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 סיפור אמיתי

 סם תל אביב-מאת: כרם גור, עו"ס מטפלת באל

 , הגיע אליי לטיפול בניגוד לרצונו, בהפניית שירות המבחן לנוער.01יואב )שם בדוי(, בן 

למרות גילו הצעיר, יואב הספיק להתמכר לשימוש בסם מסוג מריחואנה ולמעשה בשנתיים טרם הגעתו לטיפול נהג 

לעשן על בסיס יומיומי. יואב נער חריף שכל ודעתן, בעל יכולות רטוריות ווורבליות גבוהות. עם זאת תקופת 

זה, פניו מעוטרות חטטים, קצוות ציפורניו השימוש הארוכה בסמים סימנה בו אותותיה. הוא מוזנח מאוד, חיוור ור

אכולות מכסיסה מתמדת, טווח זיכרונו נפגע והוא בעל עמדות נוקשות ופאסימיות בנוגע לכל דבר כמעט. את מרבית 

שעות היממה יואב מבלה ברחובות, נקלע לתגרות ועימותים עם המשטרה )עד הגיע לטיפול "הצליח" לצבור 

 כולותיו הקוגניטיביות כמעט ואינן מצויות בשימוש.כעשרה תיקים פליליים(. כל י

הקולות היחידים  -במשך שלושת מפגשינו הראשונים יואב עשה כל שביכולתו על מנת להפגין התנגדותו לטיפול

 בחלל בחדר היו נקישות רגליו על הקרקע אשר העצימו את המתח שעמד באוויר.

ישיבתו הכפופה והמרושלת, חיוורון עורו, הרזון  –וותר עליו לא רציתי לכפות עליו שיתוף פעולה אך לא רציתי ל 

 כל אלה מנעו ממני להיכנע. -המחריד והמבט בעיניו שהביע כאב ותסכול

 לקראת סופה של הפגישה החרישית השלישית מצאתי עצמי אומרת לו:

חד מול השנייה בשתיקה "יואב, לשנינו ברור כי אתה לא מעוניין להיות כאן כעת. אנחנו יכולים להמשיך ולשבת א

בצורה הזו לא רק אתה סובל אלא גם אני. אני אשמח אם תעזור … רועמת. סביר להניח שבשלב מסוים נשתעמם מאוד

 …"לי קצת להפיג את השעמום

אם הדבר מעיד על שינוי  לא יכולתי לדעת   למשמע דברים אלו הופיע חיוך מהוסס על בדל שפתיו של יואב.

 ו שעת סיום השיחה ויואב עזב את החדר.כלשהו מאחר והיתה ז

 בשבוע שלאחר מכן ישבנו שוב יואב ואני האחד מול השנייה. להפתעתי יואב פתח ואמר:

"אני לא זקוק לעזרה. אני דואג לעצמי מגיל צעיר מאוד והסתדרתי מצוין. אמא שלי לא באמת דאגה לי אף פעם. עכשיו 

 …ה לדאוג לי. זה מאוחר מידיכשנדמה לה שאני זקוק לעזרה היא כביכול מנס

מעבר לכך, אני יודע בדיוק מה את רוצה לומר לי בכל מה שקשור לשימוש בסמים. העמדות שלך ושל כל עובדי אל 

סם מיושנות ולא רלוונטיות. אלו עמדות שמרניות שמייצגות את הרצון שיהיה סדר בחברה, שכולם יתנהגו בהתאם 

 …מעוניין להתאים את עצמילנורמות מסויימות. אני לא כזה ולא 

מאזרחי ישראל בעד לגליזציה של הסמים ומרבית מהם מעשנים בעצמם. במקום לעסוק בהפחדה ובהמצאת  57%

סיפורים על הסמים כדאי שגם אתם תודו שטעיתם ושבקרוב שימוש בסמים יהיה חוקי. הסממן הראשון לכך הוא 

כדי להשיג לעצמי אישור לקבלת מריחואנה רפואית. זה עושה  המריחואנה הרפואית. מבחינתי אעשה כל מה שאני יכול

 לי רק טוב, מרגיע אותי מכל הלחצים שסביב"

  

אני מודה שלמתקפה חזיתית כזו לא ציפיתי, בוודאי לא ממי שנמנע להוציא הגה מפיו במשך שלושה שבועות 

ם מחדש, על מנת לנסות להבין מה רצופים. היו לי רגעים ספורים לעכל את דבריו של יואב, לפרק ולהרכיב אות

 הוא למעשה מנסה לומר לי.

שאלתי את יואב אם הוא יודע איך קוראים לי, בת כמה אני או כל פרט אחר עלי.  -החלטתי לנקוט בטקטיקה מעמתת

 -יואב כמובן השיב בשלילה. הבטתי בו ואמרתי בכנות

יל עליו כל מיני הנחות מבלי שבכלל בדקת אם הן " זה די מעליב שאתה יושב מול אדם ומחליט באופן שרירותי להכ

 נכונות. מאחר ואין לך שום מידע עלי מאין לך הביטחון שאני אוחזת בעמדות שמרניות כאלו או אחרות?"
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 -יואב לא התרצה והשיב

אם בחרת לעבוד באל סם זה אומר שאת נגד סמים, שאת שמרנית, שאת חלק מהמנגנון שרוצה לשמור על סדר  

 …הזו"במדינה 

 -בנקודה זו החלטתי לספר ליואב מעט על עצמי. יואב הקשיב ומידי פעם אף הרים מבטו לעבר עיני

ד כה. שעת המפגש הגיע לקיצה, יואב פנה לדרכו ואני תהיתי אם פעלתי נכון בכך ש"לקחתי " דבר שנמנע לעשות ע

רתי היתה לאפשר לו לחוש בנח ולתת לעצמי דקות יקרות מהמפגש והקדשתי אותן לטובת הצגת פרטים אודותיי. מט

לו הרגשה כי ניצב מולו סובייקט בעל צרכים, רגשות ומחשבות, כזה המוכן ויכול לקיים דו שיח פעיל. המתנתי 

 בכיליון עיניים לפגישתנו הבאה.

במהלך השבוע שחלף בין שתי הפגישות חשבתי רבות על דבריו של יואב ונזכרתי כי בסופם ציין שיהיה מוכן 

 שות הכל על מנת לקבל אישור למריחואנה רפואית.לע

בתחילת פגישתנו הבאה שאלתי את יואב מדוע הוא זקוק לדעתו למריחואנה רפואית. יואב תיאר בכנות מכמירת לב 

 -על האופן בו הוא חווה את העולם

א יכול לנוח. רק כשאני "מאז שאני זוכר את עצמי אני חש לחץ, כל דבר מלחיץ אותי בכל רגע נתון. אני מרגיש שאני ל

 מעשן אני חש רגיעה. בזכות העישון אני נינוח ומאושר. אני לא יכול לחוות את המציאות כפי שהיא. זה מלחיץ מידי".

כאב לי מאוד לשמוע את יואב אומר דברים אלו. הבנתי את עוצמת החרדה המלווה את חייו, את הכמיהה האינסופית 

הסם. הבנתי כי  -את התחושה כי אין בכוחו לשרוד את החיים ללא סיוע חיצונילרגיעה, את חוסר האונים ובעיקר 

עבורו השימוש אינו רק חוויה חברתית, שמטרתה הנאה אלא ריפוי עצמי. תהיתי ביני לבין עצמי האם משמעות 

 הדבר היא שיואב באמת זקוק לסם כדי לחיות, האם הוא באמת נופל בקטגוריה של אנשים המקבלים מריחואנה

 …רפואית?!

בשבוע שלאחר שיחה זו הייתי עסוקה רבות בסימני השאלה שהעלתה בי, ובסופו של דבר הבנתי שיואב אמנם סובל 

עם זאת הבנתי כי השימוש המאסיבי שעשה בסם טרם הגעתו לטיפול, השפיע על הלך   סבל קיומי של ממש.

לאפשרות אחת בלבד והיא החיים לצד הסם.  מחשבתו וצמצם את אפשרויות הקיום הרבות הקיימות עבור בני האדם

 למעשה לא היה זה יואב עצמו שדיבר אלא הסם הוא ש"דיבר" מתוך גרונו.

ככל שחלפו השבועות בהם יואב נמנע מלהשתמש בסם )לא מבחירתו כמובן אלא בשל העובדה שהיה נתון תחת 

בנוגע ללגיטימציה של שימוש בסמים פיקוח( אופן השיח שלו השתנה. הוא אמנם המשיך לאחוז בעמדות נחרצות 

יואב סיפר על ילדותו, על חבריו, על נערה שכבשה את  -אך במקביל החלו להופיע בחדר הטיפול גם תכנים נוספים

 …ליבו, על הגעגוע לאב שנטש

למרות הרחבת מנעד המחשבות והשיפור המסוים בתפקודו, ככל שחלפו השבועות הבנו יואב ואני שאין ביכולתו 

 …ל לאלתר משימוש בסם. לשם כך נדרשת מסגרת מכילה יותר, מסגרת של קהילה טיפוליתלחדו

מסגרת חוץ ביתית לטיפול בבני  -בשלושת החודשים האחרונים יואב נמצא במרכז הגמילה לנוער "ליפתא"

בקשר טלפוני. בעוד כחודש יואב ישוב לביתו  . בתקופה זו ביקרתי אותו ואני נמצאת איתונוער המכורים לסמים

ובמקביל להמשך טיפול במסגרת אמבולטורית באל סם. אני ממתינה לשובו של יואב ברגשות מעורבים ובעיקר 

 בציפייה רבה.
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