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במפגש זה יכירו התלמידים את המושג צורך (כערך), ויזהו צרכים של עצמם ושל במפגש זה יכירו התלמידים את המושג צורך (כערך), ויזהו צרכים של עצמם ושל 
זולתם.  זולתם.  

התלמידים יעמיקו את ההבנה, שרגש הוא תוצאה של צורך מסופק או לא מסופק, התלמידים יעמיקו את ההבנה, שרגש הוא תוצאה של צורך מסופק או לא מסופק, 
וכי בני אדם מביעים לפעמים רגשות וצרכים בדרכים אומללות, כמו אלימות מילולית וכי בני אדם מביעים לפעמים רגשות וצרכים בדרכים אומללות, כמו אלימות מילולית 

ופיזית, לא מפני שהם אנשים רעים, אלא מפני שהם אינם מכירים דרך אחרת.ופיזית, לא מפני שהם אנשים רעים, אלא מפני שהם אינם מכירים דרך אחרת.

מפגש מס' 28    להכיר ולבטא בקשר את הצרכים שלי 

חומרים

  הסרט "מלך האריות" (או סרט מתאים אחר לפי בחירת המורה), וידאו ומסך.

  כרטיסים שעליהם מופיעים שמות של רגשות, וכרטיסים שעליהם מופיעים שמות של 
צרכים. (כמה עותקים מכל רגש ומכל צורך). 

  דף אוצר מילים לצרכים משוכפל לכל ילד.

מהלך:

התלמידים יצפו 10 דקות בקטע מהסרט. המורה תבחר קטע שיש בו קונפליקט בין המלך   .1
לבנו או המלך לאחיו. אם נבחר סרט אחר, חשוב לבחור קטע משמעותי לילדים: יחסים עם 

הורים, עם אחים או עם חברים.  

בתום הצפייה תפזר המורה על הרצפה בקדמת הכיתה כרטיסים של רגשות וצרכים.  .2

צורך הוא משהו שחשוב לנו, משהו בעל ערך.  

כל אחד מוזמן להתבונן בכרטיסים ולבחור שני כרטיסים שקשורים לאחד המצבים ולאחד   
הגיבורים בסרט שראינו- 

מה הרגיש הגיבור, 

ומה היה חשוב לו?

כל תלמיד ייקח את שני הכרטיסים וישב במקומו.  

עכשיו יוכלו כמה תלמידים לשתף את חבריהם ברגש ובצורך של הגיבור שבחרו. טוב יהיה   .4
לעודד תלמידים אחדים לשתף ברגשות ובצרכים של הגיבורים השונים:

למשל: סקאר (המלך) הרגישהרגיש דאגה ופחד, כי היה לו חשובהיה לו חשוב להגן על בנו.  

התבנית:

מישהו הרגיש ____________________(שם רגש) כי היה לו חשוב _____________________________________(שם של 
צורך).
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ואת  רגשותיה  את  מביעה  כשהיא  להשתמש,  המורה  מעתה  תוכל  זו  בתבנית 

צרכיה, או כשהיא מבררת רגש וצורך של תלמיד.

 לדוגמה:  

השבוע  השלישית  בפעם  כבר  מגיע  "כשאתה  תלמיד:  עם  בשיחה  עצמי  ביטוי 

(רגש), כי חשוב לי שתתקדם  (עובדות) אני מודאגת ומאוכזבת"  בלי ציוד דרוש 

בלימודים ותגלה אחריות בביצוע משימות" (צורך).

צער  הרגשת  בוודאי  בחשבון  במבחן  "כשטעית  תלמיד:  של  וצורך  רגש  בירור 

ואכזבה, כי חשוב לך להצליח".

וצרכים,  רגשות  עובדות,  באמצעות  עצמם  להביע  תלמידים  לעודד  מאוד  רצוי 

כשהם פונים לחברים, מורים או בני משפחה.

בשישיות -  כל שישייה תיצור מעגל שבמרכזו כרטיסים הפוכים, שעליהם רשומים צרכים   .5
(ביטחון, כבוד, הצלחה, הנאה, חברות, מנוחה, הקשבה, הבנה). כל תלמיד בתורו ירים כרטיס 

ויתייחס לכתוב בו.

זה יכול להיות סיפור שקשור לצורך שכתוב בכרטיס, או בקשה שקשורה לצורך, או אמירה   
בהקשר לצורך. אין להגביל את התלמידים במקרה זה לתבנית של ביטוי, ובלבד שיתייחסו 

לכרטיס הצורך שקיבלו.

דוגמה: (לכרטיס הנאה) כשהוריי נסעו לחו"ל (עובדות) התגעגעתי (רגש) ורציתי ליהנות יחד   
אתם (צורך).

דוגמה: (לכרטיס חברות) אני שמח שיש לי הרבה חברים.  

הערה,

פעילות זו מסייעת ברכישת מיומנויות של ביטוי עצמי והקשבה.

בקשה היא הדרך שלנו למלא צורך שיש לנו.  .6

למשל: אם יש לנו צורך במנוחה, נבקש מהמורה הפסקה קצרה בין פעילות לפעילות.  

הבקשה תמיד תהיה בלשון חיובית (מה כן לעשות, ולא מה לא לעשות) ובת-ביצוע.  

דוגמה:  הבקשה "תתחשב בו", היא אמנם חיובית אך איננה בת-ביצוע.  

לעומת זאת: "תגלה התחשבות ותוותר על תורךותוותר על תורך (בקשה) כי כואב לו הראש". זוהי בקשה   
חיובית ובת- ביצוע.

לא תמיד אנחנו יכולים להיענות לבקשה של מישהו, ואנחנו רוצים לסרב.  

קשה לנו לסרב, וקשה לנו לקבל סירוב.    

"שפת הג'ירף" עוזרת לנו לסרב לבקשות ולקבל סירוב.    

ב"שפת הג'ירף" נמשיך ונחפש בקשה/דרך למלא את צרכינו וצורכי הזולת, עד שנסכים על   
דרך.

דוגמה: יש לנו צורך במנוחה ואנחנו מבקשים מהמורה הפסקה בין פעילות לפעילות.   

המורה מסרבת ואומרת: "אני שומעת שאתם קצת עייפים. לצערי, לא נוכל לעשות עכשיו   .7
הפסקה, כי נפריע לשאר התלמידים בכיתות. אבל, נוכל להאריך בכמה דקות את ההפסקה 
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ת (המורה סירבה לבקשה אבל הציעה דרך  ולנוח בכיתה"  הבאה – תוכלו אז לשחק קצת 

אחרת למילוי הצורך של התלמידים במנוחה).

המורה תבקש מכמה תלמידים להביע בקשה הקשורה לצורך שהיה כתוב בכרטיס שלהם   
בפעילות הקודמת.

יום  למסיבת  החברים  את  להזמין  מבקש  ואני  לי,  חשובה  חברות  בחברות:  לצורך  דוגמה   
הולדת בביתי.

ב"שפת  אותו  ויתאר  קטע,  יבחר  עליו,  שאהובה  טלוויזיה  בתכנית  יצפה  תלמיד  כל  בבית:בבית:   
הג'ירף".

ניתן להכין לתלמידים דף עם נוסחה להשלמה, לביטוי עצמי או לאמפתיה.  

 

_________________ (תיאור עובדות)   _________________________________ כשראיתי, שמעתי 

________________________________________________________________________________________________

הרגשתי ________________________ (רגשות)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(צורך)_____________________________________________  ________________________ היה לי חשוב 

________________________________________________________________________________________________

והייתי רוצה לבקש ________________________ (בקשה)____________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

אמפתיה לאחד מגיבורי התכנית:

כש ____________________________________ (תיאור עובדות)__________________________________

___________________________________________________________________________________

הוא/היא ________________________________ בוודאי הרגיש/ה(רגש)________________________

________________________________________________________________________________________________

כי היה לו/לה חשוב (צורך)______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

והוא/היא היה/הייתה רוצה לבקש (בקשה)___________________________________________

________________________________________________________________________________________________

הערה,

לפעילות  כמשוב  או  בכיתה,  אירוע  כל  בבירור  להיעזר  המורה  תוכל  זה  בדף 

כלשהי. 

 

_________________ (תיאור עובדות)   _________________________________ כשראיתי, שמעתי 

________________________________________________________________________________________________

הרגשתי ________________________ (רגשות)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(צורך)_____________________________________________  ________________________ היה לי חשוב 

________________________________________________________________________________________________

והייתי רוצה לבקש ________________________ (בקשה)____________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

אמפתיה לאחד מגיבורי התכנית:

כש ____________________________________ (תיאור עובדות)__________________________________

___________________________________________________________________________________

הוא/היא ________________________________ בוודאי הרגיש/ה(רגש)________________________

________________________________________________________________________________________________

כי היה לו/לה חשוב (צורך)______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

והוא/היא היה/הייתה רוצה לבקש (בקשה)___________________________________________

________________________________________________________________________________________________

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מפגש מס' 29    כיצד מגשרים ופותרים סכסוכים

" ף ר י ' ג ה  " ת פ ש " ת  ו ע צ מ א ב

מטרות: 
ליישוב  לא-אלימה"  ב"תקשורת  ויעזרו  הג'ירף",  "שפת  באמצעות  גישור  ילמדו  התלמידים   .1

סכסוכים.

סיכום התהליך ומשוב על הלמידה.  .2

אמצעים:
שלושה כיסאות: על האחד מוטיב אוזן, על השלישי מוטיב פה, ועל הרביעי מוטיב  לב.  

  אם יש אפשרות - מצלמת וידאו וטלוויזיה או ברקו ומסך.

מהלך:

הג'ירף":  "שפת  של  השלבים  ארבעת  בכל  ולהעמיק  ללמוד  כשסיימנו  עכשיו, 

עובדות, רגשות, צרכים ובקשות, נוכל להיעזר בהם לגישור כאשר אנחנו רוצים 

להתפייס.

לצורך זה הכנו את פינת הפיוס בכיתה. 

  

יוצגו שלושת הכיסאות שעליהם המוטיבים של הפה, האוזן והלב.  

למה משמש כיסא האוזן? ( להקשבה), הפה? ( להתבטא, לדבר), והלב? (למגשר, שרוצה   .1
לעזור באמת, מתוך  חברות ורצון שכולם יחיו בשלום).

תפקיד המגשר:
להקשיב.  

להיות ניטרלי (מעניק יחס שווה לכולם).  

לנהל את השיחה לפי שלבי "תקשורת לא-אלימה".  

לעצור אם מישהו משתמש בשפה שאיננה מקובלת, מאיים או משתמש באלימות.  

לעודד מציאת פתרון(בקשה), שכל הצדדים יסכימו עליו.  

תפקיד  התלמידים שמשתתפים בגישור:
להקשיב למגשר כשהוא מנהל את השיחה.  

להשתמש ב"שפת הג'ירף" ולהימנע מאיומים ומגידופים.  

להקשיב לחבר גם כשכועסים מאוד.  

לדבר בבירור כשיושבים על כיסא הפה, ולהקשיב בשקט ובריכוז כשיושבים על כיסא   
האוזן.
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מותר לבקש פסק זמן אם רוצים לארגן את המחשבה או להירגע לפני שממשיכים   
בתהליך.

תפקיד התצפיתן:
לעקוב אחרי התהליך.  

לא להתערב.  

לרשום  הערות.  

לתת משוב חיובי בסוף התהליך:  

א. הדרך שבה פעל המגשר.   

ב. הדרך שבה נענו התלמידים שהשתתפו.  

ג. הקפדה על הקשבה ודיבור בזמן.  

ד. הקפדה על ביטוי מלא של רגש, צורך ובקשה.  

רצוי לתלות דף עם הגדרות התפקידים והנחיות לתהליך בפינת הפיוס.

המורה תציג סיפורים אחדים על מצבי קונפליקט. אלה יכולים להיות מקרים שקרו באמת   .2
בכיתה או בבית-הספר עם שמות בדויים. ניתן להמציא סיפורים דמיוניים שקרו בבית-ספר 

אחר.

אירועי קונפליקט נפוצים: גילוי סוד, חוסר כבוד לחוקי משחק, קללות, דחיפות, 

איומים, מכות, הסתה, חרם ועוד...

ברביעיות - כל רביעייה תקבל סיפור. בכל רביעייה שני גיבורים שהם בעלי הריב, שלישי   .3
שהוא המגשר, ורביעי שהוא תצפיתן.

תהליך הגישור:
המגשר יפתח ויאמר, שהוא מודה להם שבאו לגישור.   .4

יפנה לילד בכיסא הפה ויבקש ממנו לספר מה קרה. מתחלפים. עכשיו הילד השני   
יספר מה קרה. מתחלפים. 

עכשיו כל ילד בכיסא הפה יספר מה הרגיש. מתחלפים.   

וכל ילד בכיסא הפה יאמר מה חשוב לו ומה הוא מבקש (פתרון).  

המגשר יעודד את שני הצדדים להסכים על בקשה (פתרון).  

המגשר ישאל כל אחד מה הוא מרגיש עכשיו, ויבטיח להם להתעניין ברגשותיהם   
בהמשך היום.

סיכום ומשוב  .5

התלמידים יקבלו דף עם סעיפי משוב על-פי שלבי המודל:  



ג'
ה 

ית
כ

83

ם
י

ש
ג

פ
מ

ו
 

ת
ו

י
ו

ל
י

ע
פ

 
ת

ר
ד

ס
ל

  
  

ה
ב

י
ל

 
ת

י
נ

כ
ת

שם: __________________________________________________________________________________________________________

כשלמדתי את "שפת הג'ירף"כשלמדתי את "שפת הג'ירף"

הרגשתי ____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

כי היה לי חשוב __________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

ואני רוצה לבקש _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

הדבר הכי חשוב שלמדתי ב"שפת הג'ירף": _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

ניתן לעודד את התלמידים להיעזר באוצר מילים לרגשות ולצרכים שקיבלו במהלך הלמידה.

אם נעשה שימוש במצלמת וידאו, ניתן עכשיו לצפות בתהליכי הגישור בקבוצות השונות, ולהוסיף 
משוב על משובי התצפיתנים לגבי שמירה על כללים, שימוש בשפה, הקשבה ושאר הערכים שאנו 

רוצים להקנות באמצעות הפעילות.

הערה,

מערכים אלה הם פתיח לתהליך כוללני ומעמיק שעניינו "תקשורת לא-אלימה" 

כדרך חיים.

אוצר מילים לרגשות

כשצורך לא מתמלא כשצורך לא מתמלאכשצורך מתמלא    כשצורך מתמלא   

מרגישים: מרגישים:מרגישים:                              מרגישים:                             

עצב שמחה     

כאב אהבה     

כעס התלהבות    

פחד התרגשות    
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כשצורך לא מתמלא כשצורך לא מתמלאכשצורך מתמלא    כשצורך מתמלא   

מרגישים: מרגישים:מרגישים:                             מרגישים:                            

שנאה חיבה     

אכזבה הערצה     

תסכול גאווה     

סיפוק                                    עלבון

סבל אושר     

קנאה תקווה     

השפלה מכובד     

חוסר אונים בטוח     

דחייה שביעות רצון    

שעמום הקלה                      

עייפות                                            רוגע                              

רעב שלווה                         

צמא אומץ                     

געגוע מוגן                   

מרוצה                          בושה

מבוכה סקרן                              

אשמה      

מתח      

לחץ                         

רוגז                          

טינה                          

מוטרד                     

דאגה                      

אוצר מילים לצרכים (מה חשוב לי)אוצר מילים לצרכים (מה חשוב לי)

חברות, כבוד, הערכה, ביטחון, הנאה, הצלחה, שייכות, חופש, ידידות, תמיכה, הקשבה, סבלנות, 
הבנה, ריכוז, בהירות, הסכמה, יושר, קבלה.
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חומרים מסוכנים

ת י ב ב ש ם  י נ כ ו ס מ ם  י פ י ד נ ם  י ר מ ו ח  , י ו פ כ ן  ו ש י ע

רציונל
התלמידים חשופים לעישון כפוי (פסיבי) הפוגע בבריאותם, וזקוקים להדרכה הכוללת הסבר על 

נזקי העישון הכפוי ועל דרכי התגובה הרצויות. 

נזקי העישון הכפוי (הפסיבי) לילדיםנזקי העישון הכפוי (הפסיבי) לילדים - מתוך אתר משרד הבריאות, המחלקה לחינוך לבריאות. 

העישון הפסיבי מסוכן ביותר לילדים ולתינוקות. ריאותיהם של ילדים ניזוקות מהעישון    
לכך,  אחרים  מילדים  יותר  גבוה  בסיכון  נמצאים  מעשנים  להורים  וילדים  הפסיבי, 
על-פי  הסמפונות.  ודלקת  ריאות  דלקת  כגון:  נשימתיות,  מחלות  אצלם  שיתפתחו 
הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה, ה- EPAEPA, ריאותיהם של ילדים החשופים לעישון 
פסיבי מתפקדות באופן לקוי, והם סובלים משיעול ומכחכוח. כמו כן, הם עלולים לסבול 

מאסטמה, מברונכיטיס, מדלקת ריאות, ומזיהומים בדרכי הנשימה ובאוזניים. 

בגדילה  ומתבטאות בהפחתה  לילדות,  ילדים מתמשכות מעבר  על  העישון  השפעות    
ובפגיעה בהישגים בלימודים. ילדים הנחשפים בבית לעשן סיגריות סובלים מריכוזים 

נמוכים יותר בדם של ויטמין CC, לעומת ילדים במשפחות שבהן לא מעשנים. 

מחקר שתוצאותיו פורסמו ב-Tobacco ControlTobacco Control (מרס 2004) מצא, כי ילדים שנמצאים    
בבתים שבהם מעשנים, נפגעים מעישון פסיבי גם אם המעשנים מקפידים לעשן שלא 
בנוכחות הילדים. במחקר נמצא, כי רמת החומרים המזהמים שנמצאה באבק, באוויר 
ובדגימות מן השטיחים בבתים שבהם עישנו המבוגרים, היו גבוהות פי 7 מאשר בבתים 

שבהם לא התגוררו מעשנים. 

מטרות
התלמידים:התלמידים:

יקבלו מידע על נזקי העישון והעישון הכפוי.   .1

יתרגלו תגובות אסרטיביות ויעילות למניעת מצבים שבהם יחשפו לעישון כפוי. לא   .2

להתבייש לעמוד על זכותם לנשום אוויר נקי.    
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טבק  ממוצרי  או  מסיגריות  עשן  לריאותיו  שואף  אדם  כאשר  מתרחש  כפוי  טבק עישון  ממוצרי  או  מסיגריות  עשן  לריאותיו  שואף  אדם  כאשר  מתרחש  כפוי  עישון 
אחרים של מעשנים אחרים הנמצאים לידו. יש המכנים זאת עישון פסיבי, עישון לא אחרים של מעשנים אחרים הנמצאים לידו. יש המכנים זאת עישון פסיבי, עישון לא 

רצוני, עישון סביבתי.רצוני, עישון סביבתי.

מטרתו של מפגש זה היא להעלות את המודעות לנזקים הנגרמים מעישון, לזכות מטרתו של מפגש זה היא להעלות את המודעות לנזקים הנגרמים מעישון, לזכות 
של כל אחד ואחת שלא יעשנו לידם, ולדרכים למנוע עישון כפוי.של כל אחד ואחת שלא יעשנו לידם, ולדרכים למנוע עישון כפוי.

מפגש מס' 31-30    עישון כפוי וחומרים מזיקים

מהלך:

שלב א':שלב א': ניתן לתלות בחדר או לפזר על רצפת החדר תמונות עיתונים של מפורסמים מעולמם    .1
של הילדים. לצד כל תמונה יש להניח דף לבן ולבקש מהילדים לבחור דמות אחת או שתיים 
שהם אוהבים, ולרשום בדף המצורף מה הם אוהבים בדמות הזאת או מה הם חושבים עליה.  

יש לערוך סבב קצר, ולבקש מהילדים לשתף ולספר מה הם כתבו. 

שלב ב:שלב ב: להצמיד לכל תמונה סיגריה ליד או לפה (ניתן לצייר, להכין מראש סיגריות גזורות    .2
מציור או להביא סיגריות אמיתיות) ולשאול את הילדים: 

מה השתנה? האם השינוי הזה יכול לקרות במציאות? אילו ידעו שאותם מפורסמים אהובים   
מעשנים, האם היו משנים את דעתם על הדמות? 

אילו דמויות אהובות בסביבתם הקרובה מעשנות?   

כיצד הם מרגישים כלפי מצב זה?   

מי שמעשן  הופך את  לא  אך  רע,  הוא הרגל  הילדים, שעישון  בפני  להדגיש  יש 
לאדם רע. 

מדוע עישון מפריע לנו?    

אדם שמעשן פוגע בעצמו, ואם הוא אדם הקרוב לליבנו אנו דואגים לו. א.   

עישון פוגע גם באנשים הנמצאים בסביבת המעשן. למצב זה קוראים     ב. 
עישון כפוי.

נתמקד בשני סוגי הפגיעות הללו:   

פגיעה באדם המעשן:  א.   

בסיגריות ישנו חומר הנקרא ניקוטין, שמקורו בעלי טבק. שימוש בניקוטין משפיע על מערכת   
העצבים, על הלב ועל אברים אחרים. שימוש בניקוטין אף יוצר תלות אצל המשתמש, והמעשן 

מתקשה להפסיק לעשן. 

מי שמעשן  הופך את  לא  אך  רע,  הוא הרגל  הילדים, שעישון  בפני  להדגיש  מי שמעשןיש  הופך את  לא  אך  רע,  הוא הרגל  הילדים, שעישון  בפני  להדגיש  יש 
לאדם רע.לאדם רע. 
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לפניכם ציור של גוף האדם. בקבוצות של חמישה - צבעו, כתבו וציירו את האברים הנפגעים   .3
כתוצאה מעישון.

 

עישון כפוי: עישון שנכפה עלינו בניגוד לרצוננו. אילו מהמצבים הבאים נכללים בהגדרה  ב. 
זו:

תמר מצאה חפיסת סיגריות בחדר של הוריה והחליטה לנסות.  .1

אורי  לעשן.  לאורי  והציעה  סיגריה  סיגריות. תמר הדליקה  ואורי מצאו חפיסת  תמר   .2
הסכים.

סיגריה  אורי הדליק  אימא של תמר.  סיגריות בחדרה של  ואורי מצאו חפיסת  תמר   .3
ואמר לתמר שאם לא תעשן יספר להוריה על שחיטטה לאימה במגירות. תמר מחליטה 

לעשן.

אימה של תמר נוהגת לעשן בבית וליד כל בני המשפחה ברוב שעות היום.   .4

חשוב להדגיש בפני הילדים, שהמצב הרביעי נכלל בהגדרה. כשאחרים מעשנים 

לידינו הם פוגעים גם בבריאותנו, וזכותנו לבקש מהם לא לעשות זאת לידינו.

שלב ג':שלב ג': התחלקו לזוגות וכתבו יחד על דף נייר לבן משפט/ ציור המבטא את זכותנו שלא   .4
יעשנו לידינו. חשבו, מי הייתם רוצים שיקרא את מה שכתבתם, איפה הייתם תולים זאת? 

וכיצד היו מגיבים הקוראים על המשפט? 

שלב ד': שלב ד': כפי שראינו, שאיפה של עשן סיגריות עלולה לפגוע בבריאותנו. האם אתם מכירים   .5
חומרים נוספים ששאיפתם עלולה להזיק לבריאותנו? לפניכם עגלת סופר עמוסה במוצרים 
שנקנו על-ידי הוריכם. מיינו את העגלה למוצרים ששאיפתם אינה מזיקה ולמוצרים ששאיפתם 

עלולה להזיק לנו:

חומרים  כי  לילדים,  להדגיש  ויש  חומרים,  להוסיף  ניתן 

חומרים  מכילים  לנו  להזיק  עלולה  ששאיפתם 

ממוקדות.  שימושיות  מטרות  שלהם  כימיים 

חומרים אלו יפגעו בנו אם נעשה בהם שימוש 

אחר מזה שלו נועדו.  

צריבה בעינייםצריבה בעיניים

מחלות לבמחלות לב

מחלותמחלות
בדרכי הנשימהבדרכי הנשימה

ובריאותובריאות

ריח רע מהפהריח רע מהפה

שיעולשיעול

כתמים באצבעותכתמים באצבעות צריבה בגרוןצריבה בגרון

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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למורה,

כדי לסייע בהפנמת הנושאים שנלמדו, יש לאפשר לתלמידים לסרוק במבט לאחור את  רשימת השמות של  פעילויות 
התכנית, שהתקיימו במהלך השנה. 

הצעה לפעילויות  של שחזור וִהּזָכְרות הנלמד -

הכנה מקדימה:

לצורך הסריקה המורה תרשום על פלקטים את כל כותרות המפגשים (שמות המפגשים)  שהתקיימו בכיתה. כל כותרת 
על פלקט בריסטול נפרד.

הפעילות:

המורה תפזר בחדר הכיתה או תתלה לאורך הקירות את שמות המפגשים.  .1

2.   כל תלמיד ינסה לציין לעצמו על דף נייר:

מהו המפגש הזכור לי ביותר?  �

מה היה המפגש ממנו למדתי ביותר?  �

מהו המפגש המרגש ביותר?  �

מה היה לי המפגש החשוב או היעיל ביותר?   �

על איזה מפגש מהמפגשים הייתי מוכן לוותר?   �

      3.   בקבוצות או בזוגות  ישתפו התלמידים את חבריהם בתשובותיהם וינמקו אותן. 

 

חלק ב'

 המורה תבחר אחת מההצעות המובאות להלן, לכיתות א-ד, או לכיתות ד-ו,  בהתאם לגיל ולשלב ההתפתחותי של 
התלמידים. 

 פעילות לכיתות היסודי א-ד

אפשרות  א'

ולאייר דף פתיחה לחוברת  יותר) מתוך רשימת הכותרות התלויה בכיתה,  (או  התלמידים יתבקשו לבחור כותרת אחת 
שתעסוק בנושא שנבחר, ותספר על הפעילות שהתקיימה בכיתתם. 

האיורים/ציורים  ברמת סכימה/תרשים יוצגו כתערוכה בכיתה, ומתנדבים שיסכימו, יסבירו את האיור שלהם והקשרו לנושא.

אפשרות ב'

בקבוצות בנות 2-3 תלמידים:

הנחייה לתלמידים:

   "לו נתבקשתם לסדר את המפגשים כחרוזים/כחוליות בשרשרת, שבה כל חרוז הוא אחד המפגשים,  מה היה  סדר 
ההשחלה שלכם בשרשרת המפגשים ? "

במליאה:

תלמידים מתנדבים  יציגו את "שרשרת המפגשים"  ויסבירו, מה הם השיקולים שהנחו את חברי קבוצתם בקביעת הסדר 
שבחרו .

פעילות לכיתות היסודי   ד-ו  

אפשרות א'

תכנית טלוויזיה לנוער. 

1. משימה אישית

חיים".  כישורי  לומדים  ספר  "בתי  בנושא  העוסקת  לנוער  טלוויזיה  בתכנית  גילכם  בני  תלמידים  לייצג  נבחרה  כיתתכם 
בתכנית זו ירואיינו תלמידים מכל רחבי הארץ. 

איזה שאלות אתם מציעים למראיין בתכנית. בעזרת השאלות יספרו המרואיינים על הלמידה שלהם ושל כיתתם בסדרת 
המפגשים שהתקיימה בכיתתכם.

זכור/י 

השאלות צריכות להיות "שאלות פתוחות" - שאלה שתזמין את התלמיד המרואיין לספר ולפרט, ולא לענות במילה אחת 
או שתיים (כן/לא, מעניין וכו').

2. המורה תרשום על הלוח את  כל השאלות שיציעו התלמידים.  (אפשר לנסות ולמיין את השאלות בקבוצות)

שונים של  להיבטים  להתייחס  עליה. אפשר  ויענה  יבחר אחת מהשאלות,  הטלוויזיה  מי שרוצה להשתתף בתכנית   .3  
המפגשים השנתיים כמו: לתכנים, לפעילויות, לעניין או אף לחוסר העניין. 

לסיום, 

ֵכר, לַשְחֵזר,     לִהזָּ

ם  ּולַהְפִנים.                          לַסכֵּ

חשוב להקדיש לפחות שעור אחד לסיום הפעילות השנתית בנושא כישורי חיים. לסגירת 
מעגל הפעילות השנתית ראוי להתבונן על כל מה שנעָשה במהלך השנה ולתכנן את 

ההמשך לשנת הלימודים הבאה.

היּזָכְרּות במהלך כולו וסכום הנעָשה מסיעים להפנמה של הנלמד.

מטרת המפגש האחרון לשנת הלימודים היא להתבונן על כל פרקי התכנית כיחידה 
כמפגשים  התלמידים  ידי  על  הנתפסות  עצמאיות,  ביחידות  כנושאים  רק  ולא  שלמה 

נפרדים ומקוטעים ללא כל קשר ביניהן

לַהבְניַת המפגש המסכם -

(פורטפוליו) כחלק מתהליך הלמידה בתכנית  "ניהול תלקיט  אפשר להיעזר בפרק    
"כישורי חיים" בתוך: פרק המבוא באוגדן זה, עמ' 20.       

בפרק  למצוא  אפשר   – ולהערכה  למשוב  רפלקטיביות,  לשאלות  דוגמאות   
'ניהול תלקיט'. 

יומן האישי ובשאלונים "משוב אישי למורה" (עמ' 11) וזאת אם  מומלץ להיעזר בַּ   
המורה ניהל יומן רפלקטיבי במהלך שנת הפעילות.

אפשר  למידתם,  את  שליווה  פורטפוליו  הכינו  התלמידים  המפגשים  במהלך  אם    
במפגש הסכום להציגו או להיעזר בעבודות האישיות שבפורטפוליו האישי. 

כמו כן אפשר להיעזר בפעילויות המוצעות בהמשך יחידה זו.    

התלמידים יכולים להיעזר בחומרים הכתובים שקבלו במהלך הפעילויות – שאלונים,    
מכוונת  בצורה  פורטפוליו  אורגן  לא  אם  (גם,  סכומים.  רשימות,  ספורים,  שירים, 

ושיטתית).  

  

מהלך:
חלק א': חלק א': 

למורה,

במבט  לסרוק  לתלמידים  לאפשר  יש  שנלמדו,  הנושאים  בהפנמת  לסייע  כדי 

לאחור את  רשימת השמות של  פעילויות התכנית, אשר התקיימו במהלך השנה. 



90

הצעה לפעילויות של שחזור וִהּזָכְרות הנלמדהצעה לפעילויות של שחזור וִהּזָכְרות הנלמד - -

הכנה מקדימה:

(שמות ת  המפגשים  כותרות  כל  את  פלקטים  על  תרשום  המורה  הסריקה  לצורך 

המפגשים)  שהתקיימו בכיתה. כל כותרת על פלקט בריסטול נפרד.

הפעילות:
המורה תפזר בחדר הכיתה או תתלה לאורך הקירות את שמות המפגשים.  .1

כל תלמיד ינסה לציין לעצמו על דף נייר:  .2

מהו המפגש הזכור לי ביותר?   

מה היה המפגש ממנו למדתי ביותר?   

מהו המפגש המרגש ביותר?   

מה היה לי המפגש החשוב או היעיל ביותר?    

על איזה מפגש מהמפגשים הייתי מוכן לוותר?    

3.   בקבוצות או בזוגות ישתפו התלמידים את חבריהם בתשובותיהם וינמקו אותן. 

 

חלק ב'חלק ב'

המורה תבחר אחת מההצעות המובאות להלן, לכיתות א'-ד', או לכיתות ד'-ו',  

בהתאם לגיל ולשלב ההתפתחותי של התלמידים. 

פעילות לכיתות היסודי א'-ד'

אפשרות  א׳
התלויה  הכותרות  רשימת  מתוך  יותר)  (או  אחת  כותרת  לבחור  יתבקשו  התלמידים 
הפעילות  על  ותספר  שנבחר,  בנושא  שתעסוק  לחוברת  פתיחה  דף  ולאייר  בכיתה, 

שהתקיימה בכיתתם. 

האיורים/ציורים ברמת סכימה/תרשים יוצגו כתערוכה בכיתה, ומתנדבים שיסכימו, יסבירו 
את האיור שלהם והקשרו לנושא.

אפשרות ב׳
בקבוצות בנות בקבוצות בנות 2-32-3 תלמידים: תלמידים:

הנחייה לתלמידים:

"לו נתבקשתם לסדר את המפגשים כחרוזים/כחוליות בשרשרת, שבה כל חרוז 
הוא אחד המפגשים, מה היה סדר ההשחלה שלכם בשרשרת המפגשים ?" 

"לו נתבקשתם לסדר את המפגשים כחרוזים/כחוליות בשרשרת, שבה כל חרוז 
הוא אחד המפגשים, מה היה סדר ההשחלה שלכם בשרשרת המפגשים ?" 
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במליאה:במליאה:

תלמידים מתנדבים יציגו את "שרשרת המפגשים" ויסבירו, מה הם השיקולים 
שהנחו את חברי קבוצתם בקביעת הסדר שבחרו.

פעילות לכיתות היסודי ד'-ו'  

אפשרות א׳
תכנית טלוויזיה לנוער. תכנית טלוויזיה לנוער. 

1. משימה אישית. משימה אישית

העוסקת  לנוער  טלוויזיה  בתכנית  גילכם  בני  תלמידים  לייצג  נבחרה  כיתתכם   
בנושא "בתי ספר לומדים כישורי חיים". בתכנית זו ירואיינו תלמידים מכל רחבי 

הארץ. 

הציעו חמש שאלות למראיין בתכנית. בעזרת שאלות אלו יספרו המרואיינים על   
הלמידה שלהם ושל כיתתם בסדרת המפגשים שהתקיימה בכיתתכם.

זכור/י,   

השאלות צריכות להיות "שאלות פתוחות" - שאלה שתזמין את התלמיד המרואיין   
לספר ולפרט, ולא לענות במילה אחת או שתיים (כן/לא, מעניין וכו').

המורה תרשום על הלוח את כל השאלות שיציעו התלמידים.  (אפשר לנסות    .2
ולמיין את השאלות בקבוצות)

כל תלמיד יבחר אחת מהשאלות, ויענה עליה. אפשר להתייחס להיבטים שונים   .3
של המפגשים השנתיים כמו: לתכנים, לפעילויות, לעניין או אף לחוסר העניין. 

מי שרוצה להשתתף בתכנית הטלויזיה - יציג את השאלה שבחר וכן את   .4
תשובתו.

אפשרות ב׳
עלון פרסומת לתכנית "כישורי חיים"עלון פרסומת לתכנית "כישורי חיים" 

התבקשתם לסייע להנהלת בית הספר בהכנת עלון פרסומת קצר 
ותמציתי שיפרסם את התכנית "כישורי חיים בכיתתי". עלון זה יופץ 
בקרב תלמידי בית הספר והוריהם.  העלון מקופל כמניפה לארבעה  

עמודים צרים.

בקבוצות בנות 5-3 תלמידים עליכם:  

להציע כותרת ראשית לעלון, להציע ציורים או איורים, שהייתם מוסיפים   
לעלון פרסומת זה.  

להציע כיצד הייתם מסדרים - מעצבים את החומר המוצע, – מה יהיה   
בכל עמוד של עלון הפרסומת שלכם?

עליכם: תלמידים 5 3 בנות בקבוצות

התבקשתם לסייע להנהלת בית הספר בהכנת עלון פרסומת קצר 
ותמציתי שיפרסם את התכנית "כישורי חיים בכיתתי". עלון זה יופץ 
בקרב תלמידי בית הספר והוריהם.  העלון מקופל כמניפה לארבעה  

עמודים צרים.
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נציג מכל קבוצה יציג את העלון הקבוצתי בפני תלמידי הכיתה.

אם יש זמן אפשר להכין תרשים של העלון על גיליון בריסטול, שיחולק לאורכו לארבעה 
חלקים - ולהציגם כתערוכה בכתה. 

למורה,

של  ההתפתחותי  ולשלב  לגיל  בהתאם  ולבחור  להוסיף  אפשר 

התלמידים את אחת מהאפשרויות המובאות להלן.

פעילויות  שניתן להתאים לכל הגילאים: 

אפשרות א׳:
כפעילות פתיחה או כפעילות לסיום המפגש האחרון -

לכתוב חמשיר או דקלום על ההתנסות שלהם בכיתה בתכנית כישורי חיים.

אפשרות ב׳: 
כפעילות לקראת סיום המפגש האחרון

בזוגות –בזוגות – 

יספרו התלמידים -  אירוע שבו הם נעזרו או השתמשו במה שנלמד בכיתה בשיעור 
כישורי חיים. 

הספר  לבית  מחוץ  במצבים  או  הספר  בבית   – בחייהם  יישום  לידי  הדבר  בא  כיצד 
(במשפחה,  בחברת ילדים, בחוג, במועדון, וכו').   

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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ביבליוגרפיה 

ספרות ילדים

בתוך: שנהב, ה', על דברים שבלב, "איך מצירים מפלצת""איך מצירים מפלצת",   בראל, ד' (1991) 

הוצאת קידום מערכות חינוך.        

בתוך: צריף קטן, "הילד הרע""הילד הרע",    גולדברג, ל' (1971) 

הוצאת ספריית הפועלים.         

בתוך: הכבש השישה עשר, "איש הולך על חבל""איש הולך על חבל",   גפן, י' (1983)  

הוצאת דביר.        

בתוך: אני פשוש, "מזל שאני אני""מזל שאני אני",    הלל, ע' (תש"ל)  

הוצאת הקיבוץ המאוחד.        

בתוך: אחרי שלבשתי פיז'מה, "גוף","גוף",     כהן אסיף, ש' (1982) 

הוצאת שוקן.        

בתוך: סבא אברם מרחוב העפיפונים,    "כשעצוב לי""כשעצוב לי",    כהן אסיף, ש' (1986) 
הוצאת עם עובד.         

בתוך: אחרי שלבשתי פיז'מה, "סימנים""סימנים",    כהן אסיף, ש' (1982) 

הוצאת שוקן.          

בתוך: היום אני אינני, הוצאת מסדה.  "היום אני אינני""היום אני אינני",    עדולה (1982)  

שירים נוספים מומלצים:

בתוך: ורק אני לא, הוצאת שבא.  "עמדתי בצד ובכיתי""עמדתי בצד ובכיתי",   אטלס, י' (1981) 

בתוך: פרא אדמדם, אפרת, ש' (1973)  "ילד פרא""ילד פרא",   

הוצאת ספריית הפועלים.         

בתוך: שיר הגדי, הוצאת דביר. "ידידי טינטן""ידידי טינטן",    ילן שטקליס, מ' (1960) 

בתוך: גלגל הלחמניות, "הדבר שקרה לי היום""הדבר שקרה לי היום",   כהן אסיף, ש' (1995) 

הוצאת הקיבוץ המאוחד.        

הוצאת מסדה. צפור הנפשצפור הנפש,    סנונית מ' (1984)  

עיון 

האוניברסיטה העברית, ירושלים. הוראה טיפוליתהוראה טיפולית,    קובובי, ד' (1970) 

שעורים בספרות לפי שיטת קובובי לבית הספר היסודישעורים בספרות לפי שיטת קובובי לבית הספר היסודי,  שילה, א' (1996) 

משרד החינוך והתרבות,        

המנהל הפדגוגי, ירושלים.        

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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חלק תיאורטי:

ד"ר מיכל כהןד"ר מיכל כהן-דרדר - מנהלת מחוז צפון, משרד הבריאות
מר חיים ליפאמר חיים ליפא - יועץ ארגוני ומנהל הפרויקט
 

פיתוח וכתיבת תוכנית המניעה החינוכית: 

דגנית פלסדגנית פלס - מדריכה ארצית למניעת עישון - שפ"י
נגה נחשוןנגה נחשון - מדריכה ביחידה למניעת סמים, אלכוהול, טבק - שפ"י
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איגרת שפ״י

ובקהילה הפכה בשנים האחרונות לערך מוביל  התפיסה המקדמת חיים בריאים בבית 
המשפיע על אורח החיים והתנהגות האוכלוסייה. אחת ההצלחות הגדולות נראית בהפחתה 

המשמעותית, שחלה בעישון סיגריות.

על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי משנת 2008 ישראל היא במקום האחרון בהתחלת 
עישון לפני גיל 13 (על כך דיווחו 7% מהבנות ו 12% מהבנים). הממוצע של כלל המדינות, 

שהשתתפו הוא 28% מהבנות ו 31% מהבנים).

בישראל 1% מהבנות ו 4% מהבנים בגיל 11 מדווחים על עישון לפחות אחת לשבוע. 
במחקר.  המדינות  בין  הגבוהים)  (בין  חמישי  במקום  ישראל  המדינות,  לשאר  בהשוואה 

בגילים מאוחרים יותר ההשוואה מיטיבה עם ישראל:

גיל 13 בנות 1% בנים 6% (בין הנמוכים בקרב המדינות במחקר)  •

גיל 15 בנות 7% בנים 12% (בין הנמוכים בקרב המדינות במחקר)  •

היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ""י שותפה זה שנים למאמצים, שעושה משרד 
הבריאות לצמצום תופעת העישון בקרב ילדים ובני נוער.

אנו מצטרפים בברכה ליוזמה של ד""ר מיכל כהן -דר יחד עם מנהלת המחוז ד""ר אורנה 
שמחון להפעיל מודל התערבות מחוזי "מחוז צפון נקי מעישון", ורותמים כוחות להפעלה 
מוגברת של תוכנית "כישורי חיים"" במחוז צפון תוך שימת דגש על הנושא של מניעת 

עישון סיגריות ונרגילות בכל שלבי הגיל.

לחוברת מצורף תקליטור הכולל את תוכנית כישורי חיים -שפ״י הייעודית לשכבת הגיל 
והפעלות להרחבה בנושא מניעת עישון שנכתבו ע"י צוות מדריכים מהיחידה.

גליה שחם,

מנהלת היחידה למניעת סמים, אלכוהול, טבקמנהלת היחידה למניעת סמים, אלכוהול, טבק
השירות הפסיכולוגי ייעוצי משרד החינוךהשירות הפסיכולוגי ייעוצי משרד החינוך
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הקדמה
הדרך היעילה ביותר להתמודד עם התופעה של עישון מוצרי טבק היא המניעה, קיימת הסכמה 
להוביל  העלול  שער"  "כסם  מוגדרות  הסיגריות  כי  במלאכה,  העוסקים  הגורמים  כל  בין  גוברת 
בהמשך לצריכת אלכוהול וסמים אחרים. כל פעולות המניעה חייבות להתבצע במוסדות החינוך 

בכל שכבות הגיל בחינוך הפורמאלי ובחינוך המשלים.

מדיניות משרד החינוך בנושא עישון סיגריות
וברורה, שנקבעה במשך  סדורה  מדיניות  קובע  נובמבר 2001  מנכל משרד החינוך מ-1  חוזר 
השנים על פי החלטות שרי החינוך השונים. תוכניות המניעה שפותחו ע"י השרות הפסיכולוגי 
מהעשייה  נפרד  בלתי  כחלק  י״ב  עד   - וי  בכיתות  ספר  בבתי  חובה  כתוכניות  הוגדרו  הייעוצי 
פי  על  מיושמות  חינוך  וצוותי  מחנכים  חינוכיים,  יועצים  ע״י  ומופעלות  הספר,  בבית  החינוכית 
בריאותו  לקידום  ומיועדות  לסוגיהם.  אקטיביים  פסיכו  חומרים  של  בתחומים  המניעה  עקרונות 

הנפשית והגופנית של התלמיד.

עיקרי המדיניות

שילוב התוכניות כחלק מהעשיה הבית ספרית בכיתות א' - י״ב.  •

התמקדות במניעת עישון במעברים מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ומחטיבת   •
הביניים לחטיבה העליונה.

הפעלה בשיעורים פרונטאליים בסדנאות בשיתוף עם יועצים מחנכים ומורים שהוכשרו   •
לכך.

שילוב מרצים אורחים ועזרים שונים כמו סרטים, הצגות וכוי.  •

דגש מיוחד להפעלת תכנית "עמיתים" - תלמידים העוברים הכשרה מיוחדת בסדנת   •
"עמיתים" והמונחים לקחת אחריות על התכנית בשיתוף המחנכים והיועצים.
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ידוע שעל כל הגורמים הפועלים בבית הספר בדבר החוק, התקנות וההנחיות לקבוע   •
המוסד,  למבנה  בכניסה  העישון  איסור  על  וההוראות  הסמל  עליו  שיופיעו  שילוט, 

במקומות הנראים לעין במעברים ובמסדרונות ובפינות הישיבה.

ההטמעה  מתהליך  כחלק  השילוט  בעיצוב  ומורים  תלמידים  שיבוץ  לעודד  מומלץ   •
והאכיפה של התקנות.

חל איסור לעשן בכל שטח מוסד החינוך ובכלל זה חדר המורים והחצר.  •

המנהל לא יתיר את קיומם של פינות או חדרי עישון לתלמידים בין כותלי המוסד.  •

ניתן להקצות חדר עישון למורים ועובדים בלבד.  •

בחדר זה ניתן לעשן אך ורק כשאין נוכחות של תלמידים  •

החדר יהיה נפרד ומאוורר ולדאוג שלא יהווה מטרד למי שאינם מעשנים .  •

המטרה

נורמה  ביצירת  צעיר,  בגיל  העישון  במניעת  יסייעו  השונות  המניעה  תכניות 
השוללת אימוץ התנהגות זו והפסקת העישון בשלבים המוקדמים לפני ההרגל 
וההתמכרות. מניעת העישון בגיל צעיר תחסוך תוצאות בריאותיות חמורות בגיל 
מבוגר יותר, והוצאות כספיות עצומות, המושקעות בטיפול בנזקים בריאותיים 

ישירים ועקיפים, הנגרמים מעישון אקטיבי ופסיבי.
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אכיפה בית ספרית

בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות תוכנית התערבות לאכיפה תכלול:

חיסול פינות העישון ברחבי ביה""ס.  •

ביצוע סיורים קבועים בכל ההפסקות ע״י בעל תפקיד ממונה   •
(בעדיפות שומר בשכר).

אמצעים אלקטרוניים.  •

שילוב ועד ההורים בתורנויות.  •

קשר ישיר עם ההורים בהעברת אינפורמציה על ילד מעשן.  •

ענישת תלמידים ותיעוד בתיק אישי, מעורבות תלמידים "עמיתים".  •

תכניות לתגמול ילדים שאינם מעשנים.  •

תוצאות מסלולי האכיפה ימדדו על ציר הזמן מול סטאטוס מצב קיים   •
(שאלונים שיועברו לתלמידים) בתחילת התהליך.

גמילה בית ספריתגמילה בית ספרית
תכנון וביצוע סדנאות לגמילה מותאמות לשכבות הגיל מתמרצות ומתגמלות בשיתוף עם 

האגודה למלחמה בסרטן ועם הקופות המבטחות.

מדידת תפוקות - אחוזי הצלחה

מניעה -מניעה -
קבלת נתון בסיס לחתך התלמידים המעשנים סיגריות/מוצרי טבק לרבות נרגילות יכלול שאלון 
באישור משרד החינוך כבסיס נתונים ראשוני, ופרמטרים נוספים לבדיקת קיום הפעילות המחייבת 

בכל שכבות הגיל בכמות ובאיכות, הנדרשת בהמשכיות ברצף ובהטמעה קבועה ומחזורית.

אכיפה -אכיפה -
סקר ראשוני לקיום פינות עישון בביה""ס, מדידת צמצום פינות העישון בכל חציון ומדידת נקודות 
ההתערבות מול ההורים וכן אירועי המשמעת לענישה. מדידה וביקורת גם לעניין מיקום שילוט 

מחייב בחוק.

גמילה -גמילה -
מדידת כמות ואיכות סדנאות, כמות משתתפים ותוצאות הצלחה.

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מערכת החינוך נקייה מעישון
פריסת תכניות בנושא מניעת עישון על-פי גיל 

תכניות תכניות מספר מפגשים מספר מפגשים נושאנושאכיתה כיתה 

מודעות ואחריות כלפי הסביבה: א'
סביבה ירוקה, אוויר נקי

2

מפגשי הרחבה

כישורי חיים לכיתות א',כישורי חיים לכיתות א', 
הרחבה

שומרים על הגוף - חומרים ב'
וחפצים מסוכנים בסביבותינו

 3

מפגשי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ב',כישורי חיים לכיתות ב', 
הרחבה למפגשים 9 -11

'שומרים על הגוף''שומרים על הגוף'

2עישון כפוי וחומרים מזיקיםג'
מפגשי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ג',כישורי חיים לכיתות ג', 
הרחבה למפגשים 30 -31 
'עישון כפוי, חומרים נדיפים 'עישון כפוי, חומרים נדיפים 

ומסוכנים בבית'ומסוכנים בבית'

הפרסומת – מה היא מגלה ומה ד'
היא מסתירה

2
מפגשי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ד',כישורי חיים לכיתות ד', 
הרחבה למפגש מס' 11 -

'לחיות בעולם של פרסומות''לחיות בעולם של פרסומות'

ללמוד לשלוט ברגשות, במחשבות ה'
ובהתנהגות

3
מפגשי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ה',כישורי חיים לכיתות ה', 
הרחבה למפגשים 26 - 32 

'כישורי חיים במסיבה' 'כישורי חיים במסיבה' 

משפטים מבוימים – משפט ציבורי ו'
כנגד חברות הטבק

בנוסף: סמינר עמיתים למניעת בנוסף: סמינר עמיתים למניעת 
עישוןעישון

3-2
שיעורי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ו',כישורי חיים לכיתות ו', 
הרחבה לשיעורים 11 - 14

'עישון סיגריות''עישון סיגריות'

הרגלי העישון והשימוש בנרגילה ז'
בקרב בני הנוער

3

מפגשים בתוכנית

כישורי חיים לכיתות ז',כישורי חיים לכיתות ז', 
נרגילות

מפגשים 20 - 22

משפטים מבוימים-משפט ציבורי ח'
כנגד חברות הטבק

לתלמידים שלא התנסו בכך לתלמידים שלא התנסו בכך 
בכיתה ו'בכיתה ו'

3
מפגשי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ח',כישורי חיים לכיתות ח', 
הרחבה למפגשים 2 - 6.
'אלכוהול ותרבות הפנאי''אלכוהול ותרבות הפנאי'

הכלי ניתן ליישום גם בנושא 
האלכוהול

'אין כיוון לעישון' - יחידת לימוד ט'
בנושא הנשימה, ד"ר ג'אנט 

טלמון - הפקולטה לחקלאות, 
האוניברסיטה העברית.

שילוב נושא התקשוב כבסיס 
להרחבת הידע, להתדיינות, 

ליצירת הסכמות, לנורמה חלופית 
המדגישה 'cool מי שלא מעשן'

היחידה תשולב במסגרת שעות 
המדעים

לבחירהלבחירה

3-2

שיעורי הרחבה

כישורי חיים לכיתות ט',כישורי חיים לכיתות ט', 
הרחבה למפגשים 21 - 28,
'מניעת שימוש לרעה בסמים''מניעת שימוש לרעה בסמים'



102

עישון כפוי וחומרים מזיקים

מפגשים 30 - 31 בתוכנית כישורי חיים לכיתות ג' עוסקים בנושאים: עישון כפוי וחומרים עישון כפוי וחומרים   
נדיפים ומסוכנים בבית.נדיפים ומסוכנים בבית. מטרתם להגביר את המודעות לנזקים הנגרמים מעישון, לזכות 

של כל אחד ואחת שלא יעשנו לידם, ולדרכים למנוע עישון כפוי. 

המפגשים הבאים מהווים הרחבה לתוכנית.  

"נא לא לעשן עלי…"

שלב א': "למדנו כי שאיפה של עשן סיגריות עלולה לפגוע בבריאותנו. 
חלק מאתנו חשופים לעשן סיגריות בבית ובסביבתנו הקרובה.חלק מאתנו חשופים לעשן סיגריות בבית ובסביבתנו הקרובה. 

מה אתם מרגישיםמרגישים כשמישהו קרוב לכם מעשן לידכם?  •

מה אתם חושביםחושבים על כך שהוא מעשן לידכם?  •

מה אתם עושיםעושים כאשר אדם קרוב אליכם מעשן לידכם?  •

מה אתם עושיםעושים כאשר אדם 
קרוב אליכם מעשן לידכם?

מה אתם חושביםחושבים על כך שהוא 
מעשן לידכם?

מה אתם מרגישיםמרגישים כשמישהו 
קרוב לכם מעשן לידכם?

דברי התלמידים ירשמו בטבלה על גבי הלוח.

שלב ב': חלופות אפשריות לתגובהשלב ב': חלופות אפשריות לתגובה

המורה תתייחס לחלופות אפשריות לתגובה: 

תגובה נכנעת:תגובה נכנעת: עקב חשש לפגוע בזולת נימנע מלהעיר לו, וכך נגרום לעצמנו נזק (דוגמאות: לא 
נעים לי להעיר, אני חושש, מפחד, מתבייש...).

תגובה תוקפנית:תגובה תוקפנית: פוגעת בזולת ומעליבה אותו (למה אתה מעשן, אתה לא יודע שזה מזיק, וגם לי...).

תגובה תקיפה: דעתנית, אינה פוגעת בזולת ושומרת על הזכויות (בבקשה אל תעשן כאן, זה פוגע 
בבריאותי, זה גורם נזק לאנשים נוספים...).
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ת שלב ג':  הצעות התלמידים - כיצד נוכל להימנע מעישון כפוי? 

לדוגמה:

לצאת מחדר שמעשנים בו.  •

לבקש מההורים לא להיכנס למסעדה שיש בה מעשנים.  •

לבקש בנימוס ממבוגר מעשן שלא יעשן לידי.  •

לשמור על תגובה דעתנית ולא תקיפה או נכנעת.        •

מומלץ  לבקש מהתלמידים להמחיז מצבים דומים ולתרגל את האמירות הדעתניות.

שלב ד': 

זכותנו  את  המבטאים  ציורים/כרזות/משפטים  להכין  יתבקשו התלמידים  הנושא  לסיכום 
שלא יעשנו לידנו. 

חזרה לתוכן העניינים




