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פרוטוקול ישיבה ועדת מאבק בנגע בסמים – 31.3.2019
נוכחים:
מר טל מגרה – יו"ר הועדה
גב ' סוזי מרציאנו-דודפור – מנהלת מח' הרווחה
גב' אור אזולאי-ביתן – עו"ס נערים
מר אלי גיגי – עו"ס התמכרויות ודרי רחוב
הרב ראובן פילו – חבר מועצה
גב' שיר בוהדנה – יו"ר ועד הורים
יפה יומטוב – מזכירת הועדה
נעדרו:
גב' טלי מימון – חברת מועצה
גב' כוכי ישראלי  -מנהלת הרשות למאבק אלימות בסמים ואלכוהול
מר אבי ביתן – מנהל מינהל החינוך
אנרי סלפטי – מנהל בי"ס עתיד
טובה ויינברג – עו"ס מרפאת בריאות הנפש
עופר – שוטר
טל  -פגישה קודמת הייתה מוצלחת ,הפגישה הנוכחית דלה ,נקבע פגישה חדשה בקרוב.
מציגים את הנוכחים.
נעשה את זה קצר ,אין מה לקיים זאת בכזו נוכחות דלה.
בפגישה הקודמת הוצגו הנתונים –  64מטופלים 15 ,נשים 1 ,טרנס 9 ,נשים נלקחו להן ילדיהן ממשמורת עקב חוסר
תפקוד הורי .בנוער הוצגו עוד נתונים נוספים וחשובים.
ביקשנו נציג מהחינוך שיציג את מה שהם עושים ,כנ"ל קידום ,כוכי ,בריאות הנפש וכדומה כדי לייצר תמונה כללית
יותר של הנעשה באופקים.
אנחנו לא מחלטים אבל כן ממליצים בפני ראש העיר ,גם השיח הוא חשוב בין הגורמים ובעצמו יוצר שיפור במצב
הקיים.
האם יש נגיעה באוכלוסיות חרדיות?
אלי  -לא רוצים לייגוע בנושא הזה ,אפילו שהנזק הוא ברמה העירונית.
אנחנו בסוף מרץ ויש לנו מעט מאוד משאבים ,אין הועדות וזה אחד האתגרים שלנו בטיפול ,אנחנו לא יכולים לתת
טיפול ,אין לנו מסגרות תומכות.

סוזי  -השמות חוץ ביתיות אנחנו לא נותנים ,אין לנו את הסכום ,מדובר על כ ₪ 7,000-בחודש.
אלי  -אבל צריך חוץ ביתי בשביל התמכרויות ,אנחנו חוזרים כל הזמן לנק' ה 0-בכל פעם מחדש.
טל  -אז זה בעצם בזבוז משאבים כי גם מה שנתנו הולך לפח .כי בעצם הטיפול לא מספיק ואז גם השלושה חודשים ששילמנו
הם בזבוז .האם גם התמכרויות אחרות דורשות מסגרות חוץ ביתיות?
אלי  -ההתמכרות להימורים היא הרסנית ,אבל אנחנו פחות מגיעים אליה ,זה זולג לנוער.
טל  -יש מטופלים חרדים?
אור  50% -מהמטופלים אצלי הם חרדים.
אלי  -יש מעורבות של רבנים ,יש להם דלת פתוחה פה .לפעמים הם ממש מעורבים פה בנעשה עם מטופלים חדרים
ומשתתפים בטיפול כדי לייצר שיתוף פעולה והתקדמות.
הרב פילו – איך משיגים סמים?
אור  -מאוד בקלות ,ברחוב ,דרך מבוגרים מנצלים או בטלגראס.
אלי  -הסמים תמיד היו ,יהיו וישנם ,זה משרת אנשים בשביל כסף או בשביל שיכוך טראומות.
שיר – אבל המשטרה עושים מאמץ לתפוס?
אלי  -המשטרה יודעת הכל ,וזה לא מספיק ,ש להם סדרי עדיפויות אחרים.
סוזי – יש יחסי חברות – ניצול ,זה פחות מובהק ממה שחושבים.
אנחנו ממונים על טיפול ולא על מניעה.
טל  -בגלל זה אנחנו רוצים את כל הגורמים ,כדי לאגם גם את המניעה.
סוזי  -עושים גם הרבה חיזור ,ששם יש אלמנט של מניעה.
הרב פילו – איך מגיעים אליהם?
אור  -בכל מיני דרכים ,מפנייה עצמאית ועד חיזור מאוד אינטנסיבי.
אלי  -עיקר העבודה הוא להביא לתובנות את המטופל.
הוועדה מאפשרת מבט על המכורים מחליפים סמים בסמים.

הצלחנו אחרי הרבה שנים להקים פורום שך קופות החולים כדי לדבר על העניין הזה ,הפורום נפגש פעמיים ,אני מקווה
שהנוכחות הדלה פה לא מראה שזה לא חשוב לנו.
המספרים הם דינאמיים ,הכל מצולם ,אנשים שגרים ברחוב ,לא מתקלים וכו' .הגעתי עם העניין הזה לכנסת ,עם מיצוי
זכויות אנחנו יורדים במספר ,הם שקופים ,לא רואים את זה ,ולכן יש חסם מבני שיוצר פער.
התקדים לא מספיק אפילו לשקם אחד ,הם יותר נמוכים מהמכורים ,כי אין להם גם בית.
הרב פילו – איתי הם משתפים פעולה ,בזק"א .בסוף הם מגיעים לזה.
אלי  -בסוף הסמים הורגים ,מאבדים פה אנשים צעירים.
סוזי – דווקא אלי נלחם מ אוד במצב הבריאותי הרעוע ומנסה להציל.
אלי  -רוצה שמצפוני יהיה נקי.
הרב פילו – נתקלתי בתינוק לפני ברית בקריז .זה אולי המכור לסמים הכי צעיר שאפשר לפגוש ,וזה מאוד עצוב שגם הריון
ולידה לפעמים לא מספיקים כדי לגרום לשיפור במצב ההתמכרות.
אלי  -לפעמים גם הילדים לא מצליחים לעורר את הרצון להיגמל ,זה מראה כמה התמכרות קשה זה טוב שיש פה עוד גופים
כדי לעשות סקירה טובה יותר.
הרב פילו – לא ידעתי כמה זה נפוץ ,גם באוכלוסיות חזקות.
אלי  -חלק גדול מהבריאים שמגיעים בעקבות פציעה או משהו כזה ומקבלים משככי כאבים ,הם גם מכורים.אנחנו כולנו
חשופים לזה והסכנה מרחפת מעל ראשו של כל אחד .אנשים לוקחים גם תרופות פשוטות ומתמכרים ,אנשים לא מבינים
למה לא הזהירו אותם.
סוזי  -יש היבטים סוציאליים של התמכרות ,ובגראס זה פחות? כי היום זה נורמה ,יש אנשים מסביבנו מתפקדים לחלוטין
שמשתמשים בגראס.
אור  15% -יתמכרו משימוש בגראס .זה פחות מחומרים אחרים אבל הנזק הנפשי ולפעמים גם הסוציאלי יכול להיות משמעותי
לא פחות מבסמים אחרים .אחוז הפסיכוזות כן יותר גבוה בסמים האלה לעומת סמים אחרים.
שירי -ואיך יודעים שמדובר בהתמכרות?
אלי  -אתה רואה שהתאים האדם כל הזמן עסוק בזה ,כשאתה משקף את זה אתה מראה להם כמה הנזק גדול ,אני לא מעודד
ולא בעד ,אבל יש נורמטיביים .לפני שהם הולכים למועדון וכו' הם שותים כדי לתפקד.
סוזי  -אבל אי אפשר להגיד שכולם לא נורמטיביים.

אלי  -הכל עניין של מינון ומגמה ,חלק באמת נורמטיבי .וחלק שהיום סובב סביב זה וזה פוגע בתפקוד ,זה כבר לא בנורמה.
טל  -ההורים יודעים? אתם משתפים את ההורים בטיפול?
אור  -תלוי ,אפשר להיפגש בלי הסכמת הורים ,במפגשים האלה אני מנסה לגייס את ההורים או שאצטרך עו"ס לחוק נוער.
בגדול ,ברוב המקרים אנחנו רוצים מעורבות הורים ,קשה לעשות תהליך טוב בלי הורים אבל כל מקרה לגופו ,יש גם
הורים מסכנים שלא כדאי שיידעו בלי תהליך מאוד מעמיק.
אלי  -אנחנו מנסים להיות שם בהתחלה ובסוף ,הטיפול העיקרי מתבצע במסגרות תומכות ולא כאן ,ולכן אנחנו ממש חסרי
אונים מול זה.
ולגבי ההורים יש צורך לעשות סדנא להורים כדי שיבינו א ת המשמעות.
טל  -תודה שבאתם ,מתנצל שהיו מעט ,המטרה לייצר דיון על נושא מאוד חשוב שמשפיע על כולנו ,הרעיון שזה יהיה יעיל,
ננסה כבר מחר להוציא תאריך חדש .אנחנו עקשנים.
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