איגרת ללוחמי חטיבה 14
פרויקט התיעוד של נט"ל
ללוחמי חטיבה  14שלום
לאחר מפגש עם אלוף )במיל (.אמנון רשף ועם מספר לוחמים של חטיבה  ,14ומתוך הכרות עם
הקרבות הקשים שעברה החטיבה אנו רוצים להציג בפניכם את עמותת נט"ל ואת פרויקט
התיעוד שאנו עורכים.
נט"ל )נפגעי טראומה על רקע לאומי( היא עמותה שהוקמה לפני כ 13-שנים כשהיא חורטת על
דגלה  2מטרות:
 .1לתת טיפול נפשי לנפגעי טראומה על רקע לאומי ובני משפחותיהם )מדובר על טראומה
כתוצאה מהסכסוך הישראלי-ערבי(
 .2אפשרות להבין את מהות הטראומה על רקע לאומי ולהביא אותה לשיח ולמודעות
הציבוריים.
בשנים האחרונות טיפלנו במאות נפגעים ובני משפחותיהם ,הן נפגעי פעולות איבה והן לוחמים
במלחמות ישראל .רבים מהמטופלים הם ממלחמת יום הכיפורים וממלחמת לבנון הראשונה
והשנייה.
ברצוננו להדגיש ,שאנו מטפלים רק בחיילי מילואים ,בשיתוף פעולה עם הגורמים הצבאיים ועם
המוסדות המטפלים כגון משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי.
בנט"ל מופעל קו חם המאויש ע"י מתנדבים  ,יחידה קלינית שמעניקה טיפולים קליניים הניתנים
בפריסה ארצית לנפגעים ולבני משפחותיהם  ,מועדון חברתי –שיקומי המציע לנפגעים ולבני
משפחותיהם חוגי העשרה וסביבה חברתית באווירה חמה ותומכת.
במסגרת היחידה הקלינית קיים פרויקט התיעוד שבו מתאפשר לאדם לספר את הסיפור האישי
שלו ,כולל החיים שלפני ואחרי האירועים המלחמתיים  ,עם הדגשה רחבה יותר של האירועים
הללו.
התיעוד הוא תיעוד מצולם בוידיאו ונערך ע"י אנשי מקצוע שעברו הכשרה מיוחדת .בסוף תהליך
התיעוד מקבל כל מתועד עותק  . DVDחשוב לציין שהחומרים המוקלטים הינם דיסקרטיים ,
חסויים ולא נעשה בהם כל שימוש ללא הרשאת המתועד.
אנשים שעברו את תהליך התיעוד הייחודי שלנו עד כה ,ביניהם כמה מחבריכם לחטיבה ,דיווחו
על הקלה רבה מתוך כך שיכלו להוציא החוצה דברים שהיו "קבורים" בתוכם משך שנים .אחרים
ראו בתיעוד אפשרות להשאיר לדורות הבאים את סיפורם האישי  .ממקום זה גם באה הפנייה
הישירה אליכם .
אנו מאמינים שבין השריונאים יש אנשים רבים שאם תינתן להם ההזדמנות לספר את הסיפור
שלהם ,שלא סופר ,ישמחו לעשות זאת ,גם כדי לעשות סדר לעצמם ,כדי להיות מסוגלים להביא
את הסיפור למשפחה ,ולהשאיר את הסיפור האישי ואת מורשת הקרבות לדורות הבאים.
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