
תאונותפצ)ועיעםהמפגשאחרימרעננה,בחזורלגשרמתחתשיקוםמחלקת

בזהירות...יותרהרבהגרינולדשמואלנהגבילווינשטייף,

לשםתסאל

i33iaw2L

התשתיותעלהטענותכל

דרכתיבוברגענעלמווהפקקים

׳תגידלווינשטיין.׳ביתמפתןעל

מהלךשאתהעללהקב״התודה

ותקינות,בריאותרגלייםשתיעל

כאן,מהשוהיםרביםכמושלא

הפכוונמהר,מראחד,שברגע

לכלמומלץובכלל,לסיוט׳חייהם

ישירותולשמועלכאןלהגיענהג

לנהוגכדאילמההניסיון׳מ׳בעלי

לשמוע,צריךלאבעצם,בזהירות.

הנוראותהתוצאותאתלראותדי

מ׳כליאישייםסיפוריםתשעה

סיפורומכולם:והנוראראשון׳,

מתגמדיםגופושכאבינהגשל

שגילהלאחרנפשו,ייסורילעומת

אחריםחייבשגגהקיפחכי

גרינולדשמואל גרינולדשמואל

יעריברוךצילומים:

הנהגמאד.נוראנורא,דברהןדרכיםאונות

הואגםלטעון,אוהביםכךהמצוי,הישראלי

ובזהירותמופרזתבמהירותנסיעהמאד.נורא

מבשרנו,בשרעלהשבועלמדנוכך■■־מפוזרת,

הגורםעלליישקטןזכותלימודזאת,ובכלחיים.נוטלת

שע־בתנסיעהלאחרהמצוי:הנהגשמכונהכפיהאנושי

תיים

$TS1$שעתיים$TS1$

$DN2$שעתיים$DN2$הסבלנותמיכללרעננה,מירושליםצפופהבוקרבשעת

שהפקקהינההנהגיםלכללהמשותפתוהמשאלהמתרוקן,

הופךשבוהשלבזהולזוז.להתחיליהיהוניתןיחלץ,כבר

מובהק.תשתיותלאנטיהמצויהנהג

אנשילבואיהמתינוהיעד,ובנקודתמזלי,עלישפר

דוברתלצד׳לווינשטייךהשיקומיהחוליםביתשלהמקצוע

הרגשיהמטעןאתבפניהםלפרוקשיכולתיכךהחולים,בית

שחתיהזה״,״בזמןהמפרכת.הנסיעהמןאצלישהצטבר

הגולן,לרמתעדכמעטלהגיעהיה״ניתןמצוקתי,אתבפניהם

בפקק״.אחדרגעולולעמודומבליסבירה,במהירות

הנוראהעוולעלנוספיםבתיאוריםלהכבירהייתייכול

החלאולם,הלאומיות,התשתיותידיעלהבוקרלישנגרם

נסתתמוהחוליםביתמפתןעלרגליידרכושבוהרגעמן

טענותיי.

ותקי־בריאותרגלייםשתיעלמהלךשאתהתודה״תגיד

נות,

$TS1$,ותקינות$TS1$

$DN2$,ותקינות$DN2$ללחוץאפשרותלךשנתןעלהעולמיםכללריבוןתודה

רביםכאןישנםהברקס,דוושתעלובריאהתקינהרגלעם

ונמהרמררגעמאותווהחלהאדם,כאחדנהגומכברלאשעד

לשלםהםמוכניםלסיוט,חייהםהפכוהברקס,אתאבדושבו

שכזו״,פשוטהפעולהלבצעמנתעלעליהם,שיושתהוןכל

להישירמתקשהחזקלבשגםהמראות,נוכחלעצמיהרהרתי

מבטו.אתאליהם

נס־החולים,ביתשלבאודיטוריוםהמסךיורדכשהחל

תתמו

$TS1$נסתתמו$TS1$

$DN2$נסתתמו$DN2$כליל.טענותיי

אזהרהתרותשיקום

פצועיםשיקוםהינוהחוליםביתשלהמוגדרתפקידו

לאחלקבשרם,עלקשותפגיעותשחוולאחרשוניםמסוגים

חלקםשונות,ברמותדרכיםמתאונותכתוצאהמהםמבוטל

מאד.קשותמבוטלהלא

שנבנההחולים׳ביתעלהמפורסמתלאמרהבניגוד

קדימה.אחדצעד־חכםלחשובהחליטוכאןלגשר׳,בסמוך

מלאה,כמעטבתפוסהופועל,קייםהלאהחוליםבית

ביתהנהלתאנשילעצמםאמרוכבר,אםאזלצערנו.

הקשההמציאותאתנהפוךשלא״מדועכבר.אזהחולים,

הירידהלפניאחדצעדהדרכים,בתאונותלמלחמהלמנוף

הכביש?!״אל

הפרוייקטיםלמכלולפרויקטעודוהוסיפוועשו,אמרו

״פרויקטהחולים,בביתסוציאליתלעבודההשירותשמבצע

יכוליםאיךעלהמבקריםלומדיםשבמסגרתובטיחות״נאמני

היואילו...להראות,חלקםולפחותהנפגעיםשלחייהםהיו

המבק־כאןלומדיםאשראתהכבישאליציאתםלפנייודעים

רים

$TS1$המבקרים$TS1$

$DN2$המבקרים$DN2$הדרכים׳.בתאונותלמלחמה׳הסדנאבמסגרת

בכדיבהדיהשיעור,שלהפתיחהנקודתהאמת,למען

הנוקב.המסראתלהעביר

ירידתםעםהסדנאמשתתפישמקבליםהמוחשיהשיעור

דרךאותםהמובילבנתיבצעידתםכדיתוךהאוטובוס,מן

סיפורםאתמספרהאודיטוריום,עבראלהחוליםבתישער

במראותדימילים.ללאהדרכיםתאונותנפגעישלהעגום

הכביש.שלהיפההפחותהצדאתלהכירמנתעלהמזעזעים

סיפורםאתומספריםמגיעיםכשהמשתקמיםזאת,ובכל

יותר:הרבהלמוחשייםהופכיםהדבריםהאישי,

כברדרכיםבתאונותנלחמיםהחוליםבבית״אנחנו

מנהלתריינברג,דינהמסבירהשנה״,מחמישיםלמעלה

יודעיםכמונו״מי׳שוהם׳,מהעירתיכוןתלמידיבפניהסדנא

הזההמיזםהדרכים.תאונותשגובותהמחירגבוהכמהעד

שעמההכאובההמציאותמתוךנולדחלק,נוטליםאתםשבו

לעוררמצליחהואףמנסההיאיום״,מידימתמודדיםאנו

עלייתםלפנירגעישראלים,צעיריםשלליבםתשומתאת

לכביש.

מנסים״אנומוסיפה,היאהנה״,מגיעיםנוערבנירק״לא

להעניקשחפץמעסיקלכלובעצםחברות,לבעלילהגיע

להםלהמחישמנסיםאנו״כאןלעובדיו,אמתיתחייםמתנת

חייהםחלילהעלוליםכיצדאחרים,שלהכאובניסיונםמתוך

שאליהןהתוכנותאתיפנימולאחלילהאםבאחת,להשתנות

כאן״.שהותםבמהלךנחשפיםהם

הפוגעעםבעיןעין

מהםאחדכלהסדנא,במהלךמוצגיםסיפוריםתשעה

הנהגשלהזוויתמןחלקםוכואבת,אישיתמזוויתמספר

באותובתאונההמעורביםשלחייהםהשתנוכיצדהפוגע,

מחריד.רגע

חלללמלאיכולמהםאחדשכלוכואבים,קשיםסיפורים

שכוליםהוריםידיעלכאןמוצגיםשהתרוקן,שלםעולםשל

כיבתאונה,בנהאתשאיבדהאםמספרתמהם,באחד

שוטרהחולים.בביתלשיקוםיגיעשבנההזכותניתנהלאלה

בשוליים.שחנהבעתבסיבוב,אותו׳לקח׳יווני

בראש.מכההכלבסךקיבלהבתוכיצדמספרנוסףאב

מתאראינך״אתהיקרה.לאלעולםזהשלובטוחהיההוא

עובדה״והנההצופים,אלפונההואכזה״,משהולךשיקרה

״העריכומתחנן,הואהחיים״,אתלהעריךתלמדו׳קורה׳.זה

כהוריםלנו,מאליו.כמובןדברשוםתקבלואלפסיעה,כל

ואתלפני׳,של׳החייםאתישבתאונה,קשהשנפגעהלבת

התחושה.אתלהעבירמנסההואאחרי׳,של׳החיים

מבקשהואתודה״,תגידהרגל?עלללכתיכול״אתה

הפגועה.בתובשם

השליחותאתעצמםעלנטלוהנפגעיםנציגירקלא

הפוגעיםנציגהנהגים,לציבורהנוקביםהמסריםלהעברת

מציגלציין,חשובלהערכה,ראויבאומץהוא,אףכאןנעמד
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לחייםלחזור

קשהפציעהאחרי

למעלהבתאונה.

ביתרבמימין:

מתקןמציגהחולים

בביתשיוצרמיוחד

עבורהחולים

למעלהיד.פצועי

כהןדניאלמשמאל:

המשתקמיםואחד

ביתבמסדרונות

למטההחולים.

עםבשיחהמימין:

המחלקהמנהל

אמיר.חגיד״ר

משמאל:למטה

יוםממלחמתנכה

בחדרהכיפורים

שלהפיזאותרפיה

maהחולים

הסיטשבובוקרבאותואותוהקורותבתיאורופותחעצמואת

בעובדופגעהצד,אלשטההכביש,מןלבותשומתאתלרגע

בשוליים.שעבד׳מע״צ׳של

ואחראחר,מישהושלחייםשלקחתמביןאתה״פתאום

להסבירמנסההואקטנה״,ילדהלוהיתהשגםמגלהאתהכך

אותי,עזבו״חבריםנורא,רגעמאותוהחלחייוהשתנוכיצד

בוחניםכולםהיוםעדבפנים,נשברמשהומאז.השתנההכל

עלבמעטולולכפרומבקשהצופים,אתמשתףהואאותי״,

לנושאהמודעותהעלאתבאמצעותשקטף,היפיםהחיים

הכאוב.

מסייםהואמישהו?״,אהרוגשאניפעםאיחלמתי״האם

את׳הרגתםאדם׳,חלילה׳הרגתםלכם,״דעועמוק,בכאב

עצמכם׳״.

בתה,שלהכואבסיפורהאתמספרתנוספת,שכולהאם

לראשהקסדהלחבוששלאהתעקשההפצרותיהכלשחרף

שלשלה,רקלאאךנקטעו.חייהאופניה,עלשרכבהבעת

המו־אתלהגבירומנסהבכאב,האםמספרתכולה,המשפחה

דעות

$TS1$המודעות$TS1$

$DN2$המודעות$DN2$בכלל.בנסיעהולזהירותקסדהלחבישת

קרה.זהאבליקרה.לאזהשלהבטוחההיתההיא

וברח.רישיוןשלילתכדיתוךבהפגעמנוסהעבריין־תנועה

הצופים,אלופונהבבכיהאםמתארתאליה״,מתגעגעת״אני

בפניישחכאן",שראית״מה

המחלקהמנהלאמיר,חגיד״ר

ומנתחאורטופדי,לשיקום

"זוהימאיר,החוליםבבית

ביתשל׳מחלקת־היולדות'

המקריםמגיעיםלכאןהחולים.

יחסית...האופטימיים

נהרגההיאהמשך,יהיהלאלבתיסבתא,אהיהלאכבר״אני

אתלהעבירמבקשתהיאלהימנע״,היתהשיכולהבתאונה

והכואב.הנוקבהמסר

פיזית״,קריעההיאהמקרהשלאחרהראשונה״השנה

לנחםשרצוחבריםלחתיכות,נקרעההמשפחההאם,ממשיכה

זוגותשלאחוזשמוניםכיקובעתהסטטיסטיקהיכלו,לא

שרדנו...אנחנוהאובדן,בעקבותנפרדיםלשכוליםשהפכו

הבנין,אבניאתלקחתהחלטנואךמאד,קשהקשה,לנוהיה

שקרס.המבנהאתמחדשולבנות

החייםלכל׳פקק׳

באש־שנגרמהקשהתאונהשחווהצעירבחורנוסף,דובר

מתו,

$TS1$,באשמתו$TS1$

$DN2$,באשמתו$DN2$הצופיםאתמשתףמחבריו,שלושהחייהםאתקיפדובה

שאחרי:הרגעמןהחלשהשתנובחייו

פורטהואדבר״,אותולאכברדברשוםקרה,שזה״מאז

קטןדברכלשצריך,כמועובדלא״הראשחבויים,נימיםעל

החליטוכולםפתאוםהחברים.עםלמריבותוגורםמפריע

שהבנתיעדוממושךארוךשיקוםתהליךעברתיאותך.לעצבן

אצלי״.היאהבעיהכי

האח־אתלקחתאמור״הייתימוסיף,הואערב״,״באותו

ריות

$TS1$האחריות$TS1$

$DN2$האחריות$DN2$הבאתישבהצורהבאותההחברים,אתהביתהולהשיב

שנותרו,שהחבריםהפלאמהאזקרה.לאזהבפועלאותם.

מצ־לתלמידנחשבתיאזעדמידה.כנגדבמידהלימשלמים

טיין,

$TS1$,מצטיין$TS1$

$DN2$,מצטיין$DN2$לדרכם,המשיכוהםכולם,אותינטשומאזמאד.חברותי

יעשומהבפקק׳,׳תקועאנימאזהתאונה.במקוםנעצרתיאני

!״בבית?איתיוישבויבואוהחברים,

השאלותעמויחדעולותהחלוהמסך,כשהורם

jfנשאליםמכאן?׳עמכםתקחותוכנות׳אלו
af7>a5n,7בדיון.פעילחלקליטולוהופכים^^
חלקלמנועשראינומהלאוראפשר׳האם
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ועודאישי?׳ממקוםלדבריםמתחברמישהוהאםמהתאתות?^#

VJ.ועוד

משיביםהתוצאות״,תהיינהשאלויודעיםהיינו״אם

אחרת״.נוהגיםשהיינו״ברורחלקם,

שהתרחשההקשהבתאונהמעורבשהיההאוטובוס״נהג

הזה,בסרטכבר״היההסדנה,מנחתמגיבההשבוע״,בראשית

זהזאת,ובכליקרה׳,לאזה׳לילומרהיהיכוללאהריהוא

שוב.לוקרה

אחרת,יראההכלהמחרתביוםכיהיהמצופהועדיין,

עצוביםמקריםכןגםעמוהביאהשבועשלשנייוםזאת,ובכל

הנוער.בניאתלזעזעמנסההיאהמדמם״,הכבישמן

819לחדרבדרך

בקומה19בחדרלךממתין״אני
״,

כהןדניאותימעדכן

אתלקטוףאותיומאלץהדוברות,עםתואמהעמוששיחתי

באודיטוריום.המתנהלהערהדיוןמןעצמי

המראותכילהפניםמתחילאניהמחלקה,אלבדרכיכבר

בלבדהמחשהבבחינתהיוכה,עדנחשפתישאליהםוהקולות

הקרובה.בשעהאיחשףשאליההקודרתלמציאות

לכולםבכיסאו,זהבמקלו,באזהבמעלית,לצדיהנוסעים

החיים,שלהקיומיותבשאלותמתעסקיםהםמשותף,מכנה

לגמרי.אחרתנראומזמןלאשעד

מתמיד,נוסעמבקש?׳לקומהבבקשהללחוץ׳אפשר

מח־מתוךאחתנירולוגי׳לשיקוםל׳מחלקהדרכואתהעושה

לקות

$TS1$מחלקות$TS1$

$DN2$מחלקות$DN2$לסוגיהןקומותשמונהאתהממלאותהשונותהשיקום

מזכיראנישעובדת׳,הידעלגםלהודותשצריך׳כנראהכבנין.

לעצמי.

לביבתוךמשאיותשתי

המשאיתעםיחדהכביש׳מן׳ירדמ׳תל־מונד׳,כהןדני

לסירוגין.כאןנמצאהואמאז,שנה,עשרהכחמשלפנישלו

pKnבכבישימכך,יותרואוליביתכבןעצמוחשאז,עד

פותחהואראשון״,יוםשלדלילהצהריםשעתזו״היתה

כפ־כחוקהמשאיתאתהעמדתי״כאשרהמתגלגל,סיפורואת

נסי

$TS1$כפנסי$TS1$

$DN2$כפנסי$DN2$׳אליקים׳לצומתבסמוךהכבישבשולמהבהבים,האזהרה

׳יקנעם׳.שבסביבת

המשאית,בפניםמשהולסדרבכדיהדרך,בצדנעמדתי

השמאלית,במראההבטתיהנהג.בתאשוההשאניכדיתוך

מאחור.המגיעהבמשאיתוהבחנתי

מבץאתה"פתאוםפוגע:נהגב.

אחר,מישהושלחייםשלקחת

היתהשגםמגלהאתהכךואחר

עזבוחבריםקטנה.ילדהלו

משהומאז.השתנההכלאותי,

לכפרמבקשאניבפנים.נשבר

היפיםהחייםעלבמעטולו

העלאתבאמצעותשקטפתי

המודעות..."

נוחתב׳בלוק־ירוק׳מבחיןאניולפתעהראש,אתסובבתי

אמבטיות׳׳שתי׳דאבל׳משאיתזוהיתההמראה.עללי

שלבמהירותשנסעהטון׳,ארבעיםבמשקלמשאטעונות

נדחפתיקדימה,מטר17אותיוגררנרדםהנהגקמ״ש.תשעים

בגב,חוליותשששברתימהחלון,עפתיהבטיחות,מעקהעל

שעה״,חצילמשךההכרהאתאיבדתיואזוצלעות,כתפיים

בלתישיקוםלחבילתחייואתשהפכורגעיםלאותםדניחוזר

מוגבלת.

משאבתיאורממשיךהואההכרה״,אליחזרה״כאשר

״הבח־עילאיים,ובמאמציםבכוחותמאזגוררהואאותוחייו,

נתי

$TS1$״הבחנתי$TS1$

$DN2$״הבחנתי$DN2$שהיתההמשאיתבתוךמעלילכודנמצאהפוגעהנהגכי

שנדרשולפנילאאותו,לחלץרבזמןלקחשלי,עלהפוכה

הקבינה.אתלנסר

לחדרהוכנסתיבחיפה,רמב״םהחוליםביתאלהפינויעם

ניתוחרוצהשאינילעצמיממלמלאניכיצדליזכורהניתוח,

ובריא,חזקאדםאותושאניבטוחהייתילנפשי.אותיושיעזבו

אתאזהפנמתיטרםפשוטקלה.שעהלפניעדשהייתיכפי

בחיי.ומורכבחדשפרקשנפתחהעובדה

באוזני:ושחהטראומהשלבכירהמנהלתאליניגשהואז,

בחשבוןקחאולם,ניתוח,רוצהואינךצעירבחוראמנם׳אתה

אז,גםרגלך,עלולהלךלשובסיכויכללךאיןשבלעדיו

הסכמתי״.אתנתתימאדשמהרכמובןאולי...׳.

שהצילההדרך׳׳תפילת

ומהלשיקום,הנהמועבראתההאשפוז,תקופתחלפה

מאז?קורה

כאבןשכבתישבהםחודשיםשלושהלאחר״כאן,דני:

להתלבש,כיצדמא׳־ת׳,אותיללמדהתחילוהופכין,להשאין

ועוד.לשבתכיצד

נדרשעדייןואנישנה,עשרהמארבעלמעלהמאזחלפו

אתדנימתארהקיים״,עללשמורמנתעללסירוגין,הנהלהגיע

משפיעהאינהלמצופה,שבניגודהתלאות,ארוכתחייומסכת

האופטימיות.מלאתהאיתנהרוחועל

מצבו,בתיאורדניממשיךרפואי״,כנסמוגדר״מצבי

ישנםכשנתיים,במשךברגליילמשותקשנחשבתילאחר״זאת

רג־ממושכת,כךכלתקופהשלאחרבעולםכמונישלושה

ליהם

$TS1$רגליהם$TS1$

$DN2$רגליהם$DN2$מבחינהבעולםמתעתעלהכינחשבמצבילתפקד.חזרו

שכנראהדברהרפואית.בספרותמוכראינוהואסטטיסטית,

בתוכי.שמקנןרברצוןכחעלמעיד

לינתנוחייכימביןאנילזכותי,הדבראתזוקףאינני

החייםזאת,ובכלמאד,חילוניממקוםאמנםמגיעאניבמתנה.

מכווןכחשישנוליברורדיכיוםדברים.כמהאותילימדו

מדייותרהאחרונותבשניםחוויתיאותי.שמובילמלמעלה

טבעית.בצורהאותםלהסבירניתןשלאדברים,

באותוהתאונה.כדיתוךהתרחשלי,שקרההראשוןהדבר

׳אכפתאותישאלשיצאתילפניחבר,עםמשאיתהחלפתייום

השמש?׳במגן׳תפילת־הדרך׳אתשאשאירלך

דברזהויהודי?!׳,לאאני׳מה,עניתי,פתאום׳,׳מה

נמצאתישבוהמצבהיוםעדטבעיהסברלומוצאשאינני

וזיהההנגדיבנתיבשחלףחברידעלהתאונה,לאחרתיכף

צרבמרווחשרועכשאניהכבישעלתנועהללאשכבתיאותי,

עלשנחתההפוגעתהמשאיתלביןשליהמשאיתביןשנוצר

רפואי,כנסמוגדר״מצביכהן:דני

למשותקשנחשבתילאחרזאת

ישנםכשנתיים,במשךברגליי

שלאחרבעולםכמונישלושה

רגליהםממושכת,כךכלתקופה

מוכראינומצבילתפקד.חזרו

העולמית"הרפואיתבספרות

ואז,קדימה.מטר17כ־שללמרחקשנגררתילאחרזאתשלי,

תפילת־אתצר,מקוםבאותולצדימגלהאנימתעורר,כשאני

הדרך

$TS1$תפילתהדרך$TS1$

$DN2$תפילתהדרך$DN2$לצדי.נחהכשהיא

תעוףניירשפיסתהזהלדברטבעיהסברשוםלי״אין

רקזהונחתתי.שבהבנקודהבדיוקותנחתעמי,יחדהרכבמן

שמלוויםארוכה,פלאייםמקריםרשימתמתוךבודדמקרה

כלפיעיניואתנושאנרגש,בקולמתארהואמאז״,אותי

דבריםאלומלמעלה.מתנה״הכלגדול:בקולואומרמעלה,

שלי.מההבנהשגדולים

מופלאמקרהאותוכמומובנים.לאבכללדבריםלי״קרו

הנפלאהמקוםמןלהיפרדנאלצתישבוביוםעמישהתרחש

לאחרדיחויזההיהשלי.הראשונההשיקוםתקופתבתוםהזה,

סוציאליותמסיבותכתוצאהשנבעהפינוי׳,׳שעתשלדיחוי

לפנירגעואז,לעבור.אוכלשאליהדירהמצאתילאפשוט

ומספרתבמהירותאשתימגיעההדשא...אלמכאןיוצאשאני

כאןבמצבי,לאנשיםהמותאמתדירהסופסוףמצאהשהיא

סיפורי,אתשמעהואהדירה,בעלעםקשריצרתירעננה.בעיר

הת־אבי׳.שלהסיפוראתלימזכירזהאבל׳מצטער...ואמר

חלתי

$TS1$התחלתי$TS1$

$DN2$התחלתי$DN2$אלמגיעאנילקבלני.ונאותהתרכךהואליבו,עללדבר

האבשלשמוכהן׳׳דניאלשמיאתהשלטעלומגלההבית

מזמן.לאעדבדירהשהתגורר

דניאלנזכרלאשתי״.שחתילבואי׳,המתיןפשוט׳הבית

שניתןמכדימדי,רביםרבים,׳מקרים׳שלרשימהמתוךבאחד

טבעי.הסברלהםלהעניקיהיה

אייזנבךשלה׳נעלמת׳הרגל

הפוגע...והנהג

שקל,אלפיםשלושתבסךמגוחךעונשספג״הואדני:

לאפשוטהואנרדם,הואלעשותמהכישלילה,חודשבתוספת

עבירות,שמונים׳מסכן׳.לעשות,מההתאונה.עלבכללידע

מאזלשניהנחלאהואכילימד׳ה׳טכנו־גרף׳לפוגע.לוהיו

מתרחשתהתאונההיתהשלומניחאנימוקדמת.בוקרשעת

שונה.היהמצבוכיום,

שאגב,בסדנה,כאןמעבירשאניההרצאותבמסגרתכיום,

בכיריפעםלאמשתתפיםבהקמתה,חלקלישהיהשמחאני

צורךאיןלהרוג,׳בכדיבפניהם:לומרנוהגאנימשטרה.

הכביש׳.עללהירדםמספיקבאקדח.

הואבחיים,שמאסצעירבחורפגשתימפה,התחילהכל

החדשה.המציאותעםלהתמודדאיךדרךמצאלא

אחריובבית־החולים,לייעצואיתר,שתשוחח׳כדאי

מקצוערוכשעצמיאתמצאתיכךאחד,ועודאחדעודהגיע

כאלווגםבמצביאנשיםמלמדהיום,עושהשאנימהזהחדש.

לשלדומהלמצבמלהגיעלהימנעאיךהכביש,מןירדושטרם

שתיעלכיוםלהלךהמסוגלדנימסייםכאן״,הנמצאיםאלו

להעסיקהיהשיכולהמרתק,סיפורואתהליכון,בעזרתרגליו

בטרםסיכוםלישיבתנקראתילולאארוכה,שעהעודאותי

המחלקה.מנהלעםשחרור,

חולהאצלבביקורעתההעושהלד״רהמתנהכדיתוך

ירושלמייהודיהמחלקה,מנוסעיבאחדנתקלאניבמחלקה,

הואהרגל״,אתלי׳גנב׳״הרופאאייזנבאך,למשפחתנצר

לי׳גנב׳גםהואלו,הספיקלאשזה׳וכאילובחיוך,ליאומר

יכוללהיכןעדלעצמי,אמרתינתפס,בלתימהיד״.חתיכה

שלמרותכאן,היחידאינווהואלהעפיל,שכזהבמצביהודי

עםועוד,יש,שכןמהעםלהתמודדלומדלו,שחסרמהכל

הפנים.עלחיוך

התאונהשבקצההאור

המ־מנהלאמירחגיד״רבפניישחכאן״,שראית״מה

חלקה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$״זוהימאיר,החוליםבביתומנתחאורטופדי,לשיקום

ידידותית.הכיהמחלקההחולים.ביתשל׳מחלקת־היולדות׳
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יחסית.האופטימייםהמקריםמגיעיםלכאן,

קצרזמןבעודאי״המכאןיצאופגשת,שבהםהגפייםקטועי

מלאכותית.מהןאחתרגליהם,שתיעלמהלכיםכשהם

ובעלתביותרהמוצלחהשםבעלותהמחלקותמןאחתזוהי

מיטות50המכילהמסוגה,בארץוהגדולהענקית,היסטוריה

אשפוז.

ורצוצים,שבוריםאנשיםכאןפגשתשלאהעובדהעצם

טיפולעםיחדהחולים,כאןשמקבליםהמיוחדהיחסעלמעידה

חלקרב.וידעניסיוןהמוןעםמקצועייםמצוותיםומסורמקצועי

לבנאדםלתתשלנוהיכולתהיאהמקצועי,הטיפולמןנפרדבלתי

תקווה,ישכיאותםמלמדיםאנוהמנהרה.בקצההאוראתלראות

׳פורטזה׳.עםגםעםלחיותאפשרוכי

מקבלשאניבעתלחולהלומרנוהגאנימחלקה,כמנהל

עומדאתהחודשתוךאי״הכישלי,מילהלך,מבטיח׳אניאותו.-

המוןמקבליםהםטוב,כךכללאנשיםעושהזההרגליים.על

החדשה׳״.לדרכםלצאתוכחעוצמות

צפוי'׳ל^ברגעפתאום;

נותרהמחלקה,מנהלשלבחדרומוצלחכהשיקוםאחרי

בעזרתזאתלעשותביקשתיעצמי,עםהדבריםאתלסדררקלי

והנוירו־פסיכולוגיהפסיכולוגיהשירותמנהלתגבע,נעמיהגב׳

החולים.ביתשל

בפתאומיות״הואגבע,מסבירהדרכים״בתאונות״המיוחד

יצאאדםיקרה.לאשליהתחושהאתשמערערהאירוע,של

לפתעעצמומוצאואז,שירצה.לאןשיגיעהאמיןמביתו,בבוקר

הכרה.בחוסרנתוןהיהשבהתקופהלאחרמתעוררכשהוא

ומותירההיציבות,בתחושתפוגעתהזאתהעגומההחוויה

עםיחדלמצואהואתפקידימאד.קשהטראומהתחתאותו

בדרכן.הנקרותהרבותלשאלותהתשובותאתהאנשים

ומתעצ־הולכותהןהפוגע,ידיעלנשאלותהןשכאשרברור

מות.

$TS1$.ומתעצמות$TS1$

$DN2$.ומתעצמות$DN2$קרבנות״.וביןהנהגיםביןמפרידיםלאאנוכי,אם

מצאבושכזה,אירועלאחרשפיותעללשמורבכללניתן

כך?כלרביםאנשיםשלחייהםאתנוטלעצמואתאדם

כלותעדעובדיםמהנהגים״חלק

המגבילותלתקנותמעברהכוחות,

עלונמצאיםעבודתםשעותאת

בבוקרבשבעהראשוןמהקוהכביש

פעםלאבחצות.האחרוןהקועד

נלחמוהדרךשכללנהגיםעדהייתי

הנעצמות״בעיניהם

מסייעתהיאמהפתרון,חלקהיאהענישה״לפעמיםגבע:

שעבו־אנשיםהשנים,במשךפגשתיהאשמה.רגשעללהתגבר

דם

$TS1$שעבודם$TS1$

$DN2$שעבודם$DN2$מתכחשיםשאינםבמקרהמחילהשלכסוגשימשהעונש

לאשמתם.

קשהשנפגעאדםזההיהמעורבת,הייתישבומקרהליזכור

ביקשתיהאירוע.פרטיאתזכרלאהואאולם,בראשו,מאד

חדשה.דרךשיפתחבכדימאסר,חודשימספרלושיתןמהשופט

דרךלעצמוומצאעונשו,אתקיבלהואלבקשתי,נענההשופט

הטיפולאתלוולהעניקהסוהר,בביתלבקרוהמשכתילהתמודד.

הכלא״.בתוככיהנדרש

אחרת.,.נראההכבישמכאן,

שאניכךבתאונה...בתאיבדתיגםלעיסוקי,מעבר״לצערי,

ההקמהצוותעלנמניתיבעבר,היבטים.מכמההדבריםאתרואה

לזרוםממשיכיםהיבשיםהנתוניםלצערי,ירוק׳.׳אורעמותתשל

הנו־חייואתחייהםאתהמסכניםלנהגיםפונהאניאחתלאהנה.

סעים

$TS1$הנוסעים$TS1$

$DN2$הנוסעים$DN2$,אםלעזרתי,תזדקקואל׳אנא,בפניהםומתחננתלצדיהם

לטיפולי׳.נזקקיםעצמכםאתלמצואעלוליםאתםכך,תמשיכו

לאנשים״.משהועושהזהלעתים,

הגדולהשיקומיהחוליםביתעלללמודליישעודרבות

הינהומורכבת,כואבתשהיאככלכאן,המציאותבארץ,מסוגו

מרתקת.גם

מכאןאצאלאואםומצטופפים,הולכיםשהכבישיםאלא

נה־שללצדםקצר,זמןתוךעצמיאתלמצואעלולאניעתה,

גים

$TS1$נהגים$TS1$

$DN2$נהגים$DN2$,הםהתשתיות,עללומרלהםשישמהכלשאתעצבניים

תקועים.הםשבוהפקקכמוכמעטארוך,אחדב׳פיפ׳מבטאים
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