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 כהן ומורן שגב גינת :דימונה זינמן

 הביניים חטיבת

  ,אישיים לגבולות בנוגע עמדות בירור על דגש תוך ,לשכבה בהתאם וסמים אלכוהול בנושא המחנכים ידי על בכיתות פעילויות הועברו1.

 הסף שומרי  ,סיכון התנהגויות   ,חברתי לחץ  .גבולות הצבת

 .בסרט שעלו סיכוניות סיטואציות סביב בכיתות ודיון "לחיים מכורים" בסרט שכבתית צפייה2.

 עליונה חטיבה

 השיחה בעקבות .והתמכרויות הפנאי לתרבות בנוגע (בנות /בנים) מעורבות קבוצות עם סית"והמב היועצת של שיחות של רצף התקיים1.

 חיוביות התנהגויות סביב דיון התקיים ,הבאות בשיחות  ויחד שלהם הפנאי תרבות את הציגו התלמידים – ולשימור לשיפור נקודות עלו

 אחריות לקיחת ,המשמעותית הדמות עניין על פתוח שיח התקיים ,כן כמו .הקבוצה על היחיד השפעת או אותן לשמר שיש בקבוצה

 .הדיווח וחובת

 עם והן התלמידים עם הן הפנאי בשעות הבילוי בזמן הגבולות נושא את המחנכים עם יחד בכיתות לחדד צורך עלה השיח בעקבות2.

 .בעינינו ,מדאיגה ,מה במידת שנמצאה הנוער בני של הבילוי תרבות על המסביר להורים מכתב לשלוח לנכון מצאנו זה בעניין .ההורים

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מלקרמתי : שדרות גוטרוויטמקיף 
העמיתים עברו שתי סדנאות , תלמידי כיתה י במקיף הכללי שדרות 

אחריות אישית  . משפיע והשפעה -איתי בהן עסקנו בתכנים 

וחברתית וכן הכשרתי אותם להעברת שיעור בנושא מניעת השימוש  

השיעור נקרא לשמור על החבר או על החברות   -בסמים ואלכוהול 

 .בכיתות בחטיבת הביניים

 
 

 



 :בוקר שדה מדרשת

  גוברמן זויה 

 הרשות ידי על סמים בנושא מידע הרצאת●

 בסמים למחמה

 עישון נזקי על מידע הרצאת●

 יא-י ולשכבות לצוות ברטורנו סיור●

 שמיניות- קטנות בקבוצות עיבוד שיחות●

 :ערד אורט

 ברזין ויקה 
 חינוך שיעורי●

 נוער חוקר הרצאת●

 'י בשכבה

 "משקר משקה" הצגה●

 ח לשכבה



נתיבות דרכא  דיאמנט אסתי :  

 איתור :מורים חדר מליאת מול העמיתים פעילות•

 המשמעותי המבוגר ותפקיד בסיכון תלמידים

 

 העמיתים בהכנת ספרי בית קיר לוח•

 



ירוחם דרכא חדד רויטל :  
  פרסנו .מחנכים בישיבת התקיימה מחנכים סדנת•

 מחנך כל .וטושים השולחנות על נייר גליונות

 רוצה היית במה :הנחייה .ידו את לשרטט מתבקש

  וכיצד...שיתפו מורים ?בעולם חותמך את להתביע

 .מסוכנים בחומרים שימוש של במניעה מתבטא זה

 .משמעות לתוכנית מדהים חיבור היה

 בסמים שימוש על סרטון -יא לתלמידי סדנא•

 :צבעים בשני ממו דפי מקבל תלמיד כל .ואלכוהול

 צבע על מהסרט חדש מידע רושם אחד צבע על

 ראי )הסרט במהלך שהתעוררו רגשות רושם אחר

 התלמידים הבא בשיעור .לדיון שאלות (תמונות

  .פרסומות סטיקרים ויבנו לרגש מידע יחידת יחברו

 .ואלכוהול סמים בנושא הבעה שיעורי•

 



רמון מצפה השלום  

שוורץ רחלי  

 אי ומשיניות לגליזציה בנושא סדנה•

 עמדות בירור - הפללה

 התנהגויות - הנוער יחידת של שיעורים•

 סיכון

 על דיון - ולתלמידים למחנכים סדנה•

 ב"בחט אלכוהול

 ע"בחט קאנביס בנושא מיקוד קבוצות•

 המחזה בניית - עמיתים מפגשי•

  חברתיות דילמות על המבוססת


