
רות )שם בדוי(, בת חמש-עשרה, גדלה בבית חרדי, 
והתחנכה על ברכי תורה ויראת שמים. בשל המצוקה 
הכלכלית של משפחתה, ורצונה להרוויח דמי כיס, הציעה לסייע 
בגיהוץ בגדי השכנים. פעמיים בשבוע, עם סיום הלימודים 
בבית-הספר, היא הגיעה לביתם, וגיהצה את ערימות הכביסה, 
שהושארו לטיפולה. בהזדמנויות אחדות נשארה לבדה עם השכן, 
שהיה גרוש באותה העת. בתחילה דיברו על הא על דא, אך מהר 
מאוד הוא החל לשאול אותה שאלות אינטימיות ביותר, שגרמו 

להגיד "לא"!
אורית שמיר-שמואל

דוברות המשרד לביטחון הפנים 

לה למבוכה ולתחושת מחנק. אחר-כך הוא שאל אם יוכל לנשקה 
על מצחה. ההמשך לא איחר לבוא.

*
במבט ראשון נראות הבנות הצעירות, אשר יושבות במעגל בהנחיית 
מאמנת אישית, כמי שמשתתפות בחוג ללימוד הגנה עצמית באחד 
המתנ"סים ברחבי הארץ. אולם, נערה אחת, היושבת מחוץ למעגל 
מכונסת בעצמה, מסגירה את סיפורה - את סיפורן. "לו הייתי 
יודעת אז את כל מה שאנחנו לומדות עכשיו, אולי הוא לא היה 
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הן היו נערות צעירות, שלא הבינו את המצב שאליו נקלעו    מעולם לא 
שמעו בסביבתן הקרובה מילה בנושא הדרכה מינית    הן הבינו, שקרה 
להן דבר רע, אך שמרו על שתיקה    היום, הן לא תיתנה לגבר זר לחלל 

את כבודן    על סדנה להגנה עצמית לצעירות חרדיות 

פוגע בי", היא אומרת למאמנת במבט כבוי. נערה זו וחברותיה 
למעגל - חרדיות כולן, בנות ארבע-עשרה עד שמונה-עשרה, עברו 
התעללות מינית, ומוגדרות "נערות בסיכון". הפרויקט הייחודי 
שבו הן משתתפות, משפר את ביטחונן העצמי ואת מעמדן בעיני 
עצמן ובעיני החברה, ומקנה להן כלים להטמיע בקרבן את זכותן 
לשלמות הגוף והנפש, ולהתמודדותן עם חיזור אלים ובלתי רצוי. 
הטראומה הקשה שחוו, ונשירתן מהמסגרות החינוכיות שלמדו 
בהן, הובילו אותן למסגרת המיוחדת באחת המכללות בארץ, שם 
הן מקבלות בית חם, שבו הן יכולות להיפגש, לאכול, לדבר, ולקבל 
את כל תשומת הלב, שלה הן צמאות. המטפלות, נשות מקצוע 
בתחום השיקום, מעניקות להן ייעוץ וטיפול פסיכולוגי, ומסייעות 
להן בהגשת תלונה במשטרה. כאשר הן מתאקלמות, הן מתחילות 
במסע שיקום, אשר מאפשר להן לסיים את לימודיהן, ולמצוא 

מקור תעסוקה, במקומות שבהם ניתנים לנערות הגנה ופיקוח.
הטיפול בנערות, שמקדם אגף מצילה במשרד לביטחון הפנים, 
משולב במניעה, והוא מתואם עם רבנים בכירים ועם מורים, 
המבינים את צרכיה של החברה החרדית ואת קשייה להתמודד 
עם מצבים מסוג זה. הנערות לומדות לנתח מראש מצבי סיכון 
ולהימנע מהם בעתיד, ולהבחין בין מצב טבעי ונורמטיבי לבין 
נסיבות, שעלולות להתדרדר לכיוון שלילי. באמצעות שלושה 

שטיחים בצבעים אדום, צהוב וירוק, הפרוסים על הרצפה, הצוות 
מנסה להמחיש להן בבירור את המצבים, שבהם הן רשאיות להרגיש 

לא בנוח, לחשוב ולהחליט כיצד לפעול. 

הן אינן לבדן
"החל מהמפגש הראשון הן חושפות את הבעיות, שהן נאלצו 
להתמודד עמן", אומרת מנהלת המכללה. "כאן הן מרגישות 
בטוחות למדי, כדי לשתף האחת את השנייה בסיפוריהן האישיים, 
והן חשות, שהן אינן עוד לבדן. עם זאת, עד היום קיימת בקרבן 
אי בהירות לגבי מושגים חשובים. המטפלות מנסות להעביר 
להן מסרים חד-משמעיים, שמהם מובן, שמי שנוגע בהן בניגוד 
לרצונן - מתנהג באופן שאינו נורמטיבי. החברה החרדית, שממנה 
מגיעות נערות אלה, מנסה לפתור את הבעיות בדרכים המיוחדות 
לה, ביניהן הסתרת אירועים שכאלה ומניעת פרסומם ברבים. 
המכללה משתפת את הורי הנערות במקרים, שבהם יש נכונות 
מצדם לדבר על הנושא, תוך התחשבות ברגשותיהם ובקודים 
המקובלים בחברה החרדית. אולם, גם כיום נמצאות כאן נערות, 
שעברו התעללות מינית קשה מאוד, והוריהן אינם מודעים לכך, 
ואינם בשלים להתמודד עם הנושא. כאשר ההורים שולחים לכאן 
את ילדיהם, לאחר ניסיונות כושלים רבים במוסדות אחרים, הם 

מקווים, שהמכללה תביא את הישועה". 
היום, רות מספרת על החוויה שעברה בנימה של התפכחות. באותה 
עת היא הייתה ילדה צעירה, שלא הבינה את המצב שבו הייתה 
מצויה. מעולם לא שמעה בסביבתה הקרובה מילה בנושא הדרכה 
מינית. תחושותיה לגבי האינטימיות שחוותה עם הגבר הגרוש 
היו קשות ביותר. היא הבינה, שקרה לה דבר רע. עם זאת, היא לא 
היתה יכולה להגדיר מה בדיוק לא בסדר, ובוודאי לא לדבר על 
כך עם בני-משפחתה. היא שמרה על שתיקה, מכיוון שהיה לה 
חשוב להמשיך ולהרוויח מעט כסף לעצמה. בושה עמוקה מנעה 
ממנה לחלוק את האירועים הקשים גם עם אחיותיה הבוגרות. עם 
הזמן, מצאה חברה, שהייתה לה אוזן קשבת. רק אז יכולה הייתה 
לדבר על האירועים הקשים. היום, היא לא תיתן לגבר זר לגעת 

בה, ולחלל את כבודה. 
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הזכות לשלמות הגוף והנפש. סדנה להגנה עצמית
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