
!!   !זהירות נרגילהזהירות נרגילהזהירות נרגילה

כתבהכתבה   נוגה נחשוןנוגה נחשוןנוגה נחשון: : : כתבה

 . הנרגילותן בחרנו לעסוק בתופעת עישו"כישורים וקשרים לחיים"בעלון זה של 
  

  

  - ל      העלון הנוכחי מכוון

 
 .נזקי עישון הנרגילההרחבת בסיס הידע על  

או לכל היותר לנזק ,ניפוץ המיתוס שעישון נרגילות אינו גורם כל נזק 

 .קל

 .  גופו ובריאותותו ולשליטתו של האדם על חייות מקום לאחריונתינ 

 מודעות לערך הבחירה -בחירה ולא גזירה הבנה כי תופעת העישון היא  

 .החופשית שבאמצעותו ניתן לשלוט בדפוסי חשיבה והתנהגות

 .ללא ויתור על בחירות אוטונומיות,יכולת להבחין בפיתויים ולעמוד מולם 

 של צרכים אנושיים שהם לגיטימיים הבנה כי העישון עונה על מגוון רחב 

 .אך ניתן להשתמש באמצעים בריאים כדי להשיגם

הגברת מודעות ההורים לתופעה ולנזקיה ורתימתם כשותפים להפחתת  

 .התופעה

מתן מענה לציבור המחנכים וההורים כיצד להתמודד עם מסרים  

 .המעודדים שימוש בנרגילה

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

שישב , ועיניה פגשו מייד בעיניו של זחל כחול ענקיהפטרייהיצה מעל קצה היא התמתחה על קצות האצבעות והצ"
"לא בה ולא בשום דבר אחר,זה-ואינו משגיח כהוא, מעשן בשלווה נרגילה ארוכה,בזרועות שלובות,למעלה

  
  "עליסה בארץ הפלאות "-לואיס קרול: מתוך



 לא מה שחשבתם - נרגילות
  

ב כהיא כלי עישון מסורתי המור) ,hookah ,pipe ,hubble-bubble ,shisha ,goza  nargile (הנרגילה

, תהליך שריפת הטבק מתחיל בראש הנרגילה. צינורית עם פייה וצנצנת זכוכית לאחסון המים, גוף, מראש

אחרי שעבר , עשן הטבק עובר דרך הצינורית ונשאף לריאות. בעזרת גחלי פחם בוערים שנמצאים סמוך לטבק

  .ף הנרגילהדרך המים שבגו

  
  . לפני מאות שנים ומשם התפשט דרך אירן ומצרים לכל המזרח התיכון,הנוהג של עישון נרגילה מקורו בהודו

  
  . תרבות הפנאי של צעירים ובני נוערבלוהט " נדאטר"ל הפך בשנים האחרונות עישון נרגילות 

  

זמינות ,נרגילה על נזקי עישון החוסר ידע של הצעירים והוריהם :הגורמים לשיעורים גבוהים של שימוש הם

 -באתרי אינטרנט רבים המאפשרים רכישה בו" פיצוציות"ב,גבוהה של מיכלי העישון ותערובות העישון בקיוסקים

on-lineהתייחסות סלחנית כלפי התנהגות זו מצד מחנכים ומבוגרים,  תוך שימוש בשיטות שיווק אטרקטיביות 

תפיסות אישיות של בני הנוער שהתנהגות זו ,)ות בעישון הנרגילההנובעת מהיעדר ידע על הסכנות הכרוכ(

  .מקובלת ומהנה

  

המידע שהצטבר ממחקרים לגבי השפעת עישון הנרגילה על בריאות המעשן מצביע על סיכונים בריאותיים 

ת להתנהגויו" שער"הרואים בעישון הנרגילות תופעת אף   וישהדומים לאלה הנגרמים מעישון מוצרי טבק אחרים

נזקי עישון נוספים ,טבק הנרגילה טומן בחובו פוטנציאל מסוכן של התמכרות לניקוטין, לטענתם.  בריאותיותסיכון

הנרגילה מכילה פעמים רבות חשיש או מריחואנה כתחליף לניקוטין ומשקה אלכוהול ,  יתרה מזו.וצריכת סמים

  . במקום מים

  
  

  :מנתוני הסקרים והמחקרים עולה כי
  

 .ה נפוץ פי שלוש מעישון סיגריותעישון נרגיל 

  . מעשנים נרגילה בתדירות כלשהי'עד י'  בכתות וכלל התלמידים מ40% 

  . לפחות פעם בשבוע, מהבנות מעשנים באופן קבוע9%- מהבנים ו20% 

  . מבני הנוער סבורים כי עישון נרגילות אינו מזיק כמו עישון סיגריות47% 

 .  טבק נרגילה לעומת סיגריותנמצאה שכיחות גבוהה פי שלושה של עישון 

ייתכן כי הבנות מעשנות ).וגם של סיגריות(בנות הן מעשנות כבדות יותר של נרגילה  

 .יותר מתוך רצון להשוות את תדמיתן לזו של הבנים

  
  

  .כל ההנחיות הקשורות לעישון ולחומרים פסיכואקטיביים נוספים תקפות גם ביחס לנרגילות, אי לכך

אסור להקצות בבית הספר פינות .  בין כותלי בית הספר ובפעולות יזומות על ידי בית הספראסור לעשן נרגילות

   ).1999 בספטמבר 1,ט"באלול התשנ' כ,)א(1/ל תשס"חוזר מנכ(וחובה להפעיל תוכנית לימודים בנושא , עישון

  



שבת לעבירה נרגילות ושאר מוצרי טבק לקטינים אסורה ונח, מכירת סיגריות1.12.04-החל מ  ?הידעת

  . 12,900₪פלילית שהקנס עליה עומד על 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

במיוחד חשובה לא ?למה-תופעה

  ?למה-תופעה די שלילית

  ?למה-תופעה שלילית

  :בחר באחת האפשרויות הבאות?מהי עמדתך כלפי התופעה של עישון נרגילות

  ?מה חושב מי שלט מעשן נרגילה על מי שנמצא בקטע של עישון נרגילות

  ? נרגילה על מי שלא מעשןמה חושב מי שמעשן

  ?אם כן מהו?ת שיש גם מחיר לעישון הנרגילה/ה חושב/האם את

  ?מהם הרווחים של עישון נרגילה

  ?מדוע לדעתך צעירים מעשנים נרגילה

  ?באיזו תדירות הם מעשנים

  )?איכותו?איזה חומר?מחיר?היכן נקנה החומר(?מה אתה לגבי החומרים שמכניסים לנרגילה

  ).גילם ועוד, המשתתפיםמאפייני,סיבה,זמן,מקום(תאר סיטואציה של עישון נרגילה 

  ?כמה אנשים שקרובים אליך משתמשים בנרגילה

  ?מעשנים נרגילה בקביעותשכבה שלך בלדעתך כמה תלמידים 

).מדריכות שפי-אילה מרקוביץ ונורית גרינשפן: כתבו (:הצעות לשאלות  

הדיון מאפשר ליצור דיאלוג .  בקרב בני הנוערהנרגילותתופעת עישון קבוצת מיקוד בנושא  •

המידע המתקבל בקבוצות מספק תובנות . אמיתי בין המנחה לתלמידים לגבי הנושא

ידה מעמיקה לאחר למ, ומאפשר לבנות את התוכנית בהתאמה לצרכי הנוער ובשיתופו,עמוקות

קבוצת המיקוד היא כלי יעיל באשר הוא מסייע למשתתף . של הנושאים עמם הוא מתמודד

באמצעות דיווח , רותעל התנהגויות אח' להציץ' ואת דפוסי ההתנהגות שלו עצמו' לגלות'הבודד 

קבוצת המיקוד יעילה בנוסף בזיהוי עמדות ותפיסות אך יתרונה הגדול והבולט   .'אחרים'של 

  .דוןביכולת להציף מימדים רגשיים בהתייחסות לנושא הננעוץ 

 את  חשוב להעביר.חוז מבני הנוער מעשנים נרגילותאהתלמידים יתבקשו להעריך איזה 

.המסר כי רוב בני הנוער אינם מעשנים

 ?למה לא?  למה כן-נרגילה :פארקהייד  •

נרגילות אינן :"מצידו האחד נכתוב. על רצפת החדר משרטטים ציר:  שימושסקר/ ענייןסקר •

כל ". הנרגילות מסקרנות אותי במידה רבה:"בצידו האחר של הציר, "מושכות אותי/מסקרנות

שתתפים כדי שהמ. אחד מהמשתתפים יקבל דבקית צבעונית ויצטרך למקם עצמו לאורך הציר

ניתן לעשות ציר דומה שיבחן . המנחה יכול לצאת מחדר הפעילות למספר דקות, יגלו פתיחות

משתמש ", "משתמש לעיתים רחוקות בלבד", "כלל לא משתמש ":את מידת השימוש בנרגילה

 ".שימוש קבוע", "לסירוג

 "…תנו להם לדבר "-רמזי הפעלה 
. יף אותה בעיגולויק" נרגילה"ג הלוח את המילה "המנחה ירשום ע: אסוציאציות בשרשרת •

המשתתפים יתבקשו להעלות אסוציאציות המתקשרות אצלם עם המילה ולהמשיך את 

: דיון.  כל משתתף מראה את שרשרת האסוציאציות שלו- בקבוצות. שרשרת האסוציאציות

מה ? מה אנו לומדים מההתנסות הזאת: במליאה? מה הייחודי לכל אחד? מה המשותף לכולנו

 ?רגילה יכולה לספק והאם יש לה חלופות בריאות יותרהצרכים הבסיסיים שהנ

 ) לנסח היגדים-כרטיסיות (? צעירים מעשנים נרגילה למה •
ישנן מספר חלופות לבירור . בירור עמדות כלפי התופעה של עישון נרגילות •

מטאפורות , קלפים טיפוליים,שימוש בקו ובצבע,רישום אסוציאציות, להיגדיםתהתייחסו:עמדות

 ועוד



!   !שורפים טבקשורפים טבקשורפים טבק   -בנרגילה בנרגילה בנרגילה  -! -

  

  
  

 כמקובל צעיריםי מרבית ה"הוא נתפס ע.  ולא מוצדקת-עישון נרגילה נהנה מתדמית חיובית 

הנזק העתידי מעישון נראה , בתקופת חיים זו . כמזיק פחות מאשר עישון סיגריות וכחוויה מהנה,מאוד

כניסה והתחברות לעולם ,  קבלה לחברת השווים:להם רחוק יותר מהתועלת המיידית שהם מפיקים

 .ב"כיוהמבוגרים ו

  .בני הנוער חשופים למסרים מעודדי עישון הן באמצעות הרשת והן במקומות בילוי 
:המסרים

 . היא לא ממכרת ולא מעשנים אותה באותה תדירות של סיגריה-נרגילה פחות מזיקה מסיגריה •

 .המים מצהיבים לאחר העישון:  ההוכחה-המים מהווים פילטר •

מעשן מתחלק בנרגילה עם עוד אנשים כך שבפועל הוא מעשן ה,כלומר,העישון הוא בחברותא •

 .מושגים יעדים חברתיים והעישון הוא לא העיקר, בנוסף. פחות

גחלי ,צינורות מזגן,יצוקות נרגילות( הנזקים שנגרמים מעישון הדרכה כיצד להפחית את •

ת כמות העשן עישון נרגילה גדולה כדי להפחית א","עישון טבק של חברה מוכרת ואיכותית",מנגל

 .ועוד" שימוש בפיות היגיינה","נשימה נכונה", "עישון במקום פתוח ומאוורר", "המגיעה אל המעשן

מעישון " כביכול"למשרד הבריאות אין מידע מבוסס על נזקים הנגרמים  "-תקיפת המתנגדים  •

ם של לנסות ולחבל בעולמ  היאהנרגילות שכן הוא לעולם לא ערך ניסויים בנושא וכל תכליתו

  ".המנרגלים

  :מטרות

 .נזקי עישון הנרגילההרחבת בסיס הידע על  

 .או לכל היותר לנזק קל,ניפוץ המיתוס שעישון נרגילות אינו גורם כל נזק 

. במגמתיות מאופיין י קהיליית המעשנים"הבנה כי המידע המופץ ע 
 .ודיסאינפורמציה

  

  הנחות שגויות
." והכימיקלים שבעשןעישון נרגילה הוא בטוח כיוון שהמים מסננים את הרעלים"   

."ניקוטין ולכן אין סכנה של התמכרות לעישון נרגילההמים מסננים את כל ה"   

שהתערובת , בטעות, הוספת חומרי טעם לטבק הנרגילה גורמת לכך שמעשני הנרגילה סוברים 

 .מכילה פירות ולכן אינה מזיקה

 -הלחות הנוצרת עקב נוכחות המים בעישון הנרגילה מקלה על התחושה בגרון במהלך העישון 

  .ולכן קיימת אמונה מוטעית שהנזק קטן יותר, ות היוצר הרגשת גירוי בגרוןבהשוואה לעישון סיגרי

 

  

  עובדות מדעיות
.המים אינם מסננים באופן יעיל את הרעלים ולכן כמות גדולה של רעלים מגיעה לריאות   

המים מסננים רק חלק מהניקוטין ולכן כמויות משמעותיות של ניקוטין מגיעות לריאות ולמוח של 

.המעשן

 

 



                                          נזקיםיםרעל

                                                                         סוגי סרטן שוניםניקוטין
                                                                            מחלות כלי דםזפת
  :                                                       מחלות וזיהומים המועברים באמצעות מגע עם רוק                   ניקל
  דלקת כבד ,מחלת הנשיקה,שפעת,שחפת,                                                                         הרפסארסן

.  C                                    מסוג                                        כרום
  עופרת

  חד תחמוצת הפחמן
  
 

  רמזי הפעלה      
 

דברי .  התלמיד יתבקש לרשום שלושה דברים שהוא יודע על נרגילות?עובדות או דעות-נרגילות

.התלמידים יצטרכו לקבוע לגבי כל פריט  האם הוא עובדה או דעה. התלמידים ירשמו על הלוח

• 

 

הבהרה /עליהן הם מבקשים לקבל מידערשימת שאלות התלמידים יתבקשו להכין  -למומחים שאלות   •

 .נוספת

. התלמידים יתבקשו לאסוף עובדות על עישון הנרגילה ולהכין לחבריהם חידונים מסוגים שונים–טריוויה  •  

 •   בול -זבנג 

שר לתופעה של עישון  מחזיקים בני הנוער בהקבסיס הידע והאמונות בהםלות מאפשרת לזהות את הפעי

  . הנרגילות

ג הפתק "ע, )נכון(בול : ג פתק אחד יודפס"ע. מחלקים לכל אחד מהמשתתפים שני פתקים בצבעים שונים

  ).לא נכון(זבנג : האחר יודפס

כל משתתף שמסכים עם ההיגד . המנחה יקריא את ההיגדים השונים. ג הלוח יכתבו מספרי ההיגדים"ע

ג הלוח את "המנחה ירכז ע". הזבנג"שאינו מסכים עם ההיגד ירים את פתק מי , "בול"ירים את פתק ה

  .כך ניתן לקבל תמונת מצב כיתתית . התוצאות לגבי כל היגד

.הטבק של הנרגילה כמעט ואינו מזיק ומזהם את הסביבה   

. נרגילה גורמות לנזק ישיר לעוברןנשים בהריון המעשנות  

.הוא טבק בלי ניקוטין" מועסל"ה   

.נרגילה גורם להזדקנות מואצת של העורעישון    

הפייה המועברת מפה לפה מאפשרת הידבקות במחלות כמו מחלת הנשיקה והרפס 

.השפתיים

 

 

.עישון נרגילה פוגע בבריאות המעשן אבל פחות מאשר עישון סיגריות   

.הריאות ושלפוחית השתן, השפתיים,עישון נרגילה מגדיל את הסיכון לחלות בסרטן הפה  

.ן בנרגילה סמיםאפשר לעש   

.הגחלים מפיקות רק חומר לבעירת הטבק   

. מזו של הסיגריה2-3 פי -תכולת הניקוטין בנרגילה גבוהה יותר   

)לא נכון(נרגילה גדולה מעבירה יותר עשן מקטנה    

.עישון נרגילה פוגע בכושר הספורטיבי   

.בתוספת רעלים אחרים,טבק הנרגילה מכיל ניקוטין וזפת בדיוק כמו סיגריה   

.עישון נרגילה ממושך בהרבה מעישון סיגריה ולכן מזיק יותר   

העשן מגיע לריאות כשהוא לח ולכן קל יותר ,יותר מזה,הרעלים לא מסתננים דרך המים 

 .לספיגה בגוף



 . הינו תחת פיקוחו וידיעתו של משרד הבריאותייצור הטבק 

  .ניקוטין ממכר 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



?   ? מה כל הסיפור מה כל הסיפור מה כל הסיפור-בריאות בריאות בריאות  -? -
 )"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" (

 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

: מסרים
 -צורת החיים(מושפע מאורח חיים ) משך החיים(אורך החיים  - אוֶרך ואוַרח •

 ). ומאוזןאורח חיים בריא
 .פוגע בבריאות" טבעיים"שימוש בחומרים כימיים ו •
 ! הייה מודע לבריאותך-חשוב-עצור: המסר •
 
  

 

מוגדר כאופן ההתנהגות האנושית התורמת ) Healthy lifestyle (אורח חיים בריא

המרכיב ההתנהגותי שביכולתו של  .הנפשית והחברתית, הגופנית) Well being(לרווחה 

.האדם לסגל לעצמו על מנת לקדם את בריאותו

  .נפשית וחברתית, כוללני ומקיף המאגד בריאות גופנית,  היא מושג רב ערכיבריאות

 
בו י כבר בגיל הצעיר שהזיהוי הברור של עישון נרגילות כגורם סיכון בריאות

המאפשר תהליך הבניה של מדגיש את הצורך ב,מתרחשות מרבית התחלות העישון
  . אורח חיים בריא למען איכות חיים טובהולנהל לפרט לשלוט על בריאותו תוך בחירה

  "אליה וקוץ בה" -ההתפתחות האנושית 

עובדה שהקלה עליו את , יכולת הלמידה האנושית אפשרה לאדם לרכוש מגוון נרחב ביותר של מיומנויות חיים

מעבר לאלה , ורכי חיים נוספיםאך אותה יכולת למידה מופלאה הובילה להתהוות של צ. מלאכת ההישרדות

לתפוס "או להסניף כדי ,"כדי להירגע"לעשן , האדם ליהנות מארוחה דשנהכך למשל למד: הדרושים להישרדות

, לחיות בדרך הקלה: התפתחות הנהנתנּות האנושיתהיווצרות אותם צרכים משניים מבטאת את ". ראש

התוצאה הישירה . ה הטכנולוגיה בכל תקופהת שמציעבהתאם לאפשרויו, היעילה והמהנה ביותר, הנוחה

התרבות האנושית והנהנתנּות האישית הנלווית הולידה את השיבוש , מהתפתחות יכולת הלמידה האנושית

  .להזנחת טיפוחו ותחזוקתו השוטפת ואורח החיים הבריא של האדם המודרניהמהותי ב

ם הדוניסטי המעודד שימוש בחומרים הצעירים גדלים בחברה המטפחת סגנון חיי :ההשלכות לחיי הנוער

. פתרונות מהירים למרפא לגוף ולנפש,וכימיים לשם השגת תחושת עונג ואושרטבעיים  

בית ספר הוא  .גוברת ותופסת מקום חשוב בחברה, המודעות לשמירה על אורח חיים נכון ובריאות תקינה, כיום

כלים ואפשרות בחירה , ל הילד בהקניית ידעמסגרת המתאימה לעיצוב ותמיכה ברווחתו הגופנית והנפשית ש

  .תוך לקיחת אחריות על בריאותו

  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

האם אדם ? כיצד שומרים על בריאות?  למה אתם מתכוונים במונח בריאות?בריאות מהי •

מתוך ) ועוד" רצח"דיאטות ,חומרים ממכרים,שיזוף מוגזם(?יכול לפגוע בבריאות של עצמו

 ? מה יכול לסייע לפרט לא לפגוע בבריאותו?מודעות

גורמים המקדמים  (....מה שמונע ממני לעשן נרגילה... מה שיכול לגרום לי לעשן נרגילה •

 ).גורמים הפוגעים בחיים הבריאים, חיים בריאים

 ?מה דעתכם על לקיחת הסיכונים הללו? אילו סיכונים כרוכים בבחירה לעשן נרגילות •

 לגבי נזקי י המומחים" סיטואציה בה נערה אינה מאמינה למה שנכתב ע- ידיםמשחק תפק •

 התרגיל . אותה שעישון נרגילה פוגע בבריאותאחת החברות מנסה לשכנע. עישון הנרגילות

 .מסייע לנפץ את התפיסה שעישון נרגילות אינו מזיק לבריאות

שבה עמדו בפני פיתוי י המנחה יבקש מבני הנוער להיזכר בחוויה כלשה - מקדמי בריאות •

המשתתפים יתבקשו לציין מהם הכוחות הפנימיים והחיצוניים  שהם יכולים . ולא התפתו

 .לאתר אצל עצמם שסייעו להם לעמוד בפיתוי

בחנות זו ניתן לרכוש סוגי שונים של רגשות ותחושות :  חנות לממכר רגשות– דמיון מודרך •

טווח ההשפעה של .  50₪- עלות כל צנצנת כ).שמחה ועוד,רוגע,אושר(המאוחסנים בצנצנות

ג הרצפה כרטיסיות עליהן "ניתן לפזר ע. שבצנצנת מוגבל לשלוש שעות לכל היותר" החומר"

מה הניע אותך : בדיון. כל משתתף יתבקש לבחור ברגש כלשהו. כתובים רגשות שונים

שהחומר ?תשאין השפעות שליליו? שבצנצנת" חומר"כיצד אתה יודע מה מכיל ה? להתנסות

חשוב לסייע לבני הנוער ?האם הרגש שמוכרים לנו הוא אכן אמיתי ושייך לנו?אינו ממכר

אך אושר אמיתי ומבוסס אינו ניתן לרכישה ,להבין שכל אדם שואף לחיים שלמים ומאושרים

 . אלא שעל כל אחד להבנותו בכוחותיו הוא

 רמזי הפעלה

 

  



""""   "הנרגליסטיםהנרגליסטיםהנרגליסטים"

  

אם ...אבל בגלל הקטע החברתי אני מעשן מדי פעם...האמת היא שעישון נרגילה בכלל לא מדבר אלי"

אז גם , החברה יושבים ומעשנים ומסתלבטיםאבל כל עוד ,לא תהיה נרגילה בסביבה  זה לא יחסר לי

 ..."אני מצטרף

  23.6.03,  ידיעות אחרונות- אריאלה אילון-" ילדי הנרגילה: "מתוך

  

  
  

  :המטרות
 .י בני הנוער"הכרת סצנת העישון ומטרותיה כפי שהיא נתפסת ע •
 .הבנה כי האופציה של הבחירה בסגנון החיים היא בידי הפרט וניתן לשנותה •
 ".לא מעשנים"של ה" ולהק"חיזוק  •
  .גיבוש מסרים שיכולים לסייע בתהליך המניעה •

  

כתוצאה מכך . הצורך בשייכות הוא המניע את הנער ומהווה מטרה להתנהגותו בכל מסגרת חברתית •

השינויים ,בנוסף.או החברה/בני הנוער בוחרים בטקסי חברה המערערים על תרבות הבית ו

.  יוצרים מצב המעודד סיכונים-ות לקראת חיים בוגריםהמתרחשים בחייו של המתבגר וההתכוננ

נטילת . נטילת סיכונים כשלעצמה יכולה להיות חיובית ואפילו חיונית לגילוי ולגיבוש הזהות הבוגרת

התנהגות של נטילת סיכונים הופכת . ועוד,טיולים,סיכון חיובי יכולה להיות בתחום העסוק בספורט

אחת התנהגויות . אות הנפשית והגופנית או את החיים עצמםלשלילית כאשר היא מסכנת את הברי

 .  בגיל זה היא עישון נרגילותתהסיכוניות השליליו

יחד עם תחושת החוסן , הוא צורך דומיננטי בחיי מתבגרים והוא אחת הסיבות" להרגיש טוב"הצורך  •

 .לכך שהם מתעלמים מסיכונים, המתלווה לגיל זה

, מועדונים, חברויות, כמו גיל וקבוצות עמיתים, שרים חברתייםפעילות נוער מתרחשת במגוון הק •

על פעילויותיו , ים הללולכל אחד מההקשר. פאבים ודיסקוטקים, קבוצות שכונתיות, תנועות נוער

 .יש איכויות ומשמעויות הייחודיות לו,המיוחדות

לעשן או , לשתותמתבגרים עלולים. הלחץ החברתי של קבוצת בני הגיל חזק במיוחד בגיל ההתבגרות •

או ) לחץ קבוצתי עקיף(להשתמש בסמים משום שהם חושבים שהקבוצה מצפה מהם לעשות זאת 

 .שמופעל לחץ חברתי ישיר לנהוג באופן מסוים

התנהגות זוהי . היא תופעה חברתית ההולכת ומתרחבת) מעגל שאחטות(עישון נרגילות בחבורות  •

והצורך של הצעיר בהשתייכות , תייכות חברתיתעם כל הסימנים של קבוצת הש, הנעשית בחברותא

נושאי השיחה פחות קשורים "  "לדבר על החיים ולעשן בנחת,מספר חברים שנפגשים להירגע ".זו

סביבה "יש הרואים בהתלכדות אינטימית זו ". לנרגילה ויותר קשורים לחיי החברה של החברים עצמם

 ".המחליפה את הווי הקומזיץ של פעם

, שפה,ארגון זולות,מיםהשתתפות פעילה בפורו,בניית אתרים באינטרנט,לתיותקהי:מאפיינים •

 .הנחות ומבצעים לחברים ועוד,מפגשים חברתיים,סמלים

: כגון,הנזק העתידי מעישון נראה להם רחוק יותר מהתועלת המיידית שהם מפיקים, בתקופת חיים זו •

  .כניסה והתחברות לעולם המבוגרים ועוד, קבלה לחברת השווים



והם עצמם נתפסים כאמצעי בידור ובילוי סמים ולאלכוהול,עישוןתייחסות להאת הריבוי שעות הפנאי שינה   •

מתנסים , אוספים נרגילות: תחביב לשעות הפנאיכ צעירים רביםנתפס בעיני אף  העישון .מקובלים

 .שיטות עישון שונות, בעישון סוגי טבק שונים

הם  מעשני הסיגריה: "בינו למעשני הסיגריותחנה מבדלת ציבור מעשני הנרגילות נוטה לעשות הב •

  לחוצים ובעלי רצון לסיפוק מהיר לעומת מעשני הנרגילה שהם פחות לחוצים וטרם העישוןכ יותר"בד

 ואינם כמהים לעשן   לא מעשנים הם אינם לחוצים)מעשני הנרגילות(בזמן שהם", "מתבצע ממש טקס

".המעשנים סיגריה כמו אלו  

 נוקטים בצעדים שמפחיתים עד מאוד את הנזקים שנגרמים המעשנים נוטה להדגיש כי הם קהיליית  •

.)גחלי מנגל,צינורות מזגן,יצוקות נרגילות(מעישון   

וכישלון קשורים  • הצלחה"גבריות"ו" נשיות"מצעי התקשורת ההמוניים מעצבים תפיסת עולם שעל פיה א 

.מוביל,סקסי, המשתמשים הופך את השימוש לנחשק גם ציבור לסיגריות ולסמים,םאלכוהוליילמשקאות  .

נחשפים בני הנעורים , שחלקם הגדול מגמתי ומוטעה,בעקבות מהפכת האינטרנט וההצפה למקורות מידע •

סמל לחופש ולשלטון הנעורים על הממסד ועל עולם , לתפיסות הרואות בשימוש בסמים לסוגיהם

 . המבוגרים

גורמים לסמים להיתפס ככאלה, יזיולוגיים אצל הצעיריםהפנימיים הפסיכולוגיים והפ  • שיכולים השינויים 

, בדיקת גבולות, ריגושים , כגון סקרנות–לתת מענה לצרכים הייחודיים המאפיינים את גיל ההתבגרות 

   .תהרפתקנו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

המציע לבני הנוער כישורים הנחוצים " יריד" לו היה עלינו לפתוח – יריד כישורים •

ו בשלום את פיתוי עישון הנרגילות בפרט ושימוש בחומרים ממכרים כדי שיצלח,להם

 ?אילו דוכנים הייתם ממליצים להקים, אחרים ככלל

 

  

 

תת לכך ביטוי באמצעות שימוש ול" לנצל את ההווה"לעיתים בני נוער שוקלים  •

 ?אילו אמונות יסוד עומדות מאחורי גישה זו? מה הביא אותם לכך. בחומרים

 ....הנאה בשבילי היא •

מה גרם :תאר את האירוע. התלמידים יתבקשו להיזכר באירוע שמאוד נהנו בו •

 ?מה היית מוכן על מנת להרגיש שוב את אותה הנאה? להרגשה של הנאה

נרגילות  ,משקאות:בר מצווה או מסיבה מספקים לקהל האורחים, כמעט בכל חתונה •

האם ניתן ליהנות גם ללא . אין ספק כי המטרה היא לגרום לקהל הנאה ושמחה. ועוד

תרופות ,מדוע יש נטייה אצל חלק מהאנשים להיעזר באלכוהול? שימוש בחומרים אלו

 שימוש בחומרים או חומרים פסיכואקטיביים ואילו אחרים יכולים ליהנות גם ללא

 .פרטו לפחות שלוש סיבות? מתווכים

מה ניתן לעשות .. עודף זמן פנוי..התייחסות לשעמום שעליו מתלוננים הרבה בני נוער •

 .מציאת פתרונות חיוביים ויצירתיים לשעמום? אחרת

רמזי הפעלה



 

? מה הם חושבים מה הם חושבים מה הם חושבים-וההוריםוההוריםוההורים --??

 

דברים שרואים מכאן דברים שרואים מכאן דברים שרואים מכאן :":":"אואואו

"""לא רואים משםלא רואים משםלא רואים משם

, המשלימים זה את זה ותורמים להתפתחותו כאדם בריא בנפשו עם קבוצת הגיל ועם הוריו כיחסים

 .וסכנות המסוגל להתמודד עם פיתויים

. ואינם מודעים לנזקים הפוטנציאלייםמתנגדים לתופעה מאחר רבים אינם הורים 

לזו הה נשאף עשן בכמות ז, הם אינם יודעים כי בסבב אחד של עישון נרגילה

. רבע סיגריות לפחותשנשאפת מא

ידע וכלים כיצד להתמודד עם התופעה דבר הגורם , אחרים חשים חוסר ניסיון

...לחוסר בטחון בתפקודם ההורי בהווה  וחרדה רבה לגבי העתיד

לשתות או לצרוך ,על ההורים ללמוד מהם הגורמים הדוחפים מתבגרים לעשן

  .סמים ולפעול לנטרולם

  :המטרות
  

 .ם לתופעת עישון הנרגילה ולנזקיההעלאת מודעות ההורי 

  .התחברות לעולם העכשווי של בני הנוער וניסיון להבין את תרבות המתבגרים 

אך בשל , הבנה כי בגיל ההתבגרות טמון סיכון לאימוץ התנהגויות מזיקות 

להורים תפקיד . הגמישות המאפיינת אותו יש בגיל זה פוטנציאל שינוי גבוה

 .מרכזי בהתמודדות זו

 . כי לא כל מה שברור לי כמבוגר ברור לצד האחרהבנה 

 .הבנה כי מניעת עישון קשורה לחינוך ערכי ולהצבת גבולות 

 

בפועל  .ולהצבת גבולות שלהם מצד אחר,מצד אחד,  זקוקים לתמיכת הוריהםבגיל ההתבגרות ילדים •

-ההורים אינם נוקטים עמדות חד. הסמכות ההוריתתהליך של אבדן הילדות ואבדן אנו עדים ל

תקשים הורים מ,בנוסף. עקבייםברורים ופעמים רבות אף לא  הגבולות שהם מציבים אינם, משמעיות

הילד לא לומד לדחות סיפוקים ומשום : התוצאה.לעצמאותשל אלה  בשל הצורך להשפיע על מתבגרים

את כוחותיו הפנימיים כדי לחוות את העולם ולמצוא פתרונות למצוקותיו בלי  כך מתקשה לגייס

..  להזדקק לחומרים חיצוניים

שמקנה לצעיר ,  הוא המקום הראשוןהבית, פי הספרות המקצועית ובהתייחס למחקרים שנעשו בנושאעל  •

הגישות המקובלות כיום מכירות ביחסים של הצעיר  .כוחות בריאים להתמודד בחיים בכלל ועם סכנות בפרט



•

כללים וחוקים  ושת ביטחון באמצעות מתן חום מצד אחד וקביעת•

יכולת 

שיח  -

הורים רבים    "...נו נרגילה מאשר סיגריות או חס וחלילה סמים•

שער כניסה אך מחקרים מראים כי עישון נרגילה מהווה " רע במיעוטו"מקבלים את עישון הנרגילה כ

 "

 .ת

•

 

•

 .וג

..כעס,ביקורת,שיפוטללא 

שיש חשוב להקשיב למה (נות הכרוכות בעישון הנרגילה 
  ).לילדים לומר בנושא

 ")ללא מעשנים"חיזוק חיובי  (.הצעירים אינם מעשנים
 

 .ד את ילדיהם להתמודד עם פיתוי

 .ומטרות חינוכיות  קבלה והדרכה מצד ההורים לגבי יצירת סטנדרטים ערכייםהמתבגרים מחפשים

ההורים הם אלה המעניקים לילדיהם תח 

וחוקים בבית משפיעים על  היעדר דרישות. המיועדים להימנעות מעשיית מעשים מסוכנים מצד אחר

די להגביר יכולת השפעתם כ. השליטה בדחפים ועל האחריות החברתית המתפתחת אצל הילד

 סמכות דיאלוגית. סמכות דיאלוגית ודוגמה אישית:יכולים להיעזר בשתי מיומנויות הורים, במשפחה

בית תוך כדי דוהיא התנהגות מכוונת של הורים הקובעת את החוקים ואת כללי ההתנהגות ב

טיפול ,הצבת גבולות: המאפיינים של סמכות דיאלוגית הם".שיחות בגובה העיניים"-שוויוני עם הילדים

תגובה ,הקשבה, לתביעותהסברמתן ,בהירות, נחישות ועקביות בטיפול, בבעיות בעודן קטנות

 הערכים שהם  היא יכולתם של הורים להמחיש בהתנהגותם אתדוגמה אישית. ב"אמפאתית וכיו

 .מנסים להנחיל לילדיהם

אני מעדיפה שילדי יעש" 

אחרים"לומד מ,עה שלהן על הגוףחווה את ההשפ,הנער לומד את דרכי העישון. להתנהגויות סיכוניות

י חיקוי וכך הדרך לשימוש בחומרים ממכרים אחרים הולכת ומתקצר"ובעיקר מבני קבוצת השווים ע

  ולהפגין עמדה אישית ברורהמודעות ילדיהם לנזקי עישון הנרגילהעל ההורים לנסות ולהגביר את  

 .שימוש בחומרים ממכרים ת ערכים השוללת לילד לבנות דימוי עצמי חיובי ומערכעליהם לסייע .ובהירה

לבני הנוער קושי בתפיסת . גיל ההתבגרות הינו גיל המאופיין בהתנסויות מרובות ובדיקת גבולות •

הנזק העתידי מעישון נראה להם רחוק יותר מהתועלת , בתקופת חיים זונזקים עתידיים מאחר ו

על  .התחברות לעולם המבוגרים ועודכניסה ו, קבלה לחברת השווים: כגון,המיידית שהם מפיקים

.נזקים קונקרטייםאת ילדיהם לתוצאות האפשריות תוך שימת דגש על " לחבר"ההורים לנסות 

. הנוער שונים מאלו של המבוגרים" מעצורי"לעיתים . הבנה כי הנוער אינו נטול מעצורים לחלוטין 

ת ויצירה שפה המאפשרת דיאלחשוב להבין כיצד מנגנונים אלה פועלים על מנת לנטרל התנגדויו

  . הימצאות דמויות משמעותיות בוגרות בחיי הנער המהוות עבורו מודל לחיקוי

 וזאת .אוסרים עישון נרגילות/העברת מסר מפורש לילדים כי ההורים מתנגדים

הסכ על שיח עם הילדים-דו

העברת המסר כי רוב 

 הצבת גבולות ממקום של אכפתיות
 

 חינוך  לערכים
 

על ההורים ללמ



 רמזי הפעלה
 

 .הרצאת מידע •
 .אליהןאמירות של צעירים בנושא והתייחסות , ציטוט כותרות עיתונים רלוונטיות •
 – היגדים,התחברות לתרבות הפנאי של בני הנוער באמצעות שירים עכשוויים •

 המאפיינים התרבותיים המתוארים לאתר את המשתתפים יתבקשו
שליליים מנקודת מבטם של מיון המאפיינים לחיוביים ול .היגדים/בשירים
 .מבוגרים/הצעירים

עלינו " גשרים"אילו ב? כיצד ניתן לחבר בין תרבות הנוער לתרבות המבוגרים •
 ?להשתמש

 ?אילו ערכים נבקש להנחיל לבני הנוער ועדיין לכבד את תרבותם •
 .משחקי תפקידים •

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   



   משגרים מסריםמשגרים מסריםמשגרים מסרים
   
   

//   ? ? ? הרגליםהרגליםהרגלים/סרים לבני הנוער במטרה לשנות התנהגויותסרים לבני הנוער במטרה לשנות התנהגויותסרים לבני הנוער במטרה לשנות התנהגויותכיצד עלינו להעביר מכיצד עלינו להעביר מכיצד עלינו להעביר מ

   ..   .העברת מסרים בגישה חיוביתהעברת מסרים בגישה חיוביתהעברת מסרים בגישה חיובית   •••

   ...שילוב של חוויה רגשית וקוגניטיביתשילוב של חוויה רגשית וקוגניטיביתשילוב של חוויה רגשית וקוגניטיבית   •••

   ...מסרים קצרים וספציפיים מלווים בהסברים לוגיים משכנעיםמסרים קצרים וספציפיים מלווים בהסברים לוגיים משכנעיםמסרים קצרים וספציפיים מלווים בהסברים לוגיים משכנעים   •••

   ...שיתוף בני הנוער בנקודות שונות  במודלשיתוף בני הנוער בנקודות שונות  במודלשיתוף בני הנוער בנקודות שונות  במודל   •••

תו•••    ...לא אנטיגוניסטילא אנטיגוניסטיתלא אנטיגוניסטיתניסיון להתחבר לאחר ולהבין את תרבותו מנקודת מבט לא מבקרת ניסיון להתחבר לאחר ולהבין את תרבותו מנקודת מבט לא מבקרת וניסיון להתחבר לאחר ולהבין את תרבותו מנקודת מבט לא מבקרת ו   

   

   

::   :גורמים המסייעים להעברת המסרגורמים המסייעים להעברת המסרגורמים המסייעים להעברת המסר
   

   מידע והסברהמידע והסברהמידע והסברה

   הרתעההרתעההרתעה

   קבוצות מיקודקבוצות מיקודקבוצות מיקוד

––    קול הנוער קול הנוער קול הנוער–עמיתים עמיתים עמיתים 

   השפעת ההוריםהשפעת ההוריםהשפעת ההורים

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   מקורותמקורותמקורות
  

דעות ,הרגלים,שכיחויות:הספר באזור השרון-עישון נרגילות בקרב תלמידי בתי:שבתאי ורסנו ושותפיו  .1

   )2003נובמבר ,א"יחוברת ,142כרך ,הרפואה(ועמדות 

המחלקה לחינוך וקידום בריאות שבמשרד הבריאות ומכון גיאו ,סקר עישון בבני נוער בישראל .2

  .2002,קרטוגרפיה

ממצאי ,לאומי-בריאות והתנהגויות סיכון במבט בין,רווחה חברתית:נוער בישראל.2003',וחב' הראל י .3

 .הסקר הלאומי השלישי

 ". תהעיקר הבריאו -יים אחראורח ח): "3(דינמי .2004', קורל ע .4

   
   הצעות לפעילויות נוספותהצעות לפעילויות נוספותהצעות לפעילויות נוספות

   
הצעות :י"שפ -) טיוטה(הכשרת מובילים בית ספריים לתוכנית המניעה בנושאי טבק אלכוהול וסמים .1

 .למערכי שיעור בספרות ובהבעה בנושא נרגילות ועישון 

  .מידע להורים:הרשות למחמה בסמים".סמים ומתבגרים,הורים)."2004. (נ,קרמניצר .2

  

   אתרי אינטרנטאתרי אינטרנטאתרי אינטרנט
-מידע על הסכנות הכרוכות בעישון נרגילותמידע על הסכנות הכרוכות בעישון נרגילותמידע על הסכנות הכרוכות בעישון נרגילות:האגודה למלחמה בסרטןהאגודה למלחמה בסרטןהאגודה למלחמה בסרטן   ...111 ::--      www.cancer.org.il   wwwwww..ccaanncceerr..oorrgg..iill

iii––,,::   –תשובות לשאלות תשובות לשאלות תשובות לשאלות ,מידעמידעמידע:שירותי בריאות כלליתשירותי בריאות כלליתשירותי בריאות כללית   ...222 l.co.miok.www ll..ccoo..mmiiookk..wwwwww   

wwwwwwwww...hhheeeaaalll––::   –זהירות נרגילה זהירות נרגילה זהירות נרגילה :אתר משרד הבריאותאתר משרד הבריאותאתר משרד הבריאות   ...333 ttthhh...gggooovvv... iii lll   

   
   

   א הנרגילותא הנרגילותא הנרגילותמרכז למידה בנושמרכז למידה בנושמרכז למידה בנוש
   

----עמיעמי""""""   090909-   833950583395058339505   -עמי, , , "חריטה אומנותיתחריטה אומנותיתחריטה אומנותית"דפוס דפוס דפוס : : : הפצההפצההפצה. . . ב עם פינת נרגילותב עם פינת נרגילותב עם פינת נרגילות"מרכז לאמרכז לאמרכז לא
   

   קבלת חומרי הסברהקבלת חומרי הסברהקבלת חומרי הסברה
   

   משרד הבריאותמשרד הבריאותמשרד הבריאות   •••
   האגודה למלחמה בסרטןהאגודה למלחמה בסרטןהאגודה למלחמה בסרטן   •••
..   .שירותי בריאות כלליתשירותי בריאות כלליתשירותי בריאות כללית   •••

   
 
   

  
  

  
 
 

http://www.miok.co.il/

