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 תיאור התכנית 

המיועדת לנגמלים  הדרום שיקומית ראשונה מסוגה באזור-כפר רוח מדבר הינו קהילה טיפולית

 לוקחים חלק המשתתפיםמסמים ואלכוהול, בוגרים וצעירים. בהתאם לגישת הקהילה הטיפולית, 

 6חודשי טיפול ועוד  6חודשים, מהם  12-ופת השהייה בכפר נמשכת כ. תקבטיפול מרצונם החופשי

שונים, רכישת והשלמת רגשיים סדר היום כולל טיפולים  .ולהשתלבות בקהילהיים חודשי הכנה לח

 השכלה, הקניית מיומנויות וכישורי חיים, הכשרה מקצועית והתנסות בעבודה כהכנה לעתיד.

 מטרת המחקר 

מספר  תפקוד הבוגרים בקהילה תהליך הגמילה ואופן איכות אתחון מטרת המחקר הייתה לב

 חודשים לאחר סיום הטיפול בכפר. 

 תיאור המחקר

מבוגרי הכפר שסיימו את התכנית בשתי שנותיה  26-לצורך מחקר זה פותחו שאלונים שהועברו ל 

ותחו עבור . השאלון אשר התבסס במידה רבה על סקירת ספרות וכלים שפ(40-)מתוך כ הראשונות

על כפרי נגמלים אחרים עבר התאמה לקונטקסט של רוח מדבר. במסגרת השאלון נשאלו הבוגרים 

חייהם כיום ואופן ההשתלבות שלהם בקהילה. חלק מהמדדים  עמדותיהם כלפי התכנית ועל אורח

 שנבחנו הושוו למדדים שנבדקו בקרב בוגרי תכניות גמילה אחרות.

 ממצאים עיקריים 

  הבוגרים שנסקרו טענו שלא  לכל .אפקטיבית בגמילה מסמים וחומרים ממכריםנמצאה התכנית

 חזרו להשתמש בסמים והם אינם צורכים אלכוהול או חומרים כימיים אחרים. 

  רמות גבוהות יותר של תפקוד מדווחים על בהשוואה לבוגרי תכניות גמילה אחרות, בוגרי הכפר

 שליטה עצמית )ממוצעהכפר מדורגים גבוה יותר במדדי   בוגרי, כך למשל. פסיכולוגייםבמדדים 

בקבוצת השוואה( והתמודדות  1.68מול  1.84הערכה עצמית )בקבוצת השוואה(,  1.38מול  1.65

 בקבוצת השוואה(.  2.4מול  2.95) עם קשיים

  השתלבו  מהם 85%עלה כי  בממוצע בבחינה של אורח החיים שהבוגרים מנהלים בקהילה

 100%בקהילה באופן כזה המגדיל את סיכויי ההחלמה שלהם בטווח הארוך. כך למשל, 

 עבדונוספים  12% -במשרה מלאה ו  עבדומהבוגרים  81%במסגרות תמיכה בקהילה,  השתלבו

ועל ניהול אורח שירותי פנאי  דיווחו על צריכה הבוגרים מרבית בעבודות מזדמנות או חלקיות. 

 חסר תלות באחרים. חיים עצמאי ו



  
 

 (N=26שיעור הבוגרים המנהלים אורח חיים נורמטיבי ומשתלבים בקהילה )

  

   הם יודעים מהבוגרים כי  ממחצית  טענו יותר אתגרי החייםבבחינה של דרכי התמודדות עם

עיקר הקושי הוא בהתנהלות )תשלום חשבונות, ניקיון בית, קניות ועוד( .  כיצד להתנהל בעולם

 ת )למשל עמידה אל מול בנקים(.כלכלי

  מהמחקר ניכר כי הרוב המוחלט של המטופלים עושים שימוש ביומיום בכלים ובמיומנויות

 שרכשו במהלך שהותם במרכז. 

 (N=25)שנעשה בכלים שנרכשו בתכנית* שימוש יומיומי דירוג המטופלים בהתייחס ל

 

 1-5של * בסולם 

 

 והמלצותמסקנות 

התכנית נמצאה אפקטיבית עבור המשתתפים שמצליחים לסיים אותה. נראה כי כולם שומרים על  

ר מספבוגרי התכנית נמוך משמעותית מ מספרניקיון מסמים ומחומרים ממכרים. יחד עם זאת, 

המתחילים. מומלץ לבחון כיצד להפחית את שיעורי הנשירה. עוד מומלץ לתת דגש רב יותר לממד 

תנהלות בעולם, שיחסית לשאר התחומים שנבדקו )גמילה והעצמה עצמית( נמצא נמוך, ובעיקר הה

 כלכלית. הההתנהלות 


