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סמולר\עלימע״ן

מהפסים״ש״ירדקויפמן,יאירהקיבוץ,בואתארצהלהחזירנשלחומחצורחברים

ואחרייעקב,בבאראושפזהואובהודו.הבריתבארצותבסמיםמופרזשימושבגלל

צילוםוצוותחברעםיחדנסעלעצמו,כשחזרקליני.לדיכאוןנכנסשהשתחרר

קשה,דרכיםבתאונתנפגעלצלםכשגמרואיתו.הקורותעלסרטועשהלהודו,

ומספרהארץאתיאירחורשהאחרונותהשניםבששנוספת.שיקוםלתקופתונזקק

שתייתבנושאלנוערהסברהפעילותלכךהצטרפהלאחרונה,הסמים.ועלעצמועל

סיפוראחרת״."מציאותבשםחברההקיםהוא2010ב-אלכוהול.

סמולר\עלימעייןוצילמה:כתבה

יותרשליהסיפור

סרטמכלמטורף

לעשות״,שאפשר

קויפמן.יאירפותח

פסיכוזה״עברתי

משי־קשהמאוד

מוש

$TS1$משימוש$TS1$

$DN2$משימוש$DN2$בארצותבסמים

הזוהפסיכוזהכשבסוףובמזרח,הברית

בארשלהסגורהבמחלקהלאשפוזהגעתי

אומרואניחודש,בערךשםהייתייעקב.

שלהוריםזהבזכותחיאניוחלק,חדזהאת

אותילאשפזהנפשיתהיכולתהייתהשלי

סגורה״.במחלקה

שלהמוארבביתהספהעליושבתאני

אלשמשקיףכיתתי,בן34קויפמן,יאיר

מקשיבהאניהמוריק.הירקוןפארקעבר

ועולותצפותעינייומולשלו,לסיפור

נמצאאוהדגםאחרת.מתקופהתמונות

סיפורסביבאותנוומחבראז,כמוכאן,

יאיר.שלהסיפוראחד.

גבוהותעבודהנעליירוקים,שרות

אחווה,שלגבוהיםיותרעודואידיאלים

חלקרקהיושיתופיות,ושלחופששל

שהגישהמהבקבוקשינקנומהחומרים

בקיבוץ.התינוקותבביתהמטפלתלנו

ונע־נערים25מ-הורכבהרימוןקבוצת

רות

$TS1$ונערות$TS1$

$DN2$ונערות$DN2$גרעיניכמוא׳.מכיתהיחדשהוצמדו

בתוךאחדצפופים,גדלנוקטניםרימון

לאמצעועד80ה-שנותמתחילתהשני,

אכ־למדנו,״רימון״בקבוצת90ה-שנות

לנו

$TS1$אכלנו$TS1$

$DN2$אכלנו$DN2$בביתמקום,באותויחד,כולםוישנו

שלהמעברלפנירגעזההיההילדים.

השתיי־ואנוהמשפחתית,ללינההקיבוץ

כנו

$TS1$השתייכנו$TS1$

$DN2$השתייכנו$DN2$לאורדשחוותההאחרונההגיללשכבת

קסםכמההמשותפת.הלינהאתהשניםכל

חופ־מתרוצציםכילדים,עבורנו,שםהיה

שיים

$TS1$חופשיים$TS1$

$DN2$חופשיים$DN2$הקיבוץ,שלהמוריקיםהדשאיםעל

עורכיםומחבואים,אבניםבחמשמשחקים

חרו־קוטפיםעצים,עלמטפסיםהצגות,

בים,

$TS1$,חרובים$TS1$

$DN2$,חרובים$DN2$במשקהחייםבעליאתמאכילים

הלילהטיוליסוסים.עלודוהריםהילדים

שהמטפלתאחריהקיבוץ,ברחביהאסורים

בא־שמצאנוסיגריותהאורות,אתכיבתה

רון

$TS1$בארון$TS1$

$DN2$בארון$DN2$כניסתנועםבהמשך,בהיחבא.ועישנו

המגוריםלאזורוהמעברהנעוריםלגיל

שתייתגםהתווספו״המוסרניקים״,של

חברהומשחקיפרועהנהיגהאלכוהול,

מתערבביםאלהכלליל.באישוןחשאיים

הכי־בנישלתעלוליםמאותעםבזיכרוני

תה

$TS1$הכיתה$TS1$

$DN2$הכיתה$DN2$מתכווצתאניהיוםעדבראשם.ויאיר

היהכמהעדהחברתי,בלחץנזכרתכשאני

אחרוחלילהחסולא״מקובל״להיותחשוב

עמוד 1



הילדים,במדינתנותרואלהכלשונה.או

ולמבוגריםופרוץ,מותרהיהשהכולהיכן

אופיוהתעצבשםרגל.דריסתהייתהלא

למרכיביובהתאםמאיתנואחדכלשל

בקבוצה.ולמיקומו

הודו,הברית,ארצות

הבריתארצות

בקי־בילדותמתחיליאירשלהסיפור

בוץ

$TS1$בקיבוץ$TS1$

$DN2$בקיבוץ$DN2$,שלהמוכרבמסלולעוברחצור,שלנו

יוצאמצה״ל,שחרורושעםבנח״ל,לוחם

לטיולכסףלחסורכדיהבריתלארצות

בע־משמעותיתתפניתמקבלאךהגדול,

לילה

$TS1$בעלילה$TS1$

$DN2$בעלילה$DN2$כתוצאהלושנגרמתפסיכוזהבשל

אותו,מובילההפסיכוזהבסמים.משימוש

2000בשנתמהצבא,שחרורולאחרכשנה

יעקבבארשלהסגורהבמחלקהלאשפוז

כחלקבקיבוץ.ממושכתשיקוםולתקופת

שמ־הקליניהדיכאוןעםמהתמודדות

מנו

$TS1$שממנו$TS1$

$DN2$שממנו$DN2$יאירמחליטהפסיכוזה,לאחרסבל

עליו.שעברכלעלהמבוסססרטליצור

להו־בחזרהנסעהואהסיכוייםכלכנגר

רו,

$TS1$,להורו$TS1$

$DN2$,להורו$DN2$עמיתועמולו,שאירעאתלצלםכדי

הקולנועלימודיבמהלךפגששאותורום,

איש.12שלוצוותספיר,במכללת

לעבודנסעתימהצבא״כשהשתחררתי

נחש־שםגלידה.ברכבהבריתבארצות

פתי

$TS1$נחשפתי$TS1$

$DN2$נחשפתי$DN2$השאכטות.ושלהסמיםשללעולם

מהזהוחשיש.גראםאלההיובהתחלה

עשו,ומהצבאמהקיבוץשלישהחבריה

חשיש,לעשןכברזהמהלעצמי,וחשבתי

בירה.לשתותכמוכולה

שה־לנרקומןדומההיהלאשםאחדאף

ביאו

$TS1$שהביאו$TS1$

$DN2$שהביאו$DN2$נגדלנושירצהכדיהספר,לביתלנו

לאפעםאףמקרה,ובכלבסמים,שימוש

כתוצאהנפשיתפגיעהעלאיתנודיברו

בארצותשנהחציאחריבסמים.משימוש

כדו־ולקחתילמסיבההלכתיהברית

רי

$TS1$כדורי$TS1$

$DN2$כדורי$DN2$.אתאוהבנוראאתהפתאוםאקסטזי

הרבהלךוישבעיניךטוביםכולםכולם,

זהשעותארבעאחריאבללרקוד.כוח

שלכזאתירידהמיןהבום.מגיעואזעובר.

דאון״.

כרטיסקנההוארגע,שלבהחלטהואז,

תכנןבכלליאירמטוס.עלועלהלהודו

חיסוניםקיבלאמריקה.לדרוםלנסוע

אלהכללמרותמסלול.ותכנןמתאימים

עולםאתגילהשםבהודו,נוחתעצמומצא

האסיר.

ומנאלי,בקאסולחבר׳הכמה״פגשתי

לקחתיבמסיבות.טריפיםלוקחיםוהיינו

אבללידי,שהיואחריםלעומתסמיםמעט

הפכתיעליי.גדולההשפעהלהםהייתה

ישנתילאמנוחה.חסרזומבישללסוג

חזרתימחודשפחותואחריאכלתיולא

לארץ״.

שעו־מהעלבקיבוץמישהועמדיברת

בר־

$TS1$שעובר$TS1$

$DN2$שעובר$DN2$?עליד
ראהאחדשאףבליבקיבוץ״הסתובבתי

מטור־בפסיכוזהשאניבאמתהביןאו

פת.

$TS1$.מטורפת$TS1$

$DN2$.מטורפת$DN2$זוכרואניהחבר׳ה,עםיושבהייתי

לאלהירגע.צריךשאניליאמרושהם

ברח־שבועייםואחריעצמיאתמצאתי

תי

$TS1$ברחתי$TS1$

$DN2$ברחתי$DN2$התקופהבכלהברית.לארצותבחזרה

הרגשתיכיבסמים,נגעתילאכברהזו

ליוסטוןהגעתיטריפ.עלהזמןכלשאני

גלידה,האוטואתשובלשכורוהצלחתי

בחנותעצרתילעבודלצאתבמקוםאבל

ארוךשיערעםאזהייתיחשמל.למוצרי

וגיר־הומלסשאניחשבהוהמוכרתוזקן,

שה

$TS1$וגירשה$TS1$

$DN2$וגירשה$DN2$000,5שלפתיבתגובהמהחנות.אותי

במזומןדולר000,5ו-צ׳קסבטרוולדולר

שהיוהחשמלמוצריכלאתכמעטוקניתי

לשכונותגלידההאוטועםנסעתיבחנות.

שקנהילדכלבמבצעים.ופתחתיביוסטון

אופלייסטיישןסוניבמתנהקיבל,גלידה

שקל.000,05בחודשייםשרפתימצלמה.

וכשחזרתיכסף,בליביוסטוןנשארתי

שליחבררניאלי,רםהופיעפתאוםלדירה

כדישליההוריםמטעםשנשלחמהקיבוץ

הסת־יותרמאוחרהביתה.אותילהחזיר

בר

$TS1$הסתבר$TS1$

$DN2$הסתבר$DN2$,לאשמשהוהבינוהםהזהשבזמןלי

רםפסיכיאטר.עםלהתייעץוהלכובסדר

ראהאבלאיתו,לחזוראותילשכנעניסה

לקיבוץוהודיעאפשריתבלתימשימהשזו

מושיקואתשלחומהקיבוץסיוע.שישלחו

המפעל,שלהמשווקאזשהיהכהן(,)משה

לשבועלארץלחזוראותילשכנעשהצליח

עסקים״.פגישותשל

זוכרהואישכח.לאיא»רהזוהטיסהאת

רוו־כולהוכלגבוההברזולוציהאותה

יה

$TS1$רוויה$TS1$

$DN2$רוויה$DN2$.לאכברשליהמציאות״כלבסיוטים

למצי־דמיוןביןהרקהקוקיימת״.הייתה

אות

$TS1$למציאות$TS1$

$DN2$למציאות$DN2$.שהמטוסמשוכנעהיההואהיטשטש

מיליונרושהואטילעליושיוריםנחטף,

אביב.תלהפועלקבוצתשלוהבעלים

בארשלהסגורהבמחלקה״התעוררתי

מטור־סיטואציותמשםזוכראנייעקב.

פות.

$TS1$.מטורפות$TS1$

$DN2$.מטורפות$DN2$אותיוראולבקרבאושליההורים

שרצי־זוכראניקשים.מאודברגעים

תי

$TS1$שרציתי$TS1$

$DN2$שרציתי$DN2$כדילמיטהאותיוקשרומשםלצאת

לאמתרופות,גמורהייתיאברח.לאשאני

צרי־הייתהואחותיבעצמילאכוליכולתי

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$שאנימהכלזהאותי.להאכיללבוא

הסגורה״.מהמחלקהזוכר

הסרטלחיבוץ,בחזרה

שיקוםמערכתסביביבנה״הקיבוץ

הפסי־אתמימןוגםבי,שתמכהשלמה

כיאטר

$TS1$הפסיכיאטר$TS1$

$DN2$הפסיכיאטר$DN2$במפעלהעבודהשגרתבי.שטיפל

עצמיביטחוןלבנותליועזרולי,סייעה

בבדמינטון״.ילדיםלאמןלישנתנובכך

הזוהשיקומיתהמערכתכללמרותאבל

דיכאוןשללמצבמאודמהרנכנסיאיר

שמגיעהקליניהדיכאוןלדבריו,קליני.

ביו־הקשההחלקהואהפסיכוזהאחרי

תר

$TS1$ביותר$TS1$

$DN2$ביותר$DN2$מהפסיכוזהיותראפילוהסיפור.בכל

עצמה.

גדודשלבפלחו״דומפקדלוחםהיהיאיר

לומחקההפסיכוזהאבלהנח״ל,של50

חלח־לראשונההעצמי.הביטחוןכלאת

לה

$TS1$חלחלה$TS1$

$DN2$חלחלה$DN2$מייהיהלאכברשהואההבנה,אליו

מעטהתחתשהואשחשבמיאופעםשהיה

זאת,לאחרהפסיכוזה.שלהמרמותההזיות

מר.קלינידיכאוןימיואתהעכיר

נטחןשלךהמוחלמות.לךאכפת״לא

אנישנתייםבמשךאוברניות.במחשבות

אתלוקחהייתימהחדר.יצאתישלאחושב

התרו־אתלוקחלעבוד,הולךהתרופות,

פות,

$TS1$,התרופות$TS1$

$DN2$,התרופות$DN2$לישון״.הולך

מרט?לעשותהכוחאתשאבתמאי

בדי־מהקיבוץ,חברמנור(,)נעם״ג׳ינג׳י

וק

$TS1$בדיוק$TS1$

$DN2$בדיוק$DN2$שאנילי,ואמרהבריתמארצותחזר

עליי.שעברמהכלעלסרטלעשותחייב

וה־במפעלמהעבודהכסףמספיקחסכתי

חלטתי

$TS1$והחלטתי$TS1$

$DN2$והחלטתי$DN2$במכללתקולנועללמודללכת

ספיר.

שהפךרוס,עמיתאתפגשתי״בספיר

מאודלפרויקט.שליהשותףלהיות

אתיצרנוויחדהשני,אתאחדהשלמנו

אותמיכהללאלרגע',׳אבודיםהסרט

אגורהכלהשקענוחיצוני.גוףשלמימון

בעזרתראשוניסכוםוגייסנולנושהייתה

שיכולמיוכלמהבנקיםהלוואותחברים,

הסרטאתלצלםשנסעתילפנילעזור.היה

אנייעקב.באר17Wהסגורהבמחלקההתעוררתי

באושליההוריםמטורפות.סיטואציותמשםזוכר

זוכראניקשים.מאודברגעיםאותיוראולבקר

שאניכדילמיטהאותיוקשרומשםלצאתשרציתי

אברחלא

להביאספירבמכללתממניביקשובהודו,

והמירהשפוי,שאנימפסיכיאטראישור

לפניימיםארבעהמהסרט.אחריותכל

לקרותסיכוילזהנתנולאהםהצילומים

הולכיםאתםאלה:במיליםלנוואמרו

כלום״.עלשקל000,051לשרוף

דבר,שלובסופו2006ב-צולםהסרט

שקל.000,003ב-הסתכמההפקתועלות

תלבסינמטקמשנהלמעלההוקרןהוא

והוקרןקאלטסרטשללמעמדהגיעאביב,

בעולם.בפסטיבלים

להחזירכדיעבדתיכךאחרשנים״במשך

אתגמרנוכשלאהסרט.שלההלוואותאת

בשלבנתקענוכישנתיים,במשךהסרט

פסיכוזהשחטפתיחשבואנשיםהעריכה,

בקטעכסףמלאבזבזתיפעםשעורשנייה:

קולנוע״.במאישאניחושבשאני

nwpדרכיםתאונת

סוגהייתההסרטלצילומילהודוהחזרה

בתוםאולםיאיר,עבורמתקנתחוויהשל

קשה.דרכיםתאונתעברהואהצילומים

עליתיואזמושלם,היהבצילומים״הכול

במש־חזיתיתנכנסוהואלאוטובוס,לבד

אית

$TS1$במשאית$TS1$

$DN2$במשאית$DN2$התעורריאירהדרך״.בצדשעמדה

כשלידולגמרי,שבורפהעםחוליםבבית

בתאונה.שמתואנשיםבשקיםשוכבים

מהאופוריהאותיהעירההזו״התאונה

זוכראניהסרט.צילומיאתשליוותה

הבמאי,בלייר,רניאתזהאחרישפגשתי

הואשלנו.הסרטשלהחונךקצתשהיה

הגוףואתמרוסקשליהפהכלאתראה

שווההייתההתאונהאםאותיושאלחבול,

איתו.שחזרתיהצילומיםשלהחומראת

צריךשאנייודעהייתישאםלועניתי

עםלחזורכרידרכים,תאונתכזאתלעבור

הסרט.אתעושההייתילאהללו,הקלטות

היהזהלאחורבמבטאז.שהרגשתימהזה

טראומהלישנשארהלמרותזה,אתשווה

חוליםבביתלהתעוררמהתאונה.מטורפת

ולידךמרוסקותשלךכשהשינייםבהודו,

לפעמיםחולםאניהיוםעדמתים.אנשים

באמצעבבהלהומתעוררשינייםלישאין

הלילה״.

אינס־הכוללתנוספתשיקוםתקופת

פור

$TS1$אינספור$TS1$

$DN2$אינספור$DN2$שנתייםשלהסתגרותשיניים,ניתוחי

לילהבמשמרותועבודהעריכהבחדרי

לשל־הסרטאתהביאובקיבוץבמפעל

בי

$TS1$לשלבי$TS1$

$DN2$לשלבי$DN2$.כתבו,לרגע״״אבודיםהסרטאתסיום

רוס.ועמיתקויפמןיאירוביימוהפיקו

ותומרתורג׳מןאיתישלבכיכובםהסרט,

יחדשטסיםחבריםשניעלמספרגלרון,

השפיותאתמאבדהחבריםאחדלהודו.

שלווחברמסמים,משימושכתוצאהשלו

בחזרהאותוולהחזירעליולשמורמנסה

לארץ.

התס־אתשכתבנובזמןהבנושלא״מה

ריט,

$TS1$,התסריט$TS1$

$DN2$,התסריט$DN2$שבובאופןמדויקהסרטכמהעדזה

יכו־והדמויותהמקוםפסיכוזה.מראההוא

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$,יהיותמידלפסיכוזהאבללהשתנות

שלהדברים,חלוקתשלמאפייניםאותם

חוסרשלכביכול,המגה-רוחניהדיבור

תסמי־אלהזומביות.ושלשינהשעות

נים,

$TS1$,תסמינים$TS1$

$DN2$,תסמינים$DN2$לאעלוליםאליהם,מודעיםלאשאם

אסון.לקרותעלולואזאליהםלבלשים

עולההגיבורשבהבסצנהנגמרהסרט

אתהרגנולאלקפוץ.לאמחליטאבללגג

שלאלהראות,חשובלנוהיהכיהגיבור,

תמידנכנסת,חראשלבורלאיזהמשנה

תקווה".לךיש

מובילותלרגע״״אבודיםשלההקרנות

בקיבוציםספרבבתיהרצאותלאינםפור

עםוהמפגשיםהארץ,ברחביובמושבים

התובנהאתביאירמנביטיםהנוערבני

האחרונותהשניםבששחייו.אתשמשנה

ולרוחבה,לאורכההארץאתיאירחורש

הנוער,לבניברורמסרלהעבירבמטרה

הבאיםולמדריכיםלמחנכיםלהורים,

אותםלהצילשעשויהמסרבמגע:איתם

האמת.ברגע

וזיינזשינזתוובעצם,

ספרבתימנהלישלבקשותבעקבות

יאירערךהסרט,עלשידברחינוךואנשי

כולםלאאבלבסינמטקחשיפהאירוע

בכך.תמכובקהל

פסיכולוגי,שירותשלמנהלת״הייתה

לכלואמרההסרטהקרנתבתוםשקמה

אתלהכניסאסורשלדעתהשם,שהיהמי

נר־הםכיספר,לבתיעמיתואתיאיר

אים

$TS1$נראים$TS1$

$DN2$נראים$DN2$מאזדבר.שוםלהםקרהלאכאילו

ספרבבתיהסרטהקרנתנגדפעלההיא

מנהליםמספרבנושא.הרצאותועריכת

קמובקהל,שנכחונחשבים,ספרבתישל

הספרשבתיהפעילותבדיוקשזולהואמרו

הנרקומןאתמביאיםלאסוףסוףלה.חיכו

שאומרים,צעיריםבחוריםאלאהמכור,

אתלגמוריכולאתההאלהמהסמיםשגם

לאהיוםעדשלך.המשפחהואתעצמך

וי־שיבואמסמיםאחרנפשפגועמצאתי

שעברוהחבר׳הרובשלו.הסיפורעלדבר

למסלולחוזריםלאעברתישאנימהאת

פסיכוזותעםהםהחיים.שלנורמטיבי

מאפ־שלאדיכאונות,ועםונשנותחוזרות

שרים

$TS1$מאפשרים$TS1$

$DN2$מאפשרים$DN2$יכוליםלאוהםלעבודללכתלהם

מתביישלאאניילדים.מולולדברלבוא

מהשנהחלקקליני.דיכאוןלישישלהגיד

כדירקפסיכיאטרייםכדוריםלוקחאני

ברמה,חרדההתקפיליישבבוקר.לקום

ובמקו־מהבית,לצאתלאמשתדלשאני

מות

$TS1$ובמקומות$TS1$

$DN2$ובמקומות$DN2$לגמרי.אחרתעליימסתכליםעבורה

אנשיםהםנפשפגועישאנשיםחושבאני

אותםשופטתהחברהכיאומללים,נורא

קשה״.מאורבצורה

ולהרצותהסרטעםלצאתדחףלי״היה

שמ־הזההטורבמהלךהארץ.רחביבכל

עתי

$TS1$שמעתי$TS1$

$DN2$שמעתי$DN2$שהתופעהליוהתחוורסיפורים,אלפי

עליה.מדברלאאחדאףאךרחבה,כההיא

אתלהעביראפסיקלאשאניהחלטתי

ביתעלולולפסוחבליהללוההרצאות

לאספרבתילהרבהאבלבארץ.אחדספר

שהתנגדההמנהלתבגללאותנוהכניסו

לושנמאסהחליטרוסעמית2008ב-לנו.

לקריי־חוזרושהוארוח,בטחנותלהילחם

רה

$TS1$לקריירה$TS1$

$DN2$לקריירה$DN2$שאניהחלטתיאניבמאי.בתורשלו

שהתח־אחרונותהרצאותחמשעודנותן

ייבתי

$TS1$שהתחייבתי$TS1$

$DN2$שהתחייבתי$DN2$הא־בהרצאהאז,אבלומפסיק.להן

חרונה,

$TS1$,האחרונה$TS1$

$DN2$,האחרונה$DN2$הואשאםלי,ואמרחיילאליניגש
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חברהיוםבתיכון,הזההסרטאתרואההיה

תלמידיהיושלווחברהואחי.היהשלו

בחיפה,נחשביםהכיהתיכוניםבאחדי״ב

יומול־מסיבתבאמצעיחד.סמיםועישנו

דת

$TS1$יומולדת$TS1$

$DN2$יומולדת$DN2$,אבאשלהאקדחאתהחברלקחשערך

כשחקרובראש.כדורלעצמווירהשלו

אףאךמסמים,בפסיכוזההיהשהואגילו

החיילעםהשיחהלאחרזאת.זיההלאאחד

עודושכלחיימשימתבעצםשזוהבנתי,

ולספרלמקוםממקוםלעבורכוחלייש

שאעשה״.מהזהשלי,הסיפוראת

זבוור~בבתי117"משח
הס

בקיבוציםיאירשמעבירההרצאות

"פגיעותבנושאמתמקדותובמושבים

משי־כתוצאהמוטיבציהואובדןנפשיות

מוש

$TS1$משימוש$TS1$

$DN2$משימוש$DN2$,סיפורעלמבוססותכשרובןבסמים״

״אבודיםהסרטועלשלוהאישיהחיים

עלגםההרצאותאתביססיאירלרגע״.

עומריעםנפגשהואשערך.גדולמחקר

חיליקעםאיזון״,״כפרשלהמנהלפריש,

מנ־שטרנברגאוריתועםהמחלץ,מגנוס,

הלת

$TS1$מנהלת$TS1$

$DN2$מנהלת$DN2$בס־למלחמהברשותהדרכהמרכז

מים,

$TS1$,בסמים$TS1$

$DN2$,בסמים$DN2$אפשרי.היבטמכלהתחוםאתוחקר

קיבוציםבמאותעברהואהזוההרצאהעם

הרגישהואמסויםבשלבאבלומושבים,

מספיק.לאשזה

והםבסמים,למלחמהלרשות״חברתי

אלכוהול.עלתכניםגםלכתובליהציעו

הול,אוהדעםנפגשתימעמיקמחקראחרי

לירוןועם)חצור(,מהקיבוץ33ילדות,חבר

שחקניםשניהםאביב,מתל28שלוש,בן

עלחשבנוויחדאביב,תלנתיבניסןבוגרי

בנושאנוערלבנילהעבירשניתןפעילות

הקונספטאתהגינומשחק.דרךאלכוהול

המבוססמכוון',׳משחקשנקראהייחודי

מביאיםשהנעריםאמיתייםסיפוריםעל

בחרתיהעיניים.בגובהומדברמהשטח

כאלהאנושיים,כולקודםשהםשחקנים

השחק־כלנוער.לבניבקלותשמתחברים

נים

$TS1$השחקנים$TS1$

$DN2$השחקנים$DN2$באופןלאומיבשירותאובצבאשירתו

סרןרבשהואלמשל,אוהדכמומשמעותי,

לחי־מסייעוזהמטכ״לבסיירתבמילואים

בור

$TS1$לחיבור$TS1$

$DN2$לחיבור$DN2$הנוער״.בניעם

מתנהלת?הפעילותאיד

נמצ־אנוהפעילותהעברת״לפניאוהד:־

אים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$ביתשלהחינוכיתהיועצתעםבקשר

כזהבאופןהפעילותאתובוניםהספר,

מהיועצתמבקשיםאנולשכבה.שתתאים

ובבוקרמובילים,תלמידיםעשרהלבחור

ועושיםהספרלביתמגיעיםהפעילות

התלמידים.עםהסיטואציותעלחזרה

הסי־אתאיתםיחדמבצעיםאנובהמשך

טואציות

$TS1$הסיטואציות$TS1$

$DN2$הסיטואציות$DN2$ואחריהשכבה,כלמולהנבחרות

דיון״.נערךשמוצגתסיטואציהכל

אליושנחשפתמלסיפורדוגמהתנו

לפעילות.אותוהמרתמשבוולאופן

אתאנסוכמעטאיךסיפרה״נערהיאיר:

הייתהכשהיאבקיץ,במסיבהשלהחברה

לאהבחורהשלוהחברותלגמרי,שיכורה

גםייצאשלאכדיאליה,להתקרברצו

זה,בעקבות׳נותנות׳.כביכולשלשםלהן

לסי־הנעריםאתמכניסיםאנחנובהמשך

טואציה

$TS1$לסיטואציה$TS1$

$DN2$לסיטואציה$DN2$המקרה״.תיאורידיעל

הנ־עםיחדמשחקיםולירון״אניאוהד:

ערים

$TS1$הנערים$TS1$

$DN2$הנערים$DN2$דלו־לירוןלמשל:הסיטואציה,את

קה

$TS1$דלוקה$TS1$

$DN2$דלוקה$DN2$כולםיחד,שותיםהחבריהוכלעליי

להימרחמתחילהלירוןלגמרי.שיכורים

׳בטח,לי:אומריםשליחבריםואזעליי

חברההזדמנות׳;זולך,קרהמהאיתה,צא

שיכורה׳אתלה:אומרתעליה,ששומרת

הסי־הצגתלאחראיתר.תלכיאללגמרי,

טואציה

$TS1$הסיטואציה$TS1$

$DN2$הסיטואציה$DN2$מקיימיםאנוהתלמידים,עםיחד

מתנהגיםהיוהםאיךאותם,ושואליםדיון

לעשות״.כדאילדעתםומהכזהבמצב

לשחק,אוהביםמאוד״הנעריםיאיר:

כיהבמה,עלשקורהלמהמרותקיםוהם

קשהמאודאליהם.שמדבריםנושאיםאלה

אתהלפעמיםתלמידים,100מוללדבר

להיותחייבאתהאוויר.טיפתבלייוצא

אתוללכודוחצישעהבמשךהקשבבשיא

לבם״.תשומת

ספרבתיכמובמקומות״דווקאאוהד:

חוויותבהםשנעבורשחשבנומקצועיים,

כשא־חיוביות.מאודחוויותעברנוקשות,

תה

$TS1$כשאתה$TS1$

$DN2$כשאתה$DN2$אתשמרתקתפעילותלהעבירמצליח

משתתפיםוהםוחצי,שעהבמשךהנערים

החבריםשלדאחקותלמרותונחשפים

אתהתחליף.לזהאיןמדהים.זהשלהם,

אםאפילומשהו,ושיניתשהשגתמרגיש

שהתיאטרוןבגללקורהזהבקטנה.הכי

והקהל״.אתהרקזהחי.מדיוםהוא

מעביריםאנחנוהפעילויות״אתיאיר:

רחביבכלותיכונייםיסודייםספרבבתי

עי־בחיפה,בקלאועםעובדיםאנוהארץ.

רוני

$TS1$עירוני$TS1$

$DN2$עירוני$DN2$המע־העמקצור,סולםאביב,בתלד׳

רבי,

$TS1$,המערבי$TS1$

$DN2$,המערבי$DN2$ירחביתהשרון,ברמתואלוןרוטברג

שמזמיניםהארץברחביספרבתי70ועוד

מדרי־עםכןוכמושנה,כלהפעילותאת

כים

$TS1$מדריכים$TS1$

$DN2$מדריכים$DN2$,ומורים.הוריםסיירותעםבצופים

פעילויותמעביריםאנושבהםמקומותיש

זוומבחינתנוברציפות,רביעיתשנהכבר

גדולה״.הכיהמחמאה

אוזרת'מציאות

״מציאותחברתאתיאירהקים2010ב-

כמעטפעילויותמעבירההחברהאחרת״.

מניעתנוער:לבנישרלוונטינושאבכל

אכילה,הפרעותסמים,מניעתאלכוהול,

בפייסבוק,הטרדהמיני,וניצולהטרדה

למי־בסיכוןהתנהגויותנרגילה,עישון

ניהן,

$TS1$,למיניהן$TS1$

$DN2$,למיניהן$DN2$התעללותומניעתאלימותמניעת

חיים.בבעלי

מספקתהמציאותהרב,לצערנואוהד:״

עכשיובהם.להתפתחתחומיםעודלנו

זו׳פורנובנושאפעילותכותביםאנחנו

נוערבנישלהתמכרותעלאהבה',לא

אלינופנוהסלולריים.במכשיריםלפורנו

ללאאותנווהותירוחינוכייםיועציםכמה

שמבקשיםתלמידיםעלסיפרוהםמילים.

בסר־ראושהםמהאתלממשזוגןמבנות

טים,

$TS1$,בסרטים$TS1$

$DN2$,בסרטים$DN2$זהמציאות.ומהסרטמהלהבחיןבלי

הזוגיות״.תפיסתכלאתלהםמעוות

לרגע׳,׳אבודיםשלהרצאות״אחרייאיר:

בפייסבוק,מגיביםתלמידיםפעמיםהרבה

ומתיי־מייליםשולחיםאליי,מתקשרים

עצים.

$TS1$.ומתייעצים$TS1$

$DN2$.ומתייעצים$DN2$נערהבמיילאלייפנתהמזמןלא

לפנותלמייודעתלאשהיאלי,שכתבה

שלהחברהכימודאגת,שהיאוסיפרה

מבו־יותרבחורעםארוכהתקופהמעשנת

גר,

$TS1$,מבוגר$TS1$

$DN2$,מבוגר$DN2$פניתיסמים.איתוצורכתגםוכנראה

בעירבסמיםלמלחמההרשותשללמתאם

היאשבובתיכוןשעובדחזקוצוותשלה,

בה.וטיפלקשראיתהיצרלומדת

המתאמותאחתאלייהתקשרהאחריום

באחדהשתכרונעריםשכמהלי,וסיפרה

אל־הרעלתשללמצבוהגיעוהיישובים

כוהול.

$TS1$.אלכוהול$TS1$

$DN2$.אלכוהול$DN2$,אמבולנס.הזמיןמהםאחדלמזלם

ניקההצד,עלשלוהחבריםאתהניחהוא

אותםושטףיחנקושלאכדיהפרשותלהם

לע־מהידעאיךאותוכששאלובמים.

שות,

$TS1$,לעשות$TS1$

$DN2$,לעשות$DN2$׳אלכוהולבפעילותשהיהאמרהוא

הפעולות,אתושביצעמסוכךמשחק

שלבמקרהלעשותשישהראושהשחקנים

לאזהבמקרהאוליאזאלכוהול.הרעלת

הואלפחותאבלההשתכרות,אתמנענו

לסייעכדיאמתבזמןלעשותמהידע

שלו״.לחברים

לתקשו־מגיעיםשלאסיפוריםהרבהיש

רת

$TS1$לתקשורת$TS1$

$DN2$לתקשורת$DN2$במוות.נגמריםשאינםבגלל

מבוהלשהגיעאחד,אבאעלמספריאיר

למההחינוכי,הצוותעלוצרחספרלבית

אלכוהול.בנושאפעילויותעושיםלאהם

הוד־קיבלהואבלילהשבשתייםהסתבר

עת

$TS1$הודעת$TS1$

$DN2$הודעת$DN2$למזלה,14ה-בתמבתוריקהטקסט

והואיוצאת,היאלאןמראשלוסיפרההיא

במצבכשהיאכיתה,במסיבתאותהמצא

לביתאותהולקחאלכוהול,הרעלתשל

כיהרופאיםגילויותרמאוחרחולים.

רובאונס.סםשלשרידיםנמצאיםבדמה

לתקשורתיגיעלאכזהשסיפורהסיכויים

בחיים״.נותרהשהיאמכיוון

מתקיימותהיוהללוהפעילויותאפ

אותך?מצילהיהזהנער,בשהיית

אותי,מצילהיהזהאםיודעלא״אני

אבלקל,הכיזהבדיעבדגאוןלהיותכי

כזו,סדנהלימביאיםהיושאםיודעאני

אתהאםאחרת.הדבריםאתרואההייתי

נזהראומפחדלאאתהלמשהו,מודעלא

15לפניבתיכוןהיינוכשאנחנוממנו.

ועלאלכוהולעלאיתנודיברולאשנה,

רחביבכלשיכוריםנוהגיםהיינונהיגה.

כולםהיוםמודעות.הייתהלאכיהארץ,

ונהי־שאלכוהולהבינוכיזה,עלמדברים

גה

$TS1$ונהיגה$TS1$

$DN2$ונהיגה$DN2$עודפהאנשיםאבלביחד,הולךלאזה

שנגר־נפשמחלותעללדברהתחילולא

מות

$TS1$שנגרמות$TS1$

$DN2$שנגרמות$DN2$בסמים״.משימושכתוצאה

הסי־אתושובשובלספרלךקשהלא

פור

$TS1$הסיפור$TS1$

$DN2$הסיפור$DN2$?שלך

מענייןפחותהקולנועהאחרונות״בשנים

בחינוךעוסקעצמיאתמוצאואניאותי,

שליחות.ויותריותרהזאתבעבודהורואה

הסרטאתשראהחיילפגשתישבועלפני

שלו,בתיכוןשלו,-ביישובפעמים:ארבע

השתחרר.שהואלפניורגעשלובבסיס

אותותפסהסיפורפעםשכללי,אמרהוא

היהכשהואבדיוקשלו,בחייםאחרברגע

דבריםהביןהואפעםובכלזה,אתצריך

שאתההבנתי,שעברתימהמכלנוספים.

להו־יכוליםהחייםלאןיודעלאפעםאף

ביל

$TS1$להוביל$TS1$

$DN2$להוביל$DN2$,אתהבחייםהמצביםברובאבלאותך

ולפ־לא,אובהםלהיותאםלבחוריכול

עמים,

$TS1$,ולפעמים$TS1$

$DN2$,ולפעמים$DN2$בכמהבהם.להיות.לאלבחורעדיף

חוסראוידיעהחוסרמחשבה,חוסררגעי

ולאשלמיםחייםלדפוקיכולאתההבנה,

שלך״.אתרק

הרצאותמאותאחרייאיר,שמפנההמסר

ההורים:אלדווקאמכווןחייו,נפתוליעל

שכ־הקושיכלעםמקצוע.לאנשי״תקשיבו

רוך

$TS1$שכרוך$TS1$

$DN2$שכרוך$DN2$פסיכי־חוליםבביתילדכםאתבלאשפז

אטרי,

$TS1$,פסיכיאטרי$TS1$

$DN2$,פסיכיאטרי$DN2$הסי־בכלאותו.להצילשיכולמהזה

פורים

$TS1$הסיפורים$TS1$

$DN2$הסיפורים$DN2$שהוריהםנעריםהיום,עדששמעתי

בחיים״.לאכבראותם,מלאשפזנמנעו

מאושרים?רגעימהיומחווהאתה

התנ־למניעתפעילותהעברתי״הקיץ

הגויות

$TS1$התנהגויות$TS1$

$DN2$התנהגויות$DN2$וכשש־תמרת,שללנוערבסיכון

אלתי

$TS1$וכששאלתי$TS1$

$DN2$וכששאלתי$DN2$עםהפעילותלהםהייתהאיךאותם

שהשחק־אמרוהםהספר,בביתהשחקנים

נים

$TS1$שהשחקנים$TS1$

$DN2$שהשחקנים$DN2$ודיברובאוסוףשסוףמדהימים,היו

מאורלהםושהיההעיניים,בגובהאיתם

שלקטןגעהיהזהמבחינתי,מעניין.

אושר״.

אחרתמציאותלאתר

www.yk-dr.com
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