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"בחרתי להבין איפה נמצא 
הכוח שלי -  לחיות את הכאב 

 אבל גם לשנות״ 
ראיון עם תומר בוהדנה

"כולם נושאים צלקות, אבל 
אנחנו בחיים" שיחה עם פצועי ירי 

הטילים על מוסך הרכבת בחיפה

"לא היה זמן לפחד. יצאתי 
לבצע משימה ובה התמקדתי" 

אומרת טייסת מסוקי הקרב 
הראשונה בישראל בראיון עמה

"החוסר עיצב את 
 מי שאנחנו היום" 

חבריו של איל בנין ז"ל, שנפל במלחמת לבנון 
השנייה, מתגעגעים ומדברים על הכאב וההחמצה 
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קוראים יקרים, 

 ....כי כולנו, כן כולנו, 
   כולנו רקמה אנושית אחת חיה. 

   ואם אחד מאתנו 
   הולך מעמנו 

   משהו מת בנו - 
  ומשהו, נשאר אתו ... )מילים: מוטי המר(

כל אחד ואחת מאתנו הוא חלק ממשפחה, 
חלק מקהילת חברים, חלק מלהיות ישראלי.

גדלנו כאן על האתוס של “אחד בשביל 
כולם, כולם בשביל אחד”. אבל מה קורה 

לנו כשמישהו מאתנו הולך לתמיד? 
כיצד אנחנו מתמודדים? מה מייחד אותנו 

מאותו הרגע: החברים שעברו חוויות 
קשות ביחד או מי שאיבדו חברים? שאלות 
כואבות שרוקמות את סיפורה של החברה 

הישראלית כולה. 
הגיליון ה-17 של “בנוגע לרגש” מציין 

עשר שנים למלחמת לבנון השנייה, 
מנקודת מבט של מי שנשארו להתמודד 

עם הכאב. חברי ילדות שנשארו עם 
זיכרונות, חברים לעבודה שנפצעו יחד 

ומתגברים יחד יום יום, ואלה שיקיריהם לא 
מצליחים להשתחרר מטראומת המלחמה. 

בין הכתבות בגיליון זה: חבורה של 18 
ילדים שבגרו יחד בעומר ואיבדו במלחמת 

לבנון השנייה את אחד מחבריהם, אייל 
בנין; חברים לעבודה במוסך הרכבת בחיפה 

שנפצעו קשה במתקפת טילים, שהרגה 
שמונה מחבריהם, ועדיין עובדים שם יחד; 

תומר בוהדנה הזכור מהתמונה בה סימן 
וי כשפונה משדה הקרב, והיום הוא מנהיג 

חינוכי; וגם טור אישי של חבר בקבוצת 
התמיכה בנט”ל של הורים ללוחמים 

המתמודדים עם פוסט טראומה.
 ביום הזיכרון נתייחד עם זכרם של יקירינו 

שנפלו, 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 
על ידי ד"ר יוסי הדר ז"ל ויהודית יובל רקנאטי. 
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-200,000 
חיילים  ילדים, מבוגרים, קשישים,  אזרחים: 
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 בטחוני 
מתמשך, ומפעיל ניידת טיפולית המגיעה לבתי 
התושבים. בנט"ל פועל מרכז הכשרה רב - תחומי 
ללימודי טראומה לאנשי מקצוע 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, שרונה שלום 
 עיצוב גרפי: סווטה בסין )גלובס( 

 צילום שער באדיבות: זיו קורן הדפסה: דפוס הארץ 
הפצה באדיבות )לפי סדר הא"ב(:  ביטאון בית הלוחם, גלובס, 

הארץ, ידיעות אחרונות, ישראל היום, מקור ראשון

רצים למרחקים ארוכים
  קבוצות ריצה והליכה של נט"ל, רצים עם רמי

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: באדיבות עמי ורדי
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ומי יזכור את הזוכרים

המסגרת המוכרת של התמודדות 
בקבוצה הינה זו הפועלת בהקשר 
של טיפול נפשי ותמיכה הדדית 
)למשל קבוצות להורים שכולים(. 
הקבוצה מאפשרת לחברים בה לבטא 
את האבל האישי ולעבד אותו, להתמודד 
עם האובדן והשלכותיו הנמשכות, וכל זאת 
במסגרת של תמיכה הדדית. ככל שהניסיון 
מלמד, המשתתפים מדווחים כי הם נעזרים 

בקבוצה ומתמידים להשתתף בה. 
אופנים אחרים של התמודדות במסגרת קבוצה 
הינם פחות מוגדרים ופורמליים, אך טומנים 
בחובם משמעויות הנוגעות לתהליכים נפשיים, 

בין אישיים, ואף חברתיים במובן הרחב.
לא מכבר נדרשנו, חבורה של חוקרים ומטפלים 
ישראלים במסגרת מחקר איכותני, לבחור 

בגורמים שמקדמים חוסן נפשי. לדירוג גבוה 
ביותר בין הגורמים האלה זכו תמיכה חברתית, 
תחושת שייכות ולכידות. אלה ממחישים 
את התפיסה של הקבוצה כמסגרת וכמשאב 
חשובים להתמודדות שלנו עם אירועי טראומה 
ושכול. החשיבות הגדולה של גורמים אלה באה 
לידי ביטוי מוחשי בראיון עם הנפגעים מקרב 
עובדי הרכבת בחיפה, אשר מתמודדים בעשור 
שחלף מאז המלחמה עם פצעים טראומתיים, 
גופניים ונפשיים, וכן עם אובדנם של חברים. 
בראיון הם מעלים על נס את הקשר הרצוף 
והתמיכה הנמשכת "ממשפחת עובדי הרכבת", 

ואת תחושת השייכות לקבוצה זאת. 
היבט אחר להתמודדות בקבוצה הינו זה של 
קבוצת חברים המתגבשת סביב נפילתו של אחד 
מחבריה, כשהמטרה המוצהרת הינה לשמר את 
זכרו, ולפעמים גם את מה שמתואר כמורשתו. 
הנרטיב ברוח זו מתגבש באופן קולקטיבי על 
ידי חברי הקבוצה ומהווה גם את הזהות שלה. 
מעבר לעיצוב הזיכרון ושימורו, ייתכן גם ניסיון 
למצוא משמעות ערכית לאובדן עם ציון דרך 

להמשך, בבחינת המורשת שהותיר לנו הנופל. 
כך, החברים של איל בנין ז"ל )שנהרג במלחמת 
לבנון השנייה, בן 23 במותו(, ממשיכים לשמר את 
קבוצת ה-18, שהייתה כבר קיימת ומלוכדת עוד 
מנעוריהם, אך עם נפילתו של איל גיבשה זהות 
חדשה: החברים של איל. חברים טובים שמשמרים 
את זכרו ונוצרים את חסרונו בלבם. מבחינתם, 

להמשיך ביחד הינו צו מורשתו של חברם. 
וולקן )פסיכיאטר ופסיכואנלטיקן(, מהחוקרים 
הקשרים  בהבנת  בזמננו  המשפיעים 
נפשיים  תהליכים  בין  האינטראקטיביים 
לעיתים  תיאר  חברתיים,  תהליכים  לבין 
קבוצה כזאת כ"אנדרטה חיה", כזו שהנרטיב 
שלה עשוי לייצג גם מיתוסים לאומיים, על 
הדואליות שבהם. כך למשל, מיתוס הנופלים 
שבמותם ציוו לנו את החיים, שהוא מיתוס 
סיפור  גם  פועם  קולקטיבי, כאשר לצידו 

השכול והכאב הפרטי של האבל.
ויצטום )בספרו: נפש, אבל ושכול( מטיב להמחיש 
את ההתמודדות שלנו בקשר המורכב שבין יום 
הזיכרון ויום העצמאות, אשר אחוזים ונפרדים 
בקונפליקט הכואב והנמשך שבין האבל על 
האובדן לבין השמחה על התקומה של מדינתנו. 

התהליכים  את  לתאר  המטיב  שאין  נראה 
והשינויים המתרחשים במיתוסים שאנו מספרים 
לעצמנו, מאשר המשוררים. כך, המשורר יהודה 
עמיחי )בשירו: "מי יזכור את הזוכרים"( מציב 
לנו מראה נוקבת כחברה המטפחת את מיתוס 

הזיכרון לנופלים: 
זכירה  מזמורי  הזיכרון,  ליום  "פסוקים 
הולך  הזוכרים  דור  גם  במלחמה.  למתים 
 ומת, חציו בשיבה טובה, חציו בשיבה רעה,

ומי יזכור את הזוכרים?..."
והיכן לדעת המשורר זה מותיר אותנו, החיים 

)והזוכרים(, בסופו של יום: 
"אף אחד לא שמע על פרי היסמין, אף משורר 
לא שר לו הלל. כולם שרו שיכורים לפרחי 
היסמין, לריחם העז, ללבנם על עלים אפלים, 
לכח פריחתם ולעצמת חייהם הקצרים, כחיי 

הפרפר וכחיי הכוכבים. אף אחד לא שמע על 
פרי היסמין, ומי יזכור את הזוכרים"?

אמנם, מחקרים בתחום תהליכי האבל מלמדים 
כי היכולת למצוא משמעות לאובדן מנבאת 
הסתגלות טובה, ולעיתים יכולה להוות גם 
בסיס לצמיחה חיובית דווקא מתוך האובדן 
והמשבר. אבל, ברמה החברתית והלאומית, 
והאדרת  טיפוח  של  זה  לתהליך  המחיר 
ועיקר,  כלל  פשוט  אינו  הנופלים  זיכרון 
כמאמר המשורר. כחברה אנו מתאפיינים 
מוקצנים  )והתמודדות(  התנהגות  בדפוסי 
באופיים. נראה, שגם בתחום זה אנו נדרשים 
ליתר מודעות באשר למשמעות התהליכים 
המתוארים בעיצוב התודעה והעמדות שלנו, 
על  מהותי  באופן  להשפיע  עשויים  אשר 

עתידנו כחברה וכאומה. 

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

גיליון זה נכתב בציון עשר שנים למלחמת לבנון השנייה - עוד אבן דרך בפנתיאון המלחמות, הטראומות 
והשכול המלווים אותנו מאז תקומת המדינה. רבות נכתב על ההתמודדות הנמשכת שלנו כפרטים וגם 

כחברה, אך פחות על ההתמודדות כקבוצה. להיבטים השונים של התמודדות קבוצתית עם טראומה ושכול, 
המוצאים ביטוי בכתבות הגליון, אייחד את הטור הנוכחי. 

היבט אחר להתמודדות בקבוצה הינו זה של קבוצת חברים המתגבשת סביב נפילתו של אחד מחבריה, 
כשהמטרה המוצהרת הינה לשמר את זכרו, ולפעמים גם את מה שמתואר כמורשתו. הנרטיב ברוח זו 

מתגבש באופן קולקטיבי על ידי חברי הקבוצה ומהווה גם את הזהות שלה.
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אופנים אחרים של התמודדות במסגרת קבוצה הינם פחות מוגדרים 
ופורמליים, אך טומנים בחובם משמעויות הנוגעות לתהליכים נפשיים, 

בין אישיים, ואף חברתיים במובן הרחב
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זיכרון ח”י 

לפגישה שקבענו הם הגיעו מהצפון, מהדרום 
ומהמרכז. יום שישי בצהריים, והם עזבו 
הכל ובאו. שישה גברים בני 33, רובם 
כבר נשואים ואבות לילדים, שביקשו 
לדבר ולספר על האח שאיבדו, רס”ל 
אייל בנין ז”ל. אייל, שכולם קראו לו 
“בנין” או “האוגדונר”, קיבץ סביבו 
כבר מכיתה ז’, בבית הספר בעומר, 
חבורה מיוחדת במינה שכוללת 18 חברים. 
הוא נפל במהלך שירותו במילואים ביומה 
הראשון של מלחמת לבנון השנייה, בתקרית 
שבמהלכה נחטפו אהוד גולדווסר ז”ל ואלדד 
רגב ז”ל, חודש לפני יום הולדתו ה-23. בתקרית 
הקשה נהרגו גם רס”ל )במיל’( שני תורג’מן 
ורס”ר ויסאם נזאל, ונפצעו שני לוחמים נוספים. 
כמעט עשר שנים חלפו מאז, “חבורת ה-18” 
עודה חיה וקיימת, נושמת את חסרונו של אייל.  
אייל גדל עם חבריו בעומר, ובתיכון - כשעבר 
עם אמו לגור בתל אביב - לא הסכים לוותר על 
החבורה. יואב ארבל, החבר הקרוב ביותר שלו 
)“היינו זוג ברזל”( הוא כיום מחנך בבית ספר 
תיכון, ומתגורר עם משפחתו בישוב הקהילתי 
שורשים שבמשגב. “הוא היה לגמרי חצוי, כל 
הזמן”, מספר יואב על אייל. “בכיתה י”א, כשלמד 
ב’גימנסיה הרצליה’, היה לו תמיד חופש בימי 
שלישי. הוא היה מגיע אליי מתל אביב לעומר 
כבר ביום שני, ואני הייתי משאיר לו את האופנוע 
שלי והולך לבית הספר. למחרת, אחרי הפעולה 
בצופים, הוא היה חוזר הביתה לתל אביב. אייל 
היה בן בית אצלנו, ממש כמו אח  נוסף”. החברים 
נהגו לבקר את אייל בעיר הגדולה, והקשר היה 
הדוק כל כך - עד שהוא העדיף לצאת איתם, 
ולא עם בני כיתתו מתל אביב, גם למסע הבית 

ספרי בפולין.
מיקי הווארד, יזם נדל”ן, שחי כיום ביבנה, 
מתאר כיצד הוקמה “חבורת ה-18”: “בכיתה 
ט’ הצטרפנו כולנו לצופים, ובכיתה י’ התחלנו 
את  להקדים  החלטנו  י”א  בכיתה  להדריך. 
כולם, לא לחכות לסיום הבגרויות, ולטוס יחד 
לטיול באי איוס, ביוון”. על הטיול באי איוס הם 
יכולים לדבר שעות. יאיר מזור, מהנדס היי-טק 
מתל אביב, מתאר חופשה בלתי נשכחת של 
18 חברים נטולי דאגות, “מתוכם תשעה עם 
רשיונות לאופנועים”. יואב נזכר שהוא ובנין 
לא נהגו לשתות אלכוהול, “כי האג’נדה שלנו 
היתה, ‘למה שנשתה אלכוהול אם זה לא טעים 
לנו? יותר טעים לשתות מיץ תפוזים!’. המצאנו 
את ‘טקס המיץ’, והלכנו לשתות שייק פירות”.

לקראת הגיוס, היה ברור לכולם שהם עומדים 
לשרת בחילות קרביים - גם לאייל, שהיה בן 
יחיד להוריו ונדרש להסכמתם. דן כהן, עורך דין 
מבאר שבע ומתגורר בקרית אונו, מספר: “היינו 
מורעלים. כבר בכיתה י”א נרשמנו לחוג כושר 
קרבי. שבעה מאיתנו התגייסו לנח”ל, ואייל 
ביניהם. שניים אחרים הלכו לקורס טיס, והשאר 

כמעט עשר שנים החברים של בנין נפגשים בלעדיו, נזכרים בחבר שקיבץ אותם 
סביבו כבר עוד מהיסודי, למד איתם, חלק איתם דירה וטיולים, ונפל ביום הראשון של 
מלחמת לבנון השנייה, כשהוא עוד לא בן 32 | חלקם כועסים, חלקם חשים החמצה, 
ובעיקר זוכרים ומתגעגעים לחבר שאפשר היה לדבר איתו על הכל גליה אלוני דגן
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את היום שבו איבדו את אייל, זוכר כל אחד מהם 
לפרטי פרטים. יאיר היה בטיול בדרום אמריקה, 
יואב עבד כמדריך בפנימייה, מיקי עבד בפאב. 
יאיר התקשה להמשיך בטיול כמתוכנן, אבל 
החבר’ה אמרו לו ש”אייל היה רוצה שתמשיך”. 
הוא מצא את עצמו שוכב בהוסטל ומסתכל על 
התקרה במשך ימים, ואז ביקש מאחת מסוכנויות 
הנסיעות המקומיות לתת לו דגל ישראל, איתו 
הצטלם באתר מאצ’ו פיצ’ו בפרו, “כדי שבמידה 
מסוימת גם אני אהיה שם, ב’שבעה’”. מיקי 
קיבל את הבשורה מיואב פיורה, בטלפון, והיה 
בטוח שמדובר במתיחה גרועה )“אמרתי לו, 
‘זה לא מצחיק’”(. דולב טוען שהגיב בהכחשה, 
ועבר מיידית למצב של פעולה: “מיד התחלתי 

להתקשר למי שלא ידע. לקח הרבה זמן עד 
שהכאב הגדול הגיע”. 

יואב ארבל: “באותה תקופה אייל עבד בחנות 
ספרים, ואני הייתי מדריך בפנימיה. הוריי היו 
אז בארה”ב, ובבוקר יום רביעי צלצלה אליי 
אמא של אייל לפנימייה. היא אמרה ששמעה 

בחדשות שיש בלגן בצפון, ולא הצליחה לתפוס 
אותו בטלפון. עניתי שלא נראה לי שקרה משהו, 
אייל לא תמיד זמין בטלפון. כשניסיתי להתקשר 
אליו בעצמי, השיחה נותקה אחרי כמה צלצולים. 
השארתי הודעה: ‘אמא שלך דואגת, תודיע לה 
שאתה בסדר’. נשארתי בחדר המדריכים, ממשיך 
לנסות ולברר מה קורה, כשאמא של אייל צלצלה 
שוב וביקשה ‘יואב, תשב’. התיישבתי על המיטה 
והיא אמרה: ‘אייל נהרג’. היא גם ביקשה שאני 
אהיה זה שיספר לאלכס, החברה של אייל. הייתי 
בהלם מוחלט. לא נשמע לי סביר שתרחיש כזה 
אפשרי בכלל. שלחתי הודעה להוריי בארה”ב, 
ואמא שלי, שהיא פסיכיאטרית במקצועה, 
צלצלה אליי ויחד החלטנו כיצד נבשר לאלכס 

את הבשורה האיומה”. 
עד כמה אייל נוכח כיום בחיים שלכם?

דולב: “אני נזכר הרבה בדברים שאייל היה 
אומר, וחושב מה היה עושה. אילו הוא היה כותב 
צוואה, אני מאמין שהוא היה מבקש שנשמור 
על הביחד”. החבורה מקיימת מדי שנה שלושה 
אירועים לזכרו: שתי אזכרות )ביום נפילתו 
וביום הזיכרון לחללי צה”ל( ומירוץ אופניים   
- ספורט שאייל עסק בו. מיקי: “הזמן עושה את 
שלו ובסופו של דבר ממשיכים בחיים. אני מוצא 
את עצמי מצטט מדי פעם את אייל. הוא נהג 
לומר שאם אתה רוצה להישמע חכם, אתה צריך 
להכיר חמש מילים מכל נושא מסובך. ב-90% 

מהמקרים, זה עובד”. יואב ארבל, שהכיר את 
בת זוגו חודשיים אחרי שאייל נהרג, מעיד על 
עצמו ש”אני אדם של ‘אחד על אחד’. עם אייל 
היתה לי חברות ארוכה. לאו-צה כתב שכוחו של 
הגלגל טמון ב’התאמת האין שבו’. זה מה שאני 
מרגיש. החוסר הזה עיצב את מי שאני היום”. 

- לצנחנים, לתותחנים,  לחיל הים...”. דן, שנפצע 
במהלך השירות, ייסד במרתף ביתו בר מאולתר, 
שהחבר’ה קראו לו “בר דן”: “תלינו פוסטרים של 
פאבים על הקירות, התקנו רמקולים, וכל שישי-
שבת היינו נפגשים ב’בר דן’, גם אחרי השחרור 
מהצבא. אפילו היתה לנו מדבקה: ‘בבר דן היית?’”. 
כשהשתחררו, התפצלו לטיולים שונים: אייל נסע 
להודו עם יואב ועידן. יואב המשיך משם לארה”ב 
ואייל - לתאילנד ולניו זילנד, הפעם עם מיקי 
ויואב פיורה, גם הוא חבר בחבורת ה-18, וכיום 
מתמחה בבית חולים ברזילי. עם שובם הפכו 
דן, יואב פיורה ואייל לשותפים לדירה בבאר 
שבע. שאר החברים שכרו גם הם דירות באזור, 
כולם עבדו בעבודות מזדמנות, והם זוכרים את 

התקופה הזאת כ”מדהימה”. 
לנסוע לטייל עם חברתו בסין  אייל תיכנן 
ולהמשיך ללימודי משפטים בירושלים. עכשיו, 
כשהם יושבים על המרפסת אצל דן בקרית אונו, 
הם מתלבטים בקול רם האם אכן היה הופך לעורך 
דין, אילולא המלחמה ההיא. יואב ארבל, שיודע 
שאייל השנון והחריף רצה להיות קופירייטר, 
חושב שבסופו של דבר הוא היה מתגלגל דווקא 
לעסוק בהנדסה, כמו שני הוריו. דן, כיום עורך 
דין בעצמו, אומר שהמקצוע היה מתאים גם 
לאייל, בגלל היכולות הוורבאליות המרשימות 
שלו. ואילו מיקי מאמין שהוא היה פונה דווקא 
לקריירה בתחום התקשורת, הודות לכישורי 
הכתיבה ולידע הכללי העצום שהיו לו )“אז, 
לא היה גוגל. הוא היה הגוגל שלנו”, אומר דן(. 
דולב אבני, מתמחה בפסיכולוגיה קלינית ששב 
להתגורר בעומר, טייל עם אייל בשביל ישראל 
לפני שיצא לשירות המילואים ממנו לא שב. 
“כל חודש היינו מטיילים בקטע מהשביל”, 
מספר דולב. “הספקנו לעבור כך ארבעה ימים. 
יצאנו מקיבוץ דן, וכשהגענו לתל חי, לפסל 
של האריה השואג, אייל אמר: בוא נצטלם עם 
הכתובת ‘טוב למות בעד ארצנו’. פיתחתי את 
התמונה, שבה הוא נראה עם התרמיל והכיתוב, 
שלושה שבועות לפני שנהרג”. יואב ארבל 
זוכר שאייל אהב לצטט מתוך “מילכוד 22” את 
המשפט “מלחמה זה לא למות למען המדינה 
שלך. זה לגרום לממזר השני למות בשביל שלו”. 

“אני נזכר הרבה בדברים שאייל היה אומר, וחושב מה היה 
עושה. אילו הוא היה כותב צוואה, אני מאמין שהוא היה 

מבקש שנשמור על הביחד”
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יאיר מספר ששמונה שנים אחרי מועד נפילתו 
של אייל, ב-12 ביולי, יצא לדייט הראשון עם מי 
שהפכה להיות, ממש לאחרונה, אשתו: “הרגשתי 
שאייל הביא לי את זה”. ואילו יואב פיורה זוכר 
את אייל בזמן עבר: “אני חוזר אחורה. הוא נשאר 
כשווה לי, מתקופת חיים אחרת”. מיקי מאמין 
שהחוכמה של אייל, וראיית העולם שלו, הן 
שגרמו לכך שעד היום הם מדברים ביניהם על 
הדברים שאמר, למרות שהיה רק בן 22. “ההאדרה 
של אייל התחילה בעודו בחיים”, מסכים יואב.

וכשהם מדברים על אייל, הם זוכרים גם את 
החסרונות שהיו לו, וצוחקים עליהם בדיעבד. 
דן ויואב, שהיו שותפיו לדירה, זוכרים תקופה 
מתוחה מעט על רקע הרגלי הניקיון והסדר של 
אייל: “הוא לא היה שותף קל”, אומר דן. “לפני 
שיצא למילואים, דיברנו על זה. אבל ידענו 
להפריד בין חילוקי הדעות לבין החברות בינינו”. 
יואב ארבל: “אני לא אדם שמדבר הרבה, אבל עם 
אייל דיברתי המון. ניסינו לגבש תיאוריות על 
החיים: ‘מי רץ יותר מהר’ - בשיעור ספורט ואחר 

כך בצבא, בפסיכומטרי, ואיפה אנחנו צריכים 
למקם את עצמנו על הסקאלה הזאת”. דולב: “לא 
היינו חבורת גברים סטריאוטיפית, במובן הזה 
שהיה בינינו המון דיבור על רגשות, לפעמים 
גם כעסים. לא היה טאבו. מבחינת אייל, היה 
לגיטימי לדבר על הכל. היו לי הרבה שיחות 
נפש איתו בטיול בשביל ישראל. הוא דיבר על 

ספקות שיש לו בחיים, ועל מה שהניע אותו 
לעשות את הבחירות שעשה”.

האם יש בכם כעס היום, על מה שקרה לאייל, 
ולכם?

דן: “אומרים שהיתה נקודה מתה בתצפיות באזור 
שהוא היה בו. שהיתה התרעה, והורידו אותה 
באותו היום. האם אני כועס? זה קרה. מה זה 
יעזור לכעוס?”. מיקי: “היום, כשאני אבא, אני 
שואל את עצמי, איך זה שלא יכולה לקום דמות 
ציבורית שתעשה הכל כדי למנוע את המלחמה 
הבאה. נכון, טעויות נגרמות, דברים נכתבים בדם 
ואנחנו שילמנו על זה מחיר יקר. אבל כשיודעים 
את המחיר הכואב כל כך של האובדן, איפה 
האחריות לנסות ולמנוע את המלחמה הבאה? 
תהפכו כל אבן! זה הדבר שהכי מכעיס אותי. 
אני קם בבוקר וכועס על זה, והיום - כהורה - זה 
קורה בעצימות גבוהה יותר”. מיקי: “לפני 13 
שנה, כשאנחנו היינו בצבא, דיברנו על צדקת 
הדרך. זה לא המצב כיום. יש מין נהירה למקום 
פחות הומאני, ואם אתה לא הולך עם הרוב - אתה 

מוקצה. אז בטח שאנחנו כועסים”.
יואב ארבל מרגיש אחרת: “אני יכול להבין 

אנשים שכועסים, וזו לא תחושה שמדברת 
אליי. יש בי כאב, אבל אין בי כעס,  וגם לא 
תחושה של החמצה; מיציתי את אייל באופן 
מקסימלי, עד כמה שאיפשר החלון הזה שהיה 
לנו, לחיות איתו”. גם בחתונתו של יואב הזכירו 
את אייל: “לפי המסורת היהודית, הכוס בחתונה 
מסמלת דבר לא שלם. ומה שלא שלם בי, זה 
חוסר הקיום של אייל”. ויואב פיורה מספר 
שאייל מופיע בחלומות שלו, שוב ושוב: “יש 
לי חלומות שחוזרים על עצמם, ובהם הוא חוזר 
כועס אחרי מאורע כלשהו, ולא מוכן להגיד 
למה. אני כן מרגיש תחושת החמצה. בגילאים 
האלה עוברים דרך ומתעצבים, והייתי רוצה 

שיעבור איתי את הדרך הזאת”.
אתם חבורה שונה היום מאותה “חבורת 
ה-18” שהייתם אז, אבל לא נשארתם חבורה 

רק בגלל אייל.
מיקי: “אני לא יודע איך זה היה נראה אחרת... 
בשבעה היינו כל הזמן יחד. ישנו יחד באותו בית, 
וזה היה שבוע אינטנסיבי מאד. כולם התנתקו 
לגמרי מהחיים שלהם. והיו גם הרבה בדיחות 
שכול, הומור שחור. זה חלק מההתמודדות”. 
דולב: “אחד הדברים שכואבים לי במיוחד הוא, 
שבכל מפגש עם ההורים שלו אני רואה איזו 
מחווה, זווית של חיוך שלו, טון הדיבור של אבא 
שלו... דברים שמזכירים לי אותו, ומכאיבים”. 
ויאיר מסכם: “אנשים מבחוץ לא יכולים להיכנס 

לחברה סגורה כזאת. זר לא יבין זאת”. 
בתום הפגישה, החברים נפרדים ממני וממשיכים 
לשבת, לדבר ולצחוק, על המרפסת של דן. 
נהג המונית שאליה אני נכנסת שולח מבט אל 

המרפסת ואומר בחיוך, “מה קרה? עושים שם 
מסיבת בנים, וגירשו אותך מהבית?”. אני מסבירה 
לו שאני עיתונאית, ומספרת מה היתה מטרת 
הפגישה. “אתה יודע”, אני אומרת לו, “הסיפור 
שלהם הוא, בעצם, הסיפור של כולנו”. “אני 
יודע”, משיב הנהג ומספר לי שגם לו היתה, 
עד לפני כמה שנים, חבורה כזאת. מדי שנה היו 
יורדים יחד לסיני, “ואת כוס הבירה הראשונה 

- שותים לזכרו של החבר שנפל”. 

“גם בחתונתו של יואב הזכירו את אייל: “לפי המסורת 
היהודית, הכוס בחתונה מסמלת דבר לא שלם. ומה שלא 

שלם בי, זה חוסר הקיום של אייל”
7

 טיול בארץ לרמת הגולן אחרי הצבא - מימין 
לשמאל - יואב, אייל, עידן, אמיר, יותם

דן כהן

 יאיר מזור

יואב פיורה

דולב אבני

מיקי הווארד יואב ארבל

 יאיר מזור "התקשה 
להמשיך בטיול"
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 מנהל אקדמי: פרופ' אבי בלייך 
מנהלת מקצועית: גב' בינה לוין

 סגל ההוראה והמרצים )לפי א'-ב'(: 
 פרופ' אילנית חסון-אוחיון 

 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 לוסיאן טסה-לאור 
 ד"ר דניאל לוי 

 ד"ר דפנה מיתר 
 פרופ' רבקה תובל-משיח

 גב' איריס אלירז 
 גב' דינה סנדרוב 

 מר דרור אלרון 
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 2016

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 

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

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 

העשירי, בהוראת מיטב המומחים המובילים בתחום.

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ז ) 17 - 2016 (

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

לך  מאפשר  בנט"ל  מרכז-התיעוד  כולנו:  של  הסיפור  הוא  שלך  הסיפור 
מחוויות  האישי  הזיכרון  את  ולהנציח  לשמר   שלך,  הסיפור  את  לספר 
האישי  הזיכרון  פסיפס  את  ליצור  ובכך  איבה,  פעולת  או  מלחמה 
את  להנחיל  אדם  לכל  מאפשר  התיעוד  תהליך  הישראלי.  והקולקטיבי 
כולה.                                                                          הישראלית  ובחברה  במשפחה  הבאים  לדורות  שלו   המורשת 
  info@natal.org.il .מוזמנים לפנות אלינו: 0732-363-363 או לדוא"ל
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"בחרתי להבין איפה 
נמצא הכוח שלי"

זה סיפור שהחברה הישראלית אוהבת 
לאהוב. סיפור על ילד שגדל במצוקה 
גדולה, פנימיות, משפחתונים, נגע 
בעבריינות והפך למ"פ בצנחנים. 

אוגוסט 2006, מלחמת לבנון השנייה: 
רס"ן תומר בוהדנה מחולץ מלבנון 
במצב קשה אחרי שקליע חדר מתחת 
לעצם הבריח שלו, ומובהל לרמב"ם. 
על האלונקה, מיד אחרי שהורד מהמסוק 
בעוד הרופא מחזיק את הווריד הראשי שלו, 
הוא - ברגע אחד שצרב אותו בתודעה הלאומית 

שלנו - בוחר לסמן באצבעותיו תנועת וי. 
עשר שנים חלפו והנה, אם תרצו, סגירת המעגל, 
כמעט קתרזיס: בוהדנה הוא איש חינוך המוביל 
יחד עם שותפיו לדרך את דארנא, פנימייה לנוער 

בסיכון של חסות הנוער במשרד הרווחה

תומר בוהדנה, שנפצע קשה במלחמת לבנון השנייה ונצרב בתודעה הלאומית 
בזכות תמונה אחת, מדבר על איש החינוך שהפך להיות – למרות ובגלל, 

ובעיקר מנער את האבק מהאתוס. איזה? איזה לא? / שני הראל

אבל רגע לפני ההתרווחות מול הגיבור שניצח, 
כדאי לשמוע מה יש לו לומר. על עצמו, עלינו. 
חיפוש בגוגל עליך מוביל לאינספור כתבות, 
אתה יודע. מתוכן, סקרנה אותי במיוחד אמירה 
שלך שאתה 'לא רוצה להיות פצוע מחמד'. 

רוצה להסביר?
"בסופו של דבר כולנו אנשים פרטיים, ואני לא 
רוצה להיות הפריט שמוציאים מהבוידעם ביום 
העצמאות. עם השנים הבנתי שבאיזשהו מקום 
נכנעתי לתכתיבים החברתיים של להיות כלי - 
וזה לא חשוב בכלל של איזה צד במפה הפוליטית 
- כדי לשרת תמונה גדולה שהיא לא בהכרח שלי. 
אנחנו לא העם הנבחר ואפילו לא קרובים לזה. אני 
לא מאמין בקשקוש הזה שנקרא חמלה יהודית. 

"בעבר, אני חייב להודות, קניתי את הסיפור - 
של החברה המוסרית, האור לגויים. אבל ככל 

שאני מעמיק במה שאני עושה, אני רואה את 
העוולות החברתיות איתן אנחנו חיים ומבין 
שמספרים לנו סיפורים כדי שתהיה אליטה 
שתשלוט בעניינים, אליטה, שאגב, משנה את 
פניה. מספרים לנו שהמצב הוא כזה לא בגלל 
הדרה חברתית שהתחילה לפני עשרות שנים אלא 
בגלל מצב בטחוני. רק שככל שעובר זמן אתה 

שואל את עצמך מה זה קשור בכלל?!
אני לא חוזר בי ממה שעשיתי, לא במלחמה ולא 
באותה תמונה. אני מאמין בשיטה - גם אם צריך 
לשפר אותה. לא מוכן ש'יישאו את האלונקה' 
במקומי, ואם יש לי תלונות הן יהיו מתוך המגרש. 
אני נושא בנטל אבל גם אגיד מה צריך לשפר". 

למשל?
"אנחנו מתעסקים בהמון דברים במקום במה 
שקורה לנו פה כחברה. למרות גילה של המדינה, 
עדיין קיימות האדוות של האבן שזרקו לאגם. 
ישראל קלטה אלפי עולים לפני עשרות שנים 
אבל מדבריות ההגירה קיימים עד היום. העניין 
הוא שדווקא באוכלוסייה הזו צריך להשקיע. הרי 
אחזקה של מתקני כליאה יקרה יותר מאשר זו 
של מסגרות חינוך. אבל המדינה ויתרה על אותן 
אוכלוסיות כי אין להם יכולת פוליטית להשפיע, 
כי קל למכור להם סיפור שלמדינה אין אחריות 
למצבם. ואני אומר את זה בלי להפחית מאחריותם 

שלהם".
ויש לך גם צד אישי חזק בהקשר הזה.

"יצאתי מהבית בגיל 7 ומשהו וגדלתי בפנימיית 
'בני ברית' שבהרי ירושלים. אין לי לא בכי ולא 
נהי על כך. אבל אני מסתכל על אבא שלי, אדם 
עם המון יכולות שיכול היה להיות משכיל. הוא 
הגיע לארץ עם עליית הנוער לקיבוץ שדות ים 
ומהר מאד החינוך הוסלל לעמלנות. אף אחד לא 
בדק מהן היכולות שלו. הוא יצא לעבודה והופנה 
להכשרות מקצועיות. אבל העובדה שיש לדאוג 
לשוויון הזדמנויות לא צריכה לבוא על חשבון 
מישהו. צריך לזכור שרוב האנשים האלה הגיעו 
לכאן מחברות חסרות תודעה דמוקרטית. הם 
מראש הגיעו בגישה של להוריד את הראש. אם 
מוסיפים לזה את העובדה שנוצר כאן הצורך לייצר 
מהר פרנסה, מגורים, ביטחון, ואליטה שתפסה את 
המקום שלה - מגיעים לתוצאה שהגענו אליה". 
כדי לצמצם את הפערים, הוא מסביר, צריך 
להתמודד עם 'הסיפור הזה' ולא להישאר בדקלום 

'תחזקנה ידינו, הנה מוטלות גופותינו'.
"אני אהיה נאמן לשלטון שייבחר ואכבד כל 
החלטה כי זו השיטה הדמוקרטית. פעם אחת זה 
יהיה בחזית ופעם אחרת בפינוי התיישבויות. רק 
שאנחנו - שותפי ואני - מנסים באמצעות העמותה 
הזו, כמו עמותות רבות נוספות שפועלות כאן, 

לייצר הזדמנויות. וזה לא פשוט". 
דארנא שבחבצלת השרון, אותה הקים יחד עם אודי 
גלברד בסיוע משרד הרווחה, הוקמה במטרה לתת 
לנערים מהסוג עליו הוא מדבר את אותה הזדמנות. 
כאן הם חיים ולומדים, במסגרת שמציעה להם 
"תפיסה חינוכית שיקומית כוללת, המאפשרת 
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מעצימה אבל לא קשה. היו לי חיילים איתי ולא 
הייתי לבד. גם לא פחדתי למות. לא מעניין אותי 
'יום הוקרה לפצועי צה"ל', ואני חושב שדווקא 
החיבוק הזה עלול לתקוע ולא להרים - בייחוד 
אנשים שעברו טראומה. הם עלולים לחשוב שאם 
לא ישרתו את מה שמצופה מהם כקורבנות - לא 
יחבקו אותם. זה עלול להנציח את המסכנות, ולא 

לנצח אותה". 
ובכל זאת, מה בחייך הוביל אותך לעשות 

דווקא את זה? 
"נסיבות, התרחשויות והאהבה שלי לעבוד עם 
אנשים. בהתחלה מה שהוביל אותי היה 'אם אני 
הצלחתי אני חייב לתת הזדמנות לאחרים'. אבל 
זה היה שגוי. זו גישה שעל פיה אתה מונע מרצון 
לתקן חוויות שלך דרך אחרים, רק שלא בהכרח 
מה שנכון לך נכון לאחר. לכפות את הנרטיב 
שלך מוביל לא פעם להפסד. זה לא אומר שאי 
אפשר לשתף, אבל ברגע שמה שמוביל אדם זה 
הסיפור האישי שלו, הוא שיפוטי. היום אני הרבה 

פחות שיפוטי. 
"אני גם לא חושב שצריך להיות כבשה כדי 
להיות רועה צאן. הנה שותפי, אודי גלברד, גדל 
באותה אליטה והוא כאן כל כולו, מחויב לדרך 

בדיוק כמוני. מסיפורי חיים שונים לחלוטין הגענו 
לאותה מטרה". 

10 שנים למלחמת לבנון. מה לקחת משם?
"רוב התובנות שלי עם עצמי באו כחלק מתהליך 
השיקום. היום אני איש 12 הצעדים' )תכנית 
או כפייתית  להחלמה מהתנהגות מתמכרת 
הפועלת בתהליך של 12 צעדים(, ויודע להגיד 
שתרגלתי צעדים גם בלי להיות מכור. אנחנו 
עושים המון דברים בחיים כדי לכסות על הבורות 
שלנו ומשתמשים בדברים שקרו לנו, בדיוק כמו 
בסמים. אני מאמין שקיבלנו את הזכות לבחור מצד 
אחד, כשמהצד השני הכוח העליון - ושכל אחד 
יפרש אותו על פי תפיסת עולמו - מציב בפנינו 
אתגרים. ההתמודדות היא זו שתגדיר אותנו, ולי 
אתגר הלחימה והשיקום הציב מראה שבגללה, 
בין השאר, בחרתי לעשות את מה שאני עושה". 
המגזין הזה שיוצא בערב יום העצמאות ופונה 
לקהל רב כל כך של נפגעי טראומה לאומית, 

שרק הולך וגדל - מה תרצה להגיד לו?

"אני חושב שהכלי המרכזי שהשתמשתי בו הוא 
היכולת להיות אמיתי עם עצמי, להכיר בחוסר 
אונים של עצמי ולהבין שיש דברים שחזקים ממני. 
מתוכם, בחרתי להבין איפה נמצא הכוח שלי. 
זה לחיות את הכאב אבל גם לשנות. להשתייך 
לקבוצה שיכולה לשקף את היש ולא את האין".
מה אתה חולם עבור המקום הזה? הנערים שבו?
"קודם כל שיידעו לחלום. אחר כך שיגשימו את 
החלומות שלהם. אנשים לא חולמים כשהם לא 
רוצים לאכזב את עצמם. הם יודעים שמצופה 
מהם לחלום, אבל כשאני מכיר נער ומוצא אצלו 
המון איכויות שהוא עצמו עדיין לא מכיר בהן, 
אני מבין שהוא חי חלומות של אחרים. אז אני 
חולם שהם יחלמו וגם יידעו איך להגיע לשם. 
המטרות והיעדים לוקחים שאיפת לב והופכים 

אותה למשהו יותר ממוקד. 
"אני גם חולם שהם יידעו לספר את הסיפור 
של עצמם באופן לא מקוטע. היכולת לספר את 
הסיפור של עצמך היא אחת הדרכים להתמודד 
עם טראומה. ללא זיקה לעבר ולהווה - אין עתיד. 
אנשים צריכים לקחת את העבר שלהם, גם אם הוא 
טראומה, ולדעת לספר את זה לא כמו שמצופה 
מהם או שמשרת אחרים אלא כסיפור שמשרת 

אותם. רק אותם ואת האמת הפנימית שלהם. 
"אני חושב שבסיפור שלי פגשתי יותר אהבה 
והזדמנות מאשר לא. ככל שנציב יותר הזדמנויות 
ליותר אנשים - כך ייטב. בינתיים, המערכת 
מדברת בשפה של הזדמנויות אבל לא באמת 

נותנת אותן". 
יש לי תחושה שאתה מאד קרוב לפוליטיקה.

"אני מאמין שאפשר לשנות בשתי דרכים - חינוך 
ופוליטיקה. היום זה חינוך, מחר אולי זו פוליטיקה".

בניית זהות אישית ויכולת להאמין בתפיסת עתיד 
חיובית כלפי העצמי והסביבה".

יש בדארנא, כמו בחייך שלך בכל שלב כמעט, 
חיבור חזק לקבוצה ולכוח שלה. 

"כשבאים לבחון סטטיסטית ומחקרית את הגורמים 
המובהקים שמסייעים לנוער עברייני להיחלץ 
מהמעגל, מגלים את ההשפעה הדרמטית שיש 
לקבוצה כמייצרת תמונה של החיים. אנחנו יצורים 
חברתיים וקל לנו לקבל שיקוף על עצמנו מתוך 
קבוצת שווים. לקבוצה יש כוח שאין למטפל, 
למטיף. ככל שהאדם חווה משבר גדול יותר 
בביטחון העצמי, כך הוא מיישר קו עם הקבוצה. 
"לנערים כאלה יש בעיה בזהות העצמית שלהם, 
לכן מה שאנחנו מנסים לייצר היא קבוצת שווים 
חזקה ונורמטיבית אותה אנו מנסים ליצור בקושי 
רב. אם בקהילה שלהם הם בחרו קבוצת שווים 
שמושכת אחורה, פה זו קבוצה שמנסה למשוך 
אותם למעלה. יש, כמובן, חליפה אישית טיפולית 
שמותאמת לכל נער, אבל תוך הבנה מאד ברורה 

שהכוח של הקבוצה גדול מכוח המטפל. 
"אחד הדברים הטובים שקרו לי היה שהעיפו 
אותי מבן שמן: קיבלתי הזדמנות ללמוד בבי"ס 
עירוני ד' בתל אביב, שם פגשתי נערים שמשכו 

אותי למעלה. 
האירוע הפלילי שהייתי מעורב בו ושבגינו 
עפתי מבן שמן, הביא אותי למסקנה שאני על 
פרשת דרכים, שאני יכול לבחור. נזכרתי באותם 
מבוגרים משמעותיים ב'בני ברית', אלה שהאמינו 
בי, שנתנו לי הרגשה שאני יכול הכול. ולמרות 
ההסללה הישירה ל'מגמה ליישור מסמרים' - 

סירבתי. ד"ר זאב דגני )שניהל את עירוני ד', 
ש' ה'( נתן לי את ההזדמנות, ואני בחרתי לקחת 
אותה ולהישאר במקום שמשדר מצוינות, גם אם 

לא הייתי מצוין בו".

"אנשים הולכים אחרי אנשים"
כשאני מנסה לשאול על החיבור הקלישאתי משהו 
בין המ"פ שהוביל לוחמים אלי קרב ובין איש 
החינוך שהוא היום, מתברר שגם על זה בוהדנה 

מסתכל קצת אחרת: 
"אנשים לא ילכו אחרי אדם בגלל הכותרת שלו - 
מפקד פלוגה, גדוד או מנהל מפעל. אנשים הולכים 
אחרי אנשים. אני חושב שהבחירה להישאר בקבע 
הייתה ניסיון שלי להיות חלק מאותו מעגל של 
אליטה. זאת גם הסיבה שבתקופה הראשונה אחרי 
הפציעה חייתי את הסיפור שרוצים לספר. כאילו 

שעם הפציעה קניתי את המקום שלי בחברה. 
"היום, זאת הסיבה שאני לא אוהב את זה. יש לי 
הרבה יותר מה להציע. המלחמה הייתה חוויה 

"אני מאמין שקיבלנו את הזכות לבחור מצד אחד, כשמהצד 
השני הכוח העליון - ושכל אחד יפרש אותו על פי תפיסת 

עולמו - מציב בפנינו אתגרים. ההתמודדות היא זו שתגדיר 
אותנו, ולי אתגר הלחימה והשיקום הציב מראה שבגללה, בין 

השאר, בחרתי לעשות את מה שאני עושה"

"היכולת לספר את הסיפור של עצמך היא אחת הדרכים 
להתמודד עם טראומה. אנשים צריכים לקחת את העבר 

שלהם, גם אם הוא טראומה, ולדעת לספר את זה לא כמו 
שמצופה מהם או שמשרת אחרים אלא כסיפור שמשרת 

אותם. רק אותם ואת האמת הפנימית שלהם. "
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עשר שנים של כאבי גוף ונפש, צלקות 
שנחרתו בבשר ובלב, זיכרונות שלא 
שחוזרים  וקולות  מראות  מרפים, 
ברגעים לא צפויים וגעגוע קבוע, 

שורט ומכאיב, אל החברים שאינם. 
 3583 חודשיים.  פחות  שנים  עשר 
ימים של מאמצים, כוחות ואמונה בלתי 
מתפשרת בכוחם של החיים, בהכרח וביכולת 
לחזור אל השגרה הברוכה, למרות הכאבים, 

למרות הזיכרונות, למרות הכול. 
סמי רז, 48, נשוי לחדווה ואב לשלושה, יורם פנחס, 
54, נשוי למירי, אב לשניים ומורדי )מרדכי( סבג, 
בן 43, נשוי לאורלי, גם הוא אב לשלושה, נפגעו 

קשה באותו בוקר. 
שלושתם חשמלאים במקצועם, עמיתים לאותו 
אגף, הגיעו באותו יום לעבודה למרות הטילים 

שהתעופפו באוויר. 
''באנו לעבודה כרגיל'' מספר מורדי, ''כי אף אחד 
לא הורה אחרת. הגענו בשש וחצי בבוקר, שובצנו 
למשימות וכל אחד ניגש למקומו. האווירה הייתה 
משונה. זו עדיין לא הייתה אווירה של מלחמה, 
אבל הייתה תחושה של אי ודאות. בשמונה ורבע 
הלכנו לאכול ארוחת בוקר ובשמונה וחצי חזרנו 

לעמדות העבודה. 

עשר שנים פחות חודשיים חלפו מאותו בוקר נורא בו נפלו השמיים, כשקטיושה פגעה במוסך הרכבת בחיפה והביאה 
למותם של שמונה ופציעתם של 32 מעובדי רכבת ישראל. חזרנו לשמוע את סיפורם של שלושה שהיו שם - סמי רז, 

יורם פנחס ומורדי )מרדכי( סבג / הגר רם

סמי: בתשע וחמישה נשמעו שלושה פיצוצים 
אדירים ואחד העובדים יצא בריצה וצרח - אני 
שומע את הצרחה שלו עד היום - 'רוצו למקלטים'. 
התחלנו לרוץ - הכול היה עניין של שניות - 

ובדיוק אז נפלה קטיושה לתוך המוסך. 
מה אתם זוכרים?

מורדי: שמעתי רעשים עמומים של נפילות 
וראיתי את כולם רצים. התחלתי לרוץ ואז זה 
תפס אותי. פתאום הייתי על הרצפה בתוך שלולית 
של דם ומסביב היה שקט. לא איבדתי את ההכרה. 

ואז יורם הגיע אלי. 
יורם: מורדי היה על הרכבת ואני הייתי בקצה 
השני וכששמענו את הנפילות היה ברור שזה 
טילים. רצתי לכיוון המוסך כי רציתי להגיע 
למקלט ובאמצע הדרך חטפתי פגיעה. למרות 
הכאבים ניסיתי להתקדם ואז ראיתי את מורדי 
שוכב על הגב מדמם כולו... נפגעתי קשה ביד 
ובפנים, הכאבים היו נוראיים אבל הצלחתי להגיד 
לו שיירגע, לצאת החוצה ולשלוח אנשים שיטפלו 
בו. הסתכלתי על עצמי והודיתי לאלוהים שאני 

חי. בינתיים הגיעו כוחות ההצלה.
מורדי: יורם קרא לשני חברים והם הצילו את חיי. 
כדורית שנכנסה לי לרגל קרעה לי את העורק 
הראשי, ואחד מהחברים שהגיע קרע לי את המכנס 

ודחף לי סמרטוט לתוך הפצע. הייתי בהכרה וכל 
הזמן ניסיתי להתקשר לאשתי. כל הקווים קרסו 
אבל אני המשכתי לנסות לחייג אליה גם כשלקחו 
אותי לאמבולנס. הדבר האחרון שאני זוכר זה שאני 
נותן לשוטרת שהייתה לידי את מספר תעודת 
הזהות שלי ואת מספר הטלפון של אשתי, ואורות 
של פרוז'קטורים מעל הראש שלי. התעוררתי 

אחרי 18 שעות....
סמי: בדיוק יצאתי להביא משהו כשהיו הנפילות. 
התחלתי לרוץ, עם כולם. ניסיתי להיכנס למקלט 
אבל לא הצלחתי, אולי בגלל ההדף, אז פניתי 
לכיוון הפסים, ותוך כדי ריצה נכנסה לי כדורית 
לריאות והמשיכה ללב... נשכבתי על הפסים. 
וחזרתי  פצועים....קמתי  מסביב צעקות של 
למשרדים וראיתי את איצ'ו, אחד מהמנהלים. 
אמרתי לו שאני לא נושם. רופא שהיה שם בדק 
אותי ואמר שזה רק הלם. אבל איצ'ו התעקש, ממש 
דחף אותי לתוך האמבולנס וצעק שייקחו אותי. 
כשהיינו בדרך אשתי התקשרה ולא יכולתי לענות 
לה. כשהגענו לרמב"ם לקחו ממני כל מה שהיה 
עלי ואני רק רציתי שישאירו לי את הטלפון... 
התעוררתי אחרי 10 שעות. אני זוכר שהדבר 
הראשון שעשיתי היה לחפש את הטלפון. מסביבי 
שכבו כל החברים שנפגעו. הרופאים אמרו שאם 
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סמי: אהבנו את העבודה כאן לפני שקרה מה 
שקרה. אהבנו את המקום, את החברים. האירוע 
רק חיזק את תחושת השייכות. לכל אורך התקופה 
שהיינו מאושפזים ובשיקום באו לבקר אותנו, דאגו 
למשפחות, הקימו קבוצות תמיכה, לא עזבו אותנו 

לרגע.
ולחזור לכאן - לא העצים את הטראומות?

יורם: כולנו סוחבים איתנו טראומות. כל רעש חזק, 
כל פיצוץ - מחזיר אותי אל אותו יום. 

סמי: אני לא יכול לשמוע שום דבר בווליום גבוה. לא 
דיבורים, לא מוזיקה, לא טלוויזיה, כלום. לא יכול.

מורדי: כשהייתי מאושפז הגיע אלי פצוע ממלחמת 
יום כיפור וסיפר לי על פוסט טראומה שהתפרצה 
אצלו 20 שנה אחרי המלחמה. אמרתי לעצמי - 
'מורדי,  לך זה לא יקרה', ובאותו רגע הסכמתי 
לכל טיפול שהציעו לי. לא בחלתי בשום דבר. 

ואני לא מצטער על כך. 
הפציעה קירבה בינכם?

''מאד'', הם אומרים יחד. ''שכבנו אחד ליד השני, 
רצו להפריד ביננו ולא הסכמנו''. 

יורם: מאד עזר לנו שהיינו יחד. כל הזמן, בכל 
דבר -  היינו יחד. בבית חולים, בשיקום, בקבוצות 

תמיכה. לא רק שלושתנו -  כל החברים שנפגעו. 
לקחנו עורך דין משותף שטיפל לכולנו בענייני 
ביטוח לאומי ובכל הסידורים והעניינים. זה לא כמו 
מישהו שיושב לבד ומרגיש שהעולם נפל עליו והוא 
לא יודע מה לעשות ואיך לעשות. להיות בקבוצה 
מאד מחזק אותך. ולהיות בתוך מעגל התמיכה של 

ארגון הרכבת -  זו ברכה. 
עשר שנים אחרי - מה אתם נושאים איתכם 

בתוך הלב? 
סמי: אני סוחב איתי כדורית בתוך הלב. לא כמשל. 
באמת. הכדורית הזו תישאר איתי לתמיד. אני 
מצפצף במקומות שצריך לעבור דרך גלאי, אני 

לא יכול לשחות, לא יכול לעשות שום מאמץ. 
יורם: כולנו נושאים צלקות פנימיות וחיצוניות. 
למורדי יש פלטינה ברגל, לי יש מגבלות ביד וצלקת 
על הלחי; יש כאבים פיזיים, תחושות שנעלמו, 
דברים שיכולנו לעשות ועכשיו לא. אבל אנחנו 
בחיים. אני אומר: מי שלא נהרג - צריך להגיד תודה.

מורדי: יש לי זיכרונות והם לא יעזבו ולא ייעלמו. 
היו כאן חברים שנעלמו בשנייה אחת. יש לי פלטינה 
ברגל וצינורית פלסטיק שמחברת את העורק 
הראשי, לאורך השנים היו ויהיו עוד בעיות רפואיות 
כאלה ואחרות, אני לוקח כדורים ותרופות ואצטרך 
לקחת אותם כל חיי; בעבר עסקתי הרבה בספורט 
והיום אני אפילו לא יכול לרכוב על אופניים. ברור 
שיש תוצאות והשלכות לא נעימות. אבל אנחנו 
חיים. יש לנו משפחות. יש ילדים שגדלים ואנחנו 

זוכים לראות אותם ולחבק אותם. 
והכאב - איפה ומתי הוא בא לידי ביטוי? 

מורדי: יש תמונה אחת שלא עוזבת אותי מיום 
האירוע, וזה המראה של אחד החברים שרוע על 
הארץ, שני מטר ממני, ומישהו אחר רוכן מעליו 
ומנסה לדבר איתו. באותו רגע הבנתי שאלו הדקות 
האחרונות שלו ובאמת כמה שניות אחר כך הוא 
מת. בשנים שעברו מאז אני הספקתי להביא עוד 
ילד לעולם, ואילו הילדים שלו, אותם אני פוגש 
כל שנה - גדלים בלעדיו. כל מפגש איתם קורע 

לי את הלב מחדש.
יורם: כשנפצעתי, ילדיי היו בני 12 ו-15. היום 
הם בני 22 ו-25. כשאני רואה מה הספקתי ומה 
הספיקו ילדיי, ולעומת זאת, כשאני רואה באזכרות 
את הילדים של החברים שלי שגדלים וצומחים בלי 

האבות שלהם -  נשבר לי הלב.
חוזק  הרבה  משדרים  אתם   - זה  כל  ועם 

ואופטימיות.
היינו משפחה ונשארנו משפחה. כולנו.  סמי: 
מנהלים, עובדים, הרכבת זו משפחה. והמשפחה הזו 
נותנת הרבה כוח. ויש גם את המשפחות הפרטיות 
שלנו - הילדים, הנשים.... לשלושתנו יש אחלה 
נשים שתמכו וחיזקו ואהבו וממשיכות לעשות את 

זה כל יום. זה לא מובן מאליו. 
יורם: אני אומר,  מי שנשאר בחיים - צריך להגיד 

תודה. ברוך השם שיש בשביל מה ומי לחיות. 
אתם כאן עד הפנסיה?

הם מחייכים ועונים יחד: 'בעזרת השם'. 

הייתי מגיע חמש דקות מאוחר יותר - הייתי מת. 
הם שכבו אחד ליד השני, כאבו יחד, התאבלו יחד 

על החברים שנהרגו. 
סמי היה שבוע בבית החולים רמב"ם, לאחריו 
שוחרר לבית  מלון בתל אביב, אולם בשל החמרה 
במצבו הועבר לביה"ח איכילוב לחודש שלם. 
להשלמת התמונה הוא 'בילה' שבוע נוסף ברמב"ם. 
מורדי נשאר חודש ימים ברמב"ם עם רגל שנפגעה 
קשה, מרפק שרוסק ופגיעות נוספות. מבית החולים 
הועבר לשיקום של חצי שנה. יורם, כמו סמי, 
עשה את כל הסיבוב מרמב"ם לבית מלון וממנו 
לאיכילוב, שם, כשהוא צופה בטלוויזיה במיטתו, 
'זכה' לראות את ביתו שבקרית אתא מופגז ונהרס. 

עשר שנים אחרי 
כעת, הם יושבים במשרדי הרכבת, מקום עבודתם 
אליו חזרו כשנה אחרי המלחמה ופגיעותיה. המוסך 
שהתפוצץ ונשטף בדם הנפגעים נוקה ושופץ, 
ומאוחר יותר עבר למקום חדש, מודרני, משוחרר 
ממראות הזוועה שנטמעו בו. כל יום הם מודים 
לאלוהים שהשאיר אותם בחיים; מודים לטיפול 
הרפואי שקיבלו, לנשותיהם ומשפחותיהם שעמדו 

לצדם ואיתם באהבה ובמסירות, ובעיקר הם מודים 
לעזרה ולתמיכה הנפשית שקיבלו מעמותות כמו 
נט"ל, השירות הסוציאלי בבי"ח רמב"ם שהתגייס 
לעזרה, עמותת 'אתגרים', וחברת רכבת ישראל 

אותה הם מכנים ''מקום עבודה שהוא משפחה''. 
עכשיו הם חזקים, מחויכים, אופטימיים ומלאי 
הודיה, אבל בעיניים שלהם ניבט הכאב, זה שלא 

יעבור לעולם. 
לא קשה לחזור למקום בו נפגעתם כל כך קשה? 

מקום בו איבדתם כל כך הרבה חברים? 
מורדי: המקום הזה הוא הבית שלנו. האנשים כאן היו 
מחוברים לפני המלחמה ולפני מה שקרה והקשר רק 
הפך להיות חזק יותר. אני התעקשתי לבוא לטקס 
הזיכרון שערכו ביום השלושים. הביאו אותי על 
כיסא גלגלים. היה לי חשוב לראות את המקום. 

לחזור לכאן זה כמו לחזור הביתה. 
ולכן גם רציתם לחזור לעבודה ברכבת?

יורם: בוודאי. יאמר לזכות הרכבת שדאגו לנו לכל 
אורך הדרך. לא רק שנתנו לנו אפשרויות לחזור 
- אלא מצאו לנו עבודה מקצועית שנוכל לבצע 
בכפוף למגבלות , שלא מאפשרות לעשות את 

עבודתנו הקודמת. 
מורדי: אני תמיד אומר שאם היינו צריכים להיפגע 
- אז רק ככה, במקום עבודה כמו הרכבת. זה לא 

רק מקום עבודה - זו משפחה.  

מורדי: כשהייתי מאושפז הגיע אלי פצוע ממלחמת יום 
כיפור וסיפר לי על פוסט טראומה שהתפרצה אצלו 20 שנה 

אחרי המלחמה. אמרתי לעצמי - 'מורדי,  לך זה לא יקרה', 
ובאותו רגע הסכמתי לכל טיפול שהציעו לי. לא בחלתי 

בשום דבר. ואני לא מצטער על כך
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שמונה עובדים קיפחו את חייהם
בבוקרו של יום ראשון כ' בתמוז תשס"ו, 16 
ביולי 2006, ארבעה ימים לאחר תחילת מלחמת 
לבנון השנייה, הגיעו עובדי המוסך המסורים, 
כרגיל, למקום העבודה, מתוך מטרה לשרת 
את ציבור נוסעי רכבת ישראל וכדי לאפשר 
שגרה גם בימי מלחמה. בשעה 09:05 הדהדו 
התפוצצויות ברחבי מפרץ חיפה, כשלפתע 
זעזע את המוסך רעש פיצוץ אדיר מלווה 
בלהבות - טיל 220 מ"מ סורי פגע וחדר את 
גג מוסך הקרונות, כשהוא שוטף את כל האזור 
בגל הדף אדיר. הטיל הכיל אלפי כדוריות 
ברזל, שהתעופפו בכל רחבי המוסך וזרעו 
הרס וחורבן. בעקבות פגיעת הטיל, קיפחו את 
 חייהם שמונת עובדי הרכבת. יהי זכרם ברוך.
ואלו שמות הנופלים: אלהרר ניסים ז"ל, בן 
שמעון שמואל )שמוליק( ז"ל, דמתי עשהאל 
)עשי( ז"ל, חזן רפי שמעון ז"ל, לוי ראובן ז"ל, 
לפידוס דניס ז"ל, מנסורה שלומי )שוקי( ז"ל, 

פלדמן דוד ז"ל.
חברת רכבת ישראל מקיימת מדי שנה, יחד עם 
עובדיה והמשפחות השכולות, טקס לציון האסון, 
באנדרטה לזכר הנופלים, הניצבת בקריית ים.
במוסך בחיפה, ניצבת האנדרטה אותה הקימו 

העובדים החברים, במו ידיהם.
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 מה שרואים משם

השיחה עם הטייסת, רס"ן )במילואים( ד', 
נערכת בביתה שבישוב כפרי מטופח. 
זו לכל הדעות שיחה נינוחה, בלתי 
אמצעית ונעימה. טייסת הקרב ד' 
מוחלטת  לאנטיתזה  דוגמה  היא 
לדימויים הסטריאוטיפיים שאנחנו 
שבויים בהם לעתים – ד' היא אישה 
צעירה, דעתנית אמנם, אבל חייכנית, 
הומור. שום  ושופעת  שמחה, רגישה 
נוקשות או קשיחות לא תזהו במפגש איתה.

היא "לא ממש אוהבת להתראיין" ויש לה אפילו 
ביקורת לא מועטה על התקשורת. אבל בסופו 
של דבר היא נענתה בחיוב לפניית נט"ל, אם כי 
הופתעה שהשנה מציינים עשור למלחמת לבנון 
השנייה. "מה, באמת? כבר עברו עשר שנים?", 
היא שואלת בפליאה. למרות שמאז היה לה 
דווקא הספק נאה ביותר: היא הספיקה להשתחרר 

בעשר שנים שחלפו מאז מלחמת לבנון השנייה, ד', טייסת קרב, הספיקה 
לעשות תואר, להתחתן וללדת את ילדה הראשון *אולי זו אותה נחישות 

שהביאה את הבת היחידה לאמה להתעקש על גיוס לקורס טיס, לסיים אותו 
ולהפוך לטייסת מסוקי הקרב הראשונה בחיל האוויר * הנחישות שסייעה 
לצלוח את השעות הקשות במלחמת לבנון, כשאין אפילו זמן לפחד, ואת 

הפרידה מחברים קרובים, כמו תום פרקש ז"ל / דבורה פישמן

מהשירות הצבאי לאחר כ-12 שנות שירות, 
ללמוד במוסד להשכלה גבוהה, לקבל תואר 
בהנדסת תעשייה וניהול, להתקבל לעבודה 
בחברה גדולה, להינשא, לשרת במילואים, 
 ועם פרסום הגיליון הזה - להפוך לאימא.   
ד' גדלה בחדרה, אביה נפטר כשהייתה בת 4, 
בת יחידה לאמה שלא נישאה שוב. כשהתגייסה 
ורצתה ללכת לקורס טיס, אמה נתבקשה לחתום 
על "שלושה סעיפים: פעם אחת, משום שהייתי 
רק בת שבע עשרה וחצי )כי קפצתי כיתה(, פעם 
שנייה בגלל היותי בת יחידה, ופעם שלישית כי 

רציתי ללכת לקורס טיס". זה לא עבר בקלות 
רבה, אבל בסופו של דבר "אימא השתכנעה 
וחתמה".  לא, היא לא חלמה כל חייה להיות 
טייסת, היא כן רצתה לעשות בצבא "משהו עם 
משמעות, אבל גם 'מגניב'". עתירת הבג"ץ 
של אליס מילר מ-1994 כנגד משרד הביטחון 
וצה"ל, בעניין אי קבלתה למיונים לקורס טיס 
משום היותה אישה - היא מבחינתה של ד' 
עובדה היסטורית, נתון הגיוני, מתבקש, מובן 
מאליו – אם כי היא מודעת לכך כמובן שאליס 
מילר סללה לה ולשכמותה את הדרך. עם זאת, 
ד' לא מוכנה כלל להתייחס לזה כאל משהו 
יוצא דופן: "זה לא עניין מגדרי. זה עניין של 
יכולות אישיות. חשוב להיות בן אדם, להקשיב 
לאחרים ולדעת מה אתה מסוגל לעשות, להעז, 
מדגישה.   היא  החלומות שלך",  עם   ללכת 
"בשנות ה-90, שיתופן של בנות בקורס טיס 
היה משהו דמיוני", היא נזכרת. "כשקיבלתי את 
הצו הראשון והתחילו המיונים, שאלו אותי לגבי 
קורס טיס. זה נשמע לי מעניין ואמרתי לעצמי: 

'נראה מה יהיה, אתקדם שלב אחר שלב'". 

"אין התלבטויות" 
ואכן, ד' התקדמה והפכה לטייסת מסוקי הקרב 
בטייסת  שהוצבה  האוויר  בחיל  הראשונה 

מסק"רים בפלמחים וטסה על "קוברה".

"גם כשהייתי בפעולה שהיה צריך לתת חיפוי לחייל פצוע 
– שלצערי נפטר - השתדלתי מאוד לא להיות מעורבת 

רגשית, כי מעורבות רגשית בסופו של דבר מפריעה 
בשיקול הדעת בזמן הפעולה בשטח"

7

7
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במלחמת לבנון השנייה כשהיא יצאה עם הקוברה 
ושיגרה את הטיל הראשון שלה, היא התרגשה 
מאוד. "לא היה זמן לפחד – יצאתי לבצע משימה 
ובה התמקדתי. זה בעצם מה שהכי חשוב, להיות 
ממוקד מטרה", היא מספרת.  "בכל שלב, גם 
כשהייתי בפעולה שהיה צריך לתת חיפוי לחייל 
פצוע – שלצערי נפטר - השתדלתי מאוד לא 
להיות מעורבת רגשית, כי מעורבות רגשית 
בסופו של דבר מפריעה בשיקול הדעת בזמן 
הפעולה בשטח. רק כשחזרתי לבסיס הרשיתי 
לעצמי להרגיש את התסכול על כך שלא הצלחנו 
להציל את החייל. "במלחמה הייתי שעות רבות 
באוויר – טסנו, תקפנו, תדלקנו וחזרנו. אתה כל 
 הזמן דרוך ונחוש לבצע את מה שהוטל עליך.
"כשיושבים בתוך המטוס ויוצאים איתו לפעולה 
מבצעית – זה שונה לגמרי מפעולה שמתבצעת 
על הקרקע. מלמעלה לא רואים את המראות 
הקשים, את הלוחמים שנפגעו, את הדם, ולא 
מריחים את הריחות החרוכים. בתת המודע אתה 
יודע שקורים דברים קשים. אבל מה שחשוב 
באותם רגעים כשאתה באוויר האם עמדת במשימה 
 ואם נדרשת לעשות זאת האם פגעת במטרה".

כשהיא נשאלת האם זו נחישות שעוזרת אולי לא 

היא מודעת לכך שאליס 
מילר סללה לה ולשכמותה 

את הדרך, אך לא רואה 
בהיותה טייסת אישה משהו יוצא 

דופן: "זה לא עניין מגדרי. זה 
עניין של יכולות אישיות. חשוב 

להיות בן אדם, להקשיב לאחרים 
ולדעת מה אתה מסוגל לעשות, 
להעז, ללכת עם החלומות שלך"
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לפחד מלהיפגע, היא אומרת: "נחישות? אולי. 
לא בטוחה. אני בהחלט מודעת לסיכונים של 
המקצוע הזה, אבל אין לי כל התלבטויות, אין 
לי זמן לפחד – אני לא מתעסקת עם זה. אתה 
מתאמן לקראת ההתמודדות עם כל סיטואציה 
 ומתאמן לתת הכול גם במצבים הקשים ביותר". 
דוגמה לסיטואציה מאוד קשה היה הרגע בו נודע 
לה על נפילתו של המסוק בו היה תום פרקש. תום 
וד' היו חברים טובים מקורס הטיס. כשתום נהרג 
ד' הייתה בדיוק בפעילות מבצעית אינטנסיבית 
בלבנון; כששמעה על כך היא חשבה לעצמה שהיא 
ודאי מכירה את הטייס שנפגע, אבל לא עלה על 

עגלו לטובה למען נט"ל 
טרור  לנפגעי  וסייעו 
לחיים לחזור  ומלחמה 

נט"ל,  למען  לטובה  עיגול  באמצעות   לתרומות 
 www.igul.org.il באתר  קשר  צרו   אנא 
נט"ל  עמותת  של  וכלליות  הנהלה   הוצאות 
י ט א נ ק ר ל  ב ו י ת  י ד ו ה י  ' ב ג ת  מ ו ר ת

דעתה שזה תום. "תום היה טייס מעולה, ואהב מאוד 
את החיים. לא פעם היינו נפגשים בקיסריה בבית 
שלו, ולפעמים היינו יוצאים לשתות יחד. הוא היה 
סמל לחיים, והידיעה על מותו השפיעה עלי מאוד. 
אני לא בוכה הרבה אבל בלוויה של תום בכיתי 
מאוד. כשסיימנו את קורס הטיס הוא הלך לאפאצ'י 
ואני לקוברה - אבל המשכנו להיות חברים 
 קרובים. זו הייתה מבחינתי אבידה קשה מאוד". 
כיום, טייסת הקרב רס"ן במילואים ד' נמצאת 
בפאזה אחרת: יש לה בן זוג "הכי טוב שאפשר 
היה למצוא", היא חובקת בן, ולהנאתה אוהבת 

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

וחמה. המועדון מיועד לאנשים שחוו 
אירוע טראומטי מטרור ו/או מלחמה ובני 
משפחותיהם. מטרת המועדון הינה לשפר 

 מיומנויות ויכולות שנפגעו
בעקבות הטראומה.

התקשרו לנט"ל:
1-800-363-363

וציינו כי פנייתכם היא עבור המועדון

ואנחנו  בחדשות.  הודיעו  קל,  באורח  נפצע  "חייל 
זה  רווחה "מזל שנשאר בחיים".  משחררים אנחת 
נכון. אבל הפצועים יודעים, משפחותיהם יודעות, 
המסתתרים  והחרדות  הסבל  את  יודעת  אני  ואף 
שץ  דליה  הפצועים,  אם  הזו",  הידיעה  מאחורי 
מביאה בספרה "לחזור אל החיים", את סיפורם של 
כאב  איבה המתמודדים עם  ופעולות  צה"ל  פצועי 
וטראומה, עליות ומורדות, וימים שלמים בין ייאוש 
מאת  החיים",  אל  "לחזור  מעצימה.  לתקווה  תהומי 
דליה שץ ואיתמר אורלב, בהוצאת משרד הביטחון 

ומודן. עכשיו בחנויות הספרים.
בצילום: דליה שץ ואביחי נטף 

"ידעתי שזה יקרה"
הטראומה אצל הורה מתחילה פעמים 
רבות עוד לפני הפגיעה. אצלי זה 
נמשך ארבעה ימים ארוכים, בהם 
ידעתי בוודאות. ועם כל זה, עודדתי 
וברכתי אותו לשלום בכל עת שניתן 
היה לדבר, ובפרט רגע לפני יציאתו 
לפעילות בה נפצע, בשבת האחרונה של 

מלחמת לבנון השנייה. עמית בננו  נפצע קשה 
מפגיעת טיל בטנק עליו פיקד. לאחר הפגיעה, 
הזכיר חבר שאמרתי לו "נותרו לי רק שני 

נעלמים – מתי ובאיזה מצב צבירה נקבלו".
הטראומה הלכה והתעצמה באופן קבלת ההודעה 
על ידי קצין העיר, מראהו של עמית המורדם 
ומונשם במחלקה לטיפול נמרץ בביה"ח רמב"ם, 
והגיעה לשיאה בקריסתו לאחר שנותק ממכונת 
בעצמו,  לנשום  הצליח  כשלא   - ההנשמה 

והרופאים נאבקו זמן ארוך כנצח לייצבו.
אינטנסיביות השהות בבית החולים - השהייה 
סביב השעון והטיפול בעמית, החברים הרבים 
כל כך שעטפו אותנו, עם ישראל שצבא בהמוניו 
על בית-החולים – לא הקלו על הטראומה אלא 
רק דחקו אותה לקרן זווית; האדרנלין היה 
בשמיים. ה"נפילה" באה עם השיבה הביתה 
לשקט ולהתמודדות עם הפציעה - השינוי 
בסדרי העדיפויות והפגיעה במרקם המשפחתי, 
ההתנתקות מהעבודה, ולמעשה - בכל שגרת 

חיינו.
לאחר פרק זמן לא ארוך ובאישור חריג, עמית 
חזר לצבא ויצא לקורס קצינים. הוא היה עדיין 
בטיפולים בכוויות והפגיעה בריאותיו הקשתה 
עליו את ההתמודדות. מצד אחד, חזרתו לשגרה 
הורידה את הלחץ אצלנו, ומאידך העצימה את 
הטראומה. פתאום הבנו שנשארנו עם ה"בלגן" 

שלנו.
בכל אותו זמן, ניסיתי לקדם מיסוד תמיכה 

  טראומה אצל הורה מתחילה בידיעה פנימית. יוסי מעוז ידע שבנו ייפצע. ארבעה ימים אחרי - 
דפקו על הדלת. מונולוג על התמודדות 

ואכן  וגם כלכלית בהורי לוחמים,  נפשית 
זמן  הצלחנו להקים קבוצת תמיכה, לפרק 
קצוב, בעזרת אגף השיקום. בעקבות קבוצה 
זו, עמית וחבריו בעמותת "אחים לחיים", פנו 
לדליה שץ - "אם הפצועים" הפועלת בנט"ל 
- ביוזמה לפתוח קבוצת תמיכה להורים ונט"ל 

התגייסה, ובגדול. 

בתחילה ואולי מתוך הסמיכות לפציעה, הייתה 
ההתמקדות בילדים ולאו דווקא בהורים. ככל 
שעבר הזמן, השכלנו להעביר את המיקוד 
אלינו ההורים. עם הזמן נבנו האמון ותחושות 

השותפות בין ההורים שמצאו במסגרת זו מקום 
לפרוק את מה שמציק, להתייעץ ולשאוב 
כוחות. עד היום, כל חברי הקבוצה מצפים 

למפגשים הללו בכליון עיניים. 
אני חותם את הטור בקריאה להורים וגם לאחים 
ואחיות ללוחמים שנפצעו להצטרף לקבוצות 
תמיכה. שיפור איכות חיים של נפגעי טראומה 

– הפצועים ובני משפחותיהם, אינו דבר של 
מה בכך. ואני - אחד מתוך קבוצה גדולה של 
נפגעי טראומה – לא רק מרגיש אלא כבר 

יודע זאת היטב.

7
הטראומה הלכה והתעצמה באופן קבלת ההודעה על ידי קצין העיר, מראהו של עמית המורדם ומונשם 

במחלקה לטיפול נמרץ בביה"ח רמב"ם, והגיעה לשיאה בקריסתו לאחר שנותק ממכונת ההנשמה - כשלא 
הצליח לנשום בעצמו, והרופאים נאבקו זמן ארוך כנצח לייצבו

יוסי מעוז
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פעילות נט"ל מתאפשרת תודות לתמיכתם של רבים בארץ ובחו"ל
אנו מודים לכל אלה שסייעו לנו במהלך שנת  2015 בארץ

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

אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות, אליהו כהן-
בנאמנות, אמות השקעות בע"מ, בואינג אינטרנשיונל

בי טי סי, BTC מרכז נסיעות עסקי בע"מ, בנק 
דיסקונט לישראל בע"מ, דואק רוני, דיפלומט מפיצים 
1968 בע"מ, האיגוד הישראלי לקידום האדם, הלפרין 

עודד, הקרן ע"ש חביבה שאשא ז"ל, הראל חברה 
לביטוח בע"מ, חיים דביר יועצים 2005 בע"מ, יובל 
רקנאטי יהודית, יוסף בר נתן-נאמן הקדש מייכור 

נאמנות, ישראכרט בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, 
מיטב ד"ש, מייקרוסופט ישראל, מנהל הספורט 
עיריית תל אביב, משרד הבריאות, נ.ר. ספאנטק 
תעשיות בע"מ, סלע נדל"ן, עירית ויואב קפלן, 
פועלים בקהילה, קבוצת גנדיר, קרן יהל- ע"ש 

יהודה ליאון רקנאטי, קרן עזריאלי ישראל, קרסו 
מוטורס בע"מ, קרץ תחיה ויעקוב, רקנאטי אודי, 

רו"ח סומך חייקין - KPMG, שהרבני עזרא ויסמין

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

 MBA ,Meccineta ,Fedex ,איתי גאלו DJ ,CTV
 ,WATCHITOO ,קפה SI ,ONE ,משאיות פרסום
 ,NRG אלקטרה מוצרי צריכה, אריאל ועדיאל, אתר

אתר YNET, אתר הנשים On-Life, אתר הנשים 
saloona, אתר וואלה, אתר תפוז, בית הישג, גבאי 

הגברה ותאורה, גוגל ישראל, גלי צה"ל, גסטטנר, 

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, 

 עו"ד מיכל אמיתי טהורי, מר אבי אטיאס, 

 עו"ד תלמה בירו, קובי בן משה, 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

הרץ - השכרת רכב, זכיינית ערוץ 2 רשת, 
זכיינית ערוץ 2 שידורי קשת, חברת גני יהושע, 

טאנדמוויז, טרנס טייטלס, יס - טלויזיה בכבלים, 
יפעת מידע תקשורתי, יקבי רקנאטי, לילית 

קוסמטיקה, מ. אלשטיין עבודות בניה בע"מ, 
מגה קמעונאות, מועדון לקוחות YOU, מי עדן, 

מייקרוסופט, מכון ברנדמן, משרד הבריאות, משרד 
הפירסום שמעוני פינקלשטיין ברקי, משרד הפרסום 

TEENK, משרד הפרסום twentythree יוסי 
צרפתי, משרד הפרסום Y&R, משרד יח"צ דבי 
תקשורת, משרד יח"צ בן חורין-אלכסנדרוביץ', 

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, עמותת תפוח, ערוץ 1, ערוץ 10, ערוץ 2, 
ערוץ 24, פוטו לינוף, צוות 3, קבוצת מורג, קול 

ישראל, קומודור, קמפוס שיאים - הסמכות בספורט 
ובתנועה, רכבת-ישראל, רפי רקנאטי - ביטוח, רשת 

רמי לוי, שטראוס עלית, שפ"א - שידורי פרסום 
אזורי, שפ"מ - שידורי פרסום מרכזי, תחנות הרדיו: 

103FM , 99ECO FM, 104.5 FM, 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, 
איחוד הצלה, אינטל, 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 יחד, עמותת עמך, עמותת ערים 
בלילה, עמותת ער"ן, עמותת רסיסים, עמותת 

שלומית, 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 מקצוע וחברים שעוזרים לנו 

להעלות מודעות ולקדם את העשייה:
רותם אבוהב, מיכאל אלוני, איתי אנגל, עמוס באר, 
יעקב בכרך, אבי בלומברג, אנאל בלומנטל, עודד בן 
עמי, 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, זאב ינאי, ערן ירדני, עופר כהן, דפנה 
 ,photo לוסטיג, נדב מאירסון, קובי מידן, ליליאן

שמוליק מעוז, יובל נדל, אוריאל סיני, אופיר עזורי, 
קרן פולג, 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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