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MeToo# והמאבק באלימות מינית / דפנה איזנרייך *  ויעל אפריאט **
כבר  מתנהל  מינית  באלימות  הפמיניסטית  התנועה  של  העיקש  המאבק 
כמה עשורים, מאז שהבינו נשות התנועה, אי שם בשנות ה-70 של המאה 
הקודמת, שהאלימות הפרטית שכל אחת מהן חווה היא בעצם ביטוי להלך 

רוח חברתי חולה ומעוות. 

במהלך העשורים הללו הצליחו חברות התנועה הפמיניסטית לחולל שינוי 
עצום ביחס הציבורי לתופעה: הן הקימו מרכזי סיוע לנפגעות אלימות מינית, 
דרכם הן הובילו בנחישות פעילות בלתי פוסקת להעלאת המודעות בשיח 
רק  ידעו  אז  שעד  והתנהגויות  לתחושות  ומושגים  מילים  המציאו  הציבורי; 
את  לתקן  שנועדו  חוקים  חוקקו  מינית'(;  'הטרדה  )למשל  בבטן  להרגיש 
פעלו   – מהכל  ויותר  והנפגעים  הנפגעות  עם  ולהיטיב  המעוותות  הנורמות 
ללא לאות כדי לשבור את קשר השתיקה, להשמיע את קולן של הנפגעות 
)מאוד(  רחבה  חברתית  בתופעה  מדובר  כי  כולה  החברה  את  ולשכנע 

ומושתקת )מאוד(. 

לצד  כי  נראה  אינטנסיבית,  פעילות  של  עשורים  כמה  שחלפו  למרות 
מינית  אלימות  על  העיקשים  המיתוסים  התנועה,  של  הרבים  ההישגים 
העלייה  לצד  כך,  לגווע.  מסרבים  אותה  שמאפשרים  החברתיים  והקודים 
הקיימים,  החברתיים  במענים  המתמיד  והשיפור  במודעות  המשמעותית 
ונפגעים  ונפגעות  קולות ההכחשה והאשמת הקורבן נשמעים ביתר שאת, 
רבים ממשיכים לשלם מחירים כבדים בשל היעדר מענים מתאימים וחוסר 

מוכנות של החברה לקחת אחריות ובעיקר - להאמין. 

גם  היטב  מוכרת  חברתי,  לשינוי  מאבקים  המאפיינת  המטוטלת  תנועת 
נמהלות  מינית: חגיגות על הצלחות  ולפעילים במאבק באלימות  לפעילות 
בשברון לב על כל מקרה שנחשף, על כל נפגע/ת לה לא הצלחנו לעזור. 
מה  את  למחוק  המאיים  תגובת-נגד  של  גל  מופיע  לטובה  שינוי  כל  לאחר 
גלי  מול  אל  השמרניים,  הכוחות  מול  אל  כך.  כל  רבים  במאמצים  שהושג 
תגובות הנגד האכזריים, אל מול החברה שלא רוצה לראות ומסרבת להכיר 
במאבק  אגודל,  בצד  עקב  ובעקביות,  בנחישות  ממשיכות  אנחנו   – באמת 

ליצירת חברה טובה יותר. 

בחודשים האחרונים נדמה כי השינוי החברתי המיוחל חלחל לרובד עמוק 
ניצת באמצע   ,#MeToo גל המחאה האחרון, הידוע בשם  יותר מאי פעם. 
אוקטובר 2017 ומאז מסרב לגווע. מה עורר את גל המחאה הזה ומה מייחד 
אותו מגלי המחאה שקדמו לו? איך הוא משתלב בתוך העשייה הענפה של 
באלימות  במאבק  מפנה  נקודת  באמת  הוא  והאם  הפמיניסטית?  התנועה 

מינית, כפי שטוענים רבים? 

ההאשטאג MeToo# התחיל כתגובה לפרסומים אודות מעשיו של הארווי 
ומעמדו  כוחו  את  שניצל  ומי  בהוליווד  החזקים  המפיקים  אחד  ויינשטיין, 
של שחקניות  גם שורה  ביניהן  נשים,  מינית בעשרות  לפגוע  כדי  בתעשייה 

מפורסמות. 

לשתף  לנשים  מילאנו  אליסיה  השחקנית  קראה  הפרשה  פרסום  עם 
ידי הנשים  "גם אני", כדי לחזק את  ברשתות החברתיות את צמד המילים 
מדובר  שלא  להראות  וכדי  המפיק  מצד  הפגיעות  על  לראשונה  שדיווחו 
במקרה פרטי, אלא בתופעה חברתית רחבה. ההאשטאג התפשט ברשתות 
החברתיות באופן חסר תקדים, ואוזכר מיליוני פעמים ברחבי העולם, לרוב 
תוך שיתוף של חוויה אישית של הטרדה או פגיעה מינית. מהר מאוד החלו 
מוגדר  הוא  )כך  כ"תנועה"  אפילו  ובהמשך  "קמפיין"  כאל  אליו  להתייחס 
למשל בויקיפדיה(, אף על פי שלא מדובר בהתארגנות מאורגנת ומתוכננת, 

אלא בפרץ ספונטני של סיפורי הזדהות שקיבל הד תקשורתי נרחב.  

חסרות  הן  בעקבותיה  שהגיע  הויראלי  והקמפיין  ויינשטיין  פרשת  השלכות 
תקדים: שורה של מקרי אלימות מינית חמורים נחשפו, והובילו להרחקתם 

של הפוגעים מהחיים הציבוריים ומהתפקידים בהם נשאו. 

בין הפוגעים נמצאים הארווי ויינשטיין, קווין ספייסי, לואי סי קיי, ועוד. 

בכל  עוצמתי עד שהוא סוקר בהרחבה  כך  כל  היה  ההד הציבורי לקמפיין 
ערוצי התקשורת, ואף נבחר לככב על השער בגיליון אנשי השנה של מגזין 
טיימס. בארץ נחשפו שורה של פרשיות אלימות מינית חמורות, בין הבולטות 
בהן היו העדויות של נשות התקשורת אושרת קוטלר ונרי ליבנה על מעשיו 
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הסבר אפשרי נוסף קשור באקלים החברתי-פוליטי בארצות הברית ובעולם 
רבות  לנשים  טראומטית  היתה  לנשיא  טראמפ  דונלד  של  היבחרו  בכלל. 
בארצות הברית ובעולם כולו, זאת למרות ההתבטאויות האלימות והפוגעניות 
שלו כלפי נשים, שהתפרסמו כבר במהלך קמפיין הבחירות שלו לנשיאות. 
צעדת הנשים ההיסטורית במחאה על היבחרו, הפגיעה בזכויותיהן של נשים 
ועליית הקולות השמרניים בארה"ב היוו קרקע פוריה לגל המחאה האחרון. 

במרכזי  שהתנהל  מאבק  של  שנים  לאחר  התעוררה   #MeToo תנועת  
הינה בהיותה תוצר של  הייחודיות שלה  והניח לה את היסודות, אך  הסיוע 
הודות  האחרון  בעשור  שמתאפשרת  וירטואלית,  פמיניסטית  מהפכה 
הפוליטית,  מהפלטפורמה  הודרו  נשים  בעבר  אם  החברתיות.  לרשתות 
ובכנסים,  בקבוצות  נעשו  והנשיות  הפמיניסטיות  ההתארגנויות  מכן  ולאחר 
בעיקר במפגשים פנים אל פנים, כיכר העיר הוירטואלית זימנה כלים חדשים 

ואופי פעילות חדש לשינוי חברתי פמיניסטי. 
זמינות המידע, הקלות בה אפשר להתארגן לקבוצות שיח, היכולת להשמיע 
קול באמצעות "במת שידור" אישית ללא תיווך וללא צנזורה, תפוצה נרחבת 
ומהירה של מסרים, השתתפות בפעילות מכל מכשיר עם חיבור לאינטרנט 
בתנועה  חלק  לקחת  אדם  לכל  מאפשרים  המאפיינים,  שלל  בין  והחיבור 

 .#MeToo וירטואלית דוגמת

גם בפייסבוק הישראלי פועלות מגוון קבוצות ודפי שיח פמיניסטיים, חלקם 
ויומיומי.  ער  שיח  ובכולן  גילאים,  או  תעסוקה  עניין,  תחומי  סביב  ממוקדים 
החשיפה לתוכן והיכולת להתאגד באופן קל ומהיר, מאפשרת רשת סולידרית 
רחבה, חבירה לאומית ובין לאומית, המעודדת את השימוש הפוליטי ברשת.

אפשרו  שאולי  מה  את  מאפשרות  ברשת  והפמיניסטיות  הנשיות  הקהילות 
בעבר המעגלים להעלאת התודעה – מרחבים לשיח אינטימי, מכיל, מגבה, 
זו  ולתמוך  זו מזו  ולומד. המרחב הוירטואלי מאפשר לנשים ללמוד  מתקף 
בזו, לפתח דפוסי מחשבה משותפים ולייצר נורמות אלטרנטיביות ונורמות 

התנגדות מול הממסד שעדיין ברובו פועל כגברי. 

גם לגברים להיות חשופים לחוויות של נשים  בנוסף, הפומביות מאפשרת 

של אלכס גלעדי, וחשיפת הפגיעות המיניות הסדרתיות של מורים בתלמידים 
בעז  לשעבר  והמורה  האמן  בחר  שבעקבותיה  )חשיפה  ילין  תלמה  בתיכון 
המחאה  שגל  נדמה  שהתחיל,  לאחר  חודשים  כמה  לחייו(.  קץ  לשים  ארד 
של  MeToo# ממשיך לעורר כותרות, לחשוף עוד ועוד מקרי אלימות מינית 
בחברה  המינית  האלימות  בנושא  וחיוני  סוער  ציבורי  שיח  לשמר  ובעיקר 

ואופני ההתמודדות איתה. 

זה המקום לציין ש- MeToo# הוא ממש לא ההאשטאג הספונטני הראשון 
בנושא אלימות מינית. התייחסויות דומות לאלימות מינית הופיעו ברשתות 
 #YesAllWomen ביניהן  האחרונות,  בשנים  העולם  ברחבי  החברתיות 
גם   ;)SlutWalks( השרמוטות  צעדות  התארגנויות   ;#WhyIStayed-ו
כמו  אקטואליים,  לאירועים  בתגובה  מקומיים  האשטאגים  לנו  היו  בישראל 
ועוד.  #יותרמבוכריס  רוזן,  עמנואל  פרשת  עם  שהתחיל  #אחתמתוךאחת 
בנוסף, יצאו קמפיינים שיזם מרכז הסיוע לקראת יום המאבק באלימות כלפי 
נשים כגון #עושה_משהו שעסק בהתערבות כצופה מן הצד, #גםאניבמצעד 

וכו'. 
של  כיוזמה   2006 בשנת  בשימוש  היה  כבר   #MeToo ההאשטאג   אפילו 
ולהביע  אמפתיה  לייצר  כדי  במושג  שבחרה  בארה"ב  פמיניסטית  פעילה 

תמיכה בנפגעות.

אז מה גרם לכך ש- MeToo# עורר הד ציבורי חסר תקדים שכזה? כנראה 
שכמו תמיד, זה שילוב של כמה נסיבות. בראש ובראשונה, בשונה מפעמים 
קודמות, הטריגר לקמפיין היה פרשה שהתפוצצה בהוליווד – עולם הזוהר 

הנוצץ אליו עיני כל העולם נשואות. 

ציבורי,  מעמד  בעלות  חזקות  נשים  הן  ככולן,  רובן  בפרשה,  המעורבות 
עוקבים  קהל  בעלות  קהל  דעת  מובילות  הראשונה,  מהשורה  שחקניות 
גדול ורשתות תמיכה רחבות. החשיפה המשותפת של המקרים והתמיכה 
ההדדית שהעניקו אחת לשניה היוו כוח משמעותי שהיה קשה לחזות את 
את  לחשוף  שהעזו  והעובדה  והערצה  לחיקוי  מודל  היותן  בנוסף,  עוצמתו. 
אני,  "גם  לומר  נוספים  ולגברים  נוספות  לנשים  אפשרו  האישיות  חוויותיהן 

גם לי זה קרה". 
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היו  שבהם  ובמקרים  בעבודה  מיניות  בהטרדות  הדרך(  בתחילת  )לפחות 
יחסי כוחות ברורים וחד משמעיים בין הפוגע לנפגעות/ים. ככל שהמקרים 
שנחשפו הפכו "אפורים" יותר, בעיקר במובן של יחסי כוחות פחות ברורים 
ההתנגדות  והתגברה  הציבורי  החיבוק  פחת  גם  כך  לנפגע/ת,  הפוגע  בין 

לחשיפה.

הגל  גם  מיניות,  פגיעות  חשיפת  של  דומים  בגלים  כמו  כי  נראה  לבסוף, 
החברתי  הסדר  על  ומערער  מציף  היותו  מעצם  התנגדות  מעורר  הנוכחי 
הקיים. תגובות כגון "כמה אפשר לשמוע" ו"איבדנו פרופורציות" נשמעות לא 
מעט, ומעידות על הקושי של החברה להכיל את האלימות המינית הרווחת 

ואת המאבק הבלתי מתפשר לשינוי חברתי. 

במאבק  נוסף  משמעותי  צעד  הוא   #MeToo ש-  רושם  עושה  לסיכום, 
למיגור האלימות המינית. העלייה בתמיכה הציבורית בנפגעות/ים, ההוקעה 
החברתית של הפוגעים, הסיקור התקשורתי האוהד ברובו והתרחבות מעגלי 
התמיכה לנפגעות/ים – כל אלו מעידים כי המאבק באלימות המינית נושא 
פירות. לצד זאת, אנחנו לא שוכחות כי כל התקדמות מעוררת תגובת-נגד, 
וכי המאבק באלימות מינית עוד רחוק מלהסתיים. לכן, מרכז הסיוע ממשיך 
קול  ולהשמיע  שירותים  ועוד  עוד  להנגיש  שנה,  בכל  פעילותו  את  להרחיב 

מאמין ותומך בנפגעות ובנפגעים באופן פרטי וציבורי.

*רכזת שיווק ודיגיטל במרכז סיוע תל אביב.

**רכזת חינוך והסברה לנוער וצעירים/ות במצבי סיכון במרכז סיוע תל אביב.

וגברים שנפגעו מינית, לקחת חלק פעיל בדיונים, להביע עמדה ברורה ביחס 
לנושא ולהפוך למשתתפים אקטיביים במאבק בסקסיזם ובאלימות מינית. 
וברק  קנדה(  ממשלת  )ראש  טרודו  ג׳סטין  הם  במאבק  בתמיכה  בולטים 
אובמה )נשיא ארצות הברית לשעבר(, שניצלו את מעמדם כמנהיגים, הביעו 
נורמות שוביניסטיות בתקשורת,  נגד  ויצאו  תמיכה מפורשת בשוויון מגדרי 

בשוק העבודה ובזירות הפוליטיות. 

במאבקים  התומכים  אסל״י,  דוגמת  גברים  ארגוני  קמו  העולם  בכל 
בכלל  אלימות  למניעת  משלהם  קמפיינים  ומרימים  השונים,  הפמיניסטים 
 #MeToo  ואלימות מינית ומגדרית בפרט. וכאמור, חשוב לא פחות - תנועת
ברשת,  סיפוריהם  את  להעלות  מינית  שנפגעו  וגברים  נערים  גם  הביאה 

 .#MeToo  בצירוף ההאשטאג

ומרחיבה  מגבה  מינית  אלימות  של  כקורבנות  ונערים  גברים  של  החשיפה 
את המהלך הפמיניסטי למיגור תרבות האונס, להפחתת האשמת הקורבן 

ולהשמעת קולות הנפגעים והנפגעות. 

עוד מוקדם לומר מה יהיו ההשלכות של קמפיין  MeToo# ואיך ייזכר בדפי 
ההיסטוריה. בסיכום השנה האחרונה נראה כי על אף ההד הציבורי הרחב 
שעורר הקמפיין ברחבי העולם, היחס החברתי כלפי מקרי הפגיעות שנחשפו 
משתנה ממדינה למדינה ומחברה לחברה. בעוד שבארצות הברית, באופן 
תקדימי למדי, הורחקו פוגעים מהבמה הציבורית )ויינשטיין אולץ להתפטר, 
פוליטיקאים  של  שורה  ובסדרות,  בסרטים  מתפקידיו  הורחק  ספייסי  קווין 
ונושאי משרות בכירים התפטרו גם הם בעקבות עדויות על הטרדות מיניות 

שביצעו(, נראה כי בארץ המצב עוד רחוק מלהיות כזה. 
מי שהואשמו בתקיפה והטרדה מינית עודם מסרבים לקחת אחריות ולהכיר 
בפגיעות שגרמו, אלא מעדיפים להתמקד בשיח המשפטי סביב כתבי אישום 
ותביעות דיבה ולא באחריות המוסרית שהם נושאים, בייחוד בהיותם דמויות 
ציבוריות. בנוסף, גם הציבור הישראלי לא ממהר להוקיע תוקפים ומטרידים, 

ולראיה היחס החם כלפי אייל גולן, משה איבגי ואחרים. 

כי "הצלחתו" של הקמפיין הייתה קשורה גם בכך שהתמקד  ייתכן  בנוסף, 


