
 האשמת הקורבן

 מטרות הפעולה:

 היכרות עם המושג "האשמת הקורבן" ולמידה על התרחשויות אקטואליות בנושא בחברה. .1

 נתייחס להאשמת הקורבן בהקשר המוסדי, ובהקשרים חברתיים.  .2

 ים לבחירה כיצד להגיב לפגיעה.יהיכרות עם דרכי פעולה והתמודדות אלטרנטיב .3

 חלוקת זמנים:

 דקות 10 ציטוטים של שופטים

 דקות 15 מה לבשת אז?

I may destroy you 15 דקות 

 דקות 25 על המשמר

 דקות 15 דרכי פעולה והתמודדות

 דקות 10 סיכום

 

  מהלך הפעולה:

 דקות( 10) -פתיחה .1

, ולכן צריך שנשים נפתח בלהסביר שבפעולה היום נעסוק בתכנים שיכולים להיות קשים לא.נשים

לב ונהיה רגישים בדיונים. אנחנו יכולים גם לא להסכים אך נחזור על מושגי המרחב הבטוח, ונכבד 

את המשתתפים בשיחה. בנוסף, אם מישהי.ו מרגיש.ה צורך לצאת באיזה שלב ולהתאוורר בחוץ זה 

 בסדר, ושירגישו בנוח גם לחזור אם זה אפשרי.

 )נספח(.ציטוטים של שופטים  תמונות על הרצפה של מניחות

מה זה מעורר בכן? למה לדעתכן שופטים, אנשים מלומדים שאנחנו משלמים להם  שואלות:

 נוקטים בעמדות כאלו? -מהמיסים שלנו את מיטב כספנו

  ."?אז לבשת מהמתחילים מצפייה בסרטון " .2

מה היחס שהמתלונן קיבל מהחוקרות? למה? מה הדברים שהן האשימו אותו בהם?  שואלים:

)הלבוש, שהוא מחצין את זה שיש לו כסף, שהוא אמוציונאלי, שתיית אלכוהול, למה הוא לא הסכים 

  עד שישה אחוזים מהפגיעות המיניות מדווחות לרשויות. 0.8מוסיפים: רק וכו'..( 
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. 2012-2014מספר כתבי האישום שהוגשו בגין תלונות שווא )עבירת תלונות כוזבות( בשנים 

 מקור: משרד המשפטים

 

 

( נסגרו 0.8%תיקים בגין אונס. מתוכם, פחות מאחוז ) 3,608נפתחו במשטרה  2014–2010בשנים 
הנתונים מתייחסים לשנים  .(, נסגרו מחוסר ראיות48.7%מחוסר אשמה בעוד שכמעט מחציתם )

כתבי אישום על תלונות כוזבות בכל העבירות )אלימות,  182 במהלכן הוגשו בסך הכל 2012-2014
כלומר  –בלבד היו כנגד נשים  9כתבי האישום האלה,  182מרמה, הסגת גבול, גניבה ועוד(. מתוך 

 נשים בשנה בלבד בממוצע 3כנגד 



 שואלות:

 מה אנחנו יכולים להבין מהנתון הזה? למה זה ככה? •

 האם יש קשר בין המגדר של המתלוננות )בעיקרן נשים( לבין הנורמה של "האשמת הקורבן"? •

 לא לדווח( מה המונח האשמת הקורבן גורם לא.נשים שחווים אלימות מינית לבחור? ) •

שמתייחס לחקירה של גבר  "you destroy may I" הסדרה מתוך דומה קטעלאחר מכן צופים ב .3

  הומוסקסואל שבמהלך סטוץ שהוא קבע עם גבר זר, הוא הותקף מינית.

 שואלות: 

 הילה שלנו? עוד יותר קשה לדבר על אלימות מינית? איך זה נראה בק •

 האם אנחנו כקהילה מטאטאים את זה? למה כן/לא? •

האם החברה ההטרוסקסואלית מסתכלת בשיפוטיות על חוויות אלימות שעברנו ומציבה אותנו  •

 כקורבנות אשמים במקרים מסוימים?

יעה מינית במרחב להט"בי, שיח מתעורר על פג -הרצאתו של רני לוי מהכנס "במילים אחרות"
  .1.12.2013אוניברסיטת תל אביב, 

דיווח ניכר על עבירות מין והטרדה מינית, וקשה לאמוד את -קיים תת –כמו בעולם כולו  –בישראל 
  .המדויק של התופעה בפועלההיקף 

פניות התקבלו  47,901-על פי נתוני איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, כ
מהפונות והפונים למרכזי הסיוע  13.7%. עוד עולה מהנתונים, כי רק 2016במרכזי הסיוע בשנת 

 .גם הגישו תלונה במשטרה
 

העריך את היקף האלימות  2014ם בשנת מדד האלימות הלאומי שפרסם המשרד לביטחון פני
אלף נשים נפגעות בשנה, כאשר אחת מכל שלוש נשים תותקף מינית  84-המינית בישראל בכ

מהמקרים מדווחים למשטרה. לפי מדד זה, שיעור עבירות האלימות המינית  6%במהלך חייה ורק 
ן המדינות מהשיעור הממוצע במדינות החברות בארגו 10%-בישראל גבוה בממוצע של כ

 .(OECD) המפותחות
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 (14:35-01:08) צופים בקטע מתוך "על המשמר" .4

ראינו במהלך הפעולה כמה מכשולים הנפגעת צריכה לעבור, ואת המנגנונים שהיא יכולה  שואלות:

מה כן? איך מייצרים שיח לא שיפוטי על הבחירה כיצד  -הבנו מה לא, ועכשיו -להיתקל בהם. אז

 להגיב לפגיעה, אם בכלל. 

 

 דרכי פעולה והתמודדות .5

". פותחים את הדיון לחניכים ?ת.לנפגע לסייע איךקוראים את " מתחלקות לקבוצות קטנות.

  האם אתם הייתם רוצים להוסיף עוד טיפים או מחשבות בנושא?   -ושואלים

חשוב להבהיר לחניכים כי אפשר לשתף בדוגמאות אישיות אך חשוב לשמור על  -הלמדריכ.

לא נחשוף שמות, נמנע מתיאורים העלולים להיות קשים לשמיעה  -הפרטיות ועל המרחב הבטוח

השיח בין הנפגע.ת לבין  -לחניכותים אחרותים ונשמור את הדוגמאות וההסברים ממוקדים בנושא

 האדם שאליו פנו.

 

  סיכום: .6

האשמת הקורבן היא מעשה שהוא חלק בלתי נפרד מפרקטיקה פטריארכלית שמחזקת )לרוב(  •

גברים, ובין היתר גם שומרת לכאורה על הסדר החברתי בכך שהיא חוסכת עלויות למוסדות 

מדיניים כמו המשטרה ובית המשפט. אנו נתקלות בבחירה מכוונת של מוסדות שאנחנו 

בהם את אמוננו ללכת לכיוון של הסדרי טיעון וסגירת תיקים, והדבר מקעקע  מפקידים.ות

 תחושה של אשמה בקרב קורבנות.

שיפוטי ומעצים  -עלינו להגביר מודעות לתופעה החמורה הזאת ולייצר בתוכנו שיח תומך, לא •

ין על הבחירה של א.נשים להתמודד עם חוויות שחוו, בין אם בחירתם.ן תהיה לפעול בנושא וב

 אם רק להנכיח את הסיפור שלהם.ן.

איגי פועלת יחד עם ארגונים פמיניסטיים נוספים לשינוי המדיניות ולחיזוק הסולידאריות  •

 החברתית כלפי אוכלוסייה מוחלשת זו, נפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

בפעולה מול  לאהכוונה היא  למדריכה:אם ברצונכם.ן לשתף בחוויות או לקבל כלים נוספים ) •

כולם.ן בצורה לא מותאמת(, מוזמנות לפנות אלינו בפרטי, יש באיגי מערך פסיכוסוציאלי ויתרה 

מכך, ישנם מענים אנונימיים וחינמיים רבים שמספקים מידע נוסף )מרכזי הסיוע, דלת פתוחה 

 ועוד ועוד(.
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 נספחים

 


