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ואיתן דוד ברנסקי בקרב נוער בארץ, אוקטובר 1996, בועז מייזר, הרגלי עישון של מחקר

בירושלים). וערבי יהודי ספר׃ בתי בשני תלמידים ל-847 שאלון (מתוך ירושלים כרם,

.12-13 בגילאי בהתנסות בעישון חדה עלייה .1

העישון. לנזקי מודעים היו שנחקרו הילדים כל .2

דומים לשיעורים בישראל במחקר של מה? שנמצאו העישוןהגבוהים שיעורי ההימצאות .3

בעישון. התנסות גם גיל כמו מערב אירופה, וארצות בארה״ב

באזורנו הביטחוני שהמצב  ההשערה את  נוגדת הנ״ל  שהעובדה טוענים  החוקרים .4

עישון בקרב נוער. בשיעורי לעלייה הגורם למתח גורם

המובילים. הסיכון מגורמי אחד את מהווה קבוצתי לחץ .5

לעשן. הנוער בן של הסיכוי את מעלה מעשן חבר הנוערהיות לבן שיש של העובדה .6

בכל נמצא שלא ממצא — ילדיהם  עישון  לבין ובין מעשנים  הורים  בין קשר אין .7

המחקרים.

בשלב הנמצאים הנוער בני מעשן, אילו להיות בעישון הופך שמתנסה מהנוער הרבה .8

הפעולה.

הגן. מגיל להתחיל צריכות עישון למניעת תוכניתכניות .9

וביניהם ,13 בגיל תלמידים בעיקר סיגריות, חברות של פרסומות זכרו תלמידים .10

לעשן. מתכוונים שהם שאמרו אלו במיוחד

עישון. השפיעה על שיעורי לא עישון ידע על נזקי הרחבת .11
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דומים. ובנים יהודים היו ערבים בנים שיעוריי העישון בקרב .1

נמצאו שבהן ערביות בנות בין  בהשוואה העישון בשיעורי קיימים  בולטים הבדלים .2

יהודיות. של עישון בהשוואה לבנות נמוכים יותר שיעורים

ערבים—התבדלות, קבוצתי, (יהודים— לחץ ישנםהבדליםאתנייםבגורמים המסביריםעישון .3

מבוגר). יותר ולהיראות שאסור, מכיוון
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עישון. שיעורי הורדת על השפיעו לא בלבד עישון נזקי על הסברה תוכניתכניות .1

במקביל בהן הופעלה שבהם תוכניתכניות היו שהצליחו נוער לבני תוכניתכניות הסברה .2

והמשתפת ולהורים למשפחות ומשתפת גם המתייחסת קהילתית כוללנית תוכניתכנית

והתייחסות סיגריות, חברות  של פרסום איסור עישון, נגד מדיניות  וכוללת אותם

ההתבגרות. גיל למאפייני

לפי המסרים השיווקיים את משנות הן מתאימות הטבק, חברות תיעוד ניתוח של פי על .3

הגיל. קבוצות
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הטבק חברות את להפוך הסברה קמפיין הצליח המזרחיות, ובמדינות הברית, בארצות .4

הציבור. לאויב

היעילות ביותר. האסטרטגיות מן אחת הוא עישון חוק האוסר .5

יצא כך בעקבות ,2001 באוגוסט ציבוריים במקומות העישון לאיסור החוק הורחב בארץ,

בארץ. בתי הספר מנהלי לכל החינוך משרד מנכ״ל של חוזר


