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תודה

לאיה פוגל ולעפרה גנור על עזרתן הרבה למרכז
לאורך השנה ותודה מיוחדת לכל המתנדבות
והמתנדבים ולצוות מרכז הסיוע על העזרה הרבה
בהפקת הערב.
תודה לכל מי שלקחו חלק בכתיבת חוברת זו.
תודה לאורנה איילון על עיצוב החוברת.
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מרים שלר
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מופע ההתרמה השנתי
ברי סחרוף

מרכז סיוע תל אביב מבקש להודות לכל מי שתרמו להצלחת הערב:

סחרוף
לברי
מיוחדת
תודה
תודה לנגנים :בן הנדלר | גידי רז | ניר מנצור | אורן לוטנברג | יונתן דסקל
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קרן הצדקה לזכר יעקב חי מייכור | חן וגלעד אלטשולר ,קלמן ורן שחם | עפרה גנור | יריב רובינשטיין
צוות מאנטה-ריי | אבי קריספל | גוסטב שפכט | עו”ד אפרת בר נתן | דפוס פדרבוש | יהודה שיווק פירות וירקות
הורנשטיין שיווק מזון | יוסף ואלי בר נתן – שובל סוכנות לביטוח בע"מ | משק  | 79סיגל טלמור
המון ווליום | סיגל גונן | ע.ב שיווק | עו"ד דותן בר נתן | רימוניניו הקרנות וידיאו בע"מ | רינת אביטל ולי
ריידר אודיטוריום ע"ש סמולרש | שרון חזן –  B-SAFEהנדסה ובטיחות | Hedonism | IDBLS
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על המרכז

מרים שלר*

 43שנים חלפו מאז הוקם מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל
אביב ,הראשון מסוגו בארץ .בתקופה שבה תופעת האלימות המינית עוד
היתה מושתקת וסיפורי הפגיעה נשמרו בסוד ,מרכז הסיוע הוקם במטרה
להציע אוזן קשבת ,הכרה בפגיעה ותמיכה לכל אישה ,וברבות הימים
גם לכל גבר ,שנפגעו מינית .מאז ועד היום ממשיך המרכז לפעול למען
הנפגעות והנפגעים תחת הסיסמה 'את/ה לא לבד' ומציע סיוע ,תמיכה
וליווי בהתמודדות הקשה והמורכבת עם השלכות הפגיעה.
למרות השינויים הדרמטיים בשיח הציבורי אודות פגיעה מינית ,נפגעות
ונפגעים רבים מוצאים עצמם ניצבים מול חברה שאינה מוכנה לשמוע,
שמסרבת להאמין ,ושמפנה אצבע מאשימה כלפיהם במקום כלפי הפוגע.
היחס המאשים ,חוסר האמון וההכפשה מנציחים את השתיקה ומונעים
מהנפגעות והנפגעים לבקש ולקבל עזרה .מעגל השתיקה וההשתקה מוביל
לכך שרוב מעשי הפגיעה המינית אינם מדווחים ואינם מטופלים ,ומייצר
אקלים חברתי שמעניק לגיטימציה לתקיפה מינית ומאפשר את ממדיה
המפלצתיים של התופעה .בחברה של ימינו אחת מכל שלוש נשים תעבור
תקיפה מינית במהלך חייה ,אחת מכל חמש נשים תעבור אונס ואחת מכל
שישה גברים יעבור תקיפה מינית.

גם בשיאו של המשבר ,כשמענים ציבוריים נסגרו,
טיפולים הופסקו ונותרנו כולנו ספונים בבתים,
מרכז הסיוע המשיך להיות עוגן פעיל ,24/7 ,ושמר
על פעילות שוטפת בכל המחלקות.
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שנת  2020הביאה איתה משבר עולמי שפגע בלי הבחנה וגבה מחירים
כבדים מנשוא בגוף ובנפש .מציאות הקורונה שנכפתה עלינו כללה סגרים
והגבלה משמעותית של חופש התנועה ,ריחוק חברתי ,בידוד ,ניתוק
ממסגרות ומקורות תמיכה ובחלק מהמקרים גם אבדן פרנסה ,חולי
והתמודדות עם אבדן .כל אלו עוררו בכולנו חרדה וחוסר ודאות קשים
מנשוא הנוגעים לכל תחומי החיים .יחד עם זאת ,נפגעות ונפגעי תקיפה
מינית התמודדו (ועדיין מתמודדים) עם קשיים ייחודיים ,כשהמשבר
העולמי פגש את הטראומה האישית ,הציף את הקשיים והעצים את חוויית
הבדידות האופיינית לפגיעה.

בימי שגרה ,ובמשבר הקורונה במיוחד ,הפעילות של המרכז חיונית כל
כך גם עבור הנפגעות והנפגעים עצמן/ם ,וגם למען החברה כולה .המרכז
מציע מגוון רחב של שירותים ומענים הכולל הפעלת שלושה קווי סיוע;
שירותי סיוע ,ליווי ותמיכה מקיפים; סנגור למען שינוי מדיניות ונהלים
במוסדות המדינה ופעילות ענפה בתחום החינוך וההסברה .גם בשיאו
של המשבר ,כשמענים ציבוריים נסגרו ,טיפולים הופסקו ונותרנו כולנו
ספונים בבתים ,מרכז הסיוע המשיך להיות עוגן פעיל ,24/7 ,ושמר על
פעילות שוטפת בכל המחלקות.
הפעילות הענפה שלנו מתאפשרת בזכות צוות המרכז ומעל  260המתנדבות
והמתנדבים שלנו שפועלים במחלקות השונות באופן יוצא מן הכלל ,מתוך
מחויבות עמוקה ,מסירות ואמונה שלמה במטרות המרכז וביכולת לחולל
שינוי חברתי .במהלך השנים זכינו לתמיכה של חברות וחברים רבים,
פרטיים ,עסקיים וציבוריים ,אשר תומכים בפעילות שלנו ומאפשרים לקיים
אותה ולהרחיב אותה כדי לענות על עוד ועוד צרכים שעולים מהשטח,
ובעת המשבר התמיכה הזאת ממש הצילה אותנו והיתה מה שאיפשר את
המשך הפעילות שלנו למרות אתגרים תקציביים יוצאי דופן.
מאז הקמתו פועל מרכז סיוע לאורן של שתי מטרות עיקריות :מתן סיוע
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ולאנשים הקרובים להם וכן צמצום
שיעורה של תופעת התקיפה המינית לסוגיה בישראל .לצורך מימוש
מטרות אלו פועל המרכז בשלושה אפיקים עיקריים :סיוע ,ליווי ותמיכה;
חינוך והסברה; סינגור.

סיוע ,ליווי ותמיכה
מרכז סיוע ת"א נותן מענה טלפוני  24שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע,
באמצעות שלושה קווי סיוע :קו לנשים ,קו לגברים וקו לגברים דתיים
וחרדים .שני קווי הגברים הם בפריסה ארצית ,יחידים מסוגם בארץ
ומטרתם לתת מענה מותאם מתוך רגישות לצרכים ולקשיים הייחודים
שגברים נפגעי תקיפה מינית מתמודדים אתם .את קווי הסיוע יכול המרכז
להפעיל בזכות המתנדבות והמתנדבים שעברו הכשרה ממושכת ומקיפה
בנושא .בשלושת הקווים המתנדבות/ים מציעים סיוע תומך ומעצים,
המבוסס על הקשבה מכבדת ,במרחב בטוח ,אמפתי ונטול שיפוטיות,

בו מאמינות לפונה ,מקבלים את דבריו/ה ומעניקים מידע חיוני על פי
הצורך .כל זאת תוך רגישות והתייחסות לרצונות וצרכי הפונה ,כשהפניה
היא אנונימית לחלוטין ולא נדרשת הזדהות .בשנת  2020התקבלו במרכז
סיוע תל-אביב כ 11,500-פניות .מדובר בעלייה דרמטית במספר הפניות
אלינו ,שהורגשה היטב גם בסגרים וגם בעת היציאה מהם .בנוסף לסיוע
בקווים מתקיימות פגישות אישיות המכוונות גם הן לתת סיוע ,תמיכה
ומידע .פגישות אלו מתקיימות בעת הצורך ובהתאם לבקשת הנפגעות/ים
והמעגלים הקרובים להם/ן ,ובתקופת הקורונה הן התקיימו באופן מקוון.
אל קווי הסיוע שלנו הגיעו שיחות רבות של פונות ופונים שמצבם הוחמר
בעקבות הסגרים.
עבור מי שלא מצויים בעולם התוכן של פגיעה מינית ,הבית נתפס כמקום
הבטוח ביותר בעתות משבר ,כביכול "ביתי הוא מבצרי" .אבל עבור נפגעות
ונפגעים רבים ,הסגר היה מצב בלתי נסבל של כליאה עם התוקף לתקופת
זמן לא ידועה ,בלי אפשרות לברוח או להפסיק את הפגיעה .בנוסף ,בשל
הסגירה של מענים רבים ,קווי הסיוע שלנו הפכו למוקדי חירום אליהם
הגיעו מקרים מורכבים וקשים שנותרו ללא מענה .עבור רבות ורבים ,קווי
הסיוע היוו עוגן של יציבות וערוץ תקשורת וקשר משמעותי בשנה סוערת
זו ,מרחב שהקל במעט על הבדידות הנוראית שחוו.

עבור נפגעות ונפגעים רבים ,הסגר היה מצב
בלתי נסבל של כליאה עם התוקף לתקופת זמן
לא ידועה ,בלי אפשרות לברוח או להפסיק את
הפגיעה.

בתקופת הקורונה המשטרה דיווחה על עליה של  41%בהגשת תלונות
על עבירות מין .את העלייה הדרמטית הזו הרגשנו היטב גם במחלקת
הליווי ,עם עליה משמעותית בבקשות של פונות ופונים לליווי בהליכים
הפליליים .במהלך השנה המשכנו להיות שם עם הפונות הן באופן פיזי
והן בהליכים שהתבצעו באופן מקוון ועשינו כל מאמץ כדי להיות שם עם

בנוסף ,המרכז מקיים קבוצות תמיכה מגוונות לכלל האוכלוסיות,
נפרדות לנשים ולגברים ,ומגייס כסף עבור סבסוד טיפול נפשי לנפגעות
ולנפגעים ,אשר ידם אינה משגת ושלא פעם הוא בגדר מציל חיים ,פשוטו
כמשמעו .בשנת  2020המשיכו להתקיים במרכז הסיוע קבוצות תמיכה
אשר מותאמות לצרכיהן/ם של המשתתפות/ים .חלקן מתקיימות במרכז
סיוע וחלקן בקהילה .כך למשל ,השנה קיימנו קבוצות תמיכה בבתי כלא
"נווה תרצה" וקבוצה במרכז למתמודדות עם התמכרויות .מתוך הכרה
בחשיבות מרחבי התמיכה הללו ,הבנו שאין שום אפשרות להפסיק את
הפעילות ולכן נערכנו בן לילה להמשיך לקיים את הקבוצות בפורמט
מקוון בעת הסגרים ,ומפגשים פרונטליים כשהתאפשר .למרות השינויים
הדרמטיים בסטינג ,הקבוצות המשיכו לפעול והיו עוגן של ממש בחיי
המשתתפות והמשתתפים.
מרכזי הסיוע הינם הכתובת הכוללנית היחידה עבור נפגעות ונפגעים ,שכן
לצערנו ,אף גורם ממשלתי או ציבורי אחר אינו מציע מענה מקיף הכולל
את כל מגוון השירותים לו הם זקוקים כדי להתמודד עם השלכות הפגיעה.
המרכזים משמשים כתובת לא רק לנפגעות/ים עצמם ,אלא גם לבני
משפחה וא/נשים מסביבתם הקרובה של נפגעות ונפגעים ,במטרה לסייע
להן/ם להתמודד עם הטראומה המשנית שהן/ם חוות/ים כתוצאה מחשיפה
לאדם שנפגע .כאמור ,השנה הרגשנו זאת ביתר שאת בזמן שהשירותים
הציבוריים נסגרו ואנחנו היינו הגורם היחיד שנותר לתת מענה למקרים
מורכבים שנפלו בין הכיסאות.
בנוסף ,המרכז מציע גם ליווי וסיוע ארוכי טווח הכוללים גם 'ניהול מקרה'.
פונה יכול/ה להיות מלווה על ידי מרכז הסיוע בבירורים ועזרה בהתנהלות
מול רשויות הרווחה ,הבריאות ,בריאות הנפש ,ביטוח לאומי ועוד במטרה
לסייע במיצוי הזכויות ולהקל על שגרת החיים המורכבת גם ככה של הפונה.

חינוך והסברה
בשנים האחרונות התרחבה פעילות המרכז והוא הפך כתובת מקצועית
עבור גורמים רבים אשר במסגרת עבודתם נמצאים במגע יומיומי עם
נפגעות וד'נפגעי תקיפה מינית .המרכז גם פועל לשיפור השירותים
הניתנים לנפגעות ולנפגעים ,וכן הרחיב את הפעילות החינוכית-מניעתית,
המעניקה כלים לזיהוי מצבים סיכוניים ומציעה אלטרנטיבה למיניות
בטוחה ומכבדת .בשנת  2020העביר המרכז אלפי הרצאות וסדנאות למגוון
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פונות ופונים המעוניינות/ים בכך ,יכולים לקבל ליווי לבדיקות רפואיות
הקשורות לפגיעה ,ובמקרה של הגשת תלונה ,מלוות/ים למשטרה,
לפרקליטות ולבית-משפט .כידוע ,לא פעם הליכים משפטיים עלולים
להתפרש על פני שנים ,ולאורך כל הדרך ,מרכז הסיוע נמצא שם ומלווה
את ההליך .לאורך השנה המשכנו ללוות את הפונות והפונים שלנו באופן
פיזי ומקוון ,בהתאם להנחיות.

הפונות והפונים שלנו לאורך ההליך.
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רחב של קהלים וביניהם :אנשי חינוך ,משטרה ,פרקליטות ,שופטים/ות,
אנשי טיפול ,רופאים/ות ,אחיות ,מיילדות ,אנשי צבא ,מנהיגים רוחניים,
מדריכות כלה ,ארגונים חברתיים ,חברות עסקיות ועוד.
מדי שנה מקיים המרכז מעל  1,000סדנאות בחטיבות ביניים ,בבתי-
ספר תיכוניים ובמסגרות חינוכיות נוספות .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 .שיח על מיניות בטוחה כבר בגילאים
אלו ,וכן איתור הפגיעה מוקדם ככל הניתן ,הינם קריטיים להחלמה אישית
וחברתית .מכאן החשיבות העצומה להעלאת מודעות לנושא בקרב בני-
נוער ואנשי חינוך .הסדנאות מציעות לתלמידות ולתלמידים להסתייע
בשירותי המרכז במקרה של תקיפה מינית שהם או חברותיהן/חבריהם חוו,
ואכן ,אחרי סדנאות רבות מתקבלות במרכז פניות מבני נוער שקודם לכן
לא מצאו ערוץ לשתף בחוויות הקשות שעברו.

פחות מ 17%-מקרב הנפגעות הפונות למרכז בוחרות
להגיש תלונה במשטרה ,ומיעוט קטן אף יותר מקרב
הנפגעים הגברים .מתוך כלל התלונות למשטרה,
כ 84%-מהתיקים נסגרים ללא הגשת כתב אישום.
המחלקה החינוכית שלנו פעלה במהירות השנה כדי להמשיך את
הפעילות .התאמנו את הסדנאות לפורמט מקוון ,קיימנו הכשרות לא.נשי
חינוך והורים בנושא הצרכים הייחודיים של הנוער בתקופת הקורונה
ויצרנו תכנים לרשתות החברתיות שנועדו להעניק כלים לילדות וילדים,
בנות ובני נוער ,הורים וצוותים חינוכיים על גלישה בטוחה ברשת וזיהוי
סיטואציות סיכוניות אונליין.
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בנוסף ,המרכז מקיים מגוון רחב של קבוצות פסיכו-חינוכיות לנוער
בסיכון ולצוותים טיפוליים המלווים אותם ולשמחתנו ,השנה המשכנו את
הפעילות וקיימנו מעל  1,000סדנאות במסגרות השונות .כמו כן ,הורחבה
הפעילות החשובה עם תנועות נוער ,הכוללת הכשרה של צוותים בהנהגות
ובשבטים ,ושל מדריכי/ות קומונות ושנת שירות .בנוסף ,ממשיך המרכז
לקיים ליווי של קהילות ,הכולל בניית אמנה המותאמת לאופי הקהילה
ותפיסת עולמה ,וכן ,ייעוץ וליווי בשעת משבר.
במקביל ,הורחבה הפעילות החינוכית בנושא הטרדה מינית בעבודה
באמצעות סדנאות רבות שנערכו בחברות ,מוסדות אקדמים ,ארגונים

עסקיים ,גורמים במערכת הביטחון ובצה"ל ובמקומות עבודה נוספים,
כשגם כאן התאמנו את הפעילות למרחב המקוון .פעילות 'לילה טוב'
ליצירת מרחב בטוח בחיי הלילה ובמקומות בילוי צומצמה בעת הסגרים,
וכעת ממשיכה במלוא המרץ.
בשיתוף עם היחידה ללימודי המשך של בית-ספר לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת בר-אילן ומטפלות/ים מובילות/ים בתחום ,סיימנו את המחזור
החמישי של התוכנית הדו-שנתית להכשרת מטפלות/ים לטיפול בנפגעי
טראומה מינית .תכנית זו כוללת לימודים אקדמיים ופרקטיקום מעשי,
במטרה להרחיב את מעגל המטפלים/ות המתמחים/ות בטיפול בנפגעות
ובנפגעים .הלימודים נמשכו באופן פרונטלי ומקוון לאורך כל השנה.
בנוסף ,פועל המרכז בקרב האוכלוסייה הדתית והחרדית ,תוך שיתוף
פעולה הדוק מבורך עם גורמים שונים בריכוזי אוכלוסייה דתית ובפרט
בבני ברק .מדובר בקורסים ייחודיים שנבנו בהתאם לקודים המקובלים
בחברות אלו .הקורסים מועברים למטפלות ,יועצות ,מדריכות כלה,
בלניות וגורמים רלוונטיים נוספים בקהילה ,בשיתוף עם מוסדות מוכרים
כמו המדרשה בבר אילן וחב"ד .השנה המשיכו להתקיים הכשרות באופן
מקוון ,מה שאפשר השתתפות של נשים מכל העולם והגעה לקהלים
רחבים ורחוקים במיוחד.
לבסוף ,בשנה האחרונה פורסמו פרשות ציבוריות רבות בנושא תקיפה
מינית .אלו מציבות בפנינו אתגר גדול בכל הקשור למאבק הציבורי נגד
אלימות מינית ,שינוי התודעה הציבורית בנוגע ליחסי כח מגדריים וכן,
הנגשת והרחבת השירותים לנפגעות/ים .מתוך כך ,יזם השנה המרכז שלל
פעילויות וביניהם הופעות תכופות במדיה וכן פרסום מערכים מפורטים
המתייחסים לאירועים אקטואליים לשימוש אנשי חינוך ורווחה.

סינגור
סינגור משמעו פעילות למען שיפור הטיפול בנפגעות/ים על ידי שינויים
במדיניות ,בנהלים ובתחומי הפעילות השונים של גורמים ממסדיים ,ובהם,
מערכת החינוך ,הרווחה ,הבריאות ואכיפת החוק .למרות מימדיה וחומרתה
של תופעת התקיפה המינית ,עדיין נמנעות/ים רוב הנפגעות/ים מלספר,
לדווח ו/או להתלונן על הפגיעה שעברו .תחושות הבדידות ,הבושה
והניתוק מהחברה הן על פי רוב חלק בלתי נפרד מפגיעה מינית .כאמור,
אחת הסיבות המשמעותיות לכך היא היחס השיפוטי של החברה כלפי
הנפגע/ת .אונס הוא הפשע היחיד בו הקורבן מואשמ/ת על ידי החברה

ואמינותה/ו מוטלת בספק .פחות מ 17%-מקרב הנפגעות הפונות למרכז
בוחרות להגיש תלונה במשטרה ,ומיעוט קטן אף יותר מקרב הנפגעים
הגברים .מתוך כלל התלונות למשטרה ,כ 84%-מהתיקים נסגרים ללא
הגשת כתב אישום .מתוך מודעות לקשיים ולאי הוודאות הצפויים לנפגעות
ולנפגעים הפונים לעזרת החוק ,הכשיר מרכז הסיוע מתנדבות ומתנדבים
לליווי הנפגע/ת לאורך ההליך המשפטי ,הן הפלילי והן האזרחי .במהלך
השנה האחרונה ליוונו מאות נפגעות/ים להגשת תלונה במשטרה ולמתן
עדות בבית המשפט .חלק נכבד מעבודה זו מוקדש ליידוע הפונה מראש
על ההליכים הצפויים לה/ו בחוק ,ועל עדכון שוטף של הפונה לגבי מצב
התלונה במשטרה ובבית המשפט.

נפגעות ונפגעי תקיפה מינית מתמודדים לא פעם
עם בדידות גדולה ,הקשורה לשמירת דבר הפגיעה
בסוד ,לחשש מהסטיגמות החברתיות ,לפגיעה
באמון ולקושי לייצר קשרים חברתיים משמעותיים
בעקבות הפגיעה.
בנוסף ,השנה המשיך המרכז לקיים הכשרות והדרכות לפרקליטות/ים
ולשוטרים/ות .המטרה היא להכיר לאנשי אכיפת החוק את עולם התוכן
של פגיעה מינית ,לתווך את הפערים בין שפת הטראומה לבין שפת החוק
ולהקנות כלים מותאמים .זאת כדי לאפשר הליך פלילי מיטיב יותר ,קשוב,
אמפטי ,מקצועי והוגן כלפי נפגעות/ים ,וכפועל יוצא גם חקירה איכותית
ואיסוף ראיות יעילים יותר.

פרויקט התיעוד שלנו המשיך גם הוא לפעול ,ונפגעות ונפגעים רבים

לסיום ,המשכנו להרחיב ולפתח את הפעילות שלנו בשיח הציבורי והנוכחות
במדיה החברתית .אין ספק בנוגע לחשיבות של נוכחות והשמעת קול
במרחבים אלו ,לבטח כארגון מרכזי ומשמעותי בשדה של אלימות מינית
וסיוע לנפגעות/ים.

לבד ,ביחד
אחת מההשלכות הקשות ביותר של הפגיע המינית היא חוויית הבדידות
הנלוית אליה .נפגעות ונפגעי תקיפה מינית מתמודדים לא פעם עם
בדידות גדולה ,הקשורה לשמירת דבר הפגיעה בסוד ,לחשש מהסטיגמות
החברתיות ,לפגיעה באמון ולקושי לייצר קשרים חברתיים משמעותיים
בעקבות הפגיעה ,ובמקרים מסויימים גם בדידות שנובעת מהוקעה של
הסביבה החברתית או המשפחתית ,אשר בוחרת להאמין ולצדד בפוגע
ומותירה את הנפגע או הנפגעת בבדידות איומה .בשל כל אלה ,ההתמודדות
עם השלכות הפגיעה המינית היא מאבק יומיומי שדורש משאבים רבים
ומעטפת תמיכה אינטנסיבית.
ההנחיות המחמירות בתקופת הקורונה הובילו למציאות שבה כולנו מצאנו
עצמנו מבודדים ,מנותקים ומרוחקים חברתית באופן שלא היה לו תקדים
בעת האחרונה .בחוברת זו בחרנו לעסוק באופן שבו הבדידות בתקופת
הקורונה פגשה את הבדידות המאפיינת את הפגיעה המינית .לעתים
קרובות הריחוק החברתי הוביל להחמרה משמעותית במצב הנפשי,
אבל יחד עם זאת היו גם רגעים של חמלה ,תקווה והתרוממות רוח ,של
התגייסות רחבה וניצחון הנפש על אתגרי השעה.
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כאמור ,אחת מהמטרות העיקריות של המרכז היא הובלת שינוי חברתי
בתחום .יחד עם איגוד מרכזי הסיוע ,ויתר שמונת מרכזי הסיוע הפזורים
בארץ ,אנו פועלות/ים באינטנסיביות מול המערכת המשפטית ,משרדי
הרווחה ,החינוך ,בטחון הפנים והבריאות לקידום טיפול מערכתי בתופעת
התקיפה המינית ובבעיות הרבות הנובעות ממנה .המרכז פועל בשותפות
עם ארגונים פמיניסטיים וחברתיים רבים ,בטווח רחב של נושאים ,במטרה
לקדם מאבקים לשינוי חברתי ,ביניהם הובלת מאבק רחב היקף נגד
תרבות האונס היוצרת את התשתית החברתית המאפשרת תקיפות מיניות.
כמו כן ,המרכז פועל באופן נרחב להעלאת מודעות לתופעה המושתקת
של פגיעה מינית בגברים והשלכותיה הייחודיות.

כבר "הפקידו" בו את עדותם .הפרויקט כולל תיעוד אודיו-ויזואלי של
עדויות אישיות ומטרתו להתיר את קשר השתיקה סביב הפגיעה ,לאפשר
לנפגעות/ים להשמיע את קולן/ם ולשתף בסיפוריהן/ם בתוך מרחב בטוח.
התיעוד כולל מפגש מקדים עם שתי עדות ,נשות מקצוע ,בפניהם עתיד/ה
הנפגע/ת למסור בהמשך את עדותה/ו .לכל נפגע/ת יש מרחב חופשי
לבחור מה לשתף ובאיזה אופן .הפרויקט מייצר שותפות בין הנפגעות/ים
לבין העדות המאזינות לסיפור .דחייה ושיפוט הן תגובות רווחות לסיפורים
של תקיפה מינית .לכן ,מתן עדות במרחב בטוח ומכיל היא חוויה מתקנת
בה הצד המאזין מקבל ,קשוב ומאמת את חווית הפגיעה .כדי להבטיח
בעלות על הסיפור שלהן/ם ,כל נפגע/ת מחליט/ה למה תשמש עדותה/ו,
בין אם להפקדה בארכיון בכספת נעולה ,לשימושו/ה הפרטי או לצרכי
חינוך ,מחקר ומודעות ציבורית.
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תודות:
בראש ובראשונה תודה מקרב לב לפונות ולפונים שלנו ,שנותנים
בנו אמון וסומכים עלינו ברגעים הקשים והרגישים של חשיפת
הסיפור ושבירת השתיקה ,על אחת כמה וכמה בזמן המשבר והקשיים
היחודיים שלו .תודה גדולה לחברות וחברי הצוות ,למתנדבות
ולמתנדבים ,לנשות ואנשי הטיפול הפועלים במקצועיות ,במסירות
ובמחויבות אינסופית ,ששמו בצד את ההתמודדויות והאתגרים
בתקופה זו והמשיכו להוות כתובת משמעותית ונוכחת עבור כלל
הקהלים איתם אנחנו בקשר.
תודה רבה לכל ידידות וידידי המרכז המלווים את העשייה שלנו
שנים רבות .תודה גדולה לכם ,התורמות והתורמים ,הקרנות ,החברות
והאנשים הפרטיים ,הגופים הממשלתיים והעירוניים שמאפשרים את
העשייה הענפה של מרכז הסיוע בכלל ,ולמי שהתגייסו באופן מיוחד
כדי לאפשר את המשך הפעילות השוטפת של המרכז לאורך השנה
הזאת .בזכות ההתגייסות המלאה והמסורה של כולכן וכולכם ,צלחנו
את אחת השנים הקשות ביותר שידענו ,ולשמחתי הרבה גילינו שגם
בתוך הכאוס ,אנחנו לא לבד.
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היי שלום ,ילדה
רון אדלר

ׁלֹום ,יַ ְל ָּדה
ֲהיִ י ָש
ׁלֹום.
ֲהיִ י ָש
ׁר ַא ְּת נִ ְמ ֵצאת
ַּב ֲא ֶש
ּכֹוא ֶבת
ׁר ַא ְּת ֶ
ַּב ֲא ֶש
ּכֹוכ ֵבְך ֵמ ִאיר.
ָ
וְ הּוא ֹלא יִ ּפֹל.
ְּד ִעי ,יַ ְל ָּדה
ׂנָ אֹות,
ׁםֵּ ,בין ַה ְש
ֵאי ָש
ֵּבין ָהאֹורֹות
ֵּבין ַה ָּב ִּתים
ֵּבין ָה ֲא ָהבֹות
ּובין ָה ְרחֹובֹות
ֵ
אֹותְך.
ׁיִ ְר ֶאה ָ
ָּת ִמיד יִ ְהיֶ ה ִמי ֶש
ׁיֵ דע
ָּת ִמיד יִ ְהיֶ ה ִמי ֶש
ּתאמ ִרי ֹלא.
ְ
וְ ַאל
יֹותר
ּכֹוכב ֶא ָחד ֵמ ִאיר ֵ
ָ
ּכֹוכב ֶא ָחד ֵמ ִאיר ָּפחֹות
ָ
ׁם
ַאְך ֵאי ָש
ֵּבין ַה ַּמיִ ם וְ ַה ַּג ִּלים
ׁנֹו ָהאֹור
יִ ְש
ׁרֹואה
ׁנֹו ִמי ֶש ֶ
יִ ְש
ּׁמ ִבין
ׁנֹו ִמי ֶש ֵ
יִ ְש
ׁאֹוהב
ִמי ֶש ֵ
שמֹר ָע ֶל ָיה
ְׁ
יֹותר ִמּכֹל.
שמֹר ָע ֶל ָיה ֵ
ְׁ

* מנהלת מרכז סיוע תל אביב

על הבדידות

שהם כרמי*

יכול אתה לעמוד במקום הומה אדם ,ועדיין לחוש בודד ביותר ,וכן היפוכו
של דבר :עשוי אתה למצוא את עצמך בריחוק פיסי מן האנשים ,מופרש
מחברת בני אדם ,ועדיין לא לחוש בדידות" (הרב יוד יוסף דב סולובייצ'יק,
אדם וביתו ,עמ' .)34
בדידות אם כך אינה תלויה ומותנית בהעדר או בנוכחות של אנשים סביבנו,
אלא היא קודם כל ולפני הכול מצב נפשי ותודעתי.
דומה כי כל אחת ואחד מאיתנו חוותה או לפחות מכירה ויודעת מהי
בדידות .חווית הבדידות אוניברסלית ומהווה חלק בלתי נפרד מהקיום
האנושי .באחרונה ,עם ובלי קשר לעידן האינטרנט ומגפת הקורונה ,אף
מדברים ובצדק ,על "מגפת הבדידות" ובבריטניה אף מונתה ב 2018-שרה
לענייני בדידות.
בניסיוננו להבין את בדידותן של נפגעות ונפגעים ,עולה השאלה עד כמה
ובאיזה אופן חוויית הבדידות של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית דומה
לחוויית הבדידות האוניברסלית ,המוכרת לכולנו ובאילו מובנים ואופנים
זו חוויה שונה וייחודית .כלומר ,עד היכן אנו יכולים להסתמך ולהישען על
ההכרות שיש לנו מעולמנו האישי עם הבדידות ,ומהיכן זה כבר משהו אחר.
לתופעת הבדידות משמעויות לא רק ברמה האישית אלא גם ברמה
החברתית .נכון שנבדוק ונבחן אילו מהמשמעויות שבדידות אוניברסלית
מייצרת ברמה החברתית רלוונטיות ומתאימות לבדידות שהיא פועל יוצא
ותוצר של חולי חברתי בכלל ופגיעה מינית בפרט .וכן ,אילו משמעויות
חברתיות נוספות נגרמות מבדידות שמקורה במבנה חברתי ונורמות
חברתיות לקויים ולא מבדידות שהיא אינהרנטית לקיומו של האדם.

אחד הדברים שמאפשר צלילה זו פנימה היא הידיעה
שלא משנה מה אגלה בתוכי ,תמיד מחוצה לי יש מי
שנמצא שם עבורי .כדי להעז ולהתבודד ,להיות עם
עצמי לבדי ,אני צריכה להיות בטוחה שיש לאן לחזור.
שני הסברים מרכזיים ניתנו לפסוק ולקביעה שהיות האדם לבדו הוא מצב
לא טוב ,שלילי .האחד ,אולי האינטואיטיבי יותר ,מכוון למה שנקרא היום
בדידות  -להיות האדם גלמוד ,מצב היוצר מועקה ותחושה קשה .מצב בו
האדם כמהה לחברה ,משתוקק לקשר עם הזולת ,אך מרגיש כי הוא נמצא,
בעל כורחו ולדאבון ליבו ,לבדו .אותם מכאובי בדידות המביאים אנשים
לכדי ייאוש ,אותה בדידות הנחשבת לקשה בעונשים אף בתוך מערכת
ענישה וכליאה ,והידועה אף כאמצעי עינוי לנוכח יכולתה לשבור את רוחם
אף של החזקים ביותר .בדידות המשמשת כאחד האיומים החברתיים
החזקים ביותר.
ההסבר השני מכוון למילה שלמיטב ידיעתי עדיין חסרה בשפה העברית,
 ,alonenessשיש המתרגמים אותה ללבדיות או בדידיות .מצב בו האדם
בוחר להיות לבד .זוהי בדידות חיובית שיש לה ערך מוסף רב .גם אם לא
פעם היא קשה ומאיימת ,היא מפרה וחיונית להתפתחות האישית .הצורך
של אמנים ואנשי רוח בבדידות על מנת להיות פנויים לעצמם וכך פנויים
ליצירה ,מוכר לכולנו וכך גם ההתבודדות מרצון של נזירים על מנת להתרכז
בהכרת הטבע האלוהי ולהתקרב אליו .הסופר האמריקאי הנרי דייוויד תורו,
הידוע בהתנגדותו הפעילה לסחר העבדים בארה"ב ובקריאתו לאי ציות
חברתי ,כתב" :אהבתי להיות לבדי .מימי לא מצאתי בן לוויה טוב יותר
מן הבדידות .על הרוב נרגיש יותר בדידות כשאנו יוצאים אל בין הבריות
מאשר בשעה שאנו נשארים בתוך כותלי ביתנו .אדם השקוע במחשבה
או בעבודה הריהו תמיד לבדו ,יהיה באשר יהיה" .אך חשוב להדגיש כי

את.ה לא לבד

לכן ,כדי שמרכז הסיוע וכל מי ששם לעצמו למטרה שלא יהיו נפגע או
נפגעת שיחושו כי נשארו לבד יצליחו במשימתם ,שומה עלינו להעמיק
בהבנת הבדידות – זו המשותפת לכולנו וזו הייחודית לנפגעות ונפגעים.
מטבע הדברים ,בטרם מנסים להבין את מלוא משמעותה והשלכותיה
של בדידות על נפגעים ונפגעות ובטרם מעמיקים בהבנת הקשר הייחודי
הקיים בין פגיעה מינית ובדידות ,הן ברמה האישית והן ברמה החברתית,
יש לעמוד תחילה על מורכבותה של הבדידות האוניברסלית ,זו הקיימת
בכולנו.

לבדידות ,כמו לרגשות אנושיים אחרים ,צדדים ,היבטים ורבדים שונים.
כבר בספר בראשית פרק ב' פסוק י"ח אומר אלוהים" :לא טוב היות האדם
לבדו" .כדרכו ,המקרא אינו מפרט ,נמנע מלהסביר ומותיר לנו מרחב גדול
לחקור ,לבחון וללמוד את הנושא ובעיקר לגבש לעצמנו הבנה מעמיקה,
מורכבת ורב ממדית של המשמעויות העולות מהיות האדם לבדו.

9

הצורך בבדידות מעין זו אינו נחלתם של בודדים או מתבודדים .זהו צורך
אוניברסלי .כל אדם צריך שתהיה לו היכולת להיות עם עצמו  -בין אם
פיסית הוא לבדו ובין אם הוא בנוכחות אחרים .כידוע זו משימה לא קלה
כלל ועיקר .היכולת להסתכל אל נבכי הנפש ,להסתכל פנימה ,לא החוצה.
אחד הדברים שמאפשר צלילה זו פנימה היא הידיעה שלא משנה מה אגלה
בתוכי ,תמיד מחוצה לי יש מי שנמצא שם עבורי .כדי להעז ולהתבודד,
להיות עם עצמי לבדי ,אני צריכה להיות בטוחה שיש לאן לחזור .כמו
שניסח זאת דונלד וויניקוט על דרך השלילה" :זהו עונג להתחבא ,אך אסון
לא להימצא" .זולת המקבל אותי קבלה בלתי מותנית ,מקנה לי את הבטחון
הדרוש להסתכלות פנימה .כלומר ,היכולת לבדידות חיובית עולה כאשר
יש תמיכה חברתית ,או במילים אחרות ,כשלא סובלים מבדידות במובנה
השלילי .לא עוד ניגודים המתקיימים בכפיפה אחת ומהווים צדדים שונים
של השלם ,אלא ניגודים שיש ביניהם קשר של ממש.
חשוב לזכור כי בצד הטוב והחיוני שיש ביכולתו של האדם להיות עם
עצמו ולהכיר את ייחודיותו ,צריך להיזהר מהתנשאות והיבריס העלולים
להתפתח מתחושת ייחודיות זו .טוב שהאדם ירגיש כי הוא יחיד ומיוחד ,אך
אל לו לשכוח שכל בני האדם יחידים ומיוחדים גם הם .זו הסיבה שנאמר
"לא טוב היות האדם לבדו" גם בהתייחס לבדידות החיובית.
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זווית נוספת לקשר שבין בדידות חיובית ובדידות שלילית עולה מדברי
קרל יונג" :בדידות נובעת לא מחוסר אנשים סביבך אלא מחוסר יכולת
לדבר עם אנשים על מה שמשמעותי עבורך"  -אך הרי כדי שתוכל לדבר
עם אחרים על מה שמשמעותי לך ,עליך קודם כל לגלות מה משמעותי
עבורך ולשם כך עליך להיות עם עצמך ,לבדך עם עצמך .יוצא ,שעל מנת
להימנע מבדידות שלילית ,מניכור ,מהעדר חברה וקשרים חברתיים ,צריך
להצליח קודם כל להיות לבד ,בבדידות חיובית .היכולת של האדם להיות
לבדו ,קשוב לעצמו ,פנוי מרעשי רקע ,להכיר את עצמו ,להיות בקשר עם
עצמו ,היא בסיס ,אפילו תנאי מקדים ליכולתו להיות בקשר אמיתי עם
אחרים.
כשהבנה זו מצטרפת להבנה הקודמת לפיה קשר אמיתי עם אחרים הוא
אחד התנאים ליכולתו של האדם לעשות מסע אל עצמו ,מתברר כי הקשר
בין יכולתו של האדם להיות לבדו עם עצמו לבין יכולתו להיות לא לבדו
אלא בקשרים חברתיים הוא דו-סיטרי .אלו יכולות התומכות האחת בשנייה
ואף תלויות זו בזו.

"האדם לבדו" – בין אם בודד וגלמוד ובין אם יחיד ומיוחד ,הוא כידוע
רק חצי מהסיפור .שהרי ,בפרק א' ,בסיפור הבריאה הראשון ,נאמר "זכר
ונקבה בראם"  -כלומר ,מרגע בריאתו האדם כלל לא היה לבדו .הפרשנות
המקובלת לקיומם של שני סיפורי בריאה ולסתירות שביניהם ,אומרת
שיש לראות בהם סיפורים המשלימים האחד את השני ויוצרים ביחד
את הסיפור המלא והשלם .האחדת הסיפורים מלמדת כי הניגודים הם
רק לכאורה ולמעשה מאפשרים מורכבות ואיזונים בסביבתו ובנפשו של
האדם .לעניין בדידותו של האדם ,היא ממחישה את היות הבדידות מצב
רגשי ולא בהכרח עובדתי  -גם אם זכר ונקבה בראם ,עדיין יכול האדם
לחוש ,לפחות לפעמים ,לבדו .הסיפור המלא מצביע על המורכבות הקיימת
בכולנו ,על כך שגם בהיותנו בחברה " -זכר ונקבה" (נקבה ונקבה ,זכר
וזכר ושאר הרצף - )...מקנן בנו רגשית ותודעתית גם הלבד " -האדם
לבדו" .על כך שבכולנו יש הן את החשש מבדידות במובנה השלילי והן את
הצורך בבדידות במובנה החיובי ועל כך שכל אלה אינם סותרים זה את זה
אלא משפיעים זה על זה ,מזינים וניזונים זה מזה וכי נכון לו לאדם שיהיו
שלובים זה בזה וידורו בנפשו בכפיפה אחת.

כיצד ממשיכים לקיים קשרים חברתיים לנוכח
בושה ,תחושת אשמה ,שמירת סוד ,תחושת איום,
התערערות הביטחון האישי וקריסת הסדר החברתי?
וכעת ניתן לשאול מה קורה כאשר איזונים עדינים אלה מופרים ברגל
גסה .מה קורה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בהקשר של היכולת להכיל
ולקיים בתוכם מורכבות זו?
"בתוך עצמך קיימים השלווה והמקדש ,לתוכם תוכל לפרוש בכל זמן
ולהיות אתה עצמך" ,כתב הרמן הסה .האם גם נפגעים ונפגעות שמקדשם
הפנימי נפרץ ,חולל ונבזז ,יכולים למצוא בתוך עצמם שלווה? האם גם
נפגעות יכולות לפרוש בכל עת ולהיות עצמן? וכיצד ימשיכו ויפתחו קשרים
חברתיים כאשר בעקבות הפגיעה אינן יכולות להיות אפילו עם עצמן?
ומה השלכות הפגיעה על הבדידות השלילית ,על הבטחון בזולת? כיצד
ממשיכים לקיים קשרים חברתיים לנוכח בושה ,תחושת אשמה ,שמירת
סוד ,תחושת איום ,התערערות הביטחון האישי וקריסת הסדר החברתי?
ולכן ,בהעדר תמיכה חברתית כיצד יעזו ומנין ישאבו את הכוח להתבונן
פנימה לתוך חייהם שהתהפכו עליהם?
אם בהתפתחות תקינה ומהלך חיים סדיר היכולת להיות לבד והקשרים
החברתיים מחזקים זה את זה הרי שפגיעה מינית עלולה לא רק לפגוע

ולמוטט כל אחד מהם ,אלא אף ליצור מעגל שלילי שבו הרס כל אחד מהם
משליך על השני ומקשה עד מאד על מציאת נקודת אחיזה שתעצור את
ההידרדרות ותאפשר תנועה הדרגתית קדימה לקראת החלמה וריפוי.

בדידות היא אחת מהתופעות החברתיות היחידות
שקדמו לתופעת הפגיעה המינית ,ובדומה לה ,לא
תעלם ואף לא תצטמצם אלא אם אנו ,החברה ,נעשה
מעשה ונדאג שכך יקרה.
בדידות ,כמו שראינו ,קיימת מקדמת מקדמת דנא ,מיום היווצרותו של
אדם הראשון .פריחתן של טכניקות וסדנאות המאפשרות לאדם להיות
עצמו ועם עצמו ,בצד הגדרת הבדידות כמגפה של המאה ה 21-ממחישות
עד כמה הבדידות על שתי צורותיה נוכחת בחברה ובחיינו גם היום.
בדידות הייתה ועודנה אחד הנושאים ומקורות ההשראה המרכזיים ביצירה
ובתרבות האנושית .בדידות ומכאוביה הם תמה מרכזית ביצירותיהם של
סופרים ,משוררים ,ציירים ,צלמים ,מחזאים ,תסריטאים ואמנים אחרים
רבים אין ספור .די אם נזכיר את ציוריו של מונק (הצעקה ,יאוש) ,את
"מאה שנים של בדידות" של מארקס שאגב טען כי כתב דווקא על אהבה,
את סיפוריו של קפקא עליהם אמר הוא עצמו כי הם" :רישומים או מעשי
שעשוע אישיים לגמרי ...תעודות של בדידות" אמירה המקבלת משנה
תוקף לנוכח ביוגרפית חייו אשר הבדידות שזורה בהם לכל אורכם ,או את
"ד ָב ִרים ַר ִּבים ְמאד ָא ַה ְבנּו יַ ַחדַ ,אְך ֹלא
השורה המדהימה של לאה גולדברגְּ :
ידּותָך ".הוגי דעות ,פילוסופים
ידּותי נָ גְ ָעה ִּב ְב ִד ְ
ׁנַ ְּבָך ָהאֹורֵ ,עת ְּב ִד ִ
זָ ַרח ְּב ֶא ְש
וכמובן פסיכולוגים ובעת החדשה גם רופאים ,ביולוגים וכימאים חקרו
וחוקרים מהי בדידות וכיצד היא משפיעה על האדם.

טבען של תופעות חברתיות שהן אינן חולפות כך סתם .הן לא נעלמות
ואף לא מצטמצמות מכוח עצמן .בדידות היא אחת מהתופעות החברתיות
היחידות שקדמו לתופעת הפגיעה המינית ,ובדומה לה ,לא תעלם ואף לא
תצטמצם אלא אם אנו ,החברה ,נעשה מעשה ונדאג שכך יקרה .בשונה
מפגיעה מינית שלאחר מאבק ארוך הנמשך גם כעת זוכה בהדרגה להכרה
כתופעה חברתית שהאחריות למיגורה מונחת על החברה ולא על היחיד,
בדידות נתפסת כהתנהגות וכהרגשה הנמצאות בעיקר בתחום החלטתו

זה כמובן מצב עניינים ועמדה חברתית לא ראויים .מבלי להמעיט ולו לרגע
במידת האחריות והחשיבות שיש ליחיד על חייו גם בנושא הבדידות ומבלי
להקטין מכוחו ויכולתו של האדם לצאת ממעגלי הבדידות השלילית ,עלינו
לזכור כי מאחר ומדובר בתופעה חברתית אין בכוחם של יחידים לשנות
את המציאות סביבם  -זה רק ביכולתה וכוחה של חברה .על החברה ,שזה
אנחנו ,לפעול ולשנות דברים בתוכה כדי למגר או לפחות לצמצם את ממדי
התופעה וכל עוד יש אנשים הסובלים מבדידות ,חובה עלינו להיות שם
עבורם ולעשות כל שביכולתנו כדי להקטין את סבלם.
תביעה זו מקבלת משנה תוקף כאשר מדובר על מי שבדידותן החלה או
החמירה לאחר שהותקפו ונפגעו מינית .תקיפה מינית היא תופעה חברתית
ולכן הטיפול בה כתופעה ,כמו גם הטיפול בנפגעות ובנפגעים מונח לפתחה
של החברה .הבדידות היא חלק מהשלכות הפגיעה ,עלולה להעצים את
הפגיעה ומקשה עד מאד על תהליך השיקום וההחלמה ,כמו גם על יכולת
ההישרדות .לכן חובה עלינו ,חברה ,אנשי מקצוע ,מרכזי סיוע ,כולנו ,לא
לוותר ולא להתייאש ,אלא לעשות כול שדרוש  -לא כול שניתן ,כול שדרוש
 כדי לתת הכרה ,לתמוך ,לעזור ,לאפשר טיפול מיטבי ולשים סוף לבדידותולסבל שהם מנת חלקם של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית כה רבים.
אסיים בדבריו של אריך פרום ,אשר כמי ששילב את התורות הפסיכולוגיות
של פרויד ואדלר עם הגישה הסוציולוגית של מרקס ובהיותו ממובילי הזרם
ההומניסטי ,היה מרגיש בוודאי בנוח עם האג'נדה של מרכז הסיוע ועם
גישתו המקצועית" :העמוק בצרכיו של האדם הוא אפוא הצורך להתגבר על
בדילותו ,להתיר עצמו מבית האסורים של בדידותו ~ ".אריך פרום  /אמנות
האהבה .דומני שמרכז הסיוע מצידו יכול להרגיש בנוח עם הפתרון שמציע
פרום למצב זה ,של בדילות קיומית ובדידות" :אהבת אמת שסממניה הם
אכפתיות ,אחריות וידיעת מושא האהבה אשר בכוחם לשחרר מהמועקה
הפנימית שמקורה בתחושות הניכור והבדידות".

* רכזת הכשרות לנשות ואנשי מקצוע במרכז סיוע תל אביב

את.ה לא לבד

אין ספק כי ניתן ונכון לראות בבדידות תופעה חברתית .היא נפוצה מאד
בכל חברה אנושית ,נוגעת בכל בני האדם ומתקיימת ברציפות משחר
היווצרות האדם ועד ימינו אנו.

והשתנותו של היחיד ולכן גם תלויות בו ונמצאות באחריותו .הניסיון מלמד
כי אולי ניתן לצפות שהחברה תנהג כלפי אלו הסובלים מבדידות בחמלה,
אך לא שתיקח אחריות לשינוי מצבם.
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בדידות בחיים  -בדידות בטיפול
סגרתי את הטלפון בלב כבד .דברנו שלושת רבעי שעה .אמרתי לעצמי
שלא הייתי צריכה ,אבל המצוקה שלה ,הבדידות שלה ,הייאוש שלה,
האכזבה שלה ,הכעס שלה עלי ,הרצון שלה למות ....הרצתי את הדיבור
שלנו בתוכי ,מה היא אמרה ,מה אני אמרתי ,השתיקות באמצע .האם היא
בטוחה הלילה?
האם הצלחתי לעגן אותה שוב בתוך קשר? בתוך החיים? האם היא סיימה
את השיחה בצורה אחרת מהאופן בו התחילה? האם יש משהו שיכולתי
לעשות אחרת? למה לא אמרתי לה במפורש שהיא יכולה להתקשר אם
היא רוצה? האם עשיתי כל מה שיכולתי? מחשבות התרוצצו בראשי ,אחת
אחרי השנייה .התכוננתי לשינה בלב כבד .אם רק היה לי עם מי לדבר. ...
ועם מי אדבר? על מי אפשר להוריד "כובד" כזה? בלב כבד אני נכנסת
למיטה ,מנסה ביני לביני לעכל את כל הדאגה ,לעכל אשמה ,לעכל ...כדי
שאוכל להתפנות למלאכת החיים  -לישון ,לקום ,להקשיב ,להגיב ,להיות
נוכחת שוב .גל של קולות פנימיים מציף אותי" ,היית צריכה" ,"....למה לא
אמרת" ,"...למה עשית?" ,"...למה לא עשית" ,"...למה לא השארת אותה
עם אמירה מעודדת" ...נאבקת עם עצמי לשוב ולהתפנות לשקט שבתוכי,
ממנו אוכל שוב לצאת לעולם .צפיפות הדיבור ,עושר הקולות וגובהם ,היו
יכולים למלא אולם ,ואני כל-כך לבד.

את.ה לא לבד
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רחל סובר*

הייתי צריכה ,לריב עם סיגלית ואחר-כך גם עם רחל .אין עלייך ...את
מרחיקה את מעט האנשים שקרובים אלייך .אין עליך ...מאסטר של
הרחקות ...מגיע לך להיות לבד .מה חשבת לעצמך כשביקשת שהיא
תשלם את חלקה בהוצאות? חשבת שהיא תאהב אותך? מה בער לך
לדרוש ממנה? איך חשבת שהיא תגיב? עכשיו איבדת את החברה
היחידה שהייתה לך ,מטומטמת".
קולות מצליפים מתקיפים את נאווה בתוכה על כך שהיא ציפתה,
רצתה ,ביקשה שותפות של אחריות .הרי כבר כילדה ,בתוך הפגיעה,
היא למדה את מחיר השייכות :ריצוי וויתור על כל דרישה לאחריות
כלפיה .אולם נאווה מבינה לעומק גם שלהצלפה עצמית ולהאשמה
עצמית ,יש יתרון גדול .כאחראית לבדה ובאופן בלעדי ,עמוסה
בבדידות זו שהיא גוזרת על עצמה ,אין היא צריכה להמתין יותר,
חסרת אונים ושליטה מול עולם ,בני זוג ,חברות ,משפחה וחברה,
אשר אינם מעוניינים לקבל על עצמם שותפות באחריות לגורלה.
הצלפה עצמית אמנם אומרת "אני לבד ואני אשמה" ,אך היא נותנת
כר של בטחון מול האחר ,מבטיחה אי התקשרות ואי השענות עם
עולם שאיננו ערב לה .האשמה עצמית היא סוג של הגליה עצמית,
חוסר שייכות מבחירה ומשליטה ,במקומות בהם נפגעות פוגשות
השמטה ,נטישה ובדידות שלא מרצונן.

מתעוררת בשש ,מחפשת את דרכי בחושך לשירותים ,המלים הראשונות
שעולות בתוכי וממני הן :אני בודדה .הבדידות מלווה את דרכי בעבודה
הזו ,המפגישה אותי באופן הכי עמוק שניתן עם המוגבלות שלי ,המוגבלות
שלה; הפגיעות שלי ,הפגיעות שלה; עם הפחד שלי להשאיר לבד ,של שתינו
להישאר לבד .שתי דקות לתוך הערות וכבר אני עמוק בפנים ,לבד עם
אחריות ענקית ואין לי עם מי להתחלק בו .אני מזהה את הטעם של הבדידות
הזו ,בדידות שנולדת בעקבות הפגיעה ,בדידות קשה ומשפילה במיוחד.

נאווה חיכתה שההצלפה הפנימית תתיש ותרדים אותה .היא נמנמה
קלות כשקול נוסף דפק על דלתה בתוכה ,בדיוק לפני שהיא נרדמה.
"היית חייבת להתפרק על רחל בשיחה על סיגלית? לא הספיק לך
שהרחקת את סיגלית ,גם הייתי צריכה להוציא את החרא שלך על
רחל? עכשיו את באמת לא תהיי רצויה יותר ."...דמעות התחילו לזלוג,
אך לא היה בכוחן כדי להרגיע .בסוף היא קורסת מותשת.

 1:30בבוקר ,נאווה מתהפכת במיטה ,כמוני מנסה לא להעיר ,כמוני היא
לבד עם מחשבות שרצות ללא הרף ,כמו באולם מלא קולות ,אך ללא
קול אחד מוכר ובית .היא מנסה לחפש בתוכה קול שיהיה לה בית .נאוה
חוזרת על דבריי משיחתנו ,שוב ושוב ,מנסה להעריך ,לחוש ,למשש את
המלים שלי כדי להרגיש האם אכפת לי ,כדי להרגיש את נוכחותי" .אני
לא בטוחה שלא הרחקתי אותן לנצח" ,אומרת נאווה לעצמה" .בדיוק זה

השעון צלצל ב ,6:30-ונאווה התעוררה לעוד יום עבודה כרואת
חשבון ,עוד יום עם מספרים בטוחים אבל בלי קשר .בדמדומים בין
כאב ,תשישות ,והרצון לישון" ,הילדה נאווה" התעוררה גם היא ,עם
הבדידות שאיתה נולדה .בדידות זו לא נולדה בפגיעה ,אבל כמעט
והבטיחה שתהיה פגיעה .בדידות זו לא דורשת מזור בהצלפה עצמית
או השתתפות באחריות כלפיה כיוון שנפגעה .בדידות זו כמהה מאז

ומתמיד ללב אוהב.
בדידות זו מורגשת ב 6:30-בבוקר בפיתולי כאב ,יגון וערגה שנדמה שאין
להם התחלה ואין להם סוף .הערגה היא להימצא .שמישהו יתור את הארץ
כדי למצוא אותה ,איפה היא בתוכה .נאווה מתכרבלת במיטה ,מרגישה
את עוצמת המשאלה שמישהו יחפש אחריה ,יגלה אותה ,ירצה להבין,
לתמוך ,להזין ולהכיל אותה .מתפתלת מכאב של לב וגוף לא נגוע ,עמוק
בתוך הפוך ,נאווה מחפשת להיזכר בשיחה שלנו לאחר המפגש הקשה עם
החברה .תוך כדי ההיזכרות היא נאחזת ,מצד אחד בכל מה שקשור בי,
במלים שבחרתי להשתמש בהם ,בניואנס של הקול והאופן בו דיברתי,
כדי להרגיע את הפחד שהיא הרחיקה ,שאני מתרחקת ומצד שני נאווה
מתחילה להיאחז בכלים להרגעה שהצעתי ,כלים שמעודדים אוטונומיה,
את האפשרות שהיא תעזור לעצמה ,כלים המיועדים להקל על המצוקה,
גם כשבתוכה נדמה לה ,או כשבמציאות שמחוצה לה ,אין קול ואין עונה.
נאווה מתחילה לתרגל את הדיאלקטיקה ההכרחית של ביחד ולבד,
דיאלקטיקה שמצילה את חיינו כל יום מחדש .קרי ,הטיפול במיטבו מעניק
מחד את הידיעה ואת התזכורת שאנו לא לבד ומאידך גיסא ,הידיעה שרק
אני ,לבדי ,בלבד ,יכולה לעזור לעצמי באופן משמעותי .העזרה לעצמי
היא לא רק בכלים של ויסות שאני יכולה לספק לעצמי (נשימה ,טכניקות
הרגעה וויסות ,תרגילי דמיון של מקומות בטוחים וכדומה) ,אלא גם
באפשרות שאני עצמי יכולה וחייבת להיות אחות ֵור ַעה לחלקים קטנים
בודדים וצעירים בעצמי .אני עצמי חייבת להיות המשפחה של עצמי.

לרגע מבליחה בי הידיעה שבעצם זה מאוד מצליח לנו .מאוד התקרבנו
זו לזו .כמו נאווה ,גם אני לעתים מרגישה בידיה ממש ,מחכה לכך שהיא
תסלח לי ,תאשר אותי ,תקבל אותי שוב ,תסכים להיות שותפה לטיפול
הזה ומעדיפה להצליף בי בהאשמות מאשר לחכות .כמו נאווה ,גם אני
בודדה מחכה להימצא  -כאדם ,כאשת מקצוע ,כאישיות .אנו ביחד במידת
הלבד שלנו .דרכה ודרכי אני מתחילה לדעת את עומק הלבד שלה,
שלי ,שלנו .העדר חווית השותפות  -שותפות בגורל ,שותפות באחריות,
שותפות בשלומנו .דרכה ודרכי אני מתחילה לדעת את עומק הגעגועים

הרי ככה הכול התחיל גם אז ,בניסיון לצאת מהבדידות האיומה .אני נזכרת
בדברים שנאווה ספרה ,על האופן שבו גדלה ,ילדה מנודה בתוך קיבוץ,
מתמודדת עם הלבד שלה מגיל אפס ,עם סיפורי גבורה של סבים ז"ל
המלווים אותה .גדלה מול לוחות זיכרון ,אזכרות ,במשפחה ששכלה רבים
למען המולדת .הורים מיותמים ,שהיו עסוקים בלמלא את הבדידות של
עצמם בקשר ביניהם ולאחר מכן את הבדידות ביניהם ביחסים מהצד.
הם לא היו פנויים אליה .כילדה מלאת שכול ואובדן ,קפואה מהקור ,היא
חיה בעולם דמיוני ,עם חברים דמיוניים ,זוג הורים בנים אשר ילדו אותה,
ולקחו אותה להרפתקאות בכל ארצות תבל .נאווה בעיקר זוכרת את עצמה
כילדה יושבת בחוץ ,על דשא יבש ,מול שדה מיובש ,ערב קיצי שומם,
מחכה להימצא .בהתחלה היא חיכתה לחברה שתגלה אותה ,ולאחר מכן
לבחור שיגלה אותה ,ההוא שיבוא עם הנעל שתתאים לרגלה בלבד .הנסיך
לא הגיע וגם לא הנסיכה .הגיע בן-דוד ,מבוגר בעשרות שנים ,שבבואו
להתארח בקיץ בקיבוץ והיא בת שש בלבד ,ביצע בה אקטים מיניים רבים,
תמיד מלווים בהערה ,שביניהם יש קשר מיוחד ושרק היא מבינה אותו.
בהציעו את עצמו במרמה כמבוגר קרוב ,העצים את בדידותה פי מיליון.
הוא התקרב אל הילדה והתחיל להרעיף עליה "אהבה” .הוא שאל אותה על
מחשבותיה ,העדפותיה ,ורגשותיה .הוא הביא לה מתנות קטנות שיזכירו
לה כמה הוא אוהב אותה .הוא לקח אותה להופעות ואפילו נסע איתה פעם
ברכבת לבאר-שבע .בן הדוד נתן לה להרגיש ממש כמו נסיכה ,מוכן עם
נעל ,מחפש בדיוק את רגלה היא .מדיבורים בין הוריה למדה שגדל ללא
אב ורחמיה נכמרו על בדידותו ,בדידותה .גם היא מרגישה לבד ועכשיו
עם בואו ,כל-כך פחות לבד.
בן הדוד ,ואלה שאחריו ,תחילה העמיקו את הפנטזיה ,הפנטזיה שמגיע
לכל ילד ולילדה שמישהו בעולם מבקש למצוא דווקא אותו או אותה .בן
הדוד ניצל פנטזיה התפתחותית זו ,פנטזיה שידע היטב כי הוריה לא יוכלו
למלא עבורה ,אפילו לא לרגעים ,לשם סיפוק הפנטזיות הסוטות שלו.
הוא עיצב את נאווה למלא את צרכיו כ"נסיכה" שלו .הוא אמר לה שהיא
הנסיכה שלו ,ושמה שקורה ביניהם הוא הסוד שלהם בלבד .הוא אמר לה
שהוא אוהב אותה ושאין אף ילדה מיוחדת כמוה .נאווה התרגשה מהביחד,
הסוד המשותף הפיג את בדידותה .עכשיו בין לבין מפגשים עם בן הדוד,
היא יכלה לשכב במיטה ולדמיין איך הוא אומר לה את הדברים האלה,

את.ה לא לבד

הטיפול במיטבו מעניק מחד את הידיעה ואת
התזכורת שאנו לא לבד ומאידך גיסא ,הידיעה
שרק אני ,לבדי ,בלבד ,יכולה לעזור לעצמי באופן
משמעותי.

שלה ,שלי ,שלנו להימצא  - TO BE FOUND -היא על ידי ואני על ידה,
מטפלת ומטופלת ,מחפשות דרך לצאת מהבדידות האיומה.
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ממששת את צמיד הפלסטיק שהביא לה עם האבנים האדומות ,ירוקות
וזהובות שבנצנוצן הזכירו לה כמה היא מיוחדת .זה היה התכשיט הראשון
שהיא קבלה ,והאחרון .הוריה חשבו שהיא אוהבת רק זחלים .הצמיד והסוד
ביניהם נהיו מפלט מהבדידות ,מההתכחשות לנשיותה ,מהחוסר עניין

עצמתי עיניים וחשבתי עליה .על הלבד שלה ,לבד
של שנים ,בלי אפשרות ויכולת לחלוק את מה
שבאמת עובר עליה .חשבתי על הלבד של הילדות
שלה ,על האופן שבו עוד טרם הפגיעה ,היא לא
נשמעה ולא נענתה.

את.ה לא לבד
14

לגלות אותה .לשם נאווה הייתה הולכת בדמיונה כשהיה לה קשה בבית
הספר ,בבית ,בבדידות.
כך זה המשיך עד שהוא “העז” מדי ,וחצה את גבולות הדמיון אפילו של
ילדה בודדה .הפנטזיה התנפצה והנסיכה נפלה ,נפלה ,נפלה ובסוף הוגלתה.
נאווה נשארה לבד ,עם סוד מעיק ובודד אשר אותו לא יכלה לספר ,ועם
עוד פחות נכונות מאשר אי פעם לתת אמון בעולם .היא לא יכלה לספר
את הסוד כי היא ידעה שיכעסו עליה ,וישפטו אותה ,ויסתכלו עליה עוד
יותר "אחרת" .היא פחדה לא רק לאבד את המעט שהיה בחוץ ,הערכתם
אליה כחכמה ,אלא גם שיסתכלו עליה כאילו לא מכירים אותה .זו .הזר.
הייצור המיני .זו שעשתה את הדברים האלה .זו שיודעת את הדברים
האלה .נאווה הכירה את המבט הזה ויותר מהכול רצתה למנוע זאת .היא
פחדה שמעט השייכות שלה בתוך המשפחה ילך לאיבוד והיא תמצא את
עצמה לגמרי לבד בעולם .נאווה גם פחדה לאבד אותו .הוא כבר לא היה
הנסיך והיא לא הנסיכה ,אבל הפנים מאנו להאמין שלא היה בזה כלום .בן
הדוד מצדו עדיין "חיזר” ,ניסה להעריף עליה מחמאות ,והיא פחדה לאבד
לגמרי את היחיד שאי פעם התעניין בה ,את מי שלהרגשתה "גילה" אותה.
נאווה שקעה לתוך הסוד ולתוך בדידות שעכשיו רק הלכה והעמיקה.
סמוך להתפקחותה מן הכשוף שבמילות הדוד ,נאווה פגשה ונמלטה אל
הבחור הראשון שלא פגע בה בפגישתם הראשונה .זו הייתה בחירה סתמית,
בחירה מתוך חרדה להמשיך ולהיפגע ,מתוך החרדה להישאר לבד .נאווה
נותרה לבד גם בקשר הזה.
נאווה נכנסת לתוך החדר ושותקת שתיקה ארוכה" .איפה את?" אני
שואלת .היא ממשיכה לשתוק ולאחר כמה דקות מסננת מבין שיניה" :לא

יודעת .לא סובלת את עצמי .אחרי השיחה האחרונה וההתנפלות שלי
עליך ,היית צריכה לירות בי ,אבל עוד יותר לא סובלת אותך עכשיו ,כי
לא אכפת לך" .אני ממתינה דקה ואז מנסה לברר מה גורם לה להרגיש כך.
נאווה עונה בציניות חדה שמקפיאה את עצמותיי ":אולי בגלל שלא ענית
על אף אחד מהוואטסאפים ששלחתי לך לפני יומיים? יכול להיות? מה
חשבתי לעצמי?!! את סתם כמו כולם ...עסוקה בעצמך ובמשפחה שלך .אין
לך לא לב אלי ולא פנאי בשבילי .אני לא מאשימה אותך .אני מאשימה את
עצמי שבכלל פיתחתי תקוות שווא .אין ,פשוט אין אף אחד ושום דבר .לא
היה ולא יהיה .הכל בלוף ואת הזיה ,לא באמת קיימת ולא באמת שם ,כמו
כולם .בא לי למות“ .נאווה הורידה ראש והסתתרה.
"עד כדי כך גרמתי לך סבל כשלא עניתי לך ...אני מצטערת מאוד על כך"
אמרתי ,אבל כבר לא היה עם מי לדבר .נאווה כבר לא הייתה איתי ולא
שמעה את לקיחת האחריות על כך שפגעתי בה .היא הייתה בתוך המערה
שלה ,מקופלת בכאב שלה ,לבד ,ואני דפקתי על דלת סגורה ומסוגרת,
אטומה הרמטית .למזלי ,אני כבר ידעתי לדבר עם עצמי ,תוצר של טיפול
לאורך שנים ,דבר מציל חיים.
עצמתי עיניים וחשבתי עליה .על הלבד שלה ,לבד של שנים ,בלי אפשרות
ויכולת לחלוק את מה שבאמת עובר עליה .חשבתי על הלבד של הילדות
שלה ,על האופן שבו עוד טרם הפגיעה ,היא לא נשמעה ולא נענתה.
נכנסתי פנימה ,לדבר עם עצמי .מבלי שאדבר עם עצמי ,איך אצא אליה,
להמשיך את דיבורי איתה? ידעתי שכל תקשורת משמעותית מתחילה
בשיח שלי עם עצמי ,שאם הוא קרוב מספיק ,מדויק מספיק ונוגע מספיק,
הוא נמשך ונשפך לתוך הדיבור עם האחר .שם הוא יכול לפתוח לב.
"נאווה ,אני אוהבת אותך” ,אמרתי לי" ,אך אי אפשר כל הזמן לפנות
החוצה ולהתאכזב .בחייך תפגשי אנשים טובים ורעים ...גם אני לעתים
לא אמלא את ציפיותיך ולפעמים אאכזב אותך ,לא מתוך רצון לאכזב,
אלא כי זה ככה .כדי שלא תתנפצי ולא תישארי לבד ,את חייבת להיות
שם איתך ,חייבת ללמוד לדבר איתך להבין אותך ,לנחם אותך ,לשמור
עלייך .אי אפשר להיות תלויה  24/7בהזנה מבחוץ .לצערי זה לא עובד
ככה ,עבור אף אחד .גם לא עבורי .כשאת תלויה לגמרי בבחוץ ,הסבל שלך
בלתי נסבל וזה ינפץ אותך".
בזמן שדיברתי אליה בתוכי ,ידעתי שגם למידה זו לא תתרחש רק מתוך
שאשלח אותה לדרכה ,ללמוד כלים לבדה .אבל היא גם לא תתרחש מבלי
שאשלח אותה מפניי אליה .לעתים האינסטינקט לחבק ולגדל צמוד צמוד
הוא דבר כל-כך חזק ,שגם אותו צריך לנהל .אני צריכה להיות שם כדי

שהיא תוכל להפנים את קולי ,אך מול הבדידות שלה אני צריכה להשאיר
אותה גם לבד כדי שתוכל ותאלץ להיות קול כזה עבור עצמה .ידעתי
שהטיפול בנאווה ,כמו הטיפול בנפגעים ונפגעות אחרים ,מרקיד אותי
כל העת בין הצורך להיות עם ובין הצורך להשאיר לבד .לבד לאחריותה.
לעתים לבד גם ללילות ,לשבתות ,לחופשים .לא ככשל אמפטי בהחזקה
האולטימטיבית ,אלא מתוך ההכרה שבריקוד הזה בין הביחד לבין הלבד,
אני בונה לה אפשרות של נוכחות פנימית ,מישהי בפנים שאפשר לרוץ
איתה את כל הדרך .ידעתי בתוכי ,שבסופו של דבר ,משאלת לבי היא
שלנאווה תהיה נאווה שתרוץ איתה לאורך כל הדרך ,תחמם את לילותיה,

מתוך ההכרה שבריקוד הזה בין הביחד לבין הלבד,
אני בונה לה אפשרות של נוכחות פנימית ,מישהי
בפנים שאפשר לרוץ איתה את כל הדרך.
תבין את ערגתה ומצוקתה .אז ,גם החוץ יוכל להצטרף ונאווה תוכל להיות
ילדה של מישהו ,או מישהי ,אבל באמת.
ישבנו ושתקנו .השיער כיסה את פניה .היא ישבה מקופלת בישיבה
מזרחית .דמעות זלגו מעיניה בשקט בשקט.

כשהדברים שלי יצאו החוצה אליה ,הם כבר התבעבעו בביחד ,ביחד שנולד
בתוכי כביחד איתי ,ואז נשפך החוצה לתוך ה"ביחד" בדיבור שלי עם
נאווה .מכווננת לדבר איתה על ה"לבד" הבסיסי שלנו בעולם ,תוך שניות
יכולתי להרגיש בו באותו זמן עד כמה אני באמת גם תלויה בה ,מחכה
להשתתפות שלה ,להסכמה שלה בתוכה לקבל את דבריי ולהינגע ממני.
ראיתי הבזק של מבט של עיניה למעלה לשנייה ,עיניה סורקות את פניי
לשניונת ,וחוזרות למטה .אושר מילא את תוכי .כמו מול זריחה .ידעתי
שהיא שמעה ופתחה את השער ,גם אם השיער המשיך לכסות את פניה.
כעת התפנה מקום בתוכי ,ואני יכולה להיכנס פנימה .חשבתי על הריקוד
הזה בין הביחד לבין הלבד ,הידיעה שאין הפנמה איפה שאין ביחד אבל
אין הפנמה איפה שאין לבד ,הוא דבר שביסוד העבודה שלנו .חשבתי
גם על כך שאני לא יכולה לדבר עם נאווה אם אני לא מפנה את מבטי
לרגע ממנה אליי ,לשיחה חיה עם עצמי .ידעתי שהדיבור עם עצמי צריכה
להיות שיחה חיה וקרובה בין שתי ישויות ,בין אני לבין אני ,בתוך עצמי,
כדי שהוא יוכל להישפך לתוך שיח קרוב ונוגע ביני לבינה .אולם ידעתי
גם שהעבודה הזו לא יכולה להיעשות מבלי שאני ערה לכך שבסופו של
דבר אנו גם מאוד לבד בעולם זה ,וחייבים לדאוג לעצמנו אנחנו ,כל אחד
מאיתנו .פתאום האמירה "אם אין אני לי מי לי" נשמעה פחות שורדנית,
פחות קשוחה ,יותר מתעדת מציאות של החיים הפנימיים שלנו.

* פסיכולוגית קלינית ,מדריכה במרכז סיוע.
מומחית לטיפול בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית.
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"נאווה יקרה ",אמרתי לה" ,אני מצטערת שהכאבתי לך .אני מבינה שהיית
מאוד לבד בימים האלה .הלוואי ויכולתי לתת לך את מה שלא היה לך.
להיות שם עבורך כמו שהיה מגיע לך .אבל אני לא יכולה לבד למלא את
המקום הזה .אני צריכה אותך .פה .איתי .הוואטסאפים שלך הם קריאה
שאהיה איתך בבדידות מעבר לשעה ,אבל הם קורים במקום השעה ,כי
לשעה לא הגעת .אולי נבהלת ממה שקרה בפגישה האחרונה ,אבל לא
הגעת .הוואטסאפים כאילו מבקשים שאהיה איתך לגמרי ,מבלי שאת
תצטרכי לעשות את הדרך אליי ,לחדר שלנו ,לביחד שלנו .את כותבת
אליי ,אבל ללא ציפייה שבאמת תישמעי או תשמעי .ככה את לא רואה
את הכאב שלי עלייך ,החום בעיניים שלי .ככה את לא שומעת את הקול
שלי ,את הצליל שלו ואת הכאב בתוכו .את זועקת לי במלים על מה
שמגיע לך ,אבל מוכנה להסתפק בזעקה בלבד .אני חייבת לעמוד על זה
שהדיבור יהיה פה ,מול הפנים שלי ,מול המלים שלי ,מול העיניים שלך,
מול המלים שלך ,אחרת שתינו נשאר לבד .לשתינו מגיע יותר טוב מזה,
יותר קרוב מזה".
שריר לא זז בפניה .היא ישבה שם מקופלת בתוכה ,אך הבחנתי שהיא דרוכה
יותר ,פחות רפויה .התנוחה כבר היתה של הקשבה .היא לא אמרה מילה.

"את יודעת רחל ",אמרתי לעצמי" ,את יודעת שהכי קשה לך להגיד מה
שעוד לא אמרת לה .דיברת על הערגה שלה ושלך לקשר אבל עוד לא
אמרת לנסיכה הזו ,שנפלה כל כך ,שיש לבד גם הכרחי בעולם הזה .עוד
לא דיברת את כל האמת .עוד לא דיברת את המצב שלנו בעולם .על כך
שהבנת בעצמך שאף אחד לא יוכל להיות במקומך .שאת חייבת להיות
חברה הכי טובה של עצמך .ושככה היא .שלעולם לא יוכלו להיות במקומה
חברה הכי טובה שלה .שהיא חייבת ללמוד לדבר עם עצמה ,לטפל בעצמה,
לווסת את עצמה ,להיות שם עבורה .אי אפשר רק לחכות שמישהו אחר
יבין ,יעטוף ,ינחם ויחזק .שהיא צריכה לעשות את זה למענה .כמו שאת,
רחל ,עושה למען חייך .שאין ברירה".
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שריתה מיה ממרוט

עברו חמש שנים מאז אותו היום שבו התהפכו לי החיים.
חמש שנים בהם נלחמתי בשדים ובמפלצות מתחת למיטתי.
חמש שנים בהם נאבקתי בגוף שלי שהיה מאבד שליטה כמעט בכל יום.
חמש שנים בהם ניסיתי להחזיר שליטה ופגעתי שוב ושוב ושוב ושוב ושוב בעצמי בתקווה
שאולי הפעם פחות יכאב.
חמש שנים בהם עשיתי כל מה שביכולתי בכדי להחזיר לעצמי את החיים.
אבל היום ,חמש שנים אחרי אותו יום נורא...
אני נזכרת באותה ילדה שהייתי ,בפחד הגדול והבושה שכרסמה אותה מבפנים.
אותה ילדה שעברה את אותו אונס קבוצתי באותו בית הספר במרכז הארץ ,נאנסה עוד פעמים
רבות.
על ידי כל מי שראה ,ידע ,שמע ,ובעיקר על ידי כל מי ששתק בדרך.
ובאותה נשימה ,חושבת לעצמי כמה ברת מזל הייתי שהגעתי אל מרכז הסיוע.
נזכרת בפגישה הראשונה שלי עם אותה מתנדבת ממרכז הסיוע שליוותה אותי...
היא הייתה האישה הראשונה שהאמינה לי אבל בעיקר בי.
היא עשתה הכל כדי לתת לי סיבה להילחם ולהפסיק לשרוד.
היא החזיקה לי את היד בבדיקות ,בפגישות עם עורכת הדין ,בוועדות רפואיות וכשאני שתקתי
היא צעקה.
כאילו שיכלה להיכנס למחשבותיי ולקרוא את כאבי ולראות בכזאת בהירות את הזוועות
שהתחללו בתוכי.
חמש שנים לקח לי להבין את המשפט "את לא לבד" ,למרות שאם נאמר את האמת ...אף פעם
לא נתנו לי להיות לבד.
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אז אמנם אני מוכרת כ 100-אחוז נכה לצמיתות וכנראה שאת הזיכרונות שלי בחיים לא אצליח
לשכוח ,ואולי המרכז הזה יישאר הבית שלי עד סוף ימיי ואולי תמיד אצטרך את גלגלי העזר
האלו כל החיים ...אבל היום ,כשאני עובדת ,יוזמת ומגשימה את כל החלומות שלי הכל נראה
אפשרי.
היום המלווה שלי כבר לא צועקת בשבילי.
היום אנחנו צועקות יחד.
"את לא לבד!"

בועות של סיוע

יעל אפריאט*

בשנת  1978הגיעה הפניה הראשונה אל קו הסיוע לנפגעות תקיפה מינית.
הקו הוקם על ידי נשות התנועה הפמיניסטית ,מתוך הכרה בבדידות
האיומה של נפגעות תקיפה מינית – בדידות שגבתה מחירים עצומים ,עד
אבדן חיים ממש .בהיעדר משאבים ועם אפס מודעות חברתית לתופעה,
אותן נשים חלוצות התייצבו לצד הנפגעות בתנאים-לא-תנאים ,פועלות
מתוך הבתים שלהן ,ועושות הכל בשביל שאף אישה לא תישאר לבד עם
הסוד ,עם השבר ,הבושה והאשמה .השנים חלפו ,פעילות המרכז התמסדה
והתרחבה ,וקו הסיוע הפך לכתובת הראשונה לפנות אליה בכל שאלה או
קושי הקשור להתמודדות עם השלכות הפגיעה.

המציאות החדשה הזאת היתה קשה לכולם ,אבל
עבור נפגעות ונפגעי תקיפה מינית היא הייתה
קשה במיוחד .ההפרה של שגרת החיים ,שלילת
החירות ,הניתוק ממקורות התמיכה והריחוק
החברתי הם כולם טריגרים עבור נפגעות
ונפגעים ,ומעוררים מחדש את הטראומה האישית.

המציאות החדשה הזאת היתה קשה לכולם ,אבל עבור נפגעות ונפגעי
תקיפה מינית היא הייתה קשה במיוחד .ההפרה של שגרת החיים ,שלילת
החירות ,הניתוק ממקורות התמיכה והריחוק החברתי הם כולם טריגרים
עבור נפגעות ונפגעים ,ומעוררים מחדש את הטראומה האישית .הסגרים
וההגבלות על התנועה הובילו במקרים מסוימים גם להגברת מצבי הסיכון,
כשנפגעות ונפגעים נותרו לכודים בבתים עם האנשים שפגעו או עדיין

בתחילתו של הסגר הראשון כבר הבנו שהסגר הוא סיטואציה סיכונית
שמעלה משמעותית את רמות האלימות בתוך הבית והמשפחה .ובכל זאת,
הקושי למצוא רגע של לבד ,ההלם והאלם לנוכח המציאות ההזויה הובילו
לירידה יחסית בפניות אלינו ,כשכל האנרגיות הרגשיות והמעשיות הופנו
להישרדות במציאות החדשה.

בתוך המציאות הכאוטית ,בתוך חוסר הוודאות,
הפחד ,הבלבול והדאגה ,המתנדבות פינו מרחב
פיזי ורגשי עבור הפונות שלנו ויצרו בועות של
סיוע  -של חיבור ,הכלה והכרה – עבור מי שכל
כך היו זקוקות להן.
למרות השקט היחסי ,היה לנו ברור שזה רק עניין של זמן עד שנתחיל
לראות את אותותיו של המשבר גם בקו .מתוך מחויבות עצומה לפונות
שלנו ולמטרה שלשמה הוקם המרכז – המתנדבות שלנו לקחו על עצמן
להמשיך ולפעיל את קו הסיוע בכל מצב ,וכך עברו לקיים משמרות
מהבית ,ממש כמו האמהות המייסדות שלנו שלא ויתרו על אף אחת.
בתוך המציאות הכאוטית ,בתוך חוסר הוודאות ,הפחד ,הבלבול והדאגה,
המתנדבות פינו מרחב פיזי ורגשי עבור הפונות שלנו ויצרו בועות של
סיוע  -של חיבור ,הכלה והכרה – עבור מי שכל כך היו זקוקות להן.
כולן עשו מאמץ מיוחד כדי לאייש את הקו מסביב לשעון ,כי ידענו שכל
רגע פנוי הוא יקר מפז והאפשרות להתקשר למרכז ולדבר הופכת נדירה
ומאתגרת פי כמה.

את.ה לא לבד

 42שנים אחר כך ,משבר הקורונה טרף את שגרת חיינו וחולל מציאות
שכמוה לא הכרנו .בבת אחת התמודדנו כולנו עם סכנה קיומית שמרחפת
מעל ראשינו ,נלקחה מאיתנו השליטה על היבטים משמעותיים בחיינו,
חופש התנועה שלנו צומצם ונותקנו מקשרים חברתיים ,מרחבים משותפים
ומקורות תמיכה חיוניים .פעולות יומיומיות כמו קניות ,פעילות גופנית,
שיחת טלפון – הפכו פתאום לאתגרים שהצריכו התארגנות מחודשת
ולעתים גם התמודדויות של ממש.

פוגעים בהם ,בלי אפשרות לברוח או להפסיק את הפגיעה.
בנוסף ,הפעילות של חלק ניכר מהשירותים הציבוריים בתחומי הרווחה
ובריאות הנפש הופסקה בעת הסגרים ,ועבדה במתכונת מצומצמת ,אם
בכלל ,ביניהם .מחלקות שלמות נסגרו ברשויות המקומיות ,במרפאות
ובבתי החולים הציבוריים והותירו את הנפגעות והנפגעים ללא התמיכה
הרגשית והמעשית שהיו נחוצות כל כך ,במיוחד בשעת משבר קיומי.
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ככל שהימים והשבועות חלפו ,גם כמות הפניות החלה לעלות בצורה
משמעותית ,כשביציאה מכל סגר חלה עלייה דרמטית בפניות ,לעתים
עד לכדי  50%יותר מבשגרה של טרום הקורונה .מהר מאוד מצאנו עצמנו
מתמודדות עם הצפה של פונות שנותרו ללא מענה מיידי ,במצבים
הדורשים התערבות חירומית ,והפכנו להיות הלכה למעשה הארגון היחיד
בשטח שמציע מענה כלשהו לנפגעות ולנפגעים.
אחד העקרונות הכי בסיסיים בסיוע הוא ההכרה שכולנו חוות טראומות
כאלה ואחרות בחיינו ,והסיוע נעשה ממקום של חיבור מאוד ראשוני
של הכרה ומתן תוקף לקושי ולכאב של האחרת .בתקופת הקורונה חלק
מהמתנדבות ראו במציאות החדשה הזדמנות להבין טוב יותר את חוויית
החיים של הנפגעות ,להזדהות עם תחושת התלישות ,עם הבדידות,
הקושי לתפקד ולתכנן ,עם החרדות ותחושת המחנק שאבדן השליטה
גורם .גם חלק מהפונות ,מצדן ,הרגישו שבמציאות החדשה הן לא חריגות,
שלראשונה בחייהן כולם חולקים את אותה אימה קיומית ומשתקת שהן
מתמודדות איתה מאז הפגיעה .שותפות הגורל של ימי הסגרים העצימה
את החיבור על הקו והיתה משמעותית עבור הפונות והמתנדבות כאחת.

למרבה הצער הבידוד החברתי שנגזר עלינו כחלק מההתמודדות עם
משבר הקורונה הוביל לניתוק ממעגלי התמיכה המיידיים שלה ולהחמרה
במצבה ,עד לחזרה לאותם דפוסים של פגיעה עצמית שהיא כל כך סובלת
מהם .הנחמה היחידה שלה באותם ימים היתה היכולת להיעזר בקו הסיוע
אליו היא התקשרה בזמן ההתקפים ,מה שעזר לה לצלוח את התקופה הזו
ולמנוע הידרדרות נוספת במצבה .לשמחתנו ,היא הצליחה גם להשתתף
בקבוצת התמיכה באופן מקוון.
תקופת הקורנה הציבה עבורנו אתגרים עצומים אבל בה בעת היא הזכירה
לנו את הכוח של הסיוע ,את החשיבות האדירה שיש בקשר אנושי ללא
תנאים ,בנוכחות מתמדת שזמינה בעת הצורך ,קשובה ,מכילה ,מתקפת
ולא שופטת .בשנה הזאת יכולנו להרגיש את ה DNA-הארגוני שלנו ,את
המחויבות העצומה לנפגעות ולנפגעים ונוכחנו כולנו לדעת כמה כוחות
יש בנו ,איזו יכולת מדהימה להסתגל ,להתגבר ולהתאחד למען המטרה
שלשמה קם המרכז – כדי שאף אחת ואף אחד לא ישארו לבד.

שיחת הסיוע הפכה למקור תמיכה מרכזי ,מרחב
לקשר ,לחיבור ולהכרה ,עורק חיים יחיד שמסייע
לצלוח את השעות ,הימים והשבועות הקשים
בבדידות ובחוסר הודאות.

את.ה לא לבד
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בתנאים הקשים הללו קיבלנו תזכורת לחשיבות הסיוע כמענה שעומד
בפני עצמו ,ולא רק כמקור מידע או תחנה בדרך לגורם מקצועי אחר
(שהם גם חשובים ובעלי ערך ,כמובן) .שיחת הסיוע הפכה למקור תמיכה
מרכזי ,מרחב לקשר ,לחיבור ולהכרה ,עורק חיים יחיד שמסייע לצלוח את
השעות ,הימים והשבועות הקשים בבדידות ובחוסר הודאות.
כך למשל אחת הפונות שלנו ,שסובלת מתסמונת פוסט-טראומטית
מורכבת בעקבות הפגיעה המינית שעברה בילדותה ,הגיעה אלינו במצב
של חוסר תפקוד מוחלט וניסיונות רבים לפגיעה עצמית ,כפי שקורה
לא פעם לנפגעות ולנפגעים .בעזרת תמיכה אינטנסיבית שכוללת טיפול
נפשי פרטני ,שיחות סיוע והשתתפות באחת מקבוצות התמיכה שלנו ,היא
התחילה לאט לאט להשיב את השליטה לחייה.

*רכזת קו הסיוע לנשים  1202במרכז סיוע תל אביב

נגד טראומה אין חיסון
 2020היתה השנה שבה העולם עצר והזמן הושהה .הוא קפא ונמס ,זחל
באיטיות מהקירות לדלת ,עף מחוץ לחלון .הוא נמדד בנשימות קצרות
וברגעי אימה ,בחסרונם של מפגשים אנושיים ,של חיבוקים.
 2020היתה שנת תעתוע ,דברים שהיו מובנים מאליהם ,מוכרים וידועים
השתנו לבלי הכר .גם השגרה הפכה שונה מאד ,מקומות עבודה נסגרו,
פגישות וטיפולים בוטלו ,נדחו למועד בלתי ידוע ,עברו לפורמט דיגיטלי
ומרוחק .לאוצר המילים של היום יום נוספו צירופים וביטויים שלפני רגע
לא היו בו ובין לילה כמעט נשחקו " -סגר"" ,ריחוק חברתי"" ,בידוד".
לכל אחד מהם היתה המשמעות הברורה והקונקרטית שלו ,אבל היו גם
משמעויות נוספות ,אולי השלכות ,איך זה מרגיש כשהכל סגור ומסוגר,
איך נתמודד עם הבדידות .היו מי שברכו על העצירה ,המנוחה ,הזמן לבד,
השקט ,והיו מי שראו בהם התגשמות של כל הפחדים והחששות .כי הריחוק,
הבידוד והסגר אולי הובילו גם לכך שחלק מהדברים הפכו דווקא קרובים
מדי ,נוכחים מדי ,כמו להיות לבד בבית עם כל המחשבות שלא מרפות,
הזכרונות ,החרדות ,לבד ברחוב ריק מאדם ,בלי המולה שתסייע להשקיט
את כל מה שרוחש בפנים.

בעולם שבו הזמן הושהה ,מפגשים בוטלו,
דלתות ננעלו ,רחובות התרוקנו וגבולות נסגרו,
האפשרות לחייג לקו ולשמוע קול אנושי ,לא
שיפוטי ,מילים שאולי בתוך כל הכאוס יש בהן
בכל זאת הגיון ,נשארה קיימת.

היו דברים שהמשיכו לפעום כרגיל ולא הצלחת למצוא מילים שיסבירו
אותם ,לא הרגשת שיש מי שיצליחו להבין .ובתוך מצב החירום הגלובלי
הזה ,במאבק ההישרדות הקולקטיבי ,יש את הסיפור האישי שלך ,המסע
שלך שהתחיל הרבה לפני ויימשך גם אחרי ,אין לו קשר למגפת הקורונה
והוא לא תלוי בה ,נגד טראומה אין חיסון .ברקע הדהדה אולי גם השאלה
מה יקרה כשהמגיפה תחלוף ,כשהחיים ישובו למסלולם והרחובות ישובו
לרחוש ,כשיחזרו הפגישות והחיבוקים ,המסיבות ובתי הקפה ,כשנחזור
לשאת בנטל הבדידות לבד .מה יקרה כשהזמן יפשיר והסדר ישוב על כנו,
איך תסבירי לכל מי שיצעקו שהכל עבר ונגמר שיש ספינות שממשיכות
להיטלטל גם אם חלפה הסערה.
 2020היתה שנה כאוטית ,העולם נעצר והכל השתנה ,ובכל זאת היו גם
דברים שנשארו כמו שהם ,במהות ובנוכחות שלהם .אחד מאותם דברים
הוא קו הסיוע ,שנשאר מאויש וזמין לכל אורך התקופה המאתגרת הזאת.
בעולם שבו הזמן הושהה ,מפגשים בוטלו ,דלתות ננעלו ,רחובות התרוקנו
וגבולות נסגרו ,האפשרות לחייג לקו ולשמוע קול אנושי ,לא שיפוטי ,מילים
שאולי בתוך כל הכאוס יש בהן בכל זאת הגיון ,נשארה קיימת .השיחה
לקו הסיוע מאפשרת לך לא להיות לבד עם כל מה שקורה אם את לא
רוצה בכך ,זו סיטואציה שבה הצורך והרצון לדבר פוגשים במי שמעוניינת
להקשיב .הידיעה שאת לא לבד ,שיש מי שמוכנה להיות איתך בתוך הסערה,
להחזיק לך את היד גם אם זה דרך הטלפון ,קיבלה משמעות נוספת בשנה
המאתגרת הזאת ,שנת הבידוד ,הריחוק והסגר .אני רוצה לקוות ולהאמין
שהידיעה הזאת ,שקו הסיוע עדיין כאן ,זמין עבורך כשתרצי לדבר ,לשתף,
לחשוב ביחד או לשתוק ביחד ,הידיעה שיש מקום שאת יכולה להביא אליו
את עצמך ואת הסיפור שלך בדיוק כמו שאתם ,שהמילים שלך חשובות
ואת חשובה ,היה בה כדי לספק נחמה בימים הטרופים של  ,2020ויש בה
נחמה גם היום.

*מתנדבת בקו הסיוע לנשים  - 1202מרכז סיוע תל אביב

את.ה לא לבד

ואת ,שמכירה זה מכבר את הארץ הזאת שבה הזמן קופא ,את התחושה
של חיים בספינה שמטלטלת בלב ים ,רחוק מהנמל ,בלי עוגן ,של
ולאין .איך עברה עליך השנה הזאת? האם מצאת
לריק ֵ
הושטת הידיים ִ
נחמה בידיעה שהפעם הזמן נעצר בכל העולם ולא רק בעולמך ,ואולי
הדיבור על שותפות הגורל רק הדגיש בעיניך דווקא את הפער בין מי
שחוו בפעם הראשונה את הדברים בצורה כזאת למי שכבר הכירו אותה
היטב .אולי הקלה עליך המחשבה על חוסר האונים הקולקטיבי ,ואולי
בכל זאת המשכת להרגיש את השוני והקושי ,כי בתוך הזמן שקפא ועצר

יעל שדות*
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"תראו אותי"

ערן האן*

הסרט התיעודי 'הציירת והגנב' מספר את סיפורם של הציירת הצ'כית
ברבורה קישילקובה והאדם שגנב שתיים מיצירותיה ,קרל ברטיל.
קישילקובה יוצרת קשר עם ברטיל ומציירת את דמותו ,כפי שמשתקף
בעיניה .באחד מרגעי השיא בסרט ,קישילקובה חושפת בפניו את הציור,
ועיניו נפערות כאחוזות אימה אל מול מושא היצירה שהוא עצמו .עד
מהרה הוא נכנס להתקף בכי מתוך הצפה רגשית שהוא מתקשה להכיל.
נשימתם של ברטיל ,כמו הצופים עצמם ,נעתקת אל מול יכולתה של
האומנית לראות אל מעבר לדמותו כגנב ,מעבר למה שהוא מייצג ,במבט
חומל מעין כמותו ומתוך אמונה בכוחה של כנות ואמפתיה.
ברטיל ,כמי שנושא טראומות לאורך כל חייו ,תוך התעלמות הסביבה
וחווית חוסר נראות מתמשכת ,הכיר רק דרך אחת לזכות בתשומת לב
ובנראות  -דרך ההרס העצמי שייצר והעבירות שביצע ,בדרך כלל תחת
השפעת סמים קשים .ניכר היה שהוא משותק אל מול ציור הדיוקן של
עצמו ואולי אף התקשה לזהות את עצמו בו .הוא פנה לקישילקובה ואמר:
"איש לא ראה אותי מעולם פגיע כפי שאת ראית ".והוסיף" :אני גאה
להיות מצויר על קנבס.".

כשנפגע מתקשר לקו הסיוע ,פעמים רבות הוא שרוי
בחוויה של חיים על סף תהום .המנגנונים שאפשרו
את שמירת הסוד נפרצים ללא כל שליטה ,אין בכוחו
עוד לכסות ,להסתיר ולקבע נראטיב מזויף
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לוח הקנבס שלי הוא המפגש האנושי שנוצר בשיחת הטלפון או בפגישה
פנים אל פנים .אני ,כחלק ממארג מרכזי הסיוע ,פועל מתוך אמונה
עמוקה שחווית הנראות מסוגלת לשנות עולמו של נפגע/ת הטראומה.
כשנפגע מתקשר לקו הסיוע ,פעמים רבות הוא שרוי בחוויה של חיים על
סף תהום .המנגנונים שאפשרו את שמירת הסוד נפרצים ללא כל שליטה,
אין בכוחו עוד לכסות ,להסתיר ולקבע נראטיב מזויף .זהו רגע דרמטי בו
קורסות כל הנחות היסוד ,האמונות ביחס לעצמו ,לעולמו הפנימי ולעולם
בו הוא חי ופועל.
סוד הפגיעה פועל בשירות המשאלה ש"שום דבר לא קרה" ומונע מהידיעה

על הפגיעה לפרק את הנפגע .שמירת הסוד פוגעת ביכולתו של הנפגע
להיות נאמן לצרכיו האותנטיים ולרגשותיו ,אך יוצרת מיצג שווא של הגנה
מהכחדת האני .הפנייה לקו מתאפשרת ,פעמים רבות ,רק בצוק העיתים,
פעמים רבות באופן אימפולסיבי ,עת שהוא חש שהסוד גדול ממנו ומתוך
הבנה ראשונית שלטראומה שעבר יש השפעה דרמטית על חייו בהווה.
רגע מכונן זה חושף את בדידותו של הנפגע ביתר שאת ,כשהוא נעדר כל
מנגנוני הגנה שיעזרו לו להתמודד עם הצפת התכנים הטראומתיים .הוא
נחווה אצל הנפגע כנקודת שבר המעידה על חולשה ועל כשלון בדימוי
הגברי שלו .גילוי הפגיעה מאיים על הזהות הגברית המוענקת מבחוץ
ומעלה חשש שהיא עלולה להילקח ממנו לתמיד ולחשוף את פגיעותו
ברבים.

חשיפת הסוד מביאה עימה הזדמנות להתרת "נדר
השתיקה" ,ובכך יכולה להתיר את הבדידות – היא
מאפשרת מתן תוקף לחוויה האותנטית ,לפגיעות,
לחוויית השבר הפנימי.
גברים בכלל ,וגברים נפגעים בפרט ,למדו להרחיק עצמם מרגשותיהם.
בהעדר שפה רגשית זמינה ,הם לימדו עצם לפעול את תחושותיהם בדרכים
שונות  -בהימנעות משיח רגשי משמעותי ,הימנעות מקשרים משמעותיים,
וורקוהוליות או לחילופין בהתנהגות תוקפנית עד כדי אלימות מילולית
או פיזית ,שמותירה אותם בשולי החברה לה הם כה זקוקים .הגברים
מאבדים את היכולת להקשיב לקולם הפנימי ,להיות בקשר עם צורכיהם
האותנטיים והם נותרים בתחושה שאינם מובנים ונותרים בבדידותם.
חשיפת הסוד מביאה עימה הזדמנות להתרת "נדר השתיקה" ,ובכך יכולה
להתיר את הבדידות – היא מאפשרת מתן תוקף לחוויה האותנטית,
לפגיעות ,לחוויית השבר הפנימי .כשפונה מתקשר לקו הסיוע או מגיע
לפגישה ,המטרה היא לא לחשוף סודו ,אלא לתת לו את השליטה ואת
התחושה שהוא זה שיודע מה מדויק עבורו ,מה הקצב הראוי לו.
השאיפה היא ליצור הכרה הדדית בעצם קיומו של הסוד ,הפרטים אינם
חשובים כמו יצירת המרחב הפוטנציאלי שיאפשר עיבוד הרגשות ,תוקף

למצוקה ,הכרה בתחושת האבל על מה שפוספס ,נרמול תחושות הפחד,
האשמה והבושה.

שהפכה לחלק מחייהם הפכה לנחלת הכלל ,נוצרה תקווה שהמצב יביא
עימו הבנה והכרה במצבם.

המפגש האנושי הזה ,החומל ,נותן ביטוי לתחושה שחסרה לכל כך הרבה
נפגעים  -תחושת נראות .תחושה שהם מובנים ,שאינם משוגעים ושהאחר
יכול לראות אותם לא רק דרך הפגיעה ,אלא דרך חווית החיים שהם מביאים
עימם .נפגעים רבים חיים בתחושה שהם חשופים ,שהיותם נפגעים גלויה
לעיני כל במרחב ובכל רגע נתון הם עלולים להיפגע שוב .היכולת של
המסייע או המטפל לראות אותם כפי שהם ,ללא מאמץ ,בנוכחות שקטה,
מאפשרת לנפגע לצאת מחשכת בדידותו ,מדפוסי ההימנעות שהגנו עליו
לכאורה ולתת ביטוי לרגשותיו בתוך סביבה מתקפת וחומלת.

ככל שנקפו הימים והמגיפה פשטה ,הצורך למצוא
מענה רגשי גבר על הציווי הגברי ,תחושת ההזדקקות
גברה על תחושת השליחות הגברית והגברים חזרו
לפנות אלינו כדי למצוא מזור ותוקף לתחושותיהם.

הנפגעים חיים בתחושת שקיפות ,כקרבנות של שיח ההשתקה החברתי
שהוא המשך לציווי השתיקה שניתן ,לעיתים ללא מילים ,על ידי הפוגע/ת
עצמו/ה ,רואים ואינם נראים .ההשתקה גוררת אחריה שיתוק המייצר
חומת בידוד סביב הנפגעים וגוזרת עליהם בדידות לאורך שנים .חווית
הנראות של הנפגע מאיימת על קיומו ומשרתת את שמירת הסוד ,וסופה
שהיא ממלכדת אותו בתוך הכמיהה לנראות ,כפי שאמר לי פעם נפגע:
"כדי להיראות אני צריך קודם כל להרגיש ראוי להיראות" .כשמתנדב
משוחח עם נפגע ונוסך בו תחושה שאינו נגוע או טמא ,שיש לו את
הזכות להיראות ,להיות נוכח  -הוא מאפשר לו הכרה חיצונית לסבל
שלו ,שלעיתים עד הפנייה לסיוע לא היה לו מקום או מילים .תחושת
חוסר הנראות מבודדת את הנפגעים ,הקושי של החברה להכיל את נושא
הפגיעה המינית בגברים מדיר אותם ומותיר אותם בבדידותם .ההבניה
החברתית תופסת את הגברים כאחראים לבדידותם ,לכאורה גבר אמור
לדעת להכיל ולהחזיק תחושת בדידות ועליו האחריות למצוא לה מענה.
הבדידות היא תכונה שגבר אמור לדעת איך להחזיק בה ובאחריותו לנהל
אותה ו"לפתור את הבעיה".

הריחוק שיצרה הקורונה דווקא התיר את בדידותם ,התקשורת הויזואלית
והריחוק שיצרו המסכים הקלו עליהם .המפגשים האישיים או הקבוצתיים
בפורמט הזום איפשרו מחד גיסא תחושת בטחון מעצם הריחוק החברתי,
ומאידך גיסא הציבו עבורם קושי אחר שאיתגר את החשש מחשיפה .לפתע
הם נחשפו בסביבתם הטבעית ,בביתם ,חסרי הגנה במצב בו נכפית עליהם
אינטימיות לא מוכרת ומאיימת .הפגיעה חודרת באופן ישיר ולא תמיד
מבוקר לתוך המרחב הבטוח שיצרו בביתם .מצד שני ,עבור חלקם נוצר
מצב בו הייתה להם שליטה מלאה על מידת הנראות שלהם ,בחירה עד
כמה להראות מעצמם ומסביבתם מה שייצר אצל חלקם תחושת בטחון
רבה.
אם נחזור לרגע לסרט בו פתחתי ,גנב היצירה ,ברטיל אומר" :היא רואה
אותי ,אבל היא שוכחת שאני גם יכול לראות אותה" .היכולת שלנו
להתמסר לסיוע היא כשאנחנו לרגע שוכחים מעצמנו ומאפשרים לאחר
לראות אותנו  -אנושיים בתוך מפגש אנושי שלא נועד להשיג דבר ,מפגש
בו לא אנחנו בעלי הידע ,אלא דווקא הפונים  -ביכולתם לזקק את הרגע
הזה לצרכיהם ,לשלוט במידת החשיפה והתכנים .אנחנו לא מתיימרים
להחזיק את החלק הבריא והנורמטיבי והם את החולה והנזקק .הסיוע
מאפשר לנו לבוא ממקום של ענווה ,מתוך הכרה בסבלם ובצורך שלהם
להיראות ,להיות מובנים ולצאת מתהום בדידותם.

*רכז קו הסיוע לגברים  1203במרכז סיוע תל אביב
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משבר הקורונה הציב אתגרים חדשים גם עבור גברים נפגעים .בזמנים של
משבר חיצוני המאיים על הקיום ,יתארגנו הגברים סביב הצורך לתת מענה
"לבעיה" הקיומית ,יזניחו את המצוקה האישית וימנעו מבקשת עזרה.
ואכן ,קו הסיוע לגברים היה משותק ואילם בשבועות הראשונים של הסגר
הראשון .ככל שנקפו הימים והמגיפה פשטה ,הצורך למצוא מענה רגשי גבר
על הציווי הגברי ,תחושת ההזדקקות גברה על תחושת השליחות הגברית
והגברים חזרו לפנות אלינו כדי למצוא מזור ותוקף לתחושותיהם .רבים
מהפונים הציפו תחושות של הקלה על כך שתחושת הבידוד והבדידות

בהעדר יכולת להיפגש פנים אל פנים ,הוצעה לפונים שרצו בכך אפשרות
לפגישת סיוע "פנים אל פנים" באמצעות הזום ,קבוצות התמיכה לנפגעים
שאף הם לא יכלו להתקיים בשל מגבלות הריחוק החברתי ,עברו לזום.
הקו המנחה שהובלנו הוא לאפשר בכל מחיר אפשרויות מגוונות ויצירתיות
לסיוע וטיפול ,דווקא בתקופה כה מאתגרת שהציבה בפני הנפגעים
אתגרים ומצבים מורכבים מהרגיל.
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מקום לנחמה

אייל ויזנר*

אפריל  ,2020סגר ראשון של מגפת הקורונה.
בוקר מוקדם ושקט ,יושב מול המרפסת ומתרגל מיינפולנס בניסיון
להשקיט קצת את הקולות שרצים לי בראש ללא הפסקה .יש תחושות
רבות שעוברות בגוף ,עייפות ,חרדה ,תקווה ,ציפייה למשהו לא מוגדר
שיקרה.
אני מבין שהעולם עצר ,שהמציאות המקבילה בה אני חי מתרחשת כרגע
בעוד מאות מיליוני בתים בכל העולם .שעוד מיליארדי אנשים חווים
דברים דומים .משום מה ,אין בזה נחמה ,זה לא מרכך את חוויית הבדידות.

אני עכשיו בכובע של המסייע ,מקשיב לפונה
שהתקשר ומתאר את התחושות הקשות של עולם
שסוגר עליו.
מרגיש פתאום כאילו אני מדבר עם עצמי .הדיבור
שאני שומע מהעבר השני של הקו ,הרגשות שצפים,
חווית הניתוק והבדידות נשמעת מוכרת.
יש משהו בעצם הידיעה שאני סגור שחוסם אותי ,שלא נותן לי את
האפשרות ליצור חיבור ולהרגיש עטוף .זאת תחושה חשופה ,שלי מול
עצמי ,תחושה שלא משאירה מקום לברוח ,שלא נותנת שקט.
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הטלפון מצלצל ,מספר חסוי ,אני נזכר שאני במשמרת בקו הסיוע.
מתחיל שיחה וישר נכנס לתפקיד" :אני כאן בשבילך" ,זה לגמרי מובן
שככה אתה מרגיש"" ,רוצה אולי לשתף אותי בתחושות שלך היום?"" ,יש
מישהו שאתה יכול להיות איתו עכשיו?"
שומע את עצמי שואל את השאלה האחרונה ונתקע.
אני עכשיו בכובע של המסייע ,מקשיב לפונה שהתקשר ומתאר את
התחושות הקשות של עולם שסוגר עליו.
מרגיש פתאום כאילו אני מדבר עם עצמי .הדיבור שאני שומע מהעבר
השני של הקו ,הרגשות שצפים ,חווית הניתוק והבדידות נשמעת מוכרת.
בפעם הראשונה אחרי תקופה ארוכה בקו הסיוע ,ואחרי שיחות רבות,

פתאום נופל לו אסימון.
פעמים רבות שמעתי בשיחות סיוע את הקושי להיות לבד .יש תחושה
שמלווה נפגעים רבים ,תחושה שקשה להסביר לעולם .אתה תמיד לבד.
גם אם כבר עברו הרבה שנים ,גם אם הצלחת לבנות לעצמך מסגרת חיים
יציבה ,גם אם אתה עטוף במעגלי תמיכה רבים סביבך ,עדיין נשאר מקום
אחד ,חשוך ובודד ,בו תמיד תישאר עם עצמך ועם הפגיעה שלך .מקום
אותו אנשים אחרים יתקשו להבין.
בנקודה מסוימת בחיים העולם עצר וחלל מסוים נפער .חלל שאין לו
שותפים .חלל שגם אין מילים שיכולות לתאר אותו .הוא תמיד שם,
מאיים להשתלט ולבלוע ,ואי אפשר להיפרד ממנו.
העולם ימשיך להתקדם ,הוא אף פעם לא באמת עוצר ,אנשים ימשיכו
להיכנס ולצאת מהחיים שלך ,חוויות נוספות יקרו ,ואתה צריך ללמוד
לחיות עם אותו חלל ,להפוך אותו לחלק ממך ,הוא שם לידך תמיד.זה
נכון ,אנחנו עוברים חוויות שונות בחיים והקשיים שלי לא בהכרח זהים
לקשיים של מישהו אחר ,אבל קרה לי משהו באותו בוקר שמתוך החוויה
הפרטית שלי ,מתוך התחושה של עולם מנותק ושל היבלעות בתוך עצמי,
הרגשתי שמצאתי חלון קטן דרכו אני יכול לקבל הצצה לתוך המציאות
היומיומית של אנשים שעברו פגיעה.
זיהיתי אצלי את המקום הפגיע ,המקום שלא יודע לתקשר את עצמו
ומתקשה לבקש עזרה .זיהיתי חלל פנימי סגור בחומות עליהן אני מתקשה
לטפס ולמצוא מפלט ,חומות שלא נותנות לאף אחד אחר להיכנס .אותו
הרגע באותה שיחה שבר את החומה לרגע ואפשר לי למצוא חיבור עם
הפונה בצד השני של הקו .אותו חיבור שאפשר לי לתקף את החוויה של
הפונה ,ולפונה לתקף את החוויה שלי .ממקום לא צפוי נוצר ערוץ שהכיל
בתוכו את שנינו ,מקום שמסוגל לשאת את הכאב שלו ,את הכאב שלי
ואת החוויה המשותפת.

ממקום לא צפוי נוצר ערוץ שהכיל בתוכו את שנינו,
מקום שמסוגל לשאת את הכאב שלו ,את הכאב שלי
ואת החוויה המשותפת.

ודווקא מתוך המקום בו אני מזהה את כאב הבדידות ,אני מבין שיש
מקום לנחמה.
מעגל הבדידות של הפונה הוא שלו ,ואולי קשה לפרוץ אותו ,אבל עצם
ההבנה שהמקום הזה קיים ,הידיעה שיש מקומות אליהם לא ניתן להגיע
אבל הם שם ,היכולת להחזיק את תחושת חוסר האונים הזו בלי לנסות
לתקן אותה ,זה המקום דרכו ניתן לתקשר .זה הצוהר לחיבור ולתחושה
שאולי אפשר למצוא נחמה ,למצוא נשימה ,ולאפשר ,אפילו לרגע ,לצאת
מחלל הבדידות שלנו.
יש לנו עוד דרך ארוכה ועוד הרבה מה ללמוד ביחס לאופן בו אנו כחברה
מכילים בתוכנו גברים נפגעי טראומה מינית .סטריאוטיפים על גבריות,
תרבות מגדרית ,שפה מאצ'ואיסטית ומערכת ציפיות חברתית ,אלו רק
חלק מהגורמים שמקשים על נפגעים להתמודד עם הפגיעות שחוו,
ולהרגיש שיש להם מקום לחשוף את הפגיעה ולהתמודד איתה ,ועדיין
להרגיש שיש לזה מקום ושיח סביבם.
יש הרבה מה לעשות כדי לשפר את המציאות הזאת עבור הנפגעים ,גם
ברמה הפוליטית והחברתית.
אבל בתור התחלה ,כל אחד עם עצמו יכול לבדוק  -מתי בפעם האחרונה
אתה הרגשת תחושות דומות? מתי אתה הרגשת שהעולם סוגר עליך
ושאין שום מענה? מתי אתה חווית חלל בודד שאין אף אחד שיכול
להיכנס אליו?
יש בי תקווה שמתוך המקום הזה אולי נצליח לפתוח פתח עבור מציאות
קצת יותר נסבלת ,קצת יותר מכילה וקצת יותר מנחמת עבור כולם.

לבד

יוסף רטנר

כל כך הרבה לבד
כל כך הרבה בצד
אני כבר לא יודע
מה אני מרגיש
הזמן עובר לבד
כשאני בצד
אני כבר לא יכול
אני כבר לא מרגיש
הגוף הזה מתיש
כבד עליי
כבד מידי
אבל אני נשאר
זה עוד לא מאוחר
שנים אני בצד
יחיד ומיוחד
אל חדרי הלב
אין כניסה
לאף אחד

כמה אני נרעד
כבד עליי
כבד מידי
אבל אני נשאר
זה עוד לא מאוחר
*רכז חינוך במרכז סיוע תל אביב ומתנדב בקו הסיוע לגברים 1203
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היום אני מבין
היום אני איתן
פותח דלת
לומד לחיות לצד
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מחוברות :המרחב הקבוצתי בזמן הקורונה
אני הולכת בדרכי למרכז הסיוע ואי השקט הפנימי שלי נספג בהמולת
הרחוב .החוץ חודר אלי הרבה יותר משרציתי ,רעשי מכוניות הניקוי
חזקים מדי ,החום מתערבל בעשן ופיח וגודש את ריאותיי בחומרים
רעילים .מבלי משים אני מפלסת את דרכי בין א.נשים ,זזה מעט ימינה,
מעט שמאלה ,מתנגשת במבט ,קולטת גל ריח של בושם וחלק בי מרגיש
שזה יותר מדי עבורי .אני מתגעגעת לשקט .להביט החוצה דרך החלונות
הגדולים ולראות את הרחוב במלוא תפארתו הריקה ,לראות את אותם
אנשים עוברים יום אחרי יום מתחת לחלוני ,להתמסר לתחושת הידוע,
תחושת הסדר והחזרתיות .זוכרת שבמהלך הסגרים הייתי כמהה לרעש
השגרה ששבה להתרגש עלי.
במרכז הסיוע אנחנו עובדות ועובדים תמיד עם מגפה .פגיעה מינית היא
תופעה חברתית רווחת ,וכחלק מהשלכותיה  -מכחידה יסודות של בחירה,
מצמצמת את מרחב הפעולה ,ומרגילה את הנפגעות והנפגעים לוותר
על חלקים מהם ,מאישיותם ,מחייהם .אנחנו רגילות ורגילים להילחם
במגפה ,לאתר את אותותיה ולהחזיר את השליטה .המפגש הבלתי פוסק
והישיר עם טראומה ,הטפטופים התדירים אל תוך נפשנו ,משנה משהו
בתמהיל איתו הגענו .עם זאת ,איום המגפה העכשווית ,החשש מהדבקה
ממשית בחומרים מסכני חיים ולא מוכרים ,שלא ניתן "לפרק" בהדרכה,
אי היכולת שלנו להסתתר ולו לרגע באשליה של מרחב בטוח ,העמידה
אותנו במקום שטרם היינו בו.

את.ה לא לבד
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ויסות .טראומה .עיבוד .מעברים חדים .פתאומיות .אימה .שמיטת
הקרקע .כל המילים הללו ,הנוכחות בשדה הטיפולי בטראומה מינית,
נוכחות בתקופה זו בחיינו יותר מבדרך כלל .לצד כל אלו ,הרי שגם
האפשרות לעזור ,להיות שם ,היכולת לטפל  -כל אלו הופכות ליקרות
יותר ,משמעותיות יותר ומספקות יותר.
לאורך השנים ,קבוצות התמיכה והטיפול המתקיימות במרכז ,מהוות
מקום בו ניתן להתקיים .המרחב העגול טווה רקמה עדינה של חיבור,
קשר ,כאב וידע עמוק .בעבודה משותפת ,רגישה ומסורה ,יוצרות
המשתתפות והמנחות אינטימיות ובית חלופי ,מקום רחב-להכיל את כל
מה שכל אחת ואחד באים איתו .המרחב הקבוצתי מאפשר הגברה של

עינב הסטן*

הקולות ,דיוק והשלמה ,מאפשר מראות תומכות וקשות ,מאפשר מגע
בלתי אמצעי ,ובידיים המחזיקות של המנחות והמנחים ,הנושאות/ים
את התהליך הקבוצתי על פני המים הסוערים ,כל אלו מותמרים להבנה
עמוקה יותר ,יכולת לאוטונומיה ולקשר ,אחריות והגמשת הנרטיב.
בתקופה הזו ,בה מדי יום הקרקע הוסיפה להישמט מתחת רגלינו אל
מחוזות חוסר השליטה והבידוד ,נדרשנו לעבוד קשה יותר כדי לייצר
חוויות של החזרת שליטה ושייכות .בתקופה בה המסר שהועבר אלינו הוא
שקשר אנושי הוא סכנה ,המשכנו להחזיק בחשיבותו של הקשר האנושי
המיטיב ,בעוגן ובנחמה שהוא יכול לייצר.

לאורך השנים ,קבוצות התמיכה והטיפול
המתקיימות במרכז ,מהוות מקום בו ניתן
להתקיים .המרחב העגול טווה רקמה עדינה של
חיבור ,קשר ,כאב וידע עמוק.
ההימצאות בזירה כנשות ואנשי טיפול ,אפשרה לנו להיתמך בתפקיד
ולמצוא את הדרכים לפעול .נמתחנו הרבה מעבר להגדרות העצמיות
שלנו .כל אחיזה שלנו בסטינג ,בגישה טיפולית ,בניהול התהליך הטיפולי,
הכל נטרף והוציא אותנו מאזור הנוחות שלנו .הנחות יסוד ,אקסיומות
והיאחזויות במוכר ,לא היו תקפות יותר ,וגילינו ,שאפשר לעשות את זה
אחרת.
עם בוא הסגר הראשון ,עמדנו קפואות וקפואים בפני מצב אותו לא
הכרנו קודם .המרחב הכל כך אינטימי נפרץ ,נוהל על ידי כוחות מן החוץ
והאוטונומיה שלנו עמדה בפני איום קיומי .מהר מאוד ,בתוך מציאות
של אין ברירה ,הפונקציות ההוריות שבנו שיתפו פעולה עם הפמיניזם
המסרב להסכין עם הכתבות מן החוץ ,ונרתמנו לעבודה .ידענו שאין
שום אפשרות לוותר על המרחב הקבוצתי הזה ,שתפקידו כחוט מחבר
לעולם אף מתעצם בתקופה זו ,ושעלינו למצוא את הדרך לקיים אותו.
גם בתקופה הזו ,התעקשנו לכונן סדר חברתי אחר ,סולידריות ,ושאף

אחת ואף אחד לא ישארו לבד .בכלים המוגבלים שלנו ,הצלחנו .בכל
הנוגע לקבוצות הטיפוליות שלנו ,למרחב הייחודי הזה שאין שני לו ,לא
ויתרנו לרגע.

ידענו שאין שום אפשרות לוותר על המרחב הקבוצתי
הזה ,שתפקידו כחוט מחבר לעולם אף מתעצם
בתקופה זו ,ושעלינו למצוא את הדרך לקיים אותו.
גם בתקופה הזו ,התעקשנו לכונן סדר חברתי אחר,
סולידריות ,ושאף אחת ואף אחד לא ישארו לבד.
המגפה הביאה עמה אבני נגף ,שמילאו את השביל ,הקטינו את המקום
במרכז והרחיבו את השוליים .בתנאים שכאלו ,חשיבות המפגש האנושי,
והאפשרות לדבר את השפה המושתקת ,אף מתגברת .כל קבוצה מצאה את
המודל שלה ,כל המנחות והמנחים נדרשו להשקעה גדולה ,לאדפטיביות,
להיתמך ולעשות צניחה חופשית אל שדה לא מוכר .הקבוצות החלו
להיפגש באופנים אחרים ,טכנולוגיים ,והקיר הרביעי נשבר .אל תוך החלל
הידוע והמוגן של הקבוצה התערבבו אלמנטים רבים מן החוץ :קולות של
בני הבית ,שעות אחרות ,תמונה על הקיר ,חדר עבודה ,תריסים שבורים.
אל תוך החלל המוכר והשמור במידה של הבית ,חדרו קולות לא מוכרים;
חוויות של אחרות ,סיפורי פגיעה וכאב ,ולצידם תקווה ,תמיכה וחיזוק.

התקופה שהחלה אי אז בחיים הקודמים שלנו במרץ  ,2020שינתה אותנו,
וגם את השדה הטיפולי ,הקולגיאלי והקבוצתי .ייקח עוד זמן להבין את
שעבר עלינו ואת שנותר לנו .עם זאת ,חלק כבר ידוע לנו :אנחנו יודעות
שהאפשרות לעשייה בתקופה של שיתוק היא מרפאת ,אנחנו יודעות
שמציאת שייכות וחיבור בתקופות של ניתוק ובידוד היא כוח ,אנחנו
יודעות שמציאת משמעות בתקופות של כאוס ,היא נתיב לריפוי.
עכשיו ,כשהתנועה חלקה יותר ,אני מתבוננת אחורה ומרגישה מלאת
תודה למנחות ולמנחים שלנו ,למשתתפות ולמשתתפים בקבוצות.
האפשרות להחזיק שגרה בתוך המצב הזה ,האפשרות להחזיק ביחד,
האפשרות להמשיך לצמוח כקבוצה וכפרטים בימים של מגפה ,היא אוצר
יקר ערך.
אני מודה על המרחב הזה שלנו ,קופסת הבדידים שמכילה את כל הצבעים
ויודעת מה איכותו של כל בדיד ,מרחב של שאילת שאלות ,הטלת ספק
במציאות שמישהו מנסה בכל כוחו ומעמדו לשרטט עבורנו ,מרחב בו
אנחנו מתאמצות לשמוע את הקולות המושתקים ,להקשיב לנשימות
הייאוש בין בליל של מילים משתלטות ,מבטלות ופוגעות ומכוננות מדי
יום שפה אחרת ,רכה ועגולה .שפה שצליליה מהדהדים את הבלתי ניתן
לתיאור ,ומבעיה מבטאים את הכאב והניסיון להקל .אנחנו התקווה .אני
מודה על האפשרות ללוות ,להיתמך ,להתקרב ,לתמוך ,להישען על הומור
ולהתייעץ  -ולעשות את זה ביחד .תודה.

בסופו של דבר ,חזרנו .חזרה אמביוולנטית ,מקוטעת אף היא ,חזרנו
ממקום אחר .כמי שמתבוננת מהצד על המתרחש בקבוצות ,אני יכולה
לומר שהקשר בין צמדי ההנחייה למשתתפות.ים ,התחזק .אי הויתור,
ההתעקשות להיות שם ,היציאה מאזור הנוחות ,החשיפה העצמית שלא
תמיד נוחה  -המאמץ האדיר שעשו המנחות ,המנחים המשתתפות
והמשתתפים שלנו  -ניכר ,וקירב ,וחיזק ,ובנה חוסן.

*רכזת הכשרת נשות ואנשי מקצוע וקבוצות תמיכה במרכז סיוע תל אביב
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מציאת המרכז הפנימי החדש ,פוסט-מגפה ,הוא תהליך שעוד לפנינו,
כחברה וכפרטים בה .אני מוצאת את עצמי רוצה כבר לחזור לשגרה,
לאפשר למציאות החדשה להיטמע בי ,לצד חלק בי שמתעקש עוד לא
להניח לה ,עוד להפוך במה שקרה ,עוד לקחת מזה את כל מה שאני
יכולה ,לא למחוק את הפגיעות ,ההליכה באזורים לא מוכרים ,מציאת
פתרונות אחרים ,הידרשות ליצירת פלטפורמות חדשות ,מציאת מקורות
תמיכה חדשים והבנה שאפשר לחיות אחרת.
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פלא המעגל המרובע

עירית סדן* ודנה שפרוני יודסין**

קבוצת אמהות לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בימי הקורונה
תשע נשים ,רובן ללא גישה או אמצעים טכנולוגיים ,מול מסך בחדרים
נפרדים ומרוחקים ,מדברות על הדברים הכמוסים ביותר בחייהן.
מה ההסתברות?
בפברואר ?2020
בפברואר ?2021
איך מרבעים מעגל מבלי לשנות את מהותו?
האם ניתן לפרק צורה ולהשאיר אותה שלמה ומחוזקת?
זהו לא מבחן במתמטיקה או חידה גיאומטרית.
גם לא פרסומת לזום.
וגם לא עוד אמירה על השפעות הקורונה.

המפגשים שעברו באופן כמעט מיידי למסכי הזום היו
מהפיכה מאתגרת והזויה ,כמו המציאות סביבנו.
אבל הפלא הגדול אינו טמון בטכנולוגיה המשוכללת,
אלא בלבבות הפשוטים ,שמצליחים לפעום מאחורי
כל מסך וכל מסיכה.
זהו שיר הלל לכוחה של קבוצה .לנפלאות האינטימיות.
מצעד גאווה לפעולות הנפש ולנפשות הפועלות.
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במרץ  2020הגיעה אלינו הקורונה ופגשה אותנו היכן שפגשה...
משפט גנרי .מתלבש טוב לכולם .השלימו את החסר...

אבל הפלא הגדול אינו טמון בטכנולוגיה המשוכללת ,אלא בלבבות
הפשוטים ,שמצליחים לפעום מאחורי כל מסך וכל מסיכה.
אפילו בין הטילים .זה מכבר ,במבצע "שומר חומות" ,טיילנו עם ריבועי
הזום ב'צבע אדום' מ"המרחב המוגן" המשותף שלנו למרחבים המוגנים
הקונקרטיים ,כל אחת באשר היא .הלבבות הפועמים של כולנו העלו ביחד
דופק של השתתפות .האזניים שומעות ב"לייב" את קולות האזעקה ושריקות
הטילים ,זו אצל זו .כמו בחיים מחוץ למלחמה .כמו במלחמת החיים.
הנייד עם ריבועי הזום עובר ממרחב למרחב .המעגל שמחכה בחוץ ,וגם
בפנים ,הוא כיפת ברזל לנפש .שובר חומות ,שומר עלינו ומרחיב את
גבולותינו.
מרגש להגמיש גבולות .מרגש להיות חלק מקבוצה הנלחמת על קיומה
והמשכיותה .ההמשכיות והגמישות התבטאו לא רק בשימור רצף המפגשים,
כשהקבוצה לומדת את עצמה כל פעם מחדש בתנאים המשתנים ,אלא גם
בתנועה החוצה ופנימה של משתתפות.
פרידות מעצימות ממשתתפות ותיקות וקליטה מוצלחת של משתתפות
חדשות התרחשו בתקופה הזו ,בין הסגרים .אלו אירועים מטלטלים בחיי
קבוצה והקבוצה עמדה בהם באופן מעורר התפעלות.

את.ה לא לבד

26

קבוצת האמהות שלנו החלה לפעול במרכז הסיוע בתל-אביב בנובמבר
 .2009היא עברה גלגולים ולא מעט נשים נתמכו ותמכו בה לאורך השנים,
חלקן מתחילת הדרך.
בשנה הבאה היא חוגגת בת-מצווה!
וכמו לא מעט בת מצוות ושמחות שחגגנו יחד בקבוצה ,עם הבנות
הגדלות בפיתולי הדרך ,כך הקבוצה – מתבגרת ,מתפתחת ,משתנה,
צולחת מהמורות ,צומחת ומצמיחה.

בשבילנו זה אישי .המפגשים שעברו באופן כמעט מיידי למסכי הזום היו
מהפיכה מאתגרת והזויה ,כמו המציאות סביבנו.

המעגל המרובע והאלסטי הזה התאפשר והצליח תודות לגיבוי ולגישה
שניתנו לנו בכל המובנים ,הטכניים והמוראליים ,ממרכז הסיוע ומרכזת
הסיוע וקבוצות התמיכה ,עינב הסטן.
האתגר הזה הוליד מעגל חדש ומיטיב של עבודה משותפת.
כמה טוב.
ועם כל זאת ,טוב לחזור ואין כמו חיבוק מקרוב!
*פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה ,מנחת קבוצת תמיכה במרכז סיוע תל אביב
** ,MSWמטפלת ומדריכה ,מנחת קבוצת תמיכה במרכז סיוע תל אביב

קטנטונת

עדן שפילמן

ביחד ולבד בהליך הפלילי
לילך בן עמי* ומירה כרמלי**

ֵאיְך ַה ֵּלב ֶׁשל ַה ְּק ַטנְ טֹנֶ ת
ִּב ֵּקׁש ָאז ֵא ַליִ ְך
אֹותּה ֲה ִכי ָקרֹוב ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר
אתי ָ
וְ ֵה ֵב ִ
ּכֹוכב ַּב ָּׁש ַמיִ ם,
וְ ָהיְ ָתה זֹו ְׁש ַעת ַליְ ָלה וְ ֵאין ָ
ּגּופּה,
ַרק ּגֶ ֶׁשם ָחזָ ק ֶׁש ִה ְק ִּפיא ֶאת ָ
וְ ָע ְמ ָדה מּול ַּד ְל ֵּתְך ְק ַטּנָ ה ְּורטֻ ָּבה
ְּביַ ד ֲאחּוזָ ה ְּבבֻ ַּבת ַה ַּפ ְרוָ ה,
יׁשה,
יׁשהַ ,מ ִּק ָ
נֹוא ֶׁשת – ַמ ִּק ָ
נֹוא ֶׁשתֶ ,
ֶ
ְּב ַב ָּק ָׁשה ֶׁש ַּד ְל ֵּתְך ִּת ָּפ ַתחּ'ְ :ב ַב ָּק ָׁשה'
וְ יָ ַׁש ְב ִּתי ַעל ֶא ֶרץַ ,על ָׁש ִט ַיח ָק ָטן,
וְ ָע ַצ ְמ ִּתי ֵעינַ יִ ם וְ ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ְל ָאן,
ׁשֹות ֶקתְׁ ,ש ֵק ָטהְ ,ל ַמ ַען ִאיׁש ֹלא יִ ְׁש ַמע
ֶ
ּיֹוׁש ֶבת ַּב ַּליְ ָלה
ֶׁש ֶ
יתּה
ִמחּוץ ְל ֵב ָ
יַ ְל ָּדה ְל ַב ָּדּה.

הבדידות היא חלק אינהרנטי מחוויית הפגיעה המינית .ההבנה המיידית
המפלחת ,לאחר הפגיעה ,היא שלהבדיל מפשעים אחרים ,לפשע זה אין זירת
פשע נראית לעין ,אין זירה שניתן לאסוף ממנה ראיות פורנזיות ,טביעות
אצבע ,אין זירה ששוטר או כל אדם אחר יכול לתקף ,להיות עד להתרחשותה
ואף יותר מזה  -העד היחידי ,הפוגע ,על פי רוב יהיה "עד עוין" שיכחיש
קיומה של פגיעה.

התסכול מאורכו של ההליך ,מתחושת חוסר השליטה,
חוסר הוודאות וחוסר יכולתו של חוק העונשין להחזיק
מורכבות ,כל אלה מייצרים הרגשה מאוד בודדה עבור
הנפגעות.
זירת הפשע בפגיעה מינית ,נראית כמו זירת פשע בפריצה לבית :כאוטית,
הפוכה ,שבורה  -אבל היא מתקיימת פנימה ,בתוך גופה של הנפגעת ועושה
שמות בנפשה ,מחוללת שבר בתחושת העצמי שלה ומובילה למשבר בזהות
העצמית שלה" .אני לא מכירה את עצמי" ,התייפחה נ' כשהגיעה לפגישה,
"הייתי אדם אחר לפני הפגיעה ,יצאתי ,עבדתי במשרה מלאה ,היו לי חלומות,
הנאות קטנות ,עכשיו אני אדם אחר לגמרי ,לא יוצאת כמעט מהבית ,מפחדת
שלא אוכל להמשיך לעבוד וללמוד ,מאבדת חברים" .הפגיעה המינית מותירה
את הנפגעות והנפגעים בבדידות גדולה ,כי רק הם יכולות ויכולים להעיד על
השבר הגדול בחייהם  -שבר ששפת החוק והשפה החברתית עומדים לא פעם
נכלמים אל מולו בלא ראיות אובייקטיביות שיתקפו את הפשע שהתחולל
בגופם ובנפשם.
ההליך הפלילי מנוהל על ידי המדינה המתנהגת כ"מבוגר אחראי" עבור
אזרחיה ותושביה .הגשת תלונה במשטרה ,היא הדרך הפורמלית היחידה
לקבל תוקף לפגיעה מהמדינה ,גב רחב ,לקבל תחושה שצדק נעשה .ציפייה
זו מצטרפת למוטיבציה להגשת תלונה לצד ,חששות ופחדים מובנים.
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במחלקת הליווי בהליך הפלילי והמשפטי אנחנו רואות כיצד כל הגורמים
במערכת המשפט (חוקרות/י משטרה ,פרקליטות/ים ,שופטות/ים)
מתוודעים יותר ויותר לעולם התוכן של הפגיעה המינית ולמופעי ההשלכות
של הפגיעה על הנפגעות והנפגעים ,עוברים השתלמויות בנושא ומגלים
רצון להמשיך וללמוד .אנחנו רואות התקדמות ביכולת ההכלה ,ביכולת
האמפטית ,בשמירה על זכויות הנפגעות/ים בהליך ,בחשיבה על הרווחה
שלהן/ם במאזן השיקולים .עם זאת ,התסכול מאורכו של ההליך,
מתחושת חוסר השליטה ,חוסר הוודאות וחוסר יכולתו של חוק העונשין
להחזיק מורכבות ,כל אלה מייצרים הרגשה מאוד בודדה עבור הנפגעות.
אכזבה על כך שגלגלי הצדק לא עובדים ,שאין תיקוף לפגיעה" .מה זאת
אומרת שהתיק נסגר מחוסר ראיות מספיקות?" כועסת ל' על החלטת
הפרקליטות" ,אני הראיה!! ,תראו אותי :אני לא אוכלת ,לא ישנה ,לא
מתפקדת ,אני לא חיה ,בכלא של עצמי כל הזמן וגם לא יוצאת החוצה
כמעט .אני הראיה!!".

אם תחליטי להתלונן ,נעשה כמיטב יכולתנו להקל
ולו במקצת על בדידותך :נהיה שם עבורך בכל שלב
ושלב ,אם תבחרי בנו.
כשפונות מגיעות אלינו לפגישה טרם פניה להליך הפלילי ,הן מבקשות
מאיתנו לא פעם להחליט עבורן :להתלונן או לא להתלונן? מה נכון? מה
כדאי? בבקשתן מאיתנו להחליט עבורן ,הן מביעות את המשאלה שלהן
שנגאל אותן מבדידותן ,שנקבע יתד בעולם "האמיתי" ,שנאמר להן" :זה
קרה"" ,היה פשע" ,שנהיה העדות שלהן.
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"את לא לבד" נאמר לך .ובאמרנו זאת יעמוד בחדר אותו לבד בלתי
נמנע .הלילות והימים שבהם תהיי לבד עם המחשבות ,השחזורים,
התחושות הקשות ,הזיכרונות ,הרגשות המציפים ,ההשלכות ,המחשבות
הבלתי פוסקות.
ועם זאת  -אם תחליטי להתלונן ,נעשה כמיטב יכולתנו להקל ולו במקצת
על בדידותך :נהיה שם עבורך בכל שלב ושלב ,אם תבחרי בנו .נתאם את
מועד התלונה ,לנוחיותך ,עם קצינת החקירות הייעודית בתחנה שבה את
אמורה להתלונן; נגיע איתך פיסית להגשת התלונה; נהיה איתך יד ביד
בעימות ,בהשלמות החקירה ,במתן המידע על השלבים בהם נמצא התיק;
נהיה איתך בפגישות בפרקליטות וכמובן גם בבית המשפט אם יוחלט
להגיש כתב אישום.
נהיה איתך בחודשים הארוכים עד למתן החלטה בתיק ,שיחות ופגישות,
להחזיק יחד איתך את חוסר הוודאות וחוסר השליטה במהלך העניינים,
שהרי המדינה היא שמנהלת את ההליך הפלילי .נהיה איתך בשאלות,
בלבטים ,בחששות ,בזעם ,בתסכול וגם ברגעי החסד שהליך כזה מזמן,
לפעמים במקומות הכי לא צפויים.
זה אולי לא יעלים את תחושת הבדידות בהליך ,אבל חשוב לנו שתדעי
שאנחנו שם איתך ,רואות אותך ומאמינות לך.

אולם עמדתנו לעולם מצטנעת למולן  -אנחנו לא יכולות להחליט עבורן.
אנחנו יכולות להפקיד בידיהן את כל המידע על ההליך הפלילי ,שלביו,
אופיו .אנחנו יכולות להסביר שההליך הפלילי הוא הליך מציף ,רגרסיבי,
ארוך ,לעיתים מתסכל ,אך גם בעל נקודות של אור ,פוטנציאל לנחמה,
העצמה.
אולם לשיטתנו ,רק הן  -ולא משנה כמה סוערות ומבולבלות הן  -יכולות
לדעת אם יוכלו לעמוד לו ,להליך הפלילי .רק הן יכולות לאמוד את
כמותן ועומקן של האדוות שהאבן שיזרקו (התלונה במשטרה) יחוללו.

*רכזת ליווי בהליך הפלילי  -פרקליטות ובתי משפט ,מרכז סיוע תל אביב
**רכזת ליווי בהליך הפלילי  -משטרה ,מרכז סיוע תל אביב

פגיעות מיניות בגיל ההתבגרות בצל מגפת הקורונה
אריאלה פרטיג* ולילי סלצברג**
תקופת גיל ההתבגרות מאופיינת בסערות רגשיות ,שינויים קיצוניים
ותכופים במצב הרוח ,בניית הזהות האישית תוך התמודדות עם אתגרי
תהליך הנפרדות מההורים והשתייכות לקבוצת השווים .כל אלו הם
תהליכים מורכבים שלוקחים זמן ומאמץ נפשי ומצריכים סביבה תומכת
ומאפשרת .מעבר לגיבוש הזהות שלהם ,בני נוער פוגשים את היכולות
שלהם ,המגבלות שלהם ואת הייחודיות שלהם דרך יצירת קשרים
משמעותיים הכוללים פיתוח מיומנויות רגשיות ומנטליות קריטיות
להתפתחותם כמתבגרים.

במהלך תקופת הקורונה הגיעו אלינו פניות ודיווחים
רבים לקוי הסיוע ודרך המסגרות החינוכיות לגבי
התמודדות קשה ומורכבת של נערות ונערים שנאלצו
לשהות בבתיהם בזמן הסגר עם האדם שפוגע בהם.
תקופת הקורונה הביאה איתה אתגרים חדשים למתבגרים ולמתבגרות
וחייבה אותם לחקור את הייחודיות שלהם ולגבש את זהותם דווקא בתוך
מצב של בידוד ומשבר.
עמותת עלם פרסמה במהלך השנה דוח המראה הידרדרות והחמרה בכל
הפרמטרים שנבדקו לאורך כל תקופת הקורונה ,לעומת אותה התקופה
אשתקד .הדוח מציג :שיעור נשירה גבוה ממסגרות חינוכיות ,החרפה
במצוקות הרגשיות והנפשיות ,עלייה במקרי האלימות ,הפגיעות העצמיות
ובשימוש באלכוהול וסמים .בין היתר הדוח מראה כי מקרי האלימות
המינית התגברו פי  3.3מקרים מהשנה הקודמת ,ופי  1.5מהרבעון הקודם.

במהלך תקופת הקורונה הגיעו אלינו פניות ודיווחים רבים לקוי הסיוע ודרך
המסגרות החינוכיות לגבי התמודדות קשה ומורכבת של נערות ונערים
שנאלצו לשהות בבתיהם בזמן הסגר עם האדם שפוגע בהם .עבור נערות/
ים אלו ,בית הספר ,חוגים או תנועות הנוער מהווים בשגרה מפלט לשהות
בו ולקבל כמה רגעים של שקט ותחושת ביטחון ואף לתת מקום לתקווה
והקלה ממציאות החיים הכואבת שבה הם חיים .גם אם במקומות אלו לא
ידוע דבר הפגיעה ,הם עדיין משמשים לנערות/ים סירת הצלה .במרחבים
אלו ,שהיו בלתי נגישים עבורם בזמן הסגרים נמנעה מהנערות/ים התמיכה
של החברים ומבוגרים מיטיביים בחייהם .חוסר היכולת להישען ולקבל את
התמיכה הזו הגבירו אצלם/ן באופן ניכר את תחושת הבידוד והפחד מפגיעה.

האינסטגרם ,הטיקטוק והוואטסאפ היוו ,ומהווים
עדיין מעין חרב פיפיות  -מרחב לבטא בו את עצמי
ולגבש את הזהות שלי אל מול הצורך להציג דימוים
מסוימים כדי לקבל לייקים ולהרגיש אהוב או אהובה.
פגיעה מינית ברשתות החברתיות
מחקרים רבים מראים שהתמכרות למסכים דומה לכל התמכרות אחרת
ומתפתחת ומתעצמת מתוך הצורך לשכך רגשות ותחושות בדידות.
במציאות איתה התמודדנו בשנה החולפת ,בתקופה של בידוד ,ריחוק
חברתי וחוסר וודאות כללית ,גדלו תחושות הבדידות ואיתן עלה השימוש
במסכים .בתקופה זו נאלצו גם הילדים וגם ההורים לתקשר באופן
וירטואלי כדי לשמור על קשר עם העבודה ,בית הספר וחברים.
בעבור בני הנוער תקופה זו לוותה בחשיפה אינטנסיבית ובלתי מבוקרת
לתכנים שונים מותאמים ובלתי מותאמים לגילם ,ליכולותיהם הרגשיות
והמנטליות .בשיא הסגרים בישראל דובר על עלייה של עשרות אחוזים
בצפייה בתכנים פורנוגרפיים וירידה בגילאי הצופים .חשיפה בלתי
מתווכת שכזו יכולה להוות לכשעצמה פגיעה מינית.
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פגיעה מינית בבית
עם תחילת הסגר הראשון התקשרה אלינו לקו הסיוע נערה צעירה.
בשיחות הראשונות היו הרבה שתיקות ,והיא אמרה שהיא לא בטוחה אם
היא יכולה לספר מה היא עוברת בבית .לאחר מספר שיחות היא חשפה
בפני המתנדבת כי אביה ,שחי איתה בבית ,פוגע בה מינית מדי ערב.
היא סיפרה שהפגיעה נמשכת מספר שנים ,והסגר הגביר את תחושת
המחנק שלה ולכן מתקשרת אלינו לבקש תמיכה ואוזן קשבת .מתוך
השיחות עלתה האפשרות לפנות לעזרה מצד דמות בוגרת בחייה שתיתן

לה תמיכה ותסייע לה למצוא מקום אחר לשהות בו מחוץ לבית כדי
להתרחק מאבא שלה ולהימנע מפגיעות נוספות.
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היעדר המפגש הבינאישי עם החברות/ים פנים מול פנים ,הביא גם הוא
לשחיקת מיומנויות תקשורת החברתיות והיכולות האמפטיות והרגישות
של בני ובנות הנוער .בתוך מציאות זו התגברו הפגיעות המיניות והניצול
המיני בתוך הרשתות החברתיות .האינסטגרם ,הטיקטוק והוואטסאפ
היוו ,ומהווים עדיין מעין חרב פיפיות  -מרחב לבטא בו את עצמי
ולגבש את הזהות שלי אל מול הצורך להציג דימוים מסוימים כדי לקבל
לייקים ולהרגיש אהוב או אהובה .לא מפתיע לגלות שבני נוער רבים
מעלים תמונות וסרטונים חושפניים ,בתנוחות מיניות ,עושים דיאטות
וספורט כדי להיראות כמו בפרסומות וכמובן מתמודדים תוך כדי עם
תגובות פוגעניות יותר או פחות .רוב ההתנהלות שלהם במרחב הזה אינה
מודרכת ,מתווכת או מפוקחת ואת רוב ההחלטות שלהם שם הם מקבלים
לבד ומתמודדים עם ההשלכות שלהן לבד.

פגשנו גם אנשי ונשות חינוך עמוסים מאוד שמנסים
לעשות ככל יכולתם לשמור על קשר רציף עם
התלמידים ולחשוב באופן יצירתי איך לתת גם בתוך
המצב הזה התייחסות למיניות בחיי הנוער.
פגיעה מינית במרחבים לא מפוקחים ובתקופה חסרת וודאות
לאחר חג פורים ,התקשרה אלינו יועצת מבית ספר באזור המרכז להתייעץ
איתנו על מקרה שהגיע אליה בתקופת הסגר האחרון מאחד התלמידים.
הוא סיפר לה כי ללא ידיעת ההורים ,הם ארגנו מסיבה במקלט ציבורי
בעיר ,במסיבה היה אלכוהול והגיעו יותר ילדים ממה שהוזמנו .הוא סיפר
כי בסוף המסיבה הוא ראה אחת מבנות כיתתו מבוהלת והיא סיפרה לו
שאחד הנערים במסיבה נכנס איתה לשירותים ולא נתן לה לצאת דקות
ממושכות ,ונגע בה בלי שרצתה .הנערה לא מוכנה לספר להורים כי
אמרה להם שהולכת לחברה ובנוסף לכך אומרת שהמצב בבית מאוד
קשה והיא לא רוצה להכביד יותר.

את.ה לא לבד
30

לצד סוגי הפגיעות שהצגנו קודם ,חשוב להדגיש את חוסר הוודאות וחוסר
היציבות שאיפיינו במיוחד את החודשים בשנה בהם לא היו סגרים מלאים
אבל המסגרות החינוכיות פעלו במתכונת מצומצמת במרחב הוירטואלי,
ולא היה ברור מתי מצב זה ישתנה .בתקופות אלו גם המבוגרים שאמורים
להיות כתובת ומענה עבור הנוער חוו טלטלה וקושי רב .רבים מההורים
עסקו בדאגות לפרנסה או באחים קטנים שזקוקים להשגחה מתמדת.
המחסור במסגרת עקבית ,בלוח זמנים יציב ,בגבולות של זמנים ומטלות
הגבירו את תחושת הכאוטיות ,השיעמום והיאוש בקרב קבוצות של נערות

ונערים .בניסיון לתת מענה לתחושת הבידוד החברתי שאפיינה את הסגרים
ומתוך הצורך להיפגש ולהיות חלק מקבוצת השווים ,בני נוער רבים יצרו
סיטואציות חברתיות מחוץ לבית ולמסגרות החברתיות הרגילות  -ארגנו
מסיבות ,הסתובבו בשעות הלילה ברחובות העיר ,שתו אלכוהול ועשו
סמים  -כל זה מחוץ לטווח הראייה של מבוגרים .בסיטואציות אלו בני
ובנות הנוער עצמם הפכו נוחים לפגיעה יותר מתמיד.
פעילות המחלקה החינוכית בתקופת הקורונה
תקופה זו על מאפייניה המאתגרים חייבה אותנו להתאים את העשייה שלנו
ולחשוב כיצד להמשיך להיות רלוונטיים לנוער ולצוותים החינוכיים .על
מנת לתת מענה לצרכים המשתנים של בני ובנות הנוער ולהנגיש את קו
הסיוע ,יצרנו סרטונים שפונים ישירות לנוער שעסקו גם במניעת פגיעה
מינית וגם בהנגשת הסיוע לאלו הזקוקות וזקוקים לו .כמו כן ,ערכנו
את הסדנאות שלנו מחדש באופן מותאם למרחב הוירטואלי והכשרנו
את המנחות והמנחים במחלקת החינוך שהתגייסו למטרה באופן מלא,
מחוייב ומקצועי ,על אף החששות מהנחייה במרחב המקוון .ההתאמות
שעשינו איפשרו מפגש משמעותי עם הנוער ונתנו מקום להביא שאלות,
דילמות והתייחסויות בתחום המיניות והאלימות המינית בתקופה זו.
מפגשים אלו שיקפו עד כמה הנוער צמא לעיסוק בנושא על אף האתגרים
של מפגש בפלטפורמת הזום.
לצד המפגשים עם בנות ובני הנוער עצמם ,פגשנו גם אנשי ונשות חינוך
עמוסים מאוד שמנסים לעשות ככל יכולתם לשמור על קשר רציף עם
התלמידים ולחשוב באופן יצירתי איך לתת גם בתוך המצב הזה התייחסות
למיניות בחיי הנוער .הגורמים השונים במערכת החינוך ,יועצות ,מורות,
רכזות שכבה ,מנהלות מסגרות בלתי פורמליות ,התגייסו ונרתמו כדי
לאפשר את הפעילות שלנו ולהנגיש אותה לבנות ובני הנוער .בתוך כך,
סייענו להן בליווי התמודדויות מורכבות שנוצרו וצפו בתוך נסיבות
המגפה והבידוד החברתי והענקנו כלים לקיום התערבויות רגישות
ומותאמות במקרים של חשיפת פגיעה.
מגפת הקורונה אולי בשליטה אבל את ההשלכות שלה על הנוער אנו
נמשיך להרגיש .חשוב לעטוף את הנערות והנערים ,להמשיך להציע אוזן
קשבת וללמד כישורים חברתיים בכלל ,ובמיניות בפרט ,על מנת לצמצם
ככל הניתן את החשיפה לפגיעה ולהושיט יד למי שנפגעו.
* רכזת חינוך פורמלי במרכז סיוע תל אביב
** רכזת חינוך בלתי פורמלי ונוער במצבי סיכון במרכז סיוע תל אביב

"ימים ארוכים אובדים בכאב"
כשביקשו ממני לכתוב כמה מילים על ההתמודדות שלי בכלל ,ובתקופה
האחרונה בצל הקורונה בפרט ,חששתי מכך .לא ידעתי אם אוכל להעביר
את החוויה שלי בתוך חוויותיהם של רבים כל כך .אין מגזר או קבוצה
שבה נעדר הסבל הרב שנגרם מפגיעות מיניות .על כולנו נכפה לשבת
יחד בסירה הזאת .יש גוונים רבים ואתגרים שכל נפגע או נפגעת ניצבים
בפניהם ,אך יש גם דמיון רב בכאב ובהתמודדות עם ההשלכות ,ועליהם
אשתדל לכתוב .לו הייתי הנפגע היחיד בעולם לא הייתי מתאמץ לכתוב
ולפרט .העולם לא היה מרגיש בסבל האישי שלי וממשיך הלאה .אך זו מנת
חלקם של עוד חברים וחברות ואין-ספור אנשים שאינני מכיר ,ויש בכך
איום על שלמות החברה שלנו ,לכן בשביל התקווה לשינויים לטובה אני
רוצה לשתף בסיפור האישי שלי.

אני מרגיש שהדבר שאני מצטיין בו הוא בעיקר
ליפול ולנסות שוב ושוב .הלוואי שיכולתי כבמטה
קסם להניח לכל העבר ,להשאיר אותו מאחור ,אך
הוא הולך איתי לכל מקום ,כמו צל.
הופניתי ל"מטפל נפשי" (אדם ללא הכשרה כלשהי) על ידי ר"מ ,רב מחנך
שלי בתקופת התיכון .אותו מטפל (ראובן ישראל וולצ'ר שמו) השתמש
במרות ובכוח שהיו לו ביחסים מולי ,יצר תלות עמוקה שלי בו ,בזמן שאני
נער תמים ללא שיקול דעת ואישיות מגובשים ,כדי להתעלל בי מינית
במשך שנים.

מחשבות על מה היה יכול להיות אחרת אם לא הייתי נופל קורבן עוברות
לי בראש לא מעט.

אם מהכתוב עד כאן נבנה לקורא/ת בראש דימוי של אדם שאינו מתפקד,
חשוב לי לומר שאין זה המצבֵׁ .ש ַר ִּתי שירות קרבי מלא בצבא ,סיימתי
בהצלחה תואר דורש ותובעני ,ואני עובד היום בעבודה שאני מרוצה ממנה.
יש לי בת זוג שאני אוהב ,הורים ,משפחה וחברים תומכים ויקרים .ועם
כל זאת ,כמו במדרש על קללת אלוהים את הנחש בגן עדן ,אינני מצליח
ליהנות מהטוב שיש לי ,והשאלה של המשמעות הכללית של החיים האלו
מעסיקה אותי באופן רגשי ועמוק .נראה שהפגיעה המינית שברה את כל
המוסכמות והכלים שהיו לי בעבר בתור ילד נורמטיבי .יכולים לצוץ אנשים
רעים בכל פינה ובלי התראה מוקדמת ,ובתור אדם דתי אינני חש עוד
שאלוהים משגיח עליי ומכוון את חיי ,כבר אין בליבי הרגשה עמוקה שיש
תוכנית לעולם הזה .לכן בעבר המשכתי לעיתים להיאבק ,ולו רק כדי שלא
אסב סבל לסובבים אותי.
ובכן ,זה על קצה המזלג המשא שאני נושא ביום-יום ,ונוסף על כל זה
הגיעה הקורונה וטרפה את הקלפים.
ריצות ארוכות בטבע תמיד סיפקו לי מקור נחמה ופריקת מתחים .משהו
בשקט וביופי שיש בהרים ,עם היכולת שלי לנוע בנוף במהירות ובכוחות
עצמי ,נותן לי רוגע ומקום להכיל את האתגרים היומיומיים.
בסגר הראשון נלקחה ממני האפשרות לרוץ רחוק ,מה שהגביר אצלי את
המצוקה במידה ניכרת ,מכיוון שהמשאב הזה מעניק לי חוסן שעשרה
מפגשים עם הפסיכולוגית שלי לא ייתנו לי .מעבר לכך ,עקב הרגישות
והצורך שלי בתחושת שליטה לאחר שהבחירה שלי נשללה במשך שנים על
ידי הפוגע שלי ,ומכיוון שנשלל ממני (ומכל אזרחי המדינה) חופש התנועה,
הרגשתי מועקה .אינני מביע ביקורת על הצעדים שננקטו ,אני מבין אותם
ומקבל אותם ,אך לצערי הקושי הרגשי לא מגיע בהכרח ממקום רציונלי.
במשך פרק זמן לא מבוטל לא יכולתי לפגוש את הפסיכולוגית שלי ולשוחח
על הקשיים ביום-יום .יתרה מזאת ,אולי אחת המגבלות שהכבידו עליי
ביותר הייתה האיסור להיפגש עם חברים ומשפחה ,שמשמשים לי רשת
תמיכה ומהם אני שואב כוחות רבים .לעומס הנפשי ולמתחים מתווספים
החששות לבריאות של הוריי המבוגרים וחוסר הוודאות בנוגע לעתיד.
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מאז אני נאלץ להתמודד עם דריכות תמידית ,עם עצבות עמוקה ,עם
בושה ,עם קושי לתת אמון בבני אדם ,ועד לא מזמן עם מאבק משפטי
ארוך ומפרך .כמו בשיר "אלוף העולם" של חנן בן ארי ,אני מרגיש שהדבר
שאני מצטיין בו הוא בעיקר ליפול ולנסות שוב ושוב .הלוואי שיכולתי
כבמטה קסם להניח לכל העבר ,להשאיר אותו מאחור ,אך הוא הולך איתי
לכל מקום ,כמו צל.

רועי*
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בסגר הראשון נלקחה ממני האפשרות לרוץ
רחוק ,מה שהגביר אצלי את המצוקה במידה
ניכרת ,מכיוון שהמשאב הזה מעניק לי חוסן
שעשרה מפגשים עם הפסיכולוגית שלי לא
ייתנו לי.
בסופו של דבר ,את הכוחות ואת המשאבים המוגבלים שיש
ברשותי אני צריך לחלק באופן רחב יותר ,כך שאני נאלץ
לשלם מחירים וימים ארוכים אובדים בכאב .לצערי ,את
המחיר הזה משלמים גם הקרובים אליי ,ומטבע הדברים ,אלו
שקרובים יותר מושפעים יותר.
כמו שכתבתי למעלה ,מההיכרות שלי עם נפגעים ונפגעות,
תקופת הקורונה נוטלת מחיר אישי קודם כול ,ולצערנו גם
הסביבה מושפעת באופן ישיר ועקיף.
אני מקווה שבדבריי השמעתי את קולי יחד עם קולות של
רבים שקולם לא נשמע .נראה שאין אדם ומגזר שלא נפגע
בתקופה המורכבת הזאת ,ולמול זאת השתדלתי לתאר במקצת
את האתגרים שאני ואחים ואחיות לצרה מתמודדים איתם.
הלוואי שהעלית במעט את המודעות לפגיעות מיניות ,כך
שבעתיד יתקבלו החלטות שייטיבו עם הנפגעים ,וממילא עם
החברה.

הסגרים היו ברכה

תמי שמש*

יוני  ,2021כבר לא בודדים ומבודדים ,שמחה והקלה!
זהו ...שלא לכולם.
יש מי שעבורן הסגרים היו ברכה.
עבור מי שחוששת לצאת מביתה,
מי שכמהה לקשר אך לא מעזה לצאת לדייט,
מי שאוזרת אומץ ויוצאת לדייט שנגמר באונס,
מי שבכל חג ספונה בביתה ,בדד,
מי שגם בימי שגרה אינה הולכת לעבודה,
מי שרוב קשריה עם העולם הם בוירטואל,
מי שנמנעת מחיבוק ,גם של חברה,
מי שעורגת לחיבוק של חברה ...ואין,
מי שגם בשיאו של הקיץ התל אביבי לא שוחה בים או בבריכה.
כן ,יש מי שעבורן הסגרים היו ...ברכה.
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*רועי (שם בדוי) – עבר פגיעה מינית ונפשית מתמשכת על ידי ה"מטפל"
ראובן ישראל וולצ'ר ,שהחלה כשהיה קטין .וולצ'ר הורשע ב 2019-בביצוע
עבירות מין ברועי ובמטופל נוסף.
פורסם לראשונה בדו"ח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לשנת 2020

* פסיכולוגית ומנחת קבוצת תמיכה במרכז סיוע תל אביב

הסיפור שלי לא מנהל אותי יותר
הדרך שמובילה רבות ורבים אל פרויקט התיעוד במרכז הסיוע עוברת
עמוק עמוק במעבה הסבוך של בושה אשמה ו"חברתן הטובה" הבדידות.
מיטיבה לתאר זאת אילת (שם בדוי)" :עד התיעוד נמנעתי מלדבר בקבוצות,
בעיקר כשעלה נושא שמתקרב לענייני יחסי נשים וגברים ובעיקר אם עלה
נושא של הטרדה או פגיעה מינית .הרגשתי שאם רק אפתח את הפה מייד
יזהו זאת עלי :הנה זו נפגעה בעצמה  -מסכנה! הרגשתי כמו הוטבע בי אות
קין שיבלוט על מצחי אם רק אפתח את הפה ואביע עמדה בנושא.
אחרי התיעוד קרה לי דבר מעניין :הפסקתי לשתוק .בכל שיחה או דיון,
בעיקר בנושאים שקשורים בפגיעה מינית ,אני מרגישה דחף להביע את
עצמי ולבטא את עמדתי .התחושה בגוף פשוט השתנתה – מה שבער קודם
ככתם בושה על מצחי מצא לו מקום במרחב האישי שלי .התחושה היא
כאילו הסיפור החליק ונכנס לכיס האחורי של מכנסי הג'ינס שלי – הוא שם,
הוא לא נעלם ולא הודחק ,יש לו מקום ,ואני יכולה לשלוף אותו כרצוני.
אני אינני מסומנת ,והסיפור שלי לא מנהל אותי יותר .אני חופשיה לנהל
שיחה באופן שנוח ומתאים לי .לפעמים אם נכון לי אני חושפת את הניסיון
האישי שלי ולפעמים לא .אני זו שמחליטה".

אחרי התיעוד קרה לי דבר מעניין :הפסקתי
לשתוק .התחושה בגוף פשוט השתנתה – מה
שבער קודם ככתם בושה על מצחי מצא לו מקום
במרחב האישי שלי.

יש תועלת רבה בשבירת קשר השתיקה ,וזו הסיבה שלפני שבע שנים
הקמנו את פרויקט התיעוד במרכז הסיוע .בפרויקט התיעוד מוזמנות
ומוזמנים מי שחוו פגיעה מינית לתעד את סיפור חייהם המלא בווידאו,

ולשמרו בארכיון התיעוד בחיסיון מוחלט .בנוסף ,יכולים המשתתפים
לבחור כי עדותם תשמש לצרכים נוספים .כל זאת על פי בחירת מוסרי
התיעוד :בין היתר מתאפשר למתעדות לייעד את עדותן לצורכי מחקר ,או
להכנת חומרי הדרכה והסברה לאנשי מקצוע או להצטרף למאגר מרצות
בכנסים של אנשי טיפול חוקרי משטרה וקהלים נוספים.
לצד הערך התרפויטי בשיתוף בסיפור האישי ,הכולל סיפור חיים שלם
ולא רק את סיפור הפגיעה ,צירוף הנראטיב האישי לארכיון קולקטיבי
הופך את מעשה התיעוד לאקט שתומך ומזין שינוי בשיח החברתי הקשור
בפגיעה המינית .לאקט זה השפעה מרחיקת לכת על חווייתה האישית של
מי שמשתתפת בפרויקט.

לצד הערך התרפויטי בשיתוף בסיפור האישי ,הכולל
סיפור חיים שלם ולא רק את סיפור הפגיעה ,צירוף
הנראטיב האישי לארכיון קולקטיבי הופך את מעשה
התיעוד לאקט שתומך ומזין שינוי בשיח החברתי
הקשור בפגיעה המינית.
כך מתארת סמדר (שם בדוי) את התחושות שליוו אותה בבואה להפקיד
את סיפורה בארכיון" :השתיקה הידקה חומה גבוהה סביב הלב שלי סביב
הגוף שלי .החומה היתה כל כך מבוצרת שאפילו אני לא באמת יכולתי
לפתוח בה צוהר .התחושה היתה שזהו גורלי ,שאם זה מה שמתהווה סביבי
אז כנראה שכך צריך להיות ושנועדתי לחיות בנתק מהאנשים סביבי – על
פניו תיפקדתי ,עבדתי ,חייכתי ואפילו היו לי כמה הצלחות ,אבל בפנים לא
היה כלום .היה חושך ודממה רוחשת כאב ספקנות וחשדנות.
כשהגעתי לפרויקט התיעוד לא תיארתי לעצמי עד כמה משמעותית יכולה
להיות שעה אחת בלבד אל מול מצלמה וארבע עיניים מבינות .ישבתי
שם ולא ידעתי איך להתחיל מירי ואורלי הסבירו לי שכל אחת עושה זאת
בדרכה ואין דרך אחת לספר את הסיפור שלי .אז ביקשתי שישאלו אותי
שאלות .כל מה ששאלו אותי היה :מה את רוצה לספר? זה כל מה שהייתי
צריכה לשמוע .הסיפור קלח ממני :הנעורים ,הילדות השנים שאחרי – לא
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בעידן "מי טו" ,נדמה כי קולן של נפגעות ונפגעים מקבל ביטוי ותהודה
ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת ,וכי תחושת הבידוד וההדרה
מתפוגגות רגעית אל מול התגובות במרשתת .מצב זה תורם ללא ספק
לפירוק מתמשך של חומת ההכחשה ,ההעלמה וההדחקה של תופעת
הפגיעה המינית שמבודדת מאחוריה את מי שחוו פגיעה מינית.

אורלי ליברמן* ומירי מרגלית**
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ניסיתי לשמור על ארגון וסדר פשוט נתתי לקול לבקוע ,בהתחלה הוא יצא
מהוסס ,ולקראת הסוף התקשתי להסתיר חיוך – האמת היא שהוצפתי במין
סיפוק .זהו עשיתי את זה אני לא נושאת אותו לבדי .הסיפור שלי נאסף
ונשמר יחד עם עוד סיפורים שהושתקו שנים.
ההקלה היתה לא צפויה והתעצמה בימים שאחר כך כשצפיתי בתיעוד בבית
בפעם הראשונה לבד ובפעם שאחר כך עם חברות .הצפיה לבד הדהימה
אותי .היה בסיפור שלי הגיון וסדר פנימי ,אולי אחרים לא יבינו זאת אבל
אני יכולתי לחבר חוטים ולראות איך הדברים מתקשרים ,איך אחרי שתיקה
של שנים נארג פה אריג של אמת וחמלה .בפעם השנייה צפיתי עם חברה,
בהתחלה היא שתקה ,ואז אמרה לי שזה כמו בוקס בבטן ומאותו הרגע
נשארנו לדבר לילה שלם – הסתבר לי שגם לה יש סיפור ,אחד שלא סופר
ולא דובר שנים.

הבחירה באיזו דרך ולאיזו מטרה תישמר העדות מצויה כולה בידיהן .בתום
תהליך התיעוד יקבלו עותק של התיעוד בו יוכלו לעשות כרצונם .וכפי
שניתן ללמוד מסיפורה של סמדר ,גם תהליך הצפייה בתיעוד אחר כך,
וגם האופנים השונים בהם נעשה השימוש בתיעוד המוקלט ,הופכים להיות
חלק בלתי נפרד מתהליך של פריצת חומת השתיקה ,ההסתתרות ,הבידוד
והבושה.
אנו מזמינות את כל מי שחוו פגיעה מינית במהלך חייהןם לבוא ולספר
ולשמר אותו בארכיון במרכז הסיוע .לפעמים צעד שכזה יכול להזמין
אחרים ואחרות לנסות ולהתנער מהבדידות שאופפת את הסוד וההשתקה.

קשה לתאר את ההרגשה שהשיחה הזאת הטביעה בי .ההבנה שהשיתוף שלי
מוסס לא רק את חומותי שלי אלא גם את אלה של חברתי .הסיפור שלי
הפך ממשקולת מעיקה חבויה עמוק במרתפי התודעה ,לאבן יקרה כזאת
שמאפשרת לי ליצור הבנה חמלה וקרבה".

העובדה כי יושבות שתי עדות אינה מקרית –
מבחינתנו אנו מייצגות את החברה כולה ,מביאות את
הנכונות לשמוע ,להאזין ,להכיל ולהיות עם המספרת
המתעדת.
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כפי שמתארת זאת סמדר ,תהליך התיעוד נעשה בהתאמה מוחלטת
לרצונותיהן ולצרכיהן של המתעדות והמתעדים .בחדר התיעוד אנו יושבות
יחד שתי עדות להקשיב ולחוות יחד עם המתעדת את תהליך טווית הסיפור
אל מול המצלמה .העובדה כי יושבות שתי עדות אינה מקרית – מבחינתנו
אנו מייצגות את החברה כולה ,מביאות את הנכונות לשמוע ,להאזין ,להכיל
ולהיות עם המספרת המתעדת .רבות ורבים מציינים כי העובדה שאני
נמצאות שם שתיים משמעותית ומחזקת את התחושה שאנחנו כאן יחד
קבוצה ואיננו מבודדות יותר – אף אחת מאיתנו אינה מבודדת יותר .הקול
והסיפור שנאצרים בכרטיס הזיכרון ובאוזני שתי עדות נחלצים ממיקום
מושתק ואילם במרחב הפנימי של המתעדת .פעמים רבות הן מתייחסות
לכך שעכשיו הן כבר לא צריכות לשאת אותו לבדן .סיפורן ישמר לצד
סיפוריהן של אחים ואחיות לחוויה.

*עובדת סוציאלית ,יוזמת ורכזת שותפה של פרויקט התיעוד
**מאמנת ומנחת קבוצות ,יוזמת ורכזת שותפה של פרויקט התיעוד

גופך הפקר

אדווה
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1
וגופך הפקר
ילדותך ונעורייך תמו
גופך המחולל
ספג גועל וטומאה
התמלא בצלקות
שטוף דמעות אימה
מי את קטנה?
את ישנך ואינה
ובלילה קר וקירות הבית סופגים את דמעותייך
עבור מי נעולות שפתייך
ורעשי החוץ מתערבבים אל הפנים הלא יציב
ונפשך נעה בתוך מנהרת זמן
מנגנת שיר ישן
והבית שגרת בו לא היית שם מזמן
שם נחצתה נפשך והושחת גופך הקטן
והלב זעק ותחנונייך לא נשמעו
וקולך הנעלם לחש אך הם סרבו
להקשיב
לראות
להבין
לקרוא מבין השורות
בין סשן לסשן אישיויות מתפרצות
שומרות סודות
מוחקות
חורטות
בוכות
ומתחבאות
ובלילה קר והשקט מעיר את כל הרעש בפנים
שדחסת חזק בתוך נפשך לאורך השנים
אדוות אדוות
גלים
את סודותייך מגלים

2
ונדם קולי
וליבי בקרבי
ורוח זיכרון
דופקת על חלוני
וגוף חלול ומחולל
זועק שתיקה שמכרסמת את הפנים
וגידים הפכו אפורים
וזיכרונות עכורים
וטומאה שחדרה לגופי זורמת בדמי
מפרקת באיטיות איבר איבר
והראש מאבד מהכרתו כבר
בהווה בעבר ובעתיד לבוא

3
תוגה שחורה בלעה אותי ברגע
אל נבכי ילדותי במבט קפוא
מתכנסת פנימה מביטה מקשיבה
כמו מסע אל תוך הזיכרון
שמפריע לי לנשום
לא רוצה יותר לזכור
את השורש את הבית שהוביל אותי אל הפצלים
שקושרים אותי ומכניסים אותי יותר ויותר פנימה
הגשם תכף יגיע הלואי ויכולתי לומר שהוא ינקה הכל
אבל יש כל כך הרבה אבק וטינופת אז הוא רק ילכלך
יותר את הפנים
האבק והטינופת של גיל ההתבגרות גורם לי לנשמתי
לרחף אל נעורי ההלקאות העצמיות מובילים אותי אל
האבדון
ובראש טלטלה לא נשלטת
רואה את עצמי רצה בין גילאים שנים אירועים
ונכנסת פנימה עוד פנימה
הלב מתפוצץ התוגה בולעת אותי ואני מושיטה יד כלפי
חוץ אבל נבלעת עוד קצת פנימה
גוף עירום שם בחדר הפך לגופה מוטלת על רצפת
החדר שעל עורה כל סיפור חייה
אך זה כבר לא משנה כי היא אינה
היא רק מנסה להלך במותה
שפתיה מנסות למלמל דבר מה
אך קולה לא נשמע
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סגרו לי את בית הכנסת

יונינה פלנברג*

שרה (שם בדוי) התקשרה אלי בפעם השלישית באותו יום .המחשבה שתיאלץ לשבת לבד לליל
הסדר לא נתנה לה מנוח .היא ביקשה שאמליץ לה על רב שאיתו תוכל להתייעץ על דברים שונים
בהלכות הפסח .למרות שהיא כבר בת  ,47היא מעולם לא ערכה ליל סדר בעצמה ובוודאי לא עשתה
זאת לבד לגמרי.
שרה היא רק אחת משורה ארוכה של נפגעות חרדיות שהקורונה שיבשה את כל עולמן הדתי-
תרבותי והקהילתי .הניתוק מהשגרה הדתית-קהילתית שלה ,דבר שעזר לה להתמודד עם הפגיעה
במשך שנים רבות ,נשמט ממנה ועכשיו זו היתה רק היא ,יחד עם עצמה בהתמודדות היומיומית
הזו.
בעוד שבציבורים אחרים ,הזום איפשר להפיג את תחושת הבדידות ,איפשר מגע וירטואלי בין
אנשים ,בעולם החרדי לא ניתן היה לנצל את הטכנולוגיה הזו ,שכן חוגים שלמים מנועים עדין
משימוש באינטרנט מבחינה אידיאולוגית .הבדידות שהיא חלק מחייהן של נפגעות חרדיות ,אשר
אינן בעלות משפחה ,הפכה בלתי נסבלת בתקופת הקורונה .נשים כגון שרה סומכות בימים
כתיקונם על חיי הדת לספק להן מפלט מהזכרונות הקשים של הפגיעה .הן מגיעות לבתי הכנסת,
הן מוזמנות לשבתות למשפחות מארחות .הן מתנדבות בקהילה בעזרה לקשישים או משפחות
נזקקות ,הן מוצאות לעצמן תחושת ערך עצמי כאשר הן חשות משמעותיות בקהילה.
בתקופת הקורונה ,לא ניתן היה לאפשר לנשים אלה להמשיך במגוון הפעילויות ,אשר נותנות להן
מקום בקהילה .משפחות נסגרו בפניהן ,מקומות התנדבות נסגרו בפניהן ,וכך גם בתי הכנסת ,אשר
ננעלו לחלוטין .בעוד עבור הגברים הוקמו חלופות בדמות מנייני רחוב ,נשים חרדיות לא מצאו את
מקומן בבתי הכנסת המאולתרים ,וכל אשר נותר להן היה להתפלל ביחידות.

את.ה לא לבד
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בהינתן שנפגעות חשות בדידות קיומית ,גם בתוך המון אנשים ,הרי שבתקופות של סגר ,הדבר
מועצם פי כמה .מרכז הסיוע הפך לא רק לגורם מסייע בהקשר הישיר של הפגיעה ,אלא גם
מקום אליו ניתן היה להתקשר בשעות מצוקה של ניתוק חברתי ואובדן תפקודים אישיים .החזרה
ההדרגתית לשגרה מאפשרת לנשים הללו לשוב ולתפוס את מקומן בקהילה ,אבל את ההשלכות
הקשות של הנתק הקהילתי-דתי והבידוד בצל השלכות הטראומה המינית ייקח עוד זמן רה לשקם.

* רכזת המגזר הדתי והחרדי במרכז סיוע תל אביב

ממש כאן בבית

ליאור גל כהן*

ממש כאן בבית
קיבלתי לטיפות
מאבא גדול
ולא יצא לי קול
אחר כך נזכרתי
"ספר" היא אמרה
סיפרתי לאמא
וכלום לא קרה
בין הרבה אנשים
אני תמיד מפחד
ללכת לאיבוד
אבל ...אני כבר קצת אבוד

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

את.ה לא לבד

השיר נכתב כהומאז' לשירו של יהודה אטלס,
מתוך הספר 'ילדים של אף אחד'.
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בעולם שנהיה חשוך  -מצאתי לי אור
בת  19הייתי כשנתקלתי ברוע האנושי במלוא תפארתו .תמימותי נוצלה
וחוויתי פגיעה מינית על ידי רופא נשים שהאמנתי שבא לעזרי .ברגע אחד,
עולמי קרס עלי והבנתי כי נפלתי קורבן לסטטיסטיקה שנשמעה לי רחוקה
ובלתי סבירה .האדמה נשמטה מתחת לרגליי והאסימון הנורא שנפל יצר
בור נורא בצורה שלו ,בנפשי ,בלבי ובמחשבותיי .ברגע החשוך הזה ,בו
חשתי כי דלתות החיים והיופי נסגרות בפניי ,נפתחה דלת אחרת  -זו של
מרכז הסיוע.

החיבוק החם והמנוסה שקיבלתי מהשניות הראשונות,
הזכירו לי ברגע קודר שאור עוד קיים בעולם ,ופניו
הן פניהן של הנשים המדהימות שסייעו לי ותמכו בי
ברגעיי הקשים ביותר.
אינני מגזימה כשאני אומרת שפתיחת הדלת הזו הצילה אותי .מבחורה
נורמטיבית לחלוטין ,הפכתי נכה נפשית ומוכת טראומה ,ונזקקתי להכוונה
כיצד לחיות את חיי החדשים בצל האסון הפרטי שלי .החיבוק החם
והמנוסה שקיבלתי מהשניות הראשונות ,הזכירו לי ברגע קודר שאור עוד
קיים בעולם ,ופניו הן פניהן של הנשים המדהימות שסייעו לי ותמכו בי
ברגעיי הקשים ביותר.
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הגעתי למרכז הסיוע בפעם הראשונה מבולבלת ונסערת ,אבודה במבוך
שאין ממנו יציאה .לצד הכאב והבלבול ,בערה בי התחושה כי לא ייתכן כי
עולמי התהפך ,והעולם ימשיך כהרגלו .הזדקקתי לשותפות למסע ,למישהי
שתגיד לי שאני יכולה להילחם ,כי לא אהיה לבד  -וכך היה .יחד עם נשות
מרכז הסיוע בת״א ,יצאתי למסע מפרך וקשה ביותר שעוד לא הגיע לסופו
בניסיון להשיג צדק ,עבורי ועבור נשים אחרות.
שש שנים בהילוך מהיר :הגשת תלונה קשה וארוכה בה נאלצתי לשחזר.
עימות אלים ואכזרי ממנו רק רציתי לברוח .כתבות בתקשורת והאשמת
קורבן .נשים נוספות מגישות עליו תלונות .הגשת כתב אישום .עדות
על דוכן עדים עליו הושפלתי ודיממתי .חקירה נגדית שטנית משפילה
ומקוממת .המתנה ,המתנה ,המתנה .פסק דין מבעית ומרתיע ,שבסופו יצא
אשם .גזר דין משחרר מעול הטראומה .צדק.

נעמי שטרנברג

בכל אלו ,לרגע ,לא הייתי לבד .בכל הזוועות האלו ,שנאלצתי לעבור בגיל
כה צעיר ,הייתה מי שהחזיקה לי את היד .מי שגרמה לי להרגיש שאני הכי
חזקה בעולם גם אם אני קורסת בין זרועותיה .המאבק החשוב הזה ,שהציל
נשים רבות  -לא היה מתאפשר לולא זכיתי לתמיכה של מלאכיות מרכז
הסיוע בתל אביב .אני ,ועוד רבות ורבים אחרות ואחרים ,חבה להן תחושות
הערצה בלתי ניתנות לתיאור .יש לי את הזכות להיות מלווה על ידי נשים
כה חכמות ,אמיצות ,חזקות ושליחות הטוב בעולם אכזר.
לעד אהיה אסירת תודה על כך שנתנו לי את התחושה שיש עוד חיים שאני
יכולה לחיות אותם ,שלא הכל נגמר.

בכל הזוועות האלו ,שנאלצתי לעבור בגיל כה צעיר,
הייתה מי שהחזיקה לי את היד .מי שגרמה לי להרגיש
שאני הכי חזקה בעולם גם אם אני קורסת בין
זרועותיה.
מחצתי להן את היד כשכאבה לי הנפש ,בכיתי על כתפיהן כשחשתי
מושפלת ,הרמתי את ראשי אחרי שחיבקו אותי ,וישנתי טוב בלילה כי
ידעתי שהן שם ,עונות לטלפונים ועוזרות לנשים אחרות ,שכעת נכנסו
לאותו גיהינום נורא .כמה מילים שאכתוב ,לא יכילו בתוכן את המשמעות
האדירה שאני מייחסת להן ,לעבודתן ,לשליחותן ,לדרך בה הן מבצעות את
משימתן ,ולאהבה הגדולה ששוכנת בלבבותיהן  -אהבת אדם ,אהבת זולת,
אהבת החיים.

כל העשייה הענפה והברוכה הזו לא יכלה
להתבצע ללא העבודה המסורה של:
צוות המרכז

הועד המנהל

מרים שלר מנהלת המרכז
אייל ויזנר רכז חינוך
אריאלה פרטיג רכזת חינוך
גבריאלה סטריהן גורודישר רכזת מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה
דפנה איזנרייך רכזת דיגיטל ותוכן
טל מור רכזת מתנדבות
יונינה פלנברג רכזת חינוך מגזר דתי וחרדי
יעל אפריאט רכזת סיוע
ליז דדון רכזת פרויקטים
לילי סלצברג רכזת חינוך
לילך בן עמי רכזת ליווי בהליך הפלילי
מירה כרמלי רכזת ליווי בהליך הפלילי
נוי ארד רכזת פיתוח משאבים
סיגלית יאבו אבני רכזת לוגיסטיקה
עינב הסטן רכזת הכשרות לנשות ואנשי מקצוע וקבוצות תמיכה
ערן האן רכז קו הסיוע לגברים ונערים
רחל אנגלנדר רכזת פרויקטים
שוהם כרמי רכזת הכשרות לנשות ואנשי מקצוע

טליה רוזמן
מיכל שקד
שירי כהן סטילמן
סיגל פז
עמית פירסטנברג
נורית סער שועלי
שי אדר

ועדת ביקורת
נטלי ברוך
סיגל ענברי
ענת פרין
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תודה ל 260 -המתנדבות והמתנדבים במרכז ,העושים לילות כימים במלאכה.
מעל  750המעצבים ,המעצבות והחנויות שתורמים לנו בבזאר "מתלבשות על זה"
וכל התורמים הפרטיים והעסקיים המשתפים איתנו פעולה ותומכים בנו בנדיבות במשך השנה.
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תודה גדולה לשותפים שלנו לעשייה
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 AIGחברת ביטוח
 IBIבית השקעות
אלטשולר שחם
אפי גרינוולד -חברת קלאסיק אייר נציגויות בע"מ
ביטוח ישיר
ביטוח לאומי
דיספליי בע"מ
ורוניס מערכות בע"מ
יוסי בר נתן
יונתן ירון ודניאלה ירון צולר
מיטב דש בית השקעות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד עורכי דין תמיר ושות'
מתן -משקיעים בקהילה
עיריית גבעתיים
עיריית פתח תקווה
עיריית ראשון לציון
עיריית רמת גן
עיריית תל אביב-יפו
צ'ק פוינט
קרן אריסון
קרן בוקסנבאום -נטע
קרן יוסף וקריסטינה קסירר
קרן משפחת אליהו
קרן עזריאלי
קרן צדקה לזכר ישראלוב

The Alexander Grass Foundation
ARPEELY Ltd
Credorax
The Frederick J. Issac Philanthropic Fund
The Fritz Peretz Naftali Foundation
Marlene Nathan Meyerson Family Foundation
Moran Shekel
The PEF Tzedakah Fund
Sally Gottesman
The Schusterman Foundation – Israel
The Sklare Family
The Seed the Dream Foundation
The Trump Family Foundation
The Ullman Charitable Trust
Tmura – The Israel Public Service Venture Fund
XT Holdings Ltd

מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל אביב הינו עמותה עצמאית הפועלת ללא מטרות רווח.
העמותה מתקיימת מתמיכות ממשלתיות ומתרומות המוכרות לצרכי מס על פי סעיף  46א' לפקודת
מס הכנסה ,אותן אנו מגייסות מידי שנה מקרנות ,תורמים פרטיים ועסקיים ואירועי התרמה שאנו
מפיקות בעצמנו.
כל תרומה למרכז סיוע תל אביב תתקבל בברכה ובהוקרה רבה .תרומתך תעניק לנו את הכוח והיכולת
להמשיך בעבודתנו היומיומית בסיוע ובתמיכה באלפי נשים וגברים נפגעי תקיפה מינית הפונים
אלינו מדי שנה ,בפעילות הסברה ,הכשרה והעלאת מודעות ,בשיפור פניה של החברה הישראלית
ובהפיכתה לחברה צודקת ושוויונית יותר.

מומלץ להתרשם עוד מפעילותינו הענפה
באתרwww.1202.org.il/local/telaviv :
תרומה באמצעות כרטיס אשראי:

ניתן לתרום תרומה חד פעמית או קבועה
באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט שלנו
בעמוד "תרומה".

תרומה באמצעות הדואר:

משלוח המחאה או מזומן לפקודת מרכז סיוע
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ת"א (ע"ר),
לכתובת :ת.ד  6084ת"א6016002 ,

לאפשרויות תרומה נוספות צרו קשר:
Funds@ta1202.org | 03-6011917

תרומה באמצעות העברה בנקאית:

לכבוד:
מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ת"א
(ע"ר) ,בנק לאומי ,סניף פנקס מס'  ,832ח"ן:
182600/78

תודה מקרב לב על התמיכה בפעילות שלנו!
יחד נאבק בתופעת האלימות המינית בחברה הישראלית.

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

Your strength, courage, and commitment inspire
us to do better for our community every day.

www.celsius.network
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