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* ד"ר ,מנהל אגף תקון במשרד העבודה והרווחה עד 1999
** ראש תחום טיפול ושיקום ,הרשות הלאומית למלחמה בסמים.

)התקבל במערכת במרץ  ,2000אושר לדפוס באוגוסט  ,2000עודכן בדצמבר (2005

המאמר מציג את הרקע וההתפתחות של הטיפול בנפגעי הסמי עלידי שירותי
הרווחה בישראל .שירותי אלה החלו לפעול יחסית מאוחר לשירותי הבריאות ,רק
בסו %שנות ה  .80מאז ,ה מתפתחי אופ מוא* )ההתפתחות היתה בקרב
השירותי הממשלתיי :בשירות המבח לנוער; בשירות המבח למבוגרי וחסות
הנוער; בשירותי הרווחה המוניציפליי ,בה הוקמו יחידות נפרדות לטיפול
ולשיקו נפגעי סמי; ובשירותי ארציי שהוקמו על ידי הרשות למלחמה בסמי
ומופעלי היו על ידי משרד הרווחה באמצעות עמותות.
המאמר מבחי בי  3תקופות :התקופה הראשונה ,מהקמת המדינה ועד מלחמת
ששתהימי ) (19671948המאופיינת בכ /שלכאורה" ,אי בעית סמי בישראל";
התקופה השניה משנת  1968ועד  ,1989מועד הקמת הרשות למלחמה בסמי 
תקופה של עלייה דרמטית בשימוש בסמי בישראל והתעוררות ציבורית לטפל
בנושא; ותקופה שלישית משנת  1990ועד היו – תקופה המאופיינת ביזמות ובפיתוח
נרחבי של הטיפול והשיקו של נפגעי סמי עלידי שירותי הרווחה.
התפתחות שירותי הרווחה היתה במקביל ובשיתו %ע הרשות למלחמה בסמי,
ולפעמי תו /מאבק.

1

לשעבר ,יו"ר ועדת טיפול ושיקו של מועצת הרשות למלחמה בסמי מאז הקמתה .היה שות %פעיל
לפיתוח שירותי הרווחה לטיפול בנפגעי סמי ברשויות המקומיות ובשירותי הממשלתיי.
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מילות מפתח:

טיפול עלידי שירותי הרווחה בישראל בנפגעי סמי :רקע והתפתחות

נפגעי סמי ,טיפול ושיקו ,שירותי תקו  ,הרשות למלחמה

בסמי ,מבח נוער ,מבח מבוגרי ,חסות הנוער ,השרות לנוער וצעירי ,הרשות
לשיקו האסיר

מבוא
המאמר מרחיב ומעדכ מאמר קוד בנושא )חובב .(2002 ,הוא מציג את הרקע לטיפול בנפגעי
סמי בישראל ,את התפתחותו עלידי שירותי הרווחה ,המופעלי באמצעות משרד הרווחה,
ואת המגמות המצופות בתחו זה בעתיד.
כניסת שירותי הרווחה לטיפול בנפגעי הסמי הייתה מאוחרת לעומת שירותי הבריאות .היא
התחילה רק בשנות השמוני ,ומאז יש הרחבה מתמדת .המאמר לא יתייחס לבעיית השימוש
לרעה בסמי באופ כללי ולמניעתה ,ולא לפרוט שירותי אחרי כמו שירותי בריאות או
טיפול בסמי בשירות בתי הסוהר ,אלא א יש לגורמי אלה השלכה על פעולות שירותי
הרווחה.
נית להבחי בשלוש תקופות של טיפול שירותי הרווחה בנפגעי סמי:
•

התקופה הראשונה – מהקמת המדינה עד מלחמת ששת הימי ) ,(19671948המאופיינת
בכ /שלכאורה" ,אי בעיית סמי בישראל" .התעלמות שירותי הרווחה במשרד הסעד דאז
מהבעיה.

•

התקופה השניה – ממלחמת ששת הימי עד הקמת הרשות למלחמה בסמי והפעלתה
) .(19881968זוהי תקופה של עלייה בשימוש בסמי והתעוררות הציבור לתופעה ולטיפול
בה .בתקופה זו התחיל משרד הרווחה להכיר בקיו התופעה ובצור /לטפל בנפגעי הסמי.
ההתעוררות היתה פנימית ,בקרב עובדי המשרד וחיצונית לו .בסו %תקופה זו הוברר
לשירותי הרווחה שה יכולי להתמודד ע הטיפול בנפגעי הסמי וחייבי לפתח שירותי
טיפול ושיקו.
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התקופה השלישית – מהקמת הרשות למלחמה בסמי והפעלתה ועד היו ).(20051988
התקופה מאופיינת ביוזמות לפיתוח מוא* של הטיפול בנפגעי סמי עלידי כל המשרדי
והשירותי .תקופה זו תהווה את עיקרו של המאמר.

התקופה הראשונה – מהקמת המדינה עד מלחמת ששת הימי" :אי בעיית
סמי בישראל".
בתקופה הראשונה ,לא היווה נושא השימוש בסמי בעיה בחברה הישראלית המתגבשת.
ישראל הייתה בתקופה זו חברה סגורה כלפי חו* .היא שימשה ,אמנ ,אחד מהנתיבי
להעברת הסמי מהמדינות המייצרות :סוריה ולבנו  ,למדינה הגדולה הצורכת – מצרי ,א/
רק חלק קט מהס המועבר נשאר בישראל .2הסמי בה השתמשו היו בעיקר חשיש ואופיו
)כספי  .(1966השימוש בסמי היה מועט ,בעיקר עלידי אוכלוסייה עבריינית ועלידי בודדי
)ברמ .(1972 ,Berman ;1971 ,
אחד משירותי הרווחה ,שהתייחס לנושא באופ מיוחד ,היה השירות לנוער וצעירי – חבורות
רחוב ,שפעל במשרד הסעד דאז .כבר בעבודתו הראשונית של  (1967) Leissnerע חבורות
רחוב באזור תלאביב ,הוא מצביע על השימוש בחשיש כאחד מנושאי הפעילות של החבורות,
בצד עבריינות רכוש ווונדאליז .ב ציו כר ) ,1977עמ'  ,(85ששימש מדרי /לעובדי ע
החבורות ,מקדיש בספרו על חבורות הרחוב סעי %נפרד לנושא השימוש בסמי" :השימוש
בסמי הוא תופעה שלא נית לבודדה מאורח החיי היומיומי של הנערי בטיפולנו .הוא
משתלב בתמונה הכללית של אי תפקוד נורמטיבי ואינו מהווה תופעה העומדת בפני עצמה...
הטיפול במכלול הרחב של בעיותיה של הנערי עשוי לפתור א %בעיה ספציפית זו".
שירות המבח לנוער ושירות המבח למבוגרי קיבלו מופני בעקבות שימוש וסחר בסמי,
מידי פע ,אול לא הייתה לכ /התייחסות טיפולית ייחודית .מ הראוי לציי שבתקופה זו,

2

דבר שקיבל ביטוי במספר הקט של תפיסות ס ופתיחת תיקי עלידי המשטרה .משטרת
ישראל כמעט ולא התייחסה לנושא ,למעט הקמת יחידה במטה הארצי של המשטרה )ב (1952
והפעלת חוליה מיוחדת לנושא במחוז תלאביב )ב .(1961
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כאשר היה צור /בטיפול גמילה מסמי בתוק %צו בית משפט או עלפי רצו עצמי של המכור,
נעשו הגמילה והטיפול במערכת בריאות הנפש ובבתי החולי שלה.

התקופה השניה – ממלחמת ששת הימי עד הקמת הרשות למלחמה בסמי
והפעלתה :עלייה בשימוש בסמי ,התעוררות הציבור לקיו התופעה ולצור
בטיפול בה
התקופה השניה מאופיינת עלידי הגורמי הבאי:
הראשו  ,עלייה חדה בשימוש בסמי בישראל ובסחר בה ,בכל שכבות האוכלוסייה ובקרב
הנוער.
השני ,התעוררות ציבורית וממשלתית תו /התייחסות מערכתית לתופעה ולצור /בהפעלת
מסגרות מיוחדות לטפל בה.
השלישי ,התחלת התייחסות של משרד הסעד דאז לתופעת השימוש בסמי ,ופיתוח תכניות
טיפול לנפגעי סמי עלידי שירותי הרווחה ברשויות המקומיות.
עליה חדה בשימוש בסמי :מספר סיבות היו לעלייה החדה בשימוש בסמי בתקופה השניה
)ברמ " ;1971 ,ועדת מ " ;1983 ,כספי:(1996 ,
•

פתיחת גבולות ישראל ליבוא סמי ,בעיקר מהמדינות השכנות;

•

התארגנות קבוצות ויחידי להברחת הס ולהפצתו בישראל ,וכ  ,הקלות בהשגת הס,
זמינותו ומחירו הזול.

•

בוא של מתנדבי צעירי ותיירי רבי לישראל ,אשר הביאו את הרגלי שימוש
בסמי ,הרחיב את השימוש בסמי לקיבוצי ולמעונות סטודנטי בה שהו
המתנדבי.

•

השתלבותה של ישראל וחשיפתה למגמה הכללית בעול המערבי של שימוש בסמי
לצורכי בילוי זמ  ,וכ  ,הדעה המפחיתה בחשיבות הנזק הצפוי מהשימוש בסמי "רכי".

•

עלייה כללית של ער /הפרט והאינדיבידואליות המחפש הגשמה עצמית והנאה.

46

תשס"ו 2006

•

משטרה וחברה ,הגיליו האלקטרוני

גורמי לח* חברתי וכלכלי בישראל ומסורת של התמודדות ע בעיות אישיות עלידי
שימוש בתרופות ,ובעיקר ,בתרופות פסיכואקטיביות.

מבחינת סוגי הס נית לציי  ,שהשימוש העיקרי באותה תקופה היה בחשיש ובאופיו.
במקביל עלה השימוש בהרואי  ,בקוקאי ובסמי הסינתטיי .בתקופה זו בוצעו מספר סקרי
ומחקרי על השימוש בסמי בקרב אוכלוסיות ספציפיות ונמצאו השיעורי הבאי )כספי,
 ,1996עמ' :3(125121
•

בקרב תלמידי – השימוש בכל סוגי הסמי נע בי  2.4%ל  .10%

•

בקרב נוער בסיכו ביחידות קידו נוער או בבתי ספר של האג %להכשרה מקצועית
במשרד העבודה והרווחה – השימוש נע בי  7.4%ל .35%

•

בקרב חיילי צ.ה.ל – .בי  9.3%ל  14.6%מהחיילי.

•

בקרב אסירי בישראל – מ  50%ל   80%מהאסירי משתמשי בסמי.

התעוררות ציבורית לתופעת השימוש בסמי ומעורבות ממשלתית לטיפול בה :התקופה
השניה מאופיינת בהתעוררות ציבורית ערה לנושא השימוש לרעה בסמי ולהגברת מעורבות
המדינה במסגרותיה השונות ,לטיפול בה .גבר הסיקור העיתונאי לתופעה של שימוש בסמי
בסקטורי השוני של החברה ,התרבו מקרי אלימות ורצח על רקע הסחר והשימוש בסמי
)כספי  ,1996עמ'  (192וגדלה הפשיעה לצור /מימו רכישת הסמי .גיל המשתמשי בסמי
ירד ,השימוש בסמי חדר לצ.ה.ל .ולקבוצות חברתיות מבוססות ,והוצג הסבל האישי
והמשפחתי הקשור בשימוש בסמי .נית לציי את הדברי הבאי שהתרחשו ,עלפי הסדר
הכרונולוגי שלה )כספי  ,1996דוחות מבקר המדינה:(39 ,37 ,30 ,29 ,28 :
ב  1970הוקמה וועדה בי משרדית לעניי השימוש לרעה בסמי ביוזמת היוע* המשפטי
לממשלה דאז ,מאיר שמגר .תפקידה של הוועדה היה לרכז ולתא את פעולות הממשלה
בנושא .בוועדה לקחו חלק נציגי משרד המשפטי ,הסעד ,הבריאות ,החינו ,/משטרתישראל
3

הסקרי והמחקרי ,המתייחסי לכלל האוכלוסייה ולאוכלוסיות ספציפיות ,משקפי את הדיווח
העצמי ויכולות להיות בה שתי הטיות – להגדלת הדיווח על היק %השימוש או להקטנתו .כמו כ ,
יש השפעה רבה של "הגדרת השימוש" עלידי החוקר על התוצאות.
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וצ.ה.ל .עיקר פעילות הוועדה היה בתחו קידו ההסברה והמניעה באמצעות מנהל ההסברה.
עלפי דוח מבקר המדינה מס' ) 28ע'  ,(322פעילותה של הוועדה לא הוכתרה בהצלחה ,בהיותה
חסרת סמכויות ותקציב זעו.
בינואר  1976נדו הנושא בממשלה .בסיכו ,אמר היוע* המשפטי" :בעיית הסמי בישראל
מחייבת הערכות בדר /של גיבוש מדיניות ממשלתית כוללת ותיאו בי משרדי ...גיבוש
המדיניות של הממשלה בבעיית הסמי חייב להקי %את כל האספקטי של הבעיה וראיית
הכוללת" )דוח מבקר המדינה  ,28ע' .(333
ועדת השרי לענייני חברה ורווחה מינתה ,בנובמבר  ,1978את הוועדה הבי משרדית והבי 
מוסדית לטיפול מקי %בנושא הסמי )"ועדת מ "( .הוועדה כללה חברי מכל תחומי הפעילות
הממשלתית והציבורית הקשורי לנושא .הוועדה עשתה עבודה יסודית ומקיפה והגישה דוח
מסכ ב  .1983הדוח שימש את הממשלה בקביעת דרכי ההתייחסות והטיפול במשתמשי
לרעה בסמי עד להקמת "הרשות למלחמה בסמי" והיווה בסיס לחוק הרשות ,ולאחר מכ
לפעולותיה.
הממשלה ,בדיו ב  ,2.8.87החליטה להקי ועדת שרי לנושא בעיית הסמי כאשר היו"ר
שלה הוא ראש הממשלה .כ החליטה על מינוי ועדה בי משרדית בראשות מזכיר הממשלה
דאז ,אלייקי רובינשטיי  ,שגיבשה הצעת חוק להקמת "הרשות למלחמה בסמי" .החוק
אושר בממשלה ונחקק עלידי הכנסת ב  .14.6.88הרשות התחילה לפעול ששה חודשי לאחר
אישור החוק ,בסו %שנת .1988
פעולות שירותי הרווחה בתקופה השניה :בתקופה זו הייתה פעילות שירותי הרווחה בתחו
הטיפול והשיקו של נפגעי סמי חלקית בלבד ,ללא הכוונה מרכזית וללא משאבי ייחודיי.
בתקופה זו התחילו מספר יוזמות של שירותי ספציפיי ,אשר הניחו את היסודות לפיתוח
המוא* בתקופה השלישית ,והוכיחו שנית לטפל בנפגעי סמי עלידי שירותי הרווחה והעבודה
הסוציאלית .4היוזמות היו תוצאה של לחצי פנימיי של הרשויות המקומיות ולחצי מהחו*
4

החומר בסעי %זה מתבסס על :דוחות מבקר המדינה מס'  ;37 ,28קראוס ).(1988
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של משרדי הממשלה והציבור להתמודדות ע הבעיה .הגישה הבסיסית ,שאפיינה את שירותי
הרווחה בתקופה זו ,קיבלה ביטוי בהיר בדוח מבקר המדינה מס' ) 28ע' " :(349המשרד רואה
בשימוש בס סימפטו לבעיה אישית ומשפחתית ,חברתית או קהילתית .משו כ ,/נעשי
ניסיונות לפתור את הבעיות הבסיסיות המביאות לשימוש בס כאמצעי לבריחה מהמציאות.
כאשר ההתמכרות לסמי היא במידה שאינה מאפשרת תפקוד נורמלי ,יש צור /להיעזר
בשירותי הספציפיי לנפגעי סמי ,והדבר אמנ נעשה במקומות שבה קיימי שירותי
כאלה".
פעילות המשרד במטה ובשירותי שלו ושל הרשויות המקומיות מוצגת להל :
יחידת המטה לסמי במשרד העבודה והרווחה :היחידה הוקמה בסו 1978 %עלפי החלטת
ועדת השרי לענייני עבודה ורווחה .התכנו היה להפעיל יחידה גדולה יחסית ,שתפקידה יהיה:
"יזו ופיתוח מסגרות טיפול בנפגעי סמי באזורי שוני באר* ,הכשרת כוח אד לטיפול
בנושא חינו /והסברה בקרב הנוער והציבור ,יזו חקיקה ,עריכת מחקרי ואיסו %נתוני
בנושא" )דוח מבקר המדינה מס'  ,37עמ'  .(921920בפועל ,עסקה יחידת המטה בעיקר בתיאו
הוועדה הבי משרדית )"ועדת מ "( .היא פרסמה נתוני על מצב הסמי בישראל )ב יהודה,
 ,(1979ערכה כנס ארצי )סיכומי הרצאות מהכנס הארצי (2425.11.80 ,ופרסמה עלוני ),1980
 .(1984 ,1982היחידה "לא הפכה לגור בנושא" כפי שמציי מבקר המדינה .היחידה סיימה את
עבודתה בשנת  ,1986כאשר הוחלט במשרד העבודה והרווחה להקי מחלקה לטיפול בנפגעי
סמי ולהיכנס לפעילות ישירה של שירותי הרווחה המוניציפליי בטיפול בנפגעי סמי.
השירות לנוער וצעירי ברשויות המקומיות המשי /בתקופה השניה לטפל בנוער ובצעירי
המשתמשי בסמי ,עלפי המדיניות של התקופה הראשונה )כר .(1977 ,בנוס %לכ ,/היה
השירות שות %לפיתוח תוכנית טיפול בצעירי במצוקה – "תכנית  ."18+תוכנית זו פותחה על
ידי פרויקט שיקו השכונות אשר הקצה ג משאבי לטיפול בצעירי נפגעי סמי ופיתח
תכניות ייחודיות לנושא .במסגרת ,זו הוכנה בשנת  1984תכנית "נקודת קישור – מודל קהילתי
וטיפול בנפגעי סמי" ,אשר פעלה מספר שני בקדימה )שורר  ;1990 ;1988 ;1984פישר ואח',
 (1990והונחו בה היסודות לפעילות המחלקות לשירותי חברתיי בתחו הטיפול בנפגעי
סמי בתקופה השלישית.
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עקרונות התכנית ה:
 .1גמילה ללא תחליפי ס.
 .2הגמילה ותהלי /השיקו בעקבותיו יעשו בסביבה הטבעית של הנגמל  בתו /קהילת
מגוריו.
 .3התכנית תופעל באחריות המחלקה לשירותי חברתיי של הרשות המקומית בשיתו %ע
משרדי הממשלה.
 .4הטיפול יעשה לאחר בדיקת המוטיבציה של הצעיר לגמילה ולשיקו וכ לאחר חתימה על
חוזה טיפולי .מש /התכנית – שנתיי.
צוות הנקודה כלל :עובד סוציאלי שהוכשר לטפל בנפגעי סמי והתמחה בכ ,/פסיכיאטר,
עובדי טיפול נוספי מהקהילה ומתנדבי .נקודת הקישור סייעה ג למכורי שהיו מעוניני
ב"גמילה ביתית" ולאלו שנגמלו מחו* לישוב וחזרו אליו לאחר מכ לטיפול ולשיקו .המוסד
לבטוח לאומי אישר למשתתפי בתכנית זו גמלת הבטחת הכנסה.
לתכנית היתה הצלחה מבחינת השיקו של אלה שהשתתפו בה .עלפי תוצאות מעקב שנער/
לאחר שלוש שני 17 ,מתו 26 /צעירי שהשתתפו בתכנית לא השתמשו בסמי .לראשונה,
הוכיחה התכנית שיש לקהילה אפשרות לטפל בכוחות עצמה בנפגעי סמי במסגרת המחלקות
לשירותי חברתיי .רמת הפשיעה בישוב ירדה וכ השימוש בסמי .התושבי התארגנו
להתנגדות לקיו תחנות ממכר סמי בישוב .במקביל להפעלת נקודת הקישור בקדימה ,שהיה
לה פרסו רב במערכת הרווחה ,נעשו ניסיונות והוכנו תכניות לפעילות ג בישובי נוספי
)דוח מבקר המדינה מס' .(37
שירותי התקו הממשלתיי :שירות המבח למבוגרי ,שירות המבח לנוער ורשות חסות
הנוער פעלו בתקופה זו ,עדיי  ,עלפי הגישה שבעיית הסמי של המטופלי הינה חלק מהבעיה
הכללית שלה ולא בעיה ייחודית .זאת ,למרות שמספר המופני גדל באופ משמעותי .דוח
מבקר המדינה מס'  37לשנת  1987מציג את התייחסות שירותי האג %לנושא:
• שירות המבח למבוגרי מצביע על חוסר כלי להתמודד ע הבעיה.
• שירות המבח לנוער :בשנת  1985היו בטיפול  452קטיני על עבירות סמי ,ובנוס %לה
קטיני שהופנו לטיפול על עבירות אחרות ,לגביה כותב המבקר" :קטיני אלה לא טופלו
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בבעיית הסמי בשיטות מתמחות ולא נית טיפול שיסייע לה להיגמל מהשימוש בס"
)ש ,ע' .(134
• במעונות חסות הנוער היו חוסי שהשתמשו בסמי אול לא היו עליה נתוני .המבקר
כותב" :אי ביכולת של המעונות להתמודד ע בעיית השימוש בסמי ,ויש מקו לשקול
הקמת מסגרת טיפולית מרכזית באחד המעונות של רשות חסות הנוער לטיפול במכורי
לסמי במומחיות הדרושה" )ש ,ע' .(935
הרשות לשיקו האסיר אשר הוקמה ב  ,1984מיועדת אמנ לשיקו אסירי באופ כללי,
אול ,בגלל חלק הרב של המשתמשי בסמי בקרב האסירי המשוחררי ,התייחסה
באופ מיוחד לבעיה .בקרב המטופלי של הרשות ,בעיקר בהוסטלי השיקומיי ,חלק של
אלה שהשתמשו בסמי גדול ומגיע עד .80%
הקמת מחלקה לטיפול בנפגעי סמי :בשנת  1986הוכ מסמ /לשר העבודה והרווחה )עלידי
א .קרייזלר( בו הוצע להפעיל מערכת שירותי חברתיי לנפגעי סמי ברשויות המקומיות,
וכ  ,להקי פורו משרדי לתיאו בי כל המסגרות עליה אחראי השר .שר העבודה והרווחה
דאז ,מר משה קצב ,אישר בשנת  1987הקמת פורו משרדי לנושא סמי לקביעת אסטרטגיה
ומלחמה בסמי כבסיס למדיניות המשרד לטווח קצר ולטווח ארו ./השר אישר הקמת מחלקה
לטיפול בנפגעי סמי במשרדו ,אשר תרכז ותפתח את הטיפול ברשויות המקומיות .המחלקה
התחילה לפעול בשנת  1987והתפתחה במקביל להקמת הרשות למלחמה בסמי .פירוט
הפעילות של המחלקה יעשה בניתוח התקופה השלישית.
הקהילה הטיפולית הראשונה  בית אביבה" :ועדת מ " המליצה על הקמת קהילה טיפולית,
ואמנ ,נעשו ניסיונות למצוא מקו מתאי לכ ./קבוצה של עובדי יצאה להשתלמות
בארצות הברית .הקהילה הטיפולית הראשונה הוקמה בשנת  1987באזור המועצה האזורית
מטה יהודה ,ליד בית שמש .הקהילה הטיפולית התבססה על שיטת הפניקס שפותחה בארצות
הברית )חובב ,(1987 ,לפיה נעשית הגמילה ללא תחלי %ס ,והיא בנויה על סיוע הדדי של
הנמצאי בתהלי /הגמילה ושל נגמלי לשעבר .הקהילה הוקמה על ידי משרד הבריאות,
משרד העבודה והרווחה וקר בי לאומית לטיפול בנפגעי סמי )י.א.ד.פ (.ברשות גב' א .נג'ר
ז"ל .ההפעלה היתה על ידי עמותת אלס .מספר המקומות היה מצומצ –  .24ע הקמת
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הרשות למלחמה בסמי ,הוקמה עמותה נפרדת להפעלת הקהילה "בית אור אביבה" שמומנה
5
על ידי הרשות .

התקופה השלישית – מהקמת הרשות למלחמה בסמי בסו שנות השמוני
ועד היו :מיסוד הטיפול בנפגעי סמי ,התרחבות השירותי והתמחות
התקופה השלישית מאופיינת בהתרחבות של שירותי הרווחה לנפגעי סמי במשרד העבודה
והרווחה וברשויות המקומיות ,על בסיס הניסיונות וההתחלות של התקופה הקודמת ופיתוח
שירותי חדשי במטה וברשויות המקומיות .במקביל ולעיתי במשות ,%פותחו שירותי
רווחה על ידי הרשות למלחמה בסמי .הוקדש מאמ* רב למיסוד הנושא במשרד באמצעות
הכשרת עובדי ,התמחות בנושא ,גיבוש גישה טיפולית ,חקיקה וגיבוש נוהלי עבודה .תקופה
זו מאופיינת בעלייה חדה בשימוש בסמי .גיל המשתמשי ירד וחלו שינויי בסוגי הסמי
שבשימוש – מעבר לסמי קשי יותר :הרואי  ,קוקאי וסמי סינתטיי )כספי .(1999 ,בקרב
המבוגרי ,עלה הק %השימוש בכל הסמי מ  3.8%ב  ,1989ל  8.1%ב  ;1998ל 10.5%
ב  ,2001ובסקר  2005שעדיי לא פורס עד כתיבת שורות אלה ,מסתמנת מגמת התייצבות.
בקרב הנוער )תלמידי כיתות ז'יב'( ,עלה השימוש מ  6.4%ב  ,1989ל  9.8%ב ;1998
ל  10.5%ב  ,2001ובסקר  2005מסתמנת התייצבות ג בקרב בני הנוער )ברהמבורגר ואח',
 ;1990 ;2001רהב ואח'.(1993 ;1995 ;1998 ,
ההתעוררות הציבורית שהייתה בסו %התקופה השניה המשיכה ג בתקופה השלישית .הדבר
קיבל ביטוי בדברי הבאי :מיסוד ועדת הסמי של הכנסת ,מפגשי קבועי בבית הנשיא
בנושא המאבק בנגע הסמי ,דיוני בועדת השרי לנושא הסמי בראשות ראש הממשלה,
וכ  ,התקשורת שהמשיכה לעסוק בנושא הסמי באינטנסיביות רבה .התעוררות ציבורית זו
השפיעה על משרד העבודה והרווחה שנדרש לטפל בנפגעי סמי ולפתח לה שירותי.

5

יש לציי  ,שבמהל /התקופה השניה ובעיקר בסופה ,נסעו מכורי רבי להיגמל בקהילות טיפוליות
מחו* לישראל ,בעיקר הקהילות של "הפטריאר "/באירופה .מאחרי פעולה זו עמדה העמותה מ .נ .ס.
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פעילות הרשות למלחמה בסמי בתחו הטיפול והשיקו
קביעת מדיניות בתחו הטיפול והשיקו :בשנה הראשונה של פעילותה הקדישה הרשות,
באמצעות ועדת הטיפול והשיקו שלה ,מאמ* רב לקביעת מדיניות בתחומי הטיפול והשיקו.
זאת ,כדי לתא את כלל השירותי )רווחה ,בריאות ,עמותות( ולקבוע מצע משות %לה.6
לקראת סו %התקופה ,נער /עדכו של המדיניות בתחומי אלו .להל  ,יוצגו קווי המדיניות
העיקריי שנקבעו בנושאי הקשורי לשירותי הרווחה בלבד.7
מדיניות כוללת בתחו טיפול ושיקו :מדיניות זו קבעה את העקרונות לפעילות בתחו
שירותי הרווחה:
• הטיפול והשיקו מהווי חלק מרצ %התייחסות לאומית לבעיית השימוש לרעה בסמי.
• הטיפול והשיקו יעשו עלפי תפיסה כוללנית ,המשלבת טיפול רפואי ,טיפול נפשי וטיפול
פסיכוסוציאלי ,זאת ברמת הקהילה ,האזור ,המחוז וברמה הארצית.
• הפעילות תיעשה תו /עידוד הנפגע ומשפחתו ושיתופו בתהלי./
• מבחינה אופרטיבית ,תעודד הרשות את התכניות הבאות :הרחבה ופיתוח של פעילות
המחלקות לשירותי חברתיי; הרחבה ופיתוח של קהילות טיפוליות; הקמת מרכזי יו;
פיתוח תכניות למשפחות מכורי ולילדיה; פיתוח תכניות להכשרה מקצועית ולשיקו
מקצועי ותעסוקתי; תמיכה בפיתוח שירותי התקו ; פיקוח ובקרה על מוסדות טיפול
ועמותות ,עלפי חוק הפיקוח על המוסדות –  ,1993והתקנות שלו מ  .1994מדיניות זו
תורגמה לעקרונות פעולה ויושמה במלואה בשטח כפי שיפורט בסעיפי הבאי.
המדיניות בנושא קהילות טיפוליות וביצועה :מדיניות זו קבעה את האופי המיוחד של
הקהילה הטיפולית ופעילותה בישראל .הקהילה הטיפולית בישראל מאופיינת בכ /שאי בה
שימוש בתחליפי ס; שהיא מפעילה טכניקות של עזרה עצמית ולח* קבוצתי ,תו /שימוש
במוטיבציה הראשונית או המשנית של המטופל; המבנה החברתי של הקהילה מבוסס על

6
7

מטרות הרשות ויעדיה,קיבלו ביטוי בחוק הרשות למלחמה בסמי ,תשמ"ח  ,1988סעי) 5 %ב(.
לפרוט רחב יותר ראה :קוב* מדיניות ונהלי של הרשות למלחמה בסמי:
http://www.antidrugs.org.il/
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תמיכה חזקה של החברי זה בזה; קיימת בה חשיפה אישית ,טכסי ומנהגי מגובשי; רק
חלק מהמטפלי הינ מטופלי לשעבר .נקבעו שלבי הטיפול בקהילה ,נוהלי ההפניה אליה,
תהלי /הקבלה והרישו .נקבע מש /טיפול מקסימלי של כשנה ,ואחריו ,תקופת שילוב בחברה
במסגרת מוגנת ) .(Re-entryהוכר השוני בדרכי הטיפול והמבנה הייחודי של הקהילות השונות;
נקבע שהמטופל ישתת %בהוצאות הטיפול; ונקבעו סטנדרטי של טיפול וזכויות המטופלי.
לאור מדיניות זו הוקמו ,במהל /השני ,שמונה קהילות טיפוליות למבוגרי ברחבי האר* ,ע
קיבולת של  400מטופלי בו זמנית .מש /הטיפול ,בדר /כלל ,הוא שנה אחת בקהילה
הטיפולית ושישה חדשי נוספי בדירת מעבר .השני האחרונות אופיינו בהתארגנות לקליטת
אוכלוסיות מיוחדות – קהילה לנשי בלבד ,קהילה לערבי בלבד ,קהילה לחרדי בלבד,
יחידה לאמהות וילדיה  ,יחידה לתחלואה כפולה )התמכרות ומחלת נפש( ,ויחידה לחסרי בית
ולסובלי מביעות אורגניות מורכבות .עד שנת  ,1998היתה הרשות למלחמה בסמי אחראית
לתקציב ולהפעלה של הקהילות הטיפוליות .בשנה זו היא העבירה האחריות והתקציב במלוא
למשרד הרווחה ,והוא מפעיל כיו.
מדיניות הטיפול במתבגרי וביצועה :אוכלוסיית המתבגרי נקבעה עד גיל  18לאלה
הנמצאי במסגרות קבועות של לימודי או עבודה ,ועד גיל  21ל"נוער מנותק" .הוגדרה דרגת
השימוש בס :מכורי ,משתמשי בקביעות ושימוש מזדמ  .הוגדרו שלבי האבחו והטיפול
הכוללי את הצור /בהגברת המודעות בקרב בעלי המקצוע והסוכנויות ,טיפול במסגרת בתי
הספר ושירותי הרווחה והתייחסות להורי ולמשפחה .הועלה הצור /בהפעלת המסגרות
הבאות :קהילה טיפולית ייחודית למתבגרי" ,בית ח – הוסטל" בקהילה ,באישפוזית ,במעו
אבחו  .הודגש הצור /בהכשרת עובדי ייחודיי לטיפול במתבגרי.
קווי מדיניות אלו בוצעו ברוב  .הרשות הקימה בשנת  1995קהילה טיפולית למתבגרי באג%
נפרד במלכישוע )מלכישוע הוקמה ב  1990על ידי ד"ר חיי מהל( ,המופעל כיו על ידי רשות
חסות הנוער ומספק שירותי טיפול ל  60מתבגרי בו זמנית ,כולל יחידת קלט לאבחו וטיפול
ראשוני וכולל יחידה לנוער דתי .בנוס ,%כוללת קהילה זו שני "בתי חמי" לנערות ,האחד
בקיבו* חילוני והשני בדתי ,בכל אחד –  10נערות.
במקביל ,סייעה הרשות להסבת מעונית של חסות הנוער לקליטת נערי נפגעי סמי ובימי
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אלו שוקדי על תכנית להסבת מעונית נוספת לתכנית טיפולית ייחודית לנוער ערבי .
משרד הבריאות הסב את היחידה האשפוזית לגמילה בירושלי )מג"ל( לטובת נוער בלבד ,ויצר
תכנית קצרת מועד ,של שלושה חדשי הכוללת גמילה ,אבחו וטיפול ראשוני ,ע אפשרות
להמש /טיפול ביחידות שצוינו.
בשנת  ,2003יזמה הרשות ופתחה ארבעה מרכזי יו איזוריי לנוער נפגע סמי )באר שבע,
רמלה ,ירושלי ,נצרת עילית( ,בצוותא ע משרד הרווחה וגורמי נוספי.
במקביל לפיתוח מער /הטיפול האינטנסיבי המתואר לעיל ,פיתחה הרשות רשת יחידות
אמבולטוריות אזוריות באמצעות גופי כמו "אל ס" ,ת.ל.מ .ותחנות טיפול פסיכולוגיות
אחרות ,הנותני שירותי טיפול לנוער נפגע סמי בקהילת מגוריו .בשנת  ,2004טופלו כ 1200
נערי במסגרות אלו ,המופעלות תו /תיאו איזורי ע משרד הרווחה ,למניעת כפל שירות.
בשנת  ,2004בוצע צעד נוס %לטיפול תו /קהילתי ,בשתו %משרד החינו ,/על ידי הכשרת יועצי
חינוכיי לביצוע התערבות חינוכיתטיפולית מובנית )תכנית  (SAPע נוער משתמש בסמי
ו/או אלכוהול ,בת /בית הספר .בשלב זה התכנית בהרצה ,ועדיי לא מופעלת מערכתית.
הקצאת כספי למימו פעולות טיפול ושיקו עלידי הרשות למלחמה בסמי :מתחילת
דרכה ,ראתה הרשות את תפקידה כתומכת בתקציב הטיפול והשיקו בתחו הבריאות
והרווחה ,כאשר תקציבי אלו יועברו אליה מאוצר המדינה או מתרומות .הרשות העבירה
למשרד העבודה והרווחה תקציבי לפעילויות הבאות )דוחות הפעילות השנתיי של הרשות
למלחמה בסמי :(20041990 ,תמיכה בהעסקת עובדי סוציאליי ברשויות המקומיות
לטיפול בנפגעי סמי ,תמיכה במרכזי יו למבוגרי ,תמיכה בהכשרת עובדי ומדריכי
חברתיי.
ועדות בימשרדיות לקידו ופיתוח הטיפול והשיקו :במהל /התקופה השלישית ,לבד
מהפעילות הענפה של הרשות בקביעת מדיניות ובסיוע בפיתוח שירותי רווחה ,מונו מספר
וועדות בי משרדיות שתוצאות עבודת עיצבו את המסגרות ואת דרכי הטיפול.
הוועדה להכנת חוק הפיקוח על מוסדות וטיפול במשתמשי בסמי :אחד הנושאי שעלה
בתחו הטיפול בנפגעי סמי הוא חוסר הפיקוח על מסגרות גמילה וטיפול במכורי לסמי.
55

חובב ומהל

טיפול עלידי שירותי הרווחה בישראל בנפגעי סמי :רקע והתפתחות

רבות ממסגרות אלו פעלו ללא תנאי פיזיי נאותי וסטנדרטי טיפוליי ורפואיי והיו
עדויות של ניצול מכורי עד כדי פגיעה בה .כדי לבצע את הפיקוח על המסגרות ולסגור
מסגרות ,שאינ עומדות בסטנדרטי בסיסיי ,היה צור /בחקיקה מיוחדת .לצור /זה ,הוקמה
וועדה לניסוח החוק בהשתתפות נציגי הרשות ומשרדי הממשלה :בריאות ,עבודה ורווחה
ומשפטי .החוק אושר בכנסת ב –  ,1993ובשנת  1994הותקנו עלפיו תקנות )השינוי נעשה ג
בחוק הפיקוח על המעונות ,תשכ"ה  ;1965וג בתקנות הפיקוח על המעונות ,תשכ"ד .(1994
יש לציי  ,שחקיקת החוק והקמת מנגנו הפיקוח שיפרו מאד את רמת הטיפול בנפגעי סמי.
וועדה לנושא ילודי מכורי לסמי :תו /כדי התרחבות הטיפול במשפחות נפגעי הסמי
ובאמהות מכורות לסמי ,עלה הצור /ג בהתייחסות לילודי ,שנולדי ע תסמונת גמילה
מאחר ואמהותיה מכורות.
המלצות הוועדה נוסחו כמסמ /מדיניות של הרשות למלחמה בסמי והועברו לאשור ועדת
השרי לנושא הסמי ).(1994

הוועדה לנושא הטיפול המשפטי בקטיני משתמשי מזדמני בסמי  "אי תביעה סמי"
)ברשות ד"ר מ .חובב( שהמלצותיה אושרו ונוסחו כהנחיה של היוע* המשפטי ,קבעה שבעת
ארוע חד פעמי של שימוש בסמי על ידי קטי  ,יתקיי תהלי /אי תביעה על תנאי – החלטת
המשטרה לגבי גורל חומר החקירה תיעשה לאחר קבלת חוות דעת של קצי מבח לנוער .תינת
אזהרה לקטי על ידי ההמשטרה ,עליה יחתו הקטי וכ יחתמו הוריו .באזהרה יצוי ,
שהקטי ביצע את העבירה ,הוא מתחייב להימנע מביצוע עבירות בעתיד ומתחייב לקבל טיפול
כפי שיוחלט על ידי קצי המבח .

הוועדה להכנת תכנית אב לטיפול בילדי ובני נוער בסיכו גבוה לשימוש לרעה בסמי:
הרשות למלחמה בסמי מינתה ב  1996ועדה לגיבוש תכנית אב לטיפול בילדי ובני נוער
בסיכו גבוה לשימוש לרעה בסמי )יו"ר ,ד"ר מ .רוזמ ( .להל עיקרי המלצותיה:
•

הטיפול במתבגרי צרי /לכלול :טיפול אינדיוידואלי ממוקד בבעית הסמי; טיפול
משפחתי; טיפול קבוצתי תו /שילוב עקרונות של עזרה עצמית.
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•

הטיפול צרי /להיות רב תחומי ,כאשר המטפל בקטי לוקח עליו את כל האחריות
והסמכות ומשמש "מנהל טיפול" של הנער;

•

לגבי המסגרות הפנימיתיות – יש לשפר את האבחו בקהילה הטיפולית לנוער מלכישוע
)הקהילה הטיפולית במלכישוע הוקמה על ידי ד"ר ח .מהל ב  – (1990ההמלצה בוצעה
בהמש /באמצעות הקמת יחידת קלט; יש להקי קהילה לנוער מהסקטור הערבי )בתכנו
ל ;(2006יש לבדוק את הצור /במסגרת טיפולית נעולה; יש להוסי %מעונות משפחתיי
בנוס %לאחד הקיי )בוצע(; יש לפתח תכניות מניעה וטיפול בכל מעונות חסות הנוער
)בוצע חלקית(; יש להפעיל מרכזי יו לנוער מכור שעבר גמילה ולמשתמשי קבועי
שהפסיקו להשתמש )בוצע(.

הכשרות כח אד :אחד מיעדיה הראשיי של הרשות ,הוא בניית והפעלות הכשרות
מקצועיות .לצור /ביסוס מקצועי של תחו הטיפול בנפגעי סמי ,מקיימת הרשות בצוותא ע
המשרדי הרלוונטיי )בריאות ,רווחה ובטחו פני/שירות בתי הסוהר( הכשרות בסיסיות,
קבועות מידי שנה ,לעובדי סוציאלי העוסקי בתחו וכ למדריכי חברתיי )נגמלי סמי
ששוקמו ,המיועדי לעבודה בתחו( .קורס המדריכי מתקיי כיו במכללת בית ברל.
בנוס ,%מתקיימות הכשרות והשתלמויות על פי צרכי מתבקשי ,ובתיאו ע הגופי נותני
השירות .בשנת הלימודי  ,20052004בוצעו הכשרות חדשות – ליועצי בית הספר לצור/
התערבות חינוכית בנוער משתמש באלכוהול/סמי ,במסגרת בית הספר; לרופאי
פסיכיאטרי להכרת התחו ע דגש על תחלואה כפולה; לאסירי משתקמי בכלא חרמו ,
במטרה להפעיל כמדריכי נגמלי בכלא; לצוות בכיר בתחו ההתמכרויות – הכשרת
לאימו הצוותי בנושא ראיו מוטיבציוני.

הרחבת פעילות שירותי הרווחה בתחו הטיפול בנפגעי סמי שפעלו בתקופה
השניה ,והמשיכו בתקופה השלישית
שירותי הרווחה ,שפעלו בתקופה השניה והמשיכו בתקופה השלישית ,עברו שינויי והדגשי.
השינויי נבעו מכמה גורמי :השינוי החברתי הכללי שחל בהתייחסות לתופעת הסמי;
הדרישה הגדלה לטיפול ושיקו בקרב נפגעי סמי ומשפחותיה ,ואמונה ביכולת הטיפולית;
גידול משמעותי בתיקי שנפתחו עלידי המשטרה והפנייה רבה יותר של עברייני עלידי
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מערכת אכיפת חוק לטיפול ולשיקו; הכרה בצור /להתייחס לנושא בצורה ייחודית,
להתמחות בדרכי התערבות חדשות ולהכשיר את העובדי לכ./
השירות לנוער ולצעירי ופרויקט שיקו השכונות )תכנית  :(18+השירות לנוער ולצעירי
ותכנית  18+של פרויקט שיקו השכונות שהיו ,בתקופה השניה ,מ השירותי המובילי
בטיפול בנפגעי סמי ,מצאו עצמ בתקופה השלישית במאבק על הגדרת תחומי פעילות ע
המחלקה לטיפול בנפגעי סמי שהתפתחה בתקופה זו ,וע הפעילות המתמחה של שירותי
הרווחה ברשויות המקומיות )כפי שיפורט בסעי %הבא( .בהגדרת חלוקת העבודה החדשה נקבע,
שהשירות לנוער וצעירי ותכנית  18+ימשיכו בטיפול בנוער ובצעירי אשר השימוש שלה
בסמי הנו מזדמ או קבוע ושאינ מכורי ,בעוד הטיפול במכורי יהיה באחריות העובדי
הסוציאליי של הרשויות המקומיות .הדבר חייב היערכות חדשה של השירות והצעת תכניות
לכ) /קה  .(1991 ,לאחרונה ,מפעיל השירות לנוער וצעירי ,פרויקט של ספורט ככלי למניעת
שימוש בסמי וכחלק מפעילות השירות למניעת השימוש בסמי והעבריינות .הפרויקט מומ
בשני הראשונות עלידי הרשות למלחמה בסמי ולווה במחקר מעקב )ראה סכו הפרויקט,
הרשות למלחמה בסמי ,ומשרד העבודה והרווחה.(2000 ,
שירות המבח למבוגרי :בתקופה השלישית המשי /השירות בתפקידיו המסורתיי של
הכנת תסקירי לבתי המשפט ,ביצוע צווי מבח ושירות לתועלת הצבור; ועבר תהלי /של שינוי
בתפיסת הטיפול במשתמשי בסמי המופני אליו .השינוי נבע מעלייה דרמטית במספר
המופני לשירות ,ובחלק היחסי הגדול של המשתמשי בסמי בקרב ,מ   3,500מופני
בשנת  1975ש  3.6%מה היו על עבירות סמי ,ל  9,166ב  ,1995שמה  6.4אחוז על עבירות
8
סמי .בשנת  2004הופנו  20,651אנשי לשירות ומה ) 5,203כ  (25%בגלל עבירות סמי.
השינוי נובע ג משינוי בחקיקה לטיפול בנפגעי סמי .ב  1989תוק חוק העונשי תשל"ז 
 ,1977ונקבע בו "צו מבח סמי" )סעיפי  83  82לחוק( .לפי תיקו זה בסמכות בית המשפט
להחליט לאחר קבלת תסקיר קצי מבח  ,להטיל טיפול בפיקוח קצי מבח על אד שהורשע
בכל עבירה שהיא ,אול הבעיה שלו היא שימוש בסמי .בתשנ"ה תוק חוק העונשי תשל"ז 
8

הנתוני לשני  1995 ,1975 ,1971אינ משקפי את כל אוכלוסיית המופני לשירות המשתמשי
בסמי מאחר וה הופנו אליו על עבירות אחרות ,כפי שנעשה לגבי נתוני .1999
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 ,1977שאיפשר לבית המשפט לתת הארכה של יותר מפע אחת של תקופת התנאי .זאת ,לאחר
שקיבל תסקיר מקצי מבח והשתכנע שיש סיכוי לשיקומו של אד המשתמש בסמי .הארכה
זו מותנית בכ /שהאד ימצא בפיקוח קצי מבח )סעי 85 %לחוק( .ב  1997חוקק חוק סדר
הדי הפלילי )סמכות אכיפה  מעצרי( תשנ"ו   ,1996ונקבע בו שיש אפשרות לשחרר בערובה
עציר ,בתנאי שיקבל טיפול מתאי וימצא בפיקוח קצי מבח )סעי) 48 %א( ) (7לחוק.
שירות המבח למבוגרי פיתח בתקופה זו תחומי ייחודיי :התמחות באבחו ובטיפול
אינדיבידואלי וקבוצתי בנפגעי סמי )ראה ניר ואח' ;(1994 ,שימוש בבדיקות שת לצור /הכנת
תסקיר לבית המשפט ולמעקב על השימוש בסמי בעת הטיפול; קשר ע הקהילות הטיפוליות
ומסגרות הטיפול האחרות בקהילה ומחוצה לה .פיתוח זה היה במקביל לפיתוח נושאי
חדשי בשירות המבח למבוגרי ,כמו השירות לתועלת הציבור וחוק המעצרי ולכ סבל
מחוסר משאבי.
שירות המבח לנוער :שירות המבח לנוער בתקופה השלישית המשי /את תפקידיו
המסורתיי :הכנת חוות דעת למשטרה ,הכנת תסקירי לבתי המשפט לנוער ,ביצוע החלטות
בית המשפט ופיקוח בצו מבח  .הוא ג קיבל על עצמו בתקופה זו תפקיד נוס :%התייחסות
לכלל מקרי איהתביעה שהופנו אליו עלידי המשטרה )מ  .(1990שירות המבח לנוער הינו
שירות טיפולי סמכותי במערכת אכיפת החוק .הוא רואה עצמו כיחודי במער /השירותי
לקטיני נפגעי סמי ,בהיותו נות טיפול לקטיני שאינ פוני לטיפול ביוזמת וללא
התערבות סמכותית .כמו כ  ,קיבל שירות המבח לנוער את הטיפול בקטיני שהשתמשו באופ
מזדמ בסמי והמשטרה גנזה את החומר באיתביעה )עלפי הנחיות היוע* המשפטי לממשלה
מ (1.1.1997
בתקופה השלישית ,חל גידול בתופעת השימוש בסמי בקרב קטיני ,וכ  ,תוגברה פעילות
המשטרה בנושא תפיסת סמי ומעצר חשודי קטיני .הדבר הביא להגדלה משמעותית
במספר המופני לשירות המבח לנוער .מספר העבירות בשנת  1988על שימוש בסמי בקרב
קטיני היה  339על שימוש בסמי ו  58על סחר בה .עבירות אלו בוצעו עלידי  317קטיני
שהיוו  3.9%מכלל הקטיני .הנתוני לשנת  1999גדולי בהרבה :מספר העבירות על שימוש
וסחר היה  .3,641עבירות אלו בוצעו עלידי  2,761קטיני ,שהיוו  14.6%מכלל הקטיני
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שהופנו לשירות .9בשנת  2004היו  5,479הפניות )עבירות( לשירות בגי שימוש וסחר בסמי.
עבירות אלו בוצעו על ידי  3,604קטיני ,כאשר  1,754הופנו לאחר פתיחת תיק פלילי ו 1,850
הופנו בגי אי תביעה .ביחד היוו הפניות אלו  19.9%מכלל המופני .ע השני ,קיימת מגמה
של ירידה בגיל המופני לשירות המבח על עבירות סמי .רבי מביניה נמצאי במסגרות
לימודי .קטיני אלה מאופייני בכ" /שה נמצאי בסיכו על רקע מצוקה חריפה במערכת
היחסי במשפחה ,במסגרת הלימודי או במסגרת החברתית; ה נוטי לעשות מינימליזציה
של השימוש בס ,מתקשי להודות בקיו הבעיה ובהבנת הסיכו של השימוש בס; ה
מאופייני בהעדר פיקוח נאות ובהעדר הצבת גבולות ברורי עלידי המשפחה; קיימת אצל
נכונות להשתמש בסמי שוני וחדשי ,תו /רצו להתנסות בחוויות לא מוכרות ומסוכנות"
)פרק שירות המבח לנוער ,דוח הרשות למלחמה בסמי ,1998 ,עמ' .(277276
שירות המבח לנוער מכיר בחשיבות התערבותו הייחודית בקטיני משתמשי בסמי והכשיר
לכ /את קציני המבח  .הושקעו מאמצ רבי בהכשרת קציני המבח בקורס ייחודי ,במטרה
לפתח כלי אבחוניי וטיפוליי בתחו הסמי .השירות מפעיל מער /בדיקות שת כדי
לאבח את השימוש בס בתקופת החקירה הפסיכוסוציאלית לצור /המלצה למשטרה ולבתי
המשפט על הטיפול הנאות בקטי  .השירות פועל לפתח כלי טיפול ייחודיי ,קבוצתיי
ומשפחתיי ,המתואמי לצורכיה של קטיני המשתמשי בסמי ,במטרה להרחיב את
הקשר ואת שיתו %הפעולה ע מסגרות טיפול אחרות וע בתי הספר.
שירות המבח לנוער מתקשה לתת מענה טיפולי לכל הקטיני נפגעי הסמי המופני אליו
בגלל המחסור בקציני מבח והעומס הרב המוטל עליה .זאת ,עקב הגידול הכולל של המופני
לשירות ומשימות חדשות שהוטלועליו עלפי חוק )למשל חוק המעצרי( ללא תוספת משאבי.
רשות חסות הנוער הפעילה בתקופה השלישית תכניות ייחודיות למניעת השימוש בסמי
במעונות ולטיפול במשתמשי בסמי שהופנו אליה .בתחו מניעת השימוש בסמי בקרב
החוסי במעונות הופעלה תכנית "חיי ללא סמי"  ח.ל.ס )משרד החינו /והתרבות,(1989 ,
שנועדה להכשיר את עובדי המעונות להתמודד ע הנושא הכללי של שימוש בסמי ולהפעיל
תכניות ייחודיות לקבוצות אוכלוסייה שונות .לאחרונה ,בשיתו %ע הרשות למלחמה בסמי,
הורחבה הפעילות והיא מדגישה את הגישה המערכתית הרבתחומית והנמשכת אשר כוללת
9

גידול כתוצאה מתוספת של עובדי במשטרת ישראל לחשיפת קטיני המשתמשי בסמי.
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את כל תחומי הפעילות במעו  :הסברה ,מניעה וטיפול ואינה מהווה פעולה חדפעמית.
במסגרת הטיפול במשתמשי בסמי במעונות הוקמו ,בשיתו %ע הרשות למלחמה בסמי,
מספר מסגרות טיפוליות ,המופעלות כיו על ידי חסות הנוער ואשר תוארו בפרק הקוד.
הרשות לשיקו האסיר המשיכה את הפעילות שהחלה בה בתקופה השניה והרחיבה אותה.
היא מתמודדת ע שיקומ של אסירי משוחררי המשתמשי בסמי .לפי נתוני סקר
המטופלי ברשות ,מעל  50%מכלל  2,000האסירי המשוחררי הפוני לרשות בשנה ,נדונו
למאסר על עבירות סמי )הרשות לשיקו האסיר .(2004,מספר המשתמשי גדול יותר מאחר
ובקרב האסירי על עבירות אחרות יש המשתמשי בסמי.
יועצי הרשות לשיקו האסיר מפני את המעוניני מבי המכורי לגמילה למסגרות רווחה
ובריאות .הרשות פתחה עשרה הוסטלי לתקופת המעבר ,מחיי בכלא לחיי בקהילה.
בהוסטל רוכש האסיר המשוחרר מיומנויות תעסוקתיות וחברתיות ומתמודד ג ע בעיית
השימוש בס .בהוסטל עובדי" ,מכורי" לשעבר ,כמדריכי המהווי גשר בי אנשי
המקצוע לבי המשוחררי וכ משמשי מודל לחיקוי ולהזדהות .אחד מההוסטלי מיועד
לאמהות שה אסירות משוחררות ,ולילדיה  .הוסטל מיוחד מיועד לנפגעי סמי )על פעילותו
והצלחתו ראה אצל :קדמו ואחרי ;1995 ,זודמ ואחרי .(1999 ,חלק מהאסירי
המשוחררי המתאימי לכ /מופני לקיבוצי ,למושבי ולישיבות.

פעילות המחלקה לטיפול בנפגעי סמי והרשויות המקומיות
במהל /התקופה השלישית הוקמה והופעלה מחלקה לטיפול בנפגעי סמי כחלק מהאג%
לשירותי תקו במשרד העבודה והרווחה .גרעי מחלקה זו היו התקני של יחידת המטה
לסמי ,שפעלה בתקופה השניה .במש /הזמ  ,נוספו לסגל העובדי במחלקה מנחי ויועצי,
שעברו לתפקד לאחר מכ כמפקחי מחוזיי של שירותי הרווחה .כמו כ  ,מונו מפקחי על
מוסדות לטיפול במשתמשי בסמי ,וע המעבר של הפעלת הקהילות הטיפוליות מהרשות
למלחמה בסמי למחלקה הועברו ג המשאבי לכ ./בשנת  2004טיפלו המחלקות לשירותי
חברתיי ברשויות המקומיות בכ –  6,500פוני :נוער ,מבוגרי ומשפחותיה.
הפיתוח הנרחב של שירותי הרווחה ברשויות המקומיות ופעילות המחלקה לנפגעי הסמי
הייתה על בסיס היסודות שהונחו בתקופה השניה ועל בסיס תגובות למציאות משתנה :גידול
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במספר המשתמשי בסמי; עלייה בתודעה הציבורית לחשיבות הטיפול והשיקו של
משתמשי בסמי; נכונות של ראשי הרשויות המקומיות להיכנס לנושא בהכיר במצוקה
הקשה של המשתמש בסמי ,של משפחתו ושל הסביבה בה הוא חי; נכונות להשקיע כספי
בנושא עלידי הרשות למלחמה בסמי ,משרד העבודה והרווחה ,הרשויות המקומיות והאוצר;
הכרה בחשיבות הכשרת העובדי וקידומ המקצועי ופיתוח יוזמות ופרויקטי עלידי
העובדי ,ברמות השונות.
פעולות מטה המחלקה לטיפול בנפגעי סמי :המחלקה לטיפול בנפגעי סמי כיחידת מטה
במשרד הרווחה עוסקת בקביעת מדיניות ,בפיקוח על פעולות המחלקות לשירותי חברתיי,
בתיאו הפעולות בתו /המשרד וע גורמי חיצוניי ,בהקצאת משאבי ,בהכשרת עובדי
ובייצוג הנושא בפורומי השוני .נוס %לתפקידי כלליי אלו ,שזכו לתשומת לב מרובה
בהיותה מחלקה חדשה ,התמקדה המחלקה ג בפיתוח תכניות ובגיבוש תורה טיפולית ,יזמה
פעולות חדשות ,התמקצעה והתמחתה.
הפעילות הראשונית והחשובה של המחלקה הייתה גיבוש "תורה טיפולית" לטיפול בנפגעי
סמי ,פיתוח שיטות התערבות בנושא ויצירת קשר ע שירותי אחרי במשרד ומחוצה לו.
הדבר קיבל ביטוי בתע"ס )הוראות תע"ס ,המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה ,מס'
 ;(3.27ב"מקסמי" )פרסו המחלקה ללא תארי ;(/בחוק הפיקוח על מוסדות טיפול
במשתמשי בסמי ) (1993ובתקנותיו ).(1994
המחלקה לטיפול בנפגעי סמי ראתה כאחת המשימות הראשונות שלה לפתח תכנית הכשרה
לעובדי סוציאליי שהחלו לעבוד בתחו .תכנית ההכשרה שפותחה ע הרשות למלחמה
בסמי ,חייבה התייחסות לנושאי הטיפול הספציפיי בתחו ולפיתוח תפיסה כוללת.
השתתפות בקורס הינה תנאי לעבודה ביחידה לטיפול בנפגעי סמי ,זאת עלפי חוק הפיקוח על
המוסדות למשתמשי בסמי  .10 1993

10

על הנושא הכללי של הכשרת עובדי סוציאליי לטיפול במשתמשי לרעה באלכוהול ובסמי ראה
ברנע .1995 ,על העמדות של העובדי הסוציאליי המטפלי במכורי מול עובדי סוציאליי
אחרי ראה :ששו ורבינובי* .1999 ,בסו %כל קורס מרכזי את עיקרי ההוראות ואת עבודות
התלמידי בתחומי השוני ,וה מתפרסמי בחוברת )עלידי בית הספר המרכזי ,סני %תלאביב
והמחלקה לטיפול בנפגעי סמי( .נושאי העבודות מתייחסי למגוו הפעולות של העובדי
הסוציאליי בתחו.
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מאחר ותחו הטיפול בנפגעי סמי היה בתקופה זו חדש ובשלבי התפתחות ,נוצרו מאבקי כוח
בי הגורמי השוני על המשאבי עצמ ועל דרכי הקצאת .מצב זה חייב פיתוח מנגנוני
הידברות ,תיאו ושיתו %פעולה ע הגורמי הבאי :ע הרשות למלחמה בסמי ,אשר ג
היא הייתה בשלבי התפתחות באותה תקופה; ע שירותי חברתיי אחרי במשרד העבודה
והרווחה :השירות לנוער ולצעירי ,שירותי המבח לנוער ולמבוגרי ,השירות לפרט
ולמשפחה ,השירות לילד ולנוער ,חסות הנוער ושיקו אסיר; ע משרדי ממשלה אחרי:
בריאות ,חינו ,/משפטי; ע וועדת הסמי של הכנסת; וע ארגוני כמו אלס.
מיד ע הקמת המחלקה לטיפול בנפגעי סמי ,עלה הצור /להסדיר בחוק ובתקנות את נושא
הפיקוח על המוסדות לטיפול במשתמשי בסמי .ואמנ ,בשנת  1993חוקק החוק ,בתיאו
ע הרשות למלחמה בסמי וע משרד הבריאות ,וב  1994פורסמו התקנות .המחלקה לטיפול
בנפגעי סמי פיקחה ב  1999על כ  210מוסדות ,מה  100יחידות במחלקות לשירותי
חברתיי .במהל /שנות הפיקוח נסגרו  60מוסדות שלא ענו על דרישות החוק והתקנות.
במש /התקופה השלישית נעשו כמה מחקרי על הגמילה הביתית והקהילתית )לוונטל ואח',
 ;1993כפיר .(1995 ,כ נעשתה השוואה בי שיטות הגמילה השונות )לוינסו .(1998 ;1993 ,
נבדק "הסבל כגור להשארות בטיפול" )פירני וטייכמ  ;1955 ,גורבטוב ואיגלשטיי .(2002 ,
הפעלת תכניות טיפול ברמה הארצית :במש /השני יזמה המחלקה ,תכננה והפעילה מספר
תוכניות ברמה הארצית .להל הבולטות שבה :
מכינות טכנולוגיות :החיפוש אחר מסגרות שיקו למשתמשי בסמי שעברו את תהלי/
הגמילה הפיזית וההתאוששות ,הביא לפיתוח של מכינות טכנולוגיות ,שהופעלו בשיתו %ע
האג %להכשרה מקצועית ,הקר למפעלי שיקו ,הביטוח הלאומי והרשות למלחמה בסמי.
ע סיו המכינה ,מקבל הבוגר תעודה של עשר שנות לימוד .הבוגר עובר אבחו מקצועי ומופנה
למסגרת הכשרה או תעסוקה המתאימה לו עלפי יכולתו וכישוריו .במעקב אחר הבוגרי
מתברר ,שכ  70%מה הושמו במקומות עבודה לאחר סיו ההכשרה.
קהילות טיפוליות :מה  1.7.98הועברו ההפעלה והתקציב של הקהילות הטיפוליות מהרשות
למלחמה בסמי למחלקה לטיפול בנפגעי סמי .מעבר זה מאפשר תיאו טוב יותר בי
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הרשויות המקומיות לבי הקהילות הטיפוליות ויוצר רצ %טיפולי ביניה :בהפניה ,בשהייה
ובחזרה למקו ממנו בא המטופל .בעת כתיבת שורות אלה ,יש  400מקומות טיפול ב 8
קהילות טיפוליות ו  50מקומות לאלה שמסיימי את הטיפול בקהילה הטיפולית ונמצאי
תקופה של חצי שנה בדירת מעבר )הוסטל(.
פעילות יחידות הטיפול בנפגעי סמי במחלקות לשירותי הרווחה ברשויות המקומיות:
פעילות היחידות ברשויות המקומיות מבוצעת עלפי המדיניות שנקבעה עלידי המטה .ה
מפעילות את שיטות ההתערבות ואת המסגרות המפורטות להל :

•

טיפול סוציאלי אישי ,משפחתי וקבוצתי ותמיכה של מדרי /חברתי .זאת ,בשלבי הטיפול
11

•

•

•

•

•

11

השוני :גמילה ,התאוששות ,שיקו ומעקב .
הפעלת מרכזי יו כמענה לתקופת ההתאוששות לאחר סיו תהלי /הגמילה הפיזית
והתנסות בחוויה של חיי ללא סמי .במרכז היו מתבצעת פעילות מגוונת והדגש בה הוא
על :קבלה ,קביעת גבולות ,סדר יו וכללי המסגרת ,הכנה לשיקו והעשרה .בשנת 1999
פעלו  16מרכזי יו באר* ,כל אחד מה יועד ל  2515מטופלי .הרשות למלחמה בסמי
סייעה במימונ.
קבוצות של ילדי מכורי )בגילאי  .(12  6הקבוצות פועלות אחת לשבוע במש /שנה .היו
פועלות  10קבוצות המקיפות כ   100ילדי.
קבוצות טיפוליות לעולי נפגעי סמי ו/או משפחותיה  בשיתו %ע משרד
הקליטה,והרשות למלחמה בסמי ,מופעלות תכניות שונות ,בהתא לצרכי המקומיי.
הפניה וליווי של המטופל למוסד לביטוח לאומי לסיוע בקבלת גמלת הבטחת הכנסה ושילוב
בתכניות שיקו )על אבחו תובעי הגימלה ראה הרו .(1994 ;1993,
ביצוע בדיקות שת כחלק מתהלי /האבחו  ,הטיפול והמעקב )משרד העבודה והרווחה,
.(1990

על שלבי הטיפול וההישרדות של המטופלי במעבר משלב לשלב באזור בארשבע ,ראה נת ואנסו ,
 .1999על שיטות טיפול ייחודיות ראה לוונטל ואח' ;1993 ,ספקטור ;1994 ,והדוחות השנתיי של
הרשות העירונית למלחמה בסמי של תלאביב .על עבודת המדריכי ,ראה אברהמי ואח',1999 ,
ועל השוואת תוצאות הגמילה במסגרות שונות ראה לוינסו  ;1998 ;1993 ,כפיר.1995 ,
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בשנת  1999החלה לפעול תכנית לנוער נפגע סמי במקומות בה לא קיימי שירותי טיפול
בנוער של הרשות למלחמה בסמי .זאת ,במסגרת תכנית משרד העבודה והרווחה לילדי
ולנוער בסיכו  .ב  2004היו קיימות  22יחידות ,הופעלו  35תקני עובדי נוער וטופלו קרוב
ל  1000בני נוער במסגרות אלו .במהל /הטיפול ,יוצר העובד הסוציאלי קשר ע הנער
ומשפחתו ,ובסופו יפעל ג לשילוב הנער במסגרות חינו ,/הכשרה מקצועית או תעסוקה.
פותחה ג תכנית מיוחדת לטיפול בנוער ובצעירי משתמשי בסמי בקרב האוכלוסייה
החרדית.

בשנת  ,2004פעלו כ  135יחידות לטיפול בנפגעי סמי ברשויות מקומיות )בחלק מהרשויות
המקומיות הגדולות יש מספר יחידות( .כ  135תקני עובדי סוציאליי הופעלו ביחידות אלו.
)כמו כ  ,הועסקו  60מדריכי חברתיי שהינ מכורי לשעבר ,ויש לה את התכונות
והכישורי להדרי /מטופלי אחרי שנמצאי בתהליכי הגמילה ,הטיפול והשיקו.

הפעילות של המחלקות לשירותי חברתיי נבדקה עלידי מבקר המדינה במסגרת הבדיקה על
מאבק הרשויות המקומיות בנגע הסמי וטיפול בנפגעי הסמי )דוח מבקר המדינה.(1998 ,
בצד ההערכה החיובית שניתנה לפעילות הענפה ,צוינו ג מספר ליקויי :לא נעשו פעולות
לאיתור של משתמשי בסמי ואי ריכוז מידע עליה ,ג לא בקרב אוכלוסיות בסיכו )ש,
ע'  ;(43לא נעשתה הפניה לפקיד סעד לחוק הנוער )טיפול והשגחה( תש"כ   ,1960במקרי בה
ילדי של נפגעי סמי נמצאו במצב המחייב הודעה כזו עלפי החוק )ש ,ע'  ;(45אי יחידות
לטיפול בנפגעי סמי בכל המחלקות לשירותי חברתיי בישראל ,ומשתמשי בסמי
ברשויות שאי בה יחידות כאלה אינ זוכי לטיפול )ש ,ע'  .(51הדבר נכו ג לגבי נוער נפגע
סמי )ש ,ע'  ;(55נמצא ,שבחלק גדול מהרשויות המקומיות לא מבוצע תהלי /האבחו עלפי
הנהלי )ש ,ע'  ;(53בחלק מהרשויות המקומיות אי תיאו בי היחידה לטיפול בנפגעי סמי
ברשות המקומית לבי היחידות המטפלות במשפחתו )ש ,ע' .(54
משרד הרווחה ער /מחקר על הטיפול בנפגעי סמי במחלקות לשירותי חברתיי במחוז תל
אביב והמרכז )גורבטוב ואיגלשטיי  .(2002 ,המחקר המבוסס על  326מטופלי אשר טופלו
ב 24מחלקות לשירותי חברתיי ועברו ועדת קבלה ,מסו %שנת  1996ועד אמצע  .1997נבדקו
הפרופיל הסוציו דמוגרפי של המטופלי ,ההיסטוריה של ההתמכרות ,הטיפול שנית
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ותוצאותיו .מכלל הנבדקי  38.7%עברו את כל התכנית הטיפולית של שנה וחצי .בתקופה בי
שלושה לשישה חדשי טיפול היתה  31.4%נשירה ,ובי חצי שנה לשנה היתה  41.8%נשירה.
לבוגרי התכנית בהשוואה לנושרי היתה מוטיבציה גבוהה יותר לטיפול ,היו יותר אחי
משתמשי במשפחת המוצא ,והיו בי הבוגרי יותר אבות לילדי .מבי בוגרי התכנית היו
 50%נקיי לאחר  3שני וחצי של מעקב ,כפול ממספר הנקיי בקרב הנושרי .כמו כ  ,היה
שיפור ביחסי בתו /המשפחה ,בתעסוקה ,וירידה בביצוע עבירות .שלושה מנבאי מובהקי
לשיקו ולניקיו בעתיד – מש /זמ טיפול ,סיכויי ההצלחה בעתיד בעיני המטופל ,ורמת
הנקיו של המטופל במועד סיו הטיפול.

דיו
שירותי הרווחה ,של משרד הסעד דאז ושל משרד הרווחה כיו ,לטיפול ולשיקו נפגעי סמי
ומשפחותיה התפתחו בישראל ,חלק במקביל להתעוררות הציבורית שחלה בנושא ,וחלק
כתגובה לה.
בתקופה הראשונה ,לא הייתה התייחסות של השירותי החברתיי לנושא ,מלבד לאוכלוסיות
ספציפיות – חבורות רחוב ועברייני .ההתעלמות מהתופעה של השימוש לרעה בסמי והצור/
לטפל בה נבעו מהבעיות האחרות שעמדו בפני שירותי הרווחה ע הקמת המדינה והשימוש
המועט יחסית של האוכלוסייה בישראל בסמי.
בתקופה השניה עד הקמת הרשות למלחמה בסמי והפעלתה ב  ,1989הייתה עליה חדה
בשימוש בסמי בישראל .הציבור התעורר לבעיה ולנזקיה לפרט ,למשפחתו ולקהילה בה הוא
מתגורר ,ומוסדות המדינה התחילו להתארג לטפל בה .הוקמה יחידת מטה בנושא בהנהלת
משרד העבודה והרווחה .השירות לנוער ולצעירי ותכנית  18+של פרויקט שיקו השכונות
פיתחו תכניות ייחודיות לצעירי ,שהבולטת בה הייתה "נקודת קישור  מודל קהילתי לנפגעי
סמי" .תוכנית זו הוכיחה ,שאפשר לטפל ,במסגרת המחלקה לשירותי חברתיי ,בנפגע
הסמי ובמשפחתו ובכ /חשיבותה )שורר ;1988 ;1990 ,פישר ואח' .(1990 ,בתקופה זו קיבלו
שירותי התקו לטיפול אנשי שהשתמשו בסמי והיו חשופי להשלכות של השימוש על
התנהגות העבריינית ,אול ,גישת הטיפולית הייתה שבעיית השימוש בס היא רק חלק
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מבעיה כללית של המטופל ולא מהווה בעיה ייחודית.
התקופה השלישית ,מאז  ,1990מאופיינת :ביוזמות להרחבת השירותי המטפלי בנפגעי
סמי בכל תחומי משרד העבודה והרווחה והשירותי הממלכתיי והמוניציפליי ,פיתוח
תכניות ייחודיות למשתמשי בסמי ולמשפחותיה ,גיבוש "התורה הטיפולית" ,הכשרת
עובדי מתמחי בטיפול בנפגעי סמי וחקיקה .התפתחות זו הייתה במקביל לפיתוח פעילות
הרשות למלחמה בסמי תו /תיאו עמה ,לפעמי תו /כדי קונפליקט ,א /תו /אימו* עקרונות
הטיפול של :NIDA
.1

אי שיטת טיפול אחת המתאימה לכל האנשי.

.2

הטיפול צרי /שיהא זמי ונגיש לכל הזקוק לו.

.3

טיפול יעיל מתייחס ומהווה מענה למכלול צרכיו של הפרט ,לא רק לבעיית השימוש בס.

.4

תוכנית הטיפול בפרט ,בשירותי הספציפיי ,צריכה להיות מוערכת ומשתנה באופ קבוע ,על מנת
לוודא כי התוכנית תתאי לצרכיו המשתני של המטופל.

.5

מש /הטיפול הינו אלמנט קריטי ליעילות הטיפול ולהצלחתו.

.6

תרופות הינ אלמנט חשוב למטופלי רבי ,במיוחד במידה וישולבו כחלק ממערכת טיפולית
כוללנית.

.7

נפגעי סמי ,וג המשתמשי בס הסובלי מהפרעות נפשיות ,רצוי שיטופלו באופ משולב.

.8

גמילה פיזית הינה שלב ראשו בלבד בתהלי /הטיפול בס ,ולכשעצמה איננה משנה בהרבה את
השימוש לטווח ארו./

.9

הטיפול עצמו לא נחו* שיהא מרצונו העצמי של המטופל על מנת להיות יעיל.

 .10יש לקיי מעקב מתמיד על שימוש אפשרי בס במהל /תקופת הטיפול.
 .11על תוכניות הטיפול השונות לתת הערכה באשר למחלות כאיידס ,הפטיטיס  B,Cומחלות זיהומיות
אחרות ,ולייע* למטופלי ביחס לשינוי או הגדרה מחודשת של התנהגויות המציבות אות בסיכו
גבוה.
 .12החלמה מהתמכרות לס הינה הלי /ארו /טווח ,ובדר /כלל מצריכה מספר סבבי של טיפול.

במערכת היחסי בי הרשות והרווחה עולי ושבי ויכוחי והתלבטויות על הנושאי
הבאי:

67

חובב ומהל

טיפול עלידי שירותי הרווחה בישראל בנפגעי סמי :רקע והתפתחות

א .תפקיד הרשות :יזמה ,מדיניות או הפעלת שירותי .לאיזו תקופה אמורה הרשות להפעיל
שירות? הדעה הרווחת ,המקובלת עלינו היא ,שלאחר  43שנות הפעלה ,צרי /השירות
החדש לעבור להפעלת משרד הרווחה ,כולל התקציב .לאחר מכ  ,צריכה הרשות לקבל
תקציב פיתוח חדש .מכיו שהתקציבי לא מוגדלי כיו במקביל לעליה בצרכי ובפיתוח
השירותי ,עלולה הרשות למצוא עצמה "קרחת מכא ומכא " .על כ  ,בפועל ,העברת חלק
מהשירותי ,לא מתבצעת.
ב .מידת עצמאותו של משרד הרווחה מול וועדות הרשות – ההא היא רצויה ואפילו יצירתית,
או מונעת האחדה והשוואה של השירותי במערכת הציבורית )בריאות ,רווחה ,שב"ס,
עמותות(?
ג .גישות מקצועיות – כאשר הקונפליקט העיקרי הוא לגבי מת שירותי רווחה למקבלי חלופות
ס )מתאדו  ,סובוטקס( במשרד הבריאות .לאחרונה ,יש התקרבות עמדות וחבירה
לפרויקט עתידי משות %בנושא זה.
ד .קונפליקטי על רקע אישי.
על א %הקונפליקטי והמאבק על יזמות ותקציבי ,גדל בתקופה זו היק %המשאבי לפעולות
בטיפול ובשיקו נפגעי סמי ומשפחותיה .כמו כ  ,פותח מגוו של שיטות ומסגרות
התערבות .בצד עובדי סוציאליי ומטפלי המתמחי בטיפול בנפגעי סמי ,התחילו
להעסיק בשירותי הרווחה ג "מכורי לשעבר" כמדריכי חברתיי )על היתרונות והבעיות
של העסקה זו ,ראה אברהמי ואח' .(1998 ,נית לאפיי את התקופה ג בכ /שיושמו רעיונות
ויוזמות שעלו בתקופה השניה ,כמו :ארגו המחלקה לטיפול בנפגעי סמי בהנהלת המשרד,
התארגנות היחידות המתמחות במחלקות לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות ,חקיקת
חוק הפיקוח על מוסדות טיפול בנפגעי סמי ואכיפתו ,הפעלת פיקוח והנחיה.
שירותי הרווחה מהווי כיו מרכיב מרכזי במער /החברתי הכולל של הטיפול והשיקו של
נפגעי סמי בישראל .הדבר מקבל ביטוי בתחו אכיפת החוק )הטיפול הכפוי( ובתחו הטיפול
ברשויות המקומיות )הטיפול הוולונטרי( .בתחו מערכת אכיפת החוק קיימי שיתו %פעולה
ותיאו מקיפי של שירות המבח לנוער ע משטרת ישראל ,הפרקליטות ומערכת החינו./
זאת ,במסגרת הפעלת נהלי "איתביעה על תנאי סמי" .לשירות המבח לנוער ,רשות חסות
הנוער ולשירות המבח למבוגרי יש שיתו %פעולה ע הפרקליטות ובתי המשפט השוני
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בנושא הטיפול בקהילות טיפוליות ,למבוגרי ולנוער ,וכ  ,קיימת הפעלה של צווי טיפוליי
לנפגעי סמי ,במקביל או במקו צווי עונשיי.
בתחו הטיפול והשיקו של הרשויות המקומיות התחזקו הקשרי והתיאו של שירותי
הרווחה ע שירותי הבריאות .זאת ,בתחו הגמילה הפיזית ,השהייה באישפוזית ,ילדי
מכורי לסמי ונפגעי סמי בתחלואה כפולה .נושא שיתו %הפעולה בי שירותי הבריאות
לשירותי הרווחה בתחו תחזוקת מתדו נשאר עדיי בעייתי ובלתי מוסדר.
שירותי הרווחה של משרד העבודה והרווחה המטפלי בנפגעי סמי וכ הרשויות המקומיות,
יושפעו בעתיד מהתהליכי הבאי:
•

המש /גידול בשימוש בסמי.

•

המש /יוזמות ופיתוח שירותי לנפגע הסמי ולמשפחתו.

•

התמחות והתמקצעות בשיטות טיפול ובהפעלת מגוו
במתמכרי.

•

התמחות באוכלוסיות ייחודיות בקרב נפגעי הסמי.

•

צור /בריכוז מידע ,תיאו ושיתו %פעולה בטיפול בפרט ובמשפחתו.

מסגרות שיקו לטיפול

סיכו
תופעת השימוש בסמי בקרב המבוגרי ובקרב קטיני תמשי /לגדול ,ה באופ מספרי
מוחלט וה באופ יחסי לגודל האוכלוסייה .מכא  ,שמספר המופני לטיפול )לשירותי תקו ( או
הפוני מרצונ לטיפול )במחלקות לשירותי חברתיי ובקהילות טיפוליות( ,יגדל .יחול גידול
בנתוני הגלויי על תופעת השימוש בסמי בקרב קטיני כתוצאה מפעילות רבה יותר של
המשטרה לחשיפת משתמשי בסמי ושיתו %פעולה ע בתי הספר בחשיפה.
שירותי הרווחה הממלכתיי והרשויות המקומיות ,ימשיכו לפתח מסגרות טיפול חדשות
וירחיבו את המסגרות הקיימות .ההרחבה תהיה בעיקר בתחו הטיפול בבני נוער ומתבגרי.
הריבוי והמגוו של אפשרות הטיפול והשיקו של מתמכרי שיפותחו עלידי שירותי הרווחה,
ביחיד ובבני משפחתו ,יחייבו ריכוז מידע ואבחו מעמיק יותר על המטופלי לקראת הפניית
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למסגרות הטיפול והשיקו .ריכוז המידע ושיפור האבחו יביא לאפקטיביות רבה יותר של
ההפניות בשירותי מערכת הרווחה ,כ /שכל מטופל יגיע למסגרת המתאימה ביותר עבורו ,יוגבר
התיאו ושיתו %הפעולה של השירותי לאור "התבגרות" והפחתת החשש של חדירה של
שירות אחד לתחו משנהו .כדי להתגבר על בעיית ההפניה המתאימה ביותר למטופל מסוי
במסגרת מסוימת וכדי להגביר את התיאו בי עבודת העובד הסוציאלי המטפל בנפגעי הסמי
לבי העובד הסוציאלי המטפל במשפחתו ובילדיו ,לדעתנו ,יפתחו בעתיד שירותי הרווחה את
מודל "ניהול הטיפול" ) .(Case Managementעלפי מודל זה ,הרואה את כלל שירותי הרווחה
במערכת אחת" ,מנהל הטיפול" יהיה אחראי על הטיפול המערכתי ,ע איגו המשאבי
והקצאת ועל הליווי והמעקב )חובב ורמות.(1992 ,
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