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מפרט החינוך, במוסדות טבק ומוצרי עישון מניעת בנושא 2001 נובמבר סב/3, מנכ״ל חוזר

הספר. בית כותלי בין העישון לגבי ברורות הנחיות

על מוחים התלמידים פעם לא קשיים, שאלות ודילמות. מעורר וביצוען ההנחיות יישום

בבית הספר. פינות עישון להפעלת ולוחצים ואף מתארגנים איסור העישון

שחשוב ספק קיימת. אין עובדה הן הרי ונחיצותן, ההנחיות עם לא שלמים אנחנו אם גם

החינוכיים לתכנים גישותיהם ועל עמדותיהם על התלמידים עם לעבוד לנושא, להתייחס

לדעות לגיטימציה ומתן דיון פתוח יש לאפשר הנימוקים לחקיקה. את ולהבין החוק של

הנושא. שמעורר ולשאלות לרגשות השונות,
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עישון. למניעת מנכ״ל חוזר הטמעת

המנכ״ל. הנחיות חוזר עיבוד

.S.W.O.T-ה של בכלי שימוש תוך אבחון, באמצעות הנושא את לבחון הצעה להלן
האישית תוך ברמה הן למיפוי אפקטיבית עבודה מסגרת המציע סביבה לניתוח מודל זהו

מערכת. / פרט בסביבתו של הפועלים חיצוניים גורמים לבדיקת והמערכתית, והן ותוך

של והחיצונית הפנימית בסביבה שונים ממדים לבחון מנת על המודל פותח במקור

לשמש המודל יכול הוא מבחינתנו, להשגת המטרה. ממוקדות אסטרטגיות ולגבש ארגונים

ברור לא נושא, תופעה, ולאבחן מצב, למפות ברצוננו שונים בהם בהקשרים אבחון למטרות

ועוד. יחסים —

,(Weaknesses) חולשות ,(Strength) חוזקות לזהות מאפשרת .S.W.O.T-ה עם עבודה
לתופעה או לנושא למצב, הקשורים (Treaths) ואיומים ,(Opportunities) הזדמנויות

עוסקים. אנו בה
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המנכ״ל. חוזר הנחיות את המשתתפים בפני מציג בפני מציג המנחה

חינוך, במוסדות טבק ומוצרי עישון מניעת בנושא 2001 נובמבר סב/3, מנכ״ל חוזר

חל ציבוריים, במקומות העישון להגבלת החוק של התקנות הרחבת ״עם — מפרט

שטח מוסד בכל לעשן בהחלט אסור במוסדות חינוך. תלמידים עישון על איסור מוחלט

או פינות של קיומן קיומם יתיר את לא המנהל המורים והחצר. חדר זה ובכלל החינוך,

עישון להקצות חדר רשאי מוסד החינוך מנהל כותלי המוסד. בין עישון לתלמידים חדרי

נוכחות כשאין ורק אך לעשן ולעובדים למורים מותר זה בחדר בלבד,. ולעובדים למורים

שאינם למי מטרד שלא יהיה לדאוג ויש ומאוורר נפרד המקום להיות על תלמידים. של

מעשנים״.

שפ״י. מדריכת תוינה-קריב רותי עיבדה 5



≥∂
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

≥∑
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

קיימת. עובדה הן הרי ונחיצותן, ההנחיות עם שלמים לא אנחנו אם גם

על וההנחיות, החוק ליישום היבטים שונים הנוגעים לבחון מהמשתתפים מבקש המנחה

.S.W.O.T-ה מודל פי

נשאל. הוא לגביהם המדדים מארבעת אחד לכל התייחסויותיו לכתוב יתבקש משתתף כל

כותלי ואיסור עישון בין עישון מניעת בדבר החינוך משרד הנחיות שקראת והבנת את לאחר

— הספר בית

— שלך, ורשום ה״אני״ רמת התוך אישית, לרמה התייחס על עצמך, חשוב

מביצוע ויישום הנחיות אלה? עולים יתרונות ו/או אילו כוחות, נקודות חוזק

ההנחיות? וביצוע יישום על להקשות העלולות הבעיות הבולמות הנקודות החולשות, מהן

בשיפור? להתמקד צריך איפה למנוע? יש מה

— הספר ורשום בית על סביבת החיצונית שלך. על הסיבה חשוב

ההנחיות? מאפשר יישום חדשים הזדמנויות וכיוונים אילו

היישום על להקשות עשויים מגמות גורמים, אילו מציב? הוא מכשולים / איומים אילו

והביצוע?
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את המדדים. כל קבוצה תרכז בארבעת שכתבו במה הקבוצה התלמידים ישתפו את חברי

קבוצתי. בדף דבריה

 חוזקות  חולשות

יישום איסור
בביה״ס העישון

הזדמנויות  איומים


