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פתח דבר

מיניות  ולקידו�  מינית  אלימות  למניעת  החינו�  לנושא  להקדיש  בחרנו  שלפניכ�/�  הדוח  את 
מיטיבה והדדית. אנו, שרואות מדי יו� את השלכותיה ההר
ניות של תופעת האלימות המינית על 

נפגעות ונפגעי�, רואות חשיבות עליונה וזכות גדולה לפעול למניעתה. 

כמעט שליש מהפניות על פגיעות מיניות שמגיעות למרכזי ה
יוע כל שנה מתרחשות בי� גיל 13 
ל–18. ברבות מה� הפוגעי� עצמ� ה� בני נוער וצעירי�. לכ� גיל הנעורי� הוא צומת מרכזי כל כ� 

במשימה העומדת בפנינו. 

הבחירה לע
וק בנושא זה התקבלה זה מכבר, א� לצערנו אירועי הקי� האחרו� (2019) הפכו אותו 
ופגיעות   
אונ של  מבהילי�  מקרי�  התקשורת  בכלי  פור
מו  זה  אחר  בזה  במיוחד.  לאקטואלי 
ברבות  עוררו  הציבורית  לעי�  שנחשפו  הדפו
י�  ישראלי�.  נוער  בני  קבוצתיות שביצעו  מיניות 
וברבי� מאיתנו דאגה עצומה, ובצדק. א� כל הורה שהזדעזע, וכל אשת חינו� שנחרדה, צריכי�/ות 
לשאול כעת מה אנו עושות ועושי� בשביל לשנות את זה. לא צרי� לחכות שיקרה משהו: דברו ע� 

בני ובנות הנוער. ואז ודאו שג� המ
גרת החינוכית שבה ה� נמצאי� חושבת על זה. 

ואת�/� מוזמני�/ות להתחיל בדוח הזה, שבו תמצאו מגוו� זוויות הנוגעות לחינו� למניעת אלימות 
מינית, לקידו� מיניות מיטיבה והדדית, לאופי הפגיעות המיניות בי� בני/ות נוער ולטיפול בה�. עוד 

תמצאו בו עדויות שמביאות בגו� ראשו� את הרעיונות והנושאי� שבה� אנו דנות ודני�. 

החלק הראשו� עו
ק במאפייני הפגיעה המינית של נוער ופוגעי� קטיני�.

יעל אפריאט ואריאלה פרטיג ממרכז 
יוע תל אביב כתבו על דפו
י הפגיעה הנפוצי� בקרב בני 
ובנות נוער — מידע חיוני לכל הורה ולכל מי שעובד/ת ע� הורי�. ד"ר נאוה כה�–אביגדור, אביטל 
לייבה ותמי אומנ�קי מהמטה הלאומי להגנה על ילדי� ברשת — 105 עו
קות בפגיעה ברשת — 
אחד מהמאפייני� הבולטי� ביותר של פגיעה בנוער וג� בילדי�/ות צעירי� יותר. ד"ר טליה אתגר 
מעמותת על� כתבה על התופעה שרבי� מנ
י� להדחיק — פוגעי� קטיני�, וכיצד אפשר וצרי� 

לזהות אות� ולטפל בה�.

החלק השני עו
ק בחינו� ובמניעה של אלימות מינית.

הוא מתחיל במאמר של ד"ר עליזה פרנקל והגר שפילר, המ
פקות מבט מעמיק ומעורר מחשבה 
על הקשר בי� חינו� מגדרי למניעת אלימות מינית, ומציעות כלי� ברורי� וישימי� לאנשי ולנשות 
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חינו�. עלמה כנ� ויואב �לע, רכזי החינו� בירושלי� ובשרו� (בהתאמה), כתבו על הגישה החינוכית 
של מרכזי ה
יוע. המאמר של יעל אפריאט מציע שבע נקודות מבט על העבודה החינוכית. 

ורבי�  כ� לשיחה שרבות  כל  ציונית ממכו� חרוב מגישות את הב
י
 החשוב  ויפה  גוטמ�  נעמי 
רוזי� מרג'יה ממרכז  מאיתנו מפחדי�/ות ממנה — אי� לדבר ע� ילדות וילדי� על פגיעה מינית. 
הערבית. המטפלת  בחברה  בחינו�  ועל האתגרי�  המקובלות  על התפי
ות  כתבה  בנצרת  ה
יוע 
והמנחה לימור בר� נתנה את הזווית החשובה של שיח חינוכי על מיניות מיטיבה ומניעת פגיעה 
מינית בקרב אנשי� ע� צרכי� מיוחדי�, שלעיתי� זקוקי� לעי� ולמחשבה הטיפולית ג� בבגרות�/�.

בחלק השלישי יש עדויות.

לפני כשנתיי�, כשלמדו  ידיד קרוב  בידי  כיו� חיילת, מ
פרת בעדותה על האונ
 שעברה  ק��, 
ההתמודדות  ואת  בתה  שעברה  הפגיעה  על  הגילוי  את  מתארת  אימה,  אורנה,  בתיכו�.  שניה� 
זווית מבט מתו� בית 
פר שבוחר  יועצת ותיקה בתיכו�, נתנה לנו  עינת,  שנדרשה ממנה עצמה. 
שלא להעלי� עי� ולהוות כתובת רלוונטית ומשמעותית בנושא לתלמידות ולתלמידי�. כפיר לבנה, 
המנחה המופלא ממרכז 
יוע השרו�, 
יפר למה וכיצד הגיע לעבודה החינוכית הזאת, ואי� נראה 

המפגש שלו ע� הנערי� בכיתה.

אני מודה מעומק הלב לכותבות ולכותבי� שתרמו מזמנ� וממומחיות� לא
ופה זו כדי להנגיש את 
הידע המקצועי והאישי שלה�/� לקהלי� רבי�. אני מקווה ומאמינה שאלו יגיעו לידיי� הנכונות, 

ויקדמו את השינוי החברתי שנחו� לנו. 

ברצוני לנצל את ההזדמנות כדי להביע את תודתנו העמוקה ג� לגב' ז'ואל זייפמ�, שלה 
יוע אדיר 
בקידו� הפרויקט החינוכי בפרט, ולמרכזי ה
יוע בכלל. תמיכתה האיתנה מאפשרת לנו להרחיב את 
פעילותנו ולהגדיל את השפעתנו בעבודה למיגור האלימות המינית בחברה הישראלית. תודה גדולה 

נו
פת לגב' איה פוגל, שמלווה את האיגוד והמרכזי� זה שני� ארוכות ותרומתה לא ת
ולא בפז.

תודה מיוחדת לצוות המעולה של האיגוד: דבי ב� זאב, עו"ד איילת רזי� בית–אור, עו"ד ד"ר כרמית 
קלר–חלמיש, עו"ד הלה נויב�, עו"ד שדא עאמר, טניה גלבוע, רונית אילתי ממ� ונגה ברגר, ולכל 
צוותי מרכזי ה
יוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית — למנהלות, לעובדות, לעובדי�, למתנדבות 
ולמתנדבי�. בזכות החריצות, החוכמה והמחויבות האידיאולוגית והרגשית העמוקה שלכ� ושלכ� 

עמֵלנו לשינוי החברה בישראל נושא פרי. 

דוח  ועדת ההיגוי של  היוו את  לרכזות החינו� הנהדרות של מרכזי ה
יוע, אשר  ותודה אחרונה 
זה: תרז אבומוראד, גדיר ביאטרה, ניבי אדלשטיי�, אביב ט
לר יואב 
לע, יעל אפריאט, אריאלה 
הפידבקי�  עצמו� שלו�.  ו
פיר  פר�  חופית  רש�,  רעות  ברט,  יעל  ביר�,  מיה   ,
כנ עלמה  פרטיג, 
הרבי� של בני ובנות הנוער, ובייחוד הפניות הרבות מאלו מה�/� שעברו פגיעות מיניות, מעידי� 

על האיכות והחשיבות של עבודתכ�. 

אורית �וליציאנו
מנכ"לית איגוד מרכזי ה�יוע

לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
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איגוד מרכזי הסיוע 
לנפגעות ולנפגעי 

תקיפה מינית

איגוד מרכזי ה�יוע הוק� בשנת 1990 כארגו� גג של תשעה מרכזי 
יוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה 
מינית בישראל. איגוד מרכזי ה
יוע הוא הארגו� היחיד באר� שפעילותו ממוקדת במאבק באלימות 

מינית נגד נשי�, ילדי� וגברי�.

מרכזי ה�יוע פועלי� ברמה פרטנית, בהענקת 
יוע נפשי וליווי לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, 
וברמה המקומית בהעלאת מודעות וה
ברה וכ� בחינו� ובחיזוק הקשר ע� הקהילה. איגוד מרכזי 
ה
יוע פועל ברמה הארצית כ
וכ� לשינוי חברתי, למע� השגת זכויות ושיפור השירותי� הניתני� 
החברתי  מהנו�  למיגורה   — הארו�  ובטווח  התופעה,  להפחתת  מינית,  תקיפה  ולנפגעי  לנפגעות 

בישראל.

רווחת בחברות מפותחות, רק לעתי� רחוקות היא נתפ
ת  א� שהאלימות המינית היא תופעה 
זכויות אד�, המערערת את אושיות החברה הדמוקרטית. איגוד מרכזי ה
יוע  כהפרה בוטה של 
פועל בגישה רב–תחומית על מנת למגר את התופעה המושרשת וההר
נית של האלימות המינית.

פעילות איגוד מרכזי ה�יוע כוללת פעילויות רבות ומגוונות בתחומי המשפט, התקשורת, החברה 
והחינו�. בי� הפעילויות: העלאת יוזמות חקיקה ו
יוע בקידומ�, העלאת מודעות לתופעת האלימות 
פר
ו�  בנושא,  חינוכיות  ופעילויות  עיו�  ימי  וייזו�  פיתוח  התקשורת,  כלי  באמצעות  המינית 
לקידו�  ובוועדה המייעצת של הרשות  בוועדות הכנ
ת  ייצוג  כולל של מרכזי ה
יוע,  דוח שנתי 
מעמד האישה בישראל, חברות בקואליציה לקידו� זכויות נפגעי עבירה, בקואליציה לצדק מאחה, 
בקואליציה למאבק ב
חר בנשי� ובקואליציה למאבק בפורנוגרפיה ועבודה משותפת ע� ארגוני 

נשי� באר� ובחו"ל.
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פעילות האיגוד בשנה החולפת: 

הכנ�נו שישה חוקי� ל�פר החוקי� הישראלי. שישה תיקוני חוק שהאיגוד יז�, קיד� ו/או . 1
ני
ח עברו בשנה האחרונה: הרחבת ההתיישנות בעבירות מי�, אי
ור על שינוי ש� של עבריי� 
מי� מורשע, ביטול החוק שמנע מנפגעות ומנפגעי� שרוצי� בכ� להיחש� בשמ�/� ובפניה�/�, 
החלת חוק זכויות נפגעי/ות עבירה בבתי משפט ובבתי די� צבאיי�, הרחבות לחוק מגבלות 
על חזרתו של עבריי� מי� ל
ביבת נפגע/ת — ג� על פוגעי� קטיני�, ומת� אפשרות למינוי 
מומחית נזיקי� אחת בתביעות אזרחיות על עבירות מי�. עשרות הצעות חוק נו
פות נמצאות 

בשלבי עבודה שוני�, ולא הגיעו לכדי השלמת החקיקה. 

השתתפנו בעשרות דיוני� בוועדות הכנ�ת, ויזמנו דיוני� מיוחדי�. עד פיזור הכנ
ת ה–20 . 2
מיניי�  פר
ומי�  ה
רת  בנושא  דיו�  ליזו�  וה
פקנו  רבי�,  בדיוני�  השתתפנו  ולאחריה 
ודיו� בנושא הארכת ההתיישנות בעבירות מי� — ש
ופו בקבלת תיקו�  פוגעניי� מ� הרשת 

החוק להארכת ההתיישנות. 

פר
ו� . 3 להתרת  בדרישה  המשפט  לבית  פנינו  תקדימי�.  והשגנו  משפטיי�,  הליכי�  יזמנו 
פרטיה� של שתי נפגעות שחפצו בחשיפת זהות� ו
יפור�, טר� תיקו� החוק שמנע זאת מה� 
המשפט,  בית  ידיד  במעמד  עקרוניי�  להליכי�  להצטרפות  בקשות  שלוש  הגשנו  ולקראתו. 
ובכלל� הערעור בעניינו של ניצב בדימו
 ני
ו שח�. ב
ו� ההלי� הורשע שח� בהטרדה מינית, 

מרמה והפרת אמוני�, נו
� על עבירת המעשה המגונה שבה הורשע בערכאה הראשונה. 

עבדנו מול ועדות ציבוריות. בשנה שעברה הנענו בדיקה של מבקר המדינה בנושא יישו� החוק . 4
למניעת הטרדה מינית, והשנה המשכנו להופיע ולפעול מול הצוות שפר
� את החלק הראשו� של 
הדוח בנושא מניעה וטיפול בהטרדות מיניות ברשויות המקומיות. הופענו והבאנו את עמדתנו 
בפני ועדת הנהלת בתי המשפט, האמונה על בחינת מת� עדות של קטיני�/ות נפגעי/ות עבירות 

מי�. הצגנו בפני ועדת פוליאק צעדי� נחוצי� להתאמת בתי הדי� לעבודה לדיו� בהטרדות מיניות.

ערכנו הכשרות וימי עיו� למגוו� תפקידי מפתח משפטיי�, שבה� ע
קנו בהשפעת מאפייני . 5
ויעיל  מותא�  משפטי  טיפול  ועל  והמשפטיי�  החקירתיי�  ההליכי�  על  המינית  הפגיעה 
לנפגעי�/ות. בי� הקהלי� שפגשנו: חוקרי/ות עבירות מי� במשטרה, שופטי�/ות פליליי�/ות, יחידה 
105, עורכות ת
קירי נפגע/ת, יחידת ה
יוע המשפטי, 
נגורי�/ות ציבוריי�/ות, עוזרי�/ות 

משפטיי�/ות, לשכת עורכי הדי� ועוד.
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דרשנו תשובות מהרשויות ומגופי אכיפה. בי� היתר, פנינו למצ"ח בדרישה לעריכת הכשרות . 6
בגי�  נגד חוקרת משטרה  לראש אג� חקירות המודיעי�  מינית; הגשנו תלונה  פגיעה  בנושא 
התנהלות בלתי ראויה ופוגענית כלפי נפגעת עבירת מי�; הגשנו תלונה ללשכת עורכי הדי� נגד 
עורכת די� שלעגה לנפגעת עבירת מי� קטינה וביזתה אותה, וחשפה חומרי חקירה מ� התיק, 

ועוד.


דנה . 7 ערכנו  שבה  השנייה  השנה  זו  למשפטי�.  ל�טודנטי�/ות  ייחודית  �דנה  העברנו 
למשפטי�  בפקולטה  לתלמידי�/ות  עבירה  ונפגעי  מי�  עבירות  בנושא  
מ
טריאלית 
באוניבר
יטה העברית. ב
יו� ה
דנה כתבו המשתתפות עבודה שעו
קת בהיבט משפטי של 

וגיות הקשורות לזכויותיה�/� של נפגעות ונפגעי�. כמה מהעבודות האלו כבר הובאו לידיעת 

גורמי� מקצועיי�, וצפוייי� להביא לשינוי נהלי�. 

ה–21 . 8 לכנ
ת  הבחירות  לקראת  מינית.  אלימות  בנושא  מ�וגו  ראשו�  פוליטי  פאנל  ערכנו 
ערכנו פאנל ע� מועמדות מכל גוני הקשת הפוליטית, שבו דרשנו לדעת מה יעשו למע� נפגעות 

ונפגעי תקיפה מינית ולמע� צמצו� התופעה. 

נלחמנו בתביעות השתקה. הובלנו 
דרת הכשרות לאקטיבי
טיות שעו
קות באלימות מינית, . 9
והקר�  לזכויות האזרח  (בשיתו� שתיל, האגודה  דיבה  לצמצו� ה
יכו� בתביעת  כלי�  ונתנו 
מינית  פגיעה  חשיפת  רקע  על  השתקה  תביעות  בנושא  מ
מ�  הגשנו  אד�);  זכויות  למגיני 

לוועדת ארבל, העו
קת בגיבוש אמצעי� להגנה על הציבור מפני פר
ומי� פוגעניי�. 

שחררנו א�ירות שהגנו על עצמ� מהתעללות. הקמנו מטה מאבק בשיתו� פעילות חברתיות . 10
ו
ימונה  והובלנו קמפיי� ציבורי שהביא לשחרור� של דלאל דאוד, נ
רי� מ
ראווה  נו
פות, 
מורי — שלוש נשי� ש
בלו מהתעללות אכזרית וממושכת ובזמ� אמת פנו לרשויות בבקשה 

לעזרה, ללא הועיל. שלושת� הורשעו ברצח המתעלל, וריצו מא
ר של שני עשורי� או יותר. 

של . 11 חוויות  על  מיפוי  מחקר  ערכנו  הנגדית.  בחקירה  ונפגעות  נפגעי�  של  לזכויות  דאגנו 
של  הדי�  עור�  של  הנגדית  החקירה  בחוויית  והתמקדנו  המשפט,  בבית  שהעידו  נפגעי�/ות 
גבולות  בנושא  פ
יקה  מאגר  וריכזנו  עדות,  לקראת  לנפגעי�/ות  "זכותו�"  הפקנו  הפוגע. 

החקירה הנגדית כדי למנוע השתלחויות והתנהגויות פוגעניות במ
גרת זו.

המשכנו לקד� את הטמעת הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית בארגוני�. עיריית באר . 12
שבע, שאותה ליוונו בתהלי� האימו� של הקוד, היא הארגו� החמישי שעבר את מבחני מכו� 
התקני�. ג� בנק הפועלי� ומכבי דנט קיבלו השנה את תו התק�. עוד ערכנו השנה יו� עיו� 
מיוחד במכו� התקני� שבו השתתפו אחראיות למניעת הטרדה מינית מארגוני� שעברו את 

התהלי�, אשר 
יפרו על השינויי� העמוקי� שעברו הארגוני�.

פעלנו לקידו� תרבות מניעת הטרדה מינית. בי� היתר, עבדנו מול מכוני מיו� לשינוי נו
ח . 13
שאלוני� הכוללי� שאלות פוגעניות העולות עד כדי הטרדה מינית; הכנ
נו 
וגיות הקשורות 
לדירוג אחריות חברתית של חברות; ערכנו הכשרות  במניעת הטרדה מינית למדד "מעלה" 

בנציבות שירות המדינה, במו
דות להשכלה גבוהה ועוד.
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חקרנו צרכי� ועמדות, וג� הצגנו את התוצרי� בעול�. בי� היתר, ערכנו מחקר על עמדות . 14
המחקר  מינית.  פגיעה  של  במקרי�  הפלילי  להלי�  חלופיי�  ומעני�   #MeToo כלפי  הציבור 
ב
יפורי�  ערכנו מחקר שהתמקד  ובבלגיה;  בברלי�  בי�–לאומיי�  קרימינולוגיה  בכנ
י  הוצג 
להחלטה  ונפגעות  נפגעי�  שנתנו  ה
יבות  את  שבח�  #לא_התלוננתי,  ההמש�,  מחאת  של 
להימנע ממת� תלונה, את הצרכי� העולי� מכ� ואת המעני� שנדרשי� מהרשויות ומהגורמי� 

המטפלי�. הצגנו את התוצאות בכנ
 מיוחד שערכנו ע� פרקליטות המדינה. 

השלמנו את תוכנית "המניעה המצבית" ב�פורט, וזכינו להכרה של האיחוד האירופי. השנה . 15
לקידו�  "אתנה"  לארגו�  מותאמת  מינית  הטרדה  מניעת  תוכנית  של  פיתוחה  את  השלמנו 
נשי� ב
פורט. התוכנית פותחה בשיתו� ד"ר זאב לרר מהחוג למגדר באוניבר
יטת תל אביב. 
הכולל מטבעו  לחתו�,  הייחודיות  פרקטיקות ההטרדה  של  ואפיו�  אבחו�  ערכנו  במ
גרתה, 
מגע פיזי רב, והטמענו כלי� חדשניי� לטיפול ולמניעה מותאמי�. האיחוד האירופי הכתיר את 
התוכנית במקו� הראשו� בקטגוריית מניעת אלימות, במ
גרת דירוג 25 הפרקטיקות הטובות 

ביותר ב
פורט.

וג� הבאנו את מודל המניעה המצבית לקהלי� רחבי� יותר. אחרי מד"א ו"אתנה" התחלנו . 16
 �
לעבוד על יצירת תוכנית מניעת הטרדה מינית מותאמת למשרד הבריאות, ובית החולי� א
ידי  הרופא נבחר כפיילוט, במטרה שהתוכנית תורחב בהמש� לכל בתי החולי�; נבחרנו על 
הרשות לשירות אזרחי ולאומי לבצע ג� ש� את מודל המניעה המצבית; התחלנו תהלי� מיפוי 
וזיהוי של פרקטיקות הטרדה מינית נפוצות וטיפול מתאי� בקרב 
טודנטיות דוברות ערבית.

למניעת . 17 אחראיות  פגשנו  הערבית.  בחברה  הפעולה  שיתופי  ואת  הפעילות  את  העמקנו 
הטרדה מינית מרשויות ערביות בכל האר�, וייעצנו לחברות ולארגוני� גדולי� על מת� טיפול 
מותא� ונגיש בהטרדה מינית עבור עובדות ועובדי� ערבי�. נתנו ליווי שוט� וייעו� משפטי 

לאחראיות מהחברה הערבית, ועוד.

והתחלנו בתהליכי . 18 לערבית,  מינית  למניעת הטרדה  הוולונטרי  את הקוד  ותרגמנו  התאמנו 
הפצתו והטמעתו ברשויות ובארגוני� דוברי ערבית. 

הנפש. קיימנו . 19 בריאות  בתו� מערכת  מינית  בנפגעות ובנפגעי תקיפה  הרחבנו את העי�וק 
שלוש הכשרות לאנשי ונשות צוות בתחו� בריאות הנפש בבתי חולי� פ
יכיאטריי� בשיתו� 
מרכזי ה
יוע כדי להפו� את מער� בריאות הנפש למער� מיודע טראומה, והמשכנו בפיתוח 
לומדה לעובדי/ות מערכת הבריאות על תחו� הטראומה המינית, בשיתו� משרד הבריאות, 

כדי שכל איש ואשת מקצוע יקבלו ידע ב
י
י בתחו�.

יצאנו בקמפיי� ארצי ראשו� בנושא חינו�, שכלל מיתוג משות� לתוכניות החינו� הוותיקות של . 20
מרכזי ה
יוע בכל האר�, תחת הש� "ביחד — תוכנית לקידו� מיניות הדדית ומניעת אלימות 
החברתיות.  ברשתות  חינוכיי�  לצוותי�  ממוקד  וקמפיי�  ברדיו  תשדירי�  העלינו  מינית". 

המודעות הגוברת לאחריות החינוכית התבטאה בגידול הביקוש לפעילות מחלקות החינו�. 

קיימנו השתלמות ראשונה מ�וגה לפ�יכולוגיות ולמטפלות שע
קה בעול� התוכ� המשפטי . 21
המפגש  בנקודת  ולתרו�  הטיפולי  הכלי�  ארגז  את  להעשיר  כדי  המי�  עבירות  של  והחוקי 

המורכבת שבי� המשפטי לנפשי. 



איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית  14

הכנ
, בשיתו� המרכז למשפט שיתופי . 22 להלי� הפלילי.  חלופיי�  מעני�  בנושא  כנ�  ערכנו 
וטיפולי במכללה למנהל, נועד לקד� את ההיכרות של אנשי ונשות המקצוע ע� מעני� אלו, 
מתו� הבנה שהמענה ה"מ
ורתי" — ההלי� הפלילי — אינו עונה על רצונותיה�/� וצורכיה�/� 

של נפגעות ונפגעי� רבי�/ות. 

יזמנו כתבות, פר
מנו . 23 גווניה.  השמענו את קולנו ב�וגיות הקשורות באלימות מינית, לכל 
טורי דעה, הגבנו והשתתפנו במאות אייטמי� בשנה האחרונה.

ליווינו עשרות נפגעות ונפגעי� במפגש ע� התקשורת. למרות העניי� הגובר של כלי התקשורת . 24
בפגיעה מינית, נוכחנו לדעת כי המפגש של נפגעי�/ות רבי�/ות ע� עיתונאי�/ות מורכב וא� 
מזיק ממש. לכ� יצרנו שירות ייחודי של ליווי בתקשורת, ובכלל זה בירור רצונות הנפגעי�/ות 
וצורכיה�/�, מציאת במה מיטבית, 
יוע בהצבת גבולות ותנאי�, תיוו� ותמיכה לפני הפר
ו� 

ואחריו.

קידמנו �יקור הוג� יותר של אלימות מינית בתקשורת. ערכנו 
דנאות על עבודה ע� נפגעי�/. 25
ות ו
יקור בלתי פוגעני במערכות הטלוויזיה, האינטרנט והרדיו הגדולות. עקבנו באופ� שוט� 
אחר הפר
ומי�, עמדנו בקשר שוט� ע� עיתונאי�/ות בתחו�, והשפענו באופ� ישיר על השיח.
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התוכנית החינוכית של מרכזי הסיוע 
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

למחלקות החינו� של מרכזי ה�יוע ני�יו� של מעל שני עשורי� ב�דנאות לנוער ולצוותי� חינוכיי�. 
והבלתי  הפורמלי  בחינו�  ובתיכו�,  הביניי�  בחטיבת  בי�ודי,  לתלמידי�/ות  מתאימות  ה�נדאות 

פורמלי, כולל נוער ב�יכו�. לצד אלו, אנו מקיימות �דנאות והכשרות לצוותי� חינוכיי� ולהורי�. 

אינטימיי�  במעגלי�  מתקיימות  אשר  פ
יכו–חינוכיות,  
דנאות  היא  שלנו  העבודה  שיטת 
במקצועיות  מועברות  ה
דנאות  וצמיחה.  למידה  שיתו�,  המעודדי�  שיח  של  וחווייתיי� 
ובאמפתיה על ידי מנחות ומנחי� מיומני� אשר עברו הכשרה ייעודית להנחיית 
דנאות בנושא. 
התכני� מותאמי� לשלב ההתפתחותי ולמאפייניו הייחודיי� של כל גיל, מתו� היכרות ע� עולמ� 
של בני הנוער והחוויות המיניות שלה�/� בגיל זה, והקשבה מלאה לצרכי� של כל בית 
פר וכיתה.

מטרות התוכנית 
y  מיניות בריאה, בטוחה ומכבדת אשר �קידו


ת על ה
כמה חופשית, הדדיות, 
מבו
אמו� ותקשורת. 

y  תו� פיתוח �שוויו� בי� המיני �קידו
מודעות וחשיבה ביקורתית כלפי הה
ללה 

המגדרית והאופ� שבו היא מעצבת את 
המיניות ומייצרת יח
י כוחות.

y  תופעת האלימות המינית, על רבדיה �צמצו
השוני�, תו� מת� ידע וכלי� להבחי� בי� 
התנהגויות מיניות בטוחות להתנהגויות 

מיניות פוגעניות או 
יכוניות.

y  ומת� ליווי ותמיכה �העצמה של נערות ונערי
בתהליכי� של גיבוש הזהות האישית, המינית 

והמגדרית.

y  של לח� �ומצבי �שיח על גבולות אישיי �קיו
חברתי ופיתוח חשיבה ביקורתית ועצמאית.

y  דר� �וכני שינוי חברתיי
הכשרת שומרי 
� ו
העצמת היכולות של נערות ונערי� לזהות 

יטואציות לא בטוחות ולהגיב בזמ� אמת.

y  יוע
הנגשת מקורות הידע, התמיכה וה
בנושאי מיניות, זהות מינית ופגיעה מינית.

ה
דנאות מתקיימות בכל רחבי האר�, ומאושרות על ידי משרד החינו�.
www.edu.1202.org.il | education@igud1202.org.il :למידע נו�� ולהזמנת �דנאות

העברנו 
 15,029


דנאות

הגענו 
ל–470 
מ
גרות 
חינוכיות

פגשנו 
 187,481

תלמידות

בשנת 
2018
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1
נתוני פגיעה מינית לשנת 2018 

נתוני מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית לשנת 2018 2 
   

מתוכן 12,077 
פניות חדשות3 3%

+
40%
+

עלייה ביח
 לשנה הקודמת, 
שבה התקבלו

11,778 פניות חדשות

עלייה ביח
 לשנת 2013, 
שבה התקבלו 

8,637 פניות חדשות

בפרק הנתוני� נכלול התייח
ות חלקית ג� לנתוני השני� הקודמות, כדי לאפשר התרשמות ממגמות שהתרחשו   1
בשני� האחרונות. א� לא צוי� אחרת, הנתוני� נכוני� ל–2018.


י� על ניתוח הפניות החדשות. בשל אופיו של ה
יוע, הנות� לפונות ולפוני� את 
כל הנתוני� המובאי� בפרק זה מבו  2 
השליטה בשיחה ובפרטי� הנמ
רי� בה, לא נשאלות שאלות יזומות בנוגע לפרטי� ה
פציפיי� של הפגיעה, הפונה או 
הפוגע. לכ�, כל האחוזי� המופיעי� בפילוחי� אלו מחושבי� על פי הפניות שבה� התקבל מידע רלוונטי. יצוי� כי בשל 

תקלה טכנית, נער� החישוב על 11,520 פניות (מתו� 12,077). לפרטי� נו
פי� נית� לפנות לצוות האיגוד.

פנייה חדשה — פנייה נ
פרת בפע� הראשונה שהפונה מבקש/ת 
יוע באותה השנה. למרבית הפניות יש שיחות המש�.  3

למרכזי ה
יוע הגיעו 

כ-51 אלף פניות 
בשנת 2018 

1202

8% מהפניות החדשות 
התקבלו בצ'אט ובווט
אפ
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12-0
28.1%

18-13
31.6%

25-19
18.4%

40-26
13.6%

60-41
6.7%

61+
1.6%

 העיגפה  יג

36% 38%

24%

32% 34%
28%

32.0%
28.0%

48.0%

 םישנ םירבג *סנרט

/עגפנה יגו רג יפ וגפה

12-0

18-13

 ו/יריג

12-0
28.1%

18-13
31.6%

25-19
18.4%

40-26
13.6%

60-41
6.7%

61+
1.6%

 העיגפה  יג

36% 38%

24%

32% 34%
28%

32.0%
28.0%

48.0%

 םישנ םירבג *סנרט

/עגפנה יגו רג יפ וגפה

12-0

18-13

 ו/יריג

12-0
28.1%

18-13
31.6%

25-19
18.4%

40-26
13.6%

60-41
6.7%

61+
1.6%

 העיגפה  יג

36% 38%

24%

32% 34%
28%

32.0%
28.0%

48.0%

 םישנ םירבג *סנרט

/עגפנה יגו רג יפ וגפה

12-0

18-13

 ו/יריג

מאפיינים של הנפגע/ת  

מגדר הנפגע/ת 

התפלגות לפי מגדר וגיל הנפגע/ת 

89% ילדה או אישה
מתוכ� 0.3% נשי� טרנ
ג'נדריות 

11% ילד או גבר4 
מתוכ� 0.1% גברי� טרנ
ג'נדרי� 

הפניות לקו ה
יוע לגברי� דתיי� לא נכללו בחישוב. שיעור הפוני� הגברי� בפועל מעט גבוה יותר.   4

גיל בזמ� הפגיעה

60% הנפגע/ת קטי�/ה

40% הנפגע/ת בגיר/ה

טרנ�*גברי�נשי�
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5

6

 הרוה תוירע יוליג
8.5% 

 תו/חא תוירע יוליג
4.9% 

 בורק תוירע יוליג
 רחא החפשמ

9.1% 

 ןויסינ וא סנוא
 סנוא

34.2% 
 תינימ הפיקת

 תיתצובק
3.3% 

 הנוגמ השעמ
16.7% 

  תינימ הדרטה
17.5% 

  הפישח
 היפרגונרופל

1.4% 

  תונומת םוסרפ
 עדימ וא

4.4% 

העיגפה גוס

39.3%

15.1%

7.2%

7.2%

6.9%

4.8%

3.7%

3.0%

3.1%

2.5%

1.9%

1.0%

4.3%

 יפו ו עגפנה ,עגופה ירוג

 הועה רגס

 וניה רע

 ירויה ר

 פונ ו וינ ,יוי ו

 ופ ו נרני

 ופי  ו

 יו ורי ו 

 ירוי הרו ו העיסנ

 סנ י ו ייה ר

 ההוג הה סו

 פר

 ר

 העיגפה ו

 הרוה תוירע יוליג
8.5% 

 תו/חא תוירע יוליג
4.9% 

 בורק תוירע יוליג
 רחא החפשמ

9.1% 

 ןויסינ וא סנוא
 סנוא

34.2% 
 תינימ הפיקת

 תיתצובק
3.3% 

 הנוגמ השעמ
16.7% 

  תינימ הדרטה
17.5% 

  הפישח
 היפרגונרופל

1.4% 

  תונומת םוסרפ
 עדימ וא

4.4% 

העיגפה גוס

39.3%

15.1%

7.2%

7.2%

6.9%

4.8%

3.7%

3.0%

3.1%

2.5%

1.9%

1.0%

4.3%

 יפו ו עגפנה ,עגופה ירוג

 הועה רגס

 וניה רע

 ירויה ר

 פונ ו וינ ,יוי ו

 ופ ו נרני

 ופי  ו

 יו ורי ו 

 ירוי הרו ו העיסנ

 סנ י ו ייה ר

 ההוג הה סו

 פר

 ר

 העיגפה ו

מאפייני הפגיעה

�וג הפגיעה

מקו� הפגיעה

ובכלל זאת פגיעות המוגדרות בחוק כ“מעשה 
דו�“.  5
ופר
ו� תמונות  לפורנוגרפיה  מגוני�, חשיפה  ג� מעשי�  לכלול  יכולה  בחוק,  מוגדרת  כפי שהיא  מינית,  הטרדה   6

ומידע. פילוח זה מציג כל אחד מ
וגי הפגיעה האלו כקטגוריה נפרדת. 

 
עלייה בפניות על אונ
ביח
 ל–2017 8%

+

מ
פר הפניות על 
פר
ו� 

תמונות ומידע 
הוכפל תו� ארבע שני�
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6

 הי
 רג 1.8%

98.2% 

/עגופה רג 
מגדר הפוגע/ת

ב–1.8% 
מהפניות דווח כי 

הפוגעת היא אישה 

היכרות ע� הפוגע

ב–98.2% 
מהפניות 

דווח כי הפוגע הוא גבר 

מאפייני הפוגע

 הרוה תוירע יוליג
22.8% 

 תו/חא תוירע יוליג
14.7% 

 בורק תוירע יוליג
 רחא החפשמ

24.9% 

 סנוא ןויסינ וא סנוא
19.0% 

 הנוגמ השעמ
12.9% 

 רחא
5.7% 

)ייו וי( העיגפה גוס

8.6%

3.9%

4.9%

22.5%

1.1%

2.3%

3.6%

1.0%

6.2%

8.5%

8.2%

13.0%

5.8%

10.4%

  רז

 םיתוריש ןתונ

 טנרטניאב תורכיה וא טייד דניילב

 ןכש וא רכמ ,דידי

 תינחור וא תיתד תוכמס

 )יביטנרטלא ,שפנ ,תואירב( לפטמ

 הצרמ וא ךירדמ ,הרומ

 תוריש לבקמ וא חוקל

 תימע

 דקפמ וא תורמ לעב ,קיסעמ

 רבעשל וא יחכונ גוז תב/ןב

 החפשמ בורק

 )הנמאו םיגרוח ,החפשמ( תו/חא

 הרוה

  רז
 תורכיה

 תרחא
31

.3
%

 

 תוכמס
 תיכוניח

 תילופיטו
7% 

 אבצו הדובע
15

.7
%

 
מ

 החפש
37

.4
%

 

עופה ע תוריה
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14.7% 

 בורק תוירע יוליג
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 הנוגמ השעמ
12.9% 

 רחא
5.7% 

)ייו וי( העיגפה גוס

8.6%

3.9%

4.9%

22.5%

1.1%

2.3%

3.6%

1.0%

6.2%

8.5%
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13.0%
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 תרחא
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 תוכמס
 תיכוניח

 תילופיטו
7% 

 אבצו הדובע
15

.7
%

 
מ

 החפש
37

.4
%

 

עופה ע תוריה

היכרות ע� הפוגע (ילדות וילדי�)

מאפייני פגיעה בילדים ובילדות (12-0)

�וג הפגיעה (ילדות וילדי�)

 67%
הפוגע הוא 
ב� משפחה

הפוגע הוא ידיד, מכר 
או שכ� של המשפחה  19%

הפוגע הוא בעל 

מכות חינוכית 

או דתית

 5%

 4% הפוגע הוא 
נות� שירותי�

הפוגע זר  5%

פנייה ל�יוע (ילדות וילדי�)

80% מהפונות והפוני� שנפגעו עד גיל 12 פנו לראשונה ל
יוע אחרי עשור או יותר. 
7% מהפניות ע
קו בפגיעות שמתרחשות בהווה, בעיקר מטע� בני/ות 

משפחה, צוותי� חינוכיי�, טיפוליי� וכו'.
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 הרוה תוירע יוליג
19% 

 סנוא ןויסינ וא ,סנוא
39% 

 תיתצובק תינימ הפיקת
7% 

 הנוגמ השעמ
17% 

 תינימ הדרטה
7% 
 היפרגונרופל הפישח

2% 

 עדימ וא תונומת םוסרפ
9% 

)רעונ( העיגפה גוס

60%
42%37%42%41%

20182017201620152014

 תינימ הפיקת לע תוינפה ןיבמ רעונ תו/ינב רועיש
תיתצובק ב–60% מכלל הפניות על 

תקיפה מינית קבוצתית הנפגע/ת 
נער/ה בי� גיל 13 ל–18. 

מאפייני פגיעה בנוער (18-13)

�וג הפגיעה (נוער)

 הרוה תוירע יוליג
19% 

 סנוא ןויסינ וא ,סנוא
39% 

 תיתצובק תינימ הפיקת
7% 

 הנוגמ השעמ
17% 

 תינימ הדרטה
7% 
 היפרגונרופל הפישח

2% 

 עדימ וא תונומת םוסרפ
9% 

)רעונ( העיגפה גוס

60%
42%37%42%41%

20182017201620152014

 תינימ הפיקת לע תוינפה ןיבמ רעונ תו/ינב רועיש
תיתצובק

שיעור בני/ות נוער מבי� הפניות על תקיפה מינית קבוצתית

היכרות ע� הפוגע (נוער)

9.4%

3.3%
8.6%

4.7% 4.7%

36.6%

8.5%

1.1% 1.1%

7.7%

1.5%

12.8%

 הרוה
  תו/חא

 החפשמ בורק

 רבעשל וא יחכונ גוז תב/ןב

 הדובע יסחי

 ןכש וא רכמ ,דידי

 תשרב תורכיה

 תינחור וא תיתד תוכמס

 )יביטנרטלא ,שפנ ,תואירב( לפטמ

 ךירדמ וא הרומ

 םיתוריש ןתונ

  רז

)רעונ( עגופה ע ורה 

45.7%

33.7%

16.6%
4.0%

 )יריגו וריג( העיגפה  יג

25-19 40-26 60-41 61+

16% מהפגיעות התרחשו 
במו
ד חינוכי 

11% מהפגיעות המיניות 
בנוער התרחשו ברשת
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מאפייני פגיעה בבגרות (18+)

גיל בזמ� הפגיעה (בגירות ובגירי�)

9.4%

3.3%
8.6%

4.7% 4.7%

36.6%

8.5%

1.1% 1.1%

7.7%

1.5%

12.8%

 הרוה
  תו/חא

 החפשמ בורק

 רבעשל וא יחכונ גוז תב/ןב

 הדובע יסחי

 ןכש וא רכמ ,דידי

 תשרב תורכיה

 תינחור וא תיתד תוכמס

 )יביטנרטלא ,שפנ ,תואירב( לפטמ

 ךירדמ וא הרומ

 םיתוריש ןתונ

  רז

)רעונ( עגופה ע ורה 

45.7%

33.7%

16.6%
4.0%

 )יריגו וריג( העיגפה  יג

25-19 40-26 60-41 61+

�וג הפגיעה (בגירות ובגירי�)7

  וירע יויג
3.4% 

 סנו ויסינ ו סנו
39.6% 

 יני הפי
 יו

2.0% 

 הנוג הע
18.9% 

 יני הרה
31.0% 

 היפרגונרופ הפי
1.0% 

 עי ו ונו וסרפ
4.1% 

)יריגו וריג( העיגפה גוס

8%

7%

2%

4%

1%

6%

21%

33%

14%

3%

1%

  ר

 יתוריש ןתונ

 ירמ ו תורמ לעב הרומ הצרמ

 יבינרל שפנ תוירב לפמ

 תינור ו תית תומ
 נרניב תוריה ו יי ניילב

 ןש ו רמ יי

 בצ ו הובע יי

 רבעשל ו יונ ו תב/ןב

 הפשמ בורק
 הרוה

)יריגו וריג( עגופה ע ורה

היכרות ע� הפוגע (בגירות ובגירי�)

  וירע יויג
3.4% 

 סנו ויסינ ו סנו
39.6% 

 יני הפי
 יו

2.0% 

 הנוג הע
18.9% 

 יני הרה
31.0% 

 היפרגונרופ הפי
1.0% 

 עי ו ונו וסרפ
4.1% 

)יריגו וריג( העיגפה גוס

8%

7%

2%

4%

1%

6%

21%

33%

14%

3%

1%

  ר

 יתוריש ןתונ

 ירמ ו תורמ לעב הרומ הצרמ

 יבינרל שפנ תוירב לפמ

 תינור ו תית תומ
 נרניב תוריה ו יי ניילב

 ןש ו רמ יי

 בצ ו הובע יי

 רבעשל ו יונ ו תב/ןב

 הפשמ בורק
 הרוה

)יריגו וריג( עגופה ע ורה

הבגירי�,  והפוני�  הפונות  לכלל  הכוונה  אי�  בבגרות.  מינית  פגיעה  שעברו  ולגברי�  לנשי�  מתייח
י�  הנתוני�   7
שרבות ורבי� מה� פנו בשל פגיעה שהתרחשה בילדות או בנעורי�.
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1
נתוני משטרת ישראל לשנת 2018 

תיקי עבירות מין והטרדה מינית לפי סוג העבירה — השוואה

 

1,320

850

3,471

424

1,037

1,294
(-2%)

790
(-7%)

3,689
(+6%)

368
(-13%)

1,166
(+12%)

 הנוגמ השעמ תינימ הדרטה
 יבמופב

 הליעבו סוניא  הנוגמ השעמ
 קוחכ אלש

  סוניא

האוושה - הריבע גוס יפל םיקית

2017 2018

מאפייני הנפגע/ת 

מגדר הנפגע/ת

הנפגעת היא ילדה או אישה                                     הנפגע הוא ילד או גבר

גיל בזמ� הפגיעה

מקור: מענה על בקשת חופש המידע שנשלחה למשטרת ישראל. התקבל ב–16 ב
פטמבר 2019.  1

בשנה שעברה דיווחנו על 6,587 תיקי� שנפתחו בשנת 2017 — לפי 5,225 תיקי עבירות מי� ועוד 1,353 תיקי הטרדה   2
מינית, כפי שנמ
ר לנו מהמשטרה. השנה נמ
רו הנתוני� במשות�. הפער נובע מחפיפה מ
וימת בי� תיקי עבירות 

המי� וההטרדה מינית, וכ� שינוי בדיעבד של מ
פר התיקי� שדווח מטע� המשטרה.

3%
+

15%
+ בשנת 2018 נפתחו 

במשטרת ישראל 6,220 
תיקי עבירות מי� והטרדה 

עלייה ביח
 מינית 
לשנת 2017, 
שבה נפתחו 
6,030 תיקי�2

 
עלייה ביח
לשנת 2013, 
שבה נפתחו 
5,427 תיקי�

80.7%19.3%

ב–47.8% מהתיקי� 
הנפגע/ת קטי�/ה (17-0)

ב–50.1% מהתיקי� 
הנפגע/ת בגיר/ה (64-18) 

ב–1.2% מהתיקי� 
הנפגע/ת מעל גיל 65



איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית  24

 בתכ אלל זנגנ
 םושיא

58% 

 הריקחב
5% 

 תוטילקרפב
34% 

 הטלחה
 תיטופיש

2% 
 רחא

1% 

-ב

 בתכ אלל זנגנ
 םושיא

83% 

 תוטילקרפב
2% 

 הטלחה
 תיטופיש

15% 

-ב ותפש םיקיתה ב

 בתכ אלל זנגנ
 םושיא

58% 

 הריקחב
5% 

 תוטילקרפב
34% 

 הטלחה
 תיטופיש

2% 
 רחא

1% 

-ב

 בתכ אלל זנגנ
 םושיא

83% 

 תוטילקרפב
2% 

 הטלחה
 תיטופיש

15% 

-ב ותפש םיקיתה ב

גיל החשוד/הנילו�חשוד/נילו� לפי מגדר

מאפייני החשוד/הנילון

 רבג
98% 

  השיא
2% 

ושה רג

גבר
98%

אישה
2% 

היכרות ע� הפוגע

65+
7%

 ריגב
78% 

 יק
15% 

וליהושה ליג

49.5%

29.9%

0.9% 3.4%
7.4% 5.3%

1.8% 1.9%

 וא רכמ ,דידי הדובע יסחי רחא רז
 ןכש

 גוז תב/ןב
 וא ת/יחכונ

 רבעשל

 ת/בורק
 החפשמ

 הרוה תוחא/חא

עגופה םע תוריה

מצב תיקי עבירות מין והטרדה מינית – השוואה

20182013

3,765 בגיר

ש
שי

3 ק
17

7% 33
%

79
%

טי�
7 ק

07
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גניזת תיקי עבירות מין והטרדה מינית — 2018

עילות גניזה בתיקי עבירות מי� והטרדה מינית 

 תויאר רסוח
57% 

 תונשייתה
1% 

 ןניא תוביסנה
 תומיאתמ

 ןידל הדמעה/הריקחל
14% 

 עדונ אל ןיירבע
25% 

 רחא
3% 

תיי הרהו י תוריבע יקית תיגל תוליע

תיקי עבירות מי� והטרדה מינית שנגנזו ב–2018 – לפי �וג עבירה

949

721

2,754

284

854

 תינימ הדרטה

  יבמופב הנוגמ השעמ

 הנוגמ השעמ

 קוחכ אלש הליעבו סוניא

 סוניא

הריבע גוס יפל וגש םיקית
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עבירות מין בנוער – מבט ממוקד

מידע על תיקי עבירות מי� שבה� הנפגע/ת הוא/היא ב�/בת נוער

גיל הפוגע

 30%

הפוגע מתחת לגיל 18

 19%
הפוגע ב� 25-19

 51%
הפוגע ב� 26 ומעלה

מקו� הפגיעה

22.5%
19.3%

5.8% 4.9%
6.7% 7.0%

33.8%

 יוליב םוקמ ירוביצ ןג ןוינח וא בכר בוחר רחא םוקמ
 תונח וא

 םירוגמ תיב יכוניח דסומ

רעו - העיגפה םוק

תיקי אונ� קבוצתי

נערות בנות 18-12 מהוות את רוב הנפגעות בתיקי אונ
 קבוצתי

 )18-12( הרענ
63% 

 )+19( הריגב
37% 

יתובק סוא יקית
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1
נתוני הפרקליטות לשנת 2018 

 

תיקי עבירות מין והטרדה מינית לפי סוג — 2018 לעומת 2017  

242

727

371
488

1868

237

62

821

328
(+36%)

676
(-7%)

331
(-11%)

469
(-4%)

1722
(-8%)

251
(+6%)

46
(-26%)

889
(+8%)

 ןימ תוריבע  תינימ הדרטה  רחא
 ידיבו החפשמב

 עשי רסח לע יארחא

 הנוגמ השעמ
 יבמופב

 הרוסא הליעב  םודס השעמ הנוגמ השעמ
 המכסהב

 סוניא

2017 תמועל 2018 - גוס יפל תינימ הדרטהו ןימ תוריבע יקית

2017

2018

4,712 תיקי עבירות מי� 
והטרדה מינית נפתחו בפרקליטות 

בשנת 2018

-2%

ירידה 
לעומת שנת 2017 2

אז נפתחו 4,816 תיקי�

מקור: מענה על בקשת חופש המידע שנשלחה לפרקליטות. התקבל ב–11 באוגו
ט 2019.  1

כולל תיק אחד של יח
י מי� בי� מטפל נפשי למטופל/ת.  2


עי� העבירה הראשי בתיק אינו עבירת מי�, א� לפחות אחד מבי� ה
עיפי� האחרי� שהוגדרו הוא עבירת מי�.  3

2
3
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מצב תיקי עבירות המין וההטרדה המינית שטופלו בפרקליטות בשנת 2018 4

ב עבירות מי�
 -742

הטרדה מינית

בשנת 2018 הוגשו 168 כתבי אישו� בתיקי הטרדה מינית.5 נתו� זה משק� את המשכה של 
מגמת העלייה בהיק� כתבי האישו� המוגשי� בגי� עבירה זאת בשני� האחרונות. 

17% 83% 
 

 - קיתה תריגס וא םושיא בתכ
2018

76%
(534)

82%
(585)

(168) 24%(129) 18% 
 714 :כ"הס 702 :כ"הס

20182017

Chart Title

 םושיא יבתכ
 הזינג

168

129

99

201820172016

 תינימ הדרטה וי יבת

17% 83% 
 

 - קיתה תריגס וא םושיא בתכ
2018

76%
(534)

82%
(585)

(168) 24%(129) 18% 
 714 :כ"הס 702 :כ"הס

20182017

Chart Title

 םושיא יבתכ
 הזינג

168

129

99

201820172016

 תינימ הדרטה וי יבת

ב-684 
מהתיקי� 

הוגש כתב אישו�

 3,227
מהתיקי� נ�גרו 

ללא הגשת כתב אישו�

התיקי� לא נפתחו בהכרח בשנת 2018.  4

 על תיקי עבירות מי� והטרדה מינית שהגיעו לנקודת ההכרעה בפרקליטות בשנת 2018: הגשת כתב 
החישוב מתב  

אישו� או 
גירת התיק — ולא על 
� התיקי� שנפתחו בשנת 2018. יוער כי תיקי� נו
פי� נמצאי� עדיי� בעבודה.

יצוי� כי בניגוד לתיקי עבירות מי�, שנ
פרי� על פי 
עי� העבירה הראשי, נתו� זה מתאר את כלל התיקי� שבה� קיי�   5

עי� הטרדה מינית. ישנה חפיפה מ
וימת בי� כתבי האישו� בעבירות המי� וההטרדה המינית.
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8

7

6
שיעור הגשת כתבי אישום לפי סוג עבירה — 2018 

9%17%14%20%22%
13%

24%
14%

  זנגנ

 םושיא בתכ שגוה
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

 הרוסא הליעב םודס השעמ סוניא
 המכסהב

 ןימ תוריבע
 החפשמב

 יארחא ידיבו
 עשי רסח לע

 הנוגמ השעמ הנוגמ השעמ
 יבמופב

 רחא  תינימ הדרטה

  - הריבע וס י וי יבת תה רועי

תיקים שהסתיימו לאחר הליך משפטי ב–2018 

בשנת 2018 ה
תיימו 644 הליכי� שיפוטיי� בגי� עבירות מי�, שהתנהלו כנגד 
681 נאשמי�.

בשנת 2018 ה
תיימו 134 תיקי� הכוללי� 
עי� הטרדה מינית, שהתנהלו 
כנגד 134 נאשמי�. 

 

עבירות מי�                                     הטרדה מינית

 העשרה
 העשרה יא 80%

6% 

 יוכיז
5% 

 םושיא בתכמ הרזח
3% 

 םיכילה תיילתה/תקספה
5% 

 1%  רחא

ןימ תוריבע

 העשרה
88% 

 העשרה יא
5% 

 יוכיז
2% 

 רחא 
5% 

תינימ הדרטה

 העשרה
 העשרה יא 80%

6% 

 יוכיז
5% 

 םושיא בתכמ הרזח
3% 

 םיכילה תיילתה/תקספה
5% 

 1%  רחא

ןימ תוריבע

 העשרה
88% 

 העשרה יא
5% 

 יוכיז
2% 

 רחא 
5% 

תינימ הדרטה

כפי שהובהר בהערה 5, קיימת חפיפה מ
וימת בי� כתבי האישו� על הטרדה מינית לכתבי אישו� על עבירות מי�   6
אחרות. יש להניח כי בניכוי כתבי האישו� הכפולי�, שיעור הגשת כתבי האישו� בתיקי הטרדה מינית היה מעט 

נמו� יותר.

מות חשוד/נאש�, עיכוב הליכי�, עבריי� נמלט.  7

חזרה מכתב אישו�, הפ
קת/התליית הליכי�, צירו� לתיק אחר.  8
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הסדרי טיעון — 2018

שיעור הנאשמי� שעימ� נחת� ה�דר טיעו� 

בתיקי עבירות מי�                                               בתיקי הטרדה מינית

תיקים שנסגרו ב–2018 

בשנת 2018 
גרה הפרקליטות 3,227 תיקי עבירות מי� כנגד 3,558 
חשודי�, ללא הגשת כתב אישו�.

בשנת 2018 
גרה הפרקליטות 534 תיקי הטרדה מינית כנגד 589 חשודי�, 
ללא הגשת כתב אישו�.

270

40

181

270

323

585

628

1,501

 רחא

 המכסהב הרוסא הליעב

 םודס השעמ

 עשי רסח לע יארחא ידיבו החפשמב ןימ תוריבע

 יבמופב הנוגמ השעמ

 תינימ הדרטה

 סוניא

 הנוגמ השעמ

 2017 - םושיא בתכ אלל וזנגנש ןימ תוריבע יקית

 - ןועיט רדסה
 העשרה יא/העשרה

67% 

 העשרה יא/העשרה
 רדסה אלל -

19% 

 - תרחא האצות
 רדסה אלל

14% 

ןימ תוריבע - ןועיט ירדסה

 - ןועיט רדסה
 העשרה יא/העשרה

77% 

 - העשרה יא/העשרה
 רדסה אלל

16% 

 - תרחא האצות
 רדסה אלל

7% 

תינימ הדרטה - ןועיט ירדסה
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עילת גניזת תיקים ללא כתב אישום — 2018

פילוח לפי עילת גניזת התיק ללא כתב אישו� – עבירות מי� והטרדה מינית

בתיקי עבירות מי�                                          בתיקי הטרדה מינית

משך הזמן ממועד פתיחת התיק ועד סגירתו 

2% 3%

29%

12%

19%
15%

49%

69%

 ןימ תוריבע תינימ הדרטה

2018 - ותריגס דע קיתה תחיתפ דעוממ ןמזה ךשמ

 םייתנש לעמ

 םייתנשל הנש ןיב

 הנשל הנש יצח ןיב

 הנש יצח דע

 תויאר רסוח
67% 

 תילילפ הריבע ןיא
2% 

  המשא רסוח
16% 

 ןיינעה תוביסנ
 תומיאתמ ןניא
 ןידל הדמעהל

11% 

 עדונ אל ןיירבע
2% 

 רחא
2% 

ןימ תוריבע - םיקית תזינג תוליע

 תויאר רסוח
52% 

 תילילפ הריבע ןיא
  המשא רסוח 1%

9% 

 ןיינעה תוביסנ
 תומיאתמ ןניא
 ןידל הדמעהל

37% 

 רחא
1% 

תינימ הדרטה - םיקית תזינג תוליע
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עררים על סגירת תיקים — 2018

182 עררי� הוגשו לפרקליטות על 
גירת תיקי עבירות מי� והטרדה מינית 
בשנת 2018. 

רק ערר אחד התקבל, ונשלח להשלמת חקירה. 99.5% מהעררי� נדחו.
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נתוני המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש)1

תיקים נגד שוטרים על פי סוג עבירה2 
50

2

37

7
12

45
(-10%)

1

27
(-27%)

2 1

7
(-42%)

 ןימ תוריבע  תינימ הדרטה
 ידיבו החפשמב
 עשי רסח לע יארחא

 הרוסא הליעב הנוגמ השעמ
 המכסהב

 סוניא םודס  השעמ

2017 תמועל 2018 - הריבעה גוס יפל תונולת

2017 2018

הכרעה בתיקי עבירות מין נגד שוטרים – השוואה

2018                                                         2017
 םושיא בתכ

20% 

 ךילהל הינפה
 יתעמשמ

24% 

 הריגס
56% 

2017

 םושיא בתכ
15% 

 ךילהל הינפה
 יתעמשמ

28% 

 הריגס
57% 

2018

מקור: מענה על בקשת חופש המידע שנשלחה לפרקליטות. התקבל ב–11 באוגו
ט 2019.  1

ו ג� ה� על בקשות חופש 
מ
פר נתוני� שיובאו בפרק זה שוני� באופ� משמעותי מאלו שהבאנו בשני� קודמות, שהתב  

מידע. ה
יבה, על פי מח“ש, היא גילוי טעות באפיו� המערכת שממנה נדלו ונשלחו הנתוני� בעבר, ותיקו� בדיעבד.
בתיק אחד יכולות להופיע מ
פר עבירות, ולכ� 
� העבירות גבוה מ
� התיקי�.  2

-12% 79 תלונות על עבירות מי� 
והטרדה מינית שביצעו שוטרי� 

התקבלו במח"ש ב–2018
ירידה לעומת שנת 2017, 
שבה התקבלו 90 פניות
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הגשת כתבי אישום נגד שוטרים

בשנת 2018 הוגשו כתבי אישו� בגי� עבירות מי� נגד 13 שוטרי� — לעומת 
שנת 2017, אז הועמדו לדי� 20 שוטרי�. 

כתבי אישו� לפי �וג עבירה — השוואה

6

8

6

1

7

9

1

 המכסהב הרוסא הליעב סוניא הנוגמ השעמ תינימ הדרטה

הריבע גוס יפל - וי יבת

2017 2018

נפגע/ת העבירה

8 שוטרי�/ות        2 אזרחי�/ות (במ
גרת התפקיד)        3 אזרחי�/ות (בנ
יבות אזרחיות)

תוצאות הליכים פליליים נגד שוטרים

בשנת 2018 ה
תיימו 17 הליכי� פליליי� נגד שוטרי�. כול� נגמרו בהרשעה.

ב–6 תיקי� הנפגעת הייתה שוטר/ת. ב–11 תיקי� — אזרח/ית.

הפניה להליכים משמעתיים

בשנת 2018 הועברו 25 תיקי עבירות מי� שביצעו שוטרי� להליכי� 
משמעתיי�. 

24 מהעבירות בוצעו כלפי שוטרות, ו-1 כלפי אזרח/ית.
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נתוני שירות בתי הסוהר1

1,356 א
יר

התפלגות אסירים ועצירים — 2018 4

אסירים ועצירים בגין עבירות מין

מ�פר הא�ירי� המרצי� מא�ר על עבירות מי� – השוואה5

55

11

295

133

447

78

10

304

119

349

75

8

291

107

326

 הנוגמ השעמ תורחא ןימ תורבע
 יבמופב

 סנוא קוחכ אלש הליעב הנוגמ השעמ

 2017 ,2013 - ןימ תוריבע לע רסאמ םיצרמה םיריסא
2018-ו

2012/2013

2017

2018

מקור: מענה על בקשת חופש המידע שנשלחה לשב"
. התקבל ב–8 באוגו
ט 2019.  1
יובהר כי המ
פר מתייח
 למ
פר הא
ירי� והעצורי� ב–31 בדצמבר 2018.  2
יובהר כי המ
פר מתייח
 למ
פר הא
ירי� והעצורי� ב–31 בדצמבר 2012.    3


� הא
ירי� והעצירי� על פי גיל ומגדר, כפי שהועבר על ידי שב"
, מ
תכ� ב–930. 
� הא
ירי� והעצירי� על   4
פי גיל ומגדר מ
תכ� ב–928 (לעומת המ
פר הרשמי בדיווח, שעומד על 927).


ת על מ
פר הא
ירי� שריצו מא
ר על כל אחת מעבירות המי� — כאשר חלק� ריצו מא
ר על 
התפלגות זו מבו  5
מעל לעבירת מי� אחת. לכ� לא נית� ל
כו� את 
� הא
ירי� מתו� נתוני� אלו.

-17%

ירידה ביח
 לשנת 2013, 
 
שבה שהו במתקני שב"

1,123 א
ירי� ועצירי�3

927 א
ירי� ועצירי� 
שהו בשב"
 בגי� 

עבירות מי� בשנת 22018

 810
א
ירי�

 120
עצירי�

923
בגירי�

2
נשי�

5
קטיני�
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מ�פר העצירי� הכלואי� בחשד לעבירות מי�, לפי �וג עבירה – השוואה 

14
9

85

21

53

26

3

63

18

32

15
7

57

12

29

 הנוגמ השעמ תורחא ןימ תוריבע
 יבמופב

 סנוא קוחכ אלש הליעב הנוגמ השעמ

ו    ןימ תוריבעל דשחב םיריצעה רפסמ

2012/2013
2017
2018

א�ירי� המרצי� מא�ר על עבירות מי�, לפי יתרת מא�ר – השוואה

בשנת 2018 מ
פר קט� יותר של א
ירי� ריצו מא
ר על עבירות מי�, א� רבי� יותר ריצו מא
רי� 
ארוכי�.

184 (20%) 113(13%) 102(13%)

170 (18%)

59 (5%) 52 (4%)

588
(62%)

690
(80%) 655

(81%)

942
862

809

2012/2013 2017 2018

רסאמ תרתי יפל םיריסא

 םינש שמח לעמ

 םינש שמח דע

 הנש דע

80

39

92

259

337

 הלעמו ישימח רסאמ

 יעיבר רסאמ

 ישילש רסאמ

 ינש רסאמ

 ןושאר רסאמ

 לע רסאמ םיצרמה םיריסא לש םירסאמה רפסמ
ןימ תוריבע

מ�פר המא�רי� של א�ירי� המרצי� מא�ר על עבירות מי� — 2018

184 (20%) 113(13%) 102(13%)

170 (18%)

59 (5%) 52 (4%)

588
(62%)

690
(80%) 655

(81%)

942
862

809

2012/2013 2017 2018

רסאמ תרתי יפל םיריסא

 םינש שמח לעמ

 םינש שמח דע

 הנש דע

80

39

92

259

337

 הלעמו ישימח רסאמ

 יעיבר רסאמ

 ישילש רסאמ

 ינש רסאמ

 ןושאר רסאמ

 לע רסאמ םיצרמה םיריסא לש םירסאמה רפסמ
ןימ תוריבע
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טיפול ושיקום — 2018

בשנת 2018 פחות מחצי מהא
ירי� המרצי� מא
ר על עבירות מי� השתתפו בתוכנית טיפולית 
המיועדת לפוגעי� מינית.

 רחא לופיט
28% 

 ןימ יניירבע לופיט
48% 

 ופתתשה אל
 וא לופיט ףאב

 םוקיש
24% 

םוישו לופי תינותב תופתתשה

3 6
39 42

210

254

  302 :לוכה ךס 252 :לוכה ךס

2013 2018

 תמועל   םיריסא רורחש

 )תוומ ,זופשא( רחא

 םדקומ רורחש

 אלמ רורחש

שחרור ממאסר 

שחרור עברייני מי� ממא�ר – השוואה 

 רחא לופיט
28% 

 ןימ יניירבע לופיט
48% 

 ופתתשה אל
 וא לופיט ףאב

 םוקיש
24% 

םוישו לופי תינותב תופתתשה

3 6
39 42

210

254

  302 :לוכה ךס 252 :לוכה ךס

2013 2018

 תמועל   םיריסא רורחש

 )תוומ ,זופשא( רחא

 םדקומ רורחש

 אלמ רורחש

שחרור מנהלי

200 עברייני מי� זכו לקיצור ענישה במ
גרת שחרור מנהלי רגיל בשנת 2018 .6 
מתוכ�, 36 השתחררו במ
גרת "שחרור מנהלי מוגבר".7

כל חצי שנת מא
ר גררה שבוע קיצור, פרט לחצי שנת המא
ר הראשונה שגררה שבועיי� קיצור. מי ששפוט עד   6
ארבע שני� נהנה מהקיצור באופ� אוטומטי, ואלו ששפוטי� למא
ר ארו� יותר — בכפו� לאישור ועדת שחרורי�.

בנוגע  בג“�  לפ
יקת  כמענה  א
ירי�  מאות  כמה  שוחררו  שבמ
גרתו  ל–31.12,   20.12 בי�  שהוחל  החוק  תיקו�   7
להקטנת הצפיפות בבתי ה
והר.
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נתוני יחידת צור — 2018 8

עברייני מי� בפיקוח יחידת צור

75

245

366

630
680

790
880

940

1,049

1,151
1,220

1,298

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

רוצ תדיחי חוקיפב ןימ יניירבע

עברייני מי� בפיקוח – לפי רמת מ�וכנות

 ההובג תונכוסמ
42% 

 ההובג-תינוניב תונכוסמ
17% 

 תינוניב תונכוסמ
20% 

-תינוניב תונכוסמ
 הכומנ

21% 

תונוסמ תמר יפל  חויפב ןימ יניירבע

734

778

820

2016 2017 2018

 רוצ תדיחי ידילע וספתנש תורפהה רפסמ

מ�פר ההפרות שנתפ�ו על ידי יחידת צור

 ההובג תונכוסמ
42% 

 ההובג-תינוניב תונכוסמ
17% 

 תינוניב תונכוסמ
20% 

-תינוניב תונכוסמ
 הכומנ

21% 

תונוסמ תמר יפל  חויפב ןימ יניירבע

734

778

820

2016 2017 2018

 רוצ תדיחי ידילע וספתנש תורפהה רפסמ

יחידת צור פועלת תחת שירות בתי ה
והר, ותפקידה לפקח על עברייני מי� מועדי� על מנת לוודא שאינ� מפרי�   8
את תנאי צו הפיקוח ולמנוע ביצוע עבירות מי� חוזרות.
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נתוני בית הדין לעבודה1

מאפייני התיקים

מרכיבי התיק 

27 תיקי� כללו 
עי�/י הטרדה מינית בלבד. 

87 תיקי� — הטרדה מינית ורכיבי� נו
פי�.

מ�פר נתבעי�2 

 דחא עבתנ
23% 

 םיעבתנ ינש
49% 

 םיעבתנ השולש
19% 

 רתוי וא םיעבתנ העברא
9% 

קיתב םיעבתנה רפסמ

מקור: מענה על בקשת חופש המידע שנשלחה להנהלת בתי המשפט. התקבל ב–30 ביוני 2019.  1
על פי חוק, עובד/ת שנפגע/ה מהטרדה מינית יכול/ה לתבוע ג� את הארגו� ובעלי תפקידי� בו, בנו
� למטריד.  2

114 תיקי הטרדה מינית נפתחו 
בבית הדי� לעבודה בשנת 2018

48%
+

עלייה לעומת שנת 2017, 
שבה נפתחו 77 תיקי� 
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תוצאות הליכים 
בשנת 2018 הגיעו ל
יומ� 65 תיקי הטרדה מינית שהתנהלו בבית הדי� לעבודה.

תוצאות הליכי� – השוואה 

21

13

17

14

 םייתנש לעמ

 םייתנש דע

 הנש דע

 הנש יצח דע

יפמה יהה מ

6
10

13

19

41

35

2017 2018

םייה תת

 תיקלח לבקתה/לבקתה החדנ קחמנ

מש� ההלי� המשפטי — 2018

21

13

17

14

 םייתנש לעמ

 םייתנש דע

 הנש דע

 הנש יצח דע

יפמה יהה מ

6
10

13

19

41

35

2017 2018

םייה תת

 תיקלח לבקתה/לבקתה החדנ קחמנ
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1
נתוני צה“ל לשנת 2018 

פניות ליחידת יוהל“ם2 וליחידת מהו“ת3

15%
+

עלייה ביח
 לשנת 2017, אז 
התקבלו 1,482 פניות בנושא4

1,104 פגיעות צ
בנ�יבות צבאיות 
דווחו בשנת 2018

602 פגיעות 
בנ�יבות אזרחיות 
דווחו בשנת 2018

צ

מקור: מענה על בקשת חופש המידע שנשלחה לצה“ל. התקבל ב–1 ב
פטמבר 2019.  1

יחידת יוהל“�: יחידת יועצת הרמטכ“ל לענייני מגדר, אשר מרכזת את תחו� המניעה והטיפול בהטרדות ובפגיעות מיניות.  2

יחידת מהו“ת: מרכז התמודדות ותמיכה. מרכז 
יוע וטיפול שייעודו להעניק טיפול רגשי, 
יוע רפואי וליווי משפטי   3
לחיילות ולחיילי� בשירות חובה, על רקע פגיעה מינית ועוד.

מגמת העלייה במ
פר הפניות נמשכת באופ� עקבי זה מ
פר שני�. לפי ניתוח המידע שנער� בצה“ל, "קיי� קשר ישיר   4
בי� הגברת המודעות ופעילות הה
ברה בנושא הדיווח על הטרדות מיניות לבי� העלייה במ
פר הדיווחי� בפועל".

1,706 פניות בנושא פגיעה 
מינית התקבלו ביחידת יוהל“� 

בשנת 2018

טיפול במהו"ת

232 חיילי� וחיילות טופלו במרכז מהו“ת ב–2018 על רקע פגיעה מינית



איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית  42

פניות לפי סוג הפגיעה – השוואה

0
43

0

107

540

145

31
80

13

444

811

327

 םימויאב הטיחס
 תולכנתה וא

 םוליצ ,הצצה
 תויטרפב העיגפו

 תינימ הדרטה תורמ יסחי
 תילולימ

 הנוגמ השעמ
 תינימ הדרטהו

 תיזיפ

 סנוא ןויסינ ,סנוא
 םודס השעמו

2013 תמועל 2018 - העיגפה גוס יפל תוינפ

2013 2018

מאפיינים דמוגרפיים

מגדר הנפגע/ת

מגדר הפוגע/ת

 רבג
92% 

 השיא
 3% 

 עודי אל
5% 

 רדגמ יפ לע םיעגופ

 3%
נשי� 

5%
לא ידוע 

 92%
גברי�

10%
גברי�

90%
נשי�

בשנת 
2018

צ
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צ

דרגת הפוגע 

 הבוח תורישב לייח
45% 

 דגנ
15% 

 13% - ןיצק

 7% - ןרס תגרד דע
 4% - ן"סר תגרדמ

 3% - העודי אל הגרד

 ,םיאולימ( רחא
 ,ל"הצ דבוע חרזא
 )עודי אל וא חרזא

26% 

 עגופה תגרד

הפניה להמשך טיפול — 2018

ע� הפנייה למהו"ת, ניתנת לחייל/ת הנפגע/ת בחירה באשר לאפיק הטיפולי המועד� עליו/ה: 
הפניה למצ"ח, הפניה למשטרת ישראל (כאשר הפגיעה התרחשה מחו� לצבא) הפניה לטיפול 

משמעתי ביחידה — או הימנעות מהעברה לטיפול.5
1154

364

11

177

 ח"צמל הינפה לארשי תרטשמל הינפה הדיחיב לופיטל היינפה ךשמה לופיטל רבעוה אל

2018 - לופיט ךשמהל היינפה


 על 
� הפניות למהו"ת ב–2018 — 1,706 פניות, בחי
ור מ
פר הפניות שהועברו הלאה — 552 פניות.
מבו  5

5



איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית  44

נתוני מצ“ח6

תיקי חקירה על עבירות מי� 
נפתחו במצ"ח בשנת 2018

תיקי חקירה על עבירות מי� 
נפתחו במצ"ח בשנת 2017

תיקי מצ“ח לפי �וג העבירה – השוואה

4

18 21

88

11
0

33 37

94

12

 העיגפ וא הצצה רחא
 תויטרפב

 תינימ הדרטה
 תילולימ

 וא הנוגמ השעמ
 תינימ הדרטה

 תיזיפ

 השעמ וא סנוא
 םודס

 2017 תמועל 2018 - הריבעה גוס יפל ח"צמ יקית

2017 2018

 הבוח תורישב לייח
52% 

 דגנ
 ן"סר תגרד דע ןיצק 16%

14% 

 הלעמו ל"אס תגרדב ןיצק
3% 

 ל�הצ דבוע חרזא/חרזא
6% 

 דושח רתוא אל
9% 

ח"צמ יקית - ןולינה/דושחה תגרד

מגדר החשוד/נילו� – תיקי מצ“ח

צצצצ

112
מהנילוני� ה� גברי�

1
נילונה היא אישה

מצ"ח — המשטרה הצבאית החוקרת היא הגו� שבו נפתחות התלונות, אלו עוברות לפרקליטות הצבאית וזו 
וגרת   6
את התיק או מגישה כתב אישו�.

 165 142
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דרגת החשוד/הנילו� – תיקי מצ“ח

4

18 21

88

11
0

33 37

94

12

 העיגפ וא הצצה רחא
 תויטרפב

 תינימ הדרטה
 תילולימ

 וא הנוגמ השעמ
 תינימ הדרטה

 תיזיפ

 השעמ וא סנוא
 םודס

 2017 תמועל 2018 - הריבעה גוס יפל ח"צמ יקית

2017 2018

 הבוח תורישב לייח
52% 

 דגנ
 ן"סר תגרד דע ןיצק 16%

14% 

 הלעמו ל"אס תגרדב ןיצק
3% 

 ל�הצ דבוע חרזא/חרזא
6% 

 דושח רתוא אל
9% 

ח"צמ יקית - ןולינה/דושחה תגרד

זיקה בי� הנפגע/ת לפוגע/ת בתיקי מצ“ח

 תורישל םיתימע
54% 

 ה/דוקפ-דקפמ יסחי
37% 

-דוקפ יסחי
 ת/דקפמ

4% 

 תרחא הקיז
5% 

ח"צמ יקיתב ת/עגופל ת/עגפנה ןיב הקיז
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 136
תיקי עבירות מי� טופלו 

בפרקליטות הצבאית 
בשנת 2018

112
 תיקי עבירות מי� טופלו 

בפרקליטות הצבאית 
בשנת 2017

מצב תיקי הפגיעה המינית בפרקליטות הצבאית7

16

25

38

17

40

30

2013 2017 2018

תיאבצה תוטילקרפב תינימה העיגפה יקית בצמ

 רגסנ קיתה םושיא בתכ שגוה

כתבי אישו� של הפרקליטות הצבאית לפי �וג עבירה — השוואה

1

4

0

11

3

5

0

4

4

18

6

6

 השיבמ/תמלוה הניאש תוגהנתה

 תויטרפב העיגפ

 תינימ הדרטה

 הנוגמ השעמ

 סוניא תוביסנב/חוכב הנוגמ השעמ

 םודס השעמ/סוניא

הריבעה גוס יפל םושיא יבתכ

2018 2017

 תורישב לייח
 הבוח

79% 

 דגנ
13% 

 תגרד דע ןיצק
 ן"סר

5% 

 דבוע חרזא
 ל�הצ

3% 

תיאבצה תוטילקרפה לש םושיא יבתכ - םשאנה תגרד

לא נמ
ר מידע בנוגע לתיקי� שהועברו להלי� משמעתי.  7

נתוני הפרקליטות הצבאית 
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דרגת הנאש� – תיקי הפרקליטות הצבאית

חיילי� בשירות חובה ה� רק 52% מהנילוני� בתיקי מצ"ח, א� ה� 79% מהנאשמי� על ידי 
הפרקליטות הצבאית בפועל. א� כתב אישו� לא הוגש נגד קצי� בכיר מדרגת 
א"ל ומעלה. 

1

4

0

11

3

5

0

4

4

18

6

6

 השיבמ/תמלוה הניאש תוגהנתה

 תויטרפב העיגפ

 תינימ הדרטה

 הנוגמ השעמ

 סוניא תוביסנב/חוכב הנוגמ השעמ

 םודס השעמ/סוניא

הריבעה גוס יפל םושיא יבתכ

2018 2017

 תורישב לייח
 הבוח

79% 

 דגנ
13% 

 תגרד דע ןיצק
 ן"סר

5% 

 דבוע חרזא
 ל�הצ

3% 

תיאבצה תוטילקרפה לש םושיא יבתכ - םשאנה תגרד

תוצאות ההליכים המשפטיים בבית הדין הצבאי ב–2018

16
תיקי� 

נגמרו בהרשעה

1
תיק 

נגמר בזיכוי
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פגיעה מינית בגיל ההתבגרות 
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לח� חברתי בנוגע למי� ולמיניות

השווי�  קבוצת  של  ההשפעה  ההתבגרות  בגיל 
הולכת וגדלה. המשמעות של ה
טטו
 החברתי 
לער�  קריטית  נהיית  הקבוצה  בתו�  והמקו� 
ולהשתיי�,  להתאי�  החברתי  הלח�  העצמי. 
הוא  מו
ווה,  או  ישיר  באופ�  ניכר  שהוא  בי� 
ואת  הבחירות  את  ומתווה  ויומיומי,  חרי� 

ההתנהגויות של בני הנוער.

מתקיי�  ולמיניות  למי�  בנוגע  החברתי  הלח� 
בבדיחות  בשירי�,  מקו�:  ובכל  זמ�  בכל 
ובביטויי גנאי, במ
רי� על חולצות של תנועת 
מכתיב  הוא  ועוד.  בתמונות  ב
רטי�,  הנוער, 
שלי  ולמגדר  למיניות  לגו�,  ההתייח
ות  את 
מיטיבה  ב
ביבה  גדלי�  א�  ג�  האחר/ת.  ושל 
ובקבוצת השווי�  ורגישה, בתו� תרבות הנוער 
יש 
יטאוציות שנתפ
ות כנורמטיביות שקשה 

מאוד להתנגד אליה� או להפ
יק אות�. 

לח� לאיבוד הבתולי�

ע�  חברתי  ללח�  הבולטי�  הביטויי�  אחד 
פוטנציאל לפגיעה מינית הוא הלח� לאבד את 
הבתולי� ולצבור כמה שיותר התנ
ויות מיניות. 
בישראל  היהודית  החברה  של  גדולי�  בחלקי� 
 
זה כמעט בלתי נתפ
 או בלתי נ
בל להתגיי
לח�  כאמור,  (שכ�,  בתולה  ג�  ולעיתי�  בתול, 

מרבית הפניות למרכזי ה
יוע — 60% — עו
קות 
מעל   .18 גיל  לפני  שהתרחשו  מיניות  בפגיעות 
30% מכלל הפניות התרחשו בחלו� הזמני� הצר 
גיל  קבוצת  מבכל  יותר   — ל–18   13 גיל  שבי� 
בגילי� אלה  ביותר  הנפו�  הפגיעה  
וג  אחרת. 
הוא זה שמבצע ידיד או מכר — רבי� מה� בני/
ות נוער בעצמ�, וכ–11% נו
פי� דמות 
מכות 

מוכרת.1 

מתרחשות  הפגיעות  וצעירי�  נוער  בני  בקרב 
לא פע� מתו� בלבול, חו
ר ידע, ני
יו� לחקות 
גבולות  של  הבנה  וחו
ר  פורנוגרפיי�  ייצוגי� 
המגדריי�  התפקידי�  וחברתיי�.  אישיי� 
ובמי�  והציפיות המגדריות בכל תחומי החיי�, 
והתנ
ויות  חוויות  מייצרי�  בפרט,  ובמיניות 
מיניות שאינ� תמיד רצויות ומותאמות לצדדי�.

הייחודיי�  האפיוני�  את  נ
קור  זה  במאמר 
כיצד  ונדגי�  אלו,  בגילי�  מינית  פגיעה  של 
ה"טיפו
יי�"  הפגיעה  לדפו
י  מיתרגמי�  ה� 

שמגיעי� אלינו. 

נתוני� נו
פי� אפשר למצוא בפרק הנתוני� של דוח   1
כ� בבית �פרנו: הדוח השנתי של איגוד מרכזי  זה - 

ה
יוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית לשנת 2019. 

אופייה הייחודי של פגיעה 
מינית בגיל ההתבגרות

יעל אפריאט ואריאלה פרטיג
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זרי�  ע�  ולדייטינג  קשרי�  ליצירת  הזדמנויות 
וני
יו�  מיני  ני
יו�  של  פערי�  מבוגרי�.  וע� 
יוצרי�  המבוגר/ת  את  לרצות  והרצו�  חיי� 
שקל  כוח,  יח
י  של  שוויוניי�  לא  מצבי� 
נערה  או  נער  ג� א�  ולפגוע.  לנצל  מאוד בה� 
מעונייני� ומגיעי� בשמחה לאינטראקציה כזו, 
היכולת שלה� לשמור על הגבולות שלה�/� ועל 

קצב מותא� בתוכה מוחלשת ומוטלת ב
פק. 

פומביות

מההורי�,  בה
תרה  מאופיי�  ההתבגרות  גיל 
ולהיות  ולהתבגר  מהתלות  להיפרד  ברצו� 
עצמאי�/ות יותר. בבתי� מ
וימי� לא מרשי� 
יחד  לישו�  הביתה,  חברה  או  חבר  להביא 
באותה מיטה או ל
גור את הדלת. כ� נוצר מצב 
שהתנ
ויות מיניות ראשוניות רבות מתקיימות 
בטיול  למשל  בפומבי,  חברתיי�  באירועי� 
בגני�  לפולי�, במ
יבות תנועה,  השנתי, במ
ע 
אחר/ת.  חבר/ה  של  בבית  ואפילו  ציבוריי� 
המרחבי� האלה מראש פחות בטוחי�, יש בה� 
ויותר קשה לצאת מה� או  
יכוני� אפשריי�, 

יטואציות  בהרבה  הענייני�.  קצב  את  להאט 
בי�  כצופי�,  משמשי�  השווי�  קבוצת  חברי 
ובחרושת  ובי� מחו� לדלת  ומידי  באופ� חשו� 

שמועות ממשית ווירטואלית. 

פגיעה על ידי דמות �מכות

הוא  הפוגע  כאשר  ג�  משפיע  החברתי  הלח� 
אט–אט  נרקמת  מינית  פגיעה  
מכות.  דמות 
לנער/ה.  ה
מכות  דמות  בי�  יח
י�  במערכת 
היא מתחילה בחציית גבולות שיכולה להיחוות 
בוגר/ת  היותו/ה  על  כמחמאה  הנער/ה  ידי  על 
ומעניינ/ת יותר משאר בני/ות גילו/ה. הכמיהה 
על  משפיעה  המבוגרי�  בעול�  כבר  להיות 
להגיב  היכולת  ועל  ה
יטואציה  של  הפרשנות 
להרגיש  הצעיר/ה  של  הנטייה  על  וכ�  בתוכה, 

מוטל  נערי�  על  מגדר).  תלוי  ג�  הוא  חברתי 
הלח� להתנ
ות כמה שיותר, לנצל "הזדמנויות", 
למישהי  ל
רב  לא  מיניות,  להצעות  ל
רב  לא 
שלא מעונייני� בה, ואפילו להתנ
ות לראשונה 
ע� אישה בזנות. הלח� הזה מוביל ל
יטואציות 
לעצמ�,  קשובי�  לא  נערי�  שבה�  פוגעניות, 
למה ה� רוצי�, מדמייני�, חושקי�, מצד אחד, 
ויש בו פוטנציאל שיהפכו לפוגעי� בעצמ�, מ� 

הצד האחר. 

ודימויי�  כללי�  יש  המתבגרי�/ות  בקרב 
מי�"  "עושי�  ולמתי  הראשונה"  "בפע�  למי� 
זו  ריק  והבית  בחו"ל  כשההורי�  למשל,  בכלל. 
הזדמנות, ביו� ההולדת שלו/ה, במ
יבת ה
יו� 
או אחרי הבגרות האחרונה. אי� הקשבה פנימית 
מאוד  מלחיצה  הילה  ונוצרת  מתאי�,  למתי 
בקשר.  "הנכו�"  הזמ�  או  "הנכו�"  הרגע  
ביב 

קרנות  רצו�,  של  מהקשר  מנותקת  כשמיניות 
ותשוקה, והופכת ל
וג של חוזה חברתי או בי�–
אישי שתלוי בגורמי� חיצוניי� יותר מפנימיי�, 

ה
יכוי לפגיעות של שני הצדדי� גדל.

ה"שרמוטה"

שלה,  המגדרי  מהתפקיד  שחרגה  נערה 
כוונות  שהביעה  או  מאחרות  יותר  שהתנ
תה 
כ"שרמוטה".  בקלות  מתויגת  תהיה  מיניות 
תשל�  השכונתית  או  השכבתית  השרמוטה 
מחיר כבד כל שנות ההתבגרות שלה: ג� בני� 
במה  אותה  ויאשימו  ממנה  יתרחקו  בנות  וג� 
שקורה לה. הבנות ג� ילכלכו עליה כדי לשמור 
על עצמ�. אותה נערה תהיה ככל הנראה קורב� 
של פגיעות רבות, וזו שהלח� החברתי ג� ירחיק 

אותה מהחברה וג� ַיפנה אליה פוגעי�. 

היכרויות 

בעיד�  בייחוד  להתנ
ות,  החברתי  הלח� 
יוצר  והאינ
טגר�,  ההיכרויות  אפליקציות 
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הצגת המיניות 

ברשתות  כפול  מו
ר  
ופגות  (בעיקר)  נערות 
ה"דרישות"  את  מפנימות  ה�  החברתיות. 
כולל  מיני,  אופי  בעלות  לתמונות  החברתיות 
החפצה עצמית. במקביל, עליה� להיות אחראיות 
על מה שה� "משדרות", על מי שעוקב אחריה� 
ואי� מגיבי� לתמונות שלה�. מ
פר העוקבי� — 

מל ה
טטו
 — יעלה ככל שהתמונות תהיינה 
תַז�ה  מדי  חושפנית  תמונה  יותר.  מיניות 
אות� בביקורת מצד מבוגרי�, אבל לא בשיחה 
מורכבת יותר על החיוביות של המיניות שלה�. 

תיעוד מעשי� מיניי�

איפה  ומשדרי�  מתעדי�  ונערות  נערי� 
ובעצ�  אכלו,  מה  לבשו,  מה  מי,  ע�  בילו, 
זה  אי�  שלה�.  מהיו�–יו�  רגע  כל  כמעט 
מוזר  ירגישו  לא  ה�  המיניות.  בתחו�  שונה 
אינטימית.  ב
יטואציה  הטלפו�  את  לשלו� 
בביטוי  שנטבעה  המיניי�,  ההישגי�  הוכחת 
צילו�  במרחק  נמצאת  לחבר'ה",  ל
פר  "לרו� 
בלתי  חלק  הוא  הצילו�  הטלפו�.  במצלמת 
בעיני  מהמיניות.  ולכ�  מה
יטואציה,  נפרד 
והנראות  החוויה  תיעוד  רבי�,  נוער  בני/ות 
משמעותיי� כמו החוויה עצמה. חובת ההוכחה 
על היות� "גבר" עלי�: ע� וכמה וע� מי התחלת 
במ
יבה, כמה אתה יודע על מיניות, אי� אתה 

מתבטא באופ� מיני. 

שליחת תמונות עירו�

נערי� רבי� יפעילו לח� ומניפולציות על נערות 
כדי להשיג תמונות עירו�. בדר� כלל המוטיבציה 
וכ�,  ה"גבריות".  בדרישות  עמידה  להוכיח  היא 
ה� שמעו בכל שיעורי החברה וההרצאות בבית 
ה
פר, ואפילו ב
רטוני ה
ברה של מפור
מי�, 
מכירי�  ה�  החברתיות.  ברשתות  אחריות  על 
את המחירי� שיש להפצה של תמונות ולפר
ו� 

מביני�.  ולא  מדי  צעירי�  ה�  שאולי  אשמה 
דמות  מצד  פגיעה  על  ול
פר  לפתוח  היכולת 

מכות היא קשה מאוד, ויש תחושה שא� אחד 
מדובר  לפעמי�  שקרה.  מה  שזה  לי  יאמי�  לא 
והחברות,  בדמות אהובה במיוחד על החברי� 
כמו המורה לנהיגה, המורה המגניב בבית ה
פר, 
המשמעות  הכדורגל.  מאמ�  בצופי�,  המדריכה 
ידעו שבגללי  היא שכול�  הפגיעה  של חשיפת 
וזה דבר  אותה דמות אהובה ומוערצת נפגעה, 

שאי אפשר לשאת אותו בגילי� האלו. 

רשתות חברתיות 

ה
מארטפו�  ותרבות  המ
כי�"  "דור 
והאפליקציות ה� מעיי� בלתי נדלה למחקרי� 
של  בחשיבות  נדו�  לא  ובחינו�.  בתקשורת 
לה�  שיש  ובאפשרויות  החברתיות  הרשתות 
להציע, ולא ב
כנות ובהשפעות השליליות של 
הרשתות  שבה�  באופני�  נתבונ�  הרשתות. 
המיניות  את  המי�,  את  מעצבות  החברתיות 

ואת התקשורת המינית של בני/ות הנוער. 

חלק  ה�  והאפליקציות  החברתיות  הרשתות 
בלתי נפרד מהחיי� של בני הנוער וחלק בלתי 
מבניית  שלה�,  הזהות  גיבוש  מתהליכי  נפרד 
תפי
ת  ומעיצוב  שלה�  החברתי  המעמד 
 
כרטי הוא  האינ
טגר�  פרופיל  עולמ�. 
עוקבת,  אני  מי  אחרי  לעול�:  שלה�  הביקור 
עוקב  מי  וחברות;  וא� חברי�  א� מפור
מי� 
אני  פעמי�  כמה  לי;  יש  עוקבי�  כמה  אחריי; 

יטואציות.  ומאילו  ותמונות,  
טורי  מעלה 
המעמד החברתי ותחושת השייכות נבני� מתו� 
מתורגמי�  לייקי�  ומ
פר  עוקבי�  מ
פר  זה: 
כל  הנייד  של  כשהמצלמה  חברתית.  ליוקרה 
כ� מרכזית מבחינה חברתית, הדגש על נראות 
מתועדת  אני  פע�.  מאי  יותר  חזק  גו�  ודימוי 
ומצולמת 24 שעות ביממה. הלח� לייצר נראות 
של לבוש, גו� והנאה גדול יותר משהיה בעבר. 
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פורנו 

בתו� הוואקו� בשיח על מיניות ומי�, שעליו נפרט 
בהמש�, המקור העיקרי ללמידה על מי� ומיניות 
הוא 
רטי פורנו. 
רטי פורנו הפכו להיות התנ"�, 
אוטוריטה בלעדית שממנה לומדי� על יח
י מי�. 
יש  וגברי�,  נשי�  של  הניצול  לתעשיית  מעבר 

בעיות במ
רי� המועברי� לצופה בפורנו: 

ה
רטי� מיועדי� לגרו� לצופה ריגוש ו
יפוק. 
בתו�  הפרטי�  של  החוויה  על  לא  הוא  הדגש 
ה
יטואציה, אלא מה יכול להיות מעורר מינית 
מבחינה  שבו  מצב  מייצר  זה  שמהצד.  למי 
של  למצב  שהגיעו  הנערה  או  הנער  תודעתית, 
אקט מיני לאחר צפייה ממושכת בפורנו י
תכלו 
מבחו�,  או  מהצד  הפרטנרי�  ועל  עצמ�  על 

בניתוק רגשי מ
וי�.

הרגשות  מנעד  את  משקפי�  לא  ה
רטי� 
מבוכה,  התרגשות,  כמו  מינית,  ב
יטואציה 
חרדה, פחד, תשוקה, אהבה, בלבול. כ� לומדי� 
צריכי�  ה�  מיני  שבאקט  והצופות  הצופי� 
שהרגשות  ואולי  שלה�,  מהרגשות  להתנתק 
כל  אצל�.  בעיה  איזושהי  על  מעידי�  שלה� 
המיניות כחיבור בי� שני פרטי�, א� בקשר וא� 

במפגש מיני חד–פעמי, מתעוותת. 

רחוקי�  ב
רטי�  והנשי�  הגברי�  של  המראה 
גיל�,  בני  והנערות  הנערי�  שנראי�  מאי� 
של  שאלות  ומעלה  העצמי,  בדימוי  פוגע  וזה 
למשל,  הפרטנר/ית.  ועל  עצמי  על  נורמליות 
של  אורכו  וג�  שערות,  היעדר  האיברי�,  גודל 
האקט המינית ורמת ה"ביצועי�". מוב� שהפורנו 
מעמיק את התפי
ות המגדריות, את תפקיד הגבר 
האישה  תפקיד  ואת  ומתפעל,  יוז�  כאקטיבי, 
כפ
יבי, נחדר ולפעמי� א� מושפל ואלי�. פורנו 
מייצר אצל בני נוער ג� בלבול ולח�, וה� חווי� 
שמעניינת  בכיתה  בנערה  ההתבוננות  בי�  פער 
רוצה  שהיא  המי�  שזה  המחשבה  ובי�  אות� 
ומחפשת. הפורנו אינו מודל להדדיות, לשותפות 

ולבירור צרכי� ורצונות יחד. 

כוח  של  כלי משמעותי  זה  זאת,  ע�  וירטואלי. 
שיש בידיי� שלה�, וה� משתמשי� בו (נערי�, 
א� ג� נערות) לניצול ולפגיעה, ומייצרי� מצבי 


יכו� רבי� שקשה להיחל� מה�.

מיניות ופגיעה בהשפעת אלכוהול 

יומי�  עתיק  הוא  למי�  אלכוהול  בי�  הקישור 
כמעורר   
נתפ אלכוהול  שלנו.  בתרבות 
וע�  הרומנטי,  לתחו�  ומשוי�  מינית  תשוקה 
הדעת.  שיקול  על  שמשפיע  
יכו�  כגור�  זאת, 
ב
דרות,  ב
רטי�,  לנוער  מת�ו�  הזה  הקשר 
בפר
ומות, בקליפי� וג� נצפה בחיי היו�–יו�. 
חינוכיות מתרכז  על אלכוהול במ
גרות  השיח 
מניעה  תוכניות  והמ
וכנת.  הרעה  בהשפעתו 
יע
קו ב
מי�, באלכוהול ובמי�, וכ� יעמיקו את 
הקשרי� ביניה�. עול� המבוגרי� מעביר לנוער 
מפתות  ג�  ה�  א�  
יכו�,  התנהגויות  שאלו 

וקשורות זו בזו. 

אלכוהול  יותר,  מאוחרי�  מגילי�  בשונה 
מיניות  בהתנ
ויות  בייחוד  נוער  לבני  נדרש 
ויש  לח�  עליה�  שמופעל  לנערי�,  ראשוניות. 
עליה� אחריות כבדה ליזו�, להיות א
רטיבי�, 
לאזור  מאפשר  אלכוהול  ועוד,  ביטחו�  לשדר 
אומ� ולהיכנ
 לתפקיד ששמו עליה�; לנערות 
האלכוהול מאפשר להתגבר על המבוכה ולהיות 
א�  חברתית:  לגיטימציה  להשיג  וכ�  אמיצות, 
זה  קצת שתיתי,  כי  "זרמתי"  או  "השתחררתי" 

יתקבל יותר ב
לחנות והבנה.

ה
כמה  לייצר  הקושי  היא  בכ�  העיקרית  הבעיה 
את  לזהות  היכולת  אלכוהול.  בהשפעת  חופשית 
את  לקרוא  והיכולת  בעצמי  ולשלוט  שלי  המצב 
כבר  כמבוגרי�  מיטשטשות.  שלי  הפרטנר/ית 
למדנו איזו כמות ואיזה 
וג של אלכוהול מביאי� 
אותנו למצב של טשטוש או חו
ר שליטה. לבני 
הנוער אלו התנ
ויות ראשוניות חופפות, המביאות 
שלאו  ולמעשי�  רגישות  לחו
ר  שליטה,  לאיבוד 

דווקא התכוונו שיקרו מלכתחילה. 
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רבי�.  ותרבותיי�  חברתיי�  מטעני�  אליה 
שכנראה  מיני",  "חינו�  שיעור  שעברו  ייתכ� 
ו
ת  על  ה
בר  שכללה  מביכה  כחוויה   
נתפ
ואמצעי מניעה. זה המצב ברוב מ
גרות החינו� 
הפורמליות. ג� ברוב הבתי� והמשפחות כמעט 
רו�,  הנאה,  עונג,  הדדיות,  על  חיובי  שיח  אי� 
המורות,  שההורי�,  לציי�  חשוב  ומפגש.  רצו� 
ושאר אנשי ונשות החינו� אינ� אשמי� במצב 
הזה. לה� עצמ� לא היה מודל של שיח מיטיב 
על מגדר ומיניות, וה� מרגישי� ח
רי ביטחו� 

וח
רי כלי� לפתוח את הנושאי� הללו. 

מחקרי� מראי� שחינו� מיני דווקא מעלה את 
ההרגשה  ג�  הראשוני�.3  המי�  יח
י  קיו�  גיל 
אשליה.  אלא  אינה  הכול"  "יודעי�  כבר  שה� 
ג� מה שלמדו ברשתות החברתיות או מקבוצת 
השווי� לא נאמ� למציאות ומעורר חרדה, חו
ר 
פוני� אלינו  נערי�  תמידית.  והשוואה  ביטחו� 
אהיה  אני  אאונ�,  אני  "א�  כמו  שאלות  ע� 
עיוור?" ובאחת ה
דנאות שלנו זוג 
יפר שקיי� 
יח
י מי� ללא אמצעי מניעה בתירו� של "היא 

אחרי מחזור אז הביצית התפוצצה". 

היעדר השיחה מעביר את המ
ר שמיניות היא 
דבר שיש להתבייש בו והיא נעשית במחשכי�. 
מובילי�  לנושא  הנלווית  והבושה  הידע  חו
ר 
להיעדר שיח בי� הפרטנרי�/ות, שח
רי� לה� 
כלי� לברר ולהבי� מה כדאי, נכו�, רצוי. במקו� 
לשוחח, ללמוד ולהבי� את הנושא ואת החוויה 
הרגשית המינית, ההתנ
ויות הראשונות נעשות 
וי"  "ל
מ�  בשביל  יותר  רגשי,  בניתוק  בדוחק, 
מאשר ללמוד עונג והנאה עצמית ובי�–אישית. 

האלימות  את  לצמצ�  יכולי�  גורמי�  שלושה 
לשוויו�  חינו�  נוער:  בני  בקרב  המינית 
המיניות  הזהויות  לשלל  (והתייח
ות  מגדרי 

 Rebecca Wind, “Sex Education Linked to Delay in  3
 ,First Sex”, Guttmacher Institute, 2012

https://www.guttmacher.org/news-release/2012/  
sex-education-linked-delay-first-sex

הריגוש.   �
 בפורנו שוחקת את  מרובה  צפייה 

וג  ראה  ז'  בכיתה  פורנו  לראות  שהתחיל  מי 
מ
וי� של 
רטי�, א� כעבור זמ� מה אלו לא 
י
פקו אותו עוד, והוא יחפש 
רטי� "מרגשי�" 
יותר,  אלימי�  יותר,  קיצוניי�  כלומר  יותר, 
לא  ז'  בכיתה  שראינו  מה  משתתפי�.  מרובי 
יהיה מה שנראה בכיתה י' וי"ב, והפער בי� מה 
המיניות  וההתנ
ויות  החוויות  ובי�  שנראה 

הראשוניות שלנו יל� ויגדל. 

הפורנו לא רק מעוות את המיניות ומלמד מהי 
של  תפי
ה  על  משפיע  הוא  שגויות.  בדרכי� 
של  במחקר  מינית.  ופגיעה  חופשית  ה
כמה 
אביגיל מור נמצא כי 34% מבני הנוער בישראל 
חושבי� שנערה שמקיימת יח
י מי� בשרשרת 
ו–27%  בטוחי�  לא   39% מרצונה,  זאת  עושה 
פלא  אי�  נפשית.2  ממצוקה  נובע  שזה  
בורי� 
פי  ה
יוע  למרכזי  מגיעות  ל–18   13 גיל  שבי� 
מפניות  קבוצתי   
לאונ בנוגע  פניות  יותר   2.5
את  משבש  הפורנו  האוכלו
ייה.  מבכלל 
לחשיפה  מביא  והמיניות,  המציאות  תפי
ת 
ומטשטש  ההתפתחותי  לשלב  מותאמת  לא 
ולפרטנר/ לי  קורה  מה  להבי�  היכולת  את 
שכל  משדר  הפורנו  המינית.  ב
יטואציה  ית 
בפוטנציה,  מינית  
יטואציה  היא  
יטואציה 
לה
כי�,  יוכלו  שלב  בכל  ואישה  נערה  שכל 

"לזרו�", וליהנות ממי� ע� כל גבר. 

אז מה יהיה? 

וזהות  מינית  זהות  התפתחות  ע�  בבד  בד 
שינויי�  עימו  מביא  ההתבגרות  גיל  מגדרית, 
רבי�, פיזיולוגיי� והורמונליי�. השינויי� האלה 
א�  הנוער,  ובנות  בני  ע�  מדוברי�  לא  כמעט 
ונלווי�  בגופ�,  מתחוללת  ממש  של  שמהפכה 

נורמות  פורנוגרפיה,  בי�  הקשר  "על  מור,  אביגיל   2
 ,(2012) פו  החינו�,  הד  מינית",  ואלימות  הגבריות 

עמ' 36-32.

https://www.guttmacher.org/about/staff/rebecca-wind
https://www.guttmacher.org/news-release/2012/sex-education-linked-delay-first-sex
https://www.guttmacher.org/news-release/2012/sex-education-linked-delay-first-sex
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ומדריכות  מדריכי�  ומורי�,  מורות  הורי�, 
התהליכי�  את  לייצר  כלי�  ח
רי  לפעמי� 
ייפתחו  ואולי  עול�,  
דרי  משבש  זה  האלה. 
שנפחד  אית�,  להתמודד  נדע  שלא  נושאי� 
ותוכניות  רצו�  המו�  יש  בה�.  ולהכיר  לשמוע 
וכלי� שמפותחי� כל יו� במ
גרות הפורמליות. 

הנכוני�  הגורמי�  ע�  להתייע�  להעז,  צרי� 
לכל  להגיב  להתעל�,  לא  ובעיקר  ליווי;  ולקבל 
ג�  חינוכית,  הזדמנות  בה  ולראות  
יטואציה 
א� לא על זה תכננו להעביר פעילות או שיעור. 

במרכז  החינו�  רכזות  ה�  פרטיג  ואריאלה  אפריאט  יעל 
ה
יוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל אביב. 

ומיטיבה,  בריאה  למיניות  חינו�  והמגדריות), 
ושיח פתוח על פגיעות מיניות והמשגה ברורה 
שלה�. שיח פתוח ומותא� במרחב בטוח ומת� 
וחרדות  לחצי�  יפחיתו  ועדכני  מהימ�  ידע 
ת
ייע  ומדויקת  מעמיקה  למידה  הנוער.  של 
מודעות  ולטיפוח  ההחלטות  קבלת  לתהלי� 
למיניות  בחינו�  הראשונות.  ההתנ
ויות  כלפי 
כלי�  נית�  מינית  אלימות  ולמניעת  בריאה 
לזיהוי רצונות וגבולות, ונַפתח ערכי� של כבוד, 
שוויו� והדדיות שיכולי� לבוא לידי ביטוי במי�. 
מיניות  מי�,  של  בנושאי�  דיאלוגי  חינוכי  שיח 
יצירת  מאפשר  האלה,  בגילי�  בייחוד  ומגדר, 
שוויוניות,   — ומי�  מיניות  של  אחרות  נורמות 

מכבדות ומיטיבות יותר. 
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פגיעות מיניות ברשת בקרב קטינים. 1

מייח
ת  ישראל  במדינת  המשפט  מערכת 
חשיבות רבה ה� בחקיקה וה� בפ
יקה ל
וגיית 
של  הראייה  מתו�  בקטיני�,  המי�  עבירות 
הנזק הפוטנציאלי הגלו� בעבירות אלו לנפשו, 
בחייו  הקטי�  של  העתידי  ולתפקודו  לבריאותו 
מפוזרות  המי�  עבירות  זאת,  ע�  הבוגרי�. 
אכ
ניה  תחת  מאוגדות  ואינ�  שוני�  בחוקי� 
פגיעה  לעבירות  בנוגע  ג�  נכו�  הדבר  אחת. 

מינית שמבוצעות בקטינות ובקטיני�.2

פגיעה מינית ברשת

לנפגעות  ה
יוע  מרכזי  איגוד  נתוני  פי  על 
על  מהפניות   8.5% מינית,  תקיפה  ולנפגעי 
ע
קו   2018 בשנת  שהתקבלו  בנוער  פגיעה 
בפר
ו� תמונות ומידע, ו–11% מכלל הפגיעות 
בנוער התרחשו ברשת. לפי נתוני� אלו, כ–60% 
מהפניות על פגיעה ברשת ע
קו בפגיעה בנוער. 
אלו,  נתוני�  נא
פי�  שבה�  השני�  בארבע 
מ
פר הפניות על פגיעה ברשת יותר מהוכפל.3 

בחברה  בקטיני�  מיניות  "פגיעות  מוכתר,  ליאת   2
החרדית", במחשבה תחילה — כתב העת השנתי של 
משטרת  ולמודיעי�,  לחקירות  באג�  מחקר  מחלקת 

ישראל, גיליו� 5 (אוגו
ט 2019), עמ' 345-311.
נתוני� נו
פי� אפשר למצוא בפרק הנתוני� של דוח   3
זה — כ� בבית �פרנו: הדוח השנתי של איגוד מרכזי 
ה
יוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית לשנת 2019. 

בד  והתרחבותו,  המקוו�  המרחב  התפתחות 
בבד ע� התעצמות תופעות השימוש הכפייתי 
וההתמכרות למ
כי�, הופכי� מרחב זה לזירת 
בקרב  בעיקר  ומשפיעה,  משמעותית  פעילות 
הווירטואלי  העול�  לתו�  שנולד  הצעיר,  הדור 
מעשי  דבר.  לכל  ממשי  עול�  בו  ורואה 
קטיני�  נגד  והפשיעה  הבריונות  האלימות, 
ובעול�  באר�  ומחקרי�  מתגברי�,  ברשת 
מציגי� נתוני� קשי�, ה� מבחינת גיל הנפגעי� 
ורמת�.  הפגיעות  אופי  מבחינת  וה�  ומ
פר� 
מכירת  לזנות,  שידול  מי�,  עבירות  פדופיליה, 
התחזות,  הימורי�,  
חיטה,  ואלכוהול,  
מי� 
מרמה והונאה, איומי� והטרדות, נידוי וחרמות, 
ביוש (shaming), בריונות — כל אלה ועוד ה� 
באינטרנט,  נפוצות  חברתיות  אנטי  תופעות 
ובאפליקציות,  החברתיות  ברשתות  ובעיקר 
קשות  השלכות  בעלות  להיות  עלולות  אשר 
מתופעות  הנפגעי�  קיצוניי�  במקרי�  ביותר. 
אלו 
ובלי� מדיכאו� עמוק, וישנ� א� פגיעות 
למחשבות  המובילי�  פגיעות  של  רצפי�  או 

אובדניות, לפגיעה עצמית ולמעשי התאבדות.1

המקוו�:  במרחב  "קטיני�  כה�–אביגדור,  נאוה   1
הלאומי",  והמענה  האיומי�  הזירות,  המאפייני�, 
במחשבה תחילה — כתב העת השנתי של מחלקת 
ישראל,  משטרת  ולמודיעי�,  לחקירות  באג�  מחקר 

גיליו� 5 (אוגו
ט 2019), עמ' 414-347.

פגיעות מיניות ברשת 
בקרב קטינים:

המאפיינים והמענה הייחודי של המטה הלאומי 
להגנה על ילדים ברשת — 105

ד"ר נאוה כה�–אביגדור, אביטל לייבה ותמי אומנ�קי
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על פי ה
קר שנער� בשנת 2018, כ–10% דיווחו 
כי הפיצו תוכ� פוגעני (הודעות, תמונות וכדומה) 
של עצמ� או של אחרי�. ע� זאת, בשנת 2017 
דיווחו כמחצית מבני הנוער (53%) שלא שמעו 
מודעי�  אינ�  ולפיכ�  ה
רטוני�",10  "חוק  על 
לכ� שה� עלולי� לעבור עבירה פלילית בהפצת 
(בהתא�  מיני  אופי  בעלי  
רטו�  או  תמונה 

לקבוע בחוק).11 

ילדים ברשת: . 2 המטה הלאומי להגנה על 
ייחודיות ברמה הבין-לאומית

ב–17 בינואר 2016 קיבלה ממשלת ישראל את 
גלעד  ח"כ  הפני�,  לביטחו�  השר  של  הצעתו 
ופשיעה  אלימות  למניעת  מער�  להקי�  ארד�, 
נגד ילדי� ובני נוער ברשת כדי להיאבק באופ� 
במרחב  בקטיני�  בפגיעות  ואפקטיבי  נחוש 

המקוו� וליצור 
ביבה וירטואלית בטוחה. 

למדינת  היה  לא  הלאומי  המטה  להקמת  עד 
ישראל פתרו� כולל, רחב ומקי� למגוו� תופעות 
היה  לא  המקוו�.  במרחב  והאלימות  הפשיעה 
הפעילויות  מכלול  את  ותיא�  שריכז  אחד  גו� 
הגופי�  הול�.  הולי
טי  למענה  הנדרשות 
השוני� שע
קו בנושא הציעו פתרונות חלקיי� 

בלבד, כל אחד בתחומו. 

לראשונה בישראל הוק� מטה לאומי, אשר משלב 
ופשיעה  אלימות  תופעות  של  ואכיפה  מניעה 
מדובר  המקוו�.  במרחב  נוער  ובני  ילדי�  נגד 
בעשייה משותפת והולי
טית של כלל הגורמי� 
לביטחו�  המשרד  בהובלת   — בתחו�  הפועלי� 
הפני� ומשטרת ישראל ובשיתו� משרד החינו�, 
משרד העבודה, הרווחה והשירותי� החברתיי�, 
המטה  המשפטי�.  ומשרד  הבריאות  משרד 
לאומיי�  פעולה  ליצירת שיתופי  פועל  הלאומי 

המפי� תמונה או 
רטו� בעלי אופי מיני, ללא ה
כמת   10
שנות   5 עד  שדינה  פלילית  עבירה  עובר  המצול�, 

מא
ר.
המשרד לביטחו� הפני� (לעיל, הערה 5).  11

הילד  לשלו�  הלאומית  המועצה  דוח  פי  על 
מינית  מהטרדה  נפגעו  מהבנות   13%  ,(2017)

ברשת, פי שניי� ויותר מהבני� (6%).4  

עולה  הפני�  המשרד לביטחו�  של  נוער  מ
קר 
החשיפה  בשיעורי  עלייה  חלה   2018 בשנת  כי 
בעלות  להודעות  או  ולפניות  מיניות  להטרדות 
מהנשאלי�   19% המקוו�:  במרחב  מיני  אופי 
דיווחו כי נחשפו להטרדה מינית ו–28% נחשפו 

לפנייה בעלת אופי מיני ברשתות החברתיות.5 

21% מבני הנוער בני 18-16 הכירו ילד שחשב 
פגיעה  בעקבות  בשנה האחרונה  בעצמו  לפגוע 
(חר�/שיימינג/השפלה/ ברשת  שחווה  קשה 

הטרדה/פגיעה מינית).6

הפצת תמונות ברשת

כי  עולה   (2016) ישראל  לילדי  מוגנות  דוח  מתו� 
תמונותיה� של 14% מהילדי� פור
מו א� שביקשו 
שהדבר לא ייעשה.7 8.6% מבני הנוער שפנו למרכזי 
נפגעו מעבירות של  כי  דיווחו  ה
יוע בשנת 2017 

פר
ו� תמונות ומידע, לעומת 1.6% בשנת 8.2014

מ
קר נוער של המשרד לביטחו� הפני� משנת 
נחשפו  מהמשיבי�  כעשירית  כי  עולה   2017
או  תמונות  הפצת  באמצעות  מינית  להטרדה 


רטוני� בעלי אופי מיני.9 

נתוני�  לקט  הילד,  לשלו�  הלאומית  המועצה   4
מהשנתו� ה�טטי�טי ילדי� בישראל 2017, המועצה 

הלאומית לשלו� הילד, 26 בדצמבר 2017.
המשרד לביטחו� הפני�, דוח ל�קר התנהגויות אנטי–  5
חברתיות בקרב בני הנוער — 2018, ירושלי�: מחלקת 
מחקר, המשרד לביטחו� הפני�, בשיתו� תחו� מחקר, 
המטה הלאומי להגנה על ילדי� ברשת, יוני-יולי 2018.

ש�.  6
מוגנות  דוח  בוניאל–ני
י�,  ומיר�  רולידר   
עמו  7
,2016 בדצמבר   31  ,2016 לשנת  ישראל  ילדי 
www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2016/10/  

Protected-Children-2016.pdf
נתוני� נו
פי� אפשר למצוא בפרק הנתוני� של דוח זה.  8

התנהגויות  ל�קר  דוח  הפני�,  לביטחו�  המשרד   9
אנטי–חברתיות בקרב בני הנוער — 2017, ירושלי�: 
מחלקת המחקר, המשרד לביטחו� הפני�, מאי 2017.

https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2016/10/Protected-Children-2016.pdf
https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2016/10/Protected-Children-2016.pdf
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המקוו�  במרחב  קטיני�  נגד  פשיעה  לאכיפת 
אכיפה  אמצעי  מפעילה  היחידה  ולמניעתה. 
לחקור,  כדי  ואחרי�,  טכנולוגיי�  מגווני�, 
נגד  הפועלי�  עברייני�  לדי�  ולהעמיד  לחשו� 
מפעילה  במקביל  המקוו�.  במרחב  קטיני� 
כדי  אלטרנטיביות  אכיפה  שיטות  היחידה 
היחידה  ברשת.  א
ורות  תופעות  לצמצ� 
משתפת פעולה ע� גורמי אכיפה ושיטור בי�–
לאומיי� כדי להתמודד ע� האופי הגלובלי של 

פשיעת רשת.

ממגוו�  מיומני�  מקצוע  אנשי  משרתי�  ביחידה 
את  הלאומי,  המוקד  את  המאיישי�  תחומי�, 
אשר  החקירות,  מפלג  ואת  המודיעי�  מפלג 
מתמחי� בעבירות נגד קטיני� ברשת, ובכלל זה 
עבירות מורכבות ומתוחכמות. היחידה חוקרת בי� 
"חוק ה
רטוני�"  על  עבירות  מי�,  עבירות  היתר 

ועבירות אלימות שבה� הקורב� הוא קטי�. 

דוגמאות לאירועי� שבה� טיפלה יחידה 105:

y  �הואש אשר  ריינהור�  בנו  של  חקירתו 
ב–35 
עיפי אישו� הקשורי� בעבירות מי� 
חמורות בקטינות שטר� מלאו לה� 16 שני�. 

y  בת ילדה  ע�  ברשת  קשר  יצר  אשר  חשוד 
שמונה וחצי, כשהוא מתחזה לילדה בת 16. 
לאחר שפיתה אותה להצטל� בעירו� 
חט 
מיניי�  מעשי�  בעצמה  לבצע  כדי  אותה 
קשי�. החשוד נחקר והוגש נגדו כתב אישו� 

בבית המשפט המחוזי. 

y  �על אד  105 למוקד  דיווחי� רבי� שהגיעו 
שהתחזה לדוגמ� וביקש מקורבנותיו, ילדות 
הובילו  בעירו�  להצטל�   ,14-11 בנות 
למעצרו על ידי יחידה 105. במהל� חקירתו 
אותרו 120 ילדות שנפלו קורב� למעשיו של 

החשוד. 

y  מידע שהגיע ליחידה 105 הוביל למעצרו של
תמורת  תשלו�  לנערות  הציע  אשר  חשוד 

ע�  ממשלתיי�,  גורמי�  ע�  ובי�–לאומיי� 
וכ�  וגופי� אזרחיי�  גופי אכיפה, ע� עמותות 
הוא  זה  פעילות  מודל  מ
חריי�.  גופי�  ע� 
כאחד.  והבי�–לאומית  הלאומית  ברמה  ייחודי 
שבו  משטרתי–אזרחי,  משולב,  במטה  מדובר 
מפעילי�  וכ�  אזרחי�,  לצד  עובדי�  שוטרי� 
מער� מתנדבי�. המטה משמש כתובת לאומית 
האיומי�  טווח  לכל  מענה  ונות�  אחידה 
המקוו�  במרחב  נוער  ולבני  לילדי�  הנשקפי� 
אזרחיות,  לפגיעות  ועד  פליליות  מפגיעות   —
שאינ� עוברות את הר� הפלילי א� ג� השפעת� 
עלולה להיות קשה ביותר. המטה הלאומי כולל 
יחידת מטה מקצועית ויחידת משטרה ייעודית 
 ,105 יחידה   — קטיני�  נגד  בפשיעה  למאבק 

שבתוכה המוקד הלאומי 105. 

מדיניות המטה הלאומי והיעדי� לביצוע מותווי� 
על ידי ועדת היגוי בי�–משרדית בראשות מנכ"ל 
ראש  ובהשתתפות  הפני�  לביטחו�  המשרד 
האג� לחקירות ומודיעי� במשטרה ומנכ"לי� של 

משרדי הממשלה השותפי�.

 

מבנה ארגוני

המטה המקצועי פועל ליישו� המדיניות ו
דרי 
מגבש  ההיגוי,  ועדת  שקובעת  העדיפויות 
הנגזרי�  היעדי�  להשגת  עבודה  תוכניות 
לאומי  ידע  ומוקד  מנחה  ומשמש  מהמדיניות 
בנושא הגנה על ילדי� ובני נוער במרחב המקוו�. 
הפעילות,  כלל  את  מתכלל  המקצועי  המטה 
הה
ברה,  האכיפה,  המניעה,  בתחומי  לרבות 
ההכשרה  וההערכה,  המחקר  המידע,  החקיקה, 
ושיתופי  הטכנולוגיות  המתנדבי�,  וההדרכה, 
את  והבי�–לאומית.  הלאומית  ברמה  הפעולה 
המטה מובילי� אנשי מקצוע — אזרחי� וקציני 

משטרה — מומחי� בתחומ�. 

וכחלק  ישראל  משטרת  של   433 להב  ביחידת 
 105 מבצעית  יחידה  פועלת  הלאומי  מהמטה 
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נתוני מוקד 105. 3

נתוני� כלליי�

מתחילת הפעילות של מוקד 105 (ב–6 בפברואר 
הבי�–לאומי)  הבטוח  האינטרנט  יו�   —  2018
ועד מועד כתיבת מאמר זה (
ו� אוגו
ט 2019) 
נפתחו וטופלו במוקד כ–8,000 אירועי�. היק� 
שהמוקד  מלמד  שנפתחו  והאירועי�  הפניות 
עונה על צור� משמעותי שקיי� בציבור. על א� 
הרי  הלאומית,  ברמה  כה  עד  שניתנו  המעני� 
והמענה  הלאומי  המטה  של  הייחודי  שאופיו 
המתכלל וההולי
טי שנית� במוקד 105 הופכי� 

אותו לכתובת שלא הייתה בנמצא עד כה.

רוב הפוני� למוקד (בכל טווח הפגיעות בקטיני� 
במרחב המקוו�) ה� הורי� (כ–40%), ולאחרונה 
נוער  ובני  ילדי�  של  בפניות  עלייה  מ
תמנת 
גורמי  פוני� למוקד  כ�,  (כ–30%); כמו  שנפגעו 
חינו�, עדי� לפגיעה באחר, קרובי משפחה של 

הנפגעי� וגורמי� נו
פי�.

משני  (למעלה  מובהק  רוב  ה�  ונערות  ילדות 
שלישי�) בקרב הנפגעי� הקטיני� המאותרי�; 
(כשלושה רבעי�)  רוב מובהק  זכרי� ה�  ואילו 

של הפוגעי� המאותרי� (לאו דווקא קטיני�). 

טווח הגילי� העיקרי שנפגע בקרב קטיני� הוא 
 12-6 בני  מקרב  ג�  נפגעי�  (ובשוליי�   13-12
בקרב  העיקרי  הגילי�  טווח  ואילו  ו–18-14); 
פוגעי� קטיני� הוא 15-13 (ובשוליי� ישנ� ג� 

פוגעי� בני 12-8 ו–18-16).

נתוני� הנוגעי� לפגיעות מיניות

נוגעות  כשליש   105 למוקד  הפניות  כלל  מתו� 
מי�  ולעבירות  המיני  בתחו�  שונות  לפגיעות 

בקטיני� במרחב המקוו�. 

ועד   2018 בפברואר  ב–6  המוקד  פתיחת  מיו� 
אירועי�   2,670 וטופלו  נפתחו   2019 ביולי   31
של  אירועי�   967 מיניות:  לפגיעות  הנוגעי� 

צילומי� חושפניי� שציל�. במהל� החקירה 
אותרו 46 קורבנות. 

y  בעניינו נרחבת  חקירה  ה
תיימה  מכבר  לא 
לביצוע  בחשד  שנעצר   ,
ע
י אוריה  של 
חמורות  מי�  עבירות  של  ארוכה  שורה 
ביותר מ–100 קטינות, חלק� ברשת, לרבות 
עבירות אינו
, מעשה 
דו�, מעשה מגונה, 
חומרי  של  וייצור  החזקה  מינית,  הטרדה 
על   �
נו נו
פות.  ועבירות  איומי�  תועבה, 
עבירות שבה� שידל את הקטינות לבצע את 
חלק�  ע�  להיפגש  ני
ה  א�  הוא  המעשי�, 

ולבצע בה� מעשי� מגוני�.

שעלו  בי�  ואחרות,  אלו  לחקירות  המשות� 
של  מתוחכ�  שימוש  הוא  שלא,  ובי�  לכותרות 
טשטוש  ובאמצעי  בדויות  בזהויות  העברייני� 
מורכבת  
ייבר  חקירת  דרשו  אשר  מתקדמי�, 

לפענוח הפרשיות. 

מוקד לאומי 105

מוקד 105 פועל 24/7, והוא הכתובת הלאומית 
לדיווח ישיר על פגיעות בקטיני� במרחב המקוו� 
(בי� שהמדווח הוא הנפגע ובי� שנחש� לפגיעה 
שותפי�  בפניות  ולטיפול  למענה  באחר). 
 — השותפויות  בד
ק  אזרחי�  לצד  שוטרי� 
הפועלי�  ברשת,  קטיני�  על  בהגנה  מומחי� 
לאומית  ברמה  וייחודית  הולי
טית  בגישה 
מת�  על  אמו�  השותפויות  ד
ק  ובי�–לאומית. 
על  וכ�  לאירועי�  משולב  בי�–משרדי  מענה 
ריכוז המש� הטיפול בנפגע (ולעתי� ג� בפוגע, 
נות�  המוקד  הקהילה.  במ
גרת  הצור�)  פי  על 
פליליי�,  לאירועי�  בי�–משרדי  משלי�  מענה 
את  עוברי�  שאינ�  ולאירועי�  לפגיעות  וכ� 
הר� הפלילי, שעד להקמתו של המוקד לא נית� 

לה� מענה מ
וג זה. 
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לחוק  
וציאליי�  עובדי�  (שפ"י);  החינו� 
החברתיי�;  והשירותי�  הרווחה  ממשרד  נוער 
למניעת  (היחידה  הבריאות  משרד  של  ונציגות 

אובדנות) ומשרד המשפטי� (הפרקליטות). 

המי�  ועבירות  ברשת  המיניות  הפגיעות  כלל 
מ
ווגות כ"אירועי� משולבי�", כלומר אירועי� 
אזרחיי�,  היבטי�  בה�  יש  אשר  פליליי� 
וה� דרכי  ה� הפעולות המגוונות  נגזרות  ומכא� 

ההתערבות של אנשי המקצוע והשוטרי�. 

למוקד,  לפוני�  מייעצי�  בד
ק  המקצוע  אנשי 
בהתמודדות  אות�  ומלווי�  בה�  תומכי� 
מענה  מגבשי�  ה�  כ�,  כמו  הפגיעה.  ע� 
אישית",  ("תפירה  ופנייה  פנייה  לכל  מותא� 
custom-made), ובמידת הצור� מפני� להמש� 
טיפול במ
גרת החינוכית המתאימה ובקהילה. 

אמא  במוקד  שהתקבל  באירוע  לדוגמה,  כ�, 
שלחה  שבתה  לאחר  התקשרה   13 בת  לילדה 
אלו  ותמונות  לחברתה  אינטימיות  תמונות 
האירוע,  את  שקיבלה  השוטרת  ברשת.  הופצו 
ערכו  הרווחה,  ונציגת  החינו�  נציגת  ע�  יחד 
היוועצות משותפת שבה הו
כמו דרכי הפעולה. 
מהרשת,  המיני  התוכ�  בה
רת  
ייע  המוקד 
הא�  ואת  הילדה  את  ליוותה  החינו�  ונציגת 
ובקבלת  האירוע  ע�  הרגשית  בהתמודדות 
החלטה על דרכי הפעולה המתאימות מתו� כלל 
השיח  במ
גרת  בפניה�.  העומדות  האפשרויות 
נציגת החינו� בד
ק  ובה
כמה ע� הא� פנתה 
לאנשי המקצוע של השירות הפ
יכולוגי ייעוצי 
ולבית ה
פר לקבלת מענה חינוכי טיפולי מיטבי 
לילדה. במקביל, בית ה
פר גיבש את הפעולות 
המנכ"ל,  לחוזרי  בהתא�  הנדרשות  החינוכיות 
למעגלי  מענה  מת�  ההפצה,  הפ
קת  כגו� 
הפגיעה השוני�, שיח במ
גרת שיעורי כישורי 
ולהתמודדות  ברשת  מיטבית  להתנהלות  חיי� 

ע� פגיעה ועוד.

מעי�  הוא  המוקד  יריעה  רחב  מערכתי  במבט 
משקפות  למוקד  הפניות  דיגיטלי":  "דופק 

 796 ברשת,  קטיני�  של  והטרדה  שידול 
אירועי� של עבירות מי� כלפי קטיני� ברשת, 
ו�רטוני�  תמונות  הפצת  של  אירועי�   459
ו�חיטת  איומי�  של  אירועי�  ו–448  מיניי� 

קטיני� ברשת על רקע מיני. 

אופי  בעלי  ו
רטוני�  תמונות  להפצת  בנוגע 
בגילי�  כי  בזהירות  לומר  אפשר  ברשת  מיני 
המגיעות  מהפניות  ניכר  חלק   (11-9) צעירי� 
פורנוגרפיי�;  חומרי�  לקבלת  נוגעות  למוקד 
בעיקר  מדובר   (14-13) יותר  בוגרי�  בגילי� 
בשליחה עצמית של תמונות למכרי� מזדמני� 
ברשת; ואילו בקרב בני נוער (בני 15-14) מדובר 
כחלק ממערכת  ו
רטוני�  בהפצה של תמונות 
הבוגרי�  בגילי�  שה
תיימה.  רומנטית  יח
י� 
יותר (16–18) מ
תמנת ירידה בדיווח על הפצת 
תמונות ו
רטוני� בעלי אופי מיני. חשוב לעקוב 
אחר הנתוני� והמגמות המ
תמנות לאור� זמ� 
על  מחקרית  ומובהק  ברור  באופ�  להצביע  כדי 

תהליכי� כאלה ואחרי�. 

 361  ,13 בגיל  היו  המאותרי�  מהנפגעי�   370
בגיל 12 ו–344 בגיל 14.

 101  ,15 בגיל  היו  המאותרי�  מהפוגעי�   108
בגיל 14 ו–98 בגיל 16.

1,423 הורי� פנו למוקד בנוגע לפגיעות מיניות 
גורמי   290 עצמ�,  הנפגעי�   648 בקטיני�, 
לפגיעה  עדי�   103 משפחה,  קרובי   107 חינו�, 

באחר, 66 חברי� ו–46 גורמי רווחה.

גישה . 4  :105 במוקד  השותפויות  דסק 
טיפולית, חינוכית והוליסטית

ידי שוטרי� שעברו הכשרה  המוקד מאויש על 
ייעודית בתחו� ההגנה על ילדי� ברשת, ולצד� 
המשרד  שמוביל  בי�–משרדי  שותפויות  ד
ק 
מקצוע  אנשי  יושבי�  בד
ק  הפני�.  לביטחו� 
מומחי� במת� מענה לאירועי הפגיעה השוני�: 
ממשרד  ייעוצי  הפ
יכולוגי  השירות  נציגות 
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מתו� התאמה לשלבי� התפתחותיי� ולהיבטי� 
תרבותיי� כדי לעודד פנייה לעזרה, ולהנגיש את 

פעילות מוקד 105 בדרכי� מגוונות.

ד"ר נאוה כה�–אביגדור היא ראש תחו� בכירה מידע, מחקר 
ושת"פ.

אביטל לייבה היא ראש ד
ק שותפויות במוקד 105

הלאומי  המטה   — חינו�  תחו�  ראש  היא  אומנ�קי  תמי 
להגנה על ילדי� ברשת — 105.

של  להתנהלות  הנוגעת  עדכנית  מצב  תמונת 
פניות  מצי�  המוקד  המקוו�.  במרחב  קטיני� 
רשת,  לפגיעות  חדשות,  לזירות  שנוגעות 
והוא  נוער,  ובני  ילדי�  של  גלישה  למאפייני 
של  ומתמשכת  משמעותית  למידה  מאפשר 
התערבות  הדורשות  מתהוות  ומגמות  תופעות 
ההתערבות  החינו�.  במערכת  מותאמת 
בניית  וכוללת  שוני�  באפיקי�  מתבצעת 
תוכניות ופעילויות חינוכיות, הכשרות ייעודיות 
לאנשי חינו� ופיתוח חומרי ה
ברה לקהלי יעד 
שוני�: תלמידי�/ות, צוותי� חינוכיי� והורי�, 
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מינית  תקיפה  של  באירועי�  לטפל  הנקראי� 
חד– "מעידה"  באירוע  לראות  לעיתי�  ייטו 
ועלולי�  התקי�,  ההתבגרות  בתהלי�  פעמית 
שלא,  או  במודע  ולעודד,  במשמעותו  להמעיט 

את השתקת� והדחקת�. 

ה�וד וה�ודיות

בה
תר  נעשות  שה�  המי�  עבירות  של  "מטבע� 
ושותפי� לה� (להוציא אונ
 קבוצתי) רק שניי� — 
התוק� והנפגע/ת. התוק� נוטה ג� לשמור ב
וד 
כל חלק חייו שעו
ק בעבירה (הפנטזיה, התכנו�, 
הריגושי�), ובדר� כלל אינו חוש� את עבירותיו 
ואינו מדבר עליה�. בחלק גדול מ� המקרי�, היות 
א
ורי�,  מעשי�  עושה  שהוא  יודע  שהתוק� 
הוא ג� 'דואג' לשמירת ה
וד מצד הנפגע. החל 
מ'זה משחק 
ודי של שנינו', וכלה באיומי�: 'א� 
תגלה — ארבי� ל�, אהרוג אות�, א
פר להורי�', 
מהותי  חלק  הוא  ה
וד  נושא  לפיכ�  וכיוצ"ב".1 
על  שעובר  במה  ה�  התוק�,  של  בדינמיקה  ה� 
ה
ודיות  בשמירת  האמור  בכל  וה�  הנפגע/ת 

בטיפול, המוגבלת במקרי� אלה.

פי  על  הבד,  מאותו  "'תפירה  נדר,  ונע�  אתגר  טליה   1
לעקרונות  פרטנית  התייח
ות  המטופל':  מידות 
הטיפול בעברייני מי� קטיני�", מאיר חובב, חיי� מהל 
התערבויות  ל�יכוי  מ�יכו�  (עורכי�),  גול�  ומרי� 
במצוקה,  ובצעירי�  חוק  עובר  בנוער  טיפוליות 

ירושלי�: כרמל, 2008, עמ' 244-219.

מטרת מאמר זה היא להציג את נושא הקטיני� 
ונקודות  שאלות  ולהעלות  מינית,  הפוגעי� 
לע
וק  הבחירה  התייח
ות.  לדעתנו  הדורשות 
בתוקפי� במאמר זה אינה מבקשת בשו� דר� 
בנפגעות  והטיפול  העי
וק  חשבו�  על  לבוא 
בעל  הוא  בנפגעי�  הטיפול  להפ�:  ובנפגעי�. 
בטיפול  המטרות  ואחת  ראשונית,  חשיבות 

בפוגעי� היא מניעת קורבנות עתידיי�.

את  תחילה  להזכיר  חשוב  הדיו�  את  לנהל  כדי 
קשר השתיקה 
ביב פגיעה מינית. בקרב קבוצות 
עדיי�  היא  מינית  פגיעה  (ובעול�)  באר�  רבות 
דבר שקשה, ובקהילות מ
וימות ג� א
ור, לדבר 
עליו. אחת ממטרותיו של חיבור זה היא להיאבק 
בקשר השתיקה וב
וד שנלווי� לתקיפה המינית, 
לדווח, להתייע�  בדבר  הנוגעי�  כל  ולעודד את 

ולקבל הדרכה וטיפול בהתא� לצור�.

המבוכה  ובכלל�  רבות,  
יבות  השתיקה  לקשר 
הכרוכה בדר� כלל בדיבור על מי� ויכולה להפו� 
ובני  התקיפה  נפגעי/ות  של  גדולה  לבושה 
ולדווח  מלדבר  אות�  משפחותיה�, המרתיעה 
עליה; ההכחשה והמינימליזציה שעושה עבריי� 
המי� בנוגע להתנהגותו המינית ה� מתווי ההיכר 
ה�  ולעיתי�  מינית,  התוקפי�  המתבגרי�  של 
המי�;  עבריי�  של  בושה  בהרגשת  ג�  מלוות 
להו
י�  יכולי�  והאכיפה  הטיפול  גורמי  ג� 
מקצוע  אנשי  וג�  שוטרי�  לשתוק:  לבחירה 

קטינים פוגעים מינית
ד"ר טליה אתגר
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הקשורי�  נושאי�  בהעלאת  המחנה  לפני 
בכ�  להכיר  הראשוני�  היינו  לדוגמה,  לתחו�: 
שישנ� ג� ילדי� מתחת לגיל האחריות הפלילית 
התוקפי� מינית, חלק� כבר מגיל הג�; עמדנו על 
החשיבות של הרגישות הרב–תרבותית, וחקרנו 
הטיפוליות  והמשמעויות  ההקשר  את  לעומק 
המועצות  ברית  יוצאי  חרדי�,  ערבי�,  בקרב 
שיטות  ופיתחנו  האתיופית,  והקהילה  לשעבר 
טיפול מגוונות ומותאמות; בדקנו את הייחודיות 
של טיפול בבני נוער השוהי� במ
גרות לעומת 
קורה  "מה  על  הדעת  נתנו את  בקהילה;  טיפול 
הפוגעות  הבנות  נושא  את  העלינו  למטפלי�"; 

מינית, ועוד ועוד.3 

בי� ילדי�, מתבגרי� ומבוגרי�

ביותר,  החשוב  ואולי  החשובי�,  הלקחי�  אחד 
ראיה  שו�  נמצאה  לא  כי  הוא  במחקר4  שחוזר 
התומכת ברעיו� שהתנהגות מינית חריגה אצל 
אצל  חריגה  מינית  להתנהגות  דומה  מתבגרי� 

מבוגרי�; קל וחומר, כשמדובר בילדי�.5 

המינית.  בהתנהגות  רק  מתבטא  אינו  השוני 
שוני�  ואלה  ממתבגרי�,  שוני�  ילדי� 

למידע והדרכה בתחומי� אלו, שקצרה היריעה מלע
וק   3
בה� במאמר זה, אפשר ליצור קשר ע� תחו� פגיעות 

www.elem.org.il ;03-6477898 :�מיניות בעל

טיב, הרצאה שניתנה בכנ
 "עברייני מי� ענישה  
בנג'י  4
 Safer ;2006 ,?" במכללה האקדמית אשקלו��או שיקו
 Society Foundation, 2003; Robert Longo &
 David Presscott (eds.), Current Prespectives:
 Working with Sexually Aggressive Youth and
 Youth with Sexual Behavior Problems, Holyoke,

 MA: Neari Press, 2006.
 Tony C. Johnson & Ronda Doonan, “Children  5
 Twelve and Younger with Sexual Behavior
 Problems: What We Know in 2005 That We
 Did Not Know in 1985?” Robert Longo & David
 Presscott (eds.), Current Prespectives: Working
 with Sexually Aggressive Youth and Youth with
 Sexual Behavior Problems, Holyoke, MA: Neari

 Press, 2006, pp.31-43

של  בתופעה  ההכרה  וגדלה  הולכת  לאחרונה 
הדורשת  חמורה  כבעיה  מינית  תוקפי�  קטיני� 
טיפול והתייח
ות ייעודיי�. הטיפול המותא� לא 
נועד רק להחזיר את הפוגעי� לדר� הישר, אלא 
ג� לשמש הלכה למעשה טיפול מניעתי, שיח
ו� 
המקצועית,  ה
פרות  לפי  עתידיי�.  קורבנות 
מינית  תוקפי�  קטיני�  בקרב  הרצידיביז� 
שקיבלו טיפול נמו� במידה ניכרת מהרצידיביז� 

אדיבי� בקרב אלה שלא קיבלו טיפול.2 

לטפל  בצור�  והמקצועית  החברתית  ההכרה 
החלה  ייחודית  בדר�  קטיני�  מי�  בעברייני 
המבח�  שירות  היה  באר�  השמוני�.  בשנות 
לנוער הגו� הראשו� שיז� והחל לע
וק ישירות 
שירות  הפעיל   1992 בשנת  זו.  באוכלו
ייה 
מנחי�  להכשרת  ראשו�   
קור לנוער  המבח� 
מאז  מתבגרי�.  מי�  בעברייני  קבוצתי  לטיפול 
יש טיפול קבוצתי לבני נוער הנמצאי� בפיקוח 
הנוער.  ח
ות  ורשות  לנוער  המבח�  שירות 
ב–14  אלה  קבוצות  מפעילה  על�  עמותת 
קבוצות   25 פועלות  וכיו�  האחרונות,  השני� 
ברחבי האר�. על� ג� קיימה במש� שני� רבות 
פרויקט משות� ע� שירות בתי ה
והר והפעילה 

קבוצה טיפולית בכלא אופק. 

את  עצמנו  על  לקחנו  על�,  בעמותת  אנחנו, 
הובלת השינוי החברתי בתחו� הטיפול בקטיני� 
פוגעי�. זה 25 שנה העמותה היא החלו� ההול� 

 Mario .J.  Scalora & Calvin Garbin, “A Multivariate  2
 Analysis of Sex Offender Recidivism”,
 International Journal of Offender Therapy
 and Comparative Criminology, 47, 3 (2003),
 pp. 309–325; Jill. E.  Breitbach & Kurt. A.
 Freeman, “Treatment of Juveniles who
 Sexually Offend: An Overview”, Journal
 of Child Sexual Abuse, 13, 3-4 (2004), pp.
 125–138; Guy Bourgon & Barbara Amstrong,
 “Transferring the Principles of Effective
 Treatment into a  ‘Real World’ Prison Setting”,
  Criminal Justice and behavior,  32, 1 (2005)

 pp. 3–25.
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מבוכה,  מרגישי�  רבי�  מקצוע  ואנשי  הורי� 
צריכי�  ה�  כיצד  אוני�.  וחו
ר   
כע בלבול, 
להגיב? הא� ה� יודעי� כיצד להגיב? הא� ברור 
לה� מתי "זה ב
דר" ומתי צרי� לפנות לעזרה? 
ברור  לעיתי�  לפנות?  למי  יודעי�  ה�  הא� 
להורה שמדובר בהתנהגויות חריגות, אבל אי� 
תגובה או דיווח מהמ
גרת החינוכית. מה צרי� 
ההורה לעשות במקרה כזה? הא� זוהי הנורמה 
 
מיתו ומה  נכו�  מה  שתיקה"?  "קשר  שיש  או 

בנוגע למיניות של ילדי� ובני נוער?

מני
יוננו הורי� ואנשי מקצוע מגיבי� לעיתי� 
קרובות בשתי דרכי� בלתי הולמות וא� מזיקות:

y  מאוד מינורית  תגובה  או  ביטול  הכחשה, 
מיני  ב"משחק"  מעורבי�  ילדי�  כאשר 
מהתנהגויות  התעלמות  מזיק.  או  תוקפני 
אגר
יביות ופוגעות מובילה לשתי תוצאות 
אי�  שכ�  לרעה,  מושפע  הנפגע  מידיות: 
התייח
ות לכאב שלו, להשפלה ולמה שקרה 
לו; והתנהגויות התוק� עלולות להימש� וא� 
ב
דר,  הכל  אז  תגובה,  אי�  ("א�  לה
לי� 

אפשר להמשי�").

y  �תגובות מוגזמות, ובכלל זה השפלה ועונשי
כאשר ילדי� מעורבי� במשחקי� 
פונטניי� 

שהולמי� את גיל�.

בחירת הקורב�

ממנו.  שחלש  קורב�  תמיד  יבחר  התוק�/ת 
חברתית,  פיזית,  מבחינה  להתבטא  יכול  הפער 
השפעה  יש  לנגישות  ג�  רגשית.  או  קוגניטיבית 
למשל,  נערי�,  של  בכלא  הקורב�.  בחירת  על 
כאשר אי� נגישות לנערות, ה"נבחרי�" יהיו בני� 
יש  המשפחה,  בתו�  בתקיפות  לעיתי�,  אחרי�. 
משמעות ל"מי נמצא עכשיו בבית" ו"מי נגיש". ג� 
בדר�  תיבחר  השווי�  בקבוצת  שנעשית  בפגיעה 
יותר  כלל הנערה הדחויה חברתית, הנער החלש 

קוגניטיבית, או בעלי/ות חולשה יח
ית אחרת. 

חברתית,  רגשית,  קוגניטיבית,  ממבוגרי�, 
חווי�  ה�  שלה�.  העמדות  ובעיצוב  גופנית 
ה�  משמעותי.  באופ�  שונה  בדר�  העול�  את 
מדברי�  ונהני�  מגורי�  מושפעי�,  מונעי�, 
דר�  שאי�  היא  המתבקשת  והמ
קנה  שוני�. 

טיפול אחת המתאימה לכול�. 

מהי הנורמה, ומתי זה חורג מהנורמה?

הציפיות  את  קובעת  החברתית  הנורמה 
מ
וימת,  להתנהגות  הפרט  מ�  החברה  של 
לשיפוט  מידה  קנה  משמשת  היא  שכזו  ובתור 
העול�  אבל  בחברה.  הפרט  של  התנהגותו 
משתנה, ואיתו הנורמות, דרכי החינו� ונושאי� 
שהיו בעבר בגדר טאבו. א� זה טוב או לא, הזמ� 
במקרי�  לעלייה  ה
יבה  זו  הא�  אבל  ילמד, 
לבלבול  או  הולמת  לא  מינית  התנהגות  של 
למצוא  אפשר  היכ�  המבוגרי�?  בקרב  ומבוכה 
מהו  לא?  ומה  נכו�  מה  שיבהירו  קריטריוני� 
הגבול הנכו� והטבעי בי� הדורות, ומתי מדובר 
יש  הא�  מהנורמה?  
טייה  שהיא  בהתנהגות 
בכלל מצב נורמטיבי, או שהיו� "הכול מותר?" 
הא� הגישה ש"ילדי� ה� ילדי�", "ע� הגיל זה 
נכונה,  ב
קרנות"  מדובר  הכול   �
ו"ב יעבור" 

וא� כ�, באילו מקרי� היא נכונה?

כוללת  נורמלי  מיני  משחק  של  הדינמיקה 

פונטניות, צחוק, הנאה, מבוכה ורמות שונות 
בתחושת  מלווה  והיא  ופעולה,  הימנעות  של 
כי� של כל המשתתפי�. לעומת זאת, התנהגות 
מינית בעייתית משלבת מאבק שליטה, כפייה, 
והילדי�  בכוח,  
מוי  או  גלוי  ושימוש  איומי� 
יתרה  חרדה.  וחשי�  מתוחי�  בה  המעורבי� 
אזהרות  למרות  נמשכת  זו  התנהגות  מכ�, 

ואי
ורי� חוזרי� ונשני� מצד ההורי�.6 

ומתי  נורמלי  "זה"  מתי  אתגר,  טליה   :�
נו לפירוט   6
לא? התנהגות מינית של ילדי� ומתבגרי� צעירי�, 

תל אביב: אוניבר
יטת תל אביב, 2001.
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האינטרנט  מדיו�  של  הייחודיות  תכונותיו  בשל 
וצמיחתו ח
רת התקדי� של המרחב הווירטואלי 
חדשות  זירות  האחרונות  בשני�  התפתחו 
ופרקטיקות ייחודיות של פגיעות מיניות, אשר לה� 
תשתית שונה לגמרי מהעבודה השגרתית שלנו ע� 
פוגעי� מינית בעול� הממשי. ללא טיפול, הנערי� 
להרחיב  מוגבר  ב
יכו�  נמצאי�  ברשת  שפוגעי� 

ולה
לי� את התנהגות� ג� אל מחו� לרשת. 

לפגיעה ברשת יש אפיוני� ייחודיי� שמוכרחי� 
להביא בחשבו� בבואנו לעבוד ה� ע� התוקפי� 

וה� ע� הנפגעי�.

מעגלי הנפגעי�

פגיעה מינית משולה לאב� הנזרקת למי� ויוצרת 
והפוגע.  הנפגע  כמוב�  במרכז  רבי�.  מעגלי� 
ישנ�  אבל  אדמה,  ברעידת  מדובר  בשביל� 
מעגלי� רבי� נו
פי� של נפגעי� ברמות שונות 
רבות  פעמי�  שחוות  המשפחות,  חומרה:  של 
עדי�  ועזרה;  ל
יוע  וזקוקות  קשה  טראומה 
עצמ�  באירועי�  שנכחו  חברי�  כמו  לפגיעה, 
החינוכיי�,  הצוותי�  וג�  עליה�;  ששמעו  או 
שזקוקי� פעמי� רבות לעזרה והדרכה. המעגלי� 
כול� חייבי� לקבל הדרכה, עזרה או טיפול — כל 

אחד ואחת בהתא� לצרכיו/יה.

מערכות  מאוד  להרבה  משתייכי�  קטיני� 
ג�  בחשבו�  זאת  להביא  וחשוב  ומעגלי�, 

בטיפול במקרי� אלה. 

ג� וג� — קטיני� שג� נפגעו וג� פגעו מינית

במהל� העבודה אנו נתקלי� במקרי� שבה� בני 
נוער (וג� ילדי�) המופני� לטיפול היו בעצמ� 
נפגעי� של תקיפה מינית. ב
וגיה זו יש לדעתנו 
מפני  לילדי�  ולא  נוער  לבני  בעיקר   
להתייח
על  המשפיע  הגיל  מרכיב  את  לנטרל  שחשוב 
רמת  על  וממילא  מופשטת,  לחשיבה  היכולת 

השיפוט המו
רי ועל תחומי� נו
פי�.

ע� זאת, יש לרדת לעומק� של הדברי� ולבחו� 
ג� את המניעי� העמוקי� של "בחירת הקורב�", 
שלעיתי� מעידי� על רצו� לנקמה, על "חי
ול 

חשבונות" ועוד.

אונ� קבוצתי

קבוצתי   
אונ בי�  הבדלי�  כמה  מצא  המחקר 
לאונ
 של יחיד. באונ
 קבוצתי הקורבנות בדר� 
באלכוהול  שימוש  יותר  יש  יותר,  צעירי�  כלל 
ו
מי�, יותר תקיפות שמתרחשות בלילה, פחות 
התנגדות של הקורבנות ותוצאות חמורות יותר 

לקורבנות, והוא בדר� כלל אלי� יותר. 

יש  מתבגרי�  משתתפי�  שבו  קבוצתי   
באונ
להביא בחשבו� ענייני� שיש לה� נגיעה 
פציפית 
גיל הנעורי� מלווה בדר� כלל  לגיל ההתבגרות. 
בקונפליקטי� רבי�: הצור� להיות שיי� לעומת 
קבוצתי  לח�  ייחודית,  אישיות  לבטא  הצור� 
ועי
וק בזהות המגדרית ובדימוי המגדרי. כאשר 
העבירה  בעצ�  מהותי  ג� אלמנט  היא  הקבוצה 

טיפול קבוצתי דורש התייח
ות מיוחדת.7

תפקיד הרשת ומקומה בתקיפות מיניות

בפרט  החברתיות  והרשתות  בכלל  האינטרנט 
חיינו  את  מנהלי�  אנו  שבו   �
נו מרחב  יצרו 
ואת היח
י� שלנו ע� ה
ביבה. ילדי� ובני נוער 
רבי� מבלי� שעות רבות מהיו� ברשת בשיחות, 
הרשת  ועוד.  חוויות  דעות,  החלפת  שיתופי�, 
מ
פקת אצל בני הנוער את הצור� בהשתייכות 
ובהערכה חברתית ומאפשרת לשת� ולהיראות, 

ועל ידי כ� להרגיש שייכי� ורצויי�. 

 Talia Etgar, “Multiple Perpetrator Rape:  7
  Treatment Issues”, Miranda Horvath & Jessica
 Woodhams (eds.), Hand Book on the Study of
 Multiple Perpetrator Rape: A Multidisciplinary
 Response to an International Problem,
 London and New York: Routledge Taylor &

Francis Group, 2013, pp. 235-255
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נכו� לדעתנו לקיי� את כל הדיו� והבדיקה בתחו� 
המרחב  הוא  ה"
וד"  שכ�  לעיל),  (ראו  ה"
וד" 
מתרחשת  שבו  הטראומה,  עיבוד  של  הנפשי 
מעמדת  המעבר  של  התהלי�  וקורה  הדינמיקה 

הנפגע לעמדת התוק� מינית (א� אכ� קורה).8 

נפגע,  וג�  תוק�  ג�  הנער  של  בהיותו  בפועל, 
לטפל  "במה  היא  הנפוצות  השאלות  אחת 
מלאה  ה
כמה  אי�  זו  ב
וגיה  ג�  א�  קוד�?", 
בי� אנשי המקצוע. עמדתנו, בה
תמ� על טילמ� 
הנער  בהיותו  לטפל  יש  שראשית  היא   ,
פרני
כל  המטופל  של  הרגשי  המצב  א�  אלא  תוק� 
טיפול  להתחיל  טע�  שאי�  ורעוע  שברירי  כ� 
עבודה  כול  קוד�  לעשות  ויש  פוגע,  בהיותו 
את  לאפשר  כדי  נפגע)  היותו  על  שג�  (וייתכ� 

הטיפול הייחודי בפוגעי� מינית. 

 �
פור שטר�  מ
פר  ונדר  אתגר  של  מאמר  מתו�   8
(בעריכת מלי שחורי ביטו�, יהודית אבולעפיה וליזה צבי). 

הפגיעות  לתופעת  ה
יבתיות  את  להבי�  בני
יו� 
ההנחה  רווחת  נוער  ובני  ילדי�  בקרב  המיניות 
שהפגיעות המיניות שה� ביצעו באות על רקע של 
ני
יונות  ויש  בעצמ�,  חוו  שה�  מינית  קורבנות 

לה
ביר את התופעה מנקודות מבט שונות.

בהווה  הנער  של  שהתנהגותו  מניחי�  אנו 
מושפעת ג� מטראומת הפגיעה שעבר, אבל ג� 
מהכלי� ומאופ� ההתמודדות שהיו מנת חלקו 
את  להכיר  חשוב  לפיכ�  מינית.  שנפגע  לפני 
לא  שהרי  הנפגע.  של  הפרה–טראומטי  המצב 
כל נפגע/ת הופ�/ת לפוגע/ת. אנו מעריכי� כי 
בחינה של המושגי� הקשורי� בתחו� הטיפול 
בפגיעות מיניות יכולה ל
ייע לנו לא רק לבחו� 
הנפגע  מעמדת  המעבר  של  הדינמיקה  את 
לעמדת הפוגע, אלא ג� להערי� מי מהקורבנות 

עלול להפו� לתוק� מינית ומי לא. 

חוגי�

אמא

אבא

אחי� פנימיהחברי�

רופא

מטפל

רווחה

בית �פר

השתייכות למערכות רבות ושונות

ילד
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הוא אינדיבידואלי לכל ילד. התפי
ה הב
י
ית 
ושימוש  טיפול  תוכנית  בניית  להיות  חייבת 

בטכניקות טיפול המתאימות לילד ה
פציפי.

�מכות וכבוד לאחר

כבוד  מת�  זמנית.  בו  ולהגביל  לכבד  אפשר 
או  גבולות  היעדר  מניח  לא  למתבגר  או  לילד 
כי  נמצא  במחקרי�  להפ�.  וא�  הורית,  
מכות 
נמצאו  מתירניות  במשפחות  הגדלי�  ילדי� 
ב
יכו� גדול יותר להפרעות התנהגות, לאלימות 
הערכה  לה�  שהייתה  נמצא  עוד  ולעבריינות. 

עצמית נמוכה.12


מכות  בהפעלת  מתקשי�  כיו�  רבי�  הורי� 
הורית ובהצבת גבולות. בהקשר זה כדאי לציי� 
של  בזכויותיה�  ההכרה  להגברת  המגמה  כי 
בי�  בלבול  יש  לעיתי�  א�  מבורכת,  קטיני� 
הזכויות הנכונות והחשובות המגיעות לה� ובי� 

חו
ר הצבת גבולות, העלולה להביא לאנרכיה.

מהעבודה  גדול  חלק  כי  זה  עניי�  מדגישי�  אנו 
ע� תוקפי� מינית עו
קת בנושא הגבולות. מי 
את  אפשרי;  גבול  כל  ופר�  עבר  מינית  שתק� 
גבולות החוק, המו
ר, הנורמות האנושיות, עד 
כדי פריצה וחדירה לתו� גופו של האחר. לפיכ� 
חשובה  זו,  לאוכלו
ייה  בייחוד  גבולות,  הצבת 
בטיפול  כלל  בדר�  שמדובר  א�  ועדיי�,  ביותר, 
כפוי, אפשר לבצעו מתו� שמירה על חוק י
וד: 

כבוד האד� וחירותו והאמנה לזכויות הילד.13

חיי� עומר, שיקו� ה
מכות ההורית, תל אביב: מוד�,   12
2000, עמ' 9.

ילדי�?  מי�  "איזה  אתגר,  וטליה  נ�  עדניה   
אירי  13
האמנה  בראי  מינית  תוקפי�  בילדי�  הטיפול 
במשפט,  משפחה  הילד",  זכויות  בדבר  הבינלאומית 

ג-ד (2010-2009),  עמ' 227-199. 

הטיפול בקטיני� שפגעו מינית

יש  טיפול  הדורשת  בעיה  כשמתעוררת  תמיד 
ברור  האפשר.  ככל  מהר  בה  ולטפל  לנ
ות 
ממעגל  אלה  קטיני�  להוציא  נועד  שהטיפול 
העבירה, אבל כאמור לעיל, טיפול בפוגעי� הוא 
בעצ� ג� טיפול מניעתי, שכ� אנו מונעי� את 

הקורבנות העתידיי� של אות� קטיני�.

התייח�ות אינדיבידואלית והולי�טית

מהרבה  מתפתחת  פוגענית  מינית  התנהגות 
מאוד 
יבות, לכ� התהלי� הטיפולי צרי� להיות 

על ב
י
 רחב והולי
טי.9 

הטרוגנית  קבוצה  ה�  מינית  שפגעו  קטיני� 
חשובי�,  במאפייני�  מזה  זה  שוני�  ה�  מאוד. 
הכוללי� אפיוני� של קורבנות ותוקפי�, 
גנונות 
ההתנהגויות הפוגעות, הי
טוריה שונה של טיפול 
לא הול�, יכולות ורמות של מיומנויות תקשורת 
ויכולות חברתיות, ידע וני
יו� מיני, יכולת שונה,10 
והמאפייני�  העבירה,  על  לחזור  ה
יכו�  גורמי 
שלה� לעיתי� לא שוני� באופ� מהותי ממאפייני 

בני נוער שמבצעי� עבירות אחרות.11 

לנבוע  יכולי�  
ימפטומי�  שאות�  מאחר 
שונה.  יהיה  בה�  הטיפול  שוני�,  ממקורות 
הבעיות  של  המ
וי�  השילוב  מזאת,  יתרה 

 Gail Ryan & Sandy Lane, Juvenile Sexual  9
Offending, Massachusetts: Lexington Press, 1991

 Robert E. Longo & Deborah P. Longo, New  10
 Hopes Exercises for Youth: Experiential
 Exercises for Children & Adolescents,
 Holyoke, Ma: Neari Press, 2003; S. Righthand
 & C. Welch, “Juveniles Who Have Sexually
 Offended: An Introduction”, The Prevention

 Researcher, 9, 4 (2002),  pp. 1–3
 John A. Hunter, Robert R. Hazelwood, & David  11
 Slesinger, “Juvenile: Perpetrated Sex Crimes:
 Patterns of Offending and Predictors of
 Violence”, Journal of Family Violence. 15, 1

(2000),  pp. 81–93

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Deborah+P.+Longo&text=Deborah+P.+Longo&sort=relevancerank&search-alias=books
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להיות  חייב  הראשו�  שהצעד  מכא�  מתקבלי�. 
הכרה בעצ� הפגיעה.

זה,  מאמר  של  המטרות  אחת  היא  זו  הכרה 
שמבקש להפנות זרקור לעצ� קיו� התופעה של 
קטיני� תוקפי� מינית ול
פק 
קירה קצרה על 

מאפייניה�. 

מכא�,  טיפול  של  החשיבות  את  מדגישי�  אנו 
ומניעה מכא�. כיו� יש באר� ידע וני
יו� טיפולי 
נרחבי�. על א� הקושי שעולה לפעמי� בדיבור 
על הנושא, חשוב להתגבר על המבוכה ולפנות 

ל
יוע, לייעו� ולהכוונה.

ד"ר טליה אתגר היא המקימה והמנהלת של תחו� פגיעות 
מיניות בעמותת על�, הפועל מזה 25 שני�. חלוצת הטיפול 
בקטיני� בעלי התנהגויות מיניות פוגעות בישראל. עבודתה 
בתחו�  המקצוע  ונשות  אנשי  בקרב  רבה  להכרה  זכתה 

בעול�.

�יכו�

ניכרת  התפתחות  חלה  האחרונות  בשני� 
והמדינה  המיניות,  הפגיעות  לנושא  במודעות 
לנפגעי�/ ומ
וב
ד  ממו
ד  מענה  נותנת  א� 
ההתקדמות  למרות  אבל  קטיני�/ות.  ות 
הגדולה שנעשתה בתחו� של קטיני� שפוגעי� 
מינית, חשיבותו עדיי� לא הופנמה, וחלק גדול 
מתכחשי�  המקצוע  מאנשי  וא�  מהציבור 
בתופעה  ההכרה  נכו�,  התופעה.  של  לקיומה 
מאיימת ומפחידה. רבי� חוששי� מתיוג הקטי� 
כ"עבריי� מי�" (א� שבפועל, כ� פעל), ומנ
י� 
לפטור את העניי� ב"הוא רק ילד" "זו 
קרנות", 

"זה יעבור"... 

בשמ�  לדברי�  מקריאה  הימנעות  אבל 
על  בהכרה  זוכה  שלא  לנפגע/ת,  נזק  משמעה 
הימנעות  ג�  וחומרתה. משמעה  הפגיעה  עצ� 
נו
פות,  לפגיעות  פוטנציאל  ומכא�  מטיפול, 
וא� חמורות יותר, מצד מתבגר שהבי� שמעשיו 
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חינוך ושיח 
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תחילה נגדיר את המושגי� המרכזיי�: 

המשעתק  חינו�  משמעותו  ממוגדר  חינו� 
הקיימי�  המגדריי�  הכוח  יח
י  את  ומשמר 
אידיאולוגיות  משרת  הוא  ובתרבות.  בחברה 
פטריארכליות לא שוויוניות, המגדירות "נשיות" 
נפרדות,  אחידות,  קטגוריות  כשתי  ו"גבריות" 

נבדלות והיררכיות.

תודעה  על  המושתת  חינו�  הוא  מגדרי  חינו� 
אידיאולוגיות  ועל  פמיני
טית–ביקורתית 
אינ�  מגדריות  שזהויות  הטוענות  שוויוניות 
חברה  תלויות  אלא  אוניבר
ליות,  קטגוריות 
ותרבות. מטרותיו של החינו� המגדרי לבטל את 
הממוגדר,  השיח  ואת  ההיררכיי�  הכוח  יח
י 

פקטרו�) ) ופלורליז�  הטרוגניות  לאפשר 

מגדרי וליצור חברה שוויונית. 

בי�  מבני  באי–שוויו�  מקורה  מגדרית  אלימות 
גבולות  את  לשמר  פועלת  והיא  לנשי�,  גברי� 
גבריות  המ
ורתיות:  המגדריות  הנורמות 
ונשיות הטרו
ק
ואליות. נשי� נמצאות ב
יכו� 
מיניי�  ומיעוטי�  גברי�  ג�  א�  יותר,  גבוה 
האלימות  מגדרית.  אלימות  חווי�  ומגדריי� 
כוחנית  בהתנהגות  בשימוש  מאופיינת 
פ
יכולוגית  רגשית,  מינית,  פיזית,  ובשליטה 
ושלילת  כפייה  איומי�,  באמצעות  כלכלית  או 

במאמר זה נאפיי� את הקשרי� בי� חינו�, מגדר 
למחנכות  ונעניק  ומינית,  מגדרית  ואלימות 
ליצירת  ומעשיי�  תודעתיי�  כלי�  ולמחנכי� 
למניעת  יוזמות  כי  טענה  מק
וול  שינוי. 
אלימות מינית חייבות לנ
ח מ
גרת תיאורטית 
מניע  מגדרי  אי–שוויו�  כיצד  המ
בירה  ברורה 
אלימות מינית וכיצד מערכת החינו�, בתי 
פר 
המנציחי�  מהתהליכי�  חלק  ה�  ומחנכות/י� 
את האלימות המינית.1 כנשות חינו� המאמינות 
אנו  חברה,  המעצבי�  חינוכיי�  בתהליכי� 
חינוכי  תהלי�  ליצירת  עקרונות  מציעות 
שבאמצעותו אפשר יהיה לצמצ� את התופעה 
החינו�  במערכת  ומינית  מגדרית  אלימות  של 
הראשו�  בחלק  הישראלית.  בחברה  א�  ואולי 
האלימות  של  גורמיה  ואת  שורשיה  את  נתאר 
ממוגדרת  בחברה  הנעוצי�  והמינית  המגדרית 
שרווח בה חינו� ממוגדר. בחלק השני נציע כלי� 
בהיבטי�  המגדרית  המבט  נקודת  להטמעת 
חינו�  ליצור  כדי  החינוכית  העשייה  שוני� של 

שוויוני ולמנוע אלימות מגדרית ומינית.

 Claire Maxwell, “The Prevention of Sexual  1
 Violence in Schools”, Nicola Henry and Anastasia
 Powell (eds.), Preventing Sexual Violence,
 London: Palgrave Macmillan, 2014, pp. 105–126

חינוך מגדרי ומניעת 
אלימות מגדרית ומינית

ד"ר עליזה פרנקל והגר שפילר
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התפי
ות  את  בישראל  החינו�  משעתק  בכ� 
עומדי�  שאינ�  תלמידות/י�  הממדרות 

תירה  מתקיימת  ובפועל  המגדרי,  ב
טנדרט 
של  מציאות  ובי�  המוצהרי�  השוויו�  ערכי  בי� 

אי–שוויו� מגדרי במדינת ישראל.4 

פומרנ�, רבי ו
טפניק טענו שבשני� האחרונות 
נוצרו שני 
וגי שיח נו
פי� השוללי� את קיומו 
מגדירי�  אלו  בחינו�.5  מגדרי  אי–שוויו�  של 
במערכת  מגדרי  ודיכוי  אפליה  של  התנ
ויות 
ומקשי�  אישיות  כבעיות  לה  ומחוצה  החינו� 
אי–שוויו�  של  ביטויי�  לזהות  התלמידות  על 
 ,Successful Girls הראשו�,  השיח  מגדרי. 
בהישגיה�  התחוללו  אשר  שהשינויי�  טוע� 
שמה�  במקצועות  והשתלבות�  תלמידות  של 
מצליחות  שתלמידות  מוכיחי�  בעבר  הודרו 
זקוקות  אינ�  ה�  ולכ�  אקדמית,  מבחינה  יותר 
שיח  ה
פר.  בבית  פמיני
טית  להתערבות 
הנערות,  של  כוח�  את  לכאורה  המאדיר   �
 נו

הֵילכו  ופמיניז�:  גבריות  "ציונות,  קמיר,  אורית   ;2006
שלושה יחדיו בלתי א� נועדו?" עיוני� בתקומת ישראל 
(�דרת נושא): מגדר בישראל (2010), עמ' 470-443; יו
י 
אזרחית:  וה
ללה  לאומי  "זיכרו�  מזרחי,  וני
י�  גודמ� 

פר  בבתי  זיכרו�  בתהליכי  אתניי�–מעמדיי�  הבדלי� 
ויריב פניגר  יונה, ני
י� מזרחי  יו
י  תיכוניי� בישראל", 
(עורכי�), פרקטיקה של הבדל בשדה החינו� בישראל: 
ליר,  ו�  ומכו�  ירושלי�: הקיבו� המאוחד  מלמטה,  מבט 
2013, עמ' 136-108; חגית גור זיו, פדגוגיה ביקורתית–

וחינו� לתרבות של שלו�, תל אביב: מכו�  פמיני�טית 
לבנות  בני�  בי�  הישגי�  פערי  רפ,  יואל   ;2013 מופת, 
במתמטיקה ובשפה: מה אפשר ללמוד מניתוח פערי� 
ג�: ראמ"ה — הרשות  ישראל? רמת  בקרב תלמידי  אלו 
קוש– טלילה   ;2014 בחינו�,  והערכה  למדידה  הארצית 

בדר�  מכשולי�  משוכות:  "ריצת  חרובי,  ודינה  זוהר 
קוש–זוהר  וטלילה  חרובי  דינה  מגדרי",  זכויות  לשוויו� 
המאוחד,  הקיבו�  אביב:  תל  גדרות,  פורצות  (עורכות), 

2017, עמ' 46-17.
הגר צמרת–קרצ'ר, נעמי חז�, חנה הרצוג, יוליה ב
י�,   4
רונה ברייר–גארב והד
 ב� אליהו, מדד המגדר: אי�

שוויו� מגדרי בישראל, ירושלי�: מכו� ו� ליר, 2018.
 Shauna Pomerantz, Rebecca Raby, and Andrea  5
 Stefanik, “Girls Run The World?” Gender &

Society, 27, 2 (2013), pp. 185–207

חירות.2 אלימות מינית היא אחד הביטויי� של 
אלימות מגדרית, והיא מוגדרת כפעולה/אמירה 
ו/או מעשה מיני הנכפה על אישה, גבר  מינית 

או ילד/ה ללא ה
כמה חופשית ורצו�. 

חינו�  מגדר,  בי�  הקשר  את  שחקרו  מחקרי� 
ַמבנה  ממוגדר  שחינו�  טענו  מינית  ואלימות 
תודעה של יח
י כוח בי� תלמידות לתלמידי� 
ושמיני�ת היא אחד ההיבטי� שבה� מתקיימי� 
מגדרי  חינו�  מנגד,  ממוגדרי�.  כוח  יח
י 
מערער על יח
י הכוח המגדריי�, מעניק כלי� 
וא�  ומינית  מגדרית  אלימות  ע�  להתמודדות 

יכול למנוע אותה.

אי� מתעצב החינו� הממוגדר? 

החינו� בישראל נשע� על י
ודות אידיאולוגיי� 
המצטלבי�  ואתניי�  צבאיי�  דתיי�,  ציוניי�, 
מגדריות,  זהויות  וַמבני�  ו
מוי,  גלוי  באופ� 
שיח  
וגי  אידיאליות.  ו"נשיות",  "גבריות" 
האלה  הי
ודות  על  המושתתי�  דומיננטיי� 
מתקיימי� בחברה הישראלית ובמערכת החינו� 
הישראלית, ויוצרי� היררכיה מגדרית המציבה 
היהודי–אשכנזי–הטרו
ק
ואל– "הגבר  את 
האידיאלית.3  הישראלית  לזהות  כ
מל  לוח�" 

 Elizabeth J. Meyer, “A Feminist Reframing of  2
 Bulling and Harassment: Transforming Schools
 through Critical Pedagogy”, Mcglill Journal of
 Education, 43, 1 (2008), pp. 33–48; Lara Fergus
 and Rogier V. Rood, Unlocking the Potential for
 Change: Education and Prevention of Gender
Based Violence, 2013, https://www.researchgate.
net/publication/269571845_unlocking_
the_potential_for_change_education_and_

prevention_of_gender_based_violence
וחלוקת  החינו�  "מערכת  
פורטא,  ויצחק  יונה  יו
י   3
בישראל: מבט אל  והאתנו–מגדרית  העבודה המגדרית 
נשי�  (עורכות),  ואחרות  דהא�–כלב  הנרייט  העבר", 
בדרו�: מרחב, פריפריה, מגדר, תל אביב: מכו� ב�–גוריו�, 
2005, עמ' 223-188; אורנה ששו�–לוי, זהויות במדי�: 
 ,
מאגנ ירושלי�:  הישראלי,  בצבא  ונשיות  גבריות 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0891243212473199?journalCode=gasa
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0891243212473199?journalCode=gasa
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0891243212473199?journalCode=gasa
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0891243212473199?journalCode=gasa
https://www.researchgate.net/publication/269571845_UNLOCKING_THE_POTENTIAL_FOR_CHANGE_EDUCATION_AND_PREVENTION_OF_GENDER_BASED_VIOLENCE
https://www.researchgate.net/publication/269571845_UNLOCKING_THE_POTENTIAL_FOR_CHANGE_EDUCATION_AND_PREVENTION_OF_GENDER_BASED_VIOLENCE
https://www.researchgate.net/publication/269571845_UNLOCKING_THE_POTENTIAL_FOR_CHANGE_EDUCATION_AND_PREVENTION_OF_GENDER_BASED_VIOLENCE
https://www.researchgate.net/publication/269571845_UNLOCKING_THE_POTENTIAL_FOR_CHANGE_EDUCATION_AND_PREVENTION_OF_GENDER_BASED_VIOLENCE
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בעמדה  ולזכות  חברתי  הו�  לגרו�  ומטרתה 
כוחנית מול החברי�.9 

y  אלימות על רקע אי–התאמה מגדרית מופנית
כלפי אנשי� שהתנהגות� מאתגרת תפי
ות 
זו  אלימות  ונשיות.  גבריות  של  נורמטיביות 
מבדילה  שאינה  מוטעית  הנחה  על  
ת 
מבו
מינית"  "נטייה  (זכריות/נקביות),  "מי�"  בי� 
ו"זהות  (הטרו
ק
ואליות/להט"ביות) 
אידיאלית  גבריות  (גבריות/נשיות).  מגדרית" 
(הזכר הדומיננטי, הקשוח, התחרותי, האתלטי) 
היא 
טנדרט ההתנהגות הרצוי בבתי ה
פר, 
והמינית.  המגדרית  האלימות   
בב
י הנמצא 
של  לביטויי�   
ביח תמיד  מכוננת  היא 
נשיות וגבריות לא אידיאלית, מוקיעה אות� 
לשוליי� ומשמרת את השליטה בה�.10 בני� 
מביעי�  (למשל  ב
טנדרט  עומדי�  שאינ� 
קבוצת  ידי  על  נענשי�  רגשות)  או  חולשה 
"בת"/"נקבה"  או  "הומו"  ומכוני�  השווי� 
"גבר"  הכינוי  מנגד,  יוקרה.  איבוד  המ
מני� 
וזוכי�  באלימות  הנוהגי�  לבני�   
מיוח
האידיאלית.  הגברית  לזהות  הנלווית  ליוקרה 
ו"אישה"  "גבר"  במושגי�  השימוש  כ� 
את  משמר  בהקשרי� אלו  היומיומית  בשפה 
ההיררכיה הטבועה ב
דר המגדרי.11 בשונה מ� 
הבני�, התנהגות "גברית" של ילדות "טומבוי" 
מתקבלת כמשחק או כבדיקת גבולות, א� זה 
משתנה בגיל ההתבגרות משו� שהתנהגות זו 

מערערת על מיניות נשית נורמטיבית.12

שפילר (לעיל, הערה 6); איילת גלעדי, הטרדה מינית:   9
התופעה  למניעת  פעולה  דרכי   — ילדי�  לא משחק 

במערכת החינו� ובקהילה, תל אביב: ר
לינג, 2017.
.2009 ,
רייווי� קונל, גברויות, חיפה: פרד  10

 Emma. Renold, “‘They Won’t Let Us Play…  11
 Unless You’re Going out with One of Them’:
 Girls, Boys and Butler’s ‘Heterosexual Matrix’ in
 the Primary Years”, British Journal of Sociology

of Education, 27, 4 (2005), pp. 489–509
 Judith Halberstam, Female Masculinity, Duke  12

University Press Books, 1998

שתלמידות  תפי
ה  מבטא   ,Girl Power
משוחררות וחופשיות להשיג כל דבר באמצעות 
צריכה והיפר–מיניות. שיח זה יוצר את האשליה 
שה� יכולות לחגוג את מיניות� ה"משוחררת מ� 
הכבלי� הפטריארכליי�", א� במציאות ה� חוות 
אלימות מגדרית ומינית בלי שיש לה� מיומנויות 
כגו�  והתמודדות,   (resistance) התנגדות  של 
נערות   .�
וחו צרכי�  הבעת  גבולות,  הצבת 
באמצעות  
טריאוטיפית  נשית  זהות  מכוננות 
משטור  עצמית,  שליטה  של  הנרטיב  הפנמת 
הגו� וכניעה לייצוגי� של יופי באמצעות תרגול 
והימנעות מ"התנהגויות גבריות" כמו  "נשיות" 
כע
 או מרדנות, המפורשי� בהקשר של נשי� 

כביטויי� של קורבנות וחולשה. 

באמצעות  גבריות  מכונני�  לעומת�,  נערי�, 
מגדרית.6  אלימות  של  יומיומיות  פרקטיקות 
לדוגמה, כבר בבית ה
פר הי
ודי אפשר לראות 
בני� משוחחי� על אתרי פורנוגרפיה ומעבירי� 
ביניה� תכני� בעלי אופ� מיני.7 מאייר הגדירה 
ומינית  מגדרית  אלימות  של  צורות  שלוש 

הקשורות זו בזו:8 

y  פגיעה — אלימות מינית (הטרו�ק�ואלית) 
בכל  מינית  פגיעה  אי–מניעת   או  מינית 
שכבות הגיל, שבאמצעותה בני� מכונני� את 
גברית הטרו
ק
ואלית.  זהות  עצמ� כבעלי 
באמצעות  בתלמידות  פוגעי�  תלמידי� 
החפצה ודיו�  והשפלה,  שליטה  מעשי 
בה�.  בוצעו  או  שיבוצעו  מיניי�  במעשי� 
כנורמטיבית  ג�  זמנית  בו  מובנת  הפגיעה 
וג�  ומשיכה)  עניי�  חיבה,  להבעת  (דר� 
מגדריי�),  כוח  יח
י  של   
(בי
ו כאלימה 

פרגו
 ורוד (לעיל, הערה 2); הגר שפילר, "עושי� מגדר   6
בבית ה
פר: הבנית זהויות מגדריות ומיניות בילדות", 

עבודת M.A, אוניבר
יטת ב�–גוריו� בנגב, 2015. 
שפילר, ש�.  7

מאייר (לעיל, הערה 2).  8
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להביע  וא�  בהערות  לתמו�  וחיזור,  רומנטית 
את  מתקפת  זו  התנהלות  בעצמ�.15  אות� 
נורמטיבית  כהתנהגות  המגדרית  האלימות 
הטרו
ק
ואליות,  ו"נשיות"  "גבריות"  המבנה 
לתרבות   "�
 "שומרת  כמעי�  משמשת  והיא 
אותה.  לאתגר  במקו�  הקיימת  הפטריארכלית 
ואת  כ� הצוות החינוכי משחזר את הדינמיקה 
מפחית  ואינו  בחברה  המגדריי�  הכוחות  יח
י 
אלימות  למנוע  כדי  ומינית.  מגדרית  אלימות 
מכבדי�  יח
י�  יצירת  ולעודד  ומינית  מגדרית 
ושוויוניי� בתרבות הבית 
פרית דרושה פעולה 

פרואקטיבית של הצוות החינוכי.

בישראל  החינו�  מערכת  של  ני
יונותיה 
לידי  הבא  מגדרי,  אי–שוויו�  ע�  להתמודד 
אינ�  ומינית,  מגדרית  באלימות  ג�  ביטוי 
שמשרד  מכיוו�  הרצוי  השינוי  את  מחוללי� 
בעיקר  המתמקדת  א
טרטגיה  נוקט  החינו� 
ליצור  יכולה  שאינה  תלמידות,  של  ב"העצמה" 
שינוי כולל המטמיע שוויו� מגדרי. בשנת 1991 
במשרד  המיני�  בי�  לשוויו�  היחידה  הוקמה 
מגדרי  שוויו�  ולקד�  ליצור  שמטרתה  החינו� 
במערכת החינו� בישראל. לטענתה של אד�, יש 
לשינוי  המכוונת  המוצהרת  המדיניות  בי�  פער 
לא  ותקציבה  היחידה  בפועל.16  הביצוע  ובי� 

פורדי,  פעילותה  והיק�  הקמתה  מאז  גדלו 
שיישמה  הפרויקטי�  �ו�לונטרי. אחד  מקוטע 
היחידה בשיתו� שדולת הנשי� בתחילת שנות 
מובילות/י�  (נערות/י�  "נמ"ש"  היה  האלפיי� 
מחקר  מגדרי.  חינו�  הייתה  שמטרתו  שינוי), 

(לעיל,  (לעיל, הערה 13); גלעדי  פזמוני–לוי ואחרי�   15
 Joseph. G. Kosciw, Emily. A. Greytak, הערה 9); 
 Noreen. M. Giga, Cristian. Villenas, and David.
 J. Danischewski, The 2015 National School
Climate Survey, 2016, https://www.glsen.
org/research/2015-national-school-climate-

survey
במערכת  המיני�  בי�  שוויו�  "מדיניות  אד�,  דבורה   16
 4 בחינו�,  עיוני�  יישו�",  עיצוב,  השפעות,  החינו�: 

(2011), עמ' 143-124.

y  מויה
 התנהגות,  היא  הומופובית  אלימות 
כלפי  שליליות  עמדות  המחזקת  גלויה,  או 
ביותר  הנפוצה  ההטרדה  להט"בי�.  אנשי� 
תנהגויות  כלפי  ולעג  עלבו�  מילולית:  היא 
שאינ� תואמות ציפיות מגדריות (למשל "אל 
ורוגל  שילה  פזמוני–לוי,  הומו").  כזה  תהיה 
על  מדווחי�  להט"בי�  שתלמידי�  מצאו 
רמת אלימות גבוהה יותר בהשוואה לממוצע 
והטרדה  מילולית  אלימות  הכוללת  הארצי, 

על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית.13


וכני� מרכזיי� בעלי תפקיד מכריע בהבניית 
ומורות  מורי�  ה�  וביישומו  הממוגדר  החינו� 
המגדרית  ההיררכיה  את  הפנימו  אשר 
ומיישמי� אותה באינטראקציה ע� תלמידי�/
מתערבי�  אינ�  שה�  מלמדי�  מחקרי�  ות.14 
יכולי�  ומינית,  מגדרית  באלימות  כראוי 
את  להאשי�  באדישות,  להגיב  או  להתעל� 
הקורב�, לפרש אותה כהבעת חיבה, התעניינות 

מחקר  רוגל,  ואבנר  שילה  גיא  פזמוני–לוי,  אור�   13
אקלי� בתי �פר 2008: מערכת החינו� הישראלית 
ול�ביות  הומואי�  תלמידי�  של  המבט  מנקודת 
במערכת החינו� בישראל — דו"ח מחקר, תל אביב: 

ארגו� נוער גאה, 2016.
בנות  בטוחה:  להיות  זלצברג,  וחגית  שכטר  מרי�   14
אג�  הפדגוגי,  המינהל  החינו�,  משרד  ה�פר,  בבית 
המיני�  בי�  השוויו�  על  הממונה  י
ודי,  לחינו� 
בחינו�, 2012; יפעת ז� ורחל ארהרד, "שיח ושיחה? 
מאפייני מגדר בייעו� הפרטני", ברכה אלפרט ושמחה 
של
קי (עורכי�), הכיתה ובית ה�פר במבט מקרוב, 
נעמה   ;504–475 עמ'   ,2013 מופ"ת,  תל אביב: מכו� 
מוגש   — עדכנית  מצב  תמונת  במדע:  נשי�  טשנר, 
הכנ
ת,  ירושלי�:  האישה,  מעמד  לקידו�  לוועדה 
ואורית  לביא  ויקטור   ;2014 והמידע,  המחקר  מרכז 
האנושי:  בהו�  המגדריי�  הפערי�  מקורות  על  זנד, 
מורי�  של  �טריאוטיפיות  הטיות  של  ההשלכות 
בטווח הקצר ובטווח הארו�, ירושלי�: בנק ישראל, 
https://www.boi.org.il/he/ ,2016 ,חטיבת המחקר

 Research/DocLib/dp2016.02h.pdf; Anat Zohar
 and David Sela, “Her Physics, His Physics:
 Gender Issues in Israeli Advanced Placement
 Physics Classes”, International Journal of
Science Education, 25, 2 (2003), pp. 245–268

https://www.boi.org.il/he/Research/DocLib/dp2016.02h.pdf
https://www.boi.org.il/he/Research/DocLib/dp2016.02h.pdf
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אי� נבנה חינו� מגדרי? 

התמקדו  אשר  שתוכניות  טענו  שוני�  מחקרי� 
ומינית,  מגדרית  אלימות  הפחיתו  מגדרי  בחינו� 
נורמות חברתיות,  מיומנויות המאתגרות  העניקו 
התנהגויות  הורידו  החברי�,  בחירת  על  השפיעו 

יכו� בקרב בני נוער, חיזקו את הקשר לבית ה
פר, 
שיפרו הישגי� לימודיי� ועוד.20 מני
יוננו כנשות 
הטמעה  שילוב,  מציעות  אנו  פמיני
טיות,  חינו� 
כאורח  המגדרית  המבט  נקודת  של  והפנמה 
בפרקטיקות  בא
טרטגיות,  (בשיח,  חינוכי  חיי� 
ובאינטראקציות) היוצר מודל ל
ביבה לא אלימה 
(בחינו�  החינוכי  בצוות  רואות  אנו  ושוויונית. 
הפורמלי והבלתי פורמלי) 
וכני� חברתיי� בעלי 
היכול  ומשמעותי  חשוב  חברתי–חינוכי  תפקיד 
החברתיי�  היח
י�  על  להשפיע  שינוי,  לחולל 
דעה,  באמצעות  החברתיות  הנ
יבות  את  ולעצב 
החינוכי  לצוות  אקטיבית.  ופעולה  קול  השמעת 
אלימות  במניעת  במיוחד  חשוב  תפקיד  יש 
ה
פר.  ובבית  בכיתה  מינית  ופגיעה  מגדרית 
ויוצר  קבוע  באופ�  התלמידות/י�  ע�  נפגש  הוא 
אינטראקציה  במ
גרת  וקרבה  אמו�  של  יח
י� 
ומשמש  לתלמידי�/ות  ידע  מעביר  מתמשכת, 
מודל לחיקוי לתלמידי�, להורי� ולמורי� אחרי�. 
למעלה"  "מלמטה  השינוי  את  ייצור  השטח  כ� 
ומשרד  ה
פר  בית  הנהלת  אל  החינוכי  (מהצוות 
החינו�) ו"מלמעלה למטה" (מהצוות החינוכי אל 
המחויב  מגדרי  חינו�  באמצעות  התלמידות/י�) 

 Nicole. A. מילר, ש�;   ;(2 הערה  (לעיל,  ורוד   
פרגו  20
 Haberland, “The Case for Addressing Gender
 and Power in Sexuality and HIV Education: A
 Comprehensive Review of Evaluation Studies”,
 International Perspectives on Sexual and
 Reproductive Health, 41 (2015), pp. 31–42;
 Maria José Magalhães, Cátia Pontedeira, Ana
 Guerreiro, and Patrícia Ribeiro, “Integrating
 the Prevention of Gender-Based Violence
 in Curriculum Design and Development”,
 European Journal of Curriculum Studies, 3,  2

 (2016), pp. 520–531

לא  שהתוכנית  טע�  וקורלנדר  שמחאי  של 
המגדריות  בתפי
ות  משמעותי  שינוי  יצרה 
חו
ר  כגו�  
יבות,  כמה  בשל  תלמידי�/ות  של 
הקשורי�  בקונפליקטי�  משמעותי  התמקדות 
ובתרומתה  בישראל  הרווחי�  בתפקידי המגדר 
של התנועה הפמיני
טית, והיעדר הזדהות של 

המדריכי� ע� פמיניז� ושוויו� מגדרי.17

"היחידה  שיזמה  פעילות  היא  אחרת  דוגמה 
ובני  בילדי�  מינית  פגיעה  ולמניעת  למיניות 
הפ
יכולוגי  השירות  במ
גרת  הפועלת  נוער", 
שמה  היחידה  החינו�.  במשרד  (שפ"י)  ייעוצי 
וגיבוש  מודעות  פיתוח  למע�  לפעול  לה מטרה 
מיניות  בנושאי  שוויוניות  ותפי
ות  עמדות 
עו
קות  אינ�  שפיתחה  התוכניות  א�  ומגדר, 
כלל בהיבט המגדרי של מיניות, זוגיות ויח
י� 
בי�–אישיי�. התוכניות מ
פקות זווית נקודתית 
של נושא המיניות ומצמצמות אותו לכדי מניעת 
ע�  התמודדות  או  
יכו�  והתנהגות  מחלות 
טיילור,  בעקבותיה.  לעזרה  ופנייה  זו  התנהגות 
שמתמקדות  תוכניות  כי  מצאו  ובורד�  שטיי� 
בלימוד החוקי� הקשורי� לאלימות מינית בלבד 
או ביצירת קשרי� זוגיי� ותקשורת בי�–אישית 
לא הפחיתו את האלימות המינית.18 יתרה מזו, 
תוכניות ללא התייח
ות מגדרית תרמו להדרה 
מתמשכת של מיעוטי� מיניי� ומגדריי� אשר 

הגבירה את הפגיעות שלה� לאלימות.19 

ה
פר,  בבית  פמיניז�  קורלנדר,  ויהל  שמחאי  דלית   17
שדולת הנשי� בישראל, 2012.

 Bruce Taylor, Nan Stein, and Frances Burden,  18
 “The Effects of Gender Violence/Harassment
 Prevention Programming in Middle Schools: A
 Randomized Experimental Evaluation”, Violence

and Victims, 25, 2 (2010), pp. 202–223
 Elizabeth. Miller, “Reclaiming Gender and  19
 Power in Sexual Violence Prevention in
 Adolescence”, Violence against Women, 24, 15

(2018), pp. 1785–1793
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ולא כבעיה קולקטיבית. מ
קנתה הייתה שחינו� 
מי�,  של  הגבולות  חוצה  הידע  את  מגביר  מגדרי 
מעמד, גזע ונטייה מינית ומפעיל את התלמידות/
י� לחולל שינוי אישי וחברתי, לדוגמה התנגדות 
העלאת  תהלי�  ה
פר.23  בבית  מיניות  להטרדות 
המשתתפות/י�  כל  אצל  שינוי  מחולל  התודעה 
(הצוות החינוכי והתלמידות/י�) בעקבות הלמידה 

המשותפת וכולל ממד אישי וקבוצתי.

תודעה פמיני
טית–ביקורתית משמעותה הפנמה 
של נקודת המבט המגדרית המעמידה את שאלת 
יח
י הכוח המגדריי� בכל 
יטואציה, אינטראקציה 
ודינמיקה חינוכית, בכל מרחב שבו מתקיי� תהלי� 
חינוכי, חברתי, תרבותי ופוליטי. ההבנה ש"האישי 
ממער�  חלק  הוא  האישי  כלומר  פוליטי",  הוא 
האישיי�  חייה�/�  את  המעצב  ופוליטי  חברתי 
של  וההתנ
ויות  החוויות  המשתתפות/י�.  של 
כול�/� מוְבנות על ידי יח
י כוח חברתיי� היוצרי� 
תבניות מגדריות שה� ב
י
 לעמדות אי שוויוניות 
בחוויות  ההכרה  ומינית.  מגדרית  לאלימות  וא� 
את  להבי�  מאפשרת  תרבותיי�  כמבני�  מגדריות 
השפעת� על התלמידי�/ות ואת האופ� שבו המגדר 
היומיומית,  בהתנהלות  בחשיבה,  י
וד  אב�  הוא 
במערכות יח
י�, בתכנו� העתיד ועוד. לכ� בתהלי� 
מתוכני  לחלק  הופכות  האישיות  ההתנ
ויות  זה 
זהותיי�  מיקומי�  ישלב  הלמידה  ותהלי�  הלימוד, 
אשר  ועוד)  מי�  גיל,  מעמד,  גזע,  (מגדר,  שוני� 
השמעת  ומורכב.  חדש  ידע  ויוצרי�  מצטלבי� 
של  נושאי�  תאתגר  והמגווני�  המרובי�  הקולות 
אי–צדק מגדרי ותוביל לחשיבה מחודשת, אישית 

וחברתית. 

מיומנויות  המקני�  כלי�  כמה  מציעות  אנו 
יח
י  את  לזהות  המאפשרות  ביקורתי,  ניתוח 
הכוח המגדריי� ולהבי� את ההשפעות המזיקות 

 Jennifer L. Martin and Jane A. Beese, “Girls  23
 Talk Back: Changing School Culture through
 Feminist and Service — Learning Pedagogies”,
High School Journal, 99, 3 (2016), pp. 211–233

בעלות  מורות  שיש  יודעות  חברתי. אנו  לשינוי 
תודעה ורצו� ליצור שינוי שא� פועלות ומחוללות 
שינוי במרחב הבית 
פרי שלה�, ואנו מברכות על 
לחולל  מכדי  מעטות  מורות אלו  לצערנו  א�  כ�, 

את השינוי הנדרש במערכת החינו�.

חינו� מגדרי מושתת על פדגוגיה פמיני
טית–
תהליכי�  משלושה  מורכב  והוא  ביקורתית, 
המתקיימי� בצורה מעגלית, הדדית ובו זמנית: 
חברתי  ושינוי  אישי  שינוי  תודעה,  העלאת 
שינוי  היא  מטרתו  המשתתפי�/ות.  כל  של 
ביקורתית  תודעה  פיתוח  באמצעות  חברתי 
יח
י  לשינוי  המחויבות  פוליטית  ופעולה 
הכוח החברתיי� ולקידו� צדק חברתי ושוויו�, 
 gender) מגדרי  שוויו�  הטמעת  כדי  תו� 
ובחברה  החינו�  במערכת   (mainstreaming

ויצירת חינו� שוויוני לכול�/�.21 

העלאת תודעה: "האישי הוא הפוליטי"

גדל  אשר  החינוכי  הצוות  בקרב  תודעה  העלאת 
שיש  ותרבותיי�  פוליטיי�  חברתיי�,  בהקשרי� 
ונשיות  גבריות  של  ממוגדרות  תפי
ות  בה� 
תאפשר לו לבחו� בחינה ביקורתית את ההשפעות 
של אי–שוויו� מגדרי ואלימות מגדרית ומינית.22 
כ� יוכל הצוות להעלות תודעה בקרב התלמידי�/
חשיבה  של  מיומנויות  לה�/�  ולהעניק  ות 
ביקורתית ויצירת יח
י� שוויוניי�. למשל, מורה 
תודעה  העלאת  של  תהלי�  בעצמה  עברה  אשר 
לתלמידותיה  יצרה  פמיני
טית–ביקורתית 
חברתית.  מעורבות  של  בנושא  המשולב   
קור
להילח�  יכולת  ח
רות  הרגישו  התלמידות 
בחייה�  התמודדו  שעימה  המגדרית  באפליה 
ובהטרדות מיניות רבות שחוו בבית ה
פר, שאות� 
נורמטיביות  אישיות  כחוויות  תפ
ו  או  הכחישו 

ביקורתית",  לתודעה  פמיני
טי  "חינו�   ,
הוק בל   21
.35-31 ,2002 ,
פמיניז� זה לכול�, חיפה: פרד

העלאת  בבחינת  הוא  זה  מאמר  של  הראשו�  החלק   22
תודעה.
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שינוי אישי

העלאת  כדי  תו�  להתחולל  יתחיל  השינוי 
הכוח  יח
י  הגילוי:  יתרחש  ואז  התודעה 
החיי�  מרחבי  בכל  מתקיימי�  המגדריי� 
ומעצבי� אות�. הגילוי הוא מעצי� ומערער בו 
זמנית ועלול להוליד תפי�ות מוקצנות. יכולי� 
כל  שבה  דו–ממדית,  וחשיבה   
כע להתעורר 
הצוות  קורבנות.  הנשי�  וכל  אלימי�  הגברי� 
החינוכי צרי� להיות מודע לכ� ולכוו� לשינויי� 

הבאי�: 

y  החוויות את  ולפרש  לה
ביר  לנ
ח,  יכולת 
המופעי�  את  האישיות,  וההתנ
ויות 
החברתיי� והתרבותיי� באמצעות המושגי� 
והרעיונות המגדריי� שנלמדו (למשל לנתח 
באופ� ביקורתי יח
י כוח מגדריי� ב
רטי�, 
בבחירת  לימוד,  בתוכניות  בפר
ומות, 

מקצועות לימוד, בכיתה, ועוד). 

y  עצמית והגדרה  פמיניז�  ע�  הזדהות 
שוא�  שפמיניז�  ההבנה   — פמיני
טית 
להיפו�  חותר  אינו  חברתי,  וצדק  לשוויו� 
לביטול�.  אלא  המגדריי�,  הכוח  יח
י 
ההגדרה העצמית כפמיני
ט/ית מלמדת על 
העצמה אישית, הערכה עצמית, א
רטיביות 

ותחושת מ
וגלות.

y  וביטחו� שליטה  עוצמה,  תחושת  פיתוח 
לפעול ולהתנגד באמצעות:

נורמות  … שמחזקות  
יטואציות  זיהוי 
ב
טריאוטיפי�  התומכות  חברתיות 
מגדרית  באלימות  תומכות  או  מגדריי� 

ומינית והגדרת�.

ופוגענית  … ממוגדרת  לשפה  התנגדות 
כלפי  (למשל  ער�  הפחתת  המבטאת 
חיצוני)  ומראה  לבוש  על  תלמידות 
אלימות  המבטאות  מילוליות  ולהטרדות 

מגדרית ומינית.

האלה  הכלי�  המגדריות.  הנורמות  הפנמת  של 
המגדרית  המבט  נקודת  את  להטמיע  יאפשרו 
ב
יטואציות  וחומר  קל  החינוכיי�,  בתהליכי� 

של אלימות מגדרית ומינית:

y  או דינמיקה  נושא,  בכל  שאלות  שאילת 
טיולי�,  הלימוד,  (מקצועות  אינטראקציה 
פדגוגית,  ישיבה  תלמידי�,  מועצת  טק
י�, 
ועוד).  חברתי  חינו�  חברתיות,  רשתות 
למשל הא� יש ייצוג מגדרי שוויוני? מה ה� 
מי  ועל  התפקיד�  חלוקת  הכוח? מהי  יח
י 

מוטלת האחריות?

y  כגו� ביקורתיי�,  חברתיי�  מושגי�  לימוד 
מגדריי�,  ו
טריאוטיפי�  מגדרי  שוויו� 
הומופוביה, יח
י כוח, פטריארכיה, תפקידי 
החפצה,  ה
ללה,  הזכוכית,  תקרת  מגדר, 

עיוורו� מגדרי, ועוד. 

y  יצירת שיח מגדרי גלוי, ברור וישיר המתמקד
שמייצרי�  ובמנגנוני�  מגדרית  באלימות 
אותה. התייח
ות עקיפה ועמומה מתעלמת 
מגדרית  אלימות  שמייצרת  מהדינמיקה 
ואת  הקיי�  המצב  את  מחזקת  ומינית, 

הישנותה במרחב החינוכי. 

y  המכיר ורפלקטיבי  דינמי  מעגלי,  דיו� 
מקיי�  התלמידות/י�,  של  הזהויות  במגוו� 
מתמש�  בירור  ומאפשר  זהותי  ומת�  משא 
הבעת  משמעות,  יצירת  (התלבטות,  שלה� 

התנגדות לזהות דומיננטית רצויה). 

y  "בטוח "מרחב  שהיא  למידה  
ביבת  יצירת 
על  ושליטה  ביטחו�  לחוש  המאפשרת 
וכבוד  הכלה  הקשבה,  באמצעות  ה
ביבה 
ולדר�  התלמידות/י�  של  המבט  לנקודת 

החיי� שלה�/�.
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y  באמצעות לקהילה  ה
פר  בית  בי�  חיבור 
למניעת  בקהילה  אקטיבי
טיי�  פרויקטי� 
ומינית המעניקי� תחושה  אלימות מגדרית 

מעצימה של עשייה וחיבור לקהילה. 

y  שוויו� למע�  הפועלי�  בארגוני�  התנדבות 
מגדרי בחברה. 

�יכו�

במאמר זה טענו שיש קשר בי� חברה שיש בה 
אי–שוויו� מגדרי ובי� אלימות מגדרית ומינית. 
קשר זה מתקיי� במערכת החינו� אשר משמרת 
ממוגדרות  זהויות  ומכוננת  מגדרי  אי–שוויו� 
מגדרית  אלימות  ממוגדר.  חינו�  באמצעות 
אי– של  הבולטי�  המופעי�  אחד  היא  ומינית 
הזהויות  מכוננות  שבאמצעותו  מגדרי  שוויו� 
החינו�.  ובמערכת  בחברה  הרצויות  המגדריות 
משיגות  אינ�  מינית  אלימות  למניעת  תוכניות 
כדי  אותה.  להחמיר  א�  ועלולות  מטרת�  את 
ליצור  יש  ומינית  מגדרית  אלימות  למנוע 
המגדרי  השוויו�  את  המטמיע  מגדרי  חינו� 
וברמה  באורח החיי� החינוכי, ברמה האישית 
תפקיד  החינוכי  לצוות  לתפי
תנו,  החברתית. 
השינוי.  ובקידו�  מגדרי  חינו�  ביצירת  מכריע 
המטלות   
לעומ מודעות  אנו  חינו�  כנשות 
המונח על כתפי הצוות החינוכי ובאותה נשימה 
ג� לגודל התפקיד, האחריות וההשפעה שיש לו, 
ולכ� מאמינות ביכולתו לפעול למניעת אלימות 

מגדרית ומינית ולמע� חברה שוויונית.

מורה  מגדר.  וחוקרת  מומחית  היא  פרנקל  עליזה  ד"ר 
מגדר  ללימודי  בתוכנית  ומגדר  חינו�  על  ומרצה  בתיכו� 

באוניבר
יטת בר איל�. מורה לשעבר של הגר.

הגר שפילר היא יועצת חינוכית בחטיבת ביניי�, חוקרת 
הבניית מגדר של ילדי�/ות. מרצה לשעבר על חינו� ומגדר 

באוניבר
יטת ב�–גוריו�. תלמידה לשעבר של עליזה.

שקראו  רוננה  ונעמי  חביב  חדווה  למורות  מודות  אנו 
ותרמו מני
יונ� החינוכי.

y  :ולידריות אישית באמצעות


לקבוצה  … והשתייכות  הזדהות  תחושת 
החוויות  על  
ת 
המבו המגדרית 
המשותפות, ביטוי אמפתיה לחוויות של 
האחרות/י� והפ
קת האשמת הנפגע/ת. 

התערבות באופ� בטוח ויעיל בעת אפליה  …
או אלימות מגדרית ומינית והענקת גיבוי 

ותמיכה כדי למנוע ולצמצ� אלימות.

רצו� להעביר את הידע החדש לתלמידות/ …
י� אחרות/י�.


פרי,  … בית  אישי,  שינוי  ליצור  רצו� 
קהילתי וחברתי. 

"הפוליטי  חברתית  �ולידריות  חברתי:  שינוי 
הוא האישי" 

שינוי חברתי פועל לביטול יח
י הכוח המגדריי� 
באמצעות שילוב בי� פיתוח תודעה פוליטית ובי� 
קבוצתית)  אחריות  (תחושת  חברתית  רגישות 
החינוכי  התהלי�  חברתית.  
ולידריות  היוצר 
יניע את התלמידות/י� לחולל שינויי� חברתיי� 
חברתי– צדק  של  משותפות  מטרות  המקדמי� 
ומינית  מגדרית  שאלימות  הבנה  מתו�  מגדרי, 
אקטיבית  מעורבות  ודורשת  בתרבות  מושרשת 

של התלמידות/י� בשינויה, למשל: 

y  �פרית באמצעות פרויקטי
יצירת קהילה בית 
המתמקדי� בתרבות המגדרית הבית 
פרית. 
לדוגמה, התייח
ות לאלימות מגדרית ומינית 
של  ופעולות  ה
פר  בבית  קולקטיבית  כבעיה 

התנגדות שמחוללות שינוי.

y  ומתמש� מובנה  רפלקטיבי  תהלי�  ביצוע 
בי�  המתרחשי�  ופעולות  תהליכי�  על 
צוות  הקמת  לדוגמה,  ה
פר.  בית  כותלי 
ותלמידות/י� לש� חשיבה  של מחנכות/י� 
ולאירועי�  לתהליכי�  בנוגע  ביקורתית 
משמעותיי� שמ
קנותיו יובאו בפני גורמי� 

מחוללי שינוי בבית ה
פר.
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זמי�. במקביל, ולצערנו, רבות ורבי� מ� הנערות 
מינית.  פגיעה  לחוות  ה
פיקו  כבר  והנערי� 
לכ� בפעולתנו עלינו לשבור את קשר השתיקה 
לנפגעות  ולהציע  המינית,  הפגיעה  אודות  על 
מעטה  את  להקל  רגשית:  תמיכה  ולנפגעי� 
מידע  לתת  וג�  והבושה,  האשמה  הבדידות, 
מיטיבה  מיניות  על  על רשת מקורות התמיכה, 

והדדית ועל אלימות מינית כתופעה חברתית.

החינוכית  הגישה  את  להציג  נבקש  זה  במאמר 
במש�  התגבשה  אשר  ה
יוע,  מרכזי  של 
עיצבו,  הזאת  הגישה  את  פעילות.  שנות  כ–22 
ומתנדבי�/ות  מנחי�/ות  מעצבי�/ות,  ועדיי� 
שילוב  על  
ת 
מבו והיא  החינו�,  במחלקות 
בי� ידע תיאורטי, ני
יוננו בעבודה ע� נפגעות 
מתבגרות  ע�  מהעבודה  ופידבקי�  ונפגעי� 

ומתבגרי� לאור� השני�. 

הב�י� למניעת פגיעה מינית

מחקרי� מהאר� ומ� העול�, אשר תואמי� את 
ני
יוננו המקצועי, מראי� כי הדר� האפקטיבית 
בקרב  המינית  האלימות  תופעת  לצמצו�  ביותר 
בני ובנות נוער כוללת שלושה מרכיבי� עיקריי�: 

y  וידע בנוגע למרכיביה של מיניות �מת� כלי
בריאה ומיטיבה, שבה ישנה ה
כמה חופשית 

ורצו�, הדדיות, אמו� ותקשורת 

ולנפגעי  לנפגעות  ה
יוע  מרכזי  עו
קי�  מדוע 
תקיפה מינית בחינו� מלכתחילה? 

כדי  הוקמו  ה
יוע  מרכזי  משמ�,  כמשתמע 
לתמו�  מינית,  מאלימות  שנפגעו  למי  לעזור 
פעולתנו  עיקר  משכ�,  אות�/�.  וללוות  בה�/� 
כבר  המינית  הפגיעה  שבו  בשלב  התמקדה 
שאנו,  ההבנה  התחדדה  השני�  ע�  התרחשה. 
של  הקשות  בהשלכותיה  תדיר  שנוכחות 
הפגיעה, נדרשות לפעולה מקיפה יותר: לא רק 
לאחר הפגיעה, אלא ג� בצמתי� שלפניה, כדי 
באלימות  שהמאבק  כדי  אותה.  למנוע  לנ
ות 
בשביל  לפעול  עלינו  אפקטיבי  יהיה  המינית 
בבד  ובד  בה�,  ולתמו�  והנפגעי�  הנפגעות 
לשינוי  כלי�  ולאמ�  האלו  לצמתי�  להגיע   —
עבודת   
בב
י העומד  הוא  זה  רציונל  חברתי. 

מחלקות החינו� של מרכזי ה
יוע. 

אלימות מינית אינה גזרת גורל, היא מעשה ידי 
את  משקפת  ג�  המינית  האלימות  אבל  אד�. 
התרבות שלנו וקשורה בחינו� שלנו, ולכ� מאבק 
התחומי�  על  מבט  ג�  דורש  המינית  בפגיעה 
עומדי�  אתגרי�  כמה  בה�.  והתערבות  האלו 
והבלתי מוצהרות  הנורמות המוצהרות  בפנינו: 
מועברות,  הפגיעה  את  ומאפשרות  שמצדיקות 
מיוצרות ומשוחזרות מגיל צעיר. זאת ועוד, ע� 
של  הרצו�  בי�  פער  נוצר  המינית  ההתפתחות 
בידע  מח
ור  ובי�  מיניות  על  במידע  הנער/ה 

ללמד אמפתיה: 
על הגישה החינוכית 

של מרכזי הסיוע
עלמה כנ� ויואב �לע
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ציר הצרכי�: 
בי� הנפגע/ת, הפוגע/ת והעדי�/ות 


דנה  בכל  כי  היא  שלנו  המוצא  נקודת 
או  (בפועל  פוגעות/י�  נפגעות/י�,  נוכחות/י� 
בפוטנציה) ועדות/י�. לכל צד יש צרכי� שוני�, 
כל  ע�  ולעבוד  בעי�  עי�  להביט  נרצה  ואנחנו 
אחד/ת מה�/�. לעיתי� הנפגעת תחווה במהל� 
ה
דנה הצפה, שמתבטאת, בי� היתר, ברגישות 
גבוהה לכל הנאמר ולמ
רי� המילוליי� והבלתי 
מילוליי�. לעיתי� היא תזדקק לעדות מתקפת 
לשאת  צרי�/ה  המנחה  בפגיעה.  ולהכרה 
במילי�  בשימוש  ולדייק  במחשבותיו/ה  זאת 

ובמחוות. 

לפוגע/ת, כמוב�, צרכי� אחרי� — החל בהכרח 
כדי  הפגיעה  את  ולהעלי�  להתעל�  להדחיק, 
שלא לקחת אחריות וכלה בחו
ר היכולת להכיל 
טעיתי  שאולי  מההבנה  הנובעת  האשמה  את 

ופגעתי. 

המרגישי�  העדי�,  נמצאי�  לאלה  אלה  בי� 
חו
ר  אוני�,  חו
ר  למתרחש,  באשר  בלבול 
על  אשמה  ולעיתי�  להתערב,  יש  א�  ידיעה 
שלא התערבו, ובד בבד תחושה מציקה כי אולי 
צור�  יביעו  ה�/�  משכ�  אחרת.  היה  אפשר 
קונקרטיות  בהצעות  או  התנהגות�/�  באשרור 

אי� לנהוג אחרת.

בגלל הצרכי� השוני� האלה התכני� המועברי� 
ב
דנאות מרכזי ה
יוע נושאי� פוטנציאל נפי� 
לרבי�/ות, ומצריכי� מ� המנחה רמה גבוהה של 

יפורי�  לעיתי�  ורגישות.  מודעות  אחריות, 
במהל�  ונפתחי�  עולי�  א�  מינית  פגיעה  על 
מ�  דורש  זה  מצב  בעקבותיה�.  או  ה
דנאות 
המנחה ערנות מלאה וקשב רב לפרטי� בקבוצה 
בי�  ברגישות  לנוע  המנחה  על  הקבוצתי.  ולקול 
הרצו� לתת לנפגע/ת תיקו� לתחושותיה/יו לבי� 
שי/ שייתכ�  הפוגע/ת,  על  זה  תיקו�  השלכות 
השיח  הוא   �
נו שיקול  ומגננה.  אשמה  תחוש 
הקבוצתי: על המנחה לשמור את השיח בגבולות 

y  לאלימות מינית �הקשורי �י
פירוק מיתו

y  מהצד והעומדי�  העומדות  העצמת 
העדי�/ות  של  הזמנה   —  (bystanders)
ולפעול  להיות חלק פעיל בהפ
קת הפגיעה 

כ
וכני/ות שינוי

שלושת המרכיבי� הללו נשעני� על שוויו� מגדרי 
ותלויי� בו, שכ� הדינמיקה של האלימות המינית 
מתאפשרת באמצעות ההבניות המגדריות ויח
י 
השוויו�  קידו�  לכ�  אות�.  המאפייני�  הכוח 

המגדרי הוא מטרה חינוכית בפני עצמה. 

במש� השני� מצאנו שהדר� המאפשרת להשיג 
את מטרותינו שואבת משני מקורות עיקריי�:

y  ,ההומיני�טי–פמיני�טי–דיאלוגי החינו� 
הדר�  הוא  הדו–שיח,  הדיאלוג,  כי   
הגור
אד�.  כבנות/י  במשמעות  זוכי�  אנו  שבה 
חברתי.  לשינוי  אמצעי  הוא  הדיאלוג  לכ� 
זה,  שיח  לפי  יצירה,  פעולת  שזוהי  מאחר 
אל לנו להפו� את הדיאלוג לאמצעי המגדיר 
לדיאלוג  לאפשר  אלא  לאחרי�,  משמעות 

לייצר משמעות משותפת. 

y  השלכות האלימות �תיאוריות התמודדות ע
והחלמה"  "טראומה  ה
פר  ובפרט  המינית, 
היתר  בי�  המדגיש  הרמ�,   
לואי ג'ודית  של 
השבת  ואת  בפגיעה  ההכרה  חשיבות  את 

השליטה לנפגעות/י�. 

על המקורות התיאורטיי� האלה נו
� הני
יו� 
בשטח  ה
יוע  מרכזי  ומנחי  מנחות  שצברו 
מקצועי  ידע  גו�  יצרו  אשר  השני�,  במש� 
ה
יוע.  מרכזי  של  החינו�  למחלקות  הייחודי 
אפשר לתאר גו� ידע זה כתנועה על כמה צירי� 
זה נבקש לתאר ול
קור את  מקבילי�. במאמר 
הצירי�,  ואת  ה
יוע  במרכזי  שנצבר  הידע  גו� 
בזה אחר זה. ע� זאת, במציאות הצירי� האלה 
ודורשי� קשב מלא  זמנית  בו  כול�  מתקיימי� 
הנחיית  של  מהאתגר  חלק  וזהו  והתייח
ות, 


דנאות בנושא אלימות מינית. 
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דיו�  ולאפשר  התלמידי�/ות  מגיעי�/ות 
בעקבותיה�. כמי שמגיעות ממרכזי ה
יוע, אנו 
רואות חשיבות פוליטית (במוב� הרחב) מכרעת 
הפגיעה  אודות  על  השתיקה  קשר  בשבירת 
ננת�  מביאות  שאנו  הידע  בעזרת  המינית. 
מהי  נגדיר  מינית,  לאלימות  בנוגע  מיתו
י� 
לנערות  נעזור  חופשית,  וה
כמה  מינית  פגיעה 
לחייה�/�  האלו  המונחי�  את  לתרג�  ולנערי� 
חופשית  ה
כמה  לבדיקת  כלי�  לה�/�  ונציע 

ביו�–יו� שלה�/�. 

תו� כדי בירור הידע והעמדות אנו לומדות על 
הח
� האדיר בחינו� מיני ובחינו� למיניות. ג� 
מדברות  לא  הבתי�  ברוב   ,2019 בשנת  היו�, 
העי
וק  החינו�  במערכת  מיניות.  על  ומדברי� 
של  ולרצו�  ליוזמות  בעיקר  נתו�  בנושאי� אלו 
ומיניות  מי�  על  הלמידה  כיו�  
פר.  בית  כל 
שאליה�  ותכני�  דימויי�  דר�  בעיקר  נעשית 
נחשפי� באינטרנט וברשתות החברתיות. מידע 
את  ומותיר  רובו),  (ואפילו  חלקו  מעוות  זה 
ה�/�  בחרדה.  ומוצפי�  מבולבלי�  הנוער  בני 
הראשונות  המיניות  החוויות  אל  ניגשות/י� 
שלה�/� ע� מעט מאוד חופש, ומנוהלות/י� על 
התפקיד  את  שמגדיר  מראש  כתוב  ת
ריט  ידי 
שלה�/� ואת האופ� שבו המי� "צרי�" להיראות. 
אמי�  ידע  להנגשת  מכרעת  חשיבות  ישנה  לכ� 
מרבית  כלפי  ביקורתית  לגישה  ולחינו�  וישיר 
בקומדיות  החל   — הפופולריי�  הידע  מקורות 

רומנטיות וכלה בפורנוגרפיה. 

אנו יודעות שאל לתהליכי� שאנו מנ
ות לקד� 
להישאר ברמה הקוגניטיבית של מת� ידע ושיח 
שלנו  ההתעקשות  מתוו
פת  כא�  עמדות.  על 
והרגשית: א� הפגיעה  על הרמה הפ
יכולוגית 
היא 
יטואציה שבה נמחקי� הרצונות והצרכי� 
רגש  ולאפשר   
לגיי הרי שעלינו  הנפגע/ת,  של 
וצרכיו/ה.  האחר/ת  את  לראות  כדי  ב
דנאות, 
את  הפעולה,  את  שיאפשרו  ה�  אלה  רגשות 
הרצו� בשינוי ואת התמורה במצבי 
יכו� בפועל. 
נאה דורש, נאה מקיי�: עלינו לנהוג באותה דר� 

הגבולות  פריצת  ללא  הקבוצה,  של  המ
וגלות 
ויצירת שיח פוגעני ולא מותא� בתו� הקבוצה. 

לדוגמה, נערה מ
פרת ב
דנה על גבר שמתקרב 
לנערות ומרי� את החצאיות שלה�. נער היושב 
במ
יבה  הדבר  אותו  את  בדיוק  עשה  ב
דנה 
בשבוע הקוד�. אמירה המתקפת את תחושות 
הנערה, כגו� "זה באמת מבי� ומשפיל, וממש לא 
נעי�", עלולה לעורר התנגדות אצל הנער, שלא 
תאפשר לו לראות את הכאב שמייצרי� מעשיו. 
את  מוחקת  כזאת  מאמירה  הימנעות  מנגד, 
ההתעלמות  את  ומשחזרת  הנפגעת  תחושות 
להתעקש  כזאת  ב
יטואציה  המנחה  על  מה�. 
על תיקו� הפגיעה, להרחיק את השיח המאשי� 
את הנער כדי שיוכל להביט על מעשיו, ול
ייע 
תחצה  שלא  בדר�  השיחה  את  לשאת  לקבוצה 

את גבולותיה א� תשמור על משמעות השיח.

מושפעת  ב
דנאות  הקבוצתית  הדינמיקה  ג� 
מהדינמיקה של אלימות מינית. כ� למשל, אחת 
דינמיקה  היא  בקבוצה  האפשריות  הדינמיקות 
של קורב� ותוקפ�: הקבוצה בוחרת לה
ב מבט 
הגנה,  של  כפרקטיקה  ומהנפגע/ת  מהפגיעה 
אחריות  לקחת  לא  כדי  אחד  בקול  לתקו�  או 
כחברה — באופ� שמייצר פגיעה נו
פת. כא� על 
המנחה לאז� את המפגש כ� שידבר את הקושי 
ע�  יחד  אות�,  ימחק  ולא  הפגיעה  של  והכאב 
להחלמה  לשינוי,  האפשרות  את  הנושא  שיח 

ולתקווה — שיח שנושא כאב ומדבר שינוי.

הציר הפ�יכו–חינוכי

התכלית של הקבוצות שלנו מתחלקת לשתיי�: 
למידה וצמיחה רגשית. לצד תהלי� הקניית הידע 
והלמידה, שמקומ� ברור לנו בתהלי� החינוכי, 
במשימה שלפנינו יש צור� ג� בהזדהות והבנה 

ברמה הרגשית. 

שנבקש  והכלי�  הידע  לצד  הלמידה,  ברמת 
שאית�  העמדות  את  לשמוע  נבקש  להעביר, 
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עומדות  שבליבה  פגיעה  היא  מינית  אלימות 
גופה/ו  על  הנפגע/ת  של  השליטה  לקיחת 
שב
דנאות  הרי  הנפגע/ת,  של  הרצו�  ומחיקת 
בהשמעת  ונתמקד  נשקיע  ה
יוע  מרכזי  של 

הקול והעמדות של המשתתפי�/ות. 

כדי לייצר את הדיאלוג שאנו מבקשות, התכני� 
אינטימי  במעגל  
דנה,  בצורת  מועברי� 
המעודד שיח בגובה העיניי�, שמטרתו לאפשר 
ולחברי  לחברות  וביטוי  מקו�  שיותר  כמה 
הקבוצה. כא� מתחיל הלכה למעשה פירוק יח
י 
שוויונית,  מוצא  נקודת  מ
פק  זה  מבנה  הכוח. 
שמאפשרת לכל משתת�/ת להשמיע את קולו/ה 
הייחודי. ע� זאת, לעיתי� תבחר המנחה ב
דנה 
שאר  פני  על  ג�  חזקה,  יותר  בצורה  להישמע 
עמדה  להשמיע  כדי  לדוגמה  המשתתפי�/ות, 
בטוחה  אווירה  לייצר  שואפות  אנו  שנעדרת. 
ולעמדות  ככל האפשר, שמתאימה לשיח רגשי 

מגוונות ומאפשרת אות�. 

ג� כשאנחנו עובדות ע� קהל שהמבנה של 
דנה 
מקיימות  ואנחנו  בו,  ומתאפשר  מקובל  פחות 
מפגש בעל אופי של הרצאה או הדרכה, נשתדל 
ולייצר  מגווני�  קולות  השמעת  על  לשמור 

אווירה מאפשרת ובטוחה.

מינית  לאלימות  התנגדות  בי�  המ�רי�:  ציר 
לעידוד מיניות מיטיבה

למיניה�  המניעה  פרקטיקות  דבר,  של  ב
ופו 
מיניות  של  למרכיביה  בנוגע  וידע  כלי�  (מת� 
לאלימות  הקשורי�  מיתו
י�  פירוק  מיטיבה, 
מינית והעצמת העומדות מהצד) מציגות קשיי� 
את  המתאר   �
נו ציר  נוצר  כ�  עצמ�.  בפני 
התזוזה בי� מ
רי� המתנגדי� לאלימות מינית 
למ
רי� המעודדי� מיניות מיטיבה. כמה מקו� 
נותנות לכל אחד מ
וגי המ
רי�? כיצד אפשר 
האחד  על  לוותר  מוטב  אולי  ביניה�?  לשלב 

לטובת האחר? 

במשתתפי/ות ה
דנאות שלנו, לראות אות�/� 
מקו�  לתת  העיניי�,  בגובה  לדבר  באמת, 
נוכל לראות את  כ�, למשל,  ולצרכי�.  לרגשות 
אינטימיות,  התנ
ויות  שלפני  והלח�  החרדה 
ע�  ולהתמודד  ומקו�,  לגיטימציה  לה�  לתת 

הקיפאו� שה� מייצרי�. 

לב הקיו� של האלימות המינית נמצא במקו� 
שנוכל  התכני�  לכל  מעבר  אמפתיה.  אי�  שבו 
לעזור  היא  שלנו  המרכזית  המשימה  להעביר, 
נערה  אותה  אמפתיה.  לחוש  ולנערות  לנערי� 
"קלה להשגה" ש"מ
כימה" להכול — הא� היא 
הא�  חולשה?  מתו�  או  כוח  מתו�  מ
כימה 
הה
כמה שלה היא ה
כמה חופשית? אי� אני 
אני  אי�  לנעליו?   
ונכנ השני  הצד  את  רואה 
הפגיעי�  הביטחו�,  ח
רי  לחלקי�  אמפתית 
מי  של  לאלו  ג�  ובהמש�  שבי,  והמבולבלי� 
שמולי? האמפתיה היא אחד הכלי� החשובי� 
ביותר שלנו במניעת פוגענות מינית, וההנחיה 

שפיתחנו עושה בה שימוש רב. 

שאנו  מכ�  נובעת  זו  בגישה  מהמורכבות  חלק 
השיח  ב
וג  מורגלת  שאינה  למערכת  נכנ
ות 
כדי  בעיקר  רוב�  בנויי�  ה
פר  בתי  הזה. 
ועל א� הרצו� המתגבר להעשיר  ידע,  להעביר 
ה
פר,  בבתי  החינוכית  השיחה  אמצעי  את 
זו  בנקודה  לכ�.  מותא�  אינו  עדיי�  המבנה 

אנחנו מתחברות אל הבחירה שלנו בצורה.

ציר הצורה: בי� הנחיה, הדרכה והרצאה

שלנו  התכני�  לכ�  התוכ�.  את  ַמבנה  הצורה 
ני
יו�  מתו�  שיח,  מעגלי  במ
גרת  מועברי� 
ככל  ומאפשרת  בטוחה  תחושה  להשרות 
האפשר. א� אנחנו מבקשות מהנוער להשתמש 
הכלי  שבהתאמה,  הרי  בי�–אישית,  בתקשורת 
בגובה  שיחה  הוא  שלנו  המנחה  של  המרכזי 
עלינו  ומאפשרת.  אמפתית  והנחיה  העיניי� 
יישמע. א�  לוודא שהקול של המשתתפות/י� 



איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית  82

ל�יכו�

ב
ופו של דבר, כל השיקולי� ש
קרנו במאמר 
כמנחות  אנושי.  מפגש  לכדי  מתנקזי�  זה 
קבוצה אנחנו מחזיקות את הרצו� לייצר שיחה 
מעמיקה, הנשענת על אינטימיות ואמו�, ועימו 
ג� את הרצו� לשמור על גבולות האינדבידואל. 
שמותר  מאפשרת,  אווירה  על  נשמור  במקביל, 
שחושבות,  מה  את  להגיד  שמותר  בה,  לצחוק 
א� צרי� אפילו בבוטות, ובמבט ישיר בעיניי�. 
תפקיד המנחה במרכזי ה
יוע הוא מורכב מאי� 
כמותו, ואנו מודות לכל מי שהחליט/ה לעשותו. 

הקורא/ת,  אות�,  מזמינות  אנחנו  לב
ו�, 
להשתמש בידע ובעקרונות שהצענו במאמר זה, 
ומקוות שאלו יועילו ל�. לצערנו, הצור� גדול — 

א� כ� ג� האפשרות לשינוי. 

עלמה כנ� היא רכזת חינו� וה
ברה במרכז ה
יוע לנפגעות 
ולנפגעי תקיפה מינית בירושלי�. 

יואב �לע הוא מנהל מחלקת חינו� וה
ברה במרכז ה
יוע 
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית השרו�.

מ
רי� אלו אינ� מנוגדי� או דיכוטומיי�, אלא 

דנה  בכל  לזה.  זה  הקשורי�  רצ�  של  קצוות 
לגיל  המותא�  המ
רי�,  בי�  איזו�  לקיי�  יש 
ולקהילה  להקשר  לצורכיה�,  המשתתפות/י�, 
ההבנה  הוא  האתגרי�  אחד  זה  בציר  
ביב�. 
מיניות  של  עקרונות  העברת  של  שפרקטיקה 
מינית,  אלימות  למניעת  מועילה  היא  מיטיבה 
ולרכישת  להתפתחות  כמוה  מאי�  וחשובה 
התמקדות  זאת,  ע�  רלוונטיי�.  חיי�  כישורי 
בלעדית בשיח על מיניות מיטיבה משתיקה את 
שכבר  הכאב,  ואת  הפגיעה  את  המדבר  הקול 
בשלב זה אינ� זרי� למשתתפי�/ות. ההימנעות 
השתיקה  וקשר  השתיקה,  קשר  את  משרתת 
משרת את הפוגע/ת. שכ� "התוק� אינו מבקש 
אלא שהצופה מ� הצד ישב בחיבוק ידיי�. הוא 
פונה אל הרצו� האוניבר
לי שלא לראות רע, לא 
לשמוע עליו ולא לדבר עליו. הנפגע, לעומת זה, 
מבקש מ� העומד מ� הצד לחלוק עימו את משא 

הכאב".1 

גו'דית לואי
 הרמ�, טראומה והחלמה (מאנגלית: עתליה   1
 ,1994 אופקי�,  
פריית  עובד,  ע�  אביב:  תל  זילבר), 

עמ׳ 19.
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פר  בבית  חינוכי  צוות  ע�  מפגש  אי�  שלה�; 
לא  צוות  איש  פורמלית שבו  בלתי  במ
גרת  או 
מ
פר שג� לו זה קרה. בשעת ההפ
קה ביו� עיו� 
שהעברנו השנה לאחד מארגוני הנוער הגדולי� 
באר� השתר� תור של חמישה ש״ש (בני� ובנות 
בשנת שירות) שרצו לשת� במקרי פגיעה שקרו 

לה� או ב
ביבת�, ולהתייע� לגביה�.

אחד  ב–2013,  בישראל  שנער�  רחב  
קר  לפי 
מתו� חמישה בני נוער עבר פגיעה מינית.1 את 
ה
טטי
טיקה המבהילה הזאת מכירות מנחות 

מרכז ה
יוע על בשר�. 

אלו  ה
דנה.  ב
ו�  ייגשו  שלא  מי  ג�  יש  אבל 
שיֵשבו ע� אוזניות או ע� הכובע של הקפוצ׳ו� 
שהיא  ה
דנה  במהל�  שיגידו  הראש,  על 
משעממת אות� או שה� כבר ״יודעי� את זה״ 
כי דיברו אית� שנה שעברה. יש את השותקי� 
אפרק  אני  לי  יקרה  זה  ״א�  שיגידו  אלה  ואת 
אותו במכות״. ג� אלה שאולי לא בשלות ל
פר 
המנחה,  של  בעיניי�  המבט  יזכרו את  ולחשו� 
את המ
ר הברור: "זו לא אשמתכ�, ואת� לא 

חייבי� להישאר ע� זה לבד״. 

ילדי�  כלפי  אלימות  איזיקובי�,  וצבי  לב–ויזל  רחל   1
גורמי�   — לדיווח  בי� שכיחות  בישראל:  נוער  ובני 
מחקר  דוח  דיווח.  מעכבי�  גורמי�  מול  מעודדי� 

למשרד החינו�, ינואר 2016.

שיחה ע� מנחה ל�יכו� תהלי� 

את חושבת שאפשר לעשות עם זה משהו? 
היא ביקשה בשום פנים ואופן לא לפתוח את 
זה, ואמרתי לה שנעשה מה שנכון בשבילה. 
אבל אולי כן יש על זה חובת דיווח, ואי אפשר 

להשאיר אותה במצב הזה?

60% מהפניות למרכזי ה
יוע עו
קות בפגיעה 
מינית בילדי�/ות ובנוער עד גיל 18. א� למרות 
העו
ק  השיח  והתפתחות  במודעות  העלייה 
באלימות מינית, ג� היו� רוב הנערות והנערי� 
לא פוני� לקווי ה
יוע ב
מו� לפגיעה. מחקרי� 
ובכלי�  בזמ�  במרחק,  צור�  יש  כי  מראי� 
רגשיי� ונפשיי� מפותחי� כדי ל
פר על פגיעה 
מינית, ואלו לא תמיד זמיני� בגיל ההתבגרות. 
וג� מתבגרות ומתבגרי� רבי�,  וילדי�,  ילדות 
בזמ�  מינית  כפגיעה  הפגיעה  בשיו�  מתקשי� 
הפגיעה  בעקבות  והבושה  האשמה  אמת. 
וכל  ב
יכו�  נוער  ובקרב  בכלל,  נוער  בני  בקרב 
לבטוח  מקשות  ובפרט,  ״שונה״  שנחשב  מי 
את  בידו/ה  ולהפקיד  אחראי/ת  במבוגר/ת 


יפור הפגיעה. 

הקול  הפני�,  ה�  חינו�  מחלקת  של  המנחות 
והמבט של קווי ה
יוע. הקשר שנוצר ב
דנאות 
ה
יוע  את  מעביר  למנחות  המשתתפי�  בי� 

דנה  אי�  למציאות.   �
ומהמ מהטלפו� 
שמ
תיימת בלי שנער או נערה חושפי� 
יפור 

סדנאות החינוך 
משבע זוויות

יעל אפריאט
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שלנו  המ
רי�  מגדריות.  זהויות  על  חברתיי�, 
אינ� באי� להרתיע מקיו� יח
י מי� או להפחיד 
מה
כנות. אנחנו מציבי� אלטרנטיבות ל
כמות 
אליה�  חשופי�  ונערות  שנערי�  ולנורמות 

ופועלי� וחושבי� על פיה�. 

הנוער מדבר 

לי, אבל  ללבוש מה שבא  לי  ברור שמותר 
עדיין אסור לו לגעת בי.

אבל מה אם היא כן המציאה, ואני אאמין לה, 
והוא ייפגע ממני?

שנפגעות  אלה  את  יש  שלנו  בשכבה  גם 
יותר. מה לעשות, הן לא שומרות על עצמן.

לא  שאני  אעשה?  שאני  רוצה  את  מה  אז 
יגידו לי  אתחיל עם בנות? שאני לא אזום? 

שאני הומו... 

ופוליטיות  פמיני
טיות  ה�  שלנו  ה
דנאות 
במוב� הרחב של המושגי� האלה. הכלי� שלנו 
לא  זאת  הטפה.  של  ולא  דיאלוג,  של  כלי�  ה� 
ובפר
ו�  החוק  ב
עיפי  נ
תפק  לא  ״ה
ברה״. 
קווי ה
יוע. המרחב המתהווה ב
דנאות מייצר 
מי�  על  שיפוטי  ולא  פתוח  לשיח  אפשרות 
נשמע  לפעמי�  ומכבדי�.  שוויוניי�  ומיניות 
פמיני
טית,  תודעה  בעל  מאוד,  מודע  נוער 
יעלו  לפעמי�  אחרת.  מציאות  ורוצה  שמרגיש 
נבי� מה עומד  עמדות שקשה לנו לשמוע, אבל 
אנחנו  שבו  תהלי�  ה�  ה
דנאות  מאחוריה�. 
מזמינות את המשתתפי� לערער על המציאות 
נורמות  ולחשו� אילו  ולבקר אותה,  כמו שהיא 
לחיות.  רוצי�  היינו  עול�  ובאיזה  רוצי�,  היינו 
ההתנגדויות שמובעות בהתנהגות או באמירות 
מילוליות משקפות לעיתי� קרובות את הבלבול 
מהמ
רי�  שנובעי�  המצוקה  את  ואפילו 
נגד  פעמי� רבות  והפנימו,  ששמעו  החברתיי� 

ביר  הקורב�  האשמת  כשמבטאי�  עצמ�. 
להניח שיש האשמה עצמית. אמירה 
ק
י
טית 
לעמוד  החברתי  הלח�  את  מבטאת  ומחפיצה 

שיחת טלפו� ע� יועצת בבית �פר תיכו�

זה באמת נורא חשוב מה שאתן עושות, אבל 
זה  במקום?  לשכבה  הרצאה  נעשה  אולי 
בכל  המערכת.  מבחינת  יותר  טוב  ישתלב 
מקרה קשה להם לעבור תהליך, גם מפגש 
חד-פעמי יכול להיות מאוד משמעותי עבורם. 

מיניות  על  הרצאות  שתי  עברתי  כתלמידה 
בחטיבת  אחת  פע�  ה
פר,  בית  במ
גרת 
הביניי� ופע� שנייה בתיכו�. ישבנו כל השכבה 
ביחד באול�. מתחת לאפו של המרצה, שדיבר 
על הידבקות במחלות מי�, על אייד
, על החשש 
החלפנו  קונדו�,  לשי�  ואי�  להיריו�   
להיכנ
למישהי  מש�  מישהו  מפלרטטי�.  מבטי� 
בזה.  זה  נגעו  זוגות  החזייה.  של  הרצועה  את 
בחטיבה, בהפ
קה שאחרי ההרצאה, ישבתי על 
המדרגות ע� החבר הכי טוב שלי דאז. הוא 
יפר 
 
לי שהוא מקיי� יח
י מי� ע� גבר ב� 40 פלו
שמשל� לו על המפגשי�. כשהייתי נערה הגיי 
היחיד בטלוויזיה הישראלית היה ליאו� מ"רמת 
אביב ג׳". מעול� לא דיברו איתי על "תמיכה", 
טוב  שזה  חשבתי  לא  מינית.  פגיעה  או  זנות 
יש  או א�  להגיב  אי�  ידעתי  לא  בשבילו, אבל 
מישהו שכדאי להפנות אותו אליו. חשבתי: אי� 
הוא כבר בעול� המבוגרי�, איזה ני
יו� יש לו. 

בשנות קיומה של מחלקת חינו� למדנו ודייקנו 
את ה
ֵטינג הנכו� להעברת 
דנאות שיאפשרו 
חופשית.  וה
כמה  מיניות  בנושא  אמיתי  שיח 
וג�  המ
ר",  הוא  ש"המדיו�  זוכרות  אנחנו 
שגודל הכיתה, מ
פר המפגשי�, נוכחות המורה 
צריכי�  ה
טינג  מאפייני  שאר  וכל  בכיתה 
להתאי� לתכני� ולתמו� בה�. המודלינג שלנו 
בכיתות לאופ� שבו שיחה על מי� ומיניות צריכה 
ולתלמידות  לתלמידי�  מעניק  להיות  ויכולה 
 — הזאת  השיחה  שלה�.  ליו�–יו�  ג�  כלי� 
החל במהות� של רצו� וה
כמה חופשית וכלה 
נתונה   — מינית  פגיעה  של  החוקיות  בהגדרות 
ומדברות  מדברי�  אנחנו  יותר.  רחב  בהקשר 
בכיתות על מגדר, על נשיות וגבריות, על לחצי� 



85כן בבית ספרנו | חינוך לקידום מיניות הדדית ולמניעת פגיעה מינית | 2019

צוות מדריכי� בתנועת נוער 

אבל איך אנחנו יכולים לשפוט? זה מילה שלו 
נגד מילה שלה, ואנחנו לא חוקרי משטרה.

נוער  תנועות  ג�  מלווות  החינו�  מחלקות 
וארגוני נוער ומבוגרי� במקרי� 
בוכי� מאוד. 
ברוב המקרי� יש ליווי מקצועי ראשוני לארגו� 
מינית  אלימות  למניעת  הכשרה  של  ולקהילה, 
המותאמי�  פעולות  ו
דר  נהלי�  וכתיבת 
הפרקטי–לכאורה  העניי�  היעד.  קהל  למאפייני 
חברתית.  מבחינה  עצו�  אפקט  בעל  הוא  הזה 
כאלו  בארגוני�  הה
כמות  גיבוש  בתהלי� 
ואלו  ומופנמי� עקרונות באופ� עמוק,  מובְני� 
מכשירי� את הקרקע שעליה יתחוללו השינויי� 

החברתיי� הרחבי� יותר. 

שיחה ע� מנחה לאחר �דנה 

ואחת  שסיפרו  מה  כל  לרכזת  אמרנו 
עדיין לא  הן  איתנו בחדר.  ישבה  המדריכות 
מתכוונות לעשות עם זה כלום? לקבור את 

זה? זה ממש מייאש. 

בגלל החשיפה הרבה למקרי� נחשפות המנחות 
יש  מ
גרת  לכל  המערכת.  של  היד  לאוזלת  ג� 
נקודות העיוורו� שלה, יש את מי שבצוות רוצה 
לטפל בנושא ומי שרוצה להדחיק ולהשתיק. לא 
פע� מנחות מרגישות ייאוש וחו
ר אוני� מול 
מקרי� שלא מטופלי�. זה לא נות� מנוח. א� יש 
לזכור ולהבי� שהמשמעות של המפגש של מנחה 
ג�  וטומנת  ומקיפה  רחבה  היא  נפגע/ת  ע� 
זרעי� לעתיד. הבעת האמו�, ההקשבה, הני
יו� 
ומקרה  מקרה  לכל  ומותא�  נכו�  מענה  למצוא 
נראי� אולי כמו טיפה בי�, א� בשביל הנפגע/ת 
ה� שפע של מי� חיי� ואוויר לנשימה. אולי זה 
מחדש  לפנות  מכ�  לאחר  בשני�  שיאפשר  מה 
באופ� עצמאי למרכז ה
יוע, בזכות אותה מנחה 

שהאמינה וראתה ולא עמדה מנגד. 

על  ג�  הפועלות  למראה,  בנוגע  בציפיות 
ה
דנאות  הנחיית  של  האומנות  הדובר/ת. 
את  לפתור  בלי  לצור�,  המענה  את  לייצר  היא 
אנטיגוניז�,  ולעורר  לח
ו�  בלי  ה
וגיות,  כל 
התחשבות  כבוד,  שתקשורת,  להבנה  ולהביא 
 
וביטויי� נו
פי� של הדדיות ה� מצרכי ב
י
ולכל  המגדרי�,  לכל  ורלוונטיי�  מועילי� 

מערכות היח
י�. 

לשיח  קריטית  הנוער  בני  של  עולמ�  הבנת 
ולתהלי� הזה. הלחצי� החברתיי�, היח
 לגו�, 
הזמי�  הפורנו  החברתיות,  הרשתות  תרבות 
 — והמוזיקה שה� שומעי�  ה
לנג  צעיר,  מגיל 
לעבוד  חומר  וה�  ב
דנאות,  נוכחי�  אלו  כל 
שלה�/�  למחשבות  וכבוד  הבנה  מתו�  איתו, 

ולמה שבליב�/�. 

לנערות  �דנה  ב�ו�  אליי  ניגשה  צוות  אשת 
במצבי �יכו� (ע� דמעות בעיניי�)

את יודעת, לפני כמה שנים הגשתי תלונה, 
קוראים  אותי.  ליוותה  סיוע  ממרכז  ומישהי 
שאני  לה  תמסרי  אותה?  מכירה  את  לה... 

זוכרת אותה, ותודה לה על הליווי הצמוד.

ברורה.  היא  המקצועי  בשדה  שלנו  הייחודיות 
והני
יו� העשיר של מרכזי  גו� הידע המצטבר 
המנחות  שאליו  מקו�  בכל  מתבטאי�  ה
יוע 
לשמש  שלנו  היכולת  מגיעי�.  שלנו  והמנחי� 
כתובת לכל מקרה 
יוע שייפתח במ
גרת היא 
הגב והתמיכה של העשייה היומיומית במחלקות 
ללוות,  להפנות,  שנוכל  ההבנה  שלנו.  החינו� 
שאנחנו  בשדה  קריטית  היא  ולייע�  להקשיב 
פועלות בו, מול המ
גרות עצמ� ובחברה בכלל. 
היעד  קהל  הוא  בדר�  פוגשות  שאנחנו  מי  כל 
והמנחות  המנחי�  כאמור,  ה
יוע.  מרכז  של 
ה� הפני� של הקו, וה� שהופכי� אותו מקול 

שבצד השני של הטלפו� לגשמי ונוכח. 
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לפקוח עיניי� ולהישיר מבט. חינו� הוא המפתח 
א�  כי  ל"תגובה",  רק  ולא  ל״מניעה״  רק  לא 
ליצירת תרבות, נורמות ושפה שמקדמות מיניות 

שוויונית ומכבדת. 

יעל אפריאט היא רכזת חינו� — נוער ב
יכו� במרכז ה
יוע 
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל אביב.

ריאיו� לקור� חינו� 

שנים,  כמה  לפני  עליכן?  שמעתי  איך 
כשהייתי יועצת בבית ספר, מנחה מקסימה 
וישר  סדנה.  אצלנו  להעביר  הגיעה  שלכן 

ידעתי שאני אצטרף אליכן בשלב מסוים. 

שלנו  והמנחות  המנחי�  צוות  את  שפוגש  מי 
ומומחי�  מיומני�  מקצועיי�,  שאנחנו  יודע 
בחירה  היא  חינו�  
דנאות  הזמנת  בתחומנו. 
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ובשטח,  במחקר  שנצבר  והני
יו�  הידע  פי  על 
וידע  ני
יו�  די  יש  והמטפלי�  ההורי�  לרוב 
לפגיעה.  חשד  של  במקרה  ג�  ילד  ע�  לשוחח 
שבה  יומיומית  תקשורת  אותה  הוא   
הב
י
ילד� — מתו� פתיחות,  ה� מנהלי� שיחה ע� 
הכלי�  ה�  אלו  וכבוד.  התעניינות  הקשבה, 
הילד,  ע�  השיחה  את  לנהל  מומל�  שבה� 
המבוגר  את  לשת�  הילדי�  יוכלו  ובעזרת� 
המשמעותי ג� באירועי� טראומטיי�. לצערנו, 
רבי� מההורי� ואנשי המקצוע מתקשי� לדבר 
ונפגעי�  טראומטיי�,2  אירועי�  על  ילדי�  ע� 
בוגרי� עדיי� מ
פרי� כיצד ה
ביבה התעלמה 

מרמזי� ואפשרה לפגיעה להימש�. 

הידע  על  להו
י�  מבקשות  אנו  זה  במאמר 
ע�  שיח  בנושא  מקצוע,  ואנשי  הורי�  שלכ�, 
מיטיבה  לשיחה  מנחי�  קווי�  ולהציע  ילדי�, 
בעת חשד לפגיעה מינית. תחילה ננ
ה לה
ביר 
את הדילמות הקשות שילד שנפגע ניצב לפניה� 
לשוחח  חשוב  ומדוע  הפגיעה,  
וד  גילוי  ע� 

איתו.

לפרו� את קשר  ראו ג� מיכל קליינמ� ומירה וקרני, 
השתיקה: חובת הדיווח על חשד להתעללות בילדי� 
והזנחת� — חוברת מלווה לאנשי מקצוע, המועצה 
ומחקר   ;2019 גוש�,  הילד בשיתו�  הלאומית לשלו� 
Adverse Childhood Experiences) ACE: https://)

 bit.ly/2Nf2V6e
פולה דוד, "לדבר את הבלתי–מדובר: דיבור ע� ילדי�   2

על טראומה", נקודת מפגש, 15 (2018), עמ' 29-27.

המפגש שלנו, המבוגרי� — הורי� ואנשי מקצוע 
— ע� ילד שיש חשד שנפגע  מינית הוא מפגש 
קשה, מכאיב ולעיתי� א� משתק. הקושי עלול 
להשכיח מאיתנו את ני
יוננו בפרקטיקת השיח 
היומיומי ע� ילדינו, שמתפתחת אצלנו באופ� 
ע�  משיחה  חשש  בנו  ולעורר  כהורי�,  טבעי 
שהוא  בזמ�  דווקא  שנפגע,  חשד  כשיש  הילד 
ומובנת, א�  זו טבעית  ביותר. תגובה  לנו  זקוק 
ההימנעות או הבריחה משיחה מיטיבה ע� ילד 
שיש חשד שנפגע עלולה להשתיק אותו מל
פר 
על הפגיעה, ובכ� להחמיר את הנזק ואת המחיר 
הנפשי והבריאותי הכבד ממילא בהווה ובעתיד. 
נפגעו  אשר  מבוגרי�  כי  מוכיחי�  מחקרי� 
מינית בילדות� יפתחו, יותר מאחרי�, מחלות 
על רקע פ
יכו
ומטי, ותפקוד� בזירות חייה� 
בהגשמה  בעבודה,  בלימודי�,  ייפגע:  השונות 
זאת  ובהורות.  זוגיות מיטיבה  ביצירת  עצמית, 
ועוד, מי שנפגעו בילדות� חולי� יותר על רקע 
פ
יכיאטרי, נוטי� לאובדנות, לקיו� יח
י מי� 

לא מובחני� ולהתמכרויות למיניה�.1 

 Robert F.  Anda, Vincent J. Felitti, J. Douglas ראו  1
 Bremner, John D. Walker, Charles Whitfield,
 Bruce D. Perry, Shanta R. Dube, & Wayne H.
 Giles, “The Enduring Effects of Abuse and
 Related Adverse Experiences in Childhood: A
 Convergence of Evidence from Neurobiology
 and Epidemiology”, European Archives of
 Psychology and Clinical Neuroscience, 256,
 .3 (2006), pp. 174–186, https://bit.ly/2zfuhAJ

צופן סוד
שיח עם ילדים שיש חשד שנפגעו מינית

נעמי גוטמ� ויפה ציונית

https://bit.ly/2Nf2V6e
https://bit.ly/2Nf2V6e
https://bit.ly/2yLWQYG
https://bit.ly/2yLWQYG
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bremner%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anda%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Felitti%20VJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bremner%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bremner%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walker%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitfield%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giles%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perry%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dube%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giles%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giles%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16311898
https://bit.ly/2zfuhAJ
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בעיקר א� מדובר בגילוי עריות.8 לכ� מצטרפי� 
עמוק  חשש  כגו�  מעכבי�,  משפחתיי�  גורמי� 
כלפיה�  שיופנה   
מהכע המשפחה,  מפירוק 
עצ�  על  ג�  ואולי  המשפחתי  האיזו�  הפרת  על 
הפגיעה, ומעל הכול מרחפי� החשש שלא יאמינו 
לה� והפחד מאובד� המשפחה ומנטישתה. לצד 
נטייה  כגו�  מעכבי�,  חברתיי�  גורמי�  יש  אלו 
מינית  לפגיעה   
ולהתייח הקורב�  את  להאשי� 
כאל יח
י מי� לא הולמי� בה
כמה וחו
ר הבנה 
בנוגע לעומק הפגיעה הנפשית שהיא יוצרת. כל 
אלה מעכבי� את חשיפת 
וד הפגיעה. נו
� על 
אלה, ילדי� שנפגעו מצייני� עוד גור� משמעותי 
שעיכב את גילוי ה
וד: א� אחד לא פנה אליה� 
וני
ה לשאול או לברר מה קרה! תובנה זו מבהירה 
מעל ומעבר לכל 
פק שעלינו, כחברה וכיחידי�, 

מוטלת החובה והאחריות לשאול. 

לעומת אלה, ילדי� שנפגעו מינית מצייני� כמה 
גורמי� המקדמי� את חשיפת הפגיעה המינית 
בה�. אחד הבולטי� שבה� הוא קשר טוב של 
עליו.9  
ומ�  שהוא  משמעותי  מבוגר  ע�  הילד 
התחושה  צדק,  לעשות  הרצו�  ה�  גורמי�  עוד 
נ
בל  בלתי  נפשי  כאב  להיענש,  חייב  שהפוגע 
יחדל  לא  שהפוגע  ופחד  ה
וד  בשמירת  הכרו� 
כי  לראות  אפשר  באחרי�.  ג�  ויפגע  ממעשיו 
במצב  המקדמי�.  מ�  רבי�  המעכבי�  הגורמי� 
זה חשיפת הפגיעה היא אירוע משמעותי הדורש 

מהילד כוחות נפש ואומ�.10

לי�  בית  הגנה  מרכז  וצוות  תרשיש  נוע�  טנר,  דפנה   8
לאנשי   
כי  
פנק לרגיעה:  "מפגיעה  בירושלי�, 

המקצוע", נקודת מפגש, 14 (2018), עמ' 59-58.
הזנחה  התעללות,  איזיקובי�',  וצבי  לב–ויזל  רחל   9
ואלימות כלפי ילדי� ובני נוער בישראל: בי� שכיחות 
לדיווח — גורמי� מעודדי� מול גורמי� מעכבי דיווח, 

חיפה: המרכז לחקר החברה, 2016, עמ' 12, 74-72. 
נוה וזליגמ� (לעיל, הערה 6), עמ' 156.  10

ה�וד וגורמי� מקדמי� ומעכבי� בחשיפתו

לרוב ילדי� אינ� חושפי� את הפגיעה בה� מיד 
הבולטי�  המאפייני�  אחד  זה  האירוע.  לאחר 
המינית  ההתעללות  תופעת  של  המיוחדי� 
הוא  בילדי�  המינית  הפגיעה  גילוי  בילדי�.3 
הוא  ולרוב  יחיד,  אירוע  ולא  תהלי�  כלל  בדר� 
בהתנהגות  שינוי  או  תלונה  בעקבות  מתרחש 

הילד.4 

 ,��
ומַ מ
וכ�  רע,  
וד  לזהות  יודעי�  ילדי� 
ולשמור עליו טוב הרבה יותר ממבוגרי�.5 שיתו� 
על  להתגבר  שנפגע  מהילד  דורש  הפגיעה  
וד 
גורמי� רגשיי� מעכבי� רבי עוצמה — פנימיי�, 
על  ג�  ולהתגבר   — וחברתיי�  משפחתיי� 
תעתועי הזיכרו� ועל הקושי לתאר את החוויה 
במילי�.6 ע� זאת, ילדי� צעירי� מאוד מגלי� 
את הפגיעה באופ� לא מודע (ציורי�, התנהגות 

מינית, שפה מינית לא מותאמת וכדומה).7 

בי�  וההתעללות המתפתחת  בדינמיקת הפגיעה 
הפוגע לנפגע הרגשות המוְנעי� את גילוי ה
וד 
ה� בעיקר גורמי� מעכבי� פנימיי�, כגו� בושה, 
שבחשיפה.  והאימה  אוני�  חו
ר  פחד,  אשמה, 
ויגנו  לפוגעי�  מאוד  נאמני�  יחושו  אשר  יש 
ה
וד הקשה,  על  לשמור  כדי  בכל מחיר  עליה� 

בבית  כ�   - זה  בדוח  הנתוני�  בפרק   20 עמ'  ראו   3
�פרנו: הדוח השנתי של איגוד מרכזי ה
יוע לנפגעות 

ולנפגעי תקיפה מינית לשנת 2019.
 WHO, Guidelines for Medico-Legal Care for  4
 Victims of Sexual Violence, France: World

Health Organization, 2003, Chapter 7, p. 75
ומציאות",  מיתו
י�  ילדי�:  ע�  "שיח  כ�,  כרמית   5

נקודת מפגש, 17 (2019), עמ' 15-13.
בעקבות  זיכרו�  "תהליכי  זליגמ�,  וצביה  נוה  אורית   6
המקרה  הילדות:  בתקופת  חמורה  נפשית  טראומה 
לעבודה  מפגש  עריות",  גילוי  טראומת  של  המיוחד 
חינוכית �וציאלית, 25, 46-45 (2017), גיליו� מיוחד 
בנושא: זיכרונות ילדות מוקדמי�: נרטיבי� מעצבי� 

בדיאלוג בי� תיאוריה, טיפול ויישו�, עמ' 168-147.
תיאוריה  בילדי�:  מינית  התעללות  טילמ�,   
פרנ
י  7

ודרכי טיפול, קריית ביאליק: אח, 1995, עמ' 56-47.

https://user-1723486.cld.bz/haruv-nekudat-mifgash-14/62/
https://user-1723486.cld.bz/haruv-nekudat-mifgash-14/62/
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42788/924154628X.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42788/924154628X.pdf?sequence=1
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ומודל  שנפגע  ילד  עם  לשיחה  מנחים  קווים 
התגובה הטובה11

בכל  להתחשב  עלינו  הילד  ע�  לדבר  בבואנו 
הקשיי� הנפשיי� שחווה הילד ע� ה
וד, כמתואר 
לעיל, ולהיות אמפתיי� לקשייו בשיתו� הפגיעה. 

בשיחה ע� הילד שני רכיבי� חשובי�: 

y  תזמו� ומיקו�: מומל� מאוד למצוא זמ� נוח
שהמבוגר פנוי בו לשיחה ע� הילד, ושהשיחה 
תתקיי� ב
ביבה שקטה המאפשרת פרטיות. 

y  השיחה עצמה: חשוב לדעת שלא מתפקידנו
לאמת  לא  וג�  האירועי�  פרטי  את  לחקור 
עלול  א�  (זה  מ
פר  שהילד  הדברי�  את 
האלה  בענייני�  החקירה).  להמש�  להזיק 
על  האמוני�  המקצוע  אנשי  בהמש�  יטפלו 
לנקוט  מאוד  רצוי  יד�וח).  המקרה  (א�  כ� 
עמדה של הקשבה, הכלה ופתיחות. לעיתי� 
עמימות  של  במצבי�  ג�  אלו  לכל  נידרש 
וחו
ר ודאות, כדי לא "לזה�" את החקירה 

המקצועית ולפגוע בה.

כמבוגרי� אנו עשויי� לחוות תגובה רגשית חזקה 
עלינו  א�  טבעית,  תגובה  זו  ובהלה.  חרדה  של 
הרגשי  בקושי  הילד  את  להצי�  שלא  להקפיד 
במצב  תמיד  להתחשב  שלנו  התגובה  על  שלנו. 
הנפשי של הילד — שלא תהיה מקטינה א� ג� לא 
מבוהלת וקט
טרופלית מעבר למה שהילד מרגיש 
בעת החשיפה. תגובה מתאימה של מבוגר תהיה 
"תודה  לדוגמה:  והכרה בפגיעה שלו,  לילד  חיזוק 
לא  דברי�  והרבה  מבהיל  בטח  זה  לי,  ש
יפרת 
ברורי� עכשיו. אבל בוא נחפש יחד את הדרכי� 
זו  תגובה  גיל).  (תלוי  עלי�"  ולשמור  ל�  לעזור 
מבהירה לילד שמעתה הוא לא לבד, שיש מבוגר 
לצידו,  שיהיה  עליו  ל
מו�  שאפשר  לו,  שמאמי� 

ולילד תהיה זו הקלה של ממש.

ועל  חרוב  במכו�  המצטבר  הרב  הני
יו�  על   

מבו  11
(לעיל,  וזליגמ�  נוה  בעיקר  בנושא,  רבי�  של  
יכומי� 
הערה 6); כ� (לעיל, הערה 5); טנר ואחרי� (לעיל, הערה 
8); מאגר המידע של מכו� חרוב; אתר הארגו� "לתת פה". 

מדוע חשוב לשוחח ע� הילד כאשר יש חשד 
לפגיעה 

מינית  פגיעה  לחשיפת  לעיל,  שראינו  כמו 
הילד  של  להתפתחותו  מכרעת  חשיבות  בילד 
דורשת  היא  א�  והפיזית,  הנפשית  ולבריאותו 
הילד  ע�  השיחה  עצומי�.  נפש  כוחות  ממנו 
לייצר  ודאות,  וחו
ר  חרדה  להפחית  עשויה 
שחווה  הכאוטיי�  לאירועי�  מארג�  נרטיב 
ולמנוע  פחדי� מיותרי�. היא ג� עשויה לעודד 
עולמו  את  להבי�  הילד  של  הטבעי  הרצו�  את 

ולשלוט טוב יותר בחוויותיו.

לילד שנפגע יש בדר� כלל רגשות מעורבי�: מצד 
אחד הוא רוצה לגלות את 
ודו ולשת�, ומ� הצד 
האחר הוא חושש. כאשר מדובר בילדי� צעירי� 
שנפגעו  לכ�  מודעי�  אינ�  א�  לעיתי�  ה� 
חיובי.  אירוע  כעל  הפגיעה  על  ל
פר  ועשויי� 
הפגיעה  
וד  את  לחשו�  בוחר  ילד  כאשר  לכ� 
בפני מבוגר משמעותי על המבוגר להבי� שהילד 
�ומ� עליו ולכ� בחר ל�פר לו ולא לאֵחר, וייתכ� 
מאוד שבזכות השיתו� חיי הילד עשויי� להינצל. 
מבוגר משמעותי זה עשוי להיות הורה או מבוגר 
אחר מבני המשפחה, איש חינו� או איש מקצוע 

כלשהו שפוגש את הילד. 

שאנו  לו  מבהירה  שנפגע  ילד  ע�  שיחה 
מתענייני� בו, ברגשותיו ובמחשבותיו, ושהוא 
יכול ל
מו� עלינו שנעמוד לצידו. שיחה מיטיבה 
ממצוקתו  מוצא  שיש  ואמונה  תקווה  לו  תית� 
את  לשנות  ביכולתו  האמו�  את  לו  ותחזיר 
המציאות וביכולת� של האחרי� לעזור לו בכ�. 

https://bit.ly/2SzFJSI
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למשפטי� אפשריי�:  דוגמאות  השיתו�.  את  ומעודדות  אמירות שמחזקות   — ש�יפרת  טוב 

פרי לי מה קרה", "אני שמחה מאוד שאת מ
פרת לי", "כל הכבוד שאתה משת�. זה חשוב "

מאוד". 

שיח פתוח מתו� הקשבה והכלה ובלי שיפוטיות — לאפשר לילדה ל
פר ולומר מה שהיא 
לרגשות  לגיטימציה  לתת  מ
פרת.  שהיא  למה  ובהתא�  בהדרגה  שאלות  ולשאול  רוצה 
מורכבי� כגו� כע
 או פחד — רגשות לגיטימיי� ונורמליי� שלא צרי� להתבייש בה�. א� יש 
צור�, על המבוגר להיות מוכ� לחזור על ה
ברי� שוב ושוב. חזרתיות עוזרת לילדי� לחוש 
ביטחו�! חשוב מאוד לשאול שאלות פתוחות ולא שאלות של כ� ולא, למשל: "
פר לי מה 

קרה", "כשאת מ
פרת לי שקרה X, למה את מתכוונת?" 

אשרור רגשות — לתת תוק� לרגשות של הילד א� משהו נראה לו לא תקי� או לא ב
דר. 
בבכי,  פורצת  או  כוע
ת  הילדה  א�  ב
דר".  לא  התנהג  באמת  הוא  צודק,  "אתה  לדוגמה: 
להשמיע לה אמירות מחזקות כגו� "אני רואה שאת כוע
ת/נ
ערת... זה בטח היה מאוד לא 

נעי�", "אני שומעת אות�, את מ
פרת דברי� חשובי� מאוד", "כל הכבוד שאת משתפת". 

נית� תוק� לתגובה ולהשלכות של הטראומה שחווה הילד. א� הוא משת� בת
מיני� ובקשיי� 
שהוא מתמודד עימ� אפשר לומר לו שאלו תגובות נורמליות למצב בלתי אפשרי ובלתי נ
בל.

תגובה אמפתית וחינוכית — לה
יר מהילד את עול ה
וד ולהמחיש לו שהוא לא לבד; שאנחנו, 
המבוגר או המבוגרת, מקבלי� עלינו מעתה את האחריות לטיפול בעניי�; שנדאג לו ונהיה 

לצידו בכל מה שיצטר�. וא� אפשר — לה
ביר מה הצעד הבא או מה צפוי בהמש�. 


 על מודל של ארגו� ”לתת פה“  
* מבו

תגובה אמפטית אשרור רגשותשיח פתוחטוב ש�יפרת
וחינוכית

אווירה של �קרנות, 
לא של חקירה - מה 
קרה ש�? מה עשית 

כשזה קרה? הא� 

יפרת על זה למישהו?

אי� הרגשת 
כשזה קרה?

טוב ש�יפרת לי - 
זו הזדמנות שנדבר 

על... מה היית רוצה 
לעשות? אי� היית 

רוצה שנעזור ל�?

https://bit.ly/2SzFJSI
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ממה להימנע

של  האשמה,  של  מתגובות  לחלוטי�  הימנעו 
יכול  לא  בטוח?  "אתה  כגו�  שיפוט,  או  פקפוק 
הילד  בדברי  אמו�  להביע  המבוגר  על  להיות!" 
אומ�  על  לו  ולהחמיא  לחזקו  ה
תייגות,  ללא 
להיזהר  ג�  מאוד  חשוב  בשיתו�.  שגילה  הלב 

מהכללות או מה
קת מ
קנות מידיות. 

לא לשאול על תחושות כגו� כאב, אלא ולשאול 
"מה הרגשת?" 

להמש�  מכרעת  חשיבות  המבוגר  לתגובות 
השיתו� ושיתו� הפעולה. תגובתו חייבת להיות 
כלפי  הילד  של  להרגשתו  ולהתאי�  מידתית 
האירוע. בשו� אופ� אי� להאשי� את הילד או 
חשוב  הפגיעה.  של  לקיומה  לאחריותו  לרמוז 
הדאגה  מקור  מודאגי�,  אנו  שא�  יבי�  שהילד 
יפה,  ואינו קשור לכ� שהוא התנהג לא  חיצוני 
זה  ובכלל  האמת,  את  לומר  לפחד  לא  כביכול. 
"אינני יודעת", ובשו� פני� ואופ� לא להבטיח 


ודיות.  

שאלות  על  טא£�  מלהטיל  להימנע  כדאי 
ונושאי� שמעלה הילד.

תיאורי�  הילד  לפני  מלתאר  להימנע  כדאי 
דרמטיי� ומפורטי� מדי של אירועי� קשי�.

דוגמה להמחשה של מודל התגובה הטובה (על 
פי מקרה שהתרחש במציאות)

מורה נעל את הכיתה וחש� את גופו בפני קבוצת 
ילדי� בכיתה א'. הוא ה
ביר שזה משחק וקרא 
זאת.  עשו  מה�  כמה  מינו.  באיבר  לגעת  לבנות 
שמע  ההורי�  שאחד  לאחר   �
התפר המקרה 
שני ילדי� מדברי� ביניה�, א� ה� לא 
יפרו על 
ביוזמת�. אחת האימהות החליטה  להורי�  כ� 
לדבר ע� ילד¤. בד בבד ע� הטיפול של מערכת 
החינו� במקרה, היא התייעצה ע� איש מקצוע 

שייע� לה כיצד לדבר ע� הילד. 

דגשים נוספים

שולטת  שהיא  הרגשה  לילדה  לתת  מומל� 
פגיעה  שחוותה  ילדה   — החשיפה  בהתקדמות 
השליטה  הרגשת  את  רבות  פעמי�  מאבדת 
כשהילדה  אותה.  לה  שנחזיר  וחשוב  בחייה12 
אנחנו  נרצה  כאשר  או  ל
פר  כדי  תפנה אלינו 
ג�  בהדרגה.  שאלות  נשאל  שיחה,  ליזו� 
למצבה  הנוגעות  ישירות  בשאלות  כשנפנה 
ברגישות  זאת  נעשה  המינית,  ולפגיעה  הנפשי 
לנ
ות  בלי  ולהגיב  להקשיב  כדאי  ובהתאמה. 
משפטי�  אותה.  לכוו�  או  בשיחה  לשלוט 
זמ�  כבר  ל�  מציק  שמשהו  "נראה  לדוגמה: 
"הא�  אותי",  תשתפי  א�  מאוד  אשמח  מה, 
ל�  שגור�  באופ�  אית�  שמתנהג  מישהו  יש 
אי–נוחות?", "הא� מישהו פוגע ב� גופנית או 
ב�  נגע  שמישהו  בעבר  קרה  "הא�  רגשית?", 

באופ� שהפריע ל�? 
פרי לי מה קרה".

אינו  שהוא  לילד  להבהיר  חשוב   — ואשמה  בושה 
כגו�  באמירות  אותו  ולחזק  לו  שקרה  במה  אש� 
"האחריות למה שקרה היא של המבוגרי�, לא של�".  

מעטפת הגנה — חשוב ביותר לברר א� הפגיעה 
נמשכת (ולדאוג להפ
יקה!). חשוב להבטיח לה 

לעמוד לצידה ולעזור ככל שיידרש. 

 — הילד  ליכולת  המותאמות  כנות  תשובות 
מידת  לפי  רק  שאלותיו  על  להשיב  מומל� 
לגילו  ובהתא�  מביע  שהוא  ההתעניינות 
רצוי  והקוגניטיביי�.  הרגשיי�  ולמאפייניו 
לענות על שאלותיו ג� א� ה� קשות ומעוררות 
חשש, ולהשיב תשובות כנות. חשוב להיות ע� 
נחש�,  הוא  מידע  לאיזה  ולהבי�  הדופק  על  יד 
ובכלל זה מידע שקיבל דר� אמצעי התקשורת, 
לשמוע  מ
וגל  הוא  ומה  ממנו  מבי�  הוא  מה 

כרגע מתו� דברינו. 

טלי גל ט' וורד וינדמ�, "ילדי� נפגעי עבירה בישראל:   12
 63 �וציאלי,  ביטחו�  מעני�",  מיעוט  קשיי�,  ריבוי 

(2002), עמ' 210–235.
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מהל� השיחה: הא� מצאה זמ� שבו היו שניה� 
היה  א�  בנה  את  ושאלה  הצהריי�  אחר  לבד 
משהו מיוחד שקרה אתמול בבית ה
פר. הילד 
שאלה  ואז  כרגיל.  לימודי�  היו  שלא,  ענה 
המקרה.  התרחש  שבו  השיעור  על  
פציפית 
בכיתה,  נעי�  לא  משהו  היה  שאכ�  ענה  הילד 
המכנ
יי�.  את  למורה  הורידו  ושהתלמידי� 
את  מבי�  אינו  שהילד  לא�  הבהיר  זה  תיאור 
פשר הדברי� שראה. הוא תיאר 
וג של משחק 
ו
יפר וג� ש"זה היה מגעיל". ע� זאת, הילד ציי� 
שהמורה הוא איש נחמד. למשמע דבריו אמרה 
הא� לבנה: "טוב ש
יפרת. זה מאוד חשוב לי 
ול
פר  יכול לבוא  ששיתפת אותי. אתה תמיד 
לי כל דבר! כל הכבוד ל�!" (חיזוק על השיתו�). 
עוד היא אמרה לבנה שהמורה התנהג לא ב
דר 
לא).  ומה  ב�דר  מה  בי�  (הבחנה  ולא הילדי� 
להרגשתו  תוק�  נתנה  ג�  הא�  זו  בהזדמנות 
מה  ולא  ב�דר  לא  הוא  עשה  שהמורה  שמה 
שהילדי� עשו: האיברי� שלנו פרטיי�. אנחנו 
לא חושפי� אות� בפני כל אחד. ג� לקרובי� 
רוצי� שאנשי�  ולא  לא מראי� את האיברי� 
היא  שלה�.  הפרטיי�  האיברי�  את  לנו  ַיראו 
שמה  שהרגיש  ב
דר  שזה  להבי�  לו  אפשרה 

שראה היה לא ב
דר. 

לאחר מכ� היא אמרה לילד שוב שטוב ש
יפר, 
יטופל"  שהעניי�  נדאג  ואני  "אבא  ושעכשיו 
(תגובה אמפתית חינוכית שמ�ירה מהילד את 
עול ה�וד, ממחישה לו שהוא לא לבד, מקבלת 
הדוגמה  צפוי).  מה  ומ�בירה  הורית  אחריות 
ממחישה את הקווי� המנחי� לשיחה מיטיבה 

שתוארו לעיל. 

 

ל�יכו� 

מינית  פגיעה  וצריכי� ל�פר על  רוצי�  ילדי� 
מעדיפי�  וה�  הטראומה,  חוויית  ועל  בה� 
בחייה�.  משמעותי  מבוגר  ע�  זאת  לעשות 
תגובתו הראשונה של אותו מבוגר — הורה או 
איש מקצוע — חשובה ביותר! הימנעות משיחה 
ע� ילד שיש חשד שנפגע מינית עלולה להביא 
ועלולות  ה
וד,  שמירת  עקב  הפגיעה  להמש� 
בריאותו  על  משמעותיות  השלכות  לכ�  להיות 
שיחה  זאת,  לעומת  בעתיד.  הנפשי  חו
נו  ועל 
על  לדווח  כדי  הילד  לפניית  היענות  או  יזומה 
הילד מ
וד מכאיב  פגיעה עשויות לשחרר את 

ומכביד ולהציל את חייו. 

בנושא  מיטיבה  לשיחה  ביותר  הטובה  הדר� 
היא שימוש בידע הקוד� שנצבר אצלנו כהורי� 
בתו
פת  ילדינו,  ע�  היומיומית  בתקשורת 
הכנה קצרה על פי המודל שתואר לעיל. השיחה 
והכלה,  הקשבה  אמו�,  פתיחות,  מתו�  תיעשה 

והתגובות תהיינה מתאימות. 

לדמות  המבוגר  את  תהפו�  זו  מעי�  שיחה 
הוא  להזדהות.  ולמודל  הילד  בעיני  מיטיבה 
שיש  להאמי�  ויחזור  לבד  לא  שהוא  ירגיש 
לשיקו�  ה
יכוי  מיטיבי�.  אנשי�  בעול� 
בריאותו הנפשית והפיזית של הילד בעקבותיה 

עשוי לגדול פלאי�.

להרחבה בנושא שלבי ההתמודדות ע� הפגיעה 
https://bit.ly/2Yuv4it  :"ראו באתר "לתת פה


יכומי� על התעללות מינית במאגר המידע של 
https://bit.ly/2kaWA1G :מכו� חרוב

נעמי גוטמ� היא מנהלת אג� פרויקטי� ופיתוח במכו� חרוב.

חרוב.  במכו�  מידע  תחו�  מנהלת  היא  ציונית   יפה 
מכו�  של  מפגש"  "נקודת  העת  כתב  את  עורכות  שתיה� 

חרוב.

https://bit.ly/2Yuv4it
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המחקר העלינו למודעות של גורמי� חינוכיי� 
לשינוי  והבאנו  המינית,  הפגיעה  תופעת  את 

בנכונות� לנהל שיח על פגיעות והטרדות. 

במהל� השני� הידקנו את שיתו� הפעולה שלנו 
ובבתי  החינו�  במשרד  ויועצות  מפקחות  ע� 

דנאות  מאות  מעבירות  אנחנו  וכיו�  
פר, 
ה
דנאות  שנה.  מדי  חינוכיות  במ
גרות 
עו
קות בהטרדה מינית ובפגיעה מינית, במגדר, 
והפיזיולוגיי�  החברתיי�  הנפשיי�,  בשינויי� 
אדומי�  ובקווי�  ההתבגרות  גיל  איתו  שמביא 
את  חושפות  אנו  במ
גרת�  יח
י�.  במערכות 

טיגמות,  מפריכות  בתחו�,  ה
טטי
טיקות 
ומבקשות  קול�,  את  להשמיע  נערות  מעודדות 

לרתו� את הנערי� כשותפי�. 

כלפי  המינית  האלימות  תופעת  זאת,  ובכל 
על  משמעותי  איו�  עדיי�  היא  ונערות  נערי� 
מחקר   �
פור  2016 בשנת  נוער.  ובני  בנות 
בקרב  המינית  הפגיעה  היקפי  את  שאמד   �
נו
שכ–22.3%  נמצא  ובו  הערבי,1  בחינו�  נוער 
מהתלמידי� ומהתלמידות בני/ות 12–17 עברו 
מינית  פגיעה  חוו  מינית. כמחצית מה�  פגיעה 
מתמשכת, ובשני שלישי� מהמקרי� הפוגע היה 

ילדי�  כלפי  אלימות  איזיקובי�,  וצבי  ויזל  לב  רחל   1
גורמי�   — לדיווח  שכיחות  בי�  בישראל:  נוער  ובני 
מחקר  דוח  דיווח.  מעכבי�  גורמי�  מול  מעודדי� 

למשרד החינו�, ינואר 2016.

בחברה  המיניות  מושג  היה  רבות  שני�  במש� 
בעמימות  אפו�  בישראל  הערבית–פל
טינית 
אשר  המינית,  הפגיעה  ג�  בושה.  של  ובמידה 
קשורה בו א� נפרדת ממנו (בשל היותה צורה של 
אלימות ושל ניצול יח
י כוח, ולא ביטוי מיני תקי�), 

הושתקה ונדחקה מהשיח הציבורי והתרבותי. 

נגד  "נשי�  עמותת  התחילה   1995 בשנת 
ה
יוע  מרכז  פועל  (שבמ
גרתה  אלימות" 
בנצרת) לפעול בבתי 
פר בנושא פגיעה מינית 
בתי  קשה:  הייתה  ההתחלה  המינית.  והטרדה 
שפגיעות  בנימוק  היוזמה  את  דחו  רבי�  
פר 

כאלה ה� "לא בבית 
פרנו", תרתי משמע. 

חמש שני� לאחר מכ� ערכנו מחקר שנועד לאמוד 
את היקפי הפגיעה בקרב נערות ערביות, בהובלת 
קוורקיא� מהאוניבר
יטה  נאדרה שלהוב  פרופ' 
העברית. במחקר השתתפו 628 נערות, תלמידות 
ופרטיי�.  ממלכתיי�  
פר  מבתי  ו–י'  ט'  כיתה 
נמצא כי 50% מה� עברו הטרדה מינית מילולית, 
מי  מתו�  גופנית.  מינית  פגיעה  עברו  ו–13% 
שעברו פגיעה מינית, 43% דיווחו כי הפוגע הוא 
ב� משפחה. רוב� — 73% — חיפשו עזרה, חלק� 
מאחד ההורי�, א� רק 56% מה� דיווחו שקיבלו 

עזרה יעילה ו/או מתאימה. 

הממדי� הרחבי� של התופעה שנחשפו במחקר 
הערבית,  החינו�  במערכת  רבי�  הפתיעו 
ופתחו, לראשונה, פתח לדבר עליה. באמצעות 

מיניות בריאה ומניעת 
פגיעה מינית בחברה 

הערבית
רוזי� מרג'יה
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שהיה פע�, לילד�ת שבה תכני� מיניי� לא היו 
היא  זו  נו
טלגיה  הנוכחי.  בעיד�  כמו  זמיני� 
שמעורר  והבלבול  החרדה  מפני  הגנה  מנגנו� 
נובעת  זו  חרדה  אחד,  מצד  מיניות:  על  השיח 
מחו
ר ידע, מ
טיגמות ומאמונות מוטעות לגבי 
יכול להביא, למשל  מה שיח על מיניות בריאה 
יובילו  מינית  להתנהגות  ולגיטימציה  שקבלה 
המו
כמות  לפי  מקובלת  שאינה  למתירנות 
מיניות  על  השיח  האחר,  הצד  מ�  החברתיות; 
וזהות  אישית  זהות  על  לשיח  נקשר  תמיד 
חברתית בחברה שמרנית. המיניות כטאבו בלתי 
מדובר נקשרת לערכי� המ
ורתיי� של החברה, 
נקשר לבגידה  בריאה  מיניות  על  הדיבור  ועצ� 
והאתנית שלנו  בזהות הקולקטיבית, השמרנית 
כמיעוט. בשיח תמיד עולה חשש מאיבוד זהות 
מיניות.  על  לדיבור  במוכנות  זה  שינוי  לנוכח 
חרדות אלו מובילות לקושי אצל הצוותי� עצמ� 
שאנחנו  במפגשי�  עליה  ולדבר  מיניות  להבי� 
כ�  ואחר  ובראשונה,  בראש  אית�,  מנהלות 
ע� הילדי� והילדות. כ� נשמר מעגל השתיקה, 
בעוד שה
קרנות המינית בקרב ילדי�/ות ונוער 

מו
יפה לגדול.

לדבר  והגנות עיקשות אלה, בבואנו  מול חרדות 
מיניות  על  מדברות  אנו  צוותי�  ע�  מיניות  על 
ומנ
ות  החברתי,  מההיבט  מ
וי�  במרחק 
ההיבט   — ועיקרי  ב
י
י  יותר  בהיבט  להתמקד 
היכרות  מציעות  אנחנו  ההתפתחותי–אישי. 
ב
י
ית ע� מושג המיניות, שהצוותי� לא נחשפו 
אליו א� פע�. אנחנו מדברות על מיניות כחלק 
ומרחיבות  הלידה,  לפני  עוד  שמתגבשת  מזהות 
את המושג לחלק מהזהות, שכולל מרכיבי� של 
מושג  פירוק  לאחר  ועוד.  מגדר  מחשבה,  נטייה, 
המיניות והרחבתו אל מעבר לאקט, אנו מדברות 
על מיניות כזכות טבעית, ולא בהקשרה החברתי 
בי�  ברורה  ישנה הפרדה מגדרית  המ
ורתי שבו 

הזכות של האישה ושל הגבר למיניות. 

חינו�.  צוותי  בקרב  מתקבל  תמיד  לא  זה  שיח 
בו שיח מכפיש שפוגע במו
כמות  יש שרואי� 

מתו� המשפחה. בדיווח על פגיעות והתעללות 
בכלל (פיזית, מינית ורגשית) כ–60% מהילדי� 
 30% מול  משפחה,  לב�  הפגיעה  על  דיווחו 
שדיווחו על כ� לאיש מקצוע. רוב הילדי� דיברו 
על שיפור בהרגשה בעקבות הפניה לעזרה, א� 

40% דיווחו שלא היה שינוי במצב. 

אתגרי� ייחודיי� לחברה הערבית–פל�טינית

והשיח  מינית  לפגיעה  הגוברת  המודעות  מול 
ניכר  שינוי  רואות  לא  עדיי�  אנחנו  המתעורר, 
חינו�  כלפי  הערבית  החינו�  מערכת  בעמדת 

למיניות בריאה. 

כיו�  הערבית  החינו�  במערכת  הרווח  השיח 
בגיל  קבועי�:  זמ�  ובצירי  בנקודות  מתמקד 
הג� — גבולות הגו� ונגיעות מותרות וא
ורות; 
ב
ו� הי
ודי וחטיבת הביניי� — גיל ההתבגרות 

ושינויי� פיזיולגיי�; ובתיכו� — זוגיות.

בבתי  קיי�  לא  כמעט  בריאה  למיניות  חינו� 
עצמ�  החינו�  צוותי  כלל  ובדר�  ערביי�,  
פר 
ע�  מיניות  על  שיח  לנהל  כיצד  יודעי�  לא 
נדרשי�  לא  ג�  ה�  לרוב  ותלמידי�.  תלמידות 
לדבר על הנושא א� שמ
רי� מיניי� משודרי� 
לילדי� בעול� הווירטואלי במידה אינטנ
יבית 
תוכניות  מחשב,  משחקי  דר�  גבוהה  ובזמינות 
טלוויזיה, 
רטוני� ועוד. בפועל המיניות נמצאת 
ונוכחת בצורה ברורה בחיי ילדי� וילדות היו�, 
מינית  ל
קרנות  ביטויי�  לראות  אפשר  וא� 
המיניות  נושא  א�  הגילי�,  בכל  
פר  בבתי 
נוכח בצורה פורמלית דר�  הבריאה עדיי� אינו 
תוכניות בבתי ה
פר או בשיח מורה-תלמיד/ה. 

האחרונות  בשני�  חינו�  צוותי  ע�  במפגשי� 
מיניות  על  בדיבור  הצור�  את  מעלות  אנחנו 
כחלק מהפיכת המורה לאיש/ה שיכול/ה ל
פק 
אנחנו  לילדי�.  ואותנטי  אמי�  הול�,  מענה 
הנו
טלגי  הקול  את  ב
דנאות  שומעות  עדיי� 
שהמורי�/ות מביאי�/ות: הכמיהה לחזור למה 
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ואי–דחיקתה  בכלל,  מיניות  על  שיח  לחשיבות 
הצידה והתעלמות ממנה, בייחוד בשל נוכחותה 
לפני  נוער.  ובני  ילדי�  בחיי  האינטנ
יבית 
הדיבור על החברה וערכיה אנו מדברות על הפ� 
אד�.  כזכות  מיניות  ועל  האישי  ההתפתחותי 
אחר כ� דר� השיח אנו מנ
ות להפרי� 
טיגמות 
כמו ששמירה על מעגל השתיקה ביח
 למיניות 
התנהגות  ומקדמת  החברה  ערכי  את  משרתת 

מינית בריאה. 

אנו מאמינות שיש לפתח שיח שונה על מיניות 
בבתי ה
פר, שיאפשר לדבר על מיניות בריאה 
 
ולא רק על פגיעה מינית. שיח זה צרי� להתייח
מפחד  שלא  שיח  התפתחותי;  בהיבט  למיניות 
משמעויותיה.  את  ומבי�  המילה  את  להגיד 
שיח כזה יהיה שיח על מיניות כחלק אינטגרלי 
מהעצמי ומגיבוש זהות; שיח שיתייח
 ג� לכל 
מרכיבי המיניות — דימוי גו�, הופעה חיצונית, 
נטייה מינית, פריו� ורבייה ואינטימיות — כזכות 
ערכי  שמירת  מתו�  אד�,  כל  של  לגיטימית 
הכחדת  של  
יכו�  וללא  הקיימי�,  התרבות 

הזהות הקולקטיבית. 

פעולה  תוכנית  ובניית  זו  תפי
ה  קידו�  לש� 
מובנית וכוללת בנושא יש צור� באיחוד כוחות 
את  שמבינות  אזרחית  חברה  עמותות  של 
והפוליטי  החברתי  בהקשר  התופעה  מאפייני 
הנכו�, אנשי מקצוע מומחי� מתחו� הבריאות 

וציאליות/י�  עובדות/י�  והנפשית,  הפיזית 
אלה  תוכניות  להטמיע  שיכול  החינו�  ומשרד 

בצורה מובנית דר� הכשרת צוותי�. 

פיתוח  כרכזת  המשמשת  פ
יכולוגית,  היא  מרג'יה  רוזי� 
נשי�  נגד  לאלימות  המודעות  העלאת  בפרויקט  תכני� 

בעמותת "נשי� נגד אלימות".

החברתיות, א� ג� הקולות ששמחי� על הידע 
החדש ועל נקודת המבט השונה עדיי� חוששי� 
שתפגע  מתירנית  להתנהגות  יוביל  ש"ידע" 
בערכי החברה השמרנית. דילמה זו — בי� לאכול 
מע� הדעת ובי� להישאר ללא ידע — היא דילמה 
עיקרית ב
וגיה א� לדבר על מיניות בריאה או 
לא בחברה הערבית–פל
טינית. א� שיש שוני 
גיאוגרפיי�  באזורי�  הצוותי�  מוכנות  בי� 
לומר שאצל  כ�, אפשר  על  לדבר  שוני� באר� 
על  שיח  שקיו�  תמידי  חשש  יש  הצוותי�  כל 
זו  מ
יבה  החברה.  בערכי  יפגע  בריאה  מיניות 
ג� גברי� וג� נשי� מביעי� התנגדות לאפשר 

שיח זה.

�יכו�

ילדי�  בחיי  המיניות  של  והנוכחות  החשיפה 
כבר כא�, ואי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. 
בעבודתנו אנחנו מבקשות לערער על התפי
ה 
יכולה  חברה  תרבות.  תלוי  כעניי�  מיניות  של 
לקבוע איזו התנהגות מינית מתאימה בהקשרי� 
אלמנט  היא  כשלעצמה  המיניות  אבל  שוני�, 
אישי, מולד, שקיי� בכולנו. מיניות אינה פאזה 
לדבר  עלינו  וכ�   — מהזהות  חלק  אלא  זמנית, 

עליה ע� בני ובנות נוער.

האד�  זכות  של  קול  הוא  מביאות  הקול שאנו 
מושכלות,  ולהחלטות  זהות  לגיבוש  לידע, 
יפתחו  ג�  א�  בחברה,  הפרטי�  את  שיקדמו 
יותר ככלל. א� מטרה  חברה שוויונית וצודקת 
זו עודנה רחוקה, בעיקר בשל התפי
ה השגויה 
פל
טינית,  הערבית  החברה  בקרב  הרווחת 
מתירנות  מקדמי�  הפמיני
טיי�  שהערכי� 
אנחנו  כ�  לש�  ממשמעות.  ריקה  מינית 
המודעות  את  להעלות  ראשוני  בשלב  מנ
ות 
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חברתי בפרט. ילדי�/ות ומתבגרי�/ות נחשפי� 
שאינ�  ולתכני�  למידע  פו
ק  בלתי  באופ� 
ההתפתחותי  לשלב  לגיל�,  בהכרח  מותאמי� 
שלה� או למצב� הרגשי והנפשי. אלו עו
קי� 
ג� במיניות ומשפיעי� השפעה משמעותית על 
להתפתחות  למיניות,  והתייח
ות  גישה  גיבוש 
מינית ולהתנהגות מינית. הדבר נכו� ביתר שאת 

לגבי ילדי�/ות ומתבגרי�/ות ע� מוגבלות. 

לילדי�/ות   
להתייח טעות  זו  שתהא  א� 
כאוכלו
ייה  מוגבלות  ע�  ומתבגרי�/ות 
ה�  רבות  פעמי�  כי  לראות  אפשר  הומוגנית, 
להכיל  בעבר,  מאשר  יותר  עוד  כיו�  מתקשי�, 
את התכני� המיניי� הבוטי� לה� ה� חשופי� 
ברשת, להתמודד ע� המ
רי� הבלתי מותאמי�, 
להבי� התנהגות מינית–חברתית מתאימה מהי, 
מהו מרחב פרטי ומהו ציבורי, מי זר ומי מוכר. 
קשיי� אלה עלולי� לא רק לפגוע בזכויותיה�, 
מיניות  להתנהגויות  אות�  לחשו�  א�  אלא 
בלתי מותאמות ולמכלול מצבי הניצול והפגיעה.

מחקרי� רבי� מלמדי� שילדי�/ות ומתבגרי�/
ות ע� מוגבלות חשופי� יותר לפגיעות מיניות 
מוגבלות.  ללא  ומתבגרי�/ות  ילדי�/ות  לעומת 
גורמי�  מ
פר  מציינת  המקצועית  ה
פרות 
לנתוני� קשי� אלה: גורמי� הקשורי� לאפיוני 
לאפיוני  משפחתיי�,  לאפיוני�  המוגבלות, 
ולאפיוני�  והמטפלות  החינוכיות  המ
גרות 

רקע

שינוי  לתהליכי  עדי�  אנו  האחרונות  בשני� 
בכל  מ
פקי�,  לא  ממש  כי  א�  משמעותיי�, 
מוגבלות.  ע�  אנשי�  כלפי  לעמדות  הקשור 
אחד השינויי� הללו הוא השינוי בעמדה כלפי 
מיניות� של אנשי� ע� מוגבלות ובעקבות זאת 
ההכרה בחשיבות קיומ� של תוכניות מותאמות 

לחינו� מיני–חברתי לאנשי� אלה. 

ע�  אנשי�  זכויות  בנושא  מדיניות  בהצהרת 
מוגבלויות מ–2004 נקבע כי "קיו� לקות שכלית 
קשר  ללא  כשלעצמ�,  התפתחותית  נכות  או 
בזכויות  פגיעה  מצדיקות  אינ�  הלקות,  לרמת 
ארגו�  ידי  על  מנו
חות  שה�  כפי  מיניות"1, 
הבריאות העולמי (WHO)2, הכוללות, בי� היתר, 
מינית  לפרטיות  מינית,  לחירות  הזכות  את 

ולמידע וחינו� מיני.

אנו נמצאי� בעיצומה של מהפכה בכל הקשור 
המיני– ובתחו�  בכלל  אנשי�  בי�  לתקשורת 

The Arc organization, 2008, בתו�: רונית ארגמ�,   1
שכלית  מוגבלות  ע�  אנשי�  בקרב  ומיניות  "מי� 
יולי  חומש,  עמותת  ביטאו�  שיקו�:  התפתחותית", 

2018, עמ' 40.
Sexual Rights, World Health Organization, 1975  2
http://www.who.int/reproductivehealth/  

topics/sexual_health/sh_definitions/ens

בין חינוך מיני לחינוך מיוחד:
על חשיבות החינוך למיניות בריאה בקרב ילדים/ות 

ומתבגרים/ות עם מוגבלות, הוריהם ואנשי צוות חינוכי 
וטיפולי

לימור בר�
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ומתבגרי�/ ילדי�/ות  בהתפתחות  מאפייני� 
חשיפה  על  והשלכותיה�  מוגבלות  ע�  ות 

למצבי �יכו� ופגיעה:

לילדי�/ות   
להתייח אפשר  אי  כאמור, 
כאוכלו
ייה  מוגבלות  ע�  ומתבגרי�/ות 
הומוגנית, ה� מבחינת המאפייני� בהתפתחות� 
שה�  המעני�  מבחינת  וה�  הפ
יכו–מינית 
כל  לא  כי  לציי�  חשוב  לפיכ�  לה�.  זקוקי� 
לכלל  רלוונטיי�  להל�  שיפורטו  המאפייני� 
שבעטיי�  המאפייני�  ועוד,  זאת  המוגבלויות. 
אינ�  ב
יכו�  מצויי�  מוגבלות  ע�  אנשי� 
בהכרח מ�ְבני� במוגבלות, ולעיתי� ה� תוצאה 
של טיפול או שיקו� הדר� שבה החברה רואה 

אות� ומתייח
ת לביטויי המיניות שלה�.

ההתפתחות  תהלי�  לדעת:  חשוב  ראשית, 
ומתבגרי�/ ילדי�/ות  של  הגופנית–מינית 
ומתקיי�  כלל  בדר�  תקי�  מוגבלות  ע�  ות 
גופנית  התפתחות  לעומת  לנורמה.  בהתא� 
ומינית תקינה, תהליכי ההתפתחות החברתית, 
הרגשית והקוגניטיבית אינ� מתפתחי� באותו 
היכולת  על  המשפיעי�  פערי�  ונוצרי�  קצב, 
ע�  ביעילות  להתמודד  ו
ביבתו  המתבגר  של 
שהצרכי�  א�  וכ�,  ההתפתחותיי�.  השינויי� 
הרגשיי�, הפ
יכולוגיי� והחברתיי� של ילדי�/
לאלה  דומי�  מוגבלות  ע�  ומתבגרי�/ות  ות 
למימוש�  הנחוצי�  הכישורי�  גיל�,  בני  של 
פעמי�  יותר.  איטי  בקצב  לעיתי�  מתפתחי� 
כדי  חיצוניי�  גורמי�  של  תיוו�  יידרש  רבות 
שפערי�  הקושי  וע�  המורכבות  ע�  להתמודד 

אלה מעוררי�.6 

מינית:  בגרות  לקראת  ארגמ�,  ורונית  לחובר  ידידה   6
מדרי�   — חברתית  בראייה  מיני  בחינו�  היבטי� 
ירושלי�:  המיוחד,  החינו�  במ�גרות  לצוותי� 

מעלות, 2007.

הלא  של  במחקרה  חברתיי�–תרבותיי�.3 
נאיביות  של  גבוהות  רמות  כי  נמצא  משרקי 
יח
י�  למערכות  בנוגע  ידע  חו
ר  מינית, 
חברתיי�  בכישורי�  חו
ר  נורמליות,  מיניות 
ה� חלק  המי� השני  ע�  באינטראקציה  וקושי 
מהגורמי� להתנהגויות מיניות בלתי מותאמות 
מוגבלות.4  ע�  ומתבגרי�/ות  ילדי�/ות  בקרב 
בילדי�/ות,  מינית  שהתעללות  נמצא  עוד 
היא  מוגבלות  ע�  ובבוגרי�/ות  במתבגרי�/ות 
כרונית וקשה, והיא מלווה על פי רוב בפגיעות 
נו
פות. ה� נפגעי� בדר� כלל על ידי מ
פר רב 
משפחה,  בני  כגו�  לה�,  המוכרי�  פוגעי�  של 
בקשר  עימ�  נמצאי�  שה�  ואנשי�  מכרי� 
לומדי�,  חיי�,  שה�  המיוחדות  במ
גרות 
לזכור  חשוב  זאת,  ע�  בה�.5  ומבלי�  עובדי� 
בהכרח  מגביר  לא  מוגבלות  של  קיומה  שעצ� 
במת�  זהירות  משנה  לנקוט  ויש  ה
יכו�,  את 

משקל יתר למוגבלות כ"
יבה" ל
יכו�.

בנוגע  ה
כמה  יש  ובעול�  באר�  לפיכ� 
וטיפוליי�,  חינוכיי�  מעני�  גיבוש  לחשיבות 
מוגבלות,  ע�  ומתבגרי�/ות  לילדי�/ות  ה� 
ל
ביבה  וה�  שלה�  המשפחתית  ל
ביבה  ה� 
החינוכית והטיפולית שלה�, כדי לאפשר לה� 
המיני–חברתי  בתחו�  זכויותיה�  את  לממש 
הימנעות  תו�  ומוג�,  מותא�  בריא,  באופ� 

ממצבי ניצול, 
יכו� ופגיעה.

בעלי  צעירי� ובוגרי�,  ילדי�,  איתור  מרי� מורבר,   3
(גופנית,  להתעללות  ב�יכו�  המצויי�  מוגבלות 
מהלכה  ולהזנחה:  ומינית)  פ�יכולוגית  רגשית, 

למעשה, ירושלי�: משרד החינו�, 2009. 
לעמוד  מ
וגלות  מינית,  "מ
וכנות  משרקי,  הלא   4
לדי� ואחריות פלילית של עברייני מי� ע� מוגבלות 
דוקטור  התואר  קבלת  לש�  חיבור  שכלית", 

לפילו
ופיה, אוניבר
יטת חיפה, 2015. 
מורבר (לעיל, הערה 3).  5
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ל
מו� עליה�, לצמצ� את מרחב הבחירה שלה� 
עצמאי  בביצוע  להתנ
ות  לה�  לאפשר  ולא 
לפיכ�  לכ�.  מ
וגלי�  ה�  כאשר  ג�  פעולות  של 
מיומנות הבחירה אינה מתפתחת אצל� כמו אצל 
המוגבלות  ע�  הצעיר  מכ�  וכתוצאה  גיל�,  בני 
יתקשה לעיתי� לזהות את רצונו וממילא לפעול 
על פיו. לכ� יש השלכות ברורות על יכולתו לממש 
בחירות ורצונות חיוביי� בכל הנוגע למיניות, מצד 
אחד; ועל חשיפתו למגע מיני בלתי רצוי, עד כדי 

פגיעה וניצול של ממש, מצד שני. 

בהיבט החברתי הרבה ילדי�/ות ומתבגרי�/ות 
חברתית,  בדידות  ע�  מתמודדי�  מוגבלות  ע� 
ומיעוט  חברתיות  �יטואציות  בהבנת  קשיי� 
הקושי  חברתיי�.  קשרי�  לפיתוח  הזדמנויות 
בהבנה ובפענוח של מצבי� חברתיי� ובלמידת 
לעיתי�  נובע  מקובלת  התנהגות  וכללי  קודי� 
מעגלי�  מתוו
פי�  ואליו  הלקות,  ממאפייני 
כלל  בדר�  המתקיימי�  מצומצמי�  חברתיי� 
במ
גרות הפורמליות בלבד (בית ה
פר, מועדו� 
חברתי וכד'). תחושת הבדידות עלולה להחמיר 
נורמטיביות,  במ
גרות  המשולבי�  אלה  אצל 
שייכי�  לא  רבות  פעמי�  מרגישי�  ה�  שבה� 

ודחויי�, מה שמוביל ג� לדימוי עצמי נמו�. 

היבט נו
� שחשוב להתייח
 אליו הוא תקשורת 
חלק  שבו  בעיד�  החברתיות.  ברשתות  לקויה 
מתקיי�  אנשי�  בי�  מהתקשורת  מבוטל  לא 
ע�  צעירי�  חברתיות,  רשתות  באמצעות 
וללכת לאיבוד  מוגבלות עלולי� עוד להתבלבל 
מתקיימי�  שבה�  הווירטואליי�,  במרחבי� 
קודי� אחרי� של תקשורת. השינויי� המהירי�, 
ייחודית  בשפה  השימוש  ה
מויי�,  המ
רי� 
עלולי�  ועוד  אלה  כל   — משלה  חוקי�  ע� 
ומינית  חברתית  להתנהגות  אות�  להוביל 
למגוו�  אות�  לחשו�  שעלולה  מותאמת  בלתי 
ברשתות  השימוש  ופגיעה.  ניצול  
יכו�,  מצבי 
בשיפוט  הקושי  את  להעצי�  עלול  חברתיות 
וכללי�  קודי�  ובהבנת  חברתיי�  מצבי�  של 
להתנהגויות  נחשפי�  ה�  שכ�  חברתיי�, 

למרבית  המשותפי�  המאפייני�  ואלה 
המוגבלויות: 

מושג  בהפנמת  קושי  גמילה,  בתהליכי  עיכוב 
הגמילה  תהלי�  הבושה:  ותחושת  הפרטיות 
ורכישת השליטה על הצרכי� הוא ב
י
 חשוב 
גבולות  להפנמת  עצמאות,  לרכישת  ביכולת 
ובהמש� להפנמה של מושג הפרטיות ותחושת 
בחיי�  מרכזית  משמעות  אלה  לכל  הבושה. 
החברתיי� והמיניי� של המתבגר והבוגר. זאת 
ועוד, הקושי בשמירה על הפרטיות עלול לבוא 
מותאמת  בלתי  מינית  בהתנהגות  ביטוי  לידי 
במרחב הציבורי, העלולה ה� לחשו� את האד� 
וה� להוביל  וניצול  ע� המוגבלות למצבי 
יכו� 

להתנהגות פוגענית מצידו. 

נוטי�  מוגבלות  ע�  ומתבגרי�/ות  ילדי�/ות 
לפתח תלות ב�ביבה, לעיתי� כתוצאה ישירה 
מהמאפייני�  כחלק  לעיתי�  המוגבלות,  של 
כתוצאה  לעיתי�  המטפלות,  המ
גרות  של 
זאת  בעקבות  ה
ביבה.  של  מגוננת  מעמדה 
ה�ביבה,  את  לרצות  נטייה  להתפתח  עלולה 
של  להתפתחות  הזמ�  ע�  להוביל  עלולה  אשר 
לרצות  ונטייה  וצייתנית  פ�יבית  התנהגות 
בתחו�  ג�  בה�),  תלויי�  (שה�  אחרי� 
החברתי והמיני וג� על חשבו� העדפות ורצונות 
אישיי�. אי–התנגדות למגע מיני, למשל, יכולה 
בפועל  א�  פעולה/ה
כמה,  כשיתו�  להתפרש 

מדובר בעמדה פ
יבית/צייתנית.7 

חשוב לציי� בהקשר זה כי בתהלי� ה
וציאליזציה 
וה�  המשפחתי  ה�  מוגבלות,  ע�  צעירי�  של 
מועט  מקו�  רבות  פעמי�  לה�  נית�  ה
ביבתי, 
שלא  נוטי�  מ
ביב�  המבוגרי�/ות  לבחירה. 

שוש צימרמ� (עורכת), קטיני� פוגעי� מינית: א�ופת   7
החינו�,  משרד  ירושלי�:  מקרה,  ותיאורי  מאמרי� 
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/  .2001

 miniutumeniatpgia/KtinimPogiemMinit.pdf

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/KtinimPogiemMinit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/KtinimPogiemMinit.pdf
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מקובלי�  חברתיי�  קודי�  בה�  נשמרי�  שלא 
ונכנ
י� לאתרי� חברתיי� המשמשי� את כלל 
בהכרח  ולא  ייעודיי�  לא  שה�  האוכלו
ייה, 
מותאמי� למוגבלות. באתרי� כאלה יש נטייה 
של  מזעור  או  לה
תרה  מדומה,  עצמי  להצגת 
המוגבלות, ויש טשטוש בהגדרת מושג החברות 

ובהגדרת התנהגות מינית מותאמת.

קושי בהבנת תהליכי התפתחות, כללי התנהגות 
רבי�  מאפייני�  מודעת:  וה�כמה  מותאמת 
להנמכה  לעיתי�  מתוו
פי�  לעיל  שצוינו 
בקושי  ביטוי  לידי  עלולה לבוא  זו  קוגניטיבית. 
וכללי�  קודי�  של  ובשיפוט  בפענוח  בהבנה, 
מקובלות  חברתיות  והתנהגויות  חברתיי� 
התנהגויות  בהבנת  בקושי  ומתאימות, 
משמעויותיה�  ומיניות,  זוגיות  ופרקטיקות 
מודעת.  ה
כמה  במת�  ובקושי  והשלכותיה�, 
נובעי�  הה
כמה  מהערכת  העולי�  הקשיי� 
לעיתי� מאי–הבחנה ב
י
ית בי� ציות, שיתו� 

פעולה וה
כמה. 

משמעותיי�  ה�  ג�  חושי  בווי�ות  קשיי� 
מאוד כאשר מדובר ה� בשמירה על מרחב אישי 
ומרחק חברתי מותאמי� וה� בא
פקט הפיזי של 
לגרו�  עלולי�  חושי  בווי
ות  קשיי�  המיניות. 
ההתבגרות,  בגיל  בעיקר  תחושתית,  להצפה 
באופ�  להתנהג  היכולת  על  ישירות  ולהשפיע 

מותא� מבחינה חברתית ומינית. 

קשיי� בווי�ות רגשי: מאפייני� רבי� שתוארו 
ובביטוי של  לעיל עלולי� לגרו� לקושי בזיהוי 
רגשות, של עצמי ושל אחרי�, בגילוי אמפתיה 
הקשיי�  רבי�  במקרי�  ובהדדיות.  לזולת 
של  
פציפיי�  ממאפייני�  ה�  נובעי�  האלה 
הנוטה  ה
ביבה,   
מיח וה�  מהמוגבלויות  חלק 
את  להציב  ומתקשה  יתר  להגנת  רבות  פעמי� 

הגבולות הנדרשי� בהתא� לכללי� החברתיי� 
העומד  הכלי�  ארגז  ועוד,  זאת  המקובלי�. 
להתמודדות  המוגבלות  ע�  הצעיר  לרשות 
מצומצ�  כלל  בדר�  שוני�  רגשיי�  מצבי�  ע� 
גילו. בהיעדר חלופות מ
פקות  בהשוואה לבני 
וכשהגו�  מאתגרי�,  מצבי�  ע�  להתמודדות 
לאד�  יש  שעליו  היחיד  הדבר  לפעמי�  הוא 
לאמצעי  הופכת  המינית  ההתנהגות  שליטה, 
הווי�ות העיקרי. מגע בגו� ובאיברי המי� מעורר 
תחושות מגוונות ונעימות, מגע מיני בעצמי או 
של  והתייח
ות  לב  תשומת  מעורר  באחרי� 
ה
ביבה. התנהגויות מ
וימות של המתבגרי�/
ות ע� המוגבלות עצמ�, כמו מגע עצמי במרחב 
ה�  באחר/ת,  בה
כמה  שלא  מגע  או  ציבורי 
להוביל  עלולות  וא�  ה
ביבה,  כלפי  פוגעניות 

ל
נקציות בהתא�. 

נותני� לגיטימציה  אז מה עושי�? משוחחי�, 
להתנהגות מינית מותאמת, מחנכי� ומתווכי�

ע�  ומתבגרי�/ות  לילדי�/ות  לאפשר  כדי 
בתחו�  זכויותיה�  את  לממש  מוגבלות 
תו�  המיני–חברתי באופ� בריא, מותא� ומוג�, 
עלינו  ופגיעה,  �יכו�  ניצול,  ממצבי  הימנעות 
להתערבות:  יעד  קבוצות  לשלוש   
להתייח
ע�  ובוגרי�/ות  מתבגרי�/ות  ילדי�/ות, 
מוגבלות; בני משפחת�; ואנשי הצוות החינוכי 

והטיפולי שלה�. 

את  להדגיש  יש  היעד  אוכלו
יות  שלוש  לכל 
מיניות. שיח  על  חשיבות עצ� השיח השוט� 
פתוח ובטוח מאפשר בחינה וגיבוש של עמדות 
מינית,  ולהתנהגות  למיניות  הקשורי�  וערכי� 
ומהווה תשתית לפיתוח שליטה עצמית ולקבלת 
החלטות שקולות. העלאת הנושא מול כל אחת 
ומפתחת  שאלות  מעוררת  היעד  מקבוצות 
עמדות  לגיבוש  מתורגמות  ואלה  תובנות, 
וערכי� ולהתנהגות מודעת יותר המבטאת יותר 

בחירה ושליטה. 
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�פירלי  תהלי�  מומל�  כי  נציי�  פורמלי,  ובלתי 
החל  בחיי�,  שונות  תקופות  לאור�  ומתמש� 
בגיל הג�. עוד מומל� לתת לגיטימציה למיניות, 
לפתח עמדות חיוביות כלפי מיניות והתנהגות 
מינית, לחזור, לתרגל ולתוו�, וכ� להכי� מראש 
זה  בהקשר  התפתחותיי�.  שינויי�  לקראת 
תוכנ�  אחרי  שעקבו  במחקרי�  כי  לציי�  חשוב 
מיני  לחינו�  שונות  תוכניות  של  והשפעותיה� 
נמצא  מוגבלות,  ע�  ומתבגרי�/ות  לילדי�/ות 
ולא  באי
ורי�  רבות  פעמי�  מתמקדות  ה�  כי 
בזכויות; בשאיפה להימנע ממצבי� והתנהגויות 
או  ללעג  מושא  יהיה  המתבגר  או  הילד  שבה� 
לביטוי  כלי�  בהקניית  ופחות  למוזר,  ייחשב 
במונחי�  שימוש  נעשה  מיניות;  של  מותא� 
שליליי� ומתיילדי�; ניתנות דוגמאות הנוגעות 
ודיו� מועט,  ילדי�/ות קטני�;  להתנהגות� של 
קשרי�  לפיתוח  בדרכי�  מתקיי�  בכלל,  א� 
ומרחקי�  לפרטיות  בנוגע  ומיניי�.  זוגיי� 
התנהגות  על  דגש  מוש�  למשל,  חברתיי�, 
בני  ע�  מותאמי�  מגעי�  ועל  אוטו–ארוטית 
וכמעט  מקצוע,  ואנשי  הכיתה  בני  המשפחה, 
שלא מתקיי� שיח על אינטימיות במ
גרת קשר 
זוגי ועל הצור� בשמירת פרטיות ג� בעת קיו� 
מגעי� מיניי� ע� אחר/ת, ולא רק של אד� ע� 

עצמו.

נציי�:  מיני  בחינו�  החשובי�  הנושאי�  בי� 
היכרות ע� הגו�, מגדר והבדלי� בי� המגדרי�, 
החיי�,  לאור�  מינית  התפתחות  תהליכי 
מרחקי�  על  ושמירה  אישי  מרחב  פרטיות, 
עצמית  זהות  פיתוח  מותאמי�,  חברתיי� 
זוגיי�  חברתיי�,  קשרי�  פיתוח  מותאמת, 
וכללי  חברתיי�  כללי�  חוקי�,  הכרת  ומיניי�, 
התנהגות מינית מתאימה, ה
כמה מודעת, זיהוי 

מצבי 
יכו� והתמודדות עימ�.11

רונית ארגמ� (לעיל, הערה 1).  11

מחקרי�  מוגבלות,  ע�  לאוכלו
ייה   
בהתייח
בהפחתת  מ
ייע  מיני  חינו�  כי  ומצאו  בדקו 
רונית  פי  על  זו.8  אוכלו
ייה  בקרב  
יכו�  מצבי 
ארגמ�, חינו� מיני הוא מכלול תהליכי הלמידה 
שבה� האד� רוכש ידע ומידע, צובר מיומנויות 
את  ומעצב  ומפתח  רלוונטיי�  וכישורי� 
א
פקטי�  כלפי  ותפי�ותיו  ערכיו  עמדותיו, 
שוני� של מיניות האד�. תהלי� החינו� המיני 
האד�  חיי  כל  לאור�  נמש�  בלידה,  מתחיל 
פורמלי,  ושאינו  פורמלי  ונ
תר,  גלוי  באופ� 
מתוכנ� ומזדמ�. כל זאת כדי שהאד� יוכל לקבל 
ולקשרי�  למיניות  הקשורות  מודעות  החלטות 

חברתיי�, בי�–אישיי�, מיניי� ואינטימיי�.9

חשוב להדגיש כי א� שמרבית התוכניות לחינו� 
וכוללות  דומי�  עקרונות  על  
ות 
מתב מיני 
להיות  צריכות  שה�  הרי  דומי�,  נושאי� 
ולרמת  לגיל  המוגבלות,  למאפייני  מותאמות 
למתבגרי�/ בנוגע  המשתתפי�.  של  התפקוד 
כי  במחקרי�  נמצא  למשל,  אוטיז�,  ע�  ות 
חשוב להתמקד במאפייני האוטיז� והשפעת� 
ההתנהגות  ועל  החברתיי�  הכישורי�  על 
מוגבלות  ע�  לאנשי�  מיני  בחינו�  המינית.10 
בפישוט  להתמקד  חשוב  התפתחותית  שכלית 
איורי�,  (כגו�  לשוני, שימוש באמצעי המחשה 


רטוני� ומשחקי�), בתרגול וכד'.

פורמלי  מיני,  בחינו�  החשובי�  העקרונות  בי� 

מחקר להערכת  ויות� רוזנר,  אמו� פרלמ�, רמי כה�   8
אפקטיביות של ייעו�, חינו� וטיפול בתחו� המיני–

ע�  באד�  לטיפול  האג�  אוכלו�יית  בקרב  חברתי, 
משרד  ירושלי�:  שכלית–התפתחותית,  מוגבלות 

הרווחה והשירותי� החברתיי�, 2016, עמ' 13.
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/  
R e s e a r c h A n d E v a l u a t i o n / t b _
ResearchesAndPublications/HITARVUT-MINIT-

PERLMAN-COHEN-ROSNER-10-11-16.pdf
רונית ארגמ� (לעיל, הערה 1).  9

אלו"ט, מידע חדש בתחו� האוטיז�: מיניות, גיליו�   10
https://alut.org.il/wp-content/  .2016 מר�   ,77
uploads/2016/03/newspaper_no77_03.16.pdf

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/HITARVUT-MINIT-PERLMAN-COHEN-ROSNER-10-11-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/HITARVUT-MINIT-PERLMAN-COHEN-ROSNER-10-11-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/HITARVUT-MINIT-PERLMAN-COHEN-ROSNER-10-11-16.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/HITARVUT-MINIT-PERLMAN-COHEN-ROSNER-10-11-16.pdf
https://alut.org.il/wp-content/uploads/2016/03/newspaper_no77_03.16.pdf
https://alut.org.il/wp-content/uploads/2016/03/newspaper_no77_03.16.pdf
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או  חינוכי  צוות  ואנשי  הורי�  במיניות.  מדובר 
בתחו�  מהתע
קות  להימנע  נוטי�  טיפולי 
חשש,  הכחשה,  מבוכה,  שונות:  מ
יבות  המיני 
קושי, תפי
ות 
טריאוטיפיות, חו
ר ידע והגנת 
יתר. חשוב שנכיר בגורמי� המקשי� עלינו את 
העי
וק בתחו� כדי למזער את ההשפעה שלה� 
על האפשרות שלנו להקנות לה� כלי� למוגנות 
ולביטחו� לצד מימוש חיובי ובריא של מיניות�.

ל�יכו�

זקוקי�  מוגבלות  ע�  ומתבגרי�/ות  ילדי�/ות 
לאור�  פורמלית  ובלתי  פורמלית  להכוונה 
החיי�, במטרה לאפשר לה� לבטא את מיניות� 
ממצבי  הימנעות  תו�  ומותא�,  בריא  באופ� 
בהתפתחות  מאפייני�  על   �
נו וניצול.  
יכו� 
ומתבגרי�/ות  הילדי�/ות  של  הפ
יכו–מינית 
המוגבלות,  למאפייני  הקשורי�  מוגבלות  ע� 
הקשורי�  למאפייני�  ג�   
להתייח חשוב 
מיניות  כלפי  לעמדות  וכ�  ול
ביבה,  למשפחה 
ע�  בבד  בד  לפיכ�,  מוגבלות.  ע�  אנשי�  של 
צור�  יש  עצמה,  לאוכלו
ייה  המיני  החינו� 
להורי�  וייעו�  הדרכה  למידה,  מערכי  לפתח 

ולאנשי צוות חינוכי וטיפולי. 

המיני–חברתי,  בתחו�  ומנחה  מטפלת  היא  בר�  לימור 
המיני–חברתי,  בתחו�  בטיפול  עו
קת  "שיחה".  צוות 
לא.נשי� ע� וללא מוגבלות, מרצה בנושא "חינו� למיניות 
בריאה בחינו� המיוחד", חברה בוועדות אבחו� של אנשי� 
ע� מוגבלות שכלית התפתחותית, חברה בצוות המקצועי 
ע�  צעירי�  לשילוב  "שיבולי�"  תכנית  את  המלווה 
מוגבלות, מדריכה ומרצה בפני הורי� וצוותי� מקצועיי�.

ומה ע� ההורי� ואנשי הצוות? 

הורי� ואנשי צוות ה� 
וכני חינו� משמעותיי� 
בכל הקשור לחינו� למיניות בריאה של ילדי�/
ות ומתבגרי�/ות ע� מוגבלות. מאחר שחינו� 
רבות  המ
ייע  מונע  לחינו�  נחשב  למיניות 
ובשל  ופגיעה,  ניצול  
יכו�,  מצבי  בהפחתת 
ההורי�  תפקיד  של  המכרעת  החשיבות 
תוכניות  לפתח  חיוני  המיני,  בחינו�  והצוותי� 

לחינו� למיניות בריאה להורי� ולאנשי צוות.

ולידע  לגישה  אחרי�,  רבי�  לתחומי�  בדומה 
יש  מיניות  כלפי  הצוות  ואנשי  ההורי�  של 
תפקיד משמעותי בכל הקשור להתנהגות מינית 
ומתבגרי�/ ילדי�/ות  של  ומותאמת  בריאה 
להצביע  חשוב  זה  בהקשר  מוגבלות.  ע�  ות 
למיניות  בחינו�  הצור�  בי�  מתמיד  מתח  על 
להקנות  המובנה  הצור�  ובי�  וביטוייה  בריאה 
לעיתי�  מוביל  הזה  המתח  וביטחו�.  הגנה 
ו/או  שלילית  גישה  ולהתפתחות  יתר  להגנת 
נמנעת כלפי התנהגות מינית. זאת ועוד, הורי� 
ואנשי צוות רבי� מתקשי� להתייח
 לילדיה� 
הכרונולוגי,  לגיל�  בהתא�  המוגבלות  ע� 
התפתחות�  בי�  אפשריי�  פערי�  בשל 
התפתחות�  ובי�  התקינה  והגופנית  המינית 
הקוגניטיבית, הרגשית או החברתית המעוכבת. 
ההורי�  שבה�  במצבי�  נתקלי�  אנו  לכ� 
קטני�,  לילדי�  כמו  לילדיה�  מתייח
י� 
המיני  לחינו�  חשיבות  מייח
י�  לא  וממילא 

ובעצ� מתעלמי� מהתפתחות� המינית.

ומוב�  הדרוש  מותאמת,  להתנהגות  התיוו� 
מאליו בתחומי חיי� שוני�, מורכב יותר כאשר 
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עדויות
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ואני  פע�.  עוד  התחיל  זה  איכשהו  ופתאו� 
זוכרת שהפע� ממש נלחמתי. הוא הרי� אותי 
לכיוו� החדר שלו, למיטה. נלחמתי בו שישחרר 
אותי, וזה לא עזר. ואז זה שוב קרה. אני זוכרת 
שהיו המו� רגעי� שאמרתי לו לא, ושהתכדררתי, 
ואמרתי לו שהייתי רוצה לעשות את זה ע� חבר 
שלי. הרגשתי כמו הפרה מהמצגת: ח
רת יכולת 
לדבר, לשלוט ב
יטואציה. היה שלב שכבר לא 
לב.  ש�  לא  הוא  בהתחלה  בכלל.  יותר,  הגבתי 
לא  שנפ
יק?"  רוצה  "את  שאל,  הוא  זה  אחרי 
אחרי  דבר,  של  ב
ופו  הצלחתי.  לא  לו.  עניתי 
וזה   — אמר  הוא  ואז  כ�.  אמרתי  מאמ�,  הרבה 
הכי העליב אותי בעול� — שעוד קצת, כדי שהוא 

יגמור. 

במיטה.  ש�,  הייתי  לא  כבר  שלב  באיזשהו 
קרובות  הרגישו ממש  שלי  זוכרת שהפני�  אני 
לתקרה. משהו התנתק ש�, אני לא יודעת אי� 

זה קרה. 

כשנגמר הניתוק התמלאתי בכוחות בבת אחת, 
התחיל  הוא  ממני.  אותו  להעי�  והצלחתי 
להתנצל, ביקש שנדבר על זה, אבל ברחתי מש� 

מיד. 

כל הדר� הביתה ממש בכיתי. ה
תכלתי לאחור 
הוא  אחריי.  עוקב  לא  שהוא  לראות  הזמ�,  כל 
כתב לי מלא הודעות של "רגע" ו"אני מצטער". 

חלק ראשו�: ק��

הימי�  באחד  שלי.  טוב  ממש  ידיד  היה  אלו� 
בתחילת שנת הלימודי� הוא הזמי� אותי לבית 
שלו כדי להראות לי מצגת על טבעונות שהוא 
הודעה שאני  לו  לכיתה. כתבתי  להראות  רוצה 
לעצמי,  אמרתי  ואז  בחו�,  שניפגש  מעדיפה 
הוא ידיד טוב שלי, למה אני מפחדת? ומחקתי 
את ההודעה. השיעור האחרו� שלי היה שיעור 

אמנות, וכשהוא נגמר הלכתי אליו. 

הפני�.  את  ושטפתי  בצבע  מלאה  הגעתי אליו 
אני לא זוכרת את החלק הראשו� של מה שקרה. 
מול  אותי  שוב  זה  זוכרת  שאני  הבא  הדבר 
המראה בשירותי� כשיורד לי ד� ואני עירומה. 
זה קרה ממש מהר. לא זכרתי אי� הגעתי לזה. 

לא זכרתי כלו�. 

הייתי מובכת ולא ידעתי מה לעשות, וכל הזמ� 
הייתה  זאת  לשירותי�.   
להיכנ רצה  הוא  הזה 
התעקשתי  וממש  שלי,  הפרטיות  של  השנייה 
עליה. נעלתי מבפני�, והוא ני
ה לפתוח מבחו�. 
התחננתי אליו שיישאר בחו� לרגע אחד, שיית� 
ה
תכלתי  בהל�.  הייתי  קרה.  מה  לעכל  לי 

במראה, ולא ידעתי מה אני רואה בכלל. 

המצגת  את  לי  הראה  והוא  מהשירותי�,  יצאתי 
שהוא עשה. זה לא עניי� אותי בכלל. ישבנו ב
פה 
ומבחינתי זהו, הכול טוב. הוא חזר להיות ידיד שלי. 

"הסתכלתי במראה, ולא 
ידעתי מה אני רואה בכלל": 

עדות של בת ואם על פגיעה 
מינית בנעורים

ק�  ואורנה
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* * *

בכלל.  זה  את  רציתי  שלא  אז  ג�  ידע  אלו� 
בהתחלה הוא ני
ה לדבר איתי ולהגיד 
ליחה, 
כמה  אחרי  איתו.  לדבר  ה
כמתי  לא  אבל 
חודשי� הוא שלח לי הודעה ארוכה, ולא עניתי 
עליה. אמרתי לחברה שלי שתגיד לו שלא ישלח 
מתי,  יודעת  לא  אחד,  ושיו�  הודעות,  יותר  לי 

אני אענה לו על זה. 

לי  עלתה  ברחוב  כשהלכתי  פעמי�  הרבה 
אמרתי  איתו.  לדבר  רוצה  שאני  המחשבה 
כל  אבל  בראש?  ל�  עובר  מה  ת
תמי,  לעצמי, 
פע� נכנ
ה לי עוד מחשבה לגבי זה. כבר היה לי 

בראש את המקו�. 

השיא מבחינתי הגיע כשהוא העלה פו
ט וכתב 
באיזה  ממש.  אותי  עצב�  זה  רצח".  זה   
"אונ
קטע אתה כותב את זה? הבנת מה עשית? ואז 
החלטתי לדבר איתו, שהוא יראה מה ההשלכות 

של מה שהוא עשה. 

כתבתי לפ
יכולוגית שלי, והיא אמרה לי שאחכה 
השבוע,  ב
ו�  היה  זה  זה.  על  ונדבר  שניפגש 
צרי�  שזה  לה  אמרתי  בטלפו�.  איתה  ודיברתי 
לקרות עכשיו, שאני צריכה לעשות את ה
גירה 

הזאת, שזה ֵירד ממני לפני יו� ההולדת שלי. 

כתבתי לו הודעה שאני רוצה לדבר. נפגשנו בג� 
ציבורי גדול שעוברי� בו הרבה אנשי�. ביקשתי 
ב
ביבה,  ש�  להיות  שיבואו  שלי  חברי�  משני 
והנחיתי אות� לגבי הנקודה שבה אני רוצה שה� 
ידעתי  אני  אבל  אות�,  ראה  לא  הוא  יתחבאו. 

שה� ש� וא� קורה משהו ה� יוכלו לבוא. 


פ
ל  בחרתי  ו
גורי�.  ארוכי�  בגדי�  לבשתי 
שלו,  בקצה  ממש  ישבתי  משענת.  בלי  נמו�, 

ואלו� הבי� שהוא צרי� לשבת בקצה השני. 

בשנייה הראשונה היה ממש מבי�. שנינו חייכנו. 
מה  ידעתי  לא  המבוכה,  מתו�  חייכתי  אני 

לעשות ע� עצמי. 

לא  הולכת.  אותי  ראתה  שלי  חברה  במקרה 
אמרתי לה שלו� כי בכיתי. זה נראה לה מוזר, 
לא.  לו  לה שאמרתי  בכיתי  רצה אליי.  היא  אז 
לא,  שאמרתי  שתדע  מישהי  שתהיה  רציתי 

רטי�.  זה  על  לאכול  הולכת  שאני  ידעתי  כי 
ובאמת אכלתי 
רטי� במש� שנה אחרי, אבל 
"את  לי  להגיד  כדי  ש�  הייתה  היא  לפחות 

אמרת לו לא".

* * *

התחמקתי  קרה  שזה  אחרי  הראשוני�  בימי� 
ממנו בבית 
פר. ראיתי שהוא חיפש אותי, אז 
לקחתי את החברה הכי טובה שלי ואמרתי לה, 
"בואי, אני צריכה לברוח". 
יפרתי לה מה קרה. 

בבית 
פר לא דיברו איתנו על הנושאי� האלו 
קוד�. דיברו איתנו על מי� בהקשר של אמצעי 
לא  אבל  חשוב,  ג�  שזה  ובטיחות,  מניעה 

בהקשר של ה
כמה או של אלימות מינית.

לא ידעתי מה לעשות, אז הלכתי ליועצת בבית 
אחרי�  עבור  נוכחת  דמות  הייתה  היא  
פר. 
בשכבה, והאמת שג� עבור אלו� 
פציפית, אבל 

עד אז לא יצא לי לדבר איתה. 

לא אמרתי לה מי זה. אלו� היה ידיד טוב שלי, 
ומבחינתי מה שקרה זה לא כל מה שהוא. אחרי 
באיזשהו  לנחש.  הצליחה  היא  ימי�  חמישה 

שלב ג� הוא אמר לה בעצמו. 

ההורי�.  ע�  לדבר  שכדאי  ג�  אמרה  היועצת 
ביקשתי ממנה להגיד לאמא. לא היה לי אכפת 
שזה  רציתי  אבל  הראשו�,  מהיו�  תדע  שהיא 

יגיע אליה מ
ביב, לא דרכי. 

בכל  להעביר את המצגת שלו  היה אמור  אלו� 
שידעה  המחנכת,  שלי.  בכיתה  וג�  הכיתות, 
אמרתי  רוצה.  אני  מה  אותי  שאלה  קרה,  מה 
אצא  ואני  זה  את  יעברו  שה�  לי  אכפת  שלא 
מהכיתה, אבל המורה שלי אמרה, מי הוא שהוא 
על  רצינית  הרצאה  צרי�  הוא  וַירצה?  יעמוד 

דברי� אחרי�. 
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קורה — וא
ור שזה יקרה — אז שייקחו אחריות. 
הוא היה ידיד שלי, כ� הייתי חשובה לו. לשנינו 
לקח  ברגע שהוא  אבל   .
על הקשר שנהר חבל 
אחריות זה שחרר ממני, וזה לא מוריד ממנו. זה 

מקל על שנינו להמשי� בחיי�. 

חלק שני: ק�� ואורנה

ק
�: אבא היה הראשו� שש� לב שקורה משהו. 
הוא לקח אותי לאכול בחו�. כשדיברנו הוא שאל 
אותי 
ת�, במקרה, א� זה לא מבי� אותי שכל 
החברות שלי כבר לא בתולות, ואני כ�. זה אבא 
שלי, ואני יכולה לדבר איתו על דברי� כאלה. אז 
אמרתי לו שג� אני לא. הוא שאל אותי א� הוא 

יכול להגיד לאמא ואמרתי שכ�. 

אורנה: אנחנו לא הבנו מה בדיוק קרה. אנחנו רק 
 .
הבנו שהיא כבר לא בתולה. לא הבנו שזה אונ

שקרה  מוקד�  די  ידעת�  אבל  לאורנה:   �
ק
משהו, נכו�?

אליי  בא  שאבא  זוכרת  אני  בדיוק.  לא  אורנה: 
ואז   ,�
ק ע�  דיברתי  יודעת,  את  לי,  ואמר 
פתאו� היא אמרה לי, "אני ג� כבר לא בתולה". 
חושבת שבטח  אני  אבל  היה מפתיע.  זה  פא�! 
שאני, ואולי ג� הוא, הבנו את זה כמשהו שקצת 
שהיא  מישהו  ע�  הייתה  היא  משליטה.  יצא 
משהו  או  להתמזמז  קצת  תכננה  אולי  מכירה, 
יותר  שכבו.  וה�  משליטה,  קצת  יצא  וזה  כזה, 
מזה: היא מרוצה מזה שהנה, עכשיו ג� היא לא 

בתולה. בכלל לא הבנו.

את  כלל  בדר�  כי  מפתיע.  זה  באמת?   :�
ק
יודעת בול.

אורנה: את לא יודעת כמה זה מפתיע... זו נקודת 
מאוד  היינו  תמיד  שלי  בשבילי. בתפי
ה  שבר 
יודעת  אני  בזכות�  אי�  אותי  הצחיק  קרובות. 
להורי�.  מ
פרי�  לא  שהרוב  הדברי�  כל  על 
את  לאבד  התחילו  כשבנות  ט'-י',  בכיתה  ג� 

אמרתי לו שלא יזכיר לי את המקרה בכלל. יש 
הרי חלק שאני לא זוכרת, ואני לא רוצה שהוא 

זה שיזכיר לי, ודווקא לידו אני אשבר. 

ה
ברתי לו מה קרה לי, מה ההשלכות. אי� אני 
ואני  לי,  עולה  משהו  ופתאו�  ברחוב,  הולכת 
את  שלו?  הריח  זה  אולי  מאיפה.  להבי�  מנ
ה 

מנ
ה להיזכר מה קרה בחתיכה שח
רה ל�. 

לא  כמו,  ואמר דברי�  ביקש 
ליחה  הוא ממש 
ידעתי אי� זה משפיע עליי� היו�, מקווה שאת 
לא שונאת אותי, את ממש חשובה לי. בלה בלה 
היה  לי  לי.  אכפת  באמת  לא  דיבר,  הוא  בלה, 
חשוב שהוא יבי� מה הוא עשה. שו� דבר ממה 
שהוא אמר לא נכנ
 לי ללב, אבל עצ� זה שהוא 

לקח אחריות מלאה הקל עליי ממש. 

ב
ו� הוא ק� ואמר, אני לא יודע אי� מ
יימי�. 
אמרתי לו שהוא לא יכול לחבק אותי, אז שפשוט 
ככה  לדבר  לי  מתאי�  שלא  יודעי�  שנינו  יל�. 
לא� אחד, ושנינו היינו בשוק מהמילי� שיצאו לי 
מהפה. ג� אני לא מכירה את עצמי ככה. לדעתי 

ג� זה ממש הביא לו כאפה לגבי מה שקרה. 

לחברה  התקשר  הוא  שלנו  הפגישה  אחרי  מיד 
טובה שלי, זאת שהתחבאה בג�. הוא ישב איתה 
והשתגע  רעד  ממש  שהוא  
יפרה  והיא  באוטו, 
מעצבי�. הוא אמר לה שתקרא את הפו
ט שהוא 
העלה, ואמר לה, את יודעת מה אני? היא שיחקה 
את עצמה מטומטמת, ואמרה לו, מה אתה? לא 
הבנתי. הוא התאמ� מלא זמ�, ואז אמר לה, אני 
אנ
. היא ענתה לו — והיא 
תומה שהיא אמרה 
את זה — בגלל דעה של מישהי אחת אתה חושב 
ככה? אז הוא אמר לה, זאת לא דעה, זאת עדות.

שיכולתי  טובה  הכי  התשובה  זאת  מבחינתי 
לראות  לי  ֵיצא  א�  
בבה  שארגיש  כדי  לקבל 
אותו מעכשיו. ובאמת, כבר יצא שראיתי אותו. 
לא אמרתי לו שלו� או משהו, ואנחנו לא בקשר, 

אבל אני רואה את זה קצת אחרת.

הפגישה הזאת 
גרה מבחינתי מעגל. א� זה כבר 
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הבנתי שקרה ל� משהו ממש לא טוב. עד אותו 
רגע את ה
תרת יפה ממני, או שאני לא קלטתי, 
או שהייתי בהכחשה. אני לא יודעת א� זה כי 
שמרת עליי או בגלל אפקט המראה. אבל אחרי 

הפגישה הבנתי. 

פע�  פעמיי�.  זה  על  איתי  לדבר  ני
ית   :�
ק
לידי.  ובאת  ובכיתי,  במיטה  כששכבתי  אחת 
לעזוב אותי.  ל�  ל� קצת, אבל אמרתי  
יפרתי 

ואז הייתה עוד פע� אחת, שממש ני
ית.

אורנה: הפע� השנייה הייתה בחדר שלי. ישבנו 
הייתה טובה.  שתינו על המיטה. הפתיחה שלי 
זה היה בעזרתה של הפ
יכולוגית, ש
ימנה לי 
אי� לגשת לזה. כי אני באותו רגע אמרתי, רק 
ק
�. צרי� שאני אשתוק שנה, אני אשתוק שנה.

ק
�: אני זוכרת שבכל התקופה הזאת לא ידעת 
מה לעשות. מצד אחד, כל הזמ� שאלת א� אני 
ראית  אני ב
דר. מצד שני,  וא�  צריכה משהו, 

שאני מלא לבד, וצריכה את הלבד הזה. 

הייתה  שלי  העניי�. ההרגשה  אורנה: זה בדיוק 
שאת מרוחקת מעצמ�. על זה כאב לי, לא על זה 
שאת לא מדברת איתי. אני צידית לגמרי. חיכיתי 
צריכה  היא  להיות לבד?  רוצה  היא  של�.  לרמז 
אותי? בפע� השנייה שהיינו על המיטה אמרתי 
ל� משהו כמו, רק תגידי לי אי� את רוצה שאני 
הפ
יכולוגית.  אותי  שהנחתה  כמו  ל�,  אעזור 
ואז 
יפרת שהיה ל� 
יוט בלילה שקשור אליו, 
והתחלת לבכות. חיבקתי אות�, והרגשתי ש
ו� 

ו� אני יכולה לא
ו� אות� ולנח� אות� קצת. 

עד אז לא יכולתי לנח� אות�. 

לני
יונות  לא שמתי לב  בכלל  ק
�: בזמ� אמת 
ההתקרבות האלו. הייתי במי� בלבול עצמי עצו�. 
זה לפעמי� נשאר: בשנייה שאני לבד,  ג� היו� 
מה  ידעתי  לא  כזאת.  בדידות  עליי  נופלת  בו�, 
לחשוב, מה לעשות. זה הדבר היחיד שהתע
קתי 
בו. אני זוכרת שבכיתי מלא ושאכלתי 
רטי�. לא 

יכולתי לתת למישהו להתקרב אליי.

דברי�  לי  מ
פרת  היית  לי.  
יפרת  הבתולי�, 
מאוד מאוד אינטימיי�, ואני תמיד שמרתי על 
פתיחות מול�, כי מאוד הערכתי את זה ורציתי 
בלי לחשוש  ל� אפשרות לשת�  שתמיד תהיה 
כלו�.  לי  מ
פרת  לא  את  ופתאו�  מתגובתי. 
כלו�. ה
כמת שאבא י
פר לי, כ� שידעת שאני 

אדע. אבל לא הרגשתי בעצמי שקרה משהו.

הזאת  בתקופה  כי  למה.  ל�  אגיד  אני   :�
ק
היית אומרת לי שאני המשענת של�. לא רציתי 

שתראי שפתאו� אני חלשה.

אני  אבל  נכו�,  שזה  בטוחה  אני  וואו.  אורנה: 
לא זוכרת את זה. רק דר� השיחה ע� היועצת, 
פתאו�  אחרי,  וחצי  שבוע  בער�  שהתקיימה 
שלילי,  רקע  על  הוא  הבתולי�  שאיבוד  הבנתי 

לא חיובי. 

ק
�: ואז את באת אליי למיטה, ולא ה
כמתי 
ל
פר ל�. לא היה אכפת לי שתדעי, רק לא רציתי 
ל
פר ל� בעצמי. זה הבי� אותי. הוא ידיד ממש 
הגנתי  אותו.  שתשנאו  רציתי  ולא  שלי,  טוב 
עליו איזה חודשיי�, עד שעיכלתי שבאמת לא 
וזה הוא אש�. זה היה משבר שהיה לי  רציתי, 

קשה להיעזר בו באלה שגרי� איתי בבית.

לי יש הרגשה שזה קשור ג� לכיוו� של  אורנה: 
אפקט המראה. שאולי, אולי, ל
פר לי, או לנו, זה 
קצת לראות את זה לגמרי. ועוד לא רצית לראות 

את זה לגמרי. לא כלפי עצמ�, וג� לא כלפיו. 

ע�  לי  שהייתה  השיחה  את  זוכרת  לא  אני 
נכנ
תי  זה שאחריה  זוכרת  היועצת. מה שאני 
 
למעי� mode של פעולה, ומה שרציתי זה לגיי
ל� את הפ
יכולוגית הכי מתאימה. ואז התחלנו 

תהלי� של� מולה, ושלנו, ההורי�, מולה. 

ע�  ושלי  אבא  של  הראשונה  בפגישה  רק 
הפ
יכולוגית נפל לי הא
ימו� כשהיא אמרה לי, 
ק
� הייתה עירומה, והיא לא יודעת אי� היא 
הגיעה למצב הזה. אני יצאתי מש�, ק
�, ואני 
אז  רק  כלל.  בדר�  בוכה  לא  אני  בכיתי.  פשוט 
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לאיגוד?  ליועצת?  לפנות:  יכול  כ�  הוא  לא� 
למישהו שהוא בוטח בו. 

כשהילד כ� מ
פר חשוב מאוד לקבל הכוונה. אבל 
זה מאוד קשה, כי ג� ההכוונה מבלבלת. אומרי� 
ל�, תהיי ש�, אבל אל תנדנדי לה. תשאלי מה 
אומרת  ואני  פרטיות.  לה  תיתני  אבל  שלומה, 

את זה בתור מישהי שעוד קרובה לבת שלה. 

של�  התפקיד  שנפגעו,  ילדה  או  ילד  ל�  כשיש 
אי�  יודעת  לא  את  מ
וב�.  מאוד  הוא  כהורה 
להג� עליה, ואי� להתנהג — שת
פר ל� מיד, או 
בזמ�  ל�  כדי שהיא ת
פר  לחכות  צרי�  שאולי 
שהיא רוצה? כמה לערב את היועצת? מה בעניי� 
הפרטיות שלה? להגיש תלונה במשטרה או לא?

בפ
יכולוגית  בית ה
פר,  ביועצת  נעזרנו  אנחנו 
בעובדת  כ�  ואחר  מינית,  בפגיעה  שמתמחה 
במרכז  וג�  שלה,  ההתמחות  שזו  
וציאלית 
העזרה  מכול�,  מינית.  תקיפה  לנפגעי  ה
יוע 
הכי מהותית — לפחות לי כאמא — הייתה דווקא 
הורי�  כמה  יודעת  לא  שאני  ה
יוע,  ממרכז 
מכירי� אות�. אני חושבת שכדאי מאוד לפנות 
אליה�, אפילו ברמה של שיחת טלפו�. עוד לפני 
פגישה אית�, בטלפו�, את מקבלת ישר אמפתיה, 
הדבר  כהורה,  מגיעה  כשאת  רגישות.  הבנה, 
הבולט הוא שהכול מכוו� לטובת הילדה. לפעמי� 
הרגשתי שה� חושבות יותר ממני על ק
�. עוזרי� 
אני  האפשרויות.  את  פור¥י�  
דר,  לעשות  ל� 
מציעה לכל משפחה שמתמודדת ע� משהו כזה 
להתייע�. זה בחינ�, זה נות� כלי� להתמודדות, 

ואפילו מ
פק 
וג של נחמה. 

האירועי�  השרו�.  מאזור  חיילת  היא  בדוי)  (ש�  ק�� 
המתוארי� התרחשו בתקופת לימודיה בתיכו�. 

 .�
אורנה (ש� בדוי) היא אימה של ק

שונו  זו  בעדות  המופיעי�  המזהי�  והפרטי�  השמות  כל 
כדי לשמור על פרטיות�.

אורנה: הבנתי בתקופה הזאת שאת באאוט. 

כאלה.  דברי�  ללמוד,  יכולתי  לא   :�
ק
לבית  ללכת  לי  בא  שלא  אמרתי  כשלפעמי� 

פר, ישר את אמרת לי, ב
דר, אבל את בטוחה 
ולפעמי�  ללכת?  ל�  עדי�  אולי  ל�?  שכדאי 
הלכתי, כי צדקת — תכל
, זה מעביר את הזמ�.

רציתי  אות�.  חיזקתי  לי,  שנתת  איפה  אורנה: 
שתעשי מה שאת מרגישה. 

חלק שלישי: אורנה

ה
יפור הזה גר� לי להבי� שכל ה
טטי
טיקות 
הילדי�  על  כלו�  יודעי�  לא  ושאנחנו  נכונות, 
והילדות שלנו. הבנתי שאי אפשר להג� עליה�, 

ולכ� צרי� לתת לה� כלי�. 

לא   — שמ
פרת   ,�
ק כמו  כזאת,  אחת  א� 

יפרה;  וא� אחת כזאת שב
ו� 
יפרה, והלכה 
לפ
יכולוגית, וטופלה לפי ה
פר, וכאילו נעשה 
כל מה שאפשר — עדיי� נשארת ע� כזה פצע, 

אז אני באיזשהו מקו� מיואשת. 

לכ� אני חושבת שהעניי� של שיחה מקדימה ע� 
וכ� אחוזי�  כ�  יש  כי  כל כ� חשוב.  הילד הוא 
שילד ייקלע למצב כזה. הכול נכו�. כולנו עברנו 
כאילו  שהוא  משהו  פה  יש  והטרדות.  פגיעות 
מפניו.  להג�  אפשר  שאי  ותחושה  נמנע,  בלתי 
שזה  עד   — לתהלי�  
בלנות  צרי�  כ�  ואחר 
מתגלה, עד שמדברי� על זה, עד שפועלי� כ� 

או אחרת.

שרוב  זה  להורי�  להגיד  יכולה  שאני  מה 
ה
יכויי� שלא תדעו שזה קרה. יש ל� מתבגרי� 
לא  אני  יקרה.  שזה  גבוה  אחוז  יש  אז  בבית? 
מ
פר,  לא  כשהילד  לעזור  אפשר  אי�  יודעת 
ולכ� אולי הכי חשוב זה לומר לילד שא� קורה 
לו משהו שכנראה לא ירצה ל
פר לנו, ההורי�, 
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מאוד  באמת  היו  הראשונות  השעתיי�  חת�! 
מהנות, ה� עברו בי� שיחות נחמדות לאוכל טוב... 
ואמרתי  משחרר,  קר,  היה  זה  לבריכה,  נכנ
תי 
לעצמי, איזה כי� שיש לי חברי� כאלה. איזה כי� 
הזאת  והמיוחדת  המוזרה  מהקבוצה  חלק  שאני 
כשהוצאתי  החת�.  של  רווקי�  מ
יבת  שנקראת 
שתי  נכנ
ו  נפתחה.  הראשית  הדלת  הראש  את 

נשי� בלבוש מינימלי ובריו� קירח לבוש בשחור.

הרגשתי שאני עירו�. מה אני עושה פה? הייתי 
פלא  זה  הגברי�  מהקוראי�  לחלק   .25 ב�  אז 
שניצבתי בפני ה
יטואציה הזאת רק בגיל הזה. 
תשע  מגיל  שני�.  כשש  מזה  זוג  בת  לי  הייתה 
הייתה חושבת א�  היא  מה  יחד.  אנחנו  עשרה 

היא הייתה נכנ
ת לכא� עכשיו?

זוג,  בת  יש  מהנוכחי�  מחצי  ליותר  שני,  מצד 
שלושה  עוד  מתחת�  והחת�  נשואי�  חלק� 
ומה  משלה�?  עליונה  שלי  הזוגיות  מה,  ימי�! 
ההזמנה  על  שילמתי  אני  הכ
� ששילמתי,  ע� 
במ
יבה  אותו   
אבא אני  מה,  והחת�?  שלה�. 
שלו? מול כל החברי� הכי קרובי� שלו שמכירי� 
העול�  דרמה?  לעשות  למה  שעתיי�?  אותי 
יתר
ק א� אני אשב בשקט ו"רק אביט במופע" 

בלי להשתת� ממש...?

אותי  מעמיד  הוא  למה  בחילה.  הרגשתי 
שית�  לא  אחד  א�  למה  הזאת?  ב
יטואציה 

אותי בתוכנית? למה לא דאגתי לברר?

למיוני�  אותי  שהזמי�  הטלפו�  את  כשקיבלתי 
בבגדי  הייתי  ה
יוע  במרכז  מנחה  להיות 
לענות  הגינו�. כמעט לא ה
פקתי  העבודה של 
דר� הכפפות העבות והקוצי� שעישבתי בשמש 

טודנט –
אק תקופה  באותה  הייתי  במר�. 
מאוד  בקושי,  שבוע  לפני  לימודי�  ש
יי� 
ברור,  היה  אחד  דבר  רק  החיי�.  לגבי  מבולבל 
בשבילי.  לא  הוא  אבל  מק
י�,  תחו�  זה  גינו� 

אני איש של אנשי�, של מפגש, של שיחה.

לעיתי�, א� אני מרגיש שהמעגל מ
פיק פתוח 
ובוגר, אני מ
פר למה הגעתי לעבוד במרכז 
יוע 
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית השרו�. שנה לפני 
שהתחלתי להנחות, כשהייתי ב� 25, החבר הכי 
למ
יבת  אותי  הזמי�  מ"כי�   
מקור שלי  טוב 
מהמוזמני�.  א� אחד  הכרתי  לא  שלו.  הרווקי� 
לא  הגבוה  ומחיר ההשתתפות  וילה בבאר שבע 
הדליקו אצלי א� נורה אדומה. מק
ימו� הבהוב 
זה  לזה?   �
יש ל� מ
פיק כ כתמת� שמאותת: 
מ
יבה?  בשביל  מהגליל  להגיע  רחוק  קצת  לא 
מה תעשה ש� א� אתה לא מכיר א� אחד? על 
כל אלה עניתי בתשובה נחרצת: הוא חבר. הוא 
אותו  זה מה שיעשה  וא�  בחיי�,  פע�  מתחת� 
הכול!  ש�  והיה  לווילה  הגענו  ש�.  אני  שמח 
אלכוהול,  המו�  מעש�,  מנגל  יפהפייה,  בריכה 
הזכרתי  אבל  שלי,  הטע�  בדיוק  לא  קריוקי... 
לעצמי שזאת ג� לא מ
יבה בשבילי, באתי לשמח 

"האפשרות לבחור": 
עדות מנחה 

במחלקת חינוך
כפיר ליבנה עמר 
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השני  הצד  של  החוויה  על  באמפתיה  שמדבר 
שמישהי  שמפחד  נער  זה  א�  המיני,  במפגש 
תאשי� אותו באונ
 כי "היו� בנות משתמשות 
בזה ככלי כדי לנקו�", וא� זה נער אחר שמתאר 
יח
י מי�  את החששות שיש לבני� לפני קיו� 
להיות  יכול  מעגל  ובאותו  הראשונה  בפע� 
אי�  על  גדול  כ�  כל  בביטחו�  שמדבר  אחד 
עד  מודע  ולא  להיראות  אמור  המיני  המפגש 
כמה צפייה בפורנו עיצבה את עול� הדימויי� 
שלו 
ביב אותו מפגש. זה ני
וח עדי� כדי לומר 
שלעיתי� קרובות אני מתמודד ע� שפה קשה 
ופוגענית כלפי נשי� וג� כלפי גברי�. לעיתי� 
מי  מ
כנה  בראש,  לעצמי  אומר  אני  רחוקות 
שתהיה בקשר ע� הנער הזה. הוא לא מכיר שו� 
שפה אחרת. לא דיברו איתו על מיניות בריאה 
ולתו� הוואקו� הזה הפורנו והשיח  ותקשורת, 
הגענו   .
ונתפ  
נכנ והמיזוגיני  השוביני
טי 

מאוחר מדי. 

יוצא מ
דנאות  בשנה הראשונה שלי כשהייתי 
הייתי מתקשר למנהלי� שלי במחלקת החינו� 
בדילמות,  אות�  ומשת�  בשרו�  המרכז  של 
יו�, ולפעמי� ג�  בהצלחות הקטנות של אותו 
במחשבה הזאת בדיוק: אי� מצילי� את כול�? 
ע� הזמ� הבנתי ג� שמשחררי�. עושי� את הכי 
טוב שאפשר, שומרי� על אופטימיות, מזכירי� 
לעצמנו שעל כל נער פוגעני כזה יש כל כ� הרבה 
נערי� מק
ימי� שלא רוצי� לפגוע, שנשארי� 
ב
ו� ה
דנה לשאול מה דעתי על אירוע כזה או 
וא�  שלה�  הזוג  בנות  או  בני  ע�  שקרה  אחר 
זאת ה
כמה חופשית כ� או לא, שרוצי� להיות 

פרטנרי� קשובי� ודואגי�.

פגיעה  למהי  ההגדרה  נער שמע את  לפני שנה 
שלי  האק
ית  א�  אז  "רגע,  שאל:  ואז  מינית 
צילמה  שיכור,  כשהייתי  במ
יבה  אותי  נישקה 
אני  מה,  אז  שלה...  לחברות  ושלחה  זה  את 
כל  מול  ככה,  זה  את  שאל  הוא  מינית?"  נפגע 
הכיתה. הרגשתי שאני שומע את הא
ימו� נופל 
הקול  השאלה.  אחרי  שנוצר  בשקט  ומהדהד 

האלה  המחשבות  כל  שבה  הזאת  הנקודה 
מתרוצצות בראש שלי היא רגע מאוד משמעותי 
בחיי� שלי. הבנתי דבר חשוב: החבר שלי — אני 
אוהב אותו, אבל הוא יבחר את הבחירות שלו 
העומדת  השאלה  שלי.  את  לבחור  חייב  ואני 
שאני  ל
דנאות  ג�  נכונה  כזה  ברגע  לדיו� 

מנחה: איזה גבר אתה בוחר להיות? 

פוע�  בלב  העליונה  בקומה  לחדרי�  עליתי 
למדרגות  מה
לו�  בצעקה  אותי  כשעצרו 
המופע  הול�?  לא� אתה   ,
כפירו "הלו  ושאלו, 
רק מתחיל!" עניתי שאני בא מיד, אבל נכנ
תי 
לחדר והתיישבתי על המיטה. אחרי כמה דקות 
שיצאת  תודה  "אחי,  לי,  ואמר  עלה  אחר  חבר 
לא  שאתה  וכשראיתי  מגעיל,  הרגשתי  מש�, 
להיות  חייב  לא  אני  שג�  לעצמי  אמרתי  חוזר 

פה א� אני לא רוצה". 

כשהציעו לי להנחות 
דנאות במחלקת החינו� 
הבנתי שיש לי הזדמנות ל
ייע לנערי� לזהות 
את הרגעי� האלה שבה� ה� בוחרי� איזה 
וג 
הרגעי� שבה�  להיות, את  רוצי�  ה�  גבר  של 
והחברי�  במ
יבה  שיכורה  נערה  רואי�  ה� 
כשמציעי�  או  דברי�  איתה  לעשות  לוחצי� 
לה� להזמי� זונה למלו� באילת או כששולחי� 
ב
יטואציה  מהשכבה  נערה  של  
רטו�  לה� 
מינית או כשחבר משת� אות� בחשש מקיו� 
יח
י מי� או בפגיעה שעבר... יש לה� תמיד את 
הזאת  הבחירה  להגיב.  אי�  לבחור  האפשרות 

תעצב את מי שה� יהיו.

מיד  ה
יוע  ממרכז  מגיע  שאני  מ
פר  כשאני 
כבדה,  רצינות  של  התכנ
ות  בכיתה  מרגישי� 
ידיי� משתלבות, לעיתי� קרובות זה מתערבב 
ואומר  להרגיע  ממהר  אני  מבוכה.  של  בצחוק 
גבולות  חציית  על  היו�  נדבר  לא  שאנחנו 
ופגיעה מינית (אנחנו בדר� כלל מדברי� על זה 
על  מגדר,  על  יח
י�,  על  אלא  השני),  במפגש 
זהות מינית, אהבה, קשר ועוד... ב
בב הפתיחה 
מ
מני� לי מיד מי עומד מולי, א� זה נער רגיש 
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מתייח
י�  שני  למפגש  ה
פר  לבתי  נכנ
י� 
אלינו כמו רוק 
טארי�, לא נותני� לנו להגיע 
שיעור  באמצע  הדלת  את  לנו  ופותחי�  לכיתה 
"אולי  שוב!"  תבוא.י  אות�  "אוהבי�  להגיד, 
תחנכ.י את הכיתה שלנו?"... זה לא ייאמ� בעיניי. 
לרוב שהוא  ה�  כלפיו  בדור שהביקורות  מדובר 
בגלל דבר  זה  ובטלפוני�.  בעצמו  מרוכז  אדיש, 
אחד מרכזי לדעתי, ה� פשוט צריכי� שיקשיבו 
לתקשר  יפחדו  שלא  אית�.�.  וידברו  לה�.� 
אית� על נושא שמע
יק אות� יותר מכל דבר 
מרגיש  אני  במרכז,  מנחה  בתור  בעול�.  אחר 

שזאת המשימה שלי.

כפיר ליבנה עמר� הוא מנחה במחלקת החינו� של מרכז 
ה
יוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית השרו�.

שלו רעד. רציתי להג� עליו, רציתי לחזק אותו, 
רציתי להרחיק את כל ה
יטואציה ממנו, אבל 
בו זמנית לתת מ
ר ברור וחד. אמרתי, "רק אתה 
יודע א� מה שחווית התאי� ל� כ� או לא. אתה 
תבחר אי� להגדיר את זה באופ� הכי מדויק ל�. 
אני רוצה להגיד לכולכ� שא� מישהו או מישהי 
זיהו רגע שבו לא יכולת� להג� על עצמכ�, לא 
כדי  זה  את  לנצל  ובחרו  
יבה,  מאיזו  משנה 
לקחת משהו שלא שיי� לה� ולא רצית� לתת, 
האשמה היא א� ורק שלו או שלה". 
יפרתי על 
ועל הצ'אט, ושמחתי לשמוע  קווי ה
יוע שלנו 

שהנער פנה כבר באותו יו� ליועצת.

אנחנו מדברי� על נושא כל כ� מורכב, שמערב 
מטעני� אישיי� וחברתיי� ע� נערות ונערי�, 
ומקבלי� את התגובות הכי עוצמתיות שאפשר 
כשאנחנו  רגשית.  הרי�  רכבת  זאת  לדמיי�. 
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חברות,  לנושא:  הקשורי�  מגווני�  בתכני� 
ההתבגרות,  בגיל  מי�  יח
י  התאהבות,  אהבה, 
ג�  ה
פר  בבית  ואצלנו  ומגדרית,  מינית  זהות 

נושא הפגיעות המיניות. 

לצערנו, פגיעות מיניות ה� עדיי� חלק מהחיי�, 
אבל  מני
יוננו, הורי� לא מדברי� עליה� בבית, 
וג� במערכת החינו� אי� חובה להתייח
 אליה�. 

לבני  להנגיש  היא  חינוכי  כצוות  שלנו  המטרה 
השולח�  על  אותו  לשי�  הנושא,  את  הנער 
אי�  רבות  פעמי�  עליו.  הדיבור  את  ולאפשר 
מרגישי�  שה�  משמעותי  מבוגר  למתבגרי� 
אנו  ומיניות.  זוגיות  על  איתו  לשוחח  בנוח 
לבי�  המתבגרי�  בי�  כיתתי  שיח  מקיימי� 
בנושאי�  משמעותי,  מבוגר  בנוכחות  עצמ�, 
אבל  והתאהבות,  אהבה  זוגיות,  חברות,  כמו 
מרגישי�  המתבגרי�  מינית  פגיעה  על  בשיחה 
פחות בנוח והמחנכי� והמחנכות פחות בטוחי� 
ביכולת שלה� להעביר את המידע הרלוונטי. ג� 
לתלמידי�/ות עדי� מישהו חיצוני שיביא זווית 
אחרת. זה נושא רגיש, אינטימי, ולפעמי� טוב 
 
שמישהו שלא נמצא אית� בקשר שוט� יתייח
עושי�  אנחנו  זה  את  העיניי�.  בגובה  אליו 
באמצעות ה
דנאות של מרכזי ה
יוע לנפגעות 

ולנפגעי תקיפה מינית. 

לתלמידי�/ות משדרי�  הקבוצתיי�   המפגשי� 
תמיד  כמעט  לגיטימי.  בנושא  שהשיח 

שורות אלו נכתבות בקי� 2019, על רקע אירועי 
נוער  בני   12 נעצרו  שבה  נאפה  איה  פרשת 
ישראלי� בחשד לאונ
 קבוצתי של תיירת בת 
הרבות  והתהפוכות  שחרור�  לאחר  ג�  גיל�. 
בתיק המשפטי נותרנו ע� תמונת מצב מטרידה, 
שמחדדת ומחזקת את הצור� בשיח על אודות 
אישיי�  גבולות  אינטימיות,  בריאה,  מיניות 
כל  ולהשתנות  להתעצב  שממשיכות  ונורמות, 

העת.  

ל–20%  קרוב  י'  כיתה  עד  כי  מראי�  מחקרי� 
יחוו  בישראל  ומהתלמידי�  מהתלמידות 
קופ�  י'  לכיתה  ו'  כיתה  בי�  מינית.  פגיעה 
מינית  פגיעה  שעברו  המתבגרי�/ות  מ
פר 
הזאת  מהקפיצה  גדול  חלק  ל–1.24%  מ–14% 
נובע מפגיעות שמתרחשות בי� בני ובנות נוער 
הזאת  המצב  תמונת  שלנו.  התלמידי�/ות   —
מחייבת אותנו, הצוותי� החינוכיי�, להכיר את 

הנושא ולהתמודד איתו. 


פר  בבית  יועצת  משמשת  אני  שני�   21 זה 
תיכו�. במהל� כיתה י"א הנושא הארצי המרכזי 
"זוגיות  הוא  חיי�"  "כישורי  תוכנית  במ
גרת 
שיח  בכיתות  מתקיי�  זו  במ
גרת  ומיניות". 

ילדי�  כלפי  אלימות  איזיקובי�,  וצבי  ויזל  לב  רחל   1
גורמי�  נוער בישראל: בי� שכיחות לדיווח —  ובני 
מחקר  דוח  דיווח.  מעכבי�  גורמי�  מול  מעודדי� 

למשרד החינו�, ינואר 2016.

לא לוותר על השיח:   
עדות מתוך בית הספר

עינת
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הקשבת  האוז�  הייתה  המורה  באירוע.  אותה 
הראשונה של הנערה. היא הכילה את האירוע, 
הנערה  בשביל  ש�  והייתה  הקשיבה  תמכה, 
ה
כימה  לא  התלמידה  הגדולה.  מצוקתה  בעת 
לשת� את הוריה באירוע, אבל ה
כימה לשת� 
אותי כיועצת. למחרת בבית ה
פר שוחחנו על 
האירוע. הצעתי לה שנפנה איתה למרכז ה
יוע 
האפשרויות  על  מקצועי  ייעו�  לקבל  הקרוב 
העומדות בפניה. התלמידה קיבלה את ההצעה, 
וקבענו פגישה במרכז ה
יוע, שאליה היא הגיעה 

בליווי המורה שלה.

שג�  לזכור  צרי�  לנערה,  והמענה  הטיפול  לצד 
יש  כלפיו  וג�  שלנו,  תלמיד  הוא  הזה  הבחור 
צריכה  אני  שלי  התפקיד  מתוק�  מחויבות.  לנו 
לדאוג ג� לחיי� שלו ולעתיד שלו. כשזה אד� 
שאי� לי מושג מי הוא, הרבה יותר קל לי להגיד 
שצרי� לנהוג בו בכל החומרה והכוח. כשזה ילד 

שאני מכירה זה קשה יותר.

אני לא יודעת א� הייתי מכנה את זה דילמה — 
כ� היה לי ברור שעיקר התפקיד שלי כרגע הוא 
יכולה  שאני  ממשי  הכי  התמיכה  מקור  להיות 
שלה, ולהציע חיזוק והכלה. רציתי שתדע שהיא 
יכולה לבוא לדבר, ושאני עומדת לצידה בימי� 
לאט  ולשמחתי,  קשי�,  מאוד  בהתחלה  שהיו 

לאט הלכו והשתפרו. 

את  מולו  שנחשו�  רצתה  לא  היא  הזה  במקרה 
מה שאנחנו יודעות שקרה, כ� שכל ההתייח
ות 
למקרה הייתה רק דרכה. אבל מולו היו לי רגשות 
מעורבי�. הוא תלמיד שנחשב חיובי מאוד, כזה 
אי�   :
כע בי  היה  טוב.  כילד   
נתפ שבמערכת 
עשית את זה? ובד בבד, רצו� ללמד אותו שלא 

ככה מתנהגי�, למנוע ממנו לפגוע שוב.

ג� אצל הילדי� הכי טובי� והכי נורמטיבי� זה 
שונה  מאוד  פרשנות  יש  לפעמי�  עובדה.  קורה. 
זה  הילדה  מבחינת  בדיוק.  
יטואציה  אותה  של 
היה תוקפני ואלי�. מבחינתו היא שיתפה פעולה, 

ולא אמרו לו לא. אז מבחינתו זה היה מתאי�. 

תלמידי�/ות יפנו למנחה ב
יו� ה
דנה לשת� 
השיח  ש�:  נגמר  לא  וזה  שעברו.  בפגיעות 
שאנו  ולתלמידי�  לתלמידות  מ
מ�  הפתוח 
ומעשית.  רגשית  מבחינה  רלוונטית  כתובת 
ה
פר,  בבית  לנושא  מקו�  שנתנו  ככל  ואכ�, 
הגיעו אליי, כיועצת, יותר בני/ות נוער שחיפשו 

עצה והכוונה במקרי� של פגיעה מינית.   

היה  האחרונה  מהשנה  לדוגמה  "פשוט"  מקרה 
ו
יפרה  ה
פר  לבית  שהגיעה  תלמידה  של 
וני
ה   
באוטובו לידה  התיישב  מבוגר  שאד� 
ללט� אותה במקומות אינטימיי�. היא החליפה 
מקו� באוטובו
 וא� הצליחה לצל� את האיש. 
מבולבלת.  לא  אבל  נ
ערת,  מאוד  הייתה  היא 
היה לה ברור שהיא צריכה להגיד את הדברי�, 
לדאוג לעצמה ולאחרות. היא שיתפה את אמא 
שלה, אותי ואת רכזת המוגנות, וג� הפיצה את 
התמונה בי� החברות שלה. התברר שהוא ני
ה 
לעשות את זה לעוד ילדות, אבל ה� לא עשו ע� 

זה כלו�. 

בה  תמכנו  ואני  המוגנות  רכזת  בהמש� 
הזמנו  במשטרה.  תלונה  להגיש  כשהחליטה 
את  גבה  והוא  ה
פר,  לבית  קהילתי  שוטר 
מקווה  אני  שלה.  ומהחברות  ממנה  העדויות 
ממנו  וימנע  המי�,  עבריי�  בלכידת  י
ייע  שזה 

להמשי� ולהטריד נערות. 

אחרת  פנייה  הייתה  יותר  מורכבת  דוגמה 
אותי  ששיתפה  מתלמידה  השנה,  שקיבלתי 
ע�  נפגשה  היא  שחוותה.  טראומטי  באירוע 
בחינה  לקראת  יחד  ללמוד  כדי  ללימודי�  חבר 
מגע  השניי�  בי�  נוצר  הלמידה  במהל�  קרבה. 
פיזי, והבחור פירש אותו כה
כמה לקיי� יח
י 
מי� מלאי�, א� שלבחורה לא הייתה כוונה כזאת 
והיא לא הביעה ה
כמה לקיו� היח
י�. בשבילה 
מקיימת  שהיא  הראשונה  הפע�  הייתה  זו 
יח
י�. בתו� האקט היא יצאה מביתו של הנער 
באותו הערב  עוד  ומבולבלת.  נ
ערת, מבוהלת 
היא יצרה קשר ע� מורה קרובה אליה ושיתפה 
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שהתשובות  נדמה  המבוגרי�,  לנו,  אחר.  מקו� 
ברורות. אבל לילדי� ממש לא. השיח הזה עוזר 
אבל  אפור,  כתחו�   
שנתפ מה  את  להבהיר 
ממנו יוצאות ב
ופו של דבר הרבה פגיעות. זה 
מאפשר לדבר על מה לא, אבל ג� על מה כ�; על 

מה שמותר, ועל מה שא
ור. 

בשו�  הזה  השיח  על  מוותרת  לא  אני  כיועצת 
ה
פר  בבית  שאנחנו  שנה  עשרי�  כבר  אופ�. 
בהרכב  הזה  השיח  את  לאפשר  מקפידי� 
לדבר.  בנוח  ירגישו  ה�  שבו  יח
ית,  מצומצ� 
חשוב לה� מאוד לשמוע זה את זה, וחשוב לה� 
מאוד להשמיע. וזה מה שקורה — ה� מדברי�. 
פוני�  ג�  ה�  של דבר,  וב
ופו  מקשיבי�.  וה� 

אלינו ורואי� בנו כתובת. 

עינת (ש� בדוי) היא יועצת בבית 
פר תיכו� במרכז האר� 
זה 21 שני�. כל הפרטי� המזהי� המופיעי� בעדות זו שונו 

כדי לשמור על פרטיות� של התלמידות והתלמידי�.

לא  לגמרי  שהוא  עלה  שבו  דיאלוג  קיימו  ה� 
הבי� שפגע. הפער בי� הצדדי� היה עצו�. ואלו 
שני ילדי� שממשיכי� ללמוד באותה כיתה, זה 

לצד זה.

לו,  אמרה  שהיא  ממה  מופתע  מאוד  היה  הוא 
אבל השיחה עצמה הייתה חיובית — הוא קיבל 
אותה  האשי�  או   
כע לא  שאמרה,  מה  את 
קיבלה  היא  מבחינתה  שטויות.  מדברת  שהיא 
חשוב  לה  היה  
גירה.  איזושהי  הזאת  בשיחה 
להיות חזקה מ
פיק להגיד את זה מולו. עצ� זה 
שהיה לה כוח לדבר ולהגיב עשה לה טוב. אני 
חושבת שזה ג� עשה לו משהו. אני מאוד מאוד 
מקווה שינהג באופ� שונה בעתיד, אבל לצערי 

אני לא יכולה להיות בטוחה בזה. 

המקרה הזה מדגי� את החשיבות של ה
דנאות. 
אחד הדברי� שעושי� בה� הוא להקרי� 
רטו� 
שמתאר מפגש כזה, מ
וג "היה או לא היה". וה� 
מדברי�, מתווכחי� אפילו — כ� היה אונ
, לא 
זה שיח חשוב מאוד, שלא מתנהל בשו�  היה. 
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