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עמוד 1



עלייהבעקבותיה:שבאוהמשברהקורונהמנזקי
מתמכריםשללעזרהבפניותאהוזיםעשרותשל

חוששיםהסגרשבחסותלשעברהכוריםשלוכן

לעישון,גםכמווהסמים,האלכוהוללחיקלשוב
אחרותממכרותולהתנהגויותלהימורים

ויץספירכרמית

Mf,שלנומהאשפוזיתשיצאד
התפרצותלפניימיםכמה

אליי.צלצלבארץ,הקורונה
לאבמצבשהואאמרהוא

ושהואלאלכוהולבחזרהנפלשהואטוב,

טי־אחריקרהזהלעשות.מהיודעלא

פול

$TS1$טיפול$TS1$

$DN2$טיפול$DN2$חוסריפה.שעבדחודשיםשלושהשל

הח־כלכלייםולחציםהסגרבגללמעש

זירו

$TS1$החזירו$TS1$

$DN2$החזירו$DN2$ימיםארבעהאחרילהשתמש.אותו

לחייםלחזורוניסיוןלעבודהחזרהשל

סוגריםסליחה,לו:אמרונורמטיביים,

האש־ממנהליאחדמספרהעסק",את

פוזיות

$TS1$האשפוזיות$TS1$

$DN2$האשפוזיות$DN2$הארץ.ברחביהפועלותלמכורים
אליההנלווהוהמשברהקורונהמגיפת
אוכלוסייתבקרברביםקשייםהציפו

את־עםממילאהמתמודדתהמכורים,

גרים

$TS1$אתגרים$TS1$

$DN2$אתגרים$DN2$.שהביאמהוכלהבידודמורכבים

המ־מקצועאנשימחירים.גוביםאיתו,

טפלים
$TS1$המטפלים$TS1$

$DN2$המטפלים$DN2$משרדכימזכיריםבהתמכרויות

מתפקדת,ממשלהבהיעדרהבריאות,
לג־אשפוזלמיטותמכרזיםמפרסםאינו

מילה,
$TS1$,לגמילה$TS1$

$DN2$,לגמילה$DN2$מעו־משמעותי.לחוסרשגורםמה
טי

$TS1$מעוטי$TS1$
$DN2$מעוטי$DN2$לטיפול.להיכנסיכוליםלאיכולת
הממשלתיים,המרכזיםגםהמשבר,בשיא
עצרוטיפוליות,וקהילותאשפוזיותכמו

עלנופלזאתכלמטופלים.שלקליטה
במדינתמכוריםממילא:בעייתיתקרקע

שלהראשוןהמענהאתמקבליםישראל
אחריותותחתבאשפוזיותפיזיתגמילה

שבו־שלושהאחריהבריאות.משרדשל

עות

$TS1$שבועות$TS1$

$DN2$שבועות$DN2$להמשךמופניםהםפיזיניקיוןשל

שלבהתמכרויותלטיפולבשירותטיפול
מתפק־ממשלהבהיעדרהרווחה.משרד

דת,

$TS1$,מתפקדת$TS1$

$DN2$,מתפקדת$DN2$להפעלתחדשיםמכרזיםפורסמולא
מחמיר.המצבעכשיואשפוזיות.

"מכוריםעמותתמנכ"לרפאל,צור

נפ־ובגמילתבשיקוםהעוסקתלחיים",

געי

$TS1$נפגעי$TS1$

$DN2$נפגעי$DN2$,שלעלייהעלמספרהתמכרויות

הטלפוניותהפניותבמספרכ־%051

בקליטתאחוזיםעשרותשלעלייהועל
לש־מסווגאניהפונים"אתמטופלים.
ניים:

$TS1$:לשניים$TS1$
$DN2$:לשניים$DN2$שמביניםמכוריםהםהגדולהרוב

לעשותומחליטיםמכוריםשהםעכשיו
;1ltרפאל.מסבירהצלה",פעולתעצמםעם

בגלללהשתמששחזרוכאלוהם"היתר
הלחצים".

רטורנו,מנכ"לאקשטיין,איתןהרב
הקהילותשארכמוהפועלגמילהמרכז
הר־משרדוברישיוןבפיקוחהטיפוליות

ווחה

$TS1$הרווחה$TS1$

$DN2$הרווחה$DN2$,בה־עלייהבמובהקמזההובמימונו

תמכרויות,

$TS1$,בהתמכרויות$TS1$

$DN2$,בהתמכרויות$DN2$בתקופה"אםהשיא.לאוזה
לה־חוזריםמהמכוריםכ־%06נורמלית
תמכרות

$TS1$להתמכרות$TS1$
$DN2$להתמכרות$DN2$,הואמחריף",זהעכשיושלהם

ית־המכורב׳צנרת׳,לחץ"כשישאומר.

פוצץ

$TS1$יתפוצץ$TS1$

$DN2$יתפוצץ$DN2$שתחליףאולחץשתורידאואז
אלי־פניותהמוןישחזקה.יותרל׳צנרת׳
נו

$TS1$אלינו$TS1$
$DN2$אלינו$DN2$עכ־וכברעזרהשרוציםמכוריםשל

שיו

$TS1$עכשיו$TS1$

$DN2$עכשיו$DN2$עםתפוסה,ב־%001נמצאיםאנחנו

התו־ואתגדולהמתחממתינים.רשימת

צאות

$TS1$התוצאות$TS1$

$DN2$התוצאות$DN2$איןהודשים.כשלושהבעודנראה

זהמכורבסיסית.מתמטיקהזוחוכמות,

שלומהשיקוםוחלקלשיקוםשזקוקאדם

ולקבוצהלעבודללכתבבוקר,לקוםזה
אםגםעכשיו.זהאתלוואיןהטיפולית,

נורמלית,כמעטלשגרהלכאורהנחזור
בפוסט־טראומהכמובדיוקספק,ללא

בהמשך".יקפוץזהחיילים,אצל
עמותתמנכ"למיכאל,אמנוןד"רגם

והחל־"התמכרותהספרומחבר"הדרך"
מה"

$TS1$"והחלמה$TS1$
$DN2$"והחלמה$DN2$מאודלחץעלמעידאח(,)הוצאת

העולם,בכלזהאת"רואיםמהשטח.גדול
בפניותעלייה20%עללהעידיכולואני

ד"ראומרמצוקה",יותרהרבהישאלינו.

זמןבעודנראההאפטר־שוק"אתמיכאל.

הכיזהאתשיראומיולהערכתיקצר,

שפות־העירוניותהיהירותאלההרבה

חות

$TS1$שפותחות$TS1$

$DN2$שפותחות$DN2$זהאתרואיםעכשיו.שעריהןאת

בא־העולם,בכלחזקמאודבהימורים

לכוהול
$TS1$באלכוהול$TS1$

$DN2$באלכוהול$DN2$באוכלוסיותבסמיםובשימוש

לפ־קלכייותרפגיעותשהןשוליים,
ספס

$TS1$לפספס$TS1$
$DN2$לפספס$DN2$.נקייםמכוריםשלמשפחותאותן

אונים.חוסרעללנוומספרותמתקשרות

הסיכוןרמתלהגיב.איךיודעותלאהן
יוד־פחותהמשפחותואזיותרגבוהה

עות

$TS1$יודעות$TS1$

$DN2$יודעות$DN2$בזמניםלעשותומהלגשתמיאל

לאעדייןהטיפולייםהשירותיםכאלה.
במצ־סגורים.היוםמרכזילתפקוד,חזרו

בי

$TS1$במצבי$TS1$

$DN2$במצבי$DN2$מתגייסוהגוףמתפקדיםכולםסטרס

כשה־יקרההאפטר־שוקאבללהתמודד,

לחץ
$TS1$כשהלחץ$TS1$

$DN2$כשהלחץ$DN2$הקשייםאתנראהואזירד,המיידי
שיצופו".

התנהגותיתהתמכרות

ממחישיםהמקצועאנשישלהדברים

אתהבוחןחדשמחקרשלממצאיואת

לש־מכוריםשלוהתנהגותםתחושותיהם

עבר

$TS1$לשעבר$TS1$

$DN2$לשעבר$DN2$ידיעלנערךהמחקרהקורונה.בימי

ומנהלבהתמכרויותמטפלגולד,דודי
לקנא-בהתמכרותלטיפולגולדמרכז
לקרימי־מהחוגבוני־נחחגיתיד"רבים,
נולוגיה

$TS1$לקרימינולוגיה$TS1$
$DN2$לקרימינולוגיה$DN2$שאלוןעלאריאל.באוניברסיטת
לשע־לסמיםמכורים113השיבוהמחקר
בר,

$TS1$,לשעבר$TS1$
$DN2$,לשעבר$DN2$78%בגילינשיםו־%22גבריםמהם

לשעברמכוריםהיו40%מתוכם,.69־22
לחומרים17%להרואין,28%לקנאבים,
לחומריםוהשארקוקאין,כמוממריצים
שחוומהאנשים27%התוצאות:אחרים.

כידיווחונקיים,וכיוםלסמיםהתמכרות

מסמיםשלהםהניקיוןהמשךלתחושתם

נקייםכמחציתםאלו,בימיםבסכנהנמצא
שנים.המשעדשנתייםשלבטווחמסמים

כמיהההשיםהםכידיווחומהנבדקים1%

הזאת,בתקופהבסמיםלהשתמשוגעגוע
כמיההמרגישיםהםכידיווחומהם19%

במי־6%מאוד,רבהובמידהרבהבמידה

דה

$TS1$במידה$TS1$

$DN2$במידה$DN2$בהשוואהמעטה.במידהו־%62בינונית

לשעברלקנאביסהמכוריםביןשנערכה
מכוריםוביןמהמדגם(40%היוו)שכזכור

מובה־הבדליםנמצאוהחומרים,לשאר

קים.

$TS1$.מובהקים$TS1$

$DN2$.מובהקים$DN2$חלהלקנאביסלשעברמכוריםבקרב

בסמים,לשימושבכמיהה2.5פישלעלייה

אחרים.לחומריםמכוריםלעומת

קטןלאחוזגרמההסגרשתקופתבעוד

ר»נ־התנהגויותכליללהפסיקמהנבדקים

בתקופה"אם)בתמונה(:רטורנומנכ"זיאקשטיין,איתן
ישמחריף.זהעכשיולהתמכרות,חוזרים60%נורמלית

רשימתעםתפוסהב־%001אנחנומכורים,שלפניותהמון

כשלושהבעודנראההתוצאותואתגדולהמתחממתינים.

בסיסית"מתמטיקהזוחוכמות,איןחודשים.
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עלייהחלהלהתמכרות,כגורמותחשבות
התנהגויותלגביבפניותמאודמובהקת

צרי־עלדיווחומהנבדקים30%ממכרות:

כת

$TS1$צריכת$TS1$

$DN2$צריכת$DN2$מאודרבהובמידהרבהבמידהטבק

התפ־שלפניבימיםבלבד20%)לעומת

רצות

$TS1$התפרצות$TS1$

$DN2$התפרצות$DN2$צו־הםכידיווחו7%הקורונה(,נגיף

רכים

$TS1$צורכים$TS1$

$DN2$צורכים$DN2$ובמידהרבהבמידהאלכוהולכעת

15%בלבד(,מ־%1חדה)עלייהמאודרבה

במי־בפורנוצפייהעלדיווחומהנבדקים

דה

$TS1$במידה$TS1$

$DN2$במידה$DN2$מ־%4(,)עלייהמאודרבהובמידהרבה
השתתפותעלדיווחומהנבדקים11%

וב־רבהבמידההימוריםבמשחקיפעילה

מידה

$TS1$ובמידה$TS1$

$DN2$ובמידה$DN2$אלובקרבמ־%2(.)עלייהמאודרבה

שלעלייהחלהלקנאביסמכוריםשהיו

משקאותשתייתבדפוסישנייםפיכמעט

אח־לסמיםמכוריםלעומתאלכוהוליים,

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$זאת,לעומתהקורונה.שלזובתקופה
הראואחריםלחומריםלשעברהמכורים

הימוריםבמשחקישישהפישלעלייה

לשעבר.הקנאביסמשתמשימאשרבפועל
בביצועירידהנרשמההקבוצותשתיבקרב

לקנאביסהמכוריםכאשראונליין,קניות
המכוריםמאשרשנייםפישלירידההראו

הסמים.לשאר

בתה־למצואלומדיםלסמים"מכורים

ליך
$TS1$בתהליך$TS1$

$DN2$בתהליך$DN2$להתמכרות.אלטרנטיבותהגמילה

רגשי,טיפולבאמצעותזאתעושיםחלקם

מעצים,חייםאורחניהולבעזרתחלקם
עזרהבאמצעותמשמעותתחושתפיתוח

בס־עיסוקתמיכה,לקבוצתחיבורלאחר,

פורט,

$TS1$,בספורט$TS1$

$DN2$,בספורט$DN2$בשבי־שעובדאחראמצעיכלאו

לם",
$TS1$,"בשבילם$TS1$

$DN2$,"בשבילם$DN2$חלקםוגולד.בוני־נחר"דמסבירים"
להש־התוקףהדחףעםלהתמודדיצליחו
תמש

$TS1$להשתמש$TS1$
$DN2$להשתמש$DN2$,חברתייםמפגשיםבאיןאךבסמים

השע־הריקנות,זמינים,תמיכהגורמיאו
מום

$TS1$השעמום$TS1$
$DN2$השעמום$DN2$והםחייהםעלמשתלטיםוהבדידות

בסמים,ההתמכרותאתלהחליףעלולים
רבות,שניםלפנילהיפטרהצליחושממנה
הת־להיותיכולהזאתחדשה.בהתמכרות

מכרות

$TS1$התמכרות$TS1$

$DN2$התמכרות$DN2$אוהימורים,לפורנו,התנהגותית

שתייתסיגריות,לעישוןפיזיתהתמכרות

מרשםבתרופותמופרזשימושאלכוהול,

להתנ־להםיסייעאשראחרדברכלאו

תק

$TS1$להתנתק$TS1$

$DN2$להתנתק$DN2$מא־אשרפשוטותהלאמהתחושות

פיינות

$TS1$מאפיינות$TS1$

$DN2$מאפיינות$DN2$מגיפתבימיהחברתיהבידודאת

הקורונה".

סיגריותלעישוןההתמכרותבתחוםגם

אברהמסון,אהודעלייה.מגמתניכרת
מכוןומייסדבהתמכרויותלטיפולמומחה

ההד־סיומושעםכךעלמעידאברהמסון,

רגתי

$TS1$ההדרגתי$TS1$

$DN2$ההדרגתי$DN2$עשרותשלעלייהישנההסגרשל
שמבקשיםמעשניםשלבפניותאחוזים
מגור־אחדהוא"עישוןמעישון.להיגמל

מי

$TS1$מגורמי$TS1$

$DN2$מגורמי$DN2$בקורונה",להידבקותהבולטיםהסיכון
מחק־במספרמוכחתזו"עובדהאומר.הוא
רים

$TS1$מחקרים$TS1$
$DN2$מחקרים$DN2$בהיעדרהרפואית.בספרותשפורסמו

הביאהקורונהמשברחיצוניים,סיפוקים

בצריכתעלייהבהתמכרויות:לעלייה

סו־באכילתוגםועישון,סמיםאלכוהול,

כרים

$TS1$סוכרים$TS1$

$DN2$סוכרים$DN2$אתשמפעיליםממכרות,ופחמימות

בת־מדוברבבד,בדבמוח.ההנאהאזורי

קופה

$TS1$בתקופה$TS1$

$DN2$בתקופה$DN2$לערוךורצוןפנימיתהתבוננותשל
מעישוןגמילהמניסיוננו,בחיים.שינויים

שינוייםשלההתחלהכלל,בדרךהיא,

ההתמכרותאתנוספים.חייםבתחומי

חייםבהרגליהנגמליםמחליפיםלעישון

לאשקודםותחביביםספורט,כמוחדשים,
להם".להקדישפנאילהםהיה

קומפעיליםכלליתבריאותשירותי

שאליומעישון,לגמילהטלפוניייעוץ

המשפ־מרופאהפניהעםלהגיעניתן

חה,

$TS1$,המשפחה$TS1$

$DN2$,המשפחה$DN2$סד־המטופליםלרשותומעמידים

נאות

$TS1$סדנאות$TS1$

$DN2$סדנאות$DN2$במר־המתקיימותמעישוןגמילה

פאות

$TS1$במרפאות$TS1$

$DN2$במרפאות$DN2$.מקדמתמרגלית,שרוןהקהילה
מעישוןגמילהסדנאותומנחתבריאות
אומרת:בכללית,תקווהדן־פתחבמחוז

עלייהשלוברורהעקביתמגמה"ישנה
מקרבמעישוןגמילהלשירותיבפניות
לה־.2020תחילתמאזהמחוזמטופלי

ערכתנו,

$TS1$,להערכתנו$TS1$

$DN2$,להערכתנו$DN2$,שז־המעשניםמספרבפועל

קוקים

$TS1$שזקוקים$TS1$

$DN2$שזקוקים$DN2$אףגבוההזובעתאלולשירותים
שבתקופתמאחראולםמהמדווח,יותר

לגמילהסדנאותהתקיימולאהקורונה

טרםההתקהלות,מגבלותבשלמעישון

הקרובה,בתקופההאמת.נתוניאתראינו
ההער־בסגרים,ההקלותשיימשכווככל
כה

$TS1$ההערכה$TS1$
$DN2$ההערכה$DN2$הייעוץלקובפניותזינוקשיהיההיא

יודעיםאנואלה.לסדנאותבבקשותוכן
עלייההייתההסגרשבתקופתבוודאות
התפשטותבנוסף,הטבק.מוצריבצריכת

כגורםהעישוןאתהציפהקורונהנגיף

וישנםרבות,רקעלמחלותסיכוןהמהווה

להביאעשויהעישוןכיהמראיםמחקרים
הקורונה".להחמרת

החללאתלמלא

שאחרי,ליוםהרווחהמשרדנערךכיצד
לעלייהבנוגעהעולמיותהתחזיותלנוכח
להת־שישובוהנקייםהמכוריםבמספר

מכרויות,

$TS1$,להתמכרויות$TS1$

$DN2$,להתמכרויות$DN2$המתמכרים?במספרולעלייה

בהתט־לטיפולהשירותמנהלאהרון,שבי

כרויות

$TS1$בהתטכרויות$TS1$

$DN2$בהתטכרויות$DN2$והשירו־והרווחההעבודהבמשרד

תים

$TS1$והשירותים$TS1$

$DN2$והשירותים$DN2$,ומ־לבנימענהשנותןהחברתיים

עלה
$TS1$ומעלה$TS1$

$DN2$ומעלה$DN2$אלכוהוללסמים,ההתמכרותרצףעל

האמבולטו־היחידותכימסבירוהימורים,
ריות

$TS1$האמבולטוריות$TS1$
$DN2$האמבולטוריות$DN2$הסגרתקופתבמשךעבדובקהילה

ומפג־פרטניטיפולאבחון,מפגשיוערכו

שים

$TS1$ומפגשים$TS1$

$DN2$ומפגשים$DN2$הב־משרדהנחיותפיעלקבוצתיים

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$אמ־יחידותחברתי.וריחוקלמיגון

בולטוריות
$TS1$אמבולטוריות$TS1$

$DN2$אמבולטוריות$DN2$תוךמקווןבאופןעבדואחרות

טיפולפרטני,טיפולאבחון,שירותימתן

מענהמתןכן,וכמוזכויות,ומיצויקבוצתי
מיוחדים.במקריםביתביקורישל

ואילך?מעתהומה
שטחפעילותלעשותצריך"עכשיו

בתקופהאותהלבצעמורכביותרשהיה

שפנ־אוכלוסייהאיתורכמוהאחרונה,

תה

$TS1$שפנתה$TS1$

$DN2$שפנתה$DN2$כה,עדמוכרתהייתהולאמצוקהעקב
אבללעובדיםמוכרתשהייתהואוכלוסייה

החירו־הסיטואציהבגללמטיפולנשרה

מית.

$TS1$.החירומית$TS1$

$DN2$.החירומית$DN2$עובדבהתמכרויותבטיפולהשירות

החוץ־במסגרותהןמטופלים,אלף15עם
ביתיות

$TS1$החוץביתיות$TS1$
$DN2$החוץביתיות$DN2$עוב־שלנוהמערכתבקהילה.והן
דת

$TS1$עובדת$TS1$
$DN2$עובדת$DN2$ועוב־סוציאלייםעובדיםכ־000,1עם
דים

$TS1$ועובדים$TS1$
$DN2$ועובדים$DN2$מנסיםואנחנוהארץ,ברחבימשלימים

באשרמידעלקבלהאלההמסגרותכלדרך

מצביושלהחדשותהפניותשללמצב

מצויההמטופלתשהאוכלוסייהמשבר

להחליףעלולים"הם
ההתמכרותאת

,שממנהבסמים
להיפטרהצליחו

רבות,שניםלפני
חדשה".בהתמכרות

גולדדודי

גולדמרכזצילום:

בהתמכרותלטיפול

לקנאביס

מפגשים"באין

גורמיאוחברתיים

זמינים,תמיכה

השעמוםהריקנות,

משתלטיםוהבדידות

חגיתד"רחייהם".על

בוני־נח

ויטברוטדניאלצילום:

אוכלו־להשאירלאהואשחשובמהבהם.
סיות

$TS1$אוכלוסיות$TS1$
$DN2$אוכלוסיות$DN2$.היאשעלתההבעיותאחתבהמתנה

מק־באופןפעלמהמערכתחלקשכאשר

וון,

$TS1$,מקוון$TS1$

$DN2$,מקוון$DN2$להתחבר.איךידעושפחותכאלההיו

בשלשנוצרהחללאתנסגורלעכשיונכון

האט־המסגרותכלכיבמכורים,התוספת

בולטוריות
$TS1$האטבולטוריות$TS1$

$DN2$האטבולטוריות$DN2$המ־הרשויותתחתשיושבות

קומיות

$TS1$המקומיות$TS1$

$DN2$המקומיות$DN2$האדםכוחישיר.לטיפולנפתחות

עםגםהעבודהאתלעשותאמורהקיים

החדשה".האוכלוסייהתוספת

החששות?

אנחנואיךהואנעסוקשסביבו"הדגש

יהיהשאפשרכדיהמשאביםאתמשיגים

כמובןצריךיהיהנוסף.אדםכוחלקלוט
המערכתבתוךהמיטותמספראתלהגדיל

מקום".שיהיהכדיהחוץ־ביתית

בהתמכרויות:לטיפולמומחהאברהמסון,אהוד

7ע7ייההביאההקורונהחיצוניים,סיפוקים"בהיעדר
באכי7תוגםועישון,סמיםא7כוהו7,בצריכתבהתמכרויות:
ההנאהאזוריאתשמפעיליםממכרות,ופחמימותסוכרים

פנימית"התבוננותש7בתקופהמדוברבבד,בדבמוח.

עמוד 3



Students develop platformconnectingbuyerswith farmers

Three computer science and mathematics students from Ariel Universityheard
about the problemslocal farmers have been facingbecause of the coronavirus.

They were also shocked by the bignumbers ofproductsthatare goingto waste, so

theyknew theyhad to do something.SapirGopshtein,Lidar Tal and Gal Hadida

developedBasket, free smartphoneplatformconnectingbuyerswith farmers

who are tryingto selltheirproduce.Many farmers joinedthe platform,selling
fresh goodsat goodprices.
“Many farmers were happyto hear about our idea and jointheplatform thisis

not an easy time for anyone, but it’sespeciallyhard forfarmers,”said Gopshtein.
The threedevelopedthe platformover the Passover break,and are hopingto keep
connectingbuyersand farmers longafterthe pandemicisover.
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