
בטי להצלחה הקריטריונים מה •
פול?

מעצ של הפסקה בסמי־רחוב, שימוש הפסקת
ושי שינוי הבריאותי, במצב שיפור ומאסרים, רים
התעסוקתי. במצב ושיפור המישפחתי במצב פור

לוקח? זה זמן כמה •
 ויש חודשים כמה להם שיקה כאלה יש תלוי.

שנים. שיקח כאלה

 אלכוהול בין בעצם, ההבדל, מה •
וסמים?

ח לא והם שיטתיים, חיצוניים הבדלים יש
 שימוש נגד להיות צריכה הגישה היום שובים.
 סמים. או אלכוהול זה אם בין בחומרים, לרעה

 המיש־ במצב שההבדל למרות רומה, הבעייתיות
שונה. לסיגנון־חיים האנשים את מביא פטי־חוקי

דומה. הפרובלמטיקה אבל
דומה? הטיפול גם •
 תחליפים אין שבאלכוהול למרות דומה, די
יש. ולסם
 במקום היא במרכז כאן הגמילה •

בבית־חולים? גמילה
ו רחוקות, לעיתים רק מקבלים בבתי־חולים 4

ערך. הרבה אין ולזה בית־מישפט, של בצו רק
 שאנחנו במחלקה תיקוות הרבה תולה אני

 וזה לגמילה להביא שאפשר שיראו כאן. מקימים
בארץ. מחלקות שתי עוד לפתוח יזרז אולי
נרקומן? זה מה •

 כזה סם של היומיומי המינון את שצריך אחד
היום. את לעבור כרי אחר או

בח יום־יום משתמש אדם ואם •
שיש?

יומ משיגרה חלק להיות הופך שחשיש ברגע
לאי־ נכנס ואתה יכול לא אתה שבלעדיה יומית,
 קוראים לא אם גם תלות, לו שיש אדם אתה שקט,

להש־ אפשר גופני. סבל יגרום לא זה נרקומן. לך
לעישון. זה את וות **

 בדרד־כלל הם לסמים מתמכרים •
חלשים? אנשים

 כוחות להם שיש מכורים לעיתים רואה אני
 שהם הרגלים פיתחו הם אבל הכלל, מן יוצאים

אותם. לשנות מתקשים מאוד
 עניין זה הסמים לתוך שנופל אדם •
אופי? של או מיקריות של

שנמ מסויים, נפשי מערך של קומבינציה זה
נו וברזמנית מסויים, חברתי קונטקסט בתוך צא

 הדברים כל הסם. עם מיפגש ונוצר הזדמנות צרת
 אחד אם להתמכרות. להביא יכולים ביחד האלה

יקרה. לא זה חסר, הדברים
 יותר גדולה בשכיחות נמצאים נרקומנים לכן

 יש יותר. גדולה הסם של הזמינות כי בשכונות,
אנ עוד יש שבתוכה מסויימת חברתית מערכת

מקו לא זה אם גם מהתמונה חלק וזה כאלה שים
 הפחתת של ולתחושה לזמינות נוסף כשזה בל.

הסיפור. הנה מזה, כתוצאה שבאה הכאב

ביפו הגמילה״ ״מרכז
מסמים!״ מתים אינם בטיפול אצלנו הנמצאים ״אנשים

 במדינה לחצים מערכת מבחוץ, אורחות־התנהגות
 התוכן. ואובדן שגדלו כלכליים פערים שגדלה,

מתמשך. תהליך זה
 מערכת יש בתוליה. את שאיבדה מדינה זו

 בערכים מדברים אחד מצד כפילויות. של ערכים
לגמרי. אחרת חיים שני מצר אבל ,1948 של

 כניסת של אפשרויות של התמסרות גם זה
 שנושא פוטנציאלי צרכנים וקהל לארץ, חומרים

 נדיר. לא למשהו בשבילו הפך הסם
ישתנה? שהמצב סיכוי יש •

 להשתנות שיכול מה ככה. זה את רואה לא אני
יותר והרבה הטיפולי בכיוון יותר שנתפתח זה

 מחשיש שמתחיל מי כל לא אחר. לחומר יעבור
 שמשתמש מי כל שכמעט למרות להרואין, מגיע

מחשיש. התחיל בהרואין
 סיגריות עישון למנוע מצליח אתה שאם מצאו
 אולי, ופה, הבעיה, מרבית עם התמודדת למעשה

המאמץ. מרבית את לעשות צריך
 חשיש־ ,אלכוהול סיגריות, קיים: הזה והרצף

 ברביטורטים. או הרואין דוגמת וסמים מריחואנה,
 יותר היא הנוער אצל הבעיה היום אבל הרצף. זה

שתיה. של בעיה
קרו לעיתים נקשר בוהמה למה •
בסמים? בות
 חשיבה צורת קצת אופנה, קצת שיק, קצת זה

 במרכאות מרובע פחות חופשי, יותר ראש אחרת,
 מיבנה קצת זה וכדומה. מיסגרות־חיים של במובן

 צריך הוא אמן הוא שאם הבוהמיין, של אישיות
משתמ לא הבוהמה מרבית אבל וחיזוקים, אהבה

■ ■ ■בסמים. שת
 ל- בתשובה חזרה להשוות אפשר •

נרקומניות?
 אורח שזה במובן ורק אך מסובך. כל־כך זה
מוגדרים. מאוד חוקים לפי שבנוי חיים

ם ג  של סוג זה בתשובה חזרה •
תלות.
 הרבה כל־כך גם יש אבל במערכת. תלות

שונים. דברים
 סופר־דו־ קצין על נהדר סיפור יש לטולסטוי

 והוא לו נמאס אחד שיום עד חיי־הוללות שחי פר,
 קשה הכי המינזר את בחר הוא אבל למינזר. הלך

 קשים הכי בתנאים חי הוא בתוכו וגם וקשוח,
שאפשר.

 באחר, אחד חיים אורח החליף הוא למעשה
האדם. אותו נשאר אבל

 מנשים נרקומנים גברים יותר יש •
נרקומניות?

•למה?.בו•
 את לעבור אשה אצל גדולה יותר בעייתיות יש

 מחסו־ את לעבור קל יותר לגבר המחסומים. כל
לאשה. מאשר מי־השימוש
סגו ויותר נשמרות יותר נשים שלנו בתרבות

קרו לעיתים אשה אצל מתרחש כשזה אבל רות,
 כמעט היא ביותר. חריפה בצורה מתבטא זה בות

 יותר הפרעה על מעיד זה צלם־אנוש. מאבדת
עמוקה.
נרקומניות. נשים אחוז מעשרה פחות יש היום

מעודד? זה •
ומסתד לטיפול באות לא הן אולי הנשים. את

מלה אותן עוצרת הבושה אולי טוב? יותר רות
גיע?

ממטופליו אחד בחתונת רייטר
התיסכול...״ מן גדולה .השימחה

 באותה מישפחות למצוא אפשר זאת לעומת
 ילדים השיבעה ושאר משתמש אחד שילד סביבה

האינדיבידואלי. הנפשי המערך קובע כאן לא.
קיים? הזה המרכז שנים כמה •
המרכז וזה מההתחלה, פה נמצא ואני 1975מ־

שקיימים. ארבעה מבין הראשון
ה במיספר משמעותית עליה יש •

מאז? נרקומנים
למה? •מי.

מרכיבים. המון זה .1975 מאז קרה מה תחשבי
הבאת העולם, כלפי יותר גדולה פתיחות יש

לע וקשה להגיד קל זה מניעתי, החינוכי בכיוון
שות.
 אמסטר־ כמו בעולם מקומות יש •
ה בנושא הקלו שבהן ניו־יורק או דאם

 השפיע שזה חושב אתה הרכים. סמים
הנרקומנים? מיספר על

מ תוכניות היו בארצות־הברית יודע. לא אני
 פחד. של תעמולה בלי לנוער מעניינות ניעה

 קטן, לא רכים בסמים שהשימוש מצאו וכשבדקו
אח בחומרים השימוש בהרבה פחת זאת לעומת

רים.
בחשיש שמשתמש שמי לחשוב נכון לא זה

חבוחרים
הקשוח המזכיר

ה מנ ת  במטה אגף־תיכנון(אג״חז כראש + נ
 יתום, .42 יתום, דני אלון? צה״ל, של הכללי

 עיטור- ובעל בנים לחמישה אב נתניה, יליד
 במיוחד וקפדן קשוח לקצין נחשב המופת,

 מיספר יום מדי ורץ עצמו עם גם (המקפיד
 הגופני), כושרו על שמירה לשם קילומטרים

 בסופו והעדיף, רפואה, ללמוד בנעוריו שביקש
 (במיסגרתו הקבע בצבא השירות את דבר, של

 ומדעי־ מתמטיקה פיסיקה, לימודי לסיים הספיק
 אוגדה, כמפקד לאחרונה עד שימש ובו המחשב)

כמזכירם מיספר שנים של שירות תקופת אחר

יתום 8אלון
בנים חמישה

 וקודמו, רבין שרי־ביטחון(יצחק שני של הצבאי
ארנס). משה

• • •
הוותיק הסניגור

 אחר הודו, של השמיני כנשיאה ♦ הושבע
 770מ־ הבוחר(המורכב הגוף קולות ברוב שנבחר

 25 חברי 3919ו־ בהודו הפרלמנט בתי שני צירי
 וני רמאסוואמי המחוזיים), בתי־המחוקקים

 השנים בשלוש הודו סגן־נשיא ,76 קטארמאן,
 ומשך עיתונאי מישפטן, ונקטארמאן, האחרונות.

 אירגון של המינהלי בבית־הדין שופט רבות שנים
 עת שנה, 40 לפגי התפרסם המאוחדות, האומות
 על־ירי שהואשמו הודים של כסניגורם שימש

 בהודו, שלטו עדיין ימים שאותם הבריטים,
 בדרום היפאניים הכובשים עם בשיתוף־פעולה

השניה. מילחמת־העולם בימי אסיה, מיזרח

הגא האב
 יעקב הרב ,86 בגיל בירושלים, ♦ נפטר

 ארצה עלה ממנה העיראקית, בגדאד יוצא יוסןזז,
 ראש בכורו, בבנו ימיו כל שהתגאה שנה, 65 לפני

 עובדיה הרב (הספרדיים), חכמי־התורה מועצת
הספרדי(הראשון הראשי הרב שהיה מי ,67 יוסף,

יוסןז רב
בנות שש

 הקמת מאחרי המניע והכוח לישראל לציון)
 הגדול,* בנו משמש בה ,11ה־ לכנסת ש״ס רשימת
 יעקב הרב לעולמו, שהלך הסב שם על הקרוי
נציגיה. מארבעת כאחד יוסף,

 בגיל לרבנות שהוסמך יוסף, עובדיה לרב •
 בקאהיר(ערב בית־הדין אב בעבר ושהיה 20

 של הראשי רבה וגם מילחמת־העצמאות)
 שתי (בהן בנות שש - ילדים 11 תל־אביב,
בנים. וחמישה תאומות)
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