
זש$״גישראלמערכותלחלליהזיכרוןיוט

בשם

האח

לאורטל

הכאבמתהומותדווקא

שכוליםאחיםמעטלאמצאו

בפעילותלעסוקהכוחאת

״איןוחברתית.ציבורית

שליהאישישהשכולספק

המחויבותתחושתאתמעצים

להתעלםאפשרשאימכיוון

הזר,המדינהלקיוםמההקרבה

רייכמןאוריאלפרופ'מסביר

סולטןאריקצילום://לאורטל

הש־פינתוואתחלקהלבןהרף

מאלית

$TS1$השמאלית$TS1$

$DN2$השמאלית$DN2$בדפוסאחתמילהמעטרת

ספרונפתחכךליוני.שחור:

תחת״מקוםנתניהובנימיןהממשלהראש

שנפלז״ליונילאחיוהקדיששאותוהשמש״,

יונתן״.״מבצעלימיםאנטבה,במבצע

גםכמוהציבורית,בדרכוהשוניםבנאומיו

יוני״״מכתביעדואחיועםיחדשערךבספר

מרבהשמו,עלשהקיםהטרורלחקרובמכון

שנפל.אחיובזכרלעסוקהממשלהראש

ששכללאדםמובהקתדוגמההואנתניהו

אךהציבור,למעןלעסוקושבחרמשפחהקרוב

ישנםוהדמיםהקרבותרוויתישראלבמדינת

אשרשכולותממשפחותרביםובנותבניםעוד

לעש־פנובגללוואוליהאישיהשכוללצד

ייה

$TS1$לעשייה$TS1$

$DN2$לעשייה$DN2$,שנים.ארוכתופוליטיתחברתיתציבורית

לאורךהכילההישראליתהפוליטיקה

מלבדהשכול.ממשפחתרביםההיסטוריה

אתהשאר,ביןלמצוא,ניתןנתניהובנימין

בניז״ל,איתן)רפול(רפאלוהשרהרמטכ״ל

אי־זואךנוספיםורביםמועלםשוליבגין,

ננה

$TS1$איננה$TS1$

$DN2$איננה$DN2$אתאיבדואשרמעטיםלאהיחידה.הזירה

ציבוריתובפעילותבעשייהבוחריםיקיריהם

בחברהומגוונותשונותבמסגרותחייםכדרך

ופעילותהתקשורתענףצה״ל,הישראלית.

הללו.מהמסגרותחלקרקהןמוניציפלית

ונפגעיצה״ללחלליהזיכרוןיוםלרגל

הע־תפרקועללברר,ניסינוהאיבהפעולות

דין

$TS1$העדין$TS1$

$DN2$העדין$DN2$במקריותמדוברהאםוחברה,צבאשבין

הדוקקשרשקייםאואדם,שלהנתוןובאופיו

תודעה,פיתוחלביןהאישיהאובדןביןוישיר

התשובהוחברתית.ציבוריתואחריותרצון

וסבוכה.מורכבתמתברר,כך,על

שליחותמעציםמוות

ממקי־71רייכמןאוריאלפרופ׳המשפטן

מי

$TS1$ממקימי$TS1$

$DN2$ממקימי$DN2$המר־ומייסדנשיאוד״ש,שינויתנועות

כז

$TS1$המרכז$TS1$

$DN2$המרכז$DN2$האקדמיהמאנשיהואהרצליה,הבינתחומי

המקומי.ההשכלהבענףהדרךופורציהנועזים

יוםבמלחמתז״לגדהצעיראחיואתאיברהוא

בעתבארה״באותותפסההמלחמההכיפורים.

הואבעברוצנחניםוכקציןהדוקטורט,כתיבת

להצטרףכדיהיסוסללאארצהלחזורמיהר

ביןלונודעשםבצפון,הקרבבשדהלחבריו

22בןאזשהיה״אחי,אחיו.מותעלהקרבות

היה״כברנזכר.הואליוון״,לטוסבכללעמד

רשוםהיהלאוהואמהארץיציאהאישורלו

מיהרהואהלחימהכשהתחילהביחידה.בכלל

ושכנעהקרבלאזוררץממשהואלהתנדב.

הס־לאאפילוהםלהילחם.לושייתנואותם

פיקו

$TS1$הספיקו$TS1$

$DN2$הספיקו$DN2$אזרחיים.בבגדיםלחםוהואאותולחייל

השריוןשלהנגרבהתקפותהיהודיה,נחלליד

ישירהפגיעהספגשלוהטנקהגולן,ברמת

בשטחבולטפלרץאחינפגע.הכליומפקד

בקשרלהודיעמנתעללטנקחזרמכןולאחר

והואנוספתפגיעההטנקספגואזפצוע,שיש

היהיכוללאמכןלאחרשניםכמהנהרג״.

הצעראתלשאתאלפרד,רייכמן,שלאביו

שנפל.הבןשלקברועלהתאבדהוא

הסיפורביןקשרישכיסבוררייכמןפרופ׳

אךהענפה,הציבוריתדרכולביןשלוהאישי

בביתשספגערכייםבשורשיםמדוברלטעמו

העציםהזהשהסיפורספק״איןהאסון.טרם

הואמבית״,קודםעודביקייםשהיהמשהו

עלסיפוריםשמעתימילדות״כברמסביר.

הנאציםעלבחלומותנתקפתיוכילדהשואה

מאודענייהמשפחההיינואותי.שהפחידו

מע־לילדימשומשיםבגדיםתרמנוזאתועם

פילים.

$TS1$.מעפילים$TS1$

$DN2$.מעפילים$DN2$חובתמקום.בכלהציונותאתספגנו

גדולמאפייןהיאלמדינהוהנתינהההתנדבות

גדול,חלקישלשכוללקרבהשלי.הדורשל

והיהשגדלדורשלהחינוךהואהבסיסאבל

המדינה״.שלהראשונותבשנותיהמעורב

אתהעשייה,שלרבותשניםאחריהיום,גם

ליזמותהסטודנטיםאתולעודדלדברמרבה
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כמהעדהציבור.לתועלתולפעולחברתית

הדברימ?ביןקשרשישסבוראתה

העולםגלובליזציה.שלבעידןחיים״אנחנו

אנחנולכןהפרט.שלהעצמהוישנההשתנה

בדמותעכשוויתציונותשלמורלליצורמנסים

לסטטוסלהיכנעולאלהעזואחריותחירות

מהתחושהכחלקאחריותלקחתזאתועםקוו,

אותישהנחתהגישהזוחברתית.סולידריותשל

מע־שליהאישישהשכולספקאיןהשנים.כל

צים

$TS1$מעצים$TS1$

$DN2$מעצים$DN2$אפשרשאימכיווןהמחויבותתחושתאת

שנתכנסוומההקרבההדמיםמחשבוןלהתעלם

נזכראנילמשפחתי,מעברהזו.המרינהלקיום

הימים,בששתשנהרגוחבריםהרבהכךבכל

ההתשהבמלחמתבבקעה,התחמושת,בגבעת

המחויבותתחושתאתומעציםמעצבזהבסיני.

בו״.חישאתהלמקום

בעב־היהרעננהעירייתראשחופרי,נחום

רו

$TS1$בעברו$TS1$

$DN2$בעברו$DN2$אום־תיכוןומנהלמסוקיםטייסתמפקד

טרובסקי

$TS1$אוםטרובסקי$TS1$

$DN2$אוםטרובסקי$DN2$.הבכוראחיואתאיבדהואבעיר

בןז״ל,איתןהכיפורים.יוםבמלחמתאיתן

מפגי־ונהרגתותחניםקציןהיהבמותו,26

עה

$TS1$מפגיעה$TS1$

$DN2$מפגיעה$DN2$בפא־סוריארטילריהמטווחשלישירה

תי

$TS1$בפאתי$TS1$

$DN2$בפאתי$DN2$.הזיכרון,יוםלפניבשנה,שנהמדידמשק

בעירהתיכוניםתלמידיעםחופרימשוחח

סיפורואתלהםומספרגיוסלפניהעומדים

מכי־קייםהקשרובראשונה״בראשהאישי.

וון

$TS1$מכיוון$TS1$

$DN2$מכיוון$DN2$הואערכיות״,במשפחותגדליםשאנחנו

שנשארתיבוודאותלהגיריכול״אניאומר.

זונהרג.שאחיהעובדהבעקבותקבעבצבא

הנ־שלסוגבזהראיתיברורההחלטההיתה

צחה

$TS1$הנצחה$TS1$

$DN2$הנצחה$DN2$.סוגבזהראיתימודעבתתאוליעבורו

למ־ולשרתלהגןלטוס,להמשיךנקמה.של

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$מפתחבקבעהשירותלאחי.שקרהמה

שאתליוברורציבוריתשליחותשלתחושה

דרכיהמשךעלשהשפיעהזה,הראשוןהצעד

שלמותובעקבותישירותעשיתיהמקצועית,

היוואיךהיוםהייתיאיפהיורעלאאניאחי.

האסון״.לולאחיימתגלגלים

והחינו־הציבוריתשבעשייהמרגישאתה

כית

$TS1$והחינוכית$TS1$

$DN2$והחינוכית$DN2$אושאיפותגםמגשיםאוליאתהשלך

שנפל?אחיךשללבמשאלות

זהשכלתני.מאודממקוםמגיעזה״אצלי

אניעושה,שאנידברבכלוהוא.אניתמיד

זהחי.גלעדכמוזיכרון.ידלומעמידתמיד

בי״.טבועשכברמשהו

לפעולשתמשיךמצפים

נטעןהישראליתובפסיכולוגיה״בתרבות

מצו־אוטומטיתשכולה,ממשפחהאתהשאם

פה

$TS1$מצופה$TS1$

$DN2$מצופה$DN2$וביזמותציבוריתבפעילותלהשתתףממך

ראשלבל,אודיד״רמסבירההנצחה״,בתחום

באוניברסי־ואנתרופולוגיהלסוציולוגיההחוג

טת

$TS1$באוניברסיטת$TS1$

$DN2$באוניברסיטת$DN2$,הפו־הפסיכולוגיהתחוםאתוחוקראריאל

ליטית

$TS1$הפוליטית$TS1$

$DN2$הפוליטית$DN2$״ההנצ־וההנצחה.השכולהאובדן,של

חה

$TS1$״ההנצחה$TS1$

$DN2$״ההנצחה$DN2$עםההתמודדותאתלהקלכדיגםמשמשת

קבו־אתמגדילההיאאופנים:בכמההאובדן

"מהרגע

$TS1$קבו"מהרגע$TS1$

$DN2$קבו"מהרגע$DN2$שאני

עינייםפוקחת

לצדי".הואבבוקר

טלשרייבמןעם

ניראחיהתמונת

משמאל:למטהז״ל.

בכפרבביתםכילדה

סבא
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בעקבותהשכולההמשפחהשלהתמיכהצת

כולםהציבוריתלמודעותהאובדןהעלאת

מא־המוןישולכןשכולהשהמשפחהיודעים

בקים

$TS1$מאבקים$TS1$

$DN2$מאבקים$DN2$הממ־בשכוללהיכללמנתעלציבוריים

לכתי

$TS1$הממלכתי$TS1$

$DN2$הממלכתי$DN2$מאסוןהכבאיםהטרור,נרצחילמשל

אנשיגםרחוקהיותרובעברבכרמלהשרפה

משמעותמעניקהגםהנצחהוהלח״י.האצ״ל

זהוסתמי.לאשהואלהביןלנווגורמתלמוות

המוותשבעקבותהידיעהשיקומימשאבגם

׳במו־הביטויאתמכיריםאנוקרה.חיובימשהו

תם

$TS1$׳במותם$TS1$

$DN2$׳במותם$DN2$מיישאךחיים,מצוויםכולםלאחיים׳.ציוו

מייצ־לחללהמוקדשתהציבוריתשבפעילותם

רים

$TS1$מייצרים$TS1$

$DN2$מייצרים$DN2$תר־חינוכיים,מפעליםציווהשבמותומצב

בותיים,

$TS1$,תרבותיים$TS1$

$DN2$,תרבותיים$DN2$ועוד״.שוויוןאיהקטנת

וחברתיתציבוריתלפעילותשפנומאלורבים

הצעירהגילמלבדשכולים.ואחיותאחיםהם

המקצועיתוהדרךהשכול,אתחוושבויחסית

מורכ־סיבותלכךישלפניהם,עומדתשעוד

בות

$TS1$מורכבות$TS1$

$DN2$מורכבות$DN2$.אחיםאצלשעולהמרכזית״תמהנוספות

נשכחים׳,׳אבליםשהםתחושתםהיאשכולים

מת־אינםומשפחתםהסובבתשהחברהכלומר

ייחסים

$TS1$מתייחסים$TS1$

$DN2$מתייחסים$DN2$אתרואיםולעתיםולצורכיהםלאבלם

רוניתפרופ׳מסבירהמשמעותי״,כלאאובדנם

החוקרתאביבתלמאוניברסיטתליכטנטריט

אתאחיםחוויםזו״מבחינההשכול.תופעתאת

שלנוסףמאפייןבבדידות.רבותפעמיםאבלם

שב־היאהכוונהכפול׳.׳אובדןהואאחאיםשכול

נוסף

$TS1$שבנוסף$TS1$

$DN2$שבנוסף$DN2$אחות,אואחאובדןעםלהתמודדלצורך

הנוב־לחציםעםהשורדיםהאחאיםמתמודדים

עים

$TS1$הנובעים$TS1$

$DN2$הנובעים$DN2$ההוריםאתחוויםולרובהוריהםשלמהאבל

לצרכיםובמענההרגשיתבזמינותםבמוגבלים

בוגריםאחאיםשלבמקרהשלהם.פסיכולוגים

ועשוייםההוריםכלפיאחריותלחושעשוייםהם

לביןלהוריםנגישיםלהיותהצורךביןלהיקרע

הנפרד.עתידםאתלבנותהצורך

יכוליםהשכוליםשהאחיםמוסיףלבלד״ר

הא־של״בהקשרהכיסאות.ביןליפוללעתים

חים,

$TS1$,האחים$TS1$

$DN2$,האחים$DN2$שתשו־מכיווןמורכבמאודשהמצבהרי

מת

$TS1$שתשומת$TS1$

$DN2$שתשומת$DN2$כיההורים,לעבראוטומטיתהולכתהלב

מי״הםמסביר.הואבת״,אובןשאיברומיהם

מבחינתהאובדןהיררכייתבראששעומדים

בדרכו׳׳ללכתעלממונההחיהאחהציבור.

טובפחותלאלתפקודציפיותישהנופל.של

הספיק״.לאשהאחמהשלולהגשמהמהאח

יוז־המחקרלפימעודדתהזוהמציאותוכיצד

מות

$TS1$יוזמות$TS1$

$DN2$יוזמות$DN2$מנהיגות?ופיתוחציבורית

תפקידיםבעצםהםהאלההרכיבים״שני

האינדיבידוא־אתומוחקיםהאחעלשנכפים

ליות

$TS1$האינדיבידואליות$TS1$

$DN2$האינדיבידואליות$DN2$.מיאלאעצמולאכברלפתעהואשלו

ושיתמוךעשהשאחיומהאתשימשיךשמצופה

מאודזההחלל.אתלהנציחלהםויסייעבהוריו

זהשנפל.האחשהואבמרכזלאהםכיקשה

אני,כיצדהמת.באחתחרותיותלייצרעשוי

ממנויותררחוקלהגיעאצליחהחי,השכולהאח

לאהורייאתשיכבדוכדיאותי.גםשיזכרוכדי

כהוריםאלאצה״לחללשלהוריושהםבגלל

מיי־זהלהישגים.להגיעשהצליחהחי,שלי,

צר

$TS1$מייצר$TS1$

$DN2$מייצר$DN2$לחשוףלאשכדימובןלהישגיות.עזרצון

היזמותהאח,עםבתחרותשמדוברהעובדהאת

ואזולזכרו.לכבודוגםשנעשיתככזומוסברת

נעשומאודמשמעותייםשפרויקטיםמצבנוצר

אותםמקדישיםשבאמתשכולים,אחיםידיעל

באמצעותבעצםאךהנופלים,אחיהםלזכר

והצ־הציבורישמםאת׳קנו׳פרויקטיםאותם

ליחו

$TS1$והצליחו$TS1$

$DN2$והצליחו$DN2$האחכרטיסעללאהציבורילמרחבלחדור

וייחודי״.עצמאיכרטיסעלאלאהשכול,

הנפילהשליוצאפועל

סטו־היאסבאמכפר26ה־בתשרייבמןטל

דנטית

$TS1$סטודנטית$TS1$

$DN2$סטודנטית$DN2$סגןאחיהאתבמשפטים.שנילתואר

המסוקיםבאסוןאיבדההיאז״לשרייבמןניר

קציןהיהניר10בתכשהיתהשנה,16לפני

המז־בגזרהחירםבעוצבתארטילריקישור

רחית

$TS1$המזרחית$TS1$

$DN2$המזרחית$DN2$.בלבנון

הנוערבמועצתחברהטלהייתהבנעוריה

בעמותתהתנדבהסבא,כפרשלהעירונית

בפרויקטעירהמתנדביאתוריכזה״עלם״

שיר־בצבאהעמותה.שלהפוך״על״הפוך

תה

$TS1$שירתה$TS1$

$DN2$שירתה$DN2$שי־שנתשעשתהלפנילאצה״ל,בדובר

רות

$TS1$שירות$TS1$

$DN2$שירות$DN2$בצפון,דפנהבקיבוץוגיאהרהספרבבית

אחיה.שלנפילתולמקוםסמוך

בהצטיינותסיימההצבאיהשירותלאחר

באו־המדינהומדעבתקשורתראשוןתואר

ניברסיטת

$TS1$באוניברסיטת$TS1$

$DN2$באוניברסיטת$DN2$האחרונהלימודיהובשנתאילן,בר

אסטר־וחשיבהלמדינאותבמכללההשתלמה

טגית

$TS1$אסטרטגית$TS1$

$DN2$אסטרטגית$DN2$,מצ־סטודנטיםלומדיםשםבירושלים

טיינים

$TS1$מצטיינים$TS1$

$DN2$מצטיינים$DN2$ההנ־בחזיתבעתידלהשתלבבמטרה

הגה

$TS1$ההנהגה$TS1$

$DN2$ההנהגה$DN2$בסיסיתהכי״ברמהבישראל.הציבורית

מהוכלהיוםשאנישמיספקליאיןופשטנית

ניר״,שלהנפילהשליוצאפועלזהעושהשאני

אומרת.היא

למעןלפעולאותההניעמותולדבריה,

בבו־עינייםפוקחתשאני״מהרגעהכלל.

קר

$TS1$בבוקר$TS1$

$DN2$בבוקר$DN2$לצדי״,תמירניראותןעוצמתשאניועד

עצמיאתזוכרתלאכמעט״אניאומרת.הוא

להיותלרצותליגרםשלוהמוותהאסון.לפני

מרגי־אניונוכחת.תורמתיותר,טובהטל

שה

$TS1$מרגישה$TS1$

$DN2$מרגישה$DN2$היה.שהואמיעלמקריןעושהשאנישמה

רצההואומוטיבציה,חייםמלאארםהיהניר

הרבה,הכילתרוםיוכלשבובמקוםלהיות

בלבנוןכקציןלשרתהתקןאתלקבלנלחם

ממנו״.לוקחתשאנימשהווזה

ובתובניותייךשלךשבעשייהלהיותיבול

וגאווהנחתלהסבחזקרצוןגמישקדימה

אותה?שפקדהאסוןאחרילמשפחתך

שלבהנצחתוהרבהעוסקיםהוריי״בהחלט.

חיוניים,חייםלחיותלהמשיךבחרוזאתועםניר

איןמנגד,שגיא.אחיועבורעבוריהיתרבין

הוריי,עבורגאווהמקורלהיותלישחשובספק

לה־רוצהאניממנו.קשהשאיןכבדאסוןשחוו

עניק

$TS1$להעניק$TS1$

$DN2$להעניק$DN2$ספק,איןכבד,משאזהושמחה.נחתלהם

מדרבן״.משהואלאעולבזהרואהלאאניאבל

בחירותעושההייתאםלפעמיםחושבתאת

המ־לולאבחייך,אחרותמקצועיות-ערביות

וות

$TS1$המוות$TS1$

$DN2$המוות$DN2$ניר?של

בגרעיןבוודאות.זהאתארעלא״לעולם

ולהש־לשנותמחויבותבעלארםאנישלי

פיע

$TS1$ולהשפיע$TS1$

$DN2$ולהשפיע$DN2$למוותשישמניחהאניאבלהסביבה,על

אתשואלתלאשאניהיאהאמתהשפעה.שלו

היהבמהעסוקהלאאניפעם.אףזהאתעצמי

לדבר.מובילשלאסתוםלמבויפתחזהאם.

יותרראויאדםלהיותרוצהשאנייודעתאני

יודעתואניביגאהיהיההואשגםבשבילו,גם

זה״.בגלליותרטובהטלשאניבפירוש

תופ־שהיאהרגשיוהנפחהשכולסוגיית

סת

$TS1$תופסת$TS1$

$DN2$תופסת$DN2$היאהמנהיגותותודעתהאישיותבפיתוח

שבעש־ההנצחהלצדמאוד.עדמורכבנושא

ייה

$TS1$שבעשייה$TS1$

$DN2$שבעשייה$DN2$בצער,ששקעולהוריםנחתלגרוםוהצורך

ישנוסביבתית,לבבתשומתהצורךאףואולי

כאשרממנולהתעלםאיןכישנדמהממדעוד

העוב־הפרק:שעלהסוגיהאתלעומקבוחנים

דה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$היאהשכולסוגייתישראלבמדינתכי

ניתן״לאכשלעצמה.פוליטיערךבעלת

הוןישהישראלישבקונטקסטמכךלהתעלם

שכולה״,במשפחהשחברלמיותרבותיסמלי

שמיי־מאבקיםשלליש״לכןלבל.ד״רטוען

צרות

$TS1$שמייצרות$TS1$

$DN2$שמייצרות$DN2$הזה.במשאבחלקהןגםשרוצותקבוצות

שכו־אחיםמספרשניםזהפועליםלמשללכן

לים

$TS1$שכולים$TS1$

$DN2$שכולים$DN2$שהמדינהארגוןיהיהלהםשגםמנתעל

ההוריםשללבנים׳׳ידארגוןכמובותכיר

בנוסףצה״ל׳.׳אלמנותארגוןאוהשכולים,

שלאלחלליםזוגבנותשלפעילותןגםלכך

ללא״שכולשמכונהמהלהינשא,הספיקו

חלקרוציםאלהכלבחשבון.נכללתטבעת״,

השכול״.שלהסמליבהוןונחלה

לך״אגידהזו.הקביעהעםמסכיםחופרינחום

מבהיר.הואפוליטי״,הוןבכךישרבה,בכנות

וכן,השכול.למשפחותמהחברהכבודהרבה״יש

מה״.אתמניעמהלדעתקשהלפעמים

"כשהתחילה

מיהרהואהלחימה

אוריאללהתנדב".

הצעירואחיורייכמן

ז״לגד

רעננהבעירייתבלשכתווהיום)מימין(ז״לאיתןהבכוראחיועםווופרינחוםהאסון".לולאהיוםהייתיאיפהיודע"לא

קבעבצבאשנשארתיבוודאותלהגידיכול"אניחופרי:נחום

דאיתיבדודההחלטההיתר.זונהרג.שאחיהעובדהבעקבות

שלסוגבזר.ראיתימודעבתתאוליעבורו.הנצחהשלסוגבזד.

לאחי"שקרהמר.למרותולשרתלהגןלטוס,להמשיךנקמה.

עמוד 3


