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

בהפקת הערב.

תודה לכל מי שלקח/ה חלק בכתיבת תוכניה זו:
תודה לאורנה איילון על עיצוב התוכניה. 
תודה לאסתי לנדאו על עריכת התוכניה.
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תודה מיוחדת לשלומי שבן, מתי כספי ונינט טייבתודה מיוחדת לשלומי שבן, מתי כספי ונינט טייב

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

קרן הצדקה לזכר יעקב חי מייכור |  חן וגלעד אלטשולר וקלמן שחם | עפרה גנור  | גוסטב שפכט וצוות מאנטה-ריי  
טל גל-כהן  |  עו"ד אפרת בר נתן  |  דדי יקותיאל |  דפוס פדרבוש  |   הליקון כנען מופעים | המון ווליום
חוה שפורר | טדי הפקות | יהודה שיווק פירות וירקות | יוסף ואלי בר נתן – שובל סוכנות לביטוח בע"מ

יעל דיין | ליטל לוגסי | מורן יולי כהן  | משק 79 | נורה חסייסי | סיגל טלמור |  ע.ב שיווק 
עוגות שושנה – כפר הרוא"ה  | עו"ד דותן בר נתן | רימוניניו הקרנות וידיאו בע"מ  |  שלמה קמרי

רינת אביטל אודיטוריום ע"ש סמולרש  |  של"ג בן שטרית – מפיקה ומנהלת אמנותית
  Hedonism | IDBLS | הנדסה ובטיחות B-SAFE – שרון חזן
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על המרכז 
מרים שלר * 

גם  מגזרים  וחוצת  היקף  רחבת  חברתית  תופעה  היא  מינית  אלימות 
בישראל של 2015. הסטטיסטיקה בישראל מלמדת כי אחת מתוך שלוש 
אחת  חייה.  במהלך  לפחות  אחת  מינית  תקיפה  תעבור  או  עברה  נשים 
מחמש נשים עברה או תעבור אונס פעם אחת לפחות, ואחת משבע נשים 
היא נפגעת גילוי-עריות. כן נמצא ששיעור הפגיעה המינית בילדים וילדות 
עד גיל 12 הוא דומה, ומכאן אחוזי הפגיעה הגבוהים שנמצאו גם בקרב 

גברים. אחד מכל שישה גברים נפגע מינית במהלך חייו. 

לפני  הוקם  בתל-אביב  מינית  תקיפה  ולנפגעי  לנפגעות  הסיוע  מרכז 
תחת  בישראל,  הפמיניסטית  מהתנועה  נשים  קבוצת  על-ידי  שנים,   37
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 לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית, והחל משנת 
יחידים  אלה  קוים  שני  דתיים.  ונערים  לגברים  הסיוע  קו  את  גם   2003

מסוגם בארץ.

מאז ועד היום מציע מרכז הסיוע, מענה ותמיכה לנשים ולגברים שנפגעו. 
צוות המרכז, יחד עם המתנדבות והמתנדבים, פועלים ללא לאות על מנת 
להקל על הרגשת הבדידות, חוסר האונים, הבושה והאשמה של הנפגעות 
והיומיומית עם ההשלכות  ולסייע להם בהתמודדותם הקשה  והנפגעים 

השונות של הפגיעה על חייהם.

נפגעי ונפגעות תקיפה מינית נאלצים להתמודד מדי יום ומדי שעה עם 
החיים,  על  השליטה  אובדן  הנפשית:  והן  הפיזית  הן  הפגיעה  טראומת 
ותחושות שליליות אחרות  חוסר האונים, ההאשמה העצמית, הבדידות, 
הגורמות לנפגעות ולנפגעים, על פי רוב, "לצמצם" את מקומם במרחב 
ולהסתגר 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 
הנפגעות  עבור  יוצרת  והמאשימה  הבורה  החברתית  ההתייחסות  הפוגע. 

והנפגעים מרחב לא בטוח ומעודדת את המשך ההשתקה וטיפוח "הסוד". 
ואינם  מדווחים  אינם  המינית  הפגיעה  מעשי  שרוב  המצערת  הסיבה  זו 

מטופלים. 

והחברה אינה רוצה לדעת. קשר  התוקף, מטבע הדברים, שותק גם הוא 
את  לתת  מבלי  במעשיהם  להמשיך  לתוקפים  שמאפשר  הוא  השתיקה 
הדין על פשעיהם. אקלים חברתי זה מעניק לגיטימציה לתקיפה המינית 
המרכז  שואף  זאת  ואת  התופעה  של  המפלצתיים  ממדיה  את  ומאפשר 

לשנות.
פעילותו של מרכז הסיוע מוקדשת לטיפול בכל הרבדים של התופעה, הן 
בפגיעה עצמה ובקורבנותיה והן באקלים החברתי שמאפשר ואף מנציח 

את הפגיעה.

ב-37 שנות פעילותו מרכז הסיוע פועל לאורן של שתי מטרות עיקריות: 
מתן סיוע לאלפי נפגעות ונפגעי תקיפה מינית ולאנשים הקרובים להם, 

וצמצום שיעורה של תופעת התקיפה המינית לסוגיה בישראל. 
למימוש מטרות אלו פועל המרכז בשלושה אפיקים עיקריים: סיוע ותמיכה; 

חינוך והסברה וסינגור.

סיוע ותמיכה 
במרכז הסיוע פועלות ופועלים כ-250 מתנדבות ומתנדבים שעברו הכשרה 
 24 נותן מענה טלפוני  מינית. מרכז הסיוע  בנושא של תקיפה  ממושכת 
קו  חירום:  קווי  שלושה  באמצעות  בשבוע,  ימים  שבעה  ביממה,  שעות 
לנשים, קו לגברים וקו לגברים דתיים וחרדים. קווי החירום מציעים מרחב 
בטוח ואמפתי, נטול שיפוטיות, בו מאמינים לפונות ולפונים ומקבלים את 
המעניקים  ומתנדבים  מתנדבות  על-ידי  מאוישים  אלה  קווים  דבריהם. 
סיוע תומך ומעצים, המבוסס על הקשבה מכבדת, רגישות לרצונותיה/ו 

וצרכיה/ו של הפונה ופרישת מידע על האפשרויות העומדות לרשותה/ו. 

פניות,   10,000 מעל  תל-אביב  סיוע  במרכז  התקבלו   2014 בשנת 
לצורך  בהתאם  בארץ.  הסיוע  למרכזי  הפניות  מכלל   33% המהוות 
סיוע,  להענקת  הן,  גם  המכוונות  אישיות  פגישות  מתקיימות  ולדרישה, 
תמיכה ומתן מידע. פונות/ים, שביקשו זאת, לוו לרופא או לבית-החולים 
לבדיקה רפואית וטיפול ומי שהחליט/ה להגיש תלונה לוו, אם ביקשו זאת, 
למשטרה, לפרקליטות ולבתי-המשפט, לעתים לאורך כל ההליך הפלילי 
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הארוך והמתיש. בנוסף, המרכז מקיים מגוון של קבוצות תמיכה נפרדות 
לנשים ולגברים מאוכלוסיות שונות.  בשנת 2014 התקיימו במרכז הסיוע 
יעודי לסבסוד  כן המרכז החליט להקצות כסף  28 קבוצות תמיכה. כמו 
טיפול נפשי לנפגעות ולנפגעים, אשר בלעדיו לא היו זוכות וזוכים לקבל 
טיפול חיוני לו הן זקוקים כל כך. בשנת 2013 התקיימו במרכז הסיוע 28 

קבוצות תמיכה. 
של  רבים  ונפגעים  נפגעות  עבור  היחידה  הכתובת  הינם  הסיוע  מרכזי 
להם  מציע  אינו  אחר  ציבורי  או  ממשלתי  גורם  אף  שכן  מינית,  פגיעה 
מענה דומה. מרכז הסיוע משמש גם כתובת לבני המשפחה והא/נשים 
מסביבתם 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 
לכתובת מקצועית עבור מגוון רחב של גורמים בקהילה המתמודדים עם 
והנפגעים. העמקנו  והשפעותיה על הנפגעות  תופעת התקיפה המינית 
את הקשר עם גורמים רבים על מנת לפעול לשיפור השירותים הניתנים 
לנפגעות ולנפגעים. בשנת 2014, הועברו על-ידי מרכז הסיוע, מעל 5,000 
משטרה,  חינוך,  אנשי  ביניהם:  מגוונים  קהלים  בפני  וסדנאות  הרצאות 
צבא,  אנשי  אחיות,  רופאים/ות,  טיפול,  אנשי  שופטים/ות,  פרקליטות, 

וחברות עסקיות.

בתי- הביניים,  בחטיבות  סדנאות  אלף  מעל  המרכז  מקיים  שנה  מדי 
והנערות  הנערים  רוב  עבור  אחרות.  חינוכיות  ומסגרות  התיכוניים  הספר 
זו הזדמנות ראשונה לקיים שיח בנושא של תקיפה מינית, לקבל מידע 
פגיעה.  עם  להתמודדות  כלים  על  וללמוד  והשלכותיה  התופעה  אודות 
בכל  ונפגעות  לנפגעים  המהיר  והסיוע  הפגיעה  של  המוקדם  האיתור 
גיל קריטיים לסיכויי השיקום מן הטראומה שעברו. על אחת כמה וכמה 
כאשר מדובר בילדים רכים ובבני נוער. לכן, יש חשיבות עצומה להעלאת 

המודעות לנושא בקרב בני הנוער ואנשי חינוך.

המרכז  בשירותי  להסתייע  ולתלמידים  לתלמידות  מציעות  הסדנאות 
אחרי  ואכן,  חוו  חברותיהן/חבריהם  או  שהם  מינית  תקיפה  של  במקרה 
שהועברה סדנה בקבוצת נוער זו או אחרת מתקבלות במרכז בדרך כלל 
חוויות קשות  על  להתלונן  ערוץ  לא מצאו  לכן  מבני-נוער שקודם  פניות 

לנוער  שעברו. המרכז מקיים גם מגוון רחב של קבוצות פסיכו-חינוכיות 
בקהילה,  שונות  במסגרות  אותם  המלווים  הטיפוליים  ולצוותים  בסיכון 
נוער  למען  הפעילות  את  משמעותי  באופן  להרחיב  הצלחנו  והשנה 
הפקנו  כן,  כמו  איתם.  העובדים  והטיפוליים  החינוכיים  והצוותים  בסיכון 
שני סרטונים חדשים למחלקת חינוך. הסרטים מהווים פלטפורמה טובה 

לשיחות ערות בבתי הספר.

מינית  הטרדה  בנושא  החינוכית  פעילותו  את  המרכז  הרחיב  במקביל, 
בעבודה באמצעות סדנאות שנערכות במסגרת חברות, עסקים ומקומות 

עבודה אחרים.

סוציאלית  לעבודה  בבית-הספר  המשך  ללימודי  היחידה  עם  בשיתוף 
מובילות בתחום, מתקיים  ומטפלות  אילן, מרכז לטם,  בר  באוניברסיטת 
ואנשי  לנשות  שנתית  דו  הכשרה  תוכנית  של  השלישי  המחזור  השנה 
מקצוע, שנועדה להכשיר מטפלות/ים בתחום הטיפול בטראומה מינית. 
בתכנית זו לא רק מכשירים ומרחיבים את מעגל המטפלות/ים המתמחים 
נפגעות  עשרות  יזכו  שבמהלכו  פרקטיקום  מתבצע  גם  אלא  בנושא 

ונפגעים בטיפול חינם. 

בלאט,  ודודי  המרכז  ביוזמת  הדרך  פורץ  הקורס  בעקבות  השנה, 
סוציאלית,  לעבודה  בבית-הספר  שהתקיים  ג',  שנה  לסטודנטיות/ים 
באוניברסיטת תל-אביב, הוחלט לשלב את הקורס בתוך תכנית הלימודים 
דומה  קורס  ליזום  לכך, הצלחנו  בנוסף  של האוניברסיטה בשנה הבאה. 

בבית-הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. 

שיתוף  תוך  והחרדית,  הדתית  האוכלוסייה  בקרב  המרכז  פועל  בנוסף, 
בבני  ובפרט  דתית,  אוכלוסיה  בריכוזי  שונים  גורמים  עם  מבורך  פעולה 
כלה  מדריכות  יועצות,  מטפלות,  בקרב  קורסים  מועברים  שם  ברק, 
וגורמים משפיעים נוספים בקהילה. השנה נפתחה קבוצה חשובה ומאתגרת 
לפליטים המאפשרת מרחב בטוח ומוגן להעלות את קשיי ההתמודדויות 

בארץ כפליטים ולדבר את טראומות העבר.

החלנו בשיתוף פעולה עם בעלי ברים בתל אביב, כיוזמת פיילוט להעלאת 
מודעות וסדנאות על מניעת הטרדה מינית ופגיעה מינית בברים ומועדונים 

בתל אביב. 



6

משטרה  לחוקרי  הועברו  משנית  טראומה  על  בדגש  סופרוויזן  קבוצות 
ופרקליטות ופרקליטים הנדרשים להתמודד בעבודתם עם סיפורהן של 

נשים שעברו אונס והתעללות מינית.

השנה, יזמנו פיילוט של פרויקט התיעוד של מרכז הסיוע. מדובר בארכיון 
פרויקט  מינית.  תקיפה  שחוו  מי  של  עדות  סיפורי  לשימור  אודיו-ויזואלי 
התיעוד של מרכז הסיוע יאפשר לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית להפקיד 
ידן  את סיפורן במקום שאוצר את הנראטיב האישי, בדרך שנבחרת על 
הארכיון  הקמת  ומגונן.  מכבד  מתקף,  חברתי  הקשר  בתוך  אותו  ושוזר 
במרכז הסיוע נבע מהרצון לעורר, לקדם ולאשש את ההכרה בחשיבותם 
של סיפורי התקיפה שכידוע לכולנו נותרים אילמים ושקופים בדרך כלל.  

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

המודעות לתופעה הרסנית אך נפוצה זו.

סינגור
מינית  תקיפה  בנפגעות  הטיפול  שיפור  למען  פעילות  משמעו  סינגור 
המשטרה,  מערכות  בתחומי  ופעילות  נהלים  במדיניות,  שינויים  על-ידי 

המשפט, הבריאות, הרווחה והחינוך. 

פחות מ-15% מקרב הנפגעות הפונות למרכז ומיעוט קטן אף יותר מקרב 
מודעות  מתוך  במשטרה.  להתלונן  בוחרים  למרכז  שפונים  הנפגעים 
לקשיים ולאי הוודאות הצפויים לנפגעות ולנפגעים הפונים לעזרת החוק, 
הכשיר מרכז הסיוע מתנדבות ומתנדבים לליווי המתלוננת לאורך ההליך 
להגשת  השנה  לוו  נפגעות  עשרות  האזרחי.  והן  הפלילי  הן  המשפטי, 
זו  מעבודה  נכבד  חלק  המשפט.  בבית  עדות  ולמתן  במשטרה  תלונה 
מוקדש ליידוע המתלונן/ת מראש על ההליכים הצפויים לה/ו בחוק, ועל 
עדכון שוטף של המתלונן/ת לגבי מצב התלונה במשטרה ובבית המשפט. 

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

האונס היוצרת את התשתית החברתית המאפשרת תקיפות מיניות.

תמיכה וצמיחה  
אנו במרכז הסיוע מחוייבות להיות עדות לזוועות שעוברות נשים וגברים 

שנפגעו מינית.

אנו מחוייבות לעמוד לצידן של מי שיד זדונית חוללה פצע בגופן ובנפשן 
וערערה באחת את הנחות היסוד הבסיסיות שיש לנו כבני אנוש לגבי היות 

העולם ויצר האדם טובים מיסודם.

יומה  ובעוצמת המכה המטלטלת את שגרת  אנו מכירות בעומק השבר 
של ילדה קטנה, נערה מתבגרת ואישה בגירה.

עם  ההתמודדות  בתהליך  רבים  וגברים  נשים  ללוות  זוכות  גם  אנו  אך 
הפנימיים  המשאבים  גילוי  בעת  בידן  פעם  לא  אוחזות  אנו  המשבר. 
הזעם, התסכול,  סופי,  האין  לצד הכאב  בהן.  הנפש החבויות  ותעצומות 
העצב וההשפלה, אנו עדות לתהליכי צמיחה מרשימים, לנפילות ואכזבות, 
פוסק  הבלתי  המאבק  לנוכח  משתאות  אנו  רבים.  אושר  ורגעי  שמחות 
חייהם  כל  את  תצבע  לא  שהפגיעה  והחליטו  שנפגעו  וגברים  נשים  של 
ותגדיר את זהותם. אנו משתדלות בכל מאודנו להוות מקור תמיכה לכל 
מהווה  המרכז  בחירותיהם.  לפי  וגבר  אישה  כל  לנו,  וזקוק  שזקוקה  מי 
עבור נשים וגברים מרחב לתמיכה, העצמה והחזרת שליטה בסיוע, בליווי, 
בהליכים משפטיים, בקבוצות תמיכה, בפרויקט תיעוד חדשני ופרויקטים 

חינוכיים שונים.
לאור זאת החלטנו השנה להתמקד בחוברת זו בנושא תמיכה וצמיחה 

מתוך טראומה של תקיפה מינית.

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

מרכז הסיוע.

* מנהלת מרכז סיוע תל אביב.



7 ציור על ידי מ.ר.



8

מסע לעבר התקווה 
אביטל קאי צדוק *

"It's an amazing thing to see what people can live through, and 
still want to live" (Anonymous survivor of sexual abuse, p. 76, 
Bass & Davis, 1998)

לפני כשנה גילתה מכרה שלי כי בתה בת ה-20 של חברתה עברה אונס 
ספק   - אמרה  ספק  מזועזעת,  אלי,  התקשרה  היא  מסיבה.  בעת  אכזרי 
שאלה: "מסכנה. החיים שלה נגמרו. נכון?". התלבטתי מה לענות ואני כלל 
לא בטוחה גם היום שהתשובה שלי הייתה מוצלחת. איזו תשובה מוצלחת 

ניתן לתת? 
במובנים מסוימים היא צודקת. חלק מסויים מהחיים שלה נגמר. אותו חלק 
והאנשים  וכי העצמי  ובעל משמעות  שהאמין, למשל, שהעולם הוא טוב 
צורך  יהיה  וכעת  הטראומה  בעת  נופצו  אלה  כל  הגונים,  הם  שבעולם 
 20 בת  צעירה  אותה  אנושי,  לגמרי  אך  אבסורדי,  באופן  מחדש.  לבנותם 
בוודאי תשאל את עצמה "למה זה קרה דווקא לי?" ותהיה מוטרדת מכך 

שאולי, איכשהו, היא אשמה במה שקרה לה.
חשוב לומר בקול ברור, היא לא אשמה במה שקרה לה.

עולם הנחות היסוד שלנו בנוי כך שאירוע טראומטי מערער אותו. שורדות 
ניצבות אל מול עולם שנראה מאיים, חסר משמעות ואכזרי. הן תחפשנה, 
שוב ושוב, סימן – ולו הקטן ביותר – לכך שבכל זאת בעולם הזה יש קמצוץ 
של הגיון וכי יש להן מידה של שליטה על המתרחש... אם אותה שורדת 
הגיון  יש  זאת,  בכל  מבחינתה,  אז  לא)  שהיא  (אף  אשמה  שהיא  סבורה 
ג'נוף בולמן כתבה, ובצדק, כי משימתם של שורדים  מסוים בעולם הזה. 

היא החלמה, ולא דיוק סיבתי.

כי שורדות פגיעה מינית מתמודדות עם האשמה  ספרות המחקר מראה 
עצמית. כמו כן, שורדות פגיעה מינית עלולות לסבול ממצוקה פסיכולוגית, 
ניסיונות אובדניים. אנו  ואף  למשל דיכאון, סימפטומים פוסט טראומטיים 
כנשות מקצוע לא יכולות ואף אסור שנתעלם מן ההשלכות הקשות הללו 

(ונוספות) על חייהן של שורדות פגיעה מינית.

מהאוניברסיטה  מרצה  של  הדחתו  אודות  ידיעות  התפרסמו  לאחרונה, 
מינית אחת מהסטודנטיות שלמדה אצלו. אפרת  כיון שהטריד  העברית, 
יעקב, באומץ רב, בחרה להתיר את קשר השתיקה ולצאת למאבק בפנים 
ההטרדות  מסכת  ואת  האישי  סיפורה  את  חושפת  שהיא  תוך  גלויות 
אודותיה  הכתבה  את  קראתי  לעבור.  שנאלצה  והמכאיבות  המשפילות 
ובגאווה אודות הסטודנטית הצעירה שיצאה למלחמה  ונמלאתי בחמלה 
זו. בתום הכתבה, התעניינתי לקרוא גם את תגובות הקוראים. תגובות אלו 

עלולות להיות כה רשעיות, תהיתי כיצד יגיבו לסיפורה של אפרת.

השראה"  "מעוררת  "אמיצה",  וכינוה  לאפרת  להריע  בחרו  רבים  מגיבים 
ו"גיבורה". היא אכן כזו גם בעיני. היו מספר תגובות של נשים שציינו בצער 
כי גם להן קרו דברים דומים, אך הן לא היו מסוגלות לנהוג כמותה בשעתו. 
דומה  בגי'נס,  צעירה  סטודנטית  אפרת,  של  תמונתה  מצויה  בכתבה 
לעשרות אלפי סטודנטיות אחרות במוסדות להשכלה גבוהה. ואז נתקלתי 
במגיב אשר כתב תגובה בסגנון הבא: "מה היא עושה סיפור, לפי החיוך 

שבתמונה היא לא נראית סובלת".

ניתן לטעון כי אותו טוקבקיסט הוא אולי שוביניסט, אולי חסר טקט, אולי 
גרוע מזה. אך נדמה לי כי יש טעם להתבונן בתגובה זו ולבחון אותה לנוכח 
תגובות נוספות – אלו המתקבלות לא רק בחברה הרחבה, אלא גם בקרב 
ראשונות  תיחשפנה  שלרוב  המקצוע  נשות  טיפול,  ונשות  חינוך  נשות 
למקרים של הטרדות ופגיעות מיניות ושחלקן אמונות על הטיפול והסיוע 

לנשים שנפגעו.

ג'ודית לואיס הרמן, אשר ספרה "טראומה והחלמה" הוא ללא ספק יצירת 
תופעת  בהסברת  הקשור  בכל  בפז  תסולא  שלא  חשיבות  בעלת  מופת 
נורמליים  אדם  שבני  "ברור  כותבת:  אליה,  והתגובות  המינית  הפגיעה 
ובריאים עשויים להיקלע למצבי התעללות ממושכים, אבל ברור לא פחות, 
שלאחר שנחלצו ממצבים אלה, אין הם עוד נורמליים ובריאים" (עמ' 145, 
העריות,  גילוי  "טראומת  כי:  מציינת  זליגמן  דומה,  באופן   .(1994 הרמן, 
והבינאישי,  הרגשי  המנטאלי,  העולם  של  הגוף,  של  טראומה  בהיותה 
פוגעת בכל היבט והיבט של חיי הנפגעת. זוהי פגיעה ללא גבולות של זמן 

שהדהודיה נמשכים גם בבגרותה" (עמ' 25, זליגמן, 2004).

דבריהן של זליגמן (2004) והרמן (1994) מעלים, בעיני, דילמה לא פשוטה. 
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מצד אחד, קיים בקרב קלינאיות וחוקרות רבות הרצון להדגיש את ממדיה 
הנוראיים של טראומה מזעזעת מסוג זה. אין ספק כי משך שנים ארוכות 
ביחס  בורותו  ואף  הרחב  הציבור  של  אדישותו  לנוכח  צורך,  בכך  היה  גם 
למחירים הפסיכולוגיים הגבוהים שנדרשות לשלם שורדות טראומות על 
רקע מיני. המוטיבציה של הכותבות מובנת במיוחד לנוכח העובדה כי עד 
לפני זמן לא רב, התעללות מינית ככלל והתעללות מינית בתוך המשפחה 

בפרט לא היו מוכרות על ידי הציבור כתופעות כה נפוצות. 

שורדות  מהן  רבות  וצעירות,  נערות  מאות  עם  שנים   11 לאורך  עבדתי 
פגיעה מינית בילדות והמפגש עמן הותיר בי רושם עמוק. לצד סיפורי חיים 
גם  היו בהן  ניתנות להבנה,  ובלתי  נוראיות  נסבלים, פגיעות  ובלתי  קשים 
(ראו למשל, סיפורה של מלי).  ותקווה  כוחות, אהבת החיים, אופטימיות 
תופעות שאני, כעובדת סוציאלית צעירה, התקשיתי להבין. לא הרגשתי 
שהלימודים שלי בתואר הראשון נתנו לי את הכלים להבין כיצד זה ייתכן? 
יתר  כמו  למדתי,  סובלות"?  לא  "הן  באמת  אולי  האם  אפשרי?  זה  כיצד 
  .(2005 וכהן,  בוכבינדר  למשל  (ראו  הכוחות  גישת  אודות  הסטודנטיות, 
גישה זו הוזכרה בשיעור 12 או 13 מתוך סמסטר של 14 שיעורים, זה היה 
לעומק  להבין  היה  ניתן  שלא  ובוודאי  בשוליים  היה  זה  אבל  טוב  נשמע 

בשיעור אחד את ההשלכות היישומיות של גישה זו.

שנים  אותי  השאיר  אשר  מסע  ארוך.  למסע  אותי  הובילו  אלו  שאלות 
ארוכות בעבודה עם הנערות והצעירות הללו, מתוך רצון ללמוד מהן עוד. 
למדתי הרבה על החוזק שלהן וכן למדתי כי אנו כנשות מקצוע יכולות אף 
להוביל התערבויות אשר יחזקו את כוחותיהן ויכולותיהן. במסגרת המסע 
בחרתי בעבודת הדוקטורט שלי לחקור עמידות וצמיחה פוסט טראומטית 

בקרב שורדות פגיעה מינית בילדות.

המינית.  הפגיעה  תופעת  של  מורכבותה  את  גיליתי  הזה  במסע 
"כשמתחילים להבין - מפסיקים להבין" – משפט שקראתי לפני כמה שנים 
ולצערי איני מצליחה לזכור היכן. את המקור שכחתי, את המשפט – לא, 
כיוון שהוא כה מדויק. לפני כשנה וחצי התקשרו אלי ושאלו אם אני יכולה 
להרצות בפני עובדי קידום נוער אודות פגיעות מיניות ועניתי שאחשוב על 
נושאים שאינני בקיאה  ואחזיר תשובה. אינני אוהבת להרצות אודות  זה 
בנושא  דוקטורט  על  עבדת  שנים  "שבע  בי:  הכה  האבסורד  גודל  בהם. 
וחצי  יכולה לתת הרצאה של שעה  ואת לא חושבת שאת  פגיעה מינית 

על הנושא?!". זו התופעה. "כשמתחילים להבין - מפסיקים להבין". ואני, 
אחרי שבע שנים והכרות עם מאות נערות וצעירות – עוד לא יודעת אם אני 

מבינה.

דבר אחד אני מבינה. 

כמה  לעוד  הכלים המקצועיים שלנו,  בארגז  זקוקות,  כנשות מקצוע  אנו 
לראות  מסוגלות  להיות  צריכות  שאנו  כך  על  במילים  ארחיב  ולא  כלים... 
ולהכיר בתופעה – זהו הבסיס, גם הוא עוד לא מובן מאליו, אך לגביו כבר 
כתבו רבות וטובות לפני. צריך גם עוד כלים לחינוך, למניעה ולטיפול וגם 

על כך לא ארחיב.

על מה ארחיב בכל זאת? על כך שאנו צריכות להבין כי לצד הכאב והמצוקה 
החורכת – יש גם כוחות. לצד החושך והתהום – יש גם תקווה. לצד הבכי 
– יש גם צחוק. לצד הפוסט-טראומה – יש גם צמיחה פוסט טראומטית. 

האם נהיה מסוגלות לראות? להכיל את כל אלו?

אינני יודעת.

שהכרתי  צעירות  על  בהרצאות,  מקצועיים,  לצוותים  מספרת  כשאני 
הדחקה?",  זו  "ואולי   – שתתהה  מי  יהיה  תמיד  עמידּות,  שמפגינות 
"הכחשה?", "דיסוציאציה?"... בקרב הזה, כך אני אומרת להן, אתן תמיד 
תנצחו. אני לא יכולה לנצח. אם אראה להן שהיא מתפקדת, ישאלו "ומה 
במישור הרגשי?" אם אגיד שהיא מדווחת על רווחה סובייקטיבית, ישאלו 
"ומה לגבי תפקודה?" ואם אטען שהיא גם מתפקדת וגם מאושרת, אז 

יגידו "חכי. יש פוסט טראומה מושהית". אז אני לא יכולה לנצח.

לי  הזדמן  ג',  בשנה  סוציאלית  לעבודה  סטודנטיות  עם  עובדת  כשאני 
מתחילה  אני  האחרונות,  בשנים  כאלו  מאות  לכמה  סדנאות  להעביר 
אשר  נערה,  של  אמיתי  חיים  סיפור  להן  מספרת  אני  קבוע.  תרגיל  עם 
התעללות  גם  לעבור  נאלצת  קבועות  הוריות  דמויות  והיעדר  העוני  לצד 
אני  מת.  וולד  ויולדת  להריון  נכנסת  היא   14 שבגיל  עד  חוזרת,  מינית 
ולתאר מה קורה עם הנערה הזו כשהיא  מבקשת מהסטודנטיות לנסות 
הופכת לאישה ולנסות לתאר את חייה בסביבות גיל ארבעים. זהו תרגיל 
ואף לא רלבנטי לנשות מקצוע שאינן אמורות  בפרוגנוזה שהוא לא הוגן 
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לכתוב פרוגנוזה למטופלות/לקוחות שלהן, אך הוא מצליח לשקף משהו 
מהעמדות של הסטודנטיות כלפי פגיעה מינית.

חלק מהסטודנטיות מבטאות אופטימיות, מתארות אישה שהתגברה על 
הקשיים, אישה שמצליחה לקיים חיי זוגיות ומשפחה, אולי כזו שאף עובדת 
למען נערות או למען נפגעות תקיפה מינית. חלק אחר של הסטודנטיות, 
חלק לא מבוטל, מנבא עתיד הרבה פחות מזהיר: הן משערות כי אולי היא 
בזנות, אולי בסמים, אולי בכלא או התאבדה. רבות סבורות שהיא נתמכת 
"מדוע  מהבית.  הוצאו  ילדיה  ואולי  חברתיים  לשירותים  ידי המחלקות  על 
את חושבת כך?" אני שואלת את אחת הסטודנטיות. "אביטל, זה מה שאני 
רואה בהכשרה המעשית שלי! זה הסיפור של המטופלת שהיתה לי! ואני 

שומעת דברים דומים מחברות נוספות!"

הסטודנטיות צודקות. לפחות חלקית.

הכלא,  בבתי   – הסוציאלית  העבודה  מקצוע  של  מהמטופלות  ניכר  חלק 
שורדות  נשים  הן   – מסמים  לגמילה  במסגרות  בזנות,  לטיפול  במסגרות 
במחלקות  עובדות  ידי  על  המטופלות  נערות  בקרב  גם  מינית.  פגיעה 
לשירותים חברתיים, ובקרב נערות המטופלות בקידום נוער יש אחוז גבוה 

(בין 60%-30%) של נערות שעברו פגיעה או פגיעות מיניות.

אך, הסטודנטיות גם לא צודקות.

הן לא צודקות, כי אם אחת מכל חמש - שש נשים עוברת פגיעה מינית  
ובכל זאת אין לנו בארץ מאות אלפי נשים בבתי הכלא או במסגרות לגמילה 

מסמים ומזנות, אז איפה הן? איפה כל היתר?

אני חושבת שאולי אני יודעת.

אמהות.  הן  מתחתנות.  הן  נושמות.  הן  חיות.  הן  לומדות.  הן  עובדות.  הן 
לידנו בכיתה  יושבות  הן  יוצרות. הן בכל מקום. הן אנחנו.  הן  רוקדות.  הן 
ניגשות אליי בסוף  הן  ועומדות איתנו בתור לקופת החולים. הן שורדות. 
אולי  לי".  גם  קרה  זה  "תודה.  ואומרות  דומעות  עיניים  עם  ההרצאה 
לפעמים קשה להן. אולי לפעמים כואב להן. אולי כואב וקשה להן קצת 
כאן  יש   – ולהודות  מבט  להישיר  חייבות  אנו  לפחות,  סטטיסטית,  יותר. 

שהמצוקה  הנשים  של  ומהסבל  מהכאב  לרגע  מפחית  לא  וזה  תופעה. 
אגב,  השפיות...  למחוזות  מעבר  אל  אותן  דחפה  שהיא  קשה  כה  היתה 

הנערה הזו גדלה והיתה לאישה. שמה אופרה ווינפרי.

אז מהי התשובה לשאלתה של חברתי? והאם החיים נגמרו?

הזה?  בחלק  יהיה  מה  מתחיל.  חדש  וחלק  נגמר.  מהם  אחד  חלק  אז 
קשה לדעת. חלק מזה תלוי באישה עצמה. חלק בתגובות ובתמיכה של 
משפחתה וסביבתה. וחלק גדול מזה תלוי בנו בחברה הרחבה יותר – האם 
לכוחות,  כבוד  לתת  נדע  כשצריך,  היד  את  נחזיק  נתמוך,  נעודד,  נאמין, 

למסוגלות, לתקווה? אני רוצה להאמין שכן. אני משתדלת שכן.

לעבודה  במחלקה  בשדה  מקצועית  להכשרה  המדור  ראש  סוציאלית,  עובדת   *
סוציאלית של המרכז האקדמי רופין. עבדה במשך 11 שנים עם נערות במצבי סיכון 

ומצוקה בתכנית ה"מנטורינג-נערות למען נערות" באוניברסיטת תל אביב. 
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את  אחד:  דבר  מלבד  הכל  את  האדם  מן  ליטול  "אפשר 
במערכת  עמדתו  את  לבחור   - אנוש  שבחירויות  האחרונה 

נסיבות מסוימות, לבור את דרכו".    ויקטור פרנקל
 

א. צמיחה מטראומה 
"האם לפעמים השמש השוקעת נראית כמו השמש העולה..?" 

מתוך האדם שבקצה האגו, מתי ליבליך, 2009, כתר-רימון, עמ' 213 
 

'צמיחה  בשנים האחרונות הרוויח תחום הטיפול בטראומה את המונח 
המתמקד   ,(PTG - Post-Ttraumatic Growth) פוסט-טראומטית' 
בפתיחת האפשרות לשינויים חיוביים, לצד ומתוך הכאב והסבל המלווים 
התמודדות עם אירוע טראומטי. צמיחה מתוך קושי היא יסוד מרכזי בסיפור 
פילוסופיות,  בצורות  ההיסטוריה  משחר  המופיע  האנושית,  ההתפתחות 
לפני  עד  בתחום,  הפסיכולוגי  המחקר  מרבית  אולם  ואמנותיות.  דתיות 
כעשור, עסק בעיקר בהשפעות ההרסניות של מצבים טראומטיים, באבדן 
ובתסמינים. בעקבות התפתחות המחקר בתחום הפסיכולוגיה החיובית, 
חלה תפנית בעיסוק בטראומה והורחבה ההתייחסות הקלינית והמדעית 

לקצוות החיוביים בקשת השינויים כתוצאה מטראומה.
 

טדשי וקלהון טבעו את המונח 'צמיחה פוסט-טראומטית' והתייחסו לסוגים 
שונים של משברים ואירועי דחק. מחקרים הראו כי לצד הסבל והמצוקה, 
כמנוף  בטראומה  להשתמש  טראומה  ונפגעות  מנפגעי  חלק  הצליחו 

להתפתחות חיובית, כפי שזו באה לידי ביטוי בשלושה תחומים עיקריים: 
וכוח,  1. שינוי בחוויית העצמי: תחושות של חוסן פנימי מוגבר, סיבולת 
המתעוררות דווקא מתוך ההכרה בפגיעות וההתמודדות הקשה עם סבל 

ואין-אונים.
אמפתיה  חיבור,  של  יותר  חזקה  חוויה  בינאישיים:  ביחסים  העמקה   .2
ורגישות לזולת ולסבל אנושי, הערכה גבוהה יותר של משאבים חברתיים, 

פיתוח מיומנויות בינאישיות והרחבת מעגלי השתייכות. 

הערכה מחודשת  3. שינוי בסדרי עדיפויות ערכיים ובהשקפת העולם: 
ומלאה יותר של החיים ועיסוק בשאלות קיומיות ורוחניות, בעקבות החוויה 

הטראומטית והמפגש האפשרי עם סכנה ומוות. 
 

הטראומטי  האירוע  בעקבות  זיהו  התאוששות  כושר  עם  אנשים  בנוסף, 
פוטנציאל  בהן  ראו  נוצרו מכורח,  כי  הזדמנויות חדשות, שעל אף שחשו 

חיובי. 

ב. "אבני הדרך" - תנאים מקדמים בצמיחה פוסט-טראומטית
צמיחה פוסט-טראומטית אינה מתרחשת אצל כל מי שנחשף לטראומה. 
מטראומה?  צמיחה  המאפשרים  התנאים  מהם   – השאלה  נשאלת 
אנשים  של  בתגובותיהם  ההבדלים  כי  נמצא  כך,  על  כללית  בתשובה 
לאירוע טראומטי קשורים לגורמים אישיותיים, לנסיבות האירוע ולמידת 

התמיכה הסביבתית.  
 

על ציר הזמן, מחקרים מראים כי בעוד הופעת תסמיני מצוקה משמעותית 
שכיחים מיד לאחר הטראומה, אצל רוב הנחשפים יורדת שכיחותם כעבור 
מספר חודשים. על כן, ישנה התייחסות למרכיב הזמן גם במתן אבחנה 
קלינית של הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD). עם זאת, הזמן אינו 
בהכרח גורם מרפא, וכאשר הוא אינו מלווה בתהליך פנימי של השתנות 

והסתגלות, הוא אף עלול להוות גורם משמר של הטראומה. 
 

על מנת שתתאפשר צמיחה מטראומה, צריכה להיברא משמעות חדשה 
מתוך החורבן וההרס. טדשי וקלהון מדברים על תזוזה (shift), או שינוי 
עבור  ותוצאותיה  הטראומה  במשמעות   (reframing) הראייה  זווית 
הנפגע. תזוזה זו מופיעה מתוך תובנות שהמטופל מגיע אליהן בעצמו או 
בליווי מטפל הקשוב לאפשרות של צמיחה ומסייע בהבניית נרטיב אחר 

עם המטופל. 

מעבר לטראומה והחלמה -
אתגרים ייחודיים בדרך לצמיחה פוסט-טראומטית מפגיעה מינית   

 עירית סדן *
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סבל  "בלי  והסבל.  הכאב  עם  המפגש  מתוך  נולדת  החדשה  המשמעות 
ויקטור פרנקל. סימונה  יכולים להיות שלמים", כתב  ומוות חיי האדם לא 
ככוח מרפא על הדרך לשאול הפנימי  מצליח-חנוך מדברת על הדיכאון, 
ובחזרה, ועל הצורך לגעת במוות כדי להיוולד מחדש בחיינו, כפי שתימות 
אלו מועברות בסיפורי מיתולוגיה נשית. מאלה עולה, כי הצמיחה הפוסט-
טראומטית אינה מבטלת ואינה מחלישה את המצוקה הפוסט-טראומטית, 

אלא נשענת עליה, כמנוף להתפתחות.

הנחה זו זכתה גם בתמיכה מחקרית. חוקרים מאוניברסיטת סטאנפורד, 
שעקבו אחר מצבם הנפשי של אנשים לאחר הפיגוע במגדל התאומים, 
רמת הצמיחה הפוסט-טראומטית תשעה שבועות  בין  חיובי  מצאו קשר 
לאחר הפיגוע לבין רמת המצוקה שדיווחו עליה האנשים באותה נקודת 
וצמיחה  בין מצוקה  יותר אחר הקשר  זאת, במעקב ממושך  זמן. לעומת 
נמצא, שהקשר הוא בצורת עקומת פעמון: רמת הצמיחה הגבוהה ביותר 
נמצאה בקרב אנשים עם רמה מתונה של מצוקה, ואילו בקרב אנשים עם 
מצוקה פוסט-טראומטית חריפה ואנשים שלא דיווחו על מצוקה כלשהי 
כמנוע  המצוקה  של  בתפיסה  תומך  זה  ממצא  צמיחה.  פחות  נמצאה 

לצמיחה, אך גם עומד על הסכנה של קריסה נוכח עומס יתר. 

בקרב  פוסט-טראומטית  לצמיחה  בדרך  מכשולים  הנגף'–  'אבני  ג. 
נפגעות ונפגעי טראומה מינית 

המופיעים  קדמונים,  חטאים  הן  המשפחה,  ובתוך  מחוץ  מיניות,  פגיעות 
כבר בסיפורי התנ"ך ובמיתולוגיה. עם זאת, במושגי זמן היסטוריים, העיסוק 
המקצועי והחברתי בחטאים אלו עדיין נמצא בחיתוליו. התמודדותנו כחברה 
ההבניה  תחת  בהתהוות,  נמצאת  עדיין  מינית  פגיעה  של  תופעות  עם 
החברתית שהמשיגה התנועה הפמיניסטית במאה הקודמת וההתפתחות 
העצומה בהתייחסות ובספרות המקצועית העוסקת בנושא. סיבות רבות, 
שאל חלקן אתייחס בהמשך, מביאות לכך שעדיין קיים פער אדיר בין היקף 

התופעה והשלכותיה לבין ההכרה החברתית שהיא מקבלת. 

בטראומה  הטיפול  אנשי  מתמודדים  מספקת,  חברתית  הכרה  בהעדר 
מינית עם הצורך לייצר מרחב עיבוד ראשוני ייחודי ושברירי לכאב, לבלבול 
ולתחושות הקשות הנובעות מהפגיעה. זמן ממושך עליהם לשהות במרחב 
ולהבנת  האסון  לגודל  לגיטימיים  ומקום  מילים  מתן  של  בתהליך  זה, 

השלכותיו, למול השתיקה מסביב. זוהי רק אחת הסיבות לכך שלתחושתי, 
הדיון על צמיחה פוסט-טראומטית בקרב נפגעות תקיפה מינית הוא שונה 
ומסובך, בהשוואה לסוגי טראומה אחרים. במרחב הטיפול בטראומה מינית 
ובפרט בטראומה מינית בילדות, כולל גילוי עריות, הדרך לצמיחה פוסט-
יותר ומציבה בפני ההולכים בה אתגרים  טראומטית היא איטית וחסומה 
קשים במיוחד. אסמן חלק מן האתגרים האלה, תוך התייחסות לגורמים 

שמניתי לעיל כמשפיעים על היכולת לצמיחה פוסט-טראומטית. 

גורמים אישיותיים: 
בילדות,  פגיעות  והזהות:  האישיות  עיצוב  על  הטראומה  השפעת   -
ובעיקר פגיעות ממושכות, מעוותות את תהליך התפתחות האישיות ועיצוב 
 Complex) מורכבת'  פוסט-טראומטית  'תסמונת  של  האבחנה  הזהות. 
אישיות  במבנה  הפוגעת  טראומה  בין  להבחין  מנת  על  הוצעה   (PTSD
שכבר עוצבה לבין טראומה המתרחשת בילדות, ומתערבת באופן חבלני 
של  זה  בסוג  בעוצמה  המופעלים  הגנה  מנגנוני  העצמי.  בניית  בתהליך 
טראומה, כגון דיסוציאציה והזדהות עם התוקף, מחבלים ביכולת לבניית 
עצמי אינטגרטיבי ומובחן. חיבור ל'עצמי טוב יותר' לאחר הפירוק המתרחש 
כאשר  יותר  קשה  פוסט-טראומטית,  צמיחה  המבטא  חיבור  בטראומה, 
העצמי הראשוני אינו מוגדר. באופן אבסורדי, הגדרת זהותו של מי שחווה 
טראומה מינית תחת הכותרת של פגיעה מינית, עם כל הקושי שבדבר, 
מספקת לעתים תחושה חיובית של זהות ושייכות. ניתן לראות את עוצמת 
נפגעי/ות  ואת אחוות הקורבנות בעיקר בקבוצות של  הזהות המשותפת 
תקיפה מינית, חוויה שיש בה כוח מקדם ייחודי. ואולם, במצבים מסוימים 

היא עלולה לעכב את החיפוש אחר זהויות חדשות, פחות פגועות. 
 

- דימוי עצמי בסיסי: שילוב של פגיעה גופנית בילדות ודימוי מופנם של 
אחרים פוגעים, בעיקר כאשר מדובר בפגיעה בתוך המשפחה, מייצר חווית 
עצמי שלילי, רע ואשם. אדם המנוהל עם דימוי עצמי מעין זה חש עצמו 

פעמים רבות כלא ראוי לצמיחה ולאושר. 
- רה-ויקטימיזציה: נפגעות תקיפה מינית נמצאות בסיכון גבוה לפגיעה 
נוספות  זה מייצר טראומות  בידי אחרים. דפוס  והן  בידי עצמן  חוזרת, הן 
המשפיעות על האישיות, ומשאיר את המתמודדת באזור המצוקה והסבל. 

נסיבות האירוע: 
בניגוד לטראומות רבות שנחקרו  - היה או לא היה? - סיפור הטראומה: 
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בהקשר של צמיחה פוסט-טראומטית, בסיפורי הפגיעה המינית בילדות 
של  מנגנונים  מוגדרת.  שבר  נקודת  או  ברור  רצף  לקבל  ניתן  תמיד  לא 
מינית, עלולים לטשטש את  והשתקה, המאפיינים טראומה  דיסוציאציה 
ילדות.  בזיכרונות  מדובר  כאשר  שכן  כל  סיפור,  לספר  או  לזכור  היכולת 
צמיחה מחייבת סיפור שניתן להעניק לו משמעות בסיפור החיים הגדול 
יותר. בסיפורי טראומה מינית, הצורך בעדות לשם הבנת הסיפור הינו גדול 
יותר ודורש זמן רב יותר מאשר בסיפורי טראומה אחרים. צורך זה מתמלא, 

בין השאר, במרחב הטיפולי.  

- טראומה בצל יחסים: בשונה מטראומות מלחמה, טרור, תאונות, אסונות 
פגיעה  של  טראומות  קרובים,  של  ומוות  רפואיות  טראומות  ואפילו  טבע 
בתוך קשר מערבות סוגיות מורכבות של אשמה ואמון, המקשות על היכולת 
במערכות  משוחזר  הטראומטי  הבינאישי  הדפוס  תמיכה.  ולגיוס  לשינוי 
להיחלץ ממנו  יחסים שונות של המתמודדים עם הפגיעה, מתוך תקווה 
ובו זמנית, ממקום של הילכדות בהרס המוכר. בנוסף, בסיפורים רבים של 
טראומה מינית, בעיקר בתוך המשפחה, ישנו המשך של קשר כלשהו עם 
התוקף. קשר זה שומר על מצב של איום ודריכות ומעכב את תהליך הריפוי. 

חלק  היא  ההסתרה  בסתר.  מתרחשת  מינית  פגיעה  ההסתרה:  גורם   -
שאחרי,  בהתמודדות  השונים  במעגלים  מתגלמת  והיא  ממנה  אינהרנטי 
מהעצמי  הסתרה  גם  ולעתים  משפחה  קרובים,  חברתיים  מעגלים  כולל 
אפשרות  סותרת  והמכווצת,  הסגורה  מעמדתה  ההסתרה,  הפנימי. 

לצמיחה, הנולדת מעמדה של פתיחות לחוויה חדשה.

תמיכת הסביבה: 
עלולות להחריף  כי תגובות הסביבה  ידוע  - סביבה כמחריפת טראומה: 
של  האסור  האינטימי,  הסודי,  אופייה  בשל  פוסט-טראומטית.  מצוקה 
הטראומה המינית, לעתים קרובות מתקשה הסביבה להאמין, לקבל, וכל 
של  רבים  ובמקרים  למיניהן,  אמון  אי  תגובות  בהתמודדות.  לתמוך  שכן 
גילוי עריות גם תגובות התרחקות וניכור מצד קרובי משפחה, הן פגיעות 
במקרים  גם  המקורית.  מהפגיעה  יותר  לעתים  כשלעצמן,  טראומטיות 
של ניסיונות לסייע, חוסר מודעות וחוסר אונים של הסביבה גורמים לכך 
את  ומשאירים  רגישות  כחוסר  פעם  לא  מתפרשים  התמיכה  שניסיונות 

המתמודדים בתחושת בדידות וייאוש. 

של  בהקשר  טראומה  בהיותה  מינית,  טראומה  כאמור,  באמון:  פגיעה   -
גם  רבות,  פעמים  בקשרים.  הבסיסי  באמון  פוגעת  בינאישיים,  יחסים 
ההדדיים  אי-האמון  יחסי  הנחשף.  בסיפור  אמון  חוסר  מגלה  הסביבה 
במשאב  פוגעים  מינית  פגיעה  של  חשיפה  לאחר  להיווצר  העלולים 

הבינאישי כמשאב מסייע, דווקא במקום שערכו יקר כל כך. 

כל אלו הם תנאי פתיחה לא אופטימליים להתמודדות. מכאן מתחיל גם 
האתגר הטיפולי. 

ד. חשבון נפש - אתגרים של מטפלים בטראומה מינית בדרך לצמיחה 
פוסט-טראומטית

של  מרתק  שיח  מצאתי  באינטרנט  מינית  תקיפה  לנפגעות  בפורום 
פוסט-טראומטית,  בצמיחה  הקשור  מאמר  סביב  הפורום  משתתפות 
שהביאה אחת המשתתפות. מעניין היה לראות כיצד המשתתפות מנסות 
כתוצאה  חיובי  לשינוי  אפשרות  של  הרעיון  את  לזו  זו  ולהסביר  להבין 
מהטראומה, ומגלגלות ביניהן את האפשרות להסתכל על הדברים אחרת 
הייתה  לאחרים").  להקשיב  היכולת  את  פיתחתי  שגדלתי,  איך  ("בגלל 
אחת  אמרה  השאר,  בין  זו.  בהכוונה  הטיפול  של  למקום  התייחסות  גם 
וגדילה  צמיחה  על  איתך  מדברת  לא  מטפלת  "אף  בשיח:  המשתתפות 

שלך מתוך טראומה... רק מדברים עליה - בלה בלה בלה...".

בשנים  משמעותית  התמקצעות  עובר  מינית  בטראומה  הטיפול  תחום 
האחרונות. במוקד הספרות הנכתבת בנושא וההכשרות הייעודיות בתחום 
מושם דגש על המאפיינים הייחודיים של טראומה מינית, במטרה לפתח 
להשלכותיה  מודעות  התופעה,  לזיהוי  רגישות  מקצוע  אנשי  בקרב 
ודרכי טיפול מותאמות. בישראל של השנים האחרונות גוברת המודעות 
החברתית לנושא התקיפה המינית הודות לפעילותם המסורה של מרכזי 
סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, ומעמיקה הזיקה המקצועית בינם 

לבין גורמי הטיפול. 

מתוך התבוננות בתהליך האישי-מקצועי שלי בעבודה פרטנית וקבוצתית 
עם טראומה מינית, אני ערה לתחושת האחריות הכבדה של החזקת סיפור 
של  הקריטית  ולחשיבות  אותו,  המלווה  ההסתרה  מעטה  נוכח  הפגיעה 
שהייה באזורי כאב בל יתואר. אני פוגשת את התקווה לשחרור, מתרגשת 
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נשים בהתמודדות עם הטראומה,  ומתמלאת מהדרך האמיצה שעושות 
היא  אך  מינית,  טראומה  מתוך  צמיחה  ישנה  כן,  שתוארו.  הקשיים  חרף 
קשה יותר. אני רואה במקרים רבים את ההיצמדות לזהות הקורבנית, את 
האופן שבו משקולת הטראומה ממשיכה שנים ארוכות להוות מרכז כובד 
עיקרי בחיי הנפגעות. אני כמובן מבינה את הסיבות לכך ומסבירה אותן, אך 
קוראת לעצמי, לעצמנו המטפלים, לחשבון נפש ולשאלות שאינן פשוטות 
ועיבוד- הכרה  שבין  רצף  על  בעבודה  הנכונים  המינונים  מהם  להישאל: 
קדימה?  והסתכלות  מחדש  אחריות  לקיחת  לבין  הטראומה  של  לאחור 
והמכילה משמרת את המקום  יש שלב שבו עמדתנו האמפאתית  האם 
לצמיחה  יותר אפשרות  עינינו  לנגד  ייתכן שראוי שנראה  הקורבני? האם 

פוסט-טראומטית מפגיעה מינית, באופן אקטיבי ולא רק כמשאלה?  

מספר נקודות ראויות לתשומת לב בהקשר זה של עבודת המטפלים 
בטראומה מינית:

- שפה: הכתיבה המקצועית השגורה בתחום הטראומה המינית מבוססת 
על מילים כמו 'נפגעות תקיפה מינית', 'ניצולי טראומה מינית', 'שורדות גילוי 
וכדומה. מילים אלה הן חלק חשוב בהכרה הראשונית  'קורבנות'  עריות', 
בכך שהתבצעה פגיעה. אכן, תפקידנו כאנשי מקצוע, בין השאר, לתת שם 
וכותר לחוויה זוועתית ולא מתומללת. מתוך השם נוצרת שפה, המביאה 
עמה שייכות, תקשורת, זהות, התפתחות, אך ביכולתה גם לקבע ולבלום. 
על  ולברור מחדש את המילים,  לבחון  נדרשים  אנו  יתכן שמשלב מסוים 

מנת שתובלנה לעבר אופק אחר של התפתחות. 

- פיצול: אי ההבחנה בין טוב ורע, מותר ואסור, הוא בלב הפגיעה המינית. 
ונפגע הן חשובות  ונתקף, פוגע  ורע, תוקף  משום כך, ההגדרות של טוב 
בעבודה עם הנפגעים. עם זאת, חשוב לזכור את אופן פעולתו של הפיצול 
כמנגנון הגנה, הנחשב למנגנון מסדר נמוך. חלקים קשים להכלה מושלכים 
החוצה על אובייקט חיצוני, ולאחר מכן חוזרים ומופנמים בתוך היחסים עם 
האובייקט.   חווית הטראומה המינית קוראת לנו מחד לעשות סדר ולהציב 
גבול, מהמקום החזק (פיצול כגבול), אך גם מפעילה אותנו מהמקום חסר 
האונים להיעזר בפיצול (פיצול כמנגנון הגנה רגרסיבי), כדי להגן על עצמנו. 
אנו עלולים למצוא את עצמנו לכודים בדיאלוג רּומיַנטיבי, בו אנו משחזרים 
צמיחה  שבפנים.  הטוב  מול  הטיפול  לחדר  מחוץ  הרע  של  הפיצול  את 
דורשת אינטגרציה, יכולת לראות מורכבות של מצבים, לעבור מהאשמה 
ואשמה לאחריות ולהתבוננות שלמה יותר על עצמנו: היכן בתוכנו נמצאים 

הקרבן והמקרבן, הנפגע והפוגע. עלינו לשאוף לעודד לכך את מטופלינו 
ואת עצמנו, כמטפלים. 

ההעברה  את  במוקד  שמה  הפסיכודינאמית  הגישה  הטיפול:  מוקד   -
וההעברה הנגדית ככלי טיפולי.  דייוויס ופראולי, באינטגרציה שהן עושות בין 
התפיסה הפסיכואנליטית לבין חקר הטראומה, מציגות גישה טיפולית, בה 
הפרדיגמה המרכזית היא החייאה (reenactment) של חוויות טראומטיות 
ותוצריהן בחדר הטיפול.   החייאת הטראומה ב'כאן ועכשיו' מאפשרת זיהוי 
למותר  לא  ושחרור.  תיקון  שינוי,  לקדם  מנת  על  השלכותיה,  של  ועיבוד 
מיקוד  המשתחזר.  ה'קלקול'  על  הוא  הפסיכולוגי  הזרקור  כי  להדגיש, 
איפה   - היא  השאלה  בטראומה.  הנגועים  באזורים  הוא  הטיפולי  הקשב 
בטיפול קבוצתי  אזורים אחרים במרחב הטיפולי.  מוארים במקביל  וכמה 

בולט מרכיב ההחייאה עוד יותר, מול ריבוי השותפים לתהליך העבודה.
 

והלא-מגינים,  הלא-רואים  או  הפוגעים  מערך  מול  המיטיבה:  הדמות   -
מגויס המטפל בפגיעה המינית לגלם את תפקיד הדמות המיטיבה, הרואה, 
בסיפור  זאת  עשו  שלא  למי  בניגוד   - מחויב  הוא  מכך,  יותר  המנחמת. 
המטופל/ת.  של  ולקצב  לרצון  לצרכים,  להקשיב   - המקורית  הטראומה 
הסטת  כי  הוא  החשש  ביצים.  על  כהולכת  לעתים  חשה  אני  זו  בנקודה 
ומהאשמה לאחריות, תיתפס כלא  הזרקור מהמקום הקורבני למתמודד 
אמפאתית, כמאיצה ותובענית, כלא רגישה למצוקה. חשש זה מופיע לא 
בשלבים ראשונים של עבודה, אז נדרשת עדיין העזרה הראשונה לטיפול 
להרפות  דווקא  אולי  חשוב  בהן  יותר,  מאוחרים  בשלבים  אלא  בפצע, 

מהאזור הפצוע  ולחזק את הגוף כולו. 

- צמיחה ובריחה, צמיחה וסליחה: לעתים, דיבור על תקווה ואי רצון לעסוק 
בתכנים הקשים מצד המטופלים מפורשים על ידי המטפל כהתנגדות וכאי 
יכולת להתמודד עם הכאב. ואכן, התעקשותנו כמטפלים על שהייה במקום 
הכואב, על טיפול במקום הפגוע, חשובה ומקדמת, במיוחד בהתחלה. גם 
חוששים  עצמנו,  לגבי  דין  אותו  גוזרים  שאנו  ויתכן  שם,  להיות  קשה  לנו 
שגיוס התקווה וההיצמדות לטוב מבטאים התעייפות או אי סיבולת שלנו 
צמיחה  בריחה.  אינה  לצמיחה  מכּוָונות  להתבלבל.  אסור  אך  כמטפלים. 
באה לאחר שהוכחה הסיבולת, שלנו ושל המטופלים, להיות בכאב. רק אז 

מתפתחת היכולת לשאת כאב ומכאן לצמוח ממנו.
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פירושו  שלשמוח  היא  ממטופלים  קרובות  לעתים  העולה  נוספת  אמירה 
לשכוח או לסלוח, ושהשבת המשמעות לחיים פירושה ויתור על ההכרה 
נפגעי  אצל  זה  מסוג  אמרות  מוצאים  אנו  שהתרחש.  ובאבדן  במוות 
במקרה  אולם,  ומוות.  אבדן  עם  הקשורות  אלה  בעיקר  שונות,  טראומות 
ו'הענשה'  כעס  על  ויתור  אי  של  ייחודי  מרכיב  קיים  מינית  פגיעה  של 
ולא  שמרה  שלא  החברה  מול  אולי  בחייהם,  הממשיכים  הפוגעים,  מול 
הכירה. התסמינים הם העדות, הגל-עד פגיעה, ולכן קשה להרפות מהם. 
כמטפלים, עלינו להיות ערים לכך שאולי גם אנו, בקבלנו על עצמנו את 

תפקיד העד, משתפים פעולה עם חשיבה זו, באופן לא מודע. 

שהוא,  סוג  מכל  בטראומה  למטפלים  משנית:  טראומטיזציה   *
כתהליך  מוגדרת  היא  נמנע.  בלתי  סיכון  היא  משנית  טראומטיזציה 
שבמהלכו עוברת החוויה הפנימית של המטפל שינוי שלילי, עקב מעורבות 
מהטראומה.  הסובלים  המטופלים  שמעלים  החומרים  עם  אמפאתית 
אף  על  השינוי,  של  השליליים  בהיבטים  בלעדי  באופן  מתמקד  המושג 
שישנה הכרה גם בקיומם של שינויים חיוביים. פרלמן וסאקויטן  מדברות 
על בקיעים ברוחניותו של המטפל, בעקבות הטראומטיזציה המשנית. בין 
יכולת  רוחניות אמונה, שמחה, קבלה, מחילה,  כוללות במושג  השאר, הן 
מחוץ  גם  אך  בתוכנו,  שהוא  למשהו  בחיבור  ותקווה  משמעות  להחזיק 
לנו. המושג של צמיחה פוסט-טראומטית מבטא בעיניי, בהקשר  ומעבר 
זה, את הרוחניות אליה מתייחסות פרלמן וסאקויטן ואת התקווה שעליה 

הן קוראות להיאבק בעבודה עם הטראומה. 

ה. ואחרי ככלות הכל - הזכות והמחויבות לצמיחה
אז איך לוקחים את האתגרים הללו צעד אחד קדימה? איך עובדים לאור 

הטראומה ולא רק בצילה? 

ומודעות   במכשולים  הכרה  הוא  הראשון  השלב  עצמו,  בטיפול  כמו 
לסבל  לקשיים,  הלגיטימציה  מתן  לצד  עצמנו.  של  המשמרים  לדפוסים 
ולייאוש, צריכה לעלות על מפת הטיפול הלגיטימציה והמחויבות לצמיחה. 
חשוב להדגיש, כי למרות שמדובר בתהליך הדרגתי הנע אל עבר צמיחה, 
מלווה  והייאוש  הכאב  עם  המפגש  ליניארי.  ולא  ספיראלי  הוא  התהליך 
וממשיך להיות חלק טבעי מהצמיחה, אם כי היכולת לשאת אותו עשויה 
לגדול. המתמודדים נפגשים, חזור והיפגש, עם אותה חוויה של כאב, אך 

במקום גבוה יותר במעלה הדרך. באופן דומה, כוחות הריפוי נמצאים כבר 
מן ההתחלה, אלא שהיכולת לסמן אותם ולהשתמש בהם גדלה עם הזמן. 
כעת, עלינו לשאול את עצמנו, האם יש בארגזנו המקצועי מבחר כלים עשיר 

מספיק לכוון לצמיחה, כמו זה המכוון לזיהוי ולעיבוד אותות הטראומה? 

כמו  מילים  כאשר  'מתמודדּות',  כמו  למילים  חדשה,  לשפה  נזקקים  אנו 
'צמיחה  כמו  למושגים  עוד.  אותנו  מקדמות  אינן  'שורדּות'  או  'קורבנּות' 
פוסט-טראומטית', שיסמנו את הדרך לאור בקצה המנהרה. אנו נזקקים 
יכולות  כאלה  שאלות  והעזה.  עצירה  שדורשות  זווית',  'משנות  לשאלות 
להיות, לדוגמא: אם היית יכולה להחזיר רק חלק מהסיפור והשלכותיו, מה 
יותר בחיים היום, בעקבות הסיפור?  לא היית מחזירה? מה אתה מעריך 
מה למדת על עצמך מההתמודדות עם הדבר הנורא שקרה לך? מאיפה 
היית  מה  לכך)  (ובהמשך  שעברת?  הסבל  את  לשאת  הכוח  את  שאבת 
רוצה להגיד לעצמך עוד X זמן קדימה, על היכולת שלך להתגבר ולצמוח 

מהסיפור? אילו סיפורים אחרים בחיים שלך עוזרים לך לשאוב כח? 

במעמקי  המטופלים  עם  נמצאים  הטיפול.  ִמנעד  את  מרחיבים  אנחנו 
מעבר  שנמצאו  חייהם,  של  האפשרי  המרום  אל  אתם  ושואפים  כאבם 

לטראומה והחלמה. 

* פסיכולוגית קלינית, מנחת קבוצות תמיכה במרכז סיוע תל אביב.
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צמיחה - מחשבות חקלאיות
אבגיל פרנקל *

(מבוסס על סיפור אמיתי)

"איך צומח דשא? ככה, איך חיטה צומחת? ככה, איך צומח ילד? ככה..." 
דתיה בן דור

הסביבה.  ובין  הצמח  בתוך  הגלום  המטען  בין  גומלין  יחסי  היא  צמיחה 
צמיחה היא ענין של גאוגרפיה, אקולוגיה, של אקלים, תבניות נוף. עניין 
של פוליטיקה. צמיחה מקפלת בתוכה זיכרון, תחושת שייכות, אפשרות 
להשפיע על הסביבה והאפשרות להיות מושפע ממנה. צמיחה היא קבלת 
צורת תבנית נוף, ובו בזמן, צמיחה היא הטבעת שינוי סביבתי, מעצם היות 

הצמיחה מתרחשת. 

ביכולת  פוגעת  היא  התפתחותית.  פגיעה  היא  בילדות  מינית  פגיעה 
הטבעית של הילד לצמוח, ומחייבת אותו לפתח אסטרטגיות שיעקפו את 
החסמים המתפתחים בתוכו כדי לשכח את הכאב והבלבול. מפוטנציאל 
הצמיחה הטבעי נשאבת אנרגיה כדי להפנותה להתמודדות עם העובדה 
שבית הגידול של הגודל קם עליו ומנצלו, או שותק מול ניצולם של אחרים. 
פגיעה מינית בילדות היא משתקת, מקפיאה, פוגעת באמון של הגודלת 
למשפחה  למקום,  שלה  השייכות  תחושת  את  ממנה  גוזלת  במגדלים, 
ולסביבה, מקהה את הרגישות הטבעית לחמימות או הקרירות של בית 
השמש,  זריחת  לרגע  באשר  הבסיסיות  הפנימיות  הידיעות  את  הגידול, 
של  הטבעית  להזנה  באשר  הביטחון  את  מערערת  לישון.  ההליכה  וזמן 

הקרקע ואת האפשרות לשאוב ממנה כוחות.

וצמיחה בטיפול? מה זו צמיחה בטיפול? שהרי הטיפול אינו בית הגידול 
של איש. 

את  למקסם  ניסיון  יכולתי,  כמיטב  וקבוע  מווסת  מוגן  מרחב  חממה? 
התנאים כדי לממש את מלוא הפוטנציאל. יכול להיות. מטופלות מדברות 
איתי פעמים רבות על החדר לעומת מה שמחוצה לו, על הפגישה שלנו 
לעומת העולם האמיתי. בחדר הפגישות שלנו לעולם תדלקנה אותן נורות 
ויעשה מאמץ לשמור על טמפרטורה מתאימה. אור השמש מווסת על ידי  

וילון, ומים מוגשים למי שצמאה.

העבודה החקלאית היא עבודה מאומצת, מערבת את גופה ואת רגשותיה 
עמל  היא  חקלאות  ואנרגיה.  תנועה  מהגוף  מבקשת  החקלאית.  של 
קבוע, יגיעה לאורך זמן. מקפלת בתוכה דאגה רבה עם אופטימיות ואמון 
בין תנועה עם  היא טלטלה  באפשרות הפוטנציאל להתממש. חקלאות 
לתבוע  מפניו,  להתגונן  המאמץ  ובין  העוצמתיים,  הטבע  ואיתני  הטבע 
ממנו מקום וכוחות. להיות חלק ממנו, לבקש בתוכו חלקה. ואז הטיפול 
הוא תהליך ארוך של התמקמות, של התבוננות פנימה והחוצה תוך בניה 
של הקשר, שימוש במילים, הצמחה של שפה, וחיפוש אחרי עוד מילים, 
חדשות, ועוד זיכרון והוויה שמבקשת להיכנס לקונטקסט. והיא או הוא, 
חרוש  משותפת,  הליכה  תלם,  עוד  שנחרש  עד  השורה,  סוף  עד  ואני, 

ותחוח, הזמנה לאהבות ולספקות למצוא מקום, לצמוח.  

מצמחת  הבלתי  ילדותו  שזיכרון  מבוגר  אדם  צומח  איך  ילד?  צומח  איך 
מקופל בתוכו, נטוע ותלוש בו זמנית? איך צומחת אישה עם שאלות על 

מקום ואמון, על גאוגרפיה? לא ככה. ככה...

* MSW, מומחית לטיפול בטראומה מינית, לשעבר מנהלת מרכז תמר בירושלים.
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מלאכים בדמות בני אדם מיטל מיכאלי *
ביום שישי בצהרים, אני בדרך כלל מנסה להחזיר לחיי שגרה שפויה. רגע לפני הלגימה מכוס הקפה עם החברות שעוד נשארו לי 
לפני שהתחלתי את עבודתי כרכזת קו החירום, הטלפון שלי מצלצל. על הצג שוב אותו השם של אותה הצעירה אותה אני מלווה 

כבר שלוש שנים. אני מביטה על הצג ושוב, הייאוש מאיים לדפוק בדלתי...
לא מסוגלת לשמוע ששוב היא ברחוב, שוב נפגעה על ידי  "חבר" שמצאה כדי שיהיה לה איפה לישון. שעוד פסיכיאטר אמר לה 
שהיא הפרעת אישיות קשה ואין איך לעזור לה. שעוד מסגרת דחתה אותה. ששוב ברגע של תהום מייאשת היא חתכה את גופה 

באכזריות. 

שלוש שנים במעגלים. וזה רק המקטע של פרק החיים שלה שאני שותפה לו. יום יום, שעה שעה, המציאות שלה היא הישרדות. כל 
יום לבחור מחדש להילחם על החיים בצל גילוי עריות. כל יום לאסוף כח כדי להתמודד עם מלחמות מבפנים ומבחוץ. עם מערכת 

אטומה שויתרה עליה. עם לילות ללא שינה מלאי פלאשבקים וזכרונות בלתי נסבלים, עם רוע אנושי שנצרב בגופה ובליבה.

היא מספרת שאושפזה בבית חולים. גופה חבול ופצוע. אומרת שהיא בסדר, ושלא אדאג, אבל אולי אני יכולה להביא לה חולצות 
קצרות כי אין לה. אני עושה סיבוב מהיר בארון הבגדים שלי, שולפת כמה חולצות ישנות ונוסעת אליה. בדרכי אני רואה ברחובות תל 
אביב משפחות בפארק, אנשים בבתי קפה, רוכבי אופניים בשדרה. העולם שותק, אני חושבת לעצמי. שני יקומים מקבילים. באחד 

מהם לאנשים יש תקווה, עתיד, חיים. בשני - סבל אינסופי. 

היא מחכה לי למטה עם הסיגריה שלה, מטושטשת ממשככי כאבים ומחבקת אותי בחיוך. "איזה מזל שבאת", היא אומרת לי. 
עסוקה בלארגן לעצמה בגדים, לדאוג לחתולה שהשאירה אצל חברה... מאיפה יש לה את הכוחות? בתנועה חלושה היא שולפת 
את הנייד שלה ומשמיעה לי שיר שהיא אוהבת. זה שיר שאני לא מכירה של רמי קליינשטיין שנקרא "מלאכים". היא מסבירה לי 
שזה נכתב עליה ועל החיים שלה. שהיא לא הייתה פה היום אם לא היו בעולם בני אדם בדמות מלאכים. אנשים שנמצאים שם 
איתה ולא משאירים אותה לבד עם הסבל וההתמודדות. "אתן במרכז סיוע נותנות לי סיבה וכח להמשיך להילחם", אני נזכרת 
במפגש שלי איתה לפני שלוש שנים כשכמעט ויתרה. כשעמדה על אדן החלון וחשבה לסיים את זה. מהמקום הנמוך ביותר, היא 
עשתה בחירה אמיצה. היא החליטה לחיות. והיום, היא שוכבת כאן מולי ומשכנעת אותי, שיש תקווה. שהיא חולמת על שחייה 
עם דולפינים בדרום אמריקה, על עבודה עם נוער בסיכון, על גידול ילדים משלה. שהיא יודעת שבעזרת כל המלאכים שאספה, 

היא עוד תצליח לעשות כל מה שתרצה. 
אני משתכנעת.

* עובדת סוציאלית, רכזת סיוע במרכז סיוע תל אביב.
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כוחה המרפא של קבוצה 
שהם כרמי *

קבוצה היא התא הבסיסי ביותר במבנה החברתי, מאבני היסוד של הקיום 
האנושי. 

הקבוצה  שהיא  המשפחה,  לקבוצה,  שייכות  חווה  האדם  מלידתו, 
הדת  (בני  קבוצות  למספר  זמנית  בו  ישתייך  חייו  במהלך  הראשונית. 
ההינדית, תלמידי תיכון, עובדי חברת הזנק...) ואף ינוע לעתים מקבוצה 

לקבוצה, אך תמיד יהיה חלק מקבוצות חברתיות וארגוניות שונות.
קבוצה היא מקבץ אנשים בעלי מאפיין משותף. עצם קיומו של מאפיין 
לזהותו האישית של  להיתפס כמהותי  – על המאפיין  די  בו  אין  משותף, 
נוסף  תנאי  לקבוצה.  שייכים  שאינם  מאלו  אותו  שמבדיל  ככזה  האדם, 
האנשים  בין  גומלין  יחסי  של  קיומם  הוא  קבוצה,  אנשים  מקבץ  להיות 
ויתאפשרו תחושת  ויציב. בהתקיים אלה, תיווצר קבוצה  באופן מתמשך 

שייכות ומרחב תפישתי משותף. 

מצורכי  החל  האדם  של  צרכים  למגוון  מענה  לספק  קבוצה  של  בכוחה 
ועד  אישי)  בטחון  מחסה,  מזון,  (לדוגמא  אינסטרומנטליים  והגנה  קיום 
החיוניים  וקבלה)  (תמיכה  ורגשיים  ולהבין)  (ללמוד  קוגניטיביים  צרכים 
את  המטפחות  בחברות  גם  מכך,  כתוצאה  האישית.  להתפתחותו 
האינדיווידואליזם, ישאף הפרט להשתייך לקבוצות, למרות שהשתייכות זו 

משפיעה לא אחת על ההתנהגות, המחשבות והרגשות של הפרט.

והיא  לקבוצה  חבריה  של  שיוכם  לעצם  מעבר  שהן  משמעויות  לקבוצה 
לדעת  "בניגוד  לומר:  אדם  יכול  כך  עצמה.  משל  ויישות  מעמד  מקבלת 
אלא  הקבוצה  חברי  של  לדעות  בניגוד  לא  ש..."  חושב  אני  הקבוצה, 
 ,(1913-1981) קוהוט  היינץ  קבוצתית.  יישות  אותה  של  לדעה  בהתייחס 
תפיסתו  את  הציג  בו   ,"The Analysis of the Self" הספר  מחבר 
את  טבע  העצמי,  פסיכולוגיית  לכינוי  שזכתה  והטיפולית,  התיאורטית 
מושג "העצמי הקבוצתי". קוהוט הגדירו כישות שיש לה קיום משלה, עם 
בדומה  ואידיאלים,  אמביציות  עם   - משלה  פנימי  מבנה  משלה,  צרכים 

לעצמי האישי.

על  השפעתן  ומרחב  כוחן  בחברה,  קבוצות  שתופסות  המרכזי  המקום 
התורמות  פסיכולוגיות  תאוריות  ופיתוח  התחום  לחקר  הביאו  הפרט 

להעמקת הידע וההבנה של תהליכים ותופעות המתרחשים בקבוצה.

פרופסור ארווין יאלום, סופר ופסיכיאטר, בספרו "טיפול קבוצתי- תאוריה 
ומעשה" (2006),  הנחשב לספר יסוד בתחום הקבוצות, מייחס לכל קבוצה 
כוחות מרפאים הנובעים מעצם מהות הקבוצה. יאלום מתאר את הטיפול 
ואת השינוי שהוא מחולל, כתהליך מורכב המתרחש דרך משחק גומלין רב 
פנים של חוויות אנושיות. לטענתו, חוויות אלה נוצרות בכול קבוצה - גם 
כאשר אינה מוגדרת במוצהר כקבוצה טיפולית, ללא תלות בסוג הקבוצה, 
בדרך ניהולה והנחייתה. יאלום מכנה את החוויות האנושיות הללו "גורמים 

טיפוליים" ומונה אחד עשר גורמים:
הפחת תקוה – תחושה שיש מה לעשות וכי לא הכל אבוד. חברים בקבוצה 
שואבים השראה ועידוד מכח המגע עם משתתפים שעברו חוויה דומה 
ומיטיבים להתמודד עמה. תקווה היא תנאי לעצם הפנייה לטיפול ומהווה 
מקור כוח להתמיד בו, אך יאלום רואה בה גם אמצעי טיפולי יעיל העומד 
הצלחתו,  ובסיכויי  בטיפול  שהאמינו  אנשים  אצל  כי  נמצא  עצמו.  בפני 

תוצאת הטיפול הייתה חיובית יותר.

אוניברסליות – אנשים רבים הבאים לטיפול אינם מודעים לכך שהבעיות, 
והמחשבות שלהם אינם נחלתם הבלעדית. הם טועים לחשוב  הרגשות 
שהם ייחודיים בחוויתיהם ובמצבם. בקבוצה הם נוכחים לדעת שאנשים 
דומים  סיפורים  שמיעת  לשלהם.  הדומות  להתמודדויות  שותפים  רבים 
משחררת את הפרט מתפיסתו את עצמו כייחודי בבעייתו, בבחינת "צרת 
כי לאחר שהמשתתפים מבינים  יאלום,  בנוסף, מציין  נחמה".  רבים חצי 
ואת  סיפורם  את  לחשוף  יותר  להם  קל  שחשבו,  כפי  דופן  יוצאי  שאינם 

עצמם, חשיפה העוזרת לשיחרור מתח וכאב.

רוב חייהם  – הנתינה לאחר של מי שחוו עצמם  זולתנות )אלטרואיזם) 
ועוד,  זאת  העצמית.  הערכתם  את  מחזקת  כנזקקים  ואף  יכולת  כחסרי 
כתחליף  ומפתחים  משמעות  העדר  על  מתלוננים  רבים  מטופלים 
אינה  משמעות  יאלום  ולטענת  מאחר  בעצמם.  אינטנסיבית  התעסקות 
יכולה להיווצר באופן יזום, התמקדות בסיוע לאחר, התמקדות המסיטה 
את האדם מהעיסוק העצמי המוגבר, היא אחת מהדרכים המאפשרות 

צמיחה ספונטנית של תחושת משמעות.  
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הדרכה  להינתן  יכולה  בו  שגם  פרטני  מטיפול  בשונה   – מידע  הקניית 
והנחיות  הצעות  עצות,  גם  ניתנות  בקבוצה  המטפל,  ידי  על  דידקטית 
ידי שותפים לגורל, כלל חברי הקבוצה. בנוסף חברי  כלליות מגוונות על 
שונה  באור  המטפל  של  התייחסויותיו  את  להאיר  גם  עשויים  הקבוצה 

ומזוויות נוספות מאלו שראה חבר קבוצה יחיד.

רבים  מטופלים   - הראשונית  המשפחתית  הקבוצה  של  מתֵקן  שחזור 
והחשובה  הראשונה  בקבוצה  מַספקת  בלתי  התנסות  של  מרקע  באים 
דומה  הטיפולית  הקבוצה  הראשונית.  המשפחה   - בחייהם  ביותר 
הורים),   = (מנחים  סמכות  בעלי  יש  בשתיהן  רבים:  במובנים  למשפחה 
חברים לקבוצה (אחים = ואחיות), גילויים אישיים עמוקים, רגשות עזים, 

ואינטימיות עמוקה לצד רגשי עוינות ותחרותיות.

חברתיים  כשרים  פיתוח  חברתית,  למידה   – חברות  טכניקות  פיתוח 
רב  מקום  והנותנות  וחשיפה  פתיחות  המעודדות  בקבוצות  בסיסיים. 
במודע,  שלא  או  במודע  הקבוצה,  חברי  יעברו  הקבוצה,  מחברי  למשוב 
כישוריהם  את  ולשכלל  לפתח  המאפשרים  חברתית  למידה  תהליכי 

החברתיים ויכולים להביא לשינוי התנהגותי בהקשר החברתי.

הקבוצה  חברי  הקבוצתי  בטיפול  גם  הפרטני,  לטיפול  בדומה   - חיקוי 
אינו תחום למטפל בלבד,  מחקים את המטפל. אלא שבקבוצה החיקוי 
לחקות  עשויים  קבוצה  חברי  כך,  הקבוצה.  חברי  משאר  גם  ניזון  אלא 
ולסגל לעצמם מוטיבים שונים ממגוון אנשים בקבוצה. החיקוי מאפשר 
למשתתפים התנסויות חדשות ובדיקתן, משפיע על דרכי התקשורת של 
ולעיתים אף מביא  למידה חברתית  ומקדם תהליכי  המשתתפים, תומך 
לכך שחבר קבוצה מפיק תועלת מתהליך טיפולי של חבר אחר לקבוצה. 

על  לקבוצה  מצטרפים  בקבוצה  המשתתפים  רוב   – בין-אישית  למידה 
עם  להתמודד  מנת  ועל  בעבר  שמקורן  ומצוקות  סבל  על  להקל  מנת 

קשיים קונקרטיים דרך השגת שינוי הקשור בקשיים אלה. 
ההשתתפות בקבוצה מעלה על פני השטח סבל, מצוקות וקשיים בתחום 
משוב  מקבלים  הקבוצה  חברי  עימם.  התמודדות  ודורשת  הבין-אישי 
אינטנסיבי מכלל חברי הקבוצה כמו גם את התובנות והחוויות הרגשיות 
שחווים חברי הקבוצה. בעזרתם הם משנים את דפוסי התקשורת הבין-
אישית שלהם, תוך שהם מסירים חסמים ורוכשים יכולות המשפרות את 

דרכי התקשורת שלהם ואת התנהגותם החברתית.

ובסיסי.  צורך ראשוני  זהו  צורך בשייכות.  לכול אדם   – לכידות קבוצתית 
בקבוצה צורך זה מקבל מענה תוך שנעשית עליו עבודה ב"כאן ועכשיו". 

חברי הקבוצה מתנסים במעגל המייצר לכידות קבוצתית: 
אמון – חשיפה – אמפטיה – קבלה – אמון וחוזר חלילה וחווים קבלה שאינה 

תלויה בעבר אלא בעמידה בנורמות הקבוצה בהווה.

האמון  הגורל,  שותפות  מהלב.  אבן  הורדת  זיכוך,  תחושת   – קתרזיס 
והקבלה ללא תנאי שבין חברי הקבוצה, מאפשרים לומר דברים שמעולם 
לבין  בינו  גם  האדם  ידי  על  ונדחו  הודחקו  אף  ולעיתים  בקול  נאמרו  לא 

עצמו. עצם אמירתם נותנת תחושת שחרור והקלה עצומות.

המשתתפים  ומשך.  מקום  זמן,  של  גבולות  לקבוצה   – קיומיים  גורמים 
לומדים להכיר במגבלות הקבוצה והטיפול ובצורך להתמודד עם החיים 
שמקנה  הבטחון  מוגנים.  פחות  הרבה  כמובן  שהם  לקבוצה,  שמחוץ 
להתייצב  האמיתי,  העולם  אל  ממנה  לצאת  לחבריה  מאפשר  הקבוצה 
מולו ולקחת אחריות על חייהם גם לנוכח מציאות כואבת, לא רצויה ולא 

הוגנת.

קבוצתית  ולכידות  אלטרואיזם  תקווה,  ובייחוד  אלו  מרפאים  גורמים 
מסייעים לנפגעות רבות בהתמודדות הקשה עם ההשלכות ההרסניות 

של הפגיעה. 

החברתי  הנפשי,  תפקודן  על  לכת  מרחיקות  השלכות  מינית  לתקיפה 
פוסט- לחץ  מהפרעת  יסבלו  הגדול  הרוב  הנפגעות.  של  והבין-אישי 
אך  הפגיעה,  שלאחר  הראשונה  בשנה  להופיע  שיכולה  טראומטית 
יכולים  וסימפטומים  לעיתים גם שנים רבות לאחר התרחשותה. קשיים 
להופיע במהלך חייהן של הנפגעות כתוצאה מאירועים שיגרתיים, לבטח 
ארועים יוצאי דופן. לכוחות המרפאים שיש לקבוצה יכולה להיות תרומה 

משמעותית וייחודית בהתמודדות עם השלכות הפגיעה המינית.

נפגעות תקיפה מינית עלולות לסבול, בין היתר, מתחושות ייאוש, העדר 
הכרה בפגיעתן וסטיגמה, מרגשות כעס, אשם ובושה ומקשיים בתפיסת 
ומתווספים  תוך-נפשיים אלה, משליכים  והדימוי העצמי. קשיים  העצמי 
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לבעיות בתחום הבין אישי והחברתי כדוגמת חוסר אמון, בידוד, העדר גבולות וקשיים 
באינטימיות. כמו כן יש לזכור כי במקרים רבים הפגיעה התרחשה בתוך המשפחה 
שחוו  מתעללת  משפחתית  לדינמיקה  התווספה  הפגיעה  אחרים  רבים  ושבמקרים 

הנפגעות בעברן. 

משתתפות בקבוצות תמיכה חשות שייכות, מוגנות ומובנות ולכן יכולות לשבור את 
קשר השתיקה סביב הפגיעה והשלכותיה. ההדהוד הקבוצתי נותן לפגיעה המינית 
הקשרים חברתיים ופוליטיים ולא רק אישיים. ההשתתפות בקבוצה, ובמיוחד החלקים 
בהם הנפגעות חוות את עצמן כאקטיביות, מעצימה את הנפגעות ותומכת בשיקום 
הקבוצתית,  הדינמיקה  עם  בשילוב  קדימה,  האישית  התנועה  העצמית.  הערכתן 
ברובד  התוך-נפשיים.  החלקים  עם  גם  ומשחרר  בונה  באופן  להתמודד  מאפשרת 
התוך-נפשי המשתתפות בקבוצה גם זוכות לחוויה חליפית, בריאה ואף מתקנת של 

הפגיעה המינית בפוגשן את הייצוגים המשפחתיים הגלומים במבנה הקבוצתי. 

בה  אך  אישי,  הבין  בתחום  בעיות  ומציפה  מזמנת  הקבוצתית  המסגרת  מטבעה, 
בעת, המסגרת הקבוצתית היא גם זו המאפשרת למידה, תירגול והתנסות במרחב 
כמיקרוקוסמוס  הקבוצה  של  תיפקודה  זה.  בתחום  שינוי  ליצירת  הדרושים  בטוח 
מאפשר תהליכים דומים גם במישור החברתי. ההשתתפות בקבוצה מעניקה כוחות, 
תוך  הטראומה  נירמול  את  ומקדמים  מבידוד  לצאת  ביכולת  התומכים  וחוויות  ידע 

התמודדות בריאה עם הסימפטומים שגרמה.

* MSW, רכזת קבוצות תמיכה ואנשי מקצוע במרכז סיוע תל אביב.
צולם על ידי רות סגול



צולם על ידי רות סגול



22

רביעי בערב 
תמי שמש * 

בבניין בצפון הישן של תל אביב שוכן מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה 
והרבה  מטבח  חירום,  קווי  ספריה,  צוות,  חדרי  הראשונה  בקומה  מינית. 
המולה. בקומה השניה חלל גדול בו ספה גדולה, ודלתות לחדרים. חדרים 

לפגישות, חדרים לקבוצות.

על  בעליזות  ומשוחחות  יושבות  נשים  השניה.  בקומה  טקסי  משהו  יש 
הספה, ואז נכנסות לחדר בשעה היעודה. מחדר אחר יוצאות נשים בפנים 
ימי רביעי בערב,   נראים  נכנסים לקבוצת הגברים. כך  מהורהרות, גברים 
נועד  כמו  קבוצתי.  בטיפול  העוסק  הדיה  יעל  של  ספרה  גם  נקרא  וכך 

לקבוצות בלבד, יום רביעי בערב.

זו  קטן.  שולחן  שבמרכזו  במעגל  כסאות מסודרים   8-10 בחדר הקבוצה 
התפאורה של החדר, תפאורה קבועה, פשוטה, מינימליסטית. התהליך, 
עוצמתן,  כל  עם  האלו,  המילים  ועשיר.  מורכב  עמוק,  זאת,  לעומת 
את  להעביר  והנסיון  כמעט,  מיסטי  עמימות,  של  מעטה  משאירות 
טכניות  לא  זאת  ועם  מובנות  פשוטות,  למילים  בקבוצות  המתרחש 

ולקוניות, בהחלט מאתגר.

בקבוצה יש בדרך כלל כתשע נשים ושתי מנחות. המשתתפות בקבוצה 
כלל   בדרך  בילדות,  כלל  בדרך  היא  הפגיעה  מינית.  פגיעה  עברו  כולן 
- כמה שנים, הרבה שנים. לעומת זאת  במשפחה, בדרך כלל ממושכת 
גיס, חבר קרוב של  דוד,  חורג, אח, סבא,  הפוגעים, מגוונים: אבא, אבא 
המשפחה ומבוגרים קרובים אחרים שהיו אמורים להיות שומרים, מיטיבים 

והפרו את האמון שניתן בהם.

קבוצה נמשכת שנה או יותר, עם מעין "סמסטרים" או פרקים של 20-24 
פגישות. בתום כל פרק מחליטות המשתתפות האם הן ממשיכות לפרק 
 40-48) לפחות  שנה  בקבוצה  משתתף  הנשים  של  המכריע  הרוב  הבא. 
קבוצות  נוספת.  שנה  הרכב  באותו  נשארות  מהקבוצות  חלק  פגישות). 

אחרות קולטות נשים שסיימו קבוצות בעבר.

בחודשים הראשונים הקבוצה עוסקת בהיכרות. לצד ביסוס אמון ושמחה 
אותי?  יבינו  האם  חששות:  החברות  מביעות  דומות  אחיות  מציאת  על 
של  בהשלכות  עוסקות  בקבוצה  החברות  אותי?  יאהבו  אותי?  יקבלו 
הפגיעה, במחירים של הסוד שנשמר במשך שנים, במחירים (שלעיתים 
עם  האמהות,  עם  בקשרים  וכן  הסוד,  חשיפת  של  פחות)  לא  כואבים 
לסיפור  מקום  יש  אלה  בשלבים  אחרים.  משפחה  בני  ועם  הפוגעים 

הפגיעה, לזכרונות חדשים שעולים ומציפים, לאבל ולתקווה.

על  עבודה  של  העמקה  ויש  אלה  מכל  עוד  יש  בספירלה,  כמו  בהמשך, 
קשרים בין-אישיים. הפגיעה, שהתרחשה בתוך קשר משמעותי, מטביעה 

את חותמה גם על קשרים אחרים בעולם בחוץ וכמובן בקבוצה. 

אימונים לקשרים. בקבוצה אפשר להפעיל  הקבוצה מהווה מעין מגרש 
דפוסים ישנים ומוכרים, לראות את המחירים שלהם ולנסות, אולי בפעם 
הראשונה, גם משהו אחר. אפשר להביע אכזבה, אפשר להתחיל לכעוס 

(למי שמעולם לא העזה) ואפשר להפסיק לכעוס ולהתחיל לכאוב. 

לצחוק,  מקום  לחיים.  מקום  לחברות,  מקום  יש  אנושי  מפגש  בכל  וכמו 
בהישגים  להתגאות  הולדת,  ימי  יחדיו  לחגוג  שריגש,  סרט  על  לספר 
במגפיים  להשוויץ  או  החדש,  הבחור  על  לספר  אישיים,  או  מקצועיים 

שנקנו זה עתה.

גדולה להנחות את הקבוצות, להיות עדה לדרך שעושות  זכות  זו  עבורי 
לאליסיה  בקבוצות,  המשתתפות  האמיצות  לנשים  מודה  המשתתפות. 

שותפתי להנחיה, לעדי על ההדרכה, למרים ולשהם.

* פסיכולוגית, מנחת קבוצות במרכז סיוע תל אביב.
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במהלך השנה האחרונה זכיתי להפעיל, יחד עם מתנדבות ומתנדבים של 
למניעת  פסיכו-חינוכיות  תהליכיות  סדנאות  מ-100  למעלה  סיוע,  מרכז 

אלימות מינית בקרב נוער במצבי סיכון. 

ומתבגרים  למתבגרות  המיועדות  במסגרות  הסיוע  מרכז  של  לנוכחות 
המתנדבות  נוכחות  ראשית,  רבה.  חשיבות  קיימת  ומצוקה  סיכון  במצבי 
מודרות  לאוכלוסיות  הסיוע  מרכז  של  הנגשה  מאפשרת  אלו  במסגרות 
הנמצאות בשוליים של החברה הישראלית. כך ניתן בין היתר לאתר ולזהות 
נערות ונערים אשר עברו פגיעות ולהנגיש עבורם 'בזמן אמת' דרכי טיפול 
והתמודדות. כמו כן, מתקיים ליווי מקצועי של מסגרות אלו והצוותים בכל 

הקשור להתמודדות, איתור וזיהוי ומניעה של אלימות מינית.

המסגרת)  לצרכי  בהתאם  מפגשים   6-12 (בין  התהליכיות  הקבוצות 
נושאים  סביב  הנוער  בני  עם  העיניים  בגובה  שיח  ביצירת  מתמקדות 
מינית,  תקיפה  אודות  אמין  מידע  מתן  כגון:  מפגש,  בכל  שונים  ותכנים 
הטרדה  פורנוגרפיה,  נשיות/גבריות,  עצמי,  ביטחון  עצמי,  דימוי  גבולות, 

מינית באינטרנט, זוגיות, סודות, לחץ קבוצתי ועוד. 

פנימיות,  כמו  שונות  במסגרות  קבוצות  קיימנו  האחרונה  השנה  במהלך 
נוער ובתי ספר שונים ואף בבית ספר  מסגרות רווחה, עמותות, מועדוני 
פוסט אישפוזי. עבדנו עם נוער ממגזרים שונים כמו, המגזר הדתי לאומי, 

החרדי, הערבי, עולים מאתיופיה ועוד. 

מודעות  להיות  היעד מחייב את המנחות  באוכלוסיות  והמגוון הרב  השוני 
להתאים  המנחות  מקפידות  לכן  הנוער.  לבין  בינן  הקיימים  הכוח  ליחסי 
את המערכים לתכנים, לידע, לשפה ולדרכי הביטוי הייחודיים של הנערים 
והנערות. הידע על דרכי ההחלמה מתגלה יחד בתהליך הקבוצתי.  כך הופכת 
החוויה של המשתתפות והמשתתפים בקבוצות למרפאת ומצמיחה. זאת, 

תוך היות הקבוצה מקום בטוח, המעצים ומחזק את הסולידריות ביניהם. 

כיום ישנו בלבול רב בנושאים אלו של מיניות ואלימות מינית. בסדנאות, 
בני נוער זוכים לראשונה לאפשרות לדבר על נושאים אלו שלאורך חייהם 
זו  הזדמנות  חווים  ונערים  נערות  עליהם.  לדבר  מביך  או  אסור  כי  למדו 
כמתנה גדולה. במהלך השנה יועצות התקשרו לספר כי נערים שבקושי 
מגיעים לבית הספר התחילו להגיע בקביעות בימים בהם המנחה ממרכז 
יצאו  הנערות  כיצד  לספר  התקשרו  סוציאליות  עובדות  מגיעה.  הסיוע 

מהפעילות ואמרו שזו הפעילות הכי מעניינת שהייתה להן. 

ידוע, כי נערות ונערים רבים הנמצאים במצבי סיכון חשופים יותר לאלימות 
מינית וכי יש קשר בין פגיעה מינית להמצאות במצבי סיכון (כמו נשירה 
מבית ספר, בריחה מהבית ועוד). לראשונה בסדנאות, מתאפשרת לבני 
הנוער ההזדמנות לשבת יחד ולהבין מה היא החוויה אותה חוו כל חייהם 
ההזדמנות  לנערות  מתאפשרת  לראשונה,  ומשמעות.  שם  לה  ולהעניק 
לשאול שאלות ולהשמיע את קולן ולא לחוות דחייה, אטימת אוזניים או 
מבוכה. במקום זאת, נערים ונערות זוכים למנחה שמוכנה לשמוע, לתת 
מקום, לתת שם לתופעה, להפחית אשמה ובושה, לסייע בהתאם לצורך 

ולהגיד:  את/ה לא לבד. 

* עובדת סוציאלית, רכזת חינוך לנוער בסיכון במרכז סיוע תל אביב.

סדנאות וקבוצות תהליכיות למניעת אלימות מינית בקרב 
נוער במצבי סיכון

ליאור אמיתי *
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העלאת תודעה פמיניסטית 
כבסיס לצמיחה

יעל מיכאלי-מור *

במהלך לימודיי ה-MA בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב, נדרשתי 
בין  לחבר  הייתה  שלי  המחשבה  נשים.  עם  בעבודה  התערבות  להמציא 
ובין מקומות העבודה שבהם  והפמיניסטית,  שתי דסיפלינות, הטיפולית 
עבדתי בשנים האחרונות: מרכז טיפולי לנפגעות תקיפה מינית בראשון 

לציון וכיום במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, תל אביב.

את הרעיון שלי לקיים קבוצה להעלאת תודעה פמיניסטית כחלק ממערך 
במרכז  מהעשייה  הן  שאבתי  מינית,  תקיפה  לנפגעות  הוליסטי  טיפולי 
הפמיניזם  של  השני  הגל  של  אופיו  עם  העמוקה  מההיכרות  והן  הסיוע 

הרדיקלי בשנות ה-60 המאוחרות של המאה הקודמת בארצות הברית. 

ובהגמוניה  בפטריארכיה  הוא  הרדיקלי  הפמיניזם  של  מאבקו  עיקר 
הגברית ששולטת בעולם, כאשר זירת המאבק הייתה המשפחה והיחסים 
מודעות  העלאת  היה  שלו  ביותר  והעוצמתי  החזק  הכלי  המינים.  שבין 
פמיניסטית.  בעידן שבו נראה שכל המידע נמצא במרחק לחיצת כפתור, 
ההיסטוריה הפמיניסטית, השקפת העולם והידע שנצבר ברבות השנים, 
עדיין לא נגיש עבור כולן. הקבוצות להעלאת תודעה שהיו חלק מהתנועה 
מדרך  חלק  היו  הברית  בארצות  הששים  שנות  בסוף  האישה  לשחרור 
פעולתן הפוליטית. מהר מאוד הסתבר כי עצם קיומן של עוד ועוד קבוצות 

של נשים – הן כשלעצמן פעולה רדיקלית ומשמעותית ביותר.

של  החיים  על  ללמוד  השנייה,  את  האחת  לשמוע  הנשים  של  יכולתן 
האחרת, השונה אך המאוד דומה ולחלוק את עומסי היום יום, היוו ריפוי 
וצמיחה. ההתכנסות של חברת נשים, יחד, המתכנסת לטובתה הפנימית 
ומגלה כי חוויות הקיום דומות עד כאב איפשרו שיח אחר. קבוצות הנשים 
הדירו את הפרסומות, העיתונים, המדיה והנוכחות הגברית בחייהן, כולם 
גורמים אשר הכתיבו את מראן החיצוני, תכונותיהן, בגדיהן, עיסוקן ועוד. 
להתמודד  להתאחד,  לנשים  איפשרה  הנשית  החוויה  סביב  ההתכנסות 

ובעיקר להסתכל נכוחה במציאות חייהן המורכבת.

אלימות מינית מתקיימת כאחד המנגנונים להנכחת שליטה וכוח המופנים 

כלפיי נשים ומשמרים את מאזן הכוחות כפי שהוא. הטראומה המינית יוצרת 
תהום בנפשה של הנפגעת אשר ללא מרכזי הסיוע, הייתה נותרת להתמודד 
איתה לבדה. את עיקר משאביי האקדמיים והמקצועיים השקעתי בלהבין 
ולחקור את הטראומה, המלווה בכאב הבלתי נתפס, אותה חווה הנפגעת. 
מדוברת  לא  נשים  בקרב  המינית  הטראומה  של  הייחודים  מאפייניה 
מספיק. ממד האשמה, הבושה, התמודדות עם יחסים ועוד, מהווים חלק 
הטראומה,  של  ההכרה  המינית.  הטראומה  של  הייחודיים  ממאפייניה 
לי להפנות חלק מתחומי העיסוק  גרמה  וסיבותיה,  מאפייניה, השלכותיה 
שלי לפן החברתי של הפגיעה. מתוך העולם החברתי, התוודעתי לתחומי 
חיים רבים בהם נשים אינן בעמדה שווה, לא בעלות בחירה חופשית, חיות 
תחת תקרת זכוכית, גם בימינו. כל זאת ועוד, הובילו אותי לעבוד עם נשים 

נפגעות תקיפה מינית ואונס ולחתור לשינוי חברתי במקביל.

מתוך ניסיוני, היעדר הידע הפמיניסטי בקרב נשים ככלל ונפגעות תקיפה 
מינית בפרט, מותיר אותן הרבה פעמים לבד עם סיפורן, מעצים את תחושת 
האשמה ומקשה על ההבנה של משמעות הפגיעה על נתיבי חייהן. השלכות 
אלה מתוות את ההתייחסות הפסיכיאטרית לתסמינים של טראומה מינית 
ולמעשה מתייגות את הנפגעות באבחנות פתולוגיות שאינן מכירות בעבר 
העוסקים  מרכזים  של  חובתם  כי  מאמינה  אני  הנפגעת.  של  הטראומתי 
בעבודה עם שורדות ועם מתמודדות עם אלימות במשפחה, להכיר ולהעניק 
את המידע המשמעותי הזה. אני מאמינה כי הבנה והעמקה בעולם התוכן 
של  החיים  על  המגדר  תפקידי  והשלכות  החברתי  במעמדן  הפמיניסטי, 
את  ותשכלל  צמיחה  העצמה,  תאפשר  פמיניסטיות,  גישות  פי  על  נשים, 

דרכי ההתמודדות של הנשים עם חייהן בצל הטראומה שעברו.

המסגרת הטיפולית בה נעשתה הקבוצה היא מערך היום שהינו מסגרת 
הטיפולי  במרכז  הנהוג  הוליסטי  טיפולי  במערך  נדבך  המהווה  חברתית, 
הטיפולית  מהמסגרת  כחלק  לציון.  בראשון  מינית  תקיפה  לנפגעות 
וכאמור,  תעסוקה,  פרוייקט  קבוצתיים,  פרטניים,  טיפולים  מתקיימים 
מערך היום. החזון של הקבוצה הוא שנשים שורדות אלימות מינית, יקבלו 
ופסיכולוגיה  פמיניזם  בנושא  קבוצתית  העשרה  הפרטני,  לטיפול  בנוסף 
של האישה. הלימוד ירחיב את הפרספקטיבה, בנוסף לזאת האישית, על 
הפגיעה והטראומה, ויאפשר התבוננות מורכבת ומעמיקה על המציאות 
מי  לכל  זמינה  תהיה  שהקבוצה  היא  המטרה  בחברה.  נשים  עבור 
שמעוניינת להיתרם ממנה, שהיא תייצר לכידות, תחושת מסוגלות ועלייה 

בערך העצמי בקרב הנשים המשתתפות. 

הקבוצה ערכה שמונה מפגשים, היו בה ארבע נשים באופן קבוע ורציף 
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אך בסך הכל נכחו במפגשים, אם באופן חד פעמי ואם באופן חוזר, עשר 
עולם  מתוך  המושגים  עם  בהכרות  עסקו  הראשונים  המפגשים  נשים. 
והחברה על התפתחות  התוכן הפמיניסטי, בדגש על השפעת התרבות 
ועיצוב האישיות. המטרה היא לפרוש  בפני הנשים תיאוריות וזוויות ראייה 
חדשות לגמרי בכל הקשור להוויה הפסיכולוגית הנשית. כמו כן, התאפשר 
והתקיימה בחינה של ההשפעות התרבותיות- דיון על התיאוריות הללו, 
לבעיות  הנוגעים  נושאים  דוברו  מכן  לאחר  על תהליכים אלה.  חברתיות 
הבנה  לפתח  היא  המרכזית  המטרה  ומקורן.  לנשים  המיוחסות  נפשיות 
עמוקה של מכלול הגורמים המעצבים את הפסיכולוגיה של האישה על 

כל מורכבותה.

היומיומית,  המציאות  על  והשלכותיו  היופי  אידיאל  בנושא  דנו  בהמשך 
כפי שבאה לידי ביטוי בכל רבדי החיים בעבר ובהווה. כמו כן, שוחחנו על 
השפיע  זה  שבו  והאופן  דכאני  חברתי  כמנגנון  המינית  האלימות  נושא 
ליחסי הכוחות בחברה,  זה הובאו חומרים המתייחסים  חייהן. בחלק  על 
נגד  נקודת המבט הפמיניסטית כלפי האלימות  ובנוסף, הושם דגש על 
נשים בחברה. נבחן הקשר שבין חוסר השוויון ופערי הכוחות בין המינים 
לבין אלימות זו, הכוללת, בין היתר, תקיפה מינית ואונס, התעללות פיזית 
ולעשייה  מדיניות  לפרקטיקת  הוקדש  האחרון  החלק  מינית.  והטרדה 
אחת  כל  של  האישי  בעולמה  השינוי  על  גם  כמו  חברתית,  פמיניסטית 
לזירות שונות בחיי היום-יום,  ניתן להרחיבו  וכיצד  מהנשים המשתתפות 

היינו זוגיות, אימהות, תחושת ערך עצמי ועוד.

"אני מרגישה שהלב שלי התרחב, גם לעצמי אבל גם לאחרות" אמרה לי 
בהתרגשות ר. בתום המפגש האחרון. "זה היה כמו ללמוד היסטוריה בפעם 
שהשתתפה  אחרי  ס.  אמרה  חדשים"  מושגים  המון  למדתי  הראשונה, 
במפגש אחד בלבד. א. הוסיפה "יש כל כך הרבה סבל וקושי בעולם אבל 
הלכתי  אני  אבל  לעשות".  משהו  לי  שיש  מרגישה  אני  הראשונה  בפעם 
הביתה עם דבריה השקטים והעוצמתיים של ל. "אני מבינה היום דברים 

שלא הבנתי קודם ואני סולחת לעצמי". 

הסליחה של ל. לעצמה חיזקה אצלי את ההבנה שהמשמעות של העלאת 
ממערך  כחלק  מינית  תקיפה  נפגעות  נשים  עבור  פמיניסטית  תודעה 
טיפולי היא קיומית. היא מאפשרת לתודעה לנדוד מקיבעונותיה, לסגת 
היא מאפשרת  ומשחררת מדפוסים הרסניים.  ונוקשות  נשנות  מעמדות 
התפתחות אישית, היא מעניקה רבדים נוספים לסיפור החיים ונסיבותיהם 

ובעיקר מעניקה משמעות. את לא לבד.

* עובדת סוציאלית, רכזת חינוך והסברה במרכז סיוע תל אביב.

הגוף יודע לרפא את עצמו  
אורלי שטיינבך *

הגוף,  של  פעולתו  את  מגדיל  או  מגביל  מצמצם,  שמגביר,  מה  "כל 
מה  וכל  הנפש.  של  פעולתה  את  מגדיל  או  מגביל  מצמצם,  מגביר, 
הנפש,  של  פעולתה  כוח  את  מגדיל  או  מגביל  מצמצם,  שמגביר, 

מגביר, מצמצם, מגביל או מגדיל את כוח פעולתו של הגוף". 
שפינוזה 1632-1677. 

זוכר את כל האירועים שהתרחשו מהיום בו  הגוף שלך חכם. הגוף שלך 
נולדת. למעשה, גם כששכחת - הגוף שלך זוכר הכל. כפי שטמונה בגוף 

שלך היכולת לזכור, טמונה בו באופן טבעי גם היכולת לרפא את עצמו.
אני מאמינה כי הגוף שלנו מושפע באופן ישיר מהנפש, ושתופעות גופניות 
גבולות  אם  גם  שלנו.  הנפשי  מהמצב  נובעות  סובלים,  אנו  מהן  רבות, 
הגוף-נפש נפרצו ונפגעו במהלך החיים – יש בכל אחד מאתנו את הכוחות 

והיכולת לרפא את עצמנו.

המפתח לריפוי הסימפטומים הטראומטיים של בני האדם נמצא ברובד 
או  ממנו  מנוס  שאין  כדבר  שנתפס  מה  בפני  עומדים  כשהם  הגופני. 
שמהווה איום כבד, הן החיות והן בני האדם,  משתמשים בתגובת 'קיפאון' 
השולט  הפיזיולוגי  שהמנגנון  הדבר  פירוש  'אי-תזוזה'.  גם  הנקראת 
בתגובה זו שוכן בחלקים הפרימיטיביים של המוח ושל מערכת העצבים, 
נגרמים  אינם  טראומטיים  סימפטומים  המודעת.  בשליטתנו  נמצא  ואינו 
נובעים מהמשקע הקפוא  'מעורר', קשה ככל שיהיה. הם  על-ידי אירוע 

של אנרגיה שלא התפוגגה ונפרקה.

בתוך  הרף,  ללא  מתחדשים  והחיים  החיים  בתוך  פגיעה  שקיימת  מכיוון 
לחדש  ומתוכנת  מתוכנן  הגוף  ולחידוש.  לריפוי  הזרע  נמצא  פגיעה,  כל 
מתמידים.  עצמיים  תיקונים   - אבולוציונית  חוכמה  באמצעות  עצמו  את 

עקרונות אלה חלים גם על ריפוי הנפש, הרוח והנשמה.
אם יודעים להקשיב לגוף הוא יודע לספר מה מסתתר מאחורי הכאב שלו, 
מהו המרכיב הרגשי הטמון בו, מה באמת מציק לו מעבר למחלה שהיא 
רק סימפטום. יש לו לגוף שפה זורמת, לא מודחקת ולא חסומה, להבדיל 
מהשפה המילולית שעוברת צנזור פנימי. שפת הגוף יודעת להביא אותנו 
לנקודות ולמקומות חשובים שמבקשים את תשומת לבנו ולא זוכים לה 

בדרך כלל. 

  * פסיכותרפיסיטית גופנית מוסמכת בשיטת החוויה הסומטית, מתנדבת במרכז סיוע תל אביב.
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"וייקח הבורא בידיו את הצרור
וייתן לאדם ויצוו לאמור:

זה צרורך,
לך – לך,

בכל מקום, בכל עת
זה עליך לשאת !

ויצא האדם
לרחובות העולם
ויישא את צרורו

ובצרור- סיפורו..."
שמשון חלפי

בהם  שרבה  ספורים  חסרים,  ספורים   – רבים"  "צרורות  נושא  הסיוע  קו 
השתיקה.

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

בקו אנו חשים חובה לתרגם את השתיקה הזו למילים, להברות ולמשפטים 
כי אנו קולם של אלפי הנפגעים, חסרי הקול – מצווה עלינו לשמש להם 

לפה, ולתקף את ספור פגיעתם. 

כי כל עוד המתנדב   – ניתן האומץ לדבר על הפגיעה, להשמיע קול  לנו 
אינו מזוהה עם הפגיעה ברמה האישית הוא עדיין נמצא בסביבה "מוגנת" 
בציפיות  שעומד  כגבר  המגדרית  זהותו  בה  סכנה  הסכנה,  לטווח  מחוץ 

החברה, לתפקוד של גבר נורמטיבי עומדת למבחן. 

מתנדבים  היותם  בעובדת  אחרים  לשתף  בבואם  הסיוע,  בקו  מתנדבים 
בקו גברים נתקלים, חדשות לבקרים, בהרמת גבה או בהטחה מיידית של 
תהייה מדוע לא מצאו מקום אחר להתנדב בו. מה להם ולאלה שנפגעו 
נחשבים!  לא  הם  חסרים,  כגברים  כנפגעים,  נחשדים  מיד  הם  מינית? 
מוצאים מן הכלל.  רבים מהם מוצאים עצמם מתגוננים ולעיתים מתנצלים.

– על מה בעצם?
לומר  שלא  לעצמם,  מתנדבים  היותם  עובדת  את  לשמור  בוחרים  רבים 
בסוד. אחרים בוחרים בדרך ההפוכה של לנסות לשבור את קשר השתיקה, 

משימה לכשעצמה סיזיפית ולעולם לא מתגמלת.
אז איך מתמללים פגיעה בגבר, איך מתמללים "דברים שהשתיקה יפה 
להם", איך נותנים מילים לשיח שלא קיים. השפה של הפגיעה לא עושה, 

בלשון המעטה, האדרה לגבר שנפגע.

לכאורה,  נשית  כשפה  נתפשת  הפגיעה  שפת  שקיים,  החברתי  בסדר 
בה ניתן לתת ביטוי לפחדים, לרגשות ולחוסר אונים, והרי אין דרך אחרת 
לספר את הפגיעה. הסדר החברתי הפנים את היות הנשים קרבנות של 
דיכוי על ידי הגברים, אך אינו יכול להכיל את האפשרות שגם גברים הם 
קרבנות, נטולי כוח ויכולת להתגונן מפני החוויה המצמיתה של הפגיעה. 
כ"לא  בעצם   – הגבריות  לנורמות  מחוץ  אותם  מתייג  החברתי  הסדר 

נורמאלים" והם מוצאים מחוץ למחנה.

הסדר החברתי תופס את הגבר כבלתי חדיר, כאמון על אומץ, בעל נכות 
רגשית – וחסר יכולת להביע רגש, מה שנתפס לעיתים באופן אבסורדי, 

כבעל חן מסוים. 

גבר אינו יכול לזהות עצמו כפגיע – זהו מקום בלתי נסבל להיות בו כגבר, 
שנפגע  גבר  ישראל.  במדינת  הגבריות  תפישת  של  בקונטקסט  במיוחד 
ממנו  והופקעה  שהופקר  גבר  כטמא,  עצמו  תופש  גבר,  ידי  על  מינית 
גבריותו. התפישה החברתית הרווחת מייחסת פגיעה מינית כאקט מיני 
ושוב  הומוסקסואלי.  הקשר  מיד  מקבל  גברים,  בין  קורה  כשהוא  וככזה, 

עולה החשש שהנפגע "לא ייצא גבר".
התביעה  בשל  נפשי  מחיר  משלם  בבגרותו,  או  בילדותו  שנפגע,  גבר 

לעמוד בציפיות אלה והתשלום הוא בשתיקה.

השתיקה היא השפה בה נוכחת הפגיעה, הנפגע מוצא עצמו כבר בזמן 
הפגיעה משותק ומושתק, המילים נפקדות מזירת האירוע – בדרך כלל 
בעצם  כלום   – בסוד  לשמור  לשתוק,  הוא  מהתוקף  שמגיע  הציווי  גם 
לא קרה. הנפגע חוזר לחייו כשגזירת השתיקה מוטלת עליו. הסוד לא 
הגברי,  התפקוד  מחוסר  הבושה  את  גם  אלא  הפגיעה  את  מסתיר  רק 

מתחושת הכישלון והעדר הכוח. 
הפגיעה.  ספור  את  לדבר  מאפשר  שלו,  האנונימיות  מעצם  הסיוע,  קו 

מחיר השתיקה 
ערן האן *
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מחושך לאור דוד 
לקולות,  מראות,  לאותם  לחזור  לא  חלילה  בבטן.  זה  את  שנה החזקתי  כמעט שלושים 
לריחות. נתתי לעולם לפגוע בי שוב ושוב ולא יכולתי להבין, לא יכולתי להגיב – ניטל ממני 
כוחי.  כיליתי את ימיי בהתמכרות להימורים, כל שהעסיק אותי הייתה המכה הבאה. כל 
להרגיש,  לא  העיקר  כגדולים.  קטנים  שקרים  קומבינות,  הונאה,   - כשרות  היו  הדרכים 

העיקר לא לזכור, להשתיק את הקולות המאיימים.

גדלתי במשפחה נפקדת , אבא שנטש ואימא שברחה להתמכרויותיה. אני הופקרתי לכל 
דורש. בחיפוש אחרי חום ואהבה חזרתי ונפגעתי על ידי דורשי רעתי. כל השנים חשתי רק 
אשמה ותעוב עצמי על כך שאפשרתי את הפגיעה בי. בבית הספר איש לא שאל עצמו 
מדוע הילד לא מרוכז ויורד בלימודיו (כי לא היו הורים לחזור אליהם), איש בצבא לא שאל 
מדוע החייל נותר כל השבתות בצבא (כי לא היה בית לחזור אליו), איש לא שאל את הגבר 

למה הוא מסרב לתת את כתובתו (כי לא היה בית לגור בו).  

היה זה אותו יום מר ונמהר בו התבשרתי במקרה על מות אימי עימה לא הייתי בקשר מזה 
שנים, כמו עם יתר משפחתי שניתקה עצמה ממני. שנים שלא ראו אותי, שלא שמעו את 
זעקותיי השקטות. ועכשיו עם מותה כבר לא יהיה מי שאולי יראה אותי כמו שאני- ילד 

פגוע, מופקר לארבע רוחות השמיים. 

רק עם מותה של אימי הרהבתי עוז לדאוג לעצמי, להחלמתי, לשיקום האישי. ואז עלו 
  - שיסייע  מי  שיראה,  מי  היה  לא  ושוב   - והטראומות  הפגיעות  כל  המראות,  כל  מחדש 
לא המדינה ולא המערכות הכפופות לה. שוב הופקרתי לנפשי. ציפיתי שאנשים יעמדו 
לצידי ויתנו לי כוח ולא ירפו את ידיי... לא לכולם יש את הכוח להתמודד מול המערכות 
נראה  עצמאיים.  לחיים  ולצאת  להשתחרר  הפרט,  של  לכאבו  האטומות  הבירוקרטיות 
כי המדינה זנחה את הגברים הנפגעים מתוך חוסר יכולת להתמודד עם העובדה כי גם 

גברים יכולים להיפגע - כילדים וכמבוגרים, ולא רק נשים.

למרכז  אותי  הפנה  סוציאלי  עובד  לעזרה,  זעקתי  רחוב  כדר  עצמו  את  שמצא  כגבר 
הסיוע, שם אחרי שיחה לא פשוטה בקו הסיוע הגעתי לפגישת סיוע ולראשונה הצלחתי 
להתעמת ולהתמודד עם ספור הפגיעה. לראשונה, מישהו הצליח להחזיק את הספור יחד 
עימי, מבלי להתפרק ומבלי לברוח.  מרכז הסיוע ליווה אותי בכל התהליך הארוך והמורכב 

להחלמה.

– היום אני עסוק  ולא של הפוגעים  היום לא מעניין אותי עוד לעסוק באשמה, לא שלי 
הנפגעים  יתר  את  כמו  אותי  לראות  יצליח  שמישהו  מקווה  ורק  בהחלמה  בהתמודדות, 

ולהבין שגם אנו הגברים נפגעים, שיש לנו קול שראוי שקול זה יישמע. 

ואנו  המילים.  שבין  בשקט  נמצא  הספור 
כבמלאכת מחשבת לא מאיצים, מנסים לתרגם 
עימם  ולהיות  נאמר  שלא  למה  שנאמר  מה  את 
בדבור העקיף שבשתיקה. הפונה חושש להביא 

את הרגש לשיחה מחשש להתפרקות. 

קושי,  כל  עם  לבדו  להתמודד  שמחונך  גבר 
רק  הסיוע  לקו  ויפנה  להתגבר  כוחו  בכל  ינסה 
בצוק העיתים, כשהטראומה סוגרת עליו וגם אז 
חונכנו  כגברים  הסיוע.  שפת  את  יבין  תמיד  לא 
לשמור את רגשותינו לעצמנו – לא להכיר בכאב, 

לא לתת לו ביטוי. ביטוי רגשי ייתפס כביטוי נשי.
למדו  כי  העובדה  את  יציינו  מהפונים  רבים 
על  הדגש  עם   – השנים  במהלך  להתמודד 

ההתמודדות, כי הרי כך יאה לגבר.

הקו הוא המקום בו יוכל הפונה להעלות, לעיתים 
לראשונה, את כל הקולות שהוא עד להם בתוכו, 
מבלי שעדותו תוטל בספק או שייחשד כלא אמין, 

או לחילופין ככזה שאינו דובר אמת.
מתנדב בקו מצליח להחזיק יחד איתו את הקושי, 
לו  שיאפשר  חוט  קצה  ולמצוא  המורכבות  את 
לתרגם את רגשותיו, לעשות בהם  סדר ולאפשר 

ולו לרגע, נשימה.

הפנייה לקו היא זו שיכולה להסיר את אות הקין 
של הכישלון האישי כגבר, להפחית את תחושת 
שמונעת  והבושה  לפתחם  שרובצת  האשמה 

מהם לשתף בספור הפגיעה.
כאן התפקיד של כולנו כחברה – לשבור את קשר 

השתיקה!
שינוי  שינוי,  של  סוכנים  להיות  כולנו  על  מצווה 
חברתי שיאפשר בעתיד לדבר על הפגיעה, לתת 

לה שם, לתת לה קול, לתת לה תוקף.

* רכז קו הסיוע לגברים ונערים במרכז סיוע תל אביב.
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רסיסים של אור 
צמיחה והעצמה בהליך הפלילי

מירי מרגלית * ולילך בן עמי **

ההליך הפלילי הינו הליך קשה, סיזיפי, מתסכל, חודרני ותובעני. הוא קשה 
לכל נפגע, ועל אחת כמה וכמה קשה הוא לנפגעות תקיפה מינית. זהו הליך 
עדות  להיות  התביעה  ומחוללות  מיוזמות  הופכות  העבירה  נפגעות•  שבו 
במשפט חייהן. רבות חשות כי בפעם השנייה השליטה על המתרחש אינה 

בידיהן. 

מתן שירותים לנפגעת
ההליך  אורך  לכל  הנפגעת  את  מלוות  הסיוע  במרכז  ומתנדבות  רכזות 
הפלילי: לבית החולים, למשטרה למתן עדות, לפרקליטות ולבית המשפט. 
אורכו,  הפלילי,  ההליך  כל  פריסת  עצם  היא  ביותר  החשובה  ההתערבות 
הקשיים הכרוכים בו והמשמעויות של כל שלב ושלב באופן כזה שכל פונה 
תוכל, על בסיס מידע מדוייק, לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורה. 
בהתמודדות  וסיוע  תמיכה  לנפגעת  מציעות  במרכז  והמתנדבות  הרכזות 
הנפשית עם התכנים והתחושות, שעולים לאורך ההליך. אלמנט התמיכה 
מערכת  את  מהווה  המרכז  בהם  השכיחים  במקרים  בעיקר  משמעותי 

התמיכה היחידה שיש לנפגעת.

התוקף.  נגד  פלילי  בהליך  לפתוח  אם  להחליט  שבכוחה  זו  היא  הנפגעת 
אולם, מרגע הגשת התלונה במשטרה, המדינה לוקחת אחריות על התיק 
ליוויים  לאחר  חייה.  בסיפור  לעדה  אקטיבית,  מיוזמת  הופכת  והנפגעת 
ושיחות רבות עם נפגעות שבחרו לפתוח בהליך פלילי, אנחנו למדות שגם 
עצם העובדה כי בידיה ההחלטה האם להתחיל בהליך מאפשרים לפונה  

לגלות  בעצמה גם תחושות של חוזק, כוח, עוצמה והכרה חיובית.

לבתי  השנים  במהלך  שליווינו  הנשים  לכל  באהבה  מוקדש  זה  מאמר 
החולים, למשטרה, לפרקליטות ולבתי המשפט.

גלגלי הצדק
"ניצחתי את אבא, אין מילה אחרת. זו הייתה מלחמה לטוב ולרע, מלחמת 
וגם מסר לכולם שאם את  הישרדות. מלחמה ארוכה עם הרבה משברים 

לכל  פניתי  אני  לאור.  ֵיֵצא  והצדק  מנצחת  את   - מתמידה  את  ואם  רוצה 
 ,24 בת  סטודנטית  (ש.  שלי..."  ניצחון  וזה  האמת...  את  וצעקתי  הגורמים 

שאביה פגע בה בגיל 8-9).

לי  אמרה  והיא  עצובות  היו  שלה  והעיניים  עלי  הסתכלה  "הפרקליטה 
וגם הסבירה מהו... אני לא  שהיא מאמינה לי אבל יש קושי ראייתי בתיק 
זוכרת בדיוק מה היא אמרה... נשאר לי רק המבט שלה וזה שאמרה שהיא 
מאמינה לי... את יודעת מה זה שפרקליטה מאמינה לך?" (ד. 33, נפגעה 

במהלך דייט).
בהרשעה.  שכן  כל  ולא  אישום  כתב  בהגשת  מסתיים  פלילי  הליך  כל  לא 
הרשעה היא סופה "הטוב" של הליך ארוך ומתמשך, הליך שנפגעות רבות 

מתארות כ'מלחמה על חייהן...'. 

כתב  הגשת  לפני  בפרקליטות,  הצדק  גלגלי  נעצרים  רבות  נפגעות  עבור 
אישום. התיק נסגר מחוסר ראיות. פגישת סגירת תיק היא פגישה קשה, 
גם לנפגעת וגם לפרקליטה, אך היא יכולה להיות מעצימה אם הפרקליטה, 
המייצגת את מערכת החוק והמדינה, מביעה אמון בדבריה של הנפגעת, 
נותנת תוקף לחוויה שעברה ועם זאת מצליחה לשתף את הנפגעת באופן 
ובשיקולים  בתיק  הטיפול  תוך  שעלו  בקשיים  התנשאות  וללא  מכובד 

שהביאו אותה לידי החלטה. 

מעשה הבחירה
מוטט  זה  בתיק,  אישום  כתב  להגיש  מעוניינת  שהיא  אמרה  "הפרקליטה 
אותי פתאום ואמרתי לה שאני לא יודעת מה אני רוצה, היא נתנה לי כמה 
ימים לישון על זה ואמרה שהבחירה בידי ושזה בסדר גם אם אחליט לא 
ללכת על זה. בסוף הלכתי על זה, אבל הכמה ימים של חסד האלה שהיא 
 ,23 נתנה לי גרמו לי להרגיש שיש לי כוח והשפעה ושמתחשבים בי" (צ. 

נפגעה על ידי בן משפחה בילדותה).

גם בתוך ההליך הפלילי, שבו למעשה אין לנפגעת שליטה על מהלכו  -  ניתן, 
בניהול חכם ורגיש, ליצור עבור הנפגעת "איים של שליטה". החל  בהצעה 
לכוון המזגן, כיבוד ושתיה, דרך קיום הפגישה ללא הפרעות, ללא טלפונים 
ושיחות צדדיות ועד הקשבה אמיתית, הבעת אמפטיה, הבעת אמון בחוויית 
בהתלבטויות  הנפגעת  ושיתוף  מידע  מתן  הנפגעת,  ובמצוקת  הפגיעה 

ובקשיים בתיק.
כל אלה יוצרים אצל הפונה תחושה שהיא נראית, שהיא נשמעת. 
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האישי הוא פוליטי  
"טעיתי כששתקתי... היה לי קשה להיחשף שיראו ויגידו... אני בעד ללכת 
ולעשות  לצרוח  אלא  רגועה,  בדרך  ולא  החוקר,  אצל  לשבת  למשטרה. 
רעש ולצרוח את זה מה שעברת... אם אישה לא תלך למשטרה היא תהיה 
אם  אז...  עשיתי  שלא  מה  זה  את  לצרוח  רוצה  הראווה.  בחלון  בובה  כמו 
אני מאמינה שזו הדרך ולא חשוב כמה לחץ הוא יפעיל. אוכיח שנעשה לי 
 23 בת  (ר'  גדול"  חוזק  של  הרגשה  של  סוג  עוד  יהיה  וזה  צדק.  ויש  עוול 
לדווח למשטרה לאחר שהוטרדה  מצטערת שמפאת הבושה לא מיהרה 

מינית בעבודה).

בחציית  הכרה  רק  אינם  במשטרה  תלונה  להגשת  המובילים  השיקולים 
בעל  וציבורי  חברתי  גבול  בחציית  גם  אלא  הנפגעת,  של  הפרטי  הגבול 
הכרה  לנפגעת  נותנת  התלונה  הגשת  חברתית.  אקטיביסטית  משמעות 
שהיא  אחראית גם על אחרות, היא מגנה גם על אחרות". אני עושה את כל 
זה כדי שלא יטריד או יפגע בנשים אחרות". המלחמה על 'הצדק הפרטי' 
זו היא  כנו. תחושה  והחזרת הסדר על  הופכת למלחמה על צדק חברתי 
להמשיך  יותר,  מאוחר  מבקשות,  המתלוננות  מן  ורבות  מאוד  מעצימה 
ולפעול למען החברה על ידי מתן הרצאות לאנשי חוק, הופעות בתקשורת, 

התנדבות במרכז או הרצאות בפני בני נוער.

לגלות כוחות
"לפני העימות לא ישנתי כל הלילה, מתתי מפחד. בתחילת העימות רעדתי 
בכל הגוף אבל אז הרגשתי שאני טובה כי הצלחתי להגיד לו בפנים שהוא 

שקרן. לא האמנתי שאצליח" (בת 18, נפגעה על ידי  בן דוד).
"פתאום בעימות הוא נראה לי קטן כל כך ועלוב, כבר לא כל יכול, והשוטר 
צעק עליו. כמעט ריחמתי על הבן זונה" (ש. 26 נפגעה על ידי בן זוגה של 

אמה).

"אני מסתובבת עם גזר הדין בתיק. זו תזכורת שאני נורמלית ושמאמינים 
לי" (ס. בת 25 שנפגעה על ידי  אביה).

כ-20% מהנשים שפונות אלינו, מתלוננות במשטרה. ישנן נשים שמדברות 
התעוזה:  ואת  להן  שהיו  ידעו  שלא  הכוחות  את  עצמן,  את  שגילו  כך  על 
הן לא התייאשו למרות אורך הזמן של ההליך והקושי הטמון בו. יש שגילו 

גורמי  מול  עליה  ונלחמו  או משפחתית, הביעו את דעתן  ציבורית  תמיכה 
החוק, הגישו ערר, עמדו בחקירה נגדית והתמודדו בגאון בחקירה תוקפנית 
של הסנגוריה. המעבר מתפקיד ה"קורבן" למאשימה - אף הוא טוען את 
הנפגעת בכוחות רבים: הפוגע כבר אינו "כל יכול", יש והוא מתגמד לנגד 
עיניה בעת חקירתו תחת אזהרה או, מאוחר יותר בעצם ישיבתו על ספסל 

הנאשמים. המאשימה-הנפגעת  היא-היא עכשיו בעלת הכוח.

לסיכום – לא פעם נשאלנו כיצד יכולה נפגעת  לעבור את דרך החתחתים 
של ההליך הפלילי.

מאמר זה הינו הזמנה להציץ לתוך הליך זה ולגלות בו, כמו שגילו נפגעות 
רבות, גם "רסיסים של אור".  

• המאמר כתוב בלשון נקבה אך מתייחס באופן שווה לנשים וגברים כאחד.

* עובדת סוציאלית, רכזת ההליך הפלילי במרכז סיוע תל אביב.
** רכזת ההליך הפלילי במרכז סיוע תל אביב.
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יומה של פרקליטה
דליה אברמוף *

אני פרקליטה בפרקליטות המדינה כבר יותר משני עשורים. מיד עם קבלת 
בכל  ששמעתי  כפי  בפרקליטות.  לעבוד  בחרתי  הדין,  עורכי  לשכת  רישיון 
היא  העיקריות  ממטרותיו  שאחת  בארגון  לעבוד  בחרתי   - ילדותי  שנות 
לשרת את הציבור. ארגון, שגאה בכך. לא תכננתי זאת בצורה לוגית. אולם, 
מרגע שאחזתי ברישיון עורכת הדין הנכסף, לא היה בדל של ספק בלבי 

שכך אעשה.

כך גם ככל הנראה, לא היה זה מקרי שעד מהרה, רוב התיקים שניהלתי 
של  ישע,  ובחסרי  בקטינים  פגיעה  של  העבירות  בתחום  היו  כפרקליטה, 
אלימות והתעללות במשפחה  - פיזית, מינית ונפשית ועבירות מין. עבירות 
מעשים  דרך   , מינית  מהטרדה  החל   הכואבת,  הקשת  מגוון  כל  על  מין 
מגונים ועד לאינוס ומעשי סדום אכזריים. פגיעות מיניות בילדות ובילדים, 
בתוך  מיניות  פגיעות  הגילאים.  בכל   - ובגברים  בנשים  ובנערים,  בנערות 
מכרים,  כלפי  ידידים,  כלפי  זוג,  בני  כלפי  משפחה,  בני  כלפי  המשפחה 
כלפי זרים. פגיעות עליהן התלוננו מיד ופגיעות איתן הגיעו נפגעות ונפגעי 
העבירה למשטרה שנים רבות לאחר שהתרחשו. (בהמשך, אמנם אשתמש 
בלשון נקבה, אך אבקש להבהיר כי הכוונה לנפגעות ולנפגעי עבירה כאחד. 
השימוש בלשון נקבה הוא אך ורק משום שאני, פגשתי ברוב של נפגעות 

עבירה).

ניסיון  קמטים,  התווספו  בינתיים,  צעירה.  אשה  הדרך,  בתחילת  הייתי, 
מקצועי וניסיון חיים. עם זאת, היום כאז, כל פעם, כל תלונה במשטרה, כל 
מפגש עם נפגעת עבירה, מוביל אותי למסע איתה. מסע, בו חלק מהזמן 
נפגעת  זאת  הנתיב, אסביר את הדרך, חלק מהזמן תהא  על  אני אצביע 
נלמד  מהזמן  חלק  המקצוע.   אשת  את   - אותי  שתדריך  דווקא  העבירה 
אחת את רעותה, נתווכח, נסכים, נחתור אחר הדרך הטובה ביותר, נבקש 
מסע,  הנפגעת.  של  הכאב  המטלטלת,  הפגיעה  עבור  מזור  מעט  למצוא 
שלא בהכרח אחלוק עם נפגעת העבירה לכל אורכו. בשלב כלשהו, בתום 
ההליך הפלילי, תיפרדנה דרכינו. נפגעת העבירה תמשיך הלאה במסלול 
החיים שלה, במסלול בו תבחר לאחר ההליך הפלילי. ושם, אין לפרקליטה 

עוד מקום. וטוב שכך.

וממנה. אני מבלה  זמן רב בדרכי לעבודה  ליל  ומדי  בוקר  נוסעת מדי  אני 
שעות ארוכות מדי יממה בתוך הרכב, על הכביש הסואן. עומדת  בפקקים, 
מתקדמת לאטי בשיירה או, אם זו שעה ממש, ממש מוקדמת, עם עלות 
השחר או מאוחר, סמוך לחצות הליל אני חולפת, ללא מפריע, כמעט ביעף,  

על פני עשרות קילומטרים של אספלט.

שם, בשקט שבתוך הרכב, כבתוך בועה, אני משחזרת את המשפטים מתוך 
מהרגש,  להתנתק  מנסה  שוקלת,  חושבת,  שקראתי.  המשטרה  הודעות 
חומר  את  לבחון  המשטרה,  ידי  על  שנאסף  החקירה  חומר  את  ולבחון 
את  וניסיוני  השכלתי  כמיטב  לנתח,  משפטית.  ראייתית,  מבחינה  הראיות 
כנגד  לבית המשפט  אישום  יוגש כתב  ולהרהר שמא  השתלשלות התיק, 
החשוד במעשה התקיפה המינית. אני ממשיכה לבחון את מהלך התקדמות 
התיק והתוצאות הצפויות, אם ינוהל בבית המשפט. אני מדמיינת את מהלך 
עדותה של נפגעת העבירה בבית המשפט. מדמיינת את  החקירה הראשית 
במהלכה תגולל נפגעת העבירה  את אשר ארע לה ובהמשך, את החקירה 

הנגדית – הקשוחה, שלא בהכרח מתחשבת בפגיעה בה, בחבלה בה. 

אני בוחנת ושוקלת את כל  הגורמים, כאילו אני, הפרקליטה, רק משחזרת 
אותו  עורכת  ולא  התקיים,  שכבר  המשפט  את  מעשה,  כלאחר  ובוחנת 
העבירה.  נפגעת  כלפי  חובתי  זו  תפקידי.  זה  מועד.  מבעוד  במחשבותיי 
לבחון, לנתח, לשקול את הראיות מראש, כאילו הכל מובא ומתנהל בתוך 
כתלי בית המשפט. עלי להעריך, כבר מהמילים הראשונות הנשמעות  מתוך 
הודעות החקירה וחומרי ראיות נוספים, כיצד יוצגו הדברים בבית המשפט 
אני תוהה  – הנאשם.  יש להרשיע את הפוגע  כי  ומידת הסיכויים לשכנעו 
כיצד תתמודד נפגעת העבירה, בעולם זה של בית המשפט. עולם, בו השיח 
הטיפולי לא אחת מתנגש בשיח המשפטי. עולם, בו לעתים נפגעת העבירה 
עשויה לחוש כי היא נמצאת תחת "התקפה" של אלות בייסבול  במקום 

שתהא מוגנת במעיל של אמפטיה.

יום העבודה, אני רואה את פניה  שם, בשקט המדומה של לפני או אחרי 
של נפגעת העבירה, שומעת שוב ושוב, את רעד קולה, או את לחישתה, או 
את קולה הכועס, או האסרטיבי, שעה שגוללה בפני עוד פעם את סיפור 
אותי.  והיא  העבירה,  נפגעת  את  לראשונה  פגשתי  בה  פגישה  הפגיעה. 
תפקידי,  מהות  את  העבירה  לנפגעת  להסביר  ניסיתי  במהלכה  פגישה 
אני  בה  פגישה,  המשפט.  ניהול  אופן  את  הישראלי,  המשפט  שיטת  את 
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המשפט.  ניהול  לקראת  הפגיעה  אירוע  הבנת  את  העמקתי  הפרקליטה, 
פגישה, שבעקבותיה, לעד, חיטוב פניה, מבטה וקולה או תנוחת גופה של 

נפגעת העבירה יישארו חרוטים על לוח זיכרוני.   

ניהול  או  אישום  כתב  הגשת  לגבי  ההחלטה  תהא  לעד,  הפגישה,  מרגע 
התיק אשר תהא, דמותה של נפגעת העבירה תלך עמי, תלך בתוכי. דמותה  
ותצוץ, לא רק בשעות העבודה במשרד, לא רק בשעות השקטות  תשוב 
ברכב בעת נסיעה, אלא על כל צעד ושעל – כשאני  מכינה את ארוחת הערב 
לילדי, כשאני משכיבה אותם לישון ומנשקת אותם ומאחלת להם חלומות 
פז, כשאני עסוקה במטלות הבית או סתם מבלה בחיק הטבע, המשפחה 
או כל מקום אחר – דמותה של נפגעת העבירה תגיח מתוך הראש, מתוך 
יותר, שנפגעת  טוב  לנהל את התיק  כיצד  ואני, אשקע במחשבות  הנפש 
העבירה תחוש בטוחה יותר, תהיה מוכנה יותר לבית המשפט, תפגע כמה 

שפחות.

פי  על  לנהוג  מחויבים  הפרקליטים  אישום.  כתב  להגיש  ניתן  לא  לעתים 
החוק, על פי הראיות, על פי סיכוי סביר להרשעה. לעתים, בשל כל אלה, יש 

להודיע לנפגעת העבירה כי התיק ייגנז ולא יתנהל משפט. 

חוזרת  אני  רכבי,  של  הבועה  בתוך  אלה,  במקרים  הכביש,  על  בשעות 
שלא  הבהרה  תוך  העבירה,  לנפגעת  ההודעה  את  להציג  כיצד  וחושבת 
חוותה  אכן  שהיא  ספק  הוטל  לא  שלה,  הפגיעה  בתחושת  ספק  הוטל 
כיצד להציג  וחושבת  את האירוע כפי שסיפרה אותו לרשויות. אני חוזרת 
לנפגעת העבירה, שגניזת התיק היא תוצר של שיטת המשפט שלנו ולא 
של חוסר אמון בדבריה.  אני חוזרת וחושבת, כיצד להבהיר לנפגעת העבירה 
שבעצם הגשת התלונה היא צעדה צעד ענק  לשיקומה, לקראת עמידתה 
היוצרות  את  הפכה  היא  התלונה  הגשת  בעצם  כי  על  והחסונה,  האיתנה 
ממצב של קרבן למצב של מי שנטלה את גורלה בידיה. אני נוסעת בכביש, 
כיצד  זאת,  כל  העבירה  לנפגעת  אראה  כיצד  וחושבת  חוזרת  ושוב,  שוב 
אראה לה שגופים כמו המשטרה, הפרקליטות, רשויות הרווחה ועוד הרבה 
גופים ונשים האמינו לה, והלכו עמה רחוק ככל שיכלו. אחפש דרך לחזק 
אותה ולהראות לה עד כמה התקדמה מאז מועד הפגיעה. אני חושבת כיצד 
להראות לנפגעת העבירה את האמפטיה שחשים כלפיה, את ההערכה על 
ולהראות את כל אלה, תוך העצמתה, העברת  אומץ ליבה. כיצד להעניק 
נימה של התנשאות,  והכל מבלי לעטות  והאמפטיה,  תחושת הסימפטיה 
של פטרנליזם.  בראש ובראשונה ובמלוא הכנות, חשוב לי לשמור על כבודה 

שכה חולל.

אני מתחבטת מדי יום בשאלות אלה. בוודאי, בשעת המפגש עם נפגעת 
העבירה.

אני יודעת שאינני היחידה.

עשרה  חמש  בחלוף  היום,  עבירה.  נפגעי  זכויות  חוק  נחקק   2001 בשנת 
שנים, אני סבורה שטוב שזכויות נפגעי עבירה מעוגנות בחוק. מכובד יותר 

ונכון יותר שהזכויות יוענקו בזכות ולא ממקום של חסד.

לפחות,  רובם  או  ואחת,  אחד  כל  והפרקליטות,  הפרקליטים  חברי, 
מתחבטים בשאלות כיצד להקל על כאבם של נפגעי העבירה. אין בידנו 
את מלוא התשובות. אני בטוחה, שרוב חברי הפרקליטים, אם לא כולם,  

נושאים, בליבם, את נפגעי העבירה שבעניינם נגעו.

אני יכולה להעיד על עצמי. אני זוכרת את פניהם ואת הסיפור האישי של כל 
אחד ואחת מנפגעי העבירה. אני חושבת עליהם ומקווה ומייחלת, ששלומם 

הוטב.
 

* פרקליטה בכירה ואחראית יחידת נפגעי עבירה בפרקליטות מחוז תל אביב.



32

מאחורי הקלעים
י.מ.

אתה,  במילים.  ולהגדיר  לקטלג  קשה  הקלעים,  מאחורי  המתרחש  את 
קורא יקר, נסה להביט אל מעבר למילים, לחוש ולהרגיש בעובר על הנפש 
הסבוכה בקלעי עצמה, הקלועה בתוכה פנימה, מקום בו עבר הווה ועתיד 
ורתיעה,  חזיתית פחד  בעוצמה  בו מתנגשים  בערבוביה, מקום  משמשים 
בו  מקום  מסוכנת,  ובלולייניות  במיומנות  כרוכה  אליו  הכניסה  בו  מקום 
האפילה גוברת על האור, מקום בו הנפש כל כך כמהה לצלול אליו ולתוכו, 
להכירו מקרוב ממש, להישיר אליו מבט ולומר 'אני ואתה – חד הם'. מקום 
בו הנפש כל כך כמהה לצאת ולברוח מימנו, לשולחו לגיא ההריגה ולשורפו 
ופליט... מקום בו האמביוולנטיות מוחלטת,  במשרפות, ללא השאר שריד 
דו קוטביות שולטת. מקום בו ההסתר רב על הגלוי... ואתה הקורא, בעת 
היכנסך לעולמו של הנפגע, אנא בטובך, חמול ושמור על הנפגע והשאר את 

השיפוטיות והביקורתיות מחוץ לכותלי עולמו...   

הצצה כואבת לעולמו של נפגע ממבטה של נפגעת:
כל נפגע וחוויותיו הוא. לא נכון ולא ראוי ואף מסוכן להשליך חוויות, תחושות 
ורגשות מנפגע לנפגע. נפשו של כל אחד מביאתו למקום בו יש באפשרותה 
לשומרו ולהגן עליו, בהתאם ליכולותיו השונות וכוחותיו המשתנים. מסיבה 
ולעיתים  שונים  באופנים  ומתפקדים  החיים  רבים  נפגעים  לראות  ניתן  זו 

קוטביים בין אחד לשני.
ההשלמה כי סטטיסטית שייכת אני לקבוצת 'נפגעי עבירה', היוותה משימה 
קשה בעבורי, והיא עדין קשה!! אין בי שכחה על עברי כנפגעת, וב"ה גם 
חייתי  כיצד  להזכר  פעמים  של  רב  מספר  ניסיתי  חיי  במהלך  הייתה.  לא 
לפני הפגיעה, איך הרגשתי... תפקדתי... אך נכשלתי במשימתי, חשבתי כי 
כבדה היא ממני, ובורחת מפני... לאחר שנים כאשר נפגשתי עם פרקליטתי, 
שבמובן מסוים אני חבה לה את חיי, הבנתי את אשר ניסיתי להבין. באומרה 
לתוך  שנולדת  אותך  יש  הפגיעה,  אחרי  ואותך  הפגיעה  לפני  אותך  'אין 

הפגיעה..' ארך לי זמן להבין... לכאוב... ולהסכים...

שעה..  ושעה  יום  יום  נפגעתי  רבות  שנים  ובתוכה.  הפגיעה  בצל  חייתי 
עשר שנים של פגיעה... עשר שנים של גיהינום... עשר שנים של שתיקה 
מאיימת... תפקדתי כרגיל, תלמידת בית-ספר חרוצה ושקדנית, אשר לפני 

ולהסביר לפחות לשמונה חברות מבנות  ידעה שתצטרך ללמד  כל מבחן 
כיתתה/ מחזורה... כך היה גם בתיכון... ובשנים שלאחר מכן... חברות רבות 
ותוכניות, אך אני מרגישה בחוץ לגמרי...  גודשות את ביתי בזמני מבחנים 

בודדה... 
תהפוכות  חלו  בהן  זמן  נקודות  בשלוש  מבחינה  אני  לאחור  בסקירה 
התרחשה  השניה  הגילוי.  לאחר  התרחשה  הראשונה  בחיי.  משמעותיות 

כשהגעתי ללטם. השלישית התרחשה כשנפגשתי עם הפרקליטה.

השינוי המזערי הראשון החל כאשר העזתי לראשונה לאמר לאחי בקושי רב 
ובעזרתו הרבה את שתי המילים הבודדות 'התעללות מינית'. לשבחו יאמר 
שלא הזניח אותי כלל, ופעל כפי יכולתו. ומאז, החלתי את מסע החיפוש אל 
תוך עצמי... מסע שהחל בהיותי בגיל 21 ונמשך כבר שמונה שנים... והקץ 
נפשי...  שחיפשה  את  מצאתי  ולא  למטפלת  ממטפל  נדדתי  נראה...  אינו 
לא  הטיפול...  יוביל  להיכן  ידעתי  לא  פעולה,  מלשתף  אותי  שיתק  הפחד 
ידעתי להיכן יוביל הגילוי של רמת הפגיעה ושל זהות הפוגע... לא האמנתי 
של  נוספות  שנים  חמש  כך  בעצמי..  האמנתי  לא  בעולם..  אדם  בשום 
כאב ואי וודאות... חמש שנים בהן לא הכרתי את עצמי... אך בתוכן גמלה 
ולהמשיך לחפש... התקשיתי להגדיר את טיב  בי ההחלטה לא להתייאש 

החיפוש ומהותו... אך האמנתי כי כאשר אפגוש בו, אכיר בו. 

והמטפלת  בכלל,  המקום  לטם.  למרכז  הגעתי  כאשר  החל  השני  השינוי 
אמיתי.  ובאמון  בחמימות  באהבה,  פתוחות,  בזרועות  אותי  קיבלו  בפרט, 
חייבת אני למטפלת האהובה והמסורה את חיי, דרך קשה וכואבת עברנו 
יחד... הייתה עימי בנפילות, באכזבות, בתהיות, בקושיות, בים הכאב והסבל, 
הייתה ועודנה עימי ולצידי... דלתה פתוחה לפני כל עת שאזדקק לה. וכמעט 
שחלפו עברו להן שלוש שנים של היכרות... שנים של צמיחה ובניה מחודשת 
של נפשי המיוסרת... לכאוב מבלי להשבר... להבין מבלי להאשים... לבכות 

מבלי להתרסק... להאמין... להאמין.. ולאהוב... בלי תנאי וסיבה... 
שם בלטם התייחסו לעניין ברצינות המתאימה למקרה ולמקום, וכאן ארע 

המפנה השלישי ששינה את חיי...

משהו  בהן  יש  אי"ה,  ואכתוב  שכתבתי  המילים  יקר,  קורא  לרגע,  אעצור 
חלול... טכני... אינו מביע ואינו מבטא.. אך דע לך, כי הן כתובות ונובעות מדם 
ליבי... הנשימה כבדה אף היא מכובד מסעה... קשה עד בלתי אפשרי לארוג 
ברצותו  במשימה  אעמוד  מספר...  בעמודים  ומייסרת  קשה  חיים  מסכת 
יתברך, אך עמוד גם אתה, קורא יקר, במשימתך והבן את הכאב והסבל, את 
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הדמעה שנשרפת.. ואת השתיקה שזועקת..
אשמה..  רגשות  ביעותים..  לילות  השתנו..  וחיי  תלונה..  להגיש  הוחלט 
ומצפון שמייסר... חוסר ודאות מטלטלת... הרגשתי כמי שתקעו חץ בליבי... 
מדקרות כאב איומות... הכל צף ועלה... אדלג על החקירה שהייתה בעיני 
הרגשתי  מועד...  נאצי  פושע  שחוקרים  הרגשתי  קשה...  וחוויה  טראומה 

כביכול שמתעסקים כאן ברשימת קניות לסופר..

עד  פרקליטים  מספר  הוחלפו  כאן  גם  הפלילי.  המשפטי  להליך  אגיע 
לפרקליטה האחרונה והמדהימה ביותר... תקופה קשה ומייסרת... סנגורים 
וודאות...  חוסר  לפעם...  מפעם  נדחה  המשפט  פעמים...  כתשע  הוחלפו 
רבות, האחת  טיעון... שאלות  יוגש הסדר  לא אעיד... האם  או  האם אעיד 

מורכבת מחברתה...     
                

לילך  ובין  ביני  פגישה  סדרה  שלי  היקרה  המטפלת  כח.  שווה  ידע  בעיני, 
מהמרכז. לילך ערכה לנו היכרות עם המקום. הסבירה בסבלנות רבה מהם 
ההליכים העומדים בפני, פירטה ככל שיכלה על מנת להפחית ממני מתח 
וחרדה. תקופה ארוכה מירי מרגלית ולילך בן-עמי ממרכז הסיוע ליוו אותי 
חיץ  היוו  לא  לוחות הזמנים  ובמסירות..  כל שאלותיי... באכפתיות  וענו על 
לפני...  אשר  את  מעט  ידעתי  רב...  בידע  אותי  וציידו  אותי  הכינו  בעבורן... 
הידע יחד עם התמיכה מהמטפלת נתנו בי את הכח להמשיך ולהתקדם... 

להמשיך בחיים השוטפים.. ולהתקדם בהליכים המשפטיים...

רציתי  הפרקליטה,  עם  להפגש  נאלצתי  בה  הראשונה  בפעם  כי  זכורני 
להעלם ולקבור עצמי באדמה... לצרוח ולשאוג על העולם כולו.. ' לא מספיק 
שנפגעתי... ואתם רוצים לפגוע בי שוב ????... למה לא מספיק שהמטפלת 
מפוחדת  הגעתי  לדבר???...'  צריכה  אני  דווקא  למה  בשמי...???  תדבר 
מהמרכז...  ולילך  מלטם  המטפלת  ועימי  משותקת..  כמעט  לפרקליטה, 
הרגשתי שאין לי שליטה על גופי.. גופי נעשה קשוח ורפה כאחד... כמעט 

וברחה נשמתי מבין אצבעותיי...

איני יודעת באיזה 'קסם' השתמשה הפרקליטה... אך היה בה כח עוצמתי 
והחילותי לדבר...  כוחותיי  ואט אט חזרו אלי  וחדר עמוק פנימה...  שהקרין 
ממקומות  להיחלץ  לי  ועזרה  מיוחדת  רגישות  גילתה  הפרקליטה  כאן  גם 

כואבים... מאיימים... ומייסרים... 

עם כל המורכבות וסערות האימה שהתחוללו בתוכי... המשפט נהפך אצלי, 

בזכותה, לחוויה מתקנת.. חדרה בפרקליטות הוא קן נעים וחביב שמידי פעם 
בשבילי  ועודנה  הייתה  הפרקליטה  כח...  ממנו  לשאוב  כדי  אליו,  באה  אני 
האדם המדהים ביותר שפגשתי בימי חיי... מבינה את התסכולים.. כואבת 
במינימום  ב"ה  צלחתי  המשפט  תקופת  את  עמם...  יחד  ושותקת  אותם.. 
ודאגה אמיתית... אודות ליקרות באדם, המטפלת  ובמקסימום אמון  כאב 
שלי והפרקליטה שלי אשר נלחמו למעני כלביאות... והיוו בשבילי מעין צינור 

נחמה, להוציא את שתיקתי הזועמת בתוך היכלות הצדק והמשפט.     
טובים  אנשים  להכיר  זכיתי  הכאב  ים  ובתוך  ומייסרת,  ארוכה  דרך  עברתי 
ואהובים שעזרו לי, תמכו בי, עודדו אותי, ובנו בי אישיות אחרת. חזקה יותר, 

עוצמתית יותר, מבינה יותר וחומלת יותר.
אני מודה מעל במה זו למרכז לטם. למטפלת היקרה. לפרקליטה האהובה. 
לחברתי המדהימה. ולמירי מרגלית ולילך בן-עמי מהמרכז. אשר כל אחת 

ואחת מהן נטלה חלק בדרכי...

בתחינה  אני  פונה  אלו,  שורות  קוראים  שאולי  יקרים,  נפגעים  אליכם 
ובבקשה, אל תתייאשו בדרך... אל תרימו ידיים... תאבקו בחמלה על חייכם... 
הם יקרים ויפים למרות הכל ובגלל הכל... יש בהם נופך ורובד עמוק ושונה 
אך  להיפגע,  הייתם מעדיפים שלא  בו...  זכות  אין  לאחרים  משל אחרים... 
לאחר שכבר נפגעתם, חמלו על עצמכם ותראו את הדברים הטובים שרק 
אתם זכיתם בהם. מבטיחה לכם זאת מנסיון אישי... הדרך קשה וכואבת, 

אך משתלמת!
ואליכם מסייעים ועוזרים יקרים, מטפלים ומטפלות, פרקליטים ופרקליטות, 
ויקרות הרבה מעבר למה  כי יש בכם כח רב, מילותיכם משמעותיות  דעו 
שהנכם מתארים. הנפגע מגיע אליכם על פי רב לאחר שמיצה דרכו... והוא 
שתיקתו,  את  להפסיק  האחרונה  כתובתו  ואתם  אמון..  חסר  ויגע..  תשוש 
ולהביא את סיפורו אל בין כותלי בית המשפט... לכל מילה משמעות. כל 
מילה מפיכם נלקחת ברצינות אבסולוטית... הזהרו שלא תיכשלו... ובגינכם 
ירגיש אי מי חלילה, שנסתם עליו הגולל, השתמשו במילות עידוד והאמינו 

לנפגע... 

ייחודית...  ופרקליטה  מדהימה  מטפלת  קיבלתי  דרכי  ובסוף  אני,  זכיתי 
וחברה יקרה. זכיתי להכיר את 'מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית'... וזכיתי 

שהנרטיב של חיי יהיה טוב ומיטיב. ומודה לבוראי על כך. 
מאחלת ומברכת את כל העוסקים במלאכת קודש זו שתזכו תמיד להיות 
מן הנותנים והמסייעים. ותזכו לראות ברכה והצלחה בעמלכם. ותזכו לכל 

הברכות ממקור הברכות. ותבורכו בכפל כפליים מפי עליון.       
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אחת המורכבויות הגדולות שמגולמת בשיחת סיוע חד פעמית, לעומת 
קשר רגשי או טיפולי מתמשך, נוגעת לכך שלא ניתן לדעת מה קרה לפונה 
מהרגע שהשיחה הסתיימה. סיפורה של הפונה נשאר כפי שהוא הובא 
בשיחה, לעיתים עם עיבוד מועט או ראשוני בלבד, לפעמים עם כאב רב 
ומחשבות אובדניות. פעמים רבות לא מדובר בסיפור מלא, מעובד רגשית, 
הנפגעת  של  סיפורה  עם  שנפגשות  כמי  וסוף.  אמצע  התחלה,  לו  שיש 
בדרכה, דרך שיחת הסיוע, פעמים רבות אנו מקבלות סיפור חלקי בלבד. 
בכמה דקות של שיחה, אנחנו שומעות על הפגיעה, על ההתמודדות, על 
מישהי  בפני  פורשת  שהנפגעת  הראשונה  הפעם  זו  לפעמים  הקשיים. 
קוהרנטית.  אינה  לפעמים  לדבר,  מתקשה  היא  לפעמים  סיפורה.  את 
בשיחות מהסוג הזה, קשה מאוד לחשוב על הטראומה, או על מאורעות 

שהתרחשו בעקבותיה כעל מרחבים של צמיחה.

בי השאלה  עולה  ברגעי המשבר,  נפגשת בסיפורים האלו, בעיקר  כשאני 
בכלל  זה  האם  מהפגיעה?  או  מהמשבר  מהטראומה,  צומחים  בכלל  איך 

אפשרי?

משבר  או  טראומה  בעקבות  צמיחה  מגדירים  הפסיכולוגית  בספרות 
חיובי  היא לתחושת שינוי פסיכולוגי  כ"צמיחה פוסט טראומטית". הכוונה 
 .(Tedeschi&Calhaun, 1995) בעקבות התמודדות עם טראומה או משבר

להיות  יכול  הוא  תחומים.  בכמה  ביטוי  לידי  לבוא  יכול  הפסיכולוגי  השינוי 
שינוי חיובי ביחס לתפיסת העצמי, שינוי חיובי ביחס לתפיסת היחסים עם 
העולם.  ובתפיסות  העדיפויות  בסדר  חיובי  שינוי  או  משמעותיים,  אחרים 
היא  הפגיעה  בעקבות  שעכשיו  בשיחה  לי  תספר  נפגעת  אם  למשל,  כך 
מרגישה מחוזקת יותר להתמודד עם העולם, או שהיא נקשרה באופן חיובי 
לאנשים סביבה שתומכים בה, וכך יחסיה עם אחרים השתפרו נוכל לקרוא 
לזה צמיחה פוסט טראומטית. אפשרות אחרת היא שבעקבות הפגיעה היא 
מרגישה חיבור יותר חזק לאמונה רוחנית כזו או אחרת, או שהיא גילתה כיוון 

חדש לעסוק בו. גם במקרה זה, זו עשויה להיות צמיחה פוסט טראומטית.

עם זאת, למרות האפשרויות שתיארתי, על הקו אנחנו לרוב לא שומעות 
סיפורים חיוביים מסוג זה. למעשה, לרוב אנחנו פוגשות את השינוי שחל 
שינויים  על  הפונה  לנו  תספר  למשל  כך  לרעה.  דווקא  הפגיעה  בעקבות 
שליליים בתפיסת העצמי, כמו "אני אשמה" או "אני מגעילה". היא תספר 
גם על שינויים שליליים בתפיסת היחסים הבינאישיים עם אחרים, כמו "כל 
הגברים חרא" או "אי אפשר לסמוך על אף אחד". לעיתים יעלו גם שינויים 
שליליים בתפיסת העולם, כמו "זה מקום נורא להיות בו". סדרי העדיפויות 
שלה עשויים להשתנות לרעה והיא תשקיע אנרגיה רבה בשמירת הסוד על 

אירועי הפגיעה או בהתמודדות הפרטית עם הפגיעה.

הפגיעה  בעקבות  הצמיחה  תהליך  את  לראות  ניתן  בהם  מקרים 
וההתמודדות איתה, הם נדירים יותר בקו הסיוע. יש פונות, שמלוות על ידי 
לראות את  ניתן  לקו  ודרך התכנים שהן מביאות  הקו לתקופה ממושכת, 
תהליך ההתמודדות והשיפור שמתהווה עם עיבוד סיפור הפגיעה. זה לא 
מובן מאליו, ודורש פעמים רבות גורמים תומכים בסביבתה של הנפגעת, 
ביניהם גם התמיכה של הקו. עבורי, כמסייעת, מקרים אלו לפעמים נותנים 
נמצאת  הזו  הנפגעת  שלפחות  יותר  ברורה  ידיעה  לנשימה",  "אוויר  לי 
עכשיו במקום טוב יותר ממה שהייתה בו קודם לכן, או מהפונה הקודמת 

שהטראומה מהווה עבורה פצע מדמם ופתוח.

בנוסף, המקרים הללו גם מייצגים בעיני את אחת מהנחות המוצא שטמונה 
בבסיס מרכז הסיוע והסיוע שאנחנו נותנות. הרעיון שתמיכה יכולה להוביל 
לצמיחה. כלומר, הרעיון שהתמיכה שניתנת בקו, הסיוע לפונה שמתקשרת, 
יכולה לסייע לה, כחלק מההתמודדות המורכבת שיש לה עם מה שאירע, 
שפונה  מי  את  פוגשות  אנחנו  רבות  שפעמים  למרות  זה,  במובן  לצמוח. 
אלינו דווקא בנקודת השפל, האמונה שהיא יכולה לצמוח מהמשבר שבו 
היא נמצאת, יכולה לסייע לה לעשות זאת. הנחת היסוד שטמונה בסיוע, 
לפיה הנפגעת יודעת הכי טוב מה טוב לה, ולכן היא תמצא את הדרך שלה 
לצמוח  אפילו  או  הפגיעה,  עם  ולהתמודד  השליטה  את  לעצמה  להחזיר 

מהטראומה, יכולה לסייע לה להתאושש. 

מרחבים של צמיחה ותמיכה בשיחת סיוע 
אתיה ברנהרט-מגן *
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בעיני, העובדה שאנחנו מחזיקות את האמונות שניתן לשנות סדרי עולם, 
שאנחנו  העובדה  שליליות,  להיות  צריכות  אינן  לעצמה  ביחס  שחוויותיה 
רואות את כוחותיה ואת קיומו של מרחב פוטנציאלי לא פוגעני עבורה, היא 

חלק מהבסיס של מרחב הצמיחה שהקו מאפשר. 

נערה, שסיפרה לאמא  לי שיחה שנצרבה בלבי עם  זכורה  בהקשר הזה 
הנערה שחשפה  זמן ממושך.  בה במשך  פגע  אליהן  קרוב  שלה שאדם 
וקיוותה שחשיפת הסיפור תביא לכך  "ייעלם"  את הסיפור רצתה שהוא 
שהיא תוכל להניח אותו מאחוריה. באופן מפתיע עבורה, דווקא העובדה 
היא  גדול.  מאוד  נפשי  קושי  העלתה  הופסקה,  וגם  נחשפה  שהפגיעה 
מלכתחילה  בו  הייתה  שהיא  ממה  יותר  נמוך  במקום  שהיא  הרגישה 
והייתה מאוד נסערת. שיחת הסיוע איפשרה לה לארגן מעט את הסיפור 
שלה, לספר מה קרה לה לפני שהיא החליטה לחשוף את הסיפור, ואחרי 

חשיפת הסיפור.
ממה  שלה  החששות  ועל  מרגישה,  שהיא  מה  על  לדבר  הצליחה  היא 
שעתיד לבוא. היא הצליחה גם לבטא את ההפתעה שחשה מכך שהסיפור 
לא נעלם ושהסימפטומים שלא היו קודם לכן "תקפו" אותה ביתר שאת, 
דווקא כשהפגיעה עצמה כבר הופסקה. במילים אחרות, השיחה איפשרה 

לה לייצר נרטיב, או עיבוד ראשוני של רצף האירועים האחרונים. 

גם  השיחה  מתמודדת,  היא  שאיתה  הקשה  הסיטואציה  למרות  בעיני, 
איפשרה לה לזרוע זרעים של צמיחה. הנערה דיברה על הכוחות שנדרשו 
ממנה להתמודד עם הפגיעה, על האומץ שנדרש ממנה כדי לחשוף את 
עם  להתמודד  לה  שמסייעים  השונים  הגורמים  על  חשבה  היא  הסיפור. 
מה שקורה לה, ועל התמיכה שהיא מקבלת. בנוסף, גם היה לה אולי מעט 
מרחב לחשוב על עתיד שבו היא לא צריכה לחשוש ממועד הפגיעה הבאה. 
כלומר השיחה היוותה מרחב ראשוני של תמיכה שיכול לאפשר לה לצמוח 

ולהתמודד. 

במובן זה, קו הסיוע מחזיק תמיד את סיפור הפגיעה משני קצוותיו. מצד 
אחד נמצאת הטראומה, הפגיעה, אובדן האמון, הבושה והאשמה. מנגד, 
נמצאים הכוחות, התמיכה, ההחלמה והצמיחה. פעמים רבות שני הקצוות 
הללו מגולמים בשיחה אחת במקביל. התקווה שלי היא שככל שנאפשר 
לנפגעת לדבר על הפגיעה והכאב, היא תוכל להתחבר בחזרה לכוחותיה 

ולייצר מרחבים חדשים של צמיחה בחייה.

* פסיכולוגית ומנחת קבוצות ומתנדבת במרכז סיוע תל אביב.

קריז לאונס בת אל
זה מגיע בבת אחת.

הוא מבקש ממני לזהות את הרגע. אני מתכווצת במקומות 
סודיים.

ואני חייבת  לא רוצה לזהות, הגוף הזה דורש ממני לפעול 
לבצע.

ליזום עוד אונס עוד פגיעה בנפש עוד כאב פיזי שיעזור לי 
לנשום, להרגיש חיה, קיימת.

שבי.  הכוחות  על  החיובי,  על  להסתכל  ממני  מבקשות  הן 
מאמינות בי, מלוות אותי שנים, לא מוותרות, רואות בי את 

הטוב את כל מה שאני מסרבת לראות.
מתעקשת שמגיע לי לסבול, להענש.

על מה? הוא שואל, הן שואלות.
וכמו ילד קטן משיבה דרך הגוף , מרכינה ראש. יודעת שככה 

צריך להיות.
והן כולן רואות ושומעות, לפעמים בוכות יחד איתי על הכאב, 

על הסבל והייסורים שהגוף והנפש שלי חווים.
עיניו  את  כיסה  אלוהים  שאפילו  ממצבים  אותי  הצילו  הם 

מלראות. 
הם משו את גופי מים הזוועות. 

"איך את לא רואה את זה"?
"אנחנו מאמינות בך, אנחנו כאן תמיד"

"את לא לבד". 
אני שותקת.

כל יום מרימה ידיים, כל יום צונחת לרצפה.
כל יום טובלת את עצמי במי הכאב, נותנת לאחרים להפשיט, 

לצרכים שלי להשתולל ולטרף את מוחי.
הן ילוו אותי בטלפון לפני, אחרי, ילוו אותי פיזית יד ביד למיון, 

לבדיקות, יחבקו, ירגיעו, יכעסו בשבילי, יתעצבו עלי 
ותמיד תמיד ימשיכו להאמין בי, מלאות תקווה שיגיע היום 

בו גופי יהיה חלק בלתי נפרד מנפשי. 
גופי יירפא ונפשי תשקוט.



ציור על ידי מ.ר.36
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All u need is love
ליאור גל-כהן *

ההתחלה היא ריק גדול. אין אנשים לפנות אליהם, אין מילים לומר, אין 
הבנה. 

הישרדות. אחר כך היה לי מזל.
אמרה.  אמא  ככה  אבא",  של  "ילדה  נבחרת.  מיוחדת,  אהובה,  הרגשתי 
כי  מזל  לי  היה  אבל  בלבל,  זה  אהב.  דרכים  מיני  בכל  אותי,  אהב  ואבא 

הרגשתי אהובה, מיוחדת, נבחרת.

אמא, אחרי שאמרתי לה "אבא נגע בי", לא עשתה כלום. איבדתי אותה, 
אבל היה לי מזל מפני שכבר לא הייתי צריכה אותה (לפחות כך חשבתי).

אשת החינוך שפניתי אליה, לא שאלה שאלות ולא עשתה כלום. היה לי 
על  לסמוך  שלא  למדתי  אבל  אותה,  צריכה  הייתי  לא  שכבר  מפני  מזל 

ה"מערכת".

אבל  שם,  היה  מה  להבין  בלי  ממנו  ברחתי  ידיים,  שלח  כשהפסיכיאטר 
היה לי מזל כי לא שאלו אותי למה לא הלכתי אליו יותר (היו מבינים? היו 

מאמינים?).

כשבנות אחרות שיתפו אותי במה שאבא שלי עשה להן, היה לי מזל שגם 
לי הוא עשה, אחרת לא הייתי מאמינה להן.

כשאנשים התרחקו ממני, בגלל ש... היה לי עצוב, אבל היה לי מזל מפני 
שאני לא ידעתי להתרחק מהם והם כניראה לא היו עושים לי טוב.

כשפגשתי חברה שהקשיבה, היה לי מזל והיא הכירה לי את הפסיכולוגית 
שלה.

כשהגעתי לעידית, פסיכולוגית שלא נבהלה מילדה שאבא שלה נגע בה, 
היה לי מזל. ואיתה התחלתי מסע ארוך.

טיפוליות,  לפגישות  להגיע  יכולת  בלי  הארץ,  בקצה  לעבוד  כשהלכתי 
קיבלתי מעידית נשיקה ואיחולי הצלחה להמשך. היה לי מזל כי אני לא 

ידעתי מתי ואיך להיפרד מטיפול פסיכולוגי.

כשעזבתי את הקיבוץ, היה לי מזל ומצאתי חבר מיוחד שהצליח (ועדיין) 
ללוות אותי, בצורות שונות, במהלך חיי.

יש את העבר ויש את היום. לא בטוחה ולא יודעת מה יהיה מחר. זה גדול 
עלי. אז לא עוצרת. מסע של הישרדות, כל יום ביומו, אבל לא לעצור. כי 
אם אעצור, אולי לא אוכל להתחיל שוב. אז 'לעשות', כל הזמן 'לעשות'. 
עבודה, לימודים, חברים. 'לעשות' רק בגלל שאם לא – אז הכל ייעצר, גם 

החיים.

משמעויות  את  ידע  שלא  למרות  כי  מזל  לי  היה  אישי,  את  כשפגשתי 
המסע, בכל נקודת החלטה, בחר בי.

כשהגעתי למרכז סיוע, היה לי מזל כי פגשתי נשים ושפה שהתאימה לי. 
בחיים היה לי מזל כי הרגשתי מיוחדת (או ככה לפחות סיפרתי לעצמי).

וגם, כי פגשתי גם אנשים טובים בדרך.

משתדלת להיות חלק מהאנשים הטובים שאחרות פוגשות בדרך. 
מה איתך?

* יוזמת ופועלת ליצירת תרבות מניעת אלימות מינית ומתנדבת במרכז סיוע תל אביב.
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בוחרת לחיות, כל יום מחדש
דפנה ארגמן *

הוזמנתי לכתוב על ערוצי הצמיחה שלי המאפשרים לי לחיות חיים שבהם 
לא  עדיין  אם  גם  אישי,  באופן  אליך  לפנות  בוחרת  אני  ויצירה.  בריאות 

נפגשנו.
שמי דפנה ארגמן ואף פעם לא חשבתי שקולי ישמע בדרך הזו. כשאני 
כותבת בדרך הזו, אני מתכוונת להיותי קול שמספר בכנות ובטבעיות את 
נוספות  נפגעות  כך מהווה קול עבור  ומתוך  גילוי עריות  סיפורי כנפגעת 

ונפגעים נוספים.

במשך שנים רבות, כשישבתי במדיטציות, ראיתי בעיני רוחי את עצמי על 
אנחה  שבטח  חשבתי  מבינה,  ממש  ולא  עיניים  פוקחת  כשהייתי  במה. 
רב  קהל  מול  שרה,  שאני  הריפוי  שירת  את  אשיר  אפילו  ואולי  סדנאות 
ועצום. אבל אף פעם לא חשבתי שאעמוד על במה ואשתף בקולי ובגופי 
שאת  בהצגה  שחקנית  שאהיה  דמיינתי  לא  ובטח  ובטח  חיי  סיפור  את 

מילותיה כתבתי ואותה ביימה בתי הבכורה, לי לוריאן.

להצגה קוראים “שאף אחד לא ישמע” ובשלוש השנים האחרונות, אני 
מופיעה עמה ברחבי הארץ, למעלה מ- 75 הצגות, אלפי צופים ומקשיבים, 
קהל רחב (נשים וגברים), אנשי חינוך, רווחה, משפט ועוד. אני, דפנה’לה, 

שגם היום לפעמים עדיין מפחדת, משנה עולמות, מזיזה הרים וגבעות.

איך בכלל הגעתי לאפשרות הזו לעמוד על במה ולהציג את “תפקיד 
חיי”? 

וההתרסקויות  השדים  המהמורות,  כל  על  וחושבת  עמוקות  נושמת  אני 
שפגשתי וחוויתי בדרך. 

וכותבת  יושבת  כשאני  לדייק  רוצה  שאני  מכיוון  עמוקות,  נושמת  אני 
במיוחד עבורך. 

אותך  אוהבת  אני  אותך,  חשה  אני  מבטך,  את  פגשתי  לא  עדיין  אם  גם 
ומשמחים,  פשוטים  בריאים,  חיים  לחיות  לך  שאפשרי  לך  לספר  ורוצה 

ממש כפי שאני חיה.
פנימה  בכנות  להביט  היא  ממך  לומד  שאני  ביותר  העמוקה  “התובנה 
להסכים  לסלוח,  להסכים  סליחה,  לבקש  להסכים  לשינוי,  ולהסכים 

יקר,  איש  לי  כתב  האלו  המילים  את  עצמי”.  ועם  העבר  עם  להתפייס 
שמתמודד בדרכו עם הפגיעה שעבר. 

“אני לא מאמינה שכל הטוב הזה קורה לי... היכולת הזאת של לאהוב וגם 
יסולא  וערכם שלא  על החיים האלה  בוגר  ולהסתכל ממבט  לא לשכוח 
בפז. את מלמדת אותי שאני ראויה לאהבה ותשומת לב בלי קטסטרופות”. 
את המילים האלו כתבה לי אישה יקרה, שמתמודדת בדרכה עם הפגיעה 

שעברה.

מילים מרפאות
בחרתי בשני ציטוטים אלו, כי הם משקפים את נקודת המוצא לכל צמיחה 
למי שהרגישה  ורוחה,  נפשה  בגופה,  מי שנפגעה  עבור  וכמובן לצמיחה 
ולגדל את  לזחול, להתרומם אט אט  ברירה אלא  לה  ושאין  כלום  שהיא 
עצמה. זו הייתה התחושה שלי במשך שנים רבות ואני מאמינה שגם של 
נפגעות נוספות. נקודת המוצא שאני מתכוונת אליה מוצאת את ביטויה 

בצמד המילים “פיוס ואהבה”.

ובה אני נשאלת על הדרך שלי:  בסופה של כל הצגה מתקיימת שיחה 
מה עשיתי עם עצמי כדי לצאת מהמעגל הסבוך של אשמה - שנאה - 
כעס, כיצד עזרתי לעצמי להיחלץ מהרצון למות שהיה תוקף אותי ללא 
הכנה מוקדמת, כיצד הסכמתי לוותר על התשוקה להתאשפז וכל זאת 
כדי שמישהו סוף סוף ידאג לי ואני אוכל לנוח, בעיקר מהשיגעון שממלא 

אותי.

לי  עזרו  השיחות הרבות שקיימתי עם הקהל בשלוש השנים האחרונות 
להתבונן ולהבין מה באמת עשיתי עם עצמי כך שבסופו של דבר הגעתי 
לפיוס גדול עם גופי, נפשי ורוחי ובאמת ובתמים לתחושה שאני אוהבת 

את כל כולי. 
אני יודעת שצמד המילים “פיוס ואהבה” מקומם לא פעם את הקהל שבא 
לצפות בהצגה. חשוב לי להדגיש שהפיוס והאהבה הם תהליך פנימי שלי, 
עם עצמי ורק לאחר מכן איתו, עם האיש שפגע בי. במקרה זה אבי. אבל 
אגיע  כלפיו  שחשתי  ולסליחה  לפיוס  המאוחר,  את  להקדים  רוצה  אינני 

מאוחר יותר.

לידה ושיגעון / מוות / החלמה
כשבתי הבכורה, זו שביימה את ההצגה, נולדה, נפתח ארון השדים שאותו 
ניסיתי להסתיר מכל מי שהיה סביבי. ארון השדים נפתח וכל מה שהיה 
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וכל אותן תמונות ספורות שרצו מדי רגע מול עיני, כל אלו  עמוק בתוכי 
התחילו להשתולל ולהתפוצץ בתוך גופי.

ולא הבנתי מה בדיוק   (23 חרדות מטורפות שלטו בי. הייתי צעירה (בת 
כך  כל  פחדתי,  בי.  שמתחולל  מה  את  להסביר  מילים  לי  היו  לא  קורה. 
פחדתי, בעיקר מעצמי. מאותו רגע נעתי בין רצון בלתי פוסק למות לבין 
לי  ברור  היה  ילדה,  כשהייתי  נפטרה  שאמי  מכיוון  להתאשפז.  כמיהה 
שאינני משאירה את ילדיי (אני אמא לשלושה) להתנהל בעולם ללא אם 

ויצאתי למסע למלחמה על חיי, מסע שכל כולו החלמה. 

אני אינני הפגיעה והפגיעה אינני אני
בכל יום מחדש אני בוחרת לחיות! מבלי שאבין, יצאתי למסע שכל כולו 
פיוס ואהבה, שכל כולו קבלה מוחלטת את עצמי ואת הפגיעה שעברתי. 
לי אפשרות בחירה,  אינני אני, שיש  והפגיעה  אינני הפגיעה  הבנה שאני 
שבכל רגע אני יכולה לבחור מה אני אוהבת וכיצד אני רוצה לחיות את חיי.  
כשהכוונה היא לחיות חיים מלאים הן ברובד הגופני, הן בנפשי והן ברוחני.
כמובן שבתחילת הדרך פעלתי מתוך הישרדות, לא הייתה בי שום מטרה 
של פיוס ואהבה, אלא כוונת קיום בלבד, שבה קיים הצורך הבסיסי בנשימה. 
לכל אחת הדרך הנכונה לה לחיים בריאים, אך אני מרגישה שחובה עלי 
לשתף גם אחרות ואחרים בדרך הריפוי שלי, גם אם היא נכונה רק לאחת 
ויחידה מבין מי שתקרא. ככל שעוד אחד ועוד אחד מחלימים ובונים חיים 

שבהם יצירה ושמחה, כך נוכל יחדיו לבנות חברה בריאה וחומלת.

איך עושים את זה?
אנשי טיפול, חינוך ומשפט שואלים אותי; נפגעות ונפגעים מבקשים ממני 
את  יוצרת  אני  שבו  בחיי  הזה  לרגע  הגעתי  כיצד  עשיתי,  מה  שאסביר 

מציאות חיי כרצוני.

יש כמה נקודות בסיסיות שכשהתמדתי בהן, התאפשר לי הריפוי

תשוקת החיים ויצירה
מעורפלים  ימים  ישנם  כרצוני,  חיי  מציאות  את  יוצרת  כשאני  היום,  גם 
ורגעים שבהם אני מפחדת. בימים וברגעים שכאלו, אני לוקחת נשימות 
החיים  לתשוקת  ומאפשרת  שלי  החזה  בית  את  מרחיבה  עמוקות, 

הבסיסית שבי להתגלות ולהוביל אותי.
במילה  בקול,  בתנועה,  בצבע,  שנוגעת  כזו  ליצירה,  קשורה  חיים  תשוקת 
למרוח  נכון  ויותר  לצייר  חזרתי  דממה  של  שנים  אחרי  ומדוברת.  כתובה 

צבעים ומתוך כך מתהווים להם ציורים נהדרים. עם השנים העזתי לפתוח 
פי בשירה, לא כזו של מוזיקה ומילים, אלא כזו המבטאת את הצלילים שאני 
שומעת מסביבי ומתוכי. לשמחתי הרבה כשאני שרה, אנשים מסביבי חווים 

ריפוי.

המגע שלי עם הצבע והקול מאפשרים לגוף שלי לזוז ולאחר שנים רבות 
שבהן פגשתי את גופי הקפוא, אני פוגשת גוף מלא שמחת חיים ותנועה. 
שלא  גיליתי  כותבת.  אני  אז  לכתוב,  אוהבת  שאני  גם  גיליתי  רוקדת!  אני 
אכפת לי אם יש מי שיקרא, אם יש מי שיתבונן בציור, אם יש מי שיקשיב 
לקול שירתי, אם יש מי שישמח בתנועת גופי. יש לי אותי ואני שמחה בכל 

המתרחש בי.

להתמזג עם הטבע
משאב נוסף שדאגתי שיהיה זמין עבורי, אפילו מדי יום ביומו הוא הטבע-
סביבי  נמצא  שבעצם  מה  כל  האבנים,  העצים,  הים,  השמים,  האדמה, 
על  השכיבה  הים,  בחוף  היומיומיות  ההליכות  בטבע,  השהיה  בפשטות. 
גזעי עצים  האדמה כשהגוף שלי צרח מכאבי חרדה, ההישענות שלי על 
כשהרגשתי אבודה, כל אלו ועוד עזרו לשקט לחלחל לתוכי. המפגש עם 
הטבע, אפשר לי לגלות בכל פעם פיסה חסרה, לגלות את טבע בריאתי 

הראשוני, שהוא נקי מכל פגיעה, את היותי זכה וטהורה, את היותי טובה. 

מעגל תמיכה
ולידיעה  עזרה  לבקש  שלי  ליכולת  קשורה  מאוד  וחשובה  נוספת  נקודה 
שאני ראויה להקשבה ותמיכה. אינני מתביישת ברגעי החולשה שלי, גם אם 
אורכם ימים ושבועות. כאשר פונה אלי נפגעת, אני תמיד מנסה לברר עמה 
להרפות  לבטוח,  לסמוך,  יכולה  היא  האם  שסביבה.  התמיכה  מעגל  מהו 

בקרבת מי מבני משפחתה, מבין חבריה, מכריה. 

פעמים רבות בשעת משבר קיימת הנטייה להסגרות מפני העולם החיצון 
ולהתכנסות פנימה. אינני מבטלת צורך זה, גם אני נוהגת להתכנס לתוכי 
להאשמה  הנטייה  עולה  חרדות  של  בזמנים  הפנימי.  לקולי  ולהקשיב 
בוחרת  וכשאני  שיפוטיות  חוויות  ושאר  כעס  אכזבה,  בושה,  עצמית, 
להגיע למרחב מוגן ותומך, להיפגש עם חברה טובה, עם חבר תומך, אני 
רואה שבחברתם אני יכולה להרפות ולאפשר באמת לקול הפנימי והנקי 
ואני  אותי  יצרתי סביבי מעגל של אנשים שאוהבים  שיעלה. עם השנים 

אוהבת אותם, המעגל הזה מאפשר לי בטחון. 
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מרחב טיפולי
שלי  בפנייה  מתבטא  עזרה  לבקש  שלי  ליכולת  הקשור  נוסף  היבט 
וויתרתי לעצמי  למרחב טיפולי. גם כשהתעייפתי לדבר על הפגיעה, לא 
בכל  אחר.  או  כזה  טיפולי  לערוץ  פניתי  הרגע,  שוב  שהגיע  וכשהרגשתי 
תקופה היה נכון לי ערוץ טיפולי שונה. לעתים הסתפקתי בשיחה, לעתים 
הדגש היה על הגוף, לעתים בדרכה של יצירה כזו או אחרת. אני מסתכלת 
אחורה ויודעת שכל מפגש אנושי וטיפולי קידם אותי בצעד נוסף להיותי 

האישה היפה והבריאה שהנני. 

מרחב רוחני ואמונה
ועוד לפני  המפגשים הטיפוליים הביאו אותי למפגש עם העולם הרוחני 
שאפרט, אני מבקשת להדגיש שאינני רואה כל הפרדה ושוני בין שמים 
וארץ, בין רוח וחומר. הפסיכולוגית שתמכה בי נתנה לי מענה ממש כפי 
ככל  בי.  שהיה  הצורך  על  וענו  המענה  את  נתנו  שחוויתי  שהמדיטציות 
תודעה  יותר,  רחבה  תודעה  בי  נפתחה  הרוחני,  לעולם  יותר  שנחשפתי 
שיודעת  תודעה  אחרת,  או  כזו  להתנסות  קשור  אינו  שקיומי  שיודעת 
שאני אינסופית. אני יודעת זאת וחווה זאת בכל תא בגופי. מודעות זו היא 
שהובילה אותי לפיוס השלם והמלא שנולד בתוכי. מתוך אותו פיוס אני 

אוהבת את כל כולי.
כשחוויתי עצמי מפויסת ואוהבת את עצמי, שמתי לב שאינני כועסת יותר 

על אבי שפגע בי. 
לחלוטין אינני מסכימה עם מעשיו, אבל אין בי כעס, יש בי שקט. 

שלבים של פיוס והחלמה
אני רוצה להוסיף מספר מילים על תהליך הפיוס ולהבהיר שנדרשים לכך 

כמה שלבים.
כדי לכבוש את מרחב הפיוס השלם, יש לכבוש מרחבי פיוס קטנים.

עצם ההבנה שברצוני להתפייס עם עצמי, מביאה אותי להכרה שיש בי 
בושה, אשמה, דחייה, אכזבה, כעס. הדרך אל הפיוס המלא עוברת דרך 
פיוס עם הבושה ולאחריו פיוס עם האשמה ומתוך כך פיוס עם הדחייה 
ולרצון  מוגברת  לנוכחות  יביא  שנכבש,  מרחב  כל  הלאה.  וכן  והאכזבה 
להמשיך ולשאוף לחיים שבהם בריאות, שמחה ואהבה. הפיוס והאהבה 
שאני חווה בתוכי ומתוך כך עם אבי שפגע בי, מאפשרים לי חופש פנימי 

שמאפשר לי ליצור את מציאות חיי.

להעביר את זה הלאה
במשך מספר שנים שימשתי כסייעת במרכז לנפגעות אונס ותקיפה מינית 
בחיפה. ההכשרה שקיבלתי ושעות ההתנדבות במרכז, מהווים נקודת ציון 

משמעותית בהבראה שלי.
כפי שכתבתי בתחילה, גם אני לעתים עדיין מפחדת. אני מאפשרת לפחד 
לתפוס מקום, אך אינני מזינה אותו. היום אני יודעת שמה שנדרש ממני 
הוא לנשום, להקשיב למה שליבי מבקש ולקיים את הנדרש. אינני מוכנה 
להתפשר יותר, אינני מוכנה לחיות לצד החיים, אני מוכנה אך ורק לחיות 

את החיים.

“שאף אחד לא ישמע”
ההצגה, ובעוד מספר חודשים גם הספר, מביאים את סיפור חיי כנפגעת 
יכולה לפגוש כל כך הרבה  ואני  גילוי עריות. אני שמחה שדרכם פגשתי 

אנשים שמוכנים לשמוע, להקשיב, לשנות ובעיקר להשתנות.

ואני על  יצירה משותפת שבה בתי  “עוגיית לב”, היא הצגה נוספת, פרי 
הבמה, משתפות מעולמנו הנשי וחולקות בכנות חוויות והתנסויות שונות, 

הנוגעות בתשוקה ובמיניות הנשית.

הקיימים  וההשתקה  השתיקה  קשרי  את  לפרום  מבקשת  שלנו  היצירה 
בחברה.

אני שרה 
אני רוקדת 
אני יוצרת 
אני אוהבת

אני מברכת כל אחת ואחד
בדרכה הבריאה של האהבה.

 מודה על שהקשבת לי.

* יוצרת ומרפאה בצבע, קול, תנועה ומילה. מחזאית ושחקנית בהצגת היחיד
   "שאף אחד לא ישמע" המבוססת על סיפור חייה. 
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"היא עומדת להתחתן... מה היא תעשה???"

מטפל בה כראוי, לבין האמונה התמימה שאנשים אלו עושים את המיטב 
אך מעצים של  כואב  זה תהליך  היה  הנפגעות/ים.  ועבור  עבור הקהילה 
למידה, הפנמה והתפקחות. כפי שניסחה זאת אחת מהמשתתפות – יש 

לנו שליחות פה. אנחנו סוכנות של שינוי חברתי!!!

בעקבות אותו קורס פתחנו קורסים נוספים. השמועה עברה מפה לאוזן – 
יש פה משהו חדש ומשמעותי לכל מדריכת כלה.  הגיעו עוד מספר רב של 
מדריכות אשר חשו בצורך לקבל את המידע והכלים לזיהוי כלות נפגעות 
בצורה  נישואין  לחיי  להיכנס  להן  לסייע  מטרה  מתוך  לטיפול,  והפנייתן 
(85) מדריכת כל המדריכות  גניחובסקי  ביותר שאפשר. הרבנית  הטובה 
שטרן  הרב  בברכת  עשתה,  כך  ואכן  לקורס  להצטרף  בקשה  ברק,  בבני 

הידוע בבני ברק.

כל קורס מאז, מחזק בנו את התחושה של החשיבות הרבה של המהלך. 
והכחשה, של חוסר אונים ותחושת  אולי במקום זה של הסתרה, בושה 
בין כלה צעירה, מלאה חששות  אין מוצא, אולי במרחב האינטימי הזה, 
ותקוות לבין אישה בוגרת, מחויבת, קשובה ונחושה לעזור, יכול להיווצר 

הפתח להבראה ושיקום של הנפגעות הצעירות מהחברה החרדית.

* רכזת חינוך במגזר דתי וחרדי, מרכז סיוע תל אביב.

יונינה פלנברג  *

בחברה החרדית, על גווניה הכל כך שונים, ישנה דמות המלווה כל בחורה 
בתקופה בין אירוסיה לחתונתה - מדריכת הכלות.  

לימוד,  שיחה,  של  מפגשים  ל-15   10 בין  הכלה  עם  נפגשת  המדריכה 
לאור  ושמחה  בריאה  לזוגיות  הקשורים  הנושאים  בכל  והכוונה  שיתוף 
וכל  לחלוטין  מושתק  מיניות  על  הדיבור  בה  בתרבות  היהודית.  ההלכה 
מידע בעניין ניתן על בסיס של צורך בלבד, מדריכת הכלות היא זו שהכלה 
אותה.  שמטרידות  והתלבטויות  שאלות  מעברה,  קשיים  בפניה  תחשוף 
דברים שמעולם לא דיברה עליהם עם אף אדם, ואולי, במידה ותחוש אמון 
ופתיחות מספקים, תחשוף בפניה גם את סיפור הפגיעה המינית שחוותה. 

לפני מספר שנים פתחנו את הקורס הראשון למדריכות כלה בבני ברק. 
מינית  פגיעה  של  בסיסיים  בתכנים  העוסק  מפגשים  שמונה  בן  קורס 
הייחודי שלה בחברה החרדית. את הקורס הנחתה  ובמופע  כללי  באופן 
איתי העובדת הסוציאלית החרדית, מינה בניש, המטפלת בילדים ובנשים 
ריבוי  של  המשמעות  על  קשות  שאלות  עלו  בקורס  פגיעה.  שעברו 
מתחנך  עליהן  לאיפוק  וחינוך  צניעות  של  התפישות  מול  אל  הפגיעות, 
כלה  אליהן  הגיעה  לא  שמעולם  הודו  מהמדריכות  חלק  החרדי.  הציבור 
עם סיפור שכזה, אך ככל שהקורס התקדם, צצו ועלו ספקות בליבן, שמא 
הן פשוט לא היו מוכנות לשמוע ולא היו רגישות להבין את הסיפור מבין 

השיטין. 

עימה  הביאה  הפגיעה,  מורכבות   לגבי   אט  אט  שהתחדדה  ההבנה 
מול  אל  לעמוד  ויכולת  אמפטית  גישה  של  פיתוח  בשיפוטיות,  הפחתה 
הרוע הבלתי נתפס. ואכן, כבר במשך הקורס נחשפו המדריכות לסיפורי 

פגיעה. היכולת להכיל הביאה עימה את המוכנות והיכולת לספר. 

מה  הפגיעה?  על  לחתן  לספר  ואיך  האם/מתי  כגון:  שונות,  דילמות  עלו 
לליל  הנפגעת  את  ולהדריך  לסייע  ניתן  כיצד  יבוטל?  השידוך  אם  יקרה 
הכלולות כך שלא יחווה כשחזור של הטראומה? משתתפות הקורס נעו 
בין כעס ותסכול ממנהיגי הציבור ורבניו, שחלקם מתכחש לתופעה או לא 
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פרויקט עדות תיעוד ושימור 
של סיפורי חיים של מי שחוו 

תקיפה מינית
מירי מרגלית * ואורלי ליברמן **

לפני כמה חודשים פנה אל אחד ממרכזי הסיוע גבר כבן 80. הוא סיפר כי 
הותקף בילדותו ואין אף אדם בעולם שיודע על כך. "אני לא מסוגל לקחת 
זו  את הסיפור הזה איתי אל הקבר" הסביר הפונה. כל מה שהוא ביקש 
אוזן קשבת. להשתחר סוף סוף מהעול הכבד של נשיאת סיפור התקיפה 

לבדו. 

מדובר  הסיוע.  מרכז  של  התיעוד  פרויקט  של  בפיילוט  התחלנו  השנה 
בארכיון אודיו-ויזואלי לשימור ספורי עדות של מי שחוו תקיפה מינית.

מטרתו של פרויקט התיעוד נועדה בדיוק על מנת למלא אחר משאלתו של 
הפונה. בשנתיים האחרונות בחנו את מכלול ההיבטים הכרוכים בהקמתו. 
תחילה מצאנו שאכן קיים צורך אמיתי במוסד שכזה. התגובות הנלהבות 
לו,  וגם מתומכות מחוצה  שזכינו לקבל גם בקרב עמיתות בתוך הארגון 
הבהירו כי מדובר במענה חדש לצורך קיים. לשם הקמת הפרויקט בדקנו 
היבטים נפשיים תרפויטיים של תהליכי מתן עדות בוידאו, העלנו סוגיות 
וכעת   – וכספיים  ארגוניים  טכניים,  נושאים  עם  והתמודדנו  משפטיות, 

הפרויקט נמצא על סף חשיפתו לציבור הרחב.  

קיומה של פגיעה מתמשכת, איתה מתמודדים מי שחוו תקיפה מינית, 
לבדם.  האירוע  את  נושאים  הם  כי  בעובדה  וישיר  מובהק  קשר  קשורה 
כאילו לא  והנתק מהחברה מתלוות לפגיעה,  תחושת הבדידות, הבושה 
ובבתינו  ברחובותינו  שלנו,  העבודה  במקומות  בקהילותינו,  די.  בה  היה 
מתהלכים מאות אלפי נפגעות ונפגעים שלסיפורם ולחווייתם אין מקום 
סובלים  שקורבנותיה  היחידה  העבירה  היא  המינית  התקיפה  תיעוד.  או 

מהפניית אצבע מאשימה כלפיהם. 

קיום  כי חסרונו של מרחב  חוקרים מתחום הטיפול הנראטיבי מסבירים 

הם  כך  משום  ההחלמה.  לתהליך  משמעותי  מכשול  מהווה  לסיפור 
מדגישים את חשיבותם התרפויטית של מיזמי תיעוד - מפעלי הקשבה, 
תיעוד ושימור של סיפורי חיים שהוסתרו בשל בושה, השתקה ואות קלון 
את  ומקדמים  מזמינים  והקשבה  תיעוד  מרחבי  לבעליהם.  שהוצמדו 
יצירתו של תהליך שינוי אישי וקולקטיבי בו-זמני – הכתם והחרפה דוהים 

מעט בזכות חשיפת הנראטיב לעיני הציבור ונציגיו.

בפרויקט התיעוד המוקם בימים אלה במרכז הסיוע ניצבת מוסרת העדות 
מול מראיינת ומצלמה, אך הדיאלוג שהיא מייצרת רחב הרבה יותר. מתוך 
שיחות המשוב שערכנו עם המשתתפות בפרויקט, שבועות ואף חודשים 
לאחר מתן העדות,  עולה כי עצם השתתפותן בפרויקט מקבלת משקל לא       
פחות ממלאכת טוויית הסיפור האישי. כלומר, שהעובדה שסיפורן שזור 
במאגר סיפורים קולקטיבי, ומוצב על ידן לצד סיפורים אישיים אחרים היא 
זו שמאששת עוד יותר את תחושת ההקלה והצמיחה הקשורות בהפקדת 
בוחרות ברמת החיסיון  מוסרות העדות  כי  לציין  סיפורן בפרויקט. חשוב 
מחקר,  לצורכי  שלהן  התיעוד  בחשיפת  שבוחרות  יש  להן.  המתאימה 
ותמיכה  המינית  התקיפה  לתופעת  בציבור  התודעה  העלאת  לצרכי  או 
ברמת  שולטת  מתעדת  כל  סיפורן.  בגניזת  שבוחרות  יש  נגדה.  במאבק 

החשיפה או החיסיון המתאימים לה.

הנה כמה ציטוטים מפי משתתפות הפרויקט:

"החוויה מבחינתי נחלקת לשלושה חלקים, לפני, בזמן התיעוד ואחריו.

שאולי  תחושה  יש  הקשה,  היחיד  החלק  היא  התיעוד  לקראת  הציפייה 
זה יכאב ויחשוף מחדש פצעים שהגלידו, מבחינתי מה שהקל עליי היה 
העובדה ששוחחתי רבות עם מי שעמדה לראיין אותי, זה מה שנתן לי את 

הביטחון והידיעה שיהיה בסדר.

אותי  פתחה  השיחה  משמעותי,  מאד  היה  התיעוד  של  עצמו  המפגש 
לחשיבה עמוקה יותר לגבי דפוסי ההתנהגות שלי לאורך השנים בנושא 
של יחסי מין. הניתוח הזה, שלא תכננתי אותו מראש, היה גילוי חדש ומאד 
מאד  הייתי  כבר  שלי  הסיפור  את  כשסיפרתי  לבסוף  מבחינתי,  מעצים 
רגועה ושלמה, לא הרגשתי שזה קשה לי, אלא להיפך, זה משחרר ומחזק 

אותי לספר אותו ממקום של קבלה ועוצמה.
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החלק האחרון, לאחר התיעוד הוא רפלקטיבי. עד היום אני נזכרת בחלקים 
מהמפגש, היו שם הרבה מאד תובנות שאני חוזרת ונזכרת בהן, זה מחזק 
מסוגלת  שאני  ובטחון  השלמה  מתוך  בדרכי  להמשיך  לי  ומאפשר  אותי 

ויכולה להתמודד עם הכל. 
תהליך מאתגר אבל חשוב מאין כמוהו.

תודה על ההזדמנות לקחת חלק בפרויקט החשוב הזה." 

כך כותבת משתתפת נוספת:

"גם כאשר אנו בוחרות לתת עדות, אין בכך להקל על התהליך. מתן עדות 
היא פעולה קשה, מורכבת וחושפת ביותר. 

עם ההרגשה והמחשבות הללו התרוצצתי במשך תקופה מסויימת שבה 
התלבטתי האם אני מצטרפת לפרויקט תיעוד העדויות שבמרכז הסיוע... 
כשהבנתי שכל התהליך יערך בהתאם לרצוני וצרכי, בקצב שלי, במילים 
יקרה... בחרתי להזמין לתיעוד באופן מטאפורי  שלי... שכל מה שארצה 
חמישה מבני משפחתי שלא שמעו על הפגיעה והסבירות שישמעו בעתיד 

נמוכה. בחרתי להזמין שופטת דימיונית לילדה בת ה-14 וחצי וסיפורה.
שכל  ויחידה  ראשונה  ראשונה,  פעם  שזו  ולומר  להדגיש  מבקשת  ואני 
ורק שלי. לא נשאלתי  סיפור האונס שלי היה בשליטה מלאה שלי, שלי 

דבר וללא הנחיות, הקול היה הקול שלי, קולי שלי.

כל  ללא  וחד,  ברור  באופן  נשמע  הקול  שכאשר  להבין  לי  גרמה  העדות 
חשש, הכל אפשרי.

תודה! "

לתיעוד  ההכנה  תהליך  העדות,  מוסרות  של  מתיאוריהן  שעולה  כפי 
הינו חלק בלתי נפרד ממסירתו. כל משתתפת בפרויקט מונחית באופן 
של  במרכזו  אותה  שמציבה  ובצורה  ורצונותיה  לצרכיה  ביותר  המתאים 
תהליך שתכליתו העצמה ושחרור אישיים לצד הצטרפות למאבק חברתי.

מפעל  של  חשיבותו  התיעוד,  למיזם  שיש  המרפאת  למשמעות  בנוסף 
איסוף ושימור של סיפורים אישיים היא גם הצהרתית. מפעל זה מאפשר 
פרויקט התיעוד  לתופעה מודחקת.  ליבנו  לכוון את תשומת  לנו כחברה 

של מרכז הסיוע מגלם בעצם קיומו את ההצהרה כי ָּבשלה העת לכלול 
בסיפור הקולקטיבי שלנו גם קולות של קורבנות שקולם לא נשמע עד 

כה, ושהטראומה המתמשכת בה הן חיות וחיים נותרה שקופה ואילמת.
 

הקשורה  לקבוצה  התיעוד  פרויקט  של  מוגבלת  חשיפה  לאחר  היום 
לסיום  להגיע  זכינו  חלוצות,  קומץ  ליבן של  אומץ  ובזכות  הסיוע,  למרכז 
שלב הפיילוט של הפרויקט. הזכות שנפלה בחלקנו: ללוות שתים עשרה 
העדות,  מסירת  לצד  כי  העובדה  את  לזהות  לנו  אפשרה  עדות  מוסרות 
מדווחות רבות מהמשתתפות על תחושות שחרור, הקלה וצמיחה אישית 
של  אקטיבי  לצעד  הופך  הסיפור  שימור  של  האישי  הצעד  משמעותית. 
הפגיעה  בנושא  ותודעתי  מעשי  חברתי  שינוי  למען  למאבק  הצטרפות 

המינית. 

תהליך  את  ואיפשרה  כיוונה  סייעה,  שתמכה,  מי  לכל  להודות  ברצוננו 
 – העדות  למוסרות  מכולן  ויותר  הסיוע:  במרכז  התיעוד  פרויקט  הקמת 
חלוצות פורצות מחסומים אישיים, וחומות שתיקה קולקטיביות, שהניחו 
באומץ את אבני הדרך הראשונות, ואיפשרו את קיומו של פיילוט פרויקט 

התיעוד. 

* עובדת סוציאלית, רכזת ההליך הפלילי במרכז סיוע תל אביב.
** מאמנת ומנחת קבוצות, מתנדבת במרכז סיוע תל אביב.
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הסיוע כמקור לצמיחה   
שרה טוביאס *

דרך ארוכה עברתי עד שהגעתי למרכז הסיוע. הדרך שלי התחילה ברצון 
להיות פעילה במרכז, לוותה בלבטים, תהיות וחששות, וכל אלה עוד לפני 
שאנחנו  בחברה  המינית  לאלימות  שלי  והמודעות  החשיפה  כי  שהבנתי 

חיות בה תהפוך לצעד משנה חיים עבורי. 

לחיות בעולם בו אנו מסירות את כיסויי העיניים זה לא עולם שקל לחיות 
בו. זה עולם  מכעיס, מקומם ומתסכל. להיות ערה לעוולות שמתרחשות  
כל הזמן יכולה לעיתים להיות חוויה קשה מאד ועם זאת אני/אנחנו כאן 

בשביל ועבור הפונות של המרכז.

נטול  סיוע  לתת  ומתרגלות  לומדות  אנחנו  ההכשרה  קורס  במהלך 
שיפוטיות, אמפטי ומכיל. אנחנו עושות כמיטב יכולתנו להיות בהקשבה 
לצרכי, רחשי ומשאלות הפונה, לכבד את רצונה ודרכה ומעל הכל והחשוב 
'את לא לבד' הוא לא רק סיסמא, הוא  מכל להאמין. בשבילנו המשפט 

דרך חיים.

אני מבינה ויודעת כמה כוח ואומץ נדרשים כדי לחייג אלינו למרכז סיוע.  
Marion Woodman, מטפלת בשיטה יונגיאנית, מסבירה ש"כאשר אנחנו 
שומעים שמישהו קיבל את הסיפור שלנו, אנחנו שומעים את הסיפור של 
עצמנו בצורה שונה". אני רוצה לקוות ולהאמין שבכך שהפונה מרגישה 
במעט.  להקל  אף  ואולי  לה  לעזור  יכול  השיתוף,  בשלב  לבד,  לא  שהיא 

מחשבה זו מלווה אותי בכל שיחת סיוע.  

'להיות' עם הפונה באותם רגעים בהן היא בחרה לשתף נותן לי/לנו זכות 
ושואבת כוחות מהפונות של קו הסיוע, אני  ואחריות גדולה. אני לומדת 
לומדת על היכולות, הגבורה והאומץ שבהן, ועל הרצון שלהן לשבור את 

השתיקה ולא להיות לבד עם הסיפור שלהן. 

אני רוצה (חייבת) להאמין שאולי לשיחה אחת, למילה אחת עשוי להיות  
הכח לשנות, לעשות את כל ההבדל. אני רוצה להאמין שאולי אותו פצע 
פתוח שיהפוך לגלד יכול גם להפוך לצלקת. הצלקת שאולי תמיד תישאר, 

אולי אפילו חדה וכואבת ועדיין, יש המצליחות לחיות איתה ולומדות את 
הכלים הדרושים כדי לשאת אותה ולהתמודד איתה ביום יום. זו תקוותי 

במאבק שאני/אנחנו מנהלות מדי יום. 

תל  באוניברסיטת  קבוצות  הנחיית  לומדת  אני  הקו  על  לסיוע  במקביל 
אביב, בתכנית ייחודית למתנדבות ומתנדבי מרכז הסיוע, שבסופה  נקיים 

סדנאות בנושא אלימות מינית עם נוער בסיכון. 

העבודה מול בנות ובני נוער היא בעיני הגרעין ממנו עשויים שינויים לנבוע. 
כה  בשלבים  מיטיבים  לכיוונים  וניתובם  כלים  והענקת  הסברה  חינוך, 
נערות  ואותם  אותן  את  יהפכו  שבתקווה,  אלו,  הם  החיים  של  אלסטיים 
ונערים לבוגרות ובוגרים אחראים, קשובים, מכבדים, ובעיקר לא פוגעניים. 
עשויה  נוער,  ובני  בנות  של  בייחוד  קבוצה,  של  דינמיקה  איך  רואה  אני 

להיות קרקע נהדרת למפגש עם מציאות עתידית טובה יותר. 

והתפתחות  צמיחה  גדילה,  למידה,  מקור  עבורי  מהווה  הסיוע  מרכז 
ימי  פוקדת  ואני  קו הסיוע  על  קורס הכשרה להתנדבות  אישית. עברתי 
עיון שמתקיימים במרכז עבור מתנדבות ומתנדבים במטרה להעשיר את 
הידע שלנו ולתרום לאיכות הסיוע שאנחנו נותנים לפונות ולפונים על קווי 

הסיוע. 
מרכז הסיוע מהווה מקום בו אני שותפה לדרך שאני מאמינה בצדקתה 
ומבינה ומעריכה את החשיבות של העשיה בה. עבורי התחושה של להיות 
כוח  בי  נוטעים  המינית  באלימות  ומשמעותי  גדול  ומאבק  מרעיון  חלק 
ומהווים עבורי בית ומרחב, מצפן ומצפון חברתי גם בחברה שלעיתים אני 

מרגישה שהתופעה רק מתרחבת והאלימות בה רק גדלה.

אני ואנחנו כאן, בשביל הפונות, בצעדיהן הקטנים והגדולים, אני ואנחנו 
בשביל  להיות  בפשטות  כאן  ואנחנו  אני  השותקות.  בשביל  לצעוק  כאן 

הפונות,  ולא נרפה.  

* מתנדבת במרכז סיוע תל אביב.
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האמת לעד תהיה האמת 
של"ג בן שטרית *

לכבוד שנת העשור, לאחר 'שטחנות הצדק טחנו לאט לאט' היום, היום 
הזה ממש, קיבלתי אישור מערכתי לאמת. הצדק נעשה. האמת נשמעה 

ונכתבה כפי סדרה וכהלכתה. 

לאחר שלושה חודשים שממתינה לתוצאות חוות הדעת השלישית מטעם 
בית המשפט על הליך טעון וכאוב שהפך את עולמי, היום תוצאות האמת 

הגיעו. 

נשימה חדשה נולדה היום, ועל כך אתפלל תודתי לשמים, ולאשת החסד 
שהקשיבה, באמת הקשיבה לכל האמת שזעקה מתוכי. 

"האיש ההוא הוא עולמך, אחריו תלכי גם באש. בדומיה הלב פועם, לא 
מאמינה איך זה קורה". 

המערכת המשפטית היא פרוזדור מלא דלתות של תופת שסגרתי בדלת 
אמותיי, ומבחירה בחרתי להתמודד איתן ולדרוש את הצדק המתבקש. כל 
חוות דעת כזו היא מאגר מתפרץ של פצעי הנפש המודחקים בין ביודעין, 

בין מתוך התגוננות, והתבוננות במה שיכולה, ושאיני יכולה להתמודד. 
בחרתי להתמודד. בחרתי בחיים. 

להלחם במי שהרס את חיי, ובמלחמה כמו במלחמה זה כואב. כל מערכה 
וכל שלב כואבים. 

המתגבר  כמעין  מפכים  הכאב  דמעות  לשמוח,  אמורה  בו  יום  היום,  גם 
יודעת  מתוך אומץ הלב בעומקו של הר, בו הכל ידוע ואינו ידוע כי אינך 
באיזה אמצעים מבחילים הם ינסו לחבל. אך מתוך ידיעת האמת ובביטחון 

ואמונה מלאים אשא על כנפי נשרים בגאון.

שתיקתי ידעה שיאים. 

תיארה זאת מדויק אהובה עוזרי בשירה 'האיש ההוא':
"חלף הזמן אישה יפה, בחום הלב גופך לך דואב. אש בוערת בך, ליל 

סוער לך. מה עשה לך, הכל נשבר בך." 

נכון שהכל נשבר, ולמדתי לצעוד במשעול החיים אט אט, עד התגברתי 
שאם  שתאמין  אומרים  פחד.  בלי  העולם  אל  להביט  והעזתי  פחדיי,  על 

אפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן. 

הרי  כאב.  בכאב עם  היא התיקון שלי. הדרך להתמודד  הגשת התביעה 
מינוס ומינוס שווים לפלוס, ומתוך הכאב התגלו תעצומות הנפש. נברא 

עולם חדש. 
לאלימות  המאבק  ביום  שמסרתי  לעדות  ובהמשך  לתיקון,  ובהמשך 
אותי  תשאלו  שאם  אמרתי  אז  אביב   בתל  הסינמטק  במת  על  בנשים 
רטרואקטיבית האם הייתי מגישה את התביעה או את התלונה, לא בטוחה 

שתאהבו את מה שאומר. 

אז היום, ר"ח אייר, אני ה' רופאך, כשסך מעיין הדמעות פרץ מסכר ליבי, 
מתוך התבוננות בנעשה, ובצדק שיצא לאור באור יום זה. משנה את דעתי 
וקוראת וזועקת לכל מי שנאנסה או עברה התעללות מינית מכל מין וסוג 
שהוא להגיש תלונה, לתבוע את הצדק ולא לפחד כלל, הקדוש ברוך הוא 

שומע זעקות כל ילדיו. 
מודה מודה מודה אני על מעמד חשוב ויקר ערך זה. מעמד גילוי האמת. 

מתפללת שמחר בדיון, האמת תדבר בשמי. 
אהיה נוכחות בנפש והגוף יהיה חופשי מלפגוש בך מחר. 

מוותרת על זכותי הדמוקרטית להיות נוכחת במעמד חשוב זה כדי להגן 
על נפשי וגופי. נפש וגוף אחד הם.

מתפללת שייפתחו שערי משפט וצדק בחסד וברוך. 
מאותו השיר אקח איתי לעתיד ואשיר למעני את הפסוק:

"לראות אותך ביום בהיר. לומר לך יש עוד חיים". 
שאזכה לראות את עצמי ביום בהיר כשכל המכאוב יהיה כגל רחוק, ולראות 
את החיים כפי שנראו מילדותי חפים מכל כאב, ללא צלקות הנפש וללא 

זיכרונות, ולילות לבנים. 

* מפיקה ומנהלת אמנותית.
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יש לי אותי  
ת. 

אני  בחדרי.  נקרעת  אני  עוצר.  לא  העולם  בסטטיסטיקה.  מספר  עוד  "...אני 
אחת מהמספר הזה. אני ת.ז. של אבא שהביא אותי לעולם. אני מספר ארור 

שעדיף שישרפו אותו.
כמה  של  צעדים  שומעת  בפינה  במקלט  היא  עצמו.  על  שחוזר  חלום  לי  יש 
לא  היא  מולה.  נעמד  הוא  שמונה.  בת  בפינה,  היא  נפתח.  המקלט  אנשים. 
מצליחה לזוז היא עושה פיפי על עצמה מפחד. והוא מרים אותה ככה קפואה 
היה  זה  באכזריות..  מפשיט  בחוזקה  לרצפה  אותה  זורק  זזה.  לא  שהיא  כמו 

בפעם הראשונה... כאן נעלמתי".  
 

"הכל היה בשינה הרגשתי מין מוות קליני. אני שם זה קרה אני מחוץ לעצמי 
הזה  שבגיל  הוא  האבסורד  שקופה.  אני  להפסיק.  להגן.  לשמור.  איך  לי  ואין 
בערך איבדתי את הבתולים על ידי אבא שלי. אבל לא זוכרת כלום. והחלום הזה 

חי כל כך... זה באמת היה, זה לא סתם סיוט. זה היה זה פשוט היה!!
שבויה בשבי של כאב בלתי פוסק אין בי נחמה רק החושך. כשהמוסיקה מנגנת 
ואני מדליקה ג'וינט הנפש מתחילה לרקוד והדמעות מתחילות לרדת. אני כבר 
נעה לתוך כאב, משחררת במילים אמת וכנות. מתכרבלת, מתערסלת, בוכה 

כועסת.
ואני עומדת  זו שבועתי.  אני רק רוצה שקט. מתחננת לשקט. בחרתי בחיים. 

מאחוריה, על אף ולמרות שלרגעים אני מרגישה שבויה ויכולה ליפול."
 

"לוקחת את המצוקות של כולן. רוצה לקחת מהן את הסבל והזכרונות. רוצה 
לקחת מהן את הפחד הבלבול. ההרס. רוצה לתת להן מקום בטוח בי. רוצה 
בשבילן שקט. הגנה. אנשים שאוהבים ולא פוגעים. והן רק חוזרות שוב להרס. 
ממשיכות לשחזר, לחרוג מהגבולות. להחריב. זה מנוגד כל כך למה שאני רוצה 
צריכה  אני  הכבוד.  את  עצמי.  את  ממני  לקחת  ממשיכים  לי.  קשה  עכשיו... 

לספוג את הבושה... אני חייבת לעשות פה סדר..."
 

"אין לי שומקום. אין לי הגנה. אין לי ביטחון. אין לי קירבה. יש בי פחד, אימה, 
סלידה, כאב, סבל ותשישות, כעס הרס עצמי אהבה קבלה הפסד, ניצחון. יש 

בי סלט של הכל.
יש בי מאבק. חיה מתה, שחור לבן.

טובעת נחנקת נאבקת בכח. נשחקת נגמרת אין לי כח.
אני רוצה הגנה. אני רוצה לשמור על כולן. אבל אני לא יודעת איך. אני חצי לא 

אני וכמעט לא אני.
אבל אני נושמת..."

 
"לא קיימת. שקופה. נעלמת. אף אחד לא רואה או יכול להכיל. כולם מפחדים... 
הנשמה  את  ומותירים  האופטימיות...  את  משליכים  התקווה...  את  מרסקים 

ריקה.
תקווה.  נשמה  היא  בהתחלה  בעולמה?  היא  מה   - לה  תוהה  בעיקר  והיא 
הנפש שלה היתה מלאה. האופטימיות צבעה את חייה. הזמן חולף ויחד איתו 
הכוחות, ההכלה, ובעיקר התקווה והאמונה... כשהסוף פתאום נקטע... כשהכל 
מתבלבל... כולנו שוקעות לתוך ביצה שהסוף שלה לא ידוע. אם לא יראו אותנו 
בזמן. קורים לזה "ביצת החיים". מצחיק הצירוף הזה... אבל החיים אכן ביצה 

קשה.
מחזיקה את עצמה בכוחותיה האחרונים. כשכל הגוף כבר שקע, והראש עומד 
מעל הביצה... מחזיקה בעייפות... הם לא מבינים שאלה כוחותיה האחרונים. 

והיא ממלמלת בכאב גדול ובקול רועד וחלש: אני... רק... רק... רוצה... בית"
 

"התברכתי במילים. בשחרור ללא סוף. בחיוך מקסים, עיניים ירוקות, גוף רזה 
בזכות  התברכתי  כמותם.  לבקש  עוד  יכולתי  שלא  בחברים  התברכתי  ויפה. 

ללמוד השנה באוניברסיטה.
באנשים  התברכתי  עבודה.  ולמצוא  לעבוד  ושכלית  פיזית  ביכולת  התברכתי 

טובים. בטיפול נדיר ששינה בי פלאים. שנכון למצבים הקשים שלי.
התברכתי בבגדים, נעליים, כולם שלי. שמורים לצידי. התברכתי ביכולת לצייר. 
לבכות,  לכעוס,  לכאוב,  להקשיב,  להרגיש,  לאהוב,  לשיר,  לרקוד,  לכתוב, 
להיפגע... כן, אני יודעת שאלה מעלות שהתברכתי בהן. רק עכשיו הם מוחזקים 

בעטיפה רכה ונעימה. רק בזמן האחרון.
לפני כן הייתי מפלצת רעה. שלא היה לה כלום. ששרדה מכמה בגדים ברחוב. 
שברחה כל הזמן מהסכנה. שפצעה, שישנה על ספסלים... שהיתה בין חיים 
ומוות. שהרסה את הגוף שלה... ששנאה את עצמה שנאת מוות. שלא עניין 

אותה לחיות. לא היה לה את עצמה. 
אחרת.  שמרגישות  שרואות,  שנלחמות,  כולן  ועם  עצמי.  עם  ממש  אני  היום 
מחוברות נאהבות. יש לי רשת ביטחון לא גמורה אבל מוחזקת. בגרות. בשלות.

יש לי אמונה טובה וחזקה. מלאכים בדמות אנשים נותנים לי או מאפשרים לי 
להאמין. ושרק עוד קצת נגיע ליעד. יש לי אותי."
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חברי הועד המנהל:
זהר ככבי זהר ברמן 

נעה קארי יסמין ענבר 
ענבר שנפלד סיגל פז  

עפרה שניידר 

ועדת ביקורת:
דנה לוטרמן

כרמית סולימן
סיגל ענברי

260 המתנדבות והמתנדבים במרכז,
העושים ימים כלילות במלאכה.

 
חברי צוות המרכז:

מרים שלר – מנהלת המרכז
דפנה איזנרייך – רכזת חינוך

יונינה פלנברג – רכזת חינוך מגזר דתי
יעל מיכאלי מור – רכזת חינוך

ליאור אמיתי - רכזת נוער בסיכון
לילך בן עמי – רכזת ליווי בהליך הפלילי

לירון רוטמן – רכזת גיוס משאבים
מיטל מיכאלי – רכזת סיוע

מירי מרגלית – רכזת ליווי בהליך הפלילי
מעיין יצחקי אלמגור / שלי יצחקי – רכזת פרויקטים

נדב אטינגר – רכז קו גברים דתי
ערן האן – רכז קו גברים

רגינה ברגין – רכזת עולות דוברות רוסית
רוני בן כנען – רכזת מתנדבות

שירי כהן / עדית יכין – רכזת לוגיסטיקה
שהם כרמי – רכזת אנשי מקצוע וקבוצות תמיכה

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

הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון (ישראל) בע"מ
עיריית תל אביב-יפו אלטשולר שחם    

צ'ק פוינט איי.בי.איי. בית השקעות   
קן בורוכוב - הנוער העובד והלומד בלאט לפידות    

קרן בוקסנבאום נטע דיספליי בע"מ    
קרן יד הנדיב המטבח של טלו    

קרן משפחת אליהו יוסי בר נתן    
קרן עזבונות מיטב בית השקעות   
קרן עזריאלי מרכז למחוננים סחלב גבעתיים  

קרן צדקה לזכר ישראלוב משרד הרווחה והשירותים החברתיים 
קרן קריסטינה ויוסף קסירר מתן - משקיעים בקהילה   

קרן שורש נטו ארגו     
רוטם בקרים ממוחשבים עיריית פתח-תקווה   

שיכון ובינוי עיריית ראשון לציון   
עיריית רמת גן

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

במשך השנה.
 

כל העשייה הענפה והברוכה הזו, לא יכלה להתבצע ללא:



סדנאות והרצאות בנושא פגיעה מינית והשלכותיה
מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל אביב

מינית  בפגיעה  העוסקת  מיוחדת  חינוכית  תוכנית  פיתחה  בתל-אביב  מינית  תקיפה  ולנפגעי  לנפגעות  סיוע  במרכז  החינוך  מחלקת 
והשלכותיה האישיות והחברתיות, וכוללת מערך של סדנאות והרצאות המועברות על ידי מנחות ומנחים שהוכשרו במיוחד לצורך כך. 

הסדנאות וההרצאות מאפשרות שיח חופשי ובטוח ומעניקות מידע וכלים להתמודדות. 

מטרות התכנית החינוכית 
1. העלאת מודעות לתופעת האלימות המינית תוך מתן מידע אודות היבטים חברתיים וחוקיים. 

2. מתן כלים לאיתור וזיהוי תקיפה מינית. 
3. מניעת אלימות מינית תוך יצירת מרחב בטוח ומוגן.

4. הקניית כלים להתמודדות במקרים של תקיפה מינית. 

סדנאות תהליכיות
לבני נוער במצבי מצוקה וסיכון
סדנאות תהליכיות פסיכו-חינוכיות 

המהוות מרחב בטוח, לא שיפוטי המאפשר 
שיח בנושא אלימות מינית על סוגיה השונים 

וכן עיסוק בהקשרים תרבותיים רחבים. 
   לפרטים נוספים ולתיאום סדנאות ניתן לפנות 

לליאור אמיתי, רכזת חינוך והסברה:
052-6828833

youth@ta1202.org 

סדנאות והרצאות
במגזר הדתי:

סדנאות פסיכו-חינוכיות לבני נוער 
ולצוותים חינוכיים המותאמות, 

מבחינה תרבותית והלכתית, למגזר הדתי. 
לפרטים נוספים ולתיאום סדנאות ניתן לפנות 

ליונינה פלנברג, רכזת המגזר הדתי והחרדי:
052-4311894

datiot@ta1202.org 

סדנאות לבני נוער וצעירים 
נוער  לבני  סדנאות פסיכו-חינוכיות המיועדות 
בכיתות ה’-י”ב ולצעירים בשנות שירות, מכינות 
וכד’, הנמצאים במערכת החינוך הפורמאלית 
והבלתי פורמאלית. הסדנאות מותאמות לגיל 

המשתתפים ואופי המסגרת החינוכית. 

סדנאות לצוות החינוכי 
כלים  החינוכי  לצוות  מקנות  הסדנאות 
אלימות  של  התוכן  עולם  עם  להתמודדות 
מינית במסגרת החינוכית. הסדנאות כוללות: 
מינית  אלימות  לגבי  עדכנית  מצב  תמונת 
לאיתור  כלים  החוק,  עם  היכרות  והיקפה, 
וזיהוי של נערות ונערים שנפגעו, כלים לסיוע 

והתמודדות במקרה של פגיעה שנחשפה.
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לפרטים נוספים ולתיאום סדנאות 
ניתן לפנות לדפנה איזנרייך, 

רכזת חינוך והסברה:
052-4440235

schools@ta1202.org

הרצאות וסדנאות להורים:
תוכנית ייעודית להורים, העוסקת במיניות וזוגיות בריאה בגיל 
ההתבגרות, היכרות עם התחום של פגיעה מינית - נתונים, 

היבטים נפשיים, מתן כלים ליצירת שיח בין הורים לילדים, מניעה 
והעלאת מודעות לנושא של פגיעה מינית בקרב בני נוער, 

פגיעה מינית באינטרנט, זיהוי סימני מצוקה ותפקידי כהורה. 
לתאום פגישה וסדנאות להורים ניתן לפנות

ליעל מיכאלי מור, רכזת חינוך והסברה:
education@ta1202.org  |  052-4701872



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 סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ת"א.
אנו, ב- IBI בית השקעות גאים לתמוך בדרך, 

בפעילות ובעשייה היומיומית של המרכז. 
נמשיך לחזק את ידי העובדים והמתנדבים ולאחל 

המשך דרך ברוכה ופוריה.

קרן עזריאלי ישראל מעריכה ומוקירה 
את עמותת מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי 

תקיפה מינית ת"א

על פועלה
למען חברה ישראלית טובה יותר



למרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ת"א.
אנו, ב- IBI בית השקעות גאים לתמוך בדרך, 

בפעילות ובעשייה היומיומית של המרכז. 
נמשיך לחזק את ידי העובדים והמתנדבים ולאחל 

המשך דרך ברוכה ופוריה.

קרן עזריאלי ישראל מעריכה ומוקירה 
את עמותת מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי 

תקיפה מינית ת"א

על פועלה
למען חברה ישראלית טובה יותר



כשנותנים מכל הלב, הלב מתרחב.

בנק הפועלים ועובדיו מחוייבים לקהילה בישראל ופועלים במסגרת עמותות וגופים 
בכל רחבי הארץ בפעילות התנדבותית, במעורבות חברתית ובתרומות כספיות של 

עמותת "פועלים בקהילה".
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למודיה לחטיבה הצעירה
לימודים לגילאים הצעירים בשעות 

אחה¢צ ביחידים ובקבוצות כולל 
Æßקורס הכנה לכיתה א

שיעורים פרטיים
שיעורים פרטיים בכל מקצועות 

הלימוד ≠ באופן פרטני ובקבוצות 
כולל מרתונים לקראת הבחינות 
Æהשוטפות¨ המתכונות והבגרויות

רועי קריב הפסיכומטרי
תכנית פסיכומטרית הכוללת 

שיעורים קבוצתיים בקבוצות קטנות 
©עד ∂ תלמידים® בשילוב שיעורים 
פרטיים ובליווי אישי עד להצלחה 

Æהמיוחלת

תכנית בוקר אקסטרנית ≠ ט‘≠יב‘
התכנית להגש©מ®ה עצמית
תכנית בקר אלטרנטיבית לבית ספר 

שכוללת הכנה מדוקדקת לבגרויות בשילוב 
תכנים ערכיים≠ חינוכיים∫ מסע ברלין פולין¨ 

 Æיום ספורט¨ טיולים שנתיים ועוד
Æהכל עטוף בהמון אהבה

מסלול

מסלול

מסלול

מסלול

מסלול

”בגרות בגדול“
שיפור והשלמת בגרויות

התכנית כוללת תפירת חליפה אישית לכל 
 Æתלמיד וליווי עד לקבלה לאוניברסיטה

התכנית מיועדת לכל בוגר תיכון שמעוניין 
למקסם את ממוצע הבגרות באמצעות 

שיעורים פרטיים וØאו קבוצתיים על מנת 
Æלהתקבל ללימודים אקדמאיים

מוכר לצורך פקדון 

מוכר לצורך פקדון לחיילים משוחררים

לחיילים משוחררים

בפיקוח 
משרד 
החינוך

המרכז להוראה פרטית ≠ ”רועי קריב“ שמח להציע לכם את מגוון המסלולים 
להצלחהÆ עבורכם בנינו תוכניות מגוונות המותאמות לכל גיל עד לסיום 

הלימודים ועד לקבלת הלימודים האקדמאיםÆ במרכז עובדים בשיטות הוראה 
Æמתקדמות¨ מורים מקצועיים¨ כיתות לימוד נוחות¨ יחס אישי ובית וחם

המרכז להוראה פרטית ”רועי קריב“
עבורנו¨ בכל מסלול שתבחרו אתם 

ÆÆÆתמיד ראשונים
¢רועי קריב¢ 
עכשיו גם 

בתיכון חדש 
Æתל אביב
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