לאחר מאבק של עשר שנים

איש קבע ששירת ביו״ש הוכר כנכה צה״ל על רקע נפשי

וכי היו אלה המראות שאליהם נחשף שפיתחו
לדבריו ,אחרי כמה אירועים כאלה הוא
יונתן הללי
אצלו פוסט טראומה .לטענתו ,הוא למעשה לא
ניסה לשוחח על תחושותיו עם רופא היחידה,
הוכשר מעולם כלוחם קרבי ,והמראות הקשים
שהמליץ לו להניח לדברים .הוא אף קיבל
חייל שהיה עד למראות קשים ,לזריקת
והמסוכנים שאליהם נחשף החריפו עם הזמן.
לידיו חוות דעת רפואית שקבעה כי הוא סובל
אבנים ולהתפרעויות המוניות והשתתף במצב
עוד ציין התובע כי גם היום ,שנים רבות לאחר
מפוסט טראומה כרונית שמתבטאת בהתקפי
של לחימה מתמשכת ביהודה ושומרון הוכר
ב
שחרורו מהצבא ,הוא סובל מהתפרצויות כעס,
חרדה ופאניקה .עשר שנים לאחר מכן הוא הגיש
כנכה צה”ל לאחר מאבק של כעשר שנים.
מהפרעות שינה ומחרדה ממקומות הומי אדם.
למשרד הביטחון בקשה להכיר בו כנכה ,אולם
התובע ,כיום בן כ־ ,40שירת כחייל בקבע
בפסק דינו החליט שופט בית משפט השלום
משרד הביטחון בתגובה קבע באמצעות חוות
באזורים מסוכנים ביהודה ושומרון .לדבריו,
אורי גולדקורן ,המשמש כיו”ר ועדת ערר לפי
דעת פסיכיאטרית משלו כי אין קשר בין מצבו
הוא החל לסבול מדפיקות לב מואצות ,מפחדים,
חוק הנכים ,לקבל את הערעור ולהכיר בחייל
הנפשי לבין השירות בצה”ל.
ממתח ,מרעד בכל הגוף וממחנק .באחד האירועים
לשעבר כנכה צה”ל .השופט קבע כי לאור
בגין החלטה זו הגיש החייל ערר באמצעות
של תקיפות וירי ,הופעל מטען חבלה ליד הרכב
למצטרפים*ולמרות
לאורךמתנה שנים,
החסר בתיעוד רפואי
עו”ד גיל מור ממשרד דורון טיקוצקי ,שבו
שבו נהג .הוא סיפר כי הרכב עלה בלהבות בעודו
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(כולל
הוא החליט לתת אמון בעדותו
עובדתי ומשפטי בין
ש"חקשר
5.00קיים
מתקפה של טען כי
שהוא נאלץ להתמודד עם
בתוכו ,תוך
היחידה של המערער.
תנאי השירות הצבאי שלו למצבו הנפשי הקשה,
אבנים ורימוני גז שהושלכו לעברו.
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