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אסירות תודה
תודה רבה לבורא עולם" ,הכח העליון" שמלווה אותי ועוזר לי בכל רגע ורגע .להשגחתו אני
מוסר את חיי ורצוני ,ומתפלל רק לדעת את רצונו עבורי.

תודה רבה לשמריהו חן מרטורנו על שפתח לי את השער לכניסה לעולם המופלא של רטורנו,
והנחה אותי ביישום העקרונות בכל שלב.
תודה רבה לתלמידים היקרים והאהובים ממחזור ו' בנתיב בראשית בכפר חסידים ,אשר
השתתפו בתוכנית.
תודה רבה לד"ר אלזה שרלו שהנחתה אותי בכתיבת העבודה ועודדה אותי להגיע לסיום...
תודה רבה לד"ר נתי רונאל על עבודתו הברוכה ועל הסיוע כשהיה צריך.
תודה לרב איתן אקשטיין ולצוות רטורנו.
תודה לגיל-לי קובו.
תודה ליוחי ופיליס מיכאליס על האכסניה שאפשרה לי לסיים את המלאכה.
תודה רבה לחובב ,אתי ולצוות בראשית היקר שהיוו את המקום בו ניתן להגשים כל חלום
חינוכי.

תודה לאבי מורי דורון הרצוג ז"ל שעשיית הטוב הייתה נר לרגליו ומשמש לי השראה .ולוואי
ויהיו הדברים לעילוי נשמתו הברוכה.

ואחרונה חביבה ,תודה רבה לאשתי היקרה עדי שאלמלא תמיכתה דבר לא היה יוצא לפועל,
"שלי ושלכם שלה הוא".
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הקדמה
במערכת החינוך של ישראל נעשים מאמצים כיום לענות על השאלות כיצד מובילים תהליכי
שינוי בקרב התלמידים .מדוע ניסיונות לשנות שיטת לימוד כזו או אחרת לא מביאים לשינוי
התוצאות .כיצד להנחיל לתלמידים ערכים של עזרה לזולת ,עשיית טוב ואלטרואיזם .כיצד
לעודד אותם לקחת אחריות אישית על חייהם ועל לימודיהם .כיצד להתמודד עם מגפת
האלימות ומגפת השימוש בחומרים ממכרים ,אלכוהול וסמים.

באופן כללי ,קיימת מודעות לחשיבות של הכנסת תהליכים נפשיים ותודעתיים לתוך
המערכת ,ולתוך החיים בכלל .יש יותר ויותר מקום לשיטות ולכלים רוחניים ,לאו דווקא
דתיים ,שבעבר היו פחות מקובלים .השאלה הגדולה היא כיצד ליישם את העקרונות
והתהליכים האלה בחיים בפועל ,והאם זה אפשרי במערכת כמו מערכת החינוך הרגילה
בישראל.

שאלות אלה הטרידו גם אותי כמחנך ,ולא היה לי פיתרון לכך .כאשר התוודעתי לתוכנית
שנים עשר הצעדים כפי שהיא מיושמת ברטורנו ,הרגשתי שיש כאן משהו אחר שאני חייב
להכיר .תוכנית זו היא תוכנית שעוסקת בסיוע למכורים בהתמודדות אל מול ההתמכרות
שלהם ,בתחומים שונים .הסיוע מתבצע באמצעות עזרה עצמית של מכור למכור ,ולא בצורה
ממסדית.
לכאורה ,אין קשר בין עולם המכורים לעולם החינוך הרגיל .למרות זאת ,נראה שהרבה
עקרונות וכלים המיושמים בתוכנית זו ,הם עקרונות חשובים ונשאפים גם במערכת החינוך
הרגילה ,ולפיכך נראה שיש לה הרבה מה ללמוד ,דווקא מהאנשים שהגיעו אל תחתית
הסולם החברתי.
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מבוא
עבודה זו מסכמת שנתיים של עשייה חינוכית ברוח תוכנית שנים עשר הצעדים ,ובמיוחד
ברוח עקרונות הקהילה ברטורנו.
השאלות הנבדקות בעבודה הן:
•

האם ניתן לקחת כלים טיפוליים מתוך עולם של טיפול בהתמכרות ,וליישם אותם
במערכת חינוך רגילה ,בכיתה נורמטיבית.

•

האם ניתן ללמד תלמידים מיומנויות רגשיות של זיהוי ,ביטוי ושיום רגשות?

•

האם ניתן לקיים קבוצה אשר תיצור בתוכה מרחב בטוח להתבטאות חופשית ,ותתן
לתלמידים תחושות של קבלה ותמיכה בלתי מסוייגים?

•

מה הם העקרונות הרוחניים של תוכנית שנים עשר הצעדים ,והאם שייך ללמוד מהם
עבור החינוך היהודי-דתי?

כאמור ,תוכנית שנים עשר היא תוכנית הלקוחה מעולם ההתמכרויות .לפיכך ,למרות שעבודה
זו מכוונת לשאלות של החינוך הרגיל ,החלק הראשון שלה המהווה את רובה המכריע ,יעסוק
דווקא בעולם ההתמכרות .זאת על מנת ללמוד על התוכנית מבחינה תיאורטית ,ועל דרך
יישומה הן בארגון ) NAמכורים אנונימיים( והן בקהילה הטיפולית ברטורנו.
החלק השני מתאר את תוכנית "מכיתה לקבוצה" אותה הפעלתי במשך שנתיים בנתיב
התורני מדעי "בראשית" בכפר הנוער הדתי כפר חסידים ,וכן מעין מחקר שסיכם את השנה
הראשונה של הפעילות .בסוף חלק זה ייערך דיון שיעמת את תוצאות המחקר אל מול החלק
הראשון התיאורטי.
החלק השלישי בעבודה פורס את המסקנות וההמלצות המעשיות היוצאות מתוך שני
החלקים הראשונים.

קריאה נעימה
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חלק א :מבוא תיאורטי
א 1.תכנית שנים עשר הצעדים וארגון הNA
בפרק זה אציג את האירועים והאישים אשר הולידו את "תכנית שנים עשר הצעדים" )להלן:
התכנית( .לא ניתן לדבר על התכנית ,מבלי לדבר על ארגון ה) AAאלכוהליסטים אנונימיים(,
אשר חרט על דגלו את ההחלמה מההתמכרות לאלכוהול בעזרת התכנית ,ועל ארגון הNA
)מכורים אנונימיים( אשר הסתעף מה ,AAוהרחיב את שטח הפעילות להחלמה מכל סוגי
ההתמכרויות ,ולא רק על אלכוהול .על כן ,פרק זה יכלול למעשה את תולדותם ,התפתחותם
ומקומם היום של ארגונים אלו ,ובמיוחד ה.NA

א 1.1.קבוצות העזרה העצמית בזמנים קדומים
הרבה לפני שארגון ה AAנוסד לראשונה ,כבר היו קיימות קבוצות רבות של עזרה עצמית
ברחבי האנושות ,ונראה כי מספר ימיה של תופעה זו ,כמספר ימיה של האנושות עצמה.
חוקרים שונים הצביעו על קיומם של קבוצות עזרה עצמית בהם היה נהוג להתוודות בפומבי.
אנו מוצאים במקורות שונים בתורה את חשיבותו של הווידוי הפומבי או ווידוי לפני ריבונו של
עולם .כך גם בכתות מדבר יהודה ,ובנצרות הקדומה .בהמשך ,בעקבות הרפורמה
הפרוטסטנטית ,נוסדו מספר כתות קטנות בהם היתה נהוגה ההתוודות הפומבית .אחת מהן,
קבוצת אוקספורד ,השפיעה מאוד על ה.AA

1

א 1.2.תולדות ארגון הAA
כאמור ,ארגון ה NAהסתעף מתוך ה.AA
"תחילתו של ארגון ה AAבאלכהוליסט כרוני בשם ביל ווילסון ) ,(Bill Wilsonסוכן בורסה
שירד מנכסיו .חבר של ביל ,אלכהוליסט בשם אבי תאצ'ר ,הצטרף לקבוצת אוקספורד ,קבוצה
לותרנית שפעלה באנגליה ובארה"ב בראשית המאה העשרים ,וכך התנקה משתיינותו ואף
ניסה להשפיע על ביל ללכת באותו כיוון )) .Kurtz, 1990, pp. 94לאחר התנגדות ראשונית של
ביל ,בעיקר בגלל ההקשר הדתי ,הוא נכנס לגמילה בבית החולים של  ,Townsשם טופל ע"י
ד"ר ) Silkworthשני רופאים אלו בעלי השפעה על ה AAשתפורט בהמשך(.
ביל ווילסון עצמו מתאר כיצד במהלך התנקותו מאלכוהול ,בייאושו ,פנה אל אלוהים בתחינה
לעזרה ,ולפתע נשטף כולו באור לא טבעי ובידיעה שתפילתו נענתה .כמו כן הוא חש
שהתאווה למשקה נלקחה ממנו לתמיד ) .(Kessel, 1962, ch 7לאחר השחרור מהמוסד,
הצטרף ביל לקבוצת אוקספורד .כמו כן ,הוא החל בניסיונות לעזור לאלכהוליסטים אחרים,

 1רונאל  ,'95עמ' .16-17
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אותם היה מביא לקבוצת אוקספורד ,וגם סיפר להם על החוויה הרוחנית ,המיוחדת ,אותה
עבר .בכל המקרים נכשל.
כששה חודשים לאחר חווייתו ,מצא ביל עצמו באקרון ,אוהיו ,במסגרת עסקיו .מודע לסכנה
עבורו שבעצם היותו בודד בעיירה זרה )הפיתוי לחזור ולשתות( ,מצא ביל אלכהוליסט אחר
בשם ד"ר בוב סמית ונפגש איתו .המטרה היתה לעזור לו להשתחרר גם כן משתיינותו ,ובכך
לשמור על פיכחונו של ביל עצמו .פגישה זו ביניהם מהווה את הולדת ה .AAבניגוד לנסיונות
העבר עם אלכהולוסיטים ,לא ניסה ביל להטיף לד"ר בוב ואף לא לספר על חוויתו המיוחדת,
כי אם תאר בפניו את תולדות שתיינותו .תיאור זה יצר תחושת הזדהות אצל השומע ,רצון
לשמוע עוד ,ונכונות לקבל את המלצות הדובר "שיודע על מה הוא מדבר" .ביל וד"ר בוב
הקימו את הקבוצה הראשונה באקרון ,ולאחר חזרתו של ביל לניו יורק ,הקים גם שם
קבוצה .בתחילת דרכם היו עדיין האלכוהוליסטים חברים בקבוצת אוקספורד ,אך בשנת
 1937פרשו ממנה.

2

בשנת  1939מנה הארגון כמה חברים )אלכוהליסטים אנונימיים ,1989 ,עמ'  .(xiiבאותה
שנה פורסמה המהדורה הראשונה של ספר ה ,AAבה זכה הארגון ,חסר השם עד אז ,בשמו
הנוכחי".

3

בהמשך התפתח הארגון והגדיל את פעילותו .ההתפתחות הואצה בעקבות כתבה אוהדת
בעיתון נפוץ" .לפי אומדן זהיר ,בשנת  1989מה הארגון כמיליון ושש מאוד אלף חברים,
בשבעים ושש אלף קבוצות המתקיימות במאה ותשע עשרה מדינות )שם ,עמ'  ,xvהערת
שוליים(".

4

על פי הערכה אישית שקיבלתי מחבר  ,AAיש בישראל כיום בין  100ל 200חברים.

א 1.3.תולדות ארגון הNA
ההיסטוריה של ה NAמציגה התפתחות של שתי קבוצות נפרדות ,אחת במזרח ארה"ב
ואחת במערבה ,כאשר יש להבדיל ביניהם .ההתפתחות החלה בעקבות "אי הזדהות של
המכורים לסמים עם האלכוהוליסטים ,שבאו לרוב מרקע חברתי וסטטוס שונה ) Bob B.,
) "(1978שם( .הקבוצה המזרחית התבססה על ארגון ה ,AAאך בצורה חופשית למדי,
לדוגמה  -היא הגדירה שלושה עשר צעדים במקום שנים עשר ,ולא נצמדה לשתים עשרה
המסורות )עליהם ארחיב בהמשך( .התארגנות זו דעכה ונעלמה .במקביל ,התפתחה בשנת
 1953בקליפורניה ,קבוצה לעזרה עצמית של מכורים לסמים .היא עקבה במדויק אחרי שנים
עשר הצעדים ושתים עשרה המסורות של ארגון ה ,AAלמעט שינוי קטן  -במקום להתמקד
בהחלמה מהתמכרות לאלכוהול ,דיברו הצעדים על התמכרות כללית .מייסדי הארגון הם
 Gellman, 1964, pp. 23 2בתוך רונאל  '95עמ' .80-81
 3רונאל  ,'95עמ' .80-81
 4שם
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בס"ד

ששה מכורים להרואין ,שהיו חברים ב AAולא מצאו שם את מקומם .הארגון ידע עליות
וירידות ,אך פרסום ספר הטקסט הבסיסי "מכורים אנונימיים" ) (Narcotic Anonimousבשנת
 1983הביא להפצה נרחבת ולהקמת קבוצות ברחבי העולם .הערכה גסה משנת 1986
אומדת את מספר החברים בארגון ה NAבכרבע מיליון חברים.5
על פי אתר מכורים אנונימיים ישראל ,קשה מאוד לאמוד את מספר החברים בארגון כיוון
שאין רישום נוכחות כלשהו בפגישות .הנתון שכן קיים הוא מספר הפגישות הרשום במאגרי
המידע של הארגון .נתון זה עומד כיום על למעלה מ 50,000פגישות מידי שבוע ,בלמעלה
מ 130מדינות ברחבי העולם.

א 1.4.ארגון ה NAבמדינת ישראל
הולדת ה NAהישראלי בקיץ  .1984את היוזמה הביאו מכורים ישראלים ששבו מפגישות NA
בארה"ב .בתחילה נפגשו בדירות פרטיות בתל אביב .לאחר פרק זמן ,זכתה הקבוצה
בתמיכת העירייה המקומית ,וקיבלה רשות להשתמש במקלט ציבורי .בעקבות התנגדות
שכנים ,נדדו הפגישות בין חדרים שונים ,עד שהועמד לרשות הארגון חדר ישיבות נרחב
בבניין עיריית תל אביב.
פעילות הארגון התרחבה למקומות נוספים בארץ ,וכיום ניתן למצוא קבוצות  NAכמעט בכל
אזור בארץ .תדירות המפגשים היא פעם בשבוע ,ומקום המפגש הוא בד"כ במקלט ציבורי.
במשך הזמן זכה הארגון להכרה של רשויות המדינה ,ולכניסה למוסדות שונים בהם יש
מכורים לצורך העברת מסר ה ,NAלדוגמה  -בתי הכלא.

6

א 1.5.מבנה הארגון
ארגון ה NAהוא ארגון חובק עולם ,ויחד עם זאת שומר על שלד מבני-ארגוני מינימלי בשביל
לקיים תפקוד מוצלח .7הארגון מבוסס על הקבוצה ,המוגדרת כמפגש קבוע למטרות החלמה
של לפחות שני חברים.
ברמה הארצית ,קיימת וועדת שירות המתכנסת פעם בחודש ומטרתה "לשפר את העברת
הבשורה למכור שעודנו סובל" ,ובה חברים נציגים מקבוצות בכל רחבי הארץ .הוועדה תומכת
בהקמת קבוצות חדשות ,מספקת להם אמצעים ראשוניים ,מקיימת אירועים שונים ושולחת
נציג לוועדה העולמית.

8

 ,Welis, 1987 5בתוך :רונאל  ,'95עמ' 81-82
 6רונאל  ,'95עמ' 82-83
 7שם ,עמ' .89
 8שם ,עמ' .94
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בס"ד

בקבוצה ישנם בעלי תפקידים שתפקידם לנהל את הקבוצה וענייניה השוטפים :מזכיר ,גזבר,
קניין תה ,ספרן ,נציג בוועדה הארצית ועוד .כמו כן מתקיימות פגישות מנהלתיות שבהם
מתקבלות החלטות על ניהול הקבוצה ע"י החברים .פגישות כאלו נקראות "מצפון הקבוצה".

9

א 1.6.פגישות הNA
עמוד השדרה של תהליך ההחלמה מההתמכרות ב NAהוא הפגישות הרשמיות השוטפות
)להבדיל מפגישות ענייניות או לא רשמיות ,עליהן יפורט בהמשך(.
הפגישות מתקיימות תמיד בקביעות זמן ומקום .שינויים עלולים לגרום למכורים למעוד ולחזור
לשימוש בסם .הידיעה שבשעה מסוימת ובמקום מסוים מתקיימת פגישה ,עוזרת להם
להחזיק מעמד ו"למשוך" עד לפגישה.10
לכל פגישה יש מנחה המנהל את הפגישה ועובר מחלק לחלק ,מנהל את סבב ההתחלקויות,
ורק לו הזכות להגיב ישירות למשתתף שדיבר ,ולעודד אותו .העידוד מסתמך בד"כ על
אמרות  NAנפוצות התלויות על קיר המועדון .את איוש עמדת המנחה קובע מזכיר הקבוצה,
לפי רשימת הנחיה מסודרת .מנחה יכול להיות רק חבר שנקי כבר שלושה חודשים.
בכל קבוצה קיים פורמט קבוע לפגישות ,הנקבע ע"י מצפון הקבוצה .כל פגישה מתחילה
בהקראת קטעים מתוך ספרות ה .NAשלב נוסף בפגישה הוא חלוקת מדליות ניקיון ,למי
שנקי תקופה "עגולה" )יום ,חודש ,חודשיים ,שלושה ,שישה ,תשעה ושנה( .חלוקת המדליות
מלווה בחיבוק חם מהמנחה ,קריאות עידוד ,תשואות ומחיאות כפיים .מי שנקי תקופה שאינה
עגולה זוכה למחיאות כפיים וחיבוק.
החלק המרכזי בכל פגישה הוא ההתחלקות .סדר ההתחלקות הוא ע"פ הצבעה ונתינת רשות
ע"י המנחה .נושא ההתחלקות משתנה ע"פ סוג הפגישה שנקבעה לאותו היום ,ותמיד
המשתתפים ידעו מראש מהו סוג הפגישה המתוכנן.
בסיום הפגישה ניתנת האפשרות להתבטא באופן חופשי ללא קשר לנושא ,ואח"כ מועברת
סלסלת תרומות בהתאם למסורת שבע

11

שארגון ה NAאינו מסתמך על תרומת חיצוניות

אלא מוחזק ע"י חבריו.

מלבד הפגישות השוטפות ,מתקיימות גם פגישות ענייניות על ידי מצפון הקבוצה ,בהן
מתקבלות החלטות לגבי התנהלות הקבוצה.
סוג נוסף של פגישות הוא "פגישות בית" – פגישות ספונטניות או מתוכננות של מספר חברים
מצומצם ,או של חונך עם חניכיו ,בסגנון פגישות ה ,NAאך ביתר פתיחות וביתר אריכות.
 9שם ,עמ' .92
 10שם ,עמ' .96
11

שתים עשרה המסורות הן שתים עשרה עקרונות הקשורות להתנהלותו של ארגון  NAכארגון .ראה פירוט

בנספח בעמוד .35
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פגישות דומות מתקיימות בדרך של בילויים משותפים של החברים בבתי קפה וכד' ,וגם בהן
ניתן להגיע לאינטימיות ולפתיחות רבה יותר ,כך שהערך ההחלמתי שלהן הוא רב מאוד.
כיום קיימים ארגונים רבים שהתפתחו מ NAועוסקים במגוון רחב של בעיות התמכרות,
באמצעות תכנית שנים עשר הצעדים .בעבודה זו נתבסס על תכנית שנים עשר הצעדים כפי
שבאה לידי ביטוי ב.NA
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בס"ד

א 2.העקרונות והתיאוריות הרוחניים ,הפסיכולוגיים והחברתיים
עליהם מתבססת התכנית
א 2.1.תיאוריית "תפיסת ההתמכרות כמחלה"
א" 2.1.1.מחלה" – מטאפורה ולא הגדרה מדעית
התיאוריה העיקרית העומדת בבסיס הגישה של תכנית שנים עשר הצעדים וארגוני העזרה
העצמית ההולכים בדרכה ) NA ,AAורבים אחרים( היא "תפיסת ההתמכרות כמחלה".
המושג מחלה משמש במובן המטאפורי של המילה ,ולא במובן הרפואי.

12

דהיינו ,מבחינת

התכנית וההולכים בדרכה ,אין משמעות לקביעה המדעית האם התמכרות מוגדרת כמחלה
רפואית או לא .השימוש במונח זה מסייע למכור לעבור את התהליך הנצרך על מנת לצעוד
בדרך ההחלמה ולשמור על "ניקיון" מהתמכרותו .התועלת שבשימוש במושג "מחלה" היא
ההצדקה לשימוש זה.
א 2.1.2.שלושת ממדי המחלה
"מחלת ההתמכרות" מתוארת בשלושה ממדים – גופני ,נפשי ורוחני:13
•

הממד הגופני – המכור מתואר כבעל אלרגיה לדבר אליו התמכר .דהיינו ,אם רק
ינסה מעט מאוד ממנו ,מיד תתפתח בו כמיהה בלתי נשלטת לצרוך עוד ועוד מאותו
הדבר ,והוא ישאב אל מעגל השימוש הפעיל .לדוגמה ,אלכהוליסט ,גם אם לא שתה
זמן רב ,אם רק ישתה מעט מאוד משקה אלכוהולי ,אפילו במינון נמוך של אלכוהול,
תתעורר בו מיד תשוקה בלתי נשלטת לצרוך עוד ועוד אלכוהול ,עד לאובדן שליטה
מוחלט.
הדרך היחידה להרגעת אלרגיה זו היא הינזרות מוחלטת מכל חומר המשנה מצב
הכרה )כדוגמה למקרה של התמכרות לאלכוהול וסמים( .התכנית שוללת כל רעיון
של "שימוש מבוקר" בחומר כזה ,ודוגלת גם בהתרחקות והתנתקות מ"אנשים,
מקומות ודברים" הקשורים לעולם השימוש.
יש לציין שעל פי התכנית אלרגיה זו אינה חולפת ,והמכור יצטרך להתמודד לאורך כל
חייו עם הצורך להימנע מחומרים ודברים הקשורים להתמכרות שלו .זאת ע"י
התקדמות בדרך הצעדים של התכנית ,הקפדה על עקרונות התכנית והשתתפות
במפגשים.

 12רונאל  ,2000עמ' .85
 13שם.
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•

הממד הנפשי – הממד הנפשי מסביר מדוע המכור ילך לחפש את השימוש ,גם
כאשר ה"אלרגיה" הגופנית בגופו אינה פעילה ,ויתירה מזאת – עוד לפני השימוש
הראשון .14המכור נמצא במצב הכרתי מתמשך הבנוי מאוסף תחושות שליליות ולא
נעימות כגון :תסכול ,בדידות ,ריקנות ,ייאוש ,דיכאון ,כאב וכד' .למצב הכרתי בלתי
נסבל זה יכול לחפש הסובל פתרונות שונים כגון ריגושים ,כסף ,מין ,יוקרה וכד' ,אך
אלו

פתרונות

זמניים

בלבד.

כאשר

פגש

הסובל

בפעם

הראשונה

את

החומר/ההתנהגות המשנה את מצב ההכרה ,הרגיש סוף סוף הקלה במצבו .דהיינו:
הסמים )או כל דבר אחר אליו מתמכרים( אינם הבעיה ,אלא הפיתרון לבעיה
הפנימית של המכור .הדבר דומה לאדם הסובל מעקיצת יתוש ומגרד עצמו עד כדי
זוב דם .במבט מבחוץ לא מובן מדוע האדם פוגע בעצמו ,ואולם עבור הסובל מדובר
על פיתרון גרוע פחות מהגירוי של עקיצת היתוש .בפעם הבאה שיחוש את אותה
תחושת סבל פנימית ,הוא ילך מיד לפיתרון שעזר לו בפעם הראשונה – השימוש.
אלא שהפעם יש צורך במנה גדולה יותר על מנת להשיג אפקט הדומה לתחושת
ההקלה של השימוש הראשון .לתחושות הפנימיות הקשות מצטרפת תחושת
האשמה על השימוש עצמו ,וכך נוצר מעגל ההתמכרות המפתח את האלרגיה
הגופנית .גם אם המכור שומר על ניקיון זמן מה ,תחושת החוסר הפנימית ממשיכה
ללוות אותו ,ודוחפת אותו לשימוש "קטן" ,רק בשביל להרגיש טוב יותר ,לחזור למצב
נורמלי ...או אז מתפרצת בתוכו האלרגיה הגופנית ,והוא נשאב לתהום ההתמכרות
בחזרה .15זו הסיבה שכל כך קשה למכור להישאר נקי לאורך זמן.
אך מדוע הכרתו של המכור שונה? מדוע קיים בו הדחף האובססיבי לחזור כל הזמן
לעולם השימוש? התשובה לכך נעוצה בממד הרוחני.
•

הממד הרוחני – על פי תפיסת התכנית זהו שורשה של עץ המחלה אשר הממד
הנפשי הוא הגזע שלו והגופני הוא הענפים .עיקרה של התכנית מכוון לטפל בממד
זה ,ועל כן ניתן לומר שבעיקרה היא תכנית רוחנית )אם כי בהחלט לא דתית(.
על פי תכנית שנים עשר הצעדים בכל אדם קיים ממד רוחני שאינו חלק מהממד
הגופני והרוחני שלו" .זהו ממד שאינו ניתן לתפיסה על ידי החושים .הוא חורג
מהעולם החומרי ,אך עומד ביסודו .זהו שורש הווייתו של האדם .בממד זה מוצא
האדם את משמעות קיומו ואת תכלית חייו ."...הממד הרוחני שבאדם שואף אל "כח
עליון" אשר מנוסח בתכנית כ"אלוקים כפי שאנחנו מבינים אותו" ,ובאמצעות ממד זה
הוא יכול לשאוף ולהתקרב אל כח עליון זה..." .הפרעה בממד זה היא נתק בין האדם
לבין הכח העליון ,חסימה בהתקרבותו או בשאיפתו אל הכוח העליון ,ותפיסת האדם

 14רונאל  ,2000עמ' .87
 15שם.
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את עצמו כעומד במרכז היקום .חסימה זו גוררת ריקנות ,חוסר משמעות וצורך עז
בסיפוק ,שישמש תחליף לאובדן משמעות החיים העליונה".

16

במצב כזה ,מרוכז האדם כולו ברדיפה אחרי מציאת הסיפוק העצמי .תובענות זו באה
לידי ביטוי בריכוז עצמי קיצוני ואנוכיות מוגזמת .האדם מנסה לשלוט בכל המאורעות
הקורות לו ,כאילו הוא בעצמו ה"כח העליון" של חייו .הזולת הופך להיות עבורו מושא
למציאת מענה לתביעה הקיצונית לסיפוק העצמי .בסופו של דבר ,ניסיונותיו לספק
עצמו אינם נותנים לו את המענה הרוחני לו הוא זקוק ,תחושת ה"כל יכול" מתנפצת
שוב ושוב אל קרקע המציאות ,והתנהגותו החברתית מותירה אותו בודד וחסר
תחושת חיּות .כל אלו פוערים בתוכו מתח בלתי נסבל ,הגורר אותו אל השימוש
בחומר או התנהגות המשנים מצב הכרה ,ואיתו התעוררות האלרגיה הגופנית.
דרך ההחלמה ע"פ התוכנית מלווה במלחמה בלתי פוסקת באנוכיות ,ניצול הזולת
והריכוז העצמי .זאת נעשה ע"י עיקרון הנקרא "תרפיית העוזר" .התכנית מעודדת את
ההולכים בדרכה להשתתף בקבוצות עזרה עצמית ,בה המשתתפים עוזרים ותומכים
אחד בשני .תמיכה זו מאפשר למכור לחרוג מהריכוז העצמי אליו היה רגיל ,לצאת
מעצמו ולעזור לאדם אחר .בכך למעשה הוא עוזר יותר עצמו.

א 2.1.3.עוצמת המחלה
"מחלת ההתמכרות" היא על פי התכנית מחלה כרונית שאיננה ניתנת לריפוי מלא .אמנם היא
ניתנת לעצירה זמנית ,וכך ניתן להבחין בין התמכרות פעילה לבין התמכרות שאינה פעילה,
ובין מכור פעיל למכור נקי .ואולם כדי שהמכור ישאר נקי ,עליו להמשיך ללכת בדרך התכנית
ולהגדיר עצמו עד לסוף ימיו כמכור.
המחלה עצמה נתפסת בעיני המשתתפים כמעין ישות בפני עצמה ,שהינה כח שחזק יותר
מהמכור .הוא אינו יכול לנצח אותה ,ואינו יכול להתמודד איתה .על כן ,הוא מוכרח לפנות
לעזרת הכח העליון שהינו כח חזק יותר ממנו ומהמחלה גם יחד ,ורק בעזרתו הוא מסוגל
לשמור על הניקיון .בכך ישנה נטישה של הריכוז העצמי אליה היה המכור רגיל ,והכנסת
אלקים למרכז התמונה ,כמעין "מהפיכה קופרניקאית".

17

א 2.1.4.המשמעות הרוחנית של התפיסה – אחריות במקום אשמה
המושג "מחלה" מסייע למכור לתפוס את התנהגותו הפוגענית בעבר כתוצאה טבעית של
מציאות שאינה בשליטתו ,בדומה לתפיסה הרווחת שהאדם אינו אשם במחלות גופניות

 16שם ,עמ' .88
 17רונאל  .114 ,1995רונאל .91 , 2000
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ש"נופלות" עליו .בכך ,משתחרר המכור מרגשות אשם קשים המלווים אותו באופן תדיר ,הן
על השימוש והן על תוצאותיו .שחרור זה מביא להקלה עצומה ומסיר מעל כתפיו את נטל
האשמה הכבד.
יחד עם זאת ,מסייעת תפיסה זו לפיתוח מושג האחריות על ההחלמה מהמחלה .אמנם אין
המכור אשם על מאשיו בעבר ,ואולם הוא אחראי לכך שמעשים אלו לא ישנו בעתיד ,וזאת ע"י
הליכה בדרכה של התכנית והקפדה על עקרונותיה .משתתפי התכנית נקראים כל הזמן
לחשוב על העתיד ,ולא לשקוע ברגשות הצפים בעקבות המעשים מן העבר.
א 2.1.5.הביקורת על תפיסת ההתמכרות כמחלה והתמודדות עם ביקורת זו
כאמור ,תפיסת ההתמכרות כמחלה אינה תפיסה מדעית ,אלא תפיסה המשתמשת בצורה
מעשית במושג "מחלה" כמטפורה לתיאור הדחף אל השימוש ,כדי לקדם את המכור אל
ההחלמה .כנגד תפיסה זו קיימת ביקורת בקרב חוקרים מהעולם האקדמי אשר הוכיחו
במחקרים שקיימת יכולת אצל האלכוהוליסט )לדוגמה( לשלוט בשתייה ,ואף לתכנן אותה.

18

יש הסוברים שההשפעה של החשיפה אל החומר משנה מצב ההכרה )כדוגמת האלכוהול(
תלויה באמונה של המכור .אם הוא מאמין בתפיסת ההתמכרות כמחלה ,הוא יגיב בהתאם.

19

עמדת החברים בתכנית היא שאל מול מחקרים אלו קיימות שלל דוגמאות המוכיחות כי גישת
התכנית היא נכונה ,ובכל מקרה – לא כדאי למכור לקחת את סיכון ולבדוק מה נכון עבורו...
גם אם אין ביד התכנית הוכחה לנכונות התפיסה ,היא עדיין משמשת כאמצעי הגנה ביד
חבריה כנגד נפילה אפשרית.

א 2.2.ג'יימס  -החויה הדתית לסוגיה
א" 2.2.1.הדת האישית"
ויליאם ג'יימס בספרו "החווייה הדתית לסוגיה" מגדיר בראשית הדיון את מושאו .הוא אומנם
מתייחס למושג "דת" ,ואולם בשל ריבוי הההגדרות למושג זה ,הוא מביא לצורך הדיון חלוקה
של המושג לשני חלקים :הדת המוסדית ,המייצגת את הארגון של מוסדות הדת והפולחן
החיצוני לאדם ,והדת האישית המייצג את חווייתו הפנימית-סובייקטיבית של המאמין
"וכמאמרו של המלומד פ .סאּבאטיֶיה; הענף האחד של הדת מבליט יותר את האלוקות ,הענף
השני – את האדם 20".וביתר פירוט:

 ,Clarke, 1988 18בתוך רונאל  ,2000עמ' .94
 ,Peele, 1989 19בתוך רונאל  ,2000עמ' .94
 20ג'יימס ,עמ' .23
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"...ונהפוך הוא בענף האישי של הדת :כאן הריהן דווקא נטיותיו הפנימיות של האדם עצמו,
המצפון אשר לו ,זכויותיו ,חוסר אונו ,אי שלמותו .ואם כי גם כאן חסדו של האל ,המסתיר פניו
מן האדם או הנעתר לו ,עודנו עיקר חשוב ,וגם התיאולוגיה ממלאה כאן תפקיד חשוב ,הרי
המעשים שסוג אמונה זה ממריץ להם הם בכל זאת מעשים אישיים ,לא מעשי פולחן :הפרט
בעצמו ולבדו הוא העושה והעוסק בדבר ...כאן היחס הוא יחס ישר מלב ללב ,מנשמה
לנשמה ,בין האדם ובין קונו".

21

ג'יימס בוחר בספרו להתמקד בנושא הדת האישית ולהתעלם כמעט לגמרי מהדת המוסדית.
רונאל מציין שמייסד  ,AAביל וילסון ,הופנה אל ספרו של ג'יימס ע"י רופאו האישי ,ד"ר
סילקוורף ) 22(Silkworthושספר זה שימש כבסיס לתפיסות הדתיות והרוחניות של הארגונים
המתבססים על התכנית .דבר זה בא לידי ביטוי בהגדרת האל כ"אלקים כפי שאנו מבינים
אותו" ,23וברעיון ההתעוררות הרוחנית המופיע בצעדים ,ונשען על רעיון ה'קונברסיה' המופיע
אצל ג'יימס .הוא מצביע על המכנה המשותף לכל הגישות הדתיות ,ועל הביטוי של מכנה זה
בתכנית הצעדים:
"ישנו גרעין איטנלקטואלי משותף לכל הגישות הדתיות השונות המורכב משתי התרשמויות:
א .תחושה שיש משהו מוטעה בנו כפי שאנו עומדים באופן טבעי )ראה צעד ראשון(;
ב .תחושה שאנו ניצלים מהטעות על ידי קשר מתאים עם כוחות עליונים )ראה צעדים שני
ושלישי( .תפקיד הכוח העליון הוא חיוני; הוא זה המזוהה כהוויה האמתית ומאפשר לאדם
לתפוס את המוטעה שבתוכו .על ידי התקשרות עמו מושגת הגאולה .עם זאת ,טבעה של
המציאות הדתית" ,הקדושה" ,המתייחסת אל הכח העליון ,הוא כזה שאינה יכולה להיות
מובנת בצורה ישירה ומיידית על ידי כל אדם".

24

הגרעין הרעיוני המשותף לתכנית ולגישות הדתיות האחרות ,העוסק בחוויה הרוחנית
הפנימית-אישית של המאמין אל מול האל ,הוא זה המאפשר לראות את התכנית כסוג של דת
אישית ,למרות שאין לה את המימד של הדת המוסדית ,קרי פולחנים מסודרים ,מבנה ארגוני
דתי וכו' .דווקא בשל כך ,נוצרת הפתיחות המאפשרת למאמיני כל הדתות לקבל על עצמם
את התכנית מבלי לחוות סתירה מהותית בינה לבין דתם ,ואדרבה – למצוא בתכנית חיזוק
למימד הרוחני של אמונתם.

25

 21שם.
 22רונאל  ,95עמ' .84
 23רונאל  ,95עמ' .35
 ,Huxley, 1958, pp 10 24בתוך רונאל  '95עמ' .35-36
 25על ההשוואה בין התכנית לבין היהדות ראה עוד בעמוד הבא.
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א 2.3.יונג
אחד ההוגים שהשפיעו ,גם אם בעקיפין ,על תפיסות העולם העומדות בבסיס תכנית שנים
עשר הצעדים ,הוא הפסיכיאטר והוגה הדעות קרל גוסטב יונג .בחליפת מכתבים בין ביל
ווילסון )אחד ממייסדי ארגון ה ,AAעיין עוד בעמוד  (8לבין יונג ,26עולה כי מטופל של יונג,
אשר היה אלכהוליסט כרוני ,למד ממנו שאין הוא יכול לעזור לו בבעיית השתיינות ,באשר
הבעיה היא לא בעיה נפשית ,אלא עליו לעבור מהפך דתי או רוחני .ואכן ,אותו אדם עבר את
המהפך הרוחני בקבוצת אוקספורד )עיין עוד בעמוד  (8וכך נגמל משתיינותו .יונג מסביר
ש"הרצון לאלכוהול שווה ערך ,ברמה נמוכה יותר ,לצמא הרוחני של הווייתנו ,לרצון לשלמות,
לאיחוד עם אלהים .הדרך הנכונה היחידה להשיג זאת היא אם האדם צועד בשביל המוליך
להבנה גבוהה יותר ,ואז החוויה הופכת למציאותית עבורו .יונג מוסיף שניתן להגיע לחוויה זו
בשלוש דרכים :חסד; מגע אישי ישיר עם חברים שחוו זאת; חינוך ההכרה מעבר למגבלות
הרציונליזציה .יונג מסכם את המכתב בנוסחה לטינית המתארת היטב את הבסיס ל:AA
) Spiritus contra Spiritumהרוחניות כנגד האלכוהול(".
יונג

28

27

גם מסביר את העוצמה הרוחנית של רעיון הוידוי בכך ש"כאשר האדם היה מסוגל

לתפוס את רעיון החטא הוא פנה להסתרה נפשית )הדחקה( .אלא שסוד פרטי זה הוא בעל
השפעה הרסנית – נטל של אשמה המנתק את בעליו מהאחווה הבינאישית כחומה בלתי
ניתנת לחדירה .בעזרת הווידוי מסוגל היחיד להשתחרר מנטל הגלות המוסרית הזו – אין זו
הודאה אינטלקטואלית בעובדות ,אלא אישורן "על ידי הלב"".

29

א 2.4.בין דת לרוחניות – תיאוריות ביהדות אל מול תכנית הצעדים
א 2.4.1.דת ורוחניות
כהקדמה לסעיף זה ,עלינו להגדיר בצורה מדויקת את המושגים "דת" ו"רוחניות" שהינם
מושגים הקרובים וקשורים זה לזה ,אך אינם זהים ולא בהכרח חופפים.
הרב אקשטיין וקובו הגדירו במאמרם את הדת כתופעה ארגונית חברתית הכוללת בתוכה
בעיקר התנהגויות מסוימות של היחיד ושל הקהילה" :דת הינה תופעה חברתית ,רב ממדית,
עם מבנה מאורגן ומטרות רבות ,המוגדרת ע"י גבולות של אמונה מסוימת וריטואל מסוים
) .(Miller, 1998דת כוללת בתוכה אמונות ,קודים אתיים ותרגולים פולחניים ממוסדים ,אשר
מאחדים את היחיד עם הקהילה ) 30 ".(Hodge, 2001כמובן שישנו משקל רב לחוויה האמונית

 26מופיע אצל  ,1977 ,Leach & Norrisעמ' .454-455
 27רונאל .85 ,'95
Jung, 31-35 28
 29רונאל .42-43 ,'95
 30קובו ואקשטיין ,עמוד ראשון במאמר.
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הפנימית של היחיד ,ואולם לדת יש גם מטרות נוספות ,והיא יכולה להתקיים גם ללא חוויה
כזו.
לעומת זאת "רוחניות הנה מושג רב ממדי ללא גבולות הכולל :התנהגות חיצונית וחוויות
פנימיות כמו התנסות מיסטית ,מערכת אמונות ביחס לאלוהים ולחיים מעבר לקיום החומרי".
הרוחניות יכולה להיות קשורה לדת ,אך הקשר אינו מוכרח.
א 2.4.2.מהותה הרוחנית של התכנית
כאמור לעיל ,תכנית הצעדים הינה תוכנית רוחנית ,ולא תוכנית דתית ,כפי שבא לידי ביטוי
בספרות המקורית של התכנית" :אנו לא ארגון דתי .התוכנית שלנו הינה מערכת של עקרונות
רוחניים ,דרכם אנו מחלימים") .מכורים אנונימיים ,עמ'  .(6המשמעות היא שמבחינת
השתייכות ארגונית ,מבחינת טקסים וריטואלים מחייבים ,החברות בארגון ההולך בדרך
התכנית אינה מחייבת היצמדות לחוקים או טקסים מסוימים .זו משמעות העובדה שמדובר
בארגון שאינו דתי .מייסדי התכנית שאפו להתאימה לכל מכור סובל ללא קשר להשתייכותו
הדתית .לכן ,הכח העליון מוגדר בתכנית בצורה מאוד גמישה – "אלקים כפי שאני מבין
אותו" .הגדרה זו מאפשרת פתח לכל אדם ליישב את ההליכה בדרך התכנית עם מערכת
האמונות האישית שלו.
יחד עם זאת ,התכנית כן מעודדת את חבריה להגיע לחוויה רוחנית אותנטית ולפעול למען
התקרבות רוחנית לאותו כח עליון ,כפי שבא לידי ביטוי בצעד אחת עשרה:
"ניסינו בדרך של תפילה והרהורים לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוקים
 ,כפי שאנו מבינים אותו"...
ההולכים בדרך התוכנית מצופים לעבור חווית התעוררות רוחנית )קונברסיה( ,בין אם
פתאומית ובין אם הדרגתית.
א 2.4.3.תכנית הצעדים אל מול היהדות
המתח בין דת לרוחניות בהקשר לאמונה היהודית בא לידי ביטוי בחיי היומיום של היהודי
הדתי .בעוד החלק הדתי של היהדות הינו ברור ביותר ,וכולל אוסף רחב ביותר של הלכות
ומעשים אותם נדרש היהודי הדתי לקיים בצורה מדוקדקת ומפורטת ,ישנו חלק רוחני נסתר
יותר המבטא את הקשר הישיר בין האדם לבוראו .יכול אדם לקיים קלה כבחמורה מבחינה
מעשית ,ואעפ"כ להיות רחוק מריבונו של עולם .שאלת טיב הקשר קשורה לתודעה והאמונה
הדתית ,ולעבודה המוסרית הפנימית אותה עושה האדם בכל יום על מנת להתרחק באמת
ממלכודותיו של היצר הרע ,ובמיוחד הריכוז העצמי והאגואיזם .למערכת המצוות יש חשיבות
בבניית סדר יום המכוון את האדם למקום רוחני גבוה יותר ,והיא גורמת להפנמת הערכים
בבחינת "אחרי המעשים נמשכים הלבבות" .ואולם ,מדובר בתנאי הכרחי אך לא מספיק.
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ארון הספרים היהודי מכיל בתוכו כמות לא מבוטלת של ספרי מוסר וחסידות המכוונים את
האדם לעבודה הרוחנית היומיומית ,חשבון הנפש ותפילה משמעותית ,ואדם הצועד בדרכם
בצורה שיטתית יוכל להגיע לחוויה רוחנית יהודית שלמה עד כדי דבקות .ואולם ,כבר רבינו
בחיי בפתיחתו לספרו "חובות הלבבות" ור' משה חיים לוצאטו בהקדמתו לספר מסילת ישרים
זועקים על מיעוט המחפשים וההולכים בדרך זו ,לעומת הרבים החיים את היהדות במובנה
הדתי-הלכתי-חיצוני ,וחסרים את הפן הרוחני-מוסרי-פנימי.

הזדמנות מעניינת לבחון את המתח בין הדת לרוחניות בהקשר לעבודת הצעדים ,היא
בקהילה הטיפולית ברטורנו ,לה יוקדש פרק נפרד בחיבור זה .בקהילה זו רוב המטופלים
מגיעים מרקע דתי או חרדי .רקע זה לפעמים גורם להתנגדות ראשונית לקבלת תכנית
הצעדים ,שכן לכאורה מה יש לתכנית רוחנית לחדש ליהודי דתי המתפלל בכל יום שלוש
תפילות וכו' .ואולם ,הניסיון מלמד שהרבה מהמגיעים לטיפול ברטורנו חוו את היהדות ואת
אלוקים בצורה מאיימת ,מענישה ומעיקה .המצוות נתפסו כנטל מכביד .כך מספרת אישה
חרדית שטופלה ברטורנו" :תפסתי את הקב"ה כמישהו שרק מחכה בפינה לתפוס אותי,
כמישהו שבא להעניש אותי ,כמישהו שמחפש אותי בכל מקום אפשרי כדי להפיל אותי".

31

במהלך הטיפול ,ובאמצעות עבודת הצעדים האישית והקבוצתית ,עוברים המטופלים שינוי
ביחסם לאלוקים וליהדות ,ומגלים מחדש את הפן הרוחני" .ברטורנו הם לומדים לחוות את
ההשגחה האלוקית ממקום אחר לחלוטין ,ומתוועדים לתפיסת רוח אלוקים אוהבת שנמצאת
ומרחפת בכל מקום" ...כשלמדתי את התוכנית ,התפילה שלי השתנתה לחלוטין .למדתי את
משמעות התפילה ממקום אחר לגמרי ...אז הבנתי את ההבדל שבין לעבוד את השם מתוך
אהבה לבין לעבוד את השם מתוך יראה".

תכנית שנים עשר הצעדים אם כן ,מתמקדת בפן הרוחני פנימי של החוויה הדתית ,ונותנת
לאדם כלים ודרך מסודרת להתקדמות רוחנית ,מלחמה בריכוז העצמי והתקרבות לאלוקים.
בכך היא יכולה להשלים את החוויה היהודית הדתית הרגילה שהינה לפעמים חסרה את
תחושת ההתקרבות הרוחנית .ייתכן שכאן טמונה בשורה של ממש לחינוך הדתי בארץ
המתקשה להעניק לחניכיו את המימד הרוחני של העשיה הדתית ,מה שמכונה בפי בני
הנוער "התחברות".
א 2.4.4.יצר הרע – כח חזק מהאדם?
ההגות היהודית מלאה באמירות ביחס ליצר הרע אשר נתפס כגורם שלילי המושך את האדם
כל הזמן לכיוון ההפוך מהכיוון החיובי-רוחני בו הוא צריך לצעוד.

 31קובו ואקשטיין.
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האם היצר הרע הוא כח חזק מהאדם? האם אדם הראשון בבואו לאכול מפרי עץ הדעת ,היה
בכוחו להתגבר על פיתוי הנחש ולהימנע מהאכילה? מצד אחד ברור שלאדם ניתנה בחירה
חופשית ביחס לקיום המצוות:
ְה ְּק ָללָה
ְפנֶי ָך ַה ְּב ָרכָה ו ַ
ָת ִּתי ל ָ
ְה ָּמוֶת נ ַ
ְאת ָה.רֶץ ַה ַחּיִים ו ַ
ּׁש ַמיִם ו ֶ
ידֹתי ָבכֶם ַהּיֹום ֶאת ַה ָ
" ַה ִע ִ
ּ2תה וְַז ְר ֶע ָך) ":דברים ל ,יט(.
ְמ ַען ִּת ְחיֶה ָ
ְּת ַּב ַחּיִים ל ַ
ּוב ַחר ָ
ָ
לאדם ניתנו שתי אפשרויות רוחניות – חיובית ושלילית ,ואת יכולת הבחירה החופשית לבחור
באיזו מהדרכים ללכת .לאדם הרגיל )שאינו מכור( נראה שיש יותר כח מאשר היצר הרע ,שכן
באפשרותו לבחור האם ללכת בדרך הטובה או לא .הוא אינו אנוס ללכת באחת הדרכים.
לעומת זאת ,חז"ל במסכת קידושין דף ל עמוד ב מבטאים עמדה שנראית לכאורה מעט שונה
ביחס ליצר הרע:
ואמר ר''ש בן לוי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר )תהילים לז ,לב(
"צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקב''ה עוזרו אין יכול לו שנאמר "אלקים לא
יעזבנו בידו"
עמדה זו נראית זהה לעמדת תוכנית שנים עשר הצעדים .בתוך האדם יש כח שלילי שחזק
ממנו) ,בלשון התכנית "מחלה" ,בלשון הגמרא "יצר הרע"( ,והכח הזה מעמיד את האדם
בסכנת חיים של ממש .הדרך היחידה של האדם להינצל מכח שלילי זה היא עזרתו של
הקב"ה .כיצד ניתן ליישב מימרה זאת עם רעיון הבחירה החופשית? אם נתבונן בפרק לז
בתהילים ,ממנו לקוח הפסוק המצוטט במימרה ,נראה כי הוא עוסק בהדרכה לצדיק
בהתמודדות עם מציאות הרשע בעולם .הפרק מתחיל עם ההמלצה )פסוק ג(" :בטח בה'
ועשה טוב ...גול על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה" וממשיך ברוח זו .להדרכה של הפרק יש
שני חלקים .החלק הראשון הוא החלק התודעתי שבו בוטח הצדיק בקב"ה ומשליך עליו את
יהבו .לאחר מכן מגיע התוצאה המוזכרת במימרה "אלקים לא יעזבנו בידו" .הבחירה של
האדם היא תודעתית – האם לפנות לעזרתו של אלקים ככח עליון ,האם לבטוח בו ,לסמוך
עליו ,למסור לו .ההינצלות מהיצר הרע היא התוצאה של תודעה זו .ייתכן שניתן לפרש בדרך
דומה מימרה מפורסמת נוספת של חז"ל )מסכת נידה דף טז עמוד ב(:
"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"
הכל בידי שמים – גם היצר הרע וההתמודדות איתו ,חוץ מיראת שמים – אם האדם ירא את
השמים ,יש לו קשר עם הקב"ה ,הוא מבקש את עזרתו ,אזי יוכל להצליח גם בהתמודדות
המעשית עם היצר הרע .כלומר ,הבחירה היא לא ברמה המעשית אלא ברמה התודעתית.
אדם שמבקש את עזרתו של הקב"ה ובוחר בתודעה שמבינה שהוא אינו מסוגל להתמודד
בעצמו ,בוחר להכניס את הקב"ה ככח עליון לחייו ,ולשים את עצמו בצד ,ומתוך בחירה
תודעתית זו הוא מסוגל להתמודד עם היצר הרע "בעזרת ה'" – ממש.
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הרב איתן אקשטיין מציג תפיסה קצת שונה המבדילה בין חטא לבין התמכרות .הוא מביא
דוגמאות רבות מהמקרא להתמכרויות שונות ,ומראה שהשימוש היה חולני ,לא הגיוני.
הדוגמה המפורסמת היא בן סורר ומורה שלהבנת חז"ל מסוגל לרצוח עבור הבשר והיין
שלו.

32

מול ההתמכרות האדם הוא חסר אונים ,בזמן השימוש הוא בכלל לא תופס שהוא

עושה משהו רע ,הוא מוכרח לעשות זאת .לעומת זאת החטא הוא בחירה חופשית של האדם
אל מול היצר הרע כאשר האדם יודע שהוא עושה משהו רע.

32קובו ואקשטיין.
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א 3.פירוט שנים עשר הצעדים
עבודת שנים עשר הצעדים היא כמובן לב ליבה של התכנית .את עבודת הצעדים עושים
בליווי חונך ,הקורא עם החניך את הפרק מתוך ספרות ה ,NAונותן לו דף שאלות על הצעד.
החניך כותב בזמנו החופשי את הצעד במעין יומן אישי ,תוך שהוא עונה על השאלות ומקבל
עזרה מספר ה .NAכמו כן ,ב NAובמרכזי הטיפול העובדים עם התכנית ,מקדישים לנושא
הצעדים מפגשים קבוצתיים המיוחדים לנושא זה.

הצעדים מציגים אידיאל שאליו יש לשאוף ,ולצמצם את הפער בין החיים לבין הצעדים .לא
ניתן להגיע למושלמות .הצעדים הראשונים הם המשמעותיים כבסיס להחלמה ,ככל שעולים
בצעדים ניתן למצוא פחות מכורים נקיים שנמצאים בהם.
לצעדים יש מספר ורסיות מבחינת הניסוח ,להלן אביא את הניסוח ע"פ .NA

א 3.1.צעד ראשון – הודאה בחוסר אונים

הודינו שאנו חסרי אונים מול התמכרותינו ,שחיינו הפכו לבלתי ניתנים לניהול.
הצעד הראשון הוא החשוב והמשמעותי ביותר בעבודת הצעדים .הוא הבסיס עליו בנוי הבניין
כולו .ככל שיסודותיו עמוקים ופנימיים יותר ,כך העבודה בהמשך תהיה משמעותית יותר .אל
הצעד הזה חוזרים החברים שוב ושוב ,ותיקים כחדשים ,כדי לקבל את הכח וההצדקה
להמשך העבודה והמאבק כנגד ההתמכרות.
המשפט הקצר המרכיב את הצעד הראשון טומן בחובו רעיונות רבים המבטאים את מהות
התכנית ,וחלקם הוזכרו לאורך חיבור זה ולא אחזור עליהם כעת .הנקודה המרכזית היא
תפיסת ההתמכרות כמחלה .כאשר המכור מודה בהיותו חסר אונים כנגד ההתמכרות ,שהיא
כח חזק ממנו ,הוא למעשה "מרים ידיים" ובוחר להיכנע .הוא מפסיק להיאבק ולנסות
להמשיך את השימוש מבלי לחרוג מהגבולות הפנימיים .הכניעה הזו היא תהליך
אינטלקטואלי ונפשי כאחד .לא מספיק הודאה שכלית ,צריך ממש לקבל ולהפנים את הרעיון
של חוסר המסוגלות להצליח לבד .הדבר הזה קורה רק כאשר המכור "מגיע לתחתית" .הוא
מגיע לנקודת שפל בחייו בה הוא מבין שהוא באמת לא יכול להמשיך יותר ,הוא חייב עזרה
אמיתית ,ומוכן לעשות כל מה שצריך בשביל זה .באופן אבסורדי ,הכניעה למחלה היא זאת
הפותחת פתח להחלמה .אם הכניעה היא לא שלימה ,אם האדם לא מוכן באמת לתייג עצמו
בלב שלם כמכור ,ולקבל שלעולם לא יוכל לחזור לשימוש פעיל כי זה חזק ממנו ,אז כנראה
שהוא לא יחזיק מעמד בתכנית.
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ברגע שקיבל על עצמו את תווית המכור ,והגיע לפגישה המיועדת למכורים בלבד ,בזאת הוא
פותח את הפתח לקבלת עזרה ,להזדהות ולפתיחות עם הקבוצה ,אשר יובילו לתהליך
ההחלמה.

33

מעבר לכך ,הצעד הראשון מלווה בהרבה כתיבה אשר מונחית על ידי שאלות

הכוונה .דוגמה לשאלות ניתן לראות בנספח לפרק זה.
חשיבות גדולה יש לוולנטריות בצעד זה .האדם חייב לעבור תהליך פנימי של הגעה לחוסר
אונים ומוכנות להודאה בו .לעיתים האדם עדיין אינו בשל מספיק" ,עוד לא הגיע לתחתית",
והוא לא יבקש עזרה .במקרה כזה ,אין לחברים מסביב הרבה מה לעשות מלבד להתפלל
עליו ,לא ניתן לכפות עליו את העזרה בכח.

א 3.2.צעד שני – אמונה

הגענו לאמונה שכוח גדול מאתנו יכול להחזיר אותנו לשפיות דעתנו
אם מהותו של הצעד הראשון היא אבחון הבעיה ,או המחלה ,הרי שהצעד השני מהותו אבחון
נתיב ההחלמה ,ובכך הוא מבטא צעד של תקווה.
התכונות המאפיינות את הצעד השני הם "ראש פתוח" ואמונה .בצעד זה מושא האמונה
)"אלקים כפי שאני מבין אותו"( עדיין אינו מופיע בפירוש .נשים לב שניסוח הצעד מעיד על כך
שיש כאן בחירה מודעת לצעוד בנתיב האמונה" :הגענו לאמונה" .זוהי התחלתה של לקיחת
האחריות של המכור על חייו ,ע"י צעידה בשביל ההחלמה של התכנית.
למרות שמתוך הצעד הראשון וההודאה בחוסר האונים של המכור לעזור לעצמו ,נגזר שהוא
צריך עזרה ,הצעד השני מעורר הרבה התנגדויות אצל חברים חדשים בתכנית .לא תמיד נוח
לחברים החדשים אשר מגיעים מרקע חסר אמונה ,להיפתח לרעיון של אמונה באלקים .על
כן ,יכולים להיות פירושים שונים למושג "כח עליון" ,ואף התפתחות בפירוש המושג .בהתחלה
ייתכן שהמכור יגדיר כך את הקבוצה ,החונך ,חברים מסוימים ,התכנית ,החברותא )כגון
ארגון ה (NAוכו' .ככל שיתקדם בתכנית ,ויתחיל להתפתח ולהיחשף למימדים הרוחניים
שלה ,כך יקבל על עצמו את הקשר והאמונה באלקים.
בתכנית מדובר על "רוח אלקים אוהב" .אלקים נתפס כאנרגיה אוהבת ועוזרת ולא מענישה,
וזאת בניגוד לתפיסה שלעיתים באים איתה מכורים לטיפול ,במיוחד מהציבור הדתי.

34

כלי משמעותי הקשור לצעד השני הוא התפילה .בין אם זו "תפילת השלווה" 35ובין אם תפילה
אישית ,התפילה מבטאת את האמונה באלקים ככח עליון שיכול לעזור.

36

 33עיין עוד בהרחבה אצל רונאל  ,'95עמ' .172-183
 34עיין בהרחבה בפרק "בין דת לרוחניות" ,עמ' .18
 35תפילה המהווה עבור רבים את תמצית התכנית .עיין בנספח בעמוד .34
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א 3.3.צעד שלישי  -התמסרות

החלטנו למסור את רצוננו וחיינו להשגחת אלוקים כפי שאנו מבינים אותו
בצעד זה עולה המכור מדרגה נוספת בהתקדמותו הרוחנית ,שהיא למעשה המפתח
להחלמתו .אם בצעד השני נדרש מהמכור "להגיע לאמונה" אשר מושאה הוא "כח עליון",
בצעד השלישי המושגים מתחדדים .המכור מקבל את ההחלטה "למסור את רצונו וחייו",
וזאת ל"אלוקים כפי שאנו מבינים אותו" .עליית המדרגה היא גם בתפיסת האמונה – כעת
מדובר בצורה מפורשת על המושג "אלקים" ,וגם בפעולה הנדרשת ,לא רק אמונה אלא
התמסרות מוחלטת .התמסרות זו היא תוצאה מתבקשת של הכניעה המוחלטת של צעד
ראשון .כפי שהוזכר ,ככל שהכניעה עמוקה יותר ,כך העבודה הרוחנית הנובעת ממנה תהיה
משמעותית יותר .המכור הבין הרי שהוא חסר אונים מול התמכרותו ,הוא הבין שעד עכשיו
הוא מסר את רצונו וחייו לכח חזק יותר – ההתמכרות ,והדבר הזה הביא אותו לסבל ו"לאובדן
שליטה על חייו" .על כן ,כעת הוא מוסר את רצונו וחייו לכח חזק יותר ממנו וממחלת
ההתמכרות – אלקים.
נשים לב – אין מדובר למסור את חייו ורצונו לרשותו של אלוקים ,אלא רק להשגחתו .המכור
ממשיך לפעול ,ממשיך להיות אחראי על חייו ,אך כעת ,תחת השגחתו האוהבת של אלקים,
אשר בלעדיה הוא חסר אונים .ברוח הוולנטריות של התכנית ,המכור רשאי בכל עת לקחת
בחזרה את ההשגחה על חייו ורצונו .הוא נשאר חופשי ואחראי לחייו.
כפי שצוין לעיל ,גם תפיסת האלוקות היא ברוח זו .אלקים מוגדר כ"אלוקים כפי שאנו מבינים
אותו" .הגדרה זו נותנת מקום לכל משתתף בתכנית להחליט בעצמו כיצד הוא מגדיר את
אלוקים שלו ,ונותנת פתח למאמינים מכל העמים והדתות להשתתף בתכנית .מכורים אשר
מתחילים את דרכם בתכנית יכולים להרחיב את ההגדרה ואף לתפוס את הקבוצה עצמה או
חברים מסוימים ככח עליון שעוזר להם.
יחד עם זאת ,חשוב לציין שההתקדמות המכור בתכנית מלווה בהתפתחות האמונה הרוחנית
באלוקים במובן הפשוט יותר של המילה ,וזהו המפתח להחלמה .כח רב יש למרכיבי העזרה
העצמית והתמיכה החברתית אשר מציעה התכנית ,אך לעולם הם לא יוכלו לתת למכור מאה
אחוז הגנה .הגורם היחידי אשר מלווה את המכור כל הזמן הוא אלוקים .לכן ,מידת
ההתמסרות לאלוקים ,והאמונה בו ,היא זאת אשר תשפיע בסופו של דבר על יכולתו של
המכור להישאר בתכנית וכמובן לשמור על ניקיון משימוש.

 36רונאל  ,'95עמ' .183-188
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כאמור ,התכנית משאירה אצל המשתתף את החופש להבין את המושג "אלוקים" כפי שהוא
מבין אותו .ובכל זאת ,על פי ה NAוה ,AAישנן הגדרות בסיסיות למושג זה .ההגדרות אינן
חורגות ממושג ה"דת האישית" אשר הגדיר ג'יימס ,37כך שלא ניתן לראות את התכנית כדת
פורמלית ,רגילה ,עם טקסי פולחן מוגדרים ומבנה ממסדי-דתי ,אך בהחלט מאפשר לקרוא
לתפיסה שלה תפיסה דתית .אלוקים מוגדר כ"רוח היקום בוראת העולם שלא ניתן לתופסו או
לדעתו בדרך ההיגיון והבינה ,אלא חייבים להאמין בו" .האמונה היא התעוררות הכח הפנימי
הנמצא בכל אדם ומכוון את תודעתו אל אלקים ככח עליון.
מבחינה מעשית ,התרגום של התמסרות זו הוא הליכה בצעדים המעשיים אשר מציעה
התכנית )הגעה למפגשים ,עבודת צעדים ,חונכות וכו'( ,ונאמנות לעקרונות ולערכים הרוחניים
שלה ,כגון אמת ,כנות ,פתיחות ,ענווה וכד' .המכור נדרש לבטל את רצונו האישי ,ולשאול את
עצמו כל הזמן מה רצונו של אלוקים ברגע זה .כמובן שהתמסרות זו לרצון האלוקי מלווה
בתפילה המבטאת את היציאה של האדם מעצמו לכיוון אלוקים.

38

שלושת הצעדים הראשונים הם למעשה הבסיס התודעתי שבונה אצל המכור תודעה חדשה
המספקת לו מגן אל מול מחלת ההתמכרות .הצעדים הבאים מובילים את המכור בשביל
העבודה הרוחנית המעשית.

א 3.4.צעד רביעי – חשבון נפש

ערכנו חשבון נפש נוקב וחסר פחד
סדרת הצעדים הבאה מכוונת את המשתתף לעבור תהליך של תיקון עצמי נוקב והתפייסות
עם עצמו ,עם הכח העליון ,ועם החברה .זהו התהליך המוביל אל המטרה המנוסחת בצעד
אחת עשרה :שיפור הקשר ההכרתי עם אלקים כפי שאנו מבינים אותו.
הצעד הרביעי הוא אישי מאוד ,והוא נעשה בפרטיות וללא כוונה )בשלב זה( לשתף מישהו
בתוצאותיו .זאת כדי לאפשר בדיקה כנה שאינה מושפעת מתגובות אפשריות .צעד זה
מתבצע באמצעות כתיבה שקטה .ניתן לכתוב בתור התחלה את סיפור החיים באופן כללי,
ולאחר מכן לערוך רשימה של הטינות )כעס מתמשך מהעבר( ,הפחדים והפגיעות שפגע
המשתתף באנשים אחרים בעברו .39כאמור ,עבודת הצעדים המעשית נעשית בהנחייה של
חונך.
 37עיין לעיל עמוד .16
 38עיין בהרחבה רונאל  ,'95עמ'  .188-195למכור מוצעת תפילה מיוחדת לצעד זה .עיין בנספח בעמוד
 39רונאל ,הופמן ויעקב ,2עמ' .38-40
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אמנם יש לעשות את הצעד הרביעי כאילו אין צעדים נוספים לאחר מכן ,ואולם קיימת המלצה
בתכנית לעשות את המעבר מצעד ארבע לצעד חמש ,וזאת בשביל למנוע את הסכנה
שבשקיעה בכל הדברים השליליים שעשה המכור .המטרה היא להשתחרר מדברים אלו ,ולא
להתבוסס בהם ,וזאת נעשה ע"י מעבר מהיר לצעד חמש.

א 3.5.צעד חמישי – וידוי

התוודינו בפני אלקים ,עצמנו ,ואדם נוסף על טבעם המדויק של פגמינו
נראה שהיחס בין הצעד הרביעי לחמישי הוא כיחס בין אבחון בעיה רפואית לטיפול בה .בצעד
הרביעי יש נגיעה אמיצה ראשונה באותם הדברים שנוח כל כך להסתיר ולהדחיק – טינות,
פחדים ומעשים שמתחרטים עליהם .לאחר נגיעה-חשיפה זו ,מגיע שלב ההוצאה אל האור,
אשר טומן בחובו את התחלת תהליך הריפוי" :דפקטים וחולשות אלה גדלות בחושך ומתות
כשהן מוצאות לאור" .40בתהליך הוידוי בקול קורע המכור את מעטה החשאיות והסודיות
אשר מאפיין פגמים כאלו ,לוקח עליהם אחריות ,ולמעשה מתחיל להפריד אותם ממנו .הם
כבר לא חלק מאישיותו ,וכעת ניתן לעבור לצעד הבא ולהשתחרר מהם.

41

א 3.6.הצעד השישי – נכונות אמיתית

היינו נכונים לחלוטין שאלוקים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו
לכאורה ,ההמשך הטבעי לצעד החמישי ,בו מתוודה המכור על פגמיו ,הוא תפילה לאלוקים
שישחרר אותו מפגמים אלו .ואולם ,על פי התכנית ישנו צעד נוסף שעל המכור לקיים לפני,
והוא הצעד השישי.
הצעד השישי חוזר למעשה על עקרונות הצעד הראשון – כנות ,כניעה ,ויתור .המכור חייב
להתבונן בעצמו בצורה אמיתית ולהחליט האם הוא מוכן לוותר על אותם פגמים וחסרונות
שליוו אותו במשך השנים ,ושהפכו להיות חלק מאישיותו .האם הוא באמת רוצה להשתנות
ולהפוך לאדם אחר .ללא שלב זה ,השחרור עשוי להיות לא אמיתי ולא מלא ,והמכור עלול
לסחוב איתו "משקולות" מהעבר שעלולות למשוך אותו בחזרה להתנהגויות הלא רצויות.

 40מכורים אנונימיים ,עמ' .26
 41רונאל .197 ,'95
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המכור נדרש להיכנע שוב ,להודות שהוא לא יכול להתמודד עם מחלת ההתמכרות כל זמן
שהוא ממשיך בדפוסי התנהגות הישנים .הוא נדרש לוותר על המוכר והנוח ,ולצאת
להתמודדות אמיצה.
אם כן ,בדומה לצעד הראשון ,הצעד השישי הוא צעד של מודעות פנימית המתבטאת
בהצהרה כנועה.

א 3.7.צעד שביעי – השחרור

ביקשנוהו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו
הצעד השביעי הוא צעד "מעשי" יותר ,אשר ממוקד במאמץ הרוחני "לצאת מעצמנו ולהתאמץ
להשיג את רצונו של הכוח העליון" .42בדומה לצעד השלישי ,יש כאן פניה לאלוקים בבקשת
עזרה.

43

התכונה המודגשת בצעד שבע היא הענווה .לאחר הצעד החמישי ,בו פתח המכור את
חסרונותיו בפני אדם אחר ,השחרור בצעד שבע מתבצע לעיתים באמצעות קבלת הביקורת
של אותו זולת הנתפסת כהדרכה המבטאת את הרצון האלוקי .לשם כך דרושה ענווה.

קבוצת הצעדים ארבע-שבע מעבירה את הצועד בה בתהליך התפייסות עם עצמו ועם
אלוקים ,לאחר חשבון נפש נוקב .שני הצעדים הבאים מוקדשים להתפייסות עם החברה.
יש לציין שמעטים יחסית המכורים המשתתפים בפגישות  NAומגיעים לעבודה בפועל
בשלבים אלו.

44

א 3.8.צעד שמיני – אחריות על העבר

ערכנו רשימת האנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר בפניהם
הצעד השמיני חוזר במובן מסוים על הצעד הרביעי ,והפעם מהזוית החברתית .גם כאן ישנה
הפרדה בין שלב הנכונות ,לשלב הכפרה בפועל .המכור עורך בכתב את הרשימה ללא קשר
למה שיעשה איתה אח"כ וכך הוא נמנע מהסחה ע"י החשש מפני ההתמודדות הצפויה.

 42מכורים אנונימיים ,עמ' .29
 43בקשה זו מנוסחת בתפילה מיוחדת המוצעת למכור .עיין נספח לחלק א ,עמוד .32
 44רונאל  ,'95עמ' .198
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משמעותה של הנכונות לכפר היא לקיחת אחריות על מעשי העבר .בניגוד לתחושת הקרבנּות
וההצדקה העצמית המאפיינים את תקופת ההתמכרות הפעילה ,בה המכור מתחמק מכל
אשמה ומטיל אותה על הסובבים אותו ,כאן המכור לוקח אחריות על מעשיו .מוכן להודות בכך
שאכן עשה דברים רעים שפגעו באנשים אחרים .יש כאן התחלה של תהליך חשוב בו המכור
יוכל לסלוח לאחרים ,ואולי לזכות לסליחתם.
צעד זה אמנם מעורר תחושת אשמה בקרב המכור ,ואולם מדובר באשמה בריאה המרמזת
על מעשה לא נכון שנעשה ,בדומה לכך שכאב מתריע בפני הגוף על נזק אפשרי .את תחושת
האשמה הזו יוכל לסלק המכור בעזרת צעד תשע.

45

א 3.9.צעד תשיעי – הכפרה

כיפרנו במישרין בפני מי שאפשר ,למעט שמעשה זה יפגע בהם או באחרים
צעד תשיעי הוא צעד מעשי הדורש מהמכור לכפר ישירות ובהזדמנות הראשונה על מעשיו,
מבלי לחשוש מתגובת האדם אשר בפניו הוא רוצה לכפר.
בצעד זה מודגשת מאוד הרגישות לזולת .יש כאן תרגול רוחני של היכולת של המכור לצאת
מעצמו ולנסות לאמץ זוית ראיה של אדם אחר ,לחשוב כיצד הוא ירגיש .זאת משום שיש
פעמים שבהם ניסיון כפרה שכזה עלול לפגוע עוד יותר באדם זה או אחר ,ואז לא יהיה זה
נכון לכפר בפועל ולבקש סליחה .במקרה כזה ,עצם הנכונות האמיתית המובעת בצעד שמונה
מספיקה על מנת להשתחרר מתחושת האשמה.

46

עד לשלב זה עסקו הצעדים בבחינת ותיקון עברו של המכור .מכור שעבר צעדים אלו
בהצלחה השתחרר ככל הנראה מרוב פגמי האופי שאפיינו אותו בעבר כמכור .יחד עם זאת,
ההנחה של התכנית היא שעל מנת להמשיך ולהתנהל בצורה נכונה ,יש צורך ב"תחזוק
רוחני" .שלושת הצעדים האחרונים מוקדשים להתפתחות הרוחנית הנכונה בהווה.

א3.10.

צעד  – 10בדיקה מתמדת

המשכנו בחשבון הנפש וכאשר שגינו הודינו בכך מיד

 45רונאל .200 ,'95
 46רונאל  ,'95עמ' .201
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כאמור ,צעדים עשר עד שתים עשרה עוסקים בהתנהלות נכונה בהווה .לאחר שבצעדים
ארבע ושמונה ערך המכור חשבון נפש ביחס לעבר ,בצעד עשר המכור בודק עצמו מידי יום
ביומו ,וכך "הטעויות מתמעטות" ,והסיכוי למעוד – נמוך יותר .יצירת הרגל של בדיקה עצמית
הוא זה שעוזר למכור לעמוד כנגד הדטרמניזם של מחלת ההתמכרות.
בפועל ,העבודה בצעד זה מתבצעת באמצעות דף שאלות עליו אמור המכור לענות מידי יום
ביומו .דוגמה לדף כזה מופיעה בנספח לחלק א .השאלות עוזרות למכור לשים לב לטעויות
שאולי נעשו במשך היום ,ומאידך – לדברים חיוביים ומעצימים שייתכן ועשה.
גם אם לא עובדים בפועל מידי יום עם כתיבה ביחס לשאלות כאלו ,העיקרון החשוב של צעד
עשר המלווה את הצועדים בתכנית הוא בדיקה מתמדת עד כמה שניתן.

א3.11.

47

צעד  – 11התפתחות רוחנית

ניסינו בדרך של תפילה והרהורים לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוקים ,כפי שאנו מבינים
אותו ,כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו עבורנו ומבקשים את הכוח לבצע זאת

צעד אחת עשרה מזכיר במשהו את הצעד השלישי ,מבחינת ההתקשרות עם אלוקים ,ואולם
בניגוד לצעדים הראשונים בהם הקשר עם אלוקים משמש כמפלט והצלה מפני מחלת
ההתמכרות ,כאן הקשר מקבל משמעות רוחנית בפני עצמו.
למעשה ,צעד אחת עשרה הוא המטרה של עבודת הצעדים ,והתוצאה שלה .שיפור הקשר
ההכרתי עם אלוקים נותן לחבר משמעות לחייו ,וטעם ותועלת לפעילותו .החיפוש אחריו הינו
ניסיון של האדם לשיפור עצמי .התפילה מוגדרת בצעד כדרך לקראת יחסים עם אלוקים,
והצעד מנחה את האדם להתגבר על פגמיו כדי להדמות יותר ויותר לאלוקים .השלמות
נתפסת בתוכנית כבלתי מושגת ,אך המטרה בצעד היא להתקרב אליה עד כמה שניתן .על
כן ,התפילה אינה בעבור ביצוע הרצון של החבר עצמו ,אלא בבקשה ליידעו אותו את רצון
האלוקים ממנו .רצון האלוקים מצידו מובן כמכוון לגדילתו הרוחנית של האדם ,ועל כן יתכנו
גם כאבי גדילה ,אך העמדה היא שאלוקים נותן לאדם את הרוח לבצע את רצונו.

48

עבודת הצעדים הרוחנית אשר שיאה בצעד אחת עשרה ,מביאה את האדם ל"התעוררות
רוחנית" ,אותה הוא מעביר הלאה בצעד שנים עשר.

 47שם ,עמ' .202
 48ע"פ  ,Twerski, 1990, pp 93-99בתוך רונאל  ,'95עמ' .203
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א3.12.

צעד " – 12תעביר את זה הלאה"

כשעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה,
ניסינו להעביר בשורה זו למכורים ולנהוג על פי עקרונות אלה בכל תחומי חיינו
כאמור ,מחלת ההתמכרות נתפסת במימד הרוחני שלה כריכוז עצמי ואנוכיות יתר .כנגדם
מעמיד צעד שתים עשרה את האלטרואיזם ,העזרה הלא-אנוכית לזולת ,במרכז .בהעברת
המסר למכורים אחרים הסובלים ישנה הידמות לאלוקים האוהב והעוזר ,וביטוי להתעוררות
הרוחנית .מלבד זאת ,על פי עיקרון "תרפיית העוזר" הגשת העזרה לאחרים עוזרת קודם כל
לעוזר עצמו ,ומסייעת לו לשמר את ההישגים אליהם הגיע.

49

בסיום עבודת הצעדים מוזמן החבר לעבור את רצף הצעדים שוב ושוב ,בכל פעם ברמה
עמוקה יותר.

א3.13.

בשולי הדברים – דעה אישית

כיהודי המשתדל לעבוד את ה' הנחשף לתכנים של תכנית הצעדים לא כמכור אלא כמתבונן
מהצד ,איני יכול שלא להתפעל מהכלים המעשיים שהתכנית מספקת על מנת לחיות בפועל
אידיאליים רוחניים המוכרים היטב ומדוברים ביהדות .מושגים רבים כגון אמת ,כנות ,תשובה,
ענווה ,חשבון נפש ,תפילה ,התעוררות ,עזרה ,ועוד הם ערכים אשר מדברים עליהם הרבה,
ואולם לפחות בחוויתי האישית מימושם רחוק בדרך כלל מהאידיאל שהתכנית מציגה .על כן,
אין לי ספק שבתכנית שנים עשר הצעדים יש בשורה רוחנית לא רק למכורים ,אלא לכל אדם
המחפש משמעות רוחנית לחייו .כאמור בסעיפים לעיל הדנים בפן הרוחני של התכנית,
התכנית בנויה באופן שתוכל להסתדר עם כל דת בעולם ,ובטח ובטח עם היהדות.
אני מאמין שיש לפתח ואריציה של התכנית ולהתאים אותה לאנשים לא מכורים המחפשים
חיבור רוחני משמעותי יותר בחייהם ,ושיש לתכנית בשורה עבור החינוך הדתי .בחלק השני
של חיבור זה אציג את ניסיונותיי לשלב את התכנית )כפי שהיא מיושמת ברטורנו( במערכת
החינוך הרגילה.

 49רונאל  '95עמ' .204-205
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א3.14.

נספח – תפילות ,שאלות ומסורות לעבודת הצעדים

א3.14.1.

תפילת השלווה

א-לי,
תן בי את השלווה – לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם,
אומץ – לשנות אשר ביכולתי,
ואת התבונה – להבחין בין השניים.
אמן
א3.14.2.

תפילת הצעד השלישי

א-לי,
אני מציע לך את עצמי לבנות בי ולעשות בי ככל שתרצה.
פתור אותי משעבוד לעצמי למען איטיב לעשות רצונך.
סלק את הקשיים שבי ,כדי שהניצחון עליהם יעיד בפני אלה שהיית רוצה לעזור להם ,על
כוחך ,אהבתך ואור חייך.
הלוואי שאעשה רצונך תמיד.
אמן
א3.14.3.

תפילת הצעד השביעי

בוראי,
עכשיו אני נכון להיות כולי שלך ,על הטוב והרע שבי.
אני מתפלל שתסלק ממני עכשיו כל פגם אופי המהווה מכשול בדרכי להיות מועיל לך
ולחבריי.
הענק לי כוח בצאתי מפה לעשות את מצוות ליבי.
אמן
א3.14.4.

שאלות לצעד הראשון

 .1כתוב על חוסר האונים בתקופת השימוש.
 .2כתוב על חוסר האונים בתקופת הניקיון.
 .3כתוב על חייך הבלתי מנוהלים בתקופת השימוש.
 .4כתוב על חייך הבלתי מנוהלים בתקופת הניקיון.
 .5מהי כנות?
 .6מהי הכנות שלך?
 .7איך אתה מיישם כנות?
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 .8הגדר מה ההבדל בין הודאה לקבלה.
 .9כתוב רשימת "אסירות תודה".
א3.14.5.

שאלות לצעד עשר )עבודת עזר לחשבון נפש יומי(

 .1האם לקחתי אחריות אישית למעשיי היום?
 .2מהם הדברים שעשיתי היום והייתי רוצה לא לעשותם יותר?
 .3מה דחיתי ולא עשיתי היום שהייתי רוצה לעשותו?
 .4האם השתמשתי היום או ניצלתי יותר מדי היום בדברים הבאים:
מין – אוכל – בזבוזים )כסף( – עבודה
 .5האם ביקשתי מכוח עליון שיתן לי כוח איזון והדרכה בכל שטח של חיי?
 .6האם שיקרתי או התעלמתי מהאמת היום?
 .7האם ניצלתי מישהו היום – אם בכסף או בזמן?
 .8האם ישנם דפוסי עבר שעדיין אינני מוכן להפטר מהם היום?
 .9מהו הפחד הגדול ביותר שלי להיום?
 .10האם הייתי מספיק טוב לעצמי היום?
 .11נסה למצוא סימנים והוכחות רק להיום לאהבה ללא תנאי שאתה מקבל מכוח גדול
יותר מעצמך.
 .12האם הייתי רעב מדי ,עייף מדי ,בודד מדי ,או כועס מדי

50

היום ,ואיך עקב כך ניהלתי

את היום?
 .13האם ביקשתי עזרה היום?
 .14האם השארתי ראש פתוח למישהו שיש לו אמון בי?

 50ברטורנו משתמשים בראשי תיבות עכב"ר.
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א3.14.6.

שתים עשרה המסורות

 .1טובתנו המשותפת קודמת ,החלמה אישית תלויה באחדות אנ.איי
 .2לצרכי הקבוצה שלנו יש רק סמכות מוחלטת אחת – אלוקים אוהב כפי שהוא מתבטא
במצפון הקבוצה .מנהיגינו הם רק משרתים שזכו לאמון – אין הם מושלים.
 .3הדרישה היחידה לחברות היא הרצון העז להפסיק להשתמש.
 .4כל קבוצה צריכה להיות עצמאית ,פרט לעניינים המשפיעים על קבוצות אחרות או על
אנ.איי .בכלל
 .5לכל קבוצה מטרה עיקרית אחת – לשאת את הבשורה למכור שעודנו סובל.
 .6קבוצת אנ.איי .לעולם לא תתמוך ,תממן או תשאיל את שמה למוסדות מקורבים או
יוזמה חיצונית כדי שבעיות של ממון ,רכוש ויוקרה לא יסיחו את דעתנו ממטרתנו
העיקרית.
 .7כל קבוצה צריכה לשאת עצמה ולדחות תרומות מבחוץ.
 .8אנ.איי .תישאר לעולם בלתי-מקצועית ,אבל מרכזי השירות שלנו יכולים להעסיק
עובדים מיוחדים.
 .9אנ.איי .בתור שכזאת לעולם לא תאורגן ,אבל אנו יכולים ליצור מועצות לאנ.איי.
וועדות שרות האחראים ישירות לאלה אותם הם משרתים.
 .10לאנ.איי אין דעה על עניינים חיצוניים ,לפיכך אין לערב את השם אנ.איי .במחלוקות
ציבוריות כלשהן.
 .11מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססת על משיכה ולא על פרסומת – אנו צריכים לשמור
תמיד על אנונימיות ברמה אמצעי התקשורת.
 .12אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו ,להזכירנו לעולם שהעקרונות קודמים
לאישיות.
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א 4.עקרונות וכלים ביישום התכנית בארגון NA
א 4.1.משחררים שליטה ואשמה ,לוקחים אחריות ,וולנטריות ובחירה
כאמור בפרק על תפיסת ההתמכרות כמחלה ,התכנית עושה הבחנה ברורה בין הקלת נטל
האשמה מעל כתפי המכור – כיון שמדובר במחלה החזקה ממנו ,הוא לא אשם במה שקרה.
אבל ,הוא עדיין אחראי לעצירת המשך ההתמכרות הפעילה ע"י היצמדות לפעולות
המומלצות ע"י התכנית .העיקרון של אחריות אישית טומן בחובו את רעיון העצמאות ,שאומר
שהאחריות על ההחלמה מונחת על כתפי המכור בלבד .באופן דומה ,האחריות על ניהול
הקבוצה והארגון מונחים על כתפי החברים בארגון .הכניסה לתוך קבוצת התמיכה והחברות
בארגון תלויים ברצונו החופשי והטהור בלבד של המכור .לא יופעל עליו לחץ להיכנס לקבוצה
או לשתף בה ,וביכולתו לעזוב בכל עת שירצה .החברים מציעים כל הזמן עזרה הדדית ,אך
על המכור לבחור האם לקבל אותה ,לא תוענק לו עזרה ללא שרצונו בכך.

51

עיקרון

הוולנטריות נותן את הכח למכור להרגיש בעלות על בעייתו ולגייס את האחריות הנדרשת
להחלמה.
דבר זה בא לידי ביטוי גם בשתים עשרה המסורות ,המלווים את תכנית שנים עשר הצעדים.
להלן אביא מספר מסורות הקשורות לעיקרון זה:52

 .3הדרישה היחידה לחברות בקבוצה היא הרצון העז להפסיק להשתמש.
 .4כל קבוצה צריכה להיות עצמאית ,פרט לעניינים המשפיעים על קבוצות אחרות או על
אנ.איי .בכלל.
 .5כל קבוצה צריכה לשאת עצמה לחלוטין ולדחות תרומות מבחוץ.
הביטוי המעשי של מסורת חמש הוא שבסוף כל פגישה קבוצתית ,מעבירים סלסלה וכל
משתתף בוחר כמה לתרום לכיסוי עלויות המפגשים.

א 4.2.פתיחות
מתוך עיקרון האחריות והבחירה ,נגזר עיקרון הפתיחות שאומר שעל המכור שמצטרף
לתכנית ההחלמה בחברותא )ארגון ה NAלדוגמה( להתאזר בהרבה פתיחות .הפתיחות היא
גם במובן הפשוט של המילה ,בנכונות לשתף ולפתוח דברים בקבוצה בצורה אמיתית וכנה,
וגם ברמה התודעתית כלפי האפשרות להשתנות ,והאפשרות לקבל הסתכלות רוחנית חדשה
על המציאות .אם קשה למכור להיפתח לרעיון של בקשת עזרה מכח רוחני עליון ,מומלץ לו

 51רונאל  ,95עמ' .151
 52המסורות מופיעות בספר "מכורים אנונימיים" עמ' .40
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לעשות כאילו יש בו את המוכנות לאמונה בכח עליון .במצבו אין למכור אפשרות להיות בררן,
אם יש כאן תכנית שעזרה למיליוני אנשים ,ייתכן שתעזור גם לו ,ומומלץ לתת לכך צ'אנס.

53

)עיקרון זה בא לידי ביטוי במשפט המפורסם של ר' יהודה הלוי "אחרי המעשים נמשכים
הלבבות" .לפעמים כדאי לעשות למרות שהלב לא ממש מחובר או מבין מדוע ,וההרגשה
הפנימית תבוא לאחר מכן(.

א 4.3.עקרונות "תרפיית העוזר" והרשת החברתית
כאמור ,בקבוצות התמיכה מתחלקים המשתתפים בהרגשותיהם ובקורה אותם ,מקשיבים
אחד לשני ומעבירים מידע .לכאורה זה שהתחלק וקיבל הכלה והקשבה ,ואף עצות ועידוד,
הוא זה שביקש את העזרה והוא זה שקיבל אותה .ואולם ,עיקרון "תרפיית העוזר" אומר
שדווקא זה שעזר הוא זה שקיבל עזרה גדולה יותר.

54

כאשר הוא משכנע אדם אחר הוא

קודם כל משכנע את עצמו ,הוא חוזר לעקרונות שליוו אותו בתחילת דרכו ,ומתחזק בהם,
מחויב יותר למטרה ,ומתרחק מבעייתו הפרטית שלו.
רייזמן אף הציע לקחת עיקרון זה צעד נוסף קדימה והוא לנסות ולתת לזה הזקוק לעזרה כמה
שיותר הזדמנויות להגיש עזרה לאחרים.

55

יתרון נוסף שנעוץ בקבוצת עזרה עצמית הוא בכך שהעזרה תמיד נגישה וזמינה ואינה תלויה
בגישה לאנשי מקצוע .ההתאגדות של מספר אנשים לתוך קבוצת עזרה עצמית ,אשר באופן
מודע חבריה לוקחים על עצמם לעזור אחד לשני לפי הצורך ,יוצרת רשת חברתית מוצקה
שתמיד נמצאת שם בשביל חבריה ,ועוזרת להם לצעוד יחד אל המטרה מבלי לסטות.

56

א 4.4.ניהול עצמי
קבוצות העזרה העצמית מנוהלות ע"י החברים ,ולא ע"י אנשי מקצוע מן הממסד שאינם חווים
את הבעיה באופן אישי.

57

רעיון זה בא לידי ביטוי במסורת שמונה:
"אנ.איי .תישאר לעולם בלתי מקצועית ,אבל מרכזי השירות שלנו יכולים להעסיק עובדים
מיוחדים".
מסורת זו מדגישה את רעיון העזרה העצמית והניהול העצמי .העזרה ניתנת אך ורק ע"י
הדיוטות שעוברים בעצמם את התכנית ,ולא ע"י אנשי מקצוע.

 53רונאל ,הופמן ויעקב ) ,(3עמ' .30
 ,Riessman, 1965 54בתוך רונאל  '95עמ' .26
 ,Riessman, 1965 55עמ'  ,28בתוך רונאל  '95עמ' .151
 56רונאל  ,95עמ' .27
 57רונאל  ,95עמ' .14
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א 4.5.קבלה ללא תנאי
אחד המפתחות החשובים ליכולת ההתחברות של מחלים חדש בקבוצת התמיכה הוא
הקבלה ללא תנאי ,שמשמעותה נתינת מקום וכבוד למכור באשר הוא ,כתנאי בסיסי
להחלמה .ייתכן שלראשונה בחייו ,מגיע המכור למקום בו במקום להרגיש דחוי ולא רצוי ,הוא
מרגיש רצוי ,אהוב ,ומשמעותי .אימרה מקובלת למצטרף חדש היא "שמחים שהגעת ,צריכים
אותך כאן" .כך נוצר למכור מרחב בטוח שנותן לו מקום ,ומאפשר לו לדבר בחופשיות מבלי
לפחד מתגובות פוגעניות.
כאמור בסעיף על העזרה העצמית ,מחלים חדש עוזר בנוכחותו לקבוצה כולה בכך שהוא
מחזק אצל הותיקים את עקרונות ההחלמה של תחילת הדרך .כמו כן ,דרך קבלת האחר
הזהה לי ,אני בעצם מקבל את עצמי.
הקבלה מתבטאת בתשואות ומחיאות כפים בהצהרה של המשתתף על תקופת הניקיון .גם
אם אחד המשתתפים משקר ביודעין בהצהרתו הוא יקבל תמיכה וקבלה ללא תנאי ,ואדרבה -
זה שמשקר או רק מתחיל את דרכו ,נתפס כזקוק לתמיכה הרבה ביותר.

58

א 4.5.1.חיבוק
אחד הביטויים המעשיים לקבלה ללא תנאי הוא החיבוק ההדדי .כמעט כל מפגש בין מכורים
מחלימים מתחיל בחיבוק הדדי חזק ,חם ולבבי ,וכך גם בפרידה .במהלך הפגישות ישנו טכס
בו מחלקים מדליות על תקופות ניקיון מסוימות .החלוקה מלווה במחיאות כפיים וחיבוקים.
החיבוק משדר המון חום ואהבה ,ובעיקר "נותן כח" .דבר נפוץ הוא שחבר מבקש חיבוק "כי
הוא זקוק לכח".

59

א 4.6.התחלקות
ההתחלקות ) (Sharingהיא אחד הכלים המרכזיים ביישום תכנית שנים עשר הצעדים.
התחלקות פירושה הבעה של מסר ,סיפור ,בעיה או כל דבר אחר שאחד המשתתפים מרגיש
צורך להביע .ההתחלקות יכולה להיות בקבוצה או בשיחה אישית .ההתחלקות קשורה בקשר
ישיר לרעיון הקבלה ללא תנאי ,אשר יוצרת כאמור מרחב בטוח שבו יכול המשתתף להתחלק
מבלי לחשוש מתגובות פוגעניות.
לצורך כך יש לשמור על כללים מסוימים ,היוצרים את האוירה המיוחדת השונה מהנורמות
המקובלות בחברה.
 58רונאל  ,'95עמ' .142-143
59

רונאל  ,'95עמ'  .146בהקשר זה ראוי לציין שרטורנו כקהילה טיפולית דתית מקפידה על איסור שמירת

נגיעה בין גברים לנשים ,ועם זאת אינם נמנעים מלהעביר את המסר החם והאוהב של החיבוק ,וזאת באמצעות
מעין "חיבוק וירטואלי" המשלב את הידיים של שני הצדדים מבלי שיגעו אחד בשני.
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א 4.6.1.קריאת "אוהבים אותך!"

ראשית ,אומר המתחלק את שמו ,לדוגמה "דני" .בתגובה ,קוראת לו כל הקבוצה קריאה
חזקה "אוהבים אותך דני!" .הצהרת האהבה הקבוצתית מעבירה בצורה הכי ברורה למתחלק
את המסר שמקבלים אותו ואוהבים אותו ,ובכך נותנים לו כח לשתף באשר על ליבו.
מרואיינים סיפרו לרונאל כי הצהרת האהבה היתה בעבורם כמעין "מכת חשמל"
של אהבה ,סיפוק וקבלה עצמית.

60

הצהרת האהבה מגיעה בכל הזדמנות ,גם אם מדובר

באדם חדש שכלל אינו מוכר .עצם הגדרתו כמכור "מזכה" אותו באהבת הקבוצה.
א 4.6.2.אין דוח שיח בזמן התחלקות
לאחר מכן מאפשרים למשתתף להתחלק .הכלל הבסיסי וההכרחי המאפשר התחלקות
בטוחה הוא "אין דו שיח ב "NAשמשמעותו שאין להפסיק או להפריע לאדם בזמן התחלקות,
אפילו אם הוא חורג ממסגרת הזמן הנהוגה.61
א 4.6.3.העזרה ההדדית בהתחלקות
בהתחלקות שני צדדים – המתחלק והמאזין ,וכל צד יכול להיות בו זמנית גם עוזר וגם נעזר.
המתחלק נעזר במאזיניו בכך שבהקשבתם הם מאפשרים לו לעבד מחדש את החוויה,
להשתחרר מעול המכביד עליו ולחוש הקלה ,ולהתמודד עם דברים שקרו מבלי להרגיש שזה
"סוף העולם" .מלבד התמיכה ,האהבה והחיבוק ,המתחלק יכול לקבל גם עצות ומידע מעשי
הנוגע לתוכן ההתחלקות.
המאזין נעזר במתחלק בכך שהוא חווה מחדש חוויה הדומה לחוויתו שלו )מה שמכונה
"הזדהות" ,ראה בסעיף הבא( .במקרים שבהם המתחלק הוא ותיק בתוכנית ,הרי שהוא חולק
מהידע והניסיון שרכש על מנת לעזור למכורים אחרים לעלות על דרך ההחלמה והמאזין
מקבל בזכותו את התקווה שגם הוא יוכל להגיע לתקופת ניקיון של המתחלק .זוהי למעשה
הדרך הנפוצה ביותר לקיים את צעד שתים עשרה בתכנית המדבר על הפצת מסר התכנית
לסובלים אחרים.

62

א 4.7.הזדהות
הזדהות ) (identificationהיא התהליך החברתי והפנימי המשמעותי ביותר המתחולל
במפגש העזרה העצמית בקבוצה )כגון ב NAוכד'( או בשיחה אישית ,והוא זה שכנראה יקבע
את מידת ההתחברות של החבר החדש עם התהליך המוצע לו.

 60רונאל  ,'95עמ' .147
 61רונאל  ,'95עמ' .98
 62ע"פ רונאל  '95עמ' .155-157
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הזדהות פירושה שהאדם שומע אדם אחר המספר על חוויותיו ,ומרגיש כאילו האחר מספר
על חוויותיו ובעיותיו שלו עצמו .לפתע הוא מרגיש שהוא לא לבד עם הבעיה ,שיש אנשים
נוספים שמתמודדים איתה ,וזה יוצר הקלה ומכנה משותף חזק מאוד.
כאשר ישנה הזדהות מלאה עם הבעיה ,אך טבעי שיהיה רצון להזדהות גם עם תהליך
ההחלמה .לדוגמה :חבר חדש שמגיע ל NAושומע מהמנחה שהוא בעצמו מכור .שומע ממנו
את הרקע שלו וחווה הזדהות מלאה עם הבעיה ,ובתוכו מתעוררת ההרגשה שאם יעשה
בדיוק את מה שהותיק עשה ,גם הוא יוכל לשבת בעוד זמן לא רב על כסא המנחה ולהנחות
פגישה.
הגדרת כל המשתתפים ב NAכמכורים יוצרת מכנה משותף בסיסי שהוא רחב יותר מאשר
כל הפערים וההבדלים האפשריים בין המשתתפים ,ובכך מדרבן את החדשים להיכנס
לתהליך ההחלמה .ואולם ,אם תהליך ההודאה בחוסר האונים מול ההתמכרות )צעד ראשון,
ראה בהמשך( ,אינו מוחלט ,והחבר החדש לא מזדהה לחלוטין עם ההגדרה הזו ,יתכן
שירגיש שונה מכולם ואז סיכוייו להתמיד הם נמוכים.

63

א 4.8.אמרות נפוצות והשפעתן
כלי טיפולי נפוץ וזמין במפגשי הקבוצה הוא אמרות ופתגמים של התכנית ,המשמשים
כסיסמאות להפנמת עקרונות ומסרי התכנית .האמרות נמצאות על קירות חדרי המפגש
ונאמרות במפגשים קבוציים ובין אישייים .האמרות משובצות בתוך ההתחלקויות של החברים
הותיקים ,כך שהסיפור האישי מקבל עם הזמן את המודל הרעיוני של התכנית .האמרות
משמשות כקרש הצלה לחבר שנמצא במצב קשה ונזכר באמרה מסוימת המתאימה למצבו.

64

א" 4.9.התקדמות ולא שלמות"
תכנית שנים עשר הצעדים מציעה למכורים אתגר מוסרי עצום .מאדם שעיסוקו בפעילות
עבריינית והסתבכות עם רשויות החוק ,לאדם שמכפיף עצמו תחת צו מוסרי ורוחני מוחלט.
על מנת לשמר את הניקיון מהשימוש התכנית דורשת מהמכור רשימה ארוכה של דרישות
הכוללות התרחקות מכל דבר שקר ,גאווה ,קשר עם "מקומות ,דברים ואנשים" שקשורים
לתקופת ההתמכרות הפעילה ,לקיחת אחריות מלאה על ההחלמה ועל החיים בכלל ,ועוד.
אפילו ציות קפדני במיוחד לחוקים והנורמות הנהוגים בחברה הכללית ,ברמה יותר גבוהה
מהנהוג ,נתפס כשאלה של החלמה" ,חיים ומוות" .זהו אחד מעמודי התווך של העבודה
העצמית של התכנית.

 63רונאל  ,'95עמ' .160-162 ,25-26
 64שם ,עמ' .126-128
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רונאל מדגים זאת בסיפור על חבר ותיק אשר הגיע לביתו שוטר עם פקודת מעצר לתשלום
קנס ישן שלא שולם .על הפקודה היה רשום שמו של החבר אך לא מספר תעודת הזהות
שלו .השוטר התרשם שמדובר בבחור הוגן והציע לו" :תגיד שזה לא אתה ותצא מזה".
משפחת החבר אימצה את הרעיון בשמחה ,אך עבור החבר היה מדובר בשקר ,שכן הוא
זוכר שאכן לא שילם את הקנס .זה יהיה בניגוד למסר התכנית ,בניגוד לרצון אלקים לשקר
כאן .בסופו של דבר ,הגיע לבית משפט ושמח לשלם ובכך לכפר על מעלליו בעבר .זוהי
דוגמה כיצד הפנמה והליכה אמיתית בדרכה של התכנית עלולים להביא את החבר לעימות
פנימי בין הנורמה המוסרית הנהוגה בחברה )ואף אצל הרבה חברים בארגון( לבין הנורמה
המוסרית המצופה ע"י התכנית.
העימות הזה טומן בחובו פער כמעט מוכרח בין דרישות מוסריות מוחלטות ,לבין היכולת
האנושית של המשתתפים .הפער הזה עלול לעורר אצל החבר תחושת אשמה על אי עמידה
בדרישות התכנית ,וזהו מצב מסוכן העלול לדרדר את החבר עד כדי מעידה מוחלטת.
כנגד פער זה יש בתכנית מספר אמרות ועקרונות המצמצמים את רמת המחויבות לעמידה
הטוטלית בדרישות התכנית.
העיקרון הראשון הוא תפיסת ההתמכרות כמחלה שהוזכרה בפרק הקודם .ההבנה שהמכור
הוא חולה ,והמחלה היא כח חזק ממנו ,והיא זאת הגורמת לו לפעול בצורה לא נכונה ומקשה
את ההתמודדות ,אמורה להסיר את נטל האשמה מעל כתפי המכור .אמנם ,אין כאן תירוץ
להסרת האחריות לעשיה הנכונה ,ואולם אם היתה מעידה – היא מיוחסת למחלה ולא למכור
עצמו.
אמרה נוספת בהקשר זה היא "התקדמות ולא שלמות" וכן "לוקחים אחריות על המעשים,
משחררים שליטה מהתוצאות" .אמרות אלו מבטאות את הצורך לעשות את המעשה הנכון,
האפשרי ,בגבולות היכולת ,ולהתעלם משאלת העמידה בסטנדרטים המושלמים.

65

העיקרון המשמעותי ביותר בהקשר זה הוא "רק להיום" עליו יפורט בסעיף הבא.
א" 4.9.1.רק להיום"
עיקרון זה מבטא את הצורך לעשות בכל פעם צעד קטן ביותר בדרך להתקדמות .התחייבות
טוטלית ארוכת טווח הינה דבר מאיים שנראה בלתי אפשרי .המכור אומר לעצמו "רק להיום
אשאר נקי" ,זוהי משימה שהיא בתחום האפשרי .כך הוא שומר על ניקיון עוד יום ועוד יום.
אם  24שעות הם פרק זמן ארוך מידי ,ניתן לחלק אותו למנות קטנות יותר .עיקרון זה יכול
להיות מופעל בכל תחום שהוא .זוהי גם העצה הנפוצה בקרב חברי התכנית כמעט בכל

 65שם.129-131 ,
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בעיה .כלי זה עוזר גם למכור להילחם בגאוותו ע"י שהוא נזכר שוב ושוב בחוסר היכולת שלו
להתחייב ליותר מאשר יחידת הזמן המזערית ,כי המחלה חזקה ממנו.66
א 4.9.2.אסירות תודה
אחד הכלים המחזקים את המכור בהתמודדותו הוא אסירות תודה .הרעיון הוא שהמכור
בתחילת דרכו בתכנית יבחן את חייו לפני התכנית אל מול חייו הנוכחיים ,יבחין בשינויים
לטובה ויודה עליהם.
בהמשך לרעיון של "רק להיום" ,המכור יבחן את מה שעבר עליו במשך היום ויודה על עוד יום
נקי .הרעיון הוא להתמקד בהווה ולשאוב משם את הסיפוק על ההצלחות הקטנות .ברגעים
קשים מומלץ למכור לחזור לרעיון של אסירות תודה ולקבל את הכח בשביל להימנע
מהשימוש.

א4.10.

חונכות

חונכות היא אחד הכלים המרכזיים ליישום רעיון העזרה העצמית בארגון  NAוחבריו .הרעיון
הוא שהמכור הוא אדם שמעולם לא למד כיצד לחיות נכון ,והחונך ,שהינו חבר ותיק יותר
בתכנית ,מלווה ומדריך את החבר החדש ביישום עבודת הצעדים בחייו הפרטיים .החונך
מהווה כתובת לשאלות ובעיות שהן אישיות מידי להעלאה בקבוצה ,והוא נותן לחניך מבט
מהצד על התנהגות של החניך ,המתבססת על ניסיון החיים של החונך כמכור.
ע"פ ארגון " ,NAחונכות היא גם רחוב דו סטרי ,עוזרת לחבר החדש ולוותיק כאחד" .הותיק
מקבל את ההזדמנות להעניק בחזרה תמורת העזרה שקיבל כחבר חדש ,ברוח צעד שתים
עשרה )"ניסינו להעביר בשורה זו למכורים"( ,וע"פ עיקרון "תרפיית העוזר" שהוזכר לעיל
מקבל בעצמו מתוך העזרה שנותן ,חיזוק לדרך שבה הוא הולך.
החונכות מתבססת על ניסיון החיים בפועל של החונך ,ולכן החונך ידריך את החניך בנתיבים
בהם הוא היה .החונך לא יטיל על החניך מטלה שהוא לא יכול לעמוד בה ,או לא עמד בה
בפועל .במקרה שבו החניך מגיע לצעד שהחונך עוד לא הגיע אליו ,הוא יצטרך להחליף לחונך
אחר.
כמכור ,גם החונך עצמו חווה התמודדות לא פשוטה ,עושה טעויות ונופל .כאשר מילת
המפתח היא הכנות ,אזי ברור שהחונך ישתף את חניכיו גם בחוויות אלו ,ואדרבה ילמד אותם
כיצד ניתן להתמודד עם טעויות וקשיים ,מבלי ליפול לשימוש בסמים.
ראוי לציין שקיימת הקפדה כמעט מלאה ב NAשהחונכות תהיה נפרדת מבחינה מגדרית,
גברים יחנכו גברים ,ונשים יחנכו נשים.
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אלוקים כחונך

הרב יעקב סלומון

68

מביא סיפור על מכור אשר התקשה לקבל על עצמו את רעיון החונכות

ובחר לקבל על עצמו את אלוקים כחונך .כלומר ,לא לפנות אליו רק בעיתות צרה ולבקש את
עזרתו ,אלא לשמור על קשר ישיר איתו ,לדבר איתו ולשתף אותו בכל העובר עליו .בכך הוא
קיבל חונך שזמין לו בכל עת שירצה ,ואכן ,הוא הצליח לשמור על ניקיון בצורה כזו.

א4.11.

תכונות התכנית

א4.11.1.

אהבה

"עקרון הפעולה הראשון במעלה של התוכנית ,המהווה הן מטרה והן אמצעי להשגת מטרות
התוכנית ,הוא ה"אהבה" ,המובנת כאן כאושר שבנתינה לזולת ללא בקשת תמורה )קאלו,
 ,1990עמ'  .(15בשיחה עם סטודנטית שביקרה בפגישה פתוחה של התוכנית ,חשפה היא
מחשבה שעלתה אצלה ואצל חברותיה .אותן סטודנטיות חשו לרגע קנאה עזה במכורים על
שיש להם את התוכנית והחברותא ,בגלל ההתרשמות העזה שלהן מהאהבה המצויה
בפגישה האנ.איי ;.גם הסטודנטיות רצו להיות חלק מאותה אהבה לא-מותנית .לגבי
המכורים ,שחייהם אופיינו על ידי חוסר יכולת לקבל אהבה )סגירות ותובענות מניפולטיבית
במקום קבלה( וגם חוסר יכולת לתתה )התמקדות עצמית קיצונית( ,ההשתתפות בתוכנית
מהווה שינוי מהותי".

69

רונאל טוען ,מתוך שיחות עם מרואיינים במסגרת המחקר שערך ,שעל אף שהברכה "אוהבים
אותך" הנאמרת במהלך מפגשי ה NAבארץ בכל פעם שמכור מדבר ,מתוך שגרה ומנהג,
החברים מאמינים לה וחשים שקיימת כאן גם התכוונות לתוכן הברכה" .כשהם מברכים
מישהו ב"אוהבים אותך" ,התחושה היא של התמוססות ההבדלים האישיים ושל אהבת מכור
למכור אחר מעצם היותו מכור ואדם ,עם כל ההשלכות שצוינו לעיל של אהבה זו".70

א4.11.2.

עשיית טוב

רונאל מתאר כיצד שמע מהרבה מכורים המשתתפים בתוכנית ,שהם תמיד חוו שיש בתוכם
גרעין של טוב שרוצה להיטיב לאחרים ,אלא שהם חיו בצורה הפוכה מנטיה זו .כאשר הגיעו
לתוכנית ,פגשו לפתע הקשר חברתי המעודד את הגרעין הטוב ונותן אישור חברתי לרגשות,
המחשבות וההתנהגויות המבוססים על עשיית הטוב .זה איפשר לגרעין של הטוב שהיה

 68סלומון .2011
 69רונאל  ,'95עמ' ) .233ההדגשה במקור ,קו תחתון הדגשה שלי .א.ה(
 70רונאל  ,'95עמ' .234
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בתוכם להשתחרר ולקבל ביטוי .דבר זה איפשר להם היפתחות לעצמי ,הקלה ושחרור מתח
פנימי.

71

א4.11.3.

היעדר כפיה )וולנטריות(

כאמור ,אחד העקרונות החשובים בתוכנית הוא הרצוניות )הוולנטריות( של המשתתפים,
התוכנית אינה כופה ואינה מפעילה לחץ אף פעם על החברים ללכת בכיוון התוכנית .להיפך,
התפיסה היא שכל זירוז עלול לגרום לנזק ,וכדברי קאלו ,אותם מצטט רונאל" :תגישו את
האמת שעמכם לאלה שיבקשוה ,שיתחננו לזכות ולקבלה .אינם מבקשים ,אינם מתחננים –
רחוקים הם ממנה ולא יקלטוה .אין טעם להגיש לחמור מים שלא ישתה .אדרבה – עלול הוא
לבעוט בכלי ולשפוך את הנוזל היקר על פרצופכם".
א4.11.4.

72

דוגמה אישית במקום הטפה

במקום הטפה התוכנית משתמשת בדוגמה אישית אינטנסיבית .גם בהתחלקויות בהן יש
ממד מסוים של הטפה ,היא נשענת על דוגמה אישית בלבד .אמרה רווחת בהקשר זה היא
"עלי זה עבד".
א4.11.5.

73

מאבק באנוכיות והתקדמות לענוה

אחד המרכיבים החשובים בתוכנית ,אשר רוב הצעדים מכוונים למטרה זו ,הוא המאבק
באנוכיות ,הנתפסת כפן הרוחני של מחלת ההתמכרות .מאבק זה מתקדם עם ההתקדמות
בצעדים וההתקשרות ל"אלהים כפי שאנו מבינים אותו" ,ועם עליית תכונת הענווה ,החסרה
כל כך אצל המכור הפעיל.
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א 5.יישום תכנית שנים עשר הצעדים ברטורנו
א 5.1.מבוא – יישום תכנית הצעדים בקהילות טיפוליות
בפרק הקודם סקרתי בהרחבה את יישום התכנית בארגוני העזרה העצמית ,ובמיוחד ב.NA
בסעיף זה אסקור בקצרה את המודלים השונים ליישום התכנית בקהילה טיפולית.
ישנן שתי נקודות עיקריות המבדילות מהותית את ההשתתפות בפגישות  NAלעומת אשפוז
בקהילה טיפולית:
א .מפגשי ה" NAמכסים" חלק קטן מזמנו של המכור ,ובשאר הזמן הוא חי חיים רגילים.
לעומת זאת בקהילה טיפולית האדם מאושפז לאורך כל היום לתקופה ממושכת ,והוא
מלווה באנשי צוות כל הזמן.
ב .ההשתתפות ב NAהיא וולנטרית לחלוטין ,מכבדת ומאפשרת .כפי שצויין ,לא מופעל
שום לחץ או מניפולציה על מנת להתקדם מבחינה טיפולית .לעומת זאת ,בקהילות
הטיפוליות ההגעה לטיפול היא לעיתים בכפייה כחלופת מעצר או בצו בית משפט,
הכללים בד"כ נוקשים מאוד והצוות מניע את המטופלים להתקדמות בטיפול.
אלו הן שתי נקודות שלכאורה יוצרות פער מהותי בין תכנית שנים עשר הצעדים לבין
הקהילות הטיפוליות .לפער הזה יש להוסיף את ההבדל שבין ארגון לא מקצועי בהגדרה שבו
מכור עוזר למכור ,לבין מוסד מקצועי שבו אנשי מקצוע טיפוליים באים עם תפיסות שונות כדי
לטפל במכורים.
למרות פערים אלו ,עם הזמן חדרה לממסד ההבנה ששיטת שנים עשר הצעדים יכולה לתת
מענה יעיל לנושא ההתמכרות ,ועל כן קיימים שיתופי פעולה במספר מודלים:
א 5.1.1.שנים עשר הצעדים כבסיס לטיפול – "מודל מינסוטה"
במודל זה אשר התחיל לראשונה במדינת מינסוטה שבארה"ב מתבססת הקהילה הטיפולית
לחלוטין על עקרונות שיטת שנים עשר הצעדים.
לדוגמה :תפיסת ההתמכרות כמחלה ,השגת ההימנעות המוחלטת משימוש בסמים כלשהם
כמטרת הטיפול ,הדרך להשגת המטרה היא באמצעות התפתחות רוחנית והכרה ב"כח
עליון" ,עבודה מודרכת של הצעדים הראשונים ,השתתפות אינטנסיבית בפגישות NA/AA
בקהילה או ביחידה הטיפולית עצמה ,שילוב של מכורים מחלימים בצוות הטיפול ,השתלבות
"בוגרי היחידה" בקבוצות  NA/AAבאזור מגוריהם.
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א 5.1.2.מודלים חלקיים
ישנן תוכניות טיפוליות אשר משלבות את תכנית שנים עשר הצעדים בצורה מסוימת בטיפול,
אך לא באופן מלא .לדוגמה ,ישנה אפשרות לשלב תכניות נוספות ,יכולה להיות התאמה לסוג
מסוים של אוכלוסיה כגון פגועי מוח ,או אוכלוסיות שאינן מקובלות ב NAכדוגמת מטופלי
מתדון .יש שהציעו ואריציה ופרשנות מסוימת לצעדים ,על מנת להתאים אותם לגישה
טיפולית מסוימת )פסיכותרפיה אינטרקאטיבית(.
ישנם גם מודלים אשר אינם משלבים בתוכם את התכנית ,אבל מסייעים למטופלים בצורה
אקטיבית להתחבר אל התכנית ואל קבוצות העזרה העצמית בסיום הטיפול ,ולמצוא חונך .כך
נוצר מצב שבו הרבה מאוד מהמשתתפים בקבוצות ה  NAלדוגמה ,הם אנשים שהופנו לשם
ע"י הממסד ואנשי מקצוע ,ולא ע"י חבר אחר שהעביר להם מסר.
ניסוי מעניין נערך בכלא בבאר שבע אשר קיים בתוכו מפגשי  NAוחייב אסירים להשתתף
בהם .למרות הסתירה עם עיקרון הוולנטריות הקיים ב ,NAניסוי זה הראה תוצאות טובות.

76

שיתוף הפעולה המינימליסטי הוא במקרה שבו החבר שמשתתף בפגישות ה NAהולך
במקביל לטיפול אצל איש מקצוע .במקרה כזה ,אם איש המקצוע בקי ברזי התכנית ,אזי הוא
יוכל לעזור לו לעבוד את התכנית בצורה עמוקה ומשמעותית יותר .המקרה הנפוץ יותר הוא
שאיש המקצוע אינו מכיר את התכנית ,ואז המטופל עלול להרגיש נתק בין הטיפול המקצועי
להשתתפות ב ,NAואף בלבול בשל המסרים הסותרים שהוא עלול לקבל משני המקורות.

להלן אסקור בקצרה את הקהילה הטיפולית "רטורנו" ואת הדרך שלה ליישום תוכנית שנים
עשר הצעדים.

א 5.2.רטורנו – רקע
א 5.2.1.סיפור ההקמה
יום אחד ,מקבל הרב איתן אקשטיין ,שהיה אז רב קהילה יהודית עשירה במקסיקו ,טלפון
בהול מאחד מחברי הקהילה" :הרב ,אני מוכרח לפגוש אותך באופן דחוף!" .בפגישה התברר
כי אותו אדם הינו מכור להרואין ,והוא התחנן לעזרתו של הרב.
"תן לי יומיים ללמוד את הנושא ואני חוזר אליך!" ,הבטיח לו הרב.
אבל ,למחרת נפטר אותו אדם כתוצאה ממנת יתר.
רגע לפני ההלוויה ,פנה אחד ממכובדי הקהילה אל הרב אקשטיין" :אתה יודע ממה מת אדם
זה ,נכון?" מבלי לחכות לתשובתו של הרב הוא המשיך" :הוא מת מדום לב פתאומי!".
כך התוודע הרב אקשטיין אל תופעת ההכחשה בקהילה הדתית המכובדת.
 76יחזקאלי ושלו.
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לאחר ההלוויה פנתה אליו בתו של אותו אדם ובידיה מעטפה חתומה הנושאת את שמו –
"מצאתי את זה על שולחן העבודה של אבא".
בתוך המעטפה היה מכתב מהנפטר ,ממנו עלה כי ישנם עוד אנשים רבים הסובלים סבל רב
בעקבות ההתמכרות לסמים .הנפטר ביקש מהרב איתן לעשות כל שביכולתו על מנת
להיאבק בסבל הזה ,וצירף לבקשתו שיק עם סכום מכובד אשר יאפשר לו להתחיל את
המלאכה.

כך נוסדה עמותת רטורנו )פירוש המילה בספרדית הוא פניית פרסה( ובשנת  1990הוקמה
הקהילה הטיפולית הראשונה במקסיקו .לאחר מספר שנים הוקם המרכז בפתח תקווה,
ובשנת  1997עבר למיקומו הנוכחי בגבעת שמש ,סמוך לבית שמש .בראש העמותה עומד
פרופ' שלמה אקשטיין האחראי על גיוס הכספים וקשרי החוץ ,ומנהלה בפועל הוא בנו ,הרב
איתן אקשטיין.

להבנתי ,סיפור ההקמה של רטורנו אינו סתם פרט היסטורי חסר משמעות .לא לחינם,
נפתחת כמעט כל הרצאה ברטורנו בסיפור זה .סיפור זה מגלם בתוכו את הדחף של אנשי
רטורנו והעומד בראשם ,להיאבק ככל יכולתם על מנת להציל כמה שיותר חיים .ההבנה
שאדם הזועק לעזרה נמצא כפסע מן המוות ,הוא אינו יכול לעזור לעצמו וזקוק לעזרה מבחוץ,
למרות שלעתים הוא לא מבין זאת עד שזה כבר מאוחר מידי .ההבנה שנגע הסמים פשה גם
בקרב המגזר הדתי והחרדי ,ויש לתת לו את המענה המתאים לו ,ברוח היהדות .רטורנו היא
סיפור של שליחות אשר הוטלה על כתפיו של אדם אחד ,והוא האציל אותה לצוות שלם
העובד יחד במטרה משותפת .סיפור השליחות ,הוא זה אשר מניע את אנשי רטורנו לעצב
את דרכי הטיפול ולפעול בדרכים הייחודיות להם ,כפי שאפרט להלן.
א 5.2.2.מבנה הקהילה
רטורנו הינה קהילה טיפולית המתייחדת בהתאמה לציבור הדתי והחרדי )הגם שרוב
המטופלים אינם כאלה( ,ומטפלת בכל סוגי ההתמכרויות.
ברטורנו פועלות שתי קהילות טיפוליות נוער ומבוגרים.
קהילת הנוער מיועדת לגילאי  .14-18רוב המטופלים מגיעים על תקן של "מיטות רווחה"
)סה"כ  38מיטות( ,כלומר הם מגיעים כחלופת מעצר או בהפניה של גורם רווחה .מעט
מטופלים מגיעים באופן פרטי במימון מלא .משך הטיפול בקהילת הנוער הוא שנה עד שנה
וחצי.
הקהילה הינה מעורבת מבחינת בנים-בנות ,ובתוכה פועל גם בית ספר בו יכולים הנערים
להשלים בחינות בגרות ,כחלק מסדר היום הטיפולי.
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קהילת המבוגרים כוללת כ 50-מטופלים מגילאי  18ומעלה כאשר בתוכה יש תת קהילה
עבור צעירים-מבוגרים )גילאי  .(18-21משך הטיפול בקהילת המבוגרים הינו תשעה חודשים
עד שנה .הקהילה מחולקת לשתי קבוצות נפרדות לחלוטין מבחינה מגדרית וחל איסור
מוחלט ליצור מגע או קשר כלשהו בין מטופלים משתי הקבוצות.
א 5.2.3.שלבי הטיפול
שלבי הטיפול דומים בקהילת הנוער ובקהילת המבוגרים ,וכוללים ארבעה שלבים עיקריים:
 .1שלב הקליטה וההתאקלמות – משכו בין שלושה שבועות לחודש ,ובו צריך להיווצר
החיבור החברתי הראשוני של המטופל אל המקום והכרת "כללי המשחק".
 .2שלב הטיפול חלק א' – בשלב זה המטרה היא להכיר בחוסר האונים ובמחלת
ההתמכרות ,כפי שיפורט בהמשך .בהתחלה חווים המטופלים ,במיוחד בני הנוער,
התנגדות פנימית לחוקים הנוקשים ולתוצאות הנתפסות לעיתים כשרירותיות .עם
הזמן מוסרת בד"כ ההתנגדות ,באמצעות התחושה שאוהבים אותם ,לא מוותרים
עליהם ולכן לא מוותרים עליהם .נדרשת לכך הרבה סבלנות ויצירתיות מצד הצוות,
ותמיכה ואהבה של הקבוצה.
 .3שלב הטיפול חלק ב' – בשלב זה נכנסים לרובד יותר עמוק של הטיפול ,עוסקים
בסיפור חיים המסוים של המטופל ,ומתמודדים עם בעיותיו.
 .4שלב ג' ,הכנה לקראת החזרה הביתה – כשלושה חודשים אשר יכולים להתארך
בעת הצורך .בשלב זה המטופלים יכולים לצאת מרטורנו בליווי מלווה ,משתתפים
בפגישות  ,NAמתחילים להתארגן מבחינת עבודה וכו' ,ולהתכונן נפשית וטיפולית
לחזרה לחיים הרגילים.
לאורך כל הטיפול חווים המטופלים התקדמויות ונסיגות .לדברי הצוות ,זהו חלק מובנה
בתהליך ,כאשר כל "משבר" למעשה מציף נקודה טיפולית נוספת הדורשת התייחסות
והתמודדות.
א 5.2.4.צביון דתי
כאמור ,רטורנו הוקמה ע"י הרב איתן אקשטיין על מנת לתת מענה מתאים בנושא
ההתמכרויות למגזר הדתי והחרדי ,ברוח היהדות .המקום מוגדר כמקום דתי ,ומתוקף כך
נשמרים מספר כללים בסיסיים כגון שמירת שבת ,תפילות במניין ,כשרות ,כיפה לבנים
וחצאית לבנות .מעבר לכך ,לכל מטופל יש את החופש המוחלט להחליט על מידת קיום
המצוות בה הוא מעוניין .בשל כך יש אחוז לא מבוטל של מטופלים חילוניים מרקע סוציו-
אקונומי גבוה המרגישים נוח יותר ברטורנו מאשר בקהילה טיפולית המיועדת למכורים
"רגילים" .הדתיים והחילוניים חיים יחד בדו-קיום מכבד.
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א 5.3.1.הקדמה לפרק :התפיסה הטיפולית של רטורנו
התפיסה הטיפולית של רטורנו מתבססת על תוכנית שנים עשר הצעדים ,אך אינה מסתיימת
בה .ברוח תוכנית זו ,התפיסה היא שהבעיה של המכורים אינה ההתמכרות אלא הכאב ממנו
הם בורחים .על כן ,משתמשים ברטורנו במגוון שיטות וכלים על מנת לגרום להפנמת
התפיסה אצל המטופלים ,וללמד אותם לגעת בכאב ,להציף אותו ולהתמודד איתו במקום
לברוח לשימוש בחומרים או התנהגויות המשנים מצב הכרה .זוהי תפיסה הוליסטית הגורסת
שבקהילה הטיפולית לא מרכיב טיפולי מסוים הוא זה הגורם לתהליכי השינוי ,אלא השילוב
של כל הרכיבים לכלל מערכת אחת .כמו כן ,מגוון השיטות והכלים מאפשר לרטורנו להכיל
בתוכה מגוון רחב של מטופלים מאוכלוסיות שונות וסוגי התמכרויות שונים .עם זאת ,ברוח
תוכנית הצעדים ,ההתמודדות העיקרית עם הבעיה היא במימד הרוחני ,המתבסס על תוכנית
הצעדים ועל היהדות.
להלן ייסקרו דרכי הטיפול השונות.
א 5.3.2.המוטיבציה לטיפול בקרב המטופלים
כאמור ,מרבית בני הנוער וחלק מהמבוגרים המטופלים מגיעים בכח צו בית משפט כחלופת
מעצר .תוצאות המחקר מראות שככל שהמניע להגעה לטיפול היה לחץ חיצוני גדול יותר ,כגון
חרב מעצר המונפת מעל ראש המטופל ,או מצוקה נפשית גדולה יותר שהביאה אותו לטיפול
)"הגעה לתחתית" בלשון התוכנית( ,כך סיכויי ההתמדה בטיפול הלא פשוט גדלו .אחוז
הנושרים בקרב קהילת הנוער גדול משמעותית מזה שבקהילת המבוגרים ,ואחת הסיבות
היא שהמבוגרים שהגיעו לטיפול הספיקו לחוות משברים קשים בחייהם ,הם הגיעו ל"מיץ של
הזבל" ,וקל להם יותר להיכנע ולהודות בחוסר האונים שלהם אל מול ההתמכרות .כלומר ,יש
בתוכם מוטיבציה פנימית שעוזרת להם להתמיד ,מעבר למוטיבציה החיצונית שהביאה אותם
לטיפול.
האתגר של אנשי הצוות הוא להפוך במהלך החודשים הראשונים לטיפול את המוטיבציה
החיצונית לפנימית ,וזאת על מנת שהמטופל יסיר את ההתנגדויות הפנימיות שלו לטיפול,
ויתחיל להיכנס לתהליכי עומק .לא תמיד הדבר מצליח ובהרבה מקרים המטופלים נושרים
מהטיפול .יש לציין ,שגם במקרים אלו התקופה ברטורנו נתפסת כמשמעותית וברוב המקרים
הנושרים מצליחים לשמור על ניקיונם בצורה עצמאית או בעזרת פגישות  NAבמקום
מגוריהם.

 77כל המידע בפרק זה ובבא מבוסס על מחקרם של רונאל ,חן ,תימור ואלישע ,למעט אם צוין אחרת.
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רטורנו מחזיקה בתפיסה הפתוחה של  NAהגורסת שאין להתנות את הקבלה לטיפול
בבדיקה מוטיבציונית כלשהי .המוטיבציה הפנימית צריכה להיות תוצר של התהליך הטיפולי,
ולא תנאי קבלה אליו.
א 5.3.3.אהבה
האהבה היא העיקרון הטיפולי היסודי העומד בבסיס כל דרכי הטיפול ברטורנו .היא העמדה
הנשאפת לכל הנוכחים במקום ,והיא האווירה שרטורנו רוצה כקהילה לקיים בתוכה.
האהבה מתפתחת בעיקר באמצעות הקשר האישי החם עם הצוות המטפל ,לעיתים עם
דמות מסוימת מתוכו שהמטופל נקשר אליה במיוחד ,ובאמצעות עקרונות של יחס חם,
חיבוק ,אי-שיפוטיות ,הבנה וקבלה מלאה.
לכן ,כל מפגש ,שיחה או תקשורת כתובה בין אנשים ברטורנו ,מסתיימת במילים "אוהבים".
כמובן שבמפגשים הקבוצתיים מקבל המטופל את האהבה מכל חברי הקבוצה ,כמקובל
ב.NA
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א 5.3.4.גבולות נוקשים
למרות האהבה הרבה במקום ,ואולי יש לומר בזכותה ,מציבים ברטורנו מערכת גבולות
וכללים מאוד ברורים ונוקשים ,שכל חריגה מהם גוררת תגובה מיידית )"תוצאה" בלשון
המקום( .מערכת כזאת היא שינוי דרסטי עבור מכור שהיה רגיל לחיות בעולם ללא חוקים
וגבולות בכלל ,וההסתגלות בחודשים הראשונים היא קשה .אך כאשר שמירת הגבולות
מגיעה יחד עם אהבה ללא גבולות ,בצורה איטית חודרת ההכרה שהגבולות הם צורך של
המכור על מנת להשתקם ולחזור למסלול חיים תקין ולמעשה לברוח מסכנת המוות של
ההתמכרות .הגבולות נתפסים בסופו של דבר כביטוי לאהבה והדאגה של הצוות,
המסתכמים באמירה "לא מוותרים לך ולא מוותרים עליך".
ברטורנו מספר "חוקי ברזל" שעבירה עליהם עלולה לגרור סילוק מהקהילה:
 .1איסור אלימות
 .2קיום מגע פיזי או מיני בין המינים
 .3שימוש בסמים וכד'
בנוסף ,קיימים מספר חוקים נוספים שיש להקפיד עליהם:
כיבוד כללי הדת הבסיסיים )שבת ,תפילות במניין ,כיפה וחצאית ,כשרות(
איסור ניבול פה
איסור החלפת חפצים ומתן הלוואות
הגבלה בכמות הסיגריות המותרת ביום ובזמני העישון המותרים ,ועוד.
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לגבולות יש תפקיד טיפולי חשוב ,בהתעמתות של המטופלים עם חוסר האונים שלהם ,ולשם
למידה של גבולות וערכים פנימיים וקבלת מרות וסמכות .המטופלים צפויים לחרוג מן
הכללים ,ואז הם מקבלים תוצאות אשר מהוות הזדמנות לחשיבה ולהפנמה של העקרונות,
וזאת באמצעות כלים שונים מהתחום הקוגנטיבי-התנהגותי.
א 5.3.5.כלים התנהגותיים
כאמור ,על כל חריגה מגבולות וערכי המקום מגיב הצוות הטיפולי בתוצאה .התוצאה משתנה
על פי חומרת המעשה ,אך העיקרון המנחה את הצוות הוא שהתוצאה אמורה לעודד את
המטופל לחשיבה על המעשה שנעשה ,שבעקבותיה צריכה להגיע הפנמה פנימית של
הגבולות החיצוניים .כמובן שבתחילת הטיפול קשה מאוד למטופלים לקבל את התוצאות,
שהן לעיתים יצירתיות ולא נעימות ומנוגדות לכל מה שהיו רגילים ,ואולם רוב המטופלים
לומדים עם הזמן להוקיר את התוצאות האלה כנקודות ציון שגרמו להם לחשיבה אשר תלווה
אותם הלאה בחיים ותימנע מהם את החזרה לעולם ההתמכרות הפעילה.
להלן כמה דוגמאות:
ספסל ,קיר :התוצאה הנפוצה ביותר ,אותה יכול לתת לא רק איש צוות אלא גם מטופל בשלב
מתקדם יותר של הטיפול .כאשר יש חריגות על כללים ,נשלח המטופל לשבת על ספסל
מיוחד ,לחשוב על מה שקרה ולערוך חשבון נפש עם עצמו .משך הישיבה נע בין מספר דקות
לבין שעות ארוכות .בשלבים מתקדמים יותר של הטיפול ,כאשר יש צורך בהרגעת המטופל
שהתעצבן וכדומה ,במקום לשבת על ספסל הוא יעמוד מול קיר למספר דקות או שעות ,ירגע
ויחשוב על מה שקרה.
בסוף הזמן שנקצב מגיע איש צוות ועושה למטופל ניעור )ראה בהמשך(.
ניעור :כאשר יש צורך לשקף למטופל את הבעייתיות במעשה שעשה )לדוגמה בסיום ישיבה
על ספסל ,או במהלך הקפצה )ע"ע(( ,עושים לו ניעור .במהלך הניעור עומד המטופל עם
ידיים מאחורי הגב והמבט אל הרצפה ,ואיש הצוות )או מטופל משלב מתקדם יותר( מתאר
את המעשה שנעשה ,וכיצד זה עלול לפגוע בו ולחסום את מטרתו – שמירת הניקיון משימוש
בחומרים ממכרים .כמובן שסיום הניעור מסתיים במילים "אוהבים אותך" ,ולאחר מכן המנוער
אומר "תודה" .אסור לו להגיב או לדבר עם המנער בשעות הקרובות ,עליו לחשוב על הדברים
ולהפנים אותם.
שלט ופתרונות יצירתיים :לעיתים יש צורך להזכיר לנער המטופל כל הזמן את הבעיה איתה
הוא מתמודד .לשם כך הוא מכין שלט מעץ או בריסטול ותולה אותו על הצוואר ,וכך הוא
מסתובב למשך מספר ימים .לדוגמה" :אלימות זה לא הפיתרון בשבילי".
דוגמה יצירתית דומה אך שונה היא נערה אשר הפרה את כללי הבית ושתתה אלכוהול
ברטורנו ,והסתירה זאת במשך  25ימים עד שחשפה את ה"קומבינה" )מושג שמשמעותו
מעשה החורג מהכללים ומהדרך הנכונה ומוסתר( .במקום להשעות אותה נתן לה הצוות
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להסתובב מספר ימים עם תיק ובו  25אבנים על הגב ,ועם מקל סבא .התיק העביר לה
בצורה פיזית את הקושי שב"סחיבת הקומבינה" ,ומקל הסבא הזכיר לה את העזרה שהיא
צריכה לבקש בפעם הבאה .גם אם היא נופלת ומשתמשת ,הדבר הנכון הוא לבוא מיד ולדבר
על זה ,ולא להסתיר .בזכות התוצאה היצירתית הזאת ,אותה נערה נמנעה משימוש
באלכוהול לחלוטין.
ניתוק :במקרים של חריגה משמעותית נגזר על המטופל ניתוק למספר שעות או מספר ימים.
הניתוק יכול להיות בחדר סגור ,או על יד השער של רטורנו מבחוץ .במקרים חריגים )כאשר
מדובר במבוגרים שמסוגלים לכך( הניתוק יכול להגיע גם לשבועיים של חשבון נפש על גבעה
הסמוכה למקום .במהלך הניתוק נאסר על המטופל ליצור מגע או לשוחח עם מישהו ,מלבד
אנשי צוות או מטופלים מטעמם הבאים לשוחח עימו על מה שאירע ולשקף לו מידי כמה
שעות .מטרת הניתוק היא לשקף את חומרת המעשה ולהניע את המטופל להתבוננות וחשבון
נפש.
היעדר נוקשות :למרות המתואר לעיל ,הצוות ברטורנו משתדל לשמור על אווירה הומאנית,
ולא היררכית-נוקשה .דבר זה מתבטא בניסיון לראות את הצרכים הייחודיים של כל מטופל
ומטופל ,ולהתאים לו את דרכי הטיפול .הגמישות הזו מאפשרת לקבל גם מטופלים שבאים
עם התנגדות רבה לטיפול ולסייע להם בקליטה .מאידך ,ישנם מטופלים שהיעדר הנוקשות
היחסי דווקא פוגע בהם ,שכן הם זקוקים לגבולות נוקשים יותר.
נראּות וסדר יום :סדר היום ברטורנו אינטנסיבי מאוד ,החל מ 6:00בבוקר ועד  23:00בלילה
מועסקים המטופלים בצורה רציפה .התפיסה היא שהשעמום עלול לגורם למטופל לחזור
לעשות בעיות .מעבר לכך ,יש רצון להתקדם בכל יום בצורה משמעותית בתהליך הטיפולי.
ההתמודדות עם האינטסיביות היא חלק מהעימות של המטופלים עם הגבולות ועם חוסר
האונים שלהם .סדר יום כזה נותן לאנשי הצוות הזדמנות לפגוש את המטופלים מספר פעמים
ביום ,ולבדוק את ההתפתחות הטיפולית שלהם .בכל שלושה שבועות נפגש פורום של
מדריך ,עובד סוציאלי ומנהל בית ספר על כל מטופל וחושב יחד כיצד להמשיך ולהתאים את
התהליך הטיפולי עבור אותו מטופל.
מתן הזדמנויות נוספות :אמנם הגבולות מביעים עימם תגובות קשיחות ,אך יחד עם זאת,
האמונה כי לא מוותרים על אף מטופל מביאה את רטורנו לתת ניסיונות חוזרים ונשנים
למטופלים שברחו או נפלו .זאת כמובן בשילוב עם תהליך תיקון והפנמה .ההרגשה של
המטופל שלא יוותרו עליו בכל מחיר מסייעת בסופו של דבר לשבירת ההתנגדות שלו
לתהליך.
א 5.3.6.כלים טיפוליים
הקפצה :הרבה מהעבודה הטיפולית ברטורנו ,נעשית בעבודה קבוצתית ,עליה יורחב
בהמשך .אחד הכלים הקבוצתיים או הקפצה .בהקפצה עומדת כל הקבוצה במעגל עם ידיים
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מאחורי הגב .במידת הצורך ,נכנס מישהו למרכז המעגל ופונה למישהו אחר בצורה ישירה.
אותו אדם אינו רשאי להגיב ישירות ,אלא לאחר שאדם אחר דיבר.
ההקפצה היא פלטפורמה שמשמשת בשימושים שונים .דוגמאות :כל מעבר ממקום למקום
נעשה דרך הקפצה עם הוראות לגבי השלב הבא .כל יום נפתח ומסתיים בהקפצה ,הכוללת
סבב רגשות בו כל אחד מביא את עצמו .כאשר קרה משהו חריג בקהילה ,מכנסים את כולם
להקפצה עד שהבעיה נפתרת .אם אחד המטופלים לא קם בבוקר לדוגמה ,תתאסף כל
הקבוצה מסביב למיטתו במבנה של הקפצה ,עד שהוא יקום .בכך יראו לו שלא מוותרים עליו
ואוהבים אותו .השימוש הטיפולי המשמעותי ביותר בהקפצה הוא הקפצת רגש.
הקפצת רגש :כאשר אחד המטופלים בקבוצה מרגיש שיש בתוכו רגש חזק או קושי שמוכרח
לצאת החוצה ,או שהוא יודע שבמצב פנימי כזה מחוץ לרטורנו הוא היה הולך להשתמש
בסמים וכד' ,אזי הוא עושה הקפצת רגש .בעזרת הכאה על "גונג" מספר פעמים ,מתאספים
כל מטופלי הקבוצה ואנשי הצוות בתוך מספר דקות במרכז הקהילה .המטופל מקבל ניעור
קצר על כך ששמר את הדברים בבטן תקופה כל כך ארוכה ,ואז המטופל ידבר ,יבכה ,יצעק
או יקלל את מה שיושב עליו .הקבוצה כולה מקשיבה ,מכילה ,אוהבת ובסוף גם מחבקת .אם
יסכים ,יתנו לו עצות ודברי עידוד.
הקפצת רגש היא צעד קשה ואינטנסיבי שיכול לקחת מספר שעות ,אבל מדובר באחד הכלים
המשמעותיים ביותר במהלך הטיפולי ,ומספר מטופלים ציינו אותו כנקודת מפנה בתהליך
שעברו ברטורנו.
טיפולים קבוצתיים :המבנה הבסיסי ביותר ברטורנו הוא הקבוצה .המטופל נמצא כל הזמן
עם הקבוצה ,הוא חלק ממנה ,הוא קשור אליה והיא אליו .התמיכה והאהבה והעזרה ההדדית
שהוא מקבל ונותן בקבוצה ,הם מפתחות לשינוי .מעבר לכך ,יש מפגשים קבוצתיים טיפוליים,
כגון קבוצות רגש ,קבוצות צעדים ,טיפולים משפחתיים ,ומפגשי  NAבעיר בית שמש
הסמוכה.
טיפול פרטני :לצד הטיפול הקבוצתי שמעניק בעיקר תמיכה והזדהות ,עבודה משמעותית
נעשית באמצעות שיחות אישיות עם עובדים סוציאליים .בשיחות האישיות יש יותר פרטיות
ועל כן ניתן להגיע לעומקים טיפוליים שאולי לא נוח למטופל לחשוף בקבוצה גדולה.
באמצעות העו"ס המטופל בונה את סיפור חייו ,ובהמשך – מכין מסר אותו ניתן להעביר
הלאה .במידת הצורך ,העו"ס ילווה את המטופל ואת משפחתו בטיפול משפחתי.
כתיבה :בכתיבה נעשה שימוש נרחב כאמצעי יעיל לבדיקה והתבוננות עצמית .פעמים רבות
ישיבה על ספסל או ניתוק משולבת במטלות כתיבה המסייעות בתהליך חשבון הנפש שעל
המטופל לעבור.
כמו כן ,המטופלים מתבקשים לתעד את מחשבותיהם ,לכתוב את סיפור חייהם ולתאר את
התנהלותם היומיומית .זאת באמצעות "דפי אירוע" בהם רושמים בסוף כל יום את מה שעבר
במשך היום ,ועל מה מרגישים אסירות תודה.
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קליטת חניך חדש באמצעות חניך ותיק :בימים הראשונים לקליטה בקהילה ברטורנו מכונים
המטופלים החדשים "גוזלים" .בשלב זה ,מוצמד למטופל החדש "צל" – מטופל ותיק שלוקח
עליו אחריות ,מסביר לו את עקרונות המקום ,ומשתף אותו בתהליכים שהוא עבר .כך נוצר
קשר ההזדהות הראשון הטומן בחובו גם אכפתיות ואהבה כלפי המטופל החדש ,שמגיע
מתקופה מאוד מנוכרת וקשה בחוץ.
א 5.3.7.לימודים
למרות שאין הדבר מובן מאליו ,ברטורנו הגיעו למסקנה ששילוב לימודים והגשה לבגרויות
במהלך הטיפולי של בני הנוער ,יביא תועלת גם ברמה הטיפולית .ברטורנו הוקם בית ספר בו
מתקיימים לימודים בקבוצות קטנות ,ולכל תלמיד מתוכנן מסלול שמתאים עבורו .תחושת
ההצלחה והסיפוק שהמטופלים חווים במהלך הלימודים בוודאי מסייעת להם בבניית הדימוי
העצמי מחדש .כמובן שסיום עשר או שתים עשרה שנות לימוד ,או השלמת תעודת בגרות
הם כלים חשובים להצלחה בחיים באופן כללי.
א 5.3.8.כלים פרא-רפואיים – רכיבה טיפולית
ברטורנו יש חוות סוסים טיפולית ,עליהם רוכבים המטופלים פעם או פעמיים בשבוע .הסוסים
הם חוויה משחררת ,מרגיעה ומחזקת ,ויש להם תפקיד טיפולי חשוב ,באמצעות שיחות
וקבוצות המתלוות לרכיבה.
א 5.3.9.דת ורוחניות ברטורנו
התפיסה הטיפולית ברטורנו מתבססת במידה רבה על תוכנית שנים עשר הצעדים .כאמור
בפרק "תיאוריית תפיסת ההתמכרות כמחלה" למחלת ההתמכרות שלושה מימדים :פיסי,
נפשי ורוחני .המימד הרוחני נתפס כשורש המחלה ,ועל כן ההתפתחות הרוחנית היא
המפתח להחלמה.
ברטורנו מחזיקים בגישה זו ומדגישים את העבודה הרוחנית המתבססת על שני מקורות:
תכנית שנים עשר הצעדים )לה יוקדש פרק נפרד( והיהדות.
כאמור ,לרטורנו מאפיין ייחודי כקהילה טיפולית דתית .למרות זאת ,רוב המטופלים בה הם
חילונים .גם המטופלים הדתיים מגיעים במקרים רבים כאשר הם מלווים ואף מוצפים
ברגשות קשים ביחס לאלוקים ,שלעתים נתפס כמעניש ולא הוגן ,ולעתים מושלכת עליו דמות
האב הנוטש או מתעלל.
מממצאי המחקר עולה כי הן המטופלים הדתיים והן החילונים חוו התפתחות רוחנית ושיפור
בקשר הרוחני עם אלוקים .הדתיים למדו להאמין מחדש באלוקים ככח עליון אוהב ועוזר
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נרחבות של חזרה בתשובה מלאה( וחלקם תרגמו את המושג כח עליון למושאים כגון
הקבוצה ,החונך ,הצוות ,התכנית וכו'.
השמירה על כללי הדת נתפסת בעיני המטופלים כגורם חיובי במהלך הטיפולי ,גורם שעוזר
להם להתמודד עם גבולות וקבלת סמכות ,ומחזק את הערכים החשובים לטיפול.

א 5.4.יישום תכנית הצעדים בטיפול במכורים ברטורנו
א 5.4.1.הטמעת התוכנית – יותר בחיי היומיום ופחות באופן פורמלי
מתוצאות המחקר עולה כי על אף שרטורנו כקהילה מצהירה על תוכנית שנים עשר הצעדים
בשילוב היהדות כבסיס רוחני של הטיפול ברטורנו ,הרי שרוב המטופלים ובני משפחותיהם
לא הכירו את תוכנית הצעדים לעומק .ההשתתפות בקבוצת הצעדים המתקיימת פעם בשבוע
אינה חובה ,ואין עבודה מסודרת ועקבית על הצעדים לרוב .במחקר צוין שלאחר שלב איסוף
הנתונים התחילו ברטורנו לתת לענין יותר גדש ותשומת לב.
יחד עם זאת ,מתוך ראיונות עם מטופלים ואנשי צוות עלה בבירור כי תפיסת העולם
והטרמינולוגיה של התוכנית חדרו באופן ברור לקהילה ,והמטופלים חווים ומפנימים אותן.
התוכנית מיושמת בצורה מעשית באמצעות המפגש של המטופלים עם הכלים השונים
שנסקרו בפרק הקודם ,ומתוך כך מפנימים את עקרונותיה ,אשר דרך ישומן יפורט להלן.
א 5.4.2.הודאה בחוסר אונים וכניעה בפניו
תכנית הצעדים טומנת בחובה מספר פרדוכסים ,שהבסיסי שבהם הוא שדווקא ההודאה
בחוסר האונים אל מול ההתמכרות ,והכניעה בפני הניסיון לשלוט בה ,היא המפתח לשינוי
ולהשגת השליטה הרצויה .כאמור ,רוב המטופלים מגיעים לרטורנו בכח צו חיצוני ,והם עדיין
לא חווים את ההכרה הזו .על כן ,התקופה הראשונה ברטורנו מוקדשת להודאה חוסר
האונים .זה מושג ע"י ההתנגשות של המטופלים בחוקים הנוקשים במקום .החוקים מסמלים
את החיים שלפעמים הם לא צודקים ,הם מעצבנים ,הם מגבילים ,אבל צריך לדעת כיצד
להתמודד איתם .הדרך שבה היו רגילים המכורים להתמודד היא פשוט ללכת ולהשתמש.
ברטורנו לומדים כלים רוחניים כגון מסירה לכח עליון והודאה בחוסר האונים ,על מנת
להתמודד עם חוסר האונים הזה .בהתחלה קשה למטופלים לקבל זאת והם מנסים לתנגד
כפי שהיו רגילים בעולם שבחוץ .רק לאחר תקופה מסוימת הם מתחילים לקבל את רעיון
הכניעה ,ובסופו של דבר נכנעים ומפסיקים להתנגד לכללים .אז למעשה ניתן להתחיל את
הטיפול המשמעותי .להלן דוגמה מהמחקר של מטופלת בשם "שירי":
פה ברטורנו החוסר אונים מתבטא כל שעה ,כי אני כל היום חסרת אונים במיליון דברים...
אני רוצה עכשיו לדבר עם מדריך והוא לא מוכן לדבר איתי כי צריך טופס בקשה ובשיחת
ייעוץ .חרא לי עכשיו ,אני חייבת עכשיו לדבר איתך ,לא ,את לא תדברי ,אבל אם אני אפנה
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אליו ,לא רק שהוא לא ידבר אותי ,הוא ישלח אותי לספסל ,אז אני עוד יותר אתבאס ,אז זה
לחרוק שיניים .פה מלמדים אותך ,לא צריך כל כך להתבאס ,כי תמסור את זה הלאה ,זה לא
בידיים שלי ,אני קשה לי עכשיו ,רע לי ,אני רוצה להשתמש ,אני רוצה לישון ,אני רוצה לדבר
עם ההוא ,אני לא יודעת מה אני רוצה ,אני רוצה לצאת ולא מאשרים לי ,תמסרי את זה
ותגידי :לא בשליטתי ,שירי .אני מפעילה חוסר אונים ואני ממשיכה הלאה כדי שזה לא יהפוך
אותי לכל היום ולא יגרום לי להגיע למקומות לא טובים.
יש לציין שלא תמיד מושגת הכניעה המיוחלת ,יש מטופלים שממשיכים לתפוס את התוצאות
כעונשים שרירותיים ומתנגדים אליהם ,במקום לקבל אותם כהזדמנות להתאמן על כניעה
והודאה בחוסר אונים ,מה שיסייע להם להתמודד מול ההתמכרות.
א 5.4.3.תיקון פגמי אופי
ברטורנו לומדים המטופלים להתמודד עם פגמים ודפוסים שאפיינו את עברם ,ולהפוך אותם
לאיכויות .במקום הנטיה לשקר ולמסכות ,לומדים המטופלים את ערך הכנות .במקום ריכוז
עצמי מתרגלים לעזור אחד לשני ,בקבוצות ובשיחות אישיות .מתוך כך מתחזקים בדרכם
שלהם ,על פי עיקרון "תרפיית העוזר" .80במקום לכעוס על העבר ולשמור בבטן ,הם לומדים
לבטא את הכעס ,להוציא אותו בצורה מבוקרת בקבוצה ,ולאחר מכן לסלוח.
א 5.4.4.השתתפות בפגישות  NAבקהילה
בניגוד להשתתפות בקבוצות הצעדים ברטורנו שאינה חובה ,מטופלים שהגיעו לחלק ג'
בטיפול מחוייבים להשתתף בפגישות  NAבעיר בית שמש הסמוכה ,פעם או פעמיים בשבוע.
המטרה היא הכנה ליציאה לחיים שאחרי הטיפול בקהילה ,בשילוב האידיאולוגיה של תוכנית
הצעדים שאומרת שכדי לשמור על הימנעות מוחלטת ומניעת התדרדרות להתמכרות פעילה,
יש צורך בתמיכה חברתית ורגשית רצופה ,ובחזרה מתמדת על עקרונות התוכנית.
המטופלים מגיעים למפגשים הקבוצתיים ומכוונים למציאת ספונסר )חונך( שילווה אותם
בסיום הטיפול .מדברי המטופלים עולה כי רובם רואים בקבוצת ה NAגורם משמעותי
שאוהב ,מקבל ותומך בהם ,וחלקם אף מרגישים בנוח יותר לשתף שם בקשיים ולקבל את
התמיכה והעזרה לה הם זקוקים.

א 5.4.5.החידוש של רטורנו – פיתרון רוחני לכאב נפשי-רגשי
ברטורנו ישנו חידוש מסוים ביחס לתוכנית הצעדים המקורית .התפיסה ברטורנו היא כי
מתחת לתופעת ההתמכרות ההתנהגותית והפיסית ישנו כאב רגשי לא פתור ,הגורם למכור
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סבל שהינו בלתי נסבל ,ו"מכריח" אותו לברוח אל ההתמכרות .ברטורנו אם כן ,לא מטפלים
בהתמכרות אלא בכאב שגרם לה.
חוסר האונים של המכור אינו עומד רק מול ההתמכרות לחומר מסוים ,אלא זה חוסר אונים
אל מול מצב רגשי .המכור אינו יודע כיצד לנהל את רגשותיו ,ולמעשה הם מנהלים אותו.
תפיסה זו מאפשרת לרטורנו להתמודד עם כל סוגי ההתמכרויות ,גם להתנהגויות מסוימות
או לרגשות .מתוך תפיסה זו עולות דרכי הטיפול וההתערבות הייחודיות לרטורנו ,אשר
מטרתן ללמד את המכורים להתמודד עם הרגשות ,בעיקר באמצעות שיתוף והכלה .בכך יש
הרחבה ,ואולי אפילו חריגה מסוימת מהתוכנית המקורית ,אשר מתמקדת בעיקר במימד
הרוחני כשורש בעיית ההתמכרות.
ואולם ,למעשה יש כאן תפיסה הוליסטית התופסת ששלושת המימדים קשורים האחד בשני.
הפיתרון המוצע לכאב הנפשי הוא פיתרון רוחני – מסירה לכח עליון ,תפילה ,אלטרואיזם
וחריגה מהעצמי .על כן ,ההתמודדות הרוחנית והמאבק הבלתי פוסק בגאווה ובריכוז העצמי,
הם החלק המשמעותי והעיקרי של הטיפול ברטורנו ,והתנאי להצלחתו.

81

א 5.5.יישום תכנית שנים עשר הצעדים ברטורנו אצל אנשים לא מכורים
ברטורנו מפעילים מספר פרוייקטים המביאים את פילוסופיית החיים של רטורנו לציבור
הרחב .במפגשים שהם קצרים יחסית ,לא ניתן לפרט את התוכנית ,ולכן היא אינה מדוברת
בצורה ישירה .ואולם ,כאמור בפרק העוסק ביישום התוכנית בקהילה הטיפולית ברטורנו,
התוכנית באה לידי ביטוי בדרך החיים המעשית ובטרמינולוגיה היומיומית ,הן בטיפול והן
בהשתלמויות לקהל הרחב.
א 5.5.1.ימי עיון
מזה מספר שנים שברטורנו עוברים מידי שנה כ 17,000איש בימי עיון ובסדנאות ,במסגרת
מחלקת השתלמות ולימודי חוץ של רטורנו .קהל היעד מגוון וכולל תלמידים ,סטודנטים ופרחי
הוראה ,אנשי חינוך ,חיילים ,קצינים וטייסים ,אנשי עסקים וחברות שונות.
בימי העיון נחשפים המבקרים לתפיסת החיים של רטורנו ,פוגשים מטופלים ושומעים את
סיפור חייהם )"מסר"( ,ועוברים חוויה רגשית ייחודית .אלה שבאים לסדנאות מקבלים גם
כלים אותם ניתן ליישם אחר כך בחייהם הרגילים.
אומנם לא ניתן למצוא בחינה אקדמית מסודרת של תופעה זו ,ואולם נראה כי הביקוש הרב
לימי עיון אלו ,למרות מחירן הגבוה יחסית ,מלמד על ההשפעה החיובית וההצלחה של ימים
אלו.
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א 5.5.2.תוכנית נת"ן
תוכנית נת"ן )נוער תומך נוער( מיועדת לבני נוער בסיכון ,הסובלים ממצוקות שונות .התוכנית
החלה בתקופת ירי הטילים על שדרות לאחר ההינתקות ,והמשיכה עם קבוצות שונות של
נוער במצוקה.
הרעיון העומד מאחורי התוכנית הוא שבתקופת גיל ההתבגרות מתרחשת תופעה בה בני
הנוער נוטים להתחבר אל קבוצת השווים בני גילם ,ולהתנתק מקבוצת השונים ,קרי עולם
המבוגרים .ההשפעה אם כן ,של הנוער אחד על השני ,תהיה גדולה לאין שיעור מאשר
ההשפעה שניתן להשיג באמצעים הרגילים שהמבוגרים משתמשים בהם כדי להשפיע על בני
הנוער.
היישום בפועל הוא שבני נוער נבחרים מגיעים כקבוצה לסמינריון בן שלושה ימים ברטורנו,
במהלכו הם חווים סדנאות שונות ,ומקבלים כלים ליישם את תפיסת החיים של רטורנו.
הנערים לומדים את כוחם של ההקשבה ושל השיתוף ,והכח שתמיכה קבוצתית יכולה לתת
בהתמודדות עם הקשיים הרבים בחיים אותם הם סובלים.
לאחר מכן ,חוזרים הנערים אל סביבתם הטבעית ,ושם יוצרים סביבם מעגלי השפעה
המפיצים את העקרונות והכלים שלמדו בסדנה ברטורנו ,וכך מביאים להקלה בהתמודדות עם
הקשיים והסבל בחיי היומיום.
במחקר שנערך ע"י ד"ר נפתלי יערי ) (2011נבדקה השפעתה של התוכנית .המחקר בדק
שלוש אוכלוסיות יעד – המשתתפים בתוכנית ,החברים הנמצאים במעגל ההשפעה של
המשתתפים ,והמבוגרים שסביבם – הורים ,מורים ומדריכים .תוצאות המחקר אמנם הראו
הבדלים קטנים בין האוכלוסיות השונות וההתפלגויות השונות בתוכן ,ואולם באופן כללי
קיימת שביעות רצון והשפעה חיובית של התוכנית על המשתתפים ועל חבריהם .ההשפעה
של בני נוער אחד על השני היתה טובה יותר מאשר השפעתם של מבוגרים המגיעים בגישה
הנתפסת כפטרנליסטית .תחושת האחריות האישית והנכונות לעזור לבני נוער אחרים
מועצמת בזכות הסדנאות .לפיכך המלצת המחקר היתה להמשיך בהן.
א 5.5.3.קורסים
פרוייקט נוסף המביא את תוכנית הצעדים אל הקהל הרחב הוא קורסי האימון שמפעילה
רטורנו בשיתוף מרכז אלון .במסגרת הקורסים מקבלים הלומדים הכשרה לשמש כמאמנים
בשיטת  ,NLPבשילוב תוכנית שנים עשר הצעדים .המשתתפים לומדים את כל הצעדים
בצורה מסודרת ,ולומדים כיצד ליישם אותם בחייהם הרגילים ,תוך הפנמה של העקרונות
הרוחניים של רטורנו.
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א 5.6.ניסיונות קודמים לשילוב עקרונות רטורנו או  12הצעדים במערכת החינוך
א 5.6.1.כפר הנוער בן שמן
בשנת  2006הופעלה "תוכנית אח"מ בכפר הנוער בן שמן" בשיתוף קרן סקט"א רש"י וארגון
רטורנו .את התוכנית ליווה מחקר הערכה מלווה של חברת מטרנס הופמן.
מטרות התוכנית היו:
•

יצירת אקלים חינוכי מיטבי )אח"מ( – אוירה של שיתוף ,תוך גיבוש שפה משותפת
לתלמידים ואנשי צוות.

•

איתור תלמידים הנמצאים בסיכון או החווים מצוקות וקשיים

•

מתן סיוע והקניית כלים להתמודדות לחניכים ולצוות

•

הפחתת האלימות והשימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים והתנהגות סיכונית
כתוצאה מהשינוי בכפר

התוכנית עצמה כללה מפגשי פתיחה ועבודה משותפת של צוותים מרטורנו ומהכפר ,הן עם
צוות הכפר והן עם צוות החניכים.
תוצאות התוכנית היו טובות מבחינת תוצאות המשובים של החניכים ,והמלצת המחקר היתה
להמשיך בתוכנית .יחד עם זאת ,לא כל מטרות התוכנית הושגו ,במיוחד לא בהיבט הארגוני.
המסקנה היתה שיש לבנות שיתוף פעולה הדוק יותר בין הגורמים השונים של כפר הנוער
לבין רטורנו על מנת שהתפיסות אכן תוטמענה בצורה הטובה בתוך הצוות של כפר הנוער,
באופן שהוא יוכל לאחר מכן להמשיך את התוכנית בעצמו.
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חלק ב :תיאור תכנית "מכיתה לקבוצה"
ב 1.פתיחה אישית – הקשר שלי לרטורנו
בקיץ תשס"ח השתתפתי כסטודנט להוראה בסיור פדגוגי ברטורנו .בסוף היום נכחתי בסדנה
של שמריהו חן ,מנהל מחלקת השתלמויות ולימודי חוץ ברטורנו .במהלך הסדנה חוויתי חוויה
רגשית חזקה ,שהביאה אותי לדמעות .הרגשתי שיש כאן משהו שונה ,משהו שאני חייב
להכיר מקרוב ,ולשלב אותו בעבודתי החינוכית כמחנך .לא היה לי מושג כיצד זה יקרה ,כל
מה שעשיתי היה לגשת אחרי ההרצאה לשמריהו ולקבל ממנו חיבוק ומספר טלפון.
בהסתכלות לאחור אני יכול לומר שבעקבות פעולה פשוטה זו ,חיי השתנו .בסופו של דבר
הקשר התפתח ואכן זכיתי להגשים את החלום לשלב את עקרונות רטורנו בתוך מערכת
החינוך הרגילה .בפרק זה אסקור את הפרוייקט הראשון )אם כי לא האחרון( שביצעתי יחד
עם שמריהו – מכיתה לקבוצה.

ב 2.תיאור הכיתה
בשנת הלימודים ה'תשס"ט התחלתי לעבוד בנתיב התורני מדעי "בראשית" בכפר הנוער
הדתי בכפר חסידים ,כמחנך כיתה ח .בכיתה היו אז שנים עשר תלמידים .הכיתה התאפיינה
ברמת תפקוד לימודית ומשמעתית נמוכה מאוד יחסית לנורמה בנתיב בראשית .במהלך שנה
זו ,התחלתי ללמוד את עקרונות התפיסה של רטורנו באמצעות" :סמינר רבנים" שכלל מספר
סדנאות של שמריהו בכפר הנוער ,ביקור ברטורנו ,והרבה מאוד שיחות אישיות עם שמריהו.
לקראת סוף השנה גמלה בליבי ההחלטה להתחיל ליישם את העקרונות בעבודה החינוכית
בכיתה.
בשנה לאחר מכן ,עזבו ארבעה תלמידים את הכיתה והצטרפו שניים אחרים ,כך שמספר
התלמידים התייצב על עשרה.

ב 3.תיאור התוכנית
ב 3.1.מטרות התוכנית
אודה על האמת ,את התוכנית התחלתי מבלי לכתוב כל מיני מסמכים ולגבש מטרות וכד',
פשוט התחלתי אותה כי האמנתי בדרך הזו ,והייתי משוכנע שהיא תביא לדברים טובים.
יחד עם זאת ,אני יכול בדיעבד לשרטט מספר מטרות ותוצאות מצופות מן התוכנית:
 .1פיתוח שפה רגשית ,ולימוד מיומנויות של זיהוי ,שיום וביטוי רגשות בקבוצה
 .2הפחתת תופעות אלימות ,הצקות ופוגענות חברתית
 .3פיתוח אישיות של הפרט כאדם בוגר ,אחראי ורגיש יותר
59

בס"ד

מכיתה לקבוצה – אוריאל הרצוג

 .4חיזוק הקשר בין המחנך לתלמידים כדמות משמעותית ,אוהבת ואהובה עבורם
 .5לקיחת אחריות כיתתית על הלמידה כמטרה משותפת לכל חברי הקבוצה
 .6התפתחות רוחנית של התלמידים

ב 3.2.העבודה בכיתה
את שנת הלימודים תש"ע פתחתי עם ההכרזה כי מעכשיו הכיתה הופכת להיות קבוצה,
ומשמעות הדבר שהתלמידים ערבים זה לזה ופועלים יחד להשגת המטרות .בפועל ,הקדשתי
את החלק הראשון של כל יום לסבב רגשות שבו כל אחד צריך לספר כיצד הוא מרגיש ולשתף
במה שעובר עליו .בדומה לנהוג ב NAוברטורנו ,כל אחד בתורו אמר את שמו וקיבל
מהקבוצה חיזוק ואהבה בקריאת "אוהבים אותך."...
כצפוי ,התגובות הראשוניות לרעיון היו ציניות ,ושיתוף הפעולה לא היה נלהב .אולם אני
התעקשתי להמשיך בתוכנית מתוך אמונה שיש כאן משהו טוב עבור התלמידים.
עם הזמן ,למדו התלמידים את היכולת לזהות ,לשיים ולבטא את הרגשות .כלומר ,הם למדו
את השמות השונים של הרגשות ,למדו לזהות שהם מרגישים רגש מסוים ,לתת לו את השם
הנכון ,ולבטא את זה בקבוצה .במקרים רבים ,כאשר היה מדובר בשיתוף אמיתי ,התלמידים
חוו גם את ההקלה המתלווה להתחלקות.
חשוב לציין שתנאי הכרחי לקיומה של קבוצה כזו הוא מרחב בטוח ,שמשמעותו היכולת של
הפרט להביא את עצמו מבלי לחשוש לתגובות פוגעניות של החברה ,ומבלי לחשוש לפגיעה
בפרטיותו .שני התנאים האלה לא מתקיימים בדרך כלל במפגשים חברתיים של בני נוער,
ומכאן שהיכולת של הפרט להביא את עצמו בצורה אמיתית ולקיים דיאלוג אמיתי הכולל
הקשבה ושיתוף כנה ,למעשה אינה קיימת כלל .לדבר הזה יש השלכות על התפתחות הנער
ועל דמותו כבוגר .על מנת לעשות את ההבדל בין זמן של קבוצה לזמן רגיל ,קבעתי שלושה
כללי התנהגות יסודיים והשתדלתי לעמוד עליהם:
 .1מדברים אך ורק לאחר קבלת רשות הדיבור
 .2דברים פרטיים שנאמרים בקבוצה נשארים בקבוצה
 .3שומרים על קדושת הלשון
הכלל הראשון מאפשר דיאלוג אמיתי שבו כל אחד יכול לומר את אשר על ליבו ,מבלי לחשוש
שיקטעו אותו באמצע ,והוא כולל גם הימנעות מפוגענות ,ציניות ו"ירידות" הדדיות ,המאפיינות
את בני הנוער.
הכלל השני הוא כלל האנונימיות ,שאומר שאין לספר דברים פרטיים הנאמרים בקבוצה
לאנשים מחוץ לקבוצה ,ובכך להפר את הפרטיות והביטחון של הדוברים ,וכן אין לדבר עם
אנשי הקבוצה על דברים אלו שלא בזמן קבוצה .זאת על מנת שאנשים מבחוץ לא ישמעו את
הנאמר ,וגם כדי שלא ליצור "תת קבוצה" החולקת דבר הקשור לכולם אך לא משותף לכולם.
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הכלל השלישי נועד למנוע קללות אשר נפוצות בקרב בני הנוער ,וגם הוא חלק מהמרחב
הבטוח אם כי ניתן להסתדר גם בלעדיו.
כך המשכנו יום אחר יום ,כאשר כמובן היו הבדלים ברמת הרצינות והשיתוף ,וההפנמה של
העקרונות בין התלמידים השונים .ככל שההתנסות במיומנויות המשיכה ,כך התגלו יותר
הזדמנויות להרגיש בצורה משמעותית את הכח של ביטוי הרגשות בקבוצה מכילה.
עם הזמן נכנס מושג ה"הקפצה" הלקוח מתוך העולם של רטורנו ,שמשמעותו היא שכאשר
תלמיד מסוים מרגיש צורך דחוף לשתף במשהו גם כשלא מדובר על זמן של קבוצה ,כל
הקבוצה מתכנסת במהירות כדי להקשיב לו ולתמוך בו .בכלי זה השתמשו התלמידים פעמים
בודדות אך משמעותיות.

ב 3.3.הסמינריון ברטורנו – הרקע
התוכנית התקדמה בצורה טובה ,ואולם הרגשתי שמבחינה תפקודית ולימודית המצב רחוק
מלהיות מניח את הדעת .בתוכי התקיימה ההרגשה כל הזמן שאנו כבית ספר משקיעים
הרבה אנרגיה שיורדת לטמיון ,כדברי הפתגם "פול גז בניוטרל" ...מערכת החינוך ,ההורים,
המורים וגם התלמידים עצמם משקיעים מאמצים רבים על מנת לקיים את המוסד המכונה
"בית ספר" בצורה שוטפת ,ואולם ברגע האמת בו נפגשים המורה והתלמידים על מנת לקיים
את מושג הלמידה ,משהו מתפספס .התלמידים מכוונים את מאמציהם בללמוד כמה שפחות,
וכך קשה מאוד לקיים למידה משמעותית.
מתוך היכרותי עם רטורנו ,ידעתי ששם משתמשים בכלים רבים המצליחים לחולל שינוי
מהותי ואמיתי במטופלים המגיעים אליהם לטיפול .הרגשתי שאני חייב לבדוק האם ניתן
להעתיק חלק מהכלים לתוך עולם בית הספר ,על מנת להעביר את התלמידים תהליכי שינוי,
אשר בסופם הכיתה כקבוצה תיקח על עצמה את האחריות ללמידה ,ותפעל יחד על מנת שכל
חבריה יחוו הצלחה כמטרה המשותפת לכולם .זאת בדומה לתהליכים המתרחשים ברטורנו
וב ,NAכאשר לכל המשתתפים יש מטרה משותפת אחת והיא הימנעות מהסם ,וכולם עוזרים
אחד לשני על מנת להגיע למטרה.
החלטתי לעשות ניסוי ולקחת את התלמידים לסמינריון של שלושה ימים ברטורנו ,במתכונת
הדומה לסמינריון נת"ן ,82על מנת שיחוו את הרעיונות והעוצמות של רטורנו ,ויוכלו להחליט
האם מעוניינים ליישם חלק מהדברים בכיתה.
עלות הסמינריון היתה עצומה )לשם המחשה ,העלות לתלמיד היתה כמעט זהה לתקציב
הפעילות החברתית לתלמיד לשנה( ,ועל מנת לקיים אותו גייסתי את התרומות בעצמי
מאנשים פרטיים ומהורי הכיתה.

 82עיין עמוד .57
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ב 3.4.תיאור הסמינריון
הסמינריון התקיים בחלק האחרון של השנה ,לאחר חופשת הפסח .הגענו לשלושה ימים
ברטורנו ,אני ועשרת תלמידי הכיתה .עם הגעתנו לרטורנו ,אספתי מהתלמידים את
המכשירים הסלולריים .הם קיבלו אותם בחזרה בלילה לפני השינה ,ובבוקר אספתי אותם
שוב.
הסמינריון הורכב מיחידות שונות שהועברו ע"י שמריהו וע"י אני אנשי צוות נוספים מרטורנו.
כמו כן ,פגשו התלמידים לפחות שלושה מסרים שונים של בני נוער המטופלים ברטורנו.
התלמידים השתתפו בפעילות ספורט אתגרי של רכיבה על אופניים בשטח ,ורכיבה על
סוסים.
במהלך הסמינריון פגשו התלמידים ואף חוו חלק מהכלים הנהוגים ברטורנו ,כגון הקפצה
וניעור ,הכירו מושגים ומשפטים הנהוגים ברטורנו ,למדו להתפלל את תפילת השלווה וכן
טעמו ממשימות כתיבה שונות.
שיאו של הסמינריון היה בלילה הראשון ,בו התלמידים עברו עם שמריהו את סדנת "לשרוף
את הכאב" .סביב קומזיץ שמעו התלמידים את סיפורו האישי של שמריהו ,ולאחר מכן
התחלקו על נקודות שונות כואבות מחייהם הפרטיים .הקבוצה חוותה בצורה חזקה אוירה של
הכלה ,תמיכה והרבה חיבוקים.
בסיום הסמינריון התקיים סבב סיכום ,ובו סיכמו התלמידים את החוויה ואמרו אלו מהכלים
היו רוצים לקחת איתם אל בית הספר.
רוב התלמידים ביקשו להמשיך עם סבב הרגשות במתכונת של פעם בשבוע .נשמעו גם
קולות שביקשו ליישם את רעיון הספסל והניעור בכיתה בהפעלה עצמית של התלמידים.

ב 3.5.לאחר הסמינריון
הסמינריון ברטורנו היה עבור התלמידים חוויה רגשית חזקה .זוהי חוויה ייחודית שלא ניתנת
לשחזור באמצעים הרגילים הקיימים בתוך בית הספר ,ובתוך שגרת הלימודים ה"אפורה".
כאשר חזרנו מהסמינריון ורציתי ליישם את ההחלטה של התלמידים להמשיך במפגש קבוצתי
פעם בשבוע ,היתה הרגשה ש"כאן זה לא רטורנו" וזה לא אותו הדבר .כדי להתגבר על
תחושה זו ,וברוח הוולנטריות של ה ,NAהפכתי את מפגשי הקבוצה למפגשי רשות .רוב
תלמידי הכיתה בחרו להגיע למפגשים בצורה קבועה יחסית ,וכך המפגשים המשיכו גם
בשנה שלאחר מכן ,עד סיום שנת הלימודים תשע"א .יש לציין שבשנה זו ,כאשר התלמידים
בכיתה י' ,נקלטו שישה תלמידים חדשים בכיתה ,אשר הצטרפו לתוכנית ולמדו את
עקרונותיה.

ב 3.6.תוצאות התוכנית
להלן אסקור את תוצאות התוכנית כפי שאני רואה אותם .לצורך הנוחות ,אעשה זאת אל מול
מטרות התוכנית שנוסחו בסעיף ב:3.
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 .1פיתוח שפה רגשית ,ולימוד מיומנויות של זיהוי ,שיום וביטוי רגשות בקבוצה
מטרה זו הושגה במלואה .במהלך התקופה שקדמה לסמינריון נושא זה נלמד היטב
והמיומנויות נרכשו בצורה טובה אצל רוב התלמידים .יש לציין שלעובדה זו היתה
חשיבות עליונה לדעתי בהצלחת הסמינריון ,שכן התלמידים כבר הכירו את עקרונות
הקבוצה והשפה הרגשית ,וכך הסדנאות ברטורנו יכלו להעמיק ולגעת בתכנים
משמעותיים יותר.
 .2הפחתת תופעות אלימות ,הצקות ופוגענות חברתית
גם מטרה זו הושגה ותופעות אלו פחתו .הכיתה נחשבת כיום לכיתה המגובשת ביותר
בבית הספר .כאמור ,שישה תלמידים נקלטו בכיתה בשנת תשע"א ,וזאת בצורה חמה
וידידותית ,ללא תופעות שליליות .הכיתה קיבלה כלים להתמודד עם קונפליקטים
חברתיים שעולים בתוכה.
 .3פיתוח אישיות של הפרט כאדם בוגר ,אחראי ורגיש יותר
באופן כללי ,תלמידי הכיתה עברו תהליך משמעותי של התבגרות אישית .ואולם ,קשה
לבודד את המרכיבים שגרמו לשינוי זה ,ולזקוף את השינוי דווקא לזכות התוכנית.
 .4חיזוק הקשר בין המחנך לתלמידים כדמות משמעותית ,אוהבת ואהובה עבורם
מטרה זו הושגה באופן מלא .גם כאן קשה לבודד את המרכיבים שגורמים לשינוי
ולהצביע דווקא על גורם מסוים ,ואולם אין ספק שלתוכנית היתה השפעה חיובית על
הקשר .מעצם כך שהשורש א.ה.ב חזר על עצמו כל הזמן ,מעצם זה שהתלמידים ראו את
ההשקעה שהושקעה על מנת לקיים את הסמינריון ואת מה שקיבלו ממנו ,מעצם זה
שהתלמידים ראו לנכון לשתף בדברים אישיים בנוכחות המחנך ,כל זה תרם לחיזוק
הקשר והפיכתו למשמעותי עבור שני הצדדים.
 .5לקיחת אחריות כיתתית על הלמידה כמטרה משותפת לכל חברי הקבוצה
על אף שבאופן כללי מאז תקופת הסמינריון חלה עליה הדרגתית אך עקבית בתפקוד
הלימודי של הכיתה ,ניתן לומר שמטרה זו לא הושגה .לא נוצרה שפה של מטרה
משותפת ,וממילא לא היתה התאחדות של הקבוצה סביב השגת מטרה זו.
 .6התפתחות רוחנית של התלמידים
מטרה זו הושגה באופן חלקי בלבד .על אף שהתלמידים למדו והפנימו חלק מעקרונות
רטורנו ,הם לא פגשו בצורה מסודרת את תוכנית הצעדים ,ולא עבדו איתה מבחינה
רוחנית .כמו כן ,לא התקיימה השלכה של העקרונות אל עולם היהדות .ואולם כן היתה
הפנמה של עקרונות רוחניים כגון עזרה לזולת וחריגה מהעצמי.

ב 3.7.פרויקטים נוספים בעקבות התוכנית
בעקבות הצלחת התוכנית ,התחלנו ליישם עקרונות של שיטת רטורנו בהזדמנויות חינוכיות
נוספות:
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מאירוע משמעת לאירוע משמעותי – בעזרת שיחה אישית המשלבת בתוכה הכלה והזדהות
רגשית ,ועקרונות שלושת הצעדים הראשונים ,הצלחנו להפוך אירועי משמעת לאירועי
משמעותיים .לדוגמה בשנת תשע"א היו בכיתה ט תופעות של הצקות חברתיות לא נעימות.
לאחר שהאמצעים החינוכיים הרגילים לא נחלו הצלחה ,השתמשנו בעקרונות של זיהוי
הרגשות בשביל לשקף לתלמידים את המניעים הרגשיים להצקות ,ואת הצורך שלהם
בתמיכה חברתית .לשם כך ייסדנו קבוצה שמטרתה להביא לשינוי חברתי בכיתה ,ע"י מתן
תמיכה והקשבה לחברי הקבוצה:
קבוצת סחל"ב – סיירת חברתית לשינוי בכיתה .בקבוצה תלמידים נבחרים אשר מתמודדים
עם התופעה או יכולים להוביל שינוי בכיתה .הקבוצה לומדת את שפת הרגשות ,לומדת לתת
אהבה ,הכלה והקשבה ,ומכוונת ליצור בסופו של דבר תרבות חברתית אחרת ,אשר תחלחל
לכיתה כולה.
צוות המחנכים – צוות המחנכים של בראשית התוודע לתוכניות וביקש ללמוד בעצמו את
העקרונות והשפה .כל ישיבת מחנכים נפתחת בסבב רגשות ומתפתחת תרבות של שיתוף,
הכלה ותמיכה הדדית.

ב 4.תיאור המחקר
על מנת לקבל אינדיקציות יותר אובייקטיביות לגבי שאלת הצלחת התוכנית ,בחרתי לערוך
מעין מחקר איכותני הכולל ראיונות עם עשרת התלמידים שהשתתפו בתוכנית בשנה
הראשונה ובכלל זה בסמינריון ברטורנו ,ולקבל מהם משוב על התוכנית.

ב 4.1.תיאור השאלונים
את המחקר ערכתי בסוף השנה בצורה של ראיונות בעל פה )למעט אחד או שניים שנערכו
טלפונית( על פי שאלות כתובות מראש.
השאלות שנשאלו ביחס לתוכנית היו:
•

מה תרמה לך ההתנסות הקבוצתית בכיתה ,אם בכלל?

•

האם היית ממליץ לתלמידים אחרים לעבור התנסות זו ומדוע?

•

מה מאוד דיבר אליך בתכנית?

•

איזה כלים שפגשת אתה מיישם בחיים?

•

כיצד אתה מסכם כיום את החוויה שחווית בסמינריון ברטורנו?

•

יש משהו משם שלקחת לחיים?

•

אלו כלים שפגשת שם היית רוצה שניישם בביה"ס?

•

האם ומדוע יש פער בין התחושה בביה"ס לתחושה ברטורנו ,וכיצד אתה מסביר את
הפער?
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ב 4.2.תוצאות השאלונים
מסיכום הראיונות עולות כמה נקודות מרכזיות:
•

גיבוש – הנקודה המרכזית ביותר שחזרה שוב ושוב היתה הנקודה של הגיבוש.
התוכנית כולה והסמינריון בפרט הביאו לגיבוש של הכיתה ,היכרות טובה יותר של
האחד עם השני ,והעמקת הקשר לרמת פתיחות ושיתוף שאינה מקובלת בדרך כלל.

•

פתרון בעיות – התלמידים קיבלו כלים לפתור בעיות הקשורות לבית הספר או
לכיתה עצמה ,באמצעות דיאלוג.

•

התמודדות – אם האוירה היא רצינית ואמיתית ,אזי הכלים שנלמדו בתוכנית יכולים
לסייע בפתרון בעיות ומשברים בחיים .השיתוף בקבוצה מקל על הההתמודדות ונותן
הרגשה טובה באופן כללי.

•

ממליצים – רוב ככל התלמידים המליצו לתלמידים אחרים לעבור את התוכנית ואת
הסמינריון .הסיבות :מגבש ,עוזר למי שמתמודד עם דברים קשים ,נותן תחושת
הקלה שניתן לשתף בדברים קשים ולהיות אתה עצמך ללא חשש מהתגובות,
מאפשר לפתור בעיות בבית הספר.

•

מרחב בטוח ואותנטיות – עצם היכולת לדבר במרחב בטוח ללא חשש מתגובות
פוגעניות אפשרה לתלמידים להתבטא בצורה חופשית ואותנטית ולהביא את עצמם
באמת .זה נתן תחושה טובה מצד עצמו .במקרים מסוימים תלמידים שכלל לא דיברו
בחברה קיבלו הזדמנות לראשונה לבטא את עצמם.

•

כלים לחיים – רוב התלמידים ציינו שלקחו איתם כלי כלשהו לחיים .לדוגמה :ללמוד
להקשיב לאחרים ולא להתפרץ ,לכבד אחרים ,שוטר פנימי ,לעזור לאחרים ,דבקות
במטרה ,פתיחות במקום סגירות )עם הכיתה או עם ההורים( .שלושה ציינו שהם לא
מיישמים כלים מהתוכנית בחיים.

•

חוויה טובה – שישה תלמידים ציינו את החוויה ברטורנו כ"כיפית" או "חזקה" .זאת
מלבד הרווחים שצויינו בסעיפים אחרים.

•

יישום בבית הספר – סבב רגשות :שישה תלמידים מעוניינים לעשות סבב רגשות
פעם בשבוע .אחד מעוניין להמשיך בכל יום .אחד מתנגד .שני תלמידים מתנגדים
ליישום כלי טיפול התנהגותיים הנהוגים ברטורנו )כגון ספסל או ניעור( .תלמיד אחד
ציין את ההקפצה ככלי שיש לשמר .תלמיד אחד דיבר על שיקוף כמבט מהצד של
מורה או חבר .תלמיד אחד ציין את אווירת האכפתיות וההקשבה שיש לשמר .אחד
ציין שיש לעשות סבב פעם בשבוע לבירור בעיות שעלו במשך השבוע.

•

פער בין בית הספר לרטורנו – לגבי השאלה מדוע כעת הם מסוייגים יותר לגבי
יישום הכלים לעומת מה שאמרו כשהיו ברטורנו ,הדעות היו חלוקות .לגבי סבב
רגשות ,באופן כללי האוירה בבית הספר יותר קלה ,השמירה על חוקי הקבוצה נמוכה
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יותר ,ולכן המרחב פחות בטוח .על כן רמת השיתוף נמוכה יותר ,וממילא רמת
העומק והאוירה של הקבוצה חלשות יותר .לגבי כלים התנהגותיים ,חלק מהתלמידים
דיברו על כך שברטורנו אתה נמצא באוירה מסוימת אז אתה רוצה בזה ,כאשר אתה
חוזר לבית ספר אתה מבין שאתה רוצה בית ספר רגיל ולא טיפולי.
•

נקודות לשיפור – כאשר היו יותר מידי דיבורים בסמינריון כבר לא היו מרוכזים.
בכיתה זה לפעמים נמאס ,או נלקח רחוק מידי .הסמינריון היה כיף כחוויה חד
פעמית ,לא שוב .אחרי הסמינריון נוצרה נפילת מתח וכבר לא רצו כ"כ לעשות
קבוצה ,וחבל.

ב 4.3.מוגבלות המחקר
מחקר זה בוצע בצורה אישית ,וללא ביקורת מדעית .על כן ,ניתן יותר להתייחס אליו כתיאור
מקרה מאשר כמחקר מדעי .כמו כן ,מספר המרכיבים הבונה את התמונה הכוללת הוא רב כל
כך ,עד שקשה לבודד אותם .אופי הכיתה וגודלה ,הגיל ,הדינמיקה עם המחנך ,אירועים
שונים שקורים ,רמת ההיכרות של המחנך עם עקרונות התוכנית ועוד ועוד ,הם רק חלק
מהגורמים שמרכיבים את התמונה .על כן ,קשה להשליך בהכרח מתוצאות המחקר על כיתות
ובתי ספר אחרים.
כמו כן ,הראיונות בוצעו מול המחנך ובצורה אישית אך לא אנונימית .על כן ,ייתכן שהתשובות
הוטו על מנת להצטייר בצורה מסוימת .חשש זה נראה רחוק ,גם כי בכיתה נוצרה תרבות של
דיבור אמת ,וגם כי התשובות בפועל היו גם כאלה שיכולות להצטייר כ"פחות טובות".
למרות כל הנ"ל ,אם מסתכלים על מחקר זה כתיאור מקרה ,נראה כי ניתן ללמוד ממנו על
הפוטנציאל הטמון בשימוש בעקרונות רטורנו גם בסביבה חינוכית שהיא לא טיפולית,
במגבלות מסוימות ,כפי שיפורט בפרק הבא.

ב 5.דיון
ב 5.1.1.התחלקות
המרכיב המשמעותי ביותר ביצירת החוויה אצל תלמידי הכיתה היה מרכיב ההתחלקות ,אשר
התאפשר הודות לחוקי קבוצה ברורים ולמרחב בטוח .בהתחלקות חוו התלמידים תחושת
הקלה )קתרזיס( ,והמקשיבים חוו תחושת שיתוף וחיבור .ממצאים אלה מתאימים לממצאים
של רונאל ) (1995על כך שההתחלקות עוזרת הן למתחלק והן למאזין .בהתחלקות
המתחלק עשוי לחוש שחרור ממתח פנימי והקלה .חשיבות מיוחדת יש לאי הפרעות )מרחב
בטוח( בזמן ההתחלקות ,דבר שיכול להביא למתחלק תובנות חדשות.
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ב 5.1.2.הזדהות
על פי רונאל ,ההזדהות היא גורם חשוב בתהליכי שינוי ב NAוברטורנו .ההזדהות נוצרת
כאשר חבר בקבוצה מספר על עברו כמכור ואת סיפור ההחלמה שלו ,ואז חבר חדש יותר
מזהה בתוכו אלמנטים הזהים לאלו שבסיפור של הותיק .הוא מרגיש שיש מכנה משותף,
שמה שסיפר הותיק עבר גם עליו .אז נוצרת המשוואה – אם העבר והמחלה הם זהים ,אז
ייתכן מאוד שגם דרך ההחלמה תהיה זהה ,וכדאי ללכת בעקבותיו.
במהלך ההתנסות הכיתתית וכן בסמינריון ברטורנו ,היו לא מעט נקודות של הזדהות .אם זה
תלמיד שמביא סיפור לקבוצה הקשור להתמודדות במשפחה או בלימודים ,ותלמידים אחרים
חוו הזדהות וקיבלו גם הם חיזוק ותמיכה ,או יכלו לספק אותה למשתף .גם בסמינריון
ברטורנו חוו התלמידים הרבה רגעים של הזדהות,כאשר שמעו את הסיפורים השונים
ונקודות בחייהם הוארו באור חדש בעקבות הסיפורים.
יחד עם זאת ,נראה כי יש הבדל מהותי בין עוצמת ההזדהות שחוו התלמידים לרמות
ההזדהות של מכור מול מכור ב NAאו ברטורנו .זו גם הסיבה שקיימת המלצה להגביר את
השימוש במדריכים שהם מכורים נקיים ,על מנת שהמטופלים יוכלו לחוות את ההזדהות
המלאה איתם .לעומת זאת ,בכיתה ישנו פער מהותי בין התלמידים לבין הדמויות ברטורנו,
שכן התלמידים ב"ה אינם באים מרקע של התמכרות.
בין התלמידים לבין עצמם אמנם יש נקודות של הזדהות ,ואולם גם כאן ישנו פער בסיסי.
שורשו של הפער הוא בכך שכל תלמיד מביא את עצמו סביב הקורה אותו באופן שרירותי,
ועל כן נקודות החפיפה בין התלמידים השונים מעטות יחסית .הדבר הזה הוא בר שינוי ,והוא
תלוי בהגדרת הקבוצה .לדוגמה ,ניתן לקיים קבוצה שכל חבריה הם תלמידים שרוצים לחוות
הצלחה לימודית ,או ליצור שינוי חברתי בכיתה ,או להפסיק לעשן או להבריז .כאשר לקבוצה
יש מטרה משותפת ברורה המאחדת את כולם בהתמודדות איתה ,אז יש יותר אפשרויות
ליצור הזדהות סביב אותה נקודה.
ב 5.1.3.תמיכה חברתית וקבלה ללא תנאי
הקבלה ללא תנאי והאהבה הבלתי מסוייגת הן מפתח חשוב ביצירת הקשר הראשוני
והקליטה של החבר ב ,NAוגם ברטורנו .אמנם ב NAהקבלה היא טוטלית וחופשית ,המכור
רשאי להיות מישהו ,ואפילו להשתמש בסמים אם הוא רוצה .83גם ברטורנו הקבלה היא
טוטלית והאהבה בלתי מסויגת ,אם כי יחד איתם יש גם הגבלות וחוקים קשיחים.
גם במהלך התוכנית "מכיתה לקבוצה" היתה הקבלה ללא תנאי עמדה נשאפת .היישום
המעשי היה שאין להגיב בצורה צינית או מלגלגת במהלך מפגש קבוצתי ,קריאת "אוהבים
אותך" לכל אחד במהלך הסבב ,וחיבוקים בעת הצורך .לא ניתן מקום לאמירות שיפוטיות.
 ,Maxwll, 1983, pp. 292 83בתוך רונאל  '95עמ' .143
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יחד עם זאת ,העקרונות האלו לא נשמרו בצורה טוטלית ע"י התלמידים .כאמור ,קיימות
נורמות חברתיות אצל בני נוער שאינן כאלה ,ולעיתים אפילו הפוכות .הדרך המקובלת אצל
נער שרוצה להרגיש מקובל יותר בחברה היא ע"י השפלה של חבר אחר מקבוצת השווים.
כאשר אותה קבוצת שווים מתכנסת למפגש מסוג אחר ,בו תרבות הדיון ונורמות ההתנהגות
הן אחרות ,לעיתים יש זליגה של התרבות החיצונית פנימה .זה כמובן משתנה מנער אחד
לשני ,בהתאם לרמת הבגרות הנפשית שלו .תפקיד המורה המנחה הוא לעמוד על המשמר
ולנסות למגר תופעות כאלה ,וזאת על מנת לתת לתלמידים את התחושה שמקבלים אותם
כפי שהם ,והם יכולים להגיד באמת מה הם מרגישים.
אכן ,חלק מהתגובות בשאלונים דיברו על כך שבהתנסות הקבוצתית בכיתה וברטורנו הם
הרגישו "בלי מסכות" ויכולים לבטא את עצמם כפי שהם רוצים .יחד עם זאת ,היה גם במקרה
של תלמיד שהודה שנמנע מלומר את דעתו בנושא מסוים ברטורנו בגלל חשש מהבעת
עמדה המנוגדת לדעת שאר הכיתה.
ב 5.1.4.תפיסת ההתמכרות כמחלה ותוכנית שנים עשר הצעדים
התיאוריה התופסת את ההתמכרות כמחלה שלא ניתן לרפואתה ,אלא רק להפוך אותה ללא
פעילה ,היא העומדת בבסיס תוכנית הצעדים ,והיא המובילה לצעד הראשון שהוא הודאה
בחוסר האונים אל מול ההתמכרות ,כפי שהרחבתי במהלך חיבור זה .הצעדים הבאים הם
המשך ותוצאה של הצעד הראשון.
במהלך ההתנסות עם התלמידים ,הדגש היה יותר על העבודה בשפת הרגש כפי שעושים
ברטורנו ,מאשר למידה מסודרת של הצעדים .לכן ,גם לא נגעתי כמעט בנושא ההתפתחות
הרוחנית .במבט פשוט ,כיוון שהתלמידים לא מתמודדים עם חוסר אונים אל מול מחלת
ההתמכרות ,נראה כי לא שייך לעסוק בתכנים האלה בכיתה נורמטיבית.
אולם ,בפרק "בין דת לרוחניות" הבאתי את הגמרא במסכת קידושין דף ל"ב המדברת על כך
שאלמלא הקב"ה עוזר לאדם להתגבר על היצר הרע ,האדם לא יוכל להתמודד מולו .הגמרא
הזו פותחת פתח לשאול עקרונות וטרמינולוגיות מתוך תוכנית הצעדים ,להתמודדות רוחנית
מול היצר הרע .על כך ראוי להרחיב את הדיבור ,אך אין זה מעניינו של חיבור זה.
ב 5.1.5.וולנטריות ואחריות אישית
הוולנטריות מודגשת במסורת " :3הדרישה היחידה לחברות היא הרצון העז להפסיק
להשתמש" .המשמעות היא שכדי להיות חלק מה ,NAכל מה שצריך זה רצון להפסיק
להשתמש .זהו תנאי אישי סובייקטיבי ,שאינו תלוי בגורמים חיצוניים ,ובמידה והחבר אינו
רוצה להשתתף ,הוא כמובן רשאי לעזוב בכל עת שירצה.
בניגוד לכך ,רטורנו כקהילה טיפולית מכילה בתוכה יותר מורכבות בנקודה זו ,מכיוון שרוב
המטופלים מגיעים מכורח צו בית משפט ,או לחץ חיצוני גבוה של המשפחה וכד' .האתגר
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בטיפול הוא להצליח ליצור במהלך התקופה הראשונית מוטיבציה פנימית להפסיק את הסבל
ולהיכנס לטיפול בצורה עמוקה ורצונית .בין השאר ,מורכבות זו באה לידי ביטוי בכך
שהמטופלים יכולים לעזוב את רטורנו בכל עת שירצו מבחינה פיסית כי שער הכניסה אינו
נעול .יכול להגיע נער שהוא אזוק באזיקים ומלווה בשוטרים ,הם מעבירים אותו לרשות
ואחריות רטורנו ,ורגע לאחר מכן הוא חופשי ויכול תיאורטית פשוט לברוח .ואכן ,הרבה
מהמטופלים חווים בריחה במהלך הטיפול .אמנם ,בריחה כזו נתפסת כחריגה מהכללים
והחזרה אינה מובנת מאליה.
גם בהתנסות הכיתתית התקיימה מורכבות כזו .בהתחלה לא ניתן לתלמידים חופש בחירה
האם להשתתף או לא ,מתוך הנחה פשוטה שאדם לא יכול לבחור האם הוא רוצה משהו
שהוא לא התנסה בו מעולם .לאחר שעברה תקופה ארוכה של מספר חודשים ,ולאחר
ההתנסות ברטורנו שהביאה את החוויה לשיא ,אז ניתן לומר שהתלמידים יודעים במה
מדובר וכעת ניתן לתת חופש בחירה בשאלה האם לקחת חלק בקבוצה או לא .חופש זה
מעלה את ערך האחריות שאומר שמי שנכנס מקבל על עצמו את כללי הקבוצה .גם כאן ,באין
מטרה מוגדרת לקבוצה קשה ליצור תנועה של אחריות משותפת והתקדמות קבוצתית
היוצרת מחויבות אמיתית לקבוצה.
ב 5.1.6.עיקרון "תרפיית העוזר"
עיקרון זה נידון בהרחבה בעבודתו של רונאל ) .(1995הוא נוסח לראשונה ע"י Riessmann
) (1965שטען שדווקא זה שנותן את התמיכה והעזרה ,הוא זה שנעזר ונתרם בסופו של דבר
יותר מזה שהוא עזר לו .על פי עיקרון זה ,נוסח צעד שתים עשרה בתוכנית הצעדים העוסק
בכך שלשם שימור ההחלמה ,ממשיך המכור המחלים לעסוק בהפצת מסר ההחלמה
למכורים סובלים אחרים .על פי עיקרון זה ,בקבוצות ב NAוברטורנו ,עוסקים המשתתפים
בעזרה הדדית ,ובכך משמרים את עקרונות ההחלמה בקרבם ומחזקים אותם ,ומחזקים את
תכונות האלטרואיזם ועשיית הטוב ,אשר הכרחיים כדי להילחם בריכוז העצמי שהוא שורשה
הרוחני של מחלת ההתמכרות.
בהתנסות הכיתתית אמנם נעשתה עבודה של עזרה הדדית באמצעות הקשבה והכלה ,ואולם
לא הודגש מספיק עיקרון זה .לצורך כך יש צורך גם במטרה משותפת ,וגם בהפנמה וניסוח
של עקרונות התפתחות אותם ניתן להעביר הלאה .יחד עם זאת ,נראה כי ניתן לנסות להכניס
דגם של חונכות אשר יחזק את עקרונות עשיית הטוב אצל החונכים ויתרום להם בסופו של
דבר כדי לשמר את ההישגים אליהם הגיעו.
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חלק ג :מסקנות והמלצות
ג 1.מסקנות והמלצות בעקבות תוכנית "מכיתה לקבוצה"
ג 1.1.ניתן ליצור תמיכה קבוצתית אצל מתבגרים
לסיכום הניסוי ,אין ספק שהתוכנית הביאה לתוצאות חיוביות מאוד בכמה מישורים .גם אם
לא כל המטרות שניתן היה להשיג הושגו בפועל ,התוכנית קידמה את תלמידי הכיתה גם
מבחינה חברתית ,רגשית ואישיותית ,ואולי גם לימודית )כאמור ,קשה לבדוק זאת(.
הניסוי הוכיח שניתן ליצור אוירה של הקשבה ,הכלה ושיתוף גם בקרב נערים מתבגרים,
להפוך את האהבה לחלק מהשפה המדוברת ,ולהכניס ערכים של חברות ,עשיית טוב
ותמיכה חברתית.
לפיכך ,מומלץ להמשיך את התוכנית בכיתה זו גם בשנים הבאות ,אם ירצו בכך התלמידים.
יתירה מזאת ,מומלץ ליישם את התוכנית בכיתות נוספות ,ובכך בע"ה בכוונתי לעשות.
ניתן ליישם את התוכנית בצורה חלקית ,כגון מעגלי הקשבה בתחילת או סוף שבוע.

ג 1.2.יצירת מרחב בטוח
המסקנה העיקרית מההתנסות היא חשיבותם של כללי הקבוצה ,על מנת ליצור מרחב בטוח.
הכלל הבסיסי ביותר הוא שמדברים רק לאחר קבלת רשות ,וממילא יש איסור חמור
להתפרץ ,לקטוע אדם אחר ,או לדבר שלא בהרשאה של המנחה .זהו אומנם כלל שקשה
להקפיד עליו בצורה טוטלית ,ואולם ראיתי חד משמעית ,שרמת העומק של השיתוף
בקבוצה תלויה ברמת ההקפדה על הכללים .קבוצה שבה הכללים לא מוקפדים ,לא יהיה
מרחב בטוח ,השיתוף לא יהיה עמוק והעניין בקבוצה ירד ,מה שיביא ליותר דיבורים וחוזר
חלילה .פועל יוצא של כלל זה הוא כמובן האיסור להתייחס בציניות ,בלגלוג או בפוגענות
האחד כלפי השני .זאת כדי ליצור את ההבדל המהותי בין תרבות הדיון בתוך הקבוצה לבין
זאת שמחוצה לה.

ג 1.3.מטרה קבוצתית
אחת המסקנות שעלתה שוב ושוב היא הקושי להניע קבוצה שאין לה מטרה משותפת.
המטרה עצמה אינה כל כך חשובה ,אלא עצם קיומה הוא חשוב ,כיוון שהוא נותן לקבוצה יעד
להתקדם אליו ולקחת עליו אחריות משותפת.
ניתן לחשוב על ניסוח מטרה כללית על מנת להניע כיתה כקבוצה ,כגון הצלחה משותפת
בלימודים ,שינוי אוירה חברתית בכיתה ,הפסקת אלימות ,שיפור הסביבה ועוד.
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ניתן גם להשתמש בתוכנית בשביל להשיג מטרה מסוימת ,ולבנות סביבה קבוצה מתאימה.
לדוגמה ,מניעת התמכרויות אצל נוער בסיכון ,יצירת שינוי מסוים בבית הספר ,הפסקת עישון
וכו'.

ג 1.4.יישום כלים התנהגותיים בחינוך הרגיל
המסקנה שלי מההתנסות היא שהתשובה לשאלה זו היא שלילית .יש לזכור שגם ברטורנו
המטופלים מביעים התנגדות לכלים הטיפוליים ההתנהגותיים בחודשים הראשונים .עם הזמן,
בעזרת האהבה ,התמיכה ,ההזדהות והליווי ,הן של אנשי הצוות והן של קבוצת השווים,
מתרככת ההתנגדות ומושגת הכניעה המאפשרת את הטיפול האמיתי .בסופו של דבר,
למטופלים ברטורנו אין ברירה ,ויש להם גם מטרה של שיפור חייהם והתמודדות עם
ההתמכרות ,והם מצליחים להבין שכלים אלה יעזרו להם בכך.
בחינוך רגיל ,שבו כלים כאלה כל כך מנוגדים לרוח כבוד האדם וחירותו ,אין פלא שהיתה אצל
התלמידים התנגדות ליישום כלים כאלה ,והם חשו התנגדות פנימית .לפיכך ,מסקנתי היא
שכלים אלו )כגון ספסל וניעור( לא מתאימים ליישום בחינוך רגיל בצורה טוטלית .אמנם,
במקרים קיצוניים ייתכן שיש עדיפות לשימוש בכלים המעודדים חשיבה וחשבון נפש על פני
כלים אחרים הנהוגים במערכת החינוך כגון השעיה ,אך נראה שאין עניין לעורר אצל
התלמידים חוסר אונים ,בדומה לדרך הפעולה ברטורנו .יש להפעיל חשיבה רבה בדרך יישום
כלים כאלה והתאמתם לכל מוסד באשר הוא.
אפשרות נוספת היא שלאחר שהתלמידים מתוודעים לכלים כאלה ,לאפשר להם לבחור אלו
כלים הם מעוניינים ליישם ,ולתת להם לעשות זאת ,ואז תיתכן הפחתת התנגדות .זו אפשרות
מרחיקת לכת ומרשימה מאוד מבחינה חינוכית ,ובניסוי שאני ערכתי לא הצלחתי להגשים
אותה.

ג 1.5.השתתפות בסמינריון ברטורנו
הסמינריון ברטורנו נחווה ע"י התלמידים כחוויה חד פעמית מרגשת המומלצת לכל תלמיד
באשר הוא .לפיכך מומלץ לכל מוסד הרוצה להעביר את תלמידיו בחוויה משמעותית ורגשית,
לעשות את המאמץ הנדרש לשם כך.
יחד עם זאת ,ככל שההכנה של התלמידים לפני כן מבחינת היכרות עם שפת הרגש ועקרונות
העבודה הקבוצתית ,תהיה עמוקה יותר ,כך המשמעות והעוצמה של הסמינריון ברטורנו
תעלה.
לצוות רטורנו מומלץ בזאת להשקיע מחשבה נוספת בהיבט הארגוני של פעילויות מסוג זה,
על מנת למקסם את ניצול הזמן והחוויה המושגת בסמינריון כזה ,במיוחד לאור עלותו
הכספית הגבוהה.

71

בס"ד

מכיתה לקבוצה – אוריאל הרצוג

ג 1.6.הכשרת מורים
התנאי ההכרחי הדרוש על מנת ליישם את התוכנית ,הוא הכשרת צוות המורים בעקרונות
של תוכנית שנים עשר הצעדים ורטורנו .ככל שהעקרונות יילמדו ויופנמו ,כך המורה יוכל
להעביר אותם אל הקבוצה .אין מדובר רק בכללים מעשיים ,אלא בתפיסת עולם שיש להבין
אותה .לימוד כזה הכולל התנסות מעשית יתרום מצד עצמו לצוות המשתתף בו ,אשר יקבל
תמיכה קבוצתית ,שיתוף והכלה .צוות ההדרכה של רטורנו ישמח לשתף פעולה עם כל מוסד
חינוכי שיהיה מעוניין בכך ,וגם אני אשמח לתרום מניסיוני.
באופן אישי כאשר התחלתי את התוכנית ,לא הכרתי את עקרונות שנים עשר הצעדים
לעומק ,ולפיכך גם לא יכולתי להעביר אותם אל התלמידים.

ג 1.7.חשיבות פיתוח שפה רגשית
כיום לא ניתן מקום רב במערכת החינוך לפיתוח מיומנויות רגשיות ושפה רגשית ,למרות
שמדובר במיומנות חשובה מאוד לחיים .התוכנית הוכיחה שניתן לפתח את השפה הזו בקרב
מתבגרים ,וללמד אותם לזהות ,לשיים ולבטא רגשות .כמו כן ,התוכנית הוכיחה שניתן
להשתמש בכלים רגשיים על מנת להתמודד עם אירועי משמעת בצורה טובה.
לפיכך מומלץ בזאת להכשיר את המורים גם בתחום זה ,על מנת שיוכלו לפתח את השפה
בקרב התלמידים ,ולהשתמש בה להתמודדות עם אירועי משמעת.

ג 1.8.חונכות תלמידים
הרעיון שתלמיד בוגר יכול לחנוך תלמיד צעיר אינו רעיון חדש ,ואולם נראה שהכשרה רגשית
ברוח התוכנית לתלמידים בוגרים שישמשו אחר כך כחונכים לצעירים ,יכולה לתת כלים
משמעותיים ביד החונך לעזור לתלמיד החדש .כמו כן ,החונכות תסייע לבוגרים לחזק את
העקרונות של התוכנית ,ולהתנסות בערכי העזרה לזולת ועשיית הטוב ,ובסופו של דבר גם
תתרום להם על פי עיקרון "תרפיית העוזר" .חונכות יכולה להיות גם סיבה לעשות קבוצה
המיוחדת לחונכים ,ובכך ליישם את ההמלצה לבנות קבוצה סביב מטרה מסוימת ,במקרה
הזה – להיות חונכים טובים יותר ולעזור לאחרים.

ג 1.9.התפתחות רוחנית אצל אנשים לא מכורים
התחושה שליוותה אותי לאורך הלימוד והכתיבה של חיבור זה ,היא שבחינוך הדתי יש צורך
בהעמקת ההיבט הרוחני של היהדות ,נוסף להיבט הדתי וההלכתי .זוהי אחת הסוגיות
המרכזיות הנדונות בפורומים שונים הקשורים לחינוך הדתי .הרגשתי היא שתוכנית אשר
עובדת עשרות שנים בקרב מיליוני אנשים בכל העולם ,יכולה אולי לתרום גם בסוגיה זו.
התוכנית מכוונת כולה לגדילה והתפתחות רוחניים ,ויש בתוכה את הכלים והמקורות לעשות
זאת.
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אם ניקח לדוגמה את ערך הענווה ,שהינו אחד הערכים העליונים והנשאפים ביותר ביהדות,
ויחד עם זאת ,ייתכן שהוא גם בין אלו שאינם מושגים ,ותמיד יש הרגשה ש"אנחנו לא שם".
בתוכנית הצעדים ערך זה הוא ערך אותו חיים ביומיום ,והוא הכרחי לצורך הגדילה הרוחנית.

כדי לעשות זאת ,יש צורך במחקר נוסף אשר יבדוק אפשרות להתאים את התוכנית עבור
אנשים לא מכורים ,וכן לערוך השוואה אל מול שיטות מסוימות ביהדות ,על מנת להתאים את
התוכנית לחינוך היהודי הדתי .או אז ניתן ליישם את הכלים אשר דוברו בעבודה זו סביב
המטרה של התפתחות רוחנית יהודית.

ג 1.10.כתיבה
אחד הכלים הנפוצים הן ב NAוהן ברטורנו הוא הכתיבה.
זהו כלי פשוט ביותר שאינו זוקק משאבים או ידע מיוחד.
ניתן ליישם אותו באופנים שונים .לדוגמה:
•

כתיבה בכל בוקר של הצלחות או שינויים שאני רוצה לחוות היום.

•

כתיבה בסוף יום במה הצלחתי היום

•

על מה אני אסיר תודה

•

למי עזרתי היום

•

מתי ביקשתי עזרה

•

איזה דבר חדש למדתי היום

•

במה התפתחתי היום

הכתיבה היומיומית מסייעת לתלמיד לשים לב יותר לדברים עליהם הוא כותב ,וכך הוא
מתחיל לראות את הצדדים החיוביים יותר )אדם מוצא מה שהוא מחפש(.

ג 1.11.בקשת עזרה כערך
ברוח הוולנטריות ,לא ניתן לכפות עזרה על אדם שלא רוצה אותה .גם ברטורנו ,ניתן להכריח
את המטופל רק להגיע למקום ,אך לא לעבור את התהליך הטיפולי .על מנת להתחיל שינוי
משמעותי ,האדם חייב לעשות את צעד שלוש ,שעוסק בבקשת העזרה מגורם שחזק ממני
ויכול לעזור לי .זה יכול להיות אלוקים ,וזה יכול חבר ,חונך ,קבוצה או איש צוות.
הבעיה היא שבתרבות הרווחת היום ,בקשת עזרה נתפסת כצעד של חולשה ,השפלה ,חוסר
אונים ,מנוגדת מאוד לתרבות ה"מצ'ואיזם" .במיוחד בקרב מתבגרים בנים .על כן ,יש חשיבות
בהדגשת הערך של בקשת עזרה כצעד של גבורה ,של בגרות ושל אחריות אישית ,משהו
בנוסח "איזהו גיבור? המבקש עזרה ."...בקשת עזרה היא דבר שכל אחד מאיתנו עושה כל
הזמן ,גם מורים ואנשי צוות ,ומומלץ שהם ישתפו מידי פעם את התלמידים במקרים כאלה,
וכך יוכלו ליצור אצלם הזדהות ולגיטימציה לצעד כזה.
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ג 1.12.מניעת התמכרויות וסיוע לתלמידים בסיכון
למרות שלנושא זה כמעט לא הוקדשה התייחסות בחיבור זה ,נראה כי אם כלים אלו יכולים
לסייע להתמודדות עם אנשים שנפלו להתמכרות ,הם בוודאי יכולים לסייע במניעתה ,ובאיתור
המועדים לנפילה אליה ,עוד לפני שהם נופלים לחלוטין .הכלים יכולים לסייע לתמוך ולהקל
על ההתמודדות עם הקשיים השונים שעלולים להוביל אל ההתמכרות ,ובכך למנוע את
הצורך בה.
יחד עם זאת ,אם תלמיד כבר התחיל בשימוש ראשוני ,והוא על סף ההתמכרות ,לעיתים לא
ניתן יהיה לעזור לו כי הסיוע למכורים בתוכנית מגיע רק לאחר התרסקותם ,וההבנה שהם
צריכים עזרה .בשלב שבו הם מרגישים בשליטה ,לעיתים לא ניתן לעזור .למרות זאת ,יש
חשיבות בפיתוח השפה ובאווירה של בקשת העזרה כדבר לגיטימי ,על מנת שאם חס וחלילה
תלמיד מתרסק לעולם ההתמכרות ,הוא יזכור שהיה שם מישהו שתמיד היה מוכן להיות שם
בשבילו ,וכאשר הוא יצטרך עזרה יהיה לו למי לפנות.

ג 2.תרומתו הייחודית של חיבור זה
תוכנית שנים עשר הצעדים כדרך עזרה ותמיכה במכורים נידונה במחקר לא מעט ,בישראל
זהו ד"ר נתי רונאל שמקדיש לכך אנרגיה רבה ,ועבודה זו מסתמכת ברובה על עבודת
המחקר שלו.
אולם ,ככל הידוע לי ,אין כמעט חומרים בעולם המחקר העוסקים באפשרות של יישום
התוכנית כדרך רוחנית עבור אנשים רגילים ,לא מכורים .זוהי תרומתו הייחודית והצנועה של
חיבור זה ,אשר אמנם עוסק ברובו בעולם ההתמכרויות ,אך מתוך כוונה לשאול מתוכו
עקרונות ליישום בעבודה חינוכית ורוחנית נורמטיבית ,והוא מחזק את האפשרות שאכן זוהי
דרך אפשרית .לשם כך יש לעשות טרנספורמציה של עולם הצעדים לעולם נורמטיבי.

ג 3.כיווני מחקר עתידיים
בעבודתו של רונאל יש נגיעה קטנה מאוד בהקבלות מתוך תוכנית הצעדים למקורות מסוימים
ביהדות .יש צורך בהעמקה ובהרחבה של כיוון זה ,במיוחד בהשוואה לשיטת מסוימת
ומסודרת ,ולא רק לחלקיקי מקורות .יש לקחת בחשבון שבארון הספרים היהודי ניתן למצוא
אמירה מסוימת שתתאים כמעט לכל כיוון שנרצה .לפיכך יש לקחת שיטה שלמה ולהשוות
אותה אל מול שיטת הצעדים.
צעד נוסף יהיה לבדוק האם ניתן לעשות התאמה של הצעדים לעולם היהודי של עבודת ה',
ברוח אותה שיטה מסוימת.
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כיוון אחר שעולה מעבודה זו ,הוא שאלת הוולנטריזם והאחריות האישית בחינוך בכלל .רובה
של מערכת החינוך מושתתת על אכיפה ומשמעת שאומנם מאפשרים תפקוד תקין ,אך
במקום מסוים מעקרים בהרבה מקרים את יכולת ההתפתחות הלימודית של התלמידים,
שמסירים אחריות מן הלמידה ומשתדלים להתחמק ממנה עד כמה שהמערכת מאפשרת,
והמערכת מצידה מנסה לצמצם את ההתחמקות .במקום זאת ,יש לבדוק אפשרות של
העברת האחריות האישית אל התלמיד.
ב NAעושים זאת דרך וולנטריזם מוחלט ,כל אחד רשאי לבוא מתי שהוא רוצה וכמה שהוא
רוצה ,לא ניתן לכפות על האדם שינוי ,זה צריך לבוא מרצונו החופשי המוחלט .שם זה קורה
לאחר שהמכור התרסק אל התחתית ,וכעת הוא חסר אונים ומחפש דרך כלשהי שתעזור לו.
ברטורנו לעומת זאת ,יש הרבה כפיה והרבה מאוד כללים וגבולות ,אך יחד איתם אהבה
וקבלה ללא תנאי ,והרבה דיבור על אחריות אישית ,שבסופו של דבר היא המפתח לתהליכי
השינוי הטיפוליים.
נראה שבסוגיה זו יש עוד הרבה מקום לחקור ולהציע דרכים ליישום העקרונות במערכת
החינוך הרגילה ,על מנת שגם היא תוכל להעביר את התלמידים תהליכי שינוי משמעותיים.
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סיכום
כתיבת עבודה זו התפרסה על פני למעלה משנה ,במהלכה המשכתי את ההתנסות החינוכית
והעשייה החינוכית בנתיב בראשית בכפר חסידים ,בו זכיתי לעבוד עם חברי לצוות.
כתיבת העבודה היא בבחינת הגשמת חלום ,אשר אפשרה לי להיכנס לעובי הקורה בנושא
המרתק של עולם ההתמכרויות ותוכנית שנים עשר הצעדים ,ולהכיר מקרוב את העשייה
המופלאה של ארגון  NAושל רטורנו.
סיום העבודה הוא סיום מבורך של שלב אחד ופתיחה של שלבים נוספים .בכוונתי להמשיך
לחקור את הנושא ולפתח חלק מכיווני המחקר שהוצעו בעבודה זו.
אני מקווה שעבודתי תשמש השראה לאנשי חינוך נוספים ותתרום את תרומתה הצנועה
בקידום החינוך הישראלי והיהודי.
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