
  

 עוף החול
  

, מתוך ערמות האפר והחול. האגדה מספרת על ציפור הפניקס אשר עולה בלהבות
  .ם חדשיםעולה וקמה הציפור תוך התחדשות וצמיחה לחיי

לאחר שהרסו כל חלקה טובה בחייהם במהלך ההתמכרות . כך גם הנגמלים מהסם
  .הם שבים ועולים מתוך ההריסות לחיים חדשים, לסמים

הרעיון המרכזי של . הקהילה הטיפולית באה לעזור למכור לצמוח מתוך ההריסות
שיחזיר  סגנון חיים, הקהילה הוא לאפשר למכור למצוא סגנון חיים אחר ללא סמים

אותו לחברה בה יוכל לחיות חיים תקינים ועצמאיים עם כבוד עצמי ותוך יצירת קשרים 
  .אישיים וחברתיים

  
  ?מהי בעצם הקהילה הטיפולית

  
האמונה הבסיסית היא שדרך עזרה . הקהילה היא קבוצה לעזרה עצמית של מכורים

ואת היכולת  הגאווה, הדדית יוכלו המכורים להחזיר לעצמם ולחבריהם את הכבוד
  .ללא שימוש בסמים –לנהל אורח חיים עצמאי 

הם דואגים למילוי . הדיירים בקהילה חיים יחד ומפעילים את חיי היום יום בקהילה
שיקומי והרובד התפקודי -הרובד הטיפולי: צרכי הפרט והקהילה בשני רבדים עיקריים

  .של אחזקת המקום
משמש כיועץ ומכוון , ינם מכורים נקייםאשר מורכב מאנשי מקצוע ומדריכים שה, הצוות

המיקום של הצוות ביחס לקהילה נקבע כך שיאפשר לדיירי הקהילה . של הקהילה
  .לקחת אחריות מירבית על חייהם ולפתח את עצמאותם

  
  עמותת בית אור אביבה

העמותה מפעילה .  בית אור אביבה הינה עמותה לקידום קהילות טיפוליות בישראל
  !רותמספר רב של מסג

והיא הקהילה  1987הוקמה בשנת ) בית אביבה(טוב -הרהקהילה הטיפולית .1
-בקהילה זו כ. הטיפולית   הראשונה שהוקמה בישראל וממוקמת ליד העיר בית שמש

  .מקומות 75
. עיר רעננהוממוקמת צפונית ל 1990הוקמה בשנת אילנות הקהילה הטיפולית . 2

  .מקומות 100-בקהילה כ
ה מיועדת למכורים הסובלים מעבר יחידה, באילנותהממוקמת  שילובת יחיד. 4

  .מיטות 25-ביחידה זו כ. להתמכרותם גם במחלה נפשית
בוגרי הקהילה משתלבים במסגרת הוסטלים המסייעים לבוגרים . רשת הוסטלים. 5

ושתי סבא -הוסטלים בכפר 6העמותה מפעילה . בקליטה הדרגתית בחיי היום יום
  .משש דירות הוסטל בבית

  
כל מסגרות העמותה פועלות ברשיון משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה 

  .מוסד המשלב גמילה פיזית ושיקום, כלומר. ומוגדרות כמוסד משולב



  

 

 מטרות הטיפול בקהילה הטיפולית
, הדיירים לומדים לקחת אחריות על עצמם, ללא סמים, בסביבה תומכת ובטוחה

וך עזרה והכוונה למידה זו נעשית ת. לשלוט בחייהם ולהשתלב בחיי עבודה מועילים
הקהילה מאפשרת טיפול ארוך . של הצוות הטיפולי ותמיכה ועידוד של חברי הקהילה

  .שינוי מהותי ולאורך זמן, טווח המביא לשינוי בסגנון חיים
  

  המבנה הפנימי של הקהילה
מעמדו של הפרט בהירארכיה נקבע . חברי הקהילה משתלבים כולם במבנה הירארכי

תפקוד בהירארכיה מאפשר . ילה ובהתאם לאיכות תפקודולפי משך הזמן שלו בקה
לדיירים למידה של מיומנויות חברתיות ושימוש בתפקידים שדורשים אחריות על 

  .מטלות ועל חבריהם לטיפול
  
  

  שלבי הטיפול
מעבר משלב לשלב מצביע על . הדייר עובר חמישה שלבים, במהלך שהותו בקהילה

ככל שהשלב גבוה יותר כך גם רמת הציפיות והדרישות  .בשלות נפשית וחברתית
  .עולה

הוא עובר ראיון , כשדייר חושב שביצע את מטרות השלב שלו ומוכן לעבור לשלב הבא
החברים הבוגרים יותר יבחנו את מידת בשלותו  לעליה . י חבריו לקהילה"שנערך ע

  .לשלב הבא
  

  שלב מתקבלים
  .רות הטיפול ואת מושגי וחוקי הקהילהזהו שלב התחלתי בו הדייר לומד את מט

הפנמה של חוקי הקהילה , הדרישות מהדיירים בשלב זה הן התאקלמות במסגרת
   .הבסיסיים ושמירה על הגיינה אישית



  

 'שלב א
, המטופלים בשלב זה. הדגש העיקרי בשלב זה הוא היכולת לפתח מודעות עצמית

מזהים דפוסי התנהגות ותקשורת ששירתו , בוחנים את עצמם ואת יחסיהם עם אחרים
נהגות אחרים שהולמים חיים אותם בעבר וכיום הם פוגעים בהם ובוחרים סוגי הת

  .נורמטיביים ולא פוגעים בעצמי או באחרים
  

  'שלב ב
חברי שלב זה . בשלב זה מצופה מהדיירים לקחת אחריות על הנעשה בקהילה

דואגים לחיי היום יום , הם ממלאים תפקידי סמכות: למעשה מנהלים את הקהילה
לבדוק את ' לים חברי שלב בכמו כן מתחי. בקהילה ולוקחים אחריות על דיירים צעירים

  .זוגות ועוד, משתתפים בסדנת משפחות –הקשר עם העולם מחוץ לקהילה 
  

  'שלב ג
ההכנה מתבטאת . זהו שלב הכנה לקראת יציאה לעצמאות מחוץ לקהילה הטיפולית

  .בהשתתפות בסדנאות הכנה לעולם התעסוקה ובחיפוש עבודה, בהכשרה מקצועית
  

  'שלב ד
התנאי למעבר . ירים לגור באחת מדירות ההוסטל של הקהילהבשלב זה עוברים הדי

בשלב זה הדיירים . הוא תפקוד נורמטיבי ועיקבי במקום העבודה ומבחינה חברתית
מתחלקים ביניהם במטלות ובחשבונות ומשתתפים , גרים בדירה באופן עצמאי

  .בקבוצות לעזרה עצמית
  

קופה זו מסתיים הטיפול לאחר ת. חודשים 3-6המגורים בהוסטל הם לתקופה של 
הקשרים עם הקהילה . ונערך טקס בו בוגרי הקהילה מקבלים את סמל הפניקס

הוא יוכל להמשיך להשתתף בקבוצות בהוסטל והוא . נשמרים באופן בו בוחר החבר
  .תמיכה או ביקור בקהילה הטיפולית, תמיד מוזמן לייעוץ

  
  
  

הבוגרים קוראים לקהילה .יפוליותמרבית בוגרי הקהילות חוזרים ומבקרים בקהילות הט
   .הבית בו נולדו לחיים בריאים ללא סמים, ומרגישים שזה ביתם האמיתי" הבית"



  

 

 קשר עם המשפחה במהלך הטיפול
בני המשפחה הם . אנו מודעים לחשיבות הקשר עם המשפחות של דיירי הקהילה

במהלך הטיפול מתקיימים ביקורים של המשפחות . השותפים שלנו להצלחת הטיפול
סוף שבוע ילדי הדיירים מגיעים לביקורי . נשמר קשר טלפונים ומכתבים. בקהילה
  .בקהילה

בשלב מתקדם בטיפול הדיירים יוצאים לביקורי בית ומתקיימות סדנאות למשפחות 
  .ולזוגות

  
  הערכה ובדיקה של הצלחת הטיפול

  1987-נמצא כי מאז הקמת הקהילה הטיפולית הראשונה  ב, במחקרים שנערכו
  .מכלל בוגרי הקהילה נשארים נקיים מסמים 90%-כ 

אנו עדים לנשירה , לסייע לכל דייר לסיים את התכנית אף כי אנו עושים מאמץ
מהדיירים שיתחילו את  40%-כ. האופיינית למכורים הנמצאים בקהילות טיפוליות

  .התכנית לא יסיימו אותה מסיבות הקשורות למוטיבציה נמוכה וחוסר בשלות
  

  ?למי מיועדת התכנית של הקהילה הטיפולית
שרואה את עצמו כמכור לסמים או  18ל גיל התכנית מיועדת לכל גבר או אישה מע

ניתן להגיע לקהילה לאחר הגמילה . אלכוהול ורוצה לשנות את סגנון חייו כמכור
. תוך ליווי רפואי כנדרש, הפיזית וניתן לעבור גם את הגמילה הפיזית בקהילה עצמה

  .מילד אחד ועד שלושה ילדים, ליחידת המשפחה מתקבלות אמהות עם ילדים
  

  ?בלים לקהילה הטיפוליתאיך מתק
לאחר מכן נערכת . תהליך הקבלה הינו קצר ומהיר וכולל בדיקות רפואיות וראיון קבלה

ועדת אבחון הבוחנת את מצבו הרפואי והנפשי של המועמד ואת מידת התאמתו 
  .לטיפול בקהילה

  ?האם צריך הפניה
ודדים פניה אנו מע. הפניה לקהילה הטיפולית הינה אישית או באמצעות גורם מפנה

כמו כן . עצמאית של המכור או המכורה כחלק מגישה המעודדת מוטיבציה ועצמאות
  .כל גורם טיפולי יכול להפנות מכורים שבטיפולו

  
  ).המספרים מופיעים בעמוד האחורי( הפניה הראשונית היא טלפונית



  

 

 קשר עם גורמים מפנים וגורמים טיפוליים מחוץ לקהילה
מתן : במהלך הטיפול נשמר הקשר עם הגורמים הטיפוליים השונים במספר אופנים

ביקורים של אנשי מקצוע , תקופתיים על מצבו והתקדמותו של הדייר בקהילה דיווחים
  .בקהילה ועוד

  
מתאמים ואנשי , פקידי סעד, קציני מבחן, אנו שומרים על קשר עם עובדים סוציאלים

  .מקצוע אחרים לפי הצורך ולפי בקשת הגורמים המטפלים
  

אנו . הרפואיים והנפשיים של הדיירים בקהילה, אנו דואגים לכל המענים המשפטיים
   .בקשר קבוע עם בעלי העניין והמקצוע המומחים באותו תחום

  
  
  

  התערבויות טיפוליות בקהילה הטיפולית
, המשפחתית, הקבוצתית, הצוות נוקט במספר התערבויות טיפוליות ברמה הקהילתית

  .הזוגית והאישית
  
  .קבוצות נשים -.                                         בוצות טיפוליותק -
  סדנאות בנושאים שונים -.             תנועה ומוזיקה, קבוצות ריפוי באמנות -
  .אנרגיה-קבוצות ביו -.       סמינרים בנושאים הקשורים בחיי הקהילה -
  .העשרה ופיתוח הורות - .       ות זוגם/סדנאות למשפחות הדיירים ולבני -
  

  .ועוד, קבוצות שיתוף ותמיכה, הדיירים בינם לבין עצמם עורכים קבוצות יעוץ
  
  

  שירותים נוספים הניתנים בקהילה
  

  .חוות דעת לבתי משפט וליווי ההליך המשפטי
  )בקהילה רופא ואחות(טיפולים רפואיים 

  .יציאה לטיפולים במרפאות מומחים
  .נייםעזרה ראשונה בטיפולי שי

  .מימוש זכויות סוציאליות, הוצאה לפועל, ליווי ועזרה בתהליכים שונים כגון גירושין
  .אולפן ללימוד עברית מתחילים ומתקדמים

  .קורס הכרת המחשב ואינטרנט
  .חוג לידיעת הארץ וטיולים

  .הפניה והכוון להכשרה מקצועית ולימודים
  .פעילויות ספורט ושעות פנאי שונות ומגוונות

   .ח משפחות וילדים של הדייריםאירו



  

 

 
  יחידת שילוב

  
  

התמכרות , ומרכל, מיועדת לטיפול בסובלים מתחלואה כפולה" שילוב" יחידת 
  .לסמים ומחלת נפש

  אוכלוסיית היעד
  .45עד גיל  18מגיל , )גברים ונשים(מועמדים בגירים 

  .מאובחנים כסובלים ממחלת נפש
  .40%לפחות , מוכרים בביטוח לאומי כבעלי נכות נפשית

) ברמיסיה(מאוזנים מבחינה נפשית , על המועמדים להיות נקיים מסמים
  .פסיכיאטרימיוצבים תרופתית ובמעקב 

  .יתקבלו מועמדים בעלי תובנה ומוטיבציה לטיפול ושינוי

התוכנית הטיפולית מתבססת על עקרונות פילוסופיים וטיפוליים של קהילה 
, מותאמת לאוכלוסיית היעד הייחודית ונותנת מענה לשני המרכיבים, טיפולית

יו ואחר, משך הטיפול הינו כשנה. הן הבעיה הנפשית והן בעית ההתמכרות
  .במסגרת סל שיקום, המשך טיפול בהוסטל

 הטיפול

מרכז את , המלווה אותו )case manager(לכל דייר יש מטפל אחד 
  . התוכנית הטיפולית הכוללנית שלו ועוקב אחר התקדמותו בטיפול

ומתקיימת , ליבה של העשייה הטיפולית-העבודה בקבוצות היא לב
. סמינרים, סדנאות, ושאקבוצות נ, קבוצות לימוד –במספר צורות 

י אנשי טיפול "שהינם מכורים נקיים וע, י מדריכים"הקבוצות מונחות ע
  ).עובדים סוציאלים(

בנוסף ישנם ליווי והדרכה למשפחות ובשלב מתקדם בטיפול 
  .מתקיימת סדנה למשפחות



  

 

 

 
  

  לה הטיפולית מאפשרת למכור לסמים לשנות את סגנון חייוהקהי
  ולהחזיר לעצמו את כבודו וגאוותו תוך השתלבות בחברה הבריאה

  .כאדם חופשי ועצמאי
 
 

  רק אתה בעצמך תוכל לעשות זאת אך לא תוכל לעשות זאת לבדך 
 
 

  !אנו יכולים לעזור לך, צור איתנו קשר עכשיו
  
 
 

  09-8997567: פקס,  09-8997441: טלפוןאילנות : משרד ראשי
  60920קדימה   14503ד .ת: כתובת למשלוח דואר

  minhala@ilanot.org.il:  דואר אלקטרוני
  www.ilanot.org: פרטים נוספים באתר האינטרנט

  
  

   .הרצאות וביקורים ניתן להתקשר לטלפונים לעיל, סדנאות, לקבלת חומר תיאורטי


