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w מאיר דגן בשיחה עם עודד בן עמי 
    על מחוייבות אישית ומקומו של הזיכרון

 w איריס שי (רעייתו של השבוי חזי שי) 
    נפגשה עם יעל אבקסיס (שמגלמת את     

    רעיית השבוי בסדרה "חטופים"]

 w שתי סבתות וסבא אחד מספרים על 
    ההתמודדות עם האובדן

טראומה. נוגעת בכולם



no

2

קוראים יקרים, 
משפחה וחברים קרובים הינם המעגל הראשון 
להיפגע כאשר חייו של אחד מאיתנו נעצרים ברגע 
אחד נורא של אירוע כמו פיגוע טרור או מלחמה. 

הגיליון השלושה-עשר של ”בנוגע לרגש“- בוחן 
את השפעת האירוע הטראומטי על בני משפחה 
וחברים, שמתמודדים עם כאב עמוק על נפילת 

נכד במלחמה או חבר ילדות בפיגוע טרור. 
זה, מפגישה את  הכתבה המרכזית בגיליון 
השחקנית יעל אבקסיס עם בת-דמותה בסדרה 
״חטופים״ (שידורי-קשת) איריס שי, רעייתו 

של חזי שי פדוי השבי.
איש חדשות 2 בהמשך, ריאיון מרגש שקיים

עודד בן עמי, עם ראש המוסד לשעבר - מאיר 
דגן, על געגועיו העמוקים לחברים וחיילים 
שנפלו בקרב, והקשרים שרקם עם המשפחות 
כתבה על התמודדות של סבים  וכן השכולות,
וסבתות, שכואבים אובדן של נכדים בפיגוע 

טרור או מלחמה.
נט“ל היא עמותה א- פוליטית שנוסדה בשנת
1998. העמותה מטפלת בנפגעי טרור, אנשי

צבא ובכל המעגלים שסובבים אותם, לרבות 
אינה מכירה בהם, כמי  אלה אשר המדינה 
שזכאים לקבל סיוע נפשי. נט“ל חרטה על דגלה

- לטפל ולהעניק סיוע נפשי לכל אזרח הרואה 
עצמו נפגע על רקע הסכסוך הערבי - ישראלי 
ללא קשר למצבו הכלכלי. העמותה מסבסדת 
את כל הטיפולים. בנט״ל הליך הקליטה של 

הפונים הוא ידידותי ומהיר, תוך שמירה מלאה 
על פרטיותו של הפונה. נט“ל מוכרת בקרב 
המוסדות הרלוונטיים ומוערכת כגוף מקצועי 
מוביל, בעל ניסיון עשיר בטיפול וסיוע נפשי 
במגוון מודלים ייחודיים, המוכרים בעולם והן 
ידי מיטב אנשי המקצוע  כאלה שפותחו על

של נט“ל.
למעל סייענו העמותה  של  הקמתה  מאז 

130,000 אזרחים: ילדים, מבוגרים, קשישים, 
מיוחדות  ואוכלוסיות  משוחררים  חיילים 
שנזקקו לשירותי העמותה, החל מקו הסיוע, 
דרך היחידה הקלינית שפרוסה ברחבי הארץ, 
המועדון החברתי - שיקומי, והצוות הקהילתי, 
פועלים ללא לאות בישובים ובאזורים  אשר
בטחוני  איום  תחת  חיים  התושבים  בהם 
 - רב  פועל מרכז הכשרה  בנט“ל  מתמשך. 
תחומי ללימודי טראומה לאנשי מקצועות 
בריאות הנפש ולהעשרת הכלים הטיפוליים 

העומדים לרשותם. 
עצב,  יום של  הוא תמיד  הזיכרון  יום  ערב 
משתתפים בצערן הכבד  געגועים וזיכרון. אנו
של המשפחות שאיבדו יקיריהן, ומתפללים 
לימים של שקט ללא אובדנים נוספים. אנו 
בנט“ל נמשיך לעמוד לצדכם ולצד כל אלה 

הזקוקים לנו.

בברכה,
יהודית יובל רקנאטי

בנוגע 
לרגש

אם השכול על האובדן מלווה 
את המשפחה לדורותיה: 

סבים, הורים, אחים, ואשה 
וילדים, הרי שגם הפרעת 

הפוסט- טראומה ככל שהיא 
קשה, נמשכת ורוויית סבל, כך 
היא מחלחלת בבני המשפחה 

הקרובים, בעיקר בבת הזוג 
והילדים. הזרקור אל סיפורן 
של המשפחות  | פרופ' אבי בלייך

השיבה 
הביתה

ייהודית יובל רקנאטי, יו"ר ומייסדת נט"ל

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

מאחורי הסיפורים האנושיים הקשים על החיילים שחוזרים 
הלומי טראומה משדה הקרב, ועל אלה שלא שבו. מאחורי 
פדויי השבי, האזרחים נפגעי הטרור ושאר קורבנות הסכסוך 
העקוב מדם ומסבל שבו אנו חיים ומתים, ניצבות המשפחות. 
המשפחות שנלחמות ללא לאות על חייהם, בריאותם 
ושפיותם של יקיריהם, ובתוך כך מתמודדות עם  האובדן 
והשכול או עם שובו של היקיר כשהוא פגוע בגופו וגם 
בנפשו, ומנסות בכל כוחן לחבק, לנחם, לרפא ולהכיל את 
הפצע הנפשי המדמם  -  הקרוי בשפה מדיצינית יבשה 

פוסט - טראומה.  
המפגש  עם פצעי המלחמה עלול לצפון בחובו רגעי משבר 
וייאוש קשים ומטלטלים: ”כאשר תפסתי שהוא מנסה 
ונכשל במשימה, שאפילו בננו התינוק מצליח לבצע לבדו, 
חשך עלי עולמי וקירותיו נסגרו באחת, נופלים על ראשי 
וקוברים תחתם לשון זהורית אחרונה של תקווה. נותרתי 
לבדי, ילדה בת  עשרים ושתיים, עם שני תינוקות. האחד 
קטנטן, עוד מעט בן שנתיים, והשני בדיוק בן עשרים ושלוש. 
ובקיר מולי, בגובה החזה, היה קבוע חלון קטן שכמו קרא 
לי לגשת. התקרבתי, נשענתי על האדן ושאפתי את אוויר 
הבוקר הקר אל תוכי. ולמטה-למטה, חמש קומות מתחתי, 
רמזה אלי מדרכת הבטון האפורה בתנועה רחבה והזמינה 
אותי לקפוץ אליה ודי..“ (מתוך ”אדם הולך הביתה“  מאת 

יורם עשת).

הגיליון השלושה-עשר של ”בנוגע לרגש“, בוחן את 
השפעת הארוע הטראומטי על בני משפחה וחברים, 
שמתמודדים עם כאב עמוק על נפילת נכד במלחמה 

או חבר ילדות בפיגוע טרור
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הגברת הלכידות
על האובדן מלווה את המשפחה  אם השכול 
לדורותיה: סבים, הורים, אחים, ואשה וילדים, 
הרי שגם הפרעת הפוסט- טראומה ככל שהיא קשה, 
נמשכת ורוויית סבל, מחלחלת  בבני המשפחה 
הקרובים ובעיקר בבת הזוג והילדים. אלה ניצבים 
לעיתים חסרי אונים, לנוכח החרדות והפחדים 
של יקירם, לילות מסויטים וחסרי שינה, התכנסות 
וקהות רגשית, כעסים והתפרצויות חסרות פשר, 
שגם הבעות הצער והניחומים שבעקבותיהם  קשה 
שיאחו את הקרעים. התפיסה הטיפולית לנפגע 
הפוסט- טראומטי מחייבת,  אם כך, גם התייחסות 

למשפחתו הקרובה.  
הקבלה, ההכלה והתמיכה המשפחתית הינם גורמים 
מרפאים מהמעלה הראשונה עבור הנפגע, ודווקא 
בתסמינים הפוסט- טראומטיים טמונים זרעי חבלה 
במרקם המשפחתי. האישה מתקשה להתמודד עם  
החרדות, הריחוק הרגשי, הכעסים ועם הפגיעה 
באינטימיות. הילדים חווים את התרחקותו הרגשית 
נרתעים  שלו,  המעורבות  וחוסר  ההורה  של 
מההתפרצויות  ומתקשים להבין ולהתמודד עם 
הטלטלה והשינוי שעוברת המשפחה. המודעות 
לכך ומתן הדרכה והתערבויות מותאמות לתהליכים 

השונים שעוברים בני המשפחה, מסייעת להם להבין 
מה קורה להם ולהשלכה שיש לכך על ההתנהגויות 
והקשרים ביניהם. חשוב לנסות וליצור אווירה 
משפחתית  שבה קיימת הקשבה אחד לשני, שאפשר 
ואף ראוי להביע ולשתף ברגשות, ושמידע (הגם 
שלעיתים קשה) וסוגיות שונות יעברו באופן תקין 
בין בני המשפחה ויבואו לדיון פתוח ככל שניתן. כל 
אלה עשויים לסייע לכל אחד מבני המשפחה במקום 
שבו הוא נמצא, להגביר את הלכידות המשפחתית 
ואת התמיכה שהיא מאפשרת עבור כל אחד מבניה 

ובתוכם גם היקיר הנפגע.  

רשת תומכת
המשפחה המתמודדת עם אובדן וטראומה אינה 
להבנה  רבה  וישנה חשיבות  בריק,  מתקיימת 
ולתמיכה שהיא מקבלת מהרשת החברתית שלה 
(משפחה מורחבת, חברים, קהילה). לעיתים עוברת 
המשפחה, בעקבות  הטלטלה הקשה, שינוי מהותי  
באופן ההסתכלות על החיים והציפיות לעתיד, 
ומתוך שינוי זה יתכן גם שייחלשו קשרים חברתיים 
קודמים ויווצרו תחתם קשרים אחרים.  ולבסוף, 
כמו במקרה של התמודדות היחיד עם הטראומה, 
תיתכן גם אפשרות לצמוח מהשבר (”צמיחה פוסט 

-טראומטית“)  כך גם במקרה של משפחות אשר 
משכילות לנתב את ההתמודדות שלהן למקומות 
של מתן משמעות אישית למאבקן ומתוך כך גם 
לצמיחה. מקצת הסיפורים בגיליון זה מאירים זאת 

היטב.
ולסיום, מובאה נוספת מסיפורו האישי והמופלא 
של יורם עשת , על הכמיהה לחזור מן התופת  
הביתה לחיק המשפחה, ובה בעת ההכרה בכך 
זרועה בשושנים ומהמורות בה  שהדרך אינה 
לרוב.. וגם אור בקצה הדרך:  ”זה היה כל מה 
שרציתי כששבתי הביתה מבית החולים: לחזור 
בדיוק לאותו מקום שעזבתי, לחזור לאותה נקודה 
בטוחה ומוכרת ולהטיל בה שוב עוגן... אלא שמן 
המפורסמות הוא כי הזמן חסר סבלנות ואינו ממתין 
לעוזביו.. אני שב לביתי ומבקש לחזור ולתפוס 
את מקומי הרגיל בשולחן, ומגלה שהזמן .. חמק 
לו מבין אצבעותיי ונשא עימו את כל המוכר ואת 
כל הידוע.... וזהו אולי הסיפור הקשה מכולם: 
סיפור השיבה הביתה, למקום שלולא היה קיים 
בשבילי, אינני בטוח שהייתי בכלל נותר לכתוב 

את הסיפור הזה“

 (מתוך ”אדם הולך הביתה“, יורם עשת)

www.nata l .o rg . i l 1-800-363-363 לפניות ולתרומות לנט"ל 

ךפרופ' 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 רקנאטי

www.natal.org.il
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ראיון מיוחד

מבחן דגן

מאז סיום תפקידו כראש המוסד למודיעין ותפקידים 
מיוחדים ב-2011 שמענו כבר לא מעט התבטאויות 
של מאיר דגן באמצעי התקשורת, אולם תמיד 
בעיניינים שעומדים על סדר יומה של המדינה. 
בשיחה שקיים עמו איש חדשות ערוץ 2 ודובר 
צה“ל לשעבר עודד בן עמי במיוחד לגיליון זה - 
שמענו דברים אחרים. דבריו גלויי הלב של דגן, 
שכידוע מאחוריו תפקידי פיקוד ופעילויות מבצעיות 
רבות – אולי אפשר להגדירם כמאופקים – אך אין 

ספק שהם כנים ביותר, אמפטיים, חמים שופעי 
רגש עמוק ובמובן הזה אולי אפילו מפתיעים. 
עודד בן עמי: משך כל שנותיך הבוגרות, כולן, עסקת 
בביטחון ובעיקר בפיקוד בפעילויות מבצעיות. 
לפעילות מבצעית יש היבטים שונים – יש בהם 
נפגעים, חללים ואלו הם מפקדים שלך או קולגות 
או פקודים. אני משוכנע שלסוג זה של ההיבטים 

לא נדרשים ימי ציון מיוחדים.
מאיר דגן :“כן, האמת שאני מתבגר קצת עם השנים, 

מה לעשות? אני יכול לומר לך שפעם חשבתי שעם 
הגיל ועם חלוף השנים - הזמן ישכיח והזמן יעלה 
ארוכה על הזיכרונות האלה, אבל אני מודה שאני 

מגלה דבר הפוך לחלוטין.  
”יש לי שלושה ילדים ושישה נכדים, וכשאני יושב 
וצופה בטלוויזיה או גולש באינטרנט אני נזכר, 
לעיתים, במישהו שנהרג בירושלים, ושההורים 
הזקנים שלו כבר לצערי כבר אינם בין החיים. נותר 
רק זיכרון עמום שאם אתה והחברים האחרים שלו 
לא יזכרו, מי כן יזכור? אתה מתבגר, ועם הגיל 
הדברים האלה לא הופכים קלים יותר. דברים לא 
נשכחים. נהפוך הוא, הכל מתעצם. הזיכרונות הללו 

נעשים קשים פי כמה.“
בן עמי: מה מעורר את זיכרם של החברים האלה? 

יש משהו מסויים? מקומות מסויימים?
דגן: ”יכול לקרות סתם במהלך צפיה בסרט, כשאתה 
רואה מישהו דומה, או סתם כשאתה שומע שם דומה, 
או כשאתה הולך ברחוב ולא יודע אפילו להסביר 
מה פתאום נזכרת בו.מנגנון החשיבה האנושי הוא 
לא תמיד מוכוון חשיבה מסודרת. הוא בהרבה מאד 
היבטים אסוציאטיבי. אתה קולט דברים, היבטים, 
חלק מהמחשבות, בשוטף, אסוציאטיביות יותר משהן 
בבחינת ניתוח מעמיק שאתה עושה. דווקא כשאתה 
נמצא באירועים שההקשרים משחקים תפקיד, הם 
צפים יותר. ככל שאתה מתקדם ומתבגר, אתה 
מבין מה אותם חברים שאינם - החמיצו. אני מודה 
שזה לא הופך להיות קל יותר אלא הופך קשה יותר 

עם השנים.“
בן עמי: פעילות מבצעית, לאו דווקא מלחמה 
גדולה, לדעתך, מחברת בין אנשים? מדוע? אולי 

בשל תחושת הפחד המשותפת?
דגן: ”מה שמחבר זה עוצמת החוויה ו..תשמע. קשה 
להגיד, אבל, בזמן פעולות כאלה, אתה מעלה את 
רמת המחוייבות הבינאישית, בדרך כלל, לשיא גבוה, 
הן את האנרגיות שלך, והן את המחוייבות ותחושת 
ההשתייכות שלך, שהופכת להיות חזקה. לכן, אנשים 
מיחידות ידברו תמיד על היחידה והחטיבה, זו מסגרת 
שנותנת להם לתחום אותם. זו מסגרת שאתה מוצא 
בה את הזיכרונות. אתה לא נזכר באמת רק בחלל 
או בנפגע אלא הוא נמצא בקונטקסט של עוצמת 
חוויות ועוצמת תחושות ואין מקום אחר שמגיע 
לעוצמה כזאת. אתה מגיע לעוצמה דומה כשנולד 
לך ילד. הילד הראשון. זו חוויה אדירה - אתה מבין 
שאתה הולך להיות אבא. זה משהו אחר. אני חושב 
שהדברים האלה הם יוצרים גם סביבה וגם מהות 
במימד הרבה יותר עמוק. הרבה יותר משמעותי גם 

לאובדן וגם לכאב.“
בן עמי: כמפקד שאיבד לוחמים שלו, פקודים שלו, 

אתה מקפיד לשמור על קשר עם המשפחות?
דגן: ”לא עם כולם. יש כמה שאיתם אני שומר קשר 

במשך כל הזמן.“
בן עמי : כשאתה בא למשפחה של מישהו שהיה 
פקוד שלך ונפל בפעילות מבצעית, יש את אותו 

בראיון מיוחד ל“בנוגע לרגש“, שוחח ראש המוסד לשעבר מאיר דגן 
עם איש חדשות ערוץ 2 ומי שהיה דובר צה“ל עודד בן עמי. 

דגן, מדבר בגילוי לב על ההשלכות האישיות של פיקוד על פעילויות 
מבצעיות, על ההיבטים השונים של התמודדות מפקדים, חברים 

והסביבה (בניגוד למשפחה קרובה) עם אובדן. 
הוא מדבר על הכאב, המחוייבות האישית למשפחות השכולות ועל 

מקומו של הזיכרון בחלוף השנים / דבורה פישמן

ראש המוסד לשעבר מאיר דגן צילום: איל יצהר
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מורא מפני האחריות שאתה לוקח על עצמך 
לסיטואציה שאליה הכנסת את המשפחה?

דגן: ”אני אספר לך על אירוע שקרה לי עם משפחה 
שאני ביחסים טובים איתה. 

זה היה בשנה הראשונה שהבן נהרג, באתי למשפחה 
שלו. אמא שלו אמרה לי: ’אתה מאיר דגן אשם בזה 
שכל שמחת-חיי הלכה, ולא יהיו לי נכדים מבני, 
אתה אשם‘. עכשיו תאר לך, אתה יושב, אתה שומע 
את זה מאם שכולה, ואתה יודע שבמובן מסוים היא 
צודקת. זה נכון. נהרג תחת פיקודך. לא יכול להיות 
שבמאה אחוז אין לך אחריות. אתה לא תמיד שולט 
באמת, בכל דבר. אני יכול להגיד לך, שמה שאמרתי 
לה, זה ’אם את מאשימה אותי בחינוך שהביא אותו 
להיות מ“פ, אני מוכן לשאת באשמה. שאני אקח את 
האחריות שהוא היה מוכן להתנדב באירוע הזה שהוא 
נהרג אז אני לוקח את האחריות.‘ נאמרו עוד דברים 
ברוח הזאת. אנחנו ביחסים טובים מאוד. אתה מבין 
גם את הצד השני ואת עוצמת הרגשות. אתה רוצה 
להאשים מישהו. אתה רוצה לשים על מישהו את 
האצבע. קשה לך להשלים עם משהו שהיה כל כך 
יקר לך ואומרים לך שהוא הלך פתאום. אין, אתה 
לא מקבל את זה כגזירה משמים ואתה תמיד יוצא 
מנקודת הנחה שכמפקד חלק מהרגשות האלה תמיד 
יופנו אליי. האם מצפוני שקט? אני גם אמרתי לה: 
’אם הייתי צריך לעשות שוב אותו דבר, הייתי עושה 
שוב אותו דבר. ואם את חושבת שאני אשם, אז אני 

מוכן לקחת את האשמה אבל מצפוני שקט.‘ 
בן עמי: אני רוצה לשאול אותך על ההורים. האם 
אי פעם בשיחות איתה או מישהו מההורים, 
מישהו מהם גם ניסה לנחם אותך, כי גם עבורך 

זה אובדן? משהו כזה שמעת מהמשפחות?
דגן: ”שמע. לא הייתי מגדיר את זה לנחם - אלא 
שותפות גורל. אני חושב שלמשפחות שאני בקשר 
איתן, חשוב שהן מבינות שאתה שותף לרגשות 
הכי עמוקים שהם חשים כלפי האובדן שלהם. אתה 
חלק ממסכת הכאב, והכאב הוא לא רק אצלם אלא 
גם אצלך. דבר שהוא נכון דרך אגב. זו לא אמירה 
טכנית. אמו של חייל אחר איבדה בן נוסף. זה הבן 

השני שנפל לה.“ 
בן עמי: איך ניגשים לאמא כזאת שאתה מכיר 
כל כך טוב? אתה מכיר את המשפחה. אתה יודע 

שהם איבדו כבר בן אחד.
דגן: ”מצבי גרוע במיוחד כי אני הייתי זה ששכנע 
אותם לחתום קבע. אח אחד נהרג, ואני לפני 
המלחמה באתי ושכנעתי אותם להחתים קבע, 

וגם הוא חוזר בארון.“
בן עמי: איך אתה בכלל מעז לבוא למשפחה 
כזאת? מאיפה אתה אוסף את האנרגיות, את 

הכוחות?
דגן: ”אני לא יכול שלא לבוא. שמע. מי שבורח 
אז שיברח גם מאירועים אחרים. מי שמבין את 
מהות הפיקוד ואת רמות המחוייבות, מבין שלברוח 
7ממשפחה שכולה זה כמו לברוח מהקרב. בעיניי 

עודד בן עמי

רמת המחויבות שיש לך להשלים את המשימה היא 
מבחינת העוצמה שלה, היא אותה רמת מחוייבות 

שיש לי לאמא שכולה.“ 
בן עמי: אגב, אתה לומד במשך השנים שזה חשוב 

להם הקשר הזה?  הקשר שלך איתן? 
דגן: ”כן. אבל האמת, אני בא קודם כל בשביל עצמי. 
אתה חש מחויבות ואחריות שאיש נפל כשאתה 
היית מפקדו, ושואל את עצמך תמיד את השאלה 
אם הייתי עושה משהו אחר או קצת שונה, יכול 
להיות שלא הייתי נמצא בסיטואציה שעכשיו אני 
יושב בביתה של משפחה שכולה. האם זה מלווה 
אותך תמיד? תמיד. למען ההגינות, צריך להגיד 
שאני בא בשביל המשפחה זה נכון אבל אני לא רק 

בא בשבילם, אני בא גם בשביל עצמי.“
בן עמי: כמובן, אבל יש הדדיות. גם הם מחבקים. 

לא רק אתה..
דגן: ”ודאי.“ 

בן עמי: שמעתי אותך כבר אומר לאורך השנים 
שרק מי שהיה בסיטואציות קשות כמו מלחמה 
- שזה באמת סדר הגודל הכי גדול - אלא גם 
בפעילות מבצעית שהיא קטנה יותר בסדרי הגודל, 
אבל שיש בה אש ויש בה הרוגים - מבין כמה 
הדבר הזה נורא, וכמה הדבר הזה מחייב לעשות 

כל מאמץ כדי לא להיכנס אליו עוד פעם. 
דגן: ”ברור שכן. כשאתה, נניח, עושה את מרבית 
שירותך בשירות המדינה ביחידות שדה, והאובדן 
מלווה אותך, לא בתפקיד אחד, לאורך כל התפקידים. 
כשאתה מתבגר, אתה מודע בצורה עמוקה יותר 
להשלכות האובדן. כשאתה מתבגר עם הזמן, וגם 
המשפחות מתבגרות, אתה מבין עד כמה הפגיעה 
והכאב הוא נוראי וקשה. המשפחות, תדע לך, הן לא 
צריכות ימי זיכרון. כל יום עבורם הוא יום זיכרון. 
זה מלווה אותם תמיד. עכשיו, אם אתה יכול לעשות 
משהו בשביל למנוע? אם צריך להסתער וצריך 
להרוג, אז אתה צריך לעשות את זה. אין לי היסוסים 
בצד השני. אבל אתה מודע לזה שאתה צריך לעשות 
את כל מה שאתה יכול בשביל לשלם את המחירים 

הכי נמוכים שאפשר.“ 
ודווקא  בציור  הרבה  עוסק  אתה  עמי:  בן 
ההיסטוריה המבצעית הזאת שלך היא לא חלק 

מהתכנים שאתה מצייר.
דגן: ”אני אענה לך ככה. הציור הוא סיפור נרקסיסטי, 
ואגואיזם בהתגלמותו. אתה מצייר לעצמך. אתה 
מחליט מתי הציור טוב. מה הנושא שלך. כמה פעמים 
אתה ניגש לבד, כמה פעמים אתה לא ניגש לבד, 
מתי מתחשק לך. אני חושב שגודל החתימה שצייר 
חותם הוא גודל האגו שיש לו בעניין. זה עיסוק שיש 
בו חוויה אישית. יש אנשים שמקדישים לזה חצי 
יום. לי אין כל כך זמן לצייר. אני מצייר אנשים. 
אנשים ונוף. אל הנוף מתרגלים. מה שעושה את 

הנוף למיוחד הם האנשים שבתוכו.“ 
בן עמי: אתה יכול לזהות בתוך האנשים שציירת, 

כאלה שצצים אליך בזכרונות שלך?

דגן: ”לא. זו התרפיה שלי. אני לא עושה את זה 
בשביל להציג תערוכות. אני אפילו לא חותם על 

התמונות.“ 
לך  ויש  לאחור,  בהסתכלות  תגיד  עמי:  בן 
פרספקטיבה של כל כך הרבה שנים, יש לך נקודה 
אחת שאתה יכול להגיד כאן פחדתי נורא ופחדתי 

בצדק.
דגן: ”אני אענה לך דבר שאולי יפתיע אותך. אני 
תמיד מפחד. אבל אני מתגבר על הפחד. הבעיה היא 
לא לפחד. כולם מפחדים. הבעיה היא מה אתה עושה 
בשביל להבין שלמרות הפחד, אתה לא רק מתגבר 
על הפחד, אלא עושה מה שנדרש ממך. אלה שלא 
מפחדים יש בהם משהו ’דפוק‘. אני לא צוחק. אין 
אחד שלא מפחד. השאלה באיזו מידה אתה מתגבר, 
באיזו מידה אתה מקרין ביטחון עצמי, ואתה יודע 
לשים את כל החששות והפחדים האישיים שלך בצד 
כדי למלא, בראש וראשונה, את המשימה ולשמור 

על חיי אנשיך. זה לא יעזור לך לפחד.“
בן עמי: המרכיב של שמירה על חיי אנשיך 
את  לבצע  כמו  לו משקל  שיש  מרכיב  הוא 

המשימה?
דגן: ”אני מאלה שאומרים שהמשימה באה קודם, 
אבל אל תבין לא נכון. ביצוע המשימה עומד כמטרה 
עליונה. כך חונכתי. כך הצבא צריך להיות מחנך 
אבל באותה עת אתה רוצה שהמחירים של המשימה 
יהיו הכי קטנים שאפשר. המשימה היא ערך עליון 
אבל גם רוצים לשמור את החיילים הכי טוב. אבל 
לפעמים אם רוצים לשמור על החיילים, אפשר לשים 

אותם בבית וזה ישמור עליהם הכי טוב.“
בן עמי: אבל אז אנה אנו באים?

דגן: ”נכון. הגדרת המשימה, הצורך במשימה ורמת 
האמון שאתה מפקיד ברמות הממונות מעליך 
שיודעות לעשות את השיקול הנכון - בין הצורך 
להשיג את המשימה לבין סיכון החיים שמתלווה 
לכך. ככל שרמת האמון של החיילים במפקדים היא  
גבוהה יותר, כך הנכונות גדולה יותר. מבחינתי, 
האמירה של בן גוריון ’תדע כל אם עבריה כי 
נתנה את בניה בידי המפקדים הראויים‘ היא אמת 
מוחלטת. האווירה הזו משקפת במהות הכי עמוקה 
את תפיסת העולם של הצבא. אנחנו נותנים את 
החיילים בשביל לעשות את המשימה. כשעושים את 
המשימה, לצערנו הרב, אתה עשוי לשלם מחירים 

בלתי נסבלים.“ 
בן עמי: כמפקד בכיר מאוד בצה“ל וגם כראש 
המוסד, שלחת הרבה מאד אנשים לבצע פעילויות. 
פעילויות ברמות סיכון אדירות. מה עובר לך 
בראש כשאתה יושב  בחפ“ק ואתה יודע מה 

רמות הסיכון? מה עובר לך בבטן?
דגן: ”אני לא יהודי דתי, אבל, אין ספק, שיש ימים 
שאני מתפלל, אבל זה דבר אחד. דבר שני, הבעיה 
היא לא בזמן המבצע. זה הכל נקבע כבר. אין בעיה. 

המשך בעמוד 12
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איריס שי מגיעה ראשונה. אחריה, נכנסת לחדר יעל 
אבקסיס. רגע של מבוכה, אבל הן מתחילות לשוחח 
ומהר מאוד הן כבר חולקות סיפורים אישיים, כואבים. 
שתי הנשים החזקות הללו למודות כאב, אם כי נגעו 
בטראומת השבי משני קצותיה: האחת אלה חייה 
האמיתיים, פרק מרכזי בסיפור חייה, האחרת רגישה, 

קשובה ואיכפתית – משחקת תפקיד בסדרה.

איריס שי, מנהלת סניף בנק, אם למאיה (29), עומר 
(26) ועתליה (20). איריס היא רעייתו של חזי שי, 
שנפל  בשבי בקרב סולטן יעקוב ב 1982- ושוחרר 
לאחר שלוש שנים במסגרת ”עסקת ג‘יבריל“. 
בשנתיים הראשונות לשביו נחשב שי נעדר, ורק 
בשנה השלישית נודע כי הוא שבוי. כשיצא לקרב, 
היתה איריס בהריון עם בתם הבכורה, מאיה, שהיתה 

בת שנתיים וחצי כשאביה שוחרר מהשבי.
יעל אבקסיס, שחקנית, אם למורי (15) ואריאל (7), 
גילמה בסדרת הטלוויזיה ”חטופים“ את דמותה של 
טליה קליין, רעייתו של השבוי נמרוד קליין, החוזר 
מן השבי לאחר 17 שנים. התפקיד זיכה אותה בפרס 
האקדמיה לטלוויזיה בקטגוריית השחקנית הטובה 

ביותר בסדרת דרמה. 

י ש י א ר  ו פ י ס

ללכת שבי
שיחה אישית בין איריס שי (רעייתו של חזי שי שנפל בשבי ב-1982 ושוחרר לאחר שלוש שנים) 

לבין השחקנית יעל אבקסיס (שגילמה בסדרה ”חטופים“ שיצר וביים גידי רף ושודרה בשידורי 

קשת - את דמותה של טלי, רעייתו של השבוי נמרוד קליין]: שתי נשים חזקות ולמודות כאב, 

שנגעו בטראומת השבי משני קצותיה: האחת באמת, שזהו פרק מרכזי בסיפור חייה, האחרת – 

משחקת תפקיד בסדרה/ גליה אלוני דגן

יעל אבקסיס ואיריס שי. "מפגש עדין" צילום: משה שי
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יעל: פגשתי את איריס בביתו של גידי רף יוצר, 
תסריטאי ובמאי ’חטופים‘. התפקיד של טליה קליין 
הפחיד אותי מאד. עשיתי מעט מאד תפקידים 
דרמטיים בחיים, כי יש לי עור חשוף מאד, פצע 
פתוח. איבדתי את אבא שלי כשהייתי צעירה מדי. 
כך שאני מגיעה למקומות כאלה אטומה מאד, ויש 
תפקידים שמצליחים לפרק אותי. אני שומרת על 
עצמי ומשתדלת לא לגעת בזה יותר מדי. ידעתי 
שהתפקיד של טליה קליין יפרק אותי, ולכן המפגש 
ביני לבין איריס היה עדין מאד. כשפגשתי אותה, בלטו 
שני דברים: יופיה הפנימי של איריס והחוסן שלה.  

את החומרים הדרמטיים לדמותה של טליה קליין, 
שאבת מתוך עצמך?

יעל: ”כן, מתוך האובדן הפרטי שלי. מההתחלה 
היה ברור לי,  שטליה קליין נלחמת מלחמה של 
אילמים בעולם של מדברים: היא צורחת ואף 
אחד לא שומע. היא אומרת לנמרוד: ’אני הייתי 
17 שנים בשבי! הייתי לא פחות שבויה ממך!‘. 
העובדה שאיבדתי את אבא שלי טשטשה אותי 
מבחינה פנימית. מבחוץ הכל בסדר, ומבפנים אני 
די מפורקת. אני מתעסקת באובדן: מגיל עשר אני 
מחכה לאבא שלי, שקבור באדמה. ואת, איריס, 
לא קברת את חזי: החלטת שאת מנצחת. מתי את 

התפרקת? ואיך אספת את עצמך?“.
איריס: ”התקופה הראשונה מאופיינת בחוסר 
אונים. הייתי צעירה מאוד, בת עשרים ושתיים. 
היכרתי את חזי כשהייתי בת שתים עשרה. הוא 
היה חבר טוב של הדוד שלי, והגיע אלינו הביתה 
לעתים קרובות. בגיל 12 כתבתי יומן, וכבר אז 

’סימנתי‘ אותו“.
יעל: ”האהבה מנצחת...“  

איריס: ”בתקופה הראשונה, את נתפסת להמון 
דברים קטנים, כמו השרשרת (תליון זהב שנתנה 
לחזי נשבר ערב צאתו לקרב, והיא ביקשה ממנו 
לענוד במקומו את התליון שלה. מאוחר יותר 
מסרו לה אנשי הצלב האדום את התליון, כאות 
חיים מבעלה. ג.א.ד). כל דבר מהווה סימן. כל מה 
שקרה עם השרשרת היה מבחינתי אות משמיים לכך 
שחזי חוזר. העובדה שהחלק שלו נשבר ואילצתי 
אותו לקחת את שלי, נגד רצונו. השרשרת הזו 
היא קמע אצלנו, יש לה המון ערך. זה מה שהחזיק 
אותי בהתחלה. אחר כך את מתפתחת עם הזמן, 
לומדת לזהות את הגורמים השונים בצבא, מבינה 
שהם שבויים בקונספציה כלשהי ושאפשר לחשוב 
גם אחרת. זו סיטואציה שאפשר להישאב לתוכה, 
ואפשר גם להיפך, להתחזק. מאד להתחזק. אמרתי 
לעצמי: אפשר גם אחרת. נסעתי ונפגשתי עם 

המון אנשים“.
ולא היו לך ספקות?

איריס: ”ודאי שהיו. אבל אני מאמינה שכל אחד 
במקומי היה נוהג באותה צורה. צריך לבחור אם 

להתייאש, או להילחם“.

יעל: “לא, לא כולם היו מתנהלים כמוך. ואת, בנוסף, 
היית עם תינוקת...“

איריס: ”לאורך כל ההריון, הלידה היתה תאריך 
שלא רציתי להגיע אליו. לא ראיתי את עצמי יולדת 

בלי חזי, ופחדתי מאד מהרגע הזה.
את הלידה עצמה אני זוכרת כאירוע מאד טראומטי. 
אחרי שהשתחררתי מבית החולים, מאיה היתה 
תינוקת לא קלה. היא הפנימה את הלחץ שלי. אבל 

גיליתי את מאיה ואת האימהות וזה חיזק אותי.
יעל: ”כמה זמן היית לבדך בתוך ההתמודדות 

הזאת?
איריס: ”דווקא בתקופה שחזי היה נעדר ושבוי, 
המשפחה קיבלה תמיכה רבה מכל הגורמים. העמידו 
לרשותי פסיכולוג, שעזר לי להתמודד עם המשפחה 
הקרובה. כי בסיטואציה שהיינו בה, את מתעלת את 
כל המשאבים שיש לך כדי להחזיר אותו בחזרה. את 

אנוכית מאוד בעניין הזה וממוקדת מטרה“.
יעל: זה מדהים, מה שאת אומרת: ’את ממוקדת 

להחזיר אותו - את אנוכית‘.
איריס:“אני מתכוונת לומר שלא ראיתי מה קורה 
סביבי, לא שמתי לב למערכות היחסים שלי עם 
האנשים הכי קרובים אליי: הוריי, המשפחה של 
חזי, הבת שנולדה לי. זו מלחמת הישרדות, ואת 
מפספסת המון. הפסיכולוג עזר לי להסתכל גם על 
אחרים, להבין ולקבל גם את אמא של חזי, זכרה 
לברכה, שהיו לי המון השגות על אופן ההתנהגות 
שלה. למדתי להבין שהיא לא פחות חשובה – אם 
לא יותר חשובה – ממני. את חושבת שאת עושה 
את הדברים הנכונים, והסביבה סובלת. כולם 

משלמים מחיר“. 

מי באמת עטף אותך, בלי לשפוט?
”בתקופה הראשונה, מי שעזרה לי להתמודד הייתה 
המשפחה. מרגע שהבינו שחזי נעדר, התחילו המון 
ביקורים של אנשים שניסו לעזור: חברים לעבודה, 
כל מיני אנשים שלא הייתי קרובה אליהם קודם. 
וזה טוב ולא טוב. ראיתי את המבטים המרחמים של 
האנשים: ’תראו את הפסיכית הזאת, היא חושבת 
שהוא חי‘. זה היה מיותר לי. למרות שהיום, אני 
נמצאת בקשר נהדר עם האנשים האלה. למשל, 
כשהחלטתי לסרוג לחזי סוודר, שאלו אותי ’מה את 
סורגת?‘ עניתי, ’אני סורגת סוודר לחזי‘. ואז היה 
שקט. אנשים חשבו: ’היא השתגעה? היא בסדר?‘, 

וזה הצחיק אותי. הם לא הצליחו להסתיר.
יעל: את מתארת חוסן נפשי אדיר. זה בדיוק מה 

שראינו גם אצל אביבה שליט.
איריס: אביבה ונעם שליט שמו את עצמם במרכז 
מבחינתה של התקשורת, ואני מבינה אותם מאוד. 
ייתכן שהייתי עושה בדיוק אותו הדבר. ברור 
שאנשים יבואו לאוהל, כי זה מזמין. אצלנו היתה 
צנזורה, ואף אחד לא ידע: שבתנו שביתות רעב, 
ושום דבר לא התפרסם. כל מה שעשינו, צונזר.

בחודש מאי 1985, במסגרת עסקת חילופי השבויים 
בין ישראל לבין ארגון החזית העמיית לשחרור 
פלסטין, שוחררו 1,150 אסירים ועצירים בטחוניים 
שהיו כלואים בישראל, כנגד שלושת שבויי צה“ל: 

חזי שי, נסים סאלם ויוסף גרוף.
מתי הרשית לעצמך ל“התרסק“?

איריס: ”זה לא רגע שאני יכולה לשים עליו את 
האצבע. אלה דברים קטנים שהיום ברורים לי, 
7שכולנו יכולנו לעבור יותר בקלות אילו היינו 

איריס שי צילום: משה שייעל אבקסיס צילום: משה שי
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מודעים לכך שיש לנו אפשרות לקבל עזרה, 
או הכוונה. אף אחד לא הכין אותי איך להתנהג 
אחרי שחזי חוזר. היה כל כך הרבה רעש מסביב 
עם עסקת ג‘יבריל, וחזי ואני החלטנו שאנחנו לא 
קוראים עיתונים ולא צופים  בטלוויזיה במשך 
חודש ימים. התנתקנו לחלוטין מהתקשורת. עשינו 
את זה אינטואיטיבית, ואני מברכת על כך. עד 
היום כשאני שומעת את השם עיסקת ג‘יבריל, אני 
מתכווצת בכסא. גם חזי. אני מרגישה אשמה על 
המחיר, אני כועסת על ה‘אנטי‘. זה עושה לי רע. 
ולחשוב איך הייתי מרגישה, אם הייתי קוראת אז 

את כל העיתונים. 
יעל: גם לי היה רגע כזה, כששיחקתי את טליה. 
כשמתבצעת העיסקה, יש סצינה שבה ההורים 
צועקים ’הבן שלי נרצח בגללכם!‘. ואני מרחמת 

עליהם. אני כואבת את כאבם, אבל ההפרדה אצלי 
ברורה מאוד.

בזמנו נאמר, בהקשר של הוויכוח הציבורי סביב 
שחרור גלעד שליט, שזו מלחמת כאב בכאב.

איריס: ”גם אני עושה את ההפרדה, ותמיד כיבדתי 
את משפחות הקורבנות ולא נכנסתי איתן לאף עימות. 
ראיתי בטלוויזיה את ילדי משפחת סחיסוורדר ובכיתי 
מאד. היה לי קשה מאוד לראות את זה. אני יודעת 
שגלעד שליט יצטרך לחיות עם השם הזה, ’עסקת 
שליט‘. אצלנו זו היתה ’עסקת ג‘יבריל‘, לא ’עסקת 
חזי שי‘. ואני מקווה מאד שהוא לא יעבור את מה 

שאנחנו עוברים עד היום“.
האם יש אצלכם אבל כלשהו על החיים שיכלו 

להיות לכם?
איריס: ”לא. ממש לא. אנחנו מאושרים מאוד. 

המקרה שלנו הוא אופטימי. לכן גם לא היינו 
מודעים לכך שיכול היה להיות אחרת, ואולי קל 
יותר. כל הזמן הסתכלנו על עצמנו כעל סיפור 
הצלחה, רק בשנים האחרונות הלכה והתפתחה בנו 
המודעות לכך שיש מחיר, שכל המשפחה הקרובה 
נפגעת. לקח לי המון זמן להכיר בכך שיש לי בעיה, 
שיש לחזי בעיה, ושאפשר לטפל בה. אפשר ללכת 
לפסיכולוג. זה בא יותר מכיוון הילדים, כי היום יש 
יותר מודעות בציבור וגם בצבא. בשנה האחרונה, 
התגבשו קבוצות תמיכה לילדים של פדויי שבי. 
לצערי, ילדינו סירבו להשתתף בסדנה הראשונה. 
עכשיו עומדת להיפתח סדנה נוספת, ואני אהיה 

מאושרת אם הם יבחרו להשתתף בה“.
יעל: ”איריס, היית שלוש שנים בלי חזי. עברת 
היריון ולידה, ולא הראית כלפי חוץ את מה שעברת 
בלילות במשך כל אותן שלוש שנים. זה אפילו לא 
פצע – זאת כוויה שהגוף לא מתאושש ממנה. לא 

נרפא. איפה זה בא אצלך לידי ביטוי?“
איריס: ”בימים שיחקתי תפקיד, התמודדתי, הייתי 
עסוקה מאוד ורצתי בכל רחבי הארץ. לא היה מקום 
שהדלת בו היתה סגורה בפניי. הלילות היו הזמן 

שלי עם עצמי. בלילות בכיתי המון“.
יעל: ”ואז חזי חוזר, ויש ביניכם אהבה מאד גדולה. 
האם האהבה מרפאת הכל? או ששלוש השנים 

האלו, של הפחד, כירסמו בך?“
איריס: ”ראשית, כן. אצלנו האהבה בהחלט ריפאה 
הכל. עד היום אני הולכת עם חזי יד ביד, גם אני 

לפעמים מרגישה מגוחכת, בגילי“.
ובכל זאת, באחד הראיונות, חזי אמר שמי שהפך 

להיות הורה חרדתי – זו את, ולא הוא.
איריס: ”נכון. אני חרדה לילדים ולחזי. זה מעבר 
לשליטתי. לפני כמה שנים ישנתי בשעת הצהריים, 
נשמעה חריקת בלמים מבחוץ, ואני קמתי בבהלה 
ואמרתי לחזי: ’עומר נדרס!‘. הייתי היסטרית. חזי 

רץ למטה, וחיפש את עומר עד שמצא אותו“.
יעל: ”ואת משייכת את זה למה שעברת?“

איריס: ”כן. לא הייתי כזאת, זה לא מתאים לי, 
אבל כיום אני כזאת. אני משתדלת מאוד להיכנס 
לפרופורציות. כשעומר רצה לשרת ב‘גבעתי‘, 
דיברתי על כך המון עם חזי. עומר היה נעול על 
’גבעתי‘, חזי היה מאד בעד, ואני זזתי הצידה. נתתי 
לו לעשות מה שהוא רוצה, והשתדלתי לא להיות 

יותר מדי היסטרית“.
צפית בסדרה ”חטופים“?

איריס: ”ודאי. לא החמצתי פרק“. 
זה לא חיטוט מכאיב מאד?

איריס: ”לא אגיד שזה קל, זה החזיר אותי אחורה, 
אבל משך אותי מאוד“.
יעל: ”והזדהית איתי?“

איריס:“כן, בהחלט. היו קטעים שממש עשו לי 
דה-ז‘אוו.“

רק בשנים האחרונות, יש הכרה בכך שמדובר 

השיבה הביתה. איריס שי ושאר מקבלי פניו של חזי שי

"חטופים" שחקני הסדרה צילום: ינאי יחיאל, באדיבות "שידורי קשת"
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בטראומה שמלווה את כל בני המשפחה, גם את 
מי שעדיין לא נולד אז, כמו בתכם הצעירה. גם 

היא גדלה בצל אותה ’כוויה‘ משפחתית.
איריס: ”זה קצת מוזר, אבל זה לא נושא שאנחנו 
דנים בו בבית ביום-יום. אני מכירה הרבה משפחות 
של שבויים, חלקן נהרסו. חלק מהעניין טמון בכך 
שלא היתה מודעות לכך שיש צורך להכין את 
השבוי, את המשפחה, את מקום העבודה. מישהו 
מכין את האנשים בעבודה, איך להתנהג עם השבוי? 

מה צריך לדרוש ממנו, ומה לא?“
...חזי חזר לעבודה בבנק אחרי שלושה חודשים.

איריס:“אפילו פחות. מצד אחד, חשוב לשבוי לחזור 
לשגרה. חשוב לו להוכיח לעצמו, וגם לסביבה, שהוא 
בסדר, שהוא כשיר לחזור לעבודה. חזי נחת בארץ 
בבוקר, עִלינו לבית ההורים, ומשם הוא התעקש 
לנהוג הביתה. הוא היה צריך להוכיח לעצמו שהוא 
מסוגל. גם אני חזרתי לעבודה אדם אחר. במשך שלוש 
שנים, הבנק התחשב בי מאוד. הייתי אז פקידת בנק, 
ולא מנהלת סניף כמו היום, אבל יש לי רק דברים 
טובים לומר על האופן שבו נהגו בי. ומרגע שחזי 
חזר, הכל נגמר. וגם אני - הייתי כל כך מאושרת, 
שלא חשבתי שיכול להיות גם אחרת. ואני מכירה 
המון מקרים אחרים: של שבויים שפוטרו מהעבודה, 
שלא החזיקו מעמד, שהתגרשו. מצבים שבהם נגרם 
נתק בין השבויים לילדים, משפחות שהתפרקו. זה 
מאד אינדיווידואלי. כל אחד עובר משהו אחר. לכל 
זוג ולכל ילד יש אישיות שונה. וכאן היתה חסרה 
לי מאוד ההכוונה. לא ידעתי שזה חסר, לא ידעתי 
שאפשר אחרת. היום, כל אדם שני הולך לפסיכולוג 
בשמחה. מבחינתנו, זאת היתה מילת גנאי: ’פסיכולוג? 

משהו לא בסדר? לא, אנחנו עשר‘“.
יעל: ”אין ספק שהאהבה הגדולה הזאת החזיקה את 
שניכם. אבל יש משפחות שבהן הפחד גדול יותר, 
השדים גדולים יותר, וחוויות קשות רק מעצימות 
את זה. אין לי ספק שהמשפחה המורחבת נפגעת 
לא פחות מהשבוי עצמו. אני בטוחה שעזרה – עזרה 
מדוייקת ומקצועית– יכולה להציל נפשות, להציל 
חיים. את, איריס, עבדת מהבטן. את אישה עם חוסן 
ברור. לקחת את המשפחה שלך והמשכת קדימה. 
אבל מישהי במצב נפשי-רגשי רעוע יותר, הכל 

היה מתפרק לה“.
אהבה לא תמיד מנצחת הכל. זו תפיסה רומנטית.

איריס: ”חשוב שאנשים יבינו, שאיכות החיים של 
משפחות שבויים, ושל משפחות נפגעי טראומה 
בכלל, יכולה להיות טובה הרבה יותר, אם יש את 

המודעות לקבל עזרה“.
אמרת שהשבי לא מדובר אצלכם בבית מדי יום. 
אבל בינך לבין חזי, בינך לבין הילדים – מותר 

לדבר על זה?
איריס: ”כן, אבל אנחנו לא מדברים. זה כאילו 
נושא שלא מעניין לעסוק בו. למרות שהילדים 
מצטרפים אל חזי מדי פעם, כשהוא מרצה מול 

גורמים מקצועיים, כדי לשמוע את הסיפור. ואם 
תשאלי אותם, אם הם מרגישים שנושא השבי 
פגע בהם בצורה כלשהי – הם יגידו שלא. ואני 

משוכנעת שכן“.
יעל: ”ולך? האם חזי סיפר לך מה הוא עבר שם, 

או שגם את לא רצית לדעת?“
איריס: ”לי כן. אני עשיתי לו תחקיר מקיף יותר 
מהשב“כ. אני מניחה שנתנו לו רשות לספר לי 
כמעט הכל. ובמקרה של חזי, הופקו לקחים משבויי 
מלחמות ששת הימים ויום הכיפורים. כשלקחו אותו 
לחקירות, החזירו אותו לישון בבית.  אני חושבת 
שגם במקרה של גלעד שליט, הופקו לקחים. אני 
מסתכלת על אופן הטיפול של התקשורת, על עיתוי 
החקירה, על קבלת הפנים. אני בכלל לא יכולתי 
להגיע לחזי, כי כל העיתונאים קפצו עליו. עמדתי 

מהצד וחיכיתי שקצת ייתפנה“.
יעל: ”הלוואי שזה ייפסק. שלא יהיו לנו יותר 
שבויים. שהכתבה הזאת תהיה סוף פסוק. 

לא עוד“.
איריס: ”אצלי ואצל חזי יש המון פתיחות , דיברנו 
ואנחנו מדברים הרבה על הנושא. עם הילדים – פחות, 
כי הם נולדו אחר כך. הם, מבחינתם, לא גדלו לתוך 
המקרה. לפעמים אני מרגישה, שמבחינתם לא 
היה דבר. הם לא רוצים שיצביעו עליהם ויגידו 

שהם...“
יעל: ”אני לא מסכימה איתך, איריס. אני חושבת 
שילדים, בדרכם, יודעים הרבה יותר ממה שאת 

חושבת“.
איריס: ”את צודקת. אבל אם מישהו יצביע 
עליהם ויגיד ’אתה הבן של חזי שי‘ – הם לא 
יאהבו את זה. עתליה שירתה בצבא ולא רצתה 
שאף אחד יידע. הם לא רוצים שיקשרו אותם 

לעניין“.
יעל: ”כילד, כשאתה יתום, אתה בטוח שזה 
כתוב לך על המצח. אתה רוצה שיחשבו שאתה 

כמו כולם“.
איריס: ”אני חוויתי משהו, חזי חווה משהו, ובלי 
לרצות – השלכנו את זה על הילדים. אין מה 

לעשות“.
עם כל המטען של הידע שצברת לאורך חייך, 
מה היית רוצה לחלוק מנסיונך עם משפחות 
שעברו חויות דומות ורוצות להתמודד עם הפצע 

המשפחתי הזה?
איריס: ”הייתי מציעה להם לדבר, להתייעץ, 

לבקש הכוונה. ולשתף את הילדים“.
בלי סודות.

איריס: ”בלי סודות. גם אם משפחה חושבת שהיא 
כבר אחרי זה, והיא כבר למדה להתמודד ו‘יודעת 
הכל‘, תמיד אפשר להתפתח. תמיד אפשר לשנות 
דברים, לחשוב, לשמוע דעות אחרות. כל משפחה – 
לא רק משפחות של שבוי, נעדר או נפגע טראומה. 

תמיד אפשר לשתף“. 

אתם, שחוויתם אירועי טרור או מלחמה,  מוזמנים 
להצטרף למועדון נט“ל.

מועדון נט“ל הינו מועדון חברתי – שיקומי המעניק 
בית חם ופעילויות מגוונות לאנשים שחוו אירועים 
טראומטיים עקב טרור או מלחמה ושבעקבות זאת 

מצויים בבידוד חברתי, נמנעים מהמפגש עם ה“חוץ“ 
ומתקשים בשגרת היומיום. המועדון מציע מגוון 
רחב של פעילויות שמטרתן ”לטפל“ באופן עקיף 

בחלקים שנפגעו בשל החוויה הטראומטית – קשב 
וריכוז, זיכרון, דימוי עצמי, מוטוריקה עדינה, 

מיומנויות חברתיות ועוד. הפעילויות מתקיימות 
באווירה חמה ותומכת, בהדרכה וליווי של צוות 

מיומן המאופיין ביכולות הכלה והעצמה גבוהות.
המועדון מקבל לשורותיו אנשים שנפגעו באופן 

ישיר או עקיף (בני משפחה), מבלי שנדרשת הכרה 
מהמוסדות. 

כל שעליכם לעשות הוא להתקשר לקו הסיוע של 
נט“ל:

1-800-363-363 
נשמח לעמוד לרשותכם,

חגית בוכבינדר 
מנהלת מועדון חברתי-שיקומי

מועדון נט"ל

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. עדיפות 

לדוברי שפות: רוסית, אמהרית, ערבית, ספרדית 

וצרפתית. למתאימים תועבר הכשרה. 

̂ 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‘ 6950579 - 03, 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, 

מנהלת משאבי אנוש בטלפון

0732-363-323 
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’‘הקשר בין סב לנכד הוא קשר עוצמתי, וסבים וסבתות 
הם חלק מהמעגל הראשון במשפחה. השפעת אובדנו 
של נכד על  הסבים - מותיר אותם פגיעים במיוחד, 
ועלול לדרדר את מצבם באופן בלתי הפיך. החברה 
חייבת לקדם את ההכרה בכאבם ובצורכיהם של 
הסבים המבוגרים ובמתן טיפול הולם כדי להקל ולו 
במעט על כאבם ולספק להם את הכלים להתמודד. 
קיימת חשיבות רבה בקיום קבוצות תמיכה לסבים 
שכולים‘‘. כך אומרת גליה שגב–רוזנברג, עובדת 
סוציאלית מומחית בזקנה, שאיבדה את אחיינה 
במלחמת לבנון השנייה. כמי שמלווה מאז את אמה 
שאיבדה את נכדה הבכור, וכעדה למצוקתה הכבדה, 
גילתה כי מעגל התמיכה שניתן להורים השכולים, 
לאלמנות וליתומים  פוסח על הסבים והסבתות. 

מציאות זו הפכה לעבודת מחקר מקיפה.

הני שגב, סבתא של נמרוד שגב
שש שנים חלפו מאז נהרג נמרוד שגב ביום הרביעי 
למלחמת לבנון השנייה, סבתו הני שגב, 79 לא 
מצליחה לבכות. ”זולגות לי דמעות לפעמים‘‘ היא 
אומרת, ’‘אבל בכי אמיתי מטלטל ומפרק לא יוצא 
ממני. אני לא אישה בכיינית, לא בוכה לפני אנשים, 
לפני הילדים שלי. לא בכיתי כשבאו להודיע לי 
שנמרוד נהרג, לא בכיתי בלוויה שלו. הבכי עצור 

אצלי בפנים“.
אבל הכאב צועק מעיניה הכחולות של הני, מכביד 
ומעמיס נטל כבד על נפשה. היא אלמנה, אם לארבעה, 
סבתא לעשרה נכדים ושלושה נינים. נולדה בברלין, 
עלתה בגיל שנתיים עם משפחתה. נישאה לזאב, 
ניצול שואה, איש צבא קבע. השתכנו ברמת השרון 
שבה היא גרה עד היום. במשך שנים עבדה בלשכת 
העיתונות הממשלתית, בשגרירות הגרמנית, ועסקה 
באופן קבוע בהתנדבות (בוועד למען החייל, מועדון 

קשישים במורשה ועוד).
שובר לב לאבד נכד

’‘את אפילו לא יכולה להבין כמה זה כואב. נמרוד כל 
הזמן בתוך הלב שלי. התמונה שלו בשומר מסך של 
הנייד שלי ובכל רגע אני יכולה להגיד לו- ’מותק 
שלי אני אוהבת אותך‘. נמרוד נקבר בראש פינה שם 
נולד וגדל. אחרי שכיסו את הקבר אמרתי לאיריס 

אמו ’תראי- עשו פה במה קטנה של חול רך שנמרוד 
יוכל לצאת מהקבר, לשבת ולהביט בנוף שהוא כל 
כך אהב‘. אני יודעת  שהוא לא יחזור לעולם, אבל 

הוא כל הזמן איתי אין מרפא.“ 
הייתם קשורים? 

’‘תמיד, ובמיוחד כשגדל והתבגר. הוא קרא לי 
’סבתונא‘ ואני קראתי לו נימיץ. היה קופץ לבקר, 
לראות מה שלומי. הקשיב לי, התעניין בי. הוא אהב 
קוקה קולה וקורקבנים ותמיד דאגתי שיהיו לו. יום 
אחד נמרוד ואשתו- שגם שמה איריס- צלצלו ואמרו 
שרוצים להראות לי תמונה. הם הוציאו צילום אולטרה 
סאונד. התחלתי לצעוק- אני אהיה סבתא רבא‘... 

הלב התפוצץ לי מאושר‘‘. 
איך הודיעו לך? 

’‘נמרוד נהרג בט“ו באב, יום האהבה. ניקיתי את 
הבית כשפתאום גליה וחזי, אביו של נמרוד, הגיעו. 
אמרתי להם מה אתם באים עכשיו? אני מנקה את 

הבית. ואז ראיתי אנשים במדים ומיד אמרתי- ’אל 
תגידו לי כלום. אני יודעת‘. בימים הבאים נצמדתי 
ל‘איריס הקטנה‘ ולעומר ניני, והטיפול בהם עזר לי 

להתמודד. הסיח את הדעת‘‘. 
כשנה אחרי שנהרג הקימו אחיו אהוד וחברו הטוב 
דוד את ’קפה נמרוד‘ בנמל תל אביב. המקום התוסס 
מהווה עבור המשפחה מקום שבו הם יכולים לזכור 

את נמרוד בחיוך ובשמחה. 
הני: את נמרוד אי אפשר לזכור בעצב. הוא היה 
כל כך שמח. אהב את החיים הטובים, אהב לצחוק 

ולאהוב‘‘. 
את מתפקדת, מחייכת.

’‘למדתי שאם את מחייכת לעולם, העולם מחייך 
אלייך בחזרה. אני לא רוצה שירחמו עלי. איבדתי 
בעל וחבר לחיים, אבל המקום של  השכול הוא הכי 
נורא שיכול להיות. אני כואבת את כאבי ואת כאבם 
של בני ואשתו איריס וניני עומר ואמו. לאיריס 
’הקטנה‘, אשתו של נמרוד אמרתי שהיא נכדה שלי. 
כשאני מחבקת אותם אני מקבלת כוח, אבל הכאב 

הזה לא ירפא אף פעם‘‘. 

ליפא וייס סבא של ענבל וייס 
ואבא של ינאי וייס

את הכאב של ליפא וייס, ניתן לזהות בכל תנועה 
בגופו, בפניו, במבע עיניו הכחולות שאיבדו את 
ראייתן. ליפא, 88, ניצול שואה, היחיד ממשפחתו 
ששרד את אושוויץ, שכל את נכדתו הבכורה ענבל 
וייס  (22), ב-29.11.01, בפיגוע התאבדות באוטובוס 
ליד מחנה שמונים. שנה וחצי אחרי, ב- 30.4.03, שכל 
את בנו ינאי וייס (38) בפיגוע ההתאבדות  במועדון 

”מייק‘ס פלייס“ בתל אביב.   
ליפא לא מנסה להסתיר את הכאב. הדמעות זולגות 
מעיניו כשהוא מדבר על נכדתו ובנו. ’‘זו שואה 
שנייה, בפירוש‘‘, הוא אומר על האסונות שפקדו 

את משפחתו. 
ב- 1948 עלה ארצה עם גרעין של השומר הצעיר 
והתיישב בקיבוץ עין השופט, בו הוא חבר. עבד 
ברפת, בלול, במערך ההפצה של ספריית הפועלים, 

ובביטוחי הקיבוץ. 
ענבל הייתה נכדתך הראשונה. 

ה ח פ ש מ ה ל  ג ע מ ב

’‘זולגות הדמעות מעצמן‘‘ 
מעגל התמיכה שניתן להורים השכולים, לאלמנות וליתומים פוסח על הסבים והסבתות. 

בכתבה שלפניכם שיחה עם שתי סבתות וסבא אחד על כאבם וצרכיהם ועל הכלים שעליהם 

לקבל כדי להתמודד עם האובדן/ הגר רם 

הני שגב עם נכדה נמרוד שגב ז"ל
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תמיכה של הביטוח הלאומי, נפגעי פעולות איבה 
ועם הורים שכולים. היום אני כבר לא הולך לשום 
מקום. מתנחם במשפחה. מתנדבת מהביטוח הלאומי 
באה אלי כל שבוע ואיתה אני מדבר על הכול, מספר 

לה מה אני מרגיש, נפתח לגמרי. זה עוזר.“ 
איבדת נכדה ובן... הכאב מתערבב.  

הדמעות מציפות אותו.
ליפא: ”אני כואב את כאבם וחי את כאבם של בני 
משפחתי השכולים יחד עם כאבי ואי אפשר להפריד. 

אי אפשר להפריד.“ 

רחל אוז‘לבו סבתא של אושרי עוז
בבוקר ה- 27.5.2007 היום בו נהרג אושרי עוז 
מפגיעת קסאם בדרכו לשדרות, סבתו רחל אוז‘לבו, 
דיברה איתו. ’‘אושרי התקשר אלי, כמו בכל יום, 
ואמר שהוא נוסע לעבודה בשדרות. אמרתי לו: ’לא 
מוצא חן בעיני שאתה נוסע לשם‘, וביקשתי שלא 

www.nata l .org . i l 1-800-363-363 לפניות ולתרומות לנט"ל 

’‘נכון. וגרמה לי אושר עצום! כל משפחתי נספתה 
באושוויץ, וכשהפכתי לסבא, פתאום לראות את 
המשפחה שבניתי גדלה ומתרחבת- אין אושר גדול 
מזה. הייתה ילדה נהדרת,  סטודנטית מצטיינת. נהגה 
לבוא בכל שבוע כדי לאכול את המרק שהכנתי. 
דיברנו על הכול. היא סיפרה על לימודיה, התעניינה 

בי, הקשיבה. נישקה וחיבקה אותי. 
ביום הזיכרון השני לענבל, אחרי שנהרג גם בנו 

ינאי- הקריא על קברה דברים שכתב:
שנתיים עברו מאותו ליל מר ונמהר. סיפי עולמנו 
הורעדו, הזדעזעו, הדעת נטרפה. הגוף והנפש לא 

מצאו מנוח... 
נותר לנו רק לזכור... לאצור את דמותך התמירה 
ולבכות. להתגעגע אל ערבי השלישי, אל השיחות 

הטלפוניות הממושכות של אמצע השבוע. 
היית מזמינה עצמך לבוא אלי לצהרי יום רביעי, 
לאכול את המרק שכה אהבת... פותחת את הדלת 
ומופיעה במלוא קומתך התמירה ופנייך הנאות, 
החיוך הרחב על שפתותייך וברכת השלום בקולך 

הענוג והמסתלסל...
...טרם הונח לנו להיות עמך ובלעדייך, ושוב 
הוכינו מכה אכזרית- ינאי נלקח מאיתנו באותה 
דרך שטנית אכזרית..... ושוב עלינו להתמודד עם 

האובדן, היתמות והשכול. 
...לנו לא נותר אלא לשאת הכאב, הצער והגעגוע 
אל שניכם... היעדרך הגשמית מורגשת, אבל בעיני 
הנאספים נראית ומורגשת נוכחותך הרוחנית. קולך 
דמותך תנועותייך אצורים שמורים היטב בזיכרוננו.    

סבא. 
נשברת? 

”לאבד את ענבל, מעט אחרי מות אשתי היה שואה 
שנייה, בפירוש. וכשינאי נהרג- העולם התמוטט. 
אמרתי- למה אני נענש כך? אבל לא נתתי לעצמי 
להתפרק ולהישבר. מתפרקים כשמאבדים הכול- 
ולי עדייו יש נחת ממה שיש. בנים וכלות שאוהבים 
אותי, נכדים שמשוגעים עלי ואני עליהם.. אתה 
מתנחם כשאתה חושב על החיים ועל מה שיש וכדאי 

לחיות בשבילו.“ 
צריך הרבה כוח להמשיך. 

”טיפלנו בעצמנו. תקופה מסוימת נפגשתי עם קבוצת 

משמאל: ליפא וייס בנו ינאי ז"ל נכדתו ענבל ז"לליפא וייס עם נכדתו ענבל ז"ל

רחל אוז'לבו

ייסע. גם אשתו ביקשה. אבל הוא נסע. בצהרים, 
הגיעו אנשים ולא הבנתי למה. הם אמרו- ’אושרי 
נפצע. הוא בבית חולים. התחלתי לצעוק- ’לא נכון‘ 

והתעלפתי‘‘.
רחל אוז‘בו, 82, אלמנה, אם לשלושה, סבתא לאחד 
עשר נכדים ושישה נינים עלתה מטורקיה בשנת 
1949, נישאה לאשר וגרה כמעט 50 שנה בדירה 

שקנו בחולון. 
עוז, 36, איש מחשבים שסיפק עבודות שירות בימים 
קבועים בשדרות, נשוי, אב לבת ולתינוק שנולד 

אחרי מותו, היה הנכד הראשון של רחל. 
איזה קשר היה לכם? 

רחל: ”כשנולד אמרתי לכלתי שתחזור לעבודה 
ואני אטפל בו. הוא היה כמו הבן שלי . גם כשבגר 
והתחתן והפך אבא- בכל יום התקשר לדבר איתי. 
המילה שלי הייתה קדושה בשבילו. יש לי עוד ילדים 
ונכדים שיהיו בריאים, את כולם אני אוהבת, אבל 
אהבה כזאת כמו בין אושרי וביני- לא יכולה להיות. 
זה היה קשר של דם ולב. כשהוא נהרג נגמרו החיים 
שלי. כל הימים בכיתי ובכיתי, הרבצתי לעצמי, 
תלשתי שערות, הקאתי, לא נרדמתי, גם כדורי 
שינה לא עזרו. הרגשתי שאני משתגעת. הרופא אבחן 
דיכאון ונתן לי טלפון של נט“ל. התקשרתי ותכף 
ומיד הזמינו אותי לבוא. איזה אנשים אלה. קיבלתי 
פסיכולוגית, פגישות, שיחות. הלכתי למועדון והיה 
עם מי לדבר, להתחלק.  נט“ל נתנו לי מורה לציור 
והתחלתי לצייר. הציור עוזר לי לשכוח. עכשיו אני 
לא יכולה ללכת אז מתנדבת באה אלי פעם בשבוע 
ואני מחכה לה כמו אוויר לנשימה. איתה אני יכולה 

לדבר על הכול, היא מרגיעה אותי.“ 
וכשאת לבד? 

”הילדים אומרים - ’אמא, אושרי היה רוצה שתמשיכי‘. 
אז אני ממשיכה, שומרת על עצמי מטופחת, מבשלת, 
אופה. לא רוצה שירחמו עלי. אבל מה שבלב אי 
אפשר לרפא. לאבד את אושרי זה לאבד את הנשמה 
שלי. באמצע הלילה אני קמה ומתחילה לצייר כי 
זה עוזר לשכוח. וכשהציור נגמר- אני נזכרת ולא 
יכולה להבין את זה. כל הזמן אני שואלת למה? 

למה? ולא מקבלת תשובה.“ 
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המרכז  הרב תחומי  ללימודי טראומה - נט"ל 

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ג ( 13 - 2012 )

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, שכול ועוד. 

נט"ל בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה – בית הספר 

לבריאות הציבור, פותחים מחזור שישי של התוכנית ללימודי פסיכותרפיה 

ממוקדת טראומה, 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 מנהלת מקצועית: בינה לוין

סגל ההוראה והמרצים (לפי א'-ב'): פרופ' אלי ויצטום, פרופ' מולי להד, 

פרופ' זהבה סולומון, פרופ' שמשון רובין, ד"ר אודי אורן, ד"ר איתמר ברנע, 

ד"ר עדיאל דורון, ד"ר יעקב דפנה, ד"ר יפה זינגר, ד"ר צביה זליגמן, ד"ר 

יוסי טריאסט, ד"ר דניאל לוי, ד"ר מייק מטר, ד"ר רות מלקינסון, ד"ר זוהר 

רובינשטיין, ד"ר גדי כהן- רפפורט, ד"ר רבקה תובל-משיח ומרצים אורחים 

נוספים.

היקף: תכנית שנתית (שני סמסטרים)

מועד הלימודים: ימי רביעי, בין השעות -19:30 14:00

תאריך פתיחה: אוקטובר 2012

מקום הלימודים: בית נט"ל, רח' אבן גבירול 10, תל אביב (אתר מרכזי) 

ואוניברסיטת תל אביב, 

הפקולטה לרפואה - בית הספר לבריאות הציבור.

התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב

לפרטים נוספים והרשמה:
school@natal.org.il :מזכירות נט"ל, טלפון:  0732-363-363  (שלוחה 0)  לי/אודיה ; מייל

www.natal.org.il :וכן באתר נט"ל

מספר מקומות מוגבל
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מוכר 

לגמול 

השתלמות

הבעיה היא כשאני שוקל את השיקולים האם 
אני הולך לבצע את זה, ואת ההשלכות של זה. אני 
מודה שהיה לי תמיד מבחן אישי. קראתי לו מבחן 
דגן. לשאול את עצמי: האם אני הייתי הולך לשם. 
אז הגעתי למסקנה שזה לעשות לעצמי את החיים 
קלים כי קל לי להגיד כן, אבל השאלה היותר 
מורכבת היא השאלה בהנחה שזה היה הבן שלי, 
האם אני אשלח אותו לעשות את זה. הבן שלי 
לא נמצא שם, אבל אני מנסה לבחון בכלים הכי 
טובים שעומדים לרשותי, כשאני שולח מישהו 
שהוא הכי קרוב אליי במהות של התחושה, הרגש 
והחיים שאני חש כלפיו. המבחן הזה, אם אתה יודע 
להפנים אותו, נותן מימד ריאלי ומהותי לגבי 

מהות היכולת לשלוח.“ 
בן עמי: היה לך קשה יותר לשלוח אחרים מאשר 

ללכת אל הפעילות?
דגן: ”זה נכון תמיד. היה גם הכי קשה לא להתערב 
מאשר להתערב.יש מקרים שאתה אומר שאתה 
סומך על שיקול דעתם של האנשים ברמה שאתה 

לא מתערב.“
בן עמי: מפקדים, גם כאלה שהיו בעצמם בפעילות 

מבצעית כמוך, וגם כאלה ששלחו לא מעט אנשים 
לפעילויות ברמות סיכון גבוהות, יש בהם לדעתי 

מרכיב לא קטן של פוסט טראומה.
דגן: ”אני לא יודע להגיד לך את הדבר הזה. אני 
אגדיר את זה אחרת. לא הייתי קורא לזה פוסט 
טראומה אבל חלק מהחוויות האלה מלוות אותי 
כל הזמן. ואם הייתי צריך לסכם, הייתי אומר לך 
בשפה פשוטה: יש זכרונות שהייתי מעדיף שלא 

יהיו איתי.“ 
בן עמי: ואתה לא מצליח להדחיק אותם?

דגן: ”אתה מצליח?“
בן עמי: מאד קשה.

דגן: ”זה דברים שאתה לא יכול להיפטר מהם. 
אתה קורא לזה פוסט טראומה? אני לא קורא לזה 
פוסט טראומה. פוסט טראומה מעוותת את חייך, 
את כושר השיפוט, עושה אותך חולה. אני לא 
מגדיר את עצמי חולה. זה לא משנה את אורח 
חיי. אין ספק שהזיכרונות האלה הולכים איתי. לא 
את כולם נעים לזכור. לא עם כולם נעים ללכת, 
והאופציה הזו לא מונחת כמו במחשב שאפשר 

להכניס מוסיקה ולמחוק מהזיכרון. 

מבחן דגן / המשך מעמוד 4-5

”המנגנון שלנו עובד אחרת. לא הייתי קורא לזה 
פוסט טראומה. פוסט טראומה זה משהו אחר. זה 
כאילו אתה נכנס לעוצמת חוויות שמשבשות 
לך את חייך. אני לא מכיר אדם נורמלי שעובר 
חוויות קשות של אובדן, אובדן חברים, ורמת-מתח 
ומחירים ששילמתי, לצערי הרב יותר מפעם אחת, 

ומה, אתה יכול למחוק את זה?“
בן עמי: זה חוסר השליטה שלנו בזיכרון

דגן: ”הוא לא קיים. אני אגיד לך יותר מזה. טוב 
שזה קיים, זה מחדד את מהות האחריות שמוטלת 
על מפקדים. אם אני לא בתפקיד פורמלי, אני 
הייתי מעדיף שחלק מהזיכרונות לא יהיו איתי. 
אבל כשאתה נמצא שם, חלק מהזיכרונות יש 
להם תפקיד משמעותי ומהותי ביותר. זה נותן 
לך מימד אמיתי למחירים שאתה עשוי לשלם 
באמת. והמימד שלהם הוא מימד שטוב שיש אותו. 
מפחידים אותי מפקדים שאין להם נסיון קרבי. אני 
מעריך שמפקדים שיש להם נסיון קרבי וניסיון 
מבצעי יעשו פחות טעויות. לכן, חלק מהזיכרונות 

יש להם מימד חשוב בבניית מפקדים.“ 
בן עמי: מאיר דגן, תודה רבה לך.
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אחד מאותם הצלצולים המוכרים של הקו החם, אני 
עונה. תקווה, מעבר לקו, בקול רפה ומהוסס: ”לא 
בטוחה שהגעתי למקום הנכון“. כמעט מנתקת, אני 
חשה בסערת הרגשות ובמערכה הניטשת בינות לחדרי 
ליבה, האם להכניסני לעולמה? ”אני מרגישה שקשה 

לך“ אני אומרת ומושיטה לה קצה של חבל.
שתיקה! ואני מחכה.

”אפילו את לא מסוגלת“ – בוחנת אותי תקווה – ”להבין 
מה עובר על אחות שכולה“, היא ממשיכה ומתארת 
את עולמה החרב, את היעדר התקווה, את האין מוצא 
ובעיקר את הפחד והחרדה מהבדידות הגדולה האופפת 
אותה כי כפי שתקווה מתארת זאת ”היא מרגישה אבודה 
ובודדה ואין לה לאן לפנות, ההורים שלה עסוקים בכאב 
שלהם כאילו אין לה קיום בעולם הזה, ועליה, לעומת 
זאת, להיות חזקה בשבילם, כאילו לה לא כואב והיא 
איבדה לא רק אח קרוב אלא גם את חייה הקודמים ואת 
הוריה. היא חוששת שכולם יתפרקו לה והיא יחד איתם, 
חשה שאינה יכולה יותר לסבול את הכאב, הבדידות 

ופחד המוות. 
ואני יודעת, יודעת בכל הנימים

כאחות שכולה אל אחות שכולה, באחוות לוחמים, 
אבל עכשיו אני פה בשבילה – לאחות השברים.

ודווקא מתוך החוויה האישית שלי 
אני יודעת שהכאב הוא פרטי, הוא רק שלה. 

איני יכולה לקחתו ממנה, 
אך אני יכולה פשוט לקבלה, להיות שם, להיות 

איתה.
ואם תחפוץ בכך – להושיט לה יד ולנסות לזרום ולפלס 

את דרכה החוצה, בינות לגלים הסוערים.
אני קשובה לקולה, לנשימתה ולהלך רוחה של תקווה. 

מנסה לשמוע מה יש שם ומה לא נאמר.
לתת לה להכתיב את הקצב, 

פסיעה אחר פסיעה,
לגשש דרכי אל זו שלה.

מנסה לאתר היכן פתחה לי את דלתה
והיכן הציבה גבולות – אותם אינני חוצה.

וכך, אט אט ובעדינות – המשפך הולך ומתרחב, ובכל 
שיחה אנו מעיזות לגעת יותר.

אני מנסה לפתוח לה צוהר, להבהיר ולמקד עבורה, 
כמו במשקפת רבת עוצמה.

יש שיחות נעימות ויש שיחות מעירות,
יש נסיגות ויש עליות, 

יש שיחות עם עוצמות ויש רדודות, 
יש קצרות ויש ארוכות, 

יש שיחות כואבות ויש שמחות, 
יש סגורות ויש המאפשרות.

פעמים רבות מאבדת תקווה את התקווה,
בעיקר קורה הדבר לאחר פיגוע או בחגים,

ושוב אנו אוספות את הרסיסים.
ומנסה להשכין בה שלום, להזכיר ימים יפים.

במשך הזמן צוברת תקווה הצלחה ועוד הצלחה – 
המתלכדות יחד והופכות לתבנית נוף חייה, לפתח 
התקווה. ואני רק מאירה בזרקור את החוויות החיוביות, 
הניצחונות הקטנים ומפנה את תשומת ליבה, השבויה 
בצערה, אל הכוחות והיכולות שלה עצמה, גם אם 

מזעריים המה.
ואז ממש שנה לאחר שיחתנו הראשונה, באחד הימים 
הקשים העוברים על המדינה, שוב מתרחש פיגוע 
במקום מגוריה ושוב אני מייד מרימה טלפון אליה: 
”הי תקווה“ אני שואלת לשלומה? ומצפה לקריסתה, 

והיא בנימה
כל-כך אחרת: :ידעתי שתתקשרי, אבל אני בסדר“. 
ובקולה אני שומעת את האושר על ניצחונה הקטן 

ועל שיכלה לפחדיה.
לא כל סיפור מסתיים בהפי-אנד וגם על תקווה לצעוד 
עדיין במשעול מפותל. אך עתה יש בה תקווה והיא 

בחרה להמשיך – בחרה בחיים.
ואני לעצמי ידעתי:

כי לתת כוחות – זה גם ובעיקר לקבל כוחות,
כי להושיט יד לאחר – זה להושיט יד לעצמי,

וכי להקשיב ולשאול – זה לשאול ולהקשיב לעצמי.
ואשרי לי שזכיתי. 

תקווה
הסיפור אמיתי – השם סמלי 

בלבד / אפרת שביט

התנדבות ותרומה

הכותבת אפרת שביט מהקו הפתוח בנט"ל

קונץ וראי הפלאים
מאת: המחזאית אירית בשן

שחקנים: רוני דותן, דניאל ברוסובני

קהל יעד: גילאי 5—9

משך ההצגה: כ-50 דקות

סיפור מסעה של קונץ — ילדה רבת תושייה המתגברת על כישוף אפל, ומחזירה לעולם את החיוך
המאיר של השמש. הצגה לצמד שחקנים בשילוב בובות, חפצים ותנועה.

"וכשלגמה קונץ לגימה אחרונה, באותו הרגע ממש קרה דבר מופלא; נרַאה היה כאילו
קפיץ תקוע השתחרר, לקול צחוקו הרם של השעון המתעורר. והנה הוא מטיס את קונץ

אל הארמון, אל חיק אביה — המלך שכבר הפסיק לישון..." (מתוך ההצגה)

עלילת המחזה מדמה מסע פנימי של הילד להכרה ברגשות כמו כעס, פחד ועצב, מובילה אותו לגלות ולהכיר 
את הכוחות והיכולות הטמונים בו ולהתפייס עם מציאות שלעיתים אין בידיו לשנותה.

סיפ

עלילת ה

לתיאום הצגה אנא צרו קשר עם דנה בעמותת נט"ל

 dana@natal.org.il טל' 0732-363-363, נייד: 054-3204040 דוא"ל

תהליך הכתיבה לווה בייעוץ עם צוות   *
הפסיכולוגים של נט"ל המתמחים 

בעבודה עם ילדים

www.nata l .o rg . i l 1-800-363-363 לפניות ולתרומות לנט"ל 

אפרת שביט ואחיה חיים בן יונה ז"ל
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דליה שץ, המכונה "אם הפצועים", היא דמות מיוחדת 
במינה. היא אשה נמרצת ופעילה שאינה מפסיקה 
ולו לרגע - מעודדת את הפצועים ואת משפחותיהם 
ברגעים הקשים ביותר, עוזרת להשיג ציוד רפואי, 
מארגנת אירועים ומפגשים, סופי שבוע, ארוחות 

ערב וימי הולדת, חתונות, בריתות ועוד. 
אבל, עיקר כוחה הוא "בנשמה" שהיא משקיעה 
בעשייה הכל כך רגישה. אחד החיילים שבו טיפלה 
היטב לתאר זאת "מיד אחרי הפציעה אתה עדיין 
במרכז, אנשים באים, כותבים עליך בעיתון – אבל אז 
נדמה שאתה נשאר לבדך, אבל לא, כי דליה נמצאת 
שם, ברגעים הקשים ביותר ועוזרת לך לחזור ולתפקד, 

לחזור לחיים"
היא ילידת כרכור. אביה היה מוכתר המושבה מטעם 
הבריטים והבית בו גדלה היה מוקד לעליה לרגל 
לאנשי ציבור פוליטיקאים ושגרירים. בבית ספגה את 
האהבה הגדולה לזולת, את ערכי הנתינה והמסירות 
למטרה הנעלה שהציבה לעצמה. אחרי שנים ארוכות 
לצדו של שמחה הולצברג ז"ל, הצטרפה השנה דליה 
שץ אם הפצועים וזוכת "אות יקיר קרן ליבי", "אות 
ראש העיר תל-אביב למתנדבת המצטיינת", "אות 
הנשיא למתנדב" ואות "יקירת העיר תל-אביב-יפו" 
גם למשפחת נט"ל. דליה שץ החלה את פעילותה עוד 

זכתה דליה שץ לכינוי "אם הפצועים", כי יותר מכל היא "אמא" - היא מלווה כבר עשרות שנים 

את פצועי צה"ל מרגע פציעתם ומשך כל תהליך השיקום

האמא של הפצועים 

התנדבות ותרומה

בכרכור, כאמור. שם התגוררה גם לאחר נישואייה 
לאברהם שץ ז"ל שהיה ראש-מועצת פרדס חנה-
כרכור. בקרבת מקום לשם היה ממוקם 'מחנה 80', 
בבסיס היו מרפאות, ששימשו לאישפוז חיילים 
פצועים וחולים. מדי יום רביעי אפתה, לכל החיילים 
המאושפזים עוגות ביתיות והיתה מביאה אותן 
אליהם. אחר כך טרחה להתקשר להורים ולחברות 
שלהם כדי למסור דרישת שלום. "כך הפכתי להיות 

הדודה של הבסיס", היא אומרת. 
ואז, האגודה למען החייל פנתה אל שץ כשחיפשה 
"דודה" לחיל-השריון. כשהחיילים היו בסיני, 
טסה אליהם פעם בשבוע. הקימה עבורם מועדונים 
לתרבות-הפנאי, דאגה לשיפוץ חדרי-האוכל, לטיפוח 
מגורי בנות, להתרמת ציוד לבסיס ולאירגון מסיבות 
ואירועים חברתיים. כל אותה תקופה, לאחריה ועד 
היום שמרה עמם על קשר. על המשך דרכה אומרת 
שץ "אימצתי אותם כשהיו לוחמים צעירים, והיום 
הם מאמצים אותי. לאחר יום-כיפור, קישר אותי חיים 
ארז (אלוף במיל.) לשמחה הולצברג שהיה מארח 
אצלו חיילים מדי יום לארוחת-בוקר. יהלומן עשיר 
מבלגיה נחשף למפעל-החיים הזה ותרם רבע מיליון 
דולר. בכסף הזה הקמנו למעשה את קרן 'נוטנס', 
והפכתי ליד ימינו של שמחה הולצברג. כיום אני 

פועלת דרך עמותת נט"ל."
אמנם שנים חלפו מאז החלה בפעילותה אבל היא 
יודעת שדברים לא ממש השתנו "הצורך מצד החיילים 
לתחושת איכפתיות ותשומת לב לא השתנה. כל חייל, 
בעיקר אם הוא פצוע ומתמודד עם קשיים רוצה לדעת 
שלא שוכחים אותו. אני עושה כל מה שצריך כדי 
לעודד את החיילים ולעזור להם. התרמת חסויות 
מחברות מסחריות, ביקורים בבתי-חולים, ברכות 
יום-הולדת ועד ארגון קבוצות- תמיכה וסדנאות- 
טבע ללוחמים משוחררים הסובלים מפוסט-טראומה 

וחיבור שלהם לאנשי מקצוע."  
על מקרה אחד שזכור לה במיוחד היא מספרת "לאחר 
הפיגוע בהר מירון, קיבלתי הודעה להגיע לבית 
חולים רמב"ם. עברתי בין הפצועים בטיפול נמרץ 
עד שנעצרתי ליד בחור עטוף בתחבושות כשרק 
הפה והנחיריים חשופים. אמנם אני בעלת ניסיון 
של שנים, וראיתי מקרים קשים רבים, אבל ביקשתי 
מהקצינה שתיקח אותי החוצה, והיא ענתה לי שאני 
חייבת לגשת לדבר עם המשפחה. נשמתי עמוק 
וניגשתי אליהם. ניסיתי לדבר על נושאים אחרים 
כדי לשנות אווירה. המסר שלי למשפחות תמיד 
היה: 'תהיו אופטימיים ועם חיוך על השפתיים כי 
הילדים מקבלים את המסר דרככם'. אותו בחור איבד 
את הראייה והשמיעה. תהליכי הטיפול והשיקום היו 
ממושכים וקשים. דבר ראשון, הבאתי לו שעון מיוחד  אם הפצועים. דליה שץ בדרכה לחלק מתנות לחיילים

דליה שץ עם החייל שגיא סלאח

כדי שיידע להבחין בין יום ובין לילה. כמה חודשים 
לאחר מכן, השתילו לו אלקטרודות כך שהוא החל 
לשמוע ויכול לשוחח איתי בטלפון. כיום הוא נשוי 

ובדרך להקים  משפחה." 
את הכוחות שלה היא שואבת לדבריה מליווי החיילים 
עצמם בתהליכי השיקום. "לראות לוחמים פצועים 
חוזרים לעצמם וחוזרים לחיים, מדובר בפלא", היא 
אומרת. "הקושי שלי היה שלאחר ביקורים ארוכים 
במהלכם ראיתי עשרות פצועים, יצאתי לעיר וראיתי 
שאנשים יושבים בבתי-קפה ועולם כמנהגו נוהג. 
למרות הקשיים שבין היתר כללו קושי להירדם 
בלילה כשהמראות הקשים חוזרים ועולים - לא 
חשבתי מעולם להפסיק. הדבר שעזר לי יותר מכל 
הוא האהבה של החיילים הפצועים בחזרה. זו אהבה 

שאי אפשר לתאר אותה. 
"אבל הייתי רוצה להדגיש שפעילות כזו מתאפשרת 
רק תודות להתמדה ונאמנות. אצלי זה נמשך משך 
למעלה מ-30 שנה, אני נוסעת מדי בוקר לעזור 
לחיילים החל מהצריפונים ועד בתי-החולים היום, 
לתמוך, לעודד גם את המשפחות, לומר מילה טובה. 
אני  מרגישה באמת שאנחנו משפחה מלוכדת. 
לצד ההערכה והאהבה שאני זוכה לה מהחיילים 
ומשפחותיהם, מרגשת אותי במיוחד העובדה שהנכד 
שלי ספג הרבה מהמורשת הזו של הנתינה והתרומה. 
בטקס הענקת אות הנשיא למתנדב הוא היה גאה בי 

יותר מכולם." 
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תודה מיוחדת 
מעומק הלב 

למתנדבים בנט"ל

על רוחב הלב והנדיבות, 
על סיוע מקצועי ומסור 

בכל ימות השנה
אתם חלק מאיתנו!

החזון של ד"ר יוסי הדר ז"ל (1998-1946)

ד"ר יוסי הדר היה ההוגה והיוזם של מרכז 
נט"ל. יוסי נפטר במפתיע ממחלה ממארת 

ולא זכה לראות את חלומו קורם עור וגידים 
שהפך למרכז שוקק חיים ופעילות, אולם 

רוחו שורה על בית נט"ל ומלווה אותנו 
מידי יום.

ועד העמותה

יהודית יובל-רקנאטי, יו"ר ומיסדת 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, 
גלעד אלטשולר וטל רקנאטי

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) 
יוסי אברהם (עו"ד) סומך חייקין (רו"ח)

שלמור אבנון עמיחי Y&R (משרד פרסום)
קומודור מערכות מידע בע"מ

עורכת: דבורה פישמן

עורכת לשונית: מיקי מנור

מערכת: גלי דגן סמנכ"ל שיווק והסברה, 

מיכל ארליך דוברת, דנה עוזר ע' סמנכ"ל 
שיווק והסברה

עיצוב גרפי: רונן משי, שרון בנימין (גלובס)

הדפסה: דפוס הארץ

צילום שער: משה שי

צילומים: משה שי, אייל יצהר, חדשות 2, 

ינאי יחיאל, שידורי קשת, ארכיון
הפצה באדיבות (לפי סדר הא"ב): ביטאון בית 

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

גופים, חברות ותורמים פרטיים מ-10,000ש"ח ומעלה
אריה יהודה- ישראל, בנק דיסקונט, בורק יעקב – הסופר, גלובל מייל,  

גמס  אינווסטמנט ריסרץ' בע"מ, די אי סי הלוואות (דיסקונט הלוואות), 
דיפלומט מפיצים - נגה ונועם וימן, האחים סלנט אחזקות (1995), 
האיגוד הישראלי לקידום האדם, הדסה ומאיר שני, זיו גני, יוניברסל 

מוטורס ישראל, יד הנדיב - קרן רוטשילד, יוסף בר נתן, ישראכרט, מ. 
ארקין (1999), מאיה החזקות (יעלים), מוטורולה סולושנס ישראל, 
מיטב ניהול, מירון מן, נכסי ארקין, סימנובסקי  שלמה, פנינית ופיני 
כהן, קרן  אי.ד.בי למען הקהילה, קרן ענבר, קרן ע"ש חביבה שאשא 

ז"ל,  קרסו נדל"ן, קרץ  תחיה ויעקוב, רוני דואק, רות ובועז ברק, רותי 
ויואב  גוטסמן.

 
תמיכה מתמשכת

יהודית יובל רקנאטי ומשפחתה

מתן סיוע מקצועי, ליווי ותמיכה
אברי גלעד, אופיר עזורי, עדה מרקמן דני בלוך-צוות ניהול ידע, איב 
ביטון – תקשורת באמצעות תוכנת ווידאו, אתר וואלה, באר עמוס, 

בנק לאומי, בנק מרכנתיל, בנק פועלים, גל"צ, גסטטנר , גרופון, הוצאת 
כנרת זב"מ דביר, הוצאת ספרים עם עובד, הסוכנות היהודית, זיו קורן 

-  צלם, חברת twentythree, חברת טיטליס, חברת מומנט, חוגלה, 
חזני וורק אנד שופ, חמוטל בר יוסף, חנות פרחים "זר של אהבה", 

טאנדמוויז, טלי יעקובי, טל פוקרד צלאל, טל קרביץ-מוסיקאי, טרנס 
טייטלס, יהודית יעקב – מתרגמת, יונתן ניר- במאי, יעל גוטרייך 

אורון, יפעת תקשורת, יקבי רקנאטי, כלל ביטוח, מ.אלשטיין עבודות 
בנייה בע"מ, מוזיאון ת"א, מועדון הגולף בגעש, מי עדן, מיכל נגרין, 

מיקה קרני- מוזיקאית, מיקי מנור, מכון אדלר- ביה"ס לאימון אישי, 
מכון ברנדמן, מרכז החתירה תל אביב, משה שי – צלם, משרד עו"ד 
יוסי אברהם, משרד רו"ח סומך חייקין – KMPG, מתן - הדרך שלך 

לתת, נביעות, נדל  יובל, נימרוד לב – מוזיקאי, נירית שרון  - אומנית, 
סופר פרינט, עודד בן עמי - איש חדשות ערוץ 2, עיגול לטובה, עידית 

וסביון, עיריית תל אביב – יפו, עיתון גלובס, עיתון הארץ, עיתון 
ידיעות אחרונות, עיתון ישראל היום, עיתון מעריב, עיתון מקור ראשון, 
עמותת גוונים, עמי אנידג'ר - קוקיה סדנאות צחוק, ערוץ 10, ערוץ 2, 
פוטו לינוף, קבוצת 365 : ניופארם דרגסטורס, קבוצת אי.ד.בי. - רשת 

שופרסל, קבוצת פישמן: הום סנטר ,טויס אר אס, קובי מידן – עיתונאי, 
קול ישראל, קומודור, קופרמן שלמה וצחי, קרוספיט, קרן גנדיר, רפי 

רקנאטי – ביטוח, שגב אילן  - יעוץ אסטרטגי, שטראוס עלית, שי יניב 
תחזוקת בניין, שלמור אבנון עמיחי, שפ"א - שידורי פרסום אזורי, 

 .Fedex, NPTech, nrg Ynet ,שפ"מ - שידורי פרסום מרכזי, תמר דרזנר, תשר

אירוע נשים בקסטיאל:
ד"ר עליזה לביא – עיתונאית, דליה מזור - מגישת טלוויזיה, הדס 

שטייף –עיתונאית, כרמלה מנשה – עיתונאית, לילית קוסמטיקה,  
נימרון,  קסטיאל , קפה 10 - דני לוי

שיתופי פעולה
ארגון אדוורק, אורנים, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, איתי 

אנגל – עיתונאי, ארגון בת עמי, ארגון עמינדב, בלייך שלי – עורכת, 
הביטוח הלאומי, המועצה להתנדבות, המרכז הבינתחומי הרצלייה, 
הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הקואליציה הישראלית לטראומה 

(ITC), מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית חוף אשקלון, מועצה 
אזורית שדות נגב, מיקי חיימוביץ, מרכזי חוסן והכשרות בשדרות בחוף 

 אשקלון ,בשדות נגב, באשכול בנהרייה ונצרת, משאבים, 
 משרד הביטחון, משרד החינוך, משרד הרווחה, עיריית אופקים, 

עיריית חדרה, עיריית נהרייה, עיריית נצרת, עיריית נתיבות, עיריית 
עפולה, עיריית צפת, עיריית קריית שמונה, עיריית רהט, עיריית 

 שדרות, עיריית יבנה, צה"ל - מנהל הנפגעים וקציני הערים, רוח טובה, 
.NYU שלוחת אוניברסיטת

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

Swiss Friends of NATAL (SFN)

UK Friends of NATAL (UKFN)

פעילות נט"ל מתאפשרת תודות לתמיכתם של רבים בארץ ובחו"ל
אנו מודים לכל אלה שסייעו לנו במהלך שנת 2011 בארץ

www.nata l .o rg . i l 1-800-363-363 לפניות ולתרומות לנט"ל



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

www.natal.org.il


