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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
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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
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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,
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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


