
הוא היה במדרון התלול שבדרך אל עולם הסמים; איילה חסון

עכשיו בסוף המסלול. בכוחות מיוחדים החליט להיחלץ . והפשע

אמיר. הוא יודע ששינה את מסלול חייו, בגולני אחרי שנה בצבא

.גרא עם דניאל בילבסקי כל הדרך אל הכומתה החומה

כשהגיע דניאל בילבסקי אל לשכת הגיוס בפעם; אמיר גרא  

ששיכנע, הוא פגש את הקבן. הראשונה הוא בא להשתחרר מהצבא

שעדיף לכולם. שמקומו אינו כאן, אותו די בקלות יש לומר

.שישתחרר

?מי הוא היה. תספר לי בכמה משפטים על דניאל  מלפני שנה

,לא מקשיב לאף אחד, דניאל שעושה מה שבראש שלו; דניאל

ולא הבאתי לאף אחד. עשיתי כל מה שאני רוצה מתי שאני רוצה

.להחליט

כעת. שנה אחרי החיים של דניאל שונים לחלוטין; אמיר גרא  

יומן אירועים
04/11/2011

20:39:00
טלויזיה ישראלית

דניאל בילבסקי היה בעולם- אמיר גרא 
הסמים והפשע ובכוחות מיוחדים החליט

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=4014390&CID=100405:לינק לקובץ
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מ" ק70מסע  מפרך של .  הוא במסע כומתה של חטיבת גולני

ימשך לאורך כל, שהתחיל ביום שני אחר הצהרים סמוך לבניימינה

.ויסתיים למחרת בצומת גולני, הלילה

..למה 

,נמאס לי לעשות סתם. רציתי לעשות משהו משמעותי; דניאל

.כאילו להרגיש שאני לא עושה באמת משהו

?למה לעזאזל אני פה, אתה לא שואל את עצמך; אמיר גרא  

.כל הדרך; דניאל

כשליש מהמתגייסים מטופלים במערך תנאי השירות; אמיר גרא  

.של צהל

. אחוז40* 

.ה של תש''מהמחלקה הם חבר?   אחוז מגולני40; אמיר גרא  

.יותר* 

.אחוז גבוה? מה אתה אומר; אמיר גרא  

נולד בישראל, 20הוא בן . דניאל בילבסקי מוגדר חייל בודד

כשהתא.  גר במעלות עם הוריו15עד גיל . להורים עולי רוסיה

.המשפחתי התפרק דניאל מצא את הסמים

.שלא יכול להיות יותר טוב. בהתחלה הכל נראה לי ורוד; דניאל

זה היה. אין. דבר ראשון הייתי מתעסק בזה, הייתי קם בבוקר

.הכל

לאבא של. בשלב מסויים התיקים הפליליים הצטברו; אמיר גרא   4014390 מתוך   5עמוד  2



.דניאל נמאס

.היה נמאס כבר.. שיבושים.. אבא שלי; דניאל

?היה לך קשה שאבא שלך לא רוצה אותך בבית; אמיר גרא  

הכנסתי את. לומדים להסתדר עם זה. בסדר.. שיבושים; .. דניאל

הבנתי. עצמי לבועה כזו שאני אוהב הכל עד שרגע אחד נמאס לי

אז החלטתי. אני לא באמת עושה משהו. שהכל הזה זה כלום

לא משנה כמה אני. אני צריך לתרום מעצמי, שאני צריך להתגייס

.אצטרך להגיע למה שאני רוצה

או קרוב, יש רגעים שאתה מצטער על ההחלטה; אמיר גרא  

?להישבר

.עד שאני מעשן את הסיגריה. בדיוק לחצי דקה; דניאל

אך הדרך. דניאל הפסיק עם הסמים והתגייס לצבא; אמיר גרא  

הוא התחיל במסלול. להפוך לחייל קרבי בגולני לא היתה קלה

רק לאחר שהוכיח את עצמו קיבל אישור להמשיך ב, תומך לחימה

.מסלול הקרבי

.כל חלק וחלק סגור. סגור; דניאל

עד כמה באמת. המפקד שלך הולך לידך, דניאל;אמיר גרא  

מי רוצה בכלל לשמוע, קשה היה ללמוד לקבל פקודות ממישהו 

..אותו

זה הפחד, זה היה הפחד היחידי שרציתי ללכת לצבא והכל; דניאל
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אני משתדל הרוב. אבל צריך תמיד לשתוק, אני לא תמיד מסכים

.אני מצטער, לפעמים בורח. לשתוק

?עדיין, עד כמה החייל הזה חייל קשה היה; אמיר גרא  

כי היום אני, עדיין אני לא יודע אם אני יכול להגיד; המפקד

.אבל בהתחלה הוא היה קשה. יודע להתמודד איתו טוב מאד

להיות, להתרגל, ה''להתחבר לחבר, מכל הבחינות  משמעותית. מאד

גם מבחינה חברתית וגם מבחינת המפקדים. יותר סובלני לאנשים

.היום אני לא יכול לקרוא לו חייל קשה. הוא למד הרבה דברים

אז אני יודע איך, יכול לקרוא לו חייל שאני מכיר אותו היטב

.הוא היה. אבל חייל קשה הוא כבר לא, להתמודד איתו טוב

?מה זה אומר מבחינתך להגיע לסוף; אמיר גרא  

..לא ברור; .. דניאל

שני קילומטר מסוף המסלול ההורים כבר מחכים; אמיר גרא  

לילדים שלהם ומצטרפים לצעדה שהופכת להיפנינג המוני שמח

?דניאל ההורים יבואו היום לטקס. ומרגש

.לא יודע. נראה. אני לא בטוח, אני מקווה שכן; דניאל

?אתה זוכר מתי פעם אחרונה שבכית;אמיר גרא  

.מכל ההתרגשות זה לא יקרה. זה גם לא יקרה היום. לא; דניאל

.אולי אם ההורים שלך יחליטו להגיע; אמיר גרא  

.ז ה ישמח אותי ולא לא יגרום לי לבכות.גם לא; דניאל

מה, תתחתן, יהיה לך ילדים, כשאתה תגדל, דניאל;אמיר גרא   4014390 מתוך   5עמוד  4



?אתה הבנת ש צריך להיות אחרת מבחינת כהורה כאבא

כאילו עד הסוף, דבר ראשון לתמוך כל מה שאפשר; דניאל

גם אם לפעמים לא נראה לי משהו לנסות לתקן את זה. לתמוך

או כל דבר, לנסות לעזור לילדים מה הולך. ולא לזרוק הכל לפח

.לא מתאים לי ככה. לא ישר לזרוק לפח, כזה

.בסופו של דבר גם ההורים דל דניאל הגיעו לטקס;אמיר גרא  

אבל שמחה גדולה היתה על, לא היו שם דמעות כפי שהבטיח

רואה, ויינט בבית'' יושב עם הג16אתה רואה בחור כמוך בן . פניו

??אותך ואומר מה

כל מה שהוא!!!!!  שאם הוא באמת רוצה הוא יכול; דניאל

!!!!!!!!!!רוצה
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