פרטי כל ישיבה מס'  1של הועדה למאבק בנגע הסמים,
מיום שלישי ,י"ב באדר ב' ה'תשע"ט ()11/3/11
השתתפו:
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן ,חבר מועצת העירייה-יו"ר הועדה;
הרב ישראל בן ששון ,חבר מועצת העירייה-חבר הועדה;
הרב יהונתן ספרא ,מנהל אגף החינוך-חבר הועדה;
הרב שמעון קשש ,סגן מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית -063חבר הועדה.

נכחו:
עו"ס מרדכי פורת ,מדריך לנוער נפגע התמכרויות;
עו"ס נעמה קולנברג ,מנהלת היחידה להתמכרויות ,האגף לשירותים חברתיים.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א .הסבר על פעילות המחלקות ביחידה;
ב .תכנית עבודה לשנת ;9302
ג .שונות.
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן ,יו"ר הועדה :מדובר בועדה בעלת חשיבות מרובה
שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הסמים ,בדרכים שונות ,ומשום
כך התכנסנו כדי לשמוע נתונים ,דו"ח פעולות ותכניות עבודה ,מפי אנשי המקצוע.
אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה :כל אחד מבין את חשיבותה וחיוניותה של
הועדה ,ומשום כך ,כידוע ,בהתאם לפקודת העיריות ,בניגוד לחלק מהועדת
העירוניות ,ועדה זו הינה ועדת חובה גם בעיריות וגם במועצות מקומיות ומועצות
אזוריות.
עו"ס נעמה קולנברג ,מנהלת היחידה :תפקידה של היחידה לתת שירות לכל הנזקק
לכך ,ולצערנו ,ישנם ילדים הנמצאים על הגבול .הטיפול הוא בנוער מגיל  00עד גיל ,01
וישנה יחידת בוגרים מגיל  .01המטופל המבוגר ביותר הוא בן  .66היה גם מקרה של

ילד בן  03שהתעסק במכירת קנאביס ,שהועסק ע"י דילר בן  09.1והוא הופנה לטיפול
ברווחה .גם המשטרה נכנסה לתמונה.
הרב שמעון קשש :ממליץ להדריך בתוך המוסדות את הצוותים עם כלים והכוונה.
הרב ישראל בן ששון :מעל גיל  ,01מי המטפל?
הרב שמעון קשש :ישנו מענה לנוער נושר אצל מר אלדד אשורי ,מנהל מחלקת נוער
באגף החינוך ועו"ס אברהם פדר מהאגף לשירותים חברתיים.
ישנה גם תכנית  063לפעילות מנע ,לא ישירות בסמים ,אלא בתחומים כאלכוהול.
הרב יהונתן ספרא :האם אין בעיה של התמכרויות מתחת לגיל ?01
עו"ס נעמה קולנברג :בד"כ מדובר בבעיה המתחילה בגיל  ,01אך תיתכן גם קצת
מתחת לגיל .01
אשר לנושא אשר דובר עליו קודם לכן לגבי פעילות בקרב מנהלי מוסדות ,התחום
נמצא בטיפולה של גב' חנה ווגל ,מתאמת עירונית למניעת התמכרויות במחלקת
הנוער של העירייה ,העובדת מטעם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול,
שלא הגיעה לישיבה ,בגלל אזכרה משפחתית .הגב' ווגל הפעילה סדנא של רטורנו
למנהלי מוסדות.
היחידה להתמכרויות ,הנמצאת במסגרת האגף לשירותים חברתיים של העירייה
מחלוקת לשתי תת-יחידות :הטיפול בנוער הוא ע"י שלושה עובדים ,מהם שני עובדים
סוציאלים ומדריך חברתי .הטיפול בבוגרים הוא ע"י ארבעה עובדים ורכז העסקה.
עו"ס מרדכי פורת :הקטע התעסוקתי חשוב מאוד ,כדי להגיע לשיקום מהיסוד
למכורים שנים.
הרב ישראל בן ששון :האם ישנם נגמלים שחזרו לסורם?
עו"ס נעמה קולנברג :יש לזכור כי התמכרות זו מחלה כרונית ,ולכן חזרה להתמכרות
זו תופעה לא מועטה ,אף כי ,לשמחתנו ,ישנם רבים שנגמלו ולא חזרו לכך .כפי
שאמרתי ,פועל במסגרת היחידה רכז השמה העוסק באבחונים מקצועיים ובמציאת
עבודה למטופלים ביחידה ,ויש לכך חשיבות מירבית.
עו"ס מרדכי פורת :הטיפול בנוער שונה ממבוגרים ,ולצורך זה פועל מועדון לנערים
"הוילה" ברחוב דב גרונר ,ונמצאים בו כ 13- 03-נערים נושרים .לעומת זאת ישנו
טיפול פרטני לנערות באותו מועדון ,אך בשעות שונות .אני אישית עובד בחצי משרה
ביחידת ההתמכרויות ובחצי משרה כמדריך חבורות רחוב אצל חיים וולמן ,והשילוב
הזה ,מבחינתי ,הוא חשוב ויעיל.

עו"ס נעמה קולנברג :נוסף תקן של  61%משרה ,החל מחודש יוני ,לעובד לטיפול
בהתמכרות לאלכוהול ,שעד היום המטופלים היו מופנים לעמותת "אפש"ר" ,ומחודש
יוני התקן יעבור ליחידה וכל נפגעי האלכוהול יטפלו ע"י היחידה .כמו"כ נוסף תקן
של  61%משרה לעובד לטיפול בהתנהגויות התמכרותיות (הימורים ,מסכים ועוד) .בד
בבד ,ישנה בעיה קשה שכאשר יכנסו עובדים אלו לעבודה ביחידה יהיה חוסר מקום
לטיפול בתחומים אלו ,ולמרות המאמצים שנעשו עד כה כדי להתמודד עם הבעיה,
טרם נמצא פיתרון מתאים.
עו"ס מרדכי פורת :אנו נמצאים ערב חג הפורים ,ובמסגרת זו מתקיימת בליל החג
מסיבה מ 03-בלילה עד  0לפנות בוקר ל 933-נערים במושב טירת יהודה ,וכך הנערים
נמצאים בבילוי מסודר ומכובד ,ובד בבד הם מתרחקים מהעיר והם לא יתפסו
להתפרעויות ולבילויים מסוכנים .כמו"כ מתקיימת מסיבה לבנות בליל פורים באולם
קונקורד בעיר ,בארגון היחידה להתנדבות ובפיקוח מתאים עליהן.

