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קוראים יקרים, 
התמודדות עם כאב כתוצאה מאירוע טרור או מלחמה 
היא חלק ממציאות החיים של אלפי אנשים בישראל. 
היכולת הנפשית להתמודד עם הטראומה, תוך שמירה על 
הזיכרונות - אינה מובנת מאליו. הגיליון הארבעה-עשר 
של "בנוגע לרגש", בוחן דרכים יצירתיות ואמנותיות 
באמצעותן מבטאים נפגעי- הטראומה והמעגלים 
הקרובים להם את התהום הנפערת בחייהם. היכולת 
ליצור  מאפשרת להם לשמר את הזיכרון הקשה שהפך 
לחלק מהווייתם, ולציבור הרחב להיות שותפים לכך.

תוכלו לקרוא:  על להקת-הרוק "תשע נשמות", שכל 
חבריה יוצאי יחידות קרביות, פצועים בגוף ובנפש.  נדב 
פרידמן ורענן פז, במאי תיאטרון צעירים שחוו אירועים 
ומראות קשים במהלך שירותם הצבאי, מביאים לבמה 
הזוגיות, העבודה  את סיפורם, עם כל ההשלכות על

ואפילו על נסיעה לחו"ל במטרה לשכוח. 
חיים גורי, החוגג השנה 90 שנים, מספר על אהבה 
מקודשת בדם ממלחמת העולם השנייה ועד למלחמת 

יום כיפור בה שירת כקצין.
מפגש נשים בין צילה חיון, שנפצעה קשה בפיגוע 
בירושלים לבין הכוריאוגרפית גלית ליס שיצרה 

מסיפור השיקום שלה מופע מחול.
ראיון עם הבמאי עמוס גיתאי יוצר "כיפור", וכתבה 
מרגשת על אמהות ללוחמים פצועים שמוצאות  

נחמה ביצירה.
שמטפלת בנפגעי  נט"ל (1998) היא עמותה א- פוליטית
ומלחמה ובמעגלים שסובבים אותם, לרבות אלה   טרור
אשר אינם מוכרים על-ידי המדינה כזכאים לקבלת 
סיוע נפשי. נט"ל מוכרת בקרב המוסדות הרלוונטיים 
ומוערכת כגוף מקצועי מוביל, המפעיל מגוון מודלים 
ייחודיים, המוכרים בעולם, בשילוב כאלה שפותחו 

ע"י מיטב אנשי המקצוע של נט"ל.
מאז הקמתה של העמותה, פנו לנט"ל למעלה מ- 
150,000 אזרחים שנעזרו בשירותי העמותה: החל מקו 
הסיוע, דרך היחידה הקלינית שפרוסה ברחבי הארץ, 
המועדון החברתי - שיקומי והצוות הקהילתי. בנט"ל 
פועל מרכז הכשרה רב - תחומי לאנשי מקצועות 

הטיפול, הסיעוד והשיקום. 
ערב יום הזיכרון הוא יום של עצב, געגועים וזיכרון. 
אנחנו משתתפים בכאבן העמוק של המשפחות שאיבדו 
את יקיריהן, וומייחלים לימים של שקט. אנו בנט"ל 
נמשיך לעמוד לצידכם, ולסייע לכל מי שפונה אלינו 

וזקוק לנו. 

ליצורבנוגע לרגש ב

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

בלייך: לצורך השיחה בוא נבהיר ראשית מהי 
טראומה. יש גישה קלינית מצמצמת שמגדירה 
טראומה כאיום מוחשי על החיים או שלמות הגוף 
ויש גישה מרחיבה, סובייקטיבית, לאמור אין חיים 

בלי כאב נפשי מאובדן, מתסכול, ממשבר.
קוץ: "במובן הפילוסופי אין חיים ללא התנסות 
ועד המוות אנו  טראומטית. מהיציאה מן הרחם 
חשופים ללחצים נפשיים שחלקם נובעים מן הסביבה 
וחלקם מהרגישות האישית המוטבעת בכל אחד ואחד. 
הטראומה נוצרת כשמופיע איום קיומי שגורם לאימה 
עד כדי חוסר אונים ואי יכולת להתמודד עם האיום. 
אז חלה הטראומה, המלווה בתחושת שבר, כי פתאום 

מתערערת כל התפיסה של החיים ושל העצמי."
הבה נתחיל לקשור את הדברים למעשה היצירה 
שהמטפורה  ממך  שמעתי  וכבר  ולאמנות, 
האולטימטיבית לדעתך להמחשה זו, הינה מעשה 

הבריאה.
"אכן, היצירה הראשונה והאולטימטיבית הינה בריאת 
העולם. היא הבראשית הנבנית מתוך התוהו ובוהו 
האמורפי והקודר. מתוכו נברא ומבליח האור, ומתחיל 
תהליך הצמיחה והשגשוג של החיים. בהקשר זה ניתן 
לומר שאם הטראומה במהותה היא מצמיתה, היצירה 

היא המחיה." 
את מעשה היצירה האמנותית,  ואיך היית מאפיין

והקשר האפשרי שלו לחוויה הטראומטית?
"החוויה לאחר הטראומה, הפוסט-טראומה היא חוויה 
של פרגמנטציה, של השלם שנשבר לרסיסים. היצירה 
האמנותית היא חוויה הפוכה של יצירת השלם מן 
החלקים. בדרך כלל אנשים בוגרים אינם נוטים 
להביע עצמם רגשית באמצעות יצירה אלא אם כן 
הנם אמנים מלכתחילה. אולם במצב שלאחר הטראומה, 
של התנתקות והתכנסות ותחושה פנימית של חוויות 
שלא עברו איחוי, הביטוי האמנותי יכול להחליף את 
התוהו ובוהו הטראומטי, ולגרום לאינטגרציה של 
הרסיסים לצורה שלמה ומסגרת סדורה, תוך כדי ביטוי 

אישי של הרגש .
בחיים ובטיפול יש קושי לגעת בחומר הטראומטי, 
להביא אותו מהתחום המודחק למודע ולחקור בו. 
מה עשויים להיות היתרונות של הביטוי האמנותי 
בנגיעה זו, על החקירה הישירה  והשיחזור השיחתי, 

פרופ' אבי בלייך וד"ר אילן קוץ נפגשו לשיחה על טראומה, 
יצירה וטיפול. שניהם פסיכיאטרים ותיקים, פסיכותרפיסטים, 

חוקרים ומטפלים בתחום הטראומה הנפשית. לאילן קוץ  
המרואיין, ערך מוסף ייחודי לשיחה בהיותו גם אמן – צייר. 

"ליצור שלם מהחלקים"

ההיפנוטי וכו'? 
"הביטוי האמנותי מאפשר לאדם לבטא את החוויה 
ולא קונקרטי,  ולא ישיר, סימבולי  באופן עקיף 
ועל ידי כך לווסת את מידת האימה ולבטא בצורה 
יותר אוטנטית את תהליך ההתמודדות עם החוויה 
הטראומטית. בנוסף לכך, הביטוי היצירתי, משום שהוא 
סמלי ומייצג אמת רגשית מדויקת, עשוי להחליף את 
דפוס החזרה הכפייתית של התכנים וההתנהגויות 

הטראומטיים."  
העיסוק החוזר בהתנסות הטראומטית (החזרה 
הכפייתית) מהווה כידוע ניסיון פסיכולוגי לחזור 
ולקנות שליטה על העולם שהתערער בעקבות 
הטראומה. ניסיון שבפעמים שאינו עולה יפה, 
מקבע את האדם במחוזות הטראומה. איך הביטוי  

באמצעות היצירה האמנותית יכול לסייע כאן?
"כוחה של היצירה, שהיא עושה סובלימציה של החוויה 
הטראומטית. אמנם גם ביצירה קיימת חזרה שוב ושוב 
על המוטיב הטראומטי, אולם ברמה ייצוגית סימבולית, 
ללא הצורך הכפייתי לחזור עליו במעשה. בכך נקנית 
יכולת של שליטה ויציאה מהתסריט הכפייתי. אני 
לא רוצה להישמע אידילי ופוזיטיבי מדי, כי לעתים 
אנו משלים עצמנו שאם הגענו לעידון וסובלימציה 
של החוויה, אזי נפתר הצורך מלחזור על התסריט 
הטראומטי ברמת המציאות. אלא שלמרבה הצער, 
פעמים רבות האמנים מצליחים לבטא את הטראומה 
גם כייצוג אמנותי מרהיב ושובה לב, וגם ממשיכים 
להתנהג כפוסט-טראומטיים כפייתים בחייהם האישיים 

ובעיקר הבין-אישיים."  
אני מסתכל בחדר העבודה על התמונות שלך. אני 
רואה תמונות של אביך המנוח; של רעייתך שנפטרה 
לא מזמן, של חבר שמת, דיוקן עצמי כאוב שלך. 
לכולם או רובם יש הקשר של פצע וכאב נפשי. 
מה מניע אותך כאמן? איזו משמעות יש בעבודות 

שאתה יוצר? 
"אני חושב שכשיוצרים לא חושבים על משמעות. אחד 
הדברים הכי בסיסים בתהליך היצירה הוא החיפוש, תוך 
התנערות מהצבת מטרה ברורה. במקרה שלי, החיפוש 
הוא עם המכחול או העיפרון. אני לא הולך ללכוד 
משמעות מוכרת.  מניע אותי הרצון למצוא משהו 
חזותי או רעיוני שפתאום מסעיר  ומרתק אותי.  לפני 

עיצוב שער: דן אברהם, צלם ומעצב גרפי. 
לחם במלחמת לבנון השנייה."כמו הלהקה גם אני 
הגעתי אל העיסוק כתראפיה. אני מצלם ומעצב 
כדי להגיד משהו על העולם ולנסות לשנות בו 

במקום להיות מתבונן מהצד"
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שנים רבות ציירתי ציור של ינשוף שעשיתי, לכאורה, 
בהשפעה מודעת של הצייר רנה מגריט. שנים לאחר 
מכן, הבנתי שזה למעשה פורטרט עצמי. ואז הבנתי 
שכל ציור, שלי ושל אחרים הינו פורטרט עצמי. הנה 
לפניך ציור מאותה תקופה סוריאליסטית שקראתי לו 
שנים לאחר מכן הבנתי שזהו  'כוס תה בסערה'. שוב,
ביטוי סיפורי-ציורי לאסון ולטראומה, במובן זה שכל 
מה שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, שוקע בסערה, כמו 

מערכת התה של אחר הצהריים שהיא הדבר 
שאמור להיות השגור ביותר בחיינו.  

"אתה שואל למה יוצרים? הכי נכון 
הבריאה  לסיפור  לחזור  כמענה, 
שקראתי בו שוב ושוב, ובכל פעם 
אני נפעם מחדש. האל, היוצר בורא 

יש מאין, ובכל יום יצירה נאמר מחדש: 
'וירא כי טוב'. 'הטוב' הזה, הינו האישור 

הפנימי, שמה שנוצר הינו הכי נכון ובאותו 
זמן גם התחושה שאני היוצר גם כן הכי טוב. מאחר 
והצלחתי לבטא בצורה הטובה ביותר והנכונה ביותר 
את מה שרציתי לבטא. אני קורא לזה סוג של נרקסיזם 
חיובי, מן סוג של הרגשת  התעלות שבעבורה האמנים 

חיים ויוצרים."
בתחושת הסיפוק הזו של 'וירא כי טוב'  טמון 
גם הממד של המשמעות של היצירה, ולתחושת 
המשמעות יש כידוע גם כוח מרפא חזק מאוד.  
ברוח אמרתו  של ניטשה: "מי שיש לו איזה למה 

שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך".
"מסכים, למרות שתחת המילה מרפא הייתי מעדיף 
את המילה מאחה מחדש. בזמן הטראומה יש פירוק 
לרסיסים, דיסוסיאציה ושבר. בזמן היצירה, יש איחוי 
ובריאה מחדש, תחושה שעשית משהו חדש, יש מאין, 
שנוצר מרגשות עזים, לעתים כואבים, ושלפתע הפך 
למשהו בעל ערך שמביא  להתרוממות רוח שדוחקת 
את הכאב. פעמים רבות האמן מונע מהחלק הכואב, 
הכועס, הסובל ומבטאו בצורה שאפילו הוא מופתע 
מהאמת הפנימית שהוחצנה ולבשה צורה, שגם אם היא 
כואבת, יש בה ביטוי נאמן למה שמתחולל בתוכו. ומה 
אנחנו רוצים יותר מכל אם לא להיות מובנים, ובמקרה 

זה עם תחושה של משהו נכון שבראתי. 
"הנה עוד סיפור: לא מזמן ציירתי דיוקן עצמי. זה היה 
באחד הרגעים הקשים של חיי, כשחשתי  איום ונורא. 
הבטתי בראי וידעתי שיש לי שתי אפשרויות. אני 
קורס מייאוש ומפחד, כאן ועכשיו, אל תוך עצמי, או 
שאני תופס ומבטא את הרגע הזה של האימה והחדלון. 
נטלתי גירים וצבעים, והתנפלתי על הנייר. מבלי 
שאדע איך וכיצד מהדיוקן העצמי שרשמתי, השתקפה 
מולי דמותו של איש  כואב וסובל,  אבל זה הייתי אני. 
הצלחתי לבטא את עצמי, וזאת זכות גדולה. ההרגשה 
של קורבן כואב, שאינו יודע איך ומה לעשות עם 
רגשותיו, הותמרה לתחושה של יוצר שנמצא בשיח 
עם הסבל. הקלינאים יקראו לזה 'שליטה על הסבל', 

אבל תיאור מדוייק יותר של מנגנון ההתמודדות הנו 
שיח אמיתי ומתמשך עם עצמך." של היווצרות

האפשרות לייצר משהו מהכאב הפנימי, שמאפשר 
לך להיות בדיאלוג איתו, ושעל ידי כך הופך לנגיש 
נוגעים כאן בליבה של  גם לשותפים לתהליך. אנו
הפסיכותראפיה, ושנינו מסכימים שהיא עונה בהחלט 

לפן הזה של תקשורת יצירתית ואף אמנותית.  
"מקבל ללא סייג . יותר ויותר אני משוכנע שהמעשה 
הטיפולי הוא מעשה יצירתי. מידי מפגש אנו נזרקים, 
כל פעם מחדש, לתוך זירה יחד עם הזולת-המטופל, 
ומביאים את עצמנו לתהליך משותף, וצריכים ביחד 
לקדם משהו, לעתים חצי ערטילאי, שקשור בסבל 

וקשור באי נוחות ובתעלומה. ופה היכולת להיות קשוב 
ולקלוט, מה בעצם נאמר מאחורי מה שנאמר, ולהבחין 
מתי להיות נוכח ולשתוק,  ומתי להתערב ולהביע. 
המטפורה הנכונה, כמו אבחת מכחול מדויקת של צייר, 
שכאשר היא מוטבעת במקום ובזמן, היא תגרום לאותו 
הדהוד נכון שגורם לחוויה של השתקפות, גילוי והארה, 
ואולי משום הדמיון הזה בין מעשה היצירה האמנותי 
לבין המעשה הטיפולי, אני מוצא, להפתעתי, שככל 
שנוקפות השנים אני יותר נהנה ממקצועי הטיפולי. 

אני חולק אתך את ההרגשה הזו.
"לאחרונה, מתוקף הנסיבות, אני משקיע ומושקע 
יותר בפסיכותראפיה, וחש יותר את הפן היצירתי. 
מכך, שבניגוד ליצירה  לעתים אני חש בצביטה קטנה,
האמנותית שנותרת כעדות קיימת למעשה היצירה, 
הפגישות הטיפוליות חולפות לכאורה מבלי להשאיר 
עקבות נראות לעין.  למרות, שאולי השינוי המצטבר 
שחל במטופל ובסבלו ואולי גם במטפל הוא עדות חיה 

יותר גם אם אינה מתועדת לעין כל?" 
ואם נמשיך בהקבלה של המעשה הפסיכותראפי 
לאמנות, אני רוצה לשאול אותך עד כמה כמטפל, 
במעשה הטיפולי, אתה נותן מזור לכאבים שלך?

"בכך אין לי כל ספק. זה דומה למעשה היצירה, שברגע 
שאתה יוצר משהו אחר, משמעותי ונכון,  אתה מרגיש 
שלם יותר. פעמים רבות, נכנסתי לשעות טיפוליות 
כשאני עצמי מוטרד וסובל מכל מיני מועקות. ולאחר 
וחוויה מתקנת משותפת עם המטופל, התערבות נכונה

הרגשתי הרעה נמוגה והתחלפה בתחושה של "כי טוב",  
בדומה לתחושה של סיפוק בזמן הציור. פעמים רבות, 
תוך כדי התערבות שנועדה לשקף לזולת, התגלה 
שגם השתקפתי לעצמי, ובדומה לאותו דיוקן עצמי 
שהזכרתי גיליתי שהייתי בקשר עם עצמי דרך הקשר 

ª עם הזולת".
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השנה ימלאו למשורר חיים גורי תשעים, אך בלוריתו עוד סבוכה, קולו צלול ושיריו מטלטלים את הנפש. 
"ההוויה הישראלית כל כך מסוכסכת שכבר אי אפשר לקדש את הזיכרון דרך השיח הפוליטי", הוא אומר. 

"לכל נרטיב מטען שנוי במחלוקת וקשה להגיע להסכמה. לכן אפשר לעשות זאת דרך הביטוי האמנותי. 
האמנות בכל צורותיה, באה להוסיף יסוד של היטהרות לחוויה" / שי פוגלמן צילום באדיבות: ורדי כהנא

ראיון מיוחד

ב'

ונזכור את כולם

איש-הפלמ"ח  יצא   1947 מאי שנת 
המשורר חיים גורי בשליחות "ההגנה" 
לאירופה, עם עוד עשרות צעירים, בני 
הישוב העברי בארץ ועולי העליות השונות, דוברי 
שפת היבשת. הוא נבחר לסייע בארגון עלייתם של 
שרידי הקהילות היהודיות שנותרו מהשואה. גורי 
הגיע להונגריה. "הפגישה עם הניצולים זעזעה אותי. 
השבט הזה, היה המנה האחרונה בג'נוסייד שבצעו 
הנאצים, בזמן שכוחות בעלות הברית כבר נחתו 
בנורמנדי והצבא האדום ריסק כמעט לחלוטין את 
הוורמכט - לגרמנים עוד היה זמן, כוח ותשוקה - 
להשמיד בתוך חודשיים, כמה מאות אלפים מיהודי 
הונגריה. פגשנו כמובן את אלו ששרדו, רובם שכולים 
ויתומים, גם אם רצו לפתוח את ליבם בפנינו על-

כך ולדבר על הזוועות שעברו, לא יכלו. לא הייתה 
לנו שפה משותפת, לא ידעתי מילה הונגרית, רק 
עברית ואנגלית גרועה וקצת ערבית. הקשר עם רוב 
חניכינו נותר בעזרת מתורגמנים". גורי היה אז בן 
23 צבר פלמחנ"יק יפה בלורית ותואר, אך למרות 
קשיי השפה הוא לימד עם חבריו לשליחות את חברי 
תנועות הנוער הציוניות שירים ישראלים, ריקודי 
עם וגם תרגילי הגנה עצמית בקפ"ק, או ג'ודו, מעבר 
מכשולים וביצוע תנועה קרבית ביום ובלילה. "הכנו 
אותם להצטרף לתנועת ההעפלה לארץ-ישראל", 
הוא מספר, "לימים שמענו מפי פסיכולוגים שעשינו 

את הדבר הנכון". 
גורי מגדיר את המפגש עם שרידי יהדות הונגריה 
חייו, שעיצבו את  כאחד האירועים ששינו את 
הווייתו. בהמשך קיבל המפגש הטעון גם ביטוי 
בכמה מיצירותיו. הוא סיקר עבור עיתון "למרחב" 
את משפט אייכמן שנפתח באפריל 1961, מראשיתו 
עד אחריתו. בעת המשפט כתב מדי יום רשימת סיקור 
בשם "מול תא הזכוכית". בשנת 1962 פורסם ספרו 
"מול תא הזכוכית" הכולל את כל רשימותיו, שזיכה 
אותו בפרס סוקולוב היוקרתי לעיתונות. עשר שנים 
לאחר המשפט יצר גורי עם חבריו את הטרילוגיה 
ההיסטורית-תיעודית: "המכה ה-81", "פני המרד" 
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ו"הים האחרון". הסרט הראשון זכה כמועמד לפרס-
האוסקר בשנת 1975. תריסר שנים נמשכה מלאכת 

היצירה.

"הנה מוטלות גופותינו"
אך ככל הנראה, האירוע שנחקק בביוגרפיה של גורי 
יותר מכל, מאותה התקופה באירופה, היה קשור 
דווקא למלחמה שהתחוללה בארץ. "התחננתי בפני 
מפקדי באירופה ובארץ לשוב אל המלחמה. לשווא. 
אתה ממלא כאן תפקיד חשוב, אמרו לי".  "זה היה 
בינואר 1948". הוא נזכר, "יצאתי לווינה עם קבוצת 
חברי "ההגנה" מבודפשט. יום אחד הלכתי לבד בעיר 
הפגועה והמושלגת, היא הייתה מחולקת בין המעצמות 
לארבעה אזורי כיבוש. התנאים היו קשים. וינה היתה 
אז עיר של שוק-שחור ושוחד. אישה יפה תמורת 

קופסת-סיגריות". 
"אני כבר קרוב לגיל תשעים ועדיין אין לי הסבר 
למה שקרה לי שם ולמה שעבר עלי". מספר גורי על 
הרגע בו קרא ידיעה בעיתון של הצבא האמריקאי 
על שלושים וחמישה חיילים יהודים שנהרגו בהר-
חברון, שסיפרה על נפילתם של שלושים וחמישה 
לוחמי הפלמ"ח והחי"ש, שיצאו לסייע לישובי גוש 
עציון הנצורים. "עד היום קשה לי לתאר את סערת 
רגשותיי באותן השעות", הוא משחזר. " התקשרתי 
מיד למקורות שלנו, והם עדכנו אותי בשמות ההרוגים. 
הכרתי רבים מהם, וביניהם, דני מס שהיה איתי בקורס 
המ"מים בג'וערה בקיץ 1944. חזרתי לבודפשט, אל 
חדרי בדירתה של הגב' שוימושי, ושם, ליד תנור הפחם 
הבוער התחלתי לכתוב את השיר – "הנה מוטלות 
גופותינו". אני החי והרחוק דברתי בו כאחד ההרוגים. 
איך העזתי לעשות זאת?! בשירה זה מותר ורבות 
הדוגמאות. לילה אחד, לפנות בוקר, חשתי כי אין 
הדבר עולה בידי. אגרפתי את כתב היד וזרקתי אותו 
אל האש שבתנור. הנייר המעובה פגע בדופן. בבוקר 
מצאה אותו בעלת הדירה ואמרה שאולי שכחתי משהו. 
השיר נכתב בראשית פברואר ופורסם, לאחר כמה 
שבועות, בשבועון הספרותי "עתים". חתמתי עליו 
ג'ורי, כשמי בפי חברי והוספתי "בנכר", אני שרוי 
באבל כפול – אבל חורבן הגולה ואבל המחיר שאנו 

משלמים על חרותנו.   
גורי שולח לארץ-ישראל את השיר "הנה מוטלות 
גופותינו", שהפך במהרה, יחד עם "שיר הרעות" 
ו"באב אל וואד", לשירי ההספד והאבל, מהמוכרים 
של אותה המלחמה. לדעתו של גורי "הנה מוטלות 
גופותינו" זכה להכרה רבה כי "הארץ הייתה זקוקה 
באותה העת לשיר קינה. נפילתם של הל"ה הייתה 
מכה קשה ביותר לישוב הלוחם. איש לא נשאר בחיים. 
ידענו מאז עוד הרבה מלחמות ונכתבו עליהן עוד 

ועוד שירים", הוא אומר בצער.

"מרכיבי הכתיבה 
הם תשוקה ושיפוט"

לאחר שסיים את שליחותו בבודפשט יצא גורי לצ'כיה. 
שם הוא פיקד על קורס הצנחנים הישראלים הראשון, 
במסגרת הצבא הצ'כי. עם שובו לארץ השתתף כסגן 
מפקד פלוגה בגדוד 7 של חטיבת הנגב הפלמ"חאית, 
בקרבות לשחרור הנגב. גם שם ובקרבות אחרים שלקח 
בהם חלק פגש גורי במוות. בהמשך הכה השכול 
במשפחתו, עת נפל נמרוד, בן אחותו, ביום האחרון של 
מלחמת ששת הימים ברמת הגולן. גורי מספר כי היה 
אז מפקד פלוגת מילואים שנלחמה בירושלים ושהתה 
אז באל-עזריה, בדרך יריחו. "כאשר שמעתי על מותו 
של נמרוד, בנם הבכור של אחותי חנה ובן-עמי גיסי, 
נסעתי לצפון אל קיבוץ גשר במכונית שנשלחה 
מהקיבוץ להסיעני. יצאנו בלילה. הגענו לפנות בוקר 
לגשר". הכאב הזה מוכר לרבבות ישראלים, אך את 
הכוח מוצא גורי אצל אחותו, האם השכולה. "כשנודע 
לה על נפילת הבן, היא פרצה בצעקה. בנה, יאיר, 
ראה שני קצינים באים אל הבית, שמע את הצעקה 
והבין היטב במה מדובר. הוא התחיל לרוץ לעבר 
שער המשק ויצא אל השדות. היא יצאה בעקבותיו. 
אחר כך היא סיפרה לי, שהבינה באותו הרגע, שאם 
ברצונה להציל אותו היא לא תוכל להתמסר לאבלות 
עד תום, ללא מרפא. היא הבינה שקדושת החיים 
אינה פחותה מקדושת המתים ושאסור לתת בשום 

אופן לבנים שנותרו ולבת את התחושה ההפוכה".
לדבריו של גורי "החיים בארץ מלווים בהוויה מדממת 
תמידית. בדומה לישראלים רבים, גם הוא מספר, כי 
זיכרונותיו הראשונים קשורים לאירועים הנוגעים 
לסכסוך ולמאבק. "כשהייתי בן שש פרצו מאורעות 
תרפ"ט בירושלים וחברון, במוצא ובצפת וביפו. 
הסיפורים על הטבח והשחיטה שהגיעו משם הטילו 
עלי אימה. לפתע, הערבי הפך לאויב". הוא מספר. 
"אחר כך התחיל המרד הערבי הגדול, באפריל 1936, 
שנמשך שלוש שנים ועלה במחיר מאות מאיתנו. 
אפשר לומר שבמובנים רבים אנו מצויים בהוויה 
מתמדת של כוננות ספיגה. הוויה ששרויה כעננה 
מעל החיים בארץ. זה יכול להיות זיכרון של אימה, 

אימה בהתרחשותה או איום מהעתיד לבוא.   
גורי מתאר את השירה כאחת הדרכים לשחרור מאותה 
מועקה. "זו חוויה ליטורגית כמעט, גם של האדם 
שאינו מאמין". הוא אומר ומסביר כי לא מצא בשירה 
נחמה או הקלה "אך ברמה האישית היא הוסיפה לאבל 
יסוד של הזדככות ותבונה ולפעמים גם קבלת הדין". 
לדעתו של גורי גם ברמה הלאומית יש לשירה 
וליצירה האומנותית, תפקיד מהותי בהתמודדות 
עם האבל והשכול. "החברה הישראלית הרי תופסת את 
הזיכרון כחובה קדושה והופכת את השכחה לבגידה. 
ברגע שעם שלם סופד את מתיו הוא מעניק טעם 

לקורבן. זה אולי לא מנחם את קרוביו, אך זה מעניק 
לא פעם יכולת להתמודד עם המציאות המורכבת". 
גורי מוסיף, ש"ההוויה הישראלית היום כל כך 
מסוכסכת שכבר אי אפשר לקדש את הזיכרון דרך 
השיח הפוליטי. לכל נרטיב מטען שנוי במחלוקת 
וקשה להגיע להסכמה. לכן אפשר לעשות זאת דרך 
הביטוי האמנותי. האמנות בכל צורותיה, באה להוסיף 

יסוד של היטהרות לחוויה".
השנה ימלאו לגורי תשעים, אך בלוריתו עוד סבוכה, 
קולו צלול ושיריו מטלטלים את הנפש. הוא כותב 
בחדר קטן עמוס ספרים אך בחלון פתוח לרווחה 
אל נופי ירושלים. הוא מסביר ש"מרכיבי הכתיבה 
הם תשוקה ושיפוט. שום דבר אי אפשר לעשות 
בלעדיה ובלעדיו". לדבריו המצב הישראלי כופה 
עלינו סתירות קשות, זו הוויה שיכולה להרוס את 
הנפש ויכולה גם להעניק לה עוצמה, ובמקרה שלי, 
זה המנוע שעומד מאחורי היצירה ואולי בעצם גם 
מאחורי החיים עצמם. לכן אני תמיד אומר שכדי 
להבין את המקרה של 'חיים גורי', אפשר להסתפק 

בשיר אחד: 
מלחמת אזרחים 

"אני מלחמת אזרחים
ומחציתי יורה את אחרוניה

אל קירות המנוצחים.
בית דין שדה, העובד במשמרות,

ושם אורות לא דועכים.
ושם הצודקים יורים ביתר הצודקים.

ואחר כך בא שקט
מצורף מעייפות וחשכות ותרמילים ריקים.

אני לילה בעיר פרזות
ª ."לכל דכפין

מרכז תיעוד: הסיפור שלך הוא 
הסיפור של כולנו

רבים חוו אירועים ומראות קשים במהלך 

מלחמות ופיגועים. לא לכולם ניתנה ההזדמנות 

לספר את הסיפור האישי שלהם במלואו כפי 

שהם חוו אותו. אנו מזמינים אותך לבוא לתעד 

את הסיפור שלך במרכז התיעוד של נט"ל. 

תיעוד ייחודי זה, הנעשה על-ידי אנשי-מקצוע 

מיומנים, מאפשר לך להעלות זיכרונות, חוויות, 

תחושות ומראות המלווים אותך מאז ולשזור 

אותם בסיפור חייך. בואו גם אתם לקחת חלק 

בפסיפס הסיפורים האישיים המהווים יחדיו 

עדות וזיכרון קולקטיבי.

לפרטים נוספים:  טל. 0732-363-363



no

6

האזנה חטופה לאלבום הבכורה של להקת ״תשע 
נשמות", לא תסגיר שום מידע חריג או יוצא דופן 
לגבי הרכבה וזהות חבריה. להקת רוק לכל דבר 
ועניין, שמשלבת ביצירה העכשווית לגמרי שלה, 
סגנונות פופולריים והשפעות בנות זמננו כמעט מכל 
כיוון. רק הקשבה מעמיקה לתריסר השירים שבו, 
עשויה להוביל לפענוח המסתורין ולפיצוח הסוד 
של ״תשע נשמות״, הרכב רוק ישראלי לגמרי לא 
שגרתי. רק אז תמצאו בהם את סיפוריהם האישיים, 
פרטיים כמשותפים, של תשעה (!) מוזיקאים, יוצרים, 
נגנים וזמרים, בני גילאים שונים ומקומות שונים 
בארץ, שהמשותף לכולם - מלבד אהבתם למוזיקה- 
הוא שכולם נפצעו בשירותם הצבאי. והלהקה היא 
בעצם הטיפול התראפי הקבוצתי שלהם, בדרכם 
הלא פשוטה להתמודד עם טראומת הפציעה של 

כל אחד מהם.
קרן, בת הזוג של רז חג'ג', מייסד הלהקה, הציעה את 
השם תשע נשמות". ״בחרנו את השם ׳תשע נשמות׳ 
עוד לפני שידענו שנהיה הרכב של תשעה חברים״, 
מעיד רז. ״אימצנו את השם, שמסמל את הדבקות 
בחיים על אף פציעות קשות, עוד כשהיינו שבעה. 
ההרכב היה פתוח. אנשים באו, נכנסו לתוכו ויצאו 
ממנו, ויצא במקרה או שלא במקרה שאנו תשעה. 
אבל אני לא פוסל אפשרות שבתת-מודע שאפנו 

להגיע למספר זה״.

חזון ונשמה
״תשע נשמות״ היא החזון והנשמה של רז חג׳ג, 32, 
ששירת כלוחם וחובש בחה״ן גבעתי ונפצע ב- 2000

בבופור שבלבנון. על תיפקודו קיבל תעודת הצטיינות 
מקצין רפואה ראשי. הלהקה החלה כפרויקט מוזיקלי 
קבוצתי-שיקומי של עמותת ״אחים לחיים״, שנועדה 
לקדם לוחמים שנפצעו בשירותם הצבאי. ״אלמלא 
הפציעה שלי״, הוא אומר, ״זה לא היה קורה. בעצם, 
אני לא בטוח. כי ניסיתי להתחמק ולהתרחק מהעיסוק 
במוזיקה והלכתי ללמוד משפטים. הפציעה שלי לא 
היתה פיזית, זו הייתה טראומה, שלקח לי שש שנים 
אחר השחרור לפרק אותה. בשבילי מוזיקה הייתה 

ה ק י ז ו מ  

רק הקשבה מעמיקה לתריסר השירים שבאלבום הבכורה 

של להקת "תשע נשמות", עשויה להוביל לפיענוח המסתורין 

ולפיצוח הסוד של הלהקה המיוחדת הזו, שזהו, בעצם, 

הטיפול התראפי הקבוצתי שלהם, בדרכם הלא פשוטה 

להתמודד עם טראומת הפציעה של כל אחד מהם / 

עמוס אורן צילום: דן אברהם

הקול להשמיע לקרובים לי את מה שאני חושב דרך 
שיר מזוקק היטב. אחלה פתרון מבחינתי: שירים 

במקום העלאת זכרונות וחוויות״. 
שלומי גווילי, 28, מכפר סבא, הוא נגן הבאס, מלחין 

וזמר בלהקה. ״ניגנתי על בס מגיל 12, למדתי במגמת 
מוזיקה, אבל רציתי להיות כבאי, כמו אבא שלי״, 
לאחר הפציעה האנושה כלוחם  השתנה הוא מספר. זה
בגבעתי בפעילות מבצעית בעזה ב-2004, פציעה 
בה איבד שתיים מאצבעות יד שמאל ושתיים אחרות 
שותקו. על פעילותו קיבל צל״ש. במהלך ההחלמה 
חזר לנגן. ״הייתי מאושפז שנה ושלוש שנים נוספות 
יצאתי ונכנסתי לבתי חולים״, משחזר שלומי המאורס 
לסיוון ובעל תואר ראשון בכלכלה וניהול. ״חשבתי 
שלא אוכל לנגן ובשיקום בתל השומר התחלתי לנגן 
בפסנתר. כשעמותת ׳אחים לחיים׳ נכנסה לחיי, 
הלהקה הייתה הנקודה שהתחלתי להתמסר למוזיקה. 
מבלי שרציתי מצאתי עצמי מנגן. ירד הרבה דם, 
חתיכות עור עפו, הרבה כאבי פאנטום, כי אני מנגן 
מחלקו העליון של צוואר הבס ולא מלמטה. פתאום, 
הבנתי שהמוזיקה חזקה ממני. שאני לא יכול לעשות 
משהו אחר. יש לי פגיעה פיזית קשה, 93 אחוזי נכות, 
ואחרי כל מה שעברתי למדתי להכיר את עצמי, 

לדעת מה אני יכול לעשות, מה לא ומה חשוב".
״יש לנו חבר שאומר שהפציעה היא הדבר הכי טוב 
שקרה לו בחייו. לי קשה להגיד״, ממשיך שלומי, 
״אבל כילד שרצה להיות כבאי אני יכול היום להגיד 
תודה על זה שאני לא. כי מוזיקה היא משהו אינסופי 
שיישאר אחרינו. החיבור בין מוסיקה לפוסט טראומה 
הוא כמו פיצוץ. קשה לתאר אותו. אפשר רק לשמוע 
אותו״. גווילי משמש כטכנאי סאונד ראשי באולפני 
העוגן, האולפן שבו הוקלט האלבום: ״העוגן והלהקה 

הם חלק מהשיקום שלי״. 
גם עופר מאיר, 32, זמר, כותב, מלחין ונגן גיטרה, 
מכפר סבא. שירת כלוחם בצנחנים וב-2006, 
במלחמת לבנון השנייה, נפצע קשה, איבד את עינו 
אך המשיך וטיפל בפצועים תחת אש וקיבל על כך 
עיטור-מופת מהרמטכ״ל. ״קודם הפציעה הנגינה 
הייתה בגדר תחביב. כל העניין של הלהקה פתח 
לי את המוזיקה, שהפכה להיות אפיק חשוב בחייו
ובלעדיה אני לא מרגיש עסוק. זה סוג של קללה. 
הייתי מעדיף לאהוב הנהלת חשבונות. זה לפחות 
היה מסדר לי את החיים. ״אבל בתהליך היצירה 
יש משהו מזכך ומנקה וכיף גדול״, מוסיף עופר 
שמחזיק תואר ראשון בפסיכולוגיה וספרות אנגלית 
מטעם אוניברסיטת חיפה. ״זו דרך להוציא רגשות. 
לא בהכרח מדוייקים, אלא ערטילאיים. לא היה לי 
כלי כזה קודם. העבודה בקבוצה משחררת, מחזירה 
תחושה של יכולת, מחזקת. מערכת יחסים עם שמונה 
אנשים עוזרת ליצור רגש, לתקשר טוב, ללמוד על 
עצמי. הלהקה נותנת תחושת ראי בכל רגע נתון. 
בהופעות אני מתחבר לאנשים מבחוץ. משחרר רגש, 
נותן אסמכתא ליצירה, תורם לתחושת ההגשמה 

הקול מבפנים

חוויה רגשית

אלבום הבכורה הופק מוזיקלית על ידי 

גיל סמטנה, שותפם ועמיתם של יוצרי 

רוק ישראליים מרכזיים כאהוד בנאי, 

רמי פורטיס וברי סחרוף. ההופעה 

שמבוססת עליו נמשכת כשעה וחצי היא 

קונספט, תבנית, שהשירים בה מגוללים 

את החוויה המשותפת לכל החברים בה, 

ושילוב הווידאו בה מעצים את החוויה.. 

"לפעמים הם מזכירים לי זפזופ בין 

תדרים של תודעה", אומר יריב. ואכן 

יש בהם תמונות של מלחמה, זכרונות 

מפציעה ומאשפוזים בבתי חולים, 

התמודדות עם צלקות המלחמה, 

פיזיים ונפשיים, מאבק על שיבה 

לנורמליות ולאיזון בחיים הבינ-זוגיים, 

סיוטים וחלומות, טיפולים נפשיים 

ותיקון לנשמה, קמצוץ של מחאה 

חברתית וגם סיום אופטימי, בניגון 

הג'מאיקני-ברסלאבי "בן אדם". 

"המופע הוא מוזיקה פלוס", מסכם 

רז. "יש בו חוויה רגשית מאוד עמוקה. 

אנחנו נותנים באמצעותה דוגמה 

להתמודדות, יכולת לספר, יכולת לשתף 

ולצאת עם זה מהארון".

'תשע נשמות' 
מחכים לכם 
בפייסבוק 
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העצמית. זה עוד עוגן שאני יכול לחזור אליו״. 
נתנאל ראובן, 32, קרית-אתא, נגן כלי ההקשה של 
הלהקה, ושותף ביצירה. ״ניגנתי הקשה יותר קלאסית, 
ערבית, אפריקאית, אתנית, בהרכבים מתחלפים״, 
הוא מגלה. ״אני אינדיווידואליסט והפציעה עשתה 
אותי איש להקה. זה שינוי אישיותי, לחלוק מקום. 
גיליתי שגם כאן אפשר להיות מוזיקאי. אנחנו יוצרים 
יחד. זה פתאום פועם. ״יש פער גדול בין ליצור 
מוזיקה לבין להיות מוזיקאי״, ממשיך נתנאל, ששירת 
כחובש ביחידת מורן ונפצע במילואים בעופרת 
יצוקה, ועתה הוא מוזיקאי וביבליותרפיסט, נשוי 
לעליזה ועוסק באמנויות לחימה. ״החלק הראשון של 
השבוע מסודר. העבודה במשרד החינוך מאפסת אותי. 
החלק השני של השבוע, זה המוזיקה. איזון קופצני. 
ערבוב שני העולמות מעורר קשיים. ההתכווננות 

השונה מתישה. אבל זה מעניין. ״.
״זקן״ הלהקה הוא יריב פלד, 41, מכפר סירקין, נגן 
גיטרה, שר ויוצר. שירת כלוחם ביחידת מסתערבים 
ונפצע בעזה בראשית שנות התשעים. ״לא מצאתי 
עצמי אחרי השחרור, וכסוג של תראפיה, אז, למדתי 
לנגן. מוזיקה תמיד היא תקשורת מעבר למלים. אף 
על פי שהתעסקתי במוזיקה, לא היה לי דרייב לצאת 
החוצה. כשהצטרפתי לחברים ניגנו לעצמנו. רק אחרי 
שהתחלנו להופיע, גילינו, שיש ערך מוסף, שזה 
יוצר הזדמנויות חדשות. יש מעין מטרה מעורבת, 
בין טיפולית-עצמאית לבין העברת מסרים גם 
ללא קשר לפציעה״. יריב שנשוי בשנית לנטע 
ואב לשלושה הוא היחיד בהרכב עם תואר במוזיקה. 
״בתור אנשים שנפגעו, האינטראקציה עם אנשים 
אחרים שונה. בלהקה חשובה התקשורת בינינו. היא 
שנותנת שיקוף שלך הרבה יותר מדויק מבמקום אחר. 
כיון שאנחנו חיים בתוך זה אנחנו לא מודעים לכך, 
מגלים רק בדיעבד. זה תהליך, כל הזמן מתחדש״.

גם מתן בניהו, משפטן בן 35, מתל אביב, מנגן 
על גיטרה, שר וכותב. ב-1998, כשהיה בצנחנים, 
נקלע למארב מחבלים בחברון, ספג 14 קליעים 
וקיבל צל״ש על תפקודו. ״ניגנתי עם חברים 
אחרי שהחלמתי מהפציעה״, הוא משחזר. ״אהבתי 
להשתטות במוזיקה. אבל זה היה תחביב וזה לא 
עזר לי לעבד את החוויות שלי מהצבא. ״החברותא 
בלהקה עזרה לי יותר״, מוסיף מתן. ״תחילה הייתי 
אמביוולנטי לגבי הזהות שלי בהרכב. אבל לאט 
לאט הרגיש לי טוב הפידבקים שקיבלתי. אמרו 
לי: הנוכחות שלך, האנרגיה, הקול שלך. אני סולן 
בשני שירים. זה כיף. כאילו עולם אחר. אני אפילו 
לא מזהה את עצמי. יוצא ממני משהו אחר. היום אני 
יותר פתוח במוזיקה. במבט לאחור, השירים שלי 
מייצגים משהו מהפציעה. אולי המוזיקה קלילה 

אבל בכתיבה יש דיאלוג עם הפציעה. 
"היופי הוא שזה של כולם אבל גם של אף אחד. אף 
אחד לא הופיע קודם בלהקה, זה דורש תיאום והרבה 
ויתור. זה לא היה החלום שלי, והיום זה הרבה יותר 

ממוזיקה בעבורי. זה החיים עצמם".
המתופף הוא שי בן שושן, 32, מירושלים, נשוי 
לאילנה ואב טרי לבת. בילדותו ניגן בתזמורת 
הסימפונית של הנוער. ״תיפוף היה תמיד חלק 
ממני״, הוא מספר. אחרי שנפצע מרסיסי רימון 
בג׳נין ב- 2002, כלוחם ביחידה מובחרת, הפסיק 
לנגן. ״היה שלב שכבר חשבתי לוותר על מוזיקה. 
הרופאים אמרו לי להחליף מקצוע. חזרתי לתיפוף 
רק בעזרת הלהקה. למרות המגבלה הפיזית החברים 
האמינו בי ותמכו בי. אפילו טיפחתי טכניקה להתגבר 
על מגבלות הפציעה, להפוך את התיפוף לחלק בלתי 
נפרד מחיי, למקצוע שממנו אני מתקיים ומתפרנס 
גם מחוץ ללהקה, בלימוד ובטיפול בילדי חינוך 
מיוחד ב"שלוה" ובמוסדות שונים בירושלים. בגלל 
המוגבלות הפיזית שלי, למדתי לעזור לאנשים עם 
מוגבלויות. ההתמודדות שלי יותר בריאה. הייתי 
שם, חוויתי את זה, יותר קל לי ליצור קשר עימם 

ולסייע בפיתוח הכישרונות שלהם." 
עד פציעתו בלבנון בסוף שנות התשעים כלוחם ומפקד 
בגולני, השירה אצל דקל דרחני, 36, מהוד השרון 
אפילו לא הייתה תחביב. ״אהבתי לשיר, תמיד, אבל 
לא עשיתי שום דבר ׳מקצועי׳ עם האהבה הזאת - עד 
הלהקה״, הוא מגלה. הוא חבר מהגרעין הראשון של 
הלהקה והיום אחד מסולניה, ״זאת הייתה הזדמנות 
להתמודדות. הלהקה מהווה מסגרת מעבר לשירה 
ולמוזיקה. היא מקום רגשי מבחינתי. למדתי להיות 
אני, גם במצב טוב וגם כשאני ברוח רעה וכשלא 
בא לי לחיות. אני מכריח עצמי לבוא. אני לא צריך 
להצטדק, לא שופטים אותי, וכאן אפשר רק לצמוח, 

לצלוח תקופות קשות ולהתגבר על מכשולים״.
הניסיון האישי של דקל מסייע לו בפעילותו כרכז 
החברתי של עמותת אחים לחיים ־ ״לא יכול להצביע 
על משהו ספציפי, אבל בהחלט יש לכך השלכות על 
חיי בכל היבט ותפקוד: בזוגיות, בפרנסה. צברתי 
ביטחון דרך הלהקה, התחזקתי נפשית ונכנסתי 

לתהליך התפתחות במגמה חיובית״. 
הנשמה התשיעית בלהקה הוא עמית ברקין, 40, 
מרמת גן, נשוי ואבא לבת. כאנימטור במקצועו 
הוא אחראי להיבט הוויזואלי הבימתי של הלהקה. 

״הוזמנתי על ידי רז להוסיף את הווידאו להופעות 
והתחברתי ללהקה״, הוא  וכך נכנסתי לעניין 
מספר. העובדה שגם הוא עבר טראומה של פציעה, 
כמילואימניק בשריון שהטנק שלו ספג פגיעה ישירה 
משלושה טילים במלחמת לבנון השניה, רק העמיקה 

את הקשר.
״העבודה שלי היא להעביר חוויות של מישהו אחר״, 
מטעים עמית. ״אבל יש גם החברות שנבנתה במשך 
הזמן ועברה חוויות בדרך. בעבודה, מחוץ ללהקה, 
הגישה שלי מקצועית וטכנית. עם מעט מקום לביטוי 
עצמי. בלהקה הביטוי הוא שלי, אישי, מלא רגש. 
המקום שלי בלהקה הוא לא רגיל. אני בניתי אותו. 
זה שאני איש מקצוע, זה בונוס. הכוונה היא להיות 
עם כולם ולהביא את זה עם כולם, להיות חבר 

בלהקה ולהיות חלק מהעניין המיוחד הזה״. 
אחרי שהחלה לפעול בשנת 2008, ונוהלה במסגרת 
עמותת ״אחים לחיים״, היום ״תשע נשמות״ היא כבר 
גוף עצמאי, שמאחוריו לא מעט הופעות בארץ (זאפה, 
ברלה, צוללת צהובה, רידינג 3), סדרת הופעות 
באוניברסיטאות ומכללות בשיתוף עם נט"ל, לקידום 
הסברה בקרב סטודנטים צעירים, כולל הופעות 

ª .(דרום אפריקה, אנגליה וארה״ב) בעולם

חדש בנט"ל: רצים עם רמי
רמי יולזרי מתמודד עם פוסט-טראומה ממלחמה 

לבנון 82. בשנת 2010 החל לרוץ למרחקים 

ארוכים. בעקבות השפעת הספורט על חייו, 

הקים את המיזם 'רצים עם רמי' לשיקום החיים 

באמצעות ספורט. כעת, הוא מקים קבוצות-ריצה 

במסגרת נט"ל. 

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הריצה 

המלווה באנשי מקצוע. 

לפרטים ולהצטרפות: 

  0732-363-363  / 054-4427769
www.natal.org.il  או בקרו באתר האינטרנט
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נדב פרידמן רצה לנצל את סביבת הלימודים והעיסוק 

בתיאטרון כדי לגעת בפצע הכי עמוק שלו ועם סיום הלימודים 

כתב מחזה על פי סיפורו האוטוביוגרפי "כתמים". רענן פז 

מאמין שאנו חברה החיה בצל הטראומה ורצה שאנשים 

הנמצאים בחוסר מודעות, כפי שהוא היה בעבר, יהיו ערים 

לאיתותים, ועשה זאת באמצעות כתיבת המחזה "שבע". 

שיחה עם שני היוצרים / אורנה גטניו שנייד

"כתמים". צילום: אריאל כהן

משהו. אהבת-התיאטרון שקיננה בו עוד מתקופת 
התיכון הבשילה לרצון ללמוד בימוי. ״כששבתי 
ארצה, החלטתי לעזוב את הלימודים ונרשמתי 
ללימודי בימוי בסמינר הקיבוצים. הנגיעה והעיסוק 
בתיאטרון עזרו לי לפתוח את מה שהודחק פנימה 
והתחלתי לכתוב הרבה על זה״. אחד הניסיונות 
הללו היה אפילו כתיבת דיאלוג בינו ובין המחבל 

שירה בו (ונהרג בקרב הזה).
״רציתי לנצל את סביבת הלימודים והעיסוק 
בתיאטרון כדי לגעת בפצע הכי עמוק שיש לי״ 
הוא אומר. בשנה ב׳ הצטרף נדב לקבוצת תיאטרון 
שהעלתה את המחזה ״כיתת יורים״ שהתבסס 
על סיפורים אישיים של חיילים. לקראת סיום 
הלימודים כתב את המחזה ״כתמים״- סיפורו 
האוטוביוגרפי, אותו ביים במשותף עם הגר בן 
זקן. ״הייחוד של המחזה בעיני הוא הניסיון לגעת 
בטראומה מבחינה ויזואלית, הוא אומר. ״ההצגה 
היא מסע שמתאר את השיקום וההתמודדות עם 
הפציעה ובעיקר כיצד הטראומה הזו משפיעה על 

היחסים הזוגיים.״
במהלך החזרות למחזה לא התכוון נדב לשחק,

אולם יובל מסקין, שהיה נוכח באחת הפרזנטציות 
להצגה, המליץ לו לשחק את התפקיד הראשי וכך 
יוצא שהוא משמש בתפקיד המחזאי, הבמאי והשחקן 
הראשי בה. המחזה חושף רגעים אינטימיים בחייו 
של אדם שמנסה להתגבר על טראומה. בהצגה 
תפקיד בת הזוג, אורטל אבנעים זוגתו  משחקת את
בחיים. ״יש משהו חזק בעובדה שאנחנו כזוג עושים 

את זה״ הוא אומר.
״אני רואה בהצגה שליחות גדולה״ אומר נדב. ״אני 
חש שהרבה אנשים נמצאים במקום הזה. המקום 
שאומר: נכון נפצעתי, אבל אני רוצה להמשיך 
בחיים. הרבה אנשים מנסים להמשיך הלאה בכל 
מחיר ולא עוצרים להסתכל על הפצע ולראות 
כיצד זה מחלחל פנימה. ההתבוננות הזו חשובה כי 
אחרת אתה נסגר וככל שאתה סוגר, אתה שוקע. 
הדרך היחידה היא לפתוח. ההצגה הזו היא צורך 

לבטא משהו אצלי וגם צורך בריפוי״. 
http://www.tmu-na.org.il

0525-787024

שבע

רענן פז, יליד 83, טס לסקוטלנד ממש ביום השחרור 
שלו מהצבא. הוא התקבל לעבודה במכירות, עשה 
בה חיל במשך שנה ואף שקל להישאר שם. שיחת 
טלפון מאביו בישרה לו שהתפרסמה בארץ כתבה 
בעיתון על חיילים שפגעו באזרחים חפים מפשע 
במהלך שירותם הצבאי. במרכז הכתבה הופיעה 
תמונה שלו, יושב מנגן בגיטרה ופניו מטושטשות. 
רענן, שהשתחרר בדרגת סמ״ר צנחנים, לא הירבה 
להתעסק בתקופת שירותו הצבאי ובמה שעבר 
עליו שם. הכתבה שנשלחה אליו לחו״ל הדליקה 

בחזית הבמה

כתמים
נדב פרידמן, יליד 83, ראה למוות את הלבן 
בעיניים. בקרב בעת שירותו הצבאי נפצע מיריות 
של מחבל מטווח קרוב. הוא נפצע באגן ואיבד דם 
רב. ״הרופא הצבאי הציל אותי באמצעות לחיצה עם 
אגרוף על הפצע עד ההגעה לבית החולים״ אומר 
נדב. לאחר אשפוז של חודשים, ניתוחים מורכבים 

ותהליך שיקום אינטנסיבי, חזר ללכת ובכך הזים 
את החשש הגדול - להישאר נכה.

המדינה  מדעי  ללימודי  נרשם  ההחלמה  עם 
והתנהגות, ובמקביל החל לכתוב. הכתיבה היוותה 
עבורו כלי טיפולי מבלי שהגדיר זאת כך. אולם מסע 
לקנדה, במסגרת משלחת של נכי-צה״ל והמפגש 
עם אנשים שחוו דברים דומים לשלו, פתח אצלו 
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אצלו משהו. ״התחלתי לכתוב. הרגשתי שיש 
משהו שצריך לטפל בו ״באותו לילה התיישבתי 
והתחלתי לכתוב כל מה שרק אפשר״, הוא מספר. 
״כתבתי וכתבתי וכך החל תהליך ארוך של עיבוד 
חוויות שממנו יצא גם המחזה הזה, המוקדש לחברי 
הטוב מצוות הלוחמים, אבנר בכר ז״ל.״ רענן חזר 
ארצה והחליט להירשם ללימודי משחק בסמינר 
הקיבוצים ובכך לתת ביטוי לאהבה ישנה שלו, 
אולם הצבא לא הפסיק להיות חלק מחייו ובדרך 
זו גם חלק מהטראומה שלו. ״בין שנה א׳ לשנה 
ב׳ נקראתי לחודש מילואים בעזה בו מצאתי את 
עצמי מתנתק לחלוטין מהחיים הרגילים, רק כדי 
למצוא אותי חוזר אליהם לאחר מכן שוב בתחושת 
נתק מוחלט, הוא מספר. במקביל, בעידוד הוריו 
החל רענן בתהליך של טיפול פסיכולוגי בעזרת 

עמותת נט״ל.
״במסגרת תרגיל משחק בשנה ב׳ הכל הוצף״ הוא 
נזכר. ״בית ספר למשחק מעמת אותך עם דברים 
שקרו וקורים בחייך״ הוא אומר ״וכך התחיל 

התהליך הטיפולי.
במהלך שנה ג׳ ללימודים הצטרף למסע להולנד של 
עמותת ״בשביל המחר״ המארגנת מסעות שחרור 
ללוחמים, מה שהפגיש אותו עם אנשים אחרים 
שעברו חוויות דומות לשלו. ״פתאום הבנתי שגם 
הגברים המצ׳ואים נפגעים. ושאפשר לדבר על זה״. 
באותה שנה הועלה לראשונה המחזה ״כיתת יורים״ 
שכתב נדב פרידמן וביים דליק ווליניץ. במחזה 
ביצע רענן מונולוג אוטוביוגרפי והגיע להחלטה 
שהוא רוצה לכתוב מחזה משלו. רענן, אח שכול 
בעצמו, חווה את הטראומה מכמה זוויות. כתיבת 
המחזה עצמו התבצעה לקראת תום לימודי המשחק.

"שבע". צילום: ענת כהן

המחזה נכתב, על-ידי פז, וכך למעשה נולדה 
שרעבי,  אלעד  של  בבימויו  ״שבע״,  ההצגה 
תיאטרון  קריאה״ של  ״צו  פסטיבל  במסגרת 
צוותא. זוהי דרמת מתח מצחיקה ומרגשת על שני 
בחורים ישראלים: שלומי (עודד מנסטר, בצילום) 
ושבע (איתי שור) שנפגשים במקרה בעיר גלזגו 

שבסקוטלנד.
העלילה, הנפתחת בתמונה ישראלית מוכרת 
כל- כך, של צעיר אחרי צבא שרוצה לעשות קצת 
כסף בחו״ל, מתפתחת במהירות לדרמה מטלטלת. 
שלומי, ״מלח הארץ״, צעיר ישראלי יפה תואר 
ויוצא יחידה קרבית, מחליט להשאיר את העבר 
מאחוריו ויוצא למכור מוצרי טיפוח ישראליים 
בסקוטלנד, הרחק מהמציאות, מהחברה ומהלחץ 
המתמיד של ישראל, במטרה להשיג שלווה בחייו. 
באחד הימים הוא פוגש את שבע, בחור ישראלי 
שנזרק מדירתו. השניים מתחברים ושלומי מציע 
לשבע לבוא להתארח אצלו עד שיסתדר. שיחת 
נפש עמוסת אלכוהול, הנוגעת בחוויותיו של שלומי 
משירותו הצבאי ביחידת המסתערבים, מובילה 
לעימות הבלתי נמנע בין הניסיון לברוח, לבין 
הכורח להכיר בטראומה המתפוצצת אל סלעי 

התודעה, ומערערת את האדם והשגרה מהיסוד.
״אנחנו מדינה החיה בצל הטראומה״ אומר פז. ״ולכן 
ההצגה מדברת לכולם. אני רוצה שאנשים שחיים 
בחוסר מודעות, בדיוק כפי שאני הייתי, יהיו ערים 
לאיתותים. במקרה שלי הוריי עודדו אותי לבקש 
עזרה. שווה לדבר וצריך לקחת אחריות ולעשות 

ª ".את הצעד כדי להתמודד
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לחזור לקום בבוקר, לחזור לחייך, 
לחזור לבשל, לחזור לדבר 

עם חברים...

היכולת להנות מהדברים הקטנים אינה בבחינת 

מובן מאליו. אם גם אתם או קרוביכם מתקשים 

בשיגרת-היומיום, נמנעים מהמפגש עם החוץ 

וכל פעילות חברתית נדמית לכם כאינה ניתנת 

להשגה, הצטרפו אלינו למועדון נט"ל, המעניק 

בית חם ומגוון רחב של פעילויות תרבות ופנאי, 

יכולות שנפגעו בשל החוויה  שמטרתן לשפר 

הטראומטית – קשב וריכוז, זיכרון, דימוי עצמי, 

מוטוריקה עדינה, מיומנויות חברתיות ועוד. 

לקבלת פרטים נוספים, התקשרו לנט"ל:

1-800-363-363 

 וציינו כי פנייתכם היא עבור המועדון

̂ דרושים מתנדבים לצוות קו-הסיוע 

   הפועל במודל טיפולי ייחודי, בעיתות שיגרה    

   וחירום. המועמדים יעברו תהליכי מיון, קורס 

   הכשרה וליווי מתמשך.

̂ דרושים אנשי מקצוע 

  (פסיכולוגים/ עו"ס/ מטפלים)

לתפקידי הדרכה, וכן תיגבור וסיוע בשעת חירום. 

למתאימים תועבר הכשרה. 

̂ דרושים מתנדבים לסיוע 

   אדמיניסטרטיבי בעמותה

 

̂ אמנים ומרצים למפגשים, 

    הופעות וסדנאות חד-פעמיות 

נט"ל מגייסת 
מתנדבים!

לפרטים מלאים, הינכם מוזמנים לבקר באתר 

www.natal.org.il האינטרנט שלנו

ו/או ליצור קשר עם סיגל אדם, 

מנהלת תחום התנדבות 

בטל. 0732-363-323
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הסיפור של צילה חיון שחוותה טראומה קשה, "המאבק מעורר 

ההשראה שלה לחיות, לא לשרוד, לא ׳להשאר בחיים׳ אלא 

לחיות", ריתק את גלית ליס והיא הצליחה לשכנע אותה לשתף 

פעולה ולחשוף באמצעות המחול עולמות פנימיים, סמויים 

מהעין והאוזן וליצור את המחול "צילה" / בילי מוסקונה לרמן

מהעין והאוזן של זה שמתבונן על תהליך השיקום 
מבחוץ. במובן הזה הייתי ברת מזל״. ׳כי הכאב׳, 

כמו שאומרת צילה, ׳הכאב הוא מאד בודד.׳

כוח החיים שמוזרק לוורידים

 עד כמה והאם בכלל ׳צילה׳ של הכוריאוגרפית 
גלית ליס, נפגשת עם צילה חיון, האישה בשר 
ודם עליה מבוסס המופע שהוצג בסוזן דלל? 
עד כמה אסון פרטי, נוראי, אולי יוצא דופן 
בנוראותו, יכול להיות מופקע מטבעו המסויים, 

"הכאב הוא 

מאוד בודד"

הקונקרטי, החד פעמי לטובת הכאב הקיומי 
האנושי, של כל אחת ואחד מאיתנו? ואיך נבנה, 
דרך עבודת אמנות טובה, גשר שעליו פוסעים 
בני האדם, שמתנחמים ומתעצמים ואוספים כוח 
אחד מהשני מול כל מה שפוקד אותם במפתיע 
וללא הכנה, בתוך החיים. ומול אותו אחד שנפגע, 
ומדמם וכואב עומד זה שצופה ביצירה. הוא 
העד. עד שהגיע כצופה תמים לראות מופע 
שנכנס.  אדם  אותו  לא  כשהוא  ויוצא  מחול 
הותמר בו כוח חיים. אותו כוח חיים שמוזרק 
באורח פלא לווורידים ויוצא עם הצופה החוצה 
מהאולם ומטעין אותו בטיפוס הפרטי שלו על 
ההר. צילה חיון, אישה שחייה טובים, בעלת 
קריירה מרתקת, כשמסביבה משפחה מלוכדת 
ואוהבת חזרה בשנת 2003 מחופשה בסיני עם 
משפחתה ונפגעה קשה מאש מארב של מחבלים 
בסיבוב העולה להר גילה. העובדות היבשות 
שנכתבו על גליון נייר במחלקת הטראומה בבית 
החולים תיעדו 8 כדורי רובה שחדרו באחת לגוף, 
ופרופ' אבי ריבקינד הרופא שקלט אותה בחדר-

הטראומה במרכז הרפואי הדסה, מצוטט במופע 
המחול של גלית ליס כשהוא אומר: ״היה לה 
מה שאופייני לפצועים בפגיעות קשות כשהם 
נכנסים להיפותרמיה והיה לה את מה שאנחנו 
קוראים טריאדת (שלישיית) המוות, שזה: חום 

גוף נמוך, דימום ואצידוזיס.״
שלושה ימים פרפרה הנשמה בין חיים ומוות על 
שולחן הניתוחים, ואחר כך שכב הגוף מונשם 
ומורדם 23 ימים נוספים שלאחריהם התרחשה 
התעוררות מיוסרת. ״הרגשתי כאילו הגוף שלי 
הוא גוש בשר, שמחליק מצד אחד של המיטה לצד 
השני, ורק מעקה המתכת עוצר אותו מליפול. 
הגוף היה כולו פצע מדמם כרות שבמרכזו, בטן 
פעורה עד המפשעה, וכף רגל שמוטה שאינה 
מחוברת לרגל ולא זזה.״ ״מה שעורר בי השתאות 
גדולה", אומרת ליס "היא היכולת של צילה 
להיות קשובה לעצמה במצב קיצון ולזהות מה 
נכון לה באותו הרגע. היא לא הגיעה מיד לפסגה 
וגם לא ידעה אם בכלל תגיע. היא בחנה את 
יכולותיה ב״רגע הזה״ ומשם עשתה צעד קטן. 
הצעדים הקטנים האלה הביאו לשינוי משמעותי. 
המוטיבציה הראשונית שלה הייתה לבחור בחיים. 
התמודדות מפציעה טראומתית היא לא עניין 
פשוט. למרות שעברו שנים, הגוף ממשיך לייצר 
את הכאבים הפיזיים. צילה הסבירה שלאורך 
תהליך השיקום כולו, הייתה עבודת נפש, רוח, 
אומרת,  צילה  למסקנה",  "הגעתי  תודעה". 
"שהתרופה לכאב טמונה בי. כדי להתמודד עם 
הכאב, קודם כל צריך להסכים להתבונן בו ולהבין 
מהו בתוך החיים ואז אפשר להתחיל לעבוד. 
למשל ברגע שהוא מגיע, בעזרת כח הריכוז ניתן 

בדרך לצילה חיון, שהמשרד שלה נמצא באבו 
גוש, דיברנו על הפיגוע שהיה לה, הפציעה 
נשארה תלויה  ובאוויר  ההחלמה,  הגופנית, 

איך היא נראית? הולכת? זזה?  השאלה
הסתכלתי על גלית ליס, שיצרה את המחול 
׳צילה׳ ואמרתי ׳ֵדי׳ בחשש ובשקט. ״איך היא 
נראית? כיסא גלגלים? תכיני אותי״. גלית 
״את  וחייכה.  ושתקה. שתקה  עלי  הסתכלה 
כבר תראי״, היא אמרה. צלצלנו. את הדלת 
פתחה אישה שלמה. גם שלמה וגם אלגנטית וגם 
עומדת אסוף וזקוף, וגם מחייכת, והפנים שלה לא 
חרוצות כאב. אף טיפת כאב אין על הפנים שלה. 
׳זאת לא היא׳, אמרתי לעצמי כשהיא הושיטה 
את היד ואמרה: ״נעים מאד, צילה״. ׳תחושה 
דומה הייתה גם לי״, אומרת ליס ״והמחשבה 
הראשונה שעלתה בי הייתה: כמה אנשים כאלה, 
הלומי כאב וטראומה סובבים אותנו, ואנחנו 
לא יודעים עליהם כלום? ממשיכים בשיגרת 
שלא  האוטומטית,  האגרסיבית,  ההישרדות 
מתעכבת, שלא שואלת שאלות, לא מול עצמנו 
ולא מול הסביבה.״ ״בשנים האחרונות,״ אומרת 
ליס,״ובעקבות טראומה שאני חוויתי, השאלות 
על מהות, על הדרך עצמה, ועל היכולת שלנו 
לבחור, לנתב את עצמינו - כל אלה מעסיקים 
מעורר  המאבק  ׳צילה׳,  של  הסיפור  אותי. 
ההשראה שלה לחיות, לא לשרוד, לא ׳להישאר 
בחיים׳ אלא לחיות, ריתק אותי. זה לא היה פשוט 
לשכנע אותה לשתף אותי. מדובר בעולמות 
פנימיים שבדרך כלל לא נחשפים החוצה. היא 
הסכימה ואני קיבלתי רשות לשמוע, להרגיש, 
צילום: אלי פסילהיות שותפה ל׳קולות׳ מעולמות מאד סמויים 
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לייצר קישורים חדשים אחרים במקום תחושת 
הכאב, להסיט את המחשבה לפינה אחרת בגוף, או 
להתרכז במחשבה נעימה או דורשת תשומת-לב". 
״גם אני למדתי מהתמודדות שלה״, אומרת גלית 
ליס. בחברה שבה התוצר הוא ערך עליון, הסיפור 
של צילה לימד אותי לכבד עוד יותר את הדרך 
בתהליך היצירה, לתת זמן להתבונן ולשאול 
שאלות, כך גם בחיי הפרטיים. במובן הזה, זאת 
הייתה פגישה של שתי נשים ושלושה אמנים 
נפלאים: איריס נייס הדר, הדס גרטמן וטל אבני, 
שבנקודת החיבור שלהם, אשר הפגישה את ׳שק 
הכאב הפרטי׳ נוצרה עבודת האמנות הזאת "צילה". 

המוח ויכולת ההשתנות

נקודה מעניינת ויוצאת דופן, לתוך תהליך 
הריפוי והאמנות, הייתה העובדה שגלית ליס 
בחרה בד״ר יוסי חלמיש, רופא, חוקר-מוח ומטפל 
בהיפנוזה ״שידע להסביר לי מבחינה מדעית 
את האינטואיציה הפנימית והמדהימה שהייתה 
לצילה שיצרה לעצמה מעקפים נוירולוגיים 
שהקימו אותה מהמיטה, שאיפשרו לה ללמוד 
לצעוד מהתחלה. ואת היכולת הזאת של המוח, 
את העוצמה של יכולת ההשתנות, רציתי להעביר 

לכל אדם״.
24 שעות מוקלטות שבהם תעדה הפצועה את 
הרגעים שבהם התרסקו חייה ואיך בראה את 
ליס,  הכוריאוגרפית  אספה   - עצמה מחדש 
וכעבור שנה וחצי הזמינה את צילה חיון לסטודיו 
לצפות בחזרה. לשתיהן לא היה פשוט. צילה, 
שכל חזרה הציפה את הזיכרונות והכאב מחדש, 
הרגישה קושי בשחרור הסיפור האישי, ורק 

בהצגת הבכורה, כשפגשה את נעמה אושרי, ד״ר 
לבודהיזם, וישבה לדבר איתה, לפני שעלה המסך, 
קלטה והפנימה משפט פשוט אבל עמוק שנאמר: 
׳שחררי, זה כבר לא הסיפור שלך׳. ובאמת ליס, 
הצליחה לתת לסיפור של צילה חיון מימדים 
מועצמים של ההתמודדות עם דרמה שהתחושה 
הראשונה היא שאי אפשר בשום פנים ואופן 
לנצח אותה, או אפילו לצאת ממנה בשלום. 
שהמוות במרחק פסיעה. יחד עם זה, בדיאלוג 
עם המוח והאינטואיציה, שלכוח הרצון יש בו 
תפקיד משמעותי, צילה ניצחה, וליס הפכה את 
הניצחון הזה לאמנות שמטעינה בכאב, בכוח-

רצון, כל צופה שמתבונן בה. 
כשאנחנו יושבות ומדברות, שאלתי אותה מה 
גילית על עצמך ? "אין לי מספיק מילים בשפתי 
לתאר את הכאבים שהיו לי" אומרת צילה "זה 
היה כמו ללכת על סכינים מושחזות. אבל גיליתי 
על עצמי גילוי מדהים: אני יותר רוצה ללכת 
מאשר שיפסיק לכאוב לי. או כשחזרתי הביתה 
מבית-החולים, גיליתי שהדלת של המטבח לא 
הייתה מספיק רחבה לכיסא-הגלגלים. ישבתי 
והסתכלתי על המטבח שלי שאני לא יכולה 
להיכנס לתוכו ולבצע את הפעולות הפשוטות 
ביותר, אולי השגרתיות ביותר: להכין קפה, לסדר 
את הכלים בארון, לנגב את השיש. היום, כשאני 
קמה בבוקר, נכנסת למטבח, עומדת בשקט 
ומסדרת את הכלים שנותרו במדיח במגירות, 
אני מרגישה בכל יום מחדש את גדולתו של 
הדבר הקטן-גדול הזה. אוהבת את מה שיש לי, 
מבינה את גדולתו של הרגע, את שבריריותם 
של החיים, לא שומרת שום דבר למחר כי אולי 
לא יהיה מחר. יודעת שהיום הוא היום, שיש 
לכל אחד מאיתנו רק את עכשיו, ומבינה לעומק 
ששום דבר לא חשוב יותר מאשר האהבה לאנשים 

ª ."מולך שאיתך
http://galitliss.blogspot.co.il

המרכז  הרב תחומי  ללימודי טראומה - נט"ל 
נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ד ( 14 - 2013 )
התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה

בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב

מוכר לגמול השתלמות

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, 

אבל, שכול ועוד. 

נט"ל בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה 

לרפואה – בית הספר לבריאות הציבור, פותחים 

מחזור שביעי 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 זאב 

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

אורחים נוספים.

קהל היעד: אנשי מקצוע בתחומי הטיפול, הייעוץ, 

הסיעוד והשיקום.

היקף: תכנית שנתית (שני סמסטרים)

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

תאריך פתיחה: אוקטובר 2013

מקום הלימודים: בית נט"ל, 

רח' אבן גבירול 10, תל אביב 

לפרטים נוספים והרשמה:

טלפון:  0732-363-363  (לי מורי, רכזת); 

school@natal.org.il :מייל

www.natal.org.il :אתר נט"ל

מספר המקומות מוגבל

צילה חיון

גלית ליס
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רון ויינריך 27, ועמית מעוז 28 נפצעו במלחמת לבנון השנייה. 

דרור דגן, 30 נפצע ב- 2004, בבית לחם, בתקופת האינתיפאדה 

השנייה. רון ודרור נותרו משותקים. שיחה עם שלוש אימהות 

שפציעת בניהן שינתה את חייהן לבלי הכר והן מצאו דרכן אל 

ההבעה באמצעות האמנות / הגר רם

חבויים, שיחרר  מתוכן כוח, דמיון, יצירה אמנותית 
ומעוף רגשי שהפך אותן לנשים חזקות, יצירתיות, 

שמגשימות את חלומותיהן.

זהבה ויינריך - טהרלב, 62, אישה גבוהה, עם 
שיער בלונדיני שבולט למרחקים, קולה חזק וחיוכה 
מאיר. האבן שיושבת על לבה כבדה ״אבל מה זה 
לעומת אימהות שאיבדו את ילדיהן״ היא אומרת לי 

ובעיקר לעצמה.
זהבה, אמם של ליאור (38), רון (27), ויהונתן (20), סבתא 
לשניים, נולדה וגדלה בחולון, נישאה והתגרשה, חיה 
שנים רבות בארה״ב, וחזרה לארץ מתוך בחירה ״כי אין 
לי ארץ אחרת. כאן ביתי. כאן נולדתי, וכבת לניצולי 
שואה רציתי לגדל את ילדיי בישראל, במקום עם 
שייכות״, היא אומרת. במהלך השנים השלימה תואר 
אקדמי, עסקה בשיווק, מכירות ותחומים ששילבו יופי 
ואסתטיקה, עיצבה בתים וחלמה על מקום משלה בו 
תוכל לחבר את כל אהבותיה למקשה אחת. לפני עשר 
שנים, עברה למושב קדימה ופתחה, עם אחותה, את 
״בינת הלב״, מרכז הוליסטי לטיפולי גוף, סדנאות 
והרצאות, שהצליח יפה אבל שנתיים אחרי פתיחתו 
פרצה מלחמת לבנון השנייה. בעת שחזרה מטעימות 
לקראת חתונת בנה הבכור, הגיע הטלפון ששינה 

לחיות מחדש בעולם של צבעים

הכול. זהבה: "אמרו לי לבוא לרמב״ם. לא הבנתי למה 
קוראים לי לבית-החולים כי רון אמר לי שהוא לא 
משתתף בקרבות. אומרים שאימא מרגישה, אבל אני 
לא הרגשתי דבר. הגעתי לשם והעובדת הסוציאלית 
לקחה אותי אל רון, ששכב במיטה, מחובר לאינפוזיה 
ומוניטורים. הרופא אמר ׳הבן שלך נפצע קשה מאד 
בעמוד השדרה והוא לא ילך יותר. הוא יישאר משותק. 
זהו. השמיים נופלים עלייך. את רוצה להתרסק לאלף 
חתיכות. הנשימה נעתקת. אבל את לא יכולה. אסור 
לך. זה שברון לב ענק לראות את הילד שלך כך. 
הדמעות לא הפסיקו לזלוג, אבל אליו את חייבת 
זהבה  לחייך, להעמיד פנים. אין לך ברירה אחרת״.
סגרה את העסק, וישבה במשך חצי שנה ליד בנה 

בבית-החולים.  
איך התמודדתם?

״תעצומות הנפש של רון ויכולותיו הנפשיות הן מקור 
עצום לאופטימיות. הוא סיים תואר ראשון בכלכלה 
ומנהל עסקים במרכז הבין-תחומי. גר בדירה משלו 
ועושה הכול בכוחות עצמו. רון, החליט לקחת את 
המוזיקה ולהפוך אותה לעיקר חייו. הוא לא נותן 
לפציעה לנהל אותו. רון משותק מבית החזה ומטה 
אבל הוא אינו נכה, הוא פשוט מנהל את חייו מכיסא 
הגלגלים. ביום שנפצע סגרתי את העסק והתמקדתי 
רק בו. לא יכולתי יותר להמשיך ולנהל. לא חזרתי 
לעצמי. מדי פעם הוא קרא אותי לסדר ואמר לי ׳אימא 
הגיע הזמן שתרדי מהיציע ותחזרי למגרש שלך. רון 
היה זה שדחף אותי חזרה לחיים, לפעילות, ליצירה 
בשני היבטים - אישי וציבורי- שמשלימים זה את 
זה ונותנים לי כוח לעזור גם לעצמי וגם לאימהות 
אחרות. בהיבט האישי התחלתי לצייר ולפסל. אני 
מפסלת בחומר דמויות, פיגורות, בעלי חיים, כלי 
נגינה, דברים יפים. היצירה היא התעלות נפש. 
הציורים שלי צבעוניים ואופטימיים, הפסלים מלאי 
כוח. פיסלתי נמרה גדולה והיא נשברה. הדבקתי 
אותה והיא מוצבת בבית ומזכירה לי כל יום שאני 
עצמי נמרה. סדוקה ושבורה מבפנים - אבל חזקה, 

מחוברת ומתגברת.
מתי החלטת להקים את מעגל אימהות לפצועי 

צה׳׳ל?
"כשהבנתי שאני חייבת להשתחרר מהכאב והסבל 
ולקחת מחויבות. לחיות יותר בשמחה, אהבה, נתינה 
והשפעה. לחיות חיים משמעותיים יותר, לרתום 
את האימהות הדומות לי וכך, מכוח האחדות שלנו, 
התמיכה והעצמה אחת את השניה, נצליח להיות כוח 

עבורנו ועבור ילדינו".
׳המעגל׳ מורכב מאימהות של פצועי צה״ל שנפגשות 
יחד לשיחות, טיולים, סדנאות, הרצאות, סופי שבוע- 

״אימהות שרות, אימהות שרות: 
׳אגרוף רעם ניתך, דומיה חזקה. 
בחוצות הריקים צעדו בשורות 

פנסים אדומי זקן. 
סתיו אנוש, סתיו יגע ולא מנוחם, 

ומטר בלי אחרית וראש, 
ובלי נר בחלון, ובלי אור בעולם׳. 

שרות אימהות - שלוש...״
75 שנים חלפו מאז כתב נתן אלתרמן, בשנת 1938 את 
׳האם השלישית׳. 75 שנות מלחמה וקרבות, מבצעים, 
פעולות, דמים ודמעות. 75 שנים בעולם המשתנה 
כל יום, כל דקה ובעצם, דבר לא השתנה. מיליוני 
אימהות בכל העולם מלוות את בניהן - בפחד, בדאגה, 
באהבה. בתקווה. "התקווה לא עוזבת אותך לעולם, גם 
כשאתה מתרסק״, אומרת זהבה ויינריך-טהרלב, אמו 
של רון ששב אליה ממלחמת לבנון השנייה על כיסא 
גלגלים, משותק ממותניו ומטה. גם עולמן של יפה 
דגן, אמו של דרור, וטלי מעוז, אמו של עמית, נחרב 
כשקיבלו את הבשורה על פציעת בניהן. רון ויינריך, 
27, ועמית מעוז, 28, נפצעו במלחמת לבנון השנייה. 
דרור דגן, 30, נפצע ב- 2004, בבית לחם, בתקופת 
האינתיפאדה השנייה. רון ודרור נותרו משותקים. 
רון, מוסיקאי, הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ומינהל 
עסקים, שר, מנגן ומופיע עם להקתו, גר בדירה משלו, 
מנהל את חייו באופן עצמאי מעורר השראה. דרור, 
נשוי ואב לתינוק, השלים מאז פציעתו שני תארים 
באוניברסיטת חיפה אותם סיים בהצטיינות, מנהל 
עם אביו את העסק המשפחתי. עמית, שנפצע קשה 
ונשרף בפניו, בידיו ובריאותיו, חזר לצבא מספר 
חודשים לאחר פציעתו. אחרי תהליך שיקום, סיים 
קורס קצינים ומשרת במילואים. בימים אלה מסיים 
תארים בהנדסת אלקטרוניקה ובפיזיקה (בעל תואר 
במדעי המחשב), מנגן על גיטרה חשמלית עם להקתו 
בעמותת ׳אחים לחיים׳ והשאיר את פציעתו מאחור. 
אבל את אימותיהם הפציעה שינתה מקצה אל קצה. 
״בשנייה אחת משתנים החיים ולא חוזרים להיות אותו 
הדבר. אנחנו היום נשים אחרות ממה שהיינו לפני 
פציעת הבנים״ אומרות שלושתן ללא תיאום מראש. 
והשינוי, למרות הכאב הכרוך בו, פתח בהן מקומות 



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

כדי לחזק ולהתחזק ביחד. הרעיון עלה אחרי ביקור של 
רון בארה״ב במסגרתו סיפר את סיפורו בפני מעגל 
דומה של אימהות לחיילים אמריקאיים שנפצעו. 
כשחזר סיפר לי על כך. רון, שרצה לראות אותי 
שוב בעשייה לה הייתי מורגלת כל חיי, דחף אותי 
להקים את 'מעגל אמהות פצועי צה"ל'. המטרה היא 
להגדילו ולהרחיבו ולהזמין עוד אימהות של פצועי 
צה״ל שרוצות וזקוקות לכך, להצטרף אלינו. המפגשים 
מתקיימים בכל פעם בבית אחר וכל אחת מאיתנו 
מביאה כיבוד לשולחן האירוח וכמו כן תורמת מתחומי 
כישוריה, כשהעיקר הוא הביחד שנותן כוחות להמשיך. 
אנחנו יכולות לבכות, לצחוק, לקוות ולהאמין ־ 
ביחד, ולהודות על מה שיש, אחוות אימהות חזקה 

שוררת בתוכנו.

 
יפה דגן, 57, ממושב חניאל נשואה לרן, בעלי חברת 
״דגן אוטומציה בחקלאות״. לזוג ארבעה ילדים: דרור, 
(30), נשוי ואב לתינוק, שירת ביחידת דובדבן, עומר 
(29), נשוי ואב לארבעה, שני (25), ועמית (19) חייל. 
כולם שירתו ביחידות מובחרות וכך גם עמית הצעיר, 
אשר עדיין בשירות. יפה, מורה במקצועה, לימדה 
20 שנה לשון וספרות וריכזה שכבה בתיכון אלדד 
בנתניה. ״החיים היו נפלאים״ היא אומרת. ״העסקים 
פרחו, ותיכננו, כשדרור ישתחרר, לנסוע לשנתיים 
לארה״ב להרחיב את עסקי החברה וגם לשנות אווירה, 

לראות עולם, ליהנות״.
הכול היה מוכן, הם רכשו בית וחיכו לשחרורו של דרור 
כדי לצאת לדרך. ואז, כשיחידתו של דרור נכנסה 
למבצע האחרון שלה לפני השחרור - התהפך עולמם. 
דרור נפגע משני כדורים שירה בו מחבל. כדור אחד 
חדר מתחת לעינו, חלף את כל ראשו ולא פגע בשום 
איבר חיוני. הכדור השני פגע בעמוד השדרה והפך 
את דרור למשותק בכל גופו מלבד ראשו וידיו. יפה 

הייתה בבית כשקציני צה״ל דפקו בדלת.
יפה: ״ראיתי אנשים במדים והבנתי שקרה משהו. היו 
לי שני בנים בצבא - דרור בדובדבן ועומר בשייטת. 
הם אמרו שבני נפצע קשה ושעלי לבוא איתם. שאלתי 
׳מי?׳, הם ענו - ׳דרור׳ ואני נפלתי מהמדרגות. בעלי 

היה בחו״ל. נלקחתי לבית החולים וקצינת נפגעים 
אמרה שאני חייבת להיות חזקה בשביל דרור, כי אם 
אני לא אהיה חזקה דרור לא יחזיק מעמד. ניגשתי אל 
המיטה שלו. הוא היה מעוות אבל בחיים. מיד אמרתי 
׳יהיה בסדר׳ והייתי אופטימית. ״אני אדם אופטימי 
מטבעי. עדיין לא ידענו שמדובר בשיתוק. אחר כך 
הגיעו ימים קשים מאד. הרופאים היו מאד ישירים 
מהתחלה, לא סיפרו סיפורים, ואני חשבתי שדרור 
לא ירצה לחיות. היה לו קשה מאד לקבל את זה. זה 
משהו שמאד קשה לקבל. אימא לא יכולה לקבל את 
זה שהבן שלה הופך למשותק. זייפתי כוחות. אין לך 
ברירה. דרור האמין שאני חזקה ולימים אמר שלא הבין 
מאיפה החוזק הזה. לא חזרתי ללמד. לא עזבנו את 
בית-החולים. ישנו שם, חיינו שם. החיים הפכו להיות 
סביב דרור. לא זזתי משם. הכול השתנה. הנסיעה 
לארה״ב בוטלה. בהתחלה דרור אמר שאין לו טעם 
לחיות. אבל הוא תמיד היה חסון וחזק מבחינה 
פיזית, מנטאלית ונפשית. ברגע מסויים הייתה 
לו הארה: הוא שמע קול שאומר לו: ׳אתה לא 
קובע אם תחיה או תמות; אתה תחיה וחייך יהיו 
מלאי משמעות: ואתה תחזור ללכת׳. שני הציוויים 

הראשונים התגשמו, אנחנו ממתינים לשלישי...״
בהמשך, הבית נבנה מחדש והותאם לצרכיו של דרור. 
שלוש שנים אחרי שהפסיקה ללמד, ניסתה יפה לחזור 
לבית-הספר אבל שלושה חודשים הספיקו לה כדי 
להבין שכלום לא יוכל לחזור למה שהיה. במהלך 
התקופה היא החלה לצייר. ציוריה גדולים, צבעוניים, 
מלאי שמחה ואופטימיות. בחצר הבית בנתה סטודיו. 

מאין השמחה?
״מה שמנחה אותי היום כאדם וכאם היא הידיעה שאני 
יכולה להיות אחראית אך ורק על חיי ולא על הגורל. 
ההיכרות עם זהבה חיברה אותי למעגל אימהות פצועי 
צה"ל, ואנחנו רק בתחילת הדרך. אני מאד שמחה שיש 
לי הזדמנות להתנדב, לעשות למען אחרים ולתרום.״

חייה של טלי מעוז, 53, היו תמיד לפי הספר: נולדה 
וגדלה בגבעתיים, היתה חניכה בתנועת הנוער העובד 

והלומד, שירתה בפרקליטות הצבאית, למדה חינוך 
מיוחד בסמינר הקיבוצים, נישאה ליוסי- מהנדס 
אלקטרוניקה, ילדה את עמית (28) ליאור (בת 24) 

ושרון (בת 20) וחיה בתל אביב.
במהלך השנים למדה שיאצו ועסקה בטיפולים 
אלטרנטיביים, מכירות ושיווק. בין לבין יצרה 
תכשיטים להנאתה. במלחמת לבנון השנייה נקטעה 
השגרה המבורכת, כשעמית נפצע קשה מפגיעת טיל 
נ״ט בטנק בו שהה. עמית נשרף בפניו ובידיו, והוגדר 
כפצוע קשה. מאוחר יותר קיבל תעודת הוקרה על 
הפעולה בה היה מעורב. כשהגיעו קציני צה״ל לביתם
לבשר על פציעתו של עמית, היו הוריו מחוץ לבית. 
אחיותיו של עמית היו שם כשהקצינים דפקו על הדלת. 
הן לא פתחו, והודיעו להורים. אלה הגיעו הביתה, 
וקיבלו את פני הקצינים במדרגות ביתם. טלי: ''באותו 
יום לא הייתי שקטה. יצאתי להליכה בים וכשחזרתי 
שכבתי לנוח. נרדמתי וחלמתי על עמית, ובחלומי הוא 
היה ילד וקרא לי- 'אימא, אימא...' בדיעבד התברר 
כי בדיוק בזמן הזה עמית נפצע... כשהבנות התקשרו, 
הגענו הביתה תוך שלוש דקות. בפתח-הבית ראיתי 
אנשים במדים, הייתי משוכנעת שבאו להודיע שעמית 
נהרג, ונתתי צרחה נוראית. נסענו לרמב׳׳ם. הדרך 
הייתה ארוכה וקשה. הגענו לטיפול נמרץ, עמית 
היה מורדם ומונשם, לאחר שנותח. את הרגע שראיתי 
אותו לא אשכח לעולם. עמית חי והוא איתנו. היום, 
תודה לאל, עמית החלים לחלוטין, הוא בחור חזק 
ותהליך ההחלמה היה מהיר. כשהחלים חזר לצבא, 
הלך לקורס קצינים. עודדנו אותו כי חשבנו שזו דרך 

טובה להתגבר על פוסט טראומה".
איך התחלת ליצור פסיפס?

"האמנות תמיד קיננה בי. אהבתי ליצור דברים יפים. 
שנתיים אחרי שעמית החלים, ב 2008, נסעתי עם 
חברה לרוונה שבאיטליה שם למדנו יחד בקורס 
לאמנות הפסיפס. הפסיפס הוא עולם של צבעים 
וחתיכות שמודבקות מחדש. הקורס היה מדהים 
וכשחזרנו ארצה הלכתי ללמוד אצל אמנית הפסיפס 
הגר חפץ, אצלה התמקצעתי והתקדמתי באמנות 
המופלאה הזו. ארבע שנים למדתי אצלה, וזו הייתה 

תרפיה אמיתית לנפש". 
למעגל של זהבה הגיעה לאחר שרון בנה של זהבה 
נפצע, שם נפגשו שתי האימהות. עמית ורון חברים 
בעמותת 'אחים לחיים'. גם עמית, כמו רון, עוסק 
במוזיקה, מנגן על גיטרה, ויש לו להקה ב'אחים 
לחיים'. ההורים מסתייעים בקבוצת תמיכה של 
נט״ל. "המעגל שזהבה הקימה" אומרת טלי ,"הוא 
מענה יוצא דופן בחשיבותו ״. היא ממשיכה בעבודתה 
כמנהלת מכירות באתר אינטרנט, פותחת טלי בימים 
אלה סטודיו קטן בנוה צדק בו תיצור ותציג את 
עבודותיה: שולחנות, מראות, פסלים, תמונות וכל 

ª ."מה שנדבק ומתחבר

מעגל אימהות פצועי צה״ל
050-2642513 www.maagal.org
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משנשאל הבמאי עמוס גיתאי האם העיסוק בטראומה בא 

ממקום אוטוביוגרפי. הוא עונה "אני בעד תפיסה סובייקטיבית 

של אירועים, אני קורא לטראומה – "אירועים"'. התגובות, 

יכולת הניסוח ויכולת העיבוד של אירועים משתנה מאדם 

לאדם. אנחנו עוסקים באירוע שהוא, ניתן לומר 'טראומטי', 

אבל כל אחד מעבד אותו בדרכו"/ כרמית ספיר ויץ

"כיפור", עמוס גיתאי. סצנת חילוץ פצועים. 
החיילים המחלצים, גיבורי הסרט, מצולמים 
בלונג שוט המתפרש על פני דקות ארוכות. בעודם 
נושאים פצוע על אלונקה, הם קמים ונופלים, 
קמים ונופלים על אדמתה הבוצית של רמת 
הגולן. לצופה נדמה כי פיסת מציאות מתועדת 
מול העדשה. הכאוס נשמר. גיתאי כמו גיתאי, 
מסרב לשבץ את המציאות המלחמתית בתוך 

מבנה דרמטי מסודר.
אין טעם לשאול את עמוס גיתאי, החוצה 20
שנות ייצוג משמעותי של ישראל בתפוצות 
עם סרטיו, האם לשיטתו עיסוק בטראומה חייב 
לנבוע ממקום אוטוביוגרפי. "ככלל, אני בעד 
תפיסה סובייקטיבית של אירועים", אומר גיתאי. 
"אני מעדיף לקרוא למה שאת מכנה 'טראומה', 
אירועים'. התגובות, יכולת הניסוח ויכולת העיבוד 
של אירועים משתנה מאדם לאדם. אנחנו עוסקים 
באירוע שהוא ניתן לומר 'טראומטי', אבל כל אחד 
מעבד אותו בדרכו. אני יכול לדבר על ההתנסות 
שלי: אף פעם לא קראתי לזה 'טראומה', גם אם 

יכול להיות שאני הורס לך את המאמר".
"לזה", כלומר מלחמת יום כיפור, בה נטל חלק 
גיתאי כאיש יחידת החילוץ של חיל האוויר. כשני 
עשורים לאחר מכן, תרגם את חוויות המלחמה 
לשפה קולנועית בסרט הריאליסטי "כיפור", 
שייצג את ישראל בתחרות הרשמית בפסטיבל קאן 
בשנת 2000 וזיכה אותו בפרס על שם פַרְנסּוDה 
ַשאֶלה ובפרס "אופיר" על הפסקול הטוב ביותר. 

מקריות מטלטלת

"האירוע האישי שלי התרחש ב-11 לאוקטובר 
1973. היום החמישי למלחמת יום כיפור שהוא 
גם יום ההולדת שלי", משחזר גיתאי בטון חף 
ממלודרמה. "היינו בטיסה במסוק בל 205 בדרכנו 
לסוריה, לחלץ טייס שהסקייהוק שלו הופל. עשינו 
את הפעולה באופן רוטיני: הוטסנו לסוריה ולחופי 

בין האירוע לתיעוד
לבנון ולא היתה דרמטיזציה של המצב. פעלנו כמו 
שאדם הולך לעבודה: היינו קמים בבוקר, רצים 
למסוק, הולכים ומביאים אנשים פצועים, כתושים 
ושרופים לתוך בתי חולים שונים באזור הצפון. 
זו היתה פעולה חוזרת. אחד הדברים המטלטלים 
הוא עצם הלקוניות של הפעולה הזו. אתה כמה 
דקות תחת אש ואחר כך, בבית החולים, אתה 
במקום שאנשים מחייכים אליך ומגישים לך קפה, 
ואז שוב אתה נכנס לאש. זה לא מצב קבוע שבו 
אתה נכנס לשדה הקרב וכל הזמן מצוי תחת אש. 
עצם הפעולה הזו בוקעת את האפשרות לנסח 

התנהגות". 
הם היו שני מילואמניקים – גיתאי וחברו עוזי 
קנטוני מסיירת "אגוז'". "יצאנו מהדירות שלנו 
על הכרמל בחיפה בשביל לחפש את המלחמה. 
למצב  ונקלענו  אזרחיים  חיים  מתוך  באנו 
המלחמתי. ההתנהגות של שנינו היתה שונה. 
אני חשבתי שיקרה לנו משהו רע במלחמה. הייתי 
לחוץ. עוזי לא חשב שיקרה לנו משהו רע. בשעות 
הבוקר, תשע וחצי או עשר, נכנסנו לסוריה במסוק 
בל. התחלנו להנמיך, הסורים ירו טיל למסוק שהיינו 
בתוכו, ואחר כך ירו נ"מ 20 מ"מ. כולם נפצעו 
וטייס המשנה נהרג במקום מהאש הסורית. הדבר 
הזה באיזשהו מקום ניסח את ההתנהגות שלנו. עוזי 
מראש היה רגוע אבל כשהאירוע קרה, זה טלטל 
אותו. הוא חשב שלא יקרה כלום. דווקא אני הייתי 
רגוע, כי הנה הדבר שחששתי שיבוא – קורה. הייתי 
ערוך נפשית לכך למרות שהאירוע עצמו היה מאוד 
דרמטי. נכנסתי לתוך המסוק שהיינו בתוכו, הסורים 
המשיכו לירות את הנ"ט שלהם בצורה מסיבית. 
מייד אחרי שנפגענו חיל האוויר לא רצה להזניק 
עוד מסוק כדי לחלץ אותנו מתוך סוריה והטייס 
הראשי שלנו, אבנר הכהן, חבר קיבוץ בית אלפא, 

המשיך להטיס את המסוק". 
את התיאור המדויק והמחשבה השוצפת של גיתאי 
קוטעת לרגע מחשבה מסוג אחר. מחשבה על 
המקריות המטלטלת באירועים שפקדו אותו 
במסגרת המלחמה ההיא. "כשהתגייסתי שלחו 
אותי לקורס טיס ואבנר הכהן היה איתי באותו 
קורס. בפעם הבאה שפגשתי אותו הוא היה 
הטייס במסוק. כשהיינו באותו אוהל, היה משהו 
באישיות שלו שאהבתי. אני חושב שהתכונות 
האלה הצילו אותנו. כשהסורים ירו את הטיל, 
לא היה לו קוקפיט כי הוא נפגע. הוא לא איבד 
את העשתונות. הוא המשיך להחזיק את ההגאים 
של המסוק בלי המערכת ההידראולית והמשיך 
לטוס עוד שלוש דקות, כדי לצאת מהאש הסורית 
ולנחות בנחיתת התרסקות בשטח ישראל. לידו 
ישב חברו גדי קליין, מת. הוא נהרג מייד. אחר 
כך צלצלו מחיל האוויר אל אמא שלי והודיעו לה 
שהיינו יוצאי הדופן של הסטטיסטיקה. כשמסוק 
נפגע בזמן מעופו, ברוב המקרים אף אחד לא 

ª נשאר".
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גופים, חברות ותורמים פרטיים מ - 10,000 ₪ ומעלה 
 אביב - ניהול הנדסה ומערכות מידע | אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות 
| אקהויז מוסיה ושמעון | בורק יעקב | בנק לאומי - בנקאות פרטית | בר 
נתן יוסף - נאמן הקדש מייכור - נאמנות | גמס אינווסטמנט ריסרץ' בע"מ | 
גנדיר השקעות בע"מ | האיגוד הישראלי לקידום האדם | הראל חברה לביטוח 
בע"מ | וילאר נכסים (1985) בע"מ | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | יובל 
רקנאטי יהודית | ישראכרט בע"מ | מ. ארקין (1999), נכסי ארקין | מדטכניקה 
בע"מ | מוטורולה סולושנס ישראל | מועדון חבר צרכנות בע"מ | מיטב ניהול 
| מפעלי ים המלח | עירית ויואב קפלן | פועלים בקהילה | קליפר צביקה | 
קרן  אי.ד.בי למען הקהילה | קרן אריה יהודה - ישראל | קרן יהל | קרן ע"ש 
חביבה שאשא ז"ל | קרן ענבר | קרן צדקה על שם מרדכי ושרה מיכקשווילי 

| קרסו נדל"ן | קרץ תחיה ויעקוב | רותם טמפורט | שגריר מערכות בע"מ  

מתן סיוע מקצועי, ליווי ותמיכה 
 אירוקה -משקפים בתרומה בשדרות | אלי שנהב | איתי אנגל | ארז חזקיה | 
אריק נופים | אתר וואלה | אתר תפוז | עמוס באר | שלי בלייך | בנק ירושלים 
| בנק מרכנתיל דיסקונט | גל"צ | גלובל מייל | גסטטנר | גרופון | גרינפילד 
| דימדיה | האחים קופרמן | הוצאת כנרת זב"מ דביר | הרץ - השכרת רכב 
| זיו קורן | חברת twentythree | חברת הפרסום Y&R | חזני וורק אנד 
שופ | מיקי חיימוביץ' | טאנדמוויז | טלמניע בע"מ | טלראן תקשורת | טרנס 
טייטלס | יוניון | יוסי צרפתי | יס - טלויזיה בכבלים | יעל אבקסיס | יעל דן | 
יעקב בכרך | טלי יעקבי | יפעת תקשורת | יקבי רקנאטי| כלל חברה לביטוח | 
כתר פלסטיק | מועדון הגולף בגעש | מי עדן | קובי מידן | מיכל נגרין | מכון 
אדלר | מכון ברנדמן | דוד ממן | משרד הבריאות | משרד עו"ד יוסי אברהם 
| משרד רו"ח סומך חייקין - KMPG | מתן - הדרך שלך לתת | יובל נדל 
| יונתן ניר, במאי | נענע 10 | סופר פרינט | עוגיות עידית וסביון | עיגול 
לטובה | עיריית אופקים | עיריית אשדוד | עיריית יבנה | עיריית נתיבות 
| עיריית שדרות | עיריית תל אביב - יפו | עיתון ג'רוסלם פוסט | עיתון 
גלובס | עיתון דה מרקר | עיתון הארץ | עיתון ידיעות אחרונות | עיתון 
ישראל היום | עיתון כלכליסט | עיתון מעריב | עיתון מקור ראשון | עכבר 
העיר | ערוץ 10 | ערוץ 2 | ערוץ 24 | פוטו לינוף | צביקה קומיי | ציפי שחרור 
| קבוצת 365 : ניופארם דרגסטורס | קבוצת אי.ד.בי. | רשת שופרסל | קבוצת 
גולף אנד קו | קבוצת התאטרון הירושלמי | קבוצת פישמן: הום סנטר, טויס 
אר אס | קול ישראל | קומודור מחשבים בע"מ | קסטיאל | קפה 10 - לוי דני 
|  גנדיר השקעות | רמי יולזרי "רצים עם רמי" | רקנטי רפי - ביטוח | רשת | 
שטראוס עלית | שידורי קשת | שמוליק מעוז | שפ"א - שידורי פרסום אזורי 

| שפ"מ - שידורי פרסום מרכזי | תיאטרון גבעתיים | תיאטרון קרוב | תשר | 
  Ynet | teenk | ONE | מעריב nrg | NPTech | Google| Fedex | CTV

שיתופי פעולה
אוניברסיטת בן גוריון | אוניברסיטת בר אילן | אוניברסיטת תל-אביב | אופטיקה 
CLC | איריס שי | ארגון אדוורק | ארגון בת עמי | ארגון נכי צה"ל | ארגון 

נעמת | ארגון נפגעי פעולות איבה | ארגון עמינדב | ביטוח לאומי | בית החולים 
ברזילי | בית החולים פוריה | בית החולים קפלן | בית החולים רמב"ם | בית 
החולים סורוקה | בנק לאומי | דודו גרשטיין | דנה עטים | המועצה להתנדבות 
| המרכז הבין תחומי | הסוכנות- פרוייקט קריירה ישראל | הסוכנות היהודית 
לארץ ישראל | הקואליציה הישראלית לטראומה (ITC) | חמדה עוגות | 
יהודה הצעיר | יקבי טוליפ | יקבי רמת הגולן | לאומי בנקאות פרטית | חברת 
דיפלומט - נגה ונעם וימן | לחמים | לילית קוסמטיקה | מועצה אזורית 
אשכול | מועצה אזורית בני שמעון | מועצה אזורית חוף אשקלון | מועצה 
אזורית מרחבים | מועצה אזורית רהט | מועצה אזורית שדות נגב | מי עדן | 
מכללת ספיר | מכללת רופין | מכללת תל חי | מרכזי חוסן והכשרות: שדרות, 
חוף אשקלון ,שדות נגב אשכול, נהריה, נצרת | משאבים | משטרת ישראל | 
משרד הביטחון | משרד החינוך | משרד הרווחה | סוהו | סיוון טלמור | עיריית 
אופקים | עיריית אשדוד | עיריית חדרה | עיריית חיפה | עיריית נהריה | 
עיריית נתיבות | עיריית קרית מלאכי | עיריית שדרות | עמותת אחים לחיים 
| עמותת אתגרים | עיריית יבנה | פרי בראשית | צה"ל - מנהל הנפגעים 
וקציני הערים | קופת חולים מאוחדת | רוח טובה| שלוחת אוניברסיטת 
NYU | מסעדות: אדורה | אורנה ואלה | דלאל | הרברט סמואל | טוטו | 

טפאס אחד העם | יבנה | מונטיפיורי | יפו תל-אביב | מסה | סיטארה | 
שגב | maraboo | מלונות: אחוזת נפתלי | אחוזת רפאל | אלגרה | יערות 

הכרמל | מלון בוטיק טמפלרס | מלון דן | מלון רימונים 

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

(UKFN) UK Friends of NATAL | (SFN)

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

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 מתגשם – מרכז 
שוקק חיים ופעילות, אולם 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

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)

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

עורכת: דבורה פישמן

ייעוץ לשוני: מיקי מנור

מערכת: גלי דגן סמנכ"ל שיווק והסברה, 

מיכל ארליך דוברת

עיצוב גרפי: שרון משיח בנימין (גלובס)

הדפסה: דפוס הארץ

עיצוב שער: דן אברהם, 
צלם ומעצב גרפי 050-3888290

הפצה באדיבות (לפי סדר הא"ב): 

ביטאון בית הלוחם, גלובס, הארץ, 
ידיעות אחרונות, ישראל היום, מעריב, 

מקור ראשון.

פעילות נט"ל מתאפשרת תודות לתמיכתם של רבים בארץ ובחו"ל 
אנו מודים לכל אלה שסייעו לנו במהלך שנת 2012 בארץ

על תרומתה מדי שנה לכיסוי 
הוצאות ההנהלה וכלליות של 

העמותה. תרומה נדיבה זו מאפשרת 
לנו להפנות את התרומות במלואן 
למימון הטיפול הנפשי והעשייה 
הקהילתית לכל הפונים לעמותה

על רוחב הלב והנתינה האינסופית, על סיוע מקצועי 
ומסירות בכל ימות השנה.אתם חלק מאיתנו!

תודה מיוחדת מעומק הלב למתנדבים בנט"ל

תודה מיוחדת 
לגב' יהודית יובל רקנאטי 



אם גם אתם איבדתם אדם קרוב באירוע טרור או מלחמה
בנט"ל יש מי שמקשיב ומסייע לכם, כדי שתוכלו להמשיך לחיות.

www.natal.org.il | 1-800-363-363 |  | נט"ל, בחזרה לחיים

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.
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