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ולא בעיה. בעיה זו — לעשן לא ״לעשן או

להתחיל...״ קל לא כי בעיה — קשה להפסיק. לא כי — בעיה

שבע, בבאר ז׳ לכיתות עמיתים סמינר במהלך  עמית  מנחה ע״י שנוצרה הזו, הפרסומת

מניעת עישון. בתכניות העשייה המניעתית החינוכית תמצית את מבהירה בפשטות

מניעת מעצבי שאנו, חכמהגדולה, זו היאלהימנעמעישון. הדרךהקלהלהפסיקלעשן איןספקכי

כי עישוןומדריכי התכנית,מביניםאותהומנסים להטמיע אותהמגילצעירלבניהנוער. ברורהוא,

נזכהלהצלחהבתחום, ויעידו מספריםמאוד ככלשהתכניות יעמיקו וילוובקמפייניםפרסומיים,

של עישון על הפחתת המעידים ,(2000 דצמבר (״האקונומיסט״, שפורסמו בארה״ב מרשימים

מסיביים. קמפיינים בעקבות נוער בני בקרב אצל כ-35%

המעשנים ו-% ,12 בגילאי לעשן מתחיל לצערנו. הנוער שונה, עדיין בישראל המציאות אולם,

25 עם — התיכון את מסיים וכשהוא העישון, אחוזי בעליית ובבטחה לאט בקרבו מטפס

מוסיף לעלות הצבאי השירות בתקופת לעלות מוסיף של העשן מסך אחוזים עישוןמעשנים.

מתחילים המספרים עישוןמעשנים. מחבריו אחוזי כש-40 עם שירותו את מסיים והחייל

הבוגרת. ל-284 אחוז באוכלוסייה ומגיעים לרדת

בעיות׃ במספר מאופיין המעשן הנוער

מעישון. הימנעות על עימו ניתן לעבוד לא כזה ממש במקרה מהעישון. נהנה הוא א.

להפסיק מתקשה — הוא את ארנקו ומרוקן לו מפריע מבין שהעישון מזיק, הוא כאשר ב.

התיכון. ונורמטיבית בגילאי חברתית הינה תופעה העישון כי

מחפשים הנערים — עישון למניעת והמדריכים היועצים אלינו, נוגעת השלישית הבעיה

אינה היועצת  ביה״ס.  יועצת היא  הברורה והכתובת להפסיק,  אותם שתעודד  כתובת 

ושזה הוכשרה לגמילה שלא מפני וגם עסוקה, שהיא מפני גם הכפפה, להרים את מזדרזת

שלה. המנדט לא

שישתפו לעזרתנו, זקוקים  שמאוד תלמידים עם לעבוד פז הזדמנות מפסידים  אנו וכאן

היועצת. עם תועלת מהמפגשים יפיקו ניסיוני גם ושלפי פעולה

כתבנו, בריאות, לקידום המחלקה הבריאות, משרד בשיתוף בארץ, ראשוני קורס בעקבות

עישון. הפחתת לקראת נוער בני בהדרכת העוסקת חוברת נכתבה ואנוכי שני תלמה

,2004 בתחילת  לאור ניסיונית.יצאה בהרצה נמצאת והיא פורסמה לא עדיין החוברת 

ומצומצמת. נסיונית במהדורה

שישורטטו הבסיסיים העקרונות את ליישם תנסה יועצת שכל ממליצה אני ניסיוני, לאור

להיגמל. תלמידים המעוניינים לעזור לקבוצת מנת על להלן,

אומרת זאת להיגמל,  המעוניין נוער עם רק עובדים אנו כי אומר הראשון העיקרון  .1

מספיק החלטי גם והוא בהתנהגותו שינויים עליו לקבל פתוח הוא בשלותו שמבחינת

לכאן וליישם את השינויים.עד לנסות כדי
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אין ובעולם, בארץ המצטבר גמילה. מהניסיון ולא על הפחתה על מדבר השני העיקרון .2

במטרה, שינוי החברתי. בגלל העישון בעיקר נוער מעישון, בני בגמילת לגמילת הצלחה

מעישון. מוחלטת הימנעות תושג לא אם גם נזק, הפחתת להניב עשוי כן, אם

מעגל כי שטען איטלקי חוקר פרוצ׳סקה, של  משנתו על מושתת השלישי העיקרון .3

מעגל לאורך הנמשך תהליך הבמוכנות להפסקת העישון, עם מתחיל מעישון הגמילה

את המוכנות לחזק עשויה עישון להפחתת בקבוצה השתתפות של המעשנים. החיים

בעתידלעתיד. חלקה את בזאת ותורמת בבגרות, מעישון להימנעות

קבוצת ניהול של עקרונות על מושתתת עישון הפחתת קבוצת כי טוען הרביעי העיקרון .4

משימות ניתנות הידברות בתוך הקבוצה, קיימת דבר. קיים חוזה, לכל ייעוצית משימה

דינמית, הידברות על הדגשה שאין בכך הוא השוני הקבוצה. של הבא המועד לקראת

קבלת תוך בהדרגה, עישון להפחית המתבקש  הפרט,  של התנהגותי חיזוק על אלא

שלו. העישון הפחתת הימנעותו — על חיזוקים

הייעוצים הכלים בכל  להיעזר ניתן הסדנה, בקיום הנ״ל העקרונות את  ליישם בבואנו

אלה כל ועל בעבודה, וניסיוננו השונות ההשתלמויות הלימודים, במהלך כיועצות שרכשנו

להרחיב. טעם אין כמובן

אני נידרש, נושא בכל לתלמידים כעוזרת  עצמה את הרואה  חינוכית כיועצת מבחינתי,

מספר את להפחית או לעשן להפחית — להפסיק המעוניינים לתלמידים גם לעזור מחוייבת

מעשנות, בקבוצות מהיותם מתבגרים הנובעים הקשיים בחשבון את לקחת יש הסיגריות.

מהעישון. להפחית לעודדם זאת עם ויחד

בקרב כזו יצרה קבוצה בכפר הרואה, נוער כפר יקיר, בבי״ס בן ליכטרמן, יועצת אריאלה

ביה״ס?. ובעזרת אחות הקבוצה הופעלה בהנחייתה חטיבת הביניים. תלמידי

מה התופעה׃ להבנת תהליכים  על עובדת כשהיא פגישות 8 בת סדנה  קיימה אריאלה

התמכרות, אחות מהי העישון כהרגל, הסיגריה, ממלאת איזה צורך לעישון, הסיבה הסיבות

שבעישון. אודות הסכנות המידע של את הפן הוסיפה ביה״ס

והוגדרה הציפיות תיאום היה הסדנה להצלחת העיקרי הגורם אריאלה, של להערכתה

לא בהחלטתם ולא להתחזק כדי בסדנה השתתפו תלמידים מספר המטרה. של ממוקדת

הצליח. להפסיק לעשן ואכן במטרה בן 12 השתתף תלמיד קרה. לעשן, כפיו שאכן להתחיל

הסדנה לדעת אריאלה, שעישנו. מספר הסיגריות את להפחית נוספים הצליחו תלמידים

ועל העישון הפסקת של התהליך לגבי המשתתפים של העצמית המודעות את מאוד שיפרה

מונחית. משימה עם להתמודד יכולותיהם ולגבי

זה. בנושא חשוב מתבגרים של קבוצות לקיים הפתוחות יועצות יחזק מקווה שהמאמר אני

את התהליך. וללוות נשמח לעזור ואנוכי למה שני למה

sf-opeles@bezeqint.net.il בדואל׃ אלינו לפנות ניתן

shani-t@tzuba.org.il 
dganitpeles@hotmail.com 
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נשים 25% לעומת יהודים מעשנים 32% מעשנת, בישראל הבוגרת מהאוכלוסייה 284% £

להיות. צריך היה לבדוק מה לעומת יהודים? נשים מעשנות.

מאשר יותר איש. 10,000 בישראל שנה מתים מעישון מדי הבריאות׃ משרד נתוני ע״פפ״י £

(בארה״ב יחד. גם ומאיידס איבה בפעולות דרכים, בתאונות שמתים האנשים מספר

מעישון). כתוצאה שנה מידי נפטרים אנשים כ-430,000

כפוי/ מעישון כתוצאה זמנם טרם מתים איש 1500 ברור. לא משפט מי? מתוכםמתוך £

פסיבי.

‰˙ÂÓ˙Â ‰‡ÂÏÁ˙

כתוצאה בעולם אדם בני 4 מיליון מתים שנה מדי הבריאות העולמי, ארגון נתוני ע״פפ״י £

טבק. מעישון

במידה ואם אדם, בני מיליון הנפטרים כתוצאה מעישון ל-10 מספר יגדל 2030 עד שנת £

יפחת. לא המעשנים מספר

מתוחלת שנים 22 בממוצע 70, מפסידים גיל מעישון לפני כתוצאה הנפטרים מעשנים £

הרגילה. החיים

הריאה סרטן ממקרי ל-85%  מעל  עישון. עקב נגרמת מסרטן  התמותה  מכלל 30% £

מעישון. כתוצאה נגרמים

מעישון. ישירות המערבי נגרמים בעולם גברים המוות בקרב מקרי מכלל 25% £

ללא בהשוואה מאשר 5 פי גדול 40 ללקות בהתקף לב, לגיל מתחת מעשנים של הסיכון £

מעשנים.

מעשנים. הם בקרב 45 גיל עד מהתקפי הלב 75% £

ללא גבוה ב-70% בהשוואה שהיא סיבה מכל מעשנים בקרב מקרי המוות אצל שיעור £

מעשנים.

אנשים. כ-1,000 ימותו טבק טון 1,000 כל של ייצור על £

סיגריות. מעישון כתוצאה הנגרמת מאין-אונות הסובלים מהגברים 85% £

לא- גברים בקרב מאשר ב-50%  גבוה מעשנים  גברים  בקרב לאין-אונות  הסיכון £

מעשנים.

פוגע בראייה. עישון סיגריות £

בהשוואה 2-3 פי ריאה בסרטן הסיכון לחלות המעשנים את בקרב מעלה סיגרים עישון £

מעשנים. ללא

בחלל סרטן של בסוגים שונים הסיכון לחלות המעשנים את מעלה בקרב סיגרים עישון £

ובלוע. הפה
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ממקרי מחצית 1⁄2 לעומת עישון, ע״י נגרם נשים בקרב הפתאומי המוות ממקרי 2/3 £

בקרב גברים. התמותה הפתאומית

מעישון. כתוצאה נגרמים נשים אצל הלב שרירי אוטם ממקרי ל-50% מעל £

מעשנות נשים בקרב לב במחלות לחלות סיכון ה את מעלות היריון למניעת הגלולות £

מעשנות היא להפסיק לנשים הרופאים של המפורשת ההמלצה בהשוואה ללא מעשנות.

היריון. למניעת בגלולות להשתמש לא זאת, עשו לא עוד וכל לעשן,

מעשנים. לגברים בהשוואה ריאה בסרטן יותר מסתכנות מעשנות נשים £

לא בקרב נשים אצל ב-60% מאשר גבוה מעשנות נשים פריון בקרב מאי הסיכון לאי £

מעשנות.

להרות ב-1/3 את סיכוייהן מפחיתות מורידות פוריות העוברות טיפולי נשים מעשנות £

מעשנות. לעומת הלא אצלמה? אחוזים? מאשר

 מחקריםמראים קשרביןעישוןנשים בהיריוןלביןסיבוכי היריון,למשקללידה נמוךשלהעובר £

שסועה. שפה חיך סדוק, כמו׃ מולדים, בממוצע) ולמומים גרם 150)

ע״י העישון מתחילת 5 דקות תוך פוחתות העובר של תנועות הנשימה והעובר׃ העישון £

מוקדמות. עם לידות ישיר בקשר טבק נמצא עישון האם.

המעשנות. הניקוטין של בדמן מהרמה 3 הגבוה פי בריכוז האם בחלב ניקוטין מופרש £

להרעלת ניקוטין. להם לגרום ועלול אצל התינוקות נספג

למחלות יותר  גבוה בסיכון נמצאים הינם היריונן  במהלך שעישנו לאימהות ילדים  £

בילדות. דם לחץ וליתר לאלרגיות הנשימה, בדרכי

¯ÚÂ È·Â ÔÂ˘ÈÚ

.18 לפני גיל לעשן מתחילים (כ-90%) מרבית המעשנים £

כי׃ עולה העולמי ארגון הבריאות 1998 עבור בשנת שנערך ממחקר £

וילדות. ילדים 10-11 בקרב גילאי על כיום ועומד ירד ההתנסות בעישון תחילת גיל £

כ-25% י׳ הוא בכיתות צעירים אחת בשבוע, בקרב פעם לפחות שאחוז המעשנים נמצא

הבנים ו-13% מהבנותבקרב הבנות. מהבנים בקרב

על כ-75% ו׳-ז׳ עומד בכיתות  ילדים בקרב בשבוע אחת אחוז המעשנים לפחות פעם £

מהבנות. ו-25% מהבנים

למעשנים הפכו כולם לא אך (אף בעישון התנסו ו׳-י״א בכיתות מהתלמידים כרבע £

קבועים).

האחרונות. העישון בשנים בשיעור מדאיגה עלייה חלה הילדים חלה בקרב כללי באופן £

מכ-6% בשבוע פעם לפחות המעשנים הבנים שיעור עלה ל-1998 1994 השנים בין

המעשנים שיעור גם  .6.5 לכ-% מכ-4%  המעשנות שיעור  עלה הבנות  אצל לכ-12%.

מכ-3% בנות ובקרב לכ-7% מכ-4% בנים בקרב — יחס באותו עלה ביום פעם לפחות

לכ-4%.

כמעט אין וכיום ובעולם, בארץ בנות בקרב העישון בשכיחות מדאיגה עלייה מסתמנת £

ובנות. בין בנים בשיעור העישון הבדל



∏≤
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

∏≥
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

·¢‰¯‡· ¯ÚÂ È·Â ÔÂ˘ÈÚ

בשנה. ממיליון יותר יום, מדי לעשן מתחילים ילדים 3,000 בארה״ב £

לטבק. שהם מכורים עצמם על העידו מהמעשנים הקטינים 3⁄4 £

שלא אמרו ו-70% להפסיק לעשן, רוצים שהיו אמרו בגיל ההתבגרות מהמעשנים כ-2/3 £

מחדש. לו יכלו לבחור מתחילים לעשן כלל, היו

הוכפל. בארה״ב המעשנות הנערות מספר האחרונות השנים 6 במהלך £

¯ÚÂ‰ È· ÏÚ ˙ÓÂÒ¯Ù‰ ˙ÚÙ˘‰

העישון להתחלת  ביותר  המשמעותי הגורם הם המתוחכמות השיווק ושיטות  הפרסומת 

השנים 100 במשך הסיגריות שיווק  ואת הפרסומות את שבדק  מחקר נוער. בני בקרב

וכיצד נוער בני בקרב המעשנים אחוז בהעלאת שלהם המכריע התפקיד את גילה האחרונות

מבוגרים. על ופחות 18 לגיל נוער מתחת על בני כל קודם השפיעו הפרסום מבצעי

לדוגמא׃

24% מהמבוגרים לעומת מרלבורו מסוג סיגריות מעשנים בארה״ב הנוער מבני  69% £

הרבה משקיעים הבפרסומת שלה בה ששמושקעת סיגריה מרלבורו היא — בארה״ב.

בארה״ב. האחרות המפורסמות הסיגריות משבין ביותר

הם ה-6 שנשאלו האם בני מהילדים 91% קאמל״׃ ״ג׳ו סיגרית במבצע הפרסום של £

מיקי מאוס). את מכירים ה-6 בני (96% מהילדים בחיוב ענו ג׳ו של דמותו מכירים את

המעשנים  אחוז עלה אחריו ואילו הפרסום, מסע לפני קאמל ג׳ו עישנו הנוער מבני 0.5% 

עלתה לקטינים המכירה — הפרסום מבצעי בעקבות ל-32%. הנוער בני בקרב זו סיגריה

דולר. מיליון ל-476 דולר מיליון מ-6

הסיכוי מעלה את במגזינים, טבק מוצרי לפרסום שנחשפו 13 בני צעירים מצא כי מחקר £

מוצרי לפרסום נחשפו לצעירים שלא  בהשוואה גדל ב-21% למעשנים  ליהפוך שלהם

טבק.

גדולים כסף  סכומי קיבלו פופולריים  קולנוע כוכבי כי המוכיחים  מסמכים נחשפו  £

בסרטים. לעישון בתמורה

קישור צעירים, של לאירועים חסויות מתן עקיפות׃ בדרכים גם נעשה לטבק הפרסום £

(סיגריה/סיגר). מסוים טבק של מוצר שם למשל) לבין (ביגוד פופולרי מותג בין

ÔÂ˘ÈÚÓ ‰ÏÈÓ‚

שנה,  15 ובתוך ב-50% יורד לב במחלת לחלות הסיכון העישון הפסקת לאחר שנה  £

בכלל. עישון אי של לב מתקרב לזה ממחלת המעשן לשעבר למות של היחסי הסיכון

אך אף הוא, יורוד מוחי ושבץ כרונית ריאות מחלת ריאות, סרטן לפתח הסיכון היחסי £

יותר. איטי בקצב

לסיכון ומגיע כמעט יורד מסרטן למות הסיכון העישון הפסקת מרגע 10-14 שנים לאחר £

כלל. עישן שלא אדם של

תזונה בתוכנית  המשולבת עישון הפסקת כי  מראה מרעה לאחרונה שפורסם מחקר  £

העישון. הפסקת עקב במשקל מלעלות הנגמל על לשמור עוזרים עוזרת מתאימה
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12% לעשן, להפסיק מנסים המעשנים מהגברים 68% 1999׃ משנת מישראל נתונים £

המעשנות מהנשים 44% רק זאת לעומת ויותר, לשנה מעישון להיגמל מצליחים מהם

מצליחות. מהן ו-7-8% להיגמל, מנסות

Ï‡¯˘È· ÔÂ˘ÈÚÓ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ˜Ê

מבין אקטיבי.  מעישון כתוצאה אשפוז ימי מיליון כחצי בישראל נרשמים שנה מדי  £

סובלים 12% לב, ממחלות סובלים 64% מעישון, כתוצאה המאושפזים החולים

סובלים מסרטן. ו-10% הנשימה, ממחלות בדרכי

כ-4 מיליארד 1992-98 הוא בשנים אקטיבי עישון עקב עלות האשפוזים האומדן של £

רופאים. אצל וביקורים תרופות על הוצאות כוללות אינן אלה הוצאות ש״ח,.

טבק. בעישון שמחלותיהם קשורות חולים ע״י תפוסות בבתי החולים מהמיטות 14% £

ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ‡˙Â ÔÂ˘ÈÚ

מעשנים. לא אל בהשוואה לנהגים דרכים בתאונות 3 מעורבים פי מעשנים נהגים

ÌÈÙÒÂ ÌÈÂ˙

ופרסום הפצה מכירה, ייבוא, עישון, הצורך בהגבלות על את הבוחנת הציבורית הוועדה מטרת

ישפיעו ומסקנותיה במטרה להמליץ לפרקליטות בנושא, ותוצאותיה מונתה היא סיגריות, של

הסיגריות. יצרני כנגד המדינה של תביעה להגיש באם הפרקליטות החלטת על

העישון. על נושא להגבלה ולפיקוח חשיבות רבה קיימת

∫˜·Ë È¯ˆÂÓ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù ˙Ï·‚‰

בהחלטתם בני נוער ביותר על המשפיע הגורם הן פרסומות מחקרים המראים כי קיימים

הרב הפרסום מושקע הסיגריות שבו מותג את לעשן נוער מתחילים בני לעשן. להתחיל

מושפעים מפרסומות נוער ובני סיגריות, למוצרי מפרסומות ילדים לבודד לא ניתן ביותר.

אשר חשופים אליהן. מאשר ממבוגרים פי 3 אלה

בנושאי התביעות בעקבות שנחשפו ריינולדס, ר. ג׳, חברת של סודיים מסמכים

המושכות לפרסומות במיוחד כוונו שהם מגלים בארה״ב שהוגשו סיגריות

בגילאי צעירים בקרב המעשנים השטח מספר את להגדיל בכדי נוער, ובני ילדים

מופעים כמו לאירועים חסויות מתן ידי על לצעירים מוצריהם את לשווק תכננו הם .14-24

ערכו הם גם שהם קוראים. שוהים, ובעיתונים ובמגזינים בהם צעירים לצעירים, מקומות

הציעו הם שלהם. השוק העדפות ועל 14 בגילאי הצעירים של העישון הרגלי על סקרים

קאמל. ג׳ו נולד בעקבותיה קומיקס, של גישה

והן בפרסומות  הן הנשים,  לאוכלוסיית גם מאמציהם את הטבק חברות  מפנות כיום 

המתאימים לנשים. בפיתוח מוצרים

מוצרי על המיסוי הגברת כי הראו אחרות בארצות מחקרים טבק׃ מוצרי של המיסוי הגברת

לעשן. אשר מתחילים האנשים את אחוזי מפחיתה טבק
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מבקרים ציבוריים׃ במקומות העישון על איסור החוקים ואכיפת עישון על הפיקוח הגברת

נרמסו זכויות ציבוריים, אשר הגבילו את העישון במקומות חוקים היו לא עוד כי כל הראו

להפוך נאלצו לא הלא-מעשנים  האנשים ציבור נאלצו לא החקיקה מאז  הלא-מעשנים.

כורחם. בעל פסיביים למעשנים

שאינם מתחשבים באחרים אינם אשר אגרסיביים מעשנים בגלל חשוב בעיקר הזה החוק

מעשנים.

היחיד בו, והוא הנמצאים החומרים פיקוח על אין היחיד אשר המוצר הן כי סיגריות לציין יש

מרכיביםנמצאים פירוטעלהסיגריהאילו התכוון. אין שהיצרן כפי אשרמזיקאםמשתמשיםבו

ניתןלפיקוחשל הואמוצרזהאינו בתוכהשלאכמובכלמוצראחרהמכילאתהמרכיביםהשונים.

.FDA-ה
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ערבים מתחילים נוער בני מקובלים,.  יותר להיות  כדי לעשן מתחילים  יהודים נוער  בני

אסור״. ״בגלל שזה לעשן

תמונה

הנוער בכתבה׃ הסיבות לעישון בקרב עוד

ערבים נוער בני בקרב העישון  שכיחות את בנפרד, שבדק, הראשון  הישראלי במחקר

לעישון מתייחסות האתניות הקבוצות שתי שבה בדרך גדולים הבדלים נמצאו ויהודים,

שערי הרפואי מהמרכז רופאים שלושה החוקרים, לעשן. התחילו שבגללן ובסיבות והסיבות

עישון. למניעת לעיצוב התוכניות בנוגע השלכות יש כי לתוצאות אומרים בירושלים, צדק

שבין והתרבותיים החברתיים בהבדלים התחשבות מתוך ייבנו התוכניות אם לדבריהם,

עישון. במניעת יעילות יותר שהן יהיו ייתכן הקבוצות,

אחוז גוש, ומאבו מירושלים 17 עד 11 בגיל ונערות נערים 791 שכלל הסקר, ממצאי לפי

מדי פעם מתנסים או מעשנים הם כי כ-35% אמרו מעשנים׃ ומהיהודים דומה מהערבים

כי התגלו הבדלים, והתברר וגיל מין לפי קבוצות של העישון אך כשנבחנה שכיחות בעישון.

הן קבוצת 17 עד 14 בנות יהודיות נערות ערביות. נערות בקרב מקובל פחות העישון הרבה

מעשנות. הן כי דיווח מהן 41% ביותר, השכיח הוא העישון שבה הנוער

ברנסקי, אומר דוד ופרופ׳ מייג׳ר ד״ר בועז יחד עם המחקר את ערך אשר כרם, פרופ׳ איתן

החברתיות מהנורמות לנבוע הנערות הערביות המעשנות עשוי של יחסית הקטן מספרן כי

ורק מעשן אביהם כי אמרו מהתלמידים הערבים כי 50% מציין הוא בסביבתן. המקובלות

אומר בנוסף, הבדלים. נמצאו לא היהודיים ההורים בין מעשנת. אמם גם כי אמרו 3%

שכיחות דומה עירוני מצאו באזור הגרים ערבים שבדקו חוקרים אמריקאים פרופ׳ כרם,

גבוהה שכיחות נמצאה בסעודיה שנעשה עירוני באזור שבמחקר בעוד ונשים, גברים אצל

המסורתיות המגבלות את מחלישה שהחברה המערבית משערים ״אנחנו גברים. אצל יותר

הערבית לחברה מערביים דפוסים חלחול כי והוסיף אמר, ערביות״, נשים של עישון נגד

להתחיל לעשן. ערביות נערות יגרום ליותר
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אמרו מהיהודים הרבה שונות. מסיבות התחילו לעשן גם בסקר שהשתתפו והיהודים הערבים

מהנערות ו-67% היהודים  78% מהנערים יותר מקובלים״׃ להיות לעשן ״כדי התחילו כי

מהנערים והנערות 35% רק אך הסיבות להתחלת העישון. כאחת זה מניע היהודיות ציינו

מאשר נערים יהודים יותר הרבה לעישון. כסיבה מקובלים להיות הרצון ציינו את הערבים

מבוגר״. יותר להיראות להיראות חזק״ ו״כדי התחילו לעשן ״כדי כי אמרו ערבים נערים

עצמם את להבדיל כדרך לעישון מתייחסים הערבים ומהנערות מהנערים משמעותי חלק

כי אמרו הערביות מהנערות ו-53% הערבים מהנערים ש-37% בכך משתקף הדבר מהכלל,

להיראות ׳כדי הסיבה את גם ציינו מהם חצי ובערך אסור׳, שזה ׳מכיוון ׳בגלל מעשנים הם

של יולי בגיליון התפרסמו שתוצאותיו במחקר, ועמיתיו כרם פרופ׳ כתבו כך מבוגרים׳, יותר

החוקרים אומרים .”The Israel “Medical Association Journal העת הרפואי כתב
הממצא גם תומך הייחודיות, להדגשת אמצעי בעישון רואים ערבים נוער שבני בסברה כי

בהשוואה אמיצים, הם שמעשנים תלמידים שלדעתן אמרו הערביות מהנערות 46% שלפיו

היהודיות. מהנערות ל-10%

¯ÚÂ È· ·¯˜· ÔÂ˘ÈÚÏ ˙Â·ÈÒ‰

הסיבות
ערביםיהודים

בנותבניםבנותבנים

78%67%36%33%להיות מקובל

חדש משהו 68%80%53%50%לנסות

חדש מישהו 76%58%55%53%להיראות

יותר חזק 53%39%31%41%להיראות

אסור זה 57%50%37%53%כי

מעשנות 41% ביותר. השכיח הוא העישון שבה הקבוצה הן 17 עד 14 בנות יהודיות

ÌÈ·¯ÚÂ ÌÈ„Â‰È ·¯˜· ÔÂ˘ÈÚ‰ ÈÒÂÙ„

גילאי 14-11
ערביםיהודים

בנותבניםבנותבנים

79%85%72%89%מעולם לא עישנו

בעישון 19%12%19%8%התנסו

2%3%9%3%מעשנים

גילאי 17-14
ערביםיהודים

בנותבניםבנותבנים

47%41%26%56%מעולם לא עישנו

בעישון 29%18%38%35%התנסו

27%41%36%9%מעשנים
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ואיתן דוד ברנסקי בקרב נוער בארץ, אוקטובר 1996, בועז מייזר, הרגלי עישון של מחקר

בירושלים). וערבי יהודי ספר׃ בתי בשני תלמידים ל-847 שאלון (מתוך ירושלים כרם,

.12-13 בגילאי בהתנסות בעישון חדה עלייה .1

העישון. לנזקי מודעים היו שנחקרו הילדים כל .2

דומים לשיעורים בישראל במחקר של מה? שנמצאו העישוןהגבוהים שיעורי ההימצאות .3

בעישון. התנסות גם גיל כמו מערב אירופה, וארצות בארה״ב

באזורנו הביטחוני שהמצב  ההשערה את  נוגדת הנ״ל  שהעובדה טוענים  החוקרים .4

עישון בקרב נוער. בשיעורי לעלייה הגורם למתח גורם

המובילים. הסיכון מגורמי אחד את מהווה קבוצתי לחץ .5

לעשן. הנוער בן של הסיכוי את מעלה מעשן חבר הנוערהיות לבן שיש של העובדה .6

בכל נמצא שלא ממצא — ילדיהם  עישון  לבין ובין מעשנים  הורים  בין קשר אין .7

המחקרים.

בשלב הנמצאים הנוער בני מעשן, אילו להיות בעישון הופך שמתנסה מהנוער הרבה .8

הפעולה.

הגן. מגיל להתחיל צריכות עישון למניעת תוכניתכניות .9

וביניהם ,13 בגיל תלמידים בעיקר סיגריות, חברות של פרסומות זכרו תלמידים .10

לעשן. מתכוונים שהם שאמרו אלו במיוחד

עישון. השפיעה על שיעורי לא עישון ידע על נזקי הרחבת .11

¨ı¯‡· ÌÈ·¯ÚÂ ÌÈ„Â‰È ¯ÚÂ È· ·¯˜· ˙ÂÈ¯‚ÈÒ ÔÂ˘ÈÚ· ÌÈÈ˙‡ ÌÈÏ„·‰ ÏÚ ¯˜ÁÓ

Æ≤∞∞± ÈÏÂÈ ÌÈ¯˜ÂÁ Ì˙Â‡

דומים. ובנים יהודים היו ערבים בנים שיעוריי העישון בקרב .1

נמצאו שבהן ערביות בנות בין  בהשוואה העישון בשיעורי קיימים  בולטים הבדלים .2

יהודיות. של עישון בהשוואה לבנות נמוכים יותר שיעורים

ערבים—התבדלות, קבוצתי, (יהודים— לחץ ישנםהבדליםאתנייםבגורמים המסביריםעישון .3

מבוגר). יותר ולהיראות שאסור, מכיוון

∫ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯˜ÁÓ ÌÂÎÈÒ

עישון. שיעורי הורדת על השפיעו לא בלבד עישון נזקי על הסברה תוכניתכניות .1

במקביל בהן הופעלה שבהם תוכניתכניות היו שהצליחו נוער לבני תוכניתכניות הסברה .2

והמשתפת ולהורים למשפחות ומשתפת גם המתייחסת קהילתית כוללנית תוכניתכנית

והתייחסות סיגריות, חברות  של פרסום איסור עישון, נגד מדיניות  וכוללת אותם

ההתבגרות. גיל למאפייני

לפי המסרים השיווקיים את משנות הן מתאימות הטבק, חברות תיעוד ניתוח של פי על .3

הגיל. קבוצות
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הטבק חברות את להפוך הסברה קמפיין הצליח המזרחיות, ובמדינות הברית, בארצות .4

הציבור. לאויב

היעילות ביותר. האסטרטגיות מן אחת הוא עישון חוק האוסר .5

יצא כך בעקבות ,2001 באוגוסט ציבוריים במקומות העישון לאיסור החוק הורחב בארץ,

בארץ. בתי הספר מנהלי לכל החינוך משרד מנכ״ל של חוזר
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מסטיקים, באמצעות צריכתו כמו גם וכד׳, נרגילות סיגריות, סיגרים, באמצעות טבק, עישון

הם בהגדרה סמים, סמים. צריכת מסוכנות שהגדרתן היא פעולות הם ומדבקות משאפים

גורמים הם בהתחלה ההתנהגות. ועל הרגשות על המשפיעים פסיכואקטיביים, חומרים

כמו ועוד. לעוד עזה כמיהה ומשאירות נעלמות אלה אבל נעימות, בחלקן חזקות, לחוויות

מאוד. המשתמש כבד שמשלם הסמים המחיר בכל

העצבים מערכת על  פועל הניקוטין ניקוטין. הנקרא חומר מצוי הטבק  עלי בתוך

מופקדת זו מערכת ונוראדרנלין. דופמין  העצביים המתווכחים  באמצעות הדופמינרגית

המוח לתוך להתגנב מצליח הניקוטין ונינוחות. סיפוק רגיעה, הנאה, של תחושות על

מלחיו שלימדו את  האינדיאנים ואכן, הנעימות. התחושות יוצרי החומרים ולשחרר את 

תחושת עליהם השרה והוא פולחניות למטרות הטבק בעשן השתמשו לעשן קולומבוס של

בטבק במקטרת העישון נהגו להשתמש בעת הנינוח הרוח ונעימה. בגלל מצב ״סוטול״ רכה

את שקיבלו אירופה, יצר אצל תושבי הפולחן יתר, שלא במגבלות שימוש הידועה. השלום

גורם הניקוטין הזמן הפך עם ומזיקות. שליליות תופעות שחזרו מאמריקה, מהמלחים הטבק

התחושות — בהיעדרו אבל נעימות תחושות המעשן חווה אכן שבנוכחותו בהתנהגות ראשי

חווה שמעשן פעם ובכל בהן בהם תלות יצרה הנעימות לתחושות ההתרגלות גרועות. הן

אתה עודד הנעים החיובי החיזוק עוד סיגריה. חיפוש הדליק וגם חפש הוא בעוצמתן ירידה

הקשה. לסיגריות הבאות ולהתמכרות הדרישה

על במיוחד פעולתו תוקפנית, ביותר. ממכר חזק סם כאמור בטבק הוא המצוי הניקוטין

בכדי להתמכר אותו, אחר המכיל מוצר או נרגילות או של סיגריות קטן במספר צעירים, ודי

עם יחד בצמרת מקום תופס הוא סמים קשים אחרים עם בהשוואה שלו. לאסיר ולהפוך

לשמצה. הידועים והקוקאין ההרואין

ÌÈ¯Á‡ ®ÌÈÈ·ÈË˜‡≠ÂÎÈÒÙ ÌÈ¯ÓÂÁ© ÌÈÓÒÏ ÔÈËÂ˜È‰ ˙‡ÂÂ˘‰

חומרים בעזרתם והשוו להתמכרות ממדים בדקו קליפורניה באוניברסיטת באוניברסיטה

הרגשות. ועל ההתנהגות על כמשפיעים כלומר כפסיכו-אקטיביים, המוגדרים שונים

דירוגציוןגילזמינותשיכרוןתלותסבילותחיזוקגמילההחומר

4356265+31+6ניקוטין

5565511284הרואין

3634422243קוקאין

6443644315אלכוהול

2122156192קפאין

1211333141מריחואנה

קל ביותר — 1

ביותר חמור — 6
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הקושי להיגמל. תסמיני גמילה וחומרתם. — היוצרות גמילה

בו. חוזר לשימוש לגרום החומר יכולת מידת — חיזוק

אליו. הכמיהה את לספק בכדי הנדרשת החומר כמות — סבילות

להסתדר בלי. היכולת מידת הכמיהה. עוצמת תלות —

High, “סוטול״. תחושת — שיכרון
לרכישה ולשימוש. — הקלות זמינות

השימוש. התחלת נמוך גיל כמה עד — גיל

נכונותו שנובעת מאי פסיכולוגית התמכרות גם מתפתחות ההתמכרות הפיזיולוגית בצד

עצמו, עם שלו היכרותו מתוך והוא, הבאה לסיגריה הדרישה״ ל״סימני לחכות המעשן של

המעשן שחווה ההתנסות הדרישה. את חווה בטרם עוד סיגריה ולוקח למכה תרופה מקדים

ולחפש שליטה הטבעיים המנהלים המנגנונים על לוותר אותו מביאה בניהול תחושותיו

חייו. איכות ש״תשפר״ את רצונית

אינם ופשוט לניקוטין שהתמכרו  אנשים הם  המעשנים כל שכמעט  לדעת מאוד חשוב

מאדמאוד קשה הגמילה בכך. רוצים מאדמאוד הם אם גם אותו, לצרוך שלא יכולים

כבד מאדמאוד מחיר משלם מצליח להפסיק, שלא לצעירים. מי שבעתיים למבוגרים וקשה

המעשנים של יפה המאדמאוד הפוזה לטעות, אסור ובכבודו. בכיסו בנפשו, בבריאותו,

לנרקומנים דומה יותר האמת כלפי חוץ. הצגה רק הם היא מהנרגילה מהסיגריה או הנהנים

ישע. וחסרי מסכנים לאלכוהוליסטים או

להיפטר שמחים מאדמאוד שהיו תוכם, בתוך מרגישים, ביותר, הצעירים גם המעשנים, כל

ושל הנאה של ה״פוזה״ את אותה משדרים הם ולכן להיגמל ונכשלו ניסו רובם מהעישון.

אנחנו, גם יודעים זאת, המעשנים הצגה. כל חופשית. הכול בחירה בגרות ושל ושל רגיעה

אומרים זאת. והם יודעים אנשי המקצוע,

להחליט ורוצים וחוויות התנסויות הם מחפשים מטבעם. והרפתקנים סקרנים הם נוער בני

אותם. הם מעניין אינו המעשנים (למשל) הוריהם של המר הניסיון וגורלם. עתידם לבד על

לבד. להפסיק גם הצורך ובמקרה לבד להחליט  ולעשן,  להתנסות יכולים שהם בטוחים

שיעשנו מאמינים המעשנים הנוער  מבני  7% שרק מראים  מחקרים  הנוראה. הטעות זו

שייגרם ושהנזק לעשן יפסיקו הם הראשונה החוויה שלאחר בטוחים 93% בבגרותם. גם

שיעשנו, ייעלם. בתקופה הקצרה

(10-11 בני  ביותר הם (הצעירים הספר בית מגיל שמעשנים חמורה! תלמידים טעות  זו

במצבי במיוחד לעשן, חייבים הם לימודיהם. את שסיימו לפני הרבה עוד מכורים מרגישים

הלימודים יום במהלך מרגישים לפעמים הם לבד. וגם כשהם בחברה בחינות, לפני כמו מתח

שלהם. ״הסם״ ולוקחים את מנת מסתור לפינת בורחים לעשן עד שהם חזק כה דחף

הפיזיולוגיות מתכונותיו אלא המעשן, של מכוונותיו מושפע אינו ההתמכרות מנגנון

מהאוכלוסייה) 35%-25%) המתמכרים לקבוצת שייך הוא אם ומהתנהגותו. והאישיותיות

באותן לזכות כדי ממנו והולכות גדלות למנות ממנו יזדקק הוא ואז לסם סבילות יגלה הוא

אפשר אי המתמכרים״ קבוצת על אני נמנה החשוב ״האם הנתון את מחפש. שהוא תחושות

שייך שהילד אכן מתברר שאם היא הבעיה האישי. מהניסיון רק מקור. מראש משום לקבל
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אחד להניח חייב כל לכן ופתלתלה! ארוכה חזרה שלו והדרך התמכר הוא כבר לקבוצה זו

לנסות!! ולא למתמכרים שייך אכן שהוא

לניקוטין שלהם ההתמכרות עמוקה מה להבין בכדי יותר. עוד קשה הבעיה מבוגרים אצל

צורב העשן שלהם. הפה בזווית דולקת כשסיגריה פיזית עבודה שעובדים אנשים לראות די

הנאה, מעשנים מתוך שהם לטעון הוא יכולים שהם והדבר האחרון בעיניים ובריאות, להם

פשוט הם הריכוז. את לשפר בכדי או להירגע, בכדי או ולחץ, מתח על להתגברות כדי או

מכורים.

Ï‚¯‰‰

מקום, בכל כמעט הזמן, מתקיימת כל אחרת, רצונית מכל פעולה להבדיל העישון, פעולת

להגביל המעשנים את מאלצות והחוקיות החברתיות המגבלות רק מצב. בכל כמעט

הסיגריות כמות היא לכך  ההוכחה הזמן. כל מעשנים היו יכלו אילו  במעט. עצמם את

ואין בבית וכשנמצאים מותר זה בילוי במקומות שבהם בזמן שמעשנים גדולה המאדמאוד

וכדומה. במילואים או איסור

מאדמאוד להרבה העישון את מחברת פעולה אותה על פעם ועוד פעם לחזור האפשרות

עם להתמודדויות גם הרגיל. התפקוד את שמרכיבות ונורמליות שגרתיות התנהגויות

הופכת להרגיש  בלי העישון. מתחבר  ידם על הנגרמים הלחצים  ועם החריגים המצבים 

כל הבעיות. שפותר את אי אפשר להצליח וכלי התמודדות שבלעדיו הסיגריה מכשיר עזר

3-8 של בחזרה מקרית די מנגנון הלמידה. הוא מאדמאוד יעיל. הוא שמאפשר זאת התהליך

חסך של על בסיס חיוביים חיזוקים ביניהןם. הקשר על ללמוד בכדי צמד פעולות על פעמים

והופך מתורגל שנלמד מה שקשה לשנותה. אותה באופן ומקבעים הלמידה את מעצימים

לשנות את ההרגל נרצה ואם הרגל״. של ״כוחו בביטוי משתמשים אנו להרגל. לא בכדי

אותו הכוח. נגד מאמצים נצטרך להשקיע

הוא בחודש פעם.  35 הפעולה על שבוע במשך  חזר  ביום, סיגריות  5 ״רק״ שמעשן מי

כמות וכאשר פעמים. 1825 וכיבה אותה עישן הדליק סיגריה, בשנה פעם. 150 עישן כבר

מדובר כבר ביום, ל-20 למשל ההתמכרות), (בגלל עולה תמיד אכן והיא עולה, הסיגריות

מגיע לאלפים כשזה ללמוד, . בכדי חזרות ב־8-3 שדי אמרנו בשנה. וכבר ב-7,300 חזרות

סיגריות 20 שמעשן מי לדוגמה, לשכוח. אפשר אי כבר לרבבות מגיע זה וכאשר לשנות קשה

לשפתיו ושאף 73,000 סיגריות אותן הגיש ועישן שנים הדליק ועישן במשך 10 ליום, הדליק

פעמים. 730,000 מהן

להרגלים להרגליס אין ספור אפשר למצוא דוגמאות אחד של כל הפרטיים החיים מתוך

ואי אפשר לשכחם. למחקם שנרכשו ושאי אפשר

לפעולות קשב להפנות ומאפשר לנו ביעילות לתפקד לנו ההרגל מסייע של כוחו כלל, בדרך

בעלי הם אז גם ומזיקים. הם שליליים היא כשההרגלים הבעיה ומחשבה. ריכוז שדורשות

משבש מטרידים הרגלים לשנות ניסיון כל רוצים. כשמאדמאוד גם להיעלם, ומסרבים כוח

כבד הוא לרוב מהם להשתחרר כדי לשלם שצריך המחיר בהם. שנקשרו תפקודי החיים את

ולרוב גדול מידי.



π≤
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

π≥
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

ÔÂ˘ÈÚ‰ ¯ÈÁÓ

הוא בעישון. הישיר שמקורן ממחלות שבוע מידי מתים איש ואישה 190

אלה המעשנים. של הקרובה בסביבתם שהיו בכך הוא חטאם וכל מעולם עישנו לא מהם 21

הכפוי. העישון קורבנות הביישנים,

ממגבלות סובלים והם ירודה  חייהם איכות  אך  מתים, לא מאדמאוד  שרבים כמובן

קשות. בריאותיות

קשות שתוצאותיה  העישון במחלת חולים  הבוגרת מהאוכלוסייה  ש־28% משום זה  כל

יחד!! גם דרכים מטירור, מפשע ומתאונות ממלחמות, וחמורות

הפסקתו המודרנית. בחברה ביותר הגדול למניעה, הניתן המוות, כגורם מוגדר העישון

אנשים. למיליוני ימים ואריכות בריאות ברכה, תביא

הספר. בית תלמידי את גם לצערנו, כוללת, המעשנת האוכלוסייה

״רק״ המעשנים הוא שיעור זה בגיל בת/בר מצווה. לגיל ויורד הולך התחלת העישון גיל

.9%

.19% ל המעשנים שיעור מגיע י׳ בכיתה

ל-30%. ומגיע המעשנים אחוז עולה לצבא המתגייס הנוער בקרב

בצבא. לעשן מתחילים 10%-9%

הספר. בעיקר, לבית שייכים, הזאת ההרסנית ההתנהגות מתחילה והמקום שבהם הזמן

גם הארוך, לטווח משקיע הספר בית בחינוך, כמו הלימודים. בתום גם ניכרת השפעתו

העישון. בנושא וכמובן הבריאות קידום בתחום

ÆÔÂ˘ÈÚ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï È˘Â˜‰

למוצא גם ויש  החברים, וגם המשפחות גם  התלמידים.  על משפיע הספר בית  רק לא

מתנגדים כולם לא  וההתנהגויות. העמדות בגיבוש רב משקל העדתי ולרקע  התרבותי

אותו. מעודד אפילו וחלקם לעישון

קופסאות על אומנם לכול. סיגריות מכירת על ומובהק מפורש איסור אין חוקי, הוא העישון

עדיין, יש, אוטומטיות. מכירה יש מכונות שם לב. מי אבל גיל, מגבלת כתובה הסיגריות

נקי. לאוויר זכותם על המוכנים להילחם הם רבים שמעשנים ולא לאלה מסוימת סובלנות

אחיות, רופאים, מורים, מחנכים, הורים, של שלילית אישית דוגמא מאדמאוד נפוצה

לעשן. סמויה וגלויה פומבית והזמנה ומתוחכמת מפתה פרסומת גם וכד׳ ויש מנהיגים

Æ¯ÙÒ‰ È˙·· ‡˘Â· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂÚ„Â ˙Â˘ÂÁ˙

קשות. תחושות הספר בבית בעישון במאבק לעוסקים

לעשן לא הבעיה מבין מה בדיוק לא אחר חלק מעשנים. בעצמם בדבר הם מהנוגעים חלק

להם שום אין  ולמעשה למעשנים שליליים רגשות  מלא אחר חלק (אלה הלא מעשנים).

לו כל ואין טוחן מים שהוא מרגיש תהומי. חלק אחר עימות רק אתם, אלא שפה משותפת

והרים ידיים. ממש התייאש אחר השפעה, וחלק

זאת בנושא שליחות חשובה. בכל שרואים מעטים לא יש כמובן גם כל אלה בצד
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הזאת? החברתית החולה ברעה להילחם הספר בית של זה תפקידו באמת האם

הנורמנטיביים החברתיים, הכלכליים, הכוחות מול סיכוי בכלל הספר לבית יש האם

העישון? התנהגות שמחזקים את והתרבותיים

ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÚÈ·˜

במאבק האחריות מוטלת הספר ועל בית עליה לשאלה אם בחיוב ענתה החינוך מערכת

בעישון. למאבק

במגיפה. במלחמה מהתפקידים חלק עצמה על לקחה החליטה היא

ההנהלה ואין הספר בית כותלי בין עישון על במפורש האוסר חוק כיום יש לכך נוסף

מאחריות. משוחררת

והסיבה בהצלחה יתרה אלא שלא לנושא. ומאמצים זמן, אמצעים אכן מקדיש הספר בית

לאיבוד. והולכים מבוזבזים טובות וכוונות רבים משאבים יעילות. חוסר —

הגורמים כל את מערכתית שמשלבת בצורה לפעול הספר על בית אפקטיבי להיות בכדי

שמסביבו. ובמעגלים בתוכו הפעילים

התנהגויות ולכוון מאמצים לרכז כוחות, לאגד לאגם והפוטנציאל היכולת יש הספר לבית

לעשן להתחיל התלמידים את המפתים הכוחות נגד לפעול יכול הוא כארגון תלמידיו. של

לא לעשן. שבחרו תלמידים אותם של הבחירה את ויכול לחזק

 

¯ÙÒ‰ ˙È·· ÔÂ˘ÈÚÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰

המניעה את תוכניתכניות ״להעמיק ׃ ציטוט — שיש למסקנה החינוכי הגיע שהממסד מרגע

״חוזר (כותרת של האלימות״ צמצום ט׳ במסגרת — ז׳ בכיתות וסמים טבק אלכוהול בנושא

את להחמיץ אסור ציטוט, סוף — — מרס 2001) התשס״א אדר ס״א7/(א) הכללי״ המנהל

ההזדמנות.

הוראת אחר למלא ויש בחירה יותר אין ספר בבתי עישון על האוסר חוק שנחקק ומכיוון

החוק.

(העדיפות שנים שהוזנח בעישון למאבק מתקנת עדיפות לתת ויש ביעילות לפעול חשוב

ולאלכוהול.). לסמים ניתנה

ביסודי. כבר ואולי חטיבת הביניים בכיתות שניתן, מוקדם ככל להתחיל יש הפעילות את

העישון השולל את וארגוני תרבותי אקלים הספר בבית לשרור צריך בגילים הצעירים כבר

משאירים שלא  וגבולות קווים כשיש יותר נוח  למתלבטים ובעיקר למעשנים וכל.  מכל

מלוא את להפעיל הספר בית על חובה החברתי, השדה רעיון ברוח להתלבטות. מקום

לרשותו. העומדים הכוחות עוצמת
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ומשמעת, לכידות משטר ותקנות, כללים היררכית, מסגרת הספר בבית יש בכל ארגון כמו

ביניהם והפער הארגון וגם מטרות של מטרות של הפרט בו גם ולקוח. יש ספק ויחסי וגאווה

הפעילות לטובת הללו הארגון כל מרכיבי את יש להפעיל לגישור. וניתן מזערי להיות חייב

הספר. העישון בבית נגד

מטרותיו עם ופשטני טבעי באופן מתקשר שאינו מהלך כלשהו בארגון להוביל כשרוצים

צוות ואת הארגון ראש את כל, בשינוי, חייבים לגייס, קודם מדובר אם ובעיקר המוצהרות

מאמצים, ריכוז על להחליט יכול מנהל רק לנושא. מתפשרת בלתי למחויבות הבכיר הניהול

הקדימויות. שינוי סדרי פעילות ועל מיקוד על

פעיל באופן להשתתף חייב שלה בכיר ונציג אקטיבית להיות חייבת ההנהלה מעורבות

בפעילות. ואישי

וברורה בולטת מוגדרת, מטרה להיות צריכה ובפעילות בהתייחסות לשינוי השואף למהלך

צוות מורים, — תלמידים, הספר בית באי כל באוזני המנהל להישמע מפי חייבת היא לכל.

וברות השגה בנות ברות ביניים, מטרות עם טווח ארוכת להיות חייבת המטרה והורים.

מדידה. ובנות

˙·ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ·Ï˘

בית הספר. מנהל גיוס א שלב

בית הספר. מדיניות  קביעת ב שלב

מובילים. פורומים בפני הנושא הצגת ג שלב

היגוי פעולה. צוותי הקמת ד שלב

ושכנוע. לימוד, הדרכה, תרגול באמצעות פעילות משולבת שוטפת ה שלב

ושיפורים. סיכומים מסקנות, הסקת הערכה, ו שלב

ÌÈÈÂÙˆ ÌÈ‚˘È‰

ככל לה. חשופים שיהיו התלמידים ובגיל בהיקפה תלויים המשולבת הפעילות של הישגיה

ייטב. כך יותר צעירים יהיו שהתלמידים

תלמידים, אותם כלומר הבעייתיים, השוליים את תקטין המשולבת הפעילות הצלחת

מיוחד, חינוך אנשי במערכת. וייאבקו פעולה  לשתף  ירצו שלא מעשנים, וצוות, מורים

פי על שבשוליים  בקהל לטיפול הדרוש הזמן את להקדיש יוכלו ופסיכולוגים יועצים 

הקבוצה מן הזה השוליים קהל בידוד וממוקדת. פרטנית בצורה המיוחדות, דרישותיו

במלאכה. העוסקים ואת שחיקת השפעתו השלילית את ימנע הגדולה

הוא אך  פעולה, לשתף ומעוניין מעשן אינו הספר בבית האוכלוסייה שרוב לזכור חשוב 

לפעילות. ולגייסה קבוצה זו להעצים הכרחי חברתיים ומתלבט. ללחצים חשוף
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צינורית גוף, מרראש, יש לנרגילה בנויה הנרגילה לעישון טבק. כלי של סוג היא הנרגילה

וזאת בראש הנרגילה, מתחיל הטבק שריפת תהליך המים. לאחסון וצנצנת זכוכית פיה, עם

ונשאף עובר דרך הצינורית הטבק בסמוך לטבק. עשן גחלי פחם הנמצאים בערת בעזרת

בגוף הנרגילה. המצויים המים דרך שעבר לאחר המעשן לריאותיו של

אף אחד ולכן הבריאות של משרד פיקוח תחת נמצא הנרגילה אינו טבק כי חשוב לציין

לגופו. מכניס הוא חומרים אילו יודע אינו מהמשתמשים

øÏ‡¯˘È· ‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰ Â‰Ó

ומשרד הבריאות משרד בשיתוף בר-אילן, מאוניברסיטת הראל, יוסי ד״ר שערך מסקר

ו-י׳, ח׳ ו׳, בכיתות יהודים וערבים, תלמידים כ-6,000 מדגם של בקרב ,2002 בשנת החינוך,

התלמידים בקרב המתנסים שיעור נרגילה. אי-פעם עישנו התלמידים מכלל 37.7% כי עולה

התנסו הקבוצות 30.5%). בשתי לעומת 39.5%) הערבים של התלמידים מזה גבוה היהודים

מבנות׃ בנים יותר

נרגילה מעשנים  מהתלמידים  3% הבנות). מכלל .29.1% לעומת  הבנים מכלל  (47.6%)

ערבים תלמידים יותר מהבנות. לעומת 4.1% מהבנים  4.9% — ביום אחת פעם לפחות

.(2.5%) יהודים מתלמידים גבוהה בתדירות מעשנים (5.2%)

הנרגילה? טבק מכיל מה

ודבש (firuit molasses) פירות מולסת עם מעורבב אחוז) (כ-30 בנרגילות הטבק שמעשנים
טבק ועלי (fiuit pulp) פרי מיובשת  של ציפת הוא תערובת טחונה הטבק אחוז). (כ-70
ענבים, דובדבן, קפוצ׳ינו, תפוח, משמש, לרבות׃ במגוון טעמים, מגיעה הטבק תערובת טריים.

לצעירים. קוסם הפירות טעמי מגוון ואבטיח. תות פטל, אפרסק, תפוז, מנטה, מלון, דבש,

נתון בפיקוח. על ואינו הפלסטינית, ומהרשות ערביות ממדינות בעיקר טבק הנרגילה מיובא

הטבק, מטעה, עישון עם באוויר הנישא המתקתק והריח פירות, מצויירים אריזות הטבק

בלתי מזיקה. תמימה, פירות בתערובת שמדובר הרושם ביוצרו את

בשפה לא אך האנגלית, בשפה גם ולעיתים הערבית, בשפה מופיע האריזה על הכיתוב

האריזות, גבי על הכתוב את לקרוא ולהבין אינם מסוגלים הנרגילה ממעשני רבים העברית.

בכך. רצו אם גם

טעם חומרי מסוכר), המופק מתוק (חומר ) מולסה מכילות שהן מצוין מהאריזות חלק על

כגורמת סרטן. הידועה ,(TAR) עטרן הנקראת וזפת משמר, וחומר
להטעות שעלול דבר TAR מ״ג האריזה שהתערובת מנילה מכילה 0.0% על כתוב לעיתים
במחקר שנערך — הדבר כך לא אך קיים בעשן הטבק, אינו זה שחומר הרושם וליצור את

ומתכות ניקוטין זפת, של נמצא שכמויות משמעותיות בלבנון האמריקאית באוניברסיטה

מהנרגילות. הנפלט הטבק בעשן נמצאות כבדות נבדות

לבריאות? מסוכן בנרגילה שימוש האם
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אותם והסובבים  הצעירים מדאיגה. תופעה הינה נוער בני ע״י הנרגילה עישון תופעת 

על המערבי בעולם המחקר נרגילה. הכרוכים בעישון הבריאותיים לנזקים מודעים אינם

מזיקה שהנרגילה ברור הין היום כבר זאת, עם יחד עדיין בחיתוליו. הנרגילות עישון מקרי

הסיגריות. לעישון בדומה לבריאות

של משמעותיות כמויות בה מצאו הנרגילה, עשן תכולת את שבדקו חדשים מחקרים

בהםאותם׃ המעשן לבריאות חמורים נזקים הגורמים ומסרטנים, רעילים חומרים

משמעות בדם. (co) תחמוצת הפחמן  חד של גבוהות רמות נמצאו  נרגילה  מעשני בקרב
לב למחלות לגרום שעשויה בגוף, שונות לרקמות תקינה חמצן באספקת פגיעה הממצא׃

בריאות. ולפגוע דם וכלי וכל׳

לגרום/להופעת עלולים אלה — ועופרת כרומיום ארסן, בנזופירן, עיטרן), או (טאר זפת

ושלפוחית השתן; שפתיים, חניכיים, ריאה, סרטן כמו׃ שונות מחלות סרטן

במחלות בסיכון לחלות נמצאים לפה, מפה המועברת נרגילה לעשן נרגילה, הנוהגים מעשני

וכד׳; שחפת, מחלת הנשיקה כמו הרפס בשפתיים, מידבקות,

היד אצבעות על המופיעה מחלת עור, באקזמה, בסיכון לחלות נמצאים הנרגילה מעשני

הנרגילה; בפיית האוחזת

היריונן במהלך נרגילה שעישנו לנשים שנולדו תינוקות לעובר. מזיק בהיריון נרגילה עישון

בהשוואה יותר רבות  נשימה בעיות  ובעלי  יותר קטנים  כשהם  העולם לאוויר  יוצאים

להשפיע יכול נמוך משקל לידה היריונן. במהלך נרגילה לא עישנו שאימהותיהן לתינוקות

הבריאותי. מצבו ועל התינוק התפתחות על לרעה

להתמכרות. לגרום העלול הנרגילה, טבק עישון בעקבות בדם הנספג הניקוטין

וממכריםוממכרים, משכרים חומרים לנרגילה מוסיפים מהצעירים שחלק היא נוספת בעיה

הנרגילה, בצנצנת מים במקום לעיתים, המשתמש׃ של השיפוט ביכולת לפגיעה המביאים

הפסיכו- ההשפעות המגבירים את עראק או טקילה, וודקה, אלכוהולי כמו משקה שמים

סמים. הנרגילה המעשן. לעיתים, מוסיפים לטבק על אקטיביות

מודעים לכך אינם ציבוריים במקומות נרגילה המעשנים מהצעירים חלק כי חשוב לציין

את ולסכן לא-מודע, באופן אלו חומרים לצרוך עלולים ולכן אלו חומרים לנרגילה שהוספו

והנפשית. הפיזית בריאותם

עישון על בהמשך מקל אשר הוא הרגל נוער ובני ילדים ע״י  נרגילות עישון לכך, בנוסף

אחרים. טבק ומוצרי סיגריות

ø˙ÂÏÈ‚¯ ÌÈ˘ÚÓ ÌÈ¯ÈÚˆ ÚÂ„Ó

הנרגילה; עישון שגורם הנזקים לגבי הצעירים של הידיעה חוסר £

בטעות, סוברים,  הנרגילה שמעשני לכך  גורמת הנרגילה  לטבק טעם חומרי הוספת  £

מזיקה; אינה ולכן פירות, מכילה שהתערובת

בנרגילה. המים דרך עוברים כשהם ״מזדקקים״ המזיקים החומרים שכל מוטעית אמונה £

במהלך בגרון התחושה על מקלה הנרגילה בעישון המים נוכחות עקב שנוצרת הלחות £

קיימת אמונה ולכן בגרון, גירוי הרגשת היוצר סיגריות לעישון בהשוואה העישון —

יותר. קטן שהנזק מוטעית

בעיקר נובעת  ההתנגדות חוסר האחרים. והמבוגרים ההורים מצד התנגדות חוסר  £
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טבק מוצרי לעישון פתח כך שעישון נרגילה מהווה העישון ועל נזקי על הידיעה מחוסר

סיגרים וכד׳. סיגריות אחרים כמו

והצורך חברתית, השתייכות קבוצת של הסימנים כל עם בחברותא, הנעשית התנהגות £

כזו. בהשתייכות הצעיר של

הסיגריות. ממחיר משמעותי באופן והפחם זול לנרגילות הטבק מחיר — מחיר £

נרגילה מחזיקים חלקם הצעירים, של הבילוי  במקומות  נמצאת הנרגילה — זמינות £

את קיוסק בכל קל לקנות חברתיים, לאירועים מגיעים הם מגיעה היא שעימםה אישית

לפעולת העישון. והטבק הדרושים הפחם את קיוסק וכן בכל הנרגילה עצמה

בעישון מתנסים נרגילות, אוספים הפנאי׃ לשעות כעיסוק/תחביב הצעירים בעיני נתפס £

שונות. עישון שיטות שונים, טבק סוגי

מבעוד מועד!!! זו מהתנהגות להימנע אנו ממליצים לכן
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נרגילות עישון הוא ה׳, בכיתה ילדים בקרב  ואפילו  הנוער, בני בקרב הלוהט הטרנד

למשל יודעים, לא הם מזיקה; נראית להם לא כי התופעה מתנגדים, לא ההורים בחבורות׃

סיגריות בארבע מארבע שנשאפת לזו זהה בכמות עשן נשאף נרגילה עישון של אחד שבסבב

כמו׃ מחלות האפשריים, הנזקים מזהיר מפני עמי סלע בן פרופ׳ לכימיה לפחות; המומחה

אריאלה אילון והמיני. הגופני בכושר ופגיעה סרטן, שחפת

נרגילה. מעשנים י״א, תלמידת כיתה אסקרי, אירית בשכבה של הילדים כל כמעט נמעט

בטבע, כלל בדרך נפגשים חברים. של 5-10 מעשנים בקבוצה ״אנחנו מספרת. היא כיף״, ״זה

והגחלים שקלים 10-7 עולה בכינרת. הטבק או בגנים ציבוריים מחלצותמחצלות, על בזולות

אבל מעשנת, לא אני סיגריות עישון בערך. לחצי שעת מספיקה הזאת והכמות שקלים, 6

את שמחליפים שלי בשכבה בנים יש ממכר. לא זה כי מרשים, וההורים כיף זה נרגילה

בשבוע פעמיים מספיק לי ניסיתי. לא גדול יותר. אני לדעתם והכיף בוודקה, או בחלב המים

הטבע״. בחיק החבר׳ה עם נרגילה סיבוב

התחיל ״זה נרגילה. לעשן זערור זמן מוצא מושיקו בחינות הבגרות, של בעיצומן עכשיו, גם

ציבוריים, למקומות עברנו ואחר כך בבתים, משחזר, ״בהתחלה הוא ט׳״. בכיתה אצלנו

סיגריות ולא מעשן לא גם אני נרגילה בכלל לא מדבר אליי, שעישון היא האמת גנים למשל.

לשבועיים״. כמו אחת משהו פעם, מדי נרגילה מעשן אני החברתי בגלל הקטע אבל שותה,

לפעמים אפילו יום, כל אפילו לפעמים כל יום, ומעשנים לזה מכורים שממש לי חברים ״יש

לא זה לגמרי. מסטולים ונעשים אחרים בעלים הטבק את מחליפים מהם חלק היום. כל

החבר׳ה עוד כל אבל לי, יחסר לא תהיה בסביבה נרגילה זה לא ואם ניסיתי, ולא אליי מדבר

מצטרף״. אני אז גם ומעשנים ומסתלבטים, יושבים

הייתה הערב של האטרקציה מפואר. אירועים באולם נחגגה שי של המצווה הבר מסיבת

שעליהן נוסתה כוסתה במחצלות הרצפה הנחוצים׃ כל הסממנים גדול עם מזרחי אוהל

קפה שחור לאורחים תרבוש הגישו שרוואל וחובשים מלצרים לבושים קש. פוזרו שרפרפי

נרגילות, עשרות ניצבו  הרצפה על לחים.  ותמרים כנאפה  בקלאווה, קטנים,  בספלונים

וילדיהם. הסתודדו הורים לעישון, וסביבן מוכנות

יש האטרקציה. בהחלט היו הנרגילות האוהל, את לנו ״כשהציעו של שי׃ אמו שוש, מספרת

נעים ריח התפזר באוהל לריאות. לא לקחת לעשן, ובעצם זה ונעים. תמים משהו משהן בזה

בזה רואה לא אני מהנרגילה. טעמו יותר נמוכות בכיתות ילדים אפילו פירות. ועל׳ טבק של

סמים״. חס ושלום, חם או סיגריות, מאשר נרגילה יעשנו ומעדיפה שילדיי פסול,

˙Â¯ÈÙ· ˙¯ËÂÚÓ ˜·Ë‰ ˙ÊÈ¯‡

ילדים גם עכשיו האחרונות התרחבו ממדיה. בשנתיים תופעה מוכרת, אך הוא נרגילה עישון

מצביעים בנושא חדשים מחקרים נרגילות. מעשנים הוריהם, באישור לעיתים ה׳, בכיתות

מאוניברסיטת יוסי הראל ד״ר 2002 בשנת שערך מסקר התופעה וסכנותיה. התפשטות על
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ח׳, עד ו׳ כיתות מתלמידי 37.7% הבאים׃ הנתונים עולים החינוך, משרד בשיתוף אילן, בר

נרגילה לפחות מעשנים  3% מהתלמידים נרגילה. אי פעם עישנו ׳הודים יהודים וערבים,

עולה הבריאות משרד שערך מדו״ח בבית. נרגילה להם שיש דיווחו 14.5% ביום. פעם

בשבוע. פעם לפחות נרגילה מעשנים י׳ בכיתות מהבנות ו-9% מהבנים ש-20%

תהליך המים. לאחסון זכוכית וצנצנת פייה,  עם צינורית  גוף, מראש, מורכבת הנרגילה

סמוך שנמצאים  בוערים פחם גחלי גחל׳ בעזרת הנרגילה, בראש מתחיל הטבק שריפת 

שבגוף המים דרך שעבר אחרי לריאות, ונשאף הצינורית דרך עובר הטבק עשן לטבק.

כבר. שנאמרו זו יש חזרה על דברים בפסקה הנרגילה.

פרופ׳ מסביר הפלסטינית״, ומהרשות ערב ממדינות מיובא נרגילה לעישון המשמש ״הטבק

הישראלי הפורום וחבר שיבא הרפואי פתולוגית במרכז לכימיה המכון מנהל סלע, עמי בן

דבר שעלול שונים, פירות מצוירים האריזה ״על בסרטן. למלחמה באגודה למניעת עישון

בטבק. בנוסף, כיוון מדובר מזיקה, כשבפועל תמימה ולא פירות להטעות שמדובר בתערובת

הטבק, מכילה חפיסת מה ולהבין לקרוא יכולים לא המשתמשים הן בערבית, שהכתוביות

בקיוסק. או בפיצוציה קנו הם שאותה

למציאות. למשל, קשר כל וחסר מופרך שזה הרי האריזה, על כתוב מה ״כשכבר מבינים

כמות את  בדקו כשחוקרים  אבל  ניקוטין.  מיליגרם חצי  רק  מכילה שהחפיסה  מצוין 

ומעשני מעשני סיגריות של בדמם — הניקוטין שן הפירוק תוצר חומר שהוא — הקוטינין

של אחרות, בסבב אחד במילים .4 פי גבוהה היא הנרגילה מעשני נמצא שאצל נרגילה, 

הקטנה, הנרגילה לפחות. מארבע סיגריות שנשאפת זהה לזו בכמות בנמות עשן נשאף עישון

המים ונפח מרוכז  בה כיוון שהטבק הרגילה, יותר מהנרגילה מסוכנת הקומפקטית, אף

יותר״. מרוכזת לריאות שנשאפת שהכמות כך קטן,

ÌÈÎÂÒÓ ÌÈ¯ÓÂÁ

(חומר מולסה הטבק? אריזת על שמצוירת לכאורה, התמימה הפירות תערובת מכילה ומה

מחלות לגרום שעלולים ועופרת, כרומיום ארסן, בנזופירן, זפת, וכן מסוכר), שמופק מתוק

מעשני ״בקרב השתן. ושלפוחית השפתיים  החניכיים, הריאה,  סרטן כמו שונות, סרטן

,(00) הפחמן תחמוצת חד גבוהות במיוחד של רמות סלע, ״נמצאו בדם פרופ׳ מציין נרגילה״,

לגרום למחלות שעלול דבר בגוף, שונות לרקמות החמצן באספקת פגיעה ומשמעות הדבר

בריאות״. ולפגיעה דם וכלי לב

״מי לפה. מועברת מפה הנרגילה כשפיית נשפיית בחברותא, כאמור הנרגילה נעשה עישון

כמו הרפ0 מידבקות בסיכון לחלות במחלות ״נמצא אומר פרופ׳ סלע, נרגילה״, שנוהג לעשן

ובמחלות באקזמה גם בסיכון לחלות נימצא הוא מחלת הנשיקה. שחפת, השפתיים, הרפס

והזדקנות והמיני, הגופני בכושר בנושר פגיעה גם תיתכן בפייה. שאוחזת היד באצבעות עור

מוקדמת של העור״.

והתערובת כולה לנרגילות, בטבק שנמצאים והשימור הטעם חומרי מהם מצוין כיוון שלא

נוספות סכנות ואיזה לריאות נשאף עוד מה בבירור יודע אינו איש לפיקוח, נתונה לא

עוד רבים בהם. ניווכח עצומים שעוד נזקים פה ״יהיו המעורב.  בטבק להימצא עלולות

סלע. פרופ׳ מזהיר המחיר״, את זה על ישלמו
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האלכוהול גראס. עלי לטבק ומכניסים באלכוהול המים את מחליפים הנוער מבני חלק

לכבד ולריאות. למוח, ביותר למסוכנים הטבק חומרי את והופך את הבעבוע מגביר

מים דרך סינון עוברים שלו הפירוק ותוצאי שהעשן ״שכיוון סלע, פרופ׳ אומר דעה״, ״רווחת

ממש זו אבל מזיק. ואינו יותר ׳ותר דליל בנרגילה הטבק (בעבוע), די19יפוזיה של ותהליך

יוצרים המים אחר׃ נזק ק״יים המים, של פילטריזציה של מזערי אלמנט ישנו אם גם כי טעות,

ריאותיהם. מלוא לשאוף למעשנים וגורם הנשימה בדרכי העשן מעבר על שמקל דבר לחות,

בגרון, גירוי נוצר סיגריה אם בעישון שאיפתו. את עוצמת איפוא, איפה מגביר, העשן לחלוח

יותר״. ואפילו מידה באותה מסוכן אך הרטיבות, בשל יותר נעים נרגילה שעישון הרי

מזה בהרבה ארוך הנרגילה עישון שמשך לעובדה דעתם את נותנים לא גם והילדים ההורים

נרגילה עישון למחלות. הסיכונים הסינונים את משמעותי באופן שמעלה דבר סיגריה, של

בנוסף עשן לריאות, של יותר גדולה כמות נשאפת כזה עישון בסבב 45 דקות. בממוצע אורך

העולמי, הבריאות בארגון שהצטברו נתונים לפי המים. מלחות שנגרמת העמוקה לשאיפה

שלמה. חפיסת סיגריות השפעה כמו לעישון יש נרגילה אחת לעישון

קלות האריזה, גבי על אזהרה כל נמכר לקטינים בלי שהוא העובדה הטבק, של הזמינות

עישון את הופכות אלה כל — תמים בשעשוע שמדובר שחושבים ההורים של הראש

כבר כאמור נשלם מומחים לדברי נזקיה, שאת ומסוכנת, ממדים רחבת לתופעה הנרגילה

הקרוב. בעתיד

˙È˙¯·Á ˙ÂÎÈÈ˘ ˙˘ÂÁ˙

אונים ״חסר עירוני, ביישוב ו׳ בכיתה מורה סמדר, מתארת הספר״, בבתי ההוראה ״צוות

כדי סביבה מתיישבים נרגילה, מוציאים ילדים שנתי בטיול ההורים. של שאננותם מול

שהוריהם להם, בשעה להעיר יכולה אני איך לעשן. ומתחילים שייכות חברתית להרגיש

ברור ללא שבין מסוכן הזה הדקיק ובגבול אתם? יחד מעשנים לעשן ואפילו להם מתירים

שאחרי בשעות נעשית הנרגילה סביב הפעילות שמרבית גם מה אונים, חסרי באמת אנחנו

הרצאות באמצעות ההסברה את  יגביר אם החינוך  משרד יעשה  טוב הלימודים. יום

כאירוע וקיבועה התפשטות התופעה המשך את וימנע מהסכנות יחלחל משהו וסרטונים.

לגיטימי״. חברתי

מסבירה הולך״, הכי ודובדבן תות ״טעם נרגילות. לעשן הנוער בני ממשיכים יקרה שזה עד

נעים״. זה נהדר, וזה מה ריח אסקרי. ״יש לזה אירית

˙Â·Â‚˙

מנכ״ל ממ׳חוזר החינוך. מוסדות שימוש בנרגילות בכל על אוסר ״המשרד החינוך׃ משרד

נובמבר — החינוך 0בס״ב/3 במוסדות טבק ומוצרי סיגריות למניעת עישון קבע הוראות

גם ומחייבות תקפות סיגריות לעישון המתייחסות וההוראות ההנחיות שכל עולה 2001׳

נרגילות״. לעישון

עולה 2003 בשנת בישראל העישון על הבריאות שר שמסר ״מדו״ח הבריאות׃ משרד

בודק מתרחבת. המשרד הנוער בני בקרב הנרגילות עישון שתופעת לכך מודע  שהמשרד
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האזהרה שטח הגדלת וכן ומעלה. איזה? מגיל טבק מוצרי מכירת להגבלת חקיקה אפשרות

טבק מפיצי חיוב  האריזה, מגודל שליש  מה?  לכדי  העישון  עישוו מוצרי של  המופיעה

כן טבק. כמו מוצרי בפרסום האזהרות ושינוי המוצר; אריזות על אזהרות לנרגילה בהדפסת

ובצה״ל״. החינוך במוסדות ההסברה מערך את לתגבר המשרד מתכוון

לאלתר להימצא חייב של הכנסת׃ ״הנושא ועדת העבודה והרווחה יו״ר יהלום, שאול ח״כ

מתכוון אני ממנו מסוכנת. ההתעלמות והבריאות. החינוך של משרדי אינטנסיבי בטיפול

ראש״. בכובד בתחום הנעשה אחר ולעקוב הוועדה את לכנס

ערים ואנו בעניין תלונות הגיעו ״למשרדנו הילד׃ לשלום המועצה יו״ר קדמן, יצחק ד״ר

על ליידע צריך הבריאות ומשרד ההסברה, את להגביר צריך החינוך משרד לדעתי, לנושא.

על מוחלט איסור לדעתי לאסור יש זה בכלל נרגילות. להיגרם מעישון העלולים הנזקים

טבק לקטינים״. מכירת

מימדי את לגלות  ״הופתעתי עישון׃ למניעת הישראלית האגודה יו״ר לרר, טוביה  ד״ר

שמתחילה של ממש, למגפה האחרונות בשנתיים והפכה בשוליים ששנים הייתה התופעה,

כבר בכיתות ה׳.

עישון כמו לפחות ממכר  אותה,  המעשנים לילדים מסביר לא שאיש  מה  נרגילה, עישון

גמילה תהליכי האלה מהילדים למנוע כדי יותר. לא אם כמוהן, בדיוק ומסוכן סיגריות

ומהר״. עכשיו כבר והמניעה ההסברה את להגביר יש קשים,
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תכנית הפעילות — מרכז הלמידה .1

מנת לספק  פלס על דגנית ידי על פותח — בריא אויר לשאוף —  מרכז הלמידה לא״ב

מצעירים לעשן. למנוע במטרה רגשית וחויה חיים מידע, כישורי

כוללת׃ המרכז תכנית .2

ודיון שקופיות מצגת — בכיתה מקדימות פעילויות א.

כרזה יצירת חברתית, פרסומות, השפעה למידע, הכוללות התייחסות תחנות חמש ב.

להפנמת מידע. ומשחק קלפים

שונות. בדרכים בכיתה הנושא סיכום ג.

ספר׃ בבתי הפרוייקט העברת .3

ומגוונים-כיתות  בתנאים שונים מרכז, באזור שונים ספר בחמישה בתי בוצעה  הפעילות

ו-ח׳. ז׳

 — ההערכה  שאלוני .4

היתה׃ שמטרתם שאלונים, לפני ואחרי, שני  הוכנו

העישון היקף את לאמוד העישון, לגבי התלמידים של המוקדם המידע את לבדוק א.

עמדותיהם על והשפעתו התלמידים בבתי

במרכז התלמידים מהפעילויות של הרצון מידת שביעות את לאמוד ב.

התכנית הפעלת בעקבות העישון כלפי התלמידים בעמדות שינוי חל אם לבדוק ג.

יעילותה ואת מידית התכנית חשיבות את התלמידים כיצד מעריכם לבדוק ד.

הסקר. אוכלוסיית .5

ואחרי הפעילות)  השאלונים (לפני שני את מילאו 274 נבדקים, מהם כלל 425  הסקר

חלוץ). (מחקר הפעילות אחרי השאלונים את מלאו 151 — ורק

ושפ״י) סאלד מכון בסקר המורחב, למצוא ניתן ולוחות (סיכומים, טבלאות הסקר׃ ממצאי .6

טובה. להתרשמות כלל בדרך זכה הפרוייקט א.

הפרוייקט ביצוע אופן — הספר בבתי העברתו לאופן רבה חשיבות להעניק יש ב.

זוכה לתגובות עקבית הנהלה במדיניות מגובה מערכתית (תכנית על יעילותו משפיע

חיוביות). יותר

משחקי ידי על מושג ביותר היעיל והשכנוע פעילים להיות מעדיפים התלמידים ג.

תפקידים.
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מוטעות. דיעות לתלמידים היו בהם בתחומים מהימן מידע לספק הצליחה התכנית ד.

של וקיומה שבעישון הסכנות  את התלמידים למודעות העלתה  המידע הקניית

חברים. השפעת

מסוכן. שהעישון להכחיש נטו מעשנים, וחבריהם שהוריהם תלמידים ה.

ונחוצה. חשובה כי התכנית את הערכתם הביעו התלמידים ו.

®˙ÈÎ˙‰ ˙¯·Ú‰ ÈÙÏ© ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÔÂÏ‡˘ ˙Ó‚Â„

משפחתך מעשן? מבני האם מישהו .1

אחר — אמא — אח — אחות —  אבא

מרגיש? אתה איך שבו מעשנים, לחדר נכנס כשאתה .2

אותי דוחה לי-זה נוח לא לי-זה מפריע לא לי-זה נעים  זה

כן-לא מעשן? מחבריך הקרובים מישהו האם .3

להפסיק? אותו תשכנע האם מעשן, שלך חבר אם .4

אולי — לא —  כן

אותה? תקבל האם סיגריה, לך יציע שלך חבר אם .5

אולי — לא —  כן

אתה? גם הא תעשן החברים מעשנים, במסיבה רוב אם .6

אולי — לא —  כן

שתעשן? חושב אתה הא מבוגר, כשתהיה .7

שלא בטוח / שלא חושב אני / יודע איני / שכן חושב אני / שכן  בטוח


