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עמוד 2
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ושבר כל
חזר אבילוי למקום שבו נגמל
כדי לתת
מהסמים
תקווה
הוא
מרגיש חזק,
לחברים
מעביר למכורים מסר שהכל
המדריכים שלו
אפשרי ,אבל
¥/¥/ים
שיתקשה להתמודד
בראיון
עם התהילהוייפול שוב
הרגעים
חושפני הוא מספר על
שממנו
בעולם שכולו רע ,על בנו
היה מנותק ועל החלום לפתוח
מסעדה משלו
״אני צריך
להיות אידיוט כדי להרוס מה
הוא אומר
שבניתי בעמל כה
שיא רייטינג

ער
עת

אפשרי,

סויסה
סויסה

 111צילום :מלאני

פנט

1scrcr

ותר
ממ־ל־וז

^״

געיםשלפני

א־ש היו

מהופנטים למסך

בר

ההכרזה על הזוכה בגמר ״מא־
$TS1$״מאסטר$TS1$

$DN2$״מאסטר $DN2$שף* .הם ראו אותוממלמל,מתפלל,
סטר
מתחנןלהיות האחד ,לקבל סוף סוף הכרה
בדוד הארוכה שעשה .מי שהביט בפניואולי
גם הבחין בסערת דדגשות שהתחוללה בו.
כאותן

של

שניות

מתח עכרו לנגד עיניו ולימים

הקשים

בנרקומן ,המלחמה בעצמו במרכזהטיפולי ודמותו של
שאף שלא זכהליהנות מאבא במשרה מלאה
בנו בן ה־
בשנות
ילדותו ,הפךלמעריץ

ואז זה קרה.

השופטיםהכריזו:

מספר

שלו.

אבילוי

הוא

המאסטר שף

החדש שלישראל ,וסוף סוף הוא הירשהלעצמו להתפרק
ולבכות .להתמסר לאושרהגדול שהציף אותוולהפסיק
לחשוב ,רק לכמהרגעים ,על המלחמההיומיומית במחלה
הנוראית שמקננת בכל מכור ומאיימת תמידלהתפרץ.
כתוך ההמולה של עשרות

$TS1$והזרקורים$TS1$,
והזר־
המברכים ,הקונפטי

קורים,
$DN2$והזרקורים $DN2$,אבי זס־ כי אף שהמלחמה שלועדיין
הוא

שעלה על

הדח־ הנכונה

הופך

ברגעים אלה

לסמל עבור עוד עשרות מכורים שנלחמים
ביומו ומבינים

שאפשר.

ממשיכה,

מדי יום

'׳ההתמכרות
אותי

סחפה

למקום
את
היה

שאיבדתי

עצמי .זה לא
האמיתי.

אבי

האמיתי חי

אבי

ממקום של נתינה

ולא

ממקום
נהייתי

אנוכי.

מפלצת.
דגע

באותו

הבנתי

לא

רוצה

כל

מה

לאבד

שישלי,
למשפחה

הגעתי

שלי

שאני

וביקשתי
אמרתי

עזרה,

שאני לא יכול
לבד .למזלי

הם

הסכימו

והכניסו

אותי לגמילה
של

תשעה

חודשים.

בהחלמה״

מאז אני

עמוד 3

אבי

 dvגנו ,אדיר.

תהליך

 01תחילת
השניים
הגמילה החלי
<הוזקרב ולהגיר

עמוד 4

ביום שאחרי הניצחוןהגדול היהלו ברור שהוא צריר

לחזור לשם
החדשים.

אל

שסימן לו

המקום

במקום הזה אין חיוכים.

מחייך,ה׳׳אסיר תודה' (תורן

לא
לפחות
לפרק את כלההרגלים
מחייך ,וגם

את

הדיר אל

השומר

בכניסה

לא

מהבחורה הנאה והעדינה

נמצאת

שכבר

יושבת לבדה
לחיוך.
אל תצפו

בחוץ כדי

הישנים

כשאתם

אתם בוחרים בחיים ,ואם

פה

אתם

כשראינו את

שלנו

אתם בוחריםבמוות״.המטופלים שותים את
$TS1$דבריו$TS1$
דב־

עוזבים

מגיע לחדר

אחרי ניתוק

של

עם>&׳ אחד ,אבל ידעתי

מקום של
המקום

הרגשנו

ומדבר
אלינו״.

אני נקי

כמעט שנתיים,

14

העיניים של

שעות ,לאיכול לדבר

לוי,

שעברתי עוד יום נקי .היום

ומהשקיבלתי

בשנתיים האלה

לאקיבלתי ב־  35שנה .אתם לא מתאריםלעצמכם
אפשר לקבל כשנקייםולאן אפשרלהגיע אםלוק־
$TS1$לוקחים$TS1$

אחרונה

$DN2$לוקחים$DN2$
חים
את החיים ,כמו שהוא קוראלזה,

שהחזירלאבי

ובביטויים כמו ׳אסירות תודה׳,

מייצג אותנו

נמצא באתר סודי בצפון הארץ ומגיעיםאליו
לסמים שרוציםלקבל,ולמזלם יש גם מי שמ^ לתת
מהמקרים זו גם ההזדמנות
להם ,הזדמנות .גלא מעש
האחרונה .במקום העצוב הזה ־דרך״ היא מילת המפתח,
וכמעט מאהמטופליםנלחמים ומוכניםלעשות הרבה
כדי למצוא אותה.
את פניו של אביבקהילההטיפוליתמקבלים שלושת
מכורים

שלא
גם

את החיים

האמנתי

ברצינות .בינילביניכם אני אומר לכם
שאנייכול להפסיק להשתמשלגמרי.

כשהייתי פה

אמדתילעצמי

שאני

אצא

גדל

בן 36

אמא
במושבה

שברו

אותי

בירושלים .אל
הגרמנית

הסמים הגיע כבד בבית הסט־ התיכון ,כשהיה בכיתהי׳.

החץמכרות לסמים התחילה

מה

הזדמנות

שאתה

שאתה

ריו
׳׳היו ימים שהייתי
בשפה המקומית)
$DN2$דבריו $DN2$בצמא .הוא הגיבור שלהםעכשיו.

שמירה

ב׳׳ניתוק"
חמש שעות

החיים

לפה
לא לראש:

חשבתי איזה מסר

אעבירלכם .תכניסולבטןשלכם,

התוכנית

ושמנו לב

משתמש

בשפה

כשאבי היה רק בן 15

למרות הכל הואהצליחלסיים
מלונאות ,ובצבא הוא שירת
שנים צרך אבי כל סוג סם אפשרי בכל

מפה ואקח

שנותלימוד

12

כטבח.

אבל
במגמת

במשך יותר מ־ 17
דרך

הוא הזריק הרואין ,הסניף עקאין ועישן

אפשרית.

חשיש.

׳׳היית־ ילד מאוד מו נם אכל
ושם משהו .היום אני קם כבוקר ,שותה
בכיף,
אוהב את הברירות .כל זה הביא אותי לחברה מאודשלי־
$TS1$שלילית$TS1$,
טלוויזיה,ומעניינים אותי דברים אחרים.
פותחעיתון,
כשהשתמשתי בפעם הראשונה
$DN2$שלילית $DN2$,ושם גם היו הסמים.
לית,
כל מה שעניין אותי כאותה תקופה היה ׳ההוא השתחרר,
זה גרםלילחשוב על כל מה שפחדתי ממנוולא רציתי
זהנפל ,ההוא נכנס לכלא וזה מת".
מאוד

ומאוד

מוש

כולם,כמובן ,גאים
המדריכים המסורים :רפי,רוניויעקב.

שהתפרסם ,אבל על

מאודבמטופל שלהם
הגדולה על
ו $DN2$בהרבה מאמץ והקרבהלהעלות את אבי על הדרך,
ליחו
חוששים שדקות התהילה יהפכו לדקות הסיוטשלו,
שלהם ושל מקורביו .שחלילה אבי לאיצליחלהתמודד
השמחה

רקע

הניצחון הם גם דואגים לו מאוד .מי שהצ־
$TS1$שהצליחו$TS1$

עם הפרסוםוהתהילה,
"אני
בחברה.

המקומות

מקום,

היא

אומר

שמהם הגעתי .אני מכור מחלים ,אבל
תתפרץ .בגלל זה אני מזכיר לעצמי כל

מכור.

אתה שומר עלעצמך״,

אבי,״איר תשמור על

אומר רפי

עצמך

בהשקות ובאיתעים.
יין,

לא

אותם .מה

מוחקות

הדרכה,

היית מוגן אבל עכשיו

שאתה עושה.
המסר

לא מקל על

אתה

אבי:

"עד

איש ציבור.מעגל

היום

האנשים

משתנה ואתה צריר לשים לב לכל צעד

שמקיפים אותך

ואסור

את

שהתאימו

החיוכים,

אתה

שלך לאחר
לךלפשל".

תחת

זכוכיתמגדלת,

הניצחון.

ובמיוחד אחרי

המסר הזה היה

מאוד חזק,

המדריכים המודאגים ,המטופלים והעוברים

לעומת
גלויה .הוא משלהם
במקום מביטים אל אבי בהערצה
והוא עשה את זה .״מי
שמוצא את הדרך מקבל ממני
חיבוק",

אומרת

אחת מעובדות המקום ,שעוטה כיסוי

ראש ,ומסבירה את פשר החיבוקלאבי:״אצלנו
נגיעה ,אבל אבי עלה על דדר ומגיעלוחיבוק״ .במטבח
לוי בכלל נחשבלסמל .מאחורי ארבעתהמטופלים הע־
$TS1$העסוקים$TS1$
וקים $DN2$בשעה זו באפייה
תלויים תמונה שלווראיון שנתן
סוקים
לעיתון .שם ,במטבח ,אבי מרגיש יותר בנוח מבכל מקום
אבי מספר להם שבאחד מימיהצילום של ״מאסטר
המאסטר,
שמתרגשים מנוכחותו של
אחר.המטופלים,
שף׳׳ הוא נכנסלאולפן וראה את המנות שלו על פו־
$TS1$פוסטרים$TS1$
$DN2$פוסטרים $DN2$ענקיים.׳׳ראיתי את זה ,ופתאום נזכרתי איפה
סטרים
מציעיםלולטעום מעוגיותהשוקולד החמות .הוא מסרב
השימושלפני שנתיים .באותו
בנימוס אבל לא שוכחלעודד אותם" .אוהבים אתכם
הייתי ביום האחרון של
רגע הבנתי מה זה אסירות תודה .בוראעולם נתן לי
ומחכים לכם בחוץ״ ,הוא אומר וממהר לפגוש את שאר
המטופלים שכבר מחכים לו בקוצר רוח.
אסיתת
את המתנות בהפצצה ישירה וחוויתי רגע של
את המסרשלו,
תורה שלא האמנתי .אני לא אגיד לכם שכל בוקר אני
מסר
שאפשר להתגבר על הסמים
לעופף ,אבל קודים דברים
מתעורר על שטיחומתחיל
שהעביר למאות האלפים שצפו בתוכנית מדי שבוע
להעביר גם
מבקש אבי
והתרגשו מהסיפור האישי שלו
טוביםשימלאו אתכם במקום הסמים".
למטופלים ,והם מתכנסים בשעות הצדדיים ומחכיםלו.
כשאבי
מס״ם הוא מקבל מחיאות
כפ״ם סוערות
מתיישבים אחד
שאפשר
שנמצאים באחד הרגעים הכי קשים
ואהבה ממי
יותר מ־ 40מטופלים בניגילים שונים
לדמיין ,ורואים בהצלחה שלו את האור בקצה המנהרה.
ליד השני וממתינים למוצא פיו .חלקםהגיעולתוכנית
עליהם .הפרוד הכיגדולשלנו
"הריאליט־ הזה משפיע גם
קצרה לתקופה של ארבעה עד חמישה חודשים (בעי־
($TS1$בעיקר$TS1$
קר
קר$DN2$
שנמשכת
אלכוהוליסטים) ,וחלקלתוכנית הארוכה
תמיד הוא מה יהיה אודי שנצא מפה" ,אומר רכז ההדרכה
של המקום" .סיפור ההצלחה שלך זה בעצםלבואולה־
$TS1$ולהגיד$TS1$
תשעה חורשים .כולם מיוסרים ,מתקשים לתפקד ,עי־
$TS1$עיניהם$TS1$
ניהם $DN2$כבויות .אבי
גיד
מתרגש .הוא הגיע לפה במיוחד כדי
ניהם
מהמקום שלכם ואני
$DN2$ולהגיד $DN2$׳אנייכוללהגיעלהכל .באתי
לרובנו קשה ,ופתאוםלהגיע למקום הזה
לדבר אליהם ולתת להם תקווה .״אם אניהצלחתי ,גם יכול׳.
שאתה
יכולים" ,הוא אומר.
הם
הגעתאליו זה כוח ,וזה תקף לכל אחד ואחד מכם .אף
הוא
מכור״,
ואני
אומר
אבי
"אני
לא
אחד
"בדרך
הדברים.
בפתח
ממנו.
שונה
הוא
גם
שאתם
מה
עוברים
עבר.

,׳

אותו

יהיהאיתר?״

גם רוני ,רכז

הזמן

לוי

יכולתילהסתכל״.
השאלות
הטלוויזיה ומאבדים את משמעותם במ־
$TS1$במקום$TS1$
יותרלאולפני
קום $DN2$הקשה הזה .״זה חלק
קום
מההתמודדות ואני בטוח שיש
לי את הכליםלעבור את זה״ ,אומר הכוכב החדש .אבל
רפי המדריך לא משתכנעבקלות .״אבי ,אני רוצה לה־
$TS1$להזכיר$TS1$
זכיר
כיר $DN2$לך שרקהתחלת .אני מכיר מקרים שלמטופלים
שהתפרסמו ומגיעיםלפגישותהחלמה ,ולאמצליחים
להיות מרוכזים
ולעשות פגישה כמו שצריך כ־ משגעים
הקשות

שאני

אייל שני,

משופטי

פחד

שישפטו

דטות

קדומות

"מאםטר שף".

כשהוא פוגש

התוכניות מבשל עם

באחת

כשראיתי אותר

אם אני נותן

מכור"

ויידרדר חזרה.

שמח שעלית על דרך ושאתה מצליח להשתלב
מבחינתנו אתה השגרירשלנו בחוץ ,אבל השאלה

היא איך
את

"למדתי לחיות
לדעת ולזכור את
למחלה הזו טיפה

בתור

מכור נקי .זה

שאני

מחויב

לדרך

ואסור לי לסטות ,זה

אומר

שומרים

לחשוב
עליו,

ובאותה

תקופה זה

שירת אותי.

אץ סוג

של סם שלא
ההורים שלד לא שמו לבלזה?
השתמשת*בו*.

'השימוש היה יומיומי

ובתדירות

תקופות שזה ה־ה מאוד קיצוני.

גבוהה מאוד .היו

ההורים שלי לא

הבינו

ולא היו מעודכנים בכל מה שקורה,והצלחתי להסתיר
את זה עדשבגיל  20עזבתי את הבית ועברתילגורלבד.
באותו

שלב

אני

חושב

שהמשפחה ידעה

שיש פה בעיה

רצינית של סמים״.

איך הצלחת לשרור אתהלימודיט?
״מאוד אהבתי את מגמתהמלונאות
אותי .לא הייתי תלמיד מצטיין אבל השקעתי במקצוע
הזה .בצבא שירת־ שנה וארבעה חודשים כטבח ,אבל
וזה מה

שהציל

השתחררתי על אי התאמה .הייתי פעמיים בכלא
בגלל והנהגות לא ראויה .המסגרת הזאת לא
לי .באותה תקופה ה־תה אופציה לשחרר
חיילים ובחרתי
צבאי

התאימה

בזה ,ובנקודה

הזאת התחילה

ההידרדרות הרצינית .חזרתי

לאותם חבריםולאותם ח״ פשעוסמים".
מפה

המצב

המשיךלהידרדר.לו־

נשפטלשנתיים,

עם

עמוד 5

שאותן ריצה בכלא רמלהובכלא
כספים ,מירמה וזיוף הכל כדי להשיג
״השתחררתי מכלא שאטה .זה היה מקום
בשבילי עם אירועים שנשארים בזיכרון כל

הרגש לא בתמונה.בגלל

שאטה ,בגין עבירות
הסמים.

את

קשה

הצופים

מאוד

התאה

החיים ,וזו

ההישרדות האמיתית .התערבבתי שם בחברה עבריינית
מאוד,

שבהכולם מכוריםלסמים.

גם אני

בשחרור הייתי

מכורוגמור״.

לאחר  psנשפט אבי לשלוש
עבירות של סחר בסמים ,אחרי שלוש

שנים וחצי נוספות בגין

שנים

של

שימוש

אינטנסיבי בהרואין.

קשה

מד ,הרגע הבי

עבורד פל

המכור תמיד פוגע

העיקריים״,
הקרובהשלו .הם הנפגעים

"יצאתי

מספר אבי.

במצב

פלש

רגעי השפל
לבית נטוש בסמוךלבית הוריו" .פלשתילאיזה בית וגם
אז דאגתי שזה יהיה קרובלהורים שלי כדי שאם אני
אליהם־ ,הוא נזכר".זו היתה
אתקעבליאוכל ,אניאלד
תקופהשאפילו לא היה לי כוח ללכתלארגן כסף או
לקנות את הסמים .זה היה ממשלפני ההתעוררות שלי
לחיים .בחודש האחרון בבית הייתיבלי חשמל ורק עם
מזח .הכל סביבי חושד ובדידות .היה לי עצב בנשמה״,
שהוא זוכר במיוחד הם הימים שבהם

״היהלי
מהרגש כלפי
ואמרה לי׳זהו,
לא חיינו יחד

סוהרים דרר

מפרגן

הסגן
אליהב

שאשון,

מהמסע שלו

$DN2ציבורית $DN2$,פרס
בורית,

במקום

שזכה

כ׳׳מאסטר שף" יצא
מכובד

ב״מאסטר שף״,

השני

אבילוי

ואפשרותלעתיד

אבי

לא רק עם הכרה
$TS1$ציבורית$TS1$,
צי־

מקצועי יוקרתי,

אלא

לא

גם

עם חבר נפש חדש .באופן מפתיע או שאולי
מדובר באליהב שאשון ,שזכה
בדרך הארוכה שעשו יחד עד הגמר
שפה
התחברו כבר במהלך האודישנים ,ומצאו
במקום השני .השניים
משותפת ,מלבד האהבההגדולהלבישול.
שאתה פוגש
"בכל יום אני פוגש המון אנשים ,ובודדות הפעמים
שאתה מרגישכלפיוכאילו הייתם אחים בגלגל הקודם .זה
מישהו
מה שהרגשתי עםאבי״ ,מספראליהב" .זה חיבור ומשיכה שהם מעל
לשכל .הוא מסוג האנשים שיהיו כל הזמן בחייםשלי.שואלים אותי אם
ברור לי שגם אני רציתי
לא התאכזבתי שלא זכיתי במקום הראשון
בשבילו,למרותשלמילה
לנצח אבל הוא היחיד שהייתי praלהפסיד
׳להפסיד׳ אין מקום בכללבלקסיקוןשלנו .ראיתי את הגמר רקלפני
שבוע ורואים שם שברגע ההכרזה צעקתיכאילו שאני זכיתי".
אליהב אומר שהוא מאחל לאבי להישאר בדיוק במקום שבו הוא
נמצא כעת .״אני לא מאחל לולהגיע יותר גבוה אלא להישאר הכי
גבוה כמו שהוא עכשיו.להגיע גבוה זה קל אבל להישאר שם זה יותר
קשה.אלוהים סידר לו מציאות שאני לא הייתי הולךלישון בלילה
אז שינצל אותה״.
כדי לא לפספס אותה
דווקא

״אליהב

הוא בן

אדם

שמאוד

המיוחד שנוצר ,״הוא בן

מהרגע

הראשון

נוצר בינינו

קל להתאהבבו" ,מסבירלוי

אדם עם

שראיתי אותו .בניגוד

ככל

מתח .להפר

מאודגדול אחדלשני .אל
ובגלל זה היו לי איתו

הרבה

תשכח

למה

הרגשנו חיבור

שהתוכנית

שגם אליהב

עבר חיים

שיחות

את

הקשר

היהלחשוב ,לא

התקדמה

ממקום אמיתי.

בהתחשב

אהבתי אותו

נשמה ענקית ומאוד
שאפשר

הוא

לא

פשוטים

שפכנו

הלב

את

היחיד

מספר על

שהייתי

שלוש

עברתי

עוד

ים

קשות
שימוש

אינטנסיבי והייתי

מנותק לגמרי
מהבן שלי ,אדיר.

לבקש את העזרה והייתי מנותקלגמרי
המשפחהשלי .אשתי באה אלי יום אחד

איתו

הקשר

בהדרגתיות

נבנה

והתחיל בקהילה.
חלק מהטיפול
היה לחזור לחיים
בדרך
של אדיר
נכונה ולאטלאע.
את זה

כשעשיתי

הצלחתי לגרום
לו להביא את
מאוד

בדרך

עצמו

אמיתית״

להפסיד לו

מוכן

אחים בגלגול

״הרגשתי כאילו היינו

החיבור הנדיר עם אבילוי:

הכי

מאוד של

״זה היה בראש השנה .היתה משמרת של
זים .היהלי ויכוח עלטלפון עם איזה סוהר,וכל הסוהרים
אני מרימה ידיים ,אני מוותרת׳ .אמנם
קפצועלי עםאלות.קיבלתי מכות במשר עשר דקות
באותה תקופה ,אבל השיחה הזאת העי־
$TS1$העירה$TS1$
ולפנים .הייתי מנופח ולא הצלחתילחזור
לגב ,לראש
$DN2$העירה $DN2$אותי והבנתי שאני הולך לאבד את המשפחה שלי
רה
לתא .למחרת היתה לי נסיעהלירושלים לבית משפט,
ההתמכרות הזאת סחפה אות־
$TS1$אותלמקום$TS1$
ושאין לי כלום בחיים.
האמינה בי וידעה שיום אחד אני אתגבר".
יכלולהסתיר אתזה .בבית המשפס הבנאדם
וכמובן שלא
$DN2$אותלמקום $DN2$שאיבדתי את עצמי .זה לא היה אבי האמיתי.
למקום
הוביל ,איךלא ,גםלקשייםכל־
$TS1$כלכליים$TS1$.
הראשון שראיתימולהעיניים היה אמאשלי ,ולא הצ־
$TS1$הצלחתי$TS1$
המצבשאליונקלע
אבי האמיתי חי ממקום של נתינה ולא ממקום אנוכי.
חתי$DN2$להסביר לה מה קרה .זה היה הרגע הכי קשה .אני כליים.
$DN2$כלכליים" $DN2$.כל החיים של־ היו בקומבינות .כל מכור יודע
לחתי
הרגשתי שנהייתימפלצת .באותו הרגע הבנתי שאני לא
נורמליים.
וחיי
התמכרות
ח־־
לנהל
אפשר
שאי
מנסה לשחזר איזה חוסר אונים היא עברה בתור אמא,
עבודה
רוצה לאבר את כל מה שישלי ,והגעתי למשפחה שלי
תמידסבלנו מבעיותכלכליות ומחומרים .אף פעם הודים
ואני לא מצליחלהבין איר היא הרגישה במצב כזה״.
וביקשתיעזרה .אמרתי שאני לאיכוללבד ,שאני צריך
נ־הולכושל ,וזה
מנוהלים נכח יתמיד היה
שלנו לא ה־ו
הנפילה ,ואבי
לעצור את
נראה היה שאין מהשיכול
את עזרתם,ולמזלי הם הסכימו והכניסו אותי לגמילה
מיליון
בהוצאהלפועל על חצי
בגללי .היולנו ת־קים
המשיר להידרדר למקומות אפלים וקשיםולגרד את
של תשעה חודשים .מאז אנ־בהחלמה".
שקל .באותה תקופה גרנו אצל אבא שלה .לא ה־ולנו
בעולם ,למרות שכבר ה־ה נשו־,
התחתית כשהוא מבודד
הקשה נמשך תשעה חורשים,ובמהלכו אבי
הטיפול
לעזור .זה ה־ה קשה".
והמשפחה רק ניסתה
הכנסות
וחי מהידלפה .את אשתו,אילנית ,הכיר כשהיוילדים
חווה חמישה בידודים (ישיבה על כיסא בחוסר מעש
אחד הדברים שכל מכור לסמים קשים מספרעליו
ושיחקו בתמימות בשכונה .דווקא באותה תקופה היא הע־
$TS1$העריפה$TS1$
במשך שעות ארוכות) של עשרה ימים כל אחד.׳׳בתוכנית
תחושת הניתוק מהחיים .המירוץ אחרי השגת הסם
הוא
העריפה $DN2$מישהו אחר על פניו .אבללפני  12שנה הם נפגשו
ריפה
הגמילה 12צעדים׳ המכוריםמקבלים דרך חיים חדשה.
והנכונותלהקריב גם את הקרובים ביותר .גם אב־ בת־
$TS1$בתקופות$TS1$
בירושלים.״זיהיתי אותה והיא
שוב באקראי בדיסקוטק
אם הם רוציםלהתקדם ,הם מבינים כבר מההתחלה שאי
$DN2$בתקופות $DN2$הקשות שלו לא זכר אף אחד ,והוא מתאר מצב
קופות
לא זיהתהאותי״ ,הוא מספר .״ניגשתי אליה ושאלתי
אפשרלעשות את זהלבד ,שיש חשיבותגדולה לקבר
מוחלט" .בהתמכרותפעילה ורצינית
קיצוני של ניתוק
אם היא זוכרת ,ורק אחרי שתי דקות היא נזכרה .למחרת
צותולשיחות וגםלנתינהלמען האחר״ ,אומר אבי .״זה
א־ן ייסורי מצפון ואין רגשבכלל .זה כמו פטיש קילו
התקשרתי אליהוהתחלנו לצאת .בהתחלה היו לה הרבה
אומר לעשות שירות ,לתת מסר,להעביר את הבשורה.
חששות ,כי היא ידעה שאני לא נמצא במקום טוב ,אבל
לראש ,ואתה מנותקמהכל .הדבר היחיד שמעניין אותר
מתקשרים אלי ומבקשים עצה ,אז אנ־ נותן מעצ־
$TS1$מעצמי$TS1$,
אם
זה הסמים .אני זוכר שדודשלי ,שהייתי מאוד לדובאליו
התאהבנו אחד בשני .אחרי שנה התחתנו'.
$DN2$מעצמי $DN2$,וככה אני מקבל בחזרה .ותוכנית בנויה על מערכת
מי,
ובהלוויה שלו לא ־רדולי
מגיל קטן ,חלה בסרטן ונפטר,
איתך בכל התי,ו
הסכימה להישאר
איד היא
של עזרה בין מכורלמכור ,בלי שום אינטרס .הכל שם
דמעות .ברגע הזה הבנתי כמה אני מנותק מהרגש שלי
הזאת?
פועל מתוך הזדהות של מכור נקי שיודע מה הוא רוצה
ולא ח־ את המציאות .בהתמכרות ,גם אם יש ייסורי מצ־
$TS1$מצפון$TS1$,
"זו שאלה מורכבת וקשה ,ואין לי תשובהעליה.
שהמכורמולו יעבור .ההחלמה צריכהלה־ות במקום
$DN2$מצפון $DN2$,הכמיהה לסמיםוהצורר להשתמש גוברים עלהכל.
פון,
כששואלים אותה את השאלה הזאת ,היא אומרת שהיא
קשה

רע

שיכול להיות.

הוא אומר.

לסאת?

התקופה

זה

בסביבה

מהכלא

הקודם״

$TS1$לשדוד$TS1$
לש־
אחד מול השני ונתנו אחד לשני את כל מה שאנחנו צריכים כדי
$DN2$לשדוד $DN2$את התוכנית ולבוא עם האמתשלנו ,וזה היה לא קל .חשוב לי
דוד
המתמודד יוסיאזולאי היה ל־ חיבור מדהים והוא היה
לציין שגם עם
לילאוזן
לוי

קשבת".

שהואואליהב שומרים על

מספר

$DN2$אמיתית $DN2$.״הוא
תית.

מאוד

אמיתי

אצל
$DN2$האנשים $DN2$שכיף לשבת
שים
מתחברים ,אכל אחרי
סיפור חייו שללוי
אנשים ,כי מי

פתוח ואני אוהב

ומאוד

זה

שמחביא

$TS1$אמיתית$TS1$.
אמי־
קשר ומגדיר זאת חברות

יתפוצץ לו

איתם .אם הייתי רואה אותו

מהרגע

הראשון

ריגש את

הבעייתי שלו
לגביהם",
$DN2$התלבטויות $DN2$בהתחלה
לבטויות

הוא

להםעלי

ואם

הסטיגמה

במסיבהאולי

לאהיינו

שהכרתי הבנתי כמי מדובר".

ירתיע דווקא את

החשש ,כך

$TS1$האנשים$TS1$
האנ־
בפנים .הוא מסוג

הצופים בבית ,ואת זה ניתן

שהופיע מולהמצלמות .אבל

שתהיה

את

התכונות

האלה

היה לנחש

החשש שלו היה שהעבר

$TS1$התלבטויות$TS1$
הת־
השופטים בתוכנית .״היו לי הרבה

אומר ,״כשהגעתילתוכנית חשבתי על
הםיקבלו

התברר מהר מאוד ,היה מיותר.

מחדש וזה הקסים אותי כל
שהמקצועיות שלהם היא מעלהכל.

אותי

ממקום אמיתי״.

״הם הפתיעו אותי כל פעם

פעם מחדש״ הוא נזכר ,״הם
הם

אנשים

מדהימים

שפטו אותי נטו .הם אמרו

מה שיש להםלהגיד בצורה הכי נכונה שיש .יונתן רושפלד
אנציקלופדיה שלאוכל.
האנשים הכי מקצועיים והוא
בצודה יוצאת דופן לכל אחד מחברי הנבחרת .עלאייל שני אומרים

את

הוא אחד

הוא אהבלעזור
שהוא

בפילוסופיה ,אבל
מתעסק יותר מדי
טהורה .מאוד אהבתי את הדרךשלו .מיכל(אנסקי) אישה מדהימה ,כל
לפגוע.ומעל הכל חיים
כך טובהוצנועה .היא מאוד משתדלת לא
(כהן).
הכל סביבו בטובשלו ,בפשטות שלו ובצניעות שלו ואי אפשר לקחת
את זה ממנו .תא מודל שלי
לחיקוי וכל מילה מיותרת״.
זה הוא .אני

מתעליו

והוא

נשמה
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הראשון כל

החיים .זה אומר דפוסי

כנות ,פתיחות.

את

כל

הדברים

התנהגות,

מחשבה,

האלה צריך לתחזק

כי

הניקיון״ ,הוא מסביר.
הם שומרים על

גחשג למכור?

שאתה נקי ,אתה
למרות
״להיות מכור זה קודם כללהפנים
וקטלנית .ברגע שהפנמתי
חשוכת מרפא

שיש

בתוכך מחלה
את זה למדתי

לחיות בתור מכור נקי .זה אומר שאני מחויב לדרך
ולזכור את
לילסטות ממנה .זה אומר לדעת

ואסור

המקומות

שמהם הגעתי .אני מכורמחלים ,אבל
נותן למחלה הזו טיפה מקום ,היא תתפרץ .בגלל
מזכירלעצמי כל הזמן שאני מכור".

אני מכור .אם אני

איך

קשר טוב

מאוד ובמובן

אותה .אנחנו עובדים על

מסוים אני

מעריץ

הרבה דברים ביחד .כרגע אנחנו

עושים תוכנית הבראה לקשרשלנו.
שחשבנו להתגרש .במחלהשלי ,עם האגושלי ,הגעתי
למצב שרציתי להתגרש במקוםלתפוס חזק את מה שיש
לי בידיים,ולשמחתי זה לא קרה״.
היו

לבנות

הקשר

את

גם עם בנו הבכור ,אדיר,

למלא
לא

את

החסר

שהשאיר

היה שם והיה עסוק

בהדרגתיות והוא התחילבקהילה .חלקמהטיפול שלי
היהלחזורלחיים של אדיר בדרך נכונה ואמיתיתולאט
לאט ,כי הרבה שנים לא הייתי בחייםשלו .כשעשיתי
את זה ,הצלחתילגרום לו להביא את עצמו בדרך מאוד
אמיתית.לימדתי אותו לספר הכל ,לשתף בהבל ולא
להיות מופנם .המחלה של

אשתך היופ?

הקשר

"ישלנו

זה אני

בשל

עבירות

כספים ורכוש.

"בשהשתחרדתי היית־ מכור לסם
יצאתי במצב הכי רעשיכוללהיות .עברתי עוד שלוש
שנים קשות מאוד של שימוש אינטנסיבי והייתי מנותק
לגמרי״ .את הקשר עם בנו הבכור החללבנות
מהבן שלי
המטופלים .׳׳הקשרשלנו נבנה
אבי ברגע שנכנסלקהילת

הכימגעיל

עם

הרבה רגעים

הבן

אבי משלים
במשך שנותהילדות

פערים ומנסה

שבח

$TS1$האחרונים$TS1$
האחרו־
בהשגת סמים .בחודשים

והיה לי

חשוב

ההתמכרות

מתפרצת מהפנמה,

שהוא

צריך לנסות שובלהרגיע

דאגים.
שהוא לא יהיה מופנם .אני דואג לדבר
$DN2$המודאגים $DN2$.״אני יודע

איתו כל הזמן וגםלהציבלו
גבולות .היולי שיחות עומק
איתו .הוא שאל אותי שאלות לאקלות,
את האמת .גם בתוכנית הוא קיבל את
המדינה .אדיר למד משהו מאוד חשוב,

ותמיד

אמרתי

אחזור על

כמה

טעויות .אני

המפגרים כדי להרוס
והם מקשיביםלו ,עד״ן

ירקתי

אז

דאגתי

המדריכים המו־
$TS1$המודאגים$TS1$.
את

פה דם ואני

צריךלהיות

האבא

את מה שבניתי" ,הוא

בחיים לא
והאמא של
אומר להם

בחשש ,ומנסים לתת עוד

האמת מול כל
עצותלפני שהואהולך" .במקרה שלך
וזה לקבל את
לא משתייה ולא מבחורות .רק מכסף .אנשים ירצו לה־
$TS1$להשקיע$TS1$
אבא שלו עם כל העברשלו ,והוא לא שופט אותי .הוא
$DN2$להשקיע $DN2$בך הרבה כסף רק כדי
שהשם שלך יופיע במס־
$TS1$במסעדה$TS1$
מקבל אותי כמו שאני .עכשיו גם הוא מתרכז בדרך הזד
שקיע
$DN2$במסעדה $DN2$שלהם ,ואנ״ מפחד מזה .תעשהלי טובה ,אל תפתח
דשה .מה שמדהים אותי הואשלפעמים אני מוצאאצלו,
עדה
משהוגדול ,תיקח שותף אמין ,תעשה את החלק שלך
אוזן קשבת שאני לא מוצא אצל
בסך הכל ילד בן
ותצליח' ,אומר רוני.
אף מבוגר אחר .מהבחינה הזאת אני בטוח שאדיר סלח
רפי :׳׳המטרה היאהחלמה,החלמה,החלמה".
לי .יש לי ילד מדהים ,ואני אסיר תודה על זה שניתנה
תני :׳תןלוליהנות מהזכייה .מתי אתה מזמין אותנו
לי האפשרותלוע/חבראליו מחדש .אני מבטיחלהיות
אני

לא

כמה

חושש

ים $DN2$אדיר לא היהיכוללהירדם .בכל יוםצילום
נים
כדי
הלילה
של
הקטנות
לאביו
עד השעות
לדעת איר
התוכגית שיגתה את חירום של הסגיבהאלץ*?
היה בתוכנית .ביום הגמר התפרק הבן מול המצלמות
אבי מחייך rrro&Y :היא מסעדה ,ואדור כך בעזרת
ונפלא״,
של "ערב טוב״ עם גיא פינס .׳׳אתה אבא נהדר
לפעולמפזיזות.הכיוון הוא
השםלהתפתח .חשוב לי לא
הרבה אנשים שנפגעו ממני כספית או אנשים
כמובןאוכל .זהיכוללהיות מסעדה וזהיכוללהיותלי־
$TS1$לימודים$TS1$
שבכלל לא דיברנו איתם חזרולהיות איתנו בקשר .אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
הצולד  rtKמולהמצלמותבקול חנוק'.בשבילך עשיתי
את כלזהי ,השיב לו אבי.
שים
$DN2$לימודים $DN2$או תוכניותבישול .בכל מקרה ,אני אעשה הכל
מודים
$DN2$אנשים $DN2$הרבה פעמים לא מבינים מה זהלהיות מכורומזלד
׳׳אחדנולד ב־  2003וזה היה הרגע המאושר בזדים
ליס בזה ,ופתאום כשרואים את הסיפור
בתבונהובשיקול דעת .אני מאוד רוצה לפתוח מקום
בטלוויזיה ורואים
׳׳אבל הייתי תחת השפעה כל כד גדר
שלי' ,מספר אבי,
את הדרך שעברתי אז הם מבינים שזהיכוללקרות לכל
ומנוהל טוב ,וברגע שאני אהיה ממסה מהבחינה
מקצועי
לה של סמים שלא חוויתי אותו באמת' .כשהיה אדיר בן
אווד ,והם מגלים אמפתיה .זה מדומם אתהלב".
סלולה״,
הזאת ,הדרךלמסעדה תהיה
המתין

בשבילו כל

שבעה חודשים ,ניתן

אבילשלוש

שנים וחצי

של

מאסר

לאכול במסעדה שלח׳

עוד אניכאן".

לפני שהוא עוזב אתהקהילההטיפולית

אבי

מרגיש

קשים.

"פלשתי לאיזה
אתקע בלי אוכל ,אני אלך
שאם
להורים שלי כדי
תקופה שאפילו לא היה לי כוח
אליהם .זו היתר.
את
הסמים .וה היה
ללכת לארגן כסך או לקנות
האחרון
בחודש
ההתעוררות שלי לחיים.
ממש לפני
חשמל ורק עם מזרן .הכל סביבי
בבית הייתי בלי
לי
עצב
בנשמה"
חושך ובדידות .היה
בית/ ,גס

הרואין.
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הרבר'

ודן נזסוים אני
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