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הנושא :הטרדה מינית וגילוי עריות במשפחה.
לאחרונה שמענו רבות על בעלי המכי וא רוצחי את נשותיה ,על הטרדות מיניות של בעלי
תפקידי )בוסי בעבודה ,מפקדי וכו'( אבות ואמהות המתעללי בילדיה ועל גילוי עריות
במשפחה .הרבה מ! התופעות האלה מייחסי למודעות הגוברת בקרב הציבור ולחיזוק מעמדה
של האישה בחברה ,אול לריבוי התופעה מייחסי לענישה ה"קלה" כלפי העברייני.

חווה דעת #על התופעה ,מה! הפתרונות לדעת #ואילו עונשי היית מציעה ,הא
כל העבירות שוות לענישה דומה?

"הפתרו!" לנושא החיבור כתבה תלמידתי  /עמר בר
"ישנ סיבות רבות הגורמות לאלימות ויש להתייחס אליה במלוא החשיבות ולתת לה את
המענה המתאי ,א ישנו מאפיי קבוע הנמצא בבסיס כל האירועי והוא הכעס" ,כתבה אריאלה
מלצר במאמרה ל"הקורא" ,אתר המאמרי הישראלי" .כעס הינו רגש אנושי ,טבעי ולגיטימי
בדומה לשאר הרגשות שאנו חשי .כיצד אנו מבטאי את הכעס ,או יותר נכו ,את הרגש שעומד
מאחורי הכעס .זאת השאלה האמיתית .הכעס הינו רגש משני שמסווה רגש אחר שמזי אותו,
כמו :אכזבה ,תסכול ,קינאה ,בושה ,פגיעה ,עלבו ,דחייה ,השפלה ,נחיתות ,חוסר אוני ועוד.
הכעס ג יכול לבוא לידי ביטוי ברצ התנהגויות החל מדחיסה וכלה בהתפרצות אלימה .גילויי
התוקפנות יכולי להיות עוינות ואיבה ,שתלטנות ,הטחת עלבונות ,השפלת הזולת ,איומי
והפחדות ,מריבות ,קללות ועד לאלימות פיזית .זה לא סוד שתופעת האלימות הולכת וגדלה.
ילדי שותקי מפחד ,נשי תקועות במעגלי אלימות בלתי נגמרי ונערות שחרדות ללכת לבד
ברחוב.
לא מזמ נכתב בעיתו בכותרות אדומות סיפורו של בני סלע ,אנס סידרתי ישראלי שהותיר
אחריו לא מעט קורבנות .סלע הורשע ונידו ל  35שנות מאסר א השמירה עליו לא הייתה קפדנית
והוא ברח לשבוע של עד שנתפס בנהרייה .באוסטריהֵ ,א לשתי בנות ,ועורכת די במקצועה,
כלאה את בנותיה בנות ה  11 ,7ו  ,13במש שבע שני בחדר מזוה בחוש מוחלט .הבנות סבלו
מתת תזונה ,בעיות התפתחותיות והתחילו לדבר בשפה מוזרה ולהתנהג כחיות .הנזק – בלתי
הפי .ואפילו לא צרי ללכת רחוק .לא מזמ התפרסמו עדויות והאשמות של נשי נגד הנשיא
קצב ,שהואש באונס והטרדות מיניות רבות.
כשאני קוראת על תופעות אלה ,אני מנסה להבי כיצד עובד המוח המעוות ,ואיני מצליחה להבי
ולאבח אות .אי סו פסיכיאטרי ניסו ועוד מנסי לפענח את המוח האנושי ,א אי הסבר
ממשי לתופעות האלו ג במעבדות הכי מתקדמות למדעי הקוגניציה ברחבי תבל .אומרי
שתופעות אלו היו קיימות מימי ימימה והמודרניזציה לצד מודעות הציבור הגוברת ,גרמה לה
לצאת לכותרות .יתר על כ ,כבני אד ,קשה לנו להשלי ע העובדה שאי לנו הסבר לתופעה
מסוימת ,אז אנו משליכי את האשמה על סימפטומי חיצוניי כמו האיו שנוצר על המי
הגברי עקב עליה במעמד האישה .אני מאמינה שיש קשר א אלו לא הגורמי העיקריי.
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מחסכי .א אחד לא נולד אלי ,בר רובנו יכולי להפו לאלימי
לדעתי אלימות נגרמת ֲ
במרוצות השני ולמה? כי אנחנו כועסי .כועסי על ההורי ,כועסי על החברה ,כועסי על בת
הזוג ,כועסי על עצמנו ומחפשי מפלט ודרכי ניתוב לרגשות מודחקי .דבר המסביר למה יש
בצד עברייני חסרי השכלה ,נערי שוליי עוד בתקופת התבגרות ,וביניה נמצא ג עורכי די,
אנשי מחשבי ואפילו נשיאי ,הידועי כאנשי משכילי ובעלי שיקול דעת.
בעיד בו אנשי למדי יו ,יו ש"כעס" הוא דבר שלילי ומזיק ,ינסו רבי לנתב אותו
לאפיקי חיובי כמו אומנות ,אחרי יוציאו את הכעס בספורט ותחביבי דורשי אנרגיה ,או
לסירוגי יחליטו כי הכעס אינו רגש וינסו להתמודד איתו בדרכי רבות ומגוונות .לא כול
מצליחי .יש המכחישי את העובדה שה כועסי או שמותר לה לכעוס .אנשי שלא יודעי
כעס מהו ,או כיצד להתמודד עימו ,צוברי בתוכ יותר מידי כעסי ורגשות מודחקי ומנתבי
אות לאלימות כפורק לנשמה .וכשהשיפוט לקוי )א במקצת( כתוצאה מחס מסוי באחד
משלבי ההתפתחות – נוצר עבריי מי ועבריי של אלימות והטרדה מינית.
פתרונות? דרכי מניעה מנצחי? לא חושבת כי יש פתרונות שנית להגיד עליה כפתרונות
מנצחי ומונעי אלימות .הסרט ה"תפוז המכני" של הבמאי סטנלי קובריק ,מספר על עבריי
שנאש באונס וגניבות רבות ,נעצר ונלקח ל"תראפיה" מיוחדת של הממשלה למניעת אלימות ,בה
עבר שטיפת מוח כדי לקבל בחילה כל פע שהוא חושב מחשבה לא נאותה .מי שראה את סו
הסרט יודע כמה זה לא הצליח.
כפתרו חלקי נית להעביר מגיל צעיר סדנאות בנושא אלימות ,התמודדות ע כעסי ולחצי.
בר ,אני מאמינה ,שאפילו א היה נית לכל ילד טיפול פסיכולוגי ממוש ,איני חושבת שנית
היה למחוק את תופעת האלימות המינית ,כי האלימות גדלה בתו האד ,כהשפעה מסביבתו
וטראומות אות חווה .א היינו יכולי למנוע את הטראומות) ,אפילו נפילה קטנה בגיל  6ואמא
לא שמה לב ,הילד מרגיש דחוי ומוזנח וצובר כעסי( במניעת טראומות אפילו קטנות כאלה ,אולי
היינו יכולי למנוע את תופעות הלוואי שלה .הבעיה היא שלפעמי מספיק שאמא לא תשמע את
הילד שלה בוכה בלילה בשביל שהוא יפגע באחד משלבי ההתפתחות שלו בצורה ניכרת ואת זה
נית לזהות רק בגיל מתקד יותר כשהאישיות מתבססת.
יש הטועני כי ריבוי התופעות נובע ,דווקא ,מהענישה ה"קלה" כלפי העברייני .אני מאמינה
שדברי כאלה היו קיימי תמיד רק שעכשיו אנחנו שומעי עליה יותר .ריבוי התופעות נגר
מהק ְדמה ,מהמודרניזציה ,מהתקדמות המוח האנושי באפיקי רבי .למשל ,פע לא
ִ
לדעתי
היינו שומעי על בדס"מ )סאדו מאזו( או רואי סרטי פורנו מצוירי ,והיו כל זה קיי .המוח
כבר לא צרי לעבוד ,הדמיו נמצא ש בשביל המוח ומוח מעוות יכול להשתמש בו כרצונו
ולפתחו .לדוגמא ,סיפורו של "מאסטר אור" ,הידוע ג כגיל אריאלי .אריאלי ,ב  47ואיש
מחשבי במקצועו ,אנס וניצל פסיכולוגית ומינית נערות צעירות ובניה קטינות ,במסווה של
בדס"מ ועזרה נפשית.
בעבר לא זכור לי כי שמענו על סיפורי מסוג זה ,וקהילת ה"בדס"מ" הקטנה והלא מזיקה כל עוד
אתה פועל לפי כלליה ,אפשרה למוח מעוות כשלו להתנהג כשהתנהג ולרמות נערות רבות בשליחות
ה"בדס"מ" .חשוב לציי כי הקהילה מוקיעה את התנהגותו וכי הוא הורחק מהקהילה.
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אז אי באמת נית להרתיע בכל זאת? לא אהיה פסימית ואגיד "זוהי המציאות" ואקח את
התקווה לכל העמותות כדוגמת "ל.א .לאלימות" ודומות לה .אני מאמינה שעונשי חמורי יותר
לא צריכי לבוא כהרתעה ,כי עברייני לרוב מאמיני שה לא יתפסו .אני מאמינה שהחמרת
העונשי נחוצה ויש להגדיל את מספר השני בכלא לאד ולהוסי עבודות שירות רבות וטיפולי
פסיכולוגי ממושכי ,כי אלו שכ נתפסו לא מקבלי את העונש המגיע לה על הריסת חיי אד.
א על פי כ ,אסור לשכוח שלא כל מקרה דומה לקודמיו .אנס לא נית להעניש כמו מישהו
שהטריד מינית ,כמו שלא מענישי מישהו שפצע מישהו ע סכי כמו רוצח .אני אישית משווה
אונס וגילוי עריות לרצח ולדעתי עונש מאסר עול .א כל מקרה לגופו ,ואד בעל מקרי
חוזרי וחמורי יותר ייענש פי כמה וכמה מאד בעל עבירה פחותה יותר כי זה החוק והצדק
מעל הכול.
לסיכו ,בחיבור זה הצגתי ודנתי בתופעת האלימות ,גורמיה וסיבותיה לדעתי ולדעת הכלל,
נתתי דוגמאות ,דנתי בפתרונות לאלימות ועל הענישה .כמשפט אחרו אומר שזהירות היא כלל
ברזל והדר הטובה ביותר למנוע שאלימות תקרה ל היא להיזהר ,לשי לב לסימני ולא ללכת
בצורה עיוורת אחרי אנשי ,במיוחד אלו שאינ מכיר .וא יצא ונפלת קורב – התלונ! כי עבריי
אחד בפני זה ג עבריי אחד פחות בחו.0

