לוחמי יום כיפור עדו
נלחמים בהלם הקרב
יניב קובוביץ ,עמוד 9

 45שנה אחרי ,לוחמי יום כיפור עדיין
נאבקים כדי שיכירו בצלקות הנפשיות שלהם
מאז הוקמה עמותת נט״ל ,קיבלו אנשיה  12אלף שיחות מבוגרי מלחמת יום כיפור .הבושה מפוסט טראומה פחתה ,ומספר הפונים לעזרה מאמיר
יניב קובוביץ
 45שנה אחרי מלחמת יום כי
פור ,עקבותיה של המלחמה עדיין
ניכרים במשתתפים בה .לפי נתו
ני עמותת נט״ל ,המסייעת לנפג
עי טראומה על רקע לאומי ,מס
פר הפונים לעזרה נפשית בעקבות
מלחמת יום כיפור שני רק לפו
נים בעקבות מבצע צוק איתן .בבתי
המשפט בישראל ניתן לראות מדי
יום לוחמים בשנות ה 70-לחייהם,
נלחמים במלחמה נוספת :המלח
מה נגד אגף השיקום של משרד
הביטחון ,בניסיון לקבל הכרה על
הפגיעה הנפשית שספגו לפני 45
שנים ולא היו מודעים לה.
מאז הוקמה נט״ל ב 1998-טופ
לו בעמותה כ 2,116-בני אדם שפנו
אליה בעקבות הצלקות שהותירה
בהם מלחמת יום כיפור 12 :אלף
שיחות טלפון שנוגעות למלח
מה זו התקבלו במשרדי העמותה
ומאות מהם הופנו לקבלת טיפול
קליני .למרות השנים הרבות שח
לפו מאז הסתיימה המלחמה ,בש
נת  2013כשליש מהפניות בנושא
מלחמה שהגיעו לנט״ל היו קשו
רות לאירועי מלחמת יום כיפור.
שנה לאחר מכן ,ב ,2014-הפך מב
צע צוק איתן לאירוע הדומיננטי
ביותר בקרב המתלוננים על פגי
עה נפשית ,אף גם בשנה זו ובש
נתיים שלאחריה המשיכה מלח
מת יום כיפור להיות הגורם השני
בחשיבותו מקרב הפונים.
"ביום כיפור היה פער גדול
בין התחושה הציבורית  -שא
נחנו בלתי מנוצחים  -להתנה
לות המלחמה בפועל" ,אומר סער
עזריאלי ,פסיכולוג קליני ומנהל
היחידה הקלינית בנט״ל" ,הפער
הזה השפיע על הפגיעה הנפשית
של הרבה מאוד חיילים" .הוא מו
סיף" :חלקם בכלל לא ידעו שהם
נפגעו נפשית ,והוצפו בזה מהדש

חיילים ברמת הגולן ,ב־ .1973מספר הלוחמים מיום כיפור המבקשים עזרה נפשית שני רק לחיילים מצוק איתן

שנים לאחר מכן  -בעקבות גירוי
כמו מלחמה ,או אפילו גיוס של
ילד לצבא .במקביל ,היום הם בני
 ,70ויש להם יותר זמן להתמודד
עם הנושא ולהבין את ההשפעה
שלו על החיים שלהם".
אחת הסיבות לכך שרבים מנ
פגעי מלחמת יום כיפור עדיין פו
נים לסיוע ונלחמים בבתי המש
פט היא הדור הצעיר ,הנפגעים
של מלחמת לבנון השנייה ,עופ
רת יצוקה וצוק איתן .הדור הצ
עיר ,שכבר מכיר את התופעה,
לא חושש להיחשף כפגוע פו
סט טראומה ולא רואה בכף דבר
מביש ,ולכן יודע לבקש עזרה.
אחת הבעיות ,כך לפי עזריאלי

וגורמים אחרים ,היא הקושי
להוכיח את הפגיעה הנפשית למ
ערכת ,שנים ארוכות כל כך לא
חר המלחמה .מקרה אחד כזה הת
רחש בשנה שעברה ,כשבית מש
פט המחוזי בתל אביב הכיר בבן
 64ששירת במלחמה בחטיבת גו־
לני כהלום קרב .במהלך המלחמה,
כך לפי מסמכי בית המשפט ,חילץ
התובע גופות של לוחמים מתוך
טנקים ,איבד חברים בקרבות ונח
שף לנזראות קשים .כתוצאה מכך,
הוא החל לצרוך אלכוהול וסמים
ואף פנה לפשע ,נשפט ונאסר .עש
רות שנים לאחר מכן ,הוא הגיש
תביעה נגד המדינה ובה דרש לה
כיר כי מצבו נבע מפוסט טראומה

במלחמה .השופטים פסקו כי הוא
זכאי ל 50%-נכות לצמיתות ,ונפ
סקו לו גם פיצויים.
לוחמים רבים אחרים נאבקים
כיום עם משרד הביטחון בניסיון
לזכות בהכרה ,בהליכים מורכ
בים שעלולים לקחת שנים .לפ
ני שנה ,לדוגמה ,נדחתה תביעה
של נהג טנק במלחמת יום כי
פור שטען כי לאירועים שחווה
במלחמה היתה השפעה על חייו
המשפחתיים והאישיים" .התו
בע ואני היינו נתונים בזמן המ
לחמה למראות קשים ביותר מע
צם התפקיד עצמו ,פינוי הפצו
עים ,הרוגים וחלקי גופות בידיים
לתוך הטנק" ,טען בבית המשפט

צילום :אי־אף־פי

אחד הלוחמים שלחם לצד התובע.
גם קביעה של פסיכיאטר באותו
מקרה ,ש״במהלך שירותו הצ
באי פיתה התובע תסמונת פוסט
טראומטית של דחק .מאז חלו שי
נויים בהתנהגותו ובתפקודו בה
פרעות קשות ביחסים בינאישיים
)משפחתיים וחברתיים( ובתפקו־
דים התעסוקתיים״ לא הועילה -
שכן היה קושי לייחס את מצבו
לארועים מלפני  40שנה.
ביולי  2017תיאר מרום מלי־
ניאק לחברי ועדת חוץ וביטחון
מה המשמעות של אותה מל
חמה מבחינתו גם היום" .אני
הייתי חובש ב .1973-ביום הר
ביעי של המלחמה ביקשו ממני

להיכנס לתוך המוצב בשביל לב
דוק אם יש שם נפגעים .נכנסנו
פנימה וגילינו  13אנשים ,שבדי
עבד הבנתי שהיו צוערי בית הס
פר לקצינים שהקומנדו הסורי
הרג אותם" .מליניאק ניסה לפ
עול מול המערכת כדי שיכירו
בנכות שלו" :במקום לבדוק מה
מצבי הנפשי הולכים ומספרים לי
שיש לי כושר ורבלי .אני לא ישן
בלילות גם כיום ,אני חי לבד ,אני
בן  ,67כמובן גרוש" .כיום מלי־
ניאק פועל לאתר הלומי קרב ומ
נסה לסייע להם .הוא מאשים את
המערכת בסחבת" :אם למישהו
היתה דלקת גם היו מחכים שבע
שנים כדי לתת לו אנטיביוטיקה?
שלחתם אותנו למלחמה ,תשלמו
באחריות".
על פי נתונים שהציג אגף
השיקום של משרד הביט
חון ב 4,649 ,2017-מכלל נכי
צה״ל המוכרים סובלים מפוסט
טראומה ,וכמחציתם מקבלים
תגמולים ודמי קיום לפי רמת
הנכות שנקבעה להם .מלחמת יום
כיפור אמנם היתה נקודת המפנה
בתחום הפסיכיאטריה הצבאית
בישראל ,כשהכירה בפגיעות
טראומטיות מתמשכות כתוצאה
ממלחמה ,אבל מחקרים מראים
שמלחמת יום הכיפורים לא הש
פיעה רק על הלוחמים אלא גם
על בנות הזוג והדור השני .במחקר
שנערך על ידי פרום׳ זהבה סולו
מון ,ראש מרכז המצוינות לחקר
טראומה המונית באוניברסיטת
תל אביב ,ושפורסם ב ,2010-נמ
צא כי ישנה גם תופעה של הע
ברת פוסט טראונזה לבנות זוג.
המחקר העלה כי הסיכון לסימני
טראומה משניים בקרב נשותיהם
של שבויים ממלחמת יום כיפור
שפיתחו פוסט טראומה היה גבוה
ב 21%-עד  50%בהשוואה לסיכון
באוכלוסייה הכללית.

