
 

 

 מהן ההשלכות של מעשים ברשת האינטרנט?

צופים בפרט אנחנו הולכים בתנועת הפעילות בבכלל ומדינת ישראל בתקופה הקרובה  מסר:

לשהות זמן רב ברשת האינטרנט. הקשרים החברתיים שלנו שמבוססים בדרך כלל על מפגש 

 נסו לדמיין תקופה דומה רק בלי אינטרנט?פנים מול פנים יתקיימו בעזרת הרשת. 

 רת היום הייתה נראית ומי היה מעדכן אותנו בהנחיות משרד הבריאות?גאיך ש

 על קר עם המשפחה והחברים?איך היינו שומרים 

אך עם חשוב מאוד לשמור  אמנם, מדובר בהזדמנות מדהימה שהטכנולוגיה מאפשרת לנו

אחד על השני ולאפשר שיח ומרחב מכבד כדי שהזמן שאותו נעביר ברשת יהיה נעים פתוח 

 ומאפשר לכולם לקחת בו חלק.

 

   ראשונה:מתודה 

 הבעה יצירתית

 ]יש ללחוץ על התמונה להורדה[ מצורפותתמונות  נספחים: |  דק' 20 זמן:

התמונות המצורפות לטלפון/מחשב נשלח את התמונות ונבקש לפני שמתחילים, מורידים את 

 שהמשתתפים יגיבו עליהם, נשלח תמונה אחת בכל פעם עד שכולם מגיבים ולא את כולן יחד.

לאחר שכולם הגיבו על התמונה האחרונה שואלים: "האם חשבתם פעמיים" לפני שהחלטתם מה 

 לכתוב? מדוע חשבו או לא חשבו לפני?

המשתתפים ישלחו צילום מסך של דף הבית באחת מרשתות החברתיות בהן הם  אפשרות נוספת:

 משתמשים.

שהתמונות תואמות את גיל המשתתפים. במידה ושולחים תוכן אישי יש להבהיר יש לוודא  הערות:

 כי רק מי שרוצה שולח ולבקש שהתוכן יהיה ראוי.

 

 

 



 

 

 : מתודה שנייה

 

  קישורים מצורפים נספחים: | דק' 20 זמן:

או את הסרטון דק'[  04:22] זה חייב להפסק" –"בריונות נשלח את הקישור ונצפה יחד בסרטון 

 לאחר מכן שואלים: .דק'[ 08:36] "ילדים ללא רחמים"

 האם הסיטואציה מהסרט מוכרת לכם?

 מעין זו?האם נתקלתם בפעם בהתנהגות 

 האם לגיטימי לכתוב ברשת או בהודעה את כל מה שעולה על דעתי?

 *האם החניכים מתמודדים עם התנהגות כזאת?

 *מה התפקיד שלנו כמדריכים?

. חשוב ]מסומן בכוכבית[ השאלות האחרונות מתאימות לראשג"ד שמעביר לצוות המדריכיםהערות: 

לא רואה אותו ולא מתמודד  יותר קל לדבר על מישהו כשאני –לקשר בין שתי המתודות ולהדגיש 

 איתו באמת. במצב של רשת 

 

 

 

. חשוב להבהיר: "ריונות"בהאינטרנט אין אפשרות למי שלא רוצה להגיב "לקום וללכת" ולכן זה נקרא 

תמיד הייתה אלימות בביה"ס והיו בריונים. ההבדל הוא שהבית היה מרחב בטוח ומוגן והיום אפשר 

 לחוות בריונות גם שם.

 שינה את חוקי המשחק, היום גם המקום שאמור להיות הכי בטוח נגיש לביריונות. האינטרנט

 כתבה על דוידאל מזרחי ז"לחומרי השראה: 

 

 

 

https://youtu.be/mSc21mzf3Go
https://www.youtube.com/watch?v=PrXs37QfF5c
https://www.havayato.com/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%93%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99/
https://www.havayato.com/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%93%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99/


 

 

 :1נספחים מתודה 
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