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עושים צהריים תוכנית:

27/02/2018 תאריך:

13:06:34 שעה:

גלי צה"ל רשת:

הדס שטייף: רצח במשפחה ברעננה: אב
דקר את אשתו, רצח את בנו והתאבד. שום

כותרת:

יעל דן: הנה זה שוב קורה, הפעם ברעננה, רצח במשפחה בלתי

נתפס. אב דוקר את אשתו, רוצח את בנו ומתאבד. שוב, איש לא

ידע, לא צפה מראש, לא העריך. משפחה נורמטיבית לגמרי. הדס

שטייף כתבתנו שלום.

הדס שטייף: שלום יעל.

יעל דן: תני לנו את הפרטים מהחקירה. מה יודעים עכשיו לומר,

בערך 24 שעות אחרי על המשפחה הזאת.

הדס שטייף: נאמר כך, מדובר בבני זוג שהיו בסכסוך טרם

גירושין. מה שקרה לאחרונה, סכסוך הזה העמיק והחריף בשל

החשד של בעל המשפחה, הבעל, המתאבד ורוצח על פי החשד, זה

שאשתו לא נאמנה לו. על רקע הזה הם נקלעו למריבה גם באותו

בוקר, יום ראשון שהוא מנסה  לדקור אותה, פוצע אותה במצחה.

לוקח את ילדם המשותף בן השלוש וחצי ועוזב את הבית. בבית
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נשארת האישה עם בתה בת השבע מנישואיה הראשונים.

יעל דן: הדס, כלומר, מה שידענו אתמול אנחנו יודעים היום. לא

התברר שום פרט על לקות נפשית, או על איזה עבר ברווחה. שום

בעיה ספציפית, גם בגידה, גם סכסוך גירושין, הכל מאד מאד

נורמטיבי. ההפתעה הכי גדולה שזה מסתיים ברצח כל כך נורא.

אין שום פרט שיכול היה להתריע על זה, מה?

הדס שטייף:שום דבר. הוא בעל עסק. בעל עסק לדפוס. נורמטיבי

לגמרי. מפרנס מאד מאד קשור לבן שלו. שום דבר שמרמז או

מלמד על העתיד לקרות מלבד , איך נקרא לזה, האירוע של

הבוקר שכנראה גם לא יודעים איפה הוא היה במהלך 24 שעות

מהרגע שהוא נעלם ועד הרגע שנמצאה גופתו, למרות כל

המאמצים שלפחות במשטרת ישראל טוענים נעשו כדי למצוא אותו.

יעל דן: כן. אנחנו תכף ננסה להבין את זה באיזה אופן. הדס

שטייף תודה רבה.  שלום לשכנה רותי- שם בדוי. שלום רותי.

רותי- שם בדוי:  שלום.

יעל דן: את מאשרת שאי אפשר היה לראות שום דבר על בני

המשפחה הזאת. תתארי לי אותם כפי שאת ראית אותם. גרת

ממש בשכנות להם, באותו בניין?

רותי; אני גרתי באותו בניין. אני אמנם בקומה גבוהה יותר והם

בקומה נמוכה. הם הגיעו לבניין לפני כשנה ומשהו. הם שוכרים,

שוכרים דירה. זוג נורמטיבי. היא עקרת בית שתמיד סביב הילדים,
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יוצאת , לוקחת את הילדים מביאה מבית הספר, מחזירה מבית

הספר. הוא איש חביב. תמיד מתעניין בשלומך, עונה יפה. מוכן

לעזור. נעימים חביבים. שום דבר. לא איזה צעקות מהבית. מעבר

לרעש רגיל, כן.

יעל דן: מעולם לא שמעת או היית עדה לסימני תוקפנות או

סימני אלימות?

רותי; לא. שום דבר שאני יכולה לשים את האצבע עליו. כן לפני

שבוע שאני יצאתי. אני עכשיו שאני חושבת לא ראיתי אותם

תקופה ארוכה. כן לפני שבוע שאני יצאתי מהמעלית, שמעתי

פתאום רעש מכיוון גרם המדרגות. ראיתי אותו חולף בסערה עם

שק על הגב, רץ בטירוף. לא רואה אותי ולא אומר שלום ורץ

לכיוון האוטו שלו, זה מה שראיתי.

יעל דן: רגע, מתי זה היה?

רותי; אולי שבוע. אני לא יכולה להגיד בדיוק.

יעל דן: ואת לא יודעת עד היום מה זה היה השק על הגב.

רותי; אין לי ממש מושג. כאילו הוא נכנס, כאילו תחושה, כשאני

חושבת היום, אולי הוא נכנס הביתה שהיא לא היתה בבית, מהר

והוציא דברים או משהו ורץ מהר שלא ייראו אותו.

יעל דן: עד פה גם זה הוא בתחום הנורמטיבי.

רותי ; לגמרי.

יעל דן: היחסים עם הילד, משהו?
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רותי; מדהימים, מדהימים. באמת אבא כזה שהולך עם הילד גאה

בו. מבקש ממנו 'תגיד שלום לשכנה'. שום דבר. כן אני יכולה

להגיד, מעולם לא ראיתי אותם יחד.

יעל דן: את האמא ואת האבא.

רותי: מעולם לא, עכשיו שאני ככה בעקבות כל העיתונאים שהיו

אז אני לא חושבת שבאמת לא ראיתי אותם יחד. ועוד משהו,

היא נראתה מאד שחוקה. תמיד הטרנינג ונעלי בית, כן.

יעל דן: אבל הם שניהם התגוררו בבית הזה, שניהם.

רותי: כן, זו דירה שכורה. אני יכולה להגיד גם חד משמעית, את

יודעת, זה איזור לא זול. הם עמדו בשכר דירה יפה. לא היתה

בעיה בתשלום ולא היתה בעיה בתשלום מיסי הועד, שום דבר. כן

בשבועיים אחרונים התחלפה פה איזה חברת ניהול והם לא שילמו.

בשבועיים אחרונים לא שילמו כלום. לא הסדירו את התשלום.

יעל דן: כן. תגידי רותי, זה מפחיד פחד מוות שדבר כזה יכול

לקרות לך בדלת ממול בלי שהיו שום סימנים?

רותי: זה לגמרי כיום, השורה התחתונה שאני הולכת איתה היא

שהשכן בדלת שממול יכול להיות בפוטנציה רוצח.

יעל דן: כן. טוב. את זה אני רוצה לבדוק. רותי תודה רבה. רותי

שם בדוי.

רותי:אוקיי.

יעל דן: שלום לך פרופ' ארנון אדלשטיין, קמינילוג במכללת קיי
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באר שבע. שלום פרופ'.

פרופ' ארנון אדלשטיין: שלום לך.

יעל דן: תשמע, זה מטריד, איך שאתה לא מסתכל על זה. קודם

כל, האמנם יכול להיות שזה באמת יכול לקרות לכל אחד.

סיטואציה נורמטיבית לגמרי, סכסוך גירושין בגידה, כאב גדול

שמסתיים ברצח, או שחייו להיות פה איזה יסוד פסיכופטי,

מקדים, משהו נפשי שפשוט לא ראינו אותו.

פרופ' ארנון אדלשטיין: התשובה שלי תתחלק ל2- - א' שלושת

הגורמים העיקריים לפגיעה בבת זוג ובילדים הם בגידה מינית, או

חשד לבגידה מינית. רצון בת הזוג להתגרש, לעזוב את היחסים ו/

או תלונות ברווחה או במשטרה כנגד הבעל. במקרה שמתואר פה

אנחנו מדברים גם על רצון לפרידה וגם חשד לבגידה מינית שאלה

שניים מתוך שלושת המרכיבים. מהבחינה הזאת הילד נראה בעיני

הבעל כנספח של בת הזוג, של האישה. גם אם הוא הילד

הביולוגי שלו, הוא קושר אותו לאישה ולכן הוא רצח אותו כנקמה

בה. לימדו אותנו לחשוב שבדרך כלל ברצח בנות זוג, או ילדים

הוא תהליך שמתמשך לאורך שנים ומסלים עד לנקודת הרצח.

מהמחקר שאני ערכתי עולה שב40- אחוז מהמקרים אין הסלמה

ואין אלימות קודמת. 'אאווט אוף דה בלו' יום אחד, אדם ומיד

נדבר איזה אדם קם ועושה מעשה. בגלל שבראש עברו לו

מחשבות פרנואידיות, שאשתו בוגדת בו, שאשתו רוצה לעזוב הוא
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קם ורוצח אותה. ברוב המקרים הוא גם יתאבד אחרי זה.

יעל דן: והוא יכול להיות אדם נורמטיבי לחלוטין, בלי רקע נפשי?

פרופ' ארנון אדלשטיין: לגמרי.

יעל דן:לגמרי נורמטיבי?

פרופ' ארנון אדלשטיין:הוא נורמטיבי כלפי חוץ, כלפי פנים הוא

יושב במה שנקרא 'חי בסרטים 'בשפת הסלנג, שהוא מדמיין

שאישתו בוגדת בו. הוא מדמיין שאשתו מאחרת מעבודה כי היא

עם מישהו אחר. או שהוא סובל מחרדות, למשל חרדת נטישה. מה

ייקרה אם היא רוצה לעזוב?

יעל דן: עדיין אנחנו בתחום הנורמטיבי. עדיין אנחנו בתחום

הנורמטיבי כל  מה שאתה אומר.

פרופ' ארנון אדלשטיין:בואי נאמר כך, כשאנחנו מדברים פה על

טווח. אוקיי? הכל נורמטיבי עד שהוא מתחיל ללכת לקצוות, או

מידת ההפרעה הנפשית היא גבוהה מאד. לצערי, אני מיד רק

רוצה להגיד נקודה. אנחנו כל הזמן שומעים ומדווחים על פגיעה

בבת זוג ולא נעשה דבר. אחת הסיבות היא, שגברים בניגוד לנשים

לא פונים לעזרה, לא נוטים לשתף אפילו חברים בבעיות מהסוג

הזה. חייבים להכשיר שומרי סף, אפילו רופאי משפחה כדבר ראשון

להתחיל..

יעל דן: אדם נורמטיבי, יכול בהתקף זעם או התקף קינאה לרצוח

את אישתו ואת ילדו, רק בהתקף זעם? בגלל פגיעה נורא גדולה.
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או שחייב להיות שם, אני חוזרת לשאלה, יסוד נפשי שצריך היה

לזהות אותו.

פרופ' ארנון אדלשטיין: בודאי..

יעל דן: חייבים היו לזהות אותו קודם?

פרופ' ארנון אדלשטיין: בודאי.

יעל דן: כן צריך להיות?

פרופ' ארנון אדלשטיין: אני לא יודע אם חייבים, לצערי זה לא

קורה , אבל כן, יכלו . אפשר היה לזהות אותו אם שוב, היה

איזה שומר סף שרואה שהבעל לא כתמול שלשום ומדובב אותו,

מה קורה , משתף והם מתחילים לשמוע דברים אז היינו מונעים

מקרים כאלה. אבל גברים, לצערי הרב, לא נוטים לשתף, לא

נוטים להעזר. זה לא נחשב 'מספיק גברי' ואגב, חלק מהפנטזיה

של אותם גברים היא, שאחרי שהם יתאבדו אז בעצם האישה, אם

היא תמות, הילד אם הוא ימות והבעל אם הוא ימות, יתאחדו

מחדש כמשפחה בעולם אחר. הוא בעצם מונע על ידי זה את

תהליך הפרידה הפורמלי, שוב, בראיה מעוותת לחלוטין.

יעל דן: כן. העצוב הוא פרופ' שגם הנשים לא מתריעות על

הסכנות שהן מרגישות מצד הבעלים הזועמים בסכסוכי גירושין

כאלה. אבל בואו נסתפק בזה. אני מודה לך מאד, פרופ' ארנון

אדלשטיין.

פרופ' ארנון אדלשטיין:ברצון.
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יעל דן: תודה רבה.

פרופ' ארנון אדלשטיין: ברצון, להתראות.
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