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חשוב לכן, לעשן. לא או לעשן שלהם ההחלטות לקבלת שונות סיבות יש שונים לאנשים £

אחרים. של החלטותיהם אחרי ייסחף ולא עצמו, בשביל לעצמו, יחליט אדם שכל

דברים. לאותם שונה חשיבות מייחסים הם כי שונות החלטות מקבלים שונים אנשים £

במצב אחר. חשיבות חסר להיות מסוים, עלול במצב להיות חשוב שעשוי דבר אדם, גם לאותו £

ואת הקבוצה. היחיד את לעשן״ עשויה לחזק ״לא החלטה קבוצתית £

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

התלמידים

לגרום לתחילת ומשפחתיים, שעלולים חברתיים לחיקוי׃ אישיים ומודלים יזהו מניעים .1

עישון.

לעשן״. ״לא ההחלטה מאחורי העומדות וחברתיות אישיות סיבות יזהו .2

הניתן לבחירה ולשליטה. עניין אלא משחק, לא היא ילמדו שתחילת העישון .3

לתחילת שעלולים למשוך הגורמים בדיקת כדי תוך בנושא, נכונה לקבל החלטה ילמדו .4

מכך. להימנע הסיבות וחיזוק עישון

לעשן. מלהתחיל להימנע להחלטה יגיעו .5
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להלן״׃ המובא האירוע באמצעות החלטות קבלת של הטכניקה את לתרגל מומלץ

אחד הספר. בבית השירותים בחדר  חברים כמה עם נמצאים  את או אתה בהפסקה,

מעוניינים אתם אם אתכם ושואל הבכור, לאחיו ששייכת סיגריות חפיסת מוציא החברים

חבריו ששאר מכיוון לעשן. אך רוצה דווקא  הוא לאו עונה בחיוב. החברים אחד לעשן.

להחליט. מה יודע ואינו מתלבט הוא סביבו, מעשנים

בבעיה׃ דונו .1

זה? במצב במצה היית אילו עושה היית מה £

דווקא? זו להחלטה אותך שהביאו הסיבות היו מה £

זו? להחלטה אפשרויות דחית בטרם הגעת אילו £

בשבילך? ביותר היא הטובה זו החלטה מדוע £

אחר? נמקו. במקום היית אם שונה הייתה האם החלטתך £

תמר דולב, חנה שטלריד, לקט, חנה רות קריגר, שפרה כתיבה׃ צוות ואילך, 406 ה-ו, עמ׳ חיים״ ״כישורי מתוך 2
הדס פילצר שמיר,
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שונים׃ לפתרונות הצעות הביאו .2

פתרון? כל יוביל לאן £

פתרון? כל של והחסרונות היתרונות מה £

מודלים אישיים, (מניעים צעיר בגיל לעשן להתחיל לילדים לגרום שעשויות הסיבות מהן .4

משפחתיות)? חברתיות, סיבות לחיקוי,

˙Â·ÈÒ‰ ÌÚ ˙ÂÈÒÈË¯Î‰

ומשפחתיות סיבות חברתיות אישיות סיבות

שלא מעשנים. החבר׳ה את להרשים £ בפיתוי לעמוד £

חברים. על להיות מקובל £ מבוגר להרגיש £

מעשן. שלא שייך למי להיות £  עצמאי להיות £

מעשנים. לא הוריי £ בריאותיים סיכונים לקחת £

מעשנים. בני משפחתי אינם כל £  שלי על לעמוד רצון £

מפרסומות. אני לא מושפע אוטומטיות £ על הבריאות לשמור £

הסקרנות על להתגבר £

חזק להרגיש בעל אופי £

מיוחד להרגיש £

שלילית חברתית השפעה נגד לעמוד £

אחרות בדרכים גבר״ ״להרגיש £

אחרות בדרכים ״אין״ להיות £

שלי החברים על להשפיע £

˙È˙¯ÈˆÈ ˙ÂÏÈÚÙ

פרסומים כרזות, במולטימדיה, מצגת משחקים, יכינו התלמידים בזוגות, או בקבוצות .1

העישון ביטוי המידע על לידי יבואו בהם ישיר, שבהם דיוור שלטי חוצות או שונים

עמם שנלמדו להתמודדות הכישורים וכן פסיכואקטיביים, בחומרים והסיבות לשימוש

התכנית. פי על

התלמידים שבה בפעילות כיתתית, להציג אפשר תלמידים, ה ידי שיוכנו על התוצרים, את .2

בהפעלת המשחקים. חלק נוטלים כולם הורים, שבה עם ובפעילות את חבריהם, ישתפו

דרך״.3 לי ״הורה בספר למצוא ניתן הורים עם לפעילות נוספות הצעות

(1996) לקט, ר’ 3


