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הבוגרת האוכלוסייתה בקרב מעשנים הלא מספר לגבי הכיתה חברי של השערתם מהי .1

המתבגרים. ובקרב

את ההשערות? הבדוקות העבודות סותרות או מאמתות באיזו מידה .2

הכיתה? חברי בקרב נפוצות לעישון בקשר נוספות השערות/אמונות אילו .3

הבדוקות? העובדות פי על מוטעות או נכונות אלה השערות האם .4

העובדות? הסיבות להבדלים בין ההשערות לבין מהן .5

¯ÂÙÈÒ

לדווח תפקיד עליו הוטל נראה. ואינו רואה חייזר נצמד המאדים, מן שחזר חלל לרכב

סיגריות. הוא עישון בנושא הספר שלך, בקרב מתבגרים בבית בארץ, קורה מה לבני מינו

הצהריים אחר בשעות בבתים מבקר הוא ובהפסקות, השיעורים בזמן הספר בבית מבקר

בסופי שבוע, מתבגרים, של והתכנסות בילוי במקומות ציבוריות, בגינות מבקר ובערב, הוא

ובחופשות.

חש? הוא מה חושב. הוא מה מריח? הוא מה שומע? הוא מה רואה? הוא מה

בני (כמותית), מס׳ מדויקת בצורה שאסף הידע כל על מינו לבני מפורט כותב דו״ח הוא

וכד׳. שניסו לעשן, גילאים, ילדים שמעשנים באופן קבוע נוער
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לכתוב הקבוצה על החייזר. לתצפית הנחייה דף מקבלת קבוצה כל לקבוצות. מתחלקים .1

הבא). — בעמוד החייזר דף (מצ״ב של החייזר. הדו״ח את

הכתוב. את קורא נציג מכל קבוצה קורא במליאה, .2

שאתם מכירים? זה מה החייזר שסיפר מה — האם שאלה לכיתה .3

בישראל. נוער ובני מבוגרים בקרב היקף העישון על מדויקים נתונים לתלמידים לתת יש

מעשנים. אינם המבוגרים מקרב 78% מעשנים. המבוגרים מקרב 28%

הרשות למלחמה בסמים סקר מעשנים עפ״י אינם כלומר, 87% 14 מעשנים, עד גיל 13%

.1998
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להימנע להשפיע מנת על בנושא העישון לתלמידים שיש לתת הרלבנטי המידע לדעתכם מהו

מעישון?

שפ״י. מניעה, לתכניות היחידה מדריכי צוות ע״י חובר 4
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נראה. ואינו שרואה חייזר נצמד מהמאדים שחזר רכב לכל

העישון. בנושא הנוער בני מה קורה בקרב מינו לדווח בלני לבני עליו ׃ תפקיד, קיבל הוא

בשכונות ביישובים, בטיולים, הנוער, במועדוני במסיבות, הספר, בבית נמצא החייזר

ובבתים.

החייזר מסתובב במשך היום ובשעות הלילה.

איור

רואה החייזר? מה

שומע? הוא מה

חושב? מרגיש? הוא מה

לאנשיו? מדווח הוא מה על

הנוער? בני על החייזר למד לדעתך מה
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הזדמנות זוהי בתערוכה. ולהציגן הנושא אודות ״תמונות״ ליצור מוזמנים הקבוצה חברי

באמצעות אותו אותו, לדמיין לראות בו, הקשורים שונים ועל היבטים הנושא על ״לחלום״

תוכנו על ידע לנו מספקות בהן וההתבוננות התמונות יצירות ותחושות. צלילים תמונות,

והצרכים. העמדות נושא לסיכום מתאימה זו פעילות הנושא. של
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מוזמנים אתם ״עישון״. בנושא תערוכה המציגה גלריה נפתחה בארץ המוזיאונים באחד .1

תביאו זו לפגישה אוצר התערוכה. כפסלים, וכצלמים לפגישה עם כציירים, כאומנים,

כשהוא היצירה את לקבל יוכל ה״עישון״. אוצר התערוכה בנושא לתערוכה שלכם יצירה

בה. חש אותה, רואה בה, צופה

היצירות  של  רישום (לערוך  בתערוכה  ומוצגות המנחה ידי  על ״נאספות״   התמונות 

במרוכז).

אינם התמונות יוצרי האומנים זו  מיוחדת בתערוכה הרחב.  לקהל נפתחת התערוכה .2

לתערוכה והיכנסו תפקידים החליפו הקהל,  אתם  כעת שמות. ליצירותיהם נותנים

מתבקש הוא עליו קטן לוח לכרטיס בנוסף מקבל בתערוכה מבקר כל כמבקרים.

לתמונות השונות המוצגות שמות לתת מוזמנים אתם בוחר. שם לתמונה שהוא לרשום

דרך הנושא, על אחד משפט ״להגיד״ צריך  לתמונה  נותנים שאתם השם בתערוכה.

התמונות ולגבי בתערוכה״ מודרך עושה ״סיור המנחה מולה. עומדים שאתם התמונה

כראשי פרקים לשמש יכולים הנאספים המשפטים מהקבוצה,. משפטים השונות אוסף

בנושא. ההתערבות לתוכניתכנית ראשוניים

בעיתוני מבקרים. להגיע ממשיכים אל התערוכה תפקידים. להחליף שוב מוזמנים הנכם .3

כתוב מה בה. המוצגות היצירות ועל התערוכה על ביקורת מאמרי מופיעים השבוע סוף

במאמרים?

בעיניך? משמעותית יצירה איזו היצירות שבתערוכה. בין תחרות עורך התערוכה אוצר .4

מדוע? לעצמך? רוכש היית יצירה איזו

— בהמשך, במפגש נוסף

הפעםבאחתמהיצירות ויבקשלהתמקד לקבוצהאתהתערוכהמהמפגשהקודם יזכיר המנחה

שמעשנים״. ילדים ובו ״חדר לדוגמא׃ המשתתפים, אחד ידי על לתערוכה שהובאה

הכשרת בקורס שעובדו על חומרים בהתבסס היועצת אורית ענבי עישון בהנחיית בנושא פעילות מתוך 5
שפ״י. ומניעה סיוע תוכניתכניות גף אגלריסי, אלה בהנחיית ליועצים מדריכים


