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התמכרויות: תוכנית הקורס
אוניברסיטת חיפה, ר שרון נחמני"ד

?מהי התמכרות לסמים

מהלך ההתמכרות והקושי שבוויתור

?מהי טיפול מערכתי

?כיצד מגייסים לטיפול
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?מדוע מתפתחות

?מהם הימורים פתולוגיים

 

?מדוע הנער יתקשה לוותר על ההתמכרות
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סביבת גדילה  
אופטימלית מאפשרת  

,  הפרדות
אינדבידואציה  

נרקסיסטית   והשענות
. תואמת גיל

הילד מפעיל  
הרגעה 
וויסות  

שהופעלו  
קודם מבחוץ

חוסר יחסים שעוררו 
חולשה וריקנות  , אונים

תורמים לתחושה  
לא  ולא מובן שהוא 

ה  /מאמין שיכול
על אחרים   להישען

. כמווסתים רגשיים

  השליטהחווית 
המושגת  
באמצעות 

הסם מספקת  
תחושת  
 מיוחדות
.והשתייכות

2021ר שרון נחמני "כל הזכויות שמורות לד

 

?כיצד מגייסים לטיפול
למטופל

 חש מיוחד ומשתייך -פתרוןיש  .

 כיוון שהודאה מהווה בקשת עזרה מאיימת   ,כהגנהההכחשה
.  ודכאון ריקנותהחושפת 

הלגיטימיות  -עזיבת תפיסת המציאות שלנו וראית זו של המטופל
.  וקרוב חויה אמפטיבאופן 

 בדרך   קוליתרונות והפסדים והשמעת : סודי אמביבלנטישיח
.מיטיבה

שיכול לתקשר  תקווהעלינו להחזיק , כדי שלא יחליף התמכרויות
  .  חברתית, משפחתית, עם הסביבה ולתפקד אקדמאית

כגון וויסות רגשות ,מיומנויות  . 
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?ההפרעה במשפחה תפקידמה 
.עוקפת בעיות מערכתיות•
.מתמודדת עם חרדה עקב התעוררות אוטונומית הילד•
למי ? מה החוקים בביתכם :ההורים כמומחים ויועצים•

האם ? איך אוכפים גבולות? מי מגיב איך? פונים לעזרה
?התבטאויות מגוונות/יש מקום לרגשות

לא טוב לכם . נהיה שיבוש והילד הפך לבוס :מסר להורים•
.  ולו

חוזה•
.מ בין ההורים והסכמה על כללים והפרתם"מו: Iשלב •

מה מוכן ומה  -מ עם הנער ורעיונות שלו"מו: IIשלב •
.מבקש
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?כיצד מטפלים בהפרעות התמכרות
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: טיפול התנהגותי

זיהוי טריגרים

תרגול אסרטיביות

:טיפול קוגנטיבי

עיוותי חשיבה

"לא אצליח להרגע" " 

:טיפול דינמי

עיבוד אבל

תמה של ניכור ושל שליטה

:טיפול נרטיבי

יצירת חלופה 
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 שליטה -פסאודומשמשת כמווסתת לחץ ותחושת             ,

.מיוחדות והשתייכות

 שיכול   ותקווהמקובל ורצוי  ,מובןעלינו לספק לנער חויה שהוא

.לבחור אחרת

 מערכות בקהילהתוך קשר עם  ,התפקודלעזור בהחזרת.

 גישה (המצב  בשימורעל ההורים להבין את החלק שלהם

בגישה שמכבדת את   ובפתרון") כולם משתמשים"חינוכית 

. ברוריםהצבת גבולות לצד , הילד

 ולכלים   אישיים-ביןחשוב שהטיפול יכלול התייחסות ליחסים

.פנימיים וחיצונייםשיאפשרו לו להתמודד עם לחצים 

סיכום
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