
ערב התרמה
למרכז סיוע

לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, ת"א
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קרן הצדקה לזכר יעקב חי מייכור  |  חן וגלעד אלטשולר וקלמן שחם  |  

 | נתן   בר  אפרת  עו”ד     | ת”א-יפו   עיריית     | גל-כהן    טל 

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

בע”מ   |   פיני קמרי   |   מירי כהן- מנהלת הפקה ומנהלת אישית   |

   102FM    | |     לילך שגיא    |     רונן דניאל    ווליום בע”מ      המון 

| צוות מנטה-ריי    וכל  גוסטב    | גנור    |    עפרה  |   שלמה קמרי   

 IBBLS האחים שקד  |  הורנשטיין שיווק מזון   |   משק 79   |   אסף איבניר

|  עו”ד דותן בר נתן   |    ענת כהנא בר ששת   |   דלית זלצר וליאת שטייניץ

מרכז סיוע ת"א מבקש להודות לכל 
אלה שתרמו להצלחת הערב:

תודה מיוחדת
למאיר בנאי
וברי סחרוף

תודה לנגנים
יעל מלאכי, נמרוד לכיש,

שי ברוך, דוד עדה

   תוכנית הערב

קוקטייל  20:30

פתיחה והנחייה  21:15

מרב מיכאלי  

שר החינוך גדעון סער  

פו רון חולדאי ראש עיריית ת"א-י  

חברת המועצה יעל דיין  

מנהלת מרכז הסיוע מרים שלר  

סיפור אישי - קרן לוי  

הופעה  

מאיר בנאי במופע “שמע קולי”     

אורח מיוחד ברי סחרוף  

הערב בחסות:

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

בהפקת הערב.

תודה לכל מי שלקח/ה חלק בכתיבת 
תוכנייה זו:

עיצוב  על  איילון  לאורנה  תודה 
התכנייה, תודה לתמר פלדמן,  רות 
וינטר, מאיה אברמסקי ושירי כהן על 

עריכת התוכניה.
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על המרכז
מרים שלר *

מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל-אביב הוקם בשנת 1978 ע”י מספר נשים אמיצות מהתנועה הפמיניסטית בישראל, שהחליטו 
נפגעת, תחת  לכל  ותמיכה  אוזן קשבת  להעניק  והקימו מרכז ראשון מסוגו בארץ, שמטרתו  ידיים  בחיבוק  יותר לשבת  מוכנות  שאינן 

האמרה “את לא לבד”-  אמרה המלווה את מרכז הסיוע כבר למעלה מ- 30 שנה.
ושוב עם השלכותיהן הגורליות של תקיפות מיניות על חייהם של הנפגעות  במהלך שנות פעילות מרכז הסיוע אנו מתמודדות1 שוב 
והנפגעים. ההשלכות אינן מסתכמות בפגיעות הנפשיות והפיסיות הקשות הנובעות מהתקיפה, אלא מלוות בתחושות בדידות, חוסר 
ואינם מטופלים.  קשר השתיקה מאפשר לפוגעים להמשיך  אונים, השתקה ואשמה. לכן, רוב מקרי התקיפה המינית אינם מדווחים 

להתעלל מבלי לתת דין וחשבון על מעשיהם.

פעילותו של מרכז הסיוע מוקדשת לטיפול בכל הרבדים של התופעה – הן בפגיעה עצמה ובקורבנותיה והן באקלים החברתי שמאפשר ואף 
מנציח את הפגיעה. לפיכך, שתי מטרות עיקריות מובילות את הפעילות: מתן סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וקרוביהם לצד מניעה 
וצמצום של שיעור התופעה בישראל. לשם השגת מטרות אלו מתרכזת פעילות המרכז בשלושה מישורים: סיוע, חינוך והסברה )בשילוב 

סנגורו שדולה(.

ואמון  ומגישות להן סיוע מתוך כבוד  ואכפתי, בו אחרות מאמינות להן,  במרכז הסיוע אנו מנסות להציע לפונות מרחב בטוח, אמפטי 
וללא שיפוטיות. מרכז הסיוע מאפשר לנפגעות לספר את סודן במרחב הדדי, בגובה העיניים. הפונות יודעות כי מעברו השני של הקו ישנה 

מתנדבת הרוצה לשמוע אותן ומהווה עבורן כתובת 24 שעות ביממה.

העשייה הפורייה של מרכזי הסיוע וארגוני נשים אחרים תרמה רבות לחיזוק ההכרה שמקרים של אלימות מינית הם אירועים שכיחים 
ביותר בחייהן של נשים. הסטטיסטיקה מראה שבישראל, בדומה למדינות אחרות בעולם המערבי, אחת מכל שלוש נשים עברה או תעבור 
תקיפה מינית במהלך חייה ואחת מכל שש נשים עברה גילוי עריות. המחקרים מראים, כי אחוז הילדות הנפגעות עד גיל 12 דומה לזה 
של ילדים נפגעים בני אותו גיל, ומכאן אחוזי הפגיעה הגבוהים גם בקרב אוכלוסיית הגברים - לפי המחקרים, אחד מכל שבעה גברים 
נפגע מתקיפה מינית במהלך חייו. למרות המאמצים הרבים ועל אף ההצלחות הלא מבוטלות בהעלאת המודעות הציבורית, אנו נדהמות 
לגלות בכל פעם מחדש עד כמה מושרשת התקיפה המינית בחברה ועד כמה רועמת השתיקה סביבה. אנו עדיין חיות בחברה שלא 
מספקת הגנה בסיסית לחבריה, ואף לא לילדיה: לא מפני זרים, ולא מפני בני משפחה. אנו עדיין חיות בחברה שמחזקת את ידי התוקפים 

ומשתיקה את קולם של הנפגעות והנפגעים.
פשע  היא  מינית  תקיפה  משמיים.  גזרה  אינה  מינית  שתקיפה  מאמינות  אנחנו  החברתיים,  במקורותיה  מכירות  שאנחנו  כיוון  דווקא 
שנעשה על-ידי אדם המאמין כי הוא יכול לפגוע מבלי לשלם על כך מחיר. מניעת התופעה וטיפול בנפגעות תלויים בנו.  צעד ראשון הוא 
הכרה. כחברה וכיחידים, אנו חייבות וחייבים להכיר בעובדה כי בקרבנו חיים נפגעות ונפגעים שזקוקים לאמון ולתמיכה. אסור לנו להוקיע 

אותם ולגרום להם להמשיך ולשלם את מחיר הפגיעה לאורך כל  חייהם.

לנו, לכולנו, היכולת לשנות את פני הדברים. 
לכן השנה, החלטנו להקדיש את החוברת לפעילות במרכז הסיוע למען שינוי חברתי. פעולתינו מכוונות לשבור את קשר השתיקה שחל 
על הפגיעה אחרי התרחשותה ועל השלכותיה על הנפגעות והנפגעים ולערער את כוח האחיזה בקרב הציבור של הנורמות החברתיות 

המאפשרות את התמשכות המצב הקיים.
בזכות מסירותם של מתנדבות ומתנדבי המרכז ועבודתם הרבה של נשות ואנשי הצוות המחויבים, הגענו להישגים משמעותיים והעמקנו 
פעילותנו במערכות ציבוריות )כגון: משטרה, מערכת המשפט, בתי ספר( ומגזרים חברתיים שונים )ובהם: עולות חדשות, גברים ודתיות/ים(, 

זאת לצד העמקה והתמקצעות הן ברמת הסיוע וביכולת לתת מענה אישי ומקצועי לכל הפונות והפונים והן במגוון השירותים הניתנים.

במשך 30 שנות פעילות, בהן ליווינו ופעלנו למען אלפי נפגעות ונפגעים, הרחבנו את השירותים והפעילות של מרכז הסיוע, הצלחנו להגיע 
לאוכלוסיות שעמן לא היה לנו קשר בעבר. בין היתר, הקמנו את קו החירום לגברים וקו החירום לגברים דתיים וחרדים. אנו גאות שלאחר 

30 שנות פעילות, מרכז הסיוע מהווה כתובת עבור אלפי הפונות והפונים אלינו, כמו גם עבור מגוון רחב של גורמים בתוך הקהילה.
בשנת 2008 התקבלו במרכז הסיוע של תל- אביב כ- 12,500 פניות, המהוות 38% מכלל הפניות למרכזי הסיוע בארץ.

השנה הייתה משמעותית במיוחד בזכות כניסתנו לביתנו החדש. בנדיבותם של: עיריית תל-אביב יפו, רוברט וידאל סקלאר, קרן צדקה 
בית  וקרן רש”י, הקמנו  מיירסון  נתן  גוטסמן, קרן ע”ש משפחת מרלין  ה.מיירסון, קרן שוסטרמן-ישראל, סאלי  ע”ש משפחת מורטון 
ולתנאים הפיזיים, המקום מסמל פריצת דרך מבחינת  לתפארת. אחרי 30 שנות נדודים, סוף-סוף נכנסנו לבית קבע. מעבר למרחב 
המסר שהוא מעביר לנפגעות ולנפגעים ולכל מי שנכנס לבניין המדהים שלנו. תקיפה מינית היא נושא שחייב להיות בראש סדר היום 
הציבורי, הנושא אינו ראוי יותר להתייחסות מחתרתית, שולית וזניחה. המקום מקרין עוצמה, תקווה ויכולת לחולל שינוי. פונות שליווינו 
לאורך השנים דיברו בהתרגשות על תחושה של כבוד והעצמה נוכח הבית החדש והמרשים שלנו. בנוסף לאנרגיות החיוביות ולתחושה 

הטובה ששוררת בבית, מימדיו מאפשרים הרחבה והתפתחות של פעילות המרכז, לרווחת כולנו. 

תודות: ברצוני להודות לנשים ולגברים הפונות והפונים אלינו, נותנים בנו אמון ועושים את הצעד האמיץ של גילוי הסוד. תודה לכל הצוות, 
המתנדבות והמתנדבים הפועלים במסירות ובמחויבות אינסופית. תודה רבה לכל ידידות וידידי המרכז הפועלים למעננו. תודה לתורמים 
ועירוניים המאפשרים את המשך  לגופים ממשלתיים  לנו בעבודתנו,  ומסייעים  הרבים, לקרנות, לחברות, לאנשים הפרטיים התורמים 

הפעלתו של מרכז הסיוע.

* מנהלת מרכז סיוע תל אביב
1 השימוש בטקסט בלשון נקבה מתייחס לנשים  וגברים כאחד
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מרכז הסיוע בת”א כאתגר פמיניסטי
אסתר עילם *

ההתחלה, במבט אישי
מרכז הסיוע בתל-אביב נולד וצמח בראשית דרכו כחלק בלתי נפרד מהתנועה הפמיניסטית בישראל. 

התנועה עצמה התחילה כקבוצה “לשחרור האישה” שהקמתי בתל-אביב בראשית שנת 1972. בקיץ 1977, חברותינו ג’ואן ירון ודבורה 
חברה,  הייתי  בה  ועדה,  הוקמה   .224 דיזנגוף  ברחוב  התנועה,  בבית  אונס”  לקורבנות  מיידי  סיוע  “מרכז  להקים  הצעה  העלו  פרידמן 
ובפברואר 1978 המרכז התחיל לפעול עם דבורה כרכזת. לאחר כחודש היא פרשה ואני התנדבתי לתפקיד. בתום השנה היה עלינו לעזוב 
את הדירה וחיפשנו מקום חדש. בינואר 1980 חידשנו את פעילותנו ברחוב מיכה 9 בתל-אביב. פעלתי כרכזת עד פברואר 1982, עם 
מעבר המרכז לדירה חדשה ברחוב בן יהודה 82. המשכתי בפעילות ענפה במרכז עד ראשית שנות התשעים, ועד היום אני מתנדבת מן 

השורה. 

המרכז כחלוץ לשינוי חברתי 
ונגישות תמיד לזקוקות לנו  והן במסריו ובפעילותו. הנחישות להיות זמינות  מרכז הסיוע בתל-אביב הוא מפעל חלוצי הן בעצם קיומו 
הביאה אותנו לפתיחת הקו הפתוח 24 שעות ביממה )לצד ער”ן הוותיק(, וזאת בימי הטלפון בעל החוגה... התעוזה התבטאה גם באופי 
הסיוע שהגשנו. בעוד שמרכזים דומים במערב נטו להתמחות בסיוע ספציפי, כמו ייעוץ משפטי או ליווי לבית-חולים, המרכז בתל-אביב 
וכך מימש את המחויבות הפמיניסטית המגולמת בקריאה “את לא לבד”. נטלנו עלינו  ורצונותיהן של הפונות,  הציע סיוע לפי צרכיהן 
אחריות כבדה זו תוך שאנו מתמודדות עם בורות ואדישות לעצם קיום המרכז, דוגמת דחיית הצעתנו לתשדיר שירות בטלוויזיה בטענה 

של “חוסר עניין לציבור”. היה עלינו לשנות את התודעה הציבורית לגבי אונס ולנפץ את המיתוסים הקשורים בו.  

המרכז בתל-אביב פעל כ”מעבדה” המיישמת רעיונות פמיניסטיים בכל תחום: בסיוע לפונות, בקורסים להכשרת מתנדבות, בפעולות 
הסברה וכדומה. כך יזמנו והפעלנו מערך הסברה חלוצי בבתי ספר,  וקיימנו פעולות מחאה כגון הפגנות נגד אונס )לדוגמה, בכיכר דיזנגוף 
באביב 1985(. בראשית שנות התשעים יצרנו תקדים בהפגנה מול בית המשפט בתל-אביב, למרות התנגדות הפרקליטות. היינו חלוצות 

גם בהקמת “קו גברים” המיועד לגברים בלבד והמופעל על-ידי גברים במסגרת המרכז. 
המרכז כמורה-דרך 

גופים מוסדיים והתנדבותיים שאמצו מרעיונותינו ומגישותינו, בין אם היו אלו  וידע עבור  מתחילת דרכו תפקד המרכז כמקור השראה 
רשויות המדינה, כגון הצבא, המשטרה, מערכת הבריאות ומערכת החינוך ובין אם היו אלו מרכזים נוספים, ארגונים פמיניסטיים, ארגוני 
שינוי חברתי וכיוצ”ב. עזרנו באופן פעיל להקמת מרכזים נוספים ברחבי הארץ ובהדרכת המתנדבות בהם, והקמנו את האיגוד הארצי. 
הידע שנוצר במרכז והגישות שפיתחנו משמשים כיום ארגונים המתמחים בהיבטים ספציפיים של אונס, כמו אינצסט, טיפול בשיטת  
ביחס  לשינוי רבתי  כגורם מאיץ  ועוד. שימשנו  עיניים מהירות(, הגשת תביעות משפטיות  emdr )העלאת זכרונות באמצעות תנועות 
האקדמיה לאונס: מנושא שכלל לא נדון בקורפוס האקדמי הוא הפך לנושא נלמד ונחקר. בנוסף, המרכז מוביל מזה שנים מסע הסברה 

ציבורי להכרה באונס כחלק בלתי נפרד מתופעת האלימות נגד נשים.

המרכז כאתגר פמיניסטי
כבר בשנות השמונים הצביעו מחקרים על קשר חיובי בין מידת השכיחות של אונס לבין תופעות של חוסר שוויון בין גברים ונשים בחברות 
שונות. נבנו מדדי שוויון על-פי פרמטרים שונים, ונמצא קשר ישיר בין מידת הביטחון של נשים ברמת הפרט לבין מידת הביטחון שיש 
להן מבחינה חברתית, מדינית וכלכלית. באמצעות מדדים אלה הוגדרו מחדש מאפיינים המייחדים נשים, תוך התחשבות במיצוב שלהן 
ועוד. מיצובים אלה נמצאו  גילן  זהותן המינית, העדפותיהן המיניות,  והדתית,  מבחינת מיקומן הגיאוגרפי, שייכותן האתנית, הלאומית 
כמשפיעים באופן מובהק על מידת הביטחון שנשים חוות. השילוב של המיצוב המגדרי עם המיצובים האחרים מאפשר לעקוב בצורה 
מובחנת יותר אחר מהלך החיים של נשים מקבוצות שונות ולאתר את האופנים בהם הן מתמודדות עם אונס -  הן כאיום מתמיד והן 
כתקיפה בפועל. הבנות אלה מקדמות גם את ראיית הנשים כבעלות ערך שווה בכל מיקום ספציפי בו הן נמצאות. היישום של תפיסה 
זו בכל שטחי הפעילות של המרכז - הגשת סיוע פרטני, הפקה והפצה של ידע ופעילות חברתית אחרת - מציב את המרכז כאתר של 

אתגר פמיניסטי; כמקום החותר ליצירת סולידאריות בין נשים, על בסיס ההכרה בדומה ובשונה בינינו.

* מייסדת המרכז, מתנדבת ומחברת הספר “נאנסות, אונס, והרשויות בישראל”
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מאשה לאשה – מפגש בין מסייעת לפונה
טלי קנייבסקי *  ואיריס שטרן לוי **

בדרך כלל אנחנו, הנשים, מתנהלות ביומיום תוך קבלת המבנה החברתי בתוכו אנו צומחות וחיות, כמובן מאליו.  גם אם אנו חשות שלא בנוח 
עם חלקים ממנו או עם מהותו, אנו נוטות שלא לשאול שאלות ביקורתיות על החינוך שקיבלנו בבית ובבית הספר, על סדרי החיים שלנו בבית 

ובעבודה או על הספרות שקראנו.  למעשה אנו נוטות לקבל את הדפוסים המגדריים-פאטריארכליים המעצבים אותנו ואת מהותנו.
ומעמיד  שספגנו  החברתיים  המסרים  את  בודק  מינית,  תקיפה  שעברו  לפונות  לסייע  המגיעות  מתנדבות,  שעוברות  ההכשרה  קורס 
 - בחיים  לה  שקרו  שדברים  ההבנה  על  מתבסס  ההכשרה  קורס  במהלך  עוברת  מתנדבת  שכל  האישי  השינוי  שאלה.  בסימן  אותם 
הבחירות, התמודדויות ודרך ניהול חייה – קשורים באופן ישיר לחינוך ולמסרים החברתיים שקיבלה בתהליכי הסוציאליזציה בבית ובחברה. 
ההשתתפות בקורס ההכשרה מעניקה למשתתפת “משקפיים” חדשים להתבוננות בחברה ולבחינת חייה האישיים בתוך חברה בה 

מתקיים דיכוי יומיומי.
המתנדבות מגיעות למרכז מתוך רצון לתרום לחברה. כחלק מתהליך ההכשרה הן מבינות שאינן יכולות להפריד בין עצמן ובין הפונות למרכז, 
שכן כולנו נשים החיות באותה חברה פטריארכלית. חווית החיים האישית שלהן מקבלת את אופיה מתוך הסדר החברתי בו הן גדלות. ההבנה 
כי “האישי הוא הפוליטי” מחברת עבורן בין הפגיעה שהן שומעות על הקו לבין החיים שלהן כנשים. המתנדבת למדה עד כמה המציאות של 

אלימות מינית והפחד ממנה היא מנת חלקן של נשים באשר הן, גם אם סברה בתחילה כי היא איננה חלק מחוויית החיים שלה. 
הסיוע לנשים הפונות למרכז אף הוא מתבסס על ההבנה שהפגיעה והתגובה לפגיעה קשורות באותם דפוסי מחשבה שרכשנו בילדותנו, 
ואשר מלווים אותנו גם בחיינו הבוגרים. הבנה זאת של הפגיעה בהקשרה החברתי מאפשרת למפגש בין שתי נשים זרות - המסייעת 
והפונה - ליצור דיאלוג שיוויוני על בסיס היותן נשים. המונח “סיוע מאישה לאישה” משקף את העוצמה הכרוכה במפגש אנושי זה, אשר 

מסמל את החיבור לנשים אחרות דרך חוויית קיום משותפות לנשים באשר הן נשים. 
כמסייעות,  עבודתנו  את  המנחים  לה מסרים  להעביר  אנו מבקשות  ומלואו.  עולם  לפונה  להעניק  אנו מבקשות  טלפון  שיחת  באותה 
ובבסיסן מבט בגובה העיניים, ביטול השיפוטיות ומתן תחושה של שותפות דרך, אמפטיה ואף הזדהות. הסיסמא המובילה את הסיוע 
הפמיניסטי היא “את לא לבד”. סיסמא זו שהחלה את עבודת מרכזי הסיוע היא עדיין הסיסמא הרלוונטית ביותר בבואנו לממש את אשר 
ולימדנו בתהליך הסיוע מאישה לאישה. באותה שיחת טלפון ראשונית, כמו גם בשיחות נוספות ובמפגשי סיוע שעשויים לבוא  למדנו 
בעקבותיה, אנו מבקשות להעניק לפונה מעט מחוויתינו שלנו; מעט מהתהליך פוקח העיניים שאנו עוברות כפעילות בארגון פמיניסטי 
לשינוי חברתי. הכלים המסייעים לפונה להבין את חווית הפגיעה שעברה יכולים לסייע לה להבין גם את ההקשר החברתי של הפגיעה 
ובכך לתת תוקף לתחושותיה, לקושי ולכאב. תהליך שלם יעניק תוקף להבנה שלה ושלנו כי היא איננה אשמה בפגיעה שלה ויעביר את 

מלוא משקל האחריות והאשמה אל הפוגע. 
את החוויה הגדולה ממילים הזו אנו מנסות לתאר כאן - הניסיון לעבור ולהעביר נשים רבות חוויה פוקחת עיניים, שעשויה להקנות לנו ולהן 
מבט אחר וחדש. זוהי חוויה הקוראת תיגר על מסרים וערכים עליהם חונכנו ולאורם חינכנו. השילוב בין מתנדבת שעוברת תהליך שכזה 
לבין פונה שאוזרת אומץ ומספרת את סיפור הפגיעה שלה, לעיתים קרובות בפעם הראשונה,  נותן כוח להפר את קשר השתיקה. כוח זה 
אינו רק אישי אלא גם חברתי. בשיחה עם המתנדבת מקבלת הפונה כלים לבחינה מחודשת של התקיפה והשלכותיה ובכך הופכת את 
הפגיעה האישית שלה לחלק מתופעה רחבה. הבנה זו היא המאפשרת את השינוי החברתי שאנו מייחלות לו כל-כך - שינוי המבוסס על 

הסרת הבושה, חשיפת הסוד ואולי אף... חיסול הסדר הפטריארכאלי וכינון סדר חברתי פמיניסטי חדש.

* רכזת סיוע     ** רכזת מתנדבות

המרכז לנפגעות תקיפה מינית-את לא לבד
ילדת החוף

עד לפני כמה זמן חשבתי שהמשפט הזה הוא סלוגן ולא יותר...
לפני שהתחלתי להיות בקשר עם המרכז לא האמנתי שיש שם נשים שאכפת להן ושיעשו 

כל מה שהן יכולות על מנת להושיט לך יד בשעת צרה.
אם זה להיות שם בשבילך בקו החירום 1202, כאשר את מוצפת ולא מסוגלת עוד להתמודד 
– הן שם במשך כל שעות היממה; ואם זה לעזור לך בהליך הפלילי ולשבת ולחשוב איתך 

מהם הדברים הנכונים יותר עבורך.
בלי שום אינטרס, אלא עבורך...

המטרה היחידה שלהן היא את, שאת תבחרי בדרך הנכונה והן יתנו לך שם יד בכל דבר 
שאת תצטרכי. לעיתים אני הולכת לבקר במרכז... פעם זה היה נראה לי הדבר הכי מפחיד 
בעולם... היום זה חלק מחיי ואני מרגישה שהן לא מתייחסות אלי במסכנות אלא באהבה, 

חיבה, תמיכה והמון אכפתיות.
אני זוכרת כמה קשה היה לי לדבר עם המרכז בהתחלה. לספר, לחשוף את הפגיעה, לבכות, 

לשתף.
הרבה פעמים הייתי מתקשרת, בוכה ומנתקת בלי קול... ועד שקיבלתי את האומץ וראיתי 
שהן מסתכלות עלי בגובה העיניים ואנחנו יחד מנסות לעזור לי. הבנתי בעצם שהן באמת כאן 
והן לא מרחמות, הן פשוט אוהבות, מאמינות בכוח שלפעמים את לא  בשבילי. שאכפת להן 

מאמינה בו יותר...
ההליך הפלילי הוא משהו שלמדתי היום שאם את מרגישה חזקה באמת ואם את עושה את כל 

החישובים ואם את באמת מאמינה במשטרת ישראל - תגישי תלונה.
אבל לפני הכל, תעשי הכל על מנת לטפל בעצמך. אל תקחי החלטות פזיזות, תעצרי. גם אם 
את בסכנה תעצרי. תחשבי מה נכון לך ומה יועיל לך יותר. שבי איתן ותחשבי יחד מה נכון עבורך. 

מה הדבר הכי מתאים.
אני רוצה להודות.

לכל הצוות הנפלא והמתנדבות שעושות כל מה שהן רק יכולות על מנת להושיט לך יד...
לכל המלאכיות המקסימות שיושבות שם שעות ומקשיבות לנו וחושבות איך לקדם את התדמית 

שלנו...
לכל המלאכיות שיושבות שם ולא מוותרות ונלחמות איתנו.

לכן תודה
באהבה

ילדת החוף
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בת הים הקטנה
מרב לברון *

“בת הים הקטנה הייתה הבת הצעירה מבין חמש בנותיו של מלך הים. היא התגוררה בארמון מפואר במצולות הים... לפי האגדה, בנות 
הים הן לרוב נשים צעירות בעלות זנבות דגים וקרומי-שחייה קטנים בין אצבעותיהן. יש להן קול יפה ומיוחד והן נוהגות להתקשט באצות, 
קונכיות וכוכבי ים...בת הים הקטנה החליטה שהיא מעדיפה לוותר על כל שלוש מאות שנות חייה כבת ים ועל נשמתה בת האלמוות למען 
יום אחד כבת אנוש לצד הנסיך. ואולם לאחר שהבינה שלא תוכל לזכות באהבתו של הנסיך אם לא תהיה בת אדם, החליטה לבקש עזרה 
ממכשפת הים. המכשפה הסכימה להכין לה שיקוי שיהפוך את זנב הדג שלה לזוג רגליים כדי שתוכל להיראות כמו כל בת אדם אחרת. 
אך כתוצאה מכך כל צעד שתצעד יכאב כאילו סכינים חדים מפלחים את כפות רגליה. כמו כן דרשה המכשפה בתמורה לשיקוי את קולה 

הנפלא של בת הים כשמשמעות הדבר היא שבת הים תהפוך לאילמת...” )הנס כריסטיאן אנדרסון(.
אם לחזור אל מחוזות ילדותי, אפשר לומר שהחוויה שבחשיפתי לסיפור אגדה כה רומנטי היתה מרגשת עבורי. כאמא, אני מוצאת עצמי חושפת 

את בתי לאגדה, וערה לחוויה שאופפת ילדה, לריגוש, ואף לכמיהה שמרוכזת לסופו המתוק של אותו הסיפור “...והם חיו בעושר ואושר...”
אך במבט שונה, ובקריאה נוספת, אני מוצאת את עצמי מאוד נעצבת. כבר לא מרוגשת ולא כמהה אל הסוף. אלא שואלת: מה המסר 
בלקיחת קולן של ילדות, עלמות צעירות שתהפוכנה ביום מן הימים לנשים חסרות קול? ובעבור מה? מה המשמעות של אלמות, של חוסר 
בנותנו להשתוקק, להזדהות עם דמות צעירה  נכון ללמד את  זה  ובעיקר מבלי לספר? האם  דיאלוג  ולקיים  וידיעה מבלי לתקשר  אונים, 
שנאלצת לוותר על קולה, ולהעניק את היישות שלה למישהו אחר? כדי להיות נאהבת, כדי לקיים את אהבתה לאחר? והדמיון נמצא שם 
וההשוואה קיימת: לא פעם נאלצות אלפי ילדות, בנות צעירות, לוותר על קולן - אותו קול אשר בכוחו להצילן; לאפשר להן לבקש עזרה ולפרוץ 
את מעגל ההתעללות. והמורכבות קשה מנשוא, המחיר מאוד כבד, ולעיתים עדיף להיות אילמת ולא להצליח לדבר ולהפקיר את הסוד, את 

הגוף, ורק לא להיות, לא להרגיש, לא לכאוב. וכשאין מילים... אין חוויה... ובמציאות שכזו ילדה אינה נפגעת, אישה אינה נפגעת...
פגיעה מינית היא סוד. היא סוד כמוס. היא סוד מעיק וקשה. פגיעה מינית היא הצורך לשאת את  סוד הפוגע  ואת סוד העצמי. פגיעה מינית היא 

אחד הסודות הגדולים של החברה. פגיעה מינית היא סוד אשר הצורך לשומרו הופך להיות מטרה מרכזית בחיים, אלמנט מעצב בזהות. 
לעיתים נראה, כי החברה ממאנת כל כך לשמוע את דבר הפגיעה עד שמי שמעזה להפר את הסוד החברתי הזה נענשת - היא מופקרת על 
ידי החברה, היא מבוזה, היא מושפלת והיא חווה שוב ושוב את החדירה לפרטיות שלה. היא משלמת באופן לגמרי אישי את המחיר כסוג של 
עונש ציבורי. מי שבחרה לספר את סוד הפגיעה בה מבטאת מבחינה חברתית סוג של חוסר לויאליות, פגיעה בשלמות החברה. היא מאלצת 
את החברה לראות כיצד בתוכה מתאפשרת פגיעה של החזקים בחלשים וכיצד החברה אדישה לכך. היא חושפת את החברה בקלקלתה. 

ילדות, השתקת קולן של נשים, תורמת לדינמיקת הפגיעה ומאפשרת לפוגעים לפגוע גם  ובתוך חברה שכזו, הרי שלקיחת קולן של 
בקרובות להם. המחיר עבור קולן הוא כבד,  והוא טומן בחובו אובדן אהבה ודאגה שילדות תמיד ישתוקקו ויזדקקו לה. והמבוגרים שיבלבלו 

בין השפות, יקחו מהן את המילים וימשיכו לפגוע... ואנחנו נשתוק.
כמבוגרות תפקידנו לא לבלבל בין השפות, לדבר בשפה מותאמת, להשמיע את קולנו כנשים. כאמהות אנו מחוייבות ללמד את בנותינו 

את המשמעות הנתונה בקול: את היכולת לעמוד על זכויותיהן, את היכולת לספר ולייצר דיאלוג. 
ובת הים הקטנה? היא נותרת בעבורי אגדה על ילדה שלא ניתנה לה בחירה אמיתית, ושכמו רבות אחרות נאלצת לשלם מחיר כבד ולוותר 

על קולה כדי לשרוד בעולם...

* רכזת הדרכה לנשות מקצוע וקבוצות תמיכה

תיווך בין שתי השפות
עבודת מחלקת ההליך הפלילי במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל אביב

מירי מרגלית *   וענבר כהן ** 

החוויה המרכזית בתקיפה המינית היא חווית אובדן השליטה וחוסר האונים. התוקף עושה בגוף הנפגעת1 כבשלו מבלי להתחשב ברצונה 
ומבלי שתוכל להתנגד. ההליך הפלילי עלול לשחזר דפוסים פוגעניים אלו בשל אופן התנהלותו ויחסו לנפגעות. ראשית, ההליך הפלילי 
הפגיעה  סיפור  את  להפקיע  עלול  הפלילי  ההליך  שנית,  ההליך.  התפתחות  לגבי  החלטה  זכות  משוללת  כעדה  הנפגעת  את  ממקם 
מהנפגעת על-מנת להתאימו לנרטיב המשפטי, אשר נותן עדיפות לעובדות יבשות על-פני תיאור רגשות, תחושות והשלכות נפשיות. 
שלישית, אופן החקירה במשטרה ובבית המשפט מאלץ את הנפגעת לחשוף את סיפור הפגיעה שוב ושוב בסביבה שאינה תומכת, 

ולעיתים אף עוינת, אשר מטילה בספק את אמינות סיפורה ומקלה ראש ברגשותיה. 
פרויקט הליווי במרכז הסיוע לקח על עצמו לתווך בין שתי השפות. 

הנפגעת,  הפונה  הרגש של  לבין שפת  ו”לשורות תחתונות”,  לאובייקטיביות  ושואפת  טכנית  בין השפה המשפטית, שהיא תבניתית, 
שהיא מורכבת, מתפתחת, פעמים לא קוהרנטית ותמיד סובייקטיבית. עולם המשפט מחפש דיוק ובהירות וחותר לחקר “האמת”, בעוד 
שהנפגעת מחפשת עזרה, הכרה בפגיעה ומרחב בטוח בו תוכל לספר על חווית הפגיעה ולשתף ברגשותיה. ללא תיווך, המפגש בין שתי 

השפות עלול לייצר חיכוך פוגעני ולשחזר את חווית התקיפה של הנפגעת. 
ואת הישנות הפגיעה, מחלקת ההליך הפלילי במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל אביב  מתוך מטרה למנוע את ההתנגשות 
ובכללה המשטרה,  והן למערכת החוק והמשפט,  מבצעת את מלאכת התיווך בין שתי השפות באמצעות מתן שירותים הן לנפגעת 

הפרקליטות ובתי המשפט.
ההליך הפלילי עלול להימשך שנים ארוכות - לעיתים חמש ושש שנים יארך. אנו שואפות לסייע לנפגעת להבין מה צפוי לה בכל שלב 
ושלב בהליך הפלילי, כדי שתהיה מחוברת ברמה הרגשית והתבונית להליך בו היא מצופה לקחת חלק מרכזי, אף שמעמדה הפורמאלי 

הוא של “עדה” בלבד. 

המרכז פורש בפני הנפגעת את מגוון האפשרויות העומדות בפניה, טרם ההחלטה להגיש תלונה במשטרה. משהחליטה להגיש תלונה, 
המרכז מיידע את הנפגעת בזכויותיה בהליך. בהתאם לרצונה ובחירתה, המרכז מציע ללוות אותה לבית החולים, למשטרה, לפרקליטות 
ולבית המשפט ולתווך בינה לבין הרשויות, על-ידי תיאום חקירות ופגישות, ניהול מעקב אחר התקדמות הטיפול בתלונה, עריכת בירורים 
מול ביטוח לאומי ולשכות הרווחה ותרגום המינוחים המשפטיים וההלכות המשפטיות לטובת הנגשת ההליך לנפגעת. במסגרת הליווי 
המרכז מציע לנפגעת תמיכה וסיוע בהתמודדות הנפשית עם התכנים והרגשות שעולים לאורך ההליך הפלילי. אלמנט התמיכה משמעותי 

בעיקר במקרים השכיחים בהם המרכז הינו מערכת התמיכה היחידה שיש לנפגעת.
בשנת 2008 ליוותה מחלקת ההליך הפלילי במרכז הסיוע בתל אביב 128 נשים.

מן העבר השני, עובד המרכז באופן שוטף עם חוקרות/ים פרקליטות/ים ושופטות/ים על-מנת להעביר ידע ולספק הסברים מקצועיים 
למצבן הנפשי של נפגעות והשלכותיו על תפקודן במסגרת ההליך הפלילי. ההסבר ניתן לרוב ביחס למקרה הספציפי עליו עובדת החוקרת 
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או הפרקליטה. המרכז מנסה לתת פירוש והקשר לתגובות הנפגעת באופן שהחוקרת והפרקליטה תוכלנה להבין את שפת הרגש של 
הנפגעת ותסייענה להנגיש אותה לבתי המשפט וגורמים אחרים ברשויות החוק והמשפט.

לימוד עקרוני של שפת הנפגעות נעשה במסגרת הכשרות וימי עיון כלליים לחוקרים ולפרקליטים, שמטרתם להרחיב את היריעה אודות 
ההקשרים החברתיים, המגדריים והפסיכולוגיים של התקיפה המינית. ככל שההבנה לגבי הפגיעה רחבה יותר, כך גוברת יכולתה של 
המערכת להעמיק את החקירה, לגבות עדות טובה יותר מהנפגעת ולבסס תיק ראיות חזק יותר. השנה התקיימו סדנאות תהליכיות 
ויום עיון  בפרקליטות מחוז ת”א, במפלג תביעות משטרה, ובפני חוקרי מחוז ת”א. התקיימו ימי עיון לחוקרים בבי”ס הארצי לשוטרים 
לקציני מחוז ת”א. בנוסף, אנו מרצות בפני סטודנטים למשפטים, גורמים בצבא וממונות על הטרדה מינית בעבודה על אודות החוויה של 

נפגעות בהליך הפלילי.

מחלקת ההליך הפלילי מונה 30 מתנדבות המלוות פונות בהליך הפלילי ומהוות לב ליבה של המחלקה. לאחר שעברו הכשרה בסיוע 
לנפגעות עם הצטרפותן למרכז, המתנדבות עוברות הכשרה נוספת ביחס להליך הפלילי ומורכבויותיו. הקשר עם מתנדבות המחלקה 

נשמר באמצעות הדרכות תקופתיות וקשר אישי בסמוך לליווי. 

אנו מאמינות כי מפגש חיובי של הנפגעת עם מערכת החוק והמשפט יכול להפוך את ההליך הפלילי למרכיב משמעותי בתהליך שיקומה. 
וכדי לחזק את מעמדה של הנפגעת בהליך  לרשויות  בין הנפגעת  ולהעמיק את התקשורת  לייעל  כדי  בין שתי השפות חשוב  התיווך 
כחלק מפעולת העצמה והחזרת אמון. לא רק הנפגעת מרוויחה מתיווך זה אלא גם המערכת, אשר רוכשת כלים חיוניים למילוי ייעודה 
בצורה מקצועית יותר, מושכלת יותר, ובעיקר - אנושית יותר. בשל כל אלו, העבודה במחלקת ההליך הפלילי במרכז היא אחד הערוצים 

המאפשרים את הנעת השינוי בחברה. 
אנו עדות לשינוי ניכר בעמדות ובמדיניות רשויות החוק והמשפט במהלך השנים. שינוי אשר בזכותו מתאפשר כיום מפגש חיובי יותר של 
הנפגעת עם מערכת המשפט. מפגש כזה יכול להפוך את ההליך הפלילי לחלק משמעותי בתהליך שיקומה של הנפגעת ובמקביל, לסייע 

למערכת לגלות ולהציג תמונה מלאה ונאמנה יותר של הפגיעה המינית, הגורמים לה, האשמים בה והנפגעות ממנה.

* רכזת קשר עם משטרה ובתי חולים   ** רכזת קשר עם פרקליטות ובימ”ש
1 הטקסט כתוב בלשון נקבה אך מתייחס לנשים וגברים כאחד

השינוי מתחיל בך 
קרן לוי *

לפני 3 חודשים ראיינו אותי ברשת ב’, בצהרי היום, על החוויה של נפגעת תקיפה מינית בתקופה של משפט קצב.
זו היתה הפעם הראשונה שלי ברדיו... אינני מרואיינת מדופלמת, אך השיחה הזו הותירה אותי “בריאה” יותר נפשית.

 זו היתה הפעם הראשונה שאמרתי בפני קהל גדול כל כך... את שמי, שם משפחתי, את מקצועי, את מקום מגוריי ואת היותי נפגעת גילוי עריות. 
נפגעת מבית. נפגעתי על ידי הדוד שהיה קרוב מאוד. לראשונה אמרתי את שמי ולא התביישתי. אמרתי והתעקשתי להגיד את שמי המלא. אמרתי 
ויכולתי לו ולכם. יכולתי לכולנו - כולל אותי בתוככם. כולנו חלק בלתי נפרד מהחברה שנוטה להאשים, לגמד, להקטין, להעלים ולהצביע על ילדים 
נפגעי אלימות מינית מבית. יכולתי לרגש המבוכה, למחשבות, לשיפוטים, לביקורת, לקולות  ולדעות של החברה )ואני בתוכה( להפוך אותי למושא 
הבושה... הבושה מ: מה יגידו עלי? איך יסתכלו עלי ברחוב? האם אמא שלי תתבייש לצאת החוצה בישוב הקטן בו היא גרה? האם הדוד הפוגע 
שמע? האם אחים שלי או הורי שמעו את הראיון? האם זה ייפגע במישהו מהם? האם ההחלטה שלי, בגיל 34, להיחשף בריאיון ולא להתבייש 
והשכנים? המורים? החברים של ההורים? בעלי המקצוע שמכירים אותם? החברים  בפגיעה שלי תפגע במישרין או בעקיפין במשפחה שלי? 
לעבודה? הלקוחות שלי? איך ומה יהיה לכל אחד להגיד... יכולתי לכל אלה. הראיון הותיר אותי שלמה יותר, בריאה יותר, נוכחת לחיי, לדרך שעברתי, 
למחויבות שלי לשרוד, לחיות, לגדול מתוך תהומות הכאב והעצב. החתירה שלי לאושר טבעי, פשוט, המחויבות שלי לאפשר לאמת להיאמר - הם 

שאפשרו את הריפוי שלי.  
אני כותבת כאן היום כדי לבקש מכם לפתוח את העיניים; לראות את עוצמת התופעה המעוותת הזו; המגיפה הזו... בני משפחה שלכם... כן , כן 
- שלכם!!!! מישהו או מישהי, בן או בת, אהובים עליכם מאוד נפגעים ומנוצלים מינית על ידי מישהו קרוב. כדאי שתפתחו עיניים כדי לראות. כדאי 
שתקשיבו למבטים שלהם. כדאי שתבינו שעל-ידי שימוש בהסתרה, השתקה ובושה אתם משתפים פעולה עם הפוגע. כהורים, אחים, דודים, 

שכנים או חברים טובים יש לכם אחריות חברתית. אתם יכולים להיות שותפים לשינוי - לשינוי שמתחיל בכם.  
אני מבקשת את תשומת לבכם ואת הערנות שלכם; את האמון שלכם בעצמכם; את האמון שאם רק תגידי או תשאל, אם תקשיב או תתבונני 

- השינוי יתחיל מבית שנציל עוד נפש. 
כילדה, המחשבה שאספר ואחשוף את הסוד משמעותה היתה שאני הורסת את המשפחה שלי. הבנתי שאבי לא ישא בעומס הפגיעה בי וירצח 
את הדוד, יושפל, יסולק מהצבא ויישב בכלא. סבתי תמות מצער על הכאב שחוויתי, אימי תאבד את שפיותה. אני ואחי נאלץ לנשור מביה”ס על 
מנת לפרנס את האחים הצעירים. וכל זה כי סיפרתי... אז גימדתי את זה, הקטנתי את זה, העלמתי את זה, הדחקתי וסיפרתי לעצמי שכלום בעצם 
לא קרה, או מה כבר קרה, אפשר לחשוב. סיפרתי לי גם שאני הייתי יפה כל כך, יפה מידי, והוא לא עמד בזה - הרי הוא גבר, ולגברים יש יצר חזק. 
סיפרתי לי גם שאני האחיינית האהובה שלו, הנבחרת, והוא בטוח לא מבין או לא התכוון; אולי הוא בכלל התבלבל ועכשיו אני אהרוס לכולם את 

החיים?! שנים אח”כ סלחתי לעצמי שלא היה לי את הכוחות הנדרשים לעמוד מול האשמה. האשמה שאני זו שהבאתי חורבן על משפחתי. 
ביכולתכם להכיל את סיפורי הזוועה ובכך לאפשר ריפוי מוקדם או מניעה של הימשכות התופעה במקומות שבהם היא כבר קיימת. מתחת לאף 
שלכם! הסתכלו בנתונים הסטטיסטים והבינו כי פגיעה מינית מתרחשת בילדים עד גיל 12 ללא אבחנה בין ילד לילדה. זכרו כי כל פגיעה היא פגיעה. 
אל תאמרו - זה לא נורא, הוא קצת מתחכך, הוא נוגע באופן חברי, אוהב. אל תקלו ראש. היו ערים למתרחש סביבכם לטובת הנשים הילדות 

והנכדות שלכן; לטובת הבנים והנכדים שלכם. הבינו שמה שאתם רואים נחווה במציאות בעוצמות משולשות ומרובעות.  
אני קרן לוי, מאמנת עסקית ואישית, גרה בתל-אביב. הנני נפגעת גילוי עריות מבית. אינני מרואיינת מדופלמת וגם לא כותבת מקצועית, אך אני 

שמחה לבשר לכם שיש לי אמון בכם ובעיקר ביכולת שלנו לשנות.

* מתנדבת במרכז סיוע
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סדק בסכר ההשתקה: פגיעה מינית בגברים
רני יקיר *

הקמת קו הסיוע לגברים ולנערים נפגעי תקיפה מינית בשנת 1991 נבעה מההכרה שהתופעה השכיחה של תקיפה מינית מכה גם בציבור אשר 
נותר על פי רוב סמוי מן השיח - ציבור הגברים הנפגעים. פתיחת הקו במרכז סיוע פמיניסטי, שנוצר תחילה על ידי נשים עבור נשים, לא הייתה 
מהלך טריוויאלי והיא דרשה חשיבה יצירתית, תעוזה ועמידה מול הזרם. שילובם של גברים במרכז הסיוע, הן ברמה הפיסית הן ברמה המטפורית, 
הכניס שיח מורכב לתוכו. היסטורית, העיסוק הציבורי, המחקרי והטיפולי בתקיפה מינית התפתח מתוך ובמקביל לתנועה הפמיניסטית של שנות 

ה-70 של המאה ה-20. אי לכך, באופן טבעי התמקדה תשומת הלב הציבורית ועודנה מתמקדת בציבור הנשים הנפגעות. 

תקיפה מינית נתפסת על ידי רוב הציבור באופן דיכוטומי, כך שהצד התוקף מזוהה באופן חד משמעי עם גברים ועם ארכיטיפים גבריים בעוד 
שהצד הנתקף מזוהה עם נשים ועם ארכיטיפים נשיים. ראייה מפוכחת ורחבה, המכירה באפשרות ובמציאות היותם של גברים נפגעים, מחוללת 
שינוי תודעתי ושוברת מוסכמות. בחינת תופעת התקיפה המינית של גברים, היקפה והשלכותיה רחוקים מלהימצא בחזית המחקר האקדמי 
והממשלתי בישראל ובעולם. אף על פי כן, ישנם מספר מחקרים מרתקים המבקשים לאפיין את ממדי התופעה בקרב נשים וגברים, תוך ניסיון 
להתגבר על בעיית תת-הדיווח המאפיינת את התופעה. מחקרים שונים מצאו כי שיעורי הפגיעה בגברים, מכל הגילאים, נע בין 36-2%. מחקר 
ונשים בקופות חולים )HMOs( בסן דייגו, מצא ששיעור הגברים  רחב היקף של )Dube et al 2005(, המבוסס על מדגם של 17,500 גברים 
שנתקפו מינית בילדותם עומד על 16%. ממצאים דומים נצפו במחקרם של )Schein et al 2000(, שנערך בקרב 1005 נשים וגברים בקופות חולים 
בישראל בשנת 1995. לאור שיעורי הפגיעה הגבוהים שנמצאו במחקרים אלו ואחרים, העדר השיח הציבורי ביחס לפגיעה מינית בגברים בולט וצורם 

במיוחד.  החברה נוהגת לדבר על גברים בקונטקסט של פוגעים וניכר קושי לחשוב ולדבר על גברים כנפגעים.

מכל הסיבות הללו, הקמת קו סיוע לגברים נפגעי תקיפה מינית במרכז הסיוע ת”א סימנה פריצת דרך בישראל, גם אם מדובר בראשיתו של תהליך. 
שילוב מתנדבים גברים במרכז הסיוע לווה בחששות, וויכוחים, קשיים ומורכבויות, אשר ממשיכים להדהד במרכז גם בימים אלו. בזכות שיתופם 
של גברים בסיוע לנפגעי תקיפה מינית, ניתנה למתנדבים במרכז הזדמנות לקחת חלק בדיון הפמיניסטי, ללמוד ממנו ולהשמיע את קולם. בנוסף, 
ניתנת למתנדבים הזדמנות לייצר ולהציג מודלים של גבריות אחרת, שונה, אשר אינה חורטת על דגלה מאצ’ואיזם וכוחניות. מהזווית החברתית, 
הקמת קו הסיוע לגברים גררה בעקבותיה תהליך הסברתי לכלל הציבור בישראל ביחס לפגיעה מינית בילדים, נערים וגברים כתופעה חברתית 

רחבה. 

ראשיתו של תהליך זה לוותה בקשיים אדירים למתנדבי קו הסיוע, ובראשם מיעוט השיחות, לעומת ריבוי המקרים, והתסכול שהפער הזה מוליד. 
גם כיום, ח”י שנים לאחר הקמת קו הסיוע, גברים, נערים וקרוביהם מתקשים לפנות לקבלת עזרה, בגלל השתיקה וההשתקה; בגלל הסטיגמות 
החברתיות; ובשל הפחד להודות בפגיעה. למרות זאת, באמצעות פעילויות הסברה והדרכה יזומות בבתי ספר, בתקשורת, בארגונים ובקהלים 

שונים הצלחנו להגיע לקהל היעד, להפיג חלק מהחששות ולהרחיב את מעגל הפונים. 

השלכותיה של הפגיעה המינית על חייהם של גברים דומה במובנים רבים להשפעותיה של הטראומה על נשים, אולם ישנם מאפיינים  ייחודיים 
לגברים, ביניהם פגיעה בזהות הגברית, בלבול בזהות המינית ועוד. )Mike Lew 1990( טוען בספרו Victims No Longer, כי האופן בו אנו כחברה 

מגיבים לתקיפה מינית בילדים, נערים וגברים הוא תוצר ישיר של האופן בו אנו מגדירים תקיפה מינית ומתוך כך נובע מה אנו חושבים וחושבות 
על ציבור הנפגעים. באותה המטבע, החברה שלנו מתייחסת לתקיפה מינית בגברים ולהשלכותיה על הנפגע, באותו האופן בו החברה מגדירה 
גבריות. Lew מסביר, כי על-מנת להבין את הקונטקסט החברתי בו מתרחשת פגיעה מינית בגברים ואת תהליך ההחלמה האפשרית שלהם, עלינו 
להתבונן כחברה באמונות שלנו ביחס להתעללות מינית, נפגעים, תוקפים, ילדים ונשים. חשוב שנבחן את המסרים החברתיים לגבי מהות המושג 
גבריות בכל שלבי החיים ומכאן להבין כיצד סטריאוטיפים מגדריים משליכים על תהליכי ההחלמה. את כל אלו אנו מנסים ליישם בקו הסיוע לגברים. 

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

מרכז הסיוע בתל אביב מפעיל שני קווי סיוע לגברים נפגעי תקיפה מינית, האחד לכלל הציבור והשני לציבור הדתי. מתנדבי המרכז פעילים גם 
במחלקה החינוכית הפועלת בבתי ספר ומקומות עבודה. בנוסף, מפעיל המרכז קבוצת תמיכה לנפגעים ומקיים סדנאות והרצאות בקרב ציבורים 
בנוסף, ערכנו קמפיין טלוויזיוני  בזכותו עלה מספר הפניות.  שונים. לפני מספר שנים, קיבלנו ממשרד התקשורת מספר מקוצר 1203, אשר 
הסברתי לגבי פגיעה מינית בגברים בשיתוף “הבצפר”, ובימים אלו, אנו עובדים על עריכת קמפיין אינטרנטי. עם השנים, מסתמנת עלייה בפניות 
מציבור הנפגעים  וקרוביהם. מרכז הסיוע פועל בכל הדרכים על מנת להמשיך ולפתח את המודעות הציבורית בנושא ולהפוך את השיח על פגיעה 

מינית בגברים לשיח לגיטימי ורלוונטי בחברה הישראלית. 
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* רכז קו גברים
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לא לילדים בלבד
ד”ר גלית דשא ואפרת אופנהיימר * 

חינוך, כך מספרים לנו, הוא הכלי החשוב ביותר ליצירת שינוי חברתי. זהו הכלי העמוק והיסודי ביותר - זה המותיר אחריו מורשת, תפיסת 
עולם, אידיאולוגיה. 

כאשר עבודה חינוכית מתבצעת כראוי היא מקבלת אופי תהליכי, מתמשך ולעיתים נסתר מהעין. עבודה חינוכית נכונה תותיר אחריה לא 
מורות או מורים גדולים, אלא תלמידות ותלמידים שחייהם ישקפו את התהליך שעברו. סימן המים יהיה שינוי חברתי, כזה המקדם ומקדש 
זכויות איש ואישה. כפי שאמרה אלינור רוזוולט: הזכות לחינוך היא  הזכות החשובה ביותר כי היא המאפשרת לבני אדם לדעת מהן הזכויות 
הנוספות שלהם. במקרה של העיסוק בפגיעה מינית, חינוך הוא המפתח להכרה ולמימוש של הזכות לעצמאות, הזכות לביטחון, הזכות 

לחירות ולתנועה חופשית, הזכות לבריאות גופנית ונפשית, הזכות לשוויון. 

העבודה עם צוותים חינוכיים מאפשרת לנו לגעת ולהתמודד עם מקרי פגיעה מינית במובנים שונים. כאשר מנחה יושבת מול קבוצה 
של מורות וחושפת בפניהן את המציאות הקשה של פגיעה מינית ואת האופן בו היא באה לידי ביטוי בחיי היום יום של התלמידים, היא 
מאפשרת גם למורות וליועצות לעבור תהליך אישי. עצם העלאת הנושא וניפוץ המיתוסים הפטריארכליים שמקיפים אותו, ממיסה פעמים 
רבות את חומות ההדחקה וההשתקה. אך החוויה אינה נותרת בגדר חשיפת הפגיעה ותו לא, אלא נעטפת בכלי מרכזי להתמודדות- 
העצמה. הצוותים החינוכיים לומדים כיצד לזהות תלמידות ותלמידים שנמצאים במצבי סיכון וכיצד להעניק להם כלים להתמודדות - הכלה, 
סיוע, וכמובן פנייה למרכז סיוע לתמיכה וליווי. במפגש עם צוותים חינוכיים, כמו גם במפגש עם נערות ונערים במסגרת בית-ספרית, אין 
דרך מדוייקת להעריך את מידת השפעתנו. הסדנאות שמועברות על ידי מנחות ומנחי מחלקת החינוך מייצרות פעמים רבות את אפקט 
הפרפר. חשיפת הנושא והעלאתו בצורה מבוקרת מביאה לא פעם לשינויים ממשיים בחייהם של הנערים והנערות - שינויים שאולי לא 
נהיה מודעות אליהם לעולם. ההבנה שמה שקרה לי פעם היה יותר מ”משחק לא נעים”; הענקת השם המפורש לאירוע שממשיך לרדוף 
אותי גם בשנתי - הם כמו חבל שנזרק אל התהום בו אני נמצאת ושאליה האמנתי שהגעתי לבדי, באשמתי. פעמים רבות הסדנאות 

מביאות תלמידות ותלמידים לפנות ישירות אלינו ולשתף אותנו בחוויות הפגיעה שלהם, ולעתים מתרחש הדבר אחרי לכתנו.

בעבודתנו עם נוער קצה אנו נתקלות לרוב בנערות ונערים שחוויית ההתעללות היא חוויית הקיום שלהן/ם. את אלו נפגוש לרוב לאחר 
שכבר הפכו לחלק ממעגל האלימות המינית, דבר המקשה ולעיתים אף מנטרל את יכולתינו לייצר שינוי מהיר ויסודי בחייהם. טבעה של 
פגיעה מינית שהיא צומחת הרבה יותר מהר מקצב הטיפול בה. נערה שנפגעה, נער שנפגע - מייצרים סביבם מעגלי פגיעה הולכים 
ומתרחבים במהירות, בין אם יהפכו פוגעים בעצמם ובין אם יהפכו אחרים לנפגעי משנה. במקרים כאלו, העבודה החינוכית, אף שהינה 
ולכלול עבודה רחבת היקף עם הצוותים החינוכיים  ויסודי  להיות מעמיק  צריך  לבדה. תהליך ההתערבות  יכולה לעמוד  אינה  הכרחית, 

והטיפוליים. 

יתכן בהחלט שתגידו לנו: מה הטעם? אתן מתארות עבודה סיזיפית שתמיד תגיע מעט מידי, מאוחר מידי. ואכן, על מנת לשרוד בתוך 
עבודה חינוכית צריך לאמץ נקודת מבט אופטימית, אולי אף נאיבית - כזו המניחה כי אם כל המערכות תעבודנה בשיתוף פעולה, נוכל 

לצמצם את התופעה ואולי אף לחסלה. 

כשאנו בוחנות עבודה חינוכית בקרב מבוגרים, ובמיוחד כזו המתמקדת במניעת הטרדה מינית, אנו רואות תהליך אחר, מהיר יותר. יש 
שיגידו כי מהירות השינוי שאנו חוות בעבודתינו בתוך מקומות עבודה נובעת מכך שהטרדה מינית הינה פגיעה מינית מינורית, לא קשה 
כמו גילוי עריות, אונס קבוצתי או “סתם” אונס. אולם אנו סבורות כי השינוי בקצב נובע מהשילוב בין חקיקה נרחבת, קיומם של כלי אכיפה 
שונים, והפנמתו של מערך החטא והעונש בעולם המבוגרים. בנוסף חשוב לזכור, כי מה שנדמה כתהליך אפקטיבי וקצר נשען על רקע 
עבודה חינוכית בת אחת עשרה שנה )מיום חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית ב-1998(, וכי אף לזו שורשים במאבק פמיניסטי בן 

עשורים ארוכים ל”קידום שוויון בין המינים”. 

עבודה חינוכית היא תמהיל משתנה של זהירות, ייאוש ואופטימיות. אופטימיות לבדה אינה יכולה לעמוד לנו בימים של אירועים קשים. 
האידיאולוגיה מתוכה אנו פועלות ושעליה אנו נשענות – אידואולוגיה אשר רואה בעבודתינו לא פחות מעשייה למען שינוי חברתי כולל, 

היא זו הממשיכה להאיר לנו דרך. 

 * רכזות מחלקת חינוך.
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“ועשית הישר והטוב”
יונינה פלנברג *

שינוי חברתי הוא סיסמא השגורה בפינו, כל “מתקני העולם” למיניהם.
הרצון לחולל שינוי חברתי נובע מהעובדה שהמציאות בה אנו חיים, אינה תואמת את האידיאל אליו אנו שואפים, ושדרוש מהלך אשר 
יצמצם את הפער הבלתי נסבל הזה. השינוי החברתי מתחיל באותו רגע כואב מעין כמוהו, בו אנו מעיזות לפקוח את העיניים ולראות 
בצורה בהירה ונוקבת את אותו פער נורא. עוד לפני שעשינו דבר לשנותו, עוד לפני ששאלנו את עצמינו מה בכלל ניתן/צריך לעשות, עוד 
לפני שהבנו לעומק את כובד האחריות המוטלת עלינו - באותו שבריר הכרה, בו אנו יודעות שלעולם לא נוכל לשוב אל תמונת העולם 

הקודמת שלנו, שם מתחולל השינוי החברתי.
החברה הדתית והחברה החרדית נדרשות בשנים האחרונות לעבור תהליך קשה של הפנמת העובדה המצערת, שגם בתוכן יש תופעות 
מזעזעות של אלימות מינית. אלימות כלפי נשים וגברים, נערות ונערים, ילדות וילדים. ההכרה בעובדה זו סותרת את כל מה שהחינוך 

הדתי והחרדי שידר לאורך שנים כה רבות.
במרכז הסיוע, במחלקת המגזר הדתי, אנו שוקדים ללא לאות להרחיב את ההכרה הזאת באופן שיביא גם לשינוי מעשי בשטח. ישנו 
ויוצאות/ים להעביר  פרויקט מילגאיות/ים של סטודנטיות/ים מאוניברסיטת בר אילן, אשר עוברות/ים קורס הכשרה אינטנסיבי במרכז 
סדנאות בנושא תקיפה מינית בבתי ספר דתיים, תיכונים, ישיבות ואולפנות. יותר ויותר מוסדות חינוך דתיים מבינים את חשיבות הנושא 
ואת העובדה שיש להתמודד עימו באומץ ובצורה גלויה. עם כל מוסד המצטרף לשיח החדש הזה, נוצרת תחושה שמי שלא מרים את 
הכפפה הכבדה הזו, מועל בתפקידו החינוכי, מוותר על עמדה רלוונטית מול תלמידותיו ותלמידיו ועובר על האיסור של “לא תעמוד על 

דם רעיך”. 

ישנן יותר ויותר קהילות דתיות )קיבוצים, מושבים, יישובים דתיים(, אשר נעזרות בשרותינו במקרים שמתגלות תקיפות מיניות בתוכן. אנו 
נקראים לעיתים קרובות לעשות התערבות קהילתית, הכוללת ליווי והנחיית הנהגת הקהילה בכל הנוגע לדיווח על תקיפות מיניות והפניה 
לטיפול בידי הגורמים המתאימים. אנו מנסים לסייע לקהילה לפתוח את הנושא, על-מנת שתוכל להכיל את הנפגע/ת ומשפחתה, כמו 
גם את הפוגע ומשפחתו. בנוסף, ישנן כיום גם לא מעט קהילות המבקשות להקדים תרופה למכה ומעודדות שיח פתוח בנושא גם 
בהעדר מקרה ספציפי ברקע. בקהילות אלו אנו מקיימים סדנאות והרצאות המיועדות לשכבות גיל שונות )ילדים, נוער ומבוגרים( ותורמות 

להבנת התופעה ולהתמודדות איתה.
קבוצות של  אנחנו בסטטיסטיקה”.  “גם  ולומר  להישיר מבט  נשים המוכנות  כיום  ישנן  כל המורכבות שבדבר,  עם  במגזר החרדי,  גם 
מדריכות כלות עוברות יחד קורס בן שישה מפגשים בו הן לומדות על מהות התקיפה המינית ועל ההבניה החברתית המאפשרת אותה. 
הן מקבלות כלים לאיתור וזיהוי נפגעות וכלים ראשוניים של סיוע. תפישת הנפגעת כקורבן המערכת ולא כאחת שסרחה מביאה נשים 
אלו לשאול על הקודים החברתיים של קהילתן ולהרהר במשמעות האמיתית של הציווי “וביערת הרע מקירבך”. נשים אלו פותחות עצמן 

באומץ להתבוננות ביקורתית ולנקיטת עמדה רחומה ומאפשרת לנפגעות החיות בקהילתן.
הפיתוי לעצום עיניים, לומר ש”ידינו לא שפכו את הדם הזה” הוא אדיר. נדרשת התעקשות אין סופית ומחויבות עצומה לאחוז באמת 

ולהדהד אותה בכל פינה אפשרית. רק אז נוכל להגיד בתם לב, שהשתדלנו לעשות את הישר והטוב.

*  רכזת חינוך למגזר הדתי

למטפלת שלי...
עדי 3

כשההגנות נופלות
פתאום...

שהפחד מלהרגיש הוא איום...
כשהמסכות כבר לא ממש עוזרות...

שהדמעות פשוט זולגות...
את...

מצליחה ללמד אותי כל פעם מחדש...
שלהרגיש מותר...

ולבכות זה חשוב ולא מיותר...
שלתת יד לילדה שבי... זה הכרחי...

כי היא חלק מתוכי..
שבה כבר לא צריכה להילחם

כי ככה היא לא ממש תיעלם..
שלגלות את האני שלי זה מותר

ושלחשוב שבגלל זה תברחי זה פשוט מיותר...
כל פעם מחדש לי את מזכירה

שכבר לא לבד מולו... אפילו אם מרגישה קטנה...
את כאן.. תמיד איתי לתת לי את ההגנה...

למטפלת האחת והיחידה ורק שלי ככה לך 
אני קוראת..

כי את משמעותית עבורי באמת...
לך אני רוצה להגיד תודה...

שאת מצליחה להראות לי שנכון שאת העבר
אי אפשר למחוק...

אבל למצוא בתוך השחור... את נקודות האור...
ולשם לא לשכוח לפעמים לחזור...

ומאותן חוויות חיוביות...
לשם את תמיד מתחברת...

וכל כך איתי... ואותם לאט ובזהירות משחזרת
וגם אם הקטנה שבי בועטת חזק...

כי אמון... זה לא דבר פשוט...
את בזהירות מצליחה לכל פינה

בפנים להגיע.. ותמיד תמיד אותי ואותה להרגיע...
אז תודה לך מטפלת שלי 

שלא משאירה לבד
ותמיד אותי מלווה ומחזיקה חזק את היד 

את כאן תמיד לתמוך ולהזכיר...
שנעבור את זה יחד גם אם אותי לחוויות העבר 

זה מחזיר...
תמיד איתי.. לך רוצה להגיד תודה...

שלא מוותרת לי ועלי... גם אם לפעמים המסע המשותף
הזה נראה כדרך ללא מוצא...

את תמיד מצליחה למצוא עבורנו את השביל הנכון...
ותמיד לזכור לחבר אותו לא רק לרגש אלא גם להיגיון...

תודה שאת כאן.
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איך נראה שינוי?
יהונתן פימיאנטה *

“אתם גמ”ח??” 1
בקהילה  והוריהם  נפגעים  ידי  על  ושוב  שוב  נשאלת  הזו  השאלה 
החרדית, מתוך ההבנה שעזרה נפשית לזולת, ככל עזרה, היא מין 

הסתם עוד סוג של גמילות חסד.
התשובה המפתיעה שניתנת על ידינו, אנשי קו הסיוע הדתי-חרדי, 

טומנת בחובה מילים קשות לעיכול: 
“לא, אנחנו לא גמ”ח. אנחנו ארגון חברתי. אנחנו פועלים לשינוי 

חברתי, ליצירת מציאות חדשה לכולנו”. 
לאדם מן החוץ, קשה לתאר עד כמה  המילים האלה עלולות להישמע 

זרות ומאיימות. ואכן, השאלות באות מיד: 
אתם  קשורים?  אתם  למי  שלכם?  הרב  מי  מרשים?  “הרבנים 

מאנ”ש??2 
ושוב תשובה מפתיעה: 

שייכים  אנחנו  ו...  מסוים  אחד  רב  לנו  אין  חרדים,  כולנו  “לא 
למרכז הסיוע בתל אביב. רובו אינו דתי, בוודאי שלא חרדי. אבל 

כן, רבנים רבים יודעים! ומרשים ותומכים ועוזרים!”
גדולים,  קרטון  שלטי  של  בדמותם  השינוי  את  לראות  רגילים  אנו 
יש  אך  שינוי  מתרחש  ברק  בני  בעיר  גם  ומחאות.  כיכרות  עצרות, 
לו מראה אחר, דרמטי לא פחות. תופעת הפגיעה המינית מקבלת 
תשומת לב כפי שלא קיבלה מעולם. רבנים, ממנהיגיו של ציבור זה, 
מבקשים לשמוע מאיתנו, להבין ולתמוך. מנהלי מוסדות חינוך חרדיים 
מתייעצים איתנו לגבי מקרים שהתגלו וימי עיון נקבעים לאנשי חינוך 
וטיפול. אך דומני שסימני השינוי המסעירים ביותר הם אלה הנראים 
עוד  לשתוק  לא  שבוחרים  והגברים  הנשים  בקרב  הרחב,  בציבור 

ומנפצים את קירות הסוד שבו הם חיים. 
במהלך השנה האחרונה התקיימו מספר פגישות עם נציגיהם של 
רבנים מרכזיים בקהילה החרדית, המובילים אחריהם רבבות אנשים 
כל אחד. הניסיון היה להקיף ככל הניתן את מגוון הזרמים בציבור זה 

- חסידים וליטאים, אשכנזים וספרדים. 
צפים  והרתיעה  החששות  החשדנות,  לי.  קשים  האלה  המפגשים 

ועולים בכל פגישה מחדש. שוב ושוב השאלות האישיות: 
“מאיזו משפחה אתה? מי הרב שלך? היכן למדת?” 

והניסיון להבין: 
כולם צריכים לדעת מזה?  רוצים לעשות? למה  “אז מה אתם 

אולי נטפל בזה בשקט?”
פגיעה  מהי  כמה,  המי-יודע  בפעם  שוב,  מסביר  עצמי  מוצא  אני 
מינית, עד כמה היא נפוצה, מה קורה פה, בבני ברק, למה לא סוד, 
למה כן שינוי...  משהו בי כבר עייף מלחזור על הדברים, מלשמוע את 
הדעות הקדומות והמתריסות, את הבורות המתסכלת. אני מהרהר 
לא  שמולי  שהאדם  נראה  ילך”.  לא  זה  הפעם  ש”אולי  באפשרות 

מסכים עם דבריי: 
“מי שחווה את זה יתחזק בלימוד תורה ו’בסיעתא דשמיא’3, זה 

יחזיר לו את הכוחות שלו”.
קשה לי לשמוע את הדברים ואני מנסה למצוא דרך חדשה להיכנס 
מעיקה  שתיקה  להתייאש.  מתחיל  כבר  אני  בליבי  הרב.  של  לליבו 

ממלאת את החדר. אני מודה לו בנימוס ומתכוון לקום וללכת. 
“אתה יודע, זה קרה גם אצלנו. בחיידר4 שלנו”. 

הוא אומר פתאום בקול עייף. אני מביט בו בהפתעה. שותק. 
אמרו  שומע?  אתה  כלום.  זה  עם  עשו  ולא  אצלנו,  קרה  “זה 

שוודאי עשה תשובה5”.
החשדנות שהייתה בקולו עד לאותו רגע, מפנה את מקומה לזעם 
ושקע  מקיומי  שכח  כאילו  לי  נדמה  ונרגע.  משתתק  הוא  כבוש. 

בהרהוריו. לפתע, הוא מתנער ומביט בי ארוכות.
ורושם את  “טוב, אנחנו צריכים להמשיך להיפגש” הוא אומר 

מספר הטלפון שלי. 
“הגיע הזמן לעשות עם זה משהו”. הפגישה הסתיימה ונפרדנו 
בחיוך והבטחה להמשך שיתוף פעולה. יצאתי החוצה מבולבל 

עדיין.
מעניין, חשבתי לעצמי... “זה ממש שינוי”.

 * רכז הקו הסיוע הדתי לגברים ולנערים

1 “גמילות חסדים” - כינוי לארגון שמטרתו עזרה לזולת.
2 אנשי שלומנו - משתייכים לציבור שומרי התורה.

3  בעזרת שמים.  
4  מסגרת הלימוד לגילאי בית הספר היסודי.

5 התחרט על המעשה שעשה וקיבל על עצמו שלא יעשה אותו שוב.

שינוי חברתי כיעד לעבודת המרכז בקרב העולים
ממדינות חבר העמים 

רגינה ברגין *

עולות חדשות ועובדות זרות מארצות חבר העמים לשעבר מהוות במדינה טרף קל לפגיעה מינית. רקע תרבותי שונה, קשיי שפה, המחסור במילים 
ובמושגים, אי ידיעת הכללים, ניכור מחברת הרוב וקשיים כלכליים הקשורים בהגירה יצרו מצב שמקל על הניצול והפגיעה המינית בנשים אלה, 
ובמידה מסוימת גם בגברים. בחברה הסובייטית, בה הפרט נעדר חשיבות, התעלם הממסד מפגיעות מיניות כפי שהוא התעלם מהצורך בחינוך 
מיני ולא נתן מקום בשיח הציבורי לפן המיני בחיי הפרט גם כשהוא נקשר לאלימות. למשטרה הגיעו רק המקרים הקיצוניים והאלימים ביותר מתוך 

העבירות שבוצעו באוכלוסייה זו.
מסיבות אלה מתמקדת עבודת היחידה המטפלת בדוברי רוסית של המרכז ביצירת שינוי בקרב שתי אוכלוסיות: אוכלוסיית העולים, ובמיוחד העולות 
והעובדות הזרות; והאוכלוסייה המקומית, קרי הגורמים המטפלים בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית מקרב העולים, כגון המשטרה, הפרקליטות, 

צוותי טיפול רפואי בבתי החולים ושירותי הרווחה. 

בנושאים  ובעיתונות  ברדיו  בטלוויזיה,  בהסברה  מושקע  רב  מאמץ  הרוסית.  בשפה  המולטימדיה  דרך  בחלקה  נעשית  העולים  בקרב  העבודה 
הקשורים בתקיפה מינית. הדגש הוא על הצגת התקיפה המינית כאקט של אלימות וניצול שמתבצעים דרך מין, ולא כקשר מיני אסור בין שני 
צדדים. מובאים נתונים סטטיסטיים מהארץ ומהעולם, ניתן הסבר על החוקים הנוהגים בארץ ועל הטיפול בתלונות במשטרה ובפרקליטות, מסופק 

מידע רפואי ומידע על הסיוע שהמרכז מציע לנפגעות ולנפגעים. 
כל המידע הזה מועבר גם בפגישות פנים-אל-פנים בסדנאות שהמרכז עורך בשפה הרוסית באולפנים, במקומות עבודה משופעי עולים, במועדונים 
חברתיים, בבתי ספר וביחידות לקידום נוער. הסדנאות מלוות בעלוני הסברה ומידע המחולקים לכל דורש. בכל הפעילויות הללו נעשה מאמץ לתת 

לגיטימיות לדיבור על פגיעה מינית ולהפוך את הפנייה למרכז לאופציה זמינה ומובנת.

עלוני ההסברה עם מספרי הטלפון של המרכז מופצים גם בתחנות המשטרה, במרפאות בבתי החולים, במרפאות המשרתות קורבנות סחר 
ועובדים זרים, ובארגוני סיוע לעובדים זרים, כדי שיהיו זמינים בעת הצורך.

בעבודתו עם הגורמים מקרב האוכלוסייה המקומית המסייעים לעולים ועולות נפגעי תקיפה מינית עורך המרכז קורסים וסדנאות לחוקרי משטרה, 
פרקליטים, צוותי טיפול ורווחה בבתי חולים ולשכות לשירותים חברתיים. ניתנים הסברים על הרקע החברתי שממנו באים העולים מארצות חבר 
העמים ועל משבר ההגירה, ומועבר מידע המסייע להבנת הייחודיות שבתגובותיהם של הנפגעות והנפגעים דוברי רוסית לכל הנוגע לפגיעה מינית. 
המטרה היא להגביר את האמפתיה של חוקרי המשטרה, הפרקליטים, הרופאים ועובדי הרווחה למצבם של העולים שנפגעו ולתרום לשיפור 

השירות הניתן להם.

אין ספק שעבודתה של היחידה המטפלת בדוברי רוסית במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב תורמת למאמץ להפוך את 
החברה הישראלית לחברה רב תרבותית הקולטת מהגרים מארצות שונות תוך הקשבה לצרכיהם. 

 * רכזת דוברות רוסית במרכז
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השימוש בחקיקה ככלי לשינוי חברתי במאבק ב”סחר העבדים 
המודרני” במדינת ישראל 

זהבה גלאון *

אני מבקשת להפנות זרקור על סחר בנשים ועבדות מינית - אחד המקרים הקיצוניים ביותר של פגיעה בזכותן של נשים לחירות. בעשור 
האחרון נסחרו לעבודה ב”תעשיית-המין” בישראל כ-3000 נשים מידי שנה, שהוברחו דרך הגבול המצרי לישראל, נאנסו, הוכו, נמכרו במכירות 

פומביות, נאלצו לעבוד 7 ימים בשבוע, כשהן מרוויחות סכומים זעומים וחשופות לאלימות קשה הן מצד הסוחרים והן מצד הלקוחות.
אין ספק, ששילוב הכוחות בין גורמי האכיפה, ועדת-הכנסת למאבק בסחר בנשים וארגונים חוץ-פרלמנטאריים הביא לירידה משמעותית 
בהיקפי תעשיית הסחר בנשים ה”מיובאות” לישראל. אלא שבמקביל חלה עלייה ניכרת במספר הנשים הישראליות הנסחרות לזנות בתוך 

מדינת-ישראל. 
החוק החשוב שחוקקתי, בשיתוף פעולה עם הממשלה, ל”איסור סחר בבני-אדם” אוסר כל סחר בבני-אדם, לכל מטרה; מדגיש את איסור 
ובנשים בפרט. החוק מתייחס לנשים  כנגד הסוחרים בבני-אדם בכלל,  ומחמיר את הענישה  ולקנות;  הפיכתו של אדם לחפץ שניתן למכור 
הנסחרות לזנות כאל קורבנות, כמי שזכויות האדם שלהן מופרות, ולא כעברייניות או שוהות בלתי-חוקיות. מתוך כך קבע החוק שיש להעביר 

כספים שחולטו מרכוש הסוחרים לנשים לצרכי פיצויים.  
המסר שהחוק ביקש להעביר הוא שלא ניתן לסחור בנשים ולצאת מזה בזול; שהשעבוד לזנות ולעבדות הופך את הנשים לאובייקט, גורם לדה-

הומניזציה שלהן, והופך אותן מייצור אנושי לחפץ סחיר בשוק, ששוויו נמדד בכסף.
מתוך תפיסה שהשעבוד של נשים שולל מהן את הזכות לכבוד ולשוויון, לרווחה פיזית ונפשית, אני חושבת שלא ניתן להפריד בין סחר בנשים לבין 
זנות, ושעלינו להתייחס לזנות כאל פשע נגד זכויות-האדם בכלל, ונגד נשים בפרט. יש צורך להעלות למודעות ציבורית את העמדה לפיה זנות היא 

אלימות מינית; שלא מדובר בסקס, אלא ביחסים של כוח ושליטה בין המינים, המשקפים את חוסר השוויון היסודי בין נשים לגברים בחברה. 
יש לשרש את התפיסה שמתייחסת לזנות כמקצוע ככל המקצועות, שכן לא מדובר בבחירה חופשית אמיתית של אישה להיות נסחרת לזנות. 
ולכן, אני מתנגדת לניסיונות לקידום חקיקה בכנסת שמבקשת למסד את הזנות, להפוך אותה ללגאלית, לכאורה מתוך רצון לסייע לנשים בזנות. 

לטעמי, מיסוד הזנות רק יגדיל את היקפי תעשיית-המין ויאפשר לחברה להשלים עם העוול של אלימות מינית נגד נשים.
הלקוחות הם המקור לניצול המיני של נשים, הם הכוח הכלכלי שעומד מאחורי ה”תעשייה” הזו והם אלו שמייצרים לה את הביקוש. הלקוחות, 
צרכני הזנות, הם “משתפי-הפעולה” עם תופעת הסחר בנשים והזנות. ולכן, האסטרטגיה הנכונה בעיני להתמודדות עם צריכת הזנות היא להביא 

לכך שהלקוחות ישאו באחריות פלילית על מעשיהם, כמו שנעשה בשוודיה ובנורווגיה. 
אני מאמינה, שתפקידה  של חברה שמאמינה בערכי כבוד האדם וחירותו הוא להציב קווים אדומים. כשלקוחות הופכים נשים לאובייקט ולא רואים 
שבצד השני ישנה אישה, מערכת החוק והמשפט צריכה להתערב ולייצר הרתעה באמצעות חקיקה ואכיפתה. משייעצרו הלקוחות, לפחות בפעם 
הראשונה, יוכלו להמיר את עונש המאסר בסדנה להעלאת מודעות על הנזקים שבזנות, וכך יטמיעו את הסיבות שביסוד האיסור על צריכת זנות.

ברור לי שחקיקה אינה חזות הכול, וכי סנקציות פליליות אינן דרך המלך ליצירת שינוי בהתנהגות החברתית. כן ברור לי שקיים קושי בהוצאה אל 
מחוץ לחוק של תחום שהיה נורמטיבי ומותר במשך שנים; קיים קושי לעגן בדין ולייצב בתודעה שנשים בזנות ראויות להגנה.

אך חברה שמאפשרת לרכוש את שירותיהן של נשים כדבר מובן מאליו מאותתת לחבריה שכל הנשים ניתנות לקנייה. מסר זה מקבע את מעמדן 
הנחות של נשים בחברה הישראלית, שממילא אינה מקדמת נשים לעמדות הכוח ולמוקדי קבלת ההחלטות. חקיקה שתדרוש מגברים לקחת 

אחריות על מעשיהם תטיב לא רק עם נשים נסחרות ועם נשים בזנות, אלא עם כבודן ומעמדן של כלל הנשים בחברה.

* לשעבר יו”ר ועדת הכנסת למאבק בסחר בנשים

נשים, תקשורת ואיך כל זה קשור לתקיפות מיניות 
ענת סרגוסטי * 

יכול להיות שאפשר “להשתמש” במותה הטרגי מסרטן של הכוכבת פארה פוסט, כדי לומר משהו על תקשורת, נשים ותקיפות מיניות.
בסדרת  מונרו  ג’יל  של  דמותה  את  כשגילמה  ה-20,  המאה  של  ה-70’  בשנות  כבר  ובינלאומי  אמריקני  לאייקון  הייתה  פוסט  פארה 
הטלוויזיה “המלאכיות של צ’רלי”. נראה היה אז שפוסט, בלונדינית כחולת עיניים, עם חיוך כובש, סללה את דרכה ללבבותיהם של מיליונים 

בחסד ולא בזכות.
היא סימלה את דמות האישה האולטימטיבית - כביכול. צעירה, חטובה, מאירת עיניים ופנים, בלונדינית, כחולת עיניים )כאמור(, בעלת 
מקצוע נחשק ובלתי צפוי לאישה - בילוש. אבל  רק כביכול. למה? כי בסדרת הטלוויזיה הזאת היו כל הסטריאוטיפים האפשריים. דמותה 
של פוסט ייצגה חלק מהסטריאוטיפים האלה. פוסט ושתי חברותיה, חטובות ומצודדות וצעירות, כמובן, היו בסך הכול בובות שסרו למרותו 
של הבוס שלהן, הבוס שמעולם לא ראינו את פניו ולעולם שמענו רק את קולו משדר אליהן הערות והוראות. יותר מכך, כל הופעותיהן של 
השלוש שידרו פיתוי נשי מתנחמד, בלתי יעיל כביכול, אך מצליח בסופו של דבר, רק בעזרת הטריקים הנשיים, התמימים כביכול. כמובן 
שכל פרק הסתיים בתפיסתו של “הפושע” ובהצלחתן של “הבנות”. אבל הדרך לסוף הזה הייתה רצופה בהתנהגויות “נשיות” מתחנחנות, 

מתגרות, מצחקקות.
ועוד, כי למרות הצלחתה המסחררת של הסדרה, החליטה פוסט לפרוש אחרי עונה אחת. יתכן שהבינה אז את כל הדברים האלה,  ומאז 

פרישתה ניסתה לנווט את קריירת המשחק שלה למקומות יותר משמעותיים, אולי כדי להתרחק מהדימוי הסטריאוטיפי כל כך. 
אז מה אפשר ללמוד מכך, ואיך זה קשור לנשים היום, 30 שנה אחרי הסדרה ההיא. 

למרבה הצער אפשר ללמוד מכך שהרבה לא השתנה מאז. הטלוויזיה עדיין מנסה למכור לנו את דמותה של האישה האולטימטיבית, 
עדיין מנסה ללמד אותנו איך צריך להיראות, ועדיין מנסה להרחיק מהפריים-טיים את מי שאינן עומדות ברף שהוגדר: צעירה, חטובה, 
מצודדת, כחולת עיניים )על פי הקודים הישראליים פירושו אשכנזייה-יהודייה-חילונית(. ויותר מכך, הרף הזה מקבע בדרך זו את דמותה 

הזאת של האישה, כאובייקט מיני. 

מחקרים מתמשכים שבוחנים את דמותה של האישה בתקשורת מגלים שאנחנו, הנשים, עדיין בתת-ייצוג, לא רק מספרית, אלא גם 
ויותר מכך, אם נבחן לעומק את דמותה של האישה כפי שהיא מופיעה, נגלה שברוב המקרים הייצוג הנשי בתקשורת עדיין  עניינית. 
מחפש את אותה פארה פוסט, אותה דמות נשית “מושלמת”, שהיא גם צעירה, גם חטובה, גם בלונדינית, גם עיניים כחולות, גם חיוך 

כובש. גם בעלת התנהגות מתחנחנת, ילדותית משהו, בעלת אינטליגנציה רגשית, אבל לא צריכה בהכרח אינטלקט מפותח.
כך נראות כל משתתפות תוכניות ההישרדות למיניהן, כך נראות הרצות למיליון, הרצות לדירה, ונבחרות אחרות בתוכניות “ריאליטי”. 

בהערת אגב אפשר לומר, שלמרבה הצער, במקום שתקום התקוממות חברתית נגד הלחץ לאמץ את המראה “המושלם” הזה, הולכים 
הגברים ונופלים לאותה מלכודת. במקום שהנשים ישתחררו מהלחץ לקבל את המראה המושלם, אם בדרך הטבע, ואם דרך סכין הניתוחים 
“המושלם”:  בזירות האלה עם המראה  נאלצים להתמודד  גם הגברים  ברוב המקרים  כי  לאותה מלכודת.  נופלים  הפלסטיים, הגברים 

צעירים, חטובים, ריבועים בבטן, ורצוי גם עשירים. ומקומם לא נפקד ממכוני היופי ומשולחנותיהם של המנתחים הפלסטיים.
ועיתונות מודפסת - מתוך מחשבה  רדיו, טלוויזיה  מחקרים בדקו בשנים האחרונות את מקומן של הנשים גם בתוכניות החדשות - 



ד
ב

ל
א 

ל
ה 

ת
א

24

ד
ב

ל
א 

ל
ת 

א

25

שהחדשות הן, או אמורות להיות, שיקוף של המציאות. מחקרים אלה )למשל, מחקר של פרופ’ דפנה למיש מאוניברסיטת ת”א, שנערך 
כחלק ממחקר בינלאומי שנערך ב-76 מדינות ב-2006( מראים שרק 19% מהדמויות המופיעות בחדשות הן נשים. 

אחת מכל ארבע דמויות בחדשות היא דמות של אישה ואנחנו מדברים על קבוצת אוכלוסייה שמהווה רוב. בתחומי הממשל והפוליטיקה 
המצב קשה יותר, ורק 13% מהדמויות הן נשים.

ועוד, נשים מהוות רק 15% מ”המומחים” המרואיינים, לעומת 43% ממה שנקרא “עדי הרחוב”. 
אבל, נשים מופיעות פי שניים מגברים בתפקידים משפחתיים. ועוד: על פי המחקר האמור, בתמונות אנחנו מככבות. 43% מהדמויות 

בתמונות הן נשים. וזה כמעט פי שניים מהממוצע העולמי.
לעומת זאת, דווקא בתחום ההגשה בטלוויזיה מצב הנשים השתפר מאוד והן מהוות 47%, אבל, שימו לב, בין הכתבים, הנשים הן רק 9% 
בטלוויזיה, ו - 27% בכלי התקשורת האחרים. )וזה לעומת הממוצע העולמי לפיו נשים מהוות כמעט מחצית מן הכתבים. וכן, זה המצב 
בארץ, למרות כמה נשים בולטות, שכולנו יודעות ומכירות - אילנה דיין כבר אמרנו? ויונית לוי, מיקי חיימוביץ, גאולה אבן ועוד שלוש-ארבע 

עיתונאיות בולטות אחרות(.
זוהי תמונת המצב. כלומר, האישה עדיין לא בתפקיד המומחה, עדיין לא בתפקיד המביא את החדשות, עדיין לא בתפקיד המרואיינות 

המקצועיות. רוב הנשים בתקשורת עדיין מופיעות בתפקידים “נשיים” קלאסיים: עדות ראייה, משפחה, קורבן וכו’.
המחקר לא בדק את גילן של הנשים המופיעות בכלי התקשורת, ולא בחן את מוצאן. אבל מראה העיניים יכול לספר שגם העיתונאיות 
המעטות שישנן בתקשורת האלקטרונית והמודפסת מייצגות רק פלח אחד של הנשים. רובן צעירות מאוד, מצודדות מאוד, עם מראה 

קרוב ביותר לדמות הנשית הסטריאוטיפית האולטימטיבית - במבט גברי. 

אז מה זה אומר, ואיך זה קשור לתקיפות מיניות. 
זה אומר שהתקשורת מייצגת ומשקפת את המבט הגברי. זה אומר שהתקשורת עדיין מחפשת כל הזמן את דמותה של פארה פוסט, 
עדיין רוצה לשמר את האייקון הנשי האולטימטיבי - אך הכול כך סטריאוטיפי, על סף הפיתוי המיני. וזה חמור משום שהתקשורת היא 
הזירה היחידה שבה מתקיים - אם מתקיים - דיון ציבורי. התקשורת היא המרחב היחידי שמייצר לנו תמונת מציאות, התקשורת משפיעה 
על הדיון, משפיעה על מקבלי החלטות בכל הרמות, משפיעה על התפיסה הקולקטיבית שלנו. זה נכון בעיקר בישראל, משום שהזירה 
התקשורתית כאן ייחודית. ישראל ניצבת במקום הראשון בעולם בצריכה תקשורתית. 63% מהישראלים קוראים לפחות עיתון אחד ביום, 
68% מאזינים לרדיו באופן קבוע ו - 40% מבקרים באופן קבוע באתרי אינטרנט.  ואם זו המציאות הנשקפת לנו מכלי התקשורת, הרי 

שזו מציאות שמחזקת את הסטריאוטיפ הנשי. 

* עיתונאית, מנכ”ל אג’נדה

השפעות השינוי החברתי על המרחב המשפטי 
עו”ד איילת ברעם *

מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב הוקם בשנת 1978 והיה למרכז הסיוע הראשון מסוגו בישראל. בעקבותיו הוקמו במרוצת 
השנים מרכזי סיוע נוספים ואף הוקם איגוד אשר מרכז את פועלם של כל מרכזי הסיוע בארץ. עשייתם הענפה של מרכזי הסיוע הצליחה להשפיע 
על דעת הקהל בישראל ולחולל שינוי משמעותי ביחסה של החברה לתופעת האלימות המינית, כאשר אחד הביטויים החשובים לשינוי זה הוא 
המפנה שחל במרחב המשפטי בישראל. יחד עם איגוד מרכזי הסיוע ובעזרת מרכזי סיוע נוספים ברחבי הארץ, יזם וקידם מרכז הסיוע בתל אביב 
שינויים במרחב המשפטי אשר באו לידי ביטוי בחקיקה, בפסיקה ובספרות המשפטית המקצועית. במהלך שנות פעילותו של המרכז היינו עדות 
לתרומתו החיונית למהלכים אשר השפיעו על גישת מערכת החוק והמשפט לעבירות מין ואשר סייעו לנפגעות ולנפגעים לתבוע את זכויותיהם 

ולדרוש צדק בגין העוולות שנעשו להם. 

בתחום החקיקה התרחשו במהלך שלושים השנים האחרונות שינויים משמעותיים בהגדרת עבירות המין, באיסורים החוקיים ובהגנה המשפטית 
על זכויות הנפגעות והנפגעים. במהלך השנים היינו עדות למספר ציוני דרך משמעותיים ביותר בהגדרת עבירות המין אשר המחישו בבירור כי 

בעזרת פעילות עקבית ניתן להוביל לשינוי מציאות ותפיסה חברתית. 

בשנת 1988 היינו עדות לציון הדרך הראשון והמשמעותי ביותר. בשנה זו, בזכות שינוי ביחס החברתי לעבירות מין ובעקבות לחץ של מרכזי הסיוע, 
מחקה הרשות המחוקקת את ההתניה לפיה אינוס מתרחש רק בבעילה של אישה “שאינה אשתו” של התוקף. בכך הצהירה ישראל לראשונה 
שכפיית יחסי מין בין בני זוג נשואים מהווה אינוס לכל דבר ועניין. באותו תיקון השמיטה הרשות המחוקקת גם את דרישת הוכחת ההתנגדות 
שנהגה עד לאותה שנה ובזכות תיקון זה לא נדרשת כיום נפגעת עבירת מין להוכיח את התנגדותה הפיזית או האקטיבית ודי לה להוכיח כי לא 
הביעה הסכמתה לאקט המיני. כמו כן צמצם התיקון את תפקידו של אלמנט ה”שימוש בכוח” ברכיבי העבירה, הוסיף עבירות חדשות כגון “מעשה 

סדום”, והחמיר את העונשים הקבועים ביחס לרוב עבירות המין. 

בשנת 1990, שנתיים לאחר מכן, בין היתר כתוצאה משורה של פרשיות שהתפרסמו בתקשורת, הוסיפה הרשות המחוקקת סעיפי חוק נפרדים 
ומקיפים ביחס לעבירות מין בתוך המשפחה והצמידה להם ענישה חמורה במיוחד. בכך למעשה ניתן לראשונה ביטוי לחומרה המיוחדת של עבירות 

מין בתוך המשפחה. 
בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית, שלהובלתו היו שותפים מרכזי הסיוע והאיגוד. חוק זה, אשר הגדיר לראשונה מהי “הטרדה מינית” 
וקבע הסדר לטיפול כולל בתופעה, הוביל לדיון ציבורי ער ולמפנה משמעותי בדעת הקהל בישראל בכל הנוגע להטרדות מיניות ולתקיפה מינית 

ככלל. 
זו הוחמרו העונשים הקבועים בתחום הסחר בנשים  בשנת 2000 חוקקו בישראל סעיפי חוק חדשים האוסרים על סחר בבני אדם ובמסגרת 

והסרסרות. 

בשנת 2001 הוסרה סופית הדרישה ל”שימוש בכוח” לצורך קיומו של אונס ובמקביל חוקק חוק זכויות נפגעי עבירה. בחוק זה עוגנו זכויותיהם של 
נפגעות ונפגעי עבירה והוכר מעמדם בהליכים הפלילים שמנהלת המדינה נגד התוקפים. החוק מגן על האינטרסים של נפגעי העבירה בשלבים 
השונים של ההליך הפלילי, החל מהחקירה המשטרתית דרך בניית התיק בפרקליטות ועד למשפט עצמו. החוק כולל התייחסות מיוחדת לנפגעי 
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נגד  ולזכותם לקבל מידע על ההליך הפלילי המתנהל  גיסא  לפרטיות מחד  לזכותם  מיוחדות  הגנות  זאת מעניק  ובכלל  מין,  עבירות  ולנפגעות 
תוקפיהם מאידך. 

בשנת 2002 הבינה הרשות המחוקקת כי טיפול כולל בעבירות מין כולל פיקוח על עברייני מין גם לאחר שחרורם ממאסר והוצעו מספר הצעות חוק 
לפיקוח כאמור. בשנת 2002 חוקק חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד הקשור עם קטינים ובשנת 2004 חוקק חוק מגבלות על חזרתו 

של עבריין מין לסביבת מגורי נפגע העבירה. 
בנוסף, בשנת 2004, הוספו בחוק איסורים אשר נדרשו מכורח המציאות ונאסר באופן מפורש קיום יחסי מין בין מטפל למטופל במהלך הטיפול 

ובסמוך לאחריו.
בנוסף לכל אלו, נקבעו בחוק שינויים חשובים לא פחות בכל הנוגע לפרוצדורה המשפטית. שינויים אלו נולדו בעקבות צרכים שזיהו מרכזי הסיוע 
והאיגוד על רקע התמודדותם של נפגעות ונפגעים עם מורכבותו של ההליך הפלילי. כך למשל, בשנת 1988 קבעה הכנסת כי בהליך פלילי אין 
לחקור נפגעת עבירה על עברה המיני, וזאת על מנת למנוע הישנותם של מקרים בהם נוהלה בבית המשפט חקירה לא הולמת המשפילה שלא 
לצורך את נפגעות ונפגעי עבירות מין. סמוך לאחר מכן נקבע כי לאור אופיין של עבירות המין אשר מתרחשות בדרך כלל בחדרי חדרים ללא עדים 
ניתן להרשיע בעבירות מין על סמך עדות יחידה ואין צורך בתוספת ראייתית אשר דרושה בעבירות אחרות. בנוסף, ניתנה אפשרות לנפגעת עבירות 
מין להעיד בבית משפט שלא בנוכחות התוקף. אך מעל לכל, כתוצאה ממאבק עיקש ורב שנים של מרכזי הסיוע, תוקנה בהדרגתיות החקיקה 
ביחס להתיישנות העבירות )הן בהליכים פליליים והן באזרחיים(. כיום תקופת ההתיישנות בעבירות מין היא הארוכה ביותר ביחס לעבירות אחרות 

וזאת על-מנת לתת מענה לקושי הרב של נפגעי ונפגעות תקיפה מינית בהתמודדות עם התקיפה סמוך להתרחשותה. 
השינויים במרחב המשפטי כוללים שינויים רבים גם ביחסם של בתי המשפט לעברייני מין ולנפגעי עבירות המין. בזכות פעילות החינוך וההסברה 
ונפשן של נפגעות העבירה.  ואיגוד מרכזי הסיוע החלו בתי המשפט להבין את ההשלכות הקשות של עבירות המין על גופן  של מרכזי הסיוע 
כתוצאה מכך, החלו שופטים לתרגם את התובנות להלכות משפטיות שמטרתן להקל על התמודדות הנפגעות עם ההליך המשפטי. שינויים אלו 
הביאו, בין היתר, להחמרה בענישה, לקבלה והבנה של “עדות כבושה” )עדות שניתנת זמן ניכר לאחר שבוצעה העבירה( ולהכרה במגוון רחב יותר 

של “תגובות נפגעת” אפשריות.  
כאשר אנו באות לבחון את התמורות בעולם המשפט בישראל אל מול העשייה של מרכזי הסיוע, ניתן להצביע על מגמה ברורה. אין ספק כי קיים 
יחס ישיר בין פעילותם של מרכזי הסיוע  לבין השינוי בתודעה הציבורית וההשפעות על המרחב המשפטי. יחד עם זאת, יחסו של המשפט כלפי 
נפגעות ונפגעי עבירות מין רחוק מלהיות אופטימאלי: החקיקה אינה מיושמת במלואה וכלשונה, רף הענישה של בתי המשפט עודנו נמוך יחסית, 
נפגעות עדיין נאלצות להתמודד עם בורות ודעות קדומות מצד נציגי מערכת החוק והמשפט ולא אחת מוצאות עצמן חסרות אונים אל מול מערכת 
נוקשה ואדישה. מערך התמיכה הממסדי מוגבל מאוד והתמיכה החברתית מוגבלת עוד יותר. כמו בחברה, כך גם במשפט - ישנה התקדמות, 
אולם יחסי הכוחות שבבסיס התקיפה המינית עומדים על כנם. אם ברצונה לצמצמם את ממדי התופעה, מערכת המשפט חייבת להיכנס לעובי 
הקורה ולהבין את היקפיה האמיתיים של הבעיה, מניעיה והשלכותיה המיוחדות. הדרך עודנה ארוכה והמלאכה העומדת בפני מרכזי הסיוע עוד 

מרובה.  

* חברת הוועד המנהל של מרכז הסיוע ושותפה במשרד בחרי-ברעם, עורכי דין.
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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
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