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חייוהתהפכו שנתייםלפני
בליהשיטה.ביתמקיבוץשטייןארזשל
ובשיאגמורהבהפתעהמוקדמת,הכנה
מוחיאירועקיבלהואהמקצועייםחייו
צפוןמרחבמנהלסגןשטיין,מאוד.קשה
לפירשותבהנהלתקק"לנציגבקק"ל,
משנהאלוףצפון,מו"פיו"רהגליל,תוח
אתמצאג'יפים,טיוליוחובבבמילואים
הכיר.שלאבמציאות85בגילעצמו
מתקשההואמשותק,השמאליגופופלג
ונדבריםמעטבלאלעזרהזקוקללכת,
קוגגמבחינהצמוד.מטפלעם7/42מצא
האירוע.שמלפנישטייןאותוזהניטיבית
בעלרהוטה,בצורהלהתנסחשיודעאחד
אישגםאךלשון,וחדמדהיםזיכרון
הפיהמגבלותעללהתגברמאודנחוש
למרותהחייםאתהלאהולהמשיךזיות
הקשיים.כל

שיקום,שלארוכותשנתייםאחרי
החדלמציאותוהסתגלותעצמיתבנייה
שעברולאנשיםלסייעהחליטשטייןשה
להיותעבר.שהואכמופעמיחדאירוע
ותומכתמייעצתקשבת,אוזןעודעבורם
ואופטימיותתקווהבהםלטעתובעיקר
האישי.ניסיונומתוךעתידם,לגבי

והסתבך"הלךרק"זה

ללילך,נשויהשיטהביתילידשטיין
חרודתחומי-עמקרבספרביתמנהלת
ה-52,בןאופירבניםשלושהולזוג
בןואיירצבאיבשירותה-12בןאמיר
היהבעברגיוס.לפנישנמצאה-81
בכדורגל,גלבועאסיהפועליו"רשטיין
ובקיהשיטהבביתשדהגידולימרכז
ביתשלההרחבהמנהלנוספים,בוצים
האזוריתהמועצהמטהוראשהשיטה
עטר.דנישלכהונתובתקופתהגלבוע

חשבהתקופהלאחר9102באפריל
ספורטיבית,פעילותבזמןבחזהכאבים
לונמסרשםלבדיקות.שטייןניגש
הרו"בצנתורצנתור.לעבורשעליו
ניתוחלעשותצריךשאניראופאים

בביתניתוחלחדרנכנסתימעקפים.
ממנוויצאתיבהליכהבילינסוןחולים
לראשונהשטייןמספרגלגלים",בכסא
האחרובשנתייםעליושעברמהאת
עלההנראה,ככלניתוח,כדי"תוךנות,
בחצימשותקהתעוררתילמוח.דםקריש
והסתהלךרקזהמשםאךשמאל,גוף
בתוךבראש,קשהזיהוםליהתחילבך.
שנקראנוסףניתוחחייבזההגולגולת.
חלקליהסירולמעשהקרניופלסטיקה.
רקבזיהום.וטיפלוהגולגולתמעצם
ליהחזירומכןלאחרחודשיםשלושה
הגולגולת".עצםאת

לאשפוזעברהואכךאחרחודשיים
מרותקכשהואלוינשטיין,בביתמלא
במשךללכת.יכולובליגלגליםלכסא
לעמודבחזרהלמדהואחודשיםשישה
המוןעשההזיכרון,אתרענןרגליו,על
המגבלותעםלחיותולמדפיזיותרפיה
"פגיעהלהם.גרמההמוחיתשהפגיעה
אחדשרואים.ויזואלימשהולאזהבמוח
הרוהזיכרון.הואאיבדתישלאהדברים
מדעית.זהאתלהסביריודעיםלאפאים
ומסומאורגןיותרנהיהאפילוהזיכרון
במתמקשותבעיותליישכןאבלדר,
וחשבון".טיקה

איזולך.קרהמהמביןשאתהאחרי
אותך?הציפהתחושה

הבנתינוראית.תחושהמוחלט."הלם
עצמיאתשאלתימחדש.נולדתישבעצם
מהכלהאםשלי.ההולדתיוםבכללמתי
קייםולאנמחקשנים85במשךשעשיתי
אותו?לשלוףוצריךושמורקייםאויותר?
לי?.איןאובצבאמפקדשלניסיוןלייש
לדעת,היושליהגדולוהקושיהטראומה
נדבעצםבכלל.אנימיולגלותלהפנים
חזורקמחדש.עצמיאתלהמציארשתי
הראייה,למזלידבר.אותונראהאניתית
הפחדנפגעו.לאוהריחהטעםהשמיעה,
אני".מייודעאניהאםאני.מיהיההגדול

בוכה?עצמךאתמצאת
הדמעות.אתניגבתיאבלהמון,"בכיתי
הקשותהבעיותאחתנוראית.טראומהזו
כשאזה.עםלהתמודדאיךלהביןהיא
רואהאניבראיאובתמונותמסתכלני
אומריםמקצועאנשיאבלעצמי,את
עכשיו'.אחראדםאתהארז,'תשמעלי:
הכולהמוחבתוךאךפנים,אותםהפנים
המעבד.נשרףשלמחשבכמוזההשתבש.
מתקבשלבנמצאתימינושלהרפואה
ולגידלתפורעצם,לאחותאפשרדם.
איהמוחאתאבלשנקרעים,דםכליתקן
לתקן".אפשר

שאפשרשיקוםלמסעיצאשטיין
פסגתעבראלטיפוסכמואותולכנות
המשפחהאתמצאהואושםהאוורסט

נקלע"כשאתהמלא-מלא.מגויסתשלו
העוגןיהיהמייודעלאאתהכזהלמצב
כוח.ממנוולשאובעליולהישעןשתוכל
ותומכת.ועוטפתעטפהשליהמשפחה
כמתנה.עבוריהתגלווהילדיםאשתי
הפיהעזרהאוהטיפולשלבהיבטלא
החלקשזההרגשיתבתמיכהאלאזית,
חבריםקבוצתהםנוסףעוגןהמרכזי.
מאפשרזהארז.אותושאנילישמשקפת
מההיסטוריהדבריםהרבהשישלדעתלי
שנשמרו".שלי

אחדלא"אני
שמוותר"

החבמציאותוההכרההזמןשחלףככל
יותרהתמלאשטייןכךובמגבלותדשה
עצמו.אתלשקםומוטיבציהאופטימיות
לילעזורשיכולהיחידשהאדם"הבנתי
מדייותרלישאיןהבנתילעצמי.אניזה
המעטאתלאסוףצריךשאניברירות.
סדרולבנותאותםלאגםלי,שישכוחות
וקוגניפיזיאינטנסיבי,שיקוםשליום
אבלשנתיים,כברעובדלאאניטיבי.
שללולאבמשימות.היוםאתלימילאתי
מתוקףנוהגלאאניאבלהרישיון,אתלי
כלאניבכביש.לנהגיםאישיתאחריות
אניאזנופיםולראותלטיילאוהבכך

רפואינסזה
חישאני
שכיחמעקפיםלניתוחנכנסהשיטהביתמקיבוץשטייןארז

גופושפלגגילהכשהתעוררמוחיאירועעברשבמהלכו

ושהחייםבגולגולתמזיהוםסובלשהואמשותק,השמאלי

בעיצומוכשהואהאירוע,אחרישנתייםיחזרולאשהכיר

לרגעיםלראשונהחוזרהואהשראהמעוררשיקוםמסעשל

הכוחותאתשאבמאיפהמסבירלו,קרהמההביןבהם

תמיכהפורוםלהקיםההחלטהעלומספראופטימילהיות

לשלודומהאירועשעברובאנשים

צורשרוןצילומים:וקניןיוסי

לפנישטיין
עבדהאירוע.
לשעוןמסביב

"אנשי
מקצוע

לי:אומרים
ארז,'תשמע

אדםאתה
עכשיו'.אחר

אותןהפנים
בפנים,

בתוךאך
הכולהמוח

השתבש.
כמוזה

שלמחשב
נשרף

המעבד"
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אישתי.עםאוהילדיםעםלטיילממשיך
לשאוביכולשאניעוגןבזהרואהאני
בשיקום".להמשיךהכוחאתממנו

להריםרציתנשברת.בורגעלךהיה
ידיים?

מיעצמיאתששאלתירגעים"היו
קיבלתיאבלהזה,הסבלאתלסחובצריך
אגואיסט.אנישלי.הילדיםוהםמתנה
מתחתניםהילדיםאתלראותרוצהאני
זה.עללוותרמוכןלאמשפחה.ומקימים
עליו.להישעןכוחלישנותןעוגןעודזה
כללשכבשלבמצבהייתילאפעםאף
ישהגדול.בחופשנערכמובמיטההיום
בששקםאנייוםכלגדולה.מוטיבציהלי
הפרלמנטעםקפהלשתותוהולךבבוקר
החברתיתהאינטראקציההקיבוץ.של
לי".עוזרת

כשהואלוינשטיין,בביתשנהחציאחרי
שטייןעברגלגלים,לכסאמרותקעדיין
למשךהשיטהבביתהסיעודיבביתלגור
עברבקיבוץשביתועדחודשיםשלושה
כשנהפיזית.מוגבלותעםלאדםהתאמה
שכיחניתוחלעבורמביתושיצאאחרי
אליו.חזרהוא

7/42צמודמטפלעםהביתה"חזרתי
פיטיפוליעשיתיבמזרעבבית.שגר
הגוףמחדש.ללכתקשהעבדתיזיותרפיה.
משקל.בשיווילהיותמחדשולמדהתחזק

ללכת.להתחילשלמדתינוקכמוהייתי
מוחילאירועשהתרופהליאמרורופאים
כלאנישמוותר.אחדלאואניזמן.הוא
מגיעהמטפלתהשרירים.אתמחזקהזמן
מיניכלעלעובדיםואנחנוהביתהאלי
במחלקןהמוח,אתשמפעילותטכניקות
בשבועפעמיםשלושבטלפון.וחלקןחשב
בקיפהמכשיריםבפילאטיסמתאמןאני
יחזבכפרהידרותרפיהעושהאניבוץ.
חד,נשארתיפיזיותרפיה.הזמןוכלקאל
הביטוייכולתשהייתי.כמוובהירברור
החשיטובה.נשארהפהובעלבכתבשלי
בעייתית".החשבונאיתבה

עושה?שאתהבמסעגאהאתה
מפרךבמסענמצאאנימאוד."גאה
ייגמראיפהאבלאפס,בנקודתשהתחיל
יודעיםלהגיד.יודעלאאחדאףומתי?
קשהיותרשאעבודשכמהלילהגיד
דבריםואנסהאמיץעקשן,נחוש,ואהיה
עוברלאשאנימסעזהאצליח.חדשים
איתי.אותועוברתהמשפחהלבד.אותו
אמתית".גיבורההיאאבלקשה,ללילך

קרה?זהלמהלהגידיודעאתההיום,
כזה.דבראחדלאףמאחללא"אני
גדלה.אחריםנפגעיםלגבישליההבנה
לאאתהענקלבורנופללאשאתהעד
לעשותיכולשאניממצבזה.מהיודע
להיכוללאשאנילמצבעברתיהכול,

המרכזיתהתובנהקפה.כוסלעצמיכין
לאהיאלאחריםשליוההמלצהשלי
עודכללעתיד.דבריםולשמורלדחות
מפתיעים.החייםתעשה.יכולאתה
מילדעתאפשראילעולםהפכפכים.
יום".יוליד

עושההיהפעםשלשארזהדברמה
אליו?מתגעגעהכיהיוםואתה

המון,בשטחישןהייתישטח."טיולי
זולבית.כבולאניהיוםבמדבר.בעיקר
כשהייתהקפיץ.כמוהייתיבעברהבעיה.
שמהראשוןהייתיהקיבוץלידשריפה
חסרמרגישאניהיוםלעזור.תייצב
לאובטחלעצמילעזוריכוללאאונים.
ליומאפשראותימחזקהזמןלאחרים.
אחזורעודאוליההיבטים.בכוללהתחזק
בחל"ת".עדייןאניבקק"ל.לעבוד

אפקטיבי"להרגיש

ומועיל"

אבלארוך,שיקוםבמסעעדייןהוא
לעזוריכולגםשהואכזהבשלבנמצא
תאונתאושלוכמואירועשעברולכאלה
תמיכהפורוםעכשיומקים"אנידרכים.
פעמי.חדאירועשעברולאנשיםאזורי
ולהרגישלחזורלעצמי.לתרוםרוצהאני
חשובדברזהלחברה.ומועילאפקטיבי

זרוקסתםלאשהואאדם,שללהרגשה
בחייונמצאנורמטיביאדםפינה.באיזו
בשיאכברשהואאוצמיחהשלבמסלול
תאונתאומוחיאירועשעברמישלו.
אחת.בבתנקטעיםשלוהחייםדרכים
להתאוששעזרהצריכיםהאלההאנשים
להם.לעזוררוצהאניולהשתקם.מחדש
כוח".להםלתתרוצהאני

איך?
שלמעצמיעםקשהתהליך"עברתי
אותולהעביררוצהואניהמוןממנודתי
והיוםגלגליםכסאעםהתחלתיהלאה.
להיותיכולזהמקל.בעזרתהולךאני
הרדרךאובטלפוןהזום,דרךבמפגש
להחליףבאלאאניהחברתיות.שתות
האלהבשנתייםצברתימקצוע.אנשי
המוןלתתיכולאניבשיקום.ניסיוןהמון
יוכלוהםשמהםכדיחבליםשלקצוות
לקידרךפהאיןקלות.ביתרלהתרומם
זהחשובים.עקרונותכמהישדרך.צורי
איתולהתמודדוכדיומפרךארוךמסע
ביתעוזה,נחישות,אומץ,המוןצריך
כלעםלהתמודדויכולתעצמיטחון
זהברורושיהיהחדשים.דבריםמיני
בעיניאפשרי.שזהההוכחהאניאפשרי.
חי.שאנירפואינסזהמהרופאיםחלק
למלאךכיף'נתתרופא:חברליאמראיך
לחיים'".וחזרתהמוות

אני"היום
חסרמרגיש

לאאונים.
לעזוריכול

לעצמי
לאובטח

לאחרים.
הזמן

אותימחזק
ליומאפשר

להתחזק
בכול

ההיבטים.
עדאולי

נחזור
לעבוד

בקק"ל.
עדייןאני

בחל"ת"

השבוע.שטייןארז
לאשאנימסע"זה

לבד"אותועובר
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