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מיניתפגיעהעוברתנשים3מתוך 1
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:טראומהפוסטמחווייתלסבולנוטותבילדותרקלאאךבעיקר, מיניתפגיעהשעוברותנשים

שלמותואתהמסכןאימהמעורראירועבעקבותהמתפתחתהפרעה
.האדםשלוהנפשיתהפיזית

,דיסוציאציהשלובמצביםאוניםוחוסרחרדה, פחדשלברגשותמלווהטראומהפוסט
.שעברוהטראומטיתמהחוויהלברוחלנפששמאפשריםכאמצעיםדמויותריבויאוניתוק

.אובדנייםלמצביםעדרביםבמקריםמביאזהקשהמצב

.התאבדויות6,731בישראלנרשמו2017-ב

.שיםשל נ3,803-וגבריםשל2,928מתוכן
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למצבומגיעהאלימותאואונסבעקבותמורכבתטראומהפוסטעםשמתמודדתאישה, בישראל
שאינןבשיטותמטפליםלרובשם. המוכריםבמוסדותפסיכיאטרילאשפוזנשלחתאובדני

:כגוןאותומחריפותואףלמצבהמותאמות

.ומוגןבטוחמרגיששאינובמרחבהימצאות-גבריםעםמעורבתבמחלקהשהייה•

חופשאתומצמצמותבפרטיותפוגעות, מהמטופלתכוחהנוטלותטיפולשיטותשליישום•
.הבחירה

האוניםחוסרתחושתאתומשחזריםגבריצוותבידילרובהמבוצעיםקשירהטיפולי•
.הטראומטית

נוספותטראומותלייצרונוטההטראומהאתהמתמודדותאצלמשחזרמותאםהלאהטיפול
.המצוקהאתומסלימותההחלמהאתשמעכבות

.נוספיםאובדנייםלניסיונותשמובילייאוששללסחרורלהיכנסעלולותרבותמאושפזות
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https://youtu.be/pJFgARKeORg
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פמיניסטיתפעילה, מיילדת, זוהרמרוהכאשר2016בקיץ הוקמהנשיתמרפאאדמת

.חייהאתלסייםשהחליטהמתמודדת, חברתהשלצוואתהאתלקייםבחרהומשוררת

הקרובותלחברותטקסטהודעתהשאירההיא, התאבדהמאיהטובהכשחברתי"

אחריהחלמהבולמקוםשליהחלוםעליודעתכולכן: אמרההיא. בהלוויהלהקריא

לזהותגרמוהשניהעםאחתדברוזא.כולכןעםזהעלשוחחתי, לקרותיכולהאונס

"זאתשאעשהלהנשבעתי, ביםשלההאפראתכשפיזרנו. לקרות

 ,נשיתמרפאאדמת-ן"אמאתלהקיםבמטרהאוהלהעמותתהוקמה2016בקיץ 
עבורוהוליסטייסודיטיפולולדרושציבורלנבחריידלהושיטרביםמאמציםאחרי

.מיניתאלימותנפגעות
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מס׳שיקופית

:הםהליבהמעקרונותחלק

טראומהמיודעטיפול
שלבהקשרהיאההחלמהולכןת/הנפגעשלהכוחנישולהואהטראומהגרעין

לכךמודעותבפיתוחמתמקדותאנו. חדשיםאמוןיחסיולרקימתלעצמיחיבור

.עצמןשלהריפויבתהליךהמובילותהןשנשים
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הטראומהבליהייתימי, בשאלהאותיפוגש-כלידההמשברהמילים"

לינותנת, בחרתיוגםלסלולשנאלצתיהדרךאבל, אותיעיצבהרקשלא
,  עצמתיתחזקהאשההולידשליהמשבר. רגילחיייםמסלולעלזכות

"לחיותובוחרתלשרודשיודעת
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קהילה
רשתיצירתהיאהמשברעםלהתמודדן"באמהמרכזיותהדרכיםאחת

,  ולהיתמךלתמוךמקוםישאחתלכלבה-תמיכהשלואנושיתנשיתצפופה

ולהיזכרערךובעלתמשמעותיתלהרגיש, אמוןשלבריאיםיחסיםלתרגל

.לבדלאשהיא

אתאחתרואותאנחנו. קהילהאנחנו .לקהילהישכחכמה-קהילה"

. כאןאותםמדברותאנחנו, יוםביוםמדבריםשלאהדברים.השנייה
יש, שכבותפחותיש. לדבריםנגישותמאפשר. לעומקלהיכנסמאפשר

למרותהישארות. שאנחנואיפהלהיותהכנותאתמעריכה. חיבוריותר
"הכל
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טבעיהואהריפוי-מרפאהטבע
הואולאדמהלטבעהחיבור. לטבעקרובממוקמתן"אמשלהמרפאקהילת

 ,ואבלכאבלביטוי, לפורקןמקוםומהווהלהחלמהמהדרךנפרדבלתיחלק

.טרנספורמציההייחודיתבדרכוומאפשר

מחוברתבולהיותמקום. לשליטה, לחיבור, שלילחייםהשליטהאתמחזירזה"

לעשותלנויוצאכמה, באדמהנוגעותהרגלייםאתמרגישה. להתמסר, ורגועה
אתלאפשר, להרגיש. יחפותרגלייםלהניחממש? העירוניתבסביבהזהאת

,הקטנותהחיותכלעללהסתכל, לעציםלהתחבר? ליעושהזהמה, המרקמים
להיותמקום. לעננים, השמייםעלולהסתכלהראשאתלהרים.לחייםלבלשים

"נשאריםוהיסודותמשתנההתנועה. וקבועמשתנההכל. ולהתמסררגועהבו
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יש. שליטהולשחררלהקשיב, לסמוךאותימלמדתבטבעוהשהייהההתבוננות

,  שלהבזמןבוקרכלתזרחהשמש: בולשלוטניתןובלתימהכלהכלבטבע
כחומקורליציבותבסיסאיזה. לפניבלילההיהמהמשנהולאשלהבעקביות
לא, איתוולהסתנכרןלטבעלהקשיבזהשצריךמהכל. עליולסמוךמדהים
ולאאתעייףבהאלחםאניאם: ביםמערבולתכמוממש-בולשלוטלנסות

היא-שלהלתנועה, להאקשיבורקאשחרראםאבלחיהמשםשאצאבטוח

לטבעמודהאני. החוףאלבביטחוןואעלההשנימהצדאצאואניאותיתקח
.אותולראותיכולהושאנייופיבאינסוףשמלא

,ורעמיםברקיםשליופיעם,יחפה,עבטב, הירחעםבוקרלפנותריצהקילומטר 11-מיותראחרינכתב *

.הזריחהשלהמדהיםביופיוצופהבגשםהריצהאתמסיימת
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השלמההאישהחכמת-גינקוסופיה
הנשיתלמחזוריות,םלרח, לגוףהביתהבחזרהמתמקדן"באמהריפויתהליך

 ,אישה=גינקו)גינקוסופיה. שלנוהנשיותעםשלוםוביצירתבריאהולמיניות

רפואתשלקדוםידעהמשלבתזהרמרוהשפיתחהאסכולההיא( חכמה=סופיה

.מודרנימערביידעעםהעולםמרחבישבטיתנשים

.שליהנשיותעל, שליהנשיהגוףעל, שליהגוףעלהשפיעההמיניתהפגיעה"

עםשלוםלעשותמנסהאני. שליבמחזוריות, בגוףמתמקדתאנישליבתהליך
עםיחדונזכרתהולכתאני. עובדזהאבל. כואבזה . קשהזה. שליהנשיות

"שביבחכמה, בישישהריפויבכוחותחברותיי
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-פתוחדיאלוג
הרשתאתהרואה, ן"באממרכזיתטיפוליתגישההיא" פתוחדיאלוג"

מלאיםכשותפיםבמשברהאישהשלהקרוביםוהאנשיםהחברתית

בביתפותחההגישה. בהפעילחלקהלוקחיםההחלמהבתהליך

לאחתנחשבתהיאוכיום80-המשנותהחלבפינלנדפסיכיאטריחולים

במשבריםלטיפולבעולםביותרוהחסכוניותהאפקטיביותמהגישות

.נפשיים
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ומנהיגותפמיניזם
הטראומהמכבלישמשתחררתאישהכל. נשיתלמנהיגותחממההיאן"אמ

-חברתיתמנהיגהגםמכןולאחרחייהשלמנהיגהכלקודםלהיותובוחרת

לחברהאחרעתידלדמייןהאפשרותאתופותחתעוצמתיריפויכוחמהווה

.ולאנושות

"לחיותובוחרתלשרודשיודעתועצמתיתחזקהאישההולידשליהמשבר"

האישי.ןתיקולעשותרוצהשאניהבנתישליהמשבראתלפגוששהצלחתיאחרי"
"הלאההמסראתלהעביר, נוערבניעםלעבודללכתבחרתי. פוליטיהוא
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 .מתאבדותבנשיםלנודי
.מתאבדותבמשוררותלנודי

האלימותכצורתעצמיבהרסלנודי
.לנשיםהמותרתהיחידה

בעקבות ההתאבדות של חברתה אן סקסטון' ריץאדריאן
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זוהרמרוה/ יקריםאנסים

ביום ראשון הקרוב נפגש

אעמוד על במה אקרא שירה 
אפר את חוזה השתיקה

אתם תבואו לממש את מה שהבטחתם  
שתעשו לי 

אם

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

19

כמו שלבי האבל במהופך אני מתמקחת מבעוד מועד

(כלפי פנימה, גם את הכעס אני הופכת)

אנסים לא קוראים שירה, אמרתי לעצמי
אבל הסתבר לי אנסים גם כותבים שירה

.אפילו זוכים בפרסים על שירה

אכתוב שירים בשפות זרות, אמרתי
אבל השירים נכתבים בשפת אמי

ושפת אמי היא שפת האמהות כולן  
.גם אמהות של אנסים
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אכתוב בשם בדוי, אמרתי

אבל כבר קיבלתי על עצמי שם בדוי  
.  כשקיבלתי צלם אנוש

"לשבור שתיקה: "שיקרו לי כשאמרו
.שתיקה לא עשויה זכוכית

שתיקה היא רקמה חיה
מתחדשת כל בוקר

מונחת בזהירות כמו טל  
.על גבעולים
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את הקללה שהטלתם עלי  

אי אפשר להתיר 
כמו נסיכה שתדקר ביום הולדתה

.ביום שאספר אתם תבואו
.בכל מקרה תבואו. גם אם לא תבואו

."אם אספר זה יגמר"שיקרו לי כשאמרו 
.אין שחרור בדיבור אין שחרור בשתיקה

.את המחיר אשלם בכל מקרה

.אם כך זה לא משנה
.אני חופשיה לעשות כרצוני



מס׳שיקופית

זוהרמרוה /המהפכהאחרי

אחרי המהפכה התיישבתי  

ליד ערמת הריסות

זבובים רבים סבבוני

מריחים את פצעי הפתוחים 

מבעד לעור השלם

חשבתי אולי גופה מוטלת בקרבת מקום

נזכרתי איך יצאתי מבית העלמין

והשלכתי את האבן הראשונה
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אילו הייתי יודעת אז  

את מה שגם עכשיו איני יודעת ממש

הלוואי לא הייתי מתחילה

הלוואי לא שילחתי קולי

כמו עורב בתום המבול

ליד ערימת הפיכות

זבובים רבים סבובני

עייפתי מלהניס  אותם

עייפתי מכל נסיון

לשנות כל דבר בעולם
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תן לי פחות אומץ לב, אלוהים

תן לי שאפחד יותר על עצמי

שאחוס על מה שיש

אני רוצה בחזרה את הימים  

לקטוף משמשים בשמש

ללטף קליפת קטיפה

?האם הפרי הזה בשל, לשאול

?האם הגיע הזמן

עדיין לא

עדיין לא
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