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מועדון קהילתישמשיתנוער ז'-ח' והוריהם20:00יום חמישי 22.11.18הצגהלא התכוונתי 

מועדון הנוערגבעת אלהנוער ז'-ח'יום שני 26.11.18משחקאחד נגד כולם 

18:30יום רביעי 28.11.18שלומי פורקושחומר למחשבה
20:00

נוער י'-יב'
מועדון הנועראחוזת ברקהורים למתבגרים

18:30יום רביעי 5.12.18רן גבריאלילמה הפסקתי לצפות בפורנו?
20:30

נוער ט'-יב'
עין דורהורים למתבגרים

כפר מלכישוענוער יפעת י'-יב'יום שני 10.12.18ביקור במלכישוע

מועדון הנוערמושב מרחביהנוער ט'-יב'יום רביעי 12.12.18סימולטור רכב

מדברים מוגנות וסיכון
18:00יום חמישי 13.12.18גל בר עוזסמים ואלכוהול, רשתות חברתיות    

20:30
נוער ט'-יב'

מועדון הנוערכפר החורשהורים

גולן יבלונובסקי "דור האלכוהול" 
18:30יום חמישי 13.12.18ומוטי מלניק

20:30
נוער ט'-יב'

מועדון הנועראלוניםהורים למתבגרים

19:00 יום חמישי 13.12.18תמיר לאוןחיים בסרט
20:30

נוער י'-יב'
מועדון נוערתמרתהורים לילדים ומתבגרים

אורית סמים - סיכוי מול סיכון
הפאב עדינוער י'-יב'19:30יום ראשון 16.12.18שטרנברג

הקהילתי

גולן יבלונובסקי "דור האלכוהול"
מועדון הנוערכפר ברוךנוער י'-יב'20:00יום שני 17.12.18ומוטי מלניק

שכבות ה'-ו' מבית ספר 18:00יום שלישי18.12.18הצגהיצאת גדול
מרכז קהילתיהסולליםרעים שמשית והוריהם

19:00יום שלישי 18.12.18תמיר לאוןחיים בסרט
20:30

נוער ט'-יב', 
מועדון הנועראלון הגלילהורים לילדים בכל הגילאים

בית העםבית לחם הגליליתנוער ח'-ט' והוריהם20:00יום שלישי 18.12.18הצגהחברות סוף

גולן יבלונובסקי "דור האלכוהול"
מועדון הנועראלוני אבאנוער י'-יב'20:00יום שלישי 18.12.18ומוטי מלניק

גלית זיגמן הסמכות החדשה בעידן הדיגיטלי
מועדון נוער שרידהורים למתבגרים20:30יום רביעי 19.12.18נחמיאס

ז'-ח'

יום רביעי 19.12.18שלומי פורקושחומר למחשבה
 17:30
19:00
20:30

נוער ז'-ט'
נוער י'-יב'

הורים למתבגרים
מועדון נוער יפעת

ז'-ח'

מועדון קהילתישמשיתנוער י'-יב'יום רביעי 19.12.18פאנלדין וצדק - מפגש עם החוק

גולן יבלונובסקי "דור האלכוהול"
18:30יום חמישי 20.12.18ומוטי מלניק

20:30
נוער י'-יב', 

מועדון הנוערגבעת אלההורים לילדים בכל הגילאים

19:00יום חמישי 20.12.18תמיר לאוןחיים בסרט
20:30

נוער י'-יב',
מועדון הסילורמת דוידהורים לילדים ומתבגרים

בית הקשישאלוני אבאנוער ט'-יב'19:00יום חמישי 20.12.18הצגהסיפורי אלכוהול 

מועדון הנוערהסולליםנוער הסוללים ט'-יב'20:00יום חמישי 20.12.18עופר שרוןחילוץ תרמילאים מהודו 

בית העםכפר יהושוענוער ח'-יא'20:30יום רביעי 26.12.18הצגהחברות סוף

יום חמישי 27.12.18שלומי פורקושחומר למחשבה
 17:30
19:00
20:30

נוער ו'-ח'
נוער ט'-יב'

הורים למתבגרים
מועדון הנוערדברת

מועדון בוגריםיפעתנוער י'-יב'19:00יום חמישי3.1.19פאנלדין וצדק - מפגש עם החוק

19:00יום רביעי 16.1.19רן בראוןסחי- כן או לא?
20:20

נוער י'-יב'
מועדון הנוערמושב מרחביההורים למתבגרים

* פרטים נוספים אצל מערכות החינוך החברתי בישובים | * הרצאות להורים פתוחות לקהל הרחב.


