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לנוער במצבי סיכון, מיוחדת, חזקה, זמרת. המשכתי ללוות אותה מהעדות 
עם  סיור  למעין  כך  ואחר  היס  פרופ'  אצל  לבדיקה  לאבו-כביר,  במשטרה 
השוטרים בחיפושים אחר התוקף. רק בערב נפרדנו בחיבוק. שנה אחר כך 
אותי  לחפש  לקו  התקשרה  היא  ולמחרת  הורשע  שהאנס  בעיתון  קראתי 

ולהזמין אותי להופעה שלה.

זיכרונות מהחדר  כל כך הרבה  חדר הקבוצות הופך לבית אידיאולוגי שלי: 
הזה: אנחנו מגיעות לסייד ולצבוע את החדר בניצוחה של שרה קנול. אנחנו 
באות להכין שלטים להפגנות, כותבות וצובעות סיסמאות פמיניסטיות, אנחנו 
חנוכה,  מסיבות  יש  פרנקל.  אביגיל  בהנחיית  בסופרויז'ן  ומודרכות  לומדות 
פורים וקבלת מתנדבות חדשות, והרצאות וסדנאות. זוכרת סדנה על נשים 
בקולנוע, זוכרת קורס לאקטיביזם בתקשורת שהעבירה דורית אברמוביץ' 

המופלאה. חדר פמיניזם.

לעולם לא אשכח את הקורס המרתק  "גישות פמיניסטיות למיניות":  קורס 
בהנחיית דלית באום. בום, מפגש ראשון עם כתביה של קתרין מקינון, עם 
סוער  דיון  שבאמצע  זוכרת  ופורנוגרפיה.  זנות  אונס,  לגבי  חדשות  תובנות 
דלית הסתכלה עליי ושאלה: "יש דבר כזה אישה שלא עברה תקיפה מינית?" 
ושמעתי את עצמי עונה לה: "לא". "אחת מתוך אחת" זו תובנה שמלווה אותי 

מאז ולתמיד. 

ראשונה  סדנה  יחד  שננחה  ביקשה  מרן  עדית  והרצאות:  פרקליטים  סדנת 
לא פשוט,  מסוגה בפרקליטות מחוז ת"א. ששה מפגשים, שבועיים. קשה, 
יש לעורכי/ות דין את האמת שלהן/ם, את ההתנגדויות שלהם/ן. לאט-לאט 
ולתכנים שאנחנו הבאנו. חצי שנה אחרי שסיימנו  חיבור לשפה  נוצר מעט 
שווה  היה  כבר  וזה  ולהתייעץ,  לשתף  שרצתה  פרקליטה  אליי  התקשרה 
הליווי בהליך הפלילי, שידרגו  רכזות  ולילך,  ענבר  וגם  עדית  הכל. בהמשך 
את הסדנא והעבירו אותה למאות פרקליטות/ים. בעקבות הסדנה התחלתי 
שב"ס,  לאנשי  ולשוטרות,  לשוטרים  המרכז:  במסגרת  הרצאות  להעביר 

למדריכים למיניות ולמתנדבות בארגונים של קווי חירום שונים לנשים.

הדרך שלי עם מרכז הסיוע  /  עפרה שניידר*
18 זיכרונות מ-18 שנות התנדבות

נפגעת, מסייעת, מנחה, מטפלת – אלו הכובעים שלי. לפני 18 שנה הגעתי 
הדרך  על  גם  מספרים  שלי  חזקים  הכי  הזיכרונות  בת"א.  הסיוע  למרכז 
שעשיתי בתוך המרכז ובזכותו, אבל גם על המרכז עצמו והדרך שלו.  טיול 

בשביל הזיכרונות האישיים שלי הוא גם קצת טיול היסטורי במרכז.

ההגעה למרכז: בשנת 1999 הגעתי למרכז בתירוץ של חיפוש מקורות לתזה 
בתואר השני, והאמת היא שרציתי לרחרח ולחוש את המקום. בשנת 2000, 
משטרה.  רכזת  לתפקיד  כמועמדת  הגעתי  כבר  והשלישית  השנייה  בפעם 
בסוף זה היה ביני לבין מירי מרגלית, ובצדק רב בחרו במירי. כפיצוי, ביקשתי 
להיכנס לקורס בוקר הקרוב להכשרת מתנדבות בקו הסיוע. מילאתי שאלון 
 10 הופיעו  ואחריה  מינית?"  תקיפה  עברת  "האם  שאלה  בו  הייתה  ארוך. 
"כן". לא הוספתי, פחדתי  שורות שמיועדות לתשובה. עניתי בשתי אותיות: 
שאם אפרט לא יקבלו אותי. כמובן שבעיני המרכז ההיפך הוא הנכון, ושם 
התחלתי להבין גורם חשוב בסיוע של "אישה לאישה": היום זו את, אתמול 

זו הייתי אני.  

הקורס.  את  התחלנו   2000 בנובמבר  סיוע:  למתנדבות  ההכשרה  קורס 
שירה, ליאור, שושי, רחל, הילה, גילי, ציפי, רינת, יקינטון ואני. חוויה מכוננת 
ומשנה חיים שלא אשכח לעולם. עברנו פגישות העלאת תודעה פמיניסטית, 
בוקר, תמיד  לסייע. קורס  למדנו להקשיב באמת, להחזיר שליטה לאישה, 
שני  עצומה.  התרגשות  הירקון.  ברחוב  הקבוצות  בחדר  בוקר,  ארוחת  עם 
שתמיד  שלנו  האישיים  הסיפורים  את  חלקנו  בהם  עוצמתיים   מפגשים 
יישארו בלבי. מיכל שטיינר ושרה קנול הנהדרות הנחו אותנו ויחד עם איריס 
אותנו למרכז. הרבה צחוק, הרבה עצב, תחושה  קיבלו  לוי האהובה  שטרן 
שנצליח לשנות, אולי לא את כל העולם, אבל את החיים שלנו ושל אחרות. 

לשמחתי, חלקן חברות שלי עד היום.

ליווי ראשון: כבר הייתי מסייעת בקו, בסיום המשמרת השלישית שלי, בעודי 
ומירי ביקשו שאסע  איריס  חוצה את הכביש שליד המרכז, צלצל הטלפון: 
חם  בית   – השנטי  מבית  נערה  הייתה  היא  משטרה.  בתחנת  נפגעת  ללוות 
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על הקו: היה לי העונג לכתוב בכמה גיליונות של עיתון "על-הקו" של המרכז, 
אך  מעטות  ועוד  בשמת  נטלי,  היו  איתי  האלופה.  וינטר  רות  של  בניצוחה 
החלק  בו,  מתפרסם  בקרימינולוגיה  שלי  מהתזה  קטנטן  חלק  'מורעלות'. 
על "צדק מאחה". היה כיף לכתוב, לראיין, לסקור ספרים פמיניסטים, להיות 

חברת מערכת בעיתון החשוב והמרגש הזה.

עבודה פמיניסטית ובית למרכז: בשנת 2001, הודות לעדית ולשירה חברתי, 
התחלתי לעבוד כעוזרת של מיכל עדן, חברת מועצת עיריית תל אביב-יפו, 
נגד  כגון: קידום מעמד האשה, מניעת אלימות  שאחראית על תיקי עירייה, 
נשים, זכויות קהילת הלהט"ב וזכויות עובדים זרים. מיכל, אישה פמיניסטית 
שעשתה דברים מדהימים, למשל הקימה את "בית דרור". שני הזיכרונות הכי 
משמעותיים שלי מתקופת העבודה איתה קשורים במרכז הסיוע. הראשון, 
ובחיפוש אחר שטח לבית חדש למרכז הסיוע בת"א.  השתתפתי בישיבות 
מיכל עדן, שלי יחימוביץ', חברות "עזרת נשים", מרב דדיה ואחר כך מרים 
ובעלי תפקידים עד שסוף סוף  שלר, עבדו במשך שנים עם ראש העירייה 

נמצא שטח מתאים ונבנה בניין חדש וענק, בית קבוע למרכז! 

25 בנובמבר: הזיכרון השני הוא שאני חלק מההפקה המשותפת של עיריית 
ת"א ומיכל עדן עם מרכז הסיוע: העצרת השנתית לציון יום המאבק באלימות 
כפולות  במרכאות  רומנטי"  רקע  על  "נרצחה  לזה  קראנו  פעם  נשים.  נגד 
הכנסת  חברות  ומעצים:  חשוב  ערב  מהפקת  חלק  שהייתי  גאה  כמובן. 
 4 נאמו,  מארגונים  מדהימות  נשים  שנרצחו,  נשים  לזכר  לפידים  הדליקו 
600 א/נשים בקהל. שירה חברתי גייסה את ארכדי  נפגעות העידו באומץ, 
דוכין ששר את "היא לא דומה" כשיר סיום והגשם התאפק והתחיל לרדת רק 
אחרי שהושמע התו האחרון. מאז הייתי בהמון צעדות ועצרות, צועקת "לא 

זה לא!", יחד עם דורית, עדית ומרים שמובילות עם המגאפונים.

צעדת התמיכה בויקי קנפו: איריס ועדית התקשרו: "אנחנו מארגנות צעדה 
מת"א לירושלים עד לויקי קנפו, את באה?". בטח שבאה, ואפילו מביאה ידיד. 
צעדנו כ-40 נשים, עם שלטים שהכנו, עיתונאים צילמו אותנו )למחרת אני 
וחברות בתמונה בעיתון הארץ(, נהגות ונהגים עודדו אותנו מתוך המכוניות, 
ויקי קנפו הגיבורה שהובילה את מאבק  מחאו כפיים. בירושלים פגשנו את 

האמהות והמשפחות החד-הוריות, חיזקנו, עודדנו ומחאנו לה כפיים.

פעילות מחאה לילית: איריס שטרן לוי, הרכזת המיתולוגית, יזמה והפעילה 
חיילים  שכשלושים  כך  על  מחאה  לפעילות  מהמרכז  אקטיביזם  קבוצת 
ואנשי קבע מחיל האוויר תקפו מינית נערה בת 14 במשך שנה. יצאנו לתל 
אביב עם דליים מלאים בדבק, מברשות וכרזות, וכל הלילה הדבקנו כרזות. 
העיר תל אביב התעוררה לבוקר בו היא מלאה בכתובות "בסיס שלם אנס, 
אפילו  להפסיק  קשה  השתיקה  קשר  את  לצערנו  שותקת".  שלמה  מדינה 

שנים רבות אחרי.

ההחלטה להיות מטפלת: מילדות רציתי להיות מטפלת, למדתי פסיכולוגיה 
לתואר ראשון וקרימינולוגיה לתואר שני, אבל מה שעודד אותי יותר מהכל 
עדית,  מרב,  הסיוע:  במרכז  מדהימות  סוציאליות  עובדות  עם  המפגש  היה 
עובדת  אני  היום  לשמחתי  וטובות.  רבות  ועוד  ענבר  תמי,  אביגיל,  עירית, 
הרב- במרכז  שנים   10 כבר  ומטפלת  ופסיכותרפיסטית  קלינית  סוציאלית 

הפכו  מתנדבות  הרבה  בראשל"צ.  מינית  תקיפה  בנפגעות  לטיפול  תחומי 
במרכז  המעולה  המקצועית  העבודה  בזכות  סוציאליות  עובדות  להיות 

ובזכות המפגשים עם נשות טיפול מדהימות שהכירו בו.

בישראל 2003-2004" של  מינית  "אלימות  על  בדו"ח השנתי  המאמר שלי: 
מתרגשת  אני  קבוצתי.  אונס  על  שלי  מאמר  פורסם  הסיוע  מרכזי  איגוד 
גאווה  הרבה  הכי  אבל  קורסים.  מיני  בכל  אותו  שקוראים  לשמוע  היום  עד 
הרגשתי בסוכות 2006, כאשר שירה, חברתי האלופה, הסתננה דרך משמר 
רצה  שלא  לנשיא  הדו"ח  את  לתת  והתעקשה  הנשיא  בבית  המאבטחים 
לקבלו ושבעתיד יורשע כעבריין מין. רגע של מחאה בועטת שהונצח בעיתון 

בכותרת "הרגע המביך בסוכת הנשיא".  

של  מהנחייה  יותר  מרגש  דבר  אין  עבורי  הכשרה:  קורסי  שלושה  הנחיית 
למזלי  לו.  שני  שאין  תענוג  זהו  תהליך.  קבוצות  שהן  ההכשרה,  קורסי 
העצום, את שלושת הקורסים הנחיתי יחד עם איריס שטרן לוי, אחות גדולה, 
שאיפשרה לי לנוע ולהתגמש בין עמדות הנחייה שונות. זיכרון אחד מרגש 
במיוחד היה בקורס השלישי: הייתה משתתפת בקורס שהרגשנו שהיא לא 
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העשייה במרכז, את הגדילה של קווי הגברים, שהרכזים והמתנדבים שלהם 
הובילו לעליית מודעות משמעותית בציבור. ראיתי איך נולד פרויקט התיעוד, 
את השינוי המדהים במגזר הדתי ואת הפיכת המרכז לגורם מקצועי מומחה 
בנושא אלימות מינית. מדהים היה לראות את הכמות והאיכות של העבודה 
הרכזות/ים,  ידי  על  ובעיקר  המתנדבות/ים  ידי  על  שנעשית  המקצועית 
שהעשייה שלהן/ם פורצת גבולות ומעוררת השראה וגאווה. ואת כל הדבר 
מלאת  טורבו,  מנוע  טובה,  הכי  המנהלת  שלר,  מרים  מובילה  הזה  הענק 

כוחות ורגש ולב ליבו של המרכז, אותה אני אוהבת ומעריצה. 

כי   ,"Name dropping" הרבה  היה  שלי  שבזיכרונות  יודעת  אני  חברות: 
באמת הייתה לי הזכות להכיר כל כך הרבה נשים פמיניסטיות מדהימות: את 
וממובילות התנועה הפמיניסטית  ירון ממקימות המרכז  וג'ואן  אסתר עילם 
בישראל. הכרתי חברות כנסת אמיצות, נשות טיפול מוערכות, מרצות, נשות 
תקשורת, נשים שמובילות את העשייה בארגוני נשים ובארגונים פמיניסטים. 
שהיו  מיתולוגיות  רכזות  וכמובן  לדרך  אמיתיים  שותפים  גברים  גם  הכרתי 
בזיכרונות  ומרגש  מהותי  הכי  הדבר  אבל  הסיוע.  במרכז  דרך  אבן  ועודן 
זו. ארבע מהן  לחיי  זו  והאחיות שלי, שנאספנו  והחברות  הידידות  הוא  שלי 
כתבו ספרים ואני כל כך גאה בהן, אחרות עושות חייל בקריירה או באהבה 
ובמשפחה. תודה לכן מרים, איריס, טלי, סיגל, יסמין, שירי, אלה, אור, מיכל, 

רחל, אליענה, שושי, ליאור, נטלי, גילי ושירה, אהובות שלי. 

* מתנדבת במרכז סיוע תל אביב, עו"ס קלינית ופסיכותרפיסטית, מטפלת בנפגעות. 

איתנו בחמש הפגישות של העלאת תודעה פמיניסטית, היא התנגדה מאוד. 
במפגשים הבאים למדנו על סיוע ושם היא הייתה הכוכבת, יש לה את זה, 
בגדול, מהבטן. נחנקתי מהתרגשות. בהפסקה אמרתי לה שאני רוצה להגיד 
לה משהו והלכתי לשירותים. כשיצאתי היא עמדה מולי, נפלנו לחיבוק זו על 

צווארה של זו ועם דמעות בעיניים אמרתי: "זה מה שרציתי להגיד לך".

ב2006 השתתפתי מטעם המרכז בישיבות של  זנות:  אירוע לזכר קורבנות 
אירוע  ציינו  באוגוסט  ב-16  בנשים.  בסחר  למאבק  הארגונים  קואליציית 
ונרצחו בשריפת  בנשים שנכלאו  נשים מקורבנות הסחר  לזכרן של ארבע 
המכון ברחוב גולומב. את האירוע ארגנו ביחד שולה קשת מארגון "אחותי" 
ואנוכי, בעזרת נשים רבות ממרכז הסיוע. ערכנו טקס זיכרון, הדלקנו נרות 
בה  ועצרת,  ארוכה  מחאה  צעדה  קיימנו  ואז  הנצחה.  שלט  תלינו  לזכרן, 
דיברו יעל דיין, זהבה גלאון, דורית אברמוביץ', לינדה מ"אנחנו שוות", נשים 
מארגונים חברתיים, שולה קשת וכמובן אסתר עילם, ממייסדות מרכז הסיוע 

והקואליציה למאבק בסחר בנשים. 

לתקציב  שלהם  ההכרחיות  עם  השלמתי  אבל  עליהם,  מתתי  לא  בזארים: 
ושוב, במשך  המרכז. הניסיון הראשון היה כראנרית, רצה עם בגדים הלוך 
שבוע לא הצלחתי ללכת זקוף. בשנים שאחרי הייתי בנעליים וכשהזדקנתי 
עברתי לתכשיטים, ואיסופים לפעמים, והסעת 30 מגשי פיצות למתנדבות/

ים )שהגיעו קרות(. קר, גשם, חנוכה. ויש זיכרון אחד, לא קונפורמי, בו מישהי 
שיתפה בעצב שהיא לא תוכל לקנות את כל מה שמצאה כי זה יצא לה יקר 
מדי. לא התאפקתי וגיליתי לה שבעוד 20 דקות מרים תכריז שלכבוד צאת 
מלאה  לעברי  רצה  היא  שעה  אחרי  מחיר.  בחצי  יהיו  הפריטים  כל  השבת 

בשקיות ובשמחה. עד היום לא גיליתי למרים, אבל נראה לי שעשיתי טוב. 

בה  שאין  ומחייבת  קשה  עבודה  היא  המנהל  בוועד  חברות  המנהל:  הוועד 
שום זוהר, רק המון עבודה, מיילים, טלפונים וישיבות ארוכות לתוך הלילה. 
דיונים  אחרי  קטנות  החלטות  והמון  היסטוריות  להחלטות  הזדמנויות  מעט 
עוד  לראות  ההזדמנות  היה  בוועד  בחברות  שאהבתי  הדבר  אבל  ארוכים, 
ועוד מהעשייה במחלקות השונות במרכז. הצלחתי לראות בזמן אמת את 
ההתרחבות של מחלקת החינוך האדירה, שעל כל חלקיה הפכה למובילת 


