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תכנית הפעילות — מרכז הלמידה .1

מנת לספק  פלס על דגנית ידי על פותח — בריא אויר לשאוף —  מרכז הלמידה לא״ב

מצעירים לעשן. למנוע במטרה רגשית וחויה חיים מידע, כישורי

כוללת׃ המרכז תכנית .2

ודיון שקופיות מצגת — בכיתה מקדימות פעילויות א.

כרזה יצירת חברתית, פרסומות, השפעה למידע, הכוללות התייחסות תחנות חמש ב.

להפנמת מידע. ומשחק קלפים

שונות. בדרכים בכיתה הנושא סיכום ג.

ספר׃ בבתי הפרוייקט העברת .3

ומגוונים-כיתות  בתנאים שונים מרכז, באזור שונים ספר בחמישה בתי בוצעה  הפעילות

ו-ח׳. ז׳

 — ההערכה  שאלוני .4

היתה׃ שמטרתם שאלונים, לפני ואחרי, שני  הוכנו

העישון היקף את לאמוד העישון, לגבי התלמידים של המוקדם המידע את לבדוק א.

עמדותיהם על והשפעתו התלמידים בבתי

במרכז התלמידים מהפעילויות של הרצון מידת שביעות את לאמוד ב.

התכנית הפעלת בעקבות העישון כלפי התלמידים בעמדות שינוי חל אם לבדוק ג.

יעילותה ואת מידית התכנית חשיבות את התלמידים כיצד מעריכם לבדוק ד.

הסקר. אוכלוסיית .5

ואחרי הפעילות)  השאלונים (לפני שני את מילאו 274 נבדקים, מהם כלל 425  הסקר

חלוץ). (מחקר הפעילות אחרי השאלונים את מלאו 151 — ורק

ושפ״י) סאלד מכון בסקר המורחב, למצוא ניתן ולוחות (סיכומים, טבלאות הסקר׃ ממצאי .6

טובה. להתרשמות כלל בדרך זכה הפרוייקט א.

הפרוייקט ביצוע אופן — הספר בבתי העברתו לאופן רבה חשיבות להעניק יש ב.

זוכה לתגובות עקבית הנהלה במדיניות מגובה מערכתית (תכנית על יעילותו משפיע

חיוביות). יותר

משחקי ידי על מושג ביותר היעיל והשכנוע פעילים להיות מעדיפים התלמידים ג.

תפקידים.
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מוטעות. דיעות לתלמידים היו בהם בתחומים מהימן מידע לספק הצליחה התכנית ד.

של וקיומה שבעישון הסכנות  את התלמידים למודעות העלתה  המידע הקניית

חברים. השפעת

מסוכן. שהעישון להכחיש נטו מעשנים, וחבריהם שהוריהם תלמידים ה.

ונחוצה. חשובה כי התכנית את הערכתם הביעו התלמידים ו.
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משפחתך מעשן? מבני האם מישהו .1

אחר — אמא — אח — אחות —  אבא

מרגיש? אתה איך שבו מעשנים, לחדר נכנס כשאתה .2

אותי דוחה לי-זה נוח לא לי-זה מפריע לא לי-זה נעים  זה

כן-לא מעשן? מחבריך הקרובים מישהו האם .3

להפסיק? אותו תשכנע האם מעשן, שלך חבר אם .4

אולי — לא —  כן

אותה? תקבל האם סיגריה, לך יציע שלך חבר אם .5

אולי — לא —  כן

אתה? גם הא תעשן החברים מעשנים, במסיבה רוב אם .6

אולי — לא —  כן

שתעשן? חושב אתה הא מבוגר, כשתהיה .7

שלא בטוח / שלא חושב אני / יודע איני / שכן חושב אני / שכן  בטוח


