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קוראים יקרים, 
"זמן מלחמה" הוא זמן אחר. זהו זמן 

שלצערי מוכר לנו מאז ומתמיד. בקיץ 
האחרון, בימי "צוק-איתן", עברנו "זמן 
מלחמה" נוסף במהלכו חזית ועורף היו 

לאחד. לוחמים ואזרחים רבים שילמו 
מחיר כבד, והצטרפו לשורה אינסופית 
של מי שנפלו במערכות הכבדות של 

שמירה על הבית ועל החיים שלנו כאן 
בישראל. ואין נחמה. הלב נשבר לרסיסים 

עם כל הודעה על אובדן, ונחמץ מדאגה 
על פציעה וכאב. וכמו ב"זמן מלחמה", 

לצד הקושי העצום, היו גם ביטויים 
מרגשים של תקווה והתעלות הנפש. 

יוזמות מבורכות למען הלוחמים, חיזוק 
רוחם של תושבי הדרום וסיוע למי 

שמתמודד עם הכאב, גם לאחר שוך 
הקרבות. כאן ביתנו, וחשוב לנו להשפיע 

לטובה עבור עתידנו ועתיד ילדינו.
 הגיליון ה-16 של "בנוגע לרגש" מביא 

קולות ומראות המוכרים לנו מימי 
"צוק-איתן". גם אלה שנדמו וכמעט 

שאינם נשמעים בימים שאחרי המלחמה. 
בין הכתבות בגיליון זה: שלושה אבות 

של לוחמי גולני שנהרגו ביממה נוראה 
אחת, קבוצת לוחמים נפגעי תגובת קרב, 

שיצאו למסע בהימלאיה ושם נאלצו 
להתמודד עם הדיווחים הקשים יום-יום, 

אחים ואחיות בסורוקה המתמודדים 
עם העומס בבית-החולים והמתיחות 

בביתם שבדרום, וגם טור אישי של תמיר 
סטיינמן, כתב חדשות 2 בדרום הארץ, 

שמספר על ההירתמות המקצועית בשטח 
וגם על רגעי השבירה. 

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 לצדכם ועבורכם 
בכל ימות השנה. 

 

יהודית יובל רקנאטי 
יו"ר ומייסדת נט"ל

נט”ל היא עמותה א–פוליטית שנוסדה ב–1998. 
העמותה מטפלת בנפגעי טרור, שירות צבאי 
אותם,  שסובבים  המעגלים  ובכל  ומלחמה 
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–180,000 
אזרחים - ילדים, מבוגרים, קשישים, לוחמים 
שנזקקו  מיוחדות,  ואוכלוסיות  משוחררים 
דרך  הסיוע,  מקו  החל  העמותה,  לשירותי 
היחידה הקלינית שפרוסה ברחבי הארץ, המועדון 
החברתי–שיקומי, הצוות הקהילתי, הפועל ללא 
לאות בישובים ובאזורים בהם התושבים חיים 
ניידת  ומפעיל  תחת איום ביטחוני מתמשך, 
טיפולית בבתי התושבים. בנט”ל פועל מרכז 
הכשרה רב–תחומי ללימודי טראומה לאנשי 
מקצועות בתחומי הטיפול, ולהעשרת הכלים 
הטיפוליים העומדים לרשותם. בד בבד נט"ל 
פועלת להעלאת המודעות לנושא הטראומה על 
רקע לאומי וליצירת לגיטימציה לפנייה לעזרה. 
כל זאת למען חיזוק חוסנה של החברה הישראלית.
אורלי גל, מנכ"ל נט"ל

נפגעי טראומה על רקע לאומי

עורכת: דבורה פישמן
עריכה: הילה שיאון 

 מערכת: גלי דגן סמנכ"ל שיווק והסברה, 
מיכל ארליך, דנה אורלב, פרי בנאור, לימור אברהם

עיצוב גרפי: סווטה בסין )גלובס( 
צילום שער: זיו קורן 
הדפסה: דפוס הארץ 

 הפצה באדיבות )לפי סדר הא"ב(:  
ביטאון בית הלוחם, גלובס, הארץ, ידיעות אחרונות, 

ישראל היום, מקור ראשון
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הבטן הרכה והתקווה

נים שאנו מייחלים ומאחלים לילדינו ש
שלא יצטרכו להילחם על הבית, וכמה 
מאתנו שמעו זאת מהוריהם בילדותם? 
אך לא רק אמונה ותקווה אנחנו מעבירים לילדינו. 
אנחנו כנראה מעבירים להם גם חלק מהמשא 
הטראומטי שקיבלנו/ירשנו מהורינו, והם בתורם 
מאבותיהם. אנו מכנים תופעה התנהגותית זו 
כ"העברה בין דורית", שבאה לביטוי למשל 
במצוקות הנפשיות שמאפיינות את בני הדור 
השני לניצולי השואה, או עולה מן הממצא שבנים 
לניצולי שואה היו פגיעים יותר לתגובת קרב בעת 
שירותם הצבאי. ממצאים אלה ואחרים מלמדים כי 
במקרים לא מעטים, ילדים להורים טראומטיים 
סובלים גם הם ממצוקות טראומטיות, משל קיבלו 

זאת מהוריהם בתורשה. 
איך מתבצעת העברת המטען הטראומטי מהורים 
לילדיהם? הסבר מתבקש הינו בדרך פסיכולוגית, 
דרך החוויה הילדית של ההורה הפגוע והתגובה 
לכך. הסבר חדשני מציע בנוסף גם מנגנון 
העברה ביולוגי דרך תורשה אפיגנטית - לאמור, 
אירועים/גורמים משמעותיים )כמו למשל מצוקות 

טראומטיות( יכולים להשפיע על הביטוי הגנטי 
ולעבור בתורשה, מבלי להשפיע על מבנה הגן 

עצמו אלא על האופן בו הוא מתבטא. 

פוסט טראומה אצל ילדים
ההשפעות של אירועי מלחמה וטרור נבדקו 
בארץ על ילדים ונוער, החל מפעוטות בגיל הגן. 
במחקרים השונים נצפו אצל הילדים תסמינים 
 ,)PTSD( אופייניים להפרעה פוסט טראומטית
כמו חוויה חוזרת של האירוע דרך מחשבות 
וזיכרונות חוזרים )בגיל צעיר אפשר שזה יבוא 
לביטוי דרך משחק(, יקיצה מחלומות רעים 
וקשיי שינה. לעיתים ייתכן שיופיעו ביטויים 
התנהגותיים כמו פחדים שונים, חרדת פרידה, 
נסיגה התפתחותית )כמו חזרה להרטיב במיטה, 
חזרה לשימוש במוצץ וכד'(, תסמיני עוררות 
יתר ואף ביטויי כעס ותוקפנות. בנוסף, יש לזכור 
שבמציאות הביטחונית שלנו שכיחים המצבים 
שבהם הילד וההורה עוברים ביחד מצבי סכנה 
ואיום. במצבים כאלה תגובתו הטראומטית של 

הילד למצב המאיים יכולה להתעצם מעצם 
המודעות שלו לכך שגם ההורה נמצא בסכנה. 
מחקרים מלמדים שאיום על ההורה, כדמות 
משמעותית ביותר עבור הילד, הינו מנבא חזק 

להתפתחות מצוקה פוסט טראומטית. 
בארץ נעשו בשנים האחרונות עבודות לקידום 
החוסן של ילדים באזורי סיכון. באחת מהן )פט 
מודל מערכתי  הציעו  וחב', 2012(  הורנצ'ק 
לבניית חוסן, כשבמישור הקליני בוצע איתור 
מצוקה אצל הורים וילדיהם הפעוטים, ונעשתה 
התערבות טיפולית דיאדית - עם ההורה וילדו. 
במישור הקהילתי נערכו סדנאות לבניית חוסן 
להורים ולצוותים החינוכיים בגני הילדים, והכשרה 
של אנשי מקצוע המתמחים בטיפול בגיל הרך. 

בסדנאות אלה לומדים המשתתפים לזהות את 
דרכי ההתמודדות של עצמם ושל הילדים ואת 
היכולת להעשיר ולגוון את היכולות האלו. כמו כן 
מתאפשר שיח משותף להורים ולמטפלות ונוצרים 
מעגלים של תמיכה הדדית שמחזקת את תחושת 
השייכות לקהילה. בעבודה נוספת מצאו וולמר וחב' 
)2013( כי מורים שהוכשרו להעביר סדנאות חוסן, 
הצליחו להפחית מצוקה ולשפר התמודדות בקרב 
תלמידים יהודים וערבים, ובתוך כך להתמודד גם 
עם ההיבטים הבין תרבותיים הנוגעים למצוקה 

ולהתמודדות עימה בחברה מעורבת.

האפשרות לצמיחה
ראוי לציין שלצד המצוקה, קיימת גם בשורה 
חיובית והיא האפשרות לצמיחה. כלומר, חשיפה 
לאירועים טראומטיים נושאת אמנם בחובה סיכון 
למצוקה ולמשקעים פוסט טראומטיים, אבל 
יחד עם זאת יתכן בעקבותיה גם תהליך של 
צמיחה חיובית, ושתי התופעות הללו מתקיימות 
זו בצד זו. צמיחה זאת יכולה לבוא לביטוי, למשל, 

בתפיסה יותר חיובית של הילד את עצמו ואת 
החיים, ובתחושה של חיזוק הקשר שלו לאחרים. 
ביטוי אישי בהיר ונוקב למצב, הובא בראיון 
רדיו שנערך בזמן "צוק איתן" עם נועם, בן 
קיבוץ נירים, שמרבית חייו נמצא תחת איום 
הירי והטילים. נועם שוחח עם השדרן גיא זוהר 
ותיאר את החיים תחת האיום החוזר ונשנה 
כשגרה מייאשת למדי, אשר גם אם לכאורה 
מתרגלים לחיות כך, הרי כשהאיום שב ומתעורר 
גם הפחד ניעור ומכה מחדש. נועם דיבר על 
התחושה הקשה מכך שבעת משבר כולם נזכרים 
בתושבי האזור, מתעניינים ובאים, אך בין לבין 
הם כאילו שקופים. מה עוזר לנועם להתמודד? 
המשפחה, החברים, הקיבוץ והתמיכה מהם. מה 
הכוח שמחזיק אותו? התקווה שמשהו ישתנה, 
שיהיה דיבור עם הצד השני על מנת לנסות 
ולהביא לשינוי. וכן, נועם חושב לא פעם על 
מה שקורה שם )בצד השני(, ועל אותו צעיר 
אלמוני בן דמותו וגילו. ולא.. הוא לא מרגיש 
כלפיו לא כעס ולא תאוות נקם, אלא תחושה 

של הזדהות ושותפות גורל. 

אז מה יכולנו ללמוד משורות אלה? שהילדים 
שלנו כצפוי אינם אדישים למציאות הטראומטית, 
וכואבים אותה, מאוד. וגם שאנו ההורים מנסים 
לגונן עליהם, אך בו זמנית גם מעבירים להם 
את המשקעים הטראומטיים שלנו. שהנוער 
שלנו יודע גם לצמוח מההוויה הטראומטית, 
ושכאנשי מקצוע אנו לומדים ומלמדים איך 
להפחית את מצוקתו ולקדם את החוסן הנפשי 
שלו. אבל, בסופו של יום, ללא אופק של תקווה 
והתוויית הדרך להגשים אותה, לא נוכל לממש 
חיים וחברה ראויים באמת לילדינו ולנכדינו. 
אבן יסוד מרכזית בדרך זו הינה חינוך לסובלנות 
ולקבלת האחר, עם מתן לגיטימציה לנרטיב 
ולרגשות שלו, לצד אלה שלנו. ככל שנועם 
מקיבוץ נירים מייצג את הנוער הישראלי יש 
מקום לתקווה. ההתמודדות הנמשכת על מחיריה 
הגבוהים לא מרפה את ידיו. ולמרות המאבק 
הקשה והשוחק  הוא מוצא שאר רוח  ויכולת 
להרגיש את בן דמותו בצד השני ולייחל לעתיד 

טוב יותר עבור שניהם.  

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

פרופ' אבי בלייך
מנהל בית החולים לב השרון

יו"ר ועדת היגוי מקצועית בנט"ל

שנים שאנו מאחלים לילדינו שלא יצטרכו להילחם על הבית, וכמה מאתנו שמעו זאת מהוריהם בילדותם? אך לא רק 
אמונה ותקווה אנחנו מעבירים לילדינו. אנחנו כנראה מעבירים להם גם חלק מהמשא הטראומטי שקיבלנו, או אפילו 
ירשנו מהורינו, והם בתורם מאבותיהם. פרופ' אבי בלייך על תופעה התנהגותית המכונה "העברה בין דורית", שבה 

ילדים להורים טראומטיים סובלים גם הם ממצוקות טראומטיות 

מה עוזר לנועם מקיבוץ נירים להתמודד? המשפחה, החברים, הקיבוץ והתמיכה מהם. מה הכוח 
שמחזיק אותו? התקווה שמשהו ישתנה, שיהיה דיבור עם הצד השני על מנת לנסות ולהביא לשינוי. 

נועם חושב לא פעם על מה שקורה שם, בצד השני של הגבול, ועל אותו צעיר אלמוני בן דמותו 
וגילו, והוא לא מרגיש כלפיו לא כעס ולא תאוות נקם, אלא תחושה של הזדהות ושותפות גורל 
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ילד של אבא

כל עדיין טרי מאוד. טרי מדי. מבצע "צוק ה
איתן" התחולל בקיץ האחרון, והותיר 
אחריו עשרות משפחות שכולות. ביקשנו 
לשוחח עם שלושה אבות, שנדרשו לתעצומות 
נפש כדי להסכים למפגש המשותף. אבותיהם 
של רס"ן צפריר בר אור ז"ל, סמ"ר שון כרמלי 
ז"ל וסמל בן וענונו ז"ל, לוחמי גולני שנפלו 
בקרב בסג'עייה במהלך "צוק איתן", הסכימו 
עם  שלהם  היומיומית  בהתמודדות  לשתף 
 האבל, השכול והחיים שלהם ושל משפחותיהם. 
הפגישה עם שלושת האבות נערכת בבית נט"ל. 
אלון כרמלי, אבא של שון ז"ל. שון, לוחם 
בחטיבת גולני, נולד וגדל בטקסס ועלה ארצה 
בגיל 16 כדי להתגייס לצה"ל. בעקבות קריאה 
ברשתות החברתיות, ליוו אותו למנוחות כ-20 
אלף ישראלים. שון, בן 21 בנפלו, הותיר הורים 
ושתי אחיות. בימים אלה הוריו משתקעים 
מחדש בישראל, אחרי 26 שנה בארה"ב. הם 
מתגוררים כעת אצל בתם בקיסריה, ויש להם 

שני נכדים.
אילן וענונו, אבא של בן ז"ל. בן, לוחם בחטיבת 
גולני שגדל באשדוד, ואלפים מתושביה ליוו 
אותו למנוחות, הותיר אחריו הורים, אחות ושני 
אחים. בן 19 בנפלו. משפחת וענונו ותיקה ומוכרת 
באשדוד. אילן מספר שתושבי העיר תמכו בהם 

רבות ועטפו אותם בחום במהלך ימי האבל.  

שיחה עם אבות שכולים שבניהם נפלו בקיץ האחרון, במבצע "צוק איתן". האבות של רס"ן צפריר בר אור ז"ל, סמ"ר 
שון כרמלי ז"ל וסמל בן וענונו ז"ל, לוחמי גולני שנפלו בקרב בסג'עייה במהלך המבצע, הסכימו לשתף בהתמודדות 

היומיומית שלהם עם האבל, השכול, חייהם שלהם ושל משפחותיהם לאחר האסון /  גליה אלוני דגן

אריה בר אור, אבא של צפריר ז"ל. צפריר, סמג"ד 
בחטיבת גולני, גדל בעכו והתגורר בחולון. נפל 
בגיל 32, כשהוא מותיר אחריו את הוריו, אחותו, 
רעייתו ובתו. לאחר נפילתו נולד בנו, שקיבל את 
השם הראל: ראשי תיבות של "הרם ראשך אביך 
לצידך". אריה ורעייתו לא חזרו לביתם בעכו אחרי 
שצפריר נהרג, ועברו לגור עם בתם ומשפחתה 

בנהריה. יש להם חמישה נכדים.
הפגישה קשה וכואבת. יש בה כוח וחולשה, אהבה 
וגאווה, וגם הרבה דמעות. ובעיקר נשמע בה קולו 
של אבא, קול שלא זוכה להישמע בדרך כלל, 
וחשוב שנקשיב לו. אילן, אבא של בן, כבר פגש 
בעבר את אלון, אבא של שון. אריה, אבא של 
צפריר, נפגש עם שניהם לראשונה. "שון איחד 
את העם", הוא אומר לאלון, שבנו בחר להגיע 
מארה"ב ולהתגייס לצה"ל, ורבבות ישראלים 

שלא הכירו אותו ליוו אותו למנוחות.
אלון: בזכות זה אני שורד. עוד לא סיפרתי את 
זה, אבל בשבת בצהריים, לפני שזה קרה, סיפרו 
לי שגולני נכנסו לעזה. אמרתי: 'אם קורה משהו 
לשון - אני דופק כדור בראש'. התכוונתי לזה 
במאה אחוז. אבל היום אני מרגיש שאם יקרה לי 
משהו, לא רק שהאישה והילדים יתפרקו - אלא 
גם ההנצחה של שון תיעלם. כל עוד אנחנו כאן, 

הוא עדיין יחיה.
אילן: אמי נפטרה בגיל 54, והכאב על מותה הוא 

קמצוץ לעומת הכאב על ילד, שבנית עליו כל 
כך הרבה, ראית איך הוא מתפתח... בן הספיק 
לשרת שבעה חודשים, עוד לא נהנה... לפני 
הגיוס הוא שקל 120 קילו, וירד 45 קילו כדי 
להיות בגולני. המג"ד רצה שיילך לקורס מ"כים 
ולקצונה. הוא היה חניך למופת בטירונות. החבר'ה 

היו קוראים לו 'הקצין'.
איך אתם ממשיכים הלאה?

אלון: זה מה שאנחנו שואלים, כל הזמן.
אריה: אנחנו, כמשפחה, בחרנו בחיים, בשביל 
הנכדים. אנחנו מתגוררים אצל הבת, כל אחד 
מבני המשפחה תומך בשני בזמן משבר. אשריי 
שזכיתי שהחתן שלנו התעקש שנבוא לגור אצלו. 
זה לא מובן מאליו. הוא לא מוכן לשחרר אותנו 
עד שנחליט איפה אנחנו מתמקמים. צפריר לחץ 
עלינו שנגור ליד דנה, אחותו. זו צוואה. יש לנו 

חמישה נכדים.
אילן: אני חייב להמשיך. יש לי ילדים קטנים. 
אם לא הם, לא הייתי חי בארץ. אי אפשר להיות 
כאן. תמיד מדברים על הכאב של האמהות, אבל 
לאבות הכי כואב. אנחנו לא מראים. אמהות 
בוכות, מדברות. אנחנו רק סופגים, ומחפשים 

איפה להוציא. 
אתה מרגיש שהחברה סביבכם מצפה מכם 

שתהיו חזקים?
אילן: כן. אבא נחשב חזק. אבל אנחנו לא חזקים.

שלושה אבות. אריה בר אור, אילן וענונו ואלון כרמלי 
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אבות עם בנים במגרש, זה ממש צובט לי בלב. 
אני רגיל להיות איתו במשחקים. וכשאני נכנס 

לתוך המשחק, אני בורח קצת מהמציאות.
אריה: אהבתי לקרוא המון. היום אני לא מסוגל 
לפתוח ספר מלבד תהלים, ושיעורי המקרא 
שאני משתתף בהם בבית הכנסת. זה מאפשר 

לי להתנתק.

אריה, לנכד הבכור שלכם תהיה בר מצווה 
בעוד שנה. תהיה שמחה?

תהיה שמחה. צפריר יבין אותי. אני מאמין שהוא 
נמצא פה.

אלון: מרגישים אותם כאן, בדברים לא מוסברים. 
ואני לא מתכוון למיסטיקה.

אילן: לבית העלמין באשדוד מגיעים חסידים 
חרדים להתפלל על קברו של בן. יום אחד שאלתי 
אותם, מה אתם עושים פה? הם ענו לי: 'יש לו כוח. 
הוא נפל על קידוש השם'. כשאני צריך משהו אני 

אומר 'בן, תעזור לי' - וזה קורה.
אריה: יש סימנים שהוא פה. גם אשתי, שרונה, 
מרגישה. ביום ההולדת תוך כדי האזנה לרדיו 
שמעה ברקע את השיר שרונה ומיד אחריו את 

השיר אמא של אריק איינשטיין שיר שצפריר היה 
שר לה כל הזמן. ויש גם את קבוצת הווטסאפ של 
הצוות של צפריר, שעזרו לי לפתוח בנייד. אחד 
מהם ביקש ממני להוסיף אותו לקבוצה, ולא ידעתי 
איך עושים את זה. ואז, כשהייתי בבית הקברות, 
נדלק לי הטלפון, ועל הצג היה כתוב איך מכניסים 
איש קשר חדש לקבוצה... הוא סידר לי את זה. 

צפריר תמיד סידר לי דברים בטלפון הנייד.
אתם חושבים על ההנצחה של הבנים?

אילן: הייתי רוצה לבנות באשדוד בית כנסת לזכרו. 
הייתי אבא קשה, קפדן. כך חונכתי. בן היה עושה 
לי כבוד, היה בינינו דיסטאנס. כשהתגייס לצבא, 
התחברנו. הוא היה מתייעץ איתי. כשהספדתי 
אותו אמרתי לו שאני מאוד גאה בו. הוא תמיד 
שאל את אמא שלו, 'מה אבא אומר?'. כשיצא 
לרדיו השיר 'ילד של אבא' של מוקי, שמעתי שם 
את השורה 'הייה לאילן'. סיפרתי לאשתי, והיא 
צלצלה אליו ואמרה לו 'בן, ְשמע איזה שיר אבא 

שומע כל היום'. שירים הורגים אותי.
אלון: שירים מקבלים משמעות. לא ידעתי שגם 
שון אהב את 'ילד של אבא'. ועוד שירים, כמו 'יש 
מקום רחוק אחרי הים', שמזכיר לי את האי שחיינו 

בו בטקסס. אני רואה את שון במקום שגדל בו.
אריה: סיוון, כלתי, מטפלת בנושא ההנצחה. עושים 
סרט לזכרו של צפריר, ויש כל מיני אירועים. 

חניכת אולם הספורט באורט דרסקי בעכו על שמו 
של רס"ן צפריר בר אור ז"ל ויום ספורט לזכרו, 
המכינה הקדם-צבאית על שם "אבנר" בעכו, 
שמנחילה את אהבת הארץ דרך הרגליים, תקיים 
השנה את הניווטים שלה לזכר צפריר ולזכר סרן 
צביקה קפלן ז"ל, שנהרג איתו. יש בפייסבוק דף 

לזכרו של רס"ן צפריר בר אור.
אלון: כשאני שומע על הבנים האחרים, אני 
מרגיש שיש להם הרבה מאוד במשותף. אני 
מרגיש שמדברים על שון - הנתינה בלי תנאי, 

האיכות שלהם, הכבוד, העזרה לזולת.
מה עוד עוזר לכם להחזיק מעמד, להמשיך 

לחיות, ִעם ולמרות האסון שפקד אתכם?
אילן: האמונה. אני נחשב אדם חזק.

אריה: אני הייתי אדם מאמין, לא דתי. מאז שצפריר 
נהרג, אני חובש כיפה. זה מחזק מאוד. שיעורי 
המקרא שאני משתתף בהם מראים את היופי שיש 

ביהדות. הם מלמדים אותי לסלוח.
אלון: אצלי זה להיפך. פעם התפללתי כל יום 
ושמרתי שבת. היום קשה לי עם הטקסטים, עם 
הכוונות. אני לא מתפלל כמו פעם, מקפיד פחות, 
אבל ממשיך לשמור על המסורת, כי אם לא אשמור 
עליה, אז למה שון נהרג? הוא נהרג בגלל המסורת. 

איפה אבות פורקים את הכאב שלהם?
אילן: לבד, באוטו. 

אריה: באוטו. אני מרשה לעצמי לבכות כאן, רק 
בגלל אילן ואלון. בדרך כלל אני מחזיק את עצמי 
לא לבכות ליד אף אחד. כשאני מתחיל לדבר על 
הבן אני מנתק מגע והולך. אני לא עולה לקבר, 

כי הייתי מתמוטט לגמרי. 
אילן: פעם הייתי מחכה לחזור מחו"ל כדי לעלות 

לקבר. היום אני לא עולה. למי אבכה, לאבן?
אלון: כבר חצי שנה אני 'אבא של שון', לא אלון. 
לפעמים קשה לי כשמצביעים עליי, או כשאני 
מזהה את מבטי הרחמים של אנשים שאני לא מכיר. 
אילן: בודקים איך אתה מתמודד עם החיים. אם 

אתה צוחק.
אלון: 'הנה הוא אוכל, הוא צוחק, שותה, לא שותה...'
אילן: הכוונה היא טובה, אבל מי שלא קיבל את 

המכה הזאת, לא יודע איך להתמודד איתה.
אריה: מי שלא יודע איך להתנהג, מקשה יותר. 
לכן אני מסתדר יותר טוב עם החברים של צפריר. 
הם לא מרחמים עליי. הם באים, צוחקים, כאילו 

צפריר בבית.  
אילן: בשבוע שעבר יצאתי עם אשתי למסעדה, 
יחד עם חברים. יש אנשים טובים באשדוד, 
ובכל זאת ראיתי איך מסתכלים עלינו: 'מה, 
הם יצאו למסעדה?'. וגם ככה אני בגיהנום. 

אני כבר לא מבלה. 
מה אתם עושים כדי להתמודד עם הכאב 

היומיומי?
אילן: אני הולך לחדר כושר. מאז המקרה, אני 
שם חמישה ימים בשבוע, משש וחצי בבוקר, מיד 
אחרי התפילה. זה מתיש, וגם פוגע בעסק שלי, 
שהפעילות בו ירדה ב-60 אחוזים. וגם האמונה 
עוזרת לי. אני נוסע למרוקו, ועולה לקברי צדיקים. 
אלון: אני כמעט ולא עובד, רק בערב - לפי שעון 
ארה"ב. יש לי שני נכדים: כשאני איתם, אי אפשר 

להיות עצוב. נכדים זו תרופה.
אריה: תרופה לא נורמלית.

אלון: וגם כדורגל. הייתי מגיע מארה"ב למשחקים 
של מכבי חיפה, ושון נדבק ממני. כשאני רואה 

אלון: כבר חצי שנה אני 'אבא של שון', לא אלון. לפעמים קשה לי כשמצביעים עליי, או כשאני 
מזהה את מבטי הרחמים של אנשים שאני לא מכיר. אילן: בודקים איך אתה מתמודד עם החיים, 
אם אתה צוחק. אלון: 'הנה הוא אוכל, הוא צוחק, שותה, לא שותה'. אילן: הכוונה היא טובה, אבל 

מי שלא קיבל את המכה הזאת, לא יודע איך להתמודד איתה

אילן: אני לא מתפרק ליד הילדים. הפסיכולוגית רוצה שנדבר 
איתם. אבל הילדה קמה בוכה באמצע הלילה, כי היא נזכרה 

באחיה, והבכורה עומדת להתגייס לגולני. אלון: אנחנו לא 
יכולים להרשות לעצמנו להתפרק. אנחנו הדבק. מסתכלים 

עלינו, ויש לנו תפקיד. אריה: זה ה-DNA הדפוק של הגברים. 
אני לא מתבייש להראות חולשה. אבל אני מבין את אילן – אני 

לא יכול לבכות ליד הנכדים. איך אפשר לבכות לידם? 

7
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אני חייב לשמור משהו ולהעביר הלאה, אחרת 
הוא נהרג סתם. אני מכריח את עצמי.

אריה: גם אני. קשה לי לקום בבוקר, ואני מכריח 
את עצמי.

יש בכם כעס?
אריה: אני לא כועס על אף אחד. בני רצה לשרת 
את המדינה, רצה להיכנס לעזה. במבצע "עמוד 
ענן" הוא כעס כשלא נכנס. הוא היה לוחם ונקבר 
מבלי שנגעו בו. מי שנהרג על קידוש השם - נקבר 

יחד עם כל מה שהיה עליו, הנעליים, המדים.  
אלון: גם שון כעס כשהם חיכו ולא נכנסו.

אריה: אנחנו לא מבינים הכל. לכל אחד מאיתנו 
יש אוטובוס, ותחנה שבה הוא יורד. בני חי 32 

שנה, והוא חי יותר טוב ממני.

אלון: גם אני אומר ששון חי טוב, 21 שנה.
אילן: הם צוחקים עלינו שם, בעולם האמת.

אלון: אני כועס על עצמי שהסכמתי ששון יהיה 
קרבי. ביקשתי שיגיד שיש לו בעיות רפואיות כדי 
שלא יהיה קרבי, כי גם ככה קשה לנו כשאנחנו 
בארה"ב ורחוקים ממנו. היה לו פרופיל 97 והוא 
אמר: 'או שאהיה קרבי, או שאני חוזר לארה"ב'. 
זו הפעם הראשונה שהוא לא שמע לי, והחליט 
בניגוד לדעתי. אני כועס קצת על עצמי - שלא 
עשיתי יותר כדי להחזיר אותו לארה"ב - וקצת 
עליו. אומרים לי 'אומץ לב', 'גבורה', ואני חושב 

- לא יכולת להיות קצת פחדן? 
...וגאווה?

אלון: גאווה עצומה. אי אפשר לתאר. שון הגן 
על אנשים מפני האיום הישיר והמוחשי של 
המנהרות. כשממש קשה לי, אני מסתכל על 
ילדים קטנים ואומר: 'הם פה בזכותו'. זו לא 
קלישאה. כאן זה מוחשי. שון והחברים שלו מנעו 
את האסון שעלול היה לקרות בגלל המנהרות 

האלו.
אילן: הגאווה באה לפני העצב. בן כתב לאשתי, 
'הכאב הוא רגעי, הגאווה היא נצחית'. אז לא 

הבנתי, היום אני מבין. כאילו הרגיש...
אריה: תמיד הייתי גאה בצפריר. לפני מבצע 
"עופרת יצוקה" היו עשרות פעולות בתוך עזה. 
וכשצפריר היה יוצא הביתה ביום חמישי, לא ידענו 
מה הוא עבר שם. הוא היה שר, צוחק, משתולל - 
לא מספר כלום. הוא ידע להפריד. איך אפשר לא 
להיות גאה בזה? אני גאה בכל חטיבת גולני. הבן 

שלי האמין ב'טוב למות בעד ארצנו'.
אילן: חברים אמרו לי, מה פתאום אתה נותן ְלבן 
ללכת לגולני? ואני עניתי, 'מה, הבן שלי יותר 
טוב מהילדים של השכנים? צריך מישהו שיגן 

על המדינה'.
אריה: מגיל צעיר, טיילנו עם הילדים בארץ. 

צפריר תמיד היה צמוד למדריך, רצה לראות את 
יופייה של המדינה. בגיל 13 הוא ביקש להיפגש 
עם שמעון פרס, שהיה אז ראש הממשלה. הצלחנו 
לארגן מפגש, וצפריר היה כל כך גאה. הוא אמר: 

'אתה יודע מה הוא עשה למען המדינה?'.
אילן: בן רצה להיפגש עם הרב חיים פינטו. זה 
היה בשבילו הכל. לפני שנכנס לעזה, הרב צפה 
שהוא יתייבש, וביקש ממנו לשתות הרבה מים.

אלון: הנה הודעה ששון כתב בפייסבוק ב-14 
ביולי: 'מתגעגע לתיכון, מתגעגע להיות אזרח 
אבל לומד את המשמעות האמיתית של החיים 
ולא רק חושב על עצמי... אין דבר שלא אעשה 

למען המדינה שלי'. 
מתי, אם בכלל, אתם בוכים? יש שיר כזה, 

"הגברים בוכים בלילה". זה נכון?
הילדים.  ליד  אני לא מתפרק  או-הו!  אילן: 
הפסיכולוגית רוצה שנדבר איתם. אבל הילדה 
קמה בוכה באמצע הלילה, כי היא נזכרה באחיה, 

והבכורה עומדת להתגייס לגולני.
אלון: אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתפרק. 
אנחנו הדבק. מסתכלים עלינו, ויש לנו תפקיד.

אריה: זה ה-DNA הדפוק של הגברים. אני לא 
מתבייש להראות חולשה. אבל אני מבין את 
אילן - אני לא יכול לבכות ליד הנכדים. איך 
אפשר לבכות לידם? אם אני מתפרק כשאני ליד 
אשתי, גם היא מתפרקת. אנחנו מנסים לחזק אחד 
את השני. בבית אני ישן, לא מחזיק מעמד. עם 
הנכדים אני מבלה, אבל מעבר לזה - אין טעם. 
אלון: יש ימים שאני מרגיש לחצים בחזה, או שאני 
מרגיש שאני עומד להשתגע. אבל אני לא לוקח 

שום דבר, אני נגד כימיקלים.
אריה: אני ישן עם כדורי שינה. לפני כן לקחתי 
כדורי הרגעה. אל תתבייש לקחת. תמיד אמרתי 
לצפריר שכשהוא נהנה - בפעילות מבצעית, או 
באימון - אני לא ישן. לחצים בחזה אלה התקפי 

חרדה, וזה עלול להחמיר. אתה חייב לפרוק את זה. 
אפילו לבעוט בדלת, אבל חייב לפרוק איכשהו.
אלון: נפגשתי עם עוד הורים שכולים ממבצע 
"צוק איתן", במסגרת קבוצה שארגנו הצבא ו"יד 
לבנים". היה בינינו חיבור, אני מבין בדיוק על מה 
הם מדברים, וקל לי לדבר איתם יותר מאשר עם 
אנשים אחרים. אני מרגיש שאנחנו מכירים מזמן.
אילן: לפעמים, כשחבר אומר לי 'צריך להמשיך, 
תהיו חזקים' - אני שואל אותו, 'מה זה חזק? אתה 

יודע על מה אתה מדבר?'. 
אריה: זו הפעם הראשונה שאני נפגש ומדבר 
עם אבות אחרים מגדוד 13 של גולני. אולי 
אני צריך לדבר יותר, אבל כרגע אני יודע 
שאני לא יכול להתמודד עם מה שצף. אני 

מרגיש שאני כמו כוס שנשברה.
אלון: זה קורה לי לפעמים. הכאב שלי כל כך 
כבד, ואני מרגיש שעכשיו אני צריך לקחת גם 
את הכאב שלכם. עכשיו כואב לי גם על צפריר 

ועל בן, וזה קשה להכיל את זה.

מה מקור הכוח שלכם?
אילן: הרב תומך בי, כל הזמן. אני הולך לבית 
העלמין כל בוקר בשש וחצי, אחרי התפילה. אני 
אחראי לפתוח את קבר הצדיק בבית העלמין, 
אבל לא נכנס לקבר של בן. ואני רואה שאותם 
יש  החיילים:  לקברי  באים  קבועים  הורים 
כאלה שמבקרים בחלקות של חללי מלחמת 
יום הכיפורים, והם עדיין בוכים. אני שואל 
את עצמי 'זה הסרט שלי?', אז אני בורח לחדר 

הכושר.
אלון: המשפחה נותנת לי כוח, ומה שנוטע בי 
אופטימיות הוא הנוער, שפעם זלזלתי בו. מרחוק 
זה נראה אחרת. קראתי להם 'דור האייפד והאייפון', 
ואז ראיתי שיש כאן ילדים מדהימים, עם רצון 
להתגייס ולתרום. כל כך הרבה צעירים רוצים ללכת 
לגולני. ואם זה הנוער - אז יש מקום לאופטימיות. 

אלון: מרגישים אותם כאן, בדברים לא מוסברים. אילן: לבית העלמין באשדוד מגיעים חסידים 
חרדים להתפלל על קברו של בן. הם אומרים: 'יש לו כוח. הוא נפל על קידוש השם'. כשאני 

צריך משהו אני אומר 'בן, תעזור לי' - וזה קורה. אריה: יש סימנים שהוא פה. גם אשתי, שרונה, 
מרגישה. ביום ההולדת תוך כדי האזנה לרדיו שמעה ברקע את השיר שרונה ומיד אחריו את 

השיר אמא של אריק איינשטיין שיר שצפריר היה שר לה כל הזמן

7

אילן וענונו ובן ז"ל

אריה בר אור וצפריר ז"ל
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ולגבי עצמי, כל יום שאני שורד וחי - הוא הישג.
אריה: אצלי אלה אשתי, הבת, הכלה והנכדים, 
רק המשפחה מעניינת אותי. אני משתדל לא 
ללכת הרבה לבית הקברות. אני מאמין שאני 
מפריע לו. חשוב לי להגיד שצפריר היה מ"מ, 
מ"פ, סמג"ד - הוא העריץ את החיילים ואמר 
ש'אין מה להשוות - הם הרבה יותר טובים ממה 

שאנחנו היינו'.
אם יש דבר אחד שמרגיז את שלושתם, זו 
החשבונאות הפוליטית שהם מרגישים שנעשית 

על גבם של הבנים.
אלון: שמעתי ברדיו תוצאות של סקר, שלפיו 
"צוק איתן" הסתיים  הציבור חושב שמבצע 
בתיקו. מה זה, כדורגל? הילדים האלה, ואלה 
שלפניהם, הגנו על אנשים בגופם. לא בשביל 
לשחק. הוויכוחים האלה מרגיזים, ויש מאחוריהם 

אינטרסים פוליטיים. 
אילן: יש כאן משפחות שאיבדו ילדים.

אותי  עצבנה  הפוליטית  החשבונאות  אריה: 
בזמן המלחמה, ומעצבנת אותי גם עכשיו. חלק 

מנהל אקדמי: פרופ' אבי בלייך 
מנהלת מקצועית: גב' 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' דינה סנדרוב 

מר דרור אלרון 

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 2015
מקום הלימודים: בית נט"ל, 

רח' אבן גבירול 10, תל אביב 

התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה 
בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב

המרכז  הרב תחומי  ללימודי טראומה - נט"ל 
נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ו ) 16 - 2015 (

התוכנית מוכרת לגמול השתלמות יום פתוח להכרות עם תוכנית הלימודים ועמותת נט"ל – בהרשמה 
 מראש

 לפרטים נוספים והרשמה: 
www.natal.org.il :אתר נט"ל ‰ school@natal.org.il :לי מורי בטלפון: 0732-363-363  שלוחה 0 ‰ מייל

מספר המקומות מוגבל

מרכז- הסיפור שלך הוא הסיפור של כולנו: 
לספר  לך  מאפשר  בנט"ל  התיעוד 
לנו  לעזור  ובכך  שלך,  הסיפור  את 
הישראלי.  הזיכרון  פסיפס  את  ליצור 
אדם  לכל  זר  עו התיעוד  תהליך 
מחוויות  האישי  הזיכרון  את  לשמר 
ולהנחיל  איבה,  פעולת  או  מלחמה 
ם  י א ב ה ת  ו ר ו ד ל ת  ש ר ו מ ה ת  א
כולה.  הישראלית  ובחברה   במשפחה 
מוזמנים לפנות אלינו: 0732-363-363 
  info@natal.org.il .או לדוא"ל

מהפוליטיקאים הפנימו כבר שבזמן מלחמה לא 
צריך לדבר, אלא לשתוק.

אלון: הם רוצים קרדיט. איזה קרדיט? על הילדים 
שלנו? רק הבנים שהיו שם, נלחמו, נפצעו, נהרגו 

- רק להם מגיע הקרדיט.
אריה: מי שמשרת בצבא, החייל הכי פשוט, הולך 
לתת מעצמו ויש לו מטרה. לא השנאה מניעה 
אותו, אלא האמונה שהוא שומר על אחרים. 
אני מקווה שכל העם יפסיק לשנוא ויאמין 
בעצמו, שהוא ינצח. היו כאן מלחמות מימי 
יהושע בן נון, ושלום לא יהיה כאן, אבל צריך 
לחיות בלי שנאה - גם בינינו לבין השכנים 

שלנו - וִעם אמונה.
לפני פרידה אנחנו מדברים על התקווה, שלא 
כמוהם. התקווה  עוד אבות שכולים  יהיו 

שצפריר, בן ושון יהיו החללים האחרונים. 
אילן: הבן שלי הוא האחרון בשורת הקברים בבית 

העלמין. הלוואי ויישאר ככה.
אלון: אני רואה שנשאר שם מקום ואומר, זה לא 

הסוף. הלוואי וזה היה.

תכנית יחידה מסוגה בארץ המבוססת 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.
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 את המחזור 

התשיעי, בהוראת מיטב המומחים המובילים בתחום.

www.nata l .org . i l 363–363–800–1 לפניות ולתרומות לנט"ל 
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 דרוכים, מסורים 
ונכונים לכל משימה

''כולנו מתפללים שלא ניאלץ לעבור את זה שוב", אומר על "צוק איתן" מיכאל אלמליח, אח בחדר המיון של בית 
החולים סורוקה בבאר שבע, המקום שקלט את מרבית הנפגעים בתקופת המערכה. גם גילי דגני ואוקסנה אלייב, 
אחיות מחלקת טיפול נמרץ, משוכנעות שעוד נכונו להן ימים קשים ועצובים. אבל גילי ואוקסנה ומיכאל, כמו שאר 

חבריהם ועמיתיהם בבית החולים - אחיות, אחים, רופאות, רופאים, צוותים רפואיים, סיעודיים, מנהלתיים ואחרים - 
לא הולכים לשום מקום. הם פשוט שם ועושים כמיטב יכולתם / הגר רם

אופן רשמי "צוק איתן" הוא מבצע. באופן ב
מעשי ורגשי זו הייתה מלחמה לכל דבר. 
עשרה חודשים חלפו מאז, ולרבים כלום 
לא נגמר. הכאב, הדם, הזיכרונות, המשא הרגשי, 
החשש ממה שעוד עלול להתחדש ולקרות - כל 
אלו לא הסתיימו. ''כולנו מתפללים שלא ניאלץ 
לעבור את זה שוב, אבל נדמה לי שרבים מאד 
סקפטיים בעניין'', אומר מיכאל אלמליח, אח 
בחדר המיון של בית החולים סורוקה בבאר 
הנפגעים  מרבית  את  המקום שקלט  שבע, 
בתקופת "צוק איתן". גם גילי דגני ואוקסנה 
אלייב, אחיות מחלקת טיפול נמרץ, משוכנעות 
שעוד נכונו להן ימים קשים ועצובים. אבל גילי 
ואוקסנה ומיכאל, כמו שאר חבריהם ועמיתיהם 
לבית החולים - אחיות, אחים, רופאות, רופאים, 
צוותים רפואיים, סיעודיים, מנהלתיים ואחרים 
- לא הולכים לשום מקום. הם דרוכים, מסורים 

ונכונים לכל משימה.

‰ מיכאל אלמליח )39(, נשוי ואב לשניים )בן 
שלוש ובת שנה( מנתיבות, מכיר כל יציאה, נפילה 
ופיצוץ שמגיעים מעזה, מבדיל בין מבצע, פעילות 
והיתקלות, ואת "צוק איתן" הוא מכנה במילה 

אחת: "מלחמה''. 
הוא נולד וגדל בנתיבות, אליה הביא את אשתו 
ענבל - אחות חדר לידה במקצועה, מקרית 
מלאכי. תשע שנים הוא אח במיון של סורוקה. 
בעל תואר ראשון בחינוך, חשב להיות מורה 
להיסטוריה, והחליט על הסבה. השלים מסלולים 
מתקדמים בסיעוד והוצב, לבקשתו, במיון - 

"מחלקה עם הרבה אקשן'' הוא מחייך. 
"צוק איתן" לא היה המבצע הראשון בו מצא עצמו 
עובד כמו מטורף, ''אבל הפעם הזו הייתה שונה, 

מכל כך הרבה סיבות'', הוא אומר בשקט. 
מה השתנה?

"מבחינת הפעילות - האינטנסיביות, מספר 
הימים, כמויות הפצועים ועוצמת הפציעות.. 
ובאופן אישי - זו פעם ראשונה שהשארתי בבית 
ילדים... אשתי בדיוק הייתה בחופשת לידה, עם 

מיכאל אלמליח

תינוקת בת שלושה חודשים ועוד 
ילד קטן, והיה מאד קשה לעזוב 
אותם לבד ולצאת למשמרות של 
12 שעות, כשאתה לא יודע מה 
יכול לקרות... הילד שלי אמר לי 
כמה פעמים: 'אבא אני פוחד', ועם 
זה הלכתי לעבודה והשארתי אותו 
מאחור... עם הפחד שלו והדאגה 
שלי. זה היה מאד קשה, הדאגה 
לאישה ולילדים ולמשפחה שלמה 
שגרה בעיר. פעם טיל פגע בבית 
של אימא שלי.. למזלנו היא לא 
הייתה שם, אבל החרדות לא עוזבות 
אותך והידיעה שאתה בעצם לא 

יודע מה יקרה בעוד רגע...". 
יש דרכים להתמודד?

"אתה פשוט עושה את מה שצריך. 
כשאתה בתוך העבודה ומגיע גל 

של פצועים - אתה כולך שם, לא חושב על שום 
דבר אחר". 

היה רגע ששבר אותך?
"שלושה ימים לפני שרב סרן בניה שראל 
נהרג, הוא הגיע למיון עם רסיס בעין ואני 
טיפלתי בו. זכרתי את השם המיוחד שלו, 
וכששמעתי, שלושה ימים אחר כך, שהוא 
נהרג - זה היה רגע שזעזע אותי... ולמרות 
הקושי והכאב - בעבודה לא מתפרקים; חייבים 
לשמור על הכוחות הפיזיים והנפשיים, כי 

אחרת אי אפשר לתפקד". 
וכשנגמר - התפרקת?

"לא 'התפרקתי', אבל אשתי הרגישה שאני 
עובר משהו. לפני כמה חודשים עברתי סדנה 

של נט"ל להתמודדות במצבי לחץ. לא מדובר 
רק על התמודדות בזמן מלחמות או מבצעים 
צבאיים. מדברים שם גם על אלימות שמגיעה 
לבתי חולים, על פחדים, על חרדות, עושים סדר 
בדברים. הסדנה עוזרת. אתה רואה שאתה לא 

לבד, יש מי שמקשיב לך ותומך בך". 
מרגיש שתוכל לעמוד בסיבוב נוסף?

הוא שותק ואח"כ אומר בשקט: "לצערי, זה כנראה 
לא היה הסיבוב האחרון... אבל אני כאן כי מישהו 
צריך לעשות את העבודה הזו, ואם החיילים יעמדו 

בזה, אנחנו בטוח נעמוד בזה". 
אתה מאמין שיום אחד יהיה פה שקט?

"הלוואי. אם אין תקווה - אין טעם, כך שצריך 
לקוות".  

מיכאל אלמליח: "אחרי המלחמה אשתי הרגישה שאני 
עובר משהו. לפני כמה חודשים עברתי סדנה של נט"ל 

להתמודדות במצבי לחץ. לא מדובר רק על התמודדות בזמן 
מלחמות או מבצעים צבאיים - מדברים שם גם על אלימות 

שמגיעה לבתי חולים, על פחדים, חרדות, עושים סדר 
בדברים. הסדנה עוזרת. אתה רואה שאתה לא לבד, יש מי 

שמקשיב ותומך בך"
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‰ גילי דגני, 40, נולדה, גדלה וחיה בקיבוץ יד 
מרדכי, שדבש ועוקץ מתערבבים בו. שם, בין 
טילים לדבורים, גילי למדה ללכת ולדבר, לקרוא 
ולכתוב, סיימה גן ובי"ס וצבא, התאהבה באיתמר 
בן קיבוצה, התחתנה וילדה את שלושת ילדיה 
- נבו )15(, לוטם )12( ותום )6(. ''ומכאן אני לא 
הולכת לשום מקום, לא בורחת, לא עוזבת. יד 
מרדכי זה הבית'', היא אומרת ושוקעת בהרהורים...

עשור שלם הטילים, המרגמות, האזעקות, הריצות 
לממ"ד ולמקלטים מלווים אותה מקרוב. קרוב מדי. 
היא הייתה כוורנית, ייצרה דבש וחלמה על חיים 
שקטים. לפני שבע וחצי שנים עשתה שינוי, פנתה 
ללימודי אחיות, סיימה תואר ראשון וביקשה 
להצטרף למחלקת טיפול נמרץ, ''כי זו מחלקה 
מרתקת עם עשייה תמידית, כל דקה, כל שנייה, 

אין רגע דל'', היא מסבירה.
אבל בימי "צוק איתן" הגיעה העשייה הזו למקומות 
שאפילו גילי לא שיערה. ''מהרגע שהודיעו על 
כניסה קרקעית לעזה - כל שנייה השתנו כאן 
דברים. הכול היה מטורף, כל הזמן זרמו לכאן 
וחיילים  ובני משפחה  ועוד פצועים  פצועים 
מהיחידות ואזרחים ומלווים, מסות של אנשים. 
המסדרונות והחדרים והמיטות היו מלאים, והכול 
היה כ"כ צפוף ועצוב. הייתה אווירת מלחמה, ואת 
יודעת שהמלחמה הזו נמצאת גם אצלך בבית, ויש 
שם ילדים שאת דואגת להם, ובתוך כל זה את צריכה 
לשמור על פוקוס וערנות ולהיות יעילה ומועילה. 
זה קשה. אבל  ההתגייסות של הצוות ביחידה - 
אחיות ורופאים כאחד - עזרו לי ולכולנו לצלוח 

את התקופה הזו ולהתמודד עם המצבים הקשים". 
בניגוד לרבים שבחרו להתפנות ולהעביר את ימי 
הלוחמה באזור המרכז או הצפון, נשארה משפחתה 

של גילי בשלמותה בקיבוץ. 
למה לא שלחת את הילדים למקום אחר?

"בעלי מנהל את הרפת ולא יכול היה לעזוב את 
העבודה, וכמובן שגם אני. לא רצינו להיפרד 
מהילדים, אז כשהתאפשר - נסעתי עם הקטנים 

‰ אוקסנה אלייבה, בעלת תואר ראשון במנהל 
מערכות בריאות, עובדת כאחות במחלקת טיפול 
נמרץ בסורוקה כבר עשרים שנה. לפני שנתיים 
מונתה לסגנית האחות האחראית במחלקה. נולדה 
בבלרוס ועלתה ארצה בגיל 19. היא נשואה לאיגור, 
עובד במפעל 'כימדע' לייצור ברום, ולהם שתי 

בנות אינס )17( ודנה )13(. 
21 שנים הם מתגוררים באופקים, מכירים 
את כל סוגי הטילים, המתקפות והמבצעים; 
ולמקלטים,  לממ"ד  בריצות  מתורגלים 
באזעקות שמפלחות את האוויר באמצע הלילה, 

בחרדות, בהבטחות, בכול. 
אבל מבצע "צוק איתן" - שאוקסנה מכנה 
'מלחמה' - היה משהו אחר אפילו מבחינתה. 
''כל המלחמות קשות, אבל הפעם הייתה תחושה 
של קושי אחר. זה נמשך יותר מדי זמן, עם 
יותר מדי פצועים קשים מאד, והרבה יותר מדי 
נפגעים שלא שרדו. היה המון מתח, ובעיקר המון 

כאב. יותר מדי כאב'', היא אומרת.
העבודה  שעות  והמתח,  הכאב  ולמרות 
המתישות והלחץ הכבד שבו הייתה נתונה 
בימי "צוק איתן", אוקסנה ''רואה במחלקת 
טיפול נמרץ את ביתי השני''. אין ולא היו לה 
שום תוכניות לעזוב - לא את בית החולים, 
לא את המחלקה ולא את הדרום בכלל. ''אני 
אוהבת את האזור, את האנשים  ואת העבודה. 
בחרתי בה באופן מודע, ואני מרגישה שאני 
במקום הנכון'', היא אומרת בעיניים נוצצות. 

למה דווקא טיפול נמרץ?
"אני אוהבת את האינטנסיביות, את התזוזה. זו 
מחלקה מאד דינמית, חשובה, מגוונת ומרתקת. 
כאן דרושים ידע רב תחומי, כוח פיזי ולב. אי 
אפשר לעבוד פה בלי אהבה. במהלך "צוק איתן" 
עבדנו משמרות של 12 שעות, בקושי עצום, 

גילי דגניאוקסנה אלייבה תחת לחץ אדיר, אבל הרגשתי - הרגשנו - 
שאנחנו במקום הנכון, נותנים כל מה שאפשר 
ועם תחושת  ומעבר לזה - באהבה, ברצון 

שליחות".
ובבית נשארו שתי הבנות, לבדן, כי גם בעלך 

עבד. איך התמודדתם?
אוקסנה מחייכת בעצב. ''ברגע שמגיעים פצועים 
למחלקה - את רק איתם. אין זמן לחשוב על משהו 
אחר. ברגע שיכולתי התקשרתי לבדוק שכולן 
בסדר. בבית שלנו אין ממ"ד, ויש לי גם סבתא 
שגרה לבד בבית בלי ממ"ד ובלי מקלט... אבל 
הבנות מתורגלות ואחראיות, היו רצות למקלט 
הקרוב, ובלילות הלכו לישון שם, מראש. הרבה 
עשו את זה, וזה קצת הרגיע אותי כשהייתי 
בעבודה. סבתא, שהיא ניצולת שואה, אמרה 'מה 

כבר יכול לקרות לי'. 
דווקא בביה"ח התחושה יותר בטוחה כי המקום 
ממוגן וכולנו יחד ועסוקים, אז הפחד קצת מתעמעם. 

הדאגה העיקרית היא למי שנשאר בבית''.
מה היה הרגע הכי קשה שלך? 

"הגיע פצוע שכרתו לו רגל אחת, ואחרי כמה 
ימים גם את השנייה. בשלב מסוים העבירו אותו 
לבי"ח אחר קרוב לבית. בפרידה ממנו כולנו 
עמדנו ובכינו עם אימא שלו. לא יכולנו לעצור 
את הדמעות... אחרי כמה ימים הודיעו לנו שהוא 

נפטר, ושוב כולנו עמדנו ובכינו''.
העיניים של אוקסנה מדהימות. יפהפיות. גדולות 
וכחולות כמו ים שנושק לשמיים. והן נרטבות 

כשהיא מדברת על הרגע הזה. 
לא חשבת לעבור למקום אחר? רגוע יותר? 

"לא. בתקופת מלחמת המפרץ הייתי בבני ברק, 
וגם שם חוויתי מלחמה וטילים וטררם...  וכשנסענו 
לחופשה באילת גם שם נפלו טילים.. אין מחשבות 
לעזוב. נמשיך לחיות כאן ולעשות את מה שצריך, 
לעזור, לתמוך, לטפל ולתת את הכי טוב שאנחנו 

יכולים, באהבה ובמסירות". 

גילי דגני: "הילדים היו 
בתוך מסגרת מסודרת, 

וידעתי שהם בידיים 
טובות בזמן שאני בבי"ח. בבית 

השתדלנו לשמור על אווירה 
טובה, מאוזנת, בלי פאניקה, 

תחת שליטה. בסך הכול הילדים 
תפקדו נהדר. אבל אימא מזהה 

שינויים, ועד היום אני רואה 
עליהם את השפעות התקופה"
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"לעזור לעוזרים"
סדנאות אוורור וחיזוק משאבים של נט"ל לאחים/יות צוותים רפואיים

בנט"ל - נפגעי טראומה על רקע לאומי, הבינו 
כי אח/ות-הטראומה והצוות-הרפואי ניצבים 
בפני משימות מורכבות הדורשות ידע וכלים 

להתמודדות. 
מתוך כך, פיתח הצוות המקצועי של נט"ל סדנא 
שמטרתה לסייע לאחים/יות ולצוות הרפואי 

בחדרי הטראומה והמיון לאתר את מקורות 
הכוח הפנימיים ואת היכולות האישיות אשר 
יאפשרו להם להתמודד עם הטיפול באוכלוסיית 

החולים ובני משפחותיהם.
לפרטים: 0732-363-363 

 info@natal.org.il .דוא"ל

להפוגות קצרות בצפון, להטעין מצברים. הקיבוץ 
היה מלא צבא, ומסביב היו רעשי מלחמה.. אבל 
יד מרדכי הוא קיבוץ גדול ומאורגן, והילדים 
היו בתוך מסגרת מסודרת וידעתי שהם בידיים 
טובות בזמן שאני בבי"ח. בבית השתדלנו לשמור 
על אווירה טובה, מאוזנת, בלי פאניקה, תחת 
שליטה. בסך הכול הילדים תפקדו נהדר. אבל 
אימא מזהה שינויים, ועד היום אני רואה עליהם 

את השפעות התקופה...".
כבר חווית מצבים כאלה כאחות? 

"במבצע 'עמוד ענן' עבדתי בבי"ח 'ברזילי' 
וזה לא ניתן להשוואה בכלל. אז, בהתחלה, 
הייתה לי תחושה מאד קשה. כשהייתי בבית 
כל אזעקה הקפיצה אותי, היו לי דפיקות לב... 
אבל כשאת בתוך העשייה - האדרנלין ממריץ 
אותך. כשאת מטפלת בפצוע, את צריכה להיות 
מאד מפוקסת מחד ומאד אמפתית וקשובה 
מאידך, אז אני משערת ששמתי מחסומים. 

אין דרך אחרת". 

טיפלתם גם בפצועי הצד השני... באויב.. איך 
מתמודדים עם זה? 

"כאחות או רופא, או כל מי שעוסק בתחום הרפואה 
- אתה עושה מה שצריך. אין לנו שום זכות לא 
לטפל בפצוע שמגיע לכאן. ראיתי בנות שהיה 

להן קשה, ועדיין - עושים את המוטל עלינו". 
במבט לאחור, מה המסקנות?

"כשאני מנתחת לעצמי את מה שעברנו, אני 
רואה שהתמודדנו עם מצבים מאד לא פשוטים. 
כשאת עומדת ליד חייל שמתעורר ומוצא את 
עצמו ללא רגל או עיניים - זה קשה נורא. כשאת 
עושה כל מה שאפשר כדי להציל חייל והוא לא 
שורד - הלב נקרע. והיום, כשאני כבר יודעת מה 
זה - אני בעיקר חוששת מהפעם הבאה שתגיע, 

כי אני יודעת מה זה אומר".
ותהיה 'הפעם הבאה'?

"ברור". 
ואת תהיי פה? 

"אין לי מקום אחר". 

מבצע "צוק איתן" יחד עם מתנדבי מיזם ב
"להעז" של סיירת מטכ"ל, ביקרנו בביתה 
של סוליקה, שהייתה מפוחדת מאוד וסיפרה 
שבזמן אזעקה המטפלת שלה רצה למיגון הציבורי 
והיא נשארת במיטה, עוצמת את עיניה עד אחרי 
הפיצוץ. יוסף ואני הדרכנו את סוליקה מהו "המקום 
הבטוח" ביותר להציב את מיטתה, הבטחנו שנגיע 
 כל יום לביקור עד אחרי המלחמה, וכך היה. 
את א' ראינו במקלט עם אמו, היא עברה אתו 
למקלט הציבורי כי קשה לה לרוץ יחד אתו בזמן 
אזעקה. היא סיפרה לנו שהיא מאוד רוצה לעשות 
קניות ולבשל, ושהם כבר כמה ימים לא מצליחים 
לצאת למקלחת. נשארנו עם א' ושיחקנו אתו עד 
שאמו סיימה את הסידורים שלה. אלה רק שתי 
דוגמאות לפעולות ההתנדבות שלנו במנהיגות 

נוער לחוסן אופקים בעת המלחמה.
יהלומה, מנהלת מרכז החוסן החברתי מטעם 
נט"ל, מוסיפה: ""נט"ל אמונה על נושא החוסן, 
ההתמודדות ומתן כלים לעזרה נפשית ראשונה. 
את החיזוק הקהילתי לא היינו יכולים להתחיל 
ללא האמון והמקצועיות של נט"ל, של התושבים 
- ביניהם פולי בליה, שמעון אדרי, ישראל רווח 
ואליהו שלי, והרשות המקומית. מנהיגות הנוער 
באופקים הוקמה לחיזוק המודעות והחוסן העירוני 
בשגרה ובחירום. הנוער המהווה ערוץ להגשמת 
הדדית  אחריות  לסולידריות,  החלוצי  החזון 
שותף  שיהיה  זה  הוא  לקהילה,  וקולקטיבית 
 בהובלה ובהעצמת חוסנה של העיר אופקים. 
"אחת לשבוע,  בנחישות ובהתמדה, אנו מעבירים 
תכנים של מנהיגות על ידי מלגאים של מיזם 
'להעז' בנוגע להכלה של האחר", היא מוסיפה, 
חברתי,  לחץ  של  מצבים  עם  "להתמודדות 
מחויבות אישית וקהילתית. אנו משלבים הדרכות 
 של מד"א, כיבוי אש, מניעת אלכוהול וסמים. 
"זו שנה שלישית שנציגי הנוער שלנו זוכים 
באות המתנדב המחוזי. למנהיגות הנוער מגיעים 
נערים מהישיבה התיכונית, בתי ספר מקצועיים, 
נערים עם תיקים במשטרה, אולפנה לבנות - כל 
מי שמרגיש שהוא בשל לקדם את אישיותו, את 

הקהילה ואת החברה בישראל בכלל".
לדברי יהלומה, "אנו למדים שמי שמגיע לפעילות  
בחוסן, בין אם הוא נער או בוגר, דבק בקידום 
העיר ויחד אתו מושך למעלה עוד ועוד אנשי 
קהילה. במלחמת 'צוק איתן' מנהיגות הנוער ביחד 
עם מתנדבי 'מסדר דורשי טוב' ביקרו כ-600 
קשישים, ונתנו תמיכה  בבתים בהם היו זקוקים 
 קשישים ומוגבלים לתמיכה, ציוד, תרופות וכד'".  
יהלומה ומנהיגות הנוער מתווים דרך לדור העתיד. 
חוסן אופקים מקדם את החברה באופקים בפרט 
ובישראל בכלל, ומאפשר למתנדבים להיחשף 

לפערים החברתיים ולצמצם אותם.

ניראל זכות, תלמידת כיתה כיתה יב', שנה 
שלישית במנהיגות נוער לחוסן אופקים מטעם 

נט"ל  )שאמה, יהלומה, היתה בין מייסדיו(

 מנהיגות נוער, 
זה כל הסיפור

"אחת לשבוע, בנחישות ובהתמדה, מועברים 
תכני מנהיגות במיזם 'להעז' - התמודדות 

עם מצבים של לחץ חברתי, מחויבות אישית 
וקהילתית", כך אומרת יהלומה, מנהלת מרכז 

החוסן החברתי מטעם נט"ל, על "מנהיגות נוער 
לחוסן אופקים" )מטעם נט"ל( / ניראל זכות

רצים עם רמי

  קבוצות ריצה והליכה לאנשים המתמודדים עם פוסט-טראומה
גברים ונשים, בכל גיל, ובכל דרגת כושר

לפרטים ולהרשמה: פרי בנאור, נט"ל 
 טל: 0732-363-328 

peri@natal.org.il :או דוא"ל

צילום: שחר פליישמן
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יפשהו בין היום העשרים ליום השלושים א
של מבצע "צוק איתן", בשעת לילה 
מאוחרת כאשר לכמה רגעים קולות 
האזעקה פסקו והשקט פילח במפתיע את האופק, 
מיהרתי למקלחת, ובדרך החוצה עצרתי לשנייה 
והסתכלתי במראה. בראשי שיחזרתי שוב ושוב את 
נפילות הפצמ"רים כמה עשרות מטרים ממני כמה 
ימים קודם לכן, ואת פניו המבוהלות של קשיש 
שנפל על הכביש בזמן שרצנו יחד לממ"ד. נזכרתי 
בתמונת פראמדיק של מד"א שגונן על אישה 
רועדת כשטיל נפל לידה ופצע את השכן שלה. גם 
בפניה של אמא צעירה משדרות אוחזת בתינוקת 
שלה רגע אחרי שחולצו מהבית המתלקח, הבוער, 
לאחר פגיעה ישירה. הסתכלתי על עצמי במראה, 
נשמתי עמוק והתנחמתי בכך שלפחות כולם בסדר 

וניצלו מפגיעה למרות הכל. גם אני. טעיתי.
קצת לפני סוף המבצע הגיע יום שישי ההוא, 
היום בו דניאל טרגרמן בן הארבע, בנם המתוק 
של גילה ודורון חבריי, נהרג מפגיעת פצמ"ר. 
כשהגעתי לקיבוץ באותו יום כדי לדווח על נפילה, 
עשן הרכבים שנשרפו בחניה מחוץ לביתם חנק 
את האוויר. דניאל שכב באמבולנס, מותו נקבע 
לפני דקה. ברקע, כמו בסרט מלחמה האזעקות 
המשיכו לשאוג, ואחריהן קולות הנפילה. הרגשתי 
שיש לי מחוייבות לדווח על מה שקרה, לספר 
את הסיפור של המשפחה הצעירה הזו שזכיתי 
להכיר מקרוב. הרי כמה ימים קודם לכן ישבנו, 
גילה דורון ואני, בסלון הבית, והם סיפרו לי על 
התוכניות להמשיך לגור בקיבוץ למרות הקושי 
שבקרבה לגבול. דניאל שיחק עם אחיו הקטן. 
עכשיו - הסלון הפך לזירה מדממת. דמיינתי את 
עצמי מדווח על מותו של דניאל והבנתי שלא 
אעמוד בזה. הוצאתי את אוזניית השידור מהאוזן 

והנחתי אותה באוטו, לערב אחד. 
אבל המלחמה נמשכה, גם בזמן ההלוויה. אף 

כשחזרתי הביתה מהלוויה של דניאל טרגרמן בן הארבע, הבחנתי במראה 
שנותרה על הקיר מביטה בי בעצבות, מעט שרוטה. יומיים אחר כך אספתי 
את השברים וחזרתי לעמוד מול המצלמה. אין זמן לעצור, אין זמן לחברים, 

לחברה או למשפחה, יש מלחמה. מאות אלפי עיניים מודאגות מביטות עכשיו 
במסך, מנסות לדוג כל פרט מידע על החיילים שבחזית וכל שביב מידע על מה 

שקורה בחזית השנייה - בעורף / תמיר סטיינמן

אחד לא נותר אדיש - הדמעות בבית העלמין 
הקטן בישוב לא הפסיקו לזלוג, להכות בקרקע 
בעוצמה, ולא רחוק משם כמה רקטות התפוצצו 

בשטחים פתוחים.
כשחזרתי הביתה הבחנתי במראה, היא נותרה על 
הקיר מביטה בי בעצבות, מעט שרוטה. יומיים 
אחר כך אספתי את השברים וחזרתי לעמוד 
מול המצלמה. אין זמן לעצור, אין זמן לחברים, 
לחברה או למשפחה, יש מלחמה. והרי מאות אלפי 
עיניים מודאגות מביטות עכשיו על המסך, מנסות 
לדוג כל פרט מידע על מה שעובר על החיילים 
הנלחמים בחזית, וכל שביב מידע על מה שקורה 

בחזית השנייה - בעורף.
כמות  את  לספור  הפסקתי  מסויים   בשלב 
המשפחות האבלות אליהן הגעתי כדי לראיין אחרי 
מות יקיריהם, חיילים ואזרחים. אחרי כל מפגש 
אני חוזר לאוטו נדהם מהאומץ שלהם לעמוד מול 
המצלמה שלי, מהחום שהם מרעיפים עלינו, צוותי 
התקשורת, ברגעים הכי קשים בחייהם, ובעיקר 
נדהם משיתוף רגעי האהבה והחסד שחלקו עם 

יקיריהם.  
 חצי שנה חלפה, החיים, אתם יודעים, ממשיכים. 
הקיץ הסתיים והחורף, ואיתו הכלניות האדומות 
המפורסמות, שטפו את עוטף עזה. בסוף ינואר שני 
תושבים בדואים נהרגו במהלך פעילות משטרתית 
ברהט שליד ב"ש והציתו שם מהומות. בשעות היום 
- הצטרפתי לתהלוכות, צילמתי אותם נושאים 
לפידים, חלקם רעולי פנים. ובערב תיעדנו את 
ההמון הזועם שהתאסף מול תחנת המשטרה, ידה 
אבנים ובקבוקי תבערה. התנגשות של חוקי המדבר 

וחוקי המדינה. 
בדרכי הביתה המחשבות טסו על הכביש במהירות 
והתנגשו זו בזו אצלי בראש. לא הצלחתי להתרכז, 
הידיים הזיעו על ההגה, השתלטה עליי תחושת 
מחנק, הייתי מבולבל, עצבני ולחוץ. כך זה נמשך 

יומיים - הרופא קרא לזה התקף חרדה.   
המהומות ברהט שככו, אבל השדים שבתוכי - אלה 

של "צוק איתן" שוב התעוררו.
זיכרונות הימים ההם ימשיכו כנראה ללוות אותנו 
תמיד, חרוטים בנו כמו עקבות בחול, נשטפים 

בגלים שוצפים. פרצופים שקופים בהמון. 
אבל אולי דווקא למענם, אלה שנפלו ואלה שאיבדו 
את היקר להם מכל, אנחנו חייבים להמשיך וליצור 

ולאהוב, וכעיתונאים - לספר את סיפורם. 

 "חייבים להמשיך 
ולספר את הסיפור"

נט"ל מגייסת מתנדבים!
 דרושים מתנדבים לקו הסיוע הפועל במודל

טיפולי ייחודי, בעיתות שיגרה וחירום.
 ההתנדבות היא במתן סיוע נפשי בטלפון,
 בצ'אט או בביקורי בית. המועמדים יעברו
תהליכי מיון, קורס הכשרה וליווי מתמשך.

 לקו הסיוע 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

ההתנדבות הינה בבית-נט"ל בתל-אביב
 לפרטים:

www.natal.org.il
 ו/או ליצור קשר עם סיגל אדם, מנהלת

תחום התנדבות בטל

0732-363-323
תמיר סטיינמן

כתב חדשות ערוץ 2 בדרום

אם הפצועים, דליה שץ מביאה בספרה "לחזור אל 
החיים", את סיפורם של פצועי צה"ל ופעולות איבה 
ומורדות,  עליות  וטראומה,  כאב  עם  המתמודדים 
וימים שלמים בין ייאוש תהומי לתקווה מעצימה. 

אורלב,  ואיתמר  שץ  דליה  מאת  החיים",  אל  "לחזור 
בחנויות  עכשיו  ומודן.  הביטחון  משרד  בהוצאת 

הספרים.

ופנאי,  תרבות  פעילויות  מגוון  מציע  נט"ל  מועדון 
בקבוצות קטנות ובאווירה ביתית וחמה.

המועדון מיועד לאנשים שחוו אירוע טראומטי מטרור 
ו/או מלחמה ובני משפחותיהם.

ויכולות  מיומנויות  לשפר  הינה  המועדון  מטרת 
שנפגעו בעקבות הטראומה

בצילום: דליה שץ ואביחי נטף 

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

התקשרו לנט"ל:
1-800-363-363

וציינו כי פנייתכם היא עבור המועדון
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תקראי לי א׳״, הוא מבקש. ״אני מעדיף ״
שכמה שפחות ידעו עליי. שמי שיעשה 
גוגל על השם המלא שלי לא ימצא כלום 
עליי, זו המטרה שלי. אין לי פייסבוק, אני לא חבר 
בשום רשת חברתית. הכי טוב שידעו עלי כמה 
שפחות. מכרו את הפרטיות שלנו בנזיד עדשים, 

אני רוצה להחזיר אליי את השליטה״. 
א׳, בן 32, הוא צעיר המשתתפים במסע להימלאיה, 
מסע שיצא בשיתוף נט״ל ולווה על ידי צוות 
דוקומנטרי. א', בחור רהוט ואינטליגנטי, מודע 
לדיסוננס בעובדה שכשהסרט יוקרן בטלוויזיה 
הוא ייחשף. ״כן, היה כאן ויתור מבחינתי. ובכל 

מקרה לא דיברתי הרבה״, הוא אומר.
יצאתם 10 גברים, כולם לוחמים לשעבר ברמות 
שונות של פוסט טראומה, למסע שהיה בו מימד 
תרפויטי. כאדם קנאי לפרטיותו, איך הסתדרה 

לך החשיפה לקבוצה?
״באתי עם אג׳נדה מסודרת. היו לי שתי מטרות 
- לפגוש אנשים שיכולים לעזור לי ולחשוף 
אותי לפתרונות ולדרכי מחשבה חדשות, ולחשוף 
לציבור את הדברים שאני גיליתי על עצמי. בגדול, 

זה עבד״.

"החלום להוציא חבורה מצולקת 
לטריטוריה פתוחה"

לקחו חלק במסע בין היתר אלדד פריבס ואיתן צור, 
במאים, דניאל קדם הצלם, יניב לוי איש הסאונד 
- כולם בוגרי מערכות ישראל, לוחמים שנושאים 
איתם צלקת, שריטה, כאב, כל מה מה שעל הסקאלה 
 הרחבה של ההגדרה הפתולוגית של פוסט טראומה. 
אלדד פריבס, 35, הוא שחקן ויוצר, שהשתתף בין 
היתר ב"גירושים מופלאים", "המשרד", "מסכים", 

עשרה אנשים יצאו רכובים על אופנועים למסע סובב הימלאיה. כולם "בוגרי 
מערכות ישראל", לוחמים שנושאים איתם צלקת, שריטה, כאב, כל מה שעל 

הסקאלה של ההגדרה הפתולוגית לפוסט טראומה. הם יצאו לחוות חוויה 
וחזרו משם עם סרט. באופן כמעט מיסטי הם יצאו לדרך ביום שבו כוחות 

היבשה נכנסו לעזה במהלך "צוק איתן", וחזרו ביום שבו נכנסה לתוקף הפסקת 
האש / סוניה מרמרי, צילומים: איתן צור

 "צוק איתן" 
במרומי ההימלאיה

"חטופים". הוא גם ליצן מקצועי, כיכב  בהצגת יחיד 
נטולת המילים, "זה לא רציני" בצוותא ובהופעות 
רחוב באירופה ובתיאטרון הליצנים ברוסיה. בימים 
אלה מוקרן בסינמטק סרטו "אף אדום" המסקר 
את עולם הליצנות השקטה. פריבס היה סמ״פ 
בתותחנים באינתיפאדת 2000. מאז הוא חולם על 
הסרט הזה - להוציא חבורה מצולקת לטריטוריה 
פתוחה, כדי לנסות להבין או לעבד. החבורה נבחרה 
אחרי תחקיר ארוך. "ידענו שאנחנו רוצים שכולם 
יהיו לוחמים לשעבר, וכולם אופנוענים וכולם חיים 
פחות או יותר חיים נורמטיביים, כלומר אנשים 
עובדים ומתפקדים. חוץ מזה, היינו חבורה מאד לא 
הומוגנית - גילאים שונים, כל מיני חילות, ועם 
שוני בהגדרה העצמית שלנו את הפוסט טראומה״.
לבנון  מלחמת  בוגר  צנחן,   ,51 צור,  איתן 
השנייה הוא במאי מוערך שחתום בין היתר על 
"המשרד", "התפרצות X", "רד בנד", "הבורגנים", 
"החמישיה הקאמרית", "סוף עונת התפוזים", 
"ד'בלה עולמי", "שי ודרור" , "עשרת הדברות", 
 "עדי אשכנזי- מה זה השטויות האלו" ועוד. 
״רצינו לפתוח מחדש את ההגדרה מה זה פוסט 
טראומה". הוא אומר. "ההנחה שלנו היתה שכל 
המדינה כאן סובלת מתסמונת פוסט טראומתית. 
לא רצינו שיראו בהם פריקים, מוזרים. לכן חשוב 
היה לנו העניין הנורמטיבי של אנשים מתפקדים. 
רק כשייראו שכולם נגועים, אולי תפסיק ה'עקידת 

יצחק' הזאת״.
ברחתם מפוליטיקה?

אלדד: ״כן. היו רגעים שהיא נכנסה ואז כיבינו 
את המצלמה. איתן ניסח את זה הכי טוב - הכל 
מתחיל ונגמר בפוליטיקה, כי מחליטים בשבילנו 

על מה נהרגים״.

 "קשה היה לא 
להיות מחובר לגמרי"

הפוליטיקה רדפה אותם. באופן כמעט מיסטי 
הם יצאו לדרך ביום שבו כוחות היבשה נכנסו 
לעזה במהלך "צוק איתן", וחזרו ביום שבו נכנסה 
לתוקף הפסקת האש. ימים בוערים ומתוחים שלא 

איפשרו התנתקות מוחלטת. 
א׳ מעיד שהוא לא רצה לדעת, לא רצה לשמוע 
כלום. ״קשה היה לא להיות מחובר לגמרי. תמיד 
פגשנו מישהו שסיפר מה קורה, אבל באופן כללי 
הרגשתי הקלה שאני לא בארץ. אם הייתי כאן 
בימי המלחמה זה היה עושה לי רע, מכניס אותי 
למצב לא רגוע. קשה לי לראות אנשים סובלים 
משני הצדדים. זה נורא ואיום. תמיד בתקופות 
שהמצב מתלהט, אזעקות וטילים, אני נכנס 
לסטרס, התפקוד שלי נפגע. בשגרה אני לא 
מחובר לחדשות, אין לי טלוויזיה, אבל כשהמצב 
מתוח אני מתחיל לקרוא באינטרנט ונסחף לזה״.
איתן: ״היו ימים שלא היינו מחוברים מבחינה 
טכנית - בלי גישה לאינטרנט, ואני התחרפנתי. 
יש לי ילד בן 6 ורציתי לדעת מה קורה. בקבוצה 
היו כאלה שהעדיפו לא לדעת. ואז הגיעה אלינו 
הידיעה על תשעה לוחמי גולני שנהרגו. אני 
התלבטתי אם לספר, זה הרי יכול להוות טריגר. 
יצא שהייתי עם א׳ באותו יום בג׳יפ עם הצלם. 

מימין: דניאל קדם, יניב לוי
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ראיתי שהיה לו כל כך נפלא, שלא יכולתי לבאס 
אותו. אני עצמי הרגשתי שאני רוצה להיות בבית. 
חשבתי על כל האלפים שנכנסים עכשיו למעגל 
הזה של הטראומה, האנשים השקופים כמונו. דניאל 
הצלם כל יום בדק אם צריכים אותו ביחידה שלו. 

זה באמת פעל על כל אחד אחרת״.
אל המסע התלווה גם הפסיכולוג נחי אלון, גם הוא 
סוחב טראומת קרבות ממלחמת ששת הימים. א׳ 
מספר שהשיחות איתו היו מהשיאים של המסע. 
״הוא נתן לי נקודת מבט שלא הכרתי לפני 
כן, איך לגשת לדברים שמציקים לי. שירתתי 
שירות מלא כחובש קרבי, אבל דווקא במילואים 
במלחמת לבנון השנייה הבנתי שאני בבעיה. לא 
היה אירוע ספציפי, אלא הצטברות של חוויות 
שמביאה לקריסה פנימית. כשהתגייסתי הייתי 
מורעל כמו כולם, רוצה להיות לוחם עם נכונות 
למות למען. לוקחים אותנו ילדים ושמים אותנו 
בקו האש, דברים שאף אחד לא יעשה בדעה צלולה, 

ובעבור מה?!״
הטראומה נובעת מכך ששירתת כחובש קרבי?

״זה חלק מהפאזל הגדול. חוסר האונים נבנה רובד 
על רובד עד שהגעתי לשיתוק שניהל אותי. לא 
תפקדתי טוב בזמן אמת. במישור הלוגי ידעתי 
שיש ארגון שיורה טילים בצפון וחייבים לטפל 
בו. אבל במבט מפוכח שנבנה לאורך השנים, אני 
מבין שיש כאן טריק: מישהו גורר אותנו למקום 

הזה, אנחנו בובות, חיילי פלסטיק במשחק״.
ולגלות קבוצה של אנשים שחוו כמוך את 

המציאות, היה בכך משהו מקל? מנחם?
״לא עבורי. לא התעניינתי בוויכוחים הפוליטיים 
ולא רציתי להיות חלק מזה מול המצלמה. הדיאלוג 
עם נחי היה יותר מעניין לי, ועשה לי טוב. אני 
מודע לכך שבידלתי את עצמי מהקבוצה. היה לי 
קושי פיזי בגלל מחלת גבהים, וחלק גדול מהזמן 
הייתי גמור, הרגשתי רע. הייתי גומר יום רכיבה, 
עוצר ונופל לשינה.  בהרבה מובנים הייתי נטע 
זר. הקטע המאצ׳ואיסטי לא עניין אותי. היה רגע 
שהיינו צריכים לעבור לחבל קשמיר. בארץ היתה 
מלחמה, והבנו שזה לא הכי בטוח. בקבוצה היו 
כאלה שלחצו לנסוע, ואני ידעתי שאם הם ייכנסו 
לקשמיר אני לא מצטרף אליהם. מזל שהצבא 

ההודי אסר עלינו להיכנס״.
היו גם רגעים של הנאה, של תובנות פוקחות 

עיניים?
״היו בדרך חזרה. כשחלפנו על פני כל המקומות 
שבהם קרסתי פיזית, פתאום ראיתי אותם באור 
אחר והיתה בהחלט הנאה. אני חושב שיש לזה 
משמעות חברתית, ומקווה שאולי-אולי הוצאנו 
את עצמנו לאור, שאנשים יראו אותנו ויגידו 

׳הבנתי עוד משהו על החיים'״.

לשיתוק  שהגעתי  עד  רובד  על  רובד  נבנה  האונים  "חוסר  א': 
שניהל אותי. לא תפקדתי טוב בזמן אמת. במישור הלוגי ידעתי 
שיש ארגון שיורה טילים בצפון וחייבים לטפל בו. אבל במבט 
מפוכח שנבנה לאורך השנים, אני מבין שיש כאן טריק: מישהו 
גורר אותנו למקום הזה, אנחנו בובות, חיילי פלסטיק במשחק״

7

"רוב הזמן רוכב עם עצמך, 
בטבע"

גדעון מגן, בן 76, טייס קרב בן קיבוץ עין שמר, 
הוא ההפך המוחלט מא׳. ״מבחינתי היה כיף 
גדול. אתה רוב הזמן רוכב עם עצמך, בטבע. 
הקושי שחוויתי הוא בעיקר פיזי, והיו רגעים 
ידעתי  שאילו  הקצה,  על  שאני  שהרגשתי 
שיהיה כל כך קשה, הייתי מוותר. זה היה במעבר 
 הבוץ הכי קשה באחד מהימים הראשונים״. 

גדעון השתתף בכל מלחמות ישראל עד 84', השנה 
בה השתחרר מהצבא, ולרזומה הזה יש להוסיף 
שלוש שנים בשבי הסורי. כשאני שואלת אותו 
על סדקים או צלקות בנפש, הוא משיב: ״אני ישן 
מצוין בלילה. חיפשתי צלקות ולא מצאתי. אבל 
אני מודע לבעיה. יש לי חברים שישבו בשבי וחזרו 
פגועים. אני חושב שזה שהייתי בן 34 כשנפלתי 
בשבי עזר לי לעמוד בכך. הייתי חסין יותר. היינו 
שלושה חבר׳ה וחזרנו ללא בעיות נפשיות. מעולם 

לא טופלתי״.
וכאן היית מוקף בחברים שחוו את 

המציאות אחרת.
״נכון, הייתי צופה מהצד, בכאב גדול עליהם. 
אני מאמין שהם היו צריכים להיות מטופלים על 
ידי אנשי מקצוע. לאדם יש כוחות הרבה יותר 
גדולים ממה שהוא מעריך שיש לו, והתפקיד 
של מטפל מקצועי זה לחשוף אותו לכוחות הללו. 
ככה יוצאים מזה. אני איש של מכונות, כאן הכל 
הרבה יותר פשוט - מחליפים חלק. עם אנשים 

הכל מורכב יותר״.

"סוג של קאובויים"
10 אנשים במסע סובב הימלאיה, כולם רכובים על 
אופנועים, וכולם נפגשו לראשונה בשדה התעופה. 
אלדד: ״לא ראינו בזה מסע מכונן. רצינו שזה 
יפתח לאנשים את הצ'אקרות. העניין היה להיות 

כל היום בתנועה,לא לשבת ולחפור״.
ואיזה תפקיד היה לאופנוע?

אלדד: ״סוג של הקבלה לקאובוי. לכל אחד היה 
כלי שהוא היה צריך לדאוג לו. זה מעמת אותך 

עם המאצ'ו שבך״.
מה הפתיע אתכם?

אלדד: "זה שכבר ביום הראשון הפכנו ליחידה 
של  סוג  לזה.  זה  דואגים  כולם  מובחרת, 
אינטראקציה שלא היתה לי מאז הצבא. אחים 
ל... לא לנשק. משהו מאד ישראלי מלווה בשירים 
של אריק אינשטיין. אחרי כמה ימים היתה פתיחות 
וביטחון והבנה עמוקה שלכולנו פה היו אותן 

התחלה
התחלה שהיא סוף מגיעה לפרקה בטיול 

זריחה רגלי ביער דארמקוט;
אותה  אל  מוביל  הישן  העיזים  שביל 

מרפסת-עץ רעועה,
נהר בטון מאיים למלא עקבותיהם של 

רבבות קופים הנוברים בפחי הזבל.
5274 מטרים נגמעים בירידה תלולה 
ומחוספסת במונית חבוטה אל עבר קו 
רקיע אפור המסמא את העיניים, עור 
אבק  והררי  מהצלילים  נקרע  התוף 
שורפים את העיניים שנדמה שכבר ראו 
הכל ובכל-זאת, תחושה של התפכחות...
וכעת, כשתופי המלחמה עוד רועמים 
להם בארץ ותכלת הרקיע נצבעת בהדי 
צהוב של נפלאם, שואלת נפשם של 

חברנו - הייתכן?
העוד נזלוג אל מרוצו של העולם?

כלעומת המתדפקים אל חלומות שנגוזו 
בעקבות השלום בין בני-האדם, כלעומת 
החברים שנפלו ועוד ייפלו בין סיסמאות 
לאום והרמות דגלים מלאים בזב חוטמם 
של מפקדים, עומד ומביט על מבצרים 
וחלומות, על קברים והבטחות, אל אמהות 
וילדים קדושים המביטים אלינו ונושאים 

תפילות ישנות נושנות.
האופנועים נשארו מאחור, בהרים.

על גבנו מיטלטלים אוכפים מאובקים 
מלהט של דרכים, ממלאים אותם באבנים 
קטנות, על מנת שנוכל לסלול את הדרך 

אל ליבנו.

אלדד פריבס

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

איתן צור

גדעון מגן
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חוויות. אז גם אם לא דיברנו, זה היה מונח שם״.
גדעון: "גיבוש מהיר באופן קיצוני".

היו מנהיגים? מובילים?
אלדד: "אין כאן תחרות, אין יעד לכבוש. זו לא 
השפה. האתגרים הם בעיקר נפשיים. אתה לבד 
מתחת לקסדה, מתמודד עם מחסור בחמצן ועם 
המחשבות. היה לנו את דן שהוביל, כי הוא הכיר 
את תוואי השטח והיה האוטוריטה המקצועית. 
והיה עובד, בחור דתי, שהיה הג׳וקר ששעשע 
את כולם ורק ביום ה-15 הוא סיפר לי ולאיתן 
בצד מה קרה לו במלחמה. גם גדעון סיפר לי על 
השבי לבד. היו מסלולים קבוצתיים והיו אישיים. 
איתן לא הוציא הגה בארבעה ימים הראשונים. 
עובד היה מוחצן ופתאום נסגר. ופתאום אתה 
נקלע לשיחה באוהל על ההבדל בין מוות בתאונה 

לנוהל חניבעל".
מה כל אחד מהם לקח מהמסע? גדעון את היחסים 
שלו עם האופנוע, חוויה מעצימה שבחנה מחדש את 
הכוחות והגבולות שלו. א' חזר ליישוב שלו, לחיק 
בת זוגו, מסתפק במעגל קרוב של חברים ומשפחה 
שמעניקים לו סיבה להישאר כאן. הוא אפילו לא 
מנסה להיות מוכר כפגוע נפש מהמלחמה ההיא. 

"הבירוקרטיה משתקת אותי".
מה אנחנו לא מבינים לגבי יוצאי הקרבות?

א': ״אנחנו חיים בחברה מאצ'ואיסטית שמאדירה 
מוות דרך פסיכולוגיה בגרוש. באחת ההרצאות 
אחת  סביב  ויכוח  התעורר  באוניברסיטה 
ההתלקחויות בלבנון. אני אמרתי למרצה: אני 
אלך לכלא ולא אכנס שוב ללבנון, והוא ענה לי: 
אתה פחדן. עכשיו, מדובר במרצה אינטליגנטי 
ועדין, אז אני חושב שהתגובה שלו אומרת הכל 

- אנחנו חברה מאד מאצ'ואיסטית".

חילה, עליך לאסוף תריסר גברים ת
ישראלים, בגיל שבין 25 לבין 78; 
מקצועותיהם - בין רועה צאן לבין 
ביולוג מומחה בחרקים; רובם אינם מכירים זה את 
זה; כולם שירתו בצבא והושפעו עמוקות משירותם, 
חלקם נפגעו גופנית ו/או נפשית בעת שירותם, 
וכמה מהם טופלו. אליהם צרף צוות אנשי קולנוע 
תיעודי, ופסיכולוג לשם גיבוי; הטס אותם להודו, 
הושב אותם על אופנועים הודיים מיושנים, הובל 
אותם לחצות יחד את ההימלאיה בגבהים שלגוף 
קשה להסתגל אליהם, ולדהור, בדרכי עפר קשות 
במשך כשלושה שבועות;  סייע מאחורי הקלעים 
להתגבשותם לקבוצה יעילה ותומכת; שוחח מדי 
יום עם כמה מהם על השפעות השירות הצבאי 
על חייהם ונפשותיהם – וצלם את השיחות; הטל 
עליהם להשתתף בחלק מן ההחלטות הכבדות, 
כגון האם להמשיך לקשמיר המוסלמית או לחזור 
כלעומת שבאו, האם למשוך במאמץ ולהגיע 
ליישוב, או לישון בשטח. תן להם לטפל במצבי 
משבר שיתעוררו, כגון החובה לטפל, ואף לפנות, 
נפגע במחלת גבהים; דאג שהדיונים בקבוצה 
יתמקדו בפתרון בעיות ובהתמודדות, וצמצם 
את הדיונים בטראומות-עבר; טפח רוח-יחידה 
וגאוות יחידה; דאג לאתר סכסוכים בתחילתם 
ומנע הסלמה )ומעל לכל, דאג שנט"ל תסייע 

ותיקח על עצמה את הגיבוי המקצועי(.  
לכאורה, חלום הזוי. למעשה, אירוע אמיתי 
שהתרחש ביוני האחרון. סטארט-אפ טיפולי 
בלתי-שגרתי: אלדד פריבס, איש אמנויות 
לחימה, שחקן, מטייל, ליצן מקצועי, אופנוען 
נלהב ואיש קולנוע. שותפיו - הארבעה-עשר 
האחרים )ובהם הח"מ, פסיכולוג הגיבוי(. מצאתי 
שמסע זה, שבמבט ראשון עלול להיראות כטיול 
גברים רווי טסטוסטרון ומפוקפק-ערך ותו-לא, 
הוא עולם של חוויות קשות ומרוממות כאחת, שיש 
בכוחו לקדם את החוסן הגופני והנפשי, בין היתר 
אצל נפגעים טראומטיים, ביחוד כאלו שקשייהם 

הפכו לאורח חיים )"נפגעים כרוניים"(. 
מה כוחו ומה השפעותיו? 

מהבועה הטראומטית ל"בועה חיובית": היציאה מן 
המוכר והשגור היא גם יציאה מהתנאים המשמרים 
בנוקשות את אורח החיים הטראומטי, ובהם 
מעגלי-קסמים משפחתיים ותעסוקתיים והימנעות 
)ולעתים אפילו טיפול פסיכולוגי!(. מציאות המסע 
החדשה היא חובקת-כל, והצורך להתחיל כל דבר 
מהתחלה מחייב גמישות ויצירתיות - מצרכים 

חיוניים לנפגע.
נוטים  נפגעים רבים  לטבע:  מחדר השינה 
להתנתק מן החיים ומהטבע. בשהות בטבע טמון 
כוח-מרפא גופני ונפשי גדול בהרבה מהשהות 
בחדר הטיפולים. מבדידות להשתתפות בקבוצה: 
נפגעים רבים שרויים בבדידות קשה אפילו 

סטארט-אפ טיפולי בלתי-שגרתי 
המלצות ליזם

נחי אלון
פסיכולוג קליני, ליווה את המסע להימלאיה

במשפחתם, חלקה מאונס, חלקה מבחירה, רובה 
מתוך הימנעות. במסע, הקבוצה היא המשפחה, 
והנסיבות אינן מאפשרות להימנע משיג ושיח. 
אם מתהווה בקבוצה גיבוש טוב ורמת החיכוך 
סבירה, יש לקבוצה כוח מעודד, מגן ומרפא גדול. 
מהימנעות לפעולה: נפגעים רבים נמנעים 
מפעולה, או שפעולתם ותפקודם מצומצמים. 
המסע מעניין, מציב אתגרים, מחייב לפעול 
בתכליתיות, וכל הזמן - אי אפשר להימנע או 
להסתלק. מדימוי שלילי לדימוי חיובי: התמודדות 
טובה, החל ברכיבה טובה על אופנוע וכלה בהכנת 
פודינג לחברים, יכולה לעורר גאווה וסיפוק הן 
אצל הנפגע והן אצל חבריו, ולאחר המסע גם 
אצל משפחתו וחבריו. אחרי מסע כזה קשה לאדם 

לחזור ולדקלם "אני אפס, פחדן, חסר יכולת". 
הפניית המבט מן הסבל אל ההתמודדות: ככל 
שהפגיעה מתמשכת, כן נוטה האדם הסובל 
"לחפור" בתוך עצמו, להתמגנט לעבר, לסבל  
ולמגבלות, ולשכוח את ההווה הסובב אותו. המסע, 
על נופיו, משתתפיו ואתגריו, מהווה מגנט-נגדי 
שמאזן את השקיעה הטראומטית. וכשצולחים נהר 
גועש שהציף את הכביש, אי אפשר להתעסק בשום 

דבר שמעבר לאמנות נהיגת האופנוע. 
מכישלון לתיקון: תחושת כישלון גורמת למועקה 
עמוקה אצל נפגעים רבים. המסע מזמן אפשרויות 
לתיקון: כישלונו של מפקד מתאזן על ידי טיפול 
טוב במשבר; כישלונו של חובש מתוקן על ידי 

טיפול חיוני, וכך הלאה. 
מהשעה הטיפולית למרתון-חיים: כוחו של 
המפגש הטיפולי הוא מוגבל - שעה בשבוע, 
עם מטפל אחד, תחומי דיון מוגבלים, פער בין 
הטיפול לחיי יומיום, 'מדברים על' ולא 'עושים 
את'. נטייה רווחת בטיפול היא להעמיק בעיון 
בבעיות, במגבלות ובסבל על חשבון העיון בחוסן 
ובהתמודדות. לעומת זאת, המסע מזמן מרתון-

חיים חווייתי של 24/7 שעות טיפול. 
רמת הקושי של מסע  כמה הערות אזהרה: 
טיפולי צריכה להתאים לחוסנם של המשתתפים. 
לאנשים שונים מתאימים מסעות שונים. אפשר 
להפיק הרבה גם ממסע קל וקצר יותר בארץ. 
מעל לכל, צריך להישמר מלחולל חוויות-כשלון 
חדשות. הכשרת הצוות: אופן זה של טיפול דורש 
להשתחרר מהחשיבה הטיפולית השגורה, ולפתח 
חשיבה ושפה מתאימות, לאור העקרונות שתיארנו 
לעיל. מנהיגות: התכנון והביצוע של התוכנית 
דורשים מנהיגות, יצירתיות, גמישות, אכפתיות 
ורמה גבוהה של ביצוע. ארגון וכסף: מסע כזה 
דורש ארגון נרחב ומימון לא מבוטל, ולכן גם 

ממסד טיפולי תומך. 
אנא המשיכו לפתח את המסע ככלי טיפולי, 

לתועלת כולנו.
תודה לאלדד על היוזמה והביצוע. תודה לנט"ל. איתן צור ואלדד פריבס
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פעילות נט"ל מתאפשרת תודות לתמיכתם של רבים בארץ ובחו"ל
אנו מודים לכל אלה שסייעו לנו במהלך שנת  2014 בארץ

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

אביב-ניהול הנדסה ומערכות מידע, אלטשולר 
שחם ניהול קרנות נאמנות, אליהו כהן-בנאמנות, 
אמות השקעות בע"מ, בואינג אינטרנשיונל, בנק 

דיסקונט לישראל בע"מ, בנק לאומי בע"מ, דבורה 
ודיוויד גולפארב, דיפלומט מפיצים 1968 בע"מ, 
האיגוד הישראלי לקידום האדם, הלפרין עודד, 

הקרן המשפחתית על שם תד אריסון, הקרן ע"ש 
חביבה שאשא ז"ל, הראל חברה לביטוח בע"מ, יו 

בי אס בע"מ, יוסף בר נתן-נאמן הקדש מייכור 
נאמנות, ישראכרט בע"מ, כתר פלסטיק בע"מ, 
מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ, מיטב ד"ש, 

מלונות דן בע"מ, מתן - משקיעים בקהילה, נובל 
אנרג'י, נירלט בע"מ, סלע קפיטל אינווסטמנט 

בע"מ, עזרא ויסמין שהרבני, עירית ויואב קפלן, 
פועלים בקהילה, קבוצת גנדיר, קרסו מוטורס בע"מ, 

קרן אריה יהודה- ישראל, קרן יהל- ע"ש יהודה 
 ליאון רקנאטי, קרן עזריאלי ישראל,

רו"ח סומך חייקין - KPMG, רוני דואק, ש.שסטוביץ 
בע"מ, שגרירות גרמניה, תחיה ויעקוב קרץ

מתן סיוע מקצועי, תמיכה ותרומות שוות 
ערך. תודה לחברות ולעסקים שתרמו 
ממשאביהם ואפשרו לנו לעשות טוב:

 ONE, Sportweb ,Meccineta , Fedex ,CTV
WATCHITOO, אלקטרה בר-מים, אריאל ועדיאל,  

  ,saloona אתר הנשים , On-Life אתר הנשים
אתר NRG, אתר YNET, אתר וואלה, אתר תפוז, 

תודה מיוחדת 
מעומק הלב 

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

בכל ימות השנה

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 יונתן עירוני, רו"ח 

עדה רונן

חברי העמותה
עו"ד שלי אהרוני, גב' פולט איתן, מר גלעד אלטשולר, 
עו"ד מיכל אמיתי טהורי, מר אבי אטיאס, עמוס באר, 

עו"ד תלמה בירו, קובי בן משה, פרופ' חיים דסברג, 
 מר יוסי דשתי, מר עפר חודורוב, גב' יהודית

 יובל-רקנאטי, ד"ר יהודה מלצר, פרופ' קנת מן,
 מר יונתן עירוני, פרופ' אברהם )רמי( פרידמן,

רו"ח עדה רונן, מר טל 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( 

KPMG )יוסי אברהם )עו"ד(, סומך חייקין )רו"ח
שמעוני-פינקלשטיין-ברקי )משרד פרסום(

קומודור מערכות מידע בע"מ

גבאי הגברה ותאורה, גוגל ישראל, גלובל מייל, גלי 
צה"ל, ג'נרל מיילס, גסטטנר, דור אלון-רשתות 

אלונית, 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, יס - טלויזיה בכבלים, יפעת מידע 
תקשורתי, יקבי רקנאטי, לילית קוסמטיקה, מגה 

קמעונאות, מועדון לקוחות YOU, מ.אלשטיין 
 עבודות בניה בע"מ, מזל-טלה, 

מי עדן,  מייקרוסופט, 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 מורג, 

קול ישראל, קומודור, קמפוס שיאים - הסמכות 
בספורט ובתנועה, קרנרג'י, רכבת-ישראל, רפי 

רקנטי - ביטוח, רשת ללין, רשתות ורדינון, נעמן, 
SI קפה, YOUPHONE, רשת רמי לוי, שטראוס 

עלית, שפ"א - שידורי פרסום אזורי,  שפ"מ - 
 103FM, :שידורי פרסום מרכזי, תשר, תחנות הרדיו

104.5FM, 99ECO FM

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

NPTech ,AIPAC, איחוד הצלה, אינטל, 
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, 
אשל הנשיא, ביטוח לאומי, בית אפל, בית-ספר 

תיכון שז"ר בת-ים, בנק לאומי, המועצה להתנדבות, 
המרכז הבינתחומי הרצליה, הסוכנות- פרוייקט, 
קריירה ישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, 
הקואליציה הישראלית לטראומה )ITC(, זק"א, 
כי"ח, מהות, מוזיאון תל-אביב, מועצה אזורית 

אשכול, מועצה אזורית בני שמעון, מועצה אזורית 
חבל יבנה, מועצה אזורית חוף אשקלון, מועצה 

אזורית מרחבים, מועצה אזורית שדות נגב, מועצה 
מקומית בית דגן, מועצה מקומית רהט, מט"ח מרכז 

לטכנולוגיה חינוכית, מכללת ספיר, מכללת תל חי, 
מעגל אמהות לפצועי צה"ל, מרכז רפואי ברזילי, 

מרכז רפואי הדסה, מרכז רפואי כרמל, מרכז רפואי 
סורוקה, מרכז רפואי פוריה, מרכז רפואי קפלן, מרכז 

רפואי רמב"ם, מרכז רפואי רעות, מרכז רפואי תל 
השומר, מרכזי חוסן והכשרות: שדרות, חוף אשקלון, 
שדות נגב, אשכול, משאבים, משטרת ישראל, משרד 

הביטחון, משרד החינוך, משרד הרווחה, עיריית 
אופקים, עיריית אלעד, עיריית אשדוד, עיריית 

באר שבע, עיריית גבעתיים, עיריית חדרה, עיריית 
חיפה, עיריית יבנה, עיריית נתיבות,  עיריית קרית 

גת, עיריית קרית מלאכי, עיריית שדרות, עיריית 
תל-אביב יפו: מחלקות הספורט והדוברות, עמותת 
אחים לחיים, עמותת אתגרים, עמותת יחד, עמותת 

ערים בלילה, עמותת רסיסים, עמותת שלומית, 
עמך, צה"ל - מנהל הנפגעים וקציני הערים, צה"ל 
-מחלקת כושר קרבי  קופת חולים מאוחדת, רוח 

טובה, רשות שדות התעופה, שגרירות ארצות-
הברית, שגרירות גרמניה, שלוחת אוניברסיטת 

NYU, תנועת הצופים, תנועת הנוער יהודה הצעיר

תודה מיוחדת לאישי-הציבור, האמנים, 
אנשי המקצוע והחברים שעזרו לנו 

להעלות מודעות ולקדם את העשייה:
איתי אנגל, עמוס באר, יעקב בכרך, אנאל בלומנטל,  
עודד בן עמי, צחי בן-שבת, דני ברוסובני, טל ברמן,  

אירית בשן, ניר דבורי, רוני דותן, יעל דן, אור-לי 
הופמן בר, דידי הררי, מימי זיו, ניצה חוזז, אביב 
חופי, מיקי חיימוביץ', 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, משה שי, ורד שמיר, להקת 

תשע-נשמות
אגודות ידידים בחו"ל:

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

עמותת נט"ל מודה מקרב לב למייסדת ויו"ר 
העמותה יהודית יובל רקנאטי על תרומתה 
מדי שנה לכיסוי הוצאות הנהלה וכלליות של 
העמותה, על תרומת בית נט"ל ואחזקתו. 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.

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



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

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

www.natal.org.il

תודתנו לקבוצת גנדיר על תרומתה הנדיבה לעמותת נט"ל

www.natal.org.il  6120001
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