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 מבוא- 1פרק 

ביום , מלחמת יום הכיפורים פרצה בהפתעה מוחלטת לישראל ביוזמת מצרים וסוריה: הקדמה

בחצי האי , ברמת הגולן,  באוקטובר24המלחמה נמשכה עד . 1973 באוקטובר 6, ד"הכיפורים תשל

 314- ו7,251נפצעו , ל" חיילי צה2,693במהלכה נהרגו . סיני ובגדה המערבית של תעלת סואץ

(. 2003, שיף, הבר)ומתן ונסיגת כוחות -נלקחו בשבי והוחזרו לישראל בתום משא

ולראשונה , הייתה עסוקה בליקוק פצעי המלחמה. המדינה לא הייתה ערוכה לקבל את השבויים

אף אחד באגף בריאות הנפש לא . בתולדותיה נאלצה להתמודד עם כמויות כאלה גדולות של שבויים

אך הוא הוסב לבסיס צבאי , העבירו אותם לבית הבראה בזכרון יעקב. ידע מה לעשות עם פדויי השבי

 הייתה הוראה מפורשת של משרד הביטחון שלא לטפל 1997עד שנת . למתקן חקירות, סגור

- נעשה צעד משמעותי להכרה במצבם, אצל רוב הנכים. ולדחות כל שבוי שבא לבקש עזרה, בשבויים

(. 2003, ברנע-ארגמן)שהזמין אותם לדון במצבם , 1998רק אחרי פנייה ממשרד הביטחון בשנת 

ותבעו מאגף , החלו להתאגד פדויי השבי לטובת מאבק על זכויותיהם,  שנה לחזרתם25רק אחרי 

אותן חוו מיום נפילתם , טראומטיות-השיקום של משרד הביטחון שיסייע בטיפול בתופעות הפוסט

. בשבי האויב

מרבית המחקרים שכן . ישנו מיעוט מספרי משווע במחקרים ישראלים על השבויים ממלחמות ישראל

לא נמצא שום . פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית: עוסקים בתופעת השבי מגיעים משתי דיסציפלינות

חשיבות , לפיכך. מחקר אקדמי על האופן בו טיפלה התקשורת הישראלית בחזרת לוחמינו מהשבי

.  העבודה הנוכחית טמונה בכך שהנה העבודה הראשונה מסוגה בנושא

. מובאות שלל עדויות מפי פדויי השבי של מלחמת יום הכיפורים, במסגרת המצומצמת של עבודה זו

קבלת הפנים הקשה והטראומטית מצד , ומנגד, מתוארת קבלת הפנים החמה מצד הציבור הרחב

גם מספרים וגם מהתקשורת , עבודה זו מהווה ריכוז יוצא דופן של עדויות. ל ומשרד הביטחון"צה

. היוצרות יחדיו תמונה מקיפה ומדאיגה, הישראלית המודפסת

והסיקור התקשורתי לו , הצגת הטיפול בשבויים מצד הממסד הביטחוני מחד:  מטרת העבודה,אם כן

 .זכו השבויים מאידך
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. כיצד סיקרה העיתונות היומית הישראלית את פדויי השבי ממלחמת יום הכיפורים: בודקת העבודה

, או שמא, ששיקפה את עמדת משרד הביטחון, "תקשורת מגויסת"נשאלת השאלה האם הייתה זו 

. פה לדעת הציבור הרחב ולעמדת השבויים עצמם-שהיוותה פתחון, הייתה זו תקשורת

, לדעת רבים מחוקרי התקשורת ומדעי המדינה, העיתונות הישראלית מאופיינת :השערת העבודה

, כי גם בסוגיית החיילים השבויים, ניתן לשער, אם כן. ל והממסד הביטחוני"בהתגייסות לצד צה

. תשקף התקשורת את עמדת משרד הביטחון

וקטעי , 1973, סקירת קטעי העיתונות שנכתבו בעת חזרת השבויים ארצה :המתודולוגיה הנבחרת

,  קטעי עיתונות30מובאים . ועד היום' 90-משנות ה, העיתונות שנכתבו שני עשורים ממועד חזרתם

". מעריב"ו" ידיעות אחרונות: "מרביתם מהעיתונים היומיים המרכזיים בישראל

תרבות ", "אומה במדים", "מיליטריזם"כי החברה הישראלית מאופיינת ב,  מצייןתיאורטיהרקע ה

". תקשורת מגויסת"מציין את אופן התנהלות התקשורת בישראל כ, ובמקביל, "ביטחון

, עבודה זו הנה הראשונה. לא נעשתה כל עבודה דומה בנושא, כאמור, עד כה :תרומת העבודה

.  והתמודדות הממסד הביטחוני עם חזרתם, שמתמודדת עם הסיקור התקשורתי את השבויים

. המשך בנושא-כי עבודה זו תעודד מחקרי, יש לקוות
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 וסקירת ספרות, תיאורטי, רקע כללי -2פרק 

:  בפרק הנוכחי חולקה הספרות המקצועית לארבעה פרקים

והתקשורת הישראלית , "תרבות ביטחון"בעלת " חברה לוחמת"אפיון ישראל כ. 2.1  

".  תקשורת מגויסת"כ

 . נתונים היסטוריים- מלחמת יום הכיפורים והשבויים. 2.2  

 .  עדויות היסטוריות- היחס שקיבלו השבויים מצד הציבור הרחב. 2.3  

עדויות -  טראומת זכרון יעקב–ל ומשרד הביטחון "היחס שקיבלו השבויים מצד צה. 2.4  

.   היסטוריות

כפי שפורסם , ייבדק הסיקור התקשורתי של שבויי מלחמת יום הכיפורים, (4' מס)בפרק הממצאים 

תעלנה המסקנות לגבי התנהלות , (5' מס)בפרק הדיון , לאחר מכן. בעיתונות היומית הפופולארית

(. 2.4-ו, 2.3, 2.2) ומול העדויות ההיסטוריות  (2.1)התקשורת מול האפיונים 

 

תקשורת "והתקשורת הישראלית כ, "תרבות ביטחון"בעלת " חברה לוחמת"אפיון ישראל כ. 2.1

". מגויסת

מיליטריזם זו אוריינטציה פוליטית של עם או ממשלה לשמר כוח צבאי חזק ולהיות מוכנים להשתמש 

, בבסיס האידיאולוגיה עומדת הסברה. בו בצורה אגרסיבית על מנת להגן או לקדם אינטרסים לאומיים

גישת המיליטריזם מפארת את . והשלום יגיע דרך שימוש בכוח, שהכוח הצבאי הוא המקור לביטחון

. את המוסד הצבאי על סמליו ונהגיו ואת המידות הצבאיות, את תפקידה בהיסטוריה, המלחמה

, קרי, תפיסה מדינית לגבי טבע היחסים בין האומות: מדינית וחברתית: למיליטריזם שתי פנים

מדובר גם , במקביל. היחסים בין האומות מתבססים על שימוש בכוח ולכן צריך להשתמש בצבא חזק

עד כדי הפקדת השלטון בידיהם , שמעניקה מקום רם לאנשי הצבא בחברה, בתפיסה חברתית

(. 1990, יהושפט הרכבי)

מניעת . 1: גוריון ביסס את גישת המיליטריזם בישראל באמצעות השרשת שלוש תפיסות עיקריות- בן

- מלחמה רדומה. 2. הקבלה בין הנאצים לבין רצון הערבים להשמיד את מדינת ישראל. שואה נוספת

ובתום המלחמה יבוא , הסכסוך בין היהודים בישראל לבין הערבים בלתי פתיר. סכסוך מתמשך
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בעת מלחמה חלה על ישראל סכנת קיום . המדינה בסכנת קיום. 3. של מלחמה נוספת" סיבוב שני"

(. 2003, פדהצור). ממשית

, גם לאחר מלחמת ששת הימים, במערכת הפוליטית של ישראל רווחה". חברה לוחמת"ישראל הנה 

ל נאלצו להתמודד "ממשלות ישראל וצה. כי הפסד צבאי במלחמה משמעותו היא השמדה, התחושה

עקב מגבלות דמוגרפיות לא הונהגה . בקשייה של מדינה קטנה השואפת לרכז את מאמציה בביטחון

בין צבא , שהיו מקובלים במהלך מרבית המלחמות באירופה, בישראל הפרדה וניתוק בממדים

גיוס החובה רחב ההיקף . מזה, מקצועני מזה לעורף אזרחי מנותק לחלוטין מהמאמץ המלחמתי

. ושירות המילואים הממושך גם בתקופות של רגיעה ייחודיים לישראל לעומת דמוקרטיות מערביות

שמעניקה , ציונית לוחמת-בחברה יהודית, תפיסות ואינטרסים, קיימת תמימות דעים ביחס לערכים

הודות לבסיסו העממי הרחב של , בין השאר, תמימות דעים זו מתאפשרת. עדיפות עצומה לכוח צבאי

(. 1992, ברזילי).  הצבא

שהצבא אינו משקף קבוצה או , פירושו של דבר". צבא העם"וצבאה הוא " אומה במדים"ישראל היא 

בעל ,  קבועיזה צבא שיש לו אמנם גרעין פרופסיונאל. אלא את החברה כולה, שכבה חברתית מסוימת

השירות בצבא הוא . ואילו הצבא עצמו בנוי על חובת גיוס כללית, אך הוא מצומצם, כושר צבאי מפותח

(.  1985, פרי)ביטוי של חובת אזרחות טובה 

עוצמת , כי הצבא במתכונתו הנוכחית קיים הודות לבכירות של מדינת הלאום, פרלמוטר הסביר' פרופ

(. 2004, יערי)הלחימה והיקף המטרות של הביטחון הלאומי 

שקובע כי כל משטר דמוקרטי נהפך במצב חירום ממושך , פוליטי-הגדיר דגם סוציולוגי, החוקר לאסוול

ישתלט בסוף מנגנון צבאי , שבחברה סגורה הנמצאת תחת איום, והסביר, אוטוריטטיבי-למשטר צבאי

, בניגוד למה שלאסוול קבע (.Lasswell 1941 ,) ("מדינת קסרקטין")" מדינת מבצר"והיא תהפוך ל

צבאי -אזרחיים לבין הצבא והממסד הביטחוני-בישראל נוצרו יחסי גומלין בין הדרגים הפוליטיים

הצבא והממסד הביטחוני מכירים . וזאת בלא לפגוע במישרין ולאלתר במשטר הקיים, בכללו

 (.1992, ברזילי)בלגיטימציה של המשטר הדמוקרטי בהתמודדותו עם המשבר הביטחוני הממושך 

, היה לצבא תפקיד מרכזי חשוב ביצירתו של הרגש הלאומי" האומה במדים"היות שבכינונה של 

הרי שהצבא הועמד במרכזה של התודעה , ובניצולו לצרכי מלחמה, בהפיכתו לנחלת האוכלוסייה כולה
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המושג . לביטוי של הטוב והנעלה שבה, להתגלמותה של האומה, למעשה, הוא הפך. הקולקטיבית

עירוב הצבא , מדיניות חוץ תוקפנית הכוללת איום במלחמה: מיליטריזם מצביע על מגוון התנהגויות

גידול מופרז בממדי הצבא ומרוץ , גיוס החברה לצבא- סחיטת משאבים חומריים ואנושיים, בפוליטיקה

(. 1995, אליעזר-בן)והקרבה עצמית , תהילה, כבוד, לב-ומושגי אומץ, אימוץ סדר והיררכיה, חימוש

, בחברה אזרחית  תקשורת עצמאית:תקשורת במדינה דמוקרטית  שלושה מודלים של פעילותישנם

מתמשך המשרתת את  ותקשורת במדינה במשבר ביטחוני ופוליטי, מלחמה תקשורת מגויסת בזמני

אך למעשה אפילו , "תקשורת חופשית" משטרים דמוקרטיים נוטים להתפאר במיתוס של .השלטון

: אמצעים כגון. את מנגנוני השליטה, מדעת ושלא מדעת, משרתת התקשורת" חברות פתוחות"ב

, מסירת מידע חלקי או מידע בלתי נכון, תמרון, חיסיון, צנזורה, בעלות המדינה על אמצעי התקשורת

(.  1991, ברזילי)במיוחד בתקופת מלחמה או מצבי חירום קשים , הינם תופעות רווחות

ובחלקן , ההגבלות על חופש העיתונות בפרקטיקה הישראלית נובעות רק בחלקן מאיסורים חוקיים

, פגיעה בביטחון המדינה: איסורים הנובעים מנימוקי ביטחון מתייחסים ל. מהסכמים ומנוהלים- האחר

ואיסורים פליליים המונעים חשיפה פומבית , סמכות הצנזורה הצבאית למנוע פרסום ידיעות ביטחוניות

, צנזורה מרצון: הן שתיים, למחצה-ת או הפורמאליותפורמאליו-המגבלות הלא. של סודות ביטחוניים

ל וההגבלות המוטלות "ופעילותו הצנזורלית של דובר צה, שמופעלת על ידי העיתונאים בענייני ביטחון

(. 1991, הופנונג)מטעמו על הכתבים הצבאיים 

מודעותם של הכתבים והעורכים .  התאפיינה התקשורת הישראלית בצייתנות של ממש1973עד 

ומרבית העיסוק , הייתה מועטה, בעיקר בתחומי ביטחון לאומי, לצורך לבקר את מעצבי המדיניות

הקשר של . (1991, ברזילי)בנושאי צבא ומדינה היו ברמת הדיווח ולא הפרשנות או הביקורת 

רבים ". פולחן הגנרלים"התקשורת עם הצבא היה עמוק והיה מהגורמים המשפיעים על אתוס 

עד כדי , ותלותם של העיתונאים והעורכים במידע שזרם מהם גברה" עיתונאי חצר"מהאלופים אימצו 

(. 2001, פרי)הפיכתה לעיתונות מתבטלת 

ושישראל התפתחה תוך התגייסות , כי המיליטריזם הושרש בישראל עוד מימי הקמתה, ניתן לסכם

ואת , את העומדים בראשו, שמקדשת את הצבא, "אומה במדים"התגייסות החברה לצבא כ. 1: כפולה

. ניזונה ממנו ומשקפת את עמדותיו: התגייסות התקשורת לצבא. 2-ו, (אומץ, הקרבה, גבורה)סמליו 
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  נתונים היסטוריים- מלחמת יום הכיפורים והשבויים. 2.2

ביום הכיפורים , מלחמת יום הכיפורים פרצה בהפתעה מוחלטת לישראל ביוזמת מצרים וסוריה

בחצי האי , ברמת הגולן,  באוקטובר24המלחמה נמשכה עד . בצהריים, 1973 באוקטובר 6, ד"תשל

 314- ו7,251נפצעו , ל" חיילי צה2,693במהלכה נהרגו . סיני ובגדה המערבית של תעלת סואץ

שפרצה בעקבות קיפאון , המלחמה. ומתן ונסיגת כוחות-נלקחו בשבי והוחזרו לישראל בתום משא

לכדה את מדינת ישראל באווירה של שאננות ורגיעה ובלא הכנה צבאית נאותה  , מדיני ממושך

(. 2003, שיף, הבר)

 4- בשבי הסורי ו68,  בשבי המצרי242- ל" מחיילי צה314במלחמת יום הכיפורים נפלו בשבי האויב 

- ום אנשי צבא עיראקי13,  חיילים סורים392,  חיילים מצרים8,372ל נפלו "בשבי צה. בידי הלבנונים

. 1973 בנובמבר 22- ל1973 בנובמבר 15חילופי השבויים עם מצרים בוצעו בין .  חיילים מרוקנים6

הוחזרו במסגרת חילופי , שנפלו בידי המצרים במלחמת יום הכיפורים, מלבד השבויים הישראלים

 החזירה 1975 באפריל 4- ב. שנפלו בשבי המצרי במהלך מלחמת ההתשה, השבויים גם ישראלים

, בתמורה. שנפלו בסיני במלחמת יום הכיפורים, ל" מחיילי צה39מצרים לישראל את גופותיהם של 

חילופי השבויים . שהיו כלואים בישראל,  מחבלים פלסטינים ואסירים ביטחוניים92שיחררה ישראל 

במהלכם הוחזרו לסורים גם השבויים העיראקים והמרוקנים  . 1974 ביוני 6- ל1עם הסורים בוצעו בין 

(. 2003, שיף, הבר)

מיומה הראשון של , אי לכך.  בנובמבר13-רשימת שמות השבויים במצרים הועברה לידי ישראל רק ב

הוגדרו , כמו גם עוד עשרות חיילים שנהרגו וגופותיהם נותרו בשדה הקרב, שבויים אלה, המלחמה

עד שסוריה נאותה , שגורלם לא היה ידוע, בחזית הסורית היו למעלה ממאה נעדרים". נעדרים"כ

רישום השלישות הצבאית בשבוע . 1974 בפברואר 27-להעביר לישראל את רשימת השבויים ב

מפאת הכאוס ששרר . הצביע על מספרים בלתי סבירים של כמה אלפי נעדרים, האחרון של אוקטובר

כמו קציני , צינורות הקשר הפורמאליים בין המערכת הצבאית למשפחות החיילים, בזירות הלחימה

ישראל לא . נוצר נתק ושבר בין ההורים למערכת הצבאית. לא תפקדו, או יחידות הקישור, העיר

. וטיפול ראוי בבני משפחותיהם מאידך, הייתה ערוכה להתמודדות עם מספר כה רב של נעדרים מחד

 באוקטובר ערכו 28-ב. ותחתן משלו הביורוקרטיה והבלבול, מערכות שליטה ופיקוח חדלו לתפקד
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שישראל התירה מעבר מזון , לאחר ששמעו, הורים של הנעדרים הפגנה מול בית סוקולוב בתל אביב

התקשורת . ותרופות לחיילי הארמיה המצרית המכותרת מבלי לדרוש בתמורה את שמות השבויים

, שליוו את הורי השבויים, כל הכתבות והמאמרים. הקדישה לפעילות ההורים כיסוי תקשורתי נרחב

אין בכך משום קביעה כי התקשורת , ואולם. אופיינו באמפטיות ותמיכה גלויה במאבקם בשלטון

(. 2006, רוכלין-חסון)יזמה או סייעה באורח אקטיבי למאבק לשחרור השבויים , הישראלית נטלה חלק

 

מספר מועט של מחקרים אודות פדויי השבי . ל השפיע על גופם ועל נפשם"השבי אותו חוו חיילי צה

, את שלושת המחקרים הבאים, ניתן להזכיר. ל"הישראליים התפרסמו בספרות המקצועית בחו

- ו; 2005-  בSolomon, Dekel; 2001- בNeria: שהתייחסו לבעיות הנפשיות של פדויי השבי

Dekel, Solomonשהלוחמים נחשפו אליהן , כי החוויות הקשות, במחקרים הללו נמצא. 2006-  ב

הבולטת שבהן היא התסמונת . הגדילו את הסיכון להתפתחותן של הפרעות נפשיות, בקרב ובשבי

. טראומטית-הפוסט

שנוסף על , נמצא. 76% עד 30%הם , שנמצאו בקרב פדויי שבי, טראומטית-שיעורי התסמונת הפוסט

סובלים פדויי שבי מתסמיני חרדה ודיכאון והם נמצאים בסיכון גבוה , טראומטית-התסמונת הפוסט

(. 2006, דקל, שלם-לב, סולומון)האישי והמשפחתי , הכלכלי, לבעיות בתחום התעסוקתי

, שבויים אלו טופלו. בלטו אצל חלקם הפרעות פסיכיאטריות קשות, כבר עם חזרתם של השבויים

חלקם נותרו מאושפזים במחלקות פסיכיאטריות או מטופלים במסגרות , מצבם של חלקם הוטב

, לאחר תקופה מסוימת של התמודדות לכאורה, חלק אחר מהשבויים עברו. פסיכיאטריות אחרות

רבים מהשבויים חזרו לאחר השבי ולאחר תהליך . ונזקקו לטיפול נפשי אינטנסיבי, התמוטטות

. ולא אובחנו שנים רבות כסובלים מהפרעה נפשית כלשהי, ההחלמה הפיזי לשגרת חיים רגילה

שבתחילה , התברר כי אומדן הפגיעה הנפשית, ועם ניצני המחקרים בתחום, עם חלוף השנים, ואולם

. גדול מכפי שיוחס לו בתחילה, (שרובן הגלידו עם השנים)נראה זניח לעומת הפגיעות הפיזיות 

כי תקופת השיבה הביתה הנה התקופה הקריטית עבור , חוקרים רבים תמימי דעים באשר להנחה

כי ככל ששבויים קיבלו יותר תגובות שליליות ופחות תמיכה , נמצא. הבריאות הנפשית של פדויי השבי

(. 2001, שגב)כך קשיי הסתגלותם היו חמורים יותר , אקטיבית
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בחן את משקעי , שדן במצבם הנפשי של שבויי מלחמת יום הכיפורים, המחקר הישראלי הראשון

המסקנה העיקרית של המחקר נגעה בנחיצות לכונן מערך . טראומטיים של השבויים-הדחק הפוסט

שבוי הנזקק לטיפול : החוקרים סיכמו את מחקרם במילים. שיקום מקיף על מנת להתמודד עם הבעיה

אמפתית ומלאה ככל , ולקליטה מחדש לאחר שחרורו מהשבי זקוק למערך של עזרה אינטנסיבית

, זוהי משימה מורכבת וקשה. שתכוון לבנייה מחדש ולמילוי מחודש של משאבים חיוניים, האפשר

, משימה כזו דורשת היערכות של החברה כולה. שהיא מעל לכוחו של קלינאי בודד או של עובד שיקום

, דקל, סולומון, נריה)שמכירה במחיר הקשה ששילם פדוי השבי ומוכנה לקלוט אותו מחדש לשורותיה 

(. 2000, גינזבורג

בעקבות ההלקאות : "מתוך עדותו של פדויי שבוי שחזר מסוריה, דוגמא להשפעה הנפשית של השבי

טראומה אינה -תופעת הפוסט. כל נגיעה נדמית כהצלפה- הקשות והפציעות אינני אוהב שנוגעים בי

, הכאבים, הזיכרונות. השבי עדיין בתוכי. ואני מוצא את עצמי ער רוב שעות היממה, עוזבת אותי

, כל טריקת דלת מקפיצה אותי, כל רעש פתאומי מזניק אותי, אני דרוך כל הזמן. המתח והחרדות

ואירועים שונים ודמויות מסוימות מחזירים , מחיאות כפיים מזכירות לי קריאות זירוז לעינויים בכלא

(. 2005, שרון)" אותי לייסורי השבי

, ל"כי הפתעת מלחמת יום הכיפורים היוותה חוויה טראומטית למוסדות השלטון ולצה, ניתן לסכם

נאלץ הממסד הביטחוני להתמודד עם , לראשונה. שלא היו ערוכים להתמודדות עם שלל תוצאותיה

.  שחזרו מהשבי המצרי והסורי עם צלקות גופניות וצלקות נפשיות עמוקות, מסה של חיילים

ל ומשרד "ויחסם של צה, יתואר יחס הציבור הרחב כלפי פדויי השבי מחד, בשני הפרקים הבאים

. הביטחון מאידך
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   עדויות היסטוריות- היחס שקיבלו השבויים מצד הציבור הרחב. 2.3

 בנובמבר את רשימת שמות 13-העבירה מצרים לישראל ב, כפי שנחתם בהסכמי הפרדת הכוחות

מטוס הצלב האדום הראשון מקהיר . השבויים שבידה וכעבור יומיים החל תהליך החזרתם לישראל

ברוך שובכם "את פניהם קיבלה כרזת ענק שעליה הכתובת .  פצועים26 בנובמבר עם 15-נחת ב

, חיילות העניקו לשבים זרי פרחים ואת פניהם קיבלו רעיית נשיא המדינה נינה קציר". גיבורי ישראל

בהסדרי , הגיעו גם השבויים הנוספים, לאחר שובם של הפצועים. ל דוד אלעזר"משה דיין והרמטכ

(. 2006, רוכלין-חסון)חילופין שנמשכו כשבוע 

שיירת אמבולנסים הגיעה : שחזר לארץ לאחר שמונה חודשים בשבי הסורי, מתוך עדות של שבוי

אלפי זוגות עיניים היו נעוצות בשמי המערב . לנמל התעופה כדי לקלוט את השבויים החוזרים מדמשק

המתינו עוד אלפים לבואם של , שם שיבא בתל השומר-בבית החולים על. ובאופק נראה המטוס

(. 1974, כפיר)השבויים החזירו בנפנופי ידיים . מריעים וצוהלים, השבויים

. נחתנו בשלום בשדה התעופה: 1973 בנובמבר 16-שחזר מהשבי המצרי ב, מתוך עדותו של שבוי

גולדה מאיר . עלו למטוס וחיבקו ונישקו אותנו, נינה קציר, גולדה מאיר ורעיית הנשיא, ראש הממשלה

. הרב הראשי חילק לנו ספר תהילים קטנטן. שכל העם בישראל מחכה לנו בכיליון עיניים, אמרה לנו

צלמי טלוויזיה ועיתונות . ניסה להתקרב אלינו, שנאבק בשוטרים, קהל רב. התחלנו לרדת מן המטוס

הקצינה . רבים בכו. הקהל שאג משמחה ומחא כפיים. חיכיתי לרגע שבו ארד ממנו. עטו על המטוס

הגעתי אל האמבולנס ". כיצד כל אהבת מדינת ישראל מקיפה אתכם, ראו: "בפתח המטוס אמרה

מייד עם תחילת . והאמבולנס זינק והחל לנסוע, נפנפתי חלושות דרך החלון לקהל שבחוץ. מטושטש

הוא אסר עלי לספר על מה . והציג את עצמו כאיש ביטחון, שישב בתוכו, הנסיעה פנה אליי אדם

חתמתי בלב כבד על טופס . הרהרתי, "החליטו לסתום לנו את הפה. "שעבר עלי בקרבות ובשבי

קהל . 'תל השומר'ונכנס לבית החולים , האמבולנס חלף ברחובות ביללות סירנה. ההצהרה שהגיש לי

אולם גם ייאוש ניבט , הבטתי באנשים וראיתי פנים מאושרות. עצום נדחף מאחוריי המחסומים

בין . פוסק-בהיותי בבית החולים הגיעו אלי אורחים בזרם בלתי. בעיניהם של חלק מהאנשים שמסביב

נשיא המדינה הקודם זלמן , טוב-שר הבריאות ויקטור שם, היתר באו לבקרני שר הביטחון משה דיין

, הארון שליד מיטתי התמלא בשפע של מתנות של משלחות. ר והנשיא החדש אפרים קציר"שז
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, את השגרה בבית החולים שברו אמנים. גם בשעות האסורות לביקורים, שזרמו אלי ללא הפסק

, כשהותר לי לנוע בכיסא גלגלים, מאוחר יותר. כמו הגשש החיוור וחווה אלברשטיין, שהופיעו לפנינו

(. 1998, וייס)שאורגנו עבורנו במועדוני לילה ובמגרשי ספורט , נסעתי להופעות שונות

בשכונה ערכו לי קבלת : שהוחזר מסוריה לאחר שמונה חודשי שבי, מתוך עדותו של קצין ישראלי

, ילדי בית ספר עמדו בשורות עם דגלונים לקבל את פניי, המונים חיכו עם שלטים. פנים מרגשת

הגיעו זרי פרחים , במהלך סוף השבוע פקדו את ביתנו עשרות מבקרים. והבית היה מלא בזרי פרחים

(. 2005, שרון)השמחה הייתה גדולה . פירות ומאכלים שונים, ומשלוחים עם מיני מאפה, רבים

למטה אלפי , אנחנו כבר בתהליך נחיתה: מתוך עדותו של השבוי הישראלי הצעיר ביותר במצרים

גנרלים וראש , הדלתות נפתחות, מצמידים את גרם המדרגות למטוס. אנשים גודשים את הנמל

גולדה בעיניים דומעות מושיטה יד ללחוץ את ידי . ממשלת ישראל גולדה מאיר עולים אל המטוס

לא . ואותי מעניין רק לראות את יקירי, סערת רגשות ודחיפות ממלאות את חלל המטוס, המשוחררים

חיילת . ממרומי המדרגות מנסה לזהות בקהל העצום את בני משפחתי, מפלס דרכי החוצה, מחכה

מסביב עדיין , נלקחתי לחדר צדדי. המולה נוראית, מתוקה תוקעת לי זר פרחים ביד ומצמידה נשיקה

(. 2007, לויטוב)אלפים צורחים ושמחים 

כאשר נחת המטוס בשדה התעופה לוד גוננו עלינו בפני הקהל : מתוך עדות של פדוי שבי ממצרים

. נלקחנו לבסיס חיל האוויר הסמוך לנמל התעופה לטקס ברכות ולארוחה קלה. הרב ששהה שם

קיבלו אותנו , בערב הוסענו למקום מגורינו. אבל אני לא הרגשתי כך, הייתה באולם שמחה רבה

(. 2001, שגב)בפרחים ובאוכל 

התעופה -האוויר סמוך לנמל- נחתנו בבסיס חיל1973בדצמבר : מתוך עדותו של שבוי נוסף ממצרים

, לפני כן היה כמו אלוהים בשבילנו. דלת המטוס נפתחה ופתאום אנחנו רואים את משה דיין. גוריון-בן

הסתכלנו אחד על השני כמו משוגעים ולא הבנו מה , אבל כשהוא עבר בינינו ולחץ יד לכל אחד מאיתנו

פתאום ראינו שבצד המסלול , ירדנו מהמטוס. הוא עושה על המטוס ומה בדיוק הוא רוצה מאיתנו

ברגע . לא הבנו מה זה ומי זה ולכבוד מה כל הטררם הזה. שמחים, עומדים מאות אנשים רוקדים

ודחפו לנו , התחילו למשוך לנו בבגדים, אם לא מאות אנשים, שירדנו פתאום רצו לעברנו עשרות

ראינו את אבי טולדנו שר על הבמה ומתחתיו . או את זה, בפנים תמונות ושאלו אותנו אם ראינו את זה
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בהינו באנשים השמחים האלו ולא הבנו איזו סיבה יש להם . מאות אנשים רוקדים ואוכלים עוגות

(. a2003, מלצר, ברגמן)היינו בשוק טוטאלי . לשמוח

, גופים שונים כגון עיריות. עם ברכות לחיילים שחזרו מהשבי, מודעות רבות התפרסמו בתקשורת

דוגמא לנוסח . דאגו להביע את השמחה והגאווה בחיילים שחזרו, ב"בתי ספר וכיו, מוסדות ציבור

אחים חמה ונאמנה את פדויי - וחברי מועצתה מקדמים בברכתהראש העיריי, תושבי חיפה: המודעות

מי ייתן ולא ירחק היום בו . לחיק משפחותיהם ולעירנו, בנינו החיפאים שחזרו הביתה, שבי מצרים

(.  1973, פנורמה חיפה)חיילינו השבויים בסוריה - נחגוג שובם של אחינו

כי הציבור הרחב קיבל , מתוך העדויות השונות של פדויי השבי ממלחמת יום הכיפורים, ניתן ללמוד

. ובחיוב, בשמחה, אותם בזרועות פתוחות
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עדויות היסטוריות   -  טראומת זכרון יעקב–היחס שקיבלו השבויים מצד משרד הביטחון . 2.4

, בשלב השחרור וההסתגלות המחודשת לחברה ולמשפחה, (2001, בתוך שגב, 1993)Hunter לפי 

נסיגה וחסכים גופניים , מונוטונית, תממצב של כהות אמוציונאלי, בבת אחת, נדרש השבוי לעבור

מפגש מחודש עם משפחתו ופעילות חברתית , לשלב אינטנסיבי של מפגשים ובדיקות, ורגשיים

למרות השגת , מעברים קיצוניים אלו נחווים לעתים קרובות כמשבר. מגוונת בעבודה ובקהילה

. השחרור והחזרה הביתה: המטרה המיוחלת

. ל ומשרד הביטחון"יתואר היחס שקיבלו השבויים מצד צה, הלקוחות מספרים שונים, בעדויות הבאות

את סיפור שובו , ממוצב מצמד, מתאר השבוי יגאל כוחלני, "ארץ אוכלת שבוייה"תחת הכותרת 

, לקחו כל אחד מהשבויים לחדר נפרד. חיילו אותנו מחדש, לאחר ירידתנו מהמטוס: מהשבי המצרי

קבוצת . והתבקשנו למלא טפסים (ב"וכיו, מתי נפלת בשבי, איפה שרתת)שאלו שאלות בצרורות 

ורק למחרת הוסע , גוריון-התעופה בן-הסמוך לנמל, האוויר-השבויים נדרשה להישאר ללון בבסיס חיל

.  שעות בלבד24שם הותר להם להישאר , כל אחד מהם לביתו לפגוש לראשונה את בני משפחתו

הגענו . בזכרון יעקב" הבראה-בית"משם לקחו אותנו למה שהם כינו , אמרו לנו להתייצב ברכבת צפון

מייד בכניסה אמרו לנו שאסור לנו לצאת ואסור , לשם ופתאום התברר שאתה נכנס למתקן סגור

לפני שהספקנו לנוח נחתו . שאנחנו שוב בכלא, כולם, רק שמענו את זה מייד הרגשנו. להזמין אורחים

, שנתנו לי תחושה, מהר מאוד הם התחילו לשאול שאלות. עלינו עם תחקירים וטפסים ומיליון שאלות

שעברתי במוצב בזמן , כשסיפרתי להם על כל מיני סיטואציות. שהם מאשימים אותי במשהו

הם חזרו כמה פעמים . למה לא עשית ככה ולמה לא עשית אחרת, הם שאלו אותי, שהמצרים תקפו

הם ביצעו , הם לא נכנעו ותראה את מעוז כרמלה, תראה מה קרה למוצב בודפשט, על המשפט

הם . הם בעיקר שאלו אותי על החקירות שלי במצרים. ושאלו אותי למה אנחנו לא פעלנו ככה, נסיגה

שאמרתי להם , זה כל כך הרתיח אותי. על מה חקרו אותי- כל הזמן שאלו אותי את אותה שאלה

מי שהיה בשבי יודע כבר אחרי . ולא מה חקרו אותי, מה דיברתי, תשאלו אותי, אל תלכו סביב, בפנים

ולסייע לנו , שבמקום לעזור לנו, מה שקרה הוא. להיזהר, במצבים כאלו של חקירה, שבוע איפה צריך

אתה מתחיל לחשוש . הם גרמו לנו לאט לאט להיסגר ולחזור למצב של החקירות בקהיר, להתאקלם

(. a2003, מלצר, ברגמן)אתה מבין שהם לא רואים אותך בעין יפה , מהשאלות
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אירע כשבועיים , שגילתה מערכת הביטחון בנושא פדויי השבי, אחד השיאים לצביעות, בעיני כוחלני

למחרת ראיתי כותרת . ערב אחד הייתה מסיבה במתקן: לאחר הגעתו למתקן החקירות בזכרון יעקב

קיבלתי . שבמתקן שבזכרון יעקב נערכה מסיבה לכבוד השבויים בה נכחו גם בני משפחותיהם, בעיתון

אמרתי לה . שבבכי קורע לב שאלה למה לא הזמנתי אותה ואת אבי למסיבה, טלפון מאמא שלי

אך היחידים שהגיעו אליה היו קצינים ואנשים , אומנם הייתה מסיבה. שהדברים שפורסמו אינם נכונים

(. 2003, מלצר, ברגמן)את המשפחות שלנו לא טרחו להזמין . שבחיים לא פגשנו

סיפרו שלא עבר זמן רב עד שאנשים , ששהו במתקן החקירות בזכרון יעקב, כוחלני ושבויים אחרים

דבר נוסף שהגביר את חוסר האמון בין . החלו להימלט מהמתקן וסירבו בכל מחיר לחזור לשם

אבל לפי , הסתובבו בינינו אנשים שטענו שהם היו שבויים": סמויים"השבויים למערכת היה נושא ה

ידענו מיד שהם בחיים לא , לשאלות שרק שבוי יכול לדעת, השערות שלהם ולפי התשובות שנתנו לנו

, משתילים בינינו אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם, לא מספיק שהיינו חשדנים גם כך. היו בשבי

כך גרמו לנו לחזור לקו בו נקטנו . שמספרים לנו שגם הם שבויים וברור לכל אחד מאיתנו שהם לא

(. a2003, מלצר, ברגמן)לא מדברים איתו - מי שאנחנו לא מכירים: כשהיינו בשבי ובחקירות במצרים

ברגע אחד בו התיק . התעקש להמשיך ולשרת בצבא והועבר לגדוד קשר בקריה, כוחלני, פדוי השבי

מסמך שנמצא מאוחר , מאת השליש הראשי" סודי"גילה כוחלני מסמך , האישי שלו נותר ללא השגחה

.  פדוי שבי- הגבלות בהצבה: הנדון: "יותר בתיקיהם האישיים של כל שאר השבויים שחזרו ממצרים

". אלא באישור השליש הראשי, אין להעלותו בדרגה. 2. ל הוגבל מסיבות היותו פדוי שבי"החייל הנ. 1

, ברגמן)כוחלני ושאר השבויים מעולם לא קיבלו הסברים לפשר ההוראות התמוהות והמחפירות הללו 

(. a2003, מלצר

שלקחה אותי , הגיעה מונית לביתי, לאחר חזרתי ארצה: מתוך עדותו של שבוי שחזר מהשבי הסורי

. והפך למחנה צבאי" חויל"ש, בזכרון יעקב" מבטחים"לבית ההבראה של , ועוד מספר פדויי שבי

האלוף מוסה פלד וראש לשכתו ואספו לשיחה את כל , לקראת ערב הגיעו מפקד גיסות השריון

והוא פנה , בשלב מסוים חלה תפנית בשיחה. בתחילה התנהל הכל על מי מנוחות. ה מהשריון'החבר

בתחילה לא ירדתי . נזף בי!" בלי תחמושת וללא תיאום כוונות, איך יצאת למלחמה בלי ציוד: "אליי

חבריי ואני בלמנו את האויב . אך מילותיו פגעו כסכינים בפצעיי, לסוף דעתו והייתי מבולבל מההתקפה
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היינו בשר . "כי הבנו שהמצב היה קשה ושלא הייתה ברירה, עם הטנקים הרעועים וללא תחמושת

צעקתי עליו בחזרה ועזבתי בצליעה !" ?האם אז לא ידעת מה היה המצב? ואיפה אתה היית, תותחים

הפעילויות בזכרון יעקב . אך יותר מכל מתוסכל ופגוע מהאשמה הכבדה שהוטחה בי, זועם, את החדר

בין הסיורים שערכו לנו במסגרת . בדיקות רפואיות וטיפולים פסיכולוגיים ראשוניים, כללו תחקירים

בארוחת הצהריים ישב . ביקרנו בכנסת ונכחנו בדיון על התנהגות הסורים כלפיי פדויי השבי, ההבראה

אני מבחינתי לא הייתי מחזיר : "תוך כדי נגיסה בשניצל שלו אמר לי. לידי חבר הכנסת שמואל תמיר

לא היה קורה כלום אם הייתם נשארים . התשלום שהמדינה שילמה תמורתכם הוא גבוה מאוד. אתכם

הנחתי את המזלג ובלא אומר קמתי ועזבתי את ". בסוף הסורים היו נשברים ומחזירים אתכם, שם עוד

איברים , צלקות בגוף ובנפש: שילמנו למען המדינה, השבויים, הרהרתי בתשלום שאנחנו. המקום

(. 2005, שרון)חסרים וטראומה לכל החיים 

בו שהינו , נלקחנו למלון בזכרון יעקב, מיד לאחר הלילה הראשון: פדוי שבי ממצרים, מעדותו של שגב

מה וכמה סיפרנו , בתקופה זו תוחקרנו שוב ושוב על החקירות בשבי. תקופה של כשלושה שבועות

איך יכול ", "?איך יכולתם להיכנע"ונשאלתי שאלות כגון , חשתי את המבטים מלאי התוכחה. לחוקרים

התייחסתי בסלחנות ". ?איך חיילים שלנו יכלו להיכנע כל כך בקלות" "?להיות שהייתם כל כך חלשים

למרות שחלקן היו מעליבות עד כדי הטלת אשמה על . לחקירות האינטנסיביות מצד גורמי הביטחון

שהיה לי , שחדרה אט אט לתודעתי, התייחסותי הסלחנית נבעה מההבנה. שיתוף פעולה עם המצרים

ליווה אותי במהלך , הזעם על המדינה שבגדה בך, ל"הזעם על הקצונה הבכירה בצה. מזל גדול

חייל הנופל בשבי . וגם לאחר חזרתי מהשבי לקח לי שנים ארוכות להשתחרר מזה, שהותי בשבי

כאשר אני נזכר בנסיבות נפילתי . כמי שלא ביצע את משימתו, לפי התפיסה הצבאית השלטת, נחשב

כדי לבצע את המשימה הייתי צריך . ניתן רק לגחך למשמע הדברים, 1973בחודש אוקטובר , בשבי

אז הייתי , שניסו עשרות פעמים לפתור עבורי דילמה קשה זו, אם לא מידי המצרים. פשוט למות

הייתי צריך איכשהו להיעלם כבר בכלא המצרי או עם שחרורי לאחר , כן. כנראה צריך להיעלם

זה יכול היה להיות רעיון די מוצלח לאור קבלת הפנים , האמת. גוריון-ש בן"הנחיתה בנמל התעופה ע

במקום להתייחס ברצינות , והגנרלים, כאשר האויב מתכנן משהו. במלחמות ישראל" מביני דבר"מצד 

אז ברור שמספר מועט של חיילים לא יכול היה לבצע , דואגים לנפוש באילת בימים הקריטיים, למצב
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נובטת על רקע " לא ביצעתי את המשימה"התחושה ש. ולעצור את כל הצבא המצרי, את המשימה

ולא בעקבות התנהגות כזו או אחרת של אלה , "מבינים"שהעלו ה, השאלות והתמיהות, המבטים

  (.2001, שגב)" הספר"שעמדו בפני מציאות מסוימת ולא יכלו לה לפי 

, ממשיכה בכלא הצבאי המצרי, שמתחילה בחולות סיני, דוגמא להשתלשלות אירועים מקוממת

ארבעה מכונאי רכב של חיל חימוש הגיעו למעוז , בבוקר המלחמה: ונגמרת בכלא הצבאי הישראלי

הם סיימו את עבודתם ורצו . ם המוצב"כדי לטפל בזחל, מפצח בגזרה הדרומית של תעלת סואץ

שעתיים לאחר מכן פרצה המלחמה . אך הקצין הורה להם להישאר בגלל הכוננות הגבוהה, ללכת

הקצין פנה אל . ארטילריה ומטוסים, והמוצב החל להיות מותקף בטילים ופגזים של טנקים

ענה לו שמשתוללת , יהודה חיון, אחד החימושניקים. החימושניקים והורה להם לצאת מחוץ לבונקר

הורה הקצין , אחרי מספר דקות. החל ביניהם ויכוח קשה. התקפה בחוץ ושהפקודה שלו לא הגיונית

שלושה - לאחר כמה שניות מיציאתם הם נורו, לחמישה מחייליו לצאת אל השער במקום החימושניקים

נפל המוצב בידי המצרים והחיילים נלקחו לשבי בכלא , ביום השלישי למלחמה. נפצעו ושניים נהרגו

מיד לאחר ששוחררו במסגרת חילופי . שם עברו חקירות ועינויים קשים שכללו מכות חשמל, עבאסייה

פנתה הפרקליטות הצבאית אל , לאחר מספר שבועות. בזכרון יעקב" ההבראה-בית"הועברו ל, שבויים

ושעומדים להעמיד אותו לדין , חיון ואמרה לו שהוגשה נגדו תלונה על סירוב פקודה במהלך מלחמה

בהמלצת . הסכים חיון למינויו של פרקליט מהסניגוריה הצבאית, בלית ברירה ובשל חיסרון כיס. צבאי

הורשע ונגזר עליו עונש מאסר חסר תקדים , ולאחר שתי ישיבות, הודה חיון באשמה, הפרקליט הצעיר

הועבר חיון ההמום למתקן הכליאה , מייד בתום הדיון.  שנים בפועל7מתוכם ,  שנה15של - בחומרתו

, אליהו תוסיה כהן, בשלב זה הוכנס לתמונה עורך דין נודע. לתחילת ריצוי עונשו" מגידו"הצבאי 

אך למערכת הצבאית לקח שמונה חודשים ארוכים , שערער על ההחלטה חסרת התקדים בעניין חיון

שוב מבלה את זמנו בתא , שזה עתה שב מהשבי המצרי, ל"ובינתיים מצא עצמו חייל צה, לדון בעניינו

מדינת ישראל הסכימה . בתא הדומה באופן מצמרר לכלא המצרי, מאחורי סורגים, קטן וטחוב

ולחתום על מסמך סודי בו הוא , רק לאחר שהסכים למשוך חזרה את הערעור, לשחררו מהכלא

, ברגמן)ולו הקטן ביותר מהפרשה הזו , כל פרט, מתחייב בפני המערכת הצבאית לא לחשוף לעולם

(. a2003, מלצר
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ל ובמשרד "כי בספרים על מלחמת יום הכיפורים קיימת ביקורת רבה המוטחת בצה, ניתן לראות

קיבל אותם משרד הביטחון , בעוד שהציבור הרחב קיבל את השבויים בחום ותמך בהם. הביטחון

: מהעדויות השונות ניתן לאבחן הבדל בין שתי קבלות הפנים. השפלה והטלת אשמה, באטימות

ל ומשרד הביטחון "בעוד שצה, "גיבורים"הציבור הרחב התנהג עם השבויים כפי שמתנהגים עם 

". בוגדים"התנהגו עם השבויים כפי שמתנהגים עם 

 

יביא את סיפורי השבויים כפי שהופיעו לאורך השנים בתקשורת הישראלית , פרק הממצאים

האם הסיקור התקשורתי יציג את עמדת הציבור ואת הביקורת : השאלה שתיבדק הנה. המודפסת

? ל ומשרד הביטחון"יציג הסיקור התקשורתי את עמדת צה, או שמא, הנוקבת של פדויי השבי

 

 השערת העבודה והמתודולוגיה, מטרת ושאלת העבודה -3פרק 

והסיקור התקשורתי לו זכו ,  היא הצגת הטיפול בשבויים מצד הממסד הביטחוני מחדמטרת העבודה

 כיצד סיקרה העיתונות הישראלית היומית את פדויי השבי בודקת  העבודה.השבויים מאידך

ששיקפה את עמדת , "תקשורת מגויסת"האם הייתה זו : שאלהנשאלת ה. ממלחמת יום הכיפורים

פה לדעת הציבור הרחב ולעמדת -שהיוותה פתחון, הייתה זו תקשורת, או שמא, משרד הביטחון

. השבויים עצמם

, לדעת רבים מחוקרי התקשורת ומדעי המדינה, העיתונות הישראלית מאופיינת: השערת העבודה

, כי גם בסוגיית החיילים השבויים, ניתן לשער, אם כן. ל והממסד הביטחוני"בהתגייסות לצד צה

. תשקף התקשורת את עמדת משרד הביטחון

שנכתבו בעת חזרת השבויים , סקירת קטעי העיתונות :שנבחרה לצורך עבודה זו, המתודולוגיה

. ועד היום' 90-משנות ה, שנכתבו שני עשורים ממועד חזרתם, וקטעי העיתונות, 1973, ארצה

" ידיעות אחרונות: " בישראלםמרביתם מהעיתונים היומיים הפופולאריי,  קטעי עיתונות30מובאים 

 ".מעריב"ו
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  ממצאים-4פרק 

 ממצאים. 4.1

: משתי תקופות שונות, בחלק הנוכחי מובאים קטעי עיתונות מהעיתונות המודפסת הישראלית

סיקור תופעת פדויי השבי , השנייה. 1973, כתבות ממועד חזרת השבויים ארצה, הראשונה

.  ועד היום, כשהתעורר הדיון במצבם', 90-משנות ה- ממלחמת יום הכיפורים

-ו, "ידיעות אחרונות"ו, "מעריב- "מרבית קטעי העיתונות נלקחו משני העיתונים היומיים הפופולאריים

". גלובס"ומ, "חדשות"מ-  כתבות נוספות2

 

 1973, כתבות ממועד חזרת השבויים ארצה. 4.1.1

פדויי השבי התקבלו בשמחה .  התבצע חילוף השבויים הראשון עם מצריים1973בנובמבר , כאמור

.  והתקשורת דאגה לסקר את ההתרגשות סביבם, רבה מצד הציבור הרחב

: להלן מספר דוגמאות מאותה תקופה

: תיאר, בין היתר.  על החזרה של עמוס זמיר לחיפה18.11.1973-דיווח ב" מעריב"שמעון רפפורט מ

, מברקים הגיעו מכל הידידים והקרובים. בבית הוריו של עמוס זמיר בחיפה לא פסק הטלפון לצלצל

מצאו ערימה גדולה של ברכות , וכאשר הגיעו בני המשפחה מהפגישה עם בנם בבסיס חיל האוויר

(. 1973, רפפורט)וביתם נראה כחנות פרחים מרוב זרים שנשלחו 

בשער הכניסה לקיבוץ התנוסס : תיאר את חזרתו של פדוי השבי רמי הרפז" מעריב"יוסף וקסמן מ

ליד שני . ובצידו דגלי הלאום וסרטים צבעוניים בהם נופפו עשרות ילידם" ברוך הבא- רמי"שלט גדול 

שהיה צר , הכל נכנסו למועדון הקיבוץ". שמחה בבית", "אנו מאושרים- רמי: "דגלי הלאום הונפו כרזות

אנו : "ומזכיר המשק בירך, "לחיים"שתו , פתחו בקבוקי שמפניה. מלהכיל את כל הבאים לשמוח

הדמעות מעורבות בשמחה , אנו כולנו נרגשים ונרעשים: "חבר קיבוץ נוסף אמר". שמחים מכדי לדבר

(. 1973, וקסמן)" שבלב

קבלת הפנים הייתה חמה : שחזר אל שדה נחום" העולה החדש"גם על " מעריב"באותו יום דווח ב

והוא , ברכות, חיבוקים ונשיקות של חברי המשק". ברוך הבא"שער הכניסה קושט בשלט . ביותר

 (.1973, סופר מעריב)מיהר אל חיק המשפחה 
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ניתנה במה רחבה לתיאורי .  ראיון עם אנשי מעוז המזח1973-ב" מעריב"דב גולדשטיין פרסם ב

. אנחנו בבית. בוא נשכח. בוא נעזוב את זה. די: ובסופם אמר אחד מפדויי השבי, העינויים השונים

: וחברו ענה לו. בוא נחזור לחיות את החיים שלנו. בחוץ מתנופף הדגל הישראלי ולא המצרי. בישראל

(. 1973, גולדשטיין)רק קצת קשה . חשוב לשכוח

תחת , ראיון ארוך עם פדוי השבי דוד סנש, 1973פרסם בסוף נובמבר " מעריב"מ, אהרון דולב

בכתבה מספר דודי על מסע העינויים שעבר בידי המצרים . דרך העינויים בשבי המצרי: הכותרת

עד כמה שהכניעה נראית : "הביע גם רגשות אשם, אחיינה של חנה סנש, דודי. מרגע הנפילה בשבי

- כבר דשנו בה וניתחנו אותה מכל בחינה וזווית- מוצא הגיוני יחיד בהתחשב באותן נסיבות, מוצדקת

כניעה , דודי, תראה: "אחיו ענה לו...". דודתי חנה לא נכנעה. אני בטוח שהיא תרדוף אותי כל החיים

אלא שמחים , שאצלנו לא תולים שבויים, זו הגדולה שלנו. זו לא בושה, בנסיבות של השמדה ודאית

-ותיאור הבית כמלא בזרי, ברכות, גם חזרתו של דודי מתוארת בהגעה של אורחים רבים". בשובם

(. 1973, דולב)פרחים 

, כי צעירים שהיו בשבי הסורי והמצרי הוכשרו במיוחד, 1974-פרסם ב" מעריב"אבי בטלהיים מ

תיאר את המאמצים שעושה הטכניון על מנת שפדויי  בכתבה הוא. בטכניון ללימודים, ממועד חזרתם

להירתמות החברה , זוהי דוגמא אחת מיני רבות. השבי ייקלטו בפקולטות בהן הם מעוניינים ללמוד

(. 1974, בטלהיים)ומוסדותיה לקבלת השבויים לחיקם 

תיארה . 1: העיתונות שמה דגש על שני עניינים עיקריים, כי עם חזרת פדויי השבי ארצה, ניתן לראות

פה לסיפורי -נתנה פתחון. 2-ו, שקיבלו פדויי השבי מצד הציבור, את קבלת הפנים החמה והאוהבת

.  עינויים אותם שרדו בגבורה, הזוועה שעברו בשבי
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ועד היום ' 90מתחילת שנות ה- סיקור פדויי השבי ממלחמת יום הכיפורים. 4.1.2

הטיפול התקשורתי . לא פורסמו הרבה כתבות על שבויי מלחמת יום הכיפורים, לאורך השנים

להלן קטעי העיתונות . בסוגיית פדויי השבי היה מופיע בעיקר במוספים המיוחדים לקראת יום כיפור

: ודוגמאות לציטוטים בולטים מהכתבות, שלוקטו מהעיתונות היומית הפופולארית

את הסיפור , "מדברים בשבי כולם"תחת הכותרת , "חדשות" פרסמה אביבה שאבי בעיתון, 1992-ב

כי בתקופה שלאחר החזרה מן השבי היה , ומעיד בכתבה, ר שוויץ שהה בשבי המצרי"ד: הבא

שבוע בבית נשלח לבית הבראה צבאי -ואחר סוף, חיילו אותו כבר כשירד מהמטוס. מת-בבחינת חי

: עד היום הוא מלא כעס על אטימותה של המערכת הצבאית בכל הנוגע לחוזרים מהשבי. בזכרון יעקב

אתה כבר , כינים-כשאתה חיוור ומוכה, אחרי רבע שעה מהנחיתה. מחיילים אותך בשדה התעופה"

עם , בית ההבראה בזכרון יעקב הפך להיות בסיס צבאי. מגיע הביתה עם קיטבג של הצבא, במדים

על סירוב פקודה במהלך , היו שבויים שנשפטו למאסר מיד אחרי השבי. חקירות מבוקר עד ערב

לא היה . לא אז ולא היום. ל לא לקח שום אחריות עלינו"צה. וזה אחרי שישבו בכלא המצרי, הקרבות

 דקות וקבע 20פסיכולוג ועובד סוציאלי בדק אותך במשך , צוות של פסיכיאטר. טיפול פסיכולוגי

גודל של -שלא עבר טראומה בסדר, לא יכול להיות שבוי. תחת של המערכת-זה כיסוי. שאתה שפוי

בארץ לא ידעו איך להתמודד עם . היו מקרים שהיו צריכים לקבל סיווג של נכים, מן הסתם. קרב-הלם

אנחנו הרגשנו קצת מאיימים . חיפשו דרך להרתיע אנשים מליפול בשבי, חיפשו אשמים, השבי

(. 1992, שאבי)" לא ידעו איך להתמודד איתנו, ומוזנחים

כתבה על מצבם הנפשי , "ידיעות אחרונות"  ימים של7פרסמה סיגלית שחור במוסף , 1997-ב

בכתבה ". העיניים הגדולות האלה שכל הזמן מחפשות אותי"תחת הכותרת , הקשה של פדויי השבי

לא . "מתלוננים השבויים של מלחמת יום הכיפור, "המדינה שכחה אותנו: "הובאו הדברים הבאים

, מיד אחרי השחרור הביאו אותנו לשבועיים לזכרון יעקב. קיבלנו שום טיפול ושום עזרה מאז שחזרנו

עכשיו הם מתארגנים כדי להגיש ". נשארנו לבד עם הטראומות, כל השנים האלה. עזבו אותנו. וזהו

אינם זוכים , גם אלה שכבר מוכרים בנכים נפשית, לטענתם. לאגף השיקום תביעות על נכות נפשית

באגף השיקום . "הרבה פעמים הוא לא מתאים, וגם אם כבר יש טיפול שוטף. למעקב מקצועי שוטף

קבוצות . בשבילם זה אותו דבר. עדיין לא עשו את ההבחנה בין פדוי שבי לחייל שעבר הלם קרב
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מצוטטת , בסקציית התגובות". המנחים לא מבינים על מה אנחנו מדברים בכלל, התמיכה הן מעורבות

שאצל חלקם כן היה צריך להמשיך , יכול להיות: "ראש היחידה לטיפול בנפגעי תגובות קרב, יפה זינגר

, זאת הייתה הפעם הראשונה. אבל אז פשוט לא ידענו מספיק, ולעקוב מה קורה אחרי זכרון יעקב

השבויים שהיו אחרי מלחמת שלום הגליל כבר טופלו . שישראל עמדה מול כמויות כאלה של שבויים

(. 1997, שחור)"  אחרת

משרד הביטחון עומד להעניק מעמד מיוחד  כי, "מעריב"פרסם פליקס פריש מ, 1997 ,באותה שנה

בכתבה . דובר משרד הביטחון אמר שעבודת המטה בנושא לקראת סיום. ל שנפלו בשבי"לחיילי צה

יותר . ישראל העדיפה כנראה לשכוח את מי שנפל בשבי: "מצוטט, בין היתר, הוצגה עמדת השבויים

כתופעה שדורשת התייחסות , ולכן משרד הביטחון לא הכיר עד עתה בשבי, נוח לכולם לא להתמודד

 (.1997, פריש)" מיוחדת

על פדויי , קריץ- הקדיש מקום רב לכתבה שהכינה תמי שמש1999-ב" מעריב"מגזין יום כיפור של 

התחושה היא שמדינת ישראל הייתה מעדיפה : "תחת הכותרת, השבי ממלחמת יום הכיפורים

: בכתבה מופיעים הדברים הבאים". שנחזור בארונות מתים

כשחזרו הביתה האשימו אותם בכישלון וסירבו להחזיר . במהלך מלחמת יום כיפור הם נפלו בשבי

יודעים שתופעות כמו , היום. אף אחד לא דיבר אז על תסמונת פוסט טראומטית. אותם ליחידותיהם

, ועדיין. הם נגזרת של אותם חודשים בשבי, פחדים וחרדות, חוסר שינה, התקפי עצבים, חוסר ריכוז

מפלה אותם , הם נדרשים להיאבק מול מערכת הביטחון שמסרבת להכיר בהם כנכים,  שנים אחרי27

שלושה . ואטומה לקשייהם ולסבלם של בני משפחותיהם, מטרטרת אותם הלך ושוב, לעומת נכי הגוף

מעדויותיהם מצטיירת תמונה קשה של תפקוד מערכת ". מעריב"מהם התראיינו למוסף יום כיפור ב

והתחושה שלהם היא , הסיוע שניתן להם היה מועט מדי ומאוחר מדי, השיקום של משרד הביטחון

(. 1999, קריץ-שמש)הפעם של אגף השיקום , שהם חזרו להיות שבויים

מדינת ישראל הייתה כנראה : "התבטא במשפט קשה, פזי האורשטוק, המרואיין הראשון בכתבה

כשחזרנו : "תיאר את הקליטה בארץ, יגאל כוחלני, המרואיין השני". מעדיפה שנחזור בארונות מתים

ופתאום בא , גם ככה אתה חוזר בלי ביטחון. ובקושי הצלחתי להבין מי נגד מי, העבירו אותנו חקירות

, נותנים לך הרגשה שהיית לא  בסדר. שאתה מתכווץ, הצבא ולוחץ אותך בחקירות ובהאשמות
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גוף מסוים יכול . המדינה לא אשמה? על מי אני אכעס. שואלים אותך למה אחרים נחלצו ואתה לא

היה בקו , הרי כל מי שהיה בשבי. וכנראה גם בצמרת הפוליטית, ל"לעזור והוא נמצא בצמרת צה

. ל"זה לא התאים לגולדה ולדיין ולכל מיני אלופים בצה. הראשון ויכול היה להעיד מה קרה שם באמת

זה ההסבר שלי לכל . אז הגדירו אותם כמשוגעים, כשחזרו השבויים היה צריך לעשות איתם משהו

(.  1999, קריץ-שמש)הטריקים והפוילשטיקים שהעבירו אותנו במשך השנים 

 סרט 1996-היה שמונה חודשים בשבי הסורי והוא עשה ב, דוד-יואב בן, המרואיין השלישי

נסיבות התפיסה . "סרט שחולל מהפכה של ממש בקרב השבויים, "ערים בלילה" בשם ידוקומנטאר

טוב למות 'לא אמרת , לא עמדת בציפיות. ועדיין יש תחושה של כישלון, שלי בשבי היו תוך כדי קרב

(. 1999, קריץ-שמש)" למות, להיפצע, לנצח: הכרנו שלוש אופציות', 73הדור של , אנחנו. 'בעד ארצנו

שראיין מספר פדויי שבי , התפרסמה כתבה מאת משה זונדר  2001-ב" מעריב"במוסף יום כיפור של 

, בין היתר, בכתבה הובא". האדמה רעדה. זה היה טירוף: "תחת הכותרת, ממלחמת יום הכיפורים

משרד הביטחון ומדינת . אנחנו הופקרנו. ל מה אנחנו מרגישים"מה אכפת למישהו בצה: "הציטוט הבא

שלוש הם התחילו לטפל -רק לפני שנתיים.  שנים25ישראל עשו פאשלה כאשר עזבו אותנו במשך 

(. 2001, זונדר)"  השנים שחלפו לא יחזרו25אבל . בנו

האם לתת פיצוי נוסף לשבויי מלחמת יום : ועדה תקבע"כי , "מעריב"דיווח איתן רבין ב 2001 במהלך

בראשות האלוף , כי מוקמת ועדה, ל משרד הביטחון"העיתונאי הביא את בשורת מנכ". הכיפורים

נציג פדויי השבי . ל שנפלו בשבי"יאיר לבדיקת סוגיית המענק הכספי לחיילי צה (יה-יה)יורם ' במיל

שהציג נתונים קשים ודרש להכיר בבעיות של , "ערים בלילה"ד שלמה ארדינסט מעמותת "היה עו

 (.2001, רבין)פדויי השבי בדיעבד ולהעניק להם את כל ההטבות מיום חזרתם מהשבי 

ל ומערכת הביטחון לפזרם "החלו צה, כמה שבועות לאחר הגעת השבויים ארצה, 1973במהלך 

ניסן -להמשך שיקום בבית, כפי שנמסר להם, חלק להמשך טיפול רפואי וחלק. במתקנים שונים

 חשפה עיתונאית סיגלית 2001במרץ " ידיעות אחרונות"בסדרת כתבות שפורסמו ב. שבנתניה

שאובחנו כהלומי קרב ופדויי , ל"ניסן חיילי צה-נלקחו לבית, כי מייד לאחר מלחמת יום הכיפורים, שחור

, "זריקות אמת"המוכרות יותר בשם , "פנטוטל"בודדו ממשפחותיהם וטופלו בזריקות , שבי ממצרים

' אבריאקציה'ההליך הפסיכיאטרי שעברו השבויים נקרא . בניסיון לרפאם מהטראומה שעברו
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(Abreaction) לאחר הזרקת : בחדר הטיפולים החזירו אותם למצב המלחמתי. והוא שנוי במחלוקת

מתוך עדות של אחד . שמו טייפ עם קולות מלחמה ושאלו שאלות לדיווחים פרטניים, הפנטוטל

אחרי שהחומר של , שזה מצב של חרדות איומות והתפרצויות, ברגע שאני נכנס לפלשבק: "השבויים

כי היינו דופקים את , הקירות היו מרופדים. פתאום אין לך שליטה על הגוף, הזריקה נכנס לך לגוף

. המשיכו לתחקר אותנו עד שנרגענו ואז הוציאו אותנו מהחדר האטום. רוצים להתאבד, הראש בקיר

אבל , כל פעם לפני הזריקה אמרו לי שזה הטיפול הכי נכון. שלוש בשבוע-ככה היו עושים לי פעמיים

ר לסלי קרפל "ד- כי הפסיכיאטרים, מהתחקיר עולה". הייתי יוצא משם במצב הרבה יותר גרוע, בפועל

, ל"ראש שירותי בריאות הנפש של צה. ר מיכאל בינימין השתמשו בשבויים לשדה הניסויים שלהם"וד

, לאחר מלחמת יום הכיפורים. מצא מגירות ריקות בכל הקשור להלומי קרב, 1971-שנכנס לתפקידו ב

כל . השאלה הייתה איך. שהייתה חובה לטפל בהם, קרב-נפלטו אל העורף כמויות עצומות של הלומי

על סמך אינטואיציה אישית או ספרות , היה חופשי לעשות כרצונו, שגויס למטרה, פסיכיאטר

שהיו להוטים לערוך בהם , ל את השבויים בידיהם של הפסיכיאטרים"הפקיר צה, למעשה. מקצועית

, דסברג ליזום חוברת' החליט פרופ, 1974 במאי 15-ב, ניסן-סמוך לפירוק היחידה בבית. ניסויים

ר שטיין סיפר בתחקיר "ד. שמה" ניסן-סימפוזיון בית", שתסכם את פועלן של שתי המחלקות

,  איש300-אני לבדי ראיתי קרוב ל. נגנז, כמו מחקרים אחרים, המחקר הזה: "לעיתונאית

כדי לא להעלות להם את , שהרוב המכריע היה במצב מספיק גרוע, וההתרשמות שלי אז הייתה

למה היו צריכים להתייחס אלינו כמו אל : "חייל שעבר את הטיפול סיכם".  שקיבלו21פרופיל 

כשיצאתי . הם החמירו את המצב שלי. הם הטריפו את דעתי, ברגע שעשו לי טיפול כזה? משוגעים

אם הם היו יודעים אז . רוצה לברוח מריח הדם והגוויות, התחלתי להתמוטט ברחובות, לאזרחות

אני מרגיש שהטיפול . סביר להניח שהיום הייתי מתפקד ועובד, כמו שמטפלים בי עכשיו, לטפל בי

(. a2003, מלצר, ברגמן)"  דפק לי את החיים

רבין  איתן. יה בנושא פדויי השבי-התפרסמו מספר ידיעות על מסקנות ועדת יה, 2002במהלך 

בין היתר ". וזנח אותנו, שרון השתמש בנו נגד סוריה: "הביא את תגובת פדויי השבי" מעריב"מ

יה -הבנו ממסקנות ועדת יה. עדיין לא קיבלנו את הפיצוי שהובטח לנו על הימים בשבי: "מצוטט

והנה מתברר שיש סחבת ואמרו לנו , שהמדינה רוצה להעניק לנו את הכסף על הימים שישבנו בשבי
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כי משרד , "מעריב"פרסם רבין ב, לאחר מכן. (a2002, רבין)" אנחנו לא יכולים יותר לסבול. שאין כסף

פיצוי של רבע מיליון שקל לכל ישראלי : יה לענייני שבויים-הביטחון קיבל את ההמלצה של ועדת יה

כי עד היום התעלמה המדינה מפדויי השבי ולא גיבשה מדיניות , כי הועדה קבעה, מצוטט. שהיה שבוי

כי ההצעה להעניק להם מענק , חלקם טענו: תגובת השבויים לפרסומי הוועדה. כוללת לטיפול בהם

ואם היו , מדינת ישראל התעלמה במשך עשרות שנים מפדויי השבי. "חד פעמי היא בבחינת לעג לרש

היינו מגיעים לארבעה מיליון , משלמים להם מאז ועד היום כספים על הנזק שנגרם להם במהלך השבי

אבל אנחנו גם לא מסכימים לקבל רק , אנחנו מבינים שלא נוכל לקבל את הסכום הזה. שקל לכל אדם

 .(b2002, רבין)" רבע מיליון שקל

סיפור אישי של לוחם שבית המשפט העליון החליט , 2002-ב, "מעריב"פרסם ב, מיטלמן  שמואל

שיקבל תשלום רטרואקטיבית של תגמולים ממשרד הביטחון בעקבות הנכות הנפשית שנגרמה לו 

ולא , מועד תביעתו לנכות, 1998משרד הביטחון התעקש להעניק לו נכות רק משנת . בשבי המצרי

(. 2002, מיטלמן)ש העליון קיבלו את בקשת הלוחם "ושופטי ביהמ, רטרואקטיבית מתקופת השבי

: תחת הכותרת, ראיינה ליאת רון פדוי שבי ממצרים, 2002בשנת " מעריב"במוסף יום כיפור של 

כמעט חודשיים " :היא פתחה את הכתבה באמירות הבאות". המלחמה ששינתה את חייו. שבוי לנצח"

אבל . השפלות ועינויי גוף, ועם הרבה מכות, בלי שינה, בלי אוכל. היה דוד אבודרם שבוי בידי המצרים

,  שנים וסוגר עליו כאן29נמשך כבר , זה שאת סופו אינו יכול לראות, הכואב באמת, השבי האמיתי

עם אלה של מערכת . הצליח לעמוד בגבורה, שהעמידו בפניו המצרים, בכל הקשיים. במדינת ישראל

ובמקום זאת נתנה לו בכל השנים האלה תחושה ויחס , זו שהייתה אמורה לטפל בו בבית, הביטחון

גוריון -נחת אבודרם בנמל התעופה בן' 73 בנובמבר 16-ב. איתם הוא אינו מסוגל להתמודד- של לוזר

מלאה , ההתחלה נראתה מבטיחה, וכמו בכל פעם שחייל חוזר מהשבי. אל פסטיבל ניצחון גדול

נשלח מייד , שאיבד כתף תוך לחימה הירואית, 26אז בן , סגן אבודרם. הרמות כוסית וקבלות פנים

דווקא בפרק הזמן בו היה זקוק לתמיכה הנפשית הגדולה .  בתל השומר והושם בבידוד מלא31לביתן 

ל הפנה אליי "דובר צה. שוב מחנה סגור, אחר כך לקחו אותנו לתחקירים במחנה בזכרון יעקב. "ביותר

משפחתו של אחד החיילים . עמדתי במצב נורא, שלא הכרתי אותם, ואני, את כל משפחת הנופלים

אבל שילוב , היום כבר מוכנים לממן לנו טיפול פסיכולוגי". "שנהרג אפילו האשימה אותי ברציחתו
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רוב השבויים מיום הכיפורים כבר לא .  הם לא משקמים50הוחלט שמעל גיל . בחיים האזרחיים לא

הם מסתכלים עליך דרך החרכים שיכולים לאפשר להם להיות מכוסים . יוכלו ליהנות מהשיקום

המערכת ממשיכה להתייחס אלינו אותו .  השנים האחרונות אני עסוק בהישרדות29במשך . משפטית

 (.2002, רון)" להרגשה, אולי, אולי אם היו משנים את הגישה זה היה עוזר. בלי חשבון נפש. דבר

חשיפה של עמיר רפפורט ויותם ירקוני מיומני , "מעריב"התפרסמה במוסף השבת ב 2003-ב

, הכתבה הציגה לראשונה אוסף מדהים של קלטות. המלחמה והקלטות של מלחמת יום הכיפורים

לקח  (גורודיש)שהקשר האישי של האלוף שמואל גונן , מפות ומזכרות נוספות, פקודות מבצע, יומנים

את : "מהיום השני למלחמה, כותרת הכתבה הבליטה את האמירה של משה דיין. עימו מן החזית

 7: בעיקר לאור הציטוטים הבאים, פרסום הכתבה הסעיר רבים ".הפצועים תשאירו שייפלו בשבי

מצביעות על , שחוצות את תעלת סואץ, גורודיש מדווח שכמויות המצרים, 11:40, 1973באוקטובר 

. אז שאנשיו יסתננו בלילה- ולא. אז טוב, אם יש מעוז שמחזיק מעמד: "בתגובה, דיין. התקפה ענקית

כי , ק דיווח"מתקבל בחפ, 18:02,  באוקטובר7". את הפצועים תשאירו שייפלו בשבי? הפצועים

שני הרוגים ,  אנשים בריאים וחזקים90יש שם : "אריק שרון לגורודיש. הקשר עם מוצב המזח נותק

אני רוצה לפרוץ . לא יחזיקו מעמד, אם לא נשלח תגבורות. מוכחים לשחרר אותם. וכמה פצועים

יש : "גורודיש". אסור להפקיר אותם. אני רוצה לטפל בזה ולכן אני לא בא לישיבה. בחיסוי הארטילריה

". (מתכוון להמלצת דיין להשאיר את הפצועים שייפלו בשבי)קונספציה אחרת לגבי האנשים במעוזים 

". (ששקע בדיכאון, הכוונה למשה דיין שתום העין)? תפסת את הרמז. העיוורון החלקי הזה: "שורן

" חבל לי על כל רגע, תעברו אתם אצלי: "ושרון התעקש, גורודיש ביקש משרון להגיע לישיבה

(. 2003, ירקוני, רפפורט)

, התפרסמה כתבה מאת מרדכי חיימוביץ, 2003בשנת , "מעריב"במוסף סופשבוע של יום כיפור ב

ופתח את הכתבה במילים , חיימוביץ ראיין כמה מניצולי המלחמה". שארית הפליטה: "תחת הכותרת

מרגישים כמו ההורים ששתקו ,  מחבריהם במלחמת יום כיפור80שאיבדו , 184ניצולי גדוד : הבאות

 שנה חלפו עד שהצליחו לתרגם למילים ולהעלות על דף את התופת שנחתה עליהם 30. אחרי השואה

עדיין מתקשה , שנפל בשבי המצרי, אחיינה של חנה, דודי סנש. ביום בהיר אחד על גדות התעלה

היום אני חי עם : "וסיים, בהמשך הכתבה תיאר דודי את ייסורי הנפילה בשבי. להשתחרר מהסיוטים
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חייל צריך . לא בסדר, ממקום שאתה חייל זה נראה לא תקין. אבל אז זה לא התאים לי, זה טוב יותר

. כ הייתי טוראי"אבל עזרה לי המחשבה שבסה. הרגשתי רגשות אשמה. למות, להיפצע, להילחם

, קירח. שב דודי סנש הביתה,  יום בשבי המצרי40אחרי ". אז עמדתי שם, אמרו לי לעמוד שם

, חיימוביץ)" דודי יגיע עוד מעט", אמרה לו אמו כשנכנס פנימה, "תשב, בוא. "נטול משקפיים, משופם

2003 .)

-התפרסמה כתבה מאת עמליה ארגמן, 2003בשנת , "ידיעות אחרונות"במגזין יום העצמאות של 

ראיינה העיתונאית שישה פדויי ,  שנה למדינה55לרגל ". שבויים בתוך עצמם: "תחת הכותרת, ברנע

חולל מהפיכה עצומה בתפיסת " ערים בלילה: "הדברים הבאים, בין היתר, בכתבה מובאים. שבי

ל "כפי שנהגה בפיו של הרמטכ, ל המוטו החד משמעי"עד למלחמת יום הכיפורים רווח בצה. השבי

לעולם לא . שבי זה נכות: "דוד-פדויי השבי בן". חייל ישראלי לא נופל בשבי:" אלוף דוד אלעזר-רב

זה כמו שיד או רגל שנכרתו לא .  טראומה שבעקבות השבי לא עוברת-הפוסט. מבריאים ממנו לגמרי

לשעבר אפשר להתאים פרוטזות -גם לשבויים, כמו שאפשר להרכיב תותבת? מה כן. צומחות שוב

אצל רוב ". שיאפשרו להם להמשיך בחייהם ולתפקד עם הנכות, כלומר כלים אלטרנטיביים, נפשיות

שהזמין , 1998רק אחרי פנייה ממשרד הביטחון בשנת - נעשה צעד משמעותי להכרה במצבם, הנכים

 הייתה הוראה מפורשת של משרד 1997שעד שנת , צריך לזכור: "דוד-בן. אותם לדון במצבם

התירוץ שלהם היה שזו המלצה . ולדחות כל שבוי שבא לבקש עזרה, הביטחון שלא לטפל בשבויים

שהאופן בו התקבלו בארץ אחרי , השבויים הגיעו למסקנה". אבל כמובן שלא היה לכך בסיס, רפואית

מילת המפתח שעולה כזכרון תעתועים . גרם להם לא פחות נזקים מאשר השבי עצמו, שחזרו מהשבי

המדינה לא . אבל זה היה מחנה עינויים ומתקן חקירות, קראו לזה בית הבראה". "זכרון יעקב"היא 

ולראשונה בתולדותיה , הייתה עסוקה בליקוק פצעי המלחמה. הייתה ערוכה לקבל את השבויים

אף אחד באגף בריאות הנפש לא ידע מה . נאלצה להתמודד עם כמויות כאלה גדולות של שבויים

-ארגמן)"  נתנו לנו להרגיש כאילו פישלנו, המחדל האמיתי היה היחס שקיבלו השבויים. לעשות איתנו

(. 2003, ברנע

פרסמו רונן ברגמן וגיל מלצר ראיון עם קצין , 2003בשנת " ידיעות אחרונות"במוסף לחג של 

וקיבל על זה )השבוי שדיבר : "הכותרת. שהיה בשבי המצרי בלחמת יום הכיפורים, המודיעין אבי וייס
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שכדי לשרוד עליו להמציא , קצין המודיעין אבי וייס הבין: בכתבה מובאים הדברים הבאים". (ש"צל

עם . וערב-והצליח להונות את המצרים בחקירות שתי, הוא בחר בזהות של סמל אספקה: סיפור כיסוי

ההוראה שלא למסור שום מידע היא : "ששינה את כל התפיסה בנוגע לשבי, ל"שובו הוביל מחקר בצה

זה , אם אתה אומר שאתה לא רוצה לענות או לא יודע. אין דבר כזה לא להישבר ולא לדבר. אידיוטית

. חוץ ממידע רגיש במיוחד, אתה יכול לספר מידע. ואתה תשלם- אומר שאתה מסתיר אינפורמציה

אבל עד שאתה מגיע לנושא הזה יש לך עוד לפחות שבוע שלם של חקירות בנושאים שבהם מה 

מסייע וייס , כיום". ומאידך יכול לספק את הצד השני, שתגיד לא יגרום שום נזק לביטחון המדינה

שבאה לדמות תנאים קשים , "סדרת השבי", ל בחלק הרגיש והקשה במסלול הלוחמים"בסיירת מטכ

זה עוזר לו להתמודד עם הזכרונות הקשים ומסביר לחיילים מניסיונו , לדבריו. של עינויים אצל האויב

(.  b2003, מלצר, ברגמן)

תחת , את פדוי השבי קובי חיון, "ידיעות אחרונות"ראיינה יעל גאוני ממוסף ממון של , 2003-ב

תמונות השבויים : "אחת מהשאלות שלה נוסחה כך". כל בוקר אני מודה לאלוהים שאני חי: "הכותרת

זה נותן פרספקטיבה . ממלחמת יום הכיפורים היו מכה קשה ליוהרה הישראלית שקדמה למלחמה

היינו , שאם אנחנו היינו קצת יותר אחראיים וצנועים, חיון ענה בתגובה" ?אחרת גם ברמה האישית

(. 2003, גאוני)כחברה , מנהלים יותר טובים והיינו מגיעים להישגים טובים יותר

: תחת הכותרת, "ידיעות אחרונות"התפרסמה כתבה מאת סימה קדמון במוסף לשבת של  2003-ב

 הוקמה 1999בשנת : בכתבה מובאים הדברים הבאים. '73אומרים שבויי , "המדינה הפקירה אותנו"

שהחליטו להתאגד על מנת שמשרד הביטחון יכיר בהם , על ידי פדויי שבי" ערים בלילה"עמותת 

אבל , הגוף הולך. אנחנו גוויות מהלכות: "  חודשים בכלא הסורי8ששהה , דוד-יואב בן. ובצרכיהם

, ולא רק שהופקרנו ביום הכיפורים, שזה כשלעצמו משאיר צלקות, לא רק שישבנו בשבי. הנפש כבויה

מאז שהעמותה החלה לפעול המטרה שלה הייתה לבנות את התוכניות ". גם כשחזרנו משם ננטשנו

בגלל חוסר תפקוד ויכולת השתכרות , מרביתם נפגעו כלכלית. הטיפוליות הספציפיות לפדויי השבי

. אחת התביעות היא לקבל פיצוי או תגמול על הנזק שנגרם להם כל השנים. נמוכה מזו של אדם רגיל

יורם . בראשות האלוף במיל, יה-הוקמה וועדת יה, "ערים בלילה"בעקבות לחץ של עמותת , 2001-ב

ההמלצה הראשונה . לאחר כשנתיים של עבודה מסרה הוועדה את מסקנותיה למשרד הביטחון. יאיר
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יוקנה לו מעמד ייחודי כמי שסובל מבעיה ייחודית , שכל מי שנפל בשבי והנו פדוי שבי, קובעת

הטיפול , עדכון ובחינה עקבית של יעילות התפקוד, מעקב יזום, המחייבת טיפול מקצועי ייחודי

ההמלצה השנייה נוגעת . מתן עזרה ותגמול הנובע מעצם המעמד הייחודי של פדויי השבי, והפתרונות

אך הם , הוועדה ממליצה לטפל בפדויי השבי. יה לא יושם-שום דבר מהמלצות ועדת יה. לפיצוי הכספי

אחת הבעיות של פדויי השבי היא חוסר היכולת . המערכת לא דואגת לאנשים. אינם מקבלים טיפול

לדברי . ושום דבר לא קורה, יש כבר מסקנות והמלצות של ועדה, והנה, שלהם לטפל בביורוקרטיה

, שבשנים האחרונות, אנחנו כמו אנשים טובעים, פדויי השבי, אנחנו", יואב בן דוד, פדויי השבי

, אבל בשביל רבים מאיתנו זה מאוחר מדי. זורקים לנו גלגלי הצלה, כשאנחנו כבר עמוק מתחת למים

שתופעות שייחס לעצמו , "ערים בלילה"הבין בעת הכנת הסרט , דוד-בן". ובשביל כולנו זה מעט מדי

הייתה הוראה באגף . לא טיפלו בנו. "וכל זה נשמר בסוד, היו מוכרות בקרב הרבה פדויי שבי, כמשוגע

". זו הכרה בכך שהוא אכן פגוע, כי הרי אם יקבלו אותו. השיקום לדחות כל שבוי שבא לבקש עזרה

. של אנשים שפשוט לא מתפקדים, דוד גילה בקרב חבריו לשהות בכלא הסורי תופעות איומות-בן

אנשים עם התפרצויות . אבל שהחיים שלהם גיהינום, כאלה שמתפקדים. אנשים שלא יוצאים מהבית

ואף אנשים שעדיין , של אנשים שלא הקימו משפחות, מקרים רבים של גירושין, הסתגרויות, כעס

זה . ל היה שאסור ליפול בשבי"הקוד האתי בצה, עד שידור הסרט. מאושפזים בבתי חולים לחולי נפש

בעקבות הסרט . כמו אורי אילן, כי השבויים היו צריכים להתאבד, הגישה הייתה. היה נחשב בגידה

חייל יכול : שמציג קריטריון מתי יכול חייל להיכנע, ל"אסא כשר שינוי בקוד האתי של צה' הכניס פרופ

מתארים , גם פדויי השבי בכתבה הנוכחית. (2003, קדמון)ללכת בשבי כשהיחידה שלו מתפרקת 

שהייתה צריכה להחזיר אותנו , בזכרון יעקב הייתה שיטה טיפולית: "באותו אופן את חוויית זכרון יעקב

, ארבע חקירות ביום, לשם כך שיחזרו את חוויית השבי. כדי לעבד אותו באיזשהו אופן, לחוויית השבי

שדרשו שנתאר , על אחרים התלבשו פסיכולוגים, חלק מהאנשים נחקרו על ידי גופים מודיעיניים

אצל חלקנו זה הגיע . וכל זה בפרוטרוט, מה ההוא אמר בחקירות, איך זה התנהג- ונשחזר מה היה

קראנו , יעקב-בזכרון" בית הבראה"שלאותו , זה היה כל כך טראומטי. ממש לאיומים אישיים ומעקבים

שנה וחצי אחרי שחזרתי מהשבי עוד המשיכו במערכת : אחד מפדויי השבי אף הוסיף". זכרון-סטאלג"

אבל זה היה טיב , לא אמרו לי את זה במפורש. חשבו שהפכתי שם למרגל. הביטחון לחקור אותי
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הלום קרב לא יודע שיש ": חוויית ההפקרה"כל פדויי השבי חוזרים על המושג . כאילו בגדתי. החקירות

אצל פדויי השבי הרי ברור שהם עברו חוויה . עד שסימני הטראומה יוצאים החוצה, לו בעיה

, נותנים להם יומיים להיות בבית, וכשהם חוזרים הביתה. שבא כתוצאה מהפקרה, שבי, טראומטית

זאת של צמרת : מדובר בשתי הפקרות, לדידם. בחוויה של שבי, וסוגרים אותם שוב בבתי הבראה

של משרד הביטחון ואגף , וההפקרה האחרת, האחראית למחדלי המלחמה, לית"הפיקוד הצה

דוד תיאר את הוועדה של אגף השיקום -בן. שגילו כזאת אוזלת יד בשנים שאחרי השבי, השיקום

-שאין להם מושג מה זה פוסט, היו אז ועדות עם פסיכולוגים: (לפני תחילת פעילות העמותה)

. בגדו בנו פעם שלישית: בן דוד סיכם. והאנשים האלו היו אמורים לטפל בנו. מה זה שבי, טראומה

כשלא מיישמים את , ועכשיו, בפעם השנייה כשחזרנו ולא טיפלו בנו. בפעם הראשונה כשנפלנו בשבי

הפעם השלישית היא . (מתירוצי קיצוצים בתקציב הביטחון)מסקנות הוועדה שהם בעצמם הקימו 

אין שום הכרה במצבנו . ידעתם ואתם לא עושים דבר, ראיתם, כי כבר שמעתם. הקשה מכולן

לא מיידעים אותם ביחס לאופציות , מקצצים שעות פסיכולוג לשבויים ולבני משפחותיהם, ובצרכינו

שפדויי השבי יישבו מול משרד ? שנצא להפגנות, למה הם מחכים. "ועוד, טיפוליות אחרות חדשניות

כדי  "(דוד ענה-ובן, שאלה העיתונאית)? ומדוע לשכות גיוס" ?שנתייצב בשערי לשכת הגיוס? הביטחון

(. 2003, קדמון)" אם יפלו בשבי, חס ושלום, מה יקרה, להסביר לחיילים המתגייסים

ערים "ץ של עמותת "בסיפור העתירה לבג" גלובס"טיפלה העיתונאית דליה טל מ 2004בשנת 

שהחלטתם , כי ראשי העמותה אומרים, בכתבה מצוטט". לשבי יש מחיר: "תחת הכותרת, "בלילה

כי , אך גם עקב חששם, ץ נובעת מסחבת קשה שבה נוקט משרד הביטחון בטיפול בעניינם"לפנות לבג

הוא שיקול כלכלי וציני של משרד , מה שעומד מאחורי הדחיות החוזרות והנשנות של יישום המסקנות

לאט -ילכו לאט, 60שבחלקם עברו את גיל , מתוך תקווה שהשבויים, לדחוק את הקץ, הביטחון

שלא רק שהצבא התעלם ממצוקתם , אלה טוענים. ויפטרו את המדינה מהצורך לדאוג להם, לעולמם

הוא מונע מהם את מעט , כאילו הם אשמים במצבם, והפנה אליהם אצבע מאשימה, לאורך שנים

הבראה מבטחים בזכרון -שלחו אותנו לבית, במקום לאפשר לנו לשוב הביתה. "הפיצוי המגיע להם

למרות ששלטונות הצבא ידעו שכולנו עברנו מסכת של , כאילו היינו לפחות מרגלים מסוכנים, יעקב

וגם מספר , תליות לצורך הכאה, עקירת ציפורניים, מכות חשמל, שכללו מכות, עינויים פיזיים קשים
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שאנחנו בעצם , כאשר לא מעט חוקרים חזרו ואמרו לנו, את הימים העברנו בחקירות. מקרי אונס

איש לא . וכי לא עמדנו במשימה שהטילה עלינו מדינת ישראל, לב-אחראים למחדל נפילת קו בר

לקראת סוף שנות ". "שאולי צריך להפגיש אותנו עם אנשי מקצוע, שאולי מגיע לנו טיפול נפשי, חשב

לאגף , בעיקר אלה שלא הצליחו לחזור לשום סוג של שגרת חיים, פנו מספר פדויי שבי', 70-ה

רק בנובמבר . תגובת אגף השיקום הייתה דחייה מוחלטת. כדי לדרוש סיוע, השיקום במשרד הביטחון

ל "וסמנכ, אפרים סנה, הודו לראשונה סגן שר הביטחון, כשהלחץ על משרד הביטחון גבר, 1999

שלא לסיים את , שמדיניות אגף השיקום הייתה, יקו אורן'צ, משרד הביטחון וראש אגף השיקום

ולברר מי נתן את ההוראה ומה , סנה הורה לבדוק את הנושא מיד. הטיפול בתובעים ולהשהותו

לאחר שתי ,  שנה לאחר המלחמה31אנחנו מצויים ". "פתרון התעלומה לא התברר עד היום. סיבתה

, שהועלו בכנסת בסוף שנות התשעים ושהוקפאו תוך המתנה למסקנות ועדת יאיר, הצעות חוק

לאחר הודעה על דחיית הדיון בדבר , ל משרד הביטחון"שנתיים לאחר פרסום המסקנות שאימץ מנכ

שהאחרונה בהם החסירה מהראשונה , ולאחר שני תזכירי הצעת חוק, 2006יישום המסקנות לשנת 

וניתן , חוסר רצינות, ניכרת בה אטימות, תגובת משרד הביטחון מאכזבת.  חודש12בזדון תשלום של 

(. 2004, טל)" אפס- ללמוד ממנה על תוצאות מאבקינו עד היום

, את פדויי השבי אריה שגב, "ידיעות אחרונות" לילות של 7ראיין גדעון מרון ממוסף , 2004במהלך 

כשחייל המילואים אריה שגב חזר  :בכתבה מובאים הדברים הבאים". סיפור עלילה"תחת הכותרת 

, שנכנע, טענו שלא ביצע את משימתו: כולם הצביעו עליו בעוינות, מהשבי המצרי במלחמת יום כיפור

. קשה היה לקבל את גיבוריה החיים, כך הרגיש, למדינה שמקדשת את גיבוריה המתים. שבעצם בגד

, כ במתקן החקירות של השבויים הטיח בו ששיתף פעולה עם המצרים"כשחזר מהשבי וחוקר שב

שגב הבין שהמדינה אוהבת . חלחלה בו עוצמת הבגידה הנוראה של קברניטי המדינה בו ובחבריו

שהתאבד , מקרה אורי אילן, למשל. וזה כדי שהיא תוכל לקדש את האתוסים שלה. גיבורים מתים

נחשפים , שנים רבות אחרי, עכשיו". לא בגדתי"הפך לגיבור עם הפתק ', 50-בשבי הסורי בשנות ה

(. 2004, מרון)הסיפורים שלעולם יישארו כפצע פתוח 

קראו לנו : "תחת הכותרת, "ידיעות אחרונות" ימים של 7התפרסמה כתבה במוסף  2004-ב

העיתונאים . פרסמו רונן ברגמן וגיל מלצר את עדויות החוקרים של פדויי השבי, בכתבה". ערפדים
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טענות קשות של " ידיעות" שנה למלחמת יום הכיפורים הם פרסמו במוסף 30כי במלאת , הזכירו

את עיקר הטענות הם . השבויים שחזרו מהשבי על קבלת הפנים הרשמית שחיכתה להם בישראל

כך , "ערפדים והמפקד של הערפדים. "לביא (סיימון)מ שמעון "היפנו לאנשי ביטחון שדה בראשות אל

שהחקירות בזכרון , שבויים רבים טענו. וזה לא הכינוי הבוטה ביותר, מכנים אותו חלקם מאחורי גבו

היא באשמת אנשי מחלקת ביטחון , שנותרה עימם מאז, שעיקר הטראומה, היו קשות יותר מהשבי

שהתייחסו אליהם כאל בוגדים ושנתנו להם את התחושה שעדיף לו , שלא ידעו איך לטפל בהם, שדה

(. 2004, מלצר, ברגמן)היו חוזרים בארונות 

, התפרסם ראיון שביצעה נאוה צוריאל עם פדויי השבי הסורי, "מעריב"במוסף סופשבוע של , 2004-ב

: בכתבה מובאות האמירות הבאות". אותי זרקו לכלבים, לטננבוים שילמו: "תחת הכותרת, מאיר מוזס

, הצבא, הרגשתי שפה בארץ. "הממסד הצבאי רק הגביר את תחושת האשמה שהייתה קיימת ממילא

כי אז יכול היה לייצר מיתוס שחיילי , היה מעדיף לקבל אותנו בארונות מאשר על הרגליים, הממסד

לו היינו עושים מבצע שיכול לפאר את . זה היה טוב למורשת קרב. ולא נכנעים, מתים, ל נלחמים"צה

איפה ". "החשיבות שלו הייתה קטנה, כי הפרט, אז עדיף, אפילו אם אחד או שניים היו מתים, הצבא

אנחנו היינו . הם לא ידעו איך לאכול אותנו. המדינה לא התנהגה אלינו כמו שצריך? הם היו כל השנים

(. a2004, צוריאל)" תפוח אדמה לוהט וכל אחד זרק את זה

תחת , במוסף השבת, מאת נאוה צוריאל, "מעריב"התפרסמה כתבה נוספת ב, 2004, באותה שנה

שמתאר את היחס המשפיל , דוד-בכתבה היא מראיינת את פדויי השבי בן". השבי השני: "הכותרת

החקירות היו משפילות . כל יום עברתי ארבע חקירות. זכרון היה בסיס צבאי סגור: "קיבל עם חזרתו

כל הזמן שאלו אותי . כל הזמן ביקשו ממני לחזור על הסיפור. 'סטאלג זכרון'קראנו למקום . ומעליבות

לספר , נדרשת להלשין על החברים שלך?', אולי לא דייקת?', 'איך נפלתם בשבי?', 'איך לא נלחמתם'

בשבי הסורי אתה מצפה שהסורי ינסה להוציא ממך כמה שיותר ואתה תספר . איך הם התנהלו בשבי

, כשאתה מגיע לארץ ומקבל את אותו יחס מאנשים פה. וזה במסגרת כללי המשחק, לו כמה שפחות

, אתה חוזר מראש עם דימוי עצמי ירוד. ואז אתה קולט שלא מאמינים לך. לזה אתה לא מצפה

פיקוח ובקרה על , ל ביקש להשיג שליטה"צה". "ובמקום לשפר את הדימוי העצמי עסקו בלהוריד אותו

, איתור נעדרים, חקירות של ביטחון שדה. מה שבוצע בפועל היה אונס ברוטאלי ממושך. השבויים
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כששיא , רופא, פסיכולוג, שיחות עם פסיכיאטר, ג-ק-בדיקות א, שאלונים פסיכומטריים, רבנות צבאית

ניסן -שטופל בבית, דניאל-בן". ללא כל הכנה, השיאים היה עימות ואימות עם משפחות שכולות

אבל , הם אמרו שהם רוצים לטפל בנו. משרד הביטחון שיקר לנו: "בסדרה של זריקות אמת, בנתניה

כשיחזרו הלומי קרב , ל בעתיד"למעשה מטרת המחקר הייתה לראות אם הזריקות יעזרו לחיילי צה

עד היום לא קם גורם בכיר . שהצבא הגרמני עשה זאת לשבויים האמריקניים, התברר לי. מהשבי

כי היחס השלילי כלפי השבויים נעוץ , משערים". ' לא ידענו לטפל בשבויים, אנחנו מודים בטעות'ואמר 

התרבות . 'שבוי'לתרבות הישראלית יש קושי לתפוס את המושג . "במיתוסים של התרבות הישראלית

התרבות הישראלית לא יכולה לעכל מצב . מיתוס טרומפלדור', מצדה'מיתוס , שלנו חיה על מיתוסים

הם היו מעדיפים . אנחנו היינו העדות החיה של הכישלון של המערכת הצבאית. של שבי עד היום

בשנת ". איתנו המערכת לא ידעה מה לעשות, עם גוויות קל למערכת להתמודד. שנחזור בארונות

ראש אגף , יקו אורן'וצ, אפרים סנה, עם סגן שר הביטחון" ערים בלילה"בפגישה של עמותת , 1999

, עם זאת. כי באגף השיקום הייתה מדיניות מכוונת לדחיית השבויים, הודה לראשונה אורן, השיקום

הוא אמר , עמוס ירון, ל משרד הביטחון" עם מנכ2004שבפגישה שקיימו באוגוסט , דוד מתאר-בן

"  אתם צריכים להגיד תודה שהחזירו אתכם מהשבי, זה לא כבוד כל כך גדול להיות שבוי: "להם

. )b2004, צוריאל)

שהביעו האשמות , כתבה עם נשות פדויי השבי" מעריב"פרסמה העיתונאית רותי קדוש מ 2005-ב

גם כאן מחזקת ". הולכות שבי אחריו: "תחת הכותרת, שהזניח את בעליהן, כנגד הממסד הביטחוני

רק בשנים : ומובאים הציטוטים הבאים, התקשורת הכתובה את הטענה שהממסד התנכר לשבויים

, נזכרים בזוועות, הם מדברים על טראומת השבי. האחרונות נשמע קולם המיוסר של פדויי השבי

, שבשמה יצאו אלי קרב, המדינה, לדבריהם. על חוסר התפקוד וחוסר האונים, מספרים על הפחדים

והמצוקה טרפה את חייהם וחיי , למחוק את קיומם ומנעה מהם טיפול וסעד, עשתה הכל כדי להשכיח

בבית היה קושי . "נשותיהן של פדויי השבי כועסות על מערכת הביטחון שהפקירה אותן. משפחותיהם

שאני לא מבינה מה , הידפקתי על דלתות משרד הביטחון להגיד להם שהמשפחה שלי נגמרת, גדול

המלווה את משפחות פדויי השבי אמר , פסיכולוג ומטפל משפחתי, ר ישי אלמוג"ד". ונדחיתי, קרה לו

יש עליהם כתם כאילו לא נלחמו עד הסוף , השבויים הם חשודים ואשמים, מבחינת המדינה: "בכתבה
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, לעיתים אין לגישה הזאת קשר למה שקרה במציאות. והרימו ידיים במקום לגלות אומץ לב ורוח קרב

"  אבל היא הכתיבה את יחס הרשויות אליהם והותירה אותם לבד עם התוצאות הטרגיות של השבי

(. 2005, קדוש)

". הקרב שלא נגמר: "תחת הכותרת, מאת יובל קרני" ידיעות אחרונות"התפרסמה כתבה ב 2005-ב

גם ". ערים בלילה"הפעילים בעמותת , בכתבה הוא ראיין מספר פדויי שבי ממלחמת יום הכיפורים

מאות חיילים ישראלים נפלו בשבי המצרי והסורי : מתאר העיתונאי את סבלם של השבויים, כאן

הטראומה , חלקם התקשו להתמודד עם הזכרונות. עבורם הסיוט לא נגמר. במלחמת יום הכיפורים

, בלחש, עם השאלות הקשות שתמיד נשמעו אי שם- העינויים ואולי יותר מכל, של הנפילה בשבי

? נסבל סודות מדינה-האם היו לגיבורים או האם מסרו תחת לחץ העינויים הבלתי: בחלל האוויר

אנשים שהיו לגיבורים הפכו באחת . כי מדינת ישראל הניחה משא כבד על ליבם, השבויים הרגישו

הצורך . מדינת ישראל הייתה צריכה לחבק את השבויים ולא לחקור אותם. "לפחדנים או לבוגדים

זה סיוט וטירוף ". "לא ראויה ולא נכונה, מוטעית, הדחוף לאתר ריגול נגדי הייתה תגובה היסטרית

אני יודעת שאת השבויים האלה .  משפחות של שבויים ולהרוג אותם מחדש300לקחת . שלא נגמר

כי בכלל לא היו , ועכשיו הם טוענים נגד אותם אנשים. זה היה יותר נוח. רצו להחזיר בתוך ארון

(.  2005, קרני)" זאת ארץ אוכלת יושביה וארץ אוכלת גיבוריה. גיבורים

. ידון הפרק הבא במסקנה העיקרית, לאחר הצגת שלל קטעי העיתונות
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 דיון וסיכום -5פרק 

 וסיכום דיון. 5.1

, "תרבות ביטחון"בעלת " חברה לוחמת"אפיון ישראל כ: במהלך העבודה הוצגו מספר סוגיות

עדויות על ; נתונים על מלחמת יום הכיפורים והשבויים; "תקשורת מגויסת"והתקשורת הישראלית כ

ל ומשרד "עדויות על היחס שקיבלו השבויים מצד צה; היחס שקיבלו השבויים מצד הציבור הרחב

כפי , דוגמאות מהסיקור התקשורתי של שבויי מלחמת יום הכיפורים;  טראומת זכרון יעקב–הביטחון 

. ועד היום' 90-ומתחילת שנות ה, עם חזרתם, שפורסם בעיתונות היומית הפופולארית

כי המושג מיליטריזם , צויין. בעלת סממנים מיליטריסטיים" חברה לוחמת"אופיינה ישראל כ, תחילה

-בן)והקרבה עצמית , תהילה, כבוד, לב-אימוץ מושגי אומץ, ביניהם, מצביע על מגוון התנהגויות

שעד מלחמת יום הכיפורים התאפיינה התקשורת הישראלית בצייתנות , עוד צויין. (1995, אליעזר

בעיקר בתחומי ביטחון , מודעותם של הכתבים והעורכים לצורך לבקר את מעצבי המדיניות. של ממש

ומרבית העיסוק בנושאי צבא ומדינה היו ברמת הדיווח ולא הפרשנות או , הייתה מועטה, לאומי

, "מגויסת"שאופיינה כ, כי התקשורת הישראלית, מכאן עלתה ההשערה. (1991, ברזילי)הביקורת 

. ל ומשרד הביטחון"תציג את עמדת צה

: העדויות מהספרים השונים הצביעו על שתי קבלות פנים שקיבלו פדויי השבי ממלחמת יום הכיפורים

. ל ומשרד הביטחון"יחס משפיל ומאשים מצד צה. 2, יחס חם ואוהב מצד הציבור הרחב. 1

הכתבות שהופיעו : שלל קטעי העיתונות שהובאו בפרק הממצאים מעלים מסקנה אחת עיקרית

הציגו בהבלטה , תיארו את השבויים בצורה אוהדת, במהלך השנים על שבויי מלחמת יום הכיפורים

.  ל ומשרד הביטחון"צה- ודיווחו בהרחבה על האטימות והיוהרה של הממסד הביטחוני, את דעתם

ל "היה נדיר למצוא בתקשורת הישראלית ביקורת כה חריפה על התנהלות צה, עד לאותה נקודה

כי , שטען, (1991)הסימוכין שנמצא לכך בספרות המקצועית מופיע אצל ברזילי . ומשרד הביטחון

החל תהליך , שחוותה החברה הישראלית, לאחר חשיפת מחדלי מלחמת יום הכיפורים והשבר הגדול

בתקופה זו נוצר , לדידו.  שבין האליטה התקשורתית לממשלהתהתרופפות של הקרבה והסולידאריו

. שבו העיתונות החלה לשמש פה לחברה ולא למדינה, התקדים הראשון בתולדות המדינה
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אלא התייצבה לצד פדויי השבי , כי התקשורת הישראלית לא עמדה לצד משרד הביטחון, ניתן לסכם

.  היא היוותה במה והציגה לפרטי פרטים את טענותיהם כנגד הממסד הביטחוני. והייתה להם לפה

. השערת העבודה הופרכה, אם כן

 

 המשך-מחקרימגבלות העבודה והמלצות ל. 5.2

טרם עברו מחקר שדה -  הסיקור התקשורתי אודותם- ובעיקר, הטיפול בהם, סוגיית השבויים, כאמור

מחקר רציף ומעמיק תוך השוואה . שיספק מידע ומתודולוגיה להבנה נכונה של כל התהליכים, מקיף

יוכל לספק מידע רחב יותר על התנהלות התקשורת , בין אמצעי תקשורת שונים ובין תקופות שונות

נקודה נוספת לבדיקה היא הטיפול התקשורתי בשנות . מול משרד הביטחון בכל הקשור לשבויים

השינויים שעבר משרד . אהוד גולדווסר ואלדד רגב- נכון לשבויי מלחמת לבנון השנייה, האלפיים

מציגים תמונה - במקביל לעמדות השולטות בחברה, הביטחון בהתנהלות שלו מול השבויים

ובעיקר למלחמה בה היו שבויים , שיהיה מעניין להשוות אותה למלחמות קודמות- תקשורתית שונה

. מלחמת יום הכיפורים- רבים כל כך 
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