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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
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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.
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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.
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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


