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תוכנית  בעקבות  רב  מידע  מפנימים  התלמידים  כי  עולה  ושלום2  פלס  שערכו  ממחקר 

המניעה. מידע זה הינו הפאזה המשמעותית ביותר שנמצאה מובהקת במחקר זה. לפיכך, 

אנו ממליצים להקדיש לנושא המידע לפחות שני שיעורים.

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â¯ËÓ

1. התלמידים ירכשו ידע אודות הניקוטין והטבק.

2. התלמידים יכירו ויבינו את הנזק שגורם העישון ויבינו אותו.

∫ÌÈÚˆÓ‡

שאלון

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

המורה יעביר את השאלון בין התלמידים אשר יענו עליו ואח״כ יבדקו את תשובותיהם.

 ״לאן״ — לנשום אוויר נקי, הוצ׳ משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה ומשרד החינוך. 1
 פלס, שלום, מחקר בעקבות תכנית לא״ב, 1999, להשיג במכון סאלד ובשפ״י, משרד החינוך.  2
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ÔÂ˘ÈÚ ÏÚ ˙Â„Â·ÂÚÂ ˙Â¯Ú˘‰

ענו על השאלות ובדקו אחר כך בתשובות את תשובותיכם בתשובות המצורפות׃

 נכון/לא נכון  לעישון של שתיים או שלוש סיגריות ליום אין השפעה על הגוף. .1

 נכון/לא נכון  ניקוטין הוא הגורם המזיק היחיד בסיגריות.  .2

 נכון/לא נכון  עישון סיגריות מפחית מיכולת הגוף לקלוט חמצן די צורכו.  .3

 כשאנשים מפסיקים לעשן, גופם מתחיל לתקן את הנזק שנגרם .4

 נכון/לא נכון  על ידי העישון.

 נכון/לא נכון  עישון סיגריות גורם נזק רק לריאות.  .5

 נכון/לא נכון  כל סיגריה מקצרת ב-5 דקות מחיי את חיי המעשן.  .6

 נכון/לא נכון  עישון לא משפיע על העובר ברחם.  .7

 נכון/לא נכון  לרוב המעשנים קל מאוד להפסיק לעשן כשהם רוצים בכך.  .8

 נכון/לא נכון  העישון גורם להופעת קמטים בעור בגיל צעיר יותר.  .9

 נכון/לא נכון 10. ניקוטין הוא חומר רעיל ביותר. 

11. רוב האנשים מסוגלים להגביל עצמם לעישון מקרי או לעישון

 נכון/לא נכון  מספר קטן של סיגריות. 

 נכון/לא נכון 12. רוב האוכלוסייה בישראל אינה מעשנת. 

 נכון/לא נכון 13. הסיגריות מאפשרות להירגע. 

 נכון/לא נכון 14. הניקוטין הוא חומר הגורם להתמכרות. 
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נכון לא .1

לחץ הדם בחוזקה, פועם הלב סיגריה. עישון של בהשפעה להבחין אפשר שניות בתוך שלוש

תחמוצת בדו שבדם החמצן את מחליף סיגריה של עישון יורדת. הגוף וטמפרטורת עולה

לשלשל. או להקיא עלולים מתחילים מעשנים סרטן. גורמי כימיקלים בגוף ומותיר הפחמן,

טווח. קצרות הן השפעות הללו ההשפעות כל

נכון לא .2

שבקרבתו, ולאלה  למעשן  המזיקים נוספים מרכיבים מייצרת היא בוערת  כשהסיגריה 

מסוכנים, כ-90% מהעשן מכילים גזים בלבד. טבק מרכיבים נפרדים נתגלו בעשן כ-4000

המסוכנים מהמרכיבים כמה וניקוטין. הכוללים זפת חומר מחלקיקי מורכב השאר ואילו

החמצן באספקת בהפסקת  לירידה שאחראי — חמצני חד פחמן הם׃ הסיגריות  בעשן

לב. במחלות מבוטל לא הוא גורם חמצני שפחמן חד מראה המחקר לרקמות.

מזו 160 פי מרוכזת הסיגריה בכמות בעשן ומצוי ביותר רעל מסוכן שהינו — המימן ציאניד

בתעשייה. ובטוחה המותרת

נפץ. חומרי ובייצור כלל כחומר ניקוי בבית בדרך משמשת — אמוניה

חמורים. לגירויים רעל הגורם הנשימה. זהו קנה הרסיסים המרפדים את את הורס — פנול

כתרכובות מהן הוכחו במחקרים שרבות מרעילות מכיל כ-200 תרכובות — (עטרן) זפת

מסרטנות.

הארוך. לטווח הללו הן ההשפעות כל

נכון .3

האוויר. ובמעברי בריאות הפגיעה מספיק חמצן עקב להשיג הגוף מיכולת מפחית הטבק

הפנימית של הדופן את המרפדות שיער דמויות שלוחות שהן הריסיות בריא, אצל אדם

פעילות להפסקת גורם הסיגריות עשן הריאות. ועל האוויר מעברי על מגינות הסימפונות,

ציפוי הריאות. ואת את מעברי האוויר הזפת שבעשן הסיגריה מכסה כך אחר הריסיות.

חמצני החד הפחמן  גם בחמצן. הפחמן תחמוצת דו את להחליף הריאות על  מקשה זה

נושאות האדומות  הדם  כדוריות נורמלי באופן חמצן. לקבל הגוף על  מקשה בסיגריה 

הפחמן, מתרכבות אתו תחמוצת חד גז מצוי כשבאזור הגוף. רקמות חמצן מהריאות לכל

משפיע הדבר ׃ כלומר, העישון, קורה בזמן זה מהחמצן. כל ומתעלמות האדומות הכדוריות

הקצר. בטווח כבר

נכון .4

או שנה שדרושה פי על אף למרות הנזק, לתקן את מתחיל הגוף לעשן, מפסיק שהאדם ברגע

יכול האחרות הבחינות מכל בריא אדם העישון. מהשפעת להחלים הנשימה למערכת יותר

הלוכדות הקטנות (השערות הריסיות הנשימה. דרכי ויתר הגרון של גמורה להבראה לצפות

שנית לצמוח יכולות ע״י העישון, שנהרסו האוויר) אותם ממעברי ומרחיקות וחיידקים אבק

הארוך). לטווח (השפעה שנים. מספר לאחר
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נכון לא .5

גורם העישון  ואמפיזמה,  כרוני ברוניכיטיס  הריאה, סרטן  כמו לריאות לנזקים  בנוסף 

גורם הוא קיבה. וכן קשור לכיבי לב למחלות מכריע העישון זוהה כגורם נוספים. לנזקים

בצירוף עישון שבין הקשר הוכח מלימודים. או מעבודה ולהיעדרות יותר לחלות לנטייה

הארוך). לטווח (השפעות והפה. הגרון לסרטן אלכוהוליים משקאות

נכון .6

הוא המעשן. עישון מחיי וחצי דקות כל סיגריה מקצרת 5 רבים, נתונים ממחקרים לפי

מעשן. הלא מזה של ב-70% גדול מוקדם מוות למות המעשן סיכוי בריאותי חמור. סיכון

בעישון, הקשורות מחלות הסכנה של גדלה יותר,  צעיר בגיל  לעשן מתחיל שהאדם ככל

שניים פי גדולים זמנם טרם למות סיכוייהם בצעירותם, לעשן המתחילים אנשים ובמוות.

(השפעות לטווח הארוך). אלה שאינם מעשנים משל

נכון לא .7

ולהפלות. ללידה מוקדמת הסיכון וגדל מהנורמלי, קטנים יש תינוקות המעשנות לנשים

לטווח (השפעות נפגעת למעשנים שנולדו ילדים  של הפיסית שההתפתחות הוכחות יש

הארוך).

נכון לא .8

להיגמל 4 מתוך אחד רק מצליח להפסיק,  שניסו או לעשן  להפסיק הרוצים אלה מבין

(השפעות על ההפסקה מקשה בעישון והפסיכולוגית הפיסית התלות גיל 60. לפני מההרגל

הארוך). לטווח

נכון .9

מגיע לעור. דם ופחות אזורית נמוכה לזרימה גורמת כלי הדם, את מצר העובדה שניקוטין

פחמן והימצאות של הריאות הלא מעשן, עקב תפקוד ירוד מאשר אצל חמצן פחות יש בדם

לעור המגיע ובדם דם, פחות מקבל הוא כי תזונה פחות מקבל המעשן של עורו חמצני. חד

(השפעות יותר ומופיעים קמטים בגיל צעיר יותר חמצן. לכן, העור מזדקן מהר פחות יש

הארוך). לטווח

נכון .10

זאת, למרות  סיגריות.  מאכילת כתוצאה  מתו ואף חמורה  בצורה חלו קטנים  ילדים 

שילדים לכך הסיבה וזוהי הקיבה, כמו חומצית בסביבה איטית בצורה נספג הניקוטין

טיפול. אחרי בחיים להישאר לפעמים מצליחים סיגריות, שבלעו

נכון לא .11

עצמם מגבילים מ-10% פחות פיסית והן פסיכולוגית, הן ממכר, סם הוא שהניקוטין משום

הארוך). לטווח (השפעה יחידות סיגריות לעישון של או בפעם), פעם (מדי מזדמן לעישון
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12. נכון

משרד  בהזמנת  שימושי,  חברתי  לחקר  המכון  ידי  על   1987 באוקטובר  שנערך  בסקר 

הבריאות, מצאו שרק 32% מהציבור היהודי המבוגר מדווח על עישון סיגריות. כלומר, 68% 

מהאוכלוסייה כלל אינו מעשן. שיעור הלא מעשנים גדל בהדרגה כפי שמתקבל מסקרים 

כתוצאה  בעולם  בהדרגה  יורד  הצעירים  בגילאים  המעשנים  שיעור  זה.  לסקר  קודמים 

מתכניות חינוכיות, אבל בישראל קיימת מגמת עלייה בשיעורי העישון בקרב צעירים.

13. לא נכון

לניקוטין  לצפות  לומדת  העצבים  מערכת  להירגע.  הצורך  את  בגוף  שיוצר  הוא  העישון 

שנשאף בעישון הסיגריה, ואז, כשמונעים המגוף מהגוף את הניקוטין, הוא ״נלחם״, ודבר 

זה גורם לאדם להרגיש עצבני ומתוח. רגיעה אמיתית יכולה לקרות רק אם אדם אינו מעשן 

או מפסיק לעשן.

14. נכון

מדענים החוקרים את נושא ההתמכרות לסמים, הגיעו למסקנה שניקוטין, החומר המצוי 

לטבק  להתמכרות  הגורמים  התהליכים  מזאת,  יתרה  ממכר.  סם  הוא  הטבק,  סוגי  בכל 

ניסיון  וקוקאין.  הרואין  כמו  אחרים  לסמים  להתמכרות  הגורמים  לתהליכים  דומים 

להפסקת עישון מלווה בתופעות לוואי דומות לאלה של גמילה מסמים.



≤∏
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

≤π
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

 ∑ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘
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∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

ובחוברת  בסרטן3  למלחמה  האגודה  בשקופיות  להיעזר  ממליצים  אנו  השאלון,  בהמשך 
הנלווית — ״לעשן או לא לעשן״, ככלי עזר נוסף להעמקת המידע.

חלק מהשקופיות, בעיקר אלה העוסקות במחלת הסרטן, עלולות לאיים על הילדים, לפיכך 

אנו ממליצים לא להקרין את כולן.

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

לפניך הסבר על 24 שקופיות, הניתן בהרצאה שוטפת תוך כדי הקרנת השקופיות.

שקופית מס׳ 1

״לעשן או לא לעשן״ — האם זו בעיה?

בסדרת השקופיות נסקור את השפעת העישון על הגוף, ונשוחח על הגורמים המביאים אדם 

לידי עישון, וכיצד ניתן לעמוד בפניהם.

שקופית מס׳ 2

המחקרים מראים כי סיכויי המעשן לחלות בסרטן הריאות גבוהים פי 10 מאשר סיכויי 

הלא מעשן.

 שקופיות ״לעשן או לא לעשן״ + חוברת הסבר, להשיג באגודה למלחמה בסרטן  3
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3 מס׳ שקופית

בצריכה לעלייה מקבילה הריאות סרטן מקרי בשכיחות העלייה כי מראים מחקרים

הסיגריות. בצריכת

5 מס׳ שקופית

דם וכלי לב כמו׃ מחלות סרטניות, לא אחרות, למחלות ביחס מוצאים גם דומה עלייה

נדון תחילה האדם. לגוף נזק סיגריות גורם עישון כיצד נראה הבה בעישון. הן גם הקשורות

בריאות.

6 מס׳ שקופית

חמצן. ללא לפעול יכולים אינם אלה תאים לחמצן. זקוקים האדם גוף מורכב מהם התאים

מבטיחה כושר תקינה חמצן אספקת לקיומם. בסיסי צורך היא לתאים אספקת החמצן

גופני גבוה.

7 מס׳ שקופית

הוא ממרכיבי האוויר אחד הנשימה. מערכת דרך לגופנו חודר נושמים אותו אנו האוויר

את לספק לגוף עוזרות הריאות כדוריות הדם האדומות. ידי על בדם נקלט החמצן החמצן.

תנאי ראשון היא הריאות על בריאות דם. שמירה צינוריות וכלי באמצעות תצרוכת החמצן

טובה. לבריאות

8 מס׳ שקופית

הגופנית הפעילות לעוצמת בהתאם משתנה היא קבועה. אינה נושם שהאדם האוויר כמות

ליטר 12 נושם הוא מאמץ בדקה. בעת ליטר אוויר 6 האדם נושם מנוחה במצב מבצע. שהוא

כזה. במאמץ לעמוד מסוגלות בשלות ריאות רק בדקה.

9 מס׳ שקופית

באוויר החיצוני. העולם עם מפני מגע הפנימיים על האברים המגינה בצורה בנוי האדם גוף

מזיקים, חומרים ידי על מזיהום הריאות לשמורו על כדי וחיידקים. אבק חלקיקי גם ישנם

האוויר. דרכה עובר סינון, בגופנו מערכת קיימת

10 שקופית מס׳

והעישון. נוכל השונים האוויר מזהמי עם להתמודד כדי מספקת אינה הסינון יכולת מערכת

מבוגר אדם של ריאות לבין בהיר, וורוד בצבע תינוק, של ריאות בין נשווה כאשר בכך להיווכח

שנים המעשן מבוגר אדם של ריאותיו לבין אפור, ורוד שצבען מזוהמת, בסביבה המתגורר

מהניקוטין שבסיגריות. הנקלט הזפת צבע שחור, בצבע מנוקדות נראה שריאותיו רבות.

11 שקופית מס׳

הקטנה תקין,. התמונה במצב הנשימה דרכי חתך ימין, בצד הזיהום. למה גורם נראה עתה,

החשופה ריאה של  הנשימה דרכי חתך  שמאל,  בצד  הסימפונות.  חלל של  הגדלה היא
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ריאות חשופות  מחלות לאילו  נסקור כעת השתנה. הריאה צבע שונים.  זיהום לחומרי 

ומזוהמות. נגועות

12 שקופית מס׳

הגנה. במערך נתקלים הם הבריאות בריאות ובריאות. באוויר תמיד נמצאים החיידקים

הגורמת מחלה היא אמפיזמה (ברונכיט). סימפונות  דלקת מתפתחת הנגועות בריאות

שבריאה. הנאדיות רקמת הנוצרת כתוצאה מהרס בנשימה, גדול לקושי

13 שקופית מס׳

קטן דם כלי אפשר לראות ימין בצד הדם. נימי על מכווצת יש השפעה שבטבק לניקוטין

בו ואשר הניקוטין, מהשפעת כתוצאה מכווץ דם כלי נמצא בצדו תקין. תפקוד של במצב

המכווץ. הדם מזין כלי לאיבר שאותו היא נזק מוגבל. התוצאה הדם מעבר

14 שקופית מס׳

בה התקופה נובעת מאורך הרקמות על השפעתו ומידת מיידית, העישון היא של ההשפעה

האדם. מעשן

18 שקופית מס׳

מעשן נקרא לידו, שמעשנים אדם לסביבתו. גם אלא — למעשן רק לא מזיק העישון

פסיבי.

19 שקופית מס׳

ניזוקים. יוצאים הם וגם חשופים גם הם לעשן, מעשנים, שהוריהם ילדים

19A מס׳ שקופית
העישון. לסכנת שלה העובר את גם חושפת מעשנת אישה

20 שקופית מס׳

המאזניים כפות לא. על או לעשן אם ההחלטה בפני אחד יום ונערה יעמדו נער כל כמעט

רגשיים שני, שיקולים ומצד מעישון, הדוחפים להימנע הגיוניים אחד, שיקולים מצד ימצאו,

ועצמאיים בוגרים יותר להיראות ההתבגרות רוצים הנערים בגיל בכיוון העישון. הדוחפים

יותר. ״מבוגרים״ הם מעשנים, הם אם כי המתבגרים מרגישים לפעמים יותר.

תחליט? ההחלטה, איך תעמוד מול את גם

24 שקופית מס׳

המבוגרים? מעשנים מדוע

התחילו היום של המבוגרים רק בשנים האחרונות. הצטבר ונזקיו העישון אודות המידע

לא שהם אלא לעשן, מתחילים הצעירים שבגללן סיבות מאותן כתוצאה בנעוריהם לעשן

להיגמל מעישון. להם קשה כיום בעישון. הכרוכות השליליות על התופעות ידעו
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25 שקופית מס׳

מחליט? מי — לא או לעשן

בני רבים, שלא לעשן. במקרים עצמי, בטחון מתוך שמחליטים באופן עצמאי, נערים יש

בשקופית זאת ונראה — להיגיון בניגוד שהם מניעים מתוך פועלים לעשן, המחליטים נוער

לאמירות חשוף לעשן, רוצה שאינו מי ליד. מיד הסיגריה עוברת החבר׳ה של במסיבה הבאה.

המתנגדים רבים, הרוב ויעשן. להשפעת ייכנע אופי חלש נער גבר״, וכו׳. תהיה יאללה, כמו׃

אותם מחייבת דעתם בגלוי, כי הם סבורים שהנורמה החברתית לומר את יעזו לא לעישון,

לעשן.

25B מס׳ שקופית
נוקטים הם סקרנותו ורגישותו. ואת הנוער את מכירים ואנשי הפרסום הסיגריות יצרני

פרסומת״׃ גישות במספר

עשן ותהיה הרמז׃ מעשנים. הם שגם מצליחים, אנשים המציגה פרסומת — פרסומת גלויה

מוצלח.

25C מס׳ שקופית
נורמה הוא  עישון בפרסום׃ המספר המעשן. מוצלח, קולנוע כוכב — סמויה פרסומת 

אינכם כאשר לחיקוי. דמות מהווים מעשנים, כאשר הם ומצליחנים מפורסמים מקובלת.

להיכנע ולעשן. עלולים אתם הפרסום, ולכוח הקבוצתי מודעים ללחץ

26 שקופית מס׳

בגרותו. את כדי להמחיש סיגריה כמו לסמלים אינו זקוק האמיתי הבוגר

28 שקופית מס׳

לעשן. שלא להחליט עבורנו בעיה זו הנכונות, אין העובדות את יודעים אנו כאשר
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4˜ÂÁ‰Â ÔÂ˘ÈÚ·‰ — ¢‰ÏÂÚ‰ Ô˘Ú‰ ı¯‡¢

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

 לראות בעישון סיגריות במה חברתית הפוגעת במגזרי חיים שונים ולבחון את הבעיה  .1

מנקודות ראות שונות.

ידי כך פגיעה  ועל  (עישון פסיבי)   להכיר בקשר שבין עישון לבין פגיעה באדם האחר  .2

בכבוד הזולת.

 לפתח כלים להתמודדות עם נושא העישון. .3

החוק  בעקבות  החינוכי  המוסד  כותלי  בין  העישון  לאיסור  אפשריים  נימוקים   לתת  .4

החדש.

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

המנחה יחלק את הכיתה לקבוצות קטנות ויקרא את הסיפור הזה׃

 ÏÎ·Â ˙ÂÓ„Ê‰ ÏÎ· ÌÈ˘ÚÓ Ì‰ Æ˙ÂÈ¯‚ÈÒÏ ÌÈ¯ÂÎÓ‰ ÌÈ˘‡ ÔÂÓ‰ ˘È ¢‰ÏÂÚ‰ Ô˘Ú‰ ı¯‡·¢

 ¨ÌÈÏÂÁ  È˙··  ¨¯ÙÒ  È˙··  ÌÈ˘ÚÓ  ªÔÂ˘ÈÚ  „‚  ˙ÂÏ·‚‰  ÔÈ‡Â  ÌÈ˜ÂÁ  ÔÈ‡  ÂÊ  ı¯‡·  ÆÌÂ˜Ó

Æ˙Â·ÂÁ¯·Â ÌÈÚÂ¯È‡·Â ¨˙Â·ÈÒÓ· ¨ÚÂÏÂ˜ È˙·· ¨˙Â„ÚÒÓ·

 ˜Ê Ì¯Â‚ ÔÂ˘ÈÚ‰˘ ÌÈ˘Á Ì‰ ÆÔÂ˘ÈÚ‰Ó „Â‡Ó ÌÈÏ·ÂÒ Ì‰Â ¨ÌÈ˘ÚÓ ÌÈ‡ ÌÈ·˘Â˙‰Ó ˜ÏÁ

 ¢ÆÆÆÌ‰ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡· Ú‚ÂÙÂ Ì˙Â‡È¯·Ï

איור

 חובר ע״י צוות מדריכי היחידה לתכניות מניעה, שפ״י  4
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שלפניכם. הסיפור את קראו

בריאותיות, כלכליות, לבעיות (התייחסו שנוצר  מהמצב העולות השונות הבעיות מהן

ואישיות)? מוסריות רגשיות, חברתיות,

פוגעת בכבוד האדם, היא האם הקבוצה? חברי רוב דעת עפ״י ביותר מהי הבעיה הקשה

וכיצד?

למסע נאום כמו למשל׃ לחבר ולבצען, הבעיה לפתרון להציע הצעות מעשיות עליכם כעת

וכד׳. חוקים דיונים ציבוריים, נאומים, הסברה,

לקשר דואג והמנחה שהוצעו, הפתרונות ואת שהעלו הבעיות את קבוצה כל מציגה במליאה

בריאים. לחיות חיים ולזכותו ובזכותו האדם לכבוד בכבוד של העישון הפגיעה את

במקומות עישון על האוסר החוק הזולת — בריאות לשמור על העוזר החוק על ידבר המנחה

האדם. לכבוד החוק את ויקשר ציבוריים

יכול המנחה אשר תלמידם, לגבי החוק לחקיקת המתייחסים אפשריים נימוקים להלן

.2001 נובמבר (ב) מנכ״ל ס״ב/3 חוזר לדיוןבדיון׃ מתוך בהם להשתמש

ÌÈÈÎ¯Ú ÌÈ˜ÂÓÈ Æ‡

לתופעת הספר  בית  של ולגיטימציה הכרה על מצביע הספר בבית לעשן  היתר  .1

תלמידים. ע״י העישון בתופעת

מסר מעביר גם כמו הפרט, וכיבוד התחשבות בזולת של מסר מעביר העישון איסור .2

סביבתי. חינוך של
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הוא אם גם אליו לחנך שיש ערך הינה האדם חיי ערך ברורהצבת לא — ערך הצבעת .3

ואיסורים. בהגבלות כרוך

כאן .עד האינדיבידואליזם, בעידן להקנותו שיש כערך לעשן הזכות את המנמקים יש .4

בפרט הפוגע זה, נימוק לשלול למעשן ולסביבתו, יש המוכח, הבריאותי הנזק בשם

אידיאולוגיים. ערכים בשם

ÌÈÈ˙ÚÓ˘ÓÂ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˜ÂÓÈ Æ·

משיכה מקור ולהיות התמרדות דפוס לאמץ עלולה הספר בית בחצר מעשנת קבוצה .1

תלמידים אחרים. על והשפעה שלילית

חוקיים לא באמצעים להשיגו  לנסות עלולים המעשנים רב. כסף  נדרש לעישון .2

ופסולים.

על להימנות שכדאי קבוצה ,IN כקבוצה להיתפס עלולה מעשנת תלמידים קבוצת .3
ייגררו אשר ה״קוליות״, בשם לא מעשנים חברים אליה שתמשוך קבוצה חבריה,

לעישון.

למתבגר. גם הנה צורך גבולות למתבגר הצבעת .4

המרד. את התוחם גבול הוא האיסור המתבגר. להתפתחות חיוני מרד .5

ÌÈÈ˙Â‡È¯· ÌÈ˜ÂÓÈ Æ‚

לאזור תלמידים למשוך עלול פינה משלה לה מעשנים שיש לקבוצת הרצון להשתייך .1

נזקי העישון הפסיבי. את עליהם תחיל המעשנים נוספים, שהשהות עם

את ולהגדיל כתוצאה מכך המעשנים מספר את להגדיל להגביר היתר לעישון עלול .2

הבריאותי. הנזק
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מפרט החינוך, במוסדות טבק ומוצרי עישון מניעת בנושא 2001 נובמבר סב/3, מנכ״ל חוזר

הספר. בית כותלי בין העישון לגבי ברורות הנחיות

על מוחים התלמידים פעם לא קשיים, שאלות ודילמות. מעורר וביצוען ההנחיות יישום

בבית הספר. פינות עישון להפעלת ולוחצים ואף מתארגנים איסור העישון

שחשוב ספק קיימת. אין עובדה הן הרי ונחיצותן, ההנחיות עם לא שלמים אנחנו אם גם

החינוכיים לתכנים גישותיהם ועל עמדותיהם על התלמידים עם לעבוד לנושא, להתייחס

לדעות לגיטימציה ומתן דיון פתוח יש לאפשר הנימוקים לחקיקה. את ולהבין החוק של

הנושא. שמעורר ולשאלות לרגשות השונות,

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

עישון. למניעת מנכ״ל חוזר הטמעת

המנכ״ל. הנחיות חוזר עיבוד

.S.W.O.T-ה של בכלי שימוש תוך אבחון, באמצעות הנושא את לבחון הצעה להלן
האישית תוך ברמה הן למיפוי אפקטיבית עבודה מסגרת המציע סביבה לניתוח מודל זהו

מערכת. / פרט בסביבתו של הפועלים חיצוניים גורמים לבדיקת והמערכתית, והן ותוך

של והחיצונית הפנימית בסביבה שונים ממדים לבחון מנת על המודל פותח במקור

לשמש המודל יכול הוא מבחינתנו, להשגת המטרה. ממוקדות אסטרטגיות ולגבש ארגונים

ברור לא נושא, תופעה, ולאבחן מצב, למפות ברצוננו שונים בהם בהקשרים אבחון למטרות

ועוד. יחסים —

,(Weaknesses) חולשות ,(Strength) חוזקות לזהות מאפשרת .S.W.O.T-ה עם עבודה
לתופעה או לנושא למצב, הקשורים (Treaths) ואיומים ,(Opportunities) הזדמנויות

עוסקים. אנו בה

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

המנכ״ל. חוזר הנחיות את המשתתפים בפני מציג בפני מציג המנחה

חינוך, במוסדות טבק ומוצרי עישון מניעת בנושא 2001 נובמבר סב/3, מנכ״ל חוזר

חל ציבוריים, במקומות העישון להגבלת החוק של התקנות הרחבת ״עם — מפרט

שטח מוסד בכל לעשן בהחלט אסור במוסדות חינוך. תלמידים עישון על איסור מוחלט

או פינות של קיומן קיומם יתיר את לא המנהל המורים והחצר. חדר זה ובכלל החינוך,

עישון להקצות חדר רשאי מוסד החינוך מנהל כותלי המוסד. בין עישון לתלמידים חדרי

נוכחות כשאין ורק אך לעשן ולעובדים למורים מותר זה בחדר בלבד,. ולעובדים למורים

שאינם למי מטרד שלא יהיה לדאוג ויש ומאוורר נפרד המקום להיות על תלמידים. של

מעשנים״.

שפ״י. מדריכת תוינה-קריב רותי עיבדה 5
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קיימת. עובדה הן הרי ונחיצותן, ההנחיות עם שלמים לא אנחנו אם גם

על וההנחיות, החוק ליישום היבטים שונים הנוגעים לבחון מהמשתתפים מבקש המנחה

.S.W.O.T-ה מודל פי

נשאל. הוא לגביהם המדדים מארבעת אחד לכל התייחסויותיו לכתוב יתבקש משתתף כל

כותלי ואיסור עישון בין עישון מניעת בדבר החינוך משרד הנחיות שקראת והבנת את לאחר

— הספר בית

— שלך, ורשום ה״אני״ רמת התוך אישית, לרמה התייחס על עצמך, חשוב

מביצוע ויישום הנחיות אלה? עולים יתרונות ו/או אילו כוחות, נקודות חוזק

ההנחיות? וביצוע יישום על להקשות העלולות הבעיות הבולמות הנקודות החולשות, מהן

בשיפור? להתמקד צריך איפה למנוע? יש מה

— הספר ורשום בית על סביבת החיצונית שלך. על הסיבה חשוב

ההנחיות? מאפשר יישום חדשים הזדמנויות וכיוונים אילו

היישום על להקשות עשויים מגמות גורמים, אילו מציב? הוא מכשולים / איומים אילו

והביצוע?

∫˙È˙ˆÂ·˜ ‰ÏËÓ

את המדדים. כל קבוצה תרכז בארבעת שכתבו במה הקבוצה התלמידים ישתפו את חברי

קבוצתי. בדף דבריה

 חוזקות  חולשות

יישום איסור
בביה״ס העישון

הזדמנויות  איומים
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±∞ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘

6‰ÁÙ˘Ó È·Â ÌÈ¯‚Â·Ó ÔÂ˘ÈÚ

מבוגרים מעשנים ומבוגרים שאינם מעשנים — ראיונות

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

הימנעותם  את  מסבירים  הם  וכיצד  מעשנים?  שאינם  מבוגרים  חושבים  מה   לבדוק  .1

מעישון?

 לבדוק מה חושבים מבוגרים שמעשנים? ומדוע הם אינם מפסיקים לעשן? .2

לא  או  מעשן  מבוגר  להיות  ההחלטה  קבלת  בעת  עליי  משפיע  זה  מידע  האם   לבדוק  .3

מעשן?

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

לתלמיד

עליך לראיין שני אנשים׃ אחד שמעשן ואחד שאינו מעשן.

סודיות  על  שתשמור  שירצו  אנשים  שיש  זכור  בראיון,  מתחיל  שאתה  לפני   °·Â˘Á
תשובותיהם.

למורה

אסוף את הנתונים שהתלמידים העלו, והגע עמם ביחד למסקנה בדבר עישון ואי עישון 

מבוגרים.

 כתבה׃ גליה שחם, מדריכת שפ״י.  6
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זכר/נקבה מין׃ .1

(18 גיל (עד מבוגר/צעיר  גיל׃

ביום? מעשן סיגריות אתה כמה .2

מקופסה יותר 20-11 10-6 1-5 

מן האפשרויות שלהלן) המתאימות לך הסיבות את אתה מעשן? (סמן למה לדעתך .3

מעשנים. גילי בני כל א.

מעשנים. שלי החברים ב.

בוגר. להרגיש לי גורם העישון ג.

בעישון. שום דבר רע אין ד.

בשבילי. גם שזה בסדר מעשנים כך הוריי ה.

אותי. מרגיע העישון ו.

מעשנים. הגדולים אחי/אחותי ז.

שלי. החברים את מרשים העישון ח.

מעשנים. מעריץ שאני האנשים ט.

הטעם. את אוהב אני י.

אותי. מעסיק העישון יא.

השני. המין בני על רושם עושה זה יב.

יכול להפסיק. אני לא יג.

מעשן. שלי הזוג בן יד.

אחרות סיבות טו.

כן/לא מעשן״? ״לא להיות מעדיף היית האם .4
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ÌÈÂÏ‡˘‰ ÈÂ˙ ÛÂÒÈ‡ ˙Ï·Ë

ÌÈÈÈ‡Â¯Ó‰ ¯ÙÒÓ Æ±

מעשנים מספר

צעירים גברים

בוגרים גברים

צעירות נשים

בוגרות נשים

ÌÈÈÈ‡Â¯Ó‰ ÌÈ˘ÚÓ˘ ˙ÂÈ¯‚ÈÒ‰ ¯ÙÒÓ Æ≤

סיגריות כמות מעשנים מספר

5-1

10-6

20-11

מקופסה יותר

ÔÂ˘ÈÚÏ ˙Â·ÈÒ‰ Æ≥

הסיבה זו תשובה העונים מס׳

מעשנים. גילי בני כל

מעשנים. שלי החברים

בעישון. דבר רע שום אין

להרגיש בוגר. לי העישון גורם

לי. גם שזה בסדר מעשנים כך הוריי

העישון מרגיע אותי.

מעשנים. הגדולים אחי/אחותי

שלי. מרשים את החברים העישון

מעשנים. מעריץ שאני האנשים

הטעם. את אוהב אני

העישון מעסיק אותי.

השני. המין על בני רושם עושה זה

להפסיק. יכול לא אני

מעשן. שלי הזוג בן

סיבות אחרות

Ô˘ÚÓ ‡Ï ˙ÂÈ‰Ï ÛÈ„ÚÓ Æ¥

כן לא
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Ô˘ÚÓ ‡ÏÏ ÔÂÏ‡˘

זכר/נקבה מין׃ .1

(18 גיל (עד מבוגר/צעיר  גיל׃

כן/לא עישנת? פעם אי האם .2

לך. הסיבות המתאימות סמן את אינך מעשן? מדוע .3

לבריאות. מזיק העישון א.

לעישון. שלי מתנגדת המשפחה ב.

הסיגריות. טעם ריח את אוהב לא אני ג.

ריח הסיגריות. את לא אוהב אני ד.

מעשנים. אינם שלי החברים ה.

אותי. מגעיל העישון ו.

להפסיק. יכול אינך לעשן מתחיל אתה אם ז.

מעשן. מאשר מעשן לא להיות מעדיף אני ח.

כסף. מדי יותר עולה זה ט.

צהובות. ולאצבעות לשיניים גורם העישון י.

ריח רע. נודף  מהמעשנים יא.

בסיגריות. תלוי אתה מעשן כשאתה יב.

סיבותאחרות יג.
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ÌÈÂÏ‡˘‰ ÈÂ˙ ÛÂÒÈ‡ ˙Ï·Ë

ÌÈÈÈ‡Â¯Ó‰ ¯ÙÒÓ Æ±

מעשנים מספר

צעירים גברים

בוגרים גברים

צעירות נשים

בוגרות נשים

øÌÚÙ È‡ Ô˘ÈÚ Ì‡‰ Æ≤

כן לא

ÔÂ˘ÈÚ‰ È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ Æ≥

הסיבה זו תשובה העונים מס׳

לבריאות. מזיק העישון

לעישון. מתנגדת שלי המשפחה

הסיגריות. טעם את אוהב לא אני

הסיגריות. ריח את אוהב לא אני

מעשנים. אינם שלי החברים

אותי. מגעיל העישון

להפסיק. מתחיל לעשן אינך יכול אתה אם

מעשן. מאשר להיות לא מעשן מעדיף אני

כסף. מדי יותר עולה זה

צהובות. ואצבעות לשיניים גורם העישון

רע. ריח נודף מהמעשנים

בסיגריות. אתה תלוי מעשן כשאתה

סיבות אחרות




