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 לא להתמכר!| 

        

  ב"ה

        

        

        

        

        

        

        

        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

עשיית פעולה קבועה/ שימוש בדבר באופן 

קבוע מכונה הרגל. הרגלים הכרחיים בחיים: הם 

מאפשרים לבצע פעולות מוכרות (כמו נהיגה) 

באופן אוטומטי מבלי להשקיע בכל פעולה 

חשיבה מחודשת, וכן מהווים את הבסיס 

ליצירת סדר יום נורמלי. אך הרגל שיוצא מכלל 

וגדר שליטת האדם ומשתלט על האדם מ

מצב של כהתמכרות. התמכרות היא 

בחומר  , ולעיתים אף גופנית,פסיכולוגית תלות

או בפעילות כלשהם. התמכרות מתאפיינת 

כפייתית שנועדה להשיג את אותו  התנהגותב

 אשר ממשיכה גם כאשר היא מובילה גירוי,

 אה על חשבונם ובלהשלכות שליליות

כמו שינה או יחסים חשובים אחרים  צרכים של

התמכרות אינה דווקא לדברים  חברתיים.

אסורים ומסוכנים כמו סמים או סיגריות. גם 

שימוש במחשב, צפיה בסרטים, יציאה לקניות, 

אכילת יתר שאין ביכולת האדם לעצור בעדם 

  הם התמכרות. 

העלאת במניעה: התמודדות נכונה משקיעה 

ים ששימול מודעות לנושא, ושימת מעצורים

אדם והרגלים קבועים בטרם יהפכו להתמכרות. 

שזוהה כבר כ'מכור' יידרש לטיפול יסודי 

ומקצועי של גמילה על מנת להשתחרר מכבלי 

  .התמכרותו

        

        היחידההיחידההיחידההיחידה    מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

  > להגדיר את המונח התמכרות. 

> לעמוד על ההשלכות השליליות של 

  התמכרות.

> לתת כלים לשליטה כמניעה מפני הדרדרות 

  להתמכרות.

> להיחשף לעקרונות שיטת הגמילה היכולים 

  לשמש כאמצעי מניעה.

        

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    
   

        לא להתמכר!לא להתמכר!לא להתמכר!לא להתמכר!
        מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<

   דק' 12 �     / יחידני, מליאהיש לי מושג פתיחה:פתיחה:פתיחה:פתיחה:

  דק' 8   �           סיפור אישי/ מליאה  ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות 

  דק' 5              �/ יחידני העוגה שלי ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות 

  דק' �15 רפואה מונעת/ קבוצות       : : : : 3333פעילות פעילות פעילות פעילות 

           דק' 5                  �צידה לדרך/ מליאה סיכום:סיכום:סיכום:סיכום:

        
        מהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילות>>>> >>>> >>>> >>>> 

  

  דק'דק'דק'דק'    12121212  ����                           יש לי מושג/ יחידני, מליאה| פתיחה: | פתיחה: | פתיחה: | פתיחה: 

). כל בת מקבלת מספר מדבקות 1המורה תולה על קירות הכיתה מקרים שונים (נספח 

בשלושה צבעים. על הבנות להסתובב בין המקרים ולהביע את דעתן על כל מקרה על 

  הוראות ההדבקה) - 1נספח  -ידי הדבקת מדבקה בצבע המתאים: (בקובץ מצורף 

  קרה 'לא טוב'מדבקה אדומה: מ

  מדבקה ירוקה: מקרה 'טוב'

  מדבקה צהובה: מקרה 'לא נורא'

  

המורה אוספת את המקרים ומדביקה על הלוח בחלוקה לשלוש קבוצות, בהתאם 

לבחירה של רוב הבנות. המורה מנהלת דיון שמטרתו להוביל להבחנה בין המושגים: 

  הרגל טוב/ הרגל או שימוש/ התמכרות.

  

        | שאלות לדיון| שאלות לדיון| שאלות לדיון| שאלות לדיון

  המשותף לכל המקרים שהוצגו? (הרגלים) מה >

  > מה הופך חלק מהם להיות טובים ואחרים ממש לא...? 

  > לפי מה החלטתן האם זה 'לא נורא' או 'לא טוב'?

  > מה משותף לכל הדברים שסומנו באדום? 

> מהו המרכיב שקיים במקרים ה'צהובים' ו'הירוקים' ואינו קיים ב'אדומים'? 

  (שליטה)

  באילו מקרים קשה למשתמש לעצור?  >

  > האם נוכל לומר שאין לו שליטה על מעשיו?

  > כיצד נכנה כל קבוצת התנהגויות (הרגל טוב/ הרגל או שימוש/ התמכרות)

  

        | סיכום ביניים| סיכום ביניים| סיכום ביניים| סיכום ביניים

הרגלים הם פעולות שאנו חוזרים עליהם באופן קבוע. כאשר הפעולה היא חיובית יהיה הרגלים הם פעולות שאנו חוזרים עליהם באופן קבוע. כאשר הפעולה היא חיובית יהיה הרגלים הם פעולות שאנו חוזרים עליהם באופן קבוע. כאשר הפעולה היא חיובית יהיה הרגלים הם פעולות שאנו חוזרים עליהם באופן קבוע. כאשר הפעולה היא חיובית יהיה 

תמית ההרגל איננו רע. כך או כך גם אם הפעולה נעשית תמית ההרגל איננו רע. כך או כך גם אם הפעולה נעשית תמית ההרגל איננו רע. כך או כך גם אם הפעולה נעשית תמית ההרגל איננו רע. כך או כך גם אם הפעולה נעשית זה הרגל טוב כאשר זו פעולה סזה הרגל טוב כאשר זו פעולה סזה הרגל טוב כאשר זו פעולה סזה הרגל טוב כאשר זו פעולה ס

כמעט באופן אוטומטי היא תחת שליטה. התמכרות, לעומת זאת, היא איבוד שליטה. כמעט באופן אוטומטי היא תחת שליטה. התמכרות, לעומת זאת, היא איבוד שליטה. כמעט באופן אוטומטי היא תחת שליטה. התמכרות, לעומת זאת, היא איבוד שליטה. כמעט באופן אוטומטי היא תחת שליטה. התמכרות, לעומת זאת, היא איבוד שליטה. 

האדם מפתח תלות בפעולה מסוימת ואיננו יכול להשתחרר ממנה גם כאשר היא באה האדם מפתח תלות בפעולה מסוימת ואיננו יכול להשתחרר ממנה גם כאשר היא באה האדם מפתח תלות בפעולה מסוימת ואיננו יכול להשתחרר ממנה גם כאשר היא באה האדם מפתח תלות בפעולה מסוימת ואיננו יכול להשתחרר ממנה גם כאשר היא באה 

        על חשבון צרכים כמו שינה וחברות.על חשבון צרכים כמו שינה וחברות.על חשבון צרכים כמו שינה וחברות.על חשבון צרכים כמו שינה וחברות.
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 לא להתמכר!| 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        | הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית

  ננהג כמשתמש שולט,

  לא ניתן ל'שימוש' להשתלט!

        

        

        הרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטית| | | | 

נגביר מודעות על ננהג כמשתמש שולט ננהג כמשתמש שולט ננהג כמשתמש שולט ננהג כמשתמש שולט 

התמכרות, ניקח פסק זמן משימוש, נקים 

גדרות וסייגים, נפעיל שיקול דעת מה מתי 

  וכמה...

באופן כזה נמנע  לא ניתן לשימוש להשתלטלא ניתן לשימוש להשתלטלא ניתן לשימוש להשתלטלא ניתן לשימוש להשתלט

התמכרות בה האדם כבול ב'שימושו', ואינו 

יכול להשתחרר ממנו למרות השלכותיו 

  השליליות.

        

כיתה ט'             כיתה ט'             כיתה ט'             כיתה ט'             
ההגה בידיים שליההגה בידיים שליההגה בידיים שליההגה בידיים שלי    ----אני בשליטה אני בשליטה אני בשליטה אני בשליטה           

 

  דק'דק'דק'דק'    8888 ����                      סיפור אישי / מליאה ::::1111| פעילות | פעילות | פעילות | פעילות 

) המתאר את שלבי ההתמכרות 2המורה מספרת את סיפורה האישי של רונית (נספח 

  הפיזיולוגיים וההתנהגותיים. 

  )3במהלך הסיפור יזהו הבנות את השלבים על ידי מילוי משימה (נספח 

  

        סיכום בינייםסיכום בינייםסיכום בינייםסיכום ביניים    ||||

התמכרות היא מחלה. ההתנהגות המתמכרת היא תוצאה של תהליך שעובר המוח עם התמכרות היא מחלה. ההתנהגות המתמכרת היא תוצאה של תהליך שעובר המוח עם התמכרות היא מחלה. ההתנהגות המתמכרת היא תוצאה של תהליך שעובר המוח עם התמכרות היא מחלה. ההתנהגות המתמכרת היא תוצאה של תהליך שעובר המוח עם 

השימוש ההולך וגובר בדבר. ולכן גם אם המתמכר חושב שביכלתו לעצור את השימוש, הוא השימוש ההולך וגובר בדבר. ולכן גם אם המתמכר חושב שביכלתו לעצור את השימוש, הוא השימוש ההולך וגובר בדבר. ולכן גם אם המתמכר חושב שביכלתו לעצור את השימוש, הוא השימוש ההולך וגובר בדבר. ולכן גם אם המתמכר חושב שביכלתו לעצור את השימוש, הוא 

        טועה כי בפועל הדבר יצא מכלל שליטתו. טועה כי בפועל הדבר יצא מכלל שליטתו. טועה כי בפועל הדבר יצא מכלל שליטתו. טועה כי בפועל הדבר יצא מכלל שליטתו. 

        

  דק'דק'דק'דק'    5555 ����                        / יחידני   העוגה שלי ::::2222| פעילות | פעילות | פעילות | פעילות 

קובץ מצורף) הקשורים בהתמכרות. כל  - א4המורה מקרינה במצגת היגדים שונים (נספח 

עם סיום הפעילות ) מהי מידת הנכונות של ההיגד כלפיה. ב4בת מסמנת בדף שלה (נספח 

  ה היא נשלטת על ידי העיסוק שלה.תקבל הבת תמונת מצב עד כמ

  

        | סיכום ביניים| סיכום ביניים| סיכום ביניים| סיכום ביניים

עסיק אותן זמן רב. חשוב להגביר מודעות ולהבין עסיק אותן זמן רב. חשוב להגביר מודעות ולהבין עסיק אותן זמן רב. חשוב להגביר מודעות ולהבין עסיק אותן זמן רב. חשוב להגביר מודעות ולהבין לרבות מאיתנו יש הרגל או שימוש המלרבות מאיתנו יש הרגל או שימוש המלרבות מאיתנו יש הרגל או שימוש המלרבות מאיתנו יש הרגל או שימוש המ

        שיש לגלות שליטה... כי התמכרות זה לא מושג ששייך רק לרחוב...שיש לגלות שליטה... כי התמכרות זה לא מושג ששייך רק לרחוב...שיש לגלות שליטה... כי התמכרות זה לא מושג ששייך רק לרחוב...שיש לגלות שליטה... כי התמכרות זה לא מושג ששייך רק לרחוב...

  

  דק'דק'דק'דק'    15151515  ����                                                רפואה מונעת/ קבוצות    ::::3333| פעילות | פעילות | פעילות | פעילות 

)... כל בת 5של תרופות מניעה שונות (נספח שמות המורה מניחה על שולחנות הכיתה 

בוחרת את התרופה שמדברת אליה ומתיישבת בקרבתה. כך מתהוות קבוצות שכל אחת 

) תוציא כל קבוצה 6מהן תציע תרופות מניעה להתמכרות. על ידי שאלות מכוונות (נספח 

  'עלון מידע' לשימוש בתרופה.

  

  והמורה תנהל דיון לסיכום.) 7(נספח  במליאה תציג כל קבוצתה את תוצרתה

        

        שאלות לדיוןשאלות לדיוןשאלות לדיוןשאלות לדיון| | | | 

  ? (סור מרע ועשה טוב)מהם שני הצעדים הבאים לידי ביטוי בתרופות השונות >

  > אילו תרופות שייכות לכל קבוצה?

  הימנעות משימוש? –האם ניתן להסתפק רק ב'סור מרע'  >

התמכרות מתמלאת ב> מה 'תפקיד' ה'עשה טוב'? (למלא את הרגשת החסר ש

  בעשיה חיובית ותורמת)

  לעשות!) - לא לשקוע בדכדוך? (כיצד בא הדבר לידי ביטוי בגישה החסידית >

  

  דק'דק'דק'דק'    5555 ����                        צידה לדרך/ מליאה ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום| | | | 

  בסבב כל בת משתפת בקצרה מה התחדש לה בנושא, ומהי היא לוקחת מהשיעור.

  ...." מעכשיו אני"לא ידעתי ש .... 
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 לא להתמכר!| 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  

        יזרים והכנהיזרים והכנהיזרים והכנהיזרים והכנהאבאבאבאב| | | | 

  > מחשב ומקרן

  > דבק סלוטיייפ

  > מדבקות בצבעים אדום, צהוב וירוק

  ) ולתלות על קירות הכיתה.1לצלם עותק אחד של המקרים (נספח > 

  ) כמס' הבנות בכיתה.3> לצלם את המשימה הנלווית (נספח 

  > לצלם את הדף לסימון אישי כמספר הבנות בכיתה.

  ) ולקפל בהתאם לסימון.5המניעה (נספח > לצלם עותק אחד של תרופות 

  .)6> לצלם עותק אחד של העבודות הקבוצתיות (נספח 

  ).7עותקים מהתוצר הקבוצתי (נספח  4> לצלם 

  

        | נספחים| נספחים| נספחים| נספחים

  הנחיות ההדבקה בקובץ מצורף  -מקרים לתליה על קירות הכיתה . . . . 1111

  סיפורה של רונית. . . . 2222

  דף משימה למילוי במהלך הסיפור. . . . 3333

  המצגת בקובץ מצורף –א. היגדים לשאלון אישי  ....4444

  ב. דף למילוי אישי של השאלון            

  תרופות מניעה ....5555

  כרטיסיות לעבודה קבוצתית ....6666

  דף לתוצר קבוצתי ....7777

  


