פרטי כל של ישיבה מס'  13של הועדה למאבק בנגע הסמים,
מיום רביעי ,ז' בתמוז ה'תשע"ח ()20,6,18
השתתפו:
הרב נתן צבי כהן ,חבר הנהלת העירייה -יו"ר הועדה;
הרב יהונתן ספרא ,מנהל אגף החינוך;
הרב שמעון קשש ,סגן מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית ;360
הרב ראובן קורלנסקי ,מנהל מח' תרבות מתנ"סים;
גב' נעמה קולנברג ,מנהלת היחידה להתמכרויות באגף לשירותים חברתיים;
גב' חנה ווגל ,נציגת הרשות לענייני סמים.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א .דברי פתיחה ע"י יו"ר הועדה;
ב .הרצאת אורח -מר אבי אברהם ,מנהל חינוכי בישיבת "דרכי צבי" ,מטפל רגשי
ב"שתילים" ובמוסדות נוספים ,עוסק במניעת שימוש בסיוע המוזיקה;
ג .שונות.
הרב נתן צבי כהן :אנו זוכים בקדנציה זו לקיים ישיבות הועדה כסדרן -ארבע ישיבות
בשנה ,בהתאם לדיני העיריות.
אנו לקראת סוף הקדנציה של מועצת העירייה ,וישיבה זו הינה אחת לפני האחרונה
בקדנציה זו.
נעשות בעירייה במסגרות שונות פעולות טובות ,בסיוע הרב חנוך זייברט ,ראש העיר,
וגם צוות היחידה להתמכרויות הינו צוות טוב ,שעושה פעולות טובות ,מבורכות
ויעילות.

בפרשת השבוע ,שכדרכנו אנו משלבים ממנה בפתח כל ישיבת הועדה ,עוסקת ,בין
היתר  ,בכך שלבני ישראל לא היו מים ,והיו צריכים להוציאם מהסלע ,שכן מאז
הסתלקות מרים הנביאה פסקו המים ,ומשום כך ,היה הצורך לדבר אל הסלע ,וכך
ייצאו המים .משה רבינו לא דיבר אל הסלע ,אלא היכהו .לכאורא ,מה הבעיה בכך,
הלא גם בהכאת סלע ויציאת מים בעקבותיה ישנו נס? אלא כיוון שמשה רבינו ניצל
במצריים ,בהיותו על מי היאור ,הוא לא היה צריך להכות את הסלע ,בשל הצורך
בהכרת הטוב ,וכך גם נמנע קידוש השם ,ובעקבות זאת ,הוא לא נכנס לארץ ישראל,
למרות רצונו העז בכך.
אנו מכירים טובה ,בהזדמנות זאת ,לצוות היחידה להתמכרויות ,בהנהלת גב' נעמה
קולנברג ובשיתוף גב' חנה ווגל ,נציגת הרשות לענייני סמים ,שמשקיע את כל כוחו,
מרצו ,יכולתו ,כישוריו וכישרונותיו למען האוכלוסיה הזקוקה לכך.
גב' חנה ווגל :עם אורח הועדה ,מר אבי אברהם ,מטפל רגשי ,שעומד להשמיע הרצאה
ולהציג מצגת על פעילותו ,אנו עובדים בשיתוף-פעולה זה כארבע שנים בסדנאות
במוזיקה לבני נוער הסובלים מבעיות שונות כהתמכרויות ,ובמסגרת פעילותו של אבי
אברהם ישנם דיאלוגים משמעותיים ומבורכים עם בני נוער אלו.
הרב שמעון קשש :אני מכיר את אבי אברהם זה זמן ניכר ,בפעילותו הרבגוונית לסיוע
לבני נוער ,ובעיקר ,בקשר המוזיקלי ,הפורה והיעיל עימם ,שהביא לברכה מרובה,
וזאת במסגרת תכנית  .360לא מכבר גם התקיים בעיר סיור של מינהלת התכנית
הממשלתית  ,360שנציגיה התרשמו ביותר מהפעילויות הברוכות למען בני הנוער,
ובהן באמצעות תכניות מוזיקה ,בהכוונתו של מר אבי אברהם ,בעל היכולות
והמיומנויות המרשימות בתחומים אלו.
אבי אברהם :הציג בפני המשתתפים בישיבת הועדה מצגת בה נסקרו הבעיות מהן
סבלו בני נוער ,והדרכים המוזיקליות המגוונות להתמודד עימן ,שהוכיחו בס"ד את
יעילותן ואת השינויים החיוביים המרובים שנוצרו בעקבותיהן.
בפתח הסקירה שיבח אבי אברהם את שיתוף-הפעולה המקצועי והאיכותי עם
העירייה ,זה כא רבע שנים ,והביע תודה לגב' נעמה קולנברג ,מנהלת היחידה
להתמכרויות של האגף העירוני לשירותים חברתיים ולגב' חנה ווגל ,נציגת הרשות
לסמים על מעורבותה בכל פרט בעבודה ,וזו החובה להוקיר את עבודת נשות החיל.
מר אבי אברהם סקר את העבודה המשותפת לגורמים הממשלתיים והעירוניים
כרשות הלאומית ,העירייה ,מרכז הנוער יונתן ומרכז קומ"ה-קידום והעצמה מעולם
המוזיקה.

הוא עמד על יעדי הפעילות המוזיקלית ובהם ליווי רגשי ,גיבוש ,שינוי אקלים חברתי,
העשרה ,עבודה טיפולית אישית ,ביטוי רגשי בכתיבה ,עמידה באתגרים ,הקניית
ביטחון עצמי ורכישת מיומנויות.
הכרתי בעירייה במסגרת כישיבה גבוהה "דרכי צבי""-שחור לבן" ,שהיו שם כל
הבעיות ,וכיצד התמודדו עימן באמצעות התנסות אישית והריפוי של המוזיקה.
בהקשר להשפעות החיוביות והברוכות ש ל המוזיקה הוא הזכיר את דבריו של גדול
רבני גרמניה ,לפני שנים רבות ,הגאון רבי שמשון רפאל הירש זצ"ל על המוזיקה ככלי
חינוכי וטיפולי.
גב' נעמה קולנברג  :המצגת מרגשת ומרתקת בעיצובה ובתוכנה והיא מביאה לידי
ביטוי א ת עולמם של הנערים ,בעיותיהם וההתמודדות המעולה עימן ,באמצעות
הפעילות המוזיקלית והחברתית .קוראת להידוק הקשר המקצועי בין העירייה לבין
הישיבות שהוזכרו במהלך הישיבה של הועדה ,לתועלת ולרווחת תלמידיהן.
אבי אברהם :היחידה העירונית להתמכרויות עושה פעולות מגוונות ומרשימות ,אך
כדי שראשי והנהלות ישיבות אלו יהיו מודעים להן ,יש צורך בהעברת מידע שוטף
אליהם ,וזה יתן מנוף ליצירת קשרי עבודה מקצועיים לרווחת צעירים אלו.

