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rauoB^nxmnהרוחנייםוהמוריםהאלטרנטיביים

גםנח/׳וףיאטלאטאבלאלפים,לעשרותצמחבישראל

בעבירותשהורשעומטפליםהתופעה:שלהאפלהצד

באיווחוזריםעונשםאתמרציםבאונס,ואפילומין

אליהםשולחותהחוליםקופותבעיסוקם.להמשיךמפריע

bnשמשלמיםומיפיקוח,איוהבריאותבמשרדמטופלים,

החייםלכלטראומותשחוויםהקורבנות,הםהמחיר

mrrrצדוק pnwi wwrr:גוילירות//איור

בדממהבתל־אביב.הסברחובהביתמולעמדההיא

אינההנעריתשחזותההצעירה,האישהשםניצבה

לחייה,הרביעיבעשורתיגעקטמעטשעודרומזת

שניםנפשה.שלהצלקותאתמסגירהלאובוודאי

שהיאימיםהיותל־אביב.בלבההואמהביתחמקה

העירברחובותבמעגליםצעדיהאתתימרנה

לכאן,תיקלעלאשחלילהכד־רקהגדולה

צור־כהלזיכרונותהמקורשהיהלמקום

בים

$TS1$צורבים$TS1$

$DN2$צורבים$DN2$להשגרמוכאלהוכאב,השפלהשל

למאוסלהיות,שהפכהמהאתלתעב

יותראבלהוא,שלהלאכאילובגופה

הייתהאיךאיך,עצמה.עללקצוףמכל

כך,בהלשלוטלכאורהלולהניחיכולה

איךלטענתה,נפשה,ואתגופהאתלחלל

אתלולהעניקממנהכשדרשבצייתנותהינהנה

לולהניחבו,לגעתבפניו,להתערטלכבודה,שאריות

שה־האנושיהסמרטוטעלבוכהבעורהאליהלחדור

פכה

$TS1$שהפכה$TS1$

$DN2$שהפכה$DN2$לושילמהאפילוהיאואלוהים,בנוכחותו.להיות

זה.אתלהשעשהמהפעמיםאחתכלעל

שנים.במשךנפשהאתקורעתהייתההמחשבהרק

שהואאחרילושילמתאותך.בעלשהואאחרילושילמת

יכולתאיראיך?להיות?יכולזהאיךבתולייך.אתלקח

לעשותלולהניחיכולתאיךמטומטמת?כךכללהיות

זה?אתלך

ששילמהעלהמחשבהרקמזמן,כךכללאפעם,

הייתהה״טיפול״עבורארוריםשקל150ושובשובלו

הייתהלעתיםמהעולם.להסתלקלרצותלהגורמת

מזכוכיתאוממראההנשקפתמבבואתהנמלטת

שלאכרירקראווהחלוןשלבשמשמבהיקה

לק־זהלכלשהניחההאישהעםתתעמת

רות.

$TS1$.לקרות$TS1$

$DN2$.לקרות$DN2$לעצ־למחולהזמןהגיעאוליאבל

מה.

$TS1$.לעצמה$TS1$

$DN2$.לעצמה$DN2$.כההייתהלאאולילכעוס.לאלהבין

אוליפגומה.כההייתהלאאוליכוח.רפת

חולש־אתניצלשהואלהפניםהזמןהגיע

תה

$TS1$חולשתה$TS1$

$DN2$חולשתה$DN2$הצבאי.השירותאחרילחייםכשיצאה

אותהבודדשהואנפשה.עלהשתלטשהוא

היאשהריהמיני.לסיפוקואותהוניצלמהעולם

הנ־המורהשהיההזה,לאישאמונהמלואאתהעניקה

ערץ,

$TS1$,הנערץ$TS1$

$DN2$,הנערץ$DN2$שלמ־האישהמושלם,המטפלהכובשת,הרמות

גע

$TS1$שלמגע$TS1$

$DN2$שלמגע$DN2$היהלוינירכיתלמידיו.כלהשתוקקושלוהקסם

הגדולהמאסטרשלידיועלשיצקהאישאגדה.כמעט

לר־עזרוהנפלאותשידיוהאישהרחוקה,מקליפורניה

בים,

$TS1$,לרבים$TS1$

$DN2$,לרבים$DN2$להפצתממשיכיםשלחדשדורעתהשהקיםהאיש

התמסרהשהיאפלאאזהעתיקה.ה״אמפוקו״בשורת

עמוד 1



ףזזקט׳ן
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רוצה?הואבטובתהשרקוהאמינהלו

TS1$$ל״טי^TS1$$ל״טי־ושובשובשבהשהיאמוזרוכי

$DN2$^ל״טי$DN2$,"בלילותהסתיימושאלהלמרותפוליו

לולהסתכללעצמהלגרוםיכלהולאבכי,של

די?ולצרוח:בעיניים

כאןהס.ברחובהביתלעברפסעהבהיסוס

לתוךלכאן,שלו.הספרביתהיהכאןקרה.זה

עכשיובאה.הייתהשבפינה,האפלוליהחדר

שב־והקשההאחרוןעםלהתעמתהרגעהגיע

זיכרונות.

$TS1$.שבזיכרונות$TS1$

$DN2$.שבזיכרונות$DN2$שנמ־לסאגהלשיםהרגעהגיע

שכת

$TS1$שנמשכת$TS1$

$DN2$שנמשכת$DN2$טיפוליםשללשניםשנים,תשעכמעט

ללאללילותהנזקים,לתיקוןפסיכולוגיים

אבלנגמרים.בלתיפחדיםשלללילותשינה,

אתשהרימהאחריהמאבק,שנותכלאחריגם

בפליליםלהרשעתושהביאהאחריהראש,

שירותעבודותחודשישישהשלדיןולגזר

שתבעהאחריתנאי,עלמאסרחודשים15ו־

בעיניהשהביטאחרילהודות,לווגרמהאותו

שהחשבוןמרגישההיאסליחתהאתוביקש

היהעונשוייסגר.לאלעולםואולינסגרלא

אלהובימיםוללמד,לטפלחזרכברהואקליל.

ובמטפלכמורהועוברבספרדחילעושההוא

לשכוח.לאלהתקדם.הזמןהגיעאבלמצליח.

לחיותתוכלהיאעכשיואוליהלאה.להמשיך

מה־מתהאישההייתי״שניםנקייה.מחדש.

לכת״,

$TS1$,מהלכת״$TS1$

$DN2$,מהלכת״$DN2$לדמייןיכולאתה״שנים.אומרת.היא

לך?״

הדלת.עלהתרפקההיא

משהולכםמציעיםאנחנותחילהרגע,אבל

ישראלשבמדינתדמיינומצמרר.יותרהרבה

נשיםמאותאףואוליעשרותהיוםמסתובבות

דמיינוכאלה.חוויותשעברומהלכותמתות

בה־בכוחם,מינישימוששעושיםמטפלים

שפעתם,

$TS1$,בהשפעתם$TS1$

$DN2$,בהשפעתם$DN2$יוצריםשהםוהאמוןהתלותביחסי

מעסים,דמיינואליהם.שהגיעוהנשיםעם

סי־מדקריםלשיאצו,מוריםרוחניים,מורים

נים,

$TS1$,סינים$TS1$

$DN2$,סינים$DN2$תורותוממציאיעתיקותתורותמלמדי

לד־מתחתהםהקודח.במוחםשנולדוחדשות

דאר

$TS1$לדדאר$TS1$

$DN2$לדדאר$DN2$.לאחדלהגיעעשוייםאתםשלכם.שלנו

לזכותאוהכואבבגבכםלטפלבניסיוןכזה

מדי־לצאתאתכםשתעודדחיוביתבאנרגיה

כאון.

$TS1$.מדיכאון$TS1$

$DN2$.מדיכאון$DN2$לאהםשלהם.הרקעמהמושגלכםאין

הםלכך.נדרשיםאינםכירישיוןלכםיציגו

קודפיעלפועליםהםאםלכםיגידולאגם

אחוזרקכיכזה,קודעלשמעואוכלשהואתי

להעניקוחייביםורשומיםמאוגדיםמהםקטן

המ־אםמושגלכםאיןלמישהו.וחשבוןדין

טפל

$TS1$המטפל$TS1$

$DN2$המטפל$DN2$במהלךמיניבניצולהורשעשלפניכם

מלחזוראותושיעצורמישאיןמפניעבודתו,

טיפוליעיסוקלאותולחלוטיןחוקיתבצורה

ופשע.סרחשבמסגרתו

דישישמשוםעליכם,מגןממשלאאיש

הצריםבאינטרסיםהכבוליםבמדינהגורמים

שהואבגלוימודהאינושאישמובןשלהם.

הבריאותמשרדבעניין.אצבענוקףאינו

כדישהקיםמיוחדתבוועדהשניםזהמנופף

כ״ג׳ונגלכאןשמתוארבמהסדרלהשליט

תקועהשהוועדהמעלהבדיקהאבלפראי״,

שמב־מהאתתצמיחשהיאסיכויואיןהיום

קר

$TS1$שמבקר$TS1$

$DN2$שמבקר$DN2$העשורבאמצעכברלעשותקראהמדינה

הקודמת.המאהשלהאחרון

ביתשופטתלאחרונהשכתבהמההנה

אגמון,מיכלד״רבתל־אביב,המחוזיהמשפט

29בתצעירהשלהאזרחיתבתביעתהשדנה

"בעלמישהובידימחפירמיניניצולשעברה

אתהגדירכךהאלוהית״לתודעהחיבור

מגוניםמעשיםשביצעפינטואשרעצמו

שלבמסווהאחרותצעירותארבעובעודבה

רוחני":״טיפול

טוטיאןדקלהעו־דנ\ראילןד״ר

חמורהחברתיתתופעהמייצג״המקרה

בםמ־אובכוחמחזיקיםאנשיםבמסגרתה

שי־בסמכותםעושיםצעירות...כלפיכות

מיניותהנאהטובותקבלתלצורךצינימוש

מעמדםניצולתוךבהם,התלויותמהצעירות

יכולתאתהמחלישיםוהתלותהאמוןויחסי

וצ־חופשיתעמדהולגבשלהתנגדהצעירות

הנזקבהן...המבוצעיםהמעשיםלגבילולה

לאורהןעצום,הואאלולקורבנותשנגרם

בצ־כללבדרךמבוצעותשהעבירותהעובדה

הכרוךבחייהןרגישבשלבהמצויותעירות

והןעצמי׳,׳בחיפושוצורךבלבולבתחושות

במסווהמבוצעיםשהמעשיםהעובדהבשל

היהשאמורמיידיעלותלותאמוןיחסישל

שלפנייבמקרהעליהן.ולשמורלטפללהגן,

נכותדרכה,בתחילתצעירהלתובעת,נגרמה

לצמיתות".פסיכיאטרית

סדרולהשליטהזובתופעהלטפל"חייבים

TS1$$אומ|TS1$$אומ־חוק״,שינויובראשםאחרים,באמצעים

$DN2$|אומ$DN2$לנפגעינגהממרכזטוטיאןדקלהעו״דרת

שתשווהחוקהצעתכעתשמקדמתעבירה,

אלטרנטיבייםמטפליםשלחובותיהםאת

מרופאיםהנתבעותלאלהמטופליהםכלפי

עםלקייםעליהםותאסורומפסיכולוגים

לא,אבלבהסכמה.גםמיןיחסימטופליהם

וקו־כשהתופעהעדיין.להירגעאי־אפשר

לאטמתקדמותהמהפכותיתומים,רבנותיה

בכלל.אםמאוד,

ההואבמקום

שע־מטראומהפחדיםאיתינשאתי״שנים

ברתי

$TS1$שעברתי$TS1$

$DN2$שעברתי$DN2$לוי.נירשלהקורבןאומרתעשר״,בגיל

פחד.אצליקינןעצמי,אתזוכרתשאני״מאז

באמצעבבעתהמתעוררתהייתישניםהרבה

להוריי.לאגםלאיש,סיפרתילאאבלהלילה,

חב־מקשייםסבלתיבדידות.לתוךגדלתי

רתיים.

$TS1$.חברתיים$TS1$

$DN2$.חברתיים$DN2$בתוךבבית,תקועהעצמיאתמצאתי

תהו.להתחתןממנישציפתהמסורתיתסביבה

משהוליחסרהיהמאחור.נותרתשאניהרגשתי

מה".להגדירבדיוקידעתילארקבחיים,

אבלפסיכולוגי,טיפוללעבורשקלההיא

וזולהקלהאופציההיההאלטרנטיביהג׳ונגל

מטופהפיזיותרפיסטהורהאותו/קחיאותו,^קח

הג׳ונגלשלהאבסורדלחוקימהלכתהוכחההואטייבאריק

באונסשהורשעלפיזיותרפיסטשמאפשרבישראל,האלטרנטיבי-

מקופותשתייםבחסותועודמטופלותעםלעבודלחזורמטופלת

במדינה.המובילותהחולים

המ־טייב,אצלפיזיותרפיהטיפולקבענויודעים?אנחנואיך

ציג

$TS1$המציג$TS1$

$DN2$המציג$DN2$מאוחרתחוליםקופתשללפיזיותרפיההמכוןכמנהלעצמואת

התחייבות,טופסלקבלכדיהחוליםלקופתאותנושלחהואבצפת.

שעברהפיזיותרפיסט,יגיעותמורתםשקל220לשלםגםאפשראבל

ביתי.טיפולויעניקובלוס־אנג׳לם,בפריזהכשרה

אינושהואטייבשלבביוגרפיהפרקאלמלאויפהטובהיההכל

השולחותהחוליםקופותשתיולטענתמטופליו,בפנילצייןטורח

הורשעשטייבמתבררמהן:גםאותוהסתירהואפציינטים,אליו

אליושהגיעהצעירהאוסטרליתבתיירתסדוםובמעשהבאונס

הכיפהחובששטייבבטוחההייתההתיירתבקרסולה.בנקעלטיפול

שהיאעולההורשעשבוהאישוםמכתבנאמנה.עבודתואתיעשה

מיטתעלנשכבהכאשרחולצתהאתלהסירלהוראותיונענתה

חצאיתהאתמעטהפשילחזייתה,אתהורידהואבהמשךהטיפולים.

״קחיבה:ודחקמולהמינואיבראתשלףלתדהמתה,לגופה.ונצמד

היד:עם״לאבתוקף.כךעלעמדלסרב,כשניסתהאותו״.קחיאותו,

דינועורךלפיה.מינואיבראתטייבדחףדברשלבסופוהפה״.עם

מכתבהציגגםהפרקליטבכוח.פעללאשהואהמשפטבביתטעז

נאמןישר,כאדםטייבאתהמהללדאז,צפתשלהראשיהרבמאת

לחמשהמטפלאתושיגרוהתרשמולאהשופטיםמצוות.ושומר

בפועל.וחצישלושמהןמאסרשנות

ועקרירושליםעירואתטייבעזבמהכלא,שהשתחרראחר־

טרחשלאהודההואהקריירה.אתלחדשלמעלות־תרשיחא,צפונה,

מהעלהמחיראת״שילמתיעברו.עלהחוליםקופותאתליידע

"זהכיהחולים,לקופותכךעללדווחשלאבנוודחקאמרשעשיתי״,

החיים״.אתלילהרוסיכול

עםההתקשרותאתלהפסיקהורהלאומיתחוליםקופתמנכ״ל

דורשתשהיאטענההקופהעברו.עלימים"מ"לושנודעלאחרטייב

זאתלדרושעתהתשקולאבלהשכירים,עובדיהמכליושרתעודת

עםפיזימגעהכוללהחוליםלקופתשירותהמעניקיםממטפליםגם

חיצוניספקהינו"טייבבתגובה:נמסרמאוחדתחוליםמקופתלקוחות.

המ־חיצונייםספקיםאלפיישלמאוחרתהקופה.עובדיעםנמנהואינו

עניקים

$TS1$המעניקים$TS1$

$DN2$המעניקים$DN2$אנועובדיםקבלתבהליךהמבוטחים.לציבורשוניםשירותים

ימים׳יופנייתמאזיושר.תעודתלהציגמועמדמכללדתשמקפידים

המוסמכיםהגורמיםנערכיםלמבוטחינו,מחויבותומתוךטייב,בנושא

העובדותאתללמודכדיהנושאשלורצינימעמיקלבירורבקופה

המתחייבים״.הצעדיםאתמיידיבאופןולנקוטלאשורן

בחדרטייבאריק

יכול"זההטיפולים.

החיים־אתלילהרוס
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אתולמצואלמחשבלגשתרקצריךיותר.

ישאלטרנטיביים״ל״מטפליםהנכון.האדם

750רוחניים״ל״מוריםתוצאות.אלף491

אלף.300ו־מיליוןמשלימה"ל״רפואה£00

כמהבשנה.מיליארדיםשמגלגלעסקזה

הכ־עברומהםכמהישנם?כאלהמטפלים

רצינית?הכשרהבכללזומהרצינית?שרה

יודעממשלאאחדאףמוסמך?ספרביתמהו

אח־שלוקחהזובמדינהמוסמךגורםאיןכי

לאאתהאפשר?וכיצדרגולציה.לארגןריות

לךבא-אםבמישהו.לטפלכדיריש־וןצריך

מיקסם,ידילךשישולהצהירכרזהלתלות

אינךאם־בדוקמ־זה?אתלעשותממךימנע

בסדרתשהורשעתאובפדופיליהעברבעל

כמטופלות?מגוניםמעשים

ההערכותלמשל.העיסוי,תהוםאתקחו

מדברותהעיסוימקצועותאיגודאנשישל

המקצועייםהלכואזמטפלים.000,5כ־על

ועדתייסדואיגוד,והקימושבהםוהרציניים

אתוהזמינומותרומהאסורמהקבעואתיקה,

הכ־אתעצמםעלולקבללהירשםהמעסים

אבלמין.באיברימגעהאוסרזהכמוללים,

אזבלבד.200כ־הזהבאיגודרשומיםהיום

הלאלמקומותידייםששלחומעסיםכמה

שלהאתיקהועדתבפנילדיןעמדונכונים

שלתלונותבסיסעלממנוונזרקוהאיגוד

אחדרקלמעשה,מינית?שנוצלומטופלות

לעבודממשיךהוא)וגםהאחרונותבשנים

אומרשיניים״,שוםלנו״איןמפריע(.באין

מקימיעםהנמנהמעסהזיו,טלבתסכול

מטו־ומוצאשבועשלמדמעסה״כלהאיגוד.

למע־אותנו.צריךלאהואזה.אתיודעפלים

אותנו״.רוצהלאגםהואשה

הביתבאתרימכריזיםמטפליםמעטלא

הכו־לטיפולכינויטנטרי״״עיסויעלשלהם

״לה־למטופלתשיעזורמקום״בכל״נגיעהלל

יו״רגלוי.הכלהכירה״.שלאגירוילנקודותג־ע

בטיהעיסוי,מקצועותאיגודשלהאתיקהועדת

בביתפינט!אשר

חיבור"בעלהמשפט.

האלוהית"לתודעה

חבריהיוהללוהמטפליםשלואומרתבן־בםט,

עיסו־"אצלנומיידית.מסולקיםהיוהםאיגוד,

טנטר־

$TS1$עיסוטנטר$TS1$

$DN2$עיסוטנטר$DN2$לאמוחלט,באיסורשאסורהשיטההוא

לעצורסמכותהיוםאיןלאישאבללגיטימית,

שעובדיםהמטפליםכלעםתעשהמהזה.את

שהואלךאומרכזהאחראםאנרגטי?בסיםעל

במקוםהידאתלמטופלתלהניחצורךהרגיש

להגידיוכלמישלה,הבעיהמצויהשםכ־ההוא,

מיני?״לניצולכוונהלושהייתה

האלוהיםאהבת

עםפיזימגעהכוללטיפולביןהשילוב

אחדהוארוחניגםולעתיםרגשיטיפול

האלטרנטיביתברפואההלוהטיםהתחומים

היאהרגולציההזהבתחוםהאחרונות.בשנים

הב־והעיסוי.המגעשבתחומימזועלובהאף

עייתיות

$TS1$הבעייתיות$TS1$

$DN2$הבעייתיות$DN2$יכו־שבההיחסיתמהקלותנוגעת

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$והאסורהמותרביןהגבולותלהיטשטש

המטפלנפשית.עזרהגםבטיפולכשמעורבת

ולנצלרבהבקלותהקוויםאתלחצותעלול

עלוהרגשיתהרוחניתהשפעתואתלרעה
אשרפרשתהיאלכךדוגמהשלו.המטופל

כביכול,״אלוהי״רוחנימורהאותופינטו,

לולאפשרצעירותלשכנעשהצליח

״הח־שקראמהבשםגופןאתלחלל

וויה"

$TS1$"״החוויה$TS1$

$DN2$"״החוויה$DN2$בתמורהלהןלהעניקשהואיל

העירהמהןאחתמוחלטת.להתמסרות

זו"כימינה,באיברלגעתלושהתירה

האלוהים״.אהבתאתלהעבירהדרך

מתקר־לאאמנםלוינירפרשת

nrcשנשלחפ־נטו,שללזובחומרתהבת

היאאבלמאסר,שנותשמונהלרצות

ומדגימהתלותיחסישלדומהפןמציגה

אתהיהלוילניראותו.לנצלאפשרכיצד

עלבהערצהמדבריםמתלמידיורביםזה.

אמ־ל״אנמההספרמביתהמדהים״״המורה

פוקר,

$TS1$,אמפוקר$TS1$

$DN2$,אמפוקר$DN2$ברחובהתשעיםשנותבסוףשהקים

העו־עתיקהטיפולשיטתזובתל־אביב.הס

בדת

$TS1$העובדת$TS1$

$DN2$העובדת$DN2$במקורהבטן.אזורסביבבעיקרמגעעל

כמופיזיולוגיותבבעיותלטפלאמורההיא

יכו־הייתהללויאבלפריון,אועיכולקשיי

לת

$TS1$יכולת$TS1$

$DN2$יכולת$DN2$אמונהתוךרגשייםלמחוזותלהעמיקה

לפרקלמטופללעזורהשיטהשלשביכולתה

האמיתיהמקורלעתיםשהןעבר,טראומות

שמ־שלוהמאמריםבאחדכתב)כךלבעיותיו

תפרסמים

$TS1$שמתפרסמים$TS1$

$DN2$שמתפרסמים$DN2$.)עלמספריםתלמידיובאינטרנט

ביכולו־נעזרושרביםוסוחף,כריזמטימורה

תיו.

$TS1$.ביכולותיו$TS1$

$DN2$.ביכולותיו$DN2$הייתהשלו,החדשההתלמידההיא,גם

לה.לעזורשביכולתומשוכנעת

היאמיד״,כמעטאמוניאתשבה״הוא

לווהייתהכריזמטינוראהיה"הואמספרת.

כולנוהיינושיעוראחריאינסופית.הקשבה

ומחכיםשלו,התלמידיםכלבתור,עומדים

שליהקשייםאתהביןהואאותנו.שיחבק

שלי.למפלטהפךהואלאט־לאטלי.והקשיב

כאלהלמקומותאותיהובילהואלאט־לאט

TS1$$לק\TS1$$לק־ליאומרה־ההואשאםותלות,אמוןשל

$DN2$\לק$DN2$קופצת".היית־עזריאלי,ממגדליפוץ

מעזריאלי,שתקפוץביקשלאהואאז

נכנעתכשהיאשם,היובהחלטמיןיחסיאבל

המיניותעללעבוד״כדיבו.שטיפחהלתלות

שבונגרוהאישוםבכתבשנטעןכפישלה״,

הרעיוןמגונים.מעשיםבהביצעהואהודה,

העכ־אתלהסירלהיפתח,להעוזרשהואהיה

בות

$TS1$העכבות$TS1$

$DN2$העכבות$DN2$בעצמך״,״תיגעימלפתח.אותהשעצרו

TS1$$טיפו:TS1$$טיפו־כמהאחר־לדבריה,לה,אמרהואכך

$DN2$:טיפו$DN2$.׳יותרבי:דחקוהואהבטן,עליד״הנחתילים

בעצמוגמרהואואזלי.קפאההידנמוך׳.

לא׳״.ואתמצליח,אני'הנה,ואמר:

ביכיהעללרדתממנהדרשאחרתפעם

TS1$$"באגר;TS1$$"באגר־לטפלכדימינובאיברבפיהולגעת

$DN2$;באגר"$DN2$להיענותהסכימהלאהיאלכאורה.שלה"סיות

אחרפעםאליושבההיאאבלמר,בבכיופרצה

׳׳הואמלאים.מיןליחסיהגיעזהלבסוףפעם.

"בסוףבזעזוע.נזכרתהיאבוכה״,ואניבתוכי

שלך,הגברלא׳אניתמיר:ליאומרהיההוא

כלבסוףנורא.הרגשתיואנישלך',המטפלאני

בדרךשאניואומראותימחבקהיההואטיפול

חדאבלובוכה,הביתההולכתה־־ת־הנכונה.

בליעיוורת,בצורההאמנתיחזרתי.ושוברתי.

הייתהבישלוהשליטהשלי,בתחושהלחשוב.

בכלהאחיזה.שלי.הקרקעהיההואמוחלטת.

הרגשתיאיתואבלבועטת,הייתיאחראדם

קטנה״.ילדהלהיותחוזרתשאני

אתלעצורכיצרידעהלאהיאלדבריה,

עצרה.לאאיךעצמהאתשאלהשניםזה.

TS1$$הפ;TS1$$הפ־הסכימה.איךנתנה.איךראתה.לאאיך

$DN2$;הפ$DN2$וכמהבכמהשטיפלטל,אילןד״רס־כולוג

כנראהשזהאומרדומה,מסלולשעברונשים

מאשי־״הןאצלן.ביותרהגדולהכאבמקור

מות

$TS1$מאשימות$TS1$

$DN2$מאשימות$DN2$המ־איךראו,לאאירשואלותעצמן,את

שיכו

$TS1$המשיכו$TS1$

$DN2$המשיכו$DN2$.ששבותמוכותלנשיםדומהזהללכת

כיושובשובאליוחזרההזוהאישההביתה.

זולו.זקוקההיאשלה.המצילהואבעיניה

שלההשיפוטיכולתכמובן.עצמיתהכחשה

כברהיאהזה.בשלבלגמריהתקלקלה

המציאות".אתלראותיכולה

סוף־סוףשק

לוישלקורבנוהעירהמולי״,ישב״הוא

״בעברונגדו,האזרח־בהליךהגישורבמהלך

שאלההמגשרתואני.הואהשולחן.שלהשני

לה:אמרת־עכשיו.ממנורוצהאנימהאותי

שהואשיגידאחריות.שייקחאחדדבר׳רק

שקטשלשניותכמהעברוזה.עלוישלםטעה

אותו.עצרתימתנצל.שהואאמרהואואז

אתהבי?פגעתכמהעדמבין׳אתהשאלתי:

אמר:בי,הביטהואאזלי?׳כואבכמהעדמבין

rcVמיכלד״ר

שנגרם"הנזקאגמון:

עצום,הואלקורבנות

העובדהלאורהן

מבוצעותשהעבירות

בצעירותכללבדרך

רגישבשלבהמצויות

העובדהבשלוהןבחייהן,

מבוצעיםשהמעשים

אמוןיחסישלבמסווה

ותלות״

שלהאתיקהועדתיו״ר

העיסוי,מקצועותאיגוד

ונ!ל"אםבךבסט:בטי

צורךהרגי־ששהואאומר

אתלמטופלתלהניח

שםכיההוא,במקוםהיד

מישלה,הבעיהמצויה

לושהייתהלהגידיוכל

מיני?"לניצולכוונה

ניראתשתבעההאישה

לי:אמר"הואלוי:

הנחתיבעצמך'.׳תיגעי

דחקוהואהבטן,עליד

הידנמור'.׳יותרבי:

גמרהואואזלי.קפאה

אני׳הנה,ואמר:בעצמו

לא׳״ואתמצליח,
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השגתיבגוף.שקטלייששסוף־סוף

שהובילהאישמולשליהתיקוןאת

הרגשתילאשפתות.אותי

החיים".עלהשליטהאתלעצמי

הואשב־מהרגעוחצישנהכמעטעברה

לשיםשעליהההבנהועדב״טיפוליו"החל

כש־במשטרה,העירהכךקרה,זהקץ.לזה

נודע

$TS1$כשנודע$TS1$

$DN2$כשנודע$DN2$נוספת,מטופלתעםשכבשהואלה

הניחשבוהרגעזההיחידה.הייתהלאשהיא

נות־שבוהרגעעיניה.מולמראהמישהו

צה

$TS1$נותצה$TS1$

$DN2$נותצה$DN2$להתמודדצריךמכאןהאמון.שארית

אתלערבבהשפלה,להכירהמציאות,עם

נפשיקושימתלווהזהולכלהחוק,רשויות

עצום.

אתלמצואמצליחותלאהנשים"רוב

כל״כיטל,ד״ראומרהזה״,למסעהכוח

אתהאשמה,אתמחדשלהןמזכיררגע

לשכוח״.רוצותשהןההשפלהואתהבושה

צעי־החליטהמזמןלאבדרך.נסוגותחלקן

רה

$TS1$צעירה$TS1$

$DN2$צעירה$DN2$נציגמאותוקשההתעללותשעברה"

הליכיאתלהפסיקפינטו,אשראלוהים״,

יכוללמשל,זה,נגדו.האזרחיתהתביעה

מטפליםשלהנמוךהמספראתלהסביר

למ־האחרונות.בשניםשנחשפומתעללים

עשה,

$TS1$,למעשה$TS1$

$DN2$,למעשה$DN2$אתלבדוקשמנסהבמרינהגוףאין

אפשראבלהתופעה,שלהאמיתייםממדיה

המגיעותהתלונותממספרמושגלקבל

ביןמינית:תקיפהלנפגעילסיועלמרכז

תלונות785לשםהגיעו2008ל־2006

׳׳־חסיעימםשהיואנשיםאומטפליםנגר

.הזההמספראתההערכות,פיעלאמון״.

20כ־שרקידועשכןבחמישהלהכפיליש

זוואםלהתלונן.מוכנותמהנפגעותאחה

אחוזיםשניים־שלושהשרקנראההתמונה,

הרין.אתנותניםהעברייניםמהמטפלים

שהנשיםהטענהעולהרבות״פעמים

משוםהמינילמגעכביכולהסכימוהאלה

ענבראומרתאמת״,בזמןמחולאשהן

המר־שלהמשפטיתהיועצתיחזקאלי,

כז.

$TS1$.המרכז$TS1$

$DN2$.המרכז$DN2$מאודפליליתכוונהלהוכיח״היכולת

היאהתוצאההנוכחי״.החוקיבמצבבעייתית

הפרעה,ללא״לטפל״ממשיכיםשהמטפלים

והורשעולדיןשהועמדומטפליםאותםוגם

הסי־בעיה.כלללאלעיסוקםלחזוריכולים

פור

$TS1$הסיפור$TS1$

$DN2$הסיפור$DN2$לעבודוחזרבאונסשהורשעהמעסהעל

מסגרת(.)ראומובהקתדוגמההוא

עומדהעיסוקחופשחוקקורה?זהאיך

קוגןזיידייצחקד״ר

שיבא:התוליםביתמנהל

מקצועות,מאות"יש

להמציאשרוצהמיוכל

לתלותיכולחדשתרגיל

ישהאםולעבוד.פלקט

תקיםשהמדינהסיכוי

לאאניבקרה?מנגנוני

זה״אתרו/?

סל:אילןדי׳רהפסיכולוג

מיניתשנוצלה״האישה

ושובשובלמספלחזרה

המצילהואבעיניהכי

זולו.זקוקההיאשלה.

כמובן.עצמיתהכחשה

שלההשיפוטיכולת

כברהיאהתקלקלה.

אתלראותיכולהלא

המציאות"

שי־מהבכללעבודשרוצהארםכלשללצדו

למשרדאםאבלבעבר.הורשעאםגםחפוץ,

שלרישיונואתלשלולסמכות־שהבריאות

בעבירותשהורשערופאשלאופסיכולוג

אינואישהרימטופליו,כלפיאחרות()אומין

אלטרנטיבי,ממטפלר־שיוןלשלוליכול

״הציבורקיים.לאפשוטכזהמסמךשהרי

לפנישעדשמר,יאיראומרהיום״,מוגןלא

המ־הרפואהשלהגגארגוןבראשעמדשנה

שלימה.

$TS1$.המשלימה$TS1$

$DN2$.המשלימה$DN2$בווע־האחרונותבשניםישבשמר

דה

$TS1$בוועדה$TS1$

$DN2$בוועדה$DN2$דרךלמצואכריהבריאותמשרדשהקים

רישוישיעניקבמנגנוןותמךרגולציהלאיזו

אבלמסוימים,בתנאיםשיעמדולמטפלים

משרדש״אנש־טועןושמרהתפרקה,הוועדה

העניין״.אתלמוססדאגוהבריאות

החוליםביתמנהלסגןזיידיס,יצחקד״ר

שהמצבמאשרהוועדה,בראששעומרשיבא

לאואניבאופקנראיתלא"רגולציהבעייתי.

להשת־הולךהזהבג׳ונגלהמצבאיךרואה

נות",

$TS1$,"להשתנות$TS1$

$DN2$,"להשתנות$DN2$שאיןסברהואמלכתחילהאומר.הוא

״הממדיםכולו.הג׳ונגלעללהשתלטותסיכוי

המרינהמתושביאחוזיםעשרותעצומים.

מיוכלמקצועות,מאותישלשם.הולכים

לתלותיכולחדשתרגיללהמציאשרוצה

תקיםשהמדינהסיכויישהאםולעבור.פלקט

זה״.אתרואהלאאניבקרה?מנגנוני

עגום.שהמצבמודיםהבריאותבמשרדגם

דוברתמסרההיום״,הקייםהחוקי"במצב

TS1$$לע/TS1$$לע־כלשהואדםמצדמניעה״איןהמשרד,

$DN2$/לע$DN2$מוסדראינוהנושאמשלימה.ברפואהסוק

מנ־אינוהבריאותמשדרישראל.במדינת

פיק

$TS1$מנפיק$TS1$

$DN2$מנפיק$DN2$עםאלה.במקצועותלעסוקרישיונות

האלטרנטיביתברפואההעוסקיםמביןזאת,

מורשים״.רופאיםגםישנם

אלהבימיםפתרון.שמחפשמיישאבל

יחסישיאסורחוקלקדםנגהמרכזמנסה

למטופליו,אלטרנטיבימטפלביןמין

פסיכו־עלזאתאוסרשהחוקכפיבדיוק

לוגים,

$TS1$,פסיכולוגים$TS1$

$DN2$,פסיכולוגים$DN2$סוציאליים.ועובדיםפסיכיאטרים

מחויביהיהלארוחנישמטפלסיבה״אין

פסיכולוג״,עלשחליםכלליםלאותם

עב־ירתיעהחוקטוטיאן.עו״דאומרת

ריינים

$TS1$עבריינים$TS1$

$DN2$עבריינים$DN2$ויקלמאסר(שנות)חמשבפוטנציה

נסגריםהיוםההרשעה.סיכוייעלמאוד

כלוכמעטמהתיקיםאחוז60מ־יותר

מדוללות.טיעוןבעסקאותנגמריםהשאר

להוכיחצורךיהיהלאהחוק,יתקבל"אם

והמטופל״,המטפלביןתלותיחסישהיו

כזהנאשםיכולהיוםטוטיאן.אומרת

המרכזגםבהסכמה.היושהיחסיםלטעון

בחוקתומךמיניתתקיפהלנפגעותלסיוע

שהואמאמיניםהגופיםשנינוסח.שכבר

פי־ולתבועלהתלונןרבותנשיםידרבן

צויים

$TS1$פיצויים$TS1$

$DN2$פיצויים$DN2$מינית.אותןשניצלוממטפלים

לברוחסיבה

בר־הדירהאלפנימהצעדההאישה

חוב

$TS1$ברחוב$TS1$

$DN2$ברחוב$DN2$.נסגר,כברלוינירשלהספרביתהס

כלאותהרדפושזיכרונותיוההוא,והחדר

הטיפוליםמזרןלגמרי.שונהנראההשנים,

כבשוהאפלוליתשלמקומהואתנעלם,

שנצבעוהכתליםאתשהאירושמשקרני

אתבחיוךמאשריםכאילואופטימי,בוורוד

בחייה.שחלההתמורה

חזרההיאעצמיתהזנחהשלשניםאחרי

גופהאתלאהובללמודעצמה,אתלטפח

אלט־למטפלתלהפוךכוחמצאהמחדש.

רנטיבית

$TS1$אלטרנטיבית$TS1$

$DN2$אלטרנטיבית$DN2$,אחרים.לאנשיםלהעניקבעצמה

חרשה.בזוגיותעצמהאתמצאהאפילוהיא

הדלתאתכשטרקהלעצמהחייכההיא

הזוהמשחררתמההקלהמתענגתמאחוריה,

הטראומהאלעיניושמ־ישיראדםשפוקדת

לברוח.סיבהעודלושאיןומגלה

zadokyec@gmail.com

oronm@yedioth.co.il

לחברה"חוביאת"שילמתילוי:ניר

הרא־המשפטהיהזהבכלל"הזהבתחוםעוסקלאכבר״אני

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$מהגיחהאחדיםימיםלפניכשהגיעבפנינו,השמיעלוישניר

ומ־כמורהשלוהקריירהאתהעתיקלשםלמדריד,שלוהאחרונה

טפל.

$TS1$.ומטפל$TS1$

$DN2$.ומטפל$DN2$אומריםבמדרידהטיפוליםבמכוןזו,להצהרתובניגודאבל

האינ־אתריגםממנו.רצוןשביעותמביעיםוגםאצלםעובדשהוא

טרנט

$TS1$האינטרנט$TS1$

$DN2$האינטרנט$DN2$פעםמדי״כן,וטיפולים.הוראהבסדנאות,פעילותחושפים

ספרביתלהקיםכדילשם״הלכתיגרסה.משנההואמוזמן",אני

בקרוב׳׳.עוזבאניאבלשלי,תלמידעבור

הצעירהשלולסיפורההרשעתולנסיבותלהתייחסכשהתבקש

ובעילהמגוניםמעשיםשלבעבירותלהרשעתוהביאהשתלונתה

לילי.הספיקוזהשעברתימהאת״עברתיאמר:בהסכמה,אסורה

אליי".טענותאיןשלאישמאמיןואנילאיש,טענותאין

אחרת.לגמרימרגישההזוהצעירה

ולה.לחברהחוביאתשילמתילגישור.הגענולזה.נניח"בוא

והגעתיחייאתחיאנידבר.כלולסתורלבואהיוםקשהמאוד

כלאתאיבדתיכבראניהחיים.אתלהמשיךשאפשרלרושםממנה

לי".שתניחומבקשואניחלפוהשניםלי,שהיהמה

יחסיםמערכתלהם״הייתהאפשטיין:ליאורעו׳רפרקליטו,

מטפלתביןמותרזהאםהיאהשאלהרומן.למעשהאינטימית,

אחריות".לקחהואזהועלומטופל,
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