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המקום שבו אנחנו

צאים עכשיו.
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חדש

עובדסוציאלי,
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עומרי

בעויו

איר זה עובד?
כפר איזון הוא

מסגרתטיפולית
לצעירים .כרגע

מאושפזים כאן בסביבות  40איש .כמה מהם פסי־
$TS1$פסיכוטיים$TS1$,

כוטיים,
יים$DN2$,

אחרים דיכאוניים ,עם

חלק חרדתיים.כולם

מחשבות אובדניות,

חיים כאן יחד.

אין שערים ואין גדרות ואין

המקום פתוח

אשפוז בכפייה .אין

כאן גם עובדים מבחוץ .הקהילההטיפולית
הם מבשלים ומנקים ומכבסים ומגננים.
את עצמה
קבוצתי ,פרטני
בנוסף הם כמובן עוברים טיפול
ומשפחתי .גם כל
המשפחות שלהמטופלים מגיעות
לטיפול.
לכאן פעם בשבוע
מה גורםלעובדסוציאלי לקום בוקר אחדולה־
$TS1$ולהקים$TS1$
ם $DN2$כפרטיפולי?
קים
אני עברתי את מלחמת יום כיפורכחייל קרבי
והשתחררתי בדרגתסא״ל .הלכתי ללמוד עבודה
סוציאלית כשהייתי בן  37אחריהלימודים התחל־
$TS1$התחלתי$TS1$
$DN2לעבוד עם נפגעי סמים ,וכנראה שבגלל הכפי־
$TS1$הכפילות$TS1$
תי
שמתמחה בנפגעי סמים
 $DN2$הזאת ,עובדסוציאלי
לות
וסגן אלוף יוצא יחידה קרבית ,התחלתי לקבל המון
טלפונים מהורים שהילדים שלהם נפגעו בטיול
שאחרי הצבא .אלה טוביבנינו ,ששירתו ביחידות
המובחרות ביותר ,והיה לי קשה מאוד לשבת ,לש־
$TS1$לשמוע$TS1$
 $DN2$את הסיפורים ואחר כך לשלוח אותם לאברב־
$TS1$לאברבנאל$TS1$
מוע
נאל
 $DN2$או לגהה אולשלוותה.הילדים האלה ,שעברו
כשקרה להם דבר
את עזה ואתג׳נין ואתלבנון
כזה האופציה היחידה עבורם היתה בעצם רק מחל־
$TS1$מחלקה$TS1$
מחזיקה

בהחלטיכוללהגיד שהקשר ברור .עברואצלנו
$DN2$נורמטיבי $DN2$מתפקד ,לא משנה באיזה סם.
טיבי
 $DN2$פסיכיאטרית סגורה.
קה
כ 20 -חבר׳ה יוצאי צוק איתן .אלו גלים
אני מבינה שבשלושת החודשים האחרונים אתם
ב״דבר כזה״ ,הכוונה להתקף פסיכוטי?
מוצפים בפניות .איר אתה מסביר את זה?
הרשות למלחמה בסמים ואני
כן.כשהתחלנו,
רואים בכל פעם .רק שם המבצע מתחלף .עמודענן,
פילדלפי ,וכ־
$TS1$וכמובן$TS1$
עופרת יצוקה .היתה תקופה של ציר
החודשים האחרונים אנחנו רואים
בשלושת
להקים את כפראיזון ,לא היה שום מודלטיפולי
לבנון השנייה.
$DN2$וכמובן $DN2$מלחמת
מובן
$TS1$לנרקומן $TS1$עלייה דרסטית שלא היתה כמותה .כמות אדירה
למקריםכאלה .כל הפתרונות היומיועדיםלנרקו־
מה אתה שומע מהמטופלים האלה?
של פניות של אנשים פסיכוטיים שמתאימים לפ־
$TS1$לפרופיל$TS1$
משתמש ההרואין שכבר ישבבכלא,
 $DN2הקלאסי
מן
השירות הצבאי מפגיש אותנו עם המרכיב הכ־
$TS1$הכמעט$TS1$
משתמש נורמטיבי ,עם עבר צבאי,
$DN2$לפרופיל $DN2$הזה
רופיל
ממשפחה הרוסה .זה לא התאיםלפרופיל
שמגיע
בפוסט־טראומה
$DN2$הכמעט $DN2$משמעותי ביותר שקיים
לרוב קרבי .תשאלי את המחלץחיליק מגנוס שמ־
$TS1$שמחלץ$TS1$
שאני ראיתי ,פרופיל שרק כיום ,אחרי  15שנה,
מעט
המפגש עם המוות ,וזאת בדרך כלל בשלושה
$DN2$שמחלץ $DN2$אותם מכל מיני מקומות ,הוא יגיד לר שדבר
חלץ
זכה להכרה ממסדית .מדובר על צעירים עדגיל 40
כזה לא היה  15שנה.יכוללהיות שזה גל הטרור אופנים; או שחבר טוב נהרג,לפעמים ממש ליד
שמשתמשים בסמים אבל מגיעים מרקע נורמטיבי.
עיניו ,או שהוא והמוות הסתכלו זה
החיילולנגד
של שלושת החודשים האחרונים ,אבל לא ניתן
הם השלימומסלולים כמותיכון ,צבא,אפילו אקד־
$TS1$אקדמיה$TS1$.
לזה בלבן שלהעין ,ומי שהיה במלחמה יודע טוב
שקשה
למדוד .ישגלים לאורך השנים
להוכיח או
$DN2$.עבדו,למדו ,התפרנסו,בעלי מערכות תמיכה
מיה.
מאוד מה זה אומר ,או שהחייל לקח חיים של אדם
להסביר .מה שבטוח זה שבאופן עקבי בערך חצי
״משתמש נור־
$TS1$נורמטיבי$TS1$
משפחה וחברים .מה שנקרא
חזקות,
אחר ,בלילהיכנס בכלל לאספקטים המוסריים או
יש
שנה אחרי מבצע צבאי או מלחמה
יבי $DN2$מתפקד״.
מטיבי
עלייה.
אפשר להניח בזהירות שקיים קשר בין השירות הפוליטייםשלו.
המשתמש הנורמטיבי שכולנו
ומה מבדיל בין
רק עצם האקט של לקיחת חיים.
הצבאילבין
מכירים למי שמגיע לכפראיזון?
התפרצות הפסיכוזה.
כן .צריךלזכור שהדור של היום ,בניגודלדורשלי,
חצי
מילימטר .זה מה שמפריד בין מי שמעשן
תראי ,קשהלהוכיח את זה מחקרית ,קשה עוד
רואה דברים שאנחנו לא ראינוולאידענו בשדה הק־
$TS1$הקרב$TS1$,
ממשרד הבטחון כדי
שיתוף
להשיג
יותר
התקף
מישהו
לבין
החיים,
כל
בכיף
גראס
פעולה
שעבר
החיילים רואים הכל ומ־
$TS1$ומקרוב$TS1$.
לטכנולוגיה .היום
$DN2$הקרב $DN2$,הודות
רב,
לערוך מחקרים כאלה ,שהרי ברור שאם יוכח איז־
$TS1$איזשהו$TS1$
פסיכוטי .זהיכול לקרות לכל אחד .מי שהגיעלכאן
$DN2$ומקרוב $DN2$.אנחנונתקלים היום בסוג חדש של פוסט־טראומה
קרוב.
לתביעות ,אבל אני
פתח
$DN2$איזשהו $DN2$קשר ,זה פותח
שהו
השתבש לו באותו שימוש נורמ־
$TS1$נורמטיבי$TS1$
זה מישהו שמשהו
כבר

שאנחנו

זה לפני

שרק עכשיו מתחיל
להופיע
חיילים שלא היו פיזית בשדה הקרב ,אכל
$DN2$שתיקה״ $DN2$שלהם.
קה״
הטכנולוגיות
הוונדלים המצוידים במיטב
במלואו דרך
בטיול האחרון שלי
חיילים ששירתו
ממש כמוהחייל הקרבי בשטח .יש גם
בספרות המקצועית

ראינו

שים
$DN2$אנשים$DN2$
חוו אותו

ביחידותמודיעין מסווגות וסוחבים

ואשמה.לו

רק היו

מפרשים נכון

יכולים להציל
היו
ולמנוע

איתם

טראומה

סימנים כאלהאולי

התרחשות כזו או

אחרת.

את

כתבו

הרבה אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
כמה שבועות,

ברשתות על

חוויית ״שוברים שתי־
$TS1$שתיקה״$TS1$

בהודו ישבתי עם חבורה

יוצאי דובדבן ניסיתילהבין למה
דובדבן מגיעים דווקא לכפר

הרבה מבוגרי

הקטן טוש,

פרווטי בהודו.

המסקנות היו

שזה

של

שבעמק

קשור גם

לכך

החלון ,הוא לקח את
להיכנס דרך
והתחיל לחתוך את עצמו ,כי הוא הבין שעדיף לו
למות בעצמו מאשר מידי דאעש .אמרתי לו ״אבל
אלה החברים שלך ,מהצוות״ ,והוא ענה ״כן ,אבל
גם הם גויסו למשימה הזאת״.
טיפול.
חלק מהחוויותמתחילות לצאת תוך כדי
אחת הזכוכיות

צפים

הסיפורים על

צוק

איתןועל

עופרת יצוקה ואז

אוכלוסייה
שהם עובדים מול
הפוסט־טראומה כולל גם נשים.
הגל החדש הזה של
$DN2$מיחידות $DN2$אחרות ,וגם לכך
דות
החייל ,זה לא משנה אם קו־
$TS1$קוראים$TS1$
מבחינת
צריךלהבין
כמה שבועות הוא
גש
ים$DN2$לזה מבצע אומלחמה ,בשטחזומלחמה .מדינת
ראים
$DN2$ברגש $DN2$ולא להביע רגשות ,כי הבעת רגש עשויה
לעלות להם בחייהם .נגיד שנגמר מבצע צוק איתן,
ישראל מספקת בתקופה האחרונה מבצע כזה כל שנה
לטיול״ .עכשיו
חזרלעצמו ואז הוא השתחרר ונסע
שיהיה ברור אני לא חושב שעל כל דבר צריךלרוץ
פסיכולוג לדבר אית־
$TS1$איתכם״$TS1$.
והמפקד אומר ״חברים ,בא
או שנתיים ,וישלזה קשר ברור וישירלהתקפים הפ־
$TS1$הפסיכוטיים$TS1$,
$DN2$איתכם״ $DN2$.איש לא ירים את היד .ביחידות המובחרות לפסיכולוג .אבל הבחור הזה נשא בתוכו את הטראומה,
כם״.
התרמילאות ,שהיא ייחודית
סיכוטיים,
וטיים$DN2$,
ולעצם תופעת
הואמעולם לא התמודד איתה ,ואז פתאום בום הוא
מאמיניםש״פםיכולוג זהלבנות״ .את זה הצבא
לישראל .הרצון והצורך של הצעירים האלה
לנסוע,
בהודו ,יש המון סמים ,והוא פוגש את המפקדיםשלו,
להבין .והוא לא מבין .הוא לא מאפשר להם
צריך
להתרחק,לנקות את הראש.
אלוהים ,והם
שבשבילחייל ביחידה קרבית זה חצי
לדבר בזמן אמת על החוויות שהםעוברים,וחבל,
שני הגורמים שמתלכדים פה ,בסופו של דבר ,הם
צ׳ילום ביד.זו חוויה נורא חזקה .איך אפשר לא
פוסט־טראומה צבאית ונזק סמים.
עם
כי ישלנו יותר ויותר מקרים של שבירה.עכשיו,
להצטרףלחגיגה הזאת.
שמאפיינת את החיילים הקרביים
אין כמעט מישהו שהיה בשירות קרבי או תומך
עוד תופעה
הטיול ,בריחה?
מה הפונקציה של
האלה היא תחושת ״זה קטן
לחימהשעניין השירות הצבאי שלו לאעולה בזמן
עלי״.
זוכרת את םימבה מ״מלך האריות״? אבא שלו מת
הטיפול פה .בציבור מושרשת התפיסה הזאת של״הלם
עיניו .מה הפתרון שלולטראומה? האקונה
אל מול
הקרב״הקלאסי ,אבל זה לא בהכרח נראה ככה .אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$
בציבור
התפיסה הזאת
מוטרטת
מטטה עזבו אותי ,לא רוצהעדר ,לא רוצה אריות,
 $DN2$מכירים את הסיפורים האלה על הבחור שחושב
חנו
לא רוצה לראות ולא רוצהלשמוע .עבור הרבה
דולפין או שהוא ישו ,אבל יש כל כך הרבה
שהוא
של "הלם הקרב" הקלאסי ,אבל זה
מהחברה האלה הודו זה האקונה מטטה .זה לא דומה
הפולקלור.
פסיכוזות שלא דומותלזהבכלל .זה
בהכרח נראה ככה .אנחנו
לא
כלום ,זה המקום הזה שבו אני
לכלום ,זה לא מזכירלי
מהן החוויות הנפוצות באמת?
מכירים את הסיפורים האלה על
רק אוכל ומעשן ויושב עם החברים .הם לא רוצים
חוויות של מעין הארה ,תובנה ,ידע .פתאום
להתעסק עם מה שהםעברו .הם לא רוצים לחשוב על
הוא מבין המון דברים .ישלו כוחות .הם משוכנעים
דולפין או
טחוטב טהוא
הבחור
העבר ,הם רוציםלהיות בהווה .וזה בסדר .אבל כשיש
שזה אותנטי ,וכשמנסים לעמת אותם עם המציאות
טהוא יטו ,אבל זה
פולקלור.
פתאום התקף פסיכוטי ומטיסים אותך ארצה אין
לשכנע .הם בטוחים שבסוף
הם אפילו לא מנסים
הפסיכוזות שאני ש/כ/עעליהן לא
לצוף .היהלי פה מישהו ,בו־
$TS1$בוגר$TS1$
ברירה .ואז הכל מתחיל
יתברר שהם צודקים .זה גם מאוד מסוכן ,כמובן.
גר
שהשב״כ עוקב אחריו.
שחשב
היהלנו פה מישהו
$DN2$בוגר $DN2$יחידה מובחרת ,שהגיע לכאן ביום הראשון עם
דומות לזה בכלל
הוא נסע עם חבר באוטו ונסעה מאחוריהם ניידת.
חבר צוותשלו ,ופתאום זינק על החבר הזה ,לפתלו
עליו באיזו לפיתה מיוחדת,וזו
את הצוואר והשתלט
הוא חשב שבאו לקחת אותו ,אבל הוא לאיכול היה
יחידה שיודעתלעשות דבריםכאלה ,ואז ברח .המ־
$TS1$המשפחה$TS1$
כלומר?
להגיד את זה לחברשלו .הם בדיוק נסעו מעל גש־
$TS1$גשרון$TS1$
$DN2$המשפחה $DN2$שלו הרגיעה אותו ,החזירה אותולכפר .כש־
$TS1$כשדיברנו$TS1$
שפחה
החיילים האלה פוגשים את המוות במשך שבו־
$TS1$שבועות$TS1$,
 $DN2$הוא פשוט קפץ מגובה של שמונה מטר .לא
רון
שהמוסד רוצהלגייס אותו
$DN2$כשדיברנו $DN2$הוא סיפר לי
דיברנו
כדילהתאבד .רק כדי שלא יתפסו אותו.
$DN2$שבועות$DN2$,אולי חודשים רצופים .ומה זה מלמד אותם על
עות,
עליהם .אז בטיול שלהם הם
החיים? שהכל קטן
הנתונים שאני מצאתי
בוא נדבר
במספרים
למשימה הכי מיוחדת שהיתה מקום המדינה ,הואעו־
$TS1$עובר$TS1$
$DN2$עובר $DN2$מבחנים ,והמבחן האחרון היהלהרוג את החבר
בר
שנחשבתלמסוכנת ,כי
הולכים לבד לכפר בדרך
הם של הרשות למלחמה בסמים .נניח שהם קרו־
$TS1$קרובים$TS1$
הכי טובשלו .אם הואיעבור את המשימה ,החבר הכי
הם יודעים שהם כבר נכנסו לבד למחנה פליטים
ם $DN2$לאמת 50 .אלף תרמילאים ישראלים שמ־
$TS1$שמטיילים$TS1$
בים
טוב שלו ימות ,אבל הואיציל את מדינתישראל.
בליחיפוי ,אז קטן
מהם ,וזו
ים $DN2$בעולם בכל שנה .כ-
טיילים
%59
עליהם ,ואם תגיד להםלהרגיע
יכול ,כי זה
קצת עםהצ׳ילום הם יגידו לך ״אחשלי ,אתה יודע ״אבל״ ,הוא הסבירלי ,״הבנתי שאני לא
נשמעת לי הערכה זהירה ,מתנסים בסמים .מתו־
$TS1$מתוכם$TS1$
החבר הכי טובשלי״ .אז למה התחלתלרוץ? שאלתי
עלי״ .בנוסף ,מכיוון שהם כל הזמן
מה עברתי? קטן
נפגעים ,בדרגות שונות .ומתוכם
 $DN2$יש כ-
כם
000,2
אותו .״אתה לא ראית״ ,הואענה ,״אבל עמדו פה בצד
היו מעורביםבפעולות מבצעיות הם גםרגילים
 600חוזרים ארצה כדי לקבלטיפול.
לריגוש עז והרבהאדרנלין שזורם בגוף ,והם צרי־
$TS1$צריכים$TS1$
שני סוכני מוסד שבדקו כל תנועהשלי״.
מספר המת־
$TS1$המתגייסים$TS1$
יש נתון שנחשב חסוי בישראל
גם
זה כל כך עצוב מה שאתה מספר .איזה נטל
$DN2$צריכים $DN2$ריגושים יותר ויותר חזקים.
כים
סים $DN2$בשנה .אפשרלבדוקולראות ש 50 -אלף זה
גייסים
צריך להציל את המדינה .לב־
$TS1$לבחור$TS1$
בתוך הפסיכוזה
וכשהם מגיעים לכפר איזון ואתה מאבחן אותם,
המשתחרריםשלנו .צריךלהבין את
רוב רובם של
$DN2$לבחור $DN2$בין חיים של הרבה אנשיםלחיים של החבר
חור
מה הם מספרים לך?
ממדי התופעה .אלו מספרים יציבים לאורך כל
הכי טובשלי.
המון פסיכחות קשורות לשירות הצבאי ,למצב
השנים במסלול ההתבגרות של הצעירהישראלי,
זהעצוב ,אבל זה גם מלא תקווה .רוב רובם של
הביטחוני .ברבות מהן המציאות נכנסת לתוך הפסי־
$TS1$הפסיכוזה$TS1$.
הטיולהגדול שאחרי הצבא מופיע אצל כולם כמ־
$TS1$כמעט$TS1$.
האנשים שמגיעים לפה יוצאים מזה.
$DN2$הפסיכוזה$DN2$.החייל המשוחררהולך בכפר הודי קטן ,ומר־
$TS1$ומרגיש$TS1$
כוזה.
$DN2זו תופעה שהתחילהלפני  35שנים ובואי נס־
$TS1$נסכים$TS1$
עט.
הבן שלך מטייל עכשיו במזרח .אני משערת שא־
$TS1$שאתה$TS1$
$DN2$ומרגיש $DN2$שהוא הולך בכפרערבי.כולם מסתכלים
גיש
 $DN2$שזה לא הולך להסתיים בשנה הבאה .רוב
כים
עליו.
$DN2$שאתה $DN2$מודאג יותר מהורים אחרים.
תה
היכולות של השירות
כמהמתחיליםלזהות אותו .גם
האנשיםנוסעים אחרי  20ומשהו שנים של מעבר
מה שאני אומר תמיד ,שזהיכול לקרות לכל אחד
ופ־
$TS1$ופתאום$TS1$
ממסגרת למסגרת גן,יסודי ,וחטיבה וצבא
הצבאי משחקות תפקיד .באים לפה אנשיםומצביעים
לגבינו .היו לנו המון שיחות עוד לפני
תקף גם
לי על איזה גולש בים ,או על איזה מישהו עם מצנח
לו״ז .ויש מוכנות אדירה לה־
$TS1$להתנסויות$TS1$
ום $DN2$אין תכנון ,אין
תאום
ממש לא בקטע של ״אל תיגע ואל
שהוא
מצו־
$TS1$מצותת$TS1$
הוא
אותו?
רואה
אתה
לי
ואומרים
רוח,
היית
שלא
בגסטהאוס
מלינה
חדשות.
תנסויות
סויות$DN2$
נסע
עכשיו
תעז״.ככלל ,אני ממליץ מאוד לחכות לפחות חצי
שהפעילו בעצמם מערכות טכ־
$TS1$טכנולוגיות$TS1$
לנו .אלו אנשים
תת
$DN2$מצותת$DN2$
מעלה בדעתךלישוןבו ,דרך יחסים עם המין השני,
לנסיעה .המערכת הנפשית צרי־
$TS1$צריכה$TS1$
השחרור
שנה בין
עליהם.עוקבים אחריהם,
$DN2$טכנולוגיות$DN2$כאלה.עכשיו ,זה
נולוגיות
וכמובן סמים.
$DN2$צריכה $DN2$להתרגללחופש.
כה
והם מסבירים לך איך עושים אתזה.
ספר לי על הטייס או בוגר  8200או יוצא סיירת
מה אתה חושב על ממים?
אסרת על הצלמת להוציא את
כשנכנסנו לפה
מטכ״ל שמגיעים לכפראיזון.
תראי ,אני משתדל להסתכל על הסמים באופן
המצלמה מהתיק.
את החוויות שלהחיילים הקרביים אפשר לח־
$TS1$לחלק$TS1$
אובייקטיבי ככל שניתן .על הדברים הטובים שהם
האחת ,חוויית שדה הקרב ,שכא־
$TS1$שכאמור$TS1$
 $DN2לכמה רמות
לק
זו הסיבה .מישהו שהיה כאן הרגיש שדאעש
עושים ומי שיגיד שהם לא עושים גם דברים טו־
$TS1$טובים$TS1$
החליטו לחטוף אותו ,ונכנסלכזו פרנויה ,שהוא
ר $DN2$לא מוגבלת רקלחיילים שנוכחים בו פיזית,
מור
האפשרות
אל מול
האמת
$DN2$טובים $DN2$לא אומר את
בים
שבר את החלון בגסט האוס ואת שברי הזכוכית
והשנייה ,ואני פוחדלהגיד את זה כדי לא לצאת
להיפגע .את זה אסור לש־
$TS1$לשכוח$TS1$
אפשרות
$TS1$כשהחברים $TS1$להיפגע .ויש
תקע בכריות ובשטיחיםועל מפתן הדלת .כשהחב־
אוכלוסייה אזר־
$TS1$אזרחית$TS1$,
פוליטי ,היא החוויה של מפגש עם
$DN2$לשכוח$DN2$אפילולרגע אחד.
כוח
רים
ת $DN2$,שהיא חוויה שונה.
חית,
$DN2$כשהחברים $DN2$שלו הבינו שהוא במצב מאוד קשה וניסו
אזרחית יותר מיחי־
$TS1$מיחידות$TS1$

שמאמנים אותם לשלוט בר־
$TS1$ברגש$TS1$

פתאום ההורים אומרים,״כן ,עכשיו אנחנו נזכרים,

בצוק איתן חבר מאוד טוב שלו
שינוי בהתנהגותשלו ,אבל תוך

נהרג ואז ראינו איזה

