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תחשבי שאת רואה מישהו טובע בים אבל משביע אותך שלא תקראי למציל. 
תשאירי אותו למות שם בין הגלים?

גם כאן. החברה שלך חייבת לקבל עכשיו את מלוא התמיכה והאהבה וגם עזרה 
מקצועית. צריך לבדוק שהיא לא נכנסה להיריון, שלא נפגעה פיזית וכמובן לטפל 
בחוויה הנפשית הקשה שעברה. מעבר לזה צריך לוודא שאותם מנוולים שפגעו 

בה יקבלו את עונשם ולא יעשו את זה גם לבנות אחרות.

לא ברור שנכון לקרוא לטיפוס הזה 'חבר' אחרי מה שקרה, אבל אם מישהו ניסה 
להרוס למישהו אחר את החיים זה הוא והידידים שלו, לה. כל מה שיקרה להם 
כתוצאה מכך זה באשמתם ואחריותם בלבד והיא זכה ונקייה. היא לא 'טמאה' 
ולא 'מלוכלכת' וה' אוהב אותה ודואג לה. עכשיו היא צריכה לאפשר לאנשים 

אחרים לעזור לה כדי להתמודד עם מה שקרה.

בוודאי שכן! התפקיד שלך כחברה הוא לחזק ולעודד אותה ולהחזיר לה את האמון 
שהיא תתגבר ותצא מזה. עם עזרה מקצועית ממישהי מנוסה היא תוכל להתמודד 
עם הטראומה שעברה ולהמשיך הלאה לחיים טובים ומאושרים כמו שמגיע לה. אין 
שום סיבה שבעולם שבבוא היום היא לא תזכה להקים בעז"ה בית נאמן בישראל עם 
מישהו שבאמת יאהב אותה ויעשה אותה מאושרת. לכי אליה עכשיו ודברי איתה, 

ותכתבי לי שוב איך אתן מתקדמות הלאה.

תראי, קרן, לא ברור אם שמו לה איזה חומר בתוך המשקה או שעצם שתיית האלכוהול 
בלבלה אותה וגרמה לה ללכת איתם, אבל התחושות האיומות שהיא חשה הם חלק 
מהארס הקטלני שכמעט תמיד מופיע בסוג כזה של פגיעה. לא רק שהבן אדם עבר 
משהו נוראי, הוא עוד מפנה את חיצי האשמה לעצמו. המנוול בסיפור הזה הוא מי 
שפגע בה וניצל ברשעות את המצב שלה. החברה שלך היא בחורה טובה שנפלה 
קורבן למעשה של פשע. גם אם יהיו לה יום אחד לקחים לעתיד כיצד להיזהר יותר 
בקשר עם בחור, לדבר הנורא שהיא עברה יש רק אשם אחד, וזה לא היא. התורה 
קובעת שאונס הוא כמו רצח: "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר 

הזה". וכי מי שנרצח בדם קר על ידי מחבלים אשם חלילה במה שקרה לו?!

היי הרב, זאת קרן. אני חייבת לשאול משהו בשביל חברה 
שלי .

לפני חודש החברה שלי  דוסית.  די  ולומדות באולפנה   16 בנות  שתינו 
הכירה בפייסבוק בחור דתי חמוד. הקשר התחיל בהתכתבות אבל די מהר 
התחמם והם התחילו להיפגש.  עם הזמן התברר שכל מיני דברים 
שהוא סיפר על עצמו לא היו מדויקים. למשל הגיל שלו, הוא באמת מבוגר 
בכמה שנים. גם התברר שעכשיו הוא כבר לא דתי בכלל. אבל החברה שלי 

כבר הייתה עמוק בקשר ולא רצתה לנתק.

היא טוענת שגם הוא היה שתוי ולא כל כך שלט בעצמו. את המשך הסיפור היא 
זוכרת במטושטש. היא לקחה כדור וניסתה לנוח טיפה ולהתאושש ופתאום הרגישה 
שמנסים לגעת בה. היא ניסתה להתנגד אבל הרגישה חלשה ומפוחדת ולא הצליחה 
להגיד לא. בסופו של דבר הם הסיעו אותה הביתה ולמזלה ההורים שלה ישנו ולא 

ראו שהיא נכנסת ורצה ישר למקלחת להקיא את הנשמה שלה מכל מה שקרה.

סורי, הבטחתי לה שאני לא אספר לאף אחד. מצד שני, אני גם לא 
. מצליחה לדמיין אותה עושה את זה

ברוווור שלא. זה פיקוח נפש.

 לגמרי. אתמול היא לא הגיעה לביצפר. אני מתקשרת ומסמסת לה כל 
היום ואין תגובה. אנל'א רגילה שהיא מסננת אותי ככה והתחלתי לדאוג 
. אחר הצוהריים קפצתי אליה הביתה. אימא שלה  שמשהו קרה לה
פתחה ואמרה שהיא שוכבת חולה בחדר. לא ויתרתי והתעקשתי להיכנס 
להגיד שלום. מה אני אגיד לך, הרב, היא נראתה זוועה העיניים שלה אדומות 
 . מבכי. אני מכירה אותה עוד מהגן ובחיים לא ראיתי אותה ככה
בהתחלה היא ניסתה למרוח אותי שהיא אכלה משהו מקולקל וזה, אבל 
אני מיד ניחשתי שזה בגללו. "הוא נפרד ממך?" שאלתי והיא פרצה בבכי 

והתחילה לשפוך.

 מי עוד ידע על זה? ההורים שלה היו בעניינים?

אני מבין שהחלק הרע עוד לפנינו?

טוב עשית שלא ויתרת לה ועשית מה שחברה טובה אמורה לעשות במקרה כזה: 
לברר מה באמת עובר עליה והאם היא זקוקה לעזרה. הבחור עשה לה משהו?

מסכנה. החבר שלה לא דאג לה? הוא לא ניסה להגן עליה?

בבקשה, רק למה שהיא לא תפנה בעצמה?

והיא מתביישת. היא  היא לא מסוגלת. קרה לה משהו איום ונורא 
לא סיפרה על זה לאף אחד חוץ ממני, ואני לא יודעת איך לעזור לה.

מה קרה?

. אבא שלה רב ואימא  מה פתאום. הם היו תולים אותה על המקום
שלה הסגנית באולפנה שלנו. משפחה דוסית חבל על הזמן. הם בחיים 
לא היו מרשים לה דבר כזה... קיצר, היא הסתירה מהם הכול. סיפרה 

שהיא הולכת אליי ואז נוסעת לעיר להיפגש איתו.

היא סיפרה שזה התחיל כמו בילוי רגיל, אלא שאז הצטרפו עוד שני 
ידידים שלו. הם הציעו לה לשתות משהו אלכוהולי ולמרות שהיא לא 
רגילה לדברים כאלו הם לחצו והיא הסכימה לנסות. אחרי כמה דקות 
, אז אחד מהם  היא הרגישה מסוחררת ושהראש שלה מתפוצץ
הציע שיקפצו לדירה של ההורים שלו ושם היא תוכל לקחת אקמול 
ולנוח. התברר שהבית היה ריק, ודי מהר היא מצאה את עצמה שם לבד 

עם שלושה גברים.

וואו, איזו חוויה נוראית, ובפרט שהיא 'מתבשלת' בזה עם עצמה ולא 
מעזה לספר לאף אחד.

גם אותי היא השביעה לשמור את זה בסוד כי היא נורא מתביישת ולא 
מוכנה שאף אחד ידע. היא אוכלת לעצמה את הלב ומרגישה אשמה

 שהיא הסכימה לשתות איתם, ואחרי זה עוד ללכת לבית זר עם 
אנשים שהיא בקושי מכירה, ובסוף גם לא הייתה מספיק תקיפה להגיד 

להם 'לא' כשהם התחילו להתעסק איתה.

 הרב, היא בכתה לי שעה שהחיים שלה גמורים. שאף אחד לא ירצה להתחתן 
 . איתה. שהיא עכשיו טמאה ומלוכלכת ושה' לעולם לא יסלח לה

מה אני יכולה להגיד לה?! איך אפשר להוציא אותה מזה?

העזרה הכי גדולה שאת יכולה לתת לה היא לוודא שהיא תקבל עזרה אמיתית 
מהאנשים הנכונים. אסור להתמהמה עם זה אפילו לא עוד יום אחד. את צריכה 
לשכנע אותה לספר את מה שקרה לאימא שלה או למחנכת, ואם היא לא תהיה 

מסוגלת – לעשות את זה בעצמך.

היא אמרה שהיא לא מוכנה להתלונן במשטרה כי זה יהרוס לחבר שלה ת'חיים 
. והיא לא יכולה לעשות לו את זה

תגיד, אפשר בכלל לצאת מדבר כזה? היא עוד תוכל יום אחד להתחתן?
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