
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "הדרך"יום חינוך בעמותת 



 

            ר יוסי פלד "דמסמך סיכום פעילות חינוך     

 "1הדרך"יקור בכפר הגמילה ט גולני הגיעו לב"חיילי מפח 81.1.9 בתאריך ה

וסיפרו חשוב לציין שהחיילים הגיעו לאחר שני שיתופי פעולה מוצלחים בהם חיילים אחרים ביקרו במקום 
 1שזו הייתה חוויה משנת חיים

חיילים בעלי קשיי הסתגלות , החיילים שביקרו במקום נבחרו על ידי סגל המפקדים וסגל החינוך ביחידה
חיילים שצורכים אלכוהול בכמויות גבוהות מידי שבוע וחלקם השתמשו בסמים , חברתית ומערכתית 

 1י הכניסה למערכת הצבאיתקלים לפנ

לסיור במקום בזמן השתתפותם בקורס להעצמה אישית והעלאת מוטיבציה לשירות  החיילים מגיעים
, חיילי וחיילות איתן )שמתקיים בבסיסים עם ריכוז אוכלוסיות ייחודיות גבוה "  אופק"קורס  –משמעותי 

 1הסיור בכפר בגמילה הוא נקודת השיא עבור החיילים המשתתפים בקורס( בני מיעוטים ועולים חדשים

 1 יום החינוך מתרחש במכון הגמילה שנמצא בעיילבון 

               1ומפקדת בכירה( חלק מסגל חינוך)קית קידום אוכלוסיות ייחודיות "מש, החיילים –כשאנו מגיעים 
אנו נכנסים לכיתה שערוכה 1 מנהל העמותה ושני מטופלים בזמן הליך הגמילה, אנו פוגשים את יוסי 

לאחר מכן יוסי מסביר לנו בעל 1 עוגות ושתייה קלה, תה עוגיות , פינת קפה בכיתה מוצבת1 עבורנו
כמובן מסביר 1 הסיכונים בשימוש באלכוהול וההתנהגות העבריינית שמופיעה כתוצאה משימוש בו

 1בזמן השיעור המטופלים מספרים גם על המפגש שלהם עם החומר1 שהאלכוהול גם הוא סם

על הבחירות , על משפחותיהם , על הנפילה להתמכרות , ילים על חייהםלאחר מכן המטופלים מספרים לחי
 1על קשיי היום יום בזמן הגמילה ובזמן בו הם היו תלויים בחומר ,שלהם

 " אתה חי בשביל להשתמש ומשתמש בשביל לחיות –כשאתה מכור "

ל החיים המשותפים ע, על מעגלי שיח , על הקשר עם הספונסר, הצעדים  1.המטופלים מספרים על תוכנית 
 1בכפר הגמילה ועל עצמם

הכנות והפתיחות שיש 1 מתרגשים מאוד ודומעים יחד עם המטופלים ,בזמן השיחה החיילים מרותקים
אדם החיילים לא רגילים לשיח זה וממש מרגישים שהם נכנסים ללב ה1 בחדר בזמן זה היא נדירה מאוד

 1 מכור והליך הגמילהה

1                                       הנוף מאוד פסטורלי והאווירה במקום מאוד מיוחדת –ור במקום לאחר מכן אנו יוצאים לסי
 1בזמן הסיור אנו נפגשים עם עוד מטופלים וצופים בהתנהלות השוטפת של המקום

לאחר מכן אנו מתכנסים שוב בכיתה למען סיכום היום המורכב רגשית עבור החיילים ונתינת דגש שוב על 
 1 התמכרויות והסיכון בשימוש בחומרים אסורים

החיילים 1 להפך, שמרתיעה את החיילים" תשתמשו כלל אל"חשוב לציין שאין ביום זה שום הטפה מסוג 
                                            1 נחשפים למקום הקשה ביותר של השימוש ובמפגש הזה משהו משתנה אצלם

בתור חיילת 1 בעצמם להפחית ומציבים לעצמם מטרות כיצד זה יקרההם בוחרים  !" בחייםבוחרים "הם 
עד כמה המטופלים נכנסו ללב , שמלווה אותם ונמצאת איתם יום יום אני רואה כיצד השיח השתנה

לא לשתות  –בין עם זה להציב לעצמם מטרה 1 החיילים ואיך שהחיילים שינו את צורת חשיבתם בנושא
 –השתמש בחומרים מסוימים ובין עם זה לדבר עם חבריהם בנושא בצורה אחרת לא ל, בשישי הקרוב

, החיילים זוכרים את היום הזה לאורך זמן רב ובזמן שמדברים עליו עיניהם בורקות 1 יותר בוגרת
 1המפקדים שביקרו במקום ממליצים בחום שוב ושוב להגיע לסיור המיוחד הזה

 1מקרב לב ךגולני מודה לט "מפח ,ר יוסי פלד"לדאסכם בתודה רבה 

 תייחודיו אוכלוסיותמשקית קידום ,  ט גאיה קירש"רב

 

 


