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תוכן עניינים
     

5 רקע תיאורטי, התפתחותי ויישומי       

7 תכנית ליבה לכיתות ט'         

פריסת המפגשים:

9 פתיחה        מפגש מס' 1:      

13 מהתנהגות מינית נורמטיבית לפגיעה מינית     

15 איך יודעים מה נכון?      מפגש מס' 2:      

19 קשר מיני באיזה מחיר?      מפגש מס' 3:     

23 מהן עבירות מין       מפגש מס' 4:      

27 זהות מינית הומו-לסבית        

29 זיהוי עמדות וידע קודם בנושא     מפגש מס' 5:     

39 הקשבה לסיפורים אישיים     מפגש מס' 6:     

43 הקניית ידע ועשיית "סדר בבלגן"..     מפגש מס' 7:      

45 מניעת  איידס          

47 איידס מה זה אומר לי?      מפגש מס' 8:      

49 "החבר של החברה שלי"...     מפגש מס' 9:     

51 שאלון בנושא איידס      מפגש מס' 10:      

53 סוגיות ודילמות בנושא איידס     מפגש מס' 11:     

61 ניהול רגשות - התמודדות עם תסכול      

63 להתמודד עם תסכול      מפגש מס' 12:     

65 להתכונן מראש למעידות של עצמי    מפגש מס' 13:     

67 מניעת אובדנות ופיתוח חוסן        

69 משאבי ההתמודדות שלי     מפגש מס' 14:     

71 משהו משמח שקרה לי בקשר עם אדם משמעותי  מפגש מס' 15:     

73 דיכאון (ואושר)       מפגש מס' 16:     
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77 קשיים במשפחה      מפגש מס' 17:     

"לחשוב מותר, לעשות אסור" – דיון על מחשבות  מפגש מס' 19-18:     
81 והתנהגות אובדנית                                

87 יש אוזן קשבת       מפגש מס' 20:      

95 מניעת שימוש לרעה בסמים – ״למוח אין חלקי חילוף״    

97 המסיבה       מפגש מס' 21:     

99 השפעה, פיתוי ובחירה      מפגש מס' 22:     

103 גבולות ואני       מפגש מס' 23:     

107 מידע – ששת השלבים      מפגש מס' 24:     

113 מידע – השפעת סמים על המוח    מפגש מס' 25:     

119 סמים ואינטרנט       מפגש מס' 26:     

123 מי יכול לעזור?       מפגש מס' 27:     

"שולחנות עגולים" – היגדים בנושא תרבות הפנאי של מפגש מס' 28:     
  125 בני הנוער           

129 הצבת מטרות – לקראת המעבר לחטיבה העליונה     

131 מפגש מס' 29: בצומת הבא מתחילים ברצינות       

133 מפגש מס' 30: לראות ברור לראות רחוק       

135 מפגש מסיים         

139 ביבליוגרפיה           

 




