“אחי ,עשיתי את זה””,ראיתי את הזה שלו”“ ,הוא
לוחץ עליי שנעשה את זה”; בגיל ההתבגרות
המיניות בשיאה ואין אחד שלא נתקל בשיח דומה,
אבל איפה עובר הגבול? בשיתוף עם המרכז
הארצי לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ,החלטנו
לצאת בסדרת כתבות ראשונה מסוגה שנותנת
לכם ,סוף סוף ,את הבמה לדבר על “זה”
מאת כת”צ תמר ליכטינגר  //תמונות Shutterstock

מקרה האונס של ילדה בת  12ותקרית המין הקבוצתי בקריית גת זעזעו מדינה שלמה ,וגם אותנו ,עד לנקודה שבה פשוט לא יכולנו לשתוק יותר .לצערנו,
תקיפות ,בריונות מינית ,פורנוגרפיה ,חשיפה מוקדמת לתכנים מיניים והטרדות (קטנות וגדולות) הם חלק בלתי נפרד מחיי בני הנוער כיום ,ועל רובם
אנחנו שומעים (וננזפים) דרך נקודת מבטם של המבוגרים .בשיתוף המרכז הארצי לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ,החלטנו לצאת בסדרת כתבות מקיפה
שמעבירה את המיקרופון אליכם כדי שתוכלו לזעוק ,לשתף ,להבין ,ללמד וללמוד על העולם המבלבל הזה .לפני שמתחילים ,רצינו לעשות לכם קצת
סדר ולהסביר אחת ולתמיד מהי תקיפה מינית ,מהי הטרדה מינית ,איך קרה שהעיסוק שלנו במין שלנו מתחיל בגיל מוקדם יותר מאשר בדורות קודמים
ומהן ההשלכות של שליחת תמונת עירום בוואטסאפ .את הנושאים האלה וגם נושאים בוערים אחרים נכסה בפרויקט המיניות שלנו “ -מדברים על זה”.

הגיל להתחיל
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עולם הדיגיטל

הידעתם :כ־ 50%מבני הנוער הודו ששלחו תמונות או
הודעות בעלות תוכן מיני.

עידן הסמארטפונים והרשתות החברתיות פתח בפנינו
עולם חדש של הטרדות מיניות .וואטסאפ ,אינסטגרם,
סנאפצ’ט  -אלה אפליקציות שמאפשרות לנו לשלוח
בקלות תמונות עירום או תמונות אישיות אחרות לחברים,
לבני זוג ואפילו לאנשים זרים .התופעה נפוצה כל כך,
שכ־ 50%מבני הנוער הודו ששלחו תמונות או הודעות
בעלות תוכן מיני (באנגלית התופעה נקראת “סקסטינג”,
והיא נפוצה כל כך שסקרים מדווחים כי  48%מבני הנוער
קיבלו מסר בעל אופי מיני ,ו־ 39%שלחו מסר כזה)17% .
אחוזים מבני הנוער בארצות הברית שקיבלו תמונות
מיניות הודו שהעבירו אותן לאדם אחר ,ו־ 55%הודו
שהראו אותן למישהו .אחרי ששלחנו את התמונה בקבוצה
בוואטסאפ או בהודעה בסנאפצ’אט ,ישנה תחושה מוטעית
שהיא תימחק תוך כמה שניות ולעולם לא תגיע לאנשים
אחרים; זה כמובן לא נכון .הפצת תמונה אינטימית היא
כשלעצמה הטרדה מינית.

פורנו ועולם הזוהר

הידעתם 80% :מבני הנוער בארץ (רובם המוחלט בנים) צופים בסרטים פורנוגרפיים
כמה פעמים בשבוע.

עולם הזוהר והבידור משפיע עלינו בכל תחומי החיים ,ובמיוחד בנושאים של מיניות.
הטלוויזיה והמחשב שלנו מלאים בתכניות ,בפרסומות ובאתרים עמוסי רמיזות מיניות,
שמשתמשים בסקס כדי למכור או לקדם דברים .כתוצאה מכך ,בני נוער נחשפים לתיאורים
סקסיסטיים ,מפלים ומוגזמים ,שמשבשים את התפיסה שלהם לגבי מין ,תקיפות מיניות
או הפליה ,והגרועה מכול היא הפורנוגרפיה .הפורנו יוצר אצל בני הנוער תמונה מעוותת
ולא מציאותית של יחסי מין וכיצד הם אמורים להתרחש ,בעיקר סרטים המערבים אלימות.
זוכרים שדיברנו קודם על לחץ חברתי? זה תקף גם כאן .בני נוער רבים מתחילים לראות
פורנו רק בגלל שהחברים שלהם רואים ,ונחשפים לתכנים שלא מיועדים לגילם ומשבשים
את תפיסת המיניות שלהם.

הידעתם :לפי הנתונים הרשמיים ,גיל קיום יחסי המין הממוצע
בישראל עומד על  17וחצי; אך למעשה 63% ,מבני נוער הודו
שהתנסו בפעילות מינית כבר בגיל .15
למרות התחושה שהעיסוק במיניות מתחיל בגיל מבוגר יחסית,
הגיל שבו מתחילים בני נוער לקיים יחסי מין ממשיך לצנוח
בקצב מהיר .למה? מחקרים מעידים שהחשיפה שלנו למדיה,
חוסר הצנזורה הדיגיטלית ,האיידולים המתפשטים וההורמונים
המוגברים הם חלק מהתופעה .מבחינת החוק ,יחסי מין מתחת
לגיל  14אסורים בהחלט ,ובגיל  16-14הם מותרים רק כאשר
פער הגילים בין מקיימי היחסים לא עולה על שלוש שנים .הבעיה
מתחילה שככל שההתעסקות המינית מתחילה בגיל צעיר יותר
ולא בשל ,כך גם ההטרדות ,חוסר ההבנה והבריונות גוברים14% .
מהנשים בישראל הודו שהותקפו מינית לפני גיל  30% ,16מהפניות
למרכזי סיוע נעשות מצד מתלוננות שנפלו קורבן לעבירת מין
כשהיו מתחת לגיל  12ואחת מתוך  4נערות ואחד מתוך  6נערים
מותקפים מינית הרבה לפני יום הולדתם ה־.18

מהי תקיפה מינית?

הידעתם 1 :מתוך  3נשים ו־ 1מתוך 6־ 7גברים יותקפו
מינית באיזה שהוא שלב בחייהם.

על פי המרכז לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ,תקיפה מינית
היא “כל התנהגות ו/או מעשה מיני הנכפה על אישה,
גבר או ילד ללא הסכמתם” .מה זה אומר? כל מעשה
שמעורב בו מגע מיני ומבוצע בלי הסכמה מהצד השני.
זה יכול להיות מישהו שנצמד אל אדם אחר ,מתחכך בו,
נוגע באברי המין שלו ,כופה עליו יחסי מין ,או בקיצור:
“מעשים מגונים” .אצל מבוגרים ,מרבית התקיפות נעשות
על מנת להשפיל את הקורבן ולשלוט בו .אצל בני נוער,
לעומת זאת ,תקיפות מיניות עלולות לנבוע מחוסר רגישות,
מאי־הבנה או מהתעלמות מרגשות הצד השני .הנפגעות
העיקריות מעבירות מין הן נשים ,וכמחצית מקורבנות
האלימות המינית הן קטינות .כשליש מעבירות המין
שבוצעו בילדים ובילדות מתחת לגיל  12היו מקרים של
גילוי עריות  -תקיפה מינית בתוך המשפחה שמבצע אבא,
דוד או סבא.

הטרדה מינית

הידעתם 25 :אלף בני נוער דיווחו שמוריהם העירו להם הערות מיניות,
וכמות דומה דיווחה שמוריהם ‘התחילו איתם’ בצורה מינית.
בניגוד לתקיפה מינית ,הטרדה מינית מתייחסת בעיקר למעשים שלא
כוללים מגע ,כמו הערות ,מבטים ,שריקות או כל תשומת לב לא נעימה
אחרת שגורמת אי־נוחות לקורבן .מחקרים מראים שכמעט כל אישה
חוותה לפחות פעם אחת בחייה הטרדה מינית .הטרדה מינית אינה
כתובה בחוק (פרט למקרים של הטרדה בעבודה) ,אך העובדה שאקט
מסוים לא עובר על החוק לא אומרת שהוא מוסרי או שמותר לעשות
אותו .כל דבר שנעשה ללא הסכמה של הצד השני הוא הטרדה .כדי
להבהיר“ ,הסכמה” היא אישור מפורש ,שמתבטא גם בשפת הגוף וגם
במילים (שתיקה זאת אף פעם לא הסכמה!) .ישנם מקרים של מה
שנקרא “ניצול יחסי מרות” ,שבהם מורים או מנהלים בעבודה מנצלים
את מעמדם כדי לתקוף ולנצל מינית את הכפופים להם (תלמידים/
עובדים) :במקרה הזה ,כיוון שלמוטרד לא ניתנת בחירה אמיתית (שכן
הוא נתון למרותו של המטריד) ,שום תגובה לא תיחשב כהסכמה.

גם גברים

הידעתם 35% :מהמדווחים על תקיפה מינית הם גברים או נערים,
וגם הנתון הזה לא מדויק ,כיוון שגברים מדווחים על תקיפה מינית
פחות מנשים.

אף על פי שרוב הנפגעות מינית הן נשים שהותקפו בידי גברים,
קיימים גם מקרים הפוכים ,של גברים שהותקפו מינית  -לרוב בידי
גברים ,אך לעתים גם בידי נשים .למעשה ,עד גיל  12בנים ובנות
מותקפים מינית במידה דומה .פעמים רבות מצבם של גברים
שהותקפו קשה עוד יותר מזה של נשים ,כיוון שכמעט אין שיח על
גברים שהותקפו למרות האחוזים המשמעותיים שלהם ,וגברים
שהותקפו מתביישים לדווח .מחקרים הראו גם שגברים שהותקפו
מינית סובלים מבעיות נפשיות יותר מאשר נשים שהותקפו.

לחץ חברתי

הידעתם 73% :מבני הנוער אמרו כי הם אינם יודעים כיצד לנהוג במקרה שיחשפו למקרה של תקיפה או אונס ,וחלקם אמרו כי לא היו עושים דבר.
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קצב ההתפתחות המינית של בני נוער אינו אחיד ,ומשתנה בין בני נוער שונים ,מה שעלול ליצור לחץ על נערים ונערות להתנסות באקטים
מיניים בקצב שלא מתאים להם או לפני שהם בשלים לכך .בנוסף ,לחץ חברתי עלול לגרום לבני נוער לשתף פעולה עם תקיפות והטרדות
מיניות .חשוב לציין שעל בנים בגיל ההתבגרות מופעל לחץ להתנהג בצורה מסוימת ,ואם הם לא יתנהגו ככה הם “לא גברים” .הדבר תקף
גם במקרים של אונס קבוצתי ,עליהם אנחנו שומעים כל כך הרבה בעיתונים .למעשה ,בסקרים שונים נחשף שבחלק מהמקרים צעירים
אפילו לא רואים מקרים של ניצול נערה כמעשה אסור ,אלא כ”אירוע חברתי”.

למרכז לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית חייגו :נפגעות ,*1202 :נפגעים*1203 :
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