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חגי ברוש ,ראש אגף שיקום ברשות
הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול:

רינו צרור  :ואם הדיור הציבורי לא הספיק לנו ,אז המרכז היחיד
היום לגמילת נשים מכורות לסמים בארץ ,עתיד להסגר .לצידך,
שם המרכז הזה .אנחנו עם ד"ר בל גבריאל פריד צהריים טובים.
חגי איתנו?
חגי ברוש  :כן.
רינו צרור  :חגי ברוש איתנו?
חגי ברוש  :כן .חגי איתך.
רינו צרור  :ראש אגף שיקום ברשות הלאומית למלחמה בסמים
ובאלכוהול וד"ר בל גבריאל פריד לא איתנו? עדיין לא איתנו.
איתנו אבל יו"ר הועדה למלחמה בסמים ואלכוהול תמר זנדברג
נכון? צהריים טובים אנחנו עם נתקי קיץ .חגי ,בוא אנחנו נתחיל
איתך למרות שאתה ככה קצת צריך להגיב לנו על העניין הזה.
אתה מבין שהמרכז היחיד הזה והדרך לסגירה?
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חגי ברוש  :כן כן .וודאי שאני מבין ואני מעורב ובסך הכל כרגע
הגורם היחידי שלפחות אישר כרגע ממש לפני שבועיים אישר
תקציב של כ  120,000 -ש"ח לטובת הפעלת המסגרת כרגע זאת
הרשות ואנחו כמובן אישרנו את זה מתוך הבנה שהנושא הזה של
מחסור במיטות לטיפול בנשים מכורות במדינת ישראל הוא משהו
בקנה מידה שאין לי מילה אחרת למעט קטסטרופה.
רינו צרור  :תסביר לנו.
חגי ברוש  :יש במדינת ישראל היום קרוב לאלף.
רינו צרור  :תסביר לי את למה אתה אומר קטסטרופה? על איזה
מספרים אתם מדברים?
חגי ברוש  :אנחנו מדברים על כך ,שהיום מדינת ישראל יש קרוב
ל  1,400 -מיטות במסגרות שונות לטיפול במכורים לסמים ,מתוכם
מיטות יעודיות לנשים יש משהו כמו  ,100זאת אומרת ,אנחנו
יודעים כתוצאה מתפיסת עולם שגויה ,שרווחה במדינת ישראל.
רינו צרור  100 :לנשים ו  1,300 -לגברים חגי?
חגי ברוש  :לא .יש  1,400מיטות.
רינו צרור  :אז  100זה לנשים וכל היתר זה לא לנשים.
חגי ברוש  :כל היתר לא לנשים בדיוק .זאת אומרת ,שהיום אנחנו
יודעים ששיטת הטיפול המעורב בזמנו ככה ניתנו מערכי הטיפול
במדינת ישראל שנשים וגברים יכולים להיות מטופלים ביחד היא
פשטה את הרגל .מתברר שנשים לאורך כל אותן שנים עברו
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במסגרות האלה עברו ניצול ,עברו התעללות.
רינו צרור  :כרגע רק הכסף שלכם הוא הכסף שמגיע ,אותם
 120,000שקל.
חגי ברוש  :נכון ובזמנו דין ודברים עם מנכ"ל משרד הבריאות
בנושא הזה נאמר לנו .אני חייב לומר ,לא קיבלנו הבטחה בכתב,
אבל נאמר לנו ,שברגע שאנחנו נתקצב את המסגרת הזאת במה
שתקצבנו כרגע ב  120,000 -שקלים ,משרד הבריאות יעמיד כנגד
זה "מייצ'נג" .אנחנו הוצאנו שבוע שעבר מכתב למנכ"ל משרד
הבריאות.
רינו צרור " :מייצ'ינג" נזכיר זה שקל מול שקל.
חגי ברוש  :שקל מול שקל.
רינו צרור  :אם אתם נותנים  120אז הבריאות גם יתנו .120
חגי ברוש  :ייתנו  120וקיוונו שעם התקציב של  240יהיה
למסגרת אפשרות ככה להחזיק לפחות עד סוף השנה.
רינו צרור  :הכסף לא הגיע.
חגי ברוש  :כרגע אנחנו ממתינים לתשובת מנכ"ל משרד הבריאות.
אני רק יכול לומר ,שהכסף שאנחנו הבטחנו להעביר כנראה יועבר
עד לסוף החודש חלק משמעותי ממנו ,ומסגרת כזאת מאוד מאוד
חשובה לנו ומהווה באמת איזה הוא ציון דרך בנושא הזה למרות
שקיימת היום מסגרת לנערות ולנשים צעירות בקהילה הטיפולית
"רטורנו" המסגרת הזאת היא מאוד ייחודית וחשובה .אנחנו כמובן
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נעשה הכל כדי שהיא תמשיך לפעול.

רינו צרור  :אנחנו חגי ,עם ד"ר בל גבריאל פריד ,צהריים טובים.
ד"ר בל גבריאל פריד  :צהריים טובים לך רינו .אני ככה רוצה
לחזק את חגי ,וככה לשמוח שהוא מאוד מכיר בתובנה הזאת
שנשים עם בעיות התמכרויות צריכות להיות מטופלות במסגרות
שהן לנשים בלבד.
רינו צרור  :אם תהיה מסגרת כזו כמובן.
ד"ר בל גבריאל פריד  :אם תהיה מסגרת כזו וכיום בעצם לנשים
בוגרות אין היום מסגרת אשפוזית בארץ שיכולה לאפשר להם
טיפול גמילה בסביבה בטוחה ומכבדת.
רינו צרור  :מה קרה כאילו ,כי נשים לא מתמכרות לסמים ,אני
לא מצליח להבין את
ד"ר בל גבריאל פריד  :נשים מתמכרות .נשים פחות פנו לאורך
השנים בגלל סטיגמות ,גם תחת שיקחו להם את הילדים .חשוב לי
להגיד ואני שמחה שחגי  ,זה סיפור שכולם מסכימים עליו ,כל
המערכות בארץ ,משרד הבריאות ,הרווחה ,הרשות למלחמה  ...כולם
מסכימים עם זה שנשים צריכות להיות מטופלות במסגרות שהן
לנשים בלבד במרחב בטוח  ,מכבד .אני רוצה להגיד ,כשאנחנו
מדברים על נשים עם בעיות התמכרות ,אנחנו לא מדברים רק על
התמכרות לסמים אלא לא חוקיים  ,אלא אנחנו מדברים גם על
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התמכרויות לתרופות מרשם וזה תופעה שמחלחלת לכל שכבות
האוכלוסייה.
רינו צרור  :אז מה עושים במצב הזה עכשיו? כמה נשים יש שלא
מטופלות בגלל שאין מסגרת?
ד"ר בל גבריאל פריד  :תראה ,המסגרת הזו שאנחנו מדברים בה
עליה מסגרת שפועלת ביהוד ,קיבלה את כל האישורים ויש בה 8
מיטות לנשים בלבד .המקום עצמו מנוהל על ידי נשים ,על ידי
רופאה נרקולוגית ,על ידי עובדות סוציאליות .מקום מכבד ויפהפה.
המקום הזה עבד עד היום מכספי תרומות.
רינו צרור  :כן.
ד"ר בל גבריאל פריד  :אם כל הרשויות לא יעבירו את הכסף
מחר  ,המקום הזה בסוף החודש יסגר ,וחבל ,כי פשוט כולם
מכירים בנחיצות של המסגרת הזו .המסגרת הזו קיימת ,היא
עובדת ומשום מה ,איפה שהוא בצנרת זה תקוע.

רינו צרור  :כן .אין סוף לעבודה יש לנו כאן .אנחנו עם תמר
זנדברג ,יו"ר הועדה.
ד"ר בל גבריאל פריד  :אין סוף.
רינו צרור  :יו"ר הועדה למלחמה בסמים ואלכוהול בכנסת .צהריים
טובים תמר.
ח"כ תמר זנדברג  :היי רינו .צהריים טובים.

7865032
עמוד  5מתוך 8

רינו צרור  :יש מצב שאת יכולה לדאוג ולהביא להם אתה כסף
ולפתור את העניין.
ח"כ תמר זנדברג  :לגמרי תשמע.
רינו צרור  :אני מבין שאנחנו .
ח"כ תמר זנדברג  :אני חייבת להוסיף עוד מילה לגבי התמכרות
הנשית.
רינו צרור  :כן .לא שמענו אותך כן.
ח"כ תמר זנדברג  :שומע?
רינו צרור  :עכשיו כל מילה.
ח"כ תמר זנדברג  :אני אומרת ,אני חייבת להקדים עוד מילה
לגבי ההתמכרות הנשית כי זו תופעה שעד היום לא הייתה מוכרת
לנו ורק בשנים האחרונות יש הבנה גדלה עד כמה ההתמכרות של
אישה היא שונה וייחודית יחסית להתמכרות הגברית .למשל ,רק
כדי לסבר את אוזנך .למעלה מ  -90%מהנשים שסובלות
מהתמכרות ,הן נשים שחוו פגיעה מינית ורובן בילדות.
רינו צרור  :כן.
ח"כ תמר זנדברג  :כלומר ,מה שהביא אותן להתמכרות ולמעשה
פוסט טראומה לא מטופלת בגלל פגיעה מינית .הרבה פעמים
בילדות וכמו שאתה מכיר ,אותן נשים שאנחנו פוגשים במעגל
הזנות ,בהפרעות אכילה ,הן גם הנשים שמפתחות התמכרות .עכשיו,
המספרים שנתן חגי ,ובעצם אמר לנו שעד היום נשים מהוות
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פחות מ  10% -מהמטופלות.
רינו צרור  :כן .האמת היא ,המספרים הם מעוררי חלחלה ואני
חושב שאתן צריכות להפוך שולחן ח"כ זנדברג.
ח"כ תמר זנדברג  :לגמרי אני מסכימה איתך.
רינו צרור  :איך ייתכן דבר כזה בכלל.
ח"כ תמר זנדברג  :אתה צודק ואנחנו זיהינו ועלינו על הנושא
הזה במסגרת הדיונים בועדה .פתאום ראינו שיש לנגד עינינו
קטסטרופה לא מטופלת .כמו שקרה ברפואה המגדרית שלא ידענו
לזהות התקפי לב של נשים ונשים מתו יותר ולא ידענו לזהות
המון תופעות של התחלואה הנשית ,כי הרפואה כוונה לקריטריונים
הגבריים .אותו דבר כאן ,אנחנו יודעים לטפל בהתמכרות הגברית.
דרך אגב ,הנושא של ילדים במשפחה.
רינו צרור  :אנחנו חייבים לסיים תמר .אבל הבעיה הגדולה שלנו
לפי ד"ר פריד ,היא מחר בבוקר.
ח"כ תמר זנדברג  :נכון .באמת עמותת לצידך ,שהייתי אצלם
במרכז ביהוד .באמת הן עושות עבודה שאין לי מילים לתאר
אותה.
רינו צרור  :כמה כסף הם צריכים ד"ר בל?
ד"ר בל גבריאל פריד  :מדובר פה בסכומים קטנים.
רינו צרור  :כמה?
ד"ר בל גבריאל פריד  :אני חושבת שזה צריך...
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ח"כ תמר זנדברג  :פחות מצוללת רינו.
רינו צרור  :עזבי צוללת אל תתחילי עם הצוללות עכשיו .ד"ר
פריד ,כמה כסף ? על כמה אתם צריכים?
ד"ר בל גבריאל פריד  :אנחנו מדברים על שנה על מעל מיליון
שקל לשנה .כרגע ,אנחנו רוצים שהמעט שהובטח  120,000שקלים
האלה יועברו בהקדם.
רינו צרור  :ממשרד הבריאות .אנחנו נמשיך הלאה ונעקוב .אני
מבטיח להיות אתכם .תמר זנדברג ,ד"ר בל גבריאל פריד ,חגי
ברוש תודה רבה לכם .צהריים טובים.
ד"ר בל גבריאל פריד  :תודה לך.
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