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 -סדנא בדיקת עמדות בנושא שימוש בקנביס הרפואי-

 ورشه عمل مواقف حول استعمال الماريحوانا الحتياجات طبيه

 طالب صفوف التاسع -جمهور الهدف-אוכלוסיית יעד

 -االهداف-מטרות

 القنب –اجراء محادثة مهمة وذات مغزى وحقيقية مع المراهقين حول مواقفهم تجاه استعمال الماريحونا 

 توضيح بينهم وبين انفسهم حول اي حاالت هم يستعملون الماريحونا او في حاالت يمتنعوا عن االستعمال 

حادثة حول طرق المجابهة توضيح اسباب استعمال المواد, وتوضيح اسباب االمتناع من االستعمال " مع م

 في جيل المراهقه وفي اوضاع حياتيه اخرى.

 فوهتها واسعه قنينة فاضيه-مستلزمات-اقتراح-הצעה

  .الجلوس بدائرة

او -كتابة اقوال وادخالها الى القنينة مامو, بشكل يمكن اخراجها بعد ذلك. تحريك القنينة مثل لعبة " حقيقه

يقرأ الى المشترك . ييخرج من داخل القنينة بطاقة ,  قنينة موجههواجب" )كل مرة عندما تكون فوهة ال

او –. ويتعامل كل مشترك ويتطرق الى الجملة بالجواب التالي اوافق مع الجملة  ويعلل لماذاالبطاقة, 

 اعارض الجملة ويعلل لماذا.

 او الجملة. يجرى نقاش حول مواقف المشتركين بالنسبة للقول 

 .شيئا جديدا تعلمته من هذا اللقاء  -تلخيص اللقاء-סיכום

 شيئا ما تعلمته عن نفسي؟ 

 .شيئا ما تحدد لي 
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 .سؤال  فهم نتيجة

 .شيئا ما ازعجني في اللقاء 

 ويعرض التلخيص على البريستوله المرفقه

 

 

 

 الجمل–االقوال  -המשפטים      

 بدون جوينت ال يوجد لما يجب لقاءه في بيت فارغ

 هي طبيعية معمولة من فواكه.......الماريحوانا القنب 

 يحصل؟ كلهم يدخنون... يشربون نماذا يمكن أ
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 اهتم ان صاحباتي ال يبالغن–اعرف ان احافظ على نفسي 

 الدين االسالمي يحرم المخدرات والحشيش والماريحوانا

استعمال المالريحوانا الحتياجات  طبيه يجب ان يكون مرفق 

 المختصين ومن رجال الدينمع مصادقة من االطباء 

 

 اتمنى لو انني ال احتاج هذا العالج من الماريحوانا الحتياجات 

 طبيه
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 ال يجب استعمال الماريحوانا الن هذا يسبب انحراف الصبيان

 من يستعمل يعرف ما يفعل

 الستعماالت الطبيةليجب ابقاء الماريحوانا /القنب 

 صحي اكثرلقنب افضل من شرب الحكول االماريحوانا /

 الماريحوانا /القنب ال يمس ويؤذي وال يسبب الضرر

 وجدت االبحاث ان استعمال الماريحوانا /القنب صحي
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تاثير الماريحوانا على االنسان الذي يستعملها انه يصبح 

فرح, مبسوط, بينما االنسان الذي يستعمل الكحول يصبح 

 عنيف

 تدخين الماريحوانا/القنب ليست طريقه للمتعه 

انسان يضحك بدون سبب هو غبي, وهذا ما يسببه تدخين 

 الماريحوانا
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 افضل من الكحول انت ال تؤذي احد فقط نفسك

 من يوجد له راي بالنسبة لتدخين الغراس من الصعب تغييره

 المراهقين متاثرين جدا ولهذا هم يجربوا التدخين

 يوجد ناس تدخين الماريحوانا القنب يساعدهم

 هذه مشكلته-دا اذا عرفت احدا ما بجيلي يدخنال احدث اح  

  انسان الذي يدخن غراس هو احلى انسان

 ال ينقص اماكن فيها يمكن ن نحصل على غراس وبكل مكان
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 السموم ممكن ان تجر الناس الى امور صعبة

 الماريحوانا/القنب يسبب االدمان

 من يدخن هذه مشكلته

 من يدخن هو بشكل عام النه يشعر بالملل

 يدخن هو بشكل عام النه لديه فضول من

 من يدخن هو بشكل عام النه لديه تحدي

 كيف يريد المن يدخن هو بشكل عام النه 

  اتبوصعمن يدخن هو بشكل عام النه لديه 

 المدخن حسب رايي هو انسان يتعلق بالمادة
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 المدخن حسب رايي هو انسان صاحب اختيار وقرار

 المدخن حسب رايي هو انسان مستقل

 المدخن هو انسان يفتش عن حلول بسيطة وانيه

 المدخن هو انسان عبد للماريحوانا

                                          يمكن ان يجعلوا تدخين الماريح


