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בראש ועדה שתאפשר לילדים וילדות

כותרת:

ליאת רגב : בימים אלו החלה לפעול וועדה ציבורית שתתמקד

בלמידת החוויות של מי שעברו פגיעות מיניות בילדות דרך עדות

אישית. מי שתעמוד בראש הוועדה היא השופטת בדימוס נאוה בן

אור שמצטרפת אלינו כעת, שלום לך.

נאוה בן אור, שופטת בדימוס : שלום רב.

ליאת רגב : שופטת בדימוס בבית המשפט המחוזי בירושלים. מה

מטרת הוועדה?

נאוה בן אור : הוועדה היא ניסיון חדש, נדמה לי שבזוית שאף

פעם לא נוסתה כאן, לתת ... לאנשים, נשים, שחוו בילדותם

פגיעות מיניות ולשמוע באופן בלתי אמצעי את החוויות הקשות

שהם חוו, את התובנות שלהם מאותם חוויות, תחושות שנוגעות

לכשלים בהתייחסות לסוגייה הקרובה הזאת ולהסיק מהם מסקנות

שיביאו בסופו של דבר לשיתוף פעולה עם הגורמים המוסמכים
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לשינוי מדיניות.

ליאת רגב : איך אתם מזמינים את הנפגעים אליכם? יצאתם

בקמפיין?

נאוה בן אור : אנחנו יצאנו בפניות דרך רשתות חברתיות, דרך

מנהיגים מובילים, ראשי קהילות, בעיקר במקומות שבהם יש לנו

תובנות שהרשתות אינן חלק מהוויה היומיומית.

ליאת רגב : אמרת לנו אתמול שפניתם לחברה החרדית באמצעות

גורמים שהם מובילים חברתיים. גם לחברה הערבית פניתם, הרבה

מאוד ברשתות החברתיות.

נאוה בן אור : כמובן, כמובן.

ליאת רגב : ויש היענות?

נאוה בן אור : יש היענות, אני מוכרחה לאמר, מרגשת. קיבלתי

הבוקר עידכון שכבר היו 61 פניות שהפירסום בעצם החל מלפני

להערכתי לא יותר משבועיים.

ליאת רגב : ואתם בעצם מזמינים אותם לבוא ולספר את הסיפור.

נאוה בן אור : האתר מכיל טופס שאפשר להגיע אליו דרך הרשת

ולמלא בו מן דף עדות כזאת שחלק ממנו מובנה, חלק פתוח, הוא

מאפשר את פירוט הסיפור האישי. יש אפשרות כמובן לפנות באופן

אנונימי ולהגיע לפרטיות של מי שמבקש.

ליאת רגב : השופטת בדימוס בן אור, בואי, ברשותך תישארי איתי

כי אני רוצה כבר להביא סיפור אישי. סיפור אישי ...
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נאוה בן אור : ברצון.

ליאת רגב : ולהבין את החשיבות של היכולת לספר, היכולת

למצוא אוזן קשבת לפגיעות מיניות.

נאוה בן אור : ברצון, ברצון.

ליאת רגב : מצטרף אליי כעת אבידב. שלום.

אבידב : שלום.

ליאת רגב : אתה עברת פגיעה מינית מילדותך מכיתה ג' עד סוף

כיתה ח', היום אתה בן 31, אתה קצין בצה"ל בדרגת רב סרן.

ספר לנו מתי מתחילה הפגיעה המינית ואיך זה קורה.

אבידב : כמו שאמרת באמת הפגיעה המינית מתחילה בכיתה ג'.

הצמידו לי חונך במיסגרת תכנית פר"ח שהיה צריך לעזור לי

בלימודים, שיעורי בית ובאמת בהתחלה הכל היה בסדר גמור

ושיחקנו כדורסל ביחד ועשינו שיעורי בית. אותו בחור גם, בן

היישוב, גם היה מאוד דומיננטי, מאוד מאוד מוכשר, כריזמטי,

מעמודי התווך של הנוער של היישוב ומהר מאוד המיפגשים

הופכים להיות בשעות יותר מאוחרות ובמקומות יותר פרטיים

ובמיפגשים האלה אנחנו מתחילים פחות לעסוק בשיעורי בית

ובמישחקי כדורסל אלא מתחילים להתעסק בי. וכשאני אומר בי,

אז לאט לאט הפגיעות התחילו.

ליאת רגב : אתה מבין מה הוא עשה לך?

אבידב : בשנים הראשונות לא הבנתי. אני גדלתי ביישוב דתי, אף
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פעם לא דיברו איתי על הנושא הזה, שמירת נגיעה מבחינתי זה

מבנות ולא מבנים.

ליאת רגב : אבל הרגשת שמשהו לא בסדר?

נאוה בן אור : הרגשתי שמשהו קצת מוזר אבל לא ידעתי לקרוא

לזה בשם. לא ידעתי מה זה אומר.

ליאת רגב : כמה שנים זה נמשך, אבידב?

אבידב : זה נמשך מכיתה ג' עד כיתה ו' שלא הבנתי מה קורה.

בכיתה ו' אני מתחיל להבין שמשהו שם לא בסדר כי אני מתחיל

לשמוע את החברים שטיפה יותר גדולים ממני שמתחילים לספר

שהוא עשה להיא ככה, ועשה להוא ככה, כל מיני שמועות

שמתחילות להתחבר לי, לחבר את חלקי הפאזל לתמונה שהיא לא

טובה ואני מתחיל להבין שמשהו לא בסדר.

ליאת רגב : סיפרת להורים?

אבידב : לא בשלב הזה. בשלב הזה סיפרתי רק לחבר. גם, עוד

פעם, אני מספר לא כי אני יודע שזה לא בסדר, סתם, כי שמעתי

שמדברים על זה ורק בשלב מאוד מאוחר בסוף כיתה ח', כשאני

מבין שאני לא הקרבן היחיד וזו בעצם הפעם הראשונה שאני

פתאום מבין שיש עוד מישהו שנפגע, אז סיפרתי להורים ומשם

לתחנת משטרה קרובה, היא הייתה מאוד קצרה.

ליאת רגב : גם הגשתם תלונה אבל התיקים נסגרו מחוסר ראיות

והבחור, אותו פושע, ממשיך להסתובב ביישוב.
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אבידב : הגשתי תלונה עם עוד חבר ועוד שלוש בנות. אחרי מספר

שבועות או חודשים קיבלנו הודעה מהפרקליטות שכל חמשת

התיקים נסגרו מחוסר ראיות ואותו חונך שהוא בשלב הזה הוא

כבר לא היה חונך שלי, הוא היה הרבש"צ של היישוב. עוד פעם,

בן אדם מאוד מאוד מרכזי.

ליאת רגב : רגע, אני רוצה להבין, אותו בחור שהטריד מינית

אותך וילדים ונערים נוספים, הפך להיות הרבש"צ של היישוב

למרות שהוגשו נגדו תלונות במשטרה.

אבידב : נכון. וחזר ליישוב, התקבל בזרועות פתוחות.

ליאת רגב : מה זה עושה לך ברמה הנפשית?

אבידב : אני אומר שעברתי שלוש פגיעות מיניות. אני עברתי

פגיעה מינית משלומי, אותו בחור שפגע מי, אני עברתי פגיעה

מינית מהקהילה ומהנהגת היישוב והפגיעה השלישית מבית המשפט,

הפרקליטות שבעצם החליטה לסגור את הדבר הזה וכמו שאמרת,

הוא המשיך להסתובב ביישוב והמשיך גם לפגוע, לא רק ביישוב

אלא גם מחוץ ליישוב.

ליאת רגב : אמרת לנו בשיחה מוקדמת שנפשית אתה הרגשת

שעולמך מתערער והתחלת לשנוא את עצמך כשאתה הקרבן?

אבידב : כן. כי אם ... התלונה, הכל היה ברור שאני יודע מה

טוב ומה לא טוב ומה נכון ומה לא נכון, ככה זה נבנה לאט

לאט, אז פתאום אולי אני לא בסדר, אולי המצאתי את זה ובעצם
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כשאני הלכתי אליו לקראוון או לדירה שלו ברווקייה, אז אני

הלכתי אליו, הוא לא כפה עליי להגיע, אז התחלתי להאשים את

עצמי ולשנוא את עצמי ונכנסתי למעין סיחרור שהוא פשוט לא

נגמר.

ליאת רגב : לימים אתה מתבגר, אתה מתגייס לצבא, אתה קצין

קרבי ויום אחד אתה מגיע ליישוב ואתה רואה אותו מחבק ילד.

אבידב : באחת מהחופשות שלי, אני נמצא ביישוב, רואה אותו

מחבק תינוק, ילד קטן של אחד מהחברים שלו ואני גם עכשיו,

כשאני אומר את זה, השערות שלי סומרות ואני רואה שחור

בעיניים ואני אומר לעצמי זהו, אני לא יכול להמשיך ככה ואני

חייב לעשות עם זה משהו ואז פניתי לעורך דין דורון ויינרך

שהוא מתמחה בתחום הזה והתחלתי בהליכים משפטיים.

ליאת רגב : ועדיין זה לא עזר. ואני מחדדת אבידב מכיוון

שסיפרת לנו שפשוט לא דיברו עם אף אחד מהקרבנות, אף אחד

לא דיבר איתך, תיכף אנחנו נגיע לעניין הזה שלא דיברו איתך.

לימים, הבחור הזה, המטריד הזה הופך להיות מורה לחינוך גופני

של ילדים.

אבידב : נכון. אז מתחילים בהליכים המשפטיים ואז אנחנו מבינים

שעילת סגירת התיק שונתה מחוסר ראיות לחוסר אשמה. אף אחד,

לפחות לא איתי, אני יודע גם שלא עם האחרים ...

ליאת רגב : מה, לא חקרו אתכם?
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אבידב : הייתה את החקירה ב2003- כשהגשנו את התלונות אבל

כשעילת סגירת התיק שונתה, אף אחד לא עידכן אותנו ואף אחד

לא דיבר איתנו ומה שקרה אחר כך זה שעם עילת תביעת התיק,

הוא קיבל תעודת יושר מהמשטרה והפך להיות מורה לחינוך גופני,

למספר בתי ספר במרכז.

ליאת רגב : אבידב, אם הדבר הזה היה בשיח והיו מדברים על

זה ואפשר היה להוציא את זה בשנים שבהן אתה גדלת ביישוב

הדתי, אתה חושב שאתה היית מגיב אחרת?

אבידב : מאוד קל לבוא עכשיו ולהגיד מה הייתי עושה ומה לא

הייתי עושה אבל אני יכול להעריך שהתגובה הייתה שונה. קודם

כל הייתי מבין בשלב מאוד מוקדם שמשהו לא בסדר ואולי הייתי

עושה משהו אחר וגם יכול להיות שהיה לי עם מי לדבר כי

בתקופה הזאת אני הרגשתי מאוד מאוד בודד ולא הרגשתי שאני

יכול לספר את זה למישהו.

ליאת רגב : מה אתה מצפה מהוועדה הזאת?

אבידב : הוועדה הזאת היא בשורה. את הטיפול הזה לפני מספר

שבועות, אני הייתי בשוק שרק עכשיו זה קורה והדבר המדהים

בוועדה הזאת, זה קודם כל הפלטפורמה לבוא ולדבר גם בצורה

אנונימית ולספר את החוויות ובעצם להתאים את המענים לקרבנות.

זה מאוד קל בכנסת או בממשלה לבוא ולחוקק חוקים ולנסות

לעזור וגם עושים את זה אבל החוקים ושינוי המדיניות צריכים
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להיות כמו כפפה ליד, ... לצרכים של הקרבנות והניפגעים.

ליאת רגב : אבידב, בוא תישאר איתי על הקו, אני רוצה ברשותך

לצרף לשיחה את נדיה מסארווה, פסיכולוגית חינוכית, מטפלת

מרצה וחוקרת בתחום ילדים בסיכון והתעללות בילדים. את גם

ממכון חרוב ואתם בין היתר עומדים מאחורי אותה וועדה ציבורית

לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות. אני רוצה

בזמן הקצר שנותר לנו, נדיה ברשותך, להבין ממך בתור מטפלת

עד כמה זה חשוב לצעיר או צעירה שעברו פגיעה מינית, שיש

להם למי לספר?

נדיה מסארווה : שלום. אני חושבת שזה חשוב מאוד לא רק

לתאר, אני גם קיבלתי תגובות מנשים ואנשים מבוגרים שעברו

בעצמם טיפולים ועברו תהליכים מאוד טיפוליים ועדיין היה להם

מאוד חשוב לבוא ולספר את הסיפור שלהם. אני חושב שכמי

שמלווה הרבה ילדים מתבגרים ומשפחות שעוברים את הדבר

הנורא הזה, למצוא מישהו שבא ואומר אני פה כדי לשמוע את

הסיפור שלך, נותן תוקף לסיפור שלו, גם אם הוא השמיע אותו

הרבה פעמים. זה שיש איזו שהוא גוף ציבורי שבא ואומר ברמה

הכללית זה חשוב, אנחנו כן נותנים מקום וכן נותנים בוא נגיד

חשיבות לדבר הזה, נותן תוקף ל-מה שעברתי. מה שעברתי זה

כבר לא משהו שאני חייב להסתיר וזה משהו שאולי הוא לא

חשוב אלא זה משהו שפתאום נותן חשיבות לדבר הזה. עצם
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סיפור הסיפור, אני פשוט רואה איך אנשים מגיבים לזה. עצם זה

שיש לי יכולת לבוא ולכתוב את זה בנירטיב שלי, בדרך שלי,

בפרטים שלי, יש לזה ערך מאוד מאוד טיפולי ועוד פעם, גם

לאנשים שכבר עברו טיפול.

ליאת רגב : אנחנו נעצור כאן. לצערנו זמננו תם אבל בוודאי עוד

נעקוב. נאוה בן אור, שופטת בין המשפט המחוזי בירושלים, יושבת

ראש הוועדה הציבורית. אני מאוד מודה לך, תודה רבה.

נדיה מסארווה : תודה.

ליאת רגב : תודה גם לך נדיה מסארווה ותודה רבה גם לך

אבידב, תודה רבה.

אבידב : תודה רבה, שיהיה יום טוב.
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