
ד׳ קי ר ה ר, מי ט את מסביר ביפו, מסמים לגמילה המרכז מנהל ריי
הרקע את לסמים, להתמכרותם הסיבות את בנרקומנים, הטיפול שלבי

רגילים לחיים ולחזור להיגמל שלהם הםימ״ם ואת שלהם, !׳ ההברה

 חלק היא .,המיסיונויוח
 מסמים. מהגמירה

 גם משמשים הנגמרים
 לחיקו■ נמודרים
אחרים״ לאנשים

 גברים יוחד ״׳ש
 אולי מנשים, נרקומנים

 יוחד קל שלגבר משום
 מחסומי את לעבוד

השימוש״

 הוא ..האסון
 לא אתה הסם שבלי

 לשמוח, ■נול
 למסיבה, ללכת

בבעיה״ אתה וא!

 ■ 0*11117 סמים .אין
ים!"11ק/ אנשיס 11■׳/

 של ארונו אחרי שהלכו מאלה רבים
 מהולה בציניות אמרו איש״כסית, מוישל׳ה

 מהסמים! נגמל הוא מה ..בשביל רב: בכאב
הטורח!" מה בשביל

 מיקי ד״ר אל אותי הביא הזה המישפט
 סמים נפגעי לשיקום המרכז מנהל רייטר,
ביפו.

 מסמים וחצי שנה לפני נגמל מוישל׳ה
 לעצמו מוישל׳ה חב הגמילה את קשים.
 איתו שהלך רייטר, לד״ר גם אבל בעיקר,
 של טוב חבר היה מיקי הדרן. כל לאורל

שלו. המטפל להיותו מעבר מוישל׳ה,

 בבניין שוכן סמים נפגעי לשיקום המרכז
 שדרות״ירושלים בין ביפו, אי־שם משופץ

האיצטדיון. ליד תל-כביר, שכונת לבין
 אגב יל, רייטר ד״ר של חדרו מחלון

היה * - מיקי בחיבה אותו מכנים
״ודות עסו המטופלים את לראות
שבחצר״הבג בסדנאות שונות

 מטופלים. .-גב כרוע יש לשיקום במרכז
 120 יש מרפאה, שוכנת שבו אחר, בבניין

 ארבע עד שלוש באים אלה מטופלים.
בשאר ולטיפולים, לבדיקות בשבוע פעמים

רגילים. לחיים לחזור מנסים הם הזמן
 למרכז, בבוקר 8ב״ באים היום מטופלי

משו מיקי, כדיברי ״קטן", קפה כוס שותים
 מתייצבים וחצי 8וב־ קצרה, שיחה חחים

 למתכת, סדנאות שם יש השונות. בסדנאות
ועוד. למזכירות, לתפירה, לעץ,

 ביחד, ארוחה אוכלים הם בצהריים
 במשך וחצי. 2 השעה עד לעבודה וחוזרים

ולפגי טיפוליות לקבוצות נפגשים הם היום
לעי המטפלים. עם אינדיווידואליות שות
 מישפחות עם גם פגישות מקיימים תים

קבוצות יש בשבוע פעמיים המטופלים.

 מתנדבת במקום יש בנוסף לפסיכודראמה.
 למ- ובאנגלית בחשבון שיעורים הנותנת

עוניינים.
ומת מועדון במקום קיים הערב בשעות

 נרקוטיק- של קבועות פגישות קיימות
בשל נרקומנים קבוצת זו (.*.א) אנונימוס

 ללא ביניהם, הנפגשים גמילה של שונים בים
 הם המיקצועיים. המטפלים של התערבותם

 בעיות על שלהם, היום־יום על משוחחים
 על לזה זה מספרים נתקלים, הם שבהם

 בזה זה לתמוך מנסים הקשות, התקופות
לסם. מחוץ אל הקשה בדרך
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