״המשפחה היא המקור
לשאיבת הכח והרצון לחיות"

ניב
נחמיה
ניב ,בן  ,44אב לחמישה ילדים ,עבד כסגן מנהל סניף שופרסל ביבנה,
כאשר מחבל נכנס ב 2/8/2017אל מקום עבודתו ודקר אותו בכל גופו ובמיוחד
בפלג הגוף העליון ובגב .חרף פציעותיו הקשות ,נאבק נחמיה במחבל ,תוך
שהשליך לעברו מצרכים מן המדפים .במהלך המאבק נשברה הסכין ונשמטה
מידיו של המחבל .הוא פונה לבית החולים כשמצבו הוגדר קשה מאוד ומסכן
חיים .כאשר יצא מבית החולים שבו היה מאושפז ,אמר לכתבים "אני יודע
שצפויה לי החלמה לא פשוטה אבל נעבור את זה לאט לאט .אני מודה
לבורא עולם שנתן לי לעבור את הימים האלה והוציא אותי מן המצב הזה
וגם לרופאים שעמלו ...התרגשתי כשאנשים חשובים הגיעו לבקר אותי,
אבל יותר התרגשתי שאנשים שלא הכרתי הגיעו .המקרה שלי גרם קצת
לאיחוד בעם ,נתן קצת חוסן נפשי לאנשים .אם זה מה שקרה בעקבות
הארוע -אני שמח".

" שמע ישראל
ה׳ אלוקינו ה׳ אחד "

משה
קלוד
קמון
בתאריך  12/12/2014עמד קלוד בתחנה בה הוא מחכה מידי יום,
בקרבת מקום לביתו שבביתר עילית כשלפתע הגיח מחבל והתיז
חומצה לתוך עיניו .הוא סבל מכוויות קשות ועד היום ראייתו לקוייה.
למרות הקושי הוא מגדל את ששת ילדיו במסירות רבה ומאמין
שקיבל את החיים שוב במתנה.

"כשם שהחיים מזמנים לנו דברים קשים
הם גם מזמנים לנו דברים טובים
וצריך לבחור בטוב .ויש טוב".

קטי
אוליאל
קטי הייתה בת  27ואם לשני ילדים קטנים ,כאשר יצאה
ב  9/9/2003לרחבת הכניסה של בית הקפה בו עבדה על מנת להחליף כמה
מילים עם מנהל המקום .בסביבות השעה  23:15מחבל מתאבד הגיע אל בית
הקפה ,ופוצץ את המטען שעל גופו .בפיגוע נהרגו שבעה בני אדם ו 57-נפצעו.
אתי נפצעה בכל חלקי גופה .אך היא מתארת את הפציעה הנפשית כקשה
יותר ,עליה עבדה רבות בליווי אנשים טובים כדי להשתקם .הפחדים והחרדות
המשיכו ללוותה בכל מקום בו היתה.
"אני חושבת שההבדל בין להשתקם או לא הוא כחוט השערה .יכולתי
להישאר באותו מצב שבו הייתי ...אני מרגישה שיש לי מזל ,שאני ומשפחתי
השתקמנו .נפגענו ,אבל חיים עם זה וזה ממש לא מובן מאליו .אני אסירת
תודה ויודעת שבעקבות הפיגוע ,לא בזכותו ,קרו גם דברים בריאים".

"אתה צריך לבחור.
לצנוח או לצמוח"

משה
אביטן
כשהתעורר משה בבית החולים ,לאחר שנפצע קשה בפיגוע ואיבד את מאור עיניו,
ביקש מהסובבים אותו דף ועט ועליו כתב" :כל מה שהאל עושה ,עושה לטובה".

משה אביטן נפצע בפיגוע ירי בנסיעה שגרתית לביתו שבשבות רחל ב
 .19/01/2009אחד מהכדורים פגע בראשו של משה ,ונטל ממנו כמעט לחלוטין
את מאור עיניו .משה הצליח להחנות את הרכב בצד הכביש ואמר לשרה אשתו
שישבה לצידו' -אני אוהב אותך ,אני אוהב את הבנות ,אבל אני לא שורד .תשמרי
עליהן' .משה אמר בליבו תפילת " שמע ישראל" ואיבד את ההכרה .הוא פונה
לבית החולים שם התייצב מצבו ,כעבור יומיים התעורר והחל לעבור תהליך
שיקום ארוך .לכל אורך השיקום משה משתדל לשמור על אופטימיות,
ולהדביק בה גם את בני משפחתו .לאחר שקיבל ציוד המסייע לו בראיה
אמר" :זה נותן לי את ההרגשה שהעולם לא נחרב .אפשר לקרוא ,אפשר
לעבוד על מחשב ,יש טקסטים מוקלטים להקראה ,עיוורון זה לא סוף
העולם" .שרה אשתו אומרת היום" :הוא הרגיל אותנו לחיים כמעט רגילים...
לפעמים אנחנו שוכחים שהוא לא רואה"...

להיאחז בתקווה
ולא להרפות לעולם

דוד
זוהר
דוד זוהר מתבונן על הפיגוע בו הוא נפצע ב  15/07/2003כשיה מאבטח
במסעדת טראבין ביפו ועל שנות השיקום הארוכות שבעקבותיו ,ואומר -כי
מעולם לא נתן לכל זה לעצור אותו מלחיות את חייו במלואם.
"החזרה לחיים הייתה די קשה .במשך כמעט ארבע שנים לא יכולתי לחזור
לעבוד וחיי סבבו סביב הליך השיקום .פסיכיאטר ,פסיכולוג ,פיזיותרפיה,
לא יכולתי לעבוד ,הכל נעצר .הגעתי למצב שלא יכולתי להכין לעצמי
כוס נס קפה .היה לוקח לי עשר דקות במקום חצי דקה ,כי היד שנפגעה
הייתה היד הדומיננטית שלי".
דוד השתקם לאט לאט וכיום חי ביפו עם אשתו וילדיו.

יש לנו עם ישראל שאין כמוהו בעולם,
כשיש צרה כולנו מאוחדים"

הרצל
ביטון
נסיעה שגרתית של הרצל ביטון כנהג 'דן' בתל אביב הפכה לקרב על חייו ועל חיי
נוסעיו ,קרב בו ניצח בגבורה מדהימה ,ונפצע .ב  21/06/2015עלה מחבל לאוטובוס בו
נהג הרצל ,והחל לדקור אותו ואת הנוסעים .למרות ההלם והפציעות ביטון לא איבד
את עשתונותיו ונאבק שעה ארוכה עם המחבל על מנת להציל את נוסעי האוטובוס.
ביטון נפצע בטחול ,בריאות ובכבד ,ועבר תהליך שיקומי ארוך שכלל מספר ניתוחים
מורכבים .אל כיסא הנהג כבר לא שב וכיום הוא מועסק בחברה כסדרן.
"אני בן אדם חזק ,גם פיזית וגם בראש .נעזרתי בפסיכולוגים ופסיכיאטרים כדי
להתגבר .בארגון נפגעי פעולות האיבה עזרו לי לאורך כל הדרך".
כאשר הרצל ביטון שומע בחדשות על פיגוע ,הוא קודם כל נאלץ להתמודד
עם המראות הקשים ששבים אליו ,אך לאחר מכן -מנסה לעזור ומגיע לבתי
החולים כדי לעזור ולהיות עם הפצועים.
כשהרצל מתבונן לאחור הוא אומר" :אני מרגיש שהייתי שליח ,כאילו בורא
עולם שלח אותי להיאבק במחבל כדי שאוכל להתמודד מולו ולמנוע אסון".

האמונה בצורך להגן על המולדת,
העם והמדינה ממשיכה גם אחרי הפציעה...
הייתי עושה הכל שוב מההתחלה,
למרות הכל.

אליעזר
מיכאלי
סגן אלוף במילואים אליעזר מיכאלי היה סגן מפקד חטיבה 460
בבית הספר לקצינים ולמפקדי טנקים של חיל השריון .נלחם במלחמת ההתשה,
מלחמת ששת הימים ,מלחמת יום הכיפורים ,מלחמת לבנון הראשונה ובמבצע
"עמוד ענן" .במהלך מלחמות אלו נפצע פעמיים .אליעזר הוכר כ"הלום קרב".
"הרעות היא ערך עליון והמניע לנצחון בקרב .הייתי חוזר על הכל שוב
למען החברים שהיו שם בשבילי ולמען הרעות בין הלוחמים בשדה הקרב.

״תחשוב חיוביThink positive -״

עמית
בראל
בתאריך  6.8.2006בתוך מלחמת לבנון השנייה ,נפצע עמית בקרב ואיבד את
מאור עיניו .עמית שהיה נשוי ואב לשתי בנות ,נשלח יחד עם חטיבת אלכסנדרוני
(חטיבת מילואים של גולני) לכפר ראס ביידה שבתוך לבנון .הפלוגה נתקלה
במחבלים ובמהלך ההתקלות נפצע והתעוור.
עמית עבר שיקום ארוך בבית החולים רמב״ם .יום אחד כאשר אשתו הקריאה
לו את הגיליון הרפואי שלו ,הבין מה מצבו והחליט באותו רגע רק לחשוב חיובי.
חודש לאחר מהפציעה עמית החל להגיד לעצמוThink positive -
(תחשוב חיובי) שוב שוב חזר על המילים הללו בתוכו ,כמו מנטרה ,עד
שהרגיש שהמילים משפיעות עליו כמו קסם ומתוך כך גם על המשפחה
והחברים .בהמשך נולדה לו ילדה שהצטרפה ל 2-הבנות .עמית הלך וחזר
אט אט לחיים.

״גם כי אלך בגיא צלמוות,
לא אירא רע כי אתה עמדי,
שבטך ומשענתך המה ינחמוני".
(תהילים כ"ג פסוק ד')

טל
בראון
בשנת  ,2004טל נפצע בגבו במהלך מבצע ללכידת חוליית מחבלים בשומרון.
לאחר ניתוח ושיקום ארוך של מספר חודשים ,חזר לשירותו הצבאי .על אף
פציעתו ,שימש במספר תפקידי פיקוד ומטה בחיל האיסוף הקרבי .שירת כמפקד
גדוד ניצן ,כמפקד בית הספר לאיסוף קרבי וכראש מחלקת תורה והדרכה בחיל.
השתחרר בדרגת אלוף משנה ,בעל תואר שני בלימודי צבא וביטחון ,משרת
במילואים ועוסק כיועץ אסטרטגי.

ישנם דברים שאין בהם הגיון,
והם נגד חוש ההישרדות שעמו אדם נולד.
אבל ,כאשר צדקת הדרך ברורה ,וישנו איום
על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ,לא הולכים
אל הסכנה אלא רצים לעברה כדי להסיר אותה.

אהוד
אמיתון
אהוד אמיתון נפצע באורח בינוני בפעילות מבצעית בחברון בנובמבר  .2006סלע שהושלך
לעברו מגג של ארבע קומות פגע ישירות בברכו.
"את הצליעה שלי אפשר לראות באופן מידי ,אבל יש לי גם פגיעה שאנשים אינם רואים והיא
אפילו קשה יותר – הפגיעה הנפשית והפוסט-טראומה .זוהי פגיעה שמקשה על חיים של
אלפי פצועים ,לפעמים אפילו יותר מהפגיעה הפיזית" ,מספר אהוד.
אהוד עבר הליך שיקום ממושך בבית החולים תל השומר .היום הוא מנהל את דסק ישראל
בסוכנות הידיעות ' 'TPSאבל אינו שוכח את החוויה הצבאית שעבר" .ברגע אחד החיים שלי
השתנו .כל פצוע יודע שתשומת הלב מן הסביבה מתמקדת בו מיד לאחר הפציעה ,ובמהירות
בה זכה לה כך הוא גם מאבד אותה .זה טבעי וזוהי דרכו של העולם ,אבל עכשיו עם ההחלטה
לציין את יום ההוקרה ,החברה הישראלית מוכיחה שהיא לא שכחה אותנו".
"חיילי צה"ל שוכבים במארבים בכדי שאתם תוכלו לשכב בשקט במיטתכם החמה .הם
עולים לסיור רכוב או רגלי ,כדי שתוכלו להמשיך בחייכם ולעלות לאוטובוס בבטחה.
 12שנים חלפו מאותו היום בו חיי השתנו כך פתאום – היום בו הצטרפתי למשפחת
"מדור נפגעים ...אני מתגעגע לאהוד של לפני – זה שחייך ,חלם וטייל בכל מקום .אבל
אם הייתי צריך ,הייתי עושה זאת שוב .ויודעים מה? הייתי גם נותן את חיי ,כי אין לנו
ארץ אחרת".

״החיים מלאים הפתעות
אבל הסוד הוא תמיד להסתכל
על חצי הכוס המלאה״

לירן
ברוך
לירן ברוך נפצע בפעילות מבצעית באזור עטרות ב  .02/02/2002היו אלו ימים
של הפרות סדר וזריקות אבנים ,החיילים נדרשו לפעול בנחישות תוך הסתכנות
אישית .תוך כדי הסתערות במילוי משימתו נפגע בראשו ואיבד את ראייתו
באחת משתי עיניו .אחרי תקופה ארוכה של שיקום לירן נשוי באושר ,אבא
לילדים ויו״ר ״פורום נכי צה״ל למען בטחון ישראל״..

"מי שיש לו למה למענו יחיה,
יוכל לשאת כמעט כל איך"
(פרידריך ניטשה)

עמית
מעוז
עמית מעוז נולד וגדל בתל-אביב .מאחר וסיים תואר ראשון במדעי המחשב תוך כדי לימודי
התיכון קיבל פניות לשרת ביחידות טכנולוגיות בצבא ,התעקש לשרת ביחידה קרבית וכך
הגיע לשריון .עמית סיים קורס מפקדי טנקים ,פיקד על טירונים והיה סמל מחלקה באימון
מתקדם .עם תחילת המלחמה בלבנון ביקש עמית והפציר שיתנו לו לעלות צפונה ולהלחם.
"השתתפתי במספר פעולות בשטח לבנון .בליל שבת' ,השבת השחורה' ב 12-באוגוסט נכנסנו
עם הטנק לעומק השטח ,חצינו את הסלוקי ,את כפר פארון ,נלחמנו ברנדוריה תוך יצירת מגע
והשמדת אויב ,ושם נפגע הטנק שלי מטיל קורנט".
עמית והתותחן שלו נפצעו קשה ,עמית חולץ לבית החולים רמב"ם בחיפה .לאחר
שיקום מפציעתו והתאוששות המליצה הוועדה הרפואית על הורדת הפרופיל ,אך
עמית נלחם על זכותו לשוב לשירות סדיר ושב לצבא כמתנדב היישר לקורס קצינים.
"הרבה שואלים אותי למה עשיתי את זה ,תשובתי להם כמאמר הקלישאה ,יש לנו
ארץ "נהדרת" אבל אין לנו ארץ אחרת .אני התנדבתי כי אני בטוח שביכולתי לעזור
ולתרום וגם לפקד ,ואני מאמין שכל מי שיכול חייב להצטרף ,שכן אין לנו צבא אחר".

