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החינוך מוסדות מנהלי

החינוכיים היועצים

החינוך צוותי

שלום רב,

לנשום״. ״חופשי העישון, מורחבת בנושא תכנית בשמחה לכם מוגשת

להימנעות ובסיס בריא, חיים אורח לקיום התלמידים בחינוך חשוב פרק מהווה זו תכנית

ובסמים. באלכוהול גם לרעה משימוש

התלמידים למעורבות  פעולה, דרכי ליצירת החינוכיים הצוותים להכשרת יש  רב ערך

תשס״ב-נובמבר (מרחשון מנכ״ל ס״ב/3(ב׳), על חוזר הנסמכת מוצהרת מדיניות ולגיבוש

החינוכי. המוסד של חינוכיים שיקולים ועל ,(2001

בברכה

לקט רות

על הנושא ממונה מפקחת ארצית
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מניעה תכניות להפעלת הרציונל .1

המסוכנים  ההתנהגות מדפוסי אחד הוא נוספים טבק במוצרי ושימוש סיגריות  עישון

העלול שער״ מוגדר כ״סם הסיגריות מקובלות. עישון תיאוריות על פי לבריאות ביותר

היעילה ביותר הדרך כי הבנה קיימת אחרים. וסמים אלכוהול לצריכת להוביל בהמשך

היא המניעה. התופעה להתמודד עם

סיגריות  בעישון התנסו שטרם נוער ובני ילדים הם ראשונית למניעה היעד  קהל

אקראי. באופן שעישנו ומתבגרים

מניעה  ותכנית הסברה לכלול צריכה תלמידים בקרב העישון מימדי להקטנת  פעילות

התמודדות. וכישורי מידע וצרכים, ערכים הכוללת

בשל  מאוד חשובה יסוד בנושא זה מכיתות החל מניעה בנושא זה תכנית  הפעלת

שיקולים׃ מספר

יותר. מאוחר בגיל חמורות בריאותיות תוצאות תחסוך צעיר בגיל עישון מניעת א.

צעיר. בגיל לעשן מתחילים המעשנים רוב ירידה. במגמת הוא העישון התחלת גיל ב.

השוללת נורמה ליצור צעיר, העישון בגיל את תחילת למנוע עשויה המניעה תכנית ג.

להרגל. הפיכת העישון לפני התנהגות זו, אימוץ

-2003 בישראל, על העישון הבריאות (מתוך דו״ח שר בקרב מתבגרים העישון דפוסי .2

סיגריות) עישון מיוחד, למניעת ס״ב/3, וחוזר מנכ״ל 2003 יוני ,2002

ובכיתות 8.9% ח׳ — בכיתות הגיל. בכיתות ו׳ מעשנים 5%, עם המעשנים עולה שיעור £

ב-1998. 12.6 — ב־1998 היה עישון להתחלת הממוצע הגיל .19.7% — י׳ יוד

.1994-1998 השנים הוכפל בין בקרב התלמידים המעשנים שיעור £

ביום. סיגריות 15-20 צורכים מהמעשנים כ-28% £

בתחומי תלמידים בקרב העישון את לחלוטין לאסור יש כי סבורים הנוער מבני 80% £

ביה״ס.

בעישון נרגילה. היהודים מהבנים כ-60% מתנסים י׳ יוד כיתה עד עישון נרגילה׃ £

בקרב בישראל הנרגילה מעשני אחוז — מתרחבת תופעה הוא היא נרגילה עישון £

היהודים מאשר בקרב הערבים. מתבגרים גבוה יותר בקרב

סיגריות. עישון כמו אינו מזיק נרגילה סבורים שעישון הנוער מבני 47% £

סיגריות עישון מניעת בנושא החינוך משרד מדיניות .3

ספריות  הבית המניעה מתכניות תכנית המניעה כחלק את לשלב היא המשרד  מדיניות

מופעלות התכנית ולחטיבה העליונה. הביניים לחטיבת במעברים — בעיקר הייעוציות,

ברבים ובעצם שוב מדובר בהמשך התכניות? או התכנית לא ברור — התכנית מופעלת

ויועצים, ומשלבות מחנכים ידי על ובשיעורים בסדנאות להחליט. אחת. על תכנית מדובר

שונות ועמותות אגודות בריאות, שירותי ממשלה, משרדי שונים. ועזרים אורחים מרצים

בריאותיים שנושאים מתפיסה כחלק המשרד, של מלא בעידוד בתכניות משתלבות
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כולה. החברה באחריות הינם

משרד  — עישון במניעת הגורמים העוסקים כל מלא עם פעולה בשיתוף עובד  המשרד

הבריאות בשירותי  ובריאות לחינוך המחלקה בסרטן, למלחמה האגודה הבריאות, 

ובתיאום בישראל, ושחפת ריאה מחלות למניעת והליגה בריאות שרותי מכבי הכללית,

בישראל. עישון למניעת הישראלי הפורום עם

המתמקדים  וכוחות משאבים ואיגוד? ואיגום משותפת פעילות מניב זה פעולה  שיתוף

הספר. בתי החינוכית ובמניעה העומדים לרשות בעשייה

 

עישון למניעת תכניות .4

בסדנת  מיוחדת הכשרה שעברו ״עמיתים״ — תלמידים הפעלת על מושם מיוחד  דגש

והיועצים. מחנכי הכיתות עם בשיתוף התכנית על אחריות והמונחים לקחת ״עמיתים״

המופנים עישון, במניעת להכשרת עמיתים סמינרים מיוחדים אורגנו האחרונות בשנים

ו-ט. לכיתות בעיקר

העשויים  מירב התחומים של תחומי, רב שילוב היא הנושא את הפעלת המנחה  התפיסה

שילוב הלא״, של ״הקוסם הקלטת את האנגלית למורי להציע ניתן כך למניעה. לתרום

תחרויות גילוי אמריקה), עידוד מאז לאירופה (הובא גילוי הטבק באנגלית על טכסטים

בפורומים ״דיבייטים״ לאמנות ולתקשורת, בעזרת מורים ויצירתיות כרזות יצירת של

של ופרלמנטים התלמידים מועצות של למודעות הנושא הבאת ספריים, ובית כיתתיים

וכד׳. למדעים מורים על ידי ומידע הבהרה? הבהרה הברה? נוער, בני

ראה פירוט  עישון ס״ב/3. המנכ״ל למניעת הופץ בחוזר התכניות הקיימות  פירוט כל

.89 עמ׳ תכניות ברשימת בנספח,

מרכז הלמידה את המאגדת ״לאב״, בשם נוספת, תכנית יצאה החוזר מיום פרסום א.

לחסוך יכול  זה תקליטור הפעלה. תקליטור עם יחד חוברת בתוך עישון למניעת 

באמצעות המרכז את לבנות אפשרות כשקיימת שלם, למידה מרכז רכישת של עלות

המניעה מתכנית כחלק מחשבים, בחדר התקליטור את ולהפעיל התקליטור,

פלס דגנית על ידי נכתבה מרכז הלמידה). החוברת מתחנות מכסה חלק (התקליטור

וסמים בשפ״י, אלכוהול עישון למניעת ביחידה להשיגה וניתן גבאי, אלי בעיצובו של

.02-5603256 פקס

עם אגודות בריאות בארץ, בשיתוף נרגילות, בנושאי מידע אנו מפיקים חומרי כמו כן ב.

במשרדנו. להשיג אותן להשיגגם יהיה שניתן

מסורתית, תחרות מארגנים אנו ב-31.5)  כלל (בדרך הבינלאומי  עישון ללא ביום ג.

על פרסים, ולהתחרות הבמה, ועל במיצגים תכניותיהם להציג ספר המעודדת בתי

לד״ר מרקוס ז״ל, מוקדשת התחרות בישראל. ריאה מחלות תרומת הליגה למניעת

מניעת לפעילות ומזמנו ממרצו רבות ואשר תרם דרכים, בתאונת שנהרג הליגה, יו״ר

מנכ״ל בחודש מרץ, בחוזר מתפרסמים התחרות על פרטים עישון במשרד החינוך.

לעיל. בפקס בשפ״י, ביחידה לקבל ניתן נוספים ופרטים שנה, מידי
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ולהתפתחותם התלמידים לגיל המותאמת התפתחותיות תוכניות הן עישון מניעת תוכניות

והרגשית. החברתית הקוגניטיבית,

מראים שרוב נוער (הראל 2001)1 בני של סיכון בינלאומי בתחום התנהגויות ממצאי סקר

תוכניות מניעה על ממליצים אנו לפיכך בעישון. התנסו לא עדיין שנים, 11 גיל הילדים עד

יעילות במניעה. להיות טוב סיכוי להן שיש תכניות ו׳-ח׳), (כיתות בגילאים אלה

נזקי את להדגיש בגיל זה מאוד התחלת עישון כשחשוב למניעת התכנית הינו חינוך מוקד

נקי. אוויר לנשום זכותם על לעמוד הילדים את וללמד (הפסיבי) הכפוי העישון

חזקות עמדות חינוכי תהליך באמצעות ליצור ניתן כי היא התכנית מתבססת עליה ההנחה

בעתיד. לעשן הפיתוי עם להתמודד התלמידים יוכלו בעזרתן עישון, השוללות ומבוססות

ø˙ÈÎ˙‰ ˙ÂÂ¯˜Ú Ì‰Ó

ומיומנויות ידע להם להקנות יש הפיתוי לעשן הצפויה עם בהתמודדות לצעירים לסייע כדי

והנפש. — בריאות הגוף חיים באיכות גישות ועמדות הקשורות ולפתח

צרכים הם׃ צעירים עישון על המשפיעים העיקריים שהגורמים עולה שונים ממחקרים

צעירה גיל משכבת מעברים, בעיקר ההתבגרות, בגיל לקבוצת השווים להשתייך חברתיים

ולחיקוי, להזדהות דמויות משמעותיות של עישון גלויה וסמויה, לפרסומת חשיפה לבוגרת,

וחברים. משפחה בני עישון

הבאים׃ בנושאים מוצעת תוכנית שמתמקדת אלה נתונים פי על

רוב המבוגרים כי בו מאמינים שצעירים המיתוס ניפוץ נורמטיבית, לא העישון כפעילות .1

מעשנים.

התלמידים ״רוב מרגיע״, ״העישון העישון׃ עישון מרזה״, בנושא נוספים מיתוסים ניפוץ .2

וכו׳. מעשנים״ בתיכון

לעשן. לא הילדים המשפיעים על רוב הגורמים .3

עישון. התחלת על המשפיעים הגורמים .4

כפי העישון של החיובי הדימוי ערעור העישון׃ התחלת על והמדיה הפרסומת השפעת .5

במדיה. מוצג שהוא

העישון הפסיבי. ונזקי קצר/ארוך לטווח העישון נזקי מידע על .6

עם בהתמודדות החלטות, בקבלת עצמית, בשליטה הקשורים חיים וכישורי מיומנויות .7

לעזרה. לבקשת בקשה ופנייה אסרטיביות לחץ,

עישון. למניעת בתכנית והקהילה ההורים מעורבות .8

.2000 אפריל טיוטה שהוגשה לועדה לצמצום העישון, יוסי׃ הראל, 1
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החל — התפתחותי  ברצף העוסקת אינטגרטיבית תכנית הינה כאן המוצעת התכנית 

לתכנית, השפעת המותאמים תלמיד, שיעורי מידע, כישורי חיים ובעמדות מעיסוק ברגשות

מבוגרים. ועישון ואסרטיביות העישון קבלת החלטות היחיד, על הפרסומת

את להפעיל מומלץ ולכן  לעשן, לא  הפרט בהחלטת חשוב  תפקיד ההשתייכות  לקבוצת

את להנחות הכשרה ועוברים שנבחרים  תלמידים שהם ״עמיתים״,  בשיתוף התכניות

פעילים משתתפים הלמידה, בתהליך מעורבים  התלמידים  המניעה. בתכנית חבריהם

הגיל אליה ולקבוצת לרמתם בהתאם התכנית ובהפעלת החומר באיסוף בהכנת התכנית,

משתייכים. הם

ø˙ÈÎ˙Ï ˙Âˆ˜‰Ï ˘È˘ ÔÓÊ‰ Í˘Ó Â‰Ó

יש כפולים. ובנוסף בשיעורים רצוי שעות לפחות, 10-12 הוא התכנית הדרוש להפעלת הזמן

והקהילה. ההורים בשיתוף הצהריים אחר מפגשים לתכנן

∫˙ÈÎ˙‰ ˙¯ËÓ

מטרת העל׃

ובריאים ללא ערכיים חיים לחיות התלמידים הבוחרים רוב של החיובית הנורמה לחזק את

עישון.

כלליות׃ מטרות

בביה״ס עישון  השוללת ברורה מדיניות בקביעת ספרית הבית המערכת את לחזק  .1

מנכ״ל. חוזר ולהוראות הקיים לחוק בהתאם

הפיתוי עם להתמודד לו שתאפשר התלמיד אצל וערכים ידע של תשתית ולחזק ליצור .2

השוללת חברתית נורמה התלמיד אצל ולחזק לפתח אותה, ולחזק לעשן להתחיל

עישון.

ולסובבים למעשן העישון לנזקי וההורים  המורים התלמידים,  מודעות את לעורר .3

אותו.

לחץ. במצבי בחירה, ועמידה שליטה פנימי, אחריות, מיקום מיומנויות של לטפח .4

לסיבות עישון וכן נגד על עמדתם המשפיעים התלמידים לגורמים את מודעות לעורר .5

לעישון.

בנושא העישון. וההורים המורים לבין ובינם עצמם לבין התלמידים בין לפתח דיאלוג .6

העישון. נושא לבעייתיות של והקהילה מודעות ההורים לעודד .7

∫˙¯‚ÒÓ‰ ˙ÈÎ˙

בסיסיים׃ מרכיבים שני תכלול המסגרת תכנית

ורלבנטי׃ אמין מידע מתן .1

שירותי  האגודה למלחמה בסרטן, כמו שונים גופים אפשר להקנות באמצעות המידע  את

אלכוהול ועישון בשפ״י סמים, ומדריכי היחידה למניעת הבריאות בריאות כללית, משרד

וכו׳.

זו (ציקי,האם
כן הנכונה? המילה
( מיקוד ןלא מיקום
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שונים׃ בכיתה באמצעים עבודה .2

פותח בשפ״י ונוסה בריא״, אוויר — לשאוף ״לא״ב״ — עישון מרכז למידה למניעת £

למורה בשפ״י. המדריך בהצלחה. ניתן לקבל את ספר בעשרות בתי

מרכז  קשב, מרכז שונים׃ חושים הפעלת באמצעות פעילויות מספר כולל  המרכז

מידע. ניתוח פרסומות ומרכז מרכז משחקים, מרכז יצירה,

העישון. לנושא המרכז ישנה התייחסות מפיניות אחת  בכל

שיעורים. 10-12 לעבודה להקצות  מומלץ

החוברת. בסוף המופיעה הביבליוגרפית ברשימה ראו — נוספים אמצעים £

∫‰„Â·Ú‰ ˙·È·Ò

עישון. מונעת מערכתית סביבה ליצור מנת על בביה״ס נוספים גורמים לשתף מומלץ

בנושא׃ כישוריהם לשלב את יכולים ממקצועות שונים מורים וסגניו, גם המנהל רק לא

לעישון, הקשורים  שונים טקסטים — אנגלית הבריאותי, בנושא יעסקו וטבע ביולוגיה 

מתחילים ילדים לעשן״, ״מדוע החוברת (בעזרת עם ואגדות ילדים — ניתוח סיפורי ספרות

וכו׳. אלה, בנושאים שונות תחרויות חינוך גופני — בשפ״י), להשיג ניתן — שטאל א.
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שלב זהו לנושא. אישית התחברות מאפשרת אישיים״ ב״סיפורים המתמקדת זו פעילות

אישיים, הנעה חומרים לגייס נועדה ההתחברות תוכניתכנית. יצירת של הכרחי בתהליך

ואותנטיות.

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

״מדף״ הולדת, יום סיפורי לכם סיפורים. יש מהלכת של ספרייה הוא מאיתנו אחד ״כל

היום אחרים. ועוד סיפורים רבים קונפליקטים הרפתקאות, הצלחות, כישלונות, לסיפורי

כאלה יש השונים. דפדפו בסיפורים התבגרות,. סיפורי למודל של לגשת אתכם מזמין אני

לספר אוהב שאני עצובים, כאלה גם ויש נעימים יש אחרים מרגיזים. חיוכים, המעלים

לשכוח. מעדיף לפעמים שאני ואחרים

נסו אתו, . הישארו המסך. על מקומו מהם יתפוס את הסיפורים אחד כי היזכרו בסיפורים,

וחוויות. עדים גוף, קולות, שפת צבעים דמויות, — שיותר פרטים כמה בבירור לראות

בכך.״ רוצים לא אם הסיפור את לספר צורך אין

תוך שלכם הסיפור את לשחזר תתבקשו סיפורים. אתם של משותפת ספרייה נקים ״כעת,

שאלות.״ כמה באמצעות הסיפור אל אתייחס אני היבטים. לכמה התייחסות

הסיפור רגשותשם
שמעלה
הסיפור,
שמזהים
בסיפור

כישורים
להתמודדות
שהיו/היו
חסרים
בסיפור

חסר היה מה
בסיפור?

קושי תחומי
בסיפור

פריצות אור, נקודות
בסיפור, דרך

שאני כאלה — או
ניתן שמהן מזהה
אחר סיפור ליצור

שבסיפור. לדמות היום אומר שהיית משפט £

שבסיפור. לסביבה אומר שהייתי משפט £

במקומו? עושה היית מה £

כיצד? משנה? היית מה — הסביבה את הדמויות, את הסיפור, את לשנות היה אפשר אילו לו £

של ״משפטים איסוף הסיפורים, ספריית מתוך הקבוצתית הלמידה איסוף — ÌÂÎÈÒÏ
הקבוצה. ידי על שהועלו החומרים מתוך ידע״

בשיעורים עוסקים. אנו  בו בנושא לתוכניתכנית  פרקים״  ״ראשי מהווה  המשותף הידע

המשתתפים. ידי על השונים שהועלו הנושאים את ולהרחיב בנושאים לפתח ניתן הבאים

שעובדו חומרים על  בהתבסס שפ״י, מדריכת ״שרת״, תיכון בחט״ע יועצת — תוינה רותי  עיבדה׃ 2
— שפ״י. אלגריסי אלה בהנחיית ליועצים מדריכים בקורס להכשרת
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העיסוק בנושא ההתבגרות יוליך באופן טבעי לקשיים וללבטים בקשר לעישון.

∫˘¯„‰ „ÂÈˆ‰

תמונות של זוג מתבגרים, דף אישי לכל אחד, כלי כתיבה, 6 בריסטולים.

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

מתלבט  ״במה  אישי׃  באופן  וכותב  המתבגרים  זוג  של  צילום  עם  דף  מקבל  אחד  כל 

המתבגר?״ מחשבות, שאיפות, התלבטויות, חששות, ציפיות...

 אפשר לחלק את הקבוצה על פי משחק מילים כמו׃ ״אני אוהב לנשום אוויר נקי״ להגיד  £

לכל משתתף מילה בסבב, ואחר כך כל מי שקיבל את המילה ״אני״ יוצר קבוצה וכו׳.

 בקבוצות מעורבות של 6 משתתפים, מעלים את כל מה שעלה באופן אישי בחלוקה  £

לשתי קטגוריות׃

øÈ„ÂÁÈÈ ‰Ó ø‰ˆÂ·˜Ï Û˙Â˘Ó ‰Ó

מתוך הנתונים שעולים בטבלאות, בוחרת כל קבוצה בוחרת להציג באופן יצירתי משהו 

שמשקף את התלבטות המתבגר בעיניהם.

במליאה׃ הקבוצה צריכה לנחש מהי ההתלבטות המוצגת.
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ועמדותיהם רגשותיהם את עם התלמידים לעבד העישון, חשוב בנושא לעסוק שנתחיל לפני

הנושא. כלפי

כלפי עישון. עמדותיו לבין והחוויות הרגשות בין לקשר התלמיד ילמד ביחידה זו

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

סיגריות. עישון מניעת בתוכניתכנית לעסוק היום מתחילים ״אנו יאמר׃ המורה

? מרגישים, אתם מה כעת לחדר. נכנס סיגריה המעשן ולדמיין שמישהו עיניים לעצום נסו

מגיבים?״ אתם איך

ושיפוט. ביקורת ללא התלמידים לתגובות יתייחס המורה

זהו — כה שלילי הוא אם מדוע, הכיתה, תגובת לפי לחשוב, ננסה ימשיך׃ ״בואו המורה

על לותר אפשר מסכימה, אני ציקי, לעשן?״ רבים צעירים זאת בכל מתחילים שיפוט!,

האמירה ״כה שלילי״

לשמש ״קרניים״ להוסיף נא — למאייר

עישון

אותה ולהשאיר  בריסטול על אותה להעתיק רצוי אסוציאציות״. ב״שמש ייעזר המורה 

העיון. לנושא המוקדשת בפינה

הדברים לכל  עתידית׃ התייחסות תוך התלמידים עמדות את יסכם המורה  — ÌÂÎÈÒ
שעלו נוספים (ונושאים במשפחה נזקי עישון, עישון פרסום, חברים, השפעת — שהעליתם

התוכניתכנית. בהמשך נתייחס — בכיתה)
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בנושא התלמידים של ועמדותיהם רגשותיהם בעיבוד לעיבוד הקשורה נוספת פעילות זוהי

העישון.

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

וכלי חלקות בריסטול שמיניות להוסיף רצוי כן, כמו שלטים3, 9 בחדר תולה המנחה .1

עצמו. משל שלט להוסיף מהשלטים, עם אף אחד מזדהה שאינו למי שיאפשרו כתיבה,

מזדהה. הוא איתו בשלט לבחור מהתלמידים אחד כל על .2

לנסח קבוצה כל על זהה,. בחירה שלהם תלמידים קבוצות יתקבצו השלטים ליד .3

בשלט. לבחירה נימוקים

את בצדק קבוצתו לשכנע בשם ומנסה למעגל נכנס קבוצה כל של  נציג — במליאה .4

עמדה ששינה מי על הדיון. בעקבות ובדעות בבחירות שינוי לאפשר המנחה על בחירתם.

חברי לחייב אפשר  עמדות,  שינוי אין ואם במידה עמדתו. את שינה  מדוע  לנמק —

מנוגדת. עמדה בעד נימוקים ולטעון לגייס אחת קבוצה

העבודה. של עומד בשלב זה סיכום׃ היכן אני סבב .5

את התלמידים בפני ויציג בכיתה שעלו בנושאים התלמידים עמדות את יסכם המורה

תכניה. על התוכניתכנית

ÌÈ„‚È‰‰ ˙ÓÈ˘¯

איתה. להתמודד החברה שעל בעייתית תופעה — עישון .1

חוק. פי לאסור אותו על יש צורך הבריאות ולכן — מסכן את עישון .2

.in שמעשן הוא מי חברתי. קשר ליצירת אמצעי עישון — .3
לבגרות. מדומה סמל — העישון .4

לחצים. ומפחית כעסים עם להתמודד מאפשר — העישון .5

אופי. חלש הוא — המעשן .6

כמקובל וכמצליח. כחזק, החברה ע״י המעשן נתפס .7

בכך. להתערב זכות לחברה ואין פרט כל של האישי עניינו — עישון .8

אמיתית. לבגרות סמל — העישון .9

אמיתית. לבגרות סמל — העישון

באריאל. הביניים יועצות בחטיבות ברזילי, ואוסנת נוגה נחשון ע״י נכתבה  הפעילות 3

לקבל צריכה זו הערה
ליד הכותרת. מספר
״ברח״ הכיתוב ציקי,
בעמוד להיות וצריך

הקודם
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הבוגרת האוכלוסייתה בקרב מעשנים הלא מספר לגבי הכיתה חברי של השערתם מהי .1

המתבגרים. ובקרב

את ההשערות? הבדוקות העבודות סותרות או מאמתות באיזו מידה .2

הכיתה? חברי בקרב נפוצות לעישון בקשר נוספות השערות/אמונות אילו .3

הבדוקות? העובדות פי על מוטעות או נכונות אלה השערות האם .4

העובדות? הסיבות להבדלים בין ההשערות לבין מהן .5

¯ÂÙÈÒ

לדווח תפקיד עליו הוטל נראה. ואינו רואה חייזר נצמד המאדים, מן שחזר חלל לרכב

סיגריות. הוא עישון בנושא הספר שלך, בקרב מתבגרים בבית בארץ, קורה מה לבני מינו

הצהריים אחר בשעות בבתים מבקר הוא ובהפסקות, השיעורים בזמן הספר בבית מבקר

בסופי שבוע, מתבגרים, של והתכנסות בילוי במקומות ציבוריות, בגינות מבקר ובערב, הוא

ובחופשות.

חש? הוא מה חושב. הוא מה מריח? הוא מה שומע? הוא מה רואה? הוא מה

בני (כמותית), מס׳ מדויקת בצורה שאסף הידע כל על מינו לבני מפורט כותב דו״ח הוא

וכד׳. שניסו לעשן, גילאים, ילדים שמעשנים באופן קבוע נוער

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

לכתוב הקבוצה על החייזר. לתצפית הנחייה דף מקבלת קבוצה כל לקבוצות. מתחלקים .1

הבא). — בעמוד החייזר דף (מצ״ב של החייזר. הדו״ח את

הכתוב. את קורא נציג מכל קבוצה קורא במליאה, .2

שאתם מכירים? זה מה החייזר שסיפר מה — האם שאלה לכיתה .3

בישראל. נוער ובני מבוגרים בקרב היקף העישון על מדויקים נתונים לתלמידים לתת יש

מעשנים. אינם המבוגרים מקרב 78% מעשנים. המבוגרים מקרב 28%

הרשות למלחמה בסמים סקר מעשנים עפ״י אינם כלומר, 87% 14 מעשנים, עד גיל 13%

.1998

øÂÏ˘ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ‰¯Â˜ ‰Ó

להימנע להשפיע מנת על בנושא העישון לתלמידים שיש לתת הרלבנטי המידע לדעתכם מהו

מעישון?

שפ״י. מניעה, לתכניות היחידה מדריכי צוות ע״י חובר 4



±∏
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

±π
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

ÆÆÆÆ˘ ÁÂÂ„ÓÂ ‡· ¯ÊÈÈÁ‰

נראה. ואינו שרואה חייזר נצמד מהמאדים שחזר רכב לכל

העישון. בנושא הנוער בני מה קורה בקרב מינו לדווח בלני לבני עליו ׃ תפקיד, קיבל הוא

בשכונות ביישובים, בטיולים, הנוער, במועדוני במסיבות, הספר, בבית נמצא החייזר

ובבתים.

החייזר מסתובב במשך היום ובשעות הלילה.

איור

רואה החייזר? מה

שומע? הוא מה

חושב? מרגיש? הוא מה

לאנשיו? מדווח הוא מה על

הנוער? בני על החייזר למד לדעתך מה
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∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

הזדמנות זוהי בתערוכה. ולהציגן הנושא אודות ״תמונות״ ליצור מוזמנים הקבוצה חברי

באמצעות אותו אותו, לדמיין לראות בו, הקשורים שונים ועל היבטים הנושא על ״לחלום״

תוכנו על ידע לנו מספקות בהן וההתבוננות התמונות יצירות ותחושות. צלילים תמונות,

והצרכים. העמדות נושא לסיכום מתאימה זו פעילות הנושא. של

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

מוזמנים אתם ״עישון״. בנושא תערוכה המציגה גלריה נפתחה בארץ המוזיאונים באחד .1

תביאו זו לפגישה אוצר התערוכה. כפסלים, וכצלמים לפגישה עם כציירים, כאומנים,

כשהוא היצירה את לקבל יוכל ה״עישון״. אוצר התערוכה בנושא לתערוכה שלכם יצירה

בה. חש אותה, רואה בה, צופה

היצירות  של  רישום (לערוך  בתערוכה  ומוצגות המנחה ידי  על ״נאספות״   התמונות 

במרוכז).

אינם התמונות יוצרי האומנים זו  מיוחדת בתערוכה הרחב.  לקהל נפתחת התערוכה .2

לתערוכה והיכנסו תפקידים החליפו הקהל,  אתם  כעת שמות. ליצירותיהם נותנים

מתבקש הוא עליו קטן לוח לכרטיס בנוסף מקבל בתערוכה מבקר כל כמבקרים.

לתמונות השונות המוצגות שמות לתת מוזמנים אתם בוחר. שם לתמונה שהוא לרשום

דרך הנושא, על אחד משפט ״להגיד״ צריך  לתמונה  נותנים שאתם השם בתערוכה.

התמונות ולגבי בתערוכה״ מודרך עושה ״סיור המנחה מולה. עומדים שאתם התמונה

כראשי פרקים לשמש יכולים הנאספים המשפטים מהקבוצה,. משפטים השונות אוסף

בנושא. ההתערבות לתוכניתכנית ראשוניים

בעיתוני מבקרים. להגיע ממשיכים אל התערוכה תפקידים. להחליף שוב מוזמנים הנכם .3

כתוב מה בה. המוצגות היצירות ועל התערוכה על ביקורת מאמרי מופיעים השבוע סוף

במאמרים?

בעיניך? משמעותית יצירה איזו היצירות שבתערוכה. בין תחרות עורך התערוכה אוצר .4

מדוע? לעצמך? רוכש היית יצירה איזו

— בהמשך, במפגש נוסף

הפעםבאחתמהיצירות ויבקשלהתמקד לקבוצהאתהתערוכהמהמפגשהקודם יזכיר המנחה

שמעשנים״. ילדים ובו ״חדר לדוגמא׃ המשתתפים, אחד ידי על לתערוכה שהובאה

הכשרת בקורס שעובדו על חומרים בהתבסס היועצת אורית ענבי עישון בהנחיית בנושא פעילות מתוך 5
שפ״י. ומניעה סיוע תוכניתכניות גף אגלריסי, אלה בהנחיית ליועצים מדריכים



≤∞
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

בתוכו? בו? רואים מה — בחדר ונתמקד זום עם מצלמה לרגע ניקח

בה? יש מה בסביבה? רואים מה לחדר. שמחוץ בסביבה ונתבונן הזה, מהחדר נתרחק כעת

אחרי? לפני? הנמצאים בחדר לאלה קרה — מה בזמן נזוז בואו

תכתוב בו? מה — לסביבה ו/או לחדר פתק להכניס אתה יכול

שם? לך קורה לחדר ... מה נכנס את/ה

תגיד? מהחדר, מה רוצה לצאת אתה

פרט ליחסי לגבולות, בהתייחסות בקבוצה שהועלו החומרים איסוף תוך ייעשה הסיכום

ניתן להצביע עליהם חיים ולכישורי וויתור מול לבחירה שינוי, של וקבוצה, לאפשרויות

דברי התלמידים. מתוך


