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 1'אורט פסגות כיתה י -"קהילת דרך" -סיור במרכז גמילה
 

 ,שלום רב
 

כסיור מוצלח ומשמעותי מאוד בקרב התלמידים וגם לנו  9.11.2010ברצוני לציין את ביקורנו במרכז הגמילה בתאריך 
סקרנות ופליאה מסיפוריהם של הבחורים , תלמידים מכיתתי אשר הביעו הערכה 35לסיור יצאו . מלוויםהמורים ה
המראות , ואכן כך" תמונה שווה אלף מילים" -כדברי אחד התלמידים, לעניין מעשיר ומוחשי, הסיור היה מובנה. הצעירים

. כן תודתנו הרבה וברכת הצלחה בהמשך חייהם אסי ורומן ריתקו את התלמידים ועל -והסיפורים המדהימים של הנערים
 .גם ליוסי המדריך תודה על הסבלנות והאינפורמציה העניינית והחשובה שהעברת לתלמידנו

ואנו רואים ומאמינים כי עבודתכם מבורכת וחשובה הן עבור , זו הפעם הראשונה שגם אנחנו המורים בקרנו במרכזכם
 .קריםהנגמלים ולא פחות עבור בני הנוער המב

  תודה ויישר כוח
 בהערכה רבה
 גלי כהן
 ומשה סנדלבוים

 2'כיתה י
 : ביקור במרכז גמילה

 לגבי , השאיר אצלם רשמים חזקים  אמרו התלמידים  כי הביקור  הביקור במרכז הגמילה על כיתתימשוב עם ב
 . שקרה להם ממהוהסיפורים האישיים של בני הנוער 

 .לסיפורים האישיים  "חומר התיאורטי"ר הובמיוחד קיש,ה מאוד תרמ פלדיוסי ' דר של  הרצאתו גם 
 .שהתלמידים לא הרגישו כך למרות ,הסרט היה מיותר ולא אמין במיוחד  :  השריטה של דנה

 
 פיאנה בלזר 

 2'כיתה י                                                                                                                                             
 

 8' י/  4 ' כיתה י
 

 ". קהילת הדרך"במרכז גמילה  4 'י -ו 8 'ביקרו כיתות י 16.11 -ביום שלישי ה
 . להרצאה על המקום ופועלו,  המשמש כיושב ראש האגודה, ר יוסי פלד "הם נפגשו עם ד

חודשים והוא נגמל מסמים  4נמצא במרכז  –אסי : אים בתהליך גמילההנמצ, הפגיש את התלמידים עם שני מכורים, יוסי
השלושה סיפרו על המקום ועל הייחודיות . חודשים בקהילה ונגמלת מסמי הקוקאין 7מסוג מריחואנה וזהבית הנמצאת 

נגמל יכול  זה אינו מוסד סגור וכל. המבקשים מרצונם להיגמל, 18מעל גיל , אל הקהילה מגיעים רק אנשים בוגרים. שלו
 . להחליט בכל רגע נתון לעזוב

הם הציגו בפני התלמידים את השיטה . הנגמלים מאלכוהול והנגמלים מסמים: בקהילת הדרך יש שתי קבוצות מרכזיות
הם . תוכנית המכוונת לשנות את דרך החשיבה ואת אורח החיים של הנגמלים, "הצעדים 12תוכנית " –בה פועל המקום 

עליהם , להבין שזו מחלה שלא ניתן להירפא ממנה לעולם וכדי להצליח, יית ההתמכרות שלהםלומדים להכיר בבע
המטופלים עוברים בעיקר . כל מעידה עלולה להחזירם לסם או לשתייה. להימנע ממגע בחומרי ההתמכרות באופן טוטלי

לדבר על קשייהם ולדעת , ותלדבר בכנות ובפתיח, לקחת אחריות, הם לומדים לציית לחוקים, תהליך ש העצמה נפשית
 . ולהאמין בכוח רוחני שיעצים אותם ויחזק אותם ברגעי משבר, לחיות בקהילה, לבקש עזרה

על מהות , עו מפיהם של אסי וזהבית על סדר היום בקהילההתלמידים שמ, הביקור המשיך בסיור במקום בשתי קבוצות
זהבית היתה . בהמשך סיפר כל אחד מהם את סיפור חייו האישי. על התפקידים שהם ממלאים בקהילה, החיים במקום

הוריה היו עסוקים . השתתפה בתחרויות ארציות ובינלאומיות אך לא זכתה לתמיכה רגשית בבית, ודו'בנעוריה אלופת ג
משתכרת , שותה, עד מהרה היא מצאה את עצמה מסתובבת בקבוצות נוער. דתם ולא נתנו לה מענה של חיבהבעבו

היא עזבה את הבית בגיל צעיר מאוד ויצאה לחיים . ובהמשך גם משתמשת בסמים מסמים קלים ועד הזרקת הרואין
לסיים את הטיפול להשתקם ואולי  היא החליטה על דעת עצמה לעבור תהליך גמילה ותקוותה היא. עצמאיים ולא קלים

 . להגשים את החלום שלה בטיפול בילדים



השניים סיפקו לו צרכים כלכליים בשפע והוא למד לקבל בקלות א כל . אסי בילדותו חווה תהליך גירושין קשה בין הוריו
התחבר עם , הרחובגם הוא מרד ויצא אל . למד שכלום לא מספק אותו שהחסר באהבה ילווה אותו כל חייו. מה שביקש

הוא נפצע קל וחבר . איבד ביום אחד שלושה חברים טובים, בתאונה קשה שבה היה מעורב. חברים ויחד נהגו לשתות
היה עליו למצוא כסף כדי לממן את . הטראומה הזו טלטלה אותו מחד אך הביאה אותו לסם כדי לשכוח. נוסף נפצע קשה

על סחר בסמים וביקש להמיר את עונש המאסר שקיבל בתוכנית טיפול הוא נתפס . הסמים ועד מהרה החל לסחור בהם
 . וגמילה

, "שמרית מתה מזה –סמים :" , המבוסס על הספר שכתב יוסי פלד, "השריטה של דנה: " לסיום התלמידים צפו בסרט
 . שנקלעה לסמים עקב לחץ חברתי ומתה משימוש במנת יתר, סיפורה האמיתי של שמרית

שמעו בסבלנות ואני מקווה גם , שאלו שאלות, לסיפורים ולסרט, היו מרותקים להרצאות, למופת התלמידים התנהגו
 . אין ספק כי הביקור במקום היה להם משמעותי מאוד. בהפנמה

אומץ לשנות את , תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, אלי: " חשוב שנאמץ את תפילת הקהילה
 ."תי ואת התבונה להבחין בין השנייםהדברים אשר ביכול

 
 רונית פרץ

 4' מחנכת י
 6' י/  5'  כיתה י

 
 .ביקרו במרכז גמילה 6ו י 5כיתות י 17.11ב 
 

 . סמים ונזקיהם, דננו בנושא התמכרות לאלכוהול הביקור במהלך מספר שעות חינוך לפני 
 .במהלך הביקור על מרכז הגמילה ועודכנו על נורמות התנהגות מידעהתלמידים קיבלו 

 .הסביר על מטרת המרכז ופעולתופלד אשר יוסי ' דר ם מנהל המרכז ענפגשנו  –הביקור במרכז היה מאורגן היטב 
 .הצעירים שיתפו את התלמידים בסיפור חייהם –התלמידים נפגשו אם שני צעירים המטופלים במרכז 

 .'אמיתיות'שאלו שאלות וקיבלו תשובות  -התלמידים התעניינו מאד
 . בתום הסיור התלמידים צפו  בסרט,סיור בשטח המרכז לשם לשתי קבוצות  הכיתה חולקה

לבין פעם אחת לראות , יש הבדל בין לשמוע הטפות של מבוגרים' -התלמידים התרשמו מאד מהביקור הם אמרו ש
 'קורבנות התמכרות במו עיניהם

 .באלכוהול וסמים הסיור היה מאד חינוכי ולדעתי הוא תרם להבנת נזקי שימוש 
 

 ,בברכה
 6מחנכת י

  יערה
 


