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  אמבו

רבית הזמ� כאשר העברתי סדנאות למניעת אלימות מינית בבתי הספר השאלה אשר העסיקה אותי במ

    ?הא� ההשפעה של הסדנאות על התלמידי� עשויה להיות השפעה שלילית והרסניתהייתה 

העלאת מודעות כאחת מ� המטרות המרכזיות של .  שקיי� מתח קבוע בסדנאותההנחה שלי הייתה

 .  מאיד*שלא רוצי� או לא מסוגלי� לדעתלמידי� ותלמידות ות, מחלקת החינו* במרכז הסיוע מחד

ע� , אני מעמתת את התלמידי� ע� מידע, העברת התכני�, בעצ� העברת הסדנאותהחשש היה כי 

מידע שקשה לה� או כואב לה� לדבר עליו או אפילו , נתוני� שאות� אולי ה� מנסי� שלא לזכור

שומטת את הקרקע מתחת  ואולי א+ הסערה, המהפ*, בכ* אני מחוללת עבור� את השינוי. לחשוב עליו

  . ה� מוכני� לכ*ש מבלי לרגליה�

אערו* סקירה , תחילה. המוכר יותר כהכחשה ,  "אי הידיעה"מטרת העבודה הזו היא לבחו� את מושג  

תיאורטית מקיפה בה אציג את ההתייחסות וההסברי� שמציעה כל אחת  מ� הגישות לתופעה הזו של 

אציג מספר מחקרי� הבוחני� את השלכות ארוכות הטווח של השימוש , *בהמש" . אי ידיעה"

אבח� את מבנה הסדנאות תו* התייחסות לרקע התיאורטי , ולבסו+ , באסטרטגיית התמודדות זו

� של הסדנאות הוא לא הא� טוב אנו עושי� או שהכוח העצו –שהוזכר ואנסה לענות על השאלה 

  .בהכרח חיובי ואולי א� מזיק
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  פרק תיאורטי

  

  התיאוריה הפסיכואנליטית

כאשר התכוו� לומר שבני� קטני� יעדיפו , זיגמונד פרויד היה הראשו� שתבע את המונח הכחשה

להאמי� שה� באמת ראו פי� אצל הבנות מאשר להכיר באפשרות שילדות קטנות סורסו וג� אות� 

  . 1עלולי� לסרס

, מנגנוני הגנהמ כחלק, ) Repression ( כמו ג� למושג הדחקה)  Denial ( פרויד מתייחס למושג ההכחשה

מנסה להבחי� בי� הכחשה , בניגוד לדעת� של חוקרי� אחרי�, פרויד. בה� עושה הפרט שימוש

מאיימי� ולפיכ* מתפקדת כמנגנו� הגנה , הוא טוע� כי הדחקה מתייחסת לרגשות לא רצויי�. להדחקה

תוכ� לא רצוי או , מתייחסת לרעיו�, לעומת זאת, הכחשה. טינקטי�מפני דרישות פנימיות של אינס

  2מאיי� ולפיכ* מתפקדת כמנגנו� הגנה מפני דרישות של מציאות חיצונית

אול� בהמש* תיק� את דבריו , פרויד כי תהלי* ההכחשה הוא תהלי* שלא מודע לפרטטע� בתחילה 

הרי , יר שלמרות שתהלי* ההכחשה אינו מודעהוא הסב" . ואי ידיעה" "ידיעה"ועמד על הפרדוקס שבי� 

. שהוא כ� מאפשר מודעות חלקית של תפיסות מטרידות אשר מסולקות אל התחו� הלא מודע במוחנו

כדי שנוכל להכחיש תכני� מטרידי� ומאיימי� ולהקי� , כלומר. 3הידיעה תמיד תתלווה להכחשה

מודעות ברמה כזו או . (כ* שה� מאיימי�הרי שמלכתחילה יהא עלינו להיות מודעי� ל, בפניה� חסמי�

  ). אחרת

 Wangh אול� בו בזמ� אנו מניידי� .  להכחשות שלנויספונטאנ שאנו לעול� איננו מודעי� באופ�  הניח

, שקרי�: ישנ� אמצעי� נוספי� שמסייעי� בעצירת הדליפה כמו". דליפות"את מנגנו� המודעות כנגד 

בכ* שהוא משקר ובכ* הוא למעשה ג� מגביר ומחזק את הפרט משכנע את השומעי� שלו . אמונות

  .4ההכחשה באשר לעובדות האמיתיות

מהוות חלק ממכלול של , הכחשה כמו הדחקה, על פי התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד, בקצרה

, רעיונות, מטרת� להג� על נפשו של הפרט מפני תכני�, מנגנוני� אלה. מנגנוני הגנה שיש בידי הפרט

 המהווי� איו� ושמפניה� חרד הפרט ולא מסוגל ,שמקור� במציאות חיצונית או פנימית,ת תחושו

בה קיימת מודעות כלשהי לאיו� , השימוש במנגנוני� אלה הוא כעי� אסטרטגיה של פשרה .לעמוד מול�

  .והאמצעי להתמודדות הוא היעדר ההתמודדות על ידי הסתרתו של האיו�

  

                                                           
1
 Michael A. Milburn & Sheree D. Conrad., The Politics of Denial. London : The MIT Press, 1996, P13. 

2Stanley Cohen., States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering., London: Polity Press, 2001, Pp.28-29. 

3Ibid, Ibid. 

4Ibid, P.31.               
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שתפס את מנגנו� ההגנה כפשרה , בניגוד לאביה. ל מנגנו� ההכחשהאנה פרויד הרחיבה את ההבנה ש

.  גרסה פרויד כי חשוב להבי� את התפקיד החיובי של ההכחשה כמנגנו� הישרדות עבור ילדי�5,כואבת 

בעוד שלמבוגרי� יש מגוו� של דרכי� בה� יכולי� לעשות שימוש על מנת להתמודד ע� האיומי� שטומ� 

מבוגרי� יכולי� להימנע מסכנות או . פציות הללו אינ� זמינות עבור ילדי�הרי שמרבית האו, העול�

. מהשפלות ובמקרי� מסוימי� ה� ג� יכולי� לשנות את הנסיבות החיצוניות או להג� על עצמ� בכוח

עושי� ילדי� שימוש תדיר במנגנו� ההגנה של , שבהיעדר יכולת לנצל אופציות מגוונות אלה, מכא�

  . 6 הכחשה

קשיחה ומעוגנת עמוק בחיי , יפה ואומרת כי ההכחשה בבגרות היא הרבה יותר נוקשההיא מוס

ברגע אחד ילדי� עשויי� להכחיש מציאות , כלומר. בעוד שבילדות ההכחשה הרבה יותר נזילה, היומיו�

ההכחשה תהיה הרבה יותר קבועה , אצל מבוגרי�. וברגע שני להכיר בקיומה של אותה מציאות

הרי שעבור אנשי� אלה ,וגר בונה חלק ניכר מחייו על הכחשה ומציאות שקרית ובמיוחד א� המב

  . 7תחושת האיו� שיחושו כשיהא עליה� להתמודד ע� המציאות האמיתית תהיה גדולה במידה ניכרת

אנה פרויד מספקת לנו מספר תובנות באשר למנגנו� ההכחשה ולאופ� בו עושי� בו שימוש , לסיכו�

  . ילדי� לעומת מבוגרי�

ככל שמבוגרי� .  התמודדות אחרותאסטרטגיותכ* מרבי� להשתמש בו על פני , ככל שצעירי� יותר

ההכחשה נוקשה .  גדלה תחושת האיו� מעלייתו על פני השטח*כ, ני� חלק ניכר מחייה� על בסיסובו

זה השימוש במנגנו� . וקבועה יותר בבגרות ולכ� עלולה לטמו� בחובה נפיצות רבה יותר למשתמש בה

  .אול� החשש הוא משימוש ממוש* וארו* טווח, הוא ביסודו חיובי

  

  הסברי� קוגניטיביי�

המהפכה הקוגניטיבית של שלושי� השני� האחרונות מציעה הסברי� אלטרנטיביי� לאלה שהציעו 

  . �8הפסיכואנליטיי

. ינפורמציה עיבוד א שללקוי שסילו+ המציאות החיצונית היא תוצר של תהלי*, טענת� המרכזית היא 

 שבתהלי* וכ� מפחיתי� מחשיבותו של המרכיב תהנורמאליוההסברי� הקוגניטיביי� מדגישי� את 

                                                           
29-28.Pp, bidI 5    

.14P, 1996, The MIT Press: London . The Politics of Denial, .Conrad. Sheree D& Milburn . Michael A6
   

.17.P, Ibid7
   

.2001, Polity Press: London, .Knowing about Atrocities and Suffering: States of Denial, .Stanley Cohen8
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נעשה , "הדחקה", "הכחשה"ה� מציעי� ג� טרמינולוגיה שונה ובמקו� השימוש במונחי� . הרגשי

  . 9"תפיסה", " זיכרו� "שימוש במונחי� כמו 

 �הזיכרואערו* השוואה בי� המאפייני� של , הרגיל תהלי* הזכירה ועיבוד המידע את ציגלאחר שא

  . הטראומטי�הזיכרוהרגיל לאלה של 

  

נקלט , תחילה. אחסו� ופלט, חזרה, קידוד, התנסות/ חוויה, קלט: תהלי* הזכירה מורכב משישה שלבי�

ציפיות ורגשות , בהתבסס על גורמי� פנימיי� בפרט כמו אמונות, בהמש*. המידע באמצעות החושי�

, בשלב הבא. הפרט חווה ומתנסה באירוע הנוכחי של הגירוי שנקלט,  העבר שלותחוויובהתבסס על וכ� 

הפרט מעבד את החוויה בדרכי� מגוונות כאשר הדר* החשובה והמשפיעה מכול� על הזכירה היא 

המעשה . דיבור או כתיבה על החוויה, החזרה יכולה להתרחש באמצעות חשיבה). Rehearse(החזרה 

 הראשוני עשוי להיות החזק והמשפיע ביותר מבי� תהליכי �שבזיכרו של החזרה על החומר המכוו�

על . בשלב הקידוד אנו ממייני� את החוויה על פי תבניות וסכמות שכבר קיימות אצלנו בזיכרו�. הזכירה

 נקרא ג�( הראשוני �לזיכרומספיק יהיה רק א� נחווה אותה על מנת שזו תכנס , מנת שחוויה תקודד

, אול� א� נערו* חזרה על החוויה. ותישאר ש� למש* שניות או דקות לכל היותר)  לטווח קצר�זיכרו

ותישאר ש� למש* )  לטווח ארו*�זיכרונקרא ג� ( המשני �בזיכרוהרי שזו תסייע לאחס� את החוויה 

10 המשני�לזיכרוסביר שלא תכנס , חוויה שלא נערו* עליה חזרה, כלומר. ימי� וא+ ליותר מכ*, שעות
.   

 של חוויה טראומטית בקרב ילדי� ומבוגרי� טמו� בעובדה שה� �זיכרושאחד ההסברי� להיעדר , מכא�

  . 11 אינ� עורכי� חזרות במידה מספקת על החוויה

  

כלומר מצב שבו נוצר פער בי� , על מנת להימנע מחוסר איזו� קוגניטיבי, הסבר נוס+ הוא שבשלב הקידוד

אז המידע הזה מוטמע אל תו* , בי� האמונה הקודמת של הפרט ותפיסותיוהחוויה הקשה והכואבת ל

מה שנראה כמו הכחשה הוא למעשה . על מנת שיתאימו, סכמות קיימות תו* שינוי קל שעור* בה� הפרט

ההתקפה על הנחות החיי� . לא מוכר מבחינה קוגניטיבית, תהלי* של התאמה והסתגלות למידע מאיי�

אלה מהוות חי1 " אשליות חיוביות. "המידע המאיי� מצטמצ� למנות נסבלותנבלמת במידה מסוימת ו

אשליות אלה לא . על הדימוי שלנו ועל השליטה שלנו, כנגד אירועי� שמאיימי� על המשמעות שלנו

                                                           
Ibid9

   

Health : Florida, .Trauma Remembering and Healing the Effects of: Memory and Abuse, .Whitfield.Charles L10

Communications, Inc,1989, Pp 13-14. 

.16.P, Ibid11
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 הסכמות    .12בהכרח שוללות עובדות ידועות אלה ה� מוטות ומתעוותות כ* שיתאימו עצמ� אלינו

כ* , מיינות ומארגנות מחדש את שט+ המידע שאנו נחשפי� עליו בכל רגעמ, הקוגניטיביות מסננות

ג� א� הדבר אומר שהגירוי המאיי� יעבור שינוי , שיבוא בהלימה ע� תפיסות קודמות 

  . 13למשהו פחות מאיי� ומעט שקרי")יתחפש("

  

 �הזיכרושל  הטראומטי אל מול אלה �הזיכרוהסבר אחרו� לאי הידיעה טמו� במאפייניו הייחודיי� של 

  .הרגיל

 טראומתי קשה יותר �שזיכרובעוד ,  רגיל נוטה להיות קל לזכירה ומוב� יותר לפרט�זיכרו, ראשית

 הטראומטית המודעות הפנימית והחיצונית של המציאות ההחוויהסיבה לכ* היא שבמהל* . לזכירה

  . 14נוטה להיות מבולבלת ומסולפת כ* שהיא ג� קשה יותר להכרה

 טראומטי הוא על פי רוב לא �שזיכרובעוד , וולונטרי וגמיש,  רגיל נוטה להיות יותר מודע�זיכרו, שנית

 טראומטי מנותק מזמ� �שזיכרו רגיל מעוג� בזמ� ובמקו� בעוד �זיכרו. לא מודע ונוקשה, וולונטרי

  . 15ומקו�

תת נכנס עמוק אל ה" האני האמיתי", בשל האפקט של הטראומה ותחושת הכאב העצומה, שלישית

 הטראומטי �בזיכרו, לפיכ*. להוביל את חייו של הפרט) False self" (האני הכוזב"מודע ומשאיר את 

. 16דיססוציאציה ובידוד מהמרכיבי� הפנימיי� שלנו, נחווה בלבול בזהות שתוביל ליותר חוסר איזו�

ו שילוב של א" האני הכוזב"או את " האני האמיתי" הרגיל אנו ניטה לחוות או את �בזיכרו, מנגד 

  . שניה�

 �שבזיכרובעוד ,  הרגיל עשויי� להיות מהני� או כואבי��בזיכרוהרגשות המעורבי� , רביעית

 הטראומטי לא זוכה להכרה ולפיכ* לא רק �בזיכרוהכאב ,  בנוס+.הטראומטי הרגשות ה� כואבות בלבד 

מודע בתו* נפשו וגופו של שהכאב לא מוכר אלא ג� שאי� לפרט לגיטימציה להביע אותו והוא יישאר לא 

 הרגיל אנו רשאי� להביע את �בזיכרו, מנגד. �פסיכוסומאטייאד� ויופיע מחדש בצורה של סימפטומי� 

  .17הרגשות ובכ* מתאפשרת התמודדות עמ�

                                                           
.49. P, 2001, Polity Press: London, .Knowing about Atrocities and Suffering: of DenialStates , .Stanley Cohen12

  

. 49-48.Pp, Ibid13
   

Health : Florida, .Trauma Remembering and Healing the Effects of: Memory and Abuse, .Whitfield.Charles L14

Communications, Inc,1989, Pp 41-42.   

.42.P, Ibid15
   

.44-42.Pp, Ibid16
   

Health : Florida, .Trauma Remembering and Healing the Effects of: Memory and Abuse, .Whitfield.Charles L17

Communications, Inc,1989, P.44. 
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לתפיסת� של , הכחשה של אירועי� טראומטיי� מוסברי� במונחי� של אי זכירה, לסיכו�

  . הפסיכולוגי� הקוגניטיביי�

). בכתיבה או  במחשבה, בדיבור(הטראומטי מביא לכ* שהפרט מתקשה לשחזר את האירוע האפקט 

מצד .  המשני�בזיכרואלמנט החזרה הוא משמעותי ומרכזי ביכולת לשמור ולאחס� אירוע זה לזמ� רב 

של האירוע המאיי� " הסוואה"ייתכ� והפרט הצליח לאחס� את החוויה אול� עשה זאת באמצעות , שני

ההסבר האחרו�  .לסכמות קיימות אשר אינ� מאיימות על תפיסת הפרט את עצמו ואת העול�והתאמתו 

 �זיכרו: למשל.  הרגיל�הזיכרו הטראומטי והמבחיני� אותו מ� �לזיכרוכלל שלל מאפייני� הייחודי� 

 שלא זוכה ללגיטימציה ולא מכיר בכאב �זיכרו, מסולפת,  של מציאות מבולבלת�זיכרו, לא וולונטרי

  .תלווה לוהמ

  

  התיאוריה הפמיניסטית

כתנועה החושפת את מנגנוני "מגדירה אורית קמיר את הפמיניז� , "פמיניז� זכויות ומשפט" בספרה  

,  ושליטהחכודיכוי� של נשי� על ידי המערכות הגבריות הקיימות ואת הדרת� השיטתית ממרכזי 

 הגדרה 18." קו� מעמד� ולתיקו� עול�לתי, ופועלת לש� העמקת המודעות למצוקת� הקבוצתית של נשי�

מושגי� שיעזרו לנו להבי� ולהסביר ,  נית� לגזור מספר מושגי� מרכזיי� של התיאוריה הפמיניסטיתזו

  ".אי הידיעה"את סוגיית 

  

 הקריאה להעלאת המודעות מהווה את אחד הכלי� –)  Consciousness raising (העלאת מודעות 

מטרתו להביא נשי� לראות את מצוקות חייה� ולהמחיש לה� . � ביותרהפמיניסטיי� החשובי� והיעילי

  אלא ה� בעיות הנובעות מהיות� נשי�–כי רבות מבעיותיה� אינ� אישיות 
19 .  

 פרטי ובמישור # במישור האישי: העלאת המודעות כפעילות שצריכה להתבצע בשני מישורי� במקביל

, "והציבורי" "הפרטי"י יש לבטל את הגבולות שבי� אחת מהטענות של הפמיניז� היא כ, שכ�. הציבורי

. יהפטריארכאלהבחנה דיכוטומית בי� שתי הזירות היא הבחנה אשר משרתת את מנגנו� הדיכוי 

 שלא תהפטריארכאליההבחנה בי� שתי הזירות נועדה בראש ובראשונה לשמש תירו1 נוח ויעיל לחברה 

  . 20אחרי דלתיי� סגורות, שת בבית פנימהלהג� על נשי� מפני דיכוי ואלימות גברית המתרח

                                                           
 .20' עמ , 2002, משרד הבטחון: ירושלים, פמיניזם זכויות ומשפט, .אורית, קמיר18

  .47' עמ, שם 19

 .46' עמ, שם 20
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 להיאבק במנגנו� דיכוי �הניסיוהיבט נוס+ של המאבק להעלאת מודעות והפיכה של הפרטי לציבורי הוא 

  . מנגנו� ההשתקה–נוס+ 

מה שנשי� נאבקות בו הוא .  הגדרה מחדש#הראשו�: המאבק במנגנו� זה מורכב משני צעדי� עיקריי�

כילדות וכנשי� צעירות ה� . Nothing או שהוא  Anythingה� זוכרות הוא שה� חוו ו" המשהו"הא� 

הוא אחד " לקרא לדבר בש�"הגדרה מחדש או . 21  להערי* ולהבי� חוויות�ובניסיוחסרות בידע 

שכ� היצירה מחדש וההגדרה מחדש , האספקטי� החשובי� של התיאוריה והפרקטיקה הפמיניסטית

, לאחר שקראנו בש� להטרדה מינית. ת שנשי� עוברות היא בסיסיתשל מילי� כ* שתשקפנה את החוויו

, למעשה הוכחנו לאישה שהחוויה שהיא חווה היא מנת חלק� של נשי� רבות אחרות ושהתחושה 

  . הוא נכו�–האינטואיציה שמשהו לא בסדר 

עד  שנויפטריארכאלמדובר במנגנו� , ג� כא�.  מאבק בנטייה למינימיזציה של חוויה# הצעד השני

ובכ* להשתיק� וכלל לא לייחס לה� חשיבות ולא לתת לה� עדיפות " נשיות"להמעיט מערכ� של בעיות 

  . בפתרו�

 עולה כי נשי� נוטות באופ�  Kelly & Radfordמסדרת מחקרי� שערכו בסו+ שנות השמוני� החוקרות 

צורות דיכוי או של שאר , לצמצ� ולהמעיט מערכה של האלימות) ומקבלות על כ* עידוד(שיטתי 

ה� מצאו כי נשי� נוטות לאמ1 באופ� עקבי את השיח הגברי  . 22המופנות כלפ� מצד הגברי�, והשפלה

  .פחד , בעבור חוויות של הטרדה מינית יומיומית שלוו בכעס,  " NOTHING REALY HAPPENS"באומר� 

ו את הסיפורי� שלה�  ה� סיפר–ה� מסבירות כי לכל הנשי� הללו היה ברור ברמה מסוימת שמשהו קרה 

ה� , אול�. מסיבה מסוימת וג� שיתפו את החוקרות בהשלכות השליליות של החוויה עליה� ועל חייה�

" המשהו"משו� שה� יודעות שהתפיסה שלה� לגבי , "שו� דבר באמת לא קרה"חוזרות ואומרות 

  ". שו� דבר"תתפרש על ידי החברה כ

, צד זה שה� מבינות שמשהו קרה והוא זה שגר� לה� לפחדל, העדויות שמדווחות מדגימות כיצד נשי� 

. ה� בכל זאת שוללות את הלגיטימציה של החוויה שלה� וממעיטות מערכה, ערעור הביטחו�, כעס

החוקרות מציעות כי השימוש במנגנו� המינימיזציה עשוי לשמש את הנשי� הללו כאסטרטגיה של 

ולא " קורב�"ת להכניס את עצמי  תחת התפקיד של אסטרטגיה שבה אני לא חייב,  כלומר.התמודדות

 אני מחלצת את עצמי מהתמודדות ע� המציאות וע� –" תוק+"קרוב משפחתי כ/ חברי/ את מעסיקי

  . 23הדילמות המתלוות לה

                                                           
21
 Marianne Hester, Liz Kelly and Jill Radford (eds.)., Women, Violence and Male Power: Feminist Activism, 

Research and Practice., Buckingham: Open University Press, Inc., 1995,P.30. 

22
 Ibid, P.22. 

23
 Ibid, Pp.15-16. 
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, כמנגנו�" אי הידיעה"מתו* הנאמר לעיל נוכל להסיק כי התיאוריה הפמיניסטית רואה את המצב של 

 המפעילה תפטריארכאלינשי� מאמצות מתוק+ העובדה שה� חיות בחברה כאסטרטגיה להתמודדות ש

  . עליה� מנגנוני דיכוי כמו השתקה

היא ,  של נשי� כבעיהתחוויוהיא חברתית בכ* שהיא לא מגדירה . ההשתקה היא חברתית והיא פרטית

תית ולכ� לא בעיי, חברתית בכ* שהיא גורמת לנשי� לחוש כי החוויה שה� עוברות היא לא משמעותית

  . על כל המשתמע מכ*, לא צריכה לזכות להתייחסות ברמה חברתית

היא פרטית , ההשתקה היא פרטית משו� שנשי� מפנימות את המסרי� של השיח הגברי ופועלות לפיה

  .דרכי� להתמודדות ע� הבעיה, כל אחת בנפרד , אלמצומשו� שהנשי� צריכות 

". שו� דבר" ולא " כל דבר" ומה שה� חוות הוא , לציד�האינטואיציה של הנשי� משדרת לה� כי הצדק 

את המסר הזה ה� מפנימות . אול� החברה מהתלת בה� ושולחת לה� מסר שה� עושות עניי� מכלו�

  .וחיות לפיו

 אלה יחד ישברו את – להפחית מערכה �בניסיומאבק , דיו� בתופעה ברמה הציבורית, מת� ש� לתופעה

ידיעה שתשחרר , בקרב הנשי�" הידיעה"כוי ובכ* יתרמו להעלאתה של מנגנו� הדי, מנגנו� ההשתקה

  .אות� מדיכוי�
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  סיכו� פרק תיאורטי

  ".אי הידיעה"מינימיזציה כמושגי� המתארי� את תופעת  , השתקה, אי זכירה, הדחקה, הכחשה

התיאוריה : ודי�נובעת ממכלול אחר של תפק" אי הידיעה"כל אחת מהתיאוריות שהוצגו גרסה כי 

התיאוריה ". מנגנוני הגנה"הפסיכואנליטית ייחסה את ההדחקה וההכחשה למכלול הרחב של 

. במערכת של הזכירה והזיכרו�, הקוגניטיבית רואה את אי הזכירה כליקוי במערכת של עיבוד המידע

ברה ואילו התיאוריה הפמיניסטית גורסת כי השתקה ומינימיזציה כמנגנוני� המשמשי� את הח

הפוליטי ,  הייחודיות לנשי� מ� השיח הציבוריתוחוויו לדיכוי והדרה של בעיות תהפטריארכאלי

  . והחברתי

המשות+ לכל הגישות הוא שכול� סוברות כי הצור* להשתמש במנגנו� זה נובע מקושי , יחד ע� זאת

אסטרטגיה של כ" אי הידיעה" קשי� ומאיימי� ולפיכ* תזיכרונובעיות או , בהתמודדות ע� חוויות

מתעל� או מסיט את תשומת ליבו מהאלמנט הכואב , לא מתמודד, למעשה, התמודדות בה הפרט

  . והקשה

היכולת לבחור באי הידיעה , כלומר".  הידיעה–פרדוקס אי "נקודה נוספת שעולה משלושת הגישות היא 

להסביר את העובדה כי קיי� קושי . שני המרכיבי� קשורי� זה בזה ואינ� נפרדי�. מחייבת את הידיעה

, כא� אפשר אולי להעלות את ההשערה של אינטואיציה. שני מרכיבי� מנוגדי� אלה מתקיימי� יחד

חוש שישי שיכול להסביר את התחושה המוקדמת של תוכ� מאיי� ולהגיב אליו עוד לפני שהוא מודע 

  .במלואו

, ויק יהיה לומר שה� דבר והיפוכוולא מד" ואי ידיעה" "ידיעה"מכא� שנית� לומר כי קיי� רצ+ שבי� 

  .שה� שני קטבי�

כי החשיפה , נמצא) Sorenson & Snow ) 1990במחקר שערכו . טענה זו זוכה לתמיכה בספרות המחקרית

ההנחה הנפוצה היא כי מרבית . של התעללות מינית מצד ילד מתרחשת כתהלי* ולא כאירוע חד פעמי

אול� הנחה זו לא . � מיידי ואקטיבי את דבר הפגיעה בה�הילדי� שהתעללו בה� מסוגלי� לחשו+ באופ

 מ� 79% # מ� הנבדקי� היו בשלב של גילוי אקטיבי בעוד ש11%נתמכה על ידי הממצאי� שהראו כי רק 

מגששת / התהלי* החל מהכחשה דר* חשיפה הססנית. הנבדקי� עברו תהלי* עד לחשיפה האקטיבית

  .24ועד לחשיפה אקטיבית

                                                           
24
 Teena Sorensen and Barbara Snow., “How children tell: the process of disclosure in child sexual abuse.” In: Journal of 

the Child Welfare. Vol. LXX, No. 1, Pp. 3-15, 1991. 
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שדרכו עובר הילד בהדרגתיות , ידינאמוגיה שמכירה בכ* שהגילוי הוא כתהלי* השימוש בטרמינול

  . 25 עשויה לשק+ בדיוק מרבי את הנסיבות שמובילות לחשיפה–משלב לשלב ולא כאירוע בודד 

 מאשר תדינאמיה� חוזרי� וטועני� כי חשיפה היא . מחזק טענה זו'  ושות Griesג� מחקר� של 

, חשיפה מלאה, חשיפה או מודעות חלקית, הדחקה: יכול להיות בשלב אחרבכל זמ� נתו� ילד . סטטית

  . 26ולאשרר את החשיפה, )להתחרט(לחזור בו מהחשיפה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
25
 Ibid. 

26
 Leonard T.Gries (et al.)., “ Positive Reaction to Disclosure and Recovery from Child Sexual Abuse”.,In: Journal of 

Child Sexual Abuse: Research, Treatment & Program Innovations for Victims, Survivors & Offenders., Vol.9, No. 1,Pp. 

29-51,2000. 

 



  13

  ?טוב או רע" אי ידיעה"

חוויות ורגשות קשי� וכואבי� מכדי , תכני�, אי ידיעה  כאסטרטגיית התמודדות של פרט ע� אירועי�

  .ל� ישירותשיוכל להתייצב מו

בחלק זה של העבודה אנסה לבחו� את יעילותה של אסטרטגיית התמודדות בהשגת המטרה שלשמה 

  .ואת המחיר הנלווה  לשימוש ממוש* בה מאיד*, נועדה  מחד

  השגת המטרה

, לא באמת נשכח , לטענת�,הכאב המודחק . יש הסוברי� כי טקטיקות אלה של אי ידיעה נועדו להיכשל

, )Leakage(אנו בסכנה לדליפה . עיוותי� והתנהגות פתולוגית, הו במוח וגור� לסילופי�הוא נשאר איפש

במוקד� או במאוחר ההדחקה . באופ� נואש אנו מדחיקי� ומדחיקי� אול� בסופו של דבר האמת תצא

  .27 תשתל� בביקור לא רצוי

שה לשמר את אי אול� בטווח הארו* ק, ההכחשה עשויה לסייע לאד� להתמודד בהצלחה בטווח הקצר

זליגה או שהפרט צרי* להשקיע יותר , או שהיא מתחילה להיחש+ בתהלי* של דליפה, ואז. הידיעה

  .למנוע ממנה לצאת , ויותר משאבי� ואנרגיות על מנת לשמר את אי הידיעה

  ":גילוי עריות במבט פמיניסטי: המל* עירו�"', קושי זה מועלה ג� בספרה של דורית אברמובי1

הצור*  להבנות שוב . י� בית הספר היסודי לבית הספר התיכו� איי� לפרו1 את גבולות השקט והסודהמעבר ב"

ומרבית כוחותיי הרגשיי� הופנו אל הצור* לשכנע מחדש את , את השקר דרש ממני מאמצי� לא אנושיי�

קידי� שהוטלו מעט הכוחות שנותרו בי לא יכלו להחזיק את שאר התפ. סביבתי החדשה בסיפור הפנטסטי העתיק

את העיסוק בספורט נטשתי במהרה והציוני� בבית הספר התדרדרו עד כדי כ* שנוצר איו� של ממש . עליי

היה זה איו� גדול מידי על המש* קיומו . פחות טוב במונחי� חברתיי� נורמטיביי�, להרחקתי לבית ספר אחר

אי� . מעשה כדי להפסיק את ההתעללותומאיד* לעשות , מה שגר� לי מחד לשפר במהרה את ציוני, של הסוד

כל פע� שומרות עליי , ההחלטות נעשו ברמה לא מודעת בעליל. המדובר בהחלטה מודעת או בעשייה מכוונת

ואמרתי לו , אשר ישב שליו במרפסת הבית,  כאשר ניגשתי לאבי16היה זה בסביבות גיל . מחדש מהידיעה הנוראה

  .28"…+ פע�אל תתקרב אלי יותר א: "בכעס משפט אחד

  

                                                           
27Stanley Cohen., States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering., London: Polity Press, 2000, Pp. 118-

119. 

  .84' עמ , 2004, הוצאת בבל: ישראל, גילוי עריות במבט פמיניסטי: המלך עירום, .דורית', אברמוביץ 28
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המשתנה אודות לגורמי� פנימיי� , ידינאמאינו מצב חד משמעי וקבוע אלא הוא מצב " אי הידיעה"

שההגנה אינה אבסולוטית ואי� לדעת מתי ותחת , מכא�. בפרט וכ� לגורמי� סביבתיי� החיצוניי� לו

  . אילו נסיבות תתחיל להיסדק חומת המג�

Sorensen & Snow ) 1990( ,מ� הנבדקי� החשיפה של ההתעללות המינית �74% כי בקרב מראי� במחקר 

מתרחשת במקרה ולא לאחר מאמ1 מכוו� של  )  Accidental revelation(החשיפה המקרית . הייתה מקרית

בה הקורב� מחליט במודע לחשו+ ,   ) Purposeful revelation( זאת בהשוואה לחשיפה ההחלטית . הקורב�

נמצא כי הגילוי המקרי היה שכיח יותר בקרב ילדי� בגילאי טרו� בית , בנוס+. את סיפור ההתעללות

כי הגילוי המקרי , עוד נמצא. בעוד שהחשיפה ההחלטית הייתה שכיחה יותר בקרב מתבגרי�, הספר

התנהגות מינית לא מקובלת מצד הקורב� או הצהרות לא , עלול להתרחש כתוצאה ממפגש ע� התוק+

  . 29 התנהגותיי�נאותות מצידו וכ� מסימני� 

  

  תופעות לוואי

אנשי� אשר . מסוכנות" אי הידיעה"קיימת עדות ממספר מחקרי� כי ההשלכות ארוכות הטווח של 

  . 30משלמי� מחיר פיזי ונפשי כבד, מתכחשי� לטראומות שחוו ולכאב שמתלווה לה�

  :להל� יוצגו  מספר מחקרי� אשר יתארו את ההשלכות הנלוות לשימוש באסטרטגיה זו

  כחשה והסתגלות עתידיתה

Leitenberg &Greenwald & Cado ) 1992( , מדווחי� כי נשי� שהדחיקו והכחישו התעללות מינית הפגינו

על א+ שאסטרטגית התמודדות זו הייתה השכיחה ביותר . יכולת הסתגלות נמוכה יותר בבגרות�

ליכולת שלה� להסתגל הרי שבטווח הארו* שימוש זה הזיק , לשימוש בקרב קבוצה זו של נבדקות

  .31 חברתית

  הכחשה וחרדה

Trickett ) 1997( , מצאה כי ילדי� שחשפו במתכוו� את דבר ההתעללות בה� חשו חרדה גבוהה בהרבה

ההסבר לכ* נעו1 בעובדה כי ילדי� אלה חשי� אחריות ואשמה על . מאלה שלא חשפו את סוד�

                                                           
29
 Teena Sorensen and Barbara Snow., “How children tell: the process of disclosure in child sexual abuse.” In: Journal of 

the Child Welfare. Vol. LXX, No. 1, Pp. 3-15, 1991. 

30
 Michael A. Milburn & Sheree D. Conrad., The Politics of Denial. (London : The MIT Press, 1996). 

31
 Harold Leitenberg, Evan Greenwald and Suzana Cado.," A retrospective study of Long Term Methods of Coping With 

having been Sexually Abused During      Childhood”., In: Child Abuse and Neglect: The International Journal., Vol.16, 

Pp. 399-407, 1992. 
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, )Rerliner & Lone ) 1995 � מחקר� של ממצא זה עקבי ג� ע. 32האירועי� שבאו מיד לאחר הגילוי

שמצאו כי רבי� מ� הילדי� שחשפו את ההתעללות דיווחו על חרדה בהקשר לתחקור שעברו על ידי 

הרוב , יחד ע� זאת. הבדיקות הרפואיות שנאלצו לעבור וכ� מהציפייה להופעה בבית המשפט, המשטרה

. 33 הנכונה בכ* שחשפו את ההתעללות בה�חשו כי קיבלו את ההחלטה, 97% # כ, המכריע של הנבדקי�

כי על מנת לקבל את מלא התועלת מ� הגילוי ולפחית עד כמה שנית� את ההשלכות , עוד עולה ממחקר�

תומ* היא , נוכחותו של מבוגר משמעותי. הילד חייב לקבל תגובה חיובית לגילוי, השליליות של החשיפה

  . 34משמעותית בתגובה של הילד לאחר הגילוי

  שה והתנהגותהכח

 אקטיבי של חשיפת ההתעללות #נמצא כי ילדי� שהיו בשלב מתקד�, )2000('  ושות Griesממחקר� של 

ילדי� שהתכחשו , בנוס+. הראו הרבה פחות בעיות התנהגות מוחצנות מאשר ילדי� שעדיי� לא חשפו

  . Post Traumatic Stress Disorder (35( טראומטית #סבלו הרבה יותר מסימפטומי� של הפרעה פוסט 

  הכחשה ומחלות

ההשערה היא כי הורמו� . מספר מחקרי� מצאו קשר בי� רגשות מודחקי� והתפתחות של מחלות

מפחית את מספר כדוריות הד� הלבנות החיוניות לתפקוד המערכת  , Corticosteroneשנקרא , המתיחות 

  .36 ובכ* מחליש אותה, החיסונית

  הכחשה וטיפול

קורבנות של . דחייה של התחלת תהלי* ההחלמה,  משמעה דחייה של הטיפול"אי ידיעה", הכחשה

 אינו מג� �הזיכרואול� היעדר .  המבעית של ההתעללות�הזיכרותקיפה מינית הכחישו והדחיקו את 

37הסימפטומי� עשויי� לספר את מה שהקורב� מסרב לזכור. מפני ההשלכות של הטראומה עצמה
 .  

  :סימפטומי� שלהל�מרבית מהקורבנות יסבלו מה

  .בושה וזלזול בגו+,  תחושת אש� כבדה#פגיעה בדימוי ובהערכה העצמית 

                                                           
32
 Leonard T.Gries (et al.)., “ Positive Reaction to Disclosure and Recovery from Child Sexual Abuse”.,In: Journal of 

Child Sexual Abuse: Research, Treatment & Program Innovations for Victims, Survivors & Offenders., Vol.9, No. 1,Pp. 

29-51,2000. 

33
 Ibid 

34
 Ibid 

35
 Leonard T.Gries (et al.)., “ Positive Reaction to Disclosure and Recovery from Child Sexual Abuse”.,In: Journal of 

Child Sexual Abuse: Research, Treatment & Program Innovations for Victims, Survivors & Offenders., Vol.9, No. 1,Pp. 

29-51,2000. 

36
 Michael A. Milburn & Sheree D. Conrad., The Politics of Denial. London : The MIT Press, 1996,P37. 

37
 Beverly Engel., The Right to Innocence: Healing the Trauma of Childhood Sexual  

 .   5.P, 1989, .Inc, Tarcher.Jeremy P: Los Angeles, eAbus  
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  .היעדר מודל ליחסי� בריאי�,  קושי בבניית אמו�–בעיות ביחסי� בינאישיי� 

  . כפויה ואלימה,  קושי להתגבר על חוויה מינית טראומטית–בעיות מיניות 

רבי� נוטי� להדחיק את עוצמת הרגשות העזה ,  בהיות� מוצפי� ברגשות–קושי בהבעת רגשות 

  . או שיחצינו אות� ואז יהפכו למתעללי� בעצמ��מדיכאווכתוצאה מכ* או שיפנימו אות� ואז יסבלו 

  . ידיעה, מודעות,  הראשו� בתהלי* ההחלמה הממוש* חייב לעבור דר* הכרהבשהשל, מכא�

  

  , לסיכו�

בטווח הקצר היא עשויה לספק . לשמרה בטווח הארו*אינה מוחלטת וקבועה ולכ� קשה " אי הידיעה"

הסכנה , ככל שהזמ� עובר הסכנה לדליפה, אול�. חסימה אבסולוטית מפני התכני� המאיימי�, הגנה

 עשויי� שלפגוע ולסדוק את ההגנה שהיא –לגילוי מקרי והקושי בהפניית משאבי� נפשיי� לשימורה 

  .אמורה לספק

  . הוא מחיר כבד" אי הידיעה"המחיר שהפרט משל� בעבור , ודהמחיר של שמירת הס, יתרה מזאת

שהכירו בעובדות והחלו בתהלי* ארו* ומייגע של , מחקרי� הראו יתרו� ברור לילדי� שחשפו את הסוד

  . החלמה ושיקו�

  : בחשיפה הוא רב , שיתמכו ג� ה� במסקנה כי היתרו� שבידיעה ', אסיי� בדבריה של דורית אברמובי1

ואני ראיתי ואני הבנתי ואני , ש אמר לי הרופא שיש לי גידול בפה כמעט בגודל של אגרו+לפני חוד"

כי החומר ממנו היה עשוי הגידול הוחדר בי בראשית . ידעתי כי זו העת להחליט א� להוציא את הסוד

 והפה #ולשתוק, לבלוע, לשמור, לא לספר ולא לגלות.  ומאז הקפדתי לשמור על הוראת הוריישנותי

שני� ארוכות ,  שני� של פה סגור37 …לאטו� ולסגור,  שני� להכיל37למד כבר לפני , יה כה קט� אזשה

נפשי ביקשה , גופי לא הסכי� עוד לשמור. הגיעו לפני כחודש אל נקודת ההכרעה, של בליעת הכאב

 "…להוציא
38.  

  

  

  

  

  

  

                                                           
38
  .38' עמ , 2004, הוצאת בבל: ישראל, גילוי עריות במבט פמיניסטי: המלך עירום, .דורית', אברמוביץ 
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  דיו�

זה היה נוסח הפתק !. דיעת*לי. הביעה את התנגדותה להשתת+ בסדנא) ש� בדוי(התלמידה סיוו� " 

התלמידה סיוו� שישבה לצידי לכל אור* . שהכניסה אליי המורה כמה דקות לאחר שהתחלנו את הסדנא

. את התיק היא החזיקה חזק על ברכיה לכל אור* הסדנא. אולי שקטה מדי. הסדנא הייתה שקטה

רוב� . תתפות בסדנאות גדול מ� הנערות המשאפשר לומר שההתנהגות הזו של סיוו� מאפיינת חלק 

את . אולי ה� נבוכות אולי ה� נבוכות ואולי ה� מתקשות לדבר על התכני� המאוד לא קלי�. שקטות

שמא , תו* שקילה מתמדת של המילי� היוצאות מפי, הדיו� השתדלתי א+ יותר מתמיד לנהל בזהירות

 שאולי עברה תקיפה באותה הנערה, לפיכ*,משפט שלא יובנו כהלכה ושיפגעו , חלילה אומר מילה

 בכדי לאפשר למי שמעוניינת לגשת אליי באופ� אישי, הסדנא הסתיימה והתעכבתי קצת בכיתה. מינית

, עמדתי לעזוב את בית הספר...או סת� להתלבט ולספר על מישהי אחרת שמכירי�, לשת+, ולשאול

דנא ושכעת היא בשיחה כשהמורה של סיוו� ניגשה אליי ואמרה שסיוו� החלה לרעוד בכל גופה לאחר הס

בעקבות . מאוחר יותר התברר כי סיוו� עברה תקיפה מינית א* לא שיתפה איש קוד� לכ�. ע� היועצת

מתו* יומ� ". ( סיפרו לאימה של הנערה וכעת היא נמצאת בטיפול, התלמידה ביחד ע� היועצת, החשיפה

  ).אישי שניהלתי במהל* העברת הסדנאות

  

התגנבו לליבי ולמוחי ספיקות באשר . דה את מנוחתי זמ� רב לאחר מכ�החוויה שתיארתי לעיל הטרי

על א+ שידעתי בביטחו� כי הפעילות החינוכית . שטמו� בכוחה של הסדנא, ההרסני אולי, לאפקט העצו�

שנועדה לקד� מודעות לסוגיית האלימות המינית , של מרכז הסיוע בבתי הספר היא פעילות חשובה 

הרי שלא הייתי משוכנעת באשר ,  הסיוע וע� השירותי� שהוא מציע מאיד*והיכרות ע� מרכז, מחד

ויותר ה� אמצעי ראוי , במתכונת� הנוכחית, לא הייתי בטוחה כי הסדנאות. לדר* בה מטרה זו מושגית

  .נטיתי לחשוב כי כוח� לפגיעה הוא רב במקרי� מסוימי�

.  הפעילות של מרכז הסיוע בבתי הספרשהחלטתי לבדוק סוגיה זו לעומק ולהפיק לקחי� להמש*, מכא�

אדו� במרכיבי� המרכזיי� בסדנאות ואבח� אות� תו* היסמכות על הרקע התיאורטי שהוצג , בהמש*

  .בפרק הקוד�

  

כ* שטווח הגילאי� של התלמידי� שעוברי� , הסדנאות מועברות בחטיבות ביניי� ובבתי ספר תיכוניי�

אות אינ� משווקות ואינ� מותאמות מבחינה תכנית לילדי� הסדנ.  שני�18 # ל12את הסדנאות נע בי� 

  .צעירי� יותר בגילאי בית ספר יסודי
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מצאו במחקר� מספר ממצאי� מענייני�  )Sorenson & Snow ) 1990שכ� ,  נתו� זה הוא משמעותי

מתבגרי� נוטי� לקבל החלטה מודעת ומכוונת באשר לחשיפת , ראשית: באשר לשכבת גיל זו

אשר אצל� שכיחה יותר , זאת בניגוד לאוכלוסיית הילדי� בגיל טרו� בית ספר, �ההתעללות בה

 לחשיפה היא 13#17נמצא כי המוטיבציה המרכזית הדוחפת מתבגרי� בגילאי , שנית. החשיפה המקרית

אשר ,הגור� הבא אחריו ).  מ� הנבדקי� דיווחו על גור� זה24% #כ(תחושת הכעס שה� מרגישי� 

שה� מקבלי� מב� הכוח העידוד שה� מקבלי� מקבוצת בני גיל� או ,  היא התמיכהמהווה זרז לחשיפה

  המשפיע על החשיפה של ילדי� בגילאייהגור� המוטיבציונ,  מנגד. המהווה דוגמא עבור�גיל� שנחש+

אשר לא בהכרח , מועברות במסגרת בית הספרהוא בתוכניות ההמדובר .  הוא המודעות החינוכית6#9

ה של התעללות מינית אלא יותר בזיהוי ועיסוק של התנהגויות לא נאותות וכ� הדגשת מתמקדות במניע

  . זכויות אישיות ואסרטיביות

בהקשר של " לוח חלק"מתו* הממצאי� הללו נית� להסיק כי המתבגרי� היושבי� בסדנאות ה� אינ� 

, בית הספר היסודיהדבר אינו בהכרח כ* כאשר מדובר בילדי . הכרת� את הנושאי� של אלימות מינית

לעומת המתבגרי� שנדחפי�  התוכניות החינוכיות מהוות גור� משמעותי הדוח+ לחשיפה עבור�שכ� 

כאשר באופ� בסיסי מתבגרי� מודעי� יותר , כלומר. יותר על ידי תחושת הכעס על הפגיעה בה�

יוביל ו של דבר ה� מזהי� אותה במידה זו אחרת ולכ� ג� מה שסופ, מתבצעת בה� פגיעה על רקע מיני

 הכעס ולא תובנות שלמדו במסגרת  תחושת את הפגיעה היאיחשפו בה אות� לקבל החלטה מודעת

להגדיר ולקרא בש� אול� זה ישמש , נכו� שהסדנאות יכולות להבהיר יותר את המושגי�. חינוכית

  .כתוספת למודעות בסיסית שכבר קיימת

שבו , אי ידיעה כאקט בודד/ ת� להתייחס להכחשהא� נוסי+ לממצאי� הללו ג� את העובדה כי לא ני

 הרי שג� נקודה זו תומכת בעובדה שהסדנאות #אלא כרצ+ וכהתפתחות, מתבהרת לנו האמתברגע אחד 

  לעמוד בפני עצמ� שיוכלוכדיברק יכולות לזרז ידיעה או לתרו� ולדחו+ לקראתה אול� אי� בה� די 

  .ולגרו� לבד� לידיעה

נתמ* הוא חשש שאינו , ל סדנא חד פעמית  לערער ולהרוס אולי עולמו של ילדשהחשש שבכוחה ש, מכא�

  . בממצאי� 

  

 המסרי� המועברי� בסדנא ה� מסרי� .שנלוות לה�נקודה נוספת עוסקת בתכני� ובתחושת התמיכה 

זה יכול לקרות לכל אחת ולכל ( שמכירי�  בשכיחות הגבוהה של תופעת האלימות המינית בחברה 

 וה� מסרי� אשר מכירי�, ) הקורב� לעול� אינו אש�( � שתומכי� ומחבקי� את הקורב� מסרי, )אחד
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זה לגיטימי שתחושי מושפלת א�  (  ונותני� לגיטימציה למגוו� של תגובותבסובייקטיביות של התגובה

  ).יעירו ל* על הגו+ של*

 שתלמידי� תחוויותוק+ והכרה ב, עשויי� לספק תמיכה, המסרי� הללו שמודגשי� בסדנא שוב ושוב

  Griesבמחקר� של . מת� תוק+ לחוויה ולכאב המתלווה לההספרות מצביעה על החשיבות של . חווי�

עשויי� , כמו ג� נוכחותו של מבוגר משמעותי תומ*, נמצא שתגובה חיובית ותומכת לגילוי) 2000(' ושות

  . ובכ* להקל עליה, לצמצ� באופ� ניכר את ההשלכות השליליות של החשיפה

שדואגת לשוב , הסדנאות מספקות תמיכה ה� מבחינת המסר שמועבר דר* התכני� וה� מ� המנחה 

לא , באווירה הזו כדי לספק קרקע ראשונית תומכת, לדעתי, יש . ולהזכיר את הדעה שלה ושל המרכז

  . שאותה יכולי� הנערות ונערי� לנצל, שופטת

  

ה� . ולי� לבחור א� להשתת+ בסדנא או שלא התלמידי� יכ. אלמנט הבחירה בסדנאות הוא מרכזי

כ* שנער או נערה שאינ� חשי� בנוח , יודעי� על קיומה של הסדנא מראש ויכולי� להיער* לקראתה 

ג� בסדנאות אנו מאפשרי�  .אול�  על פי רוב ההשתתפות היא מלאה. יכולי� שלא לקחת חלק בסדנא

מציגי� בפניה� סיטואציות ע� דמויות ,  סרטי�אנו מקריני� לה�. אול� בדר* קצת שונה, את הבחירה

מבלי   וכל זה#להעלות את השאלות שהכי מטרידות אות�, ובכ* מאפשרי� לה� לדבר, דמיוניות

  .  הדיו� מתנהל על מישהו אחר. את החששות שלה�, שיצטרכו להזכיר את עצמ�

.  תמיד על הבחירה שלה�הדגש הוא, ג� כשאנו מסבירי� לה� על קו החירו� ועל הסיוע שמוצע במרכז

מה שמותא� ליכולת שלה� ועל , אנו נציע לה� את האפשרויות וה� יחליטו על סמ* מה שטוב לה�

או לחשו+ את הפגיעה בה� או ללכת , בשו� מקרה לא יכפו עליה� להזדהות. סמ* הבשלות שלה�

  . יתלבטו אית� ביחד וילוו אות� בכל החלטה שיקבלו, ייעצו לה�, להתלונ�

לשאול שאלה ולראות את התגובה של , לבדוק, שהסדנא כזירה בה התלמידי� יכולי� לגשש, �מכא

פע� , פע� שנייה ולשתוק, ה� יכולי� להתקשר פע� אחת ולנתק. המנחה וכ* ג� לגבי קו החירו�

  . שלישית ולדבר קצת

� כפי שנמצא שכ, אוכלוסיית התלמידי�אלמנט זה הוא מרכזי והוא עונה למעשה על צרכיה של מרבית 

הרוב המכריע של הילדי� שחשפו את ההתעללות בה� לא עשו  , )Sorenson & Snow ) 1990 במחקר� של

ניסו לבדוק מה קורה א� , בו ה� גיששו, השלב הטנטטיבי, אלא עברו שלב ביניי�, זאת באופ� ישיר

  . יגידו משפט כזה ורק לאחר שהיו בשלי� מספיק עברו את השלב הזה ונחשפו

בדיקה ואישור מחדש של מה שה� הרגישו וידעו , הססנות, נא מהווה זירה להמש* גישושהסד

  . אינטואיטיבית
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היא תוצר של קבלת החלטות של התלמידי� , חשיפה#בי� חשיפה ואי,  ידיעה#הבחירה בי�  ידיעה ואי

רמטיבי מספקי� לה� מידע אינפו, אנו נמצאי� לציד�. הנובעת מ� הבשלות ומ� המוכנות שלה� לכ*

  .  וה� מחליטי� מתי ומה לעשות–תוק+ והכרה , מספקי� לה� תמיכה, בסדנאות

  

  ,לסיכו�

נית� לומר כי כוחה של , לאחר ניתוח ובחינה של מאפייני הסדנא תו* היסמכות על ממצאי� מחקריי�

  . בקירוב אל המודעות יותר מאשר העלאתה המוחלטתטמו�הסדנא 

נמצאי� רגע אחד במצב של אי ידיעה ורגע שני בית הנחשפי� אינ�  ומר בתהלי* רצי+ העובדה שמדובר

,  נהפו* הוא.  עובדה זו  יכולה להפחית מכוחה ההרסני של הסדנא כמעלה מודעות#במצב של ידיעה

היכולת , כלומר. שאותה יכול לנצל הפרט לתועלתו, בונה ולא הרסנית, עובדה זו נותנת עוצמה אחרת

 כל אלה #המסרי� החד משמעיי�, וירה התומכתוהא, לקבל תמיכה, שורלקבל אי, לברר מידע, לגשש

  . להיחש+ ולדבר או שלאו, מספקי� כלי� חשובי� אשר תורמי� להבשלתה של ההחלטה 

יכירו וידעו שמדובר באלימות , שלב ההחלמה יתחיל רק לאחר שהנערה או הנער יכירו במה שקרה

  . בגיבוש של החלטה, ירוז התהלי*יכולות לסייע בזהסדנאות . מינית שפגעה בה�

  

  :הצעות לעתיד

כיו� לא . בגילאי בית הספר היסודי, חשוב לבנות תוכניות שייפנו ג� לקהל התלמידי� הצעיר .1

שכ� נמצא כי הגור� המשפיע , קיימת תוכני� כזאת אול� תוכנית כזו עשויה להיות משמעותית 

ינוכיות המועברות לה� במסגרת בית ביותר על חשיפה של ילדי� צעירי� אלה ה� תוכניות ח

חשוב שהתוכניות ייבנו תו* התחשבות בכ* שזו עשויה להיות הפע� , יחד ע� זאת. הספר

כ* שש� הידיעה עשויה , " לוח חלק"ה� בבחינת , הראשונה שילדי� נחשפי� לסוגיות אלה

  .שלהיות עבור חלק� רע� ביו� בהיר

כ* שאפשר לבנות מסגרות , ת בני הגיל בחשיפהידוע כי מתבגרי� מייחסי� השפעה רבה לקבוצ .2

, כמנחי�, למשל. שמקדמות פעילות יותר ענפה של בני הגיל בתחו� של מניעת אלימות מינית

 .כמארגני� של פעילות שוטפת בבתי הספר, סוכני שינוי בבית הספר

. נוכחותו של מבוגר משמעותי תומ* היא חשובה במניעה של ההשלכות השליליות של החשיפה .3

אני סבורה כי יש יותר מקו� לשלב את צוות המורי� בסדנאות משו� שהמורה הוא זה שנשאר 

ע� התלמידי� לאחר שאנו עוזבי� את בית הספר וחשוב שתהיה לה� מספיק מודעות ושה� 

  .יוכלו להוות את אותו גור� תומ* בתו* בית הספר
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  סיכו� ומסקנות

  . מתבגרי� ומבוגרי�,  השכיחה בקרב ילדי�מודדותכמייצג אסטרטגיית הת"  הידיעה#אי"מושג . 1

 .זוהי אסטרטגיה של פשרה # מתעל� ודוחה את ההתמודדותהפרט למעשה , באסטרטגיה הזו

ושוב יהא על הפרט לקבל את ,  בשלב כלשהו יחזור הצור* להתמודדות ממשיתשההנחה היא כי,מכא�

  . ההחלטה הא� הוא מוכ� ובשל לכ* או שטר�

לתחושת אי .  ולא כהפכי�כשני מרכיבי� המתקיימי� זה לצד זה . כרצ+"הידיעה–אי "ו" הידיעה ".2

כדי , "פרדוקס אי הידיעה"לפי הטענה של ). ברמה כזו או אחרת(, תחושה של ידיעהתתלווה הידיעה 

מכא� . הרי שעלינו להכיר בה� ולזהות אות� קוד� לכ�, שנדע לחסו� ולהתעל� מתחושות מאיימות

היות ואנו מדברי� על רצ+ של מצבי�  , ולא העלאת מודעות,  קירוב למודעותר יהיה לומרשמדויק יות

  . הידיעה#ולא על אקט בודד המבחי� בי� הידיעה לאי

הסדנא מוגבלת ביכולת לערער בצורה רצינית את עולמו של תלמיד מאחר ומרבית התלמידי� מגיעי� . 3

העובדה שחשיפה לא מתרחשת , בנוס+.  אלימות מיניתלגבי, אינטואיציונית אולי, ע� מודעות בסיסית

לספק , לעזור בגיבוש ההחלטה, היא עשויה לסייע ולקרב למודעותש, הרי, כתוצאה ממעשה בודד

   .אי� די בסדנא כדי להביא למצב של העלאת מודעות באחתתמיכה לתלמידי� אבל בכל מקרה 

ידוע כי שלב ביניי� לפני חשיפה של . שיפה ועשויה לעודד לחבונה,הסדנא משמשת כזירה מעצימה . 4

הסדנא מהווה זירה . מבררי� ומגששי�, שואלי�, פגיעה מינית הוא שלב בו בודקי� כיצד הסביבה תגיב

ש� הוא יוכל להעלות את שאלותיו כחלק מדיו� בדמות . מצוינת לפרט לקבל מידע ולבחו� את הסביבה

  . יה למה שעבר ובכ* להרגיש בטוח ומוכ� יותר להיחש+לקבל תמיכה ולגיטימצ, יוכל לקבל מידע, אחרת
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