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 , ר עמותת הדרך"יו - יוסי פלד' דרשלום ל

 

 ,בכרמיאל" אורט פסגות"בבית הספר ' בשמי ובשם צוות ותלמידי שכבת כיתות י

 .על הימים המשמעותי שעברנו במרכז" הדרך"ברצוני להודות לך ולצוות מרכז הגמילה של עמותת 

והוסיפו נדבך נוסף וחשוב , ש עם האנשים השוהים במקום הותירו בנו רושם עמוקהרצאתך והמפג

 .ביותר לתכנית המניעה אותה אנו מעבירים בשכבה ולמאמצינו למגר את תופעת ההתמכרויות

 .מצרפת בזאת את רשמיה של אחת מתלמידות השכבה 

 .1' י/ תו  קונינסקי : כתבה

במסגרת תוכנית מניעת שימוש , מילה לאלכוהול ולסמיםביקרנו במרכז ג 7/12/2011,ביום רביעי
. בוריס ועמיר, שיחה  עם שני נגמלים: ושיא הביקור, סרט, הרצאה: המפגש היה מרתק. באלכוהול וסמים

אשר במהלך לימודי ראיית חשבון הבין , בן טובים מרמת השרון, ועמיר, 15מכור לאלכוהול מגיל : בוריס
שניהם הפסידו את חייהם וכעת מנסים להשיב אותם . מנהלים את חייושהוא מכור לסמים קשים והם 

אין ספק שהדיון עם הנגמלים היה הדבר המשמעותי . הסיור במקום העבירו בגופנו צמרמורת.  בחזרה
 .ביותר

הכל , אך כששומעים את הדברים מהאנשים שחוו זאת, אומנם ברורות לכולנו בעיות האלכוהול והסמים
 .נשמע הרבה יותר רציניהכל , נשמע אחרת

הלב , מהם התחביבים שלו, מהו המאכל האהוב עליו, כשבוריס אמר שהוא אינו יודע אפילו מה הוא אוהב
זה המחיש לנו את חומרת . איך אדם הביא את עצמו למצב שאין הוא יודע מי הוא. ממש נקרע מצער עליו

 .ההתמכרות לאלכוהול ולסמים השונים
 ...שלא שאלנו, בו לא התעניינולא היה רגע ש

 
לראות את , לראות את הסבל שלהם, סמים/החוויה לראות את אותם אנשים במהלך גמילתם מאלכוהול

ראינו ! זה מכניס בכל אחד ואחד את המסר למה לא להתחיל עם זה, השפל שאליו הם הגיעו ולדבר איתם
 .גם לתהליך הריפוי שלהם, להםשזה חשוב . להעביר לנו את המסר, כמה חשוב להם לדבר אתנו

לעבור את הסיור ולשמוע את הסיפורים ,  לבקר במקום הזה,  כל תלמיד חייב לעבור את החוויה הזאת
 .מי ששואל ומי שמתעניין לא יכנס לכל הסיפור האלכוהול והסמים, מי ששומע! מהשטח

 
ור במלחמת החורמה תודות לך ולכל האנשים האמיצים שהסכימו להיחשף בפנינו כדי לעז, ושוב

 .כנגד תופעת ההתמכרויות
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 בתיה פרי
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