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 תקציר 

קהילה טיפולית היא "מוסד טוטלי" המתפקדת כמסגרת מקיפה השולטת ברוב תחומי החיים של המטופלים  

הכללית. הטיפול בקהילה מסייע לאנשים לפעול  המשתקמים בה, תוך ניתוקם מסביבתם הטבעית ומהחברה  

העקרונות   אחד  התמכרות,  התנהגויות  ללא  בריא  חיים  סגנון  לעצמם  ולסגל  התמכרותם  דפוסי  למחיקת 

המחוזקים   ברורים  וטיפול  התנהגות  עקרונות  פי  על  התנהלות  הוא  הקהילה  בבסיס  העומדים  החשובים 

   .עיקר בדרכי מניעה ובהטלת סנקציות )'תוצאות'(ומנוהלים על ידי שימוש בחיזוקים חיוביים אך ב 

לערך מסך כל אוכלוסיית המכורים    40%בשנים האחרונות קיימת עלייה חדה במספר הנשים המכורות עד  

בארצות המערביות, דבר שהוביל לעלייה במודעות לצורכיהן הייחודיים ולצורך להעניק להן טיפול מכוון  

בקו ישיר עם הבנה זו, הוקמו שירותי טיפול וגמילה מופרדים לגברים    מגדר המבוסס על ידע קליני ופרקטי

על אף ההכרה בחשיבות    ולנשים )מכווני מגדר( הן במסגרות של אשפוזי יום והן בקהילות טיפוליות סגורות.

הטיפול מכוון מגדר, נראה שלא נעשו התאמות מהותיות בתהליך הטיפול ובנוסף הידע האמפירי בכל הנוגע  

תן של הקהילות הטיפוליות לטיפול בנשים מכורות הוא דל ולא מספק. מתוך חוסר מחקרי זה צמח  ליעילו

- המחקר הנוכחי שמבקש לבחון לעומק מתוך פרספקטיבה איכותנית את החוויות הסובייקטיביות שנחוו על

ה של שיטת  ידי נשים מכורות שעברו תהליך טיפולי בקהילה טיפולית ולפתוח פתח להבנת יעילותה ומורכבות 

 הטיפול הקיימת עבור נשים מכורות. 

נשים מכורות בגילאים    13המחקר הינו איכותני המבוסס על ראיונות עומק חצי מובנים, במהלכו רואיינו  

וגמילה  18-30 . מתוך  ('רטורנו'ו  'קהילת הדרך')שונות  טיפוליות  י קהילות  תבשמלא    שעברו תהליך טיפול 

ת שהתייחסו לפנים שונות מתוך חוויותיהן בקהילה הטיפולית: התייחסות  הראיונות עלו ארבע תמות מרכזיו

השונות   מה"תוצאות"  הנשים  חוויות  הטיפולית;  בקהילה  ההתנהלות  נוקשות  לגבי  כללי  באופן  הנשים 

בקהילה הטיפולית ; חוויות הנשים מהניתוק מהסביבה החיצונית ; חוויות הנשים בחייהן לאחר היציאה  

 .  מהקהילה הטיפולית

המסקנה העיקרית העולה מהמחקר היא שבמתודת הטיפול המקובלת כיום בקהילה טיפולית לנשים, בפרט  

בכל הנוגע לשיטת הענישה והניתוק הטוטאלי מהמשפחה, לא נלקחו בחשבון מאפיינים נפשיים של נשים  

לביקורת וכן לא ניתנה התייחסות מספקת לעובדה שרבות מהנשים מגיעות כנפגעות טראומה    ודרך תגובתן

בעברן. שיטת התוצאות )הסנקציות( הנהוגה בטיפול משאירה צלקות בליבן של המטופלות, מחזירה אותן  

אמון   לרכוש  וביכולתן  הנפשית  ביציבותן  ופגיעה  השפלה  העצמי,  ביטחונן  הורדת  תוך  עבר  לטראומות 

סביבתן, לעיתים עד כדי פגיעה ביכולתן להשתלב בהצלחה חזרה בחברה הכללית. שיטות אלו לעיתים אף  ב

בא   המחקר  עצמית.  ולפגיעה  חוזרת  להתמכרות  סיכון,  למצבי  מהמטופלות  חלק  של  להידרדרות  הובילו 



 

 ב

 

מוכוון    להציע בחינה מחדש של שיטת הטיפול הקיימת ולשילוב כלים אחרים מותאמים יותר, כמו טיפול

טראומה, התחשבות במצבן האישי של המטופלות ופסיכולוגיה חיובית. 
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 מבוא

(. ישנם Kuhn, 2015; Ro & Choi, 2010התמכרות היא תופעה שכיחה בקרב אוכלוסיות של גברים ונשים )

 American)סוגים שונים של התמכרויות, כגון התמכרות לסמים, אלכוהול, הימורים, קניות, מין, ואינטרנט  

Psychiatric Association, 2013) . 

מאפיין מרכזי אחד של התמכרות הוא סיפוק מיידי של צורך כלשהו ותלות קיצונית עם אופי כפייתי בסיפוק  

בכל דרך אפשרית לשם כך,  כמעט  המכור, צורך לממש את סיפוקו, הוא יפעל    ,1זה. במצבים בהם חש היחיד 

לו.   חיי הקרובים  או  חייו  בסיכון  התנהגות הכרוכה  או  חוקית  לא  היא מערבת התנהגות  גם אם  לעיתים 

מאפיין מרכזי נוסף של ההתמכרות הוא החרפה בצורך זה לאורך זמן, כך שמחירו של סיפוק הצורך הולך  

 (.  Kuhn, 2015; Ro & Choi, 2010)יה של משך ההתמכרות כפונקצ  וגדל

זו   ספרות מחקרית ענפה עוסקת בהיבטים שונים ורבים של נושא ההתמכרות. בחינה קפדנית של ספרות 

מצביעה על התמקדותה העיקרית באוכלוסיית הגברים, ובזניחתה הכמעט מוחלטת את עולמן ומקומן של  

לערך מסך כל    40%במספר המכורות בעשרות השנים האחרונות והיותן  הנשים בו. זאת, למרות עלייה חדה  

 (.Zhong et al., 20139Grella, 200&  Greenfield ;אוכלוסיית המכורים בארצות המערביות )

במודעות   לעלייה  הוביל  האחרונים  בעשורים  המערבי  בעולם  המכורות  הנשים  במספר  הדרמטי  הגידול 

(, לצורך להעניק להן טיפול מכוון  Zhong et al., 20139Grella, 200&  dGreenfiel ;לצורכיהן הייחודיים ) 

(, ולהעשרת ידע זה  Andrews, Cao, Marsh & Shin, 2011מגדר המבוסס על ידע קליני ופרקטי בתחום )

(Berger & Adesso, 2011  בקו ישיר עם הבנה זו, הוקמו שירותי טיפול וגמילה מופרדים לגברים ולנשים .)

))מכוו יום והן בקהילות טיפוליות סגורות   & Elms, Link, Newmanני מגדר(, הן במסגרות של אשפוזי 

Brogly, 2018.)  

טיפולית   )גופמן,    (therapeutic community)קהילה  טוטאלי"  "מוסד  כפנימייה  1961היא  המתפקד   )

אותם מהחברה הכללית  המקיפה ושולטת ברוב תחומי החיים של החברים השוהים בה. הקהילה מנתקת  

בחוץ   קהילתיים  לחיים  שאפשר  כמה  עד  הדומים  בחיים  אותה  ומחליפה  הראשונים(,  בשלבים  )לפחות 

(Debaere et al., 2014  על דפוסי התנהגות יחד כקבוצה  (. הקהילה הטיפולית מציעה לשוהים בה לפעול 

 

 המגדרים  לשני  מתייחסת  אך  זכר בלשון  כתובה העבודה  1
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ריא יותר. זאת, באמצעות יישום  שהובילו אותם להתמכרות ועל כאבם המשותף, ולסגל לעצמם סגנון חיים ב

אקטיביים מכל  - עקרונות חשיבתיים והתנהגותיים ברורים, כגון הימנעות מוחלטת משימוש בחומרים פסיכו

סוג, הימנעות משימוש בדפוסי התנהגות הרסניים, עידוד ל"עלייה על דרך ההחלמה" מתוך רצון כן ואותנטי  

מיטיבות. לשם כך, אחד הכלים המרכזיים שבהם משתמשת הקהילה  והשתתפות באינטראקציות חברתיות 

עצמי רכישת  )למשל:  והתנהגות  בדפוסי חשיבה  חיוביים  שינויים  כנגד  חיוביים  חיזוקים  הוא  - הטיפולית 

ממכור ל"נקי", ממזיק ולא מתפקד לתורם ומועיל( ובסנקציות כנגד    – חברתי חדש והגדרה עצמית מחודשת  

כש  הנתפסות  )התנהגויות  כפוגעניות  או  (.  ,Vanderplasschen, Ruysscher Dekkers & 2020ליליות 

חיזוקים וסנקציות מעין אלו נתפסים כמסייעים בשילוב מחודש מוצלח של המכור לשעבר בחברה הכללית  

(McIntosh & McKeganey, 2000  כלי מרכזי נוסף שבו משתמשת הקהילה הטיפולית לעיתים קרובות .)

 (. De Leon, 2000)  וחשיפה עצמיתם ונורמות, כגון אמון, דאגה, אחריות, יושר, טיפוח הוא הקניית ערכי

( ההתמכרות היא הפרעה  1בבסיס הקונספציה והפרקטיקה הטיפוליות שלעיל עומדות שתי הנחות מרכזיות:  

כוללת  המאופיינת בעיקר בבעיות רגשיות והתנהגותיות. הפרעה זו היא חלק מתמונה רחבה יותר של היחיד, ה

( ההחלמה מהפרעת ההתמכרות  2אישיות פגועה ולעיתים סטייה חברתית ודיספונקציה חברתית ואישית.  

מתרחשת באמצעות שימוש של המטופלים בכל כלי השינוי הנמצאים בקהילה, אשר מתועלים לשבע איכויות  

( התקשרות  ) attachmentאוניברסליות:  הכלה   ;)containment ( ביטחון   ;)security  ;)  תקשורת

(communication( מעורבות   ;)involvement  אחריות  ;)(responsibility)  ( והעצמה  agencyונוכחות   ;)

(empowerment( )De Leon, 2015 .) 

קהילת  בהתאם לאיכויות אוניברסליות אלו, השיטה הטיפולית בקהילה מתמקדת בארבעה תחומים: )א(  

היחסים    –(  Learning Community)  למידה אופני  בחינת  על  העצמי,  על  לומדים  דרכם  החברתיים, 

ההתייחסות לאחר ועל החיים הנכונים ו"ניהול עצמי". היחסים החברתיים משקפים את הבעיה ובהמשך  

טיפול בפגיעות שמקורן    –  משפחהאת השינוי, הם מחייבים תפקוד אישי ואחריות לאדם עצמו ולאחרים. )ב(  

יטחון פיזי ופסיכולוגי, קבלה של הפרט ועידודו לשינוי. בטיפול  בהיסטוריה המשפחתית באמצעות הקניית ב

זה משתמשים המטופלים במונחים לשוניים של משפחה אחד עם השני )"אח" או "אחות"( והקהילה מהווה  

עבודה, חינוך וִחברות מחדש, תוך מתן דגש על    מיקרו חברה:עבורם "משפחה" וכך גם נקראת על ידם. )ג(  

טיפול משמש מבנה תפקודי, ומשקף את העלייה במבנה ההיררכי שבעולם התעסוקתי  יחסים חברתיים. ה

לבין העולם "האמיתי" הוא שהיא מאפשרת למידה   "האמיתי". עם זאת, ההבדל בין הקהילה הטיפולית 

מתוך ניסוי וטעייה, וביכולתה לספק סביבה בטוחה המאפשרת ליחידים הנמצאים בה "להיכשל" ללא חשש. 

 הקהילה מציעה שינוי באורח החיים של המטופלים והחלמה שלהם על ידי יישום עקרונותיה.   – החלמה)ד( 
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דרישות   ברורים,  גבולות  עם  ומתוכננת  מובנית  סביבה  המטופלים  עבור  מייצגת  הטיפולית  הקהילה 

על   בחומרה  ומקפידה  על התנהגותם,  דורשת מחבריה לקחת אחריות מלאה  היא  מוסריים.  וקריטריונים 

מין( ונורמות התנהגות מקובלות.  -בסמים, היעדר אלימות והיעדר יחסי   אי שימושות, חוקים )בדגש על  גבול

, נוהגת הקהילה  ומתהליך החלמתם  בנוסף, כחלק מהלמידה והאימון של המטופלים בקבלת אחריות אישית

או   שמעדו  אלו  על  המקובלת(  הקהילתית  בשפה  )"תוצאות"  סנקציות  להטיל  מהנורמות  הטיפולית  חרגו 

ומדפוסי ההתנהגות הנדרשים במסגרתה, וזאת נוכח תפיסתן של חריגות ומעידות מעין אלו ככישלון אישי  

(. תוצאות אלו כוללות, בין היתר, איסוף בדלי  2002של המטופלים )ולא של דרך התנהלות הקהילה( )סלע,  

ילה, עונשים אלו אמורים להרגיל את  סיגריות, עמידה במשך שעות לצד קיר ונזיפה פומבית. לתפיסת הקה 

ופעולה   גם לכל מעשה  לו, כמו  ולהבין שיש  ביצוע המעשה החריג והלא ראוי שעשה  לפני  המטופל לחשוב 

 עתידיים שיעשה, תוצאה ומחיר.  

שיטת "התוצאות" מיושמת באופן זהה בקהילות טיפוליות לגברים ולנשים, ללא קשר ליעילותה או השפעתה  

פקטו מהצרכים הנבדלים של  - מנעת מעריכת דיפרנציאציה מגדרית ומתעלמת דהנ  השיטה עליהם ועליהן.  

מכורים   וגברים  )  ומהאטיולוגיהנשים  להתמכרות  אותם   & Andrews et al., 2011; Bergerשהובילה 

Adesso, 2011  מצד אחד הכרה בצורך   קיימת(. בכך, משתקפת ומיושמת מציאות טיפולית אבסורדית, שבה

קיום מעשי של קהילות מעין  העדר  מגדר למכורים ומכורות, ומצד שני  -הילות טיפוליות רגישותלהפעיל ק

 מתעלמים, בפועל, מרגישות זו.  במסגרת הקהילה היבטים טיפוליים שוניםבנוסף, אלו. 

מכך )  :יתרה  מכורות  בנשים  הטיפול  סוגיית  את  שבחנו  של  Elms et al., 2018מחקרים  התאמתן  ואת   )

בבחינת הצורך בהפרדה מגדרית, והתעסקו פחות, אם בכלל, בליבת    ,בעיקר  ,התמקדו  אליהן  יפולקהילות הט

,Prado  Arévaloהטיפול, במרכיבי הטיפול ובכלים הטיפוליים הניתנים בקהילה לנשים ולגברים מכורים )

2008 ,& Amaro טיפול בקהילה  המטופלות  המכורות  הנשים  של  מחווייתן  התעלמו  אלו  מחקרים  ית  (. 

 ומניתוח תפיסותיהן את תהליכי הטיפול והגמילה שהן עוברות.  

אחרים הצביעו על קשר ישיר בין    יםטיפולעל נשים )לא מכורות( הנמצאות ב  שנערכו, מחקרים  מלבד זאת

 ;GreenfieldDekkers et al., 2020 )  ו תתפיסת המטופלות את הטיפול או האמון שלהן בו לבין מידת הצלח

& Grella, 2009  .) 

ומכילה מצד    'רכה'וחוויית טיפול    השונים  של מטופלות בשלבי הטיפול  אקטיבית  מעורבותש, נמצא  לבסוף

 (.Benjamin, 2004להצלחת הטיפול ולהעצמתו של המטופל )מסייעות   המטפלים, צוות
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הילה  , נראה שעקרונות הטיפול בנשים מכורות לסמים בקהילה טיפולית זהים לאלו המיושמים בק לסיכום

ולוגיה  טי מההבדלים המגדריים בין האוכלוסיות ומהא  , הם מתעלמיםעל פניוש טיפולית לגברים מכורים ו

פסיכו בחומרים  להשתמש  מגדר  כל  וחברות  חברי  מסוגים  -שהובילה  בהתמכרויות  לחלות  או  אקטיביים 

הטיפולית לא רגיש  אחרים. למרות שאוכלוסיות המכורים הופרדו פיזית על פי מגדרם, הטיפול בהן בקהילה  

 מגדרית והוא, על כל היבטיו ועקרונותיו, אחיד לגברים ולנשים. 

הנוכחי    המחקר  של  קשת    לנתחעניינו  כל  )על  מכורות  נשים  שחוות  הטיפול  חוויית  את  איכותני  באופן 

לבחון  וההתמכרויות( בקהילה טיפולית סגורה, שבה מיושמת שיטה טיפולית אשר לא עושה הבחנה מגדרית,  

 ת תהליכי החלמתן.  א

של טיפול מסורתי   )הסובייקטיבית( מהי היעילות הנתפסת – השאלה על   בא לענות באופן ספציפי, מחקר זה

 ידי נשים מכורות שטופלו בקהילה טיפולית סגורה למכורות? -על ה נחוו שהואבהתמכרות, כפי 
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 סקירת ספרות 

עקרונות ושיטה. )ב( מה    –דת בחמישה תחומים: )א( הקהילה הטיפולית למכורים  סקירת הספרות מתמק

יולוגיה(. )ד( השלכות ההתמכרות  ט בין נשים מכורות לגברים מכורים? )ג( סיבות להתמכרות אצל נשים )א

 על נשים. )ה( יעילותה של הקהילה הטיפולית ותרומתה לטיפול בנשים מכורות. 

 

 עקרונות ושיטה  –למכורים הקהילה הטיפולית 

(. עם זאת,  ,De Leon  2020)  20-של המאה ה  60-ראשיתן של הקהילות הטיפוליות למכורים היא בשנות ה

, בתקופת "עידן הטיפול המוסרי", השתמשו בשיטות דומות בקהילות טיפוליות לבני נוער  18- כבר במאה ה

הב ובארצות  בבריטניה  נפש  לחולי  חולים  בבתי  עבריינים  )או  נוסדו  (Wheatley, 2004רית  אלו  . קהילות 

בעקבות התפיסה שהתמכרות לסמים היא בעיה קשה ובלתי נשלטת, וההבנה שרק תרפיה רדיקלית עשויה  

( סינאנון  הייתה  הראשונה  הטיפולית  הקהילה  אותה.  "לרפא"  ידי  Synanonלהצליח  על  הוקמה  אשר   ,)

Charles E. "Chuck" Deitrich  חבר ,AA   טריך ייסד קהילות טיפוליות ברחבי ארצות הברית  לשעבר. די

ובציבור   בתקשורת  רחבים  ופרסום  להכרה  וזכה  בסינאנון  שהקים  המקורי  המודל  בסיס  על  ואירופה 

האמריקני. תוכנית הטיפול בקהילות טיפוליות אלו אופיינה בעימות )קונפרונטציה( קבוצתי חזק, מנהיגות  

ושימוש בפילוסופיות חברתיו נפוצות באותה תקופה. שיטות אלה עזרו למכורים למגר  כריזמטית  ת שהיו 

וחוסר אחריות. במקביל אימץ דיטריך חלקים מתוכנית   הצעדים    12דפוסי התנהגות הרסניים כמו תלות 

 . White & Miller, 2007))לעזרה עצמית ויישם אותם על מכורים בקהילות 

נמשך בין    והטיפול בקהילות אל טת הטיפול, כאשר  שינויים מהותיים בשי  מאז, עברו הקהילות הטיפוליות

על פי רוב, שוהה המטופל כשנה וחצי נוספות בהוסטל )המהווה שלב הכנה לחזרה    ולאחריו,  חודשים  18-ל  12

)סלע,   בחברה(  הנורמטיביים  ברורים  2002לחיים  גבולות  עם  מובנית  (. הקהילה הטיפולית מהווה סביבה 

 מתוך הלמידה הוא הטיפולית לקהילה האופייני העיקרי  וסריים. המושגומכתיבה דרישות וקריטריונים מ

 למידה תהליך  מעודדת הטיפולית הקהילה ארוכת טווח. השפעה כלל בדרך יש ניסיון מתוך ללמידה הניסיון.

משגיאותיהם כאשר ישלמו עליהם מחירים מתוך אמונה   ילמדו הם אך לטעות, יכולים אנשים שבו נורמלי

 להצלחה הזדמנות מקבלים אנשים הארוך. לטווח חיים אורח לשינוי עוזרים והצלחה כישלון  ,שניסיון

כדי לעזור למטופלים, עומדות לרשות אנשי הצוות  .  עצמי ביטחון הבונים בהתמדה חיובי ולחיזוק אמיתית

על פי שיקול דעתם.   צד  , ליות אלוסנקצמגוון סנקציות קהילתיות ומשמעתיות והם רשאים להטיל אותן 
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  למרוד   מובילים רבין מהמטופלים,  ]בעיקר בשלבים הראשונים של תהליך הטיפול[  שינון של ערכי הקבוצה

  ים עימותמובילות ל  ,הצוותידי רבים מאנשי  - שאינן נתפסות כמובנות וכמקובלות על  ומרידות אלו, מצידן, 

 ,White & Miller;  2002לציות )סלע,    הראשוניםלדרישות תכופות מצד  ו  ים בין שתי אוכלוסיות אלוקש

2007.) 

)א(   מרכזיים:  יסודות  ארבעה  על  מבוססות  למכורים  הטיפוליות  הקהילות  של  המוחלט  טיפול  מרביתן 

טיפול בשלבים, אשר כל אחד מהם כולל מטרות ומטלות שונות ורמות שונות של סמכויות ודרגות   מודולרי:

  חן, תימור ואלישע,   לב מותנה בסיומו המוצלח של השלב הקודם )רונאל,עצמאות למטופל. המעבר משלב לש

)ב(  2011 ואינטראקציה בלבדית עם חברי קבוצת השווים:(;  זאת, לשם    בידוד המכור מהחברה הכללית 

  טיפול ממושך ואינטנסיבי: (; )ג(  2011הימנעות מתיוגו השלילי ומתן תמיכה לאורך הטיפול )רונאל ואחרים,  

לגיש כגון  בהתאם  לו,  הניתנים  הטיפולים  כל  את  לקבל  מחויב  המטופל  בקהילה,  הנהוגה  ההוליסטית  ה 

הקניית נורמות ברורות בכל  (; )ד(  White & Kurtz, 2005טיפולים פסיכולוגיים, רפואיים והתנהגותיים. )

של המכור    הקהילה הטיפולית מגדירה 'החלמה' כשינוי בסגנון חייו  הנוגע לאחריות אישית ולכללי התנהגות:

רה כלומר  סוגי  --ובזהותו,  ובחירת  שליליים  ותקשורת  התנהגות  דפוסי  של  פסילה  הכוללת  סוציאליזציה 

 (.Best et al., 2016התנהגות אחרים שהולמים חיים נורמטיביים )

ההבדל המרכזי בין קהילה טיפולית לבין שאר מסגרות ושיטות הטיפול במכורים הוא שמטרת הקהילה היא  

האדם כולו באמצעותה. כלומר, הקהילה עצמה היא המתודה הטיפולית, היא משמשת למטופל    לשנות את

כאגו ומשפרת את הוויסות העצמי שלו. ההתנהלות של המטופל בתוך הקבוצה והתנהלות הקבוצה כקבוצה  

 ( (. אחד הכלים הטיפוליים המרכזיים בקהילה הטיפולית הוא  De Leon, 2015יוצרות שינוי באדם עצמו 

עם חברי הקבוצהק עימות(  )קבוצת  זו מתעמתים חברי    (.White & Miller, 2007)  בוצת מפגש  בקבוצה 

דפוסי   את  למכור  לשקף  המיועדת  מילולית  מתקפה  מעין  כולל  זה  עימות  )המטופל(.  המכור  עם  הקבוצה 

ניהול מצבי  התנהגותו הלקויים או הבלתי הולמים ולהקנות לו כלים לשיפוט תקין, ליכולת קבלת החלטות ול

( לא מפתיע  ,De Leon  2015רגש  ובושה. לפיכך,  יצירת תחושות קשות של השפלה  גם במחיר של  (. זאת, 

 (.  2002שקבוצה זו נקראת לא אחת בספרות המקצועית "התערבות בעלת ערך טיפולי אגרסיבי" )סלע,  

יות על הטיפול. מעידות  מרכיב מרכזי נוסף של קבוצת המפגש הוא לימוד המכור לציית לחוקים ולקבל אחר

דברי   של  חריגה מהנורמות המקובלות, המרה  ראויה,  לא  )התנהגות  לאורך הטיפול  של המטופל  וחריגות 

וא  שלו,  י  המטפלים  ככישלון  הקבוצה  חברי  ובעיני  הטיפולי  הצוות  בעיני  נתפסות  בהתחייבות(  עמידה 

ואחרים,   )רונאל  )"תוצאה"(  לענישתו  של  Winick & Evans, 1997;  2011ומובילות  המרכזי  עניינן   .)
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"תוצאות" אלו הוא להרגיל את המטופל לחשוב טרם התנהגות ולהבין שלכל פעולה והתרחשות יש מחיר  

 (.  2011)רונאל ואחרים, 

בקהילות   טיפול  המקבלות  מכורות  בנשים  להתמקד  הוא  הנוכחי  המחקר  של  המרכזי  שעניינו  בהינתן 

(, יתמקדו הפרקים הבאים בהבדלים המרכזיים  2009לנשים בישראל )פלורנטין,  טיפוליות סגורות המיועדות  

 .  ם/ובמאפייניהן  ן/םגברים מכורים, בסיבות העיקריות להתמכרותבין שבין נשים מכורות ל

 

 מה בין נשים מכורות לגברים מכורים?  

לנשים מכורות, השונה, לעיתים  הספרות התיאורטית בתחום ההתמכרויות מצביעה על הצורך בטיפול ייחודי  

(. זאת, בעיקר נוכח הפערים בין האוכלוסיות  Kuhn, 2015באופן מהותי, מזה הניתן למקביליהן הגברים )

פסיכו בחומרים  יותר  משתמשים  שגברים  נמצא  למשל,  כך,  ובסוגיה.  ההתמכרות  לא  - בגורמי  אקטיביים 

( מרשם  בתרופות  לרעה  שימוש  עושות  נשים  ואילו  מגברים  שם(,  חוקיים,  יותר  חזקה  נטייה  להן  ושיש 

להתמכר לתרופות גם למטרות שאינן רפואיות. מחקרים אחרים מצאו שהשפעת האלכוהול אינה אחידה על  

(, ושההתדרדרות להתמכרות, כמו גם קצב התקדמות  Bernon, 2011נשים וגברים נוכח הבדלים מטבוליים )

אצל   יותר  מהירים  הטלסקופיה(,  )אפקט  )ההפרעה  לגברים  בהשוואה  ,Westenbroek &  Perryנשים 

2016 ,Becker  .) 

  בהשוואה   לנשים נטייה גבוהה יותר להתמכר לרשתות חברתיות מצאו שלאחרונה    ו שנעש  ים נוספיםמחקר

עיסוק בזנות,  ל נשים מכורות יותר למין,  ש  (,,Xiaoli, Hanlu, Yiling & Potenza, Wenliang 2020)  בריםלג

כפייתיתל פורנוגרפייםלו  אוננות  תכנים  בהעברת  פעילה  צפייה  ל  המכורים  גבריםל  בהשוואה  ,השתתפות 

שנשים מתמכרות למזון יותר מגברים או לחילופין, נמצאות בצד השני    ,(McKeague, 2014בתוכן המועבר )

ושלא (,  Mason et al., 2014)משנאה עצמית  של הרעבה עצמית, אנורקסיה או בולימיה כהתמכרות הנובעת  

 (. Niedermoser et al., 2021התמכרות לקניות )קיימים הבדלים בין שתי האוכלוסיות ביחס ל

בנוגע לגורמים להתמכרות, נמצא שהרס עצמי, המהווה נטייה התנהגותית כללית, חזק יותר בקרב נשים  

מכורים הכוללים  בהשוואה לגברים. נוסף על כך, נמצא שנשים מכורות חוו מסלולי חיים קשים יותר מגברים  

(. כלומר, ההתנהגות  ,Scheffel Birath, DeMartinis & af Klinteberg, Beijer 2018אלימות והתעללות. )

פי רוב, מתוך  -ההתמכרותית מקילה על הסבל שחוו או חוות, וזאת בניגוד לגברים מכורים, המתמכרים, על

(. בהקשר זה נמצא כי אצל  achoC&  Goñi, Azanza‐Lopez o,alvMont-Fernandez, 2014רצון ליהנות ) 
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גברים ונשים מכורים שחוו התעללות בילדותם יש לטראומה השלכות וביטויים שונים בהתאמה לקודים  

סוציאליים ודפוסים של התנהגות  -חברתיים של סוציאליזציה. כלומר, גברים נוטים לפתח קווי אישיות אנטי

גרמים מההתעללות. לעומת זאת, נשים נוטות להפנים את  אלימה וכך להחצין ולבטא את הכעס והתסכול הנ

 Andrewsרגשותיהן ומבטאות אותם פעמים רבות באמצעות דיכאון וחרדה, התמכרות או פגיעה עצמית ) 

et al., 2011; Neale, 2004 .) 

חברתי. ההשלכות של ההתמכרות אצל גברים מתבטאות  - הבדל נוסף בין גברים לנשים הוא בתחום האישי

בתחום המשפחה. ספציפית, גברים מכורים רבים מאבדים את    –ר בתחום העבודה ואילו אצל נשים  בעיק

את יכולתם לשמש כמפרנסים. ואילו נשים מכורות מאבדות את יכולתן לתפקד   –משרתם וכפועל יוצא מכך  

הן ו"בפירוק"  זוג נורמטיביות ופונקציונאליות, וכפועל יוצא מכך, מסתכנות, באיבוד ילדי -כאימהות וכבנות

משפחותיהן. נשים אלו, על פי רוב, אינן זוכות לתמיכה משפחתית או כל תמיכה אחרת, גם במהלך טיפולן,  

מוסריות   כלא  אותן  התופסים  הקהילה  וחברי  משפחתן  בני  מצד  בהתנגדות  קרובות  לעיתים  ונתקלות 

(Neale, 2004  .) 

 

 יולוגיה  טא –גורמים להתמכרות אצל נשים  

של התמכרויות אצל נשים מצביעה על מכלול    אטיולוגיהת של הספרות המחקרית בכל הנוגע לבחינה קפדני

בתת בו.  ולהישארות  ההתמכרות  לעולם  כניסה  ומסלולי  להתמכרוי-גורמים  בגורמים  אדון  זה  ת  ופרק 

 , זוגיות אלימה וטראומות. מעמד סוציואקונומי :בשלושה הקשרים שונים

 

  ומעמד סוציואקונומי התמכרויות אצל נשים

 Raza et)רזה ועמיתיו  כלכלי:  -גורם מרכזי אחד לכניסה של נשים לעולם ההתמכרות הוא מצבן החברתי

al., 2021)  כלכלי נמוך, קיימת שתייה  -מצאו שבשכונות מגורים המאוכלסות על ידי אוכלוסיות מחתך חברתי

נשים בקרב  סמים  של  וצריכה  אלכוהול  של  נומוגזמת  במחקר   & Kuntsche, Knibbe, Kuntsche)סף  . 

Gmel, 2011)  ,ב  החוקרים  העבירו מזו  נבדלותהמדינות    16-שאלונים  בנושא    זו  המגדרי  השוויון  ברמת 

  לאחר ניתוח אימהות עובדות.    בקרב  בדלים בשיעור צריכת האלכוהולהה  לשם בדיקת  ההכנסה החודשית

  זוג דיווחו על שתייה מרובה יותר של אלכוהול -בן  בעלותת עובדות  שאימהו  מצאו החוקריםשאלונים    12,454

בן זוג. כמו כן, נמצא שבמדינות עם שוויון מגדרי בהכנסה    בעלותלעומת עקרות בית    המובילה להתמכרות
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החודשית, אימהות עובדות עם בן זוג צרכו פחות אלכוהול לעומת אימהות עובדות עם בן זוג במדינות ללא  

ית. כלומר, מסקנת החוקרים הייתה שבמדינות שמקלות על אימהות עובדות,  שוויון מגדרי בהכנסה החודש

שתיית האלכוהול היומית נמוכה יותר. מנגד, במדינות שבהן אין לנשים תמריצים להישאר בעבודה, צריכת  

האלכוהול היומית עולה. הממצאים מצביעים על כך שמדינות שמשקיעות בתמריצים עבור נשים עובדות  

 שימוש שלהן באלכוהול.  מפחיתות את ה

 

 וניצול מיני  זוגיות אלימה ,התמכרויות אצל נשים

אחד הגורמים להתמכרויות בקרב נשים הוא חשיפה לבן זוג מכור. נשים מכורות רבות הסבירו שהתמכרותן  

מהווה מהלך אסטרטגי לשימור הקשר עם הפרטנר המכור או לחילופין, ההתמכרות היא תגובה של הרס  

כיצד  בדקו    Andrews et al., 2011)) אנדרוז ואחרים  .  (Andrews et al., 2011)  לאחר שעזב אותןעצמי  

זוגיות אלימה על השימוש שלהן בסמים. זאת, בקרב  השפיעו טיפולים מקיפים בנשים עם היסטוריה של 

ריה של  מרכזי טיפול. החוקרים מצאו אינטראקציה מובהקת בין המשתנים כך שהיסטו  50--נשים ב  1,123

לאחר הטיפול בקרב נשים עם היסטוריה    התמכרות לחומרים,זוגיות אלימה ניבאה סבירות גבוהה יותר ל

אלימה.   בזוגיות  היו  שלא  למקבילותיהן  בהשוואה  אלימה  זוגיות  זה-במטהשל  בתחום  ,Taft )  אנליזה 

2019 ,Kuntsche&  Wilson, Laslett )  אלימות כלפיהן. ישיר בין התמכרות אצל נשים לביןנמצא קשר  

בחנו נשים עם בעיות התמכרות לסמים אשר נחשפו לאלימות    ,(Beijer et al., 2018)  ועמיתיו ביאז'ר  לבסוף,  

המדגם  ,  גברית במהלך חייהן, ובדקו הבדלים אפשריים בין נשים שמתגוררות בבית לבין נשים חסרות בית

גברית. הנשים שעברו התעללות גברית    72נשים, אשר מתוכן    79כלל   נשים חוו סוגים שונים של אלימות 

דיווחו על יותר בעיות אלכוהול או סמים, דיווחו על יותר חוויות של אלימות במשפחה בילדותן והיו קורבנות  

ריטריונים של הפרעת דחק פוסט  לאלימות מינית. כמו כן, כמעט מחצית מהנשים שעברו התעללות עמדו בק

 טראומטית. מסקנת החוקרים הייתה כי נשים הסובלות מהתמכרות לסמים פגיעות יותר לאלימות גברית.  

( ואחרים  כהן  מיני.  ניצול  היא  התמכרות  להפרעת  להוביל  עלולה  אשר  נוספת   ,Field, Cohenטראומה 

2013 Hien,&  Campbellשנפלו קורבן לניצול מיני  מובילות נשים  ( טוענים שאחת הסיבות המרכזיות ה

 Fallotהתמודדות עם חרדות, דיכאון וקשיים הנובעים מניצול זה. פאלוט והאריס )קושי בלהתמכרות היא 

& Harris, 2004( כמו גם גילקריסט ועמיתיו )Gilchrist et al., 2012  מחזקים טענה זו וסוברים שהשימוש )

ני תחושות קשות הנגרמות מהטראומה שחוו, בעיקר טראומה  בסמים מספק מפלט למשתמשות בהם מפ

הפוסט הלחץ  תסמיני  עם  להתמודדות  אמצעי  משמשת  ההתמכרות  הזנחה.  או  פיזית  טראומטי  -מינית, 



 

10 

 

והפרעות   אכילה  הפרעות  פוביות,  חרדה,  דיכאון,  כגון:  לו,  הנלוות  הפסיכיאטריות  וההפרעות 

 דיסוציאטיביות.  

 

 ילדות וטראומותהתמכרויות אצל נשים 

אחד מהגורמים להתמכרות בקרב נשים קשור לתפקוד בתוך המשפחה ויצירת טראומות בילדות: מחקרים  

התמודדויות משפחתיות קשות בילדות, כגון אובדן של אחד מההורים, מחלת נפש של אחד מבני  שמצאו  

תר. לפי מחקרים אלה,  המשפחה או התמכרות של אחד מההורים, קשורות להתמכרות בגילאים מאוחרים יו

בעקבות גירושין, נטישה או מוות,    –שיעור גבוה של נשים מכורות גדלו בבית הרסני וסבלו מילדות קשה  

 Caballero et al., 2010; Reynolds, 2010; Sullivanוחלקן גדלו עם אם חסרת ישע נעדרת תפקוד הורי )

et al., 2007.) 

( ואחרים  שיף  דומה,  פוימברוק  Schiff, Levit & Cohen-Moreno, 2010באופן  וואן  גוטיירס  וכן   )

(Gutierres & Van Puymbroeck, 2006  טוענים כי נשים מכורות מייחסות את תחילת השימוש למאורע )

להן   ושהסמים מסייעים  או התעללות אחרת,  אונס,  עריות,  גילוי  לרוב  בחייהן,  טראומטי ספציפי שאירע 

טראומטיים שפיתחו כתוצאה מכך. לטענת החוקרים האחרונים, קיימת  -הפוסטלהתמודד עם התסמינים  

דיספוזיציה חזקה להתמכרות לסמים בקרב ילדות שעברו ניצול מיני בילדותן, נוכח יכולתם להקל על  -פרה

 הכאב הבלתי נסבל של ההתעללות ולסייע בתהליך ההתמודדות שלהן עם הטראומה. 

( טוען שנשים שעברו בילדותן התעללות מינית צורכות סמים כדי  Neale, 2004בדומה לטענות לעיל, גם נייל )

לטשטש את התחושות הקשות שחוו כתוצאה מכך. צריכה זו הופכת עם הזמן להתמכרות המסייעת לנשים  

להתמודד עם הכעס והתוקפנות שהן חשות כלפי עצמן, ובכך מהווה דרך להתמודד עם הטראומה. לצד זאת,  

התמכרות אומנם מסייעת להתמודדות עם הטראומה, אך עם זאת, פוגעת ביכולתן של הנשים  נייל מדגיש שה

לזהות סכנות. נוסף על כך, נשים מתחילות לצרוך סמים מתוך רצון ל"ריפוי עצמי", הן מאמינות שזו הדרך  

טיות  היחידה לא להרגיש אך מהר מאוד הופך השימוש בסם להתמכרות, מה שמייצר עבור אותן נשים טראומ 

המצב   את  מחמירה  ואף  טיפול  דורשת  אשר  כשלעצמה  לבעיה  הופכת  ההתמכרות  כלומר,  נוספת.  בעיה 

 המסוכן שבו הן נמצאות. 

( והרווחה  העבודה  משרד  של  בדוח  גם  נידון  זה  שנושא  לציין  שעברו  2017נבוא,  ראוי  נשים  הדוח,  לפי   .)

תמכרויות בגילי נערות ובגרות, יגדלו, על פי  אקונומי נמוך וה-התעללות מינית, הזנחה, ילדות במצב סוציו 

 רוב, במנותק מעצמן ומהסביבה, וניתוק זה מביא אותן להתנהגויות קיצוניות, לזנות ולשימוש בסמים. 
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 השלכות ההתמכרות על נשים 

והפסיכולוגיות של ההתמכרות  -תת הפיזיולוגיות  זה מתמקד בספרות המחקרית העוסקת בהשלכות  פרק 

 טים הנפשיים והתפקודיים הקשורים להתמכרות. אצל נשים, ובהיב

 

 היבטים פיזיולוגיים 

חוקרים שונים עסקו בבחינת ההשלכות הפיזיולוגיות של התמכרות לסמים. רוב המחקרים לא עשו הפרדה  

בין גברים לנשים בנושא זה, אך מאמר אחד בדק באופן ספציפי איך התמכרות של נשים לאלכוהול משפיעה  

Goñi, Azanza & Cacho‐Lopez Montalvo,-Fernández, מונטלבו ואחרים )- י: פרננדזעל מצבן הבריאות

שנשים אלה סובלות מרמות גבוהות של כבד שומני, יתר לחץ  ומצאו  נשים מכורות מספרד,   180  חקרו(  2017

, הפלות  דם, אנמיה והפרעות במערכת העיכול, בעיות פריון וסיבוכים גניקולוגיים )למשל: זיהומים וגינאליים

חוזרות ולידה מוקדמת( בהשוואה לנשים לא מכורות. בנוסף, מצאו החוקרים שנשים המכורות לאלכוהול  

ונמצאות בגיל הפוריות סובלות מבעיות פריון ומשיעורים גבוהים של הפלות טבעיות, לידות שקטות או לידות  

נשים שאינן מכורות לאלכוהול.  החומר הפעיל באלכוהול(, בהשוואה ל  –של ילודים פגועים )בשל האתנול  

  –גם לאחר גיל הפוריות    –במחקר אחר נמצא שסיכוייהן של נשים מכורות לאלכוהול ללקות בסרטן השד  

פי   הגבוהה  בדמן,  האסטרוגן  רמת  נוכח  לאלכוהול,  מכורות  שאינן  למקבילותיהן  בהשוואה  יותר  גדולים 

 (.  French, Fang & Balsa, 2011שלושה מהממוצע ) 

( ערכו מחקר במשך שלושה  Weinbroum&  Szold, Rudick Abraham,-Ben, 2003)  ועמיתיורהם  אב-בן

חודשים על מטופלים המכורים לאקסטזי ומאושפזים בבית חולים. לטענתם, אקסטזי עלול לגרום לפגיעה  

נוירולוגית קשה ופגיעה רב מערכתית. הם מתארים את ההשלכות הקליניות של סם זה, אשר עלולות לסכן  

ול נמרץ במצב תרדמת שלאחר התקפים.  מטופלים שהשתתפו במחקר, שלושה הועברו לטיפ  32חיים. מתוך  

ההתקפים קרו בעקבות צריכה של אקסטזי. שלושת המטופלים הצטרכו מסכת חמצן ואף אחד מהם לא  

הגיב לגירויי כאב. הביטויים הקליניים העיקריים היו היפונתרמיה )רמות נמוכות של נתרן בדם(, חום גבוה,  

יעה בתפקודי הכבד והכליות. כל שלושת המטופלים  תמס שריר, התייבשות וחמצת מטבולית המלווה בפג

 חזרו להכרה לאחר ממוצע של יומיים לאחר טיפול תומך ושוחררו למעקב נוסף לאחר יומיים בממוצע.

  72נבדקים ממדינות שונות. הנבדקים נדגמו מתוך    5663( נערך על  Rosenblum et al., 2007מחקר נוסף )

ייתה להעריך את שיעור השימוש במרשמים לאופיאטים, גורמים  תכניות טיפול במתדון. מטרת המחקר ה

הקשורים לשימוש במרשמים אלה והמקורות להשגתם. נמצא קשר בין שימוש קבוע לרעה באופיאטים לבין  
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הפיך. בנוסף, נמצא ששימוש לרעה בחומרים אלו עשוי    פגיעה במערכות הזיכרון והדיבור, לעתים באופן בלתי

ן של תאי העצב לטווח הארוך, וכתוצאה מכך, לפגוע בהולכה העצבית במוח ובתפקוד  לפגוע במעטפת המיאלי

, כל זאת  כתוצאה משיתוף מזרקים בין צרכני הרואין  HIV-השכלי. סכנה בריאותית נוספת היא הדבקה ב

 . ממצאים אלו נבדקו הן על נשים והן על גברים ונמצאה השפעה במידה זהה

 

 היבטים נפשיים 

. נמצא קשר חזק בין התמכרות  ים שוניםנפשי  מוצאת את ביטויה גם בהיבטיםאצל נשים    הפרעת ההתמכרות

וחרדה וזאת, ללא קשר למעמדן, מוצאן   אצל נשים לבין הערכה עצמית נמוכה ורמות גבוהות של דיכאון 

ר  האתני וגילן. זאת ועוד, נמצא כי נשים מכורות עם היסטוריה של התעללות יאובחנו בסבירות גבוהה יות

יש השלכות על הטיפול   זה  נשים מכורות שלא עברו התעללות בצעירותן. לממצא  נפש לעומת  עם מחלות 

בהתמכרות, שכן אצל מטופלות מכורות שעברו התעללות תוצאות הטיפול פחות מוצלחות ממטופלות שלא  

 (. Beijer et al., 2018עברו התעללות )

סר אונים וחוסר יכולת לשנות את נסיבות חייהן בשל  רבות מהנשים המכורות מדווחות על תחושות של חו

הפיזיים,   משאביהן  כל  את  מגייסות  הן  שלהן,  ההתמכרות  מושא  את  להשיג  כדי  מכורות.  שהן  העובדה 

(. יתרה מכך, חלק לא  Fernández-Montalvo et al., 2017הרגשיים, המשפחתיים, החברתיים והכלכליים )

ר מתחושות אשמה ובושה נוכח חוסר יכולתן לדאוג לעצמן, לנהל את  מבוטל מנשים אלו סובלות באופן תדי

משפחתן ולגדל את ילדיהן. כל זאת, לצד תחושות שליליות כלפי גופן, ונטייה לפגיעות עצמיות ולהרס עצמי.  

נטייה זו מובילה אותן, לעיתים, לעסוק בזנות לשם השגת הסם, כאשר גם העיסוק בזנות משפיע על מצבן  

 (. Wechsberg et al., 2012) הנפשי 

מסימפטומים   יותר  סובלות  מכורות  שנשים  כך  על  מצביעים  רבים  מחקרים  לעיל,  לאמור  בנוסף 

כוללות   אלו  מכורות. הפרעות  לא  לנשים  בהשוואה  פסיכיאטריות מאובחנות  או מהפרעות  פסיכיאטריים 

אובד  מחשבות  אכילה,  הפרעות  גבולית,  אישיות  הפרעת  דיכאון,  חרדה,  אובדניים  בעיקר  וניסיונות  ניות 

(French et al., 2011  של ההתמכרות, אשר לדינאמיקה  נוספות קשורות  פסיכולוגיות  תופעות  כן,  כמו   .)

משחזרת הרבה אלמנטים של טראומת ההתעללות המודחקת כמו הכחשה, סודיות, רדידות רגשית, בושה,  

למעין הסוואה של ה וכאב. ההתמכרות הופכת  ואת  חוסר אונים, תלות  וכך משמרת את הפרט  טראומה, 

 (.,.Beijer et al 2018האחרים סביבו במצב של הכחשה )
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 היבטים תפקודיים 

יומי של הנשים המכורות  -תחום שלישי של מחקרים מתמקד בבחינת השלכות ההתמכרות על תפקודן היום 

 .  ובתחום התעסוקה בתחום המשפחה והזוגיות

מחקרים שונים הצביעו על הקשר שבין התמכרות בקרב נשים לבין    התמכרות ותפקוד במשפחה ובזוגיות:

היום בשגרה  )-תפקוד  סובלות  Pfau-Effinger, 2016יומית  מכורות  שנשים  מצאו  אלו  מחקרים  ככלל,   .)

( המשפחה  בתחום  היטב  מתפקדות  אינן  ולפיכך,  סיכונים  ליטול  נוטות  או  ,Rollings Kelly  &מייאוש 

2005 ,Harmon הן לרוב    –עזרות בשירותי גמילה מהתמכרויות יש כמה מאפיינים דמוגרפיים  (. לנשים הנ

הוריות ומובטלות. הן נעזרות יותר מגברים בשירותי הטיפול השונים הניתנים בתחום  - צעירות, אימהות חד

אקטיביים, ייעוץ לחיי המשפחה, סיוע כספי וסיוע בדיור. כאשר  -ההתמכרויות, כגון גמילה מחומרים פסיכו

מגיעות לטיפול, הן סובלות פעמים רבות ממצרף של בעיות הנלוות להתמכרות, כגון בעיות נפשיות, בעיות    הן

( ועוד  הילדים  ובגידול   ,Derigne & Dare-Stoddard, 2010; Andrews et al., 2011; Nealeבמשפחה 

2004.) 

כוהול וסמים בהקשרים של  ( משווה בין המינים לגבי טיפול באלStorbjörk, 2011אחד המאמרים בנושא )

נחקרים אשר היו בתחילת טיפול    1865חוויות הטיפול, מצב חברתי ובעיות בתחום החיים. במחקר רואיינו  

בשנים   נמצא    2000-2002חדש  הקשורות  שבשטוקהולם.  בעיות  יותר  על  מדווחות  לגברים,  בניגוד  נשים, 

שים מכורות רבות יש נטייה לציפיות נמוכות  למשפחה, לחיי חברה ולבריאות נפשית או גופנית. כלומר, לנ

בכל הנוגע לזוגיות ומשפחה ולכן הן פחות נכנסות לקשרים זוגיים ומקימות משפחה. כמו כן, נשים מכורות  

מסתכנות באיבוד ילדיהן, שכן הן אינן זוכות לתמיכה משפחתית או אחרת בזמן הטיפול. זאת ועוד, הן אף  

ד בני המשפחה אשר תופסים את יציאתן לטיפול כאיום על יכולתן לטפל  נתקלות פעמים רבות בהתנגדות מצ

תפקודן   מחוסר  נובעת  המשפחה  בני  של  זו  תפיסה  האחרים.  המשפחה  בני  צורכי  את  למלא  או  באחרים 

 כאימהות ובטיפול בקרובי משפחה. 

 ( נוסף שנערך באירן  נשים    כיצד  –( עסק בשאלה  Khoei et al., 2018מחקר  הלוקות  התנהגות מינית של 

נשים עם בעיות התמכרות בדרום טהרן. נמצא   25הופכת למסוכנת? במחקר השתתפו בהפרעות ההתמכרות  

כי נשים מכורות נוטות לאבד קשרים עם בני משפחתן, סובלות מסטיגמה חברתית, חשות חסרות ערך, עם  

וכנת. הנשים מכורות נחשפות לאלימות ולמגוון  תחושת מסוגלות עצמית נמוכה ונוקטות התנהגות מינית מס

שוויון מגדרי. לסוגיה זו יש השפעה על יכולתן של  י של התנהגויות מין לא בטוחות, כולל רמות גבוהות של א
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נשים להגן על עצמן מפני הסביבה, מה שמוריד את רמת התפקוד שלהן מפני שהן חוששות לצאת לחברה או  

 לעבודה כדי לא להיפגע. 

תעסוקתי:התמכר ותפקוד  היום  ות  מתפנות  - בחיי  ואינן  בהישרדות  בעיקר  עסוקות  המכורות  הנשים  יום 

לפעילויות שעניינן קידום והתפתחות אישית, לימודי מקצוע או פיתוח קריירה, ומכיוון שאחוז גבוה מהן  

 (. ,.Taft et al 2019הוריות, הן אינן מועסקות באופן תדיר )- אימהות חד

הסקירה   הקשורים  לסיכום,  מגדריים  הבדלים  למכורים,  הטיפולית  הקהילה  בהצגת  התמקדה  כה  עד 

נשים   אצל  התמכרויות  המאפיינות  המרכזיות  הבעיות  להתמכרות,  נשים  המובילים  גורמים  להתמכרות, 

 והשלכות הפרעת ההתמכרות על חייה ועל תפקודה בתחומי המשפחה, הזוגיות והתעסוקה.  

היא דרך נגישה לתת מענה טיפולי לנשים מכורות. נשים אלה מופנות לקהילות  כמצוין לעיל, קהילה טיפולית  

(. בפרק הבא נסקור את יעילותה של הקהילה  De Wilde, 2006הטיפוליות לשם הוצאתן ממעגל ההתמכרות )

האם הקהילה הטיפולית כיום היא    –הטיפולית ותרומתה לטיפול בנשים מכורות. באופן ספציפי נדון בשאלה  

 מגדרית ומדוע חשוב שהיא תהיה רגישה מגדרית?  רגישה

 

 יעילותה של הקהילה הטיפולית ותרומתה לטיפול בנשים מכורות

תחום מחקרי נוסף שזכה לתשומת לב מסוימת הוא יעילות הטיפול בקהילה טיפולית עבור נשים מכורות  

פול בהתמכרויות עד היום  (. רוב המחקרים על טיGreenfield & Pirard, 2009ומידת רגישותו המגדרית ) 

התמקדו בעיקר בגברים מכורים, ובאופן פרדוקסלי, ממצאיהם הוכללו אוטומטית גם לגבי נשים מכורות.  

 & Metzזאת, למרות שידוע כי התמכרויות אצל גברים ונשים נבדלות מבחינה אפידמיולוגית ואתיולוגית )

Fischer, 2010קשור לפסיכופתולוגיה של התמכרויות, הידע  (. על אף הפערים המגדריים הידועים בכל ה

חסר   עדיין  מכורות,  לנשים  ספציפית  המיועדות  הטיפוליות  הקהילות  של  ליעילותן  בנוגע  האמפירי 

(Greenfield & Pirard, 2009  כמו מטופלות  הנשים  להתמכרויות  הטיפול  מרכזי  ברוב  זאת,  בעקבות   .)

מ אינן  ההתערבות  ושיטות  שאסטרטגיות  כך  שיטות  הגברים,  לנשים.  ספציפית  שנקבעו  לצרכים  ותאמות 

 (. Tsirigotis, 2019טיפול אלה עלולות לגרום להרס עצמי ותסכול מצד המטופלות )

נוכח   נתייחס לטכניקות העימות אשר הקהילות הטיפוליות למכורים משתמשות בהן בשוטף  בהקשר זה, 

תפיסתן כמרכזיות בפרקטיקה הטיפולית. טכניקות אלו המכוונות, כמצוין לעיל, לעמת את המכורים עם  

ים מכורות  הכחשותיהם על עצם היותם מכורים, מאופיינות בסגנון תוקפני מאוד, ולכן עלולות לפתח בנש
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(. גם ,White & Miller 2007רגשות אשם לעיתים תכופות, ובמקרים רבים לא נמצאו יעילות )ואף מזיקות( )

שיטת "התוצאות" מיושמת באופן זהה בקהילות טיפוליות לגברים ולנשים, ללא קשר ליעילותן או להשפעתן.  

פקטו, מהצרכים הנבדלים של נשים  - כלומר, שיטה זו נמנעת מעריכת דיפרנציאציה מגדרית ומתעלמת, דה

 ,Andrews et al., 2011; Berger & Adessoשהובילה אותם להתמכרות )  אטיולוגיהוגברים מכורים ומה

ליעילותה של שיטת הטיפול בקהילה טיפולית המושתתת  2011 בנוגע  בחינה מחדש  נדרשת  זה  (. על רקע 

ם נוקשים וענישה, העלולים להיחוות אצל נשים  ביסודה על טיפול מותאם לגברים, שיטה המאופיינת בכללי

 (. Deitch, 2006) מכורות המטופלות בקהילה טיפולית כלקיחת שליטה ודיכוי עצמי

לשם   ולמכורות  למכורים  טיפוליות  בקהילות  שנעשה  היחיד  המהותי  שהשינוי  והעובדה  לעיל,  האמור  כל 

הטיפול וסוגי הטיפול לשני המגדרים נשארו  התאמתן לנשים מכורות הוא הפרדה פיזית מגדרית )קרי: אופי 

זהים( מעלים ספק באשר להתאמתו של הטיפול המסורתי הניתן בקהילה, רובו או מקצתו, לנשים מכורות  

(2018 Strang,&  Treloar, Marshall, Tompkins Neale,  לאחרונה שנערך  מחקר  הנאמר  את  מחזק   .)

תמקדים ספציפית בנשים או הרגישים במפורש לצורכי  בבלגיה והראה מיעוט בשירותי טיפול סגורים המ

(. רק אחד מכל עשרה שירותי טיפול סגורים  Schamp et. al., 2018הנשים, ובכללם גישות רגישות מגדר )

למכורים דיווח כי יש להם יוזמה לטיפול רגיש מגדר או טיפול ספציפי לנשים. יתר על כן, בהתבסס על ניסיונם  

מנהיומיומי הצביעו   ,( למגדר  רגישות  טיפול  בשיטות  ברור  צורך  על  התוכניות   ,Kalemaהלי 

2017 Derluyn,&  Baguma, Vanderplasschen, Vindevogel  כמו כן, מחקרים אחרונים מדגישים שכדי .)

לזהות דרכים יעילות יותר לטיפול בנשים מכורות יש צורך במחקרים שיתמקדו בחוויותיהן של אותן נשים  

,Virokannas,  ,Khoshravesh&  Pashaei, Panjvini Noori ;2019רן טיפול מותאם יותר )כדי לדייק עבו

2020.) 

,Masoume &  Zahra Malayerikhah, Shahnaz Delbarpour Afarin Rahimi)   ועמיתיואפרין רחימי  

2011 Amin,ת  ( ערכו מחקר בנושא, אשר מטרתו הייתה להעריך את הצרכים הספציפיים של נשים מכורו

בטיפול בהתמכרות, כדי לתרום לפיתוח תכניות ומדיניות שמטרתן לשפר את הטיפול בנשים מכורות. במחקר  

נשים מכורות ושלושה נותני שירותים באיראן. המשתתפות התראיינו במהלך שבעה    62איכותני זה נדגמו  

הבעיות של נשים מכורות  מפגשים של ראיונות אישיים מעמיקים.    23-מפגשים של דיון קבוצתי ממוקד, וכן ב

חולקו לבעיות כלליות, בעיות הקשורות לתקופת הטיפול ובעיות לאחר הטיפול. כמו כן, שתי רשימות נפרדות  

תוכננו לנשים רווקות ונשואות. לפי ממצאי המחקר, רוב הנשים טענו כי בעיותיהן העיקריות הן סטיגמה  

רבע מהנבדקות היו חסרות בית ויותר ממחצית חוו  חברתית, השפלה, דחייה משפחתית ועוני חמור. יותר מ
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ייעוץ   התעללות פיזית או מינית בעבר. המגבלות המשמעותיות ביותר היו חסר בבדיקות רפואיות, היעדר 

וחינוך לבריאות, סביבה לא בטוחה ומתקני בריאות ורווחה לא מספקים. כמו כן, היה מחסור בשירותים  

פע - פסיכו מקלטים,  כולל  המרכזיםסוציאליים  בשני  בילדים  וטיפול  מקצועיות  החוקרים    .ילויות  מסקנת 

סוציאליים בפרט, היא  -הייתה כי הרחבת השירותים המיועדים במיוחד לצורכי נשים בכלל, ושירותים פסיכו

 הכרח מוחלט לטיפול מוצלח בהתמכרות אצל נשים. 

בשאלה כיצד חוויות של נשים מעוצבות על ידי מגדר? מטרת המחקר    עסק (,  ,Gueta  2017נוסף בנושא )  מחקר

רות לסמים, כולל השלכות  כו הייתה להבין לעומק את החסמים המפריעים לטיפול בסמים בקרב אימהות המ

החוקר עם    הערכ   תמעשיות.  עומק  ל  25ראיונות  המוכרות  בישראל  האימהות  הממצאים  שירותי  רווחה. 

אונים וחוסר אמונה  -ם יש מוטיבציה נמוכה יחסית להשתתף בטיפול נוכח חוסר הראו, בין השאר, כי לנשי

שוויון חברתי לצורך מחקר  -יש להתמקד במגדר ובאישביכולתן לשפר את מצבן. מסקנת החוקרים הייתה  

 וקביעת מדיניות בנושא טיפול בנשים מכורות. 

יפולים ממוקדי מגדר. מחקר אחד  בשנים האחרונות טוענים שיש צורך בטשנערכו  כאמור, מחקרים רבים  

(2018 ,Federman&  Enggasser, Brief Najavits,  )  בדק באופן ספציפי את יעילותו של טיפול רגיש מגדר

התמכרות  מ  הסובלותנשים ותיקות בצבא    66המחקר כלל  יעילותו.  ל   משמעית-ברורה וחד  הוכחהאך לא מצא  

אצל נשים מכורות לטיפול עשויים להיות שונים מאלה  חמורה לסמים. עקב עדויות לכך שמנגנוני התגובה  

של גברים מכורים, החוקרים השוו בין טיפול ממוקד מגדר לבין טיפול שאינו ממוקד מגדר, ושיערו שהטיפול  

חודשים    3-ממוקד המגדר יהיה יעיל יותר. רמת השימוש בחומרים נבדקה לפני הטיפול, מיד לאחר הטיפול ו 

וד להשערת החוקרים, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שני סוגי הטיפול. הם שיערו  לאחר תום הטיפול. בניג

 כי חוסר ההבדלים אולי נובע מכך שנשים ותיקות בצבא התרגלו לסביבה צבאית גברית. 

יולוגיה להתמכרות של נשים, בסוג החומרים שבהם הן משתמשות ובקשיי  ט, מכלול ההבדלים באלסיכום

(, מצביע, על פניו,  Beijer et al., 2018;; Kuhn, 2015מכורות לגברים מכורים כנזכר לעיל )הטיפול בין נשים  

על כך שההפרדה הפיזית בין קהילות טיפול למכורים לבין קהילות טיפול למכורות על בסיס מגדרי אינה  

בקהילה  בהקשר לבחינת איכות הטיפול  בספרות  מספיקה, ובעבודה זו אבקש למלא במעט את החסר שקיים  

הטיפולית מנקודת מבטן של המטופלות עצמן, בניסיון להבין את מצבן הנפשי והתודעתי של הנשים לאורך  

 הטיפול ובהשלכותיו לאחר סיום התהליך. 
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 דולוגיה מתו

 שיטת המחקר 

ות לשאלות המבקשות  החוקר תר אחר תשוב  לפיהם  איכותניתה גישה  ה  פי עקרונות-עלנערך  המחקר הנוכחי  

( משמעות  ומקבלת  החברתית  החוויה  נוצרת  בו  האופן  את  מטרת  Denzin & Lincoln, 2000להדגיש   .)

, אלא לחקור פרשנויות שונות, שיסייע לתאר  האובייקטיבית  את המציאותלחשוף  י איננה  נ המחקר האיכות

ומורכבותם פניהם  ריבוי  על  הדברים  את  ל  .ולהסביר  של  עניינו    ,יהנוכח   מחקרבהתייחס  יעילותה  בחינת 

התאמתה לנשים מכורות, בהתייחס לחוויותיהן האישיות ולעמדותיהן של  מידת  קהילה טיפולית סגורה, ו

 . ידן באופן סובייקטיבי ואינטרוספקטיבי-כפי שנתפס ומתואר על נשים מכורות שעברו טיפול במרכזים אלו 

 

 אוכלוסיית המחקר 

קהילות שונות    בשתי  גמילתי בן שנה   שעברו טיפול,  18-30בטווח הגילאים  נשים מכורות,    13שתתפו  הבמחקר  

פרק זמן    .בפרק זמן של עד שנה  וונמצאות אחרי,  במלואו   ות וסיימו א)קהילת "הדרך" וקהילת "רטורנו"(,  

בקהילה,   הטיפולית  החוויה  בהשארת  ומספיק  ראוי  זמן  פרק  בהיותו  המחקרית  ההכרה  נוכח  נבחר  זה 

(White & Miller, 2007 .) 

מרקע    ותמגיעמרואיינות  תשע  הברית.  - ישראליות וחזרו לאחר הטיפול לארצות  ןיים מהמרואיינות אינשת

 .  להורים גרושיםמכלל המרואיינות הינם בנות  11כאשר משפחתי דתי 

 

 הליך המחקר 

המחלקה לקרימינולוגיה  של    האתיקה לוועדת  בקשה לעריכת המחקר  הופנתה  שלב הראשון של המחקר  ב

בשלב    .ועל מטרותיוהסבר מפורט על המחקר    כללה  הבקשה  .לאישור ביצוע המחקר  בר אילן  אוניברסיטתב

  שעברו   NAפניתי באופן פרטני לנשים מכורות נקיות מתוכנית  ,  הנ"ל  השני של המחקר, ולאחר קבלת האישור

פתוחות ושם נגשתי לנשים ושאלתי אם הן עברו    NAהגעתי מספר פעמים לקבוצות  גמילה בקהילה טיפולית 

  גמילה וטיפול בקהילה טיפולית והצעתי להן להשתתף במחקר לאחר הסבר מפורט מצדי על מהות המחקר.

אותן   משאלתי  ולהתראייןלגבי  לקחת חלק במחקר  רשותי    ,וכנותן  ביקשו את  ואף  מידית  חלקן הסכימו 

קיבלתי את מספרי הטלפון שלהן ליצירת    . רך במרואיינות בשל החשיבות של המחקר בעיניהןלפרסם את הצו
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שנשים אלו  ראוי לציין    קשר ובהמשך קיבלתי מהן עוד מספרי טלפון של נשים שעברו טיפול בקהילות אחרת.

תי אליהם  פני  בשל כךו   באותן קהילות  טיפולית ואינם מקבלות שום שרות כזה או אחר  סיימו טיפול בקהילה

עם   הסברההתקיימו שיחות  באופן עצמאי ולא דרך מנהלי הקהילות או אנשי המפתח בקהילות הטיפוליות,

  את השתתפותן   ביקשתיו  ואת עניינו ומטרותיו של המחקר,י  את עצמהצגתי    ןבההמועמדות הפוטנציאליות ו

זה  הוולונטרית. הוו   את  הדגשתי  ,במפגש  במחקררנטלוהפן  ההשתתפות  של  על  וא  י  היתרה  ההקפדה  ת 

בשלב  .  שיחפצו, ללא הסברבכול שלב    להן שהן תוכלנה לפרוש ממנוהבהרתי אנונימיות משתתפותיו. בנוסף,  

  להשתתפות במחקר,  ופס הסכמה מדעתט לחתום על  דרשו  נביעו עניין לקחת חלק במחקר,  הזה, נשים אשר  

נוכח התכנים העולים בו,  ובהר להן כי  הו יוכלו  בכל נקודת זמן במהלכו, או לאחריו, היה וירגישו מצוקה 

  בחתימתן   לאשר   ותבקשה  , הנשים לבסוף  . המלווה אותן  טיפול  לאשת /אישל או    בד/ת סוציאלי/ת לעולפנות  

 . מןיהראיונות ע   את הקלטת

)בשל תקופת הקורונה(, תוך שימת    השלב הרביעי של המחקר כלל את ביצוע הראיונות. הראיונות נערכו בזום

 .  ןשביעות רצון מציד-לב מרובה לתגובות הנפשיות והרגשיות של המרואיינות ולאיתותי מצוקה או אי

 רוויה מחקרית.   עקבנשים   13 רואיינו רקבפועל  אךנשים הביעו הסכמה מלאה להשתתף במחקר  15

 

 כלי המחקר 

  מטרת  (Miles, Huberman & Saldana, 2014)  .מובנים-עומק חציראיונות  באמצעות  עשה  נהמחקר הנוכחי  

בבד  -למראיין )החוקר( לקבוע את תחומי המחקר הכלליים ובד אפשריםשל כלי מחקרי זה, מהסימולטניים 

  מעין זה לאסוף  איוןיר  , מאפשרבנוסף(.  Francis et al., 2010)לדאוג למיקודו של המרואיין בנושא המחקר  

  נספח א'וצורפו כ  מראש  נכתבובמחקר    שנשאלו . השאלות  בתחום הנחקר  יםעשירוונטיים  נתונים רלוידע/

 . כשעה משך נאשר נכתב עבור מחקר זה. כל ראיון 

 

 שיטת ניתוח הנתונים 

על  נותחו  המרואיינות  של  שיטת  -דבריהן   ,Namey, Guest, O'Regan)  קטגוריאלי התוכן  ה ניתוח  פי 

Godwin, Taylor & Martinez, 2019) :ניתוח זה בוצע בשלושה שלבים 

 ,McLellan, MacQueen & Niedig) ן הכתובתוכה ארגון המידע: תמלול הראיונות וקריאה חוזרת של ( 1)

2003.) 
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לחוויות המשתתפים בהתייחס לנושא  מרכזית  משמעות  כבעלות  איתור תמות מרכזיות החוזרות על עצמן  (  2)

 . (Hagaman, 2006) המחקר

פירוק של הטקסט  ,  נפרדתקטגוריות, כך שלכל קטגוריה תהיה משמעות  ל  משפטים והכנסתםהף  צירו  (3)

 (. 2003)שקדי, של פרשנות ועוזרת להבניה וארגון של החומר הנחקר תהליך  רת מאפש קטגוריותל
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 ממצאים 

הוא לבחון את עמדותיהן של נשים מכורות לגבי יעילותה של שיטת    , כאמור לעיל,מטרת המחקר הנוכחי

תוכן  -ממצאי המחקר חשפו ארבע קטגוריות.  הטיפול המסורתית בהתמכרות בקהילות טיפוליות סגורות

 מרכזיות: 

 טיפולית. הקהילה ההתנהלות ב נוקשות   לגביהתייחסות הנשים באופן כללי  .1

 שונות בקהילה הטיפולית.  ה"תוצאות" החוויות הנשים מ  .2

 . חוויות הנשים מהניתוק מהסביבה החיצונית .3

  .חוויות הנשים בחייהן לאחר היציאה מהקהילה הטיפולית .4

 

 קהילה הטיפולית ההתנהלות בהתייחסות הנשים באופן כללי לגבי נוקשות 

ולית. נוקשות  מתייחסת לאמביוולנטיות של המטופלות כלפי הנוקשות של הקהילה הטיפ  זו  קטגוריית תוכן

בכ מתבטאת  בללים  הטיפול  הטיפולית הנהוגים  והנוקשיםיום  הבסדרי  ,  קהילה  בה  הברורים    המונהגים 

   .מכללים אלו כל חריגהידי אנשי הצוות בגין -הניתנות עלובתגובות 

 

 עמדות חיוביות כלפי הנוקשות בקהילה טיפולית 

  נשים אלו תיארו קהילה הטיפולית.  של ההנוקשה    הלהתנהלות חלק מהמרואיינות הביעו עמדה חיובית בקשר  

ה גדלו, חסרימ "  מפורקים"הבתים  את  ובהן  ואכיפ  ,סמכות הורית  הן הגיעו  כללי התנהגות,    ה שלגבולות 

שלשלטענתן   לתחושות  אותן  בעצמן  הובילו  וזלזול  וברכוש.    ,הפקרות  הקהילה  באחרים  של  נוקשותה 

  עבורן חוסר זה בחייהןהשלימה    ובפיקוח הדוק,  הצבת גבולותביטויה בין היתר בהטיפולית, כפי שמוצאת את  

הצבת גבולות עצמיים שנוצרו בעקבות הגבולות החיצוניים    ה שלהזדמנות ללמיד   להן, לתפיסתן,והעניקה  

הקהילה של  הברורים  אלווהכללים  מעין  גבולות  להציב  האוטונומית  היכולת  בביטחונן    הובילה  .  לעלייה 

    י וביכולתן להתמודד עם פיתויים ואתגרים.   העצמ

 חודשים לפני קיום הריאיון:   8, מכורה למין ואוננות כפייתית, סיימה טיפול בקהילה  23, בת פנינה

"...אבל זה לימד אותי, פתאום התחלתי להבין שלא הכול מותר בחיים יש חוקים יש כללים, כן בעיקר זה  

כל מאוד אבל זה שלב שכל אחד צריך לעבור אותו, לתווך הארוך זה משתלם,  בונה... זה לא כיף לא נעים ומתס
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רק מתי שיצאתי והתחלתי בחיים הבנתי כמה זה היה חשוב בקהילה תוך כדי אתה לא ממש מבין את זה  

 והיום אני ממש מודה שהתעקשו איתי". 

 

מכורה    38)בת    לךולי  ( ריאיוןמכורה לסמים ואלכוהול, סיימה טיפול קהילה שנה לפני קיום ה  ,21)בת    דינה

  :]בהתאמה[, מחזקות דברים אלה לתלות וסמים, סיימה טיפול בקהילה שנה לפני קיום הריאיון(

היה בזה גם חלק טוב, חוויה של שיגרה, בטח, אהבתי את זה, ללמוד לנקות, בסיס טוב לחיים, לקום בבוקר  "

 . ות זה יותר איפס אותי"ולהזיז את עצמי... כשיצאתי מהקהילה היו לי יותר גבול 

 . זה דברים שלא היו לי בבית, לקחתי את זה" - סדר יום, שיגרה, אחריות, גבולות"

 

בכל הנוגע לנוקשות הקהילה הטיפולית מתייחסת לקשר   נקודה חיובית נוספת שנמצאה בדברי המרואיינות

  גבולות בעצמן:  תצבלבין ההצבת גבולות חיצוניים   בין

"... זה סידר לי את החיים, יכולת לשים גבול לאנשים שיש גבול חיצוני זה נותן לי את המקום להגיד מה  

 )פנינה(   .נעים לי ומה לא נעים לי"

 

  התייחסה בהקשר זה  חודשים לפני קיום הריאיון(   8מכורה לקניות, סיימה טיפול בקהילה    , 26  )בת   מירי

המוכת החיצוניים,  הגבולות  הצבת  עצמיים  להשפעת  גבולות  בניית  יכולת  על  הקהילה,  חוקי  ידי  על  בים 

 ח העמידה שלה:  ועל כ פנימיים ובעקבות כך גם

"...לא רק לדעת איפה הגבול אלא גם לדעת להציב בעצמי את הגבול, זה העניין של לשלוח לספסל זה בעצם  

ברטורנו אז אני שולחת    ממש ללמוד להציב למישהי אחרת את הגבול כאילו להגיד לה את זה אסור לעשות

עברתי הטרדה מינית    מאהיום אני מבינה כמה זה עזר לי, כי עכשיו לדוג  .אותך לחשוב על מה שעשית בספסל

 . בעבודה וידעתי לזהות את זה וידעתי גם להגיד לעצמי זהו עד לכאן, במקום כזה את לא נשארת"

 

תיארה בדבריה  חודשים לפני קיום הריאיון(    11תושבת לונדון, מכורה לפורנו, סיימה טיפול    24בת  )  רונית 

כוחות   התעצמות  כשל  נפשהאת  הסתגלות  יוצא-פועלה  שלה,מתהליך  היום  ולסדר  הקהילה  לכללי    ה 

   בהם: עמידהמו



 

22 

 

... מלא אומרים בקהילה שבונים את השוטר הפנימי, נגיד יש את ההקפצות כנות בקהילה שפותחים על  "

קבלים על חריגה מהכללים( היום אני חושבת על הכנות שלי, וזה הרבה  קומבינה )כלומר, אחת התוצאות שמ

אני חושבת שאלו הדברים שנתנו  בזכות הדרך בקהילה. הגבולות, הקושי מלמדים אותך לפתח שוטר פנימי,  

לי הכי הרבה למרות כל הקושי כי בסוף זה משאיר לך חוויה שהצלחת למרות הקושי הגדול, כאילו משהו  

  .שכבשת"

 

רונית   טוענת  העברעוד  דפוסי  את  לה  שינו  בקהילה  והכללים  חשיבה,    הדרכיאת  )כלומר,    שהגבולות 

שגונבת בכל פעם  , מבחורה בלי רסן להידרדר להתמכרות( המביאים את המכור ה ישנים  הרגש  ההתנהגות ו ה

הילה  הנוקשה של הק   בזכות המסגרת   ולהבין,למדה להציב לעצמה את הגבול  לבחורה ש   שהיא חפצה בכך

 בעיקר בשבילה:   יםחשוב גבולות אלוש  הטיפולית,

"היום בחוץ יש לי יותר משמעת ונראה לי שזה בעקבות הקהילה, יש שם משמעת, כללים, חוקים דבר שאף  

יות סתם כי בא לי, לא היה  ו פעם לא היה לי, לפני שהגעתי לקהילה גם אם הייתי נקיה, הייתי גונבת מלא מחנ

עם התחושה הזאת שיתפסו אותי    .אני לא מסוגלת לעשות את זה, אני לא רוצה יותר  לי שום גבולות, עכשיו 

 . או עם משהו שלא שלי"

 

 עמדות שליליות כלפי הנוקשות בקהילה טיפולית 

מהמרואיינות   חלק  של  החיוביות  עמדותיהן  הטיפולית,  לצד  הקהילה  של  נוקשותה  חלק    החזיקוכלפי 

כלפיה,   שליליות  בעמדות  של   שמצאומהמרואיינות  בתחושות  העיקרי  ביטוין  ביטחון  את  וחוסר  .  תסכול 

עבור  חשיבות רבה  לטענת המרואיינות, קיימת    עמדות חיוביות.ובבעמדות שליליות    בבד-ו בדהחזיק חלקן,  

וההתייחסות החמורה לכל חריגה    לכך  הנלוויתהנוקשות    ,גבולות וסדר יום אך עם זאתהמטופלות בהצבת  

 : חוסר ביטחון ופחד הובילה אותן לחוש תחושות של ןהנעשית מצד

הכי קשה היה    ."היה לי מאוד קשה, פתאום אומרים לך מה מותר ומה אסור, משנים לך הרגלים של שנים

 )פנינה( . הטלפון למשפחות שקובעים לך מתי ואיך וכמה, היה לי מאוד קשה. שנאתי את הצוות"

 

מאלו  וחוקיה  בכלליה   השונה באופן מהותי  קושי בהכלת מערכתל  התייחסותרונית מחזקת דברים אלו תוך 

 שהיו מקובלים עליה טרם כניסתה לקהילה הטיפולית: 
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להכיל את זה או לא   - ומה אני מסוגלת לעשות עם זה  ; יקר קשה להתמודד עם מצבים שאומרים לי לא"בע 

 רונית(  עמידה בזמנים, סדר וארגון" ) . ]יש לי קושי ב[להכיל את זה

 

טון ההערות והגוון הנוזף החמור שצבע את תגובת  ב   נוגעת  בהקשר זה  הנשים  ידי-עלזווית נוספת שהועלתה  

 : הצוות הטיפולי

אבל זה היה משטר, כאילו אנחנו באיזה מפקדה, על כל דבר קטן אפילו שלא עשית את מקבלת על הראש,  "

   )דינה( ." הזה כמו לחטוף כל פעם כפ

 

 :  לילך ה של דברי בגם דומה מצאה את ביטויה  תגובתיות חריפה

"...אבל שם זה היה מאוד קיצוני, ממש קיצוני, אם את לא מנקה יש עונש, העונשים הם כבדים, אם את לא 

גמורה   יכולה להגיד לך שלפעמים הייתי חוזרת מהעבודה  זה כבד קצת, אני  יש תוצאה  עושה מה שצריך 

עייפה, כאילו אין זכויות  לקהילה ולא ויתרו לי בכלל לא כיבדו את זה ונתנו לי כיסא ניתוק רק בגלל שהייתי 

את מבוטלת, ולא מסתכלים עליך... אני יכולה להגיד לך שאני ורוב הבנות שם אומרות שזה ממש טראומה,  

 .אני שנה כבר מחוץ לקהילה אני עדיין בחרדות מהקהילה"

 

 : אותה לטלטלה רגשית אשר הובילחוסר אמון שחוותה מצד הצוות, אביבה מצביעה על 

לי' אנחנו מאמינים שיקרה נס אם תחזקי מעמד כאן', שזה משהו שעשה לי רע, כי ]לכאורה[  כל הזמן אמרו  "

 אני כזה מקרה אבוד שצריכים נס כדי שיקרה איתי משהו. זה מאוד טלטל אותי". )אביבה( 

 

מכורה לסמים ואלכוהול סיימה    32)בת    שולהניואנס ביקורתי מעניין נוסף מוצא את ביטויו בדבריה של  

המפונות    כוחניותוההנוקשות הרבה  המדגישים את הפער בין  חודשים לפני קיום הריאיון(    8בקהילה  טיפול  

 : " לה הן זקוקותהרכה "היד ידי צוות הקהילה הטיפולית לבין- כלפי המטופלות על

"בדיעבד הרגשתי שממש עשו לי רע... הרגשתי שזה היה גס מדי, בכל זאת אני נשמה פצועה שמגיעה למקום   

 . כה המון המון רכות"וצרי
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הביא את רונית להתשה    ,הפער הזה, בין הרצוי למצוי, בין הנוקשות וההפחדה לבין הצורך בחמלה וחיבוק

  נפשית, לפחדים ולכעס:

ל  ו"אומרים לך תסיימי תהליך כי אם לא תסיימי את התהליך את תחזרי להשתמש, אז את רוצה לעשות הכ  

שאומרים לך. כן היו לי התנגדויות, הייתי פתאום מתפרצת או בוכה או  כדי להחלים אז את עושה את כל מה  

מתעצבנת, לפעמים הרגשתי שאני מאבדת שפיות כאילו אני לא נורמלית, כי לא הבינו אותי והייתי צריכה  

 .  לשתוק כי אסור לענות, קשה מידי קשוח באתי כדי למצוא שלווה שיחבקו אותי"

 

שהאיום   ציינה  חשה  התמידימירי  של   שהיא  במקרה)ים(  הטיפולית  מהקהילה  להוצאתה  הנוגע  בכל 

   :קבוצה להוות עבורה מקום של משפחה או ביתמה מנע התנהגות)יות( לא תקינה)ות( 

למקום שאתה תמיד יכול לעוף ממנו... כי אם זה משפחה אז משפחה אמורה להיות  "אי אפשר לקרוא בית  

משפחה אבל יש גבולות וזה לא רגיל, פתאום אתה מבין שזה היה  בהכל גם בחרא, אז כאילו לומר שזה כמו  

 ".  בכלל לא בטוח

 

 חוויות הנשים הנובעות מ"תוצאות" שונות בקהילה הטיפולית  

זו מתמקדת  תוכן  ב"תוצאות"  קטגוריית  מפורט  משתתפות המחקר-על   עלוושה   שונות  באופן  במהלך    ידי 

לדבריהן,  הראיונות להן,  שלילייל  ושגרמו  לעיל,  תוצאות.  משמעותיים  םרגשות  כמצוין  למעשהה  אלו,    ן 

חוסר כנות, אי    ה, למשלמטופלות בקהילה הטיפולית בעקבות חריגות שונות מכלליהעונשים המוטלים על  

מאגר של תוצאות, קלות    עומד  צוות הטיפולירשות האי ציות לדרישות הצוות. לועמידה בכללי ההתנהגות  

צריכות ללמוד לקחת אחריות    מכורות בקהילה טיפולית  שנשיםונספציה  מבוססת על הק  והטלתן  חמורות,ו

  בוקר או הערב,שעות הב   'הקפצה'על מעשיהן ולהבין שלכל מעשה יש השלכות. אופן קבלת התוצאות נעשה ב

. התוצאות מחולקות לפרטניות  בותיהק( המוטל בע תוצאהושל העונש )ההחריגה  הקראה פומבית של    קרי

מטופלת   לכל  מותאמות  פרטניות  תוצאות  שעשתהל  בהתאםוקבוצתיות:  קבוצתיות  ,  חריגה  ותוצאות 

יחד  על כל הקבוצה  נוכחכעונש קולקטיבי  ,מוטלות  פעילה בתהליך    , בעיקר  חוסר מוטיבציה להשתתפות 

"בית    -)מצב הנקרא בלשון הקהילה  חשיפה של מניפולציות )קומבינות( אסורות  - איהריפוי וההחלמה או  

 .(חולה"
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תוכןקטגורי ב בחוויות  ,זו  ית  המרואיינות   נתמקד  מ  שחוו  לדבריהן    עיקריותה'תוצאות'  הארבע  כתוצאה 

)ד( "ניתוק" )או בהגדרה אחרת, "כיסא ניתוק"(;  )ג( אישי;  "ניעור ")ב(  ;תוצאה פרטנית)א( : שהוטלו עליהן

 סנקציה קבוצתית. 

 

   כתוצאה מקבלת תוצאה פרטניתחוויות 

הסנקציות השכיחות  .  ה עומדת בניגוד לכללי הקהילה הטיפולית גוררת בעקבותיה סנקציההתנהגות  ככלל,  

  בקהילה  הןל  הניתנות  זכויותשל  פריבילגיות או צמצום    ה שלשליללדברי משתתפות המחקר, כוללות  ביותר,  

, צפייה  של בני משפחה  , יציאה לקניות, ביקוריםהשבועיות לבני המשפח טלפון  שיחות    באופן שוטף, בהן

חברי  מצד  תייחסויות שליליות  ה  ,"ניעור" תחזוקה,  הניקיון או  ה  תחומיחובות ב  ה שלהטל   עוד,בטלוויזיה ו

 סילוק מטיפול.  -ובמקרים קיצוניים קבוצה, בידוד, הרחקה  ה

 

אך להתרשמות  ניתן למצוא יחס אמביוולנטי של הנשים כלפי שיטת התוצאות, אמנם, כפי שיפורט בהמשך,  

 .  עוצמתיות ורבות יותר ממקבילותיהן החיוביות החוויות השליליותעורכת המחקר, 

השלילי המחקר  ,  מהצד  אתמשתתפות  נוכח    ביקרו  היתר  בין  הטיפולית,  בקהילה  הענישה  שיטת 

 ין חומרת ההתנהגות הלא נאותה.  בין חומרת העונש לב לטעמן הדיספרופורציה

"הרבה פעמים על חריגה אז שוללים לך דברים, במקום כן לתת לנו להתמודד דווקא במה שחרגנו כי החריגה   

 בדרך כלל זה במה שקשה לנו". )רונית(  

 

אודות הסיבות    הצוותאנשי  מצד  חלקן הוסיפו וציינו שלצד החומרה של הסנקציה, לעתים לא ניתנו הסברים  

 :  טלתהלה

"הבנות שמקבלות את התוצאה לא מבינות למה הן קיבלו את התוצאה, לא תמיד הסבירו לנו וזה מה שהיה  

 (  חודשים לפני קיום הריאיון 8מכורה לאלכוהול סיימה טיפול בקהילה  22, בת מעצבן".)אביבה

 

 נקודה נוספת שהפריעה לנשים היא האיסור להגיב או לערער על התוצאה שניתנה:  

חתי את זה בהקפצת כנות ונתנו לי תוצאה של שלילת  תכתי לקנטינה וקניתי שוקולד לאחת הבנות ופ"הל

שהי שפתחה את אותה קומבינה וקיבלה  יפריווילגיות, בלי טלפון בלי ביקור בלי טלוויזיה שבועיים, והייתה מ 
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קיון, גירוף  יהילה, כמו נ)תוצאות, סוג של עונשים שבאים לידי ביטוי בעבודות שירות קטנות לקרק רג'קטים  

והשתגעתי מזה למה ככה, ואסור לך לשאול למה, אם את שואלת  גריות ועוד(  יי ס ל , איסוף בדהעי עלים, צב

פליה  אלמה מוסיפים לך עוד יום, כאילו את צריכה לשתוק, וזה מעצבן כי זה לא צודק, וגם כאן אני מרגישה  

 .(חודשים לפני קיום הריאיון 7ואלכוהול סיימה טיפול בקהילה מכורה לסמים  25, בת  . )קרן"מה הקטע 

 

זה  התייחסומסוימות  מרואיינות   בקהילה  בהקשר  מין "מסדר    גם למסדר הקראת התוצאות  על  )מדובר 

בוקר" בו אוספים את כל המטופלות בקהילה והצוות המטפל מקריא בקול איפה כל אחת חרגה מכללי הבית  

 : ומה העונש המוטל עליה(

תוצאה שלילת קפה בוקר, ח' השאירה שירותים    -   "כל בוקר יש הקראת תוצאות לכולם לדוגמא ד' קיללה

זה לא כיף כי גם אם את עושה את עושה כי    .כאילו ככה, כל היום תוצאות  ;מנקה שירותים צהרים  -  מלוכלך 

 את מפחדת אז מה הקטע, אני רוצה לעשות בכיף באהבה" )לילך( 

 

עונש,   אקטיבי של או ריצוי שלילת פריווילגיות  ובכלל זה – העונש  לחוויית ריצויייחסו מספר מרואיינות הת

 משפילה, אכזרית, לא מתחשבת ושוברת נפשית:  ולהיותה

"היה לי גם שטיפת כלים שבוע, ניסו לשבור אותי והם די הצליחו, עבדתי לבד וזה היה בין התוצאות הכי  

ל הגברים במטבח שוטפת הר של כלים.... לא היה אכפת לי לבטל  קשות שלי שיא המשפיל, הייתי לבד עם כ

ביקורים שיבטלו לי טלפונים או שיחות אבל זה היה השפלה ממש, שהבוגרים רואים אותך והנוער ויודעים  

 )מירי( . שאת לא בסדר"

שבירת  "יום שלם שאת עושה כלים לבד של כל הבית, שלילת פריווילגיות, כל זה את מקבלת על התנהגות או  

 )שולה( .כללים וגבולות, כאילו אין הנחה, לא משנה איך את מרגישה ומה את חושבת זה ממש אכזרי בעיני"

 

התנהגותית  על כל חריגה    ביותר כך ששפיטתה החוזרת ונשניתמחמירה  כשיטת התוצאות    הציגה אתפנינה  

ה ללוותה גם זמן רב לאחר  . לדבריה, תחושה זו המשיכשהיא תמיד לא בסדר  גרמה לה להטמיע את התחושה

 :שחרורה מהקהילה הטיפולית

לא טוב לא טוב, ככה הסתובבתי,    לה'אתי הרגשתי שזה לא בסדר, אמי"....כאילו יצאתי החוצה וכל דבר שעש

לקח לי זמן להבין שזה בסדר ליפול בהרגשה זה בסדר למעוד, הכול בסדר אני לא אמות, הרגשתי שכל דבר  

 . זה עניין של חיים ומוות"
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ממנה לרכוש    ולילך הרגישה ששיטת ה'תוצאות' היא ענישה לכל דבר והחיים תחת פחד מענישה קשה מנע 

 משפחתית, כמו שניסו ליצור בקהילה: בהן אמון ותחושת קרבה 

"היום אני מתעצבנת על זה שהאמנתי להם שזה הבית שלך. כל הזמן היו אומרים לך זה הבית שלך אבל  

זה בית? מדריכה אחת כתבה לי נו מתי את באה לבקר   .ת'כלס היו יכולים להעיף או להעניש כמה שבה להם

  את הבית שלך ממש התעצבנתי עליה, זה לא הבית שלי וגם לא היה הבית שלי".

 

על אף הקשיים  לדידן,  שיטת ה'תוצאות'.    חיוביות כלפי  עמדות   לחילופין, חלק ממשתתפות המחקר הציגו

את הצורך להקנות לנשים  קהילה הטיפולית ול הש  מערכת החוקים וההגבלות את  יש לקבל  המוזכרים לעיל,  

 :  בהבנה את היכולת לשמור על חוקים ולשאת בתוצאות של שבירתם

"...כאילו שברת חוק, אבל עדיין זה לא הרגיש רע כמו לשבור חוקים בעולם האמתי, כאילו הייתה הסתכלות  

 אביבה(  עלי לנסות לעזור לי, רוצים לעזור לי, זה הקטע בעונש ככה הרגשתי." )

, מכורה  29בת  ,  )גילה.  פתאום הרגשתי שזה יכול לעזור, ולא רק תוצאות כדי להשתיק ולהרחיק אותך"  "

 ( חודשים לפני קיום הריאיון 11קניות וסמים, סיימה טיפול בקהילה  תלות ל

"אני חושבת שהכלים שהכי עזרו בסוף זה הכלים שהם לא ברשימה של תוצאות של עושה ככה אתה מקבל  

תוצאה כזאת, אלא שמראים לו שאם הכעס והגבולות ששמים זה עדיין בשביל לעזור לו... יכול להיות שאם  

לא נותנים תוצאה זה כאילו ויתרו עלי כבר, בתוצאות זה חשוב גם התחושה שמקבלים מהשטח, מהמדריכות  

ובא מעבר  לו  שאכפת  מישהו  של  הרגשה  יש  והמשמעת  הגבולות  ואם  הכול  אם  של  אתה  בעיקר,  מה  מת 

 .(חודשים לפני קיום הריאיון  6, מכורה לפורנו ומין, סיימה טיפול בקהילה 27בת , )הילה .מרגיש"

 

להמעין  הבנה   עזרה  ובהשלמה    ןזו  בכנות  הלקבל  עליהן  עונשיםאת  התוצאות שהוטלו  מירי, למשל,  או   .

עם התוצאות    מודדותההת   יה אתהקל על  שהוא  הוטענ העונש,  שהועבר לה לצד  המסר    התייחסה להדגשת

 :  שהוטלו עליה

כמו עונש, זה תלוי איך מעבירים את זה לבן אדם וכאילו איך הוא יוצא מזה,    ן"אני חושבת שיש תוצאות שה

אם רק שהוא עבד והיה מורחק ואז הוא מרגיש עונש או שמסבירים לו וגם נותנים לו לכתוב וזה כולל חשבון  

 . ד של התוצאה מה המסר"נפש...זה תלוי איך מעבירים מה התפקי
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לתובנה ש עם הזמן  ציינו שהגיעו  אף  היא    ה המרכזית שלמטרתחלק מהנשים  המהודקת  ללמד  המערכת 

 אכפתיות כלפיהן: ומשקפת ןלטובת ולהוביל אותן לקבל אחריות ומשכך, היא  

יע  "... ואז אתה מרגיש שבאמת אכפת למישהו ממך יש משיהו שאכפת לו כי זה לא משהו שאמור להפר 

בעצם ממך הרבה אחריות,  דורש  שזה  לעצמי.  נטו  זה  לא,  או  השבוע  כי    למשהו אם כתבתי  כנות,  הרבה 

ולהסתיר" לשקר  עניין  יהיה  לא  כנה,  תהיה  אתה  אז  נגדך  ולא  אתך  שהוא  מישהו  שיש  מרגיש    . כשאתה 

 )אביבה( 

  .לטובתי. הם רצו לעשות לי טוב""אבל אין לי מה להגיד אני אסירת תודה כי היום אני מבינה שזה היה  

 )רונית( 

 

חלקן התקבלו  ש  ידי הנשים, כך- על  תוצאות השונותאופן קבלת ההבדל בשקיים    , בנקודה זו,חשוב להדגיש

 . דינה, למשל, דיברה על שיטת "הקפצת כנות" כתהליך איפוס עצמי חיובי: הבנהוחלקן ב  בצורה קשה

יש בה יותר רכות, וזה באמת תוצאה תורמת, זה באמת נותן  "אני חושבת שצריך לשמר את הפינות חשיבה, 

לך זמן ומקום לעבד את הדברים ולחשוב, לא ניתוק, שזה היה יותר קשה, את מנותקת לגמרי מהקבוצה,  

 הקפצות כנות ממש עזרו לי, הספסל, זה לא כמו עונש רגיל" )דינה( 

ת עם מערכת התוצאות; יכולת התמודדות  מירי דיברה על שני כוחות נפש חשובים שרכשה בעזרת ההתמודדו 

 עם תסכול וכנות: 

"זה נתן, אני חושבת שזה נתן, איזשהו כנות, רמת התסכול שלי הייתה אפס בהתחלה שהגעתי ששלחו אותי  

  ,לספסל הייתי מתפוצצת לא הייתי מסוגלת, רמת ההתמודדות שלי עם תסכול הייתה אפס, וזה חישל אותי

 ות לימדו אותי לחיות בכנות, היום אני חיה כנות מלאה."תוצאות מסוימות הקפצות כנ

 

   חוויות כתוצאה מקבלת "ניעור" אישי

מסוגתוצא מטופלת  ה  על  מושתת  אישי'  בהם    'ניעור  אינההתנהגותבמקרים  ולנוהלי    מותאמת  ה  לכללי 

הטיפולית.  הטלת  הקהילה  טרם  עלה  ' תוצאהה'  קונקרטית,  הקבוצ  פרטנית  לחברי  עורכים  ה  המטופלת, 

ובמסגרתה, ל  'הקפצה'  המטופלת  את  במהלך    המעגל  מרכז מכניסים  במעגל  עומדים  הקבוצה  )חברי 

את ההתנהגות    , לעיני כולם,מוכיח אותה, ומטיח בה  קרי  ואחד מאנשי הצוות "מנער" אותה,  ה'הקפצה'(

שעשתה ראויה  במהלךהלא  צריכהניעור'ה  .  לעמוד '  המעגל   המטופלת  ו ב  במרכז  מורכן  הראש  ידיים  עם 

 . רק להקשיב עליהמאחורי הגב, ואסור לה לענות על דבר או להביע את דעתה. 
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על  דברי הנשים   ולדברים שהוטחו בהן מצביעים  זה,    רב.קושי  המתייחסים לעמידה במרכז המעגל  קושי 

   לדבריהן, הוביל אותן לחוש תחושות של מבוכה והשפלה ולהתנתק רגשית מהסיטואציה.

עד  גבול  שיהיה  שהיו    "צריך  ברגע  הקבוצה.  כל  מול  למישהי  ניעור  הקפצת  כשעושים  להגיד  אפשר  כמה 

מכניסים אותי לאמצע הייתי מתנתקת, עזבו אותי שטויות אני פשוט שמרתי על עצמי ככה בכלל לא הייתי  

 )מירי(. שומעת... נאמרים דברים מאוד קשים לבנות שלדעתי לא מועילים... לבנות זה היה קשה"

זו הייתי  ומצד שני  "כן  כבוד עצמי,  לך  יש  ואז אומרים לך את ראויה  וסובלת,  ושותקת  הייתי חוטפת  נה 

אומרים לך תהי כנועה ומכניסים אותך למעגל ומשפילים אותך, לא יודעת בשבילי זה היה השפלה, כאילו,  

 )דינה(  .לא יודעת אולי אמרתי לך פשוט לא הבנתי את העניין, יכול להיות"

כי לא    פחות הצלחתי להקשיב...  . צא מהמעגל, זה היה הרובאזה רק תסיימו לדבר ואני    "רוב הניעורים שלי

אהבתי זה מביך, לעמוד באמצע המעגל, אז פשוט ריחפתי התנתקתי למה לשמוע דברים כאלה שלא מועילים  

 )אושרת(" רק מורידים אותך...

 

מוסיף  מהם,  אי היכולת להגיב על הדברים או להתגונן  הנובע ממעבר לקושי בטקס המשפיל, חוסר האונים  

 :  נוסף קושי

"זה כזה לא נעים את באמצע זה ממש פדיחה, לא ממש הקשבתי לניעור הייתי ממש מתנתקת הייתי מסתכלת  

ת ושותקת ומורידה את הראש  על האדמה וחושבת על משהו אחר... באתי ממקום כזה שהייתי כנועה סובל

 )רונית( . ופתאום כאן אין לך אפשרות בכלל להגיב גם אם זה לא נכון"

"... אתה מרגיש שאין לך קול שאתה לא יכול להסביר את עצמך, מנערים אותך ואסור לך לענות, אתה צריך  

קטנות,... תכלס בשביל מה באתי  להיות עם ידיים מאחורי הגב ולהוריד את הראש, ממש השפלה, כמו ילדות  

 )דינה(  . שיתנו לי אומץ... רציתי ללמוד להיות חזקה שאני יגיד מה שאני חושבת"

 

על הובעה  לעיל  האמור  של  יותר  קיצונית  מהמרואיינות  ידי  - גרסה  חוויאשר  חלק  את  ניעור  ה   יתתיארו 

, מקום  וממנו ניסו להשתחררצתי כחוויה משחזרת טראומה, שהחזירה אותן למקום הקשה ממנו הגיעו  וקבה

 של רגשות אשם והשפלה:

כל החיים   ברחתי  כאילו המקום שממנו  זה ממש  בשבילי היסטריה,  היה  שזה  להגיד  יודעת  אני  "...היום 

)מירי( "לקבל ניעור מהמדריכה, זה היה נורא, כאילו שוב אני באותו מקום שהמשפחה שלי   .האשימו אותי"

שוב לא טובה, שוב לא מספיק מה שאני עושה, הרגשתי קטנה, את אמורה  מעמידה אותי וצועקת עלי, אני  
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ולשתוק... כאילו כמה שאתה מנסה בסוף בשביל משהו קטן   הגב  וידיים מאחורי  לעמוד עם ראש מורכן, 

, מכורה לסמים  28בת  ,  יורדים עליך ומעמידים אותך בקיר ממש כמו לעמוד בפינה, ממש פדיחה" )ברכה

 . (יפול בקהילה שנה לפני קיום הריאיוןואלכוהול, סיימה ט

"ניעורים, לא יודעת זה ממש החזיר אותי... תמיד אמרו לי שאני לא בסדר... אותה חוויה, הטונים והרמת  

קול אני זוכרת שהצוות שם במעגל, וכולם עושים לי נו נו נו ממש כמו מתי שלא עשיתי שיעורי בית, ואז אני  

  ., עם המון הלקאה, שאני לא בסדר, ממש משטר בראש שאני לא בסדר"יוצאת החוצה שוב עם רגשות אשם

 )קרן(

 

 "ניתוק" )כיסא ניתוק( הות מתוצאת חווי

היא "ניתוק" או "כיסא ניתוק".  עליה דיברו משתתפות המחקר  הקשות בקהילה טיפולית    'תוצאות'אחת ה

כולה. המוענשת מורחקת למקום  מטופלת מהקבוצה  הניתוק מוחלט של  /בידוד/הרחקהב  למעשה, מדובר

אחר, אין לה רשות לדבר עם אף אחת, היא אוכלת לבד, מתקלחת אחרונה ונמצאת כל היום לבד "בחשבון  

ניינים טכניים. הניתוק הוא  פרט לע  רשאית לקבל שיחות טיפוליות או לשוחח עם הצוות  ינהנפש". היא א

 מהמסגרת הטיפולית.  קריאת אזהרה חמורה למטופלת, צעד אחרון לפני הוצאתה 

 :  הניתוק הוא צעד חריף, כואב ושוברלתפיסת הנשים שלקחו חלק במחקר הנוכחי, 

 . )שולה( ""כאילו יש מלא זמן שאת לא יודעת מה לעשות אתו כאילו יום יומיים בסדר אבל שבועיים

ממש מטלטל,    ימים, הייתי שבורה ממש... זה היה   10"היה גם את הניתוק שהייתי בחוץ מהבוקר עד הערב  

 )קרן( . כבר הייתי שבורה, די כאילו מה עוד אתם רוצים, והמשכתי להילחם שלא יראו שנשברתי... "

 

הןת  ונוספ  ותתחוש המרואיינות  הזכירו  מהקבוצה   אותן  ובושה  וחברותיה   מבוכה  חבריה  ידיעת    נוכח 

  :לא ראויההתנהגות  נענשה והורחקה מהקבוצה בגין שהמטופלת 

 )ברוריה(   .כי כולם יודעים שאתה בניתוק, לא יודעת היה לי קשה עם זה...""וזה גם פדיחה 

"יו ניתוק זה התוצאה הכי קשה שיש... זה שיא המבייש כי כל מי שעובר רואה אותך כאילו יודע שאת בניתוק,  

 )אביבה(   .אף אחד לא מתייחס אליך את אויר, תקוע באיזה חור כזה עם כל הציוד שלך בשקיות"

"להיות בכיסא זה הכי השפלה אסור לבנות לדבר אתך את כמו מנודה עם ציוד ארוז, להישאר רק עם הבגדים  

עליך ולשבת ליד המזוודה ואת יעני רגל אחת בחוץ, ליד המדרגות זה שיא ההשפלה, ועוד זה מקום שכולם  

 . )פנינה( "עוברים בו



 

31 

 

  באחרונהונש מעלה  במהלך ריצוי העהמנותקת"  "ם מאמורות להתעל  המטופלותהעובדה שכל    יתרה מכך:

 ניכור וחזרה לתקופות אחרות בחייהן בהן היו בסיכון:  ותחושות קשות של בדידות 

"אין לך עם מי לדבר, את אוכלת לבד, מתקלחת אחרונה אסור לבנות לדבר אתך, זה ממש סוג של הישרדות  

 )שולה( .רגעים כאלה שמחזירים אותך אחורה"

זה החזיר אותי לזמן  "הניתוק   נוראי, שמים אותי בחוץ עם כל הדברים שלי  הזה שישבתי בחוץ, זה היה 

ולא   לידי  שעוברים  אנשים  מלא  כאן  יש  ברחוב,  ממני  ומתעלמים  לידי  עוברים  שאנשים  ברחוב,  שהייתי 

מעלות    48-מתייחסים אלי ואני זרוקה על ספה עם כל הדברים שלי... זה לא שפוי לא הגיוני, ישבתי בחוץ ב

 )קרן( . ימים"  10ככה   .חום, בקשתי חצי שעה במזגן ולא נתנו לי, לא שפוי בכלל

 

לעיל, המחסור בהסברים מהצוות למטופלת לגבי מטרת    כמפורט  ,והן בעונשים אחרים  ניתוקה  הן בעונש

 ות. אונים וחוסר ודא  לחוש תחושות של חוסר העונש והסיבות בגינן הוא הוטל, מוביל רבות מהמטופלות

"הרבה פעמים אני זוכרת שאמרתי אני לא מבינה אני לא מבינה מה אתם רוצים ממני, למה, כאילו למה אני  

  בניתוק, והתשובה הייתה תחשבי לבד, אנחנו לא עוזרים לך, יו התחשבי לבד הזה גמר עלי, זה היה נורא.

, זה היה משהו תמיד מסובך,  בתוך הניתוק ניסו להוציא ממני משהו שלא ידעתי מה הוא, כאילו לא יודעת

 )ברוריה(  .תמיד עשו את זה מסובך כזה"

תתמודדי,   וזהו  אותך  מבודדים  אותך  לוקחים  פשוט  קורה  מה  הבנתי  לא  נפשית  במצוקה  מאוד  "הייתי 

קיבלתי ניתוק פעם אחת על זה שהצוות חשב שיש לי קשר לא טוב עם אחת הבנות בקבוצה, ובאמת לא היה  

ינו לי.... כאילו הם ממש הכניסו לי רעיון לראש, כמו שטיפת מח כזה, שמאשימים  כלום אבל הם לא האמ

 )מירי(   .אותך במשהו שלא הייתה לך בכלל כוונה ולא מאמינים לך זה ממש כמו שטיפת מח"

נפש, תמיד   " אף פעם לא באמת הרגשתי אחר אחרי תוצאה, גם בניתוק אף פעם לא עשיתי ממש חשבון 

תוק שבסוף שכנעו אותי לצאת ממנו, לא ראיתי את זה אף פעם בתור כלי שעזר לי או  ישבתי הרבה זמן בני

 )אביבה( . משהו כזה"

 

לחוש   מהנשים  מעט  לא  הובילו  הנ"ל  והבעיות  המורכבויות  לשיטכלל  חיבור  בקהילה  חוסר  הענישה  ת 

   :שהיא גורמת להן הרבנזק בבד הכרה סובייקטיבית ב -ובד  תועלת שבהב חוסר הבנה הטיפולית ול 

 )אביבה(  . לא הבנתי את המטרה של הניתוק, כי אני זוכרת שהייתי מאוד מבואסת על זה" ,"האמת
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אבל תכלס    ? , מה עשית לא בסדר]כמו[  נתנו לי שאלות מנחו  ."ישבתי שם בלי בכלל להבין מה רוצים ממני

 )שולה(   .לא חשבתי שאני לא בסדר"

כאילו השיטה הזו שלהוציא אותך מהקבוצה כדי שאולי תגלה    .לא הייתי מחוברת למה שהם רצו  ,"בתכלס

משהו על עצמך לא ממש עבד עלי... כאילו בניתוק אסור לך לדבר עם אף אחת, וגם להם אסור, אין יחס אתה  

 )ברוריה(  .כאילו אויר, אתה כלום"

 

לפצל את הקבוצה    שעניינו של הניתוק  , בהקשר זה, את הסברהאף העלתה  ממשתתפות המחקראחת  רונית,  

 צוות להשתלט עליהן":על ה מנת להקל-על

"הרגשתי שהרבה ניתוקים הרבה דברים רק כדי שיהיה להם יותר קל, כדי להשתיק אותי שיהיה יותר קל  

 . יוכלו להשתלט על הקבוצה" בקבוצה, הרבה ניתוקים הרבה הרחקה רק כדי שהם

 

והמוגנות    תיותת המשפחובתחושתוצאת הניתוק והתחושות הקשות שחשו הנשים בעקבותיה הביאו לפגיעה  

 שניסו ליצור בין הנשים לבין עצמן ובינן לבין הצוות המטפל:

למה אתם    "זה כאילו אם אתם אומרים שאנחנו קבוצה ורק ביחד זה עובד וזה הבית שלנו וכל מיני כאלה, אז

 )ברוריה(  . זורקים אותי לכמה ימים מחוץ לקבוצה"

לה מנדים אותי אומרים לי תארזי  ל"הייתי בוכה מלא, כאילו גם כאן שחשבתי שסוף סוף מצאתי מקום יא

 )פנינה(  ."ן ציוד את עוד רגע עפה אז כבר אין ביטחון את מאבדת את הביטחו

בוגר מהגברים....א על  צעקתי  כי  ניתוק  גבר  "קיבלתי  בקהילה אם  מוגנת  להרגיש  אני אמורה  לעזאזל  בל 

מחליט לצעוק עלי אז אני צריכה להגן על עצמי. סליחה להם מותר להרים עלי את הקול, הרגשתי מותקפת  

 )אביבה(. "יומאוימת ולא היה איתי שום איש צוות שיגן עלי

 

והחיבור אליו ולתהליך הטיפול בכלל נפגע  , תחושות האמון בצוות  ודינה ]בהתאמה[  של רונית  יםגם במקר

 במהלך הניתוק:   ן בה ותמיכה  עקב הבעה חריפה של חוסר אמון

ואז הוציאו אותי לניתוק, ואני זוכרת    מא שלי...י"אני זוכרת שזה היה תקופה קצרה אחרי הפטירה של א

י אוזניים וכאביי גרון  שלא הרגשתי טוב פיזית, ואני לא בן אדם שחולה הרבה והיה לי שיעול מטורף וכאב

אחרי שלוש שבועות בערך,    ואף אחד לא האמין לי, אמרו לי את במתלוננת סתם כי את בניתוק, תמשיכי...
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הוציאו אותי לרופא בחוץ והוא אמר, היה לך דלקת אוזניים שעברה לדלקת גרון עבר לדלקת ראות ועכשיו  

 . א עד עכשיו"דלקת בסמפונות, אני לא מבין איך לא הוציאו אותך לרופ

 

"חזרתי מהעבודה הייתי גמורה, הייתי חלשה ורזה ואז התנגדתי לא רצתי לשטוף ממש התעצבנתי ושלחו  

אותי לכיסא ניתוק, כעסתי עוד יותר ממש נשברתי בכיתי מלא ועדיין לא היה אכפת להם, אני לא אשכח את  

 . ילמתי מחיר לא הוגן בכלל"זה אחר כך שלחו אותי לפסיכיאטר כי החליטו שאני משוגעת... סתם ש

 

 תוקבוצתי ותסנקציהטלת חוויות מ

עקב תחושה של צוות המטפלים  קבוצה אורגנית שלמה  הן עונשים המוטלים על חברות סנקציות קבוצתיות  

עשה שלילי ספציפי שנעשה על ידי  ממ  שקיימת התדרדרות בהתנהגותן הכוללת של הראשונות, או כתוצאה

או סובלת  פקדת  תהקבוצה לא מ  משתתפות המחקר, קיימים מקרים בהםדברי  ל נשות הקבוצה. ל/מרבית

( סנקציות על הקבוצה    ובזמנים אלו,  בלשון הקהילה(  "הבית חולה" מחריגות התנהגותיות רבות  מוטלות 

 שליטה.   אובדן תחושה של  מובילות רבות מהן לחוש ,סנקציות אלו, לדברי המרואיינות כולה.

סיגריות, ציוד, משאירים אותך    :לקחו לי הכול  .זוי שיש, הכי חוסר אונים בעולםזה הדבר הכי ה  ,וה -וה"  

 ערומה. זה התמודדות חבל על הזמן, לאבד שליטה לגמרי..." )פנינה( 

כלום  תקבוצתי  "סנקציה  יודע  לא  אתה  הזויה,  ברמה  שליטה  חוסר  את    .זה  תקבל  מתי  לך  אומרים  לא 

החוסר ידיעה מה יהיה איתי עוד חצי שעה זה תסכול בשבילי, כן זה חוסר יכולת לשלוט על   .הסיגריה הבאה

 החיים שלך כאילו אין לך כלום." )רונית( 

"חודש שלם זה היה ממש קשה, במשך שבועיים היה נוהל שתיקה לא דיברנו אחד עם השני, סיגריה כל  

ד כל הקבוצות, אסור מוזיקה, צריך לשים את כל הדברים בשקיות ומזוודה וזה נעול בחדר, כל  שעתים, לעמו

זה ממש קשה. אין טלוויזיה, אין כלום שמשחרר... זה קשה,  וכנות,  ושיקופים  הרבה    יום קבוצת כעסים 

 " )אביבה(.נשברו גם אני נשברתי

פתאום שמלא הורים מגיעים ואומרים להם    "קיבלנו תוצאה קבוצתית ביטלו ביקורים לכולם, ואני קולטת

כל כך צריכה את החברה הזאת, ואמרו לה ללכת.   ללכת. אני זוכרת שהתפרקתי כמו ילדה קטנה, הייתי 

בוק שלה, החוסר אונים הזה מטורף... רציתי לברוח ואני זוכרת שאמרו לי אם את בורחת אין לך  יחיכיתי לח 

הרבה כעס, אתם מגזימים יש כאן קצת אנושיות, נכון משלמים    כך  לאן לחזור ואני זוכרת שיצא ממני כל

 . )שולה( "מחירים בחיים נכון קרה משהו ויש כאן תוכנת אבל קצת אנושיות. לא בכול מחיר
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השליטה אובדן  לתחושת  הקבוצתי  ,  בנוסף  באופן  העונש  להגיב  אותן  של  טראומטיהוביל  שחזור   ולחוות 

 :רגעים טראומטיים מעברן

הרגשתי שלוקחים לי    חושבת שברגע שהייתה סנקציה או תוצאה קבוצתית זה היה קשה לי מאוד..."אני  

ואני לבד כל    .לבד  ,הכול,  לי את  כל מה שעברתי שהאקס שלי היה לוקח  זה היה ממש טראומה,  בשבילי 

 . )מירי("זה היה סיוט  הדברים וזורק לי אותם, וזה היה לי ממש קשה שהם עשו את זה...

ש דברים מידי אגרסיביים כמו הלקחת ציוד, צריך להיזהר שלא מכניסים את הצד הרע של החיים  "אבל י

 בתוך הטיפול כי משם ברחתי את מבינה..." )רונית( 

"למה? זה שם אותי במקום מוקדם מידי לעבוד במטבח מול קבוצה של גברים שזה היה הפגיע הכי מרכזית  

ווה את הגברים האלו שהכאיבו לי ואז בבוקר לעלות למעלה ולראות  שלי, גברים, שיש לי סיוטים בלילה אני ח 

אותם זה היה לי נורא. אני לא חושבת שזה עזר לי או שזה היה נכון בשבילי, אמרו לי שאני צריכה ללמוד  

 " )הילה(.לתקשר עם גברים אבל זה לא מה שעזר

 

ת הצוות על  חלטההנשים תחושה שחוו חלק מ  כמו בתוצאות אחרות שפורטו לעיל, גם בסנקציה הקבוצתית

מידתית,  ושרירותית    הינה  הסנקציההטלת   טובה   ללאלא  התנהלות  למען  מועילה  בהמשך    יותר  למידה 

 :הטיפול או בחיים ה"אמתיים" לאחר סיום הטיפול בקבוצה

הרבה פעמים  ...אני לא רואה איפה זה השפיע בטיפול או בחיים שלי בכלל, לא חושבת שזה הועיל לי... גם כי  "

התוצאות לא היו קשורות לחריגה, זה היה נראה כמו משחק כזה, בחיים זה מאוד קשור, לא תצא לעבודה  

 )רונית(  . תיים לחוות את זה בשפיות ואז להבין"יאין לך כסף, אתה צריך להתמודד מול החיים האמ

ם, והיה פעם אחת שניקינו  היו פעמים שהיה תהליך, סנקציה קבוצתית, כל היום עומדים על הרגלים מנקי"

כך באו פועלים לעשות משהו ולכלכו הכול ושוב ניקינו ואז למחרת שוב באו פועלים, הרגשתי ממש  -ואחר

זלזול, זה ההרגשה הכי נוראית שיש ועל זה שפתחתי את הפה נתנו לי כיסא ניתוק שבועיים, כאילו תעבדי  

 )שולה( .ותשתקי וזה מה יש אין שם שום הבנה"

 

 : הסנקציה הקבוצתית גרמה לשבירה נפשיתהקיצונית ביותר וביחס לחלק מהנשים,  ברמתה

יתה אחת הסנקציות הקשות חלק מהחברות שלי הלכו נשברו פשוט  י"אני זוכרת שהסנקציה הקבוצתית זו ה

ניתקו איתם קשר, וגם אמרו לנו לנתק איתם קשר, מה עשינו בזה? סבבה שזאת החוויה כאילו שמי שמעיפים  
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ו או עוזב, מנתקים איתו את הקשר, גם מי שהחליט ללכת כי היה לו קשה, מנתקים איתו קשר, בעיני זה  אות

 )גילה( .חמור, זה חוויה קשה"

 

 מנגד, מי שנשארה הוכיחה לעצמה ולקבוצה חוזק ואחדות:

עוזבות טיפול והולכות להש" נשברות סביבך, אורזות ציוד והולכות הביתה,  תמש,  ...זה שאת רואה בנות 

שהצוות אומר לא אכפת לנו כמה קשה לכם מי שלא טוב לו שיארוז ציוד וילך, יש בנות שלא יכולת, זה קשה  

 . )פנינה( "מאוד. אבל את יודעת אחרי סנקציה מי שנשאר יש הרגשה של קבוצה חזקה ומאוחדת

  . ח"ו דברים, יש לי כ "הסנקציה זה חוויה קשה אבל זה עזר לי, כאילו אם עשיתי את זה אז אני יכולה לעבור

 )אביבה( 

 

 ניתוק מהסביבה החיצונית חוויות הנשים הנובעות מה

של הנשים בקהילה    מתייחסת להשפעותיו של הניתוק המוחלט  במחקר הנוכחי   השלישית  קטגוריית התוכן

ניתוק זה משפיע עליהן במספר  משתתפות המחקר    לדברי .  משפחתן וחברתן  -  הטבעית   מסביבתן   הטיפולית 

  .כיוונים/היבטים

בהן תהיות לגבי    אשר העלו,  למשפחהולדאגה  געגועים  ל  מתייחס  ידי חלק מהמרואיינות-על  שהוצג  כיוון אחד

 : בקהילה ן התרומה של הניתוק לטיפול

 )ברוריה(   ...."ן"התגעגעתי בטרוף לאחיות שלי ולא נתנו לי לדבר אית 

למשפחה, מה היה קשה? אבא שלי חי לבד כל הזמן  "מה עוד? הם היו קשים בקטע של טלפונים או יציאות  

דאגתי לו רציתי לשמוע מה שלמה לא נתנו לי להתקשר, היה לו קשה לבוא לבקר אותי הוא גר רחוק ואני לא  

 )גילה(  .יכולתי לצאת, זה הרג אותי, למה זה טוב?, כאילו הוא לא אדם רע הוא אבא שלי מה הקטע"

הסביבה החיצונית  חברים בעייתי ביותר משום שהקשר עימם, נציגי  הניתוק מבני המשפחה ומהלדבריהן,  

  :תטיפוליהמתיש והארוך בקהילה הח להתמודד עם תהליך השיקום  ולהן כ   נותן  ,להןוהבטוחה  המוכרת  

עם   בקשר  להיות  בחוץ,  של  החוויה  את  לחוות  לנו  לתת  מקום,  לנו  שיתנו  לעצמנו  מקום  צריכות  "אנחנו 

 )מירי( .ח מבחוץ..."ו שיכולים לתת לנו כהאוהבים שלנו אלו 
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כך צריכה את החברה הזאת, חיכיתי לחבוק שלה, אני    "אני זוכרת שהתפרקתי כמו ילדה קטנה, הייתי כל

כאן לבד מנותקת מכול החברות המשפחה בקושי שיחת טלפון נותנים לי, הייתי זקוקה לה ממש אני זוכרת  

 )רונית( .שהתחלתי לבכות כמו ילדה קטנה"

 

הכליאה בתחושות  נוגע  המרואיינות  התייחסו  אליו  נוסף  המנטאלית  ,היבט  חשו    והניתוק  השליטה  אותן 

 במסגרת ניתוקן מהסביבה החיצונית. בהתייחס לתחושת הכליאה אמרו רונית, דינה ומירי ]בהתאמה[: 

בודדה אפילו שהיו המון בנות, את לא   .יוצאת..."  "הרגשתי מצד אחד מאוד בטוח, ומצד שני אני כלואה 

 )דינה(  

"כשהיינו יוצאות לקופת חולים היו אלף הזהרות, אסור לכם לדבר עם אף אחד אסור לכם לפנות לאף אחד  

 )מירי(  .כאילו אנחנו בכת, אי אפשר ככה זה מזעזע"

"אין לך אף אחד גם לדבר אתו מבחוץ, לא חברות לא משפחה, אין לך קשר עם העולם החיצון בכלל את  

 כלואה במקום הזה...". )קרן( 

 

   וניתוק:תחושת הכליאה לוותה בתחושות בדידות  

מבין   אתה  בית,  זה  מה  באמת  מבין  ואתה  יוצא  שאתה  אחרי  בית,  לזה  לקורא  שאפשר  חושבת  לא  "אני 

 ק טוטאלית מכול הבחוץ...". )מירי(   שהייתה מנות

 "את מנותקת מהעולם החיצוני שם אין לך כלום אפילו לא את עצמך". )לילך(   

כך הרבה בנות וצוות הרגשתי בודדה ממש, זה תחושה שממש  -"זה ממש הבדידות שם, זה מטורף עם כל

 )גילה(  .ליוותה אותי"

 

 :  ית, ברוריה וגילהבהתייחס לתחושת השליטה המנטאלית בהן, אמרו רונ 

"רק אחרי שיוצאים מבינים שזה היה מפחיד, כי כאילו שולטים לך על הראש שם...לא יודעת להסביר ממש  

 )רונית(   .כמו שטיפת מח"

כל פעם נשארתי וסבלתי,    .עושים לך שטיפת מח  ."ארזתי מזוודות מלא פעמים וכל פעם שכנעו אותי להישאר

  .תכבדו את הרצון שלי ללכת תנו לי, אני כועסת על עצמי שלא היה לי אומץ ללכת אבל פשוט הפחידו אותי"

 )ברוריה(  
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את    ,מה תעשי  ."ואת רוצה להחזיק חזק כי כל הזמן אומרים לך אין לך מה לחפש בחוץ אם תצאי מהקהילה

תחושות קשות אלו של בידוד וניתוק מהסביבה  )גילה(.  המוח"שוטפים לך את    .חייבת להישאר כאן להצליח 

בקבוצה   התנהלותן  יכולת  על  לתפיסתן  והשפיעו  מנטאלית  מבחינה  מהנשים  חלק  טלטלו  ומהמשפחה 

  שלהן:  לעליה בתחושות הפחד וחוסר היציבות הטיפולית והשפעות אלו, מצידן, הובילו

אבל הרבה פעמים הרגשתי פחד כי אתה לא ממש    "מצד אחד הרגשתי בטוחה, כי זה כן מעטפת ששומרת, 

 )ברוריה(   .יודע מה הטלטלה הבאה, ואין לך אף אחד שם, לא משפחה לא חברות כלום..."

 

כיוון נוסף אליו התייחסו הנשים בכל הנוגע להשפעות הניתוק מהמשפחה עליהן וחוסר יכולת הקבוצה לשמש  

מקום שמקבל את האדם כפי    הכרחיים דוגמת ם נפשיים  משאביתחליף ראוי לה, מתייחס לחסר ממנו סבלו ב

 ומקום פיזי בטוח:   שהוא

תנהג יפה, ואני רציתי כל הזמן לצעוק שיראו אותי,  אהיה בוגרת,  א רציתי שיראו אותי... הצוות דרש שאני  

כאילו להשלים את החלק   רציתי  לזה מקום,  נתנו  ולא  עטיפה,  שצריכה  ילדה  כמו  אותי  תראו  בי  תטפלו 

זה מאוד מבלבל הכול מבלבל אין לך חדר  ...  ותי שלי ותכלס אתה לא באמת יכול להשלים בלי משפחההילד

יודעת איזה בלגן זה   משלך כל חודש העברת חדרים רוטציית חדרים אפילו מקום שקט שלך אין לך, את 

 )ברוריה( .עושה במוח, את לא יכולה לתלות תמונות לסדר לטפח כאילו אין לך מקום"

 

נוצרת מהתנהלות  הארעיות  התלישות והתחושת  יחד עם  הדגישה את הקושי הכפול בניתוק מהמשפחה  גילה  

שלא נשארה עבורה שום נקודת  יבוד אמון בצוות הטיפולי ולתחושה  אשר הוביל אותה לא  הקבוצה הטיפולית

 אחיזה בעולם: 

קשה, כאילו הגעתי למקום    חוויה  ו"מי שמעיפים אותו או עוזב, מנתקים אתו את הקשר, בעיני זה חמור, ז

שלך, כסף, הכול, נשארת בלי כלום בלי משפחה    עודת זהותנתתי בו אמון, נותנת להם את הטלפון שלך את הת

בלי חברים נאדה, ואת יודעת מה זה לתת אמון במקום אחרי שכל החיים שלך לא נתת אמון באף אחד כי  

למקום ואומרים לך תסמכי עלנו, תתני בנו אמון, אנחנו נעזור לך, ואז אחר כך   ה כולם פגעו בך? אז את מגיע

   .אומרים לי, אם את הולכת אנחנו מנתקים קשר, תתמודדי לבד"

 

בקהילה    מאחר שלא זכתהסר במשפחה  בחומחדדת את הנושא וטוענת שמעבר לחוסר האמון, חשה גם  מירי  

 :  ובהקשבה אמיתית לה ולצרכיהבאוזן קשבת  
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הרגשתי הרבה שלא מבינים אותי, שנותנים לי טיפול שהוא לא נכון לי, שאני מנסה להסביר את עצמי ומה  "

הייתי צריכה גם את המשפחה שלי, להתבכיין, לספר, לשתף אותם, אתה מרגיש לבד    . אני צריכה ולא מבינים

שלא יבינו    של פחד...  עם שריטה מסוימת, שריטה ]מהקהילה הטיפולית[  בתוך חור... בגלל זה יצאתי משם  

 . אותי שאני לא מבטא את עצמי מספיק טוב, שלא מבינים אותי, אני חושבת שהדרך שם לא התאימה לי"

 

זווית מעניינת נוספת הנוגעת בהשפעת הניתוק והבדידות על הנשים ועל הטיפול בהן עוסקת בתלות שפיתחו  

הטיפולית לחייולעיתים   בקהילה  לחזור  בהן  שניטעו  בפחדים  מהן,  ,  חלק  לטענת  לה.  מחוצה  הניתוק  ם 

   :להן לרכוש כלים להתמודדות עם הסביבה החיצונית מנעהמוחלט 

 )דינה(   .סתדר בחוץ"א ה המון תלות בקהילה, רק שלא יעיפו כי איך אני ית"הי

חוץ, אסור לך  באסור לך לעשן סיגריות    :שעות ליציאה זה לא מספיק, כי גם מגדירים לך אותה  24"לצאת  

  , זה לא ממש הבחוץ  .כל שעתיים   ]עם הקהילה הטיפולית[  ואת צריכה להיות בקשר  .ר עם אנשים זריםלדב

עדיין תחת המעטפת של הקהילה ל  .את  ביום אחרי  ד צריך  עלינו מיד  ינחת  כדי שלא  יותר  בר את הבחוץ 

לא מחוברת    אני חושבת שזה היה המשבר שלי הייתי ממש בהתרסקות... הייתי בודדה מאוד  .שאנחנו יוצאות

 )קרן(  .לכלום"

חודשים שחררו    8"זה ממש סיוט. את יוצאת כמו חייזר, הייתי שם שנה וחודשיים סגורה בתוך מסגרת. אחרי  

  .שעות. לא היה ממש יציאות נורמליות פתאום יש חברות ומשפחה מלא אנשים חטפתי שוק"  4אותי לבית רק  

 )לילך( 

אין ממש    ץ. "זה היה מידי סגור אי אפשר ככה להכניס אותנו למקום סגור סגור ואז ביום אחד ביי את בחו

לבחוץ יותר    .הכנה  עבודה,  יותר  מפגשים  יציאות,  יותר  שבתות  יותר  לצאת  אולי  הדרגתיות,  קצת  צריך 

דברת תמיד על אותם  אנשים, לא יודעת זה כאילו מנותק, אין לך שיחה עם אף אחד מבחוץ, במשך שנה את מ

 . )רונית("דברים נמצאת עם אותם אנשים זה מפחיד

 

חיוביים  זו,    תוכן-קטגורייתלסיכום   היבטים  החיצונית  לצד  מהסביבה  בניתוק  הנשים    הכוללים שראו 

יכולת התמודדות    ה שלבניי והזדמנות לעבור שינוי במקום סגור ובטוח    ה שלקבל  ,פיתוייםמהימנעות מצרות ו 

היבטים    הן הציגו,  לא שימוש באמצעים אסוריםל תמיכת הסביבה ו ללא    כאלו ואחרים  עם קשייםעצמית  

של תחושות ניתוק, בדידות, פחד, חוסר אונים, יחד עם ניתוק משאבים נפשיים של הבית ללא מתן  קשים  

מקום פרטי ובטוח, קבלה ללא תנאים ואמון, מה שהשפיע במישרין ובעקיפין על תפיסת  תחליף הולם, כמו  

 הטיפול ויעילותו.  
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 מחייהן לאחר היציאה מהקהילה הטיפולית הנשים  חוויות 

אופניזו    תוכן-קטגוריית את  הטיפול  ההתמודדות    מציגה  סיום  לאחר  היומיום  חיי  עם  המרואיינות  של 

 . בהן נוכח האתגרים עימם נאלצו להתמודד בחברהנות שעלו תובה בקהילה הטיפולית, ואת

היא    לחברה,  וחזרתן  הטיפולית  מהקהילה  תןיציאל  בכל הנוגע  תחושה מרכזית אחת עליה דיברו המרואיינות

ושחשו    לדידן,.  ובלבול  הלם שקיבלו  ולתחושה  למסר  ה  ולפיו  הילהקבבניגוד  הטיפול  מורכב  אחרי 

בקהילה   להן והאינטנסיבי  לחיים    קל  יהיה  היציאה  והובילה חזרה  וה   " האמיתיים" יותר,  יצרה    לחברה 

וחוסר יכולתן להכילם הובילו רבות מהן "ליפול"    אותם לא יכלו להכיל. קשיים אלוגדולים  רבים וקשיים  ל

ויסיונות התאבנ  אקטיביים,-כפי שהדבר התבטא בשימוש חוזר בחומרים פסיכו  שוב יציבותב בדות    חוסר 

 :  מנטלית ורגשית

שעברת את הדבר הכי גדול בחיים שלך    ]בקהילה הטיפולית[  "יש כזאת הרגשה בקהילה שנותנים לך להרגיש

, כאילו עברת את הדבר הכי קשה וזה תכלס אחת הנפילות הכי קשות, כי  "תותים"ואז אתה יוצא לחיים  

טרי, לאותם חיים רק בלי מלא מסכות הרבה  -יע לחיים טריבוגר עם כל האמון ואתה מג 'אתה מסיים שלב ג

  . ואז אתה מתרסק  .ואתה יוצא מאוד בטוח בעצמך עם הרגשה מאוד טובה, שאת הכי קשה עברתי  .יותר חשוף

בטח    ",נפלתי"   כלום מהדרך שאתה צריך לעבור.  זה   ,חשוב להדגיש את זה כי שנה טיפול זה רק התחלה

 )שולה( .חוץ ריסקה אותי, לא הייתי מוכנה בכלל, הבלבלה הזאת של הב"נפלתי"

ומאז    . חודש שהרגשתי בעננים שקטן עלי העולם  ;כל הבועה התפוצצה. זה הרגיש חודש  ,"כשיצאתי, בעצם

הייתה לי התרסקות מאד גדולה. אני מעדתי כמה פעמים הייתי בעוד מרכז גמילה... וואו רק מלחשוב על  

 )דינה(  .התקופה הקשה שעברתי, כי זה בועה, מעטפת מטורפת של קהילה ובום זה מתפוצץ לך בפרצוף"

 

רבות    הותירהם שאחרי, יחד עם חוסר הכנה ראויה בקהילה הטיפולית ליו  הנ"ל  טיפולית הבועה  מה  היציאה 

 עולם שבחוץ: עם החסרות יכולת התמודדות עצמית   מהנשים

"ולכי תתחילי את החיים שלך כשאת לבד. כאילו כל הבועה וכל המעטפת הזו מתנפצת. זה גורם לך לתלות  

בתמיכת    עצמימרגישה מוגנת אבל הרגשתי שאין לי אותי יש לי את    ]בקהילה הטיפולית[ את  שם  .במערכת

אבל יצאתי ואין לי את רונית בכלל את רונית    .בתמיכת הקהילה  ]שם המרואיינת[  יש לי את רונית  ;סהעו"

אותי    . אף אחד לא הכיןשתגן על עצמה, את רונית שתתמודד עם כל הקשיים אף אחד, אף אחד לא הכין
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סם, ממש  כל החברות שהיו איתי שם, כולנו התרסקנו לרסי  .לקשיים שאני הולכת להתמודד איתם בחוץ

 )רונית(  לרסיסים".

 

בחברה   להתנהגות  ראויה  הכנה  ללא  אותה  הותירה  בקהילה  הטיפול  שדרך  תחושה  עם  נותרה  גילה  גם 

שיכולים לעזור לה לעמוד    ה, מה הם הכוחות העצמיים של האת עצמה  לא מכיר הכללית. היא מרגישה שהיא  

 מול קשיי היום יום.  

. לא נתנו לי יכולת לבטא, ואין ממש אותך,  אקטיביים[-רים פסיכו ]בחומ  "רוב הבנות שסיימו חזרו להשתמש

שסיימתי   אחרי  שבוע  לי.  שחשוב  מה  ואת  שלי  האישים  הצרכים  את  ראה  לא  הצוות  עצמך.  את  אין 

זה היה ממש כאפה לפרצוף, המצב שלי   ",נפילה "זה כן היה בשבילי  ;התאשפזתי במחלקה להפרעות אכילה

  ,מבינה שיכולתי לעזוב ולנסות בדרך אחרת שלא תעשה לי עוד שריטות לחיים  היום אני   .היה לא טוב בכלל

 )גילה( ך".עובדה שהתאשפזתי אחר כ .וגם שהיתי שם דאגו לי אבל לא ראו את המצב הקשה שלי

 

ניתוק  היציאה מהקהילה הטיפולית   רבות מהמטופלותלגרמה  חברתי כמעט מוחלט,    המנותקת מהחברה 

 מסגרת תומכת חלופית:   הובילה אותן לחפשו  תרגשי חוסר יציבותל

משבר נק  ;"היה  אני  מ   8  ]מסמים[  יהי היום  יוצאת  שאת  אחרי  כי  בנס,  חיה  אני  אבל    מקום החודשים, 

תחושה שאת לבד בעולם, לא מחוברת לכלום. תראי רק    .ואת לבד יש לך רצון למות  ]מהקהילה הטיפולית[ 

  . שאני צריכה להיכנס לתוכנית, שבלי התוכנית אני יחזור להשתמש"  "נפל לי האסימון" "הנפילות"אחרי כל 

 )אביבה( 

את הרגשה בקהילה שנותנים  ז"גם מאוד חשוב לא לתת הרגשה שאם עברת טיפול בקהילה עברת הכול, יש כ

לך להרגיש שעברת את הדבר הכי גדול בחיים שלך ואז אתה יוצא לחיים תותים, כאילו עברת את הדבר הכי  

תכלס אחד הנפילות הכי קשות, כי ארתה מסיים שלב ג בוגר עם כל האמון ואתה מגיע לחיים טרי   קשה וזה 

טרי, לאותם חיים רק בלי מלא מסכות הרבה יותר חשוף ואתה יוצא מאוד בטוח בעצמך אם הרגשה מאוד  

התחלה  טובה, שאת ההכי קשה עברתי, ואז אתה מתרסק, חשוב להדגיש את זה כי השנה טיפול הזה הם רק 

 ( שולה) . הם כלום מהדרך שאתה צריך לעבור"

 

של הקהילה הטיפולית  הלקוי  אופן ההכנה  למשמעית  -חדביקורתית  בניגוד למרואיינות שהתייחסו בצורה  

יותר עמדה  הציגו  אחרות  הכללית,  לחברה  חזרה  ליציאה  המטופלות  ה  הכוללת,חיובית    את  קשיים  לצד 
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להתמודד עם  ו נאות  לנהוג ולפעול באופן    ןשיסייעו לה כלים  הקהילה העניקה להן  בנה ש ה  ,טיפול בקהילהב

  כך גילה, רונית וסימה ]בהתאמה[:. באופן אפקטיבי קשיים

גם אם אני לא    ;חלחלו הרבה דברים וזה עשה טוב  , כן  . אותי הרבה  " שרט""זה עשה המון טוב, אבל זה גם  

גם    ,אבל יש דברים שאפשר לדלג עליהם. אחרי קהילה  .השיטה של קהילה היא טובה  ,מסכימה עם דברים

עם כל    .הקהילה נותנת חוזק  .אחר כך אתה קם חזק  ",נופלים"גם אם    ;הצלחתי לחזור לדרך  ",נפלתי "אם  

   ".השריטות שיש לי לא הייתי מוותרת על השנה של הקהילה

טיפול    י חודש  9, וגם אחרי שסיימתי  ]התאפסתי["  התעוררתי על עצמי " בסוף    ,עם כל מה שעברתי  , "היום

אבל אני לא רואה    .ניסיתי להתאבד  :מאוד חזק  "נפלתי" ו  " נפלתי"בהצלחה, טיפול אמיתי בטוב, אחרי חודש  

יותר חזק  " נופל"אתה    ,לפעמים  , כאילו  ,האלו ככישלון  "הנפילות "את   זה לא אומר שאם    .ואז אתה קם 

אני חושבת שגם בזמנים שהכי לא הייתי חלק בקהילה    .עשתה כלום  אז הקהילה לא  ,אחרי קהילה  "נפלת "

 ". והייתי אנטי ונגד, גם לזמנים האלו יש חלק מאוד גדול בחיים שלי 

את    ;את נהנית  -   לאכול גלידה  :אני מרגישה דברים שלא הרגשתי לפני  ,פתאום  ."כאילו קיבלתי חיים חדשים 

כנות לימדו אותי לחיות    "הקפצות"  אבל עדיין זה משהו אחר.  ,כמה פעמים  "שנפלתי"אפילו    .נהנית מכול דבר

מלאה  .בכנות כנות  חיה  אני  שיצאתי  .היום  הטי   מאז  בא  ולית[פ]מהקהילה  מכורים    .איי  ן. אני  )קהילת 

   "., זה כלי עזר."איי  .ילדת אן"  אני ;אנונימיים(
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 דיון

( המתפקדת כמסגרת מקיפה השולטת ברוב תחומי החיים  1961טוטלי" )גופמן,  קהילה טיפולית היא "מוסד 

תוך ניתוקם מסביבתם הטבעית ומהחברה הכללית. הטיפול בקהילה מסייע    ,של המטופלים המשתקמים בה

התמכרות.   התנהגויות  ללא  בריא  חיים  סגנון  לעצמם  ולסגל  התמכרותם  דפוסי  למחיקת  לפעול  לאנשים 

 ל הקהילה הטיפולית הן שינוי התנהגותי, פיתוח חשיבה חיובית והתפתחות אישית.  המטרות העיקריות ש 

  ברורים  וטיפול  ת על פי עקרונות התנהגותות ומתנהלות מושתת וטיפולי  ותקהיל בהכללה גורפת ניתן לומר ש 

או    הכוללים בסמים  משימוש  טוטאלית  הרסנית,  בהימנעות  מהתנהגות  הימנעות  או  מאלכוהול,  אלימות 

י מין, עמידה בכללי התנהגות נאותים בקבוצה, שמירה על יחסים חברתיים תקינים, ציות מלא לצוות  יחסמ

על מנת להגשים את המטרות  (.  De Leon, 2000אחריות, אמון ויושר )  ה של מגוון ערכים בהם קנייוה המטפל  

הטיפולי    הצוותעושה  והיעדים הנ"ל ולהוביל את המטופלות והמטופלים לשינוי ההתנהגותי והמנטלי הרצוי,  

 ;Dekkers et al., 2020)  ('תוצאות')סנקציות  בהטלת  אך בעיקר בדרכי מניעה ו  ,בחיזוקים חיוביים  שימוש

McIntosh & McKeganey, 2000  .) תקפה הן לגבי גברים מכורים והן לגבי    זו  שיקומית -יתטיפול   שיטה

 .  נשים מכורות

  נשיםידי  - שנחוו עלהחוויות הסובייקטיביות    את  איכותנית  מחקר זה ביקש לבחון לעומק מתוך פרספקטיבה

עמדותיהן של  לנתח את  . באופן ספציפי, מחקר זה ביקש  קהילה טיפוליתשעברו תהליך טיפולי ב  מכורות

, להציג  נשים מכורות ביחס ליעילותה של שיטת הטיפול המסורתית בהתמכרות בקהילות טיפוליות סגורות

והספצה  את הכלליות  במהלך  יפיותחוויות  כללימפגש  שחוו  עם  הקהילה וח  יהן  היעילות  את    ולבחון  וקי 

   .נשים מכורות בקהילה טיפוליתבטיפול ההנתפסת של 

שמצוין   הספרותכפי  זו  בסקירת  עבודה  ומ,  של  בנשים  רבים  חקרים  תיאוריות  הטיפול  סוגית  את  שבחנו 

על    הצביעו,  בפרט  -  ול בנשים מכורותלטיפ  יותשל קהילות טיפולויעילותן    התאמתן  בכלל ואת  –  מכורות

נדמה  ,  ההכרה התיאורטית והמחקרית בצורך זה(. על אף  Elms et al., 2018)    הצורך בטיפול רגיש מגדרית

 & Greenfield)  דלנשים מכורות  טיפול בנוגע ליעילותן של הקהילות הטיפוליות לכל ה הידע האמפירי בש

Pirard, 2009; Grant, 2007  .)בא למלא חלק מחסר   הנוכחי  מחקרה ובצניעות המתבקשת, הבקונטקסט ז  

 שיטת הטיפול הקיימת.  ה ומורכבותה שלפתח חשוב להבנת יעילות ולפתוח  מחקרי זה 

 תוכן מרכזיות:-קטגוריותתוכן מרכזיות: -ארבע קטגוריותממצאי המחקר מצביעים על 
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הנובעות   הנשים  חוויות  הטיפולית;  בקהילה  ההתנהלות  נוקשות  לגבי  כללי  באופן  הנשים  התייחסות 

  שונות בקהילה הטיפולית; חוויות הנשים הנובעות מהניתוק מהסביבה החיצונית; חוויותה"תוצאות"  המ

 הנשים בחייהן לאחר היציאה מהקהילה הטיפולית.   אותן חוות 

 

  הילה בק   המטופלות  הנשיםשל    האמביוולנטיות  השהייה  חווייתב  ר עוסקהממצא המרכזי הראשון של המחק

בה  נוקשיםה לים  והכל  חייםה אורח    על   , הטיפולית חיוביות בקשר    הביעו   הנשים מ   חלק.  הנהוגים  עמדות 

הנוקשה   הטיפולית.  של  להתנהלות  רובןקהילה  אלו,    "מפורקים"מבתים    הגעה  תיארוככולן,  -נשים 

אשר הובילו  כללי התנהגות,    ה שלאכיפ בחוסר  בחוסר הצבת גבולות או  והורית  המאופיינים בהעדר סמכות  

הילה  קאופן התנהלותה הנוקשה של הש הפקרות וזלזול בעצמן, באחרים וברכוש.  ילהרגאותן, לתפיסתן,  

גבולות  המציבה  עבורן   עבורן   ברורים   התנהגות  הטיפולית  זה    השלים  שליטה  והעניק  חוסר  טובה  להן 

אשר התנהגותדפוסי  בומתחייבת   ה  ן,  קיימת י לא  לקהילה.    יתה  הגעתן  השליטה,  טרם  להחזרת  מעבר 

"  ניקיון"ו   בריאה ופונקציונאלית  שיגרהלחוות    להן  אפשרו  נוקשותה של הקהילה, כלליה וההקפדה עליהם,

  הציב גבולות גםל  לנשים יכולת  היכולת עצמית להתמודד עם גבולות העניק   ה שלרכישה מכך:  . יתרמסמים

ים ולא מוכרים בחלקם,  התנהגות נוקש  דפוסיעם חוקים ו  תיומימ היו  ההתמודדות,  לבסוףלאנשים סביבן.  

באות  חוויות, תחושות ותובנות אלו, משתלבות ו.  ם מבחינה נפשיתעצת ולהלהתחשל    הובילה חלק מהנשים

,  ה/זהותובו  ה//של המכור  ה/ייוסגנון ח הכוללות שינוי מאז'ורי ב  בהלימה עם מטרות הקהילה הטיפולית

  והחלמה   הולמים חיים נורמטיבייםהבחירת סוגי התנהגות    ,פסילה של דפוסי התנהגות ותקשורת שליליים

(Best et al., 2016; De Leon, 2000  .)  עם  לקהילה הטיפולית  מגיעות  הנשים מכורות,  שינוי מעין זה בקרב

ו ולא  התנהגות  דפוסי  קשיי התנהגות  ולסביבתן,    בריאיםפסולים  ענישתית  לעצמן  ותגובה  מחייב הקפדה 

עיצוב מחדש של  תגובה מעין זו נתפסת ככלי מרכזי ל  י ההתנהגות הנדרשים בה.כל חריגה מקודמיידית על  

השלכותיו. לימוד  בין  שהיא עושה ל  השלילי/הפסול  מעשה ההתנהגות האישה ולהתניה בריאה יותר בקשר בין  

  האישה המכורה את    באופן מוצלח נוכח יכולתו ללמד  בחברה   ת דשומחה   הלבותחיוני להשתנתפס כ זה אף  

אותה    להובילשעלולים    , רצונות עצמייםמאנשים או  מאירועים,  מממקומות,    רחוק(ה  הזמן   בטווח)  להיזהר 

ה תיאורטית, דרך טיפול מעין  פרספקטיבב, להזנחה ולהידרדרות אישית.  מאפיינת התמכרותהתנהגות  שוב ל

מעוגנת בתיאוריות    זו  בהיטב  התנהגות  העוסקות  אופרנטיתובעיצוב  הראההתניה  למשל,  כך,  סקינר    . 

ומביאים בסופו של דבר  התנהגות    פחיתים את אותהמ  פסולה  תגמולים שליליים הבאים בעקבות התנהגותש

על פעם  -להכחדתה.  בכל  ולהינתן  מיידי  להיות  עליו  השלילי,  התגמול  של  האפקטיביות  את  למקסם  מנת 

שיטת ה"תוצאות"  באופן דומה )לפחות קונספטואלית(  (.  Akpan, 2020שמתבצעת ההתנהגות הבלתי רצויה ) 

על  המקובלת  -המיושמת  מהנורמה  חריגה  או  שלילי  מעשה  כל  עבור  מיידי  ובאופן  שלילי  תגמול  מתן  ידי 
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זה  רציונל  משרתת  הטיפולית,  לסייע   בקהילה  את    ואמורה  המטופלים  האחר נושא  בקרב  על  לקיחת  יות 

. ההנחה היא ששיטת לימוד/התניה זו המבוצעת בקהילה הטיפולית באופן עקבי  (De Leon, 2000מעשיהם )

למטופלים,  תסייע  להתרחקעם    ושיטתי,  הכללית,  לחברה  אוטומטי/התנייתייציאתם  באופן  מגורמים    , 

עבורם.   הוטחה  -בדשלילים  התיאורטית,  וברמה  זכנגד  ביקורת  בבד,  המתייחסתשיטה  לעובדה   ו    בעיקר 

  תלאימננטי  כתהופ  והיא אינה  הינה חיצונית )גורם ההכחדה הוא חיצוני(  התנהגותה  ה מעין זו שלכחדשה

בנוסף, במידה והעונש אינו    .לאורך זמן מוטלת בספקמידת יעילותה    כף,-, ומשוםפרטעבור ה   ת אוטונומילו

ל ולא להכחיד את ההתנהגות השלילית  מידתי, כלומר, מביא לגירוי שלילי חזק מדי, עלולה השיטה להיכש

 (.  1992)ביטמן, 

לצד  .  כלפי הקהילה הטיפולית ואופן התנהלותה  עמדות שליליותהציגו    ממשתתפות המחקר  חלקזאת,  -עם

מצד צוות הטיפול  להן להכיל את הנוקשות שנלוותה לכך  קשה  הצבת גבולות, היה    ה שלבחשיבותהכרתן  

חרגו מהנדרש    ים בהםכלפי המטופלות במקר שלו    והלא פרופורציונאלית  החריפה  ,ואת ההתייחסות החמורה

  "; מקבלת על הראש"את   ,אפילו שלא עשית ,"על כל דבר קטןפי שאמרה אחת ממשתתפות המחקר: כ .מהן

,  או שרירותית  חסרת הסבר   כוחניות הפגנת  התפרשה כ  זו   נוקשות   , זה כמו לחטוף כל פעם כפה". לעיתים

שהמטופלת זקוקה מבחינה רגשית וטיפולית. הכרחי לזכור, בהקשר זה,   כתגובה הפוכה לזו ת ולעתים אחרו

,  עבר של דחיה, סטיגמה וקורבנותלטיפול בקהילה טיפולית הינן בעלות   מגיעותה הנשים המכורות  שמרבית 

לסמים ולהתמכרות  קשה  נפשי  למצב  אותן  הוביל  אשר  קרוביהם,  מצד  ,Carney &  Myers)  לעתים 

hsberg, 2016Wec),המערכת  נקיטת מדיניות טיפולית של יד קשה וחסרת רחמים ופשרות מצד    . בהתאם

עלולה  ידן ככזו ה- נתפסת עלהתחשבות בנסיבות האירוע או במצב הנפשי של האישה,  לעתים ללא  הטיפולית,  

א הדומיםנפשי  יםבמצב   ןתולשים  קשים  בוולצמצ  ןהתמכרות  טרםשחוותה  לאלו    ים  של  אפשרות  ניה  ם 

מכך:  מנטלית.   האשם  יתרה  ב -איבעקבות    שנוצריםרגשות  ונשנית  חוזרת  הקהילה  חוקי  עמידה  ובכללי 

ם את האישה המטופלת במקום של  מי, שהטיפול  צוותמצד  ענישה אפשרית  מפחד המתמיד  ה  לצד  ,הטיפולית

של הנשים    ןביכולתלפגוע  עשויים    . אלו, מצידם,יציבות רגשיתחוסר  חוסר השלמה עצמית, חוסר בטחון ו

 ר מצבן.  ופ יחיובית ולאזור כוחות נפשיים לשעצמית חשיבה   לפתח

 

לעמדותיהן   מתייחס  המחקר  של  השני  המרכזי  הנשיםהממצא  כלפי  של  הטיפולית  בקהילה    המטופלות 

 אישי, "ניתוק" וסנקציה קבוצתית.   "ניעור "פרטנית,   "תוצאה" ובכלל זה, ההמקובלות ב הענישה  שיטות
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וחריגות של המטופל  כאמור, ככישלון    נתפסות בעיני הצוות ובעיני הקבוצהבה  במהלך הטיפול    תמעידות 

יש מחיר    ודפוס התנהגות  לכל התרחשותש   הללמד  מנת-(. זאת, עלקבלת "תוצאה"ענישתה )ומובילות לשלה,  

 (.  2011  ,)רונאל ואחרים  לענישה הובילעלולים להמעשים  ביצוע  הימנע מלו הלקחת אחריות על מעשי  העלי שו

קיומה  ל  ותאת הסיב   וקיבלו   הבינו   שלקחו בו חלקנשים  ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שחלק מה 

והגבלות של   חוקים  בקהילה הטיפולית  מערכת  נוקשה  הצורך  ו,  כה  )והמפרים(  את  אלו המפרות  בענישת 

חוקים ועונשים מהודקת   מערכתשל    ת,ה העיקרית, ולעתים הבלבדי מטרתאלו הגיעו לתובנה ש. נשים  אותם

ודאגה להן היא טובתןזו,   ואכיפתה משקפת אכפתיות  עם    שלהן   התמודדותהיכולת  ומיועדת לשפר את    , 

בחברה הכללית לא קיים מושג של חופש מוחלט, שכן חופש עבור  מאחר ש  קשיים בחברה הכללית.ו  יםתסכול

  ,א אופטימליות ואולי אף מסוכנות עבור הקולקטיבהפרט לממש את האינטרסים שלו עלול לגרור תוצאות ל 

בה-ועל מונהגת  יחידים,  של  "חופשי"  אופי  בעלות  ומהתנהגויות  מאנרכיה  מכאוס,  להימנע  מערכת    מנת 

.  (,Molenmaker & de Kwaadsteniet Van Dijk, 2015) ותגמולים חיוביים מובנית של סנקציות שליליות

, המיועדת, בין היתר, לתת לאישה המכורה כלים  קהילה הטיפולית ה  באופן דומה ומקביל, ובהתאם לכך,

ת להתמודד עם  מלמדת/מתנה אותה להבין שעליה לדעחברה, ב  מנת להשתלב באופן מוצלח- נורמטיביים על

 ושעליה ללמוד לנהוג באחריות במחרב הציבורי.   כל אשר על ליבה  אית לעשותשהיא אינה רש העובדה 

שמצאו את  תחושות  בעת, מצביעים הממצאים גם על תחושות קשות של הנשים בכל הנוגע לענישתן,  -בה

, בחוסר יציבות,  של האישה בצוות הטיפולי  בהשפלה, בבושה ובמבוכה, בחוסר אונים, בפגיעה באמון  ביטוי

 בתלישות ובבדידות.  

ראיונות  לציין שלא ביררתי במהלך הבנקודה זו ובטרם אעמיק בתחושות אלו והשלכותיהן, מצאתי לנכון  

בעונשים שהובילוהשלילי ים הפסולים/ המעש  את הנשים  נענשו  הנ"ל,   ים שבגינם  השליליות    לתחושותיהן 

בבד,  -מבחינה אובייקטיבית. בד  תוצדק הסנקציות שהוטלו עליהן היו מוהאם    לי כל מדד/כלי לבחון  ולכן אין

והחשיבות המרכזית  ונוכח אופיו האיכותני של המחקר, אין לאוביי זו כמעט כל משמעות,  מעין  קטיביות 

   מתמקדת בחוויה הסובייקטיבית של מושאות המחקר. 

יתה ברורה להן  ילעיתים לא ה  :תהליך הענישהלגבי  הבנתן  -את אינשים והדגישו  חזרו הברבים מהראיונות  

אופיינו    רמת החריגההן סברו ש"התוצאות" שקיבלו היו מוגזמות ולא תאמו את    לעתים  ;סיבת הענישה

בהתייחס לחוסר היכולת להגיב, רבות  להגיב.    שלהן  יכולת  וללא  בחוסר חוקיות, בשרירותיות ובחוסר יציבות

לטענת הנשים, כל המאפיינים הנ"ל פגעו פגיעה    אוזן קשבת.  מהנשים הדגישו את היותן "שקופות" וחסרות 

הלמידה  ב  מהותית היכולת  דרכי  את  ו"  והנכונותות  טוב ההתנהלות  שלהן  הטיפולית  בחיים  בקהילה 

 האמיתיים", לאחר סיום הטיפול.  
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והעצימו    דרכי הענישה בקהילה הטיפוליתהנובעות מ  חוויות שליליות אלו נשזרו בתחושות שליליות חזקות

אלו, שחזרו שוב ושוב    . תחושותסיומו ויציאת הנשים לחברה הכללית  לאחר  , הן במהלך הטיפול והןןאות

  ,חברות הקבוצה  מול כל  "תוצאות"הקראת    ,בושה והשפלה. הענשה בפומבילאורך הראיונות כוללות בעיקר  

הציבו בפניהן קשיים מנטליים ורגשיים עצומים אשר לעתים הובילו   "ניעור" אישי ו"ניתוק" אישי וקבוצתי,

הובילולשבירתן.   אלו  קשות  ורגשית  להתנתקמהנשים    חלק  תחושות  הקבוצה    נפשית  ומתהליך  מחברות 

צריך, לעניות דעתי, "להדליק נורה אדומה" בקרב צוותי טיפול בקהילות טיפוליות  הטיפול בקהילה. מצב זה  

בנוסף אני    .לתת את הדעת להשלכות הרגשיות הקשות של הטיפול על הנשים המטופלותעליהם  למכורות ו

הטיפול   צוותי  שעל  הדעת  סוברת  את  בקהילה    הןלתת  המתרחשים  הענישה  ולתהליכי  העונשים  לסוגי 

ממצאי המחקר מצביעים באופן    המטופלות.  נשיםהנרקמות בינם לבין ה  ת היחסיםולמערכהטיפולית והן  

ש כך  על  ב  הסנקציות גורף  לוו  הנשים  על  אישית    ותחזק   ותתחוששהוטלו  האשמה  הצו שלהן  של  ות  מצד 

שהצוות  ו להרגשה  אף  נפשית  "לשבור"   סהני לעיתים  לאי  ,אותן  בנוסף  הענישה  -זאת,  בגין  הסברים  מתן 

ופגיעה   ןואחר חוסר אמון בצוות,  בין הריחוק בין הנשים ליוצא ממצב זה הוא    . פועלהטחת אשמה בפומביול

ות מדויקת ומכוונת  להי  שעליה  טועניםענישה  תחום החוקרים רבים העוסקים ב  תהליך הטיפול.מהותית ב

מנת להביא לתוצאה  -על   (. זאת, 1992לה )ביטמן,    התזמון, העוצמה, הדרך וההסבר הנלווה היטב מבחינת  

-ואן דיק ועמיתיו )שם( במאמר מחקרי  .(Van Dijk, et al., 2015שלילית )הרצויה של הכחדת התנהגות  

אורטי סקרו את ההתפתחויות האחרונות במחקר על נושא הסנקציות תוך הסתמכות על תובנות עדכניות  ת

הסנקציות   ליעילות  בנוגע  בשאלות  התמקדו  הם  האבולוציונית.  והפסיכולוגיה  הכלכלה  מהפסיכולוגיה, 

לקידום שיתוף פעולה, הנכונות להשתמש בסנקציות )תגמולים מול עונשים( והמניעים הבסיסיים לשימוש  

נישה קיימות  בסנקציות. הם מצאו שלסנקציות שונות קיימת השפעה על מידת שיתוף הפעולה. עם זאת, לע

ירידה באמון   ירידה במוטיבציה הפנימית לשיתוף פעולה,  ניתן להתעלם מהן כמו  השפעות שליליות שלא 

במסגרת הקהילה המדוברת וכן עשויה להניע דינמיקה שלילית בתוך הקבוצה. כמו כן נראה כי עונשים היו  

וסר לגיטימציה של הגוף המעניש  יעילים ביותר בחברות בעלות אמון רב בין חברי אותה קהילה, כשקיים ח

החורגים   של  התנהגותי  לשינוי  להביא  ויכולתה  הענישה  משמעות  יורדת  קהילה,  אותה  משתתפי  בעיני 

תחילה   עדיף  שלפעמים  אמפיריים  ממחקרים  העולה  נוספת  למסקנה  מתייחסים  החוקרים  עוד  מכלליה. 

ק אם מספיק אנשים משתפים פעולה  להשתמש בהטבות כדי להגביר את שיתוף הפעולה ולפנות לעונשים ר

(Van Dijk, et al., 2015  .) 

אינטגרטיבי. לפי תאוריה זו, שיקום העבריין  -תאוריה נוספת רלוונטית לענייננו היא תיאוריית הביוש הרה

מתאפשר באמצעות הבחנה בין הזהות האישית של הפרט ובין מעשיו, מה שמאפשר שיקום של העבריין ומתן  

התחיל מחדש. על פי ברייאטוייט, התערבויות שיקומיות עשויות להיות יעילות כאשר הן  אפשרות עבורו ל 
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  ( תהליךBraithwaite, 1989יחד עם קבלה חברתית מחודשת של העבריין בחברה )  עבירהכוללות גינוי של ה

העמדת מטופלת על טעויותיה או חריגות שעשתה מכללי הקהילה בנוכחות שאר הנשים בקהילה )המכונה  

תיאוריה זו. מאמר המשך של אותו חוקר העוסק ב"ביוש" דיבר  תואמת לבפי הקהילה "הקראת תוצאות"(  

שים חשובים  על חשיבות הבושה הכרוכה בעונש יותר מאשר העונש עצמו. על פי המאמר, יש להעמיד שני דג

על מנת להביא את תהליך הביוש לתוצאות הרצויות של ניתוק בין העבריין למעשה: האחד, שביוש ועונש  

אפשריים תוך שמירה על קשרים של כבוד והשני הוא הצורך להבחין בין סוציאליזציה על ידי ביישנות ובין  

לרצון להשתנ לפרט  חיובי, שגורמת  ביוש  ות על מנת להתאים את עצמו  גרימת אשמה, כשהראשונה היא 

להשתנות   שלו  המוטיבציה  ולהורדת  הפרט  לדיכוי  מביאה  אשמה  גרימת  זאת  ולעומת  הקבוצה  לחוקי 

(Braithwaite, 2019 .) 

הענישה של הקהילהאופן תפיסתן של משתתפות המחקר   על    מצביעה, בזהירות המתבקשת,  את מערכת 

דבריהן, המשתלבים והמחזקים ממצאי  .  ביחס ליעילותן  ק ספביקורת כנגדה ודרכי הביוש הנהוגים בה, ועל  

  הטיפולית מונעת   שמערכת הענישה בקהילהמחקרים אחרים בתחום, מובילים את עורכת המחקר להסיק  

בה   ודרכי  פעולה.    עימה  ףתאו לשעימה  להזדהות  מהמטופלות    בקהילה הטיפולית   הביוששיטות הענישה 

וכתוצאה    ולא מוצדקת  אשמה חמורהשהצוות הטיפולי מטיל בהן  מובילות את הנשים המטופלות לחוש  

 .  והטיפול פוגעים פגיעה קשה ביעילות הענישה . כל אלו, מצידם,אמון מכך, לאבד בו

הוא שחזור טראומות העבר.    הטיפולית   שחזר לאורך הראיונות ומדגיש את הקושי בשיטה מרכזי נוסף  נושא 

  חלק מהן  בקרב  ל הקשיים והמצוקות המוזכרים לעיל בכל הנוגע לתהליכי הענישה של הנשים שיחזרומכלו

המרואיינות:טראומ  ותחווי אחת  שאמרה  כפי  להשתחרר,  ניסו  מהן  והחברתי  המשפחתי  מעברן    טיות 

י, כל  היה בשבילי היסטריה, זה ממש כאילו המקום שממנו ברחת   ]הענישה[  "...היום אני יודעת להגיד שזה

אותי".   האשימו  עם  החיים  להתמודד  ניסיונן  בעקבות  למצבן  הגיעו  המכורות  מהנשים  שחלק  בהינתן 

,  ההתעללותי או ההזנחתי, בתחום המיני (, בעיקרGutierres & Van Puymbroeck, 2006)טראומות שחוו 

להן  הנלווים  והמנטליים  הרגשיים  בזהירות  (,  Schiff et al., 2010 ; Neale, 2004)  והלחצים  נראה, 

אינה   הטיפולית,  הקבוצה  במסגרת  מעברן  השליליים  רגשותיהן  את  לחשוף  מהן  שהדרישה  המתבקשת, 

המקובלת בקהילה הטיפולית אכן  הענישה  שיטת    האםנוכח זאת, ראוי לבחון    מועילה ולעתים אף מזיקה.

   ם תועלתה עולה על נזקיה? אמועילה וה

עליהם   התיאורטיים  הבסיסים  השיקום    מושתתתאחד  הטיפולית  בשיטת  של  קהילה  ועיצוב  בנייה  הוא 

  מעורבות, השתתפות,   ,תקשורת, פתיחות  ,טחוןיהכלה, ב  ,שייכות  טיפולית וארגונית השמה דגש על  תרבות

,  שלקחו חלק במחקר זה  (. עבור חלק מהנשיםDe Leon, 2015)  של המטופלות והמטופלים  אחריות והעצמה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
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בנוסף, שיטה זו  .  ומונעות את יישומן  חוטאות לאיכויות אלו  בקהילה הטיפוליתהענישה הננקטות  שיטות  

גם  לתפיסתן  ותמיכה    פוגעת  ביטחון  המעניק  אלטרנטיבי  ל"בית"  הקהילה  ובהפיכת  המשפחה  בתחום 

מונעת היא  שכן  וריפוי,  שיקום  הקניית    והמאפשר  באמצעות  המשפחתית  מההיסטוריה  פגיעות  "תיקון 

ופסיכו  פיזי  )ביטחון  ועידודו בשינוי"  : לדברי הנשים, שיטת  ועוד  (. ,De Leon  2015לוגי, קבלה של הפרט 

את   סותרת  קרי  חברה"-מיקרוה"  ןרעיוהענישה  הטיפולית  מחדש  ,עבודה  בקהילה  וחיברות  של    חינוך 

שיטה זו המבוססת על מבנה היררכי והשופטת  דגש על יחסים חברתיים.  -תוך שימת  מטופלות ומטופלים

-ל כל סטייה מקוד ההתנהגות המקובל והמצופה, אינה מהווה סימולציה "לעולם האמיתי" כמובחומרה ע

התמיכתי לעולם  טיפוליות  -טיפולי - גם  קהילות  לאפיין  האמור  לראות  .(,De Leon  2015)שיקומי    ,קשה 

בכללים    כיצדלמשל,   עמידה  אי  או  נאותה  לא  ל  היומיומית  במציאות התנהגות  של  מובילים  מלא  ניתוק 

ש  .המוניה   ו'חוטא' מהחברה או לביוש ה בקהילה הטיפולית    סנקציותהטלת התהליך  לפיכך, עושה רושם 

דריסתם של ערכי החמלה, ההקשבה, הקניית הביטחון וריפוי פצעי העבר בשם ערכי לקיחת   גם-ואופיין כמו

הנפשיים של הנשים  ו  הן הרגשייםם מצרכימימתעלהאחריות, הדרישה לכנות או העמידה בכללי התנהגות,  

  לבסוף, נשים   ומונעים את שיקומן המלא והאפקטיבי ואת חזרתן לחברה באופן בונה ומשוקם.  המטופלות

(. הן  ,.Beijer et al  2018סובלות מהערכה עצמית נמוכה ומרמות גבוהות של דיכאון וחרדה )  רבות  כורותמ

לנהל    ,להתמודד עם עצמן  וחוסר הצלחתן  דווקא בשל היותן מכורות   -  סובלות תדיר מתחושות אשמה ובושה 

ילדיהן  את  ולגדל  משפחתן  ובונה,  את  משמעותי  לגוו  באופן  ביחס  שליליות  עצמי  מפן,  מתחושות  הרס 

)מו עצמיות  התהייה  (.  Wechsberg et al., 2012פגיעות  גוברת  זאת,  זאת  בהינתן  השימוש  כל  אודות 

אשם, בושה וחוסר בטחון    של  תחושות  בעונשים, בתוצאות ובסגנון קונפרונטאלי תוקפני מאוד, המחזקים

(White & Miller, 2007.)  יעילות    שלוך בדיקה מעמיקה יש לער נוכח האמור לעיל סוברת עורכת המחקר ש

ביצועם כתובים ומבוצעים  ואופני    כני העונשיםלברר האם תו,  שיטת הענישה הקיימת בקהילה הטיפולית

בדרך שתיטיב לקהילה ולנשים המטופלות בה כך שיתקבלו התוצאות הרצויות של סוציאליזציה ולקיחת  

 .  מעשיהןאחריות אישית על 

 

במהלך  ת  החברה הכללית מוהמטופלהכמעט מוחלט של  ניתוק  ב   זה עוסקהממצא המרכזי השלישי של מחקר  

הטיפולית.    ןטיפול המחקרבקהילה  אותן הניתוק  ש  טענו  משתתפות  בני  ל  עזים   געגועים לחוש    הוביל 

עם תהליך השיקום    ן, ובכך פגע ביכולת ההתמודדות שלהכוחן  מקור  - בעת נטרל אותן מהם  -ותיהן ובהמשפח

והמייגע.  הטיפולו הנשים  המורכב  אמרו  ממעגלי  שה  בנוסף,  בקרב  המשפחתיים  תמיכההניתוק    ןהעצים 

  הנפשית של רבות מהן   ההתמודדות  כולתבי  , פגעמנטאלי  חוסר חוסןבדידות, כליאה ו  של  חושות שליליותת
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ות.  לעליה בתחושות הפחד וחוסר היציב  והוביל   הטיפולית  הילה בק  הנפשיות והרגשיות שחוו   טלטלות עם ה

  הילה הק  ה שלחוסר יכולת ו  תןמשפחבני  ניתוק מל   ידי משתתפות המחקר בכל הנוגע- על  וסף שעלהנקושי  

- שקט, תשומת הכרחיים לתפיסתן מסוג  משאבים נפשיים  מ  הוא מניעתן,  לשמש כמשפחה חלופיתהטיפולית  

מתוך הממצאים עולה שהנשים בעצם התמודדו עם  לב, חיבוק רגשי, הקשבה אמיתית וקבלה ללא תנאי.  

שונים, כמצוין לעיל, שלא    משאבים נפשיים  שמנע מהן לקבל  שפחהבני ממ  ןניתוקמצד אחד   קושי כפול: 

על להן  מ- סופקו  הטיפולית;  הקהילה  שני,ידי  השנייה,    צד  בתמה  בפירוט  לעיל  הכמתואר  ענישה  צורת 

ללא    הןהנובעת מיכולת הצוות להפקיע זכויות שונות של  ושת תלישות וארעיותחת  בנשים  בקהילה הותירה

. קושי כפול  יהמהקהילה בעקבות מעשה החורג מכלל   באופן זמני  או מניתוקן   ,הסבר או מתן אפשרות לערעור

 .  ולאבד אמון בו לא נשארה עבורן שום נקודת אחיזה בעולםלחשוב ש  מטופלותהוביל רבות מה זה

על והנוקבות שהועלו  לניתוק מהחברה הכללית  - לצד הביקורות הרבות  הנוגע  ידי משתתפות המחקר בכל 

הימנעות מצרות  ק, ובהם  בניתו  הקשורים  צדדים טובים  ומהשפעותיו עליהן, הצביעו חלק מהנשים גם על 

  אוטונומיות   והתמודדות  ת עמידהול פיתויים, קבלת הזדמנות לעבור שינוי במקום סגור ובטוח ובניית יכומו

  להוביל עלולים  ה  -  אסוריםאקטיביים  -חומרים פסיכו שימוש בללתמיכתה ו  ,עם קשיים ללא קשר לסביבה

למסגרת קבוצתית    הכניס הו   ומהחברה הכללית  הניתוק מהמשפחהנשים אלו הדגישו שלהידרדרות נוספת.  

להן    סגורה  המנתנה  להן    בטוחהקום  את  וזמין  נגיש  שהיה  מהן  ביותר  ומנע  זמן  באותו  חייהן  במציאות 

בחלקים לחיזוק.  ה בהן    אישיותיים  להתגרות  זקוקות  חדשים  יו  היחסית  המחקר  מתחומי  אחד 

 ,Freilich & Newman)  (Situational Crime Preventionמניעה של פשיעה מצבית )בבקרימינולוגיה עוסק  

תחום מחקר זה טוען שמצבים/רמזים סביבתיים שונים עשויים    ות לפשוע.על ידי צמצום האפשרוי(  2017

נוצרת   כלומר,  לכך,  מודעים  עצמם  לפני שהם  עוד  פשעים  לבצע  מוכנים  להיות  ליחידים  לגרום  או  לעורר 

סיטואציה סביבתית שמביאה את המוטיבציה הפנימית שלהם להמשך לכיוון של ביצוע פשיעה, כח ההיגיון  

חת ובמצב כזה לאותו אדם כבר קשה לעצור בעד עצמו לבצע את העבירה. דוגמא פשוטה לכך  והשכל הישר פו

היא חזרת אדם למקום הספציפי בו הוא נהג לרכוש סמים; עצם הסתובבות במקום כבר מושכת אותו לקנות  

סמים למרות ששכלו הישר יניע אותו להימנע מכך, תת ההכרה של האדם עלולה למשוך אותו באופן חזק  

יותר לקנות את הסמים כפי שהיה רגיל. רשימת הרכיבים המביאים למצב בו קל לאדם להחליט לפשוע כוללת  

אלמנטים רבים ומגוונים כמו הזדמנויות מבוססות עבריין, אורח חיים וניסיון אישי שלו שהביא אותו לפשוע  

פשיעה המצבית רואה את  . תחום מניעת הליבעבר, דפוסי הפעילות היומיומית וקלות הגישה לפשיעה וכו 

פשע   ניתוח מדויק של סוגי  דורשת  פשיעה מצבית  ביכולתו למנוע פשעים. מניעת  המשפט הפלילי כמוגבל 

ספציפיים כדי לחשוף את הגורמים המצבים שמקלים על ביצועם. לאחר מכן מפותחות טכניקות התערבות  

על הקשורים.  המצביים  הגורמים  את  לתפעל  הגורמ-כדי  של  הבנה  הסיטואציה  ידי  בתוך  והמניעים  ים 
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הסביבתית המובילים אדם לפשוע ניתן יהיה למנוע את ביצוע הפשע. בהמשך לאותה דוגמא של קונה הסמים,  

אם תימנע ממנו אפשרות להיות ברחובות בהם נהג לרכוש סמים, ירד הסיכוי שהוא יתפתה לרכוש סמים.  

טכניקות למניעת פשעים הכוללות שיטות של מניעה    25  –פרייליך וניומן במאמרם מציינים שקיימות יותר מ  

 ,Freilich & Newmanפיזית מהאדם לבצע פשע וכן מניעה פסיכולוגית כמו הסחת דעת ומילוי זמן פנוי ) 

שניתוק  (.  2017 נדמה  ולמכורים,  למכורות  טיפולית  לקהילה  ובהתייחס  זה  מ /המכורבהקשר    סביבההה 

ההזדמנויות ו  , להתמכרות  ה ולחזר  ותהתמכרל  רוויית  פעם,  אחר  לחיות  פעם  האפשרות  בסביבה  מתן 

וחות  כ ת  בהפנייהצורך במושא ההתמכרות ו  ת הורדב על ההתמכרות הפנימית,    ותהתגברב   , מסייעיםסטרילית

  מחסום פיזי  סיחה את הדעת ומהווה מ  הטיפולית  הקהילה במובן זה,  להתעסקות חיובית בחיים.    שלה  הנפש

להתמודד שוב עם המשיכה  יכולת פנימית והמסייע בבניית   מושא ההתמכרותאותה מ בפני המכורה המנתק

לחיים ביציאה  ההתמכרות  מול  למושא  עמידה  יכולת  כמו  לחיזוק,  הזקוקים  אישיותיים  חלקים  אותם   .

הילה הטיפולית,  הנאות מיידיות וסירוב להן, בניית בטחון עצמי המוליד יכולת עמידה כזו נבנים בהדרגה בק 

 והניתוק מהסביבה הטבעית של המטופלת מאפשר לתהליך לקרות.  

מבטא    של משתתפות המחקר ביחס לניתוק שנכפה עליהן מהחברה הכללית   תחושותיהןו  עמדותיהן  כוםסי

כדברי הפסיכואנליטיקאי היינץ    בהכרחיותו. מצב דיכוטומי זה משקף  הבנה עוצמתי הקשור בו לצד  קושי  

יש את סף השבירה שלו וכמטפלים  (, הבא לטעון שלכל אדם  Optimal frustration)  ול מיטבי""תסכ   קוהוט 

כסיפא לאמור    (.Wolfe, 1989תו )בלי לשבור או  ת המטופלבכל רגע נתון כמה אפשר לתסכל א יש לבחון  

רב תמיכה  הכללית מהווה מקור  והקלינית שהחברה  המחקרית  ונוכח ההכרה  מהנשים    ערך-לעיל,  לחלק 

  מוחלט וגורף ממנה לכל חברות הקבוצה   יתוק אני ממליצה להימנע ממדיניות טיפולית הכוללת נ ,  מטופלותה

 .  בסיס צרכיהן הדיפרנציאליים של המטופלות-עימה על קשרטיפולית של  אפשרותולבחון 

 

מתייחס המחקר  של  הרביעי  המרכזי  הנוגע    יהןלעמדות  הממצא  בכל  המטופלות  של  האמביוולנטיות 

 "יום שאחרי".  ליעילותה של שיטת הטיפול בקהילה בהכנתן ל 

בקהילה הטיפולית וטענו    חיוביות כלפי צורת הטיפולעמדות אוהדות והביעו  גיסא, חלק מהמרואיינות  -מחד

להן    שהיא ומורכבותה  התמודדותל  טובים  כליםהעניקה  הכללית  החברה  דרישות  מציאות  פיסת  לת,  עם 

לדידן, הטיפול בקהילה סייע להן  .  י החברהטחון עצמי לעמוד מול פיתוי יב ול  באופן חיובי ובריא יותר  חייהן

הטיפול סיום  לאחר  הרחבה  בחברה  שחוו  "נפילות"  עם  וקונסטרוקטיבי  אפקטיבי  באופן    ובהן   להתמודד 

בהלימה    ותבא עמדות אלו משתלבות ו.  עודפיתוי לצרוך שוב את מושא ההתמכרות, הרצון לפגיעה עצמית וה

מטרות   העם  הובלתטיפוליתהקהילה  חיובית  ו   המטופלות  :  לחשיבה  התנהגותי,  לשינוי  המטופלים 
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אישית   עצמי  באמצעותולהתפתחות  מחודשת -רכישת  עצמית  והגדרה  חדש  לשילוב    הבאתן/ם ו  ,חברתי 

)ומח נדמה  לפיכך,  (.  Dekkers et al., 2020דש מוצלח בחברה הכללית  נשים אלו,  שהטיפול שעברו  עבור 

השהות בקהילה והעבודה הנפשית שעברו    במילים אחרות:השיג את מטרתו.  בקהילה, על קשייו ומורכבותו,  

ההימנעות   הקהילה,  בחוקי  העמידה  ובנפשן.  באישיותן  חזקים  צדדים  לבנות  נשים  לאותן  הועילו  בה 

ההת שלילת  לגבי  ההבנה  הטמעת  מההתמכרות,  חיים  הטוטלית  של  וההתנסות  הנפשי  הטיפול  מכרות, 

בקהילה הטיפולית בנו בהן את יכולת העמידה בכללים, אחריות על מעשיהן, הכרה בכוחן ומתוך כך מסוגלות  

 טובה יותר להתמודדות מול אתגרי ה"עולם האמיתי" שמחוץ לקהילה הטיפולית.  

ך שלצד , כשיטת הטיפול בקהילה הטיפוליתכלפי  שליליות  הביעו עמדות  מהנשים  , חלק  לצד העמדות הנ"ל

ניתן להתעלם מהצלקות    , לא כלים להתנהגות נאותה, לאומץ ולהתמודדות עם קשייםההכרה שקיבלו ממנה  

בנפשן  שהיא הענישה  כמצוין,  הותירה  וכללי  על הניתוק מהמשפחה    תהליך במילים אחרות,  .  לעיל, בדגש 

דורש התבוננות ואולי אף התאמה    גות בקהילה ודרך הטיפול בהכללי ההתנה חשוב ומשמעותי אולם    הטיפול

   מחודשת לצרכי הנשים המכורות וגמילתן. 

מהמרואיינות  לבסוף,   שליליות  הביעו  רבות  לתחושות  בביחס  אותן  ר  שאהטיפולית    קהילהטיפול  הותיר 

כון, התמכרות או  למצבי סי   התדרדרותן   ולא מנע את   בחברה הכללית,פגועות וללא יכולת התנהלות בריאה  

עצמית לאחר  פגיעה  מייד  אליהה,  שליליותתחוששתי  .  חזרה  עלשות  מרכזי   ות  במהלך  -הועלו  הנשים  ידי 

לטענתן, במהלך    .ובלבול  הלםלחברה הכללית, הן  חזרה  ליציאה מהקהילה ו הראיונות שוב ושוב, בכל הנוגע ל 

  יותר  להן קל  לאחריו, עם חזרתן לחברה, יהיההן קיבלו את המסר שהוא יהיה קשה אך    הטיפול בקהילה

  קשיים גדולים לוותה ב  "חיים האמיתיים" ל  מהקהילה הטיפולית  היציאהמסר זה נמצא כשגוי ו ופשוט, אך  

שלא יכלו להכיל. קשיים אלו, לטענת הנשים, חוסר הכנתן הראויה להתמודד עימם והמסר השגוי שקיבלו  

ל" שוב, כפי שהדבר מצא את ביטויו בשימוש חוזר ואסור בחומרים  הובילו רבות מהן "ליפו במהלך הטיפול,

חוסר יציבות. אותה בועה טיפולית וכלליה הנוקשים נטרלו את  ב ניסיונות התאבדות וב,  אקטיביים- פסיכו

עם קשיי ודרישות  האחריות האישית והשיפוטיות של הנשים והן נותרו חסרות יכולת התמודדות עצמית  

  יכוליםר  שאשלהן    האוטונומיים  הכוחות הכרת  -ואי  הכרת עצמן -ות של איתחושוש  ולח,  לה  חוץמעולם שה

אל    המוחלט  החברתי   מהניתוק  המיידית והטוטלית  היציאה  יתרה מכך:יום.  מקשיי היו בלהן לעמוד    לסייע

  יציבותלחוסר  הובילה רבות מהן, לדבריהן,    החברה הכללית, ללא כל "תחנות ביניים" או הכנה הדרגתית,

באופן יותר ספציפי, אופן הטיפול בקהילה מביא לתלות חזקה   .יםעצמי ואמון חוסר בטחון ולעתים לת נפשי

ב הענישה  שיטת  הקהילה.  ולמסגרת  הטיפולי  לצוות  המטופלת  אקהילבין  בניי  ינהה  ראויה  מאפשרת  ה 

מעטפת של הפחדה ומניעה הכופה    , לחילופין,בונהו   ,אחריות אישיתופיתוח של    גבולות פנימיים  ומספקת של 

לאחר   הכללית  החברה  עם  להתמודד  היכולת  והרתעה.  פחד  מתוך  הקהילה  בכללי  עמידה  המטופלת  על 
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האישית,   האחריות  אך  בקהילה,  הטיפול  במהלך  להיבנות  שאמורים  הנפש  כוחות  על  מסתמכת  הטיפול 

צונית נפגעים כאשר ההתנהלות בתוך  טחון העצמי, והיכולת לבנות יחסים מבוססי אמון עם הסביבה החייהב

חוסר אמון  והפחדה במקום העצמה. מרכיבים אלו גורמים ל  הקהילה מבוססת על שליטה של הצוות הטיפולי

המטופל  לובין  ה ת  חברי  כ צוות  בין  על  המקוםולשמירה  ציות  ללי  מתוך  עקרונותיו  הבנה    ועל  מתוך  ולא 

לחברה, חסרת אנשי הטיפול אשר ינחו אותה כיצד    יציאת המטופלת מהמסגרת הטיפולית  והטמעה. בהתאם,

דבריהן    ואחיזה ובלבול גדול.  טחוןיב לאובדן    יובילו  למושא התמכרותה,לנהוג וימנעו את פנייתה )החוזרת(  

, עם יציאתן מהקהילה הטיפולית לחברה  מודדעל חוסר הצלחתן להת  של חלק ממשתתפות המחקר מעידים

אישיים בהתמודדות  ה  יהן כישלונות אובדניות שבאו בעקבות  הבות  מחשהעם  ועם התשוקה לסם    הכללית, 

 עם הצורך לבנות חשיבה חיובית ואורח חיים בריא.  ו עם העולם שבחוץ

הפער בין מטרות  בשאלת  הדיון  ממקד את  ,  המרכזיים הנ"ל של המחקר  ממצאיםארבעת ה יון מעמיק בע

  בה   תהטיפול הנוקשה המקובללפרקטיקת    וזאת, תוך התייחסות,  לבין יישומןלנשים    הטיפוליתהקהילה  

 .  ות[ שונותתוצאענישה ] שימוש משמעותי ואינטנסיבי בשיטות  דגש עלהשם/שמה 

(, מצביעים על חסר גדול  Noori et al., 2019)  אקטואליים שונים בתחום הגמילה של נשים מכורות  מאמרים

שהן עוברות. חסר זה, לטענת החוקרים, מקשה    תהליכי הגמילהכל הקשור לחוויותיהן בשל   בהבנה ובניתוח

שעסקו בתחום  מחקרים  עט המ(.  Virokannas, 2020)  עבורןעל התאמה מדויקת של הטיפול הראוי והמיטבי  

  וייט ומילר   מטילים ספק גדול ביעילותה:  שיטת הסנקציות עבור נשים  ה שליעילות  תקי בדזה ושהתמקדו ב

(White & Miller, 2007,)  הכחשותיהם  הוא "שבירת"    הענישה  טכניקותשעניינן המרכזי של    טענו  ,למשל

למצבם   מכורים  קונפרונטציהשל  ביותרתוקפני  באמצעות  שיט ת  לדעתם,  אף  ו  ז  ה.  ולעתים  יעילה  אינה 

ארבעה עשורים של מחקר לא הצליחו  לדבריהם,    . לפתח בנשים מכורות רגשות אשםמזיקה, נוכח יכולתה  

השפעות    הצביעו על  אחדיםמחקרים  ,  ולצד זה  שיטת העימותיעילות של   להצביע עללהביא ניסוי קליני אחד  

יותר.  לע במיוחד    שלה,  מזיקות פגיעות  סמכותי,    טיפולה"  אוכלוסיות  בסגנון  מתאפיין  בו  העימותי" 

, חסרי ידע ותובנה  קחת אחריותכחסרי קשר עם המציאות, לא ישרים, לא מסוגלים ל  המטופלים נתפסים 

מפני שינוי.    מתגונניםו זו,  ל  בהתאםבאופן פתולוגי  לשבור    הוא  מטפלתפקידו של השיטה  לתקן שגיאות, 

של   הקשר  ולהיות  ל  המטופלהגנות  הבסיסי  המסר  הואלמציאות.  צריך",    יש  "לי/לנו  מטופל  שאתה  מה 

מילר מציגים במאמר,  הדרך האמפטית אותה וייט ו .  מטופלשל ה   יוחסרונות  מילויבעצם    היאהמשימה  כש

  מטפל ה   ע המאה הקודמת ליעילותה של השיטה, בהמסתמכת על הפסיכולוג קרל רוג'ר שטען עוד מאמצ

על מתבסס  ההשותפות    האמפטי  של  יכולתו  את  עצמית  זכותוואת    מטופלמכבדת  של  .  להגדרה  תפקידו 

ה   מטפלה של  הדילמה  את  ולהבין  לשמוע  המטופלהוא  את  ולעורר  תוך    שלו  מטופל,  בחייו  שינוי  לחולל 
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רצונו העצמי   על  כפי שהם, הם    שאנשיםיכולותיו הטבעיות. כוהסתמכות  מרגישים שהם בלתי מקובלים 

ף לו את  למטופל ולשק  יכולת להקשיבאופיין בהאמפטי ממטפל  ה  חולל שינוי.משותקים ואינם מסוגלים ל 

לסייע   -האמפטי מבקש להגשים בדרך אחרת את מטרת העימות, שהיא   מטפלההמשמעות הטמונה בדבריו.  

לה  למטופלים ולאפשר  קשה  מציאות  מול  הגשמתה  להתמודד  מסגנון  הפרדתה  עם  יחד  אותה,  לשנות  ם 

 . (White & Miller, 2007) המסורתי הנוקשה והמזיק 

היחיד שנעשה  ה   אחת הביקורות שמושמעות כלפי תכנית הקהילה הטיפולית לנשים היא שהשינוי מהותי 

בקהילות טיפוליות לשם התאמתן לנשים מכורות הוא הפרדה פיסית מגדרית, כלומר, אופי הטיפול וסוגי  

(. ישנן עדויות לכך שמנגנוני התגובה לטיפול אצל  ,.Neale et al  2018הטיפול נשארו זהים לשני המגדרים )

על רקע זה יתכנו יתרונות גדולים יותר של  וש  נשים מכורות עשויים להיות שונים מאלה של גברים מכורים,

ה  ת ה והכוונת העצמוטיפול ספציפי מותאם לנשים מכורות המתמקד יותר בהחזרת השליטה לידי המטופלת,  

בקהילה הטיפולית  הקונסרבטיבית  בניגוד לשיטה    ,זאת   .(Najavits et al., 2018לצמיחה פוסט טראומטית ) 

ו נוקשים  רגישים לצרכי המטופלים באשר הםש  ענישהבהמאופיינת בכללים  לצורכי  ובפרט    ,לדעתי אינם 

 Schamp et. al., 2018  Kalema)  דיכוי עצמילסבול משליטה ו הן לאבד  גרום ללעלולים  ו  ,הנשים המכורות

et al., 2017).   

)וייתכן אף   לטיפול במכורות  השיטה הקונפרונטיאלית  ה של מעבר לסוגיה המגדרית, יש לתהות לגבי יעילות 

שחוו    (מטופלים)ו  מטופלות  בהתייחס לחוסר ההתאמה והרלוונטיות של טיפול מעין זה עבור  שבמכורים(

( חוויות טראומטיות  (.  Messina, Burdon & Pendergrast, 2003טראומה  חוו  רבות מהנשים המכורות 

טראומה בקרב נפגעות  - ך שהטיפול בפוסט מחקרים שונים מצביעים על כ(.  SAMHSA, 2013בתחום המיני )

תקיפה מינית שונה ומורכב בהשוואה לטיפול המתקיים בקרב נפגעות טראומה מסוג אחר. במרחב הטיפול  

בטראומה מינית ובפרט בטראומה מינית בילדות וגילוי עריות, הדרך הטיפולית איטית וחסומה יותר ומציבה  

שיעורי חוויות  ש  בהינתן, כאמור לעיל,(.  2010; כהן,  1994מן,  בפני ההולכים בה אתגרים קשים במיוחד )הר

במאמרו מציע    (SAMHSA, 2013)סאמשה    ,בקרב נשים מכורות  גבוהיםהטראומה והטראומה המינית  

יותר  ש רבה  תועלת  להפיק  עשוי  טראומה  מוכוון  טיפול  עקרונות  על  המבוסס  הקהילה  טיפול  במסגרת 

ל בהשוואה  הטיפולהטיפולית  והקונרפונטאלית    שיטת  מכוון  כיום  בה  הנהוגההקונבנציונאלית  טיפול   .

ב  בקרטראומה    ה מחודשת שלשל הימנעות מיצירת תגובות טראומה או העלא  ןקרויטראומה מבוסס על ע

עומד בניגוד כמעט מוחלט לאופי הטיפול בקהילות טיפוליות המבוסס, כמצוין  . עיקרון זה  )וגברים(  נשים

יטות העושות שימוש בתקיפה מילולית של המטופלת  סנקציות, שקונפרונטציה והטלת  ת הועל שיט  לעיל,

ומהאופוריה בה    ן)ם(צמלצאת מע  הן )ולהם(העצמי לעזור ל   ן )ודימויים(לנתץ את דימוי)והמטופל( על מנת  
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למכוריםנמצא  )הוא(  איה "לשקף"  מיועדת  זו  מתקפה  התנהגותו  )ה(.  דפוסי  הבלתי    )ה(את  או  הלקויים 

  ות (. טכניק White & Miller, 2007)וזאת גם במחיר של יצירת תחושות קשות של השפלה ובושה  הולמים  

בעלת ערך טיפולי אגרסיבי" )סלע,    "התערבות  בשם  בספרות המקצועית  מכונות   , כפי שהזכרנו קודם,ואל

קול שחזורי הטראומה  כל ו (. במחקר הנוכחי  Deitch, 2006"קרב אגרופים מילולי" )  ,חמור מכך  ,( או2002

 המרואיינות.  בדברי מצאו את ביטויים המיטביותוקפנות הטיפול  

ל מכוון טראומה  טיפול המבוססת על עקרונות טיפו נקודת הבחן משמעותית נוספת העולה מהשוואת גישת  

(SAMHSA,2013)  ל לנשים המטופלותצוות הטיפוהיא דרך התייחסות    ,לשיטה הנוקשה המונהגת כיום  .

  הכוללת, העברת דרך נוקשה  לטענת משתתפות המחקר, הצוות המקצועי/הטיפולי בקהילה הטיפולית נוקט ב

, הטחת האשמות,  מכללי הקהילהשל הצוות המטפל על הנשים המטופלות כתגובה לכל חריגה  קשה    ביקורת

זו   חוסר אמון. התנהלות  ולעיתים אף  ה  מבוססתחוסר הקשבה  טיפול  שיטת  לשינויעל  של    מכוונת  כולל 

מנגנוני  ידי  - על  המכור/ה  וההסרת  של ה הגנה  לקונספציה  (  ,De Leon  2015)  ה/והכחשה  בניגוד  ועומדת 

מנת  -על  , מוכנה לכך  )והמטופל(  מטופלת במועד שהטיפול בטראומה רק  החשיבות    הטיפולית המדגישה את 

טיפולית  (. ההתנגשות  Hien et al., 2009) יםבאחר  תםהחלפל  היותה מוכנה   ההגנה שלה עד   נילשמור על מנגנו

  ה אבד את עצמת  שהמטופלתטראומטיזציה מעלה חשש לאובדן העצמי, חשש  - רהבין ההזו בין הנוקשות ל

ו הקבוצתיות  הנורמות  צרכיתבתוך  על  הקבוצה.    הקשיי ו  הוותר  ובהלמען  אופרטיבי  יותר  תייחס  באופן 

שמירה על מנגנון ההגנה העצמי שלהן עד שיהיו מסוגלות  בלנשים מכורות שעברו טראומה, יש צורך    תספציפי

שנהרסה והחזרת    שלהן  הזהותשימור    לשם  יהןורגשות  יהןיש צורך בתיקוף חוויות  ובנוסף,  להחליפו באחר

אמורים  ה   -נפשיים בקהילה  העיבוד  התהליכי  מהלך  עונשים או ב   הטלת. במילים אחרות, בעת  שלהןהשליטה  

  המטופלות   הרגשותיהן ומחשבותיהן של  לא לבטל אתשלשים לב    הטיפול  לשחרר מהתלות בסם, על צוות

לחילופין,אישיותן אלא  ואת את הטוב  ,  חיובית המוצאת  חדשה  קומה  שהמטופלות מביאות    לבנות  במה 

נאותה והתנהגות  זו מחוזקת  (.  Sheffer et al., 2019)  ומצמיחה אותן לחשיבה חיובית  בנג'מגישה  ן  י לפי 

(Benjamin, 2004)  ש החוויה הטראומטית מאחר שהטוען  מהעצמי    שלהן  גרעין  וניתוק  מכוח  נישול  הוא 

פרקטיקה    .רת שליטה עצמית במרחב בטוחהנשית ויצי  זהותןעל העצמת  להתבסס    תהליך ההחלמהעל  הנשי,  

ולהתאימה לרקע ממנו הגיעו הנשים   את התנהגות הצוותלעדן הממליצה  SAMHSAגישת  זו משתלבת עם

נשים  כלפי/של הה  הכלו   ותרכלכזו המאופיינת ביתר  לשנות את סביבת הטיפול    ולצרכים הנפשיים שלהן,

 צמיחה ותיקון מתוך חמלה עצמית ולא מתוך תחושות אשם והלקאה עצמית.   שתאפשר, מכורותה
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כפי    ,להוסיף קומה נוספת של חזון חדש בראיית מערכת הקהילה הטיפוליתבנוסף, מבקשת עורכת המחקר  

על שמתואר ו  ידי-ת  מבקשים  (.  Broekaert et al., 2017)  עמיתיו ברוקארט  אלו  באופן    לקשורחוקרים 

ה   קונספטואלי )את  חיים"  "איכות  המושג  Quality of Life; QoLמושג  טיפוליות.  בקהילות  טיפול  עם   )

"איכות חיים" הוא מושג השייך לעולם הפוסטמודרני המבקש לאמץ את הפרספקטיבה של היחיד, ניסיונו  

תוצא כמדד  הועלה  זה  מושג  הנפש,    הוציפיותיו.  )בריאות  שונים  בתחומים  ותמיכה  טיפול  עבור  בולט 

של  התמכרו שילוב  מוגבלות(.  הטיפול    QoLת,  מהלך  הערכים,  על  להשפיע  בא  בקהילה  הטיפול  בתהליך 

קהילה   כלומר  החיים",  של  ספר  כ"בית  הטיפולית  לקבוצה  ההתייחסות  בקהילה.  הקבוצתית  והעבודה 

המדמה את המציאות, מזכיר את תפיסת הקהילתיות ההוליסטיות הקיימת גם היום אך השוני הגדול הוא  

נאותה    שכאן להתנהגות  ושואפת  חופשית  אחריות  על  המתבססת  טיפולית  קהילה  על  מדברים  החוקרים 

מתייחסים למטופלים עצמם כשחקנים מרכזיים בתהליך השיקום והטיפול    QoLושמחה. על פי תפיסת ה 

חזון   העצמי.  בטחונו  את  ומעלה  המטופל  את  המעצים  דבר  בתהליך,  חשובה  שלהם  העולם  תפיסת  ולכן 

מדבר על דיאלוג בין המטופלים לצוות ודוגמא אישית חיובית לדרך התנהלות בריאה בין כל חברי  השיטה  

הקהילה, מטופלים ואנשי צוות כאחד. הקהילה באה לאפשר סביבה בטוחה בתהליך הניקוי והריפוי תוך  

. החוקרים  שימוש בטכניקות הכוללות פסיכולוגיה חיובית, קשיבות )מיינדפולנס( ומתודות מבוססות העצמה

הרעיונית   התשתית  אך  פרקטיים,  רעיונות  לכדי  הבשילו  לא  עוד  והמושגים  נוסו  טרם  שהרעיונות  מודים 

( (.  Broekaert et al., 2017מאפשרת הסתכלות חשובה חדשה על תהליך הריפוי והשיקום בקהילות אלו 

במיוחד בניסיונות לבנות  חיובית לתהליך שיקום מתאימה    קרימינולוגיהלעניות דעתי, תפיסה זו הקושרת  

מכורות בנשים  טיפול  יותר  ההולמים  כלים  הכוללת  טיפולית  איכותי  ב.  מערכת  פנומנולוגי    העוסק מחקר 

כפי שהתקיים    -  תפיסות הסובייקטיביות שלהם לגבי תהליך השינוי וההחלמה שאחריו בו מטופליםחוויות  ב

יישום  , התמקדו החוקרים בניתוח  ((Ronel, Chen & Elisha, 2015  בקהילה הטיפולית "רטורנו" בישראל

שילוב היבטים  מראות שתוצאות המחקר    .בטיפולתהליך ההתאוששות  על    תחיוביהקרימינולוגיה  ה עקרונות  

טיפוליים התואמים את התפיסה של קרימינולוגיה חיובית בתהליך טיפול במכורים משפיע לחיוב על תהליך  

של  והשיקום  של   ם.מטופליה  ההתאוששות  במסקנה  תומך  חיוביות  המחקר  הטיפול  התנסויות  במהלך 

ריפוי    ,(well beingרווחה )ו  חיזוק תחושות כמו בטחון עצמי  ,ואינטגרציה חברתית  הכוללות תחושת שייכות

ניתן לסייע  שעל ידה  קבלה וסיפוק של צרכים בסיסיים, יש השפעה מרפאת ומשמעותית  קשרים משפחתיים ו

השלילי הרגשות  שלהם  שמטופליםים  בהפחתת  השליליות  ובעמדות  בהתנהגויות  ובהמשך,  דבר  חווים,   ,

   .קמותםשתהמועיל לתהליך ה
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לסיכום, ניתוח מאפייניה של הקהילה הטיפולית וממצאי המחקר הנוכחי ומחקרים קודמים, מובילים את  

שיטת  ב  מיםמרכיבים מסויעורכת המחקר להסיק מסקנה כוללת, בזהירות המתבקשת ובאופן טנטטיבי, ש

עבור נשים   יםמיטבי  םואינ   יםמדויק  םאינ , כפי שפירטתי לאורך הדיון,הטיפול הקיימת בקהילה הטיפולית

 להזיק להן.   יםמכורות, ואף עלול 

 

 המלצות יישומיות 

 עורכת המחקר ממליצה על שתי המלצות יישומיות: 

הטיפולית, בדגש על שיטת התוצאות  אופי הטיפול בקהילה  של  מקיפה  ובדיקה מקצועית    עריכת (א

שה הטיפולית הנהוגה כיום  הענישל    חסרונותיהביתרונותיה וב  בדיקה זו צריכה להתמקדחמירה.  מה

על ערכים וכלים מותאמים יותר לנשים    תוגיבוש תכנית חלופית המבוסס בכלל זה שיטת העימות,  ו

טיפול מכוון טראומה,  מעולם התוך שימוש בכלי טיפול    בהם  הן באותממנו  מכורות ולרקע הקשה  

וקבלה עצמית, יחד עם שימוש בכלי    טחון האישייהמאפשר תיקון וריפוי מתוך חמלה, העצמת הב 

ה מעולם  העצמההחיובית,    קרימינולוגיהטיפול  מבוססות  ושיטות  הנכחת  פסיכותרפיה  כן  כמו   ,

ויישומו בשטח, בנוסף   ל הצוות המטפל  יש למתן את השליטה הטוטאלית שהמודל המוטיבציוני 

ולתת תחושת אחריות למטופלת על מעשיה, יש לעדן את שיטת הסנקציות, לכלול הסברים למטופלת  

   בנוגע לסיבת הסנקציה ולתת לה להביע את עצמה בשיח סביב הענישה.  

רחבות  השליליות והמורכבות המודע להשפעות  הטיפול בקהילה הטיפולית לנשים להיות    צוותעל   (ב

את משמעות הכלים    ,מסגרת הקיימתב  ,ך ולנסות לתוו  , על הנשים המכורות  הקיימתשל השיטה  

ולאפשר לנשים לבטא את  תהליך ה'תוצאות'    ללוות בהסברים את  לדוגמא:היישומיים עבור הנשים.  

. שימת עולמן הפנימי של הנשים הנמצאות בתהליך השיקום לנגד עיניהם של  עמדתן טרם ענישתן

ת את הגישה הכללית כלפי המטופלות ובכך להמיר השפלה בהעצמה, פחד  אנשי הצוות יכול לשנו

 ואי יציבות בתקווה, אמונה וקבלת כוח מנטלי. 

 

 והמלצות מחקריות  מגבלות המחקר

   (1996ליברמן וטברסקי, )  גודל המדגם וייצוג שווה של האוכלוסייה הנבדקת

נשים בלבד משני    13. ברור כי מדגם של  בלבד  הנשים המרואיינות עברו טיפול בשתי קהילות טיפוליות שונות 

,  זאת-עםמקומות טיפוליים בלבד עלול לצמצם את יכולת הכללת המסקנות על כלל הקהילות הטיפוליות.  
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  להציג אתאופיו האיכותני של המחקר לא מתיימר להגיע למדגם סטטיסטי, אלא  לא ניתן להתעלם מכך ש

שונים בטיפול    ם של היבטים השפעתולנתח את  וליות למכורות  חוויותיהן של הנשים המטופלות בקהילות טיפ 

עם   איכותניות  מתודות  ישלבו  עתידיים  שמחקרים  מומלץ  כן  על  שלהן.  השיקום  ויכולת  הנפשי  מצבן  על 

מתודות כמותניות, ממגוון רחב ככל הניתן של קהילות טיפוליות שונות בארץ ובעולם. מחקר נרחב ומשולב  

   בה ושיפוט מוצדק יותר לגבי איכות הטיפול בקהילה הטיפוליתכזה יכול לספק ראייה רח

 

 המלצה לבחינה רב ממדית של הקהילות הטיפוליות לנשים 

המחקר מציע מסקנות נחרצות בהקשר לטיב הטיפול בקהילות הטיפוליות לנשים וזאת על סמך עדויותיהן  

ברור כי הדרך בה הנשים חוו את המציאות  של נשים מטופלות בלבד. כפי שצוין במהלך ניתוח הממצאים,  

ל ויכול להיות שחלק מהקושי שהן תיארו בחוויותיהן הוא חלק אימננטי ובלתי נפרד מתהליך  ו אינה חזות הכ

השיקום שלהן. אין ברצוני בהערה זו להקטין או לבטל את הקושי שהן חוו בעוצמות גבוהות, אך עם זאת יש  

של  צדדית  חד  בראייה  שמדובר  גורמים    לזכור  מצד  והשקפות  נתונים  באיסוף  להשלימה  ויש  המציאות 

בנקודת מבטם של הצוות המטפל, מחקר העוסק בנתונים לגבי מספר הנשים   נוספים, כמו מחקר העוסק 

 . שהצליחו להשתקם אחרי הטיפול ומנגד מספר הנשים שחזרו למצבי סיכון והתמכרות וכד'

  

 ת בקהילה טיפולית לנשים המלצה לבחינת דרכי ענישה וטיפול חלופיו

כלי   בעזרת  הטיפולית.  בקהילה  מכורות  לנשים  הטיפול  ושיפור  לבחינה  יזומות  התערבויות  לבצע  מומלץ 

בקהילות   ויעילותו  הטיפול  איכות  לגבי  התיאורטי  המידע  את  להרחיב  יש  וכמותניים  איכותניים  מחקר 

בחינת נתונים אובייקטיבים לגבי מספר  הטיפוליות עבור נשים ואף עבור גברים. יש לשלב במחקרי המשך  

 . הנשים שהשתקמו לאורך זמן והצליחו לצאת ממעגל ההתמכרות
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 סיכום  

ידי  -עניינו של מחקר זה לבחון לעומק מתוך פרספקטיבה איכותנית את החוויות הסובייקטיביות שנחוו על

פולית. באופן ספציפי, מחקר זה ביקש לנתח את עמדותיהן  נשים מכורות שעברו תהליך טיפולי בקהילה טי

ליעילותה של שיטת הטיפול המסורתית בהתמכרות בקהילות טיפוליות סגורות,   ביחס  נשים מכורות  של 

להציג את החוויות הכלליות והספציפיות שחוו במהלך מפגשיהן עם כללי וחוקי הקהילה ולבחון את היעילות  

 כורות בקהילה טיפולית.  הנתפסת של הטיפול בנשים מ

והבין הלאומי  המחקרי  החוסר  בכלל  - בתוך  למכורים  טיפוליות  קהילות  של  יעילותן  את  הבוחן  לאומי 

ולמכורות בפרט, מחקר זה ממלא, ולו במעט, את הידע הקיים בכל הנוגע להבנת היתרונות ובעיקר החסרונות  

אופ  איכות הטיפול.  על  הנתפסת  ואת השפעתם  בהן,  על  הטיפוליים  והתבססותו  של המחקר  האיכותני  יו 

מכורות   נשים  של  הטיפול  חוויות  של  יותר  מדויקת  תמונה  לקבל  מאפשרים  מובנים,  חצי  עומק  ראיונות 

הטיפול   שבמתודת  היא  מהמחקר  העולה  העיקרית  המסקנה  כלפיו.  עמדותיהן  ושל  טיפולית  בקהילה 

יטת הענישה והניתוק הטוטאלי מהמשפחה,  המקובלת כיום בקהילה טיפולית לנשים, בפרט בכל הנוגע לש

מספקת   התייחסות  ניתנה  לא  וכן  לביקורת  תגובתן  ודרך  נשים  של  נפשיים  מאפיינים  בחשבון  נלקחו  לא 

בטיפול   הנהוגה  )הסנקציות(  התוצאות  שיטת  בעברן.  טראומה  כנפגעות  מגיעות  מהנשים  שרבות  לעובדה 

טראומות עבר תוך הורדת ביטחונן העצמי, השפלה  משאירה צלקות בליבן של המטופלות, מחזירה אותן ל

ופגיעה באמון וביציבות, ופוגעות, לעתים שכיחות, ביכולתן להשתלב חזרה בחברה הכללית באופן מוצלח.  

שיטות אלו אף מובילות להידרדרות של חלק מהמטופלות למצבי סיכון, להתמכרות חוזרת ולפגיעה עצמית.  

יטת הטיפול הקיימת ולשילוב כלים אחרים מותאמים יותר, כמו טיפול  המחקר בא להציע בחינה מחדש של ש

 מוכוון טראומה, התחשבות במצבן האישי של המטופלות ופסיכולוגיה חיובית.   
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מדריך ראיון – 1נספח   

 כמה זמן את נמצאת בקהילת נשים? כמה זמן את נקייה משימוש?  .1

 תוכלי לשתף אותי מעט בעבר שלך? במה השתמשת? כמה זמן וקצת על משפחתך?  .2

 הגעת לשימוש?  ומהעבר שבגלל   םמסויאירוע  האם את יכולה להצביע על   .3

 קהילה? ספרי לי מעט על סדר היום ב  .4

 מה בעצם משאיר אותך כאן? מה עוזר לך או לדעתך יכול לעזור?  .5

 באלו מצבים את נפגשת עם העבר שלך כאן בתוך הקהילה? .6

 מה עוזר לך להתמודד עם הכללים כאן והגבולות?  .7

האם יש תוצאה  האם בזמן שהותך בקהילה קיבלת "תוצאות" על חריגות? איך התמודדת איתם?   .8

 שזכורה לך באופן מיוחד? 
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 כתב הסכמה מדעת  – 2נספח 

 שלום רב, 

בר באוניברסיטת  חוקר  ואני   ________________________ לקרימינולוגיה,  -שמי  במחלקה  אילן, 

 במסגרת לימודי התואר ה__________ בהנחיית _________________. 

 נושא המחקר שלי הוא:   

 

 תרומתך הינה חשובה ביותר. אני מודה לך על הסכמתך להשתתף במחקר. 

את   למלא  מתבקש/ת  הינך  כך  לשם  שאלונים.  ראיון/מילוי  לצורך  מזמנך  להקדיש  תוכל/י  אם  לך  אודה 

 הפרטים הבאים המביעים את הסכמתך להשתתפות במחקר. 

 אני החתום/ה מטה _____________________מס' ת.ז._______________ מאשר/ת בזאת  

 _ כי: בחתימת ידי ____________

 התבקשתי לקחת חלק בראיון/במילוי שאלוני דיווח עצמי וכל זאת תוך שמירה על אנונימיות מלאה. 

 לא הוצעה לי תמורה או טובת הנאה כלשהי עבור השתתפותי בהליך. 

בכל  הובהר לי כי השתתפותי היא רשות ולא חובה, כי אהיה רשאי שלא להשתתף או להפסיק את השתתפותי  

 פות או הפסקתה לא יביאו לפגיעה כלשהי בי. השתת -, וכי אישלב

לאחר שהוסבר לי כל האמור לעיל, הנני מביע/ה את הסכמתי מרצוני הטוב והחופשי להשתתף בראיון/במילוי  

 השאלונים האמורים. 

 

 חתימה       שם ומשפחה       תאריך                  

 

___________________, לאחר שוידאתי כי החתום/ה מעלה  : אני החתום/ה מטה  למילוי על ידי החוקר

להשתתף   הסכמתו/ה  על  בפניי  חתם/ה  כי  מאשר/ת  זה,  הסכמה  בכתב  האמורים  הפרטים  את  הבין/ה 

 בראיון/במילוי השאלונים. 

 _________________       _________________ 

  ה חתימ        תאריך               
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Abstract 

A therapeutic community is a “total institution” functioning as a comprehensive framework that 

governs most areas of the lives of its recovering patients, while disconnecting them from their 

natural environment and the global society. The treatment in community helps people in 

actively erasing their addiction patterns and adopting a healthy lifestyle without addictive 

behaviors. One of the primary underlying principles of the community is an organization 

following clear principles of behavior and treatment, reinforced and managed by means of 

positive feedbacks, but mostly by prevention methods and imposing sanctions (“results”). 

In recent years, a surge in the number of addicted women has been observed reaching 

approximately 40% of the total population of addicts in Western countries, which led to a higher 

awareness of their unique needs and the necessity to offer them a gender-oriented treatment 

based on clinical and practical knowledge. In direct line with this understanding, separate 

treatment and rehab services have been established for men and women (gender-oriented) both 

in day care settings and in closed therapeutic communities. Despite the recognition of the 

importance of gender-oriented treatment, it seems that no significant adjustments were made in 

the treatment process and, moreover, the existing empirical knowledge regarding the 

effectiveness of therapeutic communities for the treatment of addicted women is thin and 

scarce. This study arose from this research scarcity and seeks to investigate in depth, from a 

qualitative perspective, the subjective experiences of female addicts who have undergone a 

therapeutic process in therapeutic community, and offer a better understanding of the 

effectiveness and complexity of the existing method of treatment for addicted women. 

The study is qualitative, based on semi-structured in-depth interviews, in which 13 addicted 

women were interviewed between the ages of 18-30, and who have undergone a year of 

treatment and detoxification process. Four main themes emerged from the interviews in relation 



 

II 

 

to different aspects of the interviewees’ experiences in the therapeutic community: the general 

response of women towards the rigidity of the process in therapeutic community; women’s 

experiences from different “results” in therapeutic community; women’s experiences to the 

disconnection from the external environment; women’s experiences in their lives after leaving 

the therapeutic community. 

 

The main conclusion emerging from the study is that, in the currently accepted treatment 

method in therapeutic community for women, in particular with respect to the method of 

punishment and the total detachment from family, the mental characteristics of women and the 

way they responded to criticism are not taken into account, and not enough attention is given 

to the fact that many women arrive with a history of trauma victims. The results (sanctions) 

method used in treatment leaves scars in the heart of patients, brings them back to past traumas 

while lowering their self-confidence, humiliating them and hurting their mental stability and 

ability to gain trust in their environment, sometimes to the point of impairing their ability to 

successfully reintegrate the global society. Occasionally, these methods even lead some patients 

to collapse into risk situations, fall back into addiction and harm themselves. The study offers 

to revisit the existing method of treatment and to integrate other more appropriate tools, such 

as trauma-oriented therapy, the consideration of patients’ personal situation and positive 

psychology.



 

 

This work was carried out under the supervision of Prof. Tomer Einat of the Department of 

Criminology, Bar-Ilan University.



 

 



 

 

Bar-Ilan University 

 

 

 

 

The Attitudes of Addicted Women Regarding the 

Effectiveness of the Conventional Addiction 

Treatment in Close Communities 

 

Oshrat Ben Shushan 

 

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master's Degree in the Department 

of Criminology, Bar-Ilan University 

 

 

 

 

 

Ramat Gan, Israel                                                                                            2021 


