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 1מתוך  5ילדות עוברת פגיעה מינית ו 1-מכל 7
בישראל מדובר ב84,000 -
כלומר 230

ילדות נפגעת מינית במשפחה

נשים נפגעות מדי שנה

תקיפות בכל יום

בישראל שיעור הפגיעות המיניות גבוה ב 10%-
המתפתחות OECD

מהשיעור הממוצע במדינות

שיקופית מס׳ 1

נשים שעוברות פגיעה מינית ,בעיקר אך לא רק בילדות נוטות לסבול מחוויית פוסט טראומה:

הפרעה המתפתחת בעקבות אירוע מעורר אימה המסכן את שלמותו
הפיזית והנפשית של האדם.
פוסט טראומה מלווה ברגשות של פחד ,חרדה וחוסר אונים ובמצבים של דיסוציאציה,
ניתוק או ריבוי דמויות כאמצעים שמאפשרים לנפש לברוח מהחוויה הטראומטית שעברו.

מצב קשה זה מביא במקרים רבים עד למצבים אובדניים.
ב 2017 -נרשמו בישראל  6,731התאבדויות.

מתוכן  2,928של גברים ו 3,803 -של נשים.
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בישראל ,אישה שמתמודדת עם פוסט טראומה מורכבת בעקבות אונס או אלימות ומגיעה למצב

אובדני נשלחת לאשפוז פסיכיאטרי במוסדות המוכרים .שם לרוב מטפלים בשיטות שאינן
מותאמות למצבה ואף מחריפות אותו כגון:
• שהייה במחלקה מעורבת עם גברים -הימצאות במרחב שאינו מרגיש בטוח ומוגן.
• יישום של שיטות טיפול הנוטלות כוח מהמטופלת ,פוגעות בפרטיות ומצמצמות את חופש
הבחירה.
• טיפולי קשירה המבוצעים לרוב בידי צוות גברי ומשחזרים את תחושת חוסר האונים
הטראומטית.
הטיפול הלא מותאם משחזר אצל המתמודדות את הטראומה ונוטה לייצר טראומות נוספות
שמעכבות את ההחלמה ומסלימות את המצוקה.
מאושפזות רבות עלולות להיכנס לסחרור של ייאוש שמוביל לניסיונות אובדניים נוספים.
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אדמת מרפא נשית הוקמה בקיץ  2016כאשר מרוה זוהר ,מיילדת ,פעילה פמיניסטית
ומשוררת בחרה לקיים את צוואתה של חברתה ,מתמודדת שהחליטה לסיים את חייה.
"כשחברתי הטובה מאי התאבדה ,היא השאירה הודעת טקסט לחברות הקרובות
להקריא בהלוויה .היא אמרה :כולכן יודעת על החלום שלי למקום בו החלמה אחרי
אונס יכולה לקרות ,שוחחתי על זה עם כולכן .אז דברו אחת עם השניה ותגרמו לזה
לקרות .כשפיזרנו את האפר שלה בים ,נשבעתי לה שאעשה זאת"
בקיץ  2016הוקמה עמותת אוהלה במטרה להקים את אמ"ן -אדמת מרפא נשית ,
אחרי מאמצים רבים להושיט יד לנבחרי ציבור ולדרוש טיפול יסודי והוליסטי עבור

נפגעות אלימות מינית.
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חלק מעקרונות הליבה הם:

טיפול מיודע טראומה
גרעין הטראומה הוא נישול הכוח של הנפגע/ת ולכן ההחלמה היא בהקשר של
חיבור לעצמי ולרקימת יחסי אמון חדשים .אנו מתמקדות בפיתוח מודעות לכך

שנשים הן המובילות בתהליך הריפוי של עצמן.
"המילים המשבר כלידה  -פוגש אותי בשאלה ,מי הייתי בלי הטראומה
שלא רק עיצבה אותי ,אבל הדרך שנאלצתי לסלול וגם בחרתי ,נותנת לי

זכות על מסלול חייים רגיל .המשבר שלי הוליד אשה חזקה עצמתית,
שיודעת לשרוד ובוחרת לחיות"
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קהילה
אחת הדרכים המרכזיות באמ"ן להתמודד עם המשבר היא יצירת רשת

צפופה נשית ואנושית של תמיכה  -בה לכל אחת יש מקום לתמוך ולהיתמך,
לתרגל יחסים בריאים של אמון ,להרגיש משמעותית ובעלת ערך ולהיזכר
שהיא לא לבד.
"קהילה  -כמה כח יש לקהילה .אנחנו קהילה .אנחנו רואות אחת את
השנייה .הדברים שלא מדברים ביום יום ,אנחנו מדברות אותם כאן.
מאפשר להיכנס לעומק .מאפשר נגישות לדברים .יש פחות שכבות ,יש

יותר חיבור .מעריכה את הכנות להיות איפה שאנחנו .הישארות למרות
הכל"
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הטבע מרפא -הריפוי הוא טבעי
קהילת המרפא של אמ"ן ממוקמת קרוב לטבע .החיבור לטבע ולאדמה הוא
חלק בלתי נפרד מהדרך להחלמה ומהווה מקום לפורקן ,לביטוי כאב ואבל ,
ומאפשר בדרכו הייחודית טרנספורמציה.
"זה מחזיר את השליטה לחיים שלי ,לחיבור ,לשליטה .מקום להיות בו מחוברת
ורגועה ,להתמסר .מרגישה את הרגליים נוגעות באדמה ,כמה יוצא לנו לעשות
את זה בסביבה העירונית? ממש להניח רגליים יחפות .להרגיש ,לאפשר את

המרקמים ,מה זה עושה לי? להתחבר לעצים ,להסתכל על כל החיות הקטנות,
לשים לב לחיים .להרים את הראש ולהסתכל על השמיים ,לעננים .מקום להיות
בו רגועה ולהתמסר .הכל משתנה וקבוע .התנועה משתנה והיסודות נשארים"
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ההתבוננות והשהייה בטבע מלמדת אותי לסמוך ,להקשיב ולשחרר שליטה .יש
בטבע הכל מהכל ובלתי ניתן לשלוט בו :השמש תזרח כל בוקר בזמן שלה,
בעקביות שלה ולא משנה מה היה בלילה לפני .איזה בסיס ליציבות ומקור כח
מדהים לסמוך עליו .כל מה שצריך זה להקשיב לטבע ולהסתנכרן איתו ,לא
לנסות לשלוט בו  -ממש כמו מערבולת בים :אם אני אלחם בה אתעייף ולא
בטוח שאצא משם חיה אבל אם אשחרר ורק אקשיב לה ,לתנועה שלה  -היא
תקח אותי ואני אצא מהצד השני ואעלה בביטחון אל החוף .אני מודה לטבע
שמלא באינסוף יופי ושאני יכולה לראות אותו.
*נכתב אחרי יותר מ -11קילומטר ריצה לפנות בוקר עם הירח ,בטבע ,יחפה ,עם יופי של ברקים ורעמים,
מסיימת את הריצה בגשם וצופה ביופי המדהים של הזריחה.
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גינקוסופיה -חכמת האישה השלמה
תהליך הריפוי באמ"ן מתמקד בחזרה הביתה לגוף ,לרחם ,למחזוריות הנשית
ולמיניות בריאה וביצירת שלום עם הנשיות שלנו .גינקוסופיה (גינקו=אישה ,
סופיה=חכמה) היא אסכולה שפיתחה מרוה זהר המשלבת ידע קדום של רפואת
נשים שבטית מרחבי העולם עם ידע מערבי מודרני.
"הפגיעה המינית השפיעה על הגוף שלי ,על הגוף הנשי שלי ,על הנשיות שלי.

בתהליך שלי אני מתמקדת בגוף ,במחזוריות שלי .אני מנסה לעשות שלום עם
הנשיות שלי .זה קשה .זה כואב .אבל זה עובד .אני הולכת ונזכרת יחד עם
חברותיי בכוחות הריפוי שיש בי ,בחכמה שבי"
שיקופית מס׳ 15

דיאלוג פתוח -
"דיאלוג פתוח" היא גישה טיפולית מרכזית באמ"ן ,הרואה את הרשת
החברתית והאנשים הקרובים של האישה במשבר כשותפים מלאים
בתהליך ההחלמה הלוקחים חלק פעיל בה .הגישה פותחה בבית
חולים פסיכיאטרי בפינלנד החל משנותה 80-וכיום היא נחשבת לאחת
מהגישות האפקטיביות והחסכוניות ביותר בעולם לטיפול במשברים
נפשיים.
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פמיניזם ומנהיגות
אמ"ן היא חממה למנהיגות נשית .כל אישה שמשתחררת מכבלי הטראומה
ובוחרת להיות קודם כל מנהיגה של חייה ולאחר מכן גם מנהיגה חברתית -
מהווה כוח ריפוי עוצמתי ופותחת את האפשרות לדמיין עתיד אחר לחברה

ולאנושות.
"המשבר שלי הוליד אישה חזקה ועצמתית שיודעת לשרוד ובוחרת לחיות"
"אחרי שהצלחתי לפגוש את המשבר שלי הבנתי שאני רוצה לעשות תיקון .האישי
הוא פוליטי .בחרתי ללכת לעבוד עם בני נוער ,להעביר את המסר הלאה"
שיקופית מס׳ 17

די לנו בנשים מתאבדות .

די לנו במשוררות מתאבדות.
די לנו בהרס עצמי כצורת האלימות

היחידה המותרת לנשים.
אדריאן ריץ' בעקבות ההתאבדות של חברתה אן סקסטון
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אנסים יקרים  /מרוה זוהר
ביום ראשון הקרוב נפגש

כמו שלבי האבל במהופך אני מתמקחת מבעוד מועד

אעמוד על במה אקרא שירה
אפר את חוזה השתיקה
אתם תבואו לממש את מה שהבטחתם
שתעשו לי
אם

(גם את הכעס אני הופכת ,כלפי פנימה)

מה אלבש? מה תלבשו אתם? תהיו בקהל? תחכו לי
בדרך הביתה? תזהו אותי?
אזהה אתכם?

אמרתי לעצמי ,אנסים לא קוראים שירה
אבל הסתבר לי אנסים גם כותבים שירה
אפילו זוכים בפרסים על שירה.
אמרתי ,אכתוב שירים בשפות זרות
אבל השירים נכתבים בשפת אמי
ושפת אמי היא שפת האמהות כולן
גם אמהות של אנסים.
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אמרתי ,אכתוב בשם בדוי

את הקללה שהטלתם עלי

אבל כבר קיבלתי על עצמי שם בדוי
כשקיבלתי צלם אנוש.

אי אפשר להתיר
כמו נסיכה שתדקר ביום הולדתה
ביום שאספר אתם תבואו.
גם אם לא תבואו .בכל מקרה תבואו.

שיקרו לי כשאמרו" :לשבור שתיקה"
שתיקה לא עשויה זכוכית.
שתיקה היא רקמה חיה
מתחדשת כל בוקר
מונחת בזהירות כמו טל
על גבעולים.

שיקרו לי כשאמרו "אם אספר זה יגמר".
אין שחרור בדיבור אין שחרור בשתיקה.
את המחיר אשלם בכל מקרה.
אם כך זה לא משנה.
אני חופשיה לעשות כרצוני.
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אחרי המהפכה  /מרוה זוהר
אחרי המהפכה התיישבתי

אילו הייתי יודעת אז

ליד ערמת הריסות

את מה שגם עכשיו איני יודעת ממש

זבובים רבים סבבוני

הלוואי לא הייתי מתחילה

מריחים את פצעי הפתוחים

הלוואי לא שילחתי קולי

מבעד לעור השלם

כמו עורב בתום המבול

חשבתי אולי גופה מוטלת בקרבת מקום

ליד ערימת הפיכות

נזכרתי איך יצאתי מבית העלמין

זבובים רבים סבובני

והשלכתי את האבן הראשונה

עייפתי מלהניס אותם
עייפתי מכל נסיון
לשנות כל דבר בעולם
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אלוהים ,תן לי פחות אומץ לב
תן לי שאפחד יותר על עצמי
שאחוס על מה שיש
אני רוצה בחזרה את הימים
לקטוף משמשים בשמש
ללטף קליפת קטיפה

לשאול ,האם הפרי הזה בשל?
האם הגיע הזמן?
עדיין לא
עדיין לא
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