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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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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 £
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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 £


