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תוכנית  בעקבות  רב  מידע  מפנימים  התלמידים  כי  עולה  ושלום2  פלס  שערכו  ממחקר 

המניעה. מידע זה הינו הפאזה המשמעותית ביותר שנמצאה מובהקת במחקר זה. לפיכך, 

אנו ממליצים להקדיש לנושא המידע לפחות שני שיעורים.

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â¯ËÓ

1. התלמידים ירכשו ידע אודות הניקוטין והטבק.

2. התלמידים יכירו ויבינו את הנזק שגורם העישון ויבינו אותו.

∫ÌÈÚˆÓ‡

שאלון

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

המורה יעביר את השאלון בין התלמידים אשר יענו עליו ואח״כ יבדקו את תשובותיהם.

 ״לאן״ — לנשום אוויר נקי, הוצ׳ משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה ומשרד החינוך. 1
 פלס, שלום, מחקר בעקבות תכנית לא״ב, 1999, להשיג במכון סאלד ובשפ״י, משרד החינוך.  2
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ÔÂ˘ÈÚ ÏÚ ˙Â„Â·ÂÚÂ ˙Â¯Ú˘‰

ענו על השאלות ובדקו אחר כך בתשובות את תשובותיכם בתשובות המצורפות׃

 נכון/לא נכון  לעישון של שתיים או שלוש סיגריות ליום אין השפעה על הגוף. .1

 נכון/לא נכון  ניקוטין הוא הגורם המזיק היחיד בסיגריות.  .2

 נכון/לא נכון  עישון סיגריות מפחית מיכולת הגוף לקלוט חמצן די צורכו.  .3

 כשאנשים מפסיקים לעשן, גופם מתחיל לתקן את הנזק שנגרם .4

 נכון/לא נכון  על ידי העישון.

 נכון/לא נכון  עישון סיגריות גורם נזק רק לריאות.  .5

 נכון/לא נכון  כל סיגריה מקצרת ב-5 דקות מחיי את חיי המעשן.  .6

 נכון/לא נכון  עישון לא משפיע על העובר ברחם.  .7

 נכון/לא נכון  לרוב המעשנים קל מאוד להפסיק לעשן כשהם רוצים בכך.  .8

 נכון/לא נכון  העישון גורם להופעת קמטים בעור בגיל צעיר יותר.  .9

 נכון/לא נכון 10. ניקוטין הוא חומר רעיל ביותר. 

11. רוב האנשים מסוגלים להגביל עצמם לעישון מקרי או לעישון

 נכון/לא נכון  מספר קטן של סיגריות. 

 נכון/לא נכון 12. רוב האוכלוסייה בישראל אינה מעשנת. 

 נכון/לא נכון 13. הסיגריות מאפשרות להירגע. 

 נכון/לא נכון 14. הניקוטין הוא חומר הגורם להתמכרות. 
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נכון לא .1

לחץ הדם בחוזקה, פועם הלב סיגריה. עישון של בהשפעה להבחין אפשר שניות בתוך שלוש

תחמוצת בדו שבדם החמצן את מחליף סיגריה של עישון יורדת. הגוף וטמפרטורת עולה

לשלשל. או להקיא עלולים מתחילים מעשנים סרטן. גורמי כימיקלים בגוף ומותיר הפחמן,

טווח. קצרות הן השפעות הללו ההשפעות כל

נכון לא .2

שבקרבתו, ולאלה  למעשן  המזיקים נוספים מרכיבים מייצרת היא בוערת  כשהסיגריה 

מסוכנים, כ-90% מהעשן מכילים גזים בלבד. טבק מרכיבים נפרדים נתגלו בעשן כ-4000

המסוכנים מהמרכיבים כמה וניקוטין. הכוללים זפת חומר מחלקיקי מורכב השאר ואילו

החמצן באספקת בהפסקת  לירידה שאחראי — חמצני חד פחמן הם׃ הסיגריות  בעשן

לב. במחלות מבוטל לא הוא גורם חמצני שפחמן חד מראה המחקר לרקמות.

מזו 160 פי מרוכזת הסיגריה בכמות בעשן ומצוי ביותר רעל מסוכן שהינו — המימן ציאניד

בתעשייה. ובטוחה המותרת

נפץ. חומרי ובייצור כלל כחומר ניקוי בבית בדרך משמשת — אמוניה

חמורים. לגירויים רעל הגורם הנשימה. זהו קנה הרסיסים המרפדים את את הורס — פנול

כתרכובות מהן הוכחו במחקרים שרבות מרעילות מכיל כ-200 תרכובות — (עטרן) זפת

מסרטנות.

הארוך. לטווח הללו הן ההשפעות כל

נכון .3

האוויר. ובמעברי בריאות הפגיעה מספיק חמצן עקב להשיג הגוף מיכולת מפחית הטבק

הפנימית של הדופן את המרפדות שיער דמויות שלוחות שהן הריסיות בריא, אצל אדם

פעילות להפסקת גורם הסיגריות עשן הריאות. ועל האוויר מעברי על מגינות הסימפונות,

ציפוי הריאות. ואת את מעברי האוויר הזפת שבעשן הסיגריה מכסה כך אחר הריסיות.

חמצני החד הפחמן  גם בחמצן. הפחמן תחמוצת דו את להחליף הריאות על  מקשה זה

נושאות האדומות  הדם  כדוריות נורמלי באופן חמצן. לקבל הגוף על  מקשה בסיגריה 

הפחמן, מתרכבות אתו תחמוצת חד גז מצוי כשבאזור הגוף. רקמות חמצן מהריאות לכל

משפיע הדבר ׃ כלומר, העישון, קורה בזמן זה מהחמצן. כל ומתעלמות האדומות הכדוריות

הקצר. בטווח כבר

נכון .4

או שנה שדרושה פי על אף למרות הנזק, לתקן את מתחיל הגוף לעשן, מפסיק שהאדם ברגע

יכול האחרות הבחינות מכל בריא אדם העישון. מהשפעת להחלים הנשימה למערכת יותר

הלוכדות הקטנות (השערות הריסיות הנשימה. דרכי ויתר הגרון של גמורה להבראה לצפות

שנית לצמוח יכולות ע״י העישון, שנהרסו האוויר) אותם ממעברי ומרחיקות וחיידקים אבק

הארוך). לטווח (השפעה שנים. מספר לאחר
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נכון לא .5

גורם העישון  ואמפיזמה,  כרוני ברוניכיטיס  הריאה, סרטן  כמו לריאות לנזקים  בנוסף 

גורם הוא קיבה. וכן קשור לכיבי לב למחלות מכריע העישון זוהה כגורם נוספים. לנזקים

בצירוף עישון שבין הקשר הוכח מלימודים. או מעבודה ולהיעדרות יותר לחלות לנטייה

הארוך). לטווח (השפעות והפה. הגרון לסרטן אלכוהוליים משקאות

נכון .6

הוא המעשן. עישון מחיי וחצי דקות כל סיגריה מקצרת 5 רבים, נתונים ממחקרים לפי

מעשן. הלא מזה של ב-70% גדול מוקדם מוות למות המעשן סיכוי בריאותי חמור. סיכון

בעישון, הקשורות מחלות הסכנה של גדלה יותר,  צעיר בגיל  לעשן מתחיל שהאדם ככל

שניים פי גדולים זמנם טרם למות סיכוייהם בצעירותם, לעשן המתחילים אנשים ובמוות.

(השפעות לטווח הארוך). אלה שאינם מעשנים משל

נכון לא .7

ולהפלות. ללידה מוקדמת הסיכון וגדל מהנורמלי, קטנים יש תינוקות המעשנות לנשים

לטווח (השפעות נפגעת למעשנים שנולדו ילדים  של הפיסית שההתפתחות הוכחות יש

הארוך).

נכון לא .8

להיגמל 4 מתוך אחד רק מצליח להפסיק,  שניסו או לעשן  להפסיק הרוצים אלה מבין

(השפעות על ההפסקה מקשה בעישון והפסיכולוגית הפיסית התלות גיל 60. לפני מההרגל

הארוך). לטווח

נכון .9

מגיע לעור. דם ופחות אזורית נמוכה לזרימה גורמת כלי הדם, את מצר העובדה שניקוטין

פחמן והימצאות של הריאות הלא מעשן, עקב תפקוד ירוד מאשר אצל חמצן פחות יש בדם

לעור המגיע ובדם דם, פחות מקבל הוא כי תזונה פחות מקבל המעשן של עורו חמצני. חד

(השפעות יותר ומופיעים קמטים בגיל צעיר יותר חמצן. לכן, העור מזדקן מהר פחות יש

הארוך). לטווח

נכון .10

זאת, למרות  סיגריות.  מאכילת כתוצאה  מתו ואף חמורה  בצורה חלו קטנים  ילדים 

שילדים לכך הסיבה וזוהי הקיבה, כמו חומצית בסביבה איטית בצורה נספג הניקוטין

טיפול. אחרי בחיים להישאר לפעמים מצליחים סיגריות, שבלעו

נכון לא .11

עצמם מגבילים מ-10% פחות פיסית והן פסיכולוגית, הן ממכר, סם הוא שהניקוטין משום

הארוך). לטווח (השפעה יחידות סיגריות לעישון של או בפעם), פעם (מדי מזדמן לעישון
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12. נכון

משרד  בהזמנת  שימושי,  חברתי  לחקר  המכון  ידי  על   1987 באוקטובר  שנערך  בסקר 

הבריאות, מצאו שרק 32% מהציבור היהודי המבוגר מדווח על עישון סיגריות. כלומר, 68% 

מהאוכלוסייה כלל אינו מעשן. שיעור הלא מעשנים גדל בהדרגה כפי שמתקבל מסקרים 

כתוצאה  בעולם  בהדרגה  יורד  הצעירים  בגילאים  המעשנים  שיעור  זה.  לסקר  קודמים 

מתכניות חינוכיות, אבל בישראל קיימת מגמת עלייה בשיעורי העישון בקרב צעירים.

13. לא נכון

לניקוטין  לצפות  לומדת  העצבים  מערכת  להירגע.  הצורך  את  בגוף  שיוצר  הוא  העישון 

שנשאף בעישון הסיגריה, ואז, כשמונעים המגוף מהגוף את הניקוטין, הוא ״נלחם״, ודבר 

זה גורם לאדם להרגיש עצבני ומתוח. רגיעה אמיתית יכולה לקרות רק אם אדם אינו מעשן 

או מפסיק לעשן.

14. נכון

מדענים החוקרים את נושא ההתמכרות לסמים, הגיעו למסקנה שניקוטין, החומר המצוי 

לטבק  להתמכרות  הגורמים  התהליכים  מזאת,  יתרה  ממכר.  סם  הוא  הטבק,  סוגי  בכל 

ניסיון  וקוקאין.  הרואין  כמו  אחרים  לסמים  להתמכרות  הגורמים  לתהליכים  דומים 

להפסקת עישון מלווה בתופעות לוואי דומות לאלה של גמילה מסמים.


