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השרון הוד : עמיתים סמינר  
צורן קדימה יונה וכפר מונד תל ,  



 ערכים בנושא ח"של שיעור במסגרת מניעה פעילות – צ"ראשל ארן זלמן ב"חט



 צ"ראשל ראשונים ב"חט   
 המשטרה בשיתוף שיא יום



 העין ראש גוונים ב"חט      
 מקוון שיעור                                   למידה מרכז   



 ראש עמיתים סמינר
 העין



" שיא יום  נעמי
יבנה גן "שמר  



 צ"ראשל החושן אבני ב"חט
 

 לשוטרים ספר בבית ביקור                                  
 משפט בבית ביקור

 



 – רחובות מדעים ס"בי
 שיח מעגלי



 איינשטיין אלברט ש"ע הקריה
         צ"ראשל            

                                 
 לעמיתי משותפת פעילות                                

 והתיכון החטיבה



 צ"ראשל טביב ב"חט
 עמיתים פעילות –



 סים"מב השתלמות
 שיח – מרכז מחוז

 מומחים פאנל עם



 טירה עמל תיכון
 סדנה –

 בנושא למחנכים
ההתבגרות גיל  



 טייבה ח'אלנג
 שיא יום –



 עמל אחווה
 יום – טייבה

 מניעת שיא
 עישון



 ד'אלמג
 יום – טייבה

 שיא



 ל"מנכ חוזר בנושא ניהול צוות מפגש – קאסם כפר חדש תיכון



 לחיים מכורים פעילות – טירה 'ב ב"חט



 לצוות סדנה – טייבה ד'אלמג ב"חט
 ושיח ההתבגרות גיל בנושא החינוכי
 מיטבי



 ברל בית
 – למצוינות

שיא יום  



 מגזר – מבסים מפגש
 מרכז מחוז ערבי



 צ"ראשל עמיתים סמינר



רעננה עמיתים סמינר  



 "בגין" תיכון
 – העין ראש

 שיח מעגלי



 עקיבא ממלכתי-חדרה ואור –עמיתים 



 עם רגשי ויסות מוקד -' תכלת של יום' גננות
 ד"חמ – חדרה אשכולות שני  -צדוק שחר 'דר



ס שחקים נהריה  "תלמידי ביה
 מעצבים לעצמם חולצות  



  מוצקין קרית , רבין ב"חט 'ח שכבה עמיתי
  השכבה לתלמידי אלכוהול מניעת בנושא מפגש מנחים



בנצרת מבסים הכשרת  



 "בטוח מתבגרים"      אשקלון  ,'ה מקיף
 מסכים וזמן  סיגריות עישון  :בנושאים שיח מעגלי



 ."המבויים הציבורי משפט"ב צפיה בעקבות בקבוצות בעבודה – אשדוד בעיר 'י כיתות תלמידי

 .חשמליים אופניים על מסוכנת ורכיבה בקנאביס שימוש ,קבוצתי לחץ :ב דנים

 



 מיני -”ל יסודיים ס"בבתי ו-ה כיתות תלמידי חברו שבע בארעיר ב
 את מפזרים “ -עישון מניעת בנושא להכשרת תלמידים כעמיתים ””סמינר

  "העשן מסך



 מתחילים שנה אזרחית בלי סיכונים

גם השנה התקיימו לקראת השנה    "שרת"כמיטב המסורת ב

 האזרחית החדשה

 .ב "א וי"י', שיח ופעילות בשכבות י

מבלים ונהנים ללא סיכונים  " שרת"תלמידי   :נושא השיח והפעילות 

שימוש   ,הימנעות משימוש באלכוהול ובגראס  בדגש על מיותרים

הפצה שמהווה , הימנעות מהפצת תמונות אינטימיות , נבון ברשת

 .נהיגה בטוחה ועוד , זהירות מסם האונס , עבירה פלילית 

של התיאטרון  " מפורסמת"ב צפו בהצגה "א וי"תלמידי שכבות י

ההצגה בנויה  " . הקאמרי"בשיתוף עם " פלטפורמא"החברתי 

כמשפט וירטואלי ועוסקת בהפצה של תכנים אינטימיים ברשתות 

 .    החברתיות

השתתפו בסדנאות כיתתיות שהונחו על ידי שחקנים ' תלמידי שכבת י

הסדנאות דימו מצבים מהחיים ובהם מצבי סיכון ודרכים להתמודד 

כל השכבות בחטיבה העליונה שמעו את הרצאתו  . עם מצבים אלה 

"  טיפים"שנתן  13ראש דסק הפלילים בערוץ , של מר דורון הרמן

 .ממצבי סיכון  לתלמידים כיצד להישמר ולהיזהר

על הפעילויות היו טובים מאוד והם המליצו לקיימן   משובי התלמידים

 .גם בשנים הבאות 

  



 
 שלום-שגב ד'אלמגספר מקיף -בית

 קאסם-אבו מינא
 

ד וחוקר נוער "עו צבייחמר מוחמד אבו 
 .בפרקליטות

הרצאה בנושא עמדת החוק אודות 
השימוש והסחר בסמים בחברה  

 הבדואית  

 קווידראבו  תימאא' גב

. 'נזקי עישון'הרצאה בנושא 

 הרשות למלחמה בסרטן



 



 
 שלאעטה סמיר     אלסיידס "בי       אלביאןיסודי 

 תיאטרון תלמידים

 

 מסדר בוקר 

 פעילות סכנות העישון

 
, כישורי חיים  

 איתור תלמידים בסיכון 



 יום ללא ניידים -אורט בית שאן



 בית ספר עמית עפולה
 מסיבת חנוכה ללא אכוהול



לכודים "
"ברשת  

'כנס עמיתי ט  

, קריית ים, קריית מוצקין, קריית אתא)
( נשר, קריית טבעון, קריית ביאליק  



" אלכוהול על הכל " 
ח עמיתי כנס  

יעקב זיכרון  פרדס ,
ובנימינה חנה  



" אלכוהול על הכל " 
ח עמיתי כנס  

חיפה מרחבי לעמיתים : 
א עירוני ה עירוני ,  ,חוגים ,אליאנס ,
חיים קרית ,ריאלי ,רעות -  חטיבת

 שקד


