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קוראים יקרים, 
למושג חוסן פנים רבות, אשר לרוב נגלות 
ברגעי מצוקה ולחץ. אין אדם אחד דומה 
לחברו באופן ההתמודדות שלו עם אובדן 
ומשבר. לכל אחד ואחת דרכו הייחודית, 
הנובעת ממרכיבים רבים כמו אישיותו, 
נסיבות חייו, החינוך שקיבל והתרבות בה 
גדל. דרכו של אדם לזהות בתוכו  עוצמות, 
שיהוו עבורו מקור של כוח והמשך חיים 
משמעותיים, הינה אישית  ומיוחדת  לו. 
הדרכים שונות מאדם לחברו, והן מתגלות 
באופן שלא ניתן לצפותו או לשערו מראש. 
המכנה  המשותף הוא אולי אותו הרגע שבו 
הלב והנפש מזהים  בעצמם כוחות חדשים, 
תעצומות נפש, ומוצאים תכלית, משמעות, 

אומץ ותקווה להמשיך וללכת הלאה.
הגיליון ה–15 של ”בנוגע לרגש“, מביא 
פסיפס של סיפורים אנושיים, על הדרכים 
לקו  או  אובדן  שחוו  אלה  בהן  השונות 
בפוסט טראומה, בוחרים בדרך של יצירה, 
של ספורט, של עשייה ונתינה, ובאמצעותן 

מוצאים כוחות להמשיך, ולחיות.
בין הכתבות בגיליון זה: ריאיון עם שלושה 
יוצרים: שלמה גרוניך, דנה וישינסקי ונמרוד 
לב –המתמודדים עם געגועים לאח שנהרג; 
שיחה אישית עם האלוף במיל‘ דורון אלמוג 
- על השכול שהיכה במשפחתו יותר מפעם 
אחת, על התמודדותו כמפקד עם אובדן 
אופטימי  להישאר  והתעקשותו  חייליו 
ולהמשיך ולראות את החיובי; ריאיון עם 
רמי יולזרי, שמתמודד עם פוסט טראומה 
באמצעות ריצה - הוא מייסד ”רצים עם 
רמי“ - ועם אשתו מזי, אשר מספרים על 

זוגיות והורות בצל הפוסט–טראומה.
 ביום הזיכרון נתייחד עם זכרם של יקירינו, 
בעצב, בגעגועים, בכאב, נהיה עם המשפחות, 
הקרובים והחברים, ונייחל לימים של שקט 

מבחוץ ומבפנים.
אנחנו בנט“ל נמצאים לצידכם ועבורכם 

בכל ימות השנה.

רופ‘ אבי בלייך, מנהל ביה“ח לב–השרון, 
ראש המועצה הלאומית לבריאות–הנפש ויו“ר 
ועדת היגוי מקצועית נט“ל, נפגש לשיחה עם 
פרופ‘ מולי להד, פסיכולוג רפואי, נשיא עמותת 
משאבים קריית–שמונה וסגן נשיא הקואליציה 
הישראלית לטראומה - לשיחה על טראומה וחוסן 

בחברה הישראלית.
”בשנות ה–70 המאוחרות וה–80 עבדתי בקרית 
”העבודה  להד.  מולי  פרופ‘  שמונה“, מספר 
בקהילה הפגישה אותי עם הפער העצום בין מה 
שראיתי בקליניקה ולמדתי בפסיכופתולוגיה, 
לבין המציאות שחוויתי בשטח: האנשים הללו 
חיו אז למעלה מ–10 שנים תחת איום יומיומי של 
קטיושות, וחוויה קשה של כניסת מחבלים וטבח 
באזרחים תמימים, ולמרות זאת רובם תפקדו 
וניהלו אורח חיים נורמלי. היום אנו יודעים שהרוב 
מתמודד ומחלים, אבל אז זה לא היה ידוע, כי 
מרבית המחקרים נעשו על חיילים אחרי מלחמה 
ו/או על חולים. מתוך התהייה הזו על הפער בין מה 
שקורה בשטח למול הספרים והתיאוריה שלמדנו, 
חקרנו מאות אנשים ופיתחנו את המודל המוכר 

כ“גשר מאחד“.
פרופ‘ להד מעיד על עצמו שאהבתו לטיפול 
ונעוריו: ”הקשר  באמנויות קשורה בילדותו 
לטיפול באמנויות מבוסס בעיקרו על העובדה 
שעסקתי בטיפול בילדים וגיליתי את כוחה המרפא 
של האמנות. אמנות מתבוננת אחרת במה שאנו 
בפסיכולוגיה רואים כהפרעה, וכבר פרויד דיבר 
על הסובלימציה ככלי מפתח ביכולת התמודדות 
עם קושי. אנו מחפשים כוחות כדי לחזקם ולטפחם, 
ומאבחון קליני“.  אבל לא מתעלמים מסבל 

פרופ‘ בלייך: ”בהקשר זה, ראוי לציין שבעשורים 
האחרונים גם הרפואה ומקצועות בריאות הנפש 
קידום  לעבר  ממחלות  המיקוד  את  הסיטו 
סלוטוגנית;  (גישה  בריאות  גורמי  וטיפוח 
פסיכולוגיה חיובית, ועוד), וגישה זו במהותה 
 מקדמת חוסן ומתקשרת גם למניעת מחלות.
”ולעניין החוסן: שנינו היינו שותפים בשנה 
החולפת לפרויקט אקדמי, בו גויס פאנל רב 
מקצועי של מומחים ישראלים, בניסיון להגדיר 
גורמי חוסן מההתנסות האישית והמקצועית 
שלהם. אני ציינתי, בין השאר, את אחת החוויות 
העוצמתיות שהיו לי כנער, באשר לכוחה של 
מנהיגות בזמן מלחמה (ששת הימים) – התדריכים 

פרופ‘ אבי בלייך ופרופ‘ מולי להד באים ממקומות מקצועיים 

שונים. פרופ‘ בלייך בא מרפואה ופסיכיאטריה, בהן באופן 

מסורתי נהגו לחפש את הסבל והמחלה כדי לתת להם מזור. 

פרופ‘ להד מגיע מטיפול ביצירה, והוא דווקא מחפש את 

החלקים הבריאים כדי לחזקם. שיחה על טראומה וחוסן

תבדקו אולי הוא לא אויב, אולי כוונותיו והצעותיו טראומה וחוסן
חיוביות? אוכלוסייה פוסט– טראומטית לא בוחנת 
ולא נותנת צ‘אנס, וזה מחיר כבד שאנו משלמים“.

 ”להחלמה מאסונות קשר
הדוק לאקולוגיה חברתית“

בלייך מבקש לנסות ולהבהיר כמה מושגים 
עיקריים לצורך השיחה: ”אנו יודעים שמרביתנו 
מתמודדים באופן סביר עם התנסות טראומטית. 
וגם אם רבים מאיתנו יגיבו לפרקי זמן שונים 
(זיכרונות  פוסט–טראומטיים  בתסמינים 
חודרניים, סיוטים, מאמץ להימנע מאזכורים 
של הטראומה, קשיי שינה, תגובות בעתה), 
אלה מבטאים למעשה את ההתמודדות הנפשית 
הטבעית עם הטראומה. רק מיעוט מביננו יפתח 
הפרעה פוסט–טראומטית לאורך זמן. חוסן מאידך 
מבטא את היכולת להתמודד באופן יעיל עם 

משברים ומצבים טראומטיים. 
”אחת הדרכים לאפיין חוסן לאחר טראומה הינה 
היעדר תסמינים פוסט–טראומטיים, בבחינת 
לימוד על תופעה דרך הקוטב המנוגד לה. 
מושג נוסף שמתאר השפעות חיוביות אפשריות 
של הטראומה, הינו גדילה פוסט–טראומטית 
(למשל, שיפור בתפיסה עצמית, שדרוג ביחסים 
בינאישיים, שינוי חיובי בהשקפת חיים). המעניין 
הוא שתסמונת פוסט–טראומטית יכולה לדור 
בכפיפה אחת עם תהליכי גדילה והעצמה, כפי 
שנמצא לאחרונה גם במחקר על פדויי שבי 

ממלחמת יום כיפור (זרח וחב‘, אונ‘ אריאל).
אופני  מכלול  את  בחוסן  רואה  ”אני  להד: 
ההתמודדות של הפרט עם מצבי חיים מורכבים 
עד קיצוניים. אני מגדיר חוסן כיכולת להחלים 
למרות קשיי תפקוד זמניים, בעצמי או בעזרת 
אחרים. חוסן בעיני קשור לכך שמאז ומעולם 
היצור האנושי מתחיל את דרכו בחיים בחוסר 
אונים ובנחיתות תפקודית, ולמרות זאת הפך, 
הודות לגמישות ההסתגלותית שלו, יכולתו 
לספר סיפורים ולמצוא פשר, ליצור המפותח 
ביותר. מכאן, שלהשקפתי חוסן אינו נמדד 
בעת אסון או משבר אלא ביומיום. מצבי קיצון 
מאתגרים את החוסן שלנו, כמו שעליית חום 

איננה סימן לחולי בלבד אלא בראש וראשונה 
להתגייסות המערכת החיסונית למאבק בפולש. 
”גם בטראומה אנחנו יודעים שחוסן איננו ההפך 
מחולי או מסימפטומים של פסיכו טראומה. הם 
לפעמים הולכים יד ביד. כאילו האתגר מביא 
לגיוס משאבי ההתמודדות ומתבטא בעלייה 
החוסן.  בגיוס  ומאידך  מחד,  בסימפטומים 
לדידי, חייבים לטפח חוסן כמו שמטפחים את 
כל נושא הבריאות שלנו - מה שאנו עושים 
למשל בהדרכה להעצמת משאבי ההתמודדות 

של הפרט“.
בלייך: ”בפרויקט החוסן שהוזכר קודם, הדגישו 
מרבית המומחים את החשיבות הגדולה של 
תחושת חיבור ושייכות לאחרים (למשפחה, 
יודעים  אנו  לקהילה).  ליחידה,  לחברים, 
והלכידות  שהקשרים החברתיים, התמיכה 
החברתית הינם גורמים מכריעים בקידום 
חוסן, ובהיעדרם אנו חשופים יותר לסיכון 

של פוסט–טראומה“.
כמי שעסק רבות בתחום הקהילתי, מהו 

הניסיון שלך?
להד: ”אני בהחלט מסכים, וזאת על סמך השנים 
הרבות בהן עבדתי בקהילות: בגבול בצפון, 

במרכז הארץ במלחמת המפרץ, ביהודה ושומרון 
באינתיפאדות, וכמובן בדרום, וגם באירועי אסון 
עצומים בחו“ל. יותר ויותר אני משוכנע שהחלמה 
מאסונות קשורה קשר הדוק לאקולוגיה החברתית, 
לקשר עם האחרים, לתמיכה שמקבלים ולתחושת 
השייכות. ובהקשר לנושא הקודם - גם למנהיגות.

”כבר ב–2007 חקרנו את התופעה בצפון, וראינו 
שככל שהאמון במנהיגות הישוב היה נמוך יותר, 
כך נמדדו יותר סימפטומים של מצוקה, ולהפך. 
גם בעבודה שאני חבר בה עם ד“ר אהרונסון 
דניאל ומומחים רבים נוספים, מצאנו כי מדד 
החוסן הקהילתי קשור למנהיגות, לתחושת 
הקשר למקום ועוד. אני מעריך ומרגיש שזה 
קשור ליכולת של משפחה וקהילה לתת לאדם 
תחושת שייכות, משמעות, שהחיים ממשיכים. 
בצבא נושא הלכידות ביחידה והאמון במפקד 
מוכרים כבר שנים כמקדמי חוסן ותפקוד יעיל“.

 בלי תחושת משמעות,
הרבה יותר קשה

בלייך: ”אחד הגורמים החשובים ביותר להתגברות 
על משברים, לשינוי וצמיחה אישית ולחוסן, הינו 
היכולת של האדם למצוא משמעות ומטרה לחיים. 
סיפורים אישיים לרוב מדגימים זאת (למשל 
ויקטור פרנקל ב‘האדם מחפש משמעות‘), ואפשר 
גם להזכיר את אמרתו המפורסמת של ניטשה 
כי ’אם יש לך את הלמה בשבילו תחיה, תוכל 

לשאת כל איך‘“.
זה גם בממד של  איך אתה רואה היבט 

הקהילה וחברה?
להד: ”אני יכול לומר מניסיוני, שהרבה יותר 
קשה להתמודד בלי ייחוס של משמעות. קהילות 
שמאמינות ביכולתן להתמודד (למרות שבפועל 
יש להן מעט משאבים), מצליחות להתגבר על 
משברים לעיתים טוב יותר מקהילות ומשפחות 
אמונה  לא  אך  חומריים  להן משאבים  שיש 
ביכולתן. המפתח המרכזי הוא תפיסת היכולת 
(מה שאנו מאמינים על עצמנו) ולאו דווקא יכולתנו 
האובייקטיבית. דוגמא לכך נמצאה במחקרים על

ששידר מדי ערב ברדיו חיים הרצוג, אז ראש אמ“ן 
ולימים נשיא מדינת ישראל, ושאותם חוויתי 

כמנהיגות אמינה, שקולה ונוסכת ביטחון“. 
פרופ‘ להד: ”מעניין שגם החוויה המעצבת שאני 
הזכרתי קשורה למלחמה, מלחמת יום הכיפורים. 
שירתתי ב‘בור‘ של חיל האוויר בצמידות רבה 
למפקד החיל, האלוף בני פלד ז“ל. היו אלה ימים 
קשים לחיל שהיה עטור תהילה וביטחון ופתאום 
ספג עוד ועוד אבדות. חלק מהטייסים שנטשו, 
נהרגו או נפלו בשבי היו מוכרים לנו מעבודת 
היומיום. שעות רבות הייתי עד לתפקודו של בני 
פלד – הוא לא נתן לדכדוך לנהל אותו ופיקד בקור 
רוח, גם אם ראיתי לעיתים שנפילתו של מכר יקר 
הרעידה את שפמו המפורסם. תמיד לבוש בקפידה, 
תמיד מגולח ונקי, שומר על התנהלות שקולה 
ומחשבה בהירה גם ברגעים הקשים, ומנהל את 
המערכה תוך חיפוש פתרונות יצירתיים לרוב. 

”אינני איש קרב ואני שמח יותר ללמוד מעוצמתם 
של אנשים פשוטים, אבל דמותו של בני פלד היא 

בעיני דמות מופת“. 
בלייך: ”העובדה ששנינו, בחוויה שלנו כאנשים 
צעירים במצב משברי לאומי, ציינו את החוויה 
המכוננת והמחזקת של מנהיגות, יכולה להתקשר 
למשאלה המוכרת והנאיבית שמישהו ינהיג אותנו 
במציאות המורכבת והגועשת, ויסמן אופק בהיר 
יותר. לעת הזו, כשאנו מחפשים ואפילו כמהים 
להסדר עם שכנינו, ובו זמנית מתמודדים עם 
התודעה הקולקטיבית שלנו כחברה מאוימת 
ונרדפת, נושא המנהיגות הופך ליותר ויותר 

מכריע“.
להד: ”בהקשר הזה הייתי רוצה שנתבונן לרגע 
במשמעות של חברה שעוברת שוב ושוב מצבי 
איום. מה המחיר של חיים בצל טראומות חוזרות? 
ברור שמצד אחד מפתחים עמידות, יצירתיות ועוז 
נפש, אבל מצד שני יש מחיר לעוררות היתר: 
עצבנות בתור ובכביש, אלימות הגואה בקרב 
מבוגרים ובני נוער. בישראל ובסביבותיה גדלים 
לצערי המונים שהטראומה, המלחמות והאלימות 
מביאות אותם להגיב בחשדנות מיידית לכל סימן. 
כי אנו בהיכון מפני סכנה מאיימת, ואין זמן לבחון 
אולי אלו סימנים של שלום או של רצון טוב, או 

סימנים ניטרליים. 
”ראה את התגובה האינסטינקטיבית לדברי מזכיר 
המדינה האמריקאי קרי. קחו רגע אחד, תנשמו, 

פרופ' מולי להד
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יהודית יובל רקנאטי, 

יו"ר ומייסדת נט"ל

נפגעי טראומה על רקע לאומי

פרופ' אבי בלייך

נט“ל היא עמותה א–פוליטית שנוסדה ב–1998. העמותה מטפלת בנפגעי 
טרור, שירות צבאי ומלחמה ובכל המעגלים שסובבים אותם, לרבות אלה 
אשר המדינה אינה מכירה בהם כמי שזכאים לקבל סיוע נפשי. נט“ל 
חרתה 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 כאלה 

שפותחו ע“י מיטב אנשי המקצוע של נט“ל.
 מאז הקמתה של העמותה פנו למעלה מ–160,000 אזרחים – ילדים, 
מבוגרים, קשישים, חיילים משוחררים ואוכלוסיות מיוחדות, שנזקקו 
לשירותי העמותה, החל מקו הסיוע, דרך היחידה הקלינית שפרוסה 
ברחבי הארץ, המועדון החברתי–שיקומי והצוות הקהילתי, הפועל ללא 
לאות בישובים ובאזורים בהם התושבים חיים תחת איום ביטחוני מתמשך. 
בנט“ל פועל מרכז הכשרה רב–תחומי ללימודי טראומה לאנשי מקצועות 

בריאות הנפש, ולהעשרת הכלים הטיפוליים העומדים לרשותם.

עורכת: דבורה פישמן

עריכה: הילה שיאון

מערכת: גלי דגן סמנכ"ל שיווק והסברה, 

מיכל ארליך, דנה אורלב, פרי בנאור 

ונירית אפרתי

עיצוב גרפי: דורית שמעוני (גלובס)

הדפסה: דפוס הארץ

 צילום השער: משה שי

 הפצה באדיבות (לפי סדר הא"ב): 

 ביטאון בית הלוחם, גלובס, הארץ, 

ידיעות אחרונות, ישראל היום
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גם אחרי עשרות שנים, הזיכרון של אחיהם שנהרג הולך עם 

היוצרים שלמה גרוניך, נמרוד לב ודנה וישינסקי, ברגעים 

הבודדים, העצובים, ובשעות החסד של יצירה והופעה על 

הבמה. תמיד איתם / עמוס אורן

ק לפני ארבע שנים, כשלושים שנה אזכור אותך אחי
מאז איבד את אחיו הבכור דוד (אדי), 
טייס חיל האוויר שהתרסק בתאונת אימונים, 
הצליח הזמר נמרוד לב לכתוב לזכרו את ”אחי 
הגדול“, שיר שהופיע ב“זורק לך עוגיה“, 

אלבומו האחרון, מסוף 2013.
”לקח לי שנים לקלף את השכבות ולהישאר עם 
הזיכרון הטהור שלו“, מסביר לב שהיה בן 11 
כשאחיו, המבוגר ממנו בתשע שנים, נפל. ”הוא 
קפץ כיתה והתגייס מוקדם, כך שבזמנו הוא 
היה טייס הקרב הכי צעיר בצה״ל. בחור מיוחד. 
מהיר מחשבה, ספורטאי, מוזיקאי. הוא עשה 
הכל נפלא.  ניגן גיטרה ולימד אותי מוזיקה. אני 
בא ממשפחה של מוזיקאים שעוסקים במוסיקה 
קלאסית, והוא זה שגילה לי את הרוק - ג‘נסיס, 
ג‘טרו טול, לד זפלין, קייט בוש. ניגנתי כינור 
וצ׳לו ובזכותו התחברתי לגיטרה. קנו לי קטנה 
כזו, של ילדים, והוא נתן לי את שלו, ימאהה. 
אתי עד היום, יש בה רק ארבעה מיתרים. לא 
החלפתי כשהם פקעו, שומר על האותנטיות. 
היא הראשונה שניגנתי עליה ברצינות. ראו 
שאני מוכשר. ניגנתי באך, ויואלדי. הוא אמנם 
לא זכה לראות שהתקבלתי לתיכון לאמנויות 
תלמה ילין, אבל כבר לפני היה מאד גאה בי. 
”בכל מקרה הייתי נעשה מוזיקאי. נועדתי לכך. 
למדתי מרווחים הרמוניים לפני שלמדתי שפה. 
אבל הכיוון הזה, רוק‘נרול, הוא המורשת שלו. 
הוא היה המנטור שלי. האהבה שלי למוזיקה 
התעצמה לאחר נפילתו, וכנראה הביאה אותי 
לבחור ברוקנרול על פני המוסיקה הקלאסית, 
וגם נטעה בי דרייב להוציא את זה החוצה, 
להיות נוכח ברבים, להופיע. בטח היינו החברים 
הכי טובים לו היה בחיים. לא תמיד אחים רוצים 
שהאח הקטן ישתרך אחריהם, אבל הוא אהב 
אותי וקירב אותי למרות הפרש הגילאים. הייתי 

כרוך אחריו, ישבתי אתו ועם חברים שלו.
”שנים ניהלתי דיאלוג עם זכרו. זה התחיל 
קשה. לקח זמן להתאושש. לא הלכתי לבית 
ספר, התכנסתי בתוכי. אבל למדתי להשלים, 
הכאב גדול מהיכולת לזכור אותו נקי. רק 
אחרי גיל שלושים התחלתי לקבל את עובדת 
היותו נפרד מהקושי ולחשוב עליו במונחים 
של אחי הגדול. השמחה על שזכיתי להכיר 

אותו, גברה על העצב“. 
כשכתב את ”אחי הגדול“ אמנם לב חש שהוא 

שנה,  מארבעים  יותר  שעברו  מרות 
שלמה גרוניך (אז בן 25) זוכר את היום 
בו התבשר על נפילת אחיו הצעיר ירון (20), 
כאילו היה זה אתמול. ”זו היתה שבת. שבת 
בקרבות ההתשה שלאחר מלחמת יום כיפור. 
שכבתי על מיטת המים בדירת הגג שלי ברחוב 
הירקון בתל אביב, מול מלון הילטון, נמתי 

את שנת הצהריים“, הוא מספר.
שולה, צ‘לנית, חברה של אחיו הבכור אילן 
”התגובה  הבשורה.  נושאת  היתה   ,(31)
כדי  בעצמי  לגעת  היתה  שלי  הראשונה 
להיווכח שהיא לא מודיעה על מותי שלי. אני 
זוכר את עצמי נושם נשימה ארוכה ועמוקה, 
מתיישב ואומר כמי שלא קולט: ’אין לי כוח 
לאבל הזה‘ . לימים למדתי מפסיכולוגים 
שהנגיעה בעצמי היתה ביטוי לאשמה, ליסורי 

מצפון. למה הוא ולא אני“.
גרוניך היה אז בראשית הקריירה המוזיקלית 
המבטיחה שלו. אחרי אלבום הבכורה ’מאחורי 
הצלילים‘ ובתוך ’קצת אחרת‘, הרכב שהפך 
למושג ושינה את פני הפופ הישראלי. גם ירון 
היה מוזיקאי. הוא שירת בחיל האוויר ונהרג 
כשמטוס חיל האוויר שנפגע ניסה לנחות 
והתרסק על המבנה בו שהה. ”את אילן ואותי 
גידלו ביד קשה וספרטנית, וכשירון נולד אמא 
אמרה לאבא שאותו יגדלו אחרת. כמו ילדה 
בצמר גפן. ילד, נשמה טהורה, עיניים תכולות, 
ניגן חצוצרה. הוא מאוד העריך אותי, שלא 

להגיד העריץ, עד כדי כך שהיה לי לא נעים“, 
גרוניך משחזר. ”המלצתי להוריי לשלוח אותו 
להדסים. אותי זה ביגר וחישל. רק בשנתיים 
האחרונות לחייו התחלנו להתקרב. ביקרתי 

אותו המון בהדסים“.
אותו  חיפשתי  שהלך,  ”אחרי  גרוניך: 
בחלומות. חיכיתי לאות ממנו. חיכיתי שיקרה 
לי משהו. עד שיום אחד קמתי וכתבתי את 
השיר ’חצוצרה ופסנתר‘, שמופיע באלבום 
’נטו. לייב תל אביב חדרה‘“. ירון מוזכר 
גם ב‘מכבי אש‘, שיר נוסף באותו תקליט 
”איכשהו לא  אוטו, אביהם.  שמספר על 
הצלחתי לכתוב עליו יותר. זה משהו סגור 
ביני לביני. היו לי חלומות עליו, הזויים 
מאוד. תחושות אשמה ויסורי מצפון, געגועים 
אין קץ וזעם אדיר. וההורים שלי – נרם כבה 
מאותו הרגע. אבא הפסיק ללמד נגינה ואמא 

איבדה חשק לחיות.
”אני שמח שהצלחתי לכתוב את השיר עליו. 
שיר מאוד מרגש. מה שאני עושה מאז, והחיים 
שלי בכלל, הם צוואה שלי–שלו, הם הזיכרון 
שלו. לעשות את מה שהוא כל כך האמין בי. 
אני לא מתעסק במחשבה על הנצחה. הכאב 
הוא חלק מהנשימה שלי. הזיכרון אותו הופך 

להיות חלק ממך.
”מה שנורא חבל בעיניי הוא שאיבדתי חבר, 
נשמה קרובה. אני איש שאין לו הרבה נשמות 

קרובות, וכמה חבל שאין לי אותו כחבר“.
ואולי האובדן שלו הוא שגרם לכך שלא 

יהיו לך הרבה נשמות קרובות?
”אני לא בטוח“, גרוניך נאנח. ”אולי זה חלק 

מהאופי שלי“. 8 

נמרוד לב על אחיו דוד (אדי)
נמרוד לב – אחי הגדול

(מילים ולחן: נמרוד לב)

אחי הגדול עף בשמיים

עכשיו הוא כל יכול 

הוא קול מספר

במעופו חולף מעל ירושלים

העיר, אהובתו,

אליה הוא כמה, אותה הוא חולם

אותה הוא נושם

רגע נוגע ומתרחק.

והנה בית הספר, החברים הטובים

של שנות השבעים

ניחוחות מזמן רחוק ותמים

עוד מילים, עוד שבילים

בין כל מה שהיה

לבין האגדות שמתרקמות עם השנים.

סיפורי גבורה,רישומי גדולה

מטוס מרעים באפלה

בזה הלילה הנפלא,

זה אחי.

אחי פורט על מיתר בגיטרה

שקנתה לו סבתי, הוא כל כך התעקש

ללמד את עצמו לנגן בזמן שנותר לו

בחופשות, בין הטיסות, כל הזמן מתאמן

משמיע לי שירים מתקליטים ישנים

בצליל שנוגע ומתרפק.

הנה הזמן מתמתח, משייט במרחב

בין אז ועכשיו

הצבעים עודם חיים ונושמים

עוד צלילים, עוד שבילים

שנפתחו כמו חלונות ראווה 

והשתבחו עם השנים.

סיפורי גבורה, רישומי גדולה

מטוס ממריא באפילה

בזה הלילה הנפלא,

זה אחי.

שלמה גרוניך על אחיו ירון
חצוצרה ופסנתר – שלמה גרוניך

(מילים ולחן: שלמה גרוניך)

 מילים הן סולמות 

 מטפסים אל חלונות 

 בשדה חרציות 

 עד אופק 

 צבים שצבענו 

 אחי ואני 

 זוחלים כמו 

 אינדיאנים בעשב 

 ענף כרות 

 הופך לסוס 

 אבק בחצר 

 סבתי מתעטשת 

 אחי ואני, ויוסי נזלת 

 תהלוכה של 

 פחים וסירים 

 יש גם תוף אמיתי 

 שסבא עשה לי 

 שעליו רק אני,

 רק אני מתופף 

 חצוצרה גרוטאה 

 מה”מציעס” של סבא 

 קודחת לשכונה 

 את חלומות הצהרים 

 בחדר הסגור 

 לשחק עכשיו אסור 

 מקלל, מנגן את מוצרט 

 רגלי עוד בקושי 

 תיגע בפדל 

 וכבר אבא 

 מדמיין רסיטלים 

 אני צריך 

 להתאמן 

 אחי בחצר 

 ואני מקנא בו 

 הלכת פתאום 

 לפני שהספקנו 

 את הצבים בשדה לשחרר 

 כן עוד יש לי תקווה 

 שפעם למעלה 

 ננגן בדואט 

חצוצרה ופסנתר

שיר יפה ”כי לא היה שיר עצוב“, אבל השאיר 
אותו במגירה. כשאסף חומרים לאלבומו האחרון, 
(ראשון שלו אחרי 12 שנים), החליט לצרף אותו. 
אמו, נעמי, פסנתרנית מקצוענית, מנגנת בו את 
תפקיד הפסנתר, בעיבוד שכתב דניאל סלומון, 
והוסיף נופך מרגש לתהליך העבודה. ”כשהשיר 
יצא לרדיו זו היתה חוויה רגשית חזקה מאוד“, 
מתרגש לב. ”השיר זכה לחשיפה מדהימה. זו 
זכות להביא את עובדת היותו של אחי לתודעה 
של אחרים. והכי מרגש היה לגלות שלושים 
שנה אחרי מותו שכל כך הרבה אנשים אהבו 

את האיש הצעיר הזה.
”מזל שלא כתבתי אותו קודם, כי לא הייתי 
יכול להתעסק עם משהו עצוב. יצא שיר כייפי. 
לא על מוות, אלא על זכרונות יפים מירושלים 
של שנות השבעים, על תמימות של אהבת 
מוזיקה ועל התבוננות בעיני ילד. אני שלם 
עם היצירה. זו זכות עצומה. אמנם אני עצוב 

על הנסיבות אבל שמח שנקרתה בדרכי.
”הנוכחות שלו משמעותית ביצירה שלי. 
מבחינתי היא סוג של מורשת, גם לאהבת 
המוזיקה, גם להיותו אדם ערכי ולאהבת הארץ. 
העיסוק הזה הוא גם תראפיה וגם הנצחה. נתיב 
שמאפשר לעסוק בדברים שאולי בדיבור הם 
קשים, ובמוזיקה אפשר יותר לבטא את עצמך.
”הזמן מקל. הוא לא משכיח, לא מעביר את 
הכאב. מי שחווה שכול לא יהיה אותו הדבר. 
אבל עם הזמן אפשר להתחבר לזכרונות 
נותן  זה  והטובים שמעבר לקושי.  היפים 
תקוה לאנשים שחוו אובדן להתחבר לאהבה, 

לגעת בצד המואר של הדברים“.
האובדן עשה אותך לאדם חזק יותר? 

”ברור שחסרונו השפיע על מי שגדלתי להיות. 
נאלצתי להתמודד מוקדם בחיי עם מחשבות 
ותובנות שילד לא חווה אותן במצב רגיל. לא 
בטוח לגבי כלום בעניין הזה - אם זה מחזק 
או מחליש. עדיף שאף אחד לא יצטרך לחוות 
כדי לדעת. האינטנסיביות של העיסוק בשכול 
היא מאוד עצומה. אין לי מושג איך הייתי 

אם היה אחרת״. 8
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צילומים: משה שי

"אחרי שהלך, חיפשתי אותו בחלומות" 
ירון גרוניך ז"ל

"לא שיר 
עצוב" בצילום: 
אדי לב ז"ל
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עבור דנה וישינסקי, שאיבדה במאי 2004 
את אחיה הבכור ליאור, בהתפוצצות 
נגמ“ש עמוס חומרי נפץ בציר פילדלפי, 
החיים עדיין לא חזרו למסלולם. הוא היה בן 
20, היא בת 16. ”הוא היה החבר הכי טוב שלי. 
יכולתי לצאת עם חברים שלו. הוא היה מאוד 
קרוב אליי. במיוחד מפני שהיינו ילדים להורים 
גרושים, שעברו מאבא לאמא. תמיד היינו ביחד 
שנינו, כעוגן הדדי". היום אין אדם במקום שלו. 
ארוחות שישי עם אבא הן לא אותו דבר. זה 

כבר לא משפחה“.
עוד מעט עשר שנים לאובדן. ”היום אני חיה, 
שמחה, מתפתחת, לומדת. בשנים הראשונות 
היו יותר רגישויות, של השלמה ואי השלמה. 
השכול הולך לפניך, במיוחד במשפחה מוכרת. 
מצד אחד, יש משהו נעים בזה שאנשים עוטפים 
אותך, מצד שני, ומה אם לא בא לי להיות דנה, 
אחות שכולה? זה סטטוס במדינת ישראל. עם 
השנים הרבה תובנות נופלות פתאום: מה הוא 
הפסיד, מה אני הפסדתי. הוא היה הבכור, אני 
הקטנה. הוא נשאר צעיר, אני התבגרתי. הוא 

כבר קטן ממני. וזה הזוי“.
זקוקה שיגדירו את הכאב  וישינסקי לא 
של  תפקיד  עליי  שמה  ”החברה  עבורה. 
על  אמא,  על  אבא,  על  הדדית,  שמירה 
החיים. לא משנה אם אתה אח או בן זוג, 
כשאתה מאבד בנאדם קרוב זה אותו כאב. 
הידיעה המאוד מוקדמת כנערה צעירה, שיש 
סוף מוחלט, שאי אפשר לתכנן קדימה, היא 
דבר שמלווה אותי מאז. מנחה אותי לנצל 
את הזמן בצורה הכי טובה, למצות קשרים 
בלי להשאיר קצוות פתוחים. אני אפילו לא 
יכולה לריב עם ההורים כי חלילה משהו 

יכול לקרות. גם יש לי דרייב לא מוסבר 
של עשייה. להספיק, להשאיר איזה משהו. 
אני מרגישה שאני עובדת בשביל שניים, 

באיזו מוטיבציה לחיים“.
כמי שניגנה פסנתר מגיל חמש, שמעה מוזיקה 
קלאסית ואהבה מוזיקה עברית בכלל ולשמוע את 
אמה שרה בפרט, החסר החזיר את דנה למוזיקה. 
”כשליאור נהרג התחלתי לכתוב שירים. להוציא 
ממני, להתמלא באיזה תוכן. אני נושאת עוד 
אדם, והתחושות הנוספות היו צריכות לבוא 
לידי ביטוי איכשהו. לימודי הפסיכולוגיה היו 
דבר ברור עבורי, אבל אחרי הצבא הלכתי ללמוד 
גם ברימון, לא כמקצוע, שנה של כיף בהלחנת 
שירים. כל שבוע שיר חדש. סבלתי מלהגיש 
אותם, אבל בשיעור הסיכום קלטתי שאנשים 
זכרו את השירים ואת התכנים. היה לזה אפקט 

מרגש ונוגע שנתן לי הרבה כוח“.
היא המשיכה ללמוד ברימון, וגם פנתה ללמוד 
פיתוח קול אצל רחל הוכמן (”כסוג של טיפול, 
לדבר נכון, להשמיע קול, ללמוד לצעוק“), 
ופתאום נולד מופע, לגמרי אינטואיטיבי, 
עם חברים שלמדו איתה ואחרים שהצטרפו. 
”כאחת שלא שרה מעולם, להופיע בתיאטרון 
תמונע עם ששה נגנים זה היה כמו יציאה 
מהארון בשבילי. מאוד הופתעו בסביבה שלי. 
גם אני הופתעתי. זה משהו שונה, משחרר, 

עם אנרגיה וכוח ומעניק ביטחון“.
היום, כשהיא אחרי תואר ראשון בפסיכולוגיה, 
לפני  ורגע  בשלוותא  התנדבות  שנתיים 
תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, היא מוכנה 
להתמקצע, עם אלבום בכורה בהפקתו של 
ג‘וני גולדשטיין (שמנגן עם עברי לידר ואניה 
בוקשטיין) ותכניות למופע חדש. היא הלחינה 
את כל עשרת השירים באלבום וכתבה טקסט 

לשמונה מתוכם. רק אחד עוסק בזיכרון של 
ליאור. ”זו החלטה מקצועית. נבחרו השירים 
הטובים, שעומדים בפני עצמם“, היא אומרת. 
”אני שלמה עם הבחירה כי השיר מספיק טוב 
וראוי כדי להיכלל באלבום. הוא מבטא בעיקר 
כעסים שרציתי לעשות איתם משהו. היה מוזר 
אם לא הייתי כותבת או אומרת על זה משהו. 
אבל לא רק על הכאב, כי אני גם דנה שמפנטזת 
על דברים. אני משוכנעת שאם היה לי עוד 
שיר טוב על הנושא הייתי כוללת גם אותו“.

הכתיבה אותו עזרה לך?
”כן, מאוד. כל התהליך של לדבר על מה שעל 
ליבך הוא תרפויטי לחלוטין. נכון שזה צריך 
להגיע לעוד אוזניים, אבל אני משתדלת לא 
להתעסק במה שאנשים יגידו, אלא להישאר 
נאמנה לעצמי, לתהליך מחזק שנותן עצמאות, 
יצירה וטיפול. שני נושאים שנותנים לחיים 

שלי משמעות“. 8

דנה וישינסקי על אחיה ליאור
אל מלא ברחמים – דנה וישינסקי

אל מלא

אל מלא ברחמים

אלפי תודות לשוכן במרומים

קדיש, קדוש, גדוש, עמוס ברחמים

אוסף אליו קרוב 

גם צעירים

זהר הרקיע, על כנפי קדושים הילדים 

מוצאים נכון מנוח, בעגלה קטנה בזמן קריב

אל מלא

אל מלא ברחמים

אלפי תודות לשוכן במרומים

נוסיף קצת פלפל, מלח, אומץ וגבורה

ונמלא חזה

בגאווה

זהר הרקיע על כנפי קדושים הילדים
מוצאים נכון מנוח, בעגלה קטנה בזמן קריב

גוברים על אריות בשתי ידיים

חיות פוקעת מכל עבר בשמיים

נפשם צוררים בצרור החיים

ואמרו אמן

אל מלא

אל מלא ברחמים
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אנשי מקצוע בתחומים הטיפוליים 

בארץ, נדרשים להיות ערוכים 

להתמודדות עם מצבי משבר 

וטראומה נפשית בעיתות חירום 

כפיגועי טרור, מלחמות ובשגרת 

היומיום כתאונות דרכים, אלימות, 

פגיעות מיניות ועוד. 

נט"ל בשיתוף אוניברסיטת תל 

אביב, הפקולטה לרפואה – בית 

הספר לבריאות הציבור, פותחים 

מחזור שמיני של התוכנית ללימודי 

פסיכותרפיה ממוקדת טראומה, 

היחידה מסוגה בארץ, בהוראת מיטב 

המומחים המובילים בתחום. התכנית 

מבוססת על ניסיון וידע רב שנצבר 

בארץ ובעולם.

מביאה תפיסה ייחודית  של 

התמודדות במצבי טראומה ואסון, 

תוך דגש על הבנת התהליכים 

הנפשיים, אותם חווים הנפגע 

וסביבתו והקניית כלים מגוונים 

ויעילים לאבחון ולהתערבות פרטנית 

קבוצתית ומערכתית.

התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה 

בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב

לפרטים נוספים והרשמה:
 לי מורי בטלפון: 0732-363-363  שלוחה 0

school@natal.org.il :מייל

www.natal.org.il :אתר נט"ל

מספר המקומות מוגבל

מרכז תיעוד: הסיפור שלך 
הוא הסיפור של כולנו

 מנהל אקדמי: פרופ' אבי בלייך

מנהלת מקצועית: בינה לוין

 סגל ההוראה והמרצים (לפי א'-ב'):

פרופ' מולי להד, פרופ' זהבה סולומון, 

 ד"ר אודי אורן, ד"ר איתמר ברנע,

 ד"ר עדיאל דורון, ד"ר יעקב דפנה,

 ד"ר זאב וינר, ד"ר צביה זליגמן,

 ד"ר אילנית חסון-אוחיון,

 ד"ר יוסי טריאסט,

ד"ר לוסיאן טסה-לאור, ד"ר דניאל לוי, 

 ד"ר דפנה מיתר,

ד"ר רבקה תובל-משיח, גב' איריס 

 אלירז, גב' יהודית דור,

 גב' דינה סנדרוב

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 2014

מקום הלימודים: בית נט"ל, רח' אבן 

גבירול 10, תל אביב

השנה נקיים יום פתוח להכרות עם תוכנית הלימודים ועמותת נט"ל

המרכז  הרב תחומי  ללימודי טראומה - נט"ל 

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ה ( 15 - 2014 )

מוכר לגמול השתלמות

שמרו את התאריך

 רצים בצבע 2,

בפארק הירקון תל אביב
פרטים בקרוב באתר נט"ל

www.natal .org. i l

רצים
בצבע
מרוץ נט“ל לחיים בצבע

14.11.14

7

רבים חוו אירועים ומראות קשים במהלך 

מלחמות ופיגועים. לחלק לא ניתנה 

הזדמנות לספר ולתעד את הסיפור האישי 

שלהם במלואו כפי שהם חוו אותו.

תיעוד ייחודי זה מאפשר להעלות זיכרונות, 

חוויות, תחושות ומראות המלווים אותך 

מאז ועד היום ולשזור אותם בסיפור החיים.

התיעוד מאפשר לך לשמר את הזיכרון, 

לשתף משפחה, חברים וכל מי שיקר 

לליבך, ובכך להנחיל את המורשת שלך 

לדורות הבאים. 

חשוב לנו שתדע שאנשים שעברו אצלנו 

תיעוד דיווחו על הקלה רבה מתוך כך שיכלו 

להוציא דברים שהיו חבויים בתוכם שנים 

רבות, לסדר אותם בצורה רציפה ולסגור 

מעגל. רבים אחרים לתעד את סיפוריהם 

מתוך שהם ראו בכך שליחות אישית, 

חברתית והיסטורית, והזדמנות לסייע 

לאחרים שעברו חוויות דומות. 

החומרים שמוקלטים הינם דיסקרטיים, 

חסויים ולא נעשה בהם שום שימוש ללא 

הרשאת המתועד.

אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפסיפס 

הסיפורים האישיים המהווים יחדיו עדות 

וזיכרון קולקטיבי.

אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר

יהודית דור, מנהלת מרכז התיעוד

טל. 0732-363-324/6

תמיד היינו ביחד שנינו, כעוגן הדדי. 
דנה עם אחיה ליאור וישינסקי ז"ל
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יותר מארבעים שנה חלפו מאז נהרג ערן אברוצקי, אחיו הצעיר של דורון אלמוג, 

במלחמת יום הכיפורים, ועם זאת - ”אם אני משתמש במטאפורה של פצע“, אומר אלוף 

במילואים דורון (אברוצקי) אלמוג, על האובדן, ”אז עם הזמן הוא הופך להיות יותר 

שותת דם, יותר כואב“ / חן קוטס-בר

"חברה חזקה לא משאירה 
את החלשים מאחור"

ורון אלמוג  היה מפקד פלוגה בצנחנים 
כשאחיו הצעיר ערן אברוצקי נהרג. הוא 
לחם אז עם הפלוגה שלו בסיני, ערן לחם ברמת 
הגולן. שריונר, איש חטיבה 7. הטנק שלו ספג 
פגיעה ישירה והוא נפגע קשה. כעבור שבוע 
נמצאה גופתו, בשטח. ”ביום כיפור אני שוכב 
איתך ליד הטנק הבוער“, כתב אלמוג לאחיו 
המת לפני שנה וחצי, ביום השנה למותו. 
”עטוף בסרבל שריונאים קרוע./ וזעקותיך 
חותכות בתוכי, ותחינותיך הגוועות/ נבלעות 
בשאון המלחמה./ אני מנסה לחלץ אותך בכל 
כוחותיי./ נאחז בציפורניי בסלעי הבזלת/ 
מושך אותך מהאש./ וקולך הולך ונחלש, 
הולך ונסדק./ ואנחנו חבוקים יחדיו/ וליבך 

פועם בתוכי“.
”כל יום כיפור“, הוא מגלה, ”כשיש מסביב 
שקט, אני שומע את הצעקות של ערן. אני 
אומר ’אני הייתי צריך להיות איתו. אני 
הייתי מחלץ אותו. אני הייתי מוציא את 

ערן מהאש‘“.
אתה מרגיש אשם? 

”יש לי רגשי אשם. תמיד יהיו לי. רגשות 
האשמה זה דבר מטורף. זה הכאב שלי, זה 
התסכול שלי, ’איך לא הייתי איתו‘. אפילו 
שהוא היה ברמת הגולן ואני הייתי בכלל 
בסיני. זה קורע אותי כי ערן שכב בשטח 
שעות וקרא לעזרה. ואף אחד לא הציל אותו“. 
”בסוף בסוף“, הוא אומר, ”הוא כנראה הסיבה 
שנשארתי כל כך הרבה שנים בצה“ל. אין לי 

את מורא האש. 
אין לי פחד. אני בקרב, צריך לנצח, אז אני 

מאד מאוד קר“.
אלמוג, גנרל למוד קרבות, קצין וג‘נטלמן. 
בין השאר היה מפקד סיירת צנחנים, מי 
שהוביל את הסיירת במבצע אנטבה. היה 
מפקד יחידת שלד“ג, מפקד חטיבת הצנחנים 
ומפקד אוגדת עזה, ופיקד על מבצעים רבים. 
בתפקידו האחרון בצה“ל היה אלוף פיקוד 

הדרום. לפני כמעט עשר שנים הקים בנגב 
את ’עלה נגב - נחלת ערן‘, כפר שיקומי 
שנושא את שם בנו המנוח, ערן אלמוג. 
ערן, שנולד 11 שנים אחרי מלחמת יום 
הכיפורים וסבל מפיגור קשה ומאוטיזם, 
נקרא על שם דודו השריונר. הוא לא דיבר. 
מעולם, מספר  אלמוג, הוא לא קרא לו אבא. 
הכפר, שנבנה במודל משפחתי, קם כדי לספק 
לערן ולאנשים אחרים כמותו מקום אוהב 
ובטוח. שנה וחודש אחרי חנוכת הכפר, חודש 
אחרי יום הולדתו ה–23, נפטר ערן ממחלה 
קשה. דורון אלמוג בחר להמשיך לעמוד 
בראש עלה נגב. למשתתפי קורס מפקדי 
חטיבות בצה“ל שביקרו בכפר לפני כמה 
שבועות אמר: ”תמצית הפיקוד מבחינתי, 
מאד דומה לעשייה כאן. בשניהם מדובר 
בדוגמא אישית, להסתכל לאמת בעיניים 
עד הסוף ולשאול את עצמך את השאלות 
הכי קשות“. בנוסף, בשנים האחרונות הוא 
משמש ראש המטה ליישום התכנית להסדרת 
התיישבות הבדווים בנגב מטעם ממשלת 
ישראל. ”המוות של ערן עשה אותי הרבה 
יותר רגיש“, הוא אומר על אחיו. ”ערן שלנו“, 
הוא מוסיף ומכוון לבנו, ”שינה אותי לגמרי“.

”חברה חזקה“, ממשיך אלמוג, ”לא משאירה את 
החלשים מאחור". אני ניסיתי לנסח לעצמי מה 
זה ’חוסן‘. חוסן זאת היכולת להתמודד בצורה 
אפקטיבית עם משברים. אם אני צריך לעשות 
איזשהו מודל, אני חושב שהדבר החשוב ביותר, 
הגרעין, זה קודם כל המשפחה. אחר כך זאת 
החברה שסביב המשפחה, כל מי שסביבך, כאלה 
שאתה נוגע להם. אחר כך יש גם את המדינה.

”אם מדינת ישראל הייתה צריכה לתת לעצמה, 
לאור ההגדרה שנתתי, ציון על יכולת להתמודד 
עם משברים באפקטיביות - אז בסך הכול היא 

יכולה לקבל מבחינתי ציון די גבוה“.
ואתה? 

”אני לא אוהב לתת לעצמי ציונים, זה לא 
צנוע. אבל אני חושב שבסופו של דבר גם 

י ש י א ן  ו י א ר

נכנס, אפריל, כמעט חצי שנה אחרי המלחמה, 
ואני אומר לו, ’אני אח של ערן אברוצקי, ואני 
מבקש שתבוא לבקר את המשפחה‘. הוא אומר 
לי ’בסדר‘, והוא לא בא. אף פעם, עד היום. 
כששאלו אותו, את יאנוש. הוא אמר ’אני לא 
יכול ללכת למשפחות שכולות‘. מצנע, שהיה 
מג“ד של ערן, הוא התחלף שבועיים לפני 
המלחמה, הגיע אחרי שנה. המג“ד, חיים ברק, 

שהחליף אותו, לא בא אף פעם“.

מה זה עשה לך כמפקד? 
”הלכתי לכל משפחה שכולה, בין אם זה חייל 
שהתאבד ובין אם זה חייל שנהרג בתאונת 
דרכים. הלכתי, חיבקתי אותם, ישבתי איתם. 
עם חלקם אני עד היום בקשר. אני מספר להם 

על ערן, מספר על השכול שלי.
”כשהייתי אלוף פיקוד“, הוא סופר, ”היו (84 
הרוגים - 56 חיילים ו–26 אזרחים). אלה היו 
שנים קשות. דידי (אשתו של אלמוג, ח.ק.ב) 
הולכת איתי לבקר את כולם, משפחה משפחה“.

”שכול הוא לא תרוץ לשום דבר"
הוא בוגר הפנימייה הצבאית שליד בית הספר 
הריאלי. בטלפון הנייד שלו שמורה עכשיו 
תמונת המחזור מהפנימייה. הוא עצמו יושב 
בפינה הימנית. כמעט כל אלה שנוגעים בו, 
תשעה במספר, נהרגו במלחמה שבאה זמן קצר 
אחר כך. ”זה המחזור שלי בפנימייה הצבאית“, 
הוא אומר על התמונה. לא מזמן סיים רון 
כתרי, בן מחזור שלו, את תפקידו כמנהל 
הריאלי. ”תזכור את כל החברים שלנו שישבו 
בשורה הראשונה כשסיימנו את הפנימייה“, 
הוא אומר שכתב לכתרי, ”הם ישבו איתנו 
והתפוצצו מצחוק, ואף אחד מהם לא התחתן 
ולא הביא ילדים. תזכור שמה שאתה עושה 

היום“, כתב לו עוד, ”זה גם בשבילם. 
כי הם כולם נהרגו בני 22. ביום כיפור היינו 

כולנו בני 22“. 
אתה התלבטת אם להמשיך בקרבי? 

”לא. כשאני מסתכל על המשפחה שלנו, עד 
היום, ההוויה זה ’כולם קרבי‘. השכול הוא לא 

תירוץ לשום דבר.

לעצמי אני נותן ציון די גבוה. במקרה שלי, 
זה גם להישאר שפוי“.

"הלכתי לכל משפחה שכולה. 
חבקתי אותם"

דורון נולד בראשון לציון, הבכור מבין ארבעה 
בנים שנולדו למתתיהו ובת–עמי אברוצקי. 
”אני גדל בבית שלא בוכים בו“, סיפר. ”זה 
הדור של 48‘. הם לא בכו, הם נלחמו. אימא 
שלי היא מברזל. לא ראיתי אותה בוכה אף 
פעם. היא ראתה אותי בוכה עשרות פעמים. 
גם כשאבא שלי נפטר; אנחנו עומדים סביב
המיטה שלו, והדופק מפסיק, ’טק טק טק‘. 
איך שהמוניטור דמם, אני פורץ בבכי. אימא 
שלי באה ומחבקת אותי ואומרת לי ’רק אל 
תתפרק לי‘. ’אצלנו לא בוכים‘, היא אומרת, 

’אל תתפרק לי פה‘“.
וכשערן נהרג? 

”השכן שלנו זה שמואל איל, ראש אכ“א 
במלחמת יום הכיפורים. במהלך המלחמה 
הוא מביא לאימא שלי את הדסקית של ערן, 
ואומר לה ’ערן נהרג‘. השמועות אומרות 
שגם אני נהרגתי. בסוף המלחמה אני מגיע 
לטלפון, מתקשר הביתה. אימא שלי מרימה 
את הטלפון: ’מה שלומך‘, קצת דיבורים ככה, 
כאילו הכול כרגיל. ואז אני שואל אותה 
’אימא, מה עם ערן‘, היא אומרת ’דורון, ערן 

הלך, אין לנו ערן יותר‘. והיא לא בוכה.
”היא אמרה לנו“, הוא מגלה, ”‘אצלנו בבית 
אני לא מוכנה שיתייגו אותנו ’משפחת שכול‘. 
אני לא מוכנה שאני אלך ברחוב ואנשים 
יראו אותי ויעברו לצד השני של המדרכה‘“.

זאת המשמעות של משפחה שכולה? 
”בשבילה כן. שאנשים חוששים לדבר, לא 
יודעים איך להתמודד. יאנוש בן גל, למשל, 
היה מפקד חטיבה 7, של ערן. אחרי המלחמה 
אני עולה צפונה והחטיבה יושבת שם. אני 
מחליט להיכנס ליאנוש, להגיד לו שיבוא 
לבקר את ההורים, כי ערן נהרג אצלו. ואני 

”יש לי רגשי אשם. תמיד יהיו 

לי. ’איך לא הייתי איתו‘, זה 

קורע אותי כי ערן שכב בשטח 

שעות וקרא לעזרה. ואף אחד 

לא הציל אותו. בסוף בסוף, הוא 

כנראה הסיבה שנשארתי כל 

כך הרבה שנים בצה“ל. אין לי 

את מורא האש, אין לי פחד. אני 

בקרב, אני צריך לנצח, אז אני 

מאד מאוד קר“
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השכול הוא לא פטור. אני זוכר שמתן וילנאי 
בא אלי יום אחד, הוא היה מח“ט צנחנים, 
והוא אמר לי ’אתה הכי מתאים להיות מפקד 
הסיירת. אבל אני מתלבט כי אתה בן למשפחה 
שכולה ואני לא יודע מה יהיה אם אני אצטרך 
ללכת להורים שלך, אם חס וחלילה יקרה לך 
משהו‘. זה פחות משנתיים אחרי שערן נהרג. 
עד אז אני ממשיך להילחם - חרמון, סוריה, 
מגיע הביתה עם ג‘יפ שחטף פגז, כולו קרוע. 
אני אומר לו ’אתה יודע מה, לך עכשיו תדבר 
איתם‘. הרגיזה אותי האמירה שלו, כאילו 
השכול ימנע ממני משהו. הוא הולך, ואימא 
שלי אומרת לו מה שתמיד היא אומרת: ’אני 
מאמינה בגורל, אם צריך לקרות משהו, אז 
מחליקים על קליפת בננה‘. ואבא שלי אומר לו 
משהו שהוא חזר עליו הרבה פעמים: ’אברוצקי 

צריכים להיות מברזל‘.
אבא שלי תמיד אמר, עוד לפני שערן נהרג, 
’אברוצקי עשויים מברזל. אנחנו, אף אחד לא 
יכול עלינו. אם כל משפחה שכולה תחליט 
שהילדים שלה לא הולכים לקרבי, אנחנו לא 
נשרוד פה‘, הוא אומר לוילנאי. ’אם אתה חושב 

שהוא מתאים, תן לו‘“. 
”אין לו פשרות“, ממשיך אלמוג לספר על 
אביו המנוח. מתי אברוצקי נפטר חודשיים 
מח“ט  כבר  ”אני  ערן.  נכדו,  אחרי שמת 
אנחנו  באינתיפאדה הראשונה.  צנחנים, 
יושבים בבית של ההורים, שבת בבוקר, עם 
מודי (אחיו של אלמוג, לוחם בסירת מטכ“ל, 
ח.ק.ב). מודי גר באלפי מנשה. אני אומר 
’אם אני אצטרך לפנות את מודי מאלפי 
מנשה, אני חושב שאני יורד מהארץ‘. אבא 

שלי בא, בום, מוריד לי סטירה. הוא אומר 
’אני לא רוצה לשמוע את השטויות האלה. 
אתה נולדת פה, אנחנו נלחמנו כדי להקים 
את המדינה הזאת, זה לא מוצא חן בעיניך, 
לא טוב לך, תילחם על דעותיך. כאן נולדת, 
כאן תמות. זהו. זאת המדינה היחידה שיש 

ליהודים. אתה לא יורד לשום מקום‘“.
אותו ראית בוכה? 

היה  כשהוא  האחרונה,  בתקופה  ”מעט. 
היה מתעורר בלילות  הוא  חולים,  בבית 
וקורא ’ערן‘. אז כבר היה בו המון כעס. גם 
השלמה“.  באותה תקופה אתה בעצמך כבר 

אב שכול, לערן.
”נכון. לי יש את הכאב שלי ולו יש את הכאב 
שלו. הכאב שלו ושל אימא שלי זה על ערן אחי, 
יותר מאשר על ערן הבן שלי. עם ערן הבן יש 
להם קומפלקס כבד. הם לא זוכרים אף פעם 
מתי יום ההולדת שלו. הם לא יכולים להגיד ’יש 
לנו נכד מפגר‘, ’יש לנו ערן נכד‘. יש ערן אחד, 
זה ערן גיבור, ערן האח שלי. אין ערן מפגר“.

 "החלטנו לאהוב את ערן בני
ולא להתבייש בו" 

ערן בנו אובחן בגיל צעיר מאד. ”כבר בגיל 
חודש ראינו שהוא לא מגיב“, סיפר. הם התחילו 
תהליך ארוך של בדיקות עד לאבחון הסופי. 
”פסיכולוגית להתפתחות הילד שמה אותו 
בארגז חול“, נזכר השבוע. ”ישבנו והיא רשמה 
ורשמה. אחרי שעה אמרה ’בואו, ניכנס לחדר‘. 
המשפט הראשון שלה היה ’יש לו צירוף של 
אוטיזם ופיגור‘. ’הוא יישאר ככל הנראה בגיל 

התפתחותי של כמה חודשים‘“.

ואז?
”ואז היו שנתיים מאד קשות. צריך לעצב 
את החיים מחדש. החלום מתנפץ ואנחנו 
מחליטים בעצם שאנחנו מגדלים את ערן, 
כדי שהוא יחייך. זה הכול. לא בשביל שום 
דבר אחר. אני חוזר עוד פעם לחוסן, לגרעין 
של המשפחה. ההתמודדות שלנו, כמשפחה, 
זה החוסן, היכולת לעבור את היום יום, את 

הלילה לילה“.
ערן לא הוסתר.  בכל זאת, שנים ארוכות חלפו 
עד שדורון, בתפקידו כאיש צבא עדיין, העז 
לעמוד מול קהל ולספר עליו. ”זה תהליך“, 
הוא מודה. ”אנחנו מחליטים לאהוב את ערן 
ולא להתבייש בו. מאז שהוא ילד, כולם יודעים 
עליו, אבל אני באמת לא מדבר עליו בפומבי. 
אני מדבר רק כשאני מזהה שיש בעיה שאין 
שום סיכוי בעולם שלב אני אוכל לטפל בה 
לבד, כשאני מבין שצריך לעשות שינוי חברתי 

ענק, לשנות את המציאות“.
אלמוג מחליט ועושה. הוא עוזב את פיקוד 
דרום, נוטש קריירה צבאית מפוארת והולך 
לעשות שינוי. כך נולד הכפר השיקומי עלה 
נגב שנולד להעניק לאנשים עם מוגבלויות 
בוגרים בית והפך להיות פרויקט חיים של 
אלמוג. עד היום, שבע שנים אחרי שערן בנו 
נפטר, אלמוג ממשיך להיות האבא והאמא 
של עלה נגב, לצד העיסוקים האחרים שלו. 
הוא ממשיך להגיע לכפר, לגייס לו תרומות 
ולעשות נפשות לנושא קבלת החריג והשונה 
בחברה בכל הארץ. ”צריך לקרוע את מחסום 
הבושה של משפחות בהתמודדות עם ילדים 
כמו ערן“, הוא מסביר. ”כל יום ניגש אלי 

”אם מדינת ישראל הייתה צריכה לתת לעצמה ציון על יכולת להתמודד עם משברים 

באפקטיביות - אז בסך הכול היא יכולה לקבל מבחינתי ציון די גבוה. לגבי עצמי, אני לא אוהב 

לתת לעצמי ציונים, זה לא צנוע. אבל אני חושב שבסופו של דבר גם לעצמי אני נותן ציון די 

גבוה. במקרה שלי, זה גם להישאר שפוי“

תושבי גוש קטיף שלפני הפינוי, שעמדו בהתקפות 
קשות אך הפגינו פחות סימפטומים טראומטיים 
מתושבי המרכז, ככל הנראה גם בשל תחושת 
משמעות גבוהה (גם קפלן וחב‘ מאונ‘ בן גוריון). 
לצערי, ובלי לנקוט עמדה פוליטית, ניתן לראות 
שבקבוצה זו, אחרי ההתנתקות והערעור באמונה 
ובאידיאולוגיה שלה, רבים ממנה חוו וחווים שבר 
רגשי, חברתי ותפקודי. ההמלצה לשמור על 
מבנה קהילתי עבורם, מבוססת על ההכרה בכך 
שהשיקום רצוי שיהיה בקונטקסט של המארג 

החברתי“.
בלייך: ”כידוע, יש ויכוח לא פשוט על דרך 
התנהלותה של התקשורת בישראל ועל אופן 
השפעתה, החיובית או השלילית, על החוסן 
החברתי. בהקשר זה, אני יכול לציין שכשבדקנו 
בזמן אירועי הטרור הקשים באינתיפאדה את 
השימוש בתקשורת ע“י האזרחים, ציינו לא מעטים 
כי הם נעזרים בתקשורת על מנת להתמודד עם 
המצב. אולם, בו זמנית, דיווחו אחרים (אמנם 
בשיעור פחות) כי התקשורת פוגעת ביכולתם 

להתמודד וכי הם נמנעים ממנה“. 
להד: ”קשה לי לקבל את האמירה ’אנחנו רק 
מדווחים‘. מחקרים מלמדים כי לשימוש במונחים 
ובתיאורים של אימה, חוסר אונים וזוועה, יש 
השפעות קשות על הצופים/מאזינים. בחירת 
זווית הצילום וקרבת העדשה למראות הקשים, 
הרצת התמונה שוב ושוב ופתיחת ”גל פתוח“, 
הינן החלטות משמעותיות מבחינת השפעתן על 
הצופים, והן עלולות לערער את הרגישים יותר, 
ובכללם ילדים. לכן אני חושב שלתקשורת יש 
אחריות, הגם שהאינטרנט והרשתות החברתיות 
מוסיפים ממד מורכב מבחינה תקשורתית. ועדיין, 
רבים נצמדים לרדיו ולטלוויזיה ומצפים לידיעות 
ולפרשנות השקולה, וכאן יש לתקשורת אחריות 

רבה על התכנים וגם על איך הם משודרים“.
שאתה  יודע  אני  מולי,  ברשותך  בלייך: 
האישי הקשה  הסיפור  להביא את  ממעט 
שלך: איבדת את אשתך, שכלת את בנך 
בתאונת מסע, עברת פציעה קשה בתאונה. 
אני יכול להעריך איך ועד כמה עיצבו אירועים 
וכמטפל. כאדם  תפיסתך  את  אלה   קשים 

להד: ”אני אכן ממעט להביא את סיפורי האישי, 
כי אני יודע שהניסיונות הנוראיים שחוויתי בחיי 
הגיעו אחרי שעוצבה השקפת עולמי. אך אוכל 
לומר שהאסונות שפקדו אותי, וההתמודדות שלי 
ושל יקיריי עם האובדנים הללו, חיזקו אצלי את 
האמונה ש‘צער, סבל וכאב הם חלק מהחיים, לא 
תקלה‘. ואם לא נתאמץ לחפש הבזקים של אור, 
נצנוצים של חום אנושי, חמלה ואהבה, נשקע 
בחשיכה. זה מאמץ יומיומי, זו החלטה פנימית 
שמבקשת כוחות שוב ושוב, אבל לדידי זה מה 
שנותן לחיים משמעות. כמו שאמר ידידי היקר 
פרופ‘ סול גורדון ז“ל, ’החיים אינם משמעות - הם 

הזדמנות למצוא משמעות‘“. 8
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פרופ' אבי בלייך הוא מנהל בית החולים לב השרון ויו"ר 
ועדת היגוי מקצועית בנט"ל

נט"ל מגייסת 
מתנדבים!

ˆ  דרושים מתנדבים לצוות קו-הסיוע 
הפועל במודל טיפולי ייחודי, 

בעיתות שיגרה וחירום. המועמדים 
יעברו תהליכי מיון, קורס הכשרה 

וליווי מתמשך.

ˆ  דרושים אנשי מקצוע (פסיכולוגים/ 

עו"ס/ מטפלים) לתפקידי הדרכה, 
וכן תיגבור וסיוע בשעת חירום. 

למתאימים תועבר הכשרה. 

ˆ  דרושים מתנדבים לסיוע 

אדמיניסטרטיבי בעמותה

ˆ  אמנים ומרצים למפגשים, הופעות 

וסדנאות חד-פעמיות

 ההתנדבות הינה

 בבית־נט"ל בתל־אביב.

לפרטים מלאים, הינכם מוזמנים 

 לבקר באתר האינטרנט שלנו

www.natal.org.il 

ו/או ליצור קשר עם סיגל אדם, 
מנהלת תחום התנדבות בטל'

0732-363-323 

לחזור לקום בבוקר, לחזור לחייך, 

 לחזור לבשל, לחזור לדבר

עם חברים...

היכולת להנות מהדברים הקטנים 

אינה מובנת מאליה. אם גם אתם 

או קרוביכם נמנעים ממפגש עם 

העולם שבחוץ אבל מתגעגעים 

לעשות משהו טוב בשביל עצמכם, 

הצטרפו  אלינו למועדון נט"ל.  אנו 

מחכים לכם כאן עם מגוון חוגי 

תרבות ופנאי כמו בישול, גינון, 

קרמיקה, ציור, תנועה. יחד ננסה 

לשפר יכולות שנפגעו בעקבות 

האירוע הטראומטי כמו קשב וריכוז, 

זיכרון, דימוי עצמי, מוטוריקה 

עדינה, מיומנויות חברתיות ועוד. 

 אנחנו כאן בשבילכם.

 התקשרו לנט"ל:

1-800-363-363 
 וציינו כי פנייתכם היא

עבור המועדון.

מועדון חברתי

מישהו ברחוב ואומר לי ’אתה יודע, יש לי 
אח מפגר, יש לי בן, לא סיפרתי על זה‘“.

”אותי מטריד“, הוא ממשיך, ”איך החברה 
במדינת ישראל הופכת להיות חברה יותר 
טובה, חברת מופת. אני מאמין שחינוך הוא 
בעיקר דרך עשייה, לא דרך סיסמאות. למשל, 
לקבל את החריג והשונה, זאת תכנית שצריכה 

להתחיל כבר מגן הילדים“.
ערן אחיך הופקר בשדה הקרב. ערן בנך 
וחריגים אחרים מופקרים על ידי החברה...  
”זה נכון. לפני כמה שנים התראיינתי אצל 
פרופסור ירמיהו יובל. הוא אמר לי משהו שלא 
חשבתי עליו קודם ’כל השירות הצבאי שלך 
אתה חי את ערן אחיך. זה בתוכך, ואתה לא 
יכול להציל אותו. אבל יש לך את ערן, הבן 
שלך, שמדמם בחברה‘. ’פה‘, הוא אומר, ’פה 

אתה מחליט לעזוב ולעשות מעשה‘“.
”את ערן אחי“, מסכם אלמוג, ”לא יכולתי 
להציל. הוא בשירים שאני כותב כל שנה. הוא 
תמיד איתי. ערן הבן שלי זאת עשייה בלתי 

פוסקת. זאת צוואת חיים“.

 ”אני מנסה להאיר לעצמי
את הדרך"

הוא נשוי לדידי, שותפתו לדרך. הוריה של 
דידי, סיפר, היו אלה שתמכו בהם, גרעין 
החוסן שלהם בהתמודדות עם ערן הבן. בתם 
הבכורה, ניצן, היא דוקטור בלימודי מוגבלות. 
היא נשואה ויש לה שלושה ילדים. שוהם, הבת 
הצעירה של אלמוג ודידי, רעייתו, נפטרה 
כשהייתה בת חודש בסך הכול, ממום בעורק 
הלב. עוד חמישה מבני משפחתו המורחבת 
של אלמוג נרצחו לפני כעשר שנים, בפיגוע 

במסעדת מקסים בחיפה.
”בפסח אנחנו אומרים בדמייך חיי“, אומר 
אלמוג. ”אני יודע שלחלק גדול מהאנשים 
זה לא אומר הרבה. אצלנו, אנחנו שם באמת. 

אנחנו בתוך הדם הזה“.
בכל יום זיכרון, בצפירה, בשעה 11 בבוקר, 
מתייצב דורון אלמוג ליד קברו של אחיו המת, 
בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. ”אני 
תמיד שם“, הוא אומר, ”ליד הקבר של ערן. 
לא עם החברים שלי ולא בפנימייה הצבאית 

ולא בריאלי“.
אתה איש עצוב? 

”בתוכי אני כנראה לא איש שמח. למרות שאני 
אוהב לצחוק ואוהב את החיים ואת ההנאות 
הקטנות של החיים. אני מאד אוהב לטייל. הדבר 
שהיום הכי גורם לי הנאה זה הנכדים. הם לא 
מקהים את הכאב, אבל הם גורמים המון אושר“. 

אומרים עליך שאתה ’כמו איוב‘. 
”אני לא מרגיש ככה. אני אופטימי. אני מסרב 
להיות במקום של החושך. אנחנו ממילא נהיה 
שם. עכשיו אני רוצה להיות באור. אני מנסה 
כל הזמן להאיר לעצמי את הדרך ולהאיר 

אותה גם לאחרים“. 8 
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רמי יולזרי, מתמודד עם פוסט–טראומה ממלחמת לבנון הראשונה, הוא ואשתו מזי, רצים 

היום להחזיר לעצמם את מה שאיבדו. עם עסק משותף ועם קבוצת "רצים עם רמי", הם 

סמדר שיר מסתכלים קדימה לקרבות הבאים שעוד יבואו, ולא מוכנים להפסיד /

אני בתחושה שזאת מלחמה 
חדשה, ושגם בה אנצח

באותה  עצמם  את  כשמצאו  בוקר, 
המיטה, הוא אמר: "אני רוצה להגיד 

לך משהו חשוב".
  18 שנים אחרי הבוקר ההוא, שניהם מגחכים 
במבוכה. הם לא היו אז זוג קבוע, רק שכנים 
וידידים. היא סיפרה לו על הדייטים הכושלים 
שלה והוא סיפר לה על הדייטים המאכזבים 
שלו. "שום דבר רומנטי", שניהם מדגישים. 
כשהכירו, בעבודה, היא התרשמה שהוא "גבר 
מעניין ומרשים, אבל עצבני, אחד שצועק 
על אנשים". בנסיעות המשותפות למשרד 
וממנו היא לא הצליחה לקשור איתו שיחה 
אישית, עד שהרימה ידיים מפני ש"היה לי 
ברור שאין לנו סיכוי, אני לעולם לא אחיה 
עם בנאדם שכל רגע עלול להתהפך עלי". 

  שיחת ידידים התנהלה ביניהם גם בערב שבו 
רמי קפץ לדירתה, לראות טלוויזיה. "אבל 
לא הרגשתי טוב", משחזרת מזי, "באיזשהו 
שלב פרשתי לחדר השינה. אמרתי לרמי 
'כשאתה יוצא תטרוק את הדלת' ונרדמתי. 
אפילו לא הרגשתי שהוא נשכב לצידי עם 
הנעליים והבגדים. בבוקר, כשהתעוררנו, 
פתאום החלה שיחה אחרת, פחות מנומסת, 
הרבה יותר אמיתית. כשרמי אמר 'עכשיו, 
אחרי שאנחנו מכירים כל כך הרבה זמן אני 
רוצה להגיד לך משהו חשוב', לא היה לי 

מושג לאיזה כיוון זה יוביל".
  רמי אמר: "אני סובל מפוסט–טראומה", ומזי 
שאלה מה זה. "סיוטים, קצת פלאשבקים, 
התקפי חרדה, כל מיני דברים", הוא ענה 
ומזי זוכרת שזה לא נשמע לה נורא. "אבא 
שלי נפטר מהתקף לב כשהייתי בת 16", 
היא מסבירה, "אמא שלי נשארה אלמנה עם 
שלושה ילדים, וידעתי מה זה להתמודד. 

רמי סיפר לי שהוא עבר טיפול שלא כל 
כך הצליח, אכלנו ארוחת בוקר והמשכנו 
הלאה. לא חשבתי שזה יתפתח למערכת יחסים 
ארוכה. הייתי בטוחה שיום אחד אני ארגיז 

אותו והוא יצעק עלי ובזה הקשר ייגמר".
  "אני ידעתי שנתחתן", הוא מקניט אותה. 
"הכול זרם בינינו בכיף, לא היו סלעים לטפס 

עליהם".
  "לפני החתונה ביקשתי מכולם שלא יילחצו 
ממנו", היא מגלה. "אמרתי להם שלפעמים 
הוא טיפה מתנשא ומרוחק, אבל בסך הכול 

הוא בחור טוב". 
  העתיד הצטייר בעיניהם כוורוד. הם התחתנו, 
גרו ברמת השרון, הולידו את נועם (כיום בן 15 
וחצי), רמי לימד סטטיסטיקה באקדמיה, מזי 
סייעה לו בעבודתו הנוספת כיועץ למחקרים 
סטטיסטיים, ובהמשך עברו לגור ברחובות 
כדי שאמה תוכל לעזור עם התינוק. ואז, 

דווקא אז, הכול השתנה. 
  "מוצאי שבת", מזי מתארת, "נועם ישן, רמי 
ואני היינו בבית, כל אחד התעסק בענייניו 
- ופתאום יריות. אני מוציאה את הראש 
מהמרפסת ורואה שכל השכנים מוציאים את 
הראשים שלהם מהמרפסות. רצתי למטה 
וגיליתי שאחד השכנים נכנס לרכב שלו 
שהיה בחניון, ממש מתחת לדירה שלנו, 
וירה לעצמו בראש. גרנו בקומה הראשונה 
וזה היה כאילו ירו אל הסלון שלנו. הסתכלתי 
על רמי וראיתי שהוא מפורק. הוא סגר את 
כל החלונות והתריסים והסתובב בבית מצד 
לצד. גם עלי האירוע הזה השפיע מאוד. 
אמבולנס, סירנה, שאריות של דם. אבל רמי... 
באותו הלילה החלה ירידה משמעותית מאוד 
בתפקוד שלו. הוא היה לחוץ ועצבני וסבל 

שאני מתייצב, אבל היציבות היתה מייאשת 
מפני שביום טוב, יחסית, פחדתי מהנפילה“.

  ”אתה פחדת מנפילה?“, מזי עוקצת אותו. 
”אני פחדתי. אחרי שלושה–ארבעה ימים של 
רביצה במיטה משכתי אותך ממנה בכל הכוח“, 
היא מנופפת בזרועותיה. ”ככה משכתי אותך. 
ואתה, עם כל המטר תשעים שלך, נשענת 
עלי פיזית מפני שלא יכולת לעמוד. גררתי 
אותך לתל השומר וגם שם המשכת להישען 

עלי מפני שלא יכולת לשבת“.
  ”היא“, רמי מצביע על אשתו, ”תפקדה בתור 
מעצור דלת. היו מקרים שהציעו לנו אשפוז 
ומזי אמרה ’לא, אני אקח אותו הביתה‘ וגררה 

אותי כל הדרך חזרה“.
  ”נכון“, היא מודה באשמה, ”במה תעזור לו 
השינה בבית החולים? עדיף שיישן בבית. 
החזרתי אותו הביתה, וביני לבין עצמי חשבתי 
’זהו? נחרץ גורלי? אני אהיה המטפלת שלו 
בשארית חיי? זה לא היה מה שתכננתי ולא 
מה שהתאים לי. אבל מצד שני, עד שמצאתי 
את הבנאדם שאני רוצה ואוהבת, אני אעזוב? 
הייתי מוכנה לעשות הכול כדי שהוא יחזור, 
למרות שברגעי השבירה שאלתי את עצמי 

אולי הזיתי, אולי הוא מעולם לא היה“. 
  כשד“ר נקש סיפרה לרמי שהיא נוסעת 
חדשה  טיפול  שיטת  ללמוד  לפילדלפיה, 
פואה, פסיכולוגית  שפיתחה פרופ‘ עדנה 
וטיפול בחרדה  בעלת שם עולמי למחקר 
פוסט טראומטית, רמי לא תלה בכך תקוות. 

גם כשנקש חזרה ארצה נלהבת והבטיחה 

מהתקפי חרדה. הוא מעולם לא צעק עלי, אבל 
העדיף להישאר בבית מפני שלא היה מסוגל 
לעמוד בתור, לחכות בפקק תנועה ולשהות 
במקומות הומים. ראיתי שהוא מסתגר. אפילו 
חוש ההומור שלו נעלם. האינטימיות שהיתה 

בינינו, עקיצות ומבטים, הכול התפוגג".
  הימים הפכו לשבועות, שהפכו לחודשים. 
"יותר משלוש שנים", היא מציינת בשקט. 
"עברנו תקופה מאוד לא פשוטה. יש לי בעל, 
אבל הוא איננו. כך הרגשתי. בארוחות הערב 
הוא נרדם על השולחן, כנראה בגלל תרופות 
במינון שלא התאים לו, ויש לנו ילד קטן 
שצריך לקחת ולהחזיר מהגן. תחושה של 
גררתי  מזה  לצאת  בניסיון  אונים.  חוסר 
את שלושתנו החוצה, לנשום קצת אוויר, 
אבל באותה תקופה היו המון פיגועים. פעם 
נסענו לצומת ביל"ו, להסתובב קצת בקניון, 
ומכל מסכי הטלוויזיה קפץ עלינו הלינץ' 
ברמאללה ורמי ברח לתפוס מחסה. לא היתה 
לנו אווירה משפחתית, לא היו לנו חיים, גם 
העסק התרסק. הוא המשיך לעבוד כמרצה, 
וכלפי חוץ היה נראה שהוא מתנהג יפה, אבל 
בבית הוא צל. אפילו לא מגיב כשהילד בוכה". 

למה לא קמת והלכת?
  ”זה מה ששאלו אותי בוועדה הרפואית. ועניתי 
שהתחתנתי עם האדם הכי מתאים לי, ואני 
מחכה ליום שהוא יחזור אלי. האמנתי שזה 
יקרה. לא ידעתי מתי ואיך, ואף אחד לא יכול 
היה לתת לי תשובה, אבל נכנסתי לשגרה של 
המתנה. ’אתמול הוא הלך לרופא, החליפו לו את 
התרופות, בעוד שלושה שבועות נראה אם יש 
שיפור במצב‘. ושוב מחליפים תרופות ומחליפים 
מטפלים, ובין לבין הולכים לוועדה של משרד 
הביטחון כדי להגדיל את אחוזי הנכות עקב 
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ההחמרה. הרגשתי שהבנאדם נפצע בתאונת 
דרכים, שוכב באמצע הכביש כשהוא שותת 

דם ומה, אני אזרוק אותו? הוא זקוק לעזרה“.
 גם את היית זקוקה לעזרה.

  ”נכון. הגעתי לעמותה של נשים שנשואות 
לנפגעי הלם קרב ושם אמרו לי ’את צעירה, יש 
לך ילד קטן, תביני שהמצב לא הולך להיות יותר 
טוב, את נכנסת לכלא שנקרא פוסט טראומה. 
את יכולה ללמוד איך לחיות מול הסימפטומים, 
אבל אין באמת תקווה‘. אז למדתי לחיות עם 

שמחות קטנות. יום ללא אשפוז היה הישג“.
  רמי, מה אתה הרגשת באותם ימים?

  ”הרגשתי הכול - ולא הרגשתי כלום. הייתי 
קהה. כאילו חייתי ביקום מקביל. והיו לנו 
הרבה קונפליקטים על זה שאני לא מתפקד“.
  ”ועוד איזה קונפליקטים“, מזי מחייכת. 
”חיפשתי פתרונות ותיסכל אותי שהאיש 
הגדול והחכם הזה רואה שאני מנסה לעזור 
לו ולא משתף פעולה, אפילו לא מנסה. ימים 
ולילות אמרתי לו ’אני מבינה שקשה לך, ירו 
עליך במלחמת לבנון, נפצעת, אבל תגיד, 
בשביל מה נלחמת? כדי להישאר בחיים. אז 
אם נשארת בחיים, קום מהמיטה ושים עליך 
נעליים ונצא מהבית עד לגינה. מאה מטר. 
אני לא מבקשת ממך לרוץ מאה מטר תחת 

אש!‘ ולא היה עם מי לדבר.
”הוא לא הסכים לצאת מהבית. מהבוקר עד 
הערב היה מפעיל את מכונת הכביסה ואחר 
כך תולה את הבגדים ומקפל אותם ומחזיר 
לארון. ולפני כל יציאה מהבית היו טקסים 
של נעילת דלתות וחלונות. פעולות שנתנו 

לו אשליה של הגנה וביטחון“. 
  ”ואני“, רמי מודה, ”גם ריחמתי על מזי וגם 
כעסתי עליה. הייתי בעיקר מתוסכל מזה שאני 
שם ולא שם. הייתי במכונת כביסה רגשית. 
רגע אחד אני יושב איתה, אוכל ארוחת בוקר, 
מדברים, מנסים לצחוק ופתאום בום, מטח 
של פלאשבקים, ואני מריח דם ואבק שריפה 

ושומע יריות, ומה אני עושה?“.
  ”כל דבר החייה בו את הטראומה“, מזי 
מוסיפה. ”אופנוע בחוץ, בכי של תינוק, היו 
לו סיוטים בלילה והוא צעק מתוך שינה. 
הייתי מנסה להרגיע אותו, או להעיר אותו. 
אף פעם לא ידעתי מה עדיף לעשות. רק 
שנתיים אחרי הלילה של היריות בחניון, 
כשהגענו לד“ר מיקי פולק וד“ר ניצה נקש 
במחלקה הפסיכיאטרית בתל השומר, הרגשתי 
שאני יכולה קצת לשחרר. ד“ר נקש אמרה 
לי שאני צריכה להחליט מי אני – אשתו של 
רמי או המטפלת שלו. לי זה היה ברור שאני 
אשתו, אבל גם היה לי ברור שבתור אשתו 

אני חייבת לקבל הדרכה“.
  אולי גם לקבל זכויות...

  ”פנו אלי מכל מיני ארגונים ועמותות והציעו 
לי להצטרף אליהם, כדי שנשותיהם של נפגעי 
טראומה יוכלו לקבל זכויות, אבל לא רציתי 
לעשות מלחמות עולם. רק רציתי שהבעל 

שלי יחזור“.
  רמי זוכר שהגיע לתל השומר ”במצב נורא 
קשה“, כהגדרתו. ”בשלב הראשון ד“ר נקש 
התרכזה במציאת התרופה המתאימה ורק בשלב 
השני התחלנו לדבר על המלחמה. הרגשתי 

מזי: ”פעם נסענו לצומת ביל“ו, להסתובב קצת בקניון, ומכל מסכי הטלוויזיה קפץ עלינו 

הלינץ‘ ברמאללה ורמי ברח לתפוס מחסה. לא היתה לנו אווירה משפחתית, לא היו לנו חיים, 

גם העסק התרסק. בבית הוא היה צל. אפילו לא מגיב כשהילד בוכה“ 
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צילום: פוטו לינוףרמי ומזי. "יום אחד עלינו במדרגות ולא האמנתי שזה מה שאני מרגישה. האינטימיות חזרה"
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לו ש“אחרי עשר פגישות תהיה אדם חדש“, הוא 
התקשה להתלהב. 

  ”אבל בשלב ההוא כבר לא היה לי מה להפסיד“, 
הוא מודה. ”הייתי אחרי 10 שנים של טיפולים, 
פסיכולוגים, רופאים. הרזומה שלי כלל גם 
ניסיון התאבדות במהלך שירות מילואים. אבל 
מזי נתנה לי את הכוח להסכים. כך הפכתי 
למטופל הישראלי הראשון בשיטת ’פי אי‘ 
שמבוססת על חשיפה ממושכת, ושהיתה שונה 
מכל מה שהכרתי. עד אז, מנגנון ההישרדות 
שלי ציווה עלי להדחיק את הזיכרונות כדי 
להימנע מהחרדה. בטיפול הזה ישבתי, כל 
פעם במשך שעה וחצי, שיחזרתי לטייפ את 
התקריות בלבנון וקיבלתי שיעורי בית עד 
לפגישה הבאה – לשבת ולהקשיב שוב ושוב 
להקלטה. הייתי בטוח שזה לא יעבוד, ובפעמים 
הראשונות באמת חוויתי החמרה בסימפטומים, 
ממש הרעה, אבל משבוע לשבוע הרגשתי ש...“.
  ”אני הרגשתי את השיפור לפני שרמי 
היה מודע לכך!“ מזי קופצת. ”לפני שרמי 
הפך לסוג של זומבי היה לו מנהג: בכל פעם 
שעלינו במדרגות הוא נתן לי מכה בטוסיק. 
ופתאום, אחרי שלוש שנים וחצי, יום אחד 
עלינו במדרגות ולא האמנתי שזה מה שאני 

מרגישה. האינטימיות חזרה“.
  ”עדיין פחדתי“, הוא מסתייג. ”הרגשתי כמו 
פצצה מתקתקת. בסדר, כרגע השיטה עובדת, 
אבל מה יקרה אם הטראומה תחזור? התנהגתי 
כמו ניצול מסופת הוריקן שחוזר הביתה ומוצא 
הריסות. מה עושים קודם? איך מדביקים מחדש 

את החיים? מאיפה אמצא כוחות?“.
  משרד הביטחון הצמיד להם מלווה פיננסי, הם 
עברו טיפול זוגי, רמי ובנו נועם החלו טיפול 
משפחתי, ”והשיקום המאסיבי כלל גם טיפולי 
שיניים“, הוא מעיד. ”השיניים שלי נהרסו 
משנים של תרופות וגם מלילות של חריקות“. 
הם הרחיבו את המשפחה (אלון בן 9 ואסף, בן 
7), ולפני חמש שנים פתחו ביחד חברה לייעוץ 
סטטיסטי. ”אני מביאה את השיווק והטכנולוגיה 

ורמי מביא את המחקר“, מזי מסבירה.

  ”ואז הגיע הגרנד פינאלה!“ רמי מכריז. ”לפני 
ארבע שנים החלטתי שנשאר לי עוד דבר 
אחד לתקן - הפיזיות שלי. הגעתי ל–130 ק“ג 
וסבלתי מקשיי נשימה. בנאדם נורמלי במצב 
הזה חולם ללכת, אבל החלום שלי היה לרוץ 
מרתון. כשאמרתי את זה למזי היא הסתכלה לי 
בעיניים ואמרה ’בסדר, אבל קח מאמן שישמור 
עליך‘, ומאותו הרגע זה התגלגל נורא מהר. 
תוך שבוע היתה לי תוכנית אימונים מסודרת 
ויצאתי לדרך בתחושה שזאת מלחמה חדשה 

ושגם בה אני אנצח. נקודה“.
  הוא החל לרוץ בחולות ראשון לציון בשעות 
הערב. ”למה לא?“ מזי מצחקקת, ”לרוץ זה יותר 
קל מאשר להשכיב שלושה ילדים“. אפילו 
היא פקפקה בכושר ההתמדה שלו, אבל אחרי 
עשרה חודשים רמי השתתף במרתון הראשון, 42 
ק“מ, העניק לו את השם ”לחלץ את הספורטאי 
מתוך האיש השמן“, ומאז הוא מגדיר את עצמו 
כמכור. ”השתתפתי בחמישה מרתונים, אחד 
מהם באלפים בשוויץ, בעלייה. טיפסתי את 
החרמון עם חבר, בריצה, אבל ההישג הכי גדול 
שלי הוא הקבוצה ’רצים עם רמי‘ שהקמתי יחד 
עם נט“ל. זו קבוצה של 20 אנשים המתמודדים 
עם פוסט טראומה, יחידת עלית. בוגרי מלחמות 
וסיירות ופיגועים. הריצה היא נקודת החיבור 
שלנו, אבל במפגשים השבועיים אנחנו גולשים 

גם לתחומים אחרים“. 
  היעד החדש של רמי יולזרי הוא אולטרה מרתון, 
100 ק“מ, ובבלוג ”רצים עם רמי“ הוא קורא 
לכולם להצטרף לאתגר, בידיעה שבמסלול הזה 

אשתו לא תתייצב לצידו או מאחוריו.
  ”אני לא רצה“, מזי פוסקת. ”בתחרויות אני 
עומדת בקו הסיום ומוחאת לו כפיים, ושש 
פעמים בשבוע, כשהוא יוצא לאימון, אני 

כוססת ציפורניים. מחכה לראות איזה פרצוף 
יהיה לו כשהוא ייכנס. תמיד קיים האיום 
שהפלשבק יחזור. המונח ’תסמונת דור שני‘ 
מיוחס אצלנו רק לשואה, אבל כבר 60 שנה 
אנחנו שולחים גברים למלחמות, ויש משפחות 
שבהן האבא והבן חולקים גורל משותף. האבא 
מיום כיפור והבן מלבנון. ילדים שלא היו 
במלחמה נושאים טראומות מאירועי טרור 

ומקטיושות בדרום. זה סבל שאין לו סוף“. 
  ”לכן אני מספר את הסיפור שלי“, רמי מסכם. 
”כדי לעורר מודעות. יש אנשים שהמלחמה 
עם  מי שחזר ממנה  נגמרה בשבילם.  לא 
פוסט–טראומה לא חזר הביתה באמת. וכמו 
שלא משאירים פצועים בשדה הקרב, אסור 
להפקיר את זה שממשיך לשמוע יריות. בכל 
פעם שאני יוצא להרצאה אני מקווה שבקהל 
יישב גבר אחד שעד סוף הערב יגיע למסקנה 
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סמדר שיר, סופרת (”אמא, תחייכי!') 
ועיתונאית ב"ידיעות אחרונות"

רמי. "היעד החדש שלי הוא "אולטרה מרתון, 100 ק"מ"

פעילות נט"ל מתאפשרת תודות לתמיכתם של רבים בארץ ובחו"ל
אנו מודים לכל אלה שסייעו לנו במהלך שנת  2013 בארץ

 גופים, חברות ותורמים פרטיים
מ־10,000 ₪ ומעלה

שלי ודוד אהרוני, אלטשולר שחם ניהול קרנות 

נאמנות, אמות השקעות בע"מ, יעקב בורק, בנק 

לאומי - בנקאות פרטית, בנק לאומי בע"מ, בר 

נתן יוסף - נאמן הקדש מייכור - נאמנות, ג'נגו 

בע"מ, קבוצת גנדיר, דיפלומט מפיצים 1968 

בע"מ, האיגוד הישראלי לקידום האדם, הקרן 

המשפחתית על שם תד אריסון, הקרן ע"ש 

חביבה שאשא ז"ל, טקפליי שיווק בע"מ, יו בי 

אס בע"מ, ישראכרט בע"מ, כהן איילה ואלי, כתר 

פלסטיק בע"מ, מגדל חברה לביטוח, מועדון חבר 

צרכנות בע"מ, מיטב ד"ש, מלונות דן בע"מ, משרד 

רו"ח סומך חייקין - KPMG, מתן – משקיעים 

בקהילה, נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ, נובל 

אנרג'י, נירלט בע"מ, צביקה קליפר, עירית ויואב 

קפלן, קרן אריה יהודה - ישראל, קרן יהל - ע"ש 

יהודה לאון רקנאטי, קרן מ.א.ה. מיסודם של 

מרגוט וארנסט המבורגר, קרן עזריאלי ישראל, 

קרסו מוטורס בע"מ, תחיה ויעקב קורץ, ליאון 

 רקנאטי, לני רקנאטי

עמותת נט"ל מודה מקרב לב למייסדת ויו"ר 
העמותה יהודית יובל רקנאטי על תרומתה 

מדי שנה לכיסוי הוצאות הנהלה וכלליות 
של העמותה, ועל תרומתה להחזקת בית 

נט"ל. תרומה נדיבה זו ניתנת מתוך הזדהות 
והוקרה לחוסנה של החברה בישראל 

ומאפשרת לנו להפנות את התרומות במלואן 
למימון הטיפול הנפשי והעשייה הקהילתית 

לכל הפונים לעמותה.

מתן סיוע מקצועי, תמיכה ותרומות שוות 

ערך. תודה לחברות ולעסקים שתרמו 
ממשאביהם ואפשרו לנו לעשות טוב:

 ,Sportweb ,ONE ,Meccineta ,Fedex ,CTV

WATCHITOO, אלקטרה בר־מים, אריאל 

ועדיאל, אתר הנשים On-Life, אתר הנשים 

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
גב' יהודית יובל־רקנאטי, יו"ר ומייסדת,

עו"ד שלי אהרוני, מר אבי אטיאס, גב' פולט איתן, 
עו"ד מיכל אמיתי טהורי, מר ישראל לרמן, מר יונתן 

עירוני, רו"ח עדה רונן

חברי העמותה
עו"ד שלי אהרוני, ד"ר חנה אולמן, גב' פולט איתן, 

מר גלעד אלטשולר, עו"ד מיכל אמיתי טהורי, מר אבי 
אטיאס, עמוס באר, עו"ד תלמה בירו, קובי בן משה, 

מר נוחי דנקנר, פרופ' חיים דסברג, מר יוסי דשתי, מר 
עפר חודורוב, גב' יהודית יובל-רקנאטי, מר ישראל 
לרמן, ד"ר יהודה מלצר, פרופ' קנת מן, פרופ' אבי 

עורי, מר יונתן עירוני, פרופ' אברהם (רמי) פרידמן, 
רו"ח עדה רונן, מר טל רקנאטי, ד"ר הנרי שור

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)
שמעוני-פינקלשטיין-ברקי (משרד פרסום)

קומודור מערכות מידע בע"מ
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saloona, אתר NRG, אתר YNET, אתר וואלה, 

אתר תפוז, גבאי הגברה ותאורה, גוגל ישראל, 

גלובל מייל, גלי צה"ל, ג'נרל מיילס, גסטטנר, 

גרופון, גרינפילד, דימדיה, דניאלה רייבנבך 

יחסי-ציבור, הוצאת כנרת זב"מ דביר, הרץ - 

השכרת רכב, זכיינית ערוץ 2 רשת, זכיינית ערוץ 

2 שידורי קשת, חברת גני יהושע, חזני וורק אנד 

שופ, טאנדמוויז, טרנס טייטלס, יוניון מדיה, 

יס - טלויזיה בכבלים, יפעת מידע תקשורתי, 

יקבי רקנאטי, לילית קוסמטיקה, מועדון הגולף 

בגעש, מזל-טלה, מי עדן, מכון אדלר- ביה"ס 

לאימון אישי, מכון ברנדמן, משרד הבריאות, 

משרד הפירסום שמעוני פינקלשטיין ברקי, 

משרד הפרסום twentythree יוסי צרפתי, 

משרד הפרסום Y&R, משרד עו"ד יוסי אברהם, 

משרד רו"ח סומך חייקין - KPMG, נענע 10, 

סופר פרינט, סופרפוש, עוגיות עידית וסביון, 

עיגול לטובה, עיתון גלובס, עיתון הארץ, עיתון 

הארץ דה מרקר, עיתון הלוחם, עיתון ידיעות 

אחרונות , עיתון ישראל היום, עיתון כלכליסט, 

עיתון לאישה, עיתון מעריב, עיתון מקור ראשון, 

ערוץ 1, ערוץ 10, ערוץ 2, ערוץ 24, פוטו לינוף, 

צוות 3, קבוצת אי.די.בי.: רשת שופרסל , קבוצת 

גולף אנד קו, קבוצת מורג, קול ישראל, קומודור, 

קרנרג'י, רכבת-ישראל, רפי רקנטי - ביטוח, 

רשת ללין, רשתות ורדינון/נעמן, שטראוס עלית, 

שפ"א - שידורי פרסום אזורי, שפ"מ - שידורי, 

פרסום מרכזי, תשר

שיתופי פעולה תודה למוסדות ולארגונים 
שהביעו אמון ובחרו בנט"ל כשותפה לעשייה:

NPTech, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת 

בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת 

תל-אביב, ארגון אדוורק, ארגון בת עמי, ארגון 

נכי צה"ל, ארגון נעמת, ארגון נפגעי פעולות 

איבה, ארגון עמינדב, ביטוח לאומי, בית־ספר 

תיכון שז"ר בת־ים, בנק לאומי, המועצה 

להתנדבות, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 

המרכז הבינתחומי הרצליה, הסוכנות- פרוייקט 

קריירה ישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, 

הקואליציה הישראלית לטראומה (ITC), מוזיאון 

תל-אביב, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית 

בני שמעון, מועצה אזורית חוף אשקלון, מועצה 

אזורית מרחבים, מועצה אזורית רהט, מועצה 

אזורית שדות נגב, מכללת ספיר, מכללת תל 

חי, מעגל אמהות לפצועי צה"ל, מרכז רפואי 

ברזילי, מרכז רפואי הדסה, מרכז רפואי סורוקה, 

מרכז רפואי פוריה, מרכז רפואי קפלן, מרכז 

רפואי רמב"ם, מרכזי חוסן והכשרות: שדרות, 

חוף אשקלון, שדות נגב, אשכול, נהריה, נצרת, 

משאבים, משטרת ישראל, משרד הביטחון, משרד 

החינוך, משרד הרווחה, עיריית אופקים, עיריית 

אשדוד, עיריית חדרה, עיריית חיפה, עיריית 

יבנה, עיריית נהריה, עיריית נתיבות, עיריית 

קרית מלאכי, עיריית שדרות, עיריית תל-אביב 

יפו: מחלקות הספורט והדוברות, עמותת אחים 

לחיים, עמותת אתגרים, עמותת יחד, עמותת 

ערים בלילה, צה"ל - מנהל הנפגעים וקציני 

הערים, צה"ל -מחלקת כושר קרבי, קופת חולים 

מאוחדת, רוח טובה, שגרירות ארצות-הברית, 

 ,NYU שגרירות גרמניה, שלוחת אוניברסיטת

תנועת הצופים, תנועת הנוער יהודה הצעיר

תודה מיוחדת לאישי־הציבור, האמנים, 

אנשי המקצוע והחברים שעזרו לנו להעלות 
מודעות ולקדם את העשייה:

דין דין אביב, פנינה אלון־אייזנמן, איתי אנגל, 

עמוס באר, יעקב בכרך, אנאל בלומנטל, עודד בן 

עמי, צחי בן־שבת, דני ברוסובני, טל ברמן, אירית 

בשן, רוני דותן, יעל דן, אור־לי הופמן בר, דידי 

הררי, אורלי וילנאי, אסנת שיר וישינסקי, מימי 

זיו, ניצה חוזז, אביב חופי, יובל חץ, ערן ירדני, 

נדב מאירסון, קובי מידן, ליליאן photo, שמוליק 

מעוז, יובל נדל, אופיר עזורי, קרן פולג רגעים 

למזכרת, טל פוקרד־צלאל, יוסי צבקר, צביקה 

קומיי, זיו קורן, עירית קפלן, ציפי שחרור, 

פרידה שטיינברגר, משה שי, ורד שמיר, להקת 

טררם, להקת תשע־נשמות

רצים עם רמי: עמותת נט"ל ועמותת 
אתגרים מזמינות להצטרף לקבוצות 
הריצה וההליכה (לגברים ולנשים), 

למתמודדים עם פוסט טראומה.
 לכל גיל ולכל דרגת כושר.

 לפרטים: פרי בנאור
 טל. 073-2363328 

peri@natal.org.il



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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