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  מערך שיעור: אלימות ברשת החברתית

 דקות כל אחד(.  45דקות )כלומר שני שיעורים בני  90המערך מתאים לשיעור של 

אפשר לפצל אותו לשני שיעורים או לחילופין לבחור חלקים מסוימים מתוך המערך שמתאימים לסוג 

 הכיתה או השיעור. 

 יש להכין את העזרים מראש: דף עבודה, כתבה מצולמת, מחשב עם מקרן וחיבור לאינטרנט.

 

 מה מרכיב את הרשת החברתית שלנו?  ה:פתיח

 ,נלמד שעבורם, שלנו לו נשאל את סבא וסבתא

הקשרים החברתיים שלהם היו ברוב שנות חייהם, 

 העבודה והשכונה. קשורים למעגלי  המשפחה,

 העולמי כולנו הפכנו \הכפר הגלובאלי *היום בעידן 

יותר נעשית התקשורת בין בני האדם . "חבריםל "

ויותר מאחורי מסכים של המחשב או של מכשיר 

, לשלוח הודעות /ותכאשר אנו יכולים ,הסמארטפון

להתקשר לכל העולם אחרים, סרטונים שלנו ושל 

 .בחינם ולפרסם את עצמנו ואת הרעיונות שלנו

לחשיפה מתמדת! ובכל רגע ביממה ישנה גישה אלינו דרך   /ותאנו נתוניםזוהי מציאות שבה 

 ועוד...וב ,אינסטגרם ,לינקדאין יטר , יוטויאטסאפ ,פייסבוק ,טווו

רשת החברתית יש תפקידים חשובים בעיצוב דעת הקהל לגבי לאנשים הם יצורים חברתיים ו

ל האם לרשת החברתית אב .וכן יכולת לגייס אנשים למען מטרות חשובות ואצילות ,נושאים שונים

 יש בלמים? 

/ן, ילדים וילדות, יכולים להינזק מהחשיפה המתמדת? הן שלכם/ן )למשל פרסום פרטים כיצד אתם

 ?והן לתכנים מסוכנים של אחרים/ות, או תמונות שלכם/ן(

  בפגיעות האפשרויות בזכויות שלכם/ן כחברת ילדים ונוער בגין אלימות ברשת. בשיעור זה נדון 

 

הוא דימוי של  (Global Village) הכפר הגלובלי

העולם ככפר קטן. כולנו, כל אזרחי העולם, גרים  

ב"כפר" הזה ואנו בקשר זה עם זה, ממש כאילו היינו 

שכנים בכפר. התקשורת העולמית, במיוחד 

האינטרנט של היום, מאפשרים ליצור קשר עם כל  

פני הגלובוס ולשוחח אתו, ממש כאילו הוא   אדם על

 (מתוך אתר אנציקלופדיית אאוריקה. )נמצא לידנו
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או בריונות מצבים המציינים אלימות  8( בו עליו לרשום: 1נספח כל זוג מקבל דף ) משימה בזוגות:

מצבים המציינים אלימות או בריונות ברשת. זכרו שלאלימות יש ביטויים פיסיים  8-במציאות, ו

 ומילוליים. 

 דיון במליאה: 

  ?מהם לדעתכן/ם היתרונות והחסרונות של יחסי חברות דרך הרשת החברתית 

 אלימות  /ןמה הדומה והשונה בין אלימות ברשת לאלימות בבית הספר? האם לדעתכם

 ברשת היא המשך ישיר של אלימות בבית הספר?

 יש צורך בשני מכשירי פלאפון. מתנדבות/ים שיציגו בכיתה.  4נבחר זציה קצר: ירגיל אימפרובת

* חשוב לשים לב שלא ייבחרו תלמידים/ות שיכולים להיפגע או לפגוע באמצעות התרגיל במישהו 

 אחר. 

 יונתן ואורי: שני חברים שמתכתבים בפלאפון בזמן השיעור התפקידים:

 שירה: תלמידה שכתבו עליה מסרון פוגעני                    

 רחלי: מורה ללשון שמגלה את המסרון בזמן השיעור                   

קלל את שירה שלא נותנת לו יונתן שולח לאורי מסרון ובו הוא משעת מבחן בכיתה.  הסיטואציה:

אמת  תה בזמן)המסרון המדומיין יישלח בכיבבחינה ומכנה אותה בשמות פוגעניים. להעתיק 

תופסת את הפלאפון שממנו נשלח המסרון וקוראת  רחלי המורה בפלאפונים של התלמידים/ות(.

)אם יש לתלמידים/ות רעיון לסיטואציה אחרת שאפשר להמחיז, אפשר  אותו בפני כל הכיתה. 

 . לשנות, או אפילו להמחיז סיטואציה נוספת(

 דיון במליאה: 

  ?כיצד הרגיש/ה התלמיד/ה המותקף/ת? כיצד הרגישו התלמידים/ות שנתפסו 

  קורים כל הזמן. מה אתם/ן  מקרים מסוג זהאומנם מדובר בהצגה מאולתרת, אך במציאות

שבין מציאות נורמטיבית שיכולה לקרות בכל זמן ובכל  מה ההבדלחושבים/ות על כך? 

 לבין מציאות מוגזמת ופוגענית?  ,מקום

  האם לדעתכן/ם ילד או ילדה או אפילו קבוצת ילדים/ות שאינם/ן מקובלים חברתית יכולים

להתקבל ברשת החברתית? או שהסטטוס שלהם/ן בכיתה נשמר גם שם? האם הם/ן 

 יסבלו מאלימות ברשת יותר? 
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 (. 2נספח ) בריונות ברשת מתוך אתר איגינקרא בכיתה את הכתבה על קריאה משותפת: 

 ר לחלק לכל תלמיד/ה דף מצולם או להקרין בכיתה ולקרוא ביחד. אפש

 דיון במליאה: 

  ,האם אתן/ם מכירות/ים מקרים של אלימות ברשת )לדוגמא: הטרדות בהודעות, איומים

 ? השמצות, חרם, הפצה של תמונות או סרטונים מביכים ועוד...(

 תר או פחות מאלימות פיזית בכיתה?האם לדעתכן/ם אלימות כזו היא פוגענית יו 

 כתבה מצוין כי במדינת ישראל, עונשו של בריון ברשת יכול להגיע למאסר בפועל. ב 

 מה דעתכן/ם על כך? האם זה יכול לסייע בצמצום התופעה? האם זה הגיוני בעינכן/ם? 

 במקרים כאלו של בריונות ברשת? האם המדינה והרשויות אמורות להתערב 

 קודם כל לדבר על זה עם " :מבריונות ברשת /תבכתבה מציעה המרואיינת לכל מי שסובל

 ילו פעולות נוספות אפשר לעשות לדעתכם/ן? א ,"מישהו, להתריע

ברשת קיימים אינספור סרטונים על ההשלכות של הבריונות ברשת פייה משותפת בסרטון: צ

זה מה שמחכה הנעשית הן על ידי מבוגרים והן על ידי ילדים/ות ובני/ות נוער. נצפה יחד בסרטון: 

 רנט הישראלי בתוך ערוץ היוטיוב. הסרטון הוא של איגוד האינט. לילדים ברשת

 אפשר לתת זמן חופשי להתייחסות לסרטון: 

  ?מה הרגשתם/ן? מה דעתכן/ם על התרגיל שעשו למתבגרים/ות 

  ?האם הנתון על אלימות ברשת של מבוגרים הפתיע 

כל זוג מתבקש לרשום דיאלוג בין שני אחים/אחיות: האחד/ת בוגר/ת והשני/ה  שימה בזוגות:מ

הדיאלוג מתקיים ביום הראשון שבו מקבל/ת האח/ות הצעיר/ה מכשיר סמארטפון ורשות צעיר/ה. 

 לגלוש באינטרנט במחשב הבית. 

 חישבו: מה ואיך הייתם/ן רוצות/ים במציאות להגיד לאח/ות שלכם/ן? מה היה חשוב לכם/ן שיידעו? 
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 שת : אלימות פיזית ואלימות בר1נספח 
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 : 2נספח 

 !נפגעי בריונות ברשת, אתם לא אשמים
לאור חודש המודעות לבריונות ברשת, גילינו נתונים מדאיגים על מימדי התופעה בישראל. 

חדים של הצד הנפגע, אשר תפסנו לשיחה נערה מקסימה, שחוותה על בשרה את הכאב והפ

 .הגיעה עם מסר חשוב לכל מי שסובל מבריונות ברשת

 15.2.2016שחר וייגר 

מהנוער חווה  50%-על פי מאגר הנתונים לאינטרנט בישראל, קרוב ל

כל  בריונות ברשת. מספר די גדול להערכה כיוון שהנוער בישראל רב

כך. אחת מבנות הנוער שחוותה בריונות ברשת היא ח', בחורה 

מקסימה הסכימה לענות על שאלות שאולי יוכלו לעזור לכם להתמודד 

 .ולהראות לכם שאתם לא לבד

בהתחלה ניסיתי להחזיר, לאיים בחזרה, להראות חוזק ולבטל את "

השמועות שיצאו עלי" מספרת ח' כדרך ההתמודדות הראשונה שלה 

הבריונות ברשת. "אך הבנתי שהשיטה הזו לא יעילה, אז פשוט  עם

החלטתי שאם מתנהגים כלפי בחוסר בגרות אז כדאי שאני אהיה 

הבוגרת ופשוט לא ארד לרמה של בריונים. רק קיוויתי שהמצב הזה 

 ."פשוט יחלוף איכשהו מעצמו

 ?עלייך שנכתב מה את כשקראת הרגשת איך

הרגשתי שכל האיברים הפנימיים שלי בוערים. רציתי למות. עצמתי את העיניים וקיוויתי שאני חולמת. בכיתי "

הרבה. היו ימים שהייתי חסרת תאבון לחלוטין, פנים באדמה, תחושת לחץ ופחד ממה שיקרה בהמשך". 

 .'חשפה ח

 מאסר שנות 5 הוא בפרטיות פגיעה על העונש

 

בריון רשת הוא מאסר בפועל, תלוי בתוכן הפגיעה. כמו כן, המשרד לביטחון פנים במדינת ישראל, עונשו של 

מציע התמודדות עם הבריונות ברשת בדיווח לגורמים אישיים וחיצוניים )בית הספר, הורים וכו( וכן התעמתות 

 עם הפוגע. "חשבתי להגיש תלונה במשטרה, פחדתי לצאת מהבית" מספרת ח'. 

כן בהתחלה ניסיתי להתעמת איתם אבל זה הגיע למצב של איומים מאנשים שיש "סיפרתי להורים שלי. וא

להם יתרון פיזי גדול עלי, פחדתי. גם הבנתי שלהתעמת במקרה זה הוא לא פתרון נכון כי זה רק מצית אש 

 ."גדולה יותר

 ילווא מאסר, שנות 3 של עונש דינה וכדומה, הטוב  בשם פגיעה הרע, לשון הכוללת ברשת בריונות

 ?מספיק זה עונש לדעתך האם מאסר. שנות 5 דינה הקורבן בפרטיות פגיעה

שנים בתא סגור יכולים לעשות שינוי אצל בן אדם, לגרום לו להתבגר ואולי  3אני חושבת שמינימום זמן של "

 להגיע עם עצמו לתובנות חדשות, זה פרק זמן מכובד יחסית כדי שאדם יוכל להבין את הטעות שלו ולהצטער

  פר על עוול נפשי, על טראומות, עלעליה. יחד עם זה אני חושבת ששום מחיר, גבוה ככל שיהיה לא מכ

 תמונה מתוך אתר משרד החינוך  ה                
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שנים בכלא לא שוות לרגע אחד קטן של השפלה בפומבי."  5גם  חרדות, על רצח של נפש. רצח של אופי. 

 .'טוענת ח

 ?ברשת בריונות עם להתמודדות נוספות הצעות לך יש האם

זה עם מישהו, להתריע. יחד עם זאת לאהוב את עצמכם. לדעת שאם מישהו מנסה  קודם כל לדבר על"

להשפיל אתכם במרחב הציבורי זה רק בגלל שהוא שונא את עצמו, והוא מנצל את החולשה שלכם. זה לא 

 בגללכם! ומי שמאמין לו וחובר אליו לא ראוי להיכלל במעגל החברים שלכם. אל תפגעו בעצמכם
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