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מחצור נשלחו להחזיר

חברים

בגלל

שימוש

בסמים

מופרז

ארצה

את בו

בארצות

הברית

להודו,
ונזקק

על

ועשה

לתקופת

עצמו ועל

סרט על
שיקום

הקורות
נוספת.

הסמים .לאחרונה,

אלכוהול.

ב2010 -

הוא

הקיבוץ,

ובהודו.

כשחזר לעצמו,

שהשתחרר נכנס לדיכאון קליני.
בשש

השנים

הצטרפה
הקים

הוא

אושפז

נסע

לכך פעילות

חברה

.::,

יאיר

האחרונות

בשם

־"'־'׳'

קויפמן,

כשגמרו לצלם

איתו.

־■

-־

■^■V

יחד

נפגע
חורש

עם

ש״ירד
בבאר

בתאונת
יאיר

מהפסים״

יעקב,

דרכים

ואחרי

הארץ

בנושא

שתיית

סיפור

מעיין \עלי סמולר
כתבה וצילמה :מע״ן
$DN2$חרובים $DN2$,מאכילים
בים,
רות
אני יושבת על הספה בבית המואר של
הסיפור שלי יותר
$DN2$ונערות $DN2$שהוצמדו יחד מכיתה א׳ .כמו גרעיני
רימון קטנים גדלנו צפופים ,אחד בתוך הילדים
יאיר קויפמן 34 ,בן כיתתי ,שמשקיף אל
סרט
מטורף מכל
האסורים ברחבי
מקשיבה
עבר פארק הירקון המוריק .אני
השני ,מתחילת שנות ה 80 -ועד לאמצע
שאפשר לעשות״,
כיבתה את האורות ,סיגריות שמצאנו בא־
$TS1$בארון$TS1$
למדנו ,אכ־
$TS1$אכלנו$TS1$
בקבוצת ״רימון״
שנות ה90 -
פותח יאיר קויפמן .לסיפור שלו ,ומול עיניי צפותועולות
$DN2$בארון $DN2$ועישנו בהיחבא .בהמשך ,עם כניסתנו
רון
$DN2$אכלנו $DN2$וישנו כולם יחד ,באותו מקום ,בבית
תמונות מתקופה אחרת .גם אוהד נמצא לנו
פסיכוזה
״עברתי
המגורים
כאן ,כמו אז ,ומחבר אותנו סביב סיפור הילדים .היה זה רגע לפני המעבר של לגיל הנעורים והמעבר לאזור
משי־
$TS1$משימוש$TS1$
קשה
מאוד
שתיית
של ״המוסרניקים״ ,התווספו גם
המשפחתית ,ואנו השתיי־
$TS1$השתייכנו$TS1$
הקיבוץ ללינה
אחד .הסיפור של יאיר.
מוש
$DN2$משימוש $DN2$בסמים בארצות
חברה
ומשחקי
כנו
גבוהות
הפסיכוזה הזו
כשבסוף
$DN2$השתייכנו $DN2$לשכבתהגיל האחרונה שחוותהלאורד אלכוהול ,נהיגה פרועה
ובמזרח,
הברית
שרות ירוקים ,נעלי עבודה
המשותפת .כמה קסם
כל השנים אתהלינה
הגעתי לאשפוז במחלקה הסגורה של באר ואידיאלים עוד יותר גבוהים של אחווה,
חשאיים באישוןליל .כל אלה מתערבבים
תעלולים של בני הכי־
$TS1$הכיתה$TS1$
בזיכרוני עם מאות
מתרוצצים חופ־
$TS1$חופשיים$TS1$
היה שםעבורנו,כילדים,
של חופש ושל שיתופיות ,היו רק חלק
יעקב .הייתי שם בערך חודש ,ואני אומר
$DN2$הכיתה $DN2$ויאיר בראשם .עד היום אני
מתכווצת
תה
הדשאים המוריקים של הקיבוץ,
שיים
שהגישה
מהבקבוק
שינקנו
מהחומרים
את זה חדוחלק ,אני חי בזכות זהשלהורים
$DN2$חופשיים $DN2$על
כשאני נזכרת בלחץ החברתי ,עד כמה היה
התינוקות בקיבוץ.
לנו המטפלת בבית
שלי הייתההיכולת הנפשית לאשפז אותי
משחקים בחמש אבנים ומחבואים ,עורכים
חשובלהיות״מקובל״ולא חסוחלילה אחר
מטפסים על עצים ,קוטפים חרו־
$TS1$חרובים$TS1$,
הצגות,
במחלקהסגורה״.
קבוצת רימון הורכבה מ 25 -נערים ונע־
$TS1$ונערות$TS1$

את בעלי

קשה,

ומספר

את

אחרת״.

ודוהרים

MB

חבר וצוות צילום

הסברה לנוער

"מציאות

us

החיים

במשק

על סוסים.טיולי הלילה
הקיבוץ ,אחרי שהמטפלת
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וקניתי כמעט את כל מוצרי החשמל
או שונה .כל אלה נותרו במדינתהילדים,
בחנות .נסעתי עם האוטוגלידה לשכונות
היכן שהכול היה מותר ופרוץ,ולמבוגרים
משם
ההורים שלי באו
מטורפות.
סיטואציות
זוכר
ביוסטון ופתחתי במבצעים .כל ילד שקנה
לא הייתה דריסת רגל .שם התעצב אופיו
פלייסטיישן או
גלידהקיבל ,במתנה סוני
של כל אחד מאיתנו בהתאםלמרכיביו
קשים .אני זוכר
מאוד
אותי
וראו
לבקר
ברגעים
שקל.
000,05
מצלמה .שרפתי בחודשיים
ולמיקומו בקבוצה.
וקשרו אותי למיטה כדי שאני
שרציתי לצאת
משם
וכשחזרתי
נשארתי ביוסטון בלי כסף,
רניאלי ,חבר שלי
לדירה פתאום הופיע רם
אברח
לא
הברית ,הודו,
ארצות
מהקיבוץ שנשלח מטעם ההורים שלי כדי
הברית
ארצות
להחזיר אותי הביתה .מאוחר יותר הסת־
$TS1$הסתבר$TS1$
לשים לב אליהם ואזעלול לקרות אסון.
בהודו ,ביקשו ממני במכללת ספיר להביא
לא
שמשהו
$DN2$הסתבר$DN2$לי ,שבזמן הזה הם הבינו
בר
הסיפור של יאיר מתחיל בילדות בקי־
$TS1$בקיבוץ$TS1$
מפסיכיאטר שאני שפוי ,והמירה
אישור
הסרט נגמר בסצנה שבה הגיבור עולה
להתייעץ עם פסיכיאטר .רם
יבוץ$DN2$שלנו ,חצור ,עובר במסלול המוכר של
בסדרוהלכו
בוץ
לגג אבל מחליט לאלקפוץ .לא הרגנו את
כל אחריות מהסרט .ארבעה ימים לפני
ראה
אבל
איתו,
לחזור
אותי
ניסה
לוחםבנח״ל ,שעם שחרורו מצה״ל ,יוצא
לשכנע
הגיבור ,כי היה לנו חשוב להראות ,שלא
הצילומים הם לא נתנו לזה סיכוי לקרות
שזו משימה בלתי אפשריתוהודיעלקיבוץ
לארצות הברית כדילחסור כסף לטיול
משנהלאיזה בור של חרא נכנסת ,תמיד
ואמרו לנו במילים אלה :אתם הולכים
מושיקו
את
שלחו
מהקיבוץ
שישלחו
סיוע.
הגדול ,אך מקבל תפנית משמעותית בע־
$TS1$בעלילה$TS1$
יש לך תקווה".
שקל עלכלום״.
לשרוף
000,051
של
המשווק
אז
שהיה
כתוצאה
ילה $DN2$בשל פסיכוזה שנגרמת לו
כהן),
(משה
לילה
המפעל,
ההקרנות של ״אבודיםלרגע״מובילות
הסרט צולם ב 2006 -ובסופו של דבר,
לארץ
לחזור
אותי
שהצליח
אותו,
מובילה
הפסיכוזה
משימוש בסמים.
לשכנע
הרצאות בבתי ספר בקיבוצים
שקל .לאינםפור
000,003
הסתכמה ב-
הפקתו
לשבוע עלות
כשנה לאחר שחרורו מהצבא ,בשנת 2000
של פגישותעסקים״.
ובמושבים ברחבי הארץ,
הוא הוקרן למעלה משנה בסינמטק תל
והמפגשים עם
את הטיסה הזו יא«ר לא ישכח .הוא זוכר
לאשפוז במחלקה הסגורה של באר יעקב
התובנה
מנביטים ביאיר את
אביב ,הגיע למעמד של סרט קאלט והוקרן
בני הנוער
רוו־
$TS1$רוויה$TS1$
כולה
וכל
גבוהה
ברזולוציה
אותה
ולתקופת שיקום ממושכת בקיבוץ .כחלק
בשש השנים האחרונות
שמשנה את חייו.
בפסטיבלים
בעולם.
לא
כבר
שלי
המציאות
״כל
בסיוטים.
יה
$DN2$רוויה$DN2$
שמ־
$TS1$שממנו$TS1$
מהתמודדות עם הדיכאון הקליני
חורש יאיר את הארץ לאורכהולרוחבה,
״במשך שנים אחר כך עבדתי כדילהחזיר
למצי־
$TS1$למציאות$TS1$
דמיון
בין
הרק
הקו
קיימת״.
יאיר
הייתה
מחליט
ממנו $DN2$סבל לאחר הפסיכוזה,
מנו
ההלוואות של הסרט .כשלא גמרנו את
את
במטרהלהעביר מסר ברור לבני הנוער,
שהמטוס
היה
הוא
היטשטש.
כל
אות
$DN2$למציאות$DN2$
המבוסס
ליצור
סרט
משוכנע
עליו.
שעבר
על
הסרט במשך שנתיים ,כי נתקענו בשלב להורים ,למחנכים ולמדריכים
הבאים
נחטף ,שיוריםעליו טיל ושהואמיליונר
כנגר כל הסיכויים הוא נסע בחזרהלהו־
$TS1$להורו$TS1$,
המסר שעשוי להציל אותם
שחטפתי פסיכוזה
העריכה ,אנשים חשבו
איתם במגע:
רו $DN2$,כדי לצלם את שאירעלו ,ועמו עמית והבעלים של קבוצתהפועל תל אביב.
רו,
ברגע האמת.
שנייה :שעור פעם בזבזתי מלא כסף בקטע
באר
של
הסגורה
במחלקה
לימודי
במהלך
פגש
רום,
שאותו
״התעוררתי
הקולנוע
שאני חושב שאני במאי
קולנוע״.
משם סיטואציות מטור־
$TS1$מטורפות$TS1$.
יעקב .אני זוכר
במכללת ספיר ,וצוות של  12איש.
נזשינזת וזיי
בעצם ,וו
$DN2$מטורפות $DN2$.ההורים שלי באו לבקר וראו אותי
פות.
״כשהשתחררתי מהצבא נסעתי לעבוד
דרכים
תאונת
nwp
ספר
בקשות של מנהלי בתי
קשים .אני זוכר שרצי־
$TS1$שרציתי$TS1$
ברכבגלידה .שם נחש־
$TS1$נחשפתי$TS1$
ברגעים מאוד
בארצות הברית
בעקבות
שידבר על הסרט ,ערך יאיר
ואנשי חינוך
החזרהלהודולצילומי הסרט הייתה סוג
משם וקשרו אותי למיטה כדי
$DN2$שרציתי $DN2$לצאת
תי
השאכטות.
שפתי $DN2$לעולם של הסמים ושל
פתי
אירוע חשיפה בסינמטק אבל לא כולם
מתקנת עבור יאיר ,אולם בתום
של חוויה
שאני לא אברח .הייתי גמור מתרופות ,לא
גראם וחשיש .זה מה
בהתחלה היו אלה
בקהל תמכו בכך.
$TS1$צריכה $TS1$הצילומים הוא עבר תאונת דרכים קשה.
יכולתי לאכול בעצמי ואחותי הייתה צרי־
מהקיבוץ
שהחבריה שלי
ומהצבא עשו,
פסיכולוגי,
״הייתה מנהלת של שירות
לעצמי ,מה זה כבר לעשן חשיש,
כה
וחשבתי
$DN2$צריכה $DN2$לבוא להאכיל אותי .זה כל מה שאני ״הכולבצילומים היה מושלם ,ואזעליתי
שקמה בתום הקרנת הסרט ואמרה לכל
לאוטובוס ,והוא נכנס חזיתית במש־
$TS1$במשאית$TS1$
לבד
זוכר מהמחלקה הסגורה״.
כולה כמו לשתות בירה.
מי שהיה שם ,שלדעתה אסור להכניס את
אית
אף אחד שם לא היה דומהלנרקומן שה־
$TS1$שהביאו$TS1$
$DN2$במשאית $DN2$שעמדה בצד הדרך״ .יאיר התעורר
יאיר ואת עמית לבתי ספר ,כי הם נר־
$TS1$נראים$TS1$
בביתחולים עם פה שבורלגמרי,כשלידו
הביאו$DN2$לנו לבית הספר ,כדי שירצהלנו נגד
ביאו
הסרט
בחזרהלחיבוץ,
$DN2$נראים $DN2$כאילו לא קרה להם שום דבר .מאז
אים
שוכבים בשקים אנשים שמתו בתאונה.
שימוש בסמים ,ובכל מקרה ,אף פעם לא
שהיו

דיברו

איתנו

משימוש

על

בסמים.

שנה

בארצות

פגיעה

נפשית

כתוצאה

אחרי

חצי

״הקיבוץ

שלמה

בנה

סביבי

מערכת

שיקום

שתמכה בי ,וגם מימן את הפסי־
$TS1$הפסיכיאטר$TS1$

התעוררתי

״התאונה הזו

שליוותה

העירה

את צילומי

אותי

הסרט.

מהאופוריה
אני

זוכר
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במחלקה

היא פעלה
ועריכת

נגד

הקרנת

הסרט

בבתי

באר

ספר

הרצאות בנושא .מספר מנהלים
ספר נחשבים ,שנכחו בקהל ,קמו

כיאטר
$DN2$הפסיכיאטר $DN2$שטיפל בי .שגרת העבודה במפעל
שפגשתי אחרי זה את רניבלייר,
הברית הלכתי למסיבה ולקחתי כדו־
$TS1$כדורי$TS1$
סייעהלי ,ועזרו לי לבנות ביטחון עצמי
שהיה קצת החונך של הסרט שלנו.
פתאום אתה נורא אוהב את
ורי $DN2$אקסטזי.
רי
בכך שנתנו לי לאמןילדיםבבדמינטון״.
סוף לא מביאים את הנרקומן
מרוסק ואת הגוף
ראה את כל הפה שלי
כולם ,כולם טובים בעיניך ויש לך הרבה
אבל למרות כל המערכת
שאומרים,
השיקומית הזו חבול ,ושאל אותי אם התאונה הייתה שווה
כוחלרקוד .אבל אחרי ארבע שעות זה
בחורים צעירים
דיכאון
של
למצב
יאיר נכנס מהר מאוד
מהסמים האלה אתהיכול לגמור את
שגם
שחזרתי איתו.
את החומר שלהצילומים
עובר .ואז מגיע הבום .מין ירידה כזאת של
קליני.לדבריו ,הדיכאון הקליני שמגיע
המשפחה שלך .עד היום לא
עצמך ואת
שאם הייתי יודע שאני צריך
עניתי לו
דאון״.
הקשה ביו־
אחרי הפסיכוזה הוא החלק
מסמים שיבוא וי־
מצאתי פגוע נפש אחר
בהחלטה של רגע ,הוא קנה כרטיס
ואז,
$TS1$ביותר $TS1$לעבור כזאת תאונת דרכים ,כרילחזור עם
$DN2$ביותר $DN2$בכל הסיפור.אפילו יותר מהפסיכוזה
תר
הקלטותהללו ,לא הייתי עושה את הסרט.
להודוועלה על מטוס .יאיר בכלל תכנן
דבר על הסיפורשלו .רוב החבר׳ה שעברו
עצמה.
את מה שאני עברתי לא חוזרים למסלול
שהרגשתי אז .במבט לאחור זה היה
זה מה
אמריקה .קיבל חיסונים
לנסוע לדרום
יאיר היה לוחם ומפקדבפלחו״ד של גדוד
פסיכוזות
טראומה
שנשארה לי
שווה את זה ,למרות
מתאימים ותכנן מסלול .למרות כל אלה
נורמטיבי של החיים .הם עם
 50שלהנח״ל ,אבל הפסיכוזה מחקה לו
חוזרות ונשנות ועם דיכאונות ,שלא מאפ־
$TS1$מאפשרים$TS1$
מטורפת מהתאונה.להתעורר בביתחולים
מצא עצמו נוחת בהודו ,שםגילה אתעולם
את כל הביטחון העצמי .לראשונה חלח־
$TS1$חלחלה$TS1$
$DN2$מאפשרים $DN2$להם ללכתלעבוד והם לאיכולים
שרים
בהודו ,כשהשיניים שלך מרוסקותולידך
האסיר.
$DN2$חלחלה$DN2$אליו ההבנה ,שהוא כבר לא יהיה מי
לה
מתבייש
אנשים מתים .עד היום אני חולםלפעמים לבוא ולדבר מולילדים .אני לא
״פגשתי כמה חבר׳ה בקאסולומנאלי,
שהיה פעם או מי שחשב שהוא תחת מעטה
מהשנה
קליני .חלק
להגיד שיש לי דיכאון
והיינו לוקחים טריפים במסיבות .לקחתי
שאין לי שיניים ומתעורר בבהלה באמצע
פסיכיאטריים רק כדי
אני לוקח כדורים
מעט סמיםלעומת אחרים שהיולידי ,אבל ההזיות המרמות של הפסיכוזה .לאחר זאת ,הלילה״.
העכיר את ימיו דיכאוןקליני מר.
התקפי חרדה ברמה,
לקום בבוקר .יש לי
הכוללת אינס־
$TS1$אינספור$TS1$
תקופת שיקום נוספת
הפכתי
הייתה להם השפעה גדולה
עליי.
נטחן
שלך
אכפת לך למות .המוח
״לא
שאני משתדל לא לצאת מהבית ,ובמקו־
$TS1$ובמקומות$TS1$
$DN2$אינספור $DN2$ניתוחי שיניים ,הסתגרות של שנתיים
פור
לסוג של זומבי חסר מנוחה .לא ישנתי
במשך שנתיים אני
במחשבות אוברניות.
$DN2$ובמקומות $DN2$עבורה מסתכליםעליי אחרתלגמרי.
מות
במשמרות לילה
מחודש חזרתי
פחות
ולא אכלתי ואחרי
בחדרי עריכה ועבודה
חושב שלא יצאתי מהחדר .הייתי לוקח את
שאנשים פגועי נפש הם אנשים
אני חושב
הביאו את הסרט לשל־
$TS1$לשלבי$TS1$
במפעל בקיבוץ
לארץ״.
לעבוד ,לוקח את התרו־
$TS1$התרופות$TS1$,
התרופות ,הולך
שופטת אותם
החברה
נוראאומללים ,כי
$DN2$לשלבי $DN2$סיום .את הסרט ״אבודיםלרגע״ כתבו,
בי
דיברת עמ מישהו בקיבוץ על מה שעו־
$TS1$שעובר$TS1$
לישון״.
$DN2$התרופות$DN2$,הולך
פות,
בצורה מאור קשה״.
הפיקו וביימו יאיר קויפמן ועמית רוס.
בר־
ובר$DN2$
עליד?
הבמאי,
הוא

של בתי
ואמרו לה
חיכולה .סוף
המכור ,אלא

שזו

בדיוק
הפעילות

שבתי

הספר

שאבת את הכוח לעשות מרט?
מאי
״הסתובבתי בקיבוץ בלי שאף אחד ראה
בדי־
$TS1$בדיוק$TS1$
מהקיבוץ,
חבר
״ג׳ינג׳י
מנור),
(נעם
גלרון,
בפסיכוזה מטור־
$TS1$מטורפת$TS1$.
באמת שאני
או הבין
על
מארצות
$DN2$בדיוק $DN2$חזר
וק
השפיות
מאבד את
החברים
הברית ואמר לי ,שאני להודו .אחד
רפת $DN2$.הייתי יושב עם החבר׳ה ,ואני זוכר
פת.
$DN2$שמעתי $DN2$אלפי סיפורים ,והתחוור לי שהתופעה
עתי
עליי.
חייב לעשות סרט על כל מה שעבר
היא כה רחבה ,אך אף אחד לא מדבר
שלו כתוצאה משימוש מסמים ,וחבר שלו
להירגע .לא
שהם אמרו לי שאני צריך
עליה.
חסכתי מספיק כסף מהעבודה במפעל וה־
$TS1$והחלטתי$TS1$
את
מצאתי את עצמי ואחרי שבועיים ברח־
$TS1$ברחתי$TS1$
מנסה לשמורעליוולהחזיר אותו בחזרה החלטתי שאני לא אפסיקלהעביר
חלטתי
ההרצאות הללו בלי לפסוח ולו על בית
$DN2$והחלטתי $DN2$ללכת ללמודקולנוע במכללת לארץ.
התקופה
חתי $DN2$בחזרה לארצות הברית .בכל
תי
ספיר.
ספר אחד בארץ .אבל להרבה בתי ספר לא
שכתבנו את התס־
$TS1$התסריט$TS1$,
״מה שלא הבנו בזמן
הרגשתי
הזו כבר לא נגעתי בסמים ,כי
שהפך
פגשתי את עמית רוס,
״בספיר
שהתנגדה
הכניסו אותנו בגלל המנהלת
$DN2$התסריט $DN2$,זה עד כמה הסרט מדויק באופן שבו
ריט,
שאני כל הזמן על טריפ .הגעתיליוסטון
מאוד
השותף שלי לפרויקט.
והצלחתי לשכור שוב את האוטוגלידה ,להיות
$TS1$יכולים $TS1$לנו .ב 2008 -עמית רוס החליט שנמאס לו
הוא מראה פסיכוזה .המקום והדמויות יכו־
השלמנו אחד את השני ,ויחד יצרנו את
להילחם בטחנות רוח ,ושהוא חוזרלקריי־
$TS1$לקריירה$TS1$
$DN2$יכולים $DN2$להשתנות ,אבללפסיכוזה תמיד יהיו
לים
אבל במקום לצאתלעבוד עצרתי בחנות
תמיכה או
הסרט ׳אבודיםלרגע' ,ללא
$DN2$לקריירה $DN2$שלו בתור במאי .אני החלטתי שאני
רה
אותם מאפיינים של חלוקת הדברים ,של
למוצרי חשמל .הייתי אז עם שיער ארוך
מימון של גוף חיצוני .השקענו כל אגורה
שהתח־
$TS1$שהתחייבתי$TS1$
הרצאות אחרונות
חמש
המגה-רוחניכביכול ,של חוסר
הדיבור
חשבה שאני הומלס וגיר־
$TS1$וגירשה$TS1$
והמוכרת
וזקן,
נותן עוד
שהייתהלנו וגייסנו סכום ראשוני בעזרת
בהרצאה הא־
$TS1$האחרונה$TS1$,
$DN2$שהתחייבתי $DN2$להן ומפסיק .אבל אז,
ייבתי
שעות שינה ושל זומביות .אלה תסמי־
$TS1$תסמינים$TS1$,
000,5
רשה $DN2$אותי מהחנות .בתגובה שלפתי
שה
חברים,הלוואות מהבנקים וכל מי שיכול
$DN2$האחרונה $DN2$,ניגש אליחייל ואמרלי ,שאם הוא
חרונה,
$DN2$תסמינים $DN2$,שאם לא מודעיםאליהם,עלולים לא
נים,
דולרבטרוול צ׳קס ו-
דולר במזומן
000,5
לעזור.לפני שנסעתי לצלם את הסרט
היה
הסרט ,בכיכובם
מספר

של

איתי תורג׳מן ותומר

שני

חברים

שטסים יחד

״היה לי דחף לצאת עם

בכל

רחבי

הסרטולהרצות

הארץ .במהלך הטור הזה שמ־
$TS1$שמעתי$TS1$

יעקב .אני

עמוד 3

היה רואה את

שלו
י״ב

הסרט הזה בתיכון ,היום חבר

היה חי .הוא
באחד

וחבר

שלו היו תלמידי

התיכונים הכי

נחשבים

בחיפה,

$TS1$יומולדת$TS1$
יומול־
ועישנו סמים יחד .באמצע מסיבת
ולדת $DN2$שערך ,לקח החבר את האקדח של אבא
דת
שלו וירה לעצמו כדור
כשחקרו
בראש.
גילו שהוא היה בפסיכוזה מסמים ,אך אף
אחד לא זיהה זאת .לאחר השיחה עםהחייל
משימת חיי ושכל עוד
הבנתי ,שזו בעצם
יש לי כוחלעבור ממקום למקום ולספר
את הסיפורשלי ,זה מה שאעשה״.
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ההרצאות
ובמושבים
נפשיות

החיים

מתמקדות

ואובדן

משימוש $DN2$בסמים״,
מוש

לרגע״.

שמעביר

האישי
יאיר

יאיר
בנושא

בקיבוצים

"פגיעות

כתוצאה
מוטיבציה
$TS1$משימוש$TS1$
משי־

כשרובן מבוססות על
הסרט ״אבודים
שלו ועל
ביסס את ההרצאות גם על
סיפור

מחקר גדול שערך .הוא
פריש ,המנהל של ״כפראיזון״ ,עםחיליק
שטרנברג מנ־
$TS1$מנהלת$TS1$
מגנוס ,המחלץ ,ועם אורית
הדרכה
הלת $DN2$מרכז
ברשות למלחמה בס־
$TS1$בסמים$TS1$,
הלת
סמים $DN2$,וחקר את התחום מכל היבט אפשרי.
מים,

נפגש עם עומרי

לגמרי ,אל תלכי איתר .לאחר הצגת הסי־
$TS1$הסיטואציה$TS1$
ההרצאה הזו הוא עבר במאות קיבוצים
עם
טואציה
$DN2$הסיטואציה $DN2$יחד עםהתלמידים ,אנו מקיימים מילים .הם סיפרו עלתלמידים
ומושבים ,אבל בשלב מסוים הוא הרגיש
מתנהגים
דיוןושואלים אותם ,איך הם היו
לא מודע למשהו ,אתה לא מפחד או נזהר
מבנות זוגן לממש את מה שהם ראו בסר־
$TS1$בסרטים$TS1$,
שזה לא מספיק.
כשאנחנו היינו בתיכון לפני 15
ממנו.
$DN2$בסרטים $DN2$,בלילהבחין מה סרט ומה מציאות .זה
טים,
במצב כזה ומה לדעתם כדאילעשות״.
״חברתי לרשות למלחמה בסמים ,והם
מעוות להם את כל תפיסתהזוגיות״.
יאיר :״הנערים מאוד אוהבים לשחק,
שנה ,לא דיברו איתנו על אלכוהול ועל
הציעו לי לכתוב גם תכנים עלאלכוהול.
נהיגה .היינו נוהגים שיכורים בכל רחבי
יאיר :״אחרי הרצאות של ׳אבודים
מרותקים למה שקורה על הבמה ,כי
והם
לרגע׳,
אחרי מחקר מעמיק נפגשתי עם אוהדהול,
הארץ ,כי לא הייתה מודעות .היום כולם
הרבה פעמיםתלמידים מגיבים בפייסבוק,
שמדבריםאליהם .מאוד קשה
אלה נושאים
ילדות 33 ,מהקיבוץ(חצור) ,ועםלירון
חבר
מדברים על זה ,כי הבינו שאלכוהול ונהי־
$TS1$ונהיגה$TS1$
מתקשריםאליי ,שולחיםמיילים ומתיי־
$TS1$ומתייעצים$TS1$.
לדבר מול  100תלמידים ,לפעמים אתה
שחקנים
בן שלוש 28 ,מתל אביב ,שניהם
גה
יוצא בלי טיפת אוויר .אתה חייבלהיות
$DN2$ונהיגה $DN2$זה לא הולך ביחד ,אבל אנשים פה עוד
עצים.
$DN2$ומתייעצים $DN2$.לא מזמן פנתה אליי במייל נערה
בוגרי ניסן נתיב תל אביב ,ויחד חשבנו על
לא התחילו לדבר על מחלות נפש שנגר־
$TS1$שנגרמות$TS1$
שכתבהלי ,שהיא לא יודעת למי לפנות
במשך שעה וחציוללכוד את
הקשב
בשיא
פעילות שניתןלהעבירלבני נוער בנושא
מות
$DN2$שנגרמות $DN2$כתוצאה משימוש בסמים״.
וסיפרה שהיא מודאגת ,כי חברה שלה
תשומתלבם״.
אלכוהול דרך משחק .הגינו את הקונספט
לא קשה לך לספר שוב ושוב את הסי־
$TS1$הסיפור$TS1$
מעשנת תקופה ארוכה עם בחור יותר מבו־
$TS1$מבוגר$TS1$,
במקומות כמו בתי ספר
אוהד :״דווקא
הייחודי
המבוסס
שנקרא ׳משחקמכוון',
פור
$DN2$הסיפור $DN2$שלך?
גר,
שחשבנו שנעבור בהם חוויות
$DN2$מבוגר $DN2$,וכנראה גם צורכת איתו סמים .פניתי
מקצועיים,
מביאים
אמיתיים
סיפורים
שהנערים
על
״בשנים האחרונות
קשות ,עברנו חוויות מאוד חיוביות .כשא־
$TS1$כשאתה$TS1$
הקולנוע פחות מעניין
למתאם של הרשות למלחמה בסמים בעיר
בחרתי
מהשטח ומדבר בגובה העיניים.
אותי ,ואני מוצא את עצמי עוסק בחינוך
תה
שלה ,וצוות חזק שעובד בתיכון שבו היא
שמרתקת את
$DN2$כשאתה $DN2$מצליחלהעבירפעילות
שחקנים שהם קודם כול אנושיים ,כאלה
ורואה בעבודה הזאת יותר ויותרשליחות.
במשך שעה וחצי ,והם
לומדת יצר איתה קשרוטיפל בה.
משתתפים
הנערים
שמתחברים בקלות לבני נוער .כל השחק־
$TS1$השחקנים$TS1$
הסרט
שראה את
המתאמות לפני שבוע פגשתיחייל
התקשרהאליי אחת
יום אחר
החברים
דאחקות של
ונחשפים למרות
קנים $DN2$שירתו בצבא או בשירותלאומי באופן
נים
ארבע פעמים :ביישובשלו -,בתיכון שלו,
וסיפרהלי,
אתה
שלהם ,זה מדהים .אין לזה תחליף.
השתכרו באחד
שכמה נערים
משמעותי ,כמו אוהד למשל ,שהוא רב סרן
שהוא
בבסיס שלו ורגע לפני
השתחרר.
היישובים והגיעו למצב של הרעלת אל־
$TS1$אלכוהול$TS1$.
שהשגת ושינית משהו ,אפילו אם
מרגיש
במילואים בסיירת מטכ״ל וזה מסייעלחי־
$TS1$לחיבור$TS1$
הוא אמרלי ,שכל פעם הסיפור תפס אותו
$DN2$אלכוהול$DN2$.למזלם ,אחד מהם הזמיןאמבולנס.
הכי בקטנה .זה קורה בגלל שהתיאטרון כוהול.
בור
חיבור $DN2$עם בניהנוער״.
הוא מדיום חי .זה רק אתהוהקהל״.
ברגע אחר בחייםשלו ,בדיוק כשהוא היה
הוא הניח את החברים שלו על הצד ,ניקה
אידהפעילות מתנהלת?
צריך את זה ,ובכל פעם הוא הבין דברים
הפרשות כדי שלא יחנקו ושטף אותם
להם
יאיר :״את
הפעילויות אנחנו מעבירים
הפעילות אנו נמצ־
$TS1$נמצאים$TS1$
אוהד:־״לפני העברת
שאתה
נוספים .מכל מה שעברתי הבנתי,
בבתי ספר יסודיים ותיכוניים בכל רחבי
במים .כששאלו אותו איך ידע מה לע־
$TS1$לעשות$TS1$,
בקשר עם היועצת החינוכית של בית
אים
מצאים$DN2$
אף פעם לא יודע לאן החייםיכוליםלהו־
$TS1$להוביל$TS1$
שות,
$DN2$לעשות $DN2$,הוא אמר שהיהבפעילות׳אלכוהול
הארץ .אנו עובדים עם לאו בק בחיפה ,עי־
$TS1$עירוני$TS1$
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הספר ,ובונים
המצבים בחיים אתה
$DN2$להוביל $DN2$אותך ,אבל ברוב
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לבית ספר וצרח על הצוות החינוכי ,למה
יאיר :״נערה סיפרה איך כמעט אנסו את
מציאות אוזרת'
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כשהיא הייתה
ב 2010 -הקים יאיר את חברת ״מציאות
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סיטואציה $DN2$על ידי תיאור המקרה״.
טואציה
עישוןנרגילה ,התנהגויות בסיכון למי־
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ערים $DN2$את הסיטואציה ,למשל:לירוןדלו־
$TS1$דלוקה$TS1$
ערים
בבעלי חיים.
$DN2$שהשחקנים $DN2$היו מדהימים ,שסוף סוף באו ודיברו
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