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בידינהוגרכבליפניקשירלישלעולמההתהפךשניםארבעלפני

מילדיהםוארבעהבעלהעםנסעהשבהבמכוניתפגעפלשתיני

נהרגווחציה־8בןורואיה־21בתאורישומרוןשביהיישובליד

קל7נפצעאהדבעלהבינוני,באורחנפצעאחיההבכורהבןבמקום,
נפצעהשירליבנסניצלחודשים,ארבעהבןאזאלקנה,והתינוק

לדברללכת,מחדשלמדהשבמהלכוממושך,לשיקוםונזקקהקשה

החליטובלב,העצוםוהחללהפיזייםהקשייםלמרותאבלולאכול

"רציתינטעאתלעולםהביאושנתייםולפנילשקוע,לאובעלההיא

צמיחה"עבורנומסמלתונטעכתחליף.לאשלם,ממקוםילדעודלהביא

בחרה
סולטןאריקצילום:אליאסאבשטיי!בת־חן

עלשמעהליפניקכששירלי
האח-בדצמברהקטלניתהתאונה

שלהילדיםשנינהרגושבהרון,

ראיוטוב(6)הללימעודד,משפחת

היאאנושותנפצעוויניבהודיהוהוריהם,(3)

הח־חגשמחתהדמעות.אתלעצורהצליחהלא

נוכה,

$TS1$,החנוכה$TS1$

$DN2$,החנוכה$DN2$מהולהבתאונהנהרגושלהשילדיהשמאז

שוב.הופרהגדול,בכאבאצלה

עי־אותי",שוברתכזאת,במיוחדתאונה,"כל

ניה

$TS1$עיניה$TS1$

$DN2$עיניה$DN2$.מהיודעתאניכזאתתאונה"בכלדומעות

יודעתאניבחיים.שנותרומיעללעבורעומד

שליכשהילדיםלמוות,חייםביןשם,הייתיכי

שיקוםעברתישם,הייתידומה.בתאונהנהרגו
וידובאובדןבאבלאחתידליהיתהאובדן,לצד

נורא.וזהלשרוד.במאמץשנייה

כזהברגעבראשלישעוברהראשון"והדבר

שלאלהםלהגידאותם.לחבקרוצהשאניזה

גדול.שבראחריחייםשיששיידעויתייאשו.

מהקב"ה,גדולהועזרהוניסים,תפילותצריך
לבחוראפשרלעלות,לאןשאיןנראהאםוגם

חיבוק".להםלתתרוצהאניבעיקראבלבחיים.

,2018בינוארהתהפך(38)שירלישלעולמה
כאשרשומרון,שבילצומתסמורקטלניתבתאונה

הבי־בדרכםמילדיהםוארבעהבעלהעםנסעה

תה,

$TS1$,הביתה$TS1$

$DN2$,הביתה$DN2$פלשתינינהגשבורכבשומרון.שביליישוב

ה־21בתאורימילדיה,ושנייםבחוזקה,בהםפגע

הבכורבנהבמקום.נהרגווחצי,ה־8בןורואי

ובעלהבינוני,באורחנפצע,13בןאזשהיהאחיה,
בןאזאלקנה,התינוקקל.באורחנפצע(39)אהד

עליו.שהגןהסלקלבזכותניצלחודשים,ארבעה
שבועותשלושהבמשךקשה.נפצעהשירלי

מאירהחוליםבביתנמרץלטיפולבמחלקהשכבה

ריאות.במחלקתשבועעודואחריהםסבא,בכפר

ומפרךארוךשיקוםשלשנהעברהמכןלאחר
מחדשולמדהכללית,מקבוצתלוינשטייןבבית

ולמדההרסיסיםאתשאספהאמאולאכול.ללכת

שבלב,הגדולהחלללמרותבוקרבכללקוםאיך
יתפ־לאובעלהבחייםשנשארושילדיהשומרת

רקו

$TS1$יתפרקו$TS1$

$DN2$יתפרקו$DN2$לעולם.חדשיםחייםהביאהואף
הביאוהתאונה,אחרישנתיים,2020בשנת

עבורםשמסמלתנטע,אתלעולםואהדשירלי

שבכלל"נסלה.קוראתהיאגדול","נסצמיחה.

להמ־שרציתינםלעולם,ילדיםעודלהביארציתי

שיך

$TS1$להמשיך$TS1$

$DN2$להמשיך$DN2$,להביאיכולנועודהתאונהשאחרינסבחיים

כללאמדי.מבוגריםהיינוושלאלעולם,ילדים

אחרילעולםילדיםעודלהביאיכולותהאימהות

נטעמטורפת.מתנהמקבלתשכן,מיושכול.אובדן

לכולנו".טובעושההיאוחיים.אהבההרבהמביאה

ארו־בשמלהלבושהמטופחת.יפה,אישההיא

כה,

$TS1$,ארוכה$TS1$

$DN2$,ארוכה$DN2$מדברתגדולה.צבעוניתמטפחתולראשה

לשקוע.לעצמהנותנתלאכשכואב,גםמהר,
פינהבכלמורגשתורואיאורישלהנוכחות

עלהילדים,חדריאלהמובילבמסדרוןבבית.
מקבלרואישלתמונהמוצבתגדולה,עץארונית
הול־יוםבחגיגותאוריושלכדורגל,בחוגמדליה

דת.

$TS1$.הולדת$TS1$

$DN2$.הולדת$DN2$חגיגתלכבודשצולמואורישלתמונותלצידן

שהיתההספר,בביתהשכבהבנותשלהמצווהבנות

גםהתאונה.לאחרספוריםימיםלהתקייםאמורה

תמונותמונחותגדולים,זכוכיתמדפיעלבסלון,

מהן.נפרדבלתיחלקהםורואישאורימשפחתיות
עדייןנמצאיםהגגבעלייתנסתריםבארונות

הק־לאחיועברורואישלאלהאורי.שלהבגדים

טנים,

$TS1$,הקטנים$TS1$

$DN2$,הקטנים$DN2$שירליהמלמלהוחולצותהשמלותאתאבל

לפניגםבת,עודרציתי"מאודלנטע.שומרת

הבנים,כלביןיחידהבתהיתהאורינהרגה.שאורי
צמודהמאודהיתההיאכזה,כיפיקשרלנווהיה

יותרקצתללכתלהאומרתהייתילפעמיםאלי.

לאמאדבוקהלהיותלאלעולם,לצאתלחברות,

למהזה,עלמצפוןייסוריליישעכשיושלה.

אלי".צמודהלהישארלהנתתילא

ייעדתרבותכרכזתשירליעבדההתאונה

חזרהלאמאזאולםיונה,בכפרבמתנ"סדית

מכונותכמהנדסעובדאהדסדירה.לעבודה

שומרון.בשביעצמאי
18לפניהמשותפיםחייהםאתהתחילוהם

ואח־השומרון,שבצפוןבשא־נורגרותחילהשנה.

רי

$TS1$ואחרי$TS1$

$DN2$ואחרי$DN2$לקרוואניםשומרון,לשביעברוההתנתקות

עמוד 2



/x.

--Pm

?:

'00

Si .׳?:

גדוז,".נסהיא
7יפניקשיר7י

נטעובתה

nA-'

»י

fr•

עמוד 3



לספרהתחיל"אהד

מהלאט־לאטלי

תאונה,שעברנוקרה.

נפצעשאחיהשנפצעתי.

עצמושהואבסדר.והוא

בסדר,והואנפצעגם
בסדר.ואלקנהשאמתי

עליו,מסתכלתואני
האצבעותעםוסופרת

לוומסמנתהילדים,את

7ו־?׳"האצבעעם

לשכונהעברושניםששלפניקבע.לביתובהמשך

אחיהילדים:שישהלעולםהביאוהםביישוב.חדשה

ז"לורואיאוריאל,בביתבישיבהלומדשכיום,(17)

הציטוטלפייראה,כמוב־א;רואילולקרוא)"בחרנו

היההתאונהשבזמן,(9)אמתיהשם׳"(,יראהשם׳כי

השנתיים.בתונטע(4)אלקנהסבתו,עםבבית

במתנ"ס,היתהשירלי,2018בינואר23שלישי,ביום
היאארי.בןחנןשלהופעהערבבאותוהתקיימהשם

אלקנהעםהלידהחופשתאחרילעבודהחזרהבדיוק
הילדים.עםהגיעלשםבהופעה,אהדאתופגשה

תפוזים.ומיץברדלילדיםקנינוההופעה"בסוף

ראתהוכשהיאמשלה,ארנקלההיהצדיקה,היתהאורי

לההיהשביקש.בלילו,נתנההיאכסףחסרשלרואי

מהר.לאוטוונכנסנוגשום,ערבהיהזהכזה.לבטוב

שעה,כחצישלהביתה,קצרהיחסיתנסיעהלנוהיתה
באוטו.נרדמווהם

ליישוב,שהגענולפנידקהשלנו,הביתלפני"צומת
חזי־בנוונכנסשמולנובירידהירדפלשתינירכב

תית

$TS1$חזיתית$TS1$

$DN2$חזיתית$DN2$כנראהנמחץ.האוטוכלגבוהה.מאודבמהירות

הר־וכשהתעוררתישניות,לכמהההכרהאתשאיבדנו

גשתי

$TS1$הרגשתי$TS1$

$DN2$הרגשתי$DN2$נו־לא׳אנילבעלי,צעקתינושמת.לאשאני

שמת,

$TS1$,נושמת$TS1$

$DN2$,נושמת$DN2$כברהואתאונה.שעברנוענהוהואקרה?׳,מה

עםהיההואהילדים.אתלבדוקהאחורי,למושבעבר

אליהם.לעבורהצליחאבלשבורים,קרסולייםשני

צחמריםארכיון:צי7וםב7עדיי'ש7נוהי7דיםאתהספיד"הואז"7.ורואיאוריש7בה7ווייתםאהד

בכללעצמיתוהה"אני

השםאםמחדשפעם

בכךחסדאיתיעשה
להשתתףיכולתישלא
אפשראיךבהלוויה.

שלבהלוויהלעמוד

מטריףזהשלך?הילדים
אניהיוםעדהדעת.את

אוטובזהאםיודעתלא

אותםליוויתישלארע

האחרונים"ברגעים

הכלבסדר,׳הכלאמר,והואהילדים,עםמה"שאלתי

הסלקלעםעףאלקנהחשב.שהואמהשזהכנראהבסדר׳.
האחריםאבלכלום.לוקרהלאזהבזכותורקמהאוטו,

המ־מהאוטולבדלצאתבהתחלההצליחאחיהנפצעו.

עוך,

$TS1$,המעוך$TS1$

$DN2$,המעוך$DN2$התבררבדיעבדהכביש.עלונפלצעדיםכמההלך

פנימית.מפגיעהסבלשהוא

הגיעההצלהוצוותהביטחון,כוחותאתהזעיק"אהד

אתניסרההחילוץויחידתלכודה,הייתיאנימהר.

אותיפינואבלאותי,חילצואיךזוכרתלאאניהרכב.

מכאביםסבלתיכאבים.משככיליונתנולאמבולנס

הזיתיעודנמרץ,בטיפולכך,אחרשבועותאדירים.

מהתאונה".תמונות

ללאאבלבאורי,החייאהלבצעניסהההצלהצוות

לר־למכוןפונתהוגופתהבזירה,נקבעמותההצלחה.

פואה

$TS1$לרפואה$TS1$

$DN2$לרפואה$DN2$מאירהחוליםלביתפונהרואיכביר.באבומשפטית

מותו.נקבעושםסבא,בכפר

עברהואדם.הרבהואיבדבטחולמקרעסבלאחיה

אהדלפגיעה.זכראיןכברצלקת,מלבדוכיום,ניתוח,

ובצלעות.החזהבביתומחבלותקרסול,בכלמשברסבל
בבית.שיקוםועברכשבוע,למשךמאושפזהיההוא

ומאוחרגלגליםכיסאבאמצעותהתניידכחודשבמשך

להם.נזקקלאכברהואהיוםבקביים.נעזריותר

שלהימיןידמרובות:מפגיעותסבלהשירלי

סבלהוהיאבריאות,לחורשגרםמהנשברו,והצלעות

ראש.ומפגיעתלמוחדםהמובילהראשיבעורקמקרע

חירוםניתוחיעברההיאחייה,עלנאבקוהחוליםבבית

ומונשמת.מורדמתנמרץבטיפולואושפזהוקיבועים,

בדיעבד.זהאתגיליתיואנינהרגו,שלי"הילדים

הזה,הנוראברגעשלךהילדיםלידלאאתמזעזע.זה
מרוסק,במצבאותךלוקחיםכלום.לעשותיכולהולא
איתםלהיותיכולהלאואתושם,פהמפוזריםוהילדים

ואבאכביר,באבוהיתהשליהילדהעליהם.ולשמור

חולים".בביתהיוכיאותהללוותיכלולאשלהואמא

הלווייתםנערכההערב,בשעותהתאונה,לאחריום

לצדזהשנחפרוקטניםקבריםשניורואי.אורישל

שאמםבזמןעולמיםלמנוחתשהובאוילדיםשניזה,

שאתעו־לחכותאםידעולא"הםחייה.עלנלחמת

רר

$TS1$שאתעורר$TS1$

$DN2$שאתעורר$DN2$לאשאמררב,שאל"אהדשירלי.אומרתלא",או

להלוויה,החוליםמביתבאמבולנסנסעהואלחכות.
שםישבאהדמבינה?אתהחולים.בביתנשארואחיה

בלעדיי.שלנוהילדיםאתוהספידבאלונקה
עשההשםאםמחדשפעםכללעצמיתוהה"אני

אניבהלוויה.להשתתףיכולתישלאבכךחסדאיתי

לעמודאפשראיךבזה.לעמודיכולההייתיאםתוהה
עדהדעת.אתמטריףזהשלך?הילדיםשלבהלוויה

אתליוויתישלארעאוטובזהאםיודעתלאאניהיום

שלהם".האחרוניםברגעיםשליהילדים

ומו־מורדמתשירליהיתהשבועותשלושהבמשך

נשמת,

$TS1$,ומונשמת$TS1$

$DN2$,ומונשמת$DN2$האשפוזבמהלךבתאונה.קרהמהלדעתבלי

שהובילדם,קרישבעקבותמוחיאירועעברהגםהיא

ההחלמה.אתועיכבהגוףשלהשמאליבצירולפגיעה

להפחיתהרופאיםהחלוהתייצב,שמצבהאחרירק

למ־התעוררהושירליההרדמה,תרופותשלבמינונים

ציאות

$TS1$למציאות$TS1$

$DN2$למציאות$DN2$אפשרית.הבלתי

הואלידי.וישבסוציאלית,עובדתעםהגיע"אהד

שעברנוסיפרקרה.מהלאט־לאטלילספרהתחיל

נפצעשאחיהחולים.בביתשאנישנפצעתי,תאונה,

פהוהואבסדר,והואנפצעגםעצמושהואבסדר.והוא

בסדר.והםבבית,ואלקנהשאמתיאיתי.

אתהאצבעותעםככהוסופרתעליו,מסתכלת"ואני

׳רואיאמרהואואז׳ו־?׳,האצבעעםלוומסמנתהילדים,

הידעםסימנתילא,הראשעםלועשיתינהרגו׳.ואורי

׳כן׳הנהןוהואלבכות.והתחלתילהיות׳,יכוללא׳לא,

למי־יקראשהוארוצהאניאםשאלהואהראש.עם

שהו,

$TS1$,למישהו$TS1$

$DN2$,למישהו$DN2$שלי,החברותאלהאםמי,שאלהוא׳כן׳.וסימנתי
שלי,השכנההר־מלך,סוןללימורשיקראביקשתיואני
נרצח.)שולי(שלוםובעלהבפיגועקשהנפצעהשב־3002

שהיאוידעתישעברה,מהעלהרבהמדברתלימור

הרגע.באותוהנפשיתהתמיכהאתלילתתהנכוןהאדם

באמתהצלחתילאאבללעכל,התחלתי"לאט־לאט

עצוםכאבליהיהמטורפים.מכאביםסבלתיכילהתאבל

הידלוואי.תופעותומיליוןבגוף,מטורפיםוכאביםבלב,

גוף,חצילישיתקהמוחיהאירועכאבה.מאודשנשברה
לג־סיעודיתהייתישמאל.ידאתלהפעילהצלחתיולא

מרי.

$TS1$.לגמרי$TS1$

$DN2$.לגמרי$DN2$נוסףנוראית,תחושהזואותי.האכילואותי,קילחו
משפחה.ובניחבריםהזמןכללידיהיולמזלילטראומה.

בי".תמךשלנוביישובהקהילתיהמערךכל

לה־אמורשהיהאחיה,הבןשלהמצווהבראירוע

תקיים

$TS1$להתקיים$TS1$

$DN2$להתקיים$DN2$למחרתיוםאבלבוטל,התאונה,אחריחודש

המצווה.ברשבתנערכהורואיאורישללמותםה־03

לקברםוהחבריםהמשפחהבניעלושישייוםבבוקר
לשמוחהכנסת,לביתהלכוובשבתורואי,אורישל

אחיה.שלבשמחתו

"אניהעלמין.לביתלהגיעמסוגלתהיתהלאשירלי

שותפההייתילאשבכללקשה,כךכלבמצבהייתי

הכל.אתארגנומהיישובהחברותהאירוע.שללהכנה

לביתוחזרתילתורה,לעלייהאותיהסיעשליאבא

בכתבהשבורה,ימיןבידברכהלאחיהכתבתיהחולים.

ברור.לאממששהיה

שזולמרותשלו,השמחהלושתהיהרציתי"מאוד

היהוגםהתרגשתי,מאודבעצב.מהולהשמחההיתה

עשוורואי.אוריבלימגיעיםשאנחנועצובמאודלי

אבלהתייפייפו,כולםלאירוע,משפחתיצילוםלנו

הראשונההמשפחתיתהתמונהזוכיקשההיהלכולנו

ורואי.אוריבלי

מעו־והשבעההשיקוםשלהזוהתקופהכל"בכלל,

רבבת

$TS1$מעורבבת$TS1$

$DN2$מעורבבת$DN2$.אנ־שבעה,ישבתילאבהלוויה,הייתילאאצלי

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$עלאותיניחמוהחוליםבביתאותילבקרשבאו
אחרירקהחלמה.איחוליליואיחלושנהרגוהילדים

עםבגדקריעתעשיתינפשיתלהתמודדשהתחלתי

אבל".לאותעצמי,

עברה,2018בפברואראשפוז,שלחודש%חרי

'Vלשי־במחלקהלוינשטיין,בביתלשיקוםשירלי$TS1$\לשי$TS1$

$DN2$\לשי$DN2$עלהתאפסתילוינשטיין"בביתמוח.חבלותקום
ללכת,ללמודמחדש.הכללהתחילצריכההייתיעצמי.
בעיסוק,ריפויעשיתילדבר.הידיים,בשתילהשתמש

פיזיותרפיה.בדיבור,שיקום

בטיפולים,יושבתהייתיקשים.מאודרגעיםלי"היו
בתחושהמסתובבתהייתיאותי.מציףהיההאובדןופתאום

לצדהאבלאתלחוותצריכההייתיחרב.שלישהעולם

נוגעתשאניעמוק,בורמדמיינתהייתילפעמיםהשיקום.

מסוגלתלאמפורק,גוףעםהג׳יפה,שלשלו,בתחתית

האבל.אתעיבדתיבוכה.בוכה,ובוכה,לאכול,אולדבר

מהר.ולצאתלעבודבאהשאנילעצמיאמרתיאבל

מנהלאזסחר,ירוןלד"ראמרתידדליין,לעצמיהצבתי

הביתה".שלי,לילדיםלחזורצריכהשאניהמחלקה,

בביתלצידהלישוןמיוחדאישורקיבלהמשפחתה

לבקרמגיעיםהיוהילדיםהמורכב.המצבבשלהחולים,
הש־מעטכשמצבהוחצי,חודשאחריהצהריים.אחר

תפר,

$TS1$,השתפר$TS1$

$DN2$,השתפר$DN2$מאיחודשבסוףבית.ללינתלעבורלהאפשרו

יום.לאשפוזעברה

ילדים?שניאיבדתכשרקכזה,שיקוםנראהאיך

לצלוחצריכהשאניהבנתיאבלרציני,תיקהיה"זה

ממשיכיםשאנחנובעליועםעצמיעםהחלטתיאותו.

לגדללהמשיךרוציםואנחנוילדים,לנושישבחיים.

ומטפלתהביתהחוזרתעצמיאתראיתיהמשפחה.את

המ־אתשאלתיהזמןוכלבעצמי,לאובילדים,בבית

רפאה

$TS1$המרפאה$TS1$

$DN2$המרפאה$DN2$אניזמןכמהעודהפיזיותרפיסטיתואתבעיסוק

נשארמהמשתחררת,אנימתיהשיקום,אתמסיימת

לסיים.כדילעשות

העולםאתאעצוראני34בגיל׳מה,לעצמי,"אמרתי
הרגילים,לחייםלחזורמאודרציתיכלום?׳אעשהולא
נחתיולאגדוליםאירועיםהפקתיהתאונהעדלתפקד.

פאזלים,ומרכיבהבשיקוםפהיושבתאניוהנהלרגע,
הילדים.עםאפילולעשותאוהבתלאשאנידבר

המ־אתלטפסהרגליים.עלאותיהרימו"הטיפולים

דרגות

$TS1$המדרגות$TS1$

$DN2$המדרגות$DN2$סוףלינראההיהלמשל,לוינשטיין,ביתשל

הלכוהמטפליםאבלמדרגה.ועודמדרגהעודהעולם,

רצהאניוהיוםלעלות,שהצלחתיעדצעד־צעד,איתי

המדרגות.במעלהלבד

עםלהתמודדאיךלמדתימדהימים,תהליכים"עברתי

זהמסוימים.דבריםלעשותמצליחהלאשאניהעובדה

ופתאוםהחייםשלבמירוץהייתימבחינתיכימטורף,היה

מהילמדתילוותר.רציתילאאבלברקס.לישםמישהו

לאאבלהשעה,מהאותישאלוהקשה.בדרךסבלנות

בחש־פשוטיםתרגיליםאותישאלושעון.לקרואיכולתי

בון,

$TS1$,בחשבון$TS1$

$DN2$,בחשבון$DN2$לוינשטייןבביתהשיקוםאותם.לפתורהצלחתיולא
ולשכל".לנפשבאוניברסיטהראשוןתוארהיה

וממושך",אינטנסיבישיקומיתהליךעברה"שירלי
חבלותלשיקוםהמחלקהמנהלאזסחר,ירוןד"ראומר

הב־במשרדהשיקוםאגףראשוכיוםבלוינשטיין,מוח

ריאות.

$TS1$.הבריאות$TS1$

$DN2$.הבריאות$DN2$גופהבפלגומחולשהמוחיתמפגיעהסבלה"היא

נוספים.ומליקוייםבחזהמחבלההשמאלי,

הצ־כלבשיתוףהשיקומי,הטיפולבמסגרת"אבל

וותים

$TS1$הצוותים$TS1$

$DN2$הצוותים$DN2$ריפויפיזיותרפיה,סיעוד,רפואה,המטפלים

חלסוציאליתועבודהתקשורתפסיכולוגיה,בעיסוק,

מביתהשתחררהכשהיאשלה.בתפקודמרשיםשיפור

גםעזרים.ללאעצמאי,באופןהלכהכברהיאהחולים

גבוהה,מוטיבציהרמתעלשמרהשירליהשחרוראחרי
שלה".התפקודאתולשפרלעבודוהמשיכה
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המשפחתימהאלבוםצילוםשלהםאמאלהיותליוהשובנמשכים,"המייםז"ל.ואוריז"לרואיאמתי,)מימין(,אמיהעםואהדשירלי

התאונה,אחריחודשיםעשרהכמעט,2018באוקטובר
תקו־עודהיתהלפניהלוינשטיין.מביתשירלישוחררה
פת

$TS1$תקופת$TS1$
$DN2$תקופת$DN2$בתללתעסוקהשיקוםמכוןרקנאטיבמכוןשיקום

תקופותשתישביןההפוגהאתניצלההיאאבלאביב,

להתאוורר.כדיהשיקום

שאנילעצמיאמרתיבחיים,בוחרתשאני"כשהחלטתי

אהדעםנסעתיהזאתהשנהבחצישיש.טובהכיאחיה

אחרויערות.מפליםשלבנוףלהתאווררבשווייץ,לשבוע

עשיתיטיילתי,במדרשה,תורהלמדתיבבית,נחתיכך

חברות.עםקפהשתיתיואלטרנטיביים,נפשייםטיפולים

ביןלהיותיכולתילאולנפש.לגוףלי,שטובמהעשיתי

אתלייחזירלאדברששוםידעתילבד.קירותארבעה

הייתימחדששליהחייםאתלבנותכדיאבלהילדים,

לבנה".עללבנהמההתחלה,להתחילצריכה

$I$1STישה$$1STהשי־תקופתאתהתחילהושירליחלפה,שנהצי

$2ND$ישהI$2ND$קוגניטיביריפויעברהשםרקנאטי,במכוןקום
ושלאבלשל׳תיקים;שניעם"הגעתיונפשי.

אםשגםהואשם,שלמדתיהעיקריוהדברראש.פגיעת

אתמוצאיםאנחנולפתור,אפשרתמידשלאבעיותיש

לשםנוסעתהייתיהקושי.עםלהתמודדשלנוהדרך

בית,משקוניהולמשפחהגידולכדיתוךבאוטובוסים,
רציתי".ככהכי

המט־עםארוךתהליךעשיתיגםהשיקום"במהלך

פלת

$TS1$המטפלת$TS1$

$DN2$המטפלת$DN2$,שוב.ללדתורוצהמוכנהשאנישהבנתיעדשלי

שאנילוודארציתיואניילדים,עודרצהמאודאהד

לאכתחליף.לאשלם,ממקוםלעולםילדעודמביאה

כשה־לי.שנהרגוילדיםשניעלהאובדןתחושתבגלל

בנתי

$TS1$כשהבנתי$TS1$

$DN2$כשהבנתי$DN2$זה".עלללכתהחלטנונפשית,לזהמוכנהשאני

שיאשרובדיקותשלסדרהלעבורנאלצהשירלי

לאהלידהושלחץהיריון,בעודלעמודתוכלשהיא

שהחלהאחריחודשהרתההיאמוחי.לאירועיגרום

ברקנאטי.השיקוםאת

עצמהמהלידהאבלבסדר,מאורליעבר"ההיריון

תרגישאיך"תהיתימבט.משפילההיאחששתי",מאוד

האםיעלו.רגשותאילולצפות,למהאובדן,אחרילידה

האםלמשפחה?חדשהילדהכשמצטרפתלשמוחמותר

ידעתילאנהרגו?שלההאחיםכיעצוביםלהיותמותר

בלידה".ביחדיתערבבשהכלופחדתילהרגיש,מה

מאיר,החוליםבביתהלידהאתלעבורבחרההיא
ושבוהתאונה,לאחראושפזהשבוחוליםביתאותו

ליהיהשבובמקוםחייםלהביא"רציתירואי.נפטר

מעגל.לסגורקשה.הכי

שלה,הלידותלכלהגיעהמספרת,היאשלה,אמא
"רציתיאהד.עםלבדלהיותרצתהנטעשלבזואבל

הצוותכלמדהימה.לידהליוהיתהשלנו.סטרילי,שטח

הרו־אחתיולדות,במיוןלהיבדקכשבאתיאותנו.זכר

פאות

$TS1$הרופאות$TS1$

$DN2$הרופאות$DN2$ואנימהתרגשות,לבכותוהתחילהאותיזיהתה

רותיהסוציאליות,העובדותאחתאיתה.ביחדבכיתי

לברבאהואפילוהתאונהמאזבקשראיתנונשארהפסל,

אותי.ליוותההיאללדתוכשהגעתיאחיה,שלהמצווה

אפי־לקבלליאישרוהסתדר.הכלרפואיתמבחינהגם

דורל

$TS1$אפידורל$TS1$

$DN2$אפידורל$DN2$מלכה".כמוילדתיומבחינתירגילה,בלירהוללדת

שבועיים,2020בפברוארב־21נולדהאודיהנטע

ואוריהלצמיחה,כסמלנטעהמשוער.התאריךלפני

ל־ה"׳."אודהוהמשפטשירלי,שלאודיסבתאשםעל

ואורי,רואישלהשניהאזכרהביוםללדת"פחדתי
לא־המקוםאתלעצמילתתרציתיבשבט.ב־ח׳שחל

זכרה,

$TS1$,לאזכרה$TS1$

$DN2$,לאזכרה$DN2$לה־כךאחרורקשצריך,כמואליהלהתכונן

תפנות

$TS1$להתפנות$TS1$

$DN2$להתפנות$DN2$.עשרהבשבט,בי"חנולדהנטעבסוףללידה

האזכרה.אחריימים

אבלכאלה,קוסמייםחיבוריםאוהבתתמידלא"אני

המון.מסמלנטעשלהלידהתאריך

ח׳שלהזההנוראמהיוםימיםעשרה

גםצמיחה.שלתהליךהתחלנובשבט,

אור׳ב׳מצפהנערכוהבריתהחגיגות

לזכרביישובנוערבנישהקימואתר

כברהזו,התקופהכלככהורואי.אורי

צמיחה.וגםאבללנומסמלתשנתיים,

בהרמוניהיחדשהולכיםרגשותשני

השני".לידאחדכזו,

שיר־נשארהוחצישנה^משך

לי

$TS1$שירלי$TS1$

$DN2$שירלי$DN2$בספטמ־ורקנטע,עםבבית

^כר
$TS1$בספטמ^כר$TS1$

$DN2$בספטמ^כר$DN2$למעוןאותההכניסההאחרון
שיקוםאחריהמובנים.בכלאותימילא"זהביישוב.

מי־עודעםלהיותטובליעשהשנתיים,שלמטורף

שהו

$TS1$מישהו$TS1$

$DN2$מישהו$DN2$,נטע".עםשקטקצתליהיהליהנות.לטפל,בבית
הואשלי"החלוםלנהוג.חזרהלאהיאהתאונהמאז

אבלבשבילי,מטורףקושיזהעצמאית.להיותלחזור

שיעוריכמהעברתיידיים.ולהריםלוותררוצהלאאני

לוינשטיין,בביתנהיגהלשיקוםבמרפאהותהליךנהיגה
ואוכליתקדםשזהכדישמייםרחמיצריכהאניאבל

לעבודלחזוררוצהמאודגםאניההגה.מאחורילשבת
ואניעשייה,שללתחושהלחזורפרויקטים.בהפקת

לי.שיתאיםהמקוםאתמחפשת

בהנצחתהצורךכלפיאמביוולנטייםרגשותלהיש

בניהולואחורהקדימהנעההיאבריקוד,כמוהילדים.

אתששובריםסרטוניםמפיקהלזכרם.הפרויקטים

ממשיכה.אבלליבה,

בווהשתמשתיבו,טובהשאניהתחוםאת"לקחתי

לעילויהילדים,שלזיכרוןוליצירתלנפשלתרפיה
אניהריעצמי.אתמחזיקהאניאבלקשה,זהנשמתם.

בהכל,איתנוהםשלנו.הילדיםאתשוכחיםלאובעלי
אניאבלבסיפורים.בזיכרונות,בחגים,ובנפש,בלב

ולאאותם,ישכחולאוהמשפחההחבריםשגםרוצה

עליהםלחשובליקשהשמאודלמרותאזבאזכרות.רק
עודעושהאנישלהם,ובסיפוריםבתמונותולהתעסק

אותם".שיזכרושיר,ועודסרט,

אורי,שלהמצווהבתלכבודהיהכזהאחדפרויקט
התאונה.לאחרשנהחצילחגוגאמורההיתהשאותה

חלה,הפרשתשללאירועחברותיהאתהזמינהשירלי
שמאושפזותלילדותשנתרמותכשיטיםהכינווהבנות

שלה.המצווהלבתחיכתה"אורישניידתהחוליםבבית

וחיכתהסרטןחולותלילדותשיערלתרוםתכננההיא

TS1$$חילתTS1$$חיל־תחגוגשהיאבמקוםיגדל.שהוא
$DN2$חילת$DN2$לילדות,ושרשרתעגיליםבשמהקנו

החוליםבביתועוגותעוגיותוחילקנו9.

המוןהיהטעון,מאודהיההאירועמאיר.

חסד".עשייתשללמקוםשלקחנועצב,

שיר־ארגנורואישלהולדתוביום

לי

$TS1$שירלי$TS1$

$DN2$שירלי$DN2$לימודוערבכדורגלטורנירואהד

שרואידבריםשניובניםלאבותתורה

אהבכזה,שובבהיה"הואאהב.מאוד

הקמנוכדורגל.לשחקוגםלקרואגם
בביתלילדיםתורניתספרייהלזכרו

תורהספרוקיבלנוביישוב,הכנסת

יהודיתמקהילההילדיםנשמתלעילוי

מח־30הגיעותורה,ספרהכנסתכשעשינובמוסקבה.

ברי

$TS1$מחברי$TS1$

$DN2$מחברי$DN2$שומרון".בשביהכנסתלביתבמיוחדהזוהקהילה
כאןנמצאיםלא"הםהחזה.עלידהאתמניחההיא

אניולכןבנפש.איתנו,פהשלהםהנשמהאבלפיזית,

תבכי,תתאמצי,לעצמי,אומרתאניזה.כלאתעושה

למעןהמוןעושהגםאניהזה,הקושיכלועםותעשי.
שלקטניםדבריםמסיבות,אירועים,שנשארו.הילדים

וח־נמשכים,החייםכיהזמן.כלאותםמברכתהיומיום.

שוב

$TS1$וחשוב$TS1$

$DN2$וחשוב$DN2$ילדיםעודלהביאאפילוואולישלהם,אמאלהיותלי

בשמחה".מהולועצבבעצב,מהולהשמחהזולעולם.

batchene@gmail.com

סוורירוןד"ר

׳מה,לעצמי,"אמרתי
אעצוראני34בגיל

אעשהולאהעולםאת

מאודרציתיכלום?׳

הרגילים,לחייםלחזור

שאלתיהזמןכללתפקד.

בעיסוקהמרפאהאת
הפיזיותרפיסטיתואת

אניזמןכמהעודשלי

נשארמהמשתחררת,

לסיים"כדילעשות

מאודעצמה"מהלידה

איךתהיתיחששתי.
אחרילידהתרגיש

רגשותאילואובדן,

לשמוחמותרהאםיעלו.

חדשהילדהכשמצטרפת

מותרהאםלמשפחה?

האחיםכיעצוביםלהיות

ידעתילאנהרגו?שלה

ופחדתילהרגיש,מה

ביחד"יתערבבשהכל

שאניהתחוםאת"לקחתי

והשתמשתיבוטובה

שלזיכרוןליצירתבו

בתלכבודהילדים.

אורי,שלהמצווה
הכינושלההחברות

שחילקנותכשיטים,
שניידר,בביה"חלילדות
רואישלההולדתוליום

כדורגלטורנירארגנו

תורה"לימודוערב
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