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"אני מתגעגע לחיים הקודמים שלי"
שי נפגע קשה בתאונת דרכים לפני שלוש שנים .ניר נפגע בתאונה לפני חודש.
שניהם עדיין מתקשים בפעולות בסיסיות .אחרי שבוע קטלני בכבישים ורגע
לפני סוף השבוע ,יש להם מה לומר לכל מי שמתיישב מאחורי ההגה .כדאי
שתקשיבו
מיטל צור פורסם23:16 , 15.03.07 :
שי לוי .היה בתרדמת
צילום :ניב קלדרון

"נסענו במהירות ,הרכב הסתובב  360מעלות על הכביש ונכנס באוטובוס .אני הייתי בצד שנכנס
בו חזיתית ,כי ישבתי מאחורה" - .כך מתאר שי לוי ,בן  ,24את רגעי האימה שחווה בתאונת

הדרכים שבה היה מעורב לפני שלוש שנים בדיוק בתל אביב.
בימים שבהם תאונות הדרכים חוזרות למרכז השיח הציבורי  -שי חוזר אל התמונות,
הזכרונות והכאבים של המקרה הפרטי שלו .בשיחה עם  ynetהוא מגלה מעט על מה שעובר
על האנשים שמאחורי הסטטיסטיקה ,מי שנפצעו בתאונות ועסוקים כעת במאמץ לשקם את
חייהם.

ניר גינת .שיקום ארוך
צילום :עופר עמרם

"הגעתי לבית החולים מחוסר הכרה ,שברתי את הידיים ,הכתפיים ,החזה ואת האגן .אפשר
להגיד ששברתי את כל הגוף ובנוסף  -הייתה לי פגיעת ראש קשה" .שי היה מאושפז במשך
חודש ללא הכרה .כאשר התעורר  -תהליך השיקום נמשך עוד כשנה וחצי ובמהלכו היה עליו
ללמוד ללכת ולדבר מחדש.

מרחבי הרשת
בריונות לא רק בבית הספר או במגרש המשחקים
Partner
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שתף בפייסבוק

אתם שיתפתם

הדפסה

 .1הפלסטינים 7 :הרוגים בגבול עזה .צה"ל:
"יורים

שלח כתבה
הרשמה לדיוור

 .2הפלסטינים מדווחים על  12הרוגים בעזה.
צה"ל:

תגובה לכתבה
עיתון לשבועיים מתנה!

 .3צה"ל מבצע ירי אזהרה לעבר מפגינים
בעזה" :מי

מרחבי הרשת
איך משיגים את ההנחה של
משרד התחבורה ולמה כדאי
להזדרז?
Vooom

איך פועל הפלא הטכנולוגי
שמנצח את הכאבים
בטבעיות?
B cure laser

הביטוח הסיעודי סירב לכם?
ייתכן ומגיע לכם סכום של
מאות אלפי שקלים
 Real-Investחסכון
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 .4מועצת הביטחון דנה בעזה .אבו מאזן:
ישראל אחראית
מכוניתו של שי לוי ,אחרי התאונה )צילום :שאול גולן(

 .5פסח בבית היהודי

סימני הפגיעה הקשה ניכרים בשי עד היום :הוא עדיין סובל מפגיעה מוחית שמקשה עליו
בהליכה" .יש לי הליכה של פינגווין" ,הוא מספר בחיוך .גם אחת מידיו אינה מתפקדת באופן
מלא ויכולת הדיבור עדיין פגועה .למרות הפציעה הקשה החליט שי שאינו מוותר וחזר לנהוג.
אין לו מילים חמות על שותפיו לכביש" :אנשים נוהגים כמו חיות ,זה ממש ג'ונגל על הכבישים
במדינה ,אנרכיה שאף אחד לא עוצר ולא עושה דבר לעצור את התופעה".

 6גורם בעזה ל" :ynet-מספר המשתתפים -

שי מספר שניסה להקים עמותה
שתילחם בתאונות הדרכים ואפילו
נפגש עם נשיא המדינה בנושא,
אך ויתר לבסוף ,כאשר לא זכה
לשיתוף פעולה" .אנשים אומרים

המשפחה התרסקה
הורים לשמונה נהרגו בתאונת דרכים
אפרת וייס ורענן בן צור

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3377154,00.html

"אני מתגעגע לחיים הקודמים שלי"
רגע לפני החג! כל מה
שחשוב שתדעו על זכויותיכם
במקום העבודה
Mishpati.co.il

החולצה ,המתנה ,האלכוהול
והבושם 5 :פריטי מאסט לחג

 5מיתוסים על הלוואות
חברתיות  -שהגיע הזמן
לנפץ
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לך בפגישות 'כן ,כן נשנה' ולאחר
הפגישה לא זוכרים אותך בכלל",
הוא אומר.

"התאונות מאיימות כמו
הפיגועים"

3/31/2018

זוג מאזור חברון ,הורים לשמונה ילדים ,נהרגו בתאונה בצומת
בית אנון ליד קריית ארבע .בתם נפצעה אנושות .רשף ינון
יצחקי ,כבאי שהשתתף בחילוץ מספר" :זה היה מחזה מזעזע.
חילצנו את הלכודים ,אבל לצערי לא היה לנו הרבה לעשות
בעניינם"

ניר גינת ,בן  ,24עובר בחודש
האחרון תהליך שיקום מתיש
ב'בית לווינשטיין' ברעננה .ניר יצא
עם חברתו כדי לחגוג את יום האהבה .הבילוי הרומנטי הסתיים בתאונה ובאובדן הכרה ,סדק
בגולגולת ,פגיעה בשמיעה ,שברים וקרעים בשרירים.
הורים לשמונה נהרגו בתאונת דרכים

"אני זוכר שיצאתי לבלות עם חברים ובדרך חזרה הביתה קרתה התאונה .צוות מד"א שהגיע
למקום וראה אותי לראשונה עם דימומים ,היה בטוח שאינני בחיים .החברה שלי צעקה
לעברם שאני חי ושיבואו לטפל בי.
החיים של ניר רחוקים מלשוב למסלולם .למרות שהצליח לשוב וללכת במהלך הטיפולים ,הוא
עדיין סובל מסחרחורות וכאבים" .זו התמודדות יום יומית קשה .עכשיו אני תלוי באחרים,
רוחצים אותי ואיבדתי את הפרטיות שלי" ,הוא מספר ומוסיף" :אני מתגעגע לחיים הקודמים
שלי ,הייתי רוצה לחזור לשיגרה .הרגעים פה ארוכים".

)תוכן פרסומי(

נמנעים מתביעה
רפאל נדל"ן :כך קבלנים
נמנעים מתביעות תמ"א נגד
סרבנים

לונה  - PLAYפסח חמת גדר
לונה פארק של משחקי מחשב לצד ממלכת
הילדים ושאר האטרקציות שיהפכו את
הפסח שלכם ליוצא מגדר הרגיל!

זירת הקניות
קבלו עכשיו הצעה On - Line
לביטוח מקיף לרכב!

ניר מספר שהוא עדיין לא בשל
לעלות בחזרה לכביש ,בגלל
הפחד" .אני מאמין שעם הזמן
זה יעבור" ,הוא אומר ומבקש
לפנות לנהגים" :חייבים להבין
שמדובר פה בחיים של בני אדם
ומי שלא כשיר לעלות על הכביש
שפשוט לא יעלה .אני לא חושב
שהממשלה עושה פה מספיק.
התאונות נהיו ממש איום כמו
הטרור במדינה הגיע הזמן
להגביר מאמצים כדי להילחם
בתופעה".

לקבלת הצעה <<

המינוס לוחץ?! להלוואה עד
₪ 80,000
מימון << ynet

קיה ריו  2018ב₪ 1,699 -
לחודש!
לפרטים נוספים <<

גריל גז  4מבערים ב+ ₪ 999 -
כיסוי מתנה ומשלוח

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

לפרטים <<

צימרים פנויים לפסח במחירי
מבצע של הרגע האחרון

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה

תוכן פרסומי

הרשמה לניוזלטר

עיתון לשבועיים מתנה!

שתף ב-

כתבות נוספות

היכנסו והזמינו <<

שתף ב-

הדרך אל החופש מתחילה
בהזמנת כרטיס טיסה!
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"נטע תזכה באירוויזיון ,תתרגלו"

להזמנת טיסה <<

מארז  ARCOSמקצועי ,
לחיתוך והגשת בשר
לרכישה <<

איך להוזיל את החזרי המשכנתא? לפני ואחרי שלוקחים משכנתא
 AIGמגזין

מיהו מלך הסמארטפונים שהגיע לישראל?
Ynet

מה ההבדל בין קרן פנסיה ברירת מחדל לקרנות פנסיה אחרות?
מיטב דש

הפתעה בחדר המיון :הסיבה לכאבי הבטן  -הריון בשבוע 42מי צריך גלוטן?

מרחבי הרשת
הזדמנות להרוויח מנדל"ן במרכז הארץ בהשקעה של
 200,000ש"ח בלבד
 Real-Investהשקעות

מעניין אותך לקרוא על חדשות בארץ?
לקבלת עדכונים על כתבות חדשות

לחץ/י כאן
Powered by Jeeng

כולם אמרו לו שהוא משוגע .אחרי שנה וחצי ,הם נשארו
ללא מילים
כלכליסט
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מודעות

פמפרס פרימיום VP
חג פסח שמח בשופרסל  !Onlineפמפרס פרימיום  VPבמבצע 3 .יחידות ב.₪ 85 -
/shufersal.co.il

ארונות אמבטיה במבצעי ענק
מחירים ללא תחרות .אספקה עד בית הלקוח  5שנות אחריות .היכנסו עכשיו לפרטים!
forhome.co.il

מבצע טבעות לגברים
המבחר הגדול בארץ לתכשיטי גברים אחריות ,תשלומים ומשלוח חינם
noamk.co.il
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