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הל היא מדוע — במישפטים
בלילה? איתר כה

 שלא כמו טיעון, להיות צריך לא זה
 פוגש אני אם כזה טיעון להיות צריך

 או הארנק את לי לוקח והוא מישהו
 לא האלה הטיעונים אז אותי, רוצח

עולים.
טובה״ ש״בחורה לומר נכון לא גם

הרי בכל חברתי מסר יש נאנסת. לא
 שהקורבן כל קורם האומר האלה, עות

 הוא: לה שאומרים שני והבר אשם.
 לך שעושים בזה אשמה את תזהרי,
פשע.
נפו מחשבות אלה אבל •
ביותר. צות
 החברתית. הטפלה האמונה בריוק זו
 בכך מואשם להיות יכול לא אתה

 כמו זה פשע. לך עושה אחר שמישהו
 לא היא כי אותה רצחתי אומר: שרוצח
 ־ מתקבל. לא זה אותי. אהבה

בו יש האונס •בחוויית
שה?

 חוסר־טו־ של הרגשה בושה, הרבה
מלוכ היא כאילו מרגישה האשה הר,

 שחלק רגשות־אשם, המון -יש לכת,
 ל־ רומה זה החברה. בגלל באים מהם

 עצמם הם אם כששאלו בחו״ל, יהודים
 של נסיון זה לאנטי־שמיות. גורמים
 היה הכל הקורבן. את להאשים החברה

 האונס את רואים היינו אילו שונה
אלימה. כתגובה

■ ■ ■
ה של הנפשית התגובה •

 • התנג- היא אם משתנה נאנסת
התנגדה? לא אם או לאונס דה

 של כפשע האונס אל מסתכלים אם
חוש האשה אז מינית, בצורה אלימות

 )מין, על ולא הישרדות על כל קודם בת
 בתוליה. על ולא חייה על לוחמת והיא
מח יש רגשות, על מסתכלים אם אבל

 חזרו שהתנגדו שאותן האומרים קרים
מהר. יותר נורמאלית לפעילות

נכון? וזה •
 על להמליץ יכול לא אני אבל כן.
כבוד. של שיקולים בגלל כזו תגובה

 בהתאם להיות, צריך הראשון השיקול
 את תציל כל קודם שהיא לנסיבות,

 דומה זה שלה. הכבוד את ולא חייה,
כבני־ערובה. שנופלים לאנשים מאוד
הטיפול? ומה •

תיפקודית. לרמה אותה להחזיר
אפשר? •
 הוא נפשית, טראומה הוא האונס אם
 יכול האדם אבל צלקת. להשאיר יכול

השא הצלקת, עם טוב לחיות להמשיך
איתה. מתמודד הוא איך היא לה

המיני? בתחום צלקת זו •
 להתבטא שיכולה הנפשי, בתחום

 בפחדים גם אבל מינית, בהתנהגות גם
מא פחד מחושך, פחד למשל: שונים,
 המחשבה לבד, להישאר פחד לימות,

 מגבירה היא אחריה. עוקב שמישהו
מוגב אמצעי־ביטחון ומוצאת פעילות

 בדרך־כלל, שנעשים, דברים אלה רים.
 מפתחות נשים ואז האונס, אחרי רק

וסו אזעקות ומתקינות יתר מודעות
רגים.

המי בשטח בהכרח לא הם הפחדים
 לגופו. מיקרה בכל משתנה זה אבל ני,

 עם זהה תמיד לא גם שלי ההשקפה
 שרואות תנועות־נשים, של ההשקפה

הפ למאבק יותר השייך פשע באונס
 ליצירת להפריע צריך לא זה מיניסטי.
טיפול. ולמתן מרכזים

להת אי-אפשר זאת, בכל •
ש פשע שזה מהעובדה עלם

אשה. נגד נעשה

הר גם יש אבל טיעונים, הרבה יש
כקורבנות־אונס. שסובלים ילדים בה

הדבר? אותו זה •
 אנשים אולי אלימות. של פשע זה

אלי יותר הם לילדים זה את שעושים
הפסי במובן מופרע לא הוא האנס מים.

 אותו שמאשפזים אדם לא זה כיאטרי,
 ב־ אותו סוגרים אלא סגורה, במחלקה

בית־סוהר.
הא עם גם מתעסק אתה •

נסים?
 ההתמחות שטח לא זה לא, בכלל

שלי.

 המיק־ על לספר יכול אתה •
 הקשה או ביותר, המזעזע רה

בו? שנתקלת ביותר
 יזהו שאז מכיוון לספר, יכול לא אני

 המיק- אבל המיקרה. ואת הקורבן את
 נשים של הם ביותר המזעזעים הים

 להתגונן. מהן שמונע מפגם הסובלות
 כמו נפשי, או פיסי פגם להיות יכול זה

 מכיוון מחלת־רוח, או שיכלי פיגור
 מתמיד יותר הקורבן את משאיר שזה

חוסר־הגנה. ותחושת ייאוש של במצב
 אונס של- הגדולות הבעיות אחת
 של ההרגשה זו אלימות של כפשע

 גורלו. על להחליט יכול שאינו הקורבן
 הסביבה, על השליטה את מאבדת את
 סביבתך, ועל חייך על שולטת לא את

לחסדי-התוקפן. נתונה וכולך
ל משנים וחינוך השכלה •
האונס? קורבן גבי

 של היכולת את רק משנים הם
 מצבים מיני כל עם להתמודד האדם

 להתמודדות היכולת את — וטראומות
 החיים, את לסבול סתם לא פעילה.

 חי באמת אתה מידה באיזו לחשוב אלא
אותם.
ל יכול אתה עצות איזה •
אונם? שעברה לאשה תת

למר או למישטרה תמיד שתפנה
 בבתי־ לקורבנות־אונס לסיוע כזים

החולים.
 שהיא השלבים כל אחרי •

 האחרון, השלב מגיע עוברת
 ואולי קשה פחות לא שהוא
 בבית-ה- העדות קשה: יותר

מישפט.
הקרימינו אמיר, מנחם הפרופסור

 בהרבה הנשמה. אינוס לזה קורא לוג,
 הרופאים את גם מזמינים המיקרים מן

עדות. לתת
 את החוקרים עורכי־הדין •

קורסים. עברו לא הנאנסת
 גם הנאשמים סניגורי זה, רק לא
אותה להביך בכוונה מנסים
ה עם ביחד באים אתם •

לבית־המישפט? קורבן
 הסיוע במרכז איתה. באה החוקרת

או לראות ממשיכים לקורבנות־אונס
פעמים הרבה המישפט. אחרי גם תה

מטפ להיות הופכות עצמן הקורבנות
האלה. במרכזים לות

זה? את מסביר אתה איך •
הריפוי. של חלק זה
בטי גדולים הבדלים יש •
לחו״ל? הארץ בין פול

 כשהתחלתי דומה. תהליך עברנו
 אבל בחו״ל, שקורה ממה למדתי כאן

 ישראלי. כל קודם שהוא דבר פיתחנו
 כמו אחד — מודלים מיני כל יש

 של חדר־המיון על המושתת שלנו,
 פמיניסטי. והשני כללי, בית־חולים

המודלים. שני קיימים בארץ

 הפמיניסטיים המרכזים •
אחר? טיפול נותנים
פרינציפ. באותו

ה הנושא כל אישי, כאופן •
אותך? מעניין זה

 כי אליו שנכנסתי שטח זה כל, קודם
 אותו, פיתח לא אחר אחד שאף הרגשתי

 כשיש היום, נוראה. הזנחה והיתה
 במידה שלי הפעילות גם אז מודעות,
 דמות שאני למרות ירדה, מסויימת

 בזמן מתרכז אבל האונס, בשטח מוכרת
 בטיפול. מאשר בהדרכה יותר האחרון
 אחרים מרכזים לטפח מתפקידי ראיתי
החוק. את לשנות גם והצלחנו בארץ,
*במה? •

 בערות צורך עוד אין שנתיים מזה
 מדי־ היום אונס. להוכיח כדי מסייעת

 המדינות עם ביחד עומדת נת־ישראל
הזה. בשטח בעולם הנאורות

פמיניסט? אתה •
 וזה איתן, מילחמות הרבה לי אין

חוץ רופא. אני פמיניסט, לא אני טוב.

וק הגדרות הרבה יש לפמיניסט מזה,
 פמיניסט, לא אני זה. את להגדיר לי שה

פמי עם פעולה לשתף כשצריך אבל
 בקורבנות־אונס, לטפל כדי ניסטיות
 הזהות האמצעים. את מקדשת המטרה

פסיכיאטר. רופא של היא שלי
 על־ידי מותקף שאני הרבה קורה

 אנחנו אחר־כך אבל הפמיניסטיות,
 האחד מבינים הצדיקים שני משלימים.

השני. את
 לסיוע הפמיניסטי במרכז •

פסיכיאט יש אונם לקורבנות
רים?
הת בסיס על שם נעשה הכל לא,

 מיני כל על־ידי נעזרות הן נדבותי,
 וה־ ויצו על־ידי גם השאר בין גופים,
 שבחלקם קורסים, עוברות הן עיריה.

 שלהן הטיפולית הגישה מדריך. אני
משלנו. שונה
במה? •
מו הקניית עם טיפול משלבות הן
 דק מטפלים אנחנו בעוד נשית, דעות

הנפשית. בבעיה
שמ הראשונה הפעם זו •

ב כזה, כינוס בארץ ארגנים
האונס? נושא
כן•
אותו? מקיימים מדוע •

 נסיון להחליף הזמן הגיע כל, קודם
מו להעלות רוצים גם היינו וריעות.

 המין של הבינלאומית לבעיה דעות
העולם. בכל כללית בעיה זו האנושי.

ב שמתעסקים אלה רוב •
 הם מיקצועית מבחינה נושא

גברים?
המ בוועדה נשים הרבה יש לא,
 שלאט־ התנגרות כל אין לי ארגנת.

 לידי רק יעבור בנושא הטיפול לאט
 — גבול לשים צריך לא אבל נשים.

 יפה לא נשים, לבטל יפה שלא כמו
מתעניין. שמתעניין, מי גברים. לבטל
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