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הגיליון השנים עשר של "בנוגע לרגש", מנסה 
לבחון את  מארג היחסים המורכב המתקיים 
בין הטראומה על רקע לאומי והתקשורת. 
מחד, התקשורת בעידן המודרני והטכנולוגי 
מהווה מקור של כוח וסמכות להעברת מידע. 
לרוב, מידע זה מעניק לנו תחושה של ביטחון 
ומעין תחושת שליטה על המתרחש . מאידך, 
"חשיפת יתר" לאירועים כדוגמת פיגועים, 
מלחמות או אסונות טבע עלולים לעורר לחץ 
וחרדה בקרב האזרחים. מהו אותו מינון נכון, 

זה שיעורר תחושת ביטחון, ולא חרדה?
זה המייצר חוסן חברתי לבין זה שמעורר דמורליזציה וכאוס?

הכתבה המרכזית בגיליון זה, מתעדת שיח שהתקיים בין רונה רמון וד"ר עליזה 
לביא, המתמחה בנושא אתיקה ותקשורת באוניברסיטת בר אילן,  והיא מתמקדת 
בין היתר באופן שבו נודע לרונה רמון דבר מותו הטראגי של אסף בנה. לצד 
כתבה זו תמצאו ראיון מרגש שקיימנו עם מיטל וקס שאיבדה את אחיה ונפצעה 
באורח אנוש בפיגוע בדיזינגוף סנטר, בראיון היא מספרת בגילוי לב על ההחלטה 
להשתתף בשני סרטים דוקומנטרים המתעדים את חייה לאחר הפציעה. פרופ' גבי 
ויימן מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה מתייחס לתפקידה  של התקשורת 
כשליחות בהשבת והבטחת היציבות והחזרה לשגרה בעיתות חירום . ד"ר נחמן 
שי, אשר שימש כדובר צה"ל במלחמת המפרץ מתגעגע לימים בהם התקשורת 

היתה דבק המחבר בין חלקי החברה. 
נט"ל היא עמותה א- פוליטית שנוסדה בשנת 1998 ומטפלת 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 ללא קשר למצבו הסוציו-אקונומי. העמותה מסבסדת את כל 
הטיפולים. נט"ל איננה גוף ממסדי ובירוקרטי. הליך הקליטה של המטופלים 
הינו ידידותי ונעשה באופן מיידי תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. נט"ל 
מוכרת בקרב המוסדות ומוערכת כגוף מקצועי מוביל בעל ניסיון רב בטיפול 
וסיוע נפשי במגוון מודלים ייחודיים המוכרים בעולם והן כאלה שפותחו ע"י 

מיטב אנשי המקצוע של נט"ל.
מאז הקמתה של העמותה טופלו בנט"ל למעלה מכ- 100,000 אזרחים: ילדים, 
מבוגרים, קשישים, חיילים משוחררים ואוכלוסיות מיוחדות שנזקקים לשירותי 
העמותה החל מקו הסיוע, דרך היחידה הקלינית שפרוסה ברחבי הארץ וכלה בצוות 
הקהילתי אשר עושה ימים כלילות בישובים ובאזורים בהם התושבים חיים תחת 
איום בטחוני מתמשך. בנט"ל פועל מרכז הכשרה רב תחומי ללימודי טראומה לאנשי 

מקצועות הטיפול הנפשי ולהעשרת הכלים הטיפוליים העומדים לרשותם. 
מזה תקופה ארוכה תושבי הדרום נאלצים להתמודד עם איום בטחוני מתמשך 
המעיב על שגרת חייהם של הורים, ילדים, מבוגרים, קשישים ואוכלוסיות מיוחדות. 
נט"ל מלווה את תושבי הדרום מעל לשמונה שנים, מטפלת, מעניקה סיוע נפשי 
ומכשירה אנשי מקצוע להתמודדות עם חרדה ומצבי לחץ. כולנו תקווה כי תחול 

רגיעה באזור הדרום והתושבים יוכלו לחזור לשגרת חיים נורמטיבית.
ערב יום הזיכרון הוא עבור כולנו יום עצוב מאוד שבו משפחות שכולות רבות  
החדשות, כמו הוותיקות מבכות את יקיריהן. אנחנו אתכם בצערכם הכבד 
ומתפללים לשנים שקטות יותר. אנו בנט"ל נמשיך לעמוד לצדכם ולצד כל 

אלה הזקוקים לנו.

בין טראומה 
ותקשורת

יהודית יובל רקנאטי

בנסותי להתחבר לחוויה אישית מכוננת 
שבה נעזרתי בתקשורת בעת משבר 
לאומי, זיכרוני גולש ביעף לנעורי, עת 
מלחמת ששת הימים )1967( בציפייה 
דרוכה לסקירה הרדיופונית של חיים 
הרצוג )אז ראש אמ"ן ולימים נשיא 
המדינה( שמידי ערב,  בדיבור רגוע, 
שקול וענייני היטיב להציג תמונה ברורה 
ומבוססת, להפריך שמועות ולהקנות 
לשומעיו תחושה של ביטחון ושליטה 
בניהול הדברים. בחלוף שנים רבות 
)1995(, נרצח ראש הממשלה יצחק 
רבין והותיר אותנו עם תחושה של זעזוע 
גדול, שכול, קרע בחברה ואף אובדן 
דרך. התקשורת שמשה אז, לתחושתי, 
כמדורת השבט שאפשרה לנו להתלכד 
סביבה לתהליך של אבל כואב, מכיל 

ובמידה אף מנחם ומרפא.  

מורכבות רבה
ולהבדיל, בראשית שנות האלפיים, 
האינתיפאדה השנייה עם אירועי טרור 
קשים כשאירוע רודף אירוע והארץ 
נמנים  החללים  בין  בדם.  מוצפת 
קשישים, בוגרים וטף, כשתמונות 
החללים ושמותיהם נמזגים האחד 
אינסופיים.  חיים  בשידורים  בשני 
לפתח  הועתקה  המלחמה  חזית 
בתינו ותחושה מוחשית של איום על 
הביטחון האישי חלחלה אצל רבים. 
במחקר שערכנו אז על מדגם מייצג של 
החברה הישראלית מצאנו שכתשעה 
על  אחוזים מהישראלים מדווחים 
 .)PTSD( תסמונת פוסט-טראומטית
ממצא מפתיע נוסף הראה, שבשונה 
בין  קשר  בהכרח  אין  מהמקובל 
חשיפה ישירה לאירוע הטרור לבין 

ייתכן,   .PTSD הסיכון לחלות ב- 
לאירועים  החשיפה  שבמציאות, 
טראומטיים חוזרים שמועצמת על 
ידי התקשורת, יחד עם תחושת האיום 
האישי ליוותה את רובנו, הייתה כה 
חודרנית ואינטנסיבית עד לכדי גרימה 
של תסמונת פוסט-טראומטית בין אם 
היינו מעורבים בפיגוע ישירות או לאו. 
עם זאת, כאשר שאלנו את הנבדקים 
לגבי אופני ההתמודדות שלהם עם 
האירועים הקשים, דיווחו כשני שליש 
מהם שהם נעזרים בתקשורת, בעוד 
שכרבע ייחסו לתקשורת השפעות 
ממנה  להימנע  והעדיפו  שלילות 

)בלייך, גלקופף וסולומון, 2003(.
ממצאים אלה מלמדים על המורכבות 
הרבה של השפעת התקשורת במצבי 
משבר. גורמים שונים מעורבים בה 
ועיקרם נוגע לנו צרכני התקשורת. 
למשל, מידת הפגיעות הנפשית; מה 
אופני ההתמודדות וכיצד התקשורת 
מערערת  להיפך,  או  עליהן  עונה 
אותם; הרגישות הספציפית שלנו 
לאירוע; צורת החשיפה לתקשורת 
ועוד. בגורם האחרון למשל, זכורה 
לרובנו התרעומת והכעס שהתעוררו 
הקשים  המראות  לנוכח  בציבור 
והחודרניים מאירועי הטרור, ותגובה 
ציבורית זאת הובילה לדיון תקשורתי 
ולאימוץ כללי התנהלות מרוסנים 

ומאוזנים יותר.
המורכבות  שלנוכח  נראה  ככלל, 
במקרים כאלה, עם השאיפה להביא 
מידע לציבור בכל מחיר מחד, והרצון 
שלא לגרום לנזק משמעותי לקהל 
הפעלת  מחייב  מאידך,  הצרכנים 

שיקול דעת, איזון ומידתיות.

מורכבות השפעת התקשורת במצבי משבר, 
מרובה. גורמים שונים מעורבים בה ועיקרם נוגע 

לנו - לצרכני התקשורת: מה מידת הפגיעות 
הנפשית; מה הם אופני ההתמודדות וכיצד 

התקשורת עונה עליהן או להיפך, מערערת 
אותן; הרגישות הספציפית שלנו לאירוע; 

צורת החשיפה לתקשורת ועוד  |  פרופ' אבי בלייך

מדורת השבט? 
או לא עוד
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העצמת אירועים
מעניין שממצאים דומים, כמו פיתוח תסמונת 
פוסט-טראומטית ללא מעורבות ישירה בפיגוע, 
דווחו בארצות הברית אחרי אירוע המגה טרור 
של ספטמבר 2001 )סילבר וחב', 2002( ובוויכוח 
ציבורי שהתעורר שם על מקומה של התקשורת 
במשבר נטען שהתקשורת העצימה את האירועים 
והייתה אחראית במידה רבה לתפיסתם כטראומה 

לאומית )זליזר ואלן, 2002(. 
של  הגדולה  בהשפעה  הכרה  ומתוך  בנוסף, 
והתנהגות הציבור  על הלכי הרוח  התקשורת 
בזמן של משברים לאומיים נדרש הניו-יורק טיימס 
)23/10/01( להגדיר עקרונות של פנייה לציבור בעת 
משבר: "לאמץ מדיניות של מסירת מידע מלא לגבי 
מה שידוע ומה שלא; להימנע מהפרחת השערות 
ותרחישים דמיוניים; לתת מידע מפורט לגבי כל 
מה שנעשה כדי להתמודד עם האיום; ולבסוף, 
להמליץ על צעדים פעילים שאנשים יכולים לנקוט 

על מנת להגן על עצמם".  
בעקרונות אלה נטועים כמה מסרים חשובים ביותר. 
ראשית, ההבנה כי האדם במצבי משבר ודחק הינו 
קל מאד לשכנוע ויש לנקוט באחריות ובזהירות רבה 
לגבי תוכנו ואופיו של המידע שנמסר לו ושנית, 
חשוב מאד להכיר ביכולתו של האדם להתמודד עם  
המידע ולסייע בקידום יכולתו לפעול למען עצמו, 

יקיריו וקהילתו בעת משבר )עיקרון ההעצמה(. 
דפוס התמודדות נוסף אותו מצאנו בעת אירועי 
הטרור הנמשכים באינתיפאדה, היה  הלך רוח של 

השלמה עם המצב שהייתה כרוכה גם בבידוד 
רגשי.  הבידוד הרגשי )איזולציה( איפשר אמנם 
התנהלות מתפקדת אך בה במידה גם מכנית 
ונטולת רגש כשמחיר אפשרי ועגום לכך הינו 
קושי בהתייחסות למצוקת האחר ובגיוס אמפתיה 
כלפיו, מה שעלול להקשות ביצירת דיאלוג עם 
החברה שמנגד כדי לנסות ולבנות מהטראומה 
המשותפת גשר של תקווה לעתיד אחר. בניסיון 
להתמודד עם קושי זה יכולה התקשורת לתרום 
בהבאת סיפורים אישיים משני הצדדים, סיפורים 
שמדגישים את הפן האנושי, הכאב המשותף ואת 
הצורך המתבקש להתגייס יחדיו ולשנות את פני 
הדברים. המחשה טובה לכך הינה סיפורה של 
עמותת הורים שכולים, ערבים ויהודים גם יחד, 
שבפעילותה ובמסריה שמה דגש על הסימטריה 

של השכול והכאב ולאו דווקא של אי הצדק.

עיצוב הזיכרון הקולקטיבי
האם ניתן להציע מימד נוסף לבחינת השפעת 
התקשורת מעבר למקום ולזמן המשבר? למשל, 
ניתן לבחון את השפעתה על הזיכרון  האם 
הקולקטיבי שבמידה רבה מעצב את התפיסה 
הנמשכת שלנו כחברה ומשפיע על ההתנהלות 
שלנו מול מצבי משבר לאומיים. מקורם של 
המיתוסים המעצבים את הזיכרון הקולקטיבי 
שלנו הינו בראש ובראשונה בתנ"ך. כך למשל 
ניתן להניח איך נרטיבים כמו "זכור את אשר 
עשה לך עמלק"  ו- "שבכל דור ודור קמים 

עלינו להשמידנו", משפיעים על הפסיכולוגיה 
שלנו כחברה מאוימת הדרוכה כל העת למלחמה 

על קיומה.  
בנוסף, אימוץ העמדה הפסיכולוגית של מצור 
)"תסמונת מצדה"( ושל הקורבן, מקבעת את 
התודעה שלנו באופן סטריאוטיפי ומקשה על 
הפתיחות הנדרשת על מנת ליזום או להגיב 
האם  באזורינו.  אחר  אופק  להזדמנויות של 
בכוחה של התקשורת לרכך במשהו את העמדות 
הקולקטיביות הללו ולפתוח אותן לדיון, מה גם 
שבמרחב העוין בתוכו אנו חיים מזומנים לנו 
איומים, לעיתים קיומיים, שמחזקים את העמדות 
הללו. בהיעדר דיון מבוסס על שאלה זו מוזמן כל 
אחד מאתנו לבחון זאת מזווית הראיה האישית 
שלו, ולהערכתי התשובה לכך חיובית. אמנם 
תפיסה מקובלת במחקר הינה שאמצעי התקשורת 
"רק" משקפים הלכי רוח בציבור ובעת ובעונה 
אחת אף מעצימים אותם )ליבס וקמפף, 2005(,  
עם זאת, להערכתי בעשורים האחרונים הייתה 
לתקשורת תרומה מכרעת בקידומן והעצמתן 
של דעות שהיו לפנים נחלת מעטים והביאו 
לדיון ציבורי ער, ללחץ על מקבלי החלטות 
לחרוג מדפוסי חשיבה נוקשים מול הסובבים 
אותנו ולתמורות מכריעות בהתנהלות שלנו. 
כמו בביקורת העצמית שלנו כחברה )אירועי 
סברה ושתילה(, בהכרה בכך ששני עמים שותפים 
לטרגדיה בארץ הזו ובחתירה לדיאלוג ולהסכמים 

עם שכנותינו.

פרופ' אבי בלייך

פרופ' אבי בלייך הוא מנהל בית החולים לב השרון ויו"ר ועדת הגוי מקצועית בנט"ל

תרמו וסייעו לנפגעי טרור ומלחמה 

              לחזור לחיים 
לתרומות ופניות 1-800-363-363

www.round-up.org.il לתרומות באמצעות עיגול לטובה אנא צרו קשר באתר
*הוצאות הנהלה וכלליות של עמותת נט"ל במימון הגב' יהודית יובל רקאנטי
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"שמונה שנים עברו. פעם, לפני שאסף נהרג הייתי 
מגיעה לנהלל כדי להתחזק, להתחבר אליו והייתי 
שבה עם תעצומות נפש הביתה", אומרת רמון בריאיון 
מיוחד ל"בנוגע לרגש". "היום זה מקום שמערער 
הכל ואני חוזרת הביתה להתחזק ולהתחבר עם מי 

שסביבי, ילדיי, בן זוגי, משפחה וחברים".
ד"ר עליזה לביא: מערער את מה? את האמונה 

הפנימית שלך? 
"לא את האמונה הפנימית שלי. את התהייה איפה 
הצדק האלוהי? איפה האמת? תמיד אמרתי שצריך 
לסמוך, לסמוך על התהליך, לסמוך על... וסמכתי 
והאמנתי. סמכנו, למדנו, התפתחנו, לקחנו, עשינו. 

אלו שאלות מאוד לא ברורות". 
והשאלות האינטימיות שלך עם אותה ישות? בורא 
עולם, אמא אדמה, איך שלא תקראי לזה... השאלות 

הפכו להיות קשות יותר, נוקבות יותר?
"בהחלט. עם המוות של אילן איכשהו הצלחתי 
להשלים. לקחתי את השאלה למה )why( והפכתי 
אותה למה )what for(. לקחתי את זה למקום של 

לאן זה צריך לקחת אותנו" 
'אותנו' כמשפחה?

"אותנו כמשפחה, אותנו כפרטים, את כל אחד 
לעצמו. לכן גם אמרתי בראיון שאסף זה היה מכה 

מתחת לחגורה. הטלטלה הזו והשאלה למה הפכה 
לבלתי נמנעת. אני גם מטפלת בשכולים הרי, זה 

המקום הכי זועק. מה אפשר להגיד?"
ומה את אומרת? הרי לקחת את תפקיד המטפלת.

"כלום. יש דברים ש'קטונו מלדעת' ושאלה כזו יכולה רק 
להוציא אותנו מדעתנו, אז צריך להניח לה ומה שנותר 
זה לעבוד על איכות חיים, על האמונה הפנימית בעצמנו 

וללמוד לחיות עם האבדן כחלק מאיתנו".
חשיבה כזו ומילים כאלה נשענות על חיות? על 
אמונה? על סיבה לקיום כאן? כי גם אילן וגם 
אסף הם, את הרי יודעת, אבדן של כולנו של עם 
ישראל, החברה הישראלית. ביום שאסף נהרג לא 
היה מי שיכול היה להמשיך את היום. זה אמנם 
אבדן פרטי ואישי שלך, אבל הלאומית של כל אחד 
בלב, הדיאלוג עם בורא עולם ואתה אומר אלוהים 

אדירים, איך אפשר? למה? 
"נכון, אבל הציבור יכול להמשיך כרגיל גם אם זה 
מטלטל, חוזרים לאותו מקום ואנחנו לא. זה תהליך 
של בנייה מחדש והתחזקות. 'למזלי' עברתי תהליך כל 
כך משמעותי בהתמודדות עם האבל אחרי אילן. אני 
רואה אימהות אחרות, וזה קשה. אני רואה את העיניים 

הכבויות קשה לי לראות את זה, מאוד קשה".
יש משהו להציע, לחלוק, עם אימהות שקוראות את 
הכתבה הזו מתוך ההתמודדות שלך שהכין אותך. 
דיברת על יכולת להכיל, על יכולת לקבל, להגיד 

שזה גדול ממני.
"כמו במתמטיקה, יש אקסיומות. קבלו את זה. תעבדו 
עם הדבר, תעבדו סביב הדבר הזה. זו אקסיומה. לא 
נוכל לשנות כלום. שאל אותי בן שני )בכתבה בעובדה( 
אם יש לי דין ודברים. אין לי דין ודברים, אין לי עם 
מי לדבר בכלל בעניין הזה. בגלל זה גם הנושא של 
גלעד שליט כל כך מתסכל אותי. כי פה יש עם מי 
לדבר, פה יש מה לעשות עם החיים האלה שכלואים 
שם. דין ודברים זה אני כלפי עצמי, כלפי המשפחה 

שלי וכלפי הקרובים שלי, איך אני רוצה להעביר את 
פרק הזמן הזה. על זה אני עובדת. האבדן הוא חלק 
מאיתנו אבל אנחנו צריכים ללמוד לטפח ולהעשיר 
ולספוג ממה שיש ומצד שני להתייחס במלוא הכבוד 

והכאב לאבדן, כי אי אפשר אחרת".
אחרי שאילן נהרג ארזת את הילדים והעדפת לנסוע 
לארה"ב לסיים שם תהליך וההתמודדות עם האבדן, 
אבל, היית רחוקה מאיתנו מהחברה הישראלית 
גם נפשית, גם פיזית גם גיאוגרפית. ואחרי אסף 

את פה איתנו.
רציתי  ולא  בארה"ב  שנים  וחצי   4 חייתי  "אז 
לטלטל את הילדים עוד פעם. יחד עם זה בשבוע 
בין התאונה לשבוע שהגענו הנה, לקח 10 ימים 
עד הקבורה, הבנתי מה קורה פה בארץ מבחינה 
תקשורתית ושפשוט יהיה אסון לעזוב, לארוז את 
הבית כמו שהוא ולבוא הנה מיד. אחרי שנה וחצי 
היה נכון לחזור. גם מבחינת הילדים. אנחנו פה כי 

זה מקומנו".
התקשורת הניחה לך כשהיית בארצות הברית?

"בארצות הברית בטח. זה יוצר את המסננת הטבעית 
שלך. גם באותם ימים משוגעים של אחרי האסון 
עם אילן עדיין היינו בתוך קומפלקס מוגן עם גדר, 
העיתונאים לא נכנסו לתוך המתחם, זה היה ברור, 
הגבולות. מאוד נכון מבחינתנו לשים גבולות. 
כשהבנתי את הצורך והסבירו לי שחשוב שאדבר, 
וכבר רציתי לומר משהו, יצאתי אל העיתונאים". 

הצלחת להבין אז שזה אבדן ישראלי? 
"לגמרי. לגמרי הבנתי אז והיום אני שמחה להגיד, 
בשבוע שעבר הייתה האזכרה של אילן והיו המון 
אירועים בנושא החלל. היה כנס החלל בינלאומי 
בארץ, הנושא תפס תאוצה ויחד עם זה שבוע החלל 
שאסטרונאוטים וחוקרים מסתובבים פה בבתי ספר 
ועושים פעילויות והפעלות והרצאות ... יש שבוע שלם 
והאזכרה היא אך ורק לחברים ומשפחה, יש הפרדה.

י ש י א ר  ו פ י ס

 “אני לא סמל,     
       אני אימא”

רונה רמון וד”ר עליזה לביא מהחוג לתקשורת אוניברסיטת בר 
אילן נפגשו לשיחה על תקשורת וטראומה. נושא מורכב וטעון 

שאין מי כמו רונה רמון שיוכל להעיד ולהאיר אותו מזווית 
אישית מיוחדת במינה גדושה בתובנות | דבורה פישמן
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"כשחזרתי ארצה זה מה שניסיתי לעשות. כלומר, יש 
את הציבורי שאני מבינה, מוקירה ומעריכה אותו כי 
אילן יצא בשליחות ציבורית. אם זה לא היה תופס 
את המקום הזה אז איכשהו הייתה הולכת לאיבוד 
כל המשמעות, של המשימה שלו. אבל יש הפרדה 
ברורה, גם מבחינת התקשורת הגענו למקום של 

כבוד הדדי".
אז או עכשיו? 

"עכשיו". 
בהקשר של אילן או בכלל?

"בכלל. אני יכולה להגיד שאנשי תקשורת כבר יודעים 
לשאול אם מתאים לי לדבר איתם כשהם מתקשרים, 
עושים את הדברים בעדינות, מקבלים 'לא' מאוד בהבנה 
בלי ניסיון רב מדי לשכנע. זה באמת הגיע כבר למקום 

ואני שמחה כי בסך הכל עברנו כברת דרך"
התקשורת נרגעה? או שהמרחק מהאירוע יצר את זה.

"זה לא שהתקשורת נרגעה, אני חושבת שהעניין 
קיים רק יודעים לכבד מה נכון לי. ויש מה להגיד, 
אני אפילו לא מדברת רק על עצמי באופן אישי אלא 
כולם, אנחנו נורא רוצים שיזכרו את הנופלים שלנו, 
אנחנו נורא רוצים לעשות להם את ההנצחות ואין 
מה לעשות, התקשורת שמה את זה בעין הציבור וזה 
שם. אבל אני חושבת שהמקום הזה של לדעת איך 
בכלל לפנות, לא להתפרץ לדלת פתוחה אלא באמת 

לבקש רשות, זה שיתוף פעולה אחר לגמרי".
בשיחה הקודמת שלנו באת עם פצע פתוח מול התקשורת 
על הדרך שבה נודע לך על אסף, על ההתמודדות, 
על הלבד, על השעות מורטות העצבים, על הטלפון 

מעיתונאית שאת לא יכולה לסלוח לה עד היום
"אני סולחת לה. שולחת את זה ממני והלאה. בטח 
שאני לא צריכה לכעוס על הדברים האלה, הכעסים 
האלה נשארים אצלי, הם רק פוגעים בי. אבל דיברנו 
על להתפרץ לדלת פתוחה, מה שקרה עם אסף זה 
מעשה שלא ייעשה, אני רוצה להאמין שזה לא 
ייעשה אצל משפחות אחרות כי זה גובל באכזריות, 

אין לי אפילו מילים".
את חושבת שזה משהו שלמדנו ממנו? 

"אני דיברתי, ודאי שדיברתי כי לא יכולתי לשתוק 
ואני מקווה מאוד שמשהו מתוך הדברים האלה 
חלחל, אני גם מאמינה שכן. לפחות אצל רובם, 
הנושא הפך להיות חלק מדיאלוג מקצועי ואתי. 
אני חושבת שזה משהו שצריך ללמד בבית ספר 
לתקשורת, לא המקרה שלנו באופן ספציפי אבל 

ההתייחסות לנושא השכול בכלל".
אבל את יודעת, בדיון תקשורתי או בכלל בדיון 
חברתי אין נכון או לא נכון, יש שידוד מערכות, 
אנחנו מדברים על מפת תקשורת חדשה בישראל, 
על תחרות בלתי אפשרית בין אמצעי תקשורת בין 
המודפסת למקוונת למשודרת, כל אחד רוצה לצאת 

עם הכותרת שלו. 
"אנחנו מדברים על נורמות, ערכים, מוסר ואתיקה 
בחיי היומיום, שלנו כבני אדם, אז על אחת כמה 
וכמה כשאתה יודע שהמילה הכתובה או התמונה 
שלך בעצם חודרת לזכויות היסוד הכי בסיסיות 

של אזרח במדינת ישראל. זה מה שקרה! הזכות 
שלי לפרטיות הופקעה ככה שזה אפילו לא חוקי 
מה שהם עשו. לא נדבר על החוק בעניין הזה, אבל 
איפה אמות המוסר וזה המקום שאני ניסיתי לעורר 
אצל האנשים האלה כשדיברתי בתקשורת ואכן כמה 
מהם גם שלחו אלי מכתבי התנצלות ברמה האישית. 
זה לא המקום שלי, שאנשי המקצוע יעשו קונסוליום  
ביניהם ויחליטו מה הן הפרות הקדושות, מה הקווים 
האדומים והיכן זכות הציבור לדעת פוגעת בפרטיות 

של אנשים במצב כזה". 
היה עורך שדיבר איתך? גם אם לא התנצל, הסביר?

"היו כל מיני, גם יש כל מיני דעות עד כמה ואיך 
צריכה להיות החשיפה התקשורתית. לדעתי, הכל 
אפשרי רק הדרך צריכה להיות דרך שהיא באמת 
מכבדת את המעמד, את האדם משני הצדדים. זה 
המקצוע שלך אני רוצה לכבד את המקצוע שלך 
אבל יחד עם זה תכבד גם את הפרטיות שלי. זה 
צריך להיות give and take. האתיקה ונושא של 
תקשורת ושכול צריך להיות מדובר בבתי הספר 
לתקשורת. בזמנו דיברנו על הרצאה משותפת או 
משהו דומה, אבל כרגע הכוחות מוגבלים והאנרגיות 
מופנות לעשייה חברתית וטיפול אישי. יצא לי לדבר 
עם כמה סטודנטים לתקשורת, מה יקרה אם בית ספר 
לתקשורת יעשה תחרות של הכתבה הכי חיובית? 
אין דברים מרגשים? מה העניין? הכל צריך להיות 
צהוב ומלוכלך ואלים? נהפוך הוא, אתגר יותר 
רציני... בואו נראה אתכם מעניינים אותנו עם משהו 

נפלא שקורה פה".
את הלוויה של אסף, לא צילמו, אבל את ההספד 

שלך פרסמו.
"נכון, ההספד שלי פורסם בניגוד לבקשתי. ברמה 
האישית אני לא יכולה לראות לוויות מצולמות, 

אולי יש אנשים שמרגישים אחרת. אני מתחברת, 
מזדהה עם הכאב מהמקום שלי אבל אני באמת 

חושבת שעבורי זה מקום אישי ופרטי".
אבל דווקא מהמקום שלך כמטפלת, את יכולה 
להכיל או להבין? למשל את הצורך שלי בלקרוא 
את ההספד שלך על אסף מתוך המקום שלי כעליזה, 

כאימא, כמי שמסתכלת עליך מרחוק?
"אם תרצו לדעת על אסף אני אשמח, אעשה ואדבר 
בזמן ובמקום המתאים לי. צריך להיות מידור, מתי 
כן ומתי לא... בזמן הלוויה, במקום הזה, מה יש כאן 
כבר לדעת? הרי אני זועקת את זעקתי כאם, אני 
זועקת את זעקתי כאישה, אני לא תמיד שקולה בכל 
מילה ומילה וזה המקום שלי להתפרק. יש משפחות 
שכולות שבכלל לא יודעות שזכותן לבקש שכלי 
התקשורת לא יהיו במעמד הזה, יוצאות מתוך הנחה 

שזו חובה שהמצלמות יהיו שם".
נכון, אנחנו רואים היום שעוד אין מועד הלוויה 
וכבר אנשים מתראיינים בתוכניות הבוקר השונות 
ומבקשים ורואים בזה איזה סוג של הנצחה או מקום 
שניתן ליקירם שאבד ואולי הדיפרנסציה הזו של 

אמצעי התקשורת לא כל כך ברור מי כן ומי לא
"נכון, אין ספק. אבל זה פשוט לעשות סדר".

איך עושים סדר, שואלים?
"יש קצינים שהתפקיד שלהם לעשות סדר בשבעה. 
אנחנו שכולי משרד הביטחון זה נורא פשוט. יש קצין 
העיר ויש את ענף נפגעים, יש שורה של גברדיה של 

קצינים שממלאים את הבית בשנייה הראשונה".
שאחד מהם יהיה יועץ התקשורת של המשפחה?

"נכון מאוד. שיבוא קצין העיר ויגיד 'יש כאן מערוץ 
זה וזה, מבקשים לשמוע כמה מילים מכם' והם 
יחליטו אם מתאים או לא. יש מי שבוחר להכניס 
אותם ברגעים הראשונים ואנחנו איתם במקום 

7
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הזה, אין לי חלילה ביקורת על אף אחד, זה באמת 
אישי לחלוטין, דרך התמודדות של כל אחד. הדרך 
שלי הייתה להיות עם עצמי, קודם כל שהמשפחה 
שלי רגע תבין מה קורה פה בכלל. אצלנו זה היה 
אבסורד, כי הבן שלי היה ליד אילת והייתי צריכה 
לדבר איתו בטלפון ולמסור לו את הבשורה. כל 
הזמן אמצעי התקשורת טרטרו לדובר צה"ל רק 
להוציא את הידיעה החוצה... רגע! כאילו, זה דברים 
שמצמררים בכל רמה שהיא. יש קצין העיר, תבדקו 
תשאלו. מתאים לי לדבר, יופי, לא מתאים לי, עוד 
יומיים תשאלו עוד פעם, אולי אז יתאים לי לדבר 

ויתאים לי לדבר, כי אני ארצה לדבר".
את נותנת רעיון רונה, את נותנת כלי. כי באמת יכול 
להיות שצריך במערך הזה של קצין העיר לתת היום 
במציאות המשתנה, שבה התקשורת הופכת להיות 
נדבך מרכזי בסיפור- לתת יועץ תקשורת למשפחה, 

בשעה הקשה, בשעה המרה שלה.
"נכון. הוא ממילא נמצא שם, שזה יהיה חלק מתפקידו"

אבל הוא לא אמור לשרת אותך, אולי במודעות שלו 
או בהבנה שלו הוא אמור לשרת את המערכת, הוא 

אמור לשרת את צה"ל, את משרד הביטחון
"נכון ואני זוכרת את המשפט הזה כשאני שאלתי, 
'רגע אני יכולה לחכות שהבן שלי יגיע הביתה?' 
אז הוא אמר לי 'רונה זו בעיה, כי אני כל הזמן 
מנסה לעצור את אמצעי התקשורת', זו צריכה להיות 

הבעיה ברגע הזה?".
אז יכול להיות שצריך לעשות קורס היום לקציני 

תקשורת של קצין העיר.
"יכול להיות. המשפחה השכולה צריכה להתחשב 
באמצעי התקשורת או נהפוך הוא התקשורת צריכה 
להתחשב במשפחה השכולה?! מאיזה כיוון אנחנו 

תוקפים את הדבר הזה?"
אולי בתהליך ההכשרה גם בקצין העיר או באותן 
חוליות שבאות עם המשפחה, צריך להכשיר אנשים 
שידעו לסייע למשפחה בשעתה הקשה עם התקשורת. 
באותה נשימה, ליוויתי, רק בהיבט התקשורתי 
משפחות שאיבדו את יקיריהן באוטובוס בשריפה 
בכרמל, מי שזכה לתשומת הלב הציבורית היו אותן 

משפחות שהשכילו לעבוד מול התקשורת.
"חייבים למצוא את הדרך הנכונה וזה לא פשוט כל 
כך, לתת את הבמה מתוך מקום של התחשבות לכל 
מי שמעוניין. יכולה להיות הפרייה הדדית משום  
שהאינטרסים של שני הצדדים קיימים, הצורך לדבר 
קיים והצורך לשתף. המשפחות חיות בתחושה של 

'אני אומר משמע אני קיים'".

 מתי, איך ומי מכתיב את הקצב
 "כל אדם באופן אישי, זה מה שמכתיב. יש דברים 
מסוימים שאני רוצה לעשות, קשה לי להגיד לזכר 
אסף, או לכבוד זכרו - שאני לא מסוגלת עד היום 
לעשות אותם, לא מסוגלת לדבר עליהם אפילו, לא 
מסוגלת לחשוב, אבל אני יודעת שזה יבוא מתישהו. 
זה תהליך עמוק וממושך. גם בשבעה כולם רוצים 
לבוא ולהיות ולעשות ואני אומרת 'חבר'ה זו ריצת 

מרתון ארוכה מאוד'".
ההתמודדות עם האבל?

"בוודאי. זה לא ספרינט של 7 ימים או 30 יום 
או שנה, זה לא זה. יש פה באמת תהליך ארוך 
וממושך שאפשר לעשות ולדבר, אפשר לעשות 

דברים אחרת".
ואת מוצאת קושי גדול מול הרצון הזה, גם בניסוח, 
של להנציח או לכבוד, מול אסף ומול אילן שהיה 

לך יותר קל?
"לא, לא היה קל יותר, אין כאן בכלל מקום להשוואה, 
זה שדות אחרים. בהקשר להנצחה אני פועלת בתחום 

החינוך על ההשראה שאילן ואסף השאירו".
אובדן של בעל מול ילד 

"כן, זה אחרת לגמרי. אולי אני אעשה על זה דוקטורט 
פעם, סתם סתם...".

לא, לא סתם
"נכון, לא סתם. הנושא חשוב ומהותי, במיוחד 
שאנו עדים לתופעה חדשה של שכול כפול בחברה 
הישראלית. אתם מדברים איתי כי הסיפור שלנו 

גרנדיוזי".
הוא לא גרנדיוזי רונה, הוא ישראלי

"הוא מאוד גרנדיוזי כי זה אבדן שני בעין הציבור וזו 
משפחה ייצוגית וסמל וסמל וסמל וסמל. את יודעת 
כמה אני שומעת שאנחנו סמל. איזה סמל?! אני 
אימא, היה לי בעל מקסים, 4 ילדים נהדרים, כאילו 
הסמל, סמל, סמל. בשורה התחתונה אני שם, אני 
אוהבת להכין לילדים שלי את השניצל, כמו שאת 
אוהבת וההיא אוהבת בסופו של דבר וזה המקום 
שתסתכלו עלי, אל תסתכלו עלי כסמל כשאתם 
באים לסקר אסון שקורה לי במשפחה, תסתכלו עלי 
כאימא. זה המקום שלי. כששאלו אותי שבוע אחרי 
שאסף נהרג אם אני רוצה להגיד, זה המקום היחיד 
שרציתי להגיד, אני לא יכולה להגיד עוד כלום על 
אסף, זה המקום, רק תחשבו איך אתם, שימו את 

עצמכם בנעליים שלי".
אתם זה התקשורת?
"בעיקר התקשורת".

התקשורת היא זו שתוכל גם לגרום לנו לא להסתכל 
עליך כסמל? להתייחס אליך כאימא?

"במקום הזה, בהחלט כן".
עם החיבוק הישראלי אולי קשה לך...

"לעיתים. יש פן של החיים שלי שאני מעריכה ורוצה 
לפתח כחלק מפעולות השראה מכיוון שאני רואה 
גם מה זה עושה בעיקר אצל הצעירים, אצל הנוער.  
אפילו הפן המקצועי - טיפולי. פונים אלי אנשים 

ושומעים את הדברים אחרת ממני בגלל שאני איתם 
באותו מקום". 

את לא מדברת רק מהתיאוריה
"אכן. בתחום המקצועי נסיון החיים והידע האקדמי 
תורם את מקומו. בתחום הציבורי, לעומת זאת יש 
הפרדה מוחלטת בין העשייה הציבורית ובין המקום 
הפרטי. כמו למשל, בשבוע שעבר הייתה הפרדה 
מוחלטת בין כל האירועים הציבוריים שקרו בארץ, 
מקרית אתא וקרית מוצקין ועד באר שבע ומצפה רמון, 
היו שם חוקרים ואסטרונאוטים שנתנו הרצאות. זה 
נפלא, משפיע, מעורר השראה, מחזק, מפתח. בשנה 
שעברה הקמנו את קרן 'קרן רמון', ואנחנו מובילים 

את זה למקום של העשרה והשראה".
מי זה הקמנו?

"הקמנו... חברים ואני. חברים טובים מאוד שמאמינים 
שאפשר למנף את הקונצנזוס שסביב אילן ואסף 
למקום של השראה. אמר שר החינוך לפני שבוע 
בכנס שצריך לתת דגש לגיבורים, לגיבורי התרבות 
שלנו, הגיבורים שלנו מעבר לתוכניות הריאליטי. אז 
אני משתדלת להתעסק בקיים. גם בנושא התקשורת 
לעשות את הדברים מתוך כבוד. עכשיו לשמחתי 

יש לי מישהי שמרכזת את הנושא".
אולי זה טוב, שיש חיץ בינך לבין התקשורת. כלומר, 
יש מי שמטפל בעניינים, מי שנותן לך זמן לחשוב 
ולהחליט. אגב, באחרונה הוציא דובר צה"ל אבי 
בניהו, ספר לסיום תפקידו "דובר צה"ל מודיע", 
הוא בוחר לסיים את הספר בהודעה על אסף. לא 

ראית את הספר עדיין, נכון?
"לא. זה מאוד מרגש אותי".

תהיתי על הבחירה. אבי בניהו בוחר לסיים, כי זה 
לא הדבר האחרון שהוא עשה, והוא בוחר לסיים 
את הספר עם ההודעה על האבדן, על מותו של 
אסף... וחשבתי עליך וחשבתי על החברה הישראלית. 
אמרת קודם 'אני לא סמל, אני אימא, אני רוצה 
להכין שניצלים לילדים שלי, תזכרו אותי כך'. אבל 
אסף הוא כל מה שאנחנו מייחלים, כולנו כחברה, 
מעבר לילד הפרטי שלך ומסמל את המשך הקיום 
היהודי והישראלי בארץ על הכאבים ועל הכאוס 
האחרות.   ועל  השונות  על  כאן,  בחברה   שיש 
)אחרי שתיקה ארוכה(. בספר ניחומים של אסף, אחותי 
כתבה "מה אברך". כן, אסף... התברכתי בילד. לכולנו 
יש את האסף שלנו. את יודעת, אנחנו מדברים על 
אילן, מדברים על אסף... יש כל כך הרבה גיבורים, 
אסף ואילן היו בעין הציבור אבל יש כל כך הרבה 

גיבורים באמת..." 
הזכרת בראשית השיחה את השבוי שלנו ובדברים 
שאמרת, אמרת אני מתפללת תפילה אישית לשובו 
של גלעד ובחרת לומר תפילה ובחרת לומר תפילה 
אישית. אני שחזרתי תפילות של נשים יהודיות לאורך 
הדורות, תפילות שהלכו לאיבוד, גם בתקופות שנהוג 
היה לחשוב שנשים יהודיות לא כתבו כי לא ידעו, 
מצאתי טקסטים עתיקים מאוד מאוד, מהמאה ה-13, 
מהמאה ה-14, בעברית. יש תפילה של אם על קבר 
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ילדה שכתבה פאני נוידה לפני כ-150 שנים. 
"דיברנו על משבר האמונה שקורה בעקבות האבדן, 
אני זוכרת שראיינו את שולי מועלם שהיא אישה 
דתייה והיא סיפרה על משבר האמונה ועל המריבות 
האינסופיות עם אלוהים. אז כן, אז אני לא אישה 
דתייה אבל יש לי איזשהי אמונה בכוח גדול 
מאיתנו. בעניין של גלעד - התפילה היא שהוא 
יחזור אלינו - אני אפילו לא יודעת איך להגיד 
את זה. קשה לי, אנחנו שקברנו...את מי שאפשר 

להחזיר, נחזיר".
מחקרים מראים שלכעשרה אחוזים מהאוכלוסייה 
הישראלית יש תסמינים של פוסט טראומה, אנשים 
ממעגל ראשון ושני, מתוך חיים במדינה אחת, עם 
חמוש, זאת ההגדרה הסוציולוגית, הרבה שנים 
חששנו מסטיגמה התביישנו לבקש עזרה, גם תמיכה 

נפשית וגם תמיכה טיפולית 
"אני חושבת שאנחנו כבר בעידן אחר".

את מגייסת את הכוחות האישיים והמקצועיים 
שלך ואומרת 'אני רוצה לעזור לאחרים מהניסיון 
המעשי והמקצועי שלי אבל גם כי באופן מסוים 

מצאתי דרך להתמודד'
"כן. שואלים אותי איך אני יכולה לעבוד עכשיו, 
איך אני יכולה לטפל באחרים, אני רוצה להגיד לכם 
שהטיפול הוא טיפול הדדי חד משמעי. אני מטפלת 
אבל אני לא אוהבת לקרוא למטופלים שלי מטופלים. 
אנחנו נפגשים מאותו שכול. אני רואה בהם שותפים 
לדרך. בעקבות ניסיון החיים שלי, המקצועיות שלי, 
כמטפלת ברפואה משלימה והמחקר האקדמי, אני 
אומרת לאנשים שאנחנו יוצאים לדרך יחד, יוצאים 
למסע משותף. המטרה שלי היא לתת להם ארגז 
כלים, מדדים לגבי עצמם. אם אלמנה אומרת לי 
'כל כך רע לי, איך אני יודעת מה טוב לי? כולם 
אומרים לי תעשי מה שטוב לך' אבל היא אומרת, 
'כל כך רע לי איך אני יודעת מה טוב'. פה המקום 
שלי להכניס בהירות והכוונה לגבי מסגרת כזו או 
אחרת של טיפול. אני מנסה לעזור להתמודד, לא 
למחוק את הכאב. לפעמים אני מבינה את הכאב 
עד קצהו ואני שואלת את עצמי מה אני עושה שם, 
מה אני יכולה לומר להם. הכאב הוא בלתי נסבל, 

קשה כל כך. 
"ובכל זאת, יצירת ארגז כלים אישי תורמת רבות 
לשיפור איכות החיים ומאפשרת גם הסתכלות על 
התמונה הרחבה יותר, על הדברים שהם מעבר 
לאבדן. לעיתים שואלים אותי 'איך את יכולה לעשות 
את זה?' אני פשוט מסתכלת על שלושת הילדים 
שלי שנשארו ואומרת איך אני לא אעשה את זה, 
איזו ברירה יש לי? וזה המקום שלי. אין לי נוסחת 
פלאים כיצד להמשיך לחיות עם האבדן אבל חייבים 
לנסות ללמוד לחיות איתו. כוחות נפש מתבטאים 
ביכולת להחזיק גם וגם, את הכאב ואת החיות, 

האהבה והיצירה".
את מדברת על יום הזכרון. הראיון הזה יפורסם 
בגיליון של נט"ל שיופיע בערב יום העצמאות. אני 

לא יודעת איך לשאול את השאלה הזו, דיברנו על 
המרחב הישראלי של שותפות הגורל, של הערכים 
שמחנכים אליהם, או לפחות מייחלים לחנך אליהם, 
אולי יש משהו מנחם, אפשר להיאחז במשהו... 

במילים אחרות יש היררכיה של השכול?
"היררכיה של השכול? מה זאת אומרת?"

כלומר, הייתה איזו משימה וניסיון ומטרה ומשמעות 
בעשייה ובהליכה ובשותפות גורל גם במקרה של 
אילן וגם במקרה של אסף ובשונה את יודעת, אולי 
מאנשים שאיבדו את יקיריהם בנסיבות אחרות שלא 

קשורות למרחב הציבורי
"אני מבינה עכשיו על מה את מדברת".

ודיברת על כמה תאריכים, אז כמובן שאזכרה יש 
לכולם, אבל כאן יש יום הזיכרון, יש עשייה בצד 
האבדן, ואת גם מחפשת איך להמשיך את הדרך 
של אסף. אסף הוא מודל לחיקוי לדור... יש בזה 

משהו מנחם?
"את שאלת שני דברים: א' - אם יש איזושהי נחמה, 
אז לא. יש  אחיזה מאוד חזקה בקיים ובמה שיש 
ובמה שהיה כי  עם כל הכאב הנורא הזה והוא באמת 
נורא... התברכתי, התברכתי בזוגיות שהרבה מאוד 
אנשים לא זוכים לה כל החיים. אני אבכה אבל 
אגיד את הדבר הזה, התברכתי לגדל ילד שזו באמת 
הייתה ברכה להביא ילד כזה לעולם ועוד יסופר... אז 
אין נחמה על האבדן שלהם. ישנה אחיזה בדברים 
הנוספים שהתברכתי בהם בחיים שלי, הילדים והבן 
זוג שלי והמשפחה שלי והמקצוע שלי והעשייה 
החברתית. זה באמת מתבטא בכל דבר קטן האחיזה 
הזאת בברכה שקיימת בכל זאת סביבי. אבל נחמה 

אין. אחיזה כן.
"מעבר לזה שאלת על היררכיה של השכול אני 
מתייחסת לכל אחד מאיתנו ברמה של הפירה 
והשניצל, בסופו של דבר אנחנו הורים, לא משנה 
איך נאבד את הילדים שלנו, אבדן הוא אבדן, אין 
היררכיה לשכול או אין משמעות כזו או אחרת, 

בסופו של דבר כולנו בני אדם".
המקום הציבורי עבורך הוא מקום מחזק?

"הוא גם וגם. יש מקומות שזה מגוחך ומעצבן... מצד 

אחד לצאת מסרט ו.. 'את רונה? וככה וככה ואיך 
בכינו' ומצד שני עם הילדים הצעירים - שמרגישים 
את ההשפעה, ההשראה שאסף ואילן השאירו, שזה 

מחזק ומחמם את הלב". 
גלי דגן )נט"ל(: בעניין גלעד שליט, הגיליון הזה 
עוסק בבחינת היחסים בין תקשורת וטראומה, 
תקשורת ושכול, מה דעתך על הליווי התקשורתי 
בנושא גלעד? איך את רואה בהקשר זה את מקומה 

של התקשורת? חשבת על זה? 
עליזה: השאלה היא אם היא לא מזיקה לעתים. 
אביבה שליט כעסה על נשות עסקים, למשל, ושאלה 
איך ייתכן שהן לא משמיעות קולן ובנושאים אחרים 
כן. היה סוג של התארגנות וניתן לזה ביטוי פה 
ושם. המסע, גילויי אהדה, וגם את צעדת איתם - 
אבל הוטרדתי, מה יקרה כשיגיעו לירושלים? איך 

ממשיכים? איך לא מפקירים אותם? 
"צעדתי עם אביבה, מדי פעם ניגשו אלינו עם מיקרופון. 
היא שלחה אותם לנועם, היא אומרת 'הם יודעים לא 
לפנות אלי'. כמובן שהזדהיתי איתה. גם אביבה עברה 
דרך, הזעקה הזו כל כך קשה. זה עובר גם אצלה את 

'איזור הנוחות', או איך לקרוא לזה..." 
גלי: לא ניתן להתעלם מכוחן של המשפחות גולדווסר 
ורגב מלבנון השנייה, האימא, הבת זוג של, כמה הם 

דאגו שהנושא לא יסור מסדר היום התקשורתי 
"עיתונאים מרגישים שזה היה התפקיד שלהם 
להעלות את הנושא. יש כאן שאלות שאנחנו לא 
יודעים את התשובות עליהן, אם זה מזיק או מועיל, 
אנחנו רק יכולים ללכת עם האמת שלנו. אי אפשר 
לדעת מה נכון. מבחינתי נכון לתמוך בהם, אם זה 
מה שהם מאמינים שיעשה טוב, אז אני שם. אבל 

מעבר לזה אני לא יודעת".
גלי: אבל, איך מונעים את הפעם הבאה. איך דואגים 
לייצר קווים אדומים כשצריך להתחרות עם תוכניות 

ריאליטי ולספק את אותו עניין 
עליזה: גם על כך יש ביקורת. התקשורת בהמון 
שקורה  למה  פרופורציה  ללא  מלבה,  מקרים 

במציאות.
"באחד האסונות האחרונים, שמעתי את החדשות 
באותו ערב וסגרתי, באמת מתוך חשיבה, סגרתי את 
עצמי, כמו בת יענה, לא רוצה לדעת כלום. חמישה 
ימים אחרי נסעתי באוטו והקשבתי לרדיו והזדעזעתי 
לשמוע שיחה בנושא זיהוי גופות  ברמת שיחה 'על 
כוס קפה'. דיברנו מקודם על קווים אדומים ופרות 
קדושות, עד עכשיו אני מצטמררת מזה כי יש דברים 

שלא עושים, לא עושים כזה דבר. 
"מה עוד צריך לעשות במדינה הזו כדי להבין?! 
אחרי האסון של אילן היה איזה חכמולוג בתוכנית 
מטופשת שדיבר בציניות על איזה ספר ש"אני" 
כתבתי על המפוזר מכפר אז"ר, אני מיד התקשרתי 
לרשות, אמרתי אם זה בדיחה אני רוצה שתסבירו 
לי, כי אני לא מבינה. ויופי, אז התנצלו בשידור חי. 
והנה חוזרים לאותו טמטום?! איפה הגבולות? 
צריך להיות גוף מטעם שאומר בואו נחליט. בואו 

רונה רמון - תואר שני מאוניברסיטת לסלי 
בתחום הבריאות ההוליסטית )M.A(. תואר 
ראשון בחינוך )B.Ed מורה לחינוך גופני - 
מכון וינגייט(, מטפלת ברפואה משלימה 

מזה 16 שנה.
רונה מעבירה הרצאות וסדנאות ומטפלת 
בקליניקה פרטית בגישה הוליסטית לצמיחה 
מתוך משבר ולהתפתחות פסיכו-רוחנית. 
רונה עומדת בראש קרן רמון, הפועלת לקידום 
וטיפוח ערכים ומטרות בהשראתם של אילן 
ואסף רמון ז"ל, ערכים של אחריות חברתית, 

מנהיגות ואהבת הארץ.
למידע נוסף פרטים והזמנות :
http://www.רונה רמון.com.

< המשך בעמוד 12
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ב 20 לאפריל 1979, בלילה חשוך, נחתה חוליית 
מחבלים על חוף נהריה ופרצה לבית משפת הרן. אב 
המשפחה דני ובתו הקטנה עינת בת הארבע נגררו אל 
החוף ונרצחו. האם סמדר הרן, הסתתרה בעליית גג 
בדירה עם בתה בת השנתיים, יעל. התינוקת פרצה בבכי 
וסמדר שביקשה להשתיק אותה מחשש שיתגלו על 
ידי המחבלים, סתמה את פיה והילדה נחנקה למוות. 
לאחר האירוע התעקשה סמדר הרן להתראיין בטלוויזיה 
הישראלית )היה אז רק ערוץ אחד( והכתב עמוס כרמלי 
נשלח לראיון מצולם. הראיון המצולם היה מזעזע. סמדר 
דיברה בשטף, ללא הפסקה, ובגילוי לב חושפני סיפרה: 
״...פתאום התחיל הירי... ויעל פרצה בבכי איום... 
תפסתי את יעל וסגרתי לה את הפה... הרגשתי שהיא 
רוצה לנשום... הייתי צריכה להשתיק אותה... הרגשתי 
באותו רגע שאני עוברת את השואה... אני מסתתרת 
 עם התינוקת על הידיים ואני למעשה חונקת אותה..."

סמדר הרן לא בוכה, הצלם מתמקד בפניה ב"שוט" 
אחד ארוך וסמדר בשקט שזיעזע את הצופים אומרת: 
"...הרגשתי שאני בשואה... דני ועינת הלכו כצאן 
לטבח...". הראיון משודר בערב שבת ומעורר תגובות 

קשות של הצופים הנדהמים. רק מעטים ידעו אז עד 
כמה חשובה הייתה לסמדר הרן, כמו להרבה קורבנות 
טראומה אחרים, ההופעה בתקשורת: זוהי חוויה מזככת, 
תרפויטית, מטהרת. היא מאפשרת ליחידים או לקבוצות 
פגועות לחשוף את כאבם, לחלוק את סבלם עם אחרים 

ובכך להקל על המצוקה.

במה להחצנת הכאב
שנים רבות לאחר מכן, פרצה השריפה הנוראית ביערות 
הכרמל בדצמבר 2010, שריפה בה נספו 44 צוערי 
השב"ס ואנשי משטרה וכבאים. חודש לאחר האסון, 
באזכרה ממלכתית בקיבוץ בית אורן, בעת נאומו 
של ראש הממשלה נתניהו, מול מצלמות הטלוויזיה 
ובשידור חי בכל רשתות החדשות, פרצו משפחות 
הנספים בצעקות מחאה, דרשו את סילוקו של שר הפנים 
אלי ישי מהטקס, קראו לאחרים לעזוב את האירוע ואף 
ניסו להתפרץ לבמה. הם עשו זאת רק כשנדלקו זרקורי 
התאורה של הטלוויזיה ואלה במהירות הופנו אליהם. 
לרבים מהם הייתה זו ההזדמנות היחידה לחשוף את 
כאבן מול האומה כולה, לנצל את הבימה שניתנה להם 

כדי לפרוק את הזעם, לתעל את התסכול והאכזבה 
אל המנהיגים שכשלו. התקשורת היתה להם לבימה 
אך גם לאמצעי של פורקן, של החצנת הכאב, של 

חשיפה פומבית של הכעס. 
שבוע לאחר האסון, קם אב שכול מ"השבעה" על 
מות ביתו בשריפה והתייצב, ממש כמו סמדר הרן 
לפניו, באולפני הטלוויזיה בערב שבת. היה זה ניצב 
)בדימוס( זאב אבן חן, אביה של טופז אבן חן ז"ל 
ש"התראיין" בתכניתו של יאיר לפיד. לא היה זה 
ראיון, היה זה מונולוג כאוב ומיוסר שבו פרק האב 
את כעסו אך גם ניסה לתעל את הכעס אל הנקמה 
באשמים, אל גיוס אמפתיה ציבורית ומחאה ציבורית. 
גם כאן הייתה התקשורת אמצעי של תמיכה, של 

פורקן פומבי, של תיעול הכאב והכעס. 

פונקציה חשובה 
ליחידים ולקבוצות

הפנייה לתקשורת בעת אירועים טראומתיים אינן 
רק של יחידים או קבוצות קטנות: אומות שלמות 
נקלעות לאירועים טראומתיים )רצח נשיא או ראש 

פרופ' גבי וימן

הקתרזיס 
של אבל מתוקשר

באירועים טראומטיים קולקטיביים ממלאת התקשורת גם את השליחות של הבטחת היציבות 
והחזרה לשגרה שכה חיוניים לתהליכי החלמה ולעיתים יש לה תפקיד תרפויטי מכריע גם 

עבור קורבנות טראומה | פרופ’ גבי וימן
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אינני מתגעגע לתקשורת של פעם. היא היתה איטית, 
מוטה ויותר מדי פעמים אפילו חלשה. השינויים 
שהביאו עימם הזמן והטכנולוגיה, עשו בדרך כלל 
לתקשורת טוב. הם חידדו את יכולתה לפעול בזמן 
אמת, במהירות וביעילות. הם הקנו לה יכולות חדשות 
שחיזקו את מעמדה ומשקלה הציבורי. נוכח שקיעתם 
והיחלשותם של מוסדות המדינה, בראש ובראשונה 
הכנסת והממשלה, אך גם גופים ממלכתיים אחרים 
כמו המשטרה ובית המשפט העליון, נפתח בפני 
התקשורת מרחב גדול שבו היא משרתת את האינטרס 
הציבורי. התקשורת היתה מבלי שתחוש אפילו, 
המחטא הלאומי שמוציא עניינים שונים אל האוויר 
הפתוח, אל אור השמש ומאוורר אותם. קשה לי 
לראות את הדמוקרטיה בישראל מתפקדת במלוא 
עוצמתה ללא תקשורת הפועמת עימה באותו קצב 

ומספקת לה חגורת מגן מפני פגיעה חיצונית. 

התקשורת החדשה
הסוד שמאחורי התקשורת החדשה הוא כבר גלוי; 
בתקשורת החדשה אין מוקד כוח אחד אלא מוקדי 
כוח רבים, אין סופיים. היא פועלת בצורה אופקית 
ולא אנכית. היא אורגת מארג אין סופי של קשרים בין 
אנשים וקבוצות על פי מכנים משותפים ואינטרסים 
חוצי גבולות. בתקשורת החדשה, כל אחד מאיתנו 
הוא העורך, המפיק, הקורא והצרכן. אנחנו יכולים 
בעת ובעונה אחת לשדר ולקלוט, לבלוע ולפלוט, 
לייצר ולצרוך. המבחר שלפנינו הוא מהמם ברב 

גוניותו ובאפשרויות שהוא מציע.
אולם, כמקובל, בכל "אליה וקוץ בה" ואין טוב בלי רע. 
לעוצמה המחודשת של התקשורת נלוו היבטים בעייתיים, 
שליליים. קריסתה האיטית של התקשורת הישנה הפילה 
נורמות וקודים אתיים. "השחקנים החדשים", אתה, אני 
והיא, אינם כפופים בטוקבקים, בפוסטים ובבלוגים לאמות 
המידה התקשורתיות שנהגו בתחום זה. החופש ניפץ את 
כלי העבודה הקודמים אבל לא יצק חדשים במקומם. 
ביזורה של המערכת דרדר את איכותה ופגע באמינותה.

עתה, כשאנו מציבים את העולם החדש הזה במרכזה של 
זירת החירום בישראל, אנו מוצאים כי תפקודה הוא רב 
פנים; עשוי לשפר אך גם עלול להזיק. ההיצע הרב של 
המידע הפך לצורך פיזי, אשר רובנו ככולנו התמכרנו 

לו. אולם הוא הביא עימו גם מבוכה ומעורר ספקות 
אשר ביחד מתגלמים באי אמון במערכת הממסד. 
במלחמת המפרץ ניתנה לי יכולת נדירה וחד פעמית 
להידבר עם מיליון וחצי בתי אב באמצעות הרדיו 
והטלוויזיה ללא כל התערבות של גורמים מתווכים. 
האולפנים הניחו למידע ולדברי ההרגעה לעבור דרכם 
באופן חופשי במשך שעות. זה היה מצב ייחודי והוא 
לא יחזור על עצמו. ניהול מידע הוא מבחנם הגדול 
של קברניטים בעת חירום. הם מבקשים ריכוזיות 
ובלעדיות. במלחמת המפרץ הראשונה הניחה להם 

התקשורת לעשות כן בהידברות ומתוך רצון. 
אולם, כבר באירועים של האינתיפאדה השנייה ואחר 
כך מלחמת לבנון השנייה ו"עופרת יצוקה", השליטה 
המרכזית במידע אבדה. התקשורת החדשה התפרסה 
באופן ספונטני בחזית והעורף ופעלה ללא מיצרים 
וללא מעצורים. תקשורת זו מדווחת וממילא משפיעה, 
אך אינה רואה את עצמה אחראית להרגעת העורף 
או לגיוס תמיכה לאומית. היו גורמים שהאשימו את 
התקשורת כי היא מעוררת חרדה ומעמיקה את הדרמה 
לעומת אחרים שאמרו כי זו דרכה וכי עתה, במיוחד 

עתה, לא ניתן לתלות בה עוד תקוות כאלה. 
לרוע מזלנו צפויים משברים בעתיד שרובם ככולם 
יתחוללו בעורף. יתעצם גם הויכוח הציבורי על תפקידה 
של התקשורת. הגעגועים אל תפקודה ההיסטורי, לימים 
שבהם היתה דבק מחבר בין חלקי החברה, והתגייסה 
להעלאת המורל, חלפו. מוטב כי נבין כי במציאות 
החדשה הדבר פשוט אינו ייתכן. כדרכי, אני מאמין 
בדרך האמצע, זו שבסופו של דבר מרביתנו, מפעילי 
התקשורת החדשה וצרכניה יבחרו ללכת. לתחושתי, 
ברגעי המשבר ייחשף המכנה המשותף והרצון לאחדות 
לאומית והוא יחפה על המפריד ועל השונה. אך רגעי 
האחדות הללו יהיו קצרים מפעם לפעם. נכון כי ה – 
D.N.A מכיל את הפחד הקדום מפני תבוסה, הפסד או 

כישלון ומחבר אותנו יחדיו. עדיין אנחנו ברגעים הללו 
"מחוללים סביב הדגל". אולם, אלה רגעים קצרים ביותר. 
הם יחלפו ויציפו במהירות את המחלוקות ואת הקרעים 

המשסעים את החברה הישראלית. 
לא נוכל לעצור את השעון הטכנולוגי, לא נוכל להסתיר 
את מצוקות השגרה והיום יום, אפילו באותם רגעים 

של מצוקה לאומית.
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 המעוניינים, מתבקשים לשלוח קורות חיים עד ה-31.08.08 
 פקס מס' 03-6950579 או לת"ד 20055, תל אביב 61200 )לידי חנה( 

 מועמדים שנתוניהם מתאימים יעברו מספר שלבי מיון שיחלו בקיץ 2008. 
 המועמדים הסופיים יעברו הכשרה מיוחדת בת חצי שנה, שתחל בסוף שנת 2008, ויתחייבו להתנדב 

בקו הפתוח לפחות 5 שעות בשבוע במשך שנה, מיום סיום הקורס. ההתנדבות באזור המרכז. 
דרושים בדחיפות דוברי רוסית, ערבית ואמהרית.

לפרטים נוספים: 1-800-363-363 )בימי ב' ו-ה', לחנה(

ד"ר נחמן שי

הגעגועים אל תפקודה ההיסטורי של התקשורת, לימים 
שבהם היתה דבק מחבר בין חלקי החברה והתגייסה להעלאת 
המורל, חלפו. מוטב כי נבין כי במציאות החדשה הדבר פשוט 

אינו ייתכן | ד"ר נחמן שי

ח"כ ד"ר נחמן שי שימש בעבר דובר צה"ל ומנכ"ל הרשות השניה לטלויזיה ורדיו הכותב הוא פרופסור לתקשורת באוניברסיטת חיפה

התקשורת, 
עמית או טורף?

ממשלה, פיגועים המוניים נוסח 9/11( ופונות אל 
התקשורת. ממצאיו של מחקר שערכתי לאחר 
רצח יצחק רבין ז"ל התפרסמו במאמר שכותרתו 
"שעת החסד: תיפקוד התקשורת הישראלית 
לאחר רצח רבין". במחקר נערכה השוואה בין 
התקשורת האמריקנית לאחר רצח קנדי ב 1963 
לבין התקשורת הישראלית לאחר רצח רבין תוך 
הארת התפקידים הקשורים לבשורת האסון, מיתון 
הזעזוע, תיווך האבל, תיעול האשמה והבטחת 
היציבות החברתית. מאות אלפים בישראל, כמו 
שנים קודם לכן בארה"ב, התכנסו בכיכרות, 
שרו שירים, והדליקו נרות. רבים ישבו בבתיהם 
מול מסכי הטלוויזיה וצפו בתמונות מהכיכרות 
ומהטקסים. והם הרגישו כאילו היו שם, כאילו 
היו יחד. הם השתתפו בהלוויותיהם של קנדי 
או רבין באמצעות המצלמות והמיקרופונים 
שהביאו אותם עד לשולי הקבר. בישראל רותקו 
כמעט כולם אל מסכי הטלוויזיה בהם שובצו 
תוכניות לזכרו של רבין, הבאת הארון לרחבת 
הכנסת ומסע הלוויה והקבורה. וגם כאן, כמו 
בלווית קנדי, שימשה הטלוויזיה כמנצחת על 
טקסי האבל, כמתווכת הראשית בין הקהל האבל 
בבית לבין האירועים וכמתעלת את הכאב והצער 

אל ה"קתרזיס של האבל". 
ממלאת  קולקטיביים  טראומטיים  באירועים 
התקשורת גם את השליחות של הבטחת היציבות 
לתהליכים  חיוניים  כה  שהם  לשגרה  והחזרה 
תרפויטיים של החלמה. לאחר פיגועי ספטמבר 
2001 התאושש לראשונה ראש העיר ניו יורק ג'וליאני 
והתייצב מול המצלמות והמיקרופונים כדי לעודד את 
עירו הפגועה ואת האומה ההמומה. הנשיא בוש מיהר 
להבטיח התאוששות ונקמה, המשכיות ושרידות. גם 
לאחר רצח רבין, היו אלה חיים יבין בערוץ הראשון 
ואהרון ברנע בעיניים דומעות בערוץ 2, שהודיעו 
על המוות אך שמרו על איפוק בהמשך שידוריהם. 
באותו ערב כבר רואיינו בתקשורת הישראלית 
מומחים משפטיים שהצביעו על המשך תיפקוד 
הממשלה. המסר שהועבר לציבור היה ברור: יש 

מנהיגות ולמרות האסון תישמר ההמשכיות.
בחשיפה  מוצאים  טראומתיים  אירועים  נפגעי 
תיקשורתית אמצעי להתמודדות עם כאבם.  התקשורת 
מצידה מוצאת עניין רב בסיפורים המרגשים, בחשיפה 
של פצעי גוף ונפש. בשל כך הואשמה התקשורת 
במציצנות, בחדירה לתחום הפרט, בניצול ציני של 
סבלם של קרבנות לשם קידום הרייטינג ובפורנוגרפיה 
של השכול". אולם, יש לזכור כי גם אם התקשורת 
מונעת מדחפים מסחריים ותחרותיים הרי מבלי 
דעת היא ממלאת פונקציה חשובה עבור יחידים 
וקבוצות המתמודדים עם טראומה ופוסט-טראומה. 
עבורם יש בחשיפה, כאובה וחודרנית ככל שהיא 
נראית במבט ראשון, אמצעי התמודדות, פורקן, 
תיעול כאב וכעס וגם גיוס אמפתיה. כל אלה הם כה 

חיוניים למאבק ההישרדות שלאחר הטראומה.
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מיטל וקס נפגשת איתי בבית קפה תל אביבי. אי 
אפשר להתעלם מיופייה ומהאסרטיביות שהיא 
משדרת. שתי בנותיה התאומות כבר כמעט בנות 
ארבע וחצי, והיא ממשיכה לגדל אותן ללא בן זוג. 
היא מספרת שהסרט הראשון אודותיה נוצר כמעט 
בטעות: "הכל היה נורא טרי, יעל שמעה עליי ובאה 
לבקר אותי במחלקת הכוויות של בית החולים, 
מתוך כוונה להכין כתבה קצרה לטלוויזיה, וזה 

התגלגל. היא המשיכה לצלם ולצלם, ומשהו 
התהווה. היתה בינינו כימיה מיידית. הסרט הראשון 
צולם לאורך שמונה חודשים והתקיים למעשה 
כתהליך מקביל לשיקום. לא חשבתי אז בכלל 
על ההשלכות של החשיפה אחרי שהסרט ישודר: 
ברגעים שצולמתי בזמן אמת, זה היה טוב מבחינתי, 
אחרת לא הייתי משתפת פעולה. הרגעים שבהם 

לא שיתפתי פעולה, לא נכנסו לסרט".
בסרט לרגעים את נראית חזקה, ולעתים את 

מרשה לעצמך להתפרק. את חשופה מאד.
"מבחינתי, הסרט שימש כיומן מצולם. בדיעבד 
גיליתי שבדיבור מול מצלמה יש משהו חזק: קל 
לי להיחשף מולה, כי היא מרחיקה. משהו בה 
יוצר דיסטנס. באותם רגעים התנהגתי כמו ילדה 
בת שש עשרה: עשיתי מה שבא לי, לא זייפתי, 

הייתי מאד אותנטית". 
היו לצילומים מבחינתך אפקט טיפולי?

אותי  חיצוני שהכריח  גורם  היה  זה  "לגמרי. 
להתמודד. כשזה עשה טוב - זה עשה טוב, וכשלא 
רציתי להיות נוכחת - ידעתי 'לנפנף'. זו מי שהייתי 

אז, ואני חושבת שזה עזר לי מאוד". 
הסרטים מרגשים ואותנטיים כל כך, כי את 
לא  כשהאמת  גם  לעצמך,  נאמנה  נשארת 
פוטוגנית. לא מנסה לייפות את המציאות, 

אבל מקפידה על הליפסטיק.
"גם על הליפסטיק, וגם על הלק! ואגב, לא ניסיתי 
להתייפות בגלל הצילומים, אלא בגלל שזה מה 

שנשאר לי. הרגשתי שם כמו גוש בשר, ומה שנשאר 
לי היו הפנים, והליפסטיק, והציפורניים שאפשר 
למשוח בלק. כשיעל באה אליי עם מצלמה, 
הרגשתי מיוחדת מאוד: מישהו רוצה לשמוע 
אותי. זה חיזק את הבטחון העצמי שלי. הרגשתי 

שאני משחקת את סיפור חיי".
זה עזר לך להשיג מחדש שליטה על חייך?

"לא חשבתי על זה אז. ברמה הפרקטית, הרגשתי 
שיש לי גם יומן מצולם וגם חברה טובה. הגשתי 
ליעל את הלב שלי על מגש, כי הרגשתי שאני יכולה 

לסמוך עליה. ידעתי שזה יהיה בסדר".
למרות שנשאלת שאלות קשות.

"כן, אבל הייתי מוכנה לענות לה כי ידעתי שהנפש 
שלי נקשרה בשלה. כבמאית, יעל היא אדם, שיודע 
לכוון, וכשזה היה קשה לי מדי, ביקשתי שתכבה 

את המצלמה". 

"החיים לימדו אותי לעשות 
איקסים: גומרים, הולכים"

כאמור, עברו תשע שנים בין הסרטים. מיטל הספיקה 
להיפרד ממי שהיה אז בעלה, ויצאה לדרך ארוכה 
של שיקום אישי: "מבחורה עצמאית, הפכתי לחסרת 
אונים לחלוטין. הייתי חייבת לבנות את עצמי מחדש 

ולהגיע לעצמאות מלאה, בלי בן זוג".
את מביטה לפעמים לאחור וחושבת על מי שהיית?

"כמעט ולא. אני נורא פרקטית. החיים לימדו אותי 
לעשות איקסים: גומרים, הולכים. אבל לפעמים 

> מיטל וקס. "אין לי שום אג'נדה, ואני לא רוצה להיות 'נושאת דגל'"
  צילום: זיו קורן

י ש י א ר  ו פ י ס

 "הרגשתי שאני    
   משחקת את  

  סיפור חיי"
לפני חמש עשרה שנים, בחג פורים של שנת 96', על מעבר החציה ברחוב דיזנגוף, נחצו 

חייה של מיטל וקס בת ה-27 לשניים. בפיגוע של מחבל מתאבד איבדה את אחיה, אסף ז"ל, 
ונפצעה אנושות. תהליך השיקום שלה תועד בסרט שיצרה יעל קיפר. תשע שנים מאוחר יותר 

ובתחילתו של מסע טיפולים מפרך שבסופו תהפוך אם יחידנית לתאומות, יצרה קיפר  סרט 
תיעודי נוסף המלווה את מיטל וקס בהמשך תהליך השיקום הארוך והאמיץ שלה | גליה אלוני דגן
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יעל קיפר, במאית שני הסרטים הדוקומנטריים שנעשו על מיטל: "רק מיטל 
יכולה לומר אם הסרט עזר בשיקום שלה. לא באתי כדי לעזור לה, זה לא התפקיד 
שלי. ככל שהשנים עברו והפכנו להיות חברות טובות, הקשר השתנה. בסרט השני 
כבר באתי כחברה, היה לי חשוב להיות איתה יותר מאשר לעשות את הסרט". 
ההיכרות ביניהן התחילה מיד לאחר הפיגוע. יעל, שגרה אז קרוב לדיזנגוף סנטר, 
שמעה את הפיצוץ מביתה: "במשך היום פרסמו את שמות הפצועים וההרוגים, 
וכששמעתי שמיטל היא צעירה בת גילי, נשואה, ושאחיה נהרג, החלטתי ללכת 
לבקר אותה בבית החולים. לא ידעתי אז אם אעשה עליה סרט, פשוט באתי 
למחלקת הכוויות בבית החולים תל השומר, וזה הדבר האחרון עלי אדמות 
שמתאים לי לעשות... החלטתי לפגוש אותה. נכנסתי לאחד המקומות שהכי 
קשה להיכנס אליהם, ומיטל שכבה שם, כולה חבושה. הזכרון החזק שנותר לי 
היה שיצאתי משם עם חיוך גדול על הפנים, כי תמיד – גם ברגעים הקשים – היה 

במיטל משהו שהקרין הרבה אופטימיות וכוח. התאהבתי בה".
ומדוע החלטת לצלם עליה סרט נוסף, אחרי תשע שנים?

"לסרט השני כבר הגעתי כבמאית, שמבקשת ליצור סרט תיעודי על דמות 
שמעניינת אותה. מבחינתי, הסיפור של מיטל הוא סיפור דוקומנטרי חזק מאין 
כמותו, עם דמות חזקה שיש לה מה לתת ולהגיד וחשוב לי לתעד אותה, מעבר 
לכך, הייתי חברה שלה. במהלך צילומי הסרט הראשון הייתי בעצמי אישה 
צעירה שניצבת מול צעירה שעברה פיגוע. התנהלתי מתוך החשש שלא לפגוע, 

לעשות את מה שנכון ומה שטוב. הסרט השני כבר בא ממקום אחר: מתוך 
מערכת היחסים שלי עם מיטל, ומתוך הרצון שלי שיהיה לה רק טוב. עכשיו, 
כשהסרט גמור, אני לא מרגישה שחסר בו משהו, אבל אולי היו רגעים כאלה 

במהלך הצילומים".
כמו הרגע שבו היא יולדת במפתיע, הרבה לפני הזמן?

"מיטל התקשרה אליי שעתיים או שלוש אחרי שנולדו הבנות, בשבע בבוקר, 
ואמרה 'ילדתי!'. כבמאית, רציתי למות. זה היה לחץ איום ונורא, לדעת שהיא 
עוברת חוויה כזאת. ידעתי שבחיים לא אעז לבוא לבית החולים עם מצלמה. היה 
ברור לי שאני מחמיצה את הרגעים הראשונים של אחרי הלידה ואת מה שעובר 
על מיטל, אבל היה ברור לי גם, שאני קודם כל חברה שלה וצריכה להיות שם 

בשבילה ולהתאפק עם הגחמות הדוקומנטריות שלי".
תהליך תיעוד יכול, לדעתך, לעזור בעיבוד טראומה?

"רוב האנשים שפגשתי, היו אנשים ששיתוף הפעולה עזר להם מאד. 
כבמאית דוקומנטרית, הייתי 'כלי' שעוזר להם להוציא את הטראומה שלהם 
החוצה: אנשים רואים אותם ושומעים מה עבר עליהם. יש להם במה ותקווה 
שמישהו ישמע ויבין אותם. בנוסף, אני תמיד יוצרת קשרים אישיים עמוקים 
עם המצולמים, אחרת אני לא יכולה לעבוד. והתחושה שלמישהו איכפת 
והוא רוצה להיות חלק מהחיים שלך ולשמוע באמת מה עבר עליך, בטח לא 

מזיקה לאף אחד מאיתנו".

"מיטל היא דמות חזקה שיש לה מה לתת ולהגיד וחשוב לי לתעד אותה" 

יש לי מחשבות כאלו, על 'איך הייתי אם', ועד 
היום אני מתגעגעת נורא לטייל ברחוב סתם 
ולראות חנויות. אני עושה את זה, אבל לא בהליכה 

על הרגליים".  
במהלך השנים, בתקופה שבין שני הסרטים, 

שיקמת את חייך.
"כן, עשיתי המון דברים שלא עשיתי קודם. 
סיימתי תואר שני במידענות, עבדתי כמה שנים 
בספרייה אוניברסיטאית עד שחשתי צורך עז 
שוב בקשר עם אנשים, והחלטתי לצאת וללמוד 

עבודה סוציאלית". 
ומתי נולד הרעיון לצלם שוב סרט, שיתעד 

את דרכך לאימהות?
"בתחילת טיפולי ההפרייה, הכל היה נורא טכני 
ופרקטי: זריקות, בדיקות, רופאים... לא נתתי 
למה שעבר עליי לשבש ולו לרגע את מהלך 
חיי: רקדתי, שחיתי, פיסלתי, ציירתי, רכבתי על 
אופניים ועבדתי. הכל המשיך כרגיל. שיתפתי 
את יעל כחברה, כמו ששיתפתי חברות אחרות 
שלי, והיא ביקשה לבוא ולצלם, להחזיק לי את 
היד. לא ידענו מה ייצא מזה. היא באה וצילמה, 
ושוב - היה לי יומן מצולם וזה עזר לי מאוד. 
לא דמיינתי שאהיה בהריון מרובה עוברים, לא 
תיארתי לעצמי שיהיו לי בנות... לא חשבתי על 
כלום. זה כנראה מנגנון של תפקוד שיש בי, הייתי 

'על טייס אטומטי' במשך שנתיים".  
מתי השתנתה התחושה הזו?

"ה'בום' הגדול היה בטיפול ההפרייה האחרון, 
כשכבר לא יכולתי יותר. לאורך הסרט יש לי כמה 
נקודות שבירה, אבל בפעם האחרונה הרגשתי 

שהמצב הנפשי שלי רעוע, והיו לי כבר תכנונים 
אחרים. רציתי להיות אמא, לא התכוונתי לוותר, 
אבל חשבתי לעשות הפסקה בטיפולים, לנסוע 

לטייל, לברוח קצת. ואז נכנסתי להריון".
בואי נדבר על היום שלאחר החשיפה. הסרט 

הראשון שודר ב-1997, בפריים טיים.
"נכון, והכל היה עוד טרי. אחרי שידור הסרט 
קיבלתי זרי פרחים, מכתבים וטלפונים, וזה רומם 
אותי, ועזר לשיקום הנפשי ולדימוי העצמי שלי. 
היה לי קל יותר להתמודד עם הישיבה בכסא 
הגלגלים, לצאת החוצה לבושה בגופיות, למרות 
הצלקות. היום, אני כבר לא יודעת איך אנשים 
רואים אותי, וכבר לא רואה את הרחמים בעיניים 
שלהם. זה נראה לי טבעי, כי עברו הרבה שנים 
ואני כבר לא שם, וגם בגלל שכבר ראו אותי 

בסרט, וכבר יודעים".

יש הקלה מסויימת בעובדה שהאמת נאמרה, 
הסיפור שלך סופר, 'ראו אותך בטלוויזיה'?

"כן. אנשים ראו, אני לא צריכה לספר וזה מקל 
עליי מאד. יש אנשים שעד היום זוכרים את 
הסרט הראשון, ובחשיפה הזאת יש סוג של 
קבלה, אמפטיה, הזדהות. הסרט איפשר לי את 
ההתקלפות הזאת. אחרי הסרט הראשון עצרו 
אותי זרים, שהסיפור נגע בהם בכל מיני מקומות, 

ונפתחו אליי".
סיפרת שהיה לך הסכם לא כתוב עם הבמאית, 
לפיו את לא משתפת פעולה כשזה לא מתאים 
לך. אבל כשיצאת לרחוב אחרי שהסרט הוקרן, 
כבר היית חשופה, ולא יכולת לקבוע מתי 

להיחשף ומתי לא.
"לחשיפה יש מחיר. נכון שאנשים עוצרים אותך 
כשלא תמיד זה מתאים לך, ומדברים. אבל מה 

וקס. מופיעה במסגרת בית פתוח 
בבית הלוחם, יום העצמאות מאי 2010
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שקיבלתי מהחשיפה הזאת עולה עשרת מונים 
על המחיר שהיא גבתה ממני". 

ולמרות העובדה שהחשיפה התקשורתית סייעה 
בתהליך השיקום האישי שלה, והיום היא מצהירה 
שאפילו תשמח לזוגיות חדשה. היא גם הראשונה 
שתהיה להעיד ש"אין לי שום אג'נדה, ואני לא 

רוצה להיות 'נושאת הדגל'. אחרי שהסרט צולם, 
ועוד לפני שהוא שודר, מבחינתי הוא נגמר". 

נתת למצלמה ללוות אותך בשני התהליכים 
המשמעותיים ביותר בחייך, הן בתהליך השיקום 
אחרי הפציעה והן בתקופה שלפני הלידה. אם כך, 
היה למצלמה, בעצם, תפקיד משמעותי מאד.

"לי זה עזר, אבל אני לא יכולה 'להמליץ' על 
חשיפה לכל אדם בתהליך שיקום. זה לא מתאים 
בהכרח לכל אחד. אומרים ש'לעולם אל תאמר 
אף פעם', אבל אני מאמינה שלא תהיה טרילוגיה 
אודותיי. לא יהיה סרט שלישי. אני נמצאת היום 

במקום אחר לגמרי". 0

המרכז  הרב-תחומי  ללימודי טראומה 
מיסודה של נט"ל

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ב ) 12 - 2011 (

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.

התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב

 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' שמשון רובין, דר' איתמר ברנע, דר' יעקב דפנה, 
דר' זאב וינר, דר' יפה זינגר, דר' צביה זליגמן, דר' יוסי טריאסט, דר' דניאל לוי, 
דר' מייק מטר, דר' רות מלקינסון, דר' 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 19:30- 14:00
תאריך פתיחה: אוקטובר 2011 

 מקום הלימודים: בית נט"ל, רח' אבן גבירול 10, תל אביב )אתר מרכזי(
ואוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה - בית הספר לבריאות הציבור.

לפרטים נוספים והרשמה: 
  www.natal.org.il :וכן באתר נט"ל school@natal.org.il :מזכירות נט"ל, טלפון:  0732-363-363  לפנות ללי/אודיה; מייל

מספר מקומות מוגבל

> המשך מעמ' 7, ראיון עם רונה רמון

ד"ר עליזה לביא מהמחלקה למדעי המדינה אוניברסיטת בר אילן

7

מוכר 

לגמול 

השתלמות

נחליט מה כן ומה לא. כאילו כלל לא מתייחסים 
לאדם, לא מתייחסים לאימא, מתייחסים לסיפור, 
לכותרת, לקוריוז, מה זה? אני באמת לא מבינה 

איפה שיקול הדעת...?"
גלי: לעתים כתבים ועורכים 'מתאבדים' על אייטמים 
ומוכנים לעשות הכל, כדי לקבל ראשונים הקלטה 
של הספד שעוד שנייה, אחרי שיצאו מבית קברות, 

הוא ישודר, כי החדשות מתחרות בריאליטי.
עליזה: החדשות כבר לא חדשות, מי שיושב 
במערכות החדשות זה לא עיתונאים בכירים, אלה 
אנשי עסקים וברגע שיושבים אנשי עסקים כעורכים 

ראשיים, זו אגב תופעה עולמית. 
"דווקא אנחנו כמדינה למודת טראומות ושכול, 
טראומה כעם, צריכים להחליט ולקבוע מהם הקווים 
האדומים, וחשוב לנו לאן לוקחים את 'נא להתנהג 
בהתאם', זה מקום של חינוך ותרבות, החינוך הוא 

דבר משמעותי ביותר. עובדה שבארה"ב לא מקרינים 
תמונות של פצועים המובלים לבית החולים ולא 

הלוויות של חיילים. זה אפשרי".
עליזה: זה לא דבר אחד. זו מודעות. חינוך של 
אנשי תקשורת. אך לא יעזור אם נחנך ובמקום 
העבודה יריצו אותם. החינוך חייב להיות הדדי. 
גם כאן, בקורסים של אתיקה וגם בניסוח קוד אתי 

במקומות העבודה 
גלי: ואני חושבת, רונה, שעצם ההחלטה שלך 
לדבר על הנושא מתוך החוויה האישית שחווית 
עם התקשורת, תסייע ליצור שיח בנושא בחברה 

הישראלית
"זו לא המלחמה הפרטית שלי. זו צריכה להיות 
מלחמה של כל החברה הישראלית. לפעול על פי 
אמות מוסר, קודים אתיים מתוך חינוך ומודעות 

לנושא השכול במדינת ישראל". 

עליזה: רק לסיכום, כשאילן היה במעבורת שלחת 
לו את "זמר נוגה" של רחל, את ממשיכה לשיר 

את השיר הזה?
"ממשיכים להשמיע לי אותו".

עליזה: ויש שיר של אסף?
"אסף הוא מלך העולם. בבר מצווה שלו ציטטתי 

לו מתוך השיר 'מלך העולם'." 
עליזה: בואי נסיים עם זיכרון מהבר מצווה של אסף
"קטנה מאוד ביוסטון, הוא רצה לחגוג בארץ.

וציטטתי לו את המשפט הזה שמה שתרצה להיות. 
יומיים לפני התאונה היינו בהופעה של שלמה ארצי 
וכשהוא שר את השיר הזה חיבקתי אותו ואמרתי 
'כן, זה אתה ילד, מלך העולם' והוא באמת היה כל 
מה שהוא רצה, הוא באמת הגשים את החלום שלו. 
על המצבה שלו כתוב משפט שהוא כתב: 'מחלום 

ילדות למציאות. להיות טייס". 0
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איך נזהה פגיעה או תגובה כזו?
במצבים דומים לאירוע או בזמן הזכרות בסיטואציה עשויים להופיע 

אצלכם המאפיינים הבאים: מבחינה גופנית יתכן ואתם חשים בהאצת 
הדופק, נשימה מהירה, כאבי ראש חזקים, הזעת יתר, סחרחורת, 

בחילה, שינוי בלחץ הדם, עייפות יתר או תשישות, צמרמורת ורעד 
בלתי נשלט, תחושת טשטוש או אף החרפה במחלות כרוניות. 

מבחינה נפשית יתכן ואתם חשים בחרדה, דיכאון, חוסר אונים, פחד, 
עצב, כעס, חוסר תקווה לגבי העתיד, עצבנות והתפרצויות זעם, 

ניתוק רגשי, אפאתיות, אי שקט ואי נוחות. לתגובה פוסט טראומתית 
יכולה להיות השפעה על מחשבות כמו סיוטי לילה, פלאשבקים, 
בלבול, האשמה עצמית, הערכה עצמית ירודה, תחושת בדידות, 

מחשבות תוקפניות, אשמה ואף קשיים בתחומים הבאים - זיכרון, 
קבלת החלטות, ריכוז.לתגובה פוסט טראומתית תתכן גם השפעה 
על ההתנהגות כמו קושי להירדם או שינה מרובה, תחושת כוננות 
ודריכות מתמדת, אי שקט ובהלה מרעשים סביבתיים כמו טריקת 

דלת, אופנוע שעובר, חשדנות יתר, תוקפנות, שימוש באלכוהול או 
בסמים, קושי להתבטא, בעיות בתפקוד האישי או הבינאישי, הימנעות 

מאנשים, מקומות או מצבים שהייתם רגילים אליהם בעבר. 

לעולם חוסן תוכנית לחוסן ארגוני
בימים טרופים אלה הופך החוסן הארגוני להכרח הישרדותי. איך מייצרים אותו?

המושג חוסן )Resilience( מוגדר כיכולת להתמודד באופן מוצלח ועקבי עם מצבים קשים ובתוכם 
מצבי משבר  וטראומה. התכנית לחוסן ארגוני של נט"ל מספקת כלים ניהוליים, נהלים ארגוניים 

ומיומנויות אישיות ובכל מחסנות את הארגון מפני ההשפעות ההרסניות שיש למצבי חירום.
התכנית כוללת

• הכנה מנטאלית ואופרטיבית שמשפרת את תפקוד הפרט והארגון במצבי חירום ומאיצה את תהליך 
ההתאוששות • הקניית ידע חיוני • היערכות אופרטיבית לוגיסטית - ייעוץ מקצועי לניתוח המצב הקיים 
בארגון והגדרת המענה הנדרש • ניתוח הצרכים הארגוניים לשעת חירום, מיפוי נקודות הכשל והגדרת 

הנהלים הנדרשים • הגדרת גורם מוביל, אנשי מפתח, צוותי חירום ושת"פים נדרשים • כתיבת פק"ל 
החירום והגדרת תחומי אחריות למנהלים וצוותי החירום • בקרה שוטפת על מצב המוכנות 

התועלת לארגון
בשגרה פיתוח מנהלים ליכולת מנהיגות והובלה בתנאי לחץ וחוסר ודאות • מדיניות מתקדמת של 
אחריות תאגידית לשימור העובדים • יתרון תחרותי הנשען על מוכנות לחירום, שמבטיח ללקוחות 

המשכיות עסקית גם בעתות משבר
בחירום מזעור הפגיעה הפיזית והנפשית בהון האנושי • שימור התפוקה וצמצום ההוצאות בעקבות 

המשבר • איתנות ארגונית- ייצוב ההיררכיה והמשמעת בארגון • היתרון הגדול בעבודה עם נט"ל הוא 
הליווי המקצועי המתמשך והמחויבות שמציעה העמותה בהיערכות, בזמן אמת ובחזרה לשגרה

info@natal.org.il , 0732-363-363  צור קשר למידע נוסף במשרדי נט"ל

אוהבים 
אמנות 

ישראלית?
נט"ל מציינת 13 שנים להיווסדה 

ומקיימת מכירה פומבית של 
אמנות מקורית ישראלית.

ההכנסות מהמכירה, קודש 
לטיפול בנפגעי טרור ומלחמה.

מנחה: אברי גלעד 

המכירה תתקיים 
בשבת 14.5.11 

בשעה 19:30

לפרטים נוספים 
נט"ל 0732-363-363

איך אפשר להתמודד עם זה?
• היפגשו עם אנשים עימם אתם יכולים לחלוק את רגשותיכם )משפחה, 
חברים( • שמרו על סדר יום קבוע: דאגו למנוחה מספקת, הפחתת עומס 

ואכילה בשעות קבועות • פעילות גופנית עוזרת להקלת מתחים • 
תחביבים שונים יועילו בהתמודדות • תוכלו להשתמש בשיטות הרפיה 

שונות ודמיון מודרך • הימנעו משימוש יתר באלכוהול וניקוטין, הימנעו 
מסמים • מצאו לעצמכם מקום בו תרגישו מוגנים ובטוחים ואשר יסב 

לכם הנאה • הצטרפו לקבוצת תמיכה עם מנחה מקצועי או קבוצה 
לעזרה עצמית • היזכרו במצבים קשים בעבר עמם הצלחתם להתמודד 

ואשר יכולים להוות דוגמא להתמודדות מוצלחת עבורכם גם כעת • תנו 
לעצמכם לגיטימציה לתחושות, רגשות והתנהגות הנובעים מהחוויה הקשה 
שעברתם • אם אתם תחת השגחה רפואית – הקפידו לקחת את התרופות 

בזמן ולהגיע לביקורת באופן סדיר • הימנעו מחשיפת יתר לחדשות בכל 
אמצעי התקשורת

 

נט"ל. אנחנו כאן כדי לעזור

והכי חשוב: אל תישארו עם זה לבד! 
התקשרו לקו הפתוח של נט"ל  1-800-363-363 
המספק מענה בעברית, רוסית, אנגלית, ספרדית  

או היכנסו לאתר נט"ל www.natal.org.il לקבלת מידע נוסף

פוסט טראומה - מה זה ואיך מתמודדים עם זה?
מציאות החיים בישראל חושפת רבים מאיתנו למתח ביטחוני )נפילת טילים(, לאירועי טרור או למלחמה. אם נכחתם או הייתם עדים 

לאירוע, עזרתם בפינוי נפגעים או הנכם קרובים של אנשים שנפגעו - אתם עלולים לפתח תגובה פוסט טראומטית. 
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בישראל, בולטים בשיח על טראומת המלחמה 
שני מאפיינים, שמכתיבים, כמעט משעבדים, את 
התנהלותה הלאומית: פחד קיומי נוקב ומתמיד 
וצורך נואש להרגיש צודקים. שני המוטיבים 
פועלים, לעיתים בגלוי ולעיתים באופן סמוי. 
נוֵכַח  לאומי  אסון  של  הישנותו  מפני  הפחד 
בעוצמה גם בתקופות של רגיעה ביטחונית, וגם 
ההכרח להאמין בצדקתנו איננו מרפה. כמיהה 
זו כה חריפה, עד שכל דבר שעלול להתפרש 
כהטלת ספק בעליונותה המוסרית של ישראל, 
גם אם בעקיפין, נתפס כשלעצמו כאיום קיומי. 
מעקב אחרי התפתחות השיח, מצביע על כוחם 
של גורמים אלה להוביל להתכחשות לטראומת 
המלחמה תוך שהם מעכבים הפנמה של ידע 
מקצועי ומחקרי בתודעה הציבורית ואף בקרב 

רופאים ומטפלים. 

חוסן בכל תנאי
רבע המאה הראשון לקיומה של ישראל משקף 
באופן בולט את השפעת מוטיב הפחד, שממנו נולד 
שיח גבורה תובעני, שדחה על הסף כל דבר שנתפס 
כחולשה. במלחמת העצמאות, שלוש שנים לאחר 
השואה כשהמדינה טרם התבססה, הפחד מתבוסה 
היה מוחשי ומייסר, וַמָּפָלה עלולה הייתה להיות 
קטסטרופלית. בתוך כך, התופעה הלא מוכרת של 
חייל, שפיזית נראה שלם אך אינו מסוגל להמשיך 
להילחם, נתפסה כסיכון ליכולת הקולקטיבית לשרוד 
את המלחמה. הפחד אטם את המוח והלב מפני הידיעה 
שמדובר בפציעה לכל דבר, אף שאיננה נראית לעין. 
האפשרות להלם קרב נהדפה בזלזול, והנפגעים כונו 
משתמטים, דגנרטים, נמושות. גם 19 שנים אחר-כך, 
ערב מלחמת ששת-הימים, שרר פחד כבד, אם גם 
סובייקטיבי, שעוצמתו מסתברת מהכשרת אצטדיונים 
לקליטה זמנית של אלפי גופות. שוב נתפסו נפגעי 
תגובת קרב כמעמידי פנים, שגוזלים מיטות בבתי-
החולים מפצועים "אמיתיים". 25 שנים עיוורה 
תחושת האיום הקיומי הלאומי את עיני הציבור ואת 
עיני הרופאים, שגם בקרבם רווחה האמונה שאהבת 

המולדת מחסנת מפני תגובות טראומטיות. 
תהליכי ההכרה החלו דווקא במלחמת יום הכיפורים, 
שהסכנה הקיומית בה הייתה החריפה והממשית 
ביותר שחוותה ישראל עד אז. לכאורה יש בכך 
סתירה לתפקידו המרכזי של הפחד בהכחשת 
הטראומה. אלא, שהשינוי נולד מכניסתו אל השיח 
של גורם חדש, שמשקלו היה גדול מספיק כדי ליצור 
את המפנה. מהמחדל החמור של ההנהגה הצבאית 
והמדינית נולדה, כמתוק היוצא מעז, תשומת לב 
לסבלו של החייל היחיד, ולמחיר האישי שהוא 

זו מיתנה את שיח הגבורה  משלם במלחמה. 
הקודם, שתבע מהיחיד הקרבה טוטלית וחוסן 
מוחלט בכל תנאי. יחד עם ההבנה שישראל ניצלה 
בזכות חיילים יחידים, שמסרו את נפשם, פשוטו 
כמשמעו, החלה הכרה בסבל האישי ובעקבותיו 

בפציעה הנפשית, היא טראומת המלחמה.

להרגיש צודקים
הכמיהה להרגיש צודקים פועלת באופן סמוי יותר, 
אך השפעתה דומה. היא בולטת במיוחד בהתנגדות 
להכיר בפוסט-טראומה שחיילים חווים כתוצאה 
רמז  מפגיעתם באזרחים, מחשש שטמון בכך 
למעשים לא ראויים של צה"ל. בשנות השמונים 
הוכחש ונגנז דו"ח שהכינו פסיכולוגים צבאיים על 
הנזקים הנפשיים לחיילים מפעילותם באינתיפאדה 
הראשונה. גם כיום, למרות סדקים ראשונים בעיקר 
בזכות קולנוע אישי ופעילות של חיילים, טראומת 
הפוגע איננה מדוברת וכמעט אינה מטופלת. הצורך 
להאמין בצדקתנו גובר על כל שיקול אחר, והאיום על 
דימויינו כבעלי עליונות מוסרית מעורר כעס וסערת 
נפש, שמשתיקים את הדיון. ההיאחזות בתחושת 
הצדק משתקפת גם מההתעלמות הציבורית, שרוב 
אנשי המקצוע שותפים לה, מפגיעות טראומטיות 
באוכלוסייה האזרחית הפלסטינית, ומסגור הדיון בהן 
כמעשה פוליטי. הסיבה היא, שהכרה בפלסטינים 
כנפגעי טראומת מלחמה מטשטשת את הגדרת 
התוקפן והקורבן ועלולה להציב סימן שאלה על 

גבולות הצדק. 
כאשר מדובר בפגיעות חרדה באזרחי ישראל, 
מתקיים תהליך דיאלקטי שמצמיח יחס אמביוולנטי 
אליהן. מצד אחד, הכמיהה לתחושת הצדק משפיעה 
דווקא על חיזוק ההכרה בהן. שכן, מספרם הגבוה 
מהווה צידוק לפעולות צבאיות שנויות במחלוקת, 
ואף מאזן במידת מה את ריבוי הנפגעים הפלסטינים. 
מצד שני, ההיקף הגדול של נפגעי החרדה נתפס 
כמאיים על כושר העמידה של החברה. הוא פועל 
לכן בכיוון ההפוך, בתביעה מהאזרחים לגלות 
חוסן ותוך חזרה לתהליכי הכחשה ולחוסר אמון 

בפגיעתה של הפציעה הנפשית. 
המלחמה  טראומת  של  המוחלטת  ההכחשה 
בישראל התחלפה בתהליכי הכרה שהלכו וגברו 
עד שכיום נשמעות קריאות לסגת ממה שמתפרש 
כקבלה גורפת מדי. מעקב אחרי מטוטלת זו מצביע 
על נדידת ההכחשה לתחומים שבמחלוקת ולאו 
דווקא על היעלמותה, חושף את חשיבותו של 
שיח ציבורי פתוח, שיכול לשחרר את ישראל 
משעבודה לחישוק הפחד והצדק ונותן לנפגעים 

את הלגיטימציה לה הם ראויים וזקוקים. 

השיח על טראומת המלחמה מהווה מרָאה לתהליכים לאומיים 
ולאמונות חברתיות  |  ד"ר עירית קינן

אתם שחוויתם אירוע טרור או מלחמה, באופן 
ישיר או עקיף ובעקבות כך חשים ניתוק 

מהסביבה, נמנעים ממגע עם "החוץ", או כל 
תחושה אחרת המלווה אתכם בעקבות האירוע, 

מוזמנים להצטרף למועדון החברתי – שיקומי של 
עמותת נט"ל. 

המועדון מציע מגוון רחב של פעילויות הנותנות 
מענה לחלק מהסממנים המאפיינים נפגעי 
טראומה, בסביבה חמה ותומכת ובאווירה 

משפחתית ואינטימית. 
הפעילויות מתקיימות בהנחיית מדריכים מנוסים 

וברמה מקצועית גבוהה.
כדי להיות חבר במועדון נט"ל, אין צורך להיות 
מוכר על ידי גורם ממסדי כלשהו וכל שהינכם 
נדרשים הוא ליצור קשר עם "הקו הפתוח" 

של נט"ל:
1-800-363-363 

אנחנו כאן לשרותכם,
חגית בוכבינדר,  

מנהלת מועדון חברתי-שיקומי

מועדון נט"ל השיח והמראה

מתנדבים  דרושים 
̂  דרושים מתנדבים המעוניינים להצטרף לצוות   

   הקו הפתוח.
    מתנדבים המצטרפים לצוות עוברים שלבי מיון   

    והכשרה מקצועית של חצי שנה ומחויבים לתקופת 
   התנדבות של שנתיים. 

̂  דרושים מתנדבים אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי 
   )פסיכולוגים/ עו"ס/ מטפלים( לתפקיד מתן הדרכה 

    בקו הפתוח ולהצטרפות לצוות לשעת חירום.    
    למתאימים תועבר הכשרה. עדיפות לדוברי שפות:    

   רוסית, אמהרית, ערבית, ספרדית וצרפתית.
̂  דרושים מתנדבים לסיוע בתפקידים    

   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.il או  

לפקס' 03-6950579, 
או לת"ד 20055, תל אביב 61200, עבור: סיגל אדם. 

אנא ציינו בפניה את סוג ההתנדבות בה 
אתם מעוניינים 

וכן תיאור קצר של הסיבות לרצונכם להתנדב בנט"ל. 
לפרטים נוספים אנא פנו לסיגל אדם בטלפון

0732-363-323 

ד"ר עירית קינן

ד"ר עירית קינן היא חוקרת ומרצה בכירה במרכז ללימודים אקדמיים. מחקרה על טראומת מלחמה בחברה הישראלית, 
שנעשה בתמיכת נט"ל, עומד לצאת לאור כספר בהוצאת עם עובד.
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תודה מיוחדת 
מעומק הלב 

למתנדבים בנט"ל
על רוחב הלב והנדיבות, 
על סיוע מקצועי ומסור 

בכל ימות השנה
ועל הצעידה המשותפת בדרך 

החזון של ד"ר יוסי הדר ז"ל )1998-1946(
ד"ר יוסי הדר היה ההוגה והיוזם של נט"ל. 

יוסי נפטר במפתיע ממחלה ממארת ולא 
זכה לראות את חלומו קורם עור וגידים: 

מרכז שוקק חיים ופעילות. רוחו שורה על 
בית נט"ל ומלווה אותנו מידי יום.

ועד העמותה
יהודית יובל רקנאטי, יו"ר ומייסדת 

פולט איתן, ישראל לרמן, 
עו"ד מיכל אמיתי–טהורי

חברי העמותה
אבי אטיאס, פרופ' אבי עורי, 

פרופ' אברהם פרידמן, 
עו"ד אורי סלונים,

גלעד אלטשולר, ד"ר הנרי שור, 

פרופ' חיים דסברג, ד"ר חנה אולמן, 
ד"ר יהודה מלצר, יונתן עירוני, 

יוסי דשתי, טל רקנאטי, נוחי דנקנר, 
פרופ' קנת מן, עו"ד תלמה בירו

נושאי תפקידים בכירים
אורלי גל, מנכ"לית

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(, 

 Y&R שלמור אבנון עמיחי
)משרד פרסום(, 

קומודור מערכות מידע בע"מ

עורכת: 
דבורה פישמן
עריכה לשונית:

מיקי מנור
הפקה: 

גלי דגן ודנה עוזר 
עיצוב גרפי: 

 דנה זילברמן, גלובס
הדפסה: 

דפוס הארץ 
צילום שער: 

זיו קורן
צילומים: 

זיו קורן, תמר מצפי, איל יצהר, יונתן בלום  
הפצה באדיבות: 

גלובס, הארץ, ידיעות אחרונות, ישראל היום, 
מעריב, מקור ראשון, וביטאון הלוחם

גופים, חברות ותורמים פרטיים 
 ,Boeing International Corporation

Foreign Office of the Federal Republic of Germany, אורלי חושן, 
אורנה שסטוביץ, אלטשולר - שחם בע"מ, אריה יהודה ישראל, 

אשטרום נכסים בע"מ, בית הרכב בע"מ - רינה מאיר, בנק הפועלים, 
בנק מרכנתיל דיסקונט, האיגוד הישראלי לקידום האדם, 

הקרן על שם חביבה שאשא ז"ל, הראל לביטוח בע"מ, 
חיים דביר יועצים 2005 בע"מ, חברת מלונות דן בע"מ, 

יד הנדיב - קרן רוטשילד, יוסף בר נתן, יקבי רקנאטי, ישראכרט בע"מ, 
לאומי בנקאות פרטית, ליאון רקנאטי, מ.ארקין 1999, נירית שרון, 

קבוצת אי.ד.בי: השקעות דיסקונט- דסק"ש, כלל ביטוח,סלקום, 
קרן אי.די.בי., קרן אורן, קרן יהל ע"ש יהודה ליאון רקנאטי ז"ל, 

קרן לאוטמן, קרסו מוטורס בע"מ, קרסו נדלן בע"מ, 
קרץ תחיה ויעקוב, רוני דואק, רותי ויואב גוטסמן, 

שגריר מערכות בע"מ, שטראוס גרופ, שטראוס השקעות 1993 בע"מ, 
שיפמן ענבר בע"מ ניהול תיקי השקעות.

תמיכה מתמשכת 
♦ קבוצת גנדיר ♦ משפחת יהודית וישראל יוֵבל 

מתן סיוע מקצועי, ליווי ותמיכה
nrg מעריב, Ynet, אייס-רשתות שיווק מוצרי צריכה, 

איסטרוניקס מחשבים בע"מ, איתי אנגל, 
אלשטיין מ. )עבודות בנייה( בע"מ, אתר וואלה, אתר תפוז, באר דינה, 
באר עמוס, בנק דיסקונט, ג'רוזלם פוסט, גל"צ, גלנרוק ישראל בע"מ, 

דני בלוך - צוות יעוץ פרוייקט ניהול ידע, דבורה פישמן, 
 ,twentythree חברת ,HOT המאירי שימעון - צלם / אמן, זיו קורן, חברת
חברת teenk - פתרונות שיווק לנוער בע"מ, טרנס טייטלס, יוניון מדיה,

יעקב יהודית-מתרגמת, יפעת תקשורת, לילית קוסמטיקה,  
מוזיאון תל אביב, מרקמן עדה, משרד הבריאות, משרד עו"ד יוסי אברהם, 

משרד רו"ח סומך חייקין – KMPG, נביעות,  נדל  יובל, נענע 10, 
סופר פרינט, סינמה סיטי - משה אדרי, עזורי אופיר, עידית וסביון, 

עיריית תל אביב – יפו, עיתון גלובס, עיתון הארץ, עיתון הלוחם, 
עיתון ידיעות אחרונות, עיתון ישראל היום, עיתון ישראל פוסט, 
עיתון מעריב, עיתון מקור ראשון, ענת דוידוב, ערוץ 10, ערוץ 2, 

פוטו לינוף, פוקרד צלאל טל, צביקה הדר וטדי הפקות, קובי מידן, 
קבוצת אביב- אביב אסטרטגיות, קבוצת אי.די.בי - שופרסל בע"מ, 
קבוצת דימדיה, קבוצת שטראוס – עלית, קומודור- גיא צוקרמן,  
קומפיוקול- אופיר כהן ותמיר כהן, רשת שופרסל מקבוצת אי. די. בי.,

שגב אילן- יעוץ אסטרטגי, שלמור אבנון עמיחי, 
שמוליק מעוז - תסריטאי ובמאי, שפ"א - שידורי פרסום אזורי, 

 ,EMC – שפ"מ - שידורי פרסום מרכזי, שרתי איכסון
קבוצת פישמן – CTV, תיאטרון הקאמרי.

אירוע התרמה בטראסק
de'plus מוזיקה לאירועים, אורנה בן עמי, איה צאלים, אינפיניטי,  
איתי לב, אקום, מיקי חיימוביץ, גיא שדות - צילום סטילס ווידאו, 
הפרויקט של עידן רייכל, טלי יעקובי - הפקת אירועים, טראסק, 

יונה אליאן, יצחק בוז'י הרצוג, כספית יצוג אומנים, 
מזל טלה-קייטרינג, נעה תומרקין - צילום סטילס, ציונות 2000, 

קבוצת פלג-ניא-פסל הוקרה, רידינג 3, רפאל עיצובים.

אירוע נשים בקסטיאל
אושרת קוטלר, גאלו גרופ, גיא אייל ציוד לאירועים, דינה טל, 

הדר ששון כהן-ספיריט צילום, זאביק זהבי, פרופ' זהבה סולומון, 
מיטל וקס, נמרון, קסטיאל, קפה -10, דני לוי, רונה רמון, ריקי גל.

טורניר התרמה בגולף
 ,titelist מועדון הגולף געש, גילי פלג, שמוליק פיוטרן, חברת

 ,MARABOO ,MESSA ,MEAT BAR ,מסעדת גרינפילד ,UMI חברת
אדורה, אחוזת נפתלי, אחוזת רפאל, בית בגליל, גוצ'ה, טורקיז, כתית, 

מלון בוטיק טמפלרס, מסעדת על המים, מקום של בשר, מצפה הימים,  
סיטארה, ספא SHAHNAZ AYURVEDA, עד העצם, קופי בר, 
קפה איטליה, קלואליס, קימל, רפאל, שגב, EMBOSS שעונים 

אגודות ידידים בחו"ל
 American Friends of NATAL (AFN)

 UK Friends of NATAL (UKFN)
Swiss Friends of NATAL (SFN)

שיתופי פעולה
אוניברסיטת תל אביב, המרכז הבינתחומי הרצליה, מנור מיקי, 

המועצה להתנדבות, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, 
,)FZY( יהודה הצעיר, )ITC( הקואליציה הישראלית לטראומה

מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית חוף אשקלון,
מועצה אזורית שדות נגב, משרד הרווחה, עיריית אופקים, 

עיריית גן יבנה, 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.

פעילות נט"ל מתאפשרת תודות לתמיכתם של רבים בארץ ובחו"ל
אנו מודים לכל אלה שסייעו לנו במהלך שנת 2010 בארץ



תודתנו לקבוצת גנדיר על תרומתה הנדיבה להפקת עיתון זה
 נט"ל הינה מוסד ציבורי המוכר ע"י שלטונות המס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. 
תרומות ניתן להעביר באמצעות המחאה לפקודת נט"ל או באמצעות כרטיס אשראי.

www.natal.org.il 61200 טל': 0732-363-363 פקס: 03-6950579 ת"ד 20055 תל אביב

עבור אנשים שאיבדו את יקיריהם 
יום הזיכרון נמשך כל השנה
אם איבדתם אדם קרוב באירוע טרור או במלחמה, 

בנט"ל יש מי שמקשיב ומסייע לכם. 
www.natal.org.il התקשרו 1-800-363-363 או היכנסו לאתר

נט"ל, בחזרה לחיים.

עבור אנשים שאיבדו את יקיריהם 
יום הזיכרון נמשך כל השנה
אם איבדתם אדם קרוב באירוע טרור או במלחמה, 

בנט"ל יש מי שמקשיב ומסייע לכם. 
www.natal.org.il התקשרו 1-800-363-363 או היכנסו לאתר

נט"ל, בחזרה לחיים.
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