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תוכנית הערב

   20:00 
קוקטייל

   20:45 
פתיחה והנחייה

מרב מיכאלי

 שר החינוך 
גדעון סער

 ראש עיריית ת"א-יפו 
רון חולדאי

 מנהלת מרכז הסיוע 
מרים שלר

 סיפור אישי 
קרן לב גוטמן

 שלום חנוך 
בהופעה “קונצרט רוק”

הערב בחסות:

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:

 תודה ליעל קציר, אורנה אילון וזיו חדד

על עיצוב התוכניה. 

תודה לאסתי לנדאו, דפנה גולדנברג 

ומעיין קמרי על עריכת התוכניה.

דת לשלום חנוך  ודה מיוח ת
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דת לשלום חנוך  ודה מיוח ת

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 | דדי יקותיאל | יוסף ואלי בר נתן- שובל סוכנות לביטוח בע”מ | יעל מרגלית | המון ווליום | עופר נברו |

רותם פלורנטין |  מאגרית מימד | שלמה קמרי | הראל בן אהרון - בית אנדרומדה | נורה חוסייסי | גבי לוקר  | עו”ד דותן בר נתן  |

ענת כהנא בר ששת | רינת אביטל אודיטוריום ע”ש סמולרש | שרון חזן – B-SAFE הנדסה ובטיחות | יעל דיין | סיגל טלמור

וטל אבירם אשר פדי זיו הר פז, רוני פטרסון, לוי,
משה  תודה לנגנים:



*מנהלת מרכז סיוע ת”א.

לפני 34 שנה הוקם מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל-אביב, הראשון 
מסוגו בארץ, אשר שם לו למטרה להעניק אוזן קשבת ותמיכה לכל אישה 

שנפגעה מינית בהבטחה: "את לא לבד". החל משנת 1990 מפעיל המרכז 
גם את קו הסיוע לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית, ובשנת 2003 הוקם 
בו גם קו הסיוע לגברים ונערים דתיים. מאז ועד היום מציע המרכז סיוע, 

מענה ותמיכה לנשים ולגברים שנפגעו. צוות המרכז, יחד עם המתנדבות 
והמתנדבים, פועל ללא לאות על מנת להקל על הרגשת הבדידות, חוסר 

האונים, הבושה והאשמה של הנפגעות והנפגעים ולסייע להם בהתמודדותם 
הקשה והיומיומית עם ההשלכות השונות של הפגיעה על חייהם.

לעתים קרובות מדי הנפגעת סופגת לא רק את מחיר הטראומה הפיזית 
והנפשית, אלא גם את מחיר הדחייה החברתית. לא אחת, מוצאת הנפגעת 

את עצמה עומדת לבדה מול חברה שאינה מוכנה לשמוע, מסרבת 
להאמין, או מאשימה אותה במקום להאשים את הפוגע.

ההתייחסות החברתית הדוחה והמאשימה מעניקה לגיטימציה לתקיפה 
המינית ומאפשרת את ממדיה המפלצתיים של התופעה. 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. מחקרים 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 מפגיעה 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 שאינה 
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.

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 וסנגור, חוק 
ומשפט.

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 ואמפאתי, 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. 

מרכזי הסיוע הם הכתובת היחידה עבור נפגעות ונפגעים רבים של פגיעה 
מינית, שכן אף גורם ממשלתי או ציבורי אחר אינו מציע להם מענה דומה. 
המרכז משמש גם כתובת לבני משפחה וא/נשים מסביבתם הקרובה של 

נפגעות ונפגעים בניסיון לסייע להם להתמודד עם הטראומה המשנית 
שהם חווים כתוצאה מהפגיעה.

בשנת 2011 התקבלו במרכז הסיוע של תל-אביב למעלה מ- 10,000 
פניות, המהוות כ- 35% מכלל הפניות למרכזי הסיוע בארץ. כל פנייה 

מכילה סיפור כאוב של מעשה אונס או תקיפה מינית. מתנדבות ומתנדבי 
המרכז קיימו בעת הצורך מפגשים פרטניים עם הפונות והפונים להקשבה, 

לעידוד, למסירת מידע על האפשרויות העומדות בפניהם ולהתייעצות. 
פונות, שביקשו זאת, לוו לרופא או לבית-החולים לבדיקה רפואית וטיפול 

ומי שהחליטו להגיש תלונה לוו, אם ביקשו זאת, למשטרה, לפרקליטות 
ולבתי-המשפט, לעתים לאורך כל ההליך הפלילי הממושך.

השנה, הייתה לנו זכות גדולה לחגוג 20 שנה להיווסדו של קו הסיוע לגברים. 
במשך 20 שנה היו הישגים מדהימים לקו, הכוללים סיוע, תמיכה, פגישות 

וליווים לאלפי פונים, עשרות קבוצות תמיכה ייחודיות לגברים שנפגעו 
ומאות הרצאות וסדנאות להעלאת מודעות בפני קהלים שונים בנושא של 

על המרכז
מרים שלר*
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פגיעה מינית בגברים. ציון הזמן נותן לנו הזדמנות להתבונן על הייחודיות 
והמשמעות של הקמת קו גברים במרכז פמיניסטי. היווסדו של המרכז 

התבסס על תובנות של הפמיניזם הרדיקאלי שראה אלימות מינית כפשע 
חברתי שצריך להדבירו. בתחילת הדרך, ההכרה החברתית באלימות מינית 

כבעיה חברתית המשיגה בעיה זו כאלימות כלפי נשים ולא כללה מודעות 
לפגיעה מינית בגברים. פרספקטיבה זו יצרה מהפכה חברתית והכרה 

בתופעה ובפיתוח מענים חברתיים למאבק באלימות מינית אולם יצרה 
תמונת עולם בינארית בה גברים הם התוקפים ונשים וילדות הן הנפגעות. 

תמונת עולם זו הקשתה על גברים וילדים נפגעי תקיפה מינית להמשיג 
את חווייתם כפגיעה מינית ולבקש עזרה. בעקבות פניות של גברים לקו 

הסיוע, המרכז צריך היה להתמודד עם מורכבויות רבות: הרחבת תפיסות 
חברתיות שהיוו תשתית לפעילות המרכז, מתן סיוע של מתנדבות לגברים 

נפגעים )לימים הסתיים בהחלטה שנשים יסייעו לנשים וגברים יסייעו 
לגברים( ואף התמודדות עם כניסה פיזית של גברים למרכז שהיווה עד 

אז מרחב נשי למתנדבות ולפונות. הקמת הקו בשנת 1990 כללה חשיבה 
מחודשת אודות פגיעה מינית והולידה שינוי תפיסתי.

חינוך והסברה:
במשך 34 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, בבתי-
הספר התיכוניים ובמסגרות חינוכיות אחרות. עבור רוב הנערים והנערות זו 
הזדמנות ראשונה לקיים שיח בנושא של תקיפה מינית, לקבל מידע אודות 

התופעה והשלכותיה 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, עסקים ומקומות עבודה אחרים. 

השנה קיימנו קורס פורץ דרך, הכשרה ליועצות בתי-ספר בשיתוף פעולה 

עם שפ"י - שירות פסיכולוגי ייעוצי. מטרת הקורס הינה להקנות ליועצות 
כלים לצורך התמודדות עם נושא של תקיפה מינית בקרב בני נוער.

שיתוף פעולה פורה עם בית-הספר לעבודה הסוציאלית באוניברסיטת תל-
אביב סיפק, זה המחזור השלישי, 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 ונציגי המרכז מופיעים באופן תדיר באמצעי התקשורת השונים, 
במטרה לשבור את קשר השתיקה החל על הפשע של פגיעה מינית 

ולהעלות את המודעות לתופעה הרסנית אך נפוצה זו.

סנגור, חוק ומשפט: 
סנגור משמעו פעילות למען שיפור הטיפול בנפגעות תקיפה מינית 

באמצעות שינויים במדיניות, בנהלים ובפעילות של 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. 

המרכז מספק עזרה רגשית ומעשית לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בהליך 
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הפלילי ומבקש להקל על הנפגעות והנפגעים המוצאים עצמם לא פעם 
לבד את המפגש עם מערכת אכיפת החוק: משטרה, פרקליטות ובתי 
המשפט. במקביל אנו מקיימות פעילויות רבות על מנת להעלאות את 

מודעותם של סוכני אכיפת החוק - פרקליטים, חוקרי/ות משטרה, תובעים 
משטרתיים - להשלכות הייחודיות של תקיפה מינית. קורסים, הרצאות, 

ימי עיון וסדנאות מועברים לאנשי מקצוע אלה בשאיפה לשנות את יחסם 
והבנתם את המורכבויות והרגישויות הכרוכות בפגיעה מינית עבור נפגעות 

ונפגעים. אנו מצפות שפעילויות אלה יקלו על הנפגעות וימנעו טראומה 
נוספת וכן יתרמו ליעילות התהליך. חלק נכבד מעבודה זו מוקדש ליידוע 

המתלוננת מראש על ההליכים הצפויים לה במפגש עם החוק, ועל עדכון 
שוטף של המתלוננת לגבי מצב התלונה במשטרה ובבית-המשפט. 

מחקרים מראים כי מתן שירותים מקצועיים לנפגעות ולנפגעי טראומה 
עלול לגרום להתפתחות טראומה משנית בקרב אנשי מקצוע המספקים 
שירותים ישירים לנפגעים. אנו עורכות קבוצות הדרכה ותמיכה לחוקרות 

משטרה ולפרקליטות, המספקות מרחב לעיבוד והקלה על הטראומה 
המשנית שהן עוברות בעבודתן. הפרויקט מגשר בין עולם התוכן המשפטי 
ועולם התוכן של פגיעה מינית, ונוכחנו לדעת כי מפגש חיובי עם מערכת 

המשפט בליווי תמיכה הולמת, יכולים להפוך את ההליך הפלילי לחלק 
מתהליך ההחלמה של הנפגעת ולהחזרת האמון שלה בעצמה ובאחרים.

עבודה בקבוצות:
במסגרת פעולות המרכז, אנו מנחות מגוון רחב של קבוצות. לעבודה 

בקבוצות יש משמעות מיוחדת בכל הקשור לעולם התוכן של פגיעה מינית. 
פגיעות מיניות מתקיימות בעולם של השתקה והסתרה, בעולם בו הנפגעות 

והנפגעים בודדים. הקבוצה, מעצם מהותה, מאפשרת מרחב של מפגש, 
שיתוף ופתיחות. בקבוצה נשבר קשר השתיקה והסוד יכול להתגלות בהיותה 

מרחב בטוח בו מאמינות ומאמינים אחד לשני. בקבוצה החוויות השונות 
שאיש לא רצה לשמוע, מקבלות אוזן קשבת ובכך ניתן תוקף לעצם הפגיעה 

עצמה. הקבוצה, בהיותה מרחב מכיל ומגן, מעצימה את המשתתפות 
והמשתתפים. הכוח הטמון בקבוצה מעצם טבעה, מלכד ומאפשר להלחם 
יחד בתופעה של פגיעה מינית, לכולנו היכולת לשנות את פני הדברים אם 

נחליט להיאבק יחד בתופעה הנפשעת הזאת.

הסיסמא "את לא לבד" מיושמת דרך העבודה הקבוצתית לא רק לפונות 
ולפונים למרכז בעקבות הפגיעה אלא גם למעגלי התמיכה הסובבים אותן/ם. 

במהלך השנים למדנו את חשיבות נושא העבודה הקבוצתית ופיתחנו אפיקים 
רבים להתמקצעות בנושא. העבודה הקבוצתית מאפשרת לנו לתת מענה 
מתאים לאוכלוסיות השונות: נפגעות ונפגעים בקבוצות התמיכה, קבוצות 

פסיכו חינוכיות לבני נוער, קורסי הכשרה לאנשי חינוך, קבוצות סופרוויז'ן 
לפרקליטים ולאנשי משטרה, קבוצות הכשרה והדרכה לאנשי טיפול, קבוצות 

הדרכה לאנשי חינוך, טיפול, מדריכות כלה ומנהיגים רוחניים מן הקהילה 
החרדית וקבוצות הדרכה וסופרוויז'ן למתנדבות ולמתנדבים. 

בתוך כך החלטנו השנה להתמקד בחוברת זו בעבודה הקבוצתית של 
המרכז. המאמרים בחוברת יציגו עבודה עם קבוצות שונות. 

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

ועירוניים המאפשרים את המשך הפעלתו של מרכז הסיוע.
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קבוצה היא התא הבסיסי ביותר במבנה החברתי, מאבני היסוד של הקיום 
האנושי. מלידתו, האדם חווה שייכות לקבוצה, למשפחה, שהיא הקבוצה 

הראשונית. במהלך חייו ישתייך בו זמנית למספר קבוצות )בני הדת ההינדית, 
תלמידי תיכון, עובדי חברת הזנק...( ואף ינוע לעתים מקבוצה לקבוצה, אך 

תמיד יהיה חלק מקבוצות חברתיות וארגוניות שונות.

קבוצה היא מקבץ אנשים בעלי מאפיין משותף. עצם קיומו של מאפיין משותף, 
אין בו די – על המאפיין להיתפס כמהותי לזהותו האישית של האדם, ככזה 

שמבדיל אותו מאלו שאינם שייכים לקבוצה. תנאי נוסף להיות מקבץ אנשים 
קבוצה, הוא קיומם של יחסי גומלין בין האנשים באופן מתמשך ויציב. בהתקיים 

אלה, תיווצר קבוצה ויתאפשרו תחושת שייכות ומרחב תפישתי משותף. 
בכוחה של קבוצה לספק מענה למגוון צרכים של האדם החל מצורכי קיום והגנה 

אינסטרומנטליים )מזון, מחסה, בטחון אישי( ועד צרכים קוגניטיביים  )ללמוד 
ולהבין( ורגשיים )תמיכה וקבלה( החיוניים להתפתחותו האישית. כתוצאה מכך, גם 
בחברות המטפחות את האינדיבידואליזם, ישאף הפרט להשתייך לקבוצות, למרות 
שהשתייכות זו משפיעה לא אחת  על ההתנהגות, המחשבות והרגשות של הפרט.

לקבוצה משמעויות שהן מעבר לעצם שיוכם של חבריה לקבוצה והיא מקבלת 
מעמד ויישות משל עצמה. כך יכול אדם לומר: “בניגוד לדעת הקבוצה, אני חושב 
ש...” לא בניגוד לדעות של חברי הקבוצה אלא בהתייחס לדעה של אותה יישות 

 ,”The Analysis of the Self“ קבוצתית. היינץ קוהוט )1913-1981(, מחבר הספר
בו הציג את תפיסתו התיאורטית והטיפולית, שזכתה לכינוי פסיכולוגיית העצמי, 
טבע את מושג “העצמי הקבוצתי”. קוהוט הגדירו כישות שיש לה קיום משלה, 

עם צרכים משלה, מבנה פנימי משלה, אמביציות ואידיאלים, בדומה לעצמי 
האישי.

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

וההבנה של תהליכים ותופעות המתרחשים בקבוצה.

פרופסור ארווין יאלום, סופר ופסיכיאטר, בספרו “טיפול קבוצתי - תאוריה 
ומעשה” )2006(,  הנחשב לספר יסוד  בתחום הקבוצות, מייחס לכל קבוצה 

כוחות מרפאים הנובעים מעצם מהות הקבוצה. יאלום מתאר את הטיפול ואת 

השינוי שהוא מחולל, כתהליך מורכב המתרחש דרך משחק גומלין רב פנים 
של חוויות אנושיות. לטענתו, חוויות אלה נוצרות בכל קבוצה - גם כאשר אינה 

מוגדרת במוצהר כקבוצה טיפולית, ללא תלות בסוג הקבוצה, בדרך ניהולה 
והנחייתה. יאלום מכנה את החוויות האנושיות הללו “גורמים טיפוליים” ומונה 

אחד עשר גורמים:

הפחת תקוה – תחושה שיש מה לעשות וכי לא הכל אבוד. חברים בקבוצה 
שואבים השראה ועידוד מכוח המגע עם משתתפים שעברו חוויה דומה 

ומיטיבים להתמודד עמה. תקווה היא תנאי לעצם הפניה לטיפול ומהווה מקור 
כוח להתמיד בו, אך יאלום רואה בה גם אמצעי טיפולי יעיל העומד בפני עצמו. 

נמצא כי אצל אנשים שהאמינו בטיפול ובסיכויי הצלחתו, תוצאת הטיפול הייתה 
חיובית יותר.

אוניברסליות – אנשים רבים הבאים לטיפול אינם מודעים לכך שהבעיות, 
הרגשות והמחשבות שלהם אינם נחלתם הבלעדית. הם טועים לחשוב שהם 

ייחודיים בחווייתיהם ובמצבם. בקבוצה הם נוכחים לדעת שאנשים רבים 
שותפים להתמודדויות הדומות לשלהם. שמיעת סיפורים דומים משחררת 
את הפרט מתפיסתו את עצמו כייחודי בבעייתו, בבחינת “צרת רבים חצי 

נחמה”. בנוסף, מציין יאלום, כי לאחר שהמשתתפים מבינים שאינם יוצאי דופן 
כפי שחשבו, קל להם יותר לחשוף את סיפורם ואת עצמם, חשיפה העוזרת 

לשיחרור מתח וכאב.

זולתנות )אלטרואיזם( – הנתינה לאחר של מי שחוו עצמם רוב חייהם כחסרי 
יכולת ואף כנזקקים מחזקת את הערכתם העצמית. זאת ועוד, מטופלים רבים 

מתלוננים על העדר משמעות ומפתחים כתחליף התעסקות אינטנסיבית בעצמם. 
מאחר ולטענת יאלום משמעות אינה יכולה להיווצר באופן יזום, התמקדות בסיוע 

לאחר, התמקדות המסיטה את האדם מהעיסוק העצמי המוגבר, היא אחת 
מהדרכים המאפשרות צמיחה ספונטנית של תחושת משמעות.  

הקניית מידע – בשונה מטיפול פרטני שגם בו יכולה להינתן הדרכה דידקטית 
על ידי המטפל, בקבוצה ניתנות גם עצות, הצעות והנחיות כלליות מגוונות על 

ידי שותפים לגורל, כלל חברי הקבוצה. בנוסף,  חברי הקבוצה עשויים גם להאיר 
את התייחסויותיו של המטפל באור שונה ומזוויות נוספות מאלו שראה חבר 

כוחה המרפא של קבוצה 
שהם כרמי*

*רכזת קבוצות תמיכה ואנשי מקצוע במרכז סיוע ת”א.
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קבוצה יחיד.

שחזור מתֵקן של הקבוצה המשפחתית הראשונית - מטופלים רבים באים 
מרקע של התנסות בלתי מַספקת בקבוצה הראשונה והחשובה ביותר 

בחייהם - המשפחה הראשונית. הקבוצה הטיפולית דומה למשפחה במובנים 
רבים: בשתיהן יש בעלי סמכות )מנחים=הורים(, חברים לקבוצה )=אחים 

ואחיות(, גילויים אישיים עמוקים, רגשות עזים, ואינטימיות עמוקה לצד רגשי 
עוינות ותחרותיות. למעשה , קבוצות טיפוליות נבנות ומנוהלות מתוך כוונה 
מודעת ליצור הדמיה הקרובה ככל האפשר למתכונת המשפחתית. אחרי 

שמתגברים על חוסר הנוחות הראשונית, במוקדם או במאוחר מגיע בהכרח 
שלב שחברי הקבוצה מתחילים להתייחס למנחים ולשאר החברים באופנים 

שמזכירים את הדרך שהתייחסו בעבר להורים ולאחים. תופעות דומות 
מתרחשות, כמובן, גם בטיפול פרטני, אבל הקבוצה מספקת אפשרויות רבות 

ומגוונות לאין שיעור לשחזר מוטיבים מן העבר המשפחתי. חשוב כמובן לא 
רק שקונפליקטים משפחתיים מוקדמים ֵישוחזרו, אלא שהמטופל יחווה אותם 

בצורה מתקנת. חשיפה מחודשת בלי תיקון רק תחמיר את המצב עוד יותר.

פיתוח טכניקות חברות – למידה חברתית, פיתוח כשרים חברתיים בסיסיים. 
יש הבדלים משמעותיים בדרך בה מטופל ונלמד נושא זה בקבוצות שונות. 

הדבר נגזר מאופי וסוג הקבוצה: יש קבוצות בהן למידה חברתית היא מטרה 
גלויה ומוצהרת ויש קבוצות בהן פיתוח הכשרים החברתיים הוא תוצר נלווה 
של מטרות גלויות אחרות. כך או כך, בקבוצות המעודדות פתיחות וחשיפה 

והנותנות מקום רב למשוב מחברי הקבוצה, יעברו חברי הקבוצה, במודע 
או שלא במודע, תהליכי למידה חברתית המאפשרים לפתח ולשכלל את 

כישוריהם החברתיים ויכולים להביא לשינוי התנהגותי בהקשר החברתי.

חיקוי – בדומה לטיפול הפרטני, גם בטיפול הקבוצתי חברי הקבוצה מחקים 
את המטפל. אלא שבקבוצה החיקוי אינו תחום למטפל בלבד, אלא ניזון גם 

משאר חברי הקבוצה. כך, חברי קבוצה עשויים לחקות ולסגל לעצמם מוטיבים 
שונים ממגוון אנשים בקבוצה. החיקוי מאפשר למשתתפים התנסויות חדשות 
ובדיקתן, משפיע על דרכי התקשורת של המשתתפים, תומך ומקדם תהליכי 
למידה חברתית ולעיתים אף מביא לכך שחבר קבוצה מפיק תועלת מתהליך 

טיפולי של חבר אחר לקבוצה, עם מערך בעיות דומה - תופעה שנהוג לכנותה 
טיפול עקיף )vicarious therapy(, תוצאה של חיקוי אגב צפייה מן הצד.

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

קונקרטיים דרך השגת שינוי הקשור בקשיים אלה. ההשתתפות בקבוצה מעלה 
על פני השטח סבל, מצוקות וקשיים בתחום הבין-אישי ודורשת התמודדות 

עימם. חברי הקבוצה מקבלים משוב אינטנסיבי מכלל חברי הקבוצה כמו גם 
את התובנות והחוויות הרגשיות שחווים חברי הקבוצה. בעזרתם הם משנים 

את דפוסי התקשורת הבין-אישית שלהם, תוך שהם מסירים חסמים ורוכשים 
יכולות המשפרות את דרכי התקשורת שלהם ואת התנהגותם החברתית.

לכידות קבוצתית – לכל אדם צורך בשייכות. זהו צורך ראשוני ובסיסי. בקבוצה 
צורך זה מקבל מענה תוך שנעשית עליו עבודה ב”כאן ועכשיו”. חברי הקבוצה 
מתנסים במעגל המייצר לכידות קבוצתית: אמון – חשיפה – אמפטיה – קבלה 

– וחווים קבלה שאינה תלויה בעבר אלא בעמידה בנורמות הקבוצה בהווה.

קתרזיס – תחושת זיכוך, הורדת אבן מהלב. שותפות הגורל, האמון והקבלה 
ללא תנאי שבין חברי הקבוצה, מאפשרים לומר דברים שמעולם לא נאמרו 

בקול ולעיתים אף הודחקו ונדחו על ידי האדם גם בינו לבין עצמו. עצם 
אמירתם נותנת תחושת שחרור והקלה עצומות.

גורמים קיומיים – לקבוצה גבולות של זמן, מקום ומשך. המשתתפים לומדים 
להכיר במגבלות הקבוצה והטיפול ובצורך להתמודד עם החיים שמחוץ 

לקבוצה, שהם כמובן הרבה פחות מוגנים. הבטחון שמקנה הקבוצה מאפשר 
לחבריה לצאת ממנה אל העולם האמיתי, להתייצב מולו ולקחת אחריות על 

חייהם גם לנוכח מציאות כואבת, לא רצויה ולא הוגנת.

גורמים מרפאים אלו ובייחוד תקווה, אלטרואיזם ולכידות קבוצתית רלוונטיים 
לתחום של תקיפה מינית בכלל ולעבודה קבוצתית בפרט.

במרכז הסיוע נעשית עבודה קבוצתית בכמה תחומים:
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• קבוצות הכשרה לאנשי מקצוע שמטרתן הקניית ידע בסיסי והכרות עם 
מושגי לימוד תיאורטי והשלמת הפרק הלימודי עם פרקטיקה.  

• קבוצות הדרכה שמטרתן העמקת הלמידה וההתפתחות להבטחת רמה 
מקצועית הולמת לאנשי מקצוע הבאים במגע עם נפגעות ונפגעי תקיפה 

מינית. קבוצות אלה מיועדות גם כן לאנשי מקצוע: פרקליטים, שוטרים, 
מטפלים )מתחומי עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה(, מקצועות 

חינוכיים )יועצות, מורות( ולמתנדבות ומתנדבים העובדים במרכז הסיוע.
• סדנאות קבוצתיות לבני נוער ולקהל הרחב שמטרתן מתן כלים להתמודדות 

והקטנת הסיכון לפגיעה.
• קבוצות תמיכה לנפגעות, לנפגעי תקיפה מינית ולאמהות של נפגעות 

ונפגעים. 
• ההשתתפות בקבוצת תמיכה היא על פי רוב בנוסף לטיפול פרטני.

• קורסי הכשרה והדרכה למתנדבות/ים.

אמנם גם בסדנאות המניעה, ההדרכה וההכשרה, שאינן קבוצות טיפוליות, יחוו 
המשתתפים, בהתאם לטענתו של יאלום, את אחד עשר הגורמים הטיפוליים, 

אך אנו נתמקד ברלוונטיות של גורמים אלו לקבוצות התמיכה שמעצם הגדרתן 
קרובות יותר להגדרה של קבוצה טיפולית.

לתקיפה מינית השלכות מרחיקות לכת על תפקודן הנפשי, החברתי והבין-
אישי של הנפגעות. הרוב הגדול יסבלו מהפרעת לחץ פוסט-טראומטית שיכולה 

להופיע בשנה הראשונה שלאחר הפגיעה, אך לעיתים גם שנים רבות לאחר 
התרחשותה. קשיים וסימפטומים יכולים להופיע במהלך חייהן של הנפגעות 
כתוצאה מאירועים שיגרתיים, לבטח ארועים יוצאי דופן. לכוחות המרפאים 

שיש לקבוצה יכולה להיות תרומה משמעותית וייחודית בהתמודדות עם 
השלכות הפגיעה המינית.

נפגעות תקיפה מינית עלולות לסבול, בין היתר, מתחושות ייאוש, העדר 
הכרה בפגיעתן וסטיגמה, מרגשות כעס, אשם ובושה ומקשיים בתפיסת 

העצמי והדימוי העצמי. קשיים תוך-נפשיים אלה, משליכים ומתווספים לבעיות 
בתחום הבין אישי והחברתי כדוגמת חוסר אמון, בידוד, העדר גבולות וקשיים 

באינטימיות. כמו כן יש לזכור כי במקרים רבים הפגיעה התרחשה בתוך 
המשפחה ושבמקרים רבים אחרים הפגיעה התווספה לדינמיקה משפחתית 

מתעללת שחוו הנפגעות בעברן. 

המהלך הטיפולי הוא מטבעו מורכב, עדין, מכיל אין ספור חוויות קוגניטיביות 
ורגשיות, מודעות ולא מודעות, ובמהלכו הגורמים הטיפוליים שזורים זה בזה. 

ההשתנות מתרחשת בהדרגתיות ובו זמנית במכלול תחומים המזינים זה 
את זה. פירוק הכוחות המרפאים של הקבוצה לרשימת הגורמים הטיפוליים 
עוזר להבין את כוחה והשפעתה המרפאה של הקבוצה, אך כדי לא לחטוא 

בפשטנות יתרה נתבונן על מכלול השפעתם המטיבה של הגורמים הטיפוליים 
הקיימים בקבוצה, ולא על מנגנון השינוי.

משתתפות בקבוצות תמיכה חשות שייכות, מוגנות ומובנות ולכן יכולות לשבור 
את קשר השתיקה סביב הפגיעה והשלכותיה. ההדהוד הקבוצתי נותן לפגיעה 

המינית הקשרים חברתיים ופוליטיים ולא רק אישיים. ההשתתפות בקבוצה, 
ובמיוחד החלקים בהם הנפגעות חוות את עצמן כאקטיביות, מעצימה את 

הנפגעות ותומכת בשיקום הערכתן העצמית. התנועה האישית קדימה, בשילוב 
עם הדינמיקה הקבוצתית, מאפשרת להתמודד באופן בונה ומשחרר גם עם 

החלקים התוך-נפשיים. ברובד התוך-נפשי המשתתפות בקבוצה גם זוכות 
לחוויה חליפית, בריאה ואף מתקנת של הפגיעה המינית בפוגשן את הייצוגים 

המשפחתיים הגלומים במבנה הקבוצתי. 

מטבעה, המסגרת הקבוצתית מזמנת ומציפה בעיות בתחום הבין אישי, אך 
בה בעת, המסגרת הקבוצתית היא גם זו המאפשרת למידה, תירגול, והתנסות 

במרחב בטוח הדרושים ליצירת שינוי בתחום זה. תיפקודה של הקבוצה 
כמיקרוקוסמוס מאפשר תהליכים דומים גם במישור החברתי. ההשתתפות 

בקבוצה מעניקה כוחות, ידע וחוויות התומכים ביכולת לצאת מבידוד ומקדמים 

את נירמול הטראומה תוך התמודדות בריאה עם הסימפטומים שגרמה. 
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* עובדת סוציאלית ומנחת קבוצות תמיכה במרכז סיוע ת”א.

הרציונל והרקע להקמת קבוצות התמיכה:
לתקיפה מינית יש השלכות מרחיקות לכת על תפקודם הנפשי, החברתי 

והבין־אישי של הקורבנות )Flaming et al; 1999(. אחת ההשלכות הקשות 
והשכיחות ביותר הינה הפרעת לחץ פוסט־טראומטית )PTSD(. רזניק 

ואחרים )Resnick et al, 1993( מצאו כי 76% מקורבנות תקיפה מינית 
סובלים מהפרעת לחץ פוסט־טראומטית במהלך השנה הראשונה לאחר 
התקיפה. הפרעת לחץ פוסט־טראומטית עלולה להיות אקוטית, מושהית 

או כרונית. הפרעת ה־PTSD שמקורה בטראומה מינית עלולה להופיע שנים 
רבות לאחר התרחשותה, להימשך זמן רב ולהשפיע באופן משמעותי על 

היבטים רבים בחייה של האשה )שפירא - ברמן, 2003(. נשים רבות שנפגעו 
מינית בילדותן זקוקות לטיפול גם בבגרותן, שכן לעיתים קשיים נפשיים 

מתעוררים נוכח אירועי חיים שונים, כמו יצירת קשרים אינטימיים, הורות 
ועוד )Courtois, 1988(. חשיפה לטראומה מינית ארוכה ומתמשכת, בעיקר 

בילדות, עלולה להוביל להפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת, הכוללת 
סימפטומים מועצמים וכרוניים של PTSD וכן כוללת סימפטומים נוספים: 

שינויים בתודעה - אמנזיה, דיסוציאציה ועוד; שינויים בתפיסת העצמי; 
הפרעות קשות בוויסות הריגשי - מחשבות התאבדות כרוניות, זעם רב, 
מיניות לא מווסתת, פציעה וחבלה עצמית; וקשיים ביחסים בין־אישיים - 
קשיים בתלות ונפרדות, חוסר אמון באנשים, חוסר גבולות ועוד )הרמן, 

 .)Briere, 1996 ;1992

טיפול קבוצתי מוכר כטיפול אפקטיבי לסוגי טראומה שונים כאשר לטיפול 
קבוצתי עם נפגעות תקיפה מינית יש תפקיד משמעותי מאוד בתהליך 
ההחלמה, משום שהוא נותן מענה לצרכים יחודיים של נפגעות שטיפול 

 Yalom, 1995; Sprei & Unger, ( פרטני לבדו מוגבל ביכולתו לספקם
Van Der Kolk, 2001; Courtois, 1988 ;1986(. ההשתתפות בקבוצה 

מפחיתה את הסטיגמה של האשה ה”מטופלת” ואת תחושת הבדידות של 
הנשים הנפגעות. המסגרת הקבוצתית מספקת זירה מתאימה במיוחד 

להתמודדות עם בעיות ביחסים בינאישיים, הכרוכות בהפרעה פוסט־
טראומטית מורכבת, כמו דימוי עצמי נמוך, קושי באינטימיות, תחושות חוסר 

 .)Hazzard, Rogers & Angert, 1993( התאמה בתוך יחסים ובידוד

טיפול קבוצתי מסייע לנפגעות תקיפה מינית לקבל אישור והכרה 
בהתנסויותיהן, בביטוי רגשי אותנטי, בהעמקת המודעות העצמית ובהפחת 

תקווה. בנוסף, הקבוצות מהוות אמצעי לפיתוח שותפות סביב סוגיות 
ומאבקים משותפים, וכן אמצעי ליצירת שינוי ברמה האישית או החברתית

 .)Corey, 1995; Yalom, 1995(

המודל הטיפולי של קבוצות התמיכה:
בעקבות הניסיון המצטבר בעבודה עם קבוצות התמיכה, גובש במרכז 

הסיוע מודל של עבודה קבוצתית, המבוסס על התיאוריה שפיתחה הרמן 
)1992( ביחס לשלושת שלבי ההחלמה של נשים נפגעות טראומה: השלב 

הראשוני המיועד לסיפור החוויות האישיות סביב הטראומה המינית בסביבה 
מקבלת ולא שיפוטית; שלב עיבוד הפגיעה - שבו בעיקר נבחנת הזהות 

הקורבנית של הנשים וסוגיית האחריות האישית לחייהן; ושלב החיבור 
מחדש שבו מתקיימת התמקדות בחלקים אחרים של הזהות האישית 
מלבד הזהות הקורבנית )שני - אדום, 2004(. ההתערבויות הקבוצתיות 

מותאמות לשלב ההחלמה של הנשים, כמו גם לשלב ההתפתחותי 
של הקבוצה. האוריינטציה הטיפולית של הקבוצות הינה פסיכו־דינמית 

פמיניסטית והיא נשענת גם על גישת ההעצמה. 

המטרות הכלליות של קבוצות התמיכה:
“Telling the story” - מתן אפשרות לנשים המשתתפות לספר את סיפור 

הפגיעה המינית ולשתף בחוויות הרגשיות הכרוכות בה, באווירה תומכת, 
אמפטית, ולא שיפוטית. 

הפחתת חוויית האשמה, הבושה והסטיגמה הכרוכה בחוויית הפגיעה 
המינית. 

סיוע בהתמודדות הנשים עם ההשלכות של הטראומה המינית על חייהן. 
פיתוח הקבוצה כרשת תמיכה חברתית זמינה עבור הנשים והפחתת 

תחושת הבדידות והחריגות. 
העצמת הנשים הנפגעות - הגברת תחושת השליטה בחייהן וחיזוק יכולתן 

לממש את חופש הבחירה שלהן ביחס לחייהן והתמודדותן בהווה. 

קבוצות התמיכה לנפגעות תקיפה מינית
יעל לוין*
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אוכלוסיית היעד של קבוצות התמיכה: 
אוכלוסיית היעד של קבוצות התמיכה הינה נשים שחוו פגיעה מינית לסוגיה 

השונים; חלקן חוו פגיעה מינית ממושכת בילדותן, חלקן חוו פגיעה מינית 
תקופה קצרה יחסית טרם הגעתן לקבוצה או בבגרותן. בקבוצות התמיכה 

נערכת הבחנה בין נשים שחוו פגיעה בילדותן לבין נשים שחוו פגיעה 
בבגרותן. מעבר למכנה המשותף סביב הפגיעה המינית, יש שונות בין 

הנשים בקבוצות: מבחינה גילאית, רמת השכלה, תעסוקה, מהגרות וילידות 
הארץ, לאום, מוצא אתני, נטיה והעדפה מינית, ועוד. כמו כן, קיימת שונות 

בין הנשים מבחינת עוצמת הסימפטומים הפוסט־טראומטיים.  

הערכת תוצאות הטיפול הקבוצתי:
קבוצות התמיכה מאפשרות למשתתפות לספר על החוויות של הפגיעה 

המינית בסביבה אמפטית ותומכת, הן תורמות להעצמתן, מסייעות 
בהפחתת חוויות האשמה והסטיגמה שהינן כה דומיננטיות בעולמן הפנימי 

וכן מסייעות בהתמודדות עם השלכות הטראומה המינית. רוב הנשים 
המשתתפות בקבוצות מדווחות על הגברת תחושת רווחה והקלה בעקבות 
ההשתתפות בקבוצה, מעצם היכולת לשתף בחוויותיהן הרגשיות בסביבה 

אמפטית. כמו כן, נראה כי היכולת להפגש עם נשים אחרות שחוו חוויות 
דומות, מסייעת בהתמודדות עם תחושות של בדידות, חריגות וסטיגמה. 

הקבוצה הופכת להיות עבורן רשת תמיכה חברתית משמעותית; עבור 
חלקן מדובר ברשת התמיכה היחידה בחייהן. חלק מהנשים משתתפות 

ביותר מקבוצה אחת וגם זו מהווה עדות לחווייתן של הנשים ביחס לאיכותן 
המיטיבה של הקבוצות. 

קבוצות התמיכה כאמצעי להעצמה של נפגעות תקיפה מינית:
גישת ההעצמה מספקת מסגרת קונספטואלית, ערכית ומקצועית לטיפול

הקבוצתי בנפגעות תקיפה מינית. גישת ההעצמה מתלכדת עם הגישה 
הפמיניסטית בתחומים של הכרה וקבלה לא שיפוטית של הנפגעת, בהכרה 
בזכות ההגדרה העצמית ובחופש הבחירה של נשים, בהדגשה של הכוחות 

האישיים על פני הפתולוגיה, ביצירת מערכת יחסים הדדית בין המטפלת 

למטופלות תוך שאיפה למזעור הבדלי היררכיה, ובראיה של הקונטקסט 
הפוליטי של בעיותיהן האישיות של נשים נפגעות טראומה מינית. הנחיית 

הקבוצות  נעשית מתוך שילוב עיקבי ורציף בין ההסתכלות החברתית־
פוליטית לגבי סוגיית האלימות המינית ובין ההתבוננות האישית, הבין־אישית 

והאינטרה־פסיכית. 
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שאלה זו, שנשאלה על ידי אחת הנערות בדקות האחרונות של הקבוצה, 
נשארה איתי עוד הרבה מאוד זמן. זו הייתה נערה בת 15 שמתגוררת 

בפנימייה באזור השרון. הפעם זו היא, אבל בכל פעם זו מישהי אחרת. 
נערה מלאת חן וקסם, חכמה, נבונה - ועסוקה בדאגה לחבר שלה, 

שלתחושתה אינו זוכה ממנה לסיפוק מיני. הקול הזה לצערי הרב אינו זר לי. 
התרגלתי לשמוע אותו מנערות וצעירות בגילאים ומוצאים שונים, שהפנימו 
את תפקידן ומהותן בתוך מערכת היחסים. שרגילות כמעט באופן אוטומטי 

לחשוב שגופן נועד לספק גבר, ונושאות אשמה אם אינן עושות זאת.

 אפרת ואני מסתכלות אחת על השנייה וחושבות איך לענות לה. נראה 
כאילו היא יודעת בתוך תוכה את התשובה, אבל זקוקה לאישור חיצוני 

לכך שאם היא לא רוצה - היא לא צריכה לעשות את זה. בדרך הביתה אני 
מנסה להבין עם עצמי אם גם אני הייתי עסוקה בשאלות כאלה בגילה. אני 
רוצה לחשוב שלא, אבל נזכרת שכן. אני נזכרת במה שאנחנו כל כך רוצות 

לשכוח - את עובדת היותנו אובייקט. אנחנו כל כך רוצות להאמין שאם 
אנחנו נשים חכמות, מוכשרות, בטוחות בעצמנו - הדבר הזה יפסח עלינו.

הנחיית קבוצה לנערות מפגישה אותנו בעל כורחנו עם הנרטיב הכפוי 
והעצוב הזה כל פעם מחדש. אלא שהפעם אפשר אולי לשנות, ולו במעט, 
משהו בנרטיב הזה. הדחף הפמיניסטי שמקנן בי, קורא לי להגיד להן כמה 
הן מדהימות, כמה הן חכמות ומוכשרות. כמה הגוף הזה שלהן הוא מתנה 

ולא נכס הישרדותי. כמה הן שוות, ולא רק בזכות גופן ומיניותן. 

אפרת ואני מחליטות לייצר עבורן, גם אם רק לשמונה מפגשים, מודלינג 
של מרחב נשי מאפשר ואותנטי. אנחנו יושבות אתן מדי שבוע למשך שעה 

וחצי שבה מותר להן להיות בני אדם לפני גוף. מותר להן להביע רצונות 
משלהן, שאלות ומחשבות משל עצמן לפני שהן צריכות לרצות מישהו, 

לספק מישהו. מותר להן לתת מקום לעצמן. אנחנו שומעות אותן ומנסות 
לפתוח בפניהן אפשרות אחרת של מחשבה ותפיסה עצמית. תפיסה שבה 

יש להן בחירה מי להיות, מתי, עם מי, כמה. תפיסה שבה יש להן שליטה 
על גופן ומיניותן. בהתחלה הן נבהלות, אך בהמשך ולאט לאט מתחילות 

להתמסר לרעיון המוזר הזה. 

במפגש האחרון אנחנו אוכלות עוגת שוקולד ומנסות להבין מה הייתה 
בשבילן החוויה הזו. שתי נשים שבאו לדבר איתן באמצע החיים על 

מיניות, יחסים, על גבולות אישיים, על בחירה, על דימוי גוף. מה הן באמת 
יזכרו מכל זה? קשה לומר. מה שאפשר לומר בבטחה, הוא שאל מול 

עולם רווי בפרסומות שוביניסטיות, אל מול תרבות מלאה בדימויים נשיים 
סקסיסטיים, הטרדות, והשפלות יומיומיות - הצענו אלטרנטיבה. אפשרנו 

להן לשמוע משהו אחר. מכבד, מוקיר, אנושי. 

“זה בסדר אם אני לא רוצה לשכב איתו?”
מיטל מיכאלי*

* עובדת סוציאלית, מתנדבת במחלקת חינוך במרכז סיוע ת"א

12



 נויה

מתוך השתיקה צמחה הבדידות ועטפה בשכבות של אימה את 
הילדה שהייתי.

את הרעל ספגתי בשקט. לארס אפשרתי לפעפע בעורקיי
ורק אני ידעתי

אני שונה

חייכתי  תמיד  ומתפקדת.  נורמטיבית  משפחה  מוקפת  גדלתי 
למצלמה. 

הייתי מנומסת ואמרתי את המילים הנכונות בזמן הנכון
יצר  שאבא  האיום  השבי  בין  העולמות:  בין  תמרנתי  מאולפת 

במיוחד בשבילי - לבין חירות הדמיון.
בין הפנים לחוץ. בין המעוות לישר. 

בין המותר לאסור.

והחוקים היו ברורים וחדים כתער
אסור לספר לאף אדם בעולם. 

אם אספר 
אמות. 

שנים עברו מאז. בגרתי ודיברתי ועדיין נשארתי – עמוק בפנים 
לבד.

עם  משפחה  לו  שהייתה  כזה   - בעולם  נורמאלי  איש  אין  כי 
גבולות בריאים והורים שהם הורים

שיכול להבין – מה קורה לילדה קטנה שגדלה בעינוי נפשי ומיני 
מתמיד 

בתוך הבית .

רק בקבוצה כשדיברתי – התפוגגה מעט הבדידות
בקבוצת השוות – בה ישבו נשים כמוני שגדלו בשבי דומה 

יכולתי לספר ולשתוק ולדעת – הן איתי
מקשיבות לילדה הקטנה שהייתי 

ויחד איתי – וכמוני – גם הן - עדות אמת לזוועה. 
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יום יום אחר הצהריים, אני נכנסת לאוטו בדרכי הביתה ומניחה לצדי את התיק 
ובודקת שלא שכחתי במשרדי בפרקליטות מפתחות, טלפון וארנק. איך 

שאני מתיישבת מאחורי ההגה, אני מרגישה אותו  רובץ לו שם מתחת לרגלי, 
הצ’ימידן הענק הזה, שכל כך קיוויתי לשכוח במשרד ולא היתה אפילו פעם 

אחת שהוא לא נדחף לי למכונית ונסע איתי עד הבית. 

כשנגיע הביתה, אני אשכח אותו בכוונה ואנעל את האוטו פעמיים, ליתר 
ביטחון. בסביבות השעה חמש, כשאשחק עם הילדים על השטיח, הוא יקרוץ לי 
מאחורי הספה. אני אתעלם ממנו במופגן ואשיר שירי ילדים בקול רם. לפעמים 

זה מבריח אותו לכמה שעות טובות. אבל בלילה, הוא יידחף לי למיטה ויגיד לי 
“זוזי קצת”, כאילו שהוא אחד הילדים. הוא ישכב לו מתחת לכרית, במקום כזה 

שאי אפשר לסלק אותו וגם לא להגיד לו: “לך מיד למיטה שלך!” פעם ניסיתי 
לחנוק אותו בכל הכוח עם הכרית ובלילה היה נדמה לי שאולי זה אפילו הצליח, 

אבל בבוקר, כשהתנעתי את האוטו, הוא שוב רבץ לו, בין הגז לברקס, ממש 
מתחת לרגלים.

יום רביעי, שעה 13:00, השעון צוחק עלי בעוד אני מנסה להספיק עוד כמה 
דברים, כבר יודעת שזה אבוד, ואז 13:42, אני קמה מהכיסא, מתנתקת 

“שמש של יום רביעי”
עו”ד לילך שלום ועו”ד שירה לייטרסדורף - שקדי*** 

* עובדת סוציאלית, רכזת הליך פלילי במרכז סיוע ת”א.

** פסיכולוגית קלינית, מדריכה ומנחת קבוצות במרכז סיוע ת”א.

*** הכותבות הן פרקליטות מפרקליטות מחוז ת”א )פלילי( בשם קבוצת הפרקליטות המשתתפות בסדנה.

בשנת 2011 הוקמה לראשונה בישראל קבוצת הדרכה לפרקליטות בפרקליטות 
מחוז תל אביב. זאת ביוזמה משותפת של הפרקליטות ושל מרכז הסיוע לנפגעות 
תקיפה מינית בתל אביב. הקבוצה הינה תולדה של עבודה משותפת, רבת שנים, 
בין מרכז הסיוע לבין פרקליטות מחוז ת”א. המרכז מעביר מדי שנה, במשך עשר 
לפרקליטים, המתמקד בלמידת ההיבטים השונים של  קורס  השנים האחרונות, 
בקבוצת  הצורך  הוא  בקורסים  בקביעות  הצרכים שעלה  אחד  המינית.  הפגיעה 
בשל  זאת  בפרקליטות.  העבודה  השלכות  של  רגשי  לעיבוד  שתוקדש  הדרכה, 

הקושי הרב בניהול תיקי פשע חמור ותיקי עבירות מין בפרט.

ולשיחה, כדי להיטיב להבין את  קבוצת ההדרכה נועדה לאפשר מרחב לשיתוף 
השפעות העיסוק היומיומי בעבירות ובפשיעה. הדיון מתמקד בהמשגה מדוייקת 
של ההשלכות, שיתוף וקבלת תמיכה רגשית מהקבוצה, קבלת זוויות התבוננות 
שונות על חוויותיהן של הפרקליטות ורכישת כלים להתמודדות רגשית. אך יותר 

מכל, הקבוצה מאפשרת מרחב להיות אחת בשביל השניה ויחד עם השניה.

בבניין  וחצי  שעה  למשך  לשבועיים  אחת  ונפגשת  פרקליטות   13 מונה  הקבוצה 
הפרקליטות. 

בשנת 2011 הנחו את הקבוצה שתי מנחות:
בעבודה  שני  תואר  בעלת  הסיוע,  במרכז  הפלילי  ההליך  רכזת   – כהן  ענבר 
 - מרגלית  ומירי  העברית.  באוניברסיטה  לקרימינולוגיה  ודוקטורנטית  סוציאלית 
רכזת הליך פלילי במרכז סיוע, עובדת סוציאלית, בעלת תואר שני בלימודי נשים 

ומנחת קבוצות.
יחד עם  כהן,  ענבר  ידי  על  מונחית  להיות  2012, הקבוצה ממשיכה  החל משנת 
עירית סדן – פסיכולוגית קלינית, מדריכה ומנחת קבוצות, בין השאר, במרכז הסיוע 

לנפגעות תקיפה מינית בת”א.
לקראת האירוע השנתי הצענו לחברות הקבוצה לכתוב טקסט המעביר את החוויה 
המשמעותית שהן עוברות. הקבוצה לקחה על עצמה את ההצעה כהזדמנות. כל 
הפרקליטות שיתפו בחוויותיהן, בין אם במילה, במשפט או במבט ושתי פרקליטות 

מהקבוצה כרכו הכל לטקסט מרגש ויצירתי. ממש כמו הקבוצה. 

קבוצת הדרכה לפרקליטים
ענבר כהן* ועירית סדן**
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מהטלפון, מהמחשב, רצה במסדרון וכמו אליס אני נופלת ונופלת במעלית 
ונוחתת בארץ המראות. בכניסה לחדר, ליד הדלת, אני מסירה מעלי את 

הצ’ימידן ונכנסת.

חברותי יושבות כבר בחדר וממתינות לי. כולן נשים, פרקליטות, רובן גם 
אימהות. בדרך כלל אנו מחליפות זו עם זו מילים חטופות במסדרונות 

הפרקליטות, “את לבושה מדהים“, “מה עם התיק ההוא? קיבלת הרשעה?“ 
“מתכוונים להגיש ערעור?“ “הקטנים גמרו עם השיניים? התחילו עם 

האוזניים?“ “יש לי בשבילך טלפון של מומחה ש... שניה, מחפשים אותי...“, “טוב, 
אני רצה לפגישה, לגן, כבר לא זוכרת לאן...“  

יום יום אני מביטה בהן כשהן חולפות על פני בדרכן הביתה. מישהי מהן תמיד 
מסתובבת אלי בסוף ופולטת לעברי: “נפגש ברביעי. איזה מזל שיש לנו את 

רביעי...“ אני מביטה בה מתרחקת ממני בצעדים נחושים, הליכתה בוטחת. היא 
ממתינה למעלית ומביטה בשעון. בינתיים, היא  אוספת את שערה בגומייה של 
ילדה שמונחת קבוע על פרק כף ידה, מיישרת את חצאיתה המגוהצת ומפזרת 

סביבה חיוך מתפשר של סוף היום. כשתגיע המעלית, היא תשאל בנימוס “יש 
לי מקום?“ ותיכנס מהצד, ליתר ביטחון. 

אני לא יכולה לגרוע ממנה את מבטי. ברגע שהיא נכנסת למעלית, הוא נכנס 
מיד אחריה, משתחל לו דרך החריץ ממש שניה לפני שהדלת נסגרת. תמיד 

הוא מצליח להידחף, הצ’ימידן הזה שלה, להשתרך אחריה לתוך המעלית 
כשהיא רוצה כבר הביתה ואף פעם לא לשאול “יש לי מקום?“ 

ואז בא יום רביעי. כבר כמעט שנתיים שאנחנו מתנתקות כך, מעניקות לעצמנו 
מתנה נדירה - שעה וחצי שבה מותר לנו הכל, לבכות, לדבר, לצחוק, לקטר. להיפגש.
שעה וחצי של מפגש, בו אנו רואות זו את זו, פגישה אמיתית, בה אנחנו נותנות 

מקום לקול שלנו. 

אנחנו מניחות את הצ’ימידנים במרכז המעגל ופותחות את הרוכסנים שלהם 
בזהירות. שדים לא אוהבים להתעורר לאור חזק מדי. הם עלולים להיבהל 

ולברוח מבלי שנספיק להביט בהם. למדנו לפתוח להם חרכים ולהעיר אותם 
לאט לאט. במפגשים הראשונים הם היו עדיין מנומנמים, אך עם הזמן כבר 

למדו להכיר את קולנו, להתעורר ללחישות, לבכי קטן, לצחוק גדול. להתעורר 
למשמע קולה של אחרת.  

אט אט צ’ימידנים נפתחים, שדים מתעוררים ופיות מרחפות ברחבי החדר. 

לקראת אמצע המפגש כולם כבר ישובים זה לצד זו במעגל ומשוחחים כאילו 
הם מכירים שנים. הילדה שהעדתי בבית המשפט מחזיקה בידו של ילדי החולה 

שהשארתי בוקר בבית. מוזר. הייתי בטוחה שלעולם לא ידעו זה על קיומה של 
זו. לצדם יושבת “השמש“, זו שכל בני הבית חוסים בחום קרניה. היא משוחחת 

כבדרך הרגל עם “הצד האפל של העולם“ היושב לצדה וכשהיא מניחה עליו 
את כף ידה, זה נראה לי מהצד כמו “ליקוי חמה“ ואני עוד מתלבטת אם מסוכן 

להסתכל. 

האשה שיושבת מולם עטופה מעיל וכובע פרווה. היא סיפרה כי היא מתגעגעת 
לשמוע את צעדיה שלה, בשלג, הרחק מכל בני ביתה, הרחק מהאשה שהיא 

רגילה להיות. שתי נשים עטויות שריון של אבירות קדמוניות שבו זה עתה 
משדה הקרב. הראשונה שבהן מכניסה חרבה לנדן ומתרסקת על הכסא 

שבפתח הדלת. כולן יודעות גם מבלי שתאמר כי גם היום חשה שהובסה, כי 
אכזבה את זו שנלחמה עבורה, ואין לה ניחומים. זו שלצדה מבקשת להשיב את 

חרבה ולא לראותו עוד לעולם, שכן מעולם לא חלמה להיות “חורצת גורלות“ 
ואין לה חלום כרגע אלא להיות אשה רגילה. היא מנסה להשיל מעליה את 

השריון אך מגלה לתדהמתה כי הוא הפך חלק מגופה, דבוק בעקשנות לנימי 
נפשה, והיא מתחננת שנעזור לה להסיר אותו, כי כבר אינה זוכרת איך הרגישה 
בלעדיו. ליצנית החצר מנתרת, כל אותה העת, בין הכיסאות, והפעמונים שעל 

כובעה מצטלצלים ברקע. היא עוברת מצ’ימידן לצ’ימידן, מודדת תלבושות, 
עוטה ופושטת צורה ומסכות, הנה היא הנאשמת, השופטת, הקלדנית, העדה 

העוינת ולבסוף היא המתלוננת. היא מבקרת אצל כולן ולבסוף אוספת 
מהצ'ימידן שלה את כל פחדיה ומגישה לנו אותם למרכז המעגל. האיפור שלה 

מרוח מדמעות אבל בלבה אמון מלא, כי פחדיה הונחו בידיים טובות וביחד 
נצליח לתת להם שם, אולי אפילו תפקיד, ושנדבר אותם, בכנות ובאומץ.  

בחדר הקטן הזה דיברנו את עצמנו לדעת. אנחנו מובנות זו לזו. אנחנו 
מובנות לעצמנו. בתום הפגישה, אשה מסייעת ביד רעותה לאסוף את חפציה 

ולהכניסם בחזרה אל הצ’ימידן. לרגעים הוא מרגיש קל יותר, אפילו נדמה 
כי הוא נראה כמו תיק רגיל של אשה, כזה שאפשר להניח בצד ואולי אפילו 

לשכוח. 

ואז, שניה לפני שנסגרת הדלת, כל אחת מספיקה לקחת איתה בתיק 
עוד מילה. מילה אחת שנולדה כאן היום ושתישאר שלה. הבטתי בחברותי 

מתלבטות ומתחבטות. מישהי כבר לקחה את “השמש“ ואחרת רצתה עוד 
לחשוב על “שריון הפלדה“. היה לי קשה לבחור רק מילה אחת. החלטתי 

שטובות השתיים. הכנסתי לתיק את “הפגישה הבאה.“  
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* רכזת חינוך והסברה במרכז סיוע ת"א.

מחלקת החינוך של מרכז סיוע מעבירה בכל שנה מעל אלף סדנאות 
לבני נוער ולצוותים חינוכיים באזור גוש דן. מטרת הסדנאות היא לעורר 

מודעות ולפתח שיח של מניעת אלימות מינית. העבודה בתוך בתי ספר 
מביאה לפתחנו הזדמנות חשובה ומרגשת מאין כמוה לשוחח עם נערים 
ונערות על נושאים חשובים ומרכזיים כל כך בחיים שלהם: זוגיות, מיניות, 
תקשורת בין המינים, אבל גם על נושאים שבדרך כלל מתחבאים היטב 

בתוך קשר השתיקה והסוד: אלימות, תקיפה מינית, יחסי כוח בתוך הכיתה 
ועוד. בכל פעם שאנו נכנסות אל תוך בית הספר אנחנו מקפידות להעביר 

שני מפגשים לצוות בית הספר - להכין אותן לקראת הסדנאות, להעניק 
להן כלים חשובים להתמודד עם תופעה שמימדיה המדאיגים הולכים 

ומתבהרים לנו בכל שנה ושנה.

בשנת הלימודים החולפת זכיתי להנחות בפעם הראשונה השתלמות 
ליועצות בתי ספר. השתלמות זו, פרי עמל רב שנים, הייתה משותפת 

למרכז סיוע וליחידה למניעת התעללות בשירות הפסיכולוגי של משרד 
החינוך. שתים עשרה יועצות מבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים 

התכנסו אחת לשבועיים ללמוד על אלימות מינית, על ההשלכות הנפשיות 
של פגיעה מינית בילדות ובגיל הנעורים, הכירו לעומק נורות אדומות 

לאיתור ולזיהוי בני נוער שנפגעו או שנמצאים עכשיו במערכת יחסים 
פוגענית והתאמנו על כלים חינוכיים וייעוציים להנחות את הנושא הסבוך 

של אלימות מינית בחדרי המורים ובכיתות.

עם סיום ההשתלמות הראשונה, אבן דרך משמעותית למחלקה החינוכית, 
אני מבקשת לבחון את מעגלי ההשפעה המתרחבים של מרכז סיוע תל 

אביב.

סדנא לבני נוער שמועברת על ידי מנחות מרכז סיוע מאפשרת יצירת שיח 
אינטימי, כן ומוגן על נושאים כואבים. הסדנא מאפשרת לתת שמות לחוויות 

שעד עתה נותרו עלומות, להניח את האשמה והבושה מאחור ולעצור את 
קשר השתיקה.

סדנא למורות ומורים מאפשרת לחדד את הכלים שעומדים לרשות הצוות 
בהתמודדות שלו עם פגיעות מיניות, להבהיר את גבולות השיח בין מורים 
לתלמידים, להעלות את החשיבות של חובת הדיווח גם כשאנחנו עוד לא 

בדיוק יודעים מה קרה.

קורס הכשרה ליועצות משול, בהקשר זה, לזריקת אבן באגם. היועצות, 
שלמדו לאורך מפגשי הקורס להבין לעומק את טיבה של הפגיעה המינית, את 

השפעתה על עולם הגוף והנפש ואת האופנים בהם היא “מתחזה” לסערות 
של גיל הנעורים, מהוות את מקור הידע הבית ספרי בכל הנוגע לאלימות 

מינית. לצערנו, תהליך ההכשרה של יועצות כולל בדרך כלל רק קורס כללי 
אחד של התנהגויות סיכוניות שבו לומדות היועצות מעט על אלימות מינית, 
זאת לצד התנהגות אובדנית, הפרעות אכילה וצריכת סמים ואלכוהול. הכל 

בקורס אחד. יועצות שבחרו להעמיק את הידע ולא להסתפק בקורסי החובה 
של התואר השני הגיעו אל ההשתלמות והסכימו לקחת על עצמן את משימה 

קשה במיוחד: לראות אלימות מינית בלי להסב את המבט, לקחת על עצמן 
את ההתמודדות לכל אורכה - משלב האיתור או הגילוי, דרך ההתמודדות 
עם ההורים, דרך הכשרת המורות לשיח בתוך הכיתות ועד לטיפול פרטני 
לנפגעות ולנפגעים. במהלך קורס של שלושה חודשים קיבלו על עצמן 12 

יועצות את תפקיד הרואות, שומעות ומדברות עבור מורות ומורי בית הספר, 
עבור עשרות התלמידים שלהן והמאות אם לא אלפים שעוד יבואו. 

ההשתלמות העלתה קשיים ודילמות רבות על תפקידן הייחודי של יועצות 
בתי הספר: מצד אחד מספקות תמיכה ומענה רגשי, מצד שני אמונות 

על קיום הליך בירור ללא משוא פנים בתוך בית הספר. מחויבות למערכת, 
נאמנות לתלמידים. סוגיות קשות ובוערות זכו לטיפול שורש: התמודדות 

עם פוגעים מתוך קהילת בית הספר, גבולות מורים-תלמידים במרחב 
וירטואלי שמשתנה בלי הרף, ההתנהלות בצל חובת הדיווח שמאלצת 

לפרוץ את גבולות בית הספר וההתמודדות הרגשית של היועצת - כותל 
בית ספרי אך אנושי מאוד.

שלוש שנים של עבודה עם עשרות רבות של בתי ספר והשתלמות 
אינטנסיבית אחת אפשרו לי לפגוש המון יועצות מחויבות, חכמות ואוהבות. 

נוכחתי לדעת שעם הכלים הנכונים, עם תהליך למידה משמעותי 
ועם תמיכה חזקה נוכל לסמוך על יועצת בית הספר להיות הדמות 

המשמעותית שאנו זקוקות וזקוקים לה - הורים, מורות, ילדים וילדות 
וחברה ישראלית אחת אליה יקלטו כל אותם התלמידים בבוא העת. 

אני רוצה להודות להילה סגל, ראש היחידה למניעת התעללות בשפ”י, על 
שאפשרה את המהלך החשוב הזה ולבטי ריטבו, מדריכה ארצית ביחידה 

על ההנחיה המשותפת, הליווי והתמיכה. 

שיעור בייעוץ 
אפרת אופנהיימר* 
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* יוזמת ופועלת ליצירת תרבות מניעת אלימות מינית ומתנדבת במרכז סיוע ת"א.

נפגשנו בטרמפ. ביקש טלפון, לקחתי את שלו וכמה ימים אחר כך עשיתי בו 
שימוש. תאמנו, נפגשנו, ‘יצאנו’ כמה פעמים. בתי קפה בהתחלה ואחר כך 

אצלו בבית. כנראה שהיו ‘נורות אדומות’. לא ראיתי אותן בזמן אמת. התחיל 
בהסכמה עם חיוכים והתלהבות, באמצע פסקה לי ההתלהבות. אפילו לא 

ממש יודעת לומר למה. הוא לא שם לב. אבל כשהפסקתי לשתף פעולה, הוא 
כבר כן שם לב. נתן לי הוראות; אמר מה לעשות, איזה חלקי לבוש להוריד. ואני 

– הורדתי.

חוסר ההתלהבות הפך לבכי, גם לזה הוא שם לב. שאל משהו, לא הקשיב 
לתשובה והמשיך ב”התלהבותו”. כשיכולתי לקום, נכנסתי למקלחת, 

התקרצפתי היטב עם הרבה סבון והלכתי משם.

מה זה הדבר הזה שהיה שם? ‘אונס’ או פרשנות שגויה? אלימות מינית או 
מיניות מורכבת? שימוש בכח או חוסר הבנה? איך מרגישים כוח? מה זה כוח? 
כוח פיזי הוא חלק. ובמרבית אירועי האלימות המינית לא עושים שימוש בכוח 

זה, לפחות לא בתחילת האירוע, גם אם הוא קיים. משאבי כוח נוספים לוקחים 
חלק: גיל, תפקיד, מעמד, סמכות, כסף ואמצעי “שוחד” אחרים )תשומת לב 

למשל(, כוח קבוצתי, כוח של מקובלות חברתית וכוח של מגדר.  בהקשר כאן 
– אותן תפישות חברתיות לגבי מיניות, השופטות אחרת נשים וגברים. 

למדנו לחשוב ולומר כי התוקפים עושים זאת מפני שהם יכולים, מפני שיש 
להם יותר משאבי כוח. אבל התוקף אינו מרגיש חזק, אינו מרגיש את הכח 

שלו. בצפייה ממרחק, ניתן לראות ולנתח את משמעות הכוחות, אבל בזום-אין, 
הפרטים אינם מרגישים את הכוח הזה. החלש, מרגיש את חולשתו. החלש 

מרגיש את חוזקו של האחר. החזק אינו מרגיש את חוזקו. החזק מרגיש יכולת, 
אפשרות, קלות יתר בהתנהגות עם האחר/ת. הוא הרגיש שהוא יכול. כמובן 

שלא לאנוס, אבל כן “לממש את התלהבותו”. 
אני התקרצפתי אחר כך והלכתי בוכה ברחובות. מה לעשות עכשיו? לספר 

לחברים? להתלונן במשטרה? מה יגידו לי? איך יגיבו? 

החוק מגדיר לא רע אלימות מינית/הטרדה מינית/ניצול מיני. במציאות מסתבכים 
לא פעם עם פרשנויות שונות. הוא התכוון ‘א’ והיא הבינה/הרגישה ‘ב’. לא מעט 

ויכוחים נסובים סביב הפרשנויות הללו באירועים שאינם חד-משמעיים. ההליך 
הפלילי דורש הסתברות גבוהה ביותר )מעל 90%( לקיום האירוע ולהבנת הפוגע 

את המתרחש. זו אחת הסיבות לכך שתלונות רבות לא מגיעות כלל לבית 
המשפט או נסגרות בהסכמי טיעון.

אני רוצה להציע מושג נוסף הנמצא בטווח שבין מיניות )בריאה ונעימה( לבין 
אלימות מינית נצלנית– חזירות מינית.

חזירות מינית איננה תקיפה מינית על פי החוק, היא לא תעבור שום הליך 
פלילי. חזירות מינית שואבת כוחה מתוך תפיסת העולם המאפשרת לאחד 

לממש “התלהבותו” ודורשת מהשני/ה להיות מאוד ברורים ואסרטיביים 
כשמשהו לא מתאים. חזירות מינית לא שמה לב לניואנסים, שינויים, חוסר 

וודאות, בלבול. “התחלת... עלית לביתו, פלירטטת, התחבקת, אז נא להמשיך. 
אפילו שב PC יודע לומר כמעט כל תלמיד תיכון ש”מותר להפסיק בכל רגע 

נתון”. חזירות מינית גורסת ש... הוא אולי לא הבין אבל את שלחת ‘מסרים 
כפולים’ ולכן זו לא “אשמתו”. 

איך ניתן היה למנוע את אותו אירוע המתואר מעלה?
חלק יגידו “ללמד לראות ולאתר ‘נורות אדומות’, להגיב ולפעול באסרטיביות 

כאשר מאתרים כאלה. אם תהיי יותר ברורה בפעם הבאה – זה לא יקרה.
ואני רוצה לאמץ את האמירה כי “הגיע הזמן שנשים פחות דגש על אזהרת 

הבנות ולימודן איך להימנע, ונתחיל לשים הרבה יותר דגש על לימוד הבנים איך 
לא לפגוע, איך לשים לב, איך לא לנהוג בחזירות מינית”. 

מה אתם אמרתם לבנות שלכם? מה אתם אמרתם לבנים שלכם? יכול להיות 
שגם הם מעורבים ב ‘חזירות מינית’? 

לי לא ממש התאים והוא לא ממש הבין
ליאור גל כהן*
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“ׁשּום ָאָדם ֵאיֶנּנּו ִאי” 
אולגה סטאטלנד-וינטראוב*

*עובדת סוציאלית, רכזת חינוך והסברה במרכז סיוע ת”א.

ממונות רבות  פונות אלי בשאלה – “מוניתי לאחראית על מניעת הטרדה 
מינית בעבודה, מה עכשיו?” תפקיד הממונה הינו תפקיד מורכב, המעורר 

שאלות ודילמות רבות. פעמים רבות הממונה ניצבת בין הפטיש לסדן כאשר 
מוטלת עליה האחראיות כלפיי הארגון, כלפי המתלונן/ת וכלפי הנילון/ה , 

אחראיות המציבה בפניה לעתים ניגוד אינטרסים ודילמות רבות. 

תפקיד הממונה טומן בחובו משמעויות רבות עבור נשים וגברים במקומות 
העבודה , ובהסתכלות רחבה יותר משמעו יצירת סביבת עבודה בטוחה אשר 
מאפשרת לעובדים בה להתקדם במישור המקצועי והאישי. עם זאת, תהליך 

של שינוי חברתי אף פעם אינו פשוט ומעורר הרבה דילמות, התנגדויות 
ופעמים רבות מי שעומד בראש השינוי נושא את הדגל לבדו. 

ממונות רבות אשר פונות אלי להתייעץ וללמוד, מספרות על חוויות של בדידות 
בתפקידן המורכב, על תחושת חוסר אונים אל מול המערכת ועל קונצנזוס 
בעייתי בין עובדי ומנהלי החברה, לפיו החוק למניעת הטרדה מינית, פוגע, 

כביכול, ביחסים בעבודה והורס את האווירה החמה ו”המשפחתית”. לצד כך 
מוטלת על הממונה החובה לטפל ולמנוע מקרים של הטרדות בעבודה, לקיים 

פעולות הסברה ומניעה ולדאוג לסביבת עבודה בטוחה. מצב זה הופך את 
הממונה ל”הורסת השמחות” הארגונית, למטרד בעצמה ולפעמים אף מושא 

לגיחוך על כך שהיא מעלה את הנושא.

במטרה לענות על צרכי הממונות ולאפשר להן לקבל הכשרה לתפקידן 
המורכב, אנחנו מקיימות קורסי הכשרה אשר מתמקדים בנושאים שונים 
שחיוניים לתפקיד הממונה: למידת החוק למניעת הטרדה מינית, דרכים 

ליצירת סביבת עבודה בטוחה ונקייה מהטרדות מיניות, אופן הטיפול במקרי 
הטרדה מינית, ופיתוח מיומנויות תשאול וסיוע שכה חיוניות לעבודת הממונה. 

העבודה בקבוצה והמפגש עם ממונות מארגונים וחברות שונות מאפשר 
לממונות להרגיש שהן לא לבד בתפקידן המורכב, להתייעץ וללמוד מממונות 
אחרות וכן לתרום להן מהידע שלהן. במהלך הקורס כל ממונה משתפת את 

האחרות, בדרכה שלה, באופן שבו משפיע התפקיד על חייה המקצועיים 
ופעמים רבות גם האישיים. הקבוצה נותנת מרחב ולגיטימציה למגוון של 

רגשות, תחושות, דילמות וכן חשיבה על דרכי התמודדות יעילות. מעבר לכך, 

הלמידה בקבוצה מאפשרת לפתח וללמוד דרכי עבודה וכלים אפקטיביים 
של התמודדות וטיפול במקרים של הטרדות מיניות בארגון וכן מניעה ויצירת 

סביבת עבודה בטוחה.  

ממונות רבות, בסיום קורס ההכשרה במרכז סיוע, מספרות שהקורס העניק 
להן כלים מקצועיים, רגשיים והבנה שהן לא לבד בהתמודדות עם התפקיד 

הקשה שלהן, הבנה שיש עוד נשים שמתמודדות עם דברים דומים והבנה שיש 
להן כתובת ומקום לפנות אליו תמיד על מנת להתייעץ, ללמוד או סתם לקבל 

תמיכה - מרכז סיוע ת”א. המשפט “את לא לבד” מקבל עבורן  משמעות 
נוספת - גם בהקשר לתפקיד הממונה במקום העבודה. 

כיום, יותר ויותר מעסיקים ומקומות עבודה מתחילים להבין את החשיבות במתן 
הכשרה לממונות על מניעת הטרדה מינית בעבודה והמשמעות הפלילית, 

הכלכלית, הערכית והחברתית של סוגיה זו עבור הארגון. בסופו של דבר, ארגון 
וממונה שפועלים על פי החוק, ויוצרים לעובדים שלהם מרחב עבודה בטוח, 

תורמים בכך להתפתחות הארגון ומקום העבודה כגוף מקצועי ויעיל אשר ממוקד 
כל כולו במטרות שלשמן הוא קיים. 

כולי תקווה שבעתיד, יותר ויותר ממונות יוכלו לקבל הכשרה לתפקידן על מנת 
לפעול בצורה מקצועית ליצירת סביבת עבודה נעימה ובטוחה  עבור נשים 

וגברים כאחד.   

ת, ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ  שֶׁ ה ִמן ַהיַּבֶּ סָּ ל ָאָדם הּוא פִּ ל ַעְצמוֹ; כָּ לוֹ ִמשֶּׁ “ׁשּום ָאָדם ֵאיֶנּנּו ִאי, כֻּ
ה”.  ַרבָּ

 ג’ון דאן.
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*עובדת סוציאלית, רכזת הליך פלילי במרכז סיוע ת"א.

ריכוז תחום ההליך הפלילי, במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, מאפשר 
את ההזדמנות לעמוד בנקודת החיבור בין שני עולמות – עולם המשפט 
ועולם הפגיעה, או אם נקביל את המפגש לשתי דיסיפלינות, אזי אלו יהיו 

הדיסיפלינה המשפטית והדיסיפלינה הטיפולית. זהו מפגש ייחודי ונדיר, 
בעיקר בגלל שהוא מזמין את הליהטוט בין שני עולמות תוכן מרתקים, אך 
גם מנוגדים האחד לשני. הליהטוט מחייב למידה של שני העולמות. לא זו 

המבקשת “ללמוד את האויב”, אלא זו המבקשת להכיר את שני הצדדים, 
להסביר את האחד לשני ולגשר בניהם וכך ליצור מימד שלישי – המימד 

של החיבור.

במובנים עמוקים עולם המשפט ועולם הטיפול הפוכים הם. דומה כאילו 
הראשון מקורו בכוכב מאדים והשני בכוכב נגה. עולם המשפט שואף 
לתיאור אובייקטיבי של המציאות ואילו עולם הטיפול מתעניין בחוויה 

הסובייקטיבית של המטופל. עולם המשפט שואף להגיע לשורות תחתונות 
ולהכרעות סופיות ואילו עולם הטיפול מתמקד בעיקר בתהליך. עולם 

המשפט חותר להגדרות בינאריות – אדם יכול להיות אשם או זכאי, עבריין 
או חף מפשע ואילו עולם הטיפול נע על רצף של רגשות ומחשבות וכמו 

בתיאוריות המוסר של לורנס קולברג וקרול גיליגן עולם המשפט חותר 
לעשיית צדק ואילו עולם הטיפול מהותו היא חמלה.

קיימים זרמים שונים בעולם המשפט המבקשים להטמיע ערכים טיפוליים 
בהליך המשפטי. זאת בעקבות ההשקפה כי להליך המשפטי ולעשיית 

צדק ביטויים שונים שאינם נוגעים רק לבירור האמת אלא גם ליצירת חוויה 
אנושית משקמת עבור כל הלוקחים חלק בהליך. סיבה נוספת לשילוב ידע 

טיפולי בהליך המשפטי קשורה להבנה המשתרשת במערכת המשפט, 
כי היא לא יכולה לעשות את עבודתה נאמנה מבלי להיטיב להבין את 

המכניזמים הנפשיים הקשורים להבנת העבירה הנדונה והשלכותיה.

כחלק ממגמת שילוב הידע הטיפולי בהליך המשפטי, נדרשים אנשי ונשות 
טיפול להעיד בבית המשפט.  עדויות אלו משמשות את ההליך לשתי 

מטרות: כעדות מחזקת שמטרתה לגבות ולתמוך בגרסתה של הנפגעת וכן 
כעדות תורתית שמטרתה להבהיר היבטים מקצועיים העומדים במחלוקת 

כדוגמת היזכרות מאוחרת בפגיעה המינית, שיהוי בהגשת התלונה, המשך 
קשר של הנפגעת עם הפוגע ועוד.

במסגרת עבודתי כמרכזת את ההליך הפלילי במרכז הסיוע, אני עומדת 
בקשר גם עם אנשי הטיפול בתחום. במסגרת הקשר עמם נחשפתי לסוגיות 

אתיות ומקצועיות שונות העולות בעקבות ההכרח להעיד בבית המשפט 
ובנוסף לאלו, קיים גם החשש הגדול המלווה אותם ערב מתן העדות. 

מוקדי הדילמות קשורים בעיקר לפער בין ההבניות העומדות בבסיס השיח 
המשפטי לאלו העומדות בבסיס השיח הטיפולי. החשש הוא כי חוסר הבנת 
השיח בבית המשפט - “כללי המשחק” יפגום ביכולת להנגיש את ההבנות 
הנפשיות לבית המשפט ולעמוד בחקירה נגדית. וכן קיים החשש כי העדות 

תפגע בברית הטיפולית ובאמון הנפגעת.

חששות אלו דומים במידה רבה לחששות המלווים את הנפגעות ערב 
עדותן בבית המשפט ומרביתם נובעים מחוסר היכרות עם עולם המשפט. 

כך בהקבלה כשם שהכנת הנפגעות למעמד העדות בבית המשפט 
מסייעת להן בהתמודדות עמו, כך למידה על התנהלות ההליך השיפוטי 

מסייעת לאנשי הטיפול במתן עדות נהירה ואפקטיבית.

בחודש מרץ העברתי קורס הכשרת אנשי טיפול למתן עדות בבית 
המשפט. הקורס היה פרי של שיתוף פעולה בין מרכז הסיוע עם מכון 

“חרוב” מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל, אשר מתמקד בפיתוח תוכניות 
וידע בתחום של ילדים שעברו התעללות והזנחה. קהל היעד של הקורס 
הורכב מאנשי טיפול המטפלים בילדים נפגעי אלימות וכן אלו המטפלים 

בנשים וגברים אשר נפגעו בילדותם. הקורס כלל למידה על מטרת ההליך 
הפלילי ותפקיד העד המומחה, הבנת מערך הכוחות והתפקידים הפועלים 

בבית המשפט ואת הדינמיקה ביניהם, למידה של טקטיקות חקירה 
וחקירה נגדית והאופן בו ניתן להתמודד עמן והסתיים ביום סימולציות של 
חקירות מסוגים שונים, אשר התקיים במרכז מס”ר – מרכז הסימולציות 

בבית החולים תל השומר. את הקורס ליוויתי אני יחד עם קבוצת עורכי דין 
מהשורה הראשונה, אקדמאים, פרקליטים וסניגורים, אשר העניקו לי ייעוץ 

מקצועי לכל אורך הדרך.

בין שני עולמות
על קורס הכשרת אנשי טיפול למתן עדות בבית משפט

ענבר כהן*

19



כטבען של יוזמות ראשוניות, החוויה הראשונית, נחקקת. נחקקו בזכרוני 
כל משתתפי הקורס, איש ואשה. ההרגשה היתה של שותפות בחוויה. 

כולם ידעו, מי יותר ומי פחות, איך זה מרגיש שם על דוכן העדים. איך זה 
מרגיש להגיע לזירה לא מוכרת, להרגיש את הזרות ואת חוסר הבנת כללי 

ההתנהלות והשפה הנהוגים בה ולנסות, ללא כל ידע מוקדם, לצלוח את 
מעמד החקירה המורכב. במיוחד נחקקו בזכרוני הערות שנאמרו על ידי 

משתתפי הקורס שהעבירו את הרושם שנפתח בפניהם צוהר לעולם לא 
מוכר. המעבר בין זרות להיכרות היה מרגש והשיח שהתפתח בין אנשי 

הטיפול לעורכי הדין היה מרתק וכאילו יצר שפה שלישית. זו המחברת בין 
שני העולמות.

כאמור, לא הייתי לבד בבנית הקורס, ועל כן ברצוני להודות תודה עמוקה 
לד”ר חנן גולדשמידט מהמרכז הבינתחומי, לד”ר דנה פוגץ’ ועו”ד דקלה 

טוטיאן ממרכז “נגה” לזכויות נפגעי פשיעה, לעו”ד דורית נחמני ועו”ד גיל 
שפירא מהסניגוריה הציבורית ולעו”ד רקפת מוהר מפרקליטות מחוז מרכז 
ולפרופ’ משה זכי מאוניברסיטת חיפה. בנוסף ברצוני להודות לפרופ’ אשר 

בן אריה, מנכ”ל מכון חרוב ולמרים שלר, מנהלת מרכז הסיוע על שהסכימו 
“לגנוב איתי סוסים” ותודה מיוחדת ומעומק הלב לטלי שלומי ולאביטל 

פרידמן ממכון חרוב, שאחזו איתי ידיים בהרפתקה הנפלאה הזו. 
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*רכזת חינוך למגזר הדתי במרכז סיוע ת”א.

הן כבר ישובות בשקט כשאני נכנסת, מחברות ועטים בידן, ישובות על קצה 
הכיסא, רגליהן מקופלות תחתן, דרוכות, מתוחות, אינן מביטות אחת בשניה, 

כמו לא לבייש ולא להתבייש בנוכחותן כאן. שתי מאחרות נכנסות בזריזות 
בהתנצלות רפה. “אני מאד שמחה ונרגשת לפתוח את הקורס הראשון 

למדריכות כלה במגזר החרדי בנושא פגיעה מינית - זיהוי והתמודדות”. אני 
סוקרת אותן תוך כדי דיבור - רובן נשים בשנות ה- 40 50 לחייהן, מדריכות 

כלות מזה שנים רבות. חלקן עוטות שביס לראשן, חלקן עם פאה וחלקן 
עם פאה ועליה שביס או כובע קטן. כל עדה או חסידות ומנהגיה. “זה אמיץ 

מאד מצדכן לבוא לקורס הזה” אני מוסיפה לפתיחה החגיגית הכמעט 
מחתרתית “ואני מקווה ומתפללת שנשכיל לדבר פה על הנושא הקשה 

הזה, מתוך תחושה של שליחות ויראת שמים. אני אשתדל לדבר על 
הדברים בלשון נקיה וצנועה ככל האפשר, אך מה שצריך להגיד, יאמר 

בפרוש, כי איך ניתן לדבר בצניעות על מעשים כל כך לא צנועים?...”  אני 
עושה מאמץ להנגיש את הנושא, לצמצם את הפערים בינינו בצורת הדיבור 

שלי, בלבוש ובכיסוי הראש המלא בו אני מופיעה באופן קבוע. ואנחנו 
מתחילות. מיתוסים וסטטיסטיקות, תגובות נפגעת וכלים לזיהוי ואפילו 

הבניה חברתית)כמובן מבלי להשתמש במילת ה”פ” - פמיניזם(.
הן רושמות הכל, הן שואלות ומשתפות, מתלבטות וכואבות, ונדהמות כל 

פעם מחדש - איך זה קורה כך גם אצלנו? במקום בו הצניעות ואהבת 
הזולת אמורים להיות דרך חיים ולא סיסמאות נבובות, במקום בו החינוך 

לאיפוק ודחיית סיפוקים שוכלל לשיאים חדשים.

הן מתפקחות מפגישה לפגישה, הן מדווחות על לילות קשים של מחשבות 
ודילמות. חלקן יכולות לשתף את בני זוגן, חלקן שומרות הכל לעצמן- 

מבינות כי הפער בינן לבינו בנושא שכזה עמוק מכדי גישור.

חלקן מפתחות גישה לוחמנית, חוסר הצדק והצביעות מרתיח אותן. הן 
משתמשות במונחים של שינוי חברתי והפסקת קשר השתיקה. חלקן 

מעדיפות להמשיך ולסמוך על הרבנים כי “כך לימדו אותנו”, ‘ככל אשר 
יורוך’ - מה שהרב יחליט זה הנכון ”וכולן כולן מבינות בצער כי כלות רבות 

עברו תחת ידן, שקטות, מבוהלות, והן לא ידעו לראות ולשאול מה עבר 

עליהן. זה כבר לא יקרה להן, הן מבטיחות. והן מתקשרות להתייעץ ולשאול 
שאלות ומסורות עד אין קץ לכלות שהן מדריכות,  גם שנים לאחר נישואיהן. 

בסוף אחד המפגשים אומרת לי אחת מהן כממתיקת סוד “את יודעת, 
אתמול אמרתי לכלה אחת משהו שאף פעם לא אמרתי קודם כשדיברנו 
על הכבוד שצריך לחלוק לבעל, אמרתי לה: הכל טוב ויפה רבקי, אבל גם 
האשה לא צריכה להיות כזה סמרטוט בבית. גם לעצמה היא צריכה לתת 

כבוד. לא יודעת, פתאום זה יצא לי... כנראה בעקבות הקורס...”  

בואי כלה
יונינה פלנברג*

21



לדתי במרוקו בשנת 1966. תינוקת קטנה לאימא בת 17. ילדה ילדה ילדה. 
עליתי עם אמא שלי לארץ כשהייתי בת 4. שתינו לבד בעולם. הגרסה לגבי מי 
היה אבא שלי והיכן הוא נמצא לא התעדכנה מאז שאני זוכרת את עצמי. כל 

מה שידעתי הוא שאבי הביולוגי נפטר ממחלה כשהייתי בת שנה. עובדה יבשה 
ללא עדויות. לא תמונה, לא משפחה שנותרה מאחור, שום עדות לזה שבאמת 

היה שם אבא. מגיל צעיר הבנתי שאין לאמי שום רצון לפתוח חלון אל תוך 
הסיפור שלה ולתת לי אינפורמציה שתניח את דעתי. מכיוון שכך דעתי לא נחה. 

במרוצת השנים למדתי שמחיר הידיעה הבסיסית מאין באתי ולאן אני שייכת 
שקול למחיר בריאותה הנפשית שממילא עמדה על בלימה. ומכיוון שמעולם 

לא הקדשתי תשומת לב רבה מדי לבריאותי שלי, הכף הוכרעה בגיל צעיר ואני 
הפכתי את השורשים שלא היו לי לאלפי סיבות לא להיות שייכת לשום דבר 
ולאף אחד והתמדתי לברוח ולעזוב כל מקום שהגעתי אליו והתחיל להרגיש 

כמו בית. 

בריאותה הנפשית של אמי הייתה שבירה כל כך, עד שהרגשתי שתפקידי 
בעולם הוא לשמור עליה מאז היותי בת ארבע. עד אז היינו לבד בעולם ואחר 
כך כשהתחתנה עם בחור ישראלי צעיר, צבר ממוצא אשכנזי, רק כדי שיהיה 

לי אבא - הייתי צריכה לשמור עליה אפילו יותר. האבא שהיא הקריבה הכל 
כדי שיהיה לי. חלפו רק כמה חודשי נישואין והחיים שלהם הפכו לגיהינום. וכדי 

להתנחם הוא מצא, מוכנה כפרס תנחומים, ילדה מתוקה וטובה שתיתן לו חום 
ואישור, ותחושת חוזק, והחל להתעלל בי מינית באיטיות ובנחישות עד שכבש 
את כל נפשי והפך אותה לעיסה של עצבות וזעם. שנים של הרס עצמי הביאו 

אותי להתחכך קרוב קרוב למוות תוך שנאה עצמית אכזרית ובלתי פוסקת, 
אבל תוך כדי כך גם שליטה עצמית וחיים במסלול מקביל שלא הסכים לוותר 

ככה סתם ולהרים ידיים. חייתי במקביל בשני מסלולים שונים, הורסת ובונה, 
רוצה למות ורוצה להרוג את כל מי שנקרא בדרכי. 

האפשרות היחידה לשמור על אמא ממפגש עם אבא, שיתכן שיגמר באסון, 
היה למנוע מהם להיפגש פיזית. אני הסכמתי לשמש בולם הזעזועים 

המשפחתי כדי לשמור עליה. הוא היה אלים כלפיה והכה אותה באכזריות רבה, 
והיה אלים כלפיי במסווה של מי שרק רוצה לתת לי חום ואהבה, ומתנחם בכך 

שאני הטובה והיא הרעה. אני למדתי להיות אלימה כלפי עצמי כי לא היו לי 
כלים להכיל את המידע הרגשי שמישהו אומר שהוא אוהב אותי ובו זמנית גורם 
לי לרצות להעלם. הבלבול הזה של אלימות שבאה בסוג כזה של מורכבות היה 

כבד על כתפיה המאד דקות של ילדה בת חמש, שש, שבע.
אמא שלי אפילו הסכימה לקבל ממנו מכות רצח והקריבה בבלי דעת את 

שתינו לטובת עולם שבו אין מילים. עולם שיוצר כאב בכל חלק בגוף כי לכאב 
הזה אין אבא ואמא.

את מה שנרשם בגופי בכל יום במרחק 30 מטרים מדלת המטבח למחסן, 
כאשר איני יודעת באיזה מצב אתפוס אותו והאם אצליח לחמוק משם 

במהירות בחזרה למפלט שנתנו לי הספרים, אני מרגישה עכשיו נפתח בכל 
העוצמה ונותן את אותותיו בכאב שמתחיל להיות לו מקום. אני מחזירה את 

הגוף מהגלות שהיה שרוי בה.

הגוף שהיה מוזנח הרבה שנים. גוף שנהגת בו באדישות או באכזריות. גוף 
ששנאת בדרכים רבות. שהרעבת, שהלעטת. שהכאבת לו, שניסית לשים 

לו קץ. גוף שנאלצת לסחוב פיזית והתייחסת אליו כאל “הקולב” של הראש. 
והראש היה מקום המפלט שלך, שבתוכו כך חשבת מתרחשים כל החיים 

האמיתיים והסודיים שלך. במשך השנים התבצרת בתוך עולם פרטי שהתרחש 
בתוך ראשך בלבד והחלשת את הגוף בכל דרך שיכולת. הענשת אותו על 

שספג את כל הביזוי והכאב שספג וניסית להרוג אותו בשיטתיות באמצעות 
סמים, אלכוהול, וגם ניסיונות זהירים לבדוק את קצה גבול היכולת שלו 

באמצעים אחרים. ככל שנתתי לגוף הפיזי פחות חשיבות, והראתי לו שאני 
מסתדרת גם בלי שיקבל טיפול ראוי, גדל בתוכי שטח הפקר גופני-נפשי שבו 
התנהלה מערכה הישרדותית שידעה לחיות רק כאשר הרגישה תחושות של 

מאבק. מערכת שלא למדה להתקיים בתנאים של מנוחה ופירשה תנאים אלה 
כמצב של סכנה שאסור להיכנס אליו. מערכת שהתבטאה בכאב גופני שהלך 

ונעשה קשה מנשוא רק כדי להודיע על כאב נפשי שלא קיבל מקום לבטא 
עצמו אף פעם. את למדת לחיות עם כאב גופני בלתי נסבל ויצרת חיץ גמור 

בינך לבינו. הראית לו שאת לא תהיי זאת שתישבר.

גרנו בשכונה של בתים פרטיים עם חצרות גדולות. שכונה שקטה של ותיקי 
העיר. כל הזמן המציאות זימנה לי עוד סיבות לפחד קיומי נורא. אבא עשה 

מה שעשה לי ואמר שזה מאהבה. אמא העריצה אותי והרביצה לי מתוך 
דאגה ואהבה בלתי אפשרית, חונקת ועיוורת. נעשיתי ציפור לילה בגיל ארבע 
וחצי ולימדתי את עצמי לקרוא מתחת לשמיכה עם פנס קטן. ההגנה הזאת 

שמצאתי כדי לא לפחד כל כך מהלילה השאירה אותי עם משקפי ראיה בכיתה 
א’. חייתי בפחד מוות וגם חשבתי שאני הכי מכוערת בעולם. היו לי משקפיים 

עם “תריס” - חתיכת גומי מודבקת לעדשה מבפנים, שאיזה רופא עיניים 
המציא כדי שילדים יאמצו את העין החלשה שלהם וירגישו שהעולם נגדם. 

חוויתי כל הזמן סוג של דואליות של תקווה ויאויש בו זמנית.

פירוק. הרכבה. בנייה.
קרן לב גוטמן*

ערוך מתוך טקסט שתרם יצא לאור

*מאמנת, מדריכה ומלווה נשים בתהליכי ריפוי וצמיחה, נפגעת גילוי עריות, התנדבה והנחתה קבוצות במרכז סיוע ת"א.
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כל פעם כשהגעתי למסקנה שהעולם נורא היה איזה מבוגר שהתכופף לגובה 
שלי ונתן לי תקווה לרגע קטן אחד. תקווה קלושה שפגשה את המקום בתוכי 
שלא יכול להתייאש ממש. אבל כל פעם כששוב החיים היו מזמנים לי מפגש 

עם כאב נוראי, הייתי מתעשתת וממשיכה במלחמה. לאט אבל בטוח החלטתי 
להפסיק להרגיש. כל הילדות שלי חתמתי עם עצמי חוזים שיותר לא ארגיש 

שום דבר ובכל פעם כשהיה כואב נורא הייתי מפרה אותם עד שהייתי אוזרת 
מספיק כוח כדי להרים את עצמי מהרצפה, לעטות שוב את השריון ואז הייתי 

שוב מבטיחה שהפעם באמת לא ארגיש יותר לעולם. וככל שעברו השנים 
לא האמנתי לרגש של אף אחד. חשבתי שאף אחד לא רואה אותי והרגשתי 

שקופה. פעם אמא שלי אמרה שילד מהכיתה שלי מאוהב בי. היינו קטנים 
ואימא שלו, שהייתה חברה של אמא שלי, סיפרה שהקטן שלה מאוהב בבת 

שלה. אני הייתי בכיתה ב’ וזה נראה לי אבסורדי שהוא רואה אותי. לא רק שלא 
יכולתי להאמין שמישהו אוהב אותי, אחרי הכול מה שידעתי על אהבה היה 

שזה מאד כואב, אבל לא יכולתי להאמין שמישהו יודע שאני באמת קיימת. אז 
הפסקתי להאמין בקיימות שלי, בעצמי, וזה מאד עזר לי לא להרגיש שכואב לי. 
מגיל צעיר למדתי שאם לא מרגישים משהו אז אפשר לחשוב שהוא לא קיים. 

וכך בניתי עולם שבו הכאב שלי לא קיים ועל כן הייתי ילדה קטנה וטובה שכולם 
אהבו אבל היא לא יכלה להאמין שזה נכון, כי מי שלא מרגיש את עצמו לא 

מרגיש אף אחד אחר.

אני רוצה שתחזיקו אותי ותערסלו אותי ותבטיחו לי שזה יעבור. אני רוצה 
שתגידו לי שאני לא צריכה לעשות שום דבר בשביל שתאהבו אותי. אני רוצה 
שתהיו מסכת החמצן שלי בזמן שאני מאבדת את הנשימה. אני רוצה להיות 

בתוך קונכייה מוגנת של ביטחון ואהבה. אני רוצה הצלה. 
מי יכול להרים את היד ולומר שהוא מוכן להציל אותי? נדמה לי שאף אחד לא 

עונה. אף אחד לא נמצא בעולם הזה בשביל להציל אותי. 

מי יכול להציל את הקטנה הזאת שבפנים?
עכשיו העבר ניצב לנגד עיני בפשטות ואני יודעת שאני לא יכולה לשנות אותו. 

כבר לא יכולה לשכתב את ההיסטוריה שלי. בגיל 12 שיניתי את שמי, עזבתי 
את בית הוריי ועברתי לקיבוץ, אמרתי שאני אשכנזייה מבית טוב, התחלתי 

לקרוא את הספרים הכי מורכבים וקשים להבנה שהיו בספריית הקיבוץ ובניתי 
זהות חדשה לגמרי, כאילו הייתי הדוקטור דוליטל של עצמי. ובו בזמן כעסתי על 
עצמי שאני לא מספיק טובה ולא מספיק חכמה ושאם לא אשתדל יותר, פשוט 

יגלו שהכול שקר. וככה בניתי עולם שיקרי ודמיוני שהלך והשתכלל כל כך עד 
שגם אני האמנתי לו. הפרטים הרבים בסיפור לא יכלו לגרום לאף אחד לפצח 

את החידה המורכבת הזאת שהייתי, והפכתי להיות אדם סתור שחי בחוץ 
בתחפושת ואין לו מושג מה היה קודם. נדמה לי שהכאב שאני חווה עכשיו 

הוא גם הכאב הפשוט על זה שכל הזמן הייתי ממש בסדר כמו שאני, וכל כך 
השתדלתי להיות מישהי אחרת. לפעמים אני חושבת לעצמי, איך אצליח לדעת 
מי הייתי באמת, מי אני באמת, אחרי שהסתרתי את זה כל כך טוב מגיל 8 ועד 

אחרי גיל 40.

עכשיו אחרי כל השנים בדואליות הזאת נפגשתי עם מה שעוזר לי באמת 
להתחיל לחיות. זהו תהליך הריפוי שלי. גולמי ולא מעובד. נתינת מקום וקול 

לילדה הזאת שאיש לא שמע אותה ולא ראה. בגיל 45 מסתבר שאני עדיין כאן. 
בוחרת להתחיל לעשות את זה כמו שצריך. מחליטה לתת ללב שלי להרגיש 
את הכאב כמו שהוא, כי יודעת שכאב רק צריך שיקשיבו לו כדי לפנות מקום 

למשהו חדש לקרות.

את לא לבד. את מסכימה עכשיו. את אומרת כן. כן לשליחים שבאים ועוזרים 
בתהליך הריפוי. כן לזכות לקיומך. כן ליכולת שלך. כן לבני האדם מסביב. כן 

לכאב. כן לשמחה. כן לדמעות. כן לכל מה שיש עכשיו בדרך ולמה שיבוא אחר 
כך. כן. כן. כן.

אני מתייצבת עכשיו לפני הילדה הקטנה הזאת שרציתי להרוג ומודה לה כל כך 
על שהחזיקה מעמד וחתרה בחושך באמונה שלא יתכן שמה שקורה במציאות 

שלה זה כל מה שיהיה בחייה.

אני מתחילה את החיים עכשיו בנקודה שבה אין וודאות על מה יהיה. אני מוכנה 
לקפוץ למים בכל מובן וללמוד לשחות עוד קצת כל יום. לוקחת את הסיכון 
שלא תמיד יהיה זה יפה וקסום אבל זה חי ואמיתי. עכשיו אני נותנת לעצמי 

לצאת לאור וכשהוא מסנוור אני לא בורחת לפינה חשוכה כדי להגן על עצמי 
אלא פשוט עוצמת את העיניים ונותנת לו להאיר את חושיי האחרים. 
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קבוצות תמיכה לנפגעי פגיעה מינית במרכז סיוע ת”א
 רני לוי*

*עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט, מנחה קבוצות נפגעים במרכז סיוע ת”א.

במהלך השנים האחרונות נתמזל מזלי להנחות מספר קבוצות תמיכה לנפגעי 
פגיעה מינית גברים. כל הקבוצות היו קשורות למרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי 

תקיפה מינית בת”א. 

גברים בקבוצה:
גברים מתקבצים לקבוצות בדרך כלל סביב מטרה כלשהי. גברים הם חלק 

מקבוצת ספורט, יחידה צבאית או צוות עבודה. גברים נפגשים פעמים רבות גם 
לצורך מטרה חברתית כגון בילוי משותף או צפייה משותפת בסרט או במשחק 

ספורטיבי כזה או אחר. גברים כמעט ואינם נפגשים סתם. סתם בלי סיבה, 
סתם בכדי לדבר לקשקש, להעביר זמן ביחד בלי מטרה מוצהרת כלשהי. 

גברים כמעט ואינם נפגשים כדי להיות יחד, סתם להיות. 

פעילות כזאת כמעט אינה מתרחשת. דברים רבים מקשים עליהם להיפגש 
באופן כזה. גברים מחונכים לעשייה ובמפגש כזה לא ברור מה יעשו הגברים 

יחד? עמימות זאת אינה נעימה ואף מפחידה אותם. במפגש פתוח מהסוג 
שאני טוען כי כמעט ואינו מתרחש יש מקום לשיחה אישית ואינטימית דבר 
שגם הוא זר לגברים. ניתן לחשוב על סיבות נוספות לקושי בקיום מפגשים 
מסוג זה אצל גברים: תחרותיות, הומופוביה, קושי בדיבור רגשי על תכנים 

רגשיים ועוד גורמים מקשים על קיומם של מפגשים כאלו.

על כן אין זה פלא כי קבוצות טיפוליות לגברים הן נדירות יחסית בנוף קבוצות 
הטיפול. קבוצות אלו נדירות בדיוק בגלל שהן מכונסות לצורך דיבור והוויה אשר 

זרות וקשות לרב הגברים. הקושי בהקמת קבוצות כאלו עולה כאשר הנושא 
שעליו מדברים בקבוצה הוא פגיעה מינית שעברו חברי הקבוצה. הטאבו סביב 

הנושא, יחד עם הבושה והאשמה הופכים את הדיבור על הנושא לקשה עד 
כמעט בלתי אפשרי עבור רוב הנפגעים.

קבוצות תמיכה לגברים נפגעים?
סוג הטיפול המומלץ עבור גברים נפגעים הינו שילוב של פסיכותרפיה פרטנית 
וטיפול קבוצתי. קבוצות מועילות מאד בהתמודדות עם הסימפטומים השונים 

הקשורים לתקיפה מינית. מחקרים הראו כי בעקבות עבודה קבוצתית הורגשה 

הפחתה בסימפטומים הקשורים לאספקטים פוסט טראומטיים, לדיכאון ולדמוי 
העצמי של הנפגעים. 

חוקרים רבים מציינים את החשיבות של היציאה מן הבדידות למצב שבו רואה 
הנפגע כי עוד גברים חווים תחושות דומות לשלו, סובלים מבעיות דומות 

ונאבקים ביום יום עם קשיים חברתיים כשלו. 

מודל העבודה הקבוצתית:
מודל העבודה הקבוצתי שאותו יישמנו בהנחיית קבוצות הנפגעים הוא מודל 

שפותח במרכז הסיוע עבור קבוצות של נשים נפגעות. מדובר בקבוצות קצרות 
מועד אשר במרכזן עיבוד סיפור הפגיעה המינית שעבר הנפגע. הקבוצות 

הוגדרו כקבוצות תמיכה, אך ענו להגדרה של קבוצה טיפולית לכל דבר. 

לטיפול הקבוצתי מספר יעדים:
• לספק סביבה בטוחה לעיבוד הרגשות, החוויות והתחושות הקשורות לאירוע 

או לסדרת האירועים הטראומטיים. 
• להקטין את הבידוד החברתי, הבושה והסטיגמטיזציה שחש הנפגע.

• להגביר את האסרטיביות  על מנת למנוע התעללות חוזרת.
• לזהות, לבטא וליישב את התחושות כלפי המתעלל, ההורים והעצמי. 

• לספק יכולת הפרדה בין מין לאינטימיות.
• לחזק את ההערכה העצמית.

• לעזור בברור קשיים לגבי הזהות המינית של הנפגע. 
• לספק סביבה בטוחה לעיבוד הרגשות, החוויות והתחושות הקשורות לאירוע 

או לסדרת האירועים הטראומטיים. 
• להקטין את הבידוד החברתי, הבושה והסטיגמטיזציה שחש הנפגע.

• להגביר את האסרטיביות  על מנת למנוע התעללות חוזרת.
• לזהות, לבטא וליישב את התחושות כלפי המתעלל, ההורים והעצמי. 

• לעזור בברור קשיים לגבי הזהות המינית של הנפגע. 
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נושאים חשובים בקבוצות של נפגעים גברים:
לא ניתן במסגרת מצומצמת זאת להציג את כל המאפיינים וההשפעות של 

קבוצות אלו על המשתתפים. על כן בחרתי להציג שלוש נקודות משמעותיות 
וייחודיות לקבוצות מתוך משאלה שטעימה זו תעזור לקורא/ת להבין משהו 

מהנעשה בקבוצות אלו.
 

סיפור הפגיעה בקבוצה:
הגברים בקבוצה מספרים כמעט תמיד לראשונה את ספור הפגיעה שעברו 

אל מול מספר גברים אחרים. השפעת סיפור הפגיעה מול אנשים אחרים 
גדולה מאד. בפעם הראשונה מבין הנפגע כי הוא באמת אינו לבד ושמה 

שקרה לו מוכר לאחרים בקבוצה. הזדהות חברי הקבוצה עם סיפור הפגיעה 
נותנת כוח ותוקף לנפגע. גם בקבוצות התמיכה בנשים מספרות המשתתפות 

את סיפור הפגיעה שעברו. בנוסף לקושי לספר סיפור כה כואב ואינטימי, 
קיים הקושי לספר אותו בסביבה של גברים. בדרך כלל סביבה גברית נועדה 

לסיפור סיפורים מחזקי גבריות ולא כאלה המעמידים את גבריותם של הגברים 
בעיני עצמם בסימן שאלה. הקושי לספר סיפור מביש בא בד בבד עם הקושי 
בשיתוף הרגשי המאפיין גברים, על אחת כמה וכמה גברים בקבוצה טיפולית.

אוריינטציה מינית וגבריות בקבוצה:
אחד הסימפטומים הבולטים, ממנו סובלים נפגעי תקיפה מינית, הינו קושי 

בהגדרת האוריינטציה המינית שלהם; האם הם נמשכים לגברים או לנשים. 
נראה כי אקט התקיפה המינית של גברים, אשר נתפס כאקט הומוסקסואלי, 

גורם לבלבול באוריינטציה המינית. הגברים הנפגעים, בניסיון להסביר לעצמם 
את נסיבות האונס, חוששים כי “שידרו” משהו שגרם לתוקף לבחור בהם. 

לבטים לגבי האוריינטציה המינית מלווים בתחושות של בושה, אשמה וגועל 
כלפי המשיכה לגברים אחרים, בייחוד על רקע התקיפה. 

בקבוצות שהנחתי, מלבד קבוצת ההומוסקסואלים, הייתה האוריינטציה המינית 
שונה ומגוונת בין חברי הקבוצה. בקבוצה היו, הטרוסקסואלים, הומוסקסואלים, 

בי-סקסואליים וַא- מיניים. הקבוצה, בשלביה היותר מתקדמים, שימשה כמקום 
מוגן להעלאת לבטים לגבי האוריינטציה המינית של המשתתפים, ואפשרה 

את בירור הקשר בין התקיפה המינית לגיבוש אוריינטציה זו. השיקופים השונים 
בהם נתקל כל משתתף, אילצו אותו להתמודד עם שאלות אלו, והמרחב 

הקבוצתי המוגן אפשר פעולה לגיטימית והרת חשיבות זו.

נפגעים שפגעו ומקומם בקבוצה:
אחד מהנושאים הקונפליקטואליים ומעוררי הקושי הגדולים ביותר הוא העובדה 

כי חלק מהנפגעים תקפו בעצמם. הנפגע יכול להזדהות עם עמדת הקורבן, 
עם עמדת המציל או עם עמדת התוקפן. בעוד אצל נשים הנטייה הקיימת היא 
להזדהות עם הקורבן, נמצאה אצל חלק מהגברים הזדהות עם התוקפן, כדרך 

התמודדות עם תחושת הקורבנות. מתוך עמדת התוקפן מכחיש הנפגע את 
פגיעותו ומשיג הרגשה של כוח על ידי ניצול כוחו על החלש ממנו. נפגעים שהם 
גם פוגעים, מהווים אתגר למטפלים בכך שאינם תואמים את הסכמות הברורות 
לנו על הנפגע. כאשר הגבולות בין הנפגע לפוגע מטושטשים, נדרש מהמטפל 
להתייחס בו זמנית לשני הצדדים הרגשיים הקשורים לפגיעה; הן לצד הקורבני 

שעבר טראומה וסובל ממנה, והן לצד הפוגעני התוקפן והאגרסיבי.

בהקשר זה חשוב לציין כי מרכז הסיוע אשר פתח את דלתו לנפגעים הכניס 
בעצם לתוכו גם גברים אשר פגעו בגברים אחרים. גברים אלו נתפסו קודם כל 

כנפגעים הזקוקים לעזרה ולכן נמצא להם מקום בקבוצות. לא נתן להתייחס 
לתופעת הפגיעה בגברים מבלי לקחת בחשבון שחלק מהם גם תוקפים. 

העובדה כי גברים אלו מצאו מקום במרכז הסיוע מלמדת על הביטחון של 
מרכז הסיוע כי יוכל להתמודד איתם ועם הקונפליקטים המקצועיים/טיפוליים 

שהם מביאים איתם.

קבוצה ייחודית לגברים הומואים/ ביסקסואלים שעברו פגיעה מינית
במהלך שנת 2010 התקיימה קבוצה ראשונה מסוגה בישראל לגברים 

הומואים/ביסקסואלים שעברו פגיעה מינית. את הקבוצה הנחו שני מנחים 
גברים. גברים באופן כללי מתקשים לפנות לעזרה נפשית, גברים שעברו 
פגיעה מינית מתקשים עוד יותר ואלו שעברו פגיעה והם הומוסקסואלים 

מתקשים על אחת כמה וכמה. הסיבה לקושי נעוצה בעיקר בחששם להדחות 
על ידי נותני העזרה. הם מפחדים לזכות ליחס מאשים על כך שלא רק שלא 
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התנגדו מספיק ולכן נאנסו, דבר המעיד על פגם כביכול בגבריותם, אלא 
שאולי, בהיותם הומוסקסואלים,  אף רצו להיאנס. קבוצה לאוכלוסיה מיוחדת 
זאת נועדה לעזור לנפגעים ההומוסקסואלים לקבל עזרה בסביבה שבה קווי 

הדמיון בין החברים מהווים רשת ביטחון ראשוני עבור חבריה.

מטרת הקבוצה הייתה לאפשר לחבריה לבחון את השפעת הפגיעה המינית על 
חייהם, קשריהם הבין אישיים ודימויים העצמי. כמו כן יכלו החברים לבדוק את 

יחסי הגומלין בין מרכיבי האוריינטציה המינית שלהם לבין הפגיעה מינית שעברו.

קבוצה ייחודית למכורים נקיים שעברו פגיעה מינית
בשנתיים האחרונות נעשו שתי קבוצות למכורים נקיים שעברו תקיפה 

מינית. הקבוצה הראשונה מבין השתיים, התקיימה בשעות הערב המאוחרות 
)אחרי שעות הפעילות של המרכז(, מתוך רצון לספק סביבה שקטה ובטוחה 

ולהפחית חששות הקשורים לזיהוי המשתתפים כנפגעים ע”י מטופלים אחרים 
שאינם משתתפים בקבוצה. הקבוצה השנייה התקיימה כבר בשעת הצהריים 

והמשתתפים פחות חששו כי ידעו שהם חלק מהקבוצה.

הקבוצות תוכננו כקבוצות ‘פתוחות’, בגישה דינאמית. הקו המנחה היה לאפשר 
לכל משתתף לספר את סיפור הפגיעה שלו בסביבה תומכת ומקבלת. הקפדנו 

להדגיש את הראשוניות של הקבוצה בכדי לחזק את המשתתפים בכך שהם 
חלק משהו גדול, חשוב ומיוחד. המפגשים ראשונים עסקו בחוזה, ביצירת אוירה 
בטוחה ובהיכרות. לא היססנו לתת הסברים פסיכו-חינוכי על פגיעה מינית, על 

השלכותיה בבגרות, על שיעור הגברים הנפגעים באוכלוסייה. המשתתפים ציינו 
כי לדעתם בקרב המכורים שיעור הנפגעים גבוה מאד. דעה זאת מתוקפת גם 

במחקרים הקשורים לתחום. החברים בשתי הקבוצות דיווחו על שיפור במצבם. 
הם סיפרו כי פחות מרגישים שנושאים עליהם מטען או סוד כלשהו. אמרו כי 
עזר להם לדבר על הנושא ולעבדו בקבוצה וכי הם מעריכים את עצמם יותר 
לאחר שהשתתפו בקבוצה זאת. בניגוד לחשש הרב של המנחים לא נרשמו 

אצל המשתתפים בקבוצה חזרות לשימוש בסמים בעקבות העיסוק בפגיעה 
המינית במסגרת הקבוצה.

סיכום:
בקבוצות אלו אנו מנסים לעזור למשתתפים להפוך מ”אחים לנשק”, ביטוי 

צבאי המציין אחווה גברית מיליטנטית המדירה מעליה תחושות ורגשות של 
כאב וחולשה, ל”אחים לרגש”, אחווה של אחים לצרה הלומדים כיצד לגדול 

ולהתפתח יחד תוך תמיכה שיתוף והבנה הדדיים. 

אנו מנסים לאפשר לגברים לפתח שיח רגשי בינם לבין עצמם ובינם לבין 
אחרים. מטרתנו היא  לעזור לגברים לפתח את היכולת הפנימית שלהם לקיים 

קשרים בין אישיים. מטרה זאת קשה אצל גברים באופן כללי והופכת לקשה 
עוד יותר כאשר מדובר בגברים נפגעים שאיבדו את אמונם בזולת ושחלקים 

רבים מתוך המנעד הרגשי שלהם חסומים עקב הטראומה שעברו. 

לסיום אביא ציטוט מחבר באחת הקבוצות:
“אני יוצא מהקבוצה הרבה יותר קליל. משהו שסחבתי כל הזמן ואני מדווח עליו 

נהיה לי יותר קל. חשבתי שזה התיק שלי לחיים ונכפה עליי להסתובב איתו,  
פתאום אני מרגיש קליל וחלק התפזר ולא יודע לאן ולא איכפת לי לאן... זה 

לא נפתר אבל משהו התעדן והתרכך ועם פחות פינות חדות. זה מאפשר לי 
להתנועע יותר בקלות ולא סתם אני מרגיש זאת פיזית- יותר קל להתנועע”.
דברים אלו מסכמים באופן מרגש את ההשפעה המיטיבה של הקבוצה על 

הנפגע המשתתף בקבוצה. כולנו תיקווה כי קבוצות כאלו ודומות להן ימשיכו 

ויתקיימו תחת הגג של מרכז הסיוע בת”א וכן בשאר מקומות הטיפול בארץ. 
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לאור הפגיעות המיניות הרבות בקרב הנשים השוהות ב”גגון”, מעון לנשים 
חסרות דיור והמצוקה הנפשית שלהם, פנו אלינו מהנהלת המעון להנחות 

קבוצה. 

הרעיון לפגוש נשים פגועות חסרות בית עורר בנו המון שאלות: מה זה 
להיות הומלסית? איך זה להיות חסרות דיור? האם זה מבחירה? אולי יש 
בזה גם משהו טוב? למה הן הגיעו? מה הן עושות כדי לא להיות חסרת 

דיור? איך הן נראות? האם זה בטוח? האם זה מסוכן? האם יקשיבו לנו? 
מה יש לנו להציע לנשים אלה? האם ניתן לעשות שינוי בזמן קצר? האם 

יבואו למפגשי הקבוצה? מי? כמה? 

לקראת המפגש הראשון התעורר בקרבנו חשש מן הלא צפוי, רתיעה 
מהמראה של הדיירות ומהתנהגותן, סקרנות לגביהן ולגבי עצמינו בתהליך. 

אף חששנו לשלומנו והיה בנו ספק בהצלחה, אך עם הזמן גילינו דברים 
חדשים. 

מיהן דיירות “גגון” שהרכיבו את הקבוצה?
הדיירות ב”גגון” הן נשים שחיו ברחוב והופנו ע”י שרותי הרווחה למבנה 

המשמש כבית וזה המכנה המשותף היחידי שלהן. נשים אלו הגיעו 
מנסיבות ומרקעים שונים, בנות תרבויות ודתות שונות. חלקן נקלעו למעון 

עקב שימוש בסמים ואלכוהול וחלקן בתהליך גמילה. חלקן הגיעו עקב 
משבר אישי וכלכלי. חתך הגילאים של החוסות הוא בין עשרים לשבעים. 

במצבים  נפשיים  שונים. חלקן חוו התעללות פיזית ומינית בעברן, גם 
פגיעה והשפלות מעצם היותן דיירות רחוב. קיימת גם שונות ניכרת ביכולתן 
ליצור קשר עם הזולת. יש ביניהן אלימֹות, תוקפניות, מנותקות, מוזנחות ויש 

גם מטופחות.  

הקבוצה היתה במודל “קבוצת רכבת” כלומר: הרכב משתנה בכל מפגש, 
מכיוון שהמגורים ב”גגון” הם זמניים. הפגישה החלה בסבב, היכרות, נמשכה 

לדיון בנושא מסוים ובעבודה חוויתית והסתיימה  בהרפיה ובמאפה טרי.  

מטרות המפגשים 
המטרה שהצבנו לעצמנו היתה להקנות למשתתפות כלים נוספים להשגת 

מטרות מעשיות בחיים. מדובר הן בכלים התנהגותיים והן בכלים נפשיים. 

פיתוח חשיבה ממוקדת מטרה והגדרה של יעדים ברורים. דרכים להרגיע 
עצבנות, איך להתמודד עם כעסים. איך להתמודד מול הרשויות ומול 

העולם החיצוני. איך לנהל יחסים בינאישיים, איך לנהל שיחה עם אנשים 
ולשמור על איפוק וריסון. ניהול עצמי. כמנחות שאפנו להוות דמויות 

מיטיבות המשמשות דוגמה בנושא הקשבה, הכלה וגבולות. ניסינו להחזיק 
עבורן את האמונה שהיציאה מהמעגל של הרחוב היא אפשרית. 
מטרות אלה היו נר לרגלינו למרות שידענו שימומשו רק בחלקן. 

דוגמאות לנושאים ודרך העבודה 
בחירת חלום, מטרה וחזון: המשתתפות התבקשו לבחור חלום והתבקשו 

לראותו בדמיון ולציין מה הרגש והתחושה בגוף כשיוגשם החלום. עבדנו 
עם קלפים השלכתיים, ציור ומדבקות על הצעד הראשון המעשי להגשמת 

החלום. השיחות התמקדו בכוחות, הרפייה וחיבור ל”ניצוץ שבתוכי”. לדוגמא 
אישה שחלומה היה למצוא עבודה כשהקושי שלה היה המראה החיצוני 

והרגזנות שלה. הצעד הראשון שבחרה לנקוט לאחר השיחה היה שינוי 
תסרוקתה. אישה אחרת ציירה את הדרך בין מצבה היום לבין המקום בו 

תהיה כשתגשים את חלומה.

מקום לקשיים  ודרך לצמוח מהם. מה עוזר להתגבר על קשיים בבית. 
בגגון. מה באישיות של כל אחת מקשה להשיג מטרה. איזה מכשול עומד 

בדרכך לחלום. למה הן זקוקות בכדי להשיג את המטרה. דרך העבודה 
היתה ללוש  גוש בצק בעיניים עצומות. זה יצר חיבור לדימוי חיובי שעוזר 

להגשים את החלום.  לדוגמה:  אישה שיצרה מהבצק פתק תפילה 
שמניחה בכותל, עליו רשומים מטרותיה, כווננותיה ותפילותיה מה שסייע 

לה להיות נחושה בהחלטותיה ולהגשים את משאלותיה בפועל ולהגיע 
לדירה משלה. מאוחר יותר נוכחנו  שאותה אישה באמת לא ויתרה והגיעה 

לבית משלה. 

חיבור לגוף - הנחינו את המשתתפות להפנים שהגוף הוא לא רק מקום של 
סבל. יש בו גם מקום לתחושות של הנאה. עבדנו עם כל החושים.  הרחנו, 
נגענו, טעמנו, השמענו קול ולעסנו שוקולד. הנשים שיתפו את חברותיהן 

לקבוצה בתחושת שחרור, חיות, נעימות, עוררות, הרגעה. 

טיפול בנושא הזמן וגבולות. הנשים הכירו את הגבול האישי והשונה 

מסע אל ה”אין בית”
קבוצת תמיכה של חסרות בית ב”גגון”  

אורלי שטיינבך* ומירי מרגלית**

*פסיכותרפיסטית גופנית מומחית .S.E, מנחת קבוצות ומתנדבת במרכז סיוע ת"א.  ** עובדת סוציאלית, רכזת הליך פלילי במרכז סיוע ת"א ומנחת קבוצות..
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של כל אחת באמצעות תרגיל בגבולות שבו הן בדקו את המרחק הפיזי 
ההתנהגותי הנפשי הנכון לעצמן ולאחרות. השיחה התמקדה בדרכים 

השונות לשים גבולות בלי להעליב, בלי לפגוע ולהיפגע. 

המסע שלנו - המנחות 
ברצוננו קצת לצאת מהבית שבו הנחינו לבית שבתוכנו ולשתף מעט על 

התהליך שאנו עברנו ובחוויה הרגשית אשר חלקה הגדול בא לידי ביטוי 
במפגשי ההדרכה. במהלך המפגשים עם הקבוצה קיימנו במקביל מפגשי 

הדרכה עם ד”ר עודד מבורך. נראה לנו שגם אנו, המנחות, עברנו תהליך 
מקביל לתהליך שחוו הנשים ב”גגון”. גם אנו אולי חשנו תחושות דומות להן. 

ברחוב הן מרגישות פעמים רבות חוסר ביטחון, חוסר וודאות, אינן יודעות 
מה צופן להן היום. היכן יניחו ראשן בלילה. איזו תוקפנות תהיה מנת חלקן 
מהעוברים ושבים. וגם אנו הגענו לכל פגישה עם תוכנית, אולם עם חוסר 

ודאות מוחלט אם התוכנית תתממש ולאן נגיע באותו מפגש. למשל באחד 
מהמפגשים, הנשים היו בשלבי שטיפת הבית והן שכחו לגמרי מקיומה של 
הפגישה. ההתארגנות והבאת הכיסאות החלה רק לאחר הגעתנו לבית. היו 
פעמים בהן גם חשנו פחד מההתנהגות הבלתי צפויה של הדיירות שבחלקן 
היו במצב נפשי קשה והמראה שלהן שעורר לעיתים רתיעה. לדוגמא אישה 

בתהליך גמילה שחוותה קושי לשבת במעגל, התפרצה, צעקה והפריעה 
לאחרות בדיבורן.

מצד שני, חווינו תחושת חופש כמו שלא חווינו בשום קבוצה אחרת בעבר. 
חופש במסגרת גבולות של זמן, מקום ותהליך ההנחיה. חירות שבה יש המון 

אפשרויות לעבודה קבוצתית. חופש מכללים נוקשים של הנחיית קבוצה. 
חופש להשתתף איתן בפעילויות ולהביא את עצמינו. לדוגמא בתרגיל דמיון 
מודרך עם הבצק, השתתפנו גם אנו בפעילות והתחושה הייתה של שחרור 

זרימה שותפות ועליצות.

בעקבות תיאוריהן של המשתתפות בקבוצה, חווינו אנו כמנחות מצד אחד 
רצון להגן עליהן ולמצוא להן פתרונות. לארגן חייהן, ומאידך חשנו מעין 

רומנטיזציה של הסתובבות בחוץ. ושתינו כמנחות החזקנו קולות לעיתים 
שונים של פחד ורצון להציל ואף רומנטיקה. דרך התהליך שעברנו הבנו 

שלצד הכוחות הנפשיים של המשתתפות המבקשות לצאת ממעגל הרחוב 
הקשה, קיימים גם קולות נפש הנמשכים לאותו מעגל.

חווית ה”אין בית” מוכרת לנו כמנחות מתחושה שמביעות נפגעות רבות 
של גילוי עריות שעבורן “אין בית בטוח.” למשתתפות  בקבוצת “גגון” 

ה”אין” וה”יש” שיחקו בערבוביה. לחלקן היה בית בילדותן והיה למה לשאוף 
ולהתגעגע ואכן הן שיתפו את הקבוצה בתיאורים חיוביים של בית כזה. בית 
שהיה בו עולם צפוי, מוגן ומגן, היו בו סדר, חוקים וגבולות. היה להן דימוי של 
בית בתוכן. בספרו של יעקב מטרי “בית לנפש” הוא מזכיר את חיבוריה של 
ורג’יניה וולף שחוזרת כל הזמן בכמיהה רבה לחווית הבית בילדותה. כאשר 
מטרי מעלה שאלות כגון: מהם אותם רכיבים נפשיים בחווית הבית שאותם 

רוצים לחוש מחדש. וולף לא נמשכה אל הבית רק כמקום פיזי אלא 
נמשכה גם אל החוויה הפנימית שבה היה לה החופש להיות ולהתהוות. 

לחווית הביטחון והרוגע הפנימי המאפשר לחוש. בית שיכול לשמש במהלך 
החיים עוגן מול חוויות קשות ומכאיבות. 

בתחילת ההנחיה חשבנו שהן ואנחנו נמצאות במקומות שונים לגמרי. 
חשבנו שהן נשים אחרות מאיתנו. אולם במפגש איתן גילינו שגם אנו 

בסיטואציות מסוימות יכולנו להגיע לאותו מצב והדמיון בינינו הוא רב על 
השוני. דמיון ברגשות ובמחשבות. מצאנו שיש מקום ‘חסר בית’ בכל אחת 

מאיתנו. בשלב מסוים השתעשענו באפשרות לצאת לרחוב כדי לחוות 
בעצמינו את החוויה של לגור ברחוב. להשתחרר מהחובות, המגבלות, 

המחויבויות של היומיום. מצאנו חלק בתוכנו שאפילו מושך ונשאב להיות 
לפרק זמן קצר במצב של “הומלס”. היה בנו קול, קצת לא הגיוני, שביקש  
להיות בסיטואציה של אדם ללא גבולות שבה אין משמעות לכסף, למחר, 

לצריך, לחייב, לנאמנות לעבודה, לבית. לכל אלה. למרות הידיעה שיש שם 
רוב סבל, פחד וסכנה.

באמצעות הקבוצה הזאת התוודענו לגוונים נוספים של החברה בה אנו 
חיים. למדנו לדעת שגם ברחוב, במצב שלכאורה חסר גבולות, ישנה 

אפשרות ליצור מרחב אישי ותחושה של הגנות, גבולות ובית לנפש
לסיום – הקבוצה פעלה אך זמן קצר. אנו מאמינות שעלה בידנו לגרום 

לשינוי, גם אם שינוי קל, בתחושתן ובתפקודן של הנשים בבית ‘גגון’. בד 
בבד עם השינוי שלהן, של החוסות ב”גגון” – חל אצל שתינו שינוי אמיתי 

במסע שלנו אל ה”אין בית”. ועל כך תודה. 
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*עובדת סוציאלית, חברת הוועד המנהל ומתנדבת במרכז סיוע ת"א.

קורס ההכשרה למתנדבות במרכז הסיוע בתל-אביב היה אחת החוויות הכי 
משמעותיות בחיי. עבורי הקורס היה חוויה משנה חיים, שפתחה לי עולם שלם 
של רגשות וכישורים וידע. ארבע שנים אחר-כך זכיתי להנות שוב מהחוויה אך 

מזווית אחרת, כאשר הנחיתי שלושה קורסי הכשרה. 

קורס ההכשרה הוא קבוצה תהליכית שנמשכת כחצי שנה. בסיומו אנו 
המשתתפות הופכות למתנדבות שמוכשרות לתת סיוע מקצועי. העבודה 

בקורס נעשית בשילוב של כמה סוגי למידה: רכישת ידע, תהליך אישי ועבודה 
קבוצתית. 

רכישת הידע נעשית באמצעות הרצאות וטקסטים שמעבירים את הידע 
המקצועי במגוון נושאים:תקיפה מינית, טראומה ותגובות פוסט-טראומטיות, 

פגיעה בילדות, גילוי עריות, מערכות התמיכה, החוק וההליך הפלילי, התערבות 
בשעת משבר, ואספקטים שונים במתן סיוע. 

אך העבודה החווייתית בקורס, המשמעותית כל כך, נעשית ברמה אישית 
וברמה קבוצתית, שכרוכות זו בזו. בראש ובראשונה זהו מפגש בין נשים, 

בדומה לקבוצות להעלאת תודעה שנערכו בראשית ימי התנועה הפמיניסטית. 
אנו המשתתפות לומדות להקשיב לאשה אחרת, אנו בוחרות עד כמה לספר 

ולשתף, ומתבוננות באופן חדש על חיינו. אנו לומדות את ההקשר החברתי של 
תקיפה מינית וכיצד להסביר אותו לפונות. אנו מבינות את הכוח שיש לכלים 
כמו שיקוף והקשבה פעילה, את המשמעות של קבלה ללא שיפוטיות, את 

החשיבות של החזרת השליטה לפונה, ואת הערך של אמפתיה. 

צריך אומץ בשביל להתחיל קורס הכשרה במרכז הסיוע. כמנחות אנו אומרות 
לכל מי שמבקשת להתקבל: “הקורס ישנה את חייך, תקבלי בו משקפיים 

חדשים, שדרכם תראי באופן חדש ושונה את עצמך ואת האנשים שסביבך: 
במשפחה, בזוגיות, בחברויות ובעבודה. המשקפיים האלו אינם ורודים תמיד, 

לרוב הם משקפיים של ביקורת. אך תראי טוב יותר, דברים שהיו מטושטשים יראו 
פתאום בהירים”. ומצד שני, אנחנו שמחות להבטיח שהקורס יקנה למשתתפות 

ידע שהוא כוח, ייתן כלים להתמודד עם שבירת התודעה הכוזבת, יפתח עבורן 

דלת ליכולות חדשות, ובעיקר, שהקורס הוא תהליך שמעצים נשים.
צריך כוחות נפש בשביל לעבור קורס הכשרה במרכז הסיוע. המתנדבות 

מתמודדות בקורס עם הרבה מאד כאב. הכאב פוגש אותנו בכל מפגש: כשאנו 
שומעות את הסטטיסטיקה ואת המיתוסים, כשאנו מבינות את ההשלכות של 

הפגיעה המינית על עצמנו ועל החברה כולה. כאב רב עולה במפגשים של 
הסיפורים האישיים: עבור חלק מהמתנדבות זהו גם מסע אישי בו אנו מישירות 
מבט לפגיעה המינית שעברנו וגם מבינות שהיכולת לסייע לנשים אחרות היא 

עוד צעד בהחלמה ובצמיחה האישית שלנו. 

צריך תקווה בשביל לסיים קורס הכשרה במרכז הסיוע. למתנדבות שמסיימות 
את הקורס יש את האומץ להאמין שאפשר לחזק, לעזור ולהקל על נפגעות, 

להפחית את בדידותן ולפרק את תחושות האשמה. בשיחות הסיוע אנו 
מעבירות את התקווה הזו לפונות – מאשה לאשה.

צריך אהבה בשביל להנחות קורס הכשרה במרכז הסיוע. וגם כמויות של אהבה 
חוזרות אלינו המנחות. עבורי זה מורכב מאהבות שונות: אהבה למרכז הסיוע 

ולאידיאולוגיה שלו, לפמיניזם כדרך חיים, לקבוצות של נשים, להנחיה ולעצמי. 
וכמובן, גם אהבה ענקית לנשים המרגשות שאיתן עברתי דרך בקבוצות 

ההכשרה, גם כמשתתפת וגם כמנחה. היתה לנו זכות גדולה.  

קורס ההכשרה למתנדבות
עפרה שניידר*
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* מתנדבת במרכז סיוע ת”א.

החמישה בפברואר 2005 הגיע, ואתו המפגש הראשון שלי בקבוצת 
ההכשרה של מרכז הסיוע. את האמת? רעד לי הפופיק. עשרים ושמונה 

שנים הצלחתי להתחמק מקבוצות. כאשר לא עלה הדבר בידי בדרך כלל 
סבלתי מאוד והבטחתי לעצמי להמשיך לנסות ולהימנע מהן ככל יכולתי. 

ההשתתפות בקבוצה, על פני חצי שנה, הייתה מבחינתי המחיר הכבד 
שהסכמתי לשלם עבור הזכות להתנדב במרכז הסיוע. כך ראיתי אז את 

הדברים.

הגעתי לקבוצה חשדנית מאוד, עם אשפת חיצי הביקורת כבר מוכנה, 
מצפה לחוויה מתישה ומיותרת. בנוסף, הרגשתי שאין לי ממש צורך 
בקבוצה. הגעתי עם ידע רחב בכל הנוגע לפמיניזם ותיארתי לעצמי 

שאשתעמם. ממש נקודת פתיחה משגעת...
בימים אלו ממש, באחד ביולי 2012, אני מסיימת את קורס ההכשרה 

להנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב, אליו הגעתי דרך מרכז הסיוע. 
האשה הזו, שהיא אני, רוצה להנחות קבוצות. מאמינה בהן. מוצאת בהן 

הנאה. איך בעצם זה קרה?

או! בחזרה בזמן לקורס ההכשרה. זו הזדמנות פז לומר תודה לשתי 
המנחות שלי, שרה קנול ומיכל שטיינר, שעשו עבודה מצוינת, ומעבר לכך, 

היוו מודל מרשים של הנחייה - כל אחת לחוד וגם כיחידת הנחייה זוגית. מהר 
מאוד רציתי להיות שם במקומן. הייתה זו דרכי לתעל את אסירות התודה 

שלי על החוויה המופלאה שבה ליוו אותי, ועל הסרת התווית השלילית 
מעל התנסות בקבוצה. המילים עשויות להישמע פומפוזיות, אבל ברור לי 
שהאשה שהייתי לפני קורס ההכשרה, והאשה שהנני היום, שונות בכמה 

עניינים מהותיים.

ראשית, למדתי להקשיב. להקשיב באמת. לא רק לנשים הפונות למרכז 
ולחוויה של פגיעה מינית. למדתי להקשיב הקשבה עמוקה לאנשים באופן 

כללי, ויותר מכל למדתי להקשיב לעצמי. לזהות את הפחדים שלי, את כיסי 
החשיבה הסטריאוטיפית, את התוקפנות, את קוצר הרוח. לשמחתי, למדתי 

להקשיב גם לקולות החיוביים שבי ולתת להם יותר מקום, לעשות בהם 
שימוש רב יותר.

שנית, למדתי לראות מורכבות במקום שבו שכנו קודם לכן הנחרצות, החד 
משמעיות, השיפוטיות, הביקורתיות, וכל הנגזרות האלגנטיות כל כך של 

השטחה ורדידות. חוויתי בכל ישותי את המפגש עם המורכבות האנושית 
של חברות הקבוצה, וכן את המפגש עם הרצון להעניק אמפטיה גם 

לבחירות שונות כל כך משלי. מאז ומעולם אהבתי את הוורסיות הרבות של 
המשפט – “כל מה שאנושי אינו זר לי”. אני חשה שרק בקורס ההכשרה 
זכיתי להבין לעומק את המשפט ולאמץ אותו לעצמי מתוך העומק של 

ההבנה ולא רק על סמך יופיו האסתטי. 

אחד הרווחים הגדולים של השינוי הזה טמון בהתבוננות שלי גם על 
הפוגעים. הראייה המורכבת של המציאות לא פסחה גם עליהם, ושמתי 

לב שנעתי מעמדה מאשימה ותוקפנית לעמדה מרוככת יותר, שמצליחה 
לראות גם את הקשיים שלהם. אני מאמינה כיום שבשביל לקדם טיפול 

יעיל באלימות הזו חובה עלינו לרתום את כל הצדדים לעניין. בשביל לרתום 
ולגייס, את מי שתופש את המאבק הזה כמתנהל על גבו, חלה עלי קודם 

כל החובה להבין. באופן מעט פרדוקסלי, קורס ההכשרה במרכז לימד אותי 
להבין את כולם - נשים וגברים, קורבנות ופוגעים, על כל העושר והמוגבלות 

הטמונים במונחים הללו.

שלישית, למדתי לסייע. במבט-על ניתן לומר שהסיוע הפך את המפגש שלי 
עם אנשים להרבה יותר משמעותי. למדתי איך אפשר בתוך זמן קצר מאוד, 

גם מול זרות מוחלטת – לתת משהו. הנתינה הזו אינה דומה לשום נתינה 
אחרת. סיוע, כפי שנלמד במרכז, אפשר להעניק גם למי שלא מבקש אותו 
במילים ברורות, מאחר וזו גישה לאנשים לפני כל דבר אחר. גישה שחותרת 

למגע במקום זו המסתפקת בניכור. גישה שמבוססת על צניעות וכבוד 
למי שעומד מולי במקום על הביטחון שבידיעה מוקדמת. גישה שבודקת 
מה צריך במקום לפזר הצעות שלא תמיד מועילות, ובמקרה הגרוע אף 

מחלישות. סיוע בבסיס שלו מייצר מפגש מעצים. והעצמה לעולם נוגעת 
בכל מי שבא איתה במגע. גם במי שנעטף בה וגם בזו העוטפת.

הנה כי כן, מפגש קבוצתי אינטנסיבי של חצי שנה לימד אותי להעצים 
אחרות. ועל הדרך, קיבלתי בעצמי מנה גדושה מהמתוק מתוק הזה שאי 

אפשר לשבוע ממנו. וכיום אני משתוקקת להעניק את המתנה הזו, את 
החוויה הקבוצתית החיובית, גם לאחרות.

תודה למרכז הסיוע על כל השנים הללו, שנפתחו בקורס ההוא. השלם 
הקבוצתי שפגשתי בהחלט גדול מסך חלקיו. ובזכותו גם אני גדולה מסך 

חלקיי.  

קבוצת ההכשרה במרכז הסיוע: שלם הגדול מסך חלקיו
צילי פז וולק*
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*רכז קו סיוע לגברים במרכז סיוע ת"א.

זה יכול להתחיל כמו בדיחה- דתל"ש, הומו ודתי יושבים בחדר אחד אבל זה 
בעצם תאור מדויק לקבוצה ייחודית המתקיימת פעמיים בשנה במרכז סיוע 

ת"א- קורס הכשרה למתנדבים בקו הסיוע לנערים וגברים נפגעי תקיפה מינית.
קשה למצוא עוד מקומות בהם מוצאים עצמם בין 10 ל 15 גברים בחדר אחד 

וחולקים מרחב משותף בו. כמתנדבים בקו זכינו להיות חלק מחוויה ייחודית זו- 
לקחת חלק ממרחב שמגדיר גבריות מחדש הבוחן את מבני הכוח החברתיים, 

תוך בחינה מחודשת של מקומנו כגברים על הרצף בין גבריות לנשיות

גברים בדרך כלל חולקים מרחב ייחודי סביב מטרה משותפת- לרוב חוויה 
"גברית" שנתפסת ככזו כל עוד היא מעצימה את גבריותם. זה יכול להיות 
שרות מילואים, פרויקט מאתגר בעבודה, תחרות מסוימת, צפייה במשחק 
כדורגל וכדומה. חוויות מעין אלה לא מאיימות על גבריותם ומרחיקים את 

החרדה מקרבה אינטימית שרבים מהגברים חוטאים בה

השיח הרגשי זר לרבים מהגברים בתוכנו, דבור על רגשות  מסיט אותם הרחק 
מאזור הנוחות שלהם ויש להם קושי להתנהל בתוך מרחב זה. גברים ידברו על 
הישגיהם באופן שיעצים אותם ואת גבריותם ולא יתעכבו על שיח רגשי שיאיים 

על גבריותם ומקומם בחברה

לא פעם שומעים גבר שמשפט כמו: "אנחנו צריכים לדבר על זה" הופך עבורו 
למעין הזמנה לדו קרב שברור לו מראש כי ידו תהיה בו על התחתונה.

גברים עדיין נתפסים בעיני עצמם ככאלה שאינם זקוקים לעזרה, אמונים על 
אומץ ועל התמודדות מציאת פתרונות מעשיים למצוקותיהם – הרגש עדיין 

נתפס כדבר שולי שאין להתעכב עליו. ביטוי רגשי נתפס כביטוי נשי אותם 
גברים אמיצים הבוחרים בקו הסיוע כמוקד לעשייה לשינוי חברתי, מוצאים 

עצמם מסירים את אותו שריון בכל עת שהם נכנסים בשערי המרכז. בתחילה 
רק לשעות בהן מתקיים הקורס ולאחר מכן, לעיתים מבלי משים, מותירים אותו 

מאחור ולא זקוקים לו עוד.

הגברים המשתתפים בקורס מוזמנים לצאת למסע מטלטל אך מתגמל עד 
מאד. הם מתחילים את המסע כגברים המחויבים לתפקידם המסורתי כפי 

שנתפס במרחב הציבורי, לכאורה המוגן בעיניהם. נזהרים בלשונם, חוששים 

לבטא את תחושותיהם ולהביא את עצמם. כאן הם נדרשים להביא את עצמם 
בכלים הזרים להם ולדבר על עצמם בפני גברים אחרים. הם מגלים עד מהרה 

כי גברים מסוגלים לייצר מרחב אינטימי אך מוגן, מרחב המכבד את עולמם 
הרגשי מבלי לאבד מכוחם.

הקורס מאפשר להם מפגש אינטנסיבי עם גברים שונים שאין בטחון שהיו 
מזדמנים להכירם במסגרת אחרת. בחדר מצטופפים גברים דתיים בכפיפה 

אחת עם חילונים גמורים, ימנים ושמאלנים, גבריים ונשיים, הומואים וסטרייטים, 
מדברים בשפה חדשה וזרה להם.

למרבה הפליאה הם מוצאים עצמם מתמסרים לאותה אינטימיות גברית 
ומגלים שיש גברויות מגוונות שלא מתבוננות על גבריות כעל מקשה אחת.
הקבוצה מאופיינת אמנם כקבוצת משימה אך משתמשת בכלים מעולם 

הנחיית הקבוצות הדינמית. היא פועלת במספר צירים: הציר המקצועי / מעשי 
החושף בפני המשתתפים את עולם התוכן של הפגיעה המינית ועקרונות 

הסיוע, הציר החברתי השם דגש על הפערים והתפישות החברתיות  והגישה 
הפמיניסטית התופסת את הפגיעה המינית כאקט כוחני שנובע מפערי הכוחות 

בחברה והציר הרגשי שמאפשר לגברים להתמקד ברגשותיהם, מחבר אותם 
למקומות החלשים והפגיעים באישיותם

במסע זה הם נדרשים לאומץ רב, הם לומדים לגעת בפגיעות שבהם ולראות 
בכך מקור עצמה, הם לומדים שפה חדשה המאפשרת להם לייצר שיח אחר 

עם החברה עימה הם באים במגע. בכך הם הופכים לסוכנים של שינוי חברתי 
מתוך תקווה כי יהפכו לנושאי הדגל בשיח אחר, מאתגר ומרתק בין גברים ונשים, 

אני קורא להם "גברים פריכים" ואני אוהב אותם בשל כך.

זה יכול היה להתחיל כמו בדיחה
ערן האן*
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חן:)+( “הלכתי פעם בשבוע לפגישה שנמשכה כשעתיים, תרגלתי, ואחר 
כך דברנו כולנו על מה שהרגשנו תוך כדי תרגול. וככה, פתאום, דרך 
התרגילים, הבנתי מה אני עושה כשקשה לי. איך אני מתמודדת עם 

הפגיעה ומוצאת שוב את שיווי המשקל. מה גורם לי תחושה של הישג ומה 
מאכזב אותי וגורם לי להתמרמר. דברים פתאום נפתחו בפני והרגשתי 

שאני פוגשת את עצמי וגם יכולה לשוחח עם נשים שיודעות בדיוק על מה 
אני מדברת. הרגשתי שסוף סוף אני מתחילה לחיות מחדש.”

מהי יוגה?
יוגה היא תפיסת עולם הודית עתיקה, שפירושה חיבור, איחוד בין ניגודים, 
אחדות. היא מקדמת תהליך של איחוד בין הגוף והנפש. ההרמוניה נוצרת 

באמצעות תרגול תנועה, תנוחה, נשימה והרפייה. היוגה מדגישה את 
הריכוז ב”כאן ועכשיו” ועוזרת בחידוד החושים, ההקשבה והמיקוד. התרגול 

מגביר תחושות של שיפור גופני ונפשי. 

כיצד היוגה יכולה לסייע?  
נפגעות תקיפה מינית נפגעו קשה בגופן. לפגיעה זו השפעה טראומטית 

על מכלול המערכות האישיות. אופן התרגול יכול להיחשב כאלמנט פיזי אך 
ניתן לראות בו גם דפוס שאנו מסגלים בחיים במערכת היחסים עם עצמנו 

ועם אחרים.

למדנו לדעת מתוך ניסיון מצטבר כי באמצעות תרגול התנוחות ותרגול 
הנשימה יכולות המשתתפות לפגוש ולחוות את גופן באופן שונה ולהתמודד 

באופן שיקל על חוויית הפגיעה, הטראומה, כבליה והשלכותיה כמו 
מחשבות והתנהגות אובססיבית, נדודי שינה וכו’.

בעזרת התרגול עשויות המשתתפות להגיע להקלה במחשבות וברגשות 
שליליים ואף ללמוד וליישם תרגול זה לשינוי בתבניות התגובה. בהיותינו 

עובדות סוציאליות, מתרגלות ומדריכות יוגה, ומתוך החוויה האישית, הגינו 
ב-2008 את הרעיון לפתוח בקבוצת תמיכה לנפגעות תקיפה מינית בשילוב 

יוגה. אנו מסיימות מחזור שישי של קבוצת תמיכה ברוח זו.

ממה חששנו?
במהלך בנית הקבוצה היו לנו התלבטויות וחששות סביב שילוב היוגה 

בקבוצת תמיכה לנפגעות תקיפה מינית. למשל תרגול היוגה מתחיל בדרך 

כלל משכיבה על רצפה, הזמנה לעצימת עיניים והתמקדות בנשימה 
בשקט. דבר שעלול להציף מאוד את הפגיעה. לא פחות חששנו מן 

ההוראה לתנוחות כמו: עמידה על ארבע, תנוחת “כלב”, “חתול”, פתיחת 
רגליים וכו’. תנוחות שעלולות להוביל להקשר מיני ולפגיעה. החששות ברובן 

התבדו אך עם זאת לאמירות שלהן כשבוטאו, ניתן ביטוי בקבוצה. למשל, 
אשה כבת 40 אם לשלושה אשר נפגעה בילדות ע”י זר אמרה: “בתנוחת 

הפיסוק חשתי כמו זונה” או אישה אחרת, לאחר הוראה להנחת ידיים 
על חזה בפיתול בטאה אי נוחות ותהתה איך אנו המנחות, מעיזות לתת 

לה תרגיל שכזה. במפגש, המשתתפות הגיבו והתייחסו לדברים. השיחה 
התמקדה בנושא עבודה מול סמכות ואפשרות הבחירה.

מבנה הקבוצות  ודרך עבודתן
כל מפגש קבוצתי כולל חצי שעה של תרגול תנוחות יוגה ונשימה ושעה 
וחצי של שיחות סביב התחושות והרגשות שהתעוררו במהלך התרגול. 
בתום תרגול היוגה והחזרה למעגל הקבוצתי מתבקשות המשתתפות 

בתחילת השיחה לשים דגש על החוויה הגופנית והשפעתה על המערכות 
השונות התחושתיות והנפשיות. תוכן השיחה והתהליך נקבעים בהתאם 

לנושאים המעסיקים כל אחת מן המשתתפות, ברמה האישית וברמה 
הקבוצתית.

ייחודה של עבודת הקבוצה בשילוב היוגה
לאור הניסיון המתמשך למדנו כי השימוש ביוגה הוא נכון לרצף הפגיעות 

השונות החל מפגיעה חד פעמית בבגרות עד פגיעה מתמשכת במשפחה 
בילדות.

להלן מספר תחומים של תרומת העבודה בשילוב יוגה:
1. ה”כאן ועכשיו”. הגוף זוכר. בעת התרגול וההקשבה לו מתאפשר מפגש 
מחודש עם החוויות העצורות בגוף. המשתתפת מוזמנת להתבונן ולהיות 

בתרגול עצמו ובחוויה האותנטית שעולה ממנו. הנשים מוזמנות להתמקד 
בתרגול ובשיחה שלאחריה במכלול החוויה: בגוף, במחשבות, ברגשות 
ובקבוצה ב-כאן ועכשיו. הן משתפות בתחושות של כאב, קושי, תסכול 

ועוד. תרומת היוגה הינה במיקוד בהווה ובהשלכות הפגיעה כפי שהן נחוות 
בהווה. במהלך השיחה מופנה הזרקור לבדיקת הקשר בין ההתמודדות עם 

התוכן הנפשי לבין ההתמודדות עם החוויה הגופנית.

“פתאום, דרך התרגילים הבנתי”
למה יוגה בקבוצת תמיכה לנפגעות?

דורית שהרבני* מירי מרגלית**

*עובדת סוציאלית,M.S.W , מדריכת יוגה ומנחת קבוצות.  **עובדת סוציאלית, רכזת הליך פלילי במרכז סיוע ת"א ומנחת קבוצות.
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2.  איזון וויסות רגשות. יש בתרגול היוגה כדי לווסת אימפולסיביות ורגשות. 
ואכן חווינו שבמהלך המפגש ירדה רמת האנרגיה השלילית ברמת הפרט 

וברמת הקבוצה. הנשימה והתנוחות הן אלה שסייעו ל”ווליום הסערה” 
לרדת. נוכחנו כי הפחתת רמת האנרגיות השליליות במהלך התרגול ביוגה 

הגבירה את היכולת של המשתתפות בקבוצה להתמודד עם נושאים 
קשים. אישה בקבוצה שתפה כי לפני ראיון עבודה היא מאד התרגשה 

ואז תרגלה נשימות ונכנסה לראיון יותר מרוכזת ומאמינה ביכולתה. לאחר 
התרגול המשתתפות מגיעות לשיחה על המצוקה ממקום שקט ובטוח 

יותר. מקום שמאפשר שליטה בעצמת הרגשות.

3. היוגה מדברת על איחוד גוף ונפש. בקבוצה, תרגול היוגה מפגיש את 
המשתתפת עם הגוף הפיזי. הגוף הפיזי נפגע מאוד בעת הפגיעה המינית 

ולעיתים נוהגים להתעלם מהכאב הפיזי והשלכותיו הגופניות. למשל 
משתתפת בת שלושים מלאה בגופה, הפסיקה תרגול באמצע תנוחה 

של הבאת רגליים לבית חזה. בשיחה ציינה כי לא הייתה מסוגלת לחוות 
את תחושת הדחיה שיש לה מגופה ולבצע פעולה פשוטה. היא ספרה 

שההשמנה שלה נבעה מרצון לגרום לאחרים להירתע ממנה. בקבוצה היא 
ואחרות דברו על הפגיעות שהן פוגעות בגופן )סמים, חתכים, הפרעות 

אכילה( כדרך התמודדות עם הכאב והרצון בשליטה.

תרגול תנוחות היוגה מאפשר למשתתפת לחזור לגופה כמקור חוזק 
ועצמה שנכון לטפח אותו ולא להכחיד אותו. השיחה על הגוף על תחושותיו 
ומתן השם לאיברים, מקדמים חיבור לגוף וחיזוקו וכן מתאפשרת אינטימיות 

מחודשת ואפילו הנאה מהגוף. חלק מהתרגול נעשה בזוגות. התרגול 
מאפשר מפגש בינאישי ברמה הגופנית. מאפשר דיאלוג חווית המגע 

ותחושות הגוף שלי עם האחרת.

היוגה מכוונת כל הזמן להקשיב לגוף ולשמור עליו ב”כאן ועכשיו”.  בכך 
שומרת היוגה מפני ניתוק ובריחה, שהם ממנגנוני התגובה וההישרדות 

השכיחים בקרב נפגעות.

חווית תרגול היוגה נשארת משמעותית ומשפיעה הן על הגוף והן על הנפש, 
וזאת בין אם הן בוחרות לדבר על כך, ובין אם לאו. בקבוצה ניתן לדבר על 

התנסות של חווית הגוף. על תגובת הגוף בזמן התרגול כמו: תחושת הכוח, 
ההתמודדות, שווי משקל, כאב, תסכול, חולשה, רעד וכו’.דיבור זה מתקיים 

במקביל לציר חווית הפגיעה והשלכותיה שחי בגוף. בחלק הדינמי יש מקום 
לדבר על חלקים אלה ולשתף בקשר בין השניים.

לסיום, יש בתרגול ובשיח בקבוצה להקנות תחושה של התמודדות ועצמה. 
העבודה עם הגוף עשויה להעניק בטחון, להעצים את תחושת החיות 

ואת תחושת השליטה. בניגוד למקום הטראומה הרגרסיבית מתאפשרת 
צמיחה טבעית הקשורה בעיסוק ביוגה, עיסוק שיש בו מן השליטה, הֶקשב, 

המיקוד, שווי המשקל והאיזון.

אביגיל:ׁ)+( “...עושים קודם כל חצי שעה של תרגול יוגה, שמחייב אותך 
להסתכל על עצמך, לבדוק איפה הגוף שלך מונח ומה קורה לו וחשוב, כי 
אני למשל כעסתי מאד על הגוף שלי. הרגשתי שהוא בגד בי. בכל פעם 

שנזכרתי במגע של האיש ההוא, הייתה לי צמרמורת ובחילה והרגשה 
של גועל מעצמי. לאט לאט זה הלך והשתפר. התרגול לימד אותי לנשום 

עמוק גם כשהרגשתי מבוכה ומכווצת ואפסית. התחלתי לבחון מה קורה לי 
והיה לי סוף סוף עם מי לדבר. היו שיחות לאחר כל תרגול וקיבלתי תמיכה 

מנשים שרצו לשמוע אותי ולא לעצום עין או להתרחק כמו שבדרך כלל 
עושים כולם.” 

)+( מתוך ציטוטים של שתי משתתפות בקבוצת התמיכה בשילוב יוגה 
במרכז הסיוע, ציטוטים שהתפרסמו בראיון שנערך אתן בעיתון “לאשה” 

בתאריך 19.10.10 גיליון 3310.

תקציר ממאמר שיפורסם ב-2012 במידעו”ס )כתב עת מקצועי לעובדים 
סוציאלים(. 
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*MSW, מתנדבת ומנחת קבוצות תמיכה במרכז סיוע ת"א.

מזה עשר שנים אני מגיעה, אחת לשבוע, להנחות קבוצה בנושא פגיעות 
מיניות, בילדות ובבוגרות בכלא נווה תרצה, כלא הנשים היחיד במדינה. 

במקום סגור, מוקף חומות וגדרות, מתקיימת ההנחיה שהינה עבודה 
טיפולית מורכבת ומשמעותית.

בין החומות, במתחם מופרד אף הוא, נמצאת המחלקה “הטיפולית”, 
מחלקה אליה עוברות אסירות “מכורות נקיות”, אסירות אשר החליטו 
להפסיק שימוש בסמים ובאלכוהול ושמעוניינות לעשות שינוי בחייהן. 

שינוי משמעו עבורן: הפסקת השימוש בחומרים ממכרים כשהתחליף הוא 
אורח חיים עם כללים קפדניים והשתתפות בטיפולים קבוצתיים ופרטניים. 

בלשונן, השינוי הוא “מעבר מהעולם ההוא, העברייני, לעולם הנורמטיבי”.

בעשר שנות עבודתי בנווה תרצה נחשפתי בפועל לקביעה המחקרית 
שרוב הנשים המכורות שעסקו בזנות ושמגיעות לכלא הן קורבנות 

התעללות מינית במשפחה. משתתפות הקבוצה, שמתחלפות במהלך 
השנים כאשר משתחררות מהכלא ו/או כאשר מפסיקות או מודחות 

מהתהליך, אשר חלקן משוכנעות ומשכנעות שהן “שונות” וש”להן זה לא 
קרה” נזכרות וחושפות במהלך המפגשים מקרים רבים של התעללות 

פיזית, נפשית ומינית. הסיפורים שלהן מסמרי שיער ופעמים רבות 
משאירים אותנו המנחות וגם את חברות הקבוצה האחרות בחוסר מנוחה 

ובמחשבה שגרוע מזה אין, עד אשר באחד המפגשים הבאים אנו נתקלות 
בגרוע מכך. 

השיח בקבוצה הינו כנה, נוקב ומאשים. מאשים את בני המשפחה שפגעו 
או שלא התערבו גם כשידעו, לפעמים גם השתיקו. מאשים את א/נשי 
הטיפול שלא הבינו, שלא ראו, שלא עזרו, ובעיקר מאשים את החברה 

שלא טיפלה ולא מנעה.

בשיח הנוקב מתמודדות המשתתפות עם עובדת היותן בנות לאמהות 
ואבות מזניחים ומתעללים, ועם העובדה שחלקן אמהות לילדות וילדים 

שהוזנחו ונחשפו להתעללות. 

רק בקבוצה מעין זו יכול להתקיים שיח בין שוות, שונות אך דומות. רק הן 
יכולות להוכיח אחת את השנייה על מעשיה לילדיה ולחברה אך גם להנחות 

אחת את השנייה להתנהג כלפי עצמן בחמלה. בכל מפגש יושבות חמש 
עד עשר  נשים  אך קיימים ייצוגים לקולות רבים בגילאים שונים  ותרבויות 

שונות כך שיכול להתקיים דיאלוג בין דורי בין אמהות לבנות, בין הזונה 
המנוצלת לבין ה”סרסורית” הפוגעת, בין הנפגעת מהחברה לבין הפוגעת 

בחברה.  

חווית ההנחיה מאפשרת לנו, המנחות, להיפגש גם אנו עם הנשיות הפצועה 
שלנו, עם תחושת חוסר האונים ומעל לכל עם ההכרה וההוקרה לנשים 

הפצועות והחזקות הללו שמאפשרות לנו להיות חלק מחייהן וגם חלק 
מההחלמה שלהן.

בתודה לכל המנחות השותפות, עובדות סוציאליות של השב”ס, שהיו איתי 
לאורך השנים וכמובן לנשים שבטחו בנו ואפשרו לנו להיות עבורן. 

חווית הנחיית קבוצה בכלא נווה תרצה
תמי קרוק*
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* תרפיסטית באומנות, אחת מעורכות “מחברת קולי” ומתנדבת במרכז סיוע ת”א.

צליל קו החירום עדיין מהדהד באוזניי מאז ימי הכשרתי כמסייעת  במשכנו 
הישן של המרכז, ברחוב הירקון. אני זוכרת את חדר המתנדבות, מוגן 

ומופרד בחלונות גדולים בקצה הרחוק הניבט מהכניסה למרכז. כל פעם 
ששמעתי את צליל קו החירום חשתי אימה, דריכות, מצוקה ודחיפות של 
משהו שחייבים לתת לו מענה מידי! עכשיו! חוויה זו מלווה אותי למעלה 

מעשר שנים ולמרות המעברים הפיזיים שעבר המרכז, התמונה הניבטת 
כיום כשנכנסים למרכז, היא אותה תמונה: חדר המתנדבות בקצה 

הפרוזדור ומתנדבת רכונה אל השולחן ושפופרת הטלפון צמודה אל אוזנה. 
קודש הקודשים. 

קו החירום הפגיש אותי במהלך השנים עם עולמות של נשים צעירות 
ובוגרות, ילדים וילדות שהסביבה חרדה לגורלם, כמו גם ילדה אחת קטנה, 

בת עשר, שגילתה תושייה והתקשרה לקו החירום ביום שישי, במשמרת 
הצהריים הראשונה שלי , לפני כעשר שנים , כדי לקבל סיוע. 

עולמות הנשים הפונות שאליהם נחשפתי, הם עולמות מלאי טרור נפשי 
ופיזי, מלאי כאב מתמשך וייאוש.  לעיתים , בסיום שיחת הסיוע, נותרתי 

עם חווית הפגיעה של הפונה וחוסר האונים שלה הפך להיות שלי. במקרים 
אחרים יכולתי לראות ולהרגיש כיצד נוצר מרחב אחר חדש, שבו יכולה 

הפונה לחשוב ולהרגיש שאפשר שיהיה אחרת, שאפשר להתחיל ולשקם 
את האמון בבני האדם.

אירועים נפשיים אלו מצאו מקום לוונטילציה, עיבוד והבנה בקבוצת 
הסופרוויז’ן במהלך השנים. אני מוצאת שיש חשיבות רבה לקיומה של 

קבוצת סופרוויז’ן בה נפגשות מתנדבות החולקות ומשתפות את הקבוצה 
בחוויות ובתחושות העולות בעקבות הישיבה על קו החירום. הביטוי “את 

לא לבד” מהדהד גם בקבוצת הסופרוויז’ן, כי כנפגעות משנה, התהליכים 
המתרחשים בקבוצה מאפשרים התמודדות טובה יותר בעת מתן הסיוע. 

אני יכולה לספר כי במהלך השנים התפתח והשתנה אופיו של הסופרוויז’ן 
ותהליך עיבוד החוויה של שיחות הסיוע על קו החירום החל לקבל 

משמעויות נרחבות יותר. מתקופה בה עסקנו בפרטי השיחה הספציפית, 

ובניסיון להבין ולאתר את הקושי האישי של כל פונה, הגענו למצב בו דיון 
על מושגים ועקרונות אפשרו מרחב שונה. מרחב חדש זה מאפשר הכלה 
וחיבור של  חוויות המסייעת על קו החירום בזמן השיחה עצמה עם חוויות 

והתמודדויות בחיים מחוץ לקו הסיוע. היכולת להגדיר ולתת שם למה שעד 
כה לא היה לו שם )למשל: הזדהות השלכתית( תרמו להבנה טובה יותר 

את מה שקורה על הקו. רמת המודעות למורכבות דרכי ההתמודדות 
שלנו במצבים שונים התפתחה וחדדה את יכולת ההתבוננות שלנו בדרכי 

ההתמודדות של הפונה. כל אלה הובילו, בסופו של דבר, למתן משנה תוקף 
והעמקה של ה”סלוגן”: את לא לבד.  

קו החירום,  קבוצת הסופרויז’ן ומה שביניהם
עדנה טמיר*
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רביעי בערב. שש וחצי כמעט. שמונה כסאות תכולים עומדים במעגל. 
שמונה כסאות תכולים מצפים בדריכות נרגשת. יום רביעי הגיע...

זה מתחיל שעה קודם לכן... 
ידיים מורידות אותם, אחד אחד, מערימת הכיסאות שבפינת החדר. הנה 

הם מונחים, מתעגלים ותכולים על לובן הרצפה. ידיים נשיות מפלסות להם 
מרחב נקי, מודדות את הרווח ביניהם. לא קטן מדי ולא גדול מדי. אצבעות 
סופרות אותם, אפילו פעמיים. לכל אחד מקום שמור. לא יותר ולא פחות. 
הם כבר לא כיסא לבד. הם חלק ממעגל. יד עוברת עליהם, ספק מנגבת, 

ספק מיישרת, מאשרת. משתהה. ומתרחקת. 
צעדים מטופפים מחוץ לחדר. ועכשיו שקט. 

כיסא – רווח – כיסא – רווח – כיסא – רווח – כיסא ...  כמו שרשרת, 
בציפיה. 

עוד מעט תיפתח הדלת והחדר יתמלא. קולות נשים וריחות נשים ותיקי 
נשים. כסאות יתמלאו, חלקם אולי לא. כסאות יתמלאו בכובד המשקל 

וחלקם בריקות. 
ובכל מקרה, החדר מלא. מלא בכל טוב ובכל רע. מלא באחווה ואחדות 

ומלא בבדידות. מלא בתקווה ועוצמה ומלא בכאב ואשמה. מלא במה 
שנאמר ובמה שלא. 

שמונה נשים, שמונה אמהות. שתיים מהן תמיד במקום קבוע. כמו ציר 
במרכז. המנחות. 

ומסביב – המון מפגש. בינאישי, בין-דורי, בין-תרבותי. מסביב - מתפזרים 
ונאספים ושוב מתפזרים ונאספים בכל פעם מחדש סיפורים, סימני שאלה, 

כיווצי בטן, פרפורי לב, דמעות וצחוקים. 
גם לשמונה כסאות נאמנים, קשה להכיל את כל זה, לפעמים. ובכל זאת, 

הם שם. עמידים וסופגים, מתרחבים מגודש ומשמעות בכל פעם קצת 
יותר. 

לו יכלו כסאות לדבר...

קבוצת התמיכה לאמהות של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית החלה לפעול 
בהנחייתנו במרכז הסיוע בתל-אביב בנובמבר 2009. כיום נמצאת הקבוצה 

לקראת סיום הסבב השלישי שלה, בפתחו של הסבב הרביעי. הקבוצה 
החלה לאחר פיילוט מוצלח של קבוצת אמהות קודמת, בהנחייתן של 

מנחות אחרות במרכז בתל-אביב ולאחר ניסיון מצטבר של קבוצת אמהות 
דומה במרכז הסיוע בירושלים. במהותה, מיועדת הקבוצה לאמהות לבנות 
או לבנים שעברו תקיפה מינית מסוגים שונים, בתוך המשפחה או מחוצה 

לה. שלא במפתיע, בין האמהות בקבוצה ישנן גם כאלו שעברו תקיפה 
מינית בעצמן. 

כל סבב מהווה רצף של עבודה. הסבב הראשון נמשך כארבעה חודשים. 
הסבב השני, לאחר הפסקה ממושכת, נמשך כשבעה חודשים ובסבב 

השלישי הנוכחי, נעשית עבודה רציפה לאורך כל השנה, עם חופשה 
קצרה הצפויה בקיץ, לקראת הסבב הרביעי. במעברים בין הסבבים ישנה 

התחדשות של ההרכב. בכל סבב עברו רוב המשתתפות לקבוצת ההמשך 
והצטרפו גם משתתפות חדשות. בכל אחד מן הסבבים היתה נשירה 

של משתתפת אחת. בסבב הנוכחי, בזכות רצף העבודה לאורך השנה, 
התאפשרה הכנסת משתתפת נוספת באמצע השנה, כך שבפועל התייצב 

המעגל בכל סבב על שמונה כסאות, כולל שתי המנחות. 
הקבוצה נפגשת בכל יום רביעי, בין שש וחצי לשמונה בערב, במרכז הסיוע 

עצמו. 

כמה פשוט לתאר במילים את ההיסטוריה והמבנה של הקבוצה. 
מילים עשויות להיות יעילות אפילו בתיאור הסיפורים והתכנים הקשים 

העולים בקבוצה כזו. תיאוריות רבות תוכלנה לעבות ולגבות את התיאור 
בהמון מלל– על המורכבויות המשפחתיות, הרב-דוריות והתוך-אישיות, 

המתווספות מנקודת המבט האמהית לסיפור הפגיעה עצמו. 
קשה הרבה יותר למצוא מילים להעביר בהן את עוצמות הכאב, הכעס, 

חוסר האונים, הבלבול והדאגה של האמהות. ולצד אלה - האומץ, התקווה, 
האינטימיות, האחווה, האחריות, המשאלה לתיקון, היכולת לצמוח. הנה, 

“לו יכלו כסאות לדבר...”
קבוצת אמהות במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ת”א

עירית סדן* ודנה שפרוני**

* פסיכולוגית קלינית, מדריכה ומנחת קבוצות במרכז סיוע ת”א.    ** עובדת סוציאלית, מנחת קבוצות תמיכה במרכז סיוע ת”א.
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כמה מאמץ מילולי. ולא כיסינו הכל, ולא נגענו עד הסוף לעומק. 

כי איך אפשר לגעת עד הסוף בחוויה הזו? הרי רק ההזמנה להזדהות, 
ולו לרגע, עם כאבה של אם שמי מילדיה נפגע באופן שכזה, היא קשה 

מנשוא. לדמיין זוועה שעברה על היקר לך מכל.. לכאוב לנצח את השאלה 
איפה הייתי..  ושאלות רבות נוספות.   

כדי לתת מילים צריך לעצור. לעצור ולהיות, להרגיש, לדעת ואז לתת שפה 
ואז לדבר. 

לדבר על זה באמת, זה לפעמים, כמו ללכת בדרך לשאול ובחזרה. 
והנה, פה טמון האתגר הגדול של הקבוצה, של האמהות ושל המנחות...  

לעצור, כל שבוע מחדש, להיות, להרגיש, לתת מילים. מהמקום ההורי, 
שמסיבות שונות לא יכול היה לשמור ולהיות שם בעבר, צריך לצמוח מקור 

של כח ומשמעות מכוונת. כבר נאמר כל כך הרבה על הסוד והשתיקה 
בבסיס הטראומה המינית. הקשר והתקשורת הם בבסיס התמיכה 

האמהית. וזה המסר: ללמוד לדבר את זה, את כל מה שקשור בזה.  
לו יכלו כסאות לדבר...

אמהות יכולות. 



זעקות מושתקות*
הדס אור גנוז

פרוצה לכל הרוחות,
כל הזמן,

פרוצה, לכל הרוחות.

זוחלת בשדה ורדים,
מלא זעקות מושתקות.

שה, שה, שה...
ילדתי הקטנה,

אל תשמיעי קול.
ילדתי הקטנה,

אל תבכי.

אבל אני מפחדת, אבא
ואני רוצה שכל העולם ידע.

אני רוצה לבכות, אמא
ושכל העולם ישמע.

אני רוצה לצעוק, אמא
ושהעולם ירעד בדממה. 

* מתוך "מחברת קולי 2", יולי 2007
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חברי הועד המנהל:
איילת ברעם

יסמין ענבר
מיכל הולנדר

נעה קארי
סיגל פז

עפרה שניידר
רונן טל

ועדת ביקורת:
ג’ואן ירון

לילי תגרי
סיגל ענברי

 
238 המתנדבות והמתנדבים במרכז,

העושים ימים כלילות במלאכה.
 

חברי צוות המרכז:
מרים שלר מנהלת המרכז

אולגה סטאטלנד רכזת חינוך
אליטוב בן-פזי רכז קו גברים דתי

אספי ברנט חייק רכזת סיוע
דפנה אייזנרייך רכזת בתי ספר
יונינה פלנברג רכזת מגזר דתי

מאיה אברמסקי צ’ולפייב רכזת גיוס משאבים
מירי מרגלית רכזת ליווי בהליך הפלילי

מעיין יצחקי רכזת פרויקטים
ענבר כהן רכזת ליווי בהליך הפלילי

ערן האן רכז קו גברים
צמרת הרשקו רכזת מתנדבות

רגינה ברגין רכזת עולות דוברות רוסית
שהם כרמי רכזת אנשי מקצוע וקבוצות תמיכה

שירי כהן רכזת לוגיסטיקה

השותפים שלנו לעשיה:

Jewish Federation of Greater Portland
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   
המוסד לביטוח לאומי דיספליי בע”מ    

מוטורולה ישראל בע”מ יוסי בר נתן    
משרד הבריאות  מיצומצום בע”מ    

מתן - משקיעים בקהילה משרד הרווחה והשירותים החברתיים 
עיריית פתח-תקווה  עיריית בת-ים    

עיריית רמת-גן  עיריית ראשון לציון   
צ’ק פוינט עיריית תל אביב-יפו   

קרן צדקה לזכר ישראלוב קרן אריה יהודה ישראל   
קרן בוקסנבאום נטע קרן משפ’ שטיינהרדט   

קרן רש”י הקדש בשם קרן קריסטינה ויוסף קסירר 
FIAT      IDB קרן

הקרן המשפחתית ע”ש תד אריסון )ישראל( בע”מ 

מעל 500 המעצבים, המעצבות והחנויות המדהימים שתורמים
לנו בבזאר “מתלבשות על זה” 

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

כל העשייה הענפה והברוכה הזו, לא יכלה להתבצע ללא:
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למרכז לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב, 
גאים לתמוך בדרך, בפעילות ובעשייה היומיומית של המרכז.

יחד, לרוץ  נמשיך  קיים,  הוא  עוד  כל  צורך, אבל  יהיה  בתקווה שלא 
לחזק את ידי העובדות והמתנדבות ולאחל המשך דרך ברוכה ופוריה.
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למרכז לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב, 
גאים לתמוך בדרך, בפעילות ובעשייה היומיומית של המרכז.

יחד, לרוץ  נמשיך  קיים,  הוא  עוד  כל  צורך, אבל  יהיה  בתקווה שלא 
לחזק את ידי העובדות והמתנדבות ולאחל המשך דרך ברוכה ופוריה.
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