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חושבאתה כמהמשנה"לא
למצואעלולאתהאחדיוםחזק,שאתה
למטה,הראשעםבתחתיתעצמךאת
לקלזהלתתתמשיךאםתישארוככה
רות".

ה־52,בןרביבוליאלהשבועאומרכך
גלגלכיסאהמרותקלשעברעבריין
לאהמסייעמנטורלהיותשהפךלים,
השינוי"למרותמשברים.לצלוחחרים
שתיעלשעומדבריאמאדםשעברתי,
גלגלים,בכיסאשמתניידלאדםרגליים,
שישגיליתילחיות.מגיעלישגםהבנתי
מדהימיםחייםוליצורלקוםכוחותבי
להצליחיכולאנישגםהכול,למרות
לאממניהצריךזהאבלמאושר,ולהיות
להריםכדיהכולולעשותלעצמילוותר
המוחייוסיפורעללמעלה".עצמיאת
בסיונעריםנכיםבפנימרצההוארכב
עצמועלמצלםגםהואאלובימיםכון.
המסריםעםיופיעבקרובתיעודי,סרט
סבא,בכפרהתרבותהיכלבימתעלשלו
שיריקליטעטו,פריספרלאוריוציא
אבלנפצעתי"אמנםהאמונה.בשבחי
מהולעולםולהראותמזהלקוםנועדתי
להפוךתוכללאלעולםהאמונה.כוח
תמשיךאםלהיות,יכולשאתהלאדם
מדגיש.הואבעבר",שהייתבמילהיאחז

בגבכדור

ששלפניהתרחשהבחייוהתפנית
מכפרמוכרעברייןאזכשרביבו,שנים,
בחוטשפגעוהקליעבגבונורהסבא,
זההתחתון.גופופלגאתשיתקהשדרה
עלהוזמןרביבו.5102ביוניב-91קרה
אמו.שבבעלותלקיוסקלצאתחבריםידי
חבריו,עםמגיעאותושראתהשלו,אמא
נוראשמשהוהחדיםבחושיההרגישה
שילךבפניווהתחננהלהתרחשעומד
תחזור'ליאל,לי:אמרה"אמאהביתה.
אתמרגישהאנייקרה,רעמשהוהביתה,
בבקשה'".הביתה,לךזה.

שהלחברלאוגםלה,נשמעלאהוא
הואהערבבמהלךלביתו.אותוזמין
"תוךצעירים.חבורתביןלקטטהנקלע
משםללכתיכולתיבינינושהפרידוכדי
נשאאבלהמכות,אתולהפסיקהביתה
המנצח.שאנילכולםלהראותכדירתי
הכיתיאותי,שתקףהבחורלעבררצתי
ביןחדהמכההרגשתיופתאוםאותו,
שהיהששוטר־מתנדבמתבררהצלעות.
בינינו,להפרידוניסהבתפקידלאשם
פגעהכדורשלו.הפרטיבאקדחביירה
שדרה,ובעמודבטחולבכליות,בריאות,
ומטה".מהטבורגופיאתשיתק

ונו"מאיר"החוליםלביתהובהלהוא
לווינשבביתלשיקוםהועברואזתח,
ולמדחודשיםכשבעהשההשםטיין,
אחריכמשותק.עצמאיבאופןלתפקד
לצאתרצהלאלדיכאון,נכנסהשיקום
"לאבמצבו.אותויראושלאמהבית,
הרגעםהכיסא,עלעצמיאתאהבתי
התקליהיומסכן,הרגשתיהרזות,ליים
במצבי".העולםכלאתהאשמתיזעם,פי

השילזמןשהתייחסוהפוסטיםבאחד
התקופהאתאשכח"לאכתב:הואקום
לישון,רוצהרקקטן,חדרהזאת.הארורה
אניהעיניים,אתפוקחלקום,רוצהלא

שלימיםמעבירלישון.תחזורעזוב,חי?
שהסהרגעאתאשכחלאבמיטה.מים
עלהצלקותבכלהבטתיבמראה,תכלתי
שהיהלגוףאחזורשלאהבנתישלי.הגוף
לשאריתזהעםלחיותהולךשאנילי,
בעיניים.דמעותליעמדוהזהברגעחיי.
גדולה".אשמהשלהרגשה

הזמן"עםכמו:אחריםפוסטיםגםוהיו
החיוביאתאיכשהולראותמצליחאתה
יותר.כבדממשהוניצלתשאוליבזה.
לאהובלחיות,מתחילאיכשהוקם,אתה
המשותקות.הרגלייםואתהצלקותאת
במתנה.החייםאתשקיבלתמביןאתה
השבאתאוסףעצמך,אתלוקחאתה
לנצח,החבילהכלעםלחיותבוחררים,
למיכול.אתהליאל.חזקאתהלאהוב.
הכול".רות

הראשוןהמעצר

שניבןיוספטל,בשכונתנולדרביבו
הוריושנהחציבגילואברהם.לאסתר
מצדאחותעודלונוספוומאזהתגרשו
גדלהואאביו.מצדאחיםוארבעהאמו
קיוסקרבותשניםבמשךשניהלהאמועם
לחייו.שותףהיהלאכמעטהאבשכונתי.
הקשר.התחדשנתקשלשניםאחרי

שלהספרבביתעשההואא'כיתהאת
בעיותבשלאותוהעיפוהשנהבסוףחב"ד,
הממלכתי־הספרלביתעברהתנהגות,
משםגםאותוהעיפוד'בכיתהעציון.דתי
ילד"הייתימחונן.כילדשאובחןלמרות
אלימות",באמצעותלבתשומתשחיפש
הספרלביתהועברה'בכיתהמספר.הוא
חינוכית־מסגרתבחן,שבקיבוץטוקאייר
התנהגותבעיותעםלילדיםטיפולית
שלאווירהשם"היתהרגשיות.ובעיות
סמים,דוקרנים,עםאלימותכנופיות
הכרשלאמשהובהתאבדות.איומים
שלטהבהשגםאףשלנו,מהשכונהתי
רוצהשאניהבנתיבטוקאיירהאלימות.
המלך".דרךעלולעלותלהשתנות

הפרויקט
סבאבכפריוספטלבשכונתגדלרביבוליאל

שנים,ששלפנילפשעהידרדר31בגילוכבר

למשותקהפךבגבו,נורההואקטטהבמהלך

חשוףבריאיוןגלגליםלכיסאמרותקומאז

בביתכשאושפזשחווההדיכאוןעלמספרהוא

למוטבלחזורשהחליטהרגעועללווינשטיין

למרצהפלילייםתיקיםעםאליםמבחורולהפוך

הוןכלמשלם"הייתיבסיכוןונעריםנכיםבפני

תודהאומראניאבלללכת,לחזורכדישבעולם

אומרהואשקיבלתי",ההזדמנותעל

מועלםצילום:עוז//קימרוןבני

בשיקום.רביבו
כוחותבי"יש
לעזורפנימיים
לאנשים"

החולים.בביתרביבו
אתאשכח"לא

הארורההתקופה
פרטיצילומים:הזאת"

הייתי"כילד
משקרתמיד

שלילאמא
להואומר
בביתשאני

הייתיובעצם
עםברחוב

שליהחברים

מהשכונה,
לפעמים
מכייסים

באוטובוס,
חוטפים
טלפונים,

לפעמים
לוקחים
אופניים

מהחצרות,
ובסופי
השבוע

מנהלים
קטטות
אלימות"

רביבושל

לפשעשהידרדרהנער
בסיכוןלנוערמרצההפך
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במקטנהלכיתהעברשנתייםאחרי
שרתבחטיבתהמיוחדהחינוךסגרת
כמעטטוב,תלמיד"הייתיסבא.בכפר
המשכתיאבל,001היושליהציוניםכל
עםחזקכילדאותי,שתייגוכמולהתנהג
התנהגות".בעיות

לראשוונעצרהואז')(כיתה31בגיל
41בגילערים.בקניוןקטטהבמהלךנה
לבית"כשחזרתיקטטה.לאחרשובנעצר
שישמיכעלעלייהסתכלוכולםהספר
ואניאיתו.להתעסקולאכבודלולתת
כמושאנילכולםלהוכיחרציתיאכן
תשומתמקבלאניככהרקכישתויגתי,
יותרשאעשהוככלאליי,ומתייחסיםלב
יותר".אותייעריכובעיות

ברחובותהסתובב

לילהעדמבוקרעבדהשלואמא
"היארחוב.לילדהפךוהואבקיוסק,
וללהשגיחרצתהתמידלביאה,אמא
אכןהבכורשאחיועובדהעלינו,שמור
להמשקרתמידהייתיאניבתלם.הלך
החעםברחובהייתיובעצםבביתשאני
מכייסיםלפעמיםמהשכונה,שליברים
לפעמיםטלפונים,חוטפיםבאוטובוס,
ובסופימהחצרות,אופנייםלוקחים
עםאלימותקטטותמנהליםהשבוע

טייבהמטירה,שהגיעוערביםנערים
עםהמוניתאלימותהייתהג'לג'וליה.
וסכינים".קרשים

ברעאנקורילתיכוןעברמהחטיבה
ללימודיםזמןהקדישאומנםהואננה,
היהעדייןאךטובים,ציוניםוהשיג
י"אבכיתהבשכונה.בקטטותמעורב
רצהפיצוציות.בסמילהשתמשהתחיל
בצבאלדבריו,אבללשייטת,להתגייס
אותו.לגייסרצולא

מהלימולפרושהחליטי"בבתחילת
שיפוצים,בהובלות,לעבודוהחלדים
הוציאשהרוויחהכסףאתבמות.הקמת
כאןובילויים.אוכלאלכוהול,סמים,על
לכנוהתחברהואההידרדרות:החלה
בספיצוציות,בסמיבסחרהסתבךפיות,
לחנעצרהואבמועדונים.קטטותדרת
"הדרים".המעצרבביתשבועותמישה
לטיפולונשלחביתלמעצרהשתחרר
לואפשרוחודשיםכמהאחריסם"ב"אל
עדהביתהשישובובתנאילעבודהלצאת
לכאורהבאירועשאז,אלאבערב,תשע
חייו.אתששינהכדוראותונורהסתמי,

מהשיקוםהיציאה

לווינבביתשכבהואחודשיםשבעה
אחר.בגוףמחדשלחיותולמדשטיין

מבחינהעצמואתלבנותהחלכשיצא,
הכרתינפתחתי,לאט"לאטחברתית.
טבע,למסיבותאותישלקחואנשים
אפיהצלחתיהגלגלים,כיסאולמרות
בסהשתמשתיעדייןאבללרקוד,לו
מים".

לווינשטייןבביתאושפזהואנורה,מאז
אחריהראשונהבפעםפעמים.שלושעוד
לאחתבדרךהשמאליתרגלואתששבר
שנדקראחריהשנייהבפעםהמסיבות,
החלוןשמשתעלשדפקעברייןידיעל
שלו.אמאשלבקיוסק

התקרבהואכךעללו"כשהערתי
ודקרשליהדלתאתפתחשלי,לאוטו
והעהראשיהעורקאתחתךביד.אותי
דם,מאבדכשאניחולים,לביתבדרךצב.
וכאותי,שיצילעולםמבוראביקשתי
להם:אמרתיהרופאיםמולשהתעוררתי
אותהצריךאניכיהידאתליתצילו
בלעהגלגלים.כיסאאתלהסיעבשביל
שנהחצישלשיקוםאחריאבוד.אנידיה
שלי".הידאתהצילו

אתששברלאחרהיההרביעיהשיקום
הואהשבועוחצי.כחודשלפניהירך
לווינשטייןלביתלחזורואמורהשתחרר
מכשירעללהתאמןכדיכחודשבעוד
להשתחלויאפשרשאולימיוחדהליכה
הגלגלים.מכיסארר

אניאבלסיכוי,לינתנולא"הרופאים
אומר.הואוללכת",לקוםשאצליחבטוח
עלמקפידקום,משכיםהואבוקרבכל
בחדרלהתאמןמרבההואבריא.אוכל
שריריאךמצולקאומנםגופוכושר,
ומחוטב.

מכללהתפרנסניסההואפציעתומאז
התחלשנתייםאחרי("רקעבודותמיני
התחיללאומי"),ביטוחקצבתלקבלתי
הנדסתכךאחרסייבר,תחילהללמוד,
והחליטבשבילולאשזההביןאדריכלות,
"בשנתייםלהרצות.להתחילבשלשהוא
התחלהלימודים,כדיתוךהאחרונות,
באינסטגרםתכניםולהעלותלייצרתי
פוסטים,תמונות,סרטונים,ובפייסבוק
תגומהגולשיםקיבלתיחיזוק.משפטי
שלי.השליחותשזווהבנתיאוהדותבות
לאנשים,לעזורפנימייםכוחותבייש
אתלהגשיםובכךלהשראה,להםלהיות
עצמי".

מסריםעתירשלוהאינסטגרםעמוד
להיתקעסיבה"איןלמשלכךחיזוק,של
מחכהעתידאיזהמושגלךאיןבעבר.
מי"תהיהלשחרר";תדעאםרקלך
שאחריםמיולאלהיותרוצהשאתה
שהואלמההופך"אדםלראות";רוצים
שלכםלסביבהתתנו"אלשהוא";מאמין
להיות.יכוליםאתםומהאתםמילקבוע
בעצ"תאמינושלכם";החלוםעםלכו
הפלהיות.רוציםשאתםובאדםמכם
לכאאתכםיהפכוכברשתעשועולות
שלכם,החייםעלשליטהאת"קחולה";
להיוולדתתחילותעיזו,תפרצו,קומו,
מחדש".

שלוהאהבה

מיכלאתפגשהואשניםכשלושלפני
"למרותלצאת.התחילווהשניים(52)
בלבהתאהבההיאהפליליועברינכותי
"היאאומר,הואבאמת",שאניבמישלי,
חיי".אהבת

לדירתממתיניםהםוכיוםנישאוהם
לצרכיושמתאימהסבאבכפרעמידר
גלגלים.לכיסאמרותקכנכה

הפציעהלהשלכותהתייחסמכברלא
מהותכלאתשינהאחד"קליעחייו:על
להביאהיכולתאתאיבדתישלי.החיים
זכיתיגםאבלהטבעכדרךלעולםילדים
זכיתיבחיי.ביותרהגדוללמסעלצאת
הסתבכויותאלימות,שלמציאותלהפוך
הקיוםאתמעריךאניבהלמציאותופשע
שלי.

כדישבעולםהוןכלמשלם"הייתי
לפמונחשלםעולםאבלללכת,לחזור
תודהולהגידלהעריך,נלמדבואונינו,
שחייםאומריםשקיבלנו.ההזדמנותעל
מתיםאנחנושלא.זהואזאחת,פעםרק
מחדש.יוםבכלחייםאבלאחתפעםרק
הםהחייםכיותאהבו.תשמחו,תעריכו,
מתנה".פשוט

שינהאחד"קליערביבו.
החייםמהותכלאת
למסעלצאתזכיתישלי,
בחיי"ביותרהגדול

"בשנתיים
האחרונות,

כדיתוך
הלימודים,
התחלתי

לייצר
ולהעלות
תכנים

באינסטגרם
ובפייסבוק

סרטונים,

תמונות,
פוסטים,
משפטי

חיזוק.
קיבלתי
מהגולשים

תגובות
אוהדות
שזווהבנתי

השליחות
שלי"

לעבר"רצתי
שתקףהבחור

הכיתיאותי,
ופתאוםאותו,
הרגשתי

חדהמכה
הצלעות.בין
מתברר

שהיהששוטר
וניסהשם
להפריד

ירהבינינו,
הכדורבי.
בריאות,פגע

בכליות,
בטחול
ובעמוד

שיתקשדרה,
גופיאת
מהטבור

ומטה"
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