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קיץ  2006ארעה חטיפת החיילים אהוד גולדווסר ז"ל
ואלדד רגב ז"ל .החטיפה הובילה את הצבא ליציאה
ל"מלחמת לבנון השנייה" .אל גבול הצפון נקרא גם גדוד
"הבוקעים" בחטיבה  401של חיל השריון .רס"ן ד"ר מרינה
קמינסקי שהייתה קצינת הרפואה הגדודית נתבקשה להישאר
על הגבול ולא להיכנס לשטחי האויב יחד עם הגדוד שלה ,עקב
היותה אישה" .בהתחלה
אמרו לי שאין ניסיון עם
הכנסת קצינת רפואה,
מיד אמרתי שאין דבר כזה,
החיילים רגילים אלי והם
חייבים להרגיש בטוחים.
כתבתי מכתב בקשה,
מילאתי טופס התנדבות
ונכנסתי יחד עם הגדוד
שלי ועם החיילים שלי
כי היה צורך בי כקצינת
רפואה" ,מספרת רס"ן
ד"ר קמינסקי" .כשהתחילה
המלחמה הייתי כבר כמעט
שנה בגדוד והיה לי חשוב
להיות חלק מהמשימה
יחד עם החיילים וכחלק
ממשפחת הבוקעים",
 !   
הוסיפה .את כל ימי
הלחימה מעבירה רס"ן
ד"ר קמינסקי בתוך טנקבולנס ,טנק לוחם לכל דבר ועניין
ובעת הצורך גם תחנה בה מטפלים בפצועים מן הלחימה.
"למרות שחם וצפוף בתוך הטנק ,ככה צריך להילחם .לא
החליפו אותי לאורך כל המלחמה כי כשאת רופאת יחידה
את מחויבת הרבה מעבר :כרופאה ,כאזרחית וכקצינה .זה לא
משנה אם אני עם החלוק הלבן או עם המדים ,אני מרגישה
את תחושת המחויבות" ,אומרת רס"ן ד"ר קמינסקי" .כשהייתי
בתוך לבנון ידעתי שזו מלחמה ואני חייבת להיות נוכחת ולעשות
כמה שיותר .את מבינה שיש הרבה מעבר למה אסור ומה
מותר ,יש חיילים באמצע וזה יותר חשוב מהכל .כל פצוע הוא
אחד ומיוחד ,כולם מקבלים את הטיפול הכי טוב שניתן לתת
באותם רגעים כאשר בכל פצוע חייבים לטפל" ,היא משתפת.

///אין זמן לסנטימנטים

לאחר ימים ארוכים של לחימה ,מצאה עצמה רס"ן ד"ר קמינסקי
לצד הלוחמים בשטח בינת ג'בייל שבלבנון .זמן קצר לאחר
הקרב הקשה בין כוחות גולני והצנחנים עם חיזבאללה ,רס"ן ד"ר
קמינסקי כבר מטפלת בשטח בפצועים רבים" .כקצינת רפואה
לא ידעתי מה קרה ,ידעתי רק שיש פצועים .באותו הרגע היה
חשוב לפנות ולטפל במי שנפגע כמה שיותר מהר" ,משחזרת
רס"ן ד"ר קמינסקי את הרגעים הללו" .ידעתי שיש צורך בטיפול
ופינוי דחוף של הפצועים קשה יותר .מי שתפעל את האירוע היו
הלוחמים עצמם .אירוע כזה שונה במהותו מכל מה שמכירים
באירועים בתוך הארץ ,זה בשטח לבנון ומתווה הפעולה שונה",
מוסיפה .לדבריה של רס"ן ד"ר קמינסקי באירועים מהסוג הזה

ישנה מעורבות של כוחות רבים כאשר מעל כל הפעילות מרחף
החשש והידיעה שכל הפעולות נעשות בשטח אויב תחת איום
תקיפה תמידי מצד האויב" .התחלתי לטפל בפצועים ותוך כדי
הלוחמים של הטנק שלי הזמינו פינוי .הצלחתי לשמור על קור
רוח במצב כזה בזכות דוגמה שלקחתי מהמ"פ והמג"ד ,כולם
שמרו תמיד על קור רוח וזה היה מעורר השראה" ,היא משתפת.
גם לאחר האירוע המשמעותי
נשארים רס"ן ד"ר קמינסקי וחייליה
בשטח ,בתוך הטנק שלהם ומטפלים
בפצועים רבים לאורך כל הלחימה.
במהלך אחד מימי הלחימה נפגע
דחפור מסוג די 9-בקנטרה ,רס"ן
ד"ר קמינסקי שנמצאת במקום
יוצאת מהטנק המוגן ורצה תחת
ירי הטילים להציל את הפצועים.
"אנשי המילואים והסדיר שהיו באירוע
עזרו לי לפנות את הפצועים מהגובה
של הדי .9-נורו עלינו טילים במהלך
הטיפול והמ"פ ,רס"ן )מיל'( יובל כנען
שם את הטנק שלו על מנת להגן
על הטנק שלנו כדי שנוכל לטפל
בצורה הטובה ביותר בחיילים תוך
כדי נסיעה" ,משחזרת רס"ן ד"ר
קמינסקי" .בזמן מלחמה ,בראש של
רופאה אין הרבה זמן לסנטימנטים.
חייבת להיות משמעת אישית על
מנת לשמור על שגרה מבצעית בזמן הלחימה ובנוסף נדרש
ריכוז מקסימלי כדי להגיע ליכולת טיפול מקסימלית" ,מוסיפה.

" ///הרגע שנידרש לדגל"

לאורך  33ימי הלחימה ,טיפלה רס"ן ד"ר קמינסקי בעשרות
לוחמים גם מהגדוד אליו הייתה שייכת אך לא פחות גם מגדודי
חי"ר שפעלו סמוך לכוחות השיריון .כשנה לאחר המלחמה
נודע לרס"ן ד"ר קמינסקי שהיא מועמדת לצל"ש אלוף פיקוד
מרכז בזכות הפגנת אומץ לב ,נחישות ,דבקות במשימה ,רעות
ומקצועיות כרופאה" .לבסוף נאמר לי שעברתי את הוועדה
ונבחרתי לקבל צל"ש .מבחינתי להיות מועמדת זה הרבה יותר
חשוב מלקבל את העיטור עצמו" ,אומרת רס"ן ד"ר קמינסקי.
"הסביבה הקרובה התרגשה מאוד ,ההורים שלי תמכו בי לאורך
כל הדרך על אף שזה לא היה מובן מאליו כי לצבא הגעתי
בגיל  .31במהלך כל שירותי בצה"ל ביצעתי תפקידי שטח והורי
תמכו מאוד לאורך כל הדרך .ביחידות סגורות כשלא חוזרים כל
יום הביתה תמיכה מהמשפחה חשובה מאוד" ,מסבירה רס"ן
ד"ר קמינסקי .בחודש הבא צפויה רס"ן ד"ר קמינסקי לעטות
על כתפיה את דרגות סגן אלוף וכעת היא נמצאת בקורס
"אפק" במכללה הבין-זרועית לפיקוד ומטה )פו"ם(" .להיות
קצינת רפואה בגדוד זה אומר להיות הרופאה המטפלת גם
בשגרה וגם בחירום .כל קצינות הרפואה הגדודיות לעתיד
צריכות לדעת שתמיד יכול להגיע הרגע שנידרש לדגל וכל
חייל חייב להיות בטוח שיש לצידו מישהו שיכול להציל חיים",
אומרת רס"ן ד"ר קמינסקי .

“ “  
   
   
   33 .
      
   “
      
    ,  ,
  ,
  
 
  

”כל חייל חייב

להיות בטוח

לצידו
שיש
מישהו שיכול
להציל חיים“
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