
 

 

 

 ? לכדורים שרושם לנו הפסיכיאטרשלנו  ההתייחסותמה צריכה להיות 

 ) עובד כמדריך שיקום בדיור וחונך ( זווית ראייה אישית של עובד שיקום עם ידע מניסיון

הקוד ההתנהגותי שמקובל על כל   צריך לפעול על פי תבונה והגיון. שכדי להצליח בחיים  בחברה שלנו מקובל 

שהוא מומחה לבעיה הזאת והוא יכול לעזור לך בזה.  שהולמי לך בעיה, אתה צריך לפנות החברה אומר שכשיש 

אם יש  ,"טפל לך באוטו ויפתור לך את הבעיהרכב, הוא י אם לאדם התקלקלה מכונית, אומרים לו "לך למכונאי 

יש  תחום , אומרים לך "תפנה לאינסטלטור, הוא יפתור את זה". כלומר בכל לך בעיה באינסטלציה בבית

אדם. כך זה המומחים, שמכירים את התחום, למדו אותו, התנסו בו והם פותרים את הבעיות שנוצרות אצל בני 

אם יש לו בעיות בגרון או באף  ,"לאורתופד"לך  ם החכמים יגידו לו רגל, כל האנשיה תגם ברפואה. כשלאדם כואב

דפרסיה או -ריה, כשאדם מרגיש דיכאון או מניהיאט. כך גם בפסיכ"כולם יגידו לו "לך למומחה לאף אוזן גרון

בדברים האלו, או אם הוא ישאל אנשים  שהוא מבין בעצמו שהוא צריך לפנות למומחה הפרעות אחרות, או 

כל הכדורים שהוא ירשום לך ל מה שהוא יגיד לך לעשות, תעשה. פסיכיאטר, וכלחכמים, בוודאי שיגידו לו " תלך 

באמת  , שאדם תמוהמצב לפעמים נוצר  פסיכיאטריה,פה, ב ". דווקא תחום והוא יודעאת ה הוא למד , תיקח. 

 זה לא בהכרח משפר את המצב שלו. כל הכדורים שרשמו לו, אבל את סומך על פסיכיאטר ללא כל ספק, לוקח 

, לקחו את כל ם מהבחורי מן הצד, שהיה בהוסטל לאנשים עם בעיות נפשיות. חלק ,מקרה אחד אני ראיתי

ההוסטל. הבחורים האלו פסיכיאטר של ההוסטל. הם היו חייבים לעשות כך על פי תקנון  השרשם להם  הכדורים 

יהדות. חלק  שם לימדו אותם, המיועד למתמודדים עם בעיות נפש ללמוד בבקרים בבית מדרש היו באים

של כדורים שהם לקחו מאד בכלל בשעות הבוקר כי הם היו תחת השפעה של כמות גדולה  ותפקדרים לא מהבחו

במקום . רדמים במקוםשיעור, הם היו נ איזשהוללמד אותם  בצהרים וגם בערב. כשניסו  בבוקר, ,יום קודם

ילכו לעבוד  בחורים האלו השהייתה אפילו אפשרות  ות שעתיים על שולחן הלימודים. לאשנים לפחללמוד, היו י

יוצא מפה  ועדת לאנשים עם מוגבלות בתפקוד.פעילות מיהמועדון תעסוקתי ששם  מוגן אובמסגרת של מפעל 

 עבודות הכי קלות שמיועדות למתמודדים. אפילו  ,רים האלו לא יכלו לבצע שום תפקידבחוהש

לוואי שלו גורמות לאנשים להיות הפעות תושטיפול  ?תייחס לטיפול כזהלה, איך הדוגמה הזו מעלה את השאלה

 ?שיקום מעין זוטיפול ונתייחס לצורת  ם הכי בסיסיים ופשוטים. איךלבצע דברי מנוטרלים, בלי יכולת 

מקבל כדור נגד  במשך תקופה הייתי בעבר, . שלי לגבי הטיפול התרופתיאישי ה סיוןינבכאן  שתףאני רוצה ל

 באותו הזמן, לחצים. ו ראש ירגיש כאבהתחלתי לה את הכדור הזה, לקחתיש חודשים 9. אחרי האובססיביות

ם, כשאני מסתכל ורגשי שיכול היה לגרום לתופעות הללו. הי וא, ולא היה משהבחיי ההייתי בתקופה די רגוע

תחלתי לחפש אבל אז, בגלל שהייתי "חסיד של הכדורים", ה היו תופעות לוואי של הכדור. אני בטוח שאלו לאחור,

לרשום לי את  ביקשתי מהפסיכיאטר. להרגעהאחר לי כדור  אחת רשמו נזכרתי, שבעבר, פעםתחליף, כדור אחר. 

כשהתחלתי  הכדור הזה, שהוא עושה לי טוב. וכך הפסיכיאטר במשך תקופה ארוכה היה רושם לי את הכדור הזה.

ה גורם לי להפרעה בביצוע משימות בעבודה. זהשעות ביום, התחלתי להרגיש שהכדור  9 לעבוד במשרה מלאה, 

 ה וחשק ללכת הביתה. כשהייתי מגיעחוסר רצון להמשיך בעבוד כבר בצהרים, בזמן העבודה, הרגשתי עייפות,



 

 

 כדי הביתה, אחרי העבודה, בשעות הערב, הייתה בי תחושה של ריקנות. לא רציתי לעשות כלום, רק ללכת לישון,

הייתי צריך לקחת כדור שינה. בגלל שהייתי הולך לישון מוקדם,  םלהירד כדי  דה.ללכת לעבו שובלמחרת  שאוכל

לא , זמן הכי מרגיז בשביליהנוצר כולם ישנו. אז ו היה חושך, בלילה 2הייתי מתעורר בשעה  גם הייתי קם מוקדם,

ואני לא מצליח עצבן אותי שכולם ישנים . בא בחשבוןלצאת לטייל בחושך לא . מיידעתי איך להעסיק את עצ

לקחת עוד כדור שביל זה הייתי צריך . בב בשבילי, זה שאני ישן עד הבוקר. החלטתי שהכי חשואלעשות משהו

ם, אבל אני יצהריהשעות, עד  7היה אמור לתת לי לישון עוד  הבעיה שהכדור שלקחתי אותו  . שינה כדי להירדם

 ".הירידה"כך נוצרה אצלי תקופת ות בעקבשעות, כדי ללכת לעבודה.  4הייתי צריך לקום אחרי 

בתקופה הזאת כמו סם לנרקומן. חשבתי עליהם כל הזמן. חשבתי איזה כדור כדאי  היו בשבילי הכדורים 

כמו  עוד כדי לישון טוב יותר ולהרגיש יותר טוב במשך היום. לא חשבתי על שום פעילות אלטרנטיבית, לקחת 

 לא , חשק לכלוםבתקופה הזו לא היה לי  מינון יומי על דעת עצמי.הייתי מוסיף  למשל. ,ספורט או אמנות 

למה אני  ,כעס על עצמי היה רקבעולם, לא רצון להשתפר מבחינה חברתית.  אקטואליה, לא מאורעות בארץ או

אדם הכי מאושר זה לא זה שצבר הון, או בעל מקצוע יוקרתי, או חשבתי ש למצב רוח טוב, לרוגע ושלווה. לא מגיע

ן טוב, מרגיש טוב מבחינה ששי לו אישה טובה וילדים. חשבתי שאדם הכי מאושר בחיים זה אחד  ד שישאח

רים האלו אבל ראיתי שאני חשבתי שכדורים זהו אמצעי הכי טוב להשיג את כל הדב לא נמצא בלחץ.ונפשית 

 .טועה

שהייתי במשבר, הבנתי שאני  . אחריהלתסבוכת עוד יותר עמוק עם הזמן הבנתי שהכדורים גורמים לי להיכנס 

היתרון של הכדור הטבעי בכך שהוא לא  .טבעיים שנמכרים בבתי טבעולעבור לכדורים  תם וחייב להפסיק א

בעל  הכדור הכימי. זה גם מה שאמר לי החיסרון שלו שהוא יותר חלש בפעולה לעומת ,לתופעות לוואי גורם 

במקביל  ם וכדי לישון טוב הייתי לוקח מינון גדול. יטבעיהחנות למוצרי טבע. למרות זאת עברתי לכדורים 

 ירים של פרסום העסק בתיבות דוארהזדמנה לי עבודה שקשורה עם פעילות גופנית. העבודה הייתה לחלק פלי

אני שעות כדי לחלק פליירים בכל האזורים. כשאני מסתכל היום לאחור  4-5בבתים. הייתי הולך בממוצע כל יום 

להתחיל לצאת מן המשבר העמוק  לאט   ם, עזר לי לאטיזה , בנוסף למעבר לכדורים טבעיהפעילות הסוג ש חושב 

 שהייתי בו.

היה צעד הכרחי, כי  אני חושב שזה  שנים.  5-כההחלטה שלי  להפסיק  להשתמש  בכדורים כימיים  הייתה לפני  

 ועל ידי כך   פעם שזה היה נראה לי נכוןבכל  כדורים  לקחת  שלי  הדחף  לשלוט על  יכול  אחרת לא הייתי 

להסתבך עוד יותר. המעבר לכדורים טבעיים בשילוב של פעילות גופנית והעיסוק שלי בתחומי עניין שונים 

לי רבות  אחרת  ועצם  שינוי  המקום  סייע עיר גור בעברתי  לעזרו לי מאד. בנוסף,  ,באמצעות קריאה, מחשב ועוד

מאז בכל השנים האחרונות אני מרגיש ומתפקד טוב בהרבה מאשר בשנים בהם  .בשיפור  בהרגשה  עצמית

השתמשתי בטיפול תרופתי פסיכיאטרי. בנוסף, כבר למעלה משנתיים שאני עובד במערך השיקום כמדריך שיקום 

אני חושב שההתמודדות  שלי  עם  הבעיות  שלי  בעבר פיתחה בי  יכולות של  פיתוח  בדיור מוגן וכחונך. 

ם  בתחום הנפש. היכולות האלו משברים מורכביהיציאה  מ סיונות יסטרטגיות ושיטות למציאת  גישות  לנא

 נפש  שלהם.הבעיות עם  את החניכים  שלי  בהתמודדותם סיון האישי  עוזרים לי  להדריך ולכוון  יהנו

שולל כדורים שבאופן מוחלט  לא רוצה להישמע כאחד שלי אניהאישי והחוויה בעקבות הסיפור 

ידואלי: לאחד זה יתאים במינונים גדולים, לשני זה יתאים באני חושב שזה דבר מאוד אינדי ם. פסיכיאטריי



 

 

ם. כמו שחיים זה לא שחור ולבן, יהקטנים ולשלישי יתאים להיות כמה שפחות עם כדורים ואפילו בלעד במינונים 

כל אדם חייב , לדעתי חה קבועה המתאימה לכולם, לכן דבר הרבה יותר מורכב, כך זה גם בכדורים. אין נוס אאל

ביותר שיקום מתאימה ו טיפול  ושיקול דעת רב, וגם עזרה מן הצד, להבין איזה צורת בעזרת תמיכה והכוונה 

 .אישיתעבורו 

תופעות לוואי של הכדורים  מאשר  ותהם הרבה יותר מורכב סיכיאטריים של כדורים פ תופעות לוואי

דפרסיה או -מניה כמובעיות מסוימות  עזור עםנועד ל המוח, גם אם הואעל  כדור הפסיכיאטרי פועלה הגופניים. 

ה ירידל ל האדם ויכול לגרום עמוטורית -הוא גם גורם להשפעה פסיכו, נפש אחרות או בעיות סכיזופרניה 

גבוהים של ה וניםניינות בנעשה בסביבה. המינבזיכרון, תרדמה במשך היום, הרגשת כובד, חוסר חשק והתע

ה נפשית בעי חוסר רצון ואמביציה להתמודד עם כדורים פסיכיאטריים לפעמים יכולים לגרום לאדם הרגשה של

כמו פעילות פיזית וגם פעילות חברתית בקהילה כמו חוגים למיניהם,  משלימותהעזרת האפשרויות ב

 ועוד. בזמן הפנאי, יצירת תחומי עניין עצמית העסקה 

גם  צריך לשים על כף המאזניים  אני חושב שכל אדם מתוך הידע מניסיון האישי שלי ששיתפתי כאן מעט ממנו, 

אחרי התייעצות עם אנשים אחרים  של הכדורים הפסיכיאטריים ולהחליט, גם  את היתרונות וגם את החסרונות

המצדדות  מקצועיות שונות ת שומעים דעו  שהיום אנו במיוחד שמבינים בנושא, מה נכון בשבילו לעשות.

, 'שחייה, מסזיות כמו התעסקות בהתעמלות, שיקומ תכלים ואסטרטגיוב ,תואינטנסיבימשלימות ת יובפעילו

לטיפול התרופתי הפסיכיאטרי ובמקרים  יכולים לבוא במקביל העוד הרבה דברים מסוג זה ורפלקסולוגיה 

 להחליף אותו לגמרי. אף מסוימים

 

 


