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קיבלה צילה
סח היה
m$2ND$ונה$2ND$
מימין יש מטבחון מאובזר עם עמדת קפה ,מתקן מים מי־
$TS1$מינדלים$TS1$,
״כשאני רואה את הנאנסת ואת החברשלה ,אני בעצם
לקוני :״מד״א מביאים נער
רואה אתתאומיי״ ,הוא אומר ללא היסוס .״מיד אחרי המק־
$TS1$המקרה$TS1$
שוקולדים יוקרתיים .האמבטיה והשירותים
ואפילו
נדלים,
$DN2$מינדלים$DN2$,
השירות
מנהלת
שנאנסו״.
לע־
r$1ST$על$1ST$
ונערה
$DN2$המקרה $DN2$הזהלקחתי את בתי לשיחה ואמרתי לה
הצמודים הם ברמה של צימר ,ורק המיטה והמכשירים בחדר
וולפסון
סוציאלית בביתהחולים
רה
בודה
r$2ND$על$2ND$
שלעולם־לעו־
$TS1$שלעולםלעולם$TS1$
$DN2$שלעולםלעולם $DN2$לא תחנה בחניוןתת־קרקעי ,אלא רק בחוץ,ולא במקום
לם
לאוטו ,ותוך כדי
קמה מהמיטה ,נכנסה
הסמוך מסגירים אתייעודו האמיתי של ״חדרארבע״.
"הבחורה
חשוך ושקט מדי .כשאני שומע על אונס ,אוטומטית אני
קשה שלאלחשוב על הקורבנות שישבו על הכורסאות
רשימת האנשים שאותם
נסיעה החלה להריץ בראש את
חושב על הבתולא עלהבן.לגבי הבן אני פוחד יותר
פסיכולוגית ,רופא משפטי ,גינ־
$TS1$גינקולוגית$TS1$.
תצטרך
להזעיק.
הראשונה
מאירועיאלימותבמועדונים ,שבהם מעורבים סכי־
$TS1$סכינים$TS1$
קולוגית.
$DN2$גינקולוגית $DN2$.אנשי המקצוע שאותם היא פוגשת כמעט
ינקושטיפלתי $DN2$בה
שטיפלתי
ואלכוהול .עם כל המקרים שמגיעיםלבית החו־
$TS1$החולים$TS1$,
נים
$DN2$סכינים$DN2$
מדי יום ,בכל פעם שמגיעאליה קורבן אונס.
ילדיי נמצאים
$DN2$החולים $DN2$,ישלילות שבהם אני בודק אם
לים,
אלא שהפעםמילות ההודעה לא נתנו לה מנוח.
נערה
הייתה
במיטותיהם .אין לך מושג כמה אני חושב עלזה״.
״לצערי ,זה לא דבר מיוחד שבני נוער מותקפים מי־
$TS1$מינית$TS1$.
מהבית,
שברתה
בהחלט״ ,היא
$DN2$מינית $DN2$.אבל שניים שהותקפו נשמע חריג
נית.
נאנסה על ידי
מסבירה .ביום שלמחרת כבש האירוע את הכותרות
מותר
גם לנו
בוקר,

^^P^^k
ן^^^

m$1ST$ונה$1ST$הנו־
וידברג אס־אם־אס.

אופנתית ,חסרת שלט ואינה

המובילה לחדר
מביתם .הדלת
מסגירה את שברון הלב וחורבןעולמם של

הנכנסים בה.

נתנה לו

מנוח ,בעיקר

בדיוק בני
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כשבבית

יש לו

תאומים ,בן ובת,

המותקפים.

^^

לבכות

החבר שלה
ונכנסה להריון.
אחרי

שנים

הזמינה

לחתונה

היא
אותי

שלה"

הראשיות .״החשד :אונס בגן
העיר״ ,הכריזו העיתו־
וגוללו את הסיפור הקשה על בני הזוגשהובלו
נים
תל־אביב .שם,
באיומי סכיןלשירותים בחניון בלב
חושדים החוקרים,אילץ אותם צעירפלסטינילקיים
מולו יחסי מין,ולאחר מכן אנס אתהנערה.
מאיכילוב,
האונס בוצע במרחק שתי רקות נסיעה
אבל לא במקרה הובאו הקורבנות לביתהחולים
בוולפסון קיים קומפלקסייחודי ,ועד לא־
$TS1$לאחרונה$TS1$
בחולון.

$DN2$לאחרונה $DN2$יחיד מסוגו
חרונה

לנפגעי
בארץ ,המיועד

הנסיבותשהובילו להקמת "חדר ארבע״ כמעט

בלתי
היו צריכים לרוץ

נתפסות .עד

בעצמם בין

הגורמים המטפלים

והאוכפים ,וזאת בעיצומה של הטראומה .״המות־
$TS1$״המותקפת$TS1$

$DN2$״המותקפת $DN2$הייתה מגיעה לתחנת
קפת
גולן,״היולוקחים אותה לשטחלעשות

המשטרה״ ,מספר פרופ׳

כך היא הייתה
רג .בכי ,ר/רעד,
ד,
וידברג.
ויד

תקיפה

שנת

2000

מותקפים

מינית

הקאות

אצלנו בלב
בלב
כולם אצלנו
גולן .כולם
גולן.

נפגשת עם

מתנדבות

הסיוע ,ובסוף הולכתלמכון
כדילהיבדק על ידי רופא משפטי.
״לכולם היא הייתה צריכה לספר את

שחזור ,אחר

של

ארגוני

המשפטי באבו־כביר

מינית .״חדרארבע״ ,קוראיםלו.
הסיפור הקשה,
הללו :הנאנסות של בני
סלע ,הנאנסת של ארז אפרתי ,התי־
$TS1$התינוק$TS1$
בשעות הראשונות שלאחר האירוע הטראומטי מגיעים
לפעמים ארבע או חמש פעמים ,ובנוסף ,האומללה הזו
$DN2$התינוק $DN2$בן השנה וחצי שנאנס לא מזמן על ידי אביו החורג .ב־ 12
נוק
ולמשפחותיהם
לקורבנות
לשם גורמיםמטפלים כרי
להעניק
מסתובבת בלי כוס קפה ,בליסנדוויץ׳,אולי היו
הייתה
בני אדם ,מתינוקת בת
005,2
שנות קיומו של החדר עברו בו
סיוע גופני
ופסיכולוגי ,וגורמי חקירה כדילאסוף דגימות
נותנים לה מיםמהקולר ,וגםבלי תחתונים ,כילקחו לה
לחייה ,כיוםמטופלים
מספר חורשים ועד אישה בשנות ה־ 80
ובהבאתו
התוקף
במציאת
״חדר
לרין.
ארבע
וראיות שיעזרו
אותם בשבילהדי־אן־איי.
סוציאלית מנוסה.
בו  300איש בשנה ,כמעט אחדביום ,שהותקפומינית.ב״ח־
$TS1$ב״חדר$TS1$
זה משהומיוחד״ ,אומרת וירברג ,עובדת
לשינוי .אנחנו אמרנו שצריך
$DN2$ב״חדר $DN2$ארבע״ גאיםבמטופליםשלהם ,שהפגינו אומץ,ולמרות
דר
לעזורלאנשים במצוקה ,אבל אונס
״המטרהשלנו תמיד זה
״המצב הזה ממש זעק
לנפגעות תקיפה מינית ,ושהוא
לעשות מרכז רפואי מיידי
מצבם הקשה  72אחוז מהם בחרולהגישתלונה במשטרה.
זה הטראומה הקשה בחיים .אונס זה כמופיגוע בנפש״.
חייבלהיות מעט מבודד ,כדי שלא ייווצר מצבישראלי
בפרשת האונס
גולן ,מנהל מח־
$TS1$מחלקת$TS1$
הראיון עם וידברג ועם פרופ׳ אברהם
שנייםמהמטופליםהללו היו הצעירים
בווילו־
$TS1$בווילונות$TS1$,
כשהמיטות מופרדות
מאוד ,שבאמצע חרר המיון,
בגן העיר שהסעירה את המדינה והסעירה גם את וידברג
סלון ,עם שטיח
מיילדות ונשים ,מתקיים בחדר דמוי
לקת
$DN2$מחלקת$DN2$
׳יוסי ,איפה ההיא שלהאונס?׳ ההחלטה
נות,
יפהפהונעים ,מתנת אחד מרופאי בית
$DN2$בווילונות $DN2$,מישהו יצעק:
וגולן המנוסים .וידברג פגשהוטיפלה בבני הזוג ומנועה
החולים,שולחן עץ
הייתה שכולם יבואולאותו חדר ,והאישה תיבדק ותיחקר
כמובן מלדבר על כך .פרופ׳גולן רק התעדכן בפרטים
עגול וכורסאות מפנקות .על הקירות רפרודוקציות שה־
$TS1$שהביאו$TS1$
פעם אחת בלבד על ידי צוות שיהיה מורכב מנשים :גינקו־
$TS1$גינקושטיפלתי$TS1$
כמנהל המחלקה ,אבל המחשבה על המקרה הנורא לא
סוציאליים ,היישר
ביאו
$DN2$שהביאו $DN2$מתנדבי המקום ,רופאים ועוברים

