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חגי ברוש :ראש האגף לטיפול ושיקום
ברשות למאבק בסמים ובאלכוהול.

פאר לי שחר  :אופירה ,עכשיו אנחנו מצרפים אלינו את חגי ברוש,
שלום חגי,
אופירה  :שלום חגי,
חגי ברוש  :שלום ,צהריים טובים,
פאר לי שחר  :ראש האגף לטיפול ושיקום ברשות למאבק בסמים
ובאלכוהול ,אנחנו מדברים על ההתמכרויות ,אתם מתמודדים עם
בעיה מאוד מאוד ספציפית ,למרות שסמים זה לחוד ,ואלכוהול זה
לחוד ,והצריכה של האלכוהול עולה וגוברת משנה לשנה על פי
הנתונים ,תן לנו כמה נקודות שאלה שמאזינים לנו יכולים לדעת,
הנה ,מעכשיו יש לי את הכלים ,או להתמודד לבד ,או לפעול
למען אדם שאני מכיר ,קרוב משפחה.
חגי ברוש  :טוב ,קודם כל אנחנו כמובן באמת הרשות עוסקת
בסוגיה של חומרים ,שזה כרגע על פי המנדט שלנו באמת אכן זה
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סמים ואלכוהול ,א' ,אני כמובן יכול להפנות את כולם לעמוד
האתר האינטרנט של הרשות ,יש שמה באמת את כל המענים
שרק אפשר ,ברמה של מסגרות מטפלות ,ברמה של ידע
אינפורמטיבי ראשוני ,כיצד להעלות את הנושא הזה בשיחה עם
הילד ,או עם החבר ,המדינה היום מפעילה מסגרות לאישפוזים גם
לנושא האלכוהול ,וגם לנושא... ,
פאר לי שחר  :כמה מקומות יש במקומות שהמדינה מפעילה? אם
לאלכוהול ואם לסמים?
חגי ברוש  :לאלכוהול יש לנו  40מיטות ולטיפול בסמים ,אני
מדבר על מיטות אישפוז.
פאר לי שחר  :כן.
חגי ברוש  :אני מדבר על מיטות שבהן החברים עוברים גמילה
פיזית ,דיטוקס ,מתנקים במשך שלושה שבועות עד חודש ,ולמעשה
ממשיכים אחר כך למסגרות המשך ,או ברמה של קהילות
טיפוליות ,או ברמה של מרכזי יום ,במסגרות לטיפול ביחידות
עירוניות ,כרגע אנחנו עומדים על כ -40מכסות לאלכוהול ,וכ-60
מכסות לגמילה ...
פאר לי שחר  :ואתה יודע שזה לא מספיק ,נכון?
חגי ברוש  :מה שבאמת חסר במדינת ישראל כרגע ,אני רוצה
לומר שבסך הכל המערך הטיפולי במדינת ישראל הוא מערך יפה
ומאורגן ,עדיין חסרות לנו מיטות לסוגיית הנשים ,אני חושב
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שבמדינת ישראל במצב שבו על כל שישה מטופלים גברים הן
בסמים והן באלכוהול ,יש רק אישה אחת ,הוא מצב מאוד מאוד
בעייתי שמלמד על כך שיש איזה שהוא חוסר אמון של אותן
נשים ,כשאנחנו יודעים שחלק לא מבוטל מהן מנוצלות בזנות ,ולא
מוצאות את המקום שלהן בחברה הישראלית ,איזה שהוא חוסר
אמון כלפי מסגרות של טיפול מעורבות ,ולכן הרשות היום יחד
עם השותפים שלה במשרדי הממשלה ,מובילה קו מאוד מאוד
ברור ,לפתח עוד ועוד מסגרות לטיפול ,נפרדות ,לטיפול בנשים.
פאר לי שחר  :כלומר ,היום אם נשים צריכות לקבל טיפול ,אם
בגמילה מאלכוהול ,ואם בגמילה מסמים ,הן נמצאות באותו מבנה,
באותה מחלקה יחד עם גברים?
חגי ברוש  :בדיוק ,בדיוק ,ולאור זה ,שכמעט ב -100אחוז
מהמקרים של הנשים ,הרקע ,או ברקע של ההתמכרות שלהן יש
מרכיב משמעותי של התעללות מינית מגיל ילדות ועד גיל
ההתבגרות ,זה מחייב אותנו לעוד יותר באמת לתקוף את הנושא
הזה בצורה מאוד מאוד חזקה ולפקח עם מסגרות נפרדות לנשים.
אני רוצה גם לציין ,בטח כולכם ערים לזה ,שמדינת ישראל לצערי
ב -6שנים האחרונות ,לפחות לפי הנתונים שמראה הסקר
האפידמיולוגי האחרון שעשתה הרשות ,נושא השימוש בקנאביס,
מדינת ישראל הפכה ממדינת לאו סטייט רייט ,ממדינה עם אחוזי
שימוש נמוכים באופן יחסי לעולם בקנאביס ,להיי לואו סטייט .ז"א
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אנחנו היום במקום השני בעולם בנושא צריכת קנאביס ,כאשר
אנחנו מדברים על סדר גודל של  37אחוז שעשו שימוש בחודש
האחרון ,בגילאי  18עד  65בקנאביס במדינת ישראל ,כאשר הנתון
הזה הוא אפילו אף יותר מורכב שאתה רואה שבתוך גילאי - 18
 21כ -31אחוז מהצעירים האלה ,עשו שימוש בקנאביס ,לפחות
פעם אחת ב -30יום האחרונים.
פאר לי שחר  :וממה זה נובע?
חגי ברוש  :אני אומר ,אני אומר ,שתראו ,אנחנו יש לזה מיגוון
סיבות ,אחד זה שבאיזה שהוא מקום בעולם כולו מדינות היום
הולכות לנושא הלגליזציה ,כמו בקנדה ,וכמו במדינות משמעותיות
מאוד בארה"ב ,כמו קליפורניה ,אבל מעבר לזה ,הנושא של
הקנאביס הרפואי ,שהרשות תמכה בנושא של ההפקה שלו ,לצרכים
רפואיים באמת ,כי הוא אכן באמת ממה שאנחנו רואים ,הוא כן
מסייע לחולי כאב ולחולים אחרים ,הוא כן נתן איזה שהוא
פתיחה ברמת התחושה של הציבור ,שהסם הזה פחות מסוכן ,וזה
עולה במחקרים  ...אני רוצה לציין שבימים האלו ,דווקא השר
גלעד ארדן ,השר לבטחון פנים ,מנהל מאבק עיקש מול משרד
האוצר בנושא של סוגיית יצוא הקנאביס ,שבא ואומר ,אתם רוצים
לייצא את הקנאביס? במקביל תפנו בקשה לרשות למלחמה בסמים
ואלכוהול לבצע עבודה מקיפה רצינית על בסיס נייר עבודה שיוכן
לו ברשות ,שמדבר על השקעה של כ -65מיליון ש"ח בהסברה,
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בחינוך ומניעה ,ובטיפול בנוער ,שיתן לנו אולי אפשרות אמיתית
להזיז את הגלגל הזה חזרה אחורנית ולהוריד את רמות השימוש
בסם המסוכן הזה.
פאר לי שחר  :כשאנחנו שומעים על למעלה משליש ,זה קצת
מפחיד באמת .וכשאתם מדברים על הגיל המינימלי ,אתה דיברת
על  18עד  ,21מה הגיל הכי צעיר שפגשת של שימוש בקנאביס?
חגי ברוש  :אני רוצה לומר לך שלפחות מהידע שמצבר אלינו ,זה
לפעמים מתחיל בגילאי  11ו ,-12אני רוצה גם לציין שבמסגרת של
אישפוזית ,שמטפלת בנערות באחת הקהילות במדינת ישראל ,יש
שמה נערות בגילאי  12ו ,-13חלקן מבתים בעלי רקע סוציו
אקונומי סביר לחלוטין ,שהידרדרו לשימוש בגראס ולאלכוהול ,ומהר
מאוד מצאו את עצמן במצבים של התמכרות פיזית ונפשית
בעייתית מאוד ,כולל ירידה לעיסוק במכירת הגוף ובדברים מהסוג
הזה ,כך שלסוגיה הזאתי אין גיל ,זה רק הנתונים לא עולים
לאיזה שהוא כיוון חיובי ,ואנחנו מוצאים יותר ויותר את עצמנו
במציאויות קשות ולא מורכבות .אני גם רוצה לציין ...
פאר לי שחר  65 :מיליון שאתם מבקשים כדי לטפל בסוגיה הזו,
ולהתמודד איתה ,במסגרת הרשות למאבק בסמים ובאלכוהול ,אנחנו
נסתפק בזה ,חגי ברוש ,תודה רבה .ראש האגף לטיפול,
חגי ברוש  :תודה לך.
פאר לי שחר  :ושיקום ברשות למאבק בסמים ובאלכוהול,

7946697
עמוד  5מתוך 5

