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∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

 לראות בעישון סיגריות במה חברתית הפוגעת במגזרי חיים שונים ולבחון את הבעיה  .1

מנקודות ראות שונות.

ידי כך פגיעה  ועל  (עישון פסיבי)   להכיר בקשר שבין עישון לבין פגיעה באדם האחר  .2

בכבוד הזולת.

 לפתח כלים להתמודדות עם נושא העישון. .3

החוק  בעקבות  החינוכי  המוסד  כותלי  בין  העישון  לאיסור  אפשריים  נימוקים   לתת  .4

החדש.

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

המנחה יחלק את הכיתה לקבוצות קטנות ויקרא את הסיפור הזה׃

 ÏÎ·Â ˙ÂÓ„Ê‰ ÏÎ· ÌÈ˘ÚÓ Ì‰ Æ˙ÂÈ¯‚ÈÒÏ ÌÈ¯ÂÎÓ‰ ÌÈ˘‡ ÔÂÓ‰ ˘È ¢‰ÏÂÚ‰ Ô˘Ú‰ ı¯‡·¢

 ¨ÌÈÏÂÁ  È˙··  ¨¯ÙÒ  È˙··  ÌÈ˘ÚÓ  ªÔÂ˘ÈÚ  „‚  ˙ÂÏ·‚‰  ÔÈ‡Â  ÌÈ˜ÂÁ  ÔÈ‡  ÂÊ  ı¯‡·  ÆÌÂ˜Ó

Æ˙Â·ÂÁ¯·Â ÌÈÚÂ¯È‡·Â ¨˙Â·ÈÒÓ· ¨ÚÂÏÂ˜ È˙·· ¨˙Â„ÚÒÓ·

 ˜Ê Ì¯Â‚ ÔÂ˘ÈÚ‰˘ ÌÈ˘Á Ì‰ ÆÔÂ˘ÈÚ‰Ó „Â‡Ó ÌÈÏ·ÂÒ Ì‰Â ¨ÌÈ˘ÚÓ ÌÈ‡ ÌÈ·˘Â˙‰Ó ˜ÏÁ

 ¢ÆÆÆÌ‰ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡· Ú‚ÂÙÂ Ì˙Â‡È¯·Ï

איור

 חובר ע״י צוות מדריכי היחידה לתכניות מניעה, שפ״י  4
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שלפניכם. הסיפור את קראו

בריאותיות, כלכליות, לבעיות (התייחסו שנוצר  מהמצב העולות השונות הבעיות מהן

ואישיות)? מוסריות רגשיות, חברתיות,

פוגעת בכבוד האדם, היא האם הקבוצה? חברי רוב דעת עפ״י ביותר מהי הבעיה הקשה

וכיצד?

למסע נאום כמו למשל׃ לחבר ולבצען, הבעיה לפתרון להציע הצעות מעשיות עליכם כעת

וכד׳. חוקים דיונים ציבוריים, נאומים, הסברה,

לקשר דואג והמנחה שהוצעו, הפתרונות ואת שהעלו הבעיות את קבוצה כל מציגה במליאה

בריאים. לחיות חיים ולזכותו ובזכותו האדם לכבוד בכבוד של העישון הפגיעה את

במקומות עישון על האוסר החוק הזולת — בריאות לשמור על העוזר החוק על ידבר המנחה

האדם. לכבוד החוק את ויקשר ציבוריים

יכול המנחה אשר תלמידם, לגבי החוק לחקיקת המתייחסים אפשריים נימוקים להלן

.2001 נובמבר (ב) מנכ״ל ס״ב/3 חוזר לדיוןבדיון׃ מתוך בהם להשתמש

ÌÈÈÎ¯Ú ÌÈ˜ÂÓÈ Æ‡

לתופעת הספר  בית  של ולגיטימציה הכרה על מצביע הספר בבית לעשן  היתר  .1

תלמידים. ע״י העישון בתופעת

מסר מעביר גם כמו הפרט, וכיבוד התחשבות בזולת של מסר מעביר העישון איסור .2

סביבתי. חינוך של
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הוא אם גם אליו לחנך שיש ערך הינה האדם חיי ערך ברורהצבת לא — ערך הצבעת .3

ואיסורים. בהגבלות כרוך

כאן .עד האינדיבידואליזם, בעידן להקנותו שיש כערך לעשן הזכות את המנמקים יש .4

בפרט הפוגע זה, נימוק לשלול למעשן ולסביבתו, יש המוכח, הבריאותי הנזק בשם

אידיאולוגיים. ערכים בשם

ÌÈÈ˙ÚÓ˘ÓÂ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˜ÂÓÈ Æ·

משיכה מקור ולהיות התמרדות דפוס לאמץ עלולה הספר בית בחצר מעשנת קבוצה .1

תלמידים אחרים. על והשפעה שלילית

חוקיים לא באמצעים להשיגו  לנסות עלולים המעשנים רב. כסף  נדרש לעישון .2

ופסולים.

על להימנות שכדאי קבוצה ,IN כקבוצה להיתפס עלולה מעשנת תלמידים קבוצת .3
ייגררו אשר ה״קוליות״, בשם לא מעשנים חברים אליה שתמשוך קבוצה חבריה,

לעישון.

למתבגר. גם הנה צורך גבולות למתבגר הצבעת .4

המרד. את התוחם גבול הוא האיסור המתבגר. להתפתחות חיוני מרד .5

ÌÈÈ˙Â‡È¯· ÌÈ˜ÂÓÈ Æ‚

לאזור תלמידים למשוך עלול פינה משלה לה מעשנים שיש לקבוצת הרצון להשתייך .1

נזקי העישון הפסיבי. את עליהם תחיל המעשנים נוספים, שהשהות עם

את ולהגדיל כתוצאה מכך המעשנים מספר את להגדיל להגביר היתר לעישון עלול .2

הבריאותי. הנזק


