1
בס"ד

פרטי כל של ישיבה מס'  9של הועדה למאבק בנגע הסמים ,מיום רביעי,
ד' בתמוז ה'תשע"ז ()28,6,17
השתתפו:
הרב נתן צבי כהן ,חבר הנהלת העירייה -יו"ר הועדה;
עו"ס נעמה קולנברג ,מנהלת היחידה להתמכרויות בסמים -חברת הועדה.

נכחו:
הרב שמעון קשש ,מנהל מח' ילדים ונוער ותכנית ;360
עו"ס אורית ניר ,עו"ס התמכרויות ושיקום האסיר;
גב' חנה ווגל ,מתאמת הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול.
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.

דו"ח פעולות במאבק בנגע הסמים חצי שנתי ;2017
דו"ח של גב' חנה ווגל חצי שנתי ;2017
סקירת גב' אורית ניר ,עו"ס התמכרויות ושיקום האסיר;
שונות.

הרב נתן צבי כהן :מבקש להפיץ את הפרטי -כל לחברי המועצה ולחברי הועדה,
שחלקם אינם מגיעים ,לצערנו ,לישיבותיה.
אברהם טננבוים :פרטי כל ועדה זו ,כועדות עירוניות אחרות ,מופצים לכל חברי
המועצה ולכל חברי אותן ועדות.
הרב נתן צבי כהן :בעבר לא עמדנו על חשיבות כינוס הועדה ,אך לפי דרישת רו"ח
שושנה גולדפינגר ,מבקרת העירייה ,אנו מכנסים אותם בהתאם לנדרש בחוק .יחד
עם זאת ,מתוך הדו"חות והסקירות הנשמעות בה ,כולנו מודעים לחשיבותה ולתוכן
ישיבותיה.
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אפתח את הישיבה ,כדרכי ,בהבאת דבר תורה מפרשת השבוע ,שיכולה ,כפי
שתורתנו הקדושה רחבה מני ים ,ואפשר תמיד למצוא הקשרים והשלכות לנושאים
שעל סדר היום.
פרשת השבוע ,שהינה פרשת חוקת ,עוסקת ,בתחילה ,בנושא פרה אדומה ונכללות
בפרשה גם שתי עובדות המלמדות להסקת מסקנות מהן .משה רבנו ואהרון הכהן
היכו על הסלע .אחותם מרים הנביאה נפטרה ,אך כל עוד היתה בחיים היו מים לבני
ישראל  .עם הסתלקותה לגנזי מרומים נסתיים מקור המים לעם ,ובני ישראל צעקו
למים .הקב"ה אומר לדבר אל הסלע ,אך בגלל ההכאה על הסלע נענש משה רבנו ולא
נכנס לארץ ישראל .לעומת זאת ,כשאמו של משה הכניסתו למי ים סוף ,כדי להצילו
מידי המצרים שגזרו להרוג כל זכר ,ובתיה בת פרעה היא שהצילתו .כיוון שהוא ניצל
במים ,משה רבינו ,מתוך הכרת הטוב ,לא מכה את המים .בסוף הפרשה מדובר על
מלחמת מדיין ,והקב"ה אומר לנקום את מלחמת הדיינים שיצאו נגד עם ישראל
בפעור .היתה חשיבות להקב"ה לנקום במדיינים .משה אמר לאליעזר קח לך אנשים
והילחם במדיין ,כי הוא עצמו ניצל במדיין ומפני הכרת הטוב לא לחם בהם הוא
עצמו .כל אלו מלמדים אותנו את חשיבותה הגדולה של הכרת הטוב ,וכך עלינו
להוקיר ולהכיר טובה לנשות היחידה למאבק בסמים העושות עבודה כה חשובה וכה
חיונית ,במסירת וביעילות מירבית.
מיד נשמע את סקירתה של גב' חנה ווגל ,מתאמת הרשות למלחמה בסמים
ובאלכוהול ,והיא עמדה למסור זאת בישיבתה הקודמת של הועדה ,אך בגלל לידת
התאומים בשעטו"מ לא הגיעה ,כמובן ,לישיבת הועדה הקודמת ,וזו ההזדמנות
לברכה בגידולם בבריאות ובנקל.
עו"ס נעמה קולנברג :מאז תחילת הקדנציה ,מבקש ראש העיר הגשת תכניות עבודה
מסודרות  ,מכל מחלקה ,בתחילת כל שנה .נתבקשתי למסור בועדה דו"ח על
הפעילויות בחצי השנה האחרונה ,ולשמחתנו ,עמדנו בכל היעדים ,חוץ מאלו שטרם
ביצענון ,בשל תקציב שטרם נתקבל .בין הטיפולים החדשים ביחידה ,ישנה קבוצה
חדשה "קבצת רכבת" -רעיון של טלי ,אחת העבודות ,וזו קבוצת רשות ,שאינה
במסגרת קבוצות חובה מטעם בימ"ש או גורמים אחרים .ידוע שקבוצת טיפול
חובתית גורמת ,לא אחת ,להתנגדויות של המטופלים .לא כן קבוצה זו  ,שהינה
קבוצת רשות ,ופועלים בכל יום ראשון ,עוסקים בה בשמיעת בעיות ,הערות והצעות,
ישנו דיון פורה בין חברי הקבוצה ,והם שמחים להגיע אליה ,שכן ההוכחה לכך ש10-
חבריה אינם נושרים ,מגיעים בכל יום ראשון ,זהו כבר המפגש ה 22-שלה ,ונוצרה
בין החברים ידידות ועזרה הדדית ,והם מבצעים פעילויות חברתיות שונות.
הרב נתן צבי כהן :ידוע לי שחלק מהקבוצות הטיפוליות של היחידה פועלות בחצר,
ולכן מציע לסגור בגידור עץ ,בגובה  2מטר ,או להקים פרגולה ,ובכך לאפשר פרטיות
למשתתפי קבוצות אלו .מציע לברר באגף תשתיות ופיתוח של העירייה על הצעת
מחיר לביצוע עבודה כזו.
גב' חנה ווגל :האם לא תהיה בעיה עם שכנים להקמת גידור כזה?

3
בס"ד

עו"ס נעמה קולנברג :אין זו בעיה עם שכנים .הבעיה שלנו ,כעת ,היא עם נציגי תחנת
הכיבוי ,שבניגוד ,לשנים קודמות ,מערימים קשיים ,טוענים שהמקלט אם הוא שלנו
עלינו לדאוג לפנותו ,ואם לא נפנה ,הם עלולים להוציא צו סגירה למשרדי היחידה.
הרב נתן צבי כהן :מציע ,כדי להתמודד עם בעיה זו ,לפנות ללשכת רה"ע ולמר חיים
נוגלבלט ,מנהל אגף שירותי חירום של העירייה.
עו"ס נעמה קולנברג :במסגרת פעילויות היחידה  ,אנו נערכים לקורסים מקצועיים
חדשים ומגוונים :לפני שנתיים אורגן קורס צילום ,לפני שנה -קורס לטכנאי סלולר,
והשנה -להכרת המחשב .הקורס כבר בעיצומו .בין משתתפי הקורס אסיר משוחרר
בן  ,65וגם צעיר בן  ,25והמשתתפים כבר הגיעו לרמה טובה .פועלת גם קבוצת ריצה
ע"י מאמן עו"ס ,שהינו בוגר מכון וינגייט .במסגרת הפעילויות לנוער ,קיימת קבוצת
מניעה מסמים ומאלכוהול .הקבוצה השתתפה בארבעה מירוצים ,ובאחרונה נער
מבין חבריה קיבל מקום שביעי במירוץ נמל תל אביב ,הנחשב למקום מעולה
במירוץ .בקבוצה  12חברים שלא נשרו ממנה כל העת.
ביחידה פועלת גם קבוצת מתבגרים ,קבוצה של יוצאי אתיופיה ,כשהמטרה היא
לחבר את הנוער להוריו ,כיוון שהנתק ביניהם גורם להתפוררות התא המשפחתי
ולתוצאות שליליות ,כתוצאה מכך .המנחים נפגשים גם עם ההורים וישנן פעילויות
הסברתיות על הסיכון שבהתמכרויות.
ישנה גם קבוצת "מתבגרים בעליה" ,העוסקת בהסברה ובהדרכה למניעת שימוש
בסמים ובאלכוהול ,ולצורך זה הם הובאו למקום חשוך לחלוטין ,שהו בו ארבעים
דקות ,ואח"כ נפגשו עם מדריך עיוור ,ובכך הוסברה ההתהלכות בחשיכה ולהסביר
שההורים שרויים כבחשיכה .הקבוצה הבני -ברקית זכתה בפרס הצטיינות במחוז.
גב' חנה ווגל :אנו עוסקים בפונקציה מניעתית שלא כל כך נמדדת .היום מתברר
שישנן פניות של מסגרות שיש בהן שימוש בחומרים ע"י נערים .בכוונתנו לארגן
קורס מבית רטורנו להכשרת עובדי נוער לכלים לפעולה בקרב נוער בבעיה זו.
לחברי הועדה ולמשתתפים חולקו נתוני עבודה בחציון  ,1שנת  ,'17מטעם הרשות
למלחמה בסמים ובאלכוהול ,ובין הפעילויות המגוונות והעניפות היו הכשרת
צוותות להתמודדות עם התמכרויות ,ימי עיון במרכז לגמילה טיפולית ב"רטרנו",
הרצאות לנוער ולהוריהם מפי הרב פנחס ברייער ,הרצאות חיזוק והעצמה ממיטב
המרצים בארגון "ערכים" ,ישיבת "נתיבות עולם" ועוד ,הרצאה לנוער יוצא
אתיופיה מברהנו סגניה ,הרצאות של הרב צביאלי בן צור על ההתמכרות לאינטרנט,
הבעה רגשית מפי הרב יוסף רייניץ ,תרפיה במוסיקה ,אימון ע"י מחשבה חיובית
 , n.l.p.קורס גלשנים ,קורס תיאורטי והתנסותי בתחום ההתמכרות "צעדים" מבית
רטורנו ,מוגנות קיץ ,ספורט ומחול ,קורס אומנות ,קורס משגיחי כשרות ,קורס
צילום ,הידרותרפיה ,סדנאות מניעה ,קורס מזכירות משפטית ,קורס אלקטרוניקה,
קורס מחשבים ,מרכז הנוער ומתחם אתגרי ,הדרכה ביחידה להתמכרויות נוער
ו"מתבגרים בעליה" למניעת שתיית אלכוהול וחומרים מסוכנים.
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עו"ס אורית ניר :מהוותיקות בצוות .נציגת רשות שיקום האסיר .הרשות הארצית
פועלת בנפרד ממשרד הרווחה  ,והיא כפופה למשרד רה"מ .הפעילות היא גם
כשהאסיר נשוי לסייע בזוגיות .הרשות אמורה לשלם לעירייה  ,בה היא פועלת,
 .50%העירייה אינה מוכנה לממן את ה, 50%-ומשום כך ,משכורתה של עו"ס אורית
ניר היא מאגף הרווחה של העירייה .עקב זאת ,אין היא נציגה רשמית של הרשות.
מבהירה כי אסירים משוחררים דורשים מענים לשיקומם ולפעילותם עם יציאתם
מבין כותלי בית -הסוהר .בטיפול בשיקום ישנן שתי קטגוריות -ישנו אסיר שסיים
את כל שנות המאסר שהושתו עליו והוא פונה לרשות לשיקום האסיר בעירייה
ומבקש סיוע .ישנו סכום קבוע שמשולם לאסיר המשוחרר במשך חודשיים ,ישנו
תשלום של הביטוח הלאומי ,אך כל אלו אינם תלויים בעירייה .אנו יכולים לסייע
בשכר דירה .לרוב ,האסירים אינם מעוניינים בקשר טיפולי מטעם העירייה ,מלבד
איסור הונאה אחד שביקש זאת לא מכבר.
קטגוריה שניה היא של אסירים ברישיון לקראת סיום  2/3מתקופת המאסר ,והוא
יכול להשתחרר לאחר מעבר  ,2/3באמצעות ועדה ,וזאת אם עמד בתנאים שנדרשו
ממנו בהיותו בכלא .לאחר שחרורו המוקדם הוא נמצא במעקב אם הוא משתתף
בטיפול ,ומי שאינו עומד בכך ,שהוא מתנאי השחרור המוקדם יכולים ,באמצעות
ביהמ"ש ,להחזירו למאסר.
הועדה מסכמת את הצורך בתוספת תקציבים ,כדי לאפשר תוספת פעילויות; קוראת
לגדר בגידור עץ או בפרגולה את חצר היחידה כדי לאפשר פרטיות לקבוצות הפועלות
בחצר היחידה ,וכמו"כ קוראת ללשכת רה"ע ולאגף לשירותי חירום של העירייה
להסדיר את אישור תחנת הכיבוי למקלט ,כדי לאפשר את המשך הפעילות הברוכה
והחיונית של היחידה.

