מה הסיכוי?! /

יונינה פלנברג *

"מה הסיכוי?" הוא הטיח בי בחוסר אמון" ,מה הסיכוי שציבור שמחונך מילדות
על דחיית סיפוקים ,על צניעות ,על 'ואהבת לרעך כמוך'  ,על זה שיש שכר
ועונש בעולם וכמובן על אמונה בבורא עולם – מה הסיכוי שיהיו בו כאלו
סיפורים ,כמו בציבור הכללי ,החילוני? מאיפה הסטטיסטיקות שלך?!".
הוא היה דוקטור לכלכלה או חינוך ,או אולי אפילו משהו במדעי היהדות .הוא
ישב במעגל על קצה הכיסא בבית בורגני ,מרוהט בקפידה ,של אחד מחברי
הקהילה הדתית-ציונית בעיר הקודש פתח תקווה .היה זה אירוח כמיטב
המסורת של מפגש חברים המכונה "חוג חזון" .מפגשי העשרה המתרחשים
במוצאי שבתות החורף הקצרות .מפגשים חברתיים עם תקרובת וקצת
פיצוחים ,עם הרצאה נחמדה לעידוד שיח בעל תוכן ערכי וחיזוק הקהילתיות.
באותו הערב הוזמנו מרים שלר ,מנהלת מרכז סיוע תל אביב ,ואנוכי להעביר
הרצאה על פגיעות מיניות.
הוא זעם .הוא חש נבגד .יושבת מולו אישה דתייה (השביס יעיד) ,אמנם
צעירה ממנו אך מלאת בטחון ,ומדבריה משתמע בעצם ,שכל החינוך הדתי,
על מעלותיו וערכיו ,אינו מספיק בשביל להגן על בנות האולפנה ובני הישיבות
שבקהילתו מפגיעות מיניות חמורות ,בדיוק כמו בציבור החילוני.
זו אכן מחשבה בלתי נסבלת! כשמרים ,מנהלת מרכז סיוע תל אביב ,הסבירה
על פגיעה מינית באופן כללי ,על הנזקים הקשים ועל הצורך בשבירת קשר
השתיקה ,הוא הבין בהחלט .לא רק הבין ,אלא הזדעזע ממש ,כל היושבים
בחדר עברו טלטלה מהדברים הקשים .הוא שמע פעם סיפור על הבת של
השכנים החילוניים ,שיצאה למועדון ועברה שם פגיעה מאיזה בחור שיכור –
באמת נורא ואיום .אבל אצלנו?!
המפגש הזה היה טבילת האש הראשונה שלי כרכזת חינוך המגזר הדתי
והחרדי אל מול הציבור ממנו אני באה .אכן – גם אותי הפתיע לגלות,
כשנכנסתי לתפקיד ,שהסטטיסטיקה אינה שונה מהותית בין המגזרים.
לאחר שהשלמתי עם הנתונים והסכמתי להאמין להם ,קיבלתי החלטה
מודעת ,מתוך אהבה ודאגה לקהילה שלי – להיות זו האומרת "לא תעמוד
על דם רעיך" .פירושו – לא נעמוד עוד כקהילה ונמשיך לשקר לעצמינו ,לא
נמשיך להביט במראה בסיפוק ונתעלם מהסדק העמוק הזועק אלינו.
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אתה לא לבד

מאז עברו הרבה שנים והרבה פרשיות נחשפו .רבנים ואנשי ציבור ,ואף
מפקדים נערצים מהציבור הדתי-לאומי ,כבר אינם חסינים מביקורת.
משהו מהתמימות אבד לנו .ברוב קהילותינו כבר איננו חושבים שזה קורה
רק אצל אחרים .האמירה החז"לית המפורסמת "אין אפוטרופוס לעריות",
שפירושה :כל אחד מועד בנושא הזה ,זה יכול לקרות לכל אחת/ד בכל
מקום – כבר אינה נשמעת מופרכת כל כך.
אנו מבינים ומבינות כי הנושא הזה עומד לפתחנו ,ויש לנו חובה מוסרית
ודתית לעשות הכל ,גם בכדי לצמצם את התופעה וגם לתת הכרה וסיוע
למי שנפגעו.
אנו עסוקות במרכז סיוע בהעלאת המודעות לנושא בתוך מערכת החינוך
הדתית ותנועות הנוער; במתן קורסים למדריכות כלות ומדריכי חתנים,
הן בציבור הדתי והן בציבור החרדי; בשיח רבני ,קהילתי ומשפחתי פתוח
יותר; ובמתן סיוע והכוונה לאנשים שהם או ילדיהם חוו פגיעה .לעיתים
אנו עדיין נאלצות להסביר שאין מדובר בגחמה פמיניסטית קנטרנית,
אלא בקריאת השכמה לכל מי שחושבים שהגיע הזמן "לבער את הרע
מקרבינו".
כמו שאמרה בהתרגשות מדריכת כלות מהקורס האחרון שהסתיים לפני
כחודש" :אנחנו עוסקות בתיקון עולם במקומות הרגישים ביותר ,מתוך
אמונה ביכולת לשנות ולהשתנות".
ויש סיכוי .אפילו סיכוי טוב!
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