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 "סמים, מיתוסים מול עובדות "שם הקורס:  

 אסינכרוני  -קורס מקוון           

   ד"ר יוסי באומהאקר  שם המרצה: 

ופרמקולוגיה באוניברסיטת תל לפיזיולוגיה  בנוירופיזיולוגיה מטעם החוג  אביב. חקר  -בעל תואר שלישי 

י תודעה  אטיים. עוסק במצב יות של סמים אופי הפרמקולוגיות וההתנהגות  ,את השפעותיהם הביוכימיות 

מנחה קבוצות, ומרצה מטעם הרשות למלחמה    ,)מחבר "ספר התודעות המשולבות"(, איש חינוך, מרצה 

 .בסמים 

 ת שעו  60:  היקף שעות 

 סינכרוני. -הקורס מתקיים במתכונת של קורס מקוון א

 וקהל רחב   וראהכלל עובדי הה :יעד  ת אוכלוסיי

 : הקורס   ציונלר

האחרון  -על  הסקר  בספי  למלחמה  הרשות  עשל  מכל  שאחד  נמצא  ובאלכוהול  תלמידי  מים   )!( שרים 

שימוש ביניים  -חטיבת עשו  ותיכון  במהלך    )!(  אחרים  ובסמים  וכד'(  מריחואנה  )חשיש  בקנביס  כלשהו 

2009 . 

גיל  נמצא שהגיל הממוצע לתחילת השימוש באלכוהול, ח  2005עוד ב   שיש, מריחואנה, ואקסטזי הוא 

ד  ד'(, מכיר לפחות ילדתית וכ  , לנטייהרכל ילד או )ללא קשר למגד   מה שאומר שכמעטחטיבת הביניים.  

 אחד בגילו המשתמש בסמים, ויודע היכן ניתן להשיג סמים. 

ת,  הגורמים לנתונים מבהילים אלה הם רבים: החל ממחסור במסגרת חברתית / לימודית קבועה ותומכ

שא, וכלה בחוסר ידע של התלמיד, של  עלי עניין בנוהאגרסיבי של ב  עבור בזמינותם של סמים ובשיווק 

 ההורה ושל המחנך. 

ידע אמין ומהימן בנושא סמים והשפעותיהם כך שיוכלו להוות  מטרת הקורס היא להקנות למבוגרים  

שיכולים לעמוד בפני טענותיהם של בני הנוער, לזהות    –מסולף    מקור ידע לצעירים הנושאים מידע

 ם לגורמים הטיפוליים הרלוונטיים. הנמצאים בסיכון ולהפנות אות  בני נוער

 : ת הקורסוטרמ

 .נוער בפרט -הכרת היקף תופעת הסמים בקרב האוכלוסייה בכלל ובקרב בני •

ואת התיקונים הנדרשים    ער הנוגעות לשימוש בסמים,ויות בקרב בני נוהבנת התפיסות השג •

 .לתפיסות שגויות אלו 
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 .בני נוערשימוש לרעה בסמים בקרב  זיהוי התנהגות אופיינת ל •

 .הכרת הגורמים המטפלים בבני נוער הנמצאים בסיכון לשימוש לרעה בסמים  •

 .יישומים להורה ולמחנך •

 : הקורס  נושאי

 ?בסמים (abuse) לעומת שימוש לרעה  (use) מה בין שימוש בסמים •

 ?י התמכרות ומהי סבילות לסמיםמה •

 ?מיםהאם התמכרות למחשבים דומה להתמכרות לס •

 סוגי סמים )מעוררים, מדכאים, קנבינואידים, נרקוטיים, הזייתיים(  •

 ?מה בין סמים לאלכוהול •

 אפשרויות התערבות של המבוגר האחראי  •

 

 

 חובות הקורס:  

 עבודת סיום.  יש בנוסף  ות המוגשות בכתב. כל פרק יש מטל ם. בפרקי 24בקורס 

 . מורכב מהמטלות בכל קורס ומעבודת הסיכוםהציון 

 

 עמוד הקורס באתר.  עים בי מופ  סיוםהפתיחה וה י מועד

לגמול   הקורס  הגשת  החינוך,  לצורך  את  ל יש  במשרד  כ שמור  הקורס    ד לעמו  נכנסים)  PDF  -עמוד 

היחידה  הקורס ימני  באתר  בקליק  או  בתפריט  האפשרות ' הדפס'  בוחרים,  את  לבחור  יש  המדפסת  ובהגדרת   ,:  

 טל. פורב סילבוס המוגש פו לולצר "(PDF  -"שמירה כ

 

 


