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 בראשון לציון אירועי חודש המאבק בסמים ובאלכוהול
 2016דצמבר 

 סמ
 

שעות  תאריך
 הפעילות

 מקום קהל היעד הפעילות

 מועדון התדר חטיבות ביניים מכל העיר סמינר עמיתים לתלמידים 08:30-14:00 30/11/2016 *

 ת"נעמתיכון   תלמידים סדנאות למניעת התנהגויות סיכון 08:30-13:35 1/12/16 1

2 1/12/16 ,
6/12/16 ,
8/12/16 ,

13/12/16 ,
15/12/16 

 יסוד המעלה בי"ס  תלמידים כנית למיניות בריאה ומניעת התנהגויות סיכוןת 08:00-12:00

 מרכז העיר בני נוער  סיור מתנדבי סיירת הורים ריאלית  1,15,31/12 3

4 1/12/16 ,
4/12/16 

 תיכון רביבים תלמידים ים מהסוג המשפטיהרצאות בנושא מפגש 08:30-12:00

 שכונת נאות אשלים. בני נוער בשכונות סיור מתנדבי סיירת הורים  1,8,16,23,31 5

 

 מנהל קהילה



 

 03-9679454פקס   03-9507775( ראשון לציון    4)קומה  82הרצל 

 

 

6 1,8,16,23,31
/12 

 שכונת נווה ים בני נוער בשכונות סיור מתנדבי סיירת הורים 

7 1-8-15-
22/12 

 תיכון טומשין מחובריםהורים לילדי  התמודדות והעצמה –סדנת הורים  8:30-10:30

8 2,9,16,24,31
/12 

 שכונת קריית גנים. בני נוער בשכונות סיור מתנדבי סיירת הורים 

9      

 -נערות  מועדון חבר העמים ודעות והעצמהמ -סדנת לטיפוח הגוף  18:30-20:30 4-11-18/12 10
 מחוברים

מועדון מחוברים רחוב 
 ירושלים

11 4/12/16 ,
11/12/16 

 אנקוריתיכון   תלמידים ות למניעת התנהגויות סיכוןסדנא 

12 4/12/16 ,
18/12/16 

 בחט"ב ובתיכון מעיין תלמידים הרצאות בנושא מסיכון מקוון לסיכוי מכוון 08:00-11:00

 מתנ"ס רמת אליהו ריםמחוב -נערות סדנת ריקוד אמהרי והעצמה נשית 17:30-19:00 5-12-19/12 13

 מקיף ה'תיכון  תלמידים   הרצאה בנושא מנהיגות לשינוי חברתי  09:40-11:05 5.12.16 14

15 5/12/16 ,
12/12/16 

 יחידה לטיפול בנפגעי סמים מכורים נקיים  קבוצת פוטותרפיה 17:00-18:30

16 6/12/16 ,
15/12/16 

 10:00-13:30 ,
10:15-11:45 

הרצאות בנושא מניעת התנהגויות סיכון בקרב   
 בני נוער

 ת"נעמתיכון   םתלמידי

17 6/12/16 ,
13/12/16 ,
20/12/16 

 חביבבי"ס   תלמידים קט רגל –דרך המגרש   15:30-17:00

 תדרמועדון ה העירתלמידי תיכון מכל  סמינר עמיתים 08:30-14:00 6/12/16 18
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"ס רמת מגרש קט רגל מתנ ובריםמח -נערים  אימוני "קט רגל "וכישורי חיים 17:30-19:30 7-14-21/12 19
 אליהו

-מועדון רמת אליהו  נערות סדנת פסיכודרמה ומניעת מצבי סיכון לנערות 17:30-19:30 7-14-21/12 20
 מחוברים

נערות מועדון יוצאי  מודעות והעצמה –סדנה לטיפוח הגוף  18:00-20:00 7-14-21/12 21
 אתיופיה

מתנ"ס רמת –מרכז צעירים 
 אליהו

אות, הפעלות, הופעת יום שיא במרכז )סדנ  7/12 22
 אומן( 

 מרכז קהילתי גני ראשון תושבי העיר

 ים המלח מכורים נקיים טיול גיבוש למכורים נקיים  כל היום 8/12/16 23

24      

הרצאות לגננות במסגרת התכנית "יום של   12/2016 25
 תכלת" בנושא מניעה.

 פסג"ה גננות

 בי"ס רננים. הורים לחההדרכת הורים במסגרת פרויקט הצ  12/2016 26

 בי"ס אתרים אומנויות הורים הדרכת הורים במסגרת פרויקט הצלחה  12/2016 27

28 12/12/16 ,
13/12/16 

 חט"ב אחרון הבילויים  תלמידים הרצאות בנושא מניעת שימוש בסמים 08:30-13:45

 נחלת יהודהויצ"ו  תלמידים הצגה המונולוג של איתן 10:00-11:00 12/12/16 29

 כרמים נוער מרכז  בני נוער  הצגה שוטים 19:00-20:00 13/12/16 30

 חט"ב אחרון הבילויים  תלמידים הצגה משקה משקר   10:30-11:30 13/12/16 31

הרצאה בנושא תרבות הפנאי של בני הנוער,  11:35-13:00 14/12/16 32
 סמי פיצוציות, חומרים פסיכואקטיביים 

 מקיף ה'ן תיכו תלמידים

יום שיא במרכז )סדנאות, הפעלות, הופעת   15/12 33
 אומן(

 וזןר-מרכז קהילתי  תושבי העיר



 

 03-9679454פקס   03-9507775( ראשון לציון    4)קומה  82הרצל 

 

 

ילדים ובני נוער ספורטאים  "יום אלופים" הכנה לאליפות ישראל בקרטה יומיים 16-17/12/16 34
 מחבר העמים

 מרכז ספורט "ארטק"

יום שיא במרכז )סדנאות, הפעלות, הופעת   18/12 35
 אומן(

ריית ק -מרכז קהילתי  תושבי העיר
 ראשון

 מתנ"ס שיכוני המזרח הורים וילדים מחבר העמים ערב קהילה 19:00 18/12 36

 בית יד לבנים הורים הצגה "משקה משקר"   20:00 18/12 37

הרצאות בנושא מניעת שימוש בסמים    18/12/16 38
 ובאלכוהול

 חט"ב אבני החושן תלמידים

 ת"נעמתיכון  תלמידים הרצאות בנושא אלכוהול 08:30-13:35 19/12/16 39

 עתיד פלמחים תיכון תלמידים  הצגה המונולוג של איתן  10:00-11:00 20/12/16 40

 נתיב אימהות ומדריכות סדנת דרמה לנתיב  19:30-21:00 20/12/16 41

יום שיא במרכז )סדנאות, הפעלות, הופעת   21/12 42
 אומן(

 יצניםנ -מרכז קהילתי ירתושבי הע

 סינמה סיטי בני נוער סרט לבני נוער בליווי סרטי מניעה  22/12 43

מועדון מחוברים חבר  בני נוער סדנת הגנה עצמית ומניעת מצבי סיכון 19:00-21:00 22/12 44
 העמים

 יוענה ז'בוטינסקי  תלמידים  סדנאות למניעת שימוש באלכוהול 09:00-12:00 22/12/16 45

 רביביםתיכון   תלמידים   יום עיון ברטורנו   09:00-14:00 22/12/16 46

ילדים ובני נוער ספורטאים  אליפות ישראל בקרטה שינקיוקושין 07:00 23/12 47
 מחבר העמים

 אולם ספורט בגן נחום

 מתחם וולפסון נערות ונערים שתי קבוצות מחוברים –טורניר קט רגל  כל היום חופשת חנוכה 48

 מקיף ג'תיכון   תלמידים  הצגה זיכרונות 11:55-12:55 25/12/16 49

 מרכז קהילתי  תושבי העיר הופעות(, מניעה יום שיא )סדנאות  25/12 50
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קבוצת טרקינג  ארק טרמפולינותפ  -יום שיא  19:00-22:00 27/12 51
חוברים מ -ואקרובטיקה
 חבר העמים

רחוב  – ג'אמפ פארק
 18לישנסקי 

 חבר העמים מועדון נוער בני נוער מחבר העמים ת פעילות חבר העמים.מסיבת סיום שנ 19:00 29/12 52

 נווה חוף –מרכז קהילתי  תושבי העיר יום שיא )סדנאות, הפעלות, הופעת אומן(  30/12 53

ערב חגיגות הסילבסטר, סיורי מתנדבי סיירות   31/12 54
 בגנים הציבוריים. הורים

ומקומות  ציבוריים גנים בני נוער
 בילוי.

      

 

 יותר מסוכן ממה שחשבת!!! "סמי פיצוציות"
 


