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איךיכולתלהניח לו לעשות

היא עמדהמול הבית ברחוב הסבתל־אביב .בדממה להיות כל
האישה הצעירה ,שחזותה הנערית אינה לך
ניצבה שם
המחשבה על ששילמה
פעם ,לא כל כך מזמן ,רק
רומזת שעוד מעט קט תיגע בעשור הרביעילחייה,
ה״טיפול״ הייתה
ובוודאי לא מסגירה את הצלקות של נפשה .שנים לו שוב ושוב  150שקל ארורים עבור
מהעולם .לעתים הייתה
גורמת להלרצות להסתלק
מהבית ההוא בלבתל־אביב .היו ימים שהיא
חמקה
הנשקפת ממראה או מזכוכית
נמלטת מבבואתה
תימרנה את צעדיהבמעגלים ברחובות העיר
מבהיקה בשמש שלחלון ראווה רק כרי שלא
הגדולה רק כד־ שחלילה לא תיקלע לכאן,
תתעמת עם האישה שהניחה לכל זה לק־
$TS1$לקרות$TS1$.
לזיכרונות כה צור־
$TS1$צורבים$TS1$
למקום שהיה המקור
$DN2$לקרות $DN2$.אבל אולי הגיע הזמןלמחול לעצ־
$TS1$לעצמה$TS1$.
רות.
$DN2$צורבים $DN2$של השפלה וכאב ,כאלה שגרמו לה
בים
לכעוס.אולי לא הייתה כה
להבין .לא
מה.
$DN2$לעצמה$DN2$.
לתעב את מה שהפכה להיות ,למאוס
רפת כוח.אולי לא הייתה כה פגומה.אולי
בגופה כאילו לא שלה הוא ,אבל יותר
הגיע הזמןלהפנים שהואניצל אתחולש־
$TS1$חולשתה$TS1$
מכל לקצוף על עצמה .איך ,איך הייתה
השירות הצבאי.
כשיצאהלחיים אחרי
תה
$DN2$חולשתה$DN2$
יכולה להניח לו לכאורה לשלוט בה כך,
שהוא השתלט על נפשה .שהוא בודד אותה
לחלל את גופה ואת נפשה,לטענתה ,איך
מהעולםוניצל אותה לסיפוקו המיני .שהרי היא
להעניק לו את
כשדרש ממנה
הינהנה בצייתנות
העניקה את מלוא אמונה לאיש הזה ,שהיה המורה הנ־
$TS1$הנערץ$TS1$,
שאריות כבודה,להתערטל בפניו ,לגעתבו ,להניח לו
$DN2$הנערץ $DN2$,הרמות הכובשת ,המטפל המושלם ,האיש שלמ־
$TS1$שלמגע$TS1$
הסמרטוט האנושי שה־
$TS1$שהפכה$TS1$
ערץ,
לחדור אליה בעורה בוכה על
תלמידיו .כי נירלוי היה
$DN2$שלמגע $DN2$הקסם שלו השתוקקו כל
ואלוהים ,היאאפילושילמה לו
גע
$DN2$שהפכה$DN2$להיותבנוכחותו.
פכה
כמעט אגדה .האיש שיצקעל ידיו של המאסטרהגדול
על כל אחת מהפעמים שעשה לה את זה.
רק המחשבה הייתה קורעת את נפשה במשך שנים .מקליפורניה הרחוקה ,האיש שידיו הנפלאות עזרו לר־
$TS1$לרבים$TS1$,
$DN2$לרבים $DN2$,האיש שהקים עתה דור חדש של ממשיכים להפצת
בים,
שילמת לו אחרי שהואבעל אותך .שילמת לו אחרי שהוא
התמסרה
שהיא
בשורת ה״אמפוקו״ העתיקה .אז פלא
בתולייך .איך זהיכוללהיות? איך? איר יכולת
לקח את
כך

את זה?

מטומטמת?
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שרק
לו והאמינה
וכי מוזר שהיא שבה שוב ושובל״טי־
$TS1$ל״טי^$TS1$
$DN2$פוליו" ,למרות שאלה הסתיימובלילות
של בכי,ולאיכלהלגרוםלעצמה להסתכללו
בטובתה הוא רוצה?

ולצרוח :די?
בעיניים
בהיסוס פסעהלעבר

הבית ברחוב הס .כאן

זה קרה .כאן היה בית הספרשלו.לכאן ,לתוך
החדר האפלולי שבפינה ,הייתה באה .עכשיו
הגיע הרגע להתעמת עם האחרון והקשה שב־
$TS1$שבזיכרונות$TS1$.
לסאגה שנמ־
$TS1$שנמשכת$TS1$
זיכרונות $DN2$.הגיע הרגע לשים
זיכרונות.
משכת $DN2$כמעט תשע שנים ,לשנים שלטיפולים
שכת
פסיכולוגייםלתיקון הנזקים ,ללילות ללא
ללילות של פחדים בלתי נגמרים .אבל
שינה,
גם אחרי כל שנות המאבק ,אחרי שהרימה את
הראש,

ולגזר
ו־15

אחרי

של

דין

חודשים

שהביאה להרשעתובפלילים
שירות

שישה חודשי עבודות

מאסר על

תנאי,

שתבעה

אחרי

אותו וגרמה לולהודות,
היא מרגישה שהחשבון
וביקש את סליחתה
לא נסגרואולילעולם לא ייסגר .עונשו היה
קליל .הוא כבר חזר לטפלוללמד ,ובימים אלה
הוא עושה חיל בספרד ועובר כמורהובמטפל
מצליח .אבל הגיע הזמן להתקדם .לאלשכוח.
להמשיךהלאה.אולי עכשיו היא תוכללחיות
אחרי

שהביט בעיניה

מחדש .נקייה .״שנים הייתי אישה מתה מה־
$TS1$מהלכת״$TS1$,

ת״$DN2$,
לכת״,
לך?״

היא

אומרת .״שנים .אתהיכוללדמיין

היא התרפקה עלהדלת.
אבל רגע,תחילה אנחנו מציעים לכם
הרבה יותר מצמרר .דמיינו שבמדינת ישראל
ואולי אף מאות נשים
מסתובבות היום עשרות
מתותמהלכות שעברו חוויות כאלה .דמיינו
משהו

מטפלים

שעושים

שימוש מיני בכוחם ,בה־
$TS1$בהשפעתם$TS1$,

פעתם $DN2$,ביחסי התלות
שפעתם,
עם הנשים שהגיעואליהם .דמיינו מעסים,
מורים רוחניים ,מוריםלשיאצו ,מדקרים סי־
$TS1$סינים$TS1$,
שהם יוצרים

והאמון

נים$DN2$,מלמדי
נים,

תורות עתיקות

וממציאי תורות

$TS1$לדדאר$TS1$
לד־
חדשותשנולדו במוחם הקודח .הם מתחת
דדאר$DN2$שלנו .שלכם .אתם עשוייםלהגיע לאחד
דאר
כזה בניסיון לטפל בגבכם הכואב אולזכות
באנרגיה חיובית שתעודד אתכם לצאת מדי־
$TS1$מדיכאון$TS1$.
כאון $DN2$.אין לכם מושג מה הרקעשלהם .הם לא
כאון.
יציגו לכם רישיון כי אינם נדרשיםלכך .הם
פועלים על פי קוד
גם לא יגידו לכם אם הם
אתי כלשהו או שמעו על קוד כזה ,כי רק אחוז

אריק

בחדר

טייב

הטיפולים" .זה יכול
להרוס לי את החיים־

^קח

אותו,

קחי
אותו/

הורה

מטופ

הפיזיותרפיסט

המשפט שהוא לא פעל בכוח .הפרקליט
טעז בבית
אריק טייב הוא הוכחה מהלכתלחוקי האבסורד שלהג׳ונגל
מאת הרב הראשי של צפת דאז ,המהלל את טייב
לפיזיותרפיסט שהורשע באונס
שמאפשר
האלטרנטיבי-בישראל,
התרשמו ושיגרו את המטפל לחמש
ושומר מצוות .השופטים לא
ועוד בחסות שתיים מקופות
לחזורלעבוד עם מטופלות
מטופלת
שנות מאסר מהן שלוש וחצי
בפועל.
החוליםהמובילות במדינה.
קטן מהם מאוגדים ורשומים וחייביםלהעניק
שהשתחרר מהכלא ,עזב טייב את עירו ירושלים ועקר
אחר־
איך אנחנו יודעים? קבענוטיפול פיזיותרפיה אצל טייב ,המ־
$TS1$המציג$TS1$
דין וחשבוןלמישהו .אין לכם מושג אם המ־
$TS1$המטפל$TS1$
למעלות־תרשיחא ,לחדש את הקריירה .הוא הודה שלא טרח
לפיזיותרפיה של קופתחולים מאוחרת צפונה,
$DN2$המציג $DN2$את עצמו כמנהל המכון
ציג
פל $DN2$שלפניכם הורשעבניצול מיני במהלך
טפל
הוא שלח אותנו לקופתהחולים כדי לקבל טופס התחייבות ,ליידע את קופותהחולים על עברו .״שילמתי את המחיר על מה
בצפת.
עבודתו ,מפני שאין מי שיעצור אותומלחזור
החולים ,כי "זה
שעשיתי״ ,אמר ודחק בנו שלאלדווח על כךלקופות
אבל אפשר גם לשלם  220שקל ותמורתםיגיע הפיזיותרפיסט ,שעבר
בצורה חוקיתלחלוטיןלאותו עיסוקטיפולי
יכוללהרוס לי אתהחיים״.
ובלוס־אנג׳לם,ויעניקטיפול ביתי.
הכשרה בפריז
שבמסגרתו סרח ופשע.
ההתקשרות עם
מנכ״ל קופתחוליםלאומית הורהלהפסיק את
הכל היה טוב ויפה אלמלא פרק בביוגרפיה של טייב שהוא אינו
עליכם ,משום שיש די
איש לא ממש מגן
טייב לאחר שנודע לו מ" ימים" על עברו .הקופה טענה שהיא דורשת
מטופליו,ולטענת שתי קופותהחולים השולחות
טורחלציין בפני
באינטרסים הצרים
גורמים במדינההכבולים
תעודת יושר מכל עובדיה השכירים ,אבל תשקול עתה לדרוש זאת
אליו פציינטים ,הוא הסתיר אותו גם מהן :מתברר שטייב הורשע
בגלוי שהוא
שאיש אינו מודה
שלהם .מובן
גם ממטפלים המעניקים שירותלקופתהחוליםהכולל מגע פיזי עם
באונס ובמעשה סדום בתיירת אוסטרלית צעירה שהגיעה אליו
משרד הבריאות
אינו נוקף אצבע בעניין.
חולים מאוחדת נמסר בתגובה":טייב הינו ספק חיצוני
בקרסולה .התיירת הייתה בטוחה שטייב חובש הכיפה לקוחות .מקופת
מנופף זה שנים בוועדה מיוחדת שהקים כדי
לטיפול בנקע
למאוחרת ישאלפי ספקים חיצוניים המ־
$TS1$המעניקים$TS1$
ואינו נמנה עםעובדי הקופה.
יעשה את עבודתו נאמנה .מכתב האישום שבו הורשעעולה שהיא
כ״ג׳ונגל
שמתואר כאן
להשליט סדר במה
בהליך קבלת עובדים אנו
לציבורהמבוטחים.
$DN2$המעניקים $DN2$שירותים שונים
עניקים
נשכבה על מיטת
כאשר
נענתהלהוראותיו להסיר את חולצתה
פראי״ ,אבל בדיקה מעלה שהוועדה תקועה
מקפידים לדתש מכל מועמדלהציג תעודת יושר .מאז פנייתיוימים׳
הטיפולים .בהמשך הוא הוריד את חזייתה ,הפשיל מעט את חצאיתה
היום ואין סיכוי שהיא תצמיח את מה שמב־
$TS1$שמבקר$TS1$
למבוטחינו ,נערכים הגורמים המוסמכים
בנושא טייב ,ומתוך מחויבות
לתדהמתה ,שלף את איבר מינו מולה ודחק בה :״קחי
ונצמדלגופה.
קר $DN2$המדינה קרא לעשות כבר באמצע העשור
קר
בקופהלבירור מעמיק ורציני של הנושא כדי ללמוד את העובדות
אותו ,קחיאותו״ .כשניסתהלסרב ,עמד על כך בתוקף .״לא עם היד:
האחרון של המאה הקודמת.
הפה״ .בסופו של דבר דחף טייב את איבר מינולפיה .עורך דינו לאשורןולנקוט באופןמיידי את הצעדיםהמתחייבים״.
שופטת בית
עם
שכתבה לאחרונה
הנה מה
בתל־אביב ,ד״ר מיכל אגמון,
המשפט המחוזי
בתביעתה האזרחית של צעירה בת 29
שדנה
ניצולמיני
שעברה

מחפיר בידי

חיבורלתודעה האלוהית״

כך

עצמו אשר פינטו
בה ובעוד ארבע צעירות
״טיפולרוחני":

כאדם ישר ,נאמן

מישהו"בעל
הגדיר

שביצע מעשים
אחרות

גם הציג

את

מגונים

במסווה

של

״המקרה

במסגרתה

מייצג
אנשים

תופעה
מחזיקים

כות כלפיצעירות ...עושים

חברתית
בכוח או

חמורה

עליהן .במקרהשלפניי
להגן ,לטפל ולשמור

בםמ־

צעירהבתחילת דרכה ,נכות

בסמכותם שי־

ד״ר אילן נ\ר

טוטיאן

לתובעת,
נגרמה

במקום
״שנים

ההוא

נשאתי איתי פחדים מטראומה שע־
$TS1$שעברתי$TS1$

פסיכיאטריתלצמיתות".
ברתי
$DN2$שעברתי$DN2$בגילעשר״,
ולהשליט סדר
"חייבים לטפל בתופעה הזו

לוי.
אומרת הקורבן של ניר

מוש צינילצורך קבלת טובות
התלויות בהם ,תוךניצול
מהצעירות
הרבה שנים הייתי מתעוררת בבעתה באמצע
רת עו״ד דקלה טוטיאן ממרכז נגהלנפגעי
ויחסי האמון והתלות המחלישים את יכולת
$DN2$אומ|$DN2$
להוריי.
הלילה ,אבל לא סיפרתילאיש ,גם לא
שמקדמת כעת הצעת חוק שתשווה
הצעירות להתנגד ולגבש עמדה חופשית וצ־
עבירה,
מקשיים חב־
$TS1$חברתיים$TS1$.
גדלתי לתוך בדידות .סבלתי
אלטרנטיביים
את חובותיהם של מטפלים
לולה לגבי המעשים המבוצעים בהן ...הנזק
$DN2$חברתיים $DN2$.מצאתי את עצמי תקועה בבית ,בתוך
רתיים.
מרופאים
כלפי מטופליהם לאלה הנתבעות
שנגרם לקורבנות אלו הוא עצום ,הן לאור
שציפתה ממני להתחתן תהו.
סביבה מסורתית
ומפסיכולוגים ותאסור עליהם לקיים עם
העובדה שהעבירות מבוצעות בדרך כלל בצ־
הרגשתי שאני נותרתמאחור .היה חסרלי משהו
מטופליהם יחסי מין גם בהסכמה .אבל לא,
עירות המצויות בשלב רגיש בחייהן הכרוך
בחיים ,רקלא ידעתי בדיוקלהגדירמה".
כשהתופעה וקו־
אי־אפשרלהירגע עדיין.
בתחושות בלבול וצורך ׳בחיפושעצמי׳ ,והן
פסיכולוגי ,אבל
לעבורטיפול
היא שקלה
רבנותיה יתומים ,המהפכות מתקדמות לאט
בשל העובדה שהמעשים מבוצעים במסווה
האלטרנטיבי היה אופציה קלהוזולה
הג׳ונגל
מאוד ,אםבכלל.
של יחסי אמוןותלות על ידי מי שאמור היה
הנאה מיניות

מעמדם

עו־ד דקלה

מכתב

באמצעים אחרים,

$TS1$אומ|$TS1$
אומ־
ובראשם שינויחוק״,

״מאז

שאני זוכרת את

עצמי ,קינןאצלי

פחד.
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אשר

פינט!

בבית

המשפט" .בעל

חיבור

לתודעה האלוהית"

״המורה

 rcVד״ר מיכל

פוקר,
$DN2$אמפוקר$DN2$,

המדהים״

"הנזק

אגמון:

לקורבנות

שהקים

שנגרם
בדת
$DN2$העובדת $DN2$על
עצום,

הסבתל־אביב.

הוא

הספר ל״אנמה אמ־
$TS1$אמפוקר$TS1$,

מבית

שנות

בסוף

ברחוב

התשעים

שיטת טיפול עתיקה העו־
$TS1$העובדת$TS1$

זו

במקור

מגע בעיקר סביב אזור הבטן.

פיזיולוגיות
היא אמורה לטפל בבעיות
עיכול או פריון ,אבלללוי הייתה יכו־
$TS1$יכולת$TS1$
קשיי
העובדה
הן לאור
$DN2$יכולת$DN2$להעמיקהלמחוזות רגשיים תוך אמונה
לת
מבוצעות
שהעבירות
לעזור למטופל לפרק
השיטה
שביכולתה של

בדרך כלל

כמו

שהן לעתים

טראומות עבר,

בצעירות

לבעיותיו

כתב

(כך

האמיתי

המקור

שלו

שמ־
$TS1$שמתפרסמים$TS1$
המאמרים

באחד

$DN2$שמתפרסמים $DN2$באינטרנט).תלמידיו
תפרסמים
בשלב רגיש
המצויות
$TS1$ביכולותיו$TS1$.
ביכולו־
מורה כריזמטי וסוחף ,שרבים נעזרו
העובדה
בחייהן ,והן בשל
החדשה שלו ,הייתה
$DN2$ביכולותיו $DN2$.גם היא ,התלמידה
תיו.
לעזורלה.
משוכנעתשביכולתו
מבוצעים
שהמעשים

מספרים על

״הוא

את

שבה

כמעט מיד״,

אמוני

היא

אמון
מספרת" .הוא היה נורא כריזמטי והייתה לו
במסווה של יחסי
הקשבה אינסופית .אחרי שיעור היינוכולנו
ותלות״
עומדים בתור ,כל התלמידים שלו ,ומחכים
שיחבק אותנו .הוא הבין את הקשיים שלי
והקשיבלי .לאט־לאט הוא הפך למפלטשלי.
יו״ר
האתיקה של
ועדת
לאט־לאט הואהוביל אותי למקומות כאלה
$TS1$לק\$TS1$
לק־
של אמוןותלות ,שאם הוא ה־ה אומר לי
העיסוי,
מקצועות
איגוד
עזריאלי ,היית־ קופצת".
פוץ ממגדלי
$DN2$לק\$DN2$
שתקפוץ
הוא
אז
מעזריאלי,
ביקש
לא
בךבסט" :אם ונ!ל
בטי
אבל יחסי מין בהחלט היו שם ,כשהיא נכנעת
הרגי־ש צורך
שהוא
אומר
שטיפחה בו .״כדילעבוד על המיניות
לתלות
שלה״ ,כפי שנטען בכתב האישום נגרו שבו

למטופלת

להניח

את

הודה ,הוא ביצע בה מעשים מגונים .הרעיון

היד

ההוא ,כי

במקום

הבעיה שלה,

מצויה

היה שהוא עוזר להלהיפתח ,להסיר את העכ־
$TS1$העכבות$TS1$
שם
בות
$DN2$העכבות $DN2$שעצרו אותה מלפתח .״תיגעי בעצמך״,

מי
$DN2$טיפו$DN2$:

יוכל להגיד

שהייתה לו

אמר לה,לדבריה,

כך הוא

לים.

״הנחתי יד

על

הבטן ,והוא דחק בי:׳יותר

נמוך׳ .היד קפאה לי.
ואמר':הנה ,אנימצליח,

ואז

כוונה לניצול מיני?"

$TS1$טיפו$TS1$:
טיפו־
אחר־ כמה

הוא

גמר

בעצמו

ואתלא׳״.
פעם אחרת דרש ממנה לרדת על
"$TS1$באגר;$TS1$
"באגר־
ולגעת בפיה באיבר מינו כדי לטפל
לכאורה .היא לא הסכימה
סיות שלה"
להיענות
אליו פעם אחר
ופרצה בבכי מר ,אבל היא שבה
פעם .לבסוף זה הגיעליחסי מיןמלאים.׳׳הוא
ביכיה

האישה

"$DN2$באגר;$DN2$

שתבעה

לוי" :הוא

את ניר

אמר לי:

׳תיגעי בעצמך'.
בן־בםט ,אומרת שלו המטפליםהללו
יותר .צריך רק לגשת למחשב ולמצוא את
"אצלנו
מיידית.
מסולקים
היו
הם
איגוד,
יש
האדם הנכון .ל״מטפליםאלטרנטיביים״
עיסו־
$TS1$עיסוטנטר$TS1$
$DN2$עיסוטנטר $DN2$הוא שיטה שאסורה באיסורמוחלט ,לא
טנטר־
 491אלף תוצאות .ל״מורים רוחניים״ 750
מיליון ו־  300אלף.
 £00ל״רפואה משלימה"
לגיטימית ,אבל לאיש אין היום סמכותלעצור
זה
את זה .מה תעשה עם כל המטפלים שעובדים
כמה
עסק שמגלגל מיליארדים בשנה.
ישנם? כמה מהם עברו הכ־
מטפלים כאלה
על בסים אנרגטי? אם אחר כזה אומר לך שהוא
היו חברי

שרה רצינית?
מהו

ספר

בית

כי אין גורם

מה זו בכלל

אחד לא

מוסמך? אף
מוסמך

הכשרה רצינית?

במדינה הזו שלוקח אח־

רגולציה.
ריותלארגן
צריך ריש־ון כדי לטפל
לתלות כרזהולהצהיר

וכיצד

ממךלעשות

ימנע

שיש

של

והרציניים

שם מצויה

הבעיהשלה ,מייוכללהגיד

שהייתהלו כוונה לניצולמיני?״

לא
לך

שהורשעת

מטפלים .אז הלכו המקצועיים
שבהם והקימו איגוד ,ייסדו ועדת

אהבת

האלוהים

טיפול רגשיולעתים גם רוחני הוא
התחומים הלוהטים ברפואה האלטרנטיבית
בשנים האחרונות .בתחום הזההרגולציה היא
אחד

אףעלובה

מזו

שבתחומי המגעוהעיסוי .הב־
$TS1$הבעייתיות$TS1$

$DN2$הבעייתיות $DN2$נוגעת מהקלות
אתיקה ,קבעו מה אסור ומה מותר והזמינו את
עייתיות
$DN2$יכולים $DN2$להיטשטשהגבולות בין המותר והאסור
לים
המעסים להירשם ולקבל על עצמם את הכ־
כשמעורבתבטיפול גם עזרה נפשית .המטפל
ללים ,כמו זה האוסר מגע באיברי מין .אבל
עלול לחצות את הקווים בקלות רבהולנצל
רשומים באיגוד הזה כ־  200בלבד .אז
היום
כמה מעסים ששלחו ידיים למקומות הלא
לרעה את השפעתו הרוחנית והרגשית על
פרשת אשר
המטופלשלו .דוגמה לכך היא
נכונים עמדולדין בפני ועדת האתיקה של
כביכול,
פינטו ,אותו מורה רוחני״אלוהי״
האיגוד ונזרקו ממנו על בסיס תלונות של
שהצליח לשכנע צעירות לאפשר לו
מטופלות שנוצלו מינית? למעשה ,רק אחד
לחלל את גופן בשם מה שקרא ״הח־
$TS1$״החוויה"$TS1$
בשנים האחרונות (וגם הוא ממשיך לעבוד
בתמורה
$DN2$״החוויה" $DN2$שהואיללהעניק להן
וויה"
באין מפריע) .״אין לנו שוםשיניים״ ,אומר
מעסה הנמנה עם מקימי
בתסכול טל זיו,
להתמסרותמוחלטת .אחת מהן העירה
שהתירה לולגעת באיבר מינה" ,כי זו
האיגוד .״כל מעסה שלמד שבוע ומוצא מטו־
הדרך
האלוהים״.
להעביר את אהבת
פלים יודע את זה .הוא לא צריךאותנו .למע־
פרשת נירלוי אמנם לא מתקר־
שה הוא גם לא רוצה אותנו״.
לא מעט מטפלים מכריזים באתרי הבית
בת בחומרתהלזו של פ־נטו ,שנשלח nrc
לרצות שמונה שנות מאסר ,אבל היא
״עיסוי טנטרי״ כינוילטיפול הכו־
שלהם על
מציגה פן דומה של יחסי תלות ומדגימה
לל״נגיעה בכל מקום״ שיעזור למטופלת״לה־
כיצד אפשר לנצל אותו.לנירלוי היה את
גלוי.יו״ר
ג־עלנקודותגירוי שלאהכירה״ .הכל
היחסית שבה יכו־
$TS1$יכולים$TS1$

ועדת

העיסוי ,בטי
האתיקה שלאיגודמקצועות

קפאה לי.
בעצמו

ואז

הוא

גמר

ואמר :׳הנה ,אני

מצליח ,ואת לא׳״

שנים

זה.

שאלה
ראתה.

את

עצמה איך לא עצרה.

איך נתנה.

איך

$TS1$הפ;$TS1$
הפ־
הסכימה.

ד״ראילן טל ,שטיפל
$DN2$הפ;$DN2$
נשים שעברו מסלול דומה,
מקור הכאבהגדול ביותראצלן .״הן מאשי־
$TS1$מאשימות$TS1$
$DN2$מאשימות $DN2$את עצמן ,שואלות איר לא ראו ,איך המ־
$TS1$המשיכו$TS1$
מות
ששבות
$DN2$המשיכו $DN2$ללכת .זה דומה לנשים מוכות
שיכו
האישה הזו חזרהאליו שוב ושוב כי
הביתה.
בעיניה הוא המציל שלה .היא זקוקהלו .זו
הכחשה עצמית כמובן .יכולת השיפוט שלה
התקלקלה לגמרי בשלב הזה .היא כבר
יכולה לראות את המציאות".
בכמה

וכמה

אומר שזה

השילוב בין טיפול הכולל מגע פיזי עם
העיסוי

בי :׳יותר
נמור'.

היד

הוא היה אומר לי תמיר:׳אני לא הגבר שלך,
אני המטפלשלך' ,ואני הרגשתי נורא .בסוף כל
טיפול הוא היה מחבק אותי ואומר שאני בדרך
הנכונה .ה־־ת־ הולכת הביתה ובוכה ,אבל חד
רתי .ושוב חזרתי .האמנתי בצורהעיוורת,בלי
בתחושהשלי ,השליטה שלו בי הייתה
לחשוב.
מוחלטת .הוא היה הקרקע שלי .האחיזה .בכל
הרגשתי
אדם אחר הייתי בועטת ,אבל איתו
שאני חוזרתלהיותילדה קטנה״.
לדבריה ,היא לא ידעה כיצר לעצור את
זה.

בסדרת

מדברות

והוא

דחק

בתוכי ואני בוכה״ ,היא

איך לא
ס־כולוג

ידי קסם ,מי

תהום העיסוי ,למשל .ההערכות

אנשי איגוד מקצועות

000,5
על כ־

לך

ההוא ,כ־

את זה? מ־ ־בדוק אם אינך

בעל עברבפדופיליה
מעשים מגוניםכמטופלות?
קחו

אפשר?

אתה

במישהו- .אם בא

או

את

ממש יודע

הרגיש

צורךלהניחלמטופלת

את

היד

במקום

יד על

הבטן,

הנחתי

נזכרתבזעזוע" .בסוף

רבים
מתלמידיו מדברים בהערצה על

כנראה

סוף־סוףשק
״הוא

במהלך
השני
אותי

מולי״ ,העירה
ישב

שלהשולחן .הוא ואני .המגשרת שאלה
מה אני רוצה ממנו עכשיו .אמרת־ לה:

׳רק דבר

שייקח אחריות .שיגיד

אחד

טעהוישלם על
ואז

קורבנו

שללוי

הגישור בהליך האזרח־ נגדו ,״בעברו

הוא

אמר

זה .עברו כמה שניות

שהואמתנצל.

שאלתי :׳אתה מבין עד
מבין עד כמה

לי?׳
כואב

כמה

של

שהוא
שקט

עצרתי אותו.
פגעת בי?

אתה

אז הוא הביט בי ,אמר:
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שסוף־סוף יש לי
את התיקון שלי מול
הרגשתי
אותי לאשפתות.
לעצמי את השליטה עלהחיים".

שקט בגוף.

ד״ר

השגתי

יצחק זיידי

קוגן

האיש שהוביל

כמעט

עברה

וחצי

שנה

מנהל בית התולים
"יש
שב־

מהרגע

מאות

שיבא:

מקצועות,

הוא

החלב״טיפוליו" ועד ההבנהשעליה לשים
במשטרה ,כש־
$TS1$כשנודע$TS1$
לזה קץ .זה קרה ,כך העירה
שכב עם מטופלת נוספת,
ודע $DN2$לה שהוא
נודע
שהיא לא הייתה היחידה .זה הרגע שבו הניח
מראה מול עיניה .הרגע שבו נות־
$TS1$נותצה$TS1$
מישהו
צה $DN2$שארית האמון .מכאן צריך להתמודד
צה
עם המציאות ,להכיר בהשפלה ,לערב את
רשויות החוק ,ולכל זה מתלווה קושי נפשי

וכל

שרוצה

מי

תרגיל

חדש יכול לתלות

פלקט ולעבוד.
סיכוי

שהמדינה

בקרה?

מנגנוני

עצום.

האם

יש

תקים
אני

לא

את זה״

רו?/

"רוב הנשים לא מצליחות למצוא
הכוח למסע הזה״ ,אומר ד״ר טל ,״כי כל
האשמה ,את
מחדש את
רגע מזכיר להן
הבושה ואת ההשפלה שהן רוצותלשכוח״.
חלקן נסוגות בדרך .לא מזמן החליטה צעי־
$TS1$צעירה$TS1$

להמציא

את

רה
עירה$DN2$

שעברההתעללות

לצדו של כל ארם שרוצהלעבוד בכל
הפסיכולוגדי׳ר אילן סל:
חפוץ ,גם אם הורשע בעבר .אבל אם למשרד
ישנם גם רופאים מורשים״.
הבריאות ־ש סמכות לשלול את רישיונו של
״האישה שנוצלה מינית
שמחפש פתרון .בימים אלה
אבל יש מי
פסיכולוג או של רופא שהורשע בעבירות
למספל שוב ושוב
חזרה
שיאסור יחסי
מנסה מרכז נגה לקדם חוק
מטופליו ,הרי איש אינו
מין(או אחרות)כלפי
מין בין מטפל אלטרנטיבי למטופליו,
יכול לשלול ר־שיון ממטפלאלטרנטיבי,
כי בעיניה הוא המציל
שהחוק אוסר זאת על פסיכו־
$TS1$פסיכולוגים$TS1$,
בדיוק כפי
שהרי מסמך כזה פשוט לא קיים .״הציבור
סוציאליים.
לוגים,
$DN2$פסיכולוגים$DN2$,
לא מוגןהיום״ ,אומר יאיר שמר ,שעדלפני
פסיכיאטרים ועובדים
זקוקה לו .זו
שלה .היא
״אין סיבה שמטפל רוחני לא יהיה מחויב
שנה עמד בראש ארגון הגג של הרפואה המ־
$TS1$המשלימה$TS1$.
עצמית כמובן.
הכחשה
פסיכולוג״,
שלימה.
לאותם כללים שחלים על
$DN2$המשלימה $DN2$.שמר ישב בשנים האחרונותבווע־
$TS1$בוועדה$TS1$
החוק
טוטיאן.
אומרת
דרך
למצוא
כרי
הבריאות
משרד
שהקים
דה
$DN2$בוועדה$DN2$
ירתיע עב־
$TS1$עבריינים$TS1$
עו״ד
השיפוט שלה
יכולת
$DN2$עבריינים $DN2$בפוטנציה (חמש שנות מאסר)ויקל
ריינים
לאיזורגולציה ותמךבמנגנון שיעניק רישוי
סיכויי
ההרשעה .היום נסגרים
מאוד על
למטפלים שיעמדו בתנאים מסוימים ,אבל
כבר
היא
התקלקלה.
מהתיקים וכמעט כל
יותר מ־  60אחוז
הוועדה התפרקה ,ושמר טוען ש״אנש־ משרד
לא יכולה לראות את
השאר נגמרים בעסקאות טיעוןמדוללות.
הבריאות דאגולמוסס את
העניין״.
"אם יתקבל החוק ,לא יהיה צורךלהוכיח
ד״ר יצחקזיידיס ,סגן מנהל ביתהחולים
המציאות"
שהיו יחסי תלות בין המטפלוהמטופל״,
שהמצב
שיבא שעומר בראשהוועדה ,מאשר
נאשם כזה
אומרת טוטיאן .היום יכול
"רגולציה לא נראית באופק ואני לא
בעייתי.
בהסכמה .גם המרכז
שהיחסים היו
בג׳ונגל הזה הולך להשת־
$TS1$להשתנות"$TS1$,
רואה איך המצב
לטעון
לנפגעות תקיפה מינית תומך בחוק
$DN2$להשתנות" $DN2$,הוא אומר .מלכתחילה הוא סבר שאין
נות",
לסיוע
מאמינים שהוא
שכבר נוסח .שני הגופים
כולו .״הממדים
הג׳ונגל
סיכוי להשתלטותעל
ידרבן נשים רבות להתלונןולתבוע פי־
$TS1$פיצויים$TS1$
מתושבי המרינה
עצומים .עשרות אחוזים
$DN2$פיצויים $DN2$ממטפליםשניצלו אותן מינית.
צויים
הולכים לשם .יש מאות מקצועות ,וכל מי
שרוצה להמציא תרגיל חדשיכול לתלות
ולעבור .האם יש סיכוי שהמדינה תקים
פלקט
מנגנוני בקרה? אני לא רואה את זה״.
פיק
$DN2$מנפיק$DN2$
מה שי־

זאת ,מבין

מאותו "נציג

קשה

אלוהים״ ,אשר פינטו ,להפסיק אתהליכי
התביעה האזרחית נגדו .זה ,למשל,יכול
להסביר את המספר הנמוך של מטפלים
מתעללים שנחשפו בשנים האחרונות .למ־
$TS1$למעשה$TS1$,
שמנסה לבדוק את
מעשה $DN2$,אין גוף במרינה
עשה,
האמיתיים של התופעה ,אבל אפשר
ממדיה
לקבל מושג
ממספר התלונות המגיעות
למרכזלסיועלנפגעי תקיפה מינית :בין
 2006ל־  2008הגיעו לשם  785תלונות
נגר מטפלים או אנשים שהיו עימם׳׳־חסי
אמון״ .על פי ההערכות ,את
יש להכפיל בחמישה שכן ידוע

המספר .הזה
שרק כ־ 20

אחה מהנפגעות מוכנותלהתלונן.
התמונה ,נראה

מהמטפלים

העבריינים נותנים את הרין.

״פעמים רבותעולה
כביכוללמגע המיני
האלה הסכימו

שהן לא
יחזקאלי,
כז$DN2$.״היכולתלהוכיח
כז.
מחו

בזמן

אמת״,

שהנשים
משום

אומרת ענבר

המשפטית של המר־
$TS1$המרכז$TS1$.

היועצת

כוונה פלילית

בעייתית במצב החוקיהנוכחי״.

שהמטפלים

ואם זו

שניים־שלושה אחוזים
שרק

הטענה

מאוד

התוצאה היא

ממשיכים״לטפל״ ללא הפרעה,

וגם אותם מטפלים שהועמדולדין והורשעו

יכוליםלחזור
לעיסוקם
פור
פור $DN2$על המעסה
הוא דוגמה

גם

ללא כל בעיה .הסי־
$TS1$הסיפור$TS1$

שהורשע באונס

"במצב החוקי

וחזרלעבוד

$DN2$לע$DN2$/

הקיים היום״,

את

חובי

מסרה

סוק ברפואה משלימה.
במדינת ישראל.

הנושא אינו

״אני כבר לא עוסק

בתחום

הזה בכלל"
כשהגיעלפני

$DN2$ברחוב $DN2$הס .בית
חוב
מוסדר

הבריאות אינו מנ־
$TS1$מנפיק$TS1$

העתיק את

הקריירה שלו כמורה ומ־
$TS1$ומטפל$TS1$.

הספר

והחדר ההוא,

של נירלוי

שזיכרונותיו

רדפו

כבר נסגר,
אותה

כל

שחלה

בחייה.

אחרי שנים של
אסורה בהסכמה ,אמר:״עברתי את מה שעברתי וזה הספיקלי .לי
לטפח את עצמה ,ללמוד לאהוב
אין טענותלאיש ,ואני מאמין שלאיש אין טענותאליי".
מחדש .מצאה כוח להפוך למטפלת אלט־
$TS1$אלטרנטיבית$TS1$
הצעירה הזו מרגישהלגמרי אחרת.
להעניק לאנשים אחרים.
רנטיבית
$DN2$אלטרנטיבית $DN2$בעצמה,
"בוא נניח לזה.הגענולגישור.שילמתי את חובי לחברהולה.
היאאפילו מצאה את עצמה בזוגיות חרשה.
מאוד קשה היום לבואולסתור כל דבר .אני חי את חייוהגעתי
כשטרקה את הדלת
היא חייכה לעצמה
ממנהלרושם שאפשרלהמשיך את החיים .אני כבר איבדתי את כל
המשחררת הזו
מאחוריה ,מתענגת מההקלה
לי".
מבקש שתניחו
לי ,השניםחלפו ואני
מה שהיה
שפוקדת אדם שמ־ישירעיניו אל הטראומה
פרקליטו ,עו׳רליאור אפשטיין :״הייתה להם מערכת יחסים
ומגלה שאין לו עוד סיבהלברוח.
אינטימית,למעשהרומן .השאלה היא אם זה מותר בין מטפלת

$הראשון $DN2$שנירלוי
שון
האחרונה שלולמדריד ,לשם
מטפל $DN2$.אבל בניגוד להצהרתו זו ,במכוןהטיפולים במדריד אומרים
טפל.
שהוא עובד אצלם וגם מביעים שביעות רצון ממנו .גם אתרי האינ־
$TS1$האינטרנט$TS1$
פעילות בסדנאות ,הוראה
$האינטרנט $DN2$חושפים
טרנט
וטיפולים.״כן ,מדי פעם
אנימוזמן" ,הוא משנה גרסה .״הלכתי לשם כדי להקים בית ספר
בקרוב׳׳.
עבור תלמידשלי ,אבל אניעוזב
כשהתבקשלהתייחסלנסיבות הרשעתוולסיפורה של הצעירה
שתלונתה הביאהלהרשעתו בעבירות של מעשים מגוניםובעילה ומטופל,ועל
השמיע בפנינו,

ימים

אחדים

צעדה

$TS1$ברחוב$TS1$
בר־
פנימה אל הדירה

השנים ,נראה שונהלגמרי .מזרן
הטיפולים
נעלם ,ואת מקומה שלהאפלולית כבשו
שנצבעו
קרני שמש שהאירו אתהכתלים
מאשריםבחיוך את
בוורוד אופטימי,כאילו

לחברה"

מהגיחה

לברוח

דוברת
האישה

התמורה
המשפט הרא־
$TS1$הראשון$TS1$
זה היה

העוסקים ברפואההאלטרנטיבית

סיבה

שהמצבעגום.

מצד אדם כלשהולע־
$TS1$לע$TS1$/

משדר

חופש העיסוק עומד

נירלוי" :שילמתי

במשרד הבריאות מודים

המשרד ,״אין מניעה

מובהקת(ראו מסגרת).

איך זה קורה? חוק

רישיונותלעסוק

במקצועות אלה .עם

הזנחה עצמית היא חזרה
את גופה

זה הוא לקח אחריות".

zadokyec@gmail.com
oronm@yedioth.co.il

