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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
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הוראות׃

הדמויות. דיאלוג בין בציור וחבר התבונן

המתאימות. בבועות הדברים רשום

ציור
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הוראות׃

הדמויות. דיאלוג בין בציור וחבר התבונן

המתאימות. בבועות הדברים רשום

ציור


