סיכום הועדה העירונית למאבק בסמים ואלכוהול בהוד
שם ותפקיד
מר נדב דואני ,יו"ר הועדה ,חבר מועצת עיר
הגב' עדי ברמוחה ,חברת מועצת עיר
מר מאיר חלוואני ,חבר מועצת עיר
מר אופיר טוויל ,חבר מועצת העיר
הגב' חדוה דנינו ,מנהלת אזורית-הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול
הגב' ענת הדר ,מנהלת מחלקת חינוך יסודי
מר נועם בן יהודה ,מנהל מחלקת ביטחון
הגב' רינה הופמן ,מנהלת חינוכית טיפולית-מחלקת קידום נוער
הגב' נעמי אשר ,מנהלת יחידת הנוער
הגב' אתי הרפז ,ראש צוות באגף הרווחה והשירותים החברתיים
הגב' הלנה לוי  ,רכזת בטיחות מחלקת תחבורה
מר עומר זכאי ,רכז סיירת הורים
מר עמיחי שלומי ,נציג סיירת הורים
הגב' ליאורה הלפרין ,נציגת סיירת הורים ,ועד הורי תיכון מוסינזון
הגב' יוליה קרביץ פנר ,מנהלת תחנת אל סם-הוד השרון
הגב' טלי מעוז ,עו"ס אל סם
הגב' ענת פרג' יו"ר ,ועדת אלכוהול תיכון הדרים
מר שמוליק מיוני ,נציג סיירת הורים
מר בני אבירם  ,ציג סיירת הורים
הגב' קטי אבירם ,נציגת סיירת הורים
מר ראובן פריסטטר ,נציג ועד הורים
הגב' רווית הולנדר ,יועצת תיכון נעמ"ת
רום גור ,נציג מועצת הנוער העירונית
מר אסף יפת  ,מנהל תחום מניעת אלימות ,סמים ואלכוהול עיריית הוד השרון ורכז הועדה
השרון שהתכנסה בתאריך17/5/16 :

עיקרי הועדה:
נדב דואני ,יו"ר הועדה בירך את הנוכחים" .בשנתיים וחצי האחרונות עסקנו במסגרת הועדה באלכוהול
ובסכנותיו .במסגרת הועדה הערב אנו מארחים את חן כרמון ,עו"ס קלינית מטפלת במבוגרים ומתבגרים ומרצה
בנושא :מניעת התנהגויות סיכוניות במסגרת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול .אני מודה לאסף
שהזמין את חן להרצות בפנינו .זו הזדמנות ללמוד ולהיחשף לבעיה נוספת שאיננו מכירים באופן שוטף והיא
בעיית הסמים".
עיקרי ההרצאה של חן כרמון בנושא " :סמים :ניסיון אחד יותר מידי":
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מידע על סמים בדגש על סמי פיצוציות.
מגמות שימוש ברחוב.
הסבר על סוגים שונים נפוץ והשפעותיהם.
סימני זיהוי.
דרכים להתמודדות  -מתן וקבלת עזרה.
החוק במדינת ישראל ועוד.

 לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר של חן כרמון
מר נדב דואני ,יו"ר הועדה  :תודה רבה לחן כרמון על הרצאה מעולה .החכמנו ולמדנו ותודה רבה לך .בעיית הסמים היא
קשה .היא קשה כי אנחנו לא רואים אותה .כשילד שיכור אפשר לזהות אותו ,כשילד מסומם לא בטוח שנצליח לייחס את
זה לסמים .סמים הם גם טאבו ,כאשר אלכוהול לא אחת איננו טאבו בקרב ההורים ולכן הילדים מסתירים את השימוש
ועבודת האיתור של אותם משתמשים היא קשה .צריך לבדוק את מצב השימוש בסמים בהוד השרון ולבחון דרכים לבלום
את השימוש .אני מצפה ממחלקת הביטחון להיאבק באותם סוחרי סמים שמפיצים סמים ישירות לבתים בני נוער.
אסף יפת :ברצוני להדגיש בפני הנוכחים שאני מתכלל את נושא מניעת האלימות ,הסמים והאלכוהול בעיר ועל כן מבקש
שכל הזמנה ,פעילות ,הרצאה בנושאים הללו יעברו דרכי על מנת למנוע בזבוז מיותר של משאבים ועל מנת לייעל את
העבודה העירונית בנושאים הנ"ל.
נדב דואני ,יו"ר הועדה :אני מברך על כך .חשוב מאד שאסף יתכלל את הפעילות העירונית בנושא .במשך שנתיים וחצי
אנחנו דורשים שיהיה גורם עירוני אחד שירכז את כל הפעילות העירונית בעניין המאבק בסמים ואלכוהול ,אני חושב
שאסף עושה עבודה מצוינת וחשובה וכבר רואים תוצאות.
ענת הדר :אני מברכת על ההרצאה החשובה והמעניינת .אני רוצה להודות לאסף שעושה עבודה מעולה במערכת החינוך
שלנו .אנו משתפים פעולה בפעולות והרצאות ,הצגות בבתי הספר .אסף זומן לישיבת מנהלים ומתכלל בצורה מעולה את
הפעילויות העירוניות.
עומר זכאי :הציג עצמו ואת עיקרי עבודת הסיירת תחת היחידה למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול.
יולייה קרביץ פנר :הציגה את עיקרי פעילות התחנה העירונית ,ותקבל זמן נוסף במסגרת הועדה הבאה.

יו"ר

הועדה

מודה

למשתתפים.

לבקשת משתתפי הועדה מצ"ב הפרטים הבאים:
אסף יפת ,מנהל תחום מניעת אלימות ,סמים ואלכוהול – AssafY@hod-hasharon.muni.il ,054-7004556
יוליה קרביץ פנר ,מנהלת תחנת אל-סםYuliaKF@hod-hasharon.muni.il ,052-3855636-
עומר זכאי-רכז סיירת הוריםomerza22@gmail.com ,052-5420467 ,

