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תודה לקבוצת "עזרת נשים", תודה מיוחדת 
לאיה פוגל, למרב מיכאלי ולעפרה גנור על 

עזרתן הרבה למרכז לאורך השנה ותודה 
מיוחדת לכל המתנדבות והמתנדבים 

ולצוות מרכז הסיוע על עזרתן/תם הרבה 
בהפקת הערב.

תודה לכל מי שלקח/ה חלק בכתיבת 
תוכניה זו:

 Touch תודה למיכל צופן דגן מסטודיו
וליעל קציר על עיצוב התוכניה. 

תודה לתמר פלדמן, רות וינטר, יסמין ענבר, 
בשמת בידרמן, אביבה פלדמן ושירי כהן 

על עריכת התוכניה. 

הערב בחסות:
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מרכז סיוע ת"א מבקש להודות לכל אלה שתרמו להצלחת הערב:
 קרן הצדקה לזכר יעקב-חי מייכור  |  חן וגלעד אלטשולר וקלמן שחם  |  טל גל כהן  |  

 עו"ד אפרת בר-נתן  |  עפרה גנור  |  גוסטב וצוות מאנטה-ריי  |  נירית וארז מי-טל  |  
 יוסף ואלי בר-נתן - שובל סוכנות לביטוח בע"מ  |  לואי להב ודודי בלט  |  חוה שפורר  |  

אורית שטרמר  |  הני מאור  |  מולי שש  |  מיקי דה-פז  |  גורביץ' מוסיקה והפקות בע"מ  |  
 שלמה קמרי  |  טל ושני פתרונות אירוח  |  שרון חזן- B-SAFE הנדסה ובטיחות  |  
 עו"ד דותן בר-נתן   |  אסף איבניר IBBLS  |  טאצ'פרינט  |  ענת כהנא בר ששת  |  

רינת אביטל אודיטוריום ע"ש סמולרש  |  תנובת הדרום

תודה מיוחדת
 למיכה שטרית 
ולארקדי דוכין

תודה לנגנים:
אדם בן אמיתי

גלעד אברו
הילה רוח

ז'אן פול ז'ימבריס
עדי רנרט

תומר מוקד
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מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל-אביב 
הוקם בשנת 1978 על-ידי קבוצת נשים מהתנועה הפמיניסטית 

בישראל שהחליטו כי די לשתיקה ולהשתקה. תחת הסיסמא 
"את לא לבד" הן הקימו מרכז ראשון מסוגו בארץ, שמטרתו 

הענקת אוזן קשבת, סיוע ותמיכה לכל אישה שחוותה פגיעה 
מינית. החל משנת 1990 מפעיל המרכז גם את קו הסיוע 

לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית, ובשנת 2003 הוקם בו גם 
קו הסיוע לגברים ונערים דתיים.

מרכז הסיוע בתל אביב מציע סיוע, תמיכה וליווי לנשים וגברים 
שנפגעו באמצעות צוות מקצועי ולמעלה מ-200 מתנדבים 

ומתנדבות מיומנים הפועלים יומם וליל בכדי להקל על תחושת 
הבדידות, האשמה וחוסר האונים של הנפגעות והנפגעים ולסייע 

להם בהתמודדות היומיומית עם השלכות הפגיעה על חייהם.

אלימות מינית היא אירוע שכיח עד להחריד בחייהן של נשים. 
הסטטיסטיקה בישראל מלמדת כי אחת מתוך שלוש נשים 

עברה או תעבור תקיפה מינית אחת לפחות במהלך חייה. אחת 
מחמש נשים עברה או תעבור אונס פעם אחת לפחות, ואחת 

משש נשים חוותה גילוי-עריות. כן נמצא ששיעור הפגיעה 
המינית בילדים וילדות עד גיל 12 הוא דומה, ומכאן אחוזי 

הפגיעה הגבוהים שנמצאו גם בקרב גברים. אחד מכל שבעה 
גברים נפגע מינית במהלך חייו. 

תחושות ההשפלה, חוסר האונים, האשמה, הבדידות, ותחושות 
שליליות אחרות שממשיכות להעיק על הנפגעת או הנפגע 

מביאות אותה/ו להסתגרות בתוך עצמה/ו, ולכן רוב מעשי 
הפגיעה המינית אינם מדווחים ואינם מטופלים. התוקף, מטבע 

הדברים, שותק גם הוא והחברה אינה רוצה לדעת. קשר 
השתיקה הוא שמאפשר לתוקפים להמשיך במעשיהם מבלי 

לתת את הדין על פשעיהם. את זאת שואף המרכז לשנות.

שתי מטרות עיקריות מנחות את פעילות המרכז: מתן סיוע 
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ולאנשים הקרובים להם, 

וצמצום שיעורה של תופעת התקיפה מינית לסוגיה בישראל. 
למימוש מטרות אלה פועל המרכז בשלושה אפיקים עיקריים: 

סיוע ותמיכה; חינוך והסברה וסינגור.

סיוע ותמיכה:
מרכז הסיוע נותן מענה טלפוני 24 שעות ביממה, שבעה ימים 

בשבוע, באמצעות שלושה קווי חירום: קו לנשים, קו לגברים 
וקו לגברים דתיים וחרדים. קווי החירום מציעים מרחב בטוח 

ואמפתי, נטול שיפוטיות, בו מאמינים לפונות ולפונים ומקבלים 
את דבריהם. קווים אלה מאוישים על-ידי מתנדבות ומתנדבים 
המעניקים סיוע תומך ומעצים, המבוסס על הקשבה מכבדת, 

רגישות לרצונותיה/ו וצרכיה/ו של הפונה ופרישת מידע על 
האפשרויות העומדות לרשותה/ו. כן מתקיימות פגישות אישיות 

לפי הצורך והדרישה, המכוונות גם הן להענקת סיוע ופרישת 
מידע. פונות ופונים המבקשים זאת מלווים לרופא או לבית-

החולים לבדיקה רפואית וטיפול, ומי שמחליטים להגיש תלונה 
מלווים לפי  בקשתם למשטרה, לפרקליטות ולבתי-המשפט, 
לעתים לאורך הליך פלילי מתמשך ומתיש. המרכז מקיים גם 

מגוון של קבוצות תמיכה נפרדות לנשים ולגברים מאוכלוסיות 
שונות. 

מרכזי הסיוע הם הכתובת היחידה עבור נפגעות ונפגעים רבים 
של פגיעה מינית, שכן אף גורם ממשלתי או ציבורי אחר אינו 

מציע להם מענה דומה לזה הניתן בהם.

בשנת 2010 התקבלו במרכז הסיוע של תל-אביב מעל 10,000 
פניות, המהוות 35% מכלל הפניות למרכזי הסיוע בארץ. עשרות 

נשים וגברים לוו למשטרה, לבדיקה רפואית ולבית-המשפט, 
ומאות נשים ועשרות גברים השתתפו בקבוצות התמיכה.

חינוך והסברה:
במשך 33 שנות קיומו התרחבה והסתעפה פעילותו של המרכז 

והוא הפך לכתובת מקצועית עבור מגוון רחב של גורמים 
בקהילה המתמודדים עם תופעת התקיפה המינית והשפעותיה 

על הנפגעות והנפגעים. 

מדי שנה מקיים המרכז מעל אלף סדנאות בחטיבות-הביניים, 
בתי-הספר התיכוניים ובמסגרות חינוכיות אחרות. עבור רוב 

הנערים והנערות זו הזדמנות ראשונה לקיים שיח בנושא 
של תקיפה מינית, לקבל מידע אודות התופעה והשלכותיה 

על 
המרכז 

מרים שלר* 
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וללמוד על כלים להתמודדות עם פגיעה. הסדנאות מפנות 
את התלמידים להסתייע בשירותי המרכז במקרה של תקיפה 

מינית שהם או חבריהם חוו ואכן, אחרי שהועברה סדנה בקבוצת 
נוער זו או אחרת מתקבלות במרכז בדרך כלל פניות מבני-נוער 

שקודם לכן לא מצאו דרך כלשהי להתלונן על חוויות קשות 
שעברו. המרכז מקיים גם מגוון רחב של קבוצות פסיכו-חינוכיות 

לנוער בסיכון ולצוותים הטיפוליים המלווים אותם במסגרות 
שונות בקהילה. במקביל הרחיב המרכז את פעילותו החינוכית 

בנושא הטרדה מינית בעבודה באמצעות סדנאות שנערכות 
במסגרת חברות עסקיות ומקומות עבודה אחרים.  

שיתוף פעולה פורה עם בית-הספר לעבודה הסוציאלית 
באוניברסיטת תל-אביב סיפק, זו השנה השלישית, הכשרה 
ייחודית למתנדבות ולמתנדבים בהנחיית קבוצות. במקביל 

ממשיך המרכז בפרויקט הכשרה מעשית לסטודנטיות לעבודה 
סוציאלית. 

במטרה לשנות גישות ודעות-קדומות, לשפר את השירותים 
הניתנים לנשים ולגברים שנפגעו ולהביא לשינוי חברתי מעמיק, 

ממקד המרכז את מאמציו בעבודה עם מגוון של גורמים 
משפיעים בקהילה. מועברות הכשרות והדרכות למטפלות 
ומטפלים ואנשי מקצוע אחרים, ונערכים קורסים, הרצאות, 

וסדנאות לצוותים רפואיים, פרקליטים, תובעים, שופטים וחוקרי 
משטרה. 

מתוך הבנה שהבדלי תרבות ושפה דורשים היערכות מיוחדת, 
משקיע המרכז מאמצים כדי להגיע לאוכלוסיות מיעוט שונות. 

המרכז מקיים הרצאות, קורסים וסדנאות לקהלים של דוברי 
רוסית ולאוכלוסיות של מהגרי עבודה. בנוסף פועל המרכז עם 

האוכלוסייה הדתית והחרדית, תוך שיתוף פעולה מבורך עם 
גורמים שונים בריכוזי אוכלוסיה דתית, ובפרט בבני ברק, שם 

מועברים קורסים בקרב מטפלות, יועצות, מדריכות כלה וגורמים 
נוספים משפיעים בקהילה.

נציגות המרכז ונציגיו מופיעות באופן תדיר באמצעי התקשורת 
השונים, במטרה לשבור את קשר השתיקה החל על הפשע 

של פגיעה מינית ולהעלות את המודעות לתופעה הרסנית אך 
נפוצה זו.

סינגור: 
סינגור משמעו פעילות למען שיפור הטיפול בנפגעות תקיפה 
מינית ע"י שינויים במדיניות, נהלים ופעילות בתחומי מערכות 

המשטרה, המשפט, הבריאות, הרווחה והחינוך. 

רק מיעוט מקרב הנפגעות ומיעוט קטן אף יותר מקרב הנפגעים 
שפונים למרכז בוחרים להתלונן במשטרה. מרכז הסיוע, מתוך 

מודעות לקשיים ולאי הוודאות הצפויים לנפגעות ולנפגעים 
הפונים לעזרת החוק, הכשיר מתנדבות ומתנדבים המלווים 

את המתלוננת לאורך ההליך הפלילי. עשרות נפגעות לוו השנה 
להגשת תלונה במשטרה ולמתן עדות בבית-המשפט. חלק 

נכבד מעבודה זו מוקדש ליידוע המתלוננת מראש על ההליכים 
הצפויים לה בחוק, ועל עדכון שוטף של המתלוננת לגבי מצב 

התלונה במשטרה ובבית-המשפט. 

טראומה משנית:
ממחקרים שנערכו בנושא פגיעה מינית וכן מעבודת השטח 

של מרכזי הסיוע מסתמן בבירור שהחברה כולה משלמת מחיר 
כבד על קיומו המתמשך של פשע נורא זה בקרבה. מסתבר 

שתקיפה מינית פוגעת במעגלים רחבים הרבה מעבר לנפגעות 
ולנפגעים עצמם, שכן המקורבים לנפגעות ולנפגעים וגם 

העובדים אתם חווים גם הם טראומה בעקיפין )"טראומה מכלי 
שני", "טראומה משנית", "עייפות אמפתית"(, הגובה מהם מחיר 

במישור האישי, הרגשי, המקצועי והחברתי. 
כמי שבאים במגע עם הנושא מידי יום ביומו, אנו חשות וחשים 
על בשרנו עד כמה קשה החשיפה התדירה לתקיפה המינית 

והשלכותיה. המפגש עם העוולות הקשות והשלכותיהם על 
הנפגעים/ות ועל מעגלי התמיכה שלהם אינו מאפשר להישאר 

אדישים. לאור זאת חלק מהאנשים בסביבה התומכת – ובהם 
אנשי מקצוע ומתנדבות/ים, מפתחים סימפטומים, המאפיינים 

בדרך כלל פגיעה מינית ובהם: חרדה, הפרעות שינה, סיוטי 
לילה, דיכאון, קושי במתן אמון, הפרעות אכילה, מיחושים 

גופניים שונים ועוד. צוות ומתנדבי מרכז הסיוע נדרשים 
להתמודד עם אתגר זה הן כמעניקי סיוע לכלל מעגלי התמיכה 

של הנפגעות/ים והן כמי שחווים זאת בעצמם לא אחת.

בשל כך משמש מרכז הסיוע כתובת לבני משפחה ואנשים 
בסביבתם הקרובה של הנפגעות והנפגעים, המתמודדים 
עם הטראומה המשנית שהם חווים.  המרכז מקיים מגוון 

פעילויות המכוונות להתמודדות עם הטראומה המשנית, ובהן: 
קבוצות תמיכה לחוקרות וחוקרי משטרה הגובים עדויות קשות 

מנפגעות ומנפגעים; סופרוויז'ן לפרקליטות הנחשפות באופן 
תדיר לסיפורי תקיפה מינית; קורסים מקצועיים למטפלות 
ומטפלים המסייעים לעבד את הטראומה המשנית; ייעוץ 

והדרכה לאנשי חינוך; קורסים וליווי של הנשים המופקדות על 
מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה; וכן סופרוויז'ן למתנדבות 

ולמתנדבי מרכז הסיוע הנדרשים להתמודד עם אתגר זה של 
טראומה משנית, הן כמעניקי סיוע לכלל מעגלי התמיכה של 

הנפגעות והנפגעים הן כמי שלעתים חווים את הטראומה 
המשנית בעצמם.

מעגלי הפגיעה הם רחבים ונוגעים לכולנו. האחריות שלנו, 
כמרכז סיוע, היא לשמור על המתנדבות, המתנדבים, הצוות וכל 
שאר העוסקים במלאכה המורכבת והעדינה הזאת, כדי שיוכלו 

להמשיך ולעסוק בה, למען כולנו.

מתוך כך החלטנו השנה להתמקד בחוברת זו בטראומה 
המשנית.

תודות:
ברצוני להודות לנשים ולגברים הפונים 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 הרבים, קרנות, חברות ואנשים פרטיים, גופים 

ממשלתיים ועירוניים המאפשרים את המשך הפעלתו של מרכז 
הסיוע.

* מנהלת מרכז סיוע ת"א



בספרות המחקר הקלינית שהתפרסמה בעשורים האחרונים 
ודנה בטיפול בטראומה, הצטברו עדויות על כך שאנשים 

הקרובים לנפגעות ולנפגעי טראומה - קרובי משפחה, עמיתים 
לעבודה, נשות ואנשי טיפול, מתנדבות מתנדבים ועוד, דיווחו על 

תסמינים דומים לאלו של נפגעי ונפגעות טראומה. 

מחקרים מתייחסים להשלכות הפתוגניות שיש לתסמונת פוסט 
טראומטית על מי שקרובים לנפגעי הטראומה. ההנחה היא כי 
קשר קרוב ומתמשך עם האדם שעבר חוויה טראומטית, עלול 

להוביל לתהליך של טראומטיזציה משנית. קרובי הנפגע עלולים 
להיות מושפעים ופגיעים, ואף עלולים להפוך לקורבנות לא 
ישירים של הטראומה בשל הקרבה הרגשית שלהם לנפגע.

בעבור המטפל והמטפלת, תהליך הטיפול בטראומה, הכולל 
חשיפה חוזרת ונשנית לחומרי טראומה, הוא היוצר את 

הטראומטיזציה מכלי שני. לעיתים תכופות, טיפולים אלה הם 
אינטנסיביים ואינטימיים מאוד, וכחלק מהחברה שבה אירעה 

הטראומה קשה למי שמטפל לשמור על נייטרליות מקצועית. 
העוצמה הסוחפת של החוויה הטראומטית מעוררת, גם 

משמיעה בלבד, רגשות המשפיעים על יכולת המטפל/ת לאזן 
בין דרישות מקצועיות לקבלה ולאמפתיה לבין הצורך לשמור 

על תחושת הביטחון האישית ועל הזהות הפנימית. גם מטפלות 

ומטפלים, המנוסים בעבודה עם נפגעות ונפגעי טראומה, 
מדווחים על תסמינים של שחיקה, של דיכאון, של אבדן 

האמפתיה ושל ייאוש ועל תחושה עמוקה של בדידות מקצועית. 
המטפל חשוף להשפעות פסיכולוגיות חודרניות, המשפיעות על 
מרחב חייו והשפעות אלה מצטברות. תופעה זו מכונה "העברה 
של הטראומה". יונג הגדיר תופעה זו כ"הדבקות בלתי מודעת".

הרמן, בספרה "טראומה והחלמה" )1992( כותבת על "העברה 
נגדית טראומטית", שכוללת את קשת התגובות של המטפל 

כלפי נפגע הטראומה כמו גם על האירועים הטראומטיים 
עצמם. נוסף על התסמינים של הפרעת לחץ פוסט טראומטית, 

על המטפל להילחם בהשפעות הטראומה על היחסים 
הטיפוליים. מתוך אמפתיה, המטפל חולק עם המטופל את 

חווית חוסר הישע שלו וכתוצאה מכך עלול המטפל להמעיט 
בערך ידיעותיו ובכישוריו שלו. לחלופין, מתוך חוסר הישע הקשה 

מנשוא – המטפל, המבקש לגונן על הנפגע, עשוי למלא את 
תפקיד המושיע.

המטפל איננו מזדהה רק עם חוסר הישע של הנפגע אלא גם 
עם יגונו, עם זעמו ועם אבלו. ההזדהות הרגשית עם חוויות 
הנפגע אינה ממצה את טווח העברה הנגדית הטראומטית 

של המטפל. בתפקידו כעד הוא נקלע לקונפליקט בין הקורבן 
לתוקפו והוא מזדהה גם עם התוקף.

פרלמן, במאמרו "טראומה מכלי שני" )2004(, טוען כי הטיפול 
בטראומה מחולל שינויים עמוקים במטפל. כך, כאשר אנו 

ניגשים לעבודה עם ניצולות אירועי חיים טראומטייים כגילוי 
עריות, אנו מוותרים על ההוויה המוכרת לנו ועל אמונותינו בנוגע 
לעולם. וויתורים אלה מעניקים השראה וטורדים כאחד,  טומנים 
בחובם רווחים כמו גם הפסדים. לעיתים נדירות פונים מטפלים 

לתחום הטיפול בטראומה מתוך הבנה מלאה של משמעות 
בחירתם )מתוך הסוד ושברו; עורכות זליגמן, סלומון(.

פרסומים בתחום של טראומה משנית מציעים פתרונות של 
 הדרכה פרטנית וקבוצתית בעבור המטפלים, הדרכה שבה 
יכול/ה כל מטפל/ת להביא את חוויותיו/ה מהחדר הטיפולי 
למרחב שבו ניתן להתייחס אליהן ולהתחלק בהן. ההדרכה 
נועדה להבטיח מתן שירות מתאים לנותני השירות לסייע 

למודרכ/ת להתפתח ולתפקד במלוא היכולת המקצועית שלו 

ולהשיג עצמאות ואוטונומיה מקצועית. במסגרת זו זמינים  
בעבור המטפל עמיתים, שאיתם אפשר להתייעץ באופן 

רשמי ולא רשמי, שמסוגלים לספק תמיכה ויכולים להקל את 
ההתמודדות עם טראומטיזציה מכלי שני. מעבר לכך, עצם 

ההכרה של עמיתים ושל אנשי מנהלה בקושי ובאתגרים 
הייחודיים של העבודה, ובכלל זה בפוטנציאל הייחודי למצוקה 

נפשית בקרב המטפל/ת, יכולה להפחית את פגיעותה/ו של 
המטפל/ת. על רווחתו/ה הנפשית של המטפל/ת בעבודתו/ה 

משפיע גם האקלים החברתי והפוליטי הנרחב יותר. יחס חיובי 
של החברה ביחס לטיפול בטראומה יכול לספק למטפל/ת 

תמיכה והוא יכול לשאוב כוחות מאקלים חיובי וגישה חברתית 
אוהדת. כאשר נשים מואשמות תכופות ואף מאשימות את 

עצמן בקורבנותן, מטפלים ומטפלות עלולים להתקשות בהשגת 
השליטה שלה הם זקוקים כדי לחוש שהם מביאים תועלת.

לשם כל אלה ומתוך הבנה כי "את/ה לא לבד" בהתייחסות 
לנפגעי טראומה ולנפגעי טראומה מישניים, מרכז הסיוע 

לנפגעות תקיפה מינית בתל אביב מקיים בתוכו מערך של 
קורסים בעבור א/נשי מקצוע מתחומי הטיפול, החינוך, המשפט 

הרפואה ולמעשה בעבור כל מי שפוגש/ת נפגעות ונפגעי 
תקיפה מינית וזקוק/ה להנחיה, להכשרה ולהדרכה ולתמיכה.

טראומה 
משנית

מירב לברון*
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"הקיץ הזה תלבשי לבן
תחשבי מחשבות בהירות...
אני אבחר בך ואת בי תבחרי

וביחד נהיה לרוב".

הימים היו ימי קיץ, התקוות והחלומות היו גדולים ורחוקים 
כמרחבי האופק.

אכן הפכנו לרוב אבל בינינו עמד סוד, סוד שאותו לא הכרתי ולא 
ידעתי על קיומו.

וכמו אקדח המופיע במערכה הראשונה, הוא ירה  בסוף ואולי 
בעצם ירה ללא הפסקה.

הכרנו מספר שנים קודם וניצתה האהבה, כבר מלכתחילה פוזרו 
רמזים לקראת הבאות - רמזים שסירבתי לראות ואולי לא יכולתי 

לראותם כלל כי עיניי טחו מאהבה. 

אותם רגעים בתחילתו של קשר זוגי - רגעים של התרפקות, 
התמסרות לאינטימיות, למגע, רגעים בהם נוצק הביטחון 

ויחסי האמון לתוך קשר, הפכו במהרה נדירים יותר ויותר - ואת 
תחושת הביטחון ליוותה מעין תחושה של סכנה.  ואני, שמכור 
למגע מנסה בזהירות לבדוק, מהלך כעל ביצים, בניסיון להבין 
את פשר הריחוק, מריץ סרטים בראשי מבלי כל יכולת להכיל 

את הסיטואציה. עד מהרה החשש מלפגוע גבר על הצורך 
באינטימיות והזהירות הפכה לסוג של זרות.

כל ניסיון שלי לדבר על הריחוק על הקושי נתקל בחומה שתיקה 
שהופרעה מצידה מידי פעם בפרצי בכי חסרי שליטה – צמד 

המילים "חור שחור" החל לעלות יותר ויותר באין שיח בינינו.
כיליתי את שעותיי בניסיון לברר עם עצמי מהו אותו חור שחור, 
כל שאלותיי נהדפו ונותרתי עם חור שחור בתוכי שאיים על כל 

יסודות קיומי. הפניתי את כל השאלות לעצמי ותחושות האשמה 
כרסמו כל חלקה טובה בי.

הריחוק, חוסר המגע הניעו אותי להגיע לטפול זוגי, מתוך כמיהה 
שאולי בפני מטפלת נוכל סוף סוף להתיר את הסוד ולנסות 

להציל את הקשר בינינו. הטפול נכשל טרם התחיל.
הסוד והאימה של עצם גילויו לא אפשרה חיים, ודאי לא זוגיים. 
שלא לדבר על הבאת חיים חדשים - החשש של הבאת ילדים 

לתוך עולם כאוטי ומאיים לא אפשר אפילו את הדיבור על 
הרחבת המשפחה והבאת ילד לעולם. כיצד ניתן להביא ילד 

לעולם כשהאהבה לא מתורגמת כלל לאינטימיות?

וכך עברו להם הימים, לכאורה זוג מוצלח שמשחק לפי כל 
כללי המשחק- בית נאה, אישה נאה, כלים נאים, קריירה וזוגיות 

למופת.

ואז אביה חלה... ופתאום הכול התחבר כמו בפאזל ומבלי 
שנאמר לי דבר הכתה בי הידיעה כברק. פתאום נחשפתי לקשר 

בינה לבין אביה, הידיעה הפנימית על מהות הסוד אפשרה לי 
להתבונן בעיניים אחרות ביחסי אהבה השנאה ביניהם, בפחד 

המצמית מהמגע מחד ומהדאגה האינסופית לגורלו מאידך.
לפתע צמד המילים- "גילוי עריות" חודר לתודעתי וחורך 

את מוחי ולפתע אני שותף לאותו סוד ומשקיע את כל כולי 
בהסתרת הידיעה על הסוד מפניה. את האישוש לחששותיי 

קיבלתי עם מותו של אביה - אני כחתנו טיפלתי בו בימיו 
האחרונים כשבליבי כעס גדול ובו בעת אשמה על אותו כעס, כי 

הרי אין בידי את כל הספור. 

לאחר השבעה יכלה רק לומר לי שאותו חור שחור שייך לסוד 
שלה ושל אביה ויותר לא הוסיפה. ואני כבר לא הייתי זקוק 

לאישור ולידיעה, כמו גם לספור הפגיעה עצמו.
לא היה לי עוד כל צורך בפרטים, אפילו החמלה לא התאפשרה 

לי עוד.
נותרה רק ההבנה שגם אני עומד לשלם את מחיר הסוד - רק 

שאז עוד לא ידעתי מהו. הגילוי לא הקל על הזרות שעמדה 
בינינו והמפרעה ששולמה לאורך השנים נפדתה סופית, כעבור 

שנה... בפרידה בלתי נמנעת!

היום, שנים לאחר הפרידה אני יכול להבין שבחירות לא נעשות 
סתם - "נבחרתי" כי לא איימתי, לפחות לא בתחילת הקשר, 

נבחרתי כי משהו בסוג הגבריות שייצגתי איפשר חיבור, נתן פתח 
לתקווה לאפשרות של סליחה ומחילה לעצמה כמו לאביה. ואני 

שנותרתי מחוץ לסוד נותרתי לבדי בים של שתיקה, מתוסכל 
וחסר אונים מבלי יכולת להביא את קולי. מבלי יכולת לתקן את 

שאינו בר תיקון.

וכיום בננו שנולד על אף הסוד, בגר ונושא גם הוא את סוד 
הפגיעה מבלי ידיעתו, הידיעה שאין ברשותי או ביכולתי לספר 

לו  אודות סוד הסיבה האמיתית לפרידתינו.  ואני רק תוהה איזה 
מחיר ישלם הדור הבא.

* הכותב הינו בן זוג לשעבר של נפגעת גילוי עריות

הסוד 
שהיה 

בינינו*

 * עו"ס קלינית, לשעבר רכזת תאום והדרכה 
לאנשי מקצוע במרכז סיוע ת"א



"מה קורה? המון זמן לא דיברנו. מתאים לך שניפגש מחר?"
"אני לא יכולה. יש לי משמרת במרכז ישר אחרי העבודה."

"במרכז? מה זה המרכז?"

מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. או בשמו המקוצר 
"המרכז", שלפעמים כשאני אומרת אותו זה מרגיש לי כמו שם 

קוד סודי.
המקום שבו אני יכולה להגיד בקול רם את מה שלפעמים קשה 

אפילו לחשוב בקול רם.
המקום, שבו אני יכולה לספר מה קרה לי וגם אם אני מרגישה 
אשמה בכל פעם מחדש, תמיד תהיה שם מישהי שתעזור לי 

להבין שאני לא.
המקום, שבו אני יושבת כמה שעות בכל שבוע ומדברת עם 

נשים ונערות, ובכל פעם מחדש אני שואלת את עצמי מאיפה 
אנחנו שואבות את הכוח. הן – לדבר ואני – להקשיב.

שתיקה.
זה בסדר. אני מכירה את השתיקות האלה.

אני מנצלת את זמן השתיקה לנסות ולדמיין את גלגלי המוח 
בצד השני מעבדים את המידע.

מממ... מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית. למה? יכול להיות 
שקרה לה משהו? מעניין אם זה קרה לפני הפעם האחרונה 
שהיינו יחד או אחרי. יכול להיות שזה "דפק" אותה והיא לא 

תסכים לשכב איתי? 

"הלו?"
"כן, אני פה."

"אתה בסדר?"
"כן. ברור. רק... אה... מה... איך הגעת לשם?"

"לפני כמה שנים התקשרתי לקו לבקש עזרה."
שקט.

"ומה את עושה שם?"
"אני באה פעם בשבוע למשמרת ועונה לשיחות."

"ואיך את יודעת מה להגיד להן?"

אני לומדת בכל פעם מחדש.
האם היא רוצה שאעזור לה להבין מה קרה לה, בדיוק כמו 

שעזרו לי כשהתקשרתי לפני כמה שנים?

האם היא רוצה שרק אקשיב לה שותקת?
או אולי שאקשיב לה כשהיא בוכה כי אין מישהו אחר שמותר 

לבכות מולו?
או שפשוט אין לה למי לספר מה עובר עליה ואין עם מי לדבר כי 

אף אחד לא יאמין.

"וואו".
הקול בצד השני הפך שקט יותר. חסר ביטחון.

כאילו ממש ברגע זה התנפצה לנגד עיניו הבועה הוורודה 
שבתוכה היו חיי המחויכים, הקלילים ונטולי המסגרות. 

"זה בסדר" אני אומרת בחיוך.
"הכל בסדר". והחיוך מתרחב עוד קצת.

"טוב, אז נדבר?"
"כן בטח. למה לא."

ומאז נעלמו עקבותיו.

לא. אני לא כועסת עליו. וגם לא נעלבת שהוא ויתר עלי.
בהתחלה צף ועלה לו זיק של רחמים כלפיו "מסכן, איך באתי 
לו בהפתעה עם זה", אבל מהר מאוד גם זה עבר. נשארה רק 

ההבנה שלא כל אחד יכול להכיל אותי ואת מי שהפכתי להיות 
לפני שש שנים.

ואם לומר את האמת אני אוהבת "אותי" החדשה הרבה יותר. 
בוחרת לבחור, מאפשרת לעצמי לשים גבולות איפה שאני רוצה 
ולא איפה ש"צריך", מנסה בכל כוחי לא להיות שיפוטית ואכזרית 

כלפי עצמי וכלפי אחרים, ומי כמוני יודעת באיזו קלות הייתי 
מבטלת את מי שלא עמד בקריטריונים.

אבל זה לא תמיד ככה. 
יש שמשפילים מבט ויש שמסתכלים עלי בעיניים מלאות חמלה 

ולא מוצאים מילים להשתמש בהן.
ויש את אלה שהמבט שבו הם מסתכלים לי בעיניים אומר לי 

שהם יודעים על מה אני מדברת. להם אני לא צריכה להסביר. 
מולם אני לא צריכה להתגונן. 

אני יודעת שהם לא ישאלו אותי: למה?

��

* מתנדבת במרכז סיוע ת"א

זה דפק 
אותך?

עינת שגיא*

אף פעם לא אשכח את הפחד וחוסר האונים, שסגרו עליי בפעם 
הראשונה שישבתי לבד בחדר המתנדבים במרכז הסיוע. הייתי 
אמביוולנטי, רוצה-לא רוצה, שהטלפון יצלצל. רוצה כי סוף סוף, 

אחרי קורס של שישה חודשים, הגיע הרגע לממש את הרצון 
הראשוני שלשמו התנדבתי - הנה ההזדמנות לתת מעצמי. אבל 
מה בעצם יש לי לתת? הרי אינני איש מקצוע ואין לי באמת את 

הכלים לעזור. ומה יקרה ברגע שארים את האפרכסת? אולי 
בכלל כדאי שאומר לאחראים עליי, שאני עדיין לא מוכן למשימה 

הזאת.

גם לאחר ארבע שנים של התנדבות במרכז, התחושה הזו 
עדיין מציפה אותי כשהטלפון מצלצל. הידיעה שמעבר לקו 

עומד אדם נפגע שלעתים זו לו הפעם הראשונה שהעז להרים 
טלפון על מנת לספר סוף סוף את הסיפור של חייו. כמה אומץ 
היה עליו לאזור ולו רק כדי לחייג את המספר של מרכז הסיוע. 

יש פעמים שבזה השיחה תסתיים: "הלו..." מהסס שייאמר 
בתגובה ל"מרכז סיוע שלום". ציפייה דרוכה, שרק אומר את 

המילה הנכונה, שרק לא "יברח" לי. שתיקה ארוכה. אני רוצה 
לומר משהו, מאוד רוצה לעזור אך מבין שמה שהפונה רוצה 

חשוב יותר. ואז הוא מנתק את השיחה ואני נשאר עם תחושת 
ההחמצה. אולי, אולי אם הייתי אומר מילה נכונה הוא היה מדבר. 
שיחה נוספת נכנסת ואני נדרש לזנוח את תחושותיי בצד ולהיות 
שוב נכון להכיל את הפונה הבא, ומוצא עצמי שוב אומר: "מרכז 
סיוע שלום, יוסי מדבר", ומקווה שהפעם אצליח להשאיר אותו 

על הקו.

לעתים הסיפור של הפונה משאיר אותי בסיום השיחה עם 
תחושת מחנק, מין גוש כזה שתקוע בגרון. הרבה פעמים 

המחנק עולה דווקא אחרי שיחה שבה הצלחתי להיות עם 
הפונה, להכיל את הכאב ואת תחושת הבדידות ואפילו הרגשתי 
שהצלחתי לומר כמה מילים שחדרו את תחושת חוסר האונים. 

אולי הלילה, כשישים ראשו על הכר, אולי יירדם קצת יותר 
בקלות. אולי ירגיש קצת פחות לבד. ואני? אני נשאר עם 

ההצפה, עם פלאשבקים - השיחה הזו העירה משהו חבוי 
בתוכי שאינני יודע להגדירו במילים ברורות. המועקה ברורה 

ולוחצת, מחפשת להשתלט ולא ברור לי מה נגע בי כל כך, למה 
אני מרגיש ככה. ברגעים כאלה אני מרים טלפון למתנדב אחר 

במרכז כי רק הוא יבין מה עובר עליי ויידע לומר את המילים 
הנכונות, יידע לתת את הכוח שדרוש לי לקראת השיחה הבאה.

וכך, שיחה אחרי שיחה, אני מבין שלמעשה החלק הקשה ביותר 
שנדרש ממני הוא לא הידע המקצועי או הכלים אלא דווקא 

היכולת להיות שם בשביל הפונה, להיות קשוב לגמרי לצרכים 
שלו. אדם, שהרגש החזק ביותר שמלווה אותו מאז הפגיעה 

הוא התחושה הקשה של איבוד השליטה על חייו, חוסר האונים 
שלו אל מול החיים, ההרגשה שפגעו במה שהוא רק שלו - הגוף 

שלו. ועכשיו אני פה, מולו, רוצה לומר הרבה ומרגיש שאם רק 
אגיד או אם רק אעשה אוכל לשנות את חייו, אבל יודע שהכי 

נכון לשתוק, להקשיב ולנסות להחזיר לו את תחושת השליטה - 
לתת לו להוביל את השיחה, לאפשר לו לספר רק את מה שהוא 

רוצה לספר ולשתף רק במה שהוא רוצה לשתף. 

מרגריט דיראס כתבה בספרה "סכר נגד האוקיינוס השקט": 
"כדי שתתעניין בי יש צורך שאדבר איתך על אודותיך". רובנו 

רוצים שידברו איתנו עלינו. הצורך הזה, שאנשים ישמעו אותנו, 
גדול מכל דבר אחר. במרכז, כמסייע, אני צריך להזכיר לעצמי 

בכל שיחה שאני פחות חשוב, שהרצונות והשאיפות שלי להציל 

את העולם אינם באים בהכרח לידי ביטוי. אני שם בשביל 
להקשיב, להכיל ולנסות לתת מרחב בטוח ומוגן לפונה עד כמה 

שאפשר, להצליח להיות איתו במקום שלו; לאו דווקא לעודד, 
לאו דווקא לעזור אלא רק להיות איתו, ַבקושי, ולתת לו את 

התחושה שהוא לא לבד.

לדברי המדינאי האתונאי דמוסתנס, "קל מאוד להונות את 
עצמנו, האדם מאמין בנקל במה שהוא משתוקק להאמין". 

פגיעה מינית בגברים? יש דבר כזה? אלה התגובות הראשונות 
שמתנדבים מקבלים כשהם מספרים על המרכז. אנחנו, כחברה, 

מעדיפים לחשוב שהגברים שלנו הם חזקים, לא פגיעים 
ומסוגלים להתגבר על כל קושי. גם אני הייתי במקום הזה עד 

שהגעתי למרכז הסיוע; פתאום ניצבתי מול הסטטיסטיקה ומול 
המציאות שמכה חזק בבטן והבנתי שכל ההסתרה וההדחקה 
האלו יוצרות אנשים פגועים, שמסתובבים בעולם בודדים, בלי 
מישהו שאפשר לדבר איתו ולחלוק את הנורא מכל, רק כי הם 
חייבים "להישאר גברים". אז הבנתי, שההתנדבות הזאת היא 

שליחות. שליחות לצעוק לעולם: בואו נפקח עיניים, בואו נביט 
נכוחה ונחולל שינוי. הסלוגן "אתם לא לבד" נטען במשמעות 
חדשה. לשבת במרכז הסיוע ולדעת שאני שם בשביל אותו 

גבר או נער שבמשך חודשים או שנים חושבים על אותה שיחת 
טלפון שבה יעזו לדבר סוף סוף, לפרוק את המועקה שיושבת 

להם שנים על הלב ולא נותנת מנוח, ואני אהיה שם להרים את 
הטלפון ולומר: "אני כאן בשבילך".

המפגש עם מרכז הסיוע חולל בי שינוי מדהים: התחלתי 
להקשיב כמסייע ושיחות עם חברים ואפילו פגישות עסקים 
קיבלו נופך אחר - מהרצון להשמיע הפכתי לרוצה לשמוע, 
להתעניין באמת ולהבין מה עומד מאחורי המילים. קשה לי 

להאמין שהייתי מגיע ליכולות אילולא המרכז.

גתה טען כי "אין האדם יכול תמיד להיות גיבור אבל הוא תמיד 
יכול להיות אדם". אמרה זו תופסת משנה משמעות בהתנדבות 

במרכז הסיוע ואני גאה להיות חלק מהעשייה המבורכת זו.

התנדבות 
שהיא שליחות

מחוויותיו של 
מסייע בקו הגברים

יוסי מוסקוביץ'*

* מתנדב בקו סיוע לגברים במרכז סיוע ת"א
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אני שוכבת במיטה, מחוברת למוניטור, בחדר התאוששות של 
המחלקה לטיפול נמרץ לב. שעות ספורות קודם לכן עברתי את 

ההתקף לב הראשון בחיי. אני שוכבת וחושבת איך אני יוצאת 
מפה. בחוץ מחכה לי המשפחה הכי מדהימה, הילדים הכי 

מוצלחים ואהבה גדולה קיימת בינינו. אני עסוקה במחשבות 
על החיים אחרי אירוע כזה ואז נכנסים לחדר רביב וקרן, שניים 
מילדיי המקסימים, חלומה של כל אם. קרן מתקרבת ונכנסת 
למיטה יחד איתי, לצידי, מתכרבלת בתוכי ואומרת "אמא, יש 

לי משהו לספר לך."  היא מספרת לי שבגיל 12 עברה הטרדה 
מינית ושמי שהטריד אותה היה לא אחר מאשר אחי. 

באותו רגע עולמי חרב עלי. רציתי למות. אשמה ושיפוט עצמי 
החלו לנקר בי ולא פסקו. שאלות הציפו מכל עבר. היה לי 

ברור שאני מאמינה לך לחלוטין ושאני שם איתך ובשבילך, כמו 
שלושת אחייך שהיו שם ותמכו בך. אבל השאלות האלה... איפה 
אני הייתי? איך לא ראיתי? איך לא ידעתי? למה זה קרה לי? איזו 

מן אמא אני? התחלתי לשפוט את עצמי. מה לא היה בסדר 
בי? האם ישנתי? לא היתה בי טיפת שיפוט לגביך. חיפשתי את 

המקומות בהם אני טעיתי.

כשיצאתי מביה"ח החלה ההתמודדות הקשה, התמודדות עם 
אימי האהובה שגרה איתי ועם משפחתי באותו הבית. לאחר 
שסיפרתי לה מה שבנה עשה, היא שאלה אותי: "מאיפה את 

יודעת שקרן דוברת אמת?"  צרחתי עליה כמו מטורפת ואמרתי 
לה שהבן שלה פגע בבת שלי ואיזו חוצפה יש לה להגיד את זה. 
מצאתי את עצמי מקללת את אמא שלי, שגרה איתי, שטיפלה 

תמיד בילדיי ושעזרה לי בכל עת. אבל ברגע הזה הייתי שם לבד. 
היא לא היתה איתי. היא לא היתה לצידי. היא היתה עסוקה 

בלהגן על הבן האהוב שלה. ואני הייתי לבדי. ורציתי להרוג את 
שניהם.

הייתי בטוחה שיוסי, בעלי,  יאבד את קור רוחו כשישמע את 
הסיפור ואף חששתי, אולי אפילו קיוויתי, שיפגע באחי, אבל הוא 

נשאר איתו בקשר והמשיך לדבר איתו. לא יכולתי לראות את 
יוסי או להסתכל עליו. איבדתי בו אמון. כל ציפיותיי ממנו כאבא 

חזק ומגן נכזבו. מחשבותיי על האופן בו אב צריך לנהוג התנפצו 
לנגד עיניי.

 

ואני לבדי מתמודדת ונלחמת בכולם.

חוץ מהאחים שלה, ילדיי המדהימים. הם היו איתה שם בדיוק 
כמוני ואף יותר. מאמינים למילותיה ללא כחל וסרק, תומכים 
בה, כואבים את כאבה. מנסים להבין מה היא צריכה ולא מה 

הם רוצים לעשות או צריכים בשביל ליישב לעצמם את הכאב 
והסבל שלה.

במהלך אותה תקופה איבדתי שיווי משקל. לא רק באופן 
מטאפורי, אלא במובן פיסי-ממשי. הייתי הולכת ברחוב ופתאום 

נופלת, פשוט מתמוטטת. פחדתי לצאת מהבית, שמא אפול. 
הייתי שבר כלי. בנוסף לקושי הרגשי, גם הגוף החל להתפורר לי. 

הרופאים אמרו שיש לי גידול בראש ושחייבים לנתח. החרדות 
שאפול נטל על ילדיי שיתקו אותי. באחת הפגישות קרן סיפרה 
לי שרצתה להתאבד. היא אמרה לי: "אמא, היית צריכה לזחול 

ולהגיע אלי". חשבתי לעצמי כמה היא צודקת. זה התפקיד שלי 
כאם, להיות בשבילה תמיד, גם כשאני במצב בריאותי קשה.

 
האשמה לא מרפה ואני לא יכולה לסלוח לעצמי שלא ראיתי, על 

שלא חשתי. אני, שלא הרשתי לכם לישון מחוץ לבית מרוב דאגה, 
לא הצלחתי להבחין שמשהו קרה לך. המשכת להיות הילדה 

המוצלחת, היפה, החכמה, המקובלת והאהובה, התלמידה 
המצטיינת ואחר כך הקצינה המצטיינת. ואני לא ראיתי שמשהו 

בכל זאת השתנה. לא זיהיתי את הסכנה שבבית פנימה. 

עד היום יש בי המון שאלות, ואחת שמקננת במיוחד בראשי: איך 
לא סיפרת לי? תמיד היינו קרובות. אם ובת, ובכל זאת גם חברות 
טובות. אף פעם לא היתה לי סיבה להאמין שאת מסתירה ממני 

משהו ואני כל הזמן שואלת את עצמי מה הסיבה האמיתית שלא 
סיפרת לי. ועוד שאלה, אולי חשובה יותר: מה יכולתי לעשות 

אחרת? מה עשוי היה לשנות את התמונה? איך יכולתי למנוע 
ממך את הסבל של השנים בהן שתקת, בהן התמודדת לבד?

פעם הייתי אובססיבית כלפי חוץ, הייתי כלביאה השומרת על 
גוריה, אבל זה לא עזר לי. למדתי על בשרי שמשפחה היא מקום 

*מאמנת אישית לליווי במשברי החיים

קריסת 
מערכות

מירי לוי*

שצריך להיזהר ממנו. גם ממנו. כיום אני חשדנית כלפי כולם. 
עם נכדיי אני חשדנית לא רק כלפי חוץ, אלא גם כלפי פנים. 

אני בוחנת כיצד כל אחד מדבר לנכדיי, כיצד כל אדם מסתכל 
עליהם ונוגע בהם. איך לא ראיתי את הסכנות האלה בעבר, אני 

שואלת את עצמי. אלא שעד שהצטרפתי למחנה הכאוב הזו, 
האפשרות כלל לא עלתה בדעתי. היום אני מבינה שאל להורים 
להיות שאננים, שעליהם להיות חשדנים ולגונן על ילדיהם מפני 

כל מי שעלול לפגוע בהם, יהא הוא זר, מכר או קרוב במיוחד. אני 
בוחנת גם את עצמי: איך אני נוגעת, איך אני מנשקת, מה אני 
אומרת שיכול ליצור אווירה של בלבול או של טשטוש גבולות. 

ואני מבקשת להעביר את הידע הזה, את התובנות האלה, הלאה 
להורים אחרים, לדודים, לאחיות ולאחים.

היתה תקופה שביקשת ממני לא לספר את סיפור הפגיעה 
שלך ואני התהלכתי עם זה כמועקה בתוכי, מנועה מלצרוח 

את זה החוצה, לספר לעולם, להזהיר את כולם. היה לי קשה 
מאוד להסתיר את זה. הרגשתי מכווצת ונפחדת שמא יפלט לי 

משהו. היום אני מעורה יותר ומדברת על זה בכל מקום בו מוכנים 
לשמוע. אני גאה בך מאוד, בתי הנפלאה, ולא מתביישת לספר על 

אודות מה שעברת. אני מספרת לאנשים על האחוזים הגבוהים 
של פגיעה בילדים בתוך המשפחה ומחדדת להורים אחרים מה 

חשוב לשאול, מה צריך לבדוק, אילו שאלות אפשר להשאיר 
פתוחות ובאילו מקומות כדאי להמשיך ולהסתכל שוב ושוב. 

 הכאב עדין מקנן בי, אך אני גאה בקרן, בתי המדהימה, 
שהצליחה לצמוח מתוך זה, להיות דוגמא לנשים אחרות ולהאיר 

להן את הדרך .

כשמה כן היא. קרן אור. 

אני אוהבת אותך וגאה בך מאוד בתי.
אמא

מכירה את הקירות בחדר ההוא.
טפט ישן מתקלף

חושף את קיר הזוועות שלי.
בלילה הצל חולף על פניהם

מתקרב בלי אזהרה...
יוצא נכנס, יוצא נכנס,

והטפט נמס מהדמעות של נשמתי,
קולף עוד חלק מתוכי.

הקירות זועקים להצלה
אבל לקירות אין פה

ואין מי שישמע...
סודות סודות שומרים בתוכם

כולאים אותי איתם.
מכירה את כל הקירות בחדר ההוא

מתחת לטפט שמתקלף,
שותקים את הזוועה שלי.

ת'
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אני פוגשת נשים וגברים שעברו תקיפה מינית כבר עשרים 
שנה. בתחילת דרכי פגשתי בעיקר נערות. כיום אני פוגשת 

בעיקר נשים. הן תמיד מאד דומות לי וגם מאד שונות. הן יכולות 
היו להיות חברות שלי, אחיותיי הצעירות או הבוגרות. לפעמים 
הן בגיל של אמא שלי. לא דומות לה בכלל. לפעמים הן באות 
לפגישה ראשונה בסנדלים כמו שלי. לעיתים השיער הפרוע 
והאצבעות הצהובות מניקוטין מסמנות מרחק שנדמה שאי 

אפשר לגשר עליו. דומות, שונות, רחוקות, קרובות, אני זוכרת 
אותן. נדמה לי שאת כולן. אני זוכרת את הראשונה שסיפרה לי 
והזמינה אותי להביט לרגע אל עולמן של נפגעות גילוי עריות. 

הייתי קצינת ח"ן בת 19 והיא חיילת בת 18,  שביקשה ממני 
לדאוג לה לחדר לבד. היא מרטיבה בלילה. קצין השלישות זימן 

אותי לשיחה ואמר: "שלא תעבוד עליך. היא גרה בשכונת וילות." 
מצאתי את עצמי נלחמת את מלחמתי הראשונה. כשחייה 

הסתיימו אחרי מספר שבועות באופן טראגי זומנתי שוב למפקד 
שלי. "את רואה?" הוא אמר, "היא היתה פשוט חולת נפש. את 

עדיין צעירה ולא מבדילה בין משוגעות לנערות מהשכונות." 
נפגעתי. ממנו, ממנה, מעצמי.

מאז אני אוספת. שמחות, אמון, וגם עלבון, דאגה ועצב. אני 
אוספת שאלות קשות ומפגשים מרגשים. אני לומדת להקשיב. 

הן מספרות.

אחרי הצבא החלטתי להיות עיתונאית, אבל נרשמתי ללמודי 
עבודה סוציאלית. עוד ועוד נשים סיפרו לי. "למה הן מספרות 

לך?" שאלה בחשדנות מנהלת של מחלקה פסיכיאטרית 
שבמסגרתה עשיתי את עבודתי המעשית לקראת סיום התואר 

הראשון. גיבשתי לעצמי תשובה: הן רוצות להשמיע קול. ואני 
בחרתי לשמש שופר. שמחתי שהחלטתי להיות עיתונאית...

אני זוכרת איתן, זוכרת אותן. לפעמים חלקי זיכרון מופיעים 
פתאום בחיי. זיכרון מפגישות שהתרחשו לפני הרבה שנים, 

קטעי תמונות מאירועים שכלל לא נטלתי בהם חלק.

אני עובדת סוציאלית. מטפלת בנפגעות גילוי עריות כבר הרבה 
שנים. מזמינה אותן להיות מיוחדות ודומות, לפתוח יחד מרחב 
מוחזק שלתוכו אפשר להביא כאב, לחפש זיכרון. "בשביל מה 

לנו לזכור את זה, אביגיל פרנקל? למה לך לדעת כל כך?" שאלה 
אותי א'. אני יודעת את התשובה, אבל השאלה שואלת את 

עצמה שוב ושוב. שואלת את עצמה בתוכי, בקולי שלי, המודאג, 
שרוצה להיות כמו כולם, לוותר על הדריכות והדאגה העודפת 

למי שאני אוהבת. שואלת את עצמה בתוכי, בקולו של התוקף 
שרוצה להשתיק, להעניש אותה על חולשתה ועל צרכיה. 

שואלת את עצמה בתוכי, בקולה של המטופלת שלי, שרוצה, 
כמוני, שזה לא היה. שמרגישה את עוצמתו המטלטלת של 

סיפור חייה על חיי. המטופלת שלי שפוחדת לספר.

אין לזה סוף. לא יודעת איך מסיימים לכתוב על מה שעדיין 
מתרחש, שלעולם אי אפשר להתרגל אליו ולהתיישב בו 

באגביות, אך הוא נוח ומתאים, מפחיד ומלא תקווה.

13

מקשבת
אביגיל פרנקל*

 * עובדת סוציאלית, מנהלת מרכז תמר 
   לטיפול בטראומה מינית, ירושלים

בשש השנים האחרונות ליוויתי עשרות נשים בהליך הפלילי. 
חיפשתי איתן חדרים במבוכי תחנות משטרה, צעדתי איתן בין 
ערימות התיקים המונחים במסדרונות הפרקליטות, והמתנתי 

איתן שעות ארוכות ליד דלתות אולמות המשפט.

כל מסע כזה למערכת אכיפת החוק והמשפט מעורר תמיד 
תחושות מעורבות ומורכבות, שכן לצד הסיפוק הגדול והתחושה 

העמוקה של תרומה ויצירת שינוי, מובנה בתפקיד קושי רב.

מעגלים של פגיעה
גם את הברור מאליו כדאי לציין -  החשיפה המתמדת לסיפורי 

זוועות אינה דבר של מה בכך. היא צובעת את היום כולו בשחור, 
וליוויים רבים צובעים ימים רבים בשחור, עד שהצבע העז 

והבולעני משתלט על התודעה. הכלים אותם רכשתי במרכז 
הסיוע, אלו המאפשרים לי לקדם את רווחתה של הנפגעת 

בתוך ההליך הפלילי, הם בעלי עוצמה גדולה, אולם גם העוצמה 
הגדולה ביותר לא תוכל לעמעם את העובדה שאלימות פוגעת 

בכל מי שנקרה בדרכה. גם במי שרק נחשף אליה.

החלק שאינו מובן מאליו, הוא שעל אף שכמלווה אני חשופה 
לפגיעה מתמשכת, אני מרגישה צורך תמידי להשאיר מרחב 

נדיב של אופטימיות וכוח לטובת מתן סיוע איכותי לאשה אותה 
אני מלווה. היא אינה רוצה לפגוש אותי כאשר משא העולם כולו 

על כתפיי. היא זקוקה לאשה חזקה, בעלת ידע, שיש לה חלל 
פנימי גדול דיו להכיל את הקושי, להביע אמפטיה ולהעניק. 

לקונפליקט הזה, שבין הייאוש והצער ההולכים ונערמים לבין 
הצורך והרצון להישאר חזקה ולהעניק, מתווספת בהליך הפלילי 
מורכבות נוספת והיא הרצון להעניק סיוע גם לכל אלו הנחשפים 

לסיפור הפגיעה של הנפגעת. בין אם יהיו אלו נשות ואנשי 
המקצוע ובין אם יהיו אלו האנשים התומכים בה ומלווים אותה 

בהליך. 

כמלווה, אני רואה עצמי נושאת באחריות גם לשלומם של נשות 
ואנשי מקצוע. אנשי המקצוע המטפלים בנפגעות הפונות אל 

המערכת עסוקים בעצמם בשאלות דומות מאוד לשלי. גם הם 
רוצים להיות בין עושי הטוב, המקדמים חברה צודקת יותר, אולם 
גם משאביהם מתדלדלים עם השנים עקב החשיפה המתמדת 

לעושי הרע.

לעתים, אני נושאת על כתפיי גם את האחריות לשלומם של אלו 
המלווים ביחד איתי את הנפגעת, כמו בני משפחתה, חבריה או 

קולגות. כאשר מתרגלים לסייע לפגיעה, קשה מאוד לסובב את 
הגב ולעצום עיניים רק משום שהפגיעה לא הוכרזה באופן רשמי 

ככזו הנמצאת תחת אחריותי.

בחזרה אל הליווי
עם כל אלו אני מגיעה אל הליווי. את התחייבותי ללוות אני נותנת 
לרוב מבעוד מועד, מבלי לדעת כיצד ארגיש, ובאיזה מצב אהיה, 
ביום הליווי עצמו. כאשר מגיע היום אני קמה, מתלבשת, נפרדת 

מבן זוגי ומשלושת ילדיי, ופוגשת את אותה אשה לא נודעת, 
שבשעות הקרובות אעמוד כל כולי לרשותה. ועל אף כל אלו, 

קונפליקטים ומפגשים מורכבים, אני משתדלת להיות נכונה לכל 
מצב, שמחה לסייע, מתגמשת מול הצרכים שעולים, מקווה 

בכל לבי שאצליח לתרום משהו לריכוך החוויה הקשה כל כך של 
העמידה מול הממסד.

הליווי הוא חלק מחוויית התנדבות עשירה ומספקת מאוד. 

מתגמלת מאוד. התרומה מורגשת מייד וברוב המקרים הנשים 
אותן ליוויתי היו אסירות תודה. את מרבית הליוויים אני מסיימת 

בתחושה ששיניתי משהו בעולם.

שאלות קשות
במרכז הסיוע נהוג להימנע משאלות הנפתחות במילה "למה". 
גם בהליך הפלילי נשאלות שאלות ה"למה" פחות ופחות, כיוון 

שהן נתפסות כמאשימות ואי לכך מכניסות את הנשאל/ת 
לעמדת התגוננות. החלפתן בשאלות אחרות לעולם תספק 
מידע רב יותר ועשיר יותר. והנה, דווקא אני, המורגלת כל כך 

ברתיעה מה"למה", איני מתאפקת מלתמוה...

למה, למה אחרי כל ליווי מספק ומתגמל שכזה, איני מצליחה 
לחזור לעבוד במשך יום שלם?

ולמה מצאתי את עצמי, לאחר שלוש שנות ליווי בעיניים יבשות, 
ממררת פתאום בבכי אחרי ליווי לבית המשפט, מפורקת 

לגמרי?

ולמה, לפני חודש, בפעם הראשונה מזה שש שנים, עלו דמעות 
בעיניי בחדר החקירות, תוך כדי עדותה של האשה אותה ליוויתי?

אני מתבוננת בתהליך הזוחל הזה ומזהה, שאחרי שהקמתי 
ביסודיות שכזו חומות הגנה, ואחרי שפיצחתי את כל המנגנונים 

והצפתי את כל התובנות, בסופו של יום גם משהו בי נסדק. 
משהו מכל האימה והצער והכאב וההשפלה שמלווים כל 

פגיעה, ומלווים חלק גדול ממסעותיהן של נשים בהליך הפלילי, 
משהו מזה מבקש לפרוץ החוצה ואיני יכולה עוד לתקוע אצבעי 

בחור הסכר הזה.

תשובה קשה
משהו בי מבקש להכריז שאלימות פוגעת בכל מי שנקרה 

בדרכה. גם במי שרק נחשף אליה. גם בי.

דרכה 
של 

אלימות
צילי פז וולק*

* מתנדבת במרכז סיוע ת"א
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אני מציירת עיגול קטן ושחור על הלוח ומסביבו מעגלים 
נוספים. זה אינו שעור ציור וגם לא שיעור בגיאוגרפיה אף שאני 

מספרת שהעיגול במרכז הינו התפרצות של הר געש והמעגלים 
שמסביב מסמלים את השפעת ההתפרצות. ההסבר למעגלים  

המתרחקים מן המרכז הוא שהשפעת האירוע הולכת וקטנה. 
אני עושה זאת בקבוצה של חוקרי/ות עבירות מין, כ-13 במספר. 

הקבוצה מתאספת במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 
בת"א. הם מתייחסים לציור. הם מדברים על טראומה משנית.

החוקרים חשופים לאירועים קשים של רוע אנושי, החוזרים 
ונשנים: רצח, אונס, שוד. הם אמנם לא הנפגעים הראשיים, אך 

החשיפה המתמשכת שמצטברת מסיפור ועוד סיפור משפיעה 
על כל אחד מהם ברמות שונות. המפגש מאפשר להם לשתף 

בחוויה ובהשלכותיה עליהם.

הקרובים לקורבן הטראומה עלולים להיפגע ולסבול מלחץ 
ושחיקה בתהליך סמוי, אף שהם במעגל השני. הם מצויים 
במעגל מרוחק מהנפגע אך עלולים להיפגע מעצם היותם 

עדים לזוועה ועלולים לשלם מחיר אישי, שישפיע על עבודתם 
המקצועית ועל חייהם האישיים.

גילה הייתה חוקרת עבירות מין ואלימות בין בני זוג במשך שנים 
רבות ופרשה מן המשטרה לפני כ-3 שנים. גילה אישה גרושה. 

גרה בגפה. היא נחשבה לחוקרת מקצועית ורגישה. השבוע היא 
סיפרה: "עכשיו כשאני בחוץ אני מרגישה פחות דפוקה ויותר 

רגועה. העיסוק בזוועה הוא יומיומי. העיסוק באירועים נוראיים 
מזעזע וזה מחלחל. האמון נשבר. לא נתתי אמון באף אחד. 

פגשתי בסבא שנתנו בו אמון ופגע, בשכן שפגע. ישבתי פעם 
מול חשוד שעשה מעשה סדום בנער והוא, החשוד, היה כל כך 

נאה ונחמד, בכה מולי ונראה כל כך אנושי שאפילו חלפה בראשי 
המחשבה: לו היו מכירים לי אותו הרי הייתי יוצאת אתו. היו לנו 

דברים משותפים. סוטה. אבל לא רואים עליו. האמון בבני אדם 
נשבר. טיפלתי פעם באירוע של שיחזור אונס ילדה. השחזור 
התבצע בלילה, בשיתופו של החשוד, שהיה אזוק ובנוכחות 

שני חוקרים נוספים. באותו לילה פחדתי לחזור הביתה. פחדתי 
לצאת מן המכונית. להיכנס למעלית. משך שנים, פעמים רבות 

"זה 
מחלחל"

מירי מרגלית*

 * עובדת סוציאלית, רכזת הליך פלילי 
במרכז סיוע ת"א

אחר כך, הזיכרון הזה היה חוזר אלי. מוחשי כל כך. פחדתי, ואני 
לא פחדנית בדרך כלל. היום כשאני לא במשטרה אני יותר 
זורמת. ועדיין אני חושבת שאני יותר זהירה מנשים אחרות. 
חברות שלי היו מציעות לי להכיר גברים באינטרנט, אך אני, 

שטיפלתי בעבירות שנעשו דרך האינטרנט, פחדתי. היה בי חוסר 
אמון בגברים. לא מדברים על המחיר הנוראי שמשלמת החוקרת 

בעבודה. אני לא חושבת שהקושי לתת אמון פגע במקצועיות 
שלי, אך אני יודעת מחוקרות אחרות שבהן זה כן פגע. חלקן היו 
מאד חשדניות. בשלב ראשון לא היו מאמינות. אמרו שהאישה 
משקרת. אולי זה חלק מההגנה של החוקרות על עצמן. חלק 

מניתוק. מקהות. למרות שאני לא מאמינה בקהות לא יכול להיות 
שיש לך ילדה קטנה בבית ואת מטפלת בעבירת מין שנעשתה 

בילדה ושזה לא ישפיע עליך. אני הגעתי לרוויה ועזבתי לפני שזה 
השפיע על המקצועיות שלי."

בקבוצת החוקרות יושבות "גילות" רבות. חוקרת חוקרת 
וסיפורה, חוקרת חוקרת והדרמה של חייה. 

כל חוקרת משתפת את האחרות בדרכה באופן שבו משפיע 
העיסוק ברוע על חייה. בחדר נפרש מנעד רחב של רגשות 

ותחושות וגם של דרכי התמודדות. יש שפיתחו מגן, המפריד 
בין העבודה והבית, מעין חיץ המגן מפני חלחול הפגיעה והכאב 
פנימה, ויש שהפכו לרגישות מאד, כשכל אירוע מקפיץ ומחריד 

אותן וגורם לעצב ולבכי. יש שהפכו לחשדניות יותר בעבודה 
ויש שהחשדנות השתלטה גם על חייהן האישיים והן תחקורנה 

את הקרובים להן כאילו הם חשודים. יש שהפחדים יציקו להן 
ביומיום או אפילו בחלומות, ויש שהחששות משפיעים על יחסן 

כלפי קרוביהן. כך למשל יש שימנעו מילדיהן פעילויות מקובלות 
כמו לישון בבתי אחרים או לצאת לטיולים הכרוכים בלינה בחוץ 

כפי שהעיד אחד החוקרים: "אני חושש לקלח את ביתי בת 
השנתיים שלא תגיד בגן - אבא נגע." העיסוק בפגיעה ובכאב 

מחולל לעיתים שינוי באמונות ובעמדות של החוקרים על אודות 
החיים. פעמים רבות מתעורר ויכוח האם העולם רע, קונבנציה 

ההולכת ומתעצבת בעולמן, או שיש אנשים רעים ולא כל העולם 
הוא כזה. יש חוקרות המשתפות אחרים בהשפעות אלה כדי 
להשתחרר מהמתח ויש שלא. בסדנה כמו בהתמודדות בחיי 

היומיום נשפכות דמעות ולצידן עולים גם צחוק וציניות.

המשטרה כיום, כמו גורמים אחרים, החשופים לאלימות 
ובהם בתי חולים ופרקליטות, מאפשרת קיום סדנאות לשם 
דיון בחשיפה זו ולאוורור רגשות מתוך הכרה גוברת והולכת 
בחשיבות השיתוף והתמיכה בצד מתן כלים להתמודדות. 

המשטרה החלה להבין את הנזקים הנפשיים שמחולל המגע 
המתמשך עם חומרי טראומה. מתרחבת והולכת ההבנה כי יש 

קושי לעמוד מול סיפורים קשים של אלימות ולהמשיך כאילו 
לא קרה דבר, להמשיך להאמין שהעולם משמעותי ומסודר, כי 
קשה להאמין שכל אדם יכול לשמור על עצמו, קשה להמשיך 

ולהאמין שאפשר להישאר אדישים ובלתי פגיעים בתנאי חשיפה 
מתמשכת לרוע.

בקבוצה ניתנת לגיטימציה לתחושות, לרגשות ולהתנהגויות 
שעולות בהלך התפקוד. בעצם נרמול התופעה המשתתפות 

חשות שהן לא לבד. הדיון נסב על כי נורמאלי להגיב כפי 
שהן מגיבות בגלל העיסוק באירועים לא נורמאליים. התגובה 
מועצמת במיוחד כאשר החשיפה לעיסוק בזוועה ממושכת, 

כאשר ההתאכזרות מכוונת וכאשר העומס רב. הדיון בקבוצה  
מתמקד בחשיבות יצירת מרחב לדיבור על הטראומה המשנית 

גם אחרי הסדנה. דנים בצורך לאזן עבודה וחיים אישיים ומתן  
מקום בחיים האישיים לפעילויות משמחות משמעותיות 

ומעשירות כולל חופשות. דנים בהצבת גבולות ברורים בין 
החוקרת לבין הנפגעים ובין החוקרת לבין המטלות כדי לצמצם 

פלישה של סיפורים וחומרים קשים למרחב האישי וכדי ליצור איי 
שקט ומרגוע.

אני מקווה שמתוך מודעות למצוקת החוקרות ולצורך שימור  
יכולותיהן וכתוצאה מכך השארתן זמן ממושך יותר במערכת, 

המשטרה תמשיך לתת לחוקרות מענה לצרכיהן בעזרת מפגשי 
הדרכה מסודרים.
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אם גדלתי במשפחה של גילוי עריות, יש לי "זכאות" לטראומה. 
יש הסבר לתחושות, להתנהגויות, יש סיבה ל"שריטות" של 

החיים.

גילוי עריות זו חוויה טראומטית. ככה כתוב בספרות המקצועית. 
ולחווייה זו נלוות כל מיני התנהגויות ותחושות פוסט-טראומטיות. 

גם זה כתוב בספרים. לגבי חוויות שעברנו, יש לנו "זכות" או 
"זכאות"  להיות מושפעות ומושפעים מהן, זה מובן. אבל איך 
משפיעות חוויות של מישהו או מישהי אחרים על מי שנמצא 

בסביבה, ששומע, שנחשף, שמסייע, שמלווה, שמטפל?

כשהייתי בת 12 ואבא "עשה לי דברים" לא בכיתי. ואת "הדברים" 
הוא עשה בעיקר בשעות אחר הצהריים, אז בלילה ישנתי טוב 

)כמובן שהיו השפעות אחרות(. לא מזמן, כשהייתי בת 45 וילדה 
בת 12 התקשרה לקו הסיוע וסיפרה ש"אבא עושה לה דברים", 

לא יכולתי להפסיק לבכות. היא סיפרה שזה קורה לה בלילה, 
ואני לא הצלחתי לישון. סיפרה שבהתחלה זה כאב אבל עכשיו 

כבר התרגלה ולי כאב כל הגוף.

רכזת המתנדבות שאלה אותי: "על מה את בוכה?"
אמרתי: "אני יודעת מה הולך לקרות לה עכשיו"

הרכזת שאלה: "מה?"
ואני השבתי: "הולך להיות רע"

"וקודם לא היה רע?" היא שאלה.

"קודם היה ידוע" עניתי "עכשיו יהיה בלגן גדול. קודם היתה 
תקווה שאם רק מישהו יידע, תיפתר הבעיה, יסתיים הקושי. 

גם עכשיו יהיה קשה, אבל עכשיו כבר לא תהיה לה תקווה. היא 
רק בת 12 והיא תמשיך לשלם את מחיר כל חייה, כי יש חוויות 

שתמיד משלמים עליהן מחיר."

עשיתי מה שצריך. פעלתי על פי חובת דיווח. כשההורים לא 
יכולים לעזור, כי הם הפוגעים, צריך מישהו מבחוץ שיסייע. אני 
יודעת את זה ולכן שאלתי שאלות שיעזרו בזיהוי ובאיתור של 
הילדה/נערה. אחר כך דיווחתי למחלקת הרווחה, למי שצריך, 

בתקווה שהם ימשיכו את הטיפול.  

ואני נותרתי עם מחשבות שלא עוזבות, לאורך כל היום, במשך 
כל הלילה. פרצי בכי שלא פוסקים, עיניים נפוחות, נדודי שינה 

בלילות. 

זה שלה ועלי עוברות חוויות כאילו זה שלי.  

על סיבה 
ומסובב

ליאור גל-כהן*

 *יוזמת ופועלת ליצירת תרבות מניעת 
אלימות מינית

כיתה ז' בבית ספר בתל אביב, סדנה למניעת אלימות מינית 
מטעם מרכז הסיוע. אני מדברת עם הכיתה על סוגי פגיעה 

שונים ונותנת כדוגמה סיפור על ילד שמציץ לאחותו במקלחת. 
מיד צועק אחד הילדים בכיתה: "זה בגלל שהיא זונה!". המילים 

האלו לא עוזבות אותי וממשיכות להדהד בראשי בימים שלאחר 
מכן. הן מצטרפות למשפטים נוספים שאני שומעת במהלך 
הסדנאות שאני מנחה: "זאת אשמתה", "אם מישהי מפתה 

מישהו לשכב איתה, אסור לה להתחרט באמצע", "היא הביאה 
את זה על עצמה" ועוד ועוד.

בסדנאות אני מכוונת ליצירת דיאלוג אישי ופתוח על 
מערכות יחסים, רצונות וצרכים. השיח שנוצר מעורר לא 

פעם תסיסה והתנגדות לתכנים הקשים שעולים, והתפיסות 
שנשמעות מפי הנערים והנערות מבטאות לעתים קרובות 

מיתוסים וסטריאוטיפים בנושאים מגדריים ומשקפות עמדות 
שוביניסטיות. אל מול זה, יש רגעים יפים בעבודה שמעודדים 

ומחזקים: כשהנערים שהפריעו והקשו עליי להעביר את 
הסדנה מבקשים בסופה להתנדב במרכז הסיוע; כשהנערה 

שהתנגדה לכל מה שאמרתי ניגשת אליי בתום השיעור ואומרת 
לי שהסדנה שינתה לה את אופן החשיבה; כשאני מתבוננת 
בתלמידים ורואה בעיניהם את "האסימונים הנופלים" - את 

השינוי בתפיסה ואת ההבנה החדשה שרכשו. אני מתרגשת 
מהאפשרות לאתגר את התפיסות של בני הנוער ומרגישה את 

המשמעות שביצירת שיח בנושא זה, גם אם איני זוכה לראות 
את פירותיו.

ביחד עם הסיפוק שבעבודה, אני חווה כאב ומצוקה כשאני 
פוגשת בעמדות הסקסיסטיות שרווחות בחברה. "טראומה 

משנית" הוא מונח מעולם הטיפול שמתייחס להשפעות 
השליליות של חשיפה עקיפה לטראומה של אדם אחר. 

במרכז הסיוע אנו נחשפות לאירועים טראומטיים דרך סיפורים 
שאנחנו שומעות בשיחות סיוע, בליווי נפגעות ובפגישות סיוע. 

אולם, אירועי קיצון טראומטיים כמו אונס הם חלק מקונטקסט 
טראומטי יומיומי, שאותו אנו פוגשות גם בסדנאות. הרבה 

מהדעות ומהתפיסות ה"רגילות" שעולות במפגש עם בני הנוער 
מהוות בסיס ומסגרת לתקיפה מינית ובסדנאות נוצר שיח 

שחושף את הדיכוי המגדרי היומיומי במלוא הרסנותו. זהו לא 
מפגש עם סיפורים טראומטיים על התעללות, אך זהו מפגש 
קשה עם מציאות טראומטית. לכן המונח "טראומה משנית" 
מתאים לדעתי גם כדי לתאר את ההשפעות השליליות של 

העשייה החינוכית בתחום זה על אשת/איש החינוך. 

טיפול בטראומה או בסבל של אחר/ת יכול לגרום ללחץ ומצוקה 
אצל המסייע/ת. באופן דומה, גם המפגש שלי במהלך הסדנאות 

עם דעות ותפיסות אלימות משפיע ומטלטל. לא פעם, כשאני 
יוצאת מסדנה, אני חשה מעורערת ומרגישה שהעולם אינו 

מקום בטוח יותר. לעתים אני מוצאת עצמי בוחנת את הא/נשים 
הקרובים לי ומנסה לבדוק האם גם הם נגועים בתפיסות הללו, 
שמאיימות עליי כל כך, ומפחדת לגלות עמדות כאלו גם בתוכי. 

המפגש הקשה עם בני הנוער מעורר הרבה רגשות של כעס 
ותסכול, שמפעפעים ומתפרצים באופנים שונים - בוויכוחים 

סוערים מדי סביב נושא האלימות המינית, לדוגמה, שאליהם 
אני נסחפת עם החברים הקרובים והמשפחה. בפעמים אחרות 

החוויות שאני עוברת בסדנאות גורמות לי לחוש ניתוק וקהות 
רגשית; החשיפה החוזרת ונשנית למציאות הטראומטית, לדעות 

הפוגעניות ולאלימות שוברת לעתים את רוח התקווה ומעלה 
ספק ביעילותן של הסדנאות למגר תופעה נרחבת ובסיסית כל 

כך. או אז עולות תחושות של עייפות ושל ייאוש. 

הפעילות החינוכית היא עבודה מתמשכת. במהלך הסדנאות 
אין רגעי שיא ודרמות גדולות, וההיחשפות לסיפורים טראומטיים 

היא מועטה. בתהליך כזה קשה לפעמים לשים לב להשפעה 
של העיסוק בתכנים הקשים, אך הם משאירים את חותמם. 

"זה בגלל שהיא זונה", אומר ילד בן 13, ומבטא בארבע מילים 
תפיסה חברתית שלמה, שלתוכה הוא גדל. אלו לא מילים 

המבטאות חוויה טראומטית, אלו מילים שמייצגות מציאות 
חברתית המאפשרת חוויה טראומטית, וככאלו, הן נחקקות בלבי 

וגורמות לי להמשיך לפעול.

הטראומה 
המשנית 

שבעשייה 
החינוכית

עינת סטולר*

* מתנדבת במחלקת חינוך במרכז סיוע ת"א
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זו אני, מזה שנה יועצת חינוכית לבנות בחטיבת ביניים, בת 40, 
נשואה ואם לארבעה. בחרתי להישאר אנונימית, כדי לא להסתכן 
באובדן פירורי האמון שאני מתחילה ללקט בקרב הנערות שאני 

עובדת אתן. 

במהלך שנת עבודתי נתקלתי במספר מקרים של תקיפה מינית 
בתלמידות, תקיפות שבהן הייתה היכרות בין הפוגע לנפגעת, 

תקיפות שבהן לא הייתה היכרות קודמת, תקיפות של בני 
אותו גיל, ותקיפות שבהן היה פער גילים משמעותי בין הפוגע 

והנפגעת. תקיפות שאך זה התרחשו ותקיפות מלפני שנים. 

בכל המקרים האלה הרגשתי שעדיין לא נוצרה היכרות אישית 
מעמיקה מספיק ביני ובין הנערה הנפגעת, ושהריחוק בינינו 

מגביל את מידת יכולתי להגיע מהר יותר למעורבות רצויה איתה 
כדי לסייע לה בהתמודדות.  

המצב ה"קל" יותר עבורי הוא, כאשר הנפגעת יודעת שאני 
מכירה את פרטי האירוע – דרכה, דרך הוריה, או דרך המחנכת. 

במקרה כזה השיחה אמנם אינה פשוטה, הבירור זהיר, אולם 
הקלפים פתוחים על השולחן והיא אינה צריכה להתמודד עם 

החזרה על הפרטים הטעונים רגשית. אני בודקת מה הסיוע 
שהיא זקוקה לו, עד כמה אני יכולה להיות עבורה מקור לתמיכה, 

האם היא מטופלת ואם כן – אצל מי, ואם יש מקום להפנותה 
לאן שהוא לסיוע, תמיכה או טיפול.   

אולם ישנו גם המצב הקשה יותר, כאשר אינני יודעת והתלמידה 
אינה מוכנה לספר לי דבר. כאשר אני או מישהו מהצוות החינוכי 

חש שמשהו אינו כשורה, אבל אינו יודע מדוע. וכן – כאשר מישהו 
מאנשי הצוות יודע את סודה של הנערה ושיתף אותי בסוד בלי 

ידיעתה, והנערה עצמה שותקת.

אז ישנו המבט הזה בעיניים, מבט שהוא אטום, סגור ומרוחק. 
נדמה שהבטן מזהה את המבט הזה לפני שהראש מזהה 

אותו. הלב נבהל לפני המחשבות. משהו מאד מוכר, ראשוני 
ופרימיטיבי מתעורר ואומר: "קרה משהו! זהירות, שדה 

מוקשים"! אבל המילים היוצאות מפיה של הנערה הזאת הן 

שונות. הן אינן מתיישבות עם התחושה הלא נוחה של הגוף אלא 
מבטלות אותה, ואפילו מזלזלות בה, מביעות חוסר יכולת וחוסר 

רצון להתייחס לדבריה של האישה המבוגרת היושבת מנגד. בכל 
תנועה וזיע באה לידי ביטוי האמונה הפנימית שאין מי שיבין, אין 

מי שיקשיב וחבל על הזמן, במובן הישן של הביטוי.

ההבנה שזוהי האמת הפנימית המוחלטת של הנערה היא קשה 
מאד עבורי. היא מעבירה בי תחושה של עמידה לפני חומה 

בצורה וחלקה, נטולת סדקים או זיזים להיאחז בהם כדי לעלות 
 ,freeze ולטפס ולעבור אותה. תחושה של מצב מוכר לי של
שאין דרך להיחלץ. כן, ממש כמו אצל נפגעת תקיפה מינית. 

זה מחזיר אותי אל מקומות שאני לא רוצה לחשוף בפני עצמי 
וממש לא רוצה להיזכר בהם. מקומות של חוסר אונים, אשמה 

וסימני שאלה שהייתי בהם אי אז בעבר הרחוק.

וזה עוד לפני שאני יודעת שאכן זה המקרה, שאכן התרחשה 
תקיפה מינית בנקודה כלשהי. אבל הבטן יודעת והראש משער, 

ובעדינות רבה וזהירות אין-קץ אני נוגעת והופכת ומנערת 
בשיחה פירור אחר פירור, והמסע  ליצירת קשר אישי המאפשר 
 שיתוף והתמודדות יוצא לדרך, ואחריו העבודה ה"מקצועית" – 

פעולה לפי נהלים, המסייעים מאד במצב הזה של חוסר בהירות, 
והעוזרים לי להפריד בין הרגשות והתחושות שלי, לאלה של 

התלמידה שיושבת מולי. ואז אני באמת ה"יועצת" שלה. 

אחר כך אני חוזרת הביתה, ומסתכלת על הילדים שלי הפרטיים, 
ושוב מזדחל בי אותו הפחד המחלחל, עם הרצון העמוק לשמור 
ולהגן, ואולי להיכנס עם הילדים לאיזו טירה מבוצרת - שאיש לא 

יגיע, שאיש לא ייגע. 

ובבוקר, שוב קמה בחיוך ובכוחות מחודשים אל העבודה.

הבטן 
מזהה את 

המבט הזה*

* הכותבת הינה יועצת ביה"ס

אני לא זוכרת אפילו מתי זה קרה אבל לפתע לתפקיד שלי 
כמנהלת משאבי אנוש התווסף גם התואר "הממונה למניעת 

הטרדה מינית במקום העבודה". עורכת הדין שעובדת איתי 
אמרה לי לתלות את התקנות על הלוח, לרשום את השם שלי 

וזהו. זהו? זה מה שזה כולל? אז זהו, שלא. משקיבלתי את 
התואר, נגלה לי עולם שלם, לא רק של מוטרדות ומטרידים אלא 

של מערכת אטומה בה רובנו עובדים. 

זה מתחיל בישיבות ההנהלה, שבכל פעם שמועלה בהן הנושא, 
נשמע גיחוך בקהל. זה ממשיך בשיחות מסדרון, בהן את מגלה 
שבקרב עמיתייך לעבודה )רובם גברים, אבל ישנן גם נשים( יש 
קונצנזוס שהחוק פוגע ביחסים בין העובדים ומאיים להרוס את 

הספונטניות ואת האווירה הטובה. ואנחנו הרי חבר'ה צעירים, 
מלאי הורמונים ופלרטטנים. בדיחות הן חלק טבעי מהעניין, מה 

שהופך אותנו לסקסיים וקלילים. ופתאום את מבינה שאותם 
אנשים שחשבת שהם  הכי נאורים, הם למעשה מקובעים 

וחסרי רגישות עד כדי כך שהם אפילו לא מצליחים להבחין  בין 
רומן בהסכמה לבין הטרדה מינית לא רצויה. ואז עמיתה בכירה 

במקצוע אומרת שהיא מפנה כל  מתלוננת להיבדק במכונת 
אמת וכך רובן מושכות את תלונתן. גם זו דרך להתמודד...

את מנסה להבין אם רק את שפויה כאן. אולי משהו אצלך לא 
בסדר. ואז מתחילים להופיע המקרים, שלא מפתיעים אותך, כי 

גם את אישה וגם את חווה את זה בכל שלב בחייך. ואת מטפלת 
בבחורה שמולך בהמון אמפתיה, אבל לא בטוח שכמו שצריך, 

כי אף אחד לא חושב שחובה לתת לך הכשרה כשממנים 
אותך לתפקיד כזה רגיש וחשוב, בזמן שכל מנהל חשבונות 

בחברה חייב להראות תעודה שהוא יודע להתעסק עם... כסף. 
יש מקרים לרוב, ורובם לא מדווחים, ויש בנות שרק אחרי שהן 

עוזבות מספרות לך מה שחוו, כי פחדו לספר כשעוד היו בחברה. 
ואת מנסה תמיד לעשות הכי טוב שאפשר, וזה מתסכל, כי אחרי 

הכול את  טיפה בים. את יודעת שעם כל היכולת האישית שלך 
והדרך שבה את נוגעת באנשים, עולם כמנהגו נוהג, ושגם אחרי 

שעוד ועוד מקרים נחשפים, "החבר'ה" עדיין  מגחכים ומעקמים 
את אפם כשאת מעלה את הנושא, כי את בעצמך הופכת 

למטרד כשאת מדברת על זה.

בא לך לצעוק, כי גם אם עכשיו את חזקה ובכירה בסביבת 
העבודה שלך, את זוכרת מניסיון אישי איך הטרדה מינית יכולה 

לשתק, איך גם את נאלמת דום כשזה קרה וחשבת שאת לא 
בסדר ושאולי את בכלל את מדמיינת, שאולי הבאת את זה על 

עצמך, בגלל שאת יפה ומתלבשת יפה. את זוכרת איך שטפו 
אותך מחשבות מחלישות, שמציבות אותך כנטולת שליטה, כזו 

שהמציאות שולטת בה. בדיוק כאן הכח שלך כממונה. בגלל 
שאת זוכרת, כיוון שאת יודעת, יש לך את היכולת להאמין לה. יש 

לך את היכולת לתמוך בה ולאפשר לה את ההזדמנות שלך לא 
היתה לקבל הכרה על הפגיעה שלה ולשלוט בחייה.

הייתי רוצה שממונות יבינו שהתפקיד שהוטל על כתפיהן הוא 
בעל משקל רב והוא נושא עמו משמעויות מרחיקות לכת עבור 
נשים במקומות העבודה, עבור מקומות העבודה עצמם, עבור 
החברה בכללותה. לכן, עליהן לתת לתפקיד את המקום הראוי 

לו, ללמוד אותו, לדעת איך להתמודד עם המתלוננת, עם הנילון, 
עם חברי ההנהלה. הנושא מאיים ואף אחד לא יעשה לכן חיים 

קלים סביבו. יצירת סביבת עבודה חיובית שלא מעודדת או 
נותנת לגיטימציה להטרדות מיניות תיתן לכולנו הזדמנות שווה 

ויכולת להתקדם במישור המקצועי והאישי, כפי שמגיע לנו. 
לכולנו.

תפקידה 
של ממונה

מיכל*

* ממונה על מניעת הטרדה מינית במקום עבודה
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ושוב הכותרת המוכרת מספרת על "סיפור שהתפוצץ  לאחר 
זמן מה שהיה חבוי: רב גדול ומפורסם פגע כביכול בשניים 

מתלמידיו. ישנם כנראה נפגעים נוספים, אך עד כה נחקרו רק 
תלונות אלו..."

פגיעה מינית שמתפרסמת בקרב הציבור הדתי דומה היא 
לפיגוע רב נפגעים גם כאשר הנפגעים הישירים מעטים או 
אולי אפילו "רק" אחת או אחד. לעומת הנפגעים הישירים, 
המתמודדים עם השלכותיה של הפגיעה, ובשונה ממעגלי 

התמיכה של הנפגעים אשר חווים אף הם קושי מסוג אחר, הרי 
שישנם גם נפגעים עקיפים – נפגעי גלי הסיפור. 

הנפגעים העקיפים הינם אנשים שכלל אינם מכירים את הנפגע 
עצמו ועם זאת, מפתיע לגלות עד כמה דומה פגיעה זו לפגיעה 

הישירה. נפגעים אלה, אשר נחשפו לסיפור באופן עקיף,  
מדווחים על תגובות המאפיינות נפגעים ונפגעות - תגובות 

מפתיעות, בלתי נשלטות וקשות להתמודדות.

הלם ואלם 
לרוב תהא זו תגובת הנפגע הראשונית. החשיפה לסיפור מפתיע 

ובלתי צפוי של פגיעה עלול לעורר הלם, בפרט כשהפוגע הוא 
דמות ציבורית מוכרת בקהילה ובכלל.

פגיעה באמון 
אמון בחיים, בממסד ואף בבורא עולם. החשיפה המשנית 
לתקיפה מינית עשויה לגרור פגיעה באמון ברבדים שונים. 

ראשית, פגיעה באמון הבסיסי בחיים. סיפור התקיפה שובר את 
המוסכמות והנורמות הברורות מאליהן. יש שיתארו זאת כמשבר 

באימון או כאיבוד האמון הבסיסי באדם ובעצם התקדמות 
העולם לכיוון טוב. חשיפה לסיפור יכולה להוביל לאובדן האמון 

בממסד,  וליתר דיוק - בממסד הרבני. ככל שהפוגע הנו אדם רם 
מעלה כך נפגם האמון בממסד כולו, שכן אם אדם זה פשע על 
מי עוד אפשר לסמוך בעולם? במקרים אלה קשה שלא לחבר 
למילה אמון את שותפתה הדתית האמונה שלא אחת נפגעת 

ואף מתערערת לנוכח סיפור של תקיפה מינית. 

כעס 
כעס המופנה לכיוונים שונים: כלפי התוקף )הדמות הפוגעת(, 

כלפי החושף - מי שפתח את הסיפור ועל כך שבעצם החשיפה 
אילץ אחרים להחשף אליה, או אפילו כלפי התקשורת 

שפרסמה, כעס כלפי המכחישים, כעס על המציאות הקשה 
וחוסר ההוגנות - " איך מתחבר ארוע כה קשה  ל"כל דעביד 

רחמנא לטיב עביד"? )כל מה שהקב"ה עושה, הוא לטובה(.  

רגשות אשם
גם מקורות האשמה רבים ומגוונים. אלו שידעו או חשדו אך לא 
עשו דבר יחושו אשמה על שתיקתם, אלו שנחשפו לסיפור אך 
מרגישים שאין ביכולתם לסייע עשויים לחוש אשמה על חוסר 

האונים שלהם. ואף יש גם מי שיחוש בוגד על שאינו קם לעמוד 
כמגן על התוקף. רגשות אשם יכולים להוביל לעשייה לטובת 

הנפגעים ותיקון החברה או לחילופין לנסיונות הכחשה או הגנה 
על התוקף והמציאות שהייתה קיימת טרם חשיפת הסיפור.

בלבול 
מבול של תחושות, מחשבות ושאלות. הבלבול יכול לנבוע 

מחוסר היכולת לקבל את הסיפור איך יכול להיות שכך קרה? 
האם הנפגע לא הבין נכון או שמא הוא אינו "גבר" מספיק? כמו 

כן ישנו בלבול סביב דמות התוקף – איך ייתכן שאיש טוב ומוערך 
זה עשה מעשה כה נורא?  

בושה 
תחושת הבושה מלווה את עצם הפגיעה ואת חשיפתה. הבושה 

מציפה את המעגלים הסובבים את הנפגע, את המקורבים 
לפוגע ואף את חברי הקהילה הנבוכים על שתופעות אלה 

קיימות בחברה שלהם.

בדידות  
בדומה לבושה, גם הבדידות מאפיינת נפגעים בכל המעגלים. 
יש החשים כי תגובתם קיצונית ובלתי הגיונית שהרי לא נפגעו 

ישירות ויש החוששים כי הם היחידים שמאמינים לנפגע ועל כן 
אינם מעזים לחשוף את תחושותיהם הקשות.

מתוך מודעות לעוצמות הפגיעה הקיימות גם במעגלים 
העקיפים, קו הסיוע לגברים דתיים נותן מענה לכל פונה בין אם 

נפגע ישירות ובין אם מרגיש את התחושות שפורטו, גם מבלי 
להכיר את הנפגע או הפוגע. 

עם כל "פרשה" המתפוצצת ונחשפת בתקשורת )הרב 
קופולוביץ, הרב מוטי אלון וכד'..( מציף את קו החירום הדתי 

גל פניות מצד נפגעים עקיפים, החווים תגובות המוכרות 
לנו משיחות עם נפגעים ישירים: הורים לתלמידים של הרב 

החוששים לילדיהם, אנשי חינוך ומטפלים שאינם בטוחים כיצד 
לנהוג, חברי קהילה החווים אשמה, בושה או בלבול לנוכח הגילוי.

במהלך השנה האחרונה חלה עלייה ניכרת בכמות הפניות 
של נפגעים עקיפים ואשר על כן ברורה מאליה חשיבותה של 

הפעילות החינוכית-הסברתית: הרצאות וסדנאות בקרב בני נוער, 
אנשי חינוך ומטפלים. פעילות ההסברה נעשית כחלק מהשינוי 

החברתי שאנו מנסים להוביל אשר נועד לסייע  לנפגעים להתלונן 
ללא אשמה ובושה ובה בעת לצמצם את מימדי התופעה במגזר 

הדתי ובחברה בכללה. וכך נוכל לשנות לפחות את אחד משלושת 
המרכיבים של – "פיגוע רב נפגעים".

פגיעה מינית 
בקרב הציבור 
הדתי - פיגוע 

רב נפגעים
אליטוב בן-פזי*

* רכז קו סיוע לגברים ונערים דתיים, במרכז סיוע ת"א

כמדריכת כלות, אני שומעת הרבה סיפורים על פגיעות מיניות 
מפי נשים וגם מפי גברים שנפגעו מאלימות מינית. איך זה 

השפיע עלי? והאם, כתוצאה משמיעת סיפורים על פגיעות 
אלה, אני מה שנקרא נפגעת טראומה משנית?

ראשית אציין כי כבר בהיותי ילדה התוודעתי לנושא הפגיעה 
המינית על ידי אמי, שהזהירה אותנו מפורשות חזור והזהר 

מאנשים המסוגלים לפגוע בנו. ואחר כך, במהלך השנים, 
שמעתי בסביבתי על ילדים שנפגעו על ידי אנשים  מתוך 

הקהילה שלנו. בסיפורים האלה נרמז תמיד משהו מגונה, שאין 
מבטאים אותו, והם תמיד היו עטופים במעטה של דברים שאין 

מדברים בהם, שמתרחקים מהם.

גם כיום, כמדריכת כלות, כיועצת לזוגות נשואים וכאישה 
שמתוקף מקצועה משמשת אוזן קשבת לקשת רחבה של 

גברים ונשים, אני נחשפת לסיפורים בנושא התקיפה המינית. 
עדיין אלה אותם סיפורים שמסופרים בחשאי, והסיפורים הם 

קשים, אבל אני עצמי כבר השתניתי.  הסיפורים כעת ברורים לי 
יותר , הם מזעזעים אותי, מפחידים ומעוררים בי גועל וכעס כלפי 

הפוגעים, אבל אני כבר לא נרתעת מהם. לא נבהלת. פוחדת 
כן, אבל לא נבהלת ולא נרתעת.  וכבר לא מסרבת להאמין שזה 

קורה גם בקרב ציבור שומרי תורה ומצוות. אני כבר מסתכלת 
על הדברים כמכלול, ורואה אותם כתופעה שמתרחשת בחברה 

הכללית ובחברה הדתית כאחת כאשר גברים מרשים לעצמם 
לא לשלוט ביצריהם.

אינני תמימה ויתר על כן, אני בפירוש גם חשדנית. אחרי 
ששמעתי עוד ועוד סיפורים על פגיעות מיניות שמבצעים 

אנשים המופקדים על חינוכם של ילדים, נוצר אצלי מצב שכל 
אדם שני חשוד בעיניי כמי שמסוגל לפגוע בתלמידיו או בילדים 
אחרים, והכתוב, "כי אין צדיק בארץ  אשר יעשה טוב ולא יחטא" 

הוא נר לרגליי.  במהלך השנים בהן כלות חשפו בפניי סיפורי 
פגיעה קשים, לעתים על ידי בעלי סמכות דתית, אבד לי הכבוד 
האוטומטי הטבוע בכל אישה מבית דתי לגדולי תורה. לפעמים 

אני תופסת את עצמי מסתכלת בגבר כלשהו ומהרהרת, " 
הוא אכן נראה צדיק, אבל מי יודע מה הוא מסתיר..", וזה גורם 
לי להרגשת אשמה. אני חוששת שהפכתי לחושדת בכשרים, 

שנעשיתי קיצונית  בדבר הזה ועלי להודות בפני עצמי: כנראה 
שזאת הפגיעה שלי. אני נפגעת "טראומה משנית". 

בשל העיסוק בנושא הזה, הפכתי  קצת מוקצה בציבור שלי. 
ישנה הסתכלות ביקורתית על אנשים שמערבים עצמם 

בטומאה שכזו. במקום לראות את השליחות שלנו בלעזור למי 
שעברה פגיעה,  התפישה היא  שאם את "מנקה זבל – הסירחון 
נדבק גם בך." לי אישית הדבר לא מפריע, כי אני בטוחה בדרכי, 

אך לעיתים זה מחיר מסוים שכאשר את מנסה להתריע על 
התופעה, את נתפשת כזאת שהבעיה אצלה בראש, כמעוררת 

מהומה, או רואה "צל הרים כהרים". 

בשנתיים האחרונות עברתי קורסים של מרכז הסיוע בנושא 
התקיפה המינית. הקורסים הגבירו בי את המתח, עם החרדות 

והחשדנות שלי כלפי הסביבה. אבל אני מסתדרת עם זה  וכמו 
אמי לפניי, התחלתי לדבר על הדברים בבית ולהזהיר את 

הנכדים והנכדות שלי.

לסיום, אני רוצה להודות למרכז סיוע תל אביב על כך שהעלה 
את הנושא של תקיפה מינית לסדר היום בקרב הציבור החרדי 
ועל כך שאתן המטפלות, מנסות לעזור לקהילה להתמודד עם 
התופעה. אני מקווה שאוכל גם אני להצטרף לשורת האנשים 

המנסים לתמוך בנפגעים ובכלל, אולי להפחית את ממדי 
התופעה בקרב מחננו.

"רואה 
צל הרים 
כהרים"...

דבורה*

* הכותבת הינה מדריכת כלות



פגיעה מינית אינה גורמת נזק רק לנפגעת או לנפגע הישירים.  
לתקיפה מינית, על כל סוגיה, יש השלכות על אנשים רבים 
נוספים והיא גורמת נזקים מסוגים שונים ובעוצמות שונות 

לזולת. כך, למשל, תקיפה מינית של פלונית, יכולה להסב נזקים 
נפשיים מגוונים למספר בלתי מסוים של נפגעים, החל מבני 

משפחתה הקרובים של הנפגעת הישירה, עבור דרך חוג חבריה 
וכלה באין ספור עוברי אורח מזדמנים אשר שמעו על התקיפה 

בטלוויזיה, קראו עליה בעיתון או חוו את התקיפה בדרך כלשהיא 
אחרת. הנפגעים המשניים יכולים להיות הורים, בני או בנות 

זוג, חברים ואף אנשים זרים אשר סיפור הפגיעה הציף אצלם 
תחושות קשות בעקבות סיפורם האישי )עדות לכך ניתן למצוא 
בהצפת קווי הטלפון של מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה 

מינית כל אימת שסיפור של פגיעה מינית נחשף בתקשורת(.

בשנים האחרונות החלו נפגעות ונפגעי תקיפה מינית להגיש 
תביעות אזרחיות בבתי המשפט בדרישה לפיצוי כספי בגין 

הנזקים שנגרמו להן בעקבות התקיפה המינית אשר חוו. 
בתביעות אלה, אשר היו נדירות לפני כעשור ועם השנים מספרן 

הולך וגדל, בתי המשפט מכמתים את הנזקים שנגרמו לנפגע 
או לנפגעת העבירה בעקבות הפגיעה ומתרגמים את הנזקים 

לפיצוי כספי.

כיום תביעות אלה מוגשות אך ורק על ידי הנפגעות והנפגעים 
הראשוניים מהתקיפה המינית. למרות שהתקיפה המינית 

פוגעת גם באנשים רבים נוספים, טרם הוגשה בישראל תביעה 
של ניזוק עקיף לפיצוי בגין הנזקים אשר נגרמו לו כתוצאה 

מהתקיפה. משלא הוגשה עדיין תביעה כזו, שאלת זכאותם של 
הנפגעים המשניים בעבירות מין לקבלת פיצוי על נזקיהם טרם 

זכתה להתייחסות בבתי המשפט ולמענה. 

התביעה האפשרית של הניזוקים המשניים בעבירות מין לפיצוי 
בגין נזקיהם אינה יצירה של יש מאין. בתחומי משפט אחרים, 

כגון תאונות דרכים ועוולת רשלנות, הכירו בתי המשפט בישראל 
בשנים האחרונות בזכותם של ניזוקים משניים לקבל פיצוי כספי 

בגין הנזקים אשר נגרמו להם בעטיה של התאונה.

בפרשת אלסוחה1, המהווה אבן דרך בתחום זה, קבע בית 
המשפט העליון לראשונה את המסגרת שבה תוכר זכאותם של 
הניזוקים המשניים לקבלת פיצוי על נזקיהם. בפרשת אלסוחה 

הכיר בית המשפט העליון בזכות המשפטית של הניזוקים 
המשניים לתבוע פיצוי על נזקיהם, אולם, קבע כי יש להגביל 

זכות זאת בשל שני טעמים עיקריים. הטעם הראשון הוא 
היעילות המערכתית. בית המשפט העליון הביע את חששו כי 
הרחבה גדולה מדי של מעגל הנפגעים הזכאים לפיצוי תוביל 

להצפת בתי המשפט בתביעות בגין זוטי-נזקים ובתביעות 
סרק. הצפה זו של המערכת המשפטית אשר ממילא עמוסה 
לעייפה תפגע ביעילות המערכת המשפטית וביכולתה לספק 

מענה. הטעם השני הוא החשש מפני הטלת נטל כבד מדי על 
ההתנהגות האנושית. הלכת אלסוחה עוסקת בפיצוי להורים 

אשר ראו את ילדיהם מתים כתוצאה מתאונת דרכים. בית 
המשפט העליון הביע חששו כי הרחבה של מעגל הניזוקים אשר 

זכאים לפיצוי בגין תאונה תוביל לעלויות גדולות יותר, תגרום 
להרתעת יתר ותפגע בהיקף הפעילות. בפרשת אלסוחה החליט 

בית המשפט לצמצם את מעגל הניזוקים המשניים הזכאים 
לפיצוי שכן חשש כי הטלת אחריות רבה מדי בגין תאונות תוביל 

להימנעות מביצוע המעשים )כגון נהיגה בכביש( ותוביל לשיתוק 
פעילויות חיוניות. יצוין כבר עתה כי חשש זה, אשר מהווה גורם 
מרכזי בהגבלת הזכות של ניזוקים משניים לתבוע פיצוי כספי 
בגין נזקיהם, אינו מתקיים במקרה של תקיפה מינית שכן אין 

חולק שמדובר בפעילות אשר איננו רוצים לעודד כלל וכלל. 

לאור הטעמים הללו קבע בית המשפט העליון בפרשת אלסוחה 
ארבעה תנאים, הנדרשים לשם הכרה בזכאותו של ניזוק משני 

לפיצוי אישי בגין נזקיו שלו: התנאי הראשון מתייחס לזהות 
הנפגע המשני – הניזוק המשני אשר זכאי לפיצוי בגין הנזקים 

שנגרמו לו הינו קרוב משפחה, מקרבה ראשונה בלבד, של 
הניזוק העיקרי )הורים, בני/בנות זוג, אחים(; התנאי השני עומד 

על התרשמות ישירה מהאירוע – על הניזוק המשני להתרשם 
ישירות מן האירוע שבעטיו נגרם הנזק; התנאי השלישי מתייחס 
לקרבה בזמן ובמקום – נדרשת קרבה בזמן ובמקום בין היווצרות 

נזקו של הניזוק המשני לבין הפגיעה בניזוק העיקרי; התנאי 
הרביעי הוא היווצרות נזק נפשי של ממש - נדרשת פגיעה 
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שותפה במשרד בחרי-ברעם, עורכי דין; חברת ועד 
מנהל במרכז סיוע ת"א ומייצגת נפגעות ונפגעי 

תקיפה מינית בהליכים משפטיים שונים

פיצוי 
כספי 

לניזוק 
המשני

עו"ד איילת ברעם*

נפשית חמורה לניזוק המשני, אשר עולה כדי מחלת נפש 
)פסיכוזיס( או הפרעת נפש )נוירוזיס( שיש בהן משום נכות 

ניכרת.

אם כן, ועל רקע הבסיס המשפטי הקיים כיום והמתואר לעיל, 
עולה השאלה האם פתוחה כיום דרכם של הניזוקים המשניים 

מתקיפות מיניות, על כל סוגיהם, לתבוע פיצוי כספי ישיר 
בגין הנזקים אשר נגרמו להם? בתי המשפט בישראל עדיין לא 

נדרשו לשאלה זו, אולם, בהסתמך על הלכת אלסוחה ופרשנותה 
בפסיקה המאוחרת נדמה כי התשובה לשאלה זו הינה חיובית 

בנסיבות המתאימות. 

התנאי הראשון אשר נקבע בפרשת אלסוחה בנוגע לזהות 
הניזוק המשני - זהות המצריכה קרבה ראשונה )הורים, בני/בנות 

זוג, אחים( סויג בידי בית המשפט כבר בהלכת אלסוחה עצמה 
ובצריך עיון נאמר כי ייתכן שקרובים נוספים שאינם מקרבה 
ראשונה יזכו לפיצוי בגין נזקיהם בנסיבות מסוימות. נסיבות 

כאלה טרם התקבלו בבתי המשפט הישראליים, אך ניתן לחשוב 
על ניזוק קרוב לנפגעת או לנפגע העבירה, שבעבורם מוצדקת 
חריגה מהכלל האמור. חריגה מהכלל האמור מוצדקת במיוחד 

במקרים בהם הפגיעה המינית מבוצעת בתוך המשפחה ונפגעת 
העבירה נאלצת לבנות לעצמה מעגל תמיכה קרוב שאינו כולל 

קרבת דם מדרגה ראשונה.

התנאים השני והשלישי אשר נקבעו בהלכת אלסוחה, בנוגע 
לקרבת הניזוק המשני לאירוע הפגיעה בזמן ובמקום, נועדו 

למנוע מצבים של תביעות שווא בהם אין קשר סיבתי בין הנזק 
שעליו מדווח הניזוק המשני לבין מעשה העוולה אשר בוצע 

בניזוק העיקרי. תנאים אלו זכו למשקל נמוך מאוד כבר בהלכת 
אלסוחה ופורשו בפסיקה המאוחרת בצורה גמישה מאוד תוך 
קביעה כי אין לשלול את האפשרות שהנזק שהתהווה לניזוק 

המשני נגרם הרחק מזירת האירוע, בחלוף זמן, או כתוצאה 
מחשיפה מתמשכת. במקרים של תקיפה מינית ראוי להגמיש 

את התנאים השני והשלישי ולבטלם כליל משני נימוקים 
מרכזיים, ודי בכל אחד לבדו להצדיקו. ראשית וכאמור לעיל, 
הנימוק העיקרי לצמצום מעגל הניזוקים המשניים מחשש 

להרתעת יתר לא חל על תביעות אלו ולפיכך ראוי להגמיש 
את התנאים ולאפשר לנפגעים משניים בתחומים אלה לתבוע 
את נזקיהם ביתר קלות; שנית, התנאים הללו אינם מתאימים 

ליישום בתקיפות מיניות לאור אופיין. הכללים אשר נקבעו 
בהלכת אלסוחה נקבעו במקרה של תאונת דרכים - אירוע גלוי 

המתרחש לעיני כול. תקיפה מינית, מעצם אופייה ומהותה, 
מתרחשת ללא עדים כלל ולפיכך הדרישה לנוכחות של הניזוק 
המשני בזמן ובמקום אירוע הפגיעה איננה אפשרית ואף יוצרת 

אפליה אסורה בין זכויות ניזוקים.

התנאי הרביעי אשר נקבע בהלכת אלסוחה ולפיו רק נזק נפשי 
של ממש המגיע לכדי מחלת נפש מצדיק פיצוי, נועד גם הוא 

לצמצם את היקף הניזוקים המשניים הזכאים לפיצוי, וזאת כדי 
להימנע מהרתעת יתר. בפסיקה מאוחרת מגמיש בית המשפט 
העליון את התנאי הרביעי ומכיר בפיצוי לניזוק המשני בגין נזקים 

שונים: בפרשת לבנה לוי2 הכיר בית המשפט העליון בזכות 
לפיצוי של הורים בגין מות ולדם אף שהנזק הנפשי שנגרם 
לא הגיע לכדי מחלת נפש של ממש; בפרשת שוויקי  נדון 

מקרה שבו לקה אב בליבו לאחר שהיה עד למות בנו בעקבות 
רשלנות. בפסק הדין בפרשת שוויקי3 הכיר בית המשפט העליון 

באפשרות לפצות ניזוק משני בגין נזק פיסי אשר נגרם לו בשל 
ההלם שאחז בו כתוצאה ממעשה העוולה העיקרי )וזאת על 

אף שהנזק נגרם לאחר אירוע העוולה מבחינת זמן ומקום(. ניתן 
לראות כי גם התנאי הרביעי אשר נקבע בהלכת אלסוחה פורש 

בהרחבה בבתי המשפט בהמשך הדרך והסיבות אשר הוזכרו 
לעיל כטעמים להגמשת התנאים שנקבעו באלסוחה בתחום זה 

של עבירות מין נכונות גם בנוגע לתנאי זה.

פרשנות רחבה זו, שבה נוקטים בתי המשפט בנוגע להכרה 
בניזוק המשני כבעל זכות תביעה בגין נזקיו צריכה להישמר, ואף 

להתרחב, במקרים של תקיפות מיניות, בחזקת על אחת כמה 
וכמה. בהלכת אלסוחה קובע בית המשפט כי הסיבה העיקרית 

לצמצום מעגל הנפגעים הזכאים לפיצוי היא הנחת המוצא 
כי תאונות קורות, כי אי אפשר למנוע אותם, כי יש צורך חיוני 
בפעילות בגינה נוצרה התאונה וכי אין זה נכון להטיל אחריות 
כבדה מדי בגין התאונה שכן הדבר יוביל להרתעת יתר וימנע 

מאנשים לבצע את הפעילויות החיוניות. במקרה שלנו, אין חולק 
כי הפעילות האמורה אינה רצויה כלל וכלל וכי יש לגנותה.

ההכרה בניזוק המשני כבר-פיצוי במקרים אלו תוביל לתוצאה 
משפטית נכונה ולמימוש זכויות יסוד של הניזוק, תסייע בהגברת 

ההרתעה מפני ביצוע מעשים בזויים אלה ותהווה נדבך נוסף 
למאבק באלימות המינית.

עד היום נמנעו ניזוקים משניים לתבוע את הפיצוי המגיע 
להם בתחום זה הן מפני שבתי המשפט טרם אמרו בצורה חד 

משמעית ומפורשת כי ישנה זכאות כאמור והן מפני שניהול 
תביעה מסוג זה כרוך בעלויות כספיות לא מבוטלות ואלה 
מרתיעות את הניזוקים המשניים מהגשת תביעה כאמור.

הגשת תביעה חלוצית בתחום זה הינה עניין של זמן בלבד. 
מדובר במאבק משפטי וחברתי ראשון במעלה ולא רחוק היום בו 

תינתן פסיקתו של בית המשפט העליון בתחום.

1 רע"א 87/444, אלסוחה ואח' נ' עיזבון המנוח דהאן ואח', פ"ד מד)3(, 397

 2 ע"א 05/754, לבנה לוי נ' מרכז רפואי שערי צדק )טרם פורסם. 
   ניתן למצוא באתר נבו(.

3 ע"א 05/9466, שוויקי ואח' נ' מ"י, )טרם פורסם. ניתן למצוא באתר נבו(
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כל העשייה הענפה והברוכה הזו, לא יכלה להתבצע ללא:
חברי הועד המנהל:

איילת ברעם
מיכל אנגלברג

סיגל פז
עירית בן נסים

קרן לוי
רונן ברוך

תמר פלדמן

ועדת ביקורת:
ג'ואן ירון

יסמין ענבר
ענת פרין

 220 המתנדבות והמתנדבים במרכז, 
העושים ימים כלילות במלאכה

חברי צוות המרכז:
מרים שלר מנהלת המרכז

אולגה סטאטלנד רכזת חינוך
אליטוב בן-פזי רכז קו הגברים הדתי

אספי ברנט חייק רכזת סיוע
אפרת אופנהיימר רכזת בתי ספר

יונינה פלנברג רכזת מגזר דתי
מאיה אברמסקי צ'ולפייב רכזת גיוס משאבים

מירי מרגלית רכזת ליווי בהליך הפלילי
מרגלית שיבק רכזת משרד

ענבר כהן רכזת ליווי בהליך הפלילי
ערן האן רכז קו גברים

צמרת הרשקו רכזת מתנדבות
רגינה ברגין רכזת עולות

שהם כרמי רכזת אנשי מקצוע וקבוצות תמיכה
שירי כהן רכזת לוגיסטיקה

השותפים שלנו לעשייה:
Marlene Nathan Meyerson Family Foundation
PEF Israel Endowment Fund
Sally Gottesman
The Morton H. Meyerson Family Tzedakah Fund
The Schusterman Foundation-Israel
The Sklare Family
Tmura - The Israeli Public Service Venture Fund

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

יוסי בר נתן הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון )ישראל( בע"מ  
מיצומצום בע"מ מתן - משקיעים בקהילה    

קרן צדקה לזכר ישראלוב משרד הרווחה והשירותים החברתיים   
קרן אהרון גוטרווירט עיריית תל אביב-יפו     

קרן משפ' שטיינהרדט עיריית רמת-גן     
קרן בוסקנבאום נטע עיריית ראשון לציון     

הקדש בשם קרן יוסף וקריסטינה קסירר עיריית בת-ים     
קרן רש"י עיריית פתח-תקווה     
 IDB קרן קרן אריה יהודה ישראל    

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

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