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מוות"ראיתי
העיניים"מול
עוסקת38,בדוי(,)שםשרון

אמאגרושה,הנדל"ן,בתחום
הארץמדרוםלארבעה,

רופאגבר,עםמאהבה"התחתנתי
לנישואיםהראשונההשנהבמקצועו.

זההידרדרות.חלהכךאחריפה,הייתה
מאודהיההואנפשית.באלימותהתחיל
־להרהזמןכלדאגרכושני,מאודקנאי,
שלי,מהחבריםשלי,מהסביבהאותיחיק

שהייתיעבודהמכלשלי.מאמאואפילו
והיהאותי,להוציאדאגהואבה,עובדת
וכך.כךלייקרהבו,אבגודשאםמאיים

־מכהיההואמינית.באלימותהמשיךזה
וזהרצוני,נגדדבריםלעשותאותיריח
בתקופהשעות.גביעלשעותנמשךהיה

יכולהאניאיךבכללידעתילאהזאת
הואללכת.יכולהאניולאןולעזוב,לקום
הרווחהשבמחלקתפחדעליהטילתמיד

־אדעליאכזרייםהכיהאנשיםנמצאים
אתממניייקחולשםאפנהושאםמות,

וסיפרעליאייםהזמןכלגםהואהילדים.
־המלכןלמשטרה.אלךאםיקרהמהלי

בית.באותואיתוולחיותלסבולשכתי
לאבכללכבר'מתכופפת',שהייתימרוב
־כלו'מתכופפת'.שאנילבשמההייתי
והייתיהראשעללימחרבניםהיומר,

שפחה.ממשהייתידבש'.'זהאומרת
לסרסדאגפשוטהוא"לאט־לאט

האלימותשלהשלבגםהגיעואזאותי.
אצבע,לישברהואאחתפעםהפיזית.

יצאהשכמעטעדאותיחנקאחרתפעם
אותיעינהאפילואחדוערבהנשמה,לי
־קלילוהייתהשלו.הרופאכיסאעל

עלאותיהושיבהואהבית,בתוךניקה

אתליסתםהידיים,אתליקשרהכיסא,
־הכישללמשענתהראשאתהידקהפה,
ליסתםסמרטוט,לקחואזאזיקון,עםסא
לעשותתתחילי'מעכשיוואמרהפהאת
־פלסרובההוציאהוארוצה'.שאנימה
ברגעמדמיע.גזשלבלוןובתוכוטיק

מולמוותראיתיהרובה,אתשראיתי
אתלהסריטהתחילגםהואהעיניים.

מכותלילתתאותי,לענותהתחילהכל,
־בתחיזמןבאותונמצאתכשאניבבטן,
הרובהעםמכותלינתןהואהריון.לת
ואמרשלו,הרופאכליעםעליאייםהזה,
־ושאהדגדגןאתלילחתוךהולךשהוא
הגהמוציאהאנישאםאמרנכה.משםצא

בחיים.שליהאחרוןההגהזהמהפה,
תחושהאיבדתילנפשי."התחננתי

אותי.שחררהואשלבובאיזשהוזמן,של
־מהאותיהורידהואמעולפת.חציהייתי
־שארכדיומיםשוקולדליונתןכיסא
נשארתיעדייןהזההמקרהאחריוגםגע.

־לכושיקרתיגםתקופהבאותהאיתו.
ממכות,מפוצץהיהשליהפרצוףכללם.
שנפלתי.ואמרתימייק־אפמרחתיאז

ולאמחייכתשלארפאיםרוחכמוהייתי
שעברתיהעינויאחרישבועייםמדברת.

אתלשחזרניסההואהרופא,כיסאעל
ופלסטר,אזיקוניםעםהגיעהואשוב.זה

אחרירדףהואממנו,לברוחהתחלתי
אתראיתיכבראותי.לחנוקוהתחיל
ישראל'.'שמעבלבואמרתישלי,הסוף

והתחילפטישלקחהוא'נרגע',כשהוא
הראשאתכיסיתיהבית.כלאתלנפץ
עוברכמוהתכרבלתיהידיים,עםשלי

גםיעוףהזהשהפטישבטוחהוהייתי
הכל,אתניפץשהואאחרישלי.לראש
אותם,תפסתיהילדים.הביתההגיעו
־בהלרוץ.והתחלתיהדלתאתפתחתי
־וברצה,אנילאןידעתילאבכללתחלה

שלי.אמאשלהקטנהבדירהנחתתיסוף
־צדיאישהשהיאשלה,דתייהשכנהואז
ברווחהלרווחה.בידידאותילקחהקה,

למקלטוהגעתימקלט,זהמהליהסבירו
־עמושלוחרדיותדתיותמוכותלנשים

במשךהזהבמקלטהייתימלך'.'בתתת
ובהריוןשליהילדיםשלושתעםשנה

־הרביהילדאתילדתיגםשםמתקדם.
־כטיהזההמקוםאתמגדירהאניעי.
שראיתיתקופותהיולנפש.נמרץפול

רעליהיהכךכלבתהום,הייתישחור,
עודלחיותיכולתילאלמות,שרציתי

סביביהיומלך''בתשלהצוותכלרגע.
ובחיבוק.באהבהביממהשעות24

התגרשתי.במקלטשהותי"במהלך
־שכהילדים,עםמשםיצאתישנהאחרי
הייתיחדשים.בחייםופתחתידירהרתי
שלי,הנישואיםבזמןבכלאשניםעשר

החופשאתוהרווחתיהזהמהכלאיצאתי
נשיםשיותרשכמהרוצהמאודאנישלי.
אלאאחד,אףשלצללאשהןמודעותיהיו

יתנושלאוכמובן,עצמן.בפניאישיות
במילה".לאאפילובהן,לפגועאחדלאף

שלבעלהלכיסא,קשורהאותהעינהשרוןשלבעלה
שלבעלהואילומשוגעת,שהיאלהאמיןלהגרםיעל

חושפותהןעכשיו דשניםבמשךמיניתאותהתקףרותי
שעברוהמזעזעותההתעללויותאתאישייםבמונולוגים
ולהשתקםמהתופתלצאתהצליחוכיצדומספרות

שטוטלנדאילנה

עםהגיעהוא
אזיקונים

התחלתיופלסטר,
אחרירדףהואלברוח,
אותי.לחנוקוהתחיל
לקחהוא'נרגע'כשהוא
הבית.אתוניפץפטיש
שהפטישבטוחההייתי
שלי"לראשגםיעוף
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ילדיםחדרלנפש".נמרץ"טיפול

מוכנתלנשיםבמקלט

צ׳לסיצילום:

נפשית.אלאפיזית,אלימותהייתה

לאלי־כמהעדהבנתילאתקופהבאותה
מות

$TS1$לאלימות$TS1$
$DN2$לאלימות$DN2$אחריקשות.השלכותישהנפשית

אניכיוםהתגרשנו.מהרדישעזבתי,

רוצהשאנימהעושהמאושרת,אישה

כמובןהמשקעיםאבלרוצה,שאניואיך

לא־סיפרתיסיפוריאתקיימים.עדיין
חרונה

$TS1$לאחרונה$TS1$
$DN2$לאחרונה$DN2$בסלון׳׳ביטחוןמפגשיבמסגרת
ים.בתבעירייתהנשיםמועצתשערכה

מבי־שלאלנשיםלעזורכדיסיפרתי

נות

$TS1$מבינות$TS1$

$DN2$מבינות$DN2$חמו־היאנפשיתאלימותכמהעד

רה,

$TS1$,חמורה$TS1$

$DN2$,חמורה$DN2$אותךוהורסתשורפתהיאכמהעד
פחותלאהיאנפשיתאלימותמבפנים.

משאירהוהיאפיזית,מאלימותחמורה

שחווהאישהלכן,קשים.מאודמשקעים

כאן',׳עדלהגידצריכהנפשית,אלימות
ול־אותהלדרוסאחדלאףלהרשותולא

עשות

$TS1$ולעשות$TS1$

$DN2$ולעשות$DN2$כלומניקית".ממנה

ה1א"בשבילי
השטו"?היה
עוסקת,53בדוי(,)שםרותי
גרושה,הרפואה,בתחום
הצפוןמאזורלשניים,אמא

uxjwd"הייתי

מבפנים"ריקה
עוסקת,55בדוי(,)שםיעל
גרושה,הכספים,בתחום
הארץממרכזלבת,אמא

כולן,כמוהתחתנתי,26בגיל
דתי,מביתטובהילדההייתימאהבה.
בחתונהכברחילוני.היההואואילו

בע־להמעיטניסושלווהמשפחההוא
רכי.

$TS1$.בערכי$TS1$
$DN2$.בערכי$DN2$הכלהלמשל,החתונה,שלבאלבום

החתן,מככביםובתמונותואיננה,כמעט
החייםמתחיליםואזמשפחתו.ובניהוריו

ממנו,יותרמשכילההייתיאניעצמם.
הכידברכלואזעליו,אייםכנראהזה

ממקוםניירלהזיזלמשלכמוושולי,קטן
מרי־להיותהפךלשני,השולחןשלאחד

בה.

$TS1$.מריבה$TS1$

$DN2$.מריבה$DN2$הייתיעושה,שהייתידברכלעל

בסדר',לא׳אתכגוןהערותמקבלת
כמומתפקדתלא׳אתשפויה',לא׳את

היהזהטוב׳.לאשלך׳האוכלשצריך',

מביאהיהשהואאבסורדילמצבמגיע

האוכלואתשלו,אמאשלמהביתסירים

לפח.עיניימולזורקהיהמכינהשהייתי

אבללי,טובשלאראומסביביאנשים

וגםליקורהמהלהסבירידעתילאאני

לספר.התביישתי

הצלחתילאגםשניםחמש"במשך

הואבזהגםכמובן,להריון.להיכנס

הבדיקותשכלאפילואותי,האשים
בטיפוליהתחלנותקינות.היושלי
הרא־מהפעםלהריוןונכנסתיפוריות

שונה.

$TS1$.הראשונה$TS1$

$DN2$.הראשונה$DN2$ודרשושלוההוריםהגיעוואז

בה־אניעכשיורקלמהישאלושאם

ריון,

$TS1$,בהריון$TS1$

$DN2$,בהריון$DN2$ולאאצליהייתהשהבעיהשאגיד
מס־והייתיהסכמתיבטמטומיאצלו.

ילדתי

$TS1$מסילדתי$TS1$

$DN2$מסילדתי$DN2$קרהואז
כימכל/׳המרא

ומבחינתמבחינתו

ולאבתנולדהמשפחתו

לשמוענאלצתיבן.
לא׳אתכגוןהערות

אפס׳.׳אתמוכשרת/

תינוקתעםבביתהייתי
התעללות"ועברתי

ילדתיבעיה.לישהייתהלכולםפרת

מבחינתוכימכל',׳הנוראקרהואזבת,

בן,ולאבתנולדהמשפחתוומבחינת
לש־נאלצתילחגיגה.הוסיףרקוזה

מוע

$TS1$לשמוע$TS1$

$DN2$לשמוע$DN2$׳אתבסדר',לא׳אתכגוןהערות

בביתהייתיאפס׳.׳אתמוכשרת',לא

נפשית.התעללותועברתיתינוקתעם

אנ־ודועכת.הולכתרקשאניהרגשתי

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$אחריבדיכאוןנמצאתשאניחשבו

בנש־לישרעהבינובאמתולאלידה

מה.

$TS1$.בנשמה$TS1$

$DN2$.בנשמה$DN2$שהייתיהמתחיםכלבגללכנראה

הייתיאסטמה.פיתחתיבהם,שרויה

מאודהייתיבביתאבלעצבנית,נורא

שלו.חתולכמוממששקטה,
וכלהילדה,ועלעליצועקהיה"הוא

לאשאנישלובאמירותממשיךגםהזמן

משוגעת,שאנימטומטמת,שאניבסדר,
יעי־לאשאנידבר,שוםשווהלאשאני
לה.

$TS1$.יעילה$TS1$
$DN2$.יעילה$DN2$מטומטמת,שאנילהאמיןהתחלתי
שאניהרגשתידבר.שוםשווהלאשאני

ריקהפשוטהייתיברחוב.שהולךאפס

טוב.דברשוםבישאיןהאמנתימבפנים,

הת־התביישתי.כילעזובחשבתילא

ביישתי

$TS1$התביישתי$TS1$

$DN2$התביישתי$DN2$אחדיוםשנכשלתי.להודות

שאנילעצמישאמרתירעכךכלליהיה

שאניושעדיףשלי,החייםאתמסיימת

דבר.שוםשווהלאאניממילאכיאמות

סכין,לקחתיבמטבח,עצמיאתמצאתי
הואואזהורידים,אתלחתוךרציתי

אתתהרגי׳יאללה,וצעקנכנספתאום

כדישתמותיכברכדאיאוליעצמך,

הס־סטירה.ליונתןפה',שקטשיהיה

טירה

$TS1$הסטירה$TS1$

$DN2$הסטירה$DN2$להתעורר.ליגרמהבעצםהזאת
שאנילעצמיאמרתיפתאוםרגעבאותו

קי־זה.אתשווהלאאחדשאףאמות,לא
בלתי

$TS1$קיבלתי$TS1$
$DN2$קיבלתי$DN2$הארה.כאילו

התקשרתיבעצבים,מהבית"יצאתי
לע־רוצהשאניואמרתישלילאבא
זוב.

$TS1$.לעזוב$TS1$
$DN2$.לעזוב$DN2$הב־אתשלי,הילדהאתלקחתי

גדים,

$TS1$,הבגדים$TS1$

$DN2$,הבגדים$DN2$כלואתוהתקליטים,הספרים
סבלתישניםעשרלו.השארתיהשאר

עכשיושלו.הנפשיתההתעללותאת
סבלכוחליהיהשכנראהמבינהאני

הת־החיים.אתלידפקשפשוטמטורף

ביישתי

$TS1$התביישתי$TS1$

$DN2$התביישתי$DN2$הני־בחיישנכשלתילהודות

שואים

$TS1$הנישואים$TS1$

$DN2$הנישואים$DN2$,נחשב־התביישתי.פשוטשלי

תי

$TS1$נחשבתי$TS1$

$DN2$נחשבתי$DN2$זושלי,ההוריםשלהמוצלחתלבת

כמולאכזב.ופחדתיהתקדמה,שלמדה,

לאשכנראההעיקריותהסיבותאחתכן,

שלאהעובדההייתהקודם,התעוררתי

16בתכשהייתיבפנימייה.גדלתי

אותיששברקבוצתיאונסעברתיוחצי,

עזבתיהאונסאחרינפשית.מבחינה
בחורפגשתי18בגילהפנימייה.את

הייתישנה.ב־41ממנימבוגרשהיה

טובחברשהואוחשבתיכלי,שבראז

המצוקהאתניצלהואאבלקשבת.ואוזן
והפךאותיאנספשוטהואאחדיוםשלי.
אפשרי.מובןבכלשלולשפוטהאותי

תחו־בכלעובדותליקבעפשוטהוא

מי

$TS1$תחומי$TS1$

$DN2$תחומי$DN2$,לחתונהתאריךקבעואפילוהחיים
איתוהתחתנתיבכלל.אותילשאולבלי

היההואוהלך.גבררקוהסיוט,19בגיל

הייתיאםמקום.לכלאחריועקבקנאי

חברה,עםנפגשתאואדםבןעםמדברת
תמידהואבוגדת.שאניחשבישרהוא

מהנמצאת,אניאיפהלדעתצריךהיה

אנשיםמדברת.אנימיעםעושה,אני

שהואחשבושלו,המשפחהכוללמבחוץ,

בש־באמת.מיהוידעלאאחדאףמלאך.

בילי
$TS1$בשבילי$TS1$

$DN2$בשבילי$DN2$השטן.היההוא
היההואאבלעבדתי,שליהחיים"כל

ליומקציבשלי,הכסףכלאתלוקח
הכל.לאעודוזהביום.שקלים30־20

מאוחר,הביתהחוזרהיההואהזמןרוב
נכנסהיהואזבמיטה.הייתיכברכשאני

נכנסהיההואבו.שבגדתיהשיגעוןבו

מורידהאור,אתמדליקהשינה,לחדר

שת־רוצה׳אניואומרהשמיכהאתממני

ספרי

$TS1$שתספרי$TS1$

$DN2$שתספרי$DN2$הזדיינת׳.מיעםהיית,מיעםלי

היהלאהואאבללו,לספרמהליהיהלא

היהשהואבכךנגמרהיהזהבסוףמפסיק.

לאורךככהנמשךזהבכוח.אותיאונס
בכלחולהמאודראשגםלוהיהשנים.

בימתעללפשוטהיהוהואלמין,הקשור

לימאפשרהיהלאהואהזאת.מהבחינה

והיהמאיים,היההזמןכלבשקט,לישון

לונשואההייתילתפקד.קשהמאודלי
היהלאזה.אתסבלתיהזמןוכלשנה20

ופשוטמשפחה,ליאיןבארץ,אחדאףלי

הייתיללכת.ולאןלפנותלמיליהיהלא

שהחזיקהיחידהדברמבפנים.שבורה
האהבהשלי,הילדיםהיובחייםאותי

תמידשעברתי,מהלמרותאליהם.שלי

טובה.אמאהייתי

פשוטשאניהרגשתישלב"באיזשהו

לאעובדתהייתימעמד.מחזיקהלא

הפכתידברשלובסופושעות,מעט

זהרגשית.רקולאפיזיתחולהלהיות

שלמשמרתליהייתהפסח,ערבהיה

נכנסהיההוא

השינה,לחדר

מורידהאור,אתמדליק

ואומרהשמיכהאתממני

היית׳.מי?uלי׳תספרי

לו,לספרמהליהיהלא
זההפסיק.לאהואאבל

היהשהואבכךנגמרהיה

בכוח"אותיאונס

לרו־הלכתיטוב,לאהרגשתישעות,

פא,

$TS1$,לרופא$TS1$

$DN2$,לרופא$DN2$חולים.לביתאותישלחישרוהוא
דאזמבעליביקשתירע.ממשליהיה

אבלאותי,לבקרהילדיםאתשיביא
לראותרוציםלאבכללשהםאמרהוא

והר־חולים,בביתלבדנשארתיאותי.

גשתי

$TS1$והרגשתי$TS1$

$DN2$והרגשתי$DN2$חו־שכאילועלי,סוגרשהעולם

נקים

$TS1$חונקים$TS1$

$DN2$חונקים$DN2$מהבשביליותרליושאיןאותי

בקומהמאושפזתהייתימעמד.להחזיק

לקפוץ.בכוונהלחלוןוניגשתיגבוהה,
הייתהזוהטלפון.צלצלפתאוםואז

הזהשהצלצולהרגשתישלי.חברה

׳מהלעצמיאמרתיאותי.העירכאילו

הילדיםאתמשאירהאתאיךעושה?את

הולכתשאניהחלטתיהזה?׳.הגברעם
שא־נגמר,שזהלואמרתילהתגרש.

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$.בפ־ליצחקהואואזמתגרשים

נים

$TS1$בפנים$TS1$

$DN2$בפנים$DN2$אתכלום,אתבכלל?את׳מיואמר

מאותוכזה׳.דברלעשותמסוגלתלא

הלכהרקכלפישלוההתעללותרגע

והתעצמה.
ולמות,איתולהישאראושזה"הבנתי

חבריםזוגבעזרתולהילחם.לקוםאו

דירה.ולשכורמהביתלצאתהצלחתי

הכ־שהואנוסףדברליהתבררואז

ניס

$TS1$הכניס$TS1$

$DN2$הכניס$DN2$בזמןבבנק.גדוליםלחובותאותי
כלעלאותימחתיםהיההואהנישואים
הסכי־לאבנקבאףולכןטפסים,מיני

מו

$TS1$הסכימו$TS1$

$DN2$הסכימו$DN2$לאשאניראיתיחשבון.לילפתוח
כלכ־מבחינהלבדלהתמודדמסוגלת
לית

$TS1$כלכלית$TS1$
$DN2$כלכלית$DN2$,לנשיםלמקלטוהגעתיורגשית

וחצי.חודשיםארבעהשםהייתימוכות.

להת־ניסיתימהמקלט,שיצאתיאחרי
גבר

$TS1$להתגבר$TS1$
$DN2$להתגבר$DN2$ואזהקשיים.כלעלעצמיבכוחות

בפר־נתקלתימכןלאחרשניםמספר

סום

$TS1$בפרסום$TS1$

$DN2$בפרסום$DN2$שמסייעתנשית',׳רוחעמותתשל
ול־להשתקםאלימותנפגעותלנשים
צאת

$TS1$ולצאת$TS1$
$DN2$ולצאת$DN2$שאניהרגשתיהאלימות.ממעגל

מקוםוחיפשתירובוט,איזהכמופועלת
חיפש־שייכות.בולהרגיששאוכל

תי

$TS1$חיפשתי$TS1$

$DN2$חיפשתי$DN2$,עםלישיעזרורציתילשתף,לדבר

לאגםהחיים.שלהשונותההתמודדויות

לבנותמתחילהאניאיךמושגליהיה

ל׳רוחפניתכלכלית.מבחינהעצמיאת
שהיובכךכלקודםליעזרוהםנשית׳.

לסדנתגםנרשמתיעבורי.קשבתאוזן

קיבלתיהסדנהבתוםשלהם.העצמה
למפ־שובאישית,מנטוריתמהעמותה

גשים

$TS1$למפגשים$TS1$

$DN2$למפגשים$DN2$המישנה.למשךבשבועפעםשל

מחדש,עצמיאתלבנותליעזרהנטורית

למ־בחיים,לעשותרוצהאנימהלהבין
צוא

$TS1$למצוא$TS1$
$DN2$למצוא$DN2$נכוןלהתנהלאיךולדעתעבודה
הייתההמנטוריתכלכלית.מבחינה

האמוןליחזרהעמותהובזכותמדהימה,

אףשבעצםמהשלי,וביכולותבעצמי

לעצ־מרשהאניכיוםלי.היהלאפעם
מי

$TS1$לעצמי$TS1$
$DN2$לעצמי$DN2$אוהבת.שאניבדבריםולעסוקללמוד

התעללות,שעוברותלנשיםשליהמסר
להישארלאהואסוג,מאיזהמשנהולא
כמולפנות.למישישתדעותמידלבד.

הואהפחדכימהפחד,תפחדואלכן,

הנו־מהמקוםלצאתממךשמונעבעצם

רא

$TS1$הנורא$TS1$

$DN2$הנורא$DN2$שמחרתדעי,תמידבו.נמצאתשאת

חדש".יוםלהיותיכול


