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גיבורות
"גיבורות" הוא פרוייקט אמנותי-חברתי שעניינו דיוקנאות
של נשים נפגעות אלימות מינית.
את הפרוייקט יזמה וצילמה אליסיה שחף ,בוגרת בית
הספר הגבוה לאמנות "קמרה אובסקורה" שעוסקת
בצילום שנים רבות .את הפרוייקט ליוותה נועה הריס,
המנהלת היוצאת של מרכז סיוע השרון.
אליסיה שחף פעילה כמתנדבת במרכז סיוע לנפגעות
ונפגעי תקיפה מינית השרון ,יזמה את הפרוייקט כדי
לעודד נשים שעברו תקיפה מינית לשבור את קשר
השתיקה ולא להתבייש .הפרוייקט הוא פעולה המערערת
על המוסכמה לפיה יש להסתיר את זהותה של האישה
המותקפת בכדי להגן עליה ולאפשר לה להשתקם.
הסתרת זהות האישה גורמת למעשה להשתקת
האירוע והדחקת התופעה מהדיון הציבורי .עיקרו של
הרעיון הוא בהיפוך היחסים בין התוקף לקורבן .לא עוד
קורבן לתקיפה מינית המסתירה את זהותה ומתביישת,
אלא להיפך ,חושפת את זהותה ובכך מעוררת מודעות
לתופעה ומטילה את האחריות על התוקף.
את הנשים גייסה אליסיה באמצעות מודעות בהן נקראו
להצטרף לפרוייקת .בשלב הראשון נערכה פגישת
היכרות בין הצלמת לבין האישה הפונה ורק אחר כך
נערך מפגש צילום בסטודיו .בזמן הצילום בסטודיו
אליסיה אינה מביימת את המצולמות ואינה מנחה
אותן כיצד להתלבש ,להסתרק או להתאפר וגם אינה
מתערבת בשפת הגוף ובתנוחות שהן בוחרות .היא
מצלמת דיוקנאות ישירים ממרחק קצר; אלה דיוקנאות
בעלי עוצמה היוצרים אינטימיות בין המצולמת לצופה.
"הגיבורות" המצולמות ,שזהותן ומראן נחשפו ,מישירות
מבט אל הצופה ואינן מניחות לו לחמוק אל המחסה
הנוח של הזהות המטושטשת והתקיפה הערטילאית.
בתערוכה הוצגו עשרים וחמישה דיוקנאות של הנשים
שצולמו במסגרת הפרויקט.
לילך דנדקר
צילום :אליסיה שחף ,מתוך פרוייקט "גיבורות"
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פתח דבר
בשנת  2011פרצה
מחאה חברתית חובקת
מגזרים וקבוצות
אוכלוסיה .המחאה
נגעה כמעט לכל אישה
ואיש והאירה באור
בוהק את חסרונות
הסדר החברתי הקיים.
השביתות קורעות הלב
של מתמחי הרפואה ושל
העובדים הסוציאליים ,נגעו אף הן בנושא הכאוב הזה.
שוב התברר כי הממשלה אינה משקיעה בעובדי
הציבור האמונים על בריאותנו ורווחתנו .הפרטת
השירותים החברתיים הפכה את החברה לאלימה
ונזקקת יותר מצד אחד ,ומצד שני צמצמה את הכסף
הציבורי המאפשר לסייע למי שנפגע.

איגוד מרכזי הסיוע מתריע באופן קבוע על השקעה
קטנה מדי במיגור האלימות המינית .פעולות המניעה
והחינוך מעטות מדי ,פעולות השיטור והאכיפה
מינימאליות .שיעור תיקי הפשיעה המינית שנסגרים
במשטרה גבוה ,כמו גם שיעור התיקים הנסגרים על
ידי הפרקליטות .גם המשטרה והפרקליטות סובלים
ממחסור בכוח אדם ובכסף ,כמו כל השירותים
הציבוריים .שיקום הנפגעות והנפגעים מתקיפה מינית
כמעט ולא קיים .ההכרה בנפגעים על ידי הביטוח
הלאומי מורכבת מדי ,הטיפול הרפואי חסר ,ובעיקר
מורגש חסר בתחום הטיפול הנפשי :מרכזי טיפול
לנפגעות ,יחידת שיקום אשפוזית ,מרכזי יום ,דירות
מעבר ,ועוד.
בשנה האחרונה התפרסמו שלושה מחקרים שמעידים
על היקף האלימות המינית במקומות עבודה ,במרחב
הציבורי ובחיי נשים בכלל .מחקר של משרד התמ"ת
בשיתוף שתי"ל וארגוני הנשים  -איגוד מרכזי הסיוע,
תמורה ,כיאן ומהות  1מצא כי  165אלף נשים דיווחו
על הטרדה במקום עבודתן בשנה החולפת .מחקר שני
שנעשה על ידי הועדה לקידום מעמד האישה בעיריית
תל אביב-יפו ,בשיתוף איגוד מרכזי הסיוע ומרכז סיוע תל
אביב ,ואתר 'כצעקתה' ,2מצא כי  83אחוזים מהנשים
העידו כי הוטרדו מינית במרחב הציבורי במהלך חייהן.
המחקר השלישי ,שפורסם לאחרונה מטעם קואליציית
מדד הביטחון של נשים  3הראה כי הפחד מאלימות

מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית הם
חדרי המיון של הפגיעה המינית ,ומהווים שירות חיוני
שהמדינה צריכה להעניק לאזרחיה .ערב פרוץ המחאה
החברתית בקיץ האחרון זעקנו את הזעקה הזו בוועדה
לקידום מעמד האישה בכנסת ,ומסמך שהוכן על ידי
מכון המחקר של הכנסת אישש את קביעתנו וגם הוכיח
כי למרות שמספר הפניות לאותם "חדרי מיון" והיקף
הפעילות גדל במאות אחוזים בעשור האחרון ,תקציב
התמיכה בהם לא גדל בכלל.

מינית ומרחובות חשוכים הוא אחד האיומים הגדולים
ביותר על נשים בלי הבדל לאום ומעמד סוציו-אקונומי.
נשים מרגישות כי עצם היותן נשים מהווה גורם סיכון.
אותו מחקר גם קובע כי מלחמה ופיגועים ,כמו גם דאגה
כלכלית ודאגה ליקיריהם ,מעוררים בנשים פחות פחד
מאשר אלימות מינית.

אלחוף ,ענבר כהן ,אלה קנור ,ערן האן ,קרן שחר ,גלי
נהרי ושי רגב זלוטניק ,על עבודתן המסורה והאחראית,
לאורית שוחט על עריכת המאמרים ,לרים חזאן על
התרגום לערבית ,לאליסיה שחף על הנכונות לחשוף
את פרויקט "גיבורות" במסגרת הדוח ,ולכל הנשים
שהשתתפו בפרויקט וחשפו את זהותן במטרה להעלות
את המודעות לתופעה ,לציפי שוחט על עיבוד הנתונים
הסטטיסטיים ,ול"סטפני ורותי עיצוב" על העיצוב
הגראפי לדוח.

מחקרים אלה התפרסמו בציבור ,כמו גם הנתונים
ממרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ,אבל
תופעת האלימות המינית עדיין אינה זוכה ליחס ההולם
את חומרתה.

וכמובן ,תודות לצוות האיגוד ,עו"ד ליאת קליין ,היועצת
המשפטית של האיגוד ולטניה קוסקין ,גייסת המשאבים,
לחברותנו ב"עזרת נשים" ,למנהלות ולרכזות ולמאות
המתנדבות והמתנדבים של מרכזי הסיוע בישראל.

הדו"ח השנתי של האיגוד מציג מדי שנה נתונים על
מספר הפניות למרכזי הסיוע .כמו כן הוא מתמקד
כל פעם בנושא מרכזי אחד .השנה בחרנו לכתוב על
האחריות החברתית של רשויות המדינה ,גורמי האכיפה
והצדק ,התקשורת והקהילה ,ליצירת אווירה של ביטחון
וליצירת הבנה חדשה של מושג האחריות החברתית.
כדי ליצור אחריות כזו נדרש שיח פתוח על פגיעה מינית,
העדר סודות ,מיקוד האשמה בפוגעים ולא בנפגעים,
וטיפול ושיקום מתוך רגישות ומחויבות .למדינה ,בראש
ובראשונה ,יש אחריות כלפי הנפגעות והנפגעים מינית,
אך גם לאזרחים עצמם.

מיכל רוזין

תודה לכל השותפות להפקת הדו"ח השנתי :לקרנות
ולתורמים ,לאפרת אורן ,דוברת האיגוד על הפקת הדוח,
לצוות ההיגוי :דבי גרוס ,לליב אגוזי ,לינדא ח'ואלד אבו

מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות
ולנפגעי תקיפה מינית בישראל

 .1כל ממצאי הסקר ניתנים לעיון באתר מינהל מחקר וכלכלה של משרד התמ"ת ,ואנו מודות להם על האפשרות להציג את הנתונים והלוחות:
http://www.industry-trade.gov.il/NR/exeres/21A9C999-299E-47BE-A63D-BD5D1A78ACA8.htm
 .2מתוך סקר מיוחד שנערך ע"י הוועדה לקידום מעמד האישה עיריית תל אביב יפו לקראת היום הבינ"ל למניעת אלימות נגד נשים :2011
http://tamarzandberg.co.il/?p=797
 .3מתוך "מדד הבטחון של נשים" :כיאן -ארגון פמיניסטי ,נשים נגד אלימות ,אישה לאישה -מרכז פמיניסטי בחיפה ,אסוואת -נשים לסביות
פלסטיניות ,קואליציית נשים לשלום ,פרופיל חדש   .
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מרכז סיוע קריית שמונה

מרכז סיוע חיפה

איגוד מרכזי הסיוע
לנפגעות ולנפגעי
תקיפה מינית
איגוד מרכזי הסיוע הוא ארגון הגג של תשעה מרכזי
הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל ופועל
ברמה ארצית במטרה להניע שינוי חברתי .האיגוד פועל
להרחבת זכויותיהם של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית
ולשיפור השירותים הניתנים להם ,וכן לטובת צמצום
היקף התופעה ,ובטווח הארוך למיגורה ולמחיקתה
מהחברה בישראל.

מקבלי החלטות בכנסת ובממשלה במטרה להעלות
את המודעות לתופעת הפגיעה המינית ,ולהשפיע על
מדיניות מקבלי ההחלטות בנושא ,הקצאת משאבים,
חקיקה ,יישום ואכיפה.

מרכז סיוע נצרת

מרכז סיוע שרון
מרכז סיוע תל אביב

מרכז סיוע לנשים דתיות
מרכז סיוע ירושלים

מרכז סיוע תאיר

מרכז סיוע מסל"ן

איגוד מרכזי הסיוע הוקם לפני  21שנים כארגון גג של
תשעת מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
בישראל .האיגוד והמרכזים הם הגוף המומחה בישראל
המעניק סעד חירום רחב לנפגעות ולנפגעי תקיפה
מינית ,ופועל למיגור האלימות המינית בישראל.

כדי למגר תופעה הרסנית זו ,המושרשת עמוק בחברה
הישראלית ,איגוד מרכזי הסיוע נוקט בפעולות מקבילות
מסוגים שונים :הקמת שדולה וקידום יוזמות חקיקה,
פעילות משפטית ,פעילות תקשורתית והסברה ,פרסום
דו"ח שנתי של הפניות למרכזי הסיוע ועוד.

קווי החירום של מרכזי הסיוע
קווי החירום הארציים פועלים  24שעות ביממה:
 1202לנשים 1203 ,לגברים
מספרים מקומיים של קווי חירום:
קריית שמונה ,הגליל והגולן 04-6943996
חיפה והצפון 04-8641262
השרון 09-7747760
תל אביב והמרכז 03-5176176
ירושלים 02-6255558
תאיר  -השפלה הדרומית 08-9496020
מסל"ן (מרכז סיוע לנפגעות אלימות ותקיפה
מינית ,נגב)  -באר שבע והנגב 08-6421313
מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית
ופיזית לנשים ערביות 04-6566813
לנשים דתיות ובאמהרית 02-6730002
לגברים דתיים 02-5328000

מרכזי הסיוע מפעילים קווי חירום ארציים הפועלים
 24שעות ביממה ומציעים תמיכה לנפגעות :פגישות
פרטניות ,ליווי במהלך הליכים משפטיים וקבוצות
תמיכה .כמו כן מקיימים מרכזי הסיוע סדנאות חינוכיות
להעלאת המודעות לתופעה ,והכשרה לגורמים
מקצועיים .עשרות נשות ואנשי מקצוע ולמעלה מאלף
מתנדבות ומתנדבים נותנים מענה לנשים ולגברים
מכל קבוצות האוכלוסייה ,בהן יוצאי אתיופיה ,יוצאי
ברית המועצות לשעבר ,המגזר הדתי והחרדי ,החברה
הערבית ,מהגרות עבודה ומבקשות מקלט.

המחלקה המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות
ולנפגעי תקיפה מינית שמה לה למטרה לייצג את
האיגוד בערכאות השיפוטיות ,להעניק ייעוץ לרכזות
הליווי בהליך הפלילי ,סיוע משפטי לנפגעות בסוגיות
עקרוניות ולפעול לשינוי השיח המשפטי ולחיזוק
ההגנה על זכויותיהם של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית
באמצעות שורה של הליכים משפטיים.
בזירה הפוליטית והפרלמנטארית -פועל האיגוד בקרב
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פניות
למרכזים
2011

גיל הפגיעה
 30%מכלל הפניות היו לגבי פגיעה שנעשתה בילדות
וילדים מתחת לגיל  77%( .12נפגעות בנות23% ,
נפגעים בנים)
 33%מכלל הפניות היו לגבי פגיעה שנעשתה בנערות
ונערים בין גיל  13לגיל  86%( .18נפגעות נערות14% ,
נפגעים נערים)

סה"כ

גילוי עריות ופגיעה במשפחה
25%

בשנת  2011הגיעו למרכזי הסיוע כ 40,000 -פניות.
כ 8,000 -מתוכן הן פניות חדשות של נפגעות ונפגעים
שלא פנו בעבר למרכזים.

14%

41%

כמעט מחצית מהפניות שדיווחו על פגיעות מיניות
בשנת  2011דיווחו על אונס ,ניסיון אונס ואונס
קבוצתי.

אב

אח

גיס

הורה חורג

בן משפחה אחר

דוד

אם

בן דוד

סבא

13%

12%

8%

7%

5%

4%

2%

17%

כרבע מהפניות דיווחו על גילוי עריות .כחמישית
מהפניות דיווחו על הטרדה מינית.

5%

12%

מקום אירוע הפגיעה

סוג הפגיעה לפי גיל
גיל 0-12

כמחצית מהפגיעות המינית שדווחו למרכזי הסיוע
התרחשו בתוך בית על ידי אדם מוכר

גיל 13-18

 68%מהדיווחים על פגיעה מינית בילדים עד גיל 12
דיווחו על פגיעה שהתרחשה בתוך בית

4% 2%

42%

2%

61%

 18%מהדיווחים על פגיעה מינית בבני נוער בגילאי 13-
 18דיווחו על פגיעה שהתרחשה בתוך מוסד חינוכי
(בי"ס ,פנימייה ,ישיבה)...

23%

11%

20%

11%
אונס  /מעשה סדום  /ניסיון אונס

44%

10%

14%

גילוי עריות

35%

תקיפה קבוצתית

10

מעשה מגונה

הטרדה מינית

חשיפה לפורנוגרפיה

מגורי הנפגעת  /התוקף  /מגורים משותפים

טלפון  /אינטרנט

מוסד חינוך

מקום קבלת טיפול

מקום בילוי  /קניות  /נופש

עבודה  /צבא

בחוץ  /רחוב  /גן ציבורי

אחר

16%
7%

8%
5%
1%

הסעה  /תחבורה ציבורית  /טרמפ

11

5%

4%

8%
2%

9%

נתוני משטרת ישראל
לשנת 2011

 68%-75%מהתיקים שנחקרים
מידי שנה במשטרת ישראל
נסגרים.

בשנת  2011נפתחו במשטרה בסה"כ  4,563תיקים
של עבירות מין.

נסגרים מחוסר ראיות

 47%מהתלונות הוגשו על ידי קטינים

נסגרים בטענה של חוסר עניין לציבור
נסגרים באין אשמה

סה"כ תיקים שנפתחו במשטרה
בגין עבירות מין לפי סוג העבירה:

מספר תיקי עבירות מין שנפתחו
1,493
1,395
2,877

* מתוך דו"ח סקירת הפעילות של אגף המשמעת
בנציבות שירות המדינה לשנת 2011

בשנת  2011החליטה הפרקליטות
על הגשת כתבי אישום ב 577
תיקים.

9%

סך-הכל תיקים
סוג העבירה
1046
אינוס בכח או באיומים
אינוס ובעילה שלא כחוק 299
7
עבירות בלתי טבעיות
2129
מעשה מגונה בכח
מעשה מגונה שלא בכח 169
544
מעשה מגונה בפומבי
369
הטרדה מינית
4,563
סה”כ

פתיחת תיקים של עבירות מין

בשנת  2011נפתחו כ 110 -תיקים בנושאים של
הטרדות מיניות ועבירות מין ,נפתחו  45הליכים
משמעתיים כנגד עובדים והוגשו  17תובענות לבית
הדין למשמעת.

שנה
2009
2010
2011

נסגרים מכיוון שהעבריין לא נודע

ב 20% -מהתיקים החשוד בביצוע המעשים הוא
קטין

נתוני פרקליטות המדינה
לשנת 2011

נתוני נציבות שירות המדינה
לשנת 2011

15%

התיקים בהם הוחלט על הגשת כתב אישום בשנת
 2011לפי סוג העבירה:
			
אינוס
		
מעשה מגונה

50%

		
בעילת קטינה
25%

		
מעשה סדום

			
אחר
4.5%

* הנתונים נמסרו על ידי פקד אבישג זקן ויסנברג,
עו"ד ב /הממונה על חופש המידע ,משטרת ישראל

17%

24.5%

6%

48%

* הנתונים נמסרו על ידי מיכל טנא ,עו"ד ,מנהלת
היחידה לפניות הציבור והממונה על חוק חופש
המידע
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כלי האדון
ובחירתה של הגברת
שיחה עם פרופ' ג'וני גל
על מדיניות הפרטת שירותי הרווחה בישראל ודיון במעמדם של מרכזי הסיוע
ענבר כהן
מרכזת את ההליך הפלילי במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל אביב.
חוקרת את יחסי הגומלין בין עולם המשפט לעולם הטיפול כפי שהם באים לידי ביטוי בביהמ"ש
בעבירות מין ,המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית.

וארגונים לשינוי חברתי ,היא זו שריגשה את גדעון
לוי .היא היתה הבסיס עליו הסתמך לוי בכל הקשור
לקידום השינוי החברתי .אולם הסתמכות זו עמדה,
כמעט בסתירה לשלטים שהונפו בהפגנות ,אשר מחו
נגד הפרטת מדינת הרווחה -נגד מיקור החוץ של
שירותי הרווחה ושל שירותים מדיניים בכלל לארגונים
פרטיים ובהם גם עמותות ומלכ"רים 2.לכאורה אותו
כוח חברתי שהוביל את השינוי ,אותה התגייסות
אזרחית פילנתרופית ,שמימנה את הבמות עליהם
עמדו הנואמים ואת הדפסת השלטים והסטיקרים
שחולקו ,היא למעשה מה שהמחאה יצאה נגדו.
המפגינים דרשו שהמדינה תיקח אחריות חברתית
ולא תאלץ את אזרחיה לפעול בצורה פרטית .אולם
כאן עלתה השאלה מדוע? האם כל הפרטה היא
"הפרעטה"? האם הלאמה של כל סוגי השירותים
החברתיים היא בהכרח מגמה חיובית? האם היא

הקיץ האחרון בישראל היה "חם" במיוחד .המחאה
החברתית שהציפה את הרחובות עמדה בניגוד גמור
לטענות האדישות החברתית ,שהופנו פעמים רבות
כלפי "הדור של היום" .היה משהו בתחושה של "אחדות
העם" שעמד בסתירה לתחושת הניכור ,הפילוג והיאוש
שרווחו לפני כן .הצעידה המשותפת יחד עם עוד חצי
מליון איש העלתה בי את התהייה אם כך זה הרגיש
להיות ברחבת הבית הלבן ולהקשיב למרטין לותר קינג
נואם את נאום  I Have A Dreamשלו ומפיך תקווה
בקהל המהופנט .תחושת האופטימיות היתה מדבקת
עד כדי כך שאפילו שועל קרבות חברתיים ,כמו גדעון
לוי ,הגדיר את המחאה כלידתה של החברה האזרחית
בישראל "זהו רחוב ה' באייר .זוהי ההפגנה הכי גדולה
בתולדות המדינה מאז ה' באייר הראשון .יום אחד עוד
ילמדו עליה" 1כתב בהתלהבות.
החברה האזרחית ,אותו פלח חברתי המכיל עמותות

" .1הארץ" 1.1447649/www.haaretz.co.il/news education 03.09.2011
 .2מלכ"ר = מרכז ללא כוונת רווח
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שרה פון שוורצה
צילום :אליסיה שחף ,מתוך פרוייקט "גיבורות"

יעילה ומשרתת את האינטרס האזרחי לקבל שירות
יעיל ומקצועי? ועד כמה היא יכולה לשרוד בעולם
קפיטליסטי? ומה באשר לשינוי חברתי ,האם המדינה
יכולה לאחוז במקל בשני קצותיו :האם היא יכולה להיות
זו שמתווה את המדיניות החברתית וזו שמבקרת אותה
ומשנה אותה? ובהתייחס למבנה הארגוני ולמטרות
הפעולה של ארגוני נשים בכלל ומרכזי הסיוע לנפגעות
ולנפגעי תקיפה מינית  3בפרט – מה אנחנו מרוויחות
מהיותנו גורם חוץ ממשלתי ומה אנחנו מפסידות?

תוכנית שוורץ בביה"ס לעבודה סוציאלית ,המכילה גם
מסלול לימודי ניהול מלכ"רים.
זכרתי כי פרופ' גל היה בעל עמדות ביקורתיות בכל
הקשור להפרטה ,אבל במפגש עמו גיליתי אדם בעל
עמדה מורכבת יותר על מדיניות ההפרטה.

פעם היתה לי עמדה
יותר ביקורתית" הפתיע
אותי פרופ' גל" .חשבתי
שהמדינה צריכה לממן הכל.
זה השתנה ,אצלי לפחות,
גם בגלל שאני רואה את
הדברים לא רק כמבקר
מבחוץ אלא גם מבפנים,
כשותף בוועדות שקובעות
מדיניות .העמדה משנה
משהו .לפעמים יותר קל
לעמוד מבחוץ ולהגיד מה לא
בסדר ,אבל כשאתה בפנים
אתה רואה שיש יתרונות
וחסרונות בכל מדיניות

מרכזי הסיוע מציבים לעצמם שתי מטרות פעולה
מרכזיות .הראשונה היא מתן סיוע לנפגעות ולנפגעי
תקיפה מינית ,השנייה היא הסברה ,דוברות ושדולה.
הסיוע ניתן בקווי החירום ,בפגישות אישיות ,בקבוצות
תמיכה ובליווי הנפגעות בהליך הפלילי .עבודת ההסברה
נעשית באמצעות סדנאות והכשרות מקצועיות לאנשי
חינוך ,טיפול ,חוק ומשפט ולתלמידים בבתי ספר וכן
סדנאות למיגור הטרדה מינית במקומות עבודה.
קיימים תשעה מרכזי סיוע בארץ ,המחולקים בהתאם
לאזורי החיוג .המרכזים חברים באיגוד מרכזי הסיוע
הממוקם בירושלים ומתמקד בעיקר בעבודה הארצית
הכוללת קשר עם אמצעי התקשורת ,שדולה ופעילות
בזירה המשפטית .מרכזי הסיוע הינם למעשה עמותות
הממומנות בעיקר מכספי תרומות המתקבלים מקרנות
ומתורמים פרטיים .חלקו הקטן יחסית של התקציב
מתבסס על כספים המתקבלים מתמיכות ממשלתיות.
התמיכות אינן קבועות ומשתנות משנה לשנה .בשנים
4
האחרונות כספי התמיכות הצטמצמו באורח משמעותי.
השאלה ,שהעסיקה אותי ומעסיקה את מרכזי הסיוע
לאורך כל השנים ,היא עד כמה המרכזים צריכים
לשאוף כי המדינה תיקח אחריות על מתן סיוע לנפגעות
תקיפה מינית ודוק עד כמה מרכזי הסיוע צריכים לשאוף
להפוך לארגון ממשלתי ,על כל המשתמע מכך.
עם הבלבול שלי בין האמונה העמוקה באחריות
המדינית על אזרחיה לבין חופש הפעולה האידיאולוגי
שאני מרגישה בעבודה בארגון חוץ ממשלתי ,פניתי למי
שעמד שנים רבות בראש בית הגידול האקדמי שלי –
פרופ' ג'וני גל ,כיום דיקן ביה"ס לעבודה סוציאלית
ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית ובעבר ראש

ממה מורכבת המורכבות?
"תמיד היה משק מעורב של רווחה .בכל המדינות זה
משתנה אבל בכל המדינות תמיד היו תחומים שבאופן

יהיה למלכ"רים ,אבל כשאתה מסתכל איך מלכ"רים
מתפקדים ,במיוחד מלכ"רים שמתחרים עם המגזר
העסקי ,אז נדמה שכמעט ואין הבדל .ואז עולה השאלה
מהו היתרון במלכ"רים? המחשבה שמלכ"רים מחוייבים
יותר חברתית ,אינה תמיד נכונה.

מסורתי סופקו ע"י המדינה וכאלו שהיו בידי גופים
אחרים ,שקמו כארגוני  .Grass Rootsויש מעברים
 יש תחומים שעוברים לאחריות פרטית כשקודם היובאחריות המדינה ולהיפך .זאת אומרת זה לא שחור או
לבן .ברור שהשאלות מי מפעיל שירות ,מי מממן ,מי
אחראי ומי מפקח מכילות הרבה אפשרויות ושילובים".
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למשל בעבודת דוקטוראט שנעשתה כאן בביה"ס.
החוקר רצה לבדוק מדוע קיימים פערים גדולים
בשיעור המיצוי של חוק סיעוד ,בין ישובים שונים .היה
ברור שהסיבה היא לא שוני במצב הבריאותי .נמצא
שאחד הגורמים המשמעותיים הוא השאלה כמה
חברות פרטיות שעוסקות בסיעוד פועלות באותו הישוב
ומתחרות ביניהן על הלקוחות .ככל שיש יותר חברות
שמתחרות ביניהן יש יותר מיצוי של חוק הסיעוד .פה
יש הגיון פשוט של שוק תחרותי" .

אז מתי להפריט ומתי לא?
"אם המטרה של מדינת הרווחה היא לקדם זכויות
חברתיות אז השאלה שלנו היא איך אפשר לקדם
אותן בצורה הטובה ביותר .זוהי נקודת המוצא .המדינה
צריכה לדאוג לזכויות החברתיות של אזרחיה ,זה ברור.
השאלה האם זה צריך להיעשות באמצעות מיקור חוץ/
הפרטה ,היא בעצם שאלה של איך המדינה מיישמת את
המטרה הזאת .קיימים תחומים שאותם המדינה לוקחת
על עצמה ,אם בגלל שהיא יכולה לעשות את זה יותר
טוב מאחרים או בגלל שהמחיר של העברת ההפעלה
לגורמים אחרים הוא גבוה ויש תחומים שבהם יש יתרון
לכך שמישהו אחר יעשה את העבודה ולא המדינה".

ואז אם המדינה הייתה זו שנותנת
את השירות ,היא לא הייתה עושה
שיווק פעיל כי אין לה אינטרס?
"נכון .פה ניצלו את האינטרס לטובה .וזה הרעיון של
הפרטה  -לנצל את ההיגיון של השוק לטובה .ברור
שיש לזה חסרונות .אולי יש אנשים שלא היו צריכים
לקבל בכלל תמיכה .אבל זה מראה שזה לא מובן מאליו
שהפרטה זה רע .אם המטרה היא להגיע למיצוי של
זכויות הקשישים בתחום הסיעוד ,אז כנראה שמשהו
בתחרות מדרבן את האנשים .יש לזה יתרון.

ומה היתרון?
"יש יתרונות לגמישות .לזה שארגונים לא ממשלתיים אינם
כבולים לכללים של המדינה .זה מאפשר יזמות יותר גדולה.
יש יתרון ,שיש לגביו ויכוח ,והוא יתרון התחלופה .אחת
הטענות היא 'שארגונים נשחקים ואם ארגון מסוים לא
נותן שירות טוב ולא עושה את ההתאמות הנדרשות ,אני
יכול לקחת בעוד חמש שנים מישהו אחר .זה יתרון גדול
כי כך המדינה שומרת את הכוח בידיה ולא מעבירה
אותו למישהו אחר .בדרך הזו אף אחד לא צובר מספיק
כוח מולה והיא יכולה לרענן את השירות .יש לזה גם
חסרונות .כי ארגונים שנתנו את השירות טוענים בצדק
"ומה עם העובדים שלי? ומה עם הידע שצברתי?"

אני פשוט תוהה אם אין גם סיכון של פגיעה באינטגריטי
המקצועי .למשל ,כשמפריטים בתי חולים פסיכיאטריים
ופנימיות ,אולי גורמים פרטיים ירצו לאשפז כמה שיותר
אנשים ,ואז ישלחו יותר אנשים לאשפוז ,ישלחו יותר
ילדים לסידור חוץ ביתי בפנימיות ופחות יתאמצו לייצר
פתרונות בקהילה.
"יכול להיות שאת צודקת ,אולם חלק גדול מהפנימיות
תמיד היו מופרטות .ולמרות שרוב שירותי הרווחה
מופרטים למלכ"רים עדיין אני לא בטוח שיש הבדל כזה
גדול בין מלכ"רים לחברות פרטיות .עמותות מפתחות
הרבה פעמים פרויקטים שלא קשורים למהות הבסיסית
שלהן כדי לגייס משאבים ולשרוד .ארגון רוצה לשרוד
כי הוא קיים .יש לו עובדים והוא מחויב להם ולכן הוא

האם הפרטה למלכ"רים דומה
להפרטה לשוק החופשי?
"פעם זה היה מובן מאליו שאם תהיה הפרטה זה
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אחרים .בראשית שנות האלפיים היה קיצוץ משמעותי,
אבל מאז יש גידול בהוצאה על רווחה .הגידול הזה לא
מדביק את הפער שהולך וגדל .זה שיש גידול בתקציב
משרד הרווחה זו עובדה .יש גידול בהוצאה על ביטחון
סוציאלי .יש גידול בתחום החינוך .הבעיה היא שהצרכים
גדלים עוד יותר וגם בשל כך אנחנו לא מצליחים
להדביק את הפער .כדי להתמודד עם עוני או פערים
חברתיים בישראל צריך לעשות קפיצה משמעותית .כך
נוצרת תחושה שמצד אחד המצב הכלכלי נהדר ,יש
צמיחה ,יש משאבים ,אבל מצד שני לא מצליחים
לגמור את החודש.

יעשה כל מני דברים כדי לשרוד .גם פנימיות רוצות
לשרוד ולכן הן יעשו כל מיני דברים כדי לשרוד".

אז אולי בכל זאת לא להפריט?
"הרבה פעמים קיימים נזקים בהפרטה ובוודאי שקיימים
תחומים שאסור להפריט אבל העמדה לא צריכה
להיות שצריך להחזיר את הגלגל אחורה ולהעביר הכל
לבעלות ולהפעלה של המדינה אלא צריך לחשוב איך
אנחנו מתמודדים עם המציאות ,איך מסייגים את
ההפרטה ואיך דואגים לפיקוח ולרגולציה יותר טובה
של השירותים המופרטים .עמדה ששוללת לחלוטין את
ההפרטה היא לא מבוססת ולא מעשית".

בישראל קיימת ציפייה גבוהה שהמדינה תיקח אחריות
על מתן שירותים חברתיים .ישראל מובילה מבחינת
התמיכה הציבורית בהתערבות של המדינה בטיפול
בפערים חברתיים .כך זה היה מאז ומעולם.
בסיכומו של עניין לדעתי ,המחאה נוצרה על רקע כל
אלו -על רקע הציפייה לאופק כלכלי טוב ,על רקע הפגנות
המחאה במדינות שמסביבנו ,ובגלל נקודת המוצא
הבסיסית שלנו שהמדינה צריכה להיות מדינת רווחה,
לעומת המציאות העגומה של חוסר היכולת להתמודד עם
עוני ועם פערים חברתיים וחוסר יכולת של המעמד הבינוני
להתקיים .לכן אין לזה קשר מהותי להפרטה .הפרטה זה
מושג הרבה יותר מורכב ממה שעולה בסיסמאות ההפגנה.
אני חושב שאם היינו שואלים אנשים "האם אתה חושב
שמלכ"ר צריך לספק את השירות במימון או בפיקוח
המדינה או שהמדינה צריכה לספק אותו ,רוב האנשים
לא היו חושבים שזה משנה .יותר חשוב להם שהשירות
יהיה נגיש וטוב ושהם יהיו זכאים לקבל אותו ולא לקנות
אותו .זה מה שמעסיק את האנשים וזה בסדר".

מה לא להפריט? מעבר לשיקול
של יעילות ומקצוענות
"יש תחומים שלמדינה צריכה להיות שליטה
מקסימאלית בהם .למשל תחומים שנוגעים לזכויות
בני אדם  -לא צריך להפריט ,הויכוח שהיה בהקשר
של תוכנית ויסקונסין למי יש את המנדט לשלול את
הזכות לקבל קצבה הוא דוגמה כזו .אלה הם סוג
הדברים שצריכים להיות בידי המדינה .יש תחומים
שבהם המדינה פועלת היטב ואני לא רואה סיבה
להפריט אותם למשל עו"סים בלשכות רווחה עושים
עבודה מצויינת ואני לא רואה סיבה להפריט .יש יתרונות
למדינה ויש גם חסרונות .כנ"ל לגבי ההפרטה .למשל
במערכות חינוך ובריאות חשוב לשמור על שוויון ולכן
חשוב שהם יישארו בידי המדינה .ביטחון למשל חשוב
שיישאר בידי המדינה.

ומה עם תחומים שהמדינה מעולם
לא לקחה עליהם אחריות?

כשהמדינה נכשלת באספקת שירות מסוים ,לפעמים
הפרטה היא פתרון.

"במקרים אלו לא מדובר בהפרטה .אלו תחומים
שהמדינה אומרת מראש "אני לא חושבת שזה חלק
מהאחריות של מדינת רווחה"

קיימים יתרונות להפרטה ,אולם איך
מסבירים את המחאה החברתית?

ואתה חושב שזו החלטה מקרית?

"התחלנו מנקודה נמוכה מאוד בישראל .גם בשיא של
מדינת הרווחה ההוצאה על רווחה הייתה נמוכה באופן
יחסי וזה פגע בנגישות השירותים ובהרבה תחומים

"באופן כללי היו יותר קיצוצים בקרב אוכלוסיות חלשות
מבחינה פוליטית ,במיוחד בשנות האלפיים כשצומצמו
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הבטחת וקצבאות הילדים .קצבאות הנכות השתפרו
מאוד בגלל שביתות הנכים .הערבים סובלים ללא ספק
מאפלייה גם אם הופנו אליהם יותר משאבים מבעבר.
זה פחות ענין של הפרטה ויותר ענין של משאבים".

מימון ממשלתי .הרבה עובדים סוציאליים הם עובדי
מדינה ועוסקים בעיצוב מדיניות ,אבל זה בכל זאת קובע
להם גבולות ותחומים שהם לא יכולים לעסוק בהם .ככל
שאני יותר מעורב בדברים האלה ,אני מבין שאין מדיניות
שהיא רק טובה ,ואין שיטת פעולה בתחומים חברתיים
שהיא שיטה שאין לה מחיר או חסרונות .אני חי בעולם
פוליטי .אני יכול לעמוד מהצד ולצעוק מה לא בסדר,
ואני יכול לבחור להיות שותף לקביעת המדיניות כי שם
אני יכול להשפיע יותר .במקרה השני אני צריך לדעת
להתפשר ולקבל את זה שלא יהיה סוציאליזם מחר ,אך
לעומת זאת יהיו יותר זכויות חברתיות ויותר הוצאה על
רווחה ,ולפעמים צריך לשלם מחיר אידיאולוגי ולתמוך
בהפרטה ,אם היא תגרום פחות נזק".

ומה באשר לנשים ולמרכזי הסיוע?
"מאז ממשלת רבין והשתתפות מפלגות השמאל
בממשלה בשנות ה ,90-יש יותר נכונות לקדם שירותים
שקשורים למגדר.
אבל מרכזי הסיוע הם עניין שונה .יש הבדל בין ארגון
שמספק שירותי סיעוד והוא מלכ"ר לבין מרכזי הסיוע.
ארגון שמספק שירותים לא מתיימר לשנות שום דבר
אלא רק לספק שירות טוב יותר .יש ארגונים שתפקידם
לסנגר או לקדם נושא ,בעקבות תמיכתם באג'נדה
מסויימת ואז סביר להניח שהם לא יקבלו מימון
מהממשלה .יש גופים שקמו כתוצאה מיוזמה של ארגון
אידיאולוגי ומטרתם קידום אג'נדה מסויימת .בשלב
מסויים יתכן שהקבוצה תשאף לכך שהמדינה תיקח
על עצמה את מימון הארגון .יש לזה יתרונות ,לפחות
מבחינת הביטחון התעסוקתי של העובדים בארגון ,אבל
אז מאבדים את האוטונומיה ,את העצמאות ,את רוח
ההתנדבות .זה היתרון של המגזר השלישי .זה מסוג
הדברים שהחברה האזרחית צריכה ליצור – ארגונים
שמזהים צורך שהמדינה לא מסוגלת לספק .ארגונים
שמספקים את המענה ויכולים לגייס ציבור שיכול
להשתתף ולקדם את האג'נדה .לפעמים זה מתמסד
והופך להיות חלק מהממשלה .לפעמים זה טוב
ולפעמים זה פחות טוב .זו התלבטות.

סיכום
מרכזי הסיוע אינם מהווים דוגמא קלאסית להפרטה,
מאחר ולא מדובר בשירות שניתן בעבר על ידי המדינה
ולימים הופרט .אי לכך שאלת ההפרטה אינה מדוייקת,
עם זאת הדילמה לגבי מידת הכדאיות בקבלת מימון
ממשלתי עדיין קיימת.
השיחה עם פרופ' ג'וני גל הותירה אותי בהתלבטות
באשר לסוגיה זאת מאחר ומרכזי הסיוע מציבים
לעצמם ,כאמור בתחילת המאמר ,שתי מטרות אשר
יתכן והתשובה לגביהם שונה .המטרה הראשונה
והבסיסית של המרכזים היא מתן סיוע לנפגעות,
מטרה זו היא למעשה מתן שירות .המטרה השניה
היא הסברה ,דוברות ושדולה ,מטרה זו היא השינוי
החברתי .באשר לשתי המטרות הללו ,שאלתי את
עצמי מה היה קורה לו מרכזי הסיוע היו הופכים להיות
שירות הניתן ע"י המדינה?

אני מניח שהיות ומרכזי הסיוע אינם ארגון ממשלתי או
ממומן ע"י הממשלה תמיד מרחפת השאלה של עצם
קיומם ,ואפשר להניח שאילו היו שירות ממשלתי עתידם
היה בטוח יותר .זה המחיר שמשלמים".

המרכזים ,להיתפס כמומחיות מקצועיות שלא "מונעות
על ידי אג'נדה" המאיימת על האובייקטיביות שלהן.
מעניין איך היה נראה עולם בו הסדנאות שמרכזי הסיוע
מעבירים בבתי ספר היו הופכות לשיעור אינטגרלי
בתוכנית הלימודים.
בנסיוני לענות על השאלה ,לפחות עבור עצמי ,אני
תוהה אם אכן מדובר בשתי אפשרויות בלבד .פעולה
מתוך המערכת או מחוצה לה כעמותה ,ואם הבחירה
היא בין ארגון ממשלתי המשנה מתוך המערכת לבין
ארגון חוץ ממשלתי שנגזר עליו לעמוד מבחוץ ,לבקר
את המדיניות הממשלתית ,אך לעולם לא להצליח
להשפיע באורח משמעותי .אני סבורה כי מרכזי הסיוע
הוכיחו שניתן לעבוד עם ארגוני ממשל וקובעי מדיניות
ולקדם שינוי חברתי משמעותי ,ויחד עם זאת לשמור
על עצמאות ארגונית ואידיאולוגית .אי לכך אותה
דיכוטומיה לא בהכרח קיימת ויכולת ההשפעה על
המדיניות הממשלתית אינה מושפעת תמיד מהיות
הארגון ממשלתי או לא.
מעבר לשאלה התועלתנית של האסטרטגיה בה
ניתן לקדם שינוי חברתי באופן מוצלח יותר ,נדמה
לי שלשאלה קיים גם רובד אידיאולוגי .האם הבחירה
לעבוד כעמותה היא מהותית? האם ההימנעות ,ככל
שניתן ,מתלות במדינה ברובד הפיקוחי ,הכלכלי,
המקצועי או כל רובד אחר ,היא בחירה מכוונת
מתוך הרצון לשמור על המרכזים נאמנים לאמת

האידיאולוגית שלהם ולא להיות מחויבים לציות
להנחיות שלטוניות ,כמתבקש במערכת יחסים
היררכית בין הממשל לארגוניו?
בעוד שעל השאלה התועלתנית איני בטוחה מהי דעתי,
התשובה על השאלה האידיאולוגית ברורה לי יותר.

החופש המושג בשמירה על
מרכזי הסיוע כארגון אוטונומי ,לא
יסולא בפז .ההפרדה הכרחית
כדי להמשיך במאבק אידיאולוגי
נקי של המרכזים .מאבק נקי
מלחצים שלטוניים הינו הכרחי
לשינוי חברתי ,גם אם יש לכך
מחיר.
מרכזי הסיוע ,כמו כל אשה ,צריכים "חדר משלהם וקצבה
חודשית קבועה" (וורג'יניה וולף) 6אולם מקורם של אלה
לא צריך להיות מ"בית האדון" מאחר ו"כלי האדון לעולם
לא יפרקו את ביתו של האדון" (אודרי לורד).

עד כמה היינו חופשיות לקדם אג'נדה אידיאולוגית
ופמיניסטית? עד כמה היינו חופשיות לעשות את הקישור
בין פגיעה מינית לדיכוי נשים ולאפלייתן? עד כמה היינו
חופשיות לבטא ביקורת כלפי מדיניות ,חקיקה ,פסיקה,
התבטאויות שונות של אנשי ממסד או תרבות?

אז מה עדיף? להיות ארגון ממשלתי
או חוץ ממשלתי?

מצד שני ,איך זה היה מרגיש לחיות ללא החשש
הכלכלי המאיים לצמצם את פעילות המרכזים,
לקבל את הכרת המדינה בחשיבות השירות הניתן ע"י

"אפשר לעסוק בפרקטיקה של עיצוב מדיניות וגם לקבל

6. Lorde, Audre. (1981). The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. In Cherrie, Moraga and Gloria
Anzaldua (Eds.). This Bridge Called My Back: Writing by Radical Women of Color. New York: Kitchen Table Press
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סוג הסיוע שביקשו הנפגעות והנפגעים
התייעצות לגבי נפגעת

25.7%

מידע על ההליך הפלילי

20.9%
2.4%
64.1%

מידע על קבוצת תמיכה
סיוע רגשי
מידע על טיפול נפשי או רפואי

18.1%

זהות הפונים למרכזי הסיוע
כמחצית מהפניות למרכזי הסיוע הן של הנפגעת עצמה וכמחצית של מערכות תומכות

הנפגעת

55%

משפחה

21.5%

ידיד/ה

9.4%
2.9%

מערכת חינוך
מערכת רפואית  /בריאות הנפש

8%
1%
2.2%

ממונה בעבודה  /צבא
מערכת החוק (משטרה ופרקליטות)

ענת אלדר
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חוק זכויות נפגעי
עבירה :איפה היינו ולאן
אנחנו הולכות ?!
אלה קנור
 ,.M.Aקרימינולוגית משפטית ,רכזת ליווי הליך פלילי,
מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ,קרית שמונה ,גליל-גולן

לחפש את ידי שוב .זיעה קרה
פושטת בגופה ובידה .היא רועדת.
כל גופה הקטן והצנום רועד .יש
לי התחושה שאם אנשוף עליה,
כמו שאני נושפת בחדווה על בני
הקטן ,היא תיפול לאחור ,תישבר
לגמרי .היא מסתכלת עליי במבט
שקורע את הלב; היא מחפשת
שמישהו יעזור לה ,שמישהו
יעלים אותה ,שמישהו יגיד לה
שהיא יכולה לקום וללכת .ואני לא

פתח דבר

 ...אני יושבת לידה .החדר
קטן ,כל כך קטן .בעצם,
אני יושבת בינו ובינה .וזה כל מה
שאפשר להכניס ביניהם; את
הכיסא ואותי .אין מקום למשהו
אחר .עד כמה קטן הוא החדר.
הנערה אוחזת בידי בחוזקה
ובאם לרגע אבד המגע המגן,
כמו עיוור שאיבד את מקל
הנחייה שלו ,היא מיד מגששת
24

על הרצפה ,העיניים מפלבלות,
הקיא יוצא מפיה והעילפון מציל
אותה .גופה בא לעזרתה והוריד
מסך על ההתרחשות כולה.
זו הדרך היחידה בה הוא והיא
מצליחים לשרוד את הזוועה.
איכשהו הגענו לרכב .אחרי 20
דקות היא כאילו ומתעוררת .לא
זוכרת כלום .מבקשת שאספר
לה מה היה; האם הצליחה ?!
האם אמרה לו משהו ?! האם
הסיוט כבר מאחוריה ?! האם
עכשיו ייפסקו סימני השאלה
והחשדות ?! האם יאמינו לה ?!
האם יגישו כתב אישום ?! אני
מחבקת ומלטפת במילים ,בידיים,
בעיניים .ועם הערצה והבנה
אומרת לה" :נלחמת ילדונת .לא
נשארת חייבת אישה קטנה .נתת
את כל כולך וכל העולם היה
עד לכך .עכשיו אפשר לנסות
להירדם ...

אומרת מילה .לא בקול בכל אופן.
מדברת איתה בעיניים ומבטיחה
שאגן עליה ככל יכולתי; מבטיחה
שכל עוד אני כאן דבר לא יקרה
לה .היא מאמינה לי !? ...
עוברות  4דקות מהרגע שהוא
נכנס לחדר 4 .דקות בלבד היא
מצליחה לשלב בין הנשימה
לבין הדיבור 4 .דקות בלבד היא
מצליחה לשבת במרחק של
 80סנטימטר ממנו 4 .דקות
בלבד היא מצליחה לסבול את
המבט שלו בה ,את הריח המוכר
שלו .ואז הנפש מכריעה; הרגש
מכריע; הבחילה עולה בה והיא
לוחשת שהיא לא יכולה יותר.
שוב אותו מבט שמתחנן לעזרה,
להצלה ,שמתמלא בדמעות
שחונקות ומחרישות את הקול עד
שהיא נאלמת לחלוטין .השתיקה
מנצחת .היא נאחזת בי ואנחנו
יוצאות מהחדר .בכוחות אחרונים
היא פוסעת מספר פסיעות של
תינוק שזה עתה למד ללכת .היא
קורסת .הגוף הקטן מפרפר כולו

(העימות של כ' ,אוקטובר )2010
על ליווי בהליך הפלילי אנחנו מדברות  ...וזוהי ,פחות או
יותר החוויה :הליכה ,יד ביד ,זו לצד זו ,נפגעת ומלווה,
אל עבר אירועים מורכבים וקשים המצליחים לאתגר
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גם את החזקות והאיתנות שבינינו .הליווי בהליך הפלילי,
שהחל בשנת  ,1996מנסה להפוך את ההליך הפלילי
לפשוט ,מובן וידידותי יותר .המטרה היא ללוות את
נפגעות עבירות המין ,באשר הן ,כשהן מנסות למצוא
את דרכן במערכות בירוקרטיות ולא ידידותיות תוך
שהן מתמודדות עם קשיים פיזיים ,רגשיים ומנטאליים;
קשיים שהניסיון לתארם במילים רק יחוויר את עצם
החוויה אותה הן עוברות .או כמו שהיטיבה לתאר את
הבלתי ניתן לתיאור ד"ר ענת גור" ,אנחנו מדברים על
הבלתי ניתן לדיבור ,ה( "unspeakable -גור.)2002 ,

שיטת המשפט האדוורסרית
מערכת המשפט האדוורסרית ,היא זו הקיימת בישראל
ובארה"ב .על פי שיטה זו ,המשפט הפלילי הוא עימות
בין שני יריבים שווים :המדינה והנאשם .שני היריבים
הללו מציגים את טיעוניהם בפני השופט שחורץ את
הדין ,ללא משוא פנים ובאופן נטול פניות .הנחת היסוד
של שיטה זו היא כי ההליך המשפטי מתקיים בין שני
צדדים (התביעה וההגנה) ואילו השופט "מספק שירות"
– מכריע וקובע מי מביניהם הוא הצודק.
לפי תיאור ראשוני ופשטני זה אפשר כבר להבין כי
חסרה פה דמות משמעותית אשר בלעדיה לא יכול
להתחיל ההליך :קורבן העבירה .ובכל זאת ,זהו הבסיס
של שיטת המשפט הישראלית.

מיקומן של המלוות בהליך הפלילי מאפשר להן נקודת
מבט פסבדו-חיצונית על המערכות ,על תפקודן ועל
נקודת המפגש ,הכל-כך לא מובנת מאליה ,בין הנפגעות
לבין אותן מערכות (משטרה ,פרקליטות ,בתי"ח ,שב"ס,
בתי משפט ועוד) .מנקודת מבטה של המלווה ניתן להבין
גם את החוקר ואת סוג השאלות שעליו לשאול; גם את
הקשיים במציאת ראיות שאותם מסבירה הפרקליטה
לנפגעת ,וגם את מבנה מערכת המשפט בכלל.

בשיטה זו ,תפקיד המשטרה הוא להגיע לחקר האמת,
ומבחינת המשטרה יש ,כמובן ,רק אמת אחת .תפקיד
הפרקליטות הוא להחליט אם ניתן להוכיח בבית המשפט
את שנטען ע"י הקורבן ,קרי ,האם ישנן מספיק ראיות אשר
תומכות בגרסתו .בבית המשפט ,העדים מעידים ונחקרים
ע"י כל אחד מהצדדים; עדותם מעומתת ומאומתת עם
ראיות אחרות בתיק ,וכל הראיות נבחנות ביחס לתמונה
הכללית; סתירות בדברי עד כזה או אחר מבּוררֹות אפילו
עד חיטוט וזאת כדי לוודא שהאירועים אותם הוא מתאר,
אכן התרחשו כפי שהוא מתארם .אם בתום העדויות
והבירורים ,בתום המשפט ,נשאר בליבו של השופט "ספק
סביר" באשמתו של הנאשם ,חובה עליו לזכותו.

אך המלווה מגיעה עם סדר יום ברור (ואינה מתביישת
בכך) :אנחנו כאן בזכות ,למען ורק עבור הנפגעת .אנחנו
כאן כי ברור לנו שהדרך אותה עוברת נפגעת במסגרת
ההליך הפלילי היא דרך שאין זה מוגזם לכנותה דרך
ייסורים .אנו חוות ברמה היומיומית את משמעותה של
חקירה או הגשת תלונה; את משמעותה של עמידה
איתנה מול מיתוסים ודעות קדומות; את התחושה
הכמעט בלתי נסבלת של האשמת הקורבן במה שקרה
לה; את הצמצום והטריוויאליזציה של המשמעות ושל
ההשלכות של הפגיעה המינית .אנו כאן איתה ,מתי
שתרצה ,לאן שתיאלץ לפנות ובאיזו דרך שהיא תיבחר
בה .ויש לנו את האפשרות לבחון ,לא בהכרח ממקום
אובייקטיבי ,אך בהחלט ממקום ביקורתי ,את מערכת
אכיפת החוק ,את התנהלותה אל מול נפגעות תקיפה
מינית ואת יישומו של חוק זכויות נפגעי עבירה.

מערכת אכיפת החוק עוסקת במישור הפרקטי של
עובדות וראיות אובייקטיביות ,אך מה עם נפגעות האונס
אשר כתוצאה מהטראומה אותה חוו זיכרונן אינו ברור
ונהיר? מה לגבי נפגעות אונס אשר אינן זוכרות ברצף
כרונולוגי סדּור את קרות האירוע? מה לגבי נפגעות
אונס שכדי להמשיך בחיים "מנתקות עצמן" ומתארות
אירוע שקרה למישהי אחרת ,לא להן? מה לגבי נפגעות
אונס אשר כתוצאה מהשיח החברתי וחוסר התמיכה
החברתית גוררות מטען כבד ומייסר של רגשות אשמה
וביטחון עצמי מעורער לגבי האירוע אותו חוו! מה לגבי
אותן נפגעות אונס שלאור גודל הטרגדיה אותה הן חוו
לא יכלו להביא עצמן מיידית להגשת תלונה?

במאמר זה אציג תחילה את הקשיים שמערכת המשפט
בישראל מערימה על נפגעת האונס נוכח המבנה שלה.
לאחר מכן נבחן את המושג "האונס השני" ,שבמובן מסוים
הוביל לחקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה ונדון בו ,בשים
לב לחוויות הייחודיות שלנו כמלוות בהליך הפלילי.

במובנים רבים ,מערכת המשפט איננה ערוכה להתמודד
עם הבעיות הייחודיות לטראומה של פגיעה מינית.
הטראומה מפגיעה מינית מקשה על נפגעת האונס
אפרת דהן
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לדבר באותה שפה שהמערכת המשפטית מדברת
(דדיה ודרויאן .)2001 ,הטראומה משנה את תפיסות
הרגש ,הזיכרון ,הזמן ,והגוף וכתוצאה מקשיים אלו
דבריה של הנפגעת במשטרה ,בפרקליטות ובבית
המשפט ,נתפסים לא פעם כמעוררי ספק ,במובן
המשפטי הפורמלי שלו וכלא אמינים .ברגע שהנפגעת
פוגשת לראשונה במערכת היא מרגישה ,ובצדק ,כי
הזרקור מופנה אליה ולא אל החשוד או הנאשם ,והיא
זו שנמצאת תחת חקירה :האם היא מהימנה? האם
הסיפור נשמע הגיוני? למה עשתה כך ולא אחרת? למה
השהתה את הפנייה למשטרה? אלה הן שאלות ,תהיות
ותמיהות המכוונות כלפיה בכל שלבי ההליך ומקשות
עליה עוד יותר להשמיע את קולה בהליך.

מובנה לגבי אמינות הטענה שלה בדבר אונס; מלכתחילה
מערערים על אמינותה ועל טוהר כוונותיה בהגשת תלונה
על עבירת אונס .מלכתחילה היא נחשדת.
בנקודה זו מתחיל סיפורו של חוק זכויות נפגעי עבירה.
מטרת החוק היא למנוע את האונס השני.

חוק זכויות נפגעי עבירה :המהפכה
כאמור ,המשפט הפלילי מתמקד במבצעי העבירות
ולא התמקד עד לחקיקת החוק בקורבן (פוגץ'.)2005 ,
בהסתכלות היסטורית ,ניתן לומר כי תפקיד הקורבן
בהליך הפלילי השתנה מאוד מאז תחילת ימי המשפט.
בעבר הייתה שיטה של "עין תחת עין" ,אחר כך
המלוכה לקחה על עצמה את תפקיד הענישה ,והיום
הקורבן הוא לכל היותר עד מרכזי ואיננו חלק מן ההליך
בכלל.)Erez & Roberts, 2007( .

האונס השני ()The Second Rape
מחקרים רבים מראים כי נפגעות אונס הפונות למערכת
אכיפת החוק נותרות עם תחושות של אשמה ,ספקות,
ספקנות וקורבנות חוזרת .חוויות שליליות אלו כונו
באותם מחקרים "אונס שני" ,או "אונס משני" ,כאשר
הכוונה היא בעיקר לאותן התנהגויות שיש בהן האשמה
של הקורבן במה שאירע לה (.)Campbell, 2001
קצרה היריעה כאן מלהרחיב בנושא זה ,אבל בקצרה
אעיר כי הגישה המאשימה את הקורבן ,בין אם במכוון
ובין אם לא ,מבוססת על מיתוסים וסטריאוטיפים
שגויים הרואים באונס מעשה פתולוגי ,יוצא דופן ונדיר
ואת האישה כמי שתמיד מהססת לפני הסכמתה
למגע מיני ופעמים רבות "ממציאה" את האונס בגלל
חרטה על עצם האירוע .מיתוסים אלה מנוגדים כמובן
לנתונים הסטטיסטיים הידועים ,אך מדהים כי גם במאה
ה 21-הם עדיין צצים בבתי המשפט בכסות של טענות
משפטיות רציניות לכאורה.

בשלושים השנים האחרונות חל שינוי בתיאוריה
ובפרקטיקה של השיטה האדוורסרית וכיום יש מגמה
לחזק את מעמדם של קורבנות הפשיעה במסגרת ההליך
הפלילי ומחוצה לו (סבה וגל .)2003 ,אף על פי שהקורבן
עדיין חסר מעמד רשמי בהליך ,יש חובה ליידעו ולשתפו
יותר מבעבר (.)Erez & Roberts, 2007
חוק זכויות נפגעי עבירה משקף את המהפכה
התפיסתית הזו ומשנה ,במובנים רבים ,סדרי עולם
במשפט הפלילי כפי שהכרנו אותו קודם לכן.

עשר שנים עברו  ...ומה משמעות
החוק ,הלכה למעשה ?!
החוק במדינת ישראל ,בהשוואה לחוקים דומים באירופה
ובארה"ב ,מקנה לקורבן העבירה זכויות פסיביות בלבד.
מדינת ישראל לא הלכה רחוק יותר בתחום זה.

כשנפגעת עבירת מין פותחת בהליך הפלילי ומגישה
תלונה במשטרה היא למעשה פונה אל החברה באמצעות
נציגיה של מערכת אכיפת החוק וחושפת אירוע קשה
שלא פעם היה סוד במשך שנים רבות .בפנייתה ,היא
נתקלת בגורמים אובייקטיביים לכאורה ,אך הם אינם
מנותקים מהמיתוסים והסטריאוטיפים המכוננים של
החברה בה אנו חיים .לכן ,כשנפגעת מגיעה להליך
הפלילי ולמערכת המשפט היא מתחילה מ"נקודת אפס"
נמוכה יותר מנפגעי עבירות אחרים :מלכתחילה קיים ספק

את זכויות הקורבן אפשר לחלק לארבע קטגוריות.
( )1קבלת המידע  -החוק מקנה לקורבן את הזכות לקבל
מידע על זכויותיו ,על הדרך בה מתנהל ההליך ,על כתב
האישום ועל הזכות לקבל שירותי סיוע (ממשלתיים או
שאינם ממשלתיים) .האם באמת היינו צריכים להגיע עד
שנת ( 2001שנת חקיקת החוק) כדי להכריז בראש חוצות
כי לנפגע עבירה יש זכות לקבל מידע? כיצד הגענו למצב
בו יש צורך בחוק שיאמר לאנשי מערכת אכיפת החוק כי
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מן הראוי לעדכן אישה שמגישה תלונה מהו ההליך שהיא
תעבור ואיזה שירותי סיוע מגיעים לה?

עשר שנים עברו  ...ומה עם יישומו
של החוק ?

( )2השתתפות בקבלת החלטות  -מדובר כאן על
הזכות של נפגע העבירה להביע את עמדתו בשלבים
מסוימים של ההליך ,בטרם קבלת ההחלטה .אין מדובר
על השתתפות בקבלת ההחלטה אלא בזכותו של אדם
להשמיע את קולו.

אין עדיין מחקר הבוחן באופן ביקורתי את יישום החוק
מנקודת המבט של נפגעי העבירה .לפני כ 25 -שנה
כתבה הגב' יהודית קרפ (קרפ:)1987 ,

( )3הזכות להגנה על בטחונו האישי ,על שלומו ועל
זכותו לפרטיות של נפגע העבירה  -קטגוריה זו כוללת
שני סעיפים משמעותיים מאוד :סעיף  13לחוק אוסר
על חקירת עברה המיני של נפגעת עבירת מין וסעיף
 14עוסק בזכות לליווי בחקירה .כל מי שנכחה בחקירה
של נפגעת עבירת מין יודעת היטב כי אותו סעיף האוסר
על חקירת העבר המיני הינו סעיף ובצידו כוכבית (*);
והכוכבית מקנה לחוקרי המשטרה את האפשרות
לחטט בעברה המיני של הנפגעת אם יש צורך בכך
"מטעמי החקירה" .במסגרת תפקידי ליוויתי כ300 -
נשים .מעולם לא נתקלתי בחקירה שלא עסקה בעברה
המיני של הנפגעת .מעולם (!!) .גם אם אין זה נתון
סטטיסטי בדוק ומוכח ,ניתן להבין ממנו מהי האווירה
השוררת בחדר החקירות .באשר לליווי בזמן חקירה
(הוראה שלכשעצמה נתפסת כחדשנית ומשמעותית
משום ההכרה בצורך של נפגעת העבירה לסיוע
במהלך החקירה במשטרה) הינו סעיף ובצידו כוכבית
(*); שוב הכוכבית מקנה לחוקרי המשטרה ,לפרקליטים
ולשופטים למנוע את הליווי היה והוא פוגע בחקירה.

 ...קורבנות העבירה הם בניה
החורגים של מערכת אכיפת
החוק והם חשים מנוצלים,
מרוקנים כ"מוצג עדות" ונעזבים.
תחושתם זו מתחזקת בעובדה
שההכרה בצורך לספק גם להם
שירותי ייעוץ משפטי או אחר טרם
קנתה לה אחיזה .רשויות אכיפת
החוק פועלות מתוך מסורת של
התמקדות בעבריין ושמירה על
זכויותיו .השגת שיתוף הפעולה של
קורבן העבירה ,החיונית לפעולה
יעילה ותקינה של מערכת אכיפת
החוק ,עשויה להיות מושגת רק
מתוך היערכות לראייה מחודשת,
המביאה בחשבון את מצוקתו ואת
צרכיו ,ואת מחוייבות המערכת
לסייע לו ...

( )4הזכות לכבוד  -סעיף  ,3סעיף העקרונות ,קובע כי
"מתן הזכויות לנפגע העבירה ייעשה תוך התחשבות
בו ובצרכיו ,שמירה על כבודו והגנה על פרטיותו ובתוך
זמן סביר" .כן ,שוב אנו נתקלים באותה אירוניה .מתברר
כי צריך לקבוע בחוק שיש לשמור על כבוד הקורבן
ולהתחשב בו.
בשורה התחתונה מדובר על חוק שעצם חקיקתו היוותה
מעין "חזון אחרית הימים" .חקיקת החוק הייתה ,ועודנה,
חלק מ"המהפכה השקטה" של למעלה מעשור ,אשר
ציון הדרך המרכזי בה הוא חקיקת חוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו (ארבל .)2003 ,החוק ,צריך לומר בצער,
הוא נטול שיניים ועוסק בדברים הבסיסיים והטריוויאליים
ביותר .כאילו המחוקק אמר...":קדימה חבר'ה ,תעשו
ג'סטה ,בואו נתייחס בכבוד לנפגעי העבירה ,טוב ?! ." ...
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עד לכתיבת שורות אלה ועל רקע העניין האקדמי הגובר
בכל הקשור לקורבנות נפגעי עבירה וזכויותיהם קשה
לקבל את העובדה המצערת שאין בנמצא מחקרים
הבוחנים באופן ביקורתי את יישום החוקים הללו.

יחד עם זאת ,החוק שהתקבל בשנת  - 2001בתמיכת
איגוד מרכזי סיוע – עדיין חסר שני פרקים חשובים שהיו
משמעותיים בהצעת החוק המקורית (קורמן.)2007 ,
ההצעה המקורית התייחסה גם לשירותי סיוע ולפיצויים
לקורבן העבירה .יש שיאמרו כי אין הפתעה בכך שדווקא
שירותי הסיוע והפיצויים נתקלו בהתנגדות ממשלתית
(קורמן .)2007 ,ואכן ,הקואליציה (מספר עמותות וגופים
שיצרו קואליציה למען זכויות קורבנות עבירה) החליטה
להתפשר ולוותר על אלה מתוך כוונה להנחיל קודם
את התפיסה הרחבה של הכרה מוסרית בזכויות נפגעי
עבירה ובאחריות המדינה כלפיהם (קורמן.)2007 ,
המחשבה הייתה כי כשתפיסה זו תקנה לה אחיזה ,ניתן
יהיה להוסיף את הפרקים על שירותי הסיוע והפיצויים.
עד לכתיבת שורות אלה נראה כי טרם הוכשרה הקרקע
להוספת הפרקים האמורים.

ככל הנראה" ,בנים חורגים" ובמקרה שלנו "בנות חורגות"
לעולם תישארנה בנות חורגות שנותרו להתמודד לבדן
מול המערכות האמורות ליישם את החוק ולהביא לשינוי
חברתי .מה פניה של אותה התמודדות ומה השתנה
מאז נחקק החוק ,אין אנו יודעות.
מניסיון של עשרות שנים של מעין "צפייה מהצד" על
ההליך ,אפשר לקבוע כי המציאות נראית בערך כך:
מעטות הנפגעות שיוצאות בתחושה של הקלה וביטחון
על שעשו את הדבר הנכון כתוצאה מהגשת תלונה
למשטרה ,מעטות הנפגעות שמרגישות שקיבלו יחס
מכבד ומגן ,מעטות הנפגעות שמרגישות כי התחשבו
בצרכיהן והגנו על פרטיותן ומעטות הנפגעות שאינן
חשות כי ההליך כולו משחזר את הפגיעה ואת חוסר
האונים ואובדן השליטה שחוו בזמן הפגיעה .למעשה
הן ממשיכות לחוות את כל אלה כשהן עוברות בתחנות
ההליך הפלילי.

מהניסיון היומיומי שלנו ,אנו עדות לאי יישום של
סעיפים שונים של החוק :נפגעות המגישות תלונה אינן
מקבלות מידע על ההליך הפלילי; אינן מיודעות על
האפשרות לקבל סיוע וליווי ממרכזי הסיוע; אינן מודעות
לזכויות הניתנות להן במסגרת החוק; הן נחקרות דרך
קבע על עברן וההיסטוריה המינית שלהן וכיוון שהחוק
לא קבע פרק זמן ברור אלא הותיר הנחייה מעורפלת
של ניהול ההליכים "בזמן סביר" ,יוצא שרוב הנפגעות
אינן חשות שההתנהלות הייתה במסגרת ההגדרה של
ה"סביר".

המדינה החליטה לקחת אחריות על נפגעי עבירה,
באשר הם ,גם אם באיחור של עשור או שניים ופעלה
לבניית תשתית רחבה שתאפשר ליישם את החוק .היא
הקימה יחידות סיוע בפרקליטות המדינה שתפקידן
להבטיח את מימוש זכויות נפגעי העבירה ,מינתה
שוטרים וחוקרים שתפקידם ,בין היתר ,להבטיח את
מימוש הזכויות שנקבעו בחוק .המדינה הקימה מערכת
ממוחשבת לעדכון ויידוע נפגעי העבירה במצב התלונה
אותה הגישו .ועל כך יישר כוח.

לסיום ,חוק זכויות נפגעי עבירה טרם "עשה את
העבודה" לשמה הוא חוקק .בכל הקשור לנפגעות
אונס בהליך הפלילי ,השינוי נותר ברמה ההצהרתית-
משפטית ולא חלחל ל"רחוב" החברתי .לעתים אני תוהה
אם הוא חלחל לחדר החקירות ולאולם המשפט.

ליווי למשטרה
במהלך שנת  2011התנדבו במרכזי הסיוע
 1,121מתנדבות במתן סיוע רגשי ,סדנאות חינוך
והסברה ופעילויות נוספות.

בייעוץ לגבי ההליך הפלילי.
כ 17% -מהפניות למרכזי הסיוע פנו להליך
הפלילי בליווי המרכזים.

במהלך  2011ליוו מרכזי הסיוע  3,481פניות
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התבוננות עכשווית על
התייחסות המדינה
והחברה לנפגעות
טראומה מינית
דורית גורני ושמרית פרנקל
דורית גורני ,MSW ,ריכזה יחידה אישפוזית לנפגעות בביה"ח "כפר שאול" .2005-2010
שמרית פרנקל ,רכזת סיוע במרכז לנפגעות תקיפה מינית בירושלים

הקדמה
בעשורים האחרונים חל שינוי ביחס החברה והמדינה
לנפגעות תקיפה מינית .גברה ההכרה בכך שתקיפה מינית
וגילוי עריות הם תופעה חברתית שכיחה 1וכי הנפגעות/
ים עוברות/ים טראומה עם השלכות מרחיקות לכת.
תהליכים חברתיים וטיפוליים שהתרחשו בעולם ובארץ,
הניעו מהלכי חקיקה ושינו את יחס הרשויות והתייחסות
התקשורת לאלימות מינית .שינויים אלה גם השפיעו
בהיזון חוזר על תיאוריות ועל חשיבה טיפולית בטראומה.

של המאה הקודמת כשנשים מהמגזר השלישי ונשות
מקצוע מתחום הטיפול נרתמו למאמץ להקים שירותים
ייחודיים לתחום זה.
בשנת  ,2007בעקבות אותו מאמץ מתמשך ,הוקצה
לכך תקציב ייחודי על ידי משרד ראש הממשלה והוקמו
שירותים לנפגעות טראומה מינית בחסות משרד
הרווחה ומשרד הבריאות.
כיום ,המדינה רואה עצמה אחראית על שלומם ורווחתם
של ילדים/ות ובפרט אלו שעברו התעללות 2 ,אולם

ניצני הטיפול בפגיעה מינית נראו כבר בשנות ה70-

עדיין קיים ספק מה מידת אחריות המדינה לרווחתם/ן
ושלומם/ן של נפגעים/ות שהגיעו לבגרות או לאלו
שנפגעו בבגרותם.

שירותים טיפוליים:
מרכזים טיפוליים :המרכזים הטיפוליים הראשונים
לטיפול בפגיעה מינית הוקמו באמצע שנות ה80-
ביוזמת אנשי מקצוע שראו בשטח את הצורך שנוצר.

ההבנה שלפגיעה מינית יש השלכות על תפקוד לאורך

4

החיים מחייבת הקמה של מערך שירותים ספציפי
שמבוסס על ראייה מערכתית והוליסטית.

המסגרת הראשונה הוקמה בשנת  1987ע"י עמותת
מיט"ל 5,שסיפקה טיפול לילדים/ות ולבגירים/ות שנפגעו
בילדות ,בתחילה בעלות סמלית ובהמשך בעלות
מדורגת לפי יכולת ההשתכרות .בתקופה זו אנשי טיפול
רבים עדיין לא הכירו בהשלכות הנפשיות של פגיעה
מינית .הם התייחסו לדיווח על פגיעה מינית כפנטזיה
ודרכי ההתערבות נגזרו מכך .הקמת מסגרת ייחודית
שיקפה שינוי ביחס לדיווח מטופלות/ים על התופעה,
6
כאל טראומה שמתרחשת במציאות.

מאמר זה יתמקד בצרכים של נשים שעברו תקיפה
מינית לסוגיה ,במענים הקיימים ובאלה שעדיין חסרים.
נתמקד בנפגעות בגירות ,לא בקטינים/ות ולא בגברים-
נפגעים ,מאחר ואין אפשרות להתייחס באופן מעמיק
3
לכל אחת מהקבוצות האלה במאמר אחד.

רקע להקמת השירותים בישראל:
פגיעה מינית היא אקט אלים ,בד"כ על רקע מגדרי.
שנים רבות ,החברה ומערכות החוק התעלמו מהבנה
זו המשקפת את יחסי הכוח בחברה .גם היום הנפגעת
עומדת ,במידה רבה ,מול חברה שלרוב מג ַבּה ,בצורה
גלויה או סמויה את ההגמוניה הגברית .ישנן קבוצות
נוספות המועדות לפגיעה ,המאופיינות ביחסי כוח
דומים.

כיום בנוסף למיט"ל קיימים מכוני טיפול פרטיים
שחלקם מציע טיפול לנפגעות בעלות מדורגת או
סמלית.
בשנות ה 90-קמו מרכזים טיפוליים ציבוריים שאינם
גובים תשלום כמרפאות בבתי חולים כלליים 7.בשנת
 2007לאחר שהוחלט על מימון מרכזים אלה על ידי
המדינה  8קמו ארבעה נוספים .כיום פועלים ששה
מרכזים טיפוליים ברחבי הארץ ללא תשלום .בכולם,
תור המתנה ארוך ,בחלקם אף שנה ומעלה בשל מחסור
בתקנים.

בשנות ה 70-של המאה ה 20-החליטו מספר נשים
מהתנועה הפמיניסטית לערער על יחסי הכוח
המקובלים והקימו את מרכז הסיוע הראשון שהעניק
תמיכה ועזרה לנפגעות ויצר שיח חדש .בעקבותיו קמו
מרכזים נוספים .מרכזי הסיוע ואיגוד מרכזי הסיוע,
מספקים ללא תשלום שירות מקיף לנפגעות ונפגעים
שכולל :קו חם ,מתן מידע ומערך ליוויים בהליכים שונים.
בנוסף לעזרה מעשית ונפשית ,מרכזים אלה מניעים
תהליכים חברתיים לקידום זכויות נפגעות/ים.

מרכזי יום :בשנת  2008הוקם מרכז יום ב"בני ציון".
קיימות תכניות להקמת מרכזי יום נוספים בתוך
המרכזים הטיפולים.
קבוצות תמיכה :קבוצות טיפוליות פועלות במרכזי
הסיוע על ידי נשות מקצוע מומחיות בעלות סמלית.
מענה לנערות :השירות לנערה במצוקה במחלקות

 .3בדו"ח זה מופיע מאמר המתייחס למחסור חריף אף יותר של שירותים יחודיים לגברים שעברו פגיעה מינית.
 .4ידוע לנו שבעשור האחרון חלק מתחנות לבריאות הנפש של משרד הבריאות היקצו צוותים לטיפול בנושא.

 .1בראשית שנות השמונים בוצע סקר אפידמיולוגי רחב על ידי דיאנה ראסל שכלל יותר מ  900נשים וממנו עלו הנתונים הבאים :אחת מכל ארבע
נשים עברה אונס ואחת מכל שלוש נשים עברה התעללות מינית בילדות www.wtc-anatgur.co.il .גור ,ענת ( .)2002השלכות נפשיות ארוכות
טווח בנשים נפגעות תקיפה מינית .הרצאה ביום עיון מכללת גליל מערבי  .23.5.02בנוסף ,נתוני מרכזי הסיוע לאורך שנים מראים כי בממוצע
רב שנתי כ  20%מהפונות למרכזי הסיוע עברו גילוי עריות .בקרב רובן הפגיעה החלה לפני גיל  .12הנתונים מופיעים בדוחות השנתיים של איגוד
מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית בישראל.
 .2כיום מדינת ישראל מכירה בזכות של כל קטין/נה שנפגעו מינית לקבל טיפול נפשי ללא עלות .הטיפול ניתן באחד מ  12 -מרכזים שהוקמו
במסגרת מיזם משותף של :הקרן לילדים ולנוער בסיכון בביטוח לאומי ,קרן רש"י ומשרד הרווחה או דרך הפנייה של פקיד/ת סעד לחוק נוער.
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 .5ביוזמתה של ד"ר תמר כהן מחברת הספר " :לחיות בצל הסוד גילוי עריות-סיפורים אישיים" ,ד"ר תמר כהן ( ,)1991מודן
 .6הרמן מתייחסת לזה בספרה פורץ הדרך "טראומה והחלמה" ,ג'ודית לואיס הרמן ( )1992עם עובד ,הדפסה חמש עשרה 2010
 .7מרכז לוטם בבי"ח איכילוב והמרכז הרב תחומי בביה"ח בני ציון בחיפה.
 .8ראש הממשלה דאז ,אהוד אולמרט ,הודיע על יישום תוכנית בין-משרדית לטיפול בנפגעות תקיפה מינית ליישומה הוקצו  15מיליון  .₪מתוך:
"הקמת מחלקת אשפוז פסיכיאטרית לנפגעות תקיפה מינית" ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,הוגש לוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות1 ,
בפברואר .2010
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בשנת  2010נעשה ניסיון להקים מערך דיור נפרד וייחודי
לנפגעות תקיפה מינית בתוך מסגרת של דיור מוגן לנפגעי/
ות נפש של עמותת "רעות" ,בירושלים .הדירה הופעלה
בהתאם לקריטריונים של סל שיקום המיועד לנפגעי נפש
הכולל מקסימום שש שעות שבועיות למשתקם .לדירה
זו הגיעו נפגעות עם קשיים רגשיים ונפשיים אקוטיים.
המענה המצומצם לא ענה לצרכיהן המורכבים שדרשו
השגחה וליווי צמוד .הדירה נסגרה מאחר ולא ניתן היה
לממן ליווי אינטנסיבי ,כולל לינה של צוות .כיום ,העמותה
מעניקה ליווי לנפגעות העומדות בתנאי סל שיקום ואשר
אינן זקוקות לליווי כה אינטנסיבי.

לשירותים חברתיים של משרד הרווחה מטפל בנערות
ובצעירות נפגעות גילוי עריות ותקיפה מינית בטיפול
פרטני וקבוצתי.
מענה אשפוזי :בשנת  2005הוקמה לראשונה בארץ
בביה"ח הפסיכיאטרי הממשלתי "כפר-שאול" יחידה
אישפוזית לנפגעות טראומה מינית 9.היחידה פעלה
כחמש שנים ונסגרה בשל סירוב משרד הבריאות
לאשר לבית החולים תקנים נוספים .כתוצאה
מכך ,נפגעות שוב נאלצות להתאשפז במחלקות
פסיכיאטריות רגילות שלא מותאמות לצרכיהן.
בשנת  2010הוחלט לנסות ולהקים שוב את היחידה
במרכז הרפואי תל אביב -איכילוב .בזמן כתיבת שורות
אלו עדיין לא נמצא הפיתרון להקמת מחלקת שיקום
אישפוזית ייעודית עבור נפגעות תקיפה מינית.

נפגעות הזכאיות לקצבת נכות נכנסות לעיתים
למסגרות שאינן מותאמות להן והמיועדות לנפגעי
נפש דרך סל שיקום .נפגעות שאינן זכאיות נותרות
ללא מענה כלל.
תעסוקה" :רוח נשית" היא עמותה הפועלת בת"א
ומסייעת לנשים לצאת ממעגל האלימות באמצעות
פיתוח יכולות כלכליות והשתלבות בעולם העבודה.
לַעמותה פרויקט לצעירות-נפגעות תקיפה מינית במטרה
שתגענה לעצמאות כלכלית תמורת תשלום סמלי.

מענים ייחודיים לנפגעות הקיימים
10
כיום:
מענה אקוטי :קיימים חמישה מרכזים אקוטיים לנפגעות
אונס הממוקמים בחדרי מיון וקולטים מאות נפגעות/
ים מדי שנה .המרכזים מספקים מענה רפואי וסוציאלי
ראשוני ומאפשרים איסוף ראיות ,במידה והנפגעת
תחליט להגיש תלונה 11.חדר המיון הדרומי ביותר נמצא
בביה"ח "סורוקה" בבאר שבע והצפוני ביותר בביה"ח
"פוריה" שבטבריה.

השלכות נפשיות של פגיעה מינית
לתקיפה מינית השלכות נפשיות רחבות ,הן בטווח המיידי
והקצר (חרדה ,סיוטי לילה ,קשיי ריכוז ,קשיי תפקוד,
עוררות פיסיולוגית ועוד) והן השלכות ארוכות טווח.
עוצמת הפגיעה ומידת הנזק מושפעים מגיל הפגיעה,
משך ותכיפות הפגיעה ,קירבת הנפגע/ת לפוגע/ת,
העדר דמות תומכת (בעיקר כשמדובר בפגיעה מינית
בילדות) ותגובת הסביבה ,אם וכאשר נחשף הסוד.

מענה חברתי :מרכז יום "בית אמיתי" (מופעל ע"י
"עלם") :מסגרת שפועלת בשעות אחר הצהרים,
ומיועדת לצעירות נפגעות בגילאי  .13-26מקום זה
מופעל כקהילה טיפולית-חברתית ,ומעניק מרחב
בטוח ומוגן .למרכז זה אין מקבילות מחוץ תל אביב.

העדר אפשרות להתקשרות בטוחה מעיבה על היכולת
להתמודד בהמשך החיים עם האתגרים שהעולם מציב,
כך שעלול להתפתח דפוס התקשרות המאופיין בחרדה,
קשיים בויסות רגשי ותוקפנות ,דפוסים של הרס עצמי,

דיור :כיום מופעלת דירה בראשון לציון כחלק משירותי
המרכז הטיפולי הקיים בעיר ,אך היא מיועדת
למטופלות מרכז זה בלבד .לא קיים שירות מקביל
לנפגעות שאינן מטופלות במרכז זה.

שינויים קוגניטיביים ,מצבי רוח דיכאוניים ועוד .הספרות
מצביעה על כך שאירועים יחסית מינוריים יכולים להוות
טריגר בהווה להתנהגות רגרסיבית בגלל הקישורים
12
לפגיעה.

ב .מצבי סיכון-עצמי שנובעים מהשלכות הפגיעה.
כאמור ,נשים שעברו טראומה מינית סובלות
מפלשבקים ודיסוציאציה ועלולות להיכנס למצבי
סיכון ולפגוע בעצמן ,כגון :שימוש בחומרים ממכרים,
פציעה של הגוף ,יצירת קשרים מסוכנים ואף להגיע
למעשים אובדניים.

נשים שנפגעו מדווחות על סימפטומים פיזיים
ופסיכיאטריים רבים יותר בהשוואה לנשים ללא
היסטוריה דומה.

ג .בחינת מידת המסוגלות להתארגן באופן עצמאי
ומידת הצורך בתהליך שיקומי ,כולל דיור.

בטווח הארוך לפגיעה מינית השלכות על כל תחומי
החיים :השלכות חברתיות משפחתיות ובין -אישיות,
השלכות נפשיות (הפרעות חרדה ,דיכאון ,הפרעות
אכילה ,פגיעה עצמית ,מחשבות וניסיונות אובדניים,
דיסוציאציה ,ניתוק רגשי ,הערכה עצמית נמוכה,
האשמה עצמית ועוד) ,השלכות פיסיולוגיות (כאבי
ראש ,כאבי בטן ,הפרעות גניקולוגיות וקשיים בתפקוד
המיני ,דלקות באברי מין ובעיות פוריות בבגרות ועוד).
כל אלה ישפיעו על יכולת התפקוד ,היכולת לעבוד ועל
היכולת ליצור רשת חברתית תומכת.

דיור
מתן מקלט בשעת חירום לנפגעות שהבית אינו בטוח
עבורן או שהן חסרות דיור.
פתרונות ארוכי טווח:
הוסטל :צוות נשי הכולל נשות מקצוע ומדריכות
שנוכחות  24שעות ביממה.
דירות מעבר :הכנה לדירה עצמאית בקהילה בליווי
צוות מקצועי.
דירה עצמאית בקהילה.

יצירת מרחב מוגן ובטוח לנפגעות
תקיפה מינית

סיוע בשכר דירה  -מאחר ונשים אלו מתקשות לפרנס
את עצמן ,יש להכיר בזכאותן לסיוע תשלום שכ"ד
בכל אחד מפתרונות ארוכי הטווח שהוזכרו.

אשה שעברה טראומה מינית זקוקה למרחב בו תחוש
מוגנת .מרחב זה יכול להיווצר באופן סמלי בתוך
תהליך טיפולי .לעיתים נדרש מקום ממשי ,שכן אין
ביכולתה ליצור לעצמה מקום כזה בכוחותיה שלה.
אם זה בשל מצב נפשי ,קושי בזיהוי מצבי סכנה
או משום שהפוגע נמצא בקרבתה (בבית ,בשכונה,
במקום העבודה וכולי) .מרחב מוגן יאפשר תהליך
שיקומי ,בו הנפגעת תוכל להחזיר לעצמה שליטה
והשפעה על חייה.

אף אחד מהפתרונות הללו אינו קיים היום ,לבד מדירה
אחת במסגרת מערך השיקום הייחודי בראשון לציון.

 ...גם אני נולדתי לאיזה שהוא
בית .כשאת קטנה את לא יכולה
לבחור לחיות ברחוב הם לא יתנו
לך לעשות את זה הם יאספו
אותך וישימו אותך באיזה שהוא
בית ,למרות שבכל מקום שהיתי

לשם כך יש לבנות מערך שירותים מודולרי שיתן
תשובה לצרכים סביב טיפול ודיור ויתייחס לאפיונים
הבאים:
א .מצבים בהם קיימת סכנה אקוטית .למשל ,הפוגע
עדיין מאיים על הנפגעת.

 .9היחידה הוקמה ביוזמת מנהלת המחלקה הפתוחה ד"ר שלומית כץ ודורית גורני עו"ס קלינית ,מכותבות מאמר זה.
 .10אנו מתנצלות אם קיימים שירותים נוספים שלא הוזכרו .נעשה מאמץ לאסוף מידע מכל הגופים הרלבנטיים במגזר הציבורי והשלישי.
 .11בשנת  2010הגיעו  690דיווחים על תקיפה מינית מהשירותים הסוציאליים בבתי-החולים ובקופות החולים .מתוך:
"אלימות כלפי נשים  -ריכוז נתונים לשנת  "2011דו"ח שהוגש לוועדה לקידום מעמד האישה ע"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת.
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בו מעולם לא הרגשתי בית.
תמיד זה היה מקום שהייתה בו
מיטה כרית ושמיכה שלא בחרתי
לעצמי .לא היה לי אף פעם שום
דבר שבחרתי לעצמי והרי זה
בעצם בית ,מין מסגרת שאתה
בונה לעצמך בעולם מהדברים
שאתה בוחר ואוהב וחיים בו
אנשים שאוהבים אותך .זה בית.
בית זה לאו דווקא קירות ...היו
לילות בתחילת הדרך שביליתי
בבתי חולים לחולי נפש לאחר
שמשפחתי "האוהבת" איתרה
אותי ברחוב ודאגה שאקבל
טיפול...

היבטים והשלכות כלכליות של
הפגיעה
פגיעה ביכולות לימודיות וקושי להשתלב בשוק
העבודה :פגיעה מינית מקשה על היכולת לתפקד
כרגיל .ילדה שנפגעת נאלצת להתמודד עם קושי
ומצוקה רגשית ,קשיי ריכוז ,בעיות שינה ,מצבי ניתוק,
דימוי עצמי וביטחון עצמי נמוכים .לעיתים הפגיעה
מובילה לנשירה מבית הספר היסודי או התיכון
ולעיתים הקושי מופיע בשלב לימודיים על-תיכוניים.
היות והפגיעה מתרחשת תמיד בתוך קשר בין אנשים,
היא פוגעת ביכולות ומיומנויות חברתיות וביכולת
להתמודד עם דמויות סמכות .נפגעות רבות מתקשות
לעמוד בדרישות שוק העבודה המודרני המחייב יכולות
קוגניטיביות ,תעודות ,יכולות חברתיות ,עבודה עם
דמויות סמכות ועוד.

גרתי עם ההורים עד גיל
 .28בשלב כלשהו עזבתי,
עבדתי ושכרתי דירה ואז החלו
לעלות זיכרונות של גילוי העריות
ע"י אבא שלי והמצב התחיל
להתדרדר .לא הצלחתי לעבוד
ולא לשלם שכר דירה ...הפגיעה
משפיעה על היבטים רבים...
היום אחרי שנים רבות של
טיפול ,עבודה עצמית ומודעות,
אני מבינה שיכולות קוגניטיביות
בסיסיות נפגעות...

"חסר בית" מאת עידית שאביה התעלל בה מינית ופיסית.

טיפול
יחידות אמבולטוריות :בהן תינתן פסיכותרפיה
המבוססת על ידע בטיפול בפגיעה מינית.
מרכזי יום :מסגרת יומית לנפגעות במצבי משבר
אשר אינן זקוקות לאישפוז .קיימות תוכניות להקמת
מרכזי יום ובקרוב עומדים להיפתח מספר מרכזים
הקשורים ליחידות האמבולטוריות .אין ספק שיש
צורך במרכזים רבים נוספים שחלקם אף יכולים
למנוע אשפוז .כיום ,נפגעות רבות מגיעות ליחידות
יום המיועדות לנפגעי נפש.

מאת עידית

יסמין ג'סיקה דור
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צילום :אליסיה שחף ,מתוך פרוייקט "גיבורות"

התמודדות ללא כל גב ותמיכה כלכלית :נפגעת
שחושפת פגיעה במשפחה נתקלת במקרים רבים
בתגובות קשות של :הכחשה ,האשמה ,סחיטה ,איומים
ונישול כלכלי .לעיתים היא תבחר לנתק כל קשר עם
המשפחה ,כדי להתרחק מכל דבר הקשור לפגיעה
ולפוגע וכתוצאה מכך היא נאלצת להתמודד ללא גב
כלכלי מגיל צעיר.

תקיפה מינית .ליישום תוכנית זו הוקצו  15מיליון ₪
והיא כללה:
 .1הקמת  6מרכזים רב תחומיים אזוריים לטיפול
בנפגעות תקיפה מינית.
 .2הקמת  6דירות מגורים לנפגעות תקיפה מינית ליד
המרכזים הרב תחומיים.
 .3הקמת חלופת אשפוז לנפגעות תקיפה מינית.

השתלבות נפגעות במעגל העבודה והלימודים מחייבת
הקמת מערך סיוע ,תמיכה ,הכשרה וליווי בהשכלה
ותעסוקה .על מערך זה לכלול הקניית מיומנויות ,סיוע
בהשמה והמשך ליווי ותמיכה .בנוסף ,יש להעניק סיוע
בתשלום שכר לימוד.

 .4מתן הכשרות והשתלמויות לאנשי מקצוע בתחומים
שונים לאיתור ולטיפול בנפגעות תקיפה מינית.
 .5תקצוב  25עובדות סוציאליות לאיתור נערות
וצעירות נפגעות תקיפה מינית וטיפול בהן.

תכנית זו יושמה בחלקה .כיום ,נפגעות שרוצות
להגיע לאחד ממרכזי הטיפול הקיימים נאלצות
לחכות חודשים ארוכים ולפעמים למעלה משנה.
אין פריסה גיאוגרפית שנותנת תשובה לכל
תושבות המדינה .אין כמעט מסגרות הכוללות:
דיור ,לינה ושיקום תעסוקתי המתייחסים להשלכות
הפגיעה .אין יחידה אישפוזית המאויישת ע"י צוות
שמבין ומתמחה בטיפול בפגיעה מינית ומאפשר
מרחב נשי מוגן ובטוח .בנוסף ,אין מענה חברתי
ותעסוקתי מחוץ לת"א.

ביטוח לאומי (רשת ביטחון סוציאלי) :כיום נפגעות
תקיפה מינית יכולות להגיש תביעה למוסד לביטוח
הלאומי (להלן :הבטל"א) בשני ערוצים:
פגיעה במסגרת עבודה  -נפגעות עבודה (אובדן כושר
השתכרות ופיצויים).
פגיעה נפשית  -במסגרת נכות כללית כשהנפגעת
נדרשת להוכיח אי תפקוד הנובע ממצב נפשי.
הביטוח הלאומי אינו מכיר בפוסט -טראומה מורכבת,13
המאפיינת פעמים רבות פגיעה מינית ובמיוחד פגיעה
בילדות .אי ההכרה של הבטל"א מונע קבלת סיוע
בשכ"ד ,סיוע של מחלקת השיקום של הבטל"א ,הנחה
בארנונה וזכאויות נוספות המותנות בקבלת קיצבה.

סיכום
אלימות מינית חודרת לשיח ולתרבות של כולנו ,היא
מתבטאת בחיפצון נשים ומאפשרת פגיעה בהקשרים
שונים :בתא המשפחתי ,בשוק העבודה ,בתרבות הדיבור
ובייצוג נשים וגברים בפרסום ,בתקשורת ובכלי המדיה
השונים .אלימות זו נובעת מהבניה חברתית שאינה
בהכרח רואה את האישה כסובייקט נפרד ועצמאי אלא
כאחראית על סיפוק צרכים.
החברה כולה נדרשת להתמודד עם השלכות של
פגיעה מינית ,בין אם כקורבנותיה ובין אם כנשים
וגברים הקשורים לנפגעות או חוששות/ים מכך .החרדה
מפגיעה מינית מלווה כל אישה במהלך חייה.
בנייה של חברה בריאה מחייבת הכרה בשיח האלים
והתעקשות על שינויו .שינוי זה דורש הקצאת משאבים
לחינוך ,טיפול ומניעה .רק כך ניתן יהיה לבסס מקום
שוויוני ומכבד לכולנו.
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אדמיאל קוסמן' ,מבוקש'
מְב ָֻקש מָקֹום שֵָקט עָל ָיו תּונ ַח הַנֶפ ֶש.
לְכַמָה ְרגָעִים ִּבלְב ַד.
שמֵש מְִדָרְך לְכ ַף הֶָרג ֶל.
מְב ָֻקש מָקֹום שֶי ְ ַ
לְכַמָה ְרגָעִים ִּבלְב ַד.
מְב ָֻקש עָצִיץ ,עָל ֶה ,גִב ְעֹול ,אֹו שִיחַ ,שֶֹּלא י ָקּום
שהִיא תָבֹוא .לְכַמָה ְרגָעִים ִּבלְב ַד.
ו ְיִתְַקפ ֵל ּכ ֶ
ספְסָל
שמֵש ַ
מְב ָֻקש ִדּבור אֶחָד ,נ ִָקי ,נָעִים וְחַם שֶי ְ ַ
שלִי
של ִי ,יַלְד ָה-יֹונ ָה ,נַפְשִי ֶ
שהִיְ ,קרֹוב ָה ֶ
מְִקל ָט ,לְמִי ֶ
תב ָה ,לכַמָה ְרגָעִיםִּ ,בשְעֹות הַ ֹּבֶקר,
אַשר י ָצאָה מִן הַ ֵ
וֹלא מָצאָה מְאָז מָנֹוח לַרגְל ָה.

ביולי  2009הוגש לשר הרווחה דאז ,מר יצחק הרצוג,
דו"ח ביניים של "הועדה הבינמשרדית והבינארגונית
לקידום זכויות נפגעי עבירה" .14שכללה חמש וועדות
15
משנה ,ביניהן ועדה לנפגעי עבירות תקיפה מינית.
הוועדה הציעה חלופה אישפוזית מתאימה וחד מינית,
דיור :מענה לשעת חירום (מקלט) ומענה ארוך טווח
(הוסטל שיקומי) ,מיצוב זכויות נפגעות תקיפה מינית
כגון :הכרה באובדן כושר עבודה ,זכות לסיוע כספי על
בסיס קבוע (כגון קצבה) בגין בעיות בתפקוד יומיומי,
הנובע מהפגיעה וזכות לשיקום תעסוקתי מלא .עד
היום אף המלצה לא יושמה.

חונכות חברתית :נפגעות רבות חיות בבדידות קשה
ומתקשות ביצירת קשרים חברתיים .נשים אלו זקוקות
לליווי לא-פורמלי שיסייע להן ברכישה מחדש של
מיומנויות חברתיות.
בינואר  2007בוועדה לקידום מעמד האישה של
הכנסת ,הודיע ראש הממשלה דאז ,אהוד אולמרט,
על יישום תוכנית בין-משרדית לטיפול בנפגעות

CPTSD .13
 .14שהוקמה ביוזמת המשנה למנכ"ל המשרד ,מר מנחם וגשל.
 .15גילוי נאות :שמרית פרנקל היתה חברה בוועדת המשנה לנפגעי עבירות תקיפה מינית ,אותה ריכזה הגב' מיכל רוזין ,מנכ"לית איגוד מרכזי
הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל.
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 .16מתוך :סמרטוטים רכים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד1990 .

39

הקול שאני
בל טל

האישי שלי באמירה ,שאני לא
קרבן ואני לא מוכנה שמישהו
יחשוב ויסתכל עלי כקרבן.

לא רואים עלייך ,אם לא היית מספרת לי בחיים לא
הייתי מאמינה שלך זה קרה ,את בכלל לא נראית
כמו מישהי שנפגעה .המשפטים האלו ,תמיד מגיעים
ויחד איתם מגיע גם המבט המתפלא ולבסוף ,כאילו
באופן בלתי נמנע ,הם אומרים תראי איך את מצליחה
בחיים ,את כל הזמן לומדת ,עובדת מפתחת קריירה,
את כל הזמן מתפתחת ,את לא מוותרת.

התפיסה החד ממדית שלהם ,גורמת לי לחשוב על
התפיסה הסטריאוטיפית שהחברה שלנו בוחרת
להציג ,תמונת מצב עגומה של ילדות ,שעברו פגיעות
מיניות ומשם הדרך סלולה לחיים בוגרים רצופים
בטראומות ,מעין תסריט כתוב וידוע מראש ,הכולל
בתוכו בריחה מהבית ,חיים ברחוב ,התמכרות לסמים
והידרדרות לזנות ולפשעים נוספים על מנת לממן
את הסמים ,עד שכל החיים הופכים לטראומה.

אני לא יודעת אם זה מצחיק או עצוב ,אבל אני כבר
יודעת מתי אני הולכת לשמוע שוב את האמירות
האלו .לפעמים באותם רגעים ,אני מרגישה שהם
מונים לי מעין רשימת מכולת של קורות חיי,

כי באמת קשה להם להבין איך
מישהי שהיא נפגעת גילוי עריות
היא לא זונה ,לא נרקומנית ,לא
עם הפרעת אישיות ,לא יושבת
בכלא ,לא נכנסת לקשרים
הרסניים ,לא קרבן .כנראה בגלל
זה ,יש בי את הצורך להתחיל
כל פעם מחדש את הסיפור

זה כואב ,כואב לי שקשה כל כך לדבר על פגיעות
מיניות עד שהכול הופך לשתיקה רועמת .השתיקה
הזאת שגורמת לסוד הזה ,לגדול עד כדי כך שזה
מרגיש כמו מסך ערפול שעוטף את הגוף ומגן עליו
מפני היחשפות .וכשהסוד נשבר ,ברוב המוחלט של
המקרים ,הוא נשבר בשל חשיפתה של פרשת מין
מזעזעת בילדים או כאשר נחשפות פגיעות מיניות
על כל הקשת שלהם ,על ידי גורמים ציבוריים,
שאמורים להוות מודל לפרטים בחברה ולחברה
בכללותה .ושוב זה חוזר כמו גלגל ,אחרי שהסערה
נרגעת ,עולה בחזרה אותה שתיקה רועמת שרק
מחכה לפיצוץ הבא.
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ברגעים מסוימים אני מרגישה שלחברה שלנו
ולאנשים בתוכה ,אין מקום להכיל מעבר למוכר ,עד
כמה שזה נשמע עצוב להגיד ,כנראה שגם ביחס
לפגיעות מיניות ,המוכר הרבה פעמים יותר נוח.
וכשנמצאים במקום המוכר הזה לא צריך לחשוב
יותר מידי ,מפעילים את לחצן התיוג האוטומטי
וטסים .ממקמים אותנו ,הנפגעות במשבצת
הקורבנית ההרסנית ,שהרי ברור ואף בלתי נמנע,
שנגזר עלינו בשל היותנו נפגעות לחיות חיים
טראומטיים .וכאשר נחשף קול אחר שאומר ,מתוך
התהומות הכי גדולים צמחתי ,האיזון מופר .פתאום
לא יודעים באיזו משבצת למקם אותי ,לאן לשייך
אותי .לא פעם אני ניצבת אל מול השאלה ,אז מי
את? את לא ברורה .ואני כבדרך קבע ,מחייכת
אליהם .ברמה מסוימת זה מעין חיוך של ניצחון,
שברתי ברגע אחד תמונה שלמה ועכשיו לא נשארת

ברירה אלא להרכיב תמונה חדשה ,אחרת .תמונה
רחבה וגמישה יותר ,שמכניסה לתוכה גם אלמנטים
של עוצמה ,כוח ,שליטה ,התפתחות והגשמה עצמית.
והחיבור של כל המרכיבים האלו יחד ,מולידים את
היכולת והזכות הענקית ,לסייע גם לאחרים.
אני לא נמצאת בתוך המשבצת הקורבנית וכמוני עוד
רבות אחרות .זה לא אות קין ,זה לא כתוב לאף אחת
על המצח ,אין תסריט קבוע מראש .ואם רק נשכיל
מעט לפקוח את העניים ,גם במקומות שכל הווייתם
צבועה בשחור ,נוכל לראות את שלל צבעי הקשת.
ולמצוא לא מעט נשים חזקות ,מצליחות שמגשימות
את עצמן ויותר מהכול ,צוחקות על הגורל.
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גם גברים נפגעים

להפוך את התווית
השיח על פגיעה מינית בגברים בישראל
ערן האן

דוד

רכז קו הסיוע לנערים ולגברים נפגעי תקיפה מינית

כמעט שלושים שנה החזקתי את זה בבטן ,חלילה לא
לחזור לאותם מראות ,לקולות ,לריחות .נתתי לעולם
לפגוע בי שוב ושוב ולא יכולתי להבין ,לא יכולתי להגיב
 ניטל ממני כוחי .כיליתי את ימיי בהתמכרות להימורים,כל שהעסיק אותי הייתה המכה הבאה .כל הדרכים היו
כשרות -הונאה ,קומבינות ,שקרים קטנים כגדולים.
העיקר לא להרגיש ,העיקר לא לזכור ,להשתיק את
הקולות המאיימים.
גדלתי במשפחה נפקדת ,אבא שנטש ואימא שברחה
להתמכרויותיה .ואני הופקרתי לכל דורש ,בחיפוש אחרי
חום ואהבה חזרתי ונפגעתי על ידי דורשי רעתי .כל
השנים חשתי רק אשמה ותעוב עצמי על כך שאפשרתי
את הפגיעה בי .בבית הספר איש לא שאל עצמו מדוע
הילד לא מרוכז ויורד בלימודיו (כי לא היו הורים לחזור
אליהם) ,איש בצבא לא שאל מדוע החייל נותר כל
השבתות בצבא (כי לא היה בית לחזור אליו) איש לא
שאל את הגבר למה הוא מסרב לתת את כתובתו (כי
לא היה בית לגור בו).

כל הפגיעות והטראומות -ושוב לא היה מי שיראה ,מי
שיסייע -לא המדינה ולא המערכות הכפופות לה ,שוב
הופקרתי לנפשי .ציפיתי שאנשים יעמדו לצידי ויתנו לי
כוח ולא ירפו את ידיי...

"אחד ממשתתפי קורס ההכשרה למתנדבים בקו הסיוע
לנערים ולגברים נפגעי תקיפה מינית יצא בסוף המפגש
הראשון לרחוב כשהוא אוחז בידו את הפולדר שעליו
התנוסס הלוגו של מרכז הסיוע.

לא לכולם יש את הכוח להתמודד מול המערכות
הבירוקרטיות האטומות לכאבו של הפרט ,להשתחרר
ולצאת לחיים עצמאיים.

אחרי שהלך רק מטרים ספורים ,חש במבטו של
אחד מהעוברים והשבים ננעץ בלוגו ומיד לאחר מכן
בו .די היה במבט הקצר הזה כדי שיהפוך באחת את
הפולדר לצידו השני .כשהמשיך ללכת ,הציקה לו
השאלה מדוע מיהר להסתיר את הלוגו .איזה מנגנון
אוטומטי של בושה הופעל בו מבלי אפילו לחשוב.
הוא מצא את עצמו תוהה איך ירהיב עוז בעתיד להלך
עם אותה תווית מודבקת (תרתי משמע) -ועדיין לחוש
גבר ,להתחבר לתחושת העוצמה ולא להיות מאוים
על ידי אלה שיכולים לפקפק בגבריותו רק בשל אותה
תווית .אחרי כמה מאות מטרים הזדקף  ,חשף שוב את
התווית ,והלך את כברת הדרך הנוספת בתחושה שהוא
חווה ברגעים אלה נקודת מפנה בחייו ,רגע בו הרגיש
משוחרר מכבלי החברות הגברי שבו חי כאסיר מרצון
שנים כה רבות".

נראה כי המדינה זנחה את הגברים
הנפגעים מתוך חוסר יכולת
להתמודד עם העובדה כי גם גברים
יכולים להיפגע -כילדים וכמבוגרים
ולא רק נשים.
והיום לא מעניין אותי עוד לעסוק באשמה ,לא שלי ולא של
הפוגעים  -היום אני עסוק בהתמודדות ,בהחלמה ורק מקווה
שמישהו יצליח לראות אותי כמו את יתר הנפגעים ולהבין
שגם אנו הגברים נפגעים ,שיש לנו קול שראוי שיישמע.

היה זה אותו יום מר ונמהר בו התבשרתי במקרה על
מות אימי עימה לא הייתי בקשר מזה שנים ,כמו עם יתר
משפחתי שניתקה עצמה ממני  .שנים שלא ראו אותי,
שלא שמעו את זעקותיי השקטות .ועכשיו עם מותה
כבר לא יהיה מי שאולי יראה אותי כמו שאני -ילד פגוע,
מופקר לארבע רוחות השמיים.

* דוד בן  ,40נפגע לאורך שנות ילדותו ובגרותו ע"י
מספר פוגעים ,בהמשך לפגיעה התמכר להימורים
ומצא עצמו חסר בית לאורך שנים .כיום נמצא בהליכי
שיקום מתקדמים ובטפול מערכתי שלא בחסות או
מימונה של המדינה.

רק עם מותה של אימי הרהבתי עוז לדאוג לעצמי,
להחלמתי ,לשיקום האישי .ואז עלו מחדש כל המראות,
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סיפור זה מיטיב לשקף את קשר השתיקה והבושה
סביב פגיעה מינית בגברים .השתיקה הינה הקול
הדומיננטי בהעדר שיח אודות פגיעה מינית בגברים.
המתנדב ,גם אם אינו נפגע ,נחשד באופן מיידי על ידי
החברה ,כגבר לוקה בחסר ,גבר לא נחשב ,וככזה הוא
מוצא מן הכלל כמי שמהווה איום על הקבוצה המגדרית
אליה הוא משתייך.

בסדר החברתי הקיים שפת הפגיעה נתפסת כשפה
נשית לכאורה ,בה ניתן ביטוי לפחדים ,לרגשות ולחוסר
אונים .השתיקה היא השפה בה נוכחת הפגיעה ,והופכת
באחת לסוד המסתיר לא רק את הפגיעה ,אלא גם את
הבושה מחוסר התפקוד הגברי ,מתחושת הכישלון
והעדר הכוח.
פגיעה מינית היא טראומה קיצונית שיש לה השפעה
אלימה על הנפש .מאמר זה יתמקד בהשלכה
המשמעותית ביותר כשמדובר על תקיפה מינית בגברים
 הפגיעה בתפישת הגבריות של הנפגעים .כשל זהמיתרגם גם לתפישת המדינה את היקפה האמיתי של
תופעת הפגיעה בגברים ויצירת מנגנון דיכוי מגדרי
והומופובי.
הסדר החברתי מסוגל להפנים את היות הנשים קורבנות
של דיכוי על ידי הגברים ,אך אינו יכול להפנים את
האפשרות שגם גברים הם קורבנות של בני אותו מגדר,
נטולי כוח או יכולת להתגונן מפני החוויה המצמיתה
של הפגיעה .השיח המקובל כופה על הגבר תפקיד
של מי שנכון ורוצה תמיד לצרוך מין והמין נחשב ככלי
להאדרת גבריותו .במבנה החברתי הקיים יכול גבר
שנפגע על ידי אישה להיתפס כבר -מזל ,בשל הבלבול
בין משחקי מין שנעשים בהסכמה ובין אלימות וניצול
בכלים של מיניות.
(זיו  )2010פגיעה מינית בגברים היא אירוע טראומטי
מאסיבי שמתרחש בקונטקסט של דיכוי מגדרי
והומופובי .פגיעה מינית היא תוצר קיצוני של יחסי כוחות
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דכאניים לא רק בין גברים ונשים ,אלא בין גבריות
ונשיות .במובן זה ,פגיעה מינית היא רגע של מפץ גדול
כיוון שהיא חושפת את ההפנמות הסמויות מן העין.
בעיקר ,פגיעה מינית חושפת את ה"גבריות" לפגיעות.
לדעתי זהו לב ליבה של הטראומה .עיצובה התרבותי
של הגבריות כתשליל של הנשיות גורמת להטענת
הגבריות בתכנים שנוגדים ,שהם ההיפך מחולשה,
פגיעות וקורבנות .פגיעה מינית בגברים מאתגרת
גבריות ומיניות הטרוסקסואלית משום שהיא מערבבת
את מה שאמור היה להיות "נשי" ב"גברי".

תופסים כמסרים חברתיים על המיניות הגברית .גברים
אלה ינסו למצוא דרכים לפצות על ההרגשה הכרונית
של גבריות פגומה.
לוי ( :)2006בזמן תקיפה מינית מתחולל פיצול בין
הפוגע ,הנתפש כבעל כוח ,לבין הנפגע ,התופש עצמו
כחסר כוח .נפגע שנאנס על ידי גבר יחשוב שהוא
הומוסקסואל בשל הדעה הרווחת כי "מעשה מיני בין
גברים הוא אקט הומוסקסואלי",המיתוס השקרי כי גבר
שעבר אונס הופך להיות הומוסקסואל ,יכול לתרום
לרכישת זהות זאת .הנפגע ,בניסיון לתת משמעות
לעובדה שדווקא הוא נפגע ,נוטה לחשוב שגופו שידר
נשיות שמשכה את הפוגע ובעקבות כך לחוש ולזהות
עצמו כאישה .למעשה יש שתי שאלות שנשאלות על
ידי הנפגע :האחת' ,האם אני גבר לאחר מה שקרה
לי' (שאלת הזהות) ,והשנייה 'איזה גבר אני' (שאלת
האיכות).

ט .ריל ( )1997טוען כי במסגרת החינוך המגדרי
מעודדים את הבנים לפתח מיומנויות בתחום הפעילות
האסרטיבית ,בניגוד לבנות שאותן מעודדים לפתח
קשרים ויחסים .את הגברים לא מעודדים לפתח
ולבטא את הצד הרגשי בנפשם ,או את הצורך בקשר
 .כתוצאה מכך גברים לומדים לעמעם ,להחניק ולתעל
את רגשותיהם ומשתוקקים להשתחרר מעול הזהות
המגדרית הגברית כפי שמעצבת אותה החברה.

החוק הישראלי ,נכון להיום ,אינו מכיר באונס גברים,
עבירת אונס של גבר על ידי גבר אחר תיחשב כ"מעשה
סדום" ,בעוד שאותה עבירה באישה תיחשב כמעשה
אינוס .האבסורד גדול יותר במקרים שבהם הייתה
פגיעה מינית של אישה בגבר .דוגמה קיצונית לכך היא
במקרי גילוי עריות בהם האם כופה על בנה יחסי מין
הכוללים חדירה ,החוק לא יכול להאשימה בעבירת
אינוס אלא בבעילה אסורה בהסכמה! התייחסות החוק
לאונס כמעשה סדום רק מחדדת את חוסר היכולת
של החברה הישראלית להכיל את הפגיעה המינית
בגברים ,גורמת להרחיק אותה מהעין ולחשוב כי היא
קורית במגזרים הנחשבים לכאורה פחות נורמטיביים.
החוק הוא אספקלריה של הסדר החברתי הקיים ,סדר
זה תופס את הגבר כבלתי חדיר ,כאמיץ ובעל יכולת
להגן על עצמו .

לגבי רוב הגברים ,זהות גברית אינה עניין של רכישת
תכונות כי אם בעיקר של התכחשות ,ילד אינו מחונך
להיות חזק אלא לא להיות חלש ..הכוח מעניק גמול
ותשבחות ,בעוד שהעדר כוח זוכה ליחס מחמיר מצד
גברים אחרים.
מעבר לקושי לספר את סיפור התקיפה הכואב
והאינטימי ,קיים גם הקושי לספרו בסביבה של
גברים .סביבה גברית משמשת בדרך כלל להעברת
סיפורים מחזקי גבריות ,סיפורים שבבסיסם עומד כוח
כתכונה נערצת אצל גברים ולא ספורים של העדר כוח
המעמידים את גבריותם של הגברים בסימן שאלה ,גם
בעיני עצמם.
ט .ריל ( )1997מציין" :אימוץ זהות מינית על ידי בנים הוא
הישג שלילי ,תחושת גבריותם המתפתחת איננה ,כברוב
הצורות האחרות של התפתחות זהות ,התקדמות לעבר
דבר מה שרוחשים לו הערכה ,כי אם דחייה של דבר
מה שמפחיתים מערכו" .להיות גבר" זו זהות שאינה
שלך לתמיד ,אלא מוענקת מבחוץ ובשל כך עלולה
להילקח".

בחברה הישראלית בה הצבא הוא זה שקובע את
הפרקטיקות של הגבריות ההגמונית והוא שמעצב
את אתוס הגבריות -הגבר אמור להוביל ומהווה דוגמה
אישית – אין מקום לפקפוק או לחוסר אונים .החברות
הקולקטיבי הגברי אינו יכול לזהות את הגבר כקרבן,
והנפגע אינו יכול לזהות עצמו כפגיע בלי לתפוס את
עצמו כטמא ,כגבר שהופקר והופקעה ממנו גבריותו.

ליסק ( )1994טוען כי הזיהום של המיניות של הנפגע בזו
של המתעלל ,התחושה שמיניות גברית ,כולל זו שלהם
עכשיו ,היא מסוכנת ורעה ,מוחרף על ידי מה שהגברים

צה"ל לא השכיל עד היום למצוא פתרונות טיפוליים
ייחודיים לחיילים נפגעי תקיפה מינית .בפני חייל

לינור לוי
צילום :אליסיה שחף ,מתוך פרוייקט "גיבורות"
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שנפגע בעת שירותו הצבאי או כזה שעבר פגיעה
מינית בילדותו ,ניצבת רק אופציה אחת  -פנייה ליוה"לן
(יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים) .טיפול כזה לא רק
שאינו מותאם לצרכי הנפגע ,אלא שהוא מערים קושי
נוסף עבורו .הצורך לחשוף סוד כזה בפני גורם צבאי
שנועד מלכתחילה לטפל בנשים הוא בלתי מתקבל
על הדעת.

שפוגעות בתהליכי גיבוש האישיות ובדפוסי החיים
התקינים .התפיסה החברתית לפיה פגיעה מינית היא
בעיה של נשים ,מונעת מהגברים הנפגעים להביא את
ספור הפגיעה ויוצרת דיון משתיק.
נכון להיום ,אנו כקו סיוע לנערים וגברים נפגעי
תקיפה מינית ,היחידים המסוגלים לתת מענה לצרכי
הנפגעים ,הן לטווח המיידי והן לטווח הארוך .מעבר
לסיוע הטלפוני ולהכוונה למטפלים המתמחים בתחום
הפגיעה מינית בגברים ,מרכז הסיוע מציע מענה כולל
ככל הניתן לצרכי הנפגעים – פגישות סיוע אישיות ,ליווי
בהליך הפלילי ומגוון של קבוצות תמיכה לנפגעים ובני
משפחתם .מרכז הסיוע ,הרואה עצמו כגוף ידע ,שם לו
למטרה את העלאת המודעות לנושא הפגיעה המינית
בגברים במטרה לפעול לשינוי התפיסות החברתיות
הרווחות .במסגרת זו לוקח על עצמו ,להכשיר מטפלים
להתמחות בטפול בפגיעה מינית בנערים ובגברים
במגזר הציבורי והפרטי .מרכזי הסיוע ,בהגדרתם
כמרכזים אקוטיים ולא מרכזים טיפוליים ,מוצאים עצמם
חסרי אונים במציאת פתרונות טיפוליים מסובסדים
לגברים .בהנחה שרוב הנפגעים הפונים למרכזי הסיוע
אינם יכולים לעמוד בעלויות של טפול נפשי ממושך,
נותרים אנו ,כמרכזי סיוע ,חסרי כל יכולת להציע טפול
מערכתי ואפקטיבי בדרך להחלמה אפשרית.

הסטטיסטיקה מדברת על  1מתוך  6גברים שנפגע
מינית במהלך חייו ,כשרוב הפגיעות המיניות מתרחשות
עד גיל  .12ילד עלול לחשוש לדווח על התעללות מינית
יותר מילדה כי הוא מרגיש שהוא מסכן את זהותו
הגברית אם יזוהה כקרבן .תחושת האשמה והכישלון
המגדרי מלווה את הילד כבר מרגע הפגיעה ומתעצמת
ככל שהילד הנפגע מתבגר ומנסה לפלס את דרכו
במציאת ההגדרה של זהותו כגבר.
מתוך הבנה לגודל התופעה ,אפשרה המדינה הקמת
מוקדים טיפוליים במימון המדינה לילד ומשפחתו.
פתרונות אלה מתעלמים מן העובדה שעדיין רבות
הפגיעות המיניות בילדים שאינן מדווחות או נחשפות
אפילו להורים ,במיוחד אצל בנים.

רוב הנפגעים פונים לסיוע רק 10-
 20שנה לאחר הפגיעה .מדינה
שהשכילה להאריך את חוק
ההתיישנות מתוך הבנת הקושי
להתלונן ולהתעמת מול הפגיעה
בזמן אמת ,צריכה גם ליצור
אלטרנטיבות טיפוליות ראויות,
שנים אחרי הפגיעה.

המדינה שהחלה לפני מספר שנים בהקמת מרכזים
רב תחומיים לנשים נפגעות חייבת במתן מענה טיפולי,
כלכלי ושיקומי זהה לגברים נפגעים – אלה שנפגעו
בילדותם או בבגרותם.

גרטנר ,ר.ב )1997( .שיקולים בטיפול הפסיכואנליטי בגברים
שעברו התעללות מינית בילדותם.
זיו ,א )2010( .גבריות תחת מתקפה :מבט מחודש על טראומה
מינית בגברים.
לוי ,ר )2003( .השפעות מיניות על זהות מינית של נפגעים גברים.
ריל ,ט )1999( .אני לא רוצה לדבר על זה ,תל אביב ,עם עובד.
 Lisak, D.(1994) The Psychological Impact ofSexual Abuse: Content Analysis of Interviews
with Male Survivors. Boston, Journal of Traumatic
.Stress,Vol.7

פניות של נשים וגברים למרכזי הסיוע:
ע"פ נתוני מרכזי הסיוע בשנת  87% : 2011מהפניות התקבלו מנשים ו 13%-מגברים

היכרות עם התוקף
אישה

גבר

כל עוד החברה הישראלית מתכחשת לעובדת
היות הגברים בתוכה פגיעים ,היא תמשיך להתכחש
לטראומה ולא תנסה למגר אותה .כחברה אנחנו
נדרשים להליך של פרוק והגדרה מחדש של מה
שאנחנו מכירים כ"גברים" והבנה כי לגבריות ביטויים
מגוונים.
השיח אודות פגיעה מינית בגברים אינו סותר את
המאבק באלימות כלפי נשים ואינו פוגע בו .זהו מאבק
קונספטואלי נגד דיכוי באשר הוא ,מאבק על החופש
ההגדרה מחדש של ייצוגים מגדריים בתוך הפרדיגמה
החברתית אליה אנו מתוכנתים .דרוש שינוי שיאפשר
גם לגברים הנפגעים מינית ושורדים את הפגיעה לאמץ
נרטיב של גבורה.

יש להכיר בכך שאותם ילדים נפגעי תקיפה מינית
הופכים לגברים חסרי ישע .הספרות המחקרית מראה
על כך שהתעללות בשנות הילדות גורמת לשינויים
גדולים באוטונומיה של הנפגעים ולתופעות מצטברות
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בעל מרות או סמכות רוחנית
עמית בעבודה
או דתית
צבא

זר

אפלייתן ונחיתותן של
נשים ומדיניות משרד
הרווחה
רנין ח’אזן ,רכזת יחידת מתן השירותים ,עמותת נשים נגד אלימות
נאילה עוואד-ראשד ,מנהלת פרויקטים ,עמותת נשים נגד אלימות

מעמדן של נשים בחברה והקשר בינו לבין מדיניות
ממסדית עמדו במרכזם של מחקרים פמיניסטיים
רבים ,במיוחד בשנים האחרונות .מחקרים אלו מצאו
כי מקור דיכויין של נשים אינו משויך אך ורק לדיכויין
במרחב הביתי ,אלא מקורו גם בדיכוי ע”י הממסד
המדיני .פירוש הדבר הוא שמקור אחד לדיכויין של
נשים הינו המבנה המשפחתי הפטריארכלי המתבסס
על חלוקת תפקידים סטריאוטיפית בין גברים לנשים.
זו הממקמת את האישה במרחב הביתי ואת הגבר
במרחב הציבורי ואגב כך מכוננת יחסי כוחות לא
שוויוניים המעניקים לגבר יתרון .אולם מקור נוסף
לדיכויין של נשים מצוי בשעתוק אותם יחסי כוחות
לא שיוויוניים ע”י הממסד המדיני וכך הנצחת נחיתותה
1
של האישה ועליונותו של הגבר.

מחסור בתקנים של עובדים סוציאליים
הקיצוצים המתמשכים בתקציב המדינה ,במיוחד
בתחום השירותים החברתיים ,השפיעו על נשים
ומעמדן בהיותן המגדר המוחלש .קיצוצים אלו
משתקפים במחסור בתקנים לעובדים סוציאליים ,זאת
על אף התרעות חוזרות מהארגונים בשטח .במצב
הדברים כפי שהוא כיום ,עובדת סוציאלית בהיקף
של חצי משרה מטפלת בלא פחות מ 100-פונים.
העומס מקשה על האפשרות להעניק טיפול מעמיק
ומאלץ את העו”ס לעסוק בעיקר במתן פתרונות חרום
וב”כיבוי שרפות” .לפי נתונים שעלו ממחקרו של דר’
מחאגנה “מי אשם בכישלון לשכות הרווחה בחברה
הערבית”  2הדגיש פורום מנהלי לשכות הרווחה
בחברה הערבית 3כי חסרים כ 200-תקנים של עובדי
רווחה בכל היישובים הערבים בארץ.

במאמר זה נציג דוגמאות הממחישות כיצד מדיניות
רווחה משפיעה על מעמדן של הנשים וכיצד מדיניות
זו עשויה להוביל להעמקת דיכויין של נשים בכלל
ונשים ערביות פלסטיניות ,בפרט.

מאבקן של עובדות סוציאליות בתת התקינה ברשויות
המקומיות הערביות ,מתבטא לא אחת בשביתות.
ההכרח המוטל על עובדות סוציאליות להיאבק על

עמותת “נשים נגד אלימות”
שצמחה מהחברה הערבית,
מתוך דאגה לנשים והנערות
הערביות .הינה ארגון פמיניסטי
הפועל לשינוי חברתי למען
קידום מעמדן של הנשים
הערביות בישראל .בתחילת
דרכה יזמה העמותה את הקמת
המקלט הראשון לנשים ערביות
במדינה ,משנת  1993מפעילה
העמותה את המקלט מזה
כ 19 -שנים ,בנתה את עצמה
על ערכים ומקצועיות ,פיתחה
שיטות עבודה מקצועית אשר
אומצו ע”י מקלטי נשים ומשרד
הרווחה לאחר מכן .בנוסף לכך
העמותה מפעילה את מרכז
הסיוע לנפגעות אלימות מינית
ופיזית ,וייסדה שתי דירות מעבר
לנשים ולנערות במצוקה.

מתן שירות טוב יותר ובמקרה החמור יותר על מקור
פרנסתן פוגע אף הוא ביכולתן לפנות מזמנן (המועט
ממילא) לטיפול בפונים/ות .כך ,גם המאבק הצודק על
שיפור שירותי הרווחה ,נעשה על גבם/ן של הפונים/ות
הזקוקים/ות לתמיכה ,עזרה ,מעקב ואוזן קשבת בכדי
להיחלץ ממצוקתם/ן.

חשיבות מתן השירותים בחברה
הערבית על ידי ארגונים חברתיים
פמיניסטיים
תופעת האלימות נגד נשים באוכלוסיה הערבית יש לה
מאפיינים מיוחדים והיא מצריכה התערבות רב תחומית
ופעילות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר .החלטות
משרד הרווחה בעניין פרסום מכרז להפעלת מקלט
לנשים נפגעות אלימות ומכרז להפעלת דירת המעבר
לנשים ואי מתן העדפה ברורה לארגונים חברתיים
פמיניסטיים היא דוגמא להשלכות החמורות האפשריות
של מדיניות זו .
הנחת המוצא שלנו היא שנשים הנופלות קורבן
לאלימות ,לפגיעה ולניצול הן קורבנות במובן כפול .לא
רק שהן קורבן של הפושע ,התוקף ,אלא הן גם קורבן
של התגובה החברתית .החברה משתיקה ומסתירה את
הפשע והקורבנות ,מאשימה את הקורבן ,רואה בפשע
דבר נורמאלי ,ואינה מספקת טיפול הולם בנפגעות
מבחינה חוקית ,טיפולית ,תרבותית וחברתית ,בנוסף
לכך היום ,הנפגעות הן גם קורבן להחלטות הממשלה
ומדיניות ההפרטה בשירותים החברתיים.
המקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן ,הוקמו לפני
למעלה מ  -30שנה על ידי עמותות וארגוני נשים מתוך
מחויבות חברתית ,מסורתית ,ערכית וכלכלית .עם
השנים נוצרה שותפות מקצועית וכלכלית עם משרד
הרווחה והשירותים החברתיים הלכה והתרחבה.

אך מדיניות ההפרטה בה נוקטים משרדי הממשלה
בתחומים השונים ,כמו גם בתחום הרווחה ,להגנה וסיוע
לנשים מוכות ונערות במצוקה ,הינה מדיניות מסוכנת
ופוגענית לציבור הנשים .במקום לנצל את המסירות,
הידע והמקצועיות שצברו העמותות הפמיניסטיות
במשך השנים  -בחר משרד הרווחה לחזק אנשי עסקים
ולאפשר לעמותה/חברה ללא מטרת רווח חסרת ניסיון
להפעיל שירותים אקוטיים ונחוצים להגנה על נפגעות.

עם זאת ,ניכר יחס הפוך בין התקצוב לבין השיח
המקצועי – ככל שרמת התקצוב של המדינה עלתה
הצטמצם השיח המקצועי עם מטה משרד הרווחה
והשירותים החברתיים.

 1גאנם ,ה .2005 ,.עמדות ממעמדן של נשים פלסטיניות בישראל ,נשים נגד אלימות
 2מחאג'נה ,איבראהים" .2008 ,מי אשם בכישלון לשכות הרווחה בחברה הערבית"" ,דראסאת"  -המרכז הערבי לזכויות ומדיניות.
/http://www.modaraa.org 3
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קיימת חשיבות יתרה בכך שהשירותים הניתנים יהיו
מתוך תפיסת עולם של מחויבות ,מסירות ,מומחיות
וניסיון .עקרונות אלו הינן תנאי סף ,ולא ייתכן לאפשר
להפרטה ולגופים עסקיים פרטיים ,חסרי ניסיון ומומחיות
להתמודד על מתן השירות הנדרש והראוי ומתייחסים
לנושא אספקת שירותים לנשים הסובלות מאלימות
כעסק מסחרי וסוגיית רווח והפסד לא יותר.

חשבון השני .סגירת דירת המעבר היחידה בארץ
לנערות ערביות במצוקה נומקה בכך שהדירה עולה
כסף רב .המשרד משלם כ  50%מסל השירותים לכל
נערה ,אך בפועל העמותה נוטלת בהוצאות הכוללות
של הדירה סכום שקרוב ל  70%מהעלות .ולכן יותר
טוב להשקיע במסגרת אחת שיכולה לאכלס כ12-
נערות ,במקום דירת מעבר שהתפוסה בה היא של
עד  6נערות ,ובכך מצמצמים את ההוצאות שהמשרד
משקיע באוכלוסיית הנערות .לדאבוננו ,אין אנו
שותפות לעמדה זו ואנו רואות חשיבות רבה בקיומם
של מוסדות אלה עבור נערות במצוקה.

במחקר שערכנו בעמותת “נשים נגד אלימות” ( )2005הבוחן
עמדות בעניין מעמדה וזכויותיה של האישה הפלסטינית
בישראל 4,אשר ראיין  1200נשאלים ,בהתייחסות לעניין
הגנה על נשים מאלימות 62.9% ,מהנשאלים/ות תמכו
בפנייה ללשכות הרווחה ,ו  65.7%מהן/ם תמכו בהיעזרות
בשירותים שמספקים ארגונים פמיניסטיים .תוצאות אלו
מוכיחות כי החברה הערבית אינה מתנגדת לקיומם של
מרכזים המגנים על נשים הנפגעות מכל סוגי האלימות,
אך מדיניות משרד הרווחה וחישוביה הכלכליים עומדים
בדרך לתמיכה בארגונים אלו  -מתוך עיקרון “להסתפק
במועט” וחישובים של רווח והפסד.

השותפות והשותפים לדרך
במאמר זה סקרנו שלוש דוגמאות המבקשות להמחיש
כיצד התווית מדיניות עלולה ליצור מצב של המשך
האפליה והדיכוי של נשים .מאמר זה בא להאיר
ולהצביע על האחריות הגדולה שרובצת לרגלי משרד
הרווחה בבואם לגבש מדיניות ולתקצבה בהתאם.
אנו רואות במפקחות ובמפקחים של משרד הרווחה
החוליה המקשרת בין ארגוני השטח למשרד ומדיניותו,
אתם שליחנו והאחראיים על התאמת המדיניות
למציאות בשטח.

סגירת מוסדות המעניקים שירות
לנערות
בשנה האחרונה התקבלו החלטות בדבר סגירת דירת
המעבר היחידה בארץ לנערות ערביות במצוקה,
ולפני מספר שנים סגרו את מעון “א-סאוסאן”
לנערות ערביות במצוקה (שחייהן אינם בסכנה).
הדירה שמספקת לנערות בית חם ומאפשרת להן
ללמוד ,לעבור הכשרות מקצועיות ,ולחפש מקומות
עבודה ,אשר יכולים לסייע להן ולהעצים אותן ליציאה
לחיים עצמאיים כנערות שרוצות לחיות בכבוד,
ללא אלימות ודיכוי .חשוב לציין עם זאת ,כי בנוסף
הוחלט על הקמת הוסטל לנערות ערביות במצוקה.
החלטה מבורכת לכשעצמה וחיונית עד מאד ,להקים
הוסטל שיאכלס  12נערות ויופעל ע”י צוות עו”סיות/
מדריכות ,אך היא אינה מהווה אלטרנטיבה לדירת
המעבר לנערות ערביות במצוקה .דירת המעבר הינה
חיונית בהגנה ובהעצמה של הנערות ,וההוסטל אינו
מהווה תחליף הולם לנערות ערביות בסיכון .על שני
השירותים להשלים זה את זה ולא לבוא האחד על

אנו רואות גם באנשי ובנשות המקצוע והעו”סים את
שותפנו למאבק ביצירת מדיניות שתספק מענים
הולמים לדרישות העולות מהשטח .גם בראשי
הרשויות הערביות היינו רוצות לראות שותפים
וקוראות להם לקחת אחריות על דרישת התקציבים
והעלאת נושא שירותי הרווחה לנשים ולנערות לראש
סדר העדיפויות.
ואנו ,הארגונים הפמיניסטיים וארגוני זכויות האדם,
חייבות להמשיך להיאבק על מקומנו כנשות מקצוע
מומחיות ועל הערך הרב של עבודתנו לנשים ולחברה
בכללותה .אנו מסרבות בתוקף שהמאבק כנגד
מדיניות זו יבוא על חשבון אספקת שירותים והגנה
על נשים ונערות במצוקה ,עלינו להמשיך ולהיאבק
למען שינוי היחס לנשים  -לראות ולשמוע את מצוקתן,
ולא רק כמספרים וסטטיסטיקות.

 4גאנם ,ה .2005 ,.עמדות ממעמדן של נשים פלסטיניות בישראל ,נשים נגד אלימות
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צילום :אליסיה שחף ,מתוך פרוייקט "גיבורות"

מתאם המאבק
בסחר בבני אדם:
ככלי לבניית גשרים
רחל גרשוני
מתאמת המאבק בסחר בבני אדם ,משרד המשפטים

ארצה כדי לשעבדן לזנות .נשים אלה הוחזקו בתנאים
קשים שכללו מכירות פומביות ,אינוס שיטתי ,כליאה,
אלימות ,איומים ,ושיעבוד חובות 1.כלי נפוץ בשימוש
סוחרי האדם היה עיכוב דרכוניהן של הנשים כדי למנוע
את בריחתן וכדי להקשות עליהן לדווח למשטרה על
עבירות שבוצעו נגדן.

תמונה בהיעף מבט :הסחר בבני
אדם במדינת ישראל
תופעת הסחר בבני אדם היא תופעה חברתית קשה
הקיימת בזירה הבין לאומית ולצערנו ,לא פסחה גם על
מדינת ישראל .מדובר בעבדות מודרנית שקורבנותיה
חיים אך ורק כדי לשמש את אדוניהם ,בלי שהם זוכים
ליחס שלו ראויים בני אדם שנבראו בצלם .מטרות
השעבוד מגוונות ועשויות לכלול זנות ,עבדות ,עבודת
כפייה ,וגם הוצאת אברי גוף .כמי שמכהנת כמתאמת
המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים ,ברצוני
לקחת אתכם למסע קצר בהיסטוריה של המאבק.
לאחר מכן אתמקד בתרומת יחידת התיאום ליצירת
תשתית לשיתוף פעולה ,דבר שמשמש תנאי בסיסי
להצלחה במאבק זה.

סחר מן הסוג הזה צומצם רדיקאלית .בשנים 2009-
 2010לא זוהו קורבנות של עבירה זו בכלל ,ובשנה
האחרונה זוהו רק קומץ מקרים ,וזאת ,כשבתקופת
השיא העריכה המשטרה את מספר הקורבנות ב-
 3,000לשנה.
ההצלחה של המדינה במאבק נגד הסחר בבני אדם
למטרת זנות ,היא פרי גורמים רבים ובראשם :שיתוף
פעולה בין גופים שונים שעבדו יחד כדי למגר את
התופעה ,לרבות הממשלה ,הכנסת 2וארגוני הסיוע .כלי
מרכזי נוסף היה החלטת המדינה לתעדף את הנושא
ולהקדיש לו את המשאבים הדרושים בתחומי האכיפה,

הסחר בבני אדם החל אצלנו בשנות התשעים של
המאה הקודמת ,כשנשים מחבר המדינות לשעבר הובאו

המניעה וההגנה על קורבנות העבירה 3.עם זאת ,על
אף ההצלחה שנחלה המדינה במאבק זה ,חשוב לבחון
מעת לעת את הדפוסים החדשים שמתגבשים בתחום
זה.

ממשלתיים וחוץ ממשלתיים כאחד ,לכל אחד מגופים
אלה סדר עדיפות שונה ונקודת מבט שונה .התעורר
צורך בממלא תפקיד ,שנושא זה בראש מעייניו ,המוכן
ללכד ,לתאם ולזהות בעיות בראשיתן.

היום האתגר העיקרי של המדינה בתחום זה הוא
להלחם בסחר בבני אדם למטרות עבדות ועבודת כפייה.
לרוב 4תופעה זו צומחת על רקע כניסת זרים לעבודה
בישראל ,שכן מדובר באוכלוסייה פגיעה שאינה יודעת
את השפה ,התרבות ומערכת החוק במדינה .עובדים
אלה עלולים להיקלע לתנאים קשים שעשויים לכלול:
שעות עבודה רבות במיוחד ,העדר חופשות או מיעוטן,
העדר הפסקות במשך יום עבודה או צמצומן ,תנאי
מחיה קשים ,פיקוח על תנועות ,הגבלות חירות ,עיכוב
דרכונים ,ניתוק ממוקדי תמיכה חיצוניים ולעתים איומים
ואלימות .בנוסף לכך ,היו בישראל גם מקרים בודדים
של סחר בבני אדם למטרת נטילת אברים מגופם.

החלטת הממשלה לא הבהירה מה צריך המתאם
לעשות מעבר להוראה כללית לפיה הוא מופקד על:
"תיאום המערכת הממשלתית ותיאום בין הממשלה
לגורמים שמחוצה לה בנושא זה ".אולם ,מילים כלליות
אלה מבטאות תפיסת יסוד ,לפיה על המתאם לבנות
גשרים בין גופים שונים .תפיסה זו היא פרי תובנה שכדי
להצליח במאבק בתופעה מורכבת ,אין מנוס מגיוס
מרחב של גופים ושימוש בכלים שלובים.
במסגרת תפקידי ניסיתי ,כמיטב יכולתי ,להפיל את
חומות החשדנות שבין הגופים כדי לדרבנם לעבוד יחד
ואף ללמוד זה מזה .זאת עשיתי בשלל דרכים :קיום
מפגשים בין גופים בצורה שוטפת כדי לאפשר החלפת
מידע ולימוד זה מזה; עיצוב הכשרות וימי עיון שבהם
נשמע ריבוי של קולות; עידוד פורומים שמאפשרים
לגופים לשטוח בפני עמיתיהם את טיב התסכולים
שלהם; ניסיון לטפל בזמן אמת בבעיות שהועלו לגבי
דרכי הפעילות של גוף זה או אחר ,כדי למנוע היווצרות
עוינות; עידוד ערוצי תקשורת מובנים בין גופים דרך
אנשי קשר שעברו הכשרות כדי לקדם פעילות ביחד;
הסברה וחינוך כדי שכל גוף יבין את הערך שבפעילות
הגופים האחרים.

כפי שהיה במאבק נגד הסחר בבני אדם למטרת זנות,
גם כאן המדינה נאבקת נגד תופעות אלה על ידי שילוב
כלים של אכיפה ,מניעה והגנה על הקורבן ,תוך קידום
שיתוף הפעולה בין כל הגופים העוסקים במלאכה.
יחידת תיאום המאבק בסחר בבני אדם במשרד
המשפטים היא אחד מהגופים שנוטלים תפקיד מתמשך
במאבק בנגעים אלה .במסגרת זו ,היא מבצעת מגוון של
פעולות הכוללות אבחון בעיות בתחילתן ,זיהוי דפוסים
חדשים ,בניית מאגרי מידע ,ארגון הכשרות ,העברת ידע
וליווי של תהליכי חקיקה .במאמר קצר זה ,ארצה לייחד
את הדיבור על תפקידנו בבניית גשרים בין גופים ,שהיא
תנאי להצלחת המאבק נגד העבדות המודרנית.

המכנה המשותף של כל הפעולות האלה הינו יצירת
תשתית של שקיפות ופתיחות ,וזאת מתוך מחשבה
שעוינות ,כמו עובש ,מתפתחת בתנאי מידור וסגירות,
או כלשונו של השופט האמריקאי לואיס ברנדייס:

הגרעין הקשה של התיאום

""Sunlight is said to be the best of disinfectants

תפקיד מתאם המאבק בסחר בבני אדם הוא פרי
החלטת ממשלה ממאי  ,2006אך קדם להחלטה זו רצף
של פעילות תיאום אד הוק משנת  2002ואילך .התפקיד
צמח על רקע צורך שעלה מהשטח .ההתמודדות עם
הסחר בבני אדם מחייבת פעילות מצד מרחב גופים -

בניית גשרים היא מחויבת המציאות בעולם שבו נפוצות
אי הבנות בין גופים .מדובר בעבודה מורכבת המחייבת
לגשת לכל גוף מתוך התחשבות בעולם המושגים שלו,
ולהעביר מסרים בצורה שתתקבל באקלים הארגוני

 .1שעבוד חובות משמעותו מצב דברים שבו הסוחר מסרב לשלם לנסחר עבור עבודתו עד שיפצה אותו על הוצאות הבאתו או רכישתו או על
מחירים מופקעים של דיור ,אוכל ושירותים בסיסיים אחרים שסוחר מספק לו.

 .3בתחום האכיפה ,המשטרה ,הפרקליטות ובתי המשפט הביאו להרשעות של עבריינים מרכזיים והטלת עונשים כבדים עליהם; בתחום ההגנה
על קורבנות העבירה ,הוקם מקלט ייעודי ,הוענק סיוע משפטי חינם ,ניתנו אשרות עבודה לקורבנות למטרות שיקום; בתחום המניעה הופעל פיקוח
הדוק על הגבולות וננקטו צעדים להתריע בפני נשים בארצות המקור לפני הגעתן לישראל;

 .2צעד חשוב במאבק היה הקמת הועדה הפרלמנטארית בנושא המאבק בסחר בנשים בראשות ח"כ זהבה גלאון שחוללה מהפך בהתייחסות המדינה

 .4יש גם מקרים של עבדות שבהם קורבנות העבירה הם אזרחי ישראל ,אך לרוב מדובר בזרים.
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כך ,ארגוני הסיוע מצטיינים,
למשל ,בזיהוי תופעות חדשות
וברכישת האמון של נפגעי
העבירה .מדובר בגופים גמישים,
הקרובים לשטח ,עם אמפטיה
לנפגעי עבירה וכישרון לגבש
תפיסות חדשות.

המיוחד לו .להפתעתי ,גיליתי שאי הבנות רווחות ,לא
רק בין גופים ממשלתיים לבין ארגוני סיוע ,אלא אף בין
משרדי הממשלה לבין עצמם.
המחשה לאי הבנה בין משרדי ממשלה ,ניתן למצוא
בחשדנות שפרצה בין גוף ממשלתי לבין האגף לסיוע
משפטי במשרד המשפטים .הגוף הממשלתי התרעם
על כך שהסיוע המשפטי מגיש עתירות נגד הממשלה,
ומפגין ,על פי הרושם שלו ,יד קלה על ההדק בזיהוי
קורבנות העבירה .כדי להביא להבנה ,כינסתי ישיבה
עם שני הגופים ,שבמהלכה הסיוע המשפטי הבהיר כי
תפקידו הוא ,לשקול קודם כל את עניינם של קורבנות
העבירה ,גם כשהדבר מתנגש עם אינטרסים של
משרדי ממשלה .כל זאת תוך הבהרה שגם עבודת
הסיוע המשפטי היא אינטרס של המדינה ,שמיקמה
אותו בין גופיה.

יתרונות אלה הם שאיפשרו לארגוני הסיוע לשמש
כחלוצים ההולכים לפני המחנה בזיהוי דפוסי סחר
בבני אדם ולהצליח לעודד קורבנות עבירה לספר את
סיפוריהם .מצד שני ,לארגוני הסיוע ,אין תורת חקירה
מובנית; אין סמכות או גישה לעדים פרט לקורבן
העבירה; אין סמכות להגיש כתבי אישום; אין משאבים
כדי להפעיל מערך אכיפה.

עם זאת ,ברור שרוב אי ההבנות מתפתחות בין משרדי
הממשלה לבין ארגוני הסיוע .שכן יש בין גופים אלה
עוינות טבעית .נציגי הממשלה מתקשים להבין
שמתפקידם של ארגוני סיוע למתוח ביקורת על
הממשלה ולשמש כלבי שמירה עליה .יש מבין נציגי
הממשלה שסבורים כי הארגונים ממקדים מבטם על
השלילי להבדיל מהחיובי; יש שמתרשמים שהארגונים
תומכים בצורה חד צדדית בקורבנות העבירה ואינם
לוקחים בחשבון תמונה רחבה יותר .לעתים נשמעים
קולות לפיהם ארגוני הסיוע מפנים מקרים שאין בהם
ממש לבדיקת רשויות האכיפה; שהם פועלים להאדיר
את שמם על חשבון האמת.

לעומת ארגוני הסיוע ,הממשלה היא גוף מסורבל ,איטי
ושמרני שאינו תמיד מחובר לשטח ושנוטה לפרש את
העולם על פי סיווגים ביורוקראטיים קיימים .הממשלה
מתקשה לזהות נגעים חברתיים חדשים ,והיא פחות
מצליחה להצטייר כגוף בעל אמפטיה שקורבנות
עבירה מוכנים להתלונן בפניה .עם זאת ,האיטיות
של הממשלה היא לעתים יתרון ,שכן היא מאפשרת
גיבוש מדיניות ביישוב דעת ובדרך הלוקחת בחשבון
את התמונה הרחבה ואת ריבוי הדעות.

מצד שני ,יש שארגוני הסיוע מתרשמים שגופים
בממשלה אינם מפגינים אמפטיה כלפי קורבנות
העבירה ,שהם אינם משכילים לבנות יחסי אמון אתם,
דבר המכשיל חקירה וטיפול; יש שהם סבורים שגופים
ממשלתיים פועלים לאט מדי; יש שהם מתרעמים על
אי האמון של גופי ממשלה בגרסת קורבנות העבירה; יש
שהם רואים בממשלה גוף נוקשה שאינו יודע להתגמש
כשצריך ,או גוף שמרני ,שמפנים תובנות חדשות רק
כעבור זמן רב מהנחוץ.

רק הממשלה מסוגלת לפתח
תורת חקירה מקצועית וליישמה
תוך ניתוח שדה הראיות בצורה
מקיפה; רק היא מגישה כתבי
אישום; רק היא מסוגלת
להשקיע משאבים ניכרים כדי
להיאבק בתופעה.

האתגר של המתאם הוא להבהיר לגופים אלה שלכל
אחד מהם יש יתרונות וחסרונות ,כישורים וחוסר מיומנות,
ושההצלחה במאבק בסחר בבני אדם מותנית בניצול
היתרונות של כל גוף.
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כלי מרכזי בתהליך בניית הגשרים בין גופים אלה,
היה קביעת הנוהג לשתף את ארגוני הסיוע בצוותים
בין -משרדיים מרכזיים כדי לאפשר את הפרייתם .כך,
ארגוני הסיוע היו צד פעיל בגיבוש התוכניות הלאומיות
למאבק נגד הסחר בבני אדם; השתתפו באופן פעיל
בצוות לבחינת הסחר למטרת זנות ועבירות נלוות;
הם גם השתתפו בדיונים על יוזמת חקיקה להפליל
לקוחות זנות .מעבר לדברים אלה ,בכנסים ,הכשרות
וימי עיון ,קיימנו פאנלים של נציגי שני סוגי הגופים
שדנו במקרה קונקרטי כדי להמחיש זוויות ראייה
שונות אך לגיטימיות ולאפשר לדבר באופן גלוי גם
על תסכולים.

לתחומים אחרים ותצליח להפיל ,ולו חלקית ,את חומות
האיבה המשרתות רק את כוחות הפשע.
צעד נוסף שיחידת התיאום צריכה לדרבן ,ככל יכולתה,
הוא יצירת אקלים של אכיפה נגד ניצול אוכלוסיות
זרות .בעולם הרחב בכלל ובישראל בפרט ,למדנו
שבמקום שאין אכיפה ,ניצול הופך לנורמה ואף הולך
ומחריף .מקום שאין הקפדה על זכויותיו של העובד
הזר ,מקום שלית דין ולית דיין ,מתפשט נגע האפליה
עד כדי כך שגם אנשים שהם נורמטיביים מכל בחינה
אחרת ,נוטים לקבל ,כמובן מאליו ,ניצול ואף התעמרות
בבני אוכלוסיות זרות .זכיתי לראות במו עיני את פירות
האכיפה של משטרת ישראל ושל רשויות רגולטוריות
אחרות ,וגם ראיתי לצערי שבתקופות שבהן האכיפה
צומצמה ,גבר הניצול עד שהגיע למימדי עבודת כפייה
והחזקה בתנאי עבדות.

עוד ארוכה הדרך
למרות ההצלחה הגדולה שנחלנו במאבק בסחר
בבני אדם למטרת זנות ,הדרך למיגור כל צורות
הסחר בבני אדם עדיין ארוכה .שני אלמנטים מרכזיים
שיחידת התיאום צריכה לחזק הם – הגברת ההבנה
בין הממשלה לבין ארגוני הסיוע ודרבון יצירת אקלים
של אכיפה כדי להקשות על התפתחות הסחר בבני
אדם.

אקלים של אכיפה מצריך תעדוף על ידי גופי אכיפה,
החלפת מידע בצורה יעילה ביניהם ויצירת בהירות
לגבי הסמכויות של כל גוף .נכון לרגע זה ,תנאים אלה
אינם מתקיימים באופן אופטימאלי .וחיזוקם מחייב
השקעה ועבודה ,ובין היתר ,על ידי יחידתנו .מטרת
הפעילות היא יצירת אקלים שבו ניצול והתעמרות
ייהפכו ללא נורמטיביים.

בעת האחרונה חלה הקצנה בחוסר ההבנה בין
הממשלה לבין ארגוני סיוע באופן כללי .על אף
שהתפתחות זו לא החלה דווקא בתחום המאבק
בסחר בבני אדם ,היא משפיעה גם עליו ומקשה
על בניית גשרים בין שני סוגי הגופים .לעתים נדמה
כאילו שחזרנו לימים הראשונים של המאבק בסחר
בבני אדם ,כשכל גוף חשד ברעהו עד כדי הטלת דופי
ביושרו .כך ,כשהצענו לערוך יום עיון בנושא היחסים
בין הממשלה לארגונים לא ממשלתיים ,היו שהביעו
ספקות אם תצמח מכך תועלת נוכח התבטאויות
שלוחות רסן של גופים אחרים.

בהקשר זה קשה שלא להיזכר ברשמים של הסופר
צ'רלס דיקנס ,במסגרת מסעו לארצות הברית טרום
מלחמת האזרחים שם .הוא הודה לאלוהים שלא
נולד בדרום ארצות הברית ,שאילו כן ,היה מקבל
כמובן מאליו את מוסד העבדות .מוסר ההשכל הוא
שכשרשויות אכיפת החוק נותנות גיבוי לניצול מחפיר
או מתעלמות מנזקיו  -הוא נתפס כנורמטיבי .מסיבה
זו ,תפקיד חשוב של יחידת תיאום המאבק בסחר בבני
אדם הוא לעודד אכיפה נגד ניצול ,עושק ומרמה ,ולא
רק נגד סחר בבני אדם ,עבדות ועבודת כפייה.

כבכל תהליך חינוכי ,שינוי אינו יכול להתחולל תוך יום,
תוך חודש או אף תוך שנה .עם זאת ,אני מאמינה שחינוך
מניב פירות בני קיימא .יתרה מזו ,דווקא בתחום המאבק
בסחר בבני אדם ,אנו מתחילים מנקודת זינוק טובה,
שכן חזינו במו עינינו בתועלת שצמחה משיתוף פעולה
כזה בדמות הצמצום הדרסטי במימדי הסחר בבני אדם
למטרת זנות .ומי יודע? אולי דווקא התובנה הזו תתפשט

סיכום
המאבק נגד תופעות מורכבות כמו סחר בבני אדם
מחייב שיתוף פעולה בין כל הגופים המסוגלים לתרום
למלחמה זו .בתור מתאמת המאבק בסחר בבני אדם,
אני מנסה לשמש כזרז לשיתוף פעולה כזה ,הן בין
משרדי הממשלה והן ביניהם לבין ארגוני הסיוע.
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"In politics, as in every other sphere of
life, there are two important principles
for a man of any sense; don't cherish too
many illusions and never stop believing
"that every little bit helps.

כבכל תהליך שהוא חינוכי ביסודו ,ישנה התקדמות
ונסיגה לסירוגין .האתגר הוא לא להתייאש אלא
לשאוב כוח מכל צעד קדימה .היטיב לבטא זאת
הסופר איטלו קלבינו:

פעילות מרכזי הסיוע
למיגור תופעת הסחר בנשים*
מרכזי הסיוע רואים בתופעת הסחר בנשים
למטרות זנות ,כביטוי קצה בתופעת האלימות
כלפי נשים.
האלימות המובנית בתופעת הסחר מתבטאת
ביחס לנשים כאל "מטבע עובר לסוחר".
התייחסות זו משרישה את תפיסתן כאובייקט מיני,
שנועד לספק את צרכי בעליו ,אשר הינם לרב
צרכי שליטה וכח .לתפיסה זו השלכות חברתיות
רחבות השוללות מנשים את זכויותיהן הבסיסיות
כבנות אדם ומקבעות את תפיסתן כאובייקט
מיני ,החשוף ליחס מנצל ,מבזה ומשפיל .תפיסה
המהווה את אחד הגורמים המרכזיים ליצירת
תרבות חברתית תומכת אונס.
כמו כן ,מחקרים מראים כי מרבית הנשים
בזנות ,בין אם נסחרו ובין אם לאו ,הינן קורבנות
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התעללות מינית בילדותן והחיים בזנות הינם
למעשה שחזור התקיפה המינית.
מרכזי הסיוע שותפים בשנים האחרונות לפעילות
הענפה של ועדת החקירה הפרלמנטארית
למאבק בסחר בנשים (שהפכה לועדת משנה
בוועדה לקידום מעמד האישה) .אנו רואות
חשיבות גדולה בחקיקת חוק איסור סחר בבני
אדם ,ובמענים הקיימים ברשויות המדינה הן
ברמת האכיפה והטיפול והן ברמת ההסברה
והעלאת המודעות לנזק החברתי והנפשי החמור
הנגרם מקיומה.
* מיכל רוזין ,מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית וענבר כהן,
רכזת ההליך הפלילי במרכז סיוע ת"א

סדנאות מרכזי הסיוע
כמחוללות שינוי חברתי
בתחום האחריות
האישית והחברתית
גלי נהרי
רכזת חינוך -מרכז סיוע השרון

מערכת החינוך עושה מאמצים רבים להתמודד עם
תופעת האלימות המינית בקרב ילדים ונוער באמצעות
היחידה למניעת התעללות ופגיעות מיניות בילדים
ונוער במשרד החינוך .השירות הפסיכולוגי -ייעוצי
במשרד החינוך ,פועל רבות למניעת האלימות המינית
במערכת החינוך .היחידה מכשירה מורים ויועצים בתחום
ההתערבות המערכתית בעקבות חשיפה של פגיעות
בילדים ופגיעות מיניות בקרב תלמידים ,כולל ליווי צוות
במצבי משבר ופועלת גם בתחום הפעלת תוכניות מניעה.
מי שאמונות על העיסוק במניעת פגיעות מיניות בין בני
הנוער הן נשות הצוות החינוכי והייעוצי בבתי הספר
במסגרת שיעורי "כישורי חיים" ועוד .היועצות עוברות
הכשרה בנושא ומכשירות לצורך כך את צוות המחנכות,
אולם בפועל ,מחנכות רבות נמנעות מלעסוק בנושאים
אלו בכתות .ההימנעות מוסברת לעיתים בקושי האישי
של המורה לעסוק בנושא שמעורר תגובות בלתי צפויות,
כמו גם בעובדה שהיא חשה שאין לה מספיק ידע על
מנת להתמודד עם סיפורים אישיים שעלולים לצוץ.

כך יוצא שבסופו של דבר בבתי ספר רבים לא מתקיים
תהליך משמעותי עם בני הנוער ,על אף שהצמא
לסדנאות בנושא זה הוא גדול .מרכזי הסיוע מבקשים,
לכן ,לסייע למערכת החינוך במאמציה לפעול למניעת
אלימות מינית.

על סדנאות מרכז הסיוע
מרכזי הסיוע מקיימים סדנאות להעלאת מודעות לנושא
האלימות המינית ברחבי הארץ .סדנאות אלו מועברות
לילדים ונוער בבתי ספר יסודיים ,חטיבות ותיכונים
ובמסגרות בלתי פורמאליות .מרכזי הסיוע מקיימים גם
סדנאות להורים ,לאנשי צוות חינוכי ולצוותים טיפוליים,
למקומות עבודה ולקהל הרחב .סדנאות אלו נועדו להתיר
את קשר השתיקה סביב אלימות מינית ,לאפשר זיהוי של
הגבולות בין מיניות בריאה לבין פגיעה מינית והטרדה
מינית ולחשוף את הציבור לרשת התמיכה של מרכזי
הסיוע .זוהי למעשה המחלקה היחידה של מרכזי הסיוע
שעושה צעד אקטיבי לעבר הקהילה.
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במאמר זה אבקש להתמקד בסדנאות המועברות
לבני הנוער ,אתאר את האקלים החברתי בו נמצאים
בני הנוער בהקשר של מיניות ואלימות מינית ואת
השיח המתפתח בסדנא שמטרתו לאפשר להם לקחת
אחריות אישית וקבוצתית על התנהגותם.

פורנוגרפיים .ילדים בגיל החטיבה מתארים חשיפה
יומיומית לפורנוגרפיה .הצורך שלהם ,לדבריהם ,נובע
מכך שאין להם שום מקור מידע אחר על מיניות .או כפי
שהסביר נער בן " :14אבל אם נגיד תבוא מישהי ותרצה,
איך אני אדע מה לעשות?" .בני הנוער מתייחסים לסרט
הפורנוגרפי כאל סרט הדרכה מינית ,דבר אשר מעוות
לחלוטין את תפיסת הגוף שלהם ושל בני ובנות זוגם ,ואף
את תפיסת המיניות שלהם בכלל.

על האקלים החברתי של בני הנוער
בתחילת הסדנא אנו פוגשים בדרך כלל בני נוער שחיים
באקלים שוביניסטי ופטריארכלי .השיח המרכזי הוא שיח
על כבוד .הנערים בסדנא מרגישים כי עליהם להוכיח
גבריות אקטיבית ,גבריות "יודעת כל" ולעיתים קרובות גם
אלימה ,על מנת לזכות ב"כבוד הגברי" .הם מדברים על
"כבוד נשי" שמתקשר אצלם למיניות שמרנית ופסיבית.
במהלך הסדנא בנים לעיתים קרובות משפילים אחד את
השני ואף משתמשים באלימות פיזית אחד כלפי השני
כדי לזכות ביחס והכרה של חבריהם .לתיאור האקט
המיני משתמשים בני הנוער בביטויים אלימים כמו
"דפקת ,תקעת ,עשית ,שפצרת" ועוד .שיח כזה לתפיסתי
הוא ודאי אכזרי ואלים ביחס לנשים ,אך הוא אכזרי לא
פחות ביחס לבנים .אלה גדלים בחברה שמעבירה להם
מסר כי מיניות היא משהו שיש "להשיג" ואין בה שום רגש.
בני הנוער מאמינים במיתוסים שונים שקשורים בפגיעות
מיניות .הם מבינים שהפגיעה נעשית ברוב המקרים על
ידי אדם מוכר ,אבל רובם מעדיפים למקם את האלימות
המינית במקום מרוחק ומנותק מהם .היחס לנפגעות הוא
לרוב מאד שיפוטי .התפיסה הרווחת היא שבאופן מסוים
הנפגעת הביאה על עצמה את הפגיעה ,אם זה בשל
חוסר אחריות ואם בגלל התנהגות פתיינית .הנפגעות
נתפסות פעמים רבות כמי שנהרסו להן החיים ,מי שרצחו
לה את הנפש .התפיסה שגם בנים נפגעים כמעט לא
קיימת .הטענה המרכזית היא שלא ניתן לפגוע בבן -כי
"גבר תמיד רוצה" .גם היחס לנפגע הוא כזה שרואה בו
"לא גבר" כי הוא לא ידע להגיב לפגיעה ולהגן על עצמו.
עבור בני הנוער אלימות מינית היא למעשה אונס ואין
הבנה שמדובר במרחב שלם של התנהגויות פוגעניות.
בני נוער מאמינים שפגיעה מינית היא אלימה פיזית והם
מתארים אותה כסרט פורנוגרפי לכל דבר.

מיניות עבורם היא משהו שתמיד צריך לרצות או "להשיג".
האפשרות להתחרט באמצע ולא לרצות להמשיך אינה
קיימת .בנות לוקחות על עצמן ,פעמים רבות ,את
האחריות על ההנאה של הנער .הן לא מכירות בזכותן
לעצור באמצע קיום יחסי מין ,מאחר ולדעתן ה"נערים
לא יכולים לשלוט בעצמם" .בילוי במועדון שמביא
להתחככות של נער בנערה מאחור ,מעורר תגובות
חד משמעיות בקרב נערות ונערים גם יחד ,כגון" :אם
את באה למסיבה קחי בחשבון שייגעו בך "..כאילו עצם
כניסתך למועדון מהווה כבר הסכמה להתחככות עם כל
אחד .כמו כן החיבור בין אלכוהול ומיניות הוא חזק ביותר.
הנערים אומרים שהם מחכים בסוף הלילה מחוץ למועדון
לראות מי הכי שיכורה ,ובהכרח הכי "זורמת" .אין הבנה
שקיום יחסי מין תחת השפעת אלכוהול הוא ניצול .בני
הנוער מתארים את הצורך שלהם לשתות אלכוהול כדי
להשתחרר מבחינה מינית .הנערים מבקשים להשתחרר
כדי להעז יותר להתחיל עם הבנות ,גם במחיר של פגיעה
בשיקול דעתם .גם הנערות מבקשות להשתחרר מינית
ו"לזרום" יותר בקלות .בקרב הנערים והנערות ניכרים
בלבול וחוסר אונים בכל הנוגע לגבולות בין מיניות בריאה
להתנהגות פוגענית.

על הדברים שעושים שינוי
מתוך הבנה של האקלים הקיים בקרב בני הנוער ,סדנאות
מרכז הסיוע מבקשות ליצור שיח על אחריות ועל בחירה.
עצם קיומו של השיח והתרת קשר השתיקה כבר מחולל
שינוי .כדי להבין את האקט הפוגעני ,חשוב לתחום מחדש
את ההבנה מהי מיניות בריאה .מיניות מוצגת בסדנא
כחוויה אנושית בסיסית הנחווית ביני לבין עצמי ,או ביני
לבין האחר/ת מתוך הדדיות ,הנאה ,קירבה ,ביטחון ,שוויון
ותקשורת .כל מעשה מיני שחורג מכך ,הוא למעשה חציית

1

ידוע היום כי גיל הצפייה בפורנוגרפיה הולך ויורד.
כבר בכתות ה' ילדים מתארים חשיפה לתכנים

הדר קשת
צילום :אליסיה שחף ,מתוך פרוייקט "גיבורות"

1. Mitchell,K. J., Finkelhor, D.,& Wolak, J. (2003). "The exposure of youth to unwanted sexual material on the internet:
A national survey of risk, impact and prevention". Youth & Society. 34, 330-358 www.niis.tau.ac.il/text_item.aspx?tid=215
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גבול לתחום הפגיעה המינית .הסדנאות מבקשות לנתק
את הקשר בין מין ופגיעה מינית .ההבנה כי אונס הוא לא
"מין לא מוצלח" ,אלא אקט בו המעשה המיני משמש
ליצירת חווית שליטה וכוחנות של הפוגע ,כמו גם ההבנה כי
הפגיעה המינית איננה רק מקרה פרטי ,אלא חלק ממבנה
חברתי בלתי שוויוני ,הם עיקרה של הסדנא.

גבריות במחיר של פגיעה באחר/ת .אחריות שתעודד
את בני הנוער להציל את מי שנפגעו ושותקים ,ולעודד
אותם לדווח על הפגיעה .האחריות לא להיות שיפוטיים
כלפי מי שנפגע ,כדי למנוע את תחושת הבדידות ומשבר
האמון של הנפגעות/ים בחברה .חשוב להדגיש כי מסרים
אלו הם מסרים הסותרים ,לרוב ,את המסרים החברתיים
שמקבלים בני הנוער ביום יום .הסדנאות שלנו הן טיפה
בים ,אבל בכל זאת השיח המתקיים בסדנא מאפשר ,ולו
לזמן קצר ,לנערים ולנערות לשמוע זה את זו ולהבין את
הצרכים והחששות האחד של השני/ה.

את האחריות האישית והחברתית אנו מבקשים לעודד על
ידי פיתוח יכולת תקשורת ותחושת אמפטיה לאחר/ת.
ערנות לתגובת האחר\ת ,תאפשר לדעת מתי יש סימני
קיפאון או שיתוק שנובעים מבלבול וחוסר אונים ומסמנים
את חציית הגבול .הסדנא גם מלמדת את החוק שמסייע
להבנת הגבול בין מיניות בריאה לפגיעה מינית .לאורך
הסדנא כולה אנו נעות משיח על אמפטיה לשיח על
החוק כדי לסייע לבני הנוער להפנים את הגבולות .חשוב
לציין ,כי שני סוגי השיח מניחים כהנחת יסוד ,שאף אחד
מבני הנוער לא מבקש לפגוע באחר/ת בכוונה תחילה,
והפגיעה מתרחשת לרוב בגלל אי הבנת הגבולות.

האם חל שינוי משמעותי בעקבות
הסדנאות?
המפגש עם בני הנוער אינו תמיד פשוט .הפגישה עם
עמדות אלימות ותפיסות מעוותות של מיניות מתישה
ומעייפת .יחד עם זאת המנחות/ים מתארות את תחושת
השליחות והחשיבות בעצם קיום המפגש ,הפניות
המרובות של נפגעות ונפגעים בעקבות הסדנאות
למנחות/ים עצמן/ם או לצוות בית הספר ,מלמדות
עד כמה גדול הצורך ,ועד כמה הסדנאות פותחות את
הלב .ההזדמנות לחולל שינוי ולו הקטן ביותר ,היא מאד
משמעותית למנחות/ים.

השיח על האחריות כולל התייחסות גם לאחריות
אישית וגם לאחריות חברתית .האחריות האישית נוגעת
להתנהגות אחראית באופן אישי על מנת לנסות ולמנוע
את הפגיעה .לדוגמא ,בירור הגבולות האישיים של כל
אחת ואחד לגבי המיניות שלהם ,תוך התגברות על
הקולות החברתיים הלוחצים עלינו "לרצות" מין .אחריות
על תקשורת בין אישית ,כזו המבררת עם האחר/ת את
רצונם והסכמתם ,כזו שלוקחת אחריות על המסרים
שמעבירים לאחר/ת ונמנעת מהציפייה שהאחר/ת יקראו
מחשבות .אחריות על ההימנעות משתיית אלכוהול בכלל
ובמקום לא בטוח בפרט .אחריות על זיהוי סיטואציות
מיניות לא נורמטיביות והימנעות מהשתתפות בהן ,כמו
המקרים של אונס קבוצתי של זו ש"נותנת" .כל העיסוק
באחריות האישית נעשה כמובן בדגש על מניעת הפגיעה,
אך לעולם אין מדברים על הנפגע/ת כעל אשמה בפגיעה.
אנו מדגישים שגם מי שהיו אולי חסרי אחריות ואולי נכנסו
למצב סיכוני ,זכאים לכך שאף אחד לא ינצל אותם
ויפגע בהם לרעה .מי שבחר לפגוע ,הוא תמיד האשם
הבלעדי.

מחקר של אביגיל מור שנערך ב 22010-שעסק ביעילות
הסדנאות של מרכז סיוע השרון בשינוי עמדות ,גילה
כי עם סיום תהליך הסדנאות שכלל שלושה מפגשים
לכל כתה [שניים נפרדים מגדרית ואחד מעורב],
רכשו המשתתפים/ות ידע חדש ותובנות משמעותיות
רבות בנוגע לנושאים מהותיים הקשורים לאלימות
מינית .התוצאות מעידות על עלייה משמעותית בהבנה
שהתנהגויות מיניות של נערות [לבוש חשוף ,הזמנה
הביתה ,התמזמזות] אינן בהכרח מרמזות על רצון לסקס.
הסדנא גם הצליחה להבהיר למשתתפים ולמשתתפות
מהו אונס .הנערים יצאו מהסדנא עם הבנה ,כי יש לקחת
במלוא הרצינות את סירובה של הבת ולא להניח שרק
התנגדות פעילה מעידה על אי הסכמה .כמו כן ,חל שינוי
בתפיסה של האונס כאקט הנובע מדחף מיני .התוצאות
מעידות כי המשתתפות/ים הפנימו שתקיפה מינית איננה
תוצר של דחף מיני לא נשלט .הפנמה כזו יכולה לעודד
לקיחת אחריות על התנהגות מינית תוך שלילת השימוש

במקביל לשיח על האחריות האישית אנו מבקשות
להעלות את המודעות גם לאחריות החברתית .אחריות זו
נועדה למנוע מצבים של לחץ חברתי כלפי בנים להוכיח

2. The Efficacy of a High School Rape Prevention Program in Israel. Moor, A. (2011). Violence and Victims, 26, 3.
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ניצה סקולניק
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פניות למרכזי הסיוע בגילאים של
עד  18נעשות בעיקר על ידי הורים,
יועצות ,עובדות סוציאליות וכד'.
רק צעירים מעטים פונים בעצמם
לקבל סיוע בעקבות פגיעה שעברו.
נתון זה מראה עד כמה חשוב
להכשיר הורים וצוותים חינוכיים
לעסוק ולטפל באלימות מינית.
פתיחת השיח על הנושא עם
המבוגרים המשמעותיים לאותם
צעירים ,תהפוך את המבוגרים
לכתובת ,לכאלו ש"אפשר לדבר
איתם" על זה.

במיתוסים אלה להצדקה של חציית גבולות.
גם הנערים וגם הנערות דיווחו כי הסדנא גרמה להם
להתייחס לתגובת האחר/ת למגע מיני שהם יזמו ,לפני
שיחליטו לעשות צעד מיני נוסף .ניתן לראות בכך עדות
להפנמה של חשיבות ההסכמה וההדדיות בקשר מיני.
שינויים אלה שנצפו במחקר הם מעודדים למדי.
בהראותם כי הסדנאות שמקיימים מרכזי הסיוע מביאות
לשינוי משמעותי באמונות ובתפיסות הנמצאות בבסיס
האלימות המינית .ניתן לשער ששינויים אלה יתרמו
לצמצום ממדי האלימות המינית ויקדמו מערכות יחסים
שוויוניות ומכבדות יותר.

מה עוד צריך לעשות כדי לחולל את
השינוי?
משרד החינוך אינו משתתף במימון הסדנאות של מרכז
הסיוע ובתי ספר שמזמינים את הסדנאות עושים זאת
מתקציבם או בסיוע הרשויות המקומיות .יוצא מכך
שהצורך הגדול של בני נוער לקבל הדרכה בכל הקשור
לפגיעות מיניות ,מקבל מענה רק על פי החלטה של
יועצת בבית הספר .לו הייתה המלצה של משרד החינוך
להיעזר בשירותי הסדנאות של מרכזי הסיוע היינו יכולות
להגיע ליותר נערים ונערות.

כפי שנכתב למעלה ,סדנאות מרכזי הסיוע מועברות
כיום במימון בתי הספר עצמם .מציאת גורמים שיסייעו
במימון הסדנאות ובהנגשת הסדנאות גם לקבוצות נוער
שאין ביכולתם לממן סדנאות תביא להרחבת העשייה
החינוכית  -מניעתית של מרכזי הסיוע ותרחיב את
מעגלי השינוי החברתי שלו כולנו מייחלים.

במפגשים עם בני נוער נשאלות שאלות רבות על מיניות
בריאה ,אמצעי מניעה ,אוננות ועוד .מרכזי הסיוע אינם
אמורים לעסוק בנושאים אלו ,ולכן חשוב מאד שבתי
הספר יגעו בנושא של מיניות בריאה בצורה מקיפה ,כדי
שבני הנוער לא ילמדו את הנושא רק מזווית הראייה של
הפגיעה המינית.

המאמר מבוסס על מפגש ושיח בין מנחות/ים ממספר
מרכזי סיוע ברחבי הארץ .תודה ליעל טל ממרכז הסיוע
בשרון ,עמרי הדר ממרכז הסיוע בת"א ובשרון ,איריס
פשדצקי ממרכז הסיוע ירושלים ,מיכל ארדיטי ממרכז
הסיוע ברחובות ואורנה שומן ממרכז הסיוע חיפה.

כמו כן נראה לעיתים כי הסדנאות מתקיימות בגיל מאוחר
מדי ורצוי להפגיש את בני הנוער עם המידע החשוב כבר
בבית הספר היסודי.

השפעת סדנאות ההסברה והחינוך
בשנת  2011הועברו על ידי מרכזי הסיוע ברחבי
הארץ כ 11,000 -הרצאות וסדנאות לילדות וילדים,
נערות ונערים ,אנשי חינוך וטיפול ,אנשי מערכות
החוק והאכיפה ,הורים,קבוצות נשים ועוד.
מתוך הפניות שדיווחו על פגיעה מינית מתחת לגיל
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 18בשנה הראשונה מאז הפגיעה כ 11%-פנו לסיוע
בעקבות סדנת חינוך והסברה
מתוך הפניות שדיווחו על פגיעה מינית מתחת לגיל
 12בשנה הראשונה מאז הפגיעה כ 16%-פנו לסיוע
בעקבות סדנת חינוך והסברה

על החובה והאחריות
התקשורתית בסיקור
תופעות אלימות מינית
עו"ד ליאת קליין
היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

לדיון (והשמטתם של נושאים
אחרים מסדר היום).

בימינו ,תקשורת ההמונים
היא כיכר העיר ,האגֹורה,
המקום שאליו מגיע הציבור
כדי לקבל מידע ולהאזין
לדעות שונות .אך תפקידה של
העיתונות אינו מתמצה בדיווח
על אירועים בעלי עניין לציבור,
וגם אינו מסתכם במתן במה
לדעות שונות .מקובל גם לומר
כי התקשורת היא זו שקובעת
את השיח הציבורי ,על-ידי
העלאת נושאים מסוימים

(שופט בית משפט העליון ,עוזי פוגלמן,
בפסק דינו בפרשת סרן ר')1
סיקור המחאה מהקיץ שעבר והשלכותיו המגוונות,
עורר דיון פנימי לגבי אחריות התקשורת :האם
תפקידה רק לסקר את המתרחש ,או שהוא רחב יותר,
וכולל תמיכה ואף הובלה של אג'נדות חברתיות? ואם
לתפקידה ניתנת הפרשנות המרחיבה ,מהי אם כן
האחריות המוטלת על התקשורת והאם היא מבצעת
אותו בזהירות ,באחריות ובחרדת הקודש ,לאורן
אמורים לנהוג מי שעוסקים בדיני נפשות?
אם להקדים את הסוף להתחלה ,הרי שלשיטתנו,
תפקיד התקשורת בחברה המודרנית אינו מסתכם
בסיקור ועליה לתמוך בקידום סדרי יום חברתיים.
ממש כמו השופט פוגלמן ,בדבריו המובאים מפסק

 .1ע"א  751/10פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך ואח'( ,טרם פורסם ,מיום  ,)8.2.2012פסקה  17לפסק דינו של כב' השופט פוגלמן.
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דינו בערעורה של מגישת "עובדה" ,אילנה דיין ,על
תביעת לשון הרע שהגיש נגדה סרן ר' ,2אנו סבורות
כי על התקשורת מוטלת אחריות חברתית ליצירת דיון
ציבורי בעניינים בעלי חשיבות ציבורית ניכרת.

למצטייר ,והיא לא רק אוסף מצטבר של פגיעות
בודדות .מדובר בתופעה ,במכת מדינה ,בבעיה
לאומית בוערת ,ששינויה כרוך בהסברה והעלאת
המודעות ,ואת זה טרם הצליחה התקשורת לבטא.
פגיעה מינית ,כך חשוב להדגיש ,לרוב אינה תוצר של
פתולוגיה אישית ,אלא תלויה במידה רבה בהבנייה
חברתית תרבותית .לפיכך יש משמעות רבה לשבירת
קשר השתיקה סביב נושא זה ויצירת שיח ציבורי אחר
בדרך לשינוי עמדות וחינוך להתנהגות מינית שוויונית
ובריאה.

על רקע זה ,חשוב להדגיש כי ככל שמדובר בתופעת
האלימות המינית חשיבותה של הבמה התקשורתית
חורגת הרבה מעבר לשאלת תרומתה הקלאסית של
התקשורת בעיצוב דעת הקהל.
יש לזכור כי אלימות מינית היא עדיין תופעה ברובה
מושתקת ,נאלמת ונעלמת .תחושות הבושה ,ההאשמה
עצמית והחשש מתגובות הסביבה המתלוות לפגיעה
המינית מובילות לכך שנשים רבות בוחרות שלא
לספר את סיפור הפגיעה שלהן ,וכך מקרים רבים של
אלימות מינית נותרים במחשכים.

על רקע זה ברור כי לתקשורת ישנו תפקיד מכריע
בשיח החברתי ובטיפול בתופעת האלימות המינית.
אלא שתהליך ההצהבה ,ההרדדה והכוונה המודעת
לגרות את היצרים האנושיים לסוגיהם ,ממנו סובלת
התקשורת הישראלית ,פוגע לא פעם בתפקידה
כפעמון התראה וכמעצב דעת קהל ,והופך אותה
לעיתים לתליין חסר רחמים בכיכר העיר ,לכל הפחות
בכל הקשור לתופעת הפגיעות המיניות.

במציאות שבה מחקרים מוכיחים כי אחת משלוש
נשים עוברת פגיעה מינית ,אחת מחמש עוברת אונס,
אחד משבע נפגע מינית ואחת משש עוברת גילוי
עריות ,ודאי שמדובר בבעיה לאומית שמיגורה הוא
בבחינת אינטרס ציבורי מובהק .במציאות שבה נשיא
מדינה ,שר בממשלה ,בכירים בצבא ,ניצב במשטרה
(מועמד לתפקיד מפכ"ל) ובכירים רבים אחרים
נקשרים בפרשות של עבירות מין ,קשה יהיה לטעון
שתופעת האלימות המינית ,איננה תופעה חברתית
בעלת חשיבות ציבורית גבוהה המטילה אחריות על
הרשויות השונות ,וביניהן גם על אותה "רשות רביעית"
 -התקשורת  -כפי שנהוג לכנותה.

לצורך הבהרת הטענה ,נערוך שימוש אלגורי בתיאור
דחפור כבד המנווט את דרכו במעלה השביל:
בתא הנהג של הדחפור יושבים הכתב והעורך .הכיוון
הכללי של הדחפור שלהם הוא ,כאמור ,מעלה השביל,
המוביל אל זכות הציבור לדעת ,אל הרצון לקבוע סדר
יום ,אל השאיפה האבסטרקטית לתקן עולם .ואולם,
שיקולים נוספים רוחשים בירכתי תודעותיהם של
מובילי הדחפור :איזה סיפורים לפרסם כדי למכור
יותר עיתונים? איך בדיוק לפרסם באופן שימשוך את
הקוראים? איך מוצאים את נוסחת הזהב שגם תמלא
אחר זכות הציבור לדעת ,גם תעשה כן ביושרה ,אבל
גם באופן שיעורר את הקוראים לרצות לקרוא?

זה נכון ,אמנם ,שיותר ויותר מקרים של אלימות
מינית נחשפים בשנים האחרונות ושבעקבות פרשות
מתוקשרות נושא האלימות המינית החל לחלחל
לליבה של העשייה התקשורתית .לעלייה זו בפרסום,
שהינו תוצאה של הפנמת חשיבות העיסוק הציבורי
בנושא ,ישנה משמעות חינוכית אדירה .ואולם ,תופעת
האלימות המינית הינה תופעה רחבה הרבה מעבר

באחד העיקולים של השביל הצר ,נתקל הדחפור
בסיפור על פגיעה מינית .בתעלה שלצד הדרך ,פגיעה
וחשופה ,שרועה המוטרדת .ברור לגמרי שהסיפור

 .2פסק הדין בפרשה זו עסק בסוגיות שונות של לשון הרע והגנת חופש הביטוי ,כשחלק מן ההערות בפסק הדין ניתן לקשור לחובה העיתונאית
ולשאלת אחריותה של התקשורת במציאות המודרנית .בדברים שכתב כב' השופט עוזי פוגלמן ,יש פרשנות חדשה להוראות סעיף  )2(15לחוק
לשון הרע המספק הגנה לעיתונאי שפעל בתום לב במקרה שהיחסים בין המפרסם לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הקימו חובה חוקית,
מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום .המסקנה אליה מגיע פוגלמן היא כי אין לראות בחובת הפרסום ככזו שמתקיימת ,כפי שפורש עד כה,
רק במצבים של סכנה מיידית לביטחון ,לחיי אדם או לבריאות הציבור ,אלא כחובה עיתונאית רחבה הרבה יותר ליצירת דיונים ערכיים ,אשר יש
להם חשיבות חברתית רמת מעלה .קביעה זו מגדירה מחדש את החובה העיתונאית ,ומרחיבה אותה .לעניין זה ראו :ע"א  ,751/10ה"ש  1לעיל,
פסקאות  2-32לפסק דינו של כב' השופט פוגלמן.

נעמה אדלר
צילום :אליסיה שחף ,מתוך פרוייקט "גיבורות"
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עומד בכל קריטריון והדחפור חייב לאוספו בדרכו אל
נקודת האיסוף ,בה יכתב ,ישוכתב ,יצולם ,יערך ,ויהפוך
לכותרת .בירכתי התודעה ,כאמור ,יודעים מובילי
הדחפור דבר מה נוסף :הם יודעים שאם יסיטו מעט את
הזחלים לכיוון תיאור הפגיעה וחשיפת הסיפור האישי
של המוטרדת יצבע העיתון בצבעים מושכים ומגרים,
יותר אנשים יקראו ,יותר מפרסמים יקנו ,יותר כסף
ירוויח המו"ל .איך נוהג דחפור התקשורת בדילמות
כאלה  -כולם יודעים .יודעים הקוראים שהתרגלו לקבל
את קרעי פרטיותם וכבודם של הקורבנות ,ויודעים טוב
עוד יותר נפגעי העבירות שקרביהם ומכאוביהם נכתבו
ביד גסה והיו לנחלת הכלל.

את מטרתה במאבק באלימות המינית ,אלא עלולה
גם להשריש מיתוסים ודעות קדומות באשר לאופי
הפגיעה ,פרופיל התוקף והתנהגותן המצופה של
הנפגעות ,ובכך להבנות תפיסות מוטעות ,שמרניות
ומסוכנות.
כך ,בכל הנוגע לסיקור העיתונאי ,תוצאותיו של מחקר
שפרסמה הגר להב במאמרה "מקרה מזעזע"  -סיקור
תקשורתי של תקיפות מיניות בישראל ,שהתפרסם
כבר במאי  ,5 2008מאששים ,לצערנו ,את החששות
בדבר פרסום לא אחראי המאפיין את הסיקור
התקשורתי בישראל .ממצאי המחקר העלו מסקנה
ברורה לפיה הסיקור העיתונאי בישראל לוקה במספר
כשלים חמורים  -רדידות ,סנסציוניות ,התחסדות,
פגיעה בקורבנות והיעדר מודעות מספקת למשמעויות
החברתיות של התופעה 6.בכך ,קובע ממצא המחקר
כי התקשורת הישראלית משרטטת בסיקורה תמונת
מציאות שמרנית ופטריארכאלית של תופעת האלימות
המינית באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תפקידה
לתרום למאבק החברתי נגד תופעת האלימות
המינית בדרך של הטמעת הגדרה ברורה ומעודכנת
של משמעות התופעה 7.בין היתר ,מצביע המחקר על
נטייה להתייחס לאירועים של פגיעה מינית כאירועים
מבודדים שאינם חלק מהקשר חברתי רחב יותר;
נטייה להציג קורבנות תקיפה מינית כ"חריגות" ו"זרות"
היוצרת הבחנה בעייתית בין נשים שנפגעו לנשים
אחרות שלא עברו פגיעה מינית; התייחסות שיפוטית
לקורבנות; התייחסות מקלה לעבירות מין המתארות
את העבירה כאקט מיני ולא בהכרח כעבירה פלילית
של אלימות וניצול ועוד 8 .כך ,נמצא כי בד בבד עם
העלייה בסיקור התקשורת של מקרי אלימות מינית,
הסיקור העיתונאי לא רק שלא הצליח לתרום להבנה
נכונה של מאפייני התופעה ,היקפה והשלכותיה ,אלא

בכל הנוגע לפרטיותן של הנפגעות יש לציין כי גם
המחוקק הישראלי ומערכת המשפט הפנימו כי ישנו
צורך אמיתי בהגנה על נפגעות העבירה מפני חשיפה
לא מבוקרת ותוצאותיה ההרסניות .כך ,למשל ,נקבע
איסור פלילי על כל פרסום שיש בו כדי לזהות מי
שנפגע מעבירה ,בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי
סביבתו הקרובה ,בין היתר באמצעות פרסום דמויות
הקרובות אליו וכן איסור פלילי על צילום של נפגע
עבירה בנסיבות של בילוש או התחקות אחריו ,העלולים
להטרידו ,או תוך הטרדה אחרת 3.ואולם ,חרף קיומה
4
של הוראת חוק זו ,ונוכח קיומן של הוראות חוק נוספות,
המציאות מלמדת כי פרטים אישיים של נפגעות עבירות
מין רבות נחשפים ונפגעות ונפגעים רבים מוצאים
עצמם נמלטים ממרדף עיתונאי שמשמעותו פגיעה
גסה בפרטיותם ומסבה להם נזק רב .מציאות זו ,חרף
ההסדרים המפורטים בחקיקה ,מהווה כשל חמור
מבחינת יכולת האכיפה והיישום של רשויות החוק ,והיא
דורשת התמודדות מיידית לתיקונו של המצב הקיים.
צריך לזכור כי כל בחירה עיתונאית לא אחראית,
לא רק שמונעת מהעשייה התקשורתית לממש

תרם להנצחת ההבניה החברתית ולהשתקת מקרים
רבים של אלימות מינית שאינם משתלבים באותם
סטריאוטיפים אותם בחרה התקשורת להנציח.

כתוצאה ממסרים פוגעניים המשולבים בתכנים
ומהתמודדות לא נכונה עם סצינות של אלימות
מינית.

אם להיות הוגנות ,חייבים להגיד כי ישנה גם עיתונות
אחרת .רגישה ,מודעת למורכבות התכנים המסוקרים,
מכילה ומבינה .כך ,לא פעם אנו באיגוד מרכזי הסיוע
מוצאות כתובת אמיתית להעברת המסרים הכל כך
חשובים שמעלה סוגיית האלימות המינית ולצרכים
שההתמודדות עם תופעה זו מעלה ,אלא שזו לא
תמונת המצב המאפיינת נכון להיום את הסיקור
התקשורתי של עבירות המין במדינת ישראל .לכן,
המסקנה הבלתי נמנעת היא כי החובה העיתונאית
ליצירת דיון משמעותי בתופעת האלימות מחייבת
בחינה מחודשת ומציאת דרכי התמודדות בדרך
לסיקור ראוי של תופעת האלימות המינית ,כאשר
דווקא קיומה של אלטרנטיבה עיתונאית מלמדת כי
הדבר בהחלט אפשרי.

על רקע זה ,ניתן לומר שכיום האתגר המרכזי של
התקשורת ,כמו גם של איגוד מרכזי הסיוע בעבודה מול
גופי התקשורת ,עניינה ברצון לממש את הפוטנציאל
המירבי שבפרסום ,זאת מבלי להביא לתוצאות שאינן
רצויות הן מבחינת הנפגעת המסוימת של האירוע
המסוקר והן מבחינת הנצחה לא נכונה של התופעה
והבנייתה בשיח החברתי .זאת ,בדרך של יצירת נוסחת
האיזון הראוי בין הרצון לייצר תקשורת ושיח ציבורי
לבין הרצון לשמור ככל האפשר על עקרונות היסוד
המנחים את עבודת הסיוע בתחום האלימות המינית.
מטרה זו תושג ,לשיטתנו ,באמצעות כינונם של
כללים אתיים ברורים שיבטיחו אווירה טלוויזיונית
נקייה מאלימות מינית ,כזו שאינה משפילה ומבזה
את ציבור הנשים ,בתכני תוכניות הטלוויזיה בכלל
ובתוכניות הריאליטי בפרט ויסייעו בהעברת מסרים
ותכנים הקוראים למיגור תופעת חמורה זו והשלכותיה
המאיימות גם בדרך של סיקור עיתונאי מאוזן וראוי.

מסקנה זו ,יש לזכור ,אינה נוגעת רק לסיקור
העיתונאי שהינו ,כאמור ,רק ביטוי אחד של העשייה
התקשורתית .בכל הנוגע לשידורי תוכן ,הרי שלא פעם
אנו עדים להתמודדות לא נכונה עם העיסוק בסוגיית
האלימות המינית ,שכן למרבה הצער ,סצינות של
פגיעה ואלימות מינית הינן חלק מן התופעות הנראות
כיום על המסך ,כמו גם בחיים.

בשנה החולפת החל דיאלוג בין המחלקה המשפטית
של איגוד מרכזי הסיוע לגופי תקשורת שונים במטרה
לפעול להסדרת הנושא .אנו מאמינות כי ניסוח
משותף של אמנה תקשורתית להתמודדות עם סוגיית
האלימות המינית ולסיקור עבירות של תקיפה מינית
בישראל ,עליה יחתמו כלי התקשורת בישראל ,חשובה
וחיונית על מנת להמשיך להעלות את הנושא לסדר
היום הציבורי ,ולקדם את הנושא ציבורית מבחינת
פרסום ,אבל במינימום נזק סביבתי.

יש להבין כי תעשיית הבידור והשיח הטלוויזיוני בפרט,
מזמנים ,מראשית ימיהם ,עיסוק בנושאים של מין,
מיניות ואודות היחסים שבין המינים .מטבע הדברים,
תחום זה מייצר לא פעם מתח בין אופיו ה'בריא' של
תחום זה לבין תופעות שיש בהן מן הפסול ,כאשר לא
פעם אנו עדים להתנהגות אלימה במרחב הטלוויזיוני

 .3סעיף  352לחוק העונשין ,התשל"ז.1971-
 .4סעיף (70ג) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) ,תשמ"ד ;1984-סעיף 2לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ;1892-סעיף (9ד) לתקנון האתיקה
העיתונאי ועוד.
 .5הגר להב" ,מקרה מזעזע" – סיקור תקשורתי של תקיפות מיניות בישראל ,אגרתא (חוברת מס' ( )10הוצאת אוניברסיטת תל אביב.)2008( ,
 .6הגר להב ,ה"ש  5לעיל ,עמ' .7
 .7הגר להב ,ה"ש  5לעיל ,עמ' .38
 .8הגר להב ,ה"ש  5לעיל ,עמ '.28-38
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מניעת הטרדות מיניות
במקום העבודה -
בין אחריות המעביד
לאחריות המדינה
עו"ד דנה נאור-מנדאל*
רכזת הפרויקט למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה מטעם שתיל
ואיגוד מרכזי הסיוע

3

החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח( 11998-החוק
למניעת הטרדה מינית) נחשב ,בזמנו ,לפורץ דרך .נכון
הדבר כי כבר בשנת  1988נקבע בחוק שוויון הזדמנויות
בעבודה איסור על פגיעה בעובדת כתוצאה מהטרדה
מינית ,אולם האיסור היה מוגבל .החוק הקודם התייחס
לפגיעה בעובדת ,במסגרת העבודה ,אם התנגדה
להצעה או מעשה בעלי אופי מיני שנעשו על ידי המעביד
או הממונה הישיר .החוק למניעת הטרדה מינית הציג
גישה חדשה :לא עוד פגיעה בזכותה של האישה
המוטרדת לשוויון במקום עבודתה ,אלא פגיעה בכבודה
של המוטרדת .2כפי שטוענת ד"ר אורית קמיר ,במציאות
החברתית-תרבותית-משפטית של מדינת ישראל "כבוד
האדם" הוא ערך הליבה שבאמצעותו ניתן להעביר

מסרים נורמטיביים ,וכך נעשה גם במקרה זה.

חידוש נוסף בחוק הוא קביעת אחריות המעביד למניעת
הטרדה מינית ולטיפול בתוצאותיה במקום העבודה.
המעביד חייב (על פי סעיף  7לחוק) "לנקוט אמצעים
סבירים בנסיבות העניין כדי למנוע הטרדה מינית או
התנכלות במסגרת יחסי עבודה על ידי עובדו ,או על
ידי ממונה מטעמו אף אם איננו עובדו" ,אולם בנוסף
עליו לקבוע דרך יעילה לבירור התלונה ,לטיפול בה,
וקביעת תקנון למניעת הטרדה מינית .המעביד נושא
גם הוא באחריות על פי החוק ,וניתן יהיה לתבוע גם
אותו .במילים אחרות ,מעסיק שלא נקט צעדים
למניעת הטרדה מינית ,כמוהו כמי שהטריד מינית את
העובדת.

* כיום משמשת הכותבת היועצת המשפטית של שדולת הנשים בישראל
 .1פורסם ס"ח תשנ"ח מס'  1661מיום  19.3.1998עמ' 166
 .2ראו :מבוא להצעת החוק למניעת הטרדה מינית ,הצעות חוק  ,2641התשנ"ז ;484 ,אורית קמיר "החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית  -איפה
אנחנו במלאת לו עשור?" משפט ועסקים ט')2008( 9 ,
 .3אורית קמיר "החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית  -איפה אנחנו במלאת לו עשור?" 22
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צילום :אליסיה שחף ,מתוך פרוייקט "גיבורות"

הטעם להחלת האחריות על המעביד ,כפי שעולה מדברי
ההסבר להצעת החוק ,נעוץ בכך שמקום העבודה הוא
המקום שבו תופעת ההטרדה המינית היא השכיחה ביותר
והחריפה יותר ,בשל האיום על פרנסתו של הקורבן.
המעסיק הוא אפוא "מונע הנזק" הטוב ביותר ולכן מוצדק
להטיל עליו אחריות אם לא עשה כן.

וכלכלה במשרד התמ"ת בראשות מנהלו ,בני פפרמן,
שאליו פנו קבוצת הארגונים  -איגוד מרכזי הסיוע ,מרכז
מהות ,מרכז תמורה וכיאן ,בהובלת הרכזת דאז ,הפעילה
החברתית דורית אברמוביץ' -הסכים ,לא בלי היסוס,
לקחת על עצמו עריכת מחקר על היקף התופעה של
הטרדה מינית בעבודה ,יותר מעשור לאחר חקיקת החוק
למניעת הטרדה מינית.

כפי שקורה לא אחת ,המציאות שונה בתכלית ממה
שכתוב בספר החוקים .האחריות המוטלת על המעביד
בחוק מתורגמת רק לעתים נדירות לפסקי דין שמטילים
פיצוי כספי הולם על המעביד שלא קיים את חובותיו
לפי החוק .המעביד לא שותף להשלכות ההרסניות של
הטרדה מינית כי מדובר בעלויות נעלמות  -ימי מחלה
והיעדרות של הנפגעות ,או שינויים תכופים בתפקיד עקב
הצורך להפריד בין הנפגעת למטריד .המעביד גם איננו
רואה עצמו ניזוק כספית ישירות מהתפטרות של עובדת
שאיננה יכולה לסבול עוד את מקום העבודה .בשורה
התחתונה ,המעניינת את החברה ,שורת הרווח מול
ההפסד ,לא מספיק ברור למעביד כי ההטרדה המינית
עולה הרבה כסף לארגון.

מטרות הסקר היו אלה :בחינת מימדי ההטרדה המינית
במקומות העבודה בישראל ,ניסיון ראשון מסוגו לכמת את
המחיר הכלכלי שמשלמות נשים שהוטרדו ,ובחינת מידת
שיתוף הפעולה של מקומות העבודה עם החוק.
בעת עריכת הסקר נתקלו החוקרות רונית הריס ואסנת
פיכטלברג-ברמץ ממינהל המחקר והכלכלה בתמ"ת בלא
מעט קשיים מתודולוגיים ,שהיו צפויים .נשים רבות סירבו
להשיב לשאלון הטלפוני בנושא כה רגיש .למעשה ,רק
 5%מהנשאלות הסכימו להשיב לשאלון הסקר הטלפוני.
רבות אחרות לא ידעו לומר כי ההטרדה שחוו עולה כדי
הטרדה מינית לפי החוק ,וזאת בשל אי מודעות לנוסח
החוק .על חלק מהקשיים הצליחו החוקרות המיומנות
להתגבר על ידי עריכת סקר עומק אינטרנטי בנוסף
ובמקביל לסקר הטלפוני .הפורמט האינטרנטי אפשר
כנראה לנשים לדווח בצורה חופשית יותר על אירועים
קשים שחוו בעבודה ולהרחיב את הדיבור עליהם.

לפיכך ,אחד היעדים החשובים במסגרת הפרויקט
למניעת הטרדות מיניות שיזם ארגון שתיל ואותו הוביל
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית היה
סימון המעבידים כסוכני השינוי המשמעותיים ביותר.
הכוונה היא לחדד ולהבהיר את חובות המעבידים,
ולהעביר את המסר כי הטרדה מינית עולה לארגון הרבה
כסף ,וכדאי ,ולו מן הטעם הזה ,להילחם בה.

ממצאי הסקר פורסמו בינואר  2012והם מאשרים את
ההשערות של הארגונים הפעילים בתחום:

לא תמיד קל להבין כי לצד הנזק העצום שנגרם לנפגעת,
גם הארגון כולו נפגע .הטרדה מינית עדיין נתפסת כעניין
שבין המוטרדת למטריד.

 11%מהנשים שנשאלו השיבו
כי עברו הטרדה מינית בעבודה
בשנה האחרונה .אחוז זה
מתורגם ל 165 -אלף נשים
שהוטרדו מינית במקום עבודתן
4
בשנה האחרונה.
ממצאים נוספים של הסקר ,לגבי

צוות הפרויקט נתקל בקושי ליידע את המעבידים על
היקף התופעה .הנתונים המתייחסים לתלונות במשטרה
או לדיווחים על הטרדה מינית בשירות המדינה ,חסרים.
הניסיון המצטבר של מרכזי הסיוע מלמד כי רק כ20%-
מהנשים מדווחות למשטרה או לגורמי דיווח רשמיים על
פגיעה מינית .ונפגעות רבות אינן מתקשרות לקווי החירום
לאחר שחוו הטרדה מינית ,רק משום שאינן מודעות לכך
שההערות הנבזיות ,או הנגיעות הלא רצויות נחשבות
להטרדה מינית ,מבחינת החוק.
הצורך במחקר על היקף התופעה ברור .מינהל מחקר

פעולות המניעה של מעסיקים על
פי דיווחי העובדות ,מגלים תמונה
מטרידה 55.5% .מהנשים שהשיבו
לסקר הטלפוני דיווחו כי במקום
העבודה שלהן לא תלוי כלל תקנון
בנוגע להטרדה מינית ו45%-
מהנשים דיווחו כי אינן יודעות
מי האחראית למניעת הטרדות
מיניות במקום עבודתן .נתון קשה
נוסף הוא כי  43%מהנשאלות
השיבו כי אין להן תחושת ביטחון
במקום עבודתן.

פעם בתחום ,ואף נמוכים מההשערות .יחד עם זאת,
מעולם עוד לא היה בידינו מסמך של גוף ממשלתי
המכיר בנזק הרב שגורמות ההטרדות המיניות לנשים
ולמשק כולו.
כפי שציינתי לעיל ,הסקר נועד לשמש כלי נוסף בידינו
כדי לשכנע מעסיקים כי ההטרדה המינית איננה בעיה
של הארגון שלהם בלבד ,אלא תופעה נפוצה .ניתן לקוות
כי עתה יותר מעסיקים יבינו את החשיבות שבפעולה
המשותפת עם מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה
מינית ,כדי ליישם מדיניות מונעת הטרדות מיניות
בארגונם .מרכזי הסיוע מציעים מזה שנים קורסים של
הכשרה לממונות על מניעת הטרדה מינית ,סדנאות
למנהלים ולעובדים ,ועוד .הכשרות אלה מאפשרות
למשתתפים להכיר את החוק על בוריו ,אך גם להבין
את המורכבות שבפגיעה המינית ואת ההקשרים
הרחבים יותר של הטרדות מיניות בחברה.
כפי שהמדינה ידעה להתוות את הדרך בחקיקת החוק
למניעת הטרדה מינית עוד לפני שהציבור ידע במה
מדובר ,כך נדרשת עתה התערבות בקביעת אמות מידה
ברורות לאחריות המעביד למניעת הטרדה מינית .לא
עוד הסתפקות בתליית התקנון במקום בולט בעבודה
ומינוי אחראית למניעת הטרדות מיניות ,אלא אמירה
שאינה משתמעת לשני פנים על מה נדרש מהמעביד
כדי למנוע הטרדות מיניות בארגונו.

אחד הנתונים העולים מן הסקר הוא כי  92%מקרב
הנשים שעברו הטרדה מינית  -החליטו לא להגיש
תלונה נגד המטריד ,ומהן 42% ,חשבו שלא מוצדק
להגיש תלונה כזו .באותם מקרים שבהם הוגשה
תלונה נגד המטריד ,לרוב לא נעשה דבר נגדו.
ב 35.1%-מהמקרים שבהם התלוננה המוטרדת ,לא
ננקט כל צעד כלפי המטריד .ב 33.3%-מהמקרים הוא
ננזף וב 12.3%-מהמקרים המטריד פוטר.

יש מספר דרישות הכרחיות שבלעדיהן אין כל משמעות
אמיתית לאחריות המעביד.
ראשית ,יש לקבוע בחוק ,או בתקנות ,שעות תקן
לפעילות האחראית למניעת הטרדות מיניות ולתקצב
את התפקיד .אין לצפות ממי שמבצעת את התפקיד
בהתנדבות לפעול בצורה נמרצת ו"מגדילת ראש"
(בהערת אגב ,החוק מתייחס לכך שיש העדפה ברורה
למינוי אישה לתפקיד ואין אלא לתהות האם המחוקק
היה מעז לקבוע חובות נוספות לעובד ממין זכר בארגון
בלי לתגמל אותו על כך).

המחיר הכלכלי של ההטרדות עלה בבירור מן הסקר.
כ 26%-מהנשים שהוטרדו נפגעו בצורות שונות מן
ההטרדה 9.3% :מהנשים הפסיקו את עבודתן בשל
ההטרדה;  8.3%מהנשים דיווחו כי נעדרו מן העבודה
למשך  8.5ימים בממוצע;  21.4%מהנשאלות דיווחו על
ירידה בפריון העבודה .מינהל מחקר וכלכלה העריך
אפוא כי קיימת פגיעה בתוצר השנתי בסך מיליארד
שקלים כתוצאה מהטרדות מיניות במקום העבודה.
ממוצע אובדן התוצר השנתי בגין פגיעה באישה אחת
שהוטרדה מינית הוא  13,500שקלים.

אם אנחנו לוקחות ברצינות את המושג של אחראית
למניעת הטרדה מינית ,אז צריך לקבוע את החובה
להכשיר את נושאת התפקיד.
אי אפשר לצפות מאף אישה להכיר את התחום של
פגיעות מיניות מבלי שעברה הכשרה מינימאלית.
הכשרה זו צריכה להתבצע עם כניסתה לתפקיד ועל

כפי שניתן להבין ,חשיבות הסקר היא בעצם קיומו ,שהרי
הנתונים מחזקים את ההשערות של כל מי שעבדה אי

 .4כל ממצאי הסקר ניתנים לעיון באתר מינהל מחקר וכלכלה של משרד התמ"ת ,ואנו מודות להם על האפשרות להציג את הנתונים והלוחות:
www.industry-trade.gov.il/NR/exeres/21A9C999-299E-47BE-A63D-BD5D1A78ACA8.htm
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חשבון שעות העבודה ,או כשעות נוספות .אין לצפות
מהאחראית כי תממן בעצמה את הכשרתה ויש לוודא
כי הכשרתה נעשית במקום המתאים לכך (כמו מרכזי
הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית).

סוגי ההטרדה המינית

צעדים אלה הינם צעדים ראשונים בלבד וכל עוד
המדינה איננה מקיימת אותם  -נראה כי גם המדינה
איננה עומדת בחובות הכבדות המוטלות עליה ,למנוע
הטרדה מינית במקום העבודה ,גם למען הנשים אך גם
למען החברה והמשק כולו.

שלישית ,יש לוודא כי כל העובדים עוברים הכשרה
תקופתית ומכירים את התקנון למניעת הטרדות מיניות
ואת הממונה .אין די בקביעת חובה לפרסום התקנון
ויש לוודא כי העובדות מכירות את התקנון ויודעות למי
לפנות כאשר הן מוטרדות ,ומה הזכויות העומדות להן
אם הוטרדו.

התייחסויות ו/או
הצעות לעיתים בשילוב
התנכלות ושימוש
באינטרנט

28.8%

ביזוי והשפלה בשילוב
סעיפים אחרים שאינם
כוללים מעשה מגונה
וסחיטה מינית באיומים

43.2%

מעשה מגונה ו/או
סחיטה מינית באיומים

28.8%

הגורם אליו פונות הנשים במקרה של הטרדה

5%

מעמד המטריד במקום העבודה ביחס למוטרדת
4%

2.8%

6%

4.2%
4%

27.8%

35%

7.2%
לממונה הישיר שלי

29%

למשטרה

מנהל ישיר

לאחראית

אינו מנהל ישיר אך בדרגה בכירה
באותו מעמד בעבודה

לחבר/ה במקום העבודה

24.5%

לבעל דרגה בכירה  /משאבי אנוש
גורמים אחרים

24.5%

אני לא אפנה לאף אחד

המטריד במעמד נמוך ביחס למוטרדת
אחר ולא ענתה

26%

* מתוך סקר מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת

לא ענתה
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המגזר העסקי
שותף למאבק באלימות מינית

התייחסויות ו/או הצעות
לעיתים בשילוב התנכלות
ושימוש באינטרנט

ביזוי והשפלה בשילוב
סעיפים אחרים שאינם
כוללים מעשה מגונה
וסחיטה מינית באיומים

עדי קורן
מנהלת אחריות חברתית בסופר-פארם

סופר-פארם היא חלק מהקהילה  -במשפט הזה,
שמלווה את הרשת כבר יותר מ 30-שנה טמונה
משמעות גדולה .אנחנו חלק מהקהילה ,וככאלה יש
מעשה מגונה ו/או סחיטה
לנו את החובה ואת הזכות לתת חזרה.
מינית באיומים

תפיסת העולם הזו של משפחת קופלר ,אשר ייסדה
את סופר-פארם בישראל בשנת  ,1978מחלחלת
לכל שכבות הניהול ברשת לאורך השנים ובאה לידי
ביטוי במגוון פעילויות אם ברמת הרשת כולה ,אם
ברמת הסניפים והאשכולות האזוריים ואם ברמה
הפרטנית של כל מנהל ועובד.
העמיתים (מנהלי הסניפים) תורמים מזמנם וממרצם
לגופים רבים :בתי ילדים ופנימיות ,ארגון סלעית
לשיקום נשים שעסקו בזנות ,מחלקות שונות בבתי
חולים ועוד ..כולם עושים זאת מרצון ולא מכורח,
מאמונה שזו מחויבותנו כאנשים ,כמנהלים וכרשת
מובילה בישראל.
בבואנו לבחור מבין העמותות והאגודות הרבות
הפועלות בישראל ,המדיניות המנחה אותנו היא
עמותות שתומכות בבריאות של נשים וילדים .בריאות
היא אחד מהערכים המרכזיים של סופר-פארם.
ברוח זו אנו מבצעים התרמה מדי שנה לאגודה
לסוכרת נעורים ,שיו"ר סופר-פארם ,ליאון קופלר
הוא גם נשיא חבר הנאמנים שלה ,לעמותת חיים,
התומכת במשפחות ובילדים חולי סרטן ,לווריאטי,
וכן למרכזי סיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית.
הקשר של סופר-פארם עם מרכזי הסיוע לנפגעי/
ות תקיפה מינית החל בשנת  ,2004אז התבצעה
ההתרמה הראשונה בקופות הרשת .מאז מידי שנה
בחודש מרץ ,החודש בו חל יום האישה הבינלאומי,
יכולים לקוחות סופר-פארם לרכוש מארז כרטיסי
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ברכה תמורת  ,₪ 10הנתרמים למרכזי הסיוע.
בשמונה השנים האחרונות נתרמו מעל  4מיליון
שקלים באמצעות מכירת מארזי כרטיסי ברכה.
ההחלטה לתמוך בנושא זה אינה טריוויאלית עבור
חברה מסחרית .הטרדה מינית ואונס אינם נושאים
שתמיד נוח לדבר עליהם ,אך בסופר-פארם מצאנו
כי החיבור למרכזי הסיוע מתאים לערכים שבהם
דבקה הרשת והוא מעביר מסר חשוב גם לעובדים
וגם לקהל הלקוחות.
בעיננו מדובר בנושא בריאותי לכל דבר  -נשים ,ילדות
וילדים ואף גברים שהם קורבן לתקיפה מינית זקוקים
לטיפול ולתמיכה על מנת להצליח לנהל אורח חיים
תקין .לא מדובר בשיחה חד פעמית ,אלא בליווי ארוך
של הנפגעים ושל האנשים הקרובים להם שזקוקים
לתמיכה ולהנחיה .לתפיסתנו לטיפול בנושא יש
השפעה על היותנו חברה בריאה :העלאת הנושא
למודעות עשויה לסייע לפחות חלקית במניעה ,ולא
פחות חשוב לעודד את הנפגעים לפנות לקבל סיוע
ולהתגבר על הבושה.
להתרמה למרכזי הסיוע יש עבורנו ערך נוסף  -אנו
מעבירים מסר שאנו מוקיעים תקיפה מינית ולא
פחות חשוב -מעודדים שיח פתוח בנושא .זהו מסר
שמועבר בראש ובראשונה לעובדי סופר-פארם.
כדי להגדיל את מעורבות העובדים קיימנו מפגשים
והדרכות על ידי נציגות מרכזי הסיוע ,כמו כן מידי
שנה עם סיום מבצע ההתרמה ,נפגשות נציגות
מרכזי הסיוע עם הזכיינים שהצטיינו בהתרמה
לציין את הצלחתנו ,אך לא פחות חשוב  -להתעדכן
ולהמשיך ולדבר בפתיחות על הנושא.

זה לא פשוט להגיש
תלונה נגד בעל סמכות
בחברה הדתית
שיחה עם יהודית שילת על דרכי הפעולה של פורום תקנה
דבי גרוס
מנהלת מרכז הסיוע לנשים דתיות ,חברה בפורום תקנה

הסכמתם להגשת תלונה .יתכן כי הרב אליו תפנה
הנפגעת אינו ער לחומרה ולהיקף של תופעת הפגיעה
המינית ולכך לא ייתן הסכמתו שמא יגרום לחילול
השם .בעיני הקהילה הדתית ,יש למנוע חילול השם
כמעט בכל מחיר ,ולפעמים הנפגעת היא זו שמשלמת
את המחיר הזה.

כך נולד פורום תקנה
אלימות מינית היא תופעה חברתית שקיימת בכל
חברה ,והיא חוצה את הקווים בין המגזרים השונים.
כמו במגזר החילוני ,גם הנפגעת במגזר הדתי פוחדת
מאד מחשיפת התקיפה .אך במגזר הדתי יש לפחד
היבטים נוספים ,שמשפיעים לעתים קרובות על
נכונות הנפגעת להגיש תלונה במשטרה .הנפגעת
במגזר הדתי שואלת את עצמה איך ישפיע דיווח
למשטרה על סיכוייה להתחתן ,ועל חיי היום-יום של
בני משפחתה .ייתכן מאד שחשיפת הסיפור שלה
תשפיע על שידוכים במשפחה ,ועל סיכויי קרוביה
להתקבל למוסדות חינוך נחשבים.

הפחד מחשיפה ומהגשת תלונה במשטרה הוא יותר
עמוק כשמדובר בתקיפה מינית על ידי בעל סמכות
בקהילה .בעל הסמכות יכול להיות דמות רבנית
ורוחנית ,אדם נערץ בעל תדמית של צדיק ,שהנפגעת
הייתה רגילה לפנות אליו ולהיוועץ בו בכל עניין בחייה
וגם לקבל את מילתו ודעתו כתורה מסיני.
כמו באוכלוסיה החילונית יתכן כי ייקח לנפגעת זמן עד
שהיא בעצמה תבין שהיא עוברת או עברה התעללות.
מילתו ומקומו של הבעל סמכות כל כך חזקים בעיניה,
שיהיה לה קשה להבין שהוא עשה דבר שאינו מותר.
כדי שתבין שהוא מנצל את מעמדו וסמכותו היא
צריכה קודם לעשות חשבון נפש עמוק .המתלוננת
תחשוש מצד אחד מלעמוד מול הפוגע ,ומצד שני מכך
שתיתפס כמוציאה שם רע .קהילתה עלולה להציגה

מאחר ודיווח למשטרה עלול להשפיע על הקהילה
הקטנה שבה היא חיה ,ועל הקהילה הרחבה של
הציבור הדתי ,יתכן מאד שהנפגעת לא תסכים להגיש
תלונה בלי לקבל מראש את הסכמתו של רב.
כדי לקבל הסכמה כזו ,עליה לספר על הפגיעה לרב
שאולי אין לה כל קשר אישי איתו .זהו אקט קשה
עד מאד כשלעצמו .לא תמיד הרבנים נותנים את
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כדמות לא אמינה .חששות אלה ימנעו ממנה בסופו
של דבר לחשוף את המטריד והמנצל ,והתנהגותו
הפוגענית תימשך.

למה היה צורך להקים את פורום
תקנה?

מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית הכירו
בצרכים המיוחדים של הקהילה הדתית ,ובקשיים
המיוחדים של הנפגעת הדתית ,ולכן בשנת 1993
הוקם מרכז הסיוע לנשים דתיות .היום יכולה
נפגעת דתייה לטלפן למרכז הדתי ולקבל אוזן קשבת
ממתנדבת שמבינה אותה ואת עולמה .נערים וגברים
דתיים שעברו התעללות מינית יכולים לפנות לקו
הסיוע לגברים דתיים.

הייתה התפרצות של אירועים בהם הואשמו רבנים
בהטרדה מינית ,ואף יותר מזה  ,הקהילה הציונית
דתית מצאה עצמה אובדת עצות ומסוכסכת בתוכה,
ומהר מאד כוונה האשמה דווקא אל המתלוננות.
הקורבן הפכה להיות המותקפת .היו גם הרבה
מקרים בהם הנפגעות לא היו מוכנות להגיש תלונה
במשטרה כי פחדו מהתהליך ומהחשיפה.

מרכז הסיוע לנשים דתיות עוסק גם בהסברה וחינוך
בקהילה כדי להעלות את המודעות לתופעה של
התעללות מינית בקרב דתיים.

כיצד הוקם הפורום?
התלבטנו בתוך תנועת האישה הדתית לאומית
'אמונה' על הדרך הנכונה לטפל במקרים של תקיפה
מינית בקהילה .חפשנו דרכים שהחוק מאפשר .היה
חשוב לנו לצרף דמויות מפתח של רבנים מתוך
הקהילה הדתית לאומית ולא רק נשים .כך נוצרה
הפגישה הראשונה במשרדו של הרב יעקב אריאל,
הרב הראשי של רמת גן .הוזמנו גם הרב יובל שרלו
ופרופסור ידידיה שטרן שהוא משפטן ,ויכול היה
להוסיף את נקודת המבט של החוק.

בשנת  2003הוקם פורום תקנה המאגד בתוכו את
רוב הארגונים החשובים בציונות הדתית ,במטרה
לפתח מודל חדש להתמודדות עם פגיעה מינית בתוך
הקהילה הדתית.

פורום תקנה נועד לטפל בפגיעה
מינית מצד בעלי מרות וסמכות.
מטרתו היא ליצור ערוץ נוסף
למתלוננות באוכלוסיה הדתית ,וגם
ערוץ נוסף לטיפול יעיל בתלונה כדי
למנוע את הישנות הפגיעה ואת
נזקיה למתלוננת ולנשים נוספות.
מרכז הסיוע לנשים דתיות הינו
אחד מהארגונים המרכיבים את
הפורום.

בישיבות הראשונות נדונו אופציות שונות ובסוף
התקבלה החלטה ליצור פורום של כמה עשרות
דמויות מפתח מתוך הקהילה הדתית-לאומית,
במטרה לבנות מודל להתמודדות עם תופעת תקיפה
מינית בקהילה הדתית לאומית.

האם היו בעיות בצירוף של
ארגונים שונים?
טבעי שבקבוצה כל כך גדולה שחברים בה אנשים
עם סגנון אישי שונה ,והם מייצגים קשת של אמונות
ודעות ,יש גם מתחים בשאלת הנכון או הראוי.
אפילו בשאלות של הגדרת ניצול ואחריות .הדיונים
והפתרונות לא היו פשוטים .היו גישות שונות .עלתה
השאלה אם אנחנו צריכים "לכבס את הכביסה
המלוכלכת בבית" או שמוטב לשתף גורמים חיצוניים
כמו הפרקליטות או המשטרה.

יהודית שילת ,מנהלת פורום תקנה ,השיבה על כמה
משאלותיי על דרכי הפעולה של הפורום.

עם הזמן נוצר מכנה משותף עמוק מאד בין כל החברים
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בפורום .הייתה למידה משותפת ,מפגש עם נציגי
מרכזי הסיוע ,עם קורבנות תקיפה מינית וניצול מיני,
וגם לימוד ההיבטים החוקיים של עבירות מין בעזרת
נציגי משרד המשפטים וארגוני נשים .בסיום תהליך
של שנתיים ,נבנה מודל פעילות שמתקיים עד היום.
חובר גם תקנון וגם קוד אתי לטיפול ומניעה של הטרדה
מינית שכל חברי הפורום וארגוניהם מחוייבים לו.

מסרבת ,הפורום מתחיל לטפל בתלונתה.
המתלוננות מעדיפות טיפול על ידי הפורום כי הן
בטוחות בדסקרטיות של הפורום ומכירות את עולם
הערכים של אנשי הפורום .הן מעדיפות תהליך קצר
יחסית לעומת תהליך של שנים במערכת המשפט.
לפעמים המתלוננת בוחרת טיפול של הפורום כי היא
מרחמת על משפחת הפוגע ,ולפעמים גם קצת עליו,
והיא מעדיפה שהפורום ידאג שהוא לא יפגע באחרים
אך גם לא ייענש .מטרת הפורום היא למצוא דרך
להגן על הציבור מפגיעה נוספת על ידי אותו אדם.
הפורום עלול לדרוש ממנו להפסיק לעסוק בחינוך,
או לחדול מקיום פגישות של אחד על אחד וכדומה.
במקרה שבעל הסמכות אינו עומד בתנאים אלה,
הפורום יכול גם לפרסם את שמו בציבור.

מה היה החידוש במודל?
המודל מרחיב מאד את אפשרויות הפעולה כנגד
עבירות מין .הנפגעת מרגישה בטוחה כי היא פועלת
ונחשפת בתוך קבוצה שמבינה אותה ,מול אנשים
שבהם היא נותנת אמון.
כתוצאה מכך ,מוטלת אחריות גדולה מאד על אנשי
פורום תקנה לפעול באופן דסקרטי ויעיל.

מה הקשר של הפורום עם מוסדות
המדינה?

איך פועל הפורום?

פורום תקנה מחויב לקשר עם פרקליטות המדינה.
הפורום מדווח על התלונות שמגיעות ועל הסיבות
שבגללן הנפגעים רוצים דווקא את טיפול הפורום ומה
הסיכוי לשכנע את הנפגע לפנות למוסדות המדינה.
פרקליטות המדינה מחליטה אם לדרוש מהפורום
להפסיק לטפל בתיק .חשוב לציין שפורום תקנה
איננו מקבל תלונות על פגיעה בקטינים ,וגם לא
מטפל בתיקים שקיימת בהם חובת דיווח לרשויות.

קבוצת הפורום (כ 30-איש) בחרה מתוכה הנהלה
שכוללת רבנים ,אנשי חוק ,ומטפלים ( 6חברים).
הוועדה המקצועית מקבלת את התלונות ממנהלת
הפורום ,או מכל גורם אחר מתוך הפורום.
הבירור הראשוני של התלונה נעשה על ידי מנהלת
הפורום ,ולאחר מכן היא מביאה את התלונה לוועדה
המקצועית שמחליטה אם הפורום יטפל בתלונה.
במקרה שהוחלט לטפל ,הוועדה מקימה הרכב מיוחד
שכולל שני גברים ושתי נשים ,ובהם איש הלכה,
איש חוק ,איש טיפול ואיש חינוך .ההרכב שומע את
התלונה מפי הקורבן או מפי המתלוננת ,ומחליט על
המשך הטיפול.

סיכום
לאלו שעובדים עם נפגעי תקיפה מינית בקהילה
הדתית ברור כי יש קשיים שמיוחדים לאוכלוסיה הזו.
פורום תקנה הוקם כדי לתת לנפגעת עוד אפשרות.

הפורום אינו מטפל במקרים שיש בהם חובת דיווח
לרשויות.

מודל הפעילות של הפורום,
שהובא לידיעת היועץ המשפטי
לממשלה ,אינו בא להחליף
את רשויות המדינה .הוא עומד

למה הנפגעת פונה אל הפורום
ולא למשטרה?
אני מבקשת לציין שלכל מתלוננת מוצע להגיש
תלונה במשטרה ,בנציבות שירות המדינה או בבית
דין לעבודה ,על פי העניין .במקרה שהמתלוננת
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לרשות הנפגעות רק במקרה
שאינן רוצות או אינן יכולות,
מסיבותיהן האישיות ,להתלונן
במשטרה ,אך בכל זאת
מבקשות שייעשה עמן צדק ,וכי
הפוגע שניצל לרעה את מעמדו,
יורחק ממרחב הפעילות שאפשר
לו ניצול מיני באחרים.

בכל מקרה של תקיפה מינית יש תחושת חוסר אונים
וחוסר שליטה .בניית מודלים אלטרנטיביים ,כמו
פורום תקנה ,נותן לנפגעת אפשרות לבחור בצורת
ההתערבות שהכי מתאימה לה ,ולא להרגיש שאין
לה שליטה על המצב .מודל כזה לא יכול לפעול
בכל קהילה והוא מתאים לציבור שחי בקהילה סגורה
ומורגל לפעול בתוכה .המודל הזה הוא חדשני ועדיין
נמצא בשלבי התפתחות.
אולי הגיע הזמן שהחברה תתחיל לחשוב על עוד
מודלים יצירתיים שיציעו עוד אופציות טובות
ומתאימות לנפגעי תקיפה מינית .מודלים שיאפשרו
ליותר נפגעות להרגיש שיש להן לאן לפנות  -גם
לתמיכה וגם לעשיית צדק.

דניאל אורבך
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דיאלוג פנימי על זהות,
מיניות ואלימות מינית
על פוליטיקה של אחריות חברתית בקהילה ההומו-לסבית
ערן האן ,רכז קו סיוע לגברים
קרן שחר ,ראש תחום חינוך והסברה ,מרכז הסיוע תאיר אזור שפלה

אנו ,כותבי המאמר ,ניגשים לכתיבת המאמר בקולות
שונים שנובעים מהזהות האנושית ,המגדרית
והמקצועית השונה זה מזו .הדמיון והשוני שלנו הינו
חלק בלתי נפרד מכתיבת המאמר כמו גם תחושת
המחויבות לקהילה ההומו-לסבית ככאלה שמגדירים
עצמם חלק ממנה .מאמר זה מבוסס על הניסיון
שלנו בטיפול ,סיוע ותמיכה לנפגעות ונפגעים וכן
הוא תוצר של מפגשים עם קבוצות שונות בתוך
הקהילה אשר מזוהים ובוחרים להיות חלק ממנה
באורח החיים ובפעילות חברתית .בשל היותנו הומו
ולסבית ,אנו בוחרים להציג דיאלוג ,כפי שמתקיים
בינינו בהזדמנויות שונות .המטרה של מאמר זה היא
להציג את המשמעות של פגיעה מינית בתוך הקהילה
הומו-לסבית וכן להציע דרכים לקחת אחריות ברמה
החברתית.

לסבית ואת אופן התמודדות הקהילה עם התופעה.
הנחת יסוד זו מנחה אותנו בכתיבת המאמר שמבקש
להתייחס להיבטים שונים של אלימות מינית בתוך
הקהילה ההומו-לסבית.

קוים מקבילים בהגדרה של העצמי
ההבנה של אדם על היותו הומו (או לסבית) עדיין אינה
מובנת מאליה וכרוכה בהסתרה פחד ובושה ,כמו גם
בתחושה קשה של אבל על אובדן המוכר (ג'ודית
באטלר) .הארון הוא מושג שמתאר את ההבנה שיש
בנו משהו שונה .זהו הרגע בו מופעל מערך של הגנות
כדי להתמודד עם השוני .הכניסה לארון מורכבת
מרגעי עצב עמוק ותחושת ניכור .יתכן כי זה הרגע
בו מתחילה לחלחל גם הומופוביה פנימית שאינה
תלויה במידת החופש והמתירנות המוצגת כלפי
חוץ .לעיתים חלק מהנשים והגברים מתארים חוויה
דומה לדיסוציאציה וניתוק שמהווים מערכת הגנה
ואסטרטגיות הישרדות בחיים ההטרונורמטיבים -
לחיות חיים כפולים ,הימנעות מסיטואציות שמזמינות
קשר אינטימי ,השקעת אנרגיה רבה בהסתרה של

פגיעה מינית היא אירוע המושתת על אלימות פיזית ו\
או נפשית ,על ניצול והשפלה במרחב של מיניות וגוף.
בשנים האחרונות נבחנת תופעת האלימות המינית
בקהילות סגורות ,כמו קיבוצים וחרדים ,ובמערכות
סגורות אחרות ,אבל מעט מאד מחקרים אקדמיים
בוחנים את ייחודיות האלימות המינית בקהילה ההומו-
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כולנו עדיין חיים על פי התפיסה שהומו לא יכול להיפגע
מינית בגלל גבריותו (ואם נפגע הרי שגבריותו פגומה),
ולסבית אינה יכולה לתקוף מינית בשל נשיותה (ואם
היא תוקפת נשיותה מוטלת בספק) .קל יותר להגדיר
פגיעה מינית כאשר הזר ,האחר ,ההטרוסקסואל ,פורץ
את הגבולות.

סממנים מזהים או מזוהים ועוד .תהליך זה ,שלא
מתרחש מבחירה מודעת ,דומה גם בקרב נשים
וגברים שעברו פגיעה מינית .פעמים רבות נפגעות
ונפגעים מתארים את חייהם כמנותקים ,שמורים
מפני חדירות נוספות שעלולות לחשוף את הסוד,
הנישא בגופם ובנפשם .עבור גברים ונשים רבות זו
דרך התמודדות מוכרת ומיטבה ששומרת ומגינה,
מנרמלת את היכולת לחיות.

ההתעלמות מניצול ופגיעה
בקהילה ,מקשה על היכולת לאתר,
לזהות ולסייע לנפגעות ונפגעים.
זה נכון בעיקר במקרים שבהם
הנפגע נושא עמו סוד כפול :גם
נטייתו המינית ,וגם הפגיעה המינית
שעבר .אלה שחיים בארון חשופים
יותר לבידוד והשתקה בעקבות
פגיעה מינית.

דיבור פנימי על מיניות ואלימות מינית
כמו נפגעי ונפגעות תקיפה מינית ,גם גברים ונשים
שחיו בארון מעידים על חוויות של פיצול בין מין לבין
אהבה ,בין מיניות לבין אינטימיות .אסטרטגיות אלה
של הישרדות הן הכנה לחיים בתוך קהילה שחרטה
על דגלה את החופש המיני.
לחופש המיני יש גם היבט נוסף .הוא אמנם נותן
לגיטימיות להתנהגויות ורגשות שהומואים ולסביות
התביישו בהם בעבר ,אבל גם הוא גם מרחב
שמאפשר ניצול ,השפלה ואונס .באתר שמיועד
לקהילה ההומו-לסבית מצאנו הזמנה לכתיבת סיפורים
על "ארוטיקה נשית ,גברית ומין במשפחה" וזאת על
אף שמין במשפחה ,או גילוי עריות ליתר דיוק ,הינו
עבירה חוקית ומוסרית עם השלכות נפשיות חמורות.
השימוש במושגים נורמטיביים ,כמו "מין" ו"משפחה"
לתיאור מציאות פוגענית ואלימה ,מטשטש את יכולת
ההבחנה בין ארוטיקה שמתקיימת בהסכמה ,לבין
השפלה ,ביזוי ועבירות מוסריות ופליליות.

כאשר הסוד הוא כפול ,התרת הקשר שתיקה הופכת
להיות משימה מורכבת ומסועפת יותר.
מחקרים שונים ,מצביעים על כך שהנטייה המינית
נקבעת כמעט תמיד מסיבות שאינן קשורות לפעילות
מינית מוקדמת .מתוך כך אין כל סיבה להאמין
שההתעללות המינית לבדה משנה או מעצבת מן
היסוד את הנטייה המינית .דומה שקביעה זו נכונה
בין שאנו מבינים את הנטייה המינית במונחים של
התנהגות ,פנטזיה או הזדהות עצמית ראשית .למרות
זאת ,חלק מהנשים והגברים שעברו התעללות מינית
קושרים בין הנטייה המינית או הזהות המגדרית
לפגיעה מינית מעברם .לעיתים לא .לעיתים זו לא
שאלה רלוונטית לחוויית העולם שלהם .בהקשר זה,
מעניין לציין כי זהו קשר שאינו נידון בקרב אנשים
הטרוסקסואלים .משיכה מינית שאינה חד מינית אינה
מוסברת על רקע פגיעה מינית.

הקהילה ההומו-לסבית ,ככל
קהילה שהיא מיעוט ,תומכת
ומגינה על חבריה ושואפת
להוקיע מקרבה התנהגות
אלימה ופוגענית ,אבל השיח
על פגיעה מינית בתוך הקהילה
כמעט ולא קיים.
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דיאלוג על נשיות וגבריות

ערן האן:

המאבק להכרה בהומוסקסואליות ולסביות כאורח
חיים לגיטימי ולא כסטייה חברתית ,הדגיש את החרות
להביע מיניות באופן חופשי ,וזאת בניסיון להתקבל
בחברה כמיעוט שווה זכויות.

בקרב גברים הומואים יש ציפייה בלתי מוצהרת
לפתיחות מינית כזו שמקשה מאד להגדיר פגיעה
מינית כאשר זו מתרחשת .להבדיל מהחוויה הלסבית,
הומואים מתארים לרוב את החלק ההומוסקסואלי
בזהותם כחלק מובנה שאינו ניתן לבחירה .בפועל,
גברים רבים חשופים לפגיעות חוזרות על ידי גברים
מנצלים.

קרן שחר:
יש נשים שבוחרות להיות לסביות ,בין היתר מתוך
הרצון להגן על עצמן מפני הישנות של פגיעה מינית על
ידי גבר .יש נשים שאינן מגדירות את הלסביות שלהן
כבחירה אבל תופסות את המרחב הלסבי כפחות
אלים בשל היותו נשי .אנו מתורגלות לספר שמין
אינו מחייב חדירה ,ושיש דרכים רבות לממש מיניות.
התפיסה הרווחת שרואה פגיעה מינית כפגיעה של
גבריות בנשיות ,מושתתת על הנחות פמיניסטיות.

נערים וגברים רבים מתארים את תהליך ההצטרפות
לקהילה ההומו-לסבית כפרוץ ולא מוגן .התהליך
מתחיל בחוויה של חיים בארון ,הסתרה של המשיכה
המינית ,בלבול ,בושה ותחושת כישלון .צעדי הבדיקה
הראשונים נעשים בדרך כלל במרחב הווירטואלי,
כשהמטרה היא פגישות למטרת יחסי מין .ניתן לתאר
את יחסי המין האלה כטקס חניכה ,חלק אינהרנטי
מההתחברות לקהילה .במקרים בהם מתקיימים יחסי
מין בהם צד אחד מסתיר חלק מזהותו (משיכה מינית),
ונושא עימו הומופוביה מופנמת וסקרנות ,יחסי הכוחות
אינם שווים ,ונוצר יחס של מנצל ומנוצל .בשלב זה
נופלים רבים קורבן לניצול פוגעני שעלול לחזור על
עצמו יותר מפעם אחת.

אולם אונס ופגיעה מינית מתרחשים גם בקרב
נשים לסביות .בשנים האחרונות יש ריבוי עדויות של
נשים על פגיעה מינית על ידי נשים ,והדבר מציף
קונפליקטים באשר לזהות הנשית.
לפני שנים השתתפתי בקבוצה פמיניסטית-לסבית
שהתגבשה כדי להשפיע על אחד מארגוני הקהילה
הגאה לשנות מדיניות .במהלך העבודה העלתה
אחת המשתתפות ספק בהנחה שקשר לסבי הוא
בהכרח קשר שוויוני .התגובות הזועמות על כך
זכורות לי עד היום .הדי הויכוח נשמעו עוד ימים רבים
לאחר פגישתנו .לא הסכמנו לקבל שאנחנו ,לסביות
פמיניסטיות ,מפעילות כוח ואולי פוגעות בנשים ,ובכך
מבטלות את תפיסת העולם שמהווה חלק כל כך
משמעותי בחיינו .הניסיון שצברתי מאז מאפשר לי
לזהות את הפחד שהיה טמון בתגובה שלנו .פחדנו
לגלות גם אצלנו התנהגות אלימה ושוביניסטית ,ניצול
ופגיעה מינית .הרי מכל זה רצינו להתרחק.

ניתן לדמות זאת לבלבול השפות של פרנצי 1,שמדבר
על שפת הרוך של הילד לעומת שפת התשוקה של
המבוגר .ההומו הצעיר יטעה לחשוב שאלה הם "חוקי
החברה ההומוסקסואלית" ,ויראה באותה התנסות
מחיר שעליו לשלם ,או אפילו עונש המתיישב עם
תפיסותיו ההומופוביות את עצמו.
התהליך של הגדרה עצמית דרך הפריזמה של מין
והתנהגות מינית ,מצמצם את יכולתו של הפרט
להגדיר לעצמו את גבולות המותר ואסור .מין הוא
אמצעי זמין להגדרה אישית ,כמו גם ביצועים מיניים
ושחרור מיני .בקהילה ההומואית ,על פי הקוד
התרבותי שלה ,מתעצם הלחץ החברתי מתוך הצורך
להשתייך ולהגדיר את עצמך .לאחר מפגש מיני שבו
התרחשה פגיעה מינית ,הוא עלול לייחס את תחושות
הבושה ,הכישלון והאשמה להעדפה המינית ולא
כפגיעה מינית.

יש פנים רבות לפגיעה מינית ,לעתים ביטוייה סמויים
מן העין ,עטופים במעטפת קשר ,הכלה ועונג .אותה
עטיפה מבלבלת מוסיפה שכבות של בושה לקורבן,
כאשר אישה נאנסת על ידי אישה.

רוב ההומואים שמתקשרים אל קו הסיוע ,עושים זאת
רק אחרי פגיעה מינית אלימה וגם אז מתקשה הנפגע
לתפוס את עצמו כקורבן .קודם כל בגלל שפגיעה
מינית "מסמנת" נשיות ,וגם בגלל הקושי להגדיר מהי
פגיעה מינית בתוך הקהילה .הנפגע מעדיף לראות
בפגיעה דייט שנכשל ,או מחיר שצריך לשלם בדרך
לקשר בריא יותר .מחיר על חוסר האבחנה בין טוב
לרע ,בין מסוכן לבטוח ,בין חופש לכפייה.

דרושה התגייסות קהילתית רב-שכבתית ולקיחת
אחריות של כל הארגונים בתוך הקהילה ולמען
הקהילה .צריך להתגייס כדי להבטיח שנפגעי תקיפה
מינית לא יוקעו מהקהילה ויקבלו מענה הולם .אנו
מבקשים להאיר את השיח על מין ומערכות יחסים
בזרקור של מושג ההסכמה .בכל מצב" ,לא" משמעו
"לא" .אי הסכמה אינה משחק מקדים ,גם אם היא
מבוטאת בלחישה ,בהתנגדות של הגוף או בשתיקה.

לקחת אחריות
בשיחות עם ארגונים שפועלים בקהילה ,או עם
נציגיהם ,הואשמנו לא פעם במסיונריות והתחסדות,
והוגדרנו כ"מעכירי מסיבות" .התרשמנו שהטרדות
ופגיעות מיניות הן חלק מהשפה המדוברת בקהילה.
זוהי שפת חיי הלילה ,שפת המחוות היומיומית ,שפה
חושפנית שמציפה פגיעות מיניות בהסוואה של שחרור
מיני.
עמדתנו היא כי גם בתוכנו ,בקהילה ההומו-לסבית,
ההגדרות של הסכמה ואי-הסכמה זהות לחברה
ההטרו-נורמטיבית .הזכות להתחרט או להתנגד היא
אינהרנטית לכל מערכת יחסים ,והאחריות לקבלת
הסכמה אותנטית לקיום יחסים מוטלת עלינו .זה נכון
במיוחד במערכת יחסים שבה הכוחות אינם שווים.
נערים ונערות מתחת לגיל  16הם קטינים ,וצריך
להתייחס ברגישות ליציאתם מהארון.
יש בקהילה ההומו-לסבית שתיקה כפויה בכל הקשור
לגבולות ההתנגדות .הקהילה מעדיפה לומר "אצלנו
זה לא קורה" .לדיון בתקיפה מינית בחברה קטנה
וסגורה יש דינאמיקה מיוחדת ,בדומה למה שקורה
במשפחה .הקהילה ,כמו המשפחה ,מבקשת להיות
מיטיבה ולהגן על חבריה .התעללות או פגיעה מינית
מקלקלת את הפנטזיה האידילית ,שהרי ב"בית
טוב" לא קורים דברים רעים .הקהילה ,כמו הפרטים
שמרכיבים אותה ,למודת ניסיון בשמירת סוד .קהילה
או משפחה שמחזקת את המנגנונים הקיימים מתוך
החשש לעורר שינוי ולערער יסודות ,היא משתפת
פעולה עם התוקפים .כדי להתיר את קשר השתיקה

 .1פרנצי ש )2004( .בלבול השפות בין המבוגרים לבין הילד .ת"א ,עם עובד
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