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שיעור חינוך בעקבות התקיפה המינית באיה נאפה
כתבו :יעל אפריאט וסיון לב ,רכזות חינוך במרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ת"א
דגשים למחנכ/ת
 שיחה בכיתה בנושא התנהגות מינית אלימה שונה מנושאים אחרים .הנושא רגיש ומורכב ,יכול
להעלות קשיים רבים ,תוקפנות ,אשמה ,בושה ורגישות בקרב התלמידים והתלמידות .יש לעסוק
בו באופן אחראי וקשוב לצרכים שלהם.
 סביר להניח שהנערים בכיתה ירגישו מותקפים ,ושמאשימים אותם כחלק מתרבות הנוער
ובהתנהגות של הנערים בסרטון .צריך לזכור שחלק מהנערים (ולא רק הנערות) שיושבים
בכיתות הם בעצמם נפגעים או פוגעים מינית בהווה או בעבר ,בסיטואציות שונות ודומות.
 לא להיבהל או לכעוס על אמירות שמצדיקות את התנהגות הנערים – המסרים והתפישות
החברתיים שנתנו לגיטימציה להתנהגות בסרטון ,משפיעים גם על התלמידים והתלמידות
שלכם ,ומעצבים את העמדה שלהם.
 חשוב להגיד בתחילת המפגש ובסיומו שהנושא יכול להיות מציף וקשה ,ושאם מישהו/י מכתה
מרגיש צורך לדבר על זה עם מישהו מחוץ לביה"ס תמיד אפשר לפנות למרכזי הסיוע לנפגעות
ולנפגעי תקיפה מינית  .לפעמים גם אם לא קרה לנו משהו ,אלא "רק" היינו עדים לפגיעה ,זה
משפיע עלינו ויכול להיות קשה ומעיק – חשוב לדבר על זה .להזכיר שהפניה למרכזי הסיוע היא
אנונימית ,ושיש קו לנשים –  1202וקו לגברים – ( 1203לכתוב על הלוח) .להזכיר כמובן גם
גורמים בתוך ביה"ס שאפשר לפנות אליהם ,ולהדגיש שאם יש משהו שמעיק – חשוב לא
להישאר עם זה לבד ולקבל תמיכה.

חלק א :הצפת עמדות ותחושות
מטרת חלק זה היא לאפשר לכיתה להתבטא ולהביע את הדעות שלהם ,מבלי להתערב ולהגיב.
אנחנו צריכות להיות מוכנות לאמירות שיהיה לנו ולאחרים בכיתה קשה לשמוע .החלק הזה יכול
לתת לכן אינדיקציה למה מעסיק אותם ,מה העמדות שלהם בנושא ,ולאן לכוון את השיעור.
-

לשאול  :מה שמעתם על הסיפור? מה המחשבות שעלו לכם?

-

לשאול :איזה גבולות נחצו במקרה בעיניכם? מתי (ואם בכלל)?
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חלק ב' :ניתוח המקרה ודיון
-

לחצות את הלוח לשניים ולכתוב בצד אחד "מה הם חושבים/מרגישים?" ובצד השני "מה
היא חושבת/מרגישה?" (לתת למגוון הדעות לעלות)

-

כדאי לציין :קשה לדעת בבירור מה היא מרגישה ,כי הם בכלל לא שואלים אותה .לא רואים
אותה נהנית מהסיטואציה ,אלא הולכת ממנה ,אבל חד משמעית – אין בירור איתה מראש
על מה היא רוצה.

-

האם לדעתכם כל הנערים שמשתתפים בסרטון חושבים אותו דבר על מה שקורה? מרגישים
אותו דבר? (למשל ,מי שמדבר בסרטון ,כנראה הדיג'יי)

-

למה אף אחד לא עצר את זה?

-

איך אני הייתי מרגיש/ה אם הייתי בסיטואציה הזו כצופה מהצד?

המסרים שחשוב שיובהרו בסוף הדיון:
 .1יש פה שתי תקיפות מיניות – 1 :המעשה עצמו :משיכת החזיה והנגיעות בחזה – 2 .הצילום
וההפצה של הסרטון ברשתות החברתיות.
 .2התייחסות להאשמת הקורבן – הנערה לא אשמה .היא לא "מזמינה" תקיפה מינית .לא
משנה מה היא עושה ,לאף אחד אין זכות לגעת בה .רק היא מחליטה איך ,מתי ואיפה
הדברים יקרו ,אם בכלל .ברגע שלקחו ממנה את השליטה ואת הבחירה  -זו תקיפה.
 .3חובה לברר גבולות וחובה לכבד גבולות.
 .4אלכוהול הוא לא תירוץ להתנהגות אלימה .אין שום תירוץ לאלימות.
 .5אין כזה דבר ש"בנים חרמנים לא שולטים בעצמם" – אפשר להדגים זאת בכך שאם אמא
שלהם היתה שם הם כנראה לא היו עושים את זה .בנוסף ,בנים הם לא עדר חיות! חשוב
שהנערים לא יחשבו על עצמם ככאלה וייתנו לעצמם יותר קרדיט מ"חיה חסרת שליטה".
 .6חשוב להתערב במקרה כזה ולהפסיק את הפגיעה :לעצור את הפוגע .בטח ובטח שלא
להיגרר ולפגוע גם .אם יש סרטונים – לא להפיץ אותם בשום אופן.
חלק ג' :קריאה להגיב ולאחריות הדדית
להראות את הסרטון של סם קרטר מגיב לאלימות מינית בהופעה
/https://www.facebook.com/10nana/videos/10155616790508794
או אדי ודר שנה לפני כן https://www.youtube.com/watch?v=JL6ZzYsrn-g
לדבר החשיבות שבתגובה ,שיכולה לעזור ולמנוע פגיעה בגוף ובנפש ,של מי שבמוקד הפגיעה ושל
כל הסביבה .אפשר לשאול מה כל אחד/ת צריך כדי לעשות את מה שסם קרטר או אדי ודר עשו.
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לסיום
להזכיר את המסר המרכזי שבחרתן/ם ,ולהביע שוב עמדה מוסרית ברורה ביחס למקרה.
להזכיר את קווי הסיוע ואת הגורמים בבית הספר שמהווים כתובת לכל סוגיה ,תחושה או לבטים
שקשורים בנושא של פגיעה מינית.
ניתן להתקשר ולהתייעץ איתנו לגבי המערך או בכלל:
 – 1202השאירו הודעה לרכזת חינוך
מייל ל – schools@ta1202.orgאו youth@ta1202.org

חומר למחשבה – הפרשנות של סימון טטרו בפייסבוק
" ובכן ובכן ,לא תאמינו .מסתבר שהסרטון של אירוע התקיפה המינית של בני הנוער הישראלים באיי נאפה
את התיירת הבריטית ,חמור ומחליא אף יותר ממה שחשבתי .לפי עדותו של אחד הנערים שם ,כפי
שמובאת בכתבה ב"כאן" (לינק בתגובה הראשונה) "הנערה הבריטית הציעה לדיג'יי שאם כולם יתרחקו
היא תוריד את החזייה של בגד הים ".
כלומר ,הצעירה עצמה הייתה מעוניינת ,מסיבותיה שלה ,לחשוף את שדיה .סבבה .זכותה .אם כך ,אפשר
לתמוה מדוע הבנים כפו עליה בכל זאת להוריד את החזייה שהיא מלכתחילה תכננה להוריד? ומדוע
הבחורה עצמה ,שכאמור התכוונה להתפשט בחלק העליון ,ירדה מהבמה מבוישת? במילים אחרות :אם
מישהי מעוניינת לשכב איתך ,למה שתרצה לאנוס אותה במקום זאת? התשובה מאוד פשוטה :עיקרון
הכוח והכפייה.
במילים אחרות ,מה שהבנים אמרו בעצם המעשה הוא כך" :את ,גברת צעירה ,לא תחליטי עבורנו מה
לעשות עם הגוף שלך .אנחנו נחליט עליו .את לא צריכה 'לתת' לנו את עצמך – אנחנו כבר ניקח לבד ,בלי
טובות ובלי רשות .השליטה אצלנו ,לא אצלך ,ולכן ההחלטה שלך עם עצמך אינה רלוונטית כלל".
גם באירוע בו הופצו תמונות הערום של שרון פרי ,למשל ,שלט עיקרון הכפייה ,השליטה והכוח .לא היה
שום דבר יוצא דופן בתמונות של פרי ,מלבד העובדה שהיא לא רצתה לחשוף אותן בפני ההמונים .ואם
היא לא רצתה וזה נלקח ממנה בכוח ,במרמה ,בתחבולות או בכל דרך לא כשרה אחרת – הרי שהערום
הוא בטח לא העניין כאן ,אלא הכפייה.
בואו נודה :אנחנו חיים בשנת  .2017אף אחד מאתנו לא צריך להשתמש בשירותיו של פורץ מכוניות עלוב
כדי לראות תמונות של בחורות ערומות ,אפילו לא של מפורסמות .תמונות וסרטוני סקס של הנשים הכי
יפות בעולם נמצאות במרחק הקלקה אחת בגוגל .זו האמת .אין משימה קלה יותר מאינטרנט מאשר
לצרוך פורנו על סוגיו השונים .באמת שאין .יודעים מה? עזבו אתרי פורנו .עשו רק שיטוט קצר ברשתות
החברתיות ולבטח תמצאו לא מעט תמונות של לא מעט בחורות בכל תנוחה שתבחרו.
אז אם אתם יכולים "להשיג" ערום וסקס בכל פינת רחוב וירטואלית ,ואם אתם יכולים לצפות בגופה הערום
של הכוכבת המועדפת עליכם ,אז למה זה מלהיב יותר להביט בתמונות וואטסאפ של איזו חיילת מסכנה
ואלמונית שצולמה ללא ידיעתה ,או של עיתונאית ספורט שכל פשעה היה לצלם את עצמה בערום? למה
התמונות/סרטונים האלה ,בסגנון "הקלטת הלוהטת של " XXXכל כך פופולאריות וזוכות לתפוצה עצומה?
נורא פשוט :חלק מהגברים לא רוצים ערום ,ולא בהכרח מעוניינים אפילו בסקס ,הם רוצים להשיג משהו
בכוח .בשליטה .לכן ,העובדה שהבריטית הייתה מעוניינת בעצמה להתפשט רק הרסה לחארות שם.
כן ,זה חולני ,זה מחליא וזה אלים ,וזה בעיקר מדאיג .כי אמנם ידיים ספורות עשו את המעשה עצמו ,אבל
התמיכה ההמונית לה זכו הידיים המטונפות האלה ,השירה המשפילה ,הקללות הנוראיות  -מזעזעות
הרבה יותר".
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