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תקציר

בשני) האחרונות יוצאי) הרבה צעירי) ישראלי) לטיול תרמילאי) לאחר השרות הצבאי.
השימוש בסמי) בכלל ובסמי) הזיוניי) בפרט במהל #הטיול נתפס בעיני רבי) מה) כחלק בלתי
נפרד מחוויות הטיול .כתוצאה משימוש בסמי) הזיוניי) נית לראות צעירי) רבי) החוזרי)
לאר& במצבי) פסיכוטיי) קשי) .תופעה זו זכתה לחשיפה תקשורתית רחבה ,א #מספר
המחקרי) שעסקו בה היה מזערי.
מטרת מחקר זה היא לתאר את החוויה הסובייקטיבית של תרמילאי) ביחס) לשימוש
בסמי) הזיוניי) במהל #הטיול שלה) ,חוויית המשבר הפסיכוטי שחוו בעקבות השימוש ותהלי#
ההחלמה והטיפול אותו עברו .המחקר מתמקד בסיפוריה) האישיי) של עשרה תרמילאי) שעברו
התק +פסיכוטי לאחר שהשתמשו בסמי) הזיוניי) וטופלו ב"כפר איזו " .ייחודיות המחקר היא
בעצ) הצגת תופעה שמתרחבת בשני) האחרונות ,א #הידע המחקרי אודותיה עדיי מצומצ) .זהו
ניסיו להאיר תחו) זה מזווית ראיית) של התרמילאי) שחוו משבר ,במטרה להבי יותר את
התופעה ולעזור באפשרויות הטיפול המוצעות לאוכלוסייה זו.
בחלקו הראשו של המחקר ,בסקירת הספרות ,מוצגות התיאוריות הבאות :א .התיאוריה
האקסיסטנציאליסטית ,המסבירה את התהוותו של האד) ואת בחירותיו בחיי) ומנסה לתאר את
המציאות כפי שהאד) חווה אותה .ב .תיאורית הלוגותרפיה של ויקטור פראנקל ,המסבירה את
שאיפתו של האד) בחיפוש משמעות ופשר לחיי).
כמו כ  ,בסקירת הספרות מוצג נושא השימוש בסמי) הזיוניי) בקרב תרמילאי) ,קבוצת
הסמי) ההזיוניי) והקשר) לפסיכוזה ולטיול תרמילאי) ,ו"כפר איזו " הכפר הטיפולי בו שהו
משתתפי המחקר לאחר האפיזודה הפסיכוטית ,שהוא יחיד מסוגו באר&.
בחלקו השני של המחקר מוצגת שיטת המחקר .בחרתי בשיטת המחקר
האיכותנית ובגישת המחקר הפנומנולוגית בכדי ללמוד על אוכלוסיית המחקר באמצעות חווית)
הסובייקטיבית .אוכלוסיית המחקר כללה עשרה מרואייני) השוהי) בכפר הטיפולי "כפר איזו "
אשר הגיעו לכפר בעקבות התפתחות של מצבי) פסיכוטיי) קשי) לאחר שימוש בסמי) הזיוניי)
במהל #טיול התרמילאי) .שניי) מבי המרואייני) לא נסעו לטיול תרמילאי) א #השתמשו
בסמי) הזיוניי) באר& ומצב) הפסיכוטי היה זהה לזה של האחרי) .בחרתי להוסיפ) למחקר על
מנת לבחו כיצד ה) תורמי) להצגת התופעה על מגוו פניה.
במחקר זה נעשו  10ראיונות עומק ע) מטופלי הכפר שנבחרו למחקר ,ביניה) שני בוגרי
הכפר .הממצאי) נותחו לפי מתודולוגיית המחקר האיכותנית ומופיעי) בחלוקה לשלוש תמות
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עיקריות ובתוכ ג) ניתוח שלבי ,התמה הראשונה

חווית השימוש בסמי ,השנייה

חווית

הפסיכוזה והשלישית תהלי ההחלמה .כל תמה מחולקת לתתי תמות ולשלבי).
הממצאי) העיקריי) מציגי) את קיומה של "תרבות הסמי" בקרב תרמילאי) ,תרבות
בעלת מאפייני) ברורי) וייחודיי) .הכניסה לתרבות הסמי) במהל #הטיול גוררת בעקבותיה
שינוי תרבותי ,שינוי שמתבטא באימו& ערכי) ונורמות חדשי) ,שינוי בשפה ושינוי התנהגותי.
ממצאי מחקר זה מבהירי) ומרחיבי) את המאפייני) ואת הדינאמיקה הפנימית שבתרבות זו.
כמו כ  ,במחקר זה נמצא כי הפסיכוזה שמופיעה לאחר השימוש בסמי) הזיוניי) במהל #הטיול
או לאחריו ,מספקת פשר ומשמעות לחייה) של המשתמשי) ומעניקה למשתתפי המחקר חוויה
של משמעות קיומית.
במחקר זה מוצע מודל הריקנות ,המניע לחיפוש ,שמטרתו להסביר את התהלי #של :טיול
 שימוש בסמי – פסיכוזה  החלמה ,בעזרת עקרונות מתיאורית הלוגותרפיה והתיאוריה
האקסיסטנציאליסטית .ייתכ ונית להשלי #ממודל זה ג) על אוכלוסיות אחרות ולעשות בו
שימוש בפרקטיקה.
ממצאי המחקר מתמקדי) בחוויית השימוש בסמי) הזיוניי) במהל #טיול תרמילאי),
חוויית הפסיכוזה ותהלי #ההחלמה מנקודת מבט) האישית של התרמילאי) והתפתחות של
מצבי) פסיכוטיי) קשי) בעקבות השימוש.
ממצאי המחקר מצביעי) על מספר נושאי) אשר עשויי) לתרו) מבחינה יישומית ולסייע
לאנשי הטיפול ,ביניה) פיתוח תוכניות טיפוליות שבבסיס הבנת התהלי #של טיול
בסמי)

שימוש

חווית פסיכוזה כחוויה של משמעות קיומית – החלמה ,וכתוצאה מהבנת תהלי #זה,

תוכל להינת עזרה במציאת פשר ומשמעות לחיי) בדרכי) לגיטימיות ולא על ידי סמי).
ממצאי מחקר זה יכולי) להוות בסיס למחקרי המש #בתחו).
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עבודה זו נכתבה בהנחיית ד"ר נתי רונאל ,מהמחלקה לקרימינולוגיה קלינית,
אוניברסיטת בר איל.

תודות:

לד"ר נתי רונאל שהנחה וליווה אותי במקצועיות ובסבלנות לאור #כל הדר #הארוכה של כתיבת
התזה.
לעומרי פריש מנהל כפר איזו שפתח את שערי הכפר בפניי על מנת לאפשר מחקר זה.
לצוות הטיפולי והמדריכי בכפר איזו שהפנו אליי את משתתפי המחקר ואפשרו לי לראיי .
ותודה אחרונה למשתתפי המחקר שאפשרו לי להיכנס לעול) מרתק של חוויות וסיפורי) אישיי)
וחשפו בפניי ג) את הצדדי) העמוקי) והקשי) יותר שבחוויותיה).

אסנת גבע
דצמבר 2008
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מבוא

יציאת) של צעירי) ישראלי) לטיול ממוש #בחו"ל לאחר שחרור) מ השירות הצבאי הנה תופעה
שכיחה ,והשימוש הרווח בסמי) )בעיקר סמי) הזיוניי) וקנביס( במהל #הטיול הוא מאפיי בולט
של תופעה זו .שימוש לרעה בסמי הזיות )בעיקר פטריות ,קקטוסי) ,אקסטזי ול.ס.ד (.עלול
להוביל להתקפי) פסיכוטיי) חמורי) .כתוצאה משימוש בסמי) אלו אנו עדי) למקרי) רבי) של
צעירי) ישראלי) החוזרי) מטיול במדינות המזרח הרחוק במצבי) פסיכוטיי) קשי) )בוני,
 .(2001למרות הסיפורי) האישיי) והכתבות המדאיגות שהתפרסמו על השימוש הנפו& יחסית
בסמי) בקרב תרמילאי) ,מעטי) המחקרי) המתמקדי) באפיו המטיילי) ובהשפעותיו של
הטיול .
המחקר המוצע ,העוסק בחוויית השימוש בסמי) הזיוניי) בקרב תרמילאי) והתפתחות
של מצבי) פסיכוטיי) קשי) בעקבות זאת ,מציג היבט שטר) נחקר .אוכלוסיית המחקר
שנבחרה מורכבת ברובה מתרמילאי) שנפגעו משימוש בסמי) הזיוניי) במהל #טיול) בחו"ל
ואשר נמצאי) בשלבי) שוני) של טיפול בכפר הטיפולי "כפר איזו " ,כולל בוגרי) שסיימו את
הטיפול" .כפר איזו " הוא כפר טיפולי ייחודי שהוק) כדי לתת מענה לאוכלוסיית התרמילאי)
הזו .המחקר המוצע התמקד בהתנסויות ובחוויות שלה) בנוגע לחוויית השימוש בסמי) הזיוניי)
במהל #הטיול .כמו כ  ,המחקר עוסק בחוויית המשבר ,שהוא האירוע הפסיכוטי שה) חוו
בעקבות השימוש בסמי) במהל #הטיול ,ובתפקיד שה) נותני) למשבר זה בחייה) .כל הנושאי)
הללו מובאי) כפי שסופרו על ידי המשתתפי) במחקר וכפי שנחוו על יד).
התיאוריה המובילה במחקר זה היא התיאוריה האקסיסטנציאליסטית ,המסבירה את
התהוותו של האד) ואת בחירותיו בחיי) ומנסה לתאר את המציאות כפי שהאד) חווה אותה:
"לש) כ #עלינו לחקור לא רק את התנסותו של אד) ככזו ,אלא שעלינו לחקור א +יותר מכ #את
האד) החווה את ההתנסות ,את זה אשר מתנסה" )מאי ,1985 ,עמ' .(46
כמו כ  ,מובאת תיאורית הלוגותרפיה של ויקטור פראנקל הגורסת כי שאיפתו של האד) לפשר
ולמציאת משמעות לחיי) היא הכוח המניע הראשוני של האד) .לאד) יש תמיד חופש בחירה
וביכולתו לבחור בי קבלת הצעה ובי דחייתה ,היינו לקיי) פשר בכוח או לאבד את זכותו בו
)פראנקל .(1981 ,שאיפתו של האד) לפשר עלולה ג) להתקפח מחמת תסכול .במקרה זה מדברת
הלוגותרפיה על "תסכול קיומי" )פראנקל.(1985 ,
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על מנת לתאר את התהליכי) והחוויות של המטופלי) בכפר נבחרה שיטת המחקר
האיכותנית וגישת המחקר הפנומנולוגית ,שהיא מתודה המיועדת כדי להכיר את התופעות כפי
שבני האד) חיי) וחווי) אות  .לפי גישה זו ,ההתייחסות של האד) לתופעה היא העומדת במרכז
המחקר )הוסרל .(1993 ,על מנת ללמוד על החוויה של התרמילאי) שהשתמשו בסמי הזיות ועל
המשבר הפסיכוטי שחוו ,פניתי אל התרמילאי) עצמ) ואפשרתי לה) לספר על התנסויותיה)
וחוויותיה) בצורה האותנטית ביותר ,ובכ #נשארתי קרובה ככל האפשר לעולמ) הסובייקטיבי
)קריב.(2002 ,
להל ארבעה חלקי) עיקריי) בסקירת הספרות :החלק הראשו יסקור את השימוש
בסמי) הזיוניי) בקרב תרמילאי) ,החלק השני יציג את התיאוריה האקסיסטנציאליסטית ואת
תיאורית הלוגותרפיה כמסבירות את בחירותיה) של משתתפי המחקר לצאת לטיול ולהשתמש
בסמי) .החלק השלישי יציג את קבוצת הסמי) ההזיוניי) והקשר שלה) לפסיכוזה והחלק
הרביעי יציג את הכפר הטיפולי בו שוהי) ומטופלי) משתתפי המחקר.
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סקירת ספרות:

טיול תרמילאי ושימוש בסמי הזיוניי:
צעירי) ישראלי) רבי) נוהגי) לנסוע לטיול בחו"ל ,לאחר שחרור) מהצבא .אחרי שני) של
לימודי) בבית הספר ושל שירות צבאי שוחק ,אשר מהווי) מסגרות ע) חוקי) וכללי) ברורי)
ואפילו די נוקשי) ,הצעירי) שמחליטי) לצאת לטיול מרגישי) חופשיי) ,מוכני) לראות את
העול) ותרבויות חדשות ,ולהתנסות בחוויות חדשות .עוד לפני הנסיעה ,חלק גדול מהמטיילי)
כולל את השימוש בסמי) הזיוניי) במסגרת תכנו ההתנסויות בזמ הטיול )דיי .(1999 ,
המחשבה על היציאה לטיול תרמילאי) מלווה את הצעירי) בדר #כלל זמ רב לפני
יציאת) אליו .הסיבות לנסיעה קשורות לאופ שבו חווי) הצעירי) את חייה) .ה) חשי) לכודי)
במסגרות שונות המצרות את צעדיה) ,ומכתיבות לה) מטרות וכיווני התקדמות שלא מתאימי)
לה) בשלב זה של חייה) .ג) סביבת) הקרובה – הוריה) וחבריה) יוצרת מעגל של ציפיות,
שהצעירי) חשי) שעליה) לפרו& .ה) מטפחי) רצו להתרחק ממערכות שונות של לחצי)
והגבלות ).(Cohen, 2003
לאור #הטיול עסוקי) תרמילאי) רבי) בעשייה רחבה ומגוונת .ה) מקדישי) חלק ניכר
מזמנ) למפגש ע) האנשי) ,התרבויות ,פילוסופיות החיי) ,הדתות ,הנופי) והאתרי) השוני)
בה) ה) מבקרי) בטיול) .ה) שואפי) ליצור מפגש בלתי אמצעי ואותנטי ,וחשי) שבמידה רבה
ה) אכ מצליחי) בכ) #שמחאי .(1998 ,במדינות מסוימות ,השימוש בסמי) מהווה חלק
אינטגראלי מהתרבות .דבר זה גור) למטיילי) לרצות להתנסות בסמי) ,כחלק מרצונ) להתנסות
בחוויות חדשות ולחוות את התרבות של המדינות בה) ה) מבקרי) .הטיול מהווה הזדמנות
לתרמילאי) להשתיי #לקבוצת שווי) ללא השגחה של הורי) או גורמי) אחרי) .דבר זה יכול
להגביר את נכונות) של המטיילי) להתנסות בדברי) חדשי) ,כולל דברי) אסורי) ובלתי
חוקיי) )לדרמ .(1998 ,
הרצו לחוות את התרבות בטיול מתבטא בהתפתחותה של תרבות סמי) אשר נראית
ביחסי הגומלי בי השימוש בסמי) לתהליכי) חברתיי) .אצל אנשי) המשתייכי) לתרבות זו
עמד השימוש בסמי) במרכז האידיאולוגיה החברתית .השימוש בסמי) שימש למטרות שונות:
סמל למרדנות ,אמצעי להגברת היצירתיות ,השגת "ריגושי)" ,רגיעה ,אופוריה ,מילוי זמ פנוי
ועוד )טייכמ .(1989 ,
השימוש בסמי) נקשר לדימוי החיובי של הטיול בעיני התרמילאי) לעתיד ,וחלק) א+
מצפי) להתנסות בחוויות של שימוש בסמי) במהל #הטיול .יחד ע) זאת יש ג) פ מאיי)
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במחשבה על כ .#התקשורת הישראלית העלתה את המודעות לצד המסוכ של השימוש בסמי)
בעזרת סיפורי) על ישראלי) שנכלאו בגי עבירות סמי) ,ועל אחרי) שההתנסות בסמי)
מעוררי) והזייתיי) גרמה לה) בעיות נפשיות חמורות ,עד כדי אשפוז במחלקות לחולי נפש.
העובדה שהצעירי) רוכשי) חולצות שמודפסת עליה הסיסמה " "From Goa to Gehaמלמדת
שהקישור בי השימוש בסמי) לבי הסכנות שבכ #ה) חלק מההווי של תרבות התרמילאי)
)שמחאי.(2000 ,
ההתנסות בסמי) בקרב המטיילי) יכולה להיות חלק מהטיול ולא בהכרח קשורה
לעמדות בה) החזיקו לפני הטיול .הימצאות במקו) חדש ואווירה של מתירנות כלפי השימוש,
יחד ע) הזמינות של הס) ,ה) בי הגורמי) התורמי) להתנסות בסמי) .המחיר הנמו #באופ
יחסי של הסמי) ,מהווה ג) הוא "פיתוי" להתנסות בה) ,לפחות באופ חד פעמי (Chaloupka,
) .& Wechsler, 1996כמו כ  ,קיימי) אתרי) )כמו "החופי)"( ,מועדי) )כמו ליל ירח מלא(
ואירועי) )כמו מסיבות ריקודי)( ,שבה) השימוש בסמי) נפו& במיוחד )מבור .(1997 ,#החוויות
של שימוש ב"טריפי)" וב"אקסטזי" במהל #מסיבת "ירח מלא" בחופי גואה בהודו ,של אכילת
פטריות קס) בחופי תאילנד ,עישו חשיש ,מריחואנה או אופיו) נתפסות בדר #כלל בקרב
התרמילאי) כחוויות מהנות ,אבל הסיכו הכרו #בה ידוע ג) הוא .האפשרות שהשימוש בסמי)
יוביל ל"טריפ רע" ידועה ונלקחת בחשבו עוד לפני הטיול ,ותורמת לעיצוב הדימוי של הטיול
כהרפתקה מסוכנת ומפחידה )שמחאי.(2000 ,
במחקר שנער #בישראל בקרב  6965סטודנטי) נמצא כי  76.6%מהסטודנטי) דיווחו על
היות) "תרמילאי)" .שלושי) ושתיי) אחוזי) מה) טיילו והשתמשו בסמי) בטיול .נמצא
שלתרמילאי) יש יותר נכונות להתנסות בסמי) ממי שלא טייל .הנכונות הגבוהה ביותר להתנסות
בסמי) במהל #הטיול ,נמצאת אצל מי שכבר החל את השימוש באר& לפני הטיול ,אול) הטיול
עצמו נמצא כמעודד שימוש בסמי) ג) אצל מי שעוד לא התנסה באר& )בר המבורגר.(2004 ,
במחקר שנער #על שימוש בסמי) בקרב  108תרמילאי) ישראלי) נמצא כי יותר משליש
מה) השתמשו בטיול בסמי) בלתי חוקיי) .כמו כ נמצא כי  69%מבי המשתמשי) השתמשו
במריחואנה וחשיש ,בעוד ש 30.5%מהמשתמשי) השתמשו בסמי) הזיוניי) )מריחואנה ,ל.ס.ד,.
אקסטזי ,קוקאי  ,פטריות וס פדרו( .בקרב המטיילי) שמש #הטיול שלה) ארו) #שלושה
חודשי) ומעלה( השימוש בסמי) רב יותר ) (79%לעומת המטיילי) לתקופה קצרה )פחות
משלושה חודשי)(  40.8%שהשתמשו בסמי) ).(Paz, Sadetzki, & Potasman, 2004
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במחקר שנער #בקרב  130תרמילאי) במזרח הרחוק ,נמצא כי  66.2%מהתרמילאי)
הישראלי) השתמשו בסמי) במהל #הטיול ,לעומת  40.7%מהתרמילאי) שאינ) ישראלי) .נמצא
שגברי) משתמשי) בסמי) במהל #הטיול יותר מנשי) .מריחואנה נמצאה בשימוש הרב ביותר
בקרב התרמילאי) .השימוש בסמי) הזיוניי) היה גבוה יותר בקרב התרמילאי) שאינ)
ישראלי))  (37%לעומת הישראלי) ) .(20%בהודו נמצאו האחוזי) הגבוהי) ביותר של שימוש
בסמי) מאשר בשאר מדינות המזרח הרחוק ).(Segev, Paz & Potasman , 2005

התיאוריה האקסיסטנציאליסטית:
נית לבחו את טיול התרמילאי) ואת השימוש בסמי) הזיוניי) במהל #הטיול מנקודת מבט
אקסיסטנציאליסטית .בבסיס תיאוריה זו מונחי) מספר עקרונות יסוד ,הראשו שבה הוא
שהאד) הוא יצור חופשי במעשיו ,בבחירתו ובציפיותיו .חופש זה מאפשר לו לקבל אחריות
ולהגדיר את מהות עצמו ואת זהותו מחדש על פי ההתנסות החווייתית הסובייקטיבית שלו בחייו.
לפי גישה זו ,האד) נית להבנה על פי אופ בחירתו את דרכו ,מתו #מכלול האפשרויות העומדות
לפניו .בעצ) תהלי #הבחירה הוא בונה את עתידו ,שאינו צפוי מראש )אליצור ,טיאנו ,מוני& ונוימ ,
.(2003
העיקרו השני הוא המודעות .האד) מתואר כבעל שני פני) .הפ האחד הוא האד) כפי
שהוא עצמו ,כיצור ביולוגי  ,והשני האד) כפי שהוא לעצמו ,כלומר ,האד) המודע .האד) הוא
בעל יכולת להכיר את עצמו ואת האובייקטי) בעולמו על ידי התנסות חווייתית של הוויה במקו)
התרחשותה ובזמ התרחשותה .כלומר המודעות מתוארת כתהלי #דינמי המשתנה בלי הר .+א#
למרות תיאור זה המודעות מעוגנת באידיאולוגיה אישית שנבנתה במש #השני) .אידיאולוגיה זו
נשענת על זיכרו של חוויות קודמות ,על דעות ועל עמדות ונורמות שגובשו במהל #החיי).
אידיאולוגיה זו משמשת כ"עיקרו מארג " העוזר לאד) למצוא את הדר #הנכונה שלו בסביבתו
ועיקרו זה הוא מודע .הוא נוצר בתהלי #הבחירה החופשית ומאפשר את המש #תהלי #הבחירה.
העיקרו השלישי הוא תפיסת האד) כשל) וייחודי .על פי עיקרו זה יש באד) תבנית
בעלת איכות –על של שלמות לבד מהחלקי) השוני) המרכיבי) אותו ולבד ממכלול החוקי)
המשותפי) לכל בני האד) .זוהי ייחודיות אישית של כל פרט ופרט .משו) כ #יש לחתור להבנת
טבע האד) והאישיות על ידי גישה כוללנית ,התופסת את השל) ,את המאוחד ,ואת הייחודי.
העיקרו הרביעי הוא הגישה החיובית והאופטימית לאד) .דגש מיוחד מוש) על היכולת
הרב גונית ועל הפוטנציאל הפנימי הקיי) באד) והמכוו אותו לגדול ולהתפתח ,למצוא משמעות
בחייו ולחתור להגשמה עצמית )אליצור ,טיאנו ,מוני& ונוימ .(2003 ,
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קירקגור ,והאקסיסטנציאליסטי) שבאו אחריו ,סברו שעלינו לחקור לא רק את התנסותו
של אד) ,אלא יותר מכ ,#את האד) החווה את ההתנסות ,את זה אשר מתנסה) .מאי.(1985 ,
עמדה מודרנית יותר של האקסיסטנציאליז) ,נובעת כתוצאה מהיותנו חברה טכנית,
שלרשותה עומדי) כלי) מסוימי) כמו סמי) וכל מיני תרופות .לפי עמדה זו ,אנו מדמי) לעצמנו
כי חייבי) להימצא מכשירי) או אמצעי) שנוכל להיעזר בה) ,כמו בלחיצת כפתור ,ולהיפטר
מחרדותינו .החרדה ,לדעת היידגר ,היא חלק בלתי נפרד מ המצב של היות אד) ,שכ אלמלא
היינו חרדי) ,לא היינו יוצרי) דבר .ניסיונו של האד) להימלט מפני החרדה שלו מולי #לניכור,
שג) הוא נושא אקסיסטנציאלי גדול .אנו מסבי) עיננו מ הממשויות המפחידות של קיומנו
ומנסי) בפועל להימנע מלחיות על פי ממשויות אלו .למעשה ,אנו נותרי) מחו& לממשות חיינו
)מאגי .(1978 ,אסור לאד) לעוות את ראיית העול) שלו באמצעי) מלאכותיי) .א #מהי ראייה
"נכונה" ו"מוטעית"? אפשר שהתשובה היא שהברירה האקסיסטנציאלית והייחוד האונטולגי של
האד) גורמי) לו להרגיש שהעול) מתגלה לו בצורה מיוחדת ,שאחרי) אינ) שותפי) לה .כלומר,
כדי להגיע לחיות בעול) אותנטי ,יש להשתחרר מעולו של האחר הכוללני .אותנטיות מתחילה ע)
הגילוי שאד) מתייחס קוד) כל לעצמו ,ורק אחר כ #לאחרי) )שוה) ואדד .(2005 ,המשא הכבד
המוטל על האד) עשוי לגרור בריחה שלו מאחריות ,מפתיחות לאפשרויות ומימוש  ,ולגרור קיו)
שאינו אותנטי .פסיכולוגי) רבי) מהזר) האקסיסטנציאליסטי קשרו את הקיו) הלא אותנטי ע)
אשמה ,חוסר אוני) ופסיכופתולוגיות שונות )מבור.(1997 ,#
היסודות האקזיסטנציאל פנומנולוגיי) להבנת פסיכוזה מציגי) אותה ככישלו סוציאלי
או ביולוגי של הסתגלות ,או אי הסתגלות בדרגה חמורה ביותר ,אובד קשר ע) המציאות ,והעדר
תובנה .נית לראות ,לפי גישה זו ,את התנהגות האד) כ"סימני מחלה" ,ונית לראות את
התנהגותו כביטוי לקיומו .מה שאמיתי מבחינה "אקזיסטנציאלית" נחווה "באמת" כאמיתי
)לאינג ואסטרסו .(1977 ,
ההנחה האקסיסטנציאליסטית הבסיסית היא שהאד) מושל #לתו #העול) ונתקל מיד
בסביבה האנושית ובחברה כולה ,הכופה עליו הגבלות ונורמות באמצעי) מכאיבי) ומדכאי).
מסיבות

אלו

התמודדות

ע)

הקשיי)

החיצוניי)

היא

אחד

מעיקרי

החשיבה

האקסיסטנציאליסטית )שוה) ואדד.(2005 ,
הגישה האקסיסטנציאליסטית שמה דגש על תחושתו של התרמילאי ועל ניתוח החוויה
שלו בטיול .לפי הגישה הזו ,חווה התרמילאי חוויה אותנטית כאשר הוא אמיתי ע) עצמו ומוצא
את העצמי האמיתי שלו .אותנטיות זו ,לעיתי) קרובות אינה קשורה כלל באתרי) המתויירי),
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אלא היא מתייחסת להוויה ) (Beingשל התרמילאי בטיולו ,וכ לחוויה ,לתחושה ולפעילותו
כתייר ).(Wang, 1999

תיאורית הלוגותרפיה:
תיאורית הלוגותרפיה של ויקטור פראנקל ) ,(1981מרכזת את עיוניה במשמעות ההוויה האנושית
וכ בחיפושי האד) אחרי משמעות כזו .הלוגותרפיה גורסת ,שהשאיפה למצוא משמעות לחיי)
היא הכוח המניע הראשוני של האד) .שאיפתו של האד) לפשר ,למשמעות ,היא כוח ראשוני .פשר
זה הוא ייחודי וסגולי בכ #שרק האד) עצמו חייב ויכול למלאו .לאד) יש תמיד חופש בחירה,
וביכולתו לבחור בי קבלת הצעה ובי דחייתה ,כלומר לקיי) פשר בכוח או לאבד את זכותו בו.
שאיפתו של האד) לפשר עלולה ג) להתקפח מחמת תסכול .במקרה זה מדברת הלוגותרפיה על
"תסכול קיומי" .חוסר התמודדות ע) מציאת משמעות ומטרה לחיי) מוביל לריק קיומי,
שמתבטא בעיקר בשעמו) ובאדישות )פראנקל .(1981 ,הריק הקיומי הוא תופעה שלא רק
מתגברת ,אלא ג) מתפשטת ,וכיו) יותר ויותר בני אד) סובלי) מחוסר סיפוק ותכלית בחיי).
)פראנקל.(1985 ,
כל אד) ואד) יש לו תפקיד וייעוד ייחודי בחיי) .כל אד) ואד) חייב לקיי) משימה
מוחשית התובעת מילוי .אי תשובה לחיי) אלא בקבלת עול אחריות .הלוגותרפיה רואה בקבלת
עול אחריות את עצ) מהותו של קיו) האד) .הפשר האמיתי של החיי) יימצא בעול) ולאו דווקא
בתו #האד) או בתו #נפשו ,כאילו היו איזו מערכת סגורה .כיוצא בזה ,מטרתו האמיתית של
הקיו) האנושי לא תימצא במה שנקרא הגשמת עצמו .רק במידה שאד) מקבל עליו את הגשמת
פשר חייו ,הוא ג) מגיע להגשמת עצמו .את פשר החיי) נית לגלות בשלוש דרכי) שונות :א(
בעשיית מעשה :ב( בהתנסות בחוויה של ער #כגו חוויה של מפעל שבידי הטבע או האמנות וכ
חוויה ע) אד) אחר ,למשל באהבה :ג( בסבל אד) נכו לסבול ,בתנאי שימצא משמעות לסבלו
) פראנקל.(1981 ,
לפי פראנקל ,ג) במקרי) פסיכוטיי) נשאר לחולה משקע של חירות ,יהיה מצומצ) ככל
שיהיה .האמת היא ,שהפסיכוזה איננה נוגעת בגרעי הפנימי של אישיות החולה .אד) פסיכוטי
חשו #מרפא אפשר שתינטל ממנו מידת התועלת שבו ,א #בכל זאת יוכל לשמור על כבודו כיצור
אנוש ) פראנקל.(1981 ,
אלינסו ונורקו ) ,(Elinson& Nurco, 1975הציעו להבדיל בי

אנשי) שהשימוש בסמי)

ובאלכוהול מהווה אצל) דפוס של בילוי ) , (Recreational Useלבי אנשי) שהשימוש בסמי)
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נהפ #אצל) לדפוס של התנהגות כפייתית ) .(Compulsive Useלדעת המחברי) ,שאלה חשובה
היא מי מבי הנחשפי) לראשונה לחומרי) פסיכואקטיביי) ישתמש בה) א #ורק במסגרת של
בילוי זמ  ,ומי מביניה) שרוי בסכנה שהשימוש לש) "כי "+יתפתח אצלו לדפוס של התנהגות
כפייתית ,שיגרו) להתמכרות ולתלות .לטענת) ,אצל אות) אנשי) המשתמשי) בסמי) כדפוס
של בילוי ,המניעי) העיקריי) להתנסות בסמי) הנ) הרצו ליהנות ולחוות חוויות מסעירות
ומרגשות .תכונה נוספת בולטת אצל אנשי) אלו היא תכונת "חיפוש הריגושי)"
) .(Sensation Seekingבחברה המערבית ,וכ #ג) בישראל ,דפוסי השימוש בסמי) ,בתרופות
ובאלכוהול הינ) חלק מהרפרטואר ההתנהגותי של האד) .חברה המטפחת סגנו חיי) הדוניסטי,
המתבטא בסיפוק צרכי) מיידיי) ,אוכל משובח ,סיגריה יקרה ,מעודדת ומחזקת את דפוסי
ההתמודדות המאופייני) על ידי שימוש בסמי) לצרכי בילוי והנאה )טייכמ  .(1989 ,מחקר זה
עוסק בשימוש בסמי הזיה שכמו בוראי) מציאות קסומה או צובעי) את המציאות הקיימת
בקס) אשלייתי ויתמקד בקבוצת המשתמשי) בסמי) כדפוס של בילוי ). (Recreational Use

סמי הזיוניי ופסיכוזה:
החלוקה המקובלת על העוסקי) בתחו) מדעי ההתנהגות מתבססת בעיקרה על ההשפעות של
הס) על המשתמש .לפי שיטת מיו זו ,נהוג לחלק את החומרי) הפסיכואקטיביי) לארבע
קבוצות:
 .1סמי) שמדכאי) את פעילותה של מערכת העצבי) המרכזית )דפרסנטי)( ,הכוללי)
תרופות שינה למיניה  ,תרופות מרגיעות )וואב  ,וואליו) ,קסאנקס וכו'( ואלכוהול.
 .2סמי) שמעוררי) וממריצי) את פעילותה של מערכת העצבי) )סטימולנטי)(,
הכוללי) קוקאי  ,קפאי  ,ניקוטי וגלולות מר& )ספיד( למיניה .
 .3חומרי) משככי כאבי) )נרקוטיי)( ,הכוללי) את האופיו) ומוצריו השוני) וחומרי)
נרקוטיי) סינטתיי) ,כגו מתדו )אדול (.
 .4סמי) הזיוניי) )הלוצינוגניי) גורמי הזיות( ,הכוללי) חשיש ומריחואנה ,מסקאלי ,
פיוטה ,ל.ס.ד .ודומיה) ,אקסטזי ) (MDMAס) ייחודי שיסקר ג) כ בעבודה זו.
מחקר זה מתייחס לקבוצה האחרונה ,קבוצת הסמי) ההזיוניי) )טייכמ .(1989 ,
סמי) הזיוניי) ה) חומרי) הגורמי) לשינויי) בתודעה ובהכרה של האד) ,ומעוררי)
הזיות .ידועי) צמחי) רבי) )פטריות וקקטוסי)( הגדלי) ברחבי העול) ,שאכילת) או השימוש
בה) בכל דר #אחרת משפיעי) על התחושה והתפיסה ,ולעיתי) קרובות ה) גורמי) לשינויי)
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ולעיוותי) בתהליכי) פסיכולוגיי) חשובי) אלה .פעמי) רבות השימוש בסמי) הזיוניי) מוביל
למצבי) פסיכו טיי) קשי) ).(Diaz, 1997
חווית השימוש והמסע ההזייתי ,בשילוב כל התופעות הכרוכות בו ,נקרא "טריפ" .אד)
המשתמש בל.ס.ד .עלול לעבור טריפ "רע" או "טוב" ,תלוי במספר גורמי) ,כמו :אישיות האד),
מצב רוחו בזמ השימוש ,ועוד" .טריפ טוב" לוקח את המשתמש לחוויית מסע פסיכודאלית,
שמתוארת כחוויה טובה במיוחד המלווה ברגשות נעימי) ,הרחבת אופקי) והעמקת התובנה
הפנימית )טייכמ  .(1989 ,ב"טריפ טוב" עשוי המשתמש לחוש כי הוא חוש +את סודות העול)
ומסוגל ליצירתיות עצומה )פרנק ,וו פרק ושול" .(1995 ,טריפ רע" הוא מצב טראומטי שנמש #כ
 24שעות ,והחוויה המרכזית בו היא תחושת בהלה קשה .בטריפ זה החוויות ההזיוניות מלוות
בפחדי) ,בחרדות ,בהתקפי) של אימה ,במחשבות רדיפה ,וברגשות של אובד ומוות .קיי) חשש
לתגובות נפשיות קשות ב"טריפ רע" ,עד כדי תגובות פסיכוטיות המחייבות אשפוז )פרנק ,וו פרק
ושול .(1995 ,תופעה נוספת הנגרמת בעקבות שימוש בסמי) הזייתיי) ובעיקר בל.ס.ד .היא תופעת
ה"פלאשבק" )" – (Flashbackהמסע החוזר"

הישנות של הסימפטומי) והחוויות שהופיעו

בזמ השימוש לאחר שפגה השפעת הס) .פלאשבק עשוי לקרות באופ ספונטאני מספר שבועות או
חודשי) לאחר השימוש בס) והסיכוי לחוות אותו שוב עולה בעקבות שימוש חוזר בל.ס.ד .או
בס) הזייתי אחר )כולל מריחואנה וחשיש( .במש #הזמ שלאחר הפסקת השימוש בס),
הפלאשבקי) נחלשי) בעוצמת) ובתכיפות) ) .(Abraham& Aldrige, 1993תדירות הופעת
הפלאשבקי) יכולה להתחיל בחוויית הסימפטומי) מספר פעמי) ביו) וה) נמשכי) בי שניות
לדקות .החוויה לא תמיד מבטיחה ש"טריפ טוב" יחווה כפלאשבק טוב או להיפ ,#והוא מגיע
במפתיע ללא התראה מוקדמת .תוכ הפלאשבק בדר #כלל כולל ג) הלוצינציות שמיעה ,ראייה,
מגע ,סיניסתיזיה ראיית קולות שמיעת צבעי) ,ועוד ).(Lerner et al. 2002
השימוש בכמויות גדולות של חשיש ומריחואנה ) 20מיליגר)  (THCעלול לגרו) לתופעות
הדומות להשפעת הל.ס.ד :.הזיות ,תגובות פרנואידיות ,חרדה ופאניקה .ההתק +מתחיל מספר
דקות לאחר החדרת הס) לגו ,+ועלול להימש #שעה עד שעתיי) .כאשר מוחדר הס) בבליעה,
מתאחרת התגובה ,אול) השפעתו בדר #כלל ממושכת יותר .שימוש כרוני בכמויות גדולות גור)
ג) לפגיעה בתפקודי הזיכרו  ,אפטיה וחוסר אכפתיות ,וליקויי) חמורי) בדפוסי התקשרות
בינאישית )טייכמ  .(1989 ,פסיכוזה הנגרמת על ידי קנביס מכונה בספרות ג) Cannabis
) ,Psychosis (C.Pשמאפייניה זהי) למאפייני) הפסיכוטיי) אות) מניתי קוד) לכ )נחמיה
שופמ וויצטו).(2000 ,
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המילה  ,Tripהמתארת ה את הטיול וה את חווית נטילת הס) ל.ס.ד ,.מדגימה את
הקשר בי מודעות עצמית לבי הטיול  ,בעיקר אצל התרמילאי) ,שרבי) מה) יעשנו סמי) מפע)
לפע) במהל #טיול) ,וחלק) יהפכו זאת לעיקר חווית) ).(Vogot, 1976

פסיכוזה עקב שימוש בסמי):
מקב& של תופעות פסיכוטיות יכול להתרחש תו #כדי או מייד אחרי השימוש בסמי) .תופעות אלו
מאופיינות בהזיות

)בדר #כלל של שמיעה ,א #לפעמי) של חושי) נוספי)( ,בזיהוי שגוי,

במחשבות שווא ו/או מחשבות יחס )לעיתי) קרובות בעלות אופי פרנואידי( ,בהפרעות פסיכו
מוטוריות )קיפאו או לחלופי התרגשות( וכ באפקט חריג ,הנע על הטווח שבי פחד עצו) ובי
השתלהבות )אקסטזה( .מצב ההכרה של המשתמש נשאר תקי בדר #כלל ,א #תיתכ דרגה
מסוימת של ערפול הכרה .הפרעות פסיכוטיות כתוצאה משימוש בסמי) יכולות להתבטא במגוו
רחב של סימפטומי) ,המושפעי) מסוג החומר שבשימוש ובאישיות המשתמש .לגבי סמי)
מעוררי) כמו קוקאי ואמפטמיני) ,ההפרעות הפסיכוטיות קשורות ,בדר #כלל ,ג) למינוני)
גבוהי) ו/או לשימוש ממוש #בחומר .מצבי) פסיכוטיי) אלו לרוב חולפי) ,לפחות באופ חלקי,
בתו #חודש ,ובאופ מלא בתו #שישה חודשי) ,בתנאי שאי צריכה נוספת של החומר )איגוד
הפסיכיאטרייה בישראל ומשרד הבריאות.(2004 ,
ביוני  1999פורס) מחקר ראשו מסוגו ,שהתמקד בתופעות פסיכיאטריות קשות שקרו
למטיילי) ישראלי) צעירי) בעת טיול במזרח אסיה .החוקרי) התמקדו בשמונה מקרי) של
צעירי) שלקו בפסיכוזה כשטיילו במזרח ,כשברוב המקרי) הגור) הראשי שסייע להופעת
המחלה היה השימוש בסמי) הזיוניי) .התופעות השכיחות בקרב הצעירי) היו של מחשבות
שווא ,חרדה ודיכאו  .בטווח הארו ,#החוקרי) מצייני) כי לאחר מת תרופות פסיכיאטריות
וטיפול מתאי) ,ג) בחו"ל וג) באר& ,חלפו הסימפטומי) אצל כל החולי) ,וה) חזרו לתפקוד
דומה מלפני נסיעת) )אלק  ,חרמש ,עצמו  ,פרי ושוור&.(1999 ,
מתו #מחקרי) ורישומי) רפואיי) בבתי חולי) בארה"ב נמצא כי שיעורי הפסיכוזות
הממושכות בעקבות שימוש בל.ס.ד .נעו בי  0.08%ל  .4.6%לעומת זאת ,באוכלוסיות של חולי
נפש נמצאו אחוזי) גבוהי) יותר של שימוש בל.ס.ד ,19% .כאשר ל  30 50%מהחולי) ארע
המצב הפסיכוטי לאחר שימוש יחיד .כמו כ נמצא במחקרי) כי שימוש בחומרי) הזייתיי)
ול.ס.ד .בעיקר ,זרז את הופעת התופעות הפסיכיאטריות אצל חולי) סכיזופרניי) לעומת כאלה
שלא השתמשו בס) ).(NIDA, 2000
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לסיכו :המחקרי מחזקי את הטענה כי השימוש בסמי בכלל ,ובפרט בסמי
הזיוניי ,במהל הטיול הול וגדל בשני האחרונות ,וכי מספר התרמילאי הנכנסי למצבי
פסיכוטיי קשי בעקבות שימוש בסמי הזיוניי הול וגדל .המחקר הנוכחי ינסה לתאר
תופעה זו על מגוו פניה ,על סמ סיפוריה וחוויותיה האישיות של משתתפי המחקר,
השוהי ומטופלי בכפר הטיפולי.

"כפר איזו":
"כפר איזו " הינו כפר טיפולי שיקומי חדשני וייחודי ,שהוק) בקיבו& שדות י) ,על חו +הי) ,על
מנת להעניק מענה הול) לצעירי) וצעירות שנפגעו פגיעה נפשית עקב שימוש בסמי הזיות ,לאחר
השירות הצבאי ,ובמהל #טיול התרמילאות בחו"ל )בוני.(2001 ,
הכפר נוסד בשנת  2001על ידי קציני) במילואי) ,אנשי מקצוע ,והורי) לצעירי) שנפגעו
מסמי) ,במטרה לתת מענה לאוכלוסיית התרמילאי) שחווי) משברי) פסיכוטיי) בעקבות
שימוש בסמי) במהל #הטיול .עד להקמת הכפר ,המענה הרפואי היחידי שנית בישראל
לאוכלוסייה זו היה טיפול במחלקות פסיכיאטריות סגורות ,טיפול בבית תו #הישענות על מטפלי)
בקליניקות פרטיות ,ומרכזי גמילה מסמי) .מענה טיפולי זה לא ענה על הצרכי) המיוחדי) של
נפגעי) אלה .בנוס ,+בשל הסטיגמה המאפיינת מסגרות טיפוליות מסוג זה ,נרתעו נפגעי) רבי)
מלגשת לטיפול .חשוב לציי כי הכפר אינו מטפל במכורי) הזקוקי) לטיפול גמילה מסמי) קשי)
)הרואי ( )בר המבורגר ואחרי).(2006 ,
שיטת הטיפול הנהוגה בכפר היא שיטת הטיפול הנהוגה בנפגעי הל) קרב ,שהיא סוג של
טיפול בפוסט טראומה וטיפול מיידי במצבי משבר .שיטת טיפול זו נמצאה כשיטת הטיפול היעילה
ביותר עבור מקרי) אלו .המיידיות היא העיקרו הראשו בטיפול  .ככל שמתחילי) את הטיפול
קרוב יותר לזמ ההתפרצות ,כ #גדלי) סיכויי ההצלחה .מדובר בטווח של שבועות מתחילת
ההתק +הפסיכוטי .מיקו) הכפר על חו +הי) של קיסריה נמצא כמרגיע וכעוזר בתהלי #ההחלמה.
בנוס ,+הטיפול דורש את שיתו +הפעולה המלא של המטופל .תפיסת הטיפול משקפת תפיסה
הוליסטית .בכפר נית מגוו של טיפולי) :טיפולי) המשלבי) טיפול קונבנציונאלי ע) טיפולי)
אלטרנטיביי) כגו שיאצו ,הומיאופתיה ,רפלקסולוגיה ,נטורופתיה ,דיקור ,מסאז' ,טיפול ע)
פסיכולוגי) ,פסיכיאטריי) ,עובדי) סוציאליי) וטיפולי) משפחתיי) .בנוס ,+מיושמת ג) תכנית
 12הצעדי) .מגוו הטיפולי) נעשה תו #שיתו +פעולה ,ומבלי לסתור זה את זה אלא כהשלמה
)שטרצר .(2003 ,התכנית מופעלת בתנאי פנימייה ,למש #תקופה בת כארבעה חודשי) .המטופלי)
מתקבלי) ב"שיטת הרכבת" ,כ #שבו זמנית מצויי) בכפר מטופלי) בעלי ותק שונה .מטרת העל
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של הכפר הינה עידוד המטופל לקראת חזרה הדרגתית לתפקוד תקי  ,תו #כדי ליווי צמוד ותמיכה
במש #כל שעות היממה )בר המבורגר ואחרי).(2006 ,
כיו) שוהי) בכפר  24מטופלי) .טווח הגילאי) נע בדר #כלל בי  18ל  .35מספר הבני)
מקרב המטופלי) עומד על כ  ,80%למרות שייצוג) של הנשי) והגברי) היוצאי) לטיול
תרמילאי) הוא כמעט זהה )אתר הכפר באינטרנט.(2006 ,

רציונל ושאלות המחקר:
המחקר עסק בחוויה הסובייקטיבית של מטופלי "כפר איזו " בנוגע לשימוש בסמי) הזיוניי)
במהל #הטיול .המחקר בח את תרבות השימוש בסמי) בקרב תרמילאי) ,מאפייני תרבות
הסמי) והטיול כחלק מתרבות זו .בנוס ,+המחקר בדק כיצד חווי) המטופלי) את המשבר
הפסיכוטי שהתרחש בחייה) בעקבות השימוש בסמי) הזיוניי) ,ואת תהלי #ההחלמה שלה)
ממשבר זה  .המחקר התמקד באופ שבו התנהלו התרמילאי) במהל #הטיול ובדרכ) לפרש את
חוויותיה) בטיול ולאחריו.

המחקר ינסה לענות על מספר שאלות מחקר:
•

מה) ההסברי) לשימוש בסמי) הזיוניי) לפי המשתמשי) בה) ,ואלו צרכי) רגשיי)
משמעותיי) מספקי) הסמי) עבור התרמילאי)?

•

חווית היציאה לטיול תרמילאי) והקשר בינה לבי השימוש בסמי) הזיוניי).

•

כיצד חוו המטופלי) את המשבר הפסיכוטי ,שהתרחש בעקבות השימוש בסמי)
הזיוניי)? איזה תפקיד ה) נותני) למצב הפסיכוטי בחייה)?

•

כיצד חוו משתתפי המחקר את תהלי #הטיפול וההחלמה בכפרהטיפולי?
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שיטת המחקר

אופי המחקר והמשגתו:
כדי לנסות ולהבי את תפיסות העול) והחוויות הסובייקטיביות של משתתפי המחקר ,ולהבי את
המשמעות שה) מייחסי) למאורעות מסוימי) שהתרחשו בחייה) ,בחרתי בשיטת המחקר
האיכותנית .החוקרי) האיכותניי) רוצי) להבי את התופעות הנחקרות ,כפי שה מובנות על ידי
אלו הנוטלי) בה חלק ,ומטרת) היא להישאר קרוב ככל האפשר להבניה הייחודית של עולמ) של
המשתתפי) שחוו אותו במקור ) .(Maykut & Morehouse, 1994המחקר האיכותני מבקש לרדת
לעומקו של עול) נחקריו ,ולחשו +את המשמעות שמאחורי המילי) והסיפורי) שלה) .החוקרי)
האיכותניי) מבקשי) לגעת בסיפור) של הנחקרי) ובמשמעות שה) נותני) למילי) ,לסיפורי),
ולחוויות הגלומות בה) באמצעות חשיפת) והצגת) המהימנה )שקדי .(2003 ,הבנת ההקשר
)הקונטקסט( של התופעה היא חיונית להבנת המציאות של התופעה ) ,(Patton, 1980ולכ
החוקרי) האיכותניי) שמי) דגש רב על הבנת התופעה על מורכבותה בסביבה ובמצב הייחודיי)
שלה ) .(Stake, 1995על מנת לעשות זאת מבקשי) החוקרי) האיכותניי) ,שה) כלי המחקר
העיקרי ,ללמוד על האנשי) במקו) שבו ה) נמצאי) ,ומתו #השגרה הרגילה של חייה)
) .(Rist, 1982מסיבה זו ,תהלי #איסו +המידע במחקר איכותני מתקיי) בכל סביבה שמאפשרת
לאנשי) לספר את סיפוריה) .חשוב לשי) לב לכ #ש"כדי להבי את העול) אתה חייב להיהפ#
לחלק ממנו ובאותו זמ להישאר מופרד ממנו' ,שיי #ומובדל' ).(Patton, 1980, p.121
הגישה הפנומנולוגית מתמקדת בהבנת המשמעות שיש למאורעות על האנשי)
שמשתתפי) בה) .ה'תופעה' ) (phenomenonהיא מושא החקירה של הפנומנולוגי) ,וה)
משתמשי) במונח זה כמונח כללי כדי לתאר את ההבנה הממשית שיש למישהו אודות דברי)
ומאורעות שקיימי) בעול) .תופעה היא האירוע ,כפי שנחווה על ידי הסובייקטי) שחווי) אותו
).(Van Manen, 1990
הטענה העיקרית במחקר זה היא כי בחירותיה) של המרואייני) לצאת לטיול תרמילי)
ולהשתמש בסמי) הזיוניי) במהל #הטיול ה חלק מחיפוש פשר ומשמעות לחייה) .בחירות אלו
נעשות מעצ) היות האד) יצור חופשי במעשיו ובבחירתו ,וה תוצגנה דר #ההתנסות והחוויה
האישית של המשתתפי) כפי שגורסת התיאוריה האקסיסטנציאליסטית .חווית הפסיכוזה
כתוצאה מהשימוש בסמי) הזיוניי) תוצג מנקודת מבט) הסובייקטיבית של המרואייני) ,ותנסה
18

לתאר את המציאות האותנטית כפי שנחוותה על יד) .כמו כ  ,יציג המחקר את תהלי #ההחלמה
והטיפול כפי שנחווה על ידי משתתפי המחקר.

משתתפי המחקר:
הדר #לבדיקת כל תופעה היא ההתנסות של האד) היחיד ,המהווה חלק מאותה תופעה או תהלי.#
כל אחד ואחת מהנחקרי) הוא 'מקרה' ייחודי ) .(Stake, 1995לצור #כ #נבחר 'המדג) המכוו '
) ,(purposeful sampleהמתמקד בבחירת האינפורמנטי) המייצגי) באופ הטוב ביותר את
האוכלוסייה שממנה נבחרו ,ויש ביכולת) ללמד אותנו על התופעה הנחקרת ).(Mason, 1996
לצור #מחקר זה רואיינו  10אנשי) מ"כפר איזו " ,הנמצאי) בשלבי) שוני) של הטיפול
בכפר .המשתתפי) ה)  7גברי) ו  3נשי) בגילאי)  ,20 29שהגיעו לכפר לאחר שסבלו ממצבי)
פסיכוטיי ) קשי) עקב שימוש בסמי) הזיוניי) במהל #טיול) בחו"ל ,למעט שניי) שהשתמשו
בסמי) אלו באר& וחוו משבר דומה .שני המשתתפי) הללו נבחרו למרות שאינ) תרמילאי) על
מנת לראות כיצד ה) תורמי) להבנת התופעה הנחקרת .כמו כ  ,רואיינו ג) שני בוגרי הכפר,
ובבחירת המדג) נלקחו בחשבו משתני) כמו זמ שהות בכפר ,מי וגיל .הראיונות נערכו בכפר
באישור מנהל הכפר ,והמשתתפי) הופנו אליי על ידי המטפלי) שלה) ,שקיבלו הסבר על מטרות
המחקר ,ובחרו בה) לפי מידת התאמת) למחקר ורצונ) להשתת +בו.
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מאפייני המשתתפי):
כל השמות של משתתפי המחקר ה) שמות בדויי):

השכלה שירות
צבאי

ש

מי

גיל יעד הטיול

דורו

זכר

23

הודו

בגרות
מלאה

שלומי זכר

20

שימוש
באר&

לימודי
תעודה

גדי

זכר

29

הודו ,מזרח בגרות
ואוסטרליה מלאה

רעות

נקבה 27

הודו ומזרח בגרות
ותואר
ראשו

אייל

23

בוגר
או
מטופל

זמ
שהות
בכפר

לא
שירת

בוגר

שרות
חלקי

מטופל

סיי)
חודשי)
לפני שנה
ארבעה
חודשי)

בוגר
שירות
לשעבר
מלא
+קצונה ומטופל

שימוש
גיל
ההתנסות בסוגי
הראשונה סמי
19 4

גראס
וקצת
MDMA

סוגי טיפול
מועדפי
טיפול
משפחתי
ופסיכודרמה
פסיכודרמה

גראס,
13
חשיש,
ל.ס.ד.
קוק ועוד.
פסיכולוגי
גראס,
תיכו
שני
אשפוזי) .גיל  18 ,17כדורי
ואלטרנטיבי
הרגעה,
הנוכחי
אסיד,
חודשיי)
פטריות,
וחצי
MDMA

זכר

אורית נקבה 25
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4
חודשי).
סיימה
3
לפני
שני)
חודשיי) 20
ושבוע

לא
שירתה,
התנדבה

בוגרת

ברזיל

בגרות
מלאה

שירות
מלא

מטופל

שימוש
באר&

בגרות
מלאה
+
שנתיי)
לימודי
רפואה

שירות
מלא

מטופלת 3.5
חודשי)

14

לירו

זכר

23

ארה"ב,
אמסטרד)
והודו

בגרות
מלאה

שירות
מלא

מטופל

חודשיי)

17.5

גיל

זכר

25

הודו

בגרות
מלאה

התגייס
מאוחר
שירות
מלא

מטופל

3.5
חודשי)

15

בועז

זכר

25

בגרות
מלאה

הגר

נקבה 24

דרו)
אמריקה
וברזיל
בגרות
הודו,
מלאה
אירופה
ואוסטרליה

שירות
מלא

מטופל

שבועיי)

23

שירות
מלא

מטופלת שלושה
חודשי)

20

גראס,
פסיכולוגי
קוק חד ופסיכודרמה
פעמי,
HYDRO

גראס,
חשיש,
וקוק
סוגי
סמי)
רבי):
גראס,
אסיד,
אקסטות,
פטריות,
רטלי ,
מורפיו)
ועוד..
גראס,
חשיש,
פטריות,

טיפול
משפחתי
סוגי
כל
הטיפולי),
פסיכיאטרי
ופסיכולוגי

פסיכולוגי,
שיאצו,
ואלבאו)

MDMA
HYDRO

גראס ,ס
פדרו,
קוק,
אסיד,
ל.ס.ד.
גראס,
חשיש,
ל.ס.ד.
גראס,
חשיש,
פטריות,
HYDRO
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טיפול פרטני,
שיאצו,
רפלקסולוגיה,
ויוגה
פסיכולוגי וכל
האלטרנטיבי
סוגי
כל
הטיפולי)
מעולי)
ומוצלחי)

הלי המחקר:
לצור #איסו +הנתוני) השתמשתי בראיו עומק פנומנולוגי ,המאפשר לנו לחדור לתו #נקודת מבטו
של אד) אחר .ראיו העומק מאפשר לאנשי) לספר את סיפור) האישי )שקדי .(2003 ,אחת
מהנחות היסוד העומדות בבסיס המחקר האיכותני בכלל וראיונות עומק בפרט היא שהמשתתפי)
במחקר אינ) מראה לשיקו +מציאות חיצונית ,אלא סובייקטי) במסגרת הקשר תרבותי כלשהו.
מוקד העניי הוא א) כ לא במציאות החיצונית אלא בסובייקט עצמו ,בתפיסת עולמו ובסיפורו
האישי )שמחאי.(1998 ,
המשתתפי) רואיינו במהל #שהות) בכפר הטיפולי .הבוגרי) שסיימו את הטיפול בכפר
רואיינו בפרקי זמ שוני) לאחר סיו) הטיפול בכפר )דורו רואיי שנה אחרי הטיפול ,ורעות שלוש
שני) לאחריו(.
מש #הראיונות היה בממוצע כשעתיי) .ראיונות העומק שבוצעו הנ) חצי מובני) ,ועקבו
אחר מדרי #ראיו שנכתב ע) תחילת המחקר )ראה נספח  .(1לש) סיוע בכתיבת מדרי #הראיו
נערכו שני ראיונות מוקדמי) :ראיו אחד ע) בוגר הכפר וראיו שני ע) משתת +שטופל בכפר
בזמ עריכת הראיו  .במהל #הראיונות נשמרה מסגרת הראיו  ,א #יחד ע) זאת ,נית החופש
במידה מסוימת לחוקרת לשאול שאלות חדשות ,ולפתח את הראיו לכיווני) נוספי) .חשוב לציי
כי כל המידע שנאס +במהל #הראיונות הוא מידע רטרוספקטיבי שכ המרואייני) תיארו את
החוויות ,והמצבי) בה) היו במבט לאחור והציגו את פרשנות) למצבי) אלו לאחר שהפיקו
תובנות מהתהלי #הטיפולי אותו עברו .כל הראיונות הוקלטו ותומללו על ידי מיידית
לפרוטוקולי).
כל המרואייני) גילו נכונות רבה להתראיי  ,ג) אלו שחששו בתחילה .כול) ג) הודו לי
מאד בתו) הראיו  ,וסיפרו לי כי זו הפע) הראשונה שה) עושי) סדר במחשבותיה) ,מביני) על
עצמ) דברי) חדשי) ,ומשחזרי) את התהלי #שעברו מהטיול ועד היו) .בוגרי הכפר שראיינתי
אמרו לי שהראיו איפשר לה) ל"חוות מחדש" את החוויות של הטיול ושל הפסיכוזה אותה עברו,
וג) לערו #מעי סיכו) לעצמ) או חשבו נפש.

עקרונות הניתוח האיכותני:
שלבי הניתוח האיכותני:
הניתוח האיכותני בו השתמשתי כולל ארבעה שלבי) .כל שלב בנוי על הבסיס של השלב
שמתחתיו ,ואינו יכול להיבנות ללא שלב הניתוח הקוד) )שקדי.(2003 ,
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ראשית ,כל הפרוטוקולי) נקראו מספר פעמי) קריאה קפדנית .לאחר מכ  ,בשלב הניתוח
הראשוני נעשתה הקטגוריזציה הראשונית )ראה נספח  .(3כל הנתוני) מוינו לקטגוריות רבות ללא
קשר ביניה  ,ולכל קטגוריה נית ש) בשפת האינפורמנטי) .כל הקטגוריות בשלב זה ה זמניות
בלבד .ה עדיי ראשוניות ומתייחסות במדויק למה שהאינפורמנטי) אמרו ולתיאור)
) .(Pidgeon & Henwood, 1996בחירת שמות לקטגוריות הלקוחי) מעול) האינפורמנטי)
מסייעת לשמור על ההקשר המקורי ,והיא הכרחית בשלב הניתוח הראשוני )שקדי.(2003 ,
בשלב הניתוח הממפה נעשה קיבו& וארגו בי הקטגוריות ונבנה "ע& קטגוריות" שהוא
למעשה ייצוג סכימטי של הקטגוריות )ראה נספח  .(4בשלב זה התמקדתי ביחסי) שבי כל
קטגוריה לקטגוריות האחרות .שלב זה של הניתוח הממפה מאפשר לחוקרי) לקבל תמונה של
הפוטנציאל המלא של הנתוני) שנאספו )שקדי .(2003 ,על ידי הצגת הקשרי) בי הקטגוריות,
הניתוח הממפה מספק את הבסיס להצגת תיאורי) והסברי) משמעותיי) לתופעה הנחקרת,
שייעשה בשלב הבא ).(Charmaz, 1983
בשלב הניתוח הממוקד אורגנו הקטגוריות סביב נושאי) עיקריי) להסבר התופעה.
הקטגוריות חולקו לשלוש תמות מרכזיות ,וכל תמה חולקה לתת תמות ולקטגוריות פנימיות לפי
היררכיה של מרכזיות וגודל הנושא .התמות המרכזיות ה התמות המכוונות ,ומשקפות את הזהות
הכללית של כל מער #הקטגוריות הממוקד )שקדי .(2003 ,התוצר הסופי של שלב זה מציג תיאור
ממוקד בעל אופי של תיאור 'עשיר' ) .(Geertz, 1973ראוי לציי כי במהל #שלב הניתוח והחלוקה
לתמות ולקטגוריות נמצאו ג) שלבי) שוני) אות) עברו המרואייני) ולכ הניתוח יכלול ג) את
הצגת השלבי) וג) ניתוח תמתי של הנושאי) בכל שלב .כמו כ  ,החלוקה לשלוש תמות עיקריות
נעשתה לצור #הצגת הממצאי) בלבד ,בפועל התופעות המוצגות שלובות זו בזו וההפרדה ביניה
נעשתה מטעמי נוחות ולצור #הצגה והבהרת התופעות הנחקרות בלבד.
בשלב הניתוח התיאורטי ,שהוא השלב האחרו בניתוח האיכותני ,ניתנו תיאורי)
והסברי) תיאורטיי) לתופעה הנחקרת ,על סמ #הנתוני) שנאספו ,וניתוח) לאור סקירת הספרות
התיאורטית שנאספה בתחו) הנחקר או בתחומי) משיקי) לו .דברי האינפורמנטי) וההסברי)
שה) נותני) לתופעה מהווי) למעשה את 'הלבני)' לבניית התיאוריה .זוהי 'תיאוריה המעוגנת
בשדה' ,מפני שהיא בנויה על 'הלבני)' שנלקחו מתו #השדה של התופעה הנחקרת
) .(Glaser, 1978תיאוריה זו היא התיאוריה של החוקר על האופ בו האנשי) שחוו את התופעה,
תפסו אותה )שקדי.(2003 ,
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סטנדרטי לאיכות המחקר:
מטרת המחקר האיכותני היא להגיע להבנת המשמעות של התופעה הנחקרת .מאחר שמחקר
איכותני אינו מנסה לחשו' +אמת' מדעית מקיפה כלשהי ,אלא לבחו את שאלת המשמעות
בהקשר ,ראוי לתת משקל רב לנימוקי) ולשיטות של הפרשנות ) .(Lincoln & Guba, 2000מת
אמו במחקר קשור לאופ שבו אנו מתייחסי) לנתוני) ,אוספי) ,מנתחי) ומדווחי) עליה) .דגש
עיקרי מוש) על העובדה ,ששלבי המחקר וההשפעות המלוות אותו יהיו מודעי) לחוקר ושקופי)
כלפי הקוראי) .ידיעת האמת ,על פי הגישה האיכותנית ,היא בהכרח סובייקטיבית
) .(Ryan, 1987כלומר ,לא נית להתייחס לדברי) כאל תופעות אובייקטיביות בעלות משמעות,
אלא כאל תפיסות והבנות שנובעות ממעורבות בתופעות הנחקרות ,ולכ אובייקטיביות ,שהיא
אחד מהמושגי) לאיכות המחקר ,אינה תואמת את הנחות המחקר האיכותני .על מנת לבדוק את
אמינות המחקר אנו משתמשי) בשלושה מושגי) קונבנציונליי) :תוק ,+מהימנות והכללה,
כמדדי) לאיכות המחקר )שקדי.(2003 ,
מאפייני תוק:+
במחקר איכותני אפשר תמיד לנתח את אותה התופעה בדרכי) שונות ,בהתא) לערכי) ולמוקדי
העניי של החוקרי) ,וממצאי המחקר עשויי) להיות תקפי) ,א) ה) מבוססי) כהלכה על
הפרספקטיבה המוצהרת של החוקר ) .(Riesman, 1993תיקו +פירושו מעבר הלו #ושוב בי
דדוקציה לאינדוקציה ,בי הנתוני) לפרספקטיבה המושגית שלנו ,ולמסקנות" .מה שאנו מגלי)
חייב להיות מאושר על ידי חזרה לעול) האמפירי הנחקר ,ובחינת המידה שבה הניתוח המתהווה
מתאי) לתופעה ומסביר את מה שנצפה" ).(Paton, 1980, p.47
במחקר איכותני החוקרי) חייבי) לשמור את כל השקלוטי) של הראיונות ,המסמכי),
התזכירי)' ,עצי הניתוח' והתרשימי) שנעשו אגב תהלי #הניתוח .שרשרת העדויות מורכבת
מקטעי נתוני) ,בגלגוליה) השוני) ,החל מהשלב הגולמי של איסו +המידע לשלבי הניתוח השוני)
ועד לממצאי) הסופיי) והמסקנות ).(Yin, 1981
במחקר הנוכחי נשמרה כל שרשרת העדויות שנעשתה במהל #שלבי ניתוח המחקר :טופסי
ההסכמה מדעת החתומי) של המרואייני) ,תרשימי הקטגוריות הראשוניות ,קטגוריזציה" ,ע&
הקטגוריות" בגלגוליו השוני) וכמוב כל חומר הגל) של הראיונות והשקלוטי) של הראיונות.
בנוס ,+כל תהלי #הניתוח לווה על ידי מנחה המחקר.
כתיבת הדו"ח הסופי בסיו) המחקר כ'תיאור עשיר' ) ,(thick descriptionמהווה דר#
נוספת לבחינת תוק +המחקר .תיאור כזה צרי #לכלול מידע אודות ההקשר ,ציטוטי) מתאימי)
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מפי האינפורמנטי) ודיו מושגי גלוי .אלה יאפשרו לנו לבחו עד כמה הטיעו או המסקנות של
המחקר משכנעי) )שקדי.(2003 ,
בפרק הממצאי) נית לראות שהדר #לבחינת תוק +המחקר נעשתה באמצעות הבאת
ציטוטי האינפורמנטי) ,המובאי) בסמו #לכל תמה ותת תמה ,ומהווי) תיאור עשיר של הדו"ח
הסופי.
מאפייני מהימנות:
מהימנות ,במובנה המסורתי ,פירושה אפשרות לחזור על פעולות המחקר והגעה לאות תוצאות.
א) המחקר שלנו מהימ  ,חוקרי) אחרי) ,שיחזרו על אות) תהליכי מחקר ,יהיו מסוגלי) להגיע
לאות תוצאות ) .(Yin, 1984המחקר האיכותני מתבסס על שלושה תנאי) של איסו +מידע,
שאמורי) להתקיי) על מנת לשמור על מהימנות המחקר )שקדי .(2003 ,במחקר זה התקיימו
שלושת התנאי) :ראשית ,יצרתי מאגר נתוני) הכולל את כל מקורות המידע והנתוני) שנאספו
במהל #המחקר .שנית ,במהל #המחקר נשמרו כל מסמכי הניתוח בכל השלבי) ,ונשמרו כל
הפרוטוקולי) והרישומי) המתלווי) לה) כמו :חלוקה לתמות ,לקטגוריות ולקטגוריות משנה,
ע& קטגוריות סופי ,שקלוטי) ותמלול הראיונות .לבסו ,+הוצגה שרשרת העדויות בדו"ח הסופי
הכולל ציטוטי) רלוונטיי) וציו הנסיבות בה נאספו העדויות .כעזרה נוספת לבדיקת המהימנות
לווה המחקר בהתייעצות ע) המנחה.
הכללה במחקר איכותני:
"העיסוק האמיתי של חקר המקרה הוא ייחודיות ולא הכללה .אנו לוקחי) מקרה מסוי) ולומדי)
להכירו היטב ; לא כיצד הוא שונה ממקרי) אחרי) ,אלא מה) מאפייניו ומה משמעויותיו"
) .(Stake, 1995, p.8סטייק מציע ללמוד את הייחודיות כדר #להשגת יכולת הכללה .על ידי
למידת הייחודיות של המקרה הפרטי אנו לומדי) להבי את האוניברסלי ).(Simons, 1996
למשל ,במחקר זה נית ללמוד על השימוש בסמי) הזיוניי) בקרב תרמילאי) דר #המקרי)
הפרטיי) של כל מטופל ומטופל ב"כפר איזו " .קבלת הדר #להכללה שהוצעה על ידי סטייק
) (Stake, 1995מביאה למסקנה ,שהקורא ,ולא המחבר ,הוא הקובע את מידת ההכללה .הקורא
הוא שמחליט אילו היבטי) של המקרה הנחקר ניתני) ליישו) בהקשרי) אחרי) ,ולכ חובת
ההוכחה של ההכללה האיכותנית מוטלת פחות על החוקר עצמו ויותר על הקורא
) .(Marshal & Roseman, 1989; Peshkin, 1993; Firestone, 1993לחוקר יש מחויבות לתמו#
בתהלי #הזה על ידי מת תיאור עשיר ומפורט של דו"ח המקרה הנחקר )שקדי ,(2003 ,כפי שנית
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לראות במחקר זה בדו"ח הסופי ,המפרט מגוו של מקרי) ותיאורי) עשירי) של התופעות
שנחקרו על מנת לאפשר הכללה.
שמירה על אתיקה:
במחקר זה ,כמקובל במחקר איכותני ,הוש) דגש על שמירת עקרונות אתיי) .רגישות נושא
המחקר ומורכבות מצב) הנפשי של הנבדקי) בכפר הטיפולי ,חייבו הקפדה מקסימאלית על כללי
האתיקה .ביצוע הראיונות בכפר נעשה בתיאו) מלא ע) צוות הכפר ולאחר שהמטפלי) בכפר
איתרו עבורי את המרואייני) ,קיבלו את הסכמת) ,והבהירו לה) כי הראיו הינו וולונטרי
לחלוטי  .במידה ומצבו הנפשי של מטופל לא איפשר מת הסכמה מדעת ,נדחה הראיו עימו עד
לשיפור במצבו .למשתתפי) הובטחו פרטיות ושמירה על חיסיו הפרטי) שמסרו על ידי שימוש
בשמות בדויי) ,ושימוש בדבריה) לצרכי) מחקריי) בלבד .לכל אור #המחקר נית למשתתפי)
חופש לענות כרצונ) או לסרב לענות לשאלות במהל #הראיונות .כמו כ  ,הראיונות נעשו רק לאחר
שהמשתתפי) חתמו על טופס הסכמה מדעת )ראה נספח .(2
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ממצאי:

להל יוצגו החוויות הסובייקטיביות של משתתפי המחקר ,בהקשר של שימוש בסמי) הזיוניי)
במהל #טיול התרמילאי) ,חוויית המשבר הפסיכוטי בעקבות שימוש זה ותהלי #ההחלמה.
הממצאי) בפרק זה מוצגי) על ידי ציטוטי) מהראיונות שנערכו ,ומובאי) בשפת) של
המרואייני) על מנת לשמור על האותנטיות .המרואייני) מוצגי) בשמות בדויי) ובאופ שמג
לחלוטי על פרטיות).
הממצאי) יוצגו בחלוקה לשלושה נושאי) עיקריי) )תמות( לפי רצ +אירועי) כרונולוגי,
בתו #התמות יוצגו הנושאי) העיקריי) לפי שלבי) :תמה ראשונה :חווית השימוש בסמי
המחולקת לשני שלבי) :כניסה לתרבות הסמי) ומאפייני תרבות הסמי) .תמה שנייה :חווית
הפסיכוזה/המשבר המחולקת לשלושה נושאי) :מאפייני המשבר/הפסיכוזה ,אי #זה מרגיש?
ו"לי זה לא יקרה" .תמה שלישית :ההחלמה המחולקת לשלושה שלבי)" :לחזור הביתה",
האשפוז ו"כפר איזו " .כל תת תמה/שלב מחולקי) למספר קטגוריות משנה כמפורט בנספח – 3
ע& קטגוריות.
בחרתי לחלק את פרק הממצאי) לשלושה נושאי) עיקריי) ,הנושאי) אמנ) שלובי) זה
בזה ,אבל כדי להקל על אופ הצגת הממצאי) ועל הדיו שלאחריו נעשתה הפרדה בי הנושאי).
הניתוח יכלול ג) את הצגת השלבי) וג) ניתוח תמתי של הנושאי) בכל שלב.

חווית השימוש בסמי:
תמה זו עוסקת בחוויה הסובייקטיבית של משתתפי המחקר לגבי השימוש בסמי) והכניסה
לתרבות הסמי) .כל המרואייני) השתמשו בסמי) באר& ובחו"ל וחוו חוויות רבות ומגוונות.
חווית השימוש בסמי) היא חוויה מרכזית במחקר ,ומשמעותית בעיני המרואייני) להבנת סיפור)
האישי ורצ +השתלשלות האירועי) בהמש .#תמה זו מחולקת לשני שלבי) :הכניסה לתרבות
הסמי הכולל בתוכו את שלב התפתחות השימוש בסמי) ,הסיבות שמיוחסות לשימוש בסמי),
תחושות במהל #השימוש ולאחריו ושלב ה"התאהבות בסמי)" .ומאפייני תרבות הסמי הכולל
בתוכו את מגוו ההתנסויות בסמי) ,דפוסי השימוש ושלב הנסיעה לטיול כחלק מתרבות הסמי).
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הכניסה לתרבות הסמי לפי שלבי:
שלב זה הינו רק השלב הראשו של הכניסה לתרבות הסמי) ,שלב הכולל את התפתחות השימוש,
הסיבות שמיוחסות לשימוש ,תחושות במהל #השימוש ולאחריו ,ו"ההתאהבות" בסמי) .בהמש#
התמה יפורט על תרבות הסמי) עצמה ומאפייניה.
תרבות הסמי) היא תופעה נפוצה מאד בקרב תרמילאי) .על מנת להבי אותה ואת
מאפייניה יובאו בחלק זה תיאורי המרואייני) לגבי מהי תרבות הסמי) בעיניה) ,כיצד החלה
הכניסה שלה) אליה ,והשינוי התרבותי שהתרחש בה) בעקבותיה .שלב הכניסה לתרבות הסמי)
כולל בתוכו :א .את הסיבות שייחסו המרואייני) לשימוש בסמי) ,ואת התחושות שחוו במהל#
השימוש בסמי) ולאחריו .ב .כיצד ומתי נחשפו המרואייני) לראשונה בחייה) לסמי) .ג .אי #חוו
את השימוש בסמי) בפע) הראשונה ,מה היו הסיבות המיוחסות לשימוש הראשוני ,מה היו
הסיבות המיוחסות לשימוש במהל #הטיול ,וה"התאהבות" בסמי).
שלב התפתחות השימוש בסמי) מתחיל בהתנסות הראשונה בסמי) ,שהחלה לרוב ללא
קשר לחוויית הטיול ,א #טר) היציאה לטיול נעשו ההתנסויות קשורות להכנות לטיול .פעמי)
רבות החשיפה הראשונה לתרבות הסמי) נעשתה ג) במפגשי) חברתיי) ע) תרמילאי) ותיקי)
ששבו מהטיול ,ושיתפו את המטיילי) העתידיי) בסיפורי) ובחוויות מתרבות הסמי) בחו"ל.
חשיפה זו עודדה ,לא באופ גלוי ,את הרצו להתנסויות נוספות בסמי) עוד באר& ,כחלק מההכנות
לטיול .כמו כ  ,נראה שחשיפה זו השפיעה אצל חלק מהמרואייני) על בחירת יעד הטיול ועל
מטרות הטיול בשלב מאוחר יותר.
כניסה לתרבות הסמי) גוררת בעקבותיה בהכרח שינוי תרבותי .שינוי זה פעמי) רבות
הציב את המרואייני) בפני קונפליקטי) בי התרבות אליה השתייכו באר& לבי תרבות הסמי)
הנהוגה בטיול .אחד מהקונפליקטי) בא לידי ביטוי בדעות שהחזיקו חלק מהמרואייני) ביחס)
לסמי) טר) התנסות) הראשונה .דעות אלו השתנו לפני היציאה לטיול ובמהל #הטיול ,בהתא)
לתרבות הסמי) שאימצו .חלק מהמרואייני) סיפרו שלפני התנסות) הראשונה בסמי) ה) היו
מאד "אנטי" ביחס) ודעת) לגבי שימוש בסמי) .חלק) לא עישנו כלל סיגריות לפני השימוש

הראשו בסמי) .הגר מספרת " :בעצ) עד שהשתחררתי מהצבא לא נגעתי בחיי) בסמי) ...ג)
בסיגריות בקושי ,זה ממש הגעיל אותי" .ההתנסות הראשונה של המרואייני) התרחשה עוד
באר& ,א #במהל #ההכנות לטיול גילו המרואייני) שהסמי) הנ) נורמה מקובלת מאד בתרבות
אליה ייחשפו בטיול התרמילאי) המתוכנ  ,וכ #המשיכו להתנסויות נוספות כחלק מהתפתחות
השימוש בסמי) ומההכנה לטיול.
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התפתחות השימוש בסמי):
התפתחות השימוש בסמי) מאופיינת בשימוש "קל" באר& שמתפתח לשימוש "כבד" בטיול.
שימוש "קל" הכוונה לשימוש שאינו בעל דפוס קבוע ,בתדירות יחסית נמוכה ומשתנה ,ובסוגי
סמי) שמתוארי) על ידי המרואייני) כסמי) "קלי)" שה) קנביס לסוגיו השוני) .שימוש "כבד"
תואר על ידי המרואייני) כשימוש אינטנסיבי ,יומיומי ,בעל דפוס קבוע ,ובסוגי סמי) שמוגדרי)
על ידי המרואייני) כסמי) "כבדי)" כמו פטריות ,אקסטזי ,קוקאי עוד .ה) מספרי) כי תחושת
החופש ,המתירנות לסמי) בטיול ,והריחוק מהחיי) באר& ,ה) בי הגורמי) התורמי)
להתפתחות השימוש בסמי).

דורו  :פע) ראשונה עישנתי בסיני ,אח"כ הייתי מעש ע) החברי) מהעבודה ,ותמיד זה
היה סמי) קלי) .ואז התחלתי לעש קבוע .בהתחלה זה היה פע) בחודש ,אח"כ
פע) בשבועיי) ,ואח"כ זה כבר הגיע למצב שאני וחבר שלי היינו כל סו +של יו)
יושבי) עושי) שחטה ,כאילו סיכו) יו) ,ככה  5 6ראשי) כל אחד .הייתי מגיע
לעבודה מסטול ...בטיול בהודו כבר ממש התמכרתי לזה ,זה היה שימוש מטור,+
זה אפילו לא מתקרב למה שיש פה באר& ,אתה פשוט מרשה לעצמ #כי זה חופש,
טיול ,רחוק מהכל ,וזה יכול להגיע ל  40ראשי) ליו) .ש) ג) התחלתי להשתמש
ב  MDMAלראשונה ואכלתי ג) עוגה...

למרות שאורית לא נסעה לטיול תרמילאי) כשאר המרואייני) ,היא מתארת את
התפתחות השימוש בסמי) באופ דומה .אורית החלה בשימוש "קל" יחסית באר& בגראס,

במינוני) נמוכי) ובתדירות מסוימת" :כבר מגיל  14התחלתי להשתמש ,אבל רק בגראס ,אני
זוכרת שקניתי כמות לא גדולה וניירות גלגול ופשוט עישנתי...בשנה הראשונה זה היה פה וש) לא
באופ קבוע ,נגיד זה יכל להיות אחת לחודש ,ואז איזה שבוע הייתי עושה איזה פעמיי) שלוש ,ואז
רק כמה חודשי) אחרי זה ,לא היה איזשהו דפוס קבוע לשימוש" .אורית מוסיפה ומתארת כי

השימוש הפ #לשימוש "כבד"" :אחרי שנה בער #זה כבר הפ #להיות משהו של דר #קבע ,מפע)
ב ...זה הפ #להיות פע) בשבוע ,אחרי זה זה הפ #להיות כל יו) ,ואז זה הפ #להיות כל יו) ,כל
היו) ,הייתי ג) מגדילה את הכמויות ומשתמשת בסוגי סמי) נוספי) כמו ריטאלי  ,כדורי) ,ועוד
כימיקלי) אחרי) ...אחרי הצבא היה השימוש אינטנסיבי עוד יותר ,וזו היתה פורענות לשמה,
הייתי מערבבת סמי) ,מעשנת בכמויות ומבזבזת על זה את כל כספי ,הולכת לעבודה מסטולה
גמורה וקמה אחרי לילות מטורפי) בלי שינה שעישנתי כל הלילה" .השימוש נעשה כבד עוד יותר

במהל #שהותה של אורית בחו"ל לצור #לימודי)" :כשהגעתי להונגריה ,הלכתי להכיר את השכ
הישראלי שלי ,וישר הוא שאל אותי ע) אני אוהבת טראנסי) ,וא) בא לי לעש  ,ותו #חצי שנה
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הוא לקח אותי לכמה מסיבות טבע מדהימות ,ולימד אותי איפה להשיג מה .בשנה השנייה
ללימודי) כבר היינו מעשני) כמויות...עד שהגעתי למצב שאושפזתי ש) בבית החולי)....אני
חזרתי לאר& ולא סיימתי את הלימודי) והוא נשאר ש)."...
שלב התפתחות השימוש בסמי) כאמור מתחיל משימוש "קל" באר& .רוב המרואייני)
החלו את השימוש הראשוני בסמי) ללא קשר לחוויית הטיול ,א #טר) היציאה לטיול נעשו
ההתנסויות בס) קשורות להכנות לטיול .חוויית השימוש הראשונה זכורה היטב לכל
המרואייני) .חלק) זוכרי) נתוני) רבי) יותר ,כמו הסיטואציה והמקו) שבה התרחשה הפע)
הראשונה וסוג הס) שהשתמשו בו ,א #פחות את התחושות במהל #השימוש ,וחלק) זוכרי)
במדויק ג) את התחושות שחשו .רוב) מתארי) הנאה גדולה מהחוויה ,מתארי) זאת כ"כי+
ומצחיק" .תחושת ההנאה גרמה לה) לרצות לחזור ולהשתמש בס) שוב ושוב ,על מנת לשחזר את
החוויה המהנה .בקרב כל המרואייני) ההתנסות הראשונה הייתה בקנביס לסוגיו השוני) ולא
בכימיקלי) או בסמי) אחרי) .ללא ספק הפע) הראשונה זכורה לכול) כחו ויה משמעותית מאד
בחיי) ,ולחלק) א +היוותה פתח להתנסויות נוספות ולכניסה לתרבות הסמי) מאוחר יותר
בטיול:

דורו  :שמונה חודשי) לפני שטסתי להודו התחלתי לעש בפע) הראשונה .אני זוכר את
הפע) הזו בדיוק .זה היה בסיני .עישנו ות'אמת בכמה ימי) הראשוני) לא הרגשתי
כלו) ,לא תו #כדי השימוש ולא אח"כ .ביו) יומיי) הראשוני) זה לא עשה לי
כלו) ,אולי סחרחורת ,כי לא הייתי רגיל לעש  .מהיו) הרביעי זה התחיל להשפיע
וזה היה מאד כי +ומצחיק ,ככה אני זוכר את זה.
גיל מתאר את מצב היחסי) המעורער ע) הוריו באותה עת ,כחלק מהמצב הנפשי שייתכ
ודח +אותו לרצות יותר להתנסות בסמי) בפע) הראשונה:

גיל :ההתנסות הראשונה שלי הייתה בארה"ב בפנימייה בגיל  .15הייתי ע) עוד אנשי)
ולקחנו גראס .תמיד הייתי די אנטי סמי) .כשהתחלתי לעש סיגריות אמרתי שזה
הגבול שלי ,ושאני לא אגיע לעש חשיש או גראס .כשהגעתי לפנימייה היחסי) שלי
ע) ההורי) שלי כבר היו על הפני) ,וכמה חבר' ה אמרו לי א) אני רוצה לעש …
ואמרתי לה) שאני לא מעש סמי) .יומיי) אח"כ כבר אמרתי לה) :אני רוצה
ועישנתי .בהתחלה זה לא השפיע עליי ,ואח"כ כבר התחלתי להתפוצ& מצחוק...
בקרב המרואייני) שלא חוו הנאה בשימוש הראשו  ,בולטות תחושות של אובד שליטה,
רצו שהחוויה תסתיי) ,תחושה מוזרה ,עייפות ,חוסר יכולת לקו) ,ללכת ועוד.

הגר :אני חושבת שפע) ראשונה שבאמת לקחתי שאחטה מג'וינט זה היה ע) אח שלי
דווקא ,האח הגדול...זה היה בגיל  20בער .#אני חושבת שבהתחלה לא נהניתי מזה
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אפילו ,זה הוציא אותי משליטה ... ,נראה לי שהייתה תחושה של אובד
שליטה באיזה שהוא מקו) ,כמו כל אחד שמעש בפע) הראשונה ...אולי רציתי
שתעבור כבר ההשפעה ,תו #שעה זה עבר ונגמר.
הסיבות שמיוחסות לשימוש בסמי):

"תמיד הייתי מהמופרעי) בבית הספר שעושי) הרבה שטויות ...רציתי להיות מגניב ולראות מה
זה ,א) כבר עישנתי סיגריות אז למה לא לעש ג) גראס ,מה אכפת לי) ".גיל(
המרואייני) מציגי) מגוו גדול של סיבות לשימוש בסמי) .הסיבות נחלקות לסיבות שהובילו
לשימוש הראשוני ,ולסיבות שהובילו לשימוש המאסיבי במהל #הטיול .כמו כ  ,ביו) הראיו נתנו
משתתפי המחקר הסברי) לשימוש בסמי) ,שלדבריה) ה) שוני) מההסבר שנתנו בתקופה בה
התחילו להשתמש בסמי) .לדבריה) ,פע) ה) חשבו כי תחילת השימוש בסמי) נובעת מסיבות
מסוימות ,ובעת הראיו ה) תיארו זאת באופ שונה ,בעקבות התובנות שהפיקו מהמשבר
ומהתהלי #הטיפולי שחוו.
לדברי כל המרואייני) ,ה) החלו את השימוש הראשוני בסמי) עוד באר& ,בעיקר מתו#
סקרנות ורצו להתנסות במשהו חדש ,שונה ,שהיה נגיש לה) ולא היה צור #להתאמ& כדי להשיגו.
לשאלה "מדוע התחלת) להשתמש בסמי)?" התשובות הספונטניות שהתקבלו היו" :בעיקר
מתו #סקרנות ,פשוט כי זה היה ש) ,כי כול) מנסי) ,אז למה לא?" וכו'.

הגר :ניסיתי כי ניסיתי ,כי ידעתי שזה ,כמו שמנסי) את התמונות התלת ממדיות ,שאני
בחיי) לא מצליחה לראות ש) כלו) ,אבל אני תמיד מנסה ,כי אולי פע) אחת אני
אצליח ...זה דוגמא מאד טובה למה שהיה לי בהתחלה ע) הסמי) ,שכאילו ידעתי
שיש בזה משהו ,שמעתי מאנשי) כל כ #הרבה ,אז ניסיתי .לא קניתי א +פע) משל
עצמי ,לא עישנתי בכמויות ,אבל א) היה אז ניסיתי מתו #סקרנות.

לאחר ההתנסות הראשונה הגיע השלב של ההכנות לטיול התרמילאי) ,ועימו החל ג)
השימוש האינטנסיבי יותר בסמי) ,שימוש שהל #והתפתח לשימוש מאסיבי ביותר במהל #הטיול,
בתדירות ובמינוני) גדולי) יותר .את הסיבות לשימוש במהל #הטיול ה) מתארי) כסיבות
שתלויות באופי הטיול ,ובנורמות המקובלות בתרבות הסמי) בטיול .רבי) מהמרואייני)
שהשתמשו בסמי) באופ מאסיבי בטיול ,טענו באופ ברור כי לולא הנסיעה לא הייתה מתאפשרת
לה) הזדמנות להתנסות שכזו בסמי) .מבי הסיבות לשימוש בטיול ה) מתארי):
סקרנות וציפייה מהטיול מתו #הסיפורי) ששמעו ממטיילי) אחרי) על השימוש הנפו&
בסמי) בטיול ,התעוררה סקרנות) ורצונ) להעמיק את התנסויותיה) במהל #הטיול.
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רעות" :באר& עישנתי בקטנה ,אבל מהסיפורי) ששמעתי על סמי) בטיול זה עשה לי חשק
לנסות ,וכשהגעתי לטיול אז השתלבתי בזר)"...
התנסויות קודמות

המרואייני) ,שהתנסו קוד) לכ כבר בשימוש בסמי) ,התחברו

בקלות למטיילי) אחרי) שהשתמשו בטיול באופ מאסיבי ,דבר שעודד אות) להמש#

השימוש במהל #הטיול .דורו " :שמונה חודשי) לפני שטסתי להודו התחלתי לעש ...
נסעתי להודו לטיול סמי) ...ואי #שהגעתי להודו התחברתי לחבר'ה הסטלני)"...
גבולות הטיול המרואייני) תיארו את תקופת הטיול כתקופה בעלת תיחו) חד בי מה
שנעשה בטיול לבי מה שנעשה באר& .הגבולות הללו הפחיתו ,ככל הנראה ,את החשש
מהידרדרות לשימוש ממוש #ומאסיבי בסמי) ,ושיחררו את המטייל מתחושות אשמה.
קבלת נורמות מוסריות חדשות של תרבות הסמי) לתקופת הטיול ,הקלה על המטייל

להשתיי #באופ זמני לקהל המשתמשי) "האינטנסיביי)" .הגר" :א) לא הייתי בטיול,
אני בטוחה שלא הייתי מעשנת ככה ,אבל ידעתי שזה רק לטיול ,וכשאחזור הביתה אי
מצב שאמשי #לעש ככה"...
מרחק מהבית

המרחק מההורי) ,מהחברי) ,מרחק פיזי ונפשי במהל #הטיול ,תואר

כגור) משחרר ומעודד התנסויות בכלל וסמי) בפרט .גיל" :תשמעי ,בטיול את רחוקה
מהכל ומכול) ,אז זה כי +יותר לנסות ולעש  ,כי אי ל #א +אחד על הראש"...
זמינות וקלות שבה נית להשיג סמי) בטיול ,ומחיר) הנמו #יחסית .גדי" :בהודו ,אי#
שנחתתי במיי בזאר בדלהי ,הביאו לי צ'ילו) ומכרו לי ג'ראס"...

המרואייני) תיארו שאמנ) התחילו להשתמש בסמי) מתו #סקרנות א ,#לדבריה),
בשלב כלשהו הסמי) כבר סיפקו צרכי) אחרי) .בעת הראיו ה) מתארי) כי יש הבדל בהסברי)
שה) נותני) לשימוש בסמי) "אז והיו)" .בזכות המשבר שחוו והטיפול שקיבלו ב"כפר איזו "
ה) זכו לתובנות ,וביו) הראיו ה) תיארו סיבות אחרות לשימוש בסמי).
בשלב זה של הראיו עלו סיבות של גורמי) אישיותיי) כמו :נטייה לדיכאו וחרדה,
תלותיות ,חיפוש ריגושי) ,בעיות ע) ההורי) ,ריקנות ועוד ,כסיבות לשימוש בסמי) .המרואייני)
מתארי) סיבות שנובעות מבעיות חברתיות ,הרגשת ריקנות ,ובעיות בקשרי) ע) ההורי) כמו
גירושי וחוסר תקשורת עמ) .

לירו  :אני התחלתי מתו #סקרנות ,ואח"כ גיליתי שזה היה כדי להתגבר על משקעי)
נפשיי) שהיו לי בחיי),כמו בעיות במשפחה ,כאילו התרחקות מהמשפחה ,ניתוק,
הרגשתי שלוחצי) עליי .ג) בתור ילד היו לי הרבה מצבי רוח ,הייתי קיצוני
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במצבי הרוח שלי ,אני רואה את עצמי בתור איש קצוות...
שלומי ,מרואיי צעיר מאד ,שלא נסע לטיול תרמילאי) כמו שאר המרואייני) ,החל את
השימוש בסמי) באר& בגיל  ,13והשתמש כמעט בכל סוגי הסמי) שקיימי) .הוא מתאר את סיבת
השימוש כבעיית חיי) של ממש ,ומאוחר יותר במהל #הראיו הוא מתוודה שאצלו זו אכ
התמכרות קשה לס):

שלומי :התחלתי מתו #סקרנות ,אבל זה הפ #להיות הרגל חיי) .את יודעת ,מי שמגיע
ל'איזו ' לא מגיע לפה בגלל בעיית סמי) אלא בגלל בעיית חיי) .א) לא הייתה
בעיית חיי) וקשיי) לא הייתי נשאר כא חמישה חודשי) .בעיקרו הגירושי)
של ההורי) שלי היו מאד קשי) עבורי ,והמעבר לגור באפריקה שלוש שני) .זה
היה כשהייתי ב  15והרגשתי ממש קשה מבחינה חברתית ...אני חושב שבכל
מקרה הייתי מגיע לסמי) ,אבל אני חושב שאולי הכמויות לא היו אות כמויות.
אייל ודורו מתארי) סיבות של ריקנות ,בריחה ושימוש בסמי) כדר #התמודדות ע)
החיי) .דורו א +מוסי +שהשימוש בסמי) הוא לא מקור הבעיה אלא הסימפטו) לבעיה:

אייל :היו) ,אחרי הטיפול ,אני חושב שהסיבה האמיתית לשימוש שלי היא ריקנות ,יש
לי תחושת ריקנות תמידית שהס) ממלא.
דורו  :אני מאמי ששימוש בסמי) זה סימפטו) למשהו ,זה לא סת) ,זה בא מאיפה
שהוא .אני מאמי שבדר #כלל אנשי) שמעשני) יש לה) מה להחביא ולהחפיר
פנימה ,או לברוח ממנו ,תמיד יש משהו .אצלי ,אני מאמי שחלק מזה היה קשור
להורי) שלי ,אני מאד אוהב אות) אבל פשוט לא מסתדר אית) ,אנחנו ממש
אנשי) שוני) ,אופי שונה ממני .סמי) זו דר #התמודדות ,אולי קצת שגויה ,אבל
דר #התמודדות.
מבי המשתתפי) ,היו גברי) ונשי) שציינו סיבות לשימוש שונות באופ מגדרי .הנשי)
תיארו טראומות ומשברי) רגשיי) בחייה כאחת הסיבות העיקריות לשימוש בסמי) :טראומות
מיניות בעבר ,אונס ובעיות רגשיות אחרות ,שהובילו אות לשימוש כדר #התמודדות ע) המצוקות
הנפשיות הקשות.
רעות ,לדוגמא ,רמזה במהל #כל הראיו על טראומה מינית בילדות א #סירבה לחשו+
פרטי) אודותיה .היא הזכירה במהל #הראיו שוב ושוב את אותה טראומה באופ מעורפל מאד.
ההתרשמות היא שטראומה זו השפיעה עליה מאד ומלווה אותה במהל #החיי) ,וכמו שהיא
מציינת ,זו ג) הסיבה שלדעתה הובילה אותה לשימוש בסמי):

רעות :אני סוחבת איתי איזה משהו מהילדות ,אז כל החיי) אני בבלבלות ,והכל סובב
סביב אותה טראומה מהילדות .זו הסיבה שבגללה אני חושבת עישנתי נורא ,נורא
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הרבה .היה לי המו  ,המו בעיות בגלל זה ,שרק בשני) האחרונות אחרי הפסיכוזה
הבנתי אות) ,המו בעיות מאד רציניות בקשר ליחסי מי  .ושמתי לב כשנסעתי
לטיול הראשו  ,שהתחלתי לעשות באנגי) ולהיות מסטולה ,וראיתי שכל הסרטי)
הענקיי) שהיו לי תמיד סביב העניי הזה ,פשוט לא היו על סמי) ,נעלמו פתאו)
רציתי להז ! זה א +פע) לא קרה לי לפני זה ,אז ממש נדלקתי על זה.
אורית מתארת אונס ברוטלי וקשה כסיבה לשימוש אינטנסיבי יותר בסמי):

אחרי אונס ברוטלי ואלי) שבו במש #שבועיי) ,החבר שלי באותה עת שהיה נרקומ ,
סגר אותי בביתו ואנס אותי ...הכל התפר& .השימוש בסמי) היה עוד לפני ,אבל אחרי
האונס זה גר) לי לרצות להשתמש עוד יותר כדי לשכוח את כל מה שעבר עליי ש) .בכל
זאת זו חוויה אינטנסיבית וטראומטית למוח.
הגברי) תיארו את הצבא כמשבר קשה בחייה) ,שגר) לה) לברוח לשימוש בסמי).
המציאות הלוחצת והאינטנסיבית בצבא ,אי גיוס לצבא ובעיות הסתגלות למסגרת הצבאית תוארו
כחלק מהסיבות העיקריות לשימוש:

גדי :בצבא הייתי קצי במקו) שאני לא יכול לדבר עליו .יחידה מיוחדת של חיל
המודיעי  ,בתפקיד מאדמאד לוח& ,כבד ,אחראי וכאלה .אני יודע שכל הנזק
התחיל ש) בצבא .אני פשוט יודע! א) הבעיה שלי היא קצוות אני יודע שהקצה
הראשו שנזרקתי אליו היה הקצה ההוא ש) בצבא בתפקיד הזה .זה היה מאד
קיצוני מה שחוויתי ש).
ג) בי הגברי) היו שתיארו משקעי) נפשיי) אחרי) ובעיות בקשר ע) ההורי) כסיבות
נוספות שהובילו אות) לשימוש בסמי):

גיל :אני חושב שהיו הרבה סיבות לשימוש בסמי) .זה ג) קשור לגירושי) של ההורי)
שלי שלא סיפרו לי עד גיל  13 14שה) גרושי) .ואני שמתי לב שהמצב לא טוב ,אבל
כששאלתי אות) ה) הכחישו ,אז זה ערער אותי ...אחרי האשפוז הראשו אמא שלי
לא רצתה אותי יותר ,וחיפשו לי משפחה אומנת ,אז הרגשתי שהיא פשוט זורקת
אותי .וג) כשנסעתי לאבא שלי בארה"ב הוא שלח אותי לפנימייה ,כי הייתי יותר
קשה לגידול מאחי ,ופירשתי את זה כזה שהוא אוהב את אחי יותר .תמיד הייתי
מרד ובעייתי ,וזה תר) לשימוש בסמי).
תחושות במהל #השימוש ולאחריו:
במהל #השימוש בסמי) ולאחריו מתארי) המרואייני) תחושות פיסיות ונפשיות שחוו .ה)
מתארי) חוויות מעורבות .תחושות טובות והנאה:אושר ,יופי ,טוב ,תחושה אומניפוטנטית,
חושניות מוגברת ,רגישות לגירויי) חדשי) ,ותחושת השתייכות חזקה ,לצד תחושות קשות
ומלחיצות לעיתי) :איבוד שליטה ,תחושת פרנויה ,שאלות של שפיות ואי שפיות ,מחשבות
33

מפחידות והזויות ,ועוד .בנוס +לתחושות אלו התעוררה התלבטות בנושא השימוש החוזר .אחד
הנושאי) שתואר בהקשר לשימוש החוזר ,הוא החשש מההורי) ותחושות אשמה פנימיות.
מרבית המרואייני) החליטו שלא לשת +את ההורי) ,לא במהל #הטיול וג) לא לאחריו.
המרואייני) מספרי) שהעכבות הפנימיות שהיו לה) הוסרו ,ושהסמי) נתנו לה) תחושת
בטחו עצמי ובטחו ביכולותיה) .בהשפעת הסמי) היה לה) האומ& לעשות דברי) ,שבלי סמי)
לא היו מעזי) לעשות .הסמי) נתנו לה) תחושה טובה של היי ,שה) על "גג העול)" ושהשליטה
בידיה):

רעות :זה מ תחושה שהכל על הז שלי ,הכל סבבה ואי עליי בכלל ,ואני לא צריכה א+
אחד והכל בסדר ...בהודו פשוט הרשתי לעצמי ואיבדתי שליטה ,מה שלכול היה
בגיל ההתבגרות ,שרצו שיגעו בה  ,ויפתחו לה את החזייה ,לי זה קרה רק בטיול,
הייתה לי תקופה מטורפת של השתרמטות שכאילו...
בועז ,כמו אחרי) ,מתאר שבהשפעת הסמי) הגיע לתובנות רבות ולחיבור עצמי ,ברמה
שלא הצליח להגיע אליה לפני כ :

בועז :הסמי) זה היה פשוט נהדר ...תמיד הביטחו העצמי שלי היה גבוה ,אבל הסמי)
הוסיפו לזה עוד .כשאתה על סמי) יש הרבה תובנות ,לא היו לי שו) חוויות
שליליות .יו) אחד ג) לקחנו ל.ס.ד .וזה היה יו) מדהי) .הרגשתי נורא מחובר
לעצמי ,ונורא בשליטה מבחינה נפשית ,אבל מצד שני ,מבחינה פיסית ,כל הפלג גו+
תחתו לא הרגשתי אותו ...זה חוויה חזקה ,בקיצור בברזיל היה שמונה חודשי)
של ג עד .
רעות מתארת את הדיאלוג הפנימי שמתרחש במוחה במהל #השימוש בסמי) בנושא
השפיות:

רעות :כל הזמ היה לי בראש כאילו אי #יודעי) מה הגבול בי שפוי ללא שפוי ,אני
שפויה אני לא שפויה ,אי #מרגישי) כשלא ,אני רוצה את זה ,אני מקנאה בזה ,אני
רוצה את זה ,ג) לפני השימוש בסמי) הרגשתי כ ...#אז ע) גראס לפעמי) את עוד
יותר מסתובבת ע) זה שאולי אני לא שפויה ,אולי אני בצד השני ,אי #חוזרי) לצד
ההוא ,אבל באופ עקרוני בראייה מאד כללית ,הסמי) עשו הרבה יותר סרטי)
טובי) של הכל סבבה מאשר סרטי) רעי).
אורית מתארת את התחושות והמחשבות שעוברות על אד) שמשתמש בסמי) הזיוניי).
היא מתארת את המחשבות והשינויי) הויזואליי) שמתרחשי) ,ואת חידוד החושי) שמאד
אופייני במהל #שימוש בסמי) הזיוניי):

אורית :אני זוכרת שבפעמי) הראשונות שלקחתי כימיקלי) ,אסיד ,איזה שעתיי)
ישבתי ואמרתי "אהה ,אני לא מרגישה כלו) ,אני לא מרגישה כלו)" ...אבל
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באיזה שהוא שלב אתה כבר לא בטוח בעצמ ...#ויזואלית ,כל העול) שהכרת
כבר באמת לא כמו שהכרת ,הצבעי) ,התחושות שאתה מרגיש ,והמרקמי),
הכל מתחדד ,אפילו כששותי) מי) אתה מרגיש את הגלישה של המי) בצורה
אחרת לגמרי בגרו  ,טעמי) משתני) .אתה מסתכל על פרח ירוק ,וזה הירוק הכי
ירוק שראית בחיי) ,ואתה לא מבי אי #יכולי) להיות צבעי) כאלה .זה מגיע
ג) למקרי) יותר קיצוניי) ,שאתה רואה דברי) שבכלל לא קיימי).
השפעת הסמי) והתחושות האופייניות ,לדברי המרואייני) ,מאד תלויות במצב הרוח של
המשתמש ,סוג הס) שהוא משתמש בו ,הא) זו התנסות ראשונה עבורו בס) זה ,והסביבה
החברתית שבה הוא נמצא בזמ השימוש .ה) מצייני) שפעמי) רבות התחושות משתנות מאד)
לאד) ונחוות באופ שונה בגלל גורמי) אלו .לצד התחושות הטובות במהל #השימוש בסמי),
חלק) מתארי) ג) תחושות קשות וא +מלחיצות של מתח ,חרדה ,חששות ,עייפות ,הזיות ,חוסר
תפקוד ואיבוד שליטה:

שלומי :כשלקחתי ל.ס.ד ,.עשיתי קרטו ועוד טיפה והייתי ממש דלוק .הרגשתי את כל
החדר לוח& עליי ,כאילו המוח שלי מתעוות וכואב לי הראש ברמות קשות ,ממש
כואב לי המוח וזה מפחיד ...אבל למרות זאת את רואה צלילי) ושומעת מראות,
וזה מגניב חבל על הזמ  .זה כאילו את רואה את העוצמה של הרמקולי) ,כאילו
את רואה את הגלי) של הקול ,קצת קשה להסביר ,אבל זה פשוט מדהי).
אורית מתארת את התחושות לאחר השימוש:

הייתי קמה הפוכה בבוקר ,יענו מתנדנדת ,מצבי) קשי) של בוקר אחרי שתייה מרובה
וסמי) .הייתי מגיעה לעבודה דלוקה לגמרי ...אני יושבת ע) האוזניות וכל מה שאנשי)
מדברי) אית #את שומעת חפירות ,חפירות ,חפירות ,את לא יודעת איפה הלחצני) של
המחשב ,המס #נמרח ,את כול #הפוכה.
ה"התאהבות" בסמי):
הכניסה לתרבות הסמי) מלווה בחוויה של "התאהבות" בס) ,התאהבות בתחושת האופוריה
)"הסטלה"( ובהשפעות הסמי) .ההתאהבות בס) הייתה כל כ #חזקה ,שהיא הובילה אות)
לרצות להשתמש בס) שוב ושוב ,ולחזור על החוויות החיוביות שחשו ,למרות שלציד היו לעיתי)
חוויות שליליות ומפחידות .ה) מתארי) את הקונפליקט בו היו מצויי) ,בי התרבות אליה
השתייכו באר& לבי תרבות הסמי) הנהוגה בטיול ,שכ מצד אחד ידעו על הסיכוני) הכרוכי)
בשימוש האינטנסיבי והחשש מהתמכרות לס) ,א #מצד שני האהבה ותחושת ההנאה גברו על
החשש מהסיכוני) .הקונפליקט נפתר בעצ) היות) בטיול תרמילאי) ,דבר אשר עודד אות)
להתנסות שוב ושוב ,ג) בשל המרחק מההורי) ומהחיי) באר& ,וג) בשל תחושות החופש
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והשחרור שמלוות את המטיילי) במהל #הטיול ,מציאות שאיפשרה לה) לנהוג בדר #שלטענת)
לא בטוח שהיו נוהגי) בה באר&:

גדי :כשהגעתי לגואה ,התחלתי להיחש +בעצ) יותר לסצנת הטראנס ,מסיבות ,וסמי),
וגיליתי שאני מה זה אוהב את זה ,מה שלא אהבתי לפני כ  .גיליתי שזה פשוט מדבר
אליי ,ישר אליי! ושזה עושה לי טוב .ובמסיבה הראשונה פשוט התפוצצתי ,הייתי
בהיי כאילו דלוק לגמרי מהחיי) יענו ,מהחופש ,מהיופי ,מזה שהכל אפשרי ,מזה
שוואוו! ולא לקחתי סמי) קשי) יענו רק גראס וכאלה עישוני).
אורית מתארת את ההתאהבות בסמי) בדימוי ייחודי:

אי מה לעשות ,סמי) זה כי .+זה נות לי ,כאילו ...א) החיי) שלי היו גלידה ,אז אמרתי
טוב ,ג) קצת קצפת ,ואז טוב ,ג) דובדב  ,ואז ג) שוקולד מעל ,ג) ככה הגלידה טעימה,
אבל עוד קצת יעשה אותה עוד יותר...
באופ כללי ,המרואייני) ששהו בכפר במהל #הראיו תיארו תחושה חזקה של התאהבות
בס) והנאה מהשימוש בו ,אבל פחות תיארו כמיהה לס) .לעומת) ,שני בוגרי הכפר שרואיינו,
מתארי) את ההתאהבות בסמי) ואת ההתמכרות והכמיהה לס) מזווית ראייה קצת שונה .ה)
מתארי) את הכמיהה לס) כמשיכה חזקה שלא ניתנת לשליטה ,ומספרי) שג) היו) ,לאחר
שסיימו את הטיפול בכפר ,הכמיהה הזו לס) עדיי קיימת בעוצמה חזקה ,וה) מתארי) את
הקושי היומיומי להתמודד עימה .במהל #הראיונות ע) הבוגרי) נית היה להבחי בניצו&
בעיניה) כשדיברו על אהבת) לסמי) .רעות ,בוגרת שסיימה לפני שלוש שני) את הטיפול בכפר,
ודורו  ,בוגר שסיי) את הטיפול בכפר לפני כשנה ,מתארי) זאת כ:#

רעות :הטיול הראשו שלי היה לתאילנד לאוס בגיל  ,22וש) התאהבתי בסמי)! ..ואז
התחלתי לעש המו המו  ,ונורא נורא אהבתי את זה ...הפע) הראשונה שהבנתי
כאילו ואווו ,אני רוצה להיות סטלנית ,כאילו זה מה שאני רוצה לעשות בחיי) ,זה
היה בתאילנד .התחלתי לעשות באנגי) כל היו) .היו) יש לי "דודות" כל הזמ
ואני מתה ,מתה לעש איזה ג'וינט אבל אני מפחדת.
דורו  :הסטלה לפעמי) חידדה אותי יותר .הייתי יכול לנסוע על אופנוע ,והייתי מחודד.
הייתי משחק שחמט נגיד מסטול ,והייתי משחק ממש טוב .התקופה הזו של
העישוני) לפני הטיסה להודו זה היה ההיי של החיי) שלי .הרגשתי עלייה
מטורפת ואמרתי לחבר שלי :אני לא רוצה שזה ירד א +פע) ,זה היה פשוט כי.+
ממש התמכרנו לזה .היו) אני מת לחזור לזה בקטנה ,לעש איזה פייסל ,אבל אני
יודע שאצלי זה מחו& לתחו) ,אבל אולי יו) אחד...
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לסיכו) ,תת תמה זו תיארה את שלב הכניסה לתרבות הסמי) ,שתחילתו בחשיפה
המוקדמת לתרבות הסמי) ,טר) הנסיעה לטיול ,בסיפורי) של מטיילי) ובהתנסויות מוקדמות
לפני היציאה לטיול .התנסויות אלו זכורות לכל המרואייני) כחוויה משמעותית מאד בחייה),
חוויה שהיוותה פתח לכניסה לתרבות הסמי) .ביו) הראיו הציגו משתתפי המחקר סיבות
לשימוש בסמי) שהשתנו בי "אז והיו)" .פע) חשבו המרואייני) כי הסיבות לשימוש ה סקרנות
ורצו להתנסות ,א #בעת הראיו ה) ראו זאת באופ שונה ,ותיארו סיבות של גורמי) אישיותיי)
כמו נטייה לדיכאו וחרדה ,חיפוש ריגושי) ,בעיות ע) ההורי) ,ריקנות ועוד ,כסיבות לשימוש
בסמי) .מבי המשתתפי) ,היו גברי) ונשי) שציינו סיבות לשימוש שונות באופ מגדרי .נשי) נטו
לתאר יותר סיבות שקשורות לטראומות מיניות שחוו בעבר  ,ואילו גברי) נטו לתאר יותר את
מסגרת הצבא והאינטנסיביות בה כסיבות לשימוש .המרואייני) תיארו שחשו במהל #השימוש
ולאחריו תחושות שנעות בי תחושות טובות של הנאה ואופוריה לבי תחושות מלחיצות של פחד,
אובד שליטה ,וחוסר שפיות .שלב הכניסה לתרבות הסמי) לווה בחוויה של התאהבות בס),
ובתחושות החיוביות שהוא מעניק למשתמש ,והיא זו שהובילה את המרואייני) לרצות להשתמש
בס) שוב ושוב.

מאפייני תרבות הסמי:
תת תמה זו תתאר את המאפייני) הייחודיי) לתרבות הסמי) ,כגו  :השפה הייחודית של
התרמילאי) ,הנורמות המקובלות בתרבות זו ,וטיול התרמילאי) כחלק חשוב וכמעט בלתי נפרד
מתרבות זו .כחלק מהמאפייני) של התרבות ,יתוארו סוגי הסמי) בה) השתמשו המרואייני),
דפוסי השימוש באר& ,ובמהל #הטיול ,וכ תדירות ,מינוני) ואופני השימוש .כמו כ יעשה ניסיו
לתאר את התהלי #שעברו המרואייני) מההתנסויות הראשונות )שתוארו לעיל( ,שלרוב התרחשו
באר& ,דר #השימוש האינטנסיבי במהל #הטיול ,ועד ההתק +הפסיכוטי.
בטרמינולוגיה של התרמילאי) המרואייני) קיימת הבחנה ברורה בי "סמי) קלי)"
ל"סמי) כבדי)" .בספרות המקצועית ישנ) כיו) כותבי) המערערי) על חלוקה זו )נחמיה שופמ
וויצטו) .(2000 ,הכוונה ב"סמי) קלי)" היא בעיקר לחשיש ולמריחואנה,ה) מוערכי) על ידי
המרואייני) כסמי) שאינ) יוצרי) תלות גופנית ,וה) לא הלוצינוגני) .ב"סמי) כבדי)" הכוונה,
בדר #כלל ,למגוו רחב ולא מוגדר של סמי) הנחשבי) בעיני מרואייני) רבי) כיוצרי תלות גופנית,
ובדר #כלל ג) הלוצינוגני) )שמות שהוזכרו :אסיד ,MDMA ,אקסטזי ,פטריות ,ס פדרו ,ל.ס.ד.
ועוד( .רוב המרואייני) מספרי) שה) התחילו את השימוש בסמי) בעישו גראס ,ואח"כ המשיכו

37

לנסות סוגי) נוספי) של סמי) מהמגוו המוצע .בציטוטי) הבאי) נית לראות את ההבחנה בי
"סמי) קלי)" ל"סמי) כבדי)":

גדי :בהודו ,בחודשיי) הראשוני) עשיתי רק סמי) קלי) ,עישוני) וכאלה של גראס.
באוסטרליה כבר השתמשתי לראשונה באסיד שזה ל.ס.ד .קרטוני) ,טריפי).
והחוויה הזו הייתה מדהימה ,אדירה .מאוחר יותר ,באוסטרליה ,לקחנו ג) פטריות,
שמסתבר בדיעבד שישבו יותר מידי זמ ברכב ,וכנראה היו מקולקלות ,וזה היה
לילה של סיוט נוראי.
דורו  :כל השימוש שלי היה רק סמי) קלי) ,גראס וקצת  .MDMAרק בכפר הבנתי שג)
גראס נחשב ס) הזייתי ,ושג) מזה אפשר להיכנס לפסיכוזה .שלושה שבועות לפני
הטיסה ניסיתי  MDMAלבד ,ובמהל #השלושה שבועות האלה כל שבוע הייתי נדלק
וזהו .זה היה גדווווול ומטור .+שונה משימוש בגראס.
לעיתי) ההבחנה בי סמי) "קלי)" לסמי) "כבדי)" לא ממש ברורה ג) למרואייני),
ומשתנה בי מרואיי למרואיי  .הגר מתארת שכימיקלי) ,אות) היא מסווגת כ"סמי) כבדי)",
ה) קו אדו) שלעול) לא תחצה ,א #באותו משפט מתארת את השימוש בפטריות הזיה בהודו
ואומרת שלמרות שזה נחשב לס) "כבד" ,מבחינתה זה הרגיש בטוח לנסות זאת:

הגר :כימיקלי) בחיי) לא חשבתי לעשות ,ובחיי) אני לא אעשה ולא עשיתי .זה קו
אדו) שאני לא מתכוונת לעבור ,וזה היה לי ברור תמיד .וזה מצחיק ,כי פטריות
הזיה זה נשמע משהו נורא כבד ,אבל זה באמת היה מאד קליל ש) ,זה היה משהו
חלש שגדל בטבע ,וכול) מנסי) ,אתה יכול לקחת רק קצת ולראות אי #זה
משפיע ...זה הרגיש בטוח ,לא יודעת למה.
מלבד סוגי הסמי) וההבחנה ביניה) ,ראוי לציי ג) את אופני השימוש והכמויות
כמאפייני) של תרבות הסמי) ,שהשתנו ג) ה) במהל #השימוש .בהתחלה עישנו המרואייני)
באמצעות ג'וינטי) ,וע) הזמ התקדמו לשימוש בבאנג .בתחילת השימוש היו מעשני) מספר
ג'וינטי) ,ובהמש #מספר) גדל ,כמו ג) מספר ה"ראשי)" שהיו "מורידי)" ביו) .השימוש הפ#
לאינטנסיבי יותר ויותר ,ג) בכמויות וג) בסוגי הסמי):

אורית :בשנה הראשונה זה היה פה וש) .זה יכל להשתנות ,זה יכל להיות אחת לחודש,
ואז איזה שבוע אחד הייתי עושה איזה פעמיי) שלוש ,לא היה איזה דפוס קבוע
בשלב הזה .אח"כ זה הפ #להיות משהו של דר #קבע ,בער #בגיל  .16 ,15לרוב זה
היה בסתר ,בחו& ,אצל חברי) ,במועדוני) ,אבל בבית שלי לא עשיתי בהתחלה.
מפע) בשבוע זה הפ #להיות כל יו) ,בעיקר בערב ,וכשהייתי חוזרת מביה"ס.
בגיל  16בער #התחלתי כבר ע) כימיקלי) ,אני חושבת .התחלתי באסיד ,פע)
ראשונה זה היה בול ,וע) הזמ זה היה טיפות .עד אחרי הצבא לא עשיתי כמויות
גדולות של כימיקלי) ,ג) לא בתדירות גבוהה .בממוצע פע) בחודשיי) שלושה.
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לאט לאט ,ג) התדירות וג) הכמות גדלו .אחרי הצבא התחילה פורענות לשמה.
כפי שכבר צוי  ,המרואייני) מתארי) את הכניסה לתרבות הסמי) כתהלי #שלרוב
התחיל עוד באר& משימוש חד פעמי "בשביל הכי ,"+והתפתח לתהלי #שימוש מאד אינטנסיבי ג)
באר& ,ובעיקר במהל #טיול התרמילאי) ,שש) המתירנות בנושא השימוש בסמי) מאד גדולה
והתופעה נפוצה מאד ומקובלת .מתירנות זו מאפשרת לה) ליישב את הקונפליקט בי התרבות
אליה השתייכו באר& לתרבות הסמי) בטיול:

הגר :בהתחלה זה היה רק גראס בג'וינטי) בשביל הכי ,+אח"כ בדירה של הישראלי)
באירופה זה היה באנגי) וג) חשיש .בהודו היינו באזור שיש בו פטריות ,וכול)
מנסי) ש) פטריות ,אז לקחנו קצת ,כשראינו שזה סבבה לקחנו עוד קצת.
באוסטרליה לקחתי הידרו ,שהוא נחשב לחזק יותר ומסריט יותר ...תראי ,ש) זה
מקובל אז זורמי) ,באר& בחיי) לא הייתי ככה...
תרבות השימוש בסמי) משתנה ממדינה למדינה .רעות מתארת תרבות של שימוש
בסמי) מעט שונה ,הנהוגה ביפ :

רעות :ביפ אי לה) כל כ #את התרבות של ישיבות ובאנגי) ,ש) ה) על קוק,
אקסטות וספידי) ,ה) יותר כמו רובוטי) יענו .כל שבוע היינו קונות טולה,
שעולה ש) אגב  300דולר לטולה .ביפ עשיתי ג)  ,hydroזה מי מעורבב כזה ,זה
לא טבעי ,ע) תוספות וע) כימיקלי) ,גראס ע) כל מיני תוספות .ביפ הייתי
מורידה  20ראשי) רק בערב.
אחד ממאפייני הכניסה לתרבות הסמי) הוא תהלי #הלמידה .המרואייני) מספרי)
שבמהל #השימוש ,ככל שהתנסו יותר בשימוש בסמי) ובסוגי) השוני) ,ה) למדו ליהנות
מהסמי) ולתפקד בהשפעת) טוב יותר ,דבר שלא אפיי את תחילת השימוש בסמי) .ה) מתארי)
כי למדו להכיר את השפעות הס) ,ואת תגובותיה) האישיות לס) ,ובעקבות זאת החששות
והניסיונות לשלוט בתגובותיה) ,שהיו בתחילה ,פינו את מקומ) להתמסרות לתחושות המהנות
והאופוריות של הס) .הגר מתארת את השימוש והשפעותיו כתהלי #למידה ,שבו היא למדה ע)
הזמ ליהנות ולתפקד בהשפעת הסמי) טוב יותר ,ו"לזרו) ע) הסטלה" ,מה שבתחילה לא קרה:

הגר :בהתחלה לא נכנסתי לחרדות ,אבל הרגשתי לא נוח ,רציתי שהסטלה תעבור.
הצטערתי שעישנתי את השאחטה הנוספת ולא אחת פחות .לא הצלחתי להשתלט
על הסטלה ,לא הצלחתי לתפקד בה ,שזה משהו שיותר מאוחר כ הצלחתי .עוד
הייתי בשלב שזה כאילו אובד שליטה ,הייתי נהיית מפגרת פשוט בהשפעת
הגראס ...אבל זה ג עבר לאט לאט ,וכשהתרגלתי ,אז התייחסתי לזה ג כאל
דבר חיובי ,לאט לאט אתה לומד לאבד שליטה על השליטה של ...ע) הזמ
והשימוש היו כבר יותר צחוקי) ,כבר לא הייתי כזאת מעפנה.
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הגר מתארת שכחלק מתרבות הסמי) אי צור #בבקיאות בטכניקות השימוש .לכל אחד
מהחברי) יש תפקיד בתרבות הסמי) ,וה) עוזרי) זה לזה .למרות זאת ,כשאינ #מפגי בקיאות
בטכניקת השימוש ,עשויה להתפתח סיטואציה מצחיקה וא +מביכה .הגר מתארת את חוסר
הבקיאות שלה במלאכת "גלגול הג'וינט" ,שאינה אופיינית בתרבות השימוש בסמי) בקרב
התרמילאי) בטיול ,וא +מבישה לעיתי):

הגר :תמיד הייתי החננה בחבורה .זו שבשבילה צרי #לגלגל ג'וינט כדי שתעש  ...זו
שתמיד צוחקי) עליה כי היא לא יודעת לגלגל ...באנג הורדתי ראש רק פע) אחת,
ולא עשיתי את זה יותר א +פע) .צ'ילומי) הייתי לוקחת פא ,+כמו אצל שייח'
סעודי ,לש) הנימוס שלא יצחקו עליי .היו תקופות שלמות שלא עישנתי בהודו
בכלל ,ולא הרגשתי את הצור #לעש  .אבל כשהגעתי לאוסטרליה ,מצבי הנפשי
הדרדר כי נפרדתי מהחבר ,ואז התחיל השימוש המאסיבי כדי להקל על המצוקה
הנפשית.
בועז מתאר לפרטי) את האופ שבו מתבצע אקט השימוש בסמי) השוני) ,ונות כמה
"טיפי)" למשתמש:

בועז :היינו עושי) באוכל מריחואנה .בברזיל מגלגלי) את זה רק ירוק ,רק מריחואנה
בלי לערבב טבק ,ואז הרבה יותר קל לעש את זה .היינו מעשני) כל יו) במש #חצי
יו) בער ,#נגיד  5ג'וינטי) ביו) פחות או יותר .הייתי ממוסס חשיש בתה .סטלה
מהבט מה שנקרא .בגלל שלא הייתי מעש סיגריות זה היה שור +לי בגרו  ,אז
הייתי עושה רק דר #הפה וזו סטלה חזקה מאד.
תרבות השימוש בסמי) מאופיינת בשינוי בעול) השיח של המטיילי) .חלק מהשייכות
לתרבות זו הוא השימוש בשפה ייחודית שאינה מובנת למתבונ מ הצד .התרמילאי) מאמצי)
לעצמ) במהל #הטיול את השפה המדוברת בתרבות הסמי) ,כחלק מהניסיו להיות מעורבי)
ולתקשר בתרבות זו .מינוחי שפה זו בולטי) בכל הראיונות שנערכו ובציטוטי) המובאי) במהל#
המחקר ,א #להל מספר ציטוטי) בה) המינוחי) בולטי) במיוחד:

שלומי :כשאכלתי אסיד הייתה נפתחת לי דליקה שחבל על הזמ  ,ונפתחה לי דליקה
וזה ...והרגשתי שאני קרוב לאלוהי) ושאני אציל את העול) .שבעצ) אנחנו
מלאכי) .בפע) אחרת כשלקחתי ל.ס.ד .הייתי דלוק לגמרי ,והרגשתי את כל
החדרלוח& עליי ,ואתה אוכל סרטי.
גדי :באר& היינו מגלגלי) ג'וינטי כל היו) .בהתחלה זה היה ג'וינטי) ,אבל ע) הזמ זה
עבר לבאנגי ,כמה ראשי) של באנגי) כל יו) ,כל היו) .בהודו ,אי #שנחתתי במיי
בזאר בדלהי ,הכרתי את הצ'ילו ,ותח'לס היינו מתחזרי ,כאילו עושי) סמי)
בחזירות ממש.
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הנסיעה לטיול כחלק מתרבות הסמי):
טיול התרמילאי) הוא חוויה מאד משמעותית עבור המטיילי) .המפגש ע) "האחר"
תרבויות שונות ,חוויות שונות ,אנשי) ,ועוד ,ה) שיוצרי) את קסמו של הטיול בעיניה) .בעקבות
ההשתחררות מהמסגרות הכובלות באר& ,ודר #תהליכי) שחווי) התרמילאי) במהל #הטיול ,ה)
מפתחי) השקפת עול) שונה ויוצרי) לעצמ) גבולות חדשי) לגבי התנהגויות חברתיות בתרבות
החדשה .אחת מהתנהגויות אלו היא אימו& תרבות הסמי) הנהוגה בטיול שמאפשרת התנסות ע)
דברי) חדשי) ,שינוי בעול) השיח ,שינוי בדעותיה) ,מתירנות וחופש זמני.
מספר מרואייני) מספרי) שעוד בגילאי) צעירי) ידעו שיסעו לטיול תרמילאי) אחרי
הצבא .רוב) החליטו על כ #בהמלצת אחי) ,חברי) וסיפורי) ששמעו .מבי המרואייני) ,היו
שבחירת יעד הטיול אצל) הושפעה מאות) סיפורי) ומהמלצות קרובי) ,וההכנה אליו החלה עוד
באר& ,בחשיפה ובכניסה לתרבות הסמי) כפי שתוארה בתת התמה הקודמת .טיול התרמילאי)
היה להודו ,למזרח הרחוק וג) לדרו) אמריקה ומדינות אחרות .בתאר) את הבחירה לצאת
לטיול ה) משלבי) ג) את הרצו להשתמש בסמי) במהלכו:

גדי :כבר מלפני הצבא ידעתי שאני הול #לנסוע להודו .לפני הצבא עשיתי טיול לתאילנד
ע) חברי) .לא היו בו סמי) ,ובטיול הזה פגשתי ב אד) שהיה בהודו ,וכנראה
השתיל לי את זה במוח ,וכל השירות ידעתי שזה מה שאני עושה ,קונה כרטיס כיוו
אחד להודו ברגע שכל זה ]הצבא[ נגמר.
המרואייני) מתארי) את הרצו לצאת לטיול תרמילאי) כרצו להתפרק ,לשכוח קצת
מהשגרה הלוחצת באר& ובצבא .הכרת תרבויות חדשות ,הצור #בחופש ושחרור ,חיפוש עצמי,
למידה על העול) ,והתנסויות מתירניות ומסוכנות ,עלו ג) ה כסיבות ליציאה לטיול .רוב) קנו
כרטיס פתוח ולא תכננו את הטיול ,אלא בחרו "לזרו) ע) העדר" ,וטענו שתכנו עלול לפגו)
בספונטניות וביציאה מהשגרה ,שהיא מטרת הטיול העיקרית:

גיל :חיכיתי להודו כבר מגיל  ,16כשעבדתי בשליחויות עבדו איתי חבר'ה גדולי) ממני,
כול) יוצאי הודו ,וה) הדביקו אותי כבר אז ברצו לנסוע להודו .שמעתי מה)
סיפורי) כל הזמ  ,וראיתי תמונות ,חיכיתי שני) להגיע לש) .קניתי כרטיס פתוח
וכשהגעתי להודו לא שמתי לעצמי מעצורי) ,פשוט ,הייתי יושב ומעש כל היו) .לא
הלכתי לטייל ,לא ראיתי נופי) ,פשוט כל היו) בחדר מעש במש #חמישה וחצי
חודשי).
התרמילאי) ,עוד טר) יציאת) לטיול ,היו מודעי) לשימוש הרווח בסמי) בטיול
ולעיתי) ניצבו בפני קונפליקט .יש ביניה) כאלה שדעת) לא הייתה מגובשת לגבי שימוש בסמי),
והמפגש ע) המטיילי) שהשתמשו ,או התנסויות חד פעמיות שלה) עצמ) באר& ואו בטיול ,גיבשו
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עמדה המעודדת שימוש בסמי) בתרבות הסמי) הנהוגה בטיול .ה) מספרי) כי היו מודעי)
לשימוש המאסיבי שקיי) בהודו או בדרו) אמריקה ,אבל כשחשבו על הרצו לצאת לטיול
תרמילאי) ,ועל בחירת יעד הטיול ,לא חשבו רק על "טיול סמי)" אלא חשבו על טיול נופי) ועל
טיולי) רגליי) ,וכשהגיעו לש) וראו שסמי) ה) עניי ש"בשגרה" בתרבות הסמי) הנהוגה בטיול,
השתלבו במהרה בתרבות זו:

גדי :לא הלכתי להודו בגלל שאני סטל  ,כאילו רוב החבר'ה שנוסעי) לש) ה)
קרחניסטי) ונוסעי) להודו בשביל הסמי) ,אני נסעתי יותר מתו #סקרנות ,מתו#
חיפוש עצמי כאילו ,הלכתי לטייל ...בכלל לא חשבתי על סמי) ...אבל אי #שהגעתי
להודו דבר ראשו שמצאתי זה הצ'ילו) ...אח"כ עליתי למקו) שנקרא פרווטי ,שיש
בו מלא ג'ראס ועישנתי פשוט כל היו) .זה מה שעושי) ש) כאילו ,והיה לי מדהי).
מספר מרואייני) ,טר) הטיול ,החזיקו בדעה חיובית לגבי שימוש בסמי) ,והשתמשו
בסמי) עוד באר& במינוני) שוני) ,ונסעו לטיול במטרה ברורה להשתמש בסמי) .מטיילי) אלו
תיארו כי בחירת יעד הטיול מלכתחילה הושפעה ג) מהרצו "לעשות טיול סמי)" והודו נתפסה
כיעד אידיאלי לכ:#

דורו  :עשיתי מכינה ,עבדתי בצוות בידור ,ואז הגיע השלב שהבנתי שאני רוצה לטוס.
הייתי ב  ...21ת'אמת ,תמיד ידעתי אי #שהוא שאני אטוס להודו .החיידק דבק בי
בגלל אחי הגדול ,שג) היה בהודו והרעיל אותי .הודו וסמי) זה בא ביחד ,זה היה
ברור שזה יהיה חלק מהטיול .אי ספק שאפשר להגיד שהטיול שלי היה טיול
סמי) לגמרי .בהודו זה לא משהו מיוחד ,כי כול) עושי) את זה ואתה עושה את
זה כל היו) וכל הזמ  ,זה חלק מהשגרה.
הטיול באופ כללי ,והשימוש בסמי) במהל #הטיול כחלק מתרבות הסמי) הנהוגה
בטיול ,מתוארי) כאחת החוויות הטובות בחייה) של המרואייני) .ה) מצייני) שהשימוש
בסמי) במהל #הטיול גר) לטיול שלה) להיות "הכי כי +שבעול)" .ה) תיארו את השימוש
בסמי) בטיול כחוויה חיובית .אופי החוויה השתנה בהתא) לסוגי הסמי) בה) השתמשו,
ולהתנסויות הקודמות באר& .סמי) "קלי)" תוארו כפחות מזיקי) ,וחווית השימוש מתוארת
כחוויה של רוגע ,שלווה" ,ראש טוב" ,והרבה צחוק וכי .+סמי) "כבדי)" תוארו כמשפיעי) על
תפיסת המציאות ,והשפעת) ממושכת וחזקה יותר .התנסויות קודמות באר& תוארו א +ה
כמשפיעות על החוויה .עבור מטיילי) שהתנסו פעמי) רבות יותר באר& בסוגי הסמי) הללו,
השפעת ההתנסות בטיול הייתה זניחה ומוכרת ,א #ה) היו יותר משוחררי) וחופשיי) .בקרב
המטיילי) שהתנסו מעט בסמי) קוד) לכ באר& ,השפעת ההתנסות בטיול הייתה משמעותית
יותר ,וחודרת לתחומי חיי) נוספי) ,כמו הקשר ע) ההורי).
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מבי המרואייני) ,היו שציינו כי הרצו "לאבד שליטה ולהשתחרר" הוא אחד המניעי)
לשימוש בסמי) במהל #הטיול .נית לראות ברצו זה נטייה אישיותית ,נטייה לביטול עכבות.
ייתכ ונטייה זו קשורה לרגישות גבוהה לעכבות חברתיות ,ייתכ ג) למשאלות "שחרור" חזקות.
ה) מתארי) את ההנאה והכי +לצד הסבל והפחדי) שהתעוררו במהל #הטיול בעקבות השימוש
בסמי):

גדי :זה היה הטיול הראשו שלי בהודו ,והיה לי כי ,+וטוב ,ועישנתי מלא ,אבל לא עשיתי
סמי) קשי) ,היה לי טוב ,היה ממש טיול כי .+בגדול אפשר להגיד שהודו הייתה
בשבילי חוויה אינטנסיבית ,קשה .היה הרבה סבל אבל ג) הייתה הרבה התפתחות.
כאילו ההסתכלות על הסבל היא חיובית ,כי אתה אומר :וואללה אכלתי הרבה
חרא ,אבל תראה לא זה הביא אות #היו) ,אני איזה מל #יעני ,עברתי בגיהינו)
ויצאתי מש) ,ואני ש) ,אני לא רואה מה קורה מעבר לפינה ,כי על הזי שלי מה
קורה מעבר לפינה ,כי אני פה וטוב לי.
במהל #הראיונות מתארי) התרמילאי) את הזמינות ,הנגישות והמתירנות לשימוש
בסמי) הקיימות בתרבות הסמי) הנהוגה בטיול .ה) מתארי) את השימוש במהל #הטיול
כשימוש יומיומי ואינטנסיבי ביותר ,את הקלות בה נית להשיג סמי) במהל #הטיול ,את מחיר)
הנמו ,#ואת מידת הסכנה הנמוכה הכרוכה בשימוש פרטי במקומות רבי) במהל #הטיול .החופש
והאווירה שמשרה הטיול ,המרחק הגדול מההורי) ומהמציאות הלוחצת ,מתוארי) כגורמי)
שמעודדי) את המש #ההתנסות בסמי) במהל #הטיול ,ומאפשרי) לה) אימו& של דפוסי שימוש
בסמי) הנהוגי) בתרבות הסמי) הנהוגה בטיול ,אליה ה) מעונייני) להשתיי:#

רעות :בהתחלה הייתי מעשנת ג'וינט פה ג'וינט ש) ,לא משהו רציני ,אבל בתאילנד
ואח"כ בהודו זה היה פשוט עישו כל יו) כל היו) ,באנגי) בטירו .+לפתוח את
הבוקר בבאנג ולהמשי #כ #כל היו) ,זה חלק מהשגרה בהודו.
אייל :בהתחלה זה היה פע) בכמה ימי) ,ג'וינט או שניי) בערב .ואחרי זה ,זה הפ#
להיות כל יו) שניי) שלושה ג'וינטי) ביו) ,פחות או יותר ,אחרי זה ג) עברתי
לבאנגי) .כל זה עדיי היה באר& לפני הטיול .אחרי זה ,פע) בכמה ימי) הייתי
מוריד שלושה ראשי) לבד ,ואחרי זה הייתי מגדיל את המינו  ,וזה היה כבר כל
יו).ארבעה חודשי) ככה בער ,#ואז הגיע ברזיל .בברזיל השימוש היה יומיומי וכל
היו) ממש הרבה .אתה ג) רחוק מהבית ,מהלח& ,אז אתה מרשה לעצמ.#
לסיכו) ,חווית השימוש בסמי) כפי שתוארה מזווית ראיית) של המרואייני) הציגה את
הכניסה לתרבות הסמי) שמתחילה לרוב עוד באר& ,כחלק מההכנות לטיול ,בהתנסויות
הראשונות בסמי) באר& .המרואייני) מתארי) תחושות של הנאה לצד תחושות קשות במהל#
השימוש ,ומודעות לסיכוני) הכרוכי) בשימוש בסמי) .סיפורי) מפי תרמילאי) ותיקי) על
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תרבות הסמי) הנהוגה בטיול ,וחשיפה לתרבות זו ,מגבשי) אצל חלק מהמטיילי) לעתיד את
הרצו להיות חלק ממנה ,ולעיתי) משפיעי) ג) על בחירת יעד הטיול ומטרותיו .הכניסה לתרבות
הסמי) מאופיינת בשינוי תרבותי .שינוי זה נראה בקרב המרואייני) בשינוי בעול) השיח ואימו&
שפה ייחודית ,שינוי בדעות המטיילי) לגבי השימוש בסמי) ,ואימו& של נורמות חדשות,
האופייניות לתרבות הסמי) הנהוגה בטיול .לעיתי) ה) ניצבי) בפני קונפליקטי) בי תרבות
המקור באר& לתרבות הסמי) הנהוגה בטיול ,א #מדבריה) עולה כי הזמינות ,הנגישות
והמתירנות לשימוש בסמי) שקיימת בתרבות הסמי) בטיול עזרו לה) ליישב קונפליקטי) אלו,
עודדו אות) לשימוש אינטנסיבי יותר ,וגרמו לה) לאמ& ביתר קלות את תרבות הסמי) ודפוסי
השימוש הנהוגי) בה ,לפחות למהל #הטיול.
הנסיעה לטיול תרמילאי) תוארה כחלק בלתי נפרד מתרבות הסמי) .בחירת יעד הטיול
הושפעה פעמי) רבות מחשיפה מוקדמת לתרבות הסמי) ,אליה נחשפו המרואייני) בסיפורי)
והמלצות של חבריה) .הסיבות שעלו ליציאה לטיול היו :רצו להתפרק ,צור #בחופש ובחיפוש
עצמי ,והתנסויות מתירניות ומסוכנות כמו שימוש בסמי) .השימוש בסמי) במהל #הטיול תואר
כחוויה מאד טובה ומהנה .בשלב הבא תיבח חווית המשבר/הפסיכוזה שחוו המרואייני) בעקבות
השימוש בסמי) ,מאפייני המשבר ,והתחושות המלוות את המשבר.

חווית הפסיכוזה /המשבר:
מידי שנה יוצאי) אלפי מטיילי) ישראלי) לטיול ,המהווה "טקס מעבר" ממוסד כמעט בי גיל
ההתבגרות לבי חיי האד) הבוגר והעצמאי .ההתנסות בחומרי) פסיכואקטיביי) שוני) נתפסת
בעיני חלק) הגדול כחלק בלתי נפרד מרפרטואר החוויות שמציע הטיול .אול) ,השילוב בי
תחושת החופש ,הניתוק מהמערכות החברתיות המוכרות ,והשימוש האינטנסיבי בסמי) ,מהווה
קרקע פורייה להתפרצות של משברי) נפשיי) והתנהגויות ,המוגדרות כפסיכוטיות )בר המבורגר
ואחרי).(2006 ,
תמה זו תתאר את החוויה הסובייקטיבית של משתתפי המחקר לגבי המשבר אותו חוו
בעקבות השימוש בסמי) .תמה זו מחולקת לשלושה נושאי) :מאפייני הפסיכוזה  הכולל בתוכו
את פריצת המשבר ,הפרשנות הסובייקטיבית לפריצת המשבר ,ואת תיאור הפסיכוזה ותכניה .אי
זה מרגיש?  הכולל בתוכו את התחושות הפיסיות והנפשיות כפי שתוארו על ידי המרואייני)
בשלושה שלבי)" .לי זה לא יקרה!" הכולל בתוכו את המודעות לסיכוני) שיש בס) ואת
ההכחשה ,האמונה ש "לי זה לא יקרה".
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מאפייני המשבר/הפסיכוזה:
פסיכוזה היא הפרעה נפשית חמורה ביותר ,המתבטאת בשיפוט לקוי של המציאות וביצירת
מציאות חדשה .במהל #הפסיכוזה ישנה הפרעה חמורה ג) בתחומי החשיבה ,התפיסה
וההתנהגות ,הדרושי) לניהול אורח חיי) תקי  .בפסיכוזה קיימות מחשבות שווא או הזיות,
והחולה אינו מבי שמחשבותיו או תפיסותיו אינ מציאותיות לחלוטי  ,ואינו מגלה תובנה
למהות) הפתולוגית.
בתיאור) של המרואייני) נית למצוא דוגמאות רבות לליקויי) אלו ,ולהתנהגות החריגה

המאפיינת מצבי) פסיכוטיי) :בועז "הייתי ברוח שטות ,והלכתי ברחוב ועשיתי שטויות ,כמו
לזרוק על נהגי) במכוניות שקיות מי) לתו #החלו …" .לעיתי) ההתנהגות הינה תוקפנית ולא
צפויה מראש ,התנהגות שעלולה להיות מסוכנת ומאיימת

גיל" :יו) אחד גיליתי שהעובד

במסעדה בהודו גונב ממני כס ,+ואיבדתי את העשתונות ,איימתי עליו שאני ארצח אותו ,וממש
התכוונתי לעשות זאת…" .רעות" :אחרי ארבעה ימי) התחלתי לאבד את זה לאט לאט ,וכול)
כבר ראו עליי שאני פסיכית .אני לא הרגשתי שמשהו לא בסדר ,הבנתי שאני יותר חדה מכול),
ואני יודעת שמשהו באמת הול #לקרות לעול) ,פשוט ראיתי את זה לפני כול)".
מבי המרואייני) היו שתיארו דלוזיות ומציאות חדשה שבנו לעצמ) במהל #ההתק+

הפסיכוטי ,ה) דימו את עצמ) לדמות אחרת ,לעיתי) א +לחיה ,והתנהגו בהתא) ,בועז" :הכל
נראה לי פתאו) כמו משחק ,משחק המהפכה והשלו) ואני הכוכב המרכזי במשחק ,וכל דבר
שקורה במציאות פשוט התחבר לסיפור המסגרת הזה שבניתי במציאות שלי…".
גיל" :חשבתי שאלוהי) מדבר דרכי ...התחלתי להגיד דברי) שקשורי) לאלוהי) ,ולחשוב
שאני המשיח ובאתי להציל את העול)" .חלק) קיבלו "הארה" ו"כוחות על טבעיי)" גדי" :תו#
כדי ההתק +נפתחה לי פתאו) מעי הדרכה כזאת ,שמסבירה ל #אי #לעבור את הרגע ...כאילו
קיבלתי  ,visionוידעתי שתו #שבועיי) משהו הול #לקרות לשני אנשי) שאני מכיר ,ואני יכול
לשלוט בזה ."...מרואייני) אחרי) סבלו ממחשבות שווא של רדיפה ,אייל..." :זה הוציא אותי
מכלל שליטה ,ואז התחלתי לקבל פרנויות רציניות .התחלתי לחשוב שאנשי) מדברי) עליי ,ואסור
לי לחשוב ,כי אנשי) קוראי) לי את המחשבות."...

פריצת המשבר:
המרואייני) תיארו את פריצת הפסיכוזה כאירוע הדרגתי ,שלווה בסימני) מקדימי) של
הידרדרות במצב) הנפשי והפיסי ,התנהגות מוזרה ,חוסר התמצאות ,איבוד הקשר למציאות,
ועוד .מבי המרואייני) היו שזיהו סימני) אלו טר) פריצת המשבר ,ואחרי) מזהי) אות) רק
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היו) ,בדיעבד .מבי המרואייני) היו שהתקשו לתאר את הסיבות ,שלדעת) הובילו לפרו&
הפסיכוזה ,והיו שתיארו במדויק את הרגע שבו ,לטענת) ,פרצה הפסיכוזה ,ואת הסיבות שהובילו
לכ .#רעות מציגה את רגע פריצת הפסיכוזה ואת הסיבה שהובילה לכ #במדויק:

רעות :עשיתי קוק ,ולא ישנתי כמה לילות ,ואני יודעת להצביע בדיוק על הרגע
שנדפק ש משהו בראש ,וזה קשור לאותה טראומה שאני כל הזמ קצת מדברת
עליה ,א #לא ממש ...כשהייתי בהודו היו איתי המחברות שלי ,שבה אני כותבת
דברי) לעצמי ,והיה רגע בהודו שישבתי וכתבתי על הבעיה הזו ,ופתאו הרגשתי
שמשהו עולה לי מהתת מודע ,כאילו כמו שרשו) בספרי) ,החזקתי את העט ולא
ידעתי מי כותב ,הרגשתי שאני הולכת לגלות משהו ,על אותה טראומה מעברי) ,אני
אולי קצת אבכה טוב?( בקיצור הרגשתי כאילו אני הולכת לחשו +איזה משהו
מטור +ואז באותו רגע ,אני אומרת זאת בדיעבד ,אולי המוח שלי פשוט סטה
ל"תשתגעי ,עדי +שתשתגעי" מאשר תגלי את המשהו המטור +הזה ...וכ #החלה
הפסיכוזה.
אייל מתאר את סימני הפסיכוזה המקדימי) ,שנחוו על ידו כנורמאליי) לחלוטי  ,א#
מציי כי לחבריו התנהגותו נראתה מוזרה ,וה) הזעיקו את אימו .הוא מספר על פריצת המשבר
במהל #הטיול ,הפוגה קלה באר& ,שהייתה נראית לו כאילו המשבר חל ,+וההצתה מחדש של
אותה הפסיכוזה:

אייל :כשסימני הפסיכוזה התחילו בברזיל ,לי זה היה נראה הכי נורמאלי בעול) אי#
שהתנהגתי ,זה היה נראה לי כאילו פשוט הגעתי לדרגה מעבר .חברי) שלי התקשרו
לאמא שלי ,ואמרו לה שמצבי מחמיר והיא הגיעה לקחת אותי מברזיל ...באר&
שבועיי) שלושה לא נגעתי בסמי) ,ואז היה נראה כאילו יצאתי מזה ,ואז חזרתי
לעש בהדרגה .אחרי שלושה חודשי) כבר עישנתי יו) יו) ,כל היו) .פתאו)
הרגשתי שהכל חוזר אליי ,הקטע של הטלפתיה והפרנויות ,כמו שהיה לי בברזיל,
וזה היה עדיי אותה הפסיכוזה .כאילו החוויה הזאת פתחה אצלי משהו ,לא ידעתי
להגדיר זאת בתור פסיכוזה ,וג) לא ידעתי שזה קרה לי בעקבות השימוש בסמי).
שני המרואייני) שלא נסעו לטיול תרמילאי) מתארי) מהל #שונה באשר לנסיבות
שהובילו לפריצת הפסיכוזה .הפסיכוזה שלה) מאופיינת בהדרגתיות רבה יותר ובהופעת) של
סימפטומי) נפשיי) או התנהגויות שאינ סתגלניות כבר בגילאי) מוקדמי) יחסית .מהל#
הידרדרות) התפרש בדר #כלל על מספר שני) ,החל מאפיזודות מינוריות יחסית ועד לנקודת זמ ,
בה מצב) דרש טיפול אינטנסיבי דחו .+סיפור חייה של אורית שהחלה להשתמש בסמי) בגיל ,14
מציג הידרדרות נפשית שהתפרשה על מש #מספר שני) ,ומספר אשפוזי) שקדמו לפסיכוזה
הנוכחית .אורית מתארת את השימוש שקד) לפסיכוזה הנוכחית ,ואת מקרה האונס הברוטאלי
שחוותה ,שהשילוב ביניה) הוא שהוביל ,לדעתה ,לפריצת הפסיכוזה:
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...באותו זמ לקחתי הרבה סמי) ,והרבה סמי) זה הרבה! חו& מהאסיד וה  MDMAהייתי
מסניפה ספידי) נקי ,ולוקחת אמפטמיני) ,מורפיו) ,פטריות ותרופות הרגעה .באיזה
שהוא שלב הגו +שלי פשוט היה נופל מת ,וקורס .אז התחלתי לצאת ע) איזה בחור ,הוא
היה חזק בעסקי הסמי) .הוא נכנס לפסיכוזה ,וסגר אותי בבית שלו שבועיי) .את הטלפו
שלי הוא ניפ& ,הוא בכלל היה מאד אלי) אליי ,וזה התגלגל למצב של אונס .במקביל הוא
היה הול #לתדלק את עצמו בחו& בסמי) ,ונועל אותי בבית קשורה .האונס היה מאד,
מאד אלי) ...שבועיי) בער #לא דיברתי ,לא אכלתי ,הסתגרתי בחדר שלי ,ואז המוח שלי
במכה אחת פתאו) התבלג  .הייתי היפרית לגמרי ,שט +דיבור מטור ,+מטור ,+לא יכולתי
לשבת רגע אחד במקו) .תשמעי ,לא היה לי ספק שזה בגלל הטראומה ,אבל אני בטוחה
שע) הסמי) שלקחתי זה רק החמיר ,והשילוב ביניה) זה מה שגר) לפסיכוזה לדעתי.
הסיפורי) והפרשנויות לפריצת המשבר אצל כל אחד מהמרואייני) שוני) זה מזה ,אול)
בכל זאת נית לראות מספר קווי דמיו  :כל המרואייני) חוו משבר בעקבות שימוש בסמי),
המשבר פר& במהל #הטיול או מייד כשחזרו ארצה .מעטי) אושפזו בבתי חולי) בחו"ל ,והשאר
אושפזו בבתי חולי) באר& .לרוב ב משפחה או קרוב ,שהבי שהמצב מחמיר ,הגיע להשיב)
ארצה ,ובאר& הופנו לקבלת טיפול ראשוני או טיפול המש .#בזמ פריצת הפסיכוזה רבי) מה)
מדווחי) כי לא היו מודעי) כלל למצב) הפסיכוטי ולהתנהגות) המוזרה ,ורק כאשר המצב
הידרדר או רק בדיעבד ,ה) הבינו שה) חוו התק +פסיכוטי .רעות מתארת את חוסר התובנה
למצבה הפסיכוטי ואת האשפוז בבית החולי) בהודו:

אחרי ארבעה ימי) שבה) עשיתי קוק ,כול) כבר הבינו שמשהו לא בסדר איתי .אז החבר
שלי כבר התחיל לדבר ע) החברי) שצרי #לקחת אותי לבית חולי) ,וכל כ #כעסתי עליו
שהוא חושב שאני לא בסדר ,כי אני לא הרגשתי שמשהו לא בסדר ,ופשוט באתי והבאתי
לו כזה אגרו +שהוא נפל על הרצפה ,ואז ה) הבינו שמשהו בטוח לא בסדר.ג) לפני זה ידיד
שלי החזיק סכי מטבח ביד ,ובאתי וסגרתי את ידי על להב הסכי  ,והכל פשוט התחיל
לדמ) .אז ה) פשוט לקחו אותי לבית החולי) בהודו ,ש) הגיע הפסיכיאטר ,ואושפזתי
ארבעה ימי) בער.#
גדי מתאר את ההנאה בתחילת הפסיכוזה ואת ה"נפילה" בהמש ,#ומציג ,בביטחו מלא,
את פרשנותו לפרו& המשבר:

כל זה היה אחרי שלקחתי  .MDMAהרגשתי שאני זור) לכיווני) שאני לא יודע באמת לא
ה) לוקחי) אותי ,אבל הרגשתי שוואללה אני רוצה להיפתח ,רוצה להיקרע אפילו ,כי
נמאס לי מכל המציאות הלוחצת שבאתי ממנה ...את החוויה הזאת הרגשתי בתחילת
הפסיכוזה ,ומלא תובנות של כמה החיי) יפי) ,וכמה החופש כייפי ,וכאלה ,והבנתי שאני
כבר לא יכול להכיל את כל המידע הזה ואת כל היופי הזה .אז החלטתי שאני עושה
קעקוע ובקעקוע הזה אני בעצ) מסכ) ומקרקע על עצמי את כל מה שחוויתי ואז התחילה
הנפילה .פתאו) נהייתי נורא מבולבל ,נורא מבוהל ,היו לי התקפי חרדה מטורפי).
פתאו) קלטתי שכל מה שחוויתי בצבא ,וכל תחושות הכוח האלה שניזונתי מה) ,ה)
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בעצ) לא נותנות לי פה כלו) ,בגואה אני תינוק ,וכל החבר'ה האחרי) שבאו מחיי) של
סמי) וחופש ועשו שקמיסט בצבא ,מסתדרי) פה הרבה יותר טוב ממני ,ואני כאילו
מתבלבל לגמרי .ה) מחייכי) הרבה ...אני יודע בוודאות שהצבא והיכולות שניתנו לי ש),
האגו טריפ הזה בשילוב ע) הסמי) זה מה שגר) אצלי לפסיכוזה.
הגר משייכת את פרשנותה לפריצת המשבר לעבודתה בסביבה של פגועי נפש .בדומה
למרואייני) אחרי) ,במש #זמ רב הכחישה הגר את הקשר בי פריצת הפסיכוזה לבי השימוש
בסמי) ,ורק היו) ,לדבריה ,לאחר טיפול ממוש ,#היא משייכת את פריצת המשבר לשימוש
אינטנסיבי בסמי):

עבדתי בכישורית חמישה חודשי) עד ההתק +הפסיכוטי .בזמ הזה עישנתי על בסיס
יומי בקיבו& שגרתי בו .ואני לא בדיוק יודעת ,אבל כשהייתי ש) הייתי בטוחה
שהמצב הפסיכוטי הגיע בעקבות העבודה ,לא קישרתי את זה לסמי) בכלל .הייתי
חוזרת הביתה בסו +יו) עבודה ע) המו רעש בראש ,ומצאתי את עצמי מתחילה
לדבר כמו החברי) בכישורית ...במהל #כל הפסיכוזה וג) אחרי ,לא קישרתי את זה
לסמי) בכלל ,חשבתי שזה בגלל העומס הנפשי בעבודה .היו) ,בדיעבד ,אני יודעת שזאת
הייתה פשוט הכחשה.
כחלק מהפרשנות הסובייקטיבית שנתנו המרואייני) לפריצת המשבר ,ה) תיארו את תפקידי
הפסיכוזה בחייה) .תפקידי) אלו תוארו כמשמעותיי) ,ולעיתי) בעלי השלכות מרחיקות לכת.
היו שתיארו כי הפסיכוזה שימשה עבור) מפלט למצוקותיה) .היו שתיארו את תפקיד הפסיכוזה
כבונה ומעצבת את אישיות) ,תפקיד שעזר לה) לצמוח ,לגדול ,לראות דברי) בצורה שונה,
ולגלות צדדי) שלא הכירו קוד) לכ באישיות) .ה) מתארי) כי למרות החוויות הקשות של
הפסיכוזה ,היא הובילה אות) למקומות טובי) ויציבי) יותר ,שבלעדיה ייתכ ולא היו מצליחי)
להגיע אליה) .מבי המרואייני) יש הרואי) בחוויית הפסיכוזה ובתפקידה בחייה) דבר מיותר
שחבל שהתרחש ,ואחרי) הרואי) בה דבר טוב ,שהיה אמור להתרחש ,ועזר לה) לגבור על
מכשולי) בחיי) ולהתקד) .רעות )בוגרת הכפר( מתארת את תפקיד הפסיכוזה בחייה ומציינת
שזה היה דבר מחזק ,שכנראה הייתה צריכה לעבור על מנת להגיע לנקודת היציבות והביטחו בה
היא נמצאת היו) ,לטענתה:

היו) ,שלוש שני) אחרי הפסיכוזה ,אני רואה שזה משהו שהייתי צריכה לעבור ,כאילו זה
ניקה כל כ #הרבה חרא שהיה אגור בפני) ,ופשוט לא היה מקו) כנראה ,אז הקאתי את
הכל ,ואספתי מהתחלה את החתיכות ,ועכשיו אני באמת ב אד) חדש.

היו שתיארו את תפקיד הפסיכוזה כחלופה למשהו אחר .כלומר ,הפסיכוזה הופיעה
בנקודה קריטית בחייה) בה היו אלטרנטיבות נוספות למצב) הנפשי ,לפעמי) אלטרנטיבות
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טובות פחות ,לדעת) ,וה) בחרו שלא במודע את הפסיכוזה ,שמנעה מה) להידרדר לסחר בסמי)
למשל .רעות תיארה את תפקיד הפסיכוזה בחייה כאלטרנטיבה לחשיפת טראומה מהילדות:

רעות :הרגשתי כאילו אני הולכת לחשו +איזה משהו מטור +בהקשר לטראומה שחוויתי
בחיי ,ואז באותו רגע המוח שלי פשוט סטה ובחר את האופציה של להשתגע ,עדי+
להשתגע מאשר לחשו +את הסוד...
אייל מסכ) את חווית הפסיכוזה ותפקידה בעבורו בשני משפטי):

אייל :כל החוויה הזאת ,בסופו של דבר אמרתי תודה על החוויה הזאת .כאילו למרות
שהיו ג) דברי) רעי) ,בסופו של דבר יצא מזה טוב ,אז אמרתי לעצמי תודה.
אי #זה מרגיש:

"בעיקרו אני רואה את הפסיכוזה ,כל מה שהרגשתי ועברתי ,כאילו עליתי על איזה שהוא תדר ,על
איזה שהוא ערו& שלא קשור אליי ,משהו שלא שלי וזה פותח אות #לאות) תדרי) .אני מאמי
שאולי לא הכל ,אבל הרוב היה אמיתי ,ככה לפחות הרגשתי" )שלומי(.
התחושות והרגשות שמתארי) המרואייני) במהל #הפסיכוזה ולאחריה ה מגוונות מאד.
התחושות המתוארות ה "היי" קיצוני ,יצירתיות ומאניה ,כפי שמתאר בועז:

"תו #שבוע מרגע שחזרתי מברזיל הגיע ההתק +הפסיכוטי .לא הצלחתי לישו  .הייתי בהיי
מטור .+ממש מאני ,מאניה מטורפת .הרגשתי הרבה יצירתיות ,ותחושה שאני מל#
העול) ,ועשיתי הרבה שטויות".
חוסר בשעות שינה וקשיי) להירד) ,כפי שמתארת הגר:

"התחושות במהל #הפסיכוזה היו כאילו אני נורא רוצה לישו כל הזמ  ,אבל אני לא
יכולה .כל הזמ זה הטריד אותי ,כאילו משהו מפריד ביני לבי השינה ,ונראה לי שזו
הסיבה שבגללה התחרפנתי ,פשוט לא ישנתי כמה לילות".
ותחושות של פחד ,הזיות ופלאשבקי) שבאי) והולכי) ,כפי שמתאר שלומי:

"הרגשתי שאני כבר ממש שרוט ,אכלתי כל הזמ פלאשי) של דברי) שהיו לי לפני,
ופתאו) חזרו לי בפלאשי) ,והזיות ופרנויות ,והכל אני שומר בפני)."...
אחד הדברי) הבולטי) שציינו מספר מרואייני) כמאפיי את התחושות במהל#
הפסיכוזה היה חוסר רגש מוחלט ,אפאטיות ,חוסר יכולת לבכות ולהרגיש רגש כלשהו .מדבריה)
עלתה ההתרשמות שתחושה זו הייתה אחת התחושות הקשות שחוו במהל #הפסיכוזה ,וכפי
שדורו מגדיר זאת "הכי רע שיש":

דורו  :הכי גרוע זה שפשוט לא היו לי רגשות ,לא הרגשתי כלו) ,כאילו לקחו לי את
הנשמה והוציאו אותה .זה היה אחד הדברי) הרעי) במיוחד .הייתי מתנהל כאילו
49

הכל בסדר ,אבל בפני) הייתי שבור ,קשה לי מאד להגדיר ולהסביראת זה ,אבל לא
בכיתי ,לא שמחתי ,לא צחקתי ,כאילו הייתי זומבי ,לגמרי זומבי .הגדרתי את זה
כאילו אי קו יותר ,לא עולה ולא יורד ,כאילו אני זהו ,אי פשוט כלו) ,זה הכי רע
שיש .אני לא מאחל את זה אפילו לאויבי) שלי.
אורית :חצי שנה לקח לי עד שהזלתי דמעה ,אני לא יכולה לתאר ל #את זה ,אתה מת
לבכות ,אתה מת ,מת לבכות ,וא +אחד לא מת לבכות ,מתחנ שתצא דמעה,
משהו ,כלו) ,אי ל #רגש ,אי ל #כלו) ,אתה יותר גרוע מלהיות אפור ,כלו)
פשוט כלו) ,אתה אפטי לכל דבר.
רעות משתפת בתחושות הפיסיות שהרגישה במהל #הפסיכוזה ,וברגע שבו הרגישה
שמשהו קורה במוחה:

רעות :פשוט כתבתי במחברת ופתאו) השחור בצדדי) של העיניי) ,רעידות מטורפות,
נשימות ,התק +חרדה נראה לי קלאסי ,אבל ממש עזבתי את העט ,לא הבנתי מה
קורה לי ,ונשענתי ,הנחתי את המחברת שלי ,ובאתי לחבר שלי ואמרתי לו "משהו
קורה לי ,משהו קורה לי" ,אז הוא ליט +אותי ,הרגיע ,וזה עבר .זה היה הרגע
שמשהו ש) התחרפ  .הרגשתי שאני מאבדת שליטה ,מה קורה פה ,מי כותב ,זה
לא אני כותבת...
במהל #הראיונות ,כשנתבקשו לתאר את הפסיכוזה שחוו ,נתקלו המרואייני) בקשיי)
לתאר את הדברי) בסדר כרונולוגי .בנוס ,+התיאורי) שלה) היו מבולבלי) מאד ופרטי) רבי)

נשמטו מזיכרונ) ,דבר האופייני ג) במהל #הפסיכוזה עצמה רעות..." :לא ידעתי אי #להסביר
מה קורה פה ,ואז זה מתחיל להתבלג  ,עכשיו אני אספר ל #מבולבל ,כי ככה זה היה ג) בפסיכוזה,
פשוט הכל מבולבל ...רגע אחד אני הולכת למות ,ואז זה מתחל ,+וכל פע) מישהו אחר הול#
למות."...
הגר מתארת את הפסיכוזה שחוותה ,את הבלבול בזמני) האופייני לפסיכוזה ,ומתמקדת
בלילה אחד שהיה קשה במיוחד מבחינתה:

הגר :היה לילה אחד קשה במיוחד ,יכול להיות שאני מבלבלת את הזמני) ,אבל ג)
בפסיכוזה הכל מבולבל .בקיצור ,לילה אחד ,הייתי באיזה מאניה מטורפת ,ואפילו
לא שמתי לב שאני לא אוכלת ולא ישנה ,החלטתי לקחת מונית לא שהוא ולא
ידעתי אי #לחזור מש) ,התקשרתי לשכ כדי שיסביר לי אי #להגיע לקיבו&...
בינתיי) התקשרו מהעבודה ולא יכולתי לדבר ,אז ידיד שלי הסביר לה) את המצב,
וה) הבינו כבר שמשהו לא בסדר...
למש #השהות ב"כפר איזו " ולמצב הנפשי בעת ביצוע הראיו הייתה השפעה על אופ
התיאור של המרואייני) את חווית הפסיכוזה .בועז ,שנמצא בכפר רק שבועיי) ,רואיי מייד
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לאחר ההתק +הפסיכוטי ,ובמהל #הראיו היה מפוחד וחשדני מאד ביחס לשאר המרואייני),
והראיו איתו היה קצר מהרגיל .נראה שהתרגש מאד מהראיו  ,ותשובותיו היו די שטחיות .בועז
התקשה לתאר את הפסיכוזה ולחשו +את תכניה ,ובכל פע) שדיבר על משהו קשה ,הוא החל
להתנש +ואמר שאינו זוכר .לאור #כל הראיו כמעט ולא יצר עמי קשר עי והיה זקוק להרבה

עידוד ושאלות הכוונה בועז" :תו #שבוע מהרגע שחזרתי לאר& היה לי ההתק +הפסיכוטי .לא
הצלחתי לישו והייתי בהיי מטור .+הייתי במאניה מטורפת .הייתה לי יצירתיות ותחושה שאני
מל #העול) ...יותר מזה אני לא ממש זוכר".
מרואייני) אחרי) ,שמש #שהות) בכפר היה ארו #יותר בזמ הראיו ) 3 4חודשי)(,
תיארו יותר בקלות את הפסיכוזה ,תיארו תחושות ותכני) ,וחשפו רבדי) עמוקי) יותר של
המשבר:

גדי :פתאו) ראיתי שאני לא מסוגל לארג לעצמי חדר בגסט האוס לבד ,אני מפחד לקחת
חדר לבד ,אני מפחד ללכת לאכול לבד ,ואני לא מצליח לתקשר ע) א +אחד ,יעני,
ע) האנשי) מסביב ,ע) הישראלי) ,הודי) ,לא משנה .הייתי פשוט נדבק לחבורות
ישראלי) ,כדי שברגע שילכו למסעדה אני אל #אית) ואני אוכל ,כאילו ברמה
כזאת .אז נסעתי לתאילנד לפגוש את אמא שלי ,והיא לא ציפתה למצוא אותי במצב
כזה .היא הייתה בשוק ,הייתי במצב "אללה איסטר" .כל הזמ הייתי בחרדות,
ממש מצב חרדתי .מבוהל נורא ,מפחד ,אבל אתה לא בדיוק יודע ממה ,פחות או
יותר משארית חיי.#
דורו  ,בוגר הכפר ,תיאר את הפסיכוזה שלו בשילוב ע) תובנות ופרשנויות מזווית קצת
שונה .בדיעבד הוא מציג את הפסיכוזה שלו כמקושרת למציאות ,מספר שהיה קושי לאבח אותו,
ומוסי +את הגדרתו לפסיכוזה:

דורו  :היה מאד קשה לאבח אותי ,כי ה) לא קראו לזה פסיכוזה .פסיכוזה זה לאבד
קשר ע) המציאות ,ואני ,אי #שהוא ,היה לי קשר ע) המציאות ,אבל היו לי הרבה
סימני) של פסיכוזה אחרי) .ת'כלס אני מגדיר את מה שעברתי כפסיכוזה מופנמת
או פשוט משבר קשה.
המרואייני) תיארו תכני) וסוגי) שוני) של פסיכוזה :פרנואידית ,משיחית וכד' .חלק)
חוו משבר שאינו פסיכוזה ,כמו התקפי חרדה ,א #התיאורי) ותכני המשבר היו זהי) לאלו
שתוארו בפסיכוזה.

שלומי :הפסיכוזה שלי הייתה פסיכוזה פרנואידית משיחית .כל הזמ התפללתי וצעקתי
פסוקי) ותפילות מהתורה .הרגשתי שאני קרוב לאלוהי) ,שאני המשיח ,היו לי
יכולות לדעת מי הול #למות ומתי ,מתח ,לח& תמידי ,ומחשבה שכול) מדברי)
עליי ,פרנואידיות כזאת.
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גדי :נסעתי לרישיקש ושמה גיליתי שאני אבוד לגמרי ,פתאו) קלטתי שאני לא מסתדר
יעני בכלל ,בכלל ,בכלל .היו לי התקפי חרדה מטורפי) ,פשוט חרדה תמידית ולא
ברור ל #ממה .פחדתי לצאת מהחדר ,פחדתי ללכת לאכול לבד ,מחשבות רצות
וממש סבל.
בתכני הפסיכוזה לעיתי) השתק +העיסוק סביב המוות .מוות של קרובי) ,חברי) ,בני
משפחה וא +הרצו למות כחלק מתוכ הפסיכוזה .רעות מתארת את המחשבות והתיעוד שלפני
"המוות" ואת היו) שבו היא "מתה" כחלק מתוכ הפסיכוזה:

רעות... :כל הזמ עיסוק סביב המוות ,תחושה חזקה שמישהו הול #למות ,כל פע) זה
מתחל +למישהו אחר .ביו) השלישי של הפסיכוזה ישבתי ע) מצלמה דיגיטאלית
ע) תמונות של הטיול ,והסתכלתי על זה מתו #מחשבה שבטח ההורי) שלי יקבלו
את התמונות ולפחות יראו שהייתי מבסוטה לפני המוות ,ושאני מחייכת בכל
התמונות ,כאילו היה לה כי !+הסתכלתי על התארי ,#אז נהרגתי ב  29לפברואר
לפני ארבע שני) .כל הפסיכוזה שלי סבבה סביב עניי המוות.
בתיאור הפסיכוזה נכנסו ג) מאפייני) מגדריי) .נשי) נטו לתאר את הפסיכוזה יותר
לפרטי) ובאריכות ,והביעו יותר רגשות במהל #הראיו  .ה תיארו פסיכוזה שקטה ,מופנמת ופחות
אלימה .יותר פחד וחוסר שליטה ופחות הנאה בזמ הפסיכוזה.

הגר :הפסיכוזה שלי הייתה יחסית שקטה ,לא הצלחתי לבטא במילי) את מחשבותיי...
כל התקופה של הפסיכוזה התקשורת המילולית שלי פחתה ופחתה .נכנסתי לאיזה
קטע שחשבתי שתקשורת במילי) זה משהו לא טבעי ,אז עברתי לתקשורת
במבטי) .הבנתי אנשי) הרבה יותר טוב כשהסתכלתי עליה) בעיניי) ,ואז פתאו)
ג) נפתחי) אלי ,#ומתחילי) לדבר .עברתי ג) לתקשורת בכתב ,כי ראיתי שאני לא
מצליחה להביע את עצמי במילי) ...במהל #כל הפסיכוזה תקשרתי בעיקר ע) בני),
דמויות גבריות.
גברי) נטו לתאר פסיכוזה ע) תכני) יותר הזויי) ,פסיכוזה שלוותה לעיתי) בהרבה
אלימות ,פחד ואיבוד שליטה ,א #יחד ע) זאת תיארו את תחושות ההנאה והכי +שחוו בפסיכוזה:

לירו  :בדלהי ,לקראת סו +הטיול ,התחילה לי הפסיכוזה ,והייתי מאד שמח ,לא ידעתי
שאני במצב פסיכוטי .ואז התחלתי כאילו להיות יותר מדי שמח והרגשתי הכי
טוב שבעול) ...ותרמתי כס +על ימי ועל שמאל ...בזבזנות יתר מטורפת.
כשהגעתי מהודו לאמסטרד) אז התחילו השטויות הכבדות ,והמצב שלי כבר
החמיר .התחלתי להשאיר לאמא שלי הודעות שאני המשיח ,הייתי כבר אאוט
לגמרי ,הסתובבתי ברחובות אמסטרד) ע) בקבוק ויסקי ביד ,והרבצתי לכל מה
שזז.
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אייל :כשהייתי בברזיל עישנו גראס דחוס ,וזה היה מאד חזק ,בהתחלה זה הוציא אותי
מכלל תפקוד ,ואח"כ התחלתי לקבל פרנויות רציניות .התחלתי לחשוב שאנשי)
מדברי) עלי .שיש כאילו איזה טלפתיה ,וזה כל כ #חזק שאסור לי לחשוב ,שלא
יקראו לי את המחשבות .לילה אחד לא נרדמתי וחשתי התאהבות מטורפת
במישהי ,זו הייתה התעלות נפש ,משהו מטור +כזה .הרגשתי שאני יכול לדבר ע)
אנשי) בלי לדבר בכלל ,והרגשתי שה) ממש מביני) אותי.
מהל הפסיכוזה:
פסיכוזה מאופיינת בעליות ומורדות .כאשר נתבקשו המרואייני) לתאר את מהל #הפסיכוזה ,ה)
תיארו אותה בשלושה שלבי) ,שיתוארו להל  :שלב ראשו

הנאה ואופוריה .בשלב זה של

הפסיכוזה המרואייני) חוו הנאה והרגישו טוב ,חשו התעלות נפש ,נפתחו לדברי) חדשי) ,וגילו
מציאות חדשה ובה עול) ומלואו .ה) מצייני) כי בשלב זה ה) היו מודעי) לכ #שאותה מציאות
חדשה שאימצו לה) במהל #הפסיכוזה קיימת רק בראש) .השלב השני שלב ביניי) .זהו שלב
הסבל הארו #והמתמש #והתחושות הקשות .בשלב זה ה) החלו להרגיש שמצב) מידרדר ,וממש
קשה לה) לסבול את המצב .לרוב ,זהו הרגע שבו ה) פנו לעזרה .השלב השלישי

ירידה

משמעותית במוטיבציה ובמצב הרוח ,ותחושה של ריקנות וחוסר אוני) .בשלב זה תוארה
הפסיכוזה כחוויה של משמעות קיומית ,שע) הפסקתה באה הריקנות .שלב זה הוגדר כ"דאו
שאחרי ההיי" ,הדיכאו שמגיע בסו +הפסיכוזה ,הרצו למות ואיבוד התקווה.

שלב ראשו " :כל העול) נפתח לפני":
השלב הראשו שתיארו מספר מרואייני) הוא השלב שבו חשו כי הפסיכוזה חשפה עול) חדש
בפניה) ,עול) מעניי ומרתק ,עול) שלא הכירו לפני כ  .ה) מספרי) על תחושות טובות של
שלמות ,התעלות נפש ,הנאה ואופוריה .ה) הרגישו שיש לה) כוחות על ויכולות טלפתיות .כחלק
מהשלב הזה תוארה ג) המציאות המדומה של המרואייני) שהייתה רק בראש) "זה הכל בראש
שלי" .שלב זה תואר כקצר יותר משאר החלקי) בפסיכוזה ,ואורכו היה כמה ימי) עד שבועות
לכל היותר .אייל מתאר את התעלות הנפש שבפסיכוזה ,השלמות והתחושה שכל העול) נפתח
לפניו:

אייל :אני זוכר שרגע לפני שהחברי) טסו לאנגליה ,הרגשתי שהכל בסדר לרגע ושיש
טלפתיה ,הרגשתי שלמות מטורפת כאילו ,ישבתי על המרפסת והרגשתי כמו
בודהה ,כאילו הסתכלתי על העול) כזה מלמעלה ,והכל נפתח לפני למש #דקה או
אולי שנייה ,לא יודע כמה זמ  ,לא יודע להסביר את זה ,זו הייתה התעלות נפש,
קטע מטור +כזה של שלמות .הרגשתי שכל העול) סובב אותי ,כל העול) כאילו
פתאו) נהיה אחד.
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רעות מתארת שלב זה כסוג של דו שיח בינה לבי אלוהי) ואת תחושת השלמות
שהרגישה בעקבותיו .היא מוסיפה ומתארת את התחושה הטובה שבפסיכוזה כתחושה טובה של
הגעה לבית ,למקו) מבטחי):

רעות :בהודו במהל #הפסיכוזה הייתי הרבה בשירותי) ,שזה המקו) הכי דוחה,
ובשירותי) אמרתי ,אני לא חושבת שבקול ר) ,אמרתי" :אלוהי)? ושמעתי "כ ",
"אתה פה?" "כ "" ,אתה איתי תמיד ואני לבד?" והוא ענה "את א +פע) לא לבד".
שמעתי את זה ממש שמעתי את זה וזה היה וואוו! זו הרגשה שאי לה מילי) .מ
שלמות בכל הגו +שלי ,שהכל בסדר ג) ע) הכל חרא ,הכל ,אנחנו לא לבד...הרגשתי
שאי מה לדאוג לגעגועי) אחרי המוות כי מי שאתה רוצה נמצא ליד #ותחושה מאד
חזקה ,כמו שקורה להרבה אנשי) בפסיכוזה ,תחושה של הגעתי הביתה! הגעתי למקו)
מבטחי) שזו תחושה מאד טובה ...
הגר מציגה שלב זה כפ החיובי שבפסיכוזה ,סוג של גאונות ,א #מציינת שבחברה שלנו
פסיכוזה נתפסת כמשהו שלילי מאד:

הגר :פסיכוזה יכולה להביא אות #למקו) של המו כוח כי יש ל #תחושה שהמחשבה של#
יותר מהירה ,וזה לא רק התחושה ,זה ג) התגובות מסביב .אחי) שלי אמרו לי
שהייתי מאד כריזמטית ומאד החלטית .מה שכ  ,אתה מתחיל משהו ולא מסיי).
בחברה שלנו פסיכוזה נתפסת כמשהו שמכניסי) אות #למוסד סגור ,אבל בעצ)
אפשר להסתכל על זה על הצד ההפו ,#של איזו גאונות יוצאת מ הכלל יוליוס
קיסר כזה .הרגשתי שיש לי כוחות ,שהייתה לי גישה שונה לאנשי) ,קשר מיוחד ע)
אנשי) ואי עכבות ,אתה חושב ועושה מה שאתה מרגיש .בחוויה של הפסיכוזה יש
הרבה דברי) טובי) אבל זה מאד קצר.
חלק מהחשיבה במהל #הפסיכוזה היא חשיבה שמעוותת את המציאות .חשיבה לא
מסודרת שבה האד) מוצ +עוד +מחשבות ,שגורמות לחוסר הלימה במוח ,קושי להתרכז ולהבי
מה קורה לו ,וחוסר יכולת להבי את המציאות בצורה נכונה .היו מבי המרואייני) שתיארו זאת
כאיבוד הקשר בהדרגתיות למציאות ,א #במקביל ג) כתהלי #של החלפת המציאות הקיימת
במציאות חדשה ,מציאות בדויה ופעמי) רבות ג) הזויה.
אורית מתארת מה קורה במוחו של אד) שחווה פסיכוזה מבחינה חשיבתית :מחשבות
טורדניות רבות שמציפות את המוח ,תחושה של טירו +ודו שיח ע) הקול הפנימי:

אורית :הייתי כל כ #הזויה ,והיו לי התנתקויות פתאו) של המחשבה .פתאו) אתה חושב
על משהו ופתאו) פלאק ,משהו מתנתק ל #פתאו) ,ואי ל #מושג איפה היית ,מה
אתה מתכוו להגיד ,מה אמרת ובאיזה הקשר .היו לי שתי מחשבות לא קשורות
אחת לשנייה שרצות ל #במקביל ואתה משתגע .אז התחילו המחשבות של אני לא
אצא מזה ...בקושי יכולתי לדבר ולהבי מה אנשי) מדברי) איתי ,כי הקול
שהיה לי בראש ,לא קול שאתה שומע אלא כמו תקליט שבור ,ממשי #וממשי,#
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וזה הגיע למצב שג) לא יכולתי להירד) בגלל המחשבות.
כאמור ,מספר מרואייני) תיארו מציאות שקיימת רק בראש) .לעיתי) ,תו #כדי
הפסיכוזה ה) התקשו להבי שמציאות זו מדומה ורק בדיעבד הבינו זאת ,א #היו ג) כאלה
שברגע של שפיות במהל #הפסיכוזה היו מודעי) למה שקורה לה) ,והצליחו לראות את המציאות,
השונה ממה שה) חוו.
הגר מתארת את הפסיכוזה שלה ,שבה הרגישה שהיא נמצאת במבח  ,ואת הרגע שבו
הייתה לה הארה ולמעשה "עברה" למציאות אחרת ,אבל היו) היא טוענת ,שזה היה רק בראש
שלה:

הגר :פשוט נכנסתי לסרט ,אני לא יכולה להסביר .ש) בעצ) התחיל משהו הזייתי.
הרגשתי שאני בעצ) במי מבח כזה ,בוחני) אותי ובעצ) אי כזה דבר חולה נפש.
סת) בחנו אותי כדי לראות לאיזה כיוו אני הולכת ,א) אני תופסת את המקו)
הזה של הכוח ואני שפויה ,או את הצד של הפסיכי)...כאילו עברתי איזה שלב
בהכשרה ,פתאו) חשפו אותי ,זה היה כזה "אה הה" שגר) לי להקלה ,אבל זה היה
הזייתי ,ת'כלס זה לא היה ולא נברא ,זה היה רק בראש שלי.
מבי המרואייני) היו שתיארו כי היו מודעי) למה שקורה לה) במהל #הפסיכוזה.
מודעות זו ,לפי התיאורי) ,הייתה קיימת אצל) לפרקי) במהל #הפסיכוזה .כלומר ,מידי פע) היו
רגעי) של "שפיות" בתו #הפסיכוזה שבה) הבינו שקורה לה) משהו ,שכרגע ה) חווי) מציאות
שונה ,למשל :מה שה) רואי) או שומעי) ברגע מסוי) זו למעשה הלוצינציה ,וזה לא קיי) ש)
באמת .א #מצד שני היו רגעי) בה) התקשו להבדיל בי המציאות המדומה למציאות האמיתית,
וברגעי) אלו לא היו מודעי) כלל למצב) ,וה) חוו את הפסיכוזה כמציאות האמיתית.

שלומי :כשהיינו במסיבה ואני הייתי דלוק ...את כאילו רואה את הצבעי) וה) נראי)
חדי) יותר ,והקולות נשמעי) ברורי) וחזקי) יותר ,אבל אתה יודע כאילו שזה
בראש של ,#שזה לא באמת ,אבל אתה נהנה מזה כאילו זה אמיתי ...עד היו) אני
חושב שחלק מהדברי) שחוויתי בפסיכוזה ה) אמיתיי)...
אורית... :ידיד שלי ישב מולי והפרצופי) שלו מתחלפי) ומתחלפי) ,ואני מודעת ,אני
יודעת שזה הוא ,אבל באיזשהו שלב אתה כבר לא בטוח בעצמ ,#אתה לא בטוח
בדיוק מי מדבר אית...#
רעות מתארת את המודעות למה שקרה לה במהל #הפסיכוזה כמעי חוויה של שתי
ישויות .היא מתארת שחוותה את הפסיכוזה כמציאות האמיתית ,א #מידי פע) כאילו צפתה
בעצמה מ הצד ,והבינה שזו מציאות אחרת.
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רעות... :כשהייתי בהודו ולקחתי את הקוק ,אחרי כמה ימי) של פסיכוזה הרגשתי שיש
לי יכולות לדעת מי הול #למות ,ובאמת ניסיתי להזהיר את אות) אנשי) מהמוות,
כי הייתי בטוחה שזה נכו  ,אבל מידי פע) במהל #הפסיכוזה היה יוצא השד השני,
רעות השפויה כאילו ,ובכל הסלט הזה כאילו הייתי מסתכלת על עצמי מהצד,
ואומרת לרעות השנייה :תשמעי רעות זו הזיה ,כאילו זה לא אמיתי...
שלב שני" :סרט רע":

"במהל #הפסיכוזה אכלתי סרט רע פתאו) שאני בהריו  ,בבט יש לי את המשיח שיביא את
הגאולה לעול) ,אבל ידעתי שאני לא יכולה להיכנס להריו מרוח הקודש ,ושאני צריכה איזה
שהוא זרע ,אז חשבתי שהולכי) לאנוס אותי אי #שהוא ,וכשהייתי במטבח וחתכתי את ידי בלהב
הסכי  ,חבר שלי הביא אותי לחדר ,והוא ועוד חבר תפסו אותי ודחפו אותי לשירותי) בשביל
לחבוש אותי ,ואז חשבתי הנה זה הרגע שהוא הול #לאנוס אותי .כשהוא התכופ +לחבוש אותי
דחפתי אותו ואמרתי לו :אל תאנוס אותי ,אל תאנוס אותי" )רעות(.
השלב השני של הפסיכוזה ,שתואר על ידי מספר מרואייני) כ"סרט רע" ,הוא שלב הביניי) שבו
עברו המרואייני) אירועי) נקודתיי) קשי) של מחשבות הזויות ,חוסר חיבור למציאות ,קשיי)
בהתארגנות ,בעיות בתקשורת ועוד .חלק מאירועי) אלו היו אפיזודות קצרות שחלפו כשהשפעת
הס) התפוגגה ,וחלק מהאירועי) היו רצ +של "סרטי) רעי)" .לדברי המרואייני) ,למרות ששלב
זה היה קצר יחסית ,הוא נחווה על יד) כארו #מאד וכקשה להכלה .כל אחד מה) מספר על "סרט
רע" אחר שחווה בשלב זה של הפסיכוזה ,א #כול) מתארי) את השלב הזה כמשהו מאד קשה,
רצו שזה ייגמר ,סבל של ממש ואפילו סיוט .בשלב זה חשו רוב המרואייני) שה) אבודי)
ושמצב) מחמיר ,וה) פנו לעזרה באופ עצמאי או בעזרת ובהמלצת חבריה) .לירו מתאר את
הקושי בשלב הזה להגיע בטיסה מהודו לוושינגטו בגלל המצב הנפשי:

לירו  :מהודו לוושינגטו להורי) שלי ,הייתה לי טיסה ישירה ,ובגלל שהייתי אאוט,
ופספסתי טיסות ,ועשיתי בלאגני) בשדה תעופה ,לקח לי שבוע להגיע לוושינגטו .
צעקתי על הדיילי) ההודי) ופספסתי את הטיסה ...אח"כ נתנו לי טיסה דר#
אמסטרד) ,ג) ש) התפרעתי ולא הסכימו להעלות אותי למטוס ...בקיצור המצב
כבר החמיר וזה היה סיוט.
בשלב זה מתארי) מרואייני) אחרי) קושי בדברי) מאד בסיסיי) ,כמו למצוא חדר
בגסט האוס ,קושי להירד) ,ועוד:

הגר :היה איזה לילה שלא ישנתי כל הלילה ,ישבתי על המיטה ולא הצלחתי להביא את
עצמי למצב שאני מתחת לשמיכה .ישבתי ככה ע) עיניי) פתוחות לרווחה ונבהלתי
מעצמי שאני במצב הזה ,הרגשתי שנדבקתי במחלת נפש ,ונכנסתי להיסטריה
ולסרטי) .כל הלילה הזה עברו לי מחשבות שקשורות לעבודה ולמחלות נפש,
מחשבות על משוגעי) ,אני משוגעת ,אני לא משוגעת .פשוט עברתי סרט רע.
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ה"סרט הרע" לעיתי) תואר על ידי המרואייני) כאפיזודה זמנית ,קשה והזויה שחולפת
כאשר השפעת הס) מתפוגגת:

גדי :באוסטרליה ניסיתי יו) אחד כמה טיפות של ל.ס.ד והרגשתי שהשעה לא טובה ,ומזג
האוויר לא מתאי) ,והסיטואציה לא נכונה ,אבל הייתי חייב לנסות אי #זה מרגיש,
וזאת הייתה החוויה הכי קשה שהייתה לי בחיי) מכל החוויות שתיארתי .הכל נזל,
כאילו העול) נזל ,הכל זר) כמו נחל של חומצה בצבעי) זרחניי) ,ואני שומע הכל
נורא חזק ,ואני מרגיש כאילו אני יושב על טיפה ורודה כזו שלוקחת אותי לטייל
במציאות הזויה של פסטיבל ,ולא ידעתי מה קורה סביבי ,וכאילו אני הול #שעות,
שעות ושעות בתו #סיבובי) ,ולא יודע אי #למצוא את האוטו שלי ואת החבר'ה שלי.
ממש אבוד .ואז החברי) הבינו שמשהו לא בסדר ושמרו עליי כל הלילה עד שזה עבר.
שלב שלישי" :אחרי ההיי בא הדאו ":

"הגעתי לכפר בדיכאו שאחרי הפסיכוזה ,והיו לי הרבה לבטי) :אי #אני בונה את עצמי עוד פע)
ואי #מתחילי) מאפס ,אחרי פסיכוזה אתה מנותק רגשית ממש .כל הרגשת העליונות והאדירות
של הפסיכוזה מתמוטטת ברגע אחד ואז מגיע הדאו שאחרי ואז אתה פשוט לבד ,כלו) ,בודד"
)גיל(.
השלב השלישי בא לדי ביטוי בירידה משמעותית במוטיבציה ובמצב הרוח ,בתחושת ריקנות ,
בתלות ובחוסר אוני) .רוב המרואייני) חוו את השלב הזה בזמ שהות) ב"כפר איזו " .ה) תיארו
את הפסיכוזה בשלב זה כחוויה של משמעות קיומית שע) הפסקתה באה הריקנות ,עליה אפרט
בהרחבה בפרק ההחלמה .בער #לאחר חודש של שהייה בכפר ,ה) חוו תחושת דיכאו קשה .אחרי
ההנאה והאופוריה שאפפו אות) בשבועות הראשוני) ,לפתע ה) חוו ירידה משמעותית
במוטיבציה ובמצב הרוח ,ותחושת ריקנות קשה .פתאו) כל היכולות והתחושות האומניפוטנטיות
שליוו אות) בתחילת הפסיכוזה נעלמו וה) נשארו נטולי כל .המעבר החד הזה ,מתחושה של כל
יכול לתחושה קשה של ריקנות ,הביא אות) למצב שאותו הגדירו ה"דאו הקשה שאחרי ההיי":

רעות :ע) כל הקושי והסרטי) שסיפרתי ל ,#הקטע הקשה היה כשזה נגמר והתחיל
הדאו  ,הלמטה הזה .לאט לאט ,בכפר הסרטי) החלו להיעל) ונשארו רק שרידי).
אחרי חודש בער #בכפר מגיע הדיכאו  ,אבל זה היה דיכאו כבד ,לא דיכאו צעצוע
כמו שהיה לי בעבר .אני פותחת את העיניי) בבוקר ,דפיקות לב מטורפות ,חרדה
קיומית מטורפת על שמתחיל עכשיו עוד יו) בחיי) ואי #אני הולכת להעביר עכשיו
עוד דקה ועוד ...כל דקה הרגשתי ,והזמ עובר לאט ,לאט .המו  ,המו בכי ותחושה
של לבד ,לבד ג) א) מישהו יושב לידי ,תחושה של ריקנות ובדידות ,ואי לזה סו+
ללמטה הזה ואי #יוצאי) מזה?.
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מספר מרואייני) מתארי) את הרצו למות ואת איבוד התקווה כחלק מהדיכאו בשלב
האחרו של הפסיכוזה .ה) חשי) מיואשי) מאד וחסרי אוני) ,ופעמי) רבות משאלת) היחידה
ברגעי) אלו היא למות .ה) מייחלי) שהסבל הזה בו ה) נמצאי) ייפסק ,ולא מוצאי) שו) דר#
אחרת מלבד המוות .אצל כול) משאלה זו מאד גלויה בשלב הזה ,וה) משתפי) בה ג) את
הסובבי) אות) .רוב) מתארי) כי לא נקטו צעדי) אקטיביי) של ממש על מנת לממש משאלה זו
אלא רק חשבו כ #וייחלו לזה .מעטי) ניסו לפגוע בעצמ).

דורו  :כשהייתי בפסיכוזה זה היה כל כ #רע ,שהייתי בטוח שאני לא אצא מזה בחיי).
כשהגעתי לכפר כל הזמ אמרתי למטפלת האישית שלי :אי מה לעשות ,אני
כנראה ככה אהיה לנצח ,איבדתי את התקווה כאילו ,כבר אי לי כלו) .הייתי
בייאוש נוראי ,בטוח שאני הול #להישאר ככה עד סו +חיי ,שזה מצב בלתי הפי.#
אורית מתארת את איבוד התקווה ,הייאוש ,חוסר הביטחו וחוסר המסוגלות שמרגיש
אד) במהל #השלב הזה .מעי תחושה שאי בשביל מה לחיות יותר ,ואי תקווה לצאת מהמצב
הקשה הזה בו היא נמצאת ,מצב שמוביל למחשבות מרחיקות לכת לגבי עתידה:

אורית :היו לי הרבה רגעי ייאוש כשהייתי בכפר במשבר .אתה לא חושב שאתה מסוגל
לעשות כלו) ,אתה לא תצליח ,אתה לא טוב ,אתה מתחיל לעשות כזאת מעי
השוואה לאנשי) אחרי) בחו& ,ולהגיד :אני לא כמוה) וכול) יותר טובי) ממני,
אני ג) א +פע) לא אצליח להיות ,אני לא אצא מזה ואני ג) א +פע) לא אצליח
להיות ב אד) מתפקד ומועיל ,עד לדברי) כמו :אני לא אתחת ומי ירצה אותי
בכלל ,וכל הדברי) האלה ,אתה פשוט מאבד תקווה.
רעות מתארת את הרצו למות ,א #יחד ע) זאת את הכמיהה להישאר בחיי) כדי לא
להפסיד משהו ,ולכ לא ניסתה לפגוע בעצמה:

רעות :בכפר ,בזמ הפסיכוזה וג) לפני הפסיכוזה לא כל כ #ניסיתי לפגוע בעצמי ,כי תמיד
הייתה לי מ תחושה כזאת שיש פה איזה פואנטה וכדאי להחזיק מעמד .כאילו א)
אני אצא מהמשחק אני אפסיד .במהל #השהות בכפר נורא רציתי למות ,שתהיה
תאונה ,פיגוע ,משהו ,שמישהו יציל אותי ,אבל לא עשיתי משהו אקטיבי כדי שזה
יקרה ...ביו) שחזרתי מהכפר הביתה ,ישבתי בחדר מלא חבילות וכל כ #רציתי
למות ,וואיי ,כל כ #רציתי למות .היה לי מפחיד לחיות .לפחות בכפר אתה יש ע)
עוד מישהו בחדר ,אבל בבית של ההורי) אתה יש לבד ,לבד!
לעיתי) הייאוש והרצו למות כה חזקי) עד כדי ניסיו אובדני של ממש .אורית ניסתה
לממש את הרצו למות בניסיו אובדני ממרפסת ביתה:

אורית :אחרי האשפוז יו) ישבתי בבית וכל הראש שלי היה סמטוחה ,אני לא יודעת ,אבל
הקוקטיל של התרופות שנתנו לי בבית החולי) עשה לי משהו בראש .ראיתי
טלוויזיה והלכתי בבית לעבר החלו  ,פתחתי אותו ,ואבא שלי כבר קלט שמשהו
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לא בסדר איתי ,וניסיתי לזנק מהשולח שהיה ליד החלו  .אבא שלי תפס אותי
ברגל ,וזה היה כאבי תופת ,הרגשתי שהרגל שלי נקרעת לי מהגו ,+והוא צרח לאח
שלי שיבוא לעזור לו ,וה) ממש משכו אותי מש) .באותו רגע לא ממש הייתי
מודעת למה שקורה לי ,ולאחר מכ אושפזתי במחלקה סגורה.
"לי זה לא יקרה":

"על פסיכוזה שמעתי הרבה סיפורי) אבל לא ,לא האמנתי שזה יקרה לי" )בועז(.
תת תמה זו תעסוק במודעות של המרואייני) לסיכוני) ולהשפעות הכרוכות בנטילת הסמי) לצד
הכחשת הסיכוני) הללו .כמו כ תוצג הרגישות של המרואייני) לסמי) והידיעה שה) עלולי)
להיפגע מהשימוש בה) ,א #המשיכה וההכחשה מניעות אות) בכל זאת להשתמש בסמי)
ולקחת את הסיכו שה) עלולי) להיכנס למצבי) פסיכוטיי).
מבי המרואייני) היו שתיארו את הפחד מ"להשתגע"" ,להתפלפ" ולאבד את השפיות
לאחר שימוש בסמי) ,זאת כתוצאה מהידע שצברו אודות השפעת סוגי הסמי) השוני) ,השיטות
הנהוגות לשימוש "זהיר ונכו " בסמי) ,והסיפורי) שה) שמעו על מטיילי) אחרי) שנכנסו
למצבי) פסיכוטיי) בעקבות שימוש בסמי) .לצד המודעות לסיכוני) ה) מתארי) את האמונה
והביטחו ש"לה) זה לא יקרה"! זוהי הכחשה של אות) סיכוני) בשילוב התקווה שא) יעשו זאת
"נכו " ,ה) יצליחו ליהנות מהשימוש בסמי) ולא יחוו תחושות שליליות או יחוו מצבי)
פסיכוטיי).
הגר מתארת את הביטחו שהיה לה לגבי ההשלכות האפשריות כתוצאה מהשימוש
בסמי) ואת ההכחשה המוחלטת שג) לה עלול לקרות משהו לא טוב:

הגר :מה זה סמי)? עישנתי ג'וינט ,אני מכירה אנשי) שעישנו מלא ולא קרה לה) כלו),
לא יכול להיות שזה בגלל זה! ..לא חשבתי שאני אגיע לקיצוניות .מבחינתי זו לא
אופציה ,זו לא אופציה שאני אכנס למצב פסיכוטי .לא חשבתי על זה ,לא ידעתי מה
זה בכלל .זה לא אופציה שאני אאבד שליטה עד כדי כ .#אני תמיד מאד שולטת
במה שקורה .לא הגעתי למצב של חוסר אוני) טוטאלי כזה א +פע) .במהל #כל
הפסיכוזה וג) אחרי ,לא קישרתי את זה לסמי) בכלל ,חשבתי שזה בגלל העומס
הנפשי בעבודה .היו) ,בדיעבד ,אני יודעת שזאת הייתה פשוט הכחשה.
אייל ,בדומה לשאר המרואייני) ,מספר כי לא חשב לרגע שכתוצאה משימוש בקנביס הוא
עלול להיכנס למצב פסיכוטי .דעה זו רווחת בקרב הציבור הרחב לגבי ההשפעות הלא מזיקות של
קנביס ,ורבי) מחזיקי) בדעה זהה לזו שהציגו המרואייני) במחקר זה ,שקנביס אינו יכול להוביל
למצבי) פסיכוטיי):
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אייל :בהתחלה ,כשניסיתי לקחתי את זה ממש בקלות ראש ,לא חשבתי אפילו לא לשנייה
שדבר כזה יכול לקרות לי ,כאילו כזה דבר מטור +לא יכול לקרות מגראס או
מחשיש ,כ #חשבתי אז.
דורו מתאר את ההנאה שבשימוש לצד ההכחשה לסיכוני) ,ומתאר ג) את הסיפורי)
ששמע אודות תרמילאי) שנכנסו למצבי) פסיכוטיי) בעקבות שימוש בסמי) .הוא תמיד שיי#
זאת לאופי שלה) ,והאמי שהוא לא אחד מה) .הוא מציי שלולא הפסיכוזה היה וודאי ממשי#
לעש בגלל ההנאה הכרוכה בדבר:

דורו  :כל הזמ שעישנתי פשוט התמכרתי לזה ,לכי ,+להיי ,לא יכולתי בלי זה ,ולא רציתי
שזה ייגמר לעול) .אבל תשמעי ,הייתי בהכחשה כאילו .זה משהו שאתה כל כ#
נהנה ממנו ,אז אתה לא מנסה לחשוב איפה יש בזה רע .זה רק טוב מבחינת ,#זה
רק עושה טוב אז מכחישי) את הרע ...תראי ,רוב האנשי) וג) אני הייתי בהכחשה
טוטלית לסיכוני) הכרוכי) בסמי) ,אני זוכר שכשהייתי בהודו ,יש תמיד את
הסיפורי) על המופלפי) האלה ואני תמיד אמרתי :טוב ,זה אנשי) שיש לה) אופי
מסוי) ובגלל זה זה קרה לה) .אתה אפילו לא חושב ,ולא מתקרב לאופציה שאתה
יכול להיות אחד מה) ,כאילו אי מצב שזה יקרה ל ,#בביטחו מלא .וזה קרה לי
בדיוק ,ולהגיד ל #דוגרי ,אני לא הייתי לומד א) זה לא היה קורה לי ,ואני הייתי
ממשי #לעש כי זה פשוט כי.+
מבי המרואייני) ,היו שתיארו מצב הפו #ממה שהוצג עד כה לגבי מודעות המשתמשי).
ה) ציינו כי היו בטוחי) שה) מסוג האנשי) הרגישי) להשפעות הסמי) ,וידעו בוודאות שה)
עלולי) להיכנס למצבי) פסיכוטיי) עקב שימוש בסמי) ,א #ההנאה והמשיכה לס) ה) שהובילו
אות) להכחשה וללקיחת הסיכו  ,למרות הידיעה שזה עלול לקרות לה):

רעות :התחברתי עוד באר& ע) אנשי) ,אנשי מסיבות ,והיה כל הזמ אקסטות לידי,
ושומעת ורואה ,מציעי) לי ,ואני לעצמי אומרת :אי מצב שאת עושה משהו מעבר
ללעש  ,כי את בטוח נדפקת .כאילו ידעתי שא) אני את למוח שלי להסתובב
חופשי ,אני לא אגמור טוב.
רעות מספרת שלרגישותה לסמי) היו מודעי) ג) ההורי) שלה .היא מתארת את הפחד
מ"להשתגע" שמתבטא במכתב אותו רשמה להוריה ברגע של איבוד הדעת:

רעות... :פתאו) נבהלתי שאני הולכת למות ,אז ביקשתי ד +ועט כדי לכתוב להורי) שלי
מכתב פרידה ,ואני זוכרת שהדבר היחידי שהצלחתי לכתוב לה) היה" :לא
התפלפתי ,לא התפלפתי ,לא התפלפתי" כדי שיראו כאילו שזה בסדר שמתתי ,אבל
תדעו שלא השתגעתי מסמי) ,כי ה) תמיד אמרו ,לא במפורש אמנ)" ,שאי מצב
שאת נוסעת להודו וחוזרת בסדר" .בגלל שבאר& ה) גילו שאני מעשנת סמי)
ונכנסו להיסטריה ,מבחינת) באנג זה מזרק ,אי הבדל.
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מנקודת הראייה של בוגרת הכפר ,רעות חושפת זווית נוספת של התופעה .על א +הידיעה
שלה לרגישות שלה לסמי) ולאחר פרק זמ ממוש #ללא שימוש בסמי) ,ההכחשה והכמיהה לס)
עדיי קיימות בעוצמה" .סרט רע" שהתרחש לאחר שסיימה את הטיפול בכפר החזיר אותה להבנה
ש"הנה זה הול #לקרות לי שוב" ,א #הפע) הניסיו המר הנוס +גר) לה להפסיק לעש :

רעות :אחרי שסיימתי את הכפר ,עשיתי איזה שאחטה ע) ידיד שלי ,סטל מהכפר
ששמרתי איתו על קשר ,והיה לי מה זה כי ,+ויו) אחד פגשתי את עמרי מנהל
הכפר ואמרתי לו שניסיתי ושכדאי לי ,ושכאילו אני ממש ,ממש בסדר .אבל יו)
אחד שההורי) שלי לא היו בבית באו אליי חברי) ועשינו כמה באנגי) ,שתיתי
אלכוהול ,וג) הידיד שלי הזה מהכפר היה ,ואכלתי סרט של דקה ורבע בער #שהנה
זה קורה שוב ,את הבאת את זה על עצמ ,#אי ל #מה לעשות ,את חוזרת לכפר ,את
הולכת לאבד את השפיות .הייתה לי ידיעה שהנה זה הול #לקרות לי .סרט קצר
אבל מפחיד ומאז לא עישנתי.
לסיכו) ,שלב זה עסק בחוויית הפסיכוזה כפי שנחוותה על ידי המרואייני) .פריצת
הפסיכוזה לרוב לוותה בסימני) מקדימי) .מבי המרואייני) היו שידעו לציי במדויק את הרגע
והסיבה שהובילו לפריצת המשבר ,והיו שהתקשו לציי במדויק את הסיבה שהובילה ,לדעת),
לפרו& המשבר .רוב) לא היו מודעי) למצב) הפסיכוטי ,ורק מאוחר יותר ,לאחר שאושפזו ,הבינו
כי חוו התק +פסיכוטי .מבי המרואייני) היו שהתכחשו לחלוטי לפריצת הפסיכוזה עקב שימוש
בסמי) .כל המרואייני) תיארו כי הפסיכוזה היוותה תפקיד משמעותי בחייה) .חלק) ראו בה
תורמת ומחשלת ,וחלק) ראו בה אסו שהתרחשותו הייתה מיותרת .תיאור הפסיכוזה ותכניה
היה מעט מבולבל ברצ +האירועי) שתיארו המרואייני) .ה) תיארו סיפורי פסיכוזה בעלי תכני)
מגווני) של מחשבות הזויות ,פרנויות ,תכני) משיחיי) ועוד .תיאור התחושות הפיסיות והנפשיות
של המרואייני) נע בי תחושות של "היי" קיצוני ,התעלות נפש ואופוריה ,לבי תחושה של פחד,
הזיות ,איבוד שליטה ועד דיכאו קשה שהגיע לרוב בשלב האשפוז "בכפר איזו " או בבית חולי).
מהל #הפסיכוזה תואר בשלושה שלבי) :שלב ראשו

שלב ההנאה והאופוריה ,שלב שני

שלב ביניי) של אפיזודות קשות של "סרטי) רעי)" ושלב שלישי שלב שבו מגיע "הדאו שאחרי
ההיי" .מספר מרואייני) מתארי) את המודעות שהייתה לה) לגבי הסיכוני) הקיימי) בשימוש
בסמי) להיכנס למצבי) פסיכוטיי) ,א #יחד ע) זאת את האמונה והביטחו שלה) זה לא יקרה,
והכחשה מוחלטת לסיכוני) .מבי המרואייני) היו שתיארו מודעות גבוהה לרגישות לסמי) ,ופחד
שה) עלולי) ל"השתגע" ,א #יחד ע) זאת המשיכה והכמיהה לס) תוארו כחזקות יותר מהפחד
ל"השתגע" וה) היו מוכני) לקחת את הסיכוני).
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שלבי ההחלמה:
שלב זה יתאר את תהלי #ההחלמה שעברו המרואייני) ,החל מהקריאה לעזרה במהל #הטיול
כאשר מצב) הנפשי החל מידרדר ,דר #השיבה לאר& ועד חווית האשפוז בבתי החולי)
הפסיכיאטריי) .כמו כ תתואר ההגעה ל"כפר איזו " וחווית הטיפול בכפר כחלק מההחלמה.
לבסו +יוצג חשבו הנפש של המרואייני) ,הצור #למלא מבחינה נפשית את הריקנות שנוצרה
אצל) בעקבות האירוע הפסיכוטי ,והעצות ,החלומות והשאיפות שלה) כחלק מתהלי #ההחלמה
הכולל.

"לחזור הביתה":
בשלב כלשהו בטיול ,לאחר ההבנה של המרואייני) או של הסובבי) אות) כי מצב) הנפשי מחמיר
בשלב הפסיכוזה ,הוחלט לסיי) את הטיול ולחזור לאר& לרוב לפני המועד המתוכנ  ,ולפני מיצוי
הטיול .ה) מתארי) כי לעיתי) הבנה זו הגיעה רק לאחר הכחשה ממושכת ,שבה חשבו שיוכלו
להמשי #להסתדר ,התכחשו לקשיי) שלה) ולמצב) הנפשי והמשיכו לטייל ,א #לאט לאט חשו כי
מצב) מידרדר והחליטו לשוב לאר&.
מבי המרואייני) היו שתיארו כי מצב) הנפשי היה כה חמור ,עד שלא היו "שפויי)"
מספיק כדי להחליט לחזור לאר& .במקרי) האלה ה) מספרי) כי חבריה) לטיול או הוריה) ה)
אלה שהחליטו עבור) כי הגיעה העת לחזור לאר& ,דבר שגרר לעיתי) התנגדויות מציד) בשל
חוסר התובנה למצב) .רעות מספרת כי לא הייתה מספיק "שפויה" כדי להחליט לפנות לעזרה
ולחזור לאר& ,והיא מתארת כי חבריה לקחו אותה לבית החולי) בהודו בכוח ,ולאחר מכ הזעיקו
את הוריה בעודה מאושפזת בבית חולי):

רעות :הייתי במצב ממש קשה ,והחברי) כבר ראו שאני מאבדת את השפיות ,אז פשוט
הכניסו אותי למונית בכוח ולקחו אותי לבית החולי) בהודו ,ש) אושפזתי  4ימי).
במהל #הזמ שאושפזתי בבית חולי) בהודו ,החבר שלי שהיה איתי לאור #כל
הדר ,#התקשר להורי) שלי וסיפר לה) הכל .ה) כמוב נכנסו להיסטריה ועשו
בירורי) באר& מה לעשות .ה) התייעצו ע) הפסיכיאטר המחוזי באר& ,שהמלי&
לה) שלא כדאי שה) יבואו לקחת אותי אלא מישהו בדרגה קצת פחות קרובה ,אז
ה) שלחו את דודה שלי ,שהיא רופאת משפחה באר& ,לבוא לקחת אותי מהודו,
ואכ כ #היה.
בעוד סיפורי התרמילאי) מתארי) התפתחות איטית יחסית של הפסיכוזה ,הרי שרוב
ההורי) נשאבו למערבולת המחלה כרע) ביו) בהיר .הידיעה ,ברוב המקרי) ,הגיעה אליה)
בצורת טלפו פתאומי ,או במייל לא מוב  ,והיה עליה) להגיע במהירות רבה ככל האפשר להשיב
את ילדיה) מהטיול .לדברי המרואייני) ,חלק) הרגישו שמשהו קורה עוד בשיחות הטלפו ע)
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בנ)/בת) ,א #לא ממש ידעו מה לעשות .ייתכ ויש בכ #כדי להבי את האופי הטראומטי של
המשבר עבור ההורי).

הקריאה לעזרה:

"בברזיל כבר חבר שלי הבי שמשהו לא בסדר איתי ,והתקשר לאמא שלי כנראה ,וסיפר לה על
מצבי ...באחד הלילות ,שהכל כבר נהיה מאד מפחיד ,והרגשתי שאנשי) נכנסי) לי למחשבות
ורוצי) להרוג אותי ,אמרתי לחברי) שלי :תראו משהו לא בסדר ,וחבר שלי כבר דיבר ע) חיליק
המחל& מהכפר ,והוא אמר לו מה לעשות איתי בינתיי)" )אייל(.
הקריאה לעזרה מתרחשת במהל #הטיול על ידי החברי) או המרואייני) עצמ) .לעיתי) זה מגיע
כאמור דר #טלפו או מייל בהול להורי) ולעיתי) בשיחות הטלפו ע) ההורי) ה) מביני)
שהמצב של ילדיה) קשה וה) מגיעי) ביוזמת) לחל& את בנ)/בית) .דר #נוספת של קריאה
לעזרה היא דר" #הבית הח)" בגואה מוקד חילו& שהוק) בהודו על ידי הרשות למלחמה בסמי)
בשיתו +ע) "כפר איזו " ,ומטרתו לאתר את אות) תרמילאי) אבודי) ,ולחלצ) ארצה בעקבות
המשבר שפקד אות).
דורו מתאר את הפנייה שלו לעזרה דר" #הבית הח)" בגואה ,וזאת לאחר שבועיי) של
התלבטות ובושה להיכנס ולבקש עזרה:

דורו  :כשהבנתי שמשהו לא בסדר איתי ,אחרי שבועיי) שלא העזתי להיכנס לבית הח)
שמפעיל "כפר איזו " בגואה ,נכנסתי לש) ואמרתי :תשמעו נראה לי שמשהו לא
בסדר איתי ,אני צרי #עזרה .ה) הראו לי את הפרוספקט של "כפר איזו " והזמינו
לי טיסה הביתה.
הגר מתארת את הסימני) הראשוני) לכ #שהבינה שמצבה מידרדר ,ואת הקריאה לעזרה
דר #טלפו לחברתה באר&:

הגר :בשדה תעופה בדר #לתאילנד הרגשתי ניצני) ראשוני) שסמי) הפחידו אותי ,שקרה
לי משהו לא טוב מה) ...הייתי בשדה והייתי מבולבלת,וזה היה ממש מבהיל .ידעתי
שאני צריכה להגיע למטוס ,אבל לא הצלחתי ,הרגשתי שאני צריכה לאפס את עצמי
כדי להגיע לטיסה ,והייתי לחוצה ונורא מבוהלת .בדר #התקשרתי לחברה שלי
באר& ואמרתי לה "אני לא יודעת מה קורה איתי" ,והיא אמרה לי תחזרי לאר&.
קריאה לעזרה מצד המרואייני) לעיתי) ג) התרחשה לאחר מספר אשפוזי) במוסדות,
אשר הטיפול בה) ,לטענת) ,לא כל כ #התאי) לבעיית):

הגר :אחר מספר אשפוזי) וניסיונות טיפוליי) בעזרת תרופות ,אמרתי להוריי "תשמעו
אני לא יודעת מה לעשות" ,שזה צעד גדול מבחינתי לומר זאת ,כי אני תמיד יודעת
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מה לעשות .הפע) זה היה סופי ,החלטתי להעביר את המושכות אליה) ,וכבר לא
היה אכפת לי מה יעשו ,הייתי נואשת.
אורית ,שלא נסעה לטיול תרמילאי) ,מתארת את הדר #בה קראה לעזרה באר&,
כשהבינה שמצבה הנפשי קשה:

אורית :אחרי אונס ברוטלי שעברתי ,המוח שלי פשוט התבלג בשנייה ואחרי שבועיי) של
הסתגרות ומחשבות רצות ,קלטתי שאני לגמרי לא מסתדרת .ברגע של שפיות
פניתי להורי) שלי ,ואמרתי לה) שאני צריכה פסיכולוג .ה) לקחו אותי לבית
חולי) רמב") ,וש) מנהל המחלקה החליט בהתחלה שאני צריכה אשפוז סגור.
השיבה לאר&:

"חזרתי לאר& אחרי שמונה חודשי) כי נגמר לי הכס ,+וזה היה התכנו פחות או יותר .תו #שבוע
מרגע שחזרתי היה לי ההתק +הפסיכוטי" )בועז(.
טיול התרמילאי) מאופיי בכ #שהוא תחו) לתקופה שבסיומה המטיילי) שבי) ארצה .מבחינת)
הטיול הוא יציאה לצור #חזרה .ה) רואי) בטיול הזדמנות אחרונה לפני המעבר לבגרות,
ומדברי) על המש #המסלול המחכה לה) ע) החזרה לאר& .אספקט זה משפיע על אופי הטיול.
תחושת הזמניות ,והידיעה שהטיול יסתיי) בחזרת) למסלול ,גורמת לה) לנצל עד תו) את
החופש נטול המחויבות שלקחו לעצמ) .כמו כ ה) מנצלי) את הטיול להתבוננות פנימית ,עריכת
חשבו נפש ,וניסיו לבחו את העבר והעתיד ,בתקווה למצוא תשובה לגבי השלב הבא שמחכה
לה) ע) השיבה לאר&.
מספר מרואייני) במחקר זה חזרו לאר& טר) הזמ שתכננו בגלל מצב) הפסיכוטי או
בגלל הסימני) המקדימי) לו .מצד אחד ה) מתארי) את הקושי לחזור לאר& ולהפסיק את הטיול
בגלל הנסיבות של מצב) הנפשי ,ומצד שני ה) מתארי) את הצור #והדחיפות לחזור לאר& ולקבל
עזרה הולמת למצב) הנפשי .מייד בהגיע) ארצה ה) הופנו לקבלת טיפול .לרוב ה) אושפזו בבתי
חולי) פסיכיאטריי) בשל מצב) הפסיכוטי .מעטי) הגיעו מייד ל"כפר איזו ".
גיל מתאר אי #חבריו ניסו לשכנע אותו לחזור לאר& א #הוא התנגד ,ולבסו +שכנוע של
אביו החורג עזר לו לחזור לאר& .בהגיעו הוא מייד אושפז:

גיל :כשהחבר'ה בהודו הבינו שמצבי קשה ,ה) ניסו לשכנע אותי לחזור לאר& ,אבל לא
רציתי .בסו +הסכמתי לרדת לדלהי ,והזנתי את הפרנויה שלי שאני צרי #לצאת מש)
כי מסוכ ש) .יצאתי ע) חבר שלי שהיה צרי #לחזור לאר& ,נסעתי איתו לדלהי.
בדלהי רציתי להישאר ,ואבא שלי החורג אמר לי :תחזור לאר& ,הסכמתי ובאתי
ארצה .בשדה תעופה כול) חיכו לי ,ודיברתי מלא שטויות ,הייתי פסיכוטי לגמרי,
וישר מהשדה לקחו אותי לאשפוז.
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רעות מתארת את החזרה הטראומטית לאר& לאחר אשפוז בבית החולי) בהודו ,את
מצבה הפסיכוטי הקשה בטיסה ארצה ,ואת חוסר היכולת להתאשפז ב"כפר איזו " בגלל מצב זה:

רעות :דודה שלי באה לקחת אותי מבית החולי) בהודו,כל הדר #הייתי ע) אינפוזיה ביד.
בטיסה לבומביי אמרו לי שהשתוללתי ודפקתי על החלונות .תו #כדי הטיסה ג)
הדלקתי סיגריה וצעקתי "תלכו להז " .בשדה תעופה הייתי על כסא גלגלי) כי
הייתי כולי ספגטי מכל הכדורי) שדחפו לי בבית חולי) .דודה שלי הודיעה להורי)
שלי שהמצב חרבנה ,ושכנראה יצטרכו לאשפז אותי .במטוס היה איתנו מדרי#
שעבד פע) ב"כפר איזו " ,והוא המלי& לדודה שלי לקחת אותי לכפר .נחתנו באר&,
אני ירדתי ע) כסא גלגלי) מהמטוס ,ואמבולנס חיכה לי ש) ולקח אותי .נסענו
הביתה ,שמנו את הדברי) ,ומייד נסענו ל"כפר איזו " .כשהגענו לכפר ,מייד אחרי
הטיסה ,החליטו שאני פסיכוטית מידי בשביל הכפר...
אייל מתאר כיצד אימו הגיעה לברזיל על מנת להחזירו ארצה ,בסיפור "כיסוי" שהיא
מגיעה לכנס בסלבדור:

אייל :החבר שלי דיבר ע) אמא שלי וסיפר לה על מצבי ,ואז אמא שלי דיברה איתי
ואמרה לי שהיא מגיעה לברזיל ,כאילו לאיזה כנס בסלבדור .בסלבדור פגשתי את
אמא שלי וסיפרתי לה על הסמי) ,אבל לא סיפרתי לה על יכולות התקשור שלי ועל
הטלפתיה.כמה ימי) טיילנו יחד ,והיה נראה שזה עבר לי ויצאתי מזה ,אבל באיזה
שהוא שלב זה חזר לי שוב ,ובבית קפה כשישבנו הרגשתי שאני משתגע ,אז אמרתי
לה :טוב ,מתי חוזרי)? והיא אמרה לי :מתי שתרצה .היא ארגנה לנו כבר טיסה
ליו) המחרת ,וכל הטיסה חזרה הרגשתי לח& מטור ,+הרגשתי שאני מת .שוב הכל
דיבר אליי וזה היה מפחיד .הגעתי לאר& במפתיע כזה ,א +אחד לא ידע שהגעתי.
החזרה לאר& לאחר הנחיתה היא שלב שבו מתמודדי) התרמילאי) ע) מספר קשיי).
קושי אחד הוא המפגש של התרמילאי ע) המסגרות שהשאיר מאחוריו ,ובחינת מקומו בה לאחר
הטיול .הקושי השני הוא השתלבות במסגרת כלשהי ובניית שגרת החיי) באר& .השינויי)
האישיי) שהתרחשו אצל) במהל #הטיול ,הכרות ע) דפוסי חשיבה וחיי) אלטרנטיביי) ,הרגלי)
שרכשו בטיול כל אלה עומדי) לעיתי) בניגוד לאורח החיי) שאליו ה) אמורי) לחזור ,ומקשי)
על ההתאקלמות באר&.
גדי מתאר את החזרה לאר& כשהוא חווה התקפי חרדה קשי) ,את חוסר ההבנה של
הוריו למצבו הנפשי ,ואת הלח& שלה) שיירש) לאוניברסיטה ויחזור לשגרה במהרה:

גדי :חזרתי לאר& כשהמצב בטיול כבר היה קשה מנשוא .אי #שהגעתי לאר& ,אבא שלי
התחיל להפעיל עליי לח& להירש) לאוניברסיטה ,ואני יעני ק) ע) התקפי חרדה כל
בוקר ,כל היו) כאילו מטור +לגמרי ,לא מצליח כאילו לחיות ,לנשו) .לא עבדתי כי
לא הייתי מסוגל .לא ידעתי מה לעשות ע) עצמי  .לא יכולתי להישאר סגור בחדר,
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מצד שני ג) פחדתי לצאת ,תחושה נורא קשה של פחד .בקיצור הרגשתי שאבא שלי
ש) לי אקדח לראש יעני ,חתמתי על הטפסי) של האוניברסיטה ,נרשמתי
והתקבלתי.
הגר מתארת את מיצוי הטיול והרצו לחזור לאר& בגלל מצבה הנפשי ,את קשיי
ההתאקלמות באר& ואת תחושת התלישות מהמוכר והידוע .יחד ע) זאת החזרה לאר& זכורה לה
כמשהו חיובי:

הגר :אחרי המשבר הנפשי שחוויתי באוסטרליה ,הרגשתי צור #כבר לחזור הביתה.
לקחתי איזו שהיא החלטה כזאת לפני שחזרתי לאר& ,שאני חוזרת אסופה .אני
זוכרת שהיה לי קשה .לקח לי זמ להתגבר על התחושה של התלישות הזאת .יש סוג
של שיחות של אנשי) בטיול ,שה מאד שטחיות ,ואתה כבר לא יודע אי #לדבר ע)
אנשי) שה) לא חברי) לטיול .ג) חברי) שלי מהאר& הרגשתי שזה לא אותו דבר
כמו שזה היה לפני ,ואני לא יודעת אי #לשנות את זה .אבל יחד ע) זאת ,החזרה
לאר& נורא נתפסת אצלי בזיכרו כמשהו חיובי ,של הסתובבות ,ופתאו) לגלות כמה
אני אוהבת את האנשי) באר& ...נרשמתי ללימודי) וחיפשתי עבודה בתחו) של
אנשי) ע) מחלות נפש ,כמה אירוני ,כי בסו +אני הייתי מאושפזת.
האשפוז:
כפי שנאמר קוד) לכ  ,מספר מרואייני) הגיעו לכפר לאחר שהתנסו בצורה זו או אחרת במסגרות
טיפוליות אחרות ,בעיקר מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולי) .ה) מתארי) רוש) קשה מאד
שהותירה בה) חווית האשפוז .בנוס ,+רבי) מה) חוששי) ,כי האשפוז בבית חולי) פסיכיאטרי
יעניק לה) תיוג חברתי של "חולה נפש" ,ונרתעי) מהמשמעויות הנלוות לסטיגמה זו .בהקשר זה,
"כפר איזו " נתפס כמקו) המאפשר טיפול והתאוששות מחד ,ללא הצור #לשאת תווית של חולה
נפש מאיד.#

חווית האשפוז:
חווית האשפוז תוארה על ידי מספר מרואייני) כחוויה קשה מאד .ה) מתארי) חוסר התאמה
למסגרות השונות בה) אושפזו .מצד אחד בית חולי) פסיכיאטרי לא מתאי) לטיפול בבעיית),
מכיוו שה) אינ) "חולי נפש" לטענת) .מצד שני ה) ג) אינ) משתייכי) לאוכלוסיית המכורי)
לסמי) ,ולכ ג) מסגרות של טיפול במכורי) ,כמו קהילות ומרכזי גמילה למיניה) ,לא מתאימות
לטיפול בבעיית).
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מרואייני) אלו מתארי) את החוויות השליליות באשפוז כקשורות ג) לדר #בה הגיעו
לאשפוז על ידי משפחותיה) .בני המשפחה היו חסרי אוני) אל מול מצב) הפסיכוטי של
המרואייני) ,ומחוסרי ידיעה על מקומות אלטרנטיביי) לטיפול בבעיה .פעמי) רבות אושפזו
המרואייני) בכפייה בבתי חולי) פסיכיאטריי) ,מבלי שקיבלו הסבר לא לוקחי) אות) .בני
המשפחה יצאו מנקודת הנחה שהמרואייני) אינ) מודעי) למצב) ,ולכ אינ) יכולי) להחליט
במצב זה מה הטיפול הראוי עבור) ,והאחריות עברה לידיה) .הגר מתארת כי חוסר מת הסבר
וחוסר הוודאות לא לוקחי) אותה גרמו לה לחוסר שיתו +פעולה ,פחדי) ורתיעה מאשפוז:

הגר :ניסו לקחת אותי מרופא לרופא ,ולא הסכמתי לדבר ע) א +אחד .הבעיה היא שלקחו
אותי למקומות שלא רציתי להיות בה) ,מקומות סגורי) כאלה ,בתי חולי) .ג) א+
אחד לא הסביר לי לא הולכי) .ה) לא ידעו ,ה) ראו ילדה שהשתגעה ואמרו ניקח
אותה לבית חולי) לאשפוז .חשבו שאני לא מבינה מה קורה ,וכ הבנתי ,הבנתי אבל
לא הצלחתי לתקשר .אני עד היו) חושבת ,שא) היו יושבי) ומסבירי) לי ,הייתי
מבינה והייתי משתפת פעולה .למשפחה הייתה נטייה לחשוב "שהילדה לא תדאג ,
אנחנו נטפל בה" וזה היה מאד גרוע ,כי אני הייתי כל הזמ במצב של חוסר וודאות.
ה) לא אמרו לי מה עושי) ולא נוסעי) ,וזה פשוט שיגע אותי.
את חווית האשפוז עצמה בבית החולי) הפסיכיאטרי מתארת הגר כחוויה קשה מאד.
היא זוכרת שמשפחתה השתמשה בכל מיני אמצעי) כדי להביא לאשפוזה )צעקות וכד'( .היא
אושפזה במחלקה סגורה בכפייה ,ש) הרגישה אבודה ,ומתארת את תחושת הבדידות וחוסר
השייכות למקו):

בסו +זה הסתיי) באשפוז כפוי במזרע .ואני לא הייתי אלימה ולא מסוכנת לא +אחד,
פשוט קצת מבולבלת ,ואשפוז במחלקה סגורה בכפייה לילדה זה היה פשוט טראומטי.
הייתי ש) רק שבוע וחצי ,אבל זה הרגיש כמו נצח .פחדתי,לא הבנתי מה קורה ש) ,שו)
דבר לא היה מסודר ,אתה לא יודע מתי יש מקלחות ,האחיות שחוקות ולא אכפת לה  ,זה
היה כמו כלא .בקיצור ,לא מקו) ידידותי.לא הייתי קשורה לש) וניסיתי לצאת מש).

בועז ואורית תיארו את חווית האשפוז כחוויה נסבלת ,לעיתי) א +מהנה ,קצת משעממת,
א #לא טראומטית כפי שתיארו אותה שאר המרואייני) .עבור שני מרואייני) אלו לא היה זה
האשפוז הראשו  ,ואולי בשל כ #החוויות שה) מתארי) קשות פחות .אורית מתארת את תגובתה
בתחילה לאשפוז ואת ההתאקלמות במחלקה ,את השעמו) הנוראי ,ואת חזרתה לאשפוז נוס+
במקו):

אורית :האשפוז השני קרה אחרי שניסיתי לקפו& מהחלו בבית ,הגעתי לאשפוז בבית
חולי) לחולי נפש בטירת הכרמל שמבחינתי זה היה אסו יותר מכל בית חולי) כי
מטירה לא חוזרי) .באותו רגע חשבתי שזה הדבר הכי נורא שהול #לקרות לי,
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והתחלתי להשתולל ורציתי לברוח .תפסו אותי ונתנו לי זריקה בתחת ,הכניסו
אותי למחלקה סגורה ,ויחסית היה ש) די כי .+בסופו של דבר אני אד) די
מסתגל ודי נהנתי ש) ,וזה אולי הזוי לשמוע ב אד) אומר שהוא נהנה ש) ,אבל
חברתית מאד השתלבתי ,וזה ג) עזר לי האשפוז הזה .היינו ארבעה בחדר,
מחלקה סגורה מאד קטנה ,מסדרו ושישה חדרי) ...הייתי ש) בער #חודשיי).
מה ששבר אותי ש) היה השעמו) ,כמה אפשר לעשות ריפוי בעיסוק ,נגרות או
עבודות של חרוזי) וחימר .אני חושבת שבחיי) לא עבר לי הזמ כל כ #לאט.
אחרי חודשיי) השתחררתי הביתה והייתי במצבי רוח לא יציבי) ,סבלתי מאד
מהתרופות שנתנו לי והשפיעו עליי לרעה ,אז חזרתי לעוד אשפוז שלישי בטירה,
וש) הייתי עוד חודשיי).
בועז :אחרי יומיי) של טירו +ושטויות שבה) זרקתי על שוטרי) בדלי סיגריות לניידת,
עצרו אותי ואשפזו אותי בכפייה בבית חולי) פסיכיאטרי בטירת הכרמל .ג) בבית
החולי) הייתי במצב רוח מרומ) בהתחלה .אושפזתי ש) חודש וחצי .סה"כ
האשפוז בבית החולי) היה חוויה לא נעימה ,אבל בסדר ,לא נורא.
רעות מתארת את ההגעה לאשפוז בבית החולי) בהודו ,אליו הגיעה לאחר שחבריה לטיול
לקחו אותה לש) בכוח ,כי מצבה הנפשי הידרדר .היא מתארת את ארבעת הימי) של האשפוז
כחוויה הזויה וקשה ,ולדבריה היא לא זוכרת כל כ #את התחושות בגלל התרופות הרבות שקיבלה
ש):

רעות :כשהחבר'ה קלטו שמצבי מחמיר ה) הזמינו מונית ולקחו אותי לבית חולי) בהודו.
ה) ממש תפסו אותי בכוח ואני הרגשתי תחושה שזה היו) האחרו של העול),
כשהשמש תשקע ,היא לא תזרח עוד פע) .הגענו לבית החולי) אני לא הסכמתי
להיכנס לש) ,בסו +אי #שהוא הסכמתי להיכנס ...אני זוכרת שישבתי על המיטה
ע) עיניי) שמוטות ,עישנתי מלא ,הפסיכיאטר יושב מולי בכסא והוא אומר לי
באנגלית במבטא הודי כבד:
"rleot, you build yourself another reality. What you are thinking is not real
"you are very emotional and you are very afraid

ואני יושבת מולו וחושבת לעצמי :מה נסגר אית ,#חכה תראה שאני צודקת ,זה לא
אני הדפוקה .בבית חולי) אני זוכרת את החבר שלי מתרוצ& סביבי ,רוח& אותי.
אני זוכרת שעישנתי המו  ,נתנו לי כדורי) והוצאתי אות) ,החבאתי אות) ,זרקתי
מהחלו  ,עשיתי כאילו אני לוקחת והחבאתי מתחת לכרית .התעצבנתי שהאחיות
ש) מסתכלות עליי כמו על משוגעת ,אז עשיתי כנראה רעש במחלקה והתפרעתי,
ואז נכנסו כמה אחי) ורופאי) ,לא יודעת מה עשיתי בדיוק ,תופסי) לי רגליי),
ידיי) ,מורידי) לי את המכנסיי) ודוחפי) לי זריקה בתחת .מאותו רגע אני זוכרת
הכל בתמונות ,סיממו אותי והייתי כמו זומבי .מתי שהוא פתאו) פתחתי את
העיניי) ,וראיתי את דודה שלי שבאה לקחת אותי לאר& .הייתי בבית החולי)
סה"כ ארבעה ימי) ,חוויה הזויה וקשה ,אבל הרבה דברי) אני לא זוכרת.
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הטיפול הפסיכיאטרי:

"בתל השומר נתנו לי זריקות ,ונתנו לי כל מיני כדורי) שהיו מפילי) סוס ,ואני המשכתי לצעוק
ולעשות בלאגני)" )שלומי(.
כל המרואייני) ,ללא יוצא מ הכלל ,נטלו או נוטלי) תרופות פסיכיאטריות כחלק מהתהלי#
הטיפולי .בשלב זה יוצג הטיפול הפסיכיאטרי בבתי החולי) השוני) בה) שהו המרואייני) טר)
הגעת) לכפר הטיפולי ,כפי שנחווה על יד) .המרואייני) הביעו עמדות מגוונות כלפי הטיפול
הפסיכיאטרי שנית לה) במוסדות השוני) בה) אושפזו .מבי המרואייני) היו שהביעו חוסר
שביעות רצו מהטיפול הפסיכיאטרי ,בטענה כי לא זכו להבנה וליחס אישי כפי שציפו .ה) טועני)
כי פעמי) רבות הטיפול לא התאי) לה) וגר) לה) להרבה תופעות לוואי מאד קשות ולהפסקת
לקיחת התרופות על דעת עצמ).

בועז :בבית החולי) נתנו לי כדורי) דפלפט ,זיפרקסה ,והלידול .זה עשה לי הרבה תופעות
לוואי .זה הפ #אותי קצת להיפר אקטיבי .אחרי חודש וחצי שחררו אותי הביתה.
הגר :בבית החולי) ,במהל #האשפוז הכפוי ,כל היו) תקעו לי כדורי) :זיפרקסה ,כדורי
הרגעה וכדורי שינה .בצפת התחילו לתת לי אנטי דכאוניי) והגבתי לזה רע ,זה
הכניס אותי לחרדות ,אז הפסקתי לקחת ,בקיצור ,כל הטיפולי) התרופתיי) שניסו
לתת לי היו ממש לא טובי).
מרואייני) אחרי) הביעו עמדות הפוכות בתכלית לגבי הטיפול הפסיכיאטרי ,והעריכו
מאד את הטיפול שנית לה) .גדי מתאר את הטיפול הפסיכיאטרי הפרטי כטיפול מצוי שעזר לו
להתמודד ע) התקפי החרדה שלו בצורה טובה ,וא +אפשר לו לעבוד במש #פרק זמ מסוי).

גדי :כשחזרתי לאר& ,הלכתי לטיפול פסיכולוגי ,שהדבר הכי טוב שהוא עשה לי זה לשלוח
אותי לטיפול פסיכיאטרי .ש) נת לי תרופות ,ואחרי כמה זמ ע) התרופות הצלחתי
לצאת מזה ,התחלתי לעבוד במשלוחי) ועבדתי איזה חצי שנה .זה היה טיפול פרטי
אצל פסיכיאטר .אמרתי לו מה המצב כל פגישה 500 ,שקל ,חצי שעה ,מרש)
ותרופות וקשר טלפוני .הפסיכאטר הגדיר את המצב שלי כדו קוטבי .כאילו מהיי
לדאו  .בזמ ההיי הזה כל מה שנגעתי בו הפ #לזהב ,באמת ,כאילו לא באשליה ,אבל
אח"כ היה מגיע הדאו שהיה קשה מנשוא.
אורית מציינת לשבח את הפסיכיאטר המטפל בבית החולי) ,שלדבריה היה ממש מומחה
בעניי התרופות והמינוני) שרקח לה עבור בעייתה ,א #יחד ע) זאת מתארת שבתחילת האשפוז
בבית חולי) הנ"ל ניסו להוריד אותה מתרופות בבת אחת ,דבר שגר) לה לתופעות לוואי קשות:

אורית :באשפוז בטירה ,הפסיכיאטר ש) היה כזה גאו  ,הוא היה ספ& ,ספ& ,ספ&
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בתרופות ,הוא היה מדויק ,הוא לא היה מזיי במוח ,הוא פשוט ניסה להציל
אותי .אבל בהתחלה כשהגעתי לטירה ניסו להוריד אותי מתרופות לגמרי ,וזה
עשה לי בלאג  ,וכשניסו להחזיר לי איזה תרופה פשוט קלטתי שמשהו לא בסדר
איתי .פתאו) נתקעתי ,לא יכולתי לזוז ,כמו בובה ,ואז הייתי צריכה תרופה
אחרת כדי שתשחרר את תופעת הלוואי הזו ,וזה היה ממש קשה.
לירו מתאר מצב ביניי) שבו לא חש בהשפעת הכדורי) ולכ המשי #לעש  ,וכאשר
הטיפול הפסיכיאטרי התקד) הוא התחיל לחוש תחושות קשות ,שגרמו לו ,בסופו של דבר,
להפסקת נטילת התרופות על דעת עצמו.

לירו  :בארה"ב ההורי) שלי לקחו אותי לפסיכיאטר ,אמרתי לו שאני בטוח שאני משיח
ב  ,95%והוא אמר :טוב אני את ל #כדורי) .הוא שאל הא) אני אסכי) לקחת,
אמרתי שכ  ,לקחתי את הכדורי) וה) בקושי השפיעו עליי ,המשכתי לעש קצת
ככה פעמיי) בשבוע .ואז הוא עבר איתי לטיפול קצת יותר רציני בליתיו) ,וזה
עשה לי הרגשה נוראית ופחדי) מטורפי) .אחרי שבועיי) הפסקתי את הליתיו)
וחזרתי לאר&.
לסיכו) ,תפקידו של הפסיכיאטר הינו להפגיש את המטופלי) ע) המציאות ,שהינה
לעיתי) קשה להתמודדות .מת דיאגנוזה פסיכיאטרית והעלאת נושאי) כגו שימוש בתרופות,
אשפוז פסיכיאטרי וכדומה ,מהווי) מכה קשה למטופל ולבני משפחתו ,המתקשי) לקבל את
העובדה ,כי הילד הנורמאלי והמתפקד הפ #לפתע לפגוע נפש .יש לזכור כי לרוב מדובר במשפחות
ובמטופלי) נורמטיביי) לחלוטי  ,אשר מעול) לא נקלעו למשבר מסוג זה .לפיכ ,#אי זה מפתיע
כי ישנ הרבה התנגדויות וחוסר הסכמה מצד המטופלי) ובני משפחותיה) לטיפול הפסיכיאטרי
שנית לה).
נראה כי חווית האשפוז והטיפול הפסיכיאטרי זכורי) לרבי) מבי המרואייני) כחוויה
טראומטית ,ה בשל תופעות הלוואי הקשות של התרופות ,וה בשל היחס שזכו לו במחלקות
הפסיכיאטריות .ה) קושרי) את הטיפול הפסיכיאטרי ואת חווית האשפוז הקשה לכ #שאושפזו
במוסדות שאינ) מתאימי) לטיפול בבעיית) ,ולסטיגמה הכרוכה בכ .#מעטי) מהמרואייני) חוו
את האשפוז כחוויה סבירה ולעיתי) א +מהנה.

"כפר איזו":
תמה זו תעסוק בשהות בכפר הטיפולי "איזו " כשלב נוס +בתהלי #ההחלמה .שלב זה כולל בתוכו
את דרכי ההגעה של המרואייני) לכפר ,הגורמי) שהשפיעו על ההגעה לכפר ,הלבטי) וקשיי
ההסתגלות במהל #השהות בכפר ,וחווית הטיפול אותו עברו במהל #שהות) בו .כמו כ יתואר
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חשבו הנפש שערכו המרואייני) בינ) לבי עצמ) בשלב זה ,רגשות האשמה והחרטה שעלו בה),
חווית ריקנות המופיעה בזמ היציאה מהמצב הפסיכוטי ומהווה מכשול בתהלי #ההחלמה,
ותיאור השאיפות והחלומות שלה) לעתיד ,כחלק מתהלי #ההחלמה והטיפול בכפר.

ההגעה והטיפול בכפר:

"אחרי עשרה ימי) בשלוותא הגעתי ישר לכפר .דודה שלי הכירה את א' שהוא מטפל כא והוא
עשה לי ראיו ונכנסתי לכא  .ג) חבר טוב שלי ששמע על המקו) המלי& לי לבוא לכא " )לירו (.
רוב המרואייני) שמעו על קיומו של הכפר מפי מטיילי) אחרי) רק במהל #הטיול .ש) המקו)
העלה אסוציאציות של "בית משוגעי)" .דורו מתאר "הומור שחור" הנפו& בקרב תרמילאי),

המשתמשי) בסמי) הזיוניי)" :תמיד בגואה יש משפט כזה :מגואה לגהה ,או :ניפגש בכפר
איזו '" .העובדה כי המשתמשי) בסמי) מודעי) לקיומו של הכפר וא +קובעי) להיפגש ש)
באירוניה עצמית ,מעידה על מודעות מספקת לאפשרות שה) עלולי) להתאשפז בו .דר #הגעה
נוספת לכפר היא לאחר שהות במוסדות טיפוליי) אחרי) ,בעקבות המלצות של אנשי הצוות
במוסד הטיפולי .מטופלי) אלה נוטי) לקבוע את התייחסות) לכפר בהשוואה למסגרות אלו,
בעיקר למחלקות הפסיכיאטריות בבתי החולי) .המרואייני) מציגי) את "כפר איזו " באור חיובי

מאד בהשוואה למסגרות האחרות בה) שהו .הגר" :חד משמעית ,המקו) הזה הציל אותי ,רק
חבל שלא הגעתי לפה ישר במקו) להגיע ל"מזרע" שש) כבר נגר) לי נזק ,זה היה פשוט רע".
פעמי) רבות יוז) ההגעה לכפר הינו בדר #כלל גור) חיצוני למטופל גור) מטפל במוסד
אחר או ההורי):

הגר :לא ידעתי על המקו) הזה ,אח שלי ידע עליו בהתחלה ,והציע להוריי ,אבל אבא שלי
הסתייג בגלל שזה מקו) של גמילה מסמי) ...אחרי שהתייאשתי כבר מהכל,
המטפלת בצפת הבינה שיש פה בעיה שאי מסגרת שעונה לה בעצ) ,והיא הציעה
את הפתרו של 'כפר איזו '" )הגר(.
בועז :שמעתי על 'כפר איזו ' מהמשפחה וחברי) ,שלא הפסיקו לדחו +אותי ללכת ל 'כפר
איזו '.
גיל :כבר כשהייתי בהודו ומצבי החמיר ,אמא שלי דיברה ע) חיליק המחל& כשאני הייתי
מופלפ .והחברי) ואמא שלי דיברו איתו ושמעו על 'כפר איזו '.
שני גורמי) תוארו על ידי מספר מרואייני) כמשפיעי) ביותר על החלטת) להיקלט בכפר:
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 .1ההרכב האנושי :המרואייני) תיארו כי לסוג האוכלוסייה בכפר יש השפעה גדולה על הרוש)

הראשוני ועל הצלחת הטיפול בכפר אורית " :יש ל #ג) אנשי) יותר נורמאליי) ,יותר דומי) ל.#
אנשי) שחוו דברי) הרבה יותר קרוב למה שאתה חווית ,וכול) פה ג) סביב אותה שכבת גיל ,זה
לא שאני צריכה לחלוק חדר ע) מישהי בת  ,80כמו בבית חולי)" .דבריה של אורית בדבר
החשיבות בפגישת אנשי) דומי) לה ,שחוו דברי) דומי),

עולי) במהל #הראיונות האחרי),

כגור) שעזר מאד ג) למרואייני) אחרי) להיקלט ב"כפר איזו " ,ותר) באופ משמעותי לתהלי#
הטיפולי ולהחלמה ,כפי שיתואר בהמש.#

 .2המראה החיצוני והאווירה :המראה החיצוני והאווירה החמימה והבלתי פורמאלית ב"כפר
איזו " מהווי) גור) משיכה רב עוצמה עבור התרמילאי) .המרואייני) תיארו מעי תחושת
הכרות נעימה בעת ביקור) הראשו  ,וזאת הודות לדמיו הרב בי המקומות ונופי הטיול ,בה)
שהו עד לא מזמ  ,לבי הנו +הפסטורלי ומראה הכפר:

דורו  :הכפר מבחינתי הוא חלק מהטיול ,אני מחשיב את זה חלק מהטיול .זה ג) נראה
מאד דומה לנופי) ולתחושה שהרגשתי בטיול ,ולכ זה חלק מהטיול מבחינתי ,כי
לא הייתי בבית ,חזרתי מהטיול ישר לפה.
מבי המרואייני) ,היו שחוו לעיתי) רגשי בושה בהגעת) ל"כפר איזו " :דורו

"מאד

התביישתי שהגעתי לפה בסו ,+ואפילו החברי) שלי לא ידעו שאני באר& ושאני בכפר .רק אחרי
כמה חודשי) שהייתי פה סיפרתי לחברי) שאני פה" .כמו כ לעיתי) היו למרואייני) התלבטויות
באשר להגעה לטיפול ב"כפר איזו " ,ורק לאחר לח& מתו מצד הסובבי) אות) ,או לאחר שהבינו
שה) אבודי) וזקוקי) לטיפול נוס ,+ה) הסכימו להגיע לכפר.

דורו  :חזרתי הביתה מהודו ,ובבית לא אמרתי להורי) שלי כלו) ,כי לא רציתי להדאיג
אות) ,אבל מסתבר שה) הבינו שמשהו לא בסדר .הייתי כמה ימי) בבית ,ימי)
מאד קשי) שלא ידעתי א) אני רוצה לבוא לכפר .זה היה ממש קשה ,ובסו +הגעתי
לכפר כאילו .אחי הוא זה שבגללו בסו +באתי לכפר .הוא ביקש ממני שבשבילו
אגיע לכפר ,ואהיה שלושה שבועות ניסיו  ,וא) אחרי שלושה שבועות לא יתאי) לי
אני אצא ,ואז הבנתי שאני זקוק לטיפול באופ מיידי .
התאוששות ממשבר נפשי בדר #כלל אינה מתקדמת באופ ליניארי ,אלא מאופיינת
בעליות ומורדות ,עד להתייצבות הרצויה )בר המבורגר ואחרי) .(2006 ,המרואייני) מתארי) את
השהות בכפר באופ שונה .מבי המרואייני) ,היו שתיארו קשיי הסתגלות בהתחלה ,ותקופה
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ראשונית קשה מאד ,שלוותה לעיתי) בהתנגדות מוחלטת לעצ) הצור #בשהייה בכפר ,כמו ג)
השתתפות פעילה בסדר היו) ,כגו השכמה ,עבודות או טיפולי):

אייל :כשהגעתי לפה המצב שלי היה רע ,זה היה לפני חודשיי) וחצי בער ,#ברחתי מפה
כמה פעמי) בהתחלה .כל הזמ הייתי מתקשר לחברי) שלי ואומר לה) שיבואו
לקחת אותי .לקח לי איזה שבוע לצאת מהפרנויות והפחדי) המטורפי) האלה.
אמא שלי הייתה נשארת איתי פה בהתחלה כל יו) ,ובערב הייתי חוזר הביתה אחרי
שבוע כבר נשארתי פה לבד ,ואחרי שלושה שבועות המצב התחיל להשתפר.
רעות ,בוגרת הכפר ,כמו האחרי) ,מתארת את הקשיי) בהתחלה בכפר ואת היציאה
מהמשבר לאחר פרק זמ ממוש #יחסית של חודש וחצי .היא מציינת כי אי ספק שהכפר עזר לה
מבחינה טיפולית ,א #יחד ע) זאת היא מסכמת את חווית הטיפול ב"כפר איזו " כתקופה מאד
קשה בחייה ,עד היו) )שנתיי) לאחר סיו) הטיפול בכפר(:

רעות :בהתחלה הייתי אנטי לדבר ע) הפסיכולוגית שלי בכפר .בכלל היה לי נורא קשה
בהתחלה בכפר ,היה לי פטור מתורנויות מטבח ,כי היה לי נורא קשה וזה הזכיר לי
את הצבא וממש התפרקתי ,אז בהתחלה לא עשיתי תורנות מטבח ,ולאט לאט
בהדרגה הייתי ע) מדרי #צמוד בתורנות עד שיצאתי מההיסטריה .סה"כ הייתי
ארבעה חודשי) בכפר .היתה לי תקופה ארוכה מאד של החלמה ,חודש וחצי בער#
עד שהתחלתי לצאת מהמשבר .רוב הזמ בכפר בכיתי והייתי עושה את המטלות
רק מחשש לתגובות ,שלא יתנו לי עוד תורנות מטבח ,שלא ימנעו ממני לצאת
בשישי וכאלה ...היו) ,בדיעבד ,אחרי כמעט שנתיי) ,אי ספק שהכפר עזר לי
להחלי) ,אבל היה לי ממש חרא בכפר ,שנאתי את הכפר ,שנאתי ,רציתי לעו+
מש) ,אבל את יודעת באותה תקופה שנאתי את החיי) ,שנאתי כל דבר...
כחלו +תקופה ראשונית זו של קשיי הסתגלות ,מופיעה השלמה ע) המצב ולימוד דרכי
התמודדות חדשי) .כמו כ חלה עלייה בתפקוד ובמצב הרוח ,המלווי) בתחושת הערכה רבה
לטיפול בכפר ולצוות .כל המרואייני) ,ללא יוצא מ הכלל ,הדגישו את החשיבות בפגישת אנשי)
דומי) לה) שחוו דברי) דומי) ,כגור) שתר) רבות לתהלי #הטיפולי ולהחלמת):

אייל :הדבר שמאד התחברתי אליו פה בכפר ועזר לי להתאקל) ולצאת מהשביזות זה
ששמעתי מאנשי) אחרי) על מקרי) שקרו לה) ,וראיתי שוואללה אני לא כזה
מיוחד ,יש עוד אנשי) מוזרי) כמוני ,והבנתי שזה משהו יחסית נפו& ,כי עד אז
חשבתי שהסרט שלי הוא נכו  ,ולא הבנתי שאני חווה מצב של פסיכוזה.
הגר :לקח לי הרבה זמ להכיר בזה שאני לא הולכת לחזור לתפקוד רגיל בלי כלו) ,אני
לא מסוגלת .אני חושבת שמה שעזר לי בכפר ,זה להיות ע) אנשי) שעברו אותו דבר
כמוני ,ושאני במקו) שסופג אותי .החרדות הגדולות זה היה לחזור לסביבה
הטבעית ,לסביבה של אנשי) שלא עברו מה שאני עברתי ,שמתנהלי) כרגיל וזה
מפחיד.
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מרואייני) אחרי) מתארי) את מש #השהות כתהלי #שונה מהמתואר עד כה :אופוריה
והנאה במהל #השבועות הראשוני) של השהייה בכפר ,א #לאחר כחודש ה) חוו ירידה
משמעותית במוטיבציה ובמצב הרוח .זו הייתה יציאה מהמצב הפסיכוטי ,שעימה הופיעה תחושה
של ריקנות ,מיצוי ,ורצו עז לשוב לחיי) הרגילי) ולעזוב את הכפר.

גדי:בהתחלה הייתי פה פסיכוטי ברמות ,אבל הייתי בהיי ,חושב שאני דולפי  ,מתהל#
כא כאילו אני מל #העול) ,מבסוט מהחיי) .אחרי כמה זמ התחלתי להרגיש שאני
רוצה למות פה בכפר .ככל שהתחלתי להתחזק ,והכדורי) החלו להשפיע עליי ויצאתי
מהפסיכוזה ,הרגשתי שאני באמת רוצה למות ,ושהחיי) האלה מסובכי) לי מדי
ושאני בפלונטר .אני לא יודע מה אני עושה פה ,ואי #בכלל אני אצא מפה .לאט לאט
'כפר איזו ' פשוט אס +אותי ,והתחלתי קצת להתאושש .נותר לי עוד חודש פה ועכשיו
אני מרגיש הרבה יותר טוב...
לבועז יש טענה שונה מהאחרי) ,הוא מתאר את הבעיה החברתית בכפר .בועז הגיע לכפר
לפני כשבועיי) וטוע שהבידוד החברתי והשוני בי האנשי) מקשה עליו את ההתאקלמות ,הוא
מציי בעיה זאת שוב ושוב במהל #הראיו  .ייתכ ופרק הזמ הקצר הוא שגור) לו להציג את
הדברי) באופ זה:

בועז :הבעיה המרכזית שלי פה היא הבעיה החברתית ,שאני לא מוצא את עצמי פה
מבחינה חברתית .תחשבי שכל אחד מגיע לפה לבד .זה אוס +של אנשי) בודדי)
שמתחברי) למשהו.
מראיינת :אבל יש לה) הרבה במשות ,+לא?!
בועז :כ  ,אבל עדיי זה כל אחד בא מתרבות אחרת ,מחבר'ה אחרי) .דווקא בבית
החולי) היו אנשי) מיוחדי) ,שנוצרה ש) קירבה גדולה .פה כול) חווי) ריקנות
כזו ,כול) חווי) דאו ביחד .כל אחד מרוכז בעצמו וזה קשה .רואי) את זה ג)
פיסית.ג) אנשי) שבשלב אחר כבר שלאחר הפסיכוזה עוזבי) וזה עוד יותר משביז.
מספר מרואייני) תיארו את הטיפול בכפר כטיפול שמאד מתאי) למצב) הנפשי .כול)
מצייני) את הטיפול הפסיכולוגי הפרטני כטיפול המשמעותי ביותר בתהלי #ההחלמה שלה)
בועז" :הטיפול פה פשוט מעולה ,המטפלת האישית שלי מדהימה" .ומבי הטיפולי) הקבוצתיי)
האלטרנטיביי) טיפול הפסיכודרמה תואר כטיפול המשמעותי ביותר עבור המרואייני) .ה)
זוקפי) את ההצלחה לגישה הטיפולית הייחודית בכפר ,שמשלבת טיפול פסיכיאטרי טוב ע)
טיפול פסיכולוגי רגשי ,בתוספת הטיפולי) האלטרנטיביי).

דורו  :תכל'ס אי על המטפלת שלי ,ש' היא פשוט משהו מיוחד .בכפר בטיפול הפרטני
בהתחלה הייתי מאד מיואש ,ואיבדתי את התקווה ,חשבתי שאני לא אצא מהמצב
הזה לעול) ,ובשיחות ע) המטפלת שלי פשוט הייתי שותק כל הזמ  .אמרתי לה כל
הזמ שאני לא מרגיש כלו) ,שאי לי רגשות ,ושהכל רע ,והיא הייתה אי #שהוא
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מעודדת אותי ומדברת אליי ,לא התייאשה .בכפר קיבלתי ג) טיפול תרופתי
שבסופו של דבר עזר לי והרגשתי יותר טוב ,לקחתי ג) כדורי שינה כי בער#
חודשיי) מאז הודו לא ישנתי.
שגרת החיי) בכפר ,סדר היו) ,מגוו הפעילויות ,והמדריכי) שבאי) מרקע דומה לשל
המרואייני) ,דבר המאפשר לה) להבי את מצב) ולהזדהות ע) המטופלי) ,תוארו כגורמי)
שסייעו להצלחת הטיפול בכפר:

אורית :קוד) כל הפסיכיאטר פה פשוט מצוי  ,מצוי ומבי עניי  ,ויש ל #את הקטע שיש
ל #סדר יו) שג) כולל המו פעילויות .חו& משיחות ע) הפסיכולוג ועו"ס יש מלא
פעילויות ספורטיביות ,וג) אומנות ,וזה אחד הדברי) שלי היו חסרי) בחיי)
וחשוב לי לקחת מפה ,סדר יו) ואחריות אישית .המדריכי) כא כול) אנשי)
שבאו מעבר של סמי) וצעירי) ,ה) יודעי) את הגבולות של מתי להיות מדריכי)
ומתי להיות חברי) ,וה) עושי) הרבה מעבר להגדרת התפקיד שלה) .תראי עשו
איתי פה הרבה עבודה ,והיו) אני ב אד) אחר.
דורו מסכ) את חווית הטיפול בכפר בסיפור מרגש על היו) שבו בכה וחזר להרגיש:

דורו  :אחרי חודשיי) בכפר יצאתי מהטיפול המשפחתי ,ישבתי על הספסל ,הגיעה
מדריכה וחיבקה אותי ,וברגע שהיא חיבקה אותי התחלתי לבכות ,לא יודע ,פשוט
התחלתי לבכות .זו הייתה הפע) הראשונה שלי מזה ארבעה חודשי) שבכיתי
ובכיתי ובכיתי ,וכול) ראו אותי וחשבו שזה מהטיפול המשפחתי וזה לא היה מזה.
תכל'ס ,אני לא יודע למה בכיתי ,אבל זה היה מ שחרור ראשוני כזה ,ואז הבנתי
שהרגשות שלי מתחילי) לחזור אליי ,ואני בדר #הנכונה להחלמה .תכל'ס ,בזכות
הכפר יצאתי מהמשבר ויותר מזה ,הכפר עזר לי למצוא כיוו בחיי) והחלטתי
שאני רוצה ללכת ללמוד ליצנות רפואית .היו) אני מבי בזכות הכפר שהמשבר
שקרה לי זה מתנה שקיבלתי ,צ'אנס שממנו אני יכול לצמוח ולגדול.
לקראת סיו) הטיפול בכפר ,לאחר כ  3 4חודשי) של שהייה בכפר ,מתמקד הטיפול
בהכנת המטופלי) להתמודדות ע) החיי) מחוצה לו .צוות הכפר משקיע בהקניית כלי)
להתמודדות עבור המטופלי) ,וכחודש וחצי לפני תו) השהות ,נבנית קבוצת "מסיימי)"
שמסבירה למטופלי) על מגוו האופציות המחכות לה) בחו& :לימודי) ,מקומות תעסוקה,
מסגרות לטיפולי המש #ועוד .כמו כ  ,נעשי) ניסיונות לשלב את המטופלי) באופ מבוקר
בתעסוקה או במסגרת לימודי) .כ #מצאתי מרואייני) רבי) ,אשר במהל #החודש האחרו

לשהות) יוצאי) מהכפר באופ הדרגתי לצור #לימודי) ,עבודה וכו' :שלומי "היו) אני עובד
כמלצר שלוש פעמי) בשבוע ,אני יוצא מהכפר לעבודה ,יש בבית ,וחוזר יו) למחרת" .ג) הגר

יוצאת ללימודי הפסיכולוגיה בהדרגתיות" :עוד שבועיי) אני מסיימת ,ואני יוצאת כמה פעמי)
בשבוע ללימודי) מהכפר ,אח"כ אני אגור במעונות באוניברסיטה ומקווה להצליח".
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לסיכו) ,תת תמה זו תיארה את הדרכי) בה) הגיעו המרואייני) ל"כפר איזו " :דר#
המלצה של חברי) או מטיילי) אחרי) ,דר #המלצה של "הבית הח)" הפועל בהודו או דר#
המלצה של אנשי הצוות המטפל במוסדות קודמי) בה) אושפזו .הגורמי) שציינו המרואייני)
כבעלי השפעה על החלטת) להיקלט בכפר היו :ההרכב האנושי בכפר ,של מטיילי) ע) סיפור
דומה ,עימ) יכלו להזדהות ,והמראה החיצוני של הכפר והאווירה החמימה המזכירה את הטיול
במובני) מסוימי) .מצב) הנפשי במש #השהות בכפר תואר כעליות וירידות במצב הרוח
ובתפקוד .כחלק מחוויית הטיפול בכפר תוארו קשיי הסתגלות והתאקלמות בכפר לצד הערכה
לצוות המטפל ועלייה בתפקוד ובמצב הרוח.
הטיפול הפסיכולוגי הפרטני וטיפול הפסיכודרמה תוארו כמשמעותיי) ביותר בחוויית
הטיפול עבור המרואייני) .כמו כ  ,סדר היו) ,מגוו הפעילויות ,וההכנה לחיי) בחו& ,ואפשרות
של שילוב המרואייני) בחודש האחרו לשהות) בכפר בתעסוקה בחו& ,תוארו כמסייעי) להצלחת
הטיפול.

חווית ריקנות במהל #ההחלמה:
במהל #ההחלמה וכחלק מהתהלי #הריפוי תיארו המרואייני) חווית ריקנות שמגיעה לאחר הסרת
המשקעי) הנפשיי) בטיפול .חוויה זו ,לפי תיאוריה) ,הייתה ברקע במהל #חייה) ,והושכחה על
ידי השימוש בסמי)  .ג) במהל #הפסיכוזה ריקנות זו לא נחוותה ,אבל במהל #תהלי #ההחלמה
והיציאה מהמשבר הפסיכוטי ,ריקנות זו מופיעה במלוא עוצמתה .ה) מתארי) זאת כחלל שנוצר,
וצרי #למלאו מבחינה נפשית ופיסית בתוכ  .לפתע צרי #למצוא תחביבי) ואפשריות תעסוקה
חדשות ,שייתנו משמעות לחיי) .ה) מתארי) צרכי) רגשיי) שלא היה לה) מקו) בזמ
הפסיכוזה וכעת נחשפי) ,מציאת כיוו בחיי) ,שאיפות ,חלומות לעתיד והצור #לפתוח ד +חדש
ולהתחיל למלאו בדברי) שלא עסקו בה) כלל במהל #המשבר.
לירו מתאר את היציאה מהמשבר ואת התפקוד החיצוני לכאורה ,א #יחד ע) זאת את
חווית הריקנות הפנימית והצור #למלאה כחלק מתהלי #ההחלמה:

לירו  :היו) ,אחרי הטיפול ,ברו #הש) אני מרגיש הרבה יותר טוב ,אבל יש לי עוד הרבה
על מה לעבוד .היו) אני מרגיש ריק לגמרי ,כאילו מתפקד ומרגיש בסדר אבל ריק
מבפני) ,וזאת הדיפרסיה .רוקנתי את עצמי ועכשיו אני צרי #למלא את עצמי
מחדש בתחביבי) ובדברי) הקטני) שייתנו טע) לחיי).
ג) הגר מתארת מצב דומה:

הגר :אחרי הדאו של הפסיכוזה ,החיי) נראי) ל #פשוט ריקי) מתוכ  .המחשבות
פתאו) מסודרות בזכות הזיפרקסה ,אבל מחשבות מסודרות יש למחשב לא לב
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אד) .אתה לא מרגיש כלו) ,אי ל #שו) מחשבה יצירתית ,אי ל #מה להגיד ,ואז
צרי #להתחיל למלא את החלל הזה ,לאט ,לאט.
מבי המרואייני) היו שהביעו רצו למלא ריקנות זו על ידי חזרה בתשובה והתקרבות
לדת ,כמו לירו  .התקרבות לדת מאפיינת אנשי) היוצאי) ממשברי) ,המחפשי) שייכות ומסגרת
תומכת כלשהיא ,שתספק עבור) תמיכה ואמונה .לירו מתאר את הדת כמענה לחיפוש עצמי:

לירו  :הייתי רוצה לראות את עצמי במקו) שיעניק לי סיפוק רוחני ,בלי סמי) .בעזרת
הש) לחזור לישראל ,כי כשאני מסיי) פה אני חוזר להוריי בארה"ב להיות ע)
המשפחה .אני שוקל ברצינות לחזור בתשובה ,בצבא זה התחיל ,ובהודו זה נדלק
ואני מתפלל מאז כל יו) ,ומניח תפילי  ,ג) בהודו עשיתי זאת ,ומקווה למצוא את
עצמי.
גדי ,שזהו אשפוזו השני ב"כפר איזו " ,מתאר את חשבו הנפש כחלק מתהלי #החלמה
ארו #וממוש .#הוא מתאר את חווית הריקנות והקשיי) הבסיסיי) במציאות היומיומית,
שנתקלי) בה) כשמסיימי) את הטיפול ,ואת הצור #למצוא כיוו ולמלא את תחושת הריקנות
הזו:

גדי :היו) אני מרגיש שממש קשה לי לצאת מפה ולמצוא כיוו  ,לקח לי הרבה זמ לצאת
מהמצב שהייתי בו ,ורק אחרי איזה חודשיי) של טיפול אינטנסיבי בכפר ,שכל הזמ
רציתי למות והייתי משגע את המדריכי) ,רק היו) אני מרגיש שאני מתחיל
להתאושש מזה .הדברי) הכי בסיסיי) ה) מאד קשי) לאד) שמגיע ממקו) כמו
שאני מגיע כרגע ,לחזור לדירה ,ולמצוא עבודה ,ולהצליח לעבוד ,זה דברי) לא
פשוטי) אחרי כל המצבי) הקשי) שהייתי בה) .בהתחלה היה לי נורא קשה ע)
היציאות מפה בסופי שבוע ,מעי ריקנות כזו ,ומה אני עושה ע) עצמי .היו) ,לאט
לאט לומדי) למלא את הריק הזה במעש.
לסיכו) ,רעות ,בוגרת הכפר ,מתארת את תהלי #ההחלמה כתהלי #ארו #וממוש #של
ירידה לצור #עלייה ,ומספרת שג) היו) ,שלוש שני) אחרי הפסיכוזה ,התהלי #עדיי לא הסתיי)
והוא ממשי #כל הזמ :

רעות :היו) ,שלוש שני) אחרי הפסיכוזה ,אני רואה שזה משהו שהייתי צריכה לעבור,
כאילו זה ניקה כל כ #הרבה חרא שהיה אגור בפני) ,ופשוט לא היה מקו) .כנראה
אז הקאתי את הכל ,ואספתי מהתחלה את החתיכות ,ועכשיו אני באמת ב אד)
חדש .ברור שיש לי עוד דברי) לעשות וללמוד ,אבל אני מרגישה כל כ #יציבה ,כל
כ #תופסת מעצמי ששרדתי את זה וסיימתי תואר ראשו בסו .+ועכשיו פניי
מועדות לתואר השני ,ואני עובדת ומפרנסת את עצמי ,זה לא ברור מאליו.
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די וחשבו אישי:
כחלק מתהלי #ההחלמה והשהות בכפר ,לקראת סיו) הטיפול ,תיארו מספר מרואייני) שלב של
חשבו נפש בינ) לבי עצמ) על כל מה שעברו בתקופה האחרונה .ה) ערכו מעי סקירה ובחינה
מחודשת של מצב) הנפשי הנוכחי ,המשבר אותו עברו ,והרגשות שהוא מעורר בה) ,והשינוי
שעברו מאז יציאת) לטיול ועד היו).
כחלק מחשבו הנפש דני) המרואייני) בינ) לבי עצמ) בסוגיית רגשות האשמה והחרטה
שיש או שאי לה) על הגעת) למצב הפסיכוטי ,על האשמה והחרטה כלפי הוריה) ובני משפחת)
שסבלו בגלל מצב) ,ועל הרווח לצד ההפסד שנגר) לה) מהמשבר.
מבי המרואייני) היו שלא הביעו כלל חרטה או אשמה על מצב) .ה) טועני) שטוב
שהמשבר התרחש ,אחרת היו מוצאי) עצמ) היו) במצבי) קשי) עוד יותר ,כמו סחר בסמי).
בועז מספר שלולא המשבר הוא היה ממשי #להשתמש בסמי) .היו) ,בעקבות האירוע הפסיכוטי,
הוא מבי שהוא רגיש לסמי) ושה) מסוכני) עבורו ,א #הוא אינו מתחרט וא +שמח שזה קרה:

בועז :לא הייתי משנה שו) דבר .עשיתי מה שעשיתי ולמדתי מזה .ככה צרי #להסתכל על
החיי) .פשוט הסמי) עשו לי את הטיול הכי מושל) בעול) .עכשיו אולי אני מתחיל
להבי שאסור לי יותר להשתמש בסמי) .שזה יכול לחזור לי ,ושאני רגיש לזה.
ובגלל זה א) ההתק +הפסיכוטי לא היה קורה ,יכול להיות שהייתי נהייה סטל
כזה ,אז טוב שזה קרה .כי זה מונע ממני להשתמש עוד.
שלומי ג) כ לא מתחרט לרגע על המצב הפסיכוטי אליו הגיע ,ומנסה להסתכל על "חצי
הכוס המלאה" .הוא מתאר את התרחישי) האפשריי) שאליה) יכל להגיע לולא האירוע
הפסיכוטי:

שלומי :אני לא מתחרט ולא מאשי) את עצמי ,אני חי ע) זה בשלו) .אני חושב שמה
שנותני) ל #מלמעלה אתה רק צרי #להגיד תודה ,ולהסתכל שהיתרונות
והחסרונות מתאזני) בסופו של דבר ...א) לא הייתי בסמי) אז או שהייתי גונב
אופנועי) ופור& או ממשי #לסחור בסמי) או שהיו רוצחי) אותי או שהייתי מגיע
לכלא או שהייתי גומר בתור איזה נרקומ .
גיל ,בשונה מבועז ושלומי ,מביע אשמה וחרטה על הגעתו למצב הפסיכוטי .הוא היה
מעוניי להחזיר את הגלגל אחורה ,לו היה זה אפשרי ,א #למרות זאת מוצא בפסיכוזה ג) פ של
צמיחה והתחזקות:

גיל :ע) כל האשמה והחרטה שיש לי ,אי ספק שיש הרבה לימוד עצמי ,מהמקו) העמוק
הזה שאתה מגיע אליו ,אחרי כל האשפוזי) .אתה מגיע אמנ) בגלל הפסיכוזה ,אבל
מתו #זה ,כשאתה עובר את הדיכאו ויוצא מזה ,אתה יוצא הרבה יותר מחוזק .אני
יודע להודות שהייתי על הקרשי) אבל מש) צמחתי ...א) הייתי חוזר אחורה בזמ
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הייתי הול #לגיל  ,17בכלל לא נכנס לאשפוז הראשו  .הייתי פוגש את עצמי אז ונות
לעצמי שתי סטירות ואומר לעצמי :תתעורר ותפסיק ,תשי) לב מה אתה עושה,
תנשו) ,תראה ,תהנה מהחיי) ,למה צרי #סמי) .אולי עוד כמה שני) אני אוכל
להגיד שזו הייתה חוויה מתקנת .אבל אחרי כל פסיכוזה אמרתי לעצמי" :אני לא נוגע
יותר סמי)" ,התפללתי לאלוהי) שיית לי לצאת מהמצב הזה שאני נמצא בו ,ואני
לא אגע יותר כל החיי) ,אבל זה לא החזיק מעמד ,וכל פע) חזרתי לזה שוב .אני
מקווה שהפע) זה אמיתי ושזה יחזיק מעמד...
מבי

המרואייני) ,היו שהציגו את הפסיכוזה כחוויה שמעוררת בה) רגשות

אמביוולנטיי) .לירו מספר כי מצד אחד הפסיכוזה זה הדבר הכי טוב שקרה לו ,ומצד שני הוא
מתאר זאת כטעות ומצטער שהגיע למצב הזה .הוא מנסה לנקות את עצמו מרגשות אש) ולפתוח
ד +חדש בחייו:

לירו  :הפסיכוזה זה הדבר הכי טוב שהיה לי בחיי) ,אבל יחד ע) זאת אני קצת עצוב שזה
קרה לי ,הלוואי שזה לא היה קורה .זאת הייתה טעות ,והלוואי שלא הייתי נוגע
בסמי) מעול) ,אבל מה לעשות אי אפשר לקחת את הגלגל אחורה .בהתחלה היו
לי הרבה רגשות אש) על המצב ,היו) פחות ,כי אני יודע שזה לא משהו שיכול
לעזור לי אלא רק להפיל אותי למטה .אני צרי #לנקות את עצמי מרגשות אש),
ולהתחיל ד +חדש ,לבנות את עצמי מחדש.
מבי המרואייני) ,היו שהביעו חרטה כלפי ההורי) והסובבי) אות) על הסבל שגרמו
לה) בעקבות מצב) הפסיכוטי .אורית מתארת חרטה על הצער והכאב שגרמה לסובבי) אותה,
א #מבחינה אישית טוענת שהפסיכוזה עזרה לה להכיר את עצמה טוב יותר:

אורית :אני לא כל כ #בעניי של חרטות .המשבר הזה תר) לי הרבה ,אתה לומד להכיר
את עצמ ,#לומד לדעת מה המגבלות של ,#אי #לחיות אית) ,אי #לדאוג שלא
תיגרר לכל מיני תבניות שאתה רגיל אליה) ,כמו התמכרות לסמי) .אני מאד
מתחרטת ומאשימה את עצמי על הצער והכאב שגרמתי להורי) שלי ,על החשיפה
הכל כ #מיותרת לאחי) שלי ,בגיל כה צעיר ,לעול) הסמי) שה) לא הכירו ולא
היו קשורי) אליו ,וזה גר) לה) להרבה בושה ,אני בטוחה.
מרואייני) אחרי) הביעו דווקא האשמה כלפי הוריה) ,שלטענת) ,בשל התנהגות)
אליה) במהל #השני) ,וספציפית בזמ המשבר ,הגיעו לא שה) נמצאי) היו) .הגר מטיחה
אשמה ג) בעצמה על השימוש ,וג) בהוריה על שאשפזו אותה בבית חולי) פסיכיאטרי בכפייה,
ולא הביאו אותה מיד ל"כפר איזו ":

הגר :יש בי הרבה חרטה שהיא כבר לא אשמה ,יש הסכמה כללית ע) הוריי שזו הייתה
טעות שלא הגעתי לפה ישר ,במקו) להגיע ל"מזרע" .וא) לא אז לפחות אחרי כי לא
הייתי במצב קשה ,אני חושבת שהיו סופגי) אותי כא ע) הפסיכוזה ,לא הייתי
79

אלימה .מעבר לזה ,בהתחלה הייתה לי הרבה אשמה על השימוש ,זה ג) לופי) של
מחשבות ,של מה א) הייתי מורידה את המשמרות שבועיי) לפניי? מה א) לא
הייתי מזעיקה את ההורי) אלא הולכת בעצמי לאיזה רופא?
רעות מתארת כי התנהגות) של הוריה כלפיה במהל #השני) הייתה בי הגורמי)
העיקריי) שהביאו אותה למצב הפסיכוטי .לדבריה ,אביה לא לוקח אחריות על התנהגותו,
ומכחיש כי נעשו טעויות בדר #גידולה .לעומת זאת ,אמה משתדלת לקחת אחריות.

רעות :אבא שלי עד היו) חושב ,וואללה ילדה סתומה שעשתה סמי) ונדפקה וכאילו אמא
שלי ,ע) השני) כאילו נפתחו ערוצי תקשורת בינינו שלא היו לפני הפסיכוזה ,היא
ג) לוקחת אחריות על חלק מהדברי) ,אבא שלי בהכחשה .א) יש דברי) שאני
יודעת שמאד תרמו לי להיות איפה שאני זה ההורי) שלי ,ואמא שלי אומרת:
וואללה צודקת עושי) טעויות אבל הכל מאהבה .וזה לא שחשבתי שלא אכפת לה)
ממני ,אבל ה) פשוט היו קצת שרוטי) .אבא שלי אומר" :אני חושב שפעלנו נכו ,
אני מסכי) א) זה של #כנראה זה לא היה בסדר ,זה לא התאי) .את פשוט היית
מאד רגישה" .כאילו אני אשמה ,הוא לא לוקח אחריות בכלל.
השאיפות:

"אני מקווה שעוד חמש שני) אני אהיה נקי מסמי) ,אחרי תואר ,אולי נשוי באושר ,מתחזק את
עצמי ,לא צרי #א +אחד בעול) .יש לי מיליו חלומות ופנטזיות ,אני פנטזיונר מטבעי ,אבל אני
משתדל לקרקע את עצמי ולא לברוח למקו) הזה של פנטזיות .חול) להיות מהנדס גדול ע) זוגיות
נפלאה ,אישה וילדי) .משתוקק כבר לחיי משפחה וחול) על איזה בית ע) גינה ,חלומות
פסטורליי) ,נורמטיביי)" )גיל(.
כאמור ,בסיו) התהלי #הטיפולי וכחלק מההחלמה ,מתעורר במרואייני) הצור #למצוא כיוו
בחייה) .מתעוררות בה) שאיפות וחלומות ,כחלק מההכנה ליציאה למציאות החדשה שבחו&,
מציאות אליה ה) מתכונני) לשוב מייד בצאת) מהכפר ,בכוחות מחודשי) וע) תובנות חדשות.
תת תמה זו תסכ) את התובנות והעצות שלוקחי) אית) המרואייני) מהמשבר שחוו ,ומהתהלי#
הטיפולי בכלל ,את הכיוו החדש שכל אחד מה) מנסה למצוא בפרק החדש בחייו לצד הלבטי)
שמתעוררי) ,ואת השאיפות והחלומות שלה) לעתיד.
מספר מרואייני) מתארי) חלומות נורמטיביי) בתחומי) שוני) כמו קריירה ,לימודי),
זוגיות והקמת משפחה .לצד החלומות והמשיכה לעסוק במקצועות מסוימי) כמו פילוסופיה או
עבודה ע) חולי נפש ,ה) מתארי) ג) חששות ,שכ תחומי עיסוק אלו עלולי) לקרב אות) שוב
לחוויות הקשות של המצב הפסיכוטי.

בועז :אני רוצה ללמוד באוניברסיטה ולעשות איזה משהו חברתי .לפעול ולעבוד באיזו
מסגרת כמו הנוער העובד והלומד .ללמוד אולי פילוסופיה ומדעי המדינה ,א) כי על
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העניי של פילוסופיה אני צרי #לחשוב ,כי זה עוד פע) להרקיע שחקי) .אני לא
בטוח שזה בריא לי להתעסק כל כ #הרבה בפילוסופיה ,זה קצת מסוכ לעיתי).
ישנ) מרואייני) שהביעו פחד מהתמכרות לסמי) או מנפילה חוזרת .דורו  ,בוגר הכפר,
סיי) לפני כשנה את הטיפול ,מביע את הכמיהה לסמי) ,ומציי שכיו) הוא לומד ליצנות רפואית,
תחו) שמטפליו בכפר עזר לו להגיע אליו:

דורו  :אני עדיי מפחד מהסמי) ,זה פחד העיקרי שאני אפול לש) שוב ,כי יש לי נטייה
התמכרותית ,ויש לי דודות ,ואני אוהב את זה ,אז אני מפחד מזה .היו) אני
לומד ליצנות רפואית ,שזה משהו שתמיד העסיק אותי ,אבל הכפר עזר לי לכוו את
עצמי לזה .הייתי רוצה למצוא בת זוג לחיי).
גדי עדיי מחפש את הכיוו שמעניי אותו בחיי) .הוא מחפש את היציבות ואת המקו)
הבטוח ,שלדבריו א +פע) לא היה בו .הוא מאחל לעצמו חלומות נורמטיביי) כמו פרנסה וזוגיות,
א #יחד ע) זאת מעוניי לשלב חלומות אלו בצד העול) הרוחני ,אליו נפתח במשברי) בחייו:

גדי :אני רוצה לדעת את הכיוו שלי בחיי) ,לדעת מה ללמוד לא לפנות .מחפש את
היציבות הזאת ,כבר שא +פע) לא הייתה לי .אבל תחל'ס אני רוצה הביתה ,הביתה.
הייתי רוצה לראות את עצמי בבית ,מאוהב ע) כוונות לחתונה ,אני רוצה לראות את
עצמי מתפרנס ,רוצה לראות את עצמי יודע
מה אני רוצה ,וג) לראות את כל זה משתלב בעול) הרוחני שנפתחתי אליו בכל
התקופה הזו של המשברי) בחיי .אני לא רוצה לראות את עצמי מאבד את המתנות
שקיבלתי במשבר ,ואת הידע והניסיו שקיבלתי ,אבל אני רוצה שכל הפאזל הזה
יהיה מורכב יחד.
רעות ,בוגרת הכפר ,מספרת על החלומות שכבר הגשימה בשלוש השני) שחלפו מאז
סיימה את הטיפול ,ועל החלומות שעוד בדר ,#כמו למצוא אהבה ולחזור ל"כפר איזו " בתור
מדריכה .בנוס ,+כחלק מהגשמת חלומותיה היא מתארת את ההתגברות על הקשיי) שהיו לה
בתחו) המיני:

רעות :מאז שעזבתי את הכפר סיימתי את התואר הראשו שהתחלתי אז לפני שהכל קרה,
עבדתי בעבודות מזדמנות ועברתי לגור פה בקיבו& בצפו האר& .הכרתי לפני שנה
מישהו חמוד ופע) ראשונה שהייתי ע) גבר כשאני לא דלוקה ,לא על סמי) ולא על
אלכוהול ,והתחלתי ללמוד לאט לאט אי #עושי) את זה בלי סמי) .זו פע)
ראשונה שלא רציתי רק לעשות אהבה ע) מישהו אלא ג) היה לי על מה לדבר
איתו ,ולראשונה הבנתי שיכול להיות סקס ואהבה ביחד ,כי לפני זה לא ידעתי.
בעתיד הקרוב הייתי רוצה לראות את עצמי אולי פה באזור הצפו  ,לומדת תואר
שני בביבליותרפיה ,עובדת בעבודה שאני מתחברת אליה .אני מעוניינת לעבוד
ב'כפר איזו ' .כשהייתי בכפר אמרתי לה) "את) תראו ,אני עוד יהיה כא
מדריכה" .אז עכשיו דיברתי ע) עמרי וע) המטפלת שלי מהכפר ,וביקשו שאשלח
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קורות חיי) .חו& מזה הייתי רוצה למצוא אהבה .פסגת השאיפה שלי ,למרות שזה
אולי נשמע פרימיטיבי ,זה להיות אמא ולהיות האישה של האיש שלי.
לסיכו) ,תמה זו עסקה בתהלי #ההחלמה של המרואייני) .הקריאה לעזרה שמתרחשת
לרוב במהל #הטיול ,כשהמצב הנפשי מידרדר ,והשיבה לאר& שמתרחשת לרוב טר) הזמ
המתוכנ  ,קוטעת את הטיול ומשאירה אצל המטיילי) תחושה של חוסר מיצוי .מבי המרואייני)
היו שתיארו את חווית האשפוז בבתי החולי) הפסיכיאטריי) כחוויה קשה שהשאירה בה)
טראומות ומשקעי) נפשיי) .רוב) חוו את הטיפול הפסיכיאטרי כקשה ,לעיתי) מלווה בהרבה
תופעות לוואי ,ולא כל כ #מתאי) לבעיית).
ההגעה לכפר הטיפולי "כפר איזו " מתוארת כחוויה טובה בהשוואה לאשפוז בבתי
החולי) ,א #יחד ע) זאת מתוארי) הקשיי) בהתאקלמות ובהסתגלות לשגרת הכפר .מבי
המרואייני) ,היו שתיארו את הטיפול הפרטני וטיפול הפסיכודרמה כטיפולי) המשמעותיי)
בכפר ,שתרמו להצלחת הטיפול .האווירה החמימה בכפר ,ההרכב האנושי של מהמטופלי) בכפר,
וצוות המדריכי) שמגיע מרקע דומה לזה של המרואייני) ,צוינו א +ה) כתורמי) להצלחת
הטיפול בכפר.
כחלק מתהלי #ההחלמה ,מתארי) מספר מרואייני) את חשבו הנפש שערכו לקראת
סיו) השהות בכפר .מבי המרואייני) היו שתיארו את תחושות האשמה והחרטה על הגעת)
למשבר ,והיו שלא הביעו חרטה וציינו כי הגעת) למצב זה הייתה בלתי נמנעת וא +חישלה אות).
בנוס ,+תיארו מספר מרואייני) את חווית הריקנות במהל #ההחלמה .ריקנות זו הייתה ברקע
במהל #חיי המרואייני) ,והושכחה על ידי השימוש בסמי) ובזמ הפסיכוזה .תו #כדי ההחלמה
נחשפת הריקנות הזו במלוא עוצמתה ,ודורשת מהמרואייני) להתמודד עימה ולמלא את החללי)
שנוצרו .כחלק מהתהלי #הטיפולי ה) מנסי) להתחיל חיי) חדשי) ולצקת לתוכ) תוכ ומשמעות
חדשי) ג) כ  .לבסו ,+תיארו מספר מרואייני) פתיחת ד +חדש בחייה) ,ובו ה) מביעי) את
חלומותיה) ושאיפותיה) כשיסיימו את הטיפול בכפר.
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דיו:

המחקר הנוכחי עסק בחוויית השימוש בסמי) הזיוניי) בקרב תרמילאי) והתפתחות של מצבי)
פסיכוטיי) קשי) בעקבות זאת ,ומציג היבט שטר) נחקר .לצור #מחקר זה רואיינו  10אנשי)
מ"כפר איזו " ,הנמצאי) בשלבי) שוני) של הטיפול בכפר .כול) תרמילאי) שהגיעו לכפר לאחר
שסבלו ממצבי) פסיכוטיי) קשי) עקב שימוש בסמי) הזיוניי) במהל #טיול) בחו"ל ,למעט
שניי) שהשתמשו בסמי) אלו באר& וחוו משבר דומה .שני המשתתפי) הללו נבחרו למרות שאינ)
תרמילאי) על מנת לראות כיצד ה) תורמי) להבנת התופעה הנחקרת .ניתוח הראיונות עימ) לא
הצביע על הבדלי) משמעותיי) ביחס לשאר המרואייני) ,מכ #נית לשער כי חוויית הפסיכוזה
המתוארת אינה תלוית טיול ,א #נדרשת השוואה מעמיקה יותר של שתי הקבוצות הללו ,קבוצת
התרמילאי) ושאינ) תרמילאי) שחוו משבר פסיכוטי עקב שימוש בסמי הזייה.
ממצאי המחקר מתמקדי) בשלב חוויית השימוש בסמי) במהל #הטיול ,בשלב חוויית
הפסיכוזה ובשלבי ההחלמה מנקודת מבט) הסובייקטיבית של משתתפי המחקר .הפרק הנוכחי
ד בהתאמה בשלושת הנושאי) האמורי) ,תו #ניסיו לקשור בי הממצאי) למסגרות תיאורטיות
קיימות .בנוס +ייעשה ניסיו להציג מודל שמטרתו להסביר את התהלי #של :טיול  שימוש
בסמי – פסיכוזה  החלמה ,בעזרת עקרונות מתיאורית הלוגותרפיה והתיאוריה
האקסיסטנציאליסטית ,וממודל זה להגיע להשלכות יישומיות בפרקטיקה.
בשני) האחרונות חלה עלייה בתופעת הצעירי) הישראלי) היוצאי) לטיול ממוש #לאחר
שחרור) מ הצבא .הטיול מהווה טקס מעבר כמעט ממוסד בי גיל ההתבגרות לבי חיי האד)
הבוגר והעצמאי .הטיול נחווה על יד) כיציאה זמנית ממסגרות בעלות חוקי) ברורי) וא+
נוקשי) ,לעבר חוויה שטומנת בחובה הרגשה של חופש ,התנסויות וחוויות חדשות )דיי  .(1999 ,ג)
במחקר הנוכחי ,תיארו המרואייני) את המוטיבציה לצאת לטיול בצור #בחופש ,שחרור ,יציאה
מהשגרה הלוחצת באר& ,חיפוש עצמי ,למידה על העול) ,והתנסויות מתירניות ומאתגרות.
בבסיס מחקר זה הונחו התיאוריה האקסיסטנציאליסטית ,המסבירה את התהוותו של
האד) ואת בחירותיו בחיי) ,ומנסה לתאר את המציאות כפי שהאד) חווה אותה )מאי,(1985 ,
ותיאורית הלוגותרפיה של ויקטור פראנקל ,הגורסת כי שאיפתו של האד) לפשר ולמציאת
משמעות לחיי) היא הכוח המניע הראשוני של האד) )פראנקל .(1981 ,אחד העקרונות המרכזיי)
בתיאוריה האקסיסטנציאליסטית הוא שהאד) הוא יצור חופשי במעשיו ,בבחירותיו ובציפיותיו.
חופש זה מאפשר לו לקבל אחריות ,ולהגדיר את מהות עצמו ואת זהותו מחדש על פי ההתנסות
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החווייתית הסובייקטיבית שלו בחייו .בעצ) תהלי #הבחירה של האד) מתו #מכלול האפשרויות
העומדות לפניו ,הוא בונה את עתידו שאינו צפוי מראש )אליצור ואחרי).(2003 ,
במחקר הנוכחי ,תיארו המרואייני) את תחושת האינדיבידואליז) שהעניק לה) הטיול.
עצ) הבחירה האישית לצאת לטיול הייתה בעלת משמעות ייחודית עבור) .בסיפורי החיי)
שהציגו המרואייני) נית לראות ,כי פעילות) היזומה ובחירותיה) הייחודיות במהל #הטיול ,היוו
עבור) נקודות התפתחותיות אישיות משמעותיות .מהעמדה האקסיסטנציאליסטית ,מוער#
הטיול על ידי המרואייני) כתקופה אותנטית אשר מפתחת את אישיותו של המטייל ,מגבירה את
האינדיבידואליז) שלו ,ועוזרת לו לחזור לתרבות באר& מגובש יותר לגבי מסלולי חייו העתידיי).
מבור ,(1997) #התייחס במחקרו בהרחבה לנושא השימוש בסמי) בקרב מטיילי) לאחר
השחרור מהצבא ,מאחר שלטענתו ,השימוש בסמי) תפס מקו) מרכזי בטיול והיה נפו& מאד.
במדינות מסוימות ,השימוש בסמי) מהווה חלק אינטגראלי מהתרבות .דבר זה גור) למטיילי)
לרצות להתנסות בסמי) כחלק מרצונ) להתנסות בחוויות חדשות ,ולחוות את התרבות של
המדינות בה) ה) מבקרי) )לדרמ  .(1998 ,אלינסו ונורקו ) (Elinson & Nurco,1975דיברו על
המשתמשי) בסמי) כדפוס של בילוי ) .(Recreational Useלטענת) ,בקרב משתמשי) אלו
המניעי) העיקריי) להתנסות בסמי) הנ) הרצו ליהנות ולחוות חוויות מסעירות ומרגשות.
תכונה נוספת הבולטת אצל אנשי) אלו היא תכונת "חיפוש הריגושי)" ).(Sensation seeking
מחקר זה התמקד במשתמשי) בסמי) כדפוס של בילוי ובחוויית השימוש בסמי)
הזיוניי) כחלק מחוויית הטיול .מממצאי המחקר עולה כי הטיול מהווה קרקע פורייה להתנסויות
בסמי) .עבור רבי) מהמרואייני) נתפסת ההתנסות בסמי) כחלק בלתי נפרד מהתנסויות הטיול,
וה נקשרות להיבטי) שוני) של הטיול כמו היבטי) חברתיי) ,הרחבת ההכרות העצמית )חיפוש
עצמי( ו"השתחררות" מנורמות חברתיות הקשורות לתרבות באר& ולמשפחה .סיבות נוספות שעלו
לשימוש בסמי) ה  :סקרנות ,נגישות הסמי) ומחיר) הזול ועוד.
אחת הנקודות המרכזיות והמשמעותיות שעולות ממחקר זה היא קיומה של "תרבות
סמי" בקרב תרמילאי) ,תרבות בעלת מאפייני) ברורי) וייחודיי) .תרבות זו הינה תת תרבות
בתו #המדינה בה מטיילי) ,והיא אינה בהכרח התרבות האופיינית לאוכלוסיית התושבי)
המקומית ,אלא התרבות המאפיינת את התרמילאי) השוהי) בה .כבר במחקרי) קודמי) נעשה
שימוש בביטוי "תרבות הסמי)" ,א #ממצאי המחקר הנוכחי מרחיבי) ומבהירי) את המאפייני),
ואת הדינאמיקה הפנימית שבתרבות זו .השימוש במושג 'תרבות' מקורו במאפייני) הזהי)
להגדרה הסוציולוגית של תרבות :מערכת ערכי) ,אמונות ,דרכי התנהגות )נורמות( והעצמי)
החומריי) המהווי) את אורח חייו של ע) )קבוצה( ,מנחי) את התנהגותו ומועברי) בתהלי #של
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למידה חברתית )סוציאליזציה( לדור הבא .התרבות כוללת את מה שאנו חושבי) ,את האופ שבו
אנו פועלי) ואת הדברי) שנמצאי) בבעלותנו )משוניס ;1999 ,שפירא וב אליעזר.(1995 ,
ממצאי מחקר זה מראי) כי תהלי #הכניסה לתרבות הסמי) מתחיל לרוב בחשיפה
ראשונית לסמי) באר& ,טר) היציאה לטיול ,בשמיעת סיפורי) של מטיילי) ותיקי) ובהתנסויות
מוקדמות .חשיפה זו מעודדת ,לא בהכרח בגלוי ,את הרצו להתנסויות נוספות בסמי) ,ולעיתי)
משפיעה על בחירת יעד הטיול ומטרותיו .למעשה ,ההגעה ליעד הטיול והחשיפה לתרבות הסמי)
בו יוצרת מצב של מעבר בי תרבויות.
מעבר בי תרבויות כולל שינויי) קיצוניי) בתחומי) רבי) ומלווה לרוב בהל) תרבותי,
המתואר כמצב של שינוי בזהות ואובד משמעות )לרנר .(2002 ,במעבר זה מתרחשי) שני
תהליכי) מרכזיי) :דה סוציאליזציה :התנתקות מרוב הערכי) והנורמות של תרבות המקור,
ורה סוציאליזציה :אימו& ערכי) ונורמות של התרבות החדשה )בר יוס +וייס.(1990 ,
בהתאמה ,הכניסה לתרבות הסמי) במהל #הטיול גוררת בעקבותיה שינוי תרבותי ,שבבסיסו
הכרת מאפייני התרבות החדשה ,למידה והסתגלות .כמו במאפייני כל תרבות ,ג) תרבות הסמי)
מאופיינת בערכי) ונורמות ,שפה ושינוי התנהגותי הייחודי לה.
ערכי) ונורמות :במדינות רבות שהינ היעדי) העיקריי) לטיולי תרמילאי) )הודו ,דר'
אמריקה וכו'( ,המתירנות בנושא השימוש בסמי) גדולה ,והתופעה נפוצה ומקובלת .יותר מכ,#
נית לומר שהתנסות כזאת נתפסת כחלק מרפרטואר ההתנסויות שהמטייל חייב לחוות .לפי מעוז
) ,(1999עישו סמי) משתלב היטב בחיי השגרה והבטלה של התרמילאי) ,חיי) שסובבי) סביב
מנוחה והנאות הגו .+ההתנסות בסמי) בקרב מטיילי) לא בהכרח קשורה לעמדות בה) החזיקו
לפני הטיול )שמחאי.(2000 ,
במחקר הנוכחי נמצא שנורמת השימוש בסמי) במדינות היעד והשינוי התרבותי בעקבות
הכניסה לתרבות הסמי) ,הציבו את המרואייני) בפני קונפליקטי) בי ערכי תרבות המקור באר&
לבי ערכי תרבות הסמי) הנהוגה בטיול .אחד הקונפליקטי) נראה בהתמודדות ע) הדעות
השליליות שהחזיקו חלק מהמרואייני) ביחס) לסמי) טר) התנסות) הראשונה ,דעות שהחלו
להשתנות עוד לפני היציאה לטיול ,והתחזקו במהל #הטיול ,בהתא) לתרבות הסמי) שאימצו.
הס) הפ #מדבר לא לגיטימי לדבר לגיטימי .ההתנסויות הראשונות בשימוש בס) לוו בחוויה של
"התאהבות" בס) .חוויה חיובית זו הגבירה את הקונפליקט שניזו  ,בי היתר ,מהסיכוני)
הידועי) הכרוכי) בשימוש בסמי) .המתירנות לסמי) בטיול והמרחק מהבית ה) בי הגורמי)
שעזרו למרואייני) ליישב את הקונפליקט.
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בדומה למחקרו של בלחס ) ,(2004ג) במחקר הנוכחי נמצא כי המרואייני) נוטי) להניח
שהתנהגויות המתויגות כסטייה בחיי היומיו) נתפסות כלגיטימיות במהל #טיול התרמילאי),
דבר המפחית בעיניה) את מידת הסיכו  .דבר נוס +המפחית את מידת הסיכו הוא האופ שבו
מתייחסי) המרואייני) לחוויית הטיול .בהקשר זה ,מאמצי) המרואייני) את ההתייחסות לטיול
כאל מסגרת המאפשרת נטישה זמנית של ערכי) ונורמות השולטי) בשגרת חייה) )בלחס .(2004 ,
נית לטעו כי הפיקוח החברתי דרכו משמרת החברה את הסדר החברתי הקיי) בה
) , (Hircshi,1969מתרופ +כאשר הפרט מטייל מחו& למדינתו.
שפה :חלק משינוי תרבותי והשתייכות לתרבות מתבטא בשפה ייחודית בה משתמשי)
חברי הקבוצה .שפה היא מערכת של סמלי) ,הבסיס לתקשורת המדוברת והכתובה בי אנשי) .זו
תרבות של ניבי) ,ביטויי) ,מונחי) וסלנג הייחודיי) לה כדי לבטא את הרקע המשות +של אנשיה,
את תפיסת עולמ) ,את הוויית חייה) ואת הערכי) הראויי) בעיניה) .השפה מלכדת בי בני
התרבות ומבחינה ביניה) .כאשר אנו נכנסי) לתרבות מסוימת ,אנו צריכי) ללמוד ג) את השפה
המילולית וג) את שפת הגו) +שפירא וב אליעזר.( 1995 ,

במחקר זה נראה כי תרבות השימוש בסמי) מאופיינת בשינוי בעול) השיח של
המרואייני) .ה) מאמצי) לעצמ) במהל #הטיול את השפה המדוברת בתרבות הסמי) ,כחלק
מהניסיו להיות מעורבי) ולתקשר האחד ע) השני .שפה זו פעמי) רבות אינה מובנת למתבונ
מהצד ,ולעיתי) א +נשארה שגורה בפי המרואייני) ג) לאחר חזרת) לאר& .במהל #הראיונות
בלטה השפה הייחודית ,שנית לראות דוגמאות ממנה בביטויי) רבי) שחזרו על עצמ) כמו:
'לאכול סמי)'' ,סאטלה'' ,דליקה'' ,דודא'' ,להתחזר'' ,להתפלפ' ועוד.
שינוי התנהגותי :הכניסה לתרבות הסמי) מתוארת כתהלי #שלרוב מתחיל משימוש חד
פעמי

"קל"

עוד באר& ,ומתפתח לשימוש לרעה אינטנסיבי "כבד"

בעיקר במהל #טיול

התרמילאי) ,ש) קיימות מתירנות וזמינות ביחס לסמי) .נית לראות שהמרואייני) עברו
משימוש של מה שמוגדר על יד) כ"סמי) קלי)" )הכוונה היא בעיקר לחשיש ומריחואנה,
שמוערכי) על ידי המרואייני) כסמי) שאינ) יוצרי) תלות גופנית וה) הלוצינוגניי) קלי)(,
לשימוש ב"סמי) כבדי)" )הכוונה ,בדר #כלל ,למגוו רחב ולא מוגדר של סמי) כמו :ל.ס.ד,.
אקסטזי ,פטריות ועוד ,הנחשבי) בעיני המרואייני) כיוצרי תלות גופנית ובדר #כלל ג)
הלוצינוגניי)(.
בנוס +לשינוי בסוג הס) נית לראות שינוי ג) באופ ובתדירות השימוש .בתחילה עישנו
המרואייני) גראס לסוגיו ,ומאוחר יותר עברו לשימוש בסמי) נוספי) כמו ל.ס.ד ,MDMA ,.ועוד.
בתחילת השימוש ה) היו מעשני) מספר ג'וינטי) או מספר טיפות )ל.ס.ד (.אחת לכמה ימי),
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ובהמש #מספר) גדל וה) היו "מורידי)" מספר "ראשי)" או מספר טיפות כל יו) .השימוש הפ#
לאינטנסיבי יותר ויותר .ג) באופני ובדרכי השימוש נית לראות שינוי ,בעיקר בצורת השימוש
ובכלי) בעזרת) צרכו המרואייני) את הס) .למשל ,מעבר מעישו של ג'וינטי) ,שנחשבת צורת
השימוש הקלה ביותר ,לעישו באמצעות באנג ,צ'ילו) ועוד ,שנחשבי) לצורה מתקדמת יותר של
שימוש .שפירא וב אליעזר ,(1995) ,בהגדרת) את המונח תרבות ,ציינו כי חלק מהתרבות זה
"העצמי) החומריי) המהווי) את אורח חייו של ע) )קבוצה( ומנחי) את התנהגותו" .במקרה של
מחקר זה ,הג'וינט ,הבאנג ,הצ'ילו) ועוד ,ה) הכלי) והעצמי) החומריי) המאפייני) את תרבות
הסמי).
כאמור ,ערכי התרבות והנורמות הנהוגות בה מועברי) בתהלי #של למידה חברתית
)סוציאליזציה( ) שפירא וב אליעזר .(1995 ,לצור #הכרות ע) המאפייני) שתוארו ,ועל מנת
להשתיי #לתרבות הסמי) ,מתארי) המרואייני) את תהלי #החניכה והלמידה שלה) .תהלי
החניכה מתבצע על ידי מטיילי) ותיקי) ,המלמדי) את המרואייני) את טכניקות השימוש
השונות ,כמו ג) את השפה ,ומפגיני) את בקיאות) בה  .למשל ,למידת המושגי) והשמות
השוני) ,מלאכת גלגול הג'וינט ,טכניקת העישו  ,קיצו& הגראס ,ערבוב כמות הטבק במינוני)
נכוני) ביחס לכמות הגראס ,ועשיית תה שבו ממיסי) את החשיש.
תהלי הלמידה  המרואייני) מספרי) שבמהל #השימוש ,ככל שהתנסו יותר ויותר
בשימוש בסמי) ובסוגי) השוני) ,ה) למדו ליהנות מהסמי) ולתפקד בהשפעת) טוב יותר מאשר
בתחילת השימוש .ה) מתארי) כי למדו להכיר את השפעות הס) ואת תגובותיה) האישיות לס),
והחששות והניסיונות לשלוט בתגובותיה) ,שהיו בהתחלה ,פינו את מקומ) להתמסרות לתחושות
המהנות והאופוריות של הס).
השילוב בי תחושת החופש ,הניתוק מהמערכות החברתיות המוכרות ,והשימוש
האינטנסיבי בסמי) ,מהווי) קרקע פורייה להתפרצות של משברי) נפשיי) והתנהגויות
המוגדרות כפסיכוטיות )בר המבורגר ואחרי) .(2006 ,חלק מרכזי של מחקר זה עוסק בהתפרצות
של מצבי) פסיכוטיי) בקרב תרמילאי) בעקבות שימוש בסמי) הזיוניי) .על א +מודעות גבוהה
לרגישות לסמי) ופחד מפני "שיגעו " בקרב המרואייני) ,המשיכה והכמיהה לס) תוארו כחזקי)
יותר מהפחד ,והובילו ללקיחת הסיכו  ,שתוצאתו בקרב משתתפי המחקר הייתה התפרצות של
מצבי) פסיכוטיי) קשי).
פריצת הפסיכוזה תוארה כאירוע הדרגתי ,ולרוב לוותה בסימני) מקדימי) .מבי
המרואייני) ,היו שידעו לציי במדויק את הסיבות ואת הרגע שהובילו לפריצת המשבר ,והיו
שהתקשו לציי זאת במדויק .היכולת לתאר את מהל #הפסיכוזה ותכניה נמצאה כקשורה למש#
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השהות בכפר הטיפולי ,ולמצב) הנפשי של המרואייני) בעת ביצוע הראיו  .ככל שמש #השהות
בכפר היה ארו #יותר ,תיאור הפסיכוזה; מהלכה ,התחושות והתכני) ,היו מעמיקי) יותר
ומפורטי) יותר .נית לשער שיכולת רטרוספקטיבית זו היא תלוית המרחק שחל +מאז ההתק+
הפסיכוטי וההתייצבות הרגשית היחסית וג) תלוית הטיפול בכפר והתובנות הטיפוליות שהושגו.
מממצאי המחקר נית לזהות שלושה שלבי) המאפייני) את מהל #הפסיכוזה ואת
חווית) הסובייקטיבית של המשתתפי) :שלב ההנאה והאופוריה )"כל העול) נפתח לפניי"( ,שלב
הקושי והסבל )"סרט רע"( ושלב הייאוש והריקנות )"אחרי ההיי בא הדאו "( .ניתוח שלושת
שלבי) אלו ,שהתרחשו בזמ הטיול והמשיכו לאחר החזרה לאר& ,מסייע להבנת התהלי #הרגשי
והנפשי שקד) להחלטה לצאת לטיול ,לבחירות שעשו במהלכו ולתוצאותיה .
שלב ההנאה והאופוריה מתבטא היטב בתחושה של "כל העול נפתח לפניי" ,כפי
שתיארו זאת המרואייני) .הפסיכוזה חשפה בפניה) מציאות של עול) חדש ,מעניי ומרתק,
שהיווה ניגוד בולט לשגרת יומ) ,ולא פע) היווה ג) ניגוד לכאב ולמצוקה שאפיינו את המציאות
של חייה) ,טר) השימוש בסמי) .המציאות החדשה העניקה לה) תחושות של שלמות ,התעלות
נפש ,אופוריה ואומניפוטנטיות

תחושות שלא הצליחו להגיע אליה במציאות הלא פסיכוטית.

המציאות המדומה החדשה נחוותה פעמי) רבות כמציאות ממשית ,א #בו בזמ הייתה הבנה
שהיא קיימת רק "בראש)" "זה הכל בראש שלי" .כלומר ,היו הבלחות של רגעי "שפיות" בתו#
הפסיכוזה ,שבה הייתה מודעות שמתרחש משהו יוצא דופ  ,שכרגע ה) חווי) מציאות שונה .על
א +הבזקי) של בוח מציאות תקי  ,הייתה התמסרות טוטאלית לחוויית הפסיכוזה .חוויית
הפסיכוזה נחוותה כחוויה של משמעות קיומית וככוח המניע.
נית לומר ,כי הפסיכוזה המופיעה לאחר השימוש בסמי) הזיוניי) במהל #הטיול או
לאחריו ,מספקת פשר ומשמעות לחייה) של המשתמשי) .משמעות זו כנראה חסרה אצל) וייתכ
שהיא הייתה זו שהובילה לתחילתו של תהלי #החיפוש .על מנת להבי ממצאי) אלו נעזרתי
בתיאורית הלוגותרפיה של ויקטור פראנקל ) (1981ובתיאוריה האקסיסטנציאליסטית .תיאורית
הלוגותרפיה מתמקדת במשמעות ההוויה האנושית ובחיפושי האד) אחר משמעות כזו .לפיה,
השאיפה למצוא משמעות לחיי) היא הכוח המניע הראשוני של האד) ופשר זה הוא ייחודי וסגולי
בכ #שרק הוא חייב ויכול למלאו .לפי התיאוריה האקסיסטנציאליסטית" ,האד) לומד עוד
בהיותו ילד צעיר לחיות על פי תכתיביה) של האחרי) הרלוונטיי) .כשאנו ילדי) אנו אמורי)
לענות על ציפיות ההורי) ,אחר כ #על ציפיות המורי) ,הנשי) או הבעלי)" )פראנקל ,1981 ,עמ'
 .(130 131האד) הבוחר באותנטיות יכול להשתחרר מ הסב #הנורמטיבי שבו סיבכו אותו ציפיות
האחר הכוללני והאחרי) הרלוונטיי) ,אול) ,על מנת לעשות זאת ,על האד) להשתחרר מ השגרה
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הלא אותנטית של חיי היומיו) ,וג) לחפש בנפשו פנימה ביטוי ייחודי ליצירתיות ולהתגלות
)קאמי .(1982 ,על האד) לארג מחדש את סדרי העדיפויות של חייו בעזרת פיגומי היצירתיות
וההתגלות שזה עתה נרכשו ,ולא לאור הציפיות המשתקות של האחרי) ) שוה) ואדד.(2005 ,
עצ) הבחירה לצאת לטיול ממוש #ביעדי) שתרבות) שונה מתרבות המקור באר& היא
ניסיו להשתחרר מהשגרה ולהתחיל בחיפוש אחר אותנטיות ומשמעות ייחודית .נית לראות
שהשימוש בסמי) הזיוניי) נתפס כאמצעי להשגת המטרה מציאת משמעות קיומית אותנטית.
הפסיכוזה והחוויה האותנטית שבעקבותיה מילאו תפקיד חשוב בחיי המרואייני) ונחוו כהשגת
היעד כדר #לבטא את קיומ).
במחקר נמצא כי המש #חוויית הפסיכוזה מלווה לרוב בתחושות שליליות מאד ,כמו:
פחדי) הזויי) ,תחושה של חוסר אוני) ,קשיי) בהתארגנות ובתקשורת ,וחוסר חיבור למציאות,
שהופ #לדבר מאיי) .חוויה זו נקראת בפי החווי) אותה" :סרט רע" .שלב זה ,שמלווה בסבל רב,
קושי וכאב ,הוא השלב שמוביל לפנייה לעזרה באופ עצמאי או בעזרה ובהמלצה של הסביבה.
לאחר הפנייה לעזרה מופסק השימוש בסמי) ומופיעה ירידה משמעותית במוטיבציה ובמצב
הרוח" ,אחרי ההיי בא הדאו" .שלב אחרו זה מאופיי בתחושות קשות של ריקנות ,תלות וחוסר
אוני) .נעלמו היכולות והתחושות האומניפוטנטיות שנחוו בתחילת הפסיכוזה ,וה פינו את מקומ
לייאוש ,לדיכאו  ,לאיבוד תקווה ולעיתי) א +למשאלת מוות .לרוב ,בשלב זה מסתיי) הטיול
טר) הזמ שתוכנ  ,ע) השיבה לאר&.
המצב הרגשי והנפשי בו נמצאו משתתפי מחקר זה ע) חזרת) לאר& חייב פנייה לקבלת
טיפול מקצועי ,ולתחילתו של תהלי #החלמה ארו .#לעיתי) החל תהלי #ההחלמה באשפוז בבית
חולי) פסיכיאטרי ובהתחלה של טיפול תרופתי .האשפוז תואר לרוב כחוויה טראומטית ,ייתכ
מפני שאיל& את המרואייני) להיפגש לראשונה ע) המציאות הקשה של הפסיכוזה .בנוס ,+ה)
חשו חוסר התאמה למסגרות האשפוז .מצד אחד ,ה) לא ראו עצמ) כחולי נפש ולכ לא ראו בבית
החולי) הפסיכיאטרי מקו) המתאי) לטיפול עבור) ,ומצד שני ,ה) לא ראו עצמ) כשייכי)
לאוכלוסיית המכורי) ולכ ג) מרכזי גמילה שוני) לא התאימו לטיפול בבעיית) .לעיתי) ,עצ)
ההכחשה שהמשבר הפסיכוטי נגר) עקב שימוש בסמי) הזיוניי) מנע מה) להגיע מלכתחילה
לטיפול במקו) המתאי) עבור) ,כמו הכפר הטיפולי.
"כפר איזו " הינו כפר טיפולי שיקומי ייחודי ,שהוק) במטרה לתת מענה לאוכלוסיית
התרמילאי) שחווי) משברי) פסיכוטיי) בעקבות שימוש בסמי) במהל #הטיול )בר המבורגר
ואחרי) .(2006 ,מספר גורמי) תוארו במחקר זה כבעלי חשיבות בתהלי #הטיפול וההחלמה בכפר,
בדומה לממצאי) במחקר) של בר המבורגר ואחרי) ):(2006
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 .1המראה החיצוני והאווירה החמה והבלתי פורמאלית בכפר השרו תחושה נוחה ומקבלת
עבור משתתפי המחקר .הדמיו הרב בי מראות הטיול למראה הכפר תרמו ,לדבריה),
לתהלי #הטיפולי בכפר.
 .2ההרכב האנושי

החשיבות במפגש ע) אנשי) דומי) לה) שחוו דברי) דומי) ,הנה

נקודה שחזרה רבות במהל #המחקר ,כגור) שעזר מאד למרואייני) להיקלט בכפר ,ותר)
באופ משמעותי לתהלי #הטיפולי ולהחלמה.
 .3הגישה הטיפולית הייחודית בכפר

השילוב בי הטיפול הפסיכיאטרי לבי הטיפול

הפסיכולוגי רגשי בתוספת הטיפולי) האלטרנטיביי) ,תוארו כבעלי חשיבות גדולה
להצלחת התהלי #הטיפולי.
הטיפול הפסיכולוגי הרגשי שעברו משתתפי המחקר במהל #שהות) בכפר היה בעל
חשיבות גדולה לתהלי #ההחלמה .במהל #הטיפול החל תהלי #של חשיפת המשקעי) הנפשיי)
שלה) .משקעי) אלו היו חלק מחייה) לאור #זמ ממוש ,#א #לרוב לא ניתנה לה) ההתייחסות
המתאימה .חשיפת הקשיי) ,כאבי) והתכני) שהעסיקו את המרואייני) במהל #חייה) ,הובילה
לתובנות חדשות לגבי הסיבות והנסיבות שהביאו ליציאת) לטיול מסוג זה ,ולשימוש בסמי)
הזיוניי).
לדברי המרואייני) ,ההסברי) שנתנו לשימוש בסמי) בתקופה בה התחילו להשתמש,
שוני) מההסברי) שה) נותני) לכ #בעת הראיו  ,הודות למשבר שחוו ולטיפול שעברו.
בפרספקטיבה של זמ  ,נית לראות הבדלי) בתפיסת החוויות ובהסבר לה) בי "אז והיו)".
לדברי המרואייני) בעת הראיו ,התחושות שה) חשבו שהובילו אות) לשימוש בסמי) "אז" היו:
סקרנות ,רצו להתנסות במשהו חדש ,תחושת חופש ,חוסר גבולות בטיול ,וחלק מהרצו להשתיי#
לקבוצה" .היו)" ה) מסבירי) את השימוש בסמי) על פי גורמי) אישיותיי) יותר כמו :נטייה
לדיכאו  ,חרדה ,תלותיות ,חיפוש ריגושי) ,בעיות במשפחה ,ובעיות חברתיות.
תחושה שחזרה על עצמה פעמי) רבות לאור #הראיונות היא תחושת הריקנות ,שהחלה
ללוות אות) ע) היציאה מהמשבר הפסיכוטי .זו תחושה של חלל שנפער ,ויש צור #למלאו מבחינה
נפשית ופיסית בתוכ  ,צור #למצוא תחביבי) ואפשרויות תעסוקה חדשות שייתנו משמעות
לחייה) .ה) מתארי) צרכי) רגשיי) שתמיד היו קיימי) ,א #כעת מורגשי) שוב במלוא עוצמת),
כמו :מציאת כיוו בחיי) ,שאיפות ,חלומות ושגרה נעימה .לדברי המרואייני) תחושה זו של
ריקנות הייתה ברקע במהל #חייה) ,א #לא נחוותה במהל #הפסיכוזה.
ויקטור פראנקל בספרו "האד) מחפש משמעות" ) ,(1981מדבר על "ריק קיומי" .המונח
"קיו)" יכול לציי :
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א .את הקיו) עצמו.
ב .את טע) הקיו).
ג .את השאיפה למצוא טע) מוחשי לקיו) האישי ,כלומר ,השאיפה לפשר.
הריק הקיומי יכול להיות תולדה של חוסר ידע של האד) לגבי מה הוא מוכרח לעשות ,מה הוא
אמור לעשות ובעיקר מה הוא רוצה לעשות .במקו) זאת הוא רוצה לעשות מה שהאחרי) עושי)
או מה שהאחרי) רוצי) שיעשה )פראנקל .(1981 ,אותו ריק קיומי מוגדר על ידי שוה) ואדד
בספר) 'ריק ללא שובע' ) (2005כ"חור השחור" .לדבריה) ,באישיות האד) המכור ישנו חור שחור
המשתוקק תמיד להתמלא .כשאנו נכשלי) במשימה למלאו ,התוצאה עלולה להיות התמוטטות
מוחלטת .סמי) ,פסיכוזה ,דיכאו או פשיעה מסוגלי) למלא את החור השחור) .שוה) ואדד,
.(2005
סמי) הזיוניי) ,מעצ) היות) חומרי) הגורמי) לשינויי) בתודעה ובהכרה של האד),
מעוררי) הזיות וכמו בוראי) מציאות קסומה או צובעי) את המציאות הקיימת בקס) אשלייתי.
הפסיכוזה שנגרמה בעקבות השימוש בסמי) מעצימה עוד יותר חוויות אלו ,גורמת לאובד קשר
ע) המציאות ,ויוצרת תחושה של מציאות שלמעשה לא קיימת .הקס) של מציאות זו הוא בעצ)
חווית תחושות ותכני) שחסרי) בחייה) הלא פסיכוטיי) של המרואייני) .חוויה זו מספקת
משמעות קיומית למשתמש ,ולכ ממלאת באופ זמני את חלל הריקנות ,אלא שהריקנות נפערת
שוב ע) דעיכת התסמיני) הפסיכוטיי).
ממצאי המחקר הובילו לניסיו לבנות מודל שיתאר את התפתחות התהלי #אותו עברו
משתתפי מחקר זה ,החל מנקודת הזמ שטר) יציאת) מהאר& לטיול ועד התהלי #הטיפולי ושלב
ההחלמה לאחר שוב) .מודל זה מסביר למעשה את הסיבות שהובילו לתהלי #ייחודי זה  .על מנת
להציג מודל זה נעזרתי במודל החולי ובפילוסופיית הטיפול של שוה) ואדד.(2005) ,
אחת ההנחות של מודל החולי של שוה) ואדד ) ,(2005המבוססת על מודל הסכיזופרניה של זובי
וספרינג ) (1977היא שאתגרי) שמקור) חיצוני ו/או פנימי גורמי) למשבר בקרב כל בני האד) ,א#
בהתא) לעוצמת הדחק ] [stressשנחווה ,ובהתא) לס +הסיבולת האישי ,קרי הפגיעות ,המשבר
יוכל להוביל לאפיזודה של הפרעה פסיכולוגית.
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"ריק קיומי ,חולי והחלמה"
תחושה של ריקנות/ריק קיומי
חוסר משמעות לחיי) ,שעמו) ,ריק קיומי שנמצאי) ברקע
במהל #החיי) .תתכ ג) פסיכופתולוגיה בעבר,
מאובחנת  /לא מאובחנת.

חיפוש משמעות לחיי) בדרכי
מקובלות :תעסוקה ,לימודי) ,דת,
תחביבי) ,וכו'.
במידה ולא נמצאה משמעות
חיפוש משמעות לחיי) דר#
יציאה לטיול תרמילאי
ושימוש בסמי הזיוניי.

מציאת משמעות לחיי
דר הסמי והפסיכוזה
שהשכיחו את הריקנות
והעניקו חוויה של משמעות
קיומית.

חוויה שלילית בפסיכוזה
פחדי) ,איבוד קשר
למציאות ,התקפי חרדה,
וכו'.

חוויה חיובית בפסיכוזה
הנאה ,אופוריה ,הכרת
מציאות חדשה ,וכו'.

פנייה לגורמי טיפול  צור#
לקבל עזרה ולצאת מהמצב
הפסיכוטי.

תהלי ההחלמה והיציאה מהמצב
הפסיכוטי  במהל #ההחלמה
והטיפול מופסק השימוש בסמי),
והפסיכוזה נעלמת.

כשאי סמי) ואי פסיכוזה,
איבוד המשמעות והופעת
תחושת הריק הקיומי
חוזרת שוב במלוא עוצמתה.
שימוש בסמי שוב
כדי למלא את הריקנות
ולמצוא משמעות לחיי).

הטיפול :הבנה שהסמי) מילאו את
הריקנות ויש צור #במציאת
משמעות חדשה לחיי) .עזרה במילוי
הריקנות בדברי) משמעותיי) ולא
בסמי)
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מודל זה מציג תהלי #שתחילתו בתחושת "ריק קיומי" שנמצא באד) .תחושות חוסר
המשמעות לחיי) ,חוסר האותנטיות והריקנות הגדולה יכולות להתלוות ג) למצב פסיכו פתולוגי
קיי) ,א #לא בהכרח מאובח  .ריקנות זו מובילה את האד) לחיפוש אחר משמעות לחייו ,בתחילה
בדרכי) חברתיות מקובלות כמו :מציאת תעסוקה מעניינת ,יציאה ללימודי) ,תחביבי) שוני),
ולעיתי) מציאת משמעות באמצעות דת .במקרי) בה) הדרכי) הלגיטימיות לא מובילות
למציאת המשמעות ישנה פנייה לדרכי) אלטרנטיביות.
בשלב זה ,אחת מהדרכי) לחיפוש אחר אותנטיות ומשמעות היא יציאה לטיול ארו#
ליעד שתרבותו שונה מתרבות המקור ,ולכ ישנה ציפייה שהטיול יזמ התנסויות והזדמנויות
ייחודיות ומאתגרות .כחלק מהחוויות במהל #טיול כזה נחש +המטייל לתרבות הסמי) הנפוצה
ביעדי) מסוג זה .חלק עיקרי מתרבות זו היא החשיפה וההתנסות בסמי) הזיוניי) .חשיפה זו
פותחת בפניו הזדמנות להתנסות בדבר מסקר ומאתגר ,שטומ בחובו קס) רב וכמיהה ללא נודע.
כחלק מהשפעת) של הסמי) ההזיוניי) ,האד) חווה חוויות מעניינות של עיוות המציאות
ובמקרי) קיצוניי) מתפתחת פסיכוזה ,אשר במהלכה ישנו אובד בוח מציאות לצד חוויה של
מציאות אחרת

פסיכוטית .לרוב ,הפסיכוזה מלווה בחוויות חיוביות לצד חוויות שליליות.

החוויות החיוביות כוללות תחושות של הנאה ,אופוריה ,ותחושת כוח עד כדי חווית
אומניפוטנטיות .תחושות אלו אינ קיימות במציאות הלא פסיכוטית ,א #ע) זאת המטיילי)
נזקקו לה ביותר באופ רגשי .החוויות החיוביות של הפסיכוזה מספקות למשתמש מעי
משמעות קיומית ולכ ממלאות באופ זמני את חלל הריקנות .החוויות השליליות שבפסיכוזה,
שכוללות לרוב פחדי) ,התקפי חרדה ,ירידה במצב הרוח ובתפקוד ועוד ,מאלצות את האד) או
את הסביבה לפנות לגורמי טיפול לצור #קבלת עזרה ויציאה מהמצב הפסיכוטי.
השלב הבא

שלב ההחלמה ,מתחיל בדר #כלל ע) הפסקת השימוש בסמי) והיחלשות

הסימפטומי) הפסיכוטיי) ,וממשי #בהגעה לאר& והשתלבות במסגרות הטיפוליות השונות.
במהל #ההחלמה ,כשאי סמי) ואי פסיכוזה ,נחש +חלל תהומי בו שולטות תחושות הריקנות
וחוסר המשמעות לחיי) ,שמקשות על האד) בתהלי #היציאה מהמשבר הפסיכוטי .במקרי)
מסוימי) תחושות אלו תגרומנה לשימוש חוזר בסמי) ,שעשוי להוביל שוב להתפתחות התהלי#
שהוזכר .במקרי) אחרי) ,כאשר האד) נכנס לתהלי #טיפולי משמעותי ,תתפתחנה תובנות באשר
לסיבות שהובילו אותו לשימוש בסמי) ,ולתפקיד שהוא נת לפסיכוזה בחייו .בעזרת התהלי#
הטיפולי הוא יוכל לעמוד מול האתגר שבמציאת משמעות חדשה לחייו ומילוי החלל בדברי)
משמעותיי) וחיוביי) .על הטיפול לאפשר מציאת פשר לחיי) מבחינה רוחנית ופיסית.
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הצלחה של תהלי #ההחלמה ,לפי המודל שהוצע ,היא במציאת פשר ומשמעות חדשי)
לקיו) האד) .הטיפול האקסיסטנציאליסטי יכול להוות דג) מתאי) ביותר לצור #מטרה זו .לפי
דג) זה ,הטיפול האקסיסטנציאליסטי מסוגל להערי #את התחושה הקיומית הפנימית של האד)
ולתמו #בו .לאחר מכ יש למצוא דר #שתעזור לו למצוא משמעות בחייו בצורה אותנטית ,למרות
התנאי) הפיסיי) הקשי) ביותר .ולבסו ,+יש להתמודד ע) לחצי הסטיגמה החונקי) והשוחקי)
)שוה) ואדד .(2005 ,במהל #הטיפול חייב האד) להכיר בהימצאותו בעול) כפי שהוא ,בלי
אשליות ,בלי מעטה רומנטי ,ובלי נסיבות מטאפיזיות מקלות .יתרה מזו ,אסור שיהיו לו מקורות
נחמה הזויי) בצורת אושר כימי מזוי +שנלקח דר #הפה או הוורידי) )קאמי.(1982 ,
לדעתי ,אתגר ההחלמה לאוכלוסיית התרמילאי) המשתמשי) בסמי) הזיוניי) הוא
לספק משמעות ופשר לחיי) ,ולמלא את חלל הריקנות שנפער .במחקר הנוכחי נית לראות
שמאפייני הטיפול וההחלמה בכפר הטיפולי "כפר איזו " הנ) ברוח זו .הכפר מספק למטופליו
מעבר לטיפול הפסיכיאטרי הקונבנציונאלי ג) טיפול רגשי ורוחני .הטיפול הרגשי מאפשר זיהוי
של הצרכי) ועיבוד) .הטיפול הרוחני כולל  :יוגה ,תכנית  12הצעדי) ,קונג פו ,שיאצו ועוד ,וחוש+
את המטופלי) למגוו אפשרויות ,בעזרת יוכלו לגלות את המשמעות החדשה לחייה) ,משמעות
אותה ה) מחפשי).

94

השלכות המחקר:

ישנ) מחקרי) העוסקי) בטיפולוגיה של תרמילאי) ,א #מעטי) המחקרי) העוסקי)
בתרמילאי) מנקודת מבט) האישית .מעטי) ג) המחקרי) העוסקי) בתרמילאי) היוצאי)
לטיול ממוש ,#ומעטי) א +יותר אלה המתייחסי) לתרמילאי) צעירי) או לישראלי) בפרט,
והבוחני) את הטיול שלה) בהקשר הכללי של החברה הישראלית .ככל הידוע לי ,אי א +מחקר,
העוסק בטיול הממוש #של צעירי) ,בהקשרו לשימוש בסמי) הזיוניי ,ובהתפתחות של מצבי)
פסיכוטיי) קשי) בעקבות זאת.
השלכות תיאורטיות:
ממצאי מחקר זה מעשירי) את ההבנה התיאורטית אודות המניעי) הרגשיי) ליציאת) של
צעירי) רבי) לטיול תרמילאי) ממוש ,#את הרצו להתנסות בסמי) הזיוניי) ,ואת המשיכה
לחוויית השימוש בה) .ההבנה של חוויית השימוש והמשמעות שנותני) התרמילאי) לפסיכוזה
שפרצה בעקבות השימוש בסמי) כאמצעי למילוי ריקנות ,מאפשרות הבנה של התהלי #כולו ושל
הבחירות השונות שנעשו במהל #התהלי) #הבחירה לצאת לטיול ,הבחירה להשתמש בסמי)
הזיוניי) ופריצת הפסיכוזה( .הבנה זו יכולה להוות בסיס לפיתוח תוכניות טיפוליות המותאמות
לאוכלוסייה ייחודית זו.
השלכות קליניות:
משתתפי המחקר תיארו את חוויית הפסיכוזה כחוויה של משמעות קיומית ,שהעניקה לחייה)
משמעות ופשר .בעקבות ממצאי המחקר והתהלי #אותו עברו משתתפי המחקר ,מוצע המודל של
"ריק קיומי ,חולי והחלמה" ,שהנו בעל חשיבות קלינית ,שעשויה לתרו) בפיתוח תוכניות
שימוש בסמי)

טיפוליות שבבסיס הבנת התהלי #של :טיול

חוויית פסיכוזה כחוויה של

משמעות קיומית ,והחלמה .כתוצאה מהבנת התהלי ,#יש לעזור לחווי) אותו במציאת פשר
ובמציאת משמעות לחיי) בדרכי) לגיטימיות ולא על ידי סמי) .ייתכ ונית להשלי #עקרונות
מסוימי) ממודל זה ג) על אוכלוסיות אחרות החוות תהליכי) דומי) ,ולעשות בו שימוש
בפרקטיקה.

מגבלות המחקר:

המחקר הנוכחי נער #על פי מתודולוגיה איכותנית .בשונה ממחקר כמותי אשר מציג מסקנות
והערכות באמצעות כלי) כמותיי) כגו גרפי) וטבלאות ,מחקר זה מציג את החוויה
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הסובייקטיבית של משתתפי המחקר בנוגע לשימוש בסמי) הזיוניי) במהל #טיול התרמילאי),
חווית) את המשבר בחייה) ,ואת הטיפול וההחלמה בכפר הטיפולי "כפר איזו ".
הדגש העיקרי בשיטת המחקר הפנומנולוגית הוא חיפוש אחר 'מהות' החוויה האנושית
) .(Willis, 1991המטרה היא לחקור את התופעה כפי שנחווית על ידי הסובייקטי) שחווי)
אותה ).(Creswell, 1998
המגבלות במחקר זה נובעות ממספר משתני):
א .המדג):
המדג) כלל רק  10מרואייני)/ות ,דבר המקשה על הסקת מסקנות על כלל האוכלוסייה .מטרת
המחקר הייתה להציג את חווית) הסובייקטיבית של משתתפי המחקר ולצור #זה מתאימה רק
שיטת המחקר האיכותנית .באמצעות הדגימה המכוונת וראיו העומק ,המחקר הצליח להציג את
מגוו פניה של התופעה הנחקרת ,ומממצאי המחקר נית ללמוד ולהשלי #על תופעות דומות לאלו
שנבדקו כא .
נעשה ניסיו לדגו) את המרואייני) בשלבי) השוני) של הטיפול בכפר ,מהשלב הראשו ,
בו ה) נמצאי) רק זמ קצר במקו) ,ועד לבוגרי הכפר ,א #לא נית לומר שדגימה זו מייצגת את
כלל אוכלוסיית הכפר .כמו כ  ,נבחרו שני מטופלי הכפר שאינ) תרמילאי) ,אשר חוו פסיכוזה
בעקבות שימוש בסמי) הזיוניי) על מנת לנסות לבדוק את תרומת) להבנת התופעה הנחקרת .
חשוב לציי כי כל המרואייני) הינ) מטופלי "כפר איזו " שעברו טיפול ברוח המקו) ולכ
ייתכ והממצאי) ה) ספציפיי) וייחודיי) למקו).
הראיו :
איסו +הנתוני) נעשה באמצעות ראיונות עומק מובני) למחצה .בשיטה זו נוצרי) לעיתי)
משתני) מתערבי) ,העלולי) להשפיע על אותנטיות המחקר .עצ) הנוכחות של החוקרת בשדה
המחקר ,והקשר הנוצר בינה למרואיי עלולי) להשפיע על תוכ השיחה ולפגוע באותנטיות
המחקר .ע) זאת ,לא נית להציג את סיפוריה) האישיי) של המשתתפי) ולבחו את חווית)
בצפייה בלבד ,לכ נבחרה שיטת איסו +זו.
ראיו עומק אמור להימש #בי שעה לשעה וחצי ,על מנת לחשו +לעומק את חווייתו של
המרואיי  .בנוס ,+מידת הוורבליות של המרואיי היא בעלת חשיבות רבה להצלחת הראיו .
במקרי) של מרואיי שאינו וורבלי הראיו עלול להתקצר והתוכ נפגע.
ב .מהימנות הניתוח:
ניתוח הנתוני) במחקר הנוכחי נעשה על ידי החוקרת ולא על ידי צוות חוקרי) .במצב כזה לא מ
הנמנע שהניתוח יהיה מושפע מתפיסותיה ומדעותיה של החוקרת בנושא הנחקר ,בעקבות זאת
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מהימנות המחקר נפגעת .ע) זאת ,אי מטרת המחקר לחשו +אמת מוחלטת ,אובייקטיבית ,אלא
להציג ולהדגיש תיאור עשיר של חוויות סובייקטיביות.
בנוס ,+במחקר זה נעשה תהלי #של תיקו +על ידי מנחה המחקר ,שהעיר את הערותיו
בשלבי) השוני) של הניתוח ,ובהתא) לכ #בוצעו תיקוני) ,דבר התור) למהימנות המחקר.
ג .השפעת החוקרת:
ייתכ והיותי סטודנטית לקרימינולוגיה קלינית ,יצרה אצל המרואייני) סטיגמה לגבי ,כמייצגת
את הצד המקצועי ,עובדה שיכלה להשפיע על תשובותיה) במהל #הראיו .
בנוס ,+תוכ השיחה הוקלט במהל #הראיונות כחלק ממתודולוגיית הראיו  .מכיוו
שהמרואייני) התבקשו לספר על חוויות אישיות ואינטימיות ,הנוגעות למטופלי) אשר שוהי)
אית) ,ולאנשי צוות המטפלי) בה) בכפר ,קיימת האפשרות שה) עיוותו את האמת הקיימת
בנושא .על מנת להתגבר על מגבלה זו ,הובטחה סודיות ואנונימיות.

המלצות למחקרי) עתידיי):
ממצאי המחקר הנוכחי יכולי) להוות בסיס למספר כיווני מחקר עתידיי):
* מחקר אור #שיתחקה אחר מרואייני מחקר זה ,וינסה לבחו בפרספקטיבה של זמ את מידת
הצלחת הטיפול ,הפסקת השימוש בסמי) ואת שילוב) בקהילה.
* מחקר שיתלווה לתרמילאי) בזמ הטיול הממוש ,#ויבח את תופעת השימוש בסמי) באמצעות
תצפית משתתפת ,כדי לעמוד מקרוב יותר על חווית המסע ,במקו) ללמוד על כ #מראיונות בלבד.
* מחקר שיבח את החוויה של תרמילאי) שהשתמשו בסמי) הזיוניי) במהל #טיול) הממוש,#
נכנסו למצבי) פסיכוטיי) קשי) ומאושפזי) בבתי חולי) פסיכיאטריי) ,כדי לבחו את מוסדות
הטיפול המוצעי) לאוכלוסייה זו.
* מחקר שינסה לבחו את ההבדל בחוויה בי נשי) לגברי) בהקשר הטיול ,השימוש בסמי)
הזיוניי) ,הפסיכוזה וההחלמה .מחקר זה נגע בנקודה זו במעט ,א #יש מקו) להרחיב נושא זה.
* מחקר שיערו #השוואה בי קבוצת התרמילאי) לקבוצה שאינ) תרמילאי) בנוגע לחוויית
השימוש ,הפסיכוזה וההחלמה ב"כפר איזו ".
לסיכו) ,המפגש ע) משתתפי המחקר ,החשיפה לסיפורי החיי) המורכבי) ,והניסיו
להבי את הדינאמיקה שמאחורי הבחירות והאירועי) ,נתנו לי ,כחוקרת ,הזדמנות להיכנס לתו#
עול) רווי בלא מעט קושי וסבל  ,א #ע) זאת בעל סיכוי ותקווה להחלמה .ככל שנוסי +להעמיק
ולהבי את התופעה ואת מניעיה ,יוכלו אנשי המקצוע לפתח דרכי טיפול מתאימות לסוג ייחודי זה
של אוכלוסייה ,ואולי א +למצוא את הדר #למניעתה.
97

מקורות:

איגוד הפסיכיאטריה בישראל ומשרד הבריאות 10 ICD .(2004) ,הסיווג והאבחו הפסיכיאטרי
לפי ארגו הבריאות העולמי .תל אביב :דיונו .
אליצור ,א '  ,טיאנו ,ש' ,מוני& ,ח' ונוימ  ,מ' ) .(2003פרקי) נבחרי) בפסיכיאטריה .תל אביב:
פפירוס.
אלק  ,מ' ל' ,חרמש ,ח' ,עצמו  ,ב' ,פרי ,ג' ,שוור& ,א' ) .(1999תופעות פסיכיאטריות קשות בעת
טיול במזרח אסיה .הרפואה.940 942 ,136 ,
בוני ,ח' ) .(2001כפר איזו  .סמי) דגש.19 21 ,
בלחס  ,י' ) .(2004תיירות סמי) :היבטי) התנהגותיי) וניהוליי) .עבודה לש) קבלת תואר
מוסמ ,#אוניברסיטת ב גוריו .
בר המבורגר ,ר' ,אזרחי ,י' ,שבתאי ,מ' ,רוזינר ,א' ,יבלברג ,י' ,עובדיה ,נ' ,כה  ,ד'.(2006) .

מחקר הערכה לכפר איזו

דו"ח מחקר מסכ) .ירושלי) :הרשות למלחמה בסמי).

בר המבורגר ,ר' ) .(2004סקר עמדות ושימוש בחומרי) פסיכו אקטיביי) בקרב סטודנטי)
במוסדות להשכלה גבוהה באר&  .2003ירושלי) :הרשות למלחמה בסמי).
בר יוס +וייס ,ר' ) .(1990דה סוציאליזציה ורה סוציאליזציה :תהלי #ההסתגלות של עולי).
משפחה ,קליטה :היבטי) סוציולוגי) על החברה הישראלית .אסופת מאמרי).
האוניברסיטה העברית ירושלי) ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית.

דיי  ,א' ) .(1999השפעת) של מאפייני) אישיותיי) ,קוגניטיביי) וסוציו דמוגראפיי) ,על השימוש
בחומרי) פסיכו אקטיביי) ,בקרב מטיילי) ישראלי) במזרח הרחוק .עבודה לש) קבלת
תואר מוסמ ,#אוניברסיטת תל אביב.
הוסרל ,א' ) .(1993פנומנולוגיה .בתו :#י' גולומב )עור ,(#אדמונד הוסרל מבחר מאמרי).
)עמ'  .(111 149ירושלי) :מגנס.
טייכמ  ,מ' ) .(1989לחיות בעול) אחר .תל אביב :רמות.
לאינג ,ר .ד .ואסטרסו  ,א .(1977) .הטרו +שפיות הדעת והמשפחה .הרצלייה :גומא.

לדרמ  ,ס' ) .(1998עמדות וכוונות התנהגותיות של מטיילי) והקשר לשימוש ולהפסקת שימוש
בסמי) פסיכו אקטיביי) .עבודה לש) קבלת תואר מוסמ ,#אוניברסיטת תל אביב.

לרנר ,מ' ) .(2002השפעת המצב המשפחתי ,המעמד הסוציו אקונומי והמשפחתי ומידת התמיכה
החברתית על הסתגלות) של מתבגרי) עולי) מברית המועצות לשעבר .עבודה לש)
קבלת תואר מוסמ ,#אוניברסיטת חיפה.
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מאגי ,ב .(1983) .היידגר והאקסיסטנציאליז) המודרני שיחה ע) ויליא) בארט .בתו :#ב .מאגי
)עור (#אנשי הגות .תל אביב :ע) עובד.
מאי ,ר' ) .(1985גילוי ההוויה על הפסיכולוגיה האקסיסטנציאלית .תל אביב :רשפי).

מבור ,#ע' ) .(1997הטיול הממוש #לאחר השחרור מצה"ל :מאפייני המטיילי) ,השפעות הטיול
ומשמעותו .עבודה לש) קבלת תואר מוסמ ,#האוניברסיטה העברית :ירושלי).
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נספחי
נספח  :1מדרי ראיו:
הצגת החוקרת ונושא המחקר :שמי אסנת ,במסגרת לימודיי לתואר שני באוניברסיטת בר איל
אני מבצעת עבודת מחקר בנושא :חווית השימוש בסמי הזיות בטיול תרמילאי) והשפעת) על
המטיילי) .הראיו ייער #כשעה וחצי והוא אנונימי ,כל מידע שיעלה פה הוא א #ורק לשימוש
מחקרי .ברשות #אני אקליט את השיחה בינינו .תודה.
שאלות של פרטי) אישיי) ורקע כללי:
 .1ש)
 .2גיל
 .3מצב משפחתי
 .4השכלה
 .5מקו) מגורי)
 .6שירות צבאי הא) שרתת בצבא? איפה? באיזה תפקיד? הא) שירות מלא? א) לא שירת,
מדוע?
 .7ב /בת זוג ,ילדי)
 .8הורי) היכ גרי) ,במה עוסקי) ,הא) מתגורר אית) ,כמה אחי).
שאלות בנושא המחקר:
ספר לי קצת על הטיול ,מתי נסעת ,לא  ,לכמה זמ  ,החוויות של #בטיול ,אי #הגעת
ל"כפר איזו " ולמה?
 .9הא) ביקרת בחו"ל לפני השירות הצבאי ,היכ ?
 .10טיול התרמילאי :להיכ נסעת בטיול הארו #שלאחר השחרור מהצבא? ספר קצת על
הטיול .כמה זמ שהית בחו"ל ,ע) מי נסעת ,מה הייתה מטרת הנסיעה

טיול ,עבודה,

לימודי) ,הגירה ,הא) היה תכנו מראש באיזה מקומות לבקר? וכו'.
•

אי #ומתי החלטת לנסוע לטיול ומדוע דווקא למקו) הזה )להודו ,תאילנד ,מזרח ולא
דרו) אמריקה למשל(

•

ע) מי נסעת לטיול? הא) נשארת) יחד לכל אור #הטיול?

•

ספר לי על החוויה של הנסיעה לטיול ,מהי עבור ?#מה) הדברי) המשמעותיי) ביותר
עבור #בהקשר של הנסיעה? הא) אתה מרגיש שהטיול השפיע עלי #או שינה ב #דברי)?
אי #ולמה?
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 .11שימוש בסמי  תחילת השימוש בסמי :מתי השתמשת בסמי) בפע) הראשונה?
הא) זה היה באר&? הסיבה לתחילת השימוש בסמי) ,מה מש #אות #להשתמש בסמי)?
)סקרנות ,לח& חברתי ,שיכו #כאבי) (...ע) מי ובאיזה סוגי סמי) השתמשת .מש #זמ
השימוש ,באיזה תדירות ,באיזה כמויות .אי #הייתה חווית השימוש בסמי) בהתחלה,
מה הרגשת ,הא) נהנית ,הא) רצית לחזור על חוויה זו שוב?
•

שימוש בסמי בחו"ל :איפה ,באיזה סמי) ,ע) מי ,חווית השימוש בסמי) עבור #אי#
הרגשת ,הא) נהנית ,מה התחושות שהרגשת בזמ השימוש ולאחריו.

•

מדוע בחרת להשתמש דווקא בס) זה ולא באחר? הא) הכרת את השפעות הס) לפני
השימוש?

•

הא) יש ל #חברי) שמשתמשי) בסמי) בכלל? הא) בעקבות חברי) של #החלטת לנסות
להשתמש בסמי) במהל #הטיול? מי היה לציד #בזמ השימוש?

•

זוגיות:הא) כיו) יש ל #בת זוג? הא) במהל #הטיול היית ע) בת זוג? א) כ  ,הא)
היית) משתמשי) יחד בסמי)? הא) השימוש בזוג שונה מבחינת ?#הא) הסמי) עזרו ל#
בקשר הזוגי?

•

החוויה של השימוש בסמי :אלו תחושות וחוויות חווית בזמ השימוש ,ואחרי השימוש
בסמי ההזיות? ספר בבקשה על חוויות מיוחדות/מוזרות/מפחידות/כייפיות שהיו ל#
בעקבות השימוש בסמי) :הא) היו ל #הזיות? איזה הזיות ,אי #הרגשת וכו'.

•

הא) אתה מרגיש שחלו ב #שינויי) כלשה) בעקבות השימוש בסמי)? תאר אות) .הא)
נהגת להשתמש בסמי) במהל #הטיול ע) חברי) או לבד? באיזה תדירות נעשה השימוש
בסמי) בטיול? הא) לדעת #השימוש בסמי) בנסיבות הטיול שונה מהשימוש באר&?
פרט.

 .12כמה זמ תכננת לטייל? מתי חזרת ובאילו נסיבות

הא) בגלל שסיימת את הטיול או

בגלל שמצב #הנפשי החמיר? אי #הרגשת באותה תקופה? הא) אתה רצית לחזור או
שהסובבי) אות #לחצו עלי #לחזור? מה היה מצב #הנפשי כשחזרת?
 .13בעיות נפשיות :הא) סבלת בעבר מבעיות נפשיות כלשה ? הא) מישהו במשפחה סובל
מבעיות נפשיות? מה מצב #הנפשי היו)?
 .14תיאור האירוע הפסיכוטי ,המשבר :אי #חווית את האירוע הפסיכוטי? מה קרה ל ,#אי#
הרגשת ,מה חשבת שקורה ל ,#הא) היית מודע לפסיכוזה ,אי #התנהגת ,מה עשית? ספר
לי אי #מרגישי) במצב הזה ,ומה החוויות שאתה זוכר מהאירוע/י) .מה אתה חושב על
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האירוע הפסיכוטי היו)? איזה חוויה זה הותיר ב ?#אלו השפעות חיוביות ושליליות היו
לפסיכוזה עלי ?#הא) היו השפעות מבחינה פיסית? הא) הפסיכוזה תרמה ל #במשהו?
 .15משפחה :אי #בני המשפחה קיבלו את המשבר בעקבות השימוש בסמי) ואת הטיפול
בכפר? עד כמה ה) היו מעורבי) ,עד כמה אפשרת לה) לעזור ל ,#הא) ניסו לעזור ל,#
הא) היה בה) כעס על המצב אליו הגעת ,מה היו התחושות שלה) לגבי העניי ואי #אתה
הרגשת כלפיה) ע) כל המצב אליו נקלעת?
" .16כפר איזו":כמה זמ אתה נמצא פה? אי #הגעת לכא ? מה היה מצב #הנפשי

אי#

הרגשת כשהגעת לכפר? ספר לי קצת על השהות בכפר.
 .17אי #אתה מרגיש היו)? מה סדר היו) של #בכפר? אי #אתה מסתדר ע) המטופלי)
הנוספי) שבכפר ,ע) שותפ #לחדר? ספר לי על החוויה של #בכפר ,חווית הטיפול בכפר
והקשר בי החוויה של השימוש בסמי) וכל השתלשלות האירועי) עד להגעת #לכפר.
 .18מה יחס לסמי היו :הא) אתה משתמש כיו) בסמי)? הא) אתה חושב שכאשר
תסיי) את הטיפול בכפר תשתמש בסמי)? הא) יש ב #חרטה ,צער על המצב אליו הגעת?
הא) אתה מרוצה/מאושר מהמצב אליו הגעת? הא) קיימי) ב #רגשות אש) על מצב?#
א) כ  ,מי לדעת #אש) בהגעת #למצב זה ,אתה או שגורמי) אחרי) ה) האשמי) למצב#
)צבא ,הורי) ,נסיבות החיי)(? הא) אתה מתחרט על השימוש בסמי)? על היציאה
לטיול? אי #תנהג היו) א) תטייל בחו"ל ותיקלע למצבי) דומי) של שימוש בסמי)?
 .19מה יחס כיו או אי אתה רואה היו את האירוע הפסיכוטי שחווית? הא) החוויה
נחווית כמשהו שלילי/חיובי? הא) פחדת ממשהו תו #כדי האירוע? הא) היו) אתה פוחד
ממשהו בעקבות החוויות בטיול? אי #אתה מפרש היו) את האירוע הפסיכוטי שעברת?
הא) יש הבדל בי פרשנות #היו) את האירוע לבי הפרשנות שנתת לאירוע בזמ הטיול?
 .20א) היית יכול לחזור אחורה בזמ לטיול אי #היית מתנהג בנוגע לשימוש בסמי)?
 .21מה היית מאחל לעצמ /?#איפה אתה רואה את עצמ #בעוד שנה? /מה כוונותי #לעתיד?/
מה החלו) של ,#פנטזיה של /?#מה תרצה לעשות כשתסיי) את הטיפול בכפר?
 .22מה היית מייע& היו) למישהו שרוצה לנסוע לטייל במזרח? איזה טיפי) יש ל #לתת
לאנשי מקצוע שעובדי) ע) חבר'ה שחזרו מהמזרח והשתמשו בסמי)?
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נספח  :2טופס הסכמה מדעת:

למשתת +במחקר שלו) רב,

שמי אסנת ובמסגרת לימודי לתואר שני אני עורכת מחקר בנושא שימוש בסמי הזיות בקרב
תרמילאי) ,והחוויה של מטופלי "כפר איזו " .אני מעוניינת ללמוד על החוויה של השימוש בסמי
הזיות במהל #הטיול ועל הטיפול ב"כפר איזו " לצרכי) מחקריי).
השתתפות #במחקר היא חיונית ביותר כדי שאוכל ללמוד מהחוויה האישית של .#אני מודה ל #על
הסכמת #להשתת +במחקר ומבקשת ממ #לחתו) על טופס ההבהרה שלמטה.

בתודה ובברכה,
אסנת גבע
בהנחיית ד"ר נתי רונאל
המחלקה לקרימינולוגיה
אוניברסיטת בר איל

טופס הסכמה
הנני מסכי) להשתת +בראיו במסגרת מחקר על שימוש בסמי הזיות בקרב תרמילאי) הנער#
ב"כפר איזו " ,שמטרתו ללמוד על החוויה של המטופלי) השוהי) בכפר  /בוגרי הכפר  .מטרת
המחקר הוסברה לי .ידוע לי ג) שבמידה ואסכי) השיחה תוקלט ,והובהר לי כי תכני הראיו ה)
חסויי) וישמשו לצרכי המחקר בלבד .כמו כ ידוע לי שאיני חייב לענות על כל שאלה שאיני חפ&
לענות עליה וביכולתי להפסיק את הראיו בכל עת.

ש) פרטי ומשפחה_____________:
תארי______________:#
חתימה______________:
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נספח  :3קטגוריזציה:
 .1חווית הפסיכוזה/המשבר
 .2חיפוש עצמי
 .3ההתנסות
 .4חווית השימוש בסמי)
" .5לחזור הביתה"
 .6אהבה לסמי)
 .7תחושת הביטחו
 .8דר #התמודדות
" .9אי רגשות" ריקנות
" .10כפר איזו "
 .11איבוד התקווה
 .12האשפוז
 .13טיפול פסיכיאטרי
" .14כוחות על"
" .15זה הכל בראש שלי"
 .16חלק מהאישיות )"זה נהיה חלק מהאישיות"(
 .17רגישות לסמי)
" .18סרט רע"
 .19פרשנות מוטעית למציאות
" .20העול)/הכל נפתח לפניי"
 .21קריאה לעזרה
 .22הרצו למות
 .23ההחלמה
 .24אשמה/האשמה
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נספח  :4ע) קטגוריות:

חווית השימוש בסמי:
הכניסה לתרבות הסמי לפי שלבי:
התפתחות השימוש בסמי):
הסיבות שמיוחסות לשימוש בסמי):
תחושות במהל #השימוש ולאחריו:
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Abstract
In recent years many Israeli youngsters have been going on backpacking trips
after their military service. The use of drugs in general and hallucinogenic
drugs in particular during the trip is perceived by many of them as an integral
part of the trip experience. As a result of using hallucinogenic drugs, many
youngsters return to Israel in severe psychotic conditions. This phenomenon
has received extensive media coverage, yet research on the subject is
minimal.
The aim of this research is to describe the subjective experience of the
backpackers regarding the use of hallucinogenic drugs during their
backpacking trip, their experience of the psychotic crisis following it and their
process of treatment and recovery. The current research focuses on the
personal stories of ten interviewees who underwent a psychotic attack after
using hallucinogenic drugs and who were subsequently treated in “Izun
Village”. The exclusiveness of this study is in actually introducing an
increasingly expanding phenomenon on which research has been limited. It is
an attempt to shed light upon it from the perspective of those who have
experienced it in order to expand our knowledge of the phenomena and
extend the treatment alternatives available to the relevant population.
The first chapter of the study, the review of the literature, introduces
two theories: A. the existential theory which explains the evolution of man and
his choices in life and tries to describe reality as perceived by the person
experiencing it. B. Victor Frenkel’s logo-therapy theory which explains man’s
desire to search for meaning and significance to life. Furthermore, the
review of the literature presents the theme of the use of hallucinogenic drugs
among backpackers, the hallucinogenic drug group and their relation to
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psychosis and the backpacking trip and the “Izun Village” where the subjects
of the research were staying following the psychotic episode and which is one
of its kind in the country.
The second chapter of the study introduces the research methods. I
chose the qualitative research method and the phenomenological approach in
order to study the subjects of the research through their own subjective
experience. The subjects consist of ten interviewees staying in “Izun Village” ,
eight of whom arrived at the village following the development of severe
psychotic states after the use of drugs during their backpacking trips. Two of
the interviewees did not go on a backpacking trip but used hallucinogenic
drugs in Israel, and their psychotic condition was similar to that of the others,
are suitable for this study. I chose to add them to the study in order to
examine how they contribute to the presentation of the phenomena in all its
diversity.
Ten in-depth interviews were done with “Izun Village” patients chosen
for the study, two of whom were village graduates. The findings are analyzed
according to the qualitative research methodology and are divided into three
main themes, including a stage analysis; the first – the experience of drug
use, the second – the experience of psychosis, and the third – the
recovery process. Each theme is divided into sub-themes and stages.
The major findings suggest the existence of a “drug culture” among
backpackers, a culture with its own distinct and unique characteristics. The
entrance into the drug culture during the trip leads to a cultural change which
manifests itself in the adoption of new norms and values, in a change of
language and in a change in behavior. The findings of the current study clarify
and extend the characteristics and the internal dynamic of this culture.
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Moreover, it has been found that the psychosis that appears following the use
of hallucinogenic drugs during or after the trip provides meaning and
significance to the lives of the users and grants the subjects of the study an
experience of existential significance.
This study proposes the futility model which motivates the search in
order to explain the process of trip – drug abuse – psychosis – recovery
with the use of principles from the logo-therapy and the existential theories. It
is possible to project from this model onto other populations and make use of
it in practice.
The findings of this research focus on the experience of hallucinogenic
drug use during the backpacking trip, the experience of psychosis and the
recovery process from the personal view point of the backpackers and the
development of severe psychotic states following the use of hallucinogenic
drugs.
The findings of the research raise several issues which can contribute
to therapists in the application of treatment. The understanding of the process
of trip – drug use – experience of psychosis as an experience of existential
significance – and recovery must underlie the development of treatment
programs and as a result of this understanding assistance could be given to
patients in finding meaning and significance to life through legitimate means
and not through drug use.
The findings of this study can function as a basis for further research in
the field.
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