
התמכרות וזנות בקרב צעירים - ומה שביניהם
יום רביעי 7 לדצמבר 2011

באשכול הפיס, רח' הגליל 65 פינת בן יהודה כפר-סבא

המסלול לקידום נוער במכללה האקדמית בית ברל
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

הרשות העירונית למאבק בסמים ואלכוהול עיריית כפר-סבא

מזמינים ליום עיון בנושא:

עיריית כפר-סבא
הרשות העירונית למאבק בסמים ואלכוהול

האגף לתרבות נוער וספורט
המחלקה לנוער צעירים וקהילה
המטה העירוני לבטיחות בדרכים

נשמח לראותכם

התכנסות וכיבוד.

דברי פתיחה: שני חן, מנהלת הרשות העירונית למאבק בסמים ובאלכוהול עיריית כפר-סבא

ברכות:
יהודה בן-חמו, ראש העיר כפר סבא

ד"ר תילי וגנר, ר' ביה"ס לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל 
יאיר גלר, מנכ"ל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול                         

זיאד אבו חמד, דיקאן הסטודנטים, המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר עמנואל גרופר ואורית לרר כנפו, ראשי המסלול לקידום נוער, המכללה האקדמית בית ברל

סמים, אלכוהול והשפעתם על מוח המתבגר 
ד"ר יששכר הרמן, פסיכיאטר

אסטרטגיות הישרדות ברחוב של נערות וצעירות-זנות והתמכרות
עו"ס רלי קצב, מנהלת תחום קצה ותחום נערות, עמותת עלם 

הפסקת קפה

זנות: היבטים רפואיים
יעל גור, מנהלת מרפאת לוינסקי, משרד הבריאות

"מעגל הקסמים" של זנות והתמכרות
נעמה זאבי רבלין, קרימנולוגית קלינית ועו"ס מנהלת סלעית - סיוע לנשים במעגל הזנות

טיפול בדרי רחוב נפגעי סמים באזור התחנה המרכזית ת"א
אבנר כבל - מנהל  צעד ראשון, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול 

ארוחת צהריים קלה 

הקרנת הסרט התיעודי "לאהוב את סופיה" - ושיחה עם הבימאי אוהד יתח

09:30-09:00

09:35-09:30

10:00-09:35

10:40-10:00

11:00-10:40

11:30-11:00

11:50-11:30

12:10-11:50

12:30-12:10

13:15-12:30

15:00-13:15

הנחייה: ד"ר חגית בוני-נח, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול   
                                              והמכללה האקדמית בית ברל

הכניסה למוזמנים בלבד



התמכרות וזנות בקרב צעירים
ומה שביניהם

יום רביעי 7 לדצמבר 2011
באשכול הפיס, רח' הגליל 65 פינת בן יהודה כפר-סבא

המסלול לקידום נוער במכללה האקדמית בית ברל
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

הרשות העירונית למאבק בסמים ואלכוהול עיריית כפר-סבא

מזמינים ליום עיון בנושא:

עיריית כפר-סבא
הרשות העירונית למאבק בסמים ואלכוהול

האגף לתרבות נוער וספורט
המחלקה לנוער צעירים וקהילה
המטה העירוני לבטיחות בדרכים

נשמח לראותכם

התכנסות וכיבוד

דברי פתיחה: שני חן, מנהלת הרשות העירונית למאבק בסמים
                     ואלכוהול עיריית כפר-סבא

ברכות:
יהודה בן-חמו, ראש העיר כפר-סבא 

ד"ר תילי וגנר, ר' ביה"ס לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל
יאיר גלר, מנכ"ל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול                         

זיאד אבו חמד, דיקאן הסטודנטים, המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר עמנואל גרופר ואורית לרר כנפו, ראשי המסלול לקידום נוער, 

המכללה האקדמית בית ברל
סמים, אלכוהול והשפעתם על מוח המתבגר 

ד"ר יששכר הרמן, פסיכיאטר

אסטרטגיות הישרדות ברחוב של נערות וצעירות-זנות והתמכרות
עו"ס רלי קצב, מנהלת תחום קצה ותחום נערות, עמותת עלם 

הפסקת קפה

זנות: היבטים רפואיים
יעל גור, מנהלת מרפאת לוינסקי, משרד הבריאות

"מעגל הקסמים" של זנות והתמכרות
נעמה זאבי רבלין, קרימנולוגית קלינית ועו"ס מנהלת סלעית - סיוע 

לנשים במעגל הזנות

טיפול בדרי רחוב נפגעי סמים באזור התחנה המרכזית ת"א
אבנר כבל - מנהל  צעד ראשון, הרשות הלאומית למלחמה בסמים 

ובאלכוהול 

ארוחת צהריים קלה

הקרנת הסרט התיעודי "לאהוב את סופיה"
ושיחה עם הבימאי אוהד יתח

09:30-09:00
09:35-09:30

10:00-09:35

10:40-10:00

11:00-10:40

11:30-11:00
11:50-11:30

12:10-11:50

12:30-12:10

13:15-12:30
15:00-13:15

הנחייה: ד"ר חגית בוני-נח, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול
                                            והמכללה האקדמית בית ברל

הכניסה למוזמנים בלבד


