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        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

השייכות לקבוצה מהווה גורם חשוב 

בשיקולי הפרט. כדי לא לפגום בתחושת 

השייכות, מוכן הפרט לעיתים לבטל את 

אך, דעתו ואף לנהוג בניגוד לעמדתו. 

על היחיד חובה עברי, ה -כאברהם אבינו 

לעמוד מן העבר השני, ולא להכנע ללחץ 

בהתאם להכוונה  ,לירידה רוחנית החברה

עיגים" ובעגה החסידית "אל יבוש מפני המל

בענייני הרשות חשוב גם כן . "ונפלינו"

להפעיל שיקול דעת כך שהבחירה האם 

ללכת אחר החברה או לא תגיע מתוך 

הדרך הנכונה  החלטה ושליטה עצמית.

להתמודדות עם הלחץ החברתי היא לזהות 

את הרווח והמחיר בכל החלטה שתתקבל. 

החברה מעריכה , שבסופו של דברההבנה 

גם היא  תסייע דם שעומד על עקרונותיוא

  .בהתמודדות

        

        

        היחידההיחידההיחידההיחידה    מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

שפעת החברה על דעותיו הל להתוודע >>>>

  ומעשיו של הפרט.

על הפרט לעמוד לזהות מצבים בהם חובה > > > > 

  ולא להסחף אחר החברה. על שלו

> להבחין במקרים בהם יש להיוועץ בגורם 

  כיצד לנהוג.שלישי, כמשפיעה, כדי להחליט 

לעודד חשיבה ובחירה אישית גם במצבים > > > > 

  .בהם אפשרי ללכת עם החברה

  .לתת כלים להתמודדות עם הלחץ החברתי >>>>

החברה בסופו של דבר שגיע למסקנה לה >>>>

  מעריכה אדם שיודע לעמוד על שלו.

        

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    
   

 זהירות! לחץ חברתיזהירות! לחץ חברתיזהירות! לחץ חברתיזהירות! לחץ חברתי

        מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<מבנה השיעור <<<<

  דק'  10 �                                    התוודעות ללחץ חברתי -התנסות  פתיחה:פתיחה:פתיחה:פתיחה:

  דק'  30   �התמודדות נכונה עם לחץ חברתי/ קבוצות, מליאה   גוף השיעור:גוף השיעור:גוף השיעור:גוף השיעור:    

דק'       5  �                         משוב סיום:סיום:סיום:סיום:

        

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

דק'    דק'    דק'    דק'        10101010    ����            / מליאההתוודעות ללחץ חברתי -התנסות : : : : ההההפתיחפתיחפתיחפתיח| | | | 

כרטיס הנחיה (נספח מקבלת  מהןכל אחת  נשי הסוד' שלה. ל'אבנות  5המורה בוחרת 

שיאמרו על ידי   אחרותלענות תשובה שגויה ולבטל בביטחון תשובות  ), לפיו עליה1

כל אחת מתבקשת לרשום ו) 2(נספח לכל הכיתה  המורה מפנה שאלהבנות הכיתה. 

בות. לאחר מכן עוברים בסבב לשמוע את התשולעצמה את התשובה הנכונה לדעתה. 

הסבב מתחיל עם 'אנשי הסוד', העונות, כל אחת בתורה, תשובה שגויה בהתאם 

  .הכיתה בנותמשיכים לשמוע את התשובות של שאר לאחר מכן מ להנחיות שקבלו,

        שאלות לדיוןשאלות לדיוןשאלות לדיוןשאלות לדיון| | | | 

 בנות הסוד? בעקבותאת תשובתה  חשבה לשנות /האם מישהי שינתה> 

  במיוחד לאור העובדה שתשובתן היתה שגויה! מדוע?

ה? האם > כאשר מישהי הציגה תשובה שונה מזו של 'אנשי הסוד' כיצד הרגיש

  היתה בטוחה בעצמה? חששה?

  > מה גרמו התגובות של 'אנשי הסוד' לבת שאמרה תשובה השונה מהן?

  ד במציאות היום יומית?> מה מייצגות בנות הסו

> האם ישנם מקרים דומים בהם אנו נוטים להתייחס למה שאומרת החברה 

  על חשבון דעתנו הפרטית?

  > האם קורה שאנחנו עושים משהו בגלל החברה?
  

        סיכום בינייםסיכום בינייםסיכום בינייםסיכום ביניים| | | | 

  )3הקראה (נספח 

היחיד צריך לבחור האם לשחות עם הזרם היחיד צריך לבחור האם לשחות עם הזרם היחיד צריך לבחור האם לשחות עם הזרם היחיד צריך לבחור האם לשחות עם הזרם     ––––הדג הדג הדג הדג     ,,,,לוחצת וסוחפתלוחצת וסוחפתלוחצת וסוחפתלוחצת וסוחפת, , , , החברה היא כמו זרםהחברה היא כמו זרםהחברה היא כמו זרםהחברה היא כמו זרם

נוותר על משהו, נוותר על משהו, נוותר על משהו, נוותר על משהו, ברור שבכל החלטה שנקבל ברור שבכל החלטה שנקבל ברור שבכל החלטה שנקבל ברור שבכל החלטה שנקבל איך נדע מה להחליט? איך נדע מה להחליט? איך נדע מה להחליט? איך נדע מה להחליט? או לעמוד נגדו. או לעמוד נגדו. או לעמוד נגדו. או לעמוד נגדו. 

        השאלה היא מהו תג המחיר שאנחנו צריכות/ מוכנות לשלם.השאלה היא מהו תג המחיר שאנחנו צריכות/ מוכנות לשלם.השאלה היא מהו תג המחיר שאנחנו צריכות/ מוכנות לשלם.השאלה היא מהו תג המחיר שאנחנו צריכות/ מוכנות לשלם.
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  דק' דק' דק' דק'     15151515    ����                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    עבודה בקבוצותעבודה בקבוצותעבודה בקבוצותעבודה בקבוצות> > > > 

מציגה רשימת 'רווחים' ו'מחירים' ו) 4(נספח המורה תולה על הלוח סמל של 'דג מחיר' 

   לארבע קבוצות. מקביל נחלקת הכיתהב) 5(נספח 

מקרים א,ב,ג קבוצה ב  –) (קבוצה א 6כל קבוצה מקבלת שלושה כרטיסי מקרה (נספח 

ד,ה,ו וכן הלאה) ומנתחת את האירוע בהתאם להנחיות בכרטיס בעזרת הרשימה  –

  המוצגת על הלוח. 
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        | הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית

  החברה היא כמו זרם מים,

  לא נסחף, נחשוב פעמיים,

  ו.. נרוויח כפליים!

        

        

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

  לוחצת וסוחפת החברה היא כמו זרם מיםהחברה היא כמו זרם מיםהחברה היא כמו זרם מיםהחברה היא כמו זרם מים

לא נבטל את עצמנו ונגרר אחר   לא נסחףלא נסחףלא נסחףלא נסחף

  החברה, כדג מת הנסחף עם המים. 

נפעיל שיקול דעת ונברר את  נחשוב פעמייםנחשוב פעמייםנחשוב פעמייםנחשוב פעמיים

הרווח והמחיר בכל החלטה, כך שגם בדברים 

בהם נחליט בסופו של דבר ללכת אחר 

החברה, נעשה זאת בשליטה ומתוך מודעות, 

  נשחה עם הזרם.

 הרווח הראשוני הוא עמידה ונרוויח כפלייםונרוויח כפלייםונרוויח כפלייםונרוויח כפליים

על עקרונותינו (כאשר עומדים נגד החברה) 

ושליטה עצמית (גם במקרים בהם הולכים 

הולכים לבסוף עם החברה) בנוסף, גם אם 

כרגע לא נראה שכך, בסופו של דבר החברה 

מגלה הערכה כלפי אדם שיודע לעמוד על 

 עקרונותיו.

) למילוי אישי של רווחים ומחירים 4[בנוסף, ניתן לחלק לכל קבוצה כרטיסים ריקים (נספח 

  העולים על דעתן].

במהלך הדיון הקבוצתי תסתובב המורה בין הקבוצות ותסייע בשאלות מכוונות בהתאם 

למקרה, שאלות כמו: איזה רווח הוא לטווח ארוך? האם תוכלו להעזר במשהו נוסף כדי 

  ולא בשניה? וכד'להכריע בהתלבטות? האם הכרחי ונכון שתבחרו דווקא באפשרות אחת 
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  מטרת המשוב היא לסווג את המקרים לשלושה תחומים: 

חובה על  התחום 'השחור לבן' בו ברור שהחברה מובילה לדבר אסור/ לירידה רוחנית ולכן

  היחיד לעמוד על עקרונותיו. (מקרים א, ד, ז, י)

התחום 'האפור' בו לא ברור האם מה שהחברה מציעה אכן אסור/ לא מתאים ולכן יש 

  להתייעץ עם גורם שלישי כמו משפיעה כיצד לנהוג. (מקרים ב, ה, ח, יא)

חריה מתוך התחום הנייטרלי בו החברה אינה משפיעה לרעה, אך יש לשים לב שהולכים א

  שיקול דעת. (מקרים ג, ו, ט, יב)

  

בעזרת שאלות הדיון יסווגו המקרים כנ"ל על ידי כל הכיתה. רצוי שבמהלך הדיון יוצגו 

  מראה לוח) – 10המקרים השונים. המורה תסכם את המסקנות על הלוח. (ראו נספח 

        

        | שאלות לדיון במהלך המשוב| שאלות לדיון במהלך המשוב| שאלות לדיון במהלך המשוב| שאלות לדיון במהלך המשוב

  שלנו ולא להגרר אחר החברה? באלו מקרים היה לנו ברור שיש לעמוד על> 

  > מהו העקרון שעליו חובה לשמור גם במחיר תחושת השייכות?

  > באלו מקרים היה קשה להחליט כיצד יש לנהוג? מדוע? במי נוכל להעזר?

  > ישנם מקרים בהם שתי ההחלטות היו לגיטימיות? כיצד ייתכן?

        כדאי להתייחס גם לנקודות הבאותכדאי להתייחס גם לנקודות הבאותכדאי להתייחס גם לנקודות הבאותכדאי להתייחס גם לנקודות הבאות    ||||

  אחר החברה, לבין לשחות עמה?מה ההבדל בין להסחף > 

  > האם תמיד הלחץ החברתי הוא גלוי? תנו דוגמאות מתוך המקרים!

  > עם איזה לחץ קשה יותר להתמודד?

  האם לחץ חברתי הוא טוב או לא טוב?> 

  

        בהתאם לזמןבהתאם לזמןבהתאם לזמןבהתאם לזמן    ––––| פעילות לבחירה | פעילות לבחירה | פעילות לבחירה | פעילות לבחירה 

ולא להסחף אחר ולא להסחף אחר ולא להסחף אחר ולא להסחף אחר אמנם אנחנו יודעות לזהות את המקרים בהם עלינו לעמוד על שלנו אמנם אנחנו יודעות לזהות את המקרים בהם עלינו לעמוד על שלנו אמנם אנחנו יודעות לזהות את המקרים בהם עלינו לעמוד על שלנו אמנם אנחנו יודעות לזהות את המקרים בהם עלינו לעמוד על שלנו 

        אך זה קשה! כיצד נוכל לחזק את עצמנו כאשר החלטנו שזה הדבר הנכון?אך זה קשה! כיצד נוכל לחזק את עצמנו כאשר החלטנו שזה הדבר הנכון?אך זה קשה! כיצד נוכל לחזק את עצמנו כאשר החלטנו שזה הדבר הנכון?אך זה קשה! כיצד נוכל לחזק את עצמנו כאשר החלטנו שזה הדבר הנכון?    החברה,החברה,החברה,החברה,

) ויחד מנסים לזהות את המשפט המחזק המסתתר 7המורה תולה על הלוח רמזים (נספח 

מראה  – 10 מתאים (ראו נספחמאחורי הרמז. לצד כל רמז כותבת המורה את המשפט ה

                      לוח)

  

        דק'    דק'    דק'    דק'        5555    ����                                                                                                                                                                                                                                                                                משובמשובמשובמשובום: ום: ום: ום: | סי| סי| סי| סי

) ויחד עומדים על משמעותה, הפעם 3המורה מקריאה פעם נוספת את ההקראה (נספח 

  לאחר היכרות מתוך המקרים של אפשרויות ההתמודדות השונות.

או שתיים את דרך  ) בו עליה להשלים במילה8למשוב אישי מקבלת כל בת דג (נספח 

  ההתמודדות שלה עם לחץ חברתי. "כשהחברה כמו זרם סוחפת, אני ...."   
  

לסיום מחלקת המורה מטבע שוקולד כסימבול 'למחיר המתוק' שמשלמים כאשר 

מתמודדים עם לחץ חברתי בצורה נכונה. למטבע מצורף דקלום המהווה סיכום לשיעור 

  ד על כל המשתמע ממנו.). רצוי לקרוא אותו יחד ולעמו9(נספח 
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        הכנה ואביזריםהכנה ואביזריםהכנה ואביזריםהכנה ואביזרים| | | | 

  > דבק סלוטייפ

  )1הסוד' (נספח > לגזור את ההנחיות ל'אנשי 

  )4> לצלם בהגדלה עותק אחד של סמל 'דג מחיר' (נספח 

  )5> לצלם בהגדלה עותק אחד של רווחים ומחירים (נספח 

) לגזור 6> לצלם עותק אחד של כרטיסיות לעבודה קבוצתית (נספח 

  שמיניות בריסטול.ולהדק על 

  ).7> לצלם בהגדלה עותק אחד של רמזים (נספח 

  ) ולגזור.8של דג למשוב אישי (נספח > לצלם עותק אחד 

), ולהצמיד למטבעות שוקולד 9דקלום הסיכום (נספח  את> לצלם 

  כמספר בנות הכיתה.

  

  

        נספחיםנספחיםנספחיםנספחים| | | | 
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