
 
 
 
 
 
 

 
 אשדוד 14670רובע הסיטי ת.ד.  60מקיף ז' הקריה, רח' העצמאות 

 08-8540890פקס  08-8649365טל' 

mekifz.edu2.org.il 

מינהל החינוך   משרד החינוך 

  מחוז דרום

 תוצר עמיתי שכבת ט' ממקיף ז' :

חדר בריחה מקוון בנושא מניעת שימוש לרעה בסמים   

 

עמיתי שכבת ט' ממקיף ז' "הקריה" אשדוד יזמו חדר בריחה מקוון ללימוד חדשני וחוויתי בנושא 

 מניעת שימוש לרעה בסמים. 

תכנית "עמיתים ומשפיעים" פועלת בבית הספר ובעיר אשדוד ומציגה תפיסה חינוכית ייחודית 

בק ואלכוהול, בדרך במעורבות של תלמידים עמיתים, מובילי דעה במניעת שימוש לרעה בסמים, ט

של בירור עמדות, דיאלוג אותנטי, הצגת מידע רלוונטי ומהימן, חיזוק מסוגלות אישית, חוסן וכישורי 

 התמודדות בסדנאות שהועברו בכיתות האם על ידי העמיתים, הצוות החינוכי ויועצת השכבה.

ח עם קבוצת השווים התוצר הינו יחידה אחת מתוך תכנית מניעתית רחבה הכוללת סדנאות, קיום שי

לבירור עמדות ותפיסות, מתן מידע והמשגה על אופן פעולת הסמים, השפעתם על המוח, הגוף 

 והנפש, התמודדויות ואתגרים בגיל ההתבגרות והדגשת החשיבות של פנייה לעזרה. 

חדר הבריחה המקוון מפנה את הלומדים למקורות מידע מגוונים )מאמרים מהימנים, סרטון, הדמיה 

למרכז ייעוץ   google street viewאקטיביים  על המוח, ניווט באמצעות -ל השפעת חומרים פסיכוש

לנוער ועוד( המכוונים את הלומד לפתרון סדרת חידות בנושא השפעת סמים על המוח, הגוף והנפש 

 ומאפשר למידה מהנה המשלבת את סגולות המשחק ללמידה משמעותית. 

זכייה באות או מילה שיוכלו  -וח החידות על ידי משוב מיידי, תגמולהמשחק מעודד הנעה להמשך פיצ

להצטבר לכדי יצירת סלוגן שהוא קוד הפענוח והמילוט מחדר הבריחה. באם טעה המשתתף יוכל 

 להיעזר ברמזים ובמתן ניסיונות חוזרים לפתרון החידות עד להצלחה ופיצוח. 

, הבהרה והדגשה מידע התיווך  תוךהעמיתים  נעשה על ידיחשוב לציין, כי מהלך הנחיית המשחק 

 של מסרים מניעתיים, המשגה והערכה של תכנים שיש לפתח ולהביא לקדמת השיח הכיתתי. 

אותם כמנהיגי דעה בעלי כושר השפעה בתחום משמעותי ביותר בחיי בני  חיזקההכשרת העמיתים 

 . קידום בריאותם הפיזית והנפשית -הנוער 

אלון זלקין,  אלמוג מימון, דורין בניסטי, דניאל אינדג'ר, דניאל סלקטור, דקל  :'תודה לעמיתי שכבת ט

עורבי, חן זוהר, יאנה אוסטרובסקי, לב ברונפמן, ליאן חן, לינוי טטרואשוילי, מאור ממן, מישל 

 על הובלת דעהרוזנצוויג, נועה סויסה, ניקול קוזלניר, נסטיה סיסאורי, עדן מיר, רביד קטן ושני דהרי 

   ומנהיגות.

 

 "עמיתים ומשפיעים", תשע"ח: –להלן קישור לסרטון הנחיית פעילות עמיתים בכנס ארצי 

 "חסרטון עמיתי שכבת ט ממקיף ז אשדוד תשע

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fNQIYIcVpY7Nwgxjt-IeOrp8XhP0cjTt/view?usp=drivesdk
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 חדר בריחה מקוון בנושא מניעת שימוש לרעה בסמים:  –להלן קישור למשחק 

http://azulaygalya.wixsite.com/amitimshort 

 חומר לבריחה" -או באפליקציה למשתמשי אנדרואיד : "סמים

 

 

 ם את חדר הבריחה:להלן קובץ ההנחיות לעמיתים, מדריכים ואנשי חינוך המנחי

 

גרסה סופית הצגת 
pdf.תוצר חדר בריחה בכנס עמיתים ארצי

 

 

 ובהצלחה, ובחירה באורח חיים בריא ללא שימוש בסמים בברכת למידה משמעותית המשלבת הנאה

 גליה אזולאי

 יועצת חינוכית

azulay.galya@gmail.com 
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