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מבוגרים מעשנים ומבוגרים שאינם מעשנים — ראיונות

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

הימנעותם  את  מסבירים  הם  וכיצד  מעשנים?  שאינם  מבוגרים  חושבים  מה   לבדוק  .1

מעישון?

 לבדוק מה חושבים מבוגרים שמעשנים? ומדוע הם אינם מפסיקים לעשן? .2

לא  או  מעשן  מבוגר  להיות  ההחלטה  קבלת  בעת  עליי  משפיע  זה  מידע  האם   לבדוק  .3

מעשן?

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

לתלמיד

עליך לראיין שני אנשים׃ אחד שמעשן ואחד שאינו מעשן.

סודיות  על  שתשמור  שירצו  אנשים  שיש  זכור  בראיון,  מתחיל  שאתה  לפני   °·Â˘Á
תשובותיהם.

למורה

אסוף את הנתונים שהתלמידים העלו, והגע עמם ביחד למסקנה בדבר עישון ואי עישון 

מבוגרים.

 כתבה׃ גליה שחם, מדריכת שפ״י.  6
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זכר/נקבה מין׃ .1

(18 גיל (עד מבוגר/צעיר  גיל׃

ביום? מעשן סיגריות אתה כמה .2

מקופסה יותר 20-11 10-6 1-5 

מן האפשרויות שלהלן) המתאימות לך הסיבות את אתה מעשן? (סמן למה לדעתך .3

מעשנים. גילי בני כל א.

מעשנים. שלי החברים ב.

בוגר. להרגיש לי גורם העישון ג.

בעישון. שום דבר רע אין ד.

בשבילי. גם שזה בסדר מעשנים כך הוריי ה.

אותי. מרגיע העישון ו.

מעשנים. הגדולים אחי/אחותי ז.

שלי. החברים את מרשים העישון ח.

מעשנים. מעריץ שאני האנשים ט.

הטעם. את אוהב אני י.

אותי. מעסיק העישון יא.

השני. המין בני על רושם עושה זה יב.

יכול להפסיק. אני לא יג.

מעשן. שלי הזוג בן יד.

אחרות סיבות טו.

כן/לא מעשן״? ״לא להיות מעדיף היית האם .4
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מעשנים מספר

צעירים גברים

בוגרים גברים

צעירות נשים

בוגרות נשים

ÌÈÈÈ‡Â¯Ó‰ ÌÈ˘ÚÓ˘ ˙ÂÈ¯‚ÈÒ‰ ¯ÙÒÓ Æ≤

סיגריות כמות מעשנים מספר

5-1

10-6

20-11

מקופסה יותר

ÔÂ˘ÈÚÏ ˙Â·ÈÒ‰ Æ≥

הסיבה זו תשובה העונים מס׳

מעשנים. גילי בני כל

מעשנים. שלי החברים

בעישון. דבר רע שום אין

להרגיש בוגר. לי העישון גורם

לי. גם שזה בסדר מעשנים כך הוריי

העישון מרגיע אותי.

מעשנים. הגדולים אחי/אחותי

שלי. מרשים את החברים העישון

מעשנים. מעריץ שאני האנשים

הטעם. את אוהב אני

העישון מעסיק אותי.

השני. המין על בני רושם עושה זה

להפסיק. יכול לא אני

מעשן. שלי הזוג בן

סיבות אחרות

Ô˘ÚÓ ‡Ï ˙ÂÈ‰Ï ÛÈ„ÚÓ Æ¥

כן לא
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כן/לא עישנת? פעם אי האם .2

לך. הסיבות המתאימות סמן את אינך מעשן? מדוע .3

לבריאות. מזיק העישון א.

לעישון. שלי מתנגדת המשפחה ב.

הסיגריות. טעם ריח את אוהב לא אני ג.

ריח הסיגריות. את לא אוהב אני ד.

מעשנים. אינם שלי החברים ה.

אותי. מגעיל העישון ו.

להפסיק. יכול אינך לעשן מתחיל אתה אם ז.

מעשן. מאשר מעשן לא להיות מעדיף אני ח.

כסף. מדי יותר עולה זה ט.

צהובות. ולאצבעות לשיניים גורם העישון י.

ריח רע. נודף  מהמעשנים יא.

בסיגריות. תלוי אתה מעשן כשאתה יב.

סיבותאחרות יג.
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מעשנים מספר

צעירים גברים

בוגרים גברים

צעירות נשים

בוגרות נשים
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הסיבה זו תשובה העונים מס׳

לבריאות. מזיק העישון

לעישון. מתנגדת שלי המשפחה

הסיגריות. טעם את אוהב לא אני

הסיגריות. ריח את אוהב לא אני

מעשנים. אינם שלי החברים

אותי. מגעיל העישון

להפסיק. מתחיל לעשן אינך יכול אתה אם

מעשן. מאשר להיות לא מעשן מעדיף אני

כסף. מדי יותר עולה זה

צהובות. ואצבעות לשיניים גורם העישון

רע. ריח נודף מהמעשנים

בסיגריות. אתה תלוי מעשן כשאתה

סיבות אחרות


