
      

  

  8.9.20ועדת למאבק בסמים  זום סיכום

  

  :ות/משתתפים

  שם פרטי +משפחה                    תפקיד

,ומנהלת מח'  ליאת גרוסמן תמיר                  יועצת ראש העיר למעמד האשה
  א.א.ס

  אילן מזרחי                               שיטור  קהילתי  

  מנהלת אגף החינוך          נירה פרידמן                  

  חנה ישעיהו                            מנהלת מחלקת נוער וצעירים

  המשנה לראש העיר ומחזיק תיק הנוער וצעירים                              ירון יעקובי

  מנהל אגף הרווחה         עידו זולטי                     

  יועצת בתיכון בן צבי                     קרן                         

  דורית פאר                            רכזת קהילה מחלקת א.ס.א

  זמנו ולא השתתפו:וה

  שם פרטי +משפחה                   תפקיד

  סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה                        נפתלי כהן          

  חבר מועצה        ישראל צימרמן                  

  

  

  נושאי הועדה

  מעורבות הורית למניעת התנהגויות סיכון–תורת ההפעלה לתוכנית מניעה 

 הצגת פרויקט קהילה במחלקת נוער וצעירים 

 כיצד מאתרים ילדים/ות מנותקים בתקופה אתגרת זו 
  

  סיכום הועדה :
  

  קהילה מודעות מיקצועית
  

בתקופת הקורונה המפגשים עם בני הנוער הופחתו ,איך הורים צריכים : יעקוביירון 
  להתמודד עם המצב ?

  כשייש זיהוי בעיה הורית האם מגיעים אליהם?



  
הפרויקט קהילה של מחלקת נוער הוקם מתוך אקטון  תרבות נוער   חנה ישעיהו:

שהתקיים במאי החולק בעקבות משבר הקורונה לייצר פעילויות לבני הנוער .שיתוף 
  .פעולה עם נירה פרידמן בה"ס עלומים ועד ההורים 

נירה פרידמן: מחפשים כל הזמן את הדרכים הטובות לשיתוף פעולה עם בני הנוער 
איבדו את ,ולאתר בני נוער בסיכון, המצב מורכב כולם על הקצה  היכולת  ,הורים 

חרדה  קיומית שמשפיעה על המצב ,תנאים  כולם במתח גדול, הסבלנות והיכולת להכיל.
מורים בסיכון  קושי כלכלי .בתקופה זו יש השפעה רבה בכל הגילאים, מגבילים,

  נפגשים עם אנשים רבים וזה מלחיץ אותם.
אים בסיר בה הורים נמצנושא חשוב מאתגר וקשה להגיע לבני הנוער, הר עידו זולטי:

 ישנם הורים בכל המעמדות ,הורים גרושים,אישי, התנהגויות תוקפניות .לחץ כלכלי ,
משברים, חוסר בסמכות הורית מצב כלכלי לא טוב, הורים הומואים, לסביות ,איבוד 

  משפיע מאוד וגורם למצבי סיכון  .מול הילדים שלהם.ן סמכות  
מהם לא מוכרים לרווחה ,מעורבות אחוז  50הורים מגיעים לרווחה  ומבקשים עזרה 

נוער  ,זמן בנות-בקבוצות מאובחנות.צריך "לזעזע" הורים  משטרה חובה בשיתוף פעולה.
  ה יותר קל לגייס הורים.שיווק נכון יהי.בסיכון 

מודל שמדבר על כל מה שקשור למעורבות הורים למניעת  ליאת גרוסמן תמיר:
  התנהגויות סיכון

בעיות התנהגות ומעורים בהתנהגות סיכון בקרב -מניעהתורת הפעלה לתוכניות 
בישראל ישנם גופים רבים להדרכת  מתבגרים נקשרים לעיתים בתפקוד הורים לקוי.

כל משרד מסביר את התוכן שלו אך אין גוף שמרכז את הדרכת וכו..הורים רווחה, חינוך, 
את השימוש ישנם מאפיינים ברורים לסגנון הורים אשר יכולים לצמצם  ההורים.

תקשורת  בחומרים מסוכנים. תקשורת פתוחה עם הילד.ה מערכת יחסים טובה ,גבולות,
להיות רגישים לצרכים של הילדים, הורים מתוסכלים מגיל מאוד צעיר (מהגן)

מאשימים את מערכת החינוך. גיוס ושימור הורים ,הגברת תפיסת רגשית ,העצמה 
כת הורים מכוון שאין רים לא מגיעים להדהור וחשיבות של סיכון בחומרים מסוכנים,

. הזום יכול להיות מצוין הרתימה תקל על מערכות החינוך. צריכים לייצר זמן, עמוסים
האתגר הגדול  עם ילדהם, את האמונה בהורה שמסוגל לבצע את המסוגלות להתמודד

  איך לגייס הורים.
בתחילת שנה יש קושי גדול בקפסולות הורים כועסים על הקפסולות  קרן תיכון:

,העבודה שלנו היא להרגיע את הרוחות ולנסות לפתור את הכעסים ,להורים אין סבלנות 
,ומתבטא מאוד במערכת החינוך ,ההורים אחראים למעשים של ילדהם .שיתוף פעולה 

שיותר הורים שיבואו  יש לגייס כמה עם ההורים והילדים ישפיע על המצב הכעוס.
  לקבלת הדרכת הורים וקבלת כלים להתמודד עם בני הנוער בתקופה זו.

במסגרת הפעילות ושיתוף הפעולה עם נוער תנועת שחקים צלחה מאוד  אילן מזרחי:
  לשחקים.,ועדי הורים שירתמו את הנוער 

  
  

  החלטות:
  הדרכת הורים להתנהגויות סיכוןגיוס שיווק ל 

  לתאם פגישה ריקי דבורה, ליאת גרוסמן תמיר, אילן מזרחי, דורית פאר -נוער בסיכון
  
  

  כתבה: דורית פאר רכזת קהילה ממחלקת א.ס.א


