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הקדמה

תושבי הר חברון היקרים, מבוגרים ומבוגרות, בוגרים ובוגרות, 
נערים ונערות. 

שאינה  קיימת  מציאות  זוהי  ולכאבנו  לצערנו  מיניות  "פגיעות 
פוסחת על אף חברה. פגיעות מיניות, בכל רמה שהיא וכלפי כל 

אדם בכל גיל, זהו דבר נוראי ביותר, כואב ומייסר.
מה מוטל עלינו לעשות כנגד מציאות כואבת זו ?

למנוע ! לצמצם ! 
מתורתנו למדנו שאסור לנו לעמוד על דם רענו בשעת הסכנה, 
למדנו  ומתורתנו  רעה,  חיה  ע"י  נרדף  או  בנהר  טובע  כשהוא 
שעלינו אף להקדים תרופה למכה ולמנוע את היתכנות הסכנות. 
הציווי ללוות אורחים במקומות מסוכנים כדי שלא יסתכנו, יש 
בו ללמדנו שחובתנו למנוע סכנות ולהסירם טרם יפגעו על ידם 

בני אדם.
כך ביחס לפגיעות מיניות חובתנו הגדולה היא למנוע אותן ולא 
לאפשר את מציאותן ואם לא נוכל למנוע אז לפחות נצמצם את 

משך והיקף הפגיעה ובכך בעצם תהיה מניעה.
 – היא  התשובה   ? מיניות  פגיעות  ולצמצם  למנוע  ניתן  כיצד 

מודעות !
הינם  ומבוגרים,  בוגרים  נוער,  ילדים,  מרכיביה,  שכל  קהילה 
הטעויות  את  מכירים  לפעול  כיצד  יודעים  לנושא,  מודעים 
הקלאסיות ונמנעים מהם, זוהי קהילה מודעת ובכך היא קהילה 

יותר מוגנת שביכולתה לצמצם פגיעות ואף למנוע אותן.
חבריה  כלפי  הגנה  מודעותה  בעצם  מייצרת  מודעת  קהילה 
מונעת  היא  ובכך  פוטנציאלים  תוקפים  כלפי  והרתעה 

ומצמצמת."
צור  כרמי  היישוב  רב  אוליאל  בן  ראובן  הרב  של  דבריו  מתוך 
בה  משתמשים  ואנו  קהילתו  לבני  הזו  החוברת  את  שכתב 

בשינויים קלים לטובת תושבינו בהר חברון ועל כך תודתנו.
קריאה חשובה 

בברכה
צוות מוגנות הר חברון



תושבים יקרים,
היתרונות של המגורים ביישובי ההר, הם החיים בקהילה חזקה 
וחמה המעניקה תחושת ביטחון וחופשיות. יחד עם יחסי השכנות 
המיטיבה והקרובה, אל לנו להיות שאננים ועלינו להמשיך להיות 

זהירים גם בסביבת הבית שלנו. 
אינה  המיניות  הפגיעות  שתופעת  בכך  מכירים  במועצה  אנו 
עשויות  אלו  לפגיעות  ומגזר.  אתר  גיל,  שכבת  אף  על  פוסחת 
הפוגעים.  על  וגם  הנפגעים  על  רחוק  לטווח  השלכות  להיות 
בבחינת  היא  המינית  המוגנות  לחשיבות  המודעות  העלאת 

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
האחריות לבטחון ילדינו ושכנינו נמצאת בידי כל תושב ותושב, 
על כולנו להיות ערניים לסימני האזהרה ומחובתנו לטפל ולדווח 

אם עולה חשד לפגיעה אפשרית של מי ממכרינו.
את  בישובים  הקימה  במועצה  חברתיים  לשירותים  המחלקת 
ועדות המוגנות לטובת ריכוז מאמץ הן במניעה של מקרי אלימות 

מילולית ופיזית והן בהכוונה ובטיפול יעיל במקרה הצורך.

תודה לרפי וורצמן-מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, לרחלי 
ממן-רכזת המוגנות ביישובים ולצוותי המוגנות המינית ביישובים 
של  נפשם  שלמות  על  השמירה  למען  הפרוייקטים  קידום  על 

תושבי ההר.

אנחנו כאן בשבילכם,
בברכת הטוב,

יוחאי דמרי
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עשרת הדברות בתחום פגיעות מיניות

1. "אצלנו זה לא יקרה " – אין דבר כזה !! 
זה קורה בכל מקום, חילוני, קיבוצי, דתי, לייטי חרדלי, חרדי, חסידי וכו', מעבר לכך, אסור 

להגיד דבר כזה, כיון שזה גורם למי שכן נפגע אצלנו שלא להעז להתלונן, הרי כולם חושבים 
ואומרים שאצלנו זה לא יקרה.

2. "הוא ? – לא יכול להיות שהוא עשה את זה" 
 כן יכול להיות ! יכול להיות שמישהו מוצלח ביותר יעשה זאת, מישהו כריזמטי ביותר יעשה 
זאת, בעל עמדה בכירה ביותר יעשה זאת,  יכול להיות שמישהו אהוב ביותר יעשה זאת וכד',  
מעבר לכך כבר אמרנו שנדרשת מאתנו זהירות רבה ממשפטי אשליה "שלא יכול להיות", זה 

משתק ומחליש את הנפגעים מלהתלונן .

3. "המשטרה סגרה את התיק, הכל טוב ושום דבר לא קרה"
יתכן, אבל לא בהכרח,  המשטרה סוגרת הרבה תלונות נגד עברייני מין מחוסר ראיות,  הרי 
מרבית הפגיעות המיניות מתבצעות בנוכחות הנפגע והפוגע ואין עדים, הרי מרבית התלונות 
לצערנו מוגשות לאחר שנים מקרות האירוע,  מה שלא משאיר אפשרות לראיות ממשיות. לא 
פעם ולא פעמיים נסגרו תיקים במשטרה, למרות הגשת תלונה והעבריין שב לפגוע בקרבנות 

חדשים . במקרים מעין אלו נודעת חשיבות יתרה לצוותי מוגנות יישוביים.

4. "דברנו אתו אמר שיחדל ממעשים מעין אלו"
 מדהים ! מרגש ! אבל תמים מידי,  אין חיה כזאת בתחום של פגיעות מיניות שמי שפגע יחדל, 

לאחר שדברו אתו,  הוא יחדל רק, לאחר טיפול מקצועי ודברים נוספים .

5. "יש לנו רק בנים –אין מה לדאוג מבחינת פגיעות מיניות"
בעז"ה תזכו גם לבנות,  אבל אתם טועים,  בקרב ילדים עד גיל 12 אחוזי הנפגעים בפגיעות 

מיניות, הינו שווה בין הבנים לבנות, לכן בבקשה ערנות וזהירות.

6. אמון והקשבה – 
לצערנו נפגעים רבים שומרים את הדבר בסוד שנים רבות,  כמובן שבכל התקופה הזו, הם 
מתייסרים וסובלים סבל שאין לו מילים, זה יהיה נורא אם מישהו מהם ברגע כלשהוא, יאזור 
לאח,  לאימא,   לאבא,  לחברה  לחבר,  למדריכה,  למדריך,  לרב,  למורה,  לגננת,  לספר  אומץ, 
לאחות – והם לא יאמינו לו, והם לא יקשיבו לו,  זה עשוי להחזיר עבורו את טראומת הפגיעה 

־בשנית, להעצים אצלו את רגשות האשמה ולדרדר אותו עד לאובדנות,  על פי רוב הם לא מש
קרים ולא ממציאים,  לכן תחשבו היטב, תבדקו ביסודיות ואל תדחו אותם בקש. 



7. לספר – 
כיון  , לספר אותה,  לגלות אותה  מינית, הדבר הכי הכי דחוף הוא,  כאשר מתרחשת פגיעה 
שכל זמן שהפגיעה נשארת חסויה וידועה לנפגע ולפוגע בלבד, היא ממשיכה לפעול, הן כלפי 
הנפגע והן כלפי נפגעים אחרים, לכן אם הנפגע אזר אומץ וסיפר לך,  קח את הידיעה הזו 
לגורם שלא יניח לה עד שתתברר והמענה הטיפולי לנפגע יינתן,  והפוגע לאחר בירור אמיתות 

הדברים ינוטרל מאפשרות פגיעה באחרים .

8. "אני תמיד מזהירה את הבת שלי כשהיא הולכת למקומות חדשים" - 
אימא יקרה, מצטער לאכזב, אבל כ- 80% מהפגיעות המיניות מתרחשות דווקא בין אנשים 
מוכרים, קרובי משפחה בדרגה כזו או אחרת,  חברים טובים וכד', לכן ערנות גם ובעיקר בחזית 

הקרובים והמוכרים .

9. "אני לא מרשה אף פעם לילדים שלי לישון אצל חברים" –
ואת גם בטח לא מרשה להם לצאת למחנות קיץ? אימא יקרה - בלי פניקה !! בכל הקשור 
לאחריותכם כהורים למנוע את האפשרות לפגיעות מיניות בילדכם, עליכם להיזהר מלהיות 
חרדתיים, תהיו ערניים, תהיו זהירים, שואלים ומתעניינים, אל תירדמו בשמירה, תדעו לקרוא 
אותות מצוקה ושאר דברים שאמורים להדליק נורה אדומה,  אבל פניקה, לחץ וחרדה ממש 

לא יעזרו . 

10. תקווה –
נפגעי עבירות מיניות ואפילו חמורות, יכולים ויוצאים מזה, זה דורש מהם בראש ובראשונה 
לספר, להתלונן, להאשים את הפוגע ולאהוב את עצמם, זה דורש טיפול מקצועי ומשמעותי, 

זה דורש מאתנו להיות חברה וקהילה, תומכת, מקשיבה, מאמינה ומחבקת בכל התקופה .



פגיעות מיניות - מוגנות - מניעה וצמצום
מתוך בניית שיח משפחתי טוב ובריא

הנורא  האירוע  במניעה, שתמיד  רק  שנעסוק  הן  מיניות  מפגיעות  מוגנות  בנושא  תפילותינו 
ייעצר, שייעצר  ואם כבר קרה, אנו מתפללים שמהר  ולא יתרחש,   יקרה  ימנע, לא  והקשה 

בשלבים פחות נוראיים ומאוד ראשוניים.

לעיתים ילדנו חלילה נפגעו פגיעה ראשונית, לעיתים היא גם מינורית באופן יחסי, אך כל זמן 
שהסוד הזה ישמר בתוכם ולא ייחשף, הם עלולים להיות חשופים להמשך הפגיעה והמשכיות 
יותר  יותר חמורה וקשה מה שיצריך טיפול  הפגיעה תוביל גם להידרדרות הפגיעה, והיותה 

אינטנסיבי,  מורכב וממושך. 

האם יש משהו שבידנו כהורים לעשות, כדי למנוע מצב זה,  כדי להקדים את גילוי הסוד 
ולצמצם באופן משמעותי את הנזק, את הפגיעה? 

כן!, אנו צריכים לייצר סביבה ואווירה משפחתית מכילה, מקשיבה, אנו חייבים להיזהר מלייצר 
אווירה משפחתית שאינה מעודדת שיח וסיפור וגילוי סודות מהתחום הזה. 

אם נהיה הורים שמכל דבר מייצרים דרמה, פניקה, טרגדיה, לחץ, עצבים, צעקות ודיכאון 
לדפוס  להיכנס  לנו  לגרום  עשוי  שלדעתם  במשהו  ייתקלו  ילדנו  שכאשר  ברור  וכו',  

ההתנהגותי הטרגי הזה הם ימנעו יחששו ויתעצלו מלספר. 
זו הדרכת חז"ל שלעולם, אבל לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, את מושג האימה 
יש להרחיב ולהגדיר בכל תגובה הורית שגורמת לרתיעה, להסתרה ולסגירות בקרב בני הבית. 

אימה יתירה על שלל צורותיה )פניקה,  דיכאון של אחד ההורים מהצרה שנחתה,  צעקות 
וכו'( משתקת את השיח בבית, חוסמת את הפתיחות וגילוי הסודות ובמקרים רבים וכגון 
בנושא מוגנות מפגיעות מיניות זה יכול להיות קריטי ביותר, יתכן שכעת התוקף עשה משהו 
ברמה של הטרדה מינית אך אם הוא לא ייעצר וילדכם לא יקבלו הדרכה נכונה, בפעם הבאה 

הדבר יגיע למעשים מגונים ואף יותר מכך. 

לכן כהורים מוטלת עלינו עבודה קבועה ביחס לאווירה בבית, למנוע פניקה ודרמה, להיות 
עניינים ושקולים, הן כאשר הילד נכשל במבחן או הורחק מהישיבה והן כאשר הילד מספר 
דברים יותר קשים, כך חינך הלל את בני ביתו וכאשר הגיע לעיר ושמע קול צווחה בעיר אמר 
"מובטח אני שאין זה בתוך ביתי",  לא שהיה להלל ביטוח שבביתו ולמשפחתו לא יארעו דברים 
קשים,  אבל הוא היה בטוח שדרך ההתמודדות במשפחתו עם מקרים קשים, ניסיונות ואסונות, 
תהיה לא בדרך טראגית דרמתית אלא כאב מרוסן, כאב ואף בכי מאופק, הבעות מעין אלו אינן 

טראגיות ואינן חוסמות שיח וגילוי .



בשולי הדברים- הסטואים – קבל האמת ממי שאמרה
כשלוש מאות שנה לפני הספירה למניינם ביוון הקדומה החלה להתפתח שיטה פילוסופית 
קשוחה המכונה הסטואה שהתפרסמה בעיקר בזכות תפיסתה על שליטה עצמית, שאיפה 
לשלוות נפש והבנה שגם אם יש דברים שאינם בתחום שליטת האדם, עדיין בשליטתו המלאה 
לקבוע את היחס ההרגשה והמחשבות כלפיהם, לדעתם הרגשות הקשים  יש בהם לערפל את 
שיקול הדעת וכושר השיפוט שלנו,  אפקיטטוס סיכם את הדברים במשפט אחד "המחשבות 

שלנו תלויות בנו"

לסיכום
בחנו  לא  והאווירה הביתית המשפחתית,  אם  בבית  על השיח  היום  עד  לא עבדנו  לכן אם 
עד היום את התגובות ההוריות שלנו למה שעובר על ילדנו בשלל תחומים כשמרביצים להם 
בסניף, כשגונבים להם את האופניים, כשהמורה מענישה אותם וכו' – האם התגובות שלנו היו 
ראויות שקולות מתונות או טראגיות מוגזמות ויוצאות מאיזון ? ואנו מוצאים עצמנו מאוד דואגים 
לילדנו בתחום המוגנות ואנו רוצים לדעת מה בכוחנו לעשות כדי למנוע, כדי לצמצם ? – אז 
הנה הגיעה ההזדמנות והמוטיבציה הקריטית, להתחיל לעבוד על השיח,  לבחון את התגובות,  
מותר להביע כאב ולכאוב,  מותר גם לעיתים להרים קול,  אבל ברמת העיקרון והכלל,  יש 
ללמוד להישאר מאוזן, אפשר לשמור את הבעת הכאב והזעם לעיתים בין בני הזוג, אבל יש 
הדבר קשה,  אם  גם  במה שאומר  יעמדו  "הורי  בהורים,  ביטחון  הרגשת  הילדים  מול  לשמר 
ויתגייסו לעזור לי ולכן הם הכתובת הראשונה שלי", זו חובתנו ההורית כלפיהם, אז עבודה 

נעימה ובע"ה לכולנו רק אימונים ותרגילים על דברים קלים. 



מוגנות קהילתית מפני פגיעות מיניות
בהקשר החופש הגדול

בהתרחש פגיעה מינית בתוך קהילה זהו אכן אירוע דרמטי, מזעזע, כואב ומייסר את הקהילה 
כולה,  אבל הרבה יותר מזעזע והרבה יותר מייסר והרבה הרבה יותר טראגי כאשר מתגלה 
אירוע שמהווה קצה קרחון של המוני אירועי פגיעה מינית שהתרחשו בחיי קהילה, ואז צפה 
ועולה השאלה המייסרת כיצד לא שמנו לב ? כיצד לא קראנו את הסימנים ? כיצד יתכן שבחיי 
יישוב קהילתי, מתרחשת פגיעה מינית מתמשכת לאורך תקופה ארוכה, מקיפה הרבה מאוד 
לאחר  מאוחר  כה  מגיעים  והטיפול,  המניעה  החשיפה,  הגילוי,  ההתעוררות,  ושלב  נפגעים, 

שרבים חללים הפילה אותה פגיעה ? .כמה ייסורים וכמה כאבי נפש יכלו להיחסך ...
התיאור הנ"ל איננו תלוש מהמציאות,  אירועים שכאלו התרחשו ביישובים קהילתיים

שני עקרונות שעשויים לסייע למניעת מצבים שכאלו חו"ש :

1. הכרה שחיי קהילה הם אכן בעלי יתרון רב אבל עדיין נדרשת ערנות, זהירות, תקשורת, 
אחריות ומשמעת הורית - תחושת הביטחון והאמון בתוך גבולות וגדרות של יישוב קהילתי 
חלקי  כל  בין  ובטחון  אמון  להרבות   - דוחפת  הקהילה  אליו  הכיוון  זהו  מאוד,  חזקה  היא 
הקהילה, אלא שעלינו להכיר, למרות הקושי לקבל ולהשלים, שגם חיי יישוב קהילתי אינם 
בטוחים ומושלמים, ופעמים שפגיעות מתרחשות בתוך יישוב קהילתי, במקומות ועם אנשים, 
שראינו בהם מקור של ביטחון, מוגנות ואמון,  ועצם ההכרה הזו יש בה להוות מפתח ליצירת 
מוגנות קהילתית,  קהילה שמבינה שהמרחב הקהילתי שלה איננו מהווה רשת ביטחון מוחלטת 
ומפתחת ערנות, זהירות, אחריות, היא כבר קהילה מוגנת יותר מפני פגיעות מיניות מסוגים 
שונים, ולהיפך קהילה שבבסיס ההכרה הקהילתית שלה "חיה בסרט" ונתונה באשליה עמוקה 
היישוב(,  )גדרות  גבולות  גאוגרפי עם  שהחיים הקהילתיים, בפרט אם הם תחומים במתחם 
הם מוגנים, ואין צורך להתעניין היכן הילד היה בשעות אחה"צ הארוכות בימות הקיץ,  אין 
צורך להציב גבולות באיזו שעה חוזרים בלילות החופש הגדול לבית, כי אנו חיים ביישוב ולא 
בעיר ומה כבר יכול לקרות, –קהילה שחיה באופן זה מסכנת את בסיס המוגנות שלה. אנשי 
המקצוע יודעים להצביע על קשר ויחס בין חיים קהילתיים "ללא גבולות" ובין סיכון לפגיעות 

מיניות. 

2. מיהו הילד המועד להיות נפגע מינית ? ראשית נקדים שזו לא שאלה מתמטית ולכן קשה 
מאוד לענות בצורה מדויקת וחד משמעית על השאלה ובמובן מסוים כל ילד עלול להיפגע, 
ובשונה ממה שעשויים לחשוב שאולי ילד שרירי וחזק או חברתי ומקובל פחות מועד להיפגע, 
אנשי מקצוע יודעים לומר שהפרמטר המרכזי שעשוי להעניק יותר מוגנות לילד מפני פגיעה 
מינית הוא הפתיחות התקשורתית שלו, העובדה שהילד מספר חוויות כשחוזר מבית הספר, 
מהסניף וכד' "הרביצו לי" "העליבו אותי" וכו' ולא רק אמירה סתמית "היה כיף" -מייצרת מוגנות 
אצל ילדנו ! במילים אחרות תוקף פוטנציאלי יודע לזהות ילדים שכאלו והם מרתיעים אותו 
במידה מסוימת. במובן זה החופש הגדול מהווה הזדמנות לתקן, לשפר את נושא הפתיחות 



אצל הילד,  הזמן הפנוי והפניות הנפשית הקיימים בחופש הגדול צריכים לגרום להרבות שיחה 
בין ההורים לילד והדבר יאפשר לילד לצעוד צעד קדימה בתחום של הפתיחות התקשורתית 

אל מול ההורים, דבר שיש בו להוסיף לממד המוגנות שלו מפני פגיעות מיניות.

בין  בתקשורת  הצורך  את  ולדייק  להוסיף  יש  הילד,  של  התקשורתית  הפתיחות  בהקשר 
ההורים לילד בתחום המיניות והגוף, הורים שלא מדברים עם ילדיהם )בכל גיל בהתאמה( על 
התפתחות מינית וגופנית בהקשר החיובי והבריא, הילד מקבל מסר סמוי שאלו נושאים שלא 
מדברים עליהם והמסר הזה יקשה עליו מאוד לספר ולגלות, בהיותו חלילה נפגע מינית ברמה 

כלשהיא .

לסיכום:

החיים יפים ומלאי טוב, אושר ויושר, ויחד עם זאת במידה נדירה יש בהם עיוותים וקלקולים 
שלמרות נדירותם כאשר הם מתרחשים, כאבם עשוי להיות קשה מנשוא, לכן נכון להיות מודע 
לנושא פגיעות מיניות בסוגיו השונים, המודעות וההכרה, אין פירושה פניקה והיסטריה, וכפי 
המלצות  ולפי  להתפתח  שעשויות  שונים  מסוגים  קשות  למחלות  מודע  יהיה  שאדם  שנכון 
רפואיות סבירות אף ייבדק כדי למנוע את פגיעתם הרעה ויחד עם המודעות הזאת ונקיטת 
אמצעי זהירות מסוימים איננו נכנסים להיסטריה מיותרת , כך ובאותו אופן עלינו לאחוז באיזון 
הראוי כלפי נושא פגיעות מיניות, עלינו להיות מודעים וזהירים במידה הראויה והנכונה, עלינו 
להיזהר מפיתוח תפיסת חיים קהילתית מלאת אשליה בתחום המוגנות, להדליק נורות אדומות 
כלפי גילויים כאלו או אחרים, לברר כשצריך לברר, לדווח כשצריך, ויחד עם זאת לחיות חיים 
עם ביטחון ושמחה, חיים עם אמון ביושר האנושי של הבריות, ביושר הטבעי של ילדים ונוער, 

ביושר האנושי של האנשים הסובבים את ילדנו, מחנכים ומשפיעים עליהם כל טוב .
זה הכלל: ערנות וזהירות מידתית יחד עם אמון ובטחון, זה לא סותר!  



תקיפות מיניות – עניין של מודעות

לאחר פסק דין של עשרים ושבע שנים בכלא על תקיפות מיניות רבות כולל של בנות משפחה 
והכל התבצע לאורך תקופה ארוכה, שמעתי ברדיו את אחת הנשים שהותקפה, מצירה וכואבת 
מאוד מאוד על כך שלא פנתה והתלוננה כבר בתחילה שכן אילו היתה מתלוננת, מן הסתם 

הפגיעה המינית והנפשית הייתה נחסכת מכל כך הרבה נשים.
אכן, כמה זה כואב וכמה זה מייסר. 

אל תדון את חברך עד שתגיע וד' ירחם שאף אחת ואף אחד לא תגיע או יגיע .
אבל בדרך החיוב נאמר, תחשבו על האישה הזו שנאלצת להתמודד כעת בנוסף לטראומה 
הנפשית הנוראית של פגיעה מינית מקרוב משפחה, עם העובדה שהיה בידה להציל בנות 

אחרות במשפחתה ובכלל, מתקיפה מינית מידי אותו עבריין נתעב . 
לא כאן המקום לפרט את הסיבות הרבות שבגינן נשים, נערות וכל הנתקפים בפגיעה מינית 

ממעטים להתלונן במשטרה.
לעורר  היא  מהן  ואחת  רבות  בדרכים  הללו  הקשים  הנתונים  כנגד  לפעול  חייבים  אנו  אבל 

מודעות סביב היכולת להציל אחרים.

נתקפת פגיעה מינית עברה טראומה נפשית עמוקה וקשה ביותר אבל יש משהו שיש בכוחה 
יכול  עצמו  שהוא  טראומה,  מאותה  להתרפות  דרך  ולפלס  להקל  יכול  עצמו  שהוא  לעשות 
להוות עבורה סוג של עוגן ונקודת משען בתוך האנדרלמוסיה הנפשית שבה היא נמצאת – 
והוא להתלונן במשטרה, התלונה, ראשית כל תסייע לה נפשית אבל מעבר לכך תסייע לה 
בכך שבתלונתה, את הפגיעה מעצמה לא מנעה, אבל פגיעה בנשים אחרות נמנעה בזכותה, 
וזהו כוח להתרפא, כוח להשתקם, כוח להיחלץ מהחור השחור הטראומטי שבו נתקפת מינית 

נמצאת .



פגיעות מיניות – חייבים להתגבר ולהתלונן  !!!

שאלה: מה אגיד לך, לעיתים מתפרסמות פרשיות הקשורות לפגיעות מיניות ואני מכיר את 
הפוגע והדבר גורם לי להרגשה אישית כבדה מאוד מאוד,  חמלה,  אי אמון,  ובכלל מדוע 
חשפו ומדוע פרסמו,  עצב גדול ובכלל אין לי מילים לתאר את הרגשתי הכבדה מאוד מאוד .

תשובה: אפשר בהחלט להבין להרגשתך אבל העניין אותו אתה מעלה הוא בעצם רכיב כמעט 
קבוע ברוב מוחלט של המקרים של פגיעות מיניות, כלומר פגיעות מיניות מתחרשות על פי 
רוב בין אנשים שמכירים זה את זה, בין אנשים ששוררת ביניהם קרבה משפחתית או חברית, 
פגיעה מינית לא מתבצעת בדרך כלל כלפי אדם זר ואינו מוכר כלל לפוגע, כלפי אדם שאין לו 

שום קשר ומפגש עם הפוגע .

פגיעה מינית מתחרשת לצערנו ע"י קרובי משפחה,  אב,  אבא חורג,  אח, דוד, חבר קרוב 
מאוד של המשפחה,  מעסיק,  חבר לעבודה, שכן טוב  וכד', וזה תמיד כואב, כואב, לגלות את 
זהות הפוגע, כי הוא מוכר לך, מוכר לך מאוד,  הוא אח שלך, הוא חבר שלך, הוא שכן שלך,  

הוא רב שלך .

הכאב הגדול מגיע מעצם הקרבה ומעבר לכך מתחושת הבגידה, מתחושת חוסר הנאמנות,  
הרי בין קרובים ובין חברים צריכה לשרור הרגשת נאמנות ואמינות, הרגשת חברות ומחויבות 

ותחת הרגשות אלו אתה מגלה בוגדנות, ניצול ואגואיזם .

יש להניח שהפוגעים מנצלים את הקשר החברי והמשפחתי לא רק כדי לבצע את הפגיעה 
אלא גם להניח שבמקרה שהפגיעה תתגלה מן הסתם אקבל הגנה בדמות "לא יתכן" "הילדה 
הוזה", וגם אם יאמינו לא יגישו נגדי תלונה,  "אחי יתלונן עלי במשטרה ?",  "אמא שלי תגיש 
כל אלו מהווים מעין חגורת הגנה על הפוגע   "  ? נגדי תלונה  תגיש  "אשתי   ? נגדי תלונה 

והתוקף וממילא לא מונעים ולא מייצרים כלפי הרתעה מביצוע הפגיעות .

אז מה עושים ?

מתגברים !!!

מדובר  לפיו  המיניות,  הפגיעות  מקרי  ברוב  קבוע  במרכיב  שמדובר  שכיון  לדעת  עלינו 
באנשים קרובים לנו בקשר דם או בקשר אחר וכיון שהם מנצלים את הקשר הן לפגוע והן 
לקבל מאיתנו הגנה וחוסר הרתעה מביצוע מעשיהם – עלינו להתגבר ועם כל אי הנעימות 
לאחר בדיקה יסודית להאמין ועם כל אי הנעימות להגיש תלונה ועם כל אי הנעימות לדעת 
שמוטלת עלינו חובה גמורה לא תעמוד על דם רעך כשהוא בוגר וכל שכן כשהוא ילד או 
נערה וחלילה לנו בשל חמלה או היכרות לטשטש בין אור לחושך ולא להבדיל בין פוגע 

לנפגע .



חוסר התגברות תגרום שהנפגע שלא קיבל אמון וטיפול יגמור את חייו מבחינה נפשית ואולי 
גם יגיע לאובדנות,  חוסר התגברות תגרום שהפוגע ימשיך במעשיו וכך אנו שומעים מעת 
לעת על פגיעה מינית בקרובת משפחה במשך 10 שנים וכד' או פגיעה מינית בכמה וכמה 

קרובות משפחה – לכן חובה עלינו להתגבר!!

וחיה  נישאה בשנית  מנישואים ראשונים,  ילדים  לה מספר  אישה שהיו   - סיפור אחד  אביא 
באושר, ובשלב מסוים היא מגלה שבתה לא כתמול שלשום, פתחה עם הבת בשיחה והבת 
חשפה שאביה החורג כלומר הבעל של אותה אישה מנישואים שניים פוגע בה מינית, האישה 
התגברה ולא דחקה ולא התעלמה ולא הקריבה את בתה על מזבח הזוגיות שלה וכד', באופן 
מידי לקחה את בתה להגיש תלונה במשטרה, שכרה עו"ד לסכם גירושין מבעלה,  קבלה גט, 

הבעל ישב כמה שישב בכלא. 
סיפור מהחיים,  שדרש הרבה גבורה מאשת חיל,  וזו הדרך ואין בלתה !

רב ופגיעה מינית – הילכו שניהם יחדיו ?

ש.  האם יתכן שרב או תלמיד חכם שלמד ולומד שנים רבות תורה יפגע מינית  ?

ת. יתכן ! 

ש.  הכיצד ? 

ת. אני מבין שאתה תוהה על כך,  הגמרא מדברת על תלמיד חכם שאין משאו ומתנו באמונה 
ואין דיבורו בנחת עם הבריות ואומרת שמה הבריות אומרות עליו "אוי לו לפלוני שלמד תורה, 
אוי לו לאביו שלימדו תורה", שכן התורה שלמד היתה צריכה לפעול עליו שיהיה אדם טוב 
וישר ובטח ובטח שלא מעז לפגוע באף אדם שום פגיעה ועל אחת כמה וכמה פגיעה מינית . 

ש.  אז מה זה אומר? שלמד לא טוב? שלימדו אותו לא טוב?

ת. אמונתנו כי התורה אכן איננה מהווה רק השגות לשכל האדם אלא משפיעה השפעה ישירה 
כי לימוד  יחד עם זאת עלינו להבין  ומעלה ומשפרת את כל אישיותו,  על הרצון של האדם 
התורה איננו יכול להוות מענה לבעיות עמוקות פסיכולוגיות, פסיכיאטריות, טראומות שונות 
איננה  ביותר  הנמוכה  ברמה  ואפילו  כלשהיא  מינית  לפגיעה  בפוגע  הנפשית  המוכנות  וכד', 
נורמטיבית,  אלא בלתי נורמטיבית, המוכנות לפגוע מינית היא פתולוגית נפשית, שמצריכה 
ריפוי וטיפול מקצועי על ידי אנשי מקצוע מעולם הטיפול המגוון כגון פסיכולוגים, פסיכיאטרים, 

פסיכותרפיסטים וכו'.

ש.  האם יש לחשוש מרבנים או מראשי ישיבה?

ת. ברור שכאשר ישנו פרסום על פגיעה מינית על ידי רב, זה מעורר אותנו ונרשם חזק בליבנו, 



אך אין שום סטטיסטיקה שמדברת על כך שאחוז הפגיעות ע"י רבנים הוא גדול יותר, אדרבא 
מאות  ולדעת שישנם  פרופורציונאליים  להיות  עלינו  ולכן  יותר  נמוך  אפשר לשער שהאחוז 
רבות של רבנים וראשי ישיבות שלא עלה על דעתם כדבר הזה של פגיעה מינית ולהיפך הם 
בקיצור  מאוד,  מאוד  להם  היקרים  תלמידיהם  למען  רבות  ומשקיעים שעות  נפשם  מוסרים 
עלינו להיזהר מהכללות ולכן ביחס לשאלתך אין לחשוש מרבנים ויש בהחלט לתת בהם אמון .
ש. כיצד יש לנהוג כאשר אני מזהה אינדיקציות מתמיהות שמעוררות חשד בתחום של פגיעות 

מיניות, בקרב רב או ראש ישיבה ?

ומורא,  רבי עקיבא  גדולה מצדנו של כבוד  ולתלמידי חכמים ישנה חובה  ת. ביחס לרבנים 
דרש את הפסוק "את ד' אלוקיך תירא – לרבות תלמידי חכמים" ובמסכת אבות נאמר "יהי 
מורא רבך כמורא שמים",  המורא והכבוד ביחס לרב הם לא בשבילו,  הם בשבילנו, הם בונים 
בנו את הערכת ואהבת התורה ולומדיה,  ועלינו לזכור לא לאבד את הרכוש הרוחני המדהים 
הזה של כבוד תלמידי חכמים ולא ליפול בשבי של המנסים לקרר את היחס לרבנים, לתלמידי 
חכמים וללומדי התורה,  אך יחד עם המורא והכבוד עלינו לעולם להפעיל את שכלנו הישר, 
לעולם, כלומר גם כלפי רב ואפילו רב גדול,  ולכן באם אנו ממש נמצאים חלילה בניסיון מצד 
הרב לפגיעה מינית,  עלינו לחדול אותו באופן מידי ואם נדרש להשתמש בכוח, כדי להגן על 
עצמנו, אז בוודאי שמותר וחובה, לפעול באלימות מול הרב ולברוח . במקרים פחות ברורים 
שמעוררים תמיהות, יש להתייעץ בהקדם עם גורם משמעותי שמבין בעניין ויש לך ביטחון בו 

שהוא לא ירפה ולא יחפה. 

ש.  לסיכום?

ת. העולם בכללותו יפה וטוב והנקודה היותר יפה והיותר טובה בעולם הישראלי שלנו היא 
הנדבק  וכל  להידבק  צריך  בהם  ולכבד,  לאהוב  צריך  אותם  תורה,  ולומדי  חכמים  תלמידי 
בהם נדבק בשכינה,  אשרינו שיש בתוכנו הרבה תלמידי חכמים וגדולי תורה, ראשי ישיבות 
ומחנכים, שמקריבים חייהם למען האומה ועושים הכל במסירות רבה, בכדי לסייע לכל יהודי 
ויהודי, לכל תלמיד ותלמיד, יחד עם הכבוד האהבה והדבקות תמיד יש לזכור להפעיל שכל 

ישר שממנו נובעת החובה להיות ערני וזהיר.



נורות אדומות
לסיוע בזיהוי חשיפה לא מותאמת

הערה: הסימנים להלן הינם סימנים בלבד, חשוב מאוד להכירם ולהיות ערניים להם, אך יש 
להיזהר מקפיצה מהירה למסקנה בדבר פגיעה מינית בשל סימן כזה או אחר. 

סימני מצוקה או חרדה- הפרעות בשינה, חוסר שקט .

שינויים ביחס לגוף- חרדה מוגברת מחשיפה גופנית לדוג' בעת מקלחת או נטייה לחשיפת 
יתר.

מוגזם  באופן  להתקרב  ניסיון  או  מוכרים  אנשים  מפני  חרדה  תקשורת-  בדפוסי  שינויים 
לאנשים זרים.

שינויים התנהגותיים- שינויים חדים בהתנהגותו של הילד,  חרדה או התגרות כלפי מבוגרים

התנהגות מינית בלתי מותאמת לגיל- התייחסות למושגים מיניים שהילד אינו אמור להכיר 
בגילו, שאלות בתחום המיני שאינן מתאימות לגילו.

סימנים גופניים- בזמן מקלחת או הלבשה שמים לב לפגיעות בגופו של הילד ובפרט באזורים 
אינטימיים

נסיגה התפתחותית- חזרה להרטבה או למציצת אצבע וכד'

מתבגרים- מצב רוח ירוד, דיבורים אובדניים, לבוש פרובוקטיבי מידי או להפך, נערה שמכסה 
עצמה באופן לא מותאם.

חשוב לזכור

ולשים לב  וכדאי לסנן לעקוב  בעידן שלנו, בו הפלאפונים מלווים אותנו מגיל צעיר, מומלץ 
לתכנים בהם צופים הילדים,  ע"מ לחסוך מהם חשיפה לתכנים לא מותאמים שעלולים לפגוע 

בהם.

*תודה לעו"ס הדס לויטן על כתיבת הנורות האדומות.



טלפונים חשובים
בנושא פגיעות מיניות

עו"ס לחוק הנוער מטעם המועצה- עמיאל דלטורף 054.6822966  
רכזת מוגנות במועצה- רחלי ממן 052.8903676

מרכז הגנה-בית לין- ירושלים- 02.6448844, באר שבע 08.6442806
  

קו חירום - מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית: נשים- 1202 גברים- 1203 
              לנשים דתיות- 02.6730002,  לגברים דתיים- 02.5328000

פניה באמצעות ווטסאפ- 052.8361202
מוקד משרד הרווחה לפגיעות ברשת - 105 

 

סיכום

בשנים האחרונות אנו עדים למהפכה של ממש בתחום המוגנות מפני פגיעות מיניות. עיקרה 
של המהפכה הוא באומץ לדבר על כך, באומץ לגעת בנושא הכאוב והמייסר והבלתי נעים הזה.
מוגנות.  ומייצרת  להגדלת המודעות שמובילה לצמצום הפגיעות  ומוביל  הוביל  הזה  האומץ 
האומץ הזה מוביל לעמדה תקיפה ואסרטיבית מול תוקפים. האומץ הזה מביא נפגעי תקיפות 
מלאי  לחיים  ולחזור  להשתקם  מקצועי,  לטיפול  ולפנות  ואהובים  מחובקים  להרגיש  מיניות 

שמחה, אהבה, אור וטוב.

בחוברת זו שאפנו להגדיל את המודעות, לחזק את האומץ, לסלק את הייאוש וההשלמה עם 
מציאות של פגיעות מיניות ולברר את החובה הרחבה המוטלת עלינו כהורים וכחברה, חובה 
שאם ניקח אותה בכל היקפה ופרטיה אל ליבנו, נוכל בהחלט להרבות אור וטוב בכל התחום 

האפל והכאוב הזה. 


