את הקורבנות מולהעיניים ,ואני יודע שאלה
שבמידה רבה נהרסו להםהחיים״.

ם׳

ןפ

המ

בחורות ובחורים

צריכים ^יפול

ים

פעמים רבות מוצא עצמו הצוות

מטפל

משפחה של הקור־
$TS1$הקורבנות$TS1$
גם בבני

$DN2$הקורבנות $DN2$שמגיעיםלמקום.
בנות
זה קשהלי ,כי אני יודעת שגם היא צריכהעזרה״,
אמהותשמתחילותלצעוק עלהילדה:׳למה הלכת איתו ,אמרתי לך לא
להרגיעולומר לה שאני מבינה את
ללכת איתר .ואז מה שאני מנסה זה
שהתפרקו
הכעס ,אבל כרגע אני צריכה אותה כאמא .ראיתי גם אמהות
׳נו ,אמרתי לך שהיא
וילדות שנשארו מאופקות אושהילדה אומרתלי:
לה׳״.
כזווכזו .אמרתילד לא לספר
אמה של הגאנםת השבוע דיברהעל הרגשות הקשים של האבא.
״אבות הם יותר בקטע של רגשות אשמה ,איך הםנכשלובלשמור על
הילדה ,ויש הרבה כעם על התוקף ואמירות של׳אני אהרוג אותר וצורך
בנקמה .אבות פחות מחבקים ,אמהות יותר .אבל אני לאיכולהלהגיד
שזה בגלל התקיפה ,כי בסך הכל זה בדרך כללגיל קשה בין אבותלב־
$TS1$לבנות$TS1$,
$DN2$לבנות$DN2$,בלי קשר .כשמדובר בתקיפה מינית שלילד קטן זה אחרת ,כמובן.
נות,
הולך ,איך
שם יש גם רגשות אשם של האמא :איך היא לא ראתה אותו
היא לאלימדה אותולהישמר״.
״כשאני רואה

אמא

של

נער או נערה שנפגעים
אומרת וידברג .״יש

אתם

הביתה?

מביאים את העבודה

עם כלהמטופלים והנ־
$TS1$והנפגעים$TS1$.

גולן :״אנחנוהולכים הביתה עםכולם,
פרופ׳
$DN2$והנפגעים $DN2$.אנחנו לא שופכים את זה בביתולא משתפים ,אבלכולםאצלנו
פגעים.
בלב״.
וידברג :״כשאני חוזרת מאירוע כזה ,אני סחוטהלגמרי ,מרוקנת.
אני משקיעה אנרגיות ,מזדהה עם כל מטופלומזדעזעת ,וזה גורם לך
בעלי לא אוהב כשאני
בסוף יום העבודהלרצות לדבר עם מישהו ,אבל
משתפתאותו״.

לשניהם
רה
$DN2$״המקרה$DN2$

יש את המקרה הזה האחד ,שגםבחלוף הזמן לאעוזב .״המק־
$TS1$״המקרה$TS1$

של אישהשבעלההתעלל

שנשאראיתי״ ,נזכר פרופ׳
גולן ,״היה

בה

וגרם לה
לנזקים גופניים קשים אחרי שפגע באיבריה באמצעות שעווה
רותחת וכפית שהואליבן באש״.
שנגע לליבה של

המקרה

מזמן,עדיין

כשהיא

וירברג

מדברת
עליו,

כל

כך

טראומטי ,שלמרות

שקרה

עולותבעיניה.״זו הייתה בחורה
דמעות

צעירה״ ,היא נזכרת ,״יתומה מאם ,שבזמן האונס התוקף איים על הכלב
שהיה שייךלאמה,ולכן היא נכנעהלו .זה נגע בי במעמקי הבטן בגלל
שאמא שלי הייתה יתומה ונזכרתי בה ,מה גם שאני אוהבתכלבים.
״עוד מקרה שאני נושאת עימי שנים רבות הוא של בחורה שלקחה
אליה ,כי ברגע מסוים היא
טרמפ והאנסהתעלל בה שעתיים .התחברתי
עשתה החלטה מושכלת שהיא לא נלחמת בו,
בעיניים .למשל ,איפה
אלא רק אוספת ראיות
rv
הוא זרק את הסיגריה כדילהוביל אחר כך את
החוקרים .והמשפט שהיא אמרהלימלווה אותי מאז ,ואני מעבירה אותו
גםלאחרות:׳אני לא אתןלשעתיים בחייםלהרוס לי את כלהחיים׳.
בסופו של דבר תפסו אותובגללעדותה״.

חדר
^ךך

אתם

שומריםעל

קשר עם הנאנמות?

״דווקא עם הבחורה הראשונהשטיפלתי בה,לפני
$DN2$שמרתי $DN2$על סוג של קשר ,אבל זה היה חריג .היא הייתה נערה שברחה
רתי
להריון .אחרי שנים היא גם
על־ידי החבר שלה ונכנסה
מהבית ,נאנסה
הזמינה אותילחתונהשלה ,ואני כמובןהלכתי בשמחה.
בגדול ,איןלנו מספיק כוח אדם כדי לשמור על קשר למשך
״אבל
יומיים־שלושה כדי לראות
שנים .אנחנו מקפידיםלהריםטלפון אחרי
להגיעלעוד שיחה ,וגם
טיפול,שואלים אם הם רוצים
אם הגיעו גורמי
מטופלים ,אם
מתקשרים לשאול אם הם
אחרי שלושה חודשים אנחנו
כלשהי״.
צריך עזרה
בה
שטיפלת
נאנסת
קרה שהגיעה
בעבר?
אלייד
שאתה
״לצערי כן ,ואני מרגישה נורא עם עצמי ,כי יש לך פנטזיה
בא ועושה את העבודה טובומציל אתהעולם ושזה לא יקרה שנית.וזו
מין הרגשה לא נוחה ,שלא הצלחתלעזור והשאלה אם מישהויכול.
שהנאנםות איבדו שליטה בעבר ,יש רצון לתקן ושהפעם היא
מכיוון
תשלוט במצב ,והנה הפתעה :היא לאשולטת .וזה עודכישלון שמביא
אותה למצב גרועיותר״.
ומה בקשר
לזונות?
״זה בא הרבה פעמים עםאלימות ,מה שלא קורה עם אחרות .אצל
זונות אין רגשי אשמה ,אלא יותר כעס על זה שהוא לא שילם לה וברח
עליה .זה לא המקרים
או שהיא לא רצתה פוזה כזו או אחרת והוא כפה
שאתה ממשלוקח הביתה .אני גם ארם .אני מבינה שזה אונס ,אבל כאן
אניפועלת פחותמהלב .זה לא יבוא עם רגש״.
 12שנים ,כן שמ־
$TS1$שמרתי$TS1$

את

את

הכתבותעל

מסקרן אותי .זה

משהו לא
אומרת:אולי

מחפשתבעיתון

"כן,

המקרים

שאת

פוגשת

אישית?

מוסבר ,כי אני יודעת יותר

ממה

בעיתון ,אבל אני
שכתוב
כתבו עוד משהו,אולי כתבו לא
נכון .במקרה של גןהעיר ,הייתה נקודה שפחדתי שלא יתפסו אותו כי
אמרו שהוא ברחלגדה,אפילו שאחר כך הבנתי שזו הייתה
מניפולציה
של המשטרהלהוציא אותו החוצה מהמחבוא ,אבל היה בי פחדשאולי

הוא גם יאנוס עור מישהי״.

טיפולי
לפעמים ,כמו בכל מערך

אחר ,גם אנשי

לעזרה נפשית .״הנאנסת עוברת
עוברים טראומה משנית ,והצוות המטפל עובר

״חדר ארבע״

טראומה ראשונית,

זקוקים

המשפחה והחברים

שלישונית״,
טראומה

אומרת וידברג .״אנחנו עושים שיחות כל
פסיכולוג מומחה שיעשהלנו
ולאחרונה גם הזמנו
פילטרים.
גדולותבלי שום
״חבריי ואנינתקלים יומיוםבזוועות הכי
אנחנו רואים את הקורבנות,הפגיעות ,הבכי לא דרך מסננות או גורם
מתווך ,אלא פשוטמול
העיניים״.
בוקר,

שיחות

תקופתיות,

קבוצת תמיכה.

