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האונס באילת – קריאה לשינוי כיוון
פרשיית האונס באילת לא מתחילה בנערה המסכנה ולא נגמרת באנסים השפלים .היא חלק שחור
וקטן בפאזל ענק-מימדים ,שיש בו גם חלקים זוהרים ,צבעוניים וקורצים .כולם יחד יוצרים תמונה אחת
שלמה ,בה המין עומד ערום מערכיו.
ההנאה המינית נועדה להיות דבק רב עוצמה המחבר בין שני החצאים המשלימים של החיים  -איש
ואישה .היא נועדה לשרת את ערך השותפות והדאגה להמשכיות הקיום והעולם .זהו סוד כוח
המשיכה הכביר שלה .השניים האלה צריכים להיות קרובים עד כדי איחוד .רק כך נוגעים בעומק
החיים .מטרתה של הנאה מושכת זו היא להוציא כל אחד מאיתנו מעצמו ולהתחבר אל השונה ממנו,
כדי ליצור יחד באהבה יצירה חדשה ,אדם.
כל עוד אין מחוייבות הדדית ,כל עוד לא נכרתה ברית ,אין האדם יוצא מעצמו ,אלא רק מצרף אליו
אדם אחר להנאתו האישית .הוצאת עולם המין מההקשר המוסרי-רוחני הזה מרוקנת אותו מכל ערכו
והופכת אותו לשפל ולעתים אף אפל.
הסכמת שני הצדדים למעשה לא רלוונטית ,שכן לא מדובר בפגיעה אלא בחילול הקודש.
עולם המין הוא עולם של מפגש בין שני המינים לצורך קיום המין האנושי .כרטיס הכניסה לגן העדן
הזה הינו זוגי בלבד .לא שולטת בו עין זרים ,עבורו לא צריך לשווק את עצמנו ואת גופנו לכל אחד ,שם
רק שנינו נפגשים  -במפגש בין הנפשות קודם כול ,וכהשלמה לזה גם במישור הגופני.
השדר התרבותי השולט כיום הינו שמטרת האדם בחייו היא ליהנות כמה שרק אפשר ,ותחום המין
הינו עולם ההנאות הבלתי מוגבלות  -כל עוד לא נפגע הזולת .עלינו לחנך את עצמנו וילדינו לערך
הנישואין ,הברית ,הנאמנות ,האיפוק ,הריסון והרגישות.
היעדר קו גבול ברור ונצחי הקובע שמקומו של המין הינו אך ורק בקודש הקודשים הזוגי של איש
ואישה שכרתו ביניהם ברית ,מותיר את בני האדם חסרי עמוד שדרה מוסרי ורוחני במובן הקיומי.
הדבר נותן את אותותיו בהחפצת נשים ,החצנת והוזלת סיטואציות אינטימיות ואין שום פלא שגם
במופעים מבישים דוגמת האירוע באילת ,שלא היה ראשון ,וללא שינוי תפיסה  -כנראה גם שלא יהיה
אחרון.
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