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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
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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
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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


