכל הרבה פחות מפחיד". 

ביישות  להיאחז  מנסים  הם  מעיק,  פחות  הסוד  הקבוצה  התפתחות  עם 
הקבוצתית ומשחררים סודות כאקט תרפואיטי, הסוד נפתח לשינוי. התכנים 
חברים  נוספים,  עדים  בפני  לחדר  מחוץ  גם  מסופרים  בקבוצה,  העולים 
"שחרור  הפגיעה.  סוד  עם  התמודדותם  יכולת  את  מאתגרים  ובכך  לכלא 
את  להביא  אפשר  בקבוצה  האמיצות".  תחושת  את  לעצמי  החזיר  הסוד 
שיראו  "פחדתי  גברי,  כלא  מסומן  מלהיות  חייהם  כל  אותם  שליווה  הפחד 
אותי, שיזהו את הפגיעות שלי, שיפגעו בי. המראית המאיימת שיצרתי סביבי 
הצילה אותי מלהיות נדון להשפלה לנצח – אני חי בתחושת סכנה שאיש לא 

יוכל לאהוב אותי".

בזכות הקבוצה קיבלו המשתתפים הכרה בפגיעות שלהם, והארה כי יש עוד 
גברים כמוהם – פעם ראשונה שיכלו לשאול את עצמם באומץ האם באמת 
הם אשמים בפגיעה. ההדהוד הקבוצתי מהווה תיקון לסיפור שלא איפשרו 
לי לספר, שלא רצו לראות או לשמוע. אחד המשתתפים היטיב לבטא זאת: 
"רק הקבלה העצמית שלי כאדם היא היכולה להביא את האומץ להיחשף 

ולהוריד מסכות, כשהאשמה תיעלם אוכל להיות גם חזק וגם פגיע". 

* רכז קו הסיוע לנערים ולגברים במרכז סיוע תל אביב 
** המשתתפים בקבוצה אינם מרצים עונש על עבירות מין

"איך מתחילים לספר דבר כזה בכלל" – קבוצת טראומה והחלמה
ערן האן *
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לכל אישה יש שם *
דנה שפרוני יודסין **

יום שישי בבוקר, היא בת 78 היום, אני מתקשרת לברך אותה.
אני אוהבת אותה, אוהבת אותה כל כך, והשיחה מתגלגלת – מעט בריאות, 
קצת משפחה, טיפה מזג אויר וכובד המצב בארץ... ופתאום, לא לגמרי זכור 

לי איך, היא אומרת: 

"את לא שמעת אף פעם מה קרה לי כשהייתי קטנה?!! הייתי בת שנתיים 
זה מה  לי היום שהייתי כל-כך קטנה, אבל  כי לא מסתדר  וחצי בערך, אם 
ידעתי  ואני חיכיתי לה בגינה בחוץ.  יודעת.. אמא עבדה במשק בית,  שאני 
פתאום  שהגיע  זוכרת  אני  טובה.  מאוד  ילדה  והייתי  משם,  לזוז  לי  שאסור 
איש מבוגר וגדול. הוא ביקש לדעת כיצד להגיע לרחוב מסוים, ואני סימנתי 

לו עם האצבע. 

הוא ביקש שאבוא ואראה לו, ובאתי אתו. הוא ביקש, ולא יכולתי להגיד לא! 
התחלנו ללכת, ואני מזכירה לך שאסור היה לי להתרחק, ופתאום אני מבינה 
שהוא לא הולך לאן שכיוונתי, אלא מתחיל לטפס על איזו גבעה ומסמן לי 

לבוא אחריו. כל-כך נבהלתי, כמובן שלא ידעתי ממה, אבל נבהלתי. 
פתאום הסתובבתי וברחתי, רצתי בכל הכוח לאמא חזרה! אני זוכרת שהמון 
זמן אחר כך, שבת אחרי שבת, אבא היה שם אותי על הכתפיים שלו והיינו 
אני  ואם  טוב,  טוב  להסתכל  לי  מורה  היה  אבא  אותו.  לחפש  לעיר  יורדים 

מזהה אותו, מיד להגיד לו! לא ראיתי אותו."

"איזה סיפור" אני אומרת, בבת-אחת דמותה ואישיותה נשטפות באור חדש, 
על  עליה.  דברים  הרבה  כל-כך  מבינה,  יותר  שמבינה,  מרגישה  אני  באחת 

התנהלותה, עמדותיה – על מי שהיא.
"והיה עוד סיפור" היא ממשיכה, "הרבה שנים אחר-כך, כשכבר הייתי הרבה 

יותר גדולה, אישה בת 37 עם 4 ילדים!

את זה את בטוח לא יודעת, כי בזה ממש התביישתי, עד היום אני מתביישת 
שזה קרה לי. 

וחיכיתי לאוטובוס בכדי לשוב הביתה. עצר איזה טנדר כזה, ושאל  עמדתי 
לגבי רחוב מסוים. 

אני התחלתי להסביר ולכוון, והוא סימן לי לעלות ולהראות לו. כמו מטומטמת 
עליתי. למה עליתי?!! כשכבר היינו בנסיעה, שמתי לב שרוכסן המכנסיים 
שלו פתוח.. ומהר מאוד קלטתי שאינו נוסע כפי שכיוונתי אותו! נורא פחדתי, 
את  לפתוח  הצלחתי  סיבוב,  באיזה  האט  כאשר  לעשות..  מה  ידעתי  ולא 

הדלת וזרקתי את עצמי החוצה! הוא פשוט המשיך לנסוע ונעלם. 

37 עושה דבר כזה?!! סיפרתי כן  לא סיפרתי את זה לאיש. איך אישה בת 
לבעלי, ונראה לי שלבת שלי כשגדלה, שתדע לא לעשות את זה!"

"אבל אני גם רואה פה המון כוח ואומץ" אני אומרת לה. "מדהים שהצלחת 
להתנהל  מצליחה  הייתי  שאני  בטוחה  לא  ממש  ולהיחלץ!  לפעול  לחשוב, 

כך."
היא שותקת. מופתעת.

יום-הולדת שמח!!!

לכל אישה יש שם.

האם הייתי "פתייה", "מטומטמת", "פתיינית", או "אמיצה", "בעלת תושייה", 
"קורבן"? ואולי מעט מזה ומעט מההוא? 

עד כמה קריטי כיצד תפסנו את הסיפור, היכן הוא מונח בתוכנו. 
האם סיפרנו ושיתפנו? איך הגיבו אלינו? איזה הדהוד קיבלנו? והאם עיבדנו 

את הסיפור באופן כלשהו? האם טיפלנו בעצמנו?

לכל אישה יש שם.

כמי שחייה המקצועיים קשורים כבר שנים למרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי 
תקיפה מינית, אני רואה ונוכחת בזה שוב ושוב במרחב הטיפולי.

נוספת,  מקצוע  אשת  עם  בשותפות  מנחה,  אני  האחרונות  השנים  בשש 
תקיפה  נפגעות  לעיתים  האימהות,  ולנפגעים.  לנפגעות  אימהות  קבוצות 
מינית בעצמן, מגיעות לקבוצה עם הכאב, האשמה והבושה של מי שפגעו 

להן ב"בטן הרכה" – ביקר להן מכל. 

הן לא ידעו, לא ראו, או שלא יכלו אז לראות: הן מגיעות עם המשא הכבד 
מנשוא של הכישלון שאין לו מילים.
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צל עריות / סמדר וינשטוק

ִאם ִּתְפֹּגׁש ָאָדם ָׁשבּור

ֵׁשב ִאּתֹו

ֶבר ָהָארּור ַעל ַסף ַהּׁשֶ

ַאל ְּתַנֶּסה ְלַתֵּקן

ַאל ִּתְרֶצה ׁשּום ָּדָבר

ְּבִיְרָאה ּוְבַאֲהַבת ַהּזּוָלת

ֵׁשב ִאּתֹו

ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָׁשם ְלַבד.

"...לכל איש יש שם 
שנתנו לו תקופות השנה 

ונתן לו עיוורונו..."
)"לכל איש יש שם", זלדה מישקובסקי, 1974(

 – בחיים  באמת  זאת  לעשות  קשה  כמה  במחשב,   rename לעשות  פשוט  כמה 
לגבינו, לגבי איך שאנו תופסות את עצמנו... 

הביחד  התמיכה,  של  הקבוצתי  במרחב  הנכון:  התיאור  אינו   rename ואולי  לא, 
- אנחנו שואפות  והכאב  והטיפול, אנחנו לא מנסות למחוק את האשמה, הבושה 

להרחיב שם, לנשום שם ולגלות איזה אופק. 

בכדי להרחיב, צריך קודם כל להעמיק – לצלול פנימה, ובעיניים פקוחות, להתעמת 
ו"להתיידד" עם כל הרגשות הקשים, להתבוסס בכאב באמת. רק לאחר מכן, אני 
מאמינה, ניתן אולי לראות שהחיים נמשכים וחזקים – שמה שהיה אומנם לא יימחק 

וייעלם, אך ניתן היום לצמוח ולייצר משהו חדש. 
ניתן לתקן ולשנות את המסלול של מה שמתרחש כעת. ושל מה שעדיין לא היה.

"...לכל איש יש שם 
שנתנו לו חטאיו 

ונתנה לו כמיהתו..."

)"לכל איש יש שם", זלדה מישקובסקי, 1974(

לכל אישה יש שם. 

* המאמר התפרסם לראשונה ב"פסיכולגיה עברית"
** MSW, מטפלת ומנחת קבוצות במרכז סיוע תל אביב 
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בואי כלה 
יונינה פלנברג * 

"כל כלה שמגיעה אלי היא עולם ומלואו" אומרת לי מדריכת הכלות המנוסה. 
"ועם כל אחת אני צריכה לעבור מסע אחר".

מדריכות הכלה בעולם החרדי הן השער דרכו תעבורנה כמעט כל הבחורות 
הצעירות במגזר, בדרכן להפוך לנשים נשואות, רעיות ואמהות. 

אל  וכניסתן  הנעורים  מעולם  הצעירות  של  בפרידתן  האחרונה  התחנה  הן 
ואף  בפניהן  חסומים  היו  ממנו  שלמים  שחלקים  עולם   – המבוגרים  עולם 
סמויים מן העין באופן מוחלט. המרחב הזה שבין המדריכה לכלה, הוא מעין 
מותר  הזה  ובמרחב  והכירו  שלמדו  מה  מכל  אחר  מרחב  אקס-טריטוריה, 

לדבר ולשאול על כל מה שלא העזו עד אותו יום. 
יוצא  וכפועל  זוגיים  תפקיד המדריכה הוא להכין את הכלה הצעירה לחיים 

מזה, גם לחיים מיניים.

אך  נערותן,  של  אחר  או  כזה  בשלב  החיים  לעובדות  נחשפות  הכלות  רוב 
חלקן, המכונות "שמורות", לא יודעות על כך דבר וזהו תפקידה של המדריכה 
באופן ההולם את  גם  אך  הכי טבעי מצד אחד,  באופן  הנושא  להנגיש את 
ההבניה החברתית של אותו מגזר או תת מגזר ממנו באה הכלה. ויש כאלה 

שיודעות הרבה יותר מידי. 
הרבה יותר ממה שראוי שידעו. הן יודעות את עובדות החיים בשל העובדה 
והגם שהידע הזה אינו אקדמי, או מבוסס על הבנה  שעברו פגיעה מינית. 

ביולוגית, זהו ידע המשפיע על כל הווייתן, הפיסית, הנפשית והרוחנית. 

חיי  לגבי  תחושותיה  ומה  לה  ידוע  מה  הכלה  עם  המדריכה  תבדוק  כאשר 
שהיא  כפי  תמימה  איננה  כלה  אותה  כי  למדריכה  לעיתים  יסתבר  אישות, 

נראית והידע שלה מבוסס על ניסיון אישי. 
מגיע.  זה  מידע  אליו  היחיד,  ולרוב  הראשון  המקום  הן  הכלה  מדריכות 
המדריכה איננה מטפלת והיא איננה בא כוח המשטרה או כל ממסד מדינתי 

אחר. 

מה, אם כן, תפקידה באותו רגע של חשיפת הסיפור? תפקידה הוא להיות 
הדבר  לעיתים  סיפורה.  את  לספר  הכלה  של  היכולת  לעצם  עדה  עדה. 
לרוב לא היה שם  והפוגע.  היו שם רק הנפגעת  רבות.  התרחש לפני שנים 

ועד שלא  הוזה.  או  לא משוגעת  אכן קרה. שהיא  כך שזה  על  איש שיעיד 
תספר את סיפורה, מנקודת מבטה, כאילו הדבר לא התרחש במציאות, אלא 

בתוך ראשה בלבד.

א.  דברים:  לשני  גורמת  לסיפור,  יחידה  עדה  היותה  כי  יודעת  המדריכה 
נוכחת  המדריכה  את  וראתה  סיפורה  את  מספרת  עצמה  ששמעה  הכלה 
ולא נרתעת, יכולה לנשום לרווחה שהשמים לא נפלו. ב. חייה לא יהיו יותר 
אותו דבר, כי עכשיו כשזה בחוץ, לא רק אצלה בראש, עולה הצורך להתייחס 

לסיפור ברמת המציאות, גם ברמת העובדה שהיא הולכת להתחתן.

אותן  להכשיר  נועדו  הכלה  למדריכות  מעביר  הסיוע  שמרכז  הקורסים 
להיות מסוגלות להכיל את מגוון הקשיים שהעדות חושפת. הקושי לגשר 
הגישה  לפי  אישות  לחיי  הכלה  הכנת  הנעלה,  המטרה  שבין  הדיסוננס  בין 

התמימה והטהורה של היהדות, לבין הסיפור ה"מלוכלך".

בפוגעים  לעיתים מדובר  ולסיפור שלה, שכן  לכלה  הקושי העצום להאמין 
מתנהלים  אלה  שאנשים  המחשבה  החרדית.  בחברה  ומעמד  שם  בעלי 
באופן מחריד שכזה מטלטל את כל עולמן של מדריכות הכלה ומציב בפניהן 

קושי עצום באשר להמשך ההתנהלות לאחר חשיפת הסיפור.

בציפייה  צעירה מלאה  כלה  מול  אל  מינית,  פגיעה  נוכחת של  להיות עדה 
היכולת בעין אחת לראות את התהום  ומאושרים, מחייב את  לחיים טובים 

הנוראה, ובשניה להביט אל תכלת השמיים.

* רכזת חינוך מגזר דתי וחרדי, מרכז סיוע תל אביב
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ָשָקט ָהרוח
מאת של"ג בן שטרית )2005(     |  לחן: אהובה עוזרי

 

בעיר בה 
כולם חברים חברים
כולם חברים חברים

באים והולכים

הוא עושה
היא זועקת

הוא גומר
והיא נגמרת 

הימים, 
ימים של זעם

והגאות,
מביאה עמה רק שפל

אל תוך עיני
התבוננה

ללא משפט
ללא מילה

הושיטה יד לנחמה
פינה שקטה של סערה

היא ראתה בעיני
כחול אפור

הוא לקח ממני חצי עשור

ספק ענן
ספק הרוח
ספק מבט

ָשָקט הרוח 

הרוח אימצה תקווה 
מאת של"ג בן שטרית )2006(

יותר מעשור אחרי

יודעת היטב להתמיד

שהרוח מעל לכל פה

והאמת נכוחה מתמיד

המבוכה מכולם מאחוריי

האמת לפרטי פרטיה

הותירה כנותי חשופה

לעיני הדלתיים הסגורות

ולמבטי שערי השמים 

הפתוחים

תמיד

בחמלה, בחסד וברחמים 

במבע כחול אפור של בוקר

מביטה בה בילדה שהייתה

השמחה שרויה בכל בה

ברוח החולפת על פני עברה

בין כל ענני התפילות שנבטו 

בלילות בם נפשה התגברה 

ברגעים בם הרוח אימצה תקווה
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השנה, במסגרת ההכשרה המעשית כסטודנטית לעבודה סוציאלית במרכז 

הקהילה  של  במרחבים  המינית  הפגיעה  בתופעת  לעסוק  בחרתי  הסיוע, 

הלהטבא"קית. 

לדבר  מבלי  קול  והשמעת  עדות  מתן  של  למורכבות  להתייחס  ניתן  לא 

רק  להישמע  יכול  ונפגעים  נפגעות  של  קולן  תופעה.  של  וייצוג  נראות  על 

במציאות בה מתקיים שיח סביב פגיעה מינית המזמין את הנפגעים לחשוף 

ולהיחשף מבלי לחוש אשמה או בושה. 

בתור מי שרואה עצמה חברה בקהילה ונמצאת לעתים קרובות במרחבים 

נתפסות  שלרוב  מיניות  פגיעות  של  שונות  לרמות  עדה  אני  להטבא"קים, 

חופש  המקדשת  לקהילה  מהשתייכות  אינהרנטי  וכחלק  כנורמטיביות 

ושחרור מיני. 

עם חקירת הנושא עלו שאלות רבות: מה מאפשר לפגיעות הללו להתרחש 

במרחבים הלהטבא"קים? למה אף אחד לא מדבר על זה? מה הם הביטויים 

הייחודיים של פגיעה מינית בתוך הקהילה?

נתפשת  מינית  פגיעה  הקהילה.  בתוך  מושתקת  מאוד  בתופעה  מדובר 

בעיניי רוב האנשים כ"סטרייטית", קשה לנו להאמין שאשה מסוגלת לפגוע 

מינית ובאותה מידה בדיוק, קשה לנו להאמין שגבר יכול להיפגע. כקהילה, 

ונמנעים  נמנעות  אנחנו  ולכן  אלינו  קשור  לא  בכלל  שזה  לחשוב  התרגלנו 

מלעסוק בנושא. 

בנוסף, כקהילה שגם ככה סובלת מדעות קדומות מצד החברה, אנו חוששות 

שהשיח על פגיעה מינית ייתן תוקף לסטיגמות ויאשר שכל יחסי מין שאינם 

הטרונורמטיביים הם למעשה סוטים ופוגעניים. לכן מאוד מסוכן לנו להודות 

בכך שהטרדות, ניצול והתעללות קיימות גם בתוכנו ושזה לא רק "שלהם".

במצב הנוכחי, כאשר לא ניתן לדבר על קיומה של פגיעה מינית בתוך המרחב 

הלהטבא"קי, הנפגעות והנפגעים לא מקבלים הכרה בפגיעותם ואף אינם 

מצליחים לתת לה שם, כלומר לשיים את הפגיעה. 

קיום התופעה  לגבי  הייתה העלאת המודעות  עיניי  לנגד  המטרה שעמדה 

באוכלוסייה  מתרחשת  שהיא  כפי  שלה  הייחודיים  הביטויים  והצפת 

הלהטבא"קית. הנחת היסוד הייתה כי באמצעות קיום שיח נרחב על פגיעה 

מה  להבין  והכרה,  תמיכה  לקבל  ונפגעים  לנפגעות  יותר  קל  יהיה  מינית 

מאפשר לה להתרחש וכיצד ניתן למנוע מקרים עתידיים של פגיעה.

וחברות  לחברי  ולגרום  שיח  לעודד  כדי  לעשות  ניתן  מה  השאלה  עלתה 

הקהילה להתחיל להפנים את העובדה שפגיעות מיניות לא מתרחשות רק 

במפגשים מיניים "סטרייטים". 

כך בעצם נולדה יוזמה של ניסוח אמנה חברתית ליצירת מרחב מיני בטוח 

בקהילה הלהטבא"קית. 

מאטימות  פחד  חששות.  המון  הדרך  בתחילת  עלו  זו  ליוזמה  הרעיון  עם 

חשוב  מאוד  ש"זה  לכך  הכינו  הקולות  הקהילה.  מצד  מהנושא  והתנערות 

ובוער אך הקהילה עוד לא מוכנה לדבר על זה". 

הבנו כי הנושא הוא כבד, קשה ורגיש, ופשוט כל כך הרבה יותר קל לא לשמוע 

נוח לנו להמשיך להילחם יחד למען הזכויות שלנו או נגד הומופוביה  עליו. 

ושנאה מבחוץ. הרבה יותר קשה להסתכל פנימה ולהודות בכך שלא הכול 

ורוד.

בוער בהם/ן  הזה  א.נשים שהנושא  אותם/ן  כי חשוב למצוא את  ברור  היה 

הרשתות  באמצעות  השתיקה.  חומות  את  לפרוץ  הזדמנות  להם/ן  ולהציע 

הוזמנו  הגאווה,  מצעד  לתכנון  הקשורים  באירועים  ומעורבותי  החברתיות 

על העדר עדות ויצירת אמנה חברתית 
גל ויינשטיין *
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א.נשים להצטרף ליוזמה, ולמרבה ההפתעה ההיענות הייתה מאוד גבוהה. 

ורצונם לקחת חלק  והביעו את תמיכתם  נחשפו לפרויקט  א.נשים  עשרות 

בתהליך. קיימנו מספר מפגשים פתוחים במרכז הגאה ובמרכז הסיוע, בהם 

הצבנו קווים מנחים לכתיבת האמנה ודנו על התכנים שברצוננו לעסוק בהם. 

וחברי קהילה  חברות   20 כ-  ומסורה של  מגוונת  קבוצה  נוצרה  מאוד  מהר 

בתוך  שונים  ארגונים  של  ונציגים  נציגות  חלקם/ן  שונות,  מתת-קהילות 

הקהילה, אשר בחרו לקחת חלק פעיל בקידום היוזמה בדרכים שונות.

צוות  התגבש  ואז  המשתתפות/ים,  ידי  על  שונות  טיוטות  נכתבו  בהמשך 

תוכן שהמשיך לחדד ולערוך את אותן טיוטות לכדי עלון מידע הכולל בתוכו 

גם את האמנה החברתית. חשוב לציין כי הקווים המנחים הבולטים ביותר 

בתהליך הכתיבה היו ייצוג של קבוצות שונות בתוך הקהילה ועיסוק רחב עד 

כמה שניתן בתופעה, תוך התייחסות לביטויים שונים שלה. 

חוויות שונות  ומביאים עימם  וחברי הפרויקט המביאות  כי חברות  העובדה 

והכרות עם קבוצות שונות באוכלוסייה הלהטבא"קית הייתה משמעותית הן 

בתהליך והן בתוצר הסופי.

לבסוף, כשהייתה בידינו הגרסה הסופית של האמנה, שלחנו אותה לארגוני 

הקהילה  עם  המזוהים  מסיבות  של  ו"ליינים"  עסק  לבתי  וכן  הקהילה 

הלהטבא"קית. ביקשנו את הסכמתם לצרף את הלוגו של הארגון בתחתית 

האמנה כ"חתימה" והוכחה לתמיכה ביוזמה ובתוכן האמנה. 

מעל ל- 40 ארגונים ובתי עסק בחרו לתמוך ביוזמה ולחתום על האמנה.

 2,000 כ-  חילקנו  בו  הסיוע  מרכז  של  דוכן  הקמנו   2016 הגאווה  במצעד 

עותקים של העלון והסברנו את היוזמה ומטרתה. 

על  שחתומים  הארגונים  של  מהדוכנים  אחד  בכל  עלונים  הנחנו  כן,  כמו 

האמנה. היה מרגש לראות את התוצר המוגמר של הפרויקט מגיע לכל כך 

הרבה ידיים במצעד הגאווה. יחד עם זאת, תהליך הפרסום עוד לא הסתיים. 

בקרוב נקדם ונפרסם את האמנה בשיתוף עם אגודת הלהט"ב כדי להגיע 

למספר רב יותר של א.נשים. 

לאורך התהליך דיברנו רבות על כך שאנו רואות ורואים יוזמה זו כראשונית 

וכהזמנה והשראה לקיום יוזמות נוספות בנושא מטעם ארגוני הקהילה. אנו 

ידי  יותאם על  מקוות ומקווים שייעשה שימוש נרחב בעלון שיצרנו, ושהוא 

בעיקר  הקהילה,  בתוך  קבוצות  של  השונים  לצרכים  החתומים  הארגונים 

עבור קבוצות סיכון כגון נוער להטבא"קי והקהילה הטרנסית.

התהליך המרגש שעברנו יחד הוכיח לי שלא היה בכלל ממה לחשוש. היקף 

הפרגון והתמיכה, המסירות והאנרגיות הרבות שא.נשים השקיעו בפרויקט 

לתמוך  שהחליטו  הארגונים  מספר  מחדש.  פעם  בכל  אותי  הדהימו  פשוט 

באמנה לא הותיר מקום לספק באשר לחשיבות הפרויקט שיצרנו, והוכיח  כי 

הקהילה היום אולי בשלה יותר לעסוק בנושא הפגיעה המינית בקרב חבריה.

כזה,  גודל  בסדר  משהו  מובילה  בכלל  שאני  הראשונה  הפעם  זו  בשבילי 

הפעם הראשונה שבה אני עוסקת בעשייה חברתית שקשורה להיותי חלק 

מהקהילה, הפעם הראשונה שאני מבינה באמת את המשמעות של עבודה 

קהילתית כחלק מהזהות שלי כעובדת סוציאלית לעתיד.

לנו  יש  שיחד  לי  והראו  מהי,  שותפות  אותי  לימדו  הפרויקט  וחברי  חברות 

יכולת באמת להשפיע ולשנות. 

* סטודנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב
  מתנדבת במרכז סיוע תל אביב
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 .גברים אף פעם לא יודו בזה          

 אבל לפעמים אדם מסוים חושב          

 ,שאם יישן לילה אחד עם אהובתו של אדם מסוים אחר          

 ידבק בו משהו          

 .מאישיותו וכישוריו של האדם האחר          

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 תל אביב  52-11-5002           

 

 

 ...ואת נשמה טהורה שלי           

 בכל פעם אני מופתע מחדש           

 עד כמה הייתי צריך           

 לסלק אותך מקרבי           

 איך נתתי לעלובת נפש שכמוך           

 לתעתע בי לאובדן חושים           

 איך לא הצלחתי           

 וכשלתי פעם אחר פעם           

 אל מול התשוקה העזה אלייך           

 אני שונא ומתעב אותך           

 וכל כך אוהב ורוצה אותך           

 אני לא אבוא אלייך יותר           

 .נשבעתי בחיי           

 

 

 

 

 

 

 

82-11-8002 

 

 סוף נובמבר קר

 ,רק שתעבור תקופה לא קצרה

 .אוכל להתגבר על הסערה הכבירה שפקדה אותי

 ,וכאחד שאוהב לתת לכאב לעשות את שלו

 אני מתכון לנצל את המומנטום

 .ולשדרג את הדינאמיקה החברתית בחיי

 

 ...מתקדם מיום ליום

 לו יכולתי להחזיר את הגלגל אחורה

 ,מי שכבר שכחתי איך לשנואולאהוב את 

 .לחזור ולחיות

 

יהונתן לוין  )1979 - 2015( נפטר ממחלת הסרטן בטרם מלאו לו ל"ו שנים.
מחלת הסרטן תקפה את יהונתן חודשים ספורים לאחר שחשף בפני משפחתו

וחבריו בפתיחות מפתיעה ובאומץ לב נדיר סוד של פגיעה מינית שחווה בילדותו.
הסוד היה מוסתר אף מיהונתן עצמו, בשל תהליך הדחקה וניתוק, שאת רישומיו

בנפשו הסוערת ניתן למצוא בכתביו.
במילותיו נותן יהונתן מילים למה שאין לעיתים די מילים לתארו.
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והעדות שלי
 בת אל 

בשלב מסוים את פשוט מרפה

את אומרת לעצמך שזו המציאות שלך ואת מקבלת אותה 

כשאנשים סביבך לא מצליחים להבין, מתעייפים, מאבדים סבלנות

את כואבת אבל מבינה.

המציאות שלהם שונה משלך.

המציאות שלך היא כמו סרט מדע בדיוני, הכל לא צפוי את דרוכה כל 

הזמן, את מוכנה תמיד לנורא מכל והנה שוב אחד מגיע מדבר איתך 

יפה אפילו נחמד לך איתו והנה הוא נוגע ואת לא רוצה. 

לפעמים את תגידי 'לא' המילה הזאת, את תגידי אותה. את תגידי גם 

'די' וגם 'זוז' וגם 'לא רוצה' או לא 'מתאים לי' את אפילו יכולה לדחוף 

אותו או אותם את יכולה גם לזוז מצד לצד ולהלחם,

בסופו של דבר את שוב תרפי, זו המציאות שלך ואת שוב תקבלי אותה 

בהבנה.

הוא או הם ימשיכו בשלהם. את תמצאי נקודה בקיר או חפץ מסויים, 

במקרה הטוב טלויזיה שדולקת ותתרכזי בה. תעלמי לכמה זמן. 

את תרפי, אני אגלה לך סוד, לפעמים את גם תתרווחי

את תנצחי את הזמן כי גם הוא יעלם איתך. 

חוץ מזה את לא תנצחי בכלום. את כלום. ככה את תרגישי תמיד. 

כל מעשה שתעשי בחייך ירגיש לך חסר משמעות, תשאלי את עצמך 

למה, לא תדעי בכלל את מי לשאול, לא תקבלי תשובה. 

תקברי את עצמך בשאלות, תצרחי אותן בתוכך, כל הגוף יצרח.

עירומה לגמרי בסוף הדרך, לבד

תעמדי על כסא, תפסיקי לחשוב ותסתכלי על עצמך

"עכשיו תשתקי אמרתי תרדי תמצצי"

אקשור את החבל סביב צווארי

"שקט זונה"

אין משמעות אל תחפשי אותה אל תחפשי

תתפסי ת'שמיים חזק בידיים תצרחי לתוך אוויר סמיך

צעקה המומה צעקת אימה

ענן נופל על ראשך את שוקעת כבדה

עירומה לגמרי בסוף הדרך,

אבודה.

עטופה בתכריכי מחשבות

הלילה לא נגמר ובסופו לא מגיע אור יום

היום הופך למועקה, הנשימה נעשית חסרת מודעות, הנשמה מפוזרת

שבה  במלחמה  וכאבים  זכרונות,  ומתפוררים  להסדק  מתחיל  הראש 

אין נצחונות רק להתמיד בלחיות.

והעדות שלי

היא חשופה לכולם, 

מתרגל  הגוף  בקלות,  טרפם  את  מזהים  הטורפים  שבטבע  אומרים 

למקומו ומאמץ לעצמו דרך חולה להשרדות

לפעמים נדמה לי שאין בי כלום מלבד העדות

תזכירו לי אחרת

בבקשה
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ועכשיו לאחר שמסרתי  על הפרטים.  חייבת לשמור  "תמיד הרגשתי שאני 
למשמורת את הסיפור לפרויקט התיעוד של מרכז הסיוע, אני נקיה. אני לא 
מדפדפת בזה יותר, כמו שדיפדפתי קודם. אני מרגישה שהתנקתי, שמסרתי 
את זה למישהו אחר".  כך אמרה לנו צ. כמה שבועות לאחר שמסרה את 
קלילות  תחושת  תיארה  היא  הסיוע.  במרכז  ונבנה  ההולך  לארכיון  עדותה 
וניקיון, ותחושה שאפשר להמשיך הלאה חופשיה ממעמסה כבדה שהעיקה 

עליה במשך למעלה מ-30 שנים. 

צ. הותקפה על ידי אדם זר בהיותה אישה צעירה, היא הצליחה לברוח ממנו 
ופנתה מייד למשטרה. התוקף נתפס, נמצא אשם ונשלח לריצוי עונשו בכלא 
למספר שנים. צ. טופלה לטענתה באופן ראוי, הוגן ואחראי על ידי המערכת, 

וזכתה ליחס תומך ואוהד ממשפחה וחברים. 

למרות הטיפול המסור, והפתרון המיטבי, לא היתה המערכת מסוגלת לספק 
לה מקום מבטחים להפקדת נטל נשיאת הסיפור בעצמה. הפקדת סיפורה 

בארכיון של פרויקט התיעוד שינתה בה משהו מהותי. היא מרגישה נקיה.

הבירור  בשיחת  שכזה  באופן  המתבטאת  היחידה  העדות  מוסרת  אינה  צ. 
שאנו עורכות עם כל אחת ממפקידות העדויות במאגר שלנו. החלטנו להביא 
כאן שיתופים אחדים ישירות מפיהן של מוסרות העדות כדי להמחיש את 

כוחו של התהליך והשפעתו המיטיבה על המשתתפות בו.

בשיחת  ר.  לנו  אמרה  כך  שנה".  מ-20  למעלה  כבר  בראש  לי  יושב  "זה 
לעצמה  יצרה  ר.  ואכן  כבר".  זה  את  להוציא  לי  "בא  העדות.  למתן  ההכנה 
תהליך שחרור יחודי. כמה שבועות לאחר שמסרה עדותה לפרויקט התיעוד 

התקשרה ר. ושאלה את מירי: "את יושבת? כדאי שתשבי". 
 2016 יודעת שביום העצמאות  "את  גדולה:  וגאוה  סיפרה בהתרגשות  היא 

הדלקתי משואה? את המשואה הפרטית שלי!" 

לפני למעלה מ-20 שנה עברה ר. ניסיון לאונס בעודה מצויה בחודש השמיני 
להריון. התוקף היה קולגה בכיר מאוד במקום עבודתה. 

"ביום העצמאות היה לי חופש, ותיכננתי לישון עד מאוחר, אבל משהו העיר 
החלטתי  החוצה.  כבר  לצאת  לי  שקרא  פנימי  קול  מן  מוקדם.  ממש  אותי 
לצאת לטבע, למקום מסויים שאהוב עלי במיוחד. יש שם במקום בית קפה 
נחמד, אבל משום מה אני אף פעם לא נכנסת אליו. הכנתי לי תרמוס קפה 
מאוד  נהנתי  חורפי.  וכמעט  מעונן  מושלם  היה  האויר  מזג  ספר.  ולקחתי 
יודעת למה, אבל החלטתי  אינני  בנוף.  ולהביט  לשבת בפינה החביבה עלי 
שמתחשק לי קפה הפוך מבית הקפה. כשהתקרבתי למבנה נדהמתי לגלות 
שבין היושבים בו נמצא הבכיר שתקף אותי לפני שנים. לא ראיתי אותו מאז, 
את מי שפגע בי לפני למעלה מ-20 שנה. זה היה פשוט מדהים. לא ידעתי 

מה לעשות. 

התיישבתי על אחד הכסאות והבטתי בו. הוא התבגר אבל נראה שמח ונינוח 
בין חבריו. כל כך הרבה מחשבות רצו לי בראש בזמן כל כך קצר. החלטתי שזו 

שעתי, שזו הזדמנות להשתחרר באופן סופי. 
ניגשתי ופניתי אליו. בתחילה הוא לא זיהה אותי. כשהצגתי את עצמי הוא 
מייד הציע שנלך הצידה לדבר. "אם יש בעיה נפתור אותה בשקט", אמר לי. 

סירבתי. 

"על מה את רוצה לדבר?" הוא התעקש להוביל
"על נושא שאתה מומחה בו: הטרדה מינית", אמרתי.

יודעת בדיוק מה היתה תגובתו המילים פשוט נבעו  מאותו רגע כבר אינני 
ממני: "תפסיק להעמיד פני לא יודע ולא מבין! אתה זוכר טוב מאוד שתקפת 
אותי במכונית שלך כשהייתי בחודש שמיני בהריון כשחזרנו מכנס מקצועי 

יחד".

ההזדמנות  את  להחמיץ  ולא  זאת  לעשות  הכוח  לי  היה  מאין  מושג  לי  אין 
שנקרתה לי. 

"אני לא שכחתי עד היום. עברו מאז מעל 20 שנה. הבן שלי חייל קרבי. ואני 
סוחבת את הטראומה עד היום, את התקיפה והחוצפה שלך. ואתה יושב לך 
מול הנוף ונהנה. הגיע הזמן שתדע. אתה עומד לקבל דיסק בו תיזכר בכל 

מה שקרה."

"שומרות הסיפורים" – פרויקט התיעוד של מרכז הסיוע
מירי מרגלית * ואורלי ליברמן **
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ר. הבטיחה לתוקף שתשלח לו עותק מהתיעוד שהפקידה בארכיון במרכז 
הסיוע. חשוב לה שהוא ידע ויבין מה עשה. מה יקרה עם זה הלאה היא לא 

יודעת.

מ. אדם כבן 80 התקשר לקו החרום והמשפט הראשון שאמר: "אני לא יכול 
לשאת את המחשבה שאני אקח את הסיפור שלי לקבר". 

בפרויקט התיעוד של מרכז הסיוע, לו אנו קוראות בינינו, פרויקט "שומרות 
הסיפורים", אנו מתעדות בוידאו סיפורי חיים של מי שחוו תקיפה מינית. את 

ההשראה להקמת הארכיון שאבנו ממיזם התיעוד בעמותת נט"ל.
המושתקים"  הסיפורים  של  לתיעודם  והיסטורית  חברתית  חשיבות  "יש 
קרב  הלומי  של  סיפוריהם  מתועדים  שם  בנט"ל,  המיזם  רכזת  לנו  אמרה 
יש  המינית  התקיפה  של  המושתקים  לסיפורים  גם  איבה.  פעולות  ונפגעי 

חשיבות חברתית והיסטורית. 

אלו הם הסיפורים השוזרים מחרוזת נרטיבית שקופה, סיפורים שאין להם קול 
ואין להם מרחב בטוח, ובודאי שאינם נתפשים כבעלי חשיבות קולקטיבית.

למרות  אישית.  ובעיקר  ומורכבת,  קשה  לחווייה  נחשבת  המינית  התקיפה 
המספרים העצומים, למרות החשיפה ההולכת וגוברת ברשתות החברתיות 
לו  שיפה  פרטי,  כתם  התופעה  נשארת  עדין  איכשהו  הציבורי,  ובמרחב 

הכביסה בבית פנימה. 

החלטנו להניח את הנרטיב על השולחן הציבורי. 
המינית.  התקיפה  סיפורי  לשימור  מוסדי  בטוח  מרחב  לייצר  העת  הגיעה 
לא עוד פרסומים סנסציוניים בתקשורת, לא עוד אובדן שליטה של הקורבן 
והכפשתה. אצלנו בארכיון מוזמנת כל מוסרת עדות, וגם מוזמן כל מפקיד 

סיפור לשלוט באופן מוחלט באופן בו יתועד וישמר סיפורם. 

את התסריטאית, הבמאית והצלמת, אנחנו רק האצבע שלוחצת על כפתור 
הצנוע  לאולפן  שמגיעים  והאמיצים  לאמיצות  מסבירות  אנחנו   – ההפעלה 

שהקמנו במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב.
המצלמה,  מול  ברעד  מתיישבות  הארץ.  חלקי  מכל  ומגיעים  מגיעות  והן 
העומדות  האפשרויות  מה  להן  המבהירים  המסמכים  את  בעיון  קוראות 
בפניהן לגבי התיעוד עצמו, ואיזה שימוש נוסף יעשה בו על פי רצונן )למטרות 

מחקר, לפרסומים בעילום שם וכדומה(. ומתחילות. 

להפריע  נוהגות  שאיננו  להן,  מזכירות  אנו  המצלמה  את  שמפעילות  לפני 
ישתמשו  בהם  מקרים  למעט  שאלות,  לשאול  או  העדות,  מתן  למהלך 
במושגים לא מוכרים. אנו מבהירות שהשרביט הוא שלהן. ואם ירצו שנשאל 

שאלות הן מוזמנות לבקש זאת. 

פעמים רבות הן מבקשות הנחיה ושאלות לפני שהן מתחילות להצטלם. ואז 
הוידאו רץ, המילים מתחילות לטפטף לאיטן, הפנים מתוחות והגוף נוקשה. 
שנים.  עשרות  שוממה  שעמדה  ממחצבה  ודימויים  מילים  לחצוב  קשה 
הנטל  שבנשיאת  מהמעמסה  להשתחרר  והרצון  הנחישות,  האומץ,  אבל 
לבדן מחלצת מהן כוחות שלא יתוארו, ואז לאט לאט הזליגה הופכת לזרם 
ולפעמים אפילו לשטף, המבט מתחדד והיציבה מזדקפת. את הסיפור הזה 

הן באו להפקיד כאן. 
לא עוד שתיקה. לא עוד בושה. לא עוד פחד.

פרויקט התיעוד קם כדי להנכיח את סיפור התקיפה המינית בשיח החברתי 
באופן אחראי, מתמשך ומגונן. לשמחתנו גילינו כי השינוי בשיח אכן מתרחש 
של  המיטיבה  התרפויטית  התוצאה  את  אך  מרחב,  בכל  כמעט  סביבנו 

הפקדת הסיפורים בארכיון שבנינו לא יכולנו לשער.

אנו קוראות לכל מי שחוו פגיעה מינית לבוא ולהפקיד את סיפורם במאגר 
שיצרנו, ומברכות את החלוצות שסללו עבור כולנו את הדרך להקמתו של 

הפרויקט. 

ליצירת קשר ולברור פרטים לגבי הליך הפקדת עדות:
1202 -נשים | 1203 - גברים

03-6011910 - ישיר
teud@ta1202.org :מייל

*   עובדת סוציאלית, רכזת הליך פלילי במרכז סיוע תל אביב
** מאמנת אישית, מנחת מעגלי נשים ומדריכה למיניות בריאה, 

     מתנדבת במרכז סיוע תל אביב
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פוסט טראומה
אדווה  

הסיפור שלי מתחיל ב-1977
נולדה הבובה עדי 

הבובה עדי היתה לא רצויה
אבל היא הגיעה אז נשאיר אותה

הבובה עדי חונכה
לשתוק
לרצות

היא חונכה לא לספר
היא חונכה לפחד

לציית
היא רעדה לדבר 

ופחדה להעיז
חיה בין שני הורים אלכוהוליסטים שחיים במלחמת אגו 

מתמדת
עסוקים בעיקר בעצמם 

אין מים אין חשמל אין אוכל
הבובה היתה חזקה 

היא שרדה לא נשברה
הבובה עדי חונכה טוב עד להגיעה לכמעט גיל מצוות 

אז הוריה נפרדו והיא נשארה נטושה בבית אחותה
שם גיסה עשה בה את הבדיקה האחרונה

ואז היא פגשה באדון
הוא בהתחלה נתן לה מה שהיא היתה צריכה

חום אהבה ותקווה
ואז הוא אנס אותה

כבל אותה
חדר אליה

הכאיב לה פצע אותה
איים עליה 

אבל
זה לא הספיק לו 

הוא החליט להתעשר ממנה
הוא לקח אותה לאנשים

הם שילמו לו
האמת, כסף טוב 

הם אנסו
כבלו

הרביצו גמרו
צחקו

שיחקו
נהנו

התחלפו ביניהם
והפיצו ריחות 

והיא דיממה והתפרקה
מבטה קפא בפינות החדרים

ובמרתפים השונים
השעות הימים והדקות איבדו משמעות 

עבר הווה עתיד התבלבלו
היא ניסתה לברוח אך אז היא שילמה מחירי אימונים

שלאחריהם היא התמוטטה התרסקה לרסיסים
אך אף אחד לא ראה כי לבובות יש פלסטיק ולא עור

היא בחרה להתאהב במוות רק כדי להפסיק לפחד ממנו
והסתובבה ברחובות וצברה פגיעות נוספות

אישפזו אותה במחלקת נוער 
ושם היה לה מפלט שנתן לה את הדבר הזה שלו היתה זקוקה – הגנה  

אך בין כתלי בית החולים הפחד והבלבול לא הרפו ממנה 
היא הרגישה מלוכלכת, מקולקלת ולא שווה

בעיקר הרגישה אשמה וידעה שבקרוב תשלם דמים יקרים
אז היא חתכה את גופה רק כדי להרגיש חיים אך זה לא עזר

קשרו אותה למיטה, נתנו לה כדורים
מסכנה הבובה חולה



39

כל העשייה הענפה והברוכה הזו, לא יכלה להתבצע ללא:
חברי הועד המנהל:

טליה רוזמן  זהר ברמן 
סיגל פז  נעה קארי 

ענבר שנפלד עינת סטולר 
שי אדר

ועדת ביקורת:
נטלי ברוך | סיגל ענברי | ענת פרין 

260 המתנדבות והמתנדבים במרכז, העושים 
ימים כלילות במלאכה.

השותפים שלנו לעשיה:
Jewish Federation of Greater Portland Marlene Nathan Meyerson Family Foundation
PEF Israel Endowment Fund  Sally Gottesman
The Schusterman Foundation - Israel The Morton H. Meyerson Family Tzedakah Fund
The Sklare Family   Tmura-The IsraelPublic Service Venture Fund

אלטשולר שחם  הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון )ישראל( בע"מ 
בלאט לפידות  איי.בי.איי. בית השקעות    

יוסי בר נתן דיספליי בע"מ     
משרד הרווחה והשירותים החברתיים מיטב בית השקעות    

עיריית פתח-תקווה  מתן - משקיעים בקהילה   
עיריית רמת גן עיריית ראשון לציון     

קבוצת אילקס מדיקל עיריית תל אביב-יפו    
קרן יד הנדיב  קן בורוכוב - הנוער העובד והלומד  
קרן עזריאלי קרן משפחת אליהו    

קרן קריסטינה ויוסף קסירר קרן צדקה לזכר ישראלוב    

מעל 700 המעצבים, המעצבות והחנויות שתורמים לנו בבזאר “מתלבשות על זה” 
וכל התורמים הפרטיים והעסקיים המשתפים איתנו פעולה ותומכים בנו בנדיבות במשך השנה.

 

חברי צוות המרכז:
מרים שלר – מנהלת המרכז

אפרת שחר / אלינור משיח – רכזת גיוס משאבים
דפנה איזנרייך / סיון לב – רכזת חינוך

יונינה פלנברג – רכזת חינוך מגזר דתי וחרדי
יעל מיכאלי מור / יעל שגיב – רכזת חינוך

ליאור אמיתי / יעל אפריאט – רכזת צעירים/ות ונוער בסיכון
לילך בן עמי – רכזת ליווי הליך פלילי

מיטל מיכאלי – רכזת סיוע
מירי מרגלית – רכזת ליווי הליך פלילי

מעיין יצחקי אלמגור / שלי יצחקי – רכזת פרויקטים
נדב אטינגר – רכז קו הגברים הדתי

עדית יכין – רכזת לוגיסטיקה
ערן האן – רכז קו הסיוע לנערים ולגברים

רוני בן כנען – רכזת מתנדבות
שהם כרמי – רכזת אנשי מקצועי וקבוצות תמיכה 

והיא בלחש מילמלה "אני לא חולה אני רק צריכה עזרה"
אך איש לא שמע ולא הבין

היא נכחה לדעת שאנשים לא מבינים את שפת הבובות 
אז היא ניסתה לדבר בשפתם

והם הפסיקו להקשיב וכל הזמן חזרו על זה שהם לא 
מבינים, והבובה חולה וניסו זריקות, קשירות, כדורים, 

בידוד שמירה, וכלום לא עזר 
כאשר הציעו נזעי חשמל היא נבהלה והחליטה לברוח

היא אירגנה תוכנית 
היא חזרה אחר דבריהם מילה במילה והם שיחררו אותה 

לחופשי – עכשיו היא בריאה
הוא חזר ואסף את רסיסיה בניגוד לרצונה

והחזיר אותה לחיקו לעוד שנים כן ירבו
לאחר שאביה נפטר החליטה 

לא לשתוק ולנסות לצאת מכבליו
הבובה עדי ברחה הרחק מאדון השליטה

נחתה בארץ זרה בה גם
לחזור אחר דבריהם התקשתה

אז היא חזרה ארצה והחליפה את שמה והיא נקראה 
רק עדי ללא שם פרטי בובה ובדרך היא פגשה את אנשי 

המלאכים והם לימדו אותה דבר מה על האנשים. 
הסבירו לה שתמיד דיברה בשפתם אך הם בחרו לא 

להבין ולא לשמוע
ומאז ועד היום היא חיה במסתור בין זיכרון פחד ואבדון

היא לרוב מדברת רק עם אנשי המלאכים שעזרו לה 
לחתוך את החוטים 
לבנות חיים אחרים 

ולנצח כנגד כל הסיכויים.



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



למרכז לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית  בתל אביב

אנו ב-IBI בית השקעות גאים לתמוך בדרך, 
בפעילות ובעשייה היומיומית של המרכז.

נמשיך לחזק את ידי העובדים/ות והמתנדבים/ות 
ולאחל המשך דרך ברוכה ופוריה.
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המסלולים  מגוון  את  לכם  להציע  קריב“ שמח  ”רועי   ≠ פרטית  להוראה  המרכז 
להצלחהÆ עבורכם בנינו תוכניות מגוונות המותאמות לכל גיל עד לסיום הלימודים 
הוראה מתקדמות¨  עובדים בשיטות  ועד לקבלת הלימודים האקדמאיםÆ במרכז 

Æמורים מקצועיים¨ כיתות לימוד נוחות¨ יחס אישי ובית וחם

המקום שגורם לי להצליח יותר...

החלטתי,
רועי קריב.

חפשו∫
רועי קריב

∞≥≠∂∞≤µ∏µ≤

מוכר לצורך 
פקדון 

לחיילים 
משוחררים

בפיקוח 
משרד 
החינוך

תכנית בוקר אקסטרנית ≠ ט‘≠יב‘ 
שער לאקדמיההתכנית להגש©מ®ה עצמית
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קו סיוע נשים 1202  |  קו סיוע גברים 1203
קו סיוע לגברים ונערים דתיים 02-5328000

ת
רו

זב
 8

4 
דיו

טו
ס

   


