
                                                                              

 

                      

       

 

 בס"ד

 9/2/17שהתכנסה ביום חמישי  סיכום ישיבת למאבק בנגע הסמים והאלכוהול
 ביום חמישי האחרון התקיימה ישיבה עירונית למיגור סמים ואלכוהול בהוד השרון. הישיבה עסקה בתקשורת שבין בני 

 הנוער למבוגרים בנושאי המניעה וההשפעה.

 ר קליני ומטפל מוסמך )אוניברסיטת ת"א,( מייסד ומנהל המרכז ( מגשMa. McDrהישיבה כללה הרצאה  של איתי מלר )

 בישיבה זו לקחו חלק חברי מועצה, עובדי עירייה, עובדי הוראה, יועצות ביה"ס, נציגי ועד  "מנהיגות לשינוי חברתי".

 הורים, נציגי סיירת הורים ובני נוער ממועצת הנוער העירונית.

 ליצירת מוטיבציה והנעת בני הנוער וההורים לפעול למען שינוי חברתי. ההרצאה של מלר עסקה בדרכים אפקטיביות 

 במהלך המפגש הציע המרצה דרכים שונות לשיפור מכלול הכישורים התקשורתיים הנוגעים לסביבת העבודה עם בני 

 יות הנוער ועם המתבגרים הצעירים. ההרצאה פתחה חלון חדש לסביבת עבודה שיתופית בין המערכות, והציעה אפשרו

 רויות לתכנים פורנוגרפיים ברשת אופטימיות בסביבה שהפכה מזמן לפסימית. סמים, אלכוהול, מיניות, אלימות והתמכ

 כל אלו, סימפטומים לבעיה ולא העיקר, אז למה לא להתבונן על המחולל? ההרצאה פתחה חלון לעיקר, ועזרה לכלל 

 תיו. בין הנושאים העולים במפגש: הצורך בחלופות יעילות השותפים להתמקד בנער ובכוחותיו החיוביים ולא בחולשו

 לפתרון קונפליקטים בקרב מתבגרים, כלים מעשיים לפתיחת חלון אמפתיה כתנאי להצלחה בתהליך טיפולי וחינוכי, 

 על  -שאלת המשמעות כציר מרכזי בניווט המתבגרים בצמתי הכרעה, הכירות מחודשת עם עולם התוכן של המתבגרים 

 חיוביים, מודל "משולש הזהות" וטכניקת הגיוס הרגשי לפעולה.צדדיו ה

 הרצאתו של מלר התייחסה למעגלי ההשפעה של הקהילה, המשפחה ומערכות החינוך השונות על בני הנוער ועל הצורך של 

 כל המערכות לשדר מסר אחיד אל מול בני הנוער.



                                                                              

 

                      

       

 

 משתתפים: 

 יו"ר הועדה, חבר מועצת עיר ,מר נדב דואני מ

 המשנה לראש העיר, חברת מועצת העיר, מחזיקת תיק רווחה השירותים החברתיים, הגב' כנרת כהן

 חברת מועצת עיר, הגב' עדי ברמוחה

 מועצת עיר חבר, מר מאיר חלוואני

 מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים  ר,הגב' אביטל ב

 מנהל מחלקת ביטחון , מר נועם בן יהודה

 מנהלת יחידת הנוער, הגב' נעמי אשר

 מנהל תחום מנהיגות נוער, מר חיים נפתלי

 ראש צוות באגף הרווחה והשירותים החברתיים הגב' אתי הרפז 

 מנהלת חינוכית טיפולית,  הגב' רינה הופמן

 מנהלת בית הקפה לנוער, הגב' תלמה כץ

 רכזת בטיחות מחלקת תחבורה, הגב' הלנה לוי

 נציגת סיירת הורים, ועד הורי תיכון מוסינזון, הגב' ליאורה הלפרין

 הוד השרון-מנהלת תחנת אל סם, הגב' יוליה קרביץ פנר

 ת הוריםהנהג -יו"ר ועדת אלכוהול, מר יניב שנל

 מדריכת ציפורי לילה הוד השרון, הגב' אלמוג ירקוני

 נציג סיירת הורים,  מר עמיחי שלומי

 נציג סיירת הורים, מר יואב פירסט

 נציג סיירת הורים , מר עופר רדליך

 נציגת סיירת הורים, הגב ניצן סגל

 נציגת סיירת הורים, הגב' רויטל בן שחר

 נציגת סיירת הורים, הגב' סיגלית קדרי

 נציגת סיירת הורים, אליה אלתרמן אלקייםהגב' 

 הוד השרון-מנהלת תחנת אל סם, הגב' יוליה קרביץ פנר

 עו"ס אל סם, הגב' טלי מעוז

 צוות הנהלה תיכון מוסינזון, הגב' ורד כהן



                                                                              

 

                      

       

 

 מחלקת תרבות אירועים ונוער, אופיר אוחיון

 מועצת הנוער העירונית, גאיה ניסים

 מועצת הנוער העירונית, נילי ברזילאי

 מועצת הנוער העירונית, רן האסאו

 מועצת הנוער העירונית, עמית איילון

 מנהל תחום מניעת אלימות, סמים ואלכוהול עיריית הוד השרון ורכז הועדה, מר אסף יפת


