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מסטיקים, באמצעות צריכתו כמו גם וכד׳, נרגילות סיגריות, סיגרים, באמצעות טבק, עישון

הם בהגדרה סמים, סמים. צריכת מסוכנות שהגדרתן היא פעולות הם ומדבקות משאפים

גורמים הם בהתחלה ההתנהגות. ועל הרגשות על המשפיעים פסיכואקטיביים, חומרים

כמו ועוד. לעוד עזה כמיהה ומשאירות נעלמות אלה אבל נעימות, בחלקן חזקות, לחוויות

מאוד. המשתמש כבד שמשלם הסמים המחיר בכל

העצבים מערכת על  פועל הניקוטין ניקוטין. הנקרא חומר מצוי הטבק  עלי בתוך

מופקדת זו מערכת ונוראדרנלין. דופמין  העצביים המתווכחים  באמצעות הדופמינרגית

המוח לתוך להתגנב מצליח הניקוטין ונינוחות. סיפוק רגיעה, הנאה, של תחושות על

מלחיו שלימדו את  האינדיאנים ואכן, הנעימות. התחושות יוצרי החומרים ולשחרר את 

תחושת עליהם השרה והוא פולחניות למטרות הטבק בעשן השתמשו לעשן קולומבוס של

בטבק במקטרת העישון נהגו להשתמש בעת הנינוח הרוח ונעימה. בגלל מצב ״סוטול״ רכה

את שקיבלו אירופה, יצר אצל תושבי הפולחן יתר, שלא במגבלות שימוש הידועה. השלום

גורם הניקוטין הזמן הפך עם ומזיקות. שליליות תופעות שחזרו מאמריקה, מהמלחים הטבק

התחושות — בהיעדרו אבל נעימות תחושות המעשן חווה אכן שבנוכחותו בהתנהגות ראשי

חווה שמעשן פעם ובכל בהן בהם תלות יצרה הנעימות לתחושות ההתרגלות גרועות. הן

אתה עודד הנעים החיובי החיזוק עוד סיגריה. חיפוש הדליק וגם חפש הוא בעוצמתן ירידה

הקשה. לסיגריות הבאות ולהתמכרות הדרישה

על במיוחד פעולתו תוקפנית, ביותר. ממכר חזק סם כאמור בטבק הוא המצוי הניקוטין

בכדי להתמכר אותו, אחר המכיל מוצר או נרגילות או של סיגריות קטן במספר צעירים, ודי

עם יחד בצמרת מקום תופס הוא סמים קשים אחרים עם בהשוואה שלו. לאסיר ולהפוך

לשמצה. הידועים והקוקאין ההרואין
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חומרים בעזרתם והשוו להתמכרות ממדים בדקו קליפורניה באוניברסיטת באוניברסיטה

הרגשות. ועל ההתנהגות על כמשפיעים כלומר כפסיכו-אקטיביים, המוגדרים שונים
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הקושי להיגמל. תסמיני גמילה וחומרתם. — היוצרות גמילה

בו. חוזר לשימוש לגרום החומר יכולת מידת — חיזוק

אליו. הכמיהה את לספק בכדי הנדרשת החומר כמות — סבילות

להסתדר בלי. היכולת מידת הכמיהה. עוצמת תלות —

High, “סוטול״. תחושת — שיכרון
לרכישה ולשימוש. — הקלות זמינות

השימוש. התחלת נמוך גיל כמה עד — גיל

נכונותו שנובעת מאי פסיכולוגית התמכרות גם מתפתחות ההתמכרות הפיזיולוגית בצד

עצמו, עם שלו היכרותו מתוך והוא, הבאה לסיגריה הדרישה״ ל״סימני לחכות המעשן של

המעשן שחווה ההתנסות הדרישה. את חווה בטרם עוד סיגריה ולוקח למכה תרופה מקדים

ולחפש שליטה הטבעיים המנהלים המנגנונים על לוותר אותו מביאה בניהול תחושותיו

חייו. איכות ש״תשפר״ את רצונית

אינם ופשוט לניקוטין שהתמכרו  אנשים הם  המעשנים כל שכמעט  לדעת מאוד חשוב

מאדמאוד קשה הגמילה בכך. רוצים מאדמאוד הם אם גם אותו, לצרוך שלא יכולים

כבד מאדמאוד מחיר משלם מצליח להפסיק, שלא לצעירים. מי שבעתיים למבוגרים וקשה

המעשנים של יפה המאדמאוד הפוזה לטעות, אסור ובכבודו. בכיסו בנפשו, בבריאותו,

לנרקומנים דומה יותר האמת כלפי חוץ. הצגה רק הם היא מהנרגילה מהסיגריה או הנהנים

ישע. וחסרי מסכנים לאלכוהוליסטים או

להיפטר שמחים מאדמאוד שהיו תוכם, בתוך מרגישים, ביותר, הצעירים גם המעשנים, כל

ושל הנאה של ה״פוזה״ את אותה משדרים הם ולכן להיגמל ונכשלו ניסו רובם מהעישון.

אנחנו, גם יודעים זאת, המעשנים הצגה. כל חופשית. הכול בחירה בגרות ושל ושל רגיעה

אומרים זאת. והם יודעים אנשי המקצוע,

להחליט ורוצים וחוויות התנסויות הם מחפשים מטבעם. והרפתקנים סקרנים הם נוער בני

אותם. הם מעניין אינו המעשנים (למשל) הוריהם של המר הניסיון וגורלם. עתידם לבד על

לבד. להפסיק גם הצורך ובמקרה לבד להחליט  ולעשן,  להתנסות יכולים שהם בטוחים

שיעשנו מאמינים המעשנים הנוער  מבני  7% שרק מראים  מחקרים  הנוראה. הטעות זו

שייגרם ושהנזק לעשן יפסיקו הם הראשונה החוויה שלאחר בטוחים 93% בבגרותם. גם

שיעשנו, ייעלם. בתקופה הקצרה

(10-11 בני  ביותר הם (הצעירים הספר בית מגיל שמעשנים חמורה! תלמידים טעות  זו

במצבי במיוחד לעשן, חייבים הם לימודיהם. את שסיימו לפני הרבה עוד מכורים מרגישים

הלימודים יום במהלך מרגישים לפעמים הם לבד. וגם כשהם בחברה בחינות, לפני כמו מתח

שלהם. ״הסם״ ולוקחים את מנת מסתור לפינת בורחים לעשן עד שהם חזק כה דחף

הפיזיולוגיות מתכונותיו אלא המעשן, של מכוונותיו מושפע אינו ההתמכרות מנגנון

מהאוכלוסייה) 35%-25%) המתמכרים לקבוצת שייך הוא אם ומהתנהגותו. והאישיותיות

באותן לזכות כדי ממנו והולכות גדלות למנות ממנו יזדקק הוא ואז לסם סבילות יגלה הוא

אפשר אי המתמכרים״ קבוצת על אני נמנה החשוב ״האם הנתון את מחפש. שהוא תחושות

שייך שהילד אכן מתברר שאם היא הבעיה האישי. מהניסיון רק מקור. מראש משום לקבל
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אחד להניח חייב כל לכן ופתלתלה! ארוכה חזרה שלו והדרך התמכר הוא כבר לקבוצה זו

לנסות!! ולא למתמכרים שייך אכן שהוא

לניקוטין שלהם ההתמכרות עמוקה מה להבין בכדי יותר. עוד קשה הבעיה מבוגרים אצל

צורב העשן שלהם. הפה בזווית דולקת כשסיגריה פיזית עבודה שעובדים אנשים לראות די

הנאה, מעשנים מתוך שהם לטעון הוא יכולים שהם והדבר האחרון בעיניים ובריאות, להם

פשוט הם הריכוז. את לשפר בכדי או להירגע, בכדי או ולחץ, מתח על להתגברות כדי או

מכורים.

Ï‚¯‰‰

מקום, בכל כמעט הזמן, מתקיימת כל אחרת, רצונית מכל פעולה להבדיל העישון, פעולת

להגביל המעשנים את מאלצות והחוקיות החברתיות המגבלות רק מצב. בכל כמעט

הסיגריות כמות היא לכך  ההוכחה הזמן. כל מעשנים היו יכלו אילו  במעט. עצמם את

ואין בבית וכשנמצאים מותר זה בילוי במקומות שבהם בזמן שמעשנים גדולה המאדמאוד

וכדומה. במילואים או איסור

מאדמאוד להרבה העישון את מחברת פעולה אותה על פעם ועוד פעם לחזור האפשרות

עם להתמודדויות גם הרגיל. התפקוד את שמרכיבות ונורמליות שגרתיות התנהגויות

הופכת להרגיש  בלי העישון. מתחבר  ידם על הנגרמים הלחצים  ועם החריגים המצבים 

כל הבעיות. שפותר את אי אפשר להצליח וכלי התמודדות שבלעדיו הסיגריה מכשיר עזר

3-8 של בחזרה מקרית די מנגנון הלמידה. הוא מאדמאוד יעיל. הוא שמאפשר זאת התהליך

חסך של על בסיס חיוביים חיזוקים ביניהןם. הקשר על ללמוד בכדי צמד פעולות על פעמים

והופך מתורגל שנלמד מה שקשה לשנותה. אותה באופן ומקבעים הלמידה את מעצימים

לשנות את ההרגל נרצה ואם הרגל״. של ״כוחו בביטוי משתמשים אנו להרגל. לא בכדי

אותו הכוח. נגד מאמצים נצטרך להשקיע

הוא בחודש פעם.  35 הפעולה על שבוע במשך  חזר  ביום, סיגריות  5 ״רק״ שמעשן מי

כמות וכאשר פעמים. 1825 וכיבה אותה עישן הדליק סיגריה, בשנה פעם. 150 עישן כבר

מדובר כבר ביום, ל-20 למשל ההתמכרות), (בגלל עולה תמיד אכן והיא עולה, הסיגריות

מגיע לאלפים כשזה ללמוד, . בכדי חזרות ב־8-3 שדי אמרנו בשנה. וכבר ב-7,300 חזרות

סיגריות 20 שמעשן מי לדוגמה, לשכוח. אפשר אי כבר לרבבות מגיע זה וכאשר לשנות קשה

לשפתיו ושאף 73,000 סיגריות אותן הגיש ועישן שנים הדליק ועישן במשך 10 ליום, הדליק

פעמים. 730,000 מהן

להרגלים להרגליס אין ספור אפשר למצוא דוגמאות אחד של כל הפרטיים החיים מתוך

ואי אפשר לשכחם. למחקם שנרכשו ושאי אפשר

לפעולות קשב להפנות ומאפשר לנו ביעילות לתפקד לנו ההרגל מסייע של כוחו כלל, בדרך

בעלי הם אז גם ומזיקים. הם שליליים היא כשההרגלים הבעיה ומחשבה. ריכוז שדורשות

משבש מטרידים הרגלים לשנות ניסיון כל רוצים. כשמאדמאוד גם להיעלם, ומסרבים כוח

כבד הוא לרוב מהם להשתחרר כדי לשלם שצריך המחיר בהם. שנקשרו תפקודי החיים את

ולרוב גדול מידי.
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הוא בעישון. הישיר שמקורן ממחלות שבוע מידי מתים איש ואישה 190

אלה המעשנים. של הקרובה בסביבתם שהיו בכך הוא חטאם וכל מעולם עישנו לא מהם 21

הכפוי. העישון קורבנות הביישנים,

ממגבלות סובלים והם ירודה  חייהם איכות  אך  מתים, לא מאדמאוד  שרבים כמובן

קשות. בריאותיות

קשות שתוצאותיה  העישון במחלת חולים  הבוגרת מהאוכלוסייה  ש־28% משום זה  כל

יחד!! גם דרכים מטירור, מפשע ומתאונות ממלחמות, וחמורות

הפסקתו המודרנית. בחברה ביותר הגדול למניעה, הניתן המוות, כגורם מוגדר העישון

אנשים. למיליוני ימים ואריכות בריאות ברכה, תביא

הספר. בית תלמידי את גם לצערנו, כוללת, המעשנת האוכלוסייה

״רק״ המעשנים הוא שיעור זה בגיל בת/בר מצווה. לגיל ויורד הולך התחלת העישון גיל

.9%

.19% ל המעשנים שיעור מגיע י׳ בכיתה

ל-30%. ומגיע המעשנים אחוז עולה לצבא המתגייס הנוער בקרב

בצבא. לעשן מתחילים 10%-9%

הספר. בעיקר, לבית שייכים, הזאת ההרסנית ההתנהגות מתחילה והמקום שבהם הזמן

גם הארוך, לטווח משקיע הספר בית בחינוך, כמו הלימודים. בתום גם ניכרת השפעתו

העישון. בנושא וכמובן הבריאות קידום בתחום

ÆÔÂ˘ÈÚ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï È˘Â˜‰

למוצא גם ויש  החברים, וגם המשפחות גם  התלמידים.  על משפיע הספר בית  רק לא

מתנגדים כולם לא  וההתנהגויות. העמדות בגיבוש רב משקל העדתי ולרקע  התרבותי

אותו. מעודד אפילו וחלקם לעישון

קופסאות על אומנם לכול. סיגריות מכירת על ומובהק מפורש איסור אין חוקי, הוא העישון

עדיין, יש, אוטומטיות. מכירה יש מכונות שם לב. מי אבל גיל, מגבלת כתובה הסיגריות

נקי. לאוויר זכותם על המוכנים להילחם הם רבים שמעשנים ולא לאלה מסוימת סובלנות

אחיות, רופאים, מורים, מחנכים, הורים, של שלילית אישית דוגמא מאדמאוד נפוצה

לעשן. סמויה וגלויה פומבית והזמנה ומתוחכמת מפתה פרסומת גם וכד׳ ויש מנהיגים

Æ¯ÙÒ‰ È˙·· ‡˘Â· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂÚ„Â ˙Â˘ÂÁ˙

קשות. תחושות הספר בבית בעישון במאבק לעוסקים

לעשן לא הבעיה מבין מה בדיוק לא אחר חלק מעשנים. בעצמם בדבר הם מהנוגעים חלק

להם שום אין  ולמעשה למעשנים שליליים רגשות  מלא אחר חלק (אלה הלא מעשנים).

לו כל ואין טוחן מים שהוא מרגיש תהומי. חלק אחר עימות רק אתם, אלא שפה משותפת

והרים ידיים. ממש התייאש אחר השפעה, וחלק

זאת בנושא שליחות חשובה. בכל שרואים מעטים לא יש כמובן גם כל אלה בצד



π¥
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

πµ
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

הזאת? החברתית החולה ברעה להילחם הספר בית של זה תפקידו באמת האם

הנורמנטיביים החברתיים, הכלכליים, הכוחות מול סיכוי בכלל הספר לבית יש האם

העישון? התנהגות שמחזקים את והתרבותיים

ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÚÈ·˜

במאבק האחריות מוטלת הספר ועל בית עליה לשאלה אם בחיוב ענתה החינוך מערכת

בעישון. למאבק

במגיפה. במלחמה מהתפקידים חלק עצמה על לקחה החליטה היא

ההנהלה ואין הספר בית כותלי בין עישון על במפורש האוסר חוק כיום יש לכך נוסף

מאחריות. משוחררת

והסיבה בהצלחה יתרה אלא שלא לנושא. ומאמצים זמן, אמצעים אכן מקדיש הספר בית

לאיבוד. והולכים מבוזבזים טובות וכוונות רבים משאבים יעילות. חוסר —

הגורמים כל את מערכתית שמשלבת בצורה לפעול הספר על בית אפקטיבי להיות בכדי

שמסביבו. ובמעגלים בתוכו הפעילים

התנהגויות ולכוון מאמצים לרכז כוחות, לאגד לאגם והפוטנציאל היכולת יש הספר לבית

לעשן להתחיל התלמידים את המפתים הכוחות נגד לפעול יכול הוא כארגון תלמידיו. של

לא לעשן. שבחרו תלמידים אותם של הבחירה את ויכול לחזק
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המניעה את תוכניתכניות ״להעמיק ׃ ציטוט — שיש למסקנה החינוכי הגיע שהממסד מרגע

״חוזר (כותרת של האלימות״ צמצום ט׳ במסגרת — ז׳ בכיתות וסמים טבק אלכוהול בנושא

את להחמיץ אסור ציטוט, סוף — — מרס 2001) התשס״א אדר ס״א7/(א) הכללי״ המנהל

ההזדמנות.

הוראת אחר למלא ויש בחירה יותר אין ספר בבתי עישון על האוסר חוק שנחקק ומכיוון

החוק.

(העדיפות שנים שהוזנח בעישון למאבק מתקנת עדיפות לתת ויש ביעילות לפעול חשוב

ולאלכוהול.). לסמים ניתנה

ביסודי. כבר ואולי חטיבת הביניים בכיתות שניתן, מוקדם ככל להתחיל יש הפעילות את

העישון השולל את וארגוני תרבותי אקלים הספר בבית לשרור צריך בגילים הצעירים כבר

משאירים שלא  וגבולות קווים כשיש יותר נוח  למתלבטים ובעיקר למעשנים וכל.  מכל

מלוא את להפעיל הספר בית על חובה החברתי, השדה רעיון ברוח להתלבטות. מקום

לרשותו. העומדים הכוחות עוצמת
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ומשמעת, לכידות משטר ותקנות, כללים היררכית, מסגרת הספר בבית יש בכל ארגון כמו

ביניהם והפער הארגון וגם מטרות של מטרות של הפרט בו גם ולקוח. יש ספק ויחסי וגאווה

הפעילות לטובת הללו הארגון כל מרכיבי את יש להפעיל לגישור. וניתן מזערי להיות חייב

הספר. העישון בבית נגד

מטרותיו עם ופשטני טבעי באופן מתקשר שאינו מהלך כלשהו בארגון להוביל כשרוצים

צוות ואת הארגון ראש את כל, בשינוי, חייבים לגייס, קודם מדובר אם ובעיקר המוצהרות

מאמצים, ריכוז על להחליט יכול מנהל רק לנושא. מתפשרת בלתי למחויבות הבכיר הניהול

הקדימויות. שינוי סדרי פעילות ועל מיקוד על

פעיל באופן להשתתף חייב שלה בכיר ונציג אקטיבית להיות חייבת ההנהלה מעורבות

בפעילות. ואישי

וברורה בולטת מוגדרת, מטרה להיות צריכה ובפעילות בהתייחסות לשינוי השואף למהלך

צוות מורים, — תלמידים, הספר בית באי כל באוזני המנהל להישמע מפי חייבת היא לכל.

וברות השגה בנות ברות ביניים, מטרות עם טווח ארוכת להיות חייבת המטרה והורים.

מדידה. ובנות

˙·ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ·Ï˘

בית הספר. מנהל גיוס א שלב

בית הספר. מדיניות  קביעת ב שלב

מובילים. פורומים בפני הנושא הצגת ג שלב

היגוי פעולה. צוותי הקמת ד שלב

ושכנוע. לימוד, הדרכה, תרגול באמצעות פעילות משולבת שוטפת ה שלב

ושיפורים. סיכומים מסקנות, הסקת הערכה, ו שלב

ÌÈÈÂÙˆ ÌÈ‚˘È‰

ככל לה. חשופים שיהיו התלמידים ובגיל בהיקפה תלויים המשולבת הפעילות של הישגיה

ייטב. כך יותר צעירים יהיו שהתלמידים

תלמידים, אותם כלומר הבעייתיים, השוליים את תקטין המשולבת הפעילות הצלחת

מיוחד, חינוך אנשי במערכת. וייאבקו פעולה  לשתף  ירצו שלא מעשנים, וצוות, מורים

פי על שבשוליים  בקהל לטיפול הדרוש הזמן את להקדיש יוכלו ופסיכולוגים יועצים 

הקבוצה מן הזה השוליים קהל בידוד וממוקדת. פרטנית בצורה המיוחדות, דרישותיו

במלאכה. העוסקים ואת שחיקת השפעתו השלילית את ימנע הגדולה

הוא אך  פעולה, לשתף ומעוניין מעשן אינו הספר בבית האוכלוסייה שרוב לזכור חשוב 

לפעילות. ולגייסה קבוצה זו להעצים הכרחי חברתיים ומתלבט. ללחצים חשוף


