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לאיה פוגל ולעפרה גנור על עזרתן

הרבה למרכז לאורך השנה ותודה מיוחדת לכל
המתנדבות והמתנדבים ולצוות מרכז הסיוע על
עזרתן/ם הרבה בהפקת הערב.
תודה לכל מי שלקח/ה חלק בכתיבת חוברת זו.
תודה לאורנה איילון על עיצוב החוברת.

מופע ההתרמה השנתי
דודו טסה מארח את נינט טייב
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על המרכז

מרים שלר *

בישראל של  2017הסדקים בחומות השתיקה מאפשרים לנו לראות עד
כמה נפוצה האלימות המינית בחברה שלנו ,באופן חוצה דתות ,קהילות
ומעמדות .הסטטיסטיקה בישראל מלמדת כי אחת מתוך שלוש נשים עברה
או תעבור תקיפה מינית אחת לפחות במהלך חייה .אחת מחמש נשים עברה
או תעבור אונס פעם אחת לפחות ,ואחת משבע נשים היא נפגעת גילוי-
עריות .שיעור הפגיעה המינית בילדים וילדות עד גיל  12הוא דומה ,ואחד
מכל שישה גברים נפגע מינית במהלך חייו.
מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב הוקם לפני  39שנים,
על-ידי קבוצת נשים מהתנועה הפמיניסטית בישראל ,תחת הסיסמא "את
לא לבד" .המרכז היה ראשון מסוגו בארץ ,ומטרתו הייתה סיוע ותמיכה לכל
אישה שחוותה פגיעה מינית .החל משנת  1990מפעיל המרכז את קו הסיוע
לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית ,והחל משנת  2003גם את קו הסיוע
לגברים ונערים דתיים .שני קווים אלה יחידים מסוגם בארץ.

סיוע ,ליווי ותמיכה
במרכז הסיוע פועלות ופועלים כ 260-מתנדבות ומתנדבים שעברו הכשרה
ממושכת בנושא של תקיפה מינית .כרמז הסיוע נותן מענה טלפוני 42
שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע ,מאבצעות שלושה קווי חירום :קו לנשים,
קו לגברים וקו לגברים דתיים וחידרם .קווי החירום מציעים מרחב בטוח
ואמפתי ,נטול שיפוטיות ,בו מאמינים לפונות ולפונים ,מקבלים את דבריהם
ומעניקים להם מידע חיוני על פיצה ורך .קווים אלה מאוישים על ידי
מתנדבות ומתנדבים המעניקים סיות עומך ומעצים ,המבוסס על הקשבה
מכבדת ,רגישות לרצונותיה/ו וצרםיכ של הפונה ופרישת מידע על
האפשרויות העומדות לרשותה/ו.
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בשנת  2016התקבלו במרכז סיוע תל-אביב כ 10,500 -פניות ,המהוות 33%
מכלל ינפהות למרכזי הסיוע בארץ .בהתאם לצלו ךרודרישה ,מתקיימות
פגישויא תשיות המכוונות גם הן להענקת סיוימת ,עכה ומתן מידע .פונות/
ים ,ששקיבו זאת ,לוו לרופא או לבית החוליידבל םקה רפואית וטיפוו למי
שהחלי ה/טלהגיש תלונה לוו ,אם ביקשו זאת,רטשמל ה ,לפרקליטות וליתב
המשפטעל ,תים לאורך כל ההליך הפלילי הארותמהו ךיש .בנוסף ,המרכז
מקייםוגמ ון של קבוצות תמיכה נפרדות לנשיבגלו םרים מאוכלוסיות נושות.
בשנת  2016התקיימו במרכז הסיוע למעלה מ2-צובק 9ות תמיכה
שהותאל ומצרכיהן/ם המיוחדים של המשתתפות/מכ .םיו כן המרכז החליט
להקצוסכ תף יעודי לסבסוד טיפול נפשי לנפגלו תוענפגעים ,אשר בלעויד
לא היו זוכות וזוכים לקבל טיפול חיוני לו הן/ם זקוקות/ים כל כך.
מרכזי הסיוע הינם הכתובת היחידה עבור נפגעות ונפגעים רבים של פגיעה
מינית ,שכן אף גורם ממשלתי או ציבורי אחר אינו מציע להם מענה דומה.
מרכז הסיוע משמש גם כתובת לבני המשפחה והא/נשים מסביבתם
הקרובה של נפגעות ונפגעים ,במטרה לסייע להן/ם להתמודד עם
הטראומה המשנית שהן/ם חוות/ים כתוצאה מהפגיעה.

בשנים האחרונות התרחבה והסתעפה פעילותו של המרכז והוא הפך
לכתובת מקצועית עבור מגוון רחב של גורמים בקהילה המתמודדים עם
תופעת התקיפה המינית והשפעותיה על הנפגעות והנפגעים .העמקנו את
הקשר עם גורמים רבים על מנת לפעול לשיפור השירותים הניתנים
לנפגעות ולנפגעים ,וכן הרחבנו את הפעילות החינוכית-מניעתית ,המעניקה
כלים לזיהוי מצבים סיכוניים ומציעה אלטרנטיבה למיניות בטוחה ומכבדת.
בשנת  6102הועברו על ידי מרכז הסיוע ,מעל  000,5הרצאות וסדנאות בפני
קהלים מגוונים ביניהם :אנשי חינוך ,משטרה ,פרקליטות ,שופטים/ות ,אנשי
טיפול ,רופאים/ות ,אחיות ,אנשי צבא ,מנהיגים רוחניים ,מדריכות כלה,
חברות עסקיות ועוד.
מדי שנה מקיים המרכז מעל אלף סדנאות בחטיבות הביניים ,בתי הספר
התיכוניים ומסגרות חינוכיות אחרות .עבור רוב הנערים והנערות זו הזדמנות
ראשונה לקיים שיח בנושא של מיניות בכלל ותקיפה מינית בפרט ,לקבל
מידע אודות התופעה והשלכותיה וללמוד על כלים למניעת תקיפה מינית
ולהתמודדות עם פגיעה .השיח המוקדם על מיניות בטוחה וכן האיתור
המוקדם של הפגיעה הינם קריטיים להחלמה אישית וחברתית .על אחת
כמה וכמה כאשר מדובר בילדים רכים ובבני נוער .לכן ,יש חשיבות עצומה
להעלאת המודעות לנושא בקרב בני הנוער ואנשי חינוך.
הסדנאות מציעות לתלמידות ולתלמידים להסתייע בשירותי המרכז
במקרה של תקיפה מינית שהם או חברותיהן/חבריהם חוו ואכן ,אחרי
שהועברה סדנה בקבוצת נוער זו או אחרת מתקבלות במרכז בדרך כלל
פניות מבני נוער שקודם לכן לא מצאו ערוץ להתלונן על חוויות קשות
שעברו .המרכז מקיים גם מגוון רחב של קבוצות פסיכו-חינוכיות לנוער
בסיכון ולצוותים הטיפוליים המלווים אותם במסגרות שונות בקהילה,
והשנה הצלחנו להרחיב באופן משמעותי את הפעילות למען נוער בסיכון
והצוותים החינוכיים והטיפוליים העובדים איתם.
במקביל ,הרחיב המרכז את פעילותו החינוכית בנושא הטרדה מינית
בעבודה באמצעות סדנאות שנערכות במסגרת חברות ,ארגונים עסקיים,
גורמים במערכת הביטחון ובצה"ל ובמקומות עבודה אחרים.

גם השנה התקיימו קורסים לסטודנטיות/ים בבתי הספר לעבודה סוציאלית,
באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן בשיתוף עם מרכז הסיוע,
בנושא פגיעה מינית.
השנה הסתיים המחזור הרביעי פרי שיתוף הפעולה עם בית הספר לעבודה
סוציאלית ,אוניברסיטת תל אביב במסלול מיוחד למתנדבות ומתנדבים
להנחיית קבוצות.
בפנינו אתגר גדול בפעולתנו לשינוי תודעה ציבורית ולהמשך והרחבת
העבודה הרבה עם פונות ופונים .במיוחד בימים כאלה ,מחובתנו להמשיך
במאבק הציבורי נגד אלימות מינית ולשינוי תודעה בנושא יחסי כוח מגדריים.
נציגות המרכז ונציגיו מופיעות באופן תדיר באמצעי התקשורת השונים,
במטרה לשבור את קשר השתיקה סביב פשעי פגיעה מינית ולהעלות את
המודעות לתופעה הרסנית אך נפוצה זו.

סינגור
סינגור משמעו פעילות למען שיפור הטיפול בנפגעות תקיפה מינית על ידי
שינויים במדיניות ,נהלים ופעילות בתחומי מערכות המשטרה ,המשפט,
הבריאות ,הרווחה והחינוך .למרות מימדיה וחומרתה של תקיפה מינית,
עדיין נמנעות/ים רוב הנפגעות/ים מלספר ,לדווח ו/או להתלונן על הפגיעה
שעברו .תחושת הבדידות ,הבושה והניתוק מהחברה היא לעתים קרובות
בלתי נפרדת עבור אלו שחוו תקיפה מינית .אחת הסיבות לכך היא היחס
השיפוטי של החברה כלפי הנפגע/ת .אונס הוא הפשע היחיד בו הקורבן
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מאז ועד היום מציע מרכז הסיוע מענה ותמיכה לנשים ולגברים שנפגעו.
צוות המרכז ,יחד עם המתנדבות והמתנדבים ,פועלים ללא לאות על מנת
לסייע בהתמודדות הקשה והיומיומית עם ההשלכות השונות של הפגיעה
על חייהם.
נפגעי ונפגעות תקיפה מינית נאלצות/ים להתמודד מדי יום ומדי שעה עם
טראומת הפגיעה הן הפיזית והן הנפשית :אובדן השליטה על החיים ,חוסר
האונים ,ההאשמה העצמית ,הבדידות ,ותחושות שליליות אחרות הגורמות
לנפגעות ולנפגעים ,על פי רוב" ,לצמצם" את מקומם במרחב ולהסתגר בתוך
עצמם .אולם קיים מחיר כבד נוסף אותו עליהן/ם לשלם והוא המחיר החברתי.
לא אחת ,מוצא/ת הנפגע/ת את עצמה/ו עומד/ת לבדה/ו מול חברה שאינה
מוכנה לשמוע ,מסרבת להאמין ,או מאשימה אותה/ו במקום להאשים את
הפוגע .ההתייחסות החברתית המאשימה יוצרת עבור הנפגעות והנפגעים
מרחב לא בטוח ומעודדת את המשך ההשתקה של הפגיעה .זו הסיבה
המצערת שבגללה רוב מעשי הפגיעה המינית אינם מדווחים ואינם מטופלים.
אקלים חברתי זה מעניק לגיטימציה לתקיפה המינית ומאפשר את ממדיה
המפלצתיים של התופעה .פעילותו של מרכז הסיוע מוקדשת לטיפול בכל
הרבדים של התופעה ,הן בפגיעה עצמה ובקורבנותיה והן באקלים החברתי
שמאפשר ואף מנציח את הפגיעה.

בכל שנות פעילותו מרכז הסיוע פועל לאורן של שתי מטרות עיקריות :מתן
סיוע לאלפי נפגעות ונפגעי תקיפה מינית ולאנשים הקרובים להם ,וצמצום
שיעורה של תופעת התקיפה המינית לסוגיה בישראל .למימוש מטרות אלו
פועל המרכז בשלושה אפיקים עיקריים :סיוע ותמיכה ,חינוך והסברה וסינגור.

חינוך והסברה

בשיתוף עם היחידה ללימודי המשך בבית הספר לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת בר אילן ,מרכז לוטם ומטפלות מובילות בתחום ,השנה התחיל
המחזור הרביעי בתוכנית הדו שנתית להכשרת נשות ואנשי מקצוע ,שנועדה
להכשיר מטפלות/ים בתחום הטיפול בטראומה מינית .תכנית זו כוללת
לימודים אקדמיים ופרקטיקום מעשי במטרה להרחיב את מעגל המטפלים
המתמחים בטיפול בנפגעות ונפגעים.
בנוסף ,פועל המרכז בקרב האוכלוסייה הדתית והחרדית ,תוך שיתוף פעולה
מבורך עם גורמים שונים בריכוזי אוכלוסייה דתית ,ובפרט בבני ברק ,שם
מועברים קורסים בקרב מטפלות ,יועצות ,מדריכות כלה ,בלניות וגורמים
משפיעים נוספים בקהילה.
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מואשמ/ת על ידי החברה ואמינותה/ו מוטלת בספק ,פחות מ 17% -מקרב
הנפגעות הפונות למרכז ומיעוט קטן אף יותר מקרב הנפגעים שפונים
למרכז בוחרים להתלונן במשטרה .מתוך מודעות לקשיים ולאי הוודאות
הצפויים לנפגעות ולנפגעים הפונים לעזרת החוק ,הכשיר מרכז הסיוע
מתנדבות ומתנדבים לליווי המתלוננת לאורך ההליך המשפטי ,הן הפלילי
והן האזרחי .מאות נפגעות/ים לוו השנה להגשת תלונה במשטרה ולמתן
עדות בבית המשפט .חלק נכבד מעבודה זו מוקדש ליידוע המתלונן/ת
מראש על ההליכים הצפויים לה/ו בחוק ,ועל עדכון שוטף של המתלונן/ת
לגבי מצב התלונה במשטרה ובבית המשפט.
השנה המשכנו לקיים הכשרות וקבוצות הדרכה לפרקליטות/ים
בפרקליטויות ובתחנות המשטרה .מטרת ההכשרות היא להכיר לאנשי
אכיפת החוק את עולם התוכן של הפגיעה המינית על מורכבותה הרבה,
זאת מתוך הבנה שהכרות עמוקה ,יש בכוחה לאפשר הליך פלילי מיטיב
יותר :קשוב ,אמפטי ,מקצועי והוגן כלפי נפגעות ונפגעי העבירה בעבירות
מין.
מרכז הסיוע פועל למען שינוי חברתי .יחד עם איגוד מרכזי הסיוע ,ויתר
שמונת מרכזי הסיוע בארץ ,אנו עובדות ביחד עם המערכת המשפטית ועם
משרדי הרווחה ,החינוך והבריאות לקידום טיפול מערכתי בתופעת התקיפה
המינית ובבעיות הרבות הנובעות ממנה .המרכז משתף פעולה עם מגוון
רחב של ארגונים פמיניסטיים וחברתיים בטווח רחב של נושאים במטרה
לקדם מאבקים לשינוי חברתי .אנחנו מובילות מאבקים ציבוריים נגד תרבות
האונס היוצרת את התשתית החברתית המאפשרת תקיפות מיניות.

אתה לא לבד

במהלך השנה האחרונה נעשו מאמצים רבים ליצירת מענה הולם בשפה
הערבית בקו הסיוע לגברים .בין הפעולות שננקטו הוקם עמוד פייסבוק
ייעודי לגברים נפגעי תקיפה מינית בשפה הערבית ונעשו מאמצים לאיתור
מתנדבים דוברי ערבית ושילובם בקורס ההכשרה .כיום ,לאחר שמתנדבים
מהחברה הערבית סיימו את הכשרתם ,יש משמרת קבועה בקו הסיוע שבה
ניתן לקבל מענה בשפה הערבית ,וממשיכים המאמצים להרחבת המענה
גם לשעות נוספות.

אחרי שנים של חשיבה וניסיונות לקיים קבוצת תמיכה לנפגעים שהינם
אסירים בבתי סוהר ,הצלחנו השנה לפתוח קבוצת תמיכה בכלא השרון,
הראשונה מסוגה בארץ ,לאסירים נפגעי תקיפה מינית .הקבוצה מונחית
על ידי ערן האן ,רכז קו הגברים ביחד עם עובדת סוציאלית מכלא השרון.
הקבוצה מהווה את ההזדמנות הראשונה עבור המשתתפים להכיר בפגיעה
המינית שחוו ולעבד את הטראומה כתוצאה ממנה .אנחנו תקווה כי המודל
יתרחב לבתי סוהר נוספים ברחבי הארץ ויתן מענה למאות הגברים האסירים
שנפגעו מינית בעברם ולא זוכים למענה מתאים.
עוד השנה פתחנו קורס מיוחד בשירות הפסיכולוגי החינוכי (השפ"ח) בבני
ברק למטפלות ומטפלים הפועלות/ים בערים עם אוכלוסיות חרדיות כגון בני
ברק ,קריית ספר ,בית"ר עילית ובת ים .הקורס מקנה ידע רב על פגיעה מינית
ומעניק כלים לאיתור ,זיהוי וטיפול בילדים ובני נוער במערכת החינוך אשר
חוו פגיעה מינית .מדובר בקורס חשוב ופורץ דרך ואנחנו שמחות על הרחבת
מעגל המטפלות ,המטפלים ואנשי החינוך שמקבלים הכשרה בנושא זה.
פרויקט התיעוד אותו התחלנו בשנה שעברה התפתח משמעותית לאורך
השנה ,ומעל  60נשים וגברים כבר הפקידו בו את עדותם .הפרויקט כולל

ולבסוף ,השנה הרחבנו משמעותית את הפעילות שלנו בתחום הדוברות
והנוכחות במדיה החברתית ,מתוך הכרה בחשיבות של הנוכחות והשמעת
הקול במרחבים אלו ,כארגון מרכזי ומשמעותי בשיח הציבורי אודות
אלימות מינית וסיוע לנפגעות/ים .במסגרת הפעילות עודכנו התכנים
באתר האינטרנט של המרכז ,עמוד הפייסבוק של המרכז הפך לערוץ פעיל
המחובר למתרחש בחברה ,וכן הושקעו מאמצים ברתימת הפלטפורמה
האינטרנטית לצורך שיווק אירועי התרמה וגיוס כספים ,במטרה לאפשר את
צמיחתו המתמדת של המרכז והרחבת השירותים שהוא מציע לפונות/ים
ולקהילה כולה.

פגיעה מינית על ידי דמות סמכות
פגיעה מינית על ידי סמכות נפוצה ביותר .מהדו"ח של איגוד מרכזי הסיוע
עולה כי כרבע מהפניות אל מרכזי הסיוע בשנת  2015היו בעקבות פגיעה
על ידי מקור סמכות (הורה ,דמות חינוכית ,רוחנית או סמכות בעבודה).
כעשירית מכלל הדיווחים על פגיעות מיניות עסקו בגילוי עריות מצד הורה
– דמות הסמכות הראשונית בחיינו והמודל לכל קשר עם סמכות בעתיד.
ככלל ,מהנתונים עולה כי ככל שגיל הנפגע/ת יורד ,עולה שכיחות הפגיעה
מצד סמכות.
אין זה פלא שפגיעה מינית על ידי דמות סמכות היא נפוצה כל כך .קיימת
היררכיה ברורה בין בעל/ת הסמכות למי שנתונות/ים למרותה – היררכיה

מגיל צעיר אנחנו מחונכות/ים לא רק לציית לדמויות סמכות ,אלא גם לכבד,
להעריך ולשאת אליהן את עינינו .עוד מהמודלים הראשוניים של הורינו אנו
לומדות/ים לסמוך על דמויות סמכות ,להאמין בהן ולהיענות לדרישותיהן,
מתוך ההנחה שככלל  -דמויות אלו דואגות לנו ורוצות בטובתנו .בגלל כל
אלו – כשמתרחשת פגיעה מינית מצד דמות סמכות היא מאופיינת במשבר
אמון גדול ,פירוק של מערכות האמונה ,של המסגרות החברתיות ותחושה
קשה של ערעור ופירוק של הסדר החברתי כולו.
בשל השכיחות של הפגיעה המינית המתרחשת בצל הסמכות ובשל
ההשלכות ההרסניות שיש לה הן על הנפגע/ת והן על הקהילה והחברה
כולה ,בחרנו להקדיש השנה את החוברת לנושא הפגיעה המינית על ידי
דמות סמכות על מאפיינה והשלכותיה השונות.

תודות
ברצוני להודות בראש ובראשונה לפונות ולפונים אשר בוטחים בנו עם
הסיפור שלהן/ם ,ברגעים הרגישים כל כך של חשיפה והתמודדות עם
הפגיעה .תודה לחברות וחברי הצוות ,למתנדבות ולמתנדבים הפועלים
במסירות ובמחויבות אינסופית .תודה רבה לכל ידידות וידידי המרכז
הפועלים למעננו .תודה לתורמים הרבים ,לקרנות ,לחברות ולאנשים
פרטיים ,לגופים ממשלתיים ועירוניים המאפשרים את המשך פעילותו של
מרכז הסיוע.

את לא לבד
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פרויקטים חדשים

במסגרת הפרקטיקום של הסטודנטיות לעבודה סוציאלית יצאה לאור
בשנת  2016אמנה חברתית ליצירת מרחב מיני בטוח בקהילה הלהטבא"קית.
הצורך באמנה עלה מתוך הבנה כי השיח על פגיעות מיניות מושתק בתוך
הקהילה .במצב הנוכחי ,כאשר כמעט שלא ניתן לדבר על קיומה של פגיעה
מינית גם במרחב הלהטבא"קי ,הנפגעות והנפגעים לא מקבלים הכרה
בפגיעותיהן/ם ולעתים אף לא מצליחים לזהות או לשיים את הפגיעה.
תהליך כתיבת האמנה נעשה בשיתוף פעולה בין מגוון א/נשים מזהויות
ותת-קהילות שונות ,חלקם נציגות ונציגים של ארגוני הקהילה ,אשר בחרו
לקחת חלק פעיל בקידום היוזמה ,במטרה להעלות מודעות לקיום התופעה
ולהציף את הביטויים הייחודיים של פגיעה מינית בין א/נשים להטבא"קיות/ים.
באמצעות קיום שיח נרחב על מניעת פגיעה מינית ועידוד מרחב מיני בטוח
יהיה קל יותר לנפגעות/ים לקבל תמיכה והכרה ,להבין מה מאפשר פגיעה
מינית וכיצד ניתן למנוע מקרים עתידיים של פגיעה .את האמנה ניתן לקרוא
באתר האינטרנט של המרכז.

תיעוד אודיו-ויזואלי לעדויות אישיות של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית ,ומטרתו
להתיר את קשר השתיקה סביב הפגיעה ,לאפשר לנפגעות/ים להשמיע את
קולן/ם ולשתף את סיפוריהן/ם בתוך מרחב בטוח .סיפור הפגיעה מסופר בפני
שתי עדות נשות מקצוע לאחר מפגש מקדים עם הפונות/ים .לכל נפגע/ת
יש מרחב חופשי לבחור מה לשתף ובאיזה אופן .הפרויקט מייצר שותפות בין
הנפגעות/ים לבין העדות שמאזינות לסיפור .דחייה ושיפוט הן תגובות רווחות
לסיפורים של תקיפה מינית ,מתן עדות היא חוויה מתקנת בה הצד המאזין
מקבל ,קשוב ומאמת את החוויה של הניצול .כדי להבטיח בעלות על הסיפור
שלהן/ם ,כל נפגע/ת מחליט/ה למה עדותה/ו תשמש ,בין אם לצרכי חינוך,
מחקר או מודעות ציבורית .ניתן לקבל עותק של העדות המצולמת.

המוגדרת על ידי החברה ומקבלת לגיטימציה ותוקף חברתי לעצם קיומה.
בעצם ,החברה היא זו שמגדירה למי יש סמכויות ,באילו נסיבות ומהו התוקף
של הסמכות – בין אם מדובר בקשר משפחתי ,חינוכי ,דתי או תעסוקתי .בשל
הרגישות הגבוהה המאפיינת יחסים לא שוויוניים ,החברה דואגת לשים מגבלות
על דמויות סמכות שנועדו להגן מפני ניצול לרעה של הכוח עד לכדי פגיעה.
יחסי סמכות אינם מאופיינים רק במרות ובציות עיוור .לעתים קרובות ניתן
למצוא בהם גם אמון ,כבוד ,הערכה ,הערצה ,ואפילו "סתם" קשר ידידות
שמתקיים לצד יחסי הסמכות הפורמליים.

* מנהלת מרכז סיוע תל אביב
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מהותם של יחסי סמכות ופגיעה מינית
סמכות נוכחת בחיינו ומהווה חלק בלתי נפרד מהם מרגע הלידה ועד מותנו.
סמכות קיימת במשפחה (למשל הורים ,סבים) ,במפגש עם אנשי מקצוע
(רופא ,מחנך) ,באינטרקציה עם השלטון והגופים הפועלים מטעמו (נבחר
ציבור ,שופט ,שוטר) ,בקהילה (זקן השבט) ,במסגרת תפיסה דתית או רוחנית
(איש דת ,גורו) ועוד.
בנאומו בפתיחת הקונגרס הפסיכואנליטי השני בשנת  1910אמר פרויד" :אינני
צריך להרבות במילים בדבר חשיבותה של הסמכות ,מעטים אנשי התרבות
שמסוגלים להתקיים ללא השענות על אחרים או לגבש לעצמם דעה בלתי
תלויה .אי אפשר להגזים בעוצמתה של חוסר ההחלטיות הפנימית של אנשים
ובהשתוקקותם לסמכות".
סמכות אינה כוללת רק דרישות ותכתיבים אלא מעניקה גם את הפריווילגיה
"לסמוך על" ולהירגע ,להשתחרר מנטל האחריות ולחוש הקלה ,להישען
ולהרגיש בטוח ואף לצמצם את טווח הדאגות .כאשר "החיים גדולים עלינו"
או במצבים שאיננו יכולים להכיל ,הישענות על סמכות אינה רק פריווילגיה
אלא צורך של ממש ,כמו בעת אובדן או משבר ,אז אנשים נוטים להסתמך על
סמכות רוחנית ,גם אם לא נהגו כך קודם לכן בחיי היומיום.

אתה לא לבד

בעיתות משבר מתעוררת פעמים רבות כמיהה למנהיג חזק ,בעל סמכויות
נרחבות ,שיוביל את המדינה בנחישות בדרכו שלו ולא יתעכב יתר על המידה
בגין הקולות השונים הנשמעים מכל עבר .למרות שרודן עונה על חלק ניכר

מההגדרות ,ברור כי הרצון אינו לסור למרותו של רודן ,אלא להיענות לסמכותו
של שליט נבחר.
כאשר אדם סר למרותו של אחר ,אין בו ציפייה שההחלטות והקביעות של
אותו אחר ביחס אליו יהיו מכוונות בהכרח לטובתו .ברי לכל כי לבעל המרות
אין חובה ולעתים גם אין כוונה לדאוג לטובת אלו הסרים למרותו .אין זה אומר
כמובן שבעל מרות בהכרח יפעל לרעתם ,אבל טובתם אינה בהכרח משיקוליו
וענייניו .לצורך המחשה ,בעל עסק יקבל החלטות בהתאם לטובת העסק,
שהיא למעשה טובתו האישית ,ולא בהתאם לטובת העובדים הכפופים לו.
לעומת זאת ,כאשר מדובר ביחסי סמכות ,קיימת ציפייה ועל פי רוב אף אמונה,
שבעל הסמכות ישתמש בה לטובת אלו הנתונים לסמכותו .זו חובתו ,ויתרה
מכך ,זו הסיבה שקיבל את מעמדו המיוחד כבעל סמכות .כך למשל אנו
מצפים כי מורה ישתמש בסמכותו ויקבל החלטות רק לטובת תלמידיו .הדבר
נכון כמובן גם לגבי החלטות מורכבות ,הדורשות ראיה רחבה וארוכת טווח
טובת הנתונים לסמכות היא זו שצריכה לעמוד בבסיס שיקוליו וקביעותיו של
בעל הסמכות.
במילים אחרות ,ההבחנה בין יחסי מרות ליחסי סמכות יכולה להיעשות
בהתיחס למקור הכוח .המרות היא שרירותית וכוחנית .בעל המרות יכול
להשליט את דברו פשוט כיוון שהוא חזק יותר ,ואילו מקור כוחו של בעל
סמכות הוא בהסכמה  -הסכמה בין מי שניתנה לו הסמכות לבין אלו שמסרו
לו את הסמכות .ככל שהסכמה זו מקבלת אישוש בדמות פעולות מיטיבות
שמבצע בעל הסמכות ,מתחזק הבטחון והאמון בו מצד הנתונים לסמכותו.
יחסי מרות הם מצב עניינים עובדתי ,תוצר של מציאות נתונה ,בעוד סמכות
היא מצב לגיטימי וזאת מאחר והיא תוצר של החלטה ובחירה .מכאן נובע גם
ההבדל עת מתרחשת פגיעה – מינית או אחרת  -בתוך יחסי מרות או יחסי
סמכות .בשני המקרים קיימת כמובן הפגיעה המינית עצמה והשלכותיה ,אך
כאשר זו מתרחשת בתוך יחסי סמכות מתווספים אליה שבירה ,ניתוץ ורמיסה
של ההסכם .בעל הסמכות מועל בתפקידו ,בוגד בנתונים לסמכותו ,תוך

שהוא מנצל את האמון שניתן בו ועושה שימוש לרעה בסמכויות שהנתונים
לסמכותו הפקידו בידיו מתוך רצון.
פגיעה במסגרת יחסי סמכות ,בהיותה הפרה של ההסכם הבסיסי לפיו
בעל הסמכות יפעל לטובת הנתונים לסמכותו ,שומטת את הבסיס ליחסים.
קריסתם של יחסי סמכות במקום אחד מערערת את היכולת לקיים יחסי
סמכות במרחבים נוספים בחיים .כלומר ,בנוסף לפגיעה עצמה ניטלת
מהנפגע/ת היכולת ליהנות מיחסי סמכות עם אחרים ,יחסים שכאמור נוכחים
בחיינו כל העת ,מעניקים לנו רגיעה ,הקלה וביטחון ולעיתים הם אף חיוניים
לצורך התמודדות עם מציאות חיינו.
פגיעה המתרחשת בתוך יחסי סמכות עלולה ליצור עיוותים קוגניטיביים בכל
הנוגע לייחוס האחריות והאשמה ,כפי שמתארת ג'ודית לואיס הרמן בספרה
'טראומה והחלמה' ( .)1997מאחר וקיים קושי להחזיק מורכבות בה דמות היא
בו זמנית גם מיטיבה וגם פוגעת ,ומאחר ובעל סמכות מופנם כדמות מיטיבה
ודואגת שפעולותיה לגיטמיות ,במקרים בהם בעל הסמכות פועל גם באופן
פוגעני ,יהיה קושי לזהות את הפגיעה ,לתפוס את בעל הסמכות כאחראי
לפגיעה ולייחס לו רוע.
יתרה מכך ,כפי שהוסבר קודם לכן ,עבור רוב האנשים סמכות היא דבר רצוי
ואף בגדר צורך .לכן ,בהיות בני אדם זקוקים לסמכות בחייהם ,עלולה להיווצר
מצידם תפיסה מעוותת ביחס לבעל הסמכות ,תפיסה שתפקידה לאפשר
להם להמשיך ולקיים את יחסי הסמכות כפי שהיו עד כה תוך שהם ממשיכים
להחזיק בדמות הסמכותית כדמות מיטיבה.
זאת כי המציאות בה מתרחשת פגיעה טומנת בחובה קיומו של רוע ,רוע שיש
למצוא את האשם לקיומו .בשל הצורך הקיומי לשמר את דמות הסמכות
כמיטיבה ,תייחס הנפגעת את הרוע לעצמה.
כך למשל ילדה שנפגעת מינית על ידי אביה עלולה למצוא את עצמה
מבולבלת מול דמות סמכות דואגת ,אוהבת ומיטיבה מחד ,כזו שמכינה

סדנוויץ' לבית הספר ומספרת סיפורים מצחיקים ,ובה בעת סמכות פוגענית,
אלימה ,מכאיבה ומרושעת .על מנת לשרוד את המציאות הזו ,תיישב הילדה
את הסתירה (לא בהכרח באופן מודע) להאמין שהיא זו שאשמה בכך שאביה
פוגע בה ,בשל התנהגותה הרעה או "הפתיינות" שלה ,מאשר לאבד את מקור
הסמכות שבו היא תלויה ולראות בו אדם רע שפוגע בה ולא שומר עליה כפי
שמצופה ממנו.
בנוסף ,במקרים רבים עלולה להתערער גם תפיסת העצמי של הנפגע/ת.
סמכות יכולה להתקיים רק בתוך מערכות יחסים .בשונה מיחסי מרות בהם
הנתונים למרות הם אובייקטים ,סטטיסטים ,סמכות שואבת את כוחה מתוך
יחסים .לכן ,גם אם הנפגע או הנפגעת מבינים שאין להם אחריות לפגיעה ולא
חשים אשמה על עצם התרחשותה ,עדיין היא קרתה בתוך מערכת יחסים
שהנפגע או הנפגעת היו חלק ממנה – מה שלואיס הרמן מכנה "התקשרות
טראומטית" .עובדה זו עלולה לערער אצל הנפגע/ת את התפיסה העצמית
במישורים רבים (לדוגמה היכולת שלה לסמוך על כושר השיפוט שלה,
להרגיש ראויה ליחסים מיטיבים ועוד) ,תוך כניסה לסחרור מתמיד שהשלכותיו
יכולות להיות מרחיקות לכת והרסניות.
בעת הנוכחית ישנם תפקידים אשר בעבר מקור כוחם היה שררה וכעת מקור
כוחם בהסכמה .כך לדוגמא שופטים אשר בעבר היו הרודן עצמו או אנשים
שהרודן האציל עליהם מכוחו וכיום כוחם מקורו בהסכמה חברתית .השינוי
במקור הכוח יכול ליצור תקופת מעבר ,בה נותרים הרגלים ונורמות שמקורם
בשררה ושאין להם צידוק וקיום מתוקף סמכות שנמסרה בהסכמה .מצבים
אלו מייצרים בלבול ודורשים בחינה מתמדת של מקור הכוח והלגיטימיות של
מקור זה.
דומני שההערה האחרונה נכונה גם לגבי היררכיות חברתיות .המבנים
החברתיים שלנו עוברים תמורות  -ממבנים שרירותיים למבנים הנוצרים
בהסכמה .חלק משינויים אלו מתבטא בשינוי לטובה במעמדם של החלשים
יותר בחברה וביניהם ילדים ונשים .בצד השינויים נדרשת עדיין בחינה מתמדת
של המצבים בהם מופעלת כלפי החלשים סמכות שמקורה בהסכמה והיא
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ישנן הגדרות רבות ושונות למושג סמכות .על מנת להבין טוב יותר את
משמעותם של יחסי סמכות ואת מקומם בחיינו ,אבקש להבחין בין יחסי מרות
ליחסי סמכות .מטרת ההבחנה כאן אינה גיבוש הגדרה ממצה ,אלא הבנה
מעמיקה יותר ובהירה יותר של המושג "יחסי סמכות" ומשמעויותיו .הבנה
זו חיונית לתפיסת מלוא המשמעות של פגיעה המתרחשת במסגרת יחסים
אלו וההשלכות הנלוות .ההבחנה בין שני מושגים קרובים  -סמכות ומרות -
דורשת התבוננות חדה ,חוזרת ונשנית בכל אחד מהם והיא איננה מטרה בפני
עצמה ,אלא כלי.

שהם כרמי *

9

רסיסים
נובעת ופועלת לטובתם ,ומתי עדיין מופעלת כלפיהם שררה שמקורה
בחולשתם ושאין מאומה בינה ובין טובתם.
כל עוד הייתה רק שררה ,הסיטואציה הייתה אמנם לא תקינה ,לא צודקת
ומפלה ,אך חוסר הצדק היה גלוי וניכר לעין .מבחינה זו תקופת מעבר היא
קשה יותר ואולי אף מסוכנת יותר שכן לעיתים קשה להבחין בין המצבים.
הבלבול וקיומם של יחסי סמכות ויחסי שררה בכפיפה אחת ובאותו מבנה
חברתי ,באותה מערכת ולעיתים אצל אותו אדם ,עלולים ליצור בלבול ואי
בהירות לגבי סוג היחסים עמם האדם מתמודד כרגע.
יחסי סמכות בין ילדים לבין בעלי סמכות דורשים הסתכלות נוספת ויחודית.
ילדים ,בהיותם חסרי ישע  -במובן של הזדקקותם למבוגרים לצורך קיום  -לא
יכולים להיות צד בהסכמה שמאפיינת יחסי סמכות ולכן לכאורה יחסים בין
ילדים למבוגרים יהיו יחסי מרות .אך לא כך הדבר  -הנורמה והמסר החברתי
הרווחים בחברה שלנו הם חד משמעיים ודורשים מכל מבוגר ,לבטח כזה
שיש לו תפקיד בחייו של ילד ,לא להשתמש בכוחו באופן שרירותי כלפי הילד
ולהיות מחוייב לטובתו.

אתה לא לבד

דומני שמה שנכון בנוגע לילדים נכון גם ליחסי סמכות בין חסרי ישע נוספים
לבעלי סמכות .גם כאן קיימת הסכמה חברתית רחבה שבעלי הכוח (במקרה
הזה ,כמעט כל אחד שניצב מול חסר ישע) חייבים להשתמש בכוחם לטובתם
של חסרי הישע ולבטח לא לנצל אותו לטובתם האישית .בכך מונחת התשתית
ליחסי אמון בין חסרי ישע לסובבים אותם.

עיוותים קוגניטיביים ,קושי ביצירת יחסי סמכות ופגיעה בתפיסה העצמית
המתרחשים בשנות ההתפתחות וגיבוש הזהות משפיעים על עיצוב מבנה
האישיות .פגיעה בילד או ילדה במסגרת יחסי סמכות תפגע אם כך בכל
מישורי ההתפתחות ותסיט אותו/ה ממסלול ההתפתחות התקין אל מחוזות
פתולוגיים ,לעתים עד כדי יצירת הפרעות נפשיות קשות ביותר .אלו משפיעות
על התפקוד היומיומי וגורמות למצוקה נוראית ,לעתים עד אבדן החיים ממש.
במובן הזה ,פגיעה מינית המגיעה ממקור סמכות – ובמיוחד כשהיא מתרחשת
בילדות – היא בעלת השלכות הרסניות על חייהן/ם ורווחתן/ם של הנפגעות/ים.

את עוד זוכרת את היום של הגיוס .את החיבוק של ההורים והמבט הגאה
שלהם ,את ההתרגשות הזאת שמהולה בפחד – את לא ילדה יותר .את
רשמית עוברת לשחק במגרש של הגדולים.
לקח לך זמן להבין לאיזו מערכת הגעת .מצד אחד את פה בתפקיד,
בשליחות ,תורמת שנים מחייך ,עושה דברים שלא האמנת שתצליחי
לעשות ,אחראית על עצמך ועל אחרים ,גאה ללבוש את המדים .מצד שני,
את מרגישה לפעמים קטנה כל כך .את רכוש צה"ל ,כך הם מסבירים לך.
מחפשת את דרכך בתוך מערכת שעוד לא החליטה אם יש לך מקום בה
באמת.
בהתחלה היה קשה.
הבדידות והמרחק מהבית עשו את שלהם ,ואת היית אבודה .התרכזת
בתפקיד ,רצינית תמיד ,עושה הכל כדי להוכיח להם ,ובעיקר לעצמך ,שאת
יכולה ,לפחות כמוהם .שאת שם בזכות ולא בחסד.

את זוכרת את הבוקר ההוא ,ביום קיץ אחד ,שבו הוא נעמד קצת קרוב
מדי אליך והניח את היד שלו בצורה קצת מוגזמת על גבך .את זוכרת את
ההפתעה ,את המבוכה ,את הדם שעלה ללחיים בבת אחת .את זוכרת שהיה
קיץ כי פחדת שהוא ירגיש את הזיעה על עורך .התנערת ממנו בחיוך ונשאבת
לשגרת יומך ,תוהה אם באמת היה שם משהו חריג או שאולי את מדמיינת.
כמה שבועות אחר כך ,נשארת עד מאוחר כדי לסיים משהו דחוף ,או שאולי
הוא ביקש ממך להישאר? כאן את כבר פחות זוכרת ....את כן זוכרת שהוא
קרא לך לחדר שלו ,וסגר את הדלת ,והפך להיות מישהו אחר  -משהו אחר –
מכל מה שאי פעם הכרת או דמיינת ,גם לא בסיוטים הכי גדולים שלך.
את זוכרת את עצמך מופתעת ,המומה ,משותקת .כמו מגדל שקורס לתוך
עצמו ,את זוכרת את הכאב הזה – של עצמך נשברת.
הגוף שלך החלים מאז .את רסיסי הנפש ,את עדיין אוספת.

במאמר זה ביקשתי להאיר את אחד הבסיסים ליחסי סמכות  -מקור הכוח
העומד בבסיסם  -מתוך אמונה שמודעות לקיומו היא קריטית להבנה של כל
היבט של פגיעה מינית בהקשר זה.

זה לקח זמן ,אבל בסוף הצלחת .מילה טובה פה ,משימה-קצת-יותר-
מאתגרת שם .המפקד שלך ,זה שהיה כל כך קשוח איתך בהתחלה ובקושי
הסתכל לכיוון שלך ,התחיל להבין למה את מסוגלת.
את זוכרת כמה גאה היית כשהוא נתן את המשימה ההיא ,המסובכת ,דווקא
לך ,והסביר שזה כי עלייך הוא הכי סומך .כמה קשה עבדת בשביל שהכל
יהיה מושלם ,שרק לא יתאכזב .את זוכרת את ההקלה מהידיעה שהצלחת,
מעל ומעבר לציפיות.

* רכזת הכשרות לנשות ואנשי מקצוע וקבוצות תמיכה ,מרכז סיוע תל אביב

הימים חלפו והקשר ביניכם הלך והתהדק .בשלב הזה כבר היה ברור לך
ולכולם שאת לא פחות מחיילת מצטיינת .הוא היה מתייעץ איתך .אמר שוב
ושוב שחשוב לו לשמוע מה את חושבת .הוא היה קורא לך למשרד ומבקש
ממך לעבוד על דברים ששאר החיילים ביחידה רק חלמו עליהם .ואת שמחת
שיש מי שרואה את היכולות שלך ,שמאמין בך ,שסומך עליך .אמרת תודה
לאלוהים ולצה"ל שנפלת על כזה מפקד.
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זהו מסר חברתי חזק וחד משמעי ,מסר שהילדים מפנימים ומתנהגים לאורו
ולכן מפתחים יחסי סמכות עם מבוגרים.
כלומר ,ההסכמה כאן אינה רק בין בעל הסמכות לנתונים לסמכותו ,ההסכמה
כאן היא רחבה יותר ,הסכמה חברתית גורפת .לא פלא שלמעשה כל ילד
וילדה רואים בכל מבוגר דמות סמכותית שנכון להקשיב לה ושניתן לסמוך
ולהישען עליה.

מטבע הדברים ילדים ,כמו חסרי ישע אחרים ,זקוקים ליחסי סמכות אף יותר
מאחרים .הם זקוקים לבעל סמכות לשם קיום והגנה ולא פחות מכך גם לשם
התפתחות תקינה .פרויד קשר בין הצורך בסמכות ותפיסת הילד את ההורה,
בעיקר את האב ,כמקור ומייצג של הסמכות במשפחה .לפיכך ההזדהות עם
וההפנמה של הסמכות האבהית היא בבסיסה של התפתחותו המוסרית של
האדם.

נעמה

11

ותלות
מרות
יחסי
היבטים ייחודיים בראי החקיקה

חברת הכנסת מיכל רוזין *

יחסי תלות ומרות מוגדרים בבסיסם כיחסים בהם לצד אחד יש שליטה על הצד
השני ,כולל באמצעות השפעה וסמכות עקיפה .בפסיקה נקבע כי מערכת יחסים
מינית בין ממונה לכפיפה עשויה להיכלל במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית,
כאשר במערכת היחסים קיים יסוד של ניצול יחסי המרות בין השניים.

בנושאים שונים ,ועשוי לפיכך לנצל את מרותו זו ולהפעיל כוחות ולחצים ביחס
לאדם הזקוק/ה לשירותיו הציבוריים ואשר תלוי/ה בפעולות הנתונות למרותו
ו/או לסמכותו .במצב זה ,קיימת סכנה ממשית כי תבוצע הטרדה מינית כלפי
האדם הנזקק והתלוי בו.

במובנים רבים ,החקיקה במשך השנים היתה ועודנה מותאמת להגדרה זו במובן
הצר שלה .החקיקה מכירה ודנה ביחסי עובד-מעביד וביחסים נוספים של מרות
ישירה וברורה ,אבל ישנם מצבים אחרים נפוצים ביותר ,בהם לאו דווקא מתקיימים
יחסי מרות ישירים ומוגדרים .כאשר מבינים את הנזילות והמורכבות של יחסי
הכח השונים הקיימים בחברה ,מתגלות פרצות ולקונות שדורשות מענה בחוק.

אני מכנה את החוק שחוקקתי בכינוי "חוק מוטי מלכה" ,על שם ראש עיריית
קריית מלאכי לשעבר שניצל את מעמדו בכדי לנצל אישה שביקשה את עזרתו.
המקרה העלה לדיון את סוגית יחסי המרות ,למרות שמלכה לא היה המעסיק
שלה ולא אחראי עליה באופן פורמלי .יחד עם זאת ,הוא ניצל את הפונה מתוקף
התלות שלה בו כראש רשות מקומית ,שהינו האחראי על רווחתם של התושבים
והוא בעל השפעה ישירה ומכרעת בנושאים רבים הנוגעים לאופן ניהול עניינם.

כמנכ"לית לשעבר של איגוד מרכזי הסיוע וכמחוקקת שטיפלה בפניות ציבור
שהגיעו לפתחי ,התוודעתי היטב למקרים בהם החוק לא נתן מענה ראוי לפגיעות
מיניות וניצול מיני וליכולת להעמיד את הפוגעים לדין .בשתי הכנסות האחרונות
הנחתי על שולחן הכנסת וחוקקתי חוקים ,בסיוע ושיתוף פעולה מלא עם איגוד
מרכזי הסיוע ,שנועדו להנגיש את המציאות המורכבת של ניצול מיני לבית
המחוקקים ,ולנסות לעורר מודעות לצורך בשינוי ,למיגור ,מניעה וטיפול בפגיעות
מיניות בכלל ,ובמורכבות יחסי המרות בפרט .בכנסת ה 19-תיקנתי את החוק
למניעת הטרדה מינית ,כך שרשימת מערכות היחסים המוגדרות בחוק כיחסי
מרות יכללו גם אנשים בעלי שררה מכח תפקידם הציבורי .מניעת הטרדה מינית
(תיקון  -ניצול יחסי תלות מתוקף תפקיד ציבורי) התשע"ג  - 2013הינו תוספת
משמעותית לחוק למניעת הטרדה מינית בנוגע ליחסי מרות.

אתה לא לבד

בשנת  1989התקבל בכנסת תיקון  26לחוק העונשין – התשל"ז 1977-שעניינה
הטלת חובת דיווח במקרה של פגיעה והתעללות בקטינים וחסרי ישע .חקיקה זו
נועדה להרחיב את ההגנה על קטינים ולמנוע מצב בו מקרים קשים של התעללות
בקטינים אינם מדווחים ואינם מטופלים .החוק הקיים מטיל חובת דיווח כללית על
כל אדם לדווח במקרה בו היה לו יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב בוצעה עבירה
בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו" .אחראי" לצורך החוק מוגדר כמי שאמון
על שלומו או חינוכו של הקטין.

בשל הקושי המיוחד לדווח במקרים אלו ,ועל רקע החשיבות שבהטלת חובה
שתאפשר את הרחבת ההגנה על ציבור הקטינים וחסרי הישע ,פעלתי לחוקק את
תיקון לחוק העונשין (תיקון  -הגדרת איש דת כאחראי על קטין או חסר ישע לעניין
חובת הדיווח) ,התשע"ה 2015-כך שאיש דת יוגדר כאחראי על קטין או חסר ישע
לעניין חובת הדיווח .ראוי כי החוק יכיר בציבור אנשי הדת בין אלו האחראים
לחינוכו ולשלומו של הקטין או חסר הישע ועל כן פגיעה מצדם מחייבת דיווח
מצד גורם שלישי לצורך הפסקתה המיידית.
תיקון נוסף שחוקקתי בכנסת הנוכחית ,מתייחס לנושא ההתיישנות ומוסיף היבט
הנוגע לייחודיות של יחסי מרות ,והוא השפעת ה"לוואי" על תקופת ההתיישנות
להגשת תביעה; הצעת חוק ההתיישנות (תיקון  -השעיית מרוץ תקופת
ההתיישנות) ,התשע"ה .2015-אחד מהטעמים המרכזיים להתיישנות תביעה,
הוא הזנחת זכותו של התובע משך תקופה ארוכה בלי שנקט פעולה מתאימה
למימושה .מחדל זה יוצר הנחה של ויתור על הזכות .כאשר התובע מראה כי
העיכוב בהגשת התובענה אינו נובע ממחדל ,אלא יש לכך סיבה ראויה ,מהווה
הדבר שיקול כבד משקל להשעות את מרוץ תקופת ההתיישנות ,כל עוד סיבה זו
קיימת .כאשר העיכוב בהגשת התובענה נגרם עקב התנהגות פסולה של הנתבע
או מי מטעמו ,אין הנתבע ראוי עקרונית להגנת התיישנות ,ואין להחשיב את
תקופת העיכוב כחלק מתקופת ההתיישנות.
כאשר מדובר בפגיעה בנסיבות של ניצול יחסי כוח ,תלות או מרות ,בהן הנפגע
נתון לשליטת הפוגע או מי מטעמו ,המפעיל נגדו כוח ,מאיים עליו או מנצל
את מצוקתו ,החשש מפני הפוגע מעמידה את הנפגע בפני בחירה קשה עקב
ההשלכות שעשויות להיות להליך המשפטי .במקרים אלו ,מוכרת תופעה של

יחסי עובד מעביד הם דוגמה בולטת למצב בו נפגע יימנע ,ברוב המקרים,
מהגשת תביעה ,עקב החשש לאבדן מקום עבודתו או אבדן זכויות המגיעות
לו במקום העבודה .במקרים אלה ובמקרים דומים עלול הנפגע לאבד את זכות
התביעה עקב חלוף תקופת ההתיישנות ,וכתוצאה מכך הפוגע יחמוק מהליכים
משפטיים נגדו ,ולא יישא באחריות לפגיעה.
התיקון לחוק הוסיף לרשימת הנסיבות המצדיקות השעיה של תקופת
ההתיישנות על פי חוק ההתיישנות ,עילת השעיה נוספת במקרים שבהם גרם
הנתבע או מי מטעמו לעיכוב כאמור ,על ידי הטעיית התובע ,הפעלת כוח נגדו,
איום עליו או ניצול מצוקתו .הגדרת "הטעייה" מבהירה ,כי כאשר הנתבע גורם
ביודעין לכך שהתובע לא יהיה מודע לעובדות המהוות את עילת התובענה,
יושעה מרוץ ההתיישנות.
לסיכום ניתן לומר בהחלט כי יש היבטים רבים בהם נושא התלות והמרות הם
חלק ממערכות יחסים ,אך טרם הוגדרו בחוק .על החוק להתכתב עם המציאות
ולהכיר במורכבות של הפגיעה המינית ,ובמופעים השונים שלה .לא ברור אם
החוק יוכל לתת מענה לכל סיטואציה של פגיעה מינית ,ולכן לצד תיקוני החוק
החשובים ,עלינו להמשיך במיגור תופעת הפגיעה המינית בחינוך ,בהעלאת
מודעות ובמאבק בלתי מתפשר בכל ניצול מיני.

* חברת כנסת מטעם מרצ ,לשעבר מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע ,חברת כנסת בכנסת ה19-
ובכנסת ה ,20-חברה בוועדת חוקה חוק ומשפט ומנהלת בה את דיוני המעקב אחר יישום חוק
זכויות נפגעי עבירה.

את לא לבד
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סעיף (3א)( )6לחוק למניעת הטרדה מינית מפרט רשימה סגורה של מערכות
יחסים מוגדרות אשר במסגרתן הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3א)
( )3או (3א)( ,)4יחשבו כהטרדה מינית ,גם אם המוטרד/ת לא הראתה למטריד
כי אינה מעוניינת בהצעות או בהתייחסויות האמורות .זאת מתוך הכרה בכך
שבמסגרת מערכות יחסים אלו ישנה סבירות רבה יותר לביצוע הטרדה מינית,
על רקע ניצול יחסי המרות והתלות הספציפיים .יחד עם זאת ,החוק לא התייחס
לאדם שנמצא בתפקיד ציבורי (בין אם מכח היותו נבחר ציבור על-פי דין ובין אם
הינו בעל סמכויות והשפעה ציבורית מכח תפקיד אחר) .אדם זה מחזיק בעמדות
מפתח המקנות לו יכולת השפעה שלטונית ו/או סמכויות לקבלת החלטות

תיקון משמעותי נוסף לעניין יחסי מרות ותלות ,הוא ההרחבה בחוק של העבירות
"בעילה אסורה בהסכמה" ו"מעשה סדום" והחלתן גם על מקרים שבהם התקיים
ניצול יחסי מרות או תלות בין מנהיג רוחני ("גורו") לבין מאמיניו; הצעת חוק
העונשין (תיקון  -בעילה אסורה בהסכמה במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת),
תשע"ה .2015-בשנים האחרונות מתגברות העדויות על נשים וגברים שנוצלו
מינית על ידי רבנים או כוהני דת למיניהם ,שמציגים עצמם כבעלי סגולות רוחניות
מיוחדות .לכאורה היחסים מתקיימים בין שני בגירים ,ללא יחסי מרות .אך ברור
שהיחסים בין המאמינים לבעל הסמכות הרוחנית ,הם יחסי תלות נפשית ,הדומים
לאלה שאסורים בחוק בין מטפל למטופל .בהתייעצות רוחנית רציפה לאורך
זמן עוברים המאמינים תהליך בו הם הופכים לנשלטים בידי הסמכות הרוחנית,
והם הופכים לנאמנים ומחויבים לחלוטין .ההבנה וההכרה בכך שקיימת תמונה
מורכבת יותר לעניין יחסי תלות ומרות ,היא שעזרה לשכנע בצורך בתיקון החוק.

לצערנו המציאות מלמדת כי פגיעות מיניות המבוצעות פעמים רבות בידי רבנים
או אנשי דת אינן מדווחות ,זאת לאור הקושי של הקטינים וחסרי הישע לפנות
ולדווח בשל מערכת היחסים המורכבת בינם לבין הרב .רבנים עשויים להוות
דמות משמעותית ולהיות כתובת חשובה עבור מי שבא להתייעץ איתם ,ולא
פעם השפעתם של אנשי דת על קטינים או חסרי ישע מגיעה לאותה רמה כשל
הורה ,מורה או איש בריאות .זאת למרות שהמרות שלהם אינה מתורגמת למרות
פורמאלית או לסמכות מובנית על אחריות לשלומו של הקטין.

שיהוי בהגשת התביעה או בדיווח על הפגיעה ,כתוצאה מתקופת התיישנות
קצרה שאינה מאפשרת הגשת תביעה.
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לאן?
יחסינו-
קשרים אינטימיים במסגרת יחסי עבודה ,מרות ,שירות ותלות
עו"ד איילת רזין בית-אור *

מקום עבודה ,מתוקף היותו מרחב בו אנשים נפגשים דרך קבע ומבלים
בו את מרבית שעות היום ,מזמן קשרים חברתיים ולעיתים גם קשרים
רומנטיים .יחד עם זאת ,כאשר קיימים פערי היררכיה ,קיים באופן
אינהרנטי לסיטואציה פוטנציאל לניצול יחסי מרות ,המעורר ספק באשר
ליכולת של העובד/ת להביע באופן חופשי סירוב.

ובכללם כאשר המטריד מנצל יחסי מרות בינו לבין המוטרד במסגרת
יחסי שירות או עבודה או במידה והמטריד עובד ציבור -במסגרת מילוי
תפקידו או בקשר אליו ,תוך שימוש לרעה בסמכותו ותוך ניצול יחסי מרות
או ניצול תלות של אדם בו.

מהם יחסי מרות?
אנו עדים למקרים רבים בהם עובדות פונות לסיוע בטענה לפגיעה מצד
בכירים במקום העבודה ,ולאחרונה אנו אף חשופים למקרים רבים בהם
בעלי תפקידים בכירים נחקרים בחשד לביצוע עבירות מין "תוך ניצול
מרות ביחסי עבודה ,תלות או שירות".

התשתית הנורמטיבית

בשנת  2013נכנס לתוקף תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית הקובע כי
מערכת יחסים בין עובד ציבור לאדם שמסתייע בשירותיו תיחשב כיחסי
מרות .ההנחה כי כאשר עובד הציבור ,בהיותו בעל שררה מכח תפקידו
הציבורי ,מנצל את מרותו תוך הפניית הצעות או התייחסויות מיניות
כלפי אדם הזקוק לשירותיו הציבוריים או תלוי בפעולות שבסמכותו,
נוצרת תלות מהותית המצמצמת ואף מנטרלת את יכולת ההתנגדות
והתגובה של המוטרד .2המחוקק ביקש בהוספת התיקון ,למנוע מאנשים
המחזיקים בכח ובסמכות כלפי אנשים אחרים ,לעשות שימוש לרעה
בהם שימוש לרעה כלפי אלו הנמצאים בעמדת נחיתות לעומתם,
הכפופים להם או התלויים בהם ,לצורך קבלת טובות הנאה מיניות.

אתה לא לבד

בבד"מ (חיפה)  14/17נדון עניינו שמעון אמסלם ששימש כראש ענף צוות
השמה בלשכת שירות התעסוקה ,אשר הורשע על פי הודאתו כי דרש
שוחד מיני ממתלוננת אשר פנתה ללשכה על מנת שתמצא לה עבודה
מתאימה ,ובנוסף הטריד אותה מינית בכך שהעיר לה הערות מיניות שונות
וחזר והציע לה הצעות בעלות אופי מיני ,לרבות קיום מגע מיני .בית הדין
למשמעת ציטט מהחלטת בית המשפט העליון בעניין שירי 3וקבע כי אף
שהדברים נאמרו בהקשר של יחסי מרות בעבודה ,יפים הם ,בשינויים
המחוייבים ,גם לעניין למקרה בו המתלוננת תלויה בעזרתו וטיפולו של
הנאשם ,אשר היה ממונה מתוקף תפקידו על השמתה בעבודה" :אין
לסבול את התופעה ,שלמרבה הצער נפוצה היא ,כי מעבידים ואנשים

חזקת ניצול יחסי המרות
משכך ,נקבע בפסיקה כי מרגע שהוכח קיומם של יחסי מרות ,מתקיימת
חזקה סטטוטורית לפיה היה ניצול של יחסי המרות ,כלומר ,הנטל להוכיח
כי לא היה ניצול של יחסי המרות ,4עובר לנאשם.
יודגש שוב -חזקה זו מתקיימת אף ללא דרישה כי הקורבן יביע אי
הסכמה ,שכן נקודת המוצא היא שבנסיבות בהן אדם כפוף למרותו של
אדם אחר ,אין לייחס משמעות להסכמה הניתנת מצדו למעשים מיניים
עם בעל המרות ,ככל שהסכמה זו הנה תוצאת ניצולה של המרות:
"לשון אחר ,אפילו ניתנה הסכמה לביצועם של המעשים המיניים ,החוק –
בהכירו בעמדת הנחיתות הטבועה שבה מצוי הקרבן – מאפשר לראותה,
בנסיבות המתאימות ,כהסכמה "טכנית" שאין לייחס לה משמעות,
בהיותה תוצאתם של שימוש לרעה בכוח וניצול פערי כוחות".

סתירת החזקה
על אף האמור ,הגדירה הפסיקה שני מבחנים שהוכחתם מהווה
אינדיקציה להסכמה חופשית ומרצון ,שיש בה לבטל את חזקת ניצול
יחסי המרות:
( )1בעש"מ שחר לוי נדון ערעור וערעור שכנגד על הרשעתו בדין
משמעתי של הנאשם ,מנהל חטיבה במשרד הבטחון ,בגין מעשי
הטרדה והתנכלות לעובדות הכפופות לו .בהחלטתו קבע בית המשפט
כי ניהול קשר רומנטי בין ממונה לכפיף מחייב את ניתוק הקשר האישי
או לחילופין את ניתוק יחסי הכפיפות במילוי התפקיד "אולם הם אינם
מותרים בו זמנית ביחידה אחת".

"אכן ,בעל מרות המודע לכך שעובד הנתון למרותו הישירה או העקיפה
מבקש לשפר את תנאי העסקתו או לזכות בהטבות שונות הקשורות
לעבודתו באמצעות הענקת טובות הנאה כאלה ואחרות למעביד ,מודע
לכך שאלמלא יחסי המרות לא היה העובד נכון להענקת אותן טובות
הנאה ונכון למגע המיני .במצב דברים זה של מודעות בעל המרות אני
סבורה כי גם היעתרות ליוזמה לקיום מגע מיני הבאה מטעם העובד
עשויה בנסיבות המתאימות להיכנס בגדר התיבה "ניצול יחסי מרות".
ככל שיצליח הנאשם לשכנע את בית המשפט כי אלמלא התקיימו יחסי
מרות היה מתקיים קשר או לחילופין ,כי פנה לממוניו בעניין או ניתק את
הקשר האינטימי עם התרקמותו  -תופרך החזקה לפיה ניצל את מרותו.
תחום הגדרת עבירות המין הוא סבוך ,מורכב ודורש הגדרות בהירות אך
עדינות ,אשר יהיה בהן להתוות דרך חברתית ברורה של המותר והאסור.
בהקשר זה ,החוק למניעת הטרדה מינית הוא פורץ דרך במובנים רבים
ובפרט בהסרת הדרישה מצד המוטרד להביע הסתייגותו מן ההטרדה
וכמובן החזקה שהגדירה הפסיקה המעבירה את נטל ההוכחה לנאשם,
לאחר שנמצא כי היו יחסי מרות בינו לבין המתלוננת.
חשוב להדגיש כי העבירות הנובעות מ'ניצול יחסי מרות' אינן באות אך
להגן על אינטרס קורבן העבירה והאוטונומיה שלו ,כי אם להבטיח גם
שמירה על סטנדרט התנהגות ראוי מצד בעלי מרות כלפי אלה הכפופים
להם ויצירת סביבה בטוחה ,מוגנת ונעימה עבורם ועבור כולנו.
 .1ע"פ  9256/04יוסף נוי נ' מדינת ישראל (להלן" :ע"פ נוי")
 .2מתוך דברי ההסבר להצעת החוק (.)22.4.13
 .3ע"פ  2695/95שירי נ' מדינת ישראל
 .4עש"מ  1599/03אברהם טאפירו נגד נציבות שירות המדינה
 .5ע"פ נוי
 7113/02 .6ו' -7233/02שחר לוי

* היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל
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מטרת החוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח( 1998-להלן" :החוק") היא
להגן על כבודו של אדם ,חירותו ופרטיותו וכדי לקדם שיוויון בין המינים
ומשכך הורחבו ההגדרות של התנהגות שתחשב כהטרדה מינית
במטרה לקיים סביבת עבודה נעימה ומוגנת עבור כולם.
החוק קובע כי אדם לא יטריד מינית את זולתו ולא יתנכל לו והוא מונה
שש התנהגויות שיחשבו הטרדה מינית על פי החוק:
א .סחיטה באיומים כשהמעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי
מיני;
ב .מעשה מגונה;
ג .הצעות חוזרות בעלות אופי מיני;
ד .התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם ביחס למינו או
למיניותו ,לרבות נטייתו המינית;
ה .התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו,
לרבות נטייתו המינית;
ו .פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו ,בנסיבות
שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם ולא ניתנה הסכמתו של אותו
אדם לפרסום;
ביחס לסעיפי משנה ג' ו-ד' לעיל ,דורש החוק כי המוטרד יראה למטריד
כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות ,אך נקבעו לכך סייגים

מרות ,במשמעותה הפשוטה היא שליטה של הממונה על מי שכפוף
לו .קשר זה מאופיין ככזה ששותפים לו שניים שאינם שווים במעמדם
ובסמכויותיהם ,ואשר במסגרתו צד אחד נהנה מיתרונות יחסיים
משמעותיים על פני הצד האחר.1

בעלי שררה יפעילו סמכותם על הנתונים למרותם כדי להפיק לעצמם
טובת הנאה מינית .הכפיפות של הנתונים למרותם של כאלה מעמידה
אותם במצוקה אמיתית ,ולא אחת ירכינו ראש ולמורת רוחם ישלימו עם
התנהגות כזו ,שלא זו בלבד שיש בה פסול וטעם לפגם ,אלא שיש בה
כדי להשפיל את האדם בו מבוצע המעשה ולפגוע פגיעה קשה בכבודו
ובצנעת פרטיותו .יש לטעת בליבם של אלה את התחושה ואת הבטחון
שיש דין ויש דיין ,ויש מי שאמון על הגנת זכויותיהם כאזרחים".

( )2בע"פ נוי נבחן האם במצב של העדר מרות ,היה מתקיים הקשר
האינטימי:
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המדינה
בחסות
המדינה כסמכות מיטיבה או פוגענית בטיפול בעבירות מין

*Hate Ourselves Shiri Yeshua

מירי מרגלית ולילך בן עמי *

למדינה יש סמכות וכח שהיא מפעילה באמצעות באי כוחה .סמכות זו
כוללת ,בין השאר ,את היכולת לשלול חירותו של אדם ,להפעיל סנקציות
כאלה ואחרות ,להפעיל כוח פיסי (סביר) ,לקבוע על מי היא מגנה יותר
ועל מי פחות .לא ייפלא איפוא ,כי גורמים העובדים מטעם המדינה כגון
המשטרה ,הצבא ומערכת המשפט מעוררים לעיתים תחושות מעורבות
בקרב התושבים :לצד הציפייה שגורמים אלה יגנו עליהם ,יש שמתלוות
תחושות של איום ,אי אמון ,פחד ועמימות.
במסגרת עבודתנו אנו מקיימות סדנאות רבות בנושא הליווי בהליך הפלילי,
המיועדות למגוון רחב של בעלות ובעלי תפקידים .במפגש הראשון בסבב
הפתיחה אנחנו מבקשות מהנוכחות/ים לשתף באסוציאציה שעולה
מהמילה "משטרה" .בכל פעם מחדש אנחנו מופתעות להיווכח עד כמה
האסוציאציות שעולות הן קשות ,טעונות ורגשיות .בסדנה שקיימנו לאחרונה
עלו האסוציאציות הבאות :חרדה ,לחץ ,בינוניות ,סרט רע ,תסכול ,חוסר
אונים ,חוסר צדק ,כוחניות ,מאבק שאינו נגמר ,אי צדק ,חשש גדול וחוק.
דוגמא זו יש בה כדי ללמד באיזה אופן נתפסת המדינה המיוצגת על
ידי המשטרה בעיני הציבור ועד כמה מושרשת התפיסה השלילית את
המערכת .יתרה מכך ,גם מסקר שערכה המשטרה בשנת  2016עולה כי
כמחצית מכלל האוכלוסייה אינם נותנים אמון במשטרה.

במאמר זה אנחנו מבקשות לשאול שתי שאלות :הראשונה  -מדוע דווקא
עבור נפגעות ונפגעי תקיפה מינית המפגש עם נציג המערכת  -עם לובש
מדי המשטרה או גלימת השופט – הוא קשה במיוחד? והשנייה היא כיצד
ניתן להפוך את המפגש הנפיץ ,הדרמטי וההרסני הזה  -לבונה ,מעצים ,יעיל
ומחזק?

אתה לא לבד

באשר לשאלה הראשונה ,אחד ההסברים לקושי שהמפגש עם המערכת
מייצר קשור במשמעות הסמכות וערעורה עוד בשלבים מוקדמים יותר בחיי
הנפגע/ת :לעיתים קרובות התרחשה הפגיעה במשפחה או במקום העבודה
 במקום שהוא לכאורה בטוח ומגן .ההתערבות של המשטרה עלולה לשחזרעבור הנפגע/ת את מה שחוותה/חווה ביחסי הכוחות בעת הפגיעה :פגיעה
ממי שנתנ/ה בו אמון .יחסי האמון קשורים למערך הכוחות .הרבה פעמים
קשה לנפגע/ת לתת אמון כי המקום שהיה אמור לשמור ולהגן עליה לא
עשה זאת .המקום שהיה צריך להאמין ולבטוח בו  -פגע .החשש הגדול הוא
שהמדינה ,המייצגת את הכוח והסמכות ,תאכזב כמו שהבית אכזב בהגנה
עליה .המשפט "אני פוחדת מן המשטרה" יתכן וטומן בחובו גם את הפחד
מהאבא ,מהמפקד ,מהבוס או מהמחנך  -מאותו מבוגר אחראי שלא הגן,
שניצל את הסמכות והוביל לאבדן האמון הבסיסי ולפגיעה חמורה.
באשר לשאלה השניה – כיצד ניתן להפוך את המפגש עם הסמכות לפחות
הרסני ואולי אף מעצים – אנו פועלות במרכז הסיוע בשני מעגלים ,פנימי
וחיצוני ,שחייבים לפעול במשולב .המעגל הפנימי הוא הקשר האישי עם
כל פונה :ליווי פיזי ,הקשבה ,החזקה רגשית ,מתן אינפורמציה ועוד .המעגל

לסיכום ,בעבודתנו אנחנו רואות עד כמה מורכבת וטעונה
מערכת היחסים בין המערכת הפלילית-משפטית
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית .אנחנו מבינות שהדרך
לבניית מערכת יחסים תקינה המושתתת על ביטחון
ואמון עוד ארוכה ועם זאת ,עבודה משותפת וחשיבה
עמוקה עם נציגים ממערכות המשפט אכן מביאות עימן
רוחות של שינוי וניכר כי המערכת היום יותר אנושית,
אמפטית וקשובה ,לצרכי הנפגעות/ים.
* רכזות ליווי בהליך הפלילי ,מרכז סיוע תל אביב

Dumb, ugly and fat,
Such a huge whore
Didn't run on time
Made every mistake
And was never enough
Never enough

How quick we are to hate ourselves
;Just pile it on
Another mistake that ruined your life
Another moment you'll never get back.

***
How quick you are to blame yourself
But I wish you could see
what I see
;when I look at you
Brave, lovely and sad
Holding yourself
On the edge of a knife
Seeking to be flawless
You're missing the part
where you're beautiful
as a goddess.

You are small, dumb, ugly and fat
You should have run
You should have said No
You should have known better
Why couldn't you've been
smarter, faster, not such a huge whore,
?Why weren't you born someone else
How quick we are
to draw blood
We pick up the knife
and draw a line in the sand.
Everyone behind it is my enemy
but no one's a bigger enemy than me.

את לא לבד
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התחושות המעורבות כלפי המערכות והמתח בין הציפייה להגנה לבין חוסר
האמון באים לידי ביטוי באופן המובהק ביותר בקרב נפגעות ונפגעי תקיפה
מינית המתלבטות/ים אם להגיש תלונה או לא :כ 80%-מהפונות אל מרכזי
הסיוע אינן פונות למשטרה .בקרב הגברים ,אחוז הפונים להליך הפלילי קטן
עוד יותר.
הסיבות להימנעות מהגשת תלונה על פגיעה מינית יכולות להיות אישיות,
משפחתיות ,חברתיות ותרבותיות .יש הנמנעות/ים מהגשת תלונה בגלל
פחד מהתוקף ,חשש מחשיפה ,רצון להתרחק מהאירוע ,היעדר תמיכת
משפחה וקרובים .ישנם מגזרים בהם קיימות בתוך הקהילה מערכות צדק
אלטרנטיביות ,ומגזרים מודרים שמראש נותנים פחות אמון במדינה ,בשל
היסטוריה של דיכוי והדרה .יחד עם זאת ,לעיתים ההימנעות מהגשת תלונה
נעוצה בעובדה שלנפגע/ת אין אמון במערכת ,כמו שטענה בפנינו פונה
שאביה עשה בה מעשים מגונים" :לא הלכתי למשטרה כי פחדתי מיחס
מזלזל מצדם והתייחסות למקרה שלי כקל ערך".

במסגרת עבודתנו במחלקת הליווי בהליך הפלילי אנחנו נפגשות על בסיס
יומי עם מערכות החוק :המשטרה ,הפרקליטות ובתי המשפט .אנחנו רואות
מדי יום איזו השפעה יש למערכות אלה על הנכנסים בשעריהן ובמיוחד
על נפגעות ונפגעי תקיפה מינית .אנחנו רואות מקרים שבהם הנפגעות/ים
מתדפקות/ים על שערי מערכות אלה בחוסר אונים ,מייחלות/ים שהן יחזיקו
ויוציאו לפועל את הצדק ומפקידות/ים בידי המערכות את היקר להן/ם מכל -
את כבודן/ם ,חירותן/ם ,פרטיותן/ם ולעיתים אף חייהן/ם .אנחנו רואות כיצד
המפגש של הנפגעות/ים עם המערכות יכול להיות הרסני ,מטלטל ,ממוטט:
"לעולם לא אפנה יותר למשטרה"" ,חוויתי ממש אונס שני בחקירות"" ,האונס
עצמו הותיר בי צלקת יותר קטנה מההליך הפלילי" ועוד.

החיצוני הוא בניית הקשר הדיאלוגי בינינו לבין המערכות,
מתוך ההבנה שלנו ושל המערכות כי טובתם וזכויותיהם
של הנפגעות והנפגעים הם חלק משמעותי בתהליך.
במסגרת קשרי העבודה אנחנו מעבירות לשוטרים,
לפרקליטים ולשופטים השתלמויות בנושא עולם התוכן
של הפגיעה המינית ,מציפות יחדיו דילמות ומנסות
להתמודד עם עמדות שיפוטיות והשקפות עולם שונות.
הדיונים והשיחות מתנהלים מתוך אומץ ופתיחות ,מתוך
גמישות מחשבתית ורצון משותף לחולל שינוי בתפיסות
המקובלות בחברה .בשנים בהן אנחנו נמצאות במרכז
הסיוע נכחנו במפגשים מעניינים ,מאתגרים ואף
מרגשים ופורצי דרך בנושא .ראינו כיצד המערכות
תחילה לומדות ולאחר מכן אף מתחילות לדבר בשפה
אחרת :שפה רגשית ,מכילה וחומלת ובהתאם ראינו
כיצד לצד החשדנות והפחד החלו לעלות גם קולות
אחרים של נפגעות/ים שהמפגש שלהן/ם עם המערכת
היה מחזק ובונה" :אחרי שהפרקליטה הסבירה לי מה
הקשיים בתיק ולמה היא לא יכולה להגיש כתב אישום,
הבנתי שהיא גם מגנה עלי"" ,החוקר במשטרה היה
מקסים אלי ,הקשיב לי ,האמין לי ,תמך מאוד"" ,נכנסתי
כמו עלה נידף לעימות ויצאתי סופר גירל"" ,אפילו
שסגרו לי התיק ,אני מרגישה טוב כי אני יודעת שעשיתי
את כל מה שאני יכולה".

I put up this wall
I picked out each stone
It's me who built this island
in the sea,
So no one comes near me

Any excuse to hate ourselves
How quick we are to lay blame
We'll pick up the nearest knife
and dig into scars
so they'll never heal.

* מתנדבת בקו הסיוע ,מרכז סיוע תל אביב
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" ...אין לך אמונת חכמים?"
בס"ד

"אני זוכרת עד היום את תחושת הבלבול ,את הצחקוק המטופש שלי ,שנבע
חציו ממבוכה וחציו מהציפייה שהוא יגיד לי שהוא צוחק איתי ,שזה היה סתם...
אבל הוא לא צחק  -הוא היה לגמרי רציני.
ואז כשאמרתי לו שזה לא נראה לי כל העניין ושבכלל זה בטח אסור ,הוא
אמר את המשפט הזה שחייב אותי להתיישר" :מה ,אין לך אמונת חכמים??"
גמגמתי ש"בטח שיש לי" ואז הוא הטיח בי "נראה לך שאני אעשה משהו נגד
ההלכה? כך את מכירה אותי??"
יעל (שם בדוי) היא בחורה אינטליגנטית ומשכילה ,היא נחשבה תלמידה
מעולה ופעילה ובעלת השקפה דתית חזקה ומבוססת – פאר האולפנה .אף
אחד לא התפלא כשהתבקשה אחרי התיכון להישאר כמדריכה באולפנה
במסגרת השירות הלאומי .כשהרב שאיתו עבדה במשך השנה הפך למצפן
הרוחני שלה ,שמחה מאד שיש לה עם מי להתייעץ וקיבלה את גישתו
ההלכתית המחמירה .כששיתף אותה בצוות חשיבה חינוכי ,חשה מוחמאת
והשקיעה את כל כולה.
כשהחל לשתף אותה בחייו האישיים ,חשה לא כל כך בנוח ,אך חשבה
שעליה לתמוך בו ולעודד אותו כי הוא רב חשוב ומחנך דגול .כשהחל לפגוע
בה ,כבר לא יכלה לעמוד מול דמותו הסמכותית ורצתה בכל ליבה להאמין
שהוא יודע מה הוא עושה" .הוא הצליח לערער אותי באופן כזה ,שכבר הייתי
תלויה בו לגמרי ולא ידעתי כבר מה אני חושבת על כלום .כי מי אני שאגיד לו
מה נכון ומה לא .רק ידעתי שאני אומללה".
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בנוסף ,החיבור לסמכות הרוחנית מאפשר ומכונן את החיבור אל האלוהות (או
אל הערכים הנשגבים של אותה תורה רוחנית) ,ולפיכך כל פקפוק בשיפוט

של הסמכות הרוחנית וכל מעשה שמחבל בקשר איתו נחווה או מתפרש
כמעשה כפירה.
יתרה מכך ,לא פעם הסמכות הרוחנית משתמשת במניפולציות של קירוב
והעדפה של הקורבן לפני הפגיעה ,באופן שמייצר תלות ,טשטוש גבולות,
מעמד חברתי מיוחד ומעמד ייחודי ונשגב לקשר עצמו ,המובילים למצב
שבו קטיעה של הקשר עם הסמכות היא הרסנית ומותירה אחריה בור רגשי,
רוחני ,חברתי וקיומי.
פגיעה נוספת מתרחשת אל מול הקהילה של אותה סמכות רוחנית .עבור
הקהילה ,הסמכות הרוחנית היא ייצוג כל הטוב והנעלה שבתורה הרוחנית.
היא דמות אב ,מודל לחיקוי ,דמות מכילה ,מייעצת ומתווה את הדרך הראויה
לקהל המאמינים ,בכל מרחבי החיים .הקהילה שמה את מבטחה בסמכות
הרוחנית ומפקיעה מעצמה את האחריות ואת השיפוט הערכי-מוסרי .בתוך
מבנה חברתי כזה ,הפסקת הפגיעה היא כמעט בלתי אפשרית .גם לאחר
שהקורבן הבינ/ה את משמעות הפגיעה בתוך הקשר ,האמונה המוחלטת
של הקהילה בסמכות הרוחנית מחבלת ביכולת של הנפגע/ת לחשוף את
המעשים מתוך ידיעה שיהיה קשה מאוד למצוא מישהו שיאמין לסיפור כזה,
על הדמות הרוחנית הנערצת.
הנפגע/ת יודע/ת שהמחיר שהקהילה תשלם על אבדן הסמכות הרוחנית
(אם יאמינו לה/לו) הוא כבד מדי עבור הקהילה  -זו תעדיף לרוב לעצום
עיניים ו/או להקיא את הקורבן מקרבה .כך שלצד הפגיעה המינית נוצר רובד
נוסף של פגיעה הכולל ניכור ובדידות נוראיים עוד טרם הנפגע/ת בחר/ה
לספר ,ועל אחת כמה וכמה אם החליט/ה לחשוף את דבר הפגיעה.
הרובד השלישי של הפגיעה הוא אבדן העולם הרוחני כולו והטלת ספק
בכל אמת שהיתה הבסיס לו ,עד לרמה של אבדן הזהות ומעגל ההשתייכות
הבסיסי ביותר .בשל הנפח שהסמכות הרוחנית תופסת בחיים של הפרט,

אבדן האמון בה מהווה אבדן אמון בעולם הרוחני שהיא מייצגת .עבור
הנפגע/ת ,אם אדם רם מעלה המייצג את האמת ,הטוב והראוי יכול לעשות
מעשים כאלה – הרי שהכל שקר ,הכל העמדת פנים ולכן אין עוד משמעות
להישארות בעולם הרוחני הזה .אחוז עצום של יוצאות/ים בשאלה ומי שעזבו
קהילות רוחניות עברו פגיעה מינית במהלך התבגרותם והדבר גרם להם
לאבד את אמונתם ,את דרכם הרוחנית ואת הקהילה והמשפחה בה גדלו.

רוחניים בקהילות שלהם ,במציאות כזו יש לחזק ולחדד את חוש הביקורת
שלנו ושל ילדינו ,להקשיב לקולות מהוססים המנסים לזעוק כי "המלך הוא
עירום" ולהעצים אותם.
עלינו לשמוע את הקולות ,לראות את הנפגעות/ים ,להאמין להן/ם ולתת
להן/ם מענה ומקום בתוך קהילותינו ,על אף הקושי הכרוך באבדן הסמכות
הרוחנית – שהיא גם סמכות פוגעת.

אל מול הטוטאליות והאמונה העיוורת בסמכות ,יש צורך בחינוך לעמדה
מורכבת וביקורתית גם כלפי מנהיגים גדולים ,בבחינת "כי אדם אין צדיק
בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" .כולנו מועדים לנפילה ,גם מנהיגי הרוח
הגדולים ביותר .המושג "אין אפוטרופוס לעריות" שם כל אדם ,ללא הבדל
של השכלה ,תפקיד או מעמד ,כפוטנציאל להפוך לפוגע.
בספר שמואל א' מופיע סיפור של שילוב בין שררה ,מעמד רוחני ופגיעה
מינית נרחבת.
ל-א ֶׁשר י ֲַעׂשּון ָּבנָ יו ְל ָכל-י ְִׂש ָר ֵאל,
בפרק ב' כתוב" :וְ ֵע ִלי ,זָ ֵקן ְמאֹד; וְ ָׁש ַמעֵ ,את ָּכ ֲ
מֹועד".
ת-הּנָ ִׁשיםַ ,הּצ ְֹבאֹות ֶּפ ַתח א ֶֹהל ֵ
וְ ֵאת ֲא ֶׁשר-י ְִׁש ְּכבּון ֶא ַ
בני עלי הכהן ,כהנים בעצמם ,מנצלים את עמדת הכח שלהם כלפי נשים
הרוצות להתפלל באוהל מועד ,ומחייבים אותן לשכב איתם .ברור לקוראי
הספר כי אין סלחנות כלל לתופעה ,וכי אין הם יכולים להמשיך את שושלת
הנבואה או לעבוד בעבודה כלשהי במשכן .ואכן ,בני עלי מוצאים את מותם
במלחמה נגד פלישתים.
התנ"ך לא נמנע מלחשוף אותנו לסוג כזה של פגיעה ,ולא מסתיר מפנינו את
ההסתאבות המוסרית הרובצת לפתחו של כל משרת בקודש בעל מעמד.
יתרה מזו ,חז"ל בתקופתם אף האדירו בפרשנותם את מעמדם הרוחני של
בני עלי ,ובכך העצימו את מידת החטא והעוול שביצעו באותן נשים.
במציאות בה הפוגעים מינית הינם רבנים ,מורים רוחניים מתורות רוחניות
שונות" ,מלמדים" בתלמודי תורה ואנשים מן השורה שהפכו למובילים

* רכזת חינוך מגזר דתי וחרדי ,מרכז סיוע תל אביב
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פגיעה על ידי סמכות רוחנית הינה פגיעה בכמה רמות .ראשית מתערערת
יכולת השיפוט של הנפגע/ת .ישנה אמרה יהודית על היחס הראוי אל
הוראותיהם של חכמי הדור "גם אם יאמרו לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין
שהוא שמאל  -שמע מהם" .אמירה זו ודומותיה מחייבות צייתנות מוחלטת
וזניחתה של כל עמדה ביקורתית כלפי הסמכות.

יונינה פלנברג *
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ניצול?
או
טיפול
על מהותם של יחסי מרות בטיפול רגשי
אתיה ברנהרט-מגן *

לפני כשנתיים פנתה אלי אישה ששמעה שאני מתנדבת בקו הסיוע .היא
סיפרה לי שהלכה לטיפול הוליסטי כזה או אחר והמטפל "החמיא" לה על
המראה החיצוני באופן שהיה לה מביך וחודרני .עם זאת ,היא שמעה עליו
המלצות רבות מגורמים שהיא סומכת עליהם ,לכן השתיקה את התחושות
הלא נעימות וחזרה אליו לפגישה שנייה ,בה הוא נגע בה וחצה את הגבול
באופן בוטה ואלים הרבה יותר .כששיתפה חברה במה שקרה לה ,החברה לא
הצליחה להבין מדוע היא חזרה אליו לפגישה נוספת ,אחרי הנורות האדומות
שנדלקו לה בפגישה הראשונה.
במקרה אחר ,שלי דווקא ,השתתפתי בקבוצת הדרכה קטנה במסגרת לימודיי
שכללה שתי נשים (ביניהן אני) וחמישה גברים .ההדרכה הייתה נעימה
ואינטימית ,מלווה בהומור רב ,חד ואינטליגנטי .בהדרגה ,הבדיחות החלו לכלול
רמיזות מיניות בוטות יותר ויותר ,עד שבשלב כלשהו התקשיתי לשאת זאת
והערתי על כך .אני זוכרת את הכיווץ בבטן ,את הקושי לבטא את הדברים ואת
המבוכה הרבה שחשתי .המנחה קיבל את הביקורת והתנצל .עד לאותו הרגע
הוא לא היה ער לאופן שבו יחסי הכוח המגדריים בחדר עשויים לצמצם את
היכולת שלי לקחת חלק במרחב.

אתה לא לבד

על פי סעיף  347בחוק העונשין ,יחסי מין בין מטפל ומטופל המצויים בטיפול
נפשי החלים במהלך הטיפול או שלוש שנים לאחריו מהווים עבירה על החוק,
גם אם אלו נעשו בהסכמה .זאת מאחר והם נעשו תוך ניצול תלות ממשית
של המטופל במטפל .הקוד האתי של הפסיכולוגים בישראל מחמיר חוק זה
ומוסיף כי "פסיכולוגים יימנעו מקשר מיני עם מטופליהם מהעבר ,מצב שגם
הוא חשש לניצול יחסי המרות שהיו בטיפול" .וכן כי "פסיכולוגים לא יבצעו

החוק והקוד האתי הם חשובים מאחר והם מגדירים את גבולות הרצוי,
המותר והמוסרי .מה שמחוץ לגבולות הללו ,לא אתי ,לא חוקי .עם זאת ,החוק
והאתיקה עסוקים בהגדרת השורה התחתונה – אסור או מותר .באופן דומה,
גם פרשות ניצול מרות בסיטואציה טיפולית מפורסמות לרוב כשורה תחתונה
 "פסיכיאטר שכב עם מטופלת שלו" .אך הכותרת או החוק לא מבארים אתמהות הניצול והשימוש ביחסי הכוח ,את אופן התהוות הפגיעה ואת מורכבותה.
התהוות פגיעה בתוך טיפול ,כמו גם בהרבה מקומות אחרים ,מתרחשת פעמים
רבות כמדרון חלקלק .הפגיעה עשויה להתחיל באמירות מיניות למטופל/ת
המתדרדרות לכדי מגע או מעשים מיניים .לעיתים ,קשה להבחין בין אמירות
מותאמות ,פרשנות או שיקוף ,ובין חצייה של גבול .ההבדל טמון ,בין היתר,
בקשר הטיפולי ,במידת מותאמות האמירות לתוכן שהמטופל/ת מעלים,
בכוונת הדמות הטיפולית ,וכן בתגובת המטופל/ת והאפשרות לשוחח על כך.
לטעמי ,יש הבדל בין שיקוף או פרשנות שניתן למטופלת על אירועים מחייה
או על דינאמיקה המתרחשת בחדר הטיפולים ובין תחושה של חציית גבול,
טשטוש ,אי נוחות או חודרנות מפני אמירות או מעשים מיניים הנעשים מצידה
של הדמות המטפלת .לעיתים מטפלים עשויים אמנם לכשול בלשונם ,אך
היכולת לקחת על כך אחריות ולשוחח על כך ,היא חיונית בכדי למנוע המשך
קיומה של פגיעה .לחלופין ,דינאמיקה שבה המטפל משתמש בכוח שלו בכדי
לפגוע ,היא דינאמיקה בה יש ניצול של יחסי מרות.
חציית גבול עשויה להתרחש אם השיח על התחושות שהמטופל/ים מעלים
לא נותר בגדר שיח של תכנים המובאים על ידי המטופל/ת בלבד ,אלא מגיע
לכדי מימוש או ניצול של הכוח מצד הדמות המטפלת .כך למשל ,מיניות
היא חלק מהחיים ושיח על אודות מיניות הוא נפוץ בחדר הטיפול .לעיתים,
עשויה אף להתעורר משאלה מצד המטופל/ת לקשר חברי או אינטימי עם
המטפל/ת .דבר זה עשוי להעלות תחושות מורכבות ולא פשוטות המשלבות
כמיהה ותשוקה ,אך גם פגיעות ואולי אשמה וחרדה מדחייה .עם זאת ,אלו

העובדה שיכולה להיות משאלה לקשר שחוצה את גבולות הקשר הטיפולי
יכולה להתקיים באופן בטוח כל עוד יש עמדה ברורה של "המבוגר האחראי"
על כך שקשר זה לא יכול להתקיים במציאות הממשית .במילים אחרות,
מגע מיני הוא אף פעם לא ולא יכול להיות חלק מטיפול .אם היה כזה ,סימן
שהתרחשה פגיעה .הדמות המטפלת לא אמורה לממש את הרגשות שעולים
בטיפול .התייחסויות בעלות אופי מיני למטופל/ת ,יוזמה של מגע מיני מצד
המטפל/ת או היענות ליוזמה שכזו שמגיעה מצד המטופל/ת מהוות חציית
גבול וניצול של יחסי המרות.
כדי להבהיר את מורכבות הפגיעה ,אנסה להשתמש בדימוי מעולם הפגיעה
המינית .הדימוי הטוב ביותר בעיני לחצייה של גבולות ופגיעה מינית בתוך
סיטואציה טיפולית הוא דימוי של גילוי עריות .בדומה לפגיעה מינית בתוך
המשפחה ,בה הדמות המטפלת ,זו שנותנים בה אמון וניתן לסמוך עליה,
פוגעת באחד הילדים ,והדבר מוחזק כסוד ,גם פגיעה בתוך טיפול כוללת
בתוכה ביחד אלמנטים של קרבה ,קשר קרוב ,סוד ,הפרת אמון וניצול .שילוב
ההיבטים הללו ,בין אינטימיות ,תלות וניצול הכוח של אחד את האחר ,הוא זה
שהופך את הפגיעה הזו למורכבת כל כך .כמו בגילוי עריות ,פתיחת הסיפור
וחשיפתו היא מורכבת ,בין היתר מאחר ומדובר באירוע שהתרחש בחדרי
חדרים ,ללא עדים.
נוספת לכך העובדה שאם הטיפול התקיים טרם הפגיעה ,משמע שהמטפל/ת
יודע/ת מידע אינטימי על חיי המטופל/ת .בטיפול הופקדו סודות ,פרטים
אישיים ומידע שמוגן בחסיון משפטי .חששם של מטופלים לפתוח את סיפור
הפגיעה ,או אף לסיים את הטיפול במקרה של פגיעה ,קשורה גם לחשש
שהמטפל/ת עשויים לנצל לרעה את הידע האישי שנמצא ברשותם .לעיתים,
הידע האינטימי עשוי אף להיות המפתח ליכולתו של המטפל/ת לפגוע.
אם כן ,המרּות בסיטואציה הטיפולית נובעת למעשה משני היבטים .האחד
הוא שישנה עמדת פגיעות בסיסית המתגלמת בעצם הפנייה לטיפול נפשי.
ייתכן שהפונה לטיפול חווה את עצמו כמי שזקוק לעזרה בתחום כזה או אחר
ודבר זה מכניס אותו לעמדת חולשה .הסיבה השניה היא שהמטפל/ת נתפסים

לסיכום ,מקרים של ניצול יחסי מרות בעולם הטיפול אולי אינם מאוד שכיחים,
אך לצערנו הם (עדיין) מתרחשים .פעמים רבות מדובר במקרים קשים ביותר,
בהם דווקא במקום הכי פגיע ותלוי ,מתממשת פגיעה על ידי האדם שאמון על
טיפול מיטיב .לכן הפגיעה הזו הרסנית כל כך ומזוהה על ידי החוק והקודים
האתיים ככזו.
לטעמי ,פעולת מניעה צריכה להתקיים בשני נתיבים עיקריים .האחד טמון
באחריות המטפלים להבין לעומק את הדינאמיקה של פגיעה מינית וללמוד
על סוגיות הקשורות במיניות ,יחסי כוח ,חוק ואתיקה בהכשרה ובהדרכה
לאורך העיסוק בתחום הטיפולי .חשוב לציין כי מרבית אנשי המקצוע הם כאלו,
ומתייחסים לכוחם ברגישות תוך נקיטת אמצעי בטחון ראויים ודאגה להכשרה
ולהדרכה.
נתיב הפעולה השני עובר דרך הכרה בתופעה ,מתן שם וחיבור בינה ובין יחסי
הכוח החברתיים .חשוב לדעת כי במקרה של פגיעה ,יש גורמים אליהם ניתן
לפנות .מעבר לסיוע של קו הסיוע ואפשרות התלונה לרשויות המדינה ,קיימת
גם אפשרות לפנות לוועדת האתיקה של מועצת הפסיכולוגים או לוועדת
התלונות של משרד הבריאות ,שיכולים לממש את תפקידם כרגולטור ,לברר
את פרטי המקרה ולהטיל סנקציות במקרה הצורך.
אם כן ,שילוב נתיבי הפעולה הללו מאפשר נקיטת עמדה ברורה כנגד קיומם
של יחסי מרות בקשרים טיפוליים ובעד כינונם של מנגנונים אפקטיביים של
אכיפה וענישה .בכך הם תורמים למיגור תופעת יחסי מרות בטיפול נפשי .כולי
תקווה כי פעולות אלו יהיו אפקטיביות במטרתן זו.
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מקרים כאלו ואחרים נוגעים לסוגיית הכוח ביחסים טיפוליים ונוגעים בגבול
שבין טיפול רגשי מיטיב ובין טיפול פוגעני בו מתקיימים ניצול הכוח ויחסי
המרות .לטעמי ,הם מעלים את השאלה מתי ואיך הופך טיפול פסיכולוגי ,רגשי
או אחר ,לכזה שחוצה את הגבול או לכזה שמנצל את כוחו של המטפל על
המטופל/ת? מדוע בעצם היחסים הללו אינם שוויוניים (גם לאחר שהטיפול
מסתיים)? למה המטופלת לא "פשוט קמה והולכת" אם היא נפגעת בטיפול
שלה ולמה זו בעצם פגיעה שיכולה להיות מורכבת כל כך? או במילים אחרות,
מה מהותם של "יחסי התלות" כשאלו חלים בין שני מבוגרים (ולא בין מבוגר
וקטין כפי שהם מתקיימים בדרך כלל) ,השווים זה לזה לכאורה?

התערבויות פסיכולוגיות לאנשים שהיה להם איתם קשר מיני או ארוטי בעבר"
(סעיף  .)6.4במקרים בהם הפסיכולוג חש משיכה מינית למטופל/ת שלו ,עליו
להיעזר בעמיתים בכדי להתמודד עם קושי זה ,או אף לשקול את סיום הקשר
הטיפולי ,בכדי שלא לפגוע במטופל/ת .במקצועות טיפוליים אחרים שקיימים
בהם כללי אתיקה ,מופיעים נוסחים דומים.

תחושות שעשויות להתעורר ,וכמו כל דבר שמתעורר בסיטואציה הטיפולית,
הן חומר שניתן להשתמש בו במהלך הטיפול.

פעמים רבות כאוטוריטה או כגוף בעל ידע וסמכות לעזור למטופל/ת .יתרה
מכך ,כדי שמטופלים יוכלו להפיק מהטיפול צריכים להיווצר יחסי תלות ואמון
מול הדמות המטפלת .כך למעשה יכולה להיות העמקה של הפער ביחסי
הכוח .כשגורם הסמכות או הטיפול פוגע במטופל/ת ומפרק את האמון הזה,
הדבר מהווה פגיעה הרסנית שקשה להיחלץ ממנה.

* פסיכולוגית ובעלת קליניקה פרטית ,מתנדבת במרכז סיוע תל אביב
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יחסי הכוח בטיפול :היררכיה מול הדדיות
"ברית התראפיה אינה דבר מובן מאליו .על התרפיסט והמטופל לבנותה
בשקידה ובמאמץ .התראפיה טעונה יחסי עבודה שיתופיים ,בהם שני
השותפים פועלים על יסוד ביטחונם המובלע בערך וביעילות של שכנוע ,ולא
של כפייה ,של רעיונות ,ולא של כוח ,של הדדיות ,ולא של שליטה סמכותית.
אלה הן אותן האמונות עצמן שהתערערו בחוויה הטראומתית".
(ג'ודית לואיס הרמן" ,טראומה והחלמה")
פגישה בין שתי נשים ,שתי נשים זרות בחדר :האחת מטפלת והשנייה
מטופלת.
לכאורה יש פה היררכיה מבנית :אשת מקצוע ,פסיכותרפיסטית מומחית
בתחומה ,ומטופלת ,אישה שעברה פגיעה מינית ופונה לקבלת עזרה על
מנת להתמודד עם סבלה .בפועל יושבות שתי נשים ,ראויות באותה מידה.
איך ניתן לייצר מפגש שיהיה בגובה העיניים ,מפגש שלא תהיה בו שוויוניות
אבל תהיה בו הדדיות?
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היא ואני נפגשות כל שבוע באותו חדר ,באותו היום ובאותה השעה.
אני לומדת להכיר את חייה ,מכאוביה ,רגשותיה ומחשבותיה .היא לומדת להכיר
את התגובות שלי ,את דפוסי החשיבה שלי ,את יכולות ההכלה ,האמפטיה

והרגישות שלי כמטפלת .כמו בכל מפגש בין-אישי נוצר בינינו קשר ,נבנים
יחסים שיש בהם הדדיות ,אך הם אינם סימטריים .כמטפלת אני מגדירה את
הסטינג ,המסגרת והגבולות הטיפוליים ,היא מחליטה על התכנים.
מערכת היחסים בטיפול מייצרת לעיתים שחזורים של דפוסי קשר ושל יחס
לסמכות ,שאותם תביא המטופלת אל תוך המרחב הטיפולי .הצבה של גבול
מצדי עלולה לשחזר עבורה מפגש עם סמכות פוגענית ,מעין מפגש מחודש
עם הכוח שהופעל עליה בזמן הפגיעה .מהאופן שבו היא מגיבה להצבת
הגבול שתינו יכולות ללמוד ,כחלק מהתהליך הטיפולי ,על דרכי התגובה
שהיא סיגלה לעצמה במפגש עם סמכות :בין אם מדובר בכעס ,התנגדות
ושבירה של הכלים או דווקא שיתוק ,ריצוי או ניסיון לנהל משא ומתן על
הגבולות .גם בי מתעוררות תחושות שונות סביב הצבת הגבול והתגובה
שלה אלי ,כמו אשמה ,כעס ,תסכול ,דאגה ,חמלה או רצון "להציל" אותה
מקשייה .התגובה שלה אלי כמו גם התחושות שמתעוררות בי כלפיה הן
חלק מהדינמיקה אותה נבחן וננתח יחד במסגרת הטיפול ,במטרה לזהות
את המקומות הפוגעניים וההרסניים שנוצרו בקשרים בעבר ,ולצמוח מהם.
דוגמה לאופן שבו דפוסי הקשר הפוגעני משתחזרים לנוכח המפגש עם
סמכות ניתן לראות במקרה של מיכל (שם בדוי) .מיכל ,שורדת גילוי עריות,
חוותה בשלב מסוים בטיפול תקופה קשה בחייה וביקשה ממני להאריך את
משך הפגישות שלנו .לאחר ששוחחנו על בקשתה בחרתי להיענות לה,
מתוך הבנה של המצוקה הרבה בה מיכל היתה נתונה והבנה שהארכת
הפגישות תוכל לתרום גם לתהליך הטיפולי.
לאחר מספר חודשים ,כשמצבה של מיכל התייצב ,הרגשתי כי הגיעה השעה
לחזור לסטינג הטיפולי הרגיל שלנו .מיכל לא הסכימה איתי ,היא הביעה
התנגדות ורמזה שהקשר הטיפולי ייפגע אם נחזור למסגרת הזמן הרגילה,
כי היא תפסיק להרגיש בטוחה לשתף אותי במחשבות וברגשות שלה.
כשהתמדתי בעמדתי והחלתי ליישם את ההחלטה בפועל ,מיכל היתה
מתייפחת לקראת סיומו של כל מפגש ,וגורמת לכך שהלכה למעשה
המפגש נמשך מעבר למתוכנן.

כששוחחנו על מה שקורה בינינו יכולנו אט אט להבין שבעצם מיכל "מאלצת"
אותי לשבור את הגבולות ,כפי שעשו לה בעבר .יכולנו לראות ביחד איך הכל
מבולבל בעולמה ,שאין בו סדר ואין גבול ,שבו האנשים הקרובים לה פורצים
בעולמה את הגבולות שוב ושוב .בחוויה שלה הכל מותר ,ואם לא ינתן לה
עוד זמן היא יכולה לקחת "בכוח".
באופן זה ,דרך החוויה הרגשית ,אנחנו לומדות את דפוסי הקשר הפוגעניים
שמיכל חוותה בילדותה ומאפשרות למיכל לחוות קשר בטוח שיש בו גבולות
שמטרתם לשמור עליה ולאפשר גם לה להציב גבולות בקשרים שלה בעולם
שמחוץ לחדר הטיפולים.
ההתנסות בקשר שיש בו שמירה על סמכות ממקום מיטיב ודואג ובמרחב
בטוח מאפשרת למיכל לסגל לעצמה דפוסים חדשים ומהווה חוויה מתקנת
לאותו קשר פוגעני והרסני מהעבר.
יחד עם המטופלות שלי ובזכותן למדתי לדייק את העבודה שלי ולהתאימה
לטיפול בנפגעות תקיפה מינית .בקשר טיפולי כזה אני ערה יותר לצרכים
היחודיים של נשים שנפגעו על ידי סמכות ולקושי שלהן לתת אמון בי
ובתהליך הטיפולי .מכיון שכך ,כמטפלת אני נותנת למטופלת מידע מקצועי
על מצבה והקשר שלו לפגיעה ,אני עושה מאמץ רב יותר לפוגג עמימות
ושמה דגש על מרחב הדדי ובטוח עבור המטופלת.
בטיפול עם נשים נפגעות אלימות אני רגישה הרבה יותר ליחסי הכוח
ולהשלכות של השימוש בסמכות שלי כמטפלת על עולמה הרגשי של
המטופלת ,במטרה לייצר קשר מגן ,בטוח ומאפשר ,המהווה מרחב מיטיב
לשיקום ולהחלמה.

* עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית ,מטפלת בנפגעות תקיפה מינית,
רכזת סיוע לשעבר במרכז סיוע תל אביב
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שתינו יוצאות למסע משותף .היא המומחית לגבי עצמה ,רגשותיה ,חוויותיה
וסבלה .אני המומחית לגבי הטיפול ואחראית על התהליך והדרך .שתינו
עובדות ביחד במטרה לעזור לה להתמודד עם החוויות הקשות שעברה ועם
ההשלכות בהווה .בחדר אני מזמינה אותה ליצירת מרחב בטוח ,מרחב של
אמון .במקביל אני מבטיחה להקשיב ולהיות עדה ,לכבד את הקצב שלה ,לא
לשפוט אותה ולהיות שם עבורה במסע.

טלי קנייבסקי *
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דינמיקות של כוח בעולם המשחק
"כל העולם במה
וכל הגברים והנשים רק שחקנים
כולם כניסות ויציאות להם
ואדם אחד בזמנו משחק חלקים רבים"...
(שייקספיר" ,כטוב בעיניכם")
בטרם אעסוק בנושא האמור בכותרת ,כדאי שניישר קו ביחס להגדרות:
מהו בכלל "עולם המשחק"? היש עולם כזה? הרי שייקספיר עצמו קבע כי
כולנו שחקנים בעולם! למרבה הפלא ,בבואנו לדון ב"עולם המשחק" ,לעתים
נדמה כי אנו אכן עוסקים ביקום מקביל .ישנה נטייה להתייחס אל התחום
כאל "לא רציני"" ,פנטזיונרי" ,עולם בו הגבולות לא ברורים והכל מותר,
האמנים הם אנשים "חופשיים" וכן הלאה (הרגישו בנוח להוסיף אסוציאציות
משלכם) .אולם לא בכדי כונו כל הללו באנגליתShow Business - :
"עסקי השעשועים" .משום שבסיכומו של עניין ,עסקי המשחק הם כשמם
– עסקים .הם מתנהלים בתוך מערכות מוגדרות של יחסים וכוח (הון ושלטון
אם תרצו) אך במסווה של "משחק" ושעשוע .מכבסת המילים הזו משמשת
כלי ניגוח מסוכן .מצג שווא של עולם חלומי ומשעשע ,בו אנשים ונשים אך
משתעשעים ,נהנים ,בוחרים – עושים כרצונם ,ככל העולה על רוחם .אולם
בפועל ,המצב שונה.
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שוו בנפשכן את הסיטואציה הבאה :שחקנית צעירה ,זה עתה סיימה בית
ספר למשחק ,מגיעה לאודישן להצגה חדשה בפני במאי בעל שם .כל

אורית גל *

חלומותיה הביאוה לרגע הזה .משחר ילדותה חלמה לשחק על הבמה
בתיאטרון .הבמאי העומד לפניה ,הוא אשר יקבע את גורלה .היא תעשה
הכל כדי לזכות בתפקיד הנכסף .היא למדה בבית הספר למשחק כי עליה
להיענות לכל גחמותיו של הבמאי אם היא מחשיבה עצמה לשחקנית רצינית
 לוותר על האגו ,להסכים לעשות כל מה שיבקשו ממנה .רק אז תהיהשחקנית אמיתית:
"...אני מדברת על אודות הבמה .עכשיו כבר אינני כך… הנני כבר שחקנית
אמיתית ,אני משחקת בתענוג ,בהתלהבות ,משתכרת על הבמה ומרגישה ,כי
הנני נהדרת"( .השחף ,אנטון צ'כוב)
יחסי העבודה הנוצרים במסגרת כזאת כרוכים מיניה וביה באינטימיות
וחשיפה שספק אם מוכרים בסביבות עבודה אחרות (וזאת מבלי להזכיר
התערטלות פיסית לצרכי תפקיד) .תפקידו של הבמאי – לביים .זה אמנם
נשמע פשוט אך בפועל מופקדת בידיו אחריות כבדה ביותר .מעבר לסמכותו
המוצהרת ,משמש הבמאי גם כמדריך ,מנחה ,הורה ומטפל בעת ובעונה
אחת ומופקד על נפשות ,לעתים רכות ועדינות (וזה בלי קשר לגיל אלא
מטבע דרישות ה"עבודה") .בנוסף ,יש לתת את הדעת לעובדת היות אותו
במאי "בעל שם" ,או "ידוען" – משמע בעל סמכות ציבורית ,מוכתר על ידי
הציבור ומהווה אוטוריטה בתחומו .ברור אם כן כי לא כל אדם מחזיק (או
מחזיקה) בכישורים הנדרשים ,באמפתיה ובנכונות להשעות את שכרון הכוח
הרב שנמסר לידיו ,בין אם רצה בו ובין אם לאו .משנה זהירות נדרש כאן .רצון
אמיתי להיטיב ,להצמיח ,לגדל – לטובת מעשה האמנות.
ועוד ,אף בתוך קבוצת שחקנים שמעלים הצגה ,ניתן לאתר יחסי מרות
משמעותיים בין השחקנים לבין עצמם  -שהרי לא דומה מעמדו של שחקן
ותיק ו/או מפורסם ("סלב") למעמדה של שחקנית צעירה שזה עתה
סיימה לימודיה .שחקן כזה הופך להיות בעל סמכות בתחומו ובוודאי עבור
השחקנית הצעירה שעשויה להיעתר בשמחה לגחמותיו שכן גם הוא מהווה
עבורה "מדריך".
עולם האמנות מתיימר להיות עולם ללא גבולות – מותר להגיד הכל ומותר
לעשות הכל ,והכל  -בשם האמנות .יומרה זו נועדה לאפשר חופש אמנותי
אולם בחסותה מתאפשרת פגיעה רחבת היקף.

בשנים האחרונות אנו עדים לסיפורי הזוועה שהתרחשו
מאחורי השלאגרים הקולנועיים הגדולים .סצנות אונס
שהיו למעשה מעשי אונס ,בחסות הבמאי ,הצוות
והשחקנים .אווירה פוגענית – סביבה עוינת על הסט כחלק
מסביבת עבודה "רגילה" – היא מנת חלקם של מי שבחרו
לעסוק ב"עסקי השעשועים".
"באמנות כמו באמנות ,אין דבר כזה שאין דבר כזה" -
אולם אמנות לא יכולה להיות נטולת גבולות כלל שהרי
מעשה האמנות לא יכול לפגוע בזכויות הפרט הבסיסיות.
כיצד ניתן לעסוק ביצירה כשהזכות הבסיסית לכבוד לא
מתקיימת? הטרדה מינית פוגעת בכבוד .ביכולת ליצור
בחופשיות .בהנאה .ביכולת להתפרנס .ביכולת להיות.
ועל כן עומדת בסתירה מוחלטת למה שנקרא "יצירה
אמנותית".
בכדי ליצור שינוי ובכדי להטמיע אמות מידה (ומידע)
חדשות ,שומה עלינו להתבונן תחילה בעיניים פקוחות
במצב הקיים .להסיר את השיפוטים ומעטה ההגנה
שעטינו על עצמנו כחברה ולומר – לא עוד! כל עבודה
צריכה לכבד את בעליה וכל בעל/ת סמכות צריכ/ה לנהוג
משנה זהירות בזכות זו לכבוד.
גילוי נאות :במהלך השנה שעברה חברתי לוועדת היגוי בה
ישבו נציגות מרכז הסיוע ביחד עם נציגות ארגון שח"ם (ארגון
השחקנים) ויחד יצרנו את "האמנה למניעת הטרדה מינית"
בעולם המשחק .על האמנה חתמו מרבית התיאטראות
ובתי הספר למשחק בארץ .מטרתה לחשוף את הקושי
המייחד את עולם המשחק וסכנת השימוש לרעה בסמכות
ולדבר בריש גלי על נושא ההטרדה המינית.
* מתנדבת מרכז סיוע תל אביב ,מחזאית ,שחקנית,
חברת שח"ם ומשפטנית

כבר שבועיים כל יום כמו חודשיים
שנה וחודשיים דרוכי המתנה להכרעה
וברגע אחד כל התקווה
כמעט שאבדה
מפח הנפש והמעין המפכה מעיניי
נהיו לפסקול ימיי
היום והלילה מחוברים
הימים ימים ספורים
למימוש הזכות לצדק תוך ארבעים יום
יום לפני מתן תורתנו
השאירו אותי לבדי לעלות על ההר
ללא ייצוג
ללא משען כלכלי
אך עם רוח גבית של כל המלאכים
מלאכי עליון
מלאכי צדק ומשפט
ומלאכי מטה
שלבם
חמלתם
ובפיהם ומידיהם צדקה וחסד
ומתוך המרוץ נמצא הייצוג
נמצא המשען
ועכשיו ביני לביני נמצאת ההחלטה
לשתוק
או
לא לשתוק

לא אשתוק עוד יום בחיי
והאמת תצא לאור
והאור יחזור לחיי
לא אצפה לעוד תקווה בעוד ערכאה
אקווה שהטוב והאמת ינצחו
אמשיך בטוב האמת ואמשיך בחיי
אפלס נתיב מקביל לקיום המערכה
בימיי
אעשה כאן צדק לביתי
ולכל מחוזות קהילתי
זו תקוותי

את לא לבד
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אכן ,חדר חזרות ,סט צילום או במת תיאטרון ,שונים באופיים החיצוני
מן המשרד ,ה"קיוביקל" ,חדרי ישיבות וכיוצא באלה ,אך לא במהותם.
אנשים ונשים מגיעים למקום העבודה – בכדי בראש ובראשונה לעבוד.
בחדר החזרות מתבצעת חזרה ,על הבמה משחקים בהצגה .וכן ,במטרה
להתפרנס .כל אומן זקוק למזון ,בדיוק כמו כל פקיד .אלא מה? אצל אומני
הבמה העבודה היא גופם ונפשם .ה"מוצר" הנמכר – זה הם ,העצמי .העצמי
שמופקד ונמדד לצורך הגשמה ולצורך פרנסה ובכל זאת – כל הללו
מתקיימים באותה החברה ,תחת אותם מנגנונים ואותה חקיקה .הן מבחינת
זכויות עובדים ומעבידים והן מבחינת החוק למניעת הטרדה מינית.

זו תקוותי

של"ג בן שטרית
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סמכות ומרות במקום העבודה
"היא הופנתה אלי על ידי המנכ"ל" ,אומרת הממונה" ,היא אמרה-לא-אמרה
משהו לגבי המנהל שלה והמנכ"ל חושב שזה צריך להיבדק" .הממונה
ממשיכה" :היא היתה מפוחדת ,דיברה בקול שבור ,לא על מה שהיה אלא על
מה שמתרחש :הקושי לנשום ,המחשבות שרצות ,הניסיונות לחפש עבודה,
יחד עם ההבנה כי עליה לאבד את עבודתה הנוכחית ...היא עבדה כל כך
קשה כדי להתקבל ,ועכשיו היא רואה את זה נגמר .היא לא מצליחה להסביר
לאף אחד .אין לה זוגיות והיא חושבת שאולי בגלל זה הכל קרה" .הממונה
ציטטה באזני את המשפט שנחקק בה מאותה שיחה" :זה הדיבור שלו,
הקרבה ,ההערות .הוא מאוהב בי ,הוא מדבר עלינו ביחד לחוד ואני נחנקת.
מהרגע הראשון שאני נכנסת ועד בכלל .גם בלילה ,ההודעות ,השיחות .אני
נחנקת".
בדבריה של הממונה אני שומעת את הסערה שבתוכה נמצאת הפונה,
ומתארת לעצמי כיצד היא מנסה לסדר לעצמה את המחשבות ובה בעת
מחפשת עוגנים במציאות .בשלב שבו היא נמצאת כל סיבה ,גם קלושה,
תלושה ,תמוהה ,תספק אותה  -רק לא לראות שהיא תחת טרור זה שנתיים,
יום יום שעה שעה .במסגרת השיחות הרבות שאני עורכת עם ממונות ,אני
שומעת בקולן את הכאב של הפונות והפונים אליהן .זה משא כבד להתמודד
איתו ,הן לפונה והן לממונה ,ונשיאתו באופן אחראי ורגיש מחייבת הבנה
מעמיקה את הדינאמיקה של הפגיעה במסגרת יחסי מרות .היעדר הבנה
מעמיקה עלולה להציב את שומעת הסיפור בעמדה בה עיקר תשומת ליבה
תופנה למציאת תשובה לשאלה "למה היא לא פשוט אומרת די??"

להגדירו כציות .בציות מתקיים מצב של קבלת הקיים והשלכותיו והיענות
מתוך פחד לציווי הסמכות .סמכות הורית דמוקרטית ,שנותנת מקום לקולו
של הילד ,משאלותיו ואי שביעות רצונו ,ועדיין נאמנה לדרישותיו או החלטתו,
תוביל למודל בו יש היענות מרצון לסמכות בשל מנהיגותה וכוחה המשמעותי
בחייו של הילד .זוהי כמובן לא התפתחות דיכוטומית או חד משמעית אך היא
מאפשרת את ההבנה כי ההיענות לסמכות – בין אם מציות או מרצון לרצות
את הסמכות  -נובעת בין היתר מחוויות חיים קודמות וממודלים מופנמים של
היענות לסמכות.
במסגרת אותו תהליך חיברות ,לא תמיד נלמד לערער על סמכות וזאת,
כפי שצוין קודם לכן ,בשל הצורך לשמר את הסדר החברתי והמשפחתי
כאחד .לרוב ערעור על סמכות מעורר תגובה שלילית ,לעתים ענישה ואפילו
אלימות  -כל אלו מפרקים את האינטרקציה ,מאיימים על הקשר ומעבירים
מסר ברור – כדי להיות חלק ,כדי לקבל הכרה ,כדי לא להיענש  -צריך ליישר
קו ולהיענות לסמכות .בפועל ,אדם אשר לא מפנים מודל כלשהו של היענות
לסמכות ,סביר שיתקל בקשיים רבים באינטראקציות חברתיות בכלל
ובמקום העבודה בפרט.

אתה לא לבד

מקום העבודה הוא זירה בה ההיררכיה ברורה כאשר מתקיים מדרג של
תפקידים זוטרים וניהוליים .יחד עם זאת מבנה הכוח בארגון ,למרות שנגזר
באופן ישיר מההיררכיה המובנית ,כולל גם מרכיבים אישיים ומקצועיים.
מעמד חברתי ,דת ,מצב סוציואקונומי ,השכלה ועוד הם רק חלק מגורמים
שאולי לא יבואו לידי ביטוי בהיררכיה המובנית אך בהחלט משמעותיים מאוד
בהבנת מבנה הכוח .כמו כן ,וותק ,פרסום ,אהדה ,הערכה מקצועית  -גם
הם משפיעים באופן ישיר על מבנה הכוח .גם המאפיינים האישיים וגם אלה
המקצועיים מייצרים חוסר איזון במשאבי כוח בין שני אנשים שמבחינה
היררכית יהיו באותו המעמד במקום עבודתם.
גם ההיררכיה המובנית וגם המאפיינים השונים המרכיבים את מבנה הכוח
עומדים בבסיס יחסי המרות במסגרת העבודה .ההגדרה החוקית של
יחסי מרות היא מערכת יחסים בה לצד אחד במערכת היחסים יש שליטה
והשפעה על הצד השני .כמו כן ,יחסי מרות יכולים להתקיים גם במקרה
שבו השליטה וההשפעה הן באמצעות סמכות ויכולת השפעה עקיפה ,ולא

רק במקרים של שליטה והשפעה ישירות .חשוב מאוד לציין כי הקשר עם
בעל/ת המרות יכול שהתבסס על הערכה כנה ,אמון הדדי ,כבוד ואף חברות.
מנהלים שרואים את העובדים ,מעניקים משוב ,שומרים על תנאי תעסוקה
כפי שמצופה מהם ועוד ,בכוחם לייצר מערכת יחסית לא שוויונית אך
מאפשרת ומתגמלת .מהצד השני ,ישנם בעלי מרות אשר מנצלים את כוחם
לרעה ,לא מעניקים לעובדיהם מרחב בטוח ,נוהגים בבריונות וחוסר נגישות.
אלו וגם אלו עלולים לפגוע מינית או לייצר פלטפורמה המאפשרת פגיעה
מינית ,אם לא יהיו מודעים לכוחם וינצלו אותו לרעה .כמו הרבה מערכות
יחסים לא שוויוניות בחיינו ,אפשר כי הדבר יפתח יחסים מיטיבים ואפשר
שהכוח הזה ייצר מתווה פוגעני של יחסים והרס כלפי נעדרי הכוח.
כאמור ,ביחסי מרות גלום מרחב פוטנציאלי של שימוש לרעה בכוח באופן
מתמשך ודורסני אשר מתווה אופי יחסים מצמצם ,מאיים ומשתק .הפגיעה
נתווית כמו קורי עכביש ,בהתחלה באופן שקוף ועדין ,כזה שכמעט אי אפשר
להצביע עליו .לאט לאט ,תוך הסלמה מדודה והדרגתית ,נמצא/ת אותה
אישה או גבר כבול/ה במערכת חונקת שאיננה מאפשרת תנועה .שימוש
לרעה בכוח ביחד עם מאוויים אוניברסליים שהם מנת חלקם של כל עובד
ועובדת וכוללים אהבה ,ריצוי ,ניראות בשילוב צרכים קונקרטיים של פרנסה,
התמקצעות והישגיות חוברים ביחד לכלא הפרטי של כל אישה וגבר אשר
מוטרדים מינית בעבודתם.
רבים המקרים המגיעים אלינו למרכז ,בין אם בהכשרות הממונות על החוק
למניעת הטרדה מינית ,בין אם בהרצאות במקומות עבודה ,או בקשר הרציף
עם ארגונים משלל הסוגים .כל סיפור מכיל אישה או גבר מיוסרים ,שותקים,
שמבינים כי במסד הקיים רוב הסיכויים שיאבדו את עבודתן או גרוע מכך,
את המוניטין שלהם .הן קורבנות של אלימות ,לעיתים במילים ,לעיתים
ווירטואלית ולעיתים במגע .הם באיום מתמשך על תפקידם והגדרתם
העצמית והמקצועית וחווים השפלה על בסיס יומי .אין אפשרות לברוח ,אין
אפשרות להתרחק ,אפשר להסתיר או לחשוף ובמובן אחר להיות או לחדול.
היחסים במסגרת העבודה לרוב אינם מתקיימים בוואקום והם חלק אינהרנטי
בחיינו והשפעתם עלינו רחבת היקף .החזרת היחסים בהם מתקיימים כל
כך הרבה משתנים והשפעתם כה עמוקה ,לאחר שנפגעו  -כמעט ובלתי

אפשרית .מתוך כך מתקיימת החוויה של הפירוק ,של ההשתקה ובכך הסבל
הטומן בחובו אשמה ,התייסרות ובושה ממשיך .לכל אחת מהאפשרויות
מחירים כבדים ,כבדים מידי.
במחול השדים הזה החזק לרוב מנצח .רבות מידי הפעמים בהן התוודעתי
לנשים וגברים שעזבו את מקום עבודתם בתקווה לשקט ,לחופש ,לעתיד
תעסוקתי כמו ששאפו אליו ,להתפרנס בכבוד .ויחד עם זאת אני רואה את
ההשפעה העצומה שיש לממונה שקיבלה הכשרה מתאימה ,שהבינה את
המורכבות ,את המשמעות של האשמת הקורבן וההשלכות של הפגיעה.
אותה ממונה מכירה את הסיבות שבגללן קשה כל כך לדבר ,את העובדה
שגם גברים יכולים להיות קורבן לפגיעה מינית ,היא יודעת שלפעמים
הפגיעה היא סמויה ,מסתווה היטב בתוך קשר מבלבל ונצלני .אותה ממונה
עומדת איתנה מול כוחות ארגוניים פוליטיים ,עורכת בירור ללא משוא
פנים ודבריה מנומקים ,מאורגנים ,היא מחזיקה את זה .כמייצגת המערכת
ביכולתה להוות דמות סמכות שאינה פוגעת ,שהיא מיטיבה ,מחזקת ומביאה
לתיקון ולהחלמה .בזכות מסקנותיה מתקבלת החלטה שבחובה היכולת
לשים סוף לפגיעה ,לעשות צדק ,לנהוג בהוגנות ולהגיד בין אם בגלוי ובין אם
בסמוי "כאן מתקיימת אפס סובלנות לאלימות מינית".
הממונה היא שומרת הסף בארגונים אך אסור לנו להתיר לה לעמוד שם
לבד .ברמת המדיניות יש להכיר בתפקידה של הממונה ,לחייב הכשרה בגין
מינוי זה ,לתת תגמול כספי ומעמדי ולהעניק לממונה הגנה משפטית .בנוסף,
על מנת לקיים את המניעה ,הטיפול וההסברה – כולם חלק מתפקידיה של
הממונה  -מתחייב שתתקיים גם פלטפורמה חברתית ,כזאת שרואה את
מורכבות הפגיעה והשלכותיה ,שיוצאת במסר חד שמעי  -די לפגיעה מינית.

* רכזת מניעת הטרדה מינית וחינוך מבוגרים במרכז סיוע תל אביב
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ההבנה של הדינאמיקה של ההטרדה המינית במסגרת יחסי מרות נשענת
על ההבנה של האופן בו כל אחת ואחד לומדים להיענות לסמכות .היענות
לסמכות היא תכונה אנושית אוניברסלית שעוזרת ,בין היתר ,לשמור על
המבנה החברתי ועל קשרים בינאישיים .כולנו לומדות על היענות לסמכות
עוד מילדותנו באמצעות קבלת תגמול חיובי על היענות לפי דרישה .אנו
מסבירות לילדים על החשיבות שבלהקשיב למה שהמורה אומרת ,להיענות
לדברי ההורים וכדומה .סגנונות הורות שונים ייצרו עברנו מודלים שונים
של היענות ,למשל ,סמכות הורית נוקשה שסטייה מהיענות אליה תוביל
לסנקציה אלימה או לשלילת פריווילגיות עלולה ליצור מודל היענות הניתן

יעל מיכאלי מור *
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בס"ד

סמכות ,חינוך ,פגיעה מינית  -ומה שביניהם
בית הספר ,המרחב בו ילדים ונוער מבלים את רוב זמנם ,הוא מערכת היררכית
המושתתת על ציות לסמכות .בין אם נסכים עם גישה זו או לא – זוהי מציאות
שאין להתווכח עליה .ככלל ,חינוך ילדים ונוער מתבסס באופן ניכר על הציווי
לציית לסמכות  -ואין ספק כי גידול ילדים וחינוכם יהפוך למשימה קשה ואולי אף
בלתי אפשרית בהיעדר הכלי הזה .לכן אנו מחנכות ומחנכים את ילדינו מגיל צעיר
לציית למבוגרים  -לעשות מה שהמורה אומרת ,להקשיב לאימא ואבא ,להסכים
לכך שלפעמים צריך לעשות פשוט כי "ככה אמרתי" .עיקרון זה ,המאפשר הקניית
ערכים והרגלים חשובים ,יכול להפוך לחרב פיפיות ,בכך שירגיל ילדים וילדות
לציית לסמכות גם תוך התעלמות משיקול הדעת ומתחושות הבטן שלהן/ם,
דבר המקל פעמים רבות את הפגיעה בהן/ם.

סמכות על הצד השני ויכולת להשפיע עליו לטובה או לרעה .הפרישה הברורה
של גבולות המותר בתוך יחסים עם סמכות מסייעת להן/ם לבחון באופן ביקורתי
מצבים לא ברורים מהעבר או מההווה ,ולפעמים גם לקבל תוקף חשוב לתחושת
הבטן ש"משהו כאן לא בסדר" – גורם המסייע מאוד בפנייה לעזרה .בסדנאות אנו
מתייחסות ומתייחסים לסוגים שונים של כוח שניתן להפעיל ,מעבר לכוח פיזי.
בהקשר זה אנו מדברות על איום גלוי לעומת איום סמוי ,ועל כך שאיום סמוי נוכח
תמיד "ברקע" ביחסי מרות – מפקדת לא צריכה להזכיר לחייל שלה שהיא יכולה
להרע את תנאי השירות שלו ,הדבר ידוע ונוכח כל הזמן בתוך הקשר .בסדנאות
אנו מתייחסות גם לפער גילאי וליחסי הכוחות שפער כזה עשוי לייצר בתוך קשר,
כאשר תוכן הסדנה נע כל הזמן בין ההגדרות החוקיות לבין החשיבה המוסרית
העומדת מאחורי החוק ,תוך בחינה של מצבים מורכבים ו"אפורים".

אתה לא לבד

רוב הפגיעות המיניות בבני נוער וילדים נעשות על ידי דמויות סמכות ,ואין זה
מפתיע :ראשית ,בשלבים אלה של החיים ישנם אינספור מפגשים עם דמויות
סמכות ,ובכל מסגרת אליה משתייכ/ת הילד/ה תהיה לפחות דמות סמכות אחת
– לרוב יותר .במשפחה יהיו אלה ההורים ,הסבים והסבתות ,ופעמים רבות גם
הדודים והדודות ,בבית הספר התלמידות והתלמידים נתונים למרות המורות,
המנהל/ת ,אב הבית ואפילו השומר בשער .גם במסגרות בלתי פורמליות קיימות
דמויות סמכות האחראיות על הנעשה ,ונוסף על כל אלה ,ישנן דמויות סמכות
פחות "קלאסיות" ,כמו המורה לנהיגה ,הרופא/ה ,הפסיכולוג/ית ,המאמן בנבחרת
– דמויות אשר אופי היחסים עימן יכול להיות מבלבל במיוחד .שנית ,גם למבוגרים
קשה לשבור מעגלי סמכות ולדווח על פגיעה מצד דמות סמכות – והדבר קשה
אף יותר כשמדובר בילד/ה או בנער/ה ,אשר הציווי עליה לציית לסמכות חזק
אף יותר ,והגבולות המותרים והראויים ביחסים לא תמיד ברורים .נוסף על כך,
גם ניסיון החיים המוגבל של הנער/ה או הילד/ה מקשים עליה/ו לזהות את
הנעשה במסגרת היחסים עם הסמכות כפסול – כיוון שמראש תפקידה של
הסמכות ללמד ולהוביל ,ולרוב אף להקנות את הידע לגבי מותר ואסור ,ולגבי
כללי התנהגות.

משימה מורכבת זו ,המצטרפת לאופיים הרגיש של התכנים ולסטינג הייחודי
והשונה מהרגיל בבית הספר ,דורשת מאתנו עבודה עדינה וקשובה מאין כמוה.
אנחנו קוראות לזה "הנחיה פמיניסטית" .ההנחיה הפמיניסטית נסמכת על כמה
עקרונות פשוטים ועוצמתיים :מודעות מתמדת ליחסי הכוחות החברתיים,
אמפתיה למשתתפות/ים והפחתת שיפוטיות ,הבנה כי למנחה אין בעלות על
הידע ,יצירת תחושת בטחון וסולידריות בקבוצה ,החזרת שליטה ,והגברת
תחושת המסוגלות על ידי שיקוף מקורות כוח ותמיכה .במאמר זה אתייחס לשני
עקרונות מרכזיים הקשורים קשר הדוק למושג הסמכות ולמודלינג אותו אנו
מבקשות לעשות בסדנאות.

התמודדותנו כמחלקה חינוכית עם נושא זה היא כפולה :ברמת התוכן ,עלינו
להנגיש לבני ובנות הנוער את החשיבה הביקורתית בנושא ,ולהמשיג עבורן/ם
את נושא הסמכות ויחסי המרות ,על מנת לסייע להן/ם לזהות מצבים בהם
מנוצלת סמכות זו לרעה .יחסי מרות מוגדרים כיחסים בהם לאחד הצדדים

ראשית אתייחס להבנה כי למנחה אין בעלות על הידע :הנחת היסוד כי המנחה
הנכנס/ת לכתה מגיע/ה גם כדי ללמוד ולא רק כדי ללמד ,היא מרכזית וקריטית
בעבודה החינוכית למניעת אלימות מינית .מחד ,אנו מגיעות לסדנאות עם אג'נדה
ברורה ,עם מסרים אותם נרצה להעביר .מאידך ,נרצה להגיע תמיד עם מידה

אך אין די בכך .נוסף על המסרים הגלויים אותם אנו מבקשות להביא לסדנאות,
אנו רואות ורואים את מקומנו כדמויות חינוכיות להוות דוגמא חיה לסמכות
מורכבת יותר ,אשר לצד הצבת הגבולות וההובלה ,נותרת קשובה ופתוחה,
מאפשרת קולות שונים ומגוונים ,מעודדת את המשתתפות/ים להשמיע את
קולן/ם הייחודי ,ומעצימה כל אחת ואחד מהן/ם.

ניכרת של צניעות ,עם מוכנות להקשיב וללמוד מבני ובנות הנוער ,ובהסכמה
להודות בטעות .פעמים רבות ,עצם המפגש עם דמות חינוכית וסמכותית
המתנהלת באופן כה שונה מהמוכר ,פותח לתלמידות/ים צוהר למבט ביקורתי
יותר על דמויות סמכות אחרות הנוכחות בחייהן/ם .נוסף על כך ,עבור מי שכבר
נפגעו על ידי דמות סמכות ,המפגש עם דמות סמכותית אשר אינה מוחקת
אותן/ם ,ואשר נותרת פתוחה וקשובה לצרכיהן/ם ולקולן/ם הייחודי ,מאפשר
יצירת אמון מחודש במבוגרים ובסמכות ,ובכך גם מקל על הפנייה לעזרה.
העיקרון השני בו אתמקד טומן בחובו כמה עקרונות הקשורים זה בזה ומעצימים
זה את זה :הגברת תחושת המסוגלות על ידי החזרת שליטה ועל ידי שיקוף
מקורות כוח ותמיכה.
החזרת שליטה הינה עקרון מוביל בסיוע ובטיפול בנפגעות ובנפגעים ,והוא
קריטי גם בעבודה החינוכית .בדומה לתהליכי טיפול וסיוע ,גם בתהליך החינוכי
אין אפשרות לתת לתלמידות/ים שליטה מלאה על הנעשה בסדנה ,אבל ישנן
אפשרויות רבות במהלך המפגש החינוכי לאפשר לקבוצה בחירה וביטוי של
צרכים ובקשות .לצד התכנים הסדורים והמתוכננים עמם אנו מגיעות להנחיית
סדנה ,כל מנחה יודע/ת כי הכיתה היא שתחליט על הכיוון אליו תלך הסדנה –
נעמיק יותר בנושאים המעסיקים את הקבוצה ופחות ב"מה שתכננו" ,נשנה את
סדר התכנים בהתאם לדרישות העולות מן הקבוצה ,ובאופן כללי ,נעשה כמיטב
יכולתנו להיות קשובות ככל הניתן לצרכים ולבקשות הנשמעים בחדר .התנהלות
כזו ,מעבר ליתרונות החינוכיים שלה ,מהווה דוגמא אישית לניצול הסמכות
לטובת אלה הנתונים לה ,ולא לרעתם.
אחת הדרכים ההרסניות ביותר בהן מנצלים מבוגרים את סמכותם על ילדים
ונוער היא על ידי הפחתת תחושת המסוגלות שלהם ודריסת הערך העצמי
שלהם .נער או נערה שמרגישים שאינם שווים כלום יתקשו הרבה יותר לבקש
עזרה ,וייטו יותר לחשוב כי מגיע להם לספוג את הפגיעה .בידי המבוגרים הכוח
להגדיר את בני הנוער – הרי מי מספר לנו מה ערכנו? מי יקבעו אם אני ילד/ה
טוב/ה ,הראוי/ה לשבחים ולפרסים ,או ילד/ה רע/ה הראוי/ה לתוכחה ולעונשים?
ההורים ,הסבים והסבתות ,המורות ...דמויות הסמכות בחיי הילד/ה והנער/ה הן
שמגדירות ,במידה רבה ,את ערכם העצמי.

בהנחיה פמיניסטית ,אנו מבקשות להעצים כל משתתף ומשתתפת בסדנאות
שלנו ,ללא קשר לשכר או לעונש .כל נער ונערה זקוקים וזקוקות להכרה
בכוחותיהן/ם הייחודיים ,להערכה ולהוקרה.
פעמים רבות ,דווקא הנער/ה ה"מפריע/ה" בסדנה זקוק/ה לכך יותר מכל,
והכרה ביכולות אל מול הקבוצה כולה ,מסייעת לפתוח פתח של אמון והקשבה,
ולאפשר לו או לה השתתפות פעילה בסדנה .לא פעם קרה שתלמיד או תלמידה
המתויגים כבעלי בעיות משמעת חמורות הצליחו להשתלב בסדנאות שלנו
באופן שהפתיע את דמויות הסמכות הקבועות בבית הספר ,הודות לעקרונות
אלה המנחים אותנו בעבודה החינוכית.
נוסף על הערך המוסף בהעברת התכנים ,כמובן שנערות ונערים שנפגעו
זקוקות/ים במיוחד להעצמה מסוג זה .הכרה בכוחות וביכולות של נפגעות/ים,
הסובלות/ים פעמים רבות מערך עצמי נמוך ,מסייעת להתעלות מעל הדימוי
העצמי השלילי שנכפה עליהן/ם ,להאמין כי מגיע להן/ם להפסיק לסבול
ולקבל הכרה בפגיעה שחוו ,ולבקש עזרה .תהליך ההחלמה מפגיעה ,כמו גם
תהליך ההפסקה של פגיעה ,דורשים תעצומות נפש רבות ,ואמונה של הנפגע/ת
בכוחותיה/ו להתגבר על הקשיים .הדבר נכון שבעתיים כשמדובר בפגיעה על
ידי דמות סמכותית ,אשר ביכולתה להעניש את הנפגע/ת על ה"הלשנה" ,ו/או
להשתמש בכוח הסמכות על מנת להשמיד ראיות או להכפיש את הנפגע/ת
על מנת לפגוע באמינותה/ו .הכרה בכוחות ובמקורות תמיכה והנכחתם במהלך
הסדנאות עשויה להיות הגורם המכריע המטה את הכף לטובת בקשת עזרה.
"מורה בינוני אומר .מורה טוב מסביר .מורה מצוין מדגים .מורה מושלם מעורר
השראה" (ויליאם ארתור וורד)
במפגש עם נערות ונערים בסדנאות ,מנחות ומנחי מחלקת החינוך מבקשות/ים
להגדיר באופן ברור מה הם יחסים מותרים עם סמכות ולהבהיר באופן חד
משמעי שאסור לסמכות לקיים יחסים מיניים עם מי שנתונ/ה לסמכותה .מעבר
למסרים החשובים הללו ,אנו עושות/ים כמיטב יכולתנו להוות דוגמא אישית
חיה לסמכות שאינה כוחנית :על ידי שיח פתוח בגובה העיניים ,על ידי הקשבה
אמיתית ולא שיפוטית למסרים ולשאלות של התלמידים ,ועל ידי העצמה
ושיקוף של כוחותיהן/ם.
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קודים של סמכות וציות בקרב בני נוער
המושג סמכות מכיל בתוכו אופנים וסוגים שונים של סמכויות .סמכות היא
תוצר של כוח חברתי ,בין אם ממשי ובין אם סימבולי .ההתייחסות הנפוצה
יותר לסמכות היא של סמכות פורמאלית ,הנובעת מתפקיד ומעמד .סמכות
זו מכונה גם "יחסי מרות" ,והיא גלויה וברורה ,ולכן קל יותר להתייחס
לאופנים בהן היא מייצרת חוסר שוויון ופוטנציאל פגיעה גבוה יותר בתחום
המיני .כיום ברורים יותר ההשפעות הבעייתיות והעוול שנוצר משימוש בכוח
ובניצול המרות.
סוג נוסף של סמכות ,נפוץ ומשמעותי באותה המידה ,היא סמכות בלתי
פורמאלית .סמכות זו אינה מוגדרת ,אלא נוצרת מתוך מכלול של מרכיבים
ומאפיינים בתוך קבוצה או קהילה מסוימת .בשל כך ,קשה יותר לאפיין אותה
ולהצביע עליה בגלוי .כיוון שהסמכות הבלתי פורמאלית שקופה ,מצבים
מיניים פוגעניים ופגיעות מיניות יכולים להתפרש כאילו התרחשו בסיטואציה
שוויונית או בסיטואציות "אפורות" .חשיפה של הסמכות השקופה מבהירה
את יחסי הכוח ואת הדינאמיקה הנובעת מהם ,שהיא התשתית להיווצרותה
של הפגיעה .במאמר זה אסקור את הסמכויות ודינאמיקות של ריצוי ושיתוף
פעולה המאפיינות מערכות יחסים בין בני ובנות נוער.
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הסמכות הבלתי פורמאלית יכולה להתבטא באופנים חיוביים ובאופנים
שליליים" .מנהיגות חיובית" בקרב בני נוער תכלול התנהגויות של הובלה
ולקיחת אחריות על בני ובנות נוער אחרים ,ועל החוויה הכללית .למשל,

לדאוג לבילוי כיתתי או לוודא שתלמיד חלש מקבל את כל החומר הלימודי
הדרוש למבחן .מנהיגות כזו תקבל שבחים ועידוד מחברת המבוגרים.
סמכות שלילית ,במידה והיא נראית לעין ,תקבל פידבק שלילי .למשל,
תלמידה ש"גוררת" תלמידה אחרת להתנהגות פרועה החורגת מנהלי בית
הספר ,בריונות או אלימות פיזית בין תלמידים .למרות שעל פניו יש מסר
של גינוי מצד חברת המבוגרים למנהיגות שלילית ,לעיתים נמצא חיזוקים
חיוביים או העדר גינוי להתנהגויות האלו בתרבות הפופולארית ובמדיה.
דוגמה לכך היא למשל הפרשנות של אונס קבוצתי שנעשה על ידי מה
שמכונה "בני טובים" .לא אחת המנהיגות "החיובית" של אותם נערים
פוגעים תשמש כמסך המסתיר את הכוח שהפעילו על הנערה המסומנת
כ"שרמוטה" או "בעייתית" .הפרשנות החברתית המעוותת במצב כזה –
כאילו הם הקורבנות שלה ולא להיפך – מחזקת את הפוגעים ומחלישה את
הקורבנות ,ובכך מבססת עוד יותר את הפוטנציאל הפוגעני של הסמכות
בתוך קבוצת השווים.
מפגש עם סמכות יכול לעורר רצון למרוד בה ובמה שהיא מסמלת ,או
לחילופין למידה של ציות וכניעה לסמכות ,באופן שמחליש את האוטונומיה
העצמית .כאשר המחירים של אי כניעה לסמכות ולדרישותיה גבוהים,
ומאיימים על המעמד החברתי ועל הקיום השלם של העצמי ( ,)selfהפרט
יבחר לשתף פעולה עם הסמכות וינוע לפעולה שתרצה אותה .גם במצבים
של לחץ חברתי או התנהגות עדרית נראה דינאמיקה דומה .כמו שסמכות
במקום עבודה יכולה לנצל מרותה ולפגוע בחיים התקינים של העובד/ת ,כך
גם בני הנוער :בכוחם להשפיע על הדימוי העצמי והחברתי ,על אורח החיים
ועל סדר היום של חבריהם/ן מ״קבוצת השווים״.
כאשר מדובר על פגיעה מינית ,לריצוי ולכניעה יכולים להיות שני מובנים:
האחד ,פגיעה באחר/ת מתוך הסמכויות והלחץ החברתי שנוצר בחבורה;
השני ,פגיעה בתוך מפגש מיני בין שני פרטים שיש ביניהם יחסי כוחות ,וניתן
לסמן אחת/ד מהם כבעל סמכות (ולרוב יהיה שילוב של השניים) .המובן
הראשון מתייחס לפגיעה שקשורה בחברה ,למשל ,באונס קבוצתי ,בהפצת
תמונות וכיוצ״ב .נ׳ ,שנאנסה בגיל  ,13כתבה על כך לידיעות אחרונות

ב :2014-״ג׳ היה הראשון .״החבר שלי״ ,גדול ממני בשנתיים .לא רציתי
לשכב איתו ,אבל לא עמדתי בלחץ ״להיות כמו כולם״ ...כולם עברו עליי.
רציתי למות ,אבל פחדתי .פחדתי להפסיק ,שמא יהפכו אותי לשרמוטה של
השכבה״ .עבור ג' ,החבר הראשון היה הסמכות שיש לרצות אותה .בעקבותיו,
הפכו שאר הפוגעים לדמויות "סמכות" שג' נאלצה לציית להם.
בעבודה היומיומית אנחנו רואות עד כמה המצב הזה נפוץ בקרב בני נוער.
הפחד שעולה מול אותה "סמכות" חברתית ,ההשלכות החברתיות שיש
לשימת גבולות והקשבה לעצמי ,מביאות למצבים רבים של פגיעה בקרב
נערים ונערות .כדי שלא יחשבו שאני שרמוטה ,כדי שלא יקראו לי הומו,
כדי שהוא לא יעזוב אותי ,כדי שימשיכו להזמין אותי למסיבות ,כדי שאני
לא אהיה היחידה שלא עושה את זה ,כדי שלא יפיצו עלי שמועות ,כדי שלא
יפיצו את התמונה שלי.
ההשלכות והנזק הנפשי הנגרם מפגיעה על ידי סמכות חברתית עלול
להעיב על כל הקשרים החברתיים העתידיים של הנער או הנערה שנפגעו.
הכאב והסבל שנגרמו דווקא על ידי התנהגות שמנסה לרצות ולמצוא חן
בעיני מישהו ,מביאה לאי אמון באנשים הקרובים ולתחושה שלא ניתן
לסמוך על אף אחת/ד .הנער/ה הנפגע/ת עלול/ה להתבודד ולעבור שנים
בתחושות קשות של ערך עצמי נמוך ,תחושות אשמה ובושה ,תחושת זרות
ואפילו תחושה שמשהו בעצמי פגום .האכזבה מבן הזוג ,מהנער הפופולארי
בשכבה וכו׳ מפתחת תפישה מעוותת של יחסים ,ומובילה לחוסר אמון
באפשרות של להיות נאהב/ת וביחסי קירבה אמיתיים.
אצל בני נוער במצבי סיכון ,נושא הסמכות מורכב עוד יותר .ההגדרה של
נוער בסיכון היא רחבה וכוללת קריטריונים ומאפיינים רבים .אחד המרכזיים
בהם נוגע למסגרת המשפחתית ,וליכולת שלה להוות מקור לחום ,לתמיכה
ולצמיחה .מצבי סכסוך ,אלימות במשפחה ,הגירה ,נסיבות חיים קשות ועוד
– כל אלו יוצרים פער בין בני הנוער להורים ,לפעמים עד כדי חוויה של העדר
דמות סמכות .במצבים מסוימים הסמכות ההורית היא פוגענית ומפעילה
סוגים שונים של אלימות על הילד/ה או הנער/ה (פיזית ,רגשית ,מינית)

המייצרת סביבה לא בטוחה עבור הנער/ה ,ניתוק מהמסגרת המשפחתית
ופגיעה אנושה ביכולת לתת אמון בסמכות.
קריטריון נוסף להגדרה של נוער בסיכון קשור ללימודים ומתבטא בעיקר באי
הישגיות בלימודים והגעה לא סדירה לבית הספר .זו זירה נוספת בה מתקיים
ניכור מדמויות הסמכות ,המשקפות כישלון ואכזבה .חוסר האמון שנוצר
כלפי דמויות הסמכות ,והקושי להתמסר לקשרים שמהווים ״אחר משמעותי״
יכולים לעכב את ההתפתחות החברתית והרגשית של בני הנוער ,העוברת
דרך הבנה של גבולות ברורים ,הפנמת ההבדלים בין טוב לרע ולמידה של
התנהגות ״ראויה״ ומקובלת מבחינה חברתית .כך יוצא שבני נוער במצבי
סיכון יוצרים לעצמם חבורות מתוך קבוצת השווים ,בהן מתקיימות סמכויות
פנימיות ,המשדרות לרוב מסרים הפוכים מדמויות סמכות הוריות אחראיות,
ומייצרות מצבים פגיעים ומסוכנים ,לעיתים אף לא חוקיים.
בשל אי הפנמה של סמכות מוסרית חיצונית ,והתנגדויות לדמויות סמכות
בוגרות ,ההפרדה בין מותר לאסור ולטוב ורע מטושטשת יותר בקרב נוער
בסיכון .הנערים והנערות הללו פגיעים יותר ,והם נפגעים הן זה מזה ,והן
מדמויות סמכות שהם מאמצים לעצמם .בסדנאות שמעבירות המנחות
והמנחים של מרכז סיוע בבתים חמים ובפנימיות ,מתגלים סיפורי הפגיעה
מהבית ומהשכונה ,ונחשפות הדרכים בהן הסמכויות החברתיות מעתיקות
את אותן פגיעות ואותה אלימות לקבוצות החברתיות שלהן.
הנערות והנערים מפתחים טקטיקות השרדות במצבי החיים הלא יציבים,
ומשתמשים במיניות שלהם/ן כמקור כוח .מקורות הכוח והביטחון בגיל
ההתבגרות ,העוזרים לתהליכי גיבוש הזהות ,כמו תמיכה משפחתית,
פעילות במסגרת חברתית כמו תנועת נוער ,השתתפות בחוגים ,התנסות
חיובית בלימודים ,ועוד ,אינם זמינים לבני ובנות נוער בסיכון.
הנזק הנפשי שנוצר בעקבות הטראומות המיניות של בני נוער בסיכון
מתווסף לחוויית החיים הפגיעה והמעורערת בה הם/ן חיים מלכתחילה .אין
אמון בדמויות הסמכות שאמורים להוות משענת להכלת הכאב ,לשמיעת
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בני ובנות הנוער גדלים בחברה הירארכית ,בה הם פוגשים סמכויות
בתפקידים שונים .הם לומדים ממה שהם חווים ורואים ,ומחקים את יחסי
הכוח והסמכות ,גם בינם לבין עצמם" .קבוצת השווים" נראית כקבוצה שבה
הפרטים שווים זה לזו ,אך לא כך הדבר .הסמכויות וההירארכיה שנוצרת
בתקופת הנעורים מושפעות מאותם גורמים המייצרים חוסר שוויון בחברה
כולה :מעמד חברתי ,עדה ,מעמד כלכלי ,איזה סוג תלמיד/ה אני ,שייכות
לתנועת נוער ,מיקום מגורים ,צבע עור ,לבוש ,נטייה מינית ,מגדר ועוד .בדרך
כלל תהיה הלימה בין מי ש"חזק" בחברה הכללית לבין מי ש"חזק" בקרב בני
ובנות הנוער ,והם יהיו בעלי מאפיינים סוציו-אקונומיים דומים.

יעל אפריאט *
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מול סמכות
הסיפורים ולהצעת נחמה ,מה שמשאיר את הנערים והנערות
בודדים במצוקתם ובכאבם מול העולם .הטראומה תלווה אותם
בהמשך חייהם ,בקשר שתיקה שימשיך ויעמיק ,ויקשה עליהם
להשתלב בעולם המבוגרים ולפתח חיים בריאים ומיטיבים.
ביטולן המוחלט של הירארכיות וסמכויות ,כמו גם העלמת
דינאמיקות של לחץ חברתי ,אינן בגדר האפשר .אך בתוך המציאות
הקיימת ,לסדנאות שלנו יש שלושה תפקידים :להעלות מודעות
לאפשרות של פגיעה על ידי סמכות ,ללמד את בני הנוער לזהות את
יחסי הכוח והסמכות ,ללמדן/ם כיצד להגיב ולמנוע פגיעה ,ולאתר
ולהציע סיוע לנפגעים ולנפגעות .ניתן ללמד את בני ובנות הנוער
אלטרנטיבות וכלים על מנת להיות מודעים ומודעות ליחסי הכוח
ולאופני ההתנהלות והבחירות שהן/ם עושים לאורם .חשוב ללמדם
להיות קשובים וקשובות לעצמן/ם ,ולאמן אותן/ם בהשמעת הקול
שלהן/ם .יש לחנך בני ובנות נוער לאמפתיה ולרגישות ,וכן לפענוח
סיטואציות חברתיות תוך מתן כלים להתנגדות ללחץ חברתי ,בין
אם כדי להגן על עצמם/ן ובין אם כדי להתערב ולמנוע פגיעה של
אחר/ת.
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סמכתי עליך ,שמחתי עליך
לא סתם היית בתפקיד .ניתן לך הכוח הזה כדי שתלמד ,תעזור ,תקדם,
תגדל אותי.
היה לך כוח עלי
כי עבדתי אצלך
כי טופלתי על ידך
כי נולדתי לך.
היה לך כוח שהחברה בה עבדתי נתנה לך
היה לך כוח שהממסד הרפואי נתן לך
היה לך כוח שהעולם נתן לך כמוליד אותי.
ואתה ניצלת את מעמד הכוח הזה כדי לנצל אותי .ואני ,מה חשבתי לי?
מול המנהל ,שנכנס לי לתחתונים עם השאלות שלו ,חשבתי שאני פשוט
לא מסתדרת עם הומור של מנהלים.
מול הפסיכיאטר – חשבתי שאני ,כנראה ,לא מתאימה לטיפול שלו.
מול אבא – חשבתי שהוא הכי אוהב אותי בעולם .משהו לא הרגיש בסדר,
לא הרגשתי טוב ,אבל הוא אהב אותי הכי בעולם ,מכולם .לא התאים לי
העולם הזה.
ועם הזמן הבנתי –
זו לא אני ,זה אתה.
אתה ניצלת את הכוח שהיה לך עלי מפני ש ........יכולת.
אתה התחלת אבא ,אחרים הלכו בעקבותיך.
סמכתי עליך
שמחתי עליך
שברת לי את הלב
צילקת אותי לעולם.

גיל  ,12-15גיל .18
כנראה לא מה שלבשתי גרם לכך שבמשך כמעט  4שנים נערים מאותה הישיבה יתפתו כל
כך לפגוע בי מינית.
לא איך שאני נראה ,לא איך שאני מדבר ,לא איך שאני מתנהג.
גם אם שנים הייתי משוכנע שזאת אשמתי.
גם כשכולם סביבי גרמו לי להרגיש ככה.
למרות שאני גבוה ורחב כתפיים ואפילו שזה החבר הכי טוב שלי.
מי יאמין לי?
אפילו שהצלחתי ודיברתי על הנורא מכל שריסק לי את הלב והאמון ואף אחד לא הקשיב לי
וראה אותי.
אני גבר במובן החברתי גם אם אני רק ילד ,שצריך היה להגן על עצמו ,שהיה צריך להתקדם
ולעבור הלאה ולהמשיך בחיים.
להפסיק להמציא ולהגזים וחייב פשוט לעבור הלאה.
פוסט טראומה ,פגיעה באמון בעצמי ,בסביבה ,בחיים.
כל מה שהכרת והיה יציב כבר לא מהווה מקום ליציבות וכוח.
כולם הם האויב ואתה הדפוק שלא מצליח להתקדם הלאה ולהיות חזק כמו כולם ,לבד
במערכה.
המילים של מי שפגעו בי לא היו שונות ממי ששיתפתי שדחקו בי לשחרר כבר!
אף אחד לא יאמין לך ,אתה רצית בזה ,שישאר בינינו,
אל תספר את זה לאף אחד.
ההשלכות והסבל הפיזי והנפשי היו לא קלות ,וגם למצוא מקום מכיל ,מקבל ,לא מאשים
וטיפולי היה משימה מאוד מאתגרת במקום שגדלתי בו ובחברה שחייתי בתוכה ,ולא מדובר
רק בחברה הדתית.
מדובר בווטו על אונס ופגיעות מיניות של נשים ובייחוד של נערים וגברים.

* יוזמת ופועלת ליצירת תרבות מניעת אלימות מינית ומתנדבת במרכז סיוע תל אביב

מסע חיי לא הסתיים בינתיים.
היו ימים שבהם הלב פעם
והלך והתרסק ,פעימה פעימה הטיח את עצמו בקרקע.
מכה ועוד דימום ופצע שלא הגליד.
טבעתי בדימום הפנימי של עצמי,
של הנפש שלי.
הנפש השבורה ,שכבר החלימה.
הפצע שכבר הגליד.
הכוח שחוזר אליי בכל פעימה,
הטעם של החיים באוויר של כל נשימה עמוקה.
עם ידיעה שהצלקת ,גדולה ככל שתהיה,
רק מזכירה לי שהייתי למטה,
וזה כבר לגמרי מאחורי.
וכל יום שעובר אני מתרגש לחוש את
אותה הרגשה טובה ,שהמשכתי הלאה.
שמסע חיי לא הסתיים בינתיים,
וזאת רק התחלה של כל הטוב והחסד
הנפלא שהעולם גומל עליי.
אין לי במה להתבייש ואני לא מרגיש אשם.
ושום קרבן פגיעה/תקיפה מינית לא צריכ/ה.
אני באמת מקווה ואופטימי לשינוי ומציאות טובה יותר.

את לא לבד

העלאת המודעות בסדנאות ליחסי הכוח ,להירארכיות ולסמכויות,
יכולה לעזור לבני ובנות הנוער לתת מילים לתחושות שלהן/ם
ולתת תוקף לחוויותיהן/ם .מתן התוקף לחוויה יכול לסייע בחשיפת
פגיעה ,ניצול ויחסי כוח פוגעניים ,ובהמשך להוות תשתית למתן
כלים להתמודד עימם .ולבסוף ,עלינו לראות מי מהמשתתפות/
ים נמצא/ת במצוקה ,ולסייע להן/ם להבין שהפגיעה לא התרחשה
באשמתן/ם.

ליאור גל כהן *

ליאור שחורי

* רכזת חינוך בתחום נוער במצבי סיכון וצעירות/ים במרכז סיוע תל אביב
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סמכות פוגעת ותיקון בקו הגברים
מה הסמכות שלי כמתנדב בקו הסיוע ומכוח איזה ידע ,תפקיד או מעמד אני
יכול לדבר אל הפונים? כבר מספר שנים שאני מגיע מידי שבוע למשמרת
בת שלוש שעות על קו הסיוע לגברים  ,1203ועונה לפונים .חלקם עושים
זאת בפעם הראשונה ,לאחר תקופה של שתיקה וסוד ,וחלקם פונים אלינו
שוב ומבקשים את עזרתינו בתקופה של קושי.
קל לדמיין פגיעה מינית בין גברים (לאחר שעברנו את המחסום ההכרה שגם
גברים נפגעים מינית) כמאבק אלים ,תיגרה בכוח הזרוע ,בה הצד החזק
פיזית כופה עצמו על הצד החלוש ,חסר השרירים .אבל משנות ההתנדבות
שלי בקו למדתי דבר אחד ברור :פגיעה מינית בין גברים ,כמו פגיעה מינית
באשר היא ,איננה נשענת ,כמעט אף פעם ,על כוח פיזי ,והאלימות המופעלת
בה איננה ,כמעט אף פעם ,אלימות גלויה .יש אלימות בתוך הפגיעה אך לרוב
מדובר באלימות שאיננה מסומנת בהיקף השרירים ומוטת הזרועות ,כי אם
כזו המתבססת על יחסי כוח ,מניפולציות והתניות חברתיות.
המילה ׳סמכות׳ נגזרת מהמילים לסמוך -לתת אמון ב ,...סמוך -קרוב ל…,
הסמכה -קבלת מעמד מקצועי ,ומציינת יחסים שיש בהם הבדלי מעמד,
קירבה ואמון .במובן הזה ,סמכות יכולה להיות בתוך יחסי מרות ,אך גם
בפער גילאים ,וביחסי מבוגרים צעירים בתוך המשפחה .כוח הסמכות הוא
כוח אדיר .ניתן להשתמש בכוח זה לטובה  -להעצים ולהעניק כוח לאדם
הצעיר ,לעובד ,לבן או לנכד ולאפשר לו מרחב בטוח לגדילה.
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אני נזכר בבחור צעיר שנפגע בילדותו על ידי אביו .כיום אביו מכחיש כמובן
את מה שהיה ותומך כלכלית בבחור הצעיר ואפילו מממן לו את הטיפול

הפסיכולוגי  -לא פלא שאותו בחור יכול בשיחה מסוימת לדבר על אביו
בשנאה ובשיחה אחרת לתהות האם מה שהיה התרחש ,ובעוד שיחה
להאשים את עצמו שאולי היה אשם בפגיעה ,כאשר היה בן שבע .או אולי
שיחה נוספת שצצה ועולה בראשי ,של בחור שטופל ואומץ על ידי מטפל
כריזמטי ,עד שהפך ליד ימינו ולשותפו בעסק טיפולי .מבחינת הבחור אותו
מטפל הוא דמות אב מטיבה ומצילה שמילא חסך של אב ביולוגי שלא
תפקד .אז איך אפשר להסתכל על מי שהציל את חייך ולראות אותו כפוגעני
ונצלן? לא פלא שבזמן השיחה מתנודד הפונה בין דיבור המכיר את דבר
הפגיעה ומבין שמה שקרה לא ראוי ,לבין ניסיונות להצטדק ,להגן ולהקטין מן
האחריות של הדמות הנערצת.
לפעמים נדמה לי כי הפגיעה הקשה באמת איננה הפגיעה הגופנית אלא
דווקא השימוש בכוח הסמכות ובאמון על מנת להכחיש את הפגיעה ולהחדיר
בלבול ואשמה עצמית למי שנפגע .אותה אשמה עצמית ובלבול ממשיכים
ומלווים את הנפגעים שנים רבות ומימדי ההרס שלהם הם עצומים .גם
כשמסוגל הנפגע לנסח לעצמו את הפגיעה לא תמיד יש למי לפנות וגם
אם יש קשה לשוב ולהאמין בסמכות ,בצדק ובחוק .הפגיעה ביכולת להאמין
לסמכות יכולה לפגוע בכל מפגש עם דמויות סמכות.
פגיעה בתוך העולם הדתי יכולה ליצור משבר של אמון עם הסמכות הגבוהה
ביותר ,שהרי כיצד נער דתי יכול להאמין באלוהים כאשר נציגו בקהילה  -רב,
ראש ישיבה ,מחנך ,ניצל את כוחו לפגוע?
לעיתים אי האמון בסמכות הגבוהה הוא מוצדק לחלוטין.
מה האפשרויות ,לדוגמא ,העומדות בפני פועל בניין ערבי הנקרא למשרד
המעביד ,יהודי דתי ,ומתבקש להתפשט מול הבוס? תחילה הוא מתבקש רק
להוריד חולצה ובמפגשים הבאים הבקשות חוצות שוב ושוב גבולות חדשים.
האם אותו פועל יכול בכלל ללכת ולבקש אחר סמכות גבוהה יותר ,שתעשה
עימו צדק? שהרי מי יאמין לו אם ילך להתלונן במשטרה? ״מי יאמין לי מול
בוס יהודי?״ הוא שואל אותי בשיחת הסיוע ולי אין תשובה טובה לתת.

מול כל המקרים האלה ניצב המסייע ,לעיתים זה אני ,ונדרש להקשיב
ולנסות לאפשר מקום של אמון ,תמיכה וקרבה בשיחת הסיוע.
אין סימטריה בשיחה ביני ,המסייע ,לפונה  -הוא נחשף ,גם אם לא בשמו,
בסיפורו ,ואני אומר את שמי אך נותר דמות עלומה שאיננה מגלה על
עצמה דבר .הוא כואב ,ברגע של שבר ,אוזר כוחות עצומים לחייג ולהיות
בשיחה ,ואני יושב במקום מוגן .הוא הפונה  -הנפגע  -הקורבן ,ואני
המסייע  -התומך .הנה גם אנחנו לכודים במרחב שיש בו ,לפחות בחלקו,
היבטים של סמכות.
אז ,מאיזו סמכות עלי לסייע? אולי עלי לנסות לסייע לא ממקום של
סמכות .להחזיר את השליטה לפונה זהו המוטו של קווי הסיוע ופירושו
לתת את הסמכות לפונה ,לתת לו לנווט ולהוביל את השיחה ולסייע
מתוך קבלת הסמכות של הפונה  -הסמכות להחליט על גורלו ולבחור
כיצד היה רוצה שנעזור לו.
יחד עם זאת ,אי אפשר להכחיש את פערי הכוח הקיימים בשיחה ,פערים
המעניקים לי כוח לסייע אך גם לפגוע.
או אז הדרך להשתמש בתבונה בכוח זה תהא דרך היצמדות לגבולות.
אני נושא עימי את מילותיו של רכז קו הגברים ,בקורס הסיוע על הקו ,כי
התפקיד של המסייע הוא לשמור על הגבולות .לשמור על זמן השיחה,
לא להסתנוור מפנטזיית ההצלה וליצור קשר אישי עם הפונה ,להיות
מחובר לגבולותיו שלו ולדעת לזהות מתי הם נחצים .לעיתים זהו המענה
הטוב ביותר למי שנבגד על ידי מקור סמכות ,פשוט לתת דוגמא לסמכות
שאיננה חוצה גבולות ואינה מייצרת עמימות ודו משמעות .לקבל שיחה
מפונה פירושו לקבל אחריות  -אחריות להיות בשביל האדם השני מבלי
לשכוח את עצמי ואת הגבולות שלי.

* דוקטורנט לפילוסופיה ,מתנדב בקו הגברים
ומנחה סדנאות חינוך במרכז סיוע תל אביב,
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אך כאשר מחליטים מורה לדרמה נערץ ,רכז מועדון נוער אהוד ,מעסיק
אבהי או הורה להשתמש בכוחם לרעה אין מי שיוכל להתנגד אליהם .מה
הסיכוי של נער צעיר ,ילד או עובד מסור מול כל אחת מדמויות הסמכות
הללו? במצב כזה ,של בעל סמכות המחליט להשתמש בכוחו לרעה ,תלבש
הפגיעה צורה של חריגה איטית מגבולות ,ועמימות מזדחלת עד כדי בלבול
בין מה מותר ומה אסור ,בין דמות אהובה לדמות פוגענית ונצלנית.

עמרי הדר *
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סומכת עליה

תמי רוזן *

צלצול טלפון .נשימה עמוקה.
זה כבר הפך להרגל לא מודע .עם הזמן הבנתי שלפעמים הפונה בצד
השני של הקו צריכה שאנשום גם בשבילה .אז נשימה עמוקה ,עם כמה
שיותר אויר.
"מרכז סיוע שלום ,מדברת תמי" .מתישהו בדרך על הקו כמתנדבת,
די בהתחלה ,הבנתי שאני רוצה לומר את השם שלי .זה בסך הכל שם,
אבל זה עולם ומלואו במרחב של הקו ,עם חוסר האמון שיש אצל הפונות
שלנו .אם אפשר במילה אחת לתת תחושה שאפשר רגע לדבר ,לנשום
יחד ,כאדם לאדם ,כאישה לאישה ,בגובה העיניים ,זה הרי כל העניין...
לטפטף טיפת קרבה ועוד טיפת אנושיות בשיח הנרקם עם מי שחוותה
ניצול באמון שהעניקה.
אני יודעת שמי שמתקשרת לקו צריכה שאני אהווה לה מצוף בים סוער
ומציף של בלבול וחוסר נוחות ועוד הרבה מילים מפוצצות ,שלא תמיד
יודעות לדייק או להסביר בכלל מה זה אומר פגיעה מינית ,גילוי עריות או
חוויה של ניצול לרעה של יחסים.
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יכול להיות שהן מתפקדות בתפקידים בכירים בחברה ,יכול להיות שיש
להן משפחה אוהבת ומחבקת ,סביר להניח שאת רובן אתם בכלל לא
תזהו ולא תעלו על דעתכם שזה קרה להן.
זאת הרי מגיפה חברתית באומדנים שצריכים לזעזע את כולנו ,וככזאת
היא לא פוסחת על אף מגזר ואף מגדר .היא נוצרת במקומות בהם אנחנו

ויחד עם כל מה שידוע לנו על ההשלכות של הפגיעה המינית ,אני מבינה
גם שלכל אחת יש חוויה סובייקטיבית משלה וצרכים ייחודיים שמשתנים
בכל שיחה .לכל אחת יש התופת והשדים שהיא מתמודדת עימם ובכל
פעם ההתמודדות מצריכה משהו אחר.
אז אני משתדלת להזכיר לעצמי בכל שיחה ,שעל אף הידע והכלים
שיש לנו על הקו חירום ,הפיתוי לבחור עבור הפונה ולהחליט עליה חוטא
למטרה ומשחזר יחסי כוח ,ועל כן אני בוחרת בכל שיחה לומר לפונה
מבעד למילים ולשתיקות  -שאני לא בוחרת בשבילה ,ואני לא מחליטה
עבורה מה נכון לה ומה לא ,ואני לא יכולה לשפוט בחירות של מי שחוותה
את התופת והשלכותיה .אני רק יכולה להיות איתה ולהגיד לה שאני
סומכת עליה מספיק שתבחר את הבחירות הנכונות עבורה ,מזכירה לה
שהיא חשובה ויקרה ויכולה לעשות זאת.
כל ילד או ילדה או אישה או גבר שנפגעו מינית הם עולם ומלואו שלא ראו
אותם מספיק .לא רק באופן של לראות ולהיות מודעים לפגיעה המינית
ולהפסיקה ,אלא להבין ולראות את הצרכים ,התחושות ,הסתירות,
הכוחות וההצלחות ,הקשיים והתהומות .לראות באופן שמגיע שיראו,
באופן שיהווה תיקון למי שניצל לרעה את כוחו.
אז אני מנסה ,בכל שיחת טלפון ,לא משנה כמה חוסר אמון לגיטימי יש
מן העבר השני ,להיות אותה אישה שמאמינה ורואה .עם מילים ובלי
מילים ,כדי שהפונה תרגיש פחות לבד .גם אם זה לכמה רגעים בשיחה
אחת .טיפה אחת של אמונה בים של חוסר אמון .אבל זאת טיפה אחת
שמצטברת ,כך אני רוצה להאמין ולקוות .חוט אחד פנימי שנשזר בנפש
וגוף שחוו מעשים שמילים לא מספיקות כדי להכיל או לתאר אותם.
שתיקה קלה .אני שומעת אותה נושמת .מבולבלת .מדהים כמה אפשר
להרגיש גם בלי מילים .קול מהצד השני רועד" .היי ,אני לא ממש יודעת

מצוף אחד נזרק .אני רוצה לומר לה במשפט הזה שעל הקו חירום ,לא
ינצלו את יחסי הכוח .יש לך אפשרות לבחור .השליטה על השיחה בידייך.
גם אם זאת בחירה קטנה כמו אם לדבר או לא ,או לבחור מה לומר .יש
לך בחירה במצב הזה איתי .גם אם לפני כן לא ניתנה לך בחירה אמיתית
וחופשית .גם אם אמרו לך שיש לך אבל לא הייתה לך באמת .כי בניצול
של יחסי כוח אף פעם אין בחירה חופשית ,גם אם זה מוצג כך באופן
מניפולטיבי.
לא בטוח שהיא תבחר לדבר ,כי זה קשה ומערבל ומציף ומפחיד ועוד
מילים שכאמור לא תמיד ידייקו את החוויה של הפונה .אבל אני שם
כדי לספק מצוף קטן ולייצר אפשרות לשיח אחר .מכבד ,שווה ,מקשיב,
ומאמין .באותו רגע אני מחזיקה תקווה גם עבור הפונה שחושבת שאין
לה את הכוחות לבחור ולשלוט על חייה ,כי הרי עצם זה שהתקשרה
לקו מוכיח שיש לה עוד כמה מצופים פנימיים ,גם אם היא לא מבינה או
מרגישה זאת כעת.
אני עונה לה על החששות ,מאפשרת מרחב לשתיקות ,מנסה להיות
איתה בחוסר הודאות והבלבול .מנסה להעביר תחושה שגם אם אנחנו
לא מכירות אישית ,אנחנו שם בשבילה .זה לא רק אני ,זה מרכז שלם
שמאמין בה .אם היא תיקח את המצוף הקטן של האמון ותאפשר לעצמה
את המרחב שמגיע לה ,אני לא אפגע בה .אני לא אנצל את האמון שהיא
נותנת בי כרגע .וכל פרט בשיחה ,בכל שיחה ,גם אם זאת נערה בת
 16שכרגע חווה התעללות מינית בביתה ,וגם אם זאת סבתא בת 60
שהפגיעה המינית שחוותה בילדות צפה ושבה אליה בעקבות אירוע
חיים מסוים ,השיח שאני מנסה לקדם הוא קודם כל כאישה לאישה .בלי
כותרות ,בלי הגדרות ,בלי ניסוחים מפוצצים.

על הקו ,אנחנו קודם כל מנסות להתיר את קשרי השתיקה והסוד .לייצר
יכולת שליטה על בחירות קטנות ,שילכו ויבנו מגנים פנימיים כנגד כל
אלה שמנסים לפגוע או שלא מבינים .לומר בגלוי שזאת לא אשמתך ,גם
אם כך נאמר לך כל חייך מקולות חיצוניים ופנימיים .אנחנו כאן איתך ,יד
ביד ,לשתוק ,לבכות ,לשאול ,לחשוב ,ובעיקר להיות.
איך שתבחרי להיות.
את לא לבד.
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בסופו של יום פגיעה מינית בתוך יחסי סמכות היא קודם כל ניצול מעוות
של יחסים ,של אמון ,של תחושת ביטחון ,של לסמוך על מישהו .מעבר
לפגיעה הגופנית ,מעבר לחודרנות ,מעבר לסוד ,יש שם נשים ,שהילדה
הקטנה שבהן רק רוצה להרגיש שהיא לא לבד .הן רוצות להרגיש שהן
בסדר ,שמבינים אותן ומאמינים להן ,למרות שמה שהן חוו בילדות או
בשלב מאוחר יותר בחייהן ממש לא בסדר.

רוצים להאמין שאפשר לתת ביטחון ואמון ובמקום זאת נוצר ניצול,
בלבול ,פיצול ושימוש מניפולטיבי בסוד ושתיקה.

איך מתחילים ,מה אומרים" .אני שומעת את החששות ,הספקות עולים
מקולה" ...זה בסדר ,אני איתך ...קחי את הזמן ...אין נכון או לא נכון .את
יכולה להתחיל מאיפה שמרגיש לך שאת רוצה לדבר .ממה שהוביל
אותך להרים את הטלפון".

בקו ,אני יוצאת מנקודת הנחה שלפונה יש את הידע על עצמה ושצריך
להחזיר לה את יכולת השליטה והבחירה .כמסייעת אני מבינה שצריך
ליצור בסיס שמאפשר שיח בגובה העיניים ,ששואף לצמצם את יחסי
הכוח ,ושמכיר בעובדה שפגיעה מינית לרוב קורית במרחב שבו יש ניצול
של יחסי הכוח אשר מובנים חברתית ,מופנמים אצלנו מרגע לידתנו,
מתעצבים בנו מתוך החינוך ,הערכים ,התרבות והציפיות החברתיות.
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יחסי הכוחות בקו הסיוע

מיטל מיכאלי *

רגע הבחירה של אישה להתקשר לקו הסיוע מלווה בהרבה חשש .מי תהיה בצד השני? איך
ארגיש כשאשמע את קולה? מה היא תחשוב עליי? למרות שמדובר בשיחה אנונימית ולא
מחייבת ,מדובר ברגע של קשר שקורה בין שני צדדים ,בנקודת זמן שהיא לעיתים קריטית.
לקשר הזה מביאה הפונה לא פעם מטענים ישנים הקשורים ביחסים עם סמכות.

כל העשייה הענפה והברוכה הזו,
לא יכלה להתבצע ללא עזרתם של:

רוב הפגיעות המיניות קורות בהקשר של יחסי כח וסמכות .פעמים רבות זה שפגע הוא מי שהיה
אמור להיות זה ששומר ,מגן ,מהווה דוגמא לחיקוי .הרבה פעמים הוא באמת היה כזה .ביחסי
סמכות טמון הפוטנציאל הכל כך חשוב ,לסמוך על דמויות בעלות כח ,ללמוד מהן ולהישען
עליהן כדי לצמוח .כשמקור הסמכות מנצל את הכח שהוענק לו ,נגרמת פגיעה אנושה ביחסים
עם מקורות סמכות בעתיד.

הועד המנהל:
טליה רוזמן
		
זהר ברמן
סיגל פז
		
נעה קארי
ענבר שנפלד
		
עינת סטולר
שי אדר

כשפונה מתקשרת לקו ,היא נפגשת שוב עם מקור סמכות .סיטואציית הסיוע אינה שוויונית
באופן מבני :אישה אחת מתקשרת כדי לקבל עזרה ואישה אחרת עונה כדי לתת עזרה .תחושת
חוסר האונים הכרוכה בעמדת בקשת עזרה מוכרת לנו כנשים .היא טומנת בחובה חשש
אינהרנטי מפני הקטנה או "רחמים" של הצד השני .עמדת המצוקה כשלעצמה מחלישה אותנו
אל מול האחרת .עמדת המסייעת מצד שני היא בטוחה .היא לא נמצאת כרגע במצוקה נפשית,
היא נמצאת במרחב מוגן ,יש לה גב מקצועי וארגוני .וכן ,היא נתפסת לא פעם על ידי האישה
המתקשרת כסמכות.
מתוך המודעות לכך ,הסיוע בקו מבוסס על עקרונות סדורים של החזרת שליטה ,סיוע "בגובה
העיניים" ומ"אישה לאישה" .עקרונות אלו נוסחו מתוך כוונה אידאולוגית לייצר מרחב אחר
ממפגש "מקצועי" שיש בו היררכיה מובנית בין אשת מקצוע למטופלת .התבוננות רפלקסיבית
ביחסי הכח בקשר הסיוע בין מתנדבת לפונה היא הכרחית על מנת לקיים סיוע פמיניסטי.

 260המתנדבות והמתנדבים במרכז,
העושים לילות כימים במלאכה.

אתה לא לבד

מעל  750המעצבים ,המעצבות
והחנויות שתורמים לנו בבזאר
“מתלבשות על זה”
וכל התורמים הפרטיים והעסקיים
המשתפים איתנו פעולה ותומכים בנו
בנדיבות במשך השנה.

							
אלטשולר שחם
						
איי.בי.איי .בית השקעות
							
דיספליי בע"מ
יוסי בר נתן
מיטב דש בית השקעות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מתן  -משקיעים בקהילה
עיריית פתח-תקווה
עיריית ראשון לציון
עיריית רמת גן
עיריית תל אביב-יפו
קרן בוקסנבאום נטע
קן בורוכוב  -הנוער העובד והלומד
קרן משפחת אליהו

קרן עזריאלי
קרן צדקה לזכר ישראלוב
קרן קריסטינה ויוסף קסירר
Jewish Federation of Greater Portland
)Jewish Women’s Foundation of Metropolitan Chicago (JWF
Marlene Nathan Meyerson Family Foundation
PEF Israel Endowment Fund
Sally Gottesman
The Schusterman Foundation - Israel
The Morton H. Meyerson Family Tzedakah Fund
The Sklare Family
Tmura-The IsraelPublic Service Venture Fund
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אנחנו משתדלות לזכור תמיד ,ששיחת הסיוע עשויה גם להוות תיקון בחוויה מול גורם סמכות.
שאולי תהיה זו דווקא חוויה של סמכות מכילה ,מיטיבה ,קשובה ומחזיקה .כדי לנסות ולאפשר
חוויה כזו ,תמיד ניקח צעד אחורה ונאפשר לפונה להיות במקום שבו היא נמצאת כרגע .אף
פעם לא נדע בשבילה שום דבר ,אלא נסמוך עליה שהיא יודעת ונסייע לה לאפשר לעצמה את
הידיעה הזו .נשתדל לזכור ולהזכיר לה ולנו שכנשים ,יש בנו כוחות רבים להניע תהליכים ,יום
יום ,עבור כל כך הרבה אנשים  -וששחרור מהשיתוק בו אנו כלואות ביחסי סמכות ,יאפשר לנו
לעשות זאת גם עבור עצמנו.

נטלי ברוך

ועדת ביקורת:
ענת פרין
סיגל ענברי

צוות המרכז:
		
מירי מרגלית – רכזת ליווי הליך פלילי
					
מרים שלר – מנהלת המרכז
נדב אטינגר – רכז קו הגברים הדתי
					
אלינור משיח – רכזת גיוס משאבים
סיון לב – רכזת חינוך
דפנה איזנרייך  -רכזת שיווק ודיגיטל				
עדית יכין – רכזת לוגיסטיקה
				
יונינה פלנברג – רכזת חינוך מגזר דתי וחרדי
ערן האן – רכז קו הסיוע לנערים ולגברים
				
יעל אפריאט –רכזת נוער בסיכון וצעירות/ים
רוני בן כנען – רכזת מתנדבות
					
יעל מיכאלי מור – רכזת חינוך
שהם כרמי – רכזת אנשי מקצוע וקבוצות תמיכה
לילך בן עמי – רכזת ליווי הליך פלילי				
					
שלי יצחקי – רכזת פרויקטים
						
מיטל מיכאלי – רכזת סיוע
				
										
השותפים שלנו לעשיה:

* רכזת סיוע ,מרכז סיוע תל אביב
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ברכות למתנדבות ,למתנדבים ולתומכי
מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל-אביב
על עבודת הקודש והעשייה הבלתי נלאית בסיוע בחומר וברוח
בזמן אמת לאלפי הפונות והפונים למרכז.
יהי רצון שהשוכן במרומים יעניק לכם
ברכה והצלחה במעשי ידיכם
יוסף ואלי בר-נתן

שובל סוכנות לביטוח בע”מ

למרכז לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
בתל אביב
אנו ב IBI-בית השקעות גאים לתמוך
בדרך ,בפעילות ובעשייה היומיומית
של המרכז.
נמשיך לחזק את ידי העובדים/ות
והמתנדבים/ות ולאחל המשך דרך
ברוכה ופוריה.

החלטתי,
רועי קריב.

המרכז להוראה פרטית ” -רועי קריב“ שמח להציע לכם את מגוון המסלולים להצלחה.
עבורכם בנינו תוכניות מגוונות המותאמות לכל גיל עד לסיום הלימודים ועד לקבלת
הלימודים האקדמאים .במרכז עובדים בשיטות הוראה מתקדמות ,מורים מקצועיים,
כיתות לימוד נוחות ,יחס אישי ובית וחם.
המרכז להוראה פרטית

מוכר לצורך פקדון לחיילים משוחררים

בפיקוח משרד החינוך

הלמודיה
לחטיבה הצעירה

שיעורים פרטיים התכנית להגשמה עצמית
למיקסום ההישגים

התיכון האקסטרני

בגרות בגדול

הפסיכומטרי

שיפור בגרויות

קורס פסיכומטרי אישי

קו סיוע נשים  | 1202קו סיוע גברים 1203
קו סיוע לגברים ונערים דתיים 02-5328000

סטודיו  84זברות | אורנה איילון
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