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ועדת מיגור אלימות
ושא :תופעת הסמים
משתתפים/ות:
שם ושם משפחה

תפקיד

ישראל גל

ראש העיר

ליאת גרוסמן תמיר

מ הלת מחלקת א.ס.א

ח ה ישעיהו

מ הלת חלקת וער וצעירים

צפי רוט

מ הלת המחלקה לקשיש

לירון רביבו

מ הלת מחלקת טיפול היחידה להתמכרויות

אסתר פיק

מ הלת מת "ס

ירה פרידמן
ל ה פלטמן

מ הלת אגף החי וך
מ הלת מחוז ת"א הרשות לביטחון

ד יאל בריאן

סגן מפקד תח ת מסובים

יעל הרציקוביץ

חברת מועצה

רון מלכה

מ"מ וסגן ראש העיר ומחזיק תיק החי וך

חיים סופר

מ כל העירייה

אילן מזרחי

שוטר קהילתי

לילך טרו וביץ

מ הלת אגף הרווחה

מיכל קר י

סג ית מ הלת אגף הרווחה

דורית פאר

מזכירת מחלקת א.ס.א

סיכום:
לירון רביבו :מרכז איתן-שירותים חברתיים שייך ליחידה לטיפול בהתמכרויות
ל ערים/ו ערות על רצף בשימוש בסמים ,אלכוהול ,מסכים
במרכז איתן מתקיימים שיחות פרט יות בטיפול אישי ,צריכת אלכוהול
לא כל ער/ה מגיעים לטיפול רק שיש קושי ועל הרצף ומצריך טיפול מגיעים ליחידה
בש ת  2020עלייה משמעותית פי ש יים מש ים קודמות  16,ערים/ות לעומת ש ה
קודמת  8מטופלים/ות  100אחוז עלייה .קיים חסיון למטופלים ,אין פרופיל
ספציפי ,חותך את כל המגזרים ,שיש קושי בתפקוד הורים יש עלייה בשימוש
בסמים ובתמכרויות למסכים ,המכורים למסכים  16-18שעות במסך ומצב זה גורם
לבעיות פיזיות ולהשמ ה יתר בידוד חברתי ועוד..

הכול עי ין של מי ו ים יועצות בה"ס ושירות מבחן מעדכ ות את היחידה
להתמכרויות .
מיכל קר י :הורים מביאים דאגה ומעדכ ים את הרווחה מתוך דאגה לקטע החברתי
,לימודי ,אכילה .
רון מלכה :הכוו ה להורים יש להציף יותר לפ יות ,א ח ו על קצה הרצף בעקבות
פ ויות של ההורים ,מצבים פשיים ומורכבים .קיימת דילמה האם להציף להורים
,ואם כן יש להיערך בהתאם.
ל ה  :התמכרות לסמים ולמסכים פוגעת בתפקוד היום יומי ,רובם לא מגיעים
ליחידה להתמכרויות בגלל התיוג המשפחתי ,ובגלל הקורו ה ,ולחץ חברתי.
ירה פרידמן :תקופת הקורו ה העצימה את השימוש במסכים  ,וכל לה חות הורים
איך לעקוב ומתי דלקת ורה אדומה.
ליאת גרוסמן תמיר :יזום קבוצות הורים לשיח פתוח ב ושא התמכרויות ,ובכך
עלה את המודעות להורים ,בשיתוף אגף לשירותים חברתיים ,ילדים צעירים
חשפים יותר ולכן יש עלייה בהתמכרויות לכל הגילאים .קיימת גם עלייה
בהתמכרות למין בכל הגילאים .
אסתר פיק :גידול בצריכת קא ביס ברמה העירו ית ,יש השפעות סביבתיות על כל
המערכת  .כל התמכרות יכולה להביא למצב סיכו י היושב על אותו מרכיב במוח
באירועי חשיפה.
ד יאל בריאן :העברות ש בדקו לעבירות שימוש בסמים סחר וגידול ,לא רק לצריכה
עצמית עד  15גר' חוקי מעל זה זה לא חוקי ,ש ת  2020לא משקפת את תו י
הפשיעה ,רוב העשייה של המשטרה יותר חשיפה ,בש ת  2019פתחו  29תיקים 28-
בגירים ,בש ת  12 2020קטי ים  19בגירים  ,תי ת דוחות צימצם בצורה יכרת את
ה תו ים ,יש ירידה בתיקים .
ליאת גרוסמן תמיר :סם או ס :יש קושי לזהות את סם האו ס ,הסם גורם לדיכוי
מערכת העצבים ולהרדמה ,תרופות שי ה והרגעה משמשים גם לסם או ס .לפעמים
מוסיפים צבע כחול שלא יזהו את הסם .מדובר ב וזל שקוף וטעם מלוח לא מורגש
באלכוהול ,אלכוהול וסם או ס מסוכן לפעילות המוח  8,שעות לוקח לסם להת דף
ולא מצא בגוף
אפשר ע"י דגימת שיער לגלות חצי ש ה לאחר האירוע.
לירון רביבו :סם האו ס שמים במשקה ,יש מכורים שעושים בו שימוש כסם במגזר
הלאטבי כחלק מיחסי מין ,לסם יש עוד שימושים חוץ מאו ס.
ד יאל בריאן :השפעות של הסם גורמים לאובדן הזיכרון ,קשה לחקור פיזית ,הסם
גורם לת ועות מגושמות וחוסר קורדי ציה ,קשה לראות בזמן העברה .הסם
מתמוסס במים ולכן קשה לזהות במשקה וההשפעה תוך כמה דקות עד לשעתיים
,אחרי שעתיים הקורבן לא זוכר מה קרה לו ,הכול במעורפל תמו ות שחולפות לו
בראש הכול משתבש ,קשה לאתר את החשודים מאחר והקורבן לא זוכר במעורפל,
בבה"ח בודקים עם בוצע או ס .דחיית כושר והת גדות שהקורבן לא בשליטה .חשוב
לעלות מודעות לשתות רק שהמשקה סגור ,או שפותחים ליד ו.
רוב העברות מתבצעות בשירותים ,יש לזהות סימ י מצוקה.

ירה פרידמן :הצוות החי וכי מדבר עם ה וער מכיתה י'
מתקיימים מפגשים אגף החי וך בשיתוף המחלקה למ יעת אלימות סמים אלכוהול
,אך לא מצליחים לעשות שי וי אמיתי ,מ סים לפצח מה יכול לעזור בכל מה שקשור
לגרומים הסיכו יים  .ערות ו ערים מודעים שבמקומות בילוי שותים רק שהבקבוק
סגור.
ה וער מקבל לא מעט טיפים והרצאות ,לא תמיד הרצאות של מכורים עוזר
,בחשיבה להביא את ב י ה וער להוביל בתחומים האלו שיעברו סד אות עם מיטב
א שי המקצוע
ל ה פלטמן :מתקיימות תוכ יות אפקטיבייות בקריית או ו
שב י וער מדבר ל וער תוכ ית מוצלחת מאוד ושיתוף משטרה בבתי הספר הרצאות
וכו ..משפיע  ,וכחות של מבוגר בחיי הילד בתקשורת מיטבית משמעותי ומעגלי
שיח להורים יפחית את התופעה.
ישראל גל :עבודה מעמיקה להגדיר מה זה התמכרות ,שתיית אלכוהול ,מסכים יש
חוסר מידע
הגברת המודעות במערכת החי וך לב י ה וער ל תי ת מידע .
יתוח מעמיק ל סיבות עלייה בתופעת המכורים 100אחוז עלייה ,יש להגביר את
המודעות בכל הרבדים בחי וך ,וער ,בקשישים וכו ..כמה שיותר להגביר מודעות
סיכמה :דורית פאר

