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∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

מגוונים. עם חוויה אישית. והענקת וידע הפנמה בדיקת בכיתה, החומר שהועבר של אינטגרציה

מעין וגם הלימודים סיכום גם מעין בו שונה, שיש בנוסח קצת שיעור לערוך ממליצים אנו

מודעים הורים בתהליך. הורים לשלב מאוד ממליצים אנו כך לשם החומר״. ״סיום מסיבת

נוספות. בפעילויות את הילדים רבות ולהעשיר חוויות לתרום יכולים

(92 עמ׳ בנספח בנושא. (ראו באתרי אינטרנט שיטוט ממליצים על אנו בנוסף,

www.smoky.co.il וכתובתו׃ ולנוער, לילדים המכוון הבריאות, באתר משרד לשוטט מומלץ

˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

ציבור. במקומות מניעת עישון בעד ונגד ציבורי ומשפט דיון

ÔÂ˘ÈÚ „‚ ˙ÂÊ¯Î Ï˘ ˙Â¯Á˙

הכרזות עשר של תערוכה וארגון לזוכים קטנים פרסים מתן לאמנות. המורה של בשיתוף

ביותר. המוצלחות

È˙˙ÈÎ ÔÈ· ÔÂ„ÈÁ

ניתן אוהדים. של עם עידוד שנייה, קבוצה נגד ראשונה עישון? קבוצה על יותר יודע מי

בתי ספר. שני בין לבצע חידון

¢˙ØÔ˘ÚÓ È˙ÈÈ‰ ÌÚÙ¢

ואיך היה להפסיק קשה כמה למה הפסיקו, לעשן, שיספרו שהפסיקו לשיחה אנשים להזמין

״מודרני״ להם סגנון שיש ״צעירים״ מבוגרים להזמין רצוי אחרי שהפסיקו. מרגישים הם

צעירים. של בסגנון מדברים ושהם

לבדוק צריך ציקי
לא הדף שמספר
השתנה לאחר

דגנית השינויים״
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ÔÂ˘ÈÚ‰ ‡˘Â· Ú„ÈÓ — È˙ˆÂ·˜ ˜Á˘Ó

øÚ„ÂÈ ÈÓ „Á‡
חווה ושלומית שני תלמה עיבוד׃

∫‰¯ËÓ‰

משעשעת בדרך פותחת) מסכמת ולא (רצוי בפעולה השפעת העישון בנושא המידע חידוד

גם — תחרותית. ואפשר

∫Ì„˜ÂÓ ÔÂ‚¯‡

שולחן כאמת לאמיתה. אותן ויציגו התשובות את שיקבלו ו-4 משתתפים מנחה בחירת

שאלות ועליו גדול  בריסטול גיליון או לוח העונים. יישבו לידו או הגבהה) במה (אפשר

עם שני ולוח לדעתם, הנכונה התשובה לסמן של מי למתמודדים או הקבוצה לחברי ומקום

נכונות). תשובות (לסימון בקהל משתתפים שמות

ב״דפוס״). השקריות והתשובות ב״כתב״ הנכונה התשובה מצוינת המצורפים (בדפים

˜Á˘Ó‰ ÈÙÂ‡

שאלה. מקריא המנחה .1

תשובתו. את זה אחר בזה מציג העונים משלושת אחד כל .2

מהי מחליט קבוצה נציג או כל משפחה) (או וכל אחד התשובות לשלוש מקשיב הקהל .3

המתאים. הלוח במקום על שמו את הנכונה וכותב התשובה

± ß ÒÓ ÁÂÏ

שאלה
משתתף עונה
1 מס׳

(יעקובל׳ה)

משתתף עונה
2 מס׳

(מישהל׳ה)

משתתף עונה
3 מס׳
(יוכבד)

לבריאות? העישון מזיק האם .1

יותר לאישה מסוכן האם העישון .2

אחר? לאדם מאשר בהיריון

ניקוטין דלות סיגריות האם .3

פחות? מסוכנות

הלאה וכן
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≤ ßÒÓ ÁÂÏ

(בקהל) המשתתפים הנכונותשמות התשובות מספר

שענו אלו את ומסמן מעט במידע מוסיף מרחיב התשובה הנכונה, מהי אומר המנחה .4

בחירה בתשובות על המשפיעה המחשבה את טעות ומסביר הוא כן כמו נכון. מס׳ 2 בלוח

מוטעות.

נציגי לבחור אפשר גדול הקהל (אם צבר כל משתתף נכונות תשובות כמה סופרים בסוף, .5

את קבוצתם). שייצגו או קבוצות כיתות
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øÚ„ÂÈ ÈÓ „Á‡

± ßÒÓ ‰Ï‡˘
ø˙Â‡È¯·Ï ˜ÈÊÓ ÔÂ˘ÈÚ‰ Ì‡‰

1 תשובה מס׳

לפחות קבוע באופן לעשן צריך נזק בריאותי בשביל שיהיה ביום. מעשנים סיגריות כמה תלוי

לגוף שנגרם הנזק צריך לדאוג. לא מזה פחות שמעשן מי שנה ומעלה. למשך ביום סיגריות 5

ולא המתאים המינון שומרים על אם ולכן בריאות, היצטברות הניקוטין של תוצאה הוא

שביצים לא מזיקות האומרים יש ביצים,. לאכילת דומה זה דבר. שום מגזימים לא קורה

בדם. הכולסטרול לעליית ואם כן מגזימים זה גורם באכילתן, מגזימים לא אם

2 תשובה מס׳

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

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

ולשלשל. להקיא עלולים מתחילים מעשנים סרטן. גורמי כימיקלים בגוף ומותיר הפחמן

מחלת סרטן הריאות לתקנהלתיקון. נזק שאינו ניתן חמור, באופן מהעישון אפשר להיפגע

המערב. בארצות ביותר הגדול התמותה גורם היא

3 תשובה מס׳

אנשים מעשנים שהם חסרים סביבנו הרבה לא מנסים להפחיד אותנו. הכול קישקוש וסתם

קשר שום אין מעשנים. שאינם אחרים מאנשים פחות לא טוב ומרגישים רגועים בריאים,

עישנו. לא שמעולם שלעולם סרטן חולי חסרים ולא הדברים בין

≤ ßÒÓ ‰Ï‡˘
ø¯Á‡ Ì„‡Ï ¯˘‡Ó ÔÂÈ¯È‰· ‰˘È‡Ï ¯˙ÂÈ ÔÎÂÒÓ ÔÂ˘ÈÚ‰ Ì‡‰

1 מס׳ תשובה

מפיגור נעות ההשפעות ההיריון. בתקופת עישון  של המסוכנות בהשפעות ספק כל אין

מעשנות לנשים הנולדים התינוקות מת. עובר לידת של לסיכון ועד ריחמית התוך בגדילה

והחברתית הגופנית התפתחותם  על לכך השפעה ויש לידתם בעת יותר  וחלשים קטנים

הבאות. בשנים

2 מס׳ תשובה

מערכת הנשימה על שהעישון משפיע יודעים אנחנו היריון ועישוןלעישון. בין שום קשר אין

ולספק העובר על להגן מטרתו. בדיוק שזו השפיר מי שק בתוך מוגן העובר אבל האישה. של

להתפתחותו. אופטימלית סביבה לו
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3 מס׳ תשובה

כישורים בעל יוצא העובר אז מוזיקה בהיריון לאישה שכשמשמיעים הוכח שלא כמו בדיוק

אישה יותר מכך. את העשן. הוכח שכשאישה שמעשנת התינוק סופג לא מוזיקליים, כך

טוב לא שקט, וזה וחסרת עצבנית יותר תהיה ההיריון בזמן לעשן לעשן ותפסיק שרגילה

ואז ואד בפה משהו שחסר מרגישים יותר כי נטייה לאכול גם יש לעשן כשמפסיקים לעובר.

בהיריון. יתר להשמנת סכנה יש

≥ ßÒÓ ‰Ï‡˘
ø˙ÂÁÙ ˙ÂÎÂÒÓ ÔÈËÂ˜È ˙ÂÏ„ ˙ÂÈ¯‚ÈÒ Ì‡‰

1 מס׳ תשובה

משפר את זה כי  סיגריות  יותר שנקנה שרוצים פרסומאים של גימיק זהו רק  לא. ממש 

על קבועה ניקוטין לרמת זקוק הגוף למעשה סיגריות. שמייצרת החברה של הכלכלי המצב

סיגריות. יותר מעשנים אז ניקוטין דלת היא הסיגריה ואם מסופק, להרגיש מנת

2 מס׳ תשובה

לעשן שרוצים הפיתרון לאנשים את על מנת לפתח המדענים רבות עבדו שנים שכן. ברור

והסיגריה הניקוטין היא בסיגריה ביותר המזיק החומר בריאותי. נזק לעצמם לגרום מבלי

לבעיה. מושולם פיתרון היא הניקוטין דלת

3 מס׳ תשובה

מזיקות דלות ניקוטין שסיגריות העובדה בעניין 2 מס׳ חברי שנתן 2 בתשובה מס׳ תומך אני

שנימצא האנשים לציבור  מתכוון כך שטוען מי למעשה אחרת. היא הסיבה  אך פחות,

עשן פחות יש ניקוטין דלת בסיגריה הפאסיבי״. ״המעשן שניקרא מה המעשן, בסביבת

יש אם אוויר. זיהום פחות יש ולכן המזיק, החומר הוא ידוע, שכבר שכפי בניקוטין, מעורב

מוגנים. אתם ואז דלת ניקוטין סיגריה שיעשן שמעשן, תדאגו במשפחה מישהו לכם

¥ ßÒÓ ‰Ï‡˘
ø˙¯Ë˜ÓÏ Â‡ ¯‚ÈÒÏ ¨‰È¯‚ÈÒ ÔÂ˘ÈÚ ÔÈ· Ï„·‰‰ ‰Ó

1 מס׳ תשובה

בכל ובטכניקה. העישון בצורת הסיכון. ההבדל היחיד הוא רמת מבחינת הבדל שום אין

המזיק. החומר הוא שהניקוטין יודעים כבר ואנו ניקוטין יש מהם אחד
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2 מס׳ תשובה

המעשן וסיגר מקטרת בעישון הפאסיבים. המעשנים — לסביבה הנזק בתחום הוא ההבדל

החוצה, את הניקוטין הוא מוציא אך פחות, נפגע אישי הוא באופן לריאות״ ולכן ״לוקח לא

הפאסיבים. פוגע יותר במעשנים ולכן לסביבה,

3 תשובה מס׳

לחלות בסרטן ריאות ולכן הסכנה בסיגריה מאשר פחות לריאות במקטרת וסיגר שואפים

קטנה. יותר

µ ßÒÓ ‰Ï‡˘
øÛÂ‚Ï Ì¯‚˘ ˜Ê‰ ÏÚ ÔÂ˘ÈÚ‰ ˙Â˘ ¯ÙÒÓÏ ‰ÚÙ˘‰ ˘È Ì‡‰

1 תשובה מס׳

שעובר יש הזמן עם ואז אחרת, מחלה לכל כמו נוגדנים, מפתח הגוף יותר מעשן ככל שאתה

העישון. השפעות עם להתמודד יותר טובה יכולת לו

2 תשובה מס׳

שעורשיעורי  יודעים כי מצטבר. ממחקרים אנו הנזק לגוף שנים, כך מעשן יותר שאדם  ככל

אלו שהחלו משל ניכרת במידה גבוהים 20 גיל לפני לעשן שהחלו גברים של הפטירה המוות

.25 בגיל לעשן

3 תשובה מס׳

יכול אדם שבסיגריה. כמות הניקוטין הוא המשפיע העישון. הגורם זמן למשך קשר שום אין

מספר שמעשן מאחר יותר ייפגע והוא ניקוטין עתירת כבדה, סיגריה אחת שנה במשך לעשן

ניקוטין. דלות סיגריות שנים

∂ ßÒÓ ‰Ï‡˘
ÈÏ· ÌÈ˘ÚÓ˘Î  ¯˘‡Ó ‰Â˘ ‰ÚÙ˘‰  ˘È  ¢˙Â‡È¯Ï Ô˘Ú‰ ˙‡  ÌÈÁ˜ÂÏ˘Î¢ Ì‡‰

ø˙Â‡È¯Ï ˙Á˜Ï

1 תשובה מס׳

סיכון סיכוי יש שני מצד אך לריאות, נזק כל נגרם לא לריאות, העשן שאיפת בעישון ללא

והשפתיים. הפה בסרטן לחלות
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2 תשובה מס׳

לבריאות מבחינת הנזק גם הבחינות, משתי עדיף הינו לריאות ללא ״הכנסה״ שלא עישון

לריאות, העשן שואפים את שכשלא הפאסיבים. זאת מאחר מבחינת המעשנים וגם המעשן

מעצמו. מיתכלה אלא מתפרק לא המסוכן, החומר שהוא הניקוטין,

3 מס׳ תשובה

לריאות, יחדור עשן שמעט לכך גורם עישון כל הבריאותי. הנזק מבחינת הבדל שום אין

נותר והשפתיים, הפה בסרטן לחלות והסיכוי והסיכון לריאות הנזק שמרגישים. בלי אילו

למעשנים הפאסיבים. הסיכון וכך גם בעינו

∑ ßÒÓ ‰Ï‡˘
øÌÈÓÒÏ ˙Â¯ÎÓ˙‰ Ï˘ ‚ÂÒ‰Ó ˙Â¯ÎÓ˙‰ Â‡ Ï‚¯‰ Ì˙Ò ‡Â‰ ÔÂ˘ÈÚ‰ Ì‡‰

1 מס׳ תשובה

חומר הוא שבסיגריה  הניקוטין לסמים בדומה להתמכרות. גורם העישון כי ידוע  היום

בהרגל מדובר כלומר ביותר. חזק הינו ההתנהגותי המרכיב זאת עם יחד להתמכרות. הגורם

אפשרי. בהחלט כי אם מהם, להשתחרר מאוד שקשה ובהתמכרות נרכש

2 מס׳ תשובה

מודהאופנה, משהו כמו זה .in להיות כדי החברה עם שעושים חברתית, פעולה עישון זו
להפסיק בעיה ללא אפשר גם כך משתנה שהאופנה וכמו מסויימים, בגילאים באופנה שהוא

אותך. הסובבים של מהאופנה יוצא כשזה או שמחליטים ברגע לעשן

3 מס׳ תשובה

שמי כדי לסיגריה הניקוטין את בכוונה מוסיפות הסיגריות חברות התמכרות. הוא עישון

לעסקים. טוב וזה סיגריות הרבה יקנו ואז להפסיק יוכל לא שמעשן

∏ ßÒÓ ‰Ï‡˘
øÌÈ˜ÂÊÈ Ì‰ Ì‡‰ ¨Ô˘ÚÓ‰ ˙·È·Ò· ÌÈ‡ˆÓÏ ‰¯Â˜ ‰Ó

1 מס׳ תשובה

חוקקו לכן ראש. ולכאב להם לבחילה גורם זה של הסיגריות. לריח רגישים מאוד אנשים יש

ציבור. על עישון במבני שאוסר חוק
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2 מס׳ תשובה

ומי המעשן ע״י נפלטים הסיגריה שבעשן הרעילים מהחומרים שלישים שני לפחות

אוזניים מדלקות או מאסטמה  שסובלים ילדים על ידוע אותם. לנשום  חייב שבסביבה

ההורים. של אחד כתוצאה מעישון כבד קשות

3 מס׳ תשובה

שמעשן לוקח מי הרי כי ומחוסר ידע. מבורות זאת שלמעשןנים עושה למי מי שמתנגד כל

נפגע. הוא רק ולכן בגוף אצלו נספגים החומרים וכל לריאות העשן את
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1 מס׳ תשובה

למרוד כיצד מחפש הנוער בכיתות, לעשן מרשים שלא מכיוון הנעורים. ממרד חלק זהו

תיכוניים ספר בתי במספר שנערך במחקר דוגמא. הוא זה והעישון המבוגרים בהחלטות

דומים ספר לבתי יחסית נמוכה הייתה המעשנים שכיחות כי נמצא העישון, את התירו בהם

אסור. העישון היה בהם

2 מס׳ תשובה

הנראה שככל מולדת נטייה שיש להם אנשים יש בעצם תורשתי, הוא עישון להתחלת הגורם

על בגיל ההתבגרות רק ביטוי לידי בא הדבר לעישוןלעשן. ההורים אצל אחד גם קיימת

מעורר את אשר את ההורמון משחררים ואשר בגוף הורמונלים שמתרחשים רקע שינויים

הצורך לעשן.

∫ÌÂÎÈÒÏ
לציין׃ יתבקש משתתף כל

מעניין שנאמר. משהו במפגש ו/או שלמדתי משהו חדש £

המפגש. בעקבות הורה) אח, (חבר, ל״אחור״ מעביר שהייתי חוויה £

שהחלטתי לשנות בעקבות המפגש. או משהו משהו שהתחזק בי £

הזה. מהשיעור הפנמת שלדעתך ביותר החשוב לדבר שקשור (סיפור) סיטואציה המצא £


