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 ט'(חטיבה עליונה ) –מניעת עישון  –מערך שיעור 
 כמיסה ודנה רוזנטל-נכתב ע"י: אורלי אבינועם, דקלה דוננפלד, אורלי זאב

 
 מטרות השיעור:

 בנוגע לעישון. יםת התלמידועמד. בירור 1

 .ות בריאות למימוש הצורךלצורך שיש לתלמידים בעישון והצעת חלופהסיבות . בירור 2

 .הקניית מידע לגורמי הסיכון בעישון.3

 בקרב תלמידי החטיבה העליונה.אוניברסלית מניעה .4

 
 מהלך השיעור:

חלק 
 בשיעור

מעגל 
 הלמידה

זמן  תוכן
 מומלץ

התופעה הצגת נושא השיעור בפני תלמידי הכיתה. הרחבה על היקף  פתיחה
 בקרב תלמידי החטיבה העליונה.

 דק' 3

 התנסות/ גוף
 חוויה

סיגריות ברחבי פיזור כרטיסיות עם תצלומי האזהרות מקופסאות ה

 הנחיות למשתתפים:(.A-4הכיתה )כל אזהרה בגודל חצי 

עלייך להסתובב ברחבי החדר בין האזהרות השונות שצולמו 
האזהרה שהכי מעוררת מקופסאות הסיגריות השונות ולעצור ליד 

 אותך )מעוררת= רלוונטית/ מפחידה/ מעצבנת וכו'(.

 דק' 5

 המללה 
 

 עבודה בקבוצות:
לפי האזהרה שלידה נעצרו התלמידים כך תתבצע העבודה בקבוצות 

תלמידים נעצרו ליד אותה האזהרה יש לחלק  4-5-)במידה ויותר מ
 את הקבוצה לשתיים(.

 כרטיסיות עבודה:
יש לחלק לכל קבוצה כרטיסייה שעליה השאלות הבאות לדיון 

 קבוצתי: שתף את הקבוצה מדוע בחרת באזהרה זו; 

 ?האם האזהרה רלוונטית בעינייך 
  האזהרה נוגעת למישהו שאתה מכיר? האם  
 ?איזה מהאזהרות שנתקלת בהן לא רלוונטיות עבורך 

 דק' 10

יקבלו חברי הקבוצה בתום החלק הראשון של הדיון החופשי  המשגה 
כרטיסייה נוספת שעליה פירוט הסיבות שבגינן נכתבה האזהרה 

שבחרו על גבי קופסת סיגריות. יש לבקש מחברי הקבוצה לקרוא את 
המידע ולבחון האם המידע אשר קיבלו הוא מידע אשר תומך 

בנימוקיהם לבחירת האזהרה והאם המידע מעבה את מספר הסיבות 
 נטית בעיניהם.שבגינן אזהרה זו רלוו

 דק' 10

בחלק השלישי של העבודה בקבוצה מבקשים מהתלמידים לכתוב א. יישום 

אזהרה חדשה שתופיע על גבי קופסת סיגריות ומטרתה למנוע מבני 
הנוער לעשן. לאחר שכל הקבוצות סיימו הן יציגו בפני הכיתה את 

 האזהרה החדשה שכתבו ויסבירו מדוע ניסחו אותה כך.
תלמידים בכתות ז,י' ואת חברי לתשאל מתבקשים  התלמידיםב.

  השכבה שלהם: "איזה מסר יכול להתאים לשכבות הגיל השונות?"
 שכבות השונות.תלמידים בה השוואה בין תשובותלערוך 

 דק' 10
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 כרטיסיות עבודה:
 

 
 
 

  

 שלום לכל המשתתפים.

לפי האזהרה שבחרתם עליכם לשתף את חברי הקבוצה בתשובותיכם 

 לשאלות הבאות:

 . ספר/י לקבוצה מדוע בחרת באזהרה זו? מהי עוררה אצלך?1

 . האם אזהרה זו רלוונטית עבורך?2

 . האם הינך מכיר/ה מישהו/י שאזהרה זו נוגעת לו/ה?3

 . איזה מהאזהרות אינן רלוונטיות בעינייך?4

 

 שלום לכל המשתתפים.

וצה בתשובותיכם לפי האזהרה שבחרתם עליכם לשתף את חברי הקב

 לשאלות הבאות:

 . ספר/י לקבוצה מדוע בחרת באזהרה זו? מהי עוררה אצלך?1

 . האם אזהרה זו רלוונטית עבורך?2

 . האם הינך מכיר/ה מישהו/י שאזהרה זו נוגעת לו/ה?3

 . איזה מהאזהרות אינן רלוונטיות בעינייך?4
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  כרטיסיות מידע
האזהרה שבחרה ועל המנחה לבקש מהם לדון כל קבוצה תקבל כרטיסיית מידע לפי 

 בשאלות הכתובות בגוף המערך.
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