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 " Is that the crux of it?"  – "האם פה קבור הכלב?: "שם החיבור

 

 האם פה קבור הכלב? 

 מאת: יואב ברוצקי 

 עולם יפה ארו לכם ת"ת

 פחות עצוב ממה שהוא ככה..."

לחייהן,    חשושכך גם אלפי נשים, שבכל רגע של היום נאלצות לשלמה ארצי מדמיין עולם יפה יותר ו

הבית, שלרובנו מסמל חום והגנה, יכול להיות  לקוות שעוד יום יעבור בשקט.  להביט מעבר לכתף ו

האלימות  לימות מתמשכת מצד בני זוגן.  מלכודת מוות ואולי "רק" זירת אגרוף, לנשים שחוות א 

  לעיתים נסתרת, מעיני המשפחה והחברה ואולי גם מהאישה עצמה ולעיתים היא נוכחת וברורה. 

מי שחיה בתוך מציאות כזו, זקוקה ליד מושטת, שתכלול לצד מודעות והכלה גם פתרונות שיוציאו  

 אותה ממעגל האלימות. 

ל שמנסה  פרויקט  הוא  סלה"  מיכל  לנשים "כלבי  פתרונות  ולמצוא  למציאות  התקווה  את    הפוך 

מיזם חדשני וראשון מסוגו בישראל, שנועד להכשיר כלבים שישמרו על נשים  מדובר ב.  מאוימות

הזקוקות להגנה. בפרויקט כל כלב עובר אילוף מקצועי יחד עם האישה אליה הוא מיועד, ומעניק  

גם אהבה,  הכלב מעניק  מעבר לכל אלו,  .  חייהרכישת שליטה על  ו  לה ולילדיה ביטחון, שקט נפשי

 כך חסרים לאותן הנשים.-שמחת חיים ואמון, דברים שכל

אלימות   נשים?  כנגד  בעצם אלימות  ושליטה  אז מהי  צייתנות  להשיג  שנועד  התנהגות  דפוס  היא 

על גופנית,  - באישה,  להיות  יכולה  האלימות  שונות.  טכניקות  חברתי,  נפשית,  מיניתידי  ,  בידוד 

   .הטרדה מאיימתו  ימות כלכליתאל

 

על   עוד עניין אותי לבדוק .בטלוויזיה כניותותוראיתי גם למדתי בבית הספר על אלימות כנגד נשים 

 : מה שקורה בישראל

  10%. רק  2019-בהשוואה ל  160%בידי בני זוגן. זו הייתה עלייה של    13נשים.   26נרצחו   2020בשנת  

 מהגברים האלימים השתלבו בטיפול, וגם ביניהם, רבים לא התמידו.  

נפתחו במשטרת ישראל    2020בשנת  ואם הרצח הוא קצה הקרחון, אז כדאי להסתכל גם למטה.  

.  בבית המשפטתיקים    1,328הפרקליטות פתחה מתוכם,  בני זוג.  תיקים בגין אלימות בין    20,326

כלומר, המון אנשים ובעיקר נשים, סובלות מאלימות בתוך המשפחה. ובתקופת הקורונה, הלחץ  

 . לווהפניה לעזרה רק ע

ו סלה  מיכל  של  הסיפור  סלה"את  מיכל  "פורום  תכנית    את  דרך  הכרתי  לילי,  אחותה  שהקימה 

כלבים תמיד מעניקים לי ביטחון ואהבה, ולכן כששמעתי על הפרויקט  "עובדה" וכתבות בחדשות.  



המשלב   מיוחד  פרויקט  שזהו  והבנתי  התחברתי  והגנה,  שקט  להעניק  מנת  על  בכלבים  ושימושו 

שלא מרחיק  מצוין,    פתרון  מהווה החיבור בין נשים מאוימות ובין הכלבים חשיבה יצירתית ונכונה.  

תלוי בצד שלישי, כמו משטרה. הוא  את האישה מהבית ומהסביבה שלה, כמו מקלטים, והוא גם לא  

 . פשוט חלק מהחיים

. את החווה אני מכיר דרך הכלבה שלנו,  "לחוות "טבע הכלב   כחלק מהלמידה על הפרויקט, הגעתי

יין בנושא, הבנתי שהם בעצם המאלפים  במקום כשאנחנו בחופשה. כשהתחלתי להתענשמתארחת  

   שמכשירים את הכלבים. 

בת  היא  גם  צפתה  שלה,  הלידה  חופשת  שבזמן  מאלפת  היא  שלי  שלי.  את  פגשתי  כנית  ובחווה 

"עובדה" וסרטון שראתה באותו הזמן, על כלב ששומר על בעליו, העלה לה רעיון. מדוע שהכלב לא  

לצד פרויקטים טכנולוגיים  .  ומשם הכל "רץ",  ה לליליישמור על האישה מפני האיום שלה? היא פנת 

 , נכנס גם פרויקט "כלבי מיכל סלה". "פורום מיכל סלה" חתשמפ

מעבר לשלי, פגשתי בחווה גם את עדי. עדי, גם הוא מאלף בחווה ובוגר עוקץ, לקח על עצמו את  

מתוך שליחות, וכפי שהוא  אילוף הכלבים לפרויקט. מעבר להיותו מאלף מקצועי מאוד, הוא פועל  

הגדיר זאת, "זה מעבר לשליחות. זה תיקון". עדי שיתף אותי בתהליך האילוף וכמה מאמץ ודיוק  

משת הם  רבה.  מחשבה  יש  הכלב,  בבחירת  כבר  דורש.  וטרינריים  פעולה    פיםהוא  גורמים  עם 

ב ותקשורתי,  שמצילים כלבים מהתעללות. אם יש פוטנציאל לכלב שהוא נוח, לא אנרגטי מדי, קשו

הכלב יגיע לחווה. כך הוא גם ניצל מההתעללות שהוא עבר וגם עוזר לאישה להשתקם מההתעללות  

 שהיא עוברת. אם לא נמצא כזה כלב, יתכן והוא יירכש אפילו מחו"ל בכסף רב.

והאישה באותו הזמן תעבור קורס תיאורטי. אחרי    הכלב יעבור אילוף אינטנסיבי במשך חודשיים

הכלב כבר מאולף ועובר מהחווה לביתו החדש עם האישה. היא ממשיכה להגיע איתו    החודשיים,

בין יומיים לארבעה ימים בשבוע במשך כחצי שנה. כך האילוף מתבצע ביחד עם האישה, גם בחווה  

וגם בביתה, ורק כאשר מושגת שליטה מלאה על הכלב, מלמדים אותו פעולות הגנה. כלומר, לא  

 כלב יתקוף "סתם". לוקחים שום סיכון שה

הפסיכולוגית שמלווה את  עדי סיפר על ההירתמות של כולם, ההצלחה והשמחה שהכלב מביא. גם  

, כי "מה שאתם )המאלפים( מצליחים בחודשיים שלושה, אני לא מצליחה  מעידה  והנשים  הפרויקט

 בשנה". 

תיים מממנים את  ₪ להכשיר כל כלב. בינ 75,000- ההכשרה היא ארוכה, מורכבת וגם יקרה. עולה כ

מימון   את  עצמה  על  תיקח  המדינה  שבקרוב  ומקווים  ומוסדיות,  פרטיות  מתרומות  הפרויקט 

 הפרויקט.  

האישה הראשונה שקיבלה כלב דרך הפרויקט. ד. גילתה    ,המפגש המרגש ביותר בחווה היה עם ד.

ה אינה עוזבת  פתיחות ושמחה, למרות חייה הלא פשוטים. הגרוש שלה יוצא ונכנס מבתי כלא והנקמ 

בכל  לבלתי נסבלים.  אותו, גם שנים לאחר שהם נפרדו. הוא ממשיך לאיים על חייה ולהפוך אותם  

הוא כלב חברותי ומתוק, שאוהב  זה היה המצב עד שמיילו הצטרף לחייה לפני כשנה. מיילו מקרה, 

 כל כלב אחר, אך תשומת לב ונראה שהיחסים שלו עם ד. מעולים. מיילו גדל אצל ד. מגיל שנה, כמו 

 להעניק ביטחון לד. ולילדיה, ולשמור עליהם בעת הצורך.   – יש לו תפקיד גדול 



ד. שיתפה בחייה לפני שמיילו הפך לחלק מהמשפחה. בפתח הדלת היא הניחה בקבוק זכוכית, כדי  

שתשמע כל רחש של נגיעה בדלת. החלונות והתריסים היו תמיד מוגפים ואסור היה לילדים לפתוח  

כשהגיעה לביתה, חנתה בסמוך לכניסה ולפני שהילדים יצאו מהרכב, בדקה את השביל עד  ם.  אות

הייתה  למעלית.   לטיול  הילדים  עם  נסיעה  כמו  פשוטה  פעולה  גם  לישון.  התקשתה  היא  בלילות 

מורכבת. ד. נאלצה לצאת עם משפחות נוספות או להחליף רכב, על מנת שהגרוש שלה לא יוכל לעקוב  

נאלצה לשהות במקלט לנשים מאוימות, הותקן אצלה בבית לחצן מצוקה, אך אף אחד  אחריה. היא  

 מהפתרונות הללו, לא באמת פתר את הבעיה. 

היא פנתה למערכת ושיתפה כמה התרגשה מהתוכנית.  "עובדה",  כתבה המדוברת בלאחר שצפתה ב

כעבור מספר    הם שאלו האם תרצה להשתתף בחלקה השני ושם הכירה את לילי, אחותה של מיכל. 

שבועות לילי הציעה לה להתנסות בפרויקט חדש, "כלבי מיכל סלה", וד. שמחה מאוד על ההצעה.  

 היא אוהבת כלבים ולאחר שניסתה כבר הכל, זו הזדמנות שלא רצתה לוותר עליה. 

כל אישה מאוימת מתאימה לפרויקט  והיא הסבירה, שהפרויקט מתאים רק    ?שאלתי אותה אם 

כאלו שניתקו באופן מוחלט את הקשר עם הגורם  לגדירה אותן בסיכון גבוה וכן  לנשים שהרווחה ה 

נדרש מהאישה  המאיים.   ואהבה אליהם.  לכלבים  של האישה  גבוהה  במחויבות  צורך  יש  בנוסף, 

עדיין  .  לעבוד עם הכלב המון והיא  ד., מיילו היה אצלה כבר שנה  משיכה  הגם כשאני פגשתי את 

 בביתה. להגיע איתו לאילוף בחווה ו 

לעבודה,   איתה  מגיע  הוא  מקום.  לכל  אותה  מלווה  מיילו  "רגילים".  כמעט  ד.  של  החיים  כיום 

,  כתוצאה מפוסט הטראומה בה היא נמצאת  לפגישות, לטיולים ועוד. גם כשהיא נתקפת בחרדות

להרגיע אותה. מיילו מריח את הפחד, מגיע ומלקק את ד. עד שהיא נרגעת. ד. מתארת    הוא יודע

הילדים שלה  שגרה בריאה ובית בטוח ושקט. החלונות חזרו להיפתח ואין עוד צורך באמצעי הגנה.  

 מיילו החזיר את השקט לד. ולילדיה. יכולים להשתמש כעת בחופשיות ברשתות החברתיות.  

  ממחישהפרויקט  להכיר את פרויקט "כלבי מיכל סלה".  , אם כן,  משך אותי,  החיבור שלי לכלבים

אחרי שהכרתי את שלי, עדי    בעזרת החמלה והאהבה שלו.ולהגנה  איך "משתמשים" בכלב לטיפול  

כל כלב יכול    האם פה קבור הכלב? לדעתי כן!  ואת ד. הבנתי עוד יותר, מדוע הפרויקט כל כך נחוץ.

לאישה חיים חדשים  אני    להעניק  לחיות,  פשוט  נשים  לעוד  כדי לאפשר  ואפילו למשפחה שלמה. 

    כלבי מיכל סלה"."" שהקים את פרויקט  המעוניין להעניק את פרס דן דוד ל"פורום מיכל סל

 

 מקורות 

 מחקר בנוגע לאלימות כנגד נשים בישראל  –מתוך אתר הכנסת 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/309de8d4-68ef-eb11-8114-

00155d0aee38/2_309de8d4-68ef-eb11-8114-00155d0aee38_11_18271.pdf 

 מתוך אתר אינפומד 

violence-https://www.infomed.co.il/definitions/domestic / 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/309de8d4-68ef-eb11-8114-00155d0aee38/2_309de8d4-68ef-eb11-8114-00155d0aee38_11_18271.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/309de8d4-68ef-eb11-8114-00155d0aee38/2_309de8d4-68ef-eb11-8114-00155d0aee38_11_18271.pdf
https://www.infomed.co.il/definitions/domestic-violence/
https://www.infomed.co.il/definitions/domestic-violence/
https://www.infomed.co.il/definitions/domestic-violence/


   טמיר -( 2021מתעדכן ) אלימות כלפי נשים בתקופת הקורונה | דו"ח מצב
-https://www.tipulpsychology.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/domestic

19.html-covid-violence 
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