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תוכנית הערב

20:00
קוקטייל

 20:45
פתיחה והנחייה לינוי  בר-גפן

פו  רון חולדאי ראש עיריית ת"א-י

מנהלת מרכז הסיוע  מרים שלר

סיפור אישי  רינת מנשה

מופע הההתרמה השנתי
יהודית רביץ

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:
לאסתי  תודה  התוכניה.  עיצוב  על  איילון  לאורנה  תודה 

לנדאו על עריכת התוכניה.

16.7.2014
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מרכז סיוע תל-אביב מבקש להודות לכל אלה 
שתרמו להצלחת הערב:

גל-כהן טל   | שחם  וקלמן  אלטשולר  וגלעד  חן    | קריספל   אבי   | מייכור  חי  יעקב  לזכר  הצדקה  קרן 

יקותיאל דדי   | מאנטה-ריי  וצוות  גוסטב   | גנור  עפרה   | נתן  בר  אפרת  עו”ד 

הרוא”ה כפר   - שושנה  עוגות   | בע”מ  לביטוח  סוכנות  שובל   - נתן  בר  ואלי  יוסף 

קמרי שלמה    | נתן  בר  דותן  עו”ד   | חסייסי  נורה   | בר  סושי  יוקו   | דיין  יעל   | שורצמן  טל   | כספית 

 IDBLS  |  Hedonism | רומניניו בע”מ | רינת אביטל אודיטוריום ע”ש סמולרש |  משק 79 | דפוס פדרבוש

וירקות פירות  שיווק  יהודה    | שיווק  ע.ב   | טלמור  סיגל   | ובטיחות  הנדסה   B-SAFE  – חזן  שרון 

תודה מיוחדת ליהודית רביץ
לנגנים: אלון פרימן  |  עדי הר-צבי  |  עמית יצחק  |  רן שמעוני

יאיר סלוצקי  |  ספי ציזלינג  |  עופר פלד

16.7.2014
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מבלי לתת את הדין על פשעיהם, ואת זאת שואף המרכז לשנות.

המינית  נושא  את  להעלות  הצלחנו  פעילות,  שנות   36 במשך 
פשע  הינה  מינית  שאלימות  המסר  את  ולהעביר  הציבורי  לשיח 
ופעלנו  ונפגעים  נפגעות  אלפי  ליווינו  כן  כמו  להוקיעו.  שיש  חברתי 
למענן/ם. פעילותו של מרכז הסיוע מוקדשת לטיפול בכל הרבדים 
של התופעה, הן בפגיעה עצמה ובקורבנותיה והן באקלים החברתי 
שמאפשר ואף מנציח את האלימות המינית. לאור זאת, שתי מטרות 
ולנפגעי  לנפגעות  סיוע  מתן  המרכז:  פעילות  את  מנחות  עיקריות 
תקיפה מינית ולאנשים הקרובים להם, וצמצום שיעורה של תופעת 

התקיפה מינית לסוגיה בישראל. 
למימוש מטרות אלו פועל המרכז בשלושה אפיקים עיקריים: סיוע 

ותמיכה; חינוך והסברה וסינגור.

סיוע ותמיכה
ימים  שבעה  ביממה,  שעות   24 טלפוני  מענה  נותן  הסיוע  מרכז 
וקו  לגברים  קו  לנשים,  קו  חירום:  קווי  שלושה  באמצעות  בשבוע, 
ואמפתי,  קווי החירום מציעים מרחב בטוח  וחרדים.  לגברים דתיים 
נטול שיפוטיות, בו מאמינים לפונות ולפונים ומקבלים את דבריהם. 
סיוע  המעניקים  ומתנדבים  מתנדבות  על-ידי  מאוישים  אלה  קווים 
תומך המבוסס על הקשבה מכבדת, רגישות לצרכים ולרצונות של 

הפונה ופרישת מידע על האפשרויות העומדות לרשותה/ו. 
2013 התקבלו במרכז סיוע תל-אביב מעל 10,000 פניות,  בשנת 
33% מכלל הפניות למרכזי הסיוע בארץ. בהתאם לצורך  המהוות 
ולדרישה, מתקיימות פגישות אישיות המכוונות גם הן להענקת סיוע, 
תמיכה ומתן מידע. פונות ופונים שביקשו זאת, לוו לבדיקות רפואיות 
או לבית-החולים לקבלת טיפול. פונות ופונים שבחרו להגיש תלונה 
לוו על פי בקשתן/ם למשטרה, לפרקליטות ולבתי-המשפט, לעתים 
לאורך כל ההליך הפלילי המתמשך והמתיש. בנוסף, המרכז מקיים 
מגוון של קבוצות תמיכה נפרדות לנשים ולגברים מאוכלוסיות שונות. 

בשנת 2013 התקיימו במרכז הסיוע 28 קבוצות תמיכה. 
רבים  ונפגעים  נפגעות  עבור  היחידה  הכתובת  הינם  הסיוע  מרכזי 
של פגיעה מינית, שכן אף גורם ממשלתי או ציבורי אחר אינו מציע 
להם מענה דומה. מרכז הסיוע משמש גם כתובת לבני המשפחה 
והא/נשים מסביבתם הקרובה של נפגעות ונפגעים, במטרה לסייע 
להן/ם להתמודד עם הטראומה המישנית שהן/ם חוות/ים כתוצאה 

מהפגיעה. 

על המרכז
מרים שלר*

הוקם  בתל-אביב  מינית  תקיפה  ולנפגעי  לנפגעות  הסיוע  מרכז 
1978 על-ידי קבוצת נשים מהתנועה הפמיניסטית בישראל,  בשנת 
שהחליטו כי די לשתיקה ולהשתקה. תחת הסיסמא “את לא לבד” הן 
הקימו מרכז ראשון מסוגו בארץ, שבו כל אשה שעברה תקיפה מינית 
תזכה להקשבה, סיוע ותמיכה. החל משנת 1990 מפעיל המרכז את 
קו הסיוע לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית, והחל משנת 2003 גם 
את קו הסיוע לגברים ונערים דתיים, שני קוים יחידים מסוגם בארץ.

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

והיומיומית עם ההשלכות השונות של הפגיעה על חייהם.

נשים.  של  בחייהן  להחריד  עד  שכיח  אירוע  היא  מינית  אלימות 
הסטטיסטיקה בישראל מלמדת כי אחת מתוך שלוש נשים עברה או 
תעבור תקיפה מינית אחת לפחות במהלך חייה. אחת מחמש נשים 
עברה או תעבור אונס פעם אחת לפחות, ואחת משש נשים חוותה 
עד  וילדות  בילדים  המינית  הפגיעה  ששיעור  נמצא  כן  גילוי-עריות. 
גיל 12 הוא דומה, ומכאן אחוזי הפגיעה הגבוהים שנמצאו גם בקרב 

גברים. אחד מכל שבעה גברים נפגע מינית במהלך חייו. 

מחיר  את  רק  לא  סופגים  הנפגע  או  הנפגעת  מדי  קרובות  לעתים 
הטראומה הפיזית והנפשית, אלא גם את מחיר הדחייה החברתית, 
מתמודד/ת לבד מול חברה שאינה מוכנה לשמוע, מסרבת להאמין, 
ההתייחסות  הפוגע.  את  להאשים  במקום  אותה/ו  מאשימה  או 
החברתית הדוחה והמאשימה מעניקה לגיטימציה לתקיפה המינית 

ומאפשרת את ממדיה העצומים של התופעה. 

ותחושות  הבדידות,  האשמה,  האונים,  חוסר  ההשפלה,  תחושות 
שליליות אחרות שממשיכות להעיק על הנפגעת או הנפגע גורמות 
ואינם  מדווחים  אינם  המינית  הפגיעה  מעשי  רוב  ולכן  להסתגרות 
מטופלים. התוקף, מטבע הדברים, שותק גם הוא והחברה אינה רוצה 
לדעת. קשר השתיקה הוא שמאפשר לתוקפים להמשיך במעשיהם 



5

בד
 ל

א
 ל

ת
א

פורץ דרך להכשרת אקטיביסטיות/ם שגרירות/ים שיפעלו להעלאת 
מודעות לתקיפה מינית בקרב הקהילה הגאה. 

מיוחדת,  היערכות  דורשים  ושפה  תרבות  שהבדלי  הבנה  מתוך 
משקיע מרכז הסיוע מאמצים כדי להגיע לאוכלוסיות מיעוט שונות. 
המרכז מקיים הרצאות, קורסים וסדנאות לקהלים של דוברי רוסית 
פועל  בנוסף  עבודה.  ומהגרי  מקלט  מבקשות/י  של  ולאוכלוסיות 
המרכז עם האוכלוסייה הדתית והחרדית, תוך שיתוף פעולה מבורך 
שם  ברק,  בבני  ובפרט  דתית,  אוכלוסיה  בריכוזי  שונים  גורמים  עם 
וגורמים  כלה  מדריכות  יועצות,  מטפלות,  בקרב  קורסים  מועברים 

נוספים משפיעים בקהילה.

התקשורת  באמצעי  תדיר  באופן  מופיעות/ים  המרכז  ונציגי  נציגות 
השונים, במטרה לשבור את קשר השתיקה ולהעלות את המודעות 

הציבורית. 

סינגור 
תקיפה  בנפגעות  הטיפול  שיפור  למען  פעילות  משמעו  סינגור 
מינית על ידי שינויים במדיניות ובנהלים ובפעילות בתחומי מערכות 

המשטרה, המשפט, הבריאות, הרווחה והחינוך. 
הנפגעים  מקרב  יותר  אף  קטן  ומיעוט  הנפגעות  מקרב  מיעוט  רק 
מתוך  הסיוע,  מרכז  במשטרה.  להתלונן  בוחרים  למרכז  שפונים 
מודעות לקשיים ולאי הוודאות הצפויים לנפגעות ולנפגעים הפונים 
לעזרת החוק, הכשיר מתנדבות ומתנדבים המלווים את המתלוננת 
להגשת  השנה  לוו  ונפגעים  נפגעות  עשרות  הפלילי.  ההליך  לאורך 
תלונה במשטרה ולמתן עדות בבית-המשפט, הם קיבלו ידע והסבר 
מצב  לגבי  שוטף  ועדכון  בחוק  להם  הצפויים  ההליכים  על  מראש 

התלונה במשטרה ובבית-המשפט. 
מרכז הסיוע פועל למען שינוי חברתי. יחד עם איגוד מרכזי הסיוע, 
ויתר מרכזי הסיוע בארץ, אנו עובדות מול המערכת המשפטית ומול 
טיפול מערכתי בתופעת התקיפה  לקידום  והרווחה  משרדי החינוך 
המינית ובבעיות הרבות הנובעות ממנה. המרכז משתף פעולה עם 
מגוון רחב של ארגונים פמיניסטיים וחברתיים בטווח רחב של נושאים 

במטרה לקדם מאבקים לשינוי חברתי.

פגיעה מינית בבני נוער
על  הדיווחים  דרמטית במספר  לעליה  עדות  אנו  בשנים האחרונות 
מקרי פגיעה מינית בבני נוער, לירידה בגיל הפוגעים ובגיל הנפגעות 

חינוך והסברה
במשך 36 שנות קיומו של מרכז הסיוע התרחבה והסתעפה פעילותו 
של המרכז והוא הפך לכתובת מקצועית עבור מגוון רחב של גורמים 

בקהילה המתמודדים עם תופעת התקיפה המינית והשפעותיה. 
הרצאות   5,000 מעל  הסיוע,  מרכז  על-ידי  הועברו   ,2013 בשנת 
וסדנאות בפני קהלים מגוונים, ביניהם נשות ואנשי מקצוע מתחומי 
)רופאים/ות  רפואה  נפשי,  טיפול  פרקליטות,  משטרה,  החינוך, 

ואחיות(, צבא, משפט )שופטים/ות( , וחברות עסקיות.
בחטיבות-הביניים,  סדנאות  אלף  מעל  המרכז  מקיים  שנה  מדי 
רוב הנערים  ומסגרות חינוכיות אחרות. עבור  בתי-הספר התיכוניים 
והנערות זו הזדמנות ראשונה לקיים שיח בנושא של תקיפה מינית, 
להיעזר במרחב המאפשר חשיפה של בעיות רגשיות, לקבל מידע 
עם  להתמודדות  כלים  על  וללמוד  והשלכותיה  התופעה  אודות 
להסתייע  והתלמידים  התלמידות  את  מפנות  הסדנאות  פגיעה. 
בשירותי מרכז הסיוע במקרה של תקיפה מינית שהם או חברותיהן/
רבות אחרי שהועברה סדנא מתקבלות  ואכן, פעמים  חוו.  חבריהם 
כלשהי  דרך  מצאו  לא  לכן  שקודם  מבני-נוער  פניות  הסיוע  בקווי 
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 
עסקים  חברות,  במסגרת  שנערכות  סדנאות  באמצעות  בעבודה 

ומקומות עבודה אחרים.

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

עשרות נפגעות ונפגעים בטיפול חינם. 

השנה התקיים, ביוזמת המרכז ודודי בלאט, קורס מיוחד לסטודנטיות 
זו  תל-אביב.  באוניברסיטת  סוציאלית  לעבודה  ספר  בבית  ג’  שנה 
במסגרת  מינית  פגיעה  בנושא  קורס  שמתקיים  הראשונה  הפעם 
לימודי עבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב. כן, התקיים קורס 
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אונס  כדוגמת  ספורדים  בעבר  שנחשבו  פגיעה  אירועי  והנפגעים. 
מיני  רקע  על  פוגעניים  חומרים  של  היקף  רחבות  הפצות  קבוצתי, 
יומיומית.  חיים  למציאות  הפכו  נוער,  בני  כלפי  מרות  יחסי  וניצול 
להפיכתנו  שהובילו  הטכנולוגית  וההתפתחות  המבורכת  הקדמה 
ל”כפר גלובלי” יצרו מציאות בה מימדי חשיפה לתכנים פורנוגרפים 
הם בגדר מגיפה חברתית המובילה, בין היתר, לפגיעה רחבת היקף 

בקטינים וקטינות רבים מספור. 

מינית  תקיפה  למקרי  והמקצועית  החברתית  ההתייחסות  בעבר, 
בהם היו מעורבים קטינים, הן כפוגעים והן כנפגעות ונפגעים נתפסו, 
לגיבוש  החשוב  התפתחותי  וכשלב  מינית  כסקרנות  רבות,  פעמים 
הזהות המינית. התייחסות זו, אשר לא מבחינה בין התפתחות המיניות 
לבין אלימות מינית הינה הרסנית ומהווה קרקע פורייה להתרחשות 
של פגיעה מינית. לצערנו, גם כיום אנו נתקלות בתגובות כמו עצימת 
תאוצה  שצוברת  התופעה  מינית.  אלימות  של  והכחשה  בורות  עין, 
מהם  נלקחה  אשר  היקף  רחבות  באוכלוסיות  ופוגעת  ליום  מיום 
ולזכות באיכות חיים. אם לא די בכך,  הזכות להתפתח באופן תקין 
לזאת מתווספת תופעה כואבת של “האשמת הקורבן” שמטרתה, 
בקורבנות  דופי  והטלת  כחברה,  מאיתנו  אחריות  הסרת  היתר,  בין 

אשר “הביאו את זה על עצמן” ו”נהנו מזה”. 

את  להעביר  מנת  על  בנחישות  פועל  הסיוע  שמרכז  שנים   36 כבר 
המסר כי אלימות מינית בכלל, ובקרב בני נוער בפרט הינה תופעה 
חברתית שמעוגנת בדעות קדומות ובנורמות שגויות. החברה כולה 

משלמת מחיר גבוה על שאינה מוקיעה מקרבה פשע נתעב זה.

ולנפגעות  לנפגעים  המהיר  והסיוע  הפגיעה  של  המוקדם  האיתור 
בכל גיל תורמים רבות להתמודדות עם הטראומה שעברו. על אחת 
כמה וכמה כאשר מדובר בילדים ובבני נוער. לכן, יש חשיבות עצומה 
להעלאת המודעות לנושא הן בקרב בני הנוער, הן בקרב הורים, והן 
בקרב צוותים חינוכיים, רפואיים, טיפוליים ואחרים הנמצאים מתוקף 

עבודתם במגע יומיומי עם בני נוער.

פגיעות  וחשיפת  התופעה  על  שיח  שיאפשר  אקלים  ליצור  עלינו 
מיניות שהתרחשו, שיאמץ לקרבו את הנפגעות והנפגעים, שיאפשר 
טיפול לכל נערה ונער שנפגעו ושיקנה כלים להורים ולנשות ואנשי 

מקצוע מדיסציפלינות שונות לדעת לזהות, לאתר ולסייע.    

נגד  מתפשרת  ובלתי  ברורה  עמדה  לנקוט  כחברה,  עלינו  חובה 
תקיפה מינית ולהיאבק בתופעה תוך מחויבות לעמוד לצד הנפגעות 

והנפגעים וללוות אותן/ם בהתמודדות הקשה עם הטראומה. 

אלימות  בנושא  זו  בחוברת  להתמקד  השנה  החלטנו  כך  מתוך 
מינית בבני נוער.

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

המאפשרים את המשך הפעלתו של מרכז הסיוע.

*מנהלת מרכז סיוע תל-אביב
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מתי   - ההתלבטות  נותרת  עדיין  רגשי,  שהמקור  מזהה  כשהרופא 
להפנות את הילד לאיבחון רגשי? מהם הגבולות של טווח הנורמה? 
‘אולי זה רק תקופה, וזה יעבור?’. מכיון שאין תשובה פשוטה לשאלה 
מורכבת... אנסה במאמר זה לשפוך אור על המאפיינים של תגובות 
רגשיות למצבי דחק בגילאים השונים, כדי שיהיו למעט עזר לרופא 

המתחבט.  

יכולים לכוון  עוד לציין שסימני המצוקה הם בדרך כלל כלליים ולא 
על מקורם, דבר שמעלה דאגה בקרב מי שמקיף את הילד – האם 
טראומטי  אירוע  עבר  האם  מינית?  או  גופנית  לפגיעה  חשוף  הילד 
שסימני  יתכן  שני  מצד  זאת?  ומסתיר  התעללות  עובר  עדיין  ואולי 
התפתחותי?  פנימי,  בקונפליקט  ומקורם  תגובתיים  אינם  המצוקה 
עוד יתכן שהסימפטומים מבשרים על התפתחות של מחלה גופנית 
או נפשית? האבחנה המבדלת רחבה ועל פי רוב הבעייה לא תיפתר 
שצריך  הראשון  הסימן  וכאן  הילד,  עם  שנייה  או  ראשונה  בפגישה 

להדליק את הנורה האדומה– מצב מתמשך של סימפטומים.  

סימנים מחשידים – ‘מה מדליק את הנורה האדומה’ ?
נטייה  נמוך,  תיסכול  סף  עצב,  )פחדים,  רגשית  מצוקה  על  דיווח   •

לבכי(
סיכון,  ברת  התנהגות  )אלימות,  התנהגותיים  מצוקה  סימני   •

התכנסות, התנהגות מינית חריגה ולא תואמת גיל(
• סימנים פיזיולוגים המחשידים למצוקה )שינה, תיאבון, סומטיזציה( 

• עדות לרגרסיה התנהגותית
• העדר גדילה/תפקוד המתאימים לשלב ההתפתחותי

לעיתים יש דיווח על ‘קו שבר’, קרי, ההורים יכולים לתאר את היום 
בו השתנתה התנהגותו של הילד, דבר המרמז על אירוע טראומטי 
שקדם לכך. לעיתים אין התחלה חדה של שינוי, אם בגלל שהשינוי 

היה מתון יותר או בגלל שהילד נחשף למצב דחק מתמשך. 

עוד לציין שלעיתים ילדים יגיעו עם סימנים התנהגותיים המרמזים 
או  בהיקפה  חריגה  אוננות  כדוגמת  ספציפית,  לפגיעה  חשיפה  על 
באופייה. לעיתים יש דיווח על התנהגות מינית של הילד בגן, החושף 
את איבריו האינטימיים או מציע לילדים משחק מיני, שלא פוסק גם 
על  לרמז  יכולים  אלה  מצבים  ההורים.  או  הגננת  התערבות  לאחר 

איתור סימני מצוקה אצל 
ילדים ובני נוער

ד”ר גלית בן אמיתי*

וגועשת. ילדון תזזיתי רץ הלוך  יום ראשון בבוקר, המרפאה רועשת 
על  הצלחה.  ללא  אותו  להרגיע  מנסה  אימו  המסדרון,  לאורך  ושוב 
ספסל נערה מתבגרת מתווכחת בקול רם עם הוריה על כך שחייבו 
ילדיהם,  ושני  זוג הורים  אותה לבוא לבדיקת מיון. משפחה חרדית, 

יושבים ומתבוננים בשקט על הנעשה.

הקבועה  לפגישתנו  כדרכה  מקדימה  חדרי,  דלת  ליד  יושבת  שחר 
עצוב,  בחיוך  מבטי  את  פוגשות  עיניה  הבוקר’.  ‘על  ראשון  בימי 
האיפור הכבד שמכסה אותן מעט מרוח, נראה שבכתה. אני מזמינה 
כבדה.  באנחה  הכסא  על  עצמה  את  מטילה  היא  להיכנס,  אותה 
‘שוב חתכתי את עצמי’, היא אומרת ובוחנת את תגובתי בחשש. אני 
כדרכי, מבקשת לראות מה עשתה, והיא חושפת במבוכה את זרועה 
צלקות  וביניהן  עדינים,  טריים,  רצועות של חתכים  ובה  השמאלית, 

של פציעות קודמות, ישנות.

שחר, בת ה-16, נמצאת בטיפולי מזה מספר שבועות. היא הופנתה 
על ידי רופא הילדים, לאחר שבשנה האחרונה סבלה מאירועים נשנים 
הנשנות  פניותיה  לאור  בבדיקה.  ממצא  ללא  ובטן,  ראש  כאבי  של 
למרפאת הילדים ורושם ממצוקתה של הנערה, המליץ רופא הילדים 
התקבלה  המלצתו  במרפאתנו.  רגשית  להערכה  לפנות  האם  בפני 
בפגישתנו  הבאות.  מפני  חשש  לצד  הקלה  מעורבים,  ברגשות 
הראשונה דיברה שחר בפתיחות על הרגשתה. ‘אני מרגישה שמשהו 
אני מצטיינת  – המון חברות,  לי הכל  יש  לא מבינה.  ואני  לא בסדר 
ובכל  מבקשת,  שאני  הדברים  רוב  את  לי  קונים  ההורים  בלימודים, 
כל  ובשנה האחרונה  ומוטרדת  אני מצוברחת  הזמן  כל  לי,  רע  זאת 
הזמן חולה’. לאחר מספר פגישות גילתה לי שחר במבוכה, כשבזמן 
ידי  נוהגת להכאיב לעצמה, בדרך כלל על  שהיא מרגישה רע, היא 
וזה מרגיע אותה. לאם שראתה את החתכים, סיפרה  חיתוך העור, 

שחתולת המשפחה שרטה אותה תוך כדי משחק.

לקלינאי.  אתגר  מהווים  נוער  ובני  ילדים  בקרב  מצוקה  סימני 
לעיתים הסימנים ‘מחופשים’ לסימפטומים גופניים. פעמים אחרות 
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כשהתלונות  גופנית,  מחלה  לקיום  במקביל  גם  להופיע  יכולה 
נשנים  בטן  כאבי  מהצפוי.  חמורים  בתפקוד  הפגיעה  או  הגופניות 
בילדות, ללא ממצא גופני, מהווים סיבה שכיחה בפנייה לרופא ילדים. 
בהפרעה  ולהתבטא  הרך,  בגיל  כבר  להופיע  יכולים  הסימפטומים 
באכילה או בשינה, ועם הגיל הביטוי משתנה. לא מדובר בהתחזות, 

הילד מרגיש כאב אמיתי, שמקורו לא גופני, אלא רגשי. 

ילדה בת 5 שנים הייתה עדה למות אמה בידי אביה, ששיסף את גרונה 
הגיבה  שלא  מאד  קשה  מאסטמה  סבלה  הילדה  בסכין.  האם  של 
לטיפולים תרופתיים שונים ונזקקה לאישפוזים נשנים. במהלך טיפול 
פסיכותראפויטי, הבחין המטפל שהילדה מרבה לצייר קשתות, אותן 
היא מצליחה לצייר באדום בלבד. באחת הפגישות ציירה הילדה את 
אמה, ולצווארה קשת אדומה, ומייד החל התקף של קוצר נשימה. 
כך הבין המטפל שקוצר הנשימה הינו שיחזור )Reenactment( של 
הרגעים הטראומטיים בהם האם נאבקה על נשימותיה האחרונות. 

הבנה ופירוש הסימפטום בטיפול הביא לחלוף ה’אסטמה’.

ילדים בגיל בי”ס יסודי )6-12(
סימנים למצוקה בגיל זה יתבטאו אף הם במישור רגשי, התנהגותי 
וגופני. ההורים ידווחו על בעיות בהתנהגות וכן ירידה ביכולת הלימוד 
בבית הספר. יש פגיעה בריכוז, אי שקט, סירוב ללכת לבית הספר 
עניין  ילדים מגלים לעיתים חוסר   .)School refusal( נישנה  באופן 
בחברויות ותחביבים כבעבר, מעדיפים להישאר בבית, ליד המחשב 

והטלביזיה, נראים חסרי  עניין ושמחה.

מבחינה רגשית ילדים יגלו סף תיסכול נמוך, רגזנות והתפרצויות זעם 
להבינם.  מתקשים  שההורים  פחדים,  של  הופעה  יש  זוטות.  סביב 
לעיתים ילד יסרב להישאר בחדר לבד, ויתעקש על כך שאח )גם אח 

צעיר ממנו(, יישאר עימו.

מבחינה גופנית יש דיווח על שינויי תיאבון )ירידה או אכילה מופרזת(, 
תלונות גופניות נישנות וכן קשיי שינה, פחד לישון לבד ומעבר למיטת 
ההורים, דיווח על סיוטים וצורך שההורה יישאר לידם עד שיירדמו או 

דרישה שההורה יישן לידו.

גיל ההתבגרות
באופנים  התנהגותי  ושינוי  רגשית  למצוקה  סימנים  יגלו  מתבגרים 
כדי  המקצוע,  לאיש  פנייה  ליזום  המסוגלים  מתבגרים  יש  שונים. 

חשיפה, טרם עת, של הילד לתכנים מיניים או פגיעה מינית.  

ילדים בגיל הרך 
בגיל זה הסימנים המעידים על מצוקתו של הילד הם רבים ומגוונים, 
הורבליות,  יכולותיו  הילד,  של  ההתפתחותי  השלב  פי  על  וישתנו 
רבה  זה  בגיל  לזולת.  שלו  ההתקשרות  וסיגנון  שלו  הטמפרמנט 
מוגן  מרחב  לספק  שתפקידו  המשפחתי,  ה’אקלים’  של  ההשפעה 

לצרכיו של הילד ולימוד דרכי תקשורת והתמודדות. 

אחד המאפיינים לסימני מצוקה בגיל זה הינו רגרסיה התנהגותית. 
פחות  לדפוסים  חזרה  עם  הילד  של  בהתנהגות  לשינוי  הכוונה 
בשלים. לדוגמה הופעת קשיי פרידה, הצמדות להורים, רעד וסימני 
ילדים  חיים.  ושמחת  סקרנות  והעדר  פסיביות  אדישות,  לצד  פחד, 
יגלו נסיגה באבני דרך שהושגו כדוגמת הרטבה או ליכלוך התחתון 
מציצת  של  הישנות  יש  לעיתים  בהצלחה.  שנגמלו  לאחר  בצואה, 
אצבע או דרישה לחזור לבקבוק של תינוקות זמן משמעותי לאחר 

השינוי בכלכלה. 

סימני מצוקה בגיל זה יכולים להתבטא לעיתים בפגיעה בהתפתחות 
בשגשוג  כשל   – וגובה  במשקל  עליה  בהעדר  שתתבטא  גופנית, 
)Failure to thrive(. חלק מהילדים יגלו גם פגיעה בהתפתחותם 

הקוגניטיבית.

לאור הקושי בגיל זה הן להכיר ולהתייחס לעולם הרגשי והן לשיים 
רגשות, ילדים יתקשו לדווח על מצב רוח רע. לעיתים ילדים בניסיון 
ייפנו להורים בשאלה לגבי תחושותיהם – ‘אמא, איך מרגיש  להבין, 

ילד עצוב?’. 

תחושות אשמה יכולות להציק לילד, ומטבע העניין הוא יתבייש או 
ש’מדברים’  הילדים,  ציורי  של  קסמם  כך  )על  זאת  לחשוף  יחשוש 
את תחושותיו של הילד ומביאים דמוי עצמי ותחושת עצמי בעולם(. 
יש לציין שלנוכח מצוקה, יש ילדים הנוטים להחצין את תחושותיהם, 
להפרעת  מבדלת  )אבחנה  בתזזיתיות  ביטוי  לידי  לבוא  שיכול  דבר 
בקבלת  קושי  ילדים,  עם  להסתכסך  נטייה  והיפראקטיביות(,  קשב 
משמעת, לעיתים יש מעשים שנועדו להכעיס באופן מכוון )לשפוך 
במכוון את השוקו על הספה בסלון...(. ילדים אחרים נוטים להפנמה, 
דבר שיכול להתבטא  בעצב, התכנסות, חרדה וסומטיזציה. מדובר 
בהופעה של תלונות גופניות, ללא ממצא בבירור רפואי. סומטיזציה 



9

בד
 ל

א
 ל

ת
א

לדווח על קושי ומצוקה ולבקש עזרה. אחרים יביעו זאת בהתנהגותם 
דיכאון  גילם.  בני  ומחברת  מהמשפחה  והתרחקות  התכנסות  דרך 
בגיל זה מתבטא על פי רוב ברוגז ועוינות מעבר לפגיעה במצב הרוח, 
ולכן יש רבוי עימותים שההורים משייכים לגיל. יש פגיעה בתיפקוד 
יש  בנוסף  הלימודיים.  ובהשגים  בריכוז  פגיעה  והלימודי,  החברתי 
סיוטים  נישנות,  יקיצות  או  הרדמות  )קשיי  בשינה  פגיעה  על  דיווח 
או ‘בריחה לשינה’, מעבר לדפוסים הרגילים של המתבגר(, שינויים 
בתיאבון ובמשקל )ירידה או עלייה(, תלונות גופניות, עייפות, העדר 

אנרגיה ועניין כבעבר.

עצמית.     פגיעה  או  סיכון  ברת  התנהגות  יגלו  מהמתבגרים  חלק 
)הכאבה  העצמי  כלפי  התוקפנות  הפניית  כוללת  אלה  התנהגויות 
והפניית  אובדניות(,  ומחוות  אובדנית  חשיבה  עצמית,  ופציעה 
מינית  פגיעה  עבריינות,  מעשי  )אלימות,  הסביבה  כלפי  התוקפנות 
שימוש  דרך  הקשה  מההרגשה  ל’ברוח’  רצון  יש  אחרים(.  בילדים 

בחומר )סם ואלכוהול(, או לחפש השתייכות חברתית בדרך זו.

שחר התרגלה לפגוע בעצמה. ‘ילדה טובה’, היא לא תביע כעס או 
תיסכול, היא רגילה לשמח את סביבתה. אולם בזמן שהיא מרגישה 
כאב נפשי בלתי נסבל, תחושות אשמה או זעם, היא פונה לפגיעה 
עצמית. דרך שנמצאה כמשמשת לויסות של מצבים רגשיים קשים. 
מביא  הפגיעה,  את  המלווה  שהכאב  נמצא  פיזיולוגית  מבחינה 
עצמית  פגיעה  ורוגע.  אילחוש  המשרים  אנדורפינים  של  לשיחרור 
בויסות  לאדם  לעזור  שמטרתו  רגשי  טיפול  מצריכה  ממושכת 
האפקטים ומציאת דרכים אחרות לדו שיח של המטופל עם עצמו 

ועם העולם.

לסיכום, חלק מהפניות לרופא בקהילה נובע ממצבי מצוקה של ילדים 
רגשית.  למצוקה  כ’מסווה’  גופניים  סימפטומים  שיגלו  ומתבגרים, 
יביאו  בעזרה  והצורך  עימו  ההיכרות  המשפחה,  רופא  של  זמינותו 
ילדים, מתבגרים והורים מודאגים לשאול בעצתו של הרופא לנוכח 
תלונות גופניות נישנות או שינוי בהתנהגותו של הילד. הילד ‘מדבר’ 
את מצוקתו בדרך זו. מכיון שרוב התלונות הגופניות אינן ספציפיות, 
צריך הרופא לגלות מידה של חשד לנוכח שינוי בהתנהגותו של הילד 

או בסיגנון הרגשי המאפיין אותו, כפי שמדווח על ידי ההורים. 

הילד  של  חשיפתו  על  ידע  עם  מגיעים  הורים  שלעיתים  לציין  יש 
זהוי  לגבי  הנחיות  ומבקשים  טראומטי  חיים  אירוע  או  דחק  לגורם 

סימני מצוקה וצורך בטיפול. במצבים אלה חשוב להנחות את ההורים 
לגבי סימני מצוקה אפשריים והאפשרות להעזר )במילים אחרות – 
ויוכלו  הנורות האדומות  יכירו את  פסיכואדוקציה(. חשוב שההורים 

לפנות לאיבחון וטיפול רגשי בזמן אמת.

במצבים המעלים חשד לפגיעה ספציפית, כדוגמת פגיעה גופנית, 
פגיעה מינית או במצבים של הזנחה, יש לשקול מעורבות של פקידת 
סעד לצורך בדיקה סוציאלית רחבה ומעקב לאורך זמן אם אכן הילד 

נתון לפגיעה או התעללות והפנייתו לטיפול.

סימני מצוקה בילדים יכולים להופיע כתגובה למצבי חיים נורמטיבים 
)כדוגמת הולדת אח, מעבר דירה, גירושי הורים, חרם כיתתי(, אך גם 
מהווים לעיתים סמן לחשיפת הילד למצבי דחק חמורים והתעללות 
ומכאן חשיבות האיתור והפנייה לטיפול. ילדים ומתבגרים המופנים 
הערכה  עוברים  הנפש  בריאות  למרפאת  רגשית  למצוקה  בחשד 
קלינית ואבחון המתאים לגיל הילד, במקביל לפגישות עם ההורים 

כדי לזהות גורמי דחק אפשריים ולהציע דרכי טיפול בהתאם. 

*פסיכיאטרית ילדים ונוער, המרכז לבריאות הנפש ע”ש בריל, ת”א
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הגעת לגיל שאפשר להתחיל
ליאור גל-כהן*

הגעת לגיל שאפשר להתחיל.
כבר לא ילדים. כולם מסביב מדברים על זה שכבר לא ילדים, אבל אני מרגישה 

ילדה ולא יודעת מה זה אומר.
מה להתחיל ועם מי?

אהה, כן, בנות ובנים מתעניינים אחד בשני. גם אני. כבר מתאהבת בבנים. יש 
גם כאלה שכנראה מתעניינים בי אבל הם לא חופפים לאלה שאני מתעניינת 
בהם – אז אין לי חבר. אבל כן מסתובבת עם בנים. ויש מישהו בבית הספר, 

שנה מעלי, שקרא לי ‘פרפרית’. מה הוא יודע בכלל?
כי הנגיעות היחידות שמכירה, הן מאבא. ליטופים. לא כמו של ילדים. אז מה 

עושים עכשיו?
אני כנראה כבר לא ילדה, כי אחרי אבא, מגיעים אחרים )מה יש להם?( ומה 

יבוא אחר כך? ומי יבוא אחר כך?
מפחיד. קצת  אפילו  להתבגר,  מלהיב  לא  זה  עכשיו  עד  שנראה  מה  לפי 
או בעצם, אולי זו אני? הרי לא יכול להיות שככה זה אצל כולם. נראה שלכולם 
טוב ומצליח ומהנה. כנראה אני כזאת. )רק אחרי כמה שנים הבנתי שכל אחת 

ואחד מתמודדים עם העסק הזה של ‘גיל ההתבגרות’( 
אז צריך  לתפקד וצריך להתמודד

צריך להיות יפה ולהראות טוב, אבל )אולי( לא יותר מדי
צריך להיות נחמדה אבל )אולי( לא יותר מדי

צריך להיות חכמה וטובה וללמוד טוב, אבל )לפחות במקום בו אני למדתי( לא 
יותר מדי

אומרים?( שהם  מה  )לכל  ההורים  בקול  לשמוע  גם  אבל  עצמאיים  להיות  צריך 
צריך להיות אחראיים )וזה אף פעם לא מספיק(, צריך לעזור להורים )בהכל?(, 

צריך להיזהר )ממי?(
צריך ליהנות וצריך למצות, כי כולם אומרים כמה הוא גיל יפה וכמה הוא עובר 

מהר.  מתגעגעים אליו אחרי שעובר.

 –  איכס, שיעבור כבר.
בלבול של גיל, בלבול של ליטופים מאבא – איך מצליחים להתמודד עם זה 

בכלל? 
צריך וצריך, 

ומרוב שהצטרכתי - 
כבר שכחתי 

מה אני רוצה.  אוווףףףף
)מתוך שיר של אריק אינשטיין, מילים: יהונתן גפן. לחן: יוני רכטר(

*יוזמת ופועלת ליצירת תרבות מניעת אלימות מינית ומתנדבת במרכז סיוע ת”א

קיימת
בת אל

ראיתי גבר מגדיר עצמו אישה. גברי, זיפים על פניו, לבוש 
בגדים בלויים, מלכולכים. 

ראיתי ילד טרי ואבוד בתור עיר שאוהבת בשר טרי, טחון.
ראיתי אותו נכנס למכונה ומתערבל ומתפצל, נחתך ונמעך. 
ילדים  ידי  על  נאנסות  עירומות,  טרופות,  ילדות  ראיתי 

טרופים.
ראיתי ילדים משחקים במשחק החבילה העוברת באמצע 

גן ציבורי חשוך ומטונף.

בקבוקים עם חורים ומבחנות, מזרקים ושקיות קטנות של 
זבל חוקי.

ראיתי דקירות ודם ומכות וילדה שמקבלת בעיטות בראש 
ובבטן, מתקפלת בחול של הגן, מדממת.

ילד שדחפו אותו ככה סתם בלי סיבה לכביש סואן ומגיע 
לגן עם אף עקום שיצא לגמרי מהמקום, מלא דם בפנים 

ובבגדים.
ראיתי דג שחור בתוך שלולית קיא של עצמי, היו לו סנפירים 

קטנים שחורים ועין אחת עגולה באמצע המצח.
ראיתי אנשים דתיים לא שומרים נגיעה ונוגעים ונוגעים.

עובדים זרים מחפשים נחמה בחום בין הרגלים שלי.
ילדים קטנים רוצים את הפעם הראשונה שלהם, מתחננים 

לעוד ועוד.

ראיתי בתים נטושים, נשמות נטושות, גופות מלאות בחורי 
הזרקות עד לעצמות, אין שם בן אדם.

רצפות של מקקים, ביניהם מפוזרים מלא כדורים בכל מני 
צבעים. 

לבן, ורוד, סגול, פשפשים וקרציות שחיבקו את ידי ורגלי.
חדר משחקים, חדר זיונים, חדר קקי ופיפי, חדר שינה.

מרפסת רעועה, מזרנים קרועים, כריות מושתנות, שאריות 
אוכל, ירקות, בקבוקי אלכוהול, זכוכיות, טינופת וסירחון.

אני  רק  שם,  לא  הילדה  השיחים,  בין  בגן  ילדה  אונס  ילד 
יכולה להבחין.
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הגן צוהל, השעה ארבע וחצי לפנות בוקר, קר, פנסי הגן עוד מאירים.
כולם מתבוננים במחזה המשפיל, צוחקים, מעודדים את הילד.

הוא רוכן מעליה כשמכנסיו מופשלים עד לברכיים ואפשר לראות רק 
את התחת שלו חשוף ומתאמץ בכל תזוזה.

כולם  מזה,  יותר  רואים  לא  לצדדים,  פשוקות  הילדה  של  הרגליים 
מאושרים.

ילדות קטנות באות לבקש מאיתנו סמים חוקיים, רוצות לקנות, נתתי 
להן מחיר.

בכל זאת הייתי אמורה להגיע לאנשים האלה שנתנו לי בית, הייתי 
צריכה כסף לנסיעה, מה איכפת לי.

הילדות התרוצצו בכל הגן לעשות מגביות מכולם.
תמורת עשרים ש”ח הכנתי להם ג’ויינט כמעט ריק מחומר, בעיקר 

טבק, הן לא ראו כמובן.

הבטחתי להן שיעופו, שיקח לזה זמן השפעה כי זו הפעם הראשונה 
ובדרך כלל לוקח לזה זמן לעלות למוח.

הבטחתי להן שאם זה לא יספיק והן ירצו עוד, אני כאן.
אחרי שעה וחצי הן דילגו יד ביד בכל הגן מאושרות, צוחקות, בטוחות 

שהן בהיי של החיים.

חדש  משהו  מביאים  הבנים  מצחוק.  התפוצצו  ואני  שלי  החבורה 
לעשן, זה עושה לי סחרחורת ממש כבר בשאיפות הראשונות, הגן 

מסתובב, כולם מסתובבים.
זה לא מצחיק אותי, קר לי, אני רעבה, כולנו רעבים.

בעיר  סיבובים  של  שעתיים  אחרי  חבלים.  קטיף  לעשות  הלכתי 
מצאתי על חבל טי-שרט אחד, ובמרפסת של דירה קפוצ’ון. 

בדרך חיפשתי גם משהו לאכול, כבר לא התביישתי לחטט בפחים, 
מה איכפת לי.

שיקפצו לי כולם, אני רעבה וגם החברים שלי, אבל קודם אני.
מצאתי קצת נודלס בקופסא, טעמתי וירקתי את זה.

וירקות,  אחר כך מצאתי קופסת פלסטיק קטנה עם קצת קוסקוס 
זה  שנאתי,  תמיד  קוסקוס,  שונאת  אני  כי  קצת  ממש  מזה  אכלתי 

אוכל מוזר.
את מה שנשאר הבאתי לרוני שהיתה איתי.

חזרתי לגן, החומר הזה עשה לי ממש רע ועד הבוקר רעדתי מהחרא 
הזה.

אחד הבנים הקיא בטירוף ורק רוני המשיכה לאכול עוד ראשים ועוד, 
אין לה תחתית לילדה הזאת, היא רק בת חמש עשרה והתחילה עם 

זה רק לפני כמה חודשים.
היא לא לומדת ואומרת שאמא שלה העיפה אותה מהבית.

יום אחד אמא שלה באה לגן וצרחה על כולנו, הרביצה לאחד הבנים 
וגררה את רוני בכוח איתה.

שלה  ואמא  כלבה”,  אותי  “תעזבי  צועקת  כשרוני  מהגן  יצאו  הן 
מקללת את הגן הארור הזה.

בלעדיו,  יכולים  לא  אבל  הזמן,  כל  אותו  מקללים  שכולנו  האמת 
לפחות אני לא יכולה בלעדיו.

מכירה אותו כבר שנים, הוא הבית שלי, פה למדתי הכל לטוב ולרע, 
פה לא מרגישים כאב, לא מרגישים בדידות, לא מרגישים כעס, אין 

רגשות בכלל לאף אחד.
גם אני למדתי לא להרגיש.

בגן הזה אין זמן, הוא לא קיים, אין לו חשיבות.

כולם ילדים, תמיד, לעולם, הגן הקסום במרכז העיר.

עירייה  עובדי  שני  בערך  מגיעים  לכאן,  נכנסת  לא  השמש  בבוקר 
לטאטא את החול המלא בחומרים, לטשטש סימנים של אבדון. 

ציוץ  הנה הם מגיעים ההורים עם העגלות, פתאום אפשר לשמוע 
ציפורים, ילדים קטנים משחקים במתקני השעשועים, הורים פורסים 

שמיכה על הדשא הירוק.
תינוקות בכל מקום, האוויר נהיה נקי יותר, האור נהיה רך יותר, כולנו 

נהיים עדינים יותר, הגן מתחבא לכמה שעות.
בגן  השבילים  בצידי  הספסלים,  על  הסמים  מוחבאים  השיחים  בין 

אנחנו ישנים.

כל הזמן זה עכשיו ועכשיו זה כל הזמן.
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בלבול השפות החדש: 
שפת הרוך ושפת הוירטואל 

על פוגעים ונפגעים ברשת
גיא עינת*

לצורך אנונימיות, שונו פרטי הנער ועובדו חלקי התמליל מהפגישות
 

להתנהגויות  הנוגעת  בתפיסה  לשנוי  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
נתפסו  אלו  התנהגויות  מרבית  בעבר,  נוער.  ובני  ילדים  בין  מיניות 
כ’משובת נעורים’ או כהתנסות מתוך חקירה נורמלית של סקרנות 
המיניות  ההתנהגויות  על  דגש  מספיק  נתנה  לא  זו  גישה  מינית. 
הפוגעות המתרחשות בקרב אוכלוסיה זו. אולם, בעשורים האחרונים, 
בתחום,  הקליני  והניסיון  המחקרי  השדה  של  התפתחות  בעקבות 
תפיסה זו עברה שינוי. לצד העלאת המודעות בקרב אנשי מקצוע 
של  היכולת  גם  חודדה  ילדים  בין  מיניות  פגיעות  של  קיומן  אודות 
קלינאים רבים לאמוד את ההבדלים בין התנהגות מינית נורמטיבית 
בשנים  אולם,  פוגענית.  או  פתולוגית  מותאמת,  לא  התנהגות  ובין 
כניסה של שחקן חדש  נוסף בעקבות  צורך בשינוי  נוצר  האחרונות 

לזירה והוא התקשורת הוירטואלית.   

אשר  חדשות,  תקשורת  בדרכי  אותנו  הציף  הוירטואלי  העידן 
משפיעות על צורת החשיבה, ההתנהגות וביטויי הרגש. שינויים אלו 
רב1,2.  בלבול  ומייצרים  ומתבגרים  ילדים  בקרב  במיוחד  לעין  ניכרים 
בשפה החדשה שנוצרת שונו הכללים לגבי מהו פרטי ומהו הציבורי, 
מהי חברות ומהי הסכמה והיכן עובר הגבול בין חיזור והטרדה. לכך 
המדיה  באמצעי  ארוטיים  לתכנים  הרבה  החשיפה  את  להוסיף  יש 
השונים מגיל צעיר )לרוב ללא תיווך של המבוגרים(. חשיפה המייצרת 
הם  אשר  התכנים  לבין  הילדים  של  ההתפתחותי  השלב  בין  בלבול 
של  המכונן  ממאמרו  בהשאלה  ורגשית.  קוגניטיבית  בהם  עסוקים 
פרנצי ‘שפת הרוך ושפת התשוקה’3, בו המשיג כטראומה את הפער 
שבין תנועות של תשוקה ושפת התשוקה מצד המבוגרים, לעומת 
ניתן לראות את השפעת  הדרישות לרוך ושפת הרוך מצד הילדים, 
העידן הנוכחי כבלבול השפות החדש – שפת הרוך ושפת הוירטואל. 

תחת  הרווחה  מחלקת  על-ידי  לטיפול  הופנה   ,13 בן  נער  סער, 

הכותרת ‘נער פוגע’, לאחר ששלח לנערה בת גילו מכיתה מקבילה 
המקרה  את  אלי  שהפנתה  ברווחה  העו”ס  מינו.  איבר  של  צילום 
יודעת  שיתפה אותי במחשבותיה על האירוע וציינה “אני לא ממש 
אם הוא באמת פוגע או שזה כולם ככה היום...”  מחשבותיה גרמו לי 
לחשוב על האירוע ועל ההבדלים בשפה גם בין אנשי המקצוע לבני 
הנוער. האם יכול להיות שגם אנחנו מתבלבלים? טרם הפגישה עם 
סער אני מהרהר על האטיולוגיה האפשרית של מעשיו – האם זהו 
מעשה בעל אופי אקסהיביציוניסטי, דוגמת העבריינים המתערטלים 
בציבור? האם יש כאן צורך פנימי לא מסופק בהכרה בגבריותו? האם 

זו התנהגות מונחית דחף מתוך כעס ורצון להשפיל?

כשסער מגיע אני פוגש ילד-נער נבוך, מבולבל ומבויש. כבר בפגישה 
הראשונה הוא מכניס אותי לתוך עולמו הכאוטי כשהוא מתאר את 

מעורבותו הרבה באמצעי מדיה ורשתות חברתיות:
 “אין לי הרבה חברים בפייסבוק, רק כמה מאות. לאחרים יש אלף-
אלפיים, לא את כולם אני מכיר ממש טוב, אבל אני מגיב להם כשהם 
רושמים משהו מצחיק... ב’ווטס-אפ’ אני מדבר הכי הרבה, יש המון 
איפה...  כתב  מי  לעקוב  מצליח  לא  אני  בשיעור  לפעמים  קבוצות, 
יש כאלו שמחקו אותי  זה אומר שאתה שווה...  לי,  לי שיגיבו  חשוב 
מהקבוצה – זה מעליב. פעם עשו עליי חרם ושמו בפייסבוק תמונה 
שלי שמישהו הדביק את הפנים שלי על גוף של איזה איש שמן בלי 
בגדים שמאונן... זה היה קשה, לא הלכתי לביה”ס יומיים. אבל מה 
שעברה  ח’  מכיתה  אחת  ילדה  יש  עושים,  לי  רק  לא  זה  לעשות? 
בית-ספר כי עשו עליה קבוצה ושמו תמונה שלה בלי חולצה שהיא 
שלחה לחבר שלה וכל העיר ראתה... ומה אני עשיתי? לא פרסמתי 
תמונות של הילדה. פרסמתי תמונות שלי, זה מותר כי זה אני עצמי, 
לא? – אם היא לא רצתה לראות יכלה למחוק! כולם עושים את זה! 
אבל בגלל שהיא נגדי היא ספרה למורה ועשו מזה סיפור כאילו אני 

עבריין”. 

אני מקשיב לסער ומתחיל להרהר בראשי – הוא פוגע? הוא נפגע? 
מגבלה  שאין  מתרשם  אני  אולם  חברתי?  בשיפוט  קושי  ישנו  אולי 
קוגניטיבית. האם הוא מתרץ את מעשיו ומשליך אחריות או שבאמת 
‘כולם’ עושים כך ואם כולם עושים כך מה זה אומר? אני חש שהבלבול 

מתחיל לחלחל גם אלי. 

רחוקות  לא  סער  של  שטענותיו  מגלה  מחקרים,  לנתוני  הצצה 
53% מהבנות  מהמציאות: בסקר בקרב בני נוער בארה”ב נמצא כי 
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ו-47% מהבנים שלחו ‘הודעות סקסטינג’ )Sexting – הודעות בעלות 
תוכן מיני מילולי או חזותי(. כמובן שאין בסטטיסטיקה להצדיק את 
מעשיו של סער או להפחית מתחושותיה של הילדה שנפגעה, אך יש 
בכך להבין את השתרשותה של נורמה חברתית – שפה וירטואלית – 
אשר מטשטשת את הגבול בין המותר והאסור בין הפרטי והציבורי 
על  תשפיע  כי  לה  ראוי  זו  הבנה  כן,  כמו  הפוגע.  ובין  המצחיק  בין 
העמדה כלפי סער ועל מיקוד הטיפול – האם לראות בדבריו ‘עיוותי 
בעבודה  עמו  להתמקד  האם  או  אחריות,  מפחית  מנגנון  חשיבה’, 
העולם  בתיווך  צורך  שיש  הכרה  מתוך  בסיסיים  מושגים  הבנת  על 
הוירטואלי וגיבוש ערכים. עמדה זו מעבירה חלק מהמוקד הטיפולי 
מניעה  בעבודת  הצורך  את  ומדגישה  החברה  אל  הקליניקה  מן 
ההורים  ע”י  פורמלי  בלתי  ובתיווך  החינוך  מערכות  של  פורמלית 

והמבוגרים האחראים. 

בשנים האחרונות אנו עדים לכך שתופעות חברתיות שליליות בקרב 
בית   – המסורתית  מהזירה  מקומן  את  העתיקו  ומתבגרים  ילדים 
של  שונים  אופנים  פוגשים  אנו  החברתיות.  הרשתות  אל   - הספר 
בריונות ברשת )Cyber bullying(: איומים, סחיטות, חרמות, הפצת 
אשר  מיניות  ופגיעות  לפרטיות  חדירה  התחזות,  ‘אאוטינג’,  מידע, 
‘חדשות’  תופעות  הייחודיות של  הוירטואלים.  מתבצעות במרחבים 
מאפשר  אינו  שכמעט  באופן  מתבצעות  מחד  שהן  בכך  היא  אלו 
למבוגרים להיות עדים להן  ומאידך, בקרב קבוצת השווים, המעשים 
ילדים שהינם  ואלפי  למול מאות  לעיתים  מרובה,  מקבלים חשיפה 
עם  הבאות  בפגישות  בולט  באופן  עולה  זה  אפקט  עדים-אילמים. 
סער כשהוא משתף בכאב את חוסר האונים שהרגיש כשחווה על 

בשרו חרם והשפלה ברשת: 
והרגשתי  זה. הלכתי בחצר של הבית-ספר  רואים את  “כאילו כולם 
שכל הילדים צוחקים עליי. לאמא לא אמרתי. מה היא תעשה? אני 
יודע שהיא לא יכולה ללכת לפלאפונים של כל הילדים ולמחוק את 
התמונה שהפיצו עליי... אז יום אחד אמרתי לה שאני חולה ונשארתי 
בבית ולמחרת פשוט הברזתי והסתובבתי בקניון... אחר כך היה פסח 

ואז חשבתי שאולי חלק מהילדים כבר שכחו קצת...”. 

במפגש אחר אני שואל את סער על פורנוגרפיה: “סרטונים? כל הזמן 
מזה...  צוחקים  ובפרטי...  בקבוצות  ב’ווטס-אפ’  לשני  אחד  שולחים 
שמשחקות  שחקניות  מיני  כל  של  חברים  אנחנו  בפייסבוק  אפילו 
 – לינק לסרט מלא  והן כאילו שולחות קטעים קצרים עם  בסרטים 

אבל אז צריך לשלם ואין סיבה כי הכל יש בחינם... זה התחיל בערך 
בכיתה ג’ מישהו שם סרט בחדר מחשבים שחיכינו למורה ואחר כך 
חיפשתי לבד במחשב בבית. עכשיו זה כבר בפלאפון אז אפשר גם 
כזה...  מגעיל  מוזר...  היה  זה  בהתחלה  כשמשעמם...  או  בהפסקה 
אחר כך כבר עניין אותי... גם עכשיו יש דברים שלפעמים נראים לי 
מגעיל אבל אתה כאילו מתרגל... אמרו לנו בשיעור שזה לא אמתי 

וכל זה, אבל לא הסבירו למה”.

יחשפו  יסודי מרבית הילדים  כי עד סוף  הערכות עכשוויות סוברות 
השונים.  המדיה  באמצעי  פורנוגרפי  לחומר  בטעות(  או  )במכוון 
זו  חשיפה  כי  תפיסה  להתפתח  מתחילה  המקצוע  אנשי  בקרב 
פוגשים  אנו  שנחשפו.  בילד/ה  מינית  פגיעה  מהווה  מוקדם  בגיל 
בקליניקה את ההשלכות של חשיפה זו על גיבוש התפיסה המינית 
פוגשים  אנו  ולעיתים  והתנהגותם  חשיבתם  אופני  על  הילדים,  של 
סימפטומים רגשיים דוגמת חרדה, עוררות, הצפה, גילויי תוקפנות, 
ניסחה  ג’ונסון4,  התמכרות.  ואף  הרגעה  לצורך  בפורנוגרפיה  תלות 
ילדים.  של  מינית  התנהגות  להבנת  קבוצות  ארבע  בת  טיפולוגיה 
בו  זמן  זהו מרחב  אך  וחצי  לפני עשור  רק  נעשתה אמנם  עבודתה 
היום  ניתן  לדידי  מזמננו.  שיעור  לאין  קטן  היה  הפורנוגרפיה  מקום 
אשר  ילדים  על  ג’ונסון  של  בטיפולוגיה  השני  השלב  את  להכיל 
‘ילדים  זאת,  ולראות בהם, כפי שהיא מנסחת  נחשפו לפורנוגרפיה 
תגובתיים’. ילדים אלו, כשם הכותרת, מגיבים לחשיפה לא מותאמת 
ובעל  אינטגרטיבי  באופן  זו  חשיפה  לתרגם  מתקשים  הם  למיניות. 
משמעות מותאמת לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים. הגירוי המיני 
ומאווים  בתשוקות  מוצף  והוא  הילד  של  החושי  המבנה  את  מציף 
גילם  לבני  יוצא מאיזון בהשוואה  בוגרים-ארוטיים. המיקוד במיניות 
ונראה עיסוק מוגבר ו/או אובססיבי. בפועל נפגוש התנהגויות מיניות 
הממחישות את הבלבול, הכעס, הבושה, ההצפה או החרדה שלהם 
בנוגע למין. לעיתים ההתנהגות תחווה מחוץ לשליטתו המודעת של 
הילד. רבים מהם אינם מבינים את זכויותיהם וזכות הזולת לפרטיות. 
התנהגויותיהם, חשיפה עצמית לרוב כוללות את גופם שלהם, כגון – 
אוננות או החדרה של חפצים לגוף. מי שפועל במרחב של ילדים יוכל 
להזדהות עם הכתוב ולתאר את המפגש הכמעט יומיומי עם התגובה 
לחשיפה למיניות במדיה. אנשי חינוך מדווחים על ילדים שמייחסים 
ילדים שמשתמשים בשפה  מיניים,  לא  לאובייקטים  מיניות  תכונות 
מינית, ילדים אשר משמיעים קולות גניחה או מחקים תנועות משגל 

באופן כמעט אגבי ועוד. 
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עסוקים  וחבריו  ושוב התחושה שהוא  שוב  עולה  סער  עם  בשיחות 
מקום  תופס  אשר  החיצוני-מיני  בדימוי  הקשורים  בתכנים  רבות 
המושג  את  תבע  קייזר6  שווה/סקסי?.  אני  כמה   – בזהותם  נכבד 
מיניים  והתנהגות  ידע  רמת  מתאר  אשר  מוקדמת’  ‘סקסואליזציה 
כתוצאה,  ההתפתחותי.  ולשלב  הגיל  לקבוצת  מותאמים  שאינם 
מהתנהגות  או  חיצונית  מהופעה  נובעת  העצמי  הערך  תחושת 
נפגוש  בפועל  הילד/ה.  של  אחרים  מאפיינים  על  העולים  מינית 
המבוגרים(,  ובעיני  עצמם  )בעיני  ילדים  של  מינית  אובייקטיביזציה 
המיניות  ההתנסויות  בגיל  ירידה  יותר,  פולשניים  מיניים  משחקים 
חשיפה  סקסיסטיים,  מסרים  הפנמת  פתיינית,  התנהגות  ובאופיין, 
יותר  בוגר  לגיל  מותאם  או  מיני  לבוש  עצמית,  ו’החפצה’  עצמית 
ועוד. מושג זה שב ומוציא את הדיון מבלעדיות החדר הטיפולי אל 
המרחב הציבורי ואל הצורך לבחון את ההשפעות החברתיות והשפה 
החדשה שמתפתחת, בה ילדים הם אובייקטים מיניים בעיני עצמם 

ובעיני אחרים.

היריעה קצרה מלתאר את התהליך הטיפולי עם סער במלואו, אך 
התמונה  לטיפול,  מופנים  אשר  רבים  )ונערות(  נערים  כמו  כי  אציין 
אינה ‘שחור לבן’ כפי שנראה בתחילה עם קבלת הפניה בגין התנהגות 
של  במקרה  האפורים.  הגוונים  נחשפים  הטיפולי  בתהליך  פוגעת. 
והשפילה את הילדה  כי התנהגותו פגעה, הפחידה  אין ספק  סער, 
משלבת  מעשיו  של  האטיולוגיה  אך  תמונתו.  את  שלח  אליה 
העולם  עם  גומלין  ויחסי  זיקה  יש  לכולם  כאשר  מגוונים  פרמטרים 
הוירטואלי. החל מהיעדר נוכחות הורית במרחבי הרשת וחוסר ידיעה 
חיזוקים  קיבל  אשר  נמוך  עצמי  בדימוי  עבור  ברשת,  הרגליו  אודות 
שליליים במרחבים הוירטואלים )השפלות, חרם, דחייה מקבוצות(, 
וכן חשיפה מאסיבית  ‘ציבורי’  וכלה בבלבול בין מושגים ‘פרטי’ מול 
הובילה לתהליכי  זו  מיניים ברשת. חשיפה  ולמרחבים  לפורנוגרפיה 
עצמיים  ‘החפצה’  ותהליכי  מינית  להצפה  מוקדמת,  סקסואליזציה 
וטשטוש גבולות בין מתאים ולא מתאים. לכך יש להוסיף את השפה 
הוירטואלית אשר הינה אימפולסיבית ותגובתית ומחליפה את הזירות 
המסורתיות. סער עצמו הסביר זאת כך: “אם הייתי עושה לה תנועה 

מגונה בבית ספר זה אותו דבר... לא?”.

אם כך, התמונה המורכבת מתבהרת – אנו חיים בעידן וירטואלי אשר 
מזמן לילדים חשיפה יומיומית למרחבים פורנוגרפיים רבים ומגוונים 
)אין הכוונה רק לפורנוגרפיה כי אם לזליגה של השפה הפורנוגרפית 

אני  לפורנוגרפיה.  החשיפה  את  סער  עם  מעבד  אני  בקליניקה 
משתמש ביתרון של המושג ‘יחסי-מין’ בעברית ומסביר כי לא לחינם 
את  יחד  מפרטים  אנו  ‘יחסים’.  המילה  את  יש  ‘מין’  המילה  לפני 
הפרמטרים שצריכים להתקיים ביחסים )כמו כבוד, שוויון, תקשורת, 
את  להבין  לסער  המאפשר  דבר  הסכמה(,  רגשות,  אמון,  הדדיות, 
הפער אל מול התכנים בפורנוגרפיה. כשהאמון בחדר גובר, אני שואל 

את סער למה בחר דווקא בילדה לה שלח את תמונת איבר מינו. 

סער מסביר:
ילדים מכל הארץ שמעלים שם תמונות  “יש קבוצה בפייסבוק של 
ציון מאחד  כמו  ביקורת עם מספרים,  עליך  כותבים  ואז  של עצמך 
יותר  וגם דברים  עד עשר עם כל מיני מילים... מכוער, חתיך, שווה, 
חולצה  בלי  מצטלמים  חלק  וכאלו...  אותך’  עושה  ‘הייתי  בוטים... 
והבנות עם בגד-ים ובפוזות סקסיות... שמתי שם תמונה שלי, רציתי 
לראות מה יכתבו, בחרתי תמונה יפה... לא הגיבו לי הרבה והיא צחקה 
עליי, כתבה ‘סער עף על עצמו’... והיא כאילו ילדה נחשבת, תכל’ס 
נראית טוב ומפותחת וכולם רוצים אותה... היא עצמה שמה תמונה 
שלה בים כאילו עושה נשיקה למצלמה... אז אמרתי, אני אראה לה... 
למה שתרשה לעצמה לצחוק עליי... לא חשבתי הרבה... גם לא יכלה 
או שזו תמונה שהורדתי  זה שלי  לה  לדעת אם התמונה ששלחתי 

מאיזה אתר”.

 אני תוהה עם עצמי: האם הצורך בחשיפה העצמית הוא חיפוש אחר 
לצורך  תמונה  על  ‘לייק’  לקבל  לרצות  לגיטימי  כמה  עד  מירורינג? 
חיזוק הדימוי העצמי? האם התנהגות של חשיפה עצמית, המאלצת 
את האדם להתכחש לצורך שלו בפרטיות ולנסות לקבל סיפוק דרך 
הרסני?  או  אדפטיבי  פיצוי  מנגנון  הינה  מציצים  למבטים  חשיפתו 
התמכרותית  התנהגות  ברשת  ההיחשפות  בתופעת  רואה  הומינר5 
על  העצמית,  החשיפה  ומידת  כמות  באמצעות  לפצות  המנסה 
אינטימיות  גם  יש  בתוכו  ואוהב,  אמתי  מבט  של  החסרה  האיכות 
פרברטיים.  אפיונים  בעלת  לשמה  מציצנות  ולא  וקבלה,  הבנה  של 
לדידה, זהו מירורינג מזויף וחלקי מאד, אשר מנכר ומחייץ את הנפש 
מעצמה ובתוך עצמה, במקום לאחד אותה ולהחזירה לאזורי החוויה 
וגובר  הולך  ואפילו  כנו  על  נותר  האמתי  שהחסך  מכיוון  השלמה. 
יש  ככל שהתנהגות החשיפה המוגזמת מגבירה את החיץ הנפשי, 
צורך בצריכה מוגברת של ‘משככי כאבים’, בדמות עוד ועוד חשיפה 

עצמית, והגברת ה’רייטינג’ בזכות חשיפת יתר כזו. 
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אל מרחבים נוספים דוגמת פרסומות סקסיסטיות, תכניות ראליטי, 
משחקי מחשב מיניים ועוד(. כמו כן, נראה כי אין בידינו לעצור את 

החשיפה.

אז מה עושים?
ראשית, יש צורך בהעלאת המודעות להשפעות השפה הוירטואלית 
על ההתפתחות המינית של ילדינו ע”מ לפתח עמדה פרו-אקטיבית 
רב- תכניות  להנחיל  יש  המערכתית,  ברמה  שריפות’.  ‘לכבות  ולא 
לסיום  ועד  מהגן  החל  מגדרי  ולשוויון  מיני-חברתי  לחינוך  שנתיות 
לא  מתמיד  שיח  בקיום  האחריות  מוטלת  המבוגרים  על  התיכון. 
שיח  מיצירת  להישמר  חשוב  הילדים.  עם  העיניים’  ‘בגובה  פורמלי 
רפואי  שיח  או  השליליים(  ובהיבטים  בסכנות  )המתרכז  מדכא 
)המתרכז בהיבטים פיזיולוגים – וסת, קרי לילה, מחלות מין והריון( 
ולייצר שיח ערכי, הוליסטי, חיובי הרואה במיניות דבר בריא. שיח זה 
צריך להתמקד בתיווך החשיפה לתכנים המיניים, באתגור עמדות, 
של  בריאה  תפיסה  לגבש  מנת  על  שאלות  ובשאילת  ערכי  בדיון 
להכיר  התחום,  את  ללמוד  צורך  יש  המקצוע,  אנשי  בקרב  מיניות. 
לגבש תפיסה  על מנת  ערכינו  ולבחון את  הוירטואלית,  את השפה 
אישית ומקצועית ולספק למטופלים מידע אמין ומרחב בטוח לשיח 
פתוח ולא שיפוטי אשר מכיר בהשפעות התהליכים החברתיים על 

הביטויים ההתנהגותיים.

ובאשר לסער – קשייו החברתיים לא נפתרו במלואם ועל-אף צמצום 
משמעותי בשימוש בפורנוגרפיה ועיבוד תפיסותיו בתחום החברתי-
מיני  ולשיח  פורנוגרפיים  למרחבים  להיחשף  ימשיך  כי  סביר  מיני, 
ברשת ובאמצעי המדיה. נותר לקוות כי התהליך הטיפולי אפשר לו 
מבט ביקורתי על תכנים אלו. לתחושתי, הרווח העיקרי הוא שסער 
להתגייסותם  הודות  – אשר  בחייו  הוריו  השיג מחדש את מעורבות 
להדרכה הורית מצויים היום בשיח רגשי עמו ומהווים עבורו כתובת 
לעיבוד רגשות, לתיווך עולמו ולפיקוח. במפגש הסיום, שאלתי את 
והוא השיב  יכול לנסח במשפט מה ‘לקח’ מהטיפול,  סער אם הוא 
באינסטגרם  פילטר  כמו  “זה  הוירטואלית:  מהשפה  במטאפורה 

שגורם לך לראות את התמונה אחרת...”.

*קרימינולוג ופסיכותרפיסט העוסק באבחון ובטיפול בתחום הפסיכו-מיני, 
מדריך ומכשיר אנשי טיפול בנושא פגיעות מיניות. ממקימי מיזם שיח”ה  - 

שיקום, ייעוץ, חינוך  הכשרה. ומשמש כמדריך קליני למרכז ‘אפיק’.      

המאמר פורסם לראשונה בעיתון “נקודת מפגש”

אתגרים   - האינטרנט  במרחב  הנוער  “בני   .)2010( גלאון.א.    1
פורסם  המאמר  מקצועית”.  לעבודה  יישומיות  והשלכות 
ב”מציאות.com - האינטרנט כסביבת חיים”, עט השדה - כתב-

העת של מיד”א מרכז ידע אשלים, גיליון 5.
2  דולב-כהן, מ. )2010(. “שיחות במסרים מידיים בין מתבגרים: 

יתרונות, חסרונות ומה שביניהם”. עט השדה, 5, 16-20.
3  פרנצי, ש. )1933(, “בלבול השפות בין המבוגרים לילד: שפת 
הרוך ושפת התשוקה”. בתוך: ע. ברמן )עורך(, בלבול השפות בין 

המבוגרים לילד )199-207(. תל אביב: עם עובד.
4 ג’ונסון, ק.ט. )2000(. “הבנת ההתנהגות המינית בגיל הילדות - 

מה טבעי ובריא?” הוצאת ספרים “אח”.
תופעת  של  פסיכולוגיים  “מאפיינים   .)2009( הומינר.ד.   5

ההיחשפות ברשת”, מתוך הרצאה לכנס.
 Kaeser, F. )2011(. What your child needs to know about 6
 sex )and when(: A straight-talking guide for parents.

.Berkeley: Celestial Arts
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בשנים האחרונות עלתה המודעות החברתית, ובעקבותיה הדיווחים 
בעשור  הסיוע  מרכזי  של  לתקשורת  הפריצה  מיניות.  פגיעות  על 
דברם  את  לומר  ונפגעים  לנפגעות  המתאפשר  והמרחב  האחרון 
משחר  קיים  שהיה  נושא  לכותרות  העלה  חברתי,  גבוי  ולקבל 

ההיסטוריה, אך בדרך כלל בחשאי.

טאבו  שהיה  נושא  הקולקטיבית  לתודעה  מעלה  הציבורי  הדיון 
חלק  בשביל  להוות  יכול  בתקשורת,  בנושא  העיסוק  רבות.  שנים 
זה  דיון  מהאנשים,  חלק  אצל  אך  רכילות,  של  סוג  מהאוכלוסייה 
פוגש רובד נפשי כאוב ופצוע. החשיפה התקשורתית מעלה מרבצם 
של  אזכור  כל  עוד.  ולא  רבות  שנים  עמוק  קבורים  שהיו  זיכרונות 
הנושא יכול להוות טריגר להצפה רגשית, שיכולה להיות לא מובנת 
כלפי  האישום  כתב  את  לשנות  ההחלטה  בעקבות  מהצד.  לצופה 
נשיא המדינה לשעבר, קיבלתי מספר טלפונים בהולים ממטופלות, 
חלקן פחדו שמישהו יתאבד בעקבות החלטה זו, חלקן לא יכלו לישון 
באותו לילה ולא מצאו מנוח או מילים לבטא את סערת הרגשות שזה 

עורר בהן.

משמעותית  ביניהם  הדיאלקטיקה  פרטי.  רובד  פוגש  הציבורי  הדיון 
ברמות שונות, אך במאמר זה אתייחס בפרט למישור הקליני, מנקודת 

מבט של פסיכיאטרית העוסקת בתחום זה כ-15 שנה. 
 

במאמר זה אדון בהשלכות הנפשיות שתוארו בעקבות פגיעה מינית. 
בתחום,  המחקר  של  הראשון’  ‘דור   - ה  את  מהווה  להלן  המתואר 
שמותירה  הקליניים  התסמינים  בבדיקת  עוסקות  אלה  עבודות 
מנסה  מחקר  של  שני’  ‘דור  ארוך.  ובטווח  הקצר  בטווח  הטראומה 
לזהות מדוע אדם מסוים יפתח תסמינים ואחר יהיה אסימפטומטי, 
התורמים   )mediators( המתווכים  הגורמים  את  לאתר  כלומר 
לדוגמא,  הטראומה.  לאחר  הנפשיות  ההשלכות  של  להתפתחות 
משמעות  )בעל  מתווך  הינה  אונס  אחרי  עצמית  שהאשמה  נמצא 
לאחר  שנים  דיכאון  סימני  של  בהתפתחות  שקשור  סטטיסטית( 
הפגיעה ]Whiffen VE, 2005[. יש לנושא זה חשיבות פרקטית היות 
ולטפל בהם סמוך לטראומה  נוכל לאבחן  נכיר את המתווכים,  ואם 

ובכך לנסות ולמזער את הנזק שנגרם.
 

פגיעה  של  ההשלכות  להבנת  בספרות  המוצעים  המודלים  אחד 
 Rheumatic( מינית בגיל צעיר, נעזר בדגם רפואי של קדחת השיגרון
מגוונת  לפגיעה  לגרום  יכול  בילדות  הראשוני  הזיהום  שבו   ,)fever

 השלכות נפשיות של 
התעללות בילדים ובמתבגרים 

ד”ר גלית בן אמיתי*

ידי  על  שהופנתה   ,18 בת  בחורה  למרפאה  הגיעה  השבוע 
הפסיכולוגית המטפלת בה עקב סימני דיכאון. ‘כל קיץ זה אותו דבר’, 
היא אומרת, ‘ילדים בגילי אמורים להינות עכשיו, ואני, איך שמתחיל 

החופש הגדול, רע לי’.

הבינה  פסיכולוגי,  טיפול  לאחרונה  רק  שהחלה  מספרת  בהדרגה 
בבית  להתארח  שהגיע  בחור  פגשה   12 בת  כשהייתה  שצריכה. 
שכנים בתקופת הקיץ. זוכרת שמאד נהנתה מהחיזורים שלו. באחת 
ו‘אז זה קרה’. לא זוכרת מה קרה  הפעמים שכנע אותה להתפשט 
בדיוק, הפרטים לא מצליחים לעלות בזיכרון. זוכרת רק שמאז היא 
בבית.  להיות  העדיפה  כולם,  עם  קשרים  ניתקה  מאד,  השתנתה 
הייתי  גם  הייתי רעבה, בעצם  ‘פשוט לא  בהדרגה הפסיקה לאכול, 

עצובה מאד’.

ההורים הבחינו שהיא יורדת במשקל ובעצת רופא המשפחה הופנתה 
הפסיכולוגית  פסיכולוגי.  טיפול  והחלה  אכילה  להפרעות  למרפאה 
לא ידעה, הנערה לא סיפרה, ‘לא חשבתי שזה חשוב או קשור, ובכלל 
לא חשבתי על זה’. ‘אף פעם לא חשבתי שנפגעתי, עד שלפני חודש 
קראתי בעיתון על אישה שסיפרה סיפור דומה נורא לשלי, שם קראו 
זה  כי  מינית,  פגיעה  שעברתי  חשבתי  לא  ‘אני  מינית’.  ‘פגיעה  לזה 
לא היה בכוח, ואני שיתפתי פעולה. בעצם אני אשמה בדיוק כמוהו’. 
‘מאז שקראתי את הכתבה, המחשבות לא נתנו לי מנוחה, מה קרה 
שם? למה אני לא נזכרת? למה אני לא סובלת שמישהו נוגע בי או 

מתקרב אלי? למה אני מתחמקת מכל דייט שמארגנים לי? ‘.
התחום  אישה.  חצי  ילדה,  חצי  נערה,  עליה.  וחושבת  שומעת  אני 
האינטימי נגוע, סומן בטרם עת בצורה לא בשלה, שהשאירה אותה 
מהמיניות  שלה,  מהגוף  נוחה  לא  תחושה  אשמה,  תחושת  עם 
תצליח?  האם  רפוי.  של  מסלול  לעבור  צריכה  עכשיו  המתפתחת. 
החוויה  את  יזכיר  אינטימי  מגע  כל  האם  צלקת?  עם  תישאר  האם 
מודעת  ונשארה  דיסוציאציה  שעברה  חוויה  הקשה?  הראשונית 
בחלקה. כיום היא נמנעת מקשר, כדי שלא יעלו אזכורים של הפגיעה. 

האם תצליח לטפל בעצמה?
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חבלתית  בתר  הפרעה  וביניהן  שונות  חרדה  הפרעות  קליני,  דיכאון 
סומטיזציה,  הפרעת  גבולית,  אישיות  הפרעת  )פוסט-טראומה(. 
זה  במאמר  דיסוציאציה.   והפרעת  אכילה  הפרעות  בסם,  שימוש 

אתמקד בפרט בהפרעה פוסט טראומטית ודיסוציאציה.

)Post traumatic stress disorder( הפרעה בתר חבלתית 
אירועים טראומטיים מעמתים את האדם עם מצבים קיצוניים של 
חוסר ישע ואימה, ומעוררים תגובות של קטסטרופה. קיימת מערכת 
מורכבת של תגובות גופניות ונפשיות המתחילה לפעול בעת סכנה. 
הגוף עובר גיוס לפעולה נמרצת בלחימה או במנוסה, בנוסף לרגשות 
עזים של פחד וכעס )Fight, Flight or Freeze response(. התגובות 
הטראומטיות מתעוררות כאשר אין כל תועלת בפעולה, כאשר לא ניתן 
להילחם או לנוס. אזי המערכת יוצאת משיווי המשקל וכל מרכיב של 
התגובה הרגילה לסכנה נוטה להתמיד במצב מוגזם וחסר תועלת. 
יש שינויים מתמידים בדריכות בגוף, ברגש בהכרה ובזיכרון, זמן רב 
לאחר חלוף הסכנה. המערכת מתחילה לפעול בצורה לא מתואמת. 
זוכרים  זוכרים את האירוע, אחרים  יש המרגישים רגש עז אך אינם 
נשנית  סכנה  לנוכח  דבר.  מרגישים  אינם  אך  פרטים,  לפרטי  הכול 
ילדים  של התעללות, מפתח האדם מצב של דריכות מתמדת. אף 
לזהות סימני  יכולת מרשימה  הגדלים בסביבה מתעללת מפתחים 
התראה לתקיפה פוטנציאלית. הם יזהו את שפת הגוף של התוקף 
גירוי  או  )אלכוהול לדוגמא(, כעס  בריח  כמו שינויים בארשת פנים, 
מיני. אל מול אותות של סכנה, הם ינסו להתגונן על ידי התחמקות, 
פיוס התוקף או קפיאה במקום. התכווצות, שמירה על פנים חסרי 
הבעה, הימנעות מקשר עין עם התוקף, ובה בעת מתחוללת סערה 
מצב  זהו  אוטונומי(.  בעירור  פיזיולוגי  באופן  )המתבטאת  פנימית 

המכונה ‘ערנות קפואה’ ]הרמן ג’, 1992[.

 ]DSM-IV[ הפסיכיאטרית  הקלסיפיקציה  פי  על  ההפרעה  קיום 
דורש קיומם של הקריטריונים הבאים :

או  חיים,  סכנת  הייתה  בו  אשר  טראומטי  לאירוע  נחשף  האדם   .1
פגיעה בשלמותו, או של אחרים בסביבתו. האדם חווה אימה וחוסר 
או  שקט  באי  ביטוי  המצב  לתת  יכול  בילדים  המצב.  לנוכח  אונים 

התנהגות לא מאורגנת.
2. הישנות החוויה בעולם הפנימי, כדוגמת משחק נשנה בתכנים של 
תחושות  דרך  מחדש  הטראומה  חווית  נשנים,  חלומות  הטראומה, 
ופלאשבק )לדוגמא, תחושה של טעם דם בפה, או שמיעת קול של 
התוקף(. מצוקה קשה בחשיפה לסימבולים של הטראומה, ותגובה 

לגרום  ויכול  רבות  שנים  שנמשך  פעיל  תהליך   – שונות  במערכות 
להופעת תסמינים עשרים שנה לאחר הזיהום הראשוני. בדומה לכך, 
טראומה בילדות היא בסיס לסדרה של שינויים פנימיים, הפעילים 
בתסמינים  לפרוץ  אחד  ויום  רדומים’  ’להיות  ויכולים  שנים,  במשך 

.]Terr LC, 1991[ שונים
 

בשלושת העשורים האחרונים התעורר עניין ציבורי ובצדו עניין קליני 
בהשלכות הנפשיות של ניצול מיני. פרסומים ראשונים אודות ניצול 
נערך  השמונים  שנות  בראשית  מבוגרת.  לאוכלוסייה  התייחסו  מיני 
באקראי.  שנבחרו  נשים  מאות  בקרב  אפידמיולוגי  סקר  בארה”ב 
נשים  ארבע  מכל  אחת  שאישה  נמצא   – תדהמה  עוררו  התוצאות 
נאנסה, ואחת מכל שלוש נשים הייתה נתונה לפגיעה מינית בילדותה 
של  לפסיכיאטריה  האמריקאית  האקדמיה   .]Russel DEH  ,1986[
הילד והמתבגר פרסמה את נתוניה – לפי ההערכה, אחת מכל שלוש 
נשים ואחד מכל ארבעה גברים יעברו פגיעה מינית לפני גיל 18 שנים 

 .]Shaw JA ,1999[

בד”כ  מתחיל  המבהילים,  הנתונים  את  מראה  כשאני  בהרצאות, 
‘סחר-מכר’ עם קהל השומעים שממאן להאמין. ‘למה הם מתכוונים? 
אולי הם כוללים כל מיני הטרדות מיניות ‘שוליות’...? ובכן, בדרך כלל 
)לפחות כך נהוג במחקר( נכללים כל סוגי הפגיעה המינית הכרוכים 

.’Contact sexual abuse‘ במגע
 

הגדרה
אינוס )חוק העונשין התשל”ז(

2. בהסכמת האישה,  1. שלא בהסכמתה החופשית;  אישה  הבועל 
   .3 המעשה;  מהות  או  העושה  מיהות  לגבי  במרמה  שהושגה 
אף  שנים,  עשרה  ארבעה  לה  מלאו  שטרם  קטינה  היא  כשהאשה 
בהסכמתה; או 4. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, 
ניצול  תוך   .5 חופשית;  הסכמה  לתת  ממנה  המונע  אחר  מצב  או 
בשל  או  מחלתה  בשל  אם  בשכלה,  לקויה  או  נפש  חולת  היותה 
הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית. הרי 

הוא אונס ודינו - מאסר 16 שנים.
לא אפרט להלן את שאר הפגיעות המיניות לסוגיהן )הרוצה להרחיב 

את דעתו מוזמן לעיין בחוק העונשין שמופיע בצורה מכווננת(.
 

ממצאים קליניים
תסמונות קליניות שונות מתוארות בהקשר לטראומה מינית, ביניהן 
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בנוגדי  להתחיל  הצורך  לגבי  קלינית  הערכה  ונדרשת  טראומטיים 
דיכאון לצד הטיפול הפסיכותראפויטי. מניסיון, הרבה פעמים דווקא 
שבא  המציף  הכאב  עקב  וכנראה  הפסיכולוגי,  הטיפול  תחילת  עם 
עימו, יש צניחה קשה לתוך דיכאון. לדעתי ומניסיוני, במקרים אלה 
ולאפשר עבודה על הטראומה  יכולים להוות עזר רב  נוגדי הדיכאון 
ממקום חזק יותר. הפסיכותראפיסט יכול למצוא את עצמו מתמודד 
עם מצבים בהם המטופלת תעמיד את עצמה בסיכון, תפגע בעצמה 
)Self mutilation( ותגלה חשיבה אובדנית. מהר מאד הטיפול יכול 
לעזוב את דרך המלך ולעבור אל עברי פי פחת, שהמטפל שואל את 
של  בשחזור  רבות  פעמים  מדובר  לשם...  הגיע  לעזאזל  איך  עצמו 

חוויה של העדר שליטה שנוכחת מאד בחייה של המטופלת.
 

)Dissociative Disorder ( דיסוציאציה
אל  הטראומה  של  דרכה  את  חוסמות  נפשיות  הגנות  של  רב  מגוון 
בפני  בסוד  ההתעללות  את  שומר  כמו  האדם  והזיכרון.  התודעה 
עצמו. גם במקרים רבים בהם לא היתה דרישה ישירה לשמירה על 
עירום’  ‘המלך  בספרה  ורע.  אסור  משהו  שנעשה  הבנה  יש  הסוד, 
כותבת דורית אברמוביץ’ על חוויתה כילדה שעברה גילוי עריות ‘לא 
היה שום צורך לאיים עלי שמא אגלה את הסוד. שנאתי כלפי עצמי 
הייתה כה עזה שהאפשרות להיזכר ולהכיר בקיומה )של הפגיעה( 

היה בלתי אפשרי...’
 

דיסוציאציה הנה תהליך שבו יש הפרדה של מחשבות, רגשות וחוויות, 
שבדרך כלל עוברות אינטגרציה והופכות להיות חלק מהמודע והזיכרון 
דוגמאות  הן  הפנימי,  בעולם  או  הדמיון  בעולם  שקיעה   .]DSM-IV[

למצבים דיסוציאטיביים נורמטיביים.

 לעומת זאת איבוד הזיכרון של חוויה טראומטית, ולעיתים של פרקי 
הזיכרונות  זה מורחקים  חיים שלמים הוא תהליך פתולוגי. בתהליך 
של  בצורה  עולות  זיכרון  פיסות  ורק  מהתודעה,  הטראומטיים 
זיכרונות פולשניים, לא מוזמנים. במצב דיסוציאטיבי מסוגל האדם 
בתחושת  שינוי  יש  אחר’,  במקום  ‘להיות  כמו  עז,  כאב  לחוש  שלא 
הזמן, המקום והסיטואציה. נמצא שבתנאים חמורים של התעללות 
זה,  במנגנון  להשתמש  היכולת  עם  שנולדו  ילדים  ואצל  מוקדמת, 
נעשה שימוש מאסיבי במנגנון זה. מנגנון זה יכול להיות מקיף וליצור 
ואישיות  החוויה הטראומטית,  מול  אל  נפרדת, המתפקדת  אישיות 
היומיום  את  לתפקד  וממשיכה  לטראומה  מודעת  שלא  אחרת 
)Dissociative Identity Disorder[ )Kluft R, 1985[. יש קלינאים 

של הגוף לסימבולים של הטראומה )לדוגמא הירתעות ממגע גופני, 
גם מאדם קרוב שאינו מאיים(. אצל המטופלת המתוארת, כל תחילת 

חופש היה אזכור לטראומה ועל כן סימני דיכאון.
בתגובתיות  וצמצום  בטראומה  הקשורים  ממצבים  הימנעות   .3
הטראומה.  על  ודיבור  רגשות  ממחשבות,  הימנעות  הרגשית. 
הטראומה  את  המזכירים  ואירועים  מקומות  מאנשים,  הימנעות 
)לדוגמא, להתחמק מקשר זוגי עם גבר(. חוסר יכולת להיזכר בחלק 
חשוב מהאירוע הטראומטי. הפחתת עניין בפעילויות. תחושת ריחוק 
בחיים  התבוננות  של  תחושה  הרגשות.  קשת  צמצום  מאנשים, 
זאת  כפי שתארה  לעתיד.  חוסר תקווה  רגשי.  חיבור  ללא  ממרחק, 

הנערה שפנתה למרפאה.
4. סימפטומים של עוררות פיזיולוגית ודריכות הגוף. מדובר בהפרעות 

שינה, כעסנות, קשיי ריכוז, דריכות וקופצנות.
5. משך ההפרעה יותר מחודש, ומלווה בפגיעה תפקודית משמעותית 
הצמצום  חברתיים.  וקשרים  עבודה  לימודים,  שונים,  בתחומים 
ליזום  ביכולת  גם  אלא  והזיכרון,  החשיבה  בצורת  רק  לא  מתבטא 
הרגשה  ליצור  בניסיון  חייהם  את  מגבילים  טראומה  נפגעי  ולפעול. 

של ביטחון.
 

לשחזר  המנסה  אחר  מנגנון  לפעול  עלול  וצמצום,  הימנעות  לצד 
)רה- חוזרת  פגיעה  סכנת  בפני  האדם  את  ומעמיד  התופעה,  את 
ויקטימיזציה(. אחת הדוגמאות הנפוצות לכך הינה מתחום האלימות 
האמריקאיות  מהנשים  שכשליש  הנה  ההערכה  המשפחה.  בתוך 
מיעוטן  רק  במשפחה.  אלימות  של  קורבנות  הן  למיון,  המגיעות 
המוצהרת  ביותר  השכיחה  הסיבה  בפילדלפיה,  כך.  על  מצהירות 
‘נפילה’...!  היא   25-34 בגילאי  נשים  ידי  על  כירורגי  למיון  בפנייה 

  .]Hendriks JH, 1993[

ולא  ושוב,  שוב  שנפגעות  ונשים  נערות  פוגשים  אנו  בקליניקה 
יודעות לזהות את התנאים המעמידים אותן בסכנה לפגיעה נוספת. 
המודעות לסכנה חמקמקה וחלקית, וקשה לנפגעת להקיש מניסיון 

אחד לסיטואציה קצת שונה.

חלק מהנפגעות לא ממלאות את כל הקריטריונים להפרעה פוסט 
טראומטית )להזכיר שמדובר בקריטריונים דיסקריפטיבים שנמצאו 
בשכיחות כזאת או אחרת, והחיים – זה החיים, לא תמיד לפי הספר...(, 
עם זאת מצוקה יכולה להיות גם מסימפטום בודד. בקליניקה נפגוש 
שכיחות לא מבוטלת של תסמיני דיכאון הנלווים לתסמינים הפוסט 
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הטראומטיים  מהמדורים  ‘דליפות’  מסוימות.  חוויות  זוכרים  לא 
אחרים,  בסימפטומים  או  הטראומה  של  בפלאשבקים  תתבטאנה 
לדוגמא סימפטומים קונברסיבים. ילדה כזאת תכחיש פגיעה מינית 
ידע מיני  ילדות שלא ממדרות ומגלות  באמונה שלמה. כמובן שיש 
עשיר ומודע. ב - detachment מדובר על חוויה סוביקטיבית שונה 
לדוגמא  רגשיות,  חוויות  של  השטחה  עם  רב  פי  על  המודע,  של 
בסרט’(  ‘כמו  מוזרה  מרגישה  המציאות  )בה  דראליזציה  מצבי 
שלי’(.  הגוף  ‘לא  מוזר,  מרגיש  הגוף  לדוגמא  )בה  ודפרסונליזציה 
לציין שמדובר בשני מצבים עם פרופיל נוירו פיזיולוגי שונה, שהיום 
 Holmes - מנסים להתחקות על מקורותיו ]מאמרים עדכניים בנושא

. ]EA,2005; Spitzer C, 2006
 

]DSM-IV[ גבולית  אישיות  הפרעת  לגבי  מילים  כמה 
)Borderline personality disorder(, הפרעה שאובחנה בשיעור 
גבוה יותר במבוגרים שעברו פגיעה מינית בילדות. הפרעת אישיות 
מאפיינים  קיימים  יציבים.  בלתי  התנהגות  בדפוסי  מאופיינת  זו 
קליניים מגוונים הכוללים: חוסר יציבות של הקשר הבין-אישי, חשש 
אי- קיימים  פנימית.  ריקנות  ותחושת  בזהות  הפרעה  מנטישה,  רב 
יציבות אפקטיבית, התקפי זעם ואימפולסיביות המתבטאת בפגיעה 
מתחושת  לנבוע  יכולה  עצמית  לפגיעה  הנטייה  נשנית.  עצמית 
ריקנות, מכאב נפשי עצום או כמחווה אובדנית. נפגעת גילוי עריות 
מאוד  בצורה  ודוהרת  אופניים  לוקחת  “הייתי  ילדותה:  על  מספרת 
מאד מסוכנת כדי שאפגע בכוונה תחילה. הייתי קופצת עם הבנים 
לתוך  אותם  תסכן  שלא  בצורה  קופצים  היו  הם  גבוהים,  ממקומות 
באמת  יכולתי  שבו  מקום  לתוך  קופצת  הייתי  ואני  חול  של  ערימה 

לקבל מכה קשה, או להיהרג” ]לבבי י’, 1997[. 

אצל  הסתייגות  מעוררת  גבולית  אישיות  הפרעת  של  האבחנה 
התסמינים  בכל  שרואים  בתחום,  העוסקים  המקצוע  מאנשי  רבים 
ולכן  הילדות  לאורך  ממושכת  טראומה  של  ההשלכות  את  הללו 
חולקים על תיוג של הפרעת אישיות וקוראים להכרה בכך שמדובר 
בהפרעה פוסט טראומטית. ג’ודית הרמן מתארת הפרעה, לה קראה 
ממושכת.  התעללות  שעברו  אנשים  המאפיינת   ,Complex PTSD
פגיעה  הרוח,  מצב  )של  בויסות  שינויים  כוללת  היא  זו  בהפרעה 
העצמית  בתפיסה  בתודעה,  שינויים  ועוד(,  המיניות  של  עצמית, 
 ,DSM וביחסים עם אחרים )האבחנה לא נכנסה לסיווג הפסיכיאטרי
אך הפכה שגורה בקרב אנשי המקצוע בתחום, אולי בגלל שהיא ‘כל 

כך קיימת בשטח’(.

רבים שלא מקבלים את האבחנות של ההפרעות הדיסוציאטיביות, 
)אי אפשר לאבחן דבר שאתה לא  יאבחנו זאת בקליניקה  ולכן לא 
יקבלו  דיסוציאטיבית  הפרעה  עם  מטופלים  ולכן  בקיומו...(,  מאמין 

לעיתים אבחנות שונות ממטפלים שונים... וגם טיפולים שונים.

דיסוציאציה יכולה להסביר גם את הדרך שבה הופך הנפגע לפוגע 
ונשנית  חוזרת  זו  בדרך  בעצמו.  שנוצל  כפי  ממנו  חלשים  ומנצל 
ביטוייה  את  לתת  וממשיכה  פנימי  עיבוד  עברה  שלא  טראומה 
מזמן  קשה  רגע  לשחזר  יכול  דיסוציאטיבי  במצב  אדם  ההרסני. 
אחר. ילד שהיה מוכה על ידי האם, כשזו הייתה במצב דיסוציאטיבי, 
מתאר: “בכל פעם שניסיתי להמציא שיטת התמודדות, החוקים היו 
משתנים. הוכיתי כמעט יום יום, במברשת או בחגורה מסומרת. בזמן 
שהייתה מכה, הייתי מתכווץ בפינה בברכיים מורמות, השתנו פניה, 
כאילו לא אותי הכתה, אלא מישהו אחר. כאשר הייתה נרגעת הייתי 
מראה לה את סימני המכות הגדולים, האדומים, והיא הייתה אומרת 

‘מאיפה קיבלת את זה?’ “ ]הרמן ג’, 1992[.
 

מדובר  האם  השאלה  לגבי  הינו  בנושא  העוסקים  בין  נוסף  ויכוח 
חלימה  לדוגמא  )ובו  נורמאלי,  טווח  עם  דיסוציאטיבי,  בספקטרום 
להיות  שיכול  מצב   ,absorption  - הדמיון  לעולם  שקיעה  בהקיץ, 

נעים למדי...( ועד שימוש קיצוני ופתולוגי.

להבדיל מהגורסים שדיסוציאציה היא מצב פתולוגי חד משמעי, ובו 
שני סוגים עיקריים – העדר אינטגרציה של חוויות, הבנות ותפקודי 
המודע  של  שונה  ומצב   ,)compartmentalization )מידור-  האגו 
ממודר  מסוימת  חוויה  על  הידע  במידור,   .)detachment  - )נתק 
ונשמר בזיכרון בהקשר הספציפי שבו נרכש או קודד ולא היה זמין 
מאז  שניות  מספר  חלפו  אם  אף  אחר,  סביבתי  בהקשר  למודעות 
משהו  לעשות  כשמחליטים  לתת  אפשר  )כדוגמא,  בזיכרון.  נשמר 
שם(.  לעשות  רצינו  מה  שוכחים  השני,  לחדר  כשמגיעים  אך  בבית 
יכולה  נפגעת  ילדה  בילדות,  מינית  פגיעה  של  מצב  על  בהשלכה 
אך  חברות,  עם  שיחה  בעת  למין  הנוגע  בכל  לגמרי  נאיבית  להיות 
לגלות בקיאות וניסיון מיני נרחבים בעת החשיפה לגירוי מיני המפעיל 
את החומר הממודר. מידור הגנתי כזה מאפשר לילדה לשמור בנפרד 
שתי מערכות ידע, זהות ורגש שעלולות לעורר קונפליקט בלתי נסבל 

אם המודעות אליהן היא בו זמנית.

כלומר  דיסוציאטיבית,  באמנזיה  מתבטא  המידור  קלינית  מבחינה 
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 HernandezJ,[ השלכה נפשית נוספת שתוארה היא הפרעות אכילה 
1995[. במקרים מסוימים תוארה הפרעת אכילה כשהנפגעת רצתה 
לעיתים  עוד.  בה  יחשוק  לא  שהתוקף  כך  גופה,  צורת  את  לשנות 
צנום  ילדי  לגוף  ל’הצטמק’  הנשי,  המבנה  את  לאבד  מאד,  לרזות 
ושלדי, ולעיתים להשמין מאד, שוב מתוך מיאוס בגוף הנשי ‘אם לא 
אהיה יפה, אולי הוא יעזוב אותי בשקט’. אולם בהשוואה של מחקרים 
 meta( שונים שבהם נבדק שיעור הפרעות האכילה בקרב נפגעות
לאוכלוסייה  בהשוואה  במעט  אך  גבוה  שיעור  נמצא   ,)analysis

.]Evrill JT,1995[ הכללית, של בולמוס האכילה

לסיכום, אציין שהעדר אבחנה פסיכיאטרית סגולית אינו שולל קיום 
מחייב  אינו  הפגיעה  שקיום  כפי  מינית,  פגיעה  או  התעללות  של 
תקין  בתפקוד  ממשיכים  הנפגעים  שרוב  נמצא,  נפשית.  הפרעה 
הנושא  שבו  הנוכחי,  בעידן  גם  זאת  עם  שעברו.  הטראומה  למרות 
לא עוזב את הכותרות, יש להיות רגיש וקשוב לקולות השונים - יהיו 
צדק,  ולדרוש  העוול שנעשה  על  למחות  יהססו  רמים שלא  קולות 
לצד קולות מבוישים, הססניים או חלשים מאד שלא בטוחים מהו 
את  ‘ידע’  שכאילו  שמוש,  אמנון  של  יפה  במשפט  ואסיים  הצדק. 
הקליניקה - ‘הזיכרון פעם מנפה, פעם מייפה ופעם מחפה’ )כתבים, 

שירים, גלויות(.
 

*פסיכיאטרית ילדים ונוער, המרכז לבריאות הנפש ע”ש בריל, ת”א
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טיפול / אדווה 

טיפול.....רצח בעיינים...
כעס....זכרונות....תובנות

רקמות של עור וגידים, של חשיבה בריאה
בלי לכסות על אף אחד.

דוכן הנאשמים 
הם אחד אחד עולים

לא אגזור גורלם, רק אעיד. 
אעיד על הזנחה פושעת

הפקרות...חוסר אכפתיות..הייתי שם ילדה נערה 
האם מישהו יכל לראות אותי ולעזור

אני אסירה של הזיכרון 
האם הם שמעו את צעקותיי כשישבתי שם וחיכיתי 

האם הם ראו את פצעיי ששכבתי מדממת
ניסיתי לספר ללחוש לדבר

ואף אחד מהם לא בא להציל אותי 
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הפורנו של היום אלים יותר, משפיל יותר, קיצוני יותר. בשל החשיפה 
המוקדמת, הוא גם משפיע על תפיסת המיניות של נערות ונערים 
 ,14-15 בגיל  נערים  אותם  את  כשפוגשים  יותר.  מוקדמים  בגילאים 
המיניות שהם מדמיינים )או מנסים( מבוססת בעיקרה על דימויים 

פורנוגרפיים, וטומנת בחובה סכנות הן לבנות והן לבנים. 

י’. קבוצה של נערות חכמות,  מעגל, בנות, כיתה 
לתוך  עמוק  פחות.  או  יותר  ביישניות  סקרניות, 
וזורמת.  יותר  פתוחה  כבר  והשיחה  הסדנה, 
הפעלת  ועל  בקשר,  אדומות  נורות  על  מדברות 
הנערות,  אחת  מין.  יחסי  לקיים  החבר  מצד  לחץ 
מבולבלת, אומרת פתאום “אבל רגע... הוא צריך 
לגמור. אחרת יכאב לו...”. לוקח לי שניה לעכל את 
מאחורי  הסמויה  המשמעות  את  להבין  הדברים, 
המילים בהן השתמשה – את העובדה שמה שטוב 

עבורו, קודם מבחינתה למה שטוב עבורה. 

לצד הדימויים הפורנוגרפיים, העולם המיני של בני נוער ניזון מאינסוף 
מסרים חברתיים ממקורות שונים: סיפורי ילדים, ייצוגים בתקשורת, 
שברי משפטים שמוטמעים היטב בתהליך החברות, ולא פחות חשוב, 
בריאה,  מיניות  על  נכון  שיח  בהיעדר  וחברים.  חברות  של  סיפורים 
שחוקים  מיתוסים  על  מבוסס  נוער  בני  של  המיני  שעולמם  יוצא 
ועל בורות גדולה: החל מחוסר היכרות עם הגוף ואברי הרביה, דרך 
שורה של הנחות שגויות, “אמיתות” מופרכות, ציווים חברתיים שלא 
ניתן להתנגד אליהם וציפיות שקשה מאוד לממש. תפקידי המגדר 
מגוון ההתנהגויות  בתרבות שלנו מצמצמים את  היטב  המושרשים 
האפשריות לבנים ולבנות, ומובילים לזרות ולכשלים בתקשורת. נוסף 
על כל אלו, בגיל ההתבגרות הופך הלחץ החברתי לשחקן משמעותי 
ביותר, והוא מורגש בכל פעולה של בני ובנות הנוער, בין אם באופן 
הופכים את  אלו  כל  הופנם.  כציווי חברתי שכבר  או  ישיר, משתמע 
מרחב ההתנסות המינית למרחב מסוכן, שהופך לא פעם לפוגעני או 

לכל הפחות למאכזב.

גם  מתרחשות  בו  שרויים  הנוער  ובנות  שבני  הבלבול  מרחב  בתוך 
חלק גדול מהפגיעות המיניות. מתוך כלל הפניות אל מרכזי הסיוע, 
ביותר מ-65% תוארו פגיעות שהתרחשו כשהפונה היתה/היה מתחת 
לגיל 18. עד גיל 12, שיעור הבנות והבנים שנפגעים מינית הוא דומה. 
נוער חשופים לפגיעות מיניות מסוגים שונים. הם חווים  ובני  ילדים 
ובבית.  בחוגים,  הספר,  בבית  הספר,  לבית  בדרך  מיניות  הטרדות 

להישיר מבט למציאות:
על סדנאות למניעת אלימות מינית 

במסגרות חינוכיות
דפנה איזנרייך*

אני  הזה  המשפט  את  אותנו...”.  ללמד  יכולים  היום  של  “הילדים 
שומעת שוב ושוב ממבוגרים. בני הנוער של היום, עם העולם בכף 
כיסוי מגניב, הילדים האלה בטח  ידם בדמות סמארטפון חדש עם 
לא צריכים אותנו בשביל ללמד אותם על מין, הכל הם כבר יודעים... 
מתבגרות  של  המיני  העולם  אחרת.  תמונה  משקפת  המציאות 
והטכנולוגיה לא רק שלא  ומתבגרים כאוטי היום לא פחות מפעם, 

מפחיתה מהבורות והבלבול, אלא אפילו מעצימה אותם.

אותם  לשכנע  זמן  לוקח  ט’.  כיתה  בנים,  מעגל, 
כדי  אלא  אותם,  להאשים  כדי  שם  לא  שאני 
אותם.  מעסיקות  שהכי  לשאלות  לענות  לדבר. 
בסופו של דבר הם מתרצים, והשאלה הראשונה 
מישהי  עם  מלוכלך  לדבר  יכול  אני  “איך  מגיעה: 
רגע  לי  לוקח  מינית?”  להטרדה  יחשב  שזה  בלי 
היתה  הכוונה  השאלה.  מאחורי  עומד  מה  להבין 
לקלל  )כלומר  מלוכלך  לדבר  אפשר  איך  לשאול 
מקדים,  משחק  כדי  תוך  האישה(  את  ולהשפיל 
מבלי שהפרטנרית תיפגע או מבלי שהוא יואשם 
מלוכלך  לדבר  שתרצה  “למה  מינית.  בהטרדה 
בלי  והוא,  שואלת.  אני  הזה?”  בשלב  מישהי  עם 

להסס, עונה לי: “בשביל לגוון!” 

הודות לטכנולוגיה המתפתחת, נערות ונערים חשופים היום מגילאים 
כלל   בדרך  קורית  הראשונית  החשיפה  לפורנוגרפיה.  צעירים  מאוד 
קופצת  פורנו  לאתר  פרסומת  כשמודעת   ,8-9-10 בגילאי  במקרה, 
להצטרף.  ומזמינים  בפורנו  צופים  גדולים  כשאחים  או  באינטרנט, 
בדרך כלל חשיפה זו מלווה בתחושות של רתיעה, גועל, חשש, מצוקה. 
אבל כמו הרבה דברים בחיים, אחרי מספיק זמן מתרגלים, והייצוגים 
המאיימים הופכים מסקרנים, מבדרים ומגרים. בגילאי 10-11-12 ניתן 
אחר  מתמיד  וחיפוש  פורנוגרפיה  של  אקטיבית  צריכה  לראות  כבר 
סרטים חדשים וקיצוניים יותר. בשונה מהסרטים האירוטים של פעם, 
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הכוחות בחדר, ואמונה ביכולת שלהם ושל הנערות והנערים לחולל 
והדרכה  ותרגול  הכשרה,  דורשת  הזאת  המשימה  בחברה.  שינוי 
שוטפת, אבל בראש ובראשונה היא דורשת נכונות להיות שם בכלל, 

ואמונה אמיתית ואיתנה שצריך וניתן לשנות.  

הסדנאות  חשיבות  את  מבינים  הנוער  בני  העצום,  האתגר  למרות 
אנחנו  בסיום הסדנאות  הניתן. במשובים שלהם  ככל  ולוקחים מהן 
קוראים פעם אחר פעם על המודעות החדשה שקיבלו, על התחושה 
ועל  דכאניים  ממסרים  ההתפכחות  חוויית  על  בסדנה,  הנעימה 
יודעים עכשיו שיש עם מי לדבר,  הנחמה שהם מוצאים בכך שהם 

ושיש למי לפנות. 

ללא  להתקיים  יכולה  היתה  לא  הזאת  הפעילות  כל  כי  לציין  חשוב 
התמיכה ושיתוף הפעולה של א/נשי החינוך בבתי הספר – היועצות, 

רכזות ורכזי השכבה, המחנכות והמחנכים והמורים המקצועיים.
אנשי / נשות חינוך אלו מכירים בחשיבות הנושא, מעלים אותו באומץ 
על סדר היום הציבורי הבית ספרי, לא פעם נאבקים על מנת לאפשר 
שלל  עם  להתמודד  כך  אחר  גם  שם  ונמצאים  הסדנאות  קיום  את 
ההשלכות של הסדנאות, תוך תמיכה וליווי של התלמידות והתלמידים. 
איתו הם הצעד  והאומץ שלהם להתמודד  לנושא  המחויבות שלהם 

הראשון בדרך לשינוי החברתי המיוחל. 

אלימות מינית היא תופעה חברתית רחבת היקף הקשורה באופן כזה 
כבר  שכיום  למרות  מאיתנו.  אחד  וכל  אחת  כל  של  לחיים  אחר  או 
נפערים סדקים בקשר השתיקה, ויותר סיפורים וחוויות יוצאים לאור, 
עדיין ארוכה הדרך וקשה היא. המשימה שקיבלנו על עצמנו – לעקור 
מהשורש נורמות ותפיסות עולם המושרשות כל כך עמוק, ולהחליף 
ולכבוד  לשיוויון  ובראשונה  בראש  השואפת  עולם  בתפיסת  אותן 
הדדי – אינה משימה פשוטה, ויש ימים שבהם נדמה כי היא אבודה 
מראש. עם זאת, עשרות אלפי הפניות המגיעות כל שנה אל מרכזי 
לנו להפסיק להיאבק. אנחנו נמשיך במאמץ  הסיוע לא מאפשרות 
מכבדת,  שיוויונית,  חברה  יותר,  בטוחה  חברה  כאן  לייצר  המשותף 
אחראית, חברה שלא רק שמאמינה ומטפלת באלו שנפגעו מינית 
בתוכה, אלא גם פועלת ללא לאות כדי למנוע את הפגיעה הבאה. 
המציאות מוכיחה לנו כי השינוי יכול לקרות. ומהניסיון שלנו, ביחד, 

קל יותר לשנות. 

*רכזת חינוך והסברה במרכז סיוע תל-אביב

הם נחשפים למעשים מגונים, בין אם היו אלה בני נוער אחרים או 
מבוגרים. הם צוברים התנסויות מיניות פוגעניות, לעתים מבלי להבין 
להסתיר.  וניסיון  מוחלטת  הבנה  תוך  ולעתים  המעשה,  חומרת  את 
מיני  תוכן  בעלי  וסרטים  תמונות  ומפיצים  מצלמים  מצטלמים,  הם 
בכל הכיתה, בכל השכבה, בכל העיר. הם חווים פגיעות מיניות מצד 
ביותר  מורים, מעסיקים.  זוג, מדריכים,  בני  חברים,  קרובי משפחה, 
מדי מקרים, הם בוחרים לשתוק ולנסות להתמודד עם החוויות הללו 
ללא עזרת חברים, ובטח שללא עזרת המבוגרים. לפעמים הם יודעים 

שהם זקוקים לעזרה, אבל לא יודעים למי לפנות.

אל המציאות הזאת מגיעים מדי יום המנחות והמנחים של מחלקת 
בני  את  לפגוש  כדי  השטח  אל  יוצאים  אנחנו  סיוע.  במרכז  החינוך 
בניסיון להכניס קצת סדר בבלגן,  נמצאים,  הנוער במקום שבו הם 
לסיפורי  קשבת  אוזן  ולהציע  ורלוונטי  אמין  למידע  מקור  להוות 
נוער  לבני  סדנאות  מ-1500  למעלה  מתקיימות  שנה  מדי  הפגיעה. 
והרצאות  סדנאות  גם  אליהן  ובמקביל  שונים,  חינוכיים  במוסדות 
לצוותים החינוכיים. הסדנאות, המתקיימות בקבוצות קטנות, מציעות 
לבני הנוער מרחב אלטרנטיבי בו ניתן לדבר על הנושאים המעסיקים 
אותם בגובה העיניים, ללא שיפוטיות והאשמה. הן מאפשרות מרחב 
ולא פחות  ובלבטים  בטוח לדיון, לשאילת שאלות, לשיתוף בחוויות 
חשוב, מקנות לבני הנוער את המידע שהם משוועים אליו, כמו מה 
אומר החוק, מהם גילאי ההסכמה, איך ניתן לזהות הסכמה חופשית 
ובאילו מצבים לא יכולה בכלל להתקיים הסכמה חופשית. בסדנאות 
הקשורים  ומיתוסים  מגדריים  מיתוסים  להפריך  משתדלים  אנחנו 
התנהגות  אפשרויות  הנוער  לבני  להציע  מנת  על  ונאבקים  במין, 
ביקורתית  התבוננות  יכולת  לצד  מכירים,  שהם  אלו  על  נוספות 

במציאות חייהם, ולקיחת אחריות על שינוי המציאות הזאת. 

עבור  הן  מאתגרת  היא  וכלל.  כלל  פשוטה  אינה  הזאת  המשימה 
לייצר  נדרש  מהתלמידים  והמנחים.  המנחות  עבור  והן  התלמידים 
ללא  מתנהל  הדיון  בו  פתוח,  בטוח,  שיוויוני,  מכבד,   – חדש  שיח 
ואחת מתאפשר להשמיע את עמדתם. החוויה  ולכל אחד  אלימות 
אתגר  עצמה  בפני  ומהווה  התלמידים,  לרוב  מוכרת  אינה  הזאת 
בהנחיה. נוסף על כך עוסקים התלמידים בסדנאות בנושאים רגישים 
והמידע מורגשת בכיתה קשת רחבה  ומושתקים, כך שלצד התוכן 
של רגשות – פחד, תסכול, חוסר אונים, כעס, אשמה, בושה, בלבול, 
והמנחים  המנחות  ותקווה.  ביטחון  סולידריות,  העצמה,  ואיתם 
נדרשים לנווט בתוך הבליל הזה של תפיסות, רגשות ותחושות תוך 
ליחסי  מלאה  מודעות  ומכבד,  פתוח  תקשורת  ערוץ  על  שמירה 
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לוליטה את ילדה יפה 
מיטל מיכאלי*

המחוקק קבע שיחסי מין עם קטינה הם בעילה אסורה בהסכמה, 
התודעה  את  מעצבת  כך  כל  הלוליטות”  “תרבות  שבו  בעולם  אבל 

הגברית, החוק מאבד את כוחו.

המפורסם,  הזמר  סביב  ציבורי,  שיח  לגעוש  החל  האחרונים  בימים 
מסיבות ה”חשק” ויחסי המין “בהסכמה” עם קטינות. הדיווח האחרון 
היה על קטינה בת 14. השיח המרכזי סביב צו איסור הפרסום, דחק 
- זה שרואה את כל הסיפור  )בינתיים, עד שיוסר( שיח אחר  הצידה 

מנקודת מבטן של אותן קטינות.

המחוקק קבע שיחסי מין עם קטינה הם בעילה אסורה בהסכמה. 
מתוך  אלא  ופוריטניות,  התחסדות  מטעמי  זאת  קבע  לא  הוא 
מחויבותה של החברה להגן על קטינים וקטינות שטרם הגיעו לגיל 
או מצב של בשלות והבנה לגבי מעשיהם. המחוקק עושה אבחנה 
)גסה אמנם אבל צריך לשים את הגבול איפהשהו( בין אדם מבוגר 

לאדם קטין. 

אחריות  עליהם  ולקחת  מעשיו  השלכות  את  להבין  אמור  הראשון 
ולשני יש את הלגיטימציה הזמנית שלא. בין השניים אין שוויון, האחד 

חזק יותר מהשני.

כך  כל  הלוליטות”  “תרבות  שבו  בעולם  אבל  קבע.  המחוקק  אז 
מול  אל  כוחו  את  מאבד  החוק  הגברית,  התודעה  את  מעצבת 
שגבר  העובדה  בין  המוחלט  התרבותי  הפיצול  הלוליטה.  מיתוס 
באותו  בנערה  לצפות  בזמן  ובו  מתבגרת,  לנערה  אב  להיות  יכול 
יוצר  חשפנות,  במועדון  שירותיה  את  לשכור  או  פורנו  בסרט  גיל 
יחסים  ומאפשר  לקטינות,  ביחס  ההתנהגות  גבולות  טשטוש  את 
מתבגרות.  נערות  לבין  כח  ובעלי  מבוגרים  גברים  בין  ניצול  של 
היחידה  שהדרך  ומבינות  הלוליטה,  מיתוס  את  מפנימות  הן,  גם 
מיניותן.  דרך  היא  לה  מייחלות  שהן  הלב  תשומת  את  לקבל 

לא יודעת אם אתן זוכרות איך זה להיות בת 14 או 15. את מתחילה 
גבולות  את  בודקת  את  במיניותך.  הטמון  החברתי  הכח  את  לגלות 
מגבר  אישור  לכך  מקבלת  כשאת  ממנה.  מתפעלת  הזו,  המיניות 

נחשב,  בזמר  מדובר  אם  ובמיוחד  ממשיכה.  את   - במיוחד  נחשב 
חלום.  של  מהתגשמות  פחות  לא  היא  בחייך  שנוכחותו  מוערץ 
מיני. ניצול  של  לפרקטיקה  פורייה  קרקע  הוא  הזה  המצב 
ניתן היה לראות זאת במעשים של אותו הזמר וחבריו, אבל לא פחות 
קראה  מאז  שנים  הרבה  שעברו  למרות  הציבור.  בתגובות   - מכך 
בפגיעות  הקורבנות  את  להאשים  להפסיק  הפמיניסטית  התנועה 
מיניות, נדמה שבישראל  2014, המסר לא הופנם. כמו אז, גם היום, 
נשמעות אמירות מאשימות כלפי “הקטינות של היום”, ש”מתלבשות 
לוליטות,  בהפקרות.  ונוהגות  מבוגרים  גברים  שמפתות  זונות”,  כמו 

כבר הזכרנו?

אין  באמת  שלפעמים  אבהיר  מתחסדת  לי  קוראים  שאתם  ולפני 
אישיו”.  ל”נון  הופך  והגיל  מתאהבים  פשוט  אנשים  לגיל.  משמעות 
)ולא  מין  יחסי  לגמרי אחר. כשאדם מקיים  הוא  רק שכאן, הסיפור 
או  בהתאהבות  מדובר  לא   - סדרתי  באופן  קטינות  עם  זוגי(  קשר 
אפילו במשיכה מינית. מדובר בניצול יחסי כח. כשיש לך כסף, פרסום 
ומעריצות - יש לך בידיים המון, אבל המון כח. מה אתה עושה עם כל 

הכח הזה? שאלה טובה.

לצפות מגבר  ניתן  – האם  השאלה המרכזית שעולה מכל הפרשה 
בוגר, במעמדו של אותו זמר, לחשוב פעמיים כשנערה בת 16 מציעה 
ניתן   - משמעית  חד  היא  שלי  התשובה  מין?  יחסי  איתה  לקיים  לו 
ואף חובה לצפות ממנו לכך. ואם קשה לו, או שנורא בא לו להיתמם 
ולומר שהוא לא מודע לגילה או שהיא רצתה את זה, אז אני מציעה 
לו לדמיין את בתו המתבגרת או האחיינית שלו במקומה - אני בטוחה 

שזה יעזור לו לקחת אחריות, ואם לא - סתם להיגעל מעצמו. 

*עובדת סוציאלית, רכזת סיוע במרכז סיוע תל-אביב
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היא  עולה, אבל  לא  “היא  לו  הנער שמשיב  בראשו של  עובר  ומה 
מסריחה בטירוף מהתיאורים של חברים שלי”.

הזו  שהאשה  שלנו  הילדים  את  מלמדים  שלא  אלה  הם  אנחנו 
“מדרובה שנותנת”,  היא לא  מין  יחסי  קיימו איתה  נערים  שמאות 

אלא אשה במצוקה, נפגעת נפש.

אנחנו הם אלה שלא מלמדים אותם לעזור לה, לעזור למי שאחר 
ממני, למי שחלש ממני ולא לנצל את חולשתה.

אנחנו הם אלה שלא מלמדים את הנערים שלנו שהגבריות שלהם 
לא נמדדת בכמה חגיגות מין השתתפתי בהן וכמה תמונות עליהן 

הפצתי בוואטסאפ.

לנו להאשים אותה, למדר אותה, לכלוא אותה, להשליך  כמה קל 
היא  אם  כי  מין,  ממחלות  מאיידס,  שלנו  הפחדים  כל  את  עליה 
נפגעת נפש היא בוודאי מלוכלכת, מסריחה, בזויה ומפיצת מחלות.
כמה קל לנו להשטיח את מצבה המורכב, לוותר לעצמינו, להסיר 
מעצמינו כל מחויבות לאמפתיה ולשאול “ומה היה קורה לו היתה 

גבר”?

בעצמינו,  להתבונן  ולא  האחר  על  האשם  את  לסמן  לנו  קל  כמה 
לא באחריות שלנו, לא בהיעדר הסולידריות שלנו ובדרך בה אנחנו 

מורישים את כל ההיעדר הזה לילדים שלנו.

* מנחת הקליניקה הסוציו-משפטית לנוער בסיכון בבית הספר 
למשפטים במכללה למנהל בראשון לציון, לשעבר רכזת הליך פלילי 

במרכז סיוע תל-אביב

ש. מקרית גת
ענבר כהן* 

במהלך  הנערים  למאות  גת  מקרית  האשה  בין  המין  יחסי  פרשיית 
השנים האחרונות מעלה את השאלה המהותית באשר למיהו הקורבן 

האמיתי בסיפור.

כל סיפור יכול להיות מסופר מכמה נקודות מבט. מערכת המשפט 
והתקשורת בוחרות לספר את הסיפור תוך הצבת האשה כחשודה 
בקיום יחסי מין עם מאות נערים. היא הבגירה ולכן היא החשודה, 
להשלח  להעצר,  שאמורה  זו  והיא  לסכנה  מקור  המהווה  היא 

 .HIV לבדיקה פסיכיאטרית ולבדיקת

אולם מה היה אם הסיפור היה מסופר אחרת? 

30 במאי היינו פותחים את העיתון ובמקום  מה היה קורה אם ב - 
יחסי מין עם קטינים  הכותרת “תושבת קרית גת החשודה בקיום 
“במשך  הכותרת  את  קוראים  היינו  פסיכיאטרי”  לאבחון  תישלח 
אשה,  עם  מין  יחסי  לקיים  נוהגים  היו  נערים  מאות  שנים  כמה 
בה,  מתעללים  שהם  תוך  הרווחה,  לרשויות  המוכרת  נפש  נפגעת 

נפשית ופיזית ומבצעים מעשי וונדליזם בדירתה.”

נפגעת  האשה,  את  המאשים  באופן  הסיפור  את  לספר  הבחירה 
הנפש, אינה מקרית.

האומללה  בטרגדיה  להתבונן  שלנו  הרצון  מחוסר  נובעת  הבחירה 
בחזקת  שהיא  בכך  ולהכיר  והנערים,  האשה  שותפים  שלה  הזו, 

תעודת עניות שלנו כחברה. 

אנחנו הם אלה שלא שואלים את עצמינו, כיצד מאות נערים יודעים 
על תופעה שכזו ואף הורה לא מודע לה?

אנחנו הם אלה שלא שואלים מה עובר בראש של הילד שלי בשעה 
שהוא שואל את חבריו באתר סטיפס “כמה ש. מקרית גת עולה” 
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“תהיה גבר”
ערן האן*

למעשה  הלכה  גבר.  להיות  כל  קודם  הוא  מנערים  החברתי  הציווי 
בבחינת  הוא  פנים,  אין שתי  זה  לציווי    ! אישה  להיות  לא  משמעו, 
של  כהיפוך  נמדדת  הגבריות  )גבר(”.  להיות  לא  או  )גבר(  להיות   “
המגדרית  זהותם  את  מגבשים  נערות(,  גם  )כמו  נערים  הנשיות, 
המייצרים  מעוותים  מסרים  על  המושתת  חברתית  מציאות  בתוך 

דיכוטומיה בין כל מה שנשי לכל מה שגברי.
  

לנשיות,  גבריות  בין  לנשים,  גברים  בין  הכוח  יחסי  של  זו  מציאות 
המייצרים  ביסודם  אלימים  קודים  בעלי  התקשרות  דפוסי  מייצרת 
סיטואציות טראומתיות המשתחזרות ומקבעות את תרבות האונס. 

הנער  על  רק  לא  המאיימת  קיצון  טראומת  היא  המינית  הפגיעה 
באשר הוא יצור אנושי , אלא על גם הגבר המתהווה שהוא. הפגיעה 
חושפת את ה”גבריות” לפגיעות. קוד החיברות הגברי אינו יכול לזהות 
את הגבר כבעל יכולת להיפגע מתוך קיבעון תפישתי הרואה בו בעל 
יכולת התגוננות מעצם היותו זכר. חברה המעלה את השיח אודות 
פגיעה מינית של גברים בנשים ומדירה את הנפגעים הגברים משיח 
זה, מייצרת מיצג שווא המתבונן על החברה בחלוקה בינארית, על 
הנשים נגזר להיות קרבנות בעוד שהגברים יתפשו לעולם כפוגענים, 
את  להכיל  יכול  אינו  זה  חברתי  סדר  אחרת.   הוכיחו  כן  אם  אלא 
האפשרות שגם נערים יכולים להיות קרבנות של יחסי הכוח בחברה 

ולהיפגע על ידי בני אותו מגדר. 
  

הנער נמצא בשיא תהליך הטמעת הגבריות, נלחם על מקומו כגבר 
לסגל  נדרש  הוא  כך  לצורך  גבר.  להיות  זכותו  את  להוכיח  ונדרש 
אין  לעזרה,  להזדקק  לא  לגורלו,  אחראי  להיות   – “ראויות”  תכונות 
להבעת  מקום  על  לדבר  שלא  אונים,  לחוסר  או  לפקפוק  מקום 
רגשות .   עיצובה התרבותי של הגבריות כתשליל של הנשיות גורמת 
ופגיעות  מחולשה  ההיפך  שהם  נוגדים  בתכנים  הגבריות  להטענת 
“נשי”. על הנער להוכיח את  ולעמעם כל רגש  והציווי הוא להחניק 
כהוכחה  העכבות  חסר  המיני  יצרו  ואת  שלו  המינית  הדומיננטיות 
לגבריותו, דומיננטיות  אותה הוא נדרש להוכיח בהכרח מול נערים 

אחרים בכדי לבסס את מעמדו ואת מיקומו בחברת הגברים. 
נער שעבר תקיפה מינית יעשה כל שביכולתו להסתיר את עובדת 
הגברית  הזהות  הפגיעה,  גילוי  מרגע  לתחושתו,  כי  נפגע  היותו 
בתוך  יופקר  והוא  לתמיד  ממנו  להילקח  עלולה  מבחוץ  המוענקת 
להשתייך.                                                                 כמה  הוא  אליה  הגבריות  ממעוז  הרחק  דמדומים,  אזור 

הפגיעה מטשטשת את זהותו המגדרית הנמצאת בתהליך רגיש של 
גיבוש, אך בה בעת מייצרת גם בלבול גדול בתפישת נטייתו המינית.  
עובדת  את  גם  הפנים  הקיים,  החברתי  הסדר  את  שהפנים  הנער 
שפת הפגיעה כשפה נשית לכאורה ותופס את הצורך בהפנמת סוד 

הפגיעה כציווי לחיים או למוות.
  

מקומו  את  יאבד  שמא  מתמדת  בחרדה  גדל  מינית  הנפגע  הנער 
בצוק העיתים חלק  זו.  דרכים להתמודד עם חרדה  ויחפש  בחברה 
עצמי  תפישת  מתוך  חברתיות  מאינטראקציות  ימנעו  מהנערים 
שפגיעותם  החשש  ומתוך  ראויים  וכלא  כפגומים  אותם  הרואה 

תיחשף ברבים.
  

את  ולהסתיר  לעמעם  בכדי  גבריים  קודים  לעצמם  יסגלו  לעיתים 
מערך  הפנמת  באמצעות  כגברים  שלהם  האישי  הכישלון  תחושת 
התקשרות   דפוסי  גם  כמו  התנהגות,  ודפוסי  גבריים  דימויים  של 
שפה  אמפטיה,  העדר  רגישות,  חוסר  לגברים:  בלעדית  המשוייכים 
בוטה המתעלמת מצרכי האחר, עיסוק נרקיסיסטי במיניות בראייה 

מחפצנת המייתרת את הצורך בעקרון ההסכמה. 
  

את הגבריות האבודה הוא יחזיר לעצמו  בהעצמת מחוות חיצוניות  
ביחס לחברה הגברית הסובבת אותו )כמו בשימוש בפנייה אל הזר 
דפוסי התנהגות  גם הפנמת  כמו  כ”גבר”(. מחוות אלה,  או  כ”אחי” 
הגברי.  האני  והיכחדות  מהתפרקות  לחשש  כמסווה  באים  אלימים 
האיום  את  להרגיע  עשויה  התוקפן  עם  ההזדהות  דווקא  לעיתים, 
הכאוס  עם  להתמודדות  יעילה  כדרך  חוזרת,  פגיעה  מפני  החיצוני 

הפנימי.  
  

הנערים הנפגעים נמנעים מלפנות למרכזי הסיוע, אולי בשל העובדה 
לגעת  המונע מהם  בתוך מרחב חברתי  בהישרדות  עסוקים  כי הם 
בפגיעותם ולעסוק בהשלכות הטראומה המינית על חייהם. נפגעים 
אולי  גברית,  זהות  של  סוג  שיגבשו  אחרי  רק  לקו  לפנות  ייטו  אלה 
הפגיעה  את  לתקשר  להם  המאפשרת  כזו  אך  ושברירית,  רעועה 

שלהם מבלי לחשוש מהתפרקות. 
  

בקו הסיוע לנערים וגברים נפגעי תקיפה מינית 1203 הם ימצאו אוזן 
ויותר מכל תיתן  קשבת שתהדהד את ספור הפגיעה, תנרמל אותו 

לו תוקף. 
הסתכלו ימינה, הסתכלו שמאלה - יכול להיות שאחד הנערים העומד 

לצידכם גם הוא נפגע תקיפה מינית, אל תשאירו אותו  לבד!

*רכז קו הסיוע לגברים ולנערים במרכז סיוע תל-אביב
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במו ידינו 
על דת, חברה ומסרים חינוכיים

יונינה פלנברד*

-  אם את יוצאת ככה מהבית, אל תתפלאי אם יציקו לך.....
יותר רוחניות, לכן מוטלת עלינו האחריות שלא      -  אנחנו הבנות, 

    יקרו דברים....
-  “צרה באה לאדם – יפשפש במעשיו”. תחשבי למה זה הגיע לך...

-  זה קורה רק לבנות שמשדרות חולשה או חוסר ערכיות....
-  לדבר לשון הרע על אנשים גדולים?  מה עולה בדעתך??.....

-  אצלנו לא מדברים על דברים לא צנועים....
-  אם תתני לו אצבע, אל תתפלאי שייקח יותר מכל היד, ואז כבר 

יהיה מאוחר מידי....
-  בדיוק בשביל זה יש הלכות ייחוד.... 

אפשר היה להמשיך עוד ועוד, ללא סוף. 

אמירות, רמיזות, מסרים גלויים וסמויים, תגובות וסיפורים על צדיקות 
וצדיקים שמשלו ביצרם ועל כאלה שלאט לאט הרשו לעצמם יותר 
או  הדתית  במסגרת  הגדלים  והבן  הבת  מהדרך”.  ש”ירדו  עד  ויותר 
החרדית עטופים מרגע עמידתם על דעתם, במסרים חינוכיים בנוגע  

להיותם יצורים מיניים. 
יהיו אלו מסרים ויזואליים, מוחשים המתבטאים בלבוש צנוע והפרדה 
בין המינים מגיל קטן, מסרים תודעתיים המורכבים מהבניות מגדריות 
ליחסים  באשר  טקסטואליים  תורניים  וממסרים  ונוקשות,  ברורות 

ראויים ושאינם ראויים בין גברים ונשים.

עולם  תפישות  על  בנויה  אחרת,  חברה  כל  כמו  הדתית,  החברה 
וערכים נשגבים, אשר לאורם גדלים בני  הנוער ומתחנכים. כמו בכל 
חברה אחרת, ניתן לקחת את אותם ערכים חיוביים, כמו לימוד תורה, 
ולעוותם באופן  וכו’,  ואם,  כיבוד אב  לזולת,  איסור לשון הרע, עזרה 
מרושע ומתוחכם, או להכניסם  לקונטקסט מאד מסוים, וכך לסלול 
את הדרך לאפשור הפגיעה המינית, או לעידוד השתיקה וההשתקה 

שלאחריה.

ואת ההתנהלות הצנועה  כחברה המעלה על נס את הטוהר המיני 
בין גברים לנשים, נמצא לרוב כי אין דיבור בנושאים מיניים ויש מגמה 

ברורה בהשארת הבורות המינית כערך  המכונה “תמימות”.
בשם הערך הזה ילדים ובני נוער לא יזהו את הנעשה בגופם כפגיעה 
ולא ידעו להישמר. התמימות כערך חשוב, מתפרסת גם על מרחבי 

הרוע האנושי – מדוע יש לחשוף את ילדינו למקרים מזעזעים? 

למה עליהם לדעת שיש דברים/ אנשים כה מושחתים בעולם?  גישה 
זו אף היא אינה מציידת את הנוער בכלים הנכונים על מנת שישמרו 

על עצמם, ועל כן הלם הפגיעה משתק ומבלבל באופן קיצוני. 
בצרוף  הערך החשוב של הכבוד למבוגר, ימצאו עצמם הילדים ובני 
הנוער העוברים פגיעה, ערומים מכל חשיבה עצמאית, חוש ביקורת 
או לגיטימיות להתנגד, שכן המבוגר תמיד יודע טוב ממני ויש לכבד 
את דעתו. הדבר נכון במיוחד אל מול פוגע הנחשב דמות תורנית או 

סמכות הלכתית.

ורכילות, מעמיד את הנפגעת או  איסור לשון הרע, הוצאת שם רע 
הנפגע הצעירים במקום מורכב וקשה,  בין הרצון לספר ובין הערך של 
שמירת הלשון. גם ההבנה שאם יתלוננו במסגרות החוץ קהילתיות, 
יגרור הדבר פרסום והשמצה של הקהילה שלהם בחברה הכללית, 
אשר לתחושתם מזלזלת בקהילתם ממילא, מעמיד אותם בדילמת 

ה”כביסה המלוכלכת” ואיסור חילול ה’, שהוא חטא גדול מאד.

בתשתית החינוך הדתי )אולי הדבר נכון בכל מערכת חינוכית( יושבת 
מערכת ערכים בנויה לתלפיות של שכר ועונש. “צרה באה לו לאדם 
– יפשפש במעשיו”. האמונה כי בורא עולם שוקל את מעשינו ונותן 
הנפגעות  את  מעמידה  והצדק,  הדין  מידת  פי  על  עונש  או  שכר 
רגשות  של  ומסוכסך  מסובך  יותר  עוד  במקום  הדתיים,  והנפגעים 
– “למה אני? מה  ובושה. השאלה של כל מי שחווה פגיעה  אשמה 
שכן  תוקף,  משנה  מקבלת  הפגיעה?”  את  עלי  שהביא  עשיתי  אני 
האדם הדתי תמיד מצוי במקום של אשמה מסוימת ואין הדבר קשור 

בהכרח למקרה עצמו.

נתקלנו בסדנאות בבתי ספר דתיים, בסיפורים של נפגעות ש”מנפו” 
קבלת  של  ועצובים  חשוכים  למקומות  שלהן  הפגיעה  סיפור  את 
הקפדות, כפרה וסיגופים ממקום של אשמה דתית נואשת, עד כדי 

איבוד השפיות. 
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על נוער, מיניות ואלימות 
מינית

עלינה קרלינסקי גולדין*

שבו  אחר  או  זה  מאירוע  התקשורת  סוערת  חודשים  כמה  מדי 
ואונס.  מינית  אלימות  מיני,  ניצול  נוער בפרשת  ובנות  בני  מעורבים 
רשת  מסתתרת  לי,  נדמה  כך  האלו,  המזעזעות  התופעות  מאחורי 
שלמה של מקרים אפ   ורים שלא זוכים להתייחסות, בתוך מערכת 
מתייחסת  ולא  והמגדר,  המין  בשאלות  מהעיסוק  שנמנעת  חינוך 

לתחושות שעולות בקרב בני ובנות הנוער ששוהות בתוכה.

מוחלט  כמעט  ניתוק  של  שנים  שלוש  אחרי  ד’,  בכיתה  כשהייתי 
שבו  ב”משחק”  ההתבגרות  תהליך  את  התחלנו  לבנים,  הבנות  בין 
הזה,  ה”משחק”  בהן.  לגעת  ומנסים  הבנות  אחרי  רודפים  הבנים 
כפי שהתברר מאוחר יותר, נפוץ בבתי ספר רבים אחרים. זו החוויה 

הראשונית של ילדים וילדות על מגע מיני. 

הביניים,  חטיבת  לשנות  הלאה,  ממשיכה  הזו  הראשונית  החוויה 
גוררת  מודרכת  והלא  מוסברת  הלא  המינית  כשההתעוררות 
התמזמזויות בכיתה, חלקן בהסכמה ורצון, וחלקן בכפייה. כך, ילדות 
ונערות בגילאי ד’-ח’ לומדות בהפסקות מה באמת תפקידן בחברה, 
ומגלות שהן לא מוגנות. ההבנה שזה לא בסדר הכתה בי יום אחד 
היה  זה  בכוח.  למעקה  אותי  הצמיד  זר  כשנער  המדרגות,  בחדר 
בין  ורק דקות מועטות, אבל הניגוד  רק חדר מדרגות בבית הספר, 
באור  והאיר  אותי  זעזע  עצמי  את  תפסתי  בו  לאופן  הזה,  המעשה 
שונה את ההתחככויות בכניסה לבניין בבוקר, את הקריאות במסדרון 

ובחצר בית הספר, את ההיצמדויות של הבנים מהכיתה. 

רק שנה מאוחר יותר דיברתי על זה עם המחנכת שלי, היא שאלה 
“למה לא סיפרת קודם?” ולא ידעתי מה להגיד. מה היה לספר? היה 
והרי  להם.  שמותר  שחשבו  וגברים  נערים  של  פוסק  בלתי  זרם  זה 
ממילא המילה אונס נתפסה כבדיחה בכיתה, והטרדה מינית הייתה 
לצפות  שהתחילו  האלה,  והנערים  יותר.  עוד  כולם  את  מצחיקה 
בפורנו אי שם בכיתה ה’, ואף פעם, מעולם, אף אחד לא דיבר איתם 
על הסכמה, על רצון, על אכפתיות... אלו שלמדו מהחבר’ה ש”אני 
אזיין אותך” זה איום )במכות( אבל שגם מזיינים בחורה. מה תעשי 

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

לעומתן, נתקלנו בסיפורים בהן חשו הנפגעות מרומות ונטושות על 
ידי בורא עולם ועל ידי שליחיו כאן על פני האדמה. בנות אלו שחשו 
כי מה שקרה להן לא בדין ולא בצדק קרה, הפכו לעיתים מרדניות 
מצוקתן,   את  זיהתה  לא  אשר  שהמערכת,  למקום  עד  ומתריסות, 
הקיאה אותן מתוכה. בנות אלו הפסידו את כל עולמן: את אמונתן, 

את קהילתן ולעיתים אף את משפחתן.

בעבודתנו מול צוותים חינוכיים במגזר הדתי, נאלצות אנו לא פעם 
להדוף את התפיסות הסטריאוטיפיות על הנפגעות, ככאלה שאינן 
מיישרות קו עם המסרים החינוכיים של שמירת נגיעה, לבוש צנוע 
והתנהגות חסודה. מתן הדגש האין סופי של המערכת על נושאים 
אלו, מייצר בהכרח ניכור וחוסר שיתוף מצד הנפגעות, שכן מי רוצה 
שישפטו אותה כ”אחת מאלה”? בסדנאות לצוותים וגם לבנות, אנו 
מדגישות שוב ושוב, כי יש להעמיד את ערכי הצניעות במקום הערכי, 
האמוני ואף הפמיניסטי-חברתי שלהם, אך לעולם לא להפוך אותם 
אט  אט  הופכות  אלו  אמירות  מינית.  פגיעה  כנגד  ביטוח  לתעודת 
ובעזרת  היום  ירחק  שלא  כך  הדתי,  בציבור  יותר  ומובנות  לשגורות 

השם יהפוך השיח ממאשים ומנוכר, לשיח מאמין, מקבל ותומך.
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להם? מה תגידי? מה יש למחנכת לומר שאני לא מסוגלת לצעוק?
באינטרנט,  מינית  באלימות  שעוסקים  באתרים  נתקלתי  בינתיים, 
שם למדתי שיש שמות לחוויות שלי, שאני לא היחידה שזה מפריע 
לה. בסקר בית הספר סימנתי “לעתים” במשבצת ההטרדה המינית 
לכיתה  היועצת  נכנסה  הסקר  אחרי  שנה  חצי  הספר.  בית  בשטחי 
מינית  על הטרדה  דיווחו  זה ש30% מהתלמידים  על  לדבר  וניסתה 
המושג,  כלפי  ובזלזול,  בבוז  הגיבו  התלמידים  הספר.  בית  בשטחי 
כלפי הנפגעות. “היום כל דבר זה הטרדה מינית!”. רק שבוע קודם 
לכן, מישהו שלח לי יד לישבן, יומיים לאחר מכן, מישהו קרא לחזה 

שלי “בלונים”.

חבר’ה  שני  שומעת  אני  מ”פסיפס”,  סדנא  ובעקבות  י”א,  כבר 
מדברים על תקיפה מינית ומאשימים את הקרבן. מה היא רוצה, אם 

היא אמרה כן ואחרי זה התחרטה, זה לא אונס. 
זה לא אונס. אומר נער חביב בכיתה י”א.

היא מטומטמת. אומרת הנערה.
נער אחר מספר בפירוט על מה שהוא עושה עם בת הזוג שלו, אחד 

מהשומעים מסרב להקשיב ונענה ב”נו מה, אתה הומו?!”
אחד המדריכים שלי מספר שתפס שני חניכים, בסך הכל בכיתה ה’, 

כשהם גולשים באתרי פורנו.
מורה בבית הספר שלי טוען שחופש הלבוש בעידן המודרני מגדיל 

את אחוז התקיפות המיניות.

ילדים  מלמד  הוא  עצמו.  את  מזין  סביבנו,  ומתהדק  הולך  המעגל 
בכיתה ד’ לשלוח ידיים לילדות, ולא עוצר אותם. הוא מלמד אותם 
שהם צריכים לזיין, לזיין בחורות בסקס ולזיין בחורים אחרים במכות. 
המיני  החינוך  שיעורי  מיני.  אובייקט  רק  שאנחנו  אותנו  מלמד  הוא 
בבית הספר מסתכמים בשש שעות ל12 שנות לימוד. שש שעות כדי 

להלחם באלימות המינית שאנחנו לומדים ליישם.
שש שעות זה לא מספיק.

זה לא  ובכנות על החוויה שלנו.  ברצינות  לדבר  כדי  לא מספיק  זה 
מספיק כדי להסביר שסקס הוא לא הישג, וזה לא משהו שלוקחים, 
אלא משהו שעושים ביחד, זה לא מספיק כדי ללמד נערים שלא זה 
לא, זה לא מספיק כדי ללמד נערות לא להאשים את עצמן בפגיעה 
שלהן, זה לא מספיק כדי שלא נאשים אחרות בפגיעה שלהן, זה לא 
מספיק כדי לעצור את ההטרדות בחצר בית הספר. זה לא מספיק 

אפילו כדי לומר ש”הטרדות מיניות לא מקובלות כאן”.

ואנחנו חייבות להתעקש על זה, אנחנו חייבות להפסיק את המעגל 
הזה, כדי שיום אחד נוכל ללכת בבטחון בבתים שלנו. בשכונות שלנו, 
בתנועות  זה  על  להתעקש  חייבות  אנחנו  הנוער.  בתנועות  בחוגים, 
מיניות  שהטרדות  ולהדגיש  במחנות  החוקים  את  ולהבהיר  הנוער 
ואלימות מינית בכלל לא מקובלים במרחב הזה. אנחנו חייבות לדבר 
הצוות  עם  וגם  והתלמידות,  התלמידים  עם  הספר,  בבתי  זה  על 

החינוכי. אנחנו חייבות להבהיר את זה במתנ”סים.

אנחנו צריכות וצריכים חינוך מיני ומגדרי אמיתי ורציני, החל מגילאי 
שייתן  ולבלבול,  לשאלות  אמיתי  ומענה  הדרכה  שייתן  היסודי, 
אלטרנטיבה לדברים שאנחנו לומדים מהם היום. אם נמשיך ללמוד 
את אותם הדברים מאותה החברה, נמשיך ליישם אותם. אני רוצה 
שהחניכות שלי, שהילדות שלי, יחיו בעולם בטוח יותר משאני גדלתי 

בו. והשינוי הזה לא יקרה לבד, אבל הוא יקרה.

הוא יקרה מעצם ההחלטה שלנו להאבק בו ביחד. אני ואת, והיא וגם 
אלימות  על  לעבור  לא  חינוך  ונשות  כאנשי  שלנו  מההחלטות  הוא. 
מינית בשתיקה, מההחלטה שלנו לדבר על מין באופן פתוח ובוגר עם 
החניכים והחניכות שלנו, מההחלטה לדבר ולהקשיב לנוער ולילדים 
באמת. לנתח את הסיטואציה, להעניק שמות לחוויות, וביחד, לנסות 

ליצור אלטרנטיבה.
אלו הן ההחלטות שלנו, במציאות שלנו. 

*תלמידת י”א
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על נערות “מותרות” 
בין חוקי למוסרי

ליאור אמיתי*  ואולגה סטאטלנד-וינטראוב**
 

הישראלית  בתקשורת  רבות  לפרשיות  עדים  היינו  האחרונה  בשנה 
נע  אלו  פרשיות  סביב  הדיון  מינית.  ופגיעה  אונס  בסוגיות  שנגעו 
בעיקר סביב השאלות האם הייתה עברה על החוק או לא, האם הן 
רצו או לא, האם ידע שהיא קטינה, האם היו יחסי מרות או לא, ועוד. 
ההתייחסות הנעדרת מהשיח הייתה האם המעשה היה מוסרי או לא. 
המאפשרת  כחברה  שלנו  למקום  ההתייחסות  חוסר  בהעדרו  בלט 

למצבים אלו להתרחש מבלי שניקח עליהם  אחריות. 

נערות אשר עברו התעללות נמצאות בסיכון גבוה יותר לביצוע עברות 
אלימות ותקיפה, בריחה מהבית, מעורבות בזנות ועוד. במקום לסייע 
אותן  להגדיר  נוהגת החברה  בהן,  ולהעניש את המתעלל  בשיקומן 
כביטוי  גם  העבריינית  ההתנהגות  את  תופסים  איננו  כעברייניות. 
לפחד, כעס, ייאוש ותסכול. גם בחלק מהמסגרות שאמורות לסייע 
לאותן נערות אין את היכולת להכיל את הפגיעה, לזהות אותה, לסמן 

אותה ולהעניק סיוע וטיפול מתאים.   

במהלך עבודתנו עם נערות במצבי מצוקה וסיכון נחשפנו לסיפורים 
רבים. 

נערה בת 16. כולם קוראים לה “המזרון של השכונה”. היא אוהבת 
מהבית  בורחת  בעיניים.  כבד  איפור  ולמרוח  באודם  להשתמש 
עריות  לגילוי  חשדות  עלו  לישראל  כשעלתה  כבר  הזדמנות.  בכל 

במשפחה. 

נערה בת 17, כולם יודעים מה עבר עליה לאורך כל חייה. כשהייתה 
שלא  ילדים  לחקירת  ונקלחה  למורה  סוד  גילתה  יסודי  ספר  בבית 
גונבת אוכל, בגדים,  העלתה דבר. היא מפזרת רמזים בכל מקום.  
נכנסת לחנויות ודוחפת את מה שהיא יכולה לתיק. כל מקום עבודה 

אליו היא מגיעה מפטר אותה באשמת גניבה. 

14. בסכנת נשירה מבית הספר בטענה שהיא עצלנית, לא  נערה בת 
מבצעת את המוטל עליה, “מדמה” מחלות. נפגעה מינית מגיל חמש. 

נערות שעברו ועוברות פגיעות מיניות, החיות בעוני ובמחסור, ללא 
עורף משפחתי, ללא תמיכה ותחושת בטחון הופכות לתלויות במיניות 
ההישרדות  במצבי  לרשותן  העומד  יחידי  הכמעט  כמשאב  שלהן 
הקשים אליהם נקלעו. נערות אלו חוות בדידות רבה. התנהגותן אינה 
אלא זעקה לעזרה . הן זקוקות יותר מכל להבנה ולהכרה של המערכת 
בצורך זה. נערות אלו זקוקות למרחב אמפאתי, לא שיפוטי, שיכיר 
והיכולות  ושיזהה את הכוחות  את המקום הפגוע ממנו הן מגיעות, 
שלהן להתמודד. נשות ואנשי המקצוע הפוגשים אותן בדרך יכולים 

להיות אלו שיפתחו את הדלת לתהליך של החלמה. 

במרכז  פורמאלי  הבלתי  החינוך  תחום  כרכזות  תפקידנו  מתוקף 
סיוע,  אנו מעבירות מאות קבוצות לנערות ולנערים בסיכון ולצוותים 
הפסיכו-חינוכיים, בנושא של מיניות ופגיעה מינית. במהלך הקבוצות 
אנו נוגעות במגוון רחב של נושאים כמו זוגיות ומיניות בריאה, לחץ 
מינית,   פגיעה  פורנוגרפיה,  עצמי,  וביטחון  גבריות-נשיות  קבוצתי, 
ועוד. הקבוצות מהוות מקום בטוח המאפשר להעלות נושאים של 
זוגיות, ולעיתים אף בפעם הראשונה, נושאים של  פגיעה  מיניות, 

מינית. 

אנו רואות חשיבות רבה ביצירת השיח אודות  פגיעה מינית וניצול של 
נערות ונשים. פגיעה מינית וניצול אינם דיכוטומיים בין ה”חוקי” ל”לא 
בריאות  מהתנהגויות  החל  מיניות  התנהגויות  של  רצף  אלא  חוקי” 
פגיעה  כדי  עד  בניצול,  וכלה  הדדי,  כבוד  אמון,  על  שמבוססות 
והתנהגות שעוברת על החוק. הבעיה מתחילה שאנו, כחברה, נוטים 
נותנים מקום לסוגיה  ולא  לראות רק את החוקי לעומת הלא חוקי 

האם התנהגויות  אלה מוסריות או לא.  

פעמים רבות,  יש חוסר ידע והבנה  לגבי מושג ה”הסכמה החופשית”.   
יש הנוטים לחשוב שאם מישהי החזירה חיבוק, נתנה נשיקה תמורת 
באינטרנט,  ביוזמתה  שהכירה  מבוגרים  גברים  עם  שכבה  סיגריה, 
סימן שהיא אכן רוצה ומסכימה. איננו חושבים על הסיבות שהובילו  
נערות ונשים אלה להתנהגות זו. אין אנו רואים  את הדינאמיקה של 
המבוססת  ראויה,  לא  משפילה,  פסולה,  להתנהגות  כביטוי  הניצול 
על פערי כוחות חברתיים, כלכליים, מעמדיים. כל עוד אין המעשה 
נוגד את החוק היבש, אין החברה מגנה ומוקיעה התנהגויות  נצלניות 
אלה. איננו מכירים את נסיבות החיים של הנערות והנשים שנמצאות 
בחירה  או  בהסכמה  שמדובר  לחשוב  ונוטים  הללו  בסיטואציות 
פערים  של  מצומצם  במרחב  האם  היא  שעולה  השאלה  חופשית. 
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עצומים במעמד, במשאבים הכלכליים, והנפשיים, קיימת אפשרות 
בחירה אמיתית, כזו שתעניק רווחה נפשית ופיזית לאותן נערות.

חשוב להבין מה הן הנורמות החברתיות והערכים שעל פי הם אנחנו 
רוצים  אנו  האם  כיום.  ומתנהגים  חונכנו   - כאחד  ודברים  נשים   -
לשנות את המציאות החברתית שאנו חיים בה כעת. שינוי זה כולל 
בתוכו גם הטלת אחריות על הסביבה אשר רואה לעיתים מקרים של 
פגיעה, הטרדה, זלזול והשפלה ואינה מוקיעה תופעות אלה כי הן לא 

מוגדרות כעבירה על החוק.

במרכז הסיוע, מתוקף היותנו  סביבה הדוגלת  בסולידריות חברתית 
אנו מחויבות להתערב. סולידריות חברתית משמעותה הבנה שפגיעה 
ואינה  נסבלת  אינה  ונערים,  בגברים  פגיעה  גם  כמו  ונערות,  בנשים 

נסלחת. מחובתנו לא לעמוד מנגד. 

*עובדת סוציאלית, רכזת חינוך והסברה, תחום נוער בסיכון, מרכז סיוע 
תל אביב

**MSW, רכזת חינוך והסברה במרכז סיוע תל אביב

)ללא כותרת( אדווה
אתה נכנס אל חיי בכל שנה

אני יודעת ומחכה לבואך
יודעת שאתה בדרכך אלי

לובשת בגדי אבלים לכבודך, פני נפולות 
עייפה ממך, נשענת על כתפייך כי יודעת שרק אתה מבין כאבי 

מבין את הפחד המתחולל בי 
בבואך, כאשר אתה מגיע שומעת את צעדייך המתקרבים אל דלתי

לוחשים לי שאסור לשכוח, שצריכה לעמוד מולך כנועה כתמיד
רק אתה ואני מכירים כל כך טוב את איש האופל, את איש השליטה

רק אתה ואני יודעים למה הוא מסוגל באם יחליט לחזור אל חיי
כל יום שאתה לצידי סופרת ימים עד שתלך, אך מצד שני הכי נוח 

לי בבואך כי אתה המוכר
שנים של טיפול שיודעת שכבר את המחיר שילמתי

לאט לאט בבואך מרשה לעצמי ללבוש עוד גוונים חוץ מבגדי 
האבלות והכניעה

אני לא רוצה להשבע לך לתמיד, אפילו ששנים הכרחת אותי כך 
לעשות

רוצה לגדול ולהכיר צדדים אחרים בך ולא רק שנאה כאב ופחד
תשמע את כל זעקותיי שאגיד שאני כבר לא שלך, שאולי יש עוד 

עולם אחר מלבדך
אני יודעת שתנסה לשכנע אותי שאתה הוא האחד

אני יודעת שתנסה לשכנע אותי להמשיך בדרכך, אך גדלתי 
השתנתי ואני לא אוהבת אותך

אתה סתם בן זונה דצמבר הארור 
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באופן  בשבילם.  במיוחד  ההנהלה  ידי  על  נשלחתי  או  הקלטה?״( 
בסדנאות  סתם  מדובר  שלא  לגלות  מתאכזבים  שהם  ברגע  כללי, 
׳חינוך מיני׳ )״אתה מחלק קונדומים?״(, הם עוברים לעמדת מגננה, 
דווקא בגלל עברה  ניצבת אשמה פנימית. אשמה, לאו  שמאחוריה 
אולי  אינהרנטית,  אשמה  אבל  חלק,  לקחו  בה  ממשית,  פגיעה  או 
מעצם כך שהם חלק, בפועל, בפנטזיות, ובדיבורים בינם לבין עצמם, 
מתרבות הפורנו ומכך שהעולם המיני שלהם מתקיים בסוד, מתחת 

לאפם של המבוגרים, וכולל בתוכו דיקדוק של אלימות והשפלה. 

כי בסך הכל, בניגוד לקבוצות הבנות, שם יש סוג של העצמה נשית, 
המסר שלנו, בקבוצות הבנים, יכול להיתפס, לפחות על פניו, כמסר 
ברור  לי  כוח.  על  לוותר  מהם  המבקש  הבנים,  את  להחליש  הבא 
גם  להציל  המסוגל  מסר  נושא  ושהוא  בשבילי,  גם  הוא  שפמיניזם 
גברים מידי ׳קופסת הגבריות׳. אך פעמים רבות, רבות מדי, הקבוצה 
של נערי חטיבה מגלה התנגדות אלימה לכל עירעור על המוסכמות 
עליהן היא נשענת. כשאני מדבר על הפגיעות של גברים בנשים הם 
שסתם  מבנות  כמעט,  אימתני  פרנואידי,  בפחד  ועסוקים  נלחצים 
בנות  גדודי  היא  שלנו  בחברה  הבעיה  כאילו  סיפורים״,  ״ימציאו 
וממציאות  משטרה  בתחנות  המסתובבות  ומאשימות,  מעלילות 
סיפורים.  וכשאני מדבר איתם על בנים נפגעים )״מה? בן יכול להיות 
מותקף מינית?״(, ואחרי שיורד האסימון שלא מדובר בפנטזית פורנו 
)״האא לא היה אכפת לי להאנס, חחח״( או בפגיעות של הומואים 
)״מה זאת אומרת, רוב הפוגעים בגברים הם גברים, שאינם הומואים? 
איך זה יכול להיות?״(, רק אז אפשר להתחיל. לנסות ולקלף משהו 
הפגיעות  מן  משהו  ולגלות  עצמם,  על  שעטו  האטומה  מהשכבה 

והקושי. 

והישועה מגיעה, לאו דווקא מכיתת המנהיגות/הצטיינות, שם כולם 
לדחות  שלהם  באינטליגנציה  משתמשים  ובעיקר  ויודעים,  פיקחים 
כל מה שמאיים ושונה, ומדברים בשפת הפוליטיקלי קורקט, המכסה 
על כל הדעות הקדומות, שנמצאות גם שם. הישועה מגיעה דווקא 
מן הכיתה הבאה, מב״ר )מסלול בגרות רגיל( או ראשי תיבות אחרים, 
המכסים על העובדה שכאן נמצאת כיתת הדחויים, השאריות שלא 
התאימו לשום מקום. ובכיתה הזאת יש מעט תלמידים, אך כל אחד 
ודווקא  שצריך.  ואיך  שצריך  למה  חריגים  וכולם  ומלואו,  עולם  הוא 
שם, בקבוצה של ״הבעייתים״ עולה פתאום שיח אמיץ, על שונות, 
ופגיעות, ודווקא שם ישנה אפשרות לדבר על מיגדר וסכמות נוקשות 

של יופי וסכמות נוקשות של גבריות. 

בלב המאפליה
עמרי הדר*

״אם אכן יש גיהנום, הוא בוודאי נראה כמו חטיבת ביניים ממלכתית, 
ואם יש דיירים בגיהנום, כנראה שרבים מהם הם בנים בגיל החטיבה.״ 
חטיבה  איזו  של  המדכדכים  במסדרונות  הסתובבתי  פעם  לא 
את  שהופך  בחטיבה  בנים  בקבוצות  יש  מה  ממש.  אלו  במחשבות 
ובקושי שמושך אותי  יש בסבל  ומה  מלאכת הסדנאות לכה קשה, 
לחזור למקומות הללו כל שנה, ולנסות מחדש? אלו השאלות עליהן 

אנסה להשיב בפסקאות הבאות.

אבל מה קשה כל כך? אולי זה קשור לזה שגיל ההתבגרות, במיוחד 
אצל בנים, הוא גיל של חציית גבולות, חוסר התאמה בין ההתפתחות 
אלימות.  ולעיתים  מתפרצות,  גופניות  אנרגיות  לנפשית,  הגופנית 
משהו בחיברות של בנים בגילאי חטיבה הולך בדיוק למקומות של 
פריצת גבולות וחוסר כבוד למרחב של האחר, גופני ונפשי - דברים 
שעומדים הרבה פעמים במהות הפגיעה המינית. את ההבדל אפשר 
לראות ממש במעבר בין שנה לשנה בחטיבה. בסדנא בתחילת כיתה 
ז׳ כולם עדיין ילדים מתוקים ופעורי עיניים, פטפטנים לעיתים, אבל 
פתוחים לשמוע את עצמם ואת העולם. כשאבקר אותם בכיתה ח׳ 
ילדיים עדיין, אך  נותרו  כי חלקם צמחו לגבהים בעוד חלקם  אגלה 
גבריות,  של  קשוח  קרום  ולעטות  להתקשות  התחיל  משהו  בכולם 
הנורא  השלב  זהו  אטומה.  כגבריות  מבינים  שהם  מה  נכון,  יותר  או 
מכל, בו כל חבר בקבוצה אחראי לשמירה על שאר חברי הקבוצה, 
פן יעשה, יבטא או יראה משהו חריג, שאיננו מתאים לאיך ש״גבר״ 
ובירידות  ״בצחוקים״  לכאורה,  טובה  ברוח  נעשה  הכל  להיות.  צריך 
שדואגים שאף אחד לא ממש ידבר מליבו, את אשר על ליבו. אבל 
במסדרונות.  כבר  מרגיש  אני  בו,  מודה  לא  אחד  שאף  הפחד,  את 
בכיתה ט׳, משהו בקרום הגברי כבר טמון עמוק בכל אחד מן הנערים 
סוף  לקראת  במיוחד  להרפות,  קצת  יכולה  הלוחצת  והקבוצתיות 

השנה, ולא אצל כולם. 

מול כל זה, מגיעים אנחנו, המנחות וגם כמה מנחים, ואמורים לתת 
בנים  לקבוצות  מגיעים  וכשאנחנו  ההפוכים.  לקולות  בדיוק  מקום 
מהו  הביניים(,  בחטיבת  בנים,  קבוצות  תמיד  ינחו  גברים  )מנחים 
המסר שלנו? ומטעם מי אנחנו מגיעים? בהרבה סדנאות, בטוחים 
מכשיר  לך  )״יש  אולי  המשטרה  מישהו,  מטעם  מגיע  שאני  הבנים 
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לא  וזה  בסדר״  ״היא  אבל  קבוצתי  באונס  בחטיבה  שנפגעה  בכך 
השפיע עליה. ״אתה מאמין לי?״ היא שואלת אותי ואני עונה לה שכן 
וימשיך  לה  שמאמין  לידה  מישהו  לה  יש  מזה,  חשוב  שיותר  ויודע, 

ללוות אותה ולחזק אותה, גם כשיגיעו רגעים שהם פחות מבסדר. 

)וקצת  המנחות  שאר  עם  נפגש  אני  סדנאות,  יום  עוד  של  בסופו 
אוטובוס  חולקים  רשמים,  מחליפים  מותשים,  קצת  כולנו  מנחים(. 
והמנחים  המנחות  על  מסתכל  אני  הביתה.  בדרך  דחוס  טרמפ  או 
באמצע  נשים  חלקן  וסטודנטים,  סטודנטיות  חלקם  שמסביבי, 
ובלעדם  וחדורים בתחושת שליחות. בלעדיהן  וכולן חדורות  החיים, 
ולהם,  להן  חייב  אני  הרבה  כך  וכל  זה,  את  שורד  הייתי  לא  כנראה 
את  שהופכים  הקטנים,  והטיפים  הבדיחות  והתובנות,  השיחות  על 
המאבק לאפשרי ואת הלבד לביחד. הנה, כאן, בין האקטיביסטיות 
וקצת אקטיביסטים, אני מוצא מקום לתקווה, יש כאלו המתבגרים 

יפה. 

*דוקטורנט לפילוספיה, מנחה סדנאות לבני נוער ומתנדב בקו הסיוע 
לגברים ולנערים במרכז סיוע תל-אביב

כי אם המטרה  בסופו של דבר, מה הופך סדנא לסדנא מוצלחת? 
כל  אז  מעלות,  שמונים  במאה  והכל  כולם  את  ולשנות  להגיע  היא 
הצלחה  על  לחשוב  חייב  אני  ולא,  לא  כישלון.  היו  שלי  הסדנאות 
יותר צנועים, ״משהו בשביל מישהו״ כדברי אבידן.  במושגים הרבה 
או קיבל מקום למשהו שלא  מספיק שמישהו אחד השתנה קצת, 
נזכר בנער חמוד  ואני  וכבר נעשה משהו.  לו מקום עד עכשיו,  היה 
כי הוא סימס לחברה שלו, תוך כדי הסדנא, שהוא מבין  לי  שסיפר 
יותר שתסכים כבר ״לעשות את זה״ בפעם הראשונה.  ילחץ  ושלא 
או בסדנא אחרת, בה מספר לי נער בכיתה ט׳ על סיטואציה של מין 
קבוצתי )ואני חושב בראש ״אונס קבוצתי״( בו ילדה, שהגיעה לארץ 
והנער  בלבד.  ז׳  בכיתה  והם  כשהיא  בנים,  לשלושה  ירדה  לביקור, 
ממשיך ומספר שהילדה ״הלשינה״ לאבא שלה בסוף, ואני משתהה 
שהיה  הכרה  בתוכה  מקפלת  שבעצם  ״הלשינה״,  הזו  המילה  על 
כאן משהו לא טוב שקרה ובסוף, לאחר כמה דקות, האסימון נופל 
והנער אומר שבאמת היה שם ניצול. ובסדנא אחרת, דווקא נער אחר, 
איתו  פלירטטה  מישהי  איך  שמספר  בכיתה,  מנהיגות  של  בעמדה 
ודווקא מדובר  וברח בסוף,  ואיך הוא היה משותק  ידיים,  לו  ושלחה 
הידיים  ובשליחת  בסיטואציה  משהו  אבל  אותו,  שמושכת  במישהי 

הבהיל אותו. 

הלחץ  מול  הבנים  של  הכוח  עליהם.  לדבר  דברים  הרבה  כך  כל 
על הבנות. הפורנו  גם  ליזום, להתחיל, לדעת הכל,  עליהם  שמוטל 
והאופן בו הוא מעצב את המיניות, הפנטזיות והתפיסות לגבי נשים, 
כמו שאמר לי נער )שהמחנכת אמרה לגביו בהפסקה שהוא ממש 
מקסים(, ״אני יודע שעם חברה שלי אני לא אוכל לעשות את כל מה 
שאני רואה בפורנו, בשביל זה אני צריך בחורות אחרות, שרמוטות, 

איתן אוכל לעשות הכל״. 

אבל יש גם נקודות אור ורגעים מרגשים, בהם מתברר לי שלגבריות 
פנים רבות ולא כולן פוגעניות. נער המספר על אחיו ההומו ומשמיע 
בסדנאות  לפעמים  או  הכיתה,  שאר  כל  מול  וחזק  אמיץ  קול 
יוצא פתאום הקול הכי פמיניסטי דווקא  ובנות  משותפות של בנים 
מגרונו של נער, המתעמת עם נערה אחרת המאשימה את הנפגעת. 
והנה ישנו רגע בו כל התסבוכת הזאת של יחסים בין המינים מקבלת 
מפנה בו נער יכול להיות המקום הכי תומך, לדוגמא בסוף הסדנה 
אלי  מגיעה  עת  ידוע,  תל-אביבי  ספר  בבית  י״א,  בכיתה  השלישית 
נערה, שהשתתפה יפה בכל המפגשים, ולידה הידיד הטוב והתומך, 
ובעזרתו ולידו, היא משתפת אותי, רגע לפני שאני עוזב את הכיתה, 
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חייבת  האחרונה  שהמילה  הרגשתי  והקורבן.  הפוגע  נכון,  והלא 
ולא מתוך שיח  ידי, גם אם היא תובע באופן סמכותי   - להאמר על 
יישארו באוויר ללא  ואסור שהדברים  ייעוצי. עוד כמה דקות צלצול 

תגובה מסודרת וחד-משמעית!

“שומר סף”.  לא פעם בתפקיד של  אני מוצאת את עצמי  כיועצת, 
כאשר  שונים.  ממשקים  עם  אותי  מפגיש  שלי  המערכתי  המיקום 
עמיתה מבי”ס אחר מספרת על ילד אחד שעסוק הרבה במין ועל 
אחר ש”אוהב לגעת בפטמות של הבנות” אני זו שמפנה את תשומת 
ליבה לכך, שמה שהיא מספרת ב”טבעיות רבה” אינו דבר נורמטיבי. 
האוזן שלי התחדדה עם השנים ואני מניחה שלקשר שלנו עם מרכז 

הסיוע והשיח המתמשך עם דפנה אייזנרייך הוסיף לזה. 

דרך  חייבים לעבור  הנוער  בני  לייצר שיח אמיתי עם  ורוצים  במידה 
הצוות, חייבים ל”הכשיר את לבבות המורים”. 

הדרך הפשוטה ביותר עבור בית הספר היא לרכוש הדרכה חיצונית, 
עובר  אכן  זו  אני מאמינה שבדרך  וי”.  ו”לסמן  בכיתות  אותה  לשבץ 
הרבה מידע ועוברים גם מסרים חשובים. אבל אם אנחנו רוצים לדבר 
רצונות, צרכים, אמצעי  מיניות, מגדר,  על תקשורת, על שיח סביב 
לנוער  להעביר  די  לא  שיח.  להתנהל  במקביל  חייב  ובכלל,  מניעה 
השיח,  נוכח.  יהיה  )השיח(  ה”איך”  שגם  מאוד  כדאי  ה”מה”,  את 
כיועצת עם ההנהלה,  ובצורה מקבילה: שלי  כמודלינג בכל הרמות 
עם רכז השכבה, עם המחנכים. שיח של מומחי התוכן עם המחנכים 

ובהמשך של המחנכים עם התלמידים בכיתות. 

או  זוהר  דבר  שום  בה  אין  ותיאום.  ארגון  של  וקשה  רבה  עבודה  זו 
צריך  הנושא  בנחיצות  הגורמים  כל  את  לשכנע  כדי  להיפך.  ייעוצי. 
להיות עקשן גדול. בפרקטיקה, היועצת שמביאה את מרכז הסיוע או 
כל גורם הדרכתי אחר, לבית הספר עסוקה לא מעט בהפקה, בחלק 
המעשי של הארגון. זה הופך להיות ה”נושא” שלך לבית הספר ואת 
צריכה לסחוב אותו לכל אורכו הן מבחינה תכנית והן מבחינה מעשית.

בפאן הייעוצי של אחד לאחד, פגשתי דילמות לא פשוטות: תלמיד 
שאמו סיפרה על יחסים קרובים עם מורה שמלווה אותו אחר הצהרים 
בית-הספר  צוות  מול  ובכלל. מצאתי את עצמי,  בצופים  לפעילויות 
שהדיווח  למרות  זאת  להתערב...  צריכים  שאנחנו  כלל  בטוח  שלא 
ובצורה  הגיעה מהאמא של התלמיד. כמובן ששוחחתי עם המורה 

אני רוצה שתדעי, אני 
בכיתה שלי לא מעבירה 

חינוך מיני 
מיכל קפלן-רנרט*

כך הודיעה לי המחנכת כאשר הצגתי את הנושא בישיבת מחנכים.
גם  לך,  “שתדעי  השכבה:  רכזת  ואמרה  הוסיפה  הישיבה,  אחרי 

במחזור הקודם שלנו היא לא העבירה והיועצת נכנסה במקומה”.
לפעמים יש ניצחונות קטנים. בסופו של דבר, אורית העבירה שיעורים 
בנושא “יחסים בין המינים” בכיתת החינוך שלה, ואף סיפרה לי על 
כך בשמחה. התמימות שלי או השמיעה הסלקטיבית לשמוע רק את 

מה שאני רוצה כנראה הועילה.

אני פותחת ומספרת את הסיפור הזה כדוגמא לכך שהעיסוק בכל 
התחום של ה”חינוך המיני” והנגשתו לבית-הספר אינה פשוטה. הוא 
ומייגעת עם הצוות בכל הרמות. לא  דורש עבודה מערכתית קשה 
עוזרת העובדה שאני חוזרת ואומרת למורים שלא מצופה מהם לתת 
הדרכה מינית, אבל כן היינו רוצים לפתח עם התלמידים שיח סביב 
נושא שהתלמידים  זאת, משום הסיבה הטריוויאלית  שזה  הנושא. 

עסוקים בו ואנחנו רוצים ללוות אותם היכן שהם נמצאים.

הקושי עלה בחריפותו לאחר כל אחד מאירועי הפגיעה המינית שיצאו 
לפרשת  ועד  למיניהם  הקבוצתיים  האונס  ממקרי  החל  לתקשורת, 
אייל גולן. כל כמה שניסיתי לייצר שיח בכיתות דרך המחנכים, העברתי 
זיהו  המורים  נעשו.  לא  שהדברים  הסתבר  דברים,  וכתבתי  חומרים 
אני  כאשר  ממנו.  ונמנעו  התלמידים  עם  בשיח  הסכנה”  “אזורי  את 
נכנסתי לכיתות חוותי דברים לא פשוטים. התלמידים, כולל הבנות, 
שלא  על  לבנים,  שנענו  על  הבנות  כלפי  ובהאשמות  בטענות  באו 

שמרו על עצמן, על כך שלא עזבו את המקום. 

יש קושי עצום להסביר את הדינמיקה של ניצול, של יחסי מרות, של 
פגיעה מינית על כל הבושה, התדהמה והשיתוק שיכולים להתלוות 
אליה. באחת הכיתות מצאתי את עצמי דופקת על השולחן לקראת 
סוף השיעור ואומרת “לא יהיה כאן אונס שני!” הרגשתי שאני חייבת 
“לעשות סדר” ערכי, בצורה ברורה לגבי הגדרת הטוב - והרע, הנכון 
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מסודרת הבהרתי לו את הגבולות. 

במקרה אחר סיפר תלמיד על משטרה שהגיע אליו במהלך החופש 
הגדול. כשביררתי את הסיפור, התברר שהוא הזעיק את חבריו דרך 
נטייתו  את  כשגילו  מהבית  לצאת  עליו  אסרו  שהוריו  היות  הרשת 
המינית. ההורים נקראו לשיחה שהייתה לא פשוטה ובמהלכה האב 
ולסיים את  והתבקש לשבת  על-ידי  הוחזר  לעזוב את החדר  שרצה 

השיחה. 

במקרה נוסף, סיפרה לי תלמידה שהיא בהריון והחבר שלה עומד על 
כך שלא תעשה הפלה. נדרשה הרבה סבלנות להכיל את התלמידה, 
לשפוט  לא  ובעיקר  וההשלכות  המשמעות  את  בעדינות  לה  לשקף 
אותה. בסופו של דבר היא “נכנעה” למרותו של אביה שדרש שתעשה 

הפלה למרות שיחסיה עימו לא היו טובים.

שהדבר  מבינה  אני  אלה  שורות  בכתיבת  מתקדמת  שאני  ככל 
השתלמות  והמחנכים  המורים  לצוות  להעביר  הוא  המתחייב 
של  מה”נושא  זה  את  ולהפוך  היחידה  הדרך  זו  בנושא.  מתמשכת 

היועצת” לנושא של בית הספר. 

אסיים בהיפוך לכאורה, של כל מה שכתבתי עד כה: הבאת הסדנאות 
ועיסוק בתחום של פגיעות מיניות הוא  של מרכז סיוע לבית-הספר 
מבחינתי תירוץ. אני מאמינה שעצם העיסוק בנושא, ישליך לטובה על 
כל מה שאנחנו רוצים לחנך עליו למען חברה טובה יותר: ראיית האחר 
וצרכיו, כיבוד האחר, קבלת השונות, הקשבה, אמפתיה, רגישות לכאב 

ולפגיעה. וכן, גם דיווח על עוול שנעשה ומיצוי דין כשנדרש. 
אלה היו אנקדוטות אישיות ומערכתיות מעולמה של יועצת, שמחתי 

לשתף.

*רכזת יועצות, תיכון מקיף יהוד 
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ההוראה / אדווה
משיכות מכחול בראשי וקולר על צווארי

מנסה להבין ונאבקת בשאריות של היגיון מעורפל
קולי נסדק, כוחי אוזל אט אט

מתייצבת כפי שרצית
דוממת מלאת מחשבות

אלוהים.
לו רק יכולתי לבחור ולו רק אחת מביניהן

הן קודחות במוחי... אינן מרפות
אלפי רסיסים שהיו כנראה אני... או להשתיק את הקול הפנימי שצורח בי...

די!
מהפחד כי תשמע את המחשבה

חדרת אל עצמותיי בטרם ידעתי אותך
פילסת אל עמקי מוחי ונשמתי הכל כך רעועה עוד בטרם הייתי שלך

כן אדוני.
לוחשת,

אתה דורש ממני לשים את מבטחי בך ואמוני להעניק לך
ניסיתי כדי לשרוד
גופי קופא בחדר

ממתינה לסאשן הקרב ובא
ממתינה ל”מסיבה”

עייני מכוסות
שומעת קולות, מריחה ריחות, מנסה לספור כמה נכנסו לחדר...

מרגישה על גופי.
כאב שלא אוכל לשכוח לעולם.

טלטלת חושים, משחקי פחד, רק על מנת לא לאבד הכרה
מנסה להשליך מעליי עכבות ועקבות של מוסר והגנות

להתנהג לפי דרישותיך ולהיות שלך
שבה וחומקת ובורחת מכבליך ברעד, בחולשה

בהשתוקקות נוראה. איומה. וכה אסורה לדבריך...
יום רודף יום ואני חוששת מהתקופה הנוראה

כן ה”חגיגה”
יום ההולדת שלך

למוצא פיך ידעת. הבנת. את נפשי מבפנים...
היש דבר שלא יוכל האדון?

הרי ימצא אותי הוא בכל מקום, הרי הוא כל יכולת תועה ותוהה

הנוער של היום הוא לא 
הנוער של פעם

אתי קרסו*

“הנוער של היום הוא לא הנוער של פעם” כמה פעמים שמענו את 
שישי,  יום  של  הסלון  בשיחות  נאמרת  היא  הזו?  המשפט/האמרה 
היא נאמרת על ידי אנשי חינוך ותיקים, מבוגרים וחמורי סבר. באופן 

אירוני האמרה נאמרת על ידי אלו שעד לא מזמן היו הנוער בעצמו.

מלומר  חפה  הייתי  לא  אני  גם  מזמן  לא  שעד  לומר  מבקשת  אני 
עוד  זה  עם  ללכת  לעצמי  הרשתי  אפילו  אני  הזדמנות.  בכל  אותה 
ניצחת לאמיתותה.  הייתה ההוכחה ה”כמעט”  לי הרי  צעד קדימה, 
אני אימא לילדים בוגרים, ולבת זקונים שהפרש הגילאים ביניהם הם 
שמחתי  כהרגלי  הבדלים.  את  וחווה  חוויתי  אני  דור.  כשנות  כמעט 
לנדב את ניסיון החיים שלי, לכל מי שרק רצה ואולי לא רצה לשמוע.

היה  היינו  שאנחנו  שהנוער  בטוחה!  הייתי  סליחה,  לא  חשבתי, 
מוטיבציה  יעדים,  בעל  מאוד,  ממושמע  מאוד,  עמוק  איכותי,  נוער 
להתנדב, לשרת בצבא, רכש כבוד לסובבים אותו, וקיצורו של דבר כל 
מה שאימא פולניה מבקשת לסמן ברשימת הדרושים האישית שלה.

תהליך  היה  לא  השינוי  תהליך  בשינוי.  התחלתי  שנים  שלוש  לפני 
מוצהר וברור. בחרתי דרך שדיברה על שינוי עיסוק ועל הדרך מעט 
של  תעודה  לימודי  במסגרת  אישי  אימון  ללמוד  בחרתי  תובנות. 
אוניברסיטת בר-אילן. התחלתי ללכת בדרך הזו צעד צעד. עקב בצד 
ואז בחרתי את ההתמחויות  ללימודים מתקדמים  אגודל. המשכתי 

של ילדים ונוער, ואימון למאותגרי קשב וריכוז. 

אני  לאן  ידעתי  לא  עדין  ואני  גדולים  שינויים  הם  אלו  שיודע  למי 
מכאן,  אדיר.  לעניין  הפכו  הילדים  והלכתי.  הקשבתי  אבל  הולכת, 
עם תובנות שבינתיים החלו להפוך גם לניסיון, הדרך למרכז הסיוע 
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בכלל, ולמחלקת חינוך בפרט, הייתה 

הן קצרה והן ברורה. 

סיימתי את הקורס, עברתי את כל שנדרש לעבור על מנת לעמוד 
מול הנוער בכיתות, שלהזכירכם אני הכרתי לעילא ולעילא.

לכיתה.  שלי  הכניסה  על  לכם  לספר  מבקשת  אני  מילים  בכמה 
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במקצת, כאשר אני מצליחה להגיע אליהם, בדיוק בנקודה הזו אני 
מבינה כמה הם דומים לנוער שקדם להם. גם הם מבקשים ורוצים 
רוצים  הם  ישמע,  שקולם  ורוצים  מבקשים  הם  ולהראות,  לראות 
להיות המחוזרים, המיניים, הנחשקים, אלו עם  להיות ה”נחשבים”, 

התשובות לכל השאלות ובעיקר לא שקופים. 

הם דומים לנו. גם עתה, ארבעים שנה אחרי , הבנים צריכים להיות 
עתה  גם  מבירה.  ולא  בבטן  שישייה  עם  אלו  הכובשים,  המחזרים, 
ארבעים שנה אחרי, עליהם לפזר את נוצותיהם משמע היו טווסים 
כמעט  הם  חברתי.  לחץ  בעקבות  אלא  אמיתי  רצון  ללא  ולעיתים 
לא  אלו  לי.  מתאים  לא  הזה  המשחק  “רגע,  לומר  אפשרות  וחסרי 
החוקים שאני רוצה לחיות לפיהם”. יתרה מכך תפקיד ה”פטיש” אינו 
מתאים לכל אחד, ומנקודת הראות שלי כאדם בוגר, הוא לא מתאים 

לאיש. 

יותר מתגלות כחיות  ורבליות  יותר,  הבנות שעל פניו נראות רגועות 
בתוך אותן מסגרות שהוכנסנו אליהן לפני שנים. אותן לימדו שעליהן 
השיער  את  להקפיץ  העיניים,  את  לסמן  הציפורניים,  את  לצחצח 
ולעיתים להיות מאובזרות באבזור שנראה משונה על בנות גילן. גם 
להן לא ניתנת האפשרות לסרב למוסכמות משחק המינים המשונה 

הזה.

שם  הוא  ב-2014.  נברא  לא  הוא  מוכר?  נשמע  להשתייך!  הרצון 
והתנהגויות,   נורמות  מאמצים  הם  ובשמו  למענו  דנא.  מקדמת 
חשש  בה  שאין  זו  האמיתית,  האפשרות  להם  ניתנת  הייתה  שלו 
היו  לא  דברים  מאוד  שהרבה  מגלים  היינו  חברתיות,  מסנקציות 
קורים. לו השכלנו לזכור את הפחדים, ההתלבטויות והרצונות שהיו 
מנת חלקנו בגילם, לו השכלנו למנף אותם להבנה ולפתיחות בשיח 
להם.  ואנו  לנו  דומים  מאוד  שהם  מבינים  היינו  הנוער  עם  שלנו 

יש  להם  גם  הורינו,  של  מאלו  שונים  אמצעים  היו  שלנו  כמו  בדיוק 
אמצעים שונים. לנו הייתה טלוויזיה וערוצי רדיו, ובתי קולנוע שהחלו 
להקרין יותר מנשיקה בסיום. להם יש אינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם 
ועוד רשתות ומסכים, אך בל נטעה אלו רק אמצעים, הם לא מחליפים 
את המילה ואת השיח הנדרש, השיח המתבקש. הם לא מחליפים 

את מה שאנחנו מביאים איתנו.
  

 *מתנדבת במחלקת חינוך במרכז סיוע תל-אביב

ההרגשה  ועם  אדיר  בחשש  גדולה,  בשמחה  מלווה  תמיד  הכניסה 
שהגעתי הביתה, ואיתם, עם הנוער אני מבקשת “לשבת” בבית, לא 
מתוך מקום של מצילת העולם, אלא ממקום של “יש לי מה לתת 

לכם, בבקשה קחו”.

והנוער... הנוער הזה כל כך שונה, וכל כך דומה. הם שונים מהנוער 
שאני נמניתי עליו. הם שונים מהנוער שהיו ילדי לפני למעלה מעשור. 
הם פחות מכונסים בעצמן/ם. שולחים בך מבטים בוחנים ללא שום 
ו”ורזה”  “קצרה”  בשפה  מדברים  הם  אלו.  מבטים  להסתיר  ניסיון 
מזו שלנו. הם עסוקים בנייד שמזמן הפך לחיוני משל היה חמצן או 
שנרכשו,  החולצה  או  התיק  בסוג  עסוקים  הם  ומים.  לחם  לפחות 
בבית אופנה ורק בבית אופנה ידוע, על ידי הקולגה. אני באופן אישי 
זוכה למבטים שאומרים, ולא שואלים “איך הזקנה  )ללא מירכאות( 
הזו יכולה להעביר לנו סדנא על מין )זה עדין השלב שבו הם קושרים 
את הסדנאות עם מין(”. אפשר להבין, לגביהם אני שלב לפני חזרה 

לאימא אדמה. 

......ואז זה מתחיל. אנחנו מתחילים לעבוד על סטריאוטיפים, לבדוק 
אותם, לברר את היחס אליהם גם מצד הבנות וגם מצד הבנים. מה 
הם יודעים על הטרדה? האם הם יודעים שחלקם עוברים אותה יום 
אומר החוק,  עוברים למה  יודעים על תקיפה? אנחנו  יום? מה הם 
לבין  בינם  זה  בנושא  להיעשות  שצריך  השיח  על  יודעים  הם  מה 
עצמם, ובינם לבין בני הזוג שלהם, עם כל ההתלבטויות והשאלות, 
שלחלקם הן קשות. קשות מאוד. חלק לא מבוטל מהם פשוט לבד 

עם השאלות הללו.

ותפקידינו  כיחיד,  שתפקידי  לומדת  אני  לשני  אחד  ממפגש 
לעצמו  יצר  שהנוער  “מוסכמות”  ניתוץ  הוא  האחראים”  כ”מבוגרים 
בנושא. לפעמים אני עומדת למולם, שומעת את המוסכמות שיצרו 
נעצבת,  נבהלת,  בין  של:  בספקטרום  עצמי  את  ומוצאת  לעצמם, 
להם  לומר  בוחרת  אני  זאת  עם  יחד  כועסת.  ולעיתים מאוד  נרגזת 
לא  שבנות  בלול.  התרנגולים  הזמן  כל  להיות  חייבים  לא  שהבנים 
חייבות לנוע בין המדונה לזונה, או בשפתם ה”בתולה המפגרת” אל 

מול ה”נותנת”.

אני ממשיכה ומנתצת, מדגישה שאלימות מילולית לא עושה חסד 
גם עם בנים. שמותר וצריך לשאול שאלות. לא לפחד מה”לא”. לא 

לקבל את גופו של האחר כחפץ, וכמובן מאליו. 
רק  שלעיתים  לציין  וחייבת  זאת,  לעשות  מצליחה  אני  כאשר 
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פגיעה פעם ראשונה...
פגיעה פעם שנייה...

פגיעה פעם... 
נוגה*  

אני  שבהן  מהחוויות  במעט  לשתף  מבקשת  אני  הבאות   בשורות 
נתקלת במסגרת עבודתי עם מסגרות חינוך שונות, בעיקר פנימיות 
פגיעה  מתרחשת  בהם  במקרים  ל”התערבות”,  מוזמנת  אני  נוער.  
מינית, או מתעורר חשד לפגיעה מינית, או מתגלה שנערה כלשהי, 
עברה תקיפה מינית בעברה. למעשה, הפנייה אלי נעשית כשנערה 

מתחילה להתנהג באופן שקשה לסביבה להכיל ולקבל.

האופן שבו סיפור התקיפה מתגלה שונה ממקרה למקרה  ומנערה 
לנערה.

זו יכולה להיות התנהגות “חסרת גבולות” שמוצאת את  אצל אחת 
ביטויה בשימוש בשפה מינית בוטה, התערטלות לא מקובלת בפני 

חברותיה או נגיעות לא ראויות באיברים מוצנעים של חבריה.

אצל השנייה, עוד לפני שצף סיפור הפגיעה המינית, קיימת תנודה 
חריפה במצבי הרוח, התפרצויות זעם שנראות כאילו מגיעות משום 

מקום וללא כל סיבה נראית לעין.

שונות  הדרכים  הרביעית.  גם  וכמוה  בעצמה.  פוגעת   – השלישית 
ומגוונות: חיתוכים עצמיים, הרעבה, הקאות, או הזנחה קיצונית של 

המראה והלבוש ברמת ההיגיינה והאסתטיקה.

החמישית -  לא מצליחה להירדם בלילות, סובלת מחרדות, מתקשה 
לתפקד כראוי בימים.

על השישית מספרים שהיא “סחרה” בגופה עם פועלים זרים שהגיעו 
לעבוד בבניה ושיפוצים במסגרת החינוכית אליה השתייכה.

כבר  היא  פי הסיפורים  כיוון שעל  על השביעית קשה מאד לשמור 
קיימה יחסי מין עם רוב בני כיתתה, ועוד היד נטויה...

וכן הלאה וכן הלאה, השמינית, התשיעית, והרשימה ארוכה וכואבת...

הרי  הם  אלה  מוכר.  למעלה  הכתוב  שכל  מניחה  אני  כאן  עד 
הסימפטומים המוכרים והצפויים שאנו פוגשים אצל נפגעות תקיפה 

מינית. לא כך? – ברור שכך.

אז זהו, בדיוק ל”ברור” הזה רציתי להתייחס.

נערות שמופיעים  או עם  מתוך שיחות שאני מנהלת עם הנפגעות 
מיד  כמעט  עולה  שהזכרתי,  מהסימפטומים  יותר  או  אחד  אצלן 
תמיכה.  מקור  מהווה  איננה  הקרובה  המשפחה  כי  רבים,  ובמקרים 
המשפחה אינה כתובת שניתן לפנות אליה, לספר ולשתף במצוקות 
אפגוש  לא  אלה  צעירות  אבל  כולן.  אצל  כך  שלא  ברור  ובכאבים. 

בנסיבות המתוארות.

יתרה מכך, לעיתים קורה שאלו שמעיזות ופונות למשפחה, מוצאות 
זה על עצמן. העמדה  את עצמן מואשמות שהן אלה שהביאו את 
כלפיהן  היא שהן אשמות במה שקרה להן. המשפחה מגלה כעס 

ודחייה כלפי נערות אלה.

אם התקיפה המינית היא הפגיעה הראשונה, הרי שתגובת המשפחה 
היא הפגיעה השנייה.

הנערות, שעברו תקיפה מינית, גם כך מלאות ברגשות אשמה וכעס 
על עצמן, ובקלות רבה הן מאמצות גם את הקול המשפחתי הטוען 

לאשמתן או אחריותן.

שקרה  למה  הללו  המשפחות  של  מהפתרון  חלק  רבות  פעמים 
ולמה שהן תופסות כ”התנהגות לא נאותה”, הוא הוצאת  לבנותיהן 
הנערות  מהבית, שליחתן לפנימייה, והרחקתן מהאזור שבו “מסוכן” 

להן להיות.

אבל אז, בדרך כלל אחרי זמן לא רב, אנו פוגשים במסגרות הללו, הן 
בפנימיות, והן בבתי הספר, את כל אותן התנהגויות חריגות ומאיימות 

שמזעיקות מיד את הצוותים החינוכיים והטיפוליים לעזרה.

באמצעים  ל”תקן”  ניתן  לא  למעלה  שהוזכרו  הסימפטומים  את 
כדי  סבלנות  יותר  ונחוצה  זמן  יותר  שדרוש  משמע,  משמעתיים. 
לראות תוצאות אמת. אבל למערכות החינוכיות האמורות, אין הרבה 

זמן וגם לא המון סבלנות.

בתוך זמן לא רב, ובעיקר כשמבינים באופן ברור וחד משמעי שאכן 
מינית,  תקיפה  לנפגעות  סימפטומטית  שהיא  בהתנהגות  מדובר 
מיד עולה הקול האומר שלמערכת אין אפשרות להתמודד עם מה 
שקורה אצל הנפגעת ועם התנהגותה. הטענות הכי שכיחות וחזקות, 
שבאופן מדהים עולות שוב ושוב, הן שאותן נערות מסכנות את שלום 
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נאמנה, במסירות  חינוכיים מעולים. אנשים שעושים את מלאכתם 
ובמקצועיות. 

לכך  כלל  מודעים  אינם  הצוותים  בהתחלה,  מהמקרים,  בהרבה 
שההתנהגות שהם פוגשים, היא סימפטומטית לנפגעות. הם אינם 
מודעים לכך, שבחלק מהמקרים, שינויים ארגוניים לא גדולים, יכולים 
לתרום רבות לשיפור המצב. למשל, נערה שנפגעה מינית, בהרבה 
וגבולות בכלל. כל הכללים  גבולותיה,  מקרים מאבדת למעשה את 
של מותר ואסור משתבשים. אבל כחלק מהתארגנותן, הן מאמצות 
נערות  בחברת  וכך,  סביבן.  שנמצא  מי  של  הגבולות  את  לעיתים 

רגועות יותר, נפגוש פחות התנהגות חריגה, גם שלהן.

הם משקפים משהו רחב יותר. תפיסה מסוימת הרווחת לגבי נפגעות 
תקיפה מינית. איזה שהוא חשש, שמדובר במשהו מדבק, מתגלגל, 
שעשוי לסבך גם את מי שסביבו... משהו שקודם כל עדיף להרחיקו, 

ואז לטפל בו.

מזכיר למישהו את היחס שניתן לפני שנים לחולי איידס? את הפחד 
הבדלות,  באלפי  להבדיל  להתקרב?  או  לגעת  הפחד  עוררו?  שהם 

ובכל זאת...

אז איפה ה”נסיכה דיאנה” של הנפגעות?  שתחבק, תרגיע ובעיקר 
אותן  לחבק  אלינו,  הנפגעות  את  לקרב  שצריך  כחברה,  לנו  תסמן 

ולשקם את האמון שלהן בנו, כחברה?

בהכרת  חסר,  שעדיין  הידע  בהעמקת  הוא  שהמענה  סבורה  אני 
הסימפטומים המאפיינים נערות שנפגעו והכרה בסימפטומים אלה 

כהתנהגויות המאפיינות פגיעה מינית.  

הסברה, הסברה ועוד הסברה.

ונערות,  נערים  חיי  מי שעוסק בחינוך, או בדרך כלשהי משפיע על 
מן הראוי שיכיר לעומק את מה שפוגע בכל כך הרבה נערות ונערים 

בקרבנו.

היקף הפגיעות המיניות בילדים וילדות, נערים ונערות, אינו מאפשר 
להותיר את לימוד הנושא על בוריו, בשוליים.

*פסיכותרפיסטית, מטפלת בבני נוער

וכי  חבריהן, מהוות דוגמא שלילית, שכעת הן אלו שפוגעות מינית, 
עקב היעדר הגבולות אצלן הן עלולות לסבך נערים “טובים” בצרות 
מאד גדולות. לדבריהם, למערכת יש חובה להגן על שאר התלמידים 

והחניכים.

על-ידי   – והחניכים?  התלמידים  שאר  על  להגן  ניתן  באמת  כיצד 
הרחקת גורם הסיכון!

פגיעה פעם שלישית...

כעת, לא רק שהן נפגעות תקיפה מינית שחוו את התקיפה בעיקר 
באשמתן, או לפחות באיזה שהוא אופן בגלל התנהגותן, או כי ממילא 
לא מגיע להן משהו אחר, כי הן לא באמת שוות וראויות ליותר מזה, 

כעת הן כבר לא רק “מסוכנות” לעצמן. הן כבר מסוכנות לסביבתן!

למסגרת  אותן  להעביר  היא  המערכת  של  ההמלצה  כלל  בדרך 
ישנם מקרים שזו באמת ההמלצה  יותר. אכן  טיפולית אינטנסיבית 
זו  המקרים  בכל  לא  אבל  עניין,  של  לגופו  נעשית  והיא  הנכונה 
ההמלצה הנדרשת. לצערי, בהרבה מהמקרים השיקולים הם טובת 
שבוחנים  אלה  ופחות  המערכת,  נוחות   - דיוק  ליתר  או  המערכת, 

לעומק מה באמת מדויק לנערה הנפגעת. 

בשלב הזה מתחילים המאמצים מצד הגורמים הטיפוליים להשאיר 
וטיפול  ליווי  להן  ולהעניק  נמצאות,  הן  שבה  במסגרת  הנערות  את 
מתאימים שיסייעו להן להתמודד עם מה שקרה, ולבנות איתן מחדש 
ובעיקר  יותר,  טובות  חברתית  תקשורת  דרכי  יותר,  בריאים  גבולות 
ללמד אותן לאהוב את עצמן, לכבד, להעריך, לתת אמון, לקבל את 

מה שיש בהן וגם את מה שאין.

לעיתים זה מתאפשר ומצליח והן נשארות במסגרת שבה הן נמצאות. 
הניסיון שלי מלמד שברוב הפעמים ניתן להגיע לתוצאות מרשימות, 

גם אם הדרך ארוכה ומפותלת.

הכוללת  ובהחלטה  טיעונים,  עוד  לגייס  מצליחה  המערכת  לעיתים 
המסקנה שמתקבלת הינה הרחקה של הנערה. 

והאשמה  כובד האחריות  אל המקום הבא היא כבר מגיעה עם כל 
עליה. כי אפילו לא ניתן להחזיק אותה במסגרת נורמטיבית. כי עם 
ונדרשים כוחות ממוקדים  “מה שקורה לה” לא הצליחו להתמודד, 

יותר לצורך כך.

מה שהכי מדאיג אותי בנושא הזה, זה שמדובר בכל פעם, בצוותים 



40

בד
 ל

א
 ל

ה
ת

א

אונס קבוצתי 
עפרה שניידר*

רכבת.  של  קרונות  כמו  זה.  אחר  זה  ארוך.  בתור  עומדים  גברים 
נוהגים  שבו  הציני  השם  זהו   .”Pulling Train“ לתורם.  ממתינים 

בעולם לכנות מעשי אונס קבוצתיים.  
האונס  ממעשי  ב-20-50%  כי  מראים  המערבי  בעולם  מחקרים 
פועלים האנסים בזוגות או בקבוצות. אונס קבוצתי הפך למגיפה 
יותר  ולצערנו, גם בישראל אונס קבוצתי הופך לרווח  בעולם כולו, 

במוסדות חינוך ובחבורות נוער וצעירים. 

בארה”ב נחקר ונמצא “תסריט אונס קבוצתי טיפוסי” ובו מספר 
אלמנטים בעלי תפקיד:

מתוכננים  הקבוצתיים  האונס  מעשי  רוב  השקרי,  למיתוס  בניגוד 
מראש, והם אינם התפרצות ספונטנית בלתי ניתנת לריסון.

קבוצתי:  אונס  לביצוע  הכרחיים  מראש  ותיאום  מפורט  תכנון 
הפוגעים “בוחרים” בנפגעת, קונים אלכוהול, מאתרים מקום בטוח, 
נוקטים באמצעי זהירות כדי להבטיח שהמעשה לא יתגלה על ידי 
עוברי אורח, משטרה או שכנים. ואז, בקור רוח ננקטים הצעדים כדי 
יתרון עליה )אמיר,  לפתות את הנערה לבוא למקום שיקנה להם 

.)1971

גם לאלכוהול יש תפקיד מכריע באונס קבוצתי:  קיימת גלוריפיקציה 
לאלכוהול ועידוד להשתמש בו, משום שהוא “מכין את הבמה”, על 

ידי כך שמפחית מעצורים ומתרץ התנהגות מתעללת. 
את  להבין  הנפגעת  של  יכולתה  את  מחליש  האלכוהול  בנוסף, 
הסכנה ולהתגונן. בתסריט ה”טיפוסי”, לאחר שהנערה משתמשת, 
או משוכנעת להשתמש, בכמויות רבות של אלכוהול או סמים, היא 
אינה מודעת לכך שהשכנוע הידידותי של הנערים הוא בעצם חלק 
הקשה,  המצב  את  מבינה  היא  כאשר  מתוכננת.  מינית  מתקיפה 
אפשרית.  בלתי  היא  והימלטות  ובפחד,  בהלם  מתחלף  הבלבול 

הנפגעת אינה מסוגלת למחות, או שמחאותיה זוכות להתעלמות. 

גם לצפייה בפורנוגרפיה יש חלק במעשי אונס קבוצתיים, לפניהם 
לגיטימציה  ונותנת  אונס  על  מיתוסים  מציגה  היא  כי  ובמהלכם, 
חלק  לעיתים  היא  מציצנות  גם  נשים.  של  לאובייקטיפיקציה 

מהאונס: נערים אחרים נוכחים וצופים בו, לעיתים דרך חור הצצה, 
מצלמים, או מעודדים מן החלון.

גם  בנפגעת  מבוצע  הקבוצתיות  מהתקיפות  מרבע  בלמעלה 
כלשהו, והכוונה לבעילה חוזרת ונשנית על  מעשה השפלה נוסף 
ידי אותו אדם, מעשה סדום כפוי, או החדרת חפצים לגוף הנפגעת.
הנערים עושים רציונליזציה לאירוע במושגים של היתקלות מינית 
התנהגותם  את  מחשיבים  אינם  הם  כאחים.   אותם  שהפגישה 
הרציונאליזציה  נורמאלית.  מסיבה  התנהגות  בה  ורואים  כאונס, 
העיקרית היא “שלילת הקורבן”: הנערים משוכנעים כי הם עסקו 
ביחסי מין עם שותפה מעוניינת, שיכורה, נערה שהיא אינה קורבן 
אלא “חיפשה את זה”, שממילא היא מופקרת ומנוסה מינית, וידוע 
שהסכימה ליחסי מין עם אחד מהנערים. רציונליזציה זו גורמת לכך 

שהאונס הקבוצתי לא נתפס על ידי מבצעיו כפשע. 

של  מסוים  כסוג  קבוצתי  אונס  להסביר  ניסו  תיאורטיקנים  בעבר 
אונס יחיד, והתעלמו מהמרכיב החברתי-קבוצתי.

יש  ולכן  ייחודיים,  ומניעים  אפיונים  יש  קבוצתי  לאונס  אולם 
את  המדגישה  פסיכו-סוציולוגית,  ראיה  בזוית  לכך  להתייחס 

הקבוצה והאינטראקציה החברתית. 

הסברים פסיכולוגיים לאונס קבוצתי מדגישים מניעים אישיים 
פנימיים של הנערים התוקפים, הקשורים בזהות מינית ואישית 

ובהעדר סטאטוס למתבגר בחברה המודרנית. 
הנערים  רוב  ארוטי.  יסוד  קיים  קבוצתית  אינטראקציה  בכל 
אף  ולעיתים  גבריות,  העדר  חולשה,  הרגשת  חווים  המתבגרים 
בלבול בזהות המינית. באונס הקבוצתי, התוקפים מגנים על עצמם 
חודרים  שהם  הידיעה  ידי  על  הומוסקסואליות,  מפני  מפאניקה 
לאשה, וכך הם גם מגנים על עצמם גם מפני דימוי מיני של חוסר 

יכולת מינית, חולשה פיזית או חוסר גבריות. 

צעירים  אנסים  של  בחבורות  המחקרית  מההתבוננות  המסקנה 
רובם  התנהלו  האונס  במהלך  שחשו  והרגשות  שהיחסים  היתה 
לבין הנערה  בין מי מהנערים  ולא  לבין עצמם,  בין הנערים  ככולם 
בינינו  לחלוק  יכולים  כחבר’ה  ש”אנו  מכך  נבע  הריגוש  הנפגעת. 
ויכולים  משותף,  מיני  אובייקט  סביב  להתלכד  הנערה,  אותה  את 
אונס  באמצעות  משותפת”.  מינית  להתעוררות  להגיע  כקבוצה 
“אובייקט מיני”, הנערים בעצם  בו הם חולקים את אותו  קבוצתי, 
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סיוע  במרכז  מנהל  ועד  וחברת  מתנדבת  קלינית,  סוציאלית  *עובדת 
תל-אביב

מקיימים יחסים זה עם זה. התוקפים לא רק מבטאים עוינות כלפי 
נשים, אלא גם מביעים בכך רגשות חזקים כלפי הנערים האחרים. 
גברים  למען  האונסים  “גברים  בביטוי  מתואר  קבוצתי  אונס  לכן 

 .)Men who rape for other men( ”אחרים

בקבוצה,  סטאטוס  להשגת  אמצעי  להיות  הופך  קבוצתי  אונס 
עליונות,  ותחושת  גברית  מינית  זהות  לבסס  גברי  צורך  ומשקף 
דרך מעשים אגרסיביים כנגד נשים. סאנדיי )1991(, טענה כי אונס 
זכריים,  נערים לתפקידים  קבוצתי מהווה מכשיר תרבותי, המביא 
ובו-זמנית מגביל את האגרסיה שלהם זה כלפי זה, על ידי הפנייתה 
Male-”-מחדש כלפי אשה. היא מקשרת בין אגרסיה מינית גברית ו
Bonding”: “האונס הקבוצתי הוא הדבק שקושר את האחים לגוף 
חברתית  לקבוצה  נאמנות  נותנים  צעירים  גברים  כאשר  האגודה. 
יהווה  בנשים  הזלזול  ונצחית,  כמיסטית  הנתפסת  בכולה,  גברית 
תמיד יסוד חשוב בקשר המיסטי, והאגרסיה המינית תהיה האמצעי 

שבעזרתו הקשר מתחדש”. 

ההסברים הפסיכו-חברתיים מדגישים את השפעת הדינאמיקה 
בקבוצה הקטנה על השתתפות באונס קבוצתי: 

מחקרים מצאו כי הקבוצה הקטנה משפיעה על נטילת הסיכון של 
חבריה. ככל שהמנהיג יהיה חזק יותר וההכרות בין האנשים טובה 
יותר, כך תיקח הקבוצה יותר סיכונים. “השערת פיזור האחריות” 
יש  ולכן  הקבוצה,  חברי  בין  מתפזרת  שהאחריות  כך  על  מדברת 
מחקרו  הפשע.  את  למנוע  ניסיונות  ופחות  סיכונים  נטילת  יותר 
המפורסם של אש )1958( על לחץ קבוצתי גילה שבקרב קבוצה 
קטנה ישנם לחצים חזקים לקונפורמיות לנורמות של הקבוצה. רק 
מיעוט קטן של אנשים ישמרו על עצמאותם בתנאי לחץ ולא ייכנעו 
לסמכות,  ציות  על   )1963( מילגרם  של  הידוע  במחקרו  לקבוצה. 
הוכח כי חברי קבוצה קטנה פועלים בהתאם למשמעת קבוצתית. 
המשמעת,  הוא  האוטוריטית  לשיטה  הפרט  את  הקושר  הגורם 
למשל  רבים,  פשעים  וגם  אדיבות  מעשי  גם  נעשים  בשמה  אשר 

אונס קבוצתי.  

רגשות  דה-אינדבידואציה.  של  תהליך  עובר  בקבוצה  הפרט 
מינימליזציה.  עוברים  ומוסריות  אחריות  של  אינדיבידואליים 
ובעזרתו  וכוח,  גבריות  של  הגיון  מפתחת  הקבוצתית  הדינאמיקה 

מחויבות  נוצרת  בנפרד.  חבר  כל  של  למעצורים  רדוקציה  עושה 
החברה  ערכי  לפי  ולא  הקבוצה  נורמות  לפי  להתנהג  חזקה 
הרחבה. הקבוצה מנטרלת מעצורים הקיימים אצל הפרט ויוצרת 

מכניזמים להצדקת ההתנהגות )רציונליזציות(. 
המנהיג  קבוצתי.  באונס  רבים  תפקידים  ישנם  הקבוצה  למנהיג 
מסרבים  או  מהססים  אשר  הנערים  על  בסנקציות  מאיים 
של  האישיות  הנורמות  בין  מקשר  המנהיג  בתקיפה.  להשתתף 
החברים לבין הנורמות הקבוצתיות, העלולות להיות בקונפליקט, 
כלפי  מביעים  הנערים  הקונפליקט.  בפתרון  מתווך  הוא  ובכך 
“כמעט מזוכיסטית” שמצביעה על קשר ארוטי  המנהיג הערצה 
עליו  ובתמורה  הקבוצה,  מנוכחות  מינית  מתעורר  המנהיג  עז. 
לעורר מינית את הקבוצה, להפגין ‘ביצועים’, להתערטל בפניהם, 

ולהוביל את ביצוע האונס הקבוצתי.

מטרתם  להיפך,  דעתנו.  את  להניח  נועדו  לא  האלו  ההסברים 
כדי שנפסיק להאמין שזה לא קשור  היא להטריד את מנוחתנו, 
אלינו ולא יקרה בסביבה שלנו. ההסברים האלו שמים את האונס 
הקבוצתי ממש כאן: בעיר שלנו, בתיכון ליד הבית, בקיבוץ הקרוב 
ובמחשב הפרטי. הגבר הוא בעל החיים היחיד שמשתמש ב”עדר” 
במין  הזכר  רק  מינו.  בנות  את  מינית  לתקוף  כדי   )herd( שלו 
האנושי חובר יחד עם אחרים לסוג כזה של פשע אחים נגד נשים. 

אונס קבוצתי אינו קורה בבידוד, אלא מהווה צורת ביטוי קיצונית 
של האקלים התרבותי שלנו, שהוא רווי נורמות של אלימות ושנאת 
נשים. פורנוגרפיה וזנות הם שני מנגנונים שתורמים לאקלים הזה, 
לדה-הומניזציה של נשים ולהנצחה של מיתוס של אונס )“נשים 
דה- עוברים  אנו  בחברה,  כפרטים  להיאנס”(.  להן  מגיע   / רוצות 
לכאב,  לאלימות,  שלנו  הרגישות  פוחתת  כלומר  סנסיטיזציה, 
לפחד ולהשפלה הקשורים בתקיפה מינית. הרכבת כבר כאן, היא 

דוהרת, ועלינו לעצור אותה.
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חברי הועד המנהל:
זהר ככבי זהר ברמן 

נעה קארי יסמין ענבר 
ענבר שנפלד סיגל פז  

עפרה שניידר 

ועדת ביקורת:
דנה לוטרמן

כרמית סולימן
סיגל ענברי

248 המתנדבות והמתנדבים במרכז,
העושים ימים כלילות במלאכה.

 
חברי צוות המרכז:

מרים שלר – מנהלת המרכז
אולגה סטאטלנד – רכזת חינוך

דפנה איזנרייך – רכזת חינוך
יונינה פלנברג – רכזת חינוך מגזר דתי

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

לירון רוטמן – רכזת גיוס משאבים
מיטל מיכאלי – רכזת סיוע

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

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

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

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

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

אלטשולר שחם    איי.ביי.איי. בית השקעות   
מוטורולה ישראל בע”מ  יוסי בר נתן    

מתן - משקיעים בקהילה   משרד הרווחה והשירותים החברתיים  
קרן בוקסנבאום נטע מיטב בית השקעות   

קרן צדקה לזכר ישראלוב עיריית תל אביב-יפו   
קרן יד הנדיב עיריית רמת-גן    
קרן עזריאלי עיריית חולון    

קרן קריסטינה ויוסף קסירר עיריית ראשון לציון   
קרן שורש עיריית פתח-תקווה   

קרן אריות יהודה בלאט לפידות    
קרן עזבונות דיספליי בע”מ    

קרן משפחת אליהו הבורסה לניירות ערך   
שיכון ובינוי חוג השחקנים באנגלית   

שמן מרוקאי ישראל סלקום     
צ’ק פוינט    

   
מעל 650 המעצבים, המעצבות והחנויות שתורמים לנו בבזאר 

“מתלבשות על זה” 

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

 

כל העשייה הענפה והברוכה הזו, לא יכלה להתבצע ללא:



סדנאות והרצאות בנושא פגיעה מינית והשלכותיה
מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ת”א

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

הסדנאות וההרצאות מאפשרות שיח חופשי ובטוח ומעניקות מידע וכלים להתמודדות. 

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

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

4. הקניית כלים להתמודדות במקרים של תקיפה מינית. 

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

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

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

לליאור אמיתי, רכזת חינוך והסברה:
052-6828833

youth@ta1202.org 

סדנאות והרצאות
במגזר הדתי:

סדנאות פסיכו-חינוכיות לבני נוער 
ולצוותים חינוכיים המותאמות, 

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

ליונינה פלנברג, רכזת המגזר הדתי והחרדי:
052-4311894

datiot@ta1202.org 

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

המשתתפים ואופי המסגרת החינוכית. 

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

והתמודדות במקרה של פגיעה שנחשפה.

 

את/ה לא לבד  קו סיוע נשים 1202  |  קו סיוע גברים 1203  |  קו סיוע לגברים ונערים דתיים 02-5328000

לפרטים נוספים ולתיאום סדנאות 
ניתן לפנות לדפנה איזנרייך, 

רכזת חינוך והסברה:
052-4440235

schools@ta1202.org

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

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

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

לאולגה סטאטלנד, רכזת חינוך והסברה:
education@ta1202.org  |  052-4701872



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.

www.ibi.co.il



ברכות למתנדבות, למתנדבים ולתומכי
מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל-אביב

על עבודת הקודש והעשייה הבלתי נלאית בסיוע בחומר וברוח
בזמן אמת לאלפי הפונות והפונים למרכז.

  
יהי רצון שהשוכן במרומים יעניק לכם 

ברכה והצלחה במעשי ידיכם
 
 

יוסף ואלי בר-נתן
שובל סוכנות לביטוח בע”מ



ÆÆÆמובילים בכל המסלולים
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למודיה לחטיבה הצעירה
לימודים לגילאים הצעירים 
Æßכולל קורס הכנה לכיתה א

הפסיכומטרי
ליווי אישי עד להצלחה 

Æהמיוחלת

”בגרות בגדול“
שיפור והשלמת בגרויות

 Æלמקסום תעודת הבגרות
שיעורים פרטיים בכל 

Æמקצועות הלימוד

שיעורים פרטיים
 Æתכנית בוקר אלטרנטיבית לבית ספר

התכנית נפתחת גם לחטיבה הצעירה 
≠ שכבות ט‘≠יבß ההרשמה בעיצומה¨ 

מהרו להירשם° 

תכנית בוקר אקסטרנית
התכנית להגש©מ®ה עצמית

”רועי קריב“ שמח להציע לכם את מגוון המסלולים  המרכז להוראה פרטית ≠ 
להצלחהÆ עבורכם בנינו תוכניות מגוונות המותאמות לכל גיל עד לסיום הלימודים 
ועד לקבלה ללימודים האקדמאיםÆ במרכז עובדים בשיטות הוראה מתקדמות¨ 

Æמורים מקצועיים¨ חדרי לימוד נוחים¨ יחס אישי ובית וחם
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