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 תקציר 

 הסיבות  ועל מתבגרים בקרב המינית  הפגיעה יתיחוו  של טיבה על לעמוד מבקש זה מחקר
)  נוצר  2018  בשנת  זו.  פגיעה  על  מתלוננים  אינם  מתבגרים  שבגינן ( האשטאג תג הקבצה 

  לספר  מינית פגיעה לקורבנות במה ונתן החברתיות ברשתות הופץש #למה_לא_התלוננתי
  שנועד איכותני  מחקר הוא הנוכחי המחקר להתלונן. שלא  בחרו  מדוע ולתאר  סיפורם את

  זו.  פגיעה על דיווחו לא מתבגרים שבגינן הסיבות את  המתארים בעברית  טקסטים לבחון
ב  בהם  הפגיעה  מועדשו  פייסבוקבו  בטוויטר  שנכתבו  טקסטים  42  נכללו  גיל היה 

   האתיקה.   כלליעל פי    נערך  והמחקר   תוכן  ניתוח  נותחו  הטקסטים  .18–13  גיל  ההתבגרות,

 שעברתי   למישהו  לספר  התביישתי"  .1  עיקריות:  תמות  שלוש  עלו  הטקסטים  מניתוח
 שהסכמתי  אשמה  הרגשתי "כי  .2;  ופחד   בושה  תחושת  בשל  להתלונן  חשש  ":אונס  ניסיון
 לי   מאמין  היה  מי."3;  הנפגעים  של  עצמית  האשמה  בשל  להתלונן  חשש  איתו":  להיפגש
  להם. יאמינו לא כי  להתלונן הנפגעיםם של חשש ":לי?  תהיהי הוכחה איזו בכלל?

ות של אי־סדר תחוש  נפגעיםגורמת לה  ורגשית  פיזית  טראומההיא    המינית  פגיעהחוויית ה
  . של הנפגעים   אוריםימהתות  עול  ומצוקה  בושה  פחד,  אונים,  חוסרשל    תחושות  .ובלבול
 התוקף   כלפי  החיצוני  הכעס  מצב.ב  ואשמה  אחריותעליהם    םמקבלי  םכמה מה  שכך,  כיוון
 לדווחאי אפשר    כי  תחושה  עולה  עוד  .עליו  דווחלמ  נמנעים  והם  פנימי  להיות  והופך  מופנם

  זה   מחקר  הפגיעה.של  ב  הפוגעעם    אמון  משבר  שחוו  אחרי  לנפגעים  יאמין  לא  איש  כי
 מענה   מתן  על  וממליץ  מתבגרים  בקרב  האירוע  חשיפתאת  ו  הפגיעה  מורכבות  את  מדגיש
 להטבת  ייעודיות  התערבות  תוכניות  יצירתו  והחינוכית  הטיפולית  המערכת  של  מותאם
 המתבגרים. של הנפשית רווחתם

 . דיווח; מתבגרים; מינית פגיעה ; #לא_התלוננתי;  #למה_לא_התלוננתי  מפתח: מילות

 

   מבוא

 בדרגות   פיזית(  או  )מילולית  אלימות  מעשי  של  רחבה  לקשת  כולל  שם  אהי  מינית  פגיעה
חשיפה של איברים מוצנעים ברבים, מעשים מגונים,    הצצה,  הטרדה,  כגון  ,ונותמגו  חומרה

עריותינ וגילוי  מיני  ניצול  אונס,  לאונס,  על  (Renvoize, 2017)  סיון  נכפית  זו  התנהגות   .

ומתקיימת   )  י לבהאדם  בקורבן  ולשלוט  להשפיל  ומטרתה   ,.Rheingold et alהסכמתו 

כי אחד(.  2015 ו  שישהמתוך    נמצא  בנות עברו התעללות מינית   ארבעמתוך    אחתבנים 

(sexually abused  עד גיל )18  (McCartan & Brown, 2019)  ,מדווחות או   שויותהר. עם זאת
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  12,000בישראל בקרב  שנעשה  קר  (. במחHornor, 2010פגיעות )  20מתוך    אחתרק    מזהות

 ,.Lev-Wiesel et al)ת פגיעה מינית  יחווי  על  דיווחו  ילדים ומתבגרים נמצא כי חמישית

2016.)  

  הפגיעה,   חומרת  על פי  משתנות  תהשפעוו  יםמסוימ  מאפיינים  מינית  פגיעה  של  סוג  לכל
  ם אישיותיי   ומאפיינים  לנפגע  התוקף  קרבת  הפגיעה,  גיל  שהופעלה,  האלימות  מידת

  270,000  בהשתתפותמאמרים    572סקירת  ב  .(Cantón-Cortés et al., 2015ופסיכולוגיים )

 בריאותיות   התנהגותיות,  רגשיות,   השפעותנמצאו    ,תבגרותםבה  מינית  שנפגעו  אנשים

  אחר   שנים  23  במשך   שעקב  אורך   (. מחקרManiglio, 2009)  ותמיני  בהתנהגויות  והפרעות

  תסמינים  מותאמת,  לא  מינית  התנהגות  מצא  16–6  בגיל  מינית  שנפגעו  בנות
  או   הספר  מבית  נשירה  ממכרים,  בחומרים  שימוש  עצמית,  פגיעה   דיכאון,  ,דיסוציאטיביים

)־פוסט  והפרעה  הספר  בבית  תפקוד  קשיי   מחקרים   (.Trickett et al., 2011טראומטית 
 ודיכאון,  חרדה  וזוגיים,  חברתיים  ביחסים  קשיים  ,גופנית  תחלואה  על  יםעומד  יםאחר

 & Norman et al., 2012; Teicherוהפרעות אכילה )  עצמי  בדימוי   פגיעה  בתעסוקה,  בעיות

Samson, 2013 .) 

)  הוא  #למה_לא_התלוננתי הקבצה    החברתיות   ברשתות  שהתפרסם(  האשטאגתג 

  המינית   והאלימות  ההטרדות  תופעת  את  שהוקיע  metoo  לקמפיין  בהמשך  2018  בספטמבר
 וחשפו   ברשת   תאוצה  תפסו  תג ההקבצה  בהשפעת  שנכתבו  אלה   מונולוגים  לכן.  קודם  כשנה
  חשיפת  או תלונה מהגשת הכותבים  נמנעו בגינןש הסיבות  את גם הפגיעה, תיאור לע נוסף

 בישראל   מתבגרים  בגינןש  יותעיקרה  הסיבות  את  המחקר הנוכחי בוחן  שחוו.  הטראומה
את   תאפשר  זו  בחינה  .מינית  פגיעה  על  התלוננו  לא בהמשך    מעגלי   של  יעילותם  לשפר 

 והתמיכה   הדיווח  הגברת  לצורך  ,והמקצועי  החינוכי  בשדה  הקיימים  למיניהם  ההתערבות
 . הפגיעה  קורבנות  בקרב והקושי הבדידות הכאב, תחושת ומניעת המשבר ברגעי

 על פגיעות מיניות  דיווח־יבות לאיס

  ממתבגרים   היו  בישראל  מינית  תקיפה  לנפגעות  למרכז  המגיעות  הפניות  מכלל  30%  מעל
 כי  נראה  יה,תוצאותו  התופעה  שכיחות  . על אףאחרת  גיל  קבוצת  מכל  יותר  ,18  עד  13ני  ב

 21%־כ  כי  נמצא  במחקר  .( Easton et al., 2014)  מורכב  שלב  איה  הפגיעה  סיפור  חשיפת
  שיתפו   58%  הראשונית,  הפגיעה  מהתרחשות  כחודש  הפגיעה  אירוע  את  חשפומהמתבגרים  

סודם   את  חושפים  אינם  מהנפגעים  חמישיתו  הפגיעה  מזמן  שנים  מחמש  יותר  לאחר  רק

  (.Anderson, 2016; Gagnier & Collin-Vézina, 2016; Lahtinen et al., 2018) לעולם

לא  ה  החשיפה  .ודעמשלא ב  או  במודע  הפגיעה  סיפור  את  לחשוף  עשויים  מינית  פגיעה  נפגעי
ראה  מ  המחקר  ומתבגרים.  ילדים  בעיקר  נתמאפייה  ,הטראומה  בהחצנתמתבטאת    מודעת

ניכרים ו  הבמקר  מתגלים  ומתבגרים,   ילדים  בקרב  הנחשפים  יםאירועמה  ויותר  61%כי  
הרגילה  להתנ  או  לגילם   מיםמתאי  םשאינ  תמיני   בהתנהגות  או  בדיבור  הגותם 

(Collin-Vézina et al., 2016 .) 

  הפגיעה,   בסוד  לשתף  מעוניינים  הםצד אחד  מ:  מעורבות  בתחושות  נמצאים  הפגיעה  נפגעי

 McElvaney)  אותו  ףתלש  המתאים  האדם  שיגיע  להמתין  וא  חבוי  אותו  לשמור  ומצד אחר

et al., 2012  .)בא עצמוילצד הטראומה    השווים   קבוצת  ,םהוריה  מתגובת  חששיש    רוע 
יכחישו או יאשימו   ,להם  יאמינו  לא  אליהם  הקרוביםים שששוחהם    .הקרובה  וסביבתם
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.  ( McElvaney et al., 2014; Morrison et al., 2018; Schönbucher et al., 2012)את הקורבן  
הנפגע עלול לחשוש  .  פוגעבאדם היחסי נאמנות ותלות    ישבן משפחה    אכאשר הפוגע הו

האש )מגינוי,  מהמשפחה  ונידוי  בפגיעה  במעורבות   ,Morrison et al., 2018; Tenerמה 

חוסר האונים וחוסר האמונה ביכולת להשפיע, כמו חוסר    תחושת הוא    מחסוםעוד  (.  2018

( לעזור  וביכולתם   ;Foster & Hagedorn, 2014; McElvaney et al., 2014אמון באנשים 

Schaeffer et al., 2011; Schönbucher et al., 2012  .) 

 לא_התלוננתי _#למה

"Me Too#"(  "MeToo movement  או  ""#MeTooתנועה היא    לאומיתן־בי  חברתית  "( 
  ההוליוודי   המפיק  כלפי  האשמות  בחשיפת  ראשיתה  מיניות.  תקיפותבו  הטרדותנלחמת בש

תג ב  השימוש  .2017  באוקטובר  בארה"ב  ידועות  שחקניות  כמה  ידיב  ויינסטין  הארווי
  נוספות.   פגיעות  למנוע  ולפעול  םבה  ונעשש  פגיעות  לחשוף  וגברים  נשים  לעודד  נועד  הקבצה
ים רבים ברחבי העולם ועוררה דיון רחב בתופעת  אירועחשיפתם של  ידי  הביאה ל  התנועה

 .(Heydemann & Tejani, 2019; Lang, 2019נשים רבות ) ממנה סבלושההשתקה 

  ברשתות אינטרנט כתופעת  התפשט whyididntreport#,  2018בספטמבר  מכן, לאחר כשנה
 ברט   על  כשהתלוננה  רבה  בביקורת  נתקלה  פורד  ד"ר  כאשר  התחילה  הפרשה  החברתיות.

 כי  העליון  המשפט  בית  לשופט  טראמפ,  דונלד  הברית,  ארצות  נשיא  של  מועמדו  קוואנו,
 מדוע בו    תההש  ציוץ  טראמפ  העלה בתגובה  בתיכון.  בעודם  1982  בשנת  מינית  אותה  תקף
התקיפה.    לא  פורד על  נולד    לע   התגובבהתלוננה  טראמפ  הקבצה הודעת   תג 

#WhyIDidntReport  אלף ציוצים    675־בטוויטר כ  נכתבוהציוץ של טראמפ    לאחר. יומיים

   (. Fortin, 2018משטרה )ב להתלונן העזו לא מינית תקיפה י שנפגע שהציגו שלל סיבות לכך

פגיעה  אנשים   נפגעי  ובהם  את  לעיתים  בוחרים    מיניתרבים  המקוונת  בסביבה  לשתף 

 ;Barak & Dolev-Cohen, 2006; Lenhart et al., 2010מצוקותיהם, לחפש תמיכה או עצה )

Moors & Webber, 2013; Yang, 2016ה כמו  האנונימיות,  כי  נראה  עין, י(.  קשר  עדר 

ומייצ המקוון  במרחב  פתיחות  נוחהמזמנים  סביבה  )  רים   & Lapidot-Leflerלחשיפה 

Barak, 2012; Suler, 2004חשפו פגיעה מינית מצא שבטוויטר על טקסטים    שה(. מחקר שנע

(, כך שהשיתוף  Bogen et al., 2019כי הם זכו לתמיכה ולתגובות של רצון בשינוי חברתי ) 

קורבנות   )שמחזק  עצות  ולא  תמיכה  לחפש  ונוטים   ;Moors & Webber, 2013נחשפים 

Barak & Dolev-Cohen, 2006 .) 

בה קורבנות פגיעה ש"למה לא התלוננתי" העלה את המודעות לשכיחות הרבה    תג הקבוצה

  8,536(. במחקר בארה"ב שבחן  Garrett, 2019הפגיעה )  עלמינית אינם משתפים ומדווחים  

וריהם האישיים , נמצא כי אנשים יכלו לשתף בסיפWhyIDidntReportציוצי טוויטר של #
  על   לקרוא  יכלו  הם   סיוע.  דרכי ו  תמיכה  קיבלו  םכמה מהצורך להזדהות.    בליחשש ו  בלי

  על אף  ואתנית  תרבותית  ומבחינה   הפגיעה  מבחינת  להם  הדומים  אנשים  של  סיפוריהם

  נקודת   הוא  העבר  מן   טראומטיים  באירועים  השיתוף  (.Warren, 2019)  הגאוגרפי  המרחק
. הגילוי מציין את המעבר של הקורבן מעמדה של שמירה על  רבהמשמעות  בעלת    מפנה

מהמלכוד להיחלץ  וניסיון  עצמית  שמירה  של  לעמדה  וסביבתו   ,.Delker et al)  התוקף 

ציוצי  2020 בניתוח  הרגשות    12,899(.  שלושת  כי  נמצא  ובריטניה  מארה"ב  טוויטר 
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בסיפוריםבולטיה שעלו     העיקריים   החסמים  ואשמה.  פחד  אונים,  חוסר  תחושת  היו  ם 
  צעיר,   גיל  בושה,  פחד,  תטופל,  תלונתםש  אמונה  וחוסר  אונים  חוסר  תחושת  היו  דיווח־לאי

  על   והגנה  אציהיצודיס  אלכוהול,  או  סמים  בהשפעת  פגיעה  האירוע.  הכחשת  או  מזעור

 (. Garrett, 2019; Garrett & Hassan, 2019התוקף )

 מיניות  פגיעות  על  מדיווח  מנעותילה  העיקריות  הסיבות  את  לבחון  נועד  הנוכחי  המחקר
  ברשתות   נכתבוש  בטקסטים  ,נפגעיםה  מדיווחי  שעולות  כפי  בישראל  מתבגרים  בקרב

של מחקר זה במתודולוגיה הבוחנת    . ייחודו לא_התלוננתילמה_ זיהוי # ב  וסווגו  חברתיות
לאחור(   בראייה  רק  )לעיתים  ויכלו  לדווח,  חששו  אך  שנפגעו  המתבגרים  של  קולם  את 
לכתוב על כך בעילום שם ברשתות החברתיות. מתודולוגיה זו פותחת צוהר לתחושותיהם, 
לבטיהם וחוויותיהם של המתבגרים וחושפת את הקושי שלהם לדווח על פגיעות מיניות.  

חקר זה עשוי לשמש תשתית למתן מענה במסגרות חינוכיות וטיפוליות כדי לעודד דיווח מ
 על פגיעה ומתן סיוע מיטיבי לנפגעים.  

 

 שיטת המחקר 
 המחקר  מערך

  בישראל   ופייסבוק  טוויטר   החברתיות  ברשתות   שזוהו  טקסטיםב   שימוש  נעשה  זה  במחקר
  שזוהו   טקסטים  91  מתוך  . 2018  נובמבר  חודש  במהלך  התלוננתי"  לא  "למהבשם    ותויגו

לא הייתה    והפגיעה  הנפגע,  מגדר  מהבהם    ברור  היה  לאש  טקסטים  נופו  אלו,  בתאריכים
  גיל היה ב  בהם  הפגיעה  מועדש  טקסטים  42  נכללו  (.נה מתיצוי  שלא  )או  ההתבגרות  גילב

  הטקסטים   ברוב  גברים.  כתבו  ושמונה  נשים  כתבו   מהטקסטים  34  ,(18– 13)  ההתבגרות
  גבר. א הו הפוגע כי תואר (95%)

  בכל  מספר.  פגיעות  תוארו  מהם  19־ב  ואילו  אחת  מינית  פגיעה  תוארה  מהטקסטים  23־ב
 פגיעה טקסטים עסקו ב  10 המשפחה,  בתוך  פגיעה על  העידו  טקסטים  שישה  לפוגע, הנוגע

  שמונה  השווים, קבוצת בתוך פגיעה  רועייאב ודנ שישה ,(מרות יחסי) הספר מבית דמותמ
  .(1 )לוח מוכר לא מאחר פגיעה על העידו 12־ו מוכר  קרובמ בפגיעה עסקו טקסטים
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 (N=42: נתונים דמוגרפיים על משתתפי המחקר )1לוח 

 %  N משתנה 

   הטקסט  כותב

 19% 8 גבר

 81% 34 אישה 

   המתוארות  הפגיעות 

 54.8% 23 פגיעה חד־פעמית 

 45.2% 19 פגיעה מתמשכת 

   הפוגעת  הדמות

 14.3% 6 פגיעה בתוך המשפחה 

סמכות   מדמות  פגיעה 
 מבית הספר או הישיבה 

11 26.2% 

קבוצת   בתוך  פגיעה 
 השווים 

12 28.6% 

 19% 8 פגיעה מקרוב מוכר 

 11.9% 5 פגיעה מאדם זר 

 ניתוח הנתונים 

  המחקר  תוכן.  ניתוח  הנתוניםאת    תחוינ  חוקרות  שלוש  הנתונים,  איסוף   סיום  לאחר

)  תוכן  ניתוח  עלנשען    הנוכחי ( שבוחן טקסטים כתובים  Strauss & Corbin, 1990נושאי 

( לאחר קריאה מעמיקה של התכנים, נקראו (.  Mayring, 2004ומסווג אותם לפי תוכנם 
נושאים   וסומנו    ככאלו   סווגו  וכן  קטגוריות,־תתי  ויצרו  מהם  עלויים שעיקרהטקסטים 

שלאחר   בשלב  בהם.  החוזרים  תוכן  עולמות  סומנו  מכן  ולאחר  שהיא  או  גבר  אותם  שכתבו
 מכן   לאחר  משנה.  לקטגוריות  הקטגוריות־תתי  וקיבוץ  מקשרים  לנושאים  חיפוש  נעשה  מכן

  התהליך ףבסו המחקר. עיקרי את מייצגותש יותעיקר תמות לכדי התוכן עולמות הומשגו
 בתחילת  שנאספו  והתאוריות  המחקרים  ממצאי  לפי  בתוכן  והנושאים  התמות  נבחנו

הכללי   המחקר  לנושא  בזיקה  הניצב  מרכזי  רעיוני  עמוד  קבלת   לכדי  עד  המחקר,

(Graneheim et al., 2017 .) 

 מחקרית  אתיקה

 ולכן  גוגל, החיפוש במנוע מחיפוש שעלו טקסטים  הם המחקרשהשתמש בהם  הטקסטים
  בשמות  זוהו  לא  הטקסטים  אחר.  או  זה  למשתמש  פרטיים  ואינם  לו כעיני  ל   גלויים  הם

  זה.  ממאמר  הושמטו  אלו  פרטים  כן,ש  במידה  אך  הכותב,  פרטי  את  חשפו  לא  ולרוב
  לזהותם. יכול לא קוראהו נשמרה הכותבים אנונימיות
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 המחקר   ממצאי

 מניתוח הנתונים עולות שלוש תמות עיקריות: 

 תחושת   בשל  להתלונן   חשש  ":אונס  ניסיון   שעברתי  למישהו   לספר  התביישתי" .1

  של   רגשות  הכוללת  הפגיעה  אירוע  של  קשה  תחושה  ארוית  הנפגעים  . ופחד  בושה

 הקשה   והבושה  הפחד  תחושת  תחושות  .חוסר אוניםו  כאב  הלם,  זעזוע,   כעס,  דחייה,

 השפיעו על יכולת הנפגעים להתלונן.   מנשוא

  האשמה  בשל  להתלונן   חשש  איתו":  להיפגש  שהסכמתי  אשמה  הרגשתי  "כי .2

חלק מן הקורבנות חשו רגשות אשם על היכרות עם התוקף ולכן  .  הנפגעים  של  עצמית

לא חשו שהם יכולים להתלונן. התחושה הקשה שעלתה היא כי היה ביכולתם למנוע  

כלפי   רק  ולא  עצמם  כלפי  פנימה,  כלפי  הופנה  והאשמה  הכעס  ועיקר  האירוע  את 

 התוקף. 

  לא   כי  להתלונן   הנפגעים  חשש  ":לי?  תהיהי  הוכחה איזו   ל?בכל  לי  מאמין   היה  מי" .3

בעל מעמד חברתי או   היה   שהתוקף  מפני  להתלונן  חשש  ארוית  הנפגעים.  להם  יאמינו 

על   התקיימה  שהפגיעה  מפני  אופוליטי גבוה יותר מהקורבן ומוכר בקהילה שלהם  

עוד תואר חשש להתלונן מפני שתגובת הנפגעים    .או משפחתיים  זוגיים  יחסיםרקע  

 לא הייתה בריחה או התנגדות לאירוע הפגיעה המינית. 

  בשל   להתלונן  חשש  ":אונס  ניסיון  שעברתי  למישהו  לספר  התביישתי" .1
   ופחד בושה תחושת

נפגעי הפגיעה מינית שחוו את הפגיעה כמתבגרים ולא התלוננו בעת הפגיעה, תיארו חוויה 
זעזוע  דחייה,  תסכול,  כעס,  של  רגשי  מנעד  תואר  הפגיעה.  אירוע  של  ומטלטלת  קשה 
ובעיקר תחושת בושה אדירה ופחד מפני התוקף וחשש מפני תקיפה נוספת. כך תיאר אחד  

ב הנפשי ואת הצריבה הפיזית והרגשית: "כשבן  הכותבים את תחושת המחנק, את הכא
ותחושת קריעה בפי הטבעת שלי   17 התעוררתי חנוק עם בעירה חזקה שבוערת בבשרי 

". כותב נוסף תיאר: "כשפשעו בי על מיטת הישיבה 11באותה ישיבה שנפגעתי בה בגיל  
אורים מעלה  ". השימוש במילים 'פשע', 'קריעה', 'פגיעה' שעולות מהתי15,  14,  13שלי בן  

חוויה  מתארים  הכותבים  מן  חלק  בו.  מפסידים  שהדוברים  בקרב  מערכה  של  תחושה 
חוסר   ותחושת  הכאב  עוצמת  על  ומרמזת  והמקום  הזמן  בתיאור  מבלבלת  כאוטית, 

ייתכן ומתאר   בתחושת חוסר סדר    'סיפור בתוך סיפור'האונים. זיכרון העבר נדמה לא 
פה. תחושות הבושה והפחד הקשות השפיעו על וקושי בארגון הרצף בחוויה שלמה ורצי

 הנפגעים ועל יכולתם להתלונן. 

כי הפגיעה אינה חד־פעמית  זו מתחזקת למקרא סיפורים רבים של המתבגרים  תחושה 
והיא מטביעה את חותמה על נפשם בהליך התבגרותם, מערערת את עולמם הפנימי וזורעת  

, מאותה סיבה, רק הבחור היה אחד  הרס רב: "הבחור ניסה לאנוס אותי. ושנה אחר כך
אחר. התחושה הזו שאני וגופי הפקר, ואף אחד לא יגן עלי, גזלה את נעוריי". כך מצטיירת  
תמונה עגומה של בגידה והזנחה בפרק זמן חשוב בחייהם באמצעות אירוע או אירועים 
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הנפגעים   את  משאירה  האירועים  ועוצמת  ההפתעה  ההלם,  חוויית  ומכוננים.  קשים 
 חוויית בדידות גדולה ומקשה עליהם להתלונן ולבקש סיוע. ב

תחושת הפחד העצום והבושה הקשה מנשוא עולה גם בדבריהם של מתבגרים שמתארים 
כי כמה שנים לאחר מכן הצליחו להתלונן: "האירועים הודחקו והוסתרו מאחורי שכבות 

לי שנים לשחזר ולהיזכר במה שהיה שם ניכר כי בזמן  של חרדה וכעס וציניות, לקח   ."
היו את  וחוסר שליטה. למתבגרים עצמם לא  הפגיעה התחושה הייתה של חוסר אונים 
כפי   לדווח.  שלא  ההחלטה  קבלת  לידי  הביא  המשתק  והפחד  להתלונן  כדי  המשאבים 

 שמתארת הכותבת:

והמורה שלי נגע בי בניגוד לרצוני. סיפרתי את זה    15בת    כשהייתי  לאהתלוננתי#
הבנתי מה קרה שם. אף אחד אפילו לא חשב להציע לי להתלונן  כש  18רק בגיל  

הרגשתי המון    [...]  עליו. הוא המשיך ללמד עוד שנים אחר כך בתיכון שהייתי בו
בושה, אשמה ובעיקר פחד. שנים חשבתי שלעולם לא אתלונן. אפילו לא תיארתי 

ם מאוחר שני  9רק    #התלוננתי  –  לעצמי שבמעשה שלי אצליח לעודד אחרות. אז כן
יותר אחרי שהבנתי לראשונה שהוא פגע בעוד עשרות נשים )אלה רק אלה שידוע 
לי עליהם(. רוב האנשים אמרו לי לא להתלונן. כולל הקרובים והקרובות ביותר. 

 .כי היום הוא בכלא בזכות זה לאל ש#כןהתלוננתיתודה 

משמעותי. לכן.  וננו! גם אם זה נראה קשה או חסר סיכוי. זה לא! זה  תמיד תתל
 .לי. לכולנו. אתן לא לבד

  האשמה   בשל  להתלונן  חשש  איתו":  להיפגש  שהסכמתי  אשמה  הרגשתי  "כי .2
   הנפגעים של עצמית

הקורבנות  מן  חלק  כי  נראה  עצמית.  האשמה  על  נסבה  לאי־הדיווח  עיקרית  סיבה  עוד 
ונן. האשימו את עצמם שהביאו על עצמם את הפגיעה ולכן לא חשבו שהם יכולים להתל

ניכר כי טקסטים שאופיינו בהיכרות בין הנפגע או הנפגעת לתוקף תיארו הימנעות מפנייה 
לעזרה והימצאות בתוך מעגל האלימות המינית בבדידות איומה ובסבל. פגיעה מינית היא  
ביטוי של אלימות באמצעות מיניות ועוסקת בשליטה וכוח וגם הדיבור או השתיקה על  

ות הפנימו את המסר החברתי של האשמת קורבן, זה שטוען כי  אודותיה. נראה שהקורבנ
הקורבן גרם במעשיו או בלבושו שהמקרבן יימשך אליו ויפגע בו. יכולת הנפגע לדבר או 
לא לדבר על הפגיעה היא ביטוי להחזרת השליטה שנלקחה מהם בעת הפגיעה. תיאורי  

מלה עצמית כלפי עצמם.  הנפגעים שחוו האשמה עצמית העלו תחושות של ייסורים ומעט ח
 התחושה העיקרית הייתה כי בראייה בדיעבד יכלו למנוע את הפגיעה: 

  דמות   שנתיים.  כמעט  לפני  החוף,  על  הפגיעה  יתהיה  לי  החרוטות  הפעמים  אחת
  מעשור,   ביותר  ממני  מבוגר  ואב,  נשוי  מהמגזר,  תקשורת   איש  עליה,  שסמכתי
  שהרגיש   מהכיסא(,  פלוית  זה  מי  )כשתדעו  תורה  שיעורי  ומעביר  במדרשות  מרצה
  מבט,  כשהסטתי  גם לגמרי,  כשקפאתי  גם   וללטף  ולחבק  ידיים  לשלוח   בסדר  שזה

   .חולין שיחת ליהג שהוא בזמן בכלל לא או חלוש בקול אחת במילה כשעניתי גם

כי הרגשתי אשמה שזה נמשך שעה שלמה ואולי בכלל הבחירה שלי    לאהתלוננתי#

  .להיפגש על החוף הזמינה את זה למרות שזה היה באור יום ובאזור הומה
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כי לא ידעתי אם יש על מה. הוא אמר שזה נעשה בקטע טיפולי,    לאהתלוננתי#

לאהתלוננתי כי אני #בקטע חברי )?(, שאישתו ידעה שלשם כך הוא מגיע ותמכה.  

או   סוטה  חצוף,  טיפש,  הוא  אם  תוהה  עוד  בעצמי  אני  וכי  משפחה  אהרוס  לא 

 אבל  לאהתלוננתי#  [...]  באמת תמים ועיוור ולא שם לב לשפת הגוף הצורחת שלי

 כתבתי.

הסודיות היא חלק בלתי נפרד מפגיעה מינית ומאמצים של הכחשה, הרחקה או האשמה  
צעד  הם  הפגיעה  אירוע  והגילוי  הסוד  שבירת  לנפגעים.  גם  והגנה  ביטחון  לתת  עשויים 

הנפגע בו  שני    ראשון  ניכרו  עצמית  בהאשמה  הנפשית.  לרווחתו  לדאוג  בתהליך  מתחיל 
ושמירת הסוד מהאחרים. נראה כי חלק מן הנפגעים פתחו  רבדים: שמירת הסוד מעצמי  

הטראומה,   בתוכני  עלייה  ולנוכח  הפגיעה  מפני  עצמית  הגנה  של  מגוונים  כגון  סגנונות 
מזעור מהסיפור,  רגשי  מרחק  היא    יצירת  כיצד  נראה  הדוברת  תיאור  מתוך  המקרה. 

ת. החיבור לחוסר משחזרת את האירוע, ומנסה לבחון היכן יכלה למנוע את הפגיעה המיני
האונים ולמצוקה הוא בעיניים ביקורתיות של מי שהיה בכוחה למנוע את האירוע, ולכן  

 האשמה מופנית כלפי פנימה, כלפי עצמה ולא כלפי התוקף: 

  ערק   שכוס  ידעתי  לא   במסיבה.  ערק  כוס  ששתתה  קטינה  הייתי  כי  #לאהתלוננתי
  במשך   לסירוגין  הכרה  לאבד  ללכת.  להצליח  לא  למלמל,  לך  גורמת  ככה,  מבלבלת
  לא  פרצוף,  לראות  לא  מופשלת.  שמלה   עם  שירותים  תא  רצפת  על  שעות  ארבע
  להכיר   שנים  לי  לקח  כי   עובד. #לאהתלוננתי  אונס סם  שככה   לדעת  לא  ריח.  לזכור
 .קרה שזה

 להתלונן  הנפגעים  חשש  לי?":  יתהיה  הוכחה  איזו  בכלל?  לי  מאמין  היה  "מי .3
 להם  יאמינו לא כי

אחת הסיבות שחזרה על עצמה בטקסטים הייתה המחשבה שהדיווח לא יתקבל כאמין 
וכי לא יאמינו לסיפורו של הקורבן. התחושה שעלתה היא כי יש משבר אמון בין הנפגעים  
ובין בני משפחתם, חברי הקהילה, המשטרה והפרקליטות. תחושות התסכול והבדידות 

החוויה לנוכח  וחזקות  ומושתקים    עמוקות  מודרים  והם  לנפגעים  יאמין  לא  איש  כי 
 מהחברה. 

חלק מן הכותבים הניח שלא יאמינו לסיפורם בגלל מעמדו החברתי של הפוגע או בשל 
לשתף   ממנו  ומנעה  הקורבן  של  המקטינה  התחושה  את  העצימה  הפגיעה  מושך.  היותו 

ויואשם בבדיית האירוע: "   כי   התלוננתי  אלאחרים מתוך חשש שיישפט בעיני הסביבה 
 ". כוחות לא שזה והבנתי 16 בת ילדה  ואני מפורסם משורר היה הוא

נוסף על יחסי המרות, חששו כמה מהנפגעים שחשיפת הסוד תשפיע לרעה על חייהם, כפי 
י החונך ל ידשהותקפה ע  הבפנימיי  14התלוננתי כי הייתי בת    #לאהכותבת: "שמציינת  

 " תה לי? מעבר לזה שפחדתי להיזרק לרחוב.יאיזו הוכחה הי שלה, מי היה מאמין לי בכלל?  

  זוגיות   יחסים  ממערכות  גם  תואר  הפגיעה,  דבר  עללהם    יאמינו  לאש  הנפגעים  של  החשש
הכותבת מתארת מצוקה שהיא שרויה בה בדרך בלי    הסכמה.בלי    יחסיםתנהלו בהם  הש

לע יכולת לפנות  וגופה קופא בחוסר אונים, בלי  נאלם  זרה או לברוח. היא מוצא, קולה 
אינה בטוחה כיצד עליה להגדיר את החוויה הקשה בעברה מכיוון שהאונס מתרחש בתוך  

 מרחב הזוגיות:  
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 הוא  אחד ערב .25 בן והוא ,17 בת הייתי אני שלי. חבר היה הוא כי #לאהתלוננתי
 ממני.   נפרד  הוא  אחרי  יום  אותי.  אנס  הוא  אז  חשק.  לי  היה  ולא  סקס  לעשות  רצה
 לי?  היו הוכחות ואיזה לי  מאמין היה מי כי התלוננתי לא

עוד סיבה שחזרה על עצמה העידה על התפיסה החברתית שקורבן שאינו מעוניין בקשר 
לא   או  משתתק  במקומו,  שקופא  קורבן  ואילו  בתוקף,  ולוחם  בהחלטיות  מתנגד  מיני, 

 בקרב  מופנםשלילי  ה  החברתי  המסרמצליח לייצר התנגדות פעילה, אך רוצה להתנגד.  
  שלא   הנחה  מתוך  דיווח־איידי  לא  להבי  עלולה  התוקףלא פעילה עם    שהתנהלות  קורבנותה

. הקורבנות תיארו את חוסר האונים שלהם כלפי הפגיעה כמו המתלונן  לקורבן  יאמינו
כלפי התגובה שלהם עצמם שנתפסת מבחינה חברתית חוסר התנגדות למעשה. נראה כי  
הקורבנות   את  מנהלים  הסביבה  של  השיפוטיות  מהתגובות  והפחד  הקשות  התחושות 

 ומשפיעה על בחירתם בדיווח או אי־הדיווח על הפגיעה בהם: 

  אותי  כשראה מורם. מנוע מכסה  עם מכונית  ליד למראה מכובד איש  עמד בצומת
  )בטח  מבוגר  למראה,  מכובד  כאמור  האיש,  שניגשתי.  כמובן  עזרה.  וביקש  לי  קרא
 כנסילה  מוכנה  אני  ואם  מתניעה  לא  שהמכונית  סיפר  (40–30־ה  בסביבות  היה

  לו  יתהיה  נכנסת  בעודי   שהסכמתי.  כמובן  במנוע.  מטפל  בעודו  הגז  על  וללחוץ
 לדוושה.  רגישה  יותר  להיות  שאוכל  כדי  היד  עם  הגז   על  שאלחץ  –  נוספת  בקשה
  אותו   מרגישה  אני  פתאום  ברור.  די  מניחה  אני   ההמשך  הסכמתי.   –   הסתומה  ואני,
 כך   ואחר  לדחוף  ומתחיל  לספסל  אותי  מצמיד  שלו.  הכובד  בכל  מאחור.  יאלי  נדחף
  או   יד  על  לדבר  שלא  אצבע.  להזיז  הצלחתי  לא  רגע.  באותו  לאבן  הפכתי  אני  לגנוח.
  באותו   רצה  הוא  לו  וסיפרתי   לחבר  כך  אחר  כשהגעתי  מוחלטת.  אבן  לצעוק.  או  רגל
 תגיד  שהמשטרה  מרתיא  פחדתי.  מוכנה.  הייתי  לא  למשטרה.  איתי  ללכת  גער

  יכולתי   שלא  אגיד?  אני  ומה  ברחתי.  לא  למה  צעקתי.  לא  למה  פעולה.  ששיתפתי
 לי? יאמין מי לזוז?

 דיון

  ווחו ישד  כפי  מינית,  שנפגעו  בישראל  מתבגריםשל    דיווח  לחוסר  סיבות  בחן  הנוכחי  המחקר

 חמישית   התופעה,  שכיחות  על אף  ._התלוננתילאלמה_#הקבצה  בתג    שסווגו  בפוסטים
רבות   שנים  לאחר  רק  בפגיעה  משתפים  ורבים  לעולם  הפגיעה  על  מדווחים  אינם  מהנפגעים

(Anderson, 2016; Gagnier & Collin-Vézina, 2016; Tener, 2018  אלו פוסטים   .)
 בחשיפת  ולחסמים  מינית תקיפה נפגעי צעירים של ייםאמית ריםאוימאפשרים הצצה לת

  מינית   הנפגעים  מתבגרים  שבגינן  עיקריות  סיבות  שלוש  העלו  המחקר  ממצאי  סודם.
ל  בישראל   של   עצמית  האשמה  ופחד,  בושה  תותחוש  :רועיהא  אודותעל    דווחחוששים 
 להם.  יאמינו לא כיו הנפגעים

  הנפגעים ם של  יכולת  על  השפיעו  הקשה  והבושה   פחד  תחושות  כי  נמצא  הנוכחי  במחקר
  שלוש   כיבהם    נמצאו  בישראל  וששנע  קודמים  בממצאים  תומך  זה  ממצא  להתלונן. 

  איש ל  עליה  ולדווח  הפגיעה  את  מלחשוף  אותם  שעיכבו  הצעיריםציינו  ש  ותהבולט  סיבותה

.  (Lev-Wiesel et al., 2016)  (52.5%)   מהפוגע  וחשש  (65.1%)  פחד  (,67.8%)   בושה  היו  כלשהו
  אירועים   ,שליטה  חוסר  ארוית,  בחלקם  מעורפלים  היו  במחקרעליהם    ווחוישד  אוריםיתה

 ובלבול   הבנה  חוסר  של  ותקש  ותבתחוש  נשאר  הנפגע  .חופשית  בחירה  בלי  מכורח,  שנעשו

ופחדבושל   אלו  .  (Spencer et al., 2017)  ושה  הנפגעים   ותמנציחתחושות  פגיעת  את 
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  מפגישה   המינית  הפגיעה  טראומת  וטיפול.  ההכרה  לקבלת  ושתיקתם ויש בה מכשול בדרך
 בזולת   שנתנו  באמון  שלהם,  העצמית  בתפיסה   ופוגעת  והנפש  הגוף  הלם  עם  הנפגעים  את

 מעוניינים   הם  כאשר   מעורבות  בתחושות  נמצאים  הנפגעים  האישית.  זהותם   את  וערער
 האדם  שיגיע  להמתין  אן  עצמם  ובין  בינם  אותו  לשמור  גם  אך  הפגיעה,  בסוד  לשתף

ות על  עז  והבושה  הפחד  תחושת  כאשר(.  McElvaney et al., 2012)  אותו  לשתף  המתאים
 מדיווח.  החשש גם  לגבור עשוי לשתף, הרצוןאף 

 התוקף   עם  כרותיה  על  אשם  רגשות  חשו  מהקורבנותכמה    כי  הנוכחי  במחקר  נמצא  עוד
 ההתבגרות   בגיל  מינית  בפגיעה  העוסקים  מחקרים  להתלונן.  יכולים  אינםש  חשו  ולכן

(.  Lev-Wiesel et al., 2016לקורבן )  ומוכר  קרוב  אדםמ  לרוב  נגרמת  מינית  פגיעה  כי  יםראמ
הפגיעה    על  לדווח  הסיכוי  את  מונעים  התוקף  עם   משותפים  ומגורים  משפחה  יחסי

(Alaggia et al., 2019; Leclerc & Wortley, 2015  גם ההימנעות מגילוי הפגיעה פירושה .)

( רבה  בבדידות  כבד  נטל  ונשיאת  משאבים   ;Staller & Nelson-Gardell, 2005השקעת 

Tener & Murphy, 2015  כרוכה בערעור המערכת  (. חשיפה לאחר פגיעה של תוקף מוכר

 (. Schönbucher et al., 2012; Schaeffer et al., 2011) המשפחתית או החברתית

מ הנוכחי  בשל  ראההמחקר  לדווח   ובעיקר  מעוררת  מינית  שפגיעה  המורכבות  קושי 
מיני  מ  עצמית  האשמה  של  והימצאותם  סודב  הפגיעה  את   לשמור  רצון  כמו  סיבות,כל 
  תגובות  משקפת   עצמו  את  הקורבן  האשמת   התוקף.  עם  ותלותיים  אישיים  קשרים

דיווח    רווחת  תופעה  היא  שכן  חברתיות, לעכב   ,.Campbell, 2008; Shaw et al)ועלולה 

 הסביבה   תגובות  עוסקים בהשפעה של  ,דנו בקשיי החשיפהשמרבית המחקרים    (.2017
  הפגיעה   חשיפת  את  למנוע  עלולות  לחשיפה  שליליות  חברתיות  תגובות  החשיפה.  בעת

 התקיפה  את  עליהם  שהביאו  שיואשמו  חוששים  שהנפגעים  כיוון  ,בקורבן  ולפגוע

(McCallum & Peterson, 2017; Weiss, 2010.)  כמו    מינית,   תקיפה  קורבנותעל    עלילות
  ות מעכב  ממנה,  "נהנים"  או   אותה  "מבקשים"  התקיפה,  את  עליהם  הביאו  הםש  למשל
 בעתיד  שחשיפה  המחשבה  לערעור  גורמות   כאלה  תגובות  לעזרה.   יהי ופנעל הפגיעה    דיווח

(. נפגעים חשים בנוח כאשר הפגיעה שלהם  Tener & Eisikovits, 2017)  יעילה  להיות  יכולה
ה את  במציאות    דימויתואמת  אירע  לא  הדבר  אם  גם  ופציעה,  חטיפה   של 

(Wolitzky-Taylor, 2011.)   בגיל    בכל לקורבנות  מחסומים  הנוגע  כי  עולה  ההתבגרות, 

נבעו מתחושות אשמה ומהפחד שיואשמו ב (.  Sivagurunathan et al., 2019)  מצבלדיווח 

 Münzer etמצב זה עלול לגרום למצוקה נפשית גבוהה העלולה לפגוע בשיקומו של הנפגע )

al., 2016 .) 

 בתוך   שבר  נוצר  להם.  יאמינו  לא  כי  להתלונן  הנפגעים  חששמדגיש את    הנוכחי  המחקר
 שהכירו  האנשים של באמון הפגיעה  הנפגע.  שלו באמונ מעל התוקף כאשר הפגיעה, אירוע
את הקושי לתת אמון ולדווח גם לאחר אירוע    מחדדת  סמכות(,  בעלי  חברים,  משפחה,  )בני

הפגיעה. תחושת הביטחון מופרת כאשר האנשים שהיו קרובים אל הנפגע לא הגנו עליו.  
  . ביותר הקרובים אנשיםב גם אמון  לתת קשההעולם אינו בטוח יותר וכי שהתחושה היא 

  ושהם   ותבפגיע  הוריהם  את  לערב  חוששים  צעירים  מינית  פגיעה  נפגעי  כי  מצאו  מחקרים

 ,.Hershkowitz et al., 2007; Schönbucher et al)  עליהם  לסמוך   יכולים  לא  שהם  חשים

  נראה  החברתיות.  ברשתות  הטקסטים במחקר הנוכחי נכתבו כפוסטים פומביים  (.2012

)  לאחר   השנים  חלוףב  להיחשף  יותר  קל  צעירים  שלקורבנות  & Leclercהתבגרותם 



 ענבר לבקוביץ, מיכל דולב־כהן וצמרת ריקון 108

 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

Wortley, 2015),  כך  ונוסף המקוון מאפשר   על  במרחב  הקוראים  עם  העין  היעדר קשר 

תג  (. יצירת  Lapidot-Lefler & Barak, 2012; Suler, 2004)  רבה  ותחילקורבן לכתוב בפת
נראות,    ההקבצה לצד  וקהילתיות  שייכות  לחוש תחושת  בו    תוך מ אפשרה למשתמשים 

כך  Lang, 2019)  וממסדי  תודעתי  שינוי  לייצר  סיוןינ  התקשורתי   ההדש  שנדמה(, 
 האישית   החשיפה  את   מזמן  מיניות  פגיעות  בנושא  הציבורי  בשיח  בואהט  חלשותיוה

(Tener & Sigad, 2019.)  טקסטים   לאאמיתי,    שהוא  הוא  המדגם  של  הייחודיות  ועוד,  זאת  
 להביע   כדי  לעיתים  ,ולשתף  רגשות  לאוורר  כדי  שנכתבו  כאלה  אלא  מחקר  לצורך  שנכתבו

  תווים   280־ל  הטקסטים  הגבלתשבו    טוויטר,  מתוך  לקוחים  הטקסטים  רוב  מחאה.  או  כעס
  ולדייק   מאודת  ממוקדדרך  ב  התלוננתי"  לא  "למה  שאלהעסוק ב ל  הכותבים  את  מאלצת

  מתוך  גם  שעלו,  התמות   כי  ניכר   זאת,  עם  חלקיו.  סך  על  שלם  כסיפור  ולא   התשובה  את
שאיסוף   אותם אחרים  מחקרים  של  ממצאים  מחזקות  ממוקדים,  נרטיביים  טקסטים 

וכדומה(,   Lev-Wiesel et al., 2016; Malloy et al., 2013הנתונים בהם נעשה אחרת )למשל:  
 נתונים נרטיביים באמצעות הרשת. כך שלמעשה ניתן חיזוק לתוקפו של איסוף

בדומה    מהאינטרנט.  נדלוש  מקרה  ריאוית  על  נשען  המחקר:  מספר  מגבלות  הנוכחי  למחקר
 מעמיקה   התבוננות  מאפשרים  םעצמ  על  שחזרו  והתמות  רועיםיהאלמחקרים איכותניים,  

  ההבדלים  את  לבחון  המשך  מחקרי  על  ., אך אינם מאפשרים הכללת הממצאיםבתמות
להשוות בסיבות   וכן  ,ותאחר  במדינות  גם  דומים  מטקסטים  עוליםהם  ש  כפי  הדיווח,־בתת
  .זה מזה שונים מגזרים ובין גילים הצעירים לגילים הבוגריםין הב

 יישומיות  המלצות

ת מיני  פגיעה  על  מהימן  דיווח  יאפשרש  מחקרי  כלי  למצוא  מנסה  המחקרית  הספרות  בעוד

(Follingstad & Rogers, 2013; McCallum & Peterson, 2017  ,)נבחנו   הנוכחי  במחקר 
  האישי   הסיפור  את  משקפים  הטקסטים  החברתיות.  ברשתות  בגלוי  פורסמוש  טקסטים

  הוכחות.   והצגת  עובדתי  בגיבוי  צורך  בלי  אותו,  לספר  בוחרים  שהם  כפי  הקורבנות  של
  לא  מדוע   –  וגברים  נשים  –  הקורבנות   של  לסיבות   של ממש  הצצה  מאפשרים  אלו  נרטיבים
  מצד  אחר יחס תאפשר אלו  נרטיבים  של  הבנה .מתבגרים בהיותם  בהם  הפגיעה על דיווחו

  במסגרות  מותאמות  התערבות  תוכניות  יצירת  כמו  והחינוכית,  הטיפולית  המערכת
הקהילתי  הספר  בתי  כמו  ,הרלוונטיות   טרם  לדווח  הקורבנות  את  יעודדוש  ,והטיפול 
 הטיפול   ים אתהתאל  גםו  המקרבנים  עם  הדין  את  למצותאפשר    שיהיה  כדי  ההתיישנות
  ותמתאימה המערכות על ועוד,  אתז .הפגיעה עם לבד נשארים הם כי מעידיםש לקורבנות

  בנפגעי   הטיפול  דרך  את  לשנות  הקורבנות  בפניית  המטפלת  המשטרתית  המערכת  ועל
 את   למנוע  אפשר  שיהיה  כך  בהם,  הפגיעה  את  יחשפו  האחרונים  שאלו  כדי  מינית  תקיפה
 יאפשר ש  תודעתי  שינוי  לייצר  מקום  יש  כי  נראה  החברתית  ברמה  הבא.  בילד  הפגיעה
 לאחר   להתנהלותםאישור    לקבל  מינית,  לפגיעה  קורבנות  ובנות,  בנים  –  ונוער  לילדים
בכל   עליה.  לדווח  מסוגלים  הם  כאשר  וגם  לאחריה  בהם  ולתמוך  כאבם  את  להכיל  הפגיעה,

כך,   כל  וקשים  לשתף ברשת תכנים אישיים  ניכר שהיכולת  לרשתות החברתיות,  הנוגע 
תכנים לא מטופלים שמשפיעים על הרווחה הנפשית והפיזית של הקורבן, מזמנת יישוג  

 מקוונת או פיזית. –והצעה לעזרה 
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