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עמוד 1



בתחתית^ייתי

H¥iTSובחרתי
ifinhdtv;1uuNnnrxv

אפשרי,רייטינגשיאכלושבר

נגמלשבולמקוםלויאביחזר

תקווהלתתכדימהסמים

חזק,מרגישהואלחברים

שהכלמסרלמכוריםמעביר

שלוהמדריכיםאבלאפשרי,

להתמודדשיתקשה/¥/¥ים

בראיוןשובוייפולהתהילהעם

הרגעיםעלמספרהואחושפני

שממנובנועלרע,שכולובעולם

לפתוחהחלוםועלמנותקהיה

צריך״אנימשלומסעדה

מהלהרוסכדיאידיוטלהיות

אומרהואכהבעמלשבניתי

סויסהער סויסהעת

פנטמלאניצילום:111

cr1scrברלמסךמהופנטיםהיוא־שממ־ל־וזותר

״מא־בגמרהזוכהעלההכרזהשלפניגעים^״

סטר

$TS1$״מאסטר$TS1$

$DN2$״מאסטר$DN2$.*מתפלל,ממלמל,אותוראוהםשף

הכרהסוףסוףלקבלהאחד,להיותמתחנן

אוליבפניושהביטמישעשה.הארוכהבדוד

בו.שהתחוללהדדגשותבסערתהבחיןגם

הקשיםולימיםעיניולנגדעכרומתחשלשניותכאותן

שלודמותוהטיפוליבמרכזבעצמוהמלחמהבנרקומן,

מלאהבמשרהמאבאליהנותזכהשלאשאףה־בןבנו

שלו.מספרלמעריץהפךילדותו,בשנות

שףהמאסטרהואלויאביהכריזו:השופטיםקרה.זהואז

להתפרקלעצמוהירשההואסוףוסוףישראל,שלהחדש

ולהפסיקאותושהציףהגדוללאושרלהתמסרולבכות.

במחלההיומיומיתהמלחמהעלרגעים,לכמהרקלחשוב,

להתפרץ.תמידומאיימתמכורבכלשמקננתהנוראית

והזר־הקונפטיהמברכים,עשרותשלההמולהכתוך

קורים,

$TS1$,והזרקורים$TS1$

$DN2$,והזרקורים$DN2$ממשיכה,עדייןשלושהמלחמהאףכיזס־אבי

אלהברגעיםהופךהנכונההדח־עלשעלההוא

יוםמדישנלחמיםמכוריםעשרותעודעבורלסמל

שאפשר.ומביניםביומו

'׳ההתמכרות

אותיסחפה

שאיבדתילמקום

לאזהעצמי.את

האמיתי.אביהיה

חיהאמיתיאבי

נתינהשלממקום

ממקוםולא

נהייתיאנוכי.

באותומפלצת.

שאניהבנתידגע

לאבדרוצהלא

לי,שישמהכל

למשפחההגעתי

וביקשתישלי

אמרתיעזרה,

יכוללאשאני

הםלמזלילבד.

והכניסוהסכימו

לגמילהאותי

תשעהשל

אנימאזחודשים.

בהחלמה״
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אדיר.גנו,dvאבי

תהליךתחילת01

השנייםהחליהגמילה

ולהגיר>הוזקרב
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צרירשהואברורלוהיההגדולהניצחוןשאחריביום

החייםאלהדיראתלושסימןהמקוםאללשםלחזור

לאבכניסההשומרחיוכים.איןהזהבמקוםהחדשים.

המקומית(בשפהשמירה)תורןתודה'ה׳׳אסירמחייך,

נמצאתשכברוהעדינההנאהמהבחורהוגםמחייך,לא

כדיבחוץלבדהיושבתב׳׳ניתוק"שעותחמשלפחות

לחיוך.תצפואלהישניםההרגליםכלאתלפרק

אחרונההזדמנותשלמקום

לזה,קוראשהואכמוהחיים,אתלאבישהחזירהמקום

מכוריםאליוומגיעיםהארץבצפוןסודיבאתרנמצא

לתתשמ^מיגםישולמזלםלקבל,שרוציםלסמים

ההזדמנותגםזומהמקריםמעשגלאהזדמנות.להם,

המפתח,מילתהיא־דרך״הזההעצובבמקוםהאחרונה.

הרבהלעשותומוכניםנלחמיםמטופליםמאהוכמעט

אותה.למצואכדי

שלושתמקבליםהטיפוליתבקהילהאבישלפניואת

גאיםכמובן,כולם,ויעקב.רונירפי,המסורים:המדריכים

השמחהרקעעלאבלשהתפרסם,שלהםבמטופלמאוד

שהצ־מימאוד.לודואגיםגםהםהניצחוןעלהגדולה

ליחו

$TS1$שהצליחו$TS1$

$DN2$שהצליחו$DN2$הדרך,עלאביאתלהעלותוהקרבהמאמץבהרבה

שלו,הסיוטלדקותיהפכוהתהילהשדקותחוששים

להתמודדיצליחלאאבישחלילהמקורביו.ושלשלהם

חזרה.ויידרדרוהתהילה,הפרסוםעם

להשתלבמצליחושאתהדרךעלשעליתשמח"אני

השאלהאבלבחוץ,שלנוהשגריראתהמבחינתנובחברה.

פוגשכשהוארפיאומרעצמך״,עלשומראתהאיךהיא

ובאיתעים.בהשקותעצמךעלתשמור״איראבי,את

עםמבשלהתוכניותבאחתאותרכשראיתי
לאיין,

להסתכל״.יכולתי

שהתאימוהחיוכים,אתמוחקותהקשותהשאלות

במ־משמעותםאתומאבדיםהטלוויזיהלאולפנייותר

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$שישבטוחואנימההתמודדותחלק״זההזה.הקשה

אבלהחדש.הכוכבאומרזה״,אתלעבורהכליםאתלי

לה־רוצהאני״אבי,בקלות.משתכנעלאהמדריךרפי

זכיר

$TS1$להזכיר$TS1$

$DN2$להזכיר$DN2$מטופליםשלמקריםמכיראניהתחלת.שרקלך

מצליחיםולאהחלמה,לפגישותומגיעיםשהתפרסמו

משגעיםכ־שצריךכמופגישהולעשותמרוכזיםלהיות

איתר?״יהיהמהאותם.

היום"עדאבי:עלמקללאהדרכה,רכזרוני,גם

האנשיםמעגלציבור.אישאתהעכשיואבלמוגןהיית

צעדלכללבלשיםצרירואתהמשתנהאותךשמקיפים

אחריובמיוחדמגדלת,זכוכיתתחתאתהעושה.שאתה

חזק,מאודהיההזההמסרהניצחון.לאחרשלךהמסר

לפשל".לךואסור

והעובריםהמטופליםהמודאגים,המדריכיםלעומת

משלהםהואגלויה.בהערצהאביאלמביטיםבמקום

ממנימקבלהדרךאתשמוצא״מיזה.אתעשהוהוא

כיסוישעוטההמקום,מעובדותאחתאומרתחיבוק",

שומרים״אצלנולאבי:החיבוקפשראתומסבירהראש,

במטבחחיבוק״.לוומגיעדדרעלעלהאביאבלנגיעה,

הע־המטופליםארבעתמאחורילסמל.נחשבבכלללוי

סוקים

$TS1$העסוקים$TS1$

$DN2$העסוקים$DN2$שנתןוראיוןשלותמונהתלוייםבאפייהזובשעה

מקוםמבכלבנוחיותרמרגישאביבמטבח,שם,לעיתון.

המאסטר,שלמנוכחותושמתרגשיםהמטופלים,אחר.

מסרבהואהחמות.השוקולדמעוגיותלטעוםלומציעים

אתכם"אוהביםאותם.לעודדשוכחלאאבלבנימוס

שאראתלפגושוממהראומרהואבחוץ״,לכםומחכים

רוח.בקוצרלומחכיםשכברהמטופלים

מסרהסמיםעללהתגברשאפשרשלו,המסראת

שבועמדיבתוכניתשצפוהאלפיםלמאותשהעביר

גםלהעביראבימבקששלוהאישימהסיפורוהתרגשו

לו.ומחכיםהצדדייםבשעותמתכנסיםוהםלמטופלים,

אחדמתיישביםשוניםגיליםבנימטופלים40מ־יותר

לתוכניתהגיעוחלקםפיו.למוצאוממתיניםהשניליד

)בעי־חודשיםחמישהעדארבעהשללתקופהקצרה

קר

$TS1$בעיקר($TS1$

$DN2$בעיקר($DN2$,)שנמשכתהארוכהלתוכניתוחלקאלכוהוליסטים

עי־לתפקד,מתקשיםמיוסרים,כולםחורשים.תשעה

ניהם

$TS1$עיניהם$TS1$

$DN2$עיניהם$DN2$.כדיבמיוחדלפההגיעהואמתרגש.אביכבויות

גםהצלחתי,אני״אםתקווה.להםולתתאליהםלדבר

אומר.הואיכולים",הם

"בדרךהדברים.בפתחאומרהואמכור״,ואניאבי"אני

שלכם,לבטןתכניסולכם.אעבירמסראיזהחשבתילפה

אתםואםבחיים,בוחריםאתםפהכשאתםלראש:לא

דב־אתשותיםהמטופליםבמוות״.בוחריםאתםעוזבים

ריו

$TS1$דבריו$TS1$

$DN2$דבריו$DN2$.שהייתיימים׳׳היועכשיו.שלהםהגיבורהואבצמא

לדבריכוללאשעות,14שלניתוקאחרילחדרמגיע

היוםנקי.יוםעודשעברתיידעתיאבלאחד,<&׳עם

האלהבשנתייםשקיבלתיומהשנתיים,כמעטנקיאני

מהלעצמכםמתאריםלאאתםשנה.35ב־קיבלתילא

לוק־אםלהגיעאפשרולאןכשנקייםלקבלאפשר

חים

$TS1$לוקחים$TS1$

$DN2$לוקחים$DN2$לכםאומראנילביניכםביניברצינות.החייםאת

לגמרי.להשתמשלהפסיקיכולשאניהאמנתישלא

ואקחמפהאצאשאנילעצמיאמדתיפהכשהייתיגם

בכיף,שותהכבוקר,קםאניהיוםמשהו.ושם

אחרים.דבריםאותיומענייניםטלוויזיה,עיתון,פותח

השתחרר,׳ההואהיהתקופהכאותהאותישענייןמהכל

מת".וזהלכלאנכנסההואנפל,זה

״מאסטרשלהצילוםמימישבאחדלהםמספראבי

פו־עלשלוהמנותאתוראהלאולפןנכנסהואשף׳׳

סטרים

$TS1$פוסטרים$TS1$

$DN2$פוסטרים$DN2$.איפהנזכרתיופתאוםזה,את׳׳ראיתיענקיים

באותושנתיים.לפניהשימוששלהאחרוןביוםהייתי

לינתןעולםבוראתודה.אסירותזהמההבנתירגע

אסיתתשלרגעוחוויתיישירהבהפצצההמתנותאת

אניבוקרשכללכםאגידלאאניהאמנתי.שלאתורה

דבריםקודיםאבללעופף,ומתחילשטיחעלמתעורר

הסמים".במקוםאתכםשימלאוטובים

סוערותכפ״םמחיאותמקבלהואמס״םכשאבי

שאפשרקשיםהכיהרגעיםבאחדשנמצאיםממיואהבה

המנהרה.בקצההאוראתשלובהצלחהורואיםלדמיין,

שלנוגדולהכיהפרודעליהם.גםמשפיעהזה"הריאליט־

ההדרכהרכזאומרמפה",שנצאאודייהיהמההואתמיד

ולה־לבואבעצםזהשלךההצלחה"סיפורהמקום.של

גיד

$TS1$ולהגיד$TS1$

$DN2$ולהגיד$DN2$ואנישלכםמהמקוםבאתילהכל.להגיעיכול׳אני

שאתההזהלמקוםלהגיעופתאוםקשה,לרובנויכול׳.

אףמכם.ואחדאחדלכלתקףוזהכוח,זהאליוהגעת

עבר.הואגםעובריםשאתםמהממנו.שונהלאאחד

בשפהמשתמששאתהלבושמנוהתוכניתאתכשראינו

שאתההרגשנותודה׳,׳אסירותכמוובביטוייםשלנו

אלינו״.ומדבראותנומייצג

אותישברואמאשלהעיניים

אלבירושלים.הגרמניתבמושבהגדל36בןלוי,

י׳.בכיתהכשהיההתיכון,הסט־בביתכבדהגיעהסמים

אבל15בןרקהיהכשאביהתחילהלסמיםהחץמכרות

במגמתלימודשנות12לסייםהצליחהואהכללמרות

17מ־יותרבמשךכטבח.שירתהואובצבאמלונאות,

אפשרית.דרךבכלאפשריסםסוגכלאביצרךשנים

חשיש.ועישןעקאיןהסניףהרואין,הזריקהוא

ומאודמושמאודאכלנםמומאודילד׳׳היית־

שלי־מאודלחברהאותיהביאזהכלהברירות.אתאוהב

לית,

$TS1$,שלילית$TS1$

$DN2$,שלילית$DN2$הראשונהבפעםכשהשתמשתיהסמים.היוגםושם

רציתיולאממנושפחדתימהכלעללחשובליגרםזה

סוגאץאותי.שירתזהתקופהובאותהעליו,לחשוב

בו*.השתמשת*שלאסםשל

לזה?לבשמולאשלדההורים

היומאוד.גבוההובתדירותיומיומיהיה'השימוש

הבינולאשליההוריםקיצוני.מאודה־השזהתקופות

להסתירוהצלחתישקורה,מהבכלמעודכניםהיוולא

לבד.לגורועברתיהביתאתעזבתי20שבגילעדזהאת

בעיהפהשישידעהשהמשפחהחושבאנישלבבאותו

סמים״.שלרצינית

הלימודיט?אתלשרורהצלחתאיך

שהצילמהוזההמלונאותמגמתאתאהבתי״מאוד

במקצועהשקעתיאבלמצטייןתלמידהייתילאאותי.

אבלכטבח,חודשיםוארבעהשנהשירת־בצבאהזה.

צבאיבכלאפעמייםהייתיהתאמה.איעלהשתחררתי

התאימהלאהזאתהמסגרתראויה.לאוהנהגותבגלל

ובחרתיחייליםלשחרראופציהה־תהתקופהבאותהלי.

חזרתיהרצינית.ההידרדרותהתחילההזאתובנקודהבזה,

וסמים".פשעח״ולאותםחבריםלאותם

לשנתיים,נשפטלו־להידרדר.המשיךהמצבמפה

אומרזהלסטות,ליואסורלדרךמחויבשאניאומרזהנקי.מכורבתורלחיות"למדתי

נותןאניאםמכור.אבלמחלים,מכוראניהגעתי.שמהםהמקומותאתולזכורלדעת

מכור"שאניהזמןכללעצמימזכיראניזהבגללתתפרץ.היאמקום,טיפההזולמחלה

משופטישני,אייל,׳לוי

שישפטופחדשף"."מאםטר

קדומותדטותעםאותו
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עבירותבגיןשאטה,ובכלארמלהבכלאריצהשאותן

הסמים.אתלהשיגכדיהכלוזיוףמירמהכספים,

מאודקשהמקוםהיהזהשאטה.מכלא״השתחררתי

וזוהחיים,כלבזיכרוןשנשאריםאירועיםעםבשבילי

עברייניתבחברהשםהתערבבתיהאמיתית.ההישרדות

הייתיבשחרוראניגםלסמים.מכוריםכולםשבהמאוד,

וגמור״.מכור

בגיןנוספותוחצישניםלשלושאבינשפטpsלאחר

שימוששלשניםשלושאחריבסמים,סחרשלעבירות

בהרואין.אינטנסיבי

לסאת?התקופהפלעבורדקשההביהרגעמד,

דררסוהריםשלמשמרתהיתההשנה.בראשהיה״זה

הסוהריםוכלסוהר,איזהעםטלפוןעלויכוחליהיהזים.

דקותעשרבמשרמכותקיבלתיאלות.עםעליקפצו

לחזורהצלחתיולאמנופחהייתיולפנים.לראשלגב,

משפט,לביתלירושליםנסיעהליהיתהלמחרתלתא.

הבנאדםהמשפסבביתזה.אתלהסתיריכלושלאוכמובן

הצ־ולאשלי,אמאהיההעינייםמולשראיתיהראשון

לחתי

$TS1$הצלחתי$TS1$

$DN2$הצלחתי$DN2$אניקשה.הכיהרגעהיהזהקרה.מהלהלהסביר

אמא,בתורעברההיאאוניםחוסראיזהלשחזרמנסה

כזה״.במצבהרגישההיאאירלהביןמצליחלאואני

ואביהנפילה,אתלעצורשיכולמהשאיןהיהנראה

אתולגרדוקשיםאפליםלמקומותלהידרדרהמשיר

נשו־,ה־השכברלמרותבעולם,מבודדכשהואהתחתית

ילדיםכשהיוהכיראילנית,אשתו,אתלפה.מהידוחי

הע־היאתקופהבאותהדווקאבשכונה.בתמימותושיחקו

ריפה

$TS1$העריפה$TS1$

$DN2$העריפה$DN2$נפגשוהםשנה12לפניאבלפניו.עלאחרמישהו

והיאאותה״זיהיתיבירושלים.בדיסקוטקבאקראישוב

ושאלתיאליה״ניגשתימספר.הואאותי״,זיהתהלא

למחרתנזכרה.היאדקותשתיאחריורקזוכרת,היאאם

הרבהלההיובהתחלהלצאת.והתחלנואליההתקשרתי

אבלטוב,במקוםנמצאלאשאניידעההיאכיחששות,

התחתנו'.שנהאחריבשני.אחדהתאהבנו

התי,ובכלאיתךלהישארהסכימההיאאיד

הזאת?

עליה.תשובהליואיןוקשה,מורכבתשאלה"זו

שהיאאומרתהיאהזאת,השאלהאתאותהכששואלים

אתגבר".אניאחדשיוםוידעהביהאמינה

כל־לקשייםגםלא,איךהוביל,נקלעשאליוהמצב

כליים.

$TS1$.כלכליים$TS1$

$DN2$.כלכליים$DN2$יודעמכורכלבקומבינות.היושל־החיים"כל

נורמליים.עבודהוחייהתמכרותח־־לנהלאפשרשאי

הודיםפעםאףומחומרים.כלכליותמבעיותסבלנותמיד

וזהכושל,נ־הולהיהיתמידנכחמנוהליםה־ולאשלנו

מיליוןחציעללפועלבהוצאהת־קיםלנוהיובגללי.

לנוה־ולאשלה.אבאאצלגרנותקופהבאותהשקל.

קשה".ה־הזהלעזור.ניסתהרקוהמשפחההכנסות

עליומספרקשיםלסמיםמכורשכלהדבריםאחד

הסםהשגתאחריהמירוץמהחיים.הניתוקתחושתהוא

בת־אב־גםביותר.הקרוביםאתגםלהקריבוהנכונות

קופות

$TS1$בתקופות$TS1$

$DN2$בתקופות$DN2$מצבמתארוהואאחד,אףזכרלאשלוהקשות

ורציניתפעילה"בהתמכרותמוחלט.ניתוקשלקיצוני

קילופטישכמוזהבכלל.רגשואיןמצפוןייסוריא־ן

אותרשמענייןהיחידהדברמהכל.מנותקואתהלראש,

אליולדובמאודשהייתישלי,שדודזוכראניהסמים.זה

לי־רדולאשלוובהלוויהונפטר,בסרטןחלהקטן,מגיל

שלימהרגשמנותקאניכמההבנתיהזהברגעדמעות.

מצ־ייסוריישאםגםבהתמכרות,המציאות.אתח־ולא

פון,

$TS1$,מצפון$TS1$

$DN2$,מצפון$DN2$הכל.עלגובריםלהשתמשוהצוררלסמיםהכמיהה

בסביבהפוגעתמידהמכורזהבגללבתמונה.לאהרגש

אבי.מספרהעיקריים״,הנפגעיםהםשלו.הקרובה

פלששבהםהימיםהםבמיוחדזוכרשהואהשפלרגעי

וגםביתלאיזה"פלשתיהוריו.לביתבסמוךנטושלבית

אנישאםכדישלילהוריםקרוביהיהשזהדאגתיאז

היתה"זונזכר.הואאליהם־,אלדאניאוכל,בליאתקע

אוכסףלארגןללכתכוחליהיהלאשאפילותקופה

שליההתעוררותלפניממשהיהזההסמים.אתלקנות

עםורקחשמלבליהייתיבביתהאחרוןבחודשלחיים.

בנשמה״,עצבליהיהובדידות.חושדסביביהכלמזח.

אומר.הוא

לגמרימנותקוהייתיהעזרהאתלבקשקשהלי״היה

אחדיוםאליבאהאשתישלי.המשפחהכלפימהרגש

אמנםמוותרת׳.אניידיים,מרימהאני׳זהו,ליואמרה

העי־הזאתהשיחהאבלתקופה,באותהיחדחיינולא

רה

$TS1$העירה$TS1$

$DN2$העירה$DN2$שליהמשפחהאתלאבדהולךשאניוהבנתיאותי

אות־סחפההזאתההתמכרותבחיים.כלוםליושאין

למקום

$TS1$אותלמקום$TS1$

$DN2$אותלמקום$DN2$האמיתי.אביהיהלאזהעצמי.אתשאיבדתי

אנוכי.ממקוםולאנתינהשלממקוםחיהאמיתיאבי

לאשאניהבנתיהרגעבאותומפלצת.שנהייתיהרגשתי

שלילמשפחהוהגעתילי,שישמהכלאתלאבררוצה

צריךשאנילבד,יכוללאשאניאמרתיעזרה.וביקשתי

לגמילהאותיוהכניסוהסכימוהםולמזליעזרתם,את

בהחלמה".אנ־מאזחודשים.תשעהשל

אביובמהלכוחורשים,תשעהנמשךהקשההטיפול

מעשבחוסרכיסאעל)ישיבהבידודיםחמישהחווה

׳׳בתוכניתאחד.כלימיםעשרהשלארוכות(שעותבמשך

חדשה.חייםדרךמקבליםהמכוריםצעדים׳12הגמילה

שאימההתחלהכברמביניםהםלהתקדם,רוציםהםאם

לקברגדולהחשיבותשישלבד,זהאתלעשותאפשר

״זהאבי.אומרהאחר״,למעןלנתינהוגםולשיחותצות

הבשורה.אתלהעבירמסר,לתתשירות,לעשותאומר

מעצ־נותןאנ־אזעצה,ומבקשיםאלימתקשריםאם

מי,

$TS1$,מעצמי$TS1$

$DN2$,מעצמי$DN2$מערכתעלבנויהותוכניתבחזרה.מקבלאניוככה

שםהכלאינטרס.שוםבלילמכור,מכורביןעזרהשל

רוצההואמהשיודענקימכורשלהזדהותמתוךפועל

במקוםלה־ותצריכהההחלמהיעבור.מולושהמכור

מהכלא"יצאתי

רעהכיבמצב

להיות.שיכול

שלושעודעברתי

קשותים

שימוששלמאוד

והייתיאינטנסיבי

לגמרימנותק

אדיר.שלי,מהבן

איתוהקשר

בהדרגתיותנבנה

בקהילה.והתחיל

מהטיפולחלק

לחייםלחזורהיה

בדרךאדירשל

ולאטלאע.נכונה

זהאתכשעשיתי

לגרוםהצלחתי

אתלהביאלו

מאודבדרךעצמו

אמיתית״

הצופים

התאה

לולהפסידמוכןשהייתיהיחידהואאבימפרגןהסגן

הקודם״בגלגולאחיםהיינוכאילו״הרגשתילוי:אביעםהנדירהחיבורעלמספרשף״,ב״מאסטרהשניבמקוםשזכהשאשון,אליהב

צי־הכרהעםרקלאלויאבייצאשף"כ׳׳מאסטרשלומהמסע

בורית,

$TS1$,ציבורית$TS1$

$DN2$,ציבורית$DN2$גםאלאיוקרתי,מקצועילעתידואפשרותמכובדפרס

בהתחשבלאדווקאשאוליאומפתיעבאופןחדש.נפשחברעם

שזכהשאשון,באליהבמדוברהגמרעדיחדשעשוהארוכהבדרך

שפהומצאוהאודישנים,במהלךכברהתחברוהשנייםהשני.במקום

לבישול.הגדולההאהבהמלבדמשותפת,

פוגששאתההפעמיםובודדותאנשים,המוןפוגשאנייום"בכל

זההקודם.בגלגלאחיםהייתםכאילוכלפיומרגיששאתהמישהו

מעלשהםומשיכהחיבור"זהאליהב.מספראבי״,עםשהרגשתימה

אםאותישואליםשלי.בחייםהזמןכלשיהיוהאנשיםמסוגהואלשכל.

רציתיאנישגםליברורהראשוןבמקוםזכיתישלאהתאכזבתילא

שלמילהלמרותבשבילו,להפסידpraשהייתיהיחידהואאבללנצח

לפנירקהגמראתראיתישלנו.בלקסיקוןבכללמקוםאין׳להפסיד׳

זכיתי".שאניכאילוצעקתיההכרזהשברגעשםורואיםשבוע

הואשבובמקוםבדיוקלהישארלאבימאחלשהואאומראליהב

הכילהישאראלאגבוהיותרלהגיעלומאחללא״אניכעת.נמצא

יותרזהשםלהישאראבלקלזהגבוהלהגיעעכשיו.שהואכמוגבוה

בלילהלישוןהולךהייתילאשאנימציאותלוסידראלוהיםקשה.

אותה״.שינצלאזאותהלפספסלאכדי

הקשראתלוימסבירבו",להתאהבקלשמאודאדםבןהוא״אליהב

אותואהבתיומאודענקיתנשמהעםאדםבן״הואשנוצר,המיוחד

לאלחשוב,היהשאפשרלמהבניגודאותו.שראיתיהראשוןמהרגע

חיבורהרגשנוהתקדמהשהתוכניתככללהפרמתח.בינינונוצר

פשוטיםלאחייםעבראליהבשגםתשכחאללשני.אחדגדולמאוד

הלבאתשפכנואמיתי.ממקוםשיחותהרבהאיתוליהיוזהובגלל

לש־כדיצריכיםשאנחנומהכלאתלשניאחדונתנוהשנימולאחד

דוד

$TS1$לשדוד$TS1$

$DN2$לשדוד$DN2$ליחשובקל.לאהיהוזהשלנו,האמתעםולבואהתוכניתאת

היהוהואמדהיםחיבורל־היהאזולאייוסיהמתמודדעםשגםלציין

קשבת".לאוזןלי

אמי־חברותזאתומגדירקשרעלשומריםואליהבשהואמספרלוי

תית.

$TS1$.אמיתית$TS1$

$DN2$.אמיתית$DN2$האלההתכונותאתאוהבואניפתוחומאודאמיתימאוד״הוא

האנ־מסוגהואבפנים.לויתפוצץזהשמחביאמיכיאנשים,אצל

שים

$TS1$האנשים$TS1$

$DN2$האנשים$DN2$היינולאאוליבמסיבהאותורואההייתיאםאיתם.לשבתשכיף

מדובר".כמיהבנתישהכרתיאחריאכלמתחברים,

לנחשהיהניתןזהואתבבית,הצופיםאתריגשלוישלחייוסיפור

שהעברהיהשלוהחששאבלהמצלמות.מולשהופיעהראשוןמהרגע

הת־הרבהלי״היובתוכנית.השופטיםאתדווקאירתיעשלוהבעייתי

לבטויות

$TS1$התלבטויות$TS1$

$DN2$התלבטויות$DN2$עלחשבתילתוכנית״כשהגעתיאומר,הואלגביהם",בהתחלה

אמיתי״.ממקוםאותייקבלוהםואםעלילהםשתהיההסטיגמה

פעםכלאותיהפתיעו״הםמיותר.היהמאוד,מהרהתבררכךהחשש,

מדהימיםאנשים״הםנזכר,הואמחדש״פעםכלאותיהקסיםוזהמחדש

אתאמרוהםנטו.אותישפטוהםהכל.מעלהיאשלהםשהמקצועיות

אחדהוארושפלדיונתןשיש.נכונההכיבצורהלהגידלהםשישמה

לעזוראהבהואאוכל.שלאנציקלופדיהוהואמקצועייםהכיהאנשים

שהואאומריםשניאיילעלהנבחרת.מחבריאחדלכלדופןיוצאתבצודה

נשמהוהואעליומתאניהוא.זהאבלבפילוסופיה,מדייותרמתעסק

כלמדהימה,אישה)אנסקי(מיכלשלו.הדרךאתאהבתימאודטהורה.

)כהן(.חייםהכלומעללפגוע.לאמשתדלתמאודהיאוצנועה.טובהכך

לקחתאפשרואישלוובצניעותשלובפשטותשלו,בטובסביבוהכל

מיותרת״.מילהוכללחיקוישלימודלתאממנו.זהאת
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מחשבה,התנהגות,דפוסיאומרזההחיים.כלהראשון

כילתחזקצריךהאלההדבריםכלאתפתיחות.כנות,

מסביר.הואהניקיון״,עלשומריםהם

למכור?גחשגאתהנקי,שאתהלמרות

מחלהבתוכךשישלהפניםכלקודםזהמכור״להיות

למדתיזהאתשהפנמתיברגעוקטלנית.מרפאחשוכת

ואסורלדרךמחויבשאניאומרזהנקי.מכורבתורלחיות

המקומותאתולזכורלדעתאומרזהממנה.לסטותלי

אניאםמכור.אניאבלמחלים,מכוראניהגעתי.שמהם

אניזהבגללתתפרץ.היאמקום,טיפההזולמחלהנותן

מכור".שאניהזמןכללעצמימזכיר

היופ?אשתךהקשראיך

מעריץאנימסויםובמובןמאודטובקשרלנו"יש

אנחנוכרגעביחד.דבריםהרבהעלעובדיםאנחנואותה.

רגעיםהרבההיושלנו.לקשרהבראהתוכניתעושים

הגעתישלי,האגועםשלי,במחלהלהתגרש.שחשבנו

שישמהאתחזקלתפוסבמקוםלהתגרששרציתילמצב

קרה״.לאזהולשמחתיבידיים,לי

הבןעםהקשראתלבנות

ומנסהפעריםמשליםאביאדיר,הבכור,בנועםגם

שבחהילדותשנותבמשךשהשאירהחסראתלמלא

האחרו־בחודשיםסמים.בהשגתעסוקוהיהשםהיהלא

נים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$המתיןצילוםיוםבכללהירדם.יכולהיהלאאדיר

אירלדעתכדיהלילהשלהקטנותהשעותעדלאביו

המצלמותמולהבןהתפרקהגמרביוםבתוכנית.היה

ונפלא״,נהדראבא׳׳אתהפינס.גיאעםטוב״"ערבשל

עשיתי'בשבילךחנוק.בקולהמצלמותמולrtKהצולד

אבי.לוהשיבזהי,כלאת

בזדיםהמאושרהרגעהיהוזה2003ב־נולד׳׳אחד

גדרכדכלהשפעהתחתהייתי׳׳אבלאבי,מספרשלי',

בןאדירכשהיהבאמת'.אותוחוויתישלאסמיםשללה

מאסרשלוחצישניםלשלושאביניתןחודשים,שבעה

ורכוש.כספיםעבירותבשל

הרואין.מגעילהכילסםמכורהיית־"בשהשתחרדתי

שלושעודעברתילהיות.שיכולרעהכיבמצביצאתי

מנותקוהייתיאינטנסיבישימוששלמאודקשותשנים

לבנותהחלהבכורבנועםהקשראתלגמרי״.שלימהבן

נבנהשלנו׳׳הקשרהמטופלים.לקהילתשנכנסברגעאבי

שלימהטיפולחלקבקהילה.התחילוהואבהדרגתיות

ולאטואמיתיתנכונהבדרךאדירשללחייםלחזורהיה

כשעשיתישלו.בחייםהייתילאשניםהרבהכילאט,

מאודבדרךעצמואתלהביאלולגרוםהצלחתיזה,את

ולאבהבללשתףהכל,לספראותולימדתיאמיתית.

מהפנמה,מתפרצתההתמכרותשלהמחלהמופנם.להיות

לדברדואגאנימופנם.יהיהלאשהואחשובליוהיה

עומקשיחותליהיוגבולות.לולהציבוגםהזמןכלאיתו

אמרתיותמידקלות,לאשאלותאותישאלהואאיתו.

כלמולהאמתאתקיבלהואבתוכניתגםהאמת.את

אתלקבלוזהחשוב,מאודמשהולמדאדירהמדינה.

הואאותי.שופטלאוהואשלו,העברכלעםשלואבא

הזדבדרךמתרכזהואגםעכשיושאני.כמואותימקבל

אצלו,מוצאאנישלפעמיםהואאותישמדהיםמהדשה.

אצלמוצאלאשאניקשבתאוזןבןילדהכלבסך

סלחשאדירבטוחאניהזאתמהבחינהאחר.מבוגראף

שניתנהזהעלתודהאסירואנימדהים,ילדליישלי.

להיותמבטיחאנימחדש.אליולוע/חברהאפשרותלי

כאן".אניעודכלבשבילו

אלץ*?הסגיבהשלחירוםאתשיגתההתוכגית

אנשיםאוכספיתממנישנפגעואנשיםהרבה

אנ־בקשר.איתנולהיותחזרואיתםדיברנולאשבכלל

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$ומזלדמכורלהיותזהמהמביניםלאפעמיםהרבה

ורואיםבטלוויזיההסיפוראתכשרואיםופתאוםבזה,ליס

לכללקרותיכולשזהמביניםהםאזשעברתיהדרךאת

הלב".אתמדומםזהאמפתיה.מגליםוהםאווד,

מרגישאביהטיפוליתהקהילהאתעוזבשהואלפני

קרוביהיהשזהדאגתיאז/גסבית,לאיזה"פלשתי

אלךאניאוכל,בליאתקעשאםכדישלילהורים

כוחליהיהלאשאפילותקופההיתר.זואליהם.

היהוההסמים.אתלקנותאוכסךלארגןללכת

האחרוןבחודשלחיים.שליההתעוררותלפניממש

סביביהכלמזרן.עםורקחשמלבליהייתיבבית

בנשמה"עצבליהיהובדידות.חושך

המו־המדריכיםאתלהרגיעשובלנסותצריךשהוא

דאגים.

$TS1$.המודאגים$TS1$

$DN2$.המודאגים$DN2$לאבחייםואנידםפהירקתיכמהיודע״אני

שלוהאמאהאבאלהיותצריךאניטעויות.עלאחזור

להםאומרהואשבניתי",מהאתלהרוסכדיהמפגרים

כמהעודלתתומנסיםבחשש,עד״ןלו,מקשיביםוהם

חוששלאאנישלך"במקרההולך.שהואלפניעצות

לה־ירצואנשיםמכסף.רקמבחורות.ולאמשתייהלא

שקיע

$TS1$להשקיע$TS1$

$DN2$להשקיע$DN2$במס־יופיעשלךשהשםכדירקכסףהרבהבך

עדה

$TS1$במסעדה$TS1$

$DN2$במסעדה$DN2$,תפתחאלטובה,ליתעשהמזה.מפחדואנ״שלהם

שלךהחלקאתתעשהאמין,שותףתיקחגדול,משהו

רוני.אומרותצליח',

החלמה".החלמה,החלמה,היא׳׳המטרהרפי:

אותנומזמיןאתהמתימהזכייה.ליהנותלו׳תןתני:

שלח׳במסעדהלאכול

בעזרתכךואדורמסעדה,היאrrro&Yמחייך:אבי

הואהכיווןמפזיזות.לפעוללאליחשובלהתפתח.השם

לי־להיותיכולוזהמסעדהלהיותיכולזהאוכל.כמובן

מודים

$TS1$לימודים$TS1$

$DN2$לימודים$DN2$הכלאעשהאנימקרה,בכלבישול.תוכניותאו

מקוםלפתוחרוצהמאודאנידעת.ובשיקולבתבונה

מהבחינהממסהאהיהשאניוברגעטוב,ומנוהלמקצועי

סלולה״,תהיהלמסעדההדרךהזאת,

erans H.oD.mi
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