
III ¯Ú˘

˙Â„„ÂÓ˙‰ È¯Â˘ÈÎ

±± ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘
„ÈÁÈ‰ ˙¯ÈÁ· ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰Â ‰„ÂÚÈÈ — ˙ÓÂÒ¯Ù‰

±≤ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘
¢‡Ï¢ ‰¯ÈÓ‡Ï ÌÈÈ˙¯·ÁÂ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÚÈÓ

±≥ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘
ÌÈÚÎ˙˘Ó‰Â ÌÈÚÎ˘Ó‰

±¥ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘
ÔÂ˘ÈÚ ‡˘Â· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜

±µ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘
ıÁÏ È·ˆÓ ÌÚÂ ˙È˙¯·Á ‰ÚÙ˘‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰

±∂ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘
ıÁÏ È·ˆÓ· ˙ÈÓˆÚ ‰ËÈÏ˘Ï ÚÈ‚‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰



¥µ
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ



¥µ
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

±± ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘

1„ÈÁÈ‰ ˙¯ÈÁ· ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰Â ‰„ÂÚÈÈ — ˙ÓÂÒ¯Ù‰
עישון בני־הנוער הנספח׃ השפעת הפרסום על המאמר את בנספח (ראה

(71 עמ׳ קלם, אייזיק ענת — עישון על עובדות מספר

שניים פי עישנו עישון, לפרסום בעד חשופים שהיו כי ילדים התברר שנעשו, מחקרים לפי

לפרסום. נחשפו שלא מילדים

של העיקרית מטרתה כי הלהבנה התלמידים את להביא היא המוצעת הפעילות מטרת

בפרסומת לעישון מדובר ממוצריהם. כאשר לקנות על צרכנים להשפיע היא הפרסומת הינה

הצרכנים. את מטעים ובכך מהחסרונות ומתעלמים היתרונות, את מדגישים המפרסמים

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â¯ËÓ

התלמידים׃

ממוצריהם. צרכנים לקנות על להשפיע היא המפרסמים של שמטרתם העיקרית יבינו .1

ומתעלמים היתרונות את כלל בדרך בפרסומות מדגישים המוצר את למכור שכדי יבינו .2

מהחסרונות.

את מטעים המפרסמים מטעים האלכוהוליים והמשקאות הסיגריות שבנושאי יבינו .3

מידע. בהעברת הצרכנים

המחשבות. הרצונות ועל על הרגשות, על הפרסומת את השפעת יגדירו .4

שבפרסומות. המסרים לגבי ביקורתית חשיבה יפתחו ימתחו .5

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

היא מסתירה? ומה מגלה היא מה הפרסומת —

בטלוויזיה ברדיו, שונים בנושאים פרסומת של דוגמאות התלמידים יציגו בכיתה בדיון .1

ובעיתונות.

אלה׃ הנחיות אותה לפי ינתחו והתלמידים בכיתה, שהוצגו מן הפרסומות אחת תיבחר .2

כאן? מוצר מתפרסם איזה £

אתם מה  חושבים? אתם מה רואים? אתם  מה  שלכם? הראשונית התגובה מה  £

מרגישים?

הפרסומת? מכוונת למי £

סיסמאות, (ג׳ינגלים, משתמשים המפרסמים משתמשים שבהם האמצעים מהם £

וכו׳)? צליל צבע,

מדוע? להציג? לא שהמפרסמים בחרו מהו המידע בפרסומת׃ בדקו .3

ראו מידע — בדפי ייעזרו התלמידים מהו? כן, אם מטעה? מידע בפרסומת האם יש .4

בנספחים).

תמר דולב, חנה שטלריד, לקט, חנה רות קריגר, שפרה כתיבה׃ צוות ואילך, 406 ה-ו, עמ׳ חיים״ ״כישורי מתוך 1
הדס פילצר שמיר,
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˙ÂÓÂÒ¯Ù· ‚ˆÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ¯˜·ÏÂ ÍÈ¯Ú‰Ï ¨˜Â„·Ï

הקבוצה. עבודת את שינחה קבוצה ראש ייבחר בקבוצות. ייערכו התלמידים .1

בשיעור. שנאסף מן המבחר אחת פרסומת תלמידים תנתח קבוצת כל .2

∫‰‡ÂÂ˘‰ÏÂ ÁÂ˙ÈÏ ˙ÂÏ‡˘Ï ‰Ó‚Â„

הוא והאם המידע. בדפי כתוב לפיה הוא נכון והאם הפרסומת? שמעבירה המסר מהו £

משפט סתום — המידע בדפי הכתוב נכון לפי

אלכוהולי? במשקה או בסיגריות השימוש בזכות הפרסומת מצביעה יתרונות אילו על £

דפי המידע? פי על מתעלמת היא ומאילו חסרונות

שבידכם? המידע דפי פי על נכונים המתפרסמים היתרונות האם £

מטרתם? מהי זו? בצורה המידע את המפרסמים מציגים לדעתכם, מדוע, £

שקיבלו. המידע פי על ניתוח הפרסומות תוצאות הקבוצות את נציגי יציגו במליאה £

ובסמים, אלכוהוליים במשקאות בסיגריות,  השימוש נגד  פרסומת יחברו התלמידים £

סיסמאות). המחזות, ציורים, כרזות, שירות, (תשדיר שהיא דרך בכל

בכתה. יוצגו התלמידים  עבודות

להיות (המומחה יכול בכתהכיתה ודיון להרצאה בנושא, מומחה מומלץ להזמין ∫‰¯Ú‰
מהאגודה או הספר בית אחות הכוונה?, למה — הטוריםהורים הספר, בית מורי מבין

בסרטן). למלחמה

˙ÓÂÒ¯Ù ˙¯ÈˆÈÏ ‰ÈÁ‰
∫‰„Â·Ú‰ È·Ï˘

בפרסומת. שיופיע המסר מה החליטו .1

היעד. קהל את קבעו .2

שבחרתם. היעד קהל על המתאימה להשפיע הדרך מהי החליטו .3

המליאה. בפני אותה והציגו הפרסומת את הכינו .4

הפרסומאים לרזון. גורמות סיגריות כי  האמונה למשל,  סמויים׃ מסרים לניתוח דוגמה

...slim שנקראות סיגריות דימוי של רזון. יש גם הסיגריות על ״מלבישים״

ובמקצוע. המסר בחברה ומצליחים יפים צעירים, אנשים מראים בפרסומות דוגמא נוספת׃

בחיים. להצליח עוזרות הסיגריות כי הוא הסמוי

®Ï‡È¯‡ ·¢ËÁ ˙ˆÚÂÈ ¨ÔÂ˘Á ‰‚Â Ù¢Ú© ‰Ê¯Î ˙Î‰Ï ˙Â¯·È„‰ ¯˘Ú

וברור. יעדמוגדר הגדרת — יעד

שהמסר יהיה פשוט. כך על יש להקפיד פשטות —

לזכור. — שימוש במסר מיוחד שקל ייחודיות

אחד. — ברעיון מרכי התמקדות

מעומס. הימנעות הכללי, המראה של והתאמה בחירה — עיצוב
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הכרזה. קורא של הסקרנות את לעורר — עניין

אל הרגש. שתפנה הכרזה כך — עיצוב רגש

האייורים. או התמונות בסוג — אחידות
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2˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ÔÂ˘ÈÚÏ ¢‡Ï¢ ˙¯ÈÓ‡Ï ÌÈÈ˙¯·ÁÂ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÚÈÓ

חשוב לכן, לעשן. לא או לעשן שלהם ההחלטות לקבלת שונות סיבות יש שונים לאנשים £

אחרים. של החלטותיהם אחרי ייסחף ולא עצמו, בשביל לעצמו, יחליט אדם שכל

דברים. לאותם שונה חשיבות מייחסים הם כי שונות החלטות מקבלים שונים אנשים £

במצב אחר. חשיבות חסר להיות מסוים, עלול במצב להיות חשוב שעשוי דבר אדם, גם לאותו £

ואת הקבוצה. היחיד את לעשן״ עשויה לחזק ״לא החלטה קבוצתית £

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

התלמידים

לגרום לתחילת ומשפחתיים, שעלולים חברתיים לחיקוי׃ אישיים ומודלים יזהו מניעים .1

עישון.

לעשן״. ״לא ההחלטה מאחורי העומדות וחברתיות אישיות סיבות יזהו .2

הניתן לבחירה ולשליטה. עניין אלא משחק, לא היא ילמדו שתחילת העישון .3

לתחילת שעלולים למשוך הגורמים בדיקת כדי תוך בנושא, נכונה לקבל החלטה ילמדו .4

מכך. להימנע הסיבות וחיזוק עישון

לעשן. מלהתחיל להימנע להחלטה יגיעו .5

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

®ÚÂ¯È‡ ˙Â·˜Ú·© ÔÂ˘ÈÚ ‡˘Â· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜

להלן״׃ המובא האירוע באמצעות החלטות קבלת של הטכניקה את לתרגל מומלץ

אחד הספר. בבית השירותים בחדר  חברים כמה עם נמצאים  את או אתה בהפסקה,

מעוניינים אתם אם אתכם ושואל הבכור, לאחיו ששייכת סיגריות חפיסת מוציא החברים

חבריו ששאר מכיוון לעשן. אך רוצה דווקא  הוא לאו עונה בחיוב. החברים אחד לעשן.

להחליט. מה יודע ואינו מתלבט הוא סביבו, מעשנים

בבעיה׃ דונו .1

זה? במצב במצה היית אילו עושה היית מה £

דווקא? זו להחלטה אותך שהביאו הסיבות היו מה £

זו? להחלטה אפשרויות דחית בטרם הגעת אילו £

בשבילך? ביותר היא הטובה זו החלטה מדוע £

אחר? נמקו. במקום היית אם שונה הייתה האם החלטתך £

תמר דולב, חנה שטלריד, לקט, חנה רות קריגר, שפרה כתיבה׃ צוות ואילך, 406 ה-ו, עמ׳ חיים״ ״כישורי מתוך 2
הדס פילצר שמיר,



¥∏
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

¥π
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

שונים׃ לפתרונות הצעות הביאו .2

פתרון? כל יוביל לאן £

פתרון? כל של והחסרונות היתרונות מה £

מודלים אישיים, (מניעים צעיר בגיל לעשן להתחיל לילדים לגרום שעשויות הסיבות מהן .4

משפחתיות)? חברתיות, סיבות לחיקוי,

˙Â·ÈÒ‰ ÌÚ ˙ÂÈÒÈË¯Î‰

ומשפחתיות סיבות חברתיות אישיות סיבות

שלא מעשנים. החבר׳ה את להרשים £ בפיתוי לעמוד £

חברים. על להיות מקובל £ מבוגר להרגיש £

מעשן. שלא שייך למי להיות £  עצמאי להיות £

מעשנים. לא הוריי £ בריאותיים סיכונים לקחת £

מעשנים. בני משפחתי אינם כל £  שלי על לעמוד רצון £

מפרסומות. אני לא מושפע אוטומטיות £ על הבריאות לשמור £

הסקרנות על להתגבר £

חזק להרגיש בעל אופי £

מיוחד להרגיש £

שלילית חברתית השפעה נגד לעמוד £

אחרות בדרכים גבר״ ״להרגיש £

אחרות בדרכים ״אין״ להיות £

שלי החברים על להשפיע £

˙È˙¯ÈˆÈ ˙ÂÏÈÚÙ

פרסומים כרזות, במולטימדיה, מצגת משחקים, יכינו התלמידים בזוגות, או בקבוצות .1

העישון ביטוי המידע על לידי יבואו בהם ישיר, שבהם דיוור שלטי חוצות או שונים

עמם שנלמדו להתמודדות הכישורים וכן פסיכואקטיביים, בחומרים והסיבות לשימוש

התכנית. פי על

התלמידים שבה בפעילות כיתתית, להציג אפשר תלמידים, ה ידי שיוכנו על התוצרים, את .2

בהפעלת המשחקים. חלק נוטלים כולם הורים, שבה עם ובפעילות את חבריהם, ישתפו

דרך״.3 לי ״הורה בספר למצוא ניתן הורים עם לפעילות נוספות הצעות

(1996) לקט, ר’ 3
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∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â¯ËÓ

העישון. ונגד בעד הנימוקים הבהרת .1

לטווח מהנזק התעלמות ורגעית, תוך מיידית הנאה העישון כמספק תפיסת על עמידה .2

הארוך.

להם ולהעניק אישיות החלטות להחליט האישי לכוחם התלמידים מודעות הגברת .3

חייהם. לגבי ערך תחושת

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

בכל לשלשות בהתאם. יתחלקו הלאה, ואחר-כך 1,2,3, וכך ;1,2,3 המשתתפים יתפקדו׃ .1

את לשכנע צריך 2 ומספר לעשן, כדאי למה 3 מספר את לשכנע צריך 1 מספר שלישייה,

השכנוע. הבהרות במהלך לבקש או לשאול יכול 3 מספר לעשן. לא כדאי למה 3 מספר

דקות.  5-10 תארך זו  פעילות

במליאה. התכנסות .2

(חשוב ומדוע אותו שכנע מה במליאה ידווח  שלישייה,  מכל (3 (מספר המשתכנע .3

של המשכנע). לאישיותו לנימוקים לשכנוע ולא שהמשתכנע יתייחס

מכן לאחר טורים. ונגד בשני הנימוקים בעד את על הלוח ירשום המורה הדיווח במהלך .4

הבאות׃ הנקודות עפ״י דיון ייערך

לנימוקים בעד? מה משותף £

לנימוקים נגד? מה משותף £

ביותר?  המשכנעים הנימוקים  מהם £

ומספקים מטרות ההנאה המיידית את מדגישים עישון שהטיעונים בעד ÌÂÎÈÒÏ ראינו
לטווח לתוצאות וגם לסיכונים גם מתייחסים עישון נגד שהנימוקים בעוד קצר, לטווח

מרכיב היא הוא כערך החיים תפיסת עליון. כערך החיים את בדיון להדגיש יש ארוך.

בריאות. בנושא החלטות נבובות ההכרחית לקבלת עצמית בהערכה

חט״ב באריאל. יועצות ואסנת ברזילי נחשון נגה ע״י עובד 4
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∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â¯ËÓ

״השפעת חברים״. הבנת המושג .1

מחבריו. מושפע התלמיד בהם למצבים המודעות הגברת .2

ביניהםביניהן. חברים והבחנה השפעות שונים של סוגים זיהוי .3

ודילמות. קונפליקט מצבי עם התמודדות .4

בונה. לגורם מלחיץ להפוך מצב היכולת טיפוח .5

שונים. תגובה סגנונות הכרת .6

אחרות דרכים לעומת (תקיפה) האסרטיבית התגובה ליעילות מודעות פיתוח .7

פסיבית-ותרנית). או (אגרסיבית-תוקפנית

ÌÈÚˆÓ‡

(מצ״ב) מידע דף

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

המנחה. ע״י הנושא הצגת .1

במליאה. המנחה עם בו וידונו המידע דף את יקראו התלמידים .2

המידע. דף בסוף ההנחיות עפ״י בקבוצות עבודה .3

באריאל חט״ב יועצות ברזילי אסנת נחשון, נוגה נכתב ע״י 5



µ≤
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

µ≥
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

Ú„ÈÓ Û„

ÌÈ¯·Á‰ ˙ÚÙ˘‰Â ÔÂ˘ÈÚ

בסופו. להנחיות בהתאם ופעלו המנחה עליו עם דונו שלפניכם, המידע דף את קראו

øÌÈ¯·Á ˙ÚÙ˘‰ È‰Ó

לקבוצה שייכות להרגיש רצונו בשל מפעיל על עצמו שאדם פנימי לחץ הנה חברים השפעת

אחד כל על שלא במודע, לחץ או במודע מפעילה, מסוימת. הקבוצה החברתית חברתית

כולה. הקבוצה על מקובל שיהיה באופן שיתנהג כדי מחבריה

øÌÈ¯·Á‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙ÏÚÂÙ ÍÈ‡Â È˙Ó ÔÈ·‰Ï ·Â˘Á ÚÂ„Ó

כאלו, מצבים עם להתמודד ומוכן ערוך אתה אם בבעיה. אתה מחברים מושפע אתה כאשר

שאתה בתנאי, כמובן קורה זה דבר לעשותו. באמת רצית שלא דבר שתעשה הסכנה קטנה

עליך. מופעלת כשהיא לזהותה ויודע החברים השפעת מהי מבין

∫ÌÈ¯·Á Ï˘ ˙ÂÚÙ˘‰ Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ ¯ÙÒÓ ÌÈÓÈÈ˜

עקיפה השפעה .1

משפחה, שחקני חברים, בני האחרים — מתנהגים רואה איך כאשר אתה ההשפעה קיימת

להיות חייב הוא עבורם טוב הדבר ואומר לעצמך׃ ״אם פרסומות, או טלוויזיה קולנוע,

נוהגים כך העובדה שהם אבל כך, להתנהג ישירות לך אומרים שהם עבורי״. ייתכן טוב גם

לקיומו. תמיד מודעים אנו תת-הכרתי שאין זהו לחץ לחקותם. אותך לעודד יכולה

ישירה השפעה .2

לעשותו. לך מתחשק אם שואלים או מה דבר לעשות לך מציעים כאשר קיימת ההשפעה

מפצירה השפעה .3

כאשר או  דבר-מה, לעשות פעיל באופן אותך מעודדים כאשר קיימת מפצירה השפעה 

זאת. עושה אותך אם אינך דוחים או מבקרים מקניטים,

˙È˙ˆÂ·˜ ˙ÂÏÈÚÙ

רצוי חברתית. השפעה תבחר סוג של קבוצה כל בנות 6-4 תלמידים. לקבוצות התחלקו .1

להיות חייב (לא כיום או חווים שהחברים בקבוצה חוו פעם השפעה של סוג לבחור

עישון). של בהקשר

מי התנהגתם? כיצד מה הרגשתם? חשבתם? מה הייתם נתונים׃ שבו המצב את תארו .2

קשור? למה — האירוע הסתיים איך המעורבים? היו

את לזהות הכיתה חברי על במליאה. אותו אותה והציגו תפקידים) (משחק המחזה חברו .3

בחרתם. בו ההשפעה סוג

המצויירים. העבודה דפי באמצעות הפעילות את לסיים ניתן .4



µ≤
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

µ≥
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

‰¯ÈˆÙÓ ‰ÚÙ˘‰Ï ß‡Ïß ¯ÂÓ‡

הוראות׃

הדמויות. דיאלוג בין בציור וחבר התבונן

המתאימות. בבועות הדברים רשום

ציור

‰ÙÈ˜Ú ‰ÚÙ˘‰Ï ß‡Ïß ¯ÂÓ‡

הוראות׃

הדמויות. דיאלוג בין בציור וחבר התבונן

המתאימות. בבועות הדברים רשום

ציור



µ¥
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

µµ
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

±µ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘

6ıÁÏ È·ˆÓ· ˙ÈÓˆÚ ‰ËÈÏ˘Ï ÚÈ‚‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰

מתבגרים. מתחנכים עליהם חלק מהערכים עצמית הם ושליטה בחירה חופש עצמאות,

להיות כדי עישון, המעודדים חברים השפעת של למצבים להיחשף עלולים תלמידים

האישי שהדימוי התלמידים  למודעות להביא היא זו יחידה מטרהת בחברה.  מקובלים

של החברים. ללחץ מכניעה כתוצאה להיפגע והחברתי עלולים

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â¯ËÓ

התלמידים׃

צעיר. בגיל לעשן ההחלטה ביסוד העומדים חברתיים וצרכים מניעים יזהו .1

לעשן. להביא להחלטה העלולים מצבי לחץ יזהו .2

חברתית. להשפעה נכנעים כאשר להיפגע עלול העצמי שהדימוי יבינו .3

הלחץ מצבי עם להתמודד בוחרים כאשר להיפגע עלול והחברתי האישי שהדימוי יבינו .4

פסיכואקטיביים. בחומרים שימוש באמצעות

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

מחיר? בכל לחברה להשתייך האם

לשלם מוכן שהוא המחיר את יבחן מאיתנו אחד שכל חשוב בחברה. מקומנו חשוב לכולנו

עלולים והאישי החברתי  הדימוי בהם מצבים שיש ויבין החברתית, המקובלות  בעבור

ללחץ. נכנעים וכאשר במצב שליטה אין כאשר להיפגע

מקדים דיון .1

בכל מקרה? חברתית להשפעה כניעה מצדיק להשתייך האם הצורך £

בחומרים שימוש בגלל לשלם היחיד שעלול והחברתי האישי המחיר מהו £

פסיכואקטייבים?

בדיון. נועה ויתייחסו אליו של את סיפורה התלמידים יקראו .2

‰ÚÂ Ï˘ ‰¯ÂÙÈÒ

‰˙˙ÈÎ· ˙Ï·Â˜Ó „Â‡Ó ‰„ÏÈ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰ Æ‰˘„Á ‰¯È„Ï ‰¯·Ú ¨ßÊ ‰˙ÈÎ ˙„ÈÓÏ˙ ‰ÚÂ

ÆÌÈ˘„Á ÌÈ¯·Á ‡ÂˆÓÏ ‰˙ÒÈÂ ‰„„Â· ‰ÚÂ ‰˘È‚¯‰ ˘„Á‰ ÌÂ˜Ó· Æ˙Ó„Â˜‰

ÌÚ ˜¯ „„ÈÈ˙‰Ï ‰ÁÈÏˆ‰ ‡È‰ Æ‰ÙÈ ÂÏÚ ‡Ï ‰˘„Á‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙¯·ÁÏ ÍÈÈ˙˘‰Ï ‰È˙ÂÂÈÒÈ ÏÎ

Æ„Â‡Ó ‰˙Â‡ ÂÎÈ¯Ú‰ Ô‰ Æ‰¯·Á· ˙ÂÏ·Â˜Ó ‡ÏÂ ˙ÂË˜˘ ˙Â· È˙˘

‰˙˙ÈÎÓ ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙¯Â·Á ˙‡ ‰˙‡¯ Ì˘ È¯Â·Èˆ‰ Ô‚Ï ‰ÚÂ ‰Ó„Ê‰ ¨ÌÈÓÈ‰ „Á‡·

ÆÌ˙¯·Á· Ô˘ÚÏ ÌÈ„ÏÈ‰ ‰˙Â‡ ÂÈÓÊ‰ ‰˙Ú˙Ù‰Ï ÆÌÈ˘ÚÓÂ ÌÈ·˘ÂÈ

אריאל. חט״ב יועצת נחשון, נוגה — עיבודנוסף .418 עמ׳ ה-ו, חיים״, מתוך ״כישורי 6
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ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

µµ
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

ÆÈÂ˙ÈÙ· ‰„ÓÚ ‡Ï ˙‡Ê ÏÎ· Í‡ ¨ÔÂ˘ÈÚÏ ‰„‚˙‰ „ÈÓ˙ÓÂ Ê‡Ó˘ ˙ÂÈ‰ ¨‰Ë·Ï˙‰ ‰ÚÂ

Æ˙ÎÈÈ˘Â ˙Ï·Â˜Ó ¨‰ÈÂˆ¯ ‰˘Á ‡È‰ ‰˘„Á‰ ‰ÂÎ˘Ï ‰¯·Ú Ê‡Ó ‰Â˘‡¯Ï

Æ‰·ÊÎ‡ — ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ¨‰ÁÓ˘ ‰˘Á ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ÆÌÈ·¯ÂÚÓ ˙Â˘‚¯· ‰˙È·‰ ‰·˘ ‰ÚÂ

Æ‰ÓÓ Â˜Á¯˙‰Â ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰· Â·È‚‰ Ô‰ ¨‰È˙Â¯·Á È˙˘Ï ‰¯˜˘ ‰Ó ˙‡ ‰¯ÙÈÒ˘Î

ÆÆÆÆ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï ‰ÚÂ ‰ÚÈ‚‰˘Î ˙¯ÁÓÏ

איור

שחיברו. ההמשכים את לדיון ויציגו האירוע לסיפור המשך יחברו התלמידים .3

עליה? שהשפיעו והחברתיים המניעים האישיים מה היו שנהגה? כפי נועה נהגה מדוע .4

נוספים? חברים לה לרכוש לדעתכם, נועה, יכולה נוספות דרכים באילו .5

האירוע? לדעתכם, השתנה בעקבות מה, .6

לעצמה? נועה ביחס חושבת ומרגישה מה א.

חברותיה? חושבות ומרגישות שתי מה ב.

איתם עשנה? עליה החברים מה חושבים ג.

בקבוצה. שעולים הדברים את לרכז כדי בטבלה העזרו

שיקוליםהחלטה/פתרוןהתנהגותרגשותמחשבות
בבסיס
ההחלטה



µ∂
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

µ∑
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

נוספים והציעו בפתרונות בחרו פתרונות שונים לאותו מצב. לעצמה לבחור נועה יכולה .7

הפתרונות. פי על לסיפור המשך

(במליאה) דיון .8

שלה? והחברתיים האישיים המיעים היו מה שנהגה? כפי נועה נהגה מדוע א.

מה לעצמה? ביחס ומרגישה נועה הארוע? מה חושבת השתנה בעקבות לדעתכם, מה, ב.

המקובלים? הילדים חבורת עליה חושבת מה חברותיה? שתי ומרגישות חושבות

מקרה? בכל חברתית להשפעה כניעה מצדיק להשתייך הצורך האם ג.

אמר ״לא״. שלא הצטער כך ואחר ״כן״ אמר שבו במקרה להיזכר יתבקש כל תלמיד ד.

חברתית? להיכנע להשפעה על אדם משפיע מה ה.

נמקו. חיובית? גם להיות יכולה חברתית השפעה האם ו.

חברתית״. להשפעה  לא לומר ״איך  המשפט׃  את הלוח  על  יכתוב המנחה לסיום׃  ז.

התנגדות מילולית. התעלמות, — הומור, להתמודדות דרכים התלמידים יציעו

הלא״. של ״הקוסם הווידיאו הוידיו בסרט לצפות  אפשר עניין, באותו נוספת לפעילות

בנער עוסק  הסרט הפדגוגיים). ובמרמפ״דיםובמרכזים הסם״ על ״עצור בקלטת (נמצא 

קוסם, נחלץ לעזרתו להתמודד. ומתקשה חברים לחץ של לסיטואציה הוא גם הנחשף

אורך הסרט החלטי). דעתן, אסרטיבי (נחרץ, תודה!״׃ להיות ה״לא, סודות את המגלה לו

הסרט. לאחר לדיון הצעות דרכים למצוא ניתן בנספח דקות. 20

הזו. הפיסקה את למחוק מציעה אני הערתך ציקי,לאור



µ∂
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

µ∑
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

±∂ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘

¢ıÁÏ È·ˆÓÂ ‰¯·Á‰ ¨È‡¢

כקודמת. בפעילות שנכתב השם היה הלא של הקוסם לא״ מארץ ״הקוסם סרט אמצעים׃

הנוכחי השם את ונשאיר הקודם מהעמוד הפיסקה את הנכון?נמחוק השם מהו

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â¯ËÓ

חברות. ביחסי התנהגויות למגוון סובלנות פיתוח .1

בין קונפליקט הבחירה ושל חברתי לחץ של חברתית, השפעה של התוודעות למצבים .2

בחברה. דופן יוצא להיות לא של המחויבות הרגשת לבין דעת שיקול

ה״לא״. של כוחו על — הפנימיים המשאבים של לכוחם מודעות פיתוח .3

ללחצים שליליים. ה״לא״ אמירת של הבהרת החשיבות .4

∫˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙Â„Â˜Â Ë¯Ò‰ ÏÚ Ú˜¯

ÆÂÈ¯·Á ÌÚ ÌÈ˘‚ÙÓ· Â˙„ÓÚ ˙‡ ÚÈ·‰Ï ÁÈÏˆÓ ÂÈ‡ ‡Â‰ Æ‰¯·Á· ÍÂ·Â ÒÒ‰Ó ®±≥ Ô· ¯Ú© ÈÏÈ·

ÏÎ˘ Û‡ ¨ÂÏ ÌÈÚÈˆÓ ‰ß¯·Á‰˘ ‰È¯‚ÈÒ· ‰Ò˙Ó ÛÂÒ·Â ¨ÂÂˆ¯Ï „Â‚È· ÂÈÙÂ‡ ˙‡ ÏÈ‡˘Ó ‡Â‰

¨¢‡Ï¢ „È‚‰ÏÂ „‚˙‰Ï ˘˘ÂÁ ¨ÒÒ‰Ó „ÈÓ˙˘ ÈÓÎ ¯ÈÈËˆÓ ‡Â‰ Æ˙Á≠È‡ ÌÈÚÈ·Ó Â˙Ú·‰Â ÂÙÂ‚

ÌÒÂ˜‰ Ï˘ ¢ÂÏÂÙÈË¢ ·‚‡ ÆÂ˙Â‚‰˙‰ ˙‡ ˙Â˘Ï Û‡Â˘Â ¨¯ÈÁÓÏ Ú„ÂÓ ‡Â‰ Æ¯˙ÂÂÓÂ ÒÎ ÛÂÒ·ÏÂ

˙Î¯ÚÓ ÆÚ„ÂÓ· ‡Ï˘ Â‡ Ú„ÂÓ· ¨ÂÏÂÎ ÏÚ ÂÓÎ ÂÈÏÚ ˙ÏÚÂÙ‰ ÌÈˆÁÏ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈÚ„ÂÂ˙Ó Â‡

˙ÂÈ‰Ï ¢˙ÂÁË·‰¢· ÌÈÏ˜˙ ˙ÂÈ¯‚ÈÒÏ ˙ÂÓÂÒ¯Ù· ¨Ï˘ÓÏ Æ ¨˙ÂÓÂÒ¯Ù· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ÌÈˆÁÏ‰

ÔÂÁ·‡‰ ÏÎ Ì„Â˜ ∫È‡ÂÙ¯‰ Ï„ÂÓ‰ Í¯„ Â˙Â‡ ¯È·ÚÓ Ë¯Ò‰ Æ„ÂÚÂ È¯ÏÂÙÂÙ ¨‡È¯· ¨¯È˘Ú ¨‰ÙÈ

˙Â¯˙˙Ò‰¢ ∫˙ÂÚÓ˘Ó ÏÙÎ· ¯ÓÂ‡ ÌÒÂ˜‰ ÆÈ˘Â˜‰ ÌÂÈ˜· ‰¯Î‰ — ¢‰ÈÚ· ÍÏ ˘È˘ ‰‡¯¢ —

Æ¢˙¯ÊÂÚ ‰È‡ ÌÈˆÚ‰ È¯ÂÁ‡Ó

¨ÌÈÚÈÈÒÓ ¨ÌÈÈ·ÂÈÁ  ¢‡Ï¢ ˘È˘ ÔÈ·‰ÏÂ ¨¢‡Ï¢ È‚ÂÒ ¯ÈÎ‰Ï ¯Ú‰ ˙‡  „„ÂÚÏ ‡Â‰ ‡·‰ ·Ï˘‰

È„Î ÍÂ˙ ¨ÁÎÂ ‡Â‰Â ¨¢‡Ï¢·˘  ‰ÓˆÂÚ‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï „ÓÂÏ  ÈÏÈ· Æ¢ÔÎ¢ ‡Â‰ ÌÈÓÚÙÏ ¢‡Ï¢˘

ÂÓˆÚÏ ¯ÂÊÚÏ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ „Á‡ ÏÎ¢ ÆÈ‡„ÎÂ È¯˘Ù‡ ¢‡Ï¢ „È‚‰Ï˘ ¨¯ÂÓÂ‰·Â ˙Â¯ÂÙ‡ËÓ· ˘ÂÓÈ˘

ÌÈ‡˘ Â‡ ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡˘ ÌÈ¯·„ ˙Â˘ÚÏ ıÏ‡ÈÈ˘ ÈÏ·Ó ¨‰ˆÂ¯ ‡Â‰˘ Ô‡Ï ÚÈ‚‰Ï È„Î ¢‡Ï¢ ˙¯ÊÚ·

Æ¢ÂÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó

˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÁÂÎ‰ ÈÎ ‰‚¯„‰· ÂÏ ‰‡¯ÓÂ Â˙Â‡ ˜ÊÁÓ ¨¢‡Ï¢ ¯ÓÂÏ ÈÏÈ· ˙‡ ÍÈ¯„Ó ÌÒÂ˜‰

ÈÙÎ ¨˙ÈÓÈÙ ˙Â¯ÈÁ Ï˘ ‚ÂÒ ‡È‰ ¢‡Ï¢ „È‚‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰˘ ÔÂÈÚ¯‰ ÈÎ ˘È‚„‰Ï ÈÂ‡¯ ÆÂÎÂ˙· ÈÂˆÓ

Æ¢ÌÏ˙˘Ó „ÈÓ˙ Í‡ ¨ÍÓˆÚÏ ÔÓ‡ ˙ÂÈ‰Ï Ï˜ ‡Ï¢ ∫¯ÓÂ‡ ÌÒÂ˜‰˘

˙‡ ˙ÓÈÈÒÓ‰ ‰„ÂÊÈÙ‡· Æ‰Ï ÈÂ‡¯ ‡Â‰˘ ˙Â‚È‰ÓÏÂ ‰¯Î‰Ï ‰ÎÂÊ ¢·ÂË‰ ¯Â·È‚‰¢ ÈÏÈ· ÛÂÒ·

≠¯Â„Î ˜Á˘Ï ÍÏ Â‡Â·¢ — ÂÏ˘Ó ‰ÙÂÏÁ „ÈÓÚÓ ‡Â‰ ‡Ï‡ ¨¢‡Ï¢ „È‚‰Ï „ÓÏ ˜¯ ‡Ï ÈÏÈ· ¨Ë¯Ò‰

Æ¢ÒÈÒ·
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ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ
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ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

∫ÌÂ˘ÈÈ ÈÂÂÈÎ

וכן וחברתיים נסיבתיים מגורמים עמוקות, נפשיות מסיבות נובע ״לא״ להגיד הקושי

בכל מערכתית פעולה לפעול צריך ״כן״ להגיד היכולת פיתוח התנהגותיות. ממיומנויות

הרמות הללו׃

בלי לבטלה. עמדתו ואת דעתו את להביע ולנער לתת לילד .1

בייחס להתייחס לכך יש לדעתנו, שגויה., היא אם לגיל. קשר בלי הילד את דעת לכבד .2

ענייני.

גירוש מסתכנים בזלזול, הם דעתם את יביעו הם שאם הרגשה מלתת לילדים להימנע .3

או התעלמות. דחייה

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

∫‰ÈÈÙˆ ˙ÂÏËÓ

הסביבה (הערה׃ עם היחסים ההתנהגות, המראה, בילי׃ של דמותו הצגת לדרכי שימו לב .1

ושמענו). שראינו מה מתוך נסיק בילי של תכונותיו את

״לא״? להגיד לומד בילי לומד כיצד .2

בילי? על שעובד התהליך את להשתמש כדי לעצב הבמאי בחר דרכים  באילו

מן והפרידה הסגריה בעישון מתנסה  ביל בו הקטע אחרי  עד הסרט את להקרין א.

הקבוצה.

במליאה׃ שיחה ב.

נראה הוא בהיר ומתולתל. שיערו מראה פניו תמים, צנום, של בילי׃ החיצוני מראהו £

ירושלים״. טוב ״ילד

המצלמה חולמני. ומבטו החוצה מתבונן החלון ליד יושב בכיתה, בילי הסרט׃ בתחילת £

דברי את נראה שבילי שמע החולמנות, למרות בו. מחוץ לכיתה ומתמקדת ממוקדמת

מאגדות״, ללמוד ש״מסרים חכמים ניתן שאמרה את דבריה בכך סכמה המורה המורה.

שלה, למסרים בהקשר עצמם ולכתוב על נוספת לקרוא אגדה מטלה לתלמידים ונותנת

זה הלאה. עם ובילי הולך

ואינו מהסס בהשאלה אופניים ובילי ממנו מבקש בילי מהכיתה׃ נער של צאתו עם £

את לציין כדאי לתשובתו.  לחכות מבלי האופניים את לוקח הנער בינתיים  עונה,.

להתנהגותו בניגוד אופניה הנערה המסרבת להשאיל את של האסרטיבית התנהגותה

את לפרוץ כדי אסרטיבית בנערה מכוונת  בחירה שהייתה  נראה בילי. של ההססנית

תקיף). כנועה ובן או בת חזק חלשה, בן הסטריאוטיפים המקובלים (בת

אינו שהוא ניכר לוקח. והוא סיגריה  לבילי  מציעים  החברים  החברים׃ עם הפגישה £

מתמקדת המצלמה ומשתעל. מנסה הוא עליו. מלגלגים והחברים בה לאחוז כיצד יודע

בילי לוקח כן המקום לשאול׃ מדוע אם כאן שהוא מעשן בניגוד לרצונו. בפניו ונראה

מתקשה (לחץ-חברתי). בילי חברתית להשפעה נתון שבילי היא הסיגריה? התשובה את

על זה בשלב לדבר ניתן עליו. ילגלגו ושלא שייך להרגיש רוצה שהוא משום לא להגיד

פנימי. בקונפליקט נמצא בילי ולחץ-עקיף, לחץ-ישיר
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חברתי. לחץ — המילים צירוף המילה משמעותה את להסביר מתבקשים התלמידים

שייכות להרגיש רצונו בשל עצמו מפעיל על מרגיש או שאדם פנימי לחץ — חברתי לחץ

כל לחץ על במודע לא במודע או מפעילה החברתית מסויימת. הקבוצה לקבוצה חברתית

עליך מופעלת כאשר כולה. הקבוצה שיהיה מקובל על באופן שיתנהג כדי מחבריה אחד

אך משהו,. לך אומרים או מצד בני הגיל שלך המבקשים מסוים כוח עליך מופעל השפעה,

לך שיאמרו גם מבלי לקיומו. תמיד מודע אתה שאין הכרתי תת זהו לחץ רבות, פעמים

בטלוויזיה דמויות חברים, משפחה, — האחרים איך מתנהגים רואה אתה כאשר דברים,

עבורי״. טוב גם בטח הוא עבורם הדבר טוב לעצמך׃ אם אומר אתה בפרסומות כלשהן או

הלבוש החשיבה, על דרך ועשוי להשפיע צעירים חזק בקרב גורם השפעה הוא חברתי לחץ

שלילי. לעשות משהו, חיובי או אותך מאלצת ההשפעה וההתנהגות בכלל. פעמים רבות

להשתייך הרצון בין הקונפליקט הוא זה שבמקרה להסביר קונפליקט פנימי. מהו לחדד רצוי

לתחושת גורם פנימי לעשן. קונפליקט מעוניין שאינו של בילי וערכיו רצונו לבין לחבורה

מאשר בילי אצל יותר חזק להשתייך הקוסם, הרצון עם המפגש שלפני זה, בשלב מצוקה.

עישון. לגבי הערכית עמדתו

ב׳  קול  הדמות א׳  קול

סופו. הסרט עד להמשיך בהקרנת £

∫‰‡ÈÏÓ· ‰ÁÈ˘

2׃ נקודות לדיון המתייחסות למטלה מס׳

המתוארת ריאליסטית מציאות  על מבוססת דמיונית  שהינההנה זאת  שעלילה נזכיר £

כשעורשיעורי-בית, הכיתה לתלמידי נותנת והמורה בכיתה, תלמיד בילי, ובה בפתיח,

המתאימה משלטו אגדה בונה בילי לחייהם. שלה הרלוונטיות על ולהצביע אגדה לבחור

הקונפליקט בעיצוב ומסייע בסרט אפשרי ודמיון  מציאות של עירוב בחיים. למצבו

הנראטיבית, לגישה ביטוי גם כאן יש בילי. שרוי בהם הרגשית והדרמה הפנימי

מודעת בחירה ע״י חדש אישי סיפור-חיים  לעצמך לבנות  יכול הינך שבאמצעותה

משלך. ומתלן פרשנות מחייך בפרטים וסובייקטיבית של

עם הקוסם. למיפגש שקשורה עלילה בניית באמצעות התהליך את לעצב הבמאי בחר £

הוא שהקוסם כךמכיוון בשל הנראה, כפי בקוסם? הבמאי בחר מדוע לתהות מעניין

מצבים. מגוון ושיכולה להעלות לשנות מצבים שביכולתה דמות



∂∞
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

∂±
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

באמירת החשיבות שיש את ולחזק להמחיש מנת על באנימציה גם נעשה שימוש בסרט £

באנימציה. לשימוש הסיבות על מקום לדבר שבכך. יש והקושי מסוימים במקרים ״לא״

היא מטיפה, אינה היא מאיימת, לא בצורה מסרים להעביר יכולה האנימציה

ועוד. ומסרים רעיונות מסייעת בהדגשת ההומור, היא מן בה יש אוניברסלית,

 

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘ÂÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˘È ®ÔÂÈÓ„‰© ÌÒÂ˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡·

משהו. להשיג מסייעים — ״כן״ הינה שמשמעותםו ״לא״ ב״לא״. לשימוש דוגמאות .1

יביא סיגריות שעישון לשכנע מנסים בפרסומות בעיתונים. המופיעות פרסומות הצגת .2

אשליה. כמובן והכול שלווה, מזל, עושר, הצלחה, עמו

אותן למיין ניתן אם אותו  ושואל לסוגים. הסיגריות את למיין לבילי  נותן הקוסם .3

לעשות. ניתן לא שכמובן דבר וכו׳. עושר הצלחה, המביאות לסיגריות

זה לעצמו נאמן לו שלהיות ״לא״ באסרטיביות, ומסביר בילי לומר את מאמן הקוסם .4

משתלם. תמיד

עצמית. מדד להערכה בילי מציג בפני הקוסם .5

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘ÂÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˘È ‰ÈˆÓÈ‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡·

ב״לא״. לשימוש דוגמאות .1

באותה שרווחה מזו שונה דיעה להביע לאומץ כדוגמא קולומבוס ע״י אמריקה גילוי .2

התקופה.

ועל שיווקן. על הכנת סיגריות הטבק, הסבר על .3

זו לארץ להגיע ואלכוהול, וכדי סיגריות דרך ה״כן״ לארץ לחצות להגיע המנסה רכבת .4

להגיע. מנת תודה״ על לומר ״לא, ללמוד יש

∫ÈÏÈ· ÏÚ ¯·Ú˘ ÍÈÏ‰˙‰ ÌÂÎÈÒ

״אני הוא אומר לבילי לפחית, חוזר בסוף בילי. כשהקוסם של הוא האני הפנימי ״הקוסם״

הזמן״. כל בתוכך

מנת על תמציתית בצורה מוצג הוא  כאן אך ממושך, תהליך  זהו — לזמן להתייחס £

לשוב עלינו להעביר מסרים. והקולנוע הטלוויזיה של דרכם כי זו המסר. את להעביר

תלמיד לכל ונאפשר  בכיתות, התלמידים עם  שנערוך בדיון היריעה, את  ולהרחיב

לסיפור. באופן אישי להתחבר

תחושת ביטחון- נותנת ה״לא״ אמירת — לא? להגיד לדעת חשוב כל-כך לשאול מדוע £

(תקיף), אסרטיבי להיותך ביטוי מהווה הינה הדימוי-העצמי, את מחזקת עצמי,

הערכה קבלת הינה — והתוצאה

שוב פוגש שבילי מסתיים בכך הסרט ולהתייחס לכך — מסתיים הסרט כיצד לשאול £

הסיום את להשוות ניתן הוא מסרב. והפעם לו סיגריה מציעים שוב הם החבורה, את

הוא בטוח כאשר בקול ביטחון בילי המקרינים של בפניו המצלמה מתמקדת להתחלה.

שנראה המנהיג, כולל אחריו הולכים כולם כדור-בסיס״. נשחק ״בואו חלופה׃ מציע

לחבורה. ומצטרף הסיגריה את מכבה לבסוף אך לרגע מהסס
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״לא״. לומר בשל הקושי האמיתי לרצונכם בניגוד נהגתם בו באירוע מחייכם להיזכר נסו

להגדיר את התרשים מסייע את התרשים. ניתן למלא אחרת? נוהגים כעת האם הייתם

הקונפליקט.

ב׳  קול  ״אני״ א׳  קול

האחרים במליאה. את ישתפו תלמידים שירצו

הטלוויזיה החינוכית. — יובל מרגלית בהנחיית טשרניחובסקי נתניה בי״ס יועצת צמח שולמית על ידי עובד 7
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∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

מגוונים. עם חוויה אישית. והענקת וידע הפנמה בדיקת בכיתה, החומר שהועבר של אינטגרציה

מעין וגם הלימודים סיכום גם מעין בו שונה, שיש בנוסח קצת שיעור לערוך ממליצים אנו

מודעים הורים בתהליך. הורים לשלב מאוד ממליצים אנו כך לשם החומר״. ״סיום מסיבת

נוספות. בפעילויות את הילדים רבות ולהעשיר חוויות לתרום יכולים

(92 עמ׳ בנספח בנושא. (ראו באתרי אינטרנט שיטוט ממליצים על אנו בנוסף,

www.smoky.co.il וכתובתו׃ ולנוער, לילדים המכוון הבריאות, באתר משרד לשוטט מומלץ

˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

ציבור. במקומות מניעת עישון בעד ונגד ציבורי ומשפט דיון

ÔÂ˘ÈÚ „‚ ˙ÂÊ¯Î Ï˘ ˙Â¯Á˙

הכרזות עשר של תערוכה וארגון לזוכים קטנים פרסים מתן לאמנות. המורה של בשיתוף

ביותר. המוצלחות

È˙˙ÈÎ ÔÈ· ÔÂ„ÈÁ

ניתן אוהדים. של עם עידוד שנייה, קבוצה נגד ראשונה עישון? קבוצה על יותר יודע מי

בתי ספר. שני בין לבצע חידון

¢˙ØÔ˘ÚÓ È˙ÈÈ‰ ÌÚÙ¢

ואיך היה להפסיק קשה כמה למה הפסיקו, לעשן, שיספרו שהפסיקו לשיחה אנשים להזמין

״מודרני״ להם סגנון שיש ״צעירים״ מבוגרים להזמין רצוי אחרי שהפסיקו. מרגישים הם

צעירים. של בסגנון מדברים ושהם

לבדוק צריך ציקי
לא הדף שמספר
השתנה לאחר

דגנית השינויים״
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øÚ„ÂÈ ÈÓ „Á‡
חווה ושלומית שני תלמה עיבוד׃

∫‰¯ËÓ‰

משעשעת בדרך פותחת) מסכמת ולא (רצוי בפעולה השפעת העישון בנושא המידע חידוד

גם — תחרותית. ואפשר

∫Ì„˜ÂÓ ÔÂ‚¯‡

שולחן כאמת לאמיתה. אותן ויציגו התשובות את שיקבלו ו-4 משתתפים מנחה בחירת

שאלות ועליו גדול  בריסטול גיליון או לוח העונים. יישבו לידו או הגבהה) במה (אפשר

עם שני ולוח לדעתם, הנכונה התשובה לסמן של מי למתמודדים או הקבוצה לחברי ומקום

נכונות). תשובות (לסימון בקהל משתתפים שמות

ב״דפוס״). השקריות והתשובות ב״כתב״ הנכונה התשובה מצוינת המצורפים (בדפים

˜Á˘Ó‰ ÈÙÂ‡

שאלה. מקריא המנחה .1

תשובתו. את זה אחר בזה מציג העונים משלושת אחד כל .2

מהי מחליט קבוצה נציג או כל משפחה) (או וכל אחד התשובות לשלוש מקשיב הקהל .3

המתאים. הלוח במקום על שמו את הנכונה וכותב התשובה

± ß ÒÓ ÁÂÏ

שאלה
משתתף עונה
1 מס׳

(יעקובל׳ה)

משתתף עונה
2 מס׳

(מישהל׳ה)

משתתף עונה
3 מס׳
(יוכבד)

לבריאות? העישון מזיק האם .1

יותר לאישה מסוכן האם העישון .2

אחר? לאדם מאשר בהיריון

ניקוטין דלות סיגריות האם .3

פחות? מסוכנות

הלאה וכן
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≤ ßÒÓ ÁÂÏ

(בקהל) המשתתפים הנכונותשמות התשובות מספר

שענו אלו את ומסמן מעט במידע מוסיף מרחיב התשובה הנכונה, מהי אומר המנחה .4

בחירה בתשובות על המשפיעה המחשבה את טעות ומסביר הוא כן כמו נכון. מס׳ 2 בלוח

מוטעות.

נציגי לבחור אפשר גדול הקהל (אם צבר כל משתתף נכונות תשובות כמה סופרים בסוף, .5

את קבוצתם). שייצגו או קבוצות כיתות
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øÚ„ÂÈ ÈÓ „Á‡

± ßÒÓ ‰Ï‡˘
ø˙Â‡È¯·Ï ˜ÈÊÓ ÔÂ˘ÈÚ‰ Ì‡‰

1 תשובה מס׳

לפחות קבוע באופן לעשן צריך נזק בריאותי בשביל שיהיה ביום. מעשנים סיגריות כמה תלוי

לגוף שנגרם הנזק צריך לדאוג. לא מזה פחות שמעשן מי שנה ומעלה. למשך ביום סיגריות 5

ולא המתאים המינון שומרים על אם ולכן בריאות, היצטברות הניקוטין של תוצאה הוא

שביצים לא מזיקות האומרים יש ביצים,. לאכילת דומה זה דבר. שום מגזימים לא קורה

בדם. הכולסטרול לעליית ואם כן מגזימים זה גורם באכילתן, מגזימים לא אם

2 תשובה מס׳

לחץ הדם בחוזקה., פועם הלב עישון סיגריה. בהשפעה של להבחין אפשר שניות בתוך שלוש

תחמוצת בדו שבדם החמצן את מחליף סיגריה של עישון יורדת. הגוף וטמפרטורות עולה

ולשלשל. להקיא עלולים מתחילים מעשנים סרטן. גורמי כימיקלים בגוף ומותיר הפחמן

מחלת סרטן הריאות לתקנהלתיקון. נזק שאינו ניתן חמור, באופן מהעישון אפשר להיפגע

המערב. בארצות ביותר הגדול התמותה גורם היא

3 תשובה מס׳

אנשים מעשנים שהם חסרים סביבנו הרבה לא מנסים להפחיד אותנו. הכול קישקוש וסתם

קשר שום אין מעשנים. שאינם אחרים מאנשים פחות לא טוב ומרגישים רגועים בריאים,

עישנו. לא שמעולם שלעולם סרטן חולי חסרים ולא הדברים בין

≤ ßÒÓ ‰Ï‡˘
ø¯Á‡ Ì„‡Ï ¯˘‡Ó ÔÂÈ¯È‰· ‰˘È‡Ï ¯˙ÂÈ ÔÎÂÒÓ ÔÂ˘ÈÚ‰ Ì‡‰

1 מס׳ תשובה

מפיגור נעות ההשפעות ההיריון. בתקופת עישון  של המסוכנות בהשפעות ספק כל אין

מעשנות לנשים הנולדים התינוקות מת. עובר לידת של לסיכון ועד ריחמית התוך בגדילה

והחברתית הגופנית התפתחותם  על לכך השפעה ויש לידתם בעת יותר  וחלשים קטנים

הבאות. בשנים

2 מס׳ תשובה

מערכת הנשימה על שהעישון משפיע יודעים אנחנו היריון ועישוןלעישון. בין שום קשר אין

ולספק העובר על להגן מטרתו. בדיוק שזו השפיר מי שק בתוך מוגן העובר אבל האישה. של

להתפתחותו. אופטימלית סביבה לו
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3 מס׳ תשובה

כישורים בעל יוצא העובר אז מוזיקה בהיריון לאישה שכשמשמיעים הוכח שלא כמו בדיוק

אישה יותר מכך. את העשן. הוכח שכשאישה שמעשנת התינוק סופג לא מוזיקליים, כך

טוב לא שקט, וזה וחסרת עצבנית יותר תהיה ההיריון בזמן לעשן לעשן ותפסיק שרגילה

ואז ואד בפה משהו שחסר מרגישים יותר כי נטייה לאכול גם יש לעשן כשמפסיקים לעובר.

בהיריון. יתר להשמנת סכנה יש

≥ ßÒÓ ‰Ï‡˘
ø˙ÂÁÙ ˙ÂÎÂÒÓ ÔÈËÂ˜È ˙ÂÏ„ ˙ÂÈ¯‚ÈÒ Ì‡‰

1 מס׳ תשובה

משפר את זה כי  סיגריות  יותר שנקנה שרוצים פרסומאים של גימיק זהו רק  לא. ממש 

על קבועה ניקוטין לרמת זקוק הגוף למעשה סיגריות. שמייצרת החברה של הכלכלי המצב

סיגריות. יותר מעשנים אז ניקוטין דלת היא הסיגריה ואם מסופק, להרגיש מנת

2 מס׳ תשובה

לעשן שרוצים הפיתרון לאנשים את על מנת לפתח המדענים רבות עבדו שנים שכן. ברור

והסיגריה הניקוטין היא בסיגריה ביותר המזיק החומר בריאותי. נזק לעצמם לגרום מבלי

לבעיה. מושולם פיתרון היא הניקוטין דלת

3 מס׳ תשובה

מזיקות דלות ניקוטין שסיגריות העובדה בעניין 2 מס׳ חברי שנתן 2 בתשובה מס׳ תומך אני

שנימצא האנשים לציבור  מתכוון כך שטוען מי למעשה אחרת. היא הסיבה  אך פחות,

עשן פחות יש ניקוטין דלת בסיגריה הפאסיבי״. ״המעשן שניקרא מה המעשן, בסביבת

יש אם אוויר. זיהום פחות יש ולכן המזיק, החומר הוא ידוע, שכבר שכפי בניקוטין, מעורב

מוגנים. אתם ואז דלת ניקוטין סיגריה שיעשן שמעשן, תדאגו במשפחה מישהו לכם

¥ ßÒÓ ‰Ï‡˘
ø˙¯Ë˜ÓÏ Â‡ ¯‚ÈÒÏ ¨‰È¯‚ÈÒ ÔÂ˘ÈÚ ÔÈ· Ï„·‰‰ ‰Ó

1 מס׳ תשובה

בכל ובטכניקה. העישון בצורת הסיכון. ההבדל היחיד הוא רמת מבחינת הבדל שום אין

המזיק. החומר הוא שהניקוטין יודעים כבר ואנו ניקוטין יש מהם אחד
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2 מס׳ תשובה

המעשן וסיגר מקטרת בעישון הפאסיבים. המעשנים — לסביבה הנזק בתחום הוא ההבדל

החוצה, את הניקוטין הוא מוציא אך פחות, נפגע אישי הוא באופן לריאות״ ולכן ״לוקח לא

הפאסיבים. פוגע יותר במעשנים ולכן לסביבה,

3 תשובה מס׳

לחלות בסרטן ריאות ולכן הסכנה בסיגריה מאשר פחות לריאות במקטרת וסיגר שואפים

קטנה. יותר

µ ßÒÓ ‰Ï‡˘
øÛÂ‚Ï Ì¯‚˘ ˜Ê‰ ÏÚ ÔÂ˘ÈÚ‰ ˙Â˘ ¯ÙÒÓÏ ‰ÚÙ˘‰ ˘È Ì‡‰

1 תשובה מס׳

שעובר יש הזמן עם ואז אחרת, מחלה לכל כמו נוגדנים, מפתח הגוף יותר מעשן ככל שאתה

העישון. השפעות עם להתמודד יותר טובה יכולת לו

2 תשובה מס׳

שעורשיעורי  יודעים כי מצטבר. ממחקרים אנו הנזק לגוף שנים, כך מעשן יותר שאדם  ככל

אלו שהחלו משל ניכרת במידה גבוהים 20 גיל לפני לעשן שהחלו גברים של הפטירה המוות

.25 בגיל לעשן

3 תשובה מס׳

יכול אדם שבסיגריה. כמות הניקוטין הוא המשפיע העישון. הגורם זמן למשך קשר שום אין

מספר שמעשן מאחר יותר ייפגע והוא ניקוטין עתירת כבדה, סיגריה אחת שנה במשך לעשן

ניקוטין. דלות סיגריות שנים

∂ ßÒÓ ‰Ï‡˘
ÈÏ· ÌÈ˘ÚÓ˘Î  ¯˘‡Ó ‰Â˘ ‰ÚÙ˘‰  ˘È  ¢˙Â‡È¯Ï Ô˘Ú‰ ˙‡  ÌÈÁ˜ÂÏ˘Î¢ Ì‡‰

ø˙Â‡È¯Ï ˙Á˜Ï

1 תשובה מס׳

סיכון סיכוי יש שני מצד אך לריאות, נזק כל נגרם לא לריאות, העשן שאיפת בעישון ללא

והשפתיים. הפה בסרטן לחלות
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2 תשובה מס׳

לבריאות מבחינת הנזק גם הבחינות, משתי עדיף הינו לריאות ללא ״הכנסה״ שלא עישון

לריאות, העשן שואפים את שכשלא הפאסיבים. זאת מאחר מבחינת המעשנים וגם המעשן

מעצמו. מיתכלה אלא מתפרק לא המסוכן, החומר שהוא הניקוטין,

3 מס׳ תשובה

לריאות, יחדור עשן שמעט לכך גורם עישון כל הבריאותי. הנזק מבחינת הבדל שום אין

נותר והשפתיים, הפה בסרטן לחלות והסיכוי והסיכון לריאות הנזק שמרגישים. בלי אילו

למעשנים הפאסיבים. הסיכון וכך גם בעינו

∑ ßÒÓ ‰Ï‡˘
øÌÈÓÒÏ ˙Â¯ÎÓ˙‰ Ï˘ ‚ÂÒ‰Ó ˙Â¯ÎÓ˙‰ Â‡ Ï‚¯‰ Ì˙Ò ‡Â‰ ÔÂ˘ÈÚ‰ Ì‡‰

1 מס׳ תשובה

חומר הוא שבסיגריה  הניקוטין לסמים בדומה להתמכרות. גורם העישון כי ידוע  היום

בהרגל מדובר כלומר ביותר. חזק הינו ההתנהגותי המרכיב זאת עם יחד להתמכרות. הגורם

אפשרי. בהחלט כי אם מהם, להשתחרר מאוד שקשה ובהתמכרות נרכש

2 מס׳ תשובה

מודהאופנה, משהו כמו זה .in להיות כדי החברה עם שעושים חברתית, פעולה עישון זו
להפסיק בעיה ללא אפשר גם כך משתנה שהאופנה וכמו מסויימים, בגילאים באופנה שהוא

אותך. הסובבים של מהאופנה יוצא כשזה או שמחליטים ברגע לעשן

3 מס׳ תשובה

שמי כדי לסיגריה הניקוטין את בכוונה מוסיפות הסיגריות חברות התמכרות. הוא עישון

לעסקים. טוב וזה סיגריות הרבה יקנו ואז להפסיק יוכל לא שמעשן

∏ ßÒÓ ‰Ï‡˘
øÌÈ˜ÂÊÈ Ì‰ Ì‡‰ ¨Ô˘ÚÓ‰ ˙·È·Ò· ÌÈ‡ˆÓÏ ‰¯Â˜ ‰Ó

1 מס׳ תשובה

חוקקו לכן ראש. ולכאב להם לבחילה גורם זה של הסיגריות. לריח רגישים מאוד אנשים יש

ציבור. על עישון במבני שאוסר חוק
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2 מס׳ תשובה

ומי המעשן ע״י נפלטים הסיגריה שבעשן הרעילים מהחומרים שלישים שני לפחות

אוזניים מדלקות או מאסטמה  שסובלים ילדים על ידוע אותם. לנשום  חייב שבסביבה

ההורים. של אחד כתוצאה מעישון כבד קשות

3 מס׳ תשובה

שמעשן לוקח מי הרי כי ומחוסר ידע. מבורות זאת שלמעשןנים עושה למי מי שמתנגד כל

נפגע. הוא רק ולכן בגוף אצלו נספגים החומרים וכל לריאות העשן את

π ßÒÓ ‰Ï‡˘
ø¯ÚÂ È· Ïˆ‡ ÔÂ˘ÈÚ ˙ÏÁ˙‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ Ô‰Ó

1 מס׳ תשובה

למרוד כיצד מחפש הנוער בכיתות, לעשן מרשים שלא מכיוון הנעורים. ממרד חלק זהו

תיכוניים ספר בתי במספר שנערך במחקר דוגמא. הוא זה והעישון המבוגרים בהחלטות

דומים ספר לבתי יחסית נמוכה הייתה המעשנים שכיחות כי נמצא העישון, את התירו בהם

אסור. העישון היה בהם

2 מס׳ תשובה

הנראה שככל מולדת נטייה שיש להם אנשים יש בעצם תורשתי, הוא עישון להתחלת הגורם

על בגיל ההתבגרות רק ביטוי לידי בא הדבר לעישוןלעשן. ההורים אצל אחד גם קיימת

מעורר את אשר את ההורמון משחררים ואשר בגוף הורמונלים שמתרחשים רקע שינויים

הצורך לעשן.

∫ÌÂÎÈÒÏ
לציין׃ יתבקש משתתף כל

מעניין שנאמר. משהו במפגש ו/או שלמדתי משהו חדש £

המפגש. בעקבות הורה) אח, (חבר, ל״אחור״ מעביר שהייתי חוויה £

שהחלטתי לשנות בעקבות המפגש. או משהו משהו שהתחזק בי £

הזה. מהשיעור הפנמת שלדעתך ביותר החשוב לדבר שקשור (סיפור) סיטואציה המצא £
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±∏ ßÒÓ ¯ÂÚÈ˘

8‰ÏÈ‚¯ ‡˘Â· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ

משפחתי. חברתי ואפילו לבילוי הנרגילה עישון האחרונות הפך בשנים

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ

הנרגילה. מרכיבי ידע אודות ירכשו התלמידים .1

הנרגילה. מעישון כתוצאה הנגרם הנזק את ויבינו יכירו התלמידים .2

∫®˜·Ë ˙ÒÙÂ˜ ∫„ÂÈˆ© ¯ÂÚÈ˘‰ ÍÏ‰Ó

אישית׃ משימה

.(1 מס׳ עזר (דף נכון״ לא או נכון הנרגילה אודות ״הכול דף חלוקת

∫˙È˙ˆÂ·˜ ‰ÓÈ˘Ó

בנרגילה. השימוש בנזקי דיון ולפתוח התשובות על לעבור בדף, המשפטים מילוי לאחר

∫ÔÂÈ„Ï ˙ÂÏ‡˘

סיגריות. לא בעישון נרגילה? זה רע מה £

טבעי, לא?? בטח וריח של פירות, אז זה טעם יש לזה £

שלא!!!! זהו אז

מסיגריות! וזה מזיק יותר טבעי לא זה

זו בכלל נרגילה? מה £

טבעת את מניחים הכוסית על בכוסית. למעלה שמסתיים צינור יוצא שממנו מים מיכל £

פחם קוביית שמים ועליה פירות), (בעיקר שונים ובריחות בטעמים שבאה הטבק,

מדליקים. שאותה

רעננה רימון וחט״ב ליאורה גוטפריד נרגילות בי״ס חוגים, חיפה בהדרכת בנושא עישון מניעה תכנית מתוך׃ 8
ג בהדרכת
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°ÔÓÒ — ÔÂÎ ‡Ï Ø ÔÂÎ ÆÆÆ‰ÏÈ‚¯‰ ˙Â„Â‡ ÏÎ‰

נכוןנכוןעובדה לא

נרגילה. מאשר יותר לבריאות ומזיקות מסוכנות סיגריות .1

של משרד הבריאות. וידיעתו פיקוחו תחת ייצור הטבק הנו .2

המזיקים. הרעלים מרוב הטבק את מנקים בנרגילה ששמים המים .3

ישיר לעוברם. לנזק גורמות נרגילה המעשנות נשים בהיריון .4

גדולות. שלושה מנרגילות פי קטנות מסוכנות נרגילות .5

מאוד סובלים רבות שנים נרגילה המעשנים מבוגרים אנשים .6
סיגריות. לעישון ומתופעות הדומות משיעול מליחה,



ומזהם את הסביבה. מזיק ואינו כמעט הטבק של הנרגילה .7

פרי. כ-80% יש פירות, בטעם בטבק .8

נרגילה. של של סיגריה שוות לשאיפה אחת שאיפות 3 .9

ולכן נוחה, תחושה בעזרת שימוש במים, משרה נרגילה עישון .10
סיגריה. עישון מזיקה כמו הנרגילה אינה כי חושבים



השימוש מאשר נוער בני בקרב יותר נמוך בנרגילה השימוש .11
בסיגריות.



ממכר. נרגילה עישון .12

סיגריות. מעישון זול יותר נרגילה עישון .13

לחץ השפעהחברתית. בעקבות נרגילה נוער מעשנים בני .14

ומתכות. זפת המדרכה׃ כמו לעשן את זה נרגילה לעשן .15



∑¥
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

∑µ
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‰ÏÈ‚¯ ˙Â„Â‡ ÏÎ‰

נכון לא .1

שחודרת  וכמותהעשן הלא מבוקר הטבק סיגריותבגלל יותר מעישון מזיק נרגילה  עישון

והשפתיים. הפה בחלל מחלות להתפתח עלולות בנוסף, לריאות.

נכון לא .2

ומעזה.  מהשטחים, מצרים הטבק מגיע הנרגילות.לרוב טבק על תעשיית פיקוח  אין

יבוא הבריאות על משרד של אין פיקוח במי ביוב. שמשקים פלאחים גדל אצל הטבק

לנרגילות. הטבק

נכון לא .3

הנרגילה  בגרון. הצריבה תחושת את במעט אולי מפחיתה במים עובר שהעשן  העובדה

לא הם שריפת הטבק. של החומרים המזיקים שנוצרים עקב את השפעתם מנטרלת לא

אלא בגוף. נספגים במים,

נכון .4

נמוך. במשקל תינוקות נולדים נרגילה המעשנות  לנשים

נכון .5

גדולה.  בנרגילה מאשר יותר המרוכז גבוהה העשן ,כמות קטנה  בנרגילה

נכון .6

הנשיקה  מחלת הפה, בחלל סרטן לב, ריאה, במחלות לחלןת עלולים נרגילה  מעשני

הפה. חלל דרך שעוברות מידבקות ומחלות

נכון לא .7

כימיקלים  ,co זפת, כמו מזיקים חמרים מכיל ביקורת, שום עובר לא הנרגילה  טבק
לבריאות. ומזיקים הבעירה בזמן המתפרקים רבים

לא נכון .8

וריח  חומרי טעם הטבק על מטפטפים הם לנרגילות. הטבק יצרני של הטעיה מכוונת  זו

הטבק החריף. הריחותהנעימים לעשן את לא יקשר מנת שהמעשן על

נכון .9

בסיגריה. מאשר חזק יותר ושואפים מרוכז יותר  העשן



∑∂
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

נכון .10

בהשואה  בגרון, הצריבה תחושת על  מקלה המים נוכחות  עקב נוצרת אשר  הלחות

סיגריות. לעישןן

נכון לא .11

 41% כי נמצא (2003 נובמבר י״א, חוב ,142 כרך (הרפואה, ורסנו ד״ר שערך  בסקר

(14%) סיגריות מעישון 3 פי שכיח נרגילה עישון נרגילה. מעשנים התלמידים מכלל

המינים. שני בין שווה מעט במידה נפוץ והוא

התופעה. על מחקרי מידע מספיק אין .12

והניקוטין שבטבק  ממכר,היות העישון שאכן לשער יש טבק, הוא העישון  מכיון שחומר

ממכר. חומר הינו

נכון .13

נוספים  פורמלים ותהליכים הבריאות משרד אישור את עובר אינו כי זול  הטבק

המוצר. את המייקרים

נכון. .14

ביחד. הנוער מעשנים בני חברתי, בדרך כלל נחשב לעישון  העישון

נכון .15

הנשאף  ועופרת, כרומיום ארסן, כגון רעילות, מתכות ריכוזי של גבוה שיעור  נמצא

מהנרגילה והמגיע לריאות.


