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המחיר 14 :שקלים כולל מע"מ באילת  12שקלים

תשעה מתוך מאות אלפים :אנחנו הילדים שהותקפו
מינית ונזנחו על ידי המערכת .הפסקנו לשתוק

 400נשים וגברים החליטו לחשוף בפני ועדה ציבורית חדשה את התקיפות ששרדו .בשמות ובפנים גלויים מספרים תשעה מהם
ל"הארץ" את שעברו וגם יוצאים נגד הרשויות שהעלימו עין ,האשימו אותם ומנעו מהם טיפול משנה חיים  לי ירון ,עמ' 4
אפי הרו

עדיאל בר שאול

ניצה סקולניק

אבידב גולדשטיין

הדר עזרא וייזל

ויקי סלביקו

אחיקם אלירז

בר סטאר

יעל שרר

בנט :אם הליכוד לא יקים
ממשלה ,אחתור לאחדות;
נתניהו :סגרת דיל עם לפיד
יהונתן ליס
יו"ר ימינה ,נפתלי בנט,
הצהיר אמש כי אם ראש
הממשלה בנימין נתניהו לא
יצליח להרכיב קואליציה ,הוא
יפעל להקמת ממשלת אחדות.
בנט תקף את נתניהו ,האשים
אותו בחתירה לבחירות נוספות
ואמר כי יעשה כל שביכולתו
כדי למנוע זאת .בתגובה האשים
נתניהו את בנט כי הוא פועל
להקים ממשלת שמאל עם יו"ר
יש עתיד ,יאיר לפיד ,וקרא לו
לתמוך בהצעה לקיום בחירות

ישירות לראשות הממשלה.
"אתה לא ניהלת איתנו משא
ומתן ,אתה רק דרשת רוטציה
ועכשיו אתה בסך הכל מנסה
למשוך זמן" ,ענה לו נתניהו.
"בזמן שהמנדט אצלנו ,סגרת
דיל עם לפיד".
מעט קודם לכן נשא בנט
הצהרה לתקשורת בכנסת ובה
אמר" :לצערי ,נוכחתי שבעוד
שאנחנו מנסים להפוך כל אבן
כדי להקים ממשלה ,נתניהו
מתחמק ותוקף אותנו ללא
הרף".
המשך בעמוד 6

יוסי ורטר

בלי בושה

צילומים :תומר אפלבאום ובאדיבות המצולמים

חרף הרשעת השוטר ברצח ג'ורג' פלויד,
לשחורים בארה"ב עדיין יש סיבות לפחד
נתנאל שלומוביץ
ברחבי ארה"ב נערכו לה־
כרעת הדין של דרק שובין
כמו להכרזת מלחמה .בעיר
מיניאפוליס נפרשו שוטרים
ואלפי חיילי המשמר הלאומי.
מחסומים הוצבו ,חנויות נסגרו,
עוצר הוכרז לפרקים .כולם חיכו
למוצא פיהם של  12מושבעים.

כשהם הכריעו אתמול לפנות
בוקר כי השוטר לשעבר אשם
ברצח ג'ורג' פלויד — מתיחות
שיא התחלפה בן־רגע באנחת
רווחה .אחיו של הנרצח ,פילו־
ניז פלויד ,ניסח זאת בסמליות:
"עכשיו אנחנו יכולים לנשום".
משפט הרצח ריתק את ארה"ב
למסך בחודש האחרון .עשרות
עדים ,רובם מטעם התביעה ומי־
עוטם מטעם ההגנה ,כיכבו מדי יום

בטלוויזיה ,ועדויותיהם נותחו בכל
מהדורת חדשות .עוברי אורח ,רו־
בם קטינות וקשישים ,לצד מומ־
חים רפואיים וסוללה ארוכה ומפ־
תיעה של שוטרים במדים ,השלי־
מו את התמונה .למרות זאת ,נראה
כי המושבעים הגיבו על עדות אחת
יותר מכל — זו של פלויד עצמו.
תיעוד הרצח ,שהצית את
אחת המחאות הגדולות בתול־
דות ארה"ב ,היה האקדח המעשן

שבפועל הכריע את המשפט .במ־
סגרת כל עדות ניצלו התובעים
את ההזדמנות להקרין מחדש את
התיעוד המייסר .לפחו ת  20פ�ע
מים .באחד הימים ,מושבעת אחת
אף ביקשה הפסקה בדיון משום
שהיתה נסערת" .אני לא יכול לנ־
שום" ,משפטו האחרון של פלויד,
לא איבד מכוחו בכל סבב צפייה
ועדות ,אלא רק התחזק.
המשך בעמוד 3

אוניברסיטת אריאל מעניקה נקודות
זכות לסטודנטים שמתנדבים במאחזים
מסדר את כולם
שיתוק הכנסת הוא עוד
צעד ציני של נתניהו .על
שומרי הסף לבלום אותו
מאמר המערכת  /עמוד 2

יוכלו הסטודנטים להתנדב ,וש־
נגד רבות מהן תלויים ועומ־
דים צווי הריסה .מהאוניברסיטה
נמסר כי ההתנדבות כוללת 50
שעות שמירות לילה ועבודות
חקלאיות בשנה .במשרד היועץ
המשפטי לממשלה ובמועצה לה־
שכלה גבוהה החלו השבוע לבדוק

אור קשתי והגר שיזף
אוניברסיטת אריאל מעני ־
קה נקודות זכות אקדמיות בעד
התנדבות במאחזים בלתי חו ־
קיים במסגרת ארגון "השומר
יו"ש" .פרסום משותף לשני הגו־
פים כולל רשימת חוות שבהן

תלונה בעניין.
בהשומר יו"ש אמרו השבוע כי
אף שנסגרה ההרשמה ,עדיין אפ־
שר להתנדב בכמה מהחוות .בי־
חידה הממונה על הפעילות בא־
ריאל אמרו כי היא אינה צד בה־
חלטה היכן להתנדב.
המשך בעמוד 7

 33אלף דירות
ליצמן דוחף להקמת
שכונות חרדיות בערים
מעורבות ומאיים לעצור
תקציבים למתנגדים
עדי כהן /

8

צילום :מוטי מילרוד

איור :שי צ'רקה

המסר שבתמונה
הקריקטוריסט הימני שי
צ'רקה יוצא נגד בצלם,
מחאת בלפור — ונתניהו
נעמה ריבה  /גלריה 4

צילום :ג'ונתן באקמן/רויטרס

אחרי המשבר ,מסעדות
מתנתקות ממשלוחי "וולט"

למען התדמית ,חברות נפט
גדולות פונות ל"גרינוושינג"

אחרי השנה הקשה שעברה על הענף ,המסע־
דות ששרדו חזרו לעבוד ואף נהנות ממבול לקוחות.
אלא שכעת מגוון מסעדות בחרו לנתק את ההתק־
שרות עם מי שהיתה "צינור החמצן" שלהן בתקו־
פת הקורונה — חברת המשלוחים וולט" .אני מעדיף
את הלקוחות שיושבים במסעדה — ויש כרגע הרבה
מאוד עבודה וביקוש" ,אומר חיים כהן ,אחד השפים
שנפרדו מהחברה .מסעדות אחרות בוחרות להפעיל
את המשלוחים רק בשעות שבהן היא לא עמוסה.

חברה אחת טענה שסוגים שונים של דלק
ביולוגי שהיא מפיקה מאצות עשויים לצמצם בע־
תיד את פליטת הפחמן מכלי רכב .אחרת מיקדה
את הפרסומים שלה במוצרי אנרגיה מזהמים פחות
וגם שימושיים פחות .אלה הן בין הדוגמאות שה־
ביאו את הארגון הסביבתי  ClientEarthלהראות
כיצד כמה מחברות הנפט והגז מנסות להתנער מא־
חריותן המתמשכת למשבר האקלים .או במילים
אחרות :גרינוושינג.

עדי דברת־מזריץ /

6

גרדיאן ,עמוד 8

מרתק היה לשמוע אמש את
נתניהו נוהם על "אמביציה בל־
תי נשלטת להיות ראש ממשלה"
ועל "אי קיום הבטחות" .כך ,ללא
שמץ בושה או מודעות עצמית,
מתבטא האיש שהתכונות הללו,
שאותן ייחס לנפתלי בנט ,הפכו
לשמו השני במרוצת השנים.
מזמן הוא לא נראה כל כך
היסטרי ,מבוהל וכמעט מובס.
הוא מודה ,לא בפעם הראשונה,
שאין לו ממשלה.
הקמפיין שלו לבחירות
ישירות לראשות הממשלה הוא
חבל ההצלה היחיד שלו .האמוק
שהוא משדר ,התשוקה שלו לב־
חירות ישירות ,שלהערכתו (וכל

הנראה היא מוצדקת) ימליכו
אותו לראש ממשלה ,ממחישות
את הסכנה הצפויה לנו ,אם כך
אכן יקרה .את כל מי שאינו
תומך בדרישתו ,בעיקר את
נפתלי בנט ,הוא מנאץ באלף
כינויי גנאי ,ובראשם ,כמובן,
"שמאלן" .מי שמתנגד לבחירה
ישירה הוא לא לגיטימי ,חתרן,
לא דמוקרט.
נתניהו יודע שהרצון
להיפטר ממנו עשוי להביא לה־
קמת ממשלה חלופית .ולראשו־
נה אחרי שנים רבות ,הוא מביא
בחשבון שלפעמים ,החגיגה
נגמרת .כיבוי אורות.
המאמר המלא בעמוד 6
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ניצה סקולניק כיום ובגיל 16

אחיקם אלירז כיום ובגיל 14

ויקי סלביקו כיום ובגיל 4

אפי הרו כיום ובגיל 13

הותקפנו מינית ונזנחנו על ידי המערכת .הפסקנו לשתוק

עדיאל ,ניצה ,אפי ,ויקי ,בר ,הדר ,אחיקם ,יעל ואבידב הם רק חלק מקבוצה של  400נשים וגברים שהחליטו לחשוף את התקיפות המיניות ששרדו כשהיו ילדים בפני ועדה ציבורית .בשיחות עם
"הארץ" הם מוחים על העוול והכאב שנגרמו להם — אך לא רק על ידי הפוגעים .הם יוצאים גם נגד מערכות החינוך ,הרווחה ,הבריאות והמשפט שהעלימו עין ,האשימו אותם ומנעו מהם טיפול
לי ירון
צילומים :תומר אפלבאום
עדיאל בן העשר נהג לחייך
בזמן האונס ,מאושר שבעוד רגע
יקבל מדבקה חדשה לאוסף .ני־
צה בת השלוש־עשרה לא ידעה
ממי נכנסה להיריון .אולי מא־
בא ,אולי מאחיה הגדול .ויקי בת
השלוש לא בכתה כשבן הזוג של
סבתא החדיר עטים לאיבר מי־
נה .בר בת התשע התחננה לפ־
ני אמא שיעזבו את אבא .הדר בת
הארבע־עשרה היתה יו"ר מועצת
תלמידים כשרב בית הספר הס־
ביר ש"הלכתית" המגע ביניהם מו־
תר .אבידב הלך "מרצונו החופשי"
לבית של התוקף שלו בכל שבוע
— מכיתה ג' ועד כיתה ח' .כשאפי
בן השתיים־עשרה נפגע בידי הג־
בר השני מהיישוב שלו ,הוא היה
בטוח שהוא "מזמן פגיעות" .אחי־
קם היה ילד שקט במיוחד ביסודי
ורק מורה אחד שם לב — אבל לא
עשה כלום .את יעל בת השש־עש־
רה קשרו בכוח למיטה במחלקה
הסגורה כשצעקה מכאב.
היום ,כשהם בשנות העשרים
עד השישים לחייהם — עדיאל ,ני־
צה ,אפי ,ויקי ,הדר ,אבידב ,אחי־
קם ,בר ויעל — חושפים את הת־
קיפות המיניות ששרדו כשהיו
ילדים .בראיונות ל"הארץ" הם
מוחים על העוול ועל הכאב שנג־
רמו להם — אך לא רק מהפוגעים
עצמם .בקולם ,במילותיהם ובפ־
נים גלויים הם נחשפים כדי לה־
עיד גם נגד המערכות :החינוך ,הר־
ווחה ,הבריאות והמשפט .מי שפ־
ספסו ,ששתקו ,שהאשימו אותם,
שהחמירו את עוצמת הפגיעה .נגד
הקונצנזוס החברתי ששולל מבנים
שנפגעו את גבריותם ,ומסמן יל־
דות נפגעות כפתייניות.
לא מדובר בהתארגנות ספו־
נטנית של מספר קטן של נפג־
עים .התשעה הם חלק מוועדה
ציבורית חדשה — "הוועדה לשי־
נוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית
בתקופת הילדות" — שהוקמה
באוגוסט האחרון ,והעידו בה כבר
יותר –מ– 400נשים וגברים .מ�א
חורי היוזמה עומדת קבוצת מו־
מחים בעלי שם ,בראשות פרופ'
כרמית כץ מאוניברסיטת תל אביב
וממכון חרוב — שקובעים בריאיון
ל"הארץ" שיתפרסם בהמשך הש־
בוע כי ישנה בעיה שיטתית באופן
שבו מדינת ישראל מטפלת בפ־
גיעות מיניות בילדות .כעת הם
מבקשים לשנות מהיסוד את המ־
דיניות ואת השירותים הניתנים
לילדים — על סמך תובנותיהם
וחוויותיהם של הנפגעים עצמם.
מלבד כץ ,חברי הוועדה האח־
רים הם שופטת המחוזי בדימוס
נאוה בן אור והמשנה לפרקלי־
טת המדינה לעניינים פליליים
לשעבר ,פרופ' מוחמד חאג'־יחיא
מהאוניברסיטה העברית ,עו"ד
עפרה בן מאיר מנהלת קמפוס
חרוב ,עו"ס ענת אופיר מנהלת
המיזם למניעת התעללות ביל־
דים במכון חרוב ,יעל שרר מנה־
לת ה"לובי למלחמה באלימות

מינית" ,וצביקי פליישמן ממייסדי
"לא תשתוק" — למאבק בשתיקה
סביב פגיעות בילדים.
ושתיקתם רועמת .הקונצנ־
זוס המחקרי ונתוני איגוד מרכ־
זי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה
מינית קשים לתפיסה :אחד ואחת
מכל חמישה ילדים וילדות עובר
פגיעה מינית– .כ– 20%מתוך כ�ש
לושה מיליון ילדים ישראלים עב־
רו פגיעות .עד גיל  12בנים ובנות
נפגעים מינית באותו שיעור .נתוני
משרד הרווחה שהועברו ל"הארץ"
מעידים על עומקה של תהום הנפ־
געים שהמערכות מפספסות :בכל
שנה מתקבלים כ– 5,500דיווחים
לעו"ס לחוק נוער בגין התעללות
מינית (נתונ י  2018ו– ,)2019ב�ש
עה שלפי הערכות מדובר במספר
גבוה בהרבה .גורמי המקצוע מע־
ריכים כי במשבר הקורונה המצב
רק הוחמר.
אלה סיפוריהם של תשעה יל־
דים שהותקפו מינית ,ובגרו .בכל
המקרים מערכת אחת או יותר
כשלה באבחון ,בזיהוי ובטיפול
בפגיעה.

עדיאל בר שאול,42 ,
רמת גן .נשוי 4 +
נאנס והותקף מינית בידי
ידיד של המשפחה במשך כש־
נה מגיל 10
הייתי ילד ב ן  10שעבר פג�י
עה מינית מתמשכת .אונס ועוד
אונס ועוד ניצול .ושתקתי .שת־
קתי  30שנה ושנאתי את עצמי.
ברחתי מעצמי .הייתי ילד תמים,
לא ידעתי דבר וחצי דבר על מי־
ניות .על אחת כמה וכמה לא יד־
עתי מה זו פגיעה מינית .לא די־
ברו על זה .הייתי הקטן בין חמי־
שה אחים ברחובות .לא ידעתי מה
אסור ומה מותר.

בר שאול :לא הבנתי
באמת מה הוא מבקש.
הסכמתי ,ושנאתי את
עצמי כל השנים על זה
הפוגע היה בן בית שהתארח
במשפחתנו כמו אח .הכל קרה
מתחת לאף של ההורים שלי.
זה באמת קורה במשפחות הכי
טובות .הוא פיתה אותי לעשות
מעשים בשביל מדבקות .כן,
אוסף מדבקות שממש רציתי
בתור ילד .זה נשמע מגוחך כיום,
אבל כילד זו היתה משאת נפשי.
היה אוטו גלידה שהיה מגיע
לאזור של הבית שלנו ,והיה אפ־
שר לקנות שם מדבקות .הפוגע
זיהה שאני רוצה אותן וניצל את
זה .אני זוכר בלילה את הדלת
נסגרת ,והוא אומר לי לשים יד
על המכנסיים ולקבל מדבקה.
להכניס אותה למכנסיים ולאונן
— ועוד מדבקה .לא הבנתי
באמת מה הוא מבקש .הסכמתי,
ושנאתי את עצמי כל השנים כי
הסכמתי.
זה הלך והחמיר עם הזמן.
הוא היה בא לישון לידי .מוריד
לי את המכנסיים .תוך כדי

שהוא מנסה לחדור היה לי חיוך
על הפנים — כי חשבתי רק על
המדבקות שאני הולך לקבל .אני
ילד קטן שעובר אונס ,שומע
אותו גוהר מעליי ,אבל הגוף
שלי קופא ומול העיניים יש לי
את המדבקות .רק המדבקות.
הדחקתי את זה שנים .בגיל
 14למדתי בפנימייה ,ובוקר
אחד ,תוך כדי שיעור ,נפל לי
האסימון .מתוך חומר הלימוד
הבנתי לראשונה מה הוא עשה
לי .באותו רגע יצאתי לשירותים
והקאתי את נשמתי .רצתי לחדר,
נשכבתי על המיטה ובכיתי,
רעדתי מפחד .מאותו רגע רצי־
תי פשוט להיעלם .זו תחושה
נוראית של חוסר אונים ,שיפוט
עצמי ,עוד ועוד אובססיות שפי־
תחתי שביקשו לדרוס רגשות.
שבועות וחודשים של לילות
ללא שינה — כי כשעוצמים
עיניים מתפרקים .הכל היה חי
ופצוע ,הבושה ורגשות האשמה
ניהלו אותי .נוצרה אצלי סלידה
מגברים ,וכל גבר בעיניי הפך
לפוגע פוטנציאלי .הנפש שלי
נפצעה .לא סיפרתי לאף אחד,
והתחלתי להדחיק.
כדי להתמודד עם הכאב
והאשמה הפכתי לילד מרצה,
"ילד הורי" .לא רציתי זמן
פנוי עם עצמי ,כי אז היו עולות
מחשבות שלא הייתי מסוגל
להתמודד איתן ,אז עזרתי לכל
סובביי .קניתי ,ניקיתי ,כל מה
שהיה אפשר .משפחתי ראתה בי
בן מדהים .בפועל הייתי קורבן.
מציל ,מדחיק — ובורח .לא היתה
לי בעיה לשאת רגש וכאב של
אחרים ,אבל לא יכולתי לשאת
את שלי .סיימתי ככה תיכון
וישיבה גבוהה ,והתגייסתי .חייל
קרבי ,גולני ,גדוד  .13עושה
בשביל כולם ,חייכן ,הכתובת
לכל בעיה ,כולם אוהבים אותו
— ובפנים מת .התחתנתי ככה,
ונולדו לי ארבעה ילדים.
הכל אצלי היה "בסדר",
ויחד עם זה הייתי מנותק לגמרי
מעצמי .בכאב אני מודה שעד
שהתחלתי את הטיפול ,לא
אהבתי את ילדיי .כשהגוף והר־
גש חסומים ,אי אפשר באמת
לאהוב .רק כשהסכמתי לפגוש
כאב שברחתי ממנו כל חיי ,הת־
חלתי לחיות .זה לא קל .נפגשתי
עם בושה ,עצבות ,חוסר אונים,
ֵא ֶבל ,תסכול וכעס .גם היום אני
לומד הורות פנימית לילד שבי,
וממשיך לתת מקום לכאב וחו־
סר האונים שיש בי.
הייתי אלים כלפי עצמי ,אבל
אני יודע שאלימות כלפי חוץ,
כלפי נשים ,מגיעה מאותם מקו־
מות .מגברים שמדחיקים ולא
פונים לעזרה כשהם נמצאים
באמת במצוקה .הם מחזיקים
ומחזיקים ,ואז מתפוצצים בכל
מיני סוגי אלימות.
אני פונה לגברים .כולנו בני
אדם ,כולנו שבריריים ,אנו ־
שיים .אנחנו צריכים לתת מקום
לרגשות ,לבקש עזרה ,להסכים
להיות בחולשה .אין ממה

להתבייש .אני כיום חי כגבר
הרבה יותר שלם כשאני מחובר
ללב שלי ולמה שמונח עליו.

בר סטאר ,35 ,כפר
סבא .נשואה ואם
לילדה
נאנסה בידי אביה בגיל 4
במשך  34שנים אף אחד לא
ידע ,למעט בעלי .זה היה הסוד
שהייתי אמורה לקחת אותו איתי
לקבר .כך נאמר לי שוב ושוב על
ידי אבא .כל השנים שרדתי וע־
שיתי הכל כדי להגן על המשפחה
שלי .רציתי לחיות ,להצליח למ־
רות מה שהוא אמר לי .חלק מא־
סטרטגיית ההגנה הזו היתה לש־
קר לו ,או יותר נכון "לזרום" עם
השקרים שלו.
עכשיו אני מספרת .נמאס לי
להרגיש אשמה ובושה על מה שק־
רה .עד גי ל  10ספגתי את כל ס�ו
גי האלימות הקיימים מאבא שלי:
מעשים מגונים ,מכות ,סטירות,
שריטות ,צביטות ,אלימות נפ־
שית .רגשית ומילולית .הקטנות,

וקריטית בהרשעה שלו .אחרי כש־
נה עזבנו את המעון .מצאנו דירה
בהרצליה ,ועם שחרורו של אבא
מהכלא ,העובדים הסוציאליים —
מסיבות שברורות רק להם — ניסו
לאחד את המשפחה מחדש .העו־
בד הסוציאלי טען בפני אמי שזה
יהיה טוב לבנות להיות בקשר עם
אבא שלהן ,ועשינו כדברו.

שרר :בכל סיטואציה גרמו
לי להרגיש שאני נטל,
שאני גוזלת כסף וזמן
כי העזתי להיות קורבן
בגיל  12החלטתי את שתי
ההחלטות החשובות בחיי ,שאפ־
שרו לי להתחיל במסע הלא קל
שעברתי במשך שנים רבות — ול־
נצח בו .האחת היא שאני לא יכו־
לה לסמוך על אף אחד ,רק על עצ־
מי .השנייה היא שאני שומרת את
אבא שלי בטוב ,עוזרת לו ,מעו־
דדת ,תומכת .מהווה בשבילו הכל,
חוץ מהילדה שלו .הבנתי שזה מה
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השפלות ,קללות ,איומים ברצח,
כעס ,צעקות ,העלבות .אלימות
כלכלית .חובות עתק.
אני זוכרת שמשחר ילדותי ני־
סיתי לשכנע את אמא לקחת אות־
נו ולברוח מהגיהנום גדוש האימה
שחיינו בו .כשהייתי בת עשר זה
קרה .אמי התלוננה והבריחו אות־
נו למקלט לנשים מוכות לתש־
עה חודשים ,ואת אבי לכלא על
אלימות במשפחה ומעשים מגו־
נים .העדות שלי היתה משמעותית

שאני צריכה לעשות אם אני רו־
צה לחיות ולדאוג שהוא לא יתנ־
קם בנו .רק לפני שנה וחצי ,כשא־
ני כבר אישה בת שלושים ,ניתק־
תי אותו מהחיים שלי.
הבנתי פתאום שכל עוד הייתי
איתו בקשר — הפחד שלט בי .רק
אז התחיל תהליך הריפוי והשח־
רור מהכבלים שלי .עד לא מזמן
עבדתי בניהול אדמיניסטרציה ור־
ווחה בחברות היי־טק שונות ,ואז
הבשיל בי הצורך לצאת מהארון.

החשיפה לא היתה תהליך פשוט
עבורי ,אך הבנתי שיש בי את הכ־
לים לתרום לחברה .כשהתחל־
תי לספר את הסיפור שלי ,אנ־
שים שהכירו אותי במהלך חיי
לא האמינו שעברתי דבר כזה בי־
לדות בגלל החוסן הנפשי והאופ־
טימיות שלי.
כיום אני נשואה עם משפחה,
ועובדת כמדריכת הורים מוסמכת.
אחד הדברים שהכי ריגשו אותי
בעת סיום לימודיי כמנחת הורים
היתה הידיעה שאני הולכת לע־
זור להורים להרגיש שמחה ואושר
בהורות שלהם ,וזה אפשרי לגמרי
— כשההורה בטוב גם הילד בטוב.
כדי לעזור לאחרים אני גם מספ־
רת את סיפור חיי .קראתי להר־
צאה שלי" :לנצח את אבא" — כי
אני ניצחתי.

ניצה סקולניק,66 ,
תל אביב .אם לתשעה
וסבתא ל–22
נאנסה והותקפה מינית בידי
אביה ואחיה במשך עשור מגיל
חמש
עד גיל חמישים שתקתי .עכ־
שיו אני מספרת הכל .נולדתי בש־
כונת הרכבת בלוד ,בת ראשונה
אחרי ארבעה בנים .אבי החליט
שהחליפו אותי בלידה כי הוא לא
אהב בנות ,והשאירו אותי בבית
החולים .סבתי ,אמא שלו ,לק־
חה אותי אחרי שלושה חודשים
אליה הביתה וגידלה אותי עד גיל
חמש .בגיל חמש סבא ,בעלה ,נפ־
טר ,והיא עברה לגור אצל הוריי
האמיתיים .זה בעצם היה המפ־
גש הראשון שלי עם הוריי .היה
לי מאוד קשה לעכל שסבתא היא
בעצם לא אמא שלי .אחרי כמה
ימים של בהלה התחלתי לגמגם
ולהרטיב במיטה.
היו עוד תשעה אחים ואחיות
בבית ,בשני חדרים צפופים .כשא־
חי הגדול היה בן  14הוא התחיל
להכניס אותי למקלחת ולגעת בי.
הוא היה שני מטר ואני ילדה בת
חמש ,מסתכלת על איבר המין שלו
וחושבת שהוא נחש .כמה פעמים
צרחתי .קיוויתי שמישהו ישמע.
ההתעללות והאונס נמשכו עד גיל
 .13פעם אבא ,פעם האח הגדול.
אבא היה חוזר בלילה ונכ־
נס למיטה שלי .למדתי להתנתק,
לשתוק ,לפחד ,הקאתי המון .בגן
סבלתי מדחייה בגלל ההזנחה .היו
לי כינים ,ריח של שתן וזרע .פח־
דתי מה יקרה אם אספר ,רציתי
שהגננת תראה ,שמישהו יראה
את העיניים העצובות .הגננת לא
התייחסה ,אמרה לי להגיד לא־
מא לקלח אותי וזהו .גם בבית הס־
פר ישבתי רוב הזמן בסוף הכיתה.
בגיל  13נכנסתי להיריון .לא
ידעתי אם זה אבא או אחי .חטפ־
תי מכות מאמא ועשו לי הפלה
קשה במקלט ,דיממתי כמעט למ־
וות .רק אז הבנתי שמשהו לא בס־
דר ורציתי לעזוב את הבית ,אבל
אבא שלי היה חולה .נשארתי לט־
פל בו .אהבתי אותו ,חשבתי שהוא
יַ ראה לי אהבה .הייתי צריכה את
ההדחקה כדי לחיות .כשהוא נפטר

התחלתי לחזור בתשובה ולברוח.
בגיל  16עזבתי לפנימייה
חרדית בבני ברק .הלכתי למג־
מת גננות ,כי חשבתי שעל יל־
דים צריך לשמור .בגיל  18עשו
לי שידוך ובתוך חודש הייתי
נשואה .מיד הבנתי שהתחתנ־
תי עם מישהו מאוד דומה לאבא
ולאח שלי .הרגשתי כאילו התח־
תנתי איתם .לא היתה לי ברירה
ולא סיפרתי לאף אחד על ההתע־
ללות שלו .למי הייתי אומרת ,לא־
מא שלי? כשהעזתי להגיד משהו
על זה שהוא משפיל וצועק ,היא
אמרה' :אז מה? גם אבא שלך היה
כזה' .המשכתי לשתוק.
ילדתי בגיל  .19כל רופא אמר
לי לפתוח רגליים ,והייתי בטוחה
שהוא הולך לאנוס אותי .נכנסתי
להיסטריה וצרחתי צרחות לא נו־
רמליות .אף אחד מהרופאים לא
חשד שיש פה מקרה של התעללות
מינית .לצערי איבדתי את התי־
נוקת .אני בטוחה שזה היה בגלל
הלחץ והמצוקה בלידה .מאז נולדו
לי תשעה ילדים בשמונה שנים —
והלידה היתה הדבר היחיד הטהור
שהרגשתי שהצלחתי לברוא.
בגיל  ,30ערב פסח ,בעלי שאל
את הילדים מי למד את ההגדה
ואחד מהם אמר שהוא לא קרא.
הוא שבר את הבית וקילל ,ורק אז
הבנתי שגם הילדים נפגעים ולא
רק אני .כולם בכו .הבנתי שאני
חייבת להציל אותם.
בגי ל  37אזרתי אומץ ,הת�ג
רשתי וברחתי מהעולם הזה יחד
עם הילדים .לקח לי שנים לשקם
אותם ,אבל הצלחתי ,תודה לאל.
רק אחרי שעזרתי לילדים שלי,
הבנתי שאני חייבת לטפל בעצ־
מי .רק בגי ל  45נזכרתי שעב�ר
תי גילוי עריות מתמשך בילדות.
הטיפול הציף כאבים שאי אפשר
להסביר .וגם פחד .פחד שלא יאמי־
נו ,שיאשימו אותי .שוב שתקתי.
הקולות והריחות נשארו בראש.
היום ,אחרי  20שנה של טיפול,
אני חיה חיים אחרים ועוזרת לנ־
שים שהיו במצבי .כתבתי ספר על
חיי ,ואפילו הצלחתי למצוא אהבה
בגי ל  .58לילדה שהייתי אני כ�ו
תבת" :ילדה אהובה ,אני מאמינה
לכל מילה שאת אומרת וקשובה
לכל מילה .אני פה לצדך" .אנחנו
זקוקות לזה ,כי איבדנו אמון במ־
שפחה ,בעולם ,באנשים.

אבידב גולדשטיין,32 ,
ירושלים .נשוי 1 +
נוצל בידי חונך פר"ח
ורבש"צ היישוב
הצמידו לי חונך במסגרת תו־
כנית פר"ח ,כדי שיסייע לי בלי־
מודים .הוא היה אז בישיבת הס־
דר לאחר שחרור מהצבא ,שירת
בצנחנים .אדם כריזמטי ,כישרו־
ני ,מוביל ,מאמן נבחרת כדורסל.
הוא היה בן היישוב שלי ,נווה
דקלים בגוש קטיף .כולם הכי־
רו והעריצו אותו ,שמחתי להיות
בקרבתו" .איזה כבוד שהוא החו־
נך שלי" ,חשבתי לעצמי .בהתח־
לה הכל היה בסדר בפגישות של־
נו .שיחקנו כדורסל ביחד ועשינו

שיעורי בית .זה התחיל לאט לאט.
אני הייתי בן תשע ,הוא היה בן
עשרים פלוס.
לאט לאט הפסקנו לעסוק
בשיעורי בית והתחלנו לעסוק בי.
הוא התחיל להכניס ידיים למכנ־
סיים שלי .לגעת בי וללטף אותי.
עוד פעם ועוד פעם .ובכל פעם
שהייתי מגיע אליו ,זה היה מח־
מיר .הוא עשה לי דברים איומים.
זה נמשך שנים על גבי שנים .כי־
תה ג' ,כיתה ד' ,כיתה ה' ,כיתה ו',
כיתה ז' ,כיתה ח'.
מדובר באמצע שנות התש־
עים .הייתי ילד דתי ,לא הבנתי
מה זה טוב ומה זה רע .לא היה
שם למה שקורה לי .האסימונים
התחילו ליפול לאט כשהייתי
בכיתה ו' .התארחתי בשבת אצל
חבר שהיה גדול ממני .הלכ־
נו לטייל בדיונות ואז ראינו את
הפוגע הולך עם בת שירות" .הוא
הולך לעשות לה כל מיני דברים",
אמר לי החבר .פתאום זה התחבר
לי עם מה שהוא עושה לי .סיפר־
תי לו את זה כבדרך אגב .הוא לא
אמר הרבה .שנים אחרי זה גילי־
תי שגם הוא היה אחד מהילדים
שנפגעו.
בכיתה ח' כבר ידעתי שזה לא
בסדר .הוא היה לוחץ עליי לבוא,
וניסיתי להתחמק .הייתי מגיע
אליו לקרוואן ,עולה שלוש מדר־
גות מתכת ,דופק על הדלת ויודע
מה הולך לקרות .הרגשתי לכוד
בסחרור שאני לא יודע איך לצאת
ממנו .זה מה שפדופילים עושים.
הם משלימים לך כל מה שחסר לך
בחיים ,קונים לך ,מפנקים אותך,
יוצרים אצלך תלות — שממנה אין
יכולת לברוח.

גולדשטיין :יש בי כעס
על המערכת .אם התיק
שלנו לא היה נסגר ,נער
אחר אולי לא היה מתאבד
בחופש הגדול לפני כיתה ט'
אחותי הגדולה אמרה לי שאני
חייב להפסיק ללכת אליו ,וסיפ־
רה לי שאחות אחרת שלנו נמ־
צאת נגדו בהליכים משפטיים בג־
לל פגיעה מינית .זו היתה סטירת
לחי .הבנתי שאני לא לבד ,בכל
המובנים .עוד מישהו נפגע .הב־
נתי גם שסוף סוף יש לי תירוץ
אמיתי להפסיק לפגוש אותו ושיש
לי גיבוי .אחרי כמה חודשים קי־
בלתי טלפון מהחבר שסיפרתי לו
בדיונות .הוא אמר שאנחנו חמי־
שה ילדים ,ששלוש בנות מגישות
תלונה ואם אנחנו רוצים שזה יצ־
ליח אנחנו חייבים להצטרף.
כשהחלטתי לספר לאמא שלי,
חששתי מאוד — ובצדק .היא נש־
ברה ,התפרקה ,לא ידעה איך לה־
כיל את הבשורה .הבית שלנו היה
פתוח בפניו ,ההורים היו מבק־
שים ממנו להכין לנו ארוחות ערב
כשהם היו נוסעים .הגשנו תלונה
במשטרה .כעבור זמן מה קיבל־
נו הודעה :כל חמשת התיקים של
הילדים נגדו נסגרו מחוסר ראיות.
היישוב הרחיק אותו לתקופה
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עמוק שהגליד .כן ,יש צלקת .כן,
זה תופס אותי באלף ואחד מקו־
מות ביומיום .כן ,לפעמים יש לי
חלומות רעים בלילה — אבל זה
לא מגדיר אותי.
הנישואים והאהבה של אש־
תי ושל הבן שלי ריפאו אותי ,הם
הניצחון שלי .כשהבן שלי נולד
לקחתי אותו אליי ,חיבקתי אותו
ואמרתי לו בשקט" :אני אשמור
עליך" .הסטטיסטיקה אומרת שא־
ני לא לבד ,ויש עוד לא מעט גברים
בינינו שנפגעו .אני מקווה שהסי־
פור שלי יחזק את אותם נפגעים,
ויאפשר להם לראות שניתן לעבור
את זה ולהמשיך הלאה .אני אבי־
דב ,וכן ,נפגעתי בילדותי — אבל
המשכתי ,ואני חי חיים מאושרים.

הדר עזרא וייזל,32 ,
ראש העין .רווקה

ועדיין ,יש דברים שאני לא
מצליח לומר ולספר ,לאף אחד.
אני מנסה להיות אדם טוב יותר

נאנסה ונוצלה מינית בי ־
די סבה החורג במשך שנתיים
מגיל שלוש
"אבל הוא כל כך אוהב אותך,
איך הוא יכול לעשות כזה דבר?
אז אם הוא היה עושה לך דב־
רים כאלו ,למה לא באת ואמרת?
למה לא התנגדת? אולי את מפ־
רשת את זה לא נכון? אולי לא
לבשת כלום ועשית תנועה מגונה
והוא פשוט הרגיע אותך ,ועכשיו

המשך בעמוד 8

ככה לומדים היום ערבית

סקולניק :רציתי שהגננת
תראה את העיניים
העצובות .היא רק אמרה
שאגיד לאמא לקלח אותי
לא הבנתי מה עשיתי שכל זה
קורה לי .הרגשתי מצד אחד ששום
דבר לא הולך לי בחיים ,כולם מת־
קדמים ורק לי לא הולך .מצד שני
חשבתי שאולי יש בפגיעה משהו
טוב ,כי סוף סוף אני מקבל תשו־
מת לב ממישהו .חשבתי שזה דבר
טוב שנוגעים בי.
הפגיעות המיניות נמשכו כש־
נתיים .בזמן הזה זרקתי את הכיפה,
ההתנהגות שלי השתנתה לרעה
בבית הספר וגם בבית .התחלתי
לעשן ,התחילו לי כעסים ,התר־
חקתי מהאחים שלי ולא הסכמתי
שאף אחד ייגע בי או יחבק אותי.
רבתי המון עם ההורים .הייתי
ממורמר והרגשתי שאם מישהו
מבקש ממני טובה ,הוא בעצם מנ־
סה לנצל את טוב לבי .עד היום אם
מישהו מבקש ממני משהו ,אני חו־
שד שהוא מנסה לנצל אותי .היום
מהר מאוד אני אומר לעצמי שזה
לא נכון .שלחו אותי להמון פסיכו־
לוגים ,ואף אחד לא הבין מה קרה
לי ,אף אחד לא שאל את השאלות
הנכונות והוציא ממני את האמת.
למה לא סיפרתי מה קרה? פח־
דתי לספר כי חשבתי שאף אחד
לא יאמין לי .בכיתה י' יועץ בית
הספר ראה שאני לא מצליח להח־
זיק מעמד במסגרת ,והוא הציע לי
מסגרת של פנימייה .בהתחלה היה
לי קשה להיות רחוק מהבית ,אבל
בסופו של דבר המקום הזה הוציא
ממני את הסודות הכי עמוקים ,וב־
זכותו חשפתי בפני המשפחה שלי
את האמת הקשה.
הם תמכו בי ,ולבסוף האדם
שפגע בי בא והודה בהכל והצ־
טער על מה שעשה .אחד הדב־
רים שעזרו לי בשהות בפנימייה
היה ללכת ולהרצות בפני קהלים
שונים על מה שקרה לי ,על מנת
להגביר את המודעות .אנשים היו
ניגשים אלי בסיום ההרצאה ומו־
דים שעכשיו מבינים אחרת אנ־
שים שעוברים תקיפות מיניות.
אחרי שהסיפור סופר ,משהו
השתחרר בתוכי ויצאתי מהכלא
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המבוגר היחיד שלקח אחריות
על המצב ועשה את הדבר הנכון
היתה אמא שלי .רק כשסיפרתי לה
מה קורה בינינו הבנתי שנפגעתי
מינית .בתחילה סירבתי להאמין,
אך היא שלחה אותי לקרוא על
כך באינטרנט ולבסוף נפל האסי־
מון .לגורמים בבית הספר היו סי־
מנים מקדימים ,אך הם לא פע־
לו והשתיקו את הנושא .היועצת
והמנהל שידעו על חלק מהדברים
לא דיווחו .גם כשכבר נודע הדבר
— אף אחד לא דיווח על כך למ־
שטרה .לאחר שאחד מהורי מהת־
למידות שהיה חשש כי נפגעו גם
הן דיווח למנהל על הפגיעה ,הוא
טען בפני אמי שהוא לא יכול לה־
תלונן — ולא דיווח על כך כנדרש
בחוק .לאחר שאני ואמי התלוננו
בכוחות עצמנו במשטרה ,המנהל
אסר עליי לדבר על הפגיעה.
אם לא די בכך ,ימים ספורים
לאחר שהגיעו חוקרי משטרה
לבית הספר ,שני רבנים עשו שי־
חה לתלמידות על צניעות ונרמז
להן שאם ילכו בצניעות לא יקרו
להן דברים .רק בזכות אמי שפנתה

הותקף מינית בידי אח של
חברו במשך שנתיים כשהיה
בן 12
הטראומה שחוויתי בילדותי
שינתה את חיי .היא קרעה את
נפשי והשאירה צלקת לכל חיי.
בילדותי גרתי ביישוב נחמד ,הייתי
מוקף במשפחה מדהימה ובאנשים
נחמדים .בערך בגי ל  12היינו חב�ו
רה של ילדים שהיו נפגשים אחר
הצהריים .אחד האחים של אחד
מהחברים התחיל לפתות אותי
לבוא איתו למכולת .הוא אמר
שהוא יקנה לי כל מיני דברים,
שכנע אותי לנסוע איתו לעיר בר־
כב .זה התחיל לאט .בהתחלה היה
נוגע בי בראש ,ביד ,בבטן ,ושואל
אותי איך זה מרגיש .לא ידעתי מה
לענות .פחדתי ,כי הוא היה קונה
לי דברים והוא היה מבוגר ממני.
לאט לאט הזמן עבר ,וכשאף
אחד לא היה בבית הוא היה מזמין
אותי לשחק איתו במחשב .שם הוא
היה מוריד לי את החולצה ,נוגע
בי ושואל אם זה מרגיש טוב .לא
הבנתי ,הייתי תמים .אחרי תקו־
פה מסוימת הוא התחיל להוריד
לי פריטי לבוש נוספים והיה נו־
גע בי .לא ידעתי אם זה מותר .אח־
רי כמה זמן הוא היה מוריד מכנ־
סיים ומבקש שאגע בו .הייתי ילד
קטן ורזה ,פחדתי להגיד לא .לפ־
עמים הוא היה מתקשר אליי הבי־
תה כדי לברר אם אני נמצא .הוא
היה קרוב מאוד לאחד מהאחים
שלי ,ואף פעם לא הבינו למה הוא
מחפש אותי.

סטאר :לאחר שאבא
שוחרר מהכלא ,העובדים
הסוציאליים ניסו לאחד
את המשפחה מחדש

ויקי סלביקו,23 ,
חולון .רווקה
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עזרא וייזל :היועצת
והמנהל ידעו מעט ולא
דיווחו .גם כשזה נודע
איש לא דיווח למשטרה

אפי הרו ,36 ,רחובות.
נשוי ואב לשתי בנות

חוץ ממנו ,לצערי הרב ,היה
אדם נוסף ביישוב שראה כמה
אני תמים ,וגם הוא פגע בי מי־
נית .גם הוא עשה בי מה שהוא
רוצה .הוא היה מכניס אותי
לחדר שלו או לשירותים ונועל
אותנו שם .השיא היה כשהייתי
שוכב על הרצפה ,והוא היה
עושה בי מה שהוא רוצה .עצם
העובדה שאדם שני פגע בי בל־
בלה אותי .לא הבנתי איך שני
אנשים עושים לי את מה שעו־
שים .חשבתי שהגעתי לעולם
שזה מה שאמור לקרות בו .זה
היה נראה שאנשים שמבוגרים
ממני קונים לי מתנות ,מראים
לי סרטים ,ואז בעצם עושים בי
מה שרוצים.
עטיתי מסכה כאילו אני ילד
רגיל ,מצחיק את כולם כדי שאף
אחד לא יידע .בלילות פחדתי
מאוד ,הייתי שוכב ,בוכה ומקלל
את עצמי .כשהייתי נרדם הייתי
חולם חלומות ,כאלה שפותחים
את הדלת שלי ,מחזיקים אותי
ופוגעים בי .כשהבוקר היה מגיע,
הייתי קם וממשיך כרגיל.

של עצמי .חזרתי ללמוד ,הכע־
סים שלי נרגעו .סיימתי לימודים
שירתי בהצל־
ּ
והתגייסתי לצבא.
חה .אחרי הצבא טסתי לאמריקה
ולמדתי להיות עצמאי .היום אני
מתמודד עם הטראומה הנוראית.
המשפחה הקרובה שלי יודעת
וגם אשתי.

וזה הורג אותי לשמוע על נפגעי
תקיפה מינית .אני מתפלל שאף
ילד ואף אדם לא יצטרכו לעבור
את זה בחיים.

את חושבת שהוא פגע בך?".
זה מה שסבתא שלי אמרה לי
כשסיפרתי לה שבן הזוג שלה,
הסבא החורג שלי ,היה נוגע
בי .אני הייתי ילדה קטנה בת
שלוש ,והוא היה בן  50בערך.
אני זוכרת את עצמי עם חיתול,
איך הוא היה מוריד אותו ומ־
תחיל לגעת בי .הוא נגע בי כל
הזמן .הוא עשה לי מסאז'ים,
נישק אותי ,נגע ,ירד לי למטה
באזור האינטימי .הוא היה מח־
דיר עטים ועפרונות .הוא היה
מבקש גם שאני אגע בו .הוא היה
שם שמן או קרם על איבר מינו,
ונתן לי לגעת.
הוא היה אומר לי שמה שאנ־
חנו עושים זה סוד ,ורק מבוגרים

יכולים לעשות את זה .הוא אמר
שהוא חושב שאני חכמה ומבו־
גרת מספיק כדי להראות לי את
הסוד של המבוגרים .הוא אמר
לי שחשוב לא לספר ולהגיד
לאף אחד ,כי אם אני אספר
לכולם אז אף אחד לא יאהב
אותי .הוא אמר שכולם יכעסו
עליי וכולם יעזבו אותי.
גרנו אז בחולון ,כמה בניינים
בודדים מסבתא ,והייתי אצלה
כל הזמן .אמא שלי היתה בע־
בודה ,וסבתא לא היתה בבית
חצי מהיום ,אז הייתי עם סבא
רוב הזמן .לא רק ממנו נפגעתי.
גם מהבת של השכנים ,שהיתה
נוגעת בי בניגוד לרצוני.
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הותקפה ונוצלה מינית בי ־
די רב בית הספר במשך שנה
כשהיתה בת 14
כשנבחרתי בגיל  14.5להיות
יו"ר מועצת התלמידים ,התחל־
תי לשבת בחדרו של רב בית הס־
פר כי השתמשתי בטלפון ,במח־
שב ובציוד משרדי עבור המוע־
צה .אז החל קשר אישי ביני ובין
הרב ,שהתבסס על שיחות אישיות
ויצירת אמון .הקשר נמשך לאורך
כל שנת הלימודים של כיתה ט'.
בשלב הזה הוא יצר מצג שהקי־
רבה שלנו היא "כמו של אחים".
זה היווה מצע נוח עבורו ליצי־
רת מגע כמו לחיצת יד וחיבוקים
— כי הרי לאחים מותר לגעת זה
בזו .הוא אמר לי שמבחינה הלכ־
תית זה מותר.
לאט לאט הוא גרם לי לחשוב
שהוא מתאהב בי ,ואמר לי את זה.
הוא בלבל אותי וגרם לי לחשוב
שגם אני התאהבתי בו .לא היתה
לי מערכת יחסים עם גבר לפני
כן ,והרגשתי מאוד קרובה אליו.
הוא ניצל את מעמדו ואת האמון
שנתתי בו כדי לגעת בי .הנשיקה
הראשונה שלי היתה איתו.

למשטרה הרב הואשם במעשים
מגונים ,הורשע וישב בכלא.
אהבתי אותו ,רציתי את
קרבתו — ואני לא אשמה .אנ־
שים לא מבינים את הפרדוקס
שילדים לרוב משתפים פעולה
עם פגיעה .הפוגע מפעיל כאלה
מניפולציות ,שילד לא יכול
לעמוד נגדן .הגיע הזמן שהצי־
בור הכללי והציבור הדתי־חרדי
ידבר על זה .אני אומרת לעצמי
שוב שוב ,ועכשיו בקול רם — זה
קרה ,וזה בסדר ,ואני לא אשמה
במה שקרה לי.
איבדתי את עצמי ואת הזהות
שלי בעקבות הפגיעה ,חזרתי
בשאלה ,לא הצלחתי להתרכז,
לעבוד ,לישון או לנהל סדר יום.
הוא ניפץ לי את כל מה שחש־
בתי והאמנתי בו ,הוא היה הרב.
הפגיעה לא נעלמת וקיימת עד
היום .התחושות הקשות לא מת־
פוגגות .לשמחתי ,הצלחתי להש־
תקם .הרבה בזכות תמיכתה של
אמי שהאמינה ותמכה בי .למדתי
משפטים ,ובגי ל  26הפכתי לעו�ר
כת דין .היום אני מייצגת נפגעים
ונפגעות בהליכים משפטיים ומ־
קדמת מיזם שמטרתו לנהל מש־
ברי אלימות מינית בבית הספר
ובקהילה בצורה מיטבית .זאת
על מנת שבתי הספר והקהילות
יהיו ערוכים להתמודד עם מש־
ברים קשים כאלה .צריכים לה־
כשיר את הצוות החינוכי לעזור
לילדים ולקהילה כולה ,שנפגעת
בכל מקרה כזה .זה משבר שמ־
שפיע על כולם — על הנפגעת,
ההורים ,המשפחה ,אנשי החינוך.
יש לכל פגיעה אינסוף אדוות של
פגיעה משנית.
אם ילמדו מהסיפור שלי ,אדע
שלא עברתי את כל זה לחינם.
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פ ִנג'אן זה
בעצם ספל
בערבית
מי ידע?
זה למדתם ב— 5שניות
עכשיו דמיינו  5דקות
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מסוימת ,אבל הוא חזר .כולם סג־
דו לו ,הוא התקבל חזרה כמו מלך
שחזר מקרב .אנחנו היינו מצור־
עים .בתיכון שנאתי את עצמי .שי־
חקתי אותה קוּ ל ,אבל בפנים הייתי
רקוב ,זיוף מוחלט.
אחרי הפינוי של גוש קטיף
עברנו לניצן ,וגם אז הוא גר במר־
חק כמה בתים ממשפחתי .אני זוכר
שהייתי קצין צעיר בגולני ,חזרתי
הביתה לחופשה מהצבא וראיתי
אותו מרים תינוק של זוג חברים
ומנשק אותו .הרגשתי שאני מס־
תחרר ,נהיה לי שחור בעיניים ,יד־
עתי מה הוא יכול לעשות לתינוק
הזה .הבנתי שאני חייב לפתוח את
זה מחדש ,להתעקש שייעשה צדק
בעולם ושהבן אדם יחדול ממעשיו.
לקחתי עורך דין והתחלנו
הליכים .גיליתי שהפרקליטות
שינתה את התיק נגדו מחוסר
ראיות לחוסר אשמה .הוא הוציא
תעודת יושר והפך למורה לחי־
נוך גופני בכמה בתי ספר ,שבהם
לימד מאות ילדים .באחד הימים
התקשרו לספר לי שמורה לספו־
רט נעצר בגין פגיעה בנער שהיה
תלמיד שלו .תמיד ידעתי שהוא
ממשיך לתקוף.
מאוחר יותר גיליתי שח־
לק מהקורבנות שלו היו חמישה
אחים ,ואחד מהם שם קץ לחייו
כחייל .בשבעה שלו אכלתי את
עצמי מבפנים .איך נתתי לו לעבור
את זה לבד ,איך לא דיברתי ,אולי
אם הוא היה יודע שהוא לא לבד
הוא לא היה פוגע בעצמו .כשנג־
מרה השבעה חשפתי את הסיפור
שלי .עשיתי זאת מתוך תקווה שה־
סיפור שלי יעזור לנפגעים האח־
רים .לפני כשנה הוא נידון לעש־
רים שנים בכלא.
יש בי כעס עצום על המער־
כת .אם התיק שלנו לא היה נסגר
בזמנו ,אותו נער כנראה היה חי.
איך לא האמינו לחמישה ילדים
קטנים מיישוב דתי .זה עלה בדמ־
עות ,בחיים .אני מרגיש כאילו עב־
רתי שלוש פגיעות מיניות :פגי־
עה של הפוגע ,פגיעה של הקהילה
והיישוב ופגיעה של בית המש־
פט .נתנו לו עשרים שנה בכלא על
כל הפגיעות יחד — במקום עשרים
שנה על כל ילד וילדה שהצטלקו.
לקח לי שנים לשכנע את עצמי
שאני לא אשם .לא סתם האשמתי
את עצמי — החברה שלנו מאשי־
מה גברים שנפגעים מינית .מש־
דרים לנו שאנחנו צריכים להיות
חזקים ,דומיננטיים .אז אם קו־
רה לנו משהו ,זאת בעצם אשמ־
תנו .לא שמרנו על עצמנו מספיק
טוב .זאת אחת הסיבות שחשוב
לי היום להיחשף ולהגיד :כן ,אני
קצין ,אני גבר ,אני חזק ,אני נשוי
באושר ואני אבא — וכן ,נפגע־
תי .אנחנו חייבים לייצר שיח אחר,
שיח שבו גברים לא יפחדו להודות
שהם נפגעו ,מבלי שזה יפגע בגב־
ריות שלהם.
הייתי פעם האדם הכי ציני
בעולם ,עטפתי את עצמי בשכבות
כדי ששום דבר לא יחדור אליי,
וכך גם שום דבר לא יצא .כשב־
חורה נפתחה אליי והפגינה חיבה
— ברחתי .מי שלא אוהב את עצ־
מו לא יכול לאהוב .לקח לי שנים,
שנים של טיפול ועבודה ,להבנה,
לאהבה עצמית ,לקבלה ,להכלה
וליישום .שנים שבמהלכן גם הב־
נתי שאני יוצא לאור ,כי אחרת
אין טעם בדבר.
היום הפגיעה היא כמו חתך
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