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תיעוד ועדות
"הזמן הנכון לספר את הסיפור שלך"
 3סיפורים אישיים של נפגעי טראומה על רקע לאומי
כפי שתועדו במרכז התיעוד של נט"ל
ד"ר זוהר רובינשטיין על עידן העדות
ד"ר יצחק ארד )יו"ר "יד ושם" ,לשעבר( על תיעוד השואה
איתי אנגל על חשיבותה של ההקשבה
ניצה אייל על הזיכרון המתעד
אורי קליין על תיעוד אישי בקולנוע

דבר יו"ר נט"ל
יהודית יובל רקנאטי
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פרופ' אבי בלייך

בהקלטה ,ואחר כך כמסמך כתוב( ודנים
בדרכים נאותות לשמרו ולהביאו לידיעת
אחרים.
בעבודות אלו מתארים החוקרים הטבה
בתסמינים ובמצוקה הפוסט-טראומטית,
הטבה אשר עשויה להיות מיוחסת לעדות
כתהליך ואף כטכס ,שבו מומר הסיפור
הטראומטי הכואב לחוויה משחררת ,מייצרת
קטרזיס ומרפאת ,וכן למשמעות החברתית
שבעצם התיעוד.
היבט ייחודי למשמעות של עדות אצל הנפגע
הפוסט-טראומטי נוגע להתמודדות הנפשית
עם החוויה הטראומטית .משהתרחשה זו היא
הופכת לנחלת העבר ,בלתי מושגת ,זיכרון
חמקמק ומאיים .בהתאם לאופן ההתמודדות
הנפשית ,יתמודד כל אחד עם הזיכרון
הטראומטי באופן שונה :האחד ידחיק את
הזיכרון בבחינת מה שאינו זוכר גם לכאורה
לא מכאיב ,האחר יאבק שוב ושוב עם קטעי
הזיכרונות ,שברי חלומות ודימויים בעירות,
בניסיון הנמשך ועיתים נואש לחזור ולקנות
שליטה בחייו שאחרי קו השבר ,ולהרכיב את
הסיפור השלם )הנרטיב( איתו יוכל לחיות,
בינו לבינו ובינו לסביבתו.
מבחינה זו ,העדות ,כמסמך מתועד )מצולם,
מוקלט ,כתוב (..הינה בעלת נוכחות פיזית
ממשית במציאות ,כמו האירוע הטראומטי
בעת התרחשותו ,ועשויה לכן לאפשר סגירת
מעגל בהתמודדות הנפשית של הנפגע.
נפגעי הטראומה הקולקטיבית הקשה והגדולה
ביותר לענייננו ,הינם ניצולי השואה .תיעוד
מצולם של סיפורי הניצולים זכה להנצחה
קולנועית יוצאת דופן על ידי קלוד לנצמן
בסירטו "שואה" ,וכן בפרויקט התיעוד הנרחב
שיזם סטיבן שפילברג בעקבות "רשימות
שינדלר" .לא מכבר חברו חוקרים מהארץ
ומאונ' ייל )שטראוס וחב' (2005 ,לפרויקט
ייחודי של טיפול בעדות )מצולמת( בניצולי
שואה .מדובר בקבוצה של ניצולים קשישים
אשר מאושפזים עם הפרעות פסיכיאטריות
שונות.
נמצא שגם בקרב ניצולים חולים אלה ובחלוף
כשישים שנה מהשואה ,הביאה ההתערבות
בעדות להטבה בתסמינים הפוסט -טראומטיים
ולשיפור בהרגשה ובמדדי תפקוד.
אין ספק שמרכיב מרכזי מכונן ואף מרפא,
בעדות הניצולים ,נוגע לתחושת השליחות
החברתית בעצם העדות .ביכולת לספר
ולשתף ,לחוש הקלה מכובד המשא ולהעביר
את הסיפור הטראומטי האישי למקום מתועד
ושמור מהכחדה ובכך גם להוות זיכרון נמשך
כנגד השכחה ,הבורות וההכחשה.
אחת השאלות המרכזיות המנחות את נט"ל

הגיליון האחד עשר של
"בנוגע לרגש" ,מציג
מבט רב מימדי הכרוך
במושג "עדות אישית"
או תיעוד.
"הסיפור שלך הוא הסיפור
של כולנו" תחת סיסמה
זו ,פועל פרויקט התיעוד
של נט"ל ,פרויקט ייחודי
ששם לו למטרה להעביר
יהודית יובל רקנאטי
את הסיפורים האישיים של
הנפגעים באירועי טרור ומלחמה ,למען הדור העכשווי
ולמען הדורות הבאים .תהליך התיעוד מלווה על ידי
איש טיפול והוא מסייע לעבד חוויות וזיכרונות ולחלוק
אותם באופן המקנה לניסיון האישי משמעות חדשה
ורחבה יותר .בתום תהליך האורך כשלושה מפגשים,
המתועד מקבל לידיו את התיעוד המצולם .פרויקט התיעוד
מאפשר לחברה בישראל לשמר חלק משמעותי מהוויתה
הקולקטיבית.
הכתבה המרכזית בגיליון זה מביאה את סיפורם של
שלושה מהאנשים שהתראיינו במסגרת פרויקט התיעוד.
בגלוי לב הם משתפים ומספרים את סיפורם האישי .לצד
כתבה זו תמצאו דברים שכתב איתי אנגל ערב חזרתו
מאזור הרעש בהאיטי ,הפסיכולוגית והסופרת ניצה
איל בוחנת את המושג זיכרון מתעד ,העיתונאי ומבקר
הקולנוע של עיתון ה"ארץ" אורי קליין מתייחס לסיפורי
טראומה אישיים של יוצרים דרך הקולנוע הישראלי
וראיון מרגש עם יצחק ארד מי שהיה במשך שנים רבות
יו"ר יד ושם.
נט"ל היא עמותה א-פוליטית שנוסדה ב .1998-העמותה
מטפלת בנפגעי טרור ומלחמה ובכל המעגלים שסובבים
אותם ,לרבות אלה אשר המדינה אינה מכירה בהם כמי
שזכאים לקבל סיוע נפשי .נט"ל חרטה על דגלה לטפל
ולהעניק סיוע נפשי לכל אזרח במדינת ישראל הרואה
עצמו נפגע על רקע הסכסוך הערבי -ישראלי – לא יהיה
אדם אשר זקוק לסיוע ולא יקבלו בגין מצבו הסוציו-
אקונומי ,העמותה מסבסדת את הטיפולים .נט"ל איננה
גוף ממסדי ובירוקראטי והליך הקליטה של המטופלים
הינו ידידותי ומיידי תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.
נט"ל מוכרת ומוערכת כגוף מקצועי מוביל בעל נסיון רב
בטיפול וסיוע נפשי במגוון מודלים ייחודיים המוכרים
בארץ ובעולם ,חלקם פותחו על-ידי מיטב אנשי המקצוע
של נט"ל .מאז הקמתה של העמותה טופלו בנט"ל עשרות
אלפי אזרחים.
במקביל לעשייה המקצועית ,אנו דואגים כי נושא
הטראומה על רקע לאומי לא יסור מסדר היום הציבורי
ואנו עוסקים גם בהכשרת אנשי מקצועות טיפוליים
להעשרת הכלים הטיפוליים העומדים לרשותם.
ערב יום הזיכרון הוא עבור כולנו יום עצוב מאוד שבו
משפחות שכולות רבות מצטרפות לאלה הותיקות
ומבכות את יקיריהן מעתה ועד עולם ,אנחנו בוכים אתכם
ומתפללים יחד אתכם לשנים שקטות יותר .אנו בנט"ל
נמשיך לעמוד לצדכם ולצד כל אלה הזקוקים לנו.
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פרופ' אבי בלייך
יש גם ערך
טיפולי מוסף במסר החברתי של העדות
האישית?
בחרתי להדגים את הסוגיה בעדות ייחודית
"ואלס עם באשיר" ,שאותה הגדיר יוצרה ארי
פולמן ,כסרט תיעודי באנימציה .פולמן שהיה
חייל במלחמת לבנון הראשונה ,יוצא למסע
של שחזור זיכרונותיו האבודים מהמלחמה,
מתוך תחושת מצוקה וכורח פנימי ונעזר
במסעו באיתותים מקוטעים מהלא מודע
שלו )דימויים ,שברי חלומות (..ובעדויות
שהוא גובה מעמיתיו ללחימה ומאנשי
מקצוע מלומדים .הוא בונה את הנרטיב
שלו מהמלחמה כעדות פילמאית יוצאת דופן
מבחינה קולנועית ,מה שהעצים את האימפקט
שלה בשיח הציבורי .ניתן להעריך כי מעבר
לתחושת ההישג האומנותי יש במעשה העדות
שהעמיד ,גורמים טיפוליים מוכרים כמו רכישת
מודעות להדחקה והכחשה מתמשכות ,מסע
לשחזור הזיכרון האישי ובניית נרטיב סדור
של החוויה המלחמתית הכאוטית .בחלוף
שני עשורים מההתרחשות ההיא ,פולמן
מצליח לייצר ולהציג את הנרטיב המתועד
שלו מהמלחמה ,ועומד מאחרי המסר החברתי
פוליטי הנוקב של הסרט.
פסיכותראפיה בעדות ) testimony
 ( psychotherapyכקונצפט ,הינה גישה
פסיכותרפית קצרת מועד אשר תוארה ככזו
במקרים ספורים בלבד ,שהמכנה המשותף
שלהם היו הנפגעים כקורבנות של אלימות
טראומטית ,שכוונה אליהם כקולקטיב ובדך
כלל על-ידי ישות פוליטית כמדינה.
בין המקרים הספורים המתועדים בספרות
המקצועית שייכת הבכורה לאנשי בריאות
נפש צ'יליאנים שעבדו עם נפגעי משטר הדיכוי
הצבאי של פינושה בצ'ילה )סינפואגוס ומונלי,
 ,(1983אגר וג'נסן ) (1990שעבדו בדנמרק
עם פליטים שעברו עינויים בהקשר של דיכוי
פוליטי  ,ו -וויין וחב' ) (1998שעבדו בשיקגו
עם פליטים מהג'נוסייד בבוסניה .בגישה זו של
פסיכותרפיה בעדות ,יוצרים הנפגע והמראיין
ברית טיפולית אשר מאפשרת לנפגע לספר
את סיפורו הטראומטי ולתעד אותו )בד"כ

יהודית יובל רקנאטי היא יו"ר ומייסדת עמותת נט"ל

פרופ' אבי בלייך הוא מנהל בית החולים לב השרון ויו"ר ועדת הגוי מקצועית בנט"ל
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"זיכרונות אינם
קופאים על מקומם"
ברשומון ,שישה אנשים מתארים מעשה פשע מתוך הזיכרון,
וכל גרסה שונה ואנו תוהים :מי מהם בודה ומי מדייק? מדוע
הזיכרונות שונים? הזיכרון מייצג עובדות או את הסיפור
האישי? ניצה אייל עושה סדר ”בזיכרון“ | ניצה אייל

ר

שומון ,אחד מהשערים בחומה העתיקה מציאות מדומה .מאחסן במאגריו זיכרונות שכלל
התרחשו .אלה הם זיכרונות מושאלים
לא התרח
של העיר קיוטו ביפן ,על שמו נקרא
מאנשים אחרים או זיכרונות מדומים
מאנ
הספר של היפני אקוטגווה
טגווה
שנוצרו בעקבות מצבים שבהם קיים
שנ
ריונסקה ששימש גם מקור לסרט המופת
ופת
מחסור במידע ,נמסר מידע סותר או
של הבמאי אקירה קורסאווה .בספרר
נמסר מידע כוזב מדמות משמעותית
מתארים שישה אנשים את זיכרונותיהםם
וסמכותית .מאימא ,מהחוקר
ממעשה פשע :חוטב עצים ,נזיר נודד,
במשטרה ,מהפסיכולוג המטפל,
שוטר ,השודד טג‘ומרו ,האישהה
מהמהפנט .וראו זה פלא ,נוצר לו
ובעלה טקהירו ,שהוא הנרצח ,וסיפורו
ורו
זיכרון .עבור האדם זהו זיכרון של
זי
מסופר מפיה של מדיום .השישה מעידים
דים
אירוע ממשי שהוא התנסה בו או שהיה
בפני קצין משטרה בכיר ,וכל אחד מהם
מוסר גרסה שונה ,זיכרון אחר .אנו שומעים את ניצה איל עד ללהתרחשותו .בעלי זיכרונות מדומים עשויים
עדותם ותוהים :מי מהם בודה מליבו ומי מדייק? מדוע לעלות לדוכן העדים ולהישבע בתום לב ובאמונה
הזיכרונות שונים? האם הזיכרון מייצג את המציאות שלמה על אמיתות זיכרונם .היו או לא היו.
או את הסיפור האישי?
מילת הקסם של המאבטח העומד בפתח הכניסה
אל מאגרי הזיכרון היא :רלוונטיות .אני זוכר לא את
מה שהיה אלא את מה שרלוונטי עבורי ,מה שחשוב
הזיכרון כמתעד מציאות
הגדרות שונות ורבות לזיכרון ,בין הנפוצות שבהן ומשמעותי עבורי .כך מורכבים הזיכרונות לאו דווקא
מצויה זו הרואה בזיכרון תהליך בעל שלושה שלבים :מפיסות של מציאות אלא מפיסות משמעות ,והם אינם
רכישת מידע ,אחסונו במאגרים שונים ושליפתו בשעת נמדדים במידות אמת או שקר ,נכון או לא נכון.
הצורך .בעקבות הגדרה זו ניתן לדמות את הזיכרון
הזיכרון כמספר סיפור
לספרייה אין-סופית המכילה ייצוגים רבים ושונים
התייחסות אל הזיכרון כאל תהליך של רכישה ,אחסון
של המציאות ,הממתינים ,כמו ספרים על המדף ,לזמן
שבו יידרשו .בעזרת התכנים המצויים במאגרי הזיכרון ושליפה ,מחמיצה את אחת המהויות המרכזיות ביותר
אנו מסוגלים לזהות אדם ולכנות אותו בשמו ,לדבר שלו .הזיכרון אינו רק קופסה שבה אנו מניחים למשמרת
במילים המתאימות ובסדר הנכון ,ללמוד מקצוע ,לרכוש חומרים שונים ,כמו אירועים שחווינו או ידע שרכשנו,
מומחיות ,להפעיל טכנולוגיות ,לנהוג ולרקוד .למלא כל אלא מנגנון חכם ורגיש של בניית הזהות .לאורך החיים
אנו נעזרים בזיכרונות ,בדרך בררנית ואישית ,כדי לבנות
תפקיד בחיינו ,החל מהבסיסי ועד למורכב ביותר.
אולם הדימוי הפיוטי של הזיכרון כספרייה הוא בעזרתם את סיפור החיים האישי .מי אנחנו? מה מגדיר
מטעה .ההצלחה של הזיכרון בייצוג המציאות היא אותנו? האם אנו שורדים ,פגועים ,לוחמים ,קורבנות,
חלקית בלבד .לא כל מה שהעיניים רואות והאוזניים מתמודדים .איננו בנויים מסכום האירועים שהתנסינו
שומעות יישמר בזיכרון .גורמים שונים כמו רגשות בהם ,אלא מהזיכרונות שיש לנו מאירועים אלה,
האדם ,מצב בריאותו ,מידת הריכוז והקשב שלו ,מהסיפור שאנו טווים ומספרים.
כך מתגייס הזיכרון כדי לחזק את הגיבור של הסיפור,
הידע הקודם המצוי במאגרים ,סוג המידע או האירוע,
מאפייני המצב והסביבה ,ועוד רבים נוספים ,משפיעים וכמו פוליאנה ,הילדה האופטימית מספר הילדים,
וקובעים מה ייקלט ומה יישמר במאגרי הזיכרון .הרואה רק את הטוב בכל דבר בחייה ,גם הזיכרון מיטיב
ובניגוד לספרים הנחים על המדפים בספריה או בארכיון עימנו וצובע את אירועי העבר בצבעים רכים ,נוסטלגיים
ואינם משתנים עם חלוף הזמן ,הרי שהזיכרונות ,גם ויפים מכפי שהתרחשו באמת )כמובן כל עוד איננו
לאחר שנוצרו ואוחסנו במאגרי הזיכרון השונים ,סובלים מדיכאון או פסימיים מטבענו( .לפי ממצאי
נראה שאינם קופאים על מקומם אלא עוברים שינוי מחקרים אנו זוכרים את עצמנו כתלמידים טובים יותר
ועיצוב במרוצת הימים והשנים.
מכפי שהיינו ,כמרימים תרומה נדיבה בהרבה מכפי
ואם לא די בשינויים אלה ,מתעד הזיכרון לפעמים שתרמנו באמת ,כבעלי הישגים בעבודה יותר מכפי

שהישגנו ,וכמובן ,כאלה המקבלים את ההחלטות
במשפחה .אך לפעמים החיזוק של הדימוי העצמי
נעשה בדיוק בכיוון ההפוך ,אנו נוטים להגזים בקשיים
שאיתם התמודדנו או מתארים את עצמנו בעבר בצורה
לא מחמיאה .ואם התגברנו או השתפרנו הרי שאנו
מוצלחים במיוחד.
תיקון הזיכרונות נעשה בעזרת מנגנונים חכמים
ומתוחכמים ותפקידו לחזק את התחושה שאנו
אהובים ,מצליחים ובעלי ערך .הזיכרון ,בדרכו שלו
”מתעד“ את העצמי.
הזיכרון נע ונד בין שתי נאמנויות אלו :תיעוד
המציאות וטווית סיפור החיים .הוא צריך לשמור
אמונים גם לעולם האובייקטיבי וגם לעולם הפרטי.
גם לדיוק וגם להטיה האגוצנטרית .גם לעבר וגם להווה.
גם לקביעות וגם לשינוי .איך עושים זאת? איך חיים
בתוך קונפליקט מתמיד? מתמרנים .קצת לפה וקצת
לשם  -בזהירות רבה .קונפליקט זה גולש גם לשאלת
הקשר עם המציאות ולמידת העיוות שהזיכרון יכול
להרשות לעצמו.
הזיכרון כסוכן כפול נע גם בין זמנים .תיעוד המציאות
וסיפור החיים נמצאים במחוזות זמן שונים .התיעוד
נמצא במחוזות העבר והסיפור מתגלגל מהעבר אל
מחוזות ההווה והעתיד .כיווני התנועה בתיעוד ובסיפור
הם שונים .בתיעוד אנו נעים מההווה אל העבר ,ואילו
בסיפור אנו נעים מהעבר אל ההווה .תפקיד התיעוד
לשמר במדויק את העבר .תפקיד הסיפור לתמוך בהווה
ולקדם את העתיד .תמיכה כזאת דורשת הטיה ושינוי
של העבר.

הזיכרון בזמן טראומה
במצבים טראומטיים מתקשה הזיכרון למלא את
תפקידו ,מתרחשת פגיעה גם ביכולת שלו לקלוט
ולייצג את האירועים וגם במילוי התפקיד של תמיכה
בדימוי העצמי .הזיכרונות מאירועים טראומטיים
אמנם נאמנים ,במרבית המקרים ,לאירוע או למצב,
אך המבנה שלהם מקוטע ,כמו בתמונת פסיפס שחסרים
בה חלקים ,והחלקים המצויים עומדים כל אחד בפני
עצמו .בזמן האירוע הטראומטי עשוי להתרחש נתק
בין ההתנהגות לרגשות שמאפשר לתפקד ביעילות,
אך מותיר את הזיכרונות מנותקים אלו מאלו .אחת
המטרות המרכזיות של טיפול באנשים שעברו אירוע
טראומטי ונושאים עימם מערכת מנופצת של זיכרונות
ושל דימוי עצמי היא איחוי השברים המרכיבים את
הזיכרונות מהאירוע הטראומטי ,ובניית סיפור בעל
מובן ומשמעות שבו נפגשים האירועים והרגשות ,העבר
וההווה ,הכללי והפרטי .המטפלים בנפגעי טראומה
לוקחים על עצמם את תפקידיו הכפולים של הזיכרון
ומסייעים לאדם להתחבר למציאות ,לארגן מחדש את
סיפור חייו ,לשלב בין החלקים הפזורים של התמונה
המנופצת ,לצקת בה תוכן ומשמעות ,ולמסגר אותה.
”החיים אינם מה שחיית ,אלא מה שאתה זוכר
והאופן שאתה זוכר אותם כדי לספרם“º .

ניצה אייל היא פסיכולוגית וחוקרת באוניברסיטת תל-אביב
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מאיר עם חבריו אחרי העלייה ארצה.

רגע של חופש .מאיר וחבריו מקללקים גלידה אחרי השחרור מהשבי.

"הזמן הנכון לספר את

הסיפור שלך"
בכוח התיעוד להעניק מזור לנפגעים :מחקר ולמידה יסייעו ב"פיצוח הקופסה השחורה של
הטראומה" ,יאפשרו להבין את מאפייניה ,יעבירו מורשת לדורות הבאים ,ויצרו מאגר עדויות
היסטורי .שלושה עדים וסיפורם האישי | רותי קדוש

no

בעקבות המפגש היומיומי עם נפגעי טראומה על
רקע לאומי ,הכירו בנט"ל בחשיבות התיעוד כדרך
טיפולית שיש בכוחה להעניק מזור לנפגעי הטראומה,
לפני שלוש שנים ) (2007נחנך מרכז התיעוד של נט"ל
בניהולה של הפסיכותרפיסטית יהודית דור.
בחדר מטופח בקומה העליונה בבית נט"ל ,מתקיים
מרכז התיעוד .שתי כורסאות זהות ניצבות זו מול זו,
על האחת יושב המספר ועל השנייה המתעד .ובתווך,
המצלמה .המתעד ,איש מקצוע מהצוות הקליני
שהוכשר במיוחד למשימה ,בעיקר מקשיב ,לעיתים
מכוון וממקד את הדובר ,ומסייע לו לספר את סיפורו
המלא .בהליך התיעוד ,ניתנת למתועד הזדמנות לספר
על עצמו ,על ילדותו ,הבית בו גדל ,הערכים עליהם
התחנך ,אירועים מכוננים בחייו וכמובן גם סיפורו של
האירוע הטראומתי והשפעתו על חייו.
לתיעוד מטרות נוספות ובהן מחקר ולמידה כדי
'לפצח את הקופסה השחורה של הטראומה' ולהבין
את מאפייניה היחודיים ,ללמוד וללמד על דפוסי
התמודדות .מטרה נוספת היא ,העברת המורשת
לדורות הבאים ויצירת מאגר מורשת היסטורי
של המלחמות ואירועי הטרור כפי שהם מובאים
מהזווית האישית והקלינית) .ראה מסגרת(.

צביקה
במשךשנותנישואיהםדחקהאשתו של צביקה בבעלה
שיטפל בעצמו" .הייתי עצבני ,לא ישנתי בלילות,
היה לי קשה להיות בחברת אנשים ולא ידעתי למי
לפנות לעזרה .הרופאים שטיפלו ברסיסים שנשארו
מהפציעה ,ברגלים ובאגן ,חשדו שאני רוצה לסחוט
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הטבות מהמערכת ,אבל אני מסודר כלכלית ,רציתי
שיקשיבו לי ,הייתי זקוק להכרה" הוא אומר.
צביקה היה בן  ,11ילד-לוחם ,בקרב האבוד על
הרובע היהודי במלחמת העצמאות .אחד משבעת
בני משפחה דתית שלחמו באופן פעיל בשורות
האצ"ל .בעת שהתקיימו בביתם אימוני נשק,
הוצב צביקה בפתח ,להתריע מפני הגעת הבולשת
הבריטית .כמו כן ,העביר את חלקי הנשק המפורק
ללוחמים נוספים לקח פתקים עם פקודות ללוחמים,
וליווה לוחמים אל עמדות הקרב .הכל עשה תחת
הפגזות כבדות ויריות צלפים" .לא ידעתי פחד".
יום לפני הכניעה ,הוא היה עד לפגיעה ישירה של
פגז ירדני בלוחם שליווה לעמדה" .הפגז ריסק
אותו .זה היה מראה קשה מנשוא".
למרות הזעזוע הוא המשיך במשימה ,אבל בהגיעו
עם הפתק למפקד העמדה גילה שנהרג מפגיעת
צלף .הדרך חזרה היתה אימתנית אף יותר ,במדרגות
של בתי מחסה קטל פגז נוסף את אחת הנשים
שירדו איתו ,צביקה נפגע מרסיסים בכל חלקי גופו
ובכוחות עצמו זחל אל המרפאה בקומה התחתונה.
למחרת ,הרובע נפל ,הועלה באש ואנשיו הלכו בשבי.
צביקה פונה עם יתר הפצועים אל הכנסיה הארמנית.
לאחר שלושה ימים בהם נשכח ללא טיפול רפואי,
אוכל או מים ,חילץ את עצמו ונאסף עם פליטים
נוספים .בהמשך פגש את אחותו ,שבישרה לו ישירות
שאחיהם הגדול נהרג בקרב בבית הספר לשוטרים
בשיח ג'ארח ואח שני נלקח בשבי.
"אף אחד לא נתן את דעתו שמדובר בילד קטן .גם
אני לא עצרתי לחשוב ולעכל את המראות הקשים

של המלחמה" הוא אומר.
ואולם המראות האלה אינם מרפים ממנו כבר יותר
מ 60-שנה" .הרופאים חבשו לי את הפצעים ,אבל
לא טיפלו בפצעי הנפש שמדממים בתוכי .לא היה
לי עם מי לדבר .הורי היו שבורים לאחר נפילת אחי,
והיו אכולי דאגה לאח השבוי .לא יכולתי להוסיף על
הכאב שלהם .בבית הספר לא הייתי מסוגל להתרכז
בלימודים ,וחטפתי מכות מהמורים .מראות הגופות
המרוטשות חזרו אלי ,המעיים היו מתהפכים ,הרגשתי
חנק ורציתי להקיא .עזבתי את בית הספר .לא הבנתי
מה עובר עלי ,הייתי בטוח שדעתי השתבשה".
למרות הכל ,צביקה המשיך בחייו ,התפרנס בכבוד,
הקים משפחה ,נולדו לו שני ילדים והוא לחם בכל
מלחמות ישראל" .במבצע סיני ובששת הימים
הסתובבתי בין הגופות של המצרים ובמלחמת יום
הכיפורים גדוד הטנקים שלי נמחק .גופות החיילים
שכבו שם ימים ארוכים וזה שבר אותי" הוא משחזר.
במה זה התבטא?
"הייתי נוכח פיסית במקום אחד ,במחשבות הייתי
במקום אחר ,רקדתי מבלי לשמוח ,ברמזור תמיד
צפרו לי כי שקעתי בהרהורים .בעבודה לא סיפרתי
מה עובר עלי ,אחרת לא היו מקבלים אותי ,זו היתה
בושה לדבר על כך ,חששתי שיגידו שאני משוגע".
כיצד התייחסו הרופאים?
"גם אם הכירו בפוסט טראומה ממלחמת יום
הכיפורים ,הם לא התייחסו לפגיעה ממלחמת
השחרור .לוועדה הרפואית הבאתי תיעוד מבית
החולים אבל הם דרשו שאביא עדים ,הרופא מטעם
אגף השיקום מדד בסרגל את גודל הצלקת .זה היה

אורי וחבר סוחבים פצוע מהמוצב לכיוון פורת תאופיק

חבריו של אורי יושבים למרגלות העיר פורת תאופיק בזמן
טקס הכניעה

מעליב ומשפיל .איש לא בדק את הפגיעה הנפשית שאני
סוחב מגיל  .11לא רציתי כסף ,רציתי לזכות בהכרה ואת
האפשרות לקבל טיפול רפואי מרופאים בעלי ניסיון בתחום
הזה .כל מה שעשיתי היה למען המדינה ,גם כילד הרגשתי
שליחות".
ושוב ,היתה זו אשתו )"רק אותה שיתפתי מעט במה שעבר
עלי .אני יודע מה קורה למי שנחשף לדברים כאלה"(,
שעודדה את בעלה לפנות לנט"ל".אני מודה לאלוהים
שהגעתי לכאן" הוא אומר .בעקבות הטיפול השבועי במרכז
נט"ל הצטרף צביקה למרכז התיעוד.
מה תרם לך התיעוד?
"כאן ניתנה לי הזדמנות ראשונה לדבר על הכל .הרשיתי
לעצמי להוציא החוצה את כל הטראומה .זה היה קשה מאד
והזיכרון לא נמחק ,אבל בהחלט הצלחתי לשחרר את הלחץ
שהיה בתוכי כל השנים .בעקבות התיעוד למדתי שאני צריך
לעזור לעצמי ,ולהיות חזק .ובכל פעם שהמראות הקשים
צפים לנגד עיני אני עושה הכל כדי להזיז אותם הצידה,
להתחמק מהזיכרון הזה וכשאני מצליח זה מאד מקל עלי.
בזכות הטיפול והתיעוד קיבלתי כוח לפנות לאגף השיקום
במשרד הביטחון שיכירו בפגיעה שלי .אני מצטער שלא
הגעתי לנט"ל קודם".

אורי
גם בחלוף  25שנים ,מאז השיבה הביתה מהשבי המצרי,
אורי ,56 ,נשוי ואב לשלושה בנים ,היה עסוק בהדחקת
הטראומה של מלחמת יום הכיפורים ועינויי השבי" .הפנמתי
את הגישה של ראשי הצבא שקבעה ש'הטראומה לא היתה'.
האמנתי שאצלי הכל בסדר" ,הוא אומר.
כרבים מפדויי שבי אחרים ,סבר אורי ,כי 'סט' ההתנהגויות,
שפיתח :לילות שלמים ללא שינה בהם הסתובב בבית
כסהרורי ,ולאחריו סדר יום לחוץ ומתוח בעבודה ,הם דבר
טבעי" ,האופי שלי".
רק כשהחל לדבר עם החברים ,הסתבר לו שכולם ,טייס ,מכונאי,
לוחם ,רב או טבח שהיו בשבי ,סובלים מאותם סימפטומים.
בעקבות כך הקים לפני 15שנה את עמותת "ערים בלילה".
אורי ,ילד טוב ירושלים ,בן למשפחה דתית משכונת רחביה,
היה לקראת סיום שירותו הצבאי כצנחן בגדוד  50של הנח"ל
המוצנח ,כשפרצה המלחמה .בחמישי בלילה ירד למעוז המזח
בתעלה .מעוז המזח ,הדרומי ביותר בקו בר לב ,היה האחרון
שנפל לידי המצרים .בזיכרון הלאומי נצרבה תמונת  37הלוחמים
יוצאים מהמעוז כשהם נושאים איתם את ספר התורה.
"נלחמתי  180שעות ברציפות .למרות הפציעה הייתי ממוקד
במטרה ומנותק מהרגשות שלי לנוכח המראות הקשים .לא

סמכתי על אף אחד ,חשבתי שהכל נתון בידיים שלי .שמענו
בקשר את כניעת המוצבים וראינו את הדגלים המצרים
מתנוססים על המוצבים .שבוע לאחר פרוץ המלחמה
בשבת בבוקר אספנו את גופות החללים אל מבנה פח שהיה
במקום ,לאחר שהובטח לנו שהם יוחזרו לארץ מיידית ,מה
שלא קרה .לאחר הכניעה באמצעות הצלב האדום' ,בחר' בי
הקצין המצרי להוריד את דגל ישראל ,ולהניף את דגל מצרים
על המעוז .זו היתה השפלה גדולה" ,הוא מספר.
כמעט לאורך כל תקופת השבי היה אורי כלוא בכלא עבאסיה
בקהיר בתנאי בידוד בצינוק צר ומזוהם ובו סיר גומי לשירותים,
מנורה שדלקה מעל יום ולילה ודלת ברזל עצומה ומפחידה.
"ואני שם לבדי עם ידיים כפותות ושקית בד שכיסתה את ראשי.
רגעים ,שעות וימים התרוצצו לי בראש מחשבות אימתניות,
שסופי קרב .לאט לאט אילפתי את המוח לחשוב מחשבות
טובות וחיוביות .עשיתי תוכניות לעתיד ,רקמתי תוכניות בריחה,
וחשבתי הרבה על אוכל .באופן מפתיע ומוזר ,חיכיתי לחקירות.
על אף העינויים הקשים ,שכללו עקירת ציפורנים ,מכות חשמל,
וכיבוי סיגריות בוערות על גופי ,מבחינתי זו היתה הדרך ליצירת
אינטראקציה בין אישית שוברת בדידות" ,הוא מספר.
בתום חודשיים וחצי הוחזר לישראל .איש לא המתין לאורי
ולעוד  9שבויים כשנחתו בשבת בשדה התעופה לוד )נתב"ג(.
ועל אף שגדל בבית דתי ,עלה ,ללא היסוס ,על מונית ונסע
הביתה לירושלים ,היישר לזרועות בני המשפחה שהמתינו
מרוטי עצבים לבן הזקונים .ביום ראשון כבר נלקח למחנה
הצבאי הסגור בזיכרון יעקב בו רוכזו כל השבויים ובהמשך
אושפז בבית החולים לטיפול פיסי פלוס פגישה אחת ויחידה
עם פסיכולוג.
מתי התחלת להבין שמשהו לא בסדר?
"לאחר כמה שנים התחלתי לחשוב שלא הכל בסדר.
שההתנהגויות והתגובות שלי ובהן ,חוסר שקט ,עיסוק
אובססיבי מסביב לשעון ,ונדודי שינה אינסופיים ,הם פועל
יוצא של חווית המלחמה והשבי 25 .שנים אני וחברי לא
טופלנו ,כי השתכנענו שאנחנו בריאים .אבל הלחצים עשו את
שלהם .פדויי שבי סובלים מסימפטומים שאינם מאפיינים את
האוכלוסיה הנורמלית ,רמת התחלואה שלנו גבוהה בעשרות
אחוזים מיתר האוכלוסיה ,ורבים מאיתנו סובלים בצורה גורפת
ממחלות של לחץ דם ,מחלות לב ,סכרת וסרטן".
חלפו שנים עד שמשרד הביטחון שינה את גישתו כלפי
פדויי השבי ,ועמותת "ערים בלילה" הצליחה ליזום את
חוק פדויי השבי בכנסת" .היה זה טבעי שנחבור לנט"ל
המשמש לנו בית" הוא אומר.
גם התיעוד?
"מרכז התיעוד של נט"ל הוא כלי מדהים לשחזר את מה שעבר

מתעדים בנט"ל

!

התיעוד בנט"ל מיועד לכל מי
שחווה טראומה על רקע לאומי
ומוכן לעבור תיעוד .לפני התיעוד
נערך מפגש היכרות מקדים בין
המראיין למרואיין ובו ניתן הסבר
על התהליך והמתועד מספר
בקצרה על חיו ועל האירוע
אותו רוצה לתעד .כמו כן נבחנת
התאמתו של המועמד לתיעוד
לפי קריטריונים מקצועיים.
התיעוד אורך בין שעה לחמש
שעות ובו מספר המרואיין את
סיפורו האישי בהרחבה עם
הדגשה ופירוט של האירוע
אותו רוצה לתעד כולל דרכי
ההתמודדות שלו בהמשך חייו.
בסוף התיעוד מקבל המתועד
 DVDללא עריכה ,הכולל מצגות,
תעודות ותמונות שהביא עימו.
לאחר התיעוד מתקיימת שיחת
מעקב טלפונית או אישית.
הקלטת מהווה אמצעי לשיתוף
בני המשפחה בסיפור הטראומתי.
חווית התיעוד פותחת לעתים,
פתח לתהליך טיפולי .התיעוד אינו
תחליף לטיפול פסיכולוגי.

המ

יהודית דור  -מרכזת פרויקט
התיעוד ופסיכותרפיסטית
טלפון1-800-363-363 :
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”...לתת לדבר.
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ולהקשיב“

צילום :זיו קורן

לא אשכח את
האיש שפגשתי
בהאיטי .לא אותו
ולא אף אחד מאלה
שראיתי בישראל
או בעירק ,בבוסניה,
קוסובו ,אפגניסטן,
קונגו ,רואנדה או
אינדונזיה .זה לא
משהו שאני גאה בו.
לפעמים הייתי רוצה
לשכוח או פחות
לקחת ללב .הנוף,
ההרס ,הריח ,תווי
הפנים ימשיכו לספר
סיפור ולתת עדות
|איתי אנגל

איתי אנגל הוא עיתונאי ומשתתף בצוות
תוכנית התחקירים עובדה.
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ז'

אן מולזי מסתכל אלי .זה הוא שרוצה לדבר.
העיניים שלו נוצצות והמבט שלו מבקש .תקשיב
לי .המקום שבו העיניים שלנו נפגשות מסחרר
אותי .באתי לכאן כדי להקשיב אבל המקום הזה תוקף אותי
מכל הכיוונים .מתחתי ,חמש קומות שקרסו לגל אבנים של מה
שהייתה האוניברסיטה הכי יוקרתית בהאיטי .לפני ומאחורי,
ערימות גופות של סטודנטים שהיו המוחות המבטיחים לעתיד
המדינה האומללה הזו .ומעלי ,בעצם מכל עבר ,הריח הזה
שיותר חזק מהכל .במקום לנשום אוויר אני שואף מוות לתוך
הריאות .הריח הזה ממוטט את התיפקוד של כל יתר החושים.
קשה לי להחזיק את המצלמה ,קשה לי לשמוע ,ואני רואה
אבל לא ממש קולט .בגלל זה קשה לו ללכוד את תשומת הלב
המעורערת שלי.
תקשיב לי .בבקשה.
אני פונה אליו .והוא מוציא תעודת סטודנט של בנו ומחזיק
אותה דקה ארוכה מול עיני .אני מעריך שהוא הגיע לכאן
בתקווה שבנו עדיין בחיים איפשהו בכיס אוויר מתחתינו
אבל לא” .הוא מת“ ,הוא אומר לי” .ראיתי את הגופה שלו.
היא שם .רוצה לבוא לראות?“ אני לא רוצה .אולי אחר כך.
לא יודע .הגופה לכודה בין ההריסות באופן שבלתי אפשרי
למשות אותה ולהניחה בערימת הגופות .ואם כך ,אני לא
מבין מדוע הוא מגיע לכאן מדי יום .ואיך הוא מסוגל לראות
כך את בנו? ”זה הבן שלי .הבן האהוב שלי .כמו ברגעים
הכי יפים בחייו ,כך גם במותו כגופה מרוסקת – אין לי
בעייה לראות אותו .גם לא להריח אותו" .הוא מספר לי הכל.
אני לא שואל אף שאלה והוא מספר הכל .על שאיפותיו
המקצועיות של בנו ,על החלומות שלו כאב ,אחר כך אנחנו
מטפסים במעלה ההריסות ,בין ברזלים ותהומות של כיסי

אוויר רק כדי להגיע אל הגופה .ז‘אן מולזי מסביר לי שברגע
שהוא זיהה את בנו הוא חתך את כיס חולצתו וכך הוציא
ממנה את תעודת הסטודנט שכעת בידו .ועכשיו הוא מתבונן
בו .בשקט .דקות ארוכות .כמו שהוא עושה מדי יום .כדי
לאזן את עמידתו בתוך ההריסות ולא לקרוס לתהום למטה
הוא מנסה לתפוס חבל ולהחזיק אותו .אבל החבל שאינו
מחובר לשום דבר מתגלגל אליו בכוח וסוחב איתו כמה
אבנים שנוחתות על הבור לצד גופת בנו .האבא מתנדנד
קצת ,מצליח לשמור על שיווי משקל ואז שוב מביט בי.
אני חושב שאני מתחיל להבין ,הוא כל הזמן מנסה להיאחז
במשהו .גם ברעיון העצוב שבנו כגופה הוא עדיין בנו.
הוא מנסה להיאחז בחבל שיחזיק אותו אבל החבל כבר
אינו מחובר לכלום כמו גם הרצפה או התקרה שעליה אנו
איכשהו עומדים ואולי תוך כמה שניות תקרוס גם היא .לא
נותר לו שום בסיס .שום דבר להחזיק .אבל יש לו אותי.
אותי ככלי .דרכי הוא יכול לדבר .כי מה שנשאר לו בחייו
זה לדבר .להעביר את מה שהיה חשוב לו בחייו ולנסות
להבהיר בעיקר לעצמו מה נותר מכל זה.
ואני לא הולך לשכוח אותו .גם אחרי שאסיים לשמוע את
דבריו וגם אחרי שאשדר אותם כדי שלפחות אצלנו ,כמה
שיותר ישמעו ,לא אשכח אותו .לא אותו ולא אף אחד אחר
שראיתי בהאיטי או בעירק ,בבוסניה ,קוסובו ,אפגניסטן ,קונגו,
רואנדה או אינדונזיה .זה לא משהו שאני זוקף לעצמי בגאווה.
לפעמים הייתי רוצה לשכוח או פחות לקחת ללב .כל הרעיון
שלשמו אני מגיע למקומות האלה ,כל האנרגיות המטורפות
שאני משקיע כדי להיות שם ולשמוע את האנשים האלה ,באים
מתוך רגש ועניין בבני אדם .מי שבא מסיבות אחרות ,כמו
רייטינג או פרסום ,יוכל לעשות את זה פעם אחת ודי אחר כך
הוא יישבר .הרצון להיות שם בשביל האנשים ,התחושה הזו
כשאדם כמו ז‘אן מולזי מסיים לדבר ופניו נרגעות ,הוא סיים
לתת את עדותו ,הוא יכול לנוח ,היא תחושה ששווה הכל.
יש כאלה שמעידים על עצמם שככל שהם נחשפים למראות
ועדויות קשות כך הם יותר מתחשלים .אני מרגיש שאני
רק נחלש .שם ,במקומות ההם ,עם הסיפורים ההם אין לאן
לברוח .זה לא כמו לשמוע סיפור קשה בתל אביב ואחרי
שעה לחזור ,לחבק חזק בת זוג וללכת לשתות או להסתכל על
הים ,תלוי מה בא לי .שם ,אין לאן לברוח ולו כדי לקחת פסק
זמן .אחרי הסיפור של ז‘אן מולזי תגיע עדות אחרת קשה לא
פחות .וגם אחרי שאשמע את כולם ,זה לא שיהיה לי שקט.
הנוף ,ההרס ,הריח ,תווי הפנים של מי שאשמור מרחק מהם,
ימשיכו לספר סיפור ולתת עדות.
אני מרגיש שזו עבודה שיש בחיים זמן מאד מסוים וקצוב
כדי לעשות אותה .כל עוד אני בגיל הזה ,עם כוח פיזי ומנטלי
מספיק חזק כדי להתמודד עם זה ,אני ממשיך .כי אני באמת לא
חושב שיש דבר גדול ואצילי יותר בעיתונות .אח“כ ,ולחרדתי
זה יגיע מתישהו ,אולי אהפוך לפרשן כמו כולם .זה שיושב
בבית או באולפן ,מאופר ומעונב היטב ,ובארשת פנים רצינית
ובוטחת מדבר על מקומות שמעולם לא היה בהם ומסביר
ומפרש אנשים שמעולם לא פגש.
אבל כבר עכשיו אני יודע שגם אם יום אחד אהיה כזה ,לא
אהיה לגמרי כזה .תמיד יהיו הרגעים שבהם יהיה ברור ששוב
יוצאים לשטח .להסתכל בעיניים של אדם שחרב עליו כל
עולמו ולתת לו לדבר .ולהקשיבº .

תודה לכל השותפים שתרמו להצלחת אירוע ההתרמה של נט"ל
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תודה
בזכותכם נמשיך לטפל ולסייע לאלפי אנשים לחזור למעגל החיים
נט"ל .בחזרה לחיים
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דבר
לא נשכח

אוהל יזכור ביד ושם .צילום :ויז'אל

no

ד"ר יצחק ארד

”יש מחיר להתמודדות עם זוועות השואה“ ,אומר יצחק ארד )טולקה( מי שהיה בין שאר
תפקידיו ,יו“ר יד ושם” .כשעסקתי במחקר הייתי מתעורר בלילות מחלומות טראומטיים.
קרובים לי היו שואלים אותי למה אני צריך את כל זה? למה אני מתעסק בנושא שהוא כל
כך כואב בשבילי? תמיד עניתי שאין לי ברירה .כל עוד אנו ,העדים ,חיים ונושמים קיימת
עלינו החובה הזאת .הרגשתי חובה מוסרית אל מול העולם לתעד“ | שי פוגלמן

י

צחק ארד הגיע לארץ בדצמבר 1945
בספינת המעפילים חנה סנש” .הים היה
סוער והתנאים היו קשים לאורך כל המסע
שהחל בנמל סבונה באיטליה“ ,הוא נזכר .הספינה אשר
חמקה ממצור חיל הים הבריטי עלתה על שרטון מול
נהריה .ארד שחה אל החוף .קיבלו אותו ואת פניהם של
עוד מאתיים וחמישים ניצולי שואה שהיו על הספינה,
אנשי פלמ“ח שהעבירו אותם בחסות החשכה למקלט זמני
במספר קיבוצים ומשקים באזור .מיד לאחר מכן הגיע ארד
לקיבוץ יגור .זה היה משכנו הראשון לאחר שנים של תלאות
ונדודים ברחבי אירופה הבוערת .הדבר הראשון שעשה
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טולקה ,כך כונה ארד מאז ימיו כפרטיזן ,היה לשבת ולכתוב
את זיכרונותיו” .במשך שלושה חודשים ,בין המשמרות
שעשיתי ברפת ישבתי וכתבתי את כל מה שעבר עלי בתקופת
השואה ,במחתרת בגיטו וכפרטיזן ביערות“ ,הוא מספר ומיד
מוסיף ”לא הייתה לי ברירה .זה פשוט יצא ממני .הייתה לי
תחושה שניצלתי במקרה וראיתי חובה לעצמי להעלות את
הדברים על הכתב לפני שאשכח אותם“.
הפחד של טולקה מהשכחה הוביל אותו להמשיך בתיעוד
השואה גם לאחר שגמר לכתוב את זיכרונותיו .הוא אמנם
התגייס לפלמ“ח והמשיך משם לשירות ארוך שנים בצה“ל
עד שהשתחרר בדרגת תת אלוף ,אך במקביל הוא פתח

בקריירה אקדמית בה השלים דוקטורט בהיסטוריה כשבליבו
עמד מחקר על ההתרחשויות בגטו וילנא .הוא טוען כי הגטו
הזה מרכז את כל הפרובלמטיות והמורכבות של השואה.
ארד מסביר כי ”זה היה גטו שפעל במשך תקופה
ממושכת בצורה מאוד מסודרת ומאורגנת ,אבל מהרגע בו
נוצרה אצל היהודים מודעות לגבי תהליך ההשמדה ,הם היו
מהראשונים שיצאו למאבק .משם יצאה הקריאה .הם הבינו
שאין להם מה לאבד או להפסיד יותר ולכן בגטו הזה קמה
המחתרת הלוחמת הראשונה .גם היודנרט של גטו וילנה היה
בעל תפיסה ייחודית .הייתה בו אידיאולוגיה ברורה שעסקה
בהצלחת חיים .למעשה ,בתקופות מסוימות היה דו קיום
בשלום של היודנרט עם לוחמים יהודיים“.
כמובן שגם למחקר הזה היו מניעים אישיים ,העיירה בה
גדל ארד שכנה בסמוך לגטו .חלק מתושביה הגיעו גם לשם.
לאחר השואה שרדו ממנה כ 300-בלבד מתוך אוכלוסיה
של כ .3,000-בנוסף ,בזמן היותו פרטיזן ביערות בלרוסיה
הסמוכים ,חדר ארד אל הגטו לפגישה עם מנהיג המחתרת עם
הצעה שיעזבו את הגטו ויעברו ללחום איתם ביער.

תיעוד השואה
מיד לאחר שסיים את תפקידו כקצין חינוך ראשי בצה“ל
מונה טולקה לתפקיד יושב ראש הנהלת יד ושם .הוא כיהן
בו במשך  21שנים .לאורך כל השנים הוא גם פרסם עשרות
ספרים ומאות מחקרים שעוסקים בנושא .גם כיום בגיל 83
הוא ממשיך במרץ את פועלו בתיעוד השואה עליו הוא
זכה בעשרות פרסים ולהכרה בינלאומית רחבה.
ארד מספר כי מייד לאחר שהתמנה לתפקיד ביד ושם ,הוא
אסף את מיטב החוקרים שעסקו בתחום ושאל לדעתם ,האם
הגיע הזמן להתחיל ולכתוב את ההיסטוריה של השואה .השנה
הייתה  1972ומרבית החוקרים וההיסטוריונים שעסקו בתחום
בני דורו היו ניצולי שואה בעצמם.
”הדעות היו שונות ומנוגדות .היו שטענו כי עדיין אין מספיק
חומר ארכיוני .אחרים אמרו שהפרספקטיבה ההיסטורית
אינה רחבה מספיק ושהאירועים קרובים מדי בשביל להפיק
מחקר היסטורי מקיף ומסכם .מנגד היו שאמרו ,שדווקא הדור
שחווה את השואה אמור להיות זה שיתעד אותה .המסקנה
הייתה שנכתוב את הגרסה שלנו על בסיס החומר שיש בידינו.
אם הדורות שיבואו אחרינו ימצאו לנכון לשנות ולתקן שיעשו
זאת אבל עלינו מוטלת חובה של תיעוד וכתיבת ההיסטוריה
כמי שהיו שם“.
בעקבות כך הקים ארד מערכת בינלאומית ובה מיטב
החוקרים בתחום .הם החליטו לקבץ את כל הידע שהיה
קיים אז ב 25-כרכים ,על פי חלוקה גיאוגרפית ולכתוב
מספר כרכי נושא ,כמו מדיניות "הפיתרון הסופי" ועוד
נושאים שחוצים טריטוריות.
אבל ארד מספר כי הפרויקט נתקל בהרבה בעיות לאורך
הדרך” .המקורות רק גדלו עם השנים .המחקר הפך ליותר
מסובך ויותר מסועף .אך הוא נמשך ,נמצא בהילוך נמוך
ומתקדם לאט“ .הוא לקח על עצמו את כתיבת הפרק ההיסטורי
של יהודי בריה“מ בתקופת השואה וסיים אותו כבר מזמן.

”עוד חוליה בשרשרת“
ארד מגדיר את עצמו כ“עוד חוליה בשרשרת“ ,והוא
מתכוון לרצף של חוקרים שעוסקים בתיעוד השואה

החל מזמן התרחשותה .הוא מעלה את שמותיהם של
ההיסטוריונים כגון שמעון דובנוב אשר אמר לחבריו
”יהודים הסתכלו ותרשמו“ ,בזמן שהובל אל מותו
בריגה ,או הרמן קרוק אשר יכול היה להציל עצמו מידי
הנאצים ובחר להישאר ולתעד .קרוק ציין בפתח היומן של
גיטו וילנא ,אשר נחשב כיום לאחד המסמכים החשובים
בנושא” :אין הכוח ליטול שוב את מקל הנדודים ולצאת
רגלי לדרך .אני נשאר ...ואם אני נשאר ,ואם אהיה קורבן
הפשיזם ,אטול למיצער את העט ואכתוב פנקס של עיר.
ברור :וילנה תיכבש ,הגרמנים יתחילו בפשיזציה של העיר,
יהודים יוכנסו לגטו .כל זה ארשום" .הוא תיעד את החיים
בגטו ומאוחר יותר גם את החיים במחנה הריכוז קלוגה
באסטוניה עד יום מותו .ארד מספר כי זאת הייתה דרכו של
קרוק לחפש נקמה.
אך כמובן שלא רק עדויות של קורבנות השואה שימשו את
ארד במחקריו .הוא נבר במספר רב של ארכיונים גרמנים אשר
היו זמינים לאחר שנפלו בידי בעלות הברית.
"עם החומר הסובייטי" ,הוא אומר "הייתה בעיה" .ארד
מסביר כי התיעוד שנעשה על ידם לאחר המלחמה התבסס
על תחקירים אזוריים" .בכל עיר או עיירה הוקמה ועדה
שתיעדה את מהלך האירועים בזמן המלחמה ובראשה
עמד קצין מליציה או תושב שהיה היסטוריון .העדויות
מהערים רוכזו תחת מחוזות ומדינות והכל נאסף בארכיון
הממלכתי הגדול במוסקבה על שם מהפכת אוקטובר.
שם נאספו כארבעה עד חמישה מיליון תיקי תיעוד שהיו
נגישים לנו ,אך הם עסקו בשלושה תחומים :בעבודות
הכפייה ובטרור הגרמני כנגד האוכלוסייה המקומית והם
חקרו את הנזק שגרם הצבא הגרמני בשטחי הכיבוש ,מתוך
כוונה לדרוש פיצוי .לא הייתה שם התייחסות פרטנית אל
שואת היהודים .המילה יהודי הופיעה בתיעוד של הוועדות
המחוזיות אבל לא ברמה הארצית והכללית .ההתייחסות
אליהם הייתה כמו לכל שאר האזרחים הסובייטים .זה
היה כחלק מהמדיניות הרשמית של הממשלה הסובייטית
לא להעלות את ייחודיות השואה היהודית וזה הצריך
מאיתנו הרבה מאוד עבודה להעלות אותה מתוך העדויות
בחזרה".
ארד מלין כי אין דור צעיר של חוקרים ומומחים לתחום.
"אין מי שיחליף את אנשי האקדמיה שעוסקים בנושא כרגע.
לסטודנטים צעירים אין הרבה מה לעשות עם המחקר בתחום
הזה ורבים מהם נמנעים בגלל המורכבות והמחיר האישי
שנדרש מהם בהתמודדות הנפשית עם העדויות והזוועות".
"יש מחיר להתמודדות הזאת עם זוועות השואה" ,הוא אומר
ומעיד כי "בתקופה שעסקתי במחקר הייתי מתעורר בלילות
מחלומות טראומטיים שהיו לי בנושא .אשתי ואנשים קרובים
אחרים היו שואלים אותי למה אני צריך את כל זה? למה אני
בכלל מתעסק בנושא שהוא כל כך כואב בשבילי? תמיד הייתי
עונה להם שאין לי ברירה .כל עוד אנו ,העדים לאירוע ,חיים
ונושמים קיימת עלינו החובה הזאת .בפירוש הרגשתי חובה
מוסרית אל מול העולם להעלות את הדברים על הכתב".
ארד ,אשר רוב בני משפחתו נרצחו ,מספר שעד היום
השואה חוזרת אליו בחלומות .הוא אומר שמעולם לא בחן
את המנגנון הפסיכולוגי שמאחורי הדברים וגם אין לו כל
כוונה .מבחינתו ,חקר השואה מניע אותו "ללא כל אפשרות
של בחירה אחרת"º .

"בתקופה
שעסקתי במחקר
הייתי מתעורר
בלילות מחלומות
טראומטיים שהיו
לי בנושא .אשתי
ואנשים קרובים
אחרים היו שואלים
אותי למה אני צריך
את כל זה? למה
אני בכלל מתעסק
בנושא שהוא כל
כך כואב בשבילי?
תמיד עניתי שאין
לי ברירה .כל עוד
אנו ,העדים לאירוע,
חיים ונושמים
קיימת עלינו חובה
מוסרית אל מול
העולם להעלות את
הדברים על הכתב"
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מוסרים

עדות

יש חשיבות רבה בקיומו של מוסד לאומי שישמש
כאתר איסוף תיעוד והנצחה של נפגעי טראומה
לדורותיהם .קיומו ישמש מיכל עדים שותקים,
הנושאים עדותם בשתיקה ומתייסרים בשימורה
הכולא | ד“ר זהר רובינשטיין

ש

no

ד"ר זהר רובינשטיין

ד"ר זהר רובינשטיין הוא פסיכולוג קליני,
חוקר העדות בטראומה ,ממארגני הכנס
הבינלאומי על העדות בטראומה ,ומלמד
בתוכנית לניהול מצבי חירום ואסון
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב
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תי מלחמות העולם במאה העשרים ואלו
שבאו בעקבותיהן ,אסונות הטבע ואסונות
מעשי אדם ,הביאו לחשיפת אלפי בני אדם
לאירועים טראומטיים ולהיפגעותם של חלק בטראומות
נפשיות .בצד המודעות לטראומה הנפשית שחילחלה
לאתוס עמים ותרבויות שנפגעו ,הופיעה ההכרה בדבר
חשיבותה של מסירת העדות אודות הטראומה.
העיון והמחקר בעדויות של נפגעי הטראומה לא החל
במאה העשרים ,אלא עדויות בכתב ובעל פה נמסרו במאות
האחרונות והפכו לגוף ידע היסטורי חשוב .אולם דומה
ששיאה של האכזריות האנושית במאה העשרים עם הופעת
מעשי רצח עם והרג שיטתי ומתוכנן כפי שאירע בשואה
ובאירועים עולמיים אחרים ,הגדירה מחדש את משמעות
מסירת העדות שנמסרה מפיהם של האודים המוצלים .לא
בכדי הגדירו רבים תקופה היסטורית זו ,שלמרבה אסוננו
טרם הסתיימה ,ורישומיה עדיין צרובים בתודעתנו ,כ“עידן
העדות“ ,הגדרה המבקשת לרמז על העיסוק האינטנסיבי
בסוגיית העדות על ידי תחומי ידע שונים בתרבות
האנושית :היסטוריה ופסיכולוגיה ,תרבות ומשפט ,אמנות
ואנתרופולוגיה )ובודאי עוד נוספים( ,ומפגישה מוסרי עדות
וחוקריה במוקדי דיון שונים סביב המתח שבין האובייקטיבי
לסובייקטיבי ,בין החוויה הפרטית לציבורית ,ובין ההכרח
לזכור לרצון לשכוח.
בעקבות הופעת מוסרי העדות מתפתחים תחומי ידע
חדשים .הואץ מחקר הזיכרון בנסותו להתחקות אחר עיוותי
הזיכרון בעטיו של הזמן שחלף ובעטיין של רישומי חוויות
קשות .אל מדע ההיסטוריה הקלאסי מצטרף תחום חדש,
שנחשב בתחילת דרכו לאזוטרי ,אך מזמן הפך לחלק בלתי

נפרד מהעיסוק ההיסטורי – ”ההיסטוריה שבעל פה“ )Oral
.(History

ההיסטוריה שבעל פה נשענה על איסוף של נתונים
היסטוריים באמצעות ראיונות ,בדרך כלל מוקלטים או
מוסרטים ,של עדים אשר השתתפו או היו עדי ראיה באירועים
או בזמנים משמעותיים ,כדי לערוך שחזור היסטורי או
להשמיע עדות .התחום גם שימש אמצעי לתיעוד ומתן קול
לקבוצות אשר בדרך כלל נדחפו לשולי החברה ,כמו שחורים,
נשים ,אינדיאנים ,מהגרים וקבוצות אחרות ,שבשל מצבן
הסוציו-אקונומי ,לא נהגו לכתוב בעצמם ולתעד את חייהם.
ראיונות העדויות תיעדו אספקטים ייחודיים של חוויה
היסטורית ,שהיו חסרים במקורות היסטוריים כתובים ,כמו
יחסים אישיים ,מחשבות ורגשות ,תיאורים מחיי היום יום,
והעשירו את התחום בחומר רב וחי של חוויות ,עתירות
בצבעים ובמשמעויות סובייקטיביות או אישיות .רבים
מחוקרי ההיסטוריה שבעל פה כוללים בעבודותיהם מחקר
על הזיכרון הסובייקטיבי של המרואיינים מוסרי העדות.
היבטים כמו אופן ההבעה ,שתיקות ,והייחודיות האישית
של המסר קבלו משקל משמעותי.
הזיכרון האנושי הוא הבסיס למתודולוגיה של ההיסטוריה
שבעל פה .שאלת מהימנותו ותקפותו של זיכרון המרואיינים,
מוסרי העדות ההיסטורית ,הטרידה את חוקרי ההיסטוריה
שבעל פה ,מאז ראשית התפתחותו.
במקביל להתפתחות זו בתחום ההיסטורי ,התפתח אפיק,
דומה לו מאוד ,בתחום מדעי החברה ושדה המחקר האיכותני
)ספרות ,פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה ועוד(,
הנקרא ”מחקר נרטיבי“ )ניתוח הסיפור המובא על ידי מוסרי
עדויות( .תחום זה פיתח מתודולוגיות חשובות לחקר המבנה,
הסגנון ,הסוגה והצורה של העדות כמו גם תהליך מסירתה.
בעוד שההתפתחויות שנסקרו עד כה אפשר שתחומות
לאקדמיה ,למחקר ולעוסקים בטראומה ועדות ,חשיפתו של
הציבור הרחב לתהליך העדות על הטראומה פרצה בדרכים
שונות .הראשונה ,כאירוע מכונן ,היה משפט אייכמן
אשר פרש בזירת המשפט ,את עדויותיהם של הניצולים
ותועד במלואו במיוחד כחווית שמיעה ,לעיתים מעוררת
חלחלה ,ברדיו של אז .ספרים שונים המספרים סיפוריהם
של ניצולים החלו להופיע ,מרביתם עזי מבע ,שגוללו
חוויות אישיות וציבוריות של הניצולים מוסרי העדות .אך

דומה שדווקא לייצוגן של העדויות באמנות הויזואלית
יועדו תפקיד משמעותי בכינונו של סדר חדש של השיח
הלאומי המקומי והעולמי ,בדמות סרטו בן  9השעות של
קלוד לנצמן ”שואה“ ) ,(1985אשר הקדיש ליצירתו 11
שנים ,מפעל תיעוד השואה החזותי באתרים שונים בעולם,
שיזם סטיבן שפילברג ,בעקבות סרטו ”רשימות שינדלר“,
כמהלך של הנצחת העדות ,וסרטים שהופיעו על מלחמות
ישראל ,כמו אחד המדוברים יותר לאחרונה – ”ואלס
עם באשיר“ של ארי פורמן ,למרות שאינו עונה בקפידה
לקריטריונים של סרט עדות קלאסי ,בהיותו בין היתר ,סרט
אנימציה .האמנות החזותית והספרותית הפכה למדיום
משמעותי בהעברת העדות והפצתה וסייעה בשבירת
מנגנוני ההדחקה והכחשה של הציבור לנוכח מציאותה
של הטראומה בחיינו.

עדות כחוויה מכוננת )ואולי( ריפויית
כותבי עדות רבים שעדותם האישית על הזוועות
שעברו תועדה בספרים שכתבו ,כמו גם מוסרי עדות
שבעל פה ,שעדותם תועדה ,מדברים על תחושת הייעוד
וחווית השליחות שחשו במעשה המסירה .זוהי חוויה
רגשית מורכבת שמקפלת בתוכה מעברים קשים .המעבר
הראשון הוא המעבר מהאלם וההיסגרות הרגשית של
החוויה הטראומטית ,אשר לעיתים קרובות נטולת מילים,
ומופקעת מתכנים רגשיים ,בגלל עוצמתה המפוררת
והכאוטית .השתיקה והבדידות ,הידיעה העמומה שזר לא
יבין זאת ,בצד קיומו של סוד נוראי שאין לגלותו ,העטוף
לעיתים ברגשות אשמה ובושה ,מעבות לעיתים קרובות
את חומות הסתגרותו של העד או העדה ,ודנות אותם
לכליאה נוראה ,שלעיתים לא נופלת בחומרתה מהחוויה
הטראומטית הראשונית.
הצעד ליציאה מתוך ההסתגרות ,הגישוש אחר המילים
ומציאתן ,בצד הנכונות להביע את העדות למרות חומות
השתיקה ,עשוי להתרחש כאשר הזולת המשמעותי תומך
בעדים ומעודד אותם לעשות את המעשה .עידוד משמעותי
אחר מגיע מקיומם של מוסדות פורמאליים ואחרים ,אשר
מאפשרים את השמעת העדות בצורה ובתנאים ההולמים את
הפגיעות הקשה עמה מגיעים העדים.
המעבר האחר הקשה לצליחה ,הוא היציאה מהפרטי
והכמוס אל הציבורי .לידיעה שלאחר מסירת העדות החוויה
הטראומטית עלולה להיפך לנחלת הכלל יש לעיתים ערך
מעורר אימה ומשתק ,כפי שניתן לראות אצל נפגעות טראומה
מינית .נדרש אומץ רב ביותר לצאת אל המרחב הציבורי
ולשאת בנחישות את האימה מפני ההאשמה הציבורית את
הקורבנות ,אשר לעיתים מובלעת אך לעיתים נוכחת ביותר,
האשמה האומרת ”אתם נושאים באחריות לגורל שפקד
אתכם“ .הלך הרוח של הציבור במדינת ישראל הנאבקת על
קיומה ,בשנות החמישים והששים ,לא יכול היה לשאת את
עדותם האילמת של קורבנות השואה ,אשר לא נלחמו על
נפשם ,בניגוד לאתוס של הישראלי הגיבור הנלחם והמנצח.
האשמה היתה אז חלק מהשיח הלא מדובר.
צעד זה של מסירת העדות נתמך משמעותית אם העדים
נמצאים בטיפול נפשי ,שם הם עשויים לקבל תמיכה רגשית
לביצוע המהלך .אולם עצם הימצאותם של העדים בטיפול,

מעידה על נכונותם לפרוץ את גבולות הפרטים ולחלוק עם
אחר משמעותי את הטראומה .לא מעט עדים לטראומה אינם
מגיעים לטיפול מסיבות שונות .לאלה ,מעשה מסירת העדות
הופך לאירוע משמעותי מכונן אשר עשוי ,אם נעשה נכון,
וברגישות הראויה מצד מקבלי העדות ,לחוויה משמעותית
ביותר ,אשר מסייעת להם לפרוץ את חומות כלאם ,לפוגג
את מצוקתם אותה הם נושאים בשתיקה ,ומאפשרת לתת
פשר ומובן לחוויה הטראומטית.

על חווית מקבל העדות
חווית מסירת העדות היא חוויה של שניים לפחות.
ביסודה היא ממוענת לאחר אשר ישמע את העדות ,יתעדה,
ולעיתים אף יחזיר בנוכחותו הדהוד משמעותי לעדות
המושמעת .עדויותיהם של מקבלי העדות ,בין אם האזינו
באקראי ,או שהיו שם מתוך תפקידם להקשיב למעשה
מסירת העדות ,מעלות חוויות רגשיות קשות מאין כמותן.
אל עדויות אלה אוכל לצרף את שלי.
זוהי חוויה מורכבת מאין כמוה לעד השמיעה של מוסר
העדות .היא מעלה כאב נוראי אצל השומע המחייב אותו
לחפש עמדה בלתי אפשרית לעיתים ,במנעד החוויות
הרגשיות האפשריות .ההזדהות עם כאבו של העד בספרו
את סיפורו ,מבקשת זכות בכורה ,אולם היא בלתי נסבלת
בעוצמתה .הבריחה ממנה אל עמדה מרוחקת ,נועלת
רגשות ,מדעית ,תצפיתית ,אינה אפשרית אף היא ,באשר
היא עושה עוול נוראי עם העדים הזקוקים למאזין נוכח,
פתוח ,מגיב רגשית ומסוגל לשקף בנוכחותו את קיומו
של זולת משתתף .עמדה אמפטית ,אשר נראית כפשרה
אפשרית ונישאת בשיר הלל בהכשרות של אנשי המקצוע,
לאמור ,עמדה אשר בה לא נפרצים גבולות האני-זולת,
המאפשרת לפוגג את בדידות המוסר ,אך אינה כרוכה
בתשלום רגשי כבד מצד המאזין ,איננה נגישה כאשר
חווית השמיעה לוקחת אותנו אל מחוזות הכאב הבלתי
אנושי שקורבן הטראומה חווה.
אנחנו המאזינים הופכים לעדי שמיעה של טראומה
ההולכת ונפרשת לפנינו ,ואפשר ,שלא בטובתנו ,נחווה
טראומטיזציה משנית אף אנחנו ,כעדי שמיעה לאותה
עדות .ממקבלי העדות נדרש ,איפוא ,מהלך רגשי מורכב
ועדין ,אשר רצוי שאף הוא ייתמך ,אם נדרש ,על ידי
מסייעים נוספים ,על מנת להבטיח שבמעשה מסירת
העדות ,ימצאו העדים את האנושי הנוכח ,הנכון עבורם
למעמדº .

שורדים בזיכרון

מחקרי הזיכרון מראים
שאירועים שורדים
בזיכרון אם עונים על כמה
קריטריונים (1) :נתפשים
כמרגשים ביותר בזמן
התרחשותם; ) (2מהלך
האירועים נתפש כנקודת
מפנה משמעותית; )(3
האירוע נתפש כייחודי,
לא מטושטש על ידי
חזרתיות (4) .הזיכרונות
אינם מאורגנים
בשרשרות כרונולוגיות
או אסוציאטיביות ,אלא
מקוטלגים תחת כותרות.
) (5לא כל המידע והחוויות
שנאגרו ,נגישים לשליפה
בכל רגע נתון ,אך אי
נגישותם אין פירושה
שנמחקו מן הזיכרון(6) .
קיימים שני טיפוסי זוכרים:
”המילוליים“ וה“תמונתיים“.
אלה שזוכרים תמונתית
נוטים להרגיש בטחון
בהסתמכם על זיכרונם
מאלה שזוכרים מילולית.
) (7הדיווחים עתירים
באמוציות וסובייקטיביים
במהותם.

הכנס הבינלאומי הרב תחומי לחקר השיח על מסירת העדות אודות הטראומה

שתי פקולטות באוניברסיטת תל אביב,
הפקולטה לרפואה והפקולטה למדעי הרוח,
ביחד עם מכון ואן ליר בירושלים ועם נט“ל
חברו לארגון כנס בינלאומי אודות השיח על
הטראומה )(Trauma Testimony Discourse
שיתקיים בפברואר  2011במכון ון ליר .הכנס
יפגיש חוקרים מומחים בתחומם מהארץ
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ומהעולם העוסקים בטראומה ובשיח
אודותיה ,הבאים מדיסציפלינות שונות
 פסיכולוגיה ,פסיכיאטריה ,היסטוריה,אנתרופולוגיה ,ספרות ,אמנות ועוד .הכל
כדי להרחיב את הידע בנושא ,לאפיין
ג‘אנרים ,ולפתח כלים לאיפיון והערכה
של השיח הזה.
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וידויים.
בין האישי לקולקטיבי

no

"לבנון" .תסריט ובימוי שמואל מעוז

"ואלס עם באשיר" .במאי ארי פולמן .איור :דוד פולונסקי,
צילום באדיבות ברידג'יט פולמן כנופיית סרטים

הסרטים ”ואלס עם באשיר“ ו“לבנון“ הם יצירות בעלות חשיבות שמביאות את הקשר בין
הפרט לכלל ,בין האישי לקולקטיבי ובין העבר להווה לידי שיא שמפרה את הקולנוע הישראלי
העכשווי .וידוי אישי וקולקטיבי ,זיכרון ,עדות וחשיפה | אורי קליין

ל

כל אורך הצפייה ב“לבנון“ ,סרטו של
שמואל מעוז ,שמתרחש כולו בטנק
בזמן מלחמת לבנון הראשונה ,וכל
מה שרואים בו זה את מה שהחיילים בטנק רואים דרך
אשנב הטנק שבו הם לכודים ,הדהד בזיכרוני משפט
שנאמר בסרט אחר ,שצילומיו החלו בזמן מלחמה
אחרת 36 ,שנים לפני שסרטו של מעוז יצא לאקרנים.
הייתה זו הכרזתו של הבמאי דויד פרלוב ,גדול הבמאים
שקמו לקולנוע הישראלי ,שהושמעה בתחילת יצירתו
”יומן“ ,גדולת היצירות שהופקו בתולדות הקולנוע
הישראלי ,ובה הצהיר פרלוב על כוונתו לצלם דרך
חלון ביתו כאילו היה זה אשנב של טנק.
פרלוב החל לצלם את סרטו מתוך מצוקה .הבמאי
שנולד בברזיל ,והגיע לישראל בתחילת שנות ה60-
דרך פאריס ,שם עבד כמה שנים ,נתקל בעוינותו של
הממסד שלא אפשר לו לביים סרטים ,וזאת למרות
שב 1963-ביים פרלוב את ”בירושלים“ ,אחד
הסרטים התיעודיים היפים והמכוננים ביותר בתולדות
הקולנוע הישראלי; סרט ששינה את אופני הביטוי
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של הקולנוע התיעודי המקומי בכך שהוא העתיק את
מוקד ההתבוננות במציאות המתוארת בו ,מציאות
טעונה וסימבולית ,מהלאומי אל האישי .מתוך
מצוקה החליט פרלוב לגשת עם מצלמתו אל חלון
ביתו התל אביבי ולצלם דרכו .במקרה היה זה ביום
שבת ,יום כיפור ,ה 6-באוקטובר  ,1973היום שבו
פרצה המלחמה ששינתה את תפיסתה של ישראל
לגבי עצמה ,זהותה ,כוחה ומעמדה .ואולי לא היה
זה מקרה; יצירתו של ”יומן“ ,שהצטבר ליצירה בת 6
שעות ,שאותה פרלוב צילם בעשר השנים הבאות ,עד
ל .1983-חשיבותו של ”יומן“ נובעת במידה מרובה
מכך שבדומה ליצירות גדולות בקולנוע ,הוא בו בזמן
סיכם את הקולנוע הישראלי שקדם לו ,חרג ממנו
בצורה קיצונית ובישר את הקולנוע הישראלי שיבוא.

הלאומי והאישי
במשך שנים נהגו מתעדיו וחוקריו של הקולנוע
הישראלי לחלק את תוצריו לקולנוע לאומי ולקולנוע
אישי .ההצדקה לחלוקה הזאת נבעה מהעובדה שרבים

מהסרטים שהופקו בעשור וחצי הראשונים של מדינת
ישראל ,עסקו בסוגיות לאומיות רחבות כגון מלחמות
ישראל ,קליטת העלייה ועוד ,ובאופן התעסקותם
בסוגיות האלה נצמדו לנרטיב הציוני השולט והיחיד
וייצגו אותו.
העיסוק בקולנוע הישראלי של שנות ה 50-וה60-
בסוגיות לאומיות נבע לא רק מהמחויבות הציונית של
יוצרי הסרטים האלה ,אלא כיוון שהופקו פחות סרטים,
הקולנוע נחשב במשך שנים רבות מאוד לבן חורג של
שאר האמנויות המיוצרות במקומותינו ,והתחושה
הייתה שאם כבר מפיקים סרט בישראל ,שזהו מאמץ
כלכלי והפקתי קשה ומסובך ,להצדקתו הוא חייב
לעסוק ב“נושא גדול“ ,ונושא גדול הוא נושא לאומי.
בשנות ה 60-הגיח אל חזית הזירה הקולנועית
המקומית דור חדש של במאים ,שחלקם חזרו
לישראל בעקבות לימודי קולנוע בפאריס או בלונדון,
והם הושפעו מהתמורות שחלו בקולנוע האירופי
והאמריקאי ,בעקבות הגל החדש הצרפתי .שורה
של סרטים שנוצרו אז היוו סתירה לקולנוע הישראלי

שהוגדר כ“לאומי“ ,רבים ממתעדי וחוקרי הקולנוע הישראלי
הגדירו כ“קולנוע אישי“ .השימוש שהם עשו במושג ”אישי“
הוא בעייתי .האם כוונתם הייתה שהסרטים האלה ,בניגוד
לקודמיהם – וגם לרבים מהסרטים שהופקו בשנות ה 60-וה-
 – 70מתמקדים בפרט ולא בקולקטיב ,ולעתים אפילו מנתקים
את הפרטי מהלאומי שסובב אותו .סרטים רבים שהופקו
בעשור האחרון הזניקו את הקולנוע הישראלי ביכולתם לשלב
בין האישי והקולקטיבי ,הלוקאלי והאוניברסלי ,שפעם נחשבו
לקטבים מנוגדים המעצבים את מהותו וזהותו של הקולנוע
הישראלי :המבט דרך החלון והמבט דרך אשנב הטנק השתלבו
זה בזה כדי לייצר תמונת מציאות ישראלית שהיא אמינה
ועשירה יותר מזו שהתגלתה בקולנוע הישראלי קודם להם.

זיכרונות אבודים ותראפיה
”ואלס עם באשיר“ של ארי פולמן ו“לבנון“ של שמואל
מעוז .שניהם בוימו על ידי במאים שהשתתפו כחיילים
במלחמה ,ושני הסרטים – שזכו להצלחה בינלאומית מרשימה
– נקטו ,כל אחד בדרכו ,באסטרטגיות צורניות נועזות כדי
להביע את התמודדותם עם הזיכרונות ,החוויות והטראומות
של אותה מלחמה.
פולמן עשה זאת בכליה של האנימציה )הוא הגדיר את סרטו
כסרט תיעודי באנימציה; הגדרה פרדוקסלית ,מלאת סתירות
וניגודים ,שמעניקה נפח למהות הפרדוקסלית של הסרט
עצמו ,שמבקש למלא את הלוח החלק של התודעה של יוצרו
בזיכרונות שחמקו ממנו מאותה מלחמה בה הוא השתתף(;
מעוז עושה זאת על ידי מיקום הסרט כולו – מלבד השוט
שפותח את הסרט והשוט שנועל אותו – בטנק ,שבו נמצאים
ארבעה חיילים מבוהלים ,שיחד עם הקהל הצופה בסרט ,רואים
דרך אשנב הטנק את הזוועה שמתרחשת מחוצה לו.
שני הסרטים עוסקים בתראפיה; מעוז בעצם עשיית הסרט
עצמו ,שמתבסס על חוויותיו וזיכרונותיו מאותה מלחמה;
פולמן מתעסק בנושא בתוך הסרט עצמו; כבר בראשיתו,
בעקבות שיחתו של פולמן עם המרואיין הראשון בסרט ,המספר
לו על סיוט הכלבים השחורים ומזילי הריר ,ששועטים לאורך
שדרות רוטשילד בתל אביב ,התוקף אותו בשנתו ,אנו שואלים
את עצמנו מה חמור יותר :האימה התוקפת את המרואיין הזה
בשנתו )הסיוט קשור לאירוע שהוא חווה במלחמה( או הלוח
הריק שהוא תודעתו של פולמן שמראיין אותו ובמהלך הסרט
יוצא לחפש אחר זיכרונותיו האבודים;

מקום והיסטוריה
איזה מהשניים הוא סמן מסוכן יותר של הלם הקרב שהשניים
עדיין לוקים בו יותר מ 20-שנים לאחר אותה מלחמה? מצד
אחד ,מבחינת אופיו וסגנונו” ,ואלס עם באשיר“ הוא אחד
הסרטים היחודיים והחריגים ביותר שהופקו כאן; מצד שני,
סרטו של פולמן שמבקש לבקוע מתוך התת מודע של יוצרו,
ולקבע את הזיכרונות שהוא מוצא בתוך המודע שלו ,הוא בו
בעת סרט שמעלה לדיון את כל הסוגיות שהעסיקו מאז ומעולם
את הקולנוע הישראלי ואת התרבות הישראלית כולה :היחס
למקום ולהיסטוריה שלו; מקומו של הפרט בתוך הקולקטיב
ובתוך המקום וההיסטוריה שלו; אופני ההתמודדות של
הפרט עם האירועים שעיצבו את השיח הלאומי; התמודדות

שמעורבות בהן תחושות של סבל ואשמה ,שמהולות ברחמים
עצמיים ,והן קובעות את יחסו של הפרט לקולקטיב וגם
לביוגרפיה שלו ולביוגרפיה של האחר; וסרטו של פולמן
עוסק גם במקומו של העבר בתוך ההווה ובאופן שבו המבט
אל העבר מעצב את תפיסת המציאות של ההווה שבו הסרט
מופק ומוקרן .במהלך סרטו של פולמן הופך הזיכרון להזיה
ולהמצאה.
”ואלס עם באשיר“ הוא סרט שצדו האנאליטי מהווה את
מעלתו הגדולה ביותר” .לבנון“ ,לעומתו ,מבקש להעניק חוויה
שכולה רגשית :אנו אמורים להרגיש לכודים באותו טנק יחד עם
ארבעת גיבורי הסרט ,להזדהות עם תחושת הקלאוסטרופוביה
שהם חשים ועם חרדתם ההולכת וגוברת ,ולהרגיש באופן
כמעט מוחשי את הסביבה הפיסית שבתוכה הם פועלים :את
המתכת שסובבת אותם ,את הזוהמה שמכסה את הטנק ,את
הדם היזע והדמעות שמכסות את גופם.
בניגוד לפולמן ,שסרטו מודע לכל שאלה שהסרט מעלה ,גם
אם אותה שאלה עוסקת בתעלומתו של התת מודע ,סרטו של
מעוז נמנע משאלות רבות מדי לגבי אופיו ומהותו של הז‘אנר
אליו סרטו משתייך ,שהוא סרט המלחמה ,והוא אולי הז‘אנר
המורכב ביותר מבחינה אידאולוגית בנמצא .הוא אינו נרתע
מההיבטים הפטישיסטיים המאפיינים את הז‘אנר ,אינו מתלבט
לגבי הצד הסאדו מזוכיסטי שלו ואינו נמנע אף מלהשתמש
בכמה מהקלישאות הנרטיביות של הז‘אנר שמוכרות לנו מאז
סרטי מלחמת העולם הראשונה והשנייה .מטרתו היא ליצור
סרט שיבקע מתודעתו ,זיכרונו ,נשמתו ולבו ויחדור עמוק
לתודעתם ,זיכרונם ,נשמתם ולבם של הצופים בו.
במלים אחרות ,זו התמודדות שונה לחלוטין מזו של פולמן.
התמודדותו של פולמן מרוחקת ,מנוכרת ,אנאליטית ומודעת
לעצמה ,זו של מעוז מיידית ואינטואיטיבית .האיזון המתקיים
ב“ואלס עם באשיר“ בין המקומי לאוניברסלי הוא מעודן
מזה שבסרטו של מעוז; פולמן אינו נוטש לרגע את ההכרה
שמה שמתואר בסרטו התרחש כאן וממשיך להתרחש כאן.
ב“לבנון“ האיזון בין הלוקאלי לאוניברסלי מעורער יותר.
ברבים ממאמרי הביקורת שנכתבו על הסרט צוין שמעלתו
נובעת מהעובדה שהוא יכול היה להתרחש בכל מקום ,אך
אין זה נכון :הוא מתרחש בלבנון ,הוא מתרחש כאן; הנטייה
היתרה לאוניברסליות נדמית לי במקרה של ”לבנון“ כאמצעי
הגנה ,אפילו כאמצעי מילוט; במקרה של ”ואלס עם באשיר“,
העיבוד של המציאות לאנימציה דווקא מקרב אל המציאות
ומעמת ,כמו גם את יוצרו של הסרט ,עמה חזיתית.
ההבדל בין שני הסרטים הוא זה שהופך את סרטו של פולמן
ליצירה המשמעותית יותר בעיני; אך שני הסרטים הם יצירות
בעלות חשיבות שמביאות את הקשר בין הפרט לכלל ,בין
האישי לקולקטיבי ובין העבר להווה לידי שיא שמפרה את
הקולנוע הישראלי העכשווי ,ומאשר את היותו כולו ,על סרטיו
הטובים יותר והטובים פחות ,וידוי אישי וקולקטיבי כאחד,
שהיותו בו בזמן זיכרון ,עדות וחשיפה ,תוצר של מודע או
של לא מודע ,מאפשרת לו לנסח מחדש את הנרטיב המקומי,
להתמודד עם אפשרויותיו השונות של אותו נרטיב ,ולעתים
אפילו לברוא אותו מחדשº .

בשני הסרטים,
"ואלס עם באשיר",
ו"לבנון" – שזכו
להצלחה בינלאומית
מרשימה – נקטו,
כל אחד מהבמאים
בדרכו ,באסטרטגיות
צורניות נועזות
כדי להביע את
התמודדותם עם
הזיכרונות ,החוויות
והטראומות
של אותה מלחמה

אורי קליין הוא מבקר הקולנוע של עיתון "הארץ"

לפניות ולתרומות לנט"ל w w w. n a t a l . o rg . i l 1-800-363-363
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המשך מעמוד 2
הוגה ויוזם
ד"ר יוסי הדר )ז"ל(
ועד העמותה
יהודית יובל רקנאטי ,יו"ר ומייסדת
פולט איתן ,ישראל לרמן,
עו"ד מיכל אמיתי–טהורי
חברי העמותה
ד"ר חנה אולמן ,אבי אטיאס,
עו"ד תלמה בירו ,נוחי דנקנר,
פרופ'חיים דסברג ,יוסי דשתי,
ד"ר יהודה מלצר ,פרופ' קנת מן,
עו"ד אורי סלונים ,פרופ' אבי עורי,
יונתן עירוני ,פרופ' אברהם פרידמן,
ד"ר הנרי שור
נושאי תפקידים בכירים
אורלי גל ,מנכ"ל
פרופ' אבי בלייך ,יו"ר ועדת היגוי מקצועית
ד"ר איתמר ברנע ,פסיכולוג ראשי
בעלי תפקידים בהתנדבות
ארז קומורניק )הנה"ח(
דפנה בר-און )עריכה לשונית(
יוסי אברהם )עו"ד(
סומך חייקין )רו"ח(
שלמור אבנון עמיחי Y&R

no

עורכת :דבורה פישמן
הפקה :גלי דגן ודנה עוזר
עיצוב גרפי :גלובס  -יעל רותם,
רונן משי ,דנה זילברמן
הדפסה :דפוס הארץ
צילומים :איתי אנגל ,זיו קורן ,לי נוף
דיגיטל .אילוסטרציות :ויז'ואל
בשער :מרכז התיעוד של נט"ל
הפצה באדיבות :גלובס ,ידיעות אחרונות,
מעריב ,ישראל היום ,הארץ ,מקור ראשון
וביטאון הלוחם

מועדון נט"ל
מועדון נט"ל ,מזמין אתכם
נפגעי הטראומה על רקע
לאומי ,לקחת חלק בפעילויות
מגוונות ,בסביבה חמה
ותומכת ,באווירה משפחתית
ואינטימית.הפעילויות
מתקיימות בהנחייתם של
מדריכים ברמה מקצועית
גבוהה ובעלי ניסיון רב בעבודה
עם אוכלוסיות שנפגעו.
המועדון מיועד לכל מי שחווה
טראומה על רקע לאומי באופן
ישיר או עקיף וזאת ,מבלי
חובה להיות מוכר על ידי גורם
ממסדי כלשהו.
כל שהינכם נדרשים לעשות
הוא ליצור קשר עם ה"קו
הפתוח" ואנחנו נתקשר אליכם

1-800-363-363
אנחנו כאן למענכם,
חגית בוכבינדר,
מנהלת מועדון חברתי-שיקומי
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עדות כאמצעי טיפול  /פרופ' אבי בלייך
הינה האם קיימת ייחודיות בטראומה על רקע לאומי –
טראומה שאנו חווים כפרטים אך מכוונת אלינו כקולקטיב:
קולקטיב )לאומי( ישראלי בקונפליקט הישראלי ערבי,
קולקטיב יהודי בשואה.
הבסיס הרעיוני לפרויקט התיעוד של נט"ל :לתעד את
הסיפורים האישיים של מי מאתנו שהיותו חלק מהקולקטיב
היהודי והישראלי חשף אותו לאיום בפועל או בכוח.
הנרטיבים האישיים שלנו הם הסיפור של כולנו כחברה,

מתמודדת עם הפצעים הטראומטים ,שותתת דם ,נאבקת,
מנסה להבין את הפשר ולבנות חזון עם תקווה.
אנו שואפים ללמוד מן הסיפורים הללו ,לקדם את הידע
המקצועי על אופני ההתמודדות ואף הצמיחה מן הטראומה,
ולתרום לשיח הציבורי ולמודעות להשפעות שיש לכך
על התנהלותינו כחברה .בנוסף ,לעיתים תשמש העדות,
בידיים מיומנות ,גם כלי טיפולי שיביא מזור לכאב נפשי
ובכך גם יהיה שכרנו.

המשך מעמוד 5

הזמן הנכון לספר את הסיפור שלך  /רותי קדוש
עלינו .קיוויתי שאוכל לעשות תיעוד קבוצתי עם חברי
הלוחמים ממעוז המזח אבל זה לא יצא לפועל ,ועשיתי
תיעוד פרטני .שעות ארוכות גוללתי בסדר כרונולוגי ,את
הסיפור שלי .העברת המידע נעשתה באופן מיכני לגמרי.
הרגשתי שאני מעביר את מה שהיה בתוכי למדיה חיצונית.
תהליך של ניקיון פנימי ומבריא מאד .בעבר אמנם הרציתי
על המלחמה והשבי ,אבל בתיעוד ,דיברתי לראשונה על
דברים קשים לאחר שקיבלתי את ה  DVDמסרתי אותו
לתמלול וכעבור יומיים קיבלתי את הדפים הכתובים
והרגשתי שהמעגל נסגר".
בקרוב מוציא אורי ספר המספר את סיפור המלחמה
והשבי .ושותף להוצאתו של ספר נוסף המספר את סיפורם
של שבויי כל המלחמות.
אתה מצטער שלא עשית את זה קודם?
"לכל דבר יש זמן משלו .הסיפור שלי יצא ממני בדיוק
כשהגיע זמנו לצאת".

מאיר
כל כך הרבה טראומות ,יותר משאדם אחד מסוגל לשאת,
נושא איתו מאיר  ,81במשך חייו :חיי פליט ,מחנה ריכוז,
עבודות כפיה ,צעדת המוות בפולין הקפואה ,העליה
ארצה ,לחימה בפלמ"ח ,נפילה בשבי עם חברי רבדים
בגוש עציון ,ומות בתו האהובה.
"הייתי נער בן  ,15כשנאלצנו ב ,1944-לברוח מהבית
בטרנסילבניה .אבי ואחי נלקחו לעבודת כפיה ,ואילו אני,
עם אמי ואחיותיי הועברנו לגטו קלוג' ) - (Clujומשם
לאושוויץ בירקנאו ,שם נפרדנו .אני נשלחתי למחנה
עבודה בורשה הגרמנים שלחו אותנו משם ברגל ,בקור
המקפיא ,לדכאו .יצאנו כ 5,000-איש לצעדת המוות
והגענו  1,500איש .בדכאו עבדתי במפעל תת קרקעי
ליצור טילים לא ידעתי מה עלה בגורל משפחתי ,הייתי
עסוק בהישרדות ,חייתי את השעה ,דאגתי לפרוסת הלחם
ולשמיכה" הוא משחזר".
עם השחרור ,מאיר וילדים יהודים רבים ,נאספו על ידי חיילי
הבריגדה היהודית ונשלחו לאיטליה .שם באחת הערים
בקרבת מילאנו ,נהרו מאירופה ההרוסה קבוצות של בני
נוער יהודים שיצאו מהמחנות ומהיערות לקראת העליה
לארץ ישראל .מאיר עלה בספטמבר  1945ועד מהרה הצטרף
להכשרה המגוייסת של הפלמ"ח" .בגיל  19ליוויתי שיירות
לירושלים ,ובהמשך הצטרפתי להכשרה בקיבוץ רבדים,
הקיבוץ החילוני בגוש עציון .ביום הכרזת המדינה נכנענו,
והלכתי לשבי עם חברי רבדים ובהם אוריאל אופק ,בן ציון
תומר ,דן הורביץ ,המלחין בן יוסף ואחרים".

ב 11-חודשי השבי )"כשראיתי את עמודי התאורה של הכלא,
שבגבול ירדן עיראק ,הייתי בטוח שאלה עמודי תליה ,כמו
במחנות של הגרמנים"( דווקא ל'גלותיניקים' היה יתרון על
הצברים" .היינו מאורגנים טוב יותר .אכלנו כשהיה אוכל
ולא שמרנו אוכל לעתיד .ידעתי להתקלח עם מים מתוך
קופסת שימורים .מה שהעלה את ערכנו בעיני הצברים".
בשובם ארצה ,התאחדו השבויים עם משפחותיהם ,או
חזרו לקיבוץ רבדים שהוקם מחדש בדרום ,ואילו מאיר
שלא היה לו לאן לחזור נשאר ברחוב בתל אביב .ב1951-
לאחר שנודע לו להפתעתו שמשפחתו שרדה את המחנות,
הוא העלה אותם לארץ והחל לעבוד כמדריך מטעים כדי
לפרנס את משפחתו .בעת ההיא התחתן עם כוכבה ,עולה
מצפון אפריקה ונולדו להם שלושה ילדים .בשנת ,1990
נפטרה בתו הצעירה ממחלה .כיום הוא סב לשמונה נכדים
ולארבעה נינים.
איך תפקדת?
"שנים רבות חייתי ועבדתי בסחר בינלאומי בגרמניה.
עברתי קורס קציני מילואים ,כי רציתי להיות משהו.
לכאורה תפקדתי כרגיל ,אבל הייתי חסר מנוחה ,חיפשתי
עוד ועוד עיסוקים זו היתה בריחה מעצמי .לאחר שבתי
נפטרה ,עברתי תקופה קשה .סבלתי מבעיות בריאות
חליתי בסרטן המעי וסרטן הערמונית ,עברתי התקף לב
וניתוח לב פתוח .ובכל פעם קמתי לתחיה".
לפני מספר שנים הצטרף לעמותת "ערים בלילה"" .להיות
פדוי שבי לא נחשב לכבוד כזה גדול .היו חברים שאפילו
נזפו בי על כך .לכאורה הייתי אדם נורמטיבי ולא הכירו
בפוסט טראומה שלי ,המשכתי בחיי וסגרתי בתוכי את כל
הטראומות ,רק בלילות היו לי בעיות עם עצמי".
בעזרת בנו הבכור הצטרף לנט"ל ועבר את תהליך
התיעוד.
על מה דיברת?
"ראשית ,נזהרתי שלא להיגרר לרחמים עצמיים .דיברתי על
דברים שמעולם לא יצא לי לספר קודם לכן .בעבר רציתי
להעלותם על הכתב וזה לא קרה .עכשיו יש לי הקלטה.
כשדיברתי כאילו נפתח בתוכי שסתום שהיה סגור עשרות
שנים ,והכל זרם ממני החוצה ,התרוקנתי ממשא כבד .אבל לא
עשיתי את זה כדי לשכוח ,יש דברים שאף פעם לא שוכחים.
בזכות התיעוד למדתי להתגבר ולהמשיך הלאה .יש לי גם
סיבות להתגאות ,עליתי לארץ ,השתתפתי בהקמת ישובים
ובניית המדינה ,לחמתי על קיומה והקמתי משפחה".
סיפוק גדול.
"אני קצת מצטער שלא הגעתי לתיעוד מוקדם יותר .יתכן
שאז היו נפתחות לי פרספקטיבות חדשות".

פעילות נט"ל מתאפשרת תודות
לתמיכתם של רבים בארץ ובחו"ל

מיסודה של נט"ל

אנו מודים לכל המסייעים לנו במהלך שנת  2009בארץ

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"א ) ( 2010 - 11

גופים ,חברות ותורמים פרטיים
Foreign Ofﬁce of the Federal Republic of Germany
ארגון אריה יהודה ישראל ,בואינג ישראל ,בנק הפועלים ,גמס
אינווסטמנט ריסרץ' בע"מ ,דוריס ומורי ארקין ,האיגוד הישראלי לקידום
האדם ,הסוכנות היהודית לארץ ישראל ,חברת טבע ,חברת מלונות דן
בע"מ ,יובל יעקב ורבקה ז"ל ,מוטורולה ישראל ,מתן  -הדרך שלך
לתת ,ציונות  - 2000פרויקט "יום טוב" ,קבוצת קרסו יבואני רנו וניסאן
 ,קרן מ.א.ה ,קרן יהל ע"ש יהודה ליאון רקנאטי ז"ל ,קרן אריסון ,קרץ
תחיה ויעקוב ,רוני דואק ,שגריר מערכות בע"מ,Ms ELISE TARICA,
קבוצת  :IDBהשקעות דיסקונט -דסק"ש ,כלל ביטוח ,סלקום ,קרן
.IDB
יובל
תמיכה מתמשכת ˆ קבוצת גנדיר ˆ משפחת יהודית וישראל ֵ
מתן סיוע מקצועי ,ליווי ותמיכה איתי אנגל; אילן שגב ויעל גלבורט
 יעוץ אסטרטגי; אניה ענבר ,ברברה ויז'נסקי ,גיורא זקין ,דוד )דדי(בר שלום ,דפנה ביסמוט ,ד"ר זוהרה יניב בכרך ,זיו קורן ,חנה איילון,
טל צלאל פוקרד ,יובל נדל ,יונית שוורץ ורבר ,ד"ר יפה זינגר ,יהודית
יעקב – מתרגמת ,מושיק זיגלר ,מניה ברנע ,מיקי חיימוביץ'; מירב
יוסף לוי -בוליווד סינמה צ'אי'; סמדר אור ,צוות יעוץ ,פרויקט ניהול
ידע  -עדה מרקמן ,אופיר עזורי ,דינה באר ,שלומית הנמן ,אורן
פודז'רבסקי; ד"ר עדנה ברנהוט ,עינת משעל -ניצן ,עינב אשרף,
עמוס באר ,צביקה הדר וטדי הפקות ,צביקה קומיי ,רינה שטרן ,רחל
גוטרמן ,שמעון המאירי  -צלם  /אמן
איסטרוניקס מחשבים בע"מ ,ארגון א.ח.ר יעוץ הדרכה ופיתוח ארגוני,
אלשטיין מ) .עבודות בנייה( בע"מ ,אתר וואלה ,אתר תפוז ,בית צבי
 בית ספר למשחק ,בנק דיסקונט ,בנק לאומי ,ג'רוזלם פוסט ,גל"צ,גלנרוק ישראל בע"מ ,גלריית קונטמפוררי ביי גולקונדה בע"מ  -רוני
פורר ,התחנה לצמר וסידקית ,חברת  ,HOTחברת ההפקה  ,Goחברת
זק"ש  -מוצרי חשמל ביתיים ,חברת  ,LIVEPERSONחזני וורק אנד
שופ ,טיקל נטוורקס בע"מ ,טרנס טייטלס ,יוניון מדיה ,יוסי פרידמן -
אדריכלים ,יורוקום תקשורת דיגיטלית ,יפעת תקשורת ,יקבי רקנאטי,
ישפאר ,ישראכרט ,מוזיאון תל אביב ,מכון ברנדמן ,מכון ברקאי – יעל
גרשוני ,סביונה קרמר  ,רחל פוגל ,רזי שחר ,משרד הבריאות ,משרד
עו"ד יוסי אברהם ,משרד רו"ח סומך חייקין –  ,KMPGנביעות ,נענע
 ,10סופר פרינט ,סנו ,עידית וסביון ,עיריית תל אביב – יפו ,עיתון
גלובס ,עיתון הארץ ,עיתון ידיעות אחרונות ,עיתון ישראל היום,
עיתון ישראל פוסט ,עיתון מעריב ,עיתון מקור ראשון ,ערוץ  ,10ערוץ
 ,2פוטו לינוף ,פזגז בע"מ ,קבוצת  ,twentythreeקבוצת אביב ,אביב
אסטרטגיות , ,קבוצת דימדיה ,קבוצת שטראוס – עלית ,קומודור -גיא
צוקרמן ,קומפיוקול -אופיר כהן ותמיר כהן CMS ,קומפיוטרסנטר,
שי יניב סנטיישן טכנולוג'יס בע"מ ,שלמור אבנון עמיחי ,שפ"א -
שידורי פרסום אזורי ,שפ"מ  -שידורי פרסום מרכזי ,תיאטרון הבימה,
תיאטרון הקאמרי ,תיאטרון פלייבק" ,החבר'ה מאיכילוב" ,תשרnrg ,
מעריבYnet ,
אגודות ידידים בחו"ל )American Friends of NATAL (AFN
)UK Friends of NATAL (UKFN
שיתופי פעולה שלי בלייך – עורכת ,אלון בן דוד ,מיקי גרינפלד ,אינה
סבירסקי ,גילי רוזנפלד ,רונן רגב ,אוניברסיטת תל אביב ,בית חלומותיי
 הוסטל אקי"ם ברעננה ,ג'וינט ישראל )ׂ ,(JDCהמועצה להתנדבות,המרכז הבינתחומי הרצליה ,הנהלת בתי המשפט ,הסוכנות היהודית
לארץ ישראל ,יהודה הצעיר ) ,(FZYהקואליציה הישראלית
לטראומה )ITC); AIPAC- the American Israel Public Affairs
 Committeeמועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית חוף אשקלון,
מועצה אזורית שדות נגב ,מלון ויטל ,משרד החינוך ,משרד הרווחה,
עיריית אופקים ,עיריית גן יבנה ,עיריית חדרה ,עיריית נהריה ,עיריית
נצרת ,עיריית נתיבות ,עיריית עכו ,עיריית עפולה ,עיריית צפת ,עיריית
קריית שמונה ,עיריית רהט ,עיריית שדרות ,עמותת חברה טובה,
עמותת רוח טובה ,צה"ל -מנהל הפרישה מצה"ל ,הילדים :עמית דגן,
מיכל גל ,הילה כוכב ,רז אופיר ,קבוצת התיאטרון האחר של אקי"ם,
קבוצת  : IDBרשת שופרסל  ,קבוצת אלון  :רשת הריבוע הכחול
בע"מ ,רשת Golf & Co
מועדון הגולף בגעש  -גילי פלג ,שמוליק פיוטרן ולכל המשתתפים
והמסייעים לקיומו של טורניר הגולף
סינמה סיטי  -משה אדרי ,שמוליק מעוז וזוהר שטראוס ולכל המסייעים
לאירוע הקרנת הסרט "לבנון"

המרכז הרב-תחומי ללימודי טראומה

התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה

בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב
אנשי מקצוע בתחומים הטיפוליים בארץ ,נדרשים להיות ערוכים להתמודדות עם
מצבי משבר וטראומה נפשית בעיתות חירום ,כפיגועי טרור ,מעשי איבה ,מלחמות
ובשגרת היומיום כתאונות דרכים ,אלימות פיזית או מינית ,אבל ושכול ועוד .נט"ל
בשיתוף אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה לרפואה – בית הספר לבריאות הציבור,
פותחים מחזור רביעי של התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה נפשית,
היחידה מסוגה בארץ ,בהוראת מיטב המומחים המובילים בתחום .התכנית מבוססת
על ניסיון וידע רב שנצבר בארץ ובעולם ,ומציגה תפיסה ייחודית של התמודדות
במצבי טראומה ואסון ,תוך דגש על הבנת התהליכים הנפשיים אותם חווים הנפגע
וסביבתו והקניית כלים מגוונים ויעילים להתערבות פרטנית קבוצתית ומערכתית.
מנהל אקדמי :פרופ' אבי בלייך; מרכזת מקצועית :בינה לוין;
סגל ההוראה והמרצים )לפי א'-ב'( :פרופ' אלי ויצטום ,פרופ' מולי להד ,פרופ'
זהבה סולומון ,פרופ' שאול שרייבר ,דר' רוני ברגר ,דר' איתמר ברנע ,דר' יעקב
דפנה ,דר' זאב וינר ,דר' יפה זינגר ,דר' צביה זליגמן ,דר' יוסי טריאסט ,דר'
דניאל לוי ,דר' מייק מטר ,ד"ר גבי מן ,מר סער עוזיאלי ,דר' אילן קוץ' ,דר' זוהר
רובינשטיין ,דר' גדי כהן -רפפורט ומרצים אורחים נוספים.
היקף :תכנית שנתית )שני סמסטרים(
מועד הלימודים :ימי רביעי ,בין השעות 14:00-19:30
תאריך פתיחה :אוקטובר 2010
מקום הלימודים :בית נט"ל ,רח' אבן גבירול  ,10תל אביב )אתר מרכזי(
ואוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה לרפואה  -בית הספר לבריאות הציבור.
לפרטים נוספים והרשמה:
מזכירות נט"ל ,טלפון 0732-363-363 :לפנות לאיריס/מרינה;
מייל school@natal.org.il :וכן באתר נט"לwww.natal.org.il :

מספר מקומות מוגבל

דרושים מתנדבים
ˆ דרושים אנשים המעוניינים להצטרף לצוות המתנדבים בקו הפתוח.
מתנדבים המצטרפים לצוות עוברים שלבי מיון והכשרה מקצועית של חצי שנה
ומחויבים לתקופת התנדבות של שנתיים.
ˆ דרושים מתנדבים אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי )פסיכולוגים /עו"ס /מטפלים( למתן
הדרכה בקו הפתוח ולהצטרפות לצוות לשעת חירום .למתאימים תועבר הכשרה.
ˆ דרושים מתנדבים לסיוע בהקלדת פניות בקו הפתוח ולתפקידים אדמיניסטרטיביים בעמותה.
דרוש ידע טוב בעבודה במחשב ,דיסקרטיות .עדיפות לאנשים הפנויים להתנדבות
פעמיים בשבוע.
המעוניינים באחת המשרות המוצעות מתבקשים לשלוח קורות חיים
למייל  sigaladam@natal.org.ilאו לפקס' ,03-6950579
או לת"ד  ,20055תל אביב  ,61200עבור :סיגל אדם.
אנא ציינו בפניה את סוג ההתנדבות בה אתם מעוניינים וכן תיאור קצר
של הסיבות לרצונכם להתנדב בנט"ל.
לפרטים נוספים אנא פנו לטלפון 0732-363-323

ת ו ד ו ת למתנדבי נט"ל
תודה מקרב לב לכל מתנדבי נט"ל על העזרה ,המסירות והמחויבות
תודה מיוחדת למתנדבי הקו הפתוח על רוחב הלב והמקצועיות
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