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סיכום ישיבת למאבק בנגע הסמים והאלכוהול שהתכנסה ביום חמישי 9/2/17
ביום חמישי האחרון התקיימה ישיבה עירונית למיגור סמים ואלכוהול בהוד השרון .הישיבה עסקה בתקשורת שבין בני
הנוער למבוגרים בנושאי המניעה וההשפעה.
הישיבה כללה הרצאה של איתי מלר ( )Ma. McDrמגשר קליני ומטפל מוסמך (אוניברסיטת ת"א ),מייסד ומנהל המרכז
"מנהיגות לשינוי חברתי" .בישיבה זו לקחו חלק חברי מועצה ,עובדי עירייה ,עובדי הוראה ,יועצות ביה"ס ,נציגי ועד
הורים ,נציגי סיירת הורים ובני נוער ממועצת הנוער העירונית.
ההרצאה של מלר עסקה בדרכים אפקטיביות ליצירת מוטיבציה והנעת בני הנוער וההורים לפעול למען שינוי חברתי.
במהלך המפגש הציע המרצה דרכים שונות לשיפור מכלול הכישורים התקשורתיים הנוגעים לסביבת העבודה עם בני
הנוער ועם המתבגרים הצעירים .ההרצאה פתחה חלון חדש לסביבת עבודה שיתופית בין המערכות ,והציעה אפשרויות
אופטימיות בסביבה שהפכה מזמן לפסימית .סמים ,אלכוהול ,מיניות ,אלימות והתמכרויות לתכנים פורנוגרפיים ברשת
כל אלו ,סימפטומים לבעיה ולא העיקר ,אז למה לא להתבונן על המחולל? ההרצאה פתחה חלון לעיקר ,ועזרה לכלל
השותפים להתמקד בנער ובכוחותיו החיוביים ולא בחולשותיו .בין הנושאים העולים במפגש :הצורך בחלופות יעילות
לפתרון קונפליקטים בקרב מתבגרים ,כלים מעשיים לפתיחת חלון אמפתיה כתנאי להצלחה בתהליך טיפולי וחינוכי,
שאלת המשמעות כציר מרכזי בניווט המתבגרים בצמתי הכרעה ,הכירות מחודשת עם עולם התוכן של המתבגרים  -על
צדדיו החיוביים ,מודל "משולש הזהות" וטכניקת הגיוס הרגשי לפעולה.
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.
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