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ולא בעיה. בעיה זו — לעשן לא ״לעשן או

להתחיל...״ קל לא כי בעיה — קשה להפסיק. לא כי — בעיה

שבע, בבאר ז׳ לכיתות עמיתים סמינר במהלך  עמית  מנחה ע״י שנוצרה הזו, הפרסומת

מניעת עישון. בתכניות העשייה המניעתית החינוכית תמצית את מבהירה בפשטות

מניעת מעצבי שאנו, חכמהגדולה, זו היאלהימנעמעישון. הדרךהקלהלהפסיקלעשן איןספקכי

כי עישוןומדריכי התכנית,מביניםאותהומנסים להטמיע אותהמגילצעירלבניהנוער. ברורהוא,

נזכהלהצלחהבתחום, ויעידו מספריםמאוד ככלשהתכניות יעמיקו וילוובקמפייניםפרסומיים,

של עישון על הפחתת המעידים ,(2000 דצמבר (״האקונומיסט״, שפורסמו בארה״ב מרשימים

מסיביים. קמפיינים בעקבות נוער בני בקרב אצל כ-35%

המעשנים ו-% ,12 בגילאי לעשן מתחיל לצערנו. הנוער שונה, עדיין בישראל המציאות אולם,

25 עם — התיכון את מסיים וכשהוא העישון, אחוזי בעליית ובבטחה לאט בקרבו מטפס

מוסיף לעלות הצבאי השירות בתקופת לעלות מוסיף של העשן מסך אחוזים עישוןמעשנים.

מתחילים המספרים עישוןמעשנים. מחבריו אחוזי כש-40 עם שירותו את מסיים והחייל

הבוגרת. ל-284 אחוז באוכלוסייה ומגיעים לרדת

בעיות׃ במספר מאופיין המעשן הנוער

מעישון. הימנעות על עימו ניתן לעבוד לא כזה ממש במקרה מהעישון. נהנה הוא א.

להפסיק מתקשה — הוא את ארנקו ומרוקן לו מפריע מבין שהעישון מזיק, הוא כאשר ב.

התיכון. ונורמטיבית בגילאי חברתית הינה תופעה העישון כי

מחפשים הנערים — עישון למניעת והמדריכים היועצים אלינו, נוגעת השלישית הבעיה

אינה היועצת  ביה״ס.  יועצת היא  הברורה והכתובת להפסיק,  אותם שתעודד  כתובת 

ושזה הוכשרה לגמילה שלא מפני וגם עסוקה, שהיא מפני גם הכפפה, להרים את מזדרזת

שלה. המנדט לא

שישתפו לעזרתנו, זקוקים  שמאוד תלמידים עם לעבוד פז הזדמנות מפסידים  אנו וכאן

היועצת. עם תועלת מהמפגשים יפיקו ניסיוני גם ושלפי פעולה

כתבנו, בריאות, לקידום המחלקה הבריאות, משרד בשיתוף בארץ, ראשוני קורס בעקבות

עישון. הפחתת לקראת נוער בני בהדרכת העוסקת חוברת נכתבה ואנוכי שני תלמה

,2004 בתחילת  לאור ניסיונית.יצאה בהרצה נמצאת והיא פורסמה לא עדיין החוברת 

ומצומצמת. נסיונית במהדורה

שישורטטו הבסיסיים העקרונות את ליישם תנסה יועצת שכל ממליצה אני ניסיוני, לאור

להיגמל. תלמידים המעוניינים לעזור לקבוצת מנת על להלן,

אומרת זאת להיגמל,  המעוניין נוער עם רק עובדים אנו כי אומר הראשון העיקרון  .1

מספיק החלטי גם והוא בהתנהגותו שינויים עליו לקבל פתוח הוא בשלותו שמבחינת

לכאן וליישם את השינויים.עד לנסות כדי
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אין ובעולם, בארץ המצטבר גמילה. מהניסיון ולא על הפחתה על מדבר השני העיקרון .2

במטרה, שינוי החברתי. בגלל העישון בעיקר נוער מעישון, בני בגמילת לגמילת הצלחה

מעישון. מוחלטת הימנעות תושג לא אם גם נזק, הפחתת להניב עשוי כן, אם

מעגל כי שטען איטלקי חוקר פרוצ׳סקה, של  משנתו על מושתת השלישי העיקרון .3

מעגל לאורך הנמשך תהליך הבמוכנות להפסקת העישון, עם מתחיל מעישון הגמילה

את המוכנות לחזק עשויה עישון להפחתת בקבוצה השתתפות של המעשנים. החיים

בעתידלעתיד. חלקה את בזאת ותורמת בבגרות, מעישון להימנעות

קבוצת ניהול של עקרונות על מושתתת עישון הפחתת קבוצת כי טוען הרביעי העיקרון .4

משימות ניתנות הידברות בתוך הקבוצה, קיימת דבר. קיים חוזה, לכל ייעוצית משימה

דינמית, הידברות על הדגשה שאין בכך הוא השוני הקבוצה. של הבא המועד לקראת

קבלת תוך בהדרגה, עישון להפחית המתבקש  הפרט,  של התנהגותי חיזוק על אלא

שלו. העישון הפחתת הימנעותו — על חיזוקים

הייעוצים הכלים בכל  להיעזר ניתן הסדנה, בקיום הנ״ל העקרונות את  ליישם בבואנו

אלה כל ועל בעבודה, וניסיוננו השונות ההשתלמויות הלימודים, במהלך כיועצות שרכשנו

להרחיב. טעם אין כמובן

אני נידרש, נושא בכל לתלמידים כעוזרת  עצמה את הרואה  חינוכית כיועצת מבחינתי,

מספר את להפחית או לעשן להפחית — להפסיק המעוניינים לתלמידים גם לעזור מחוייבת

מעשנות, בקבוצות מהיותם מתבגרים הנובעים הקשיים בחשבון את לקחת יש הסיגריות.

מהעישון. להפחית לעודדם זאת עם ויחד

בקרב כזו יצרה קבוצה בכפר הרואה, נוער כפר יקיר, בבי״ס בן ליכטרמן, יועצת אריאלה

ביה״ס?. ובעזרת אחות הקבוצה הופעלה בהנחייתה חטיבת הביניים. תלמידי

מה התופעה׃ להבנת תהליכים  על עובדת כשהיא פגישות 8 בת סדנה  קיימה אריאלה

התמכרות, אחות מהי העישון כהרגל, הסיגריה, ממלאת איזה צורך לעישון, הסיבה הסיבות

שבעישון. אודות הסכנות המידע של את הפן הוסיפה ביה״ס

והוגדרה הציפיות תיאום היה הסדנה להצלחת העיקרי הגורם אריאלה, של להערכתה

לא בהחלטתם ולא להתחזק כדי בסדנה השתתפו תלמידים מספר המטרה. של ממוקדת

הצליח. להפסיק לעשן ואכן במטרה בן 12 השתתף תלמיד קרה. לעשן, כפיו שאכן להתחיל

הסדנה לדעת אריאלה, שעישנו. מספר הסיגריות את להפחית נוספים הצליחו תלמידים

ועל העישון הפסקת של התהליך לגבי המשתתפים של העצמית המודעות את מאוד שיפרה

מונחית. משימה עם להתמודד יכולותיהם ולגבי

זה. בנושא חשוב מתבגרים של קבוצות לקיים הפתוחות יועצות יחזק מקווה שהמאמר אני

את התהליך. וללוות נשמח לעזור ואנוכי למה שני למה

sf-opeles@bezeqint.net.il בדואל׃ אלינו לפנות ניתן

shani-t@tzuba.org.il 
dganitpeles@hotmail.com 


