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ÔÂ˘ÈÚ ‡˘Â· ˙ÂÈÏÂ˜ ¯Â‡ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÓÈ˘¯

משרד הפרסומים, מחלקת שפ״י בהוצאת פלס, (דגנית בריא״) אוויר (לשאוף לא״ב .1

המופעלת תכנית זוהי בישראל)׃ ריאה מחלות למניעת האגודה בתמיכת ,1999 החינוך,

נושא, לא זהו — אמין התכנית׃ מידע בין נושאי בכיתות ו׳-ז׳-ח׳. אינטראקטיבית בשיטה

כוללת התכנית וחברתי. אישי ודימוי חברתי לחץ ההתבגרות, גיל של לבעיות התייחסות

ח. עד ו׳-טח׳. למעלה כתוב לכיתות מתאימה והיא הדרכה ומרכז למידה, חוברת

-1800 לכול״, טל׳ ״ספר ובחנויות ,02-56043256 פקס׳ בשפ״י, להשיג החוברת אפשר את

.03-5180555 טל׳ ו״רכגולד״, ,35-1800

הכוללת (תכנית בשליטה״ להישאר  בוחרת ה-2000 שנות של  מעשנים הלא ״כיתת .2

בסרטן למלחמה האגודה ידי על במשותף והוצאו שהוכנו עבודה, וחוברת וידיאו קלטת

מיקום של בתכנים והיא עוסקת ה׳-ו׳ לכיתות מיועדת כללית)׃ התכנית בריאות ושירותי

מיותרים וכו׳. הימנעות מלקיחת סיכונים לחץ חברתי, התמודדות עם שליטה פנימי,

.03-5719577 טל׳ בסרטן, למלחמה באגודה לרכוש אפשר הקלטת ואת החוברת  את

בסרטן למלחמה (האגודה הדרכה וחוברת  שקופיות מערך  — לעשן״ לא או ״לעשן .3

העישון, העישון, נזקי להתחלת סיבות אלו׃ נושאים כולל המערך כללית, 1999)׃ וקופ״ח

ז׳-ט׳. לכיתות מתאים החומר חברים. והשפעת וגלוי סמוי פרסום

פקס׳ 03-7322780  ,03-5719577 טל׳ בסרטן, למלחמה באגודה המערך לרכוש את  אפשר

.03-57195778

של בתכנים עוסקת היא לחט״ב, המיועדת  וידיאו)  קלטת  (היא הלא״ של ״הקוסם .4

במרפ״ד״ים. להשיג ניתן בעברית. אנגלית/כיתוביות דובר קבוצתי, ולחוץ אסרטיביות

˙ÂˆÏÓÂÓ ‰ÚÈÓ ˙ÂÈÎ˙

היועץ בהנחיית התכניות, הפעלת לפני החינוכי הצוות אנשי של השתלמויות מומלצות

ב). בנספח המפקחים רשימת את (ראה במחוזות שפ״י במדריכי להיעזר אפשר החינוכי.

בית של הספציפית התלמידים לאוכלוסיות המניעה תכנית של התאמתה את לבדוק יש

הספר.

∫˙ÂÈÎ˙‰ ÔÏ‰Ï

יסודי לחינוך האגף שפ״י, אגף  לימודים, לתכניות  האגף (בהוצאת  חיים״ ״כישורי .1

א׳-ו׳ ועוסקת לכיתות מתאימה התכנית התשנ״ו)׃ החינוך, משרד דתי, והמינהל לחינוך

העישון. מפורטת לנושא התייחסות יש עצמה בתכנית בכישורי חיים. בעיקר

טל׳  וב״רכגולד״, ,1800-35-1800 ״ספר לכול״, טל׳ בחנויות התכנית את לרכוש  אפשר

.03-5180555

למלחמה החינוך והאגודה הבריאות, משרד משרד (לא״ן) (בהוצאת אוויר נקי״ ״לשאוף .2

נוספות תכניות ועל קנדית תכנית על מבוססת התכנית 1989)׃ — התשמ״ט בסרטן,

של החברתיות במשמעויות וגם העישון  בנזקי מתמקדת גם היא לישראל. שהותאמו

וחוברת לקבוצה כוללת דפדפת והיא ו׳-ט׳, לכיתות התכנית מתאימה העישון. הרגלי

למורה.
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טל׳  הבריאות, ביחידה לקידום הבריאות, במשרד בשפה הערבית, גם להשיגה  אפשר

.02-6235399  פקס׳  ו-02-6228880, 02-6222001

הוצאת לקט, אחרים (רות וסמים אלכוהול טבק, בנושא למניעה ולהתערבות ״מדריך .3

תכניות להפעלת הנחוץ הבסיסי המידע כל את כולל המדריך החינוך)׃ משרד שפ״י,

כיתה עד א׳ מכיתה הלימודים עקרונות המדיניות, תכנית ההתערבות, רציונל המניעה׃

להשתלמויות המלצות וסמים, אלכוהול טבק, בנושא שיצאו המנכ״ל חוזרי כל י״ב,

ומאגר מידע נוסף.

.02-5603256 פקס׳ בשפ״י, המדריך את להזמין  אפשר

ÔÂ˘ÈÚ‰ ‡˘Â· ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙ÂÏÂÚÙ

במאי ב-31 המתקיים עישון בינלאומי ללא היום ה עישון׃ לקראת ללא הבינלאומי היום .1

ולהשתתף בתחרות עישון למניעת תכניות להפעיל נקראים המנהלים שנה נקראים מדי

פרסים, לזוכים מוענקים זה ביום בתערוכה. המוצגות תלמידים עבודות של ארצית

בתחרות להשתתפות בישראל. הקריטריונים ריאה ושחפת מחלות למניעת הליגה מתנת

טל׳ בשפ״י, נוספים פרטים שבט-פברואר. בחודש המנכ״ל בחוזר שנה מדי מתפרסמים

02-5603874, פקס׳ 02-5603256.

באמצעות לחזק שמטרתה חינוכית תכנית זוהי עישון׃ למניעת ״עמיתים״ התכנית .2

פרטים עישון. בחיים ערכיים ללא הבוחרים רוב התלמידים הנורמה של את העמיתים

בשפ״י.

ÔÂ˘ÈÚ ‡˘Â· Ë¯ËÈ‡ È¯˙‡ ¯Á·Ó
www.labriut.co.il/index.asp
www.smoky.co.il
www.lung-nmc.co.il
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/settlment
www.tobaccoweek.com
/www.tobaccoweek.com
http://thetruth.com
/www.worldnotobaccodat.com
/www.smokingsucks.bfld.net
/http://eshnay.com/lev
http://www.quitsmoke.co.il

http://www.tobaccoweek.com/
http://thetruth.com
http://www.worldnotobaccodat.com/
http://www.smokingsucks.bfld.net/
http://eshnay.com/lev/
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ÔÂ˘ÈÚ ˙ÂÈÎ˙ ‡˘Â· ˙Â¯Â˜Ó ˙ÓÈ˘¯
˙ÂËÏ˜

במרפ״ד״ים. להשיג — של הלא הקוסם .1

בריאות ושירותי למלחמה בסרטן האגודה — בשליטה ה-2000 נמצאת שנת כתת פתח .2

כללית.

בסרטן. למלחמה האגודה — הרוצח תדמית .3

˙ÂÈÎ˙

החינוך. למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות, האגודה הוצ׳ הוצאת משרד לא”ן, .1

הנוער. עליית הוצאתהוצ׳ — בלי לי כיף — עישון .2

בסרטן. שקופיות, האגודה למלחמה בליווי הרצאה — סרט לעשן לא לעשן או .3

הוצ׳ הוצאת עישון, למניעת אינטראקטיבי למידה מרכז בריא, אוויר לשאוף — לא״ב .4

החינוך. משרד שפ״י,

תל-אביב. רמות הוצאתהוצ׳ מ׳, סמילנסקי — האתגר׃ התבגרות .5

החינוך. משרד הפרסומים, מחלקת הפדגוגי, המינהל הוצאת ה-ו, חיים כישורי .6

משרד לחינוך התישבותי, המינהל הוצאת עישון, להפסקת תכנית אפשרית — משימה .7

החינוך
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˙ÂÏÈ‚¯ØÔÂ˘ÈÚ ‡˘Â· „Â˜ÈÓ ˙ÂÏ‡˘
®‚Â¯· ÌÚÂÈ·‡ ¯¢„ ÈÙÏ „Â˜ÈÓ ˙ÂˆÂ·˜ Ï„ÂÓ ÈÙ ÏÚ©

מקבוצת מידע לאסוף במטרה המיקוד קבוצות שיטת פי על המועבר ”guide line״ לפניכם
ולעמדותיהם. מתאימה לצורכיהם מניעה תכנית עבורם כדי למקד (תלמידים) המיקוד

מנחה׃

ונרגילות. ביה״ס נוער, על מכם היום ללמוד רוצים אנחנו

בסבב. היכרות £

למשתתפים) נרגילות? (דף זה מה

אמרתי... נרגילות אמרתי £

הוא... נרגילות שמעשן ילד £

הוא... מעשן נרגילות שלא ילד £

(בסבב) בתשובות המנחה דיון

זאת? עושה נרגילה שמעשן מי למה

זאת? עושה לא נרגילות מעשן שלא מי למה

לשני בשקט האחד שמספרים ונערה נער יושבים מאחוריכם באוטובוס, אתם יושבים £

שעישנו נרגילות. בזמן להם שהיו חוויות על אתם שומעים) (אבל

אותם תארו

התנהגות…) לבוש, רקע, אופי, (גיל, הנער את א.

אופי, לבוש, התנהגות...) הנערה (גיל, רקע, את ב.

לנאמר התייחסות

למה משהו? זה עם עושים האם אתם נרגילות. שלכם שמעשנים חברים על יודעים אתם £

כן? למה לא?

בנושא? מה שעושים בביה״ס על דעתכם מה

בנושא. היום עד שנעשה למה מ-10-1 ציון תנו

לתלמידים? ולעזרה להיוועצות, גורם יהיה שהוא כדי לעשות צריך ביה״ס צריך מה
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‰ÏÈ‚¯ØÔÂ˘ÈÚØÌÈÓÒ ‡˘Â· „Â˜ÈÓ ˙ˆÂ·˜ Ï„ÂÓ
מדריכות שפ״י) גרינשפן, ונורית מרקוביץ אילה (חשבו ורשמו׃

את מבקש המנחה מכן, לאחר כאשר אישית  כעבודה  השאלות את להדפיס מומלץ

הקבוצה. ממשתתפי מההיגדים איחד לכל ההתייחסות

נרגילה)? (מעשנים בסמים משתמשים בשכבה לדעתך תלמידים כמה £

נרגילה)? (מעשנים בסמים משתמשים אליך שקרובים אנשים כמה £

מה עיתוי, זמן, (מקום, משתמשים מעשנים, בה הסיטואציה של המאפיינים את תאר £

קבוצה). אירוע, קורה,

המוכר? מי איפה נקנה? איכותו, חומר? איזה שמשתמשים?, על החומר יודע אתה מה £

עולה? זה כמה

זה מה ת? ונפשי, פיזית מרגישים הם מה משתמשים? שמעשנים, החברה מספרים מה £

עושה להם?

כל ביום, פעם בשבוע, פעם ב.... פעם משתמשים, מעשנים? באיזו תדירות הם באיזה £

ביום. פעמים כמה יום,

מה אם כן, מפסידים? שהם משהו שיש חושבים אתם האם מזה? הם מרוויחים מה £

מפסידים?

בקטע? נמצאים שכן על אילו שלא מעשנים/משתמשים כאילו חושבים מה £

בנושא? שיעסקו לעסוק תוכניות ליזום מקוםצריך יש לביה״ס האם £

¯ÚÂ‰ È· ·¯˜· ‰ÏÈ‚¯‰ ÔÂ˘ÈÚ ˙ÚÙÂ˙ ∫‡˘Â· „Â˜ÈÓ ˙ˆÂ·˜ Ï„ÂÓ
גרינשפן) ונורית מרקוביץ אילה ורשמו׃ (חשבו

∫˙Â¯ËÓ

הנושא. לגבי לתלמידים והתלמידים המנחה בין משמעותי דיאלוג ליצור .1

ביחס לעישון נרגילות. התלמידים של ליבון העמדות והידע .2

∫ÍÈÏ‰˙‰

השאלות, עם תלמידים יבחרו להתמודד מספר הדיון בשיטת האקווריום. את לקיים ניתן

מהתהליךממנו. ומתרשמת בתהליך צופה הכיתה כששאר

הקבוצה. ממשתתפי מההיגדים אחד לכל התייחסות המנחה יבקש השאלון מילוי בתום

שצפו עם התלמידים בזמן שעלו הדברים התלמידים על עם דיון מומלץ לקיים מכן לאחר

בתהליך.
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בקביעות?  נרגילה מעשנים שלך בשכבה לדעתך תלמידי\ם  כמה .1
בקביעות?  נרגילה אליך מעשנים שקרובים אנשים  כמה .2

עיתוי, מה קורה, זמן, (מקום, נרגילה מעשנים שבה הסיטואציה של תאר את המאפיינים .3

קבוצה). אירוע,

לנרגילה, איזה חומר? שמכניסים החומרים אתה יודע על מה .4

  נקנה? איפה  איכותו

  עולה?   כמה זה  מי המוכר?

זה עושה מה ונפשית, פיזית מרגישים הם מה נרגילה? שמעשנים החברה מה מספרים .5

להם?

נרגילה? הם מעשנים באיזו תדירות באיזה .6

התשובה  (הקף ביום פעמים כמה יום, כל ביום, פעם בשבוע, פעם ב...,  פעם

המתאימה).

מזה?  מרווחים הם לדעתך  מה .7

האםאת/החושב/תשיש משהושהם מפסידים? אםכן,מהמפסידים? .8

 מהחושביםכאילושלאמעשניםנרגילהעלאילושכןנמצאיםבקטע?  .9

מהאפשרויות הבאות׃ באחת עישון הנרגילה? בחר תופעת על 10.מה דעתך

תופעה שלילית— למה? £

— למה? שלילית תופעה די £

— למה? חשובה במיוחד תופעה לא £

— למה? חיובית תופעה די £

למה? — חיובית תופעה £
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שכבת תלמידי להורי

רב, שלום

עישון. מניעת תכנית ילדיכם יעברו הקרוב בחודש

התחלת את ולמנוע מתבגרים. אצל עישון שוללות עמדות ליצור היא התכנית מטרת

ההתבגרות. בגיל העישון

והמשפחה. מעורבות הבית ללא צעירים אצל עישון למניעת חינוך על הדעת להעלות אין

פונים שאנו הסיבה  וזו מתבגרים עישון על ביותר משפיע כגורם נמצא המשפחה  גורם

בתכנית. מעורבים להיות אתכם לעודד כדי בעיקר אבל אתכם, לידע כדי גם אליכם׃

גם כי מעשנים, אם אתם יתכן, זה. בנושא רבות שאלות אתכם ילדיכם ישאלו כי להניח יש

לכם. ״יציקו״

כל בעתיד לעשן לא החלטה לקבל ילדיכם את לעודד היא מטרתנו התכנית. מטרת אינה זו

(כפוי). פסיבי לעיון להחשף לא זכותם על לעמוד כלים להם ולתת בידיהם, הבחירה עוד

הפעילות. תבואו ותבקרו את ילדיכם בשעת אם נשמח

בברכה

השכבה צוות

דגנית הודעה. מעין לאיור של המכתב את ו״להכניס״ יד כתב בפונט של לכתוב — למאייר



±±¥
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

˙Â¯Â˜Ó ˙ÓÈ˘¯

2000 אפריל העישון, לצמצום לועדה הוגשה טיוטה — יוסי הראל, .1

הרפואה, — השרון ספר באזור בתי תלמידי בקרב נרגילה — עישון ועוד ורסנו,שבתאי, .2

(2003 (נובמבר י״א, חוב ,142 כרך

1999 ושפ״י סאלד מכון , לא״ב, תכנית בעקבות סקר — שלום פלס, .3

והמינהל יסודי לחינוך האגף שפ״י, אגף לימודים, לתכניות האגף חיים,הוצאת כישורי .4

החינוך התשנ״ו משרד לחינוך דתי,

והרווחה ומשרד החינוך, הוצ׳ משרד הבריאות, משרד העבודה נקי, לא״ן, לנשום אויר .5

1989 בסרטן, למלחמה האגודה בשיתוף

המחלקה למלחמה בסרטן בשיתוף האגודה וחוברת, שקופיות לא לעשן״ — או ״לעשן .6

כללית בריאות שרותי בריאות, לקידום


