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 בכמה מדינותומניעתה  אלימות מקוונתבנושא בנושא תוכניות חינוך ראשוני מידע 

לימות מקוונת אבנושא מידע על תוכניות לחינוך , ומוצג בו וידרויטל סברת הכנסת סמך זה נכתב לבקשת חמ

(Cyberbullying ומניעתה )הוא ו ,סקירה ראשונית של הנושאבמסמך מובאת בעולם. יצוין כי  מדינותכמה ב

בסוג המידע יש הבדלים בין המדינות  , בשל מגבלות זמן ומגבלות מידע בשלב זה,על כך נוסף אינו ממצה.

 תוכניות התערבות ספציפיות. במידע על וכלה רגולציה וקביעת מדיניות ממשלתית החל במידע על  – שנאסף

 רקע

מוגדרת כפגיעה מכוונת וחוזרת הנגרמת  – Cyber bullying –)או "בריונות מקוונת"( מקוונת"  "אלימות

. כל כלי פרסום, הפצה ושיתוף באינטרנט, דוגמת דוא"ל, קבוצות דיון, אתרים, םבאמצעות כלים דיגיטליי

הטרדה, הפצת שמועות, השפלה, לעג, השמצה, כגון לפגיעה מקוונת  לשמשעשוי יומני רשת ומשחקי רשת, 

  1התחזות, הולכת שולל, הפצת מידע אישי, הרחקה, מניעה והחרמה, הפחדה, איומים וסחיטה.

הפיזי אינם המרחב וירטואלי ווהמרחב ה מות וירטואלית,ילאל למרות ההבחנה בין אלימות או פגיעה פיזית

במרחב הפיזי: בהכללה, בני נוער שמועדים לפגיעה להתנהגויות התנהגויות ברשת בין יש קשר , שכן נפרדים

  .ווירטואלי, ובני נוער פוגעים עשויים לפגוע בשתי הזירותמרחב הנפגעים הן במרחב הפיזי והן ב

 :בשל מאפייניה ,פגיעה פיזיתשל להיות השלכות חמורות ורחבות אף מעלולות מקוונת האלימות לעם זאת, 

חברתיים, היכולת להעביר מסר לרבים בזמן הבקרה הפיקוח והמיעוט מגנוני  ,מיות יחסית של הרשתאנוני

 2וקושי רב בהסרת התוכן הפוגעני. ,קצר מאוד, בקלות וללא ידיעת הנפגע

ממחקרים בישראל ובעולם אולם שיח ציבורי נרחב על נושא האלימות המקוונת, אומנם התפתח יש לציין כי 

עבור ב, חשוב לזכור כי כמו כן 3פנים נפוצה בקרב בני נוער יותר מאלימות ברשת.-אל-ת פניםעולה כי אלימו

 .החייםמבלתי נפרד ילדים ובני נוער שהם "ילידים דיגיטליים" האינטרנט, המחשב והטלפון הנייד הם חלק 

לה יתרונות  ולמרות הסכנות הגלומות בה, ישוגיה מעוררת בקרב הורים ומחנכים למרות החששות שהטכנול

אפשרות להציע לבני נוער מנגנוני תמיכה וירטואליים ולאפשר להם לעסוק והגישה למידע ובהם ה ,רבים

כפועל יוצא מן האמור וכפי שיוצג להלן, נראה כי יש  4גבולותיו.בתוך זהותם לא רק במרחב הפיזי וגיבוש ב

של אלימות בקרב בני גילויים אחרים לצד העוסקות בנושא האלימות המקוונת  ךתוכניות חינופתח מקום ל

שימוש ו היבטים אחרים של החיים הדיגיטליים, כמו אוריינות דיגיטלית, וכן תוכניות העוסקות בנוער

 ברשתות חברתיות.  באינטרנט ו

מתוכו ו איחוד האירופיבזילנד, -בניו העוסקות באלימות מקוונת חינוך ומניעהתוכניות  עלמידע  להלן יוצג

 מסצ'וסטס כדוגמה.מתוכה בארה"ב ובוגמה, ספרד כדוב

                                              
 7: , כניסה"מתקוונים לאתיקה", באתר 2009, אוקטובר Cyberbullying –פגיעה מקוונת עידית אבני וד"ר אברום רותם,  1

 .2014במאי 
 שם.  2
כי היו דיווחו ממשתתפי המחקר  %27 ,2014תלמידים בישראל בשנת  1,100-באמצעות שאלונים בקרב כנעשה במחקר ש 3

שמש וסיגל עדן, -. ראו: טלי היימן, דורית אולניקפנים-אל-דיווחו שהיו קורבנות לאלימות פנים %49-ו קורבנות לאלימות ברשת
, דוח מחקר למשרד נוער ובני ילדים בקרב מגנים וגורמים סיכון גורמי, דפוסים, מאפיינים: האינטרנט ברשת ופגיעות אלימות

 . 2014החינוך, ינואר 
4 Patti Simon and Steve Olson, Building Capacity to Reduce Bullying: Workshop Summary, National Academy 

of Science, 2014.  

http://ianethics.com/wp-content/uploads/2009/10/cyberBullying_IA_oct_09.pdf
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 זילנד-ניו .1

 ,מנכ"ל משרד החינוךראשות בלמניעת בריונות  (Advisory Group)קבוצת ייעוץ זילנד הקימה -ממשלת ניו

החזון של הקבוצה הוא "לשפר את רווחתם ואת הישגיהם  5.אחריםממשל ומגזרים  גופיבה נציגי חברים ו

 הספר ליצירת סביבה בטוחה וחיובית שתצמצם בריונות".-בבתיבאמצעות תמיכה  של התלמידים

 6.והתמודדות עמה בריונות תמניעבדבר הספר -לבתימעודכן מדריך  5201קבוצת הייעוץ פרסמה בשנת 

מתוך ראייה  ,כדי לסייע להם למנוע התנהגות בריונית ולטפל בהמעשי הספר מידע -לספק לבתינועד המדריך 

כלל דרושה פעולה משותפת של  הספר-עם בריונות בבתילהתמודדות מוצלחת  מערכתית הגורסת כי-כלל

בריונות שאף והקהילה.  תלמידים ובני משפחתם ,וצוותיהם הספר-מועצות מנהלים, הנהלות בתי הגורמים:

מחברי המדריך, לדעת . בכמה סעיפיםבמישרין  העוסק במדריך הכותרת המדריך, זכרת במומקוונת אינה 

 7.ולא תופעה נפרדת ,ונת היא ממד או זירה ספציפית של בריונותבריונות מקו

ספרית חיובית ובטוחה"; "מדיניות -חלקים עיקריים: "להבין בריונות"; "סביבה בית המדריך ארבעב

כמה נושאים להלן יוצגו "התמודדות עם התנהגות בריונית".  ;"הטיפול בת בריונות ולותהליכים למניע

  גש על התוכנית החינוכית.מן המדריך, בדעיקריים 

 ספרית-בית-גישה כלל 

ספר בעלי מאפיינים דמוגרפיים -הבריונות בין בתיעשויים להיות הבדלים ניכרים בהיקף פי המדריך, -על

יש פי המדריך, -לעהספר. -השפעה רבה על הבריונות בביתיש ספרית -לתרבות הביתמכך שומשתמע  ,דומים

באה היא הבריונות כפי שהיקף משפיע על  יתספר-ביתהספר ובתרבות ה-ראיות לכך ששינוי במדיניות בית

 צריך להיות מתמשך.יהיה אפקטיבי, הוא המאמץ לשינוי כדי שלפיכך, לידי ביטוי בדיווחי תלמידים. 

דורש הגדרת ציפיות כאלה ה ,כל הקהילהשל ר היא מאמץ משותף יצירת סביבה מכבדת וסובלנית לאח  

הספר. אסטרטגיות -אלה בהתנהלות ביתכה של הביטוי המעשי של גישות הספר והדגמ-מסביבת בית

 חיובי וסובלני. ספרי -יצירת אקלים ביתננקטות במסגרת מהלך רחב ללצמצום בריונות יעילות יותר כשהן 

ספרי המכבד -הספר: יצירת אקלים בית-היבטים שונים של חיי ביתמביאות בחשבון גישות אפקטיביות 

אישית והיחס -תקשורת ביןכגון רבותי; יצירת הזדמנויות לקידום ידע ומיומנויות בתחומים ת ומגוון תשונּו

משחקי ובהם אמצעים מגוון לזולת, שימוש אחראי ובטוח בטכנולוגיות המידע; תרגול המיומנויות האלה ב

 נוסף כניות חינוכיות כאלה.והאפקטיביות של תיעלו את תמיכה חברתית רבה ולמידה חברתית  ;תפקידים

 לצוותים החינוכיים הזדמנויות ללמידה מקצועית בנושא.  תת, יש לעל כך

 שילוב נושא הבריונות בתוכנית הלימודים 

ובתכנים  ה איכותן שהוכחכדי למקסם את האפקטיביות של תוכניות לימוד יש לשלב אותן בשיטות הוראה 

"ניהול : נמצאות בתוכנית הלימודיםשכבר  לימוד מיומנויות מפתחמשל במסגרת של תוכנית הלימודים, ל

תקשורת אמונה ביכולת למידה אפקטיבית; "לתחושת מסוגלות ולמיומנות הקשורה למוטיבציה,  – "העצמי

"השתתפות ובסיטואציות שונות; אישית יעילה עם מגוון אנשים -מיומנות תקשורת בין –עם אחרים" 

 השווים.  צתוובקב הספר-בבית, בקהילההשתתפות פעילה  מיומנות – ותרומה"

                                              
התאחדות מנהלי חטיבות  ,משרד החינוךשל ג של קבוצת יועצים בנושא "גלישה בטוחה" ונציגים גם נציחברים קבוצה ב 5

מורי חטיבה  ,זילנד, המשרד לפיתוח חברתי, נציבות זכויות הילד התאחדות-המועצה למחקר חינוכי, משטרת ניו, הביניים
 אדם ועוד.הנציבות זכויות נציגי  ,ותיכון

6 New Zealand Bullying Prevention Advisory Group, Bullying Prevention and Response: A Guide for Schools, 

2015. 
7 Ibid, pp. 13-14. 

https://www.hrc.co.nz/files/5714/3226/0531/MOEBullyingGuide2015Web.pdf
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 אמפתיה בפיתוח בעיסוק, השאר בין 8,הבריונות לנושאגופני יש זיקה  חינוךלו הגוף לבריאות גם, על כך נוסף

העקרונות של סובלנות וכבוד לאחר יכולים שכן  , וסביבתית חברתית אחריותו אישיות-בין ומיומנויות

 להשתלב בכל היבטי ההוראה והלימוד.

כיצד דוק הספר לב-בתי כלעל , זילנד-של ניו (The National Curriculum)הממלכתית ים תוכנית הלימודלפי 

פעילים היות שותפים תלמידים לאפשר לדרכי הלמידה המסורתיות ולשפר את לעשויה טכנולוגיה דיגיטלית 

יות להעלות סוגאפשר לגם עשוי כיתה עצמה. שילוב של טכנולוגיות דיגיטליות נוסף על ה ,הבקהיליותר 

 ומיומנות ידע –" תאזרחות דיגיטליאוריינות דיגיטלית ושל "בהקשר של בין השאר  ,לבריונותשקשורות 

פיתוח יכולת ; ועסקית תרבותית, חינוכית בפעילות השתתפות לשם בהן ושימוש המידע בטכנולוגיות בשימוש

ם; סוגלות לנהל אותחשיבה ביקורתית במרחב הקיברנטי; מודעות לאתגרים של הסביבה הדיגיטלית ומ

דיגיטלית; השימוש בטכנולוגיות המידע לתקשורת חיובית עם אחרים; התנהגות אתית וכנות בסביבה 

 ועוד.וכיבודם  מושגים של פרטיות וחופש ביטוי בעולם הדיגיטליעם כרות יה

 גישות חיוביות ופרקטיקות מוצלחות 

דרכי ההתמודדות של בבריונות אלא יקף התלויה בהספר בהתמודדות עם בריונות אינה -הצלחתם של בתי

הנוקט  , צוות ובנושא יש פרקטיקות מקיפות לטיפול ביעילות הספר הפועלים ב-הספר אתה. לבתי-צוות בית

 . כולה ומערכת יחסים מבוססת עם הקהילה תחיוביגישה 

ורסות כי יש , גישות עדכניות גשנטתה לנקוט ענישה או הרחקה של בריונים ,גישה המסורתיתשלא כמו ה

קהילה ההורים, התלמידים, הדהיינו שיתוף של  ,בריונות באמצעות "פתרון בעיות חברתי"טפל במעשי ל

נפגעי הבריונות והן בהן לטיפול תמיכה  אסטרטגיות ומנגנוני גבשגורסות כי יש ל וצוות בתהליך. גישות אלהו

 פוגעים. ב

גישה נוקטות תוכניות מתמשכות הכולן  .בריונות בנושא מניעתך יות חינונתוכפועלות כמה זילנד -בניו

תכנון, ניטור , מפעילות בהתנהגויות חברתיות בריאות ולא רק בהתנהגות בריונית, מתמקדות הוליסטית

 פיתוח מקצועי לצוות. ומשלבות  והערכה של תוצאות

הספר לפתח -יתאישיות, על ב-נוסף על פיתוח יכולתם של התלמידים להתנהל בסיטואציות חברתיות ובין

, שבה מעודדים דיווח על בריונות מצד כל אחד מן הגורמים )התוקף, הנתקף "Safe Telling"תרבות של 

. כדי לקדם תרבות של נכוןפעל  כימידע  חולקש מיב בהכרהויוצרים סביבה התומכת  ,וה"עומד מן הצד"(

ספר בנושא בריונות; ה-ביתן הבית לביצדדית -למסד מנגנוני דיווח חסויים; ליצור תקשורת דואפשר שיתוף 

"לא יאמינו לי אם אספר"; להקנות למורים דרכי התמודדות עם שחשש מכך את ליצור יחסי אמון שיפיגו 

הספר -כיוון שנדיר שבריונות מתרחשת מול מבוגרים, יש לעודד את צוות ביתמדיווחים המופנים אליהם. 

 להיות רגישים ומודעים לסימנים של בריונות.

 ךגמאות לתוכניות חינודו 

 בנושא בריונות: ךתוכניות חינוכמה במדריך מוזכרות בקצרה 

בדוק ספרי ול-ספר לבחון בעצמם את האקלים הבית-נועדה לאפשר לבתי ""Wellbeing@Schoolהתוכנית 

ת , התוכנית מסייעת בגיבוש תוכניעל כך הספר יוצר סביבה פיזית ורגשית בטוחה וחיובית. נוסף-ביתעד כמה 

 ספר.-עבור בתיבאתר ובו מסמכי מחקר, סקרים ומידע נוסף יש תוכנית לפעולה וכלים להערכתה. 

                                              
8 Health and Physical education (HPE), the full HPE Curriculum: could be found here.  

http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum/Learning-areas/Health-and-physical-education
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לכל שמבוססת על ההנחה  "Positive Behavior for Learning (PB4L): School-Wide"התוכנית 

נית התנהגות בריונית. התוכובכללה התלמידים צריכה להיות גישה לדרכים למניעה של התנהגות בעייתית, 

, במקום להגדיר ה. לדוגמאותןמתמקדת בהקניית כלים להבנת ההתנהגויות של התלמידים במקום לתייג 

התנהגות דנים במתמקדים בהגדרה ספציפית של ההתנהגות )איום; שימוש בכינויי גנאי( ו"תוקף" ו"נתקף" 

 הספציפית. התוכנית גם מנגישה חומרי רקע על הנושא לתלמידים ולצוות החינוכי.

עוסקת ביצירת סביבה  . היאזילנד-ידי משטרת ניו-המופעלת עלוספר -לבתימיועדת  "Kia Kaha"התוכנית 

-5; 3-0)בקבוצות גיל שונות תוכנית סדרת פעילויות לילדים בעבור חברי הקהילה. בבטוחה, מכבדת וערכית 

 תכנים למורים ולהורים לפיתוח כישורים חברתיים., ומוצעים בה (13-9; 5-8; 4

 בריונותלטיפול בספרית ותוכנית פעולה -מדיניות בית 

-על כל בתיהמדריך קובע כי כדי לעמוד בתקנות המחייבות יצירת סביבה פיזית ורגשית בטוחה לתלמידים, 

כיצד הסביר ול ,הגדרה של בריונותוונת, שיש בה קה בריונות מבכללו ,הספר לקבוע מדיניות בנושא בריונות

התנהגות נושא או חלק ממדיניות נרחבת בנושא עשויה להיות ייעודית ליניות המד .הבהספר יטפל -בית

הספר ליצירת רווחה חברתית ואינטראקציה -חלק מהגישה הכללית של ביתתהיה הספר. המדיניות -בבית

 במפורש כי בריונות איננה התנהגות מקובלת. בה לציין יש , והספר-חיובית בבית

-בית, הספר-ת ביתהספר, ככל שיש לה השלכות על סביב-רחשת בביתשבריונות מקוונת לא תמיד מתאף 

 לפעול.הספר מוסמך ואחראי 

-בגיבוש מדיניות בית –קהילה וה תלמידיםההורים, הצוות, ה –בנוגעים בדבר  יש לשתף את כל הגורמים

ת לגופו, כל מקרה בריונותתמוך בתהליכי קבלת החלטות ב המדיניותלבריונות. נוגע ספר ודרכי הפעולה בה

יקיים ביקורת על  (ERO), המשרד לביקורת חינוך על כך . נוסףהאך תיבחן בקביעות כדי לוודא את יעילות

 בריונות.לטיפול בספריות -הפרקטיקות הביתעל המדיניות ו

ספרית -יש לפרסם את המדיניות הבית; ותגובה עליה בריונותת ספרית צריכה לכלול מניע-מדיניות בית

בפרסומי ו דיגיטלי, לתלמידים, להורים, למשפחה ולקהילה, ובפורמטים שונים )מודפסולהנגיש אותה 

 הספר(.-בית

מן העיסוק בלתי נפרד נושא חלק ראות בלבריונות מקוונת, נקבע במסמך כי יש לנוגע אשר למדיניות ב

פציפי. עוד צוין יש לתת לנושא ביטוי ס. מנגד, ספרית בטוחה ובמניעת בריונות ולא לבודד אותו-בסביבה בית

משום למניעת בריונות מקוונת,  םהגנות שונות כאמצעיעל במסמך כי אין להסתמך על כלים טכנולוגיים או 

הם צריכים לשמש נוסף אם נעזרים בכלים כאלה, אפקטיביים במניעת בריונות. אלו אינם כלים בדרך כלל ש

 של עמודיםיש כמה  מסמךב וכדומה. הדרכה על גלישה בטוחה, התנהגויות ברשת, תרבות דיגיטליתעל 

 ספרית-בית מדיניות שלהוא מספק כלים לגיבוש ו ,מקוונת בריונות עם התמודדות בנושא ותשובות שאלות

 לא היריעה קוצר בשל. , ונותן דוגמאותמקוונת בריונותובכלל זה  ,בריונותלהתמודדות עם  פעולה ותוכנית

  מהמסמך. נוסף מידע יוצג

 האיחוד האירופי .2

עד כה לא נמצא מחקר השוואתי עדכני הבוחן את המדיניות הנהוגה במדינות עשינו בסקירת הספרות ש

תוכניות חינוך ומניעה בתחום הבריונות המקוונת. הדוח ההשוואתי האחרון שנמצא בעולם בנוגע להפעלת 

הרשמיות הלימודים  בתוכניות (Online Safety) "מקוונתבתחום "בטיחות  ךבחן את הכללתן של תוכניות חינו
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תמונת המצב במדינות , והוא עוסק ב2010דגיש כי דוח זה פורסם בראשית שנת נ 9במדינות האיחוד האירופי.

, בפרסום מאוחר יותר של האיחוד האירופי צוין נוסף על כך, דהיינו לפני כשש שנים. 2009שנת באירופה 

ושאים הנסקרים בו בתוכנית הלימודים, אך הכללתם של הנאומנם עוסקים בלממצאי המחקר כי הם נוגע ב

למרות  10(.רחיבולהונקבע שיש אלה במדינות האיחוד בלתי מספק )התכנים היישומם של נמצא ש

הסתייגויות אלו בחרנו להזכיר כאן את ממצאי הדוח בקצרה משום שכבר בעת עריכתו )כאמור, לפני כשש 

 בריונות מקוונת.עסק במפורש גם בשנים( הוא 

נושא "בטיחות מקוונת" נכלל בתוכניות ההמדינות האירופיות שנסקרו,  30מתוך  24-ב הדוח,פי -על

הנושאים המרכזיים -מדינות אשר הציגו פירוט של תת 22האזוריות. בתוך כך, מתוך או  הלימודים הארציות

ה נמוך מעט . שיעור ז(Cyberbullying) ( ציינו בריונות מקוונת77%מדינות ) 17נושא האמור, בהנכללים 

הורדת תכנים וזכויות יוצרים ויצירת קשר עם זרים.  ,נושאים כגון פרטיות-תתבהן משיעור המדינות שנכללו 

הנושא -ציינו כי בתוכניות הלימודים שלהן נכלל תת המדינות שמסרו מידע בעניין זה 22כל עם זאת, 

ת דומה או חופף בהיבטים מסוימים , אשר עשוי להיו(Online safe behavior)"התנהגות מקוונת בטוחה" 

  11המקוונת. בריונותלנושא ה

 12ספרד .2.1

ובחרנו להציגה בין היתר  ,2012ספר בספרד מאז שנת -בתיכמה תוכנית ההתערבות שתוצג להלן פועלת ב

לנו אין . אף ששבו נמצא שכמה מיעדיה של התוכנית הושגובמחקר הערכה ידוע לנו שהיא לוותה משום ש

מבנה הללמוד ממנה על אפשר , של ספרד היוםבמערכת החינוך  ף ההטמעה של התוכניתיקמידע מדויק על ה

  .שאפשר ליישם תוכנית התערבות בנושא בריונות מקוונתשל תוכן הו

 -Evidence)ראיות -מתבססת על התערבויות מבוססות למניעת בריונות מקוונת "ConRed"תוכנית ה

Based) גם יביא תועלת השנים בהתמודדות עם בריונות רב הניסיון שסה בריונות בכלל, מתוך תפיאירועי ב

גורמי הסיכון לבריונות לשתי קבוצות: גורמי סיכון אישיים אפשר לסווג את מקוונת. הבריונות ת הזירב

האישיים  םהן בגורמימטפלת התוכנית הפגיעה. נעשית ואישיותיים; גורמים הקשורים להקשר החברתי שבו 

הבנת  ,יכולת אמפתיהבניית  ,המסוגלות החברתיתשיפור  באמצעות , בין השארייםוהן בגורמים החברת

וונת הם בין קת מוהגורמים הקשורים בלעדית לבריונתחושת ביטחון אישי. יצירת ו אינטראקציות חברתיות

להוביל עלול שליטה במידע האישי ברשת; שימוש לא נשלט )קומפולסיבי( באינטרנט שחוסר השאר 

בריבוי  ן; צמצום באינטראקציות חברתיות בעולם האמיתי והמרתןהתנהגויות סיכולהתמכרות; 

 אינטראקציות מקוונות.

 יעילות:שנמצא במחקרים שהן התוכנית מתבססת על ארבע אסטרטגיות 

 תוכנית יישום . בבריונות לטיפול ותהליכים נהלים ,אקטיבית(-הטמעה של מדיניות יוזמת )פרו

יכונים הנלווים לשימוש באינטרנט וברשתות חברתיות, לשפר את להיאבק בסנועדה פעולה ש

המידע  בטכנולוגיותכיצד להשתמש וללמוד  מיומנויות השימוש בטכנולוגיות תקשורת דיגיטליות

 בטוחה ובריאה. בצורה

                                              
9  Eurydice, Education on Online Safety in Schools in Europe – December 2009.  
10 European Commission, Communication – European Strategy to make the internet a better place for kids, May 

2012. 
11 Eurydice, Education on Online Safety in Schools in Europe – December 2009, pp. 9-10. 
12"Rosario Ortega-Ruiz,  Rosario Del Rey and José  A. Casas, Knowing, Building and Living Together on 

Internet and Social Networks: The ConRed Cyberbullying Prevention Program, International Journal of Conflict 

and Violence 6 (2), 2012; European Union, The ConRed cyberbullying prevention program, accessed: 10 

February, 2016.  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/121EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-european-strategy-make-internet-better-place-kids
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/121EN.pdf
http://ijcv.org/index.php/ijcv/article/view/250/pdf_67
http://ijcv.org/index.php/ijcv/article/view/250/pdf_67
http://europa.eu/epic/practices-that-work/practice-user-registry/practices/conred-cyberbullying_en.htm
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 שתוכל לזהות בריונות, להגיב עליה ולמנוע אותהבעלת הבנה ומיומנות  ספרית-קהילה בית .

מורים כלים לשימוש נבון באינטרנט וברשתות להורים ולתלמידים, נות להתוכנית נועדה להק

 שימוש בתקשורתאופני התוך התמקדות בפיתוח הידע האישי, המיומנות והמודעות למ ,חברתיותה

  דיגיטלית.ה

 בפיתוח נועדה לסייע . התוכנית התלמידים על לחיוב המשפיעהספרית מוגנת -יצירת סביבה בית

 .הספר-שיפור היחסים החברתיים בביתבו כבדת ואמפתית לחלשיםקהילה וירטואלית מ

 וכךרבה יותר  מעורבותמעודדת כזאת  שותפות .קהילהוה משפחהה ,הספר-בין ביתותפות ש 

בארגון פעולות התוכנית מסייעת  .מאיימות התנהגויותבצמצום ותומכת  סביבהמסייעת ביצירת 

בנושא בריונות שיח קוונת המאפשרת הקבוצות באמצעות הקמת סביבה מ שלושל משותפות

 .מקוונת

 שלוש מטרות עיקריות: נקבעו תוכנית ל

  לשפר את הרגלי השימוש של תלמידים בטכנולוגיות המידע(ICT), שליטה במידע ובעיקר את ה

 האישי שלהם ברשת כאמצעי להפחית את מידת הפגיעּות שלהם;

 בעיקר  ,מידעהמוש בטכנולוגיות לשימייחדים את המודעות של התלמידים לזמן שהם עורר ל

 התמכרות;מפני חשש ול ,באינטרנט

 חווה בריא של בריונות מקוונת ואת הסכנות שעומדות בפני מי ש-מוסרי והלא-לנתח את האופי הלא

 בריונות מקוונת.

נפגשו במשך שלושה החוקרים . הספר-צוות ביתבהפעלת התוכנית השתתפה קבוצת חוקרים, נוסף על 

 ההורים.פעמים עם התלמידים, פעמיים עם המורים ופעם אחת עם  חודשים שמונה

 נושאי המפגשים:

 ?עבור אחרים טכנולוגיות המידעבעבורך ובמהן  .1

 ?כיצד אתה משתמש ברשתות חברתיות .2

 ?כיצד להפוך למומחה – תוכנית הפעולה .3

 ?ברשתפעולות כיצד  אני מרגיש בביצוע  .4

 ?ד אני יכול לעזור לאחריםכיצ ?לעזור לי ולאחריםעשוי כיצד האינטרנט  .5

 ?להזיקעלול מה אנו עושים ברשת ומדוע זה  .6

 .היתרונות והחסרונות של רשתות חברתיות .7

 חידות ומשחק לשם הטמעת הידע. .8

התלמידים, המורים והמשפחות, תוף , בשיפותח והוטמע קמפיין העלאת מודעות נוסף על המפגשים

ולספק מסרים ברורים סייע בהמשכיות התוכנית י לכד ,באמצעות דפי מידע, פוסטרים, מדבקות וכדומה

 .ןשימוש נבון באינטרנט והתנהגויות סיכודבר ופשוטים ב

 ממצאי מחקר ההערכה והישגי התוכנית

 893בו השתתפו , וספר )שניים ציבוריים ואחד פרטי(-בשלושה בתינעשה  מחקר הערכה של התוכנית

, במחקר נמצא שרבים מיעדיה של התוכנית הושגו .ה(בקרהקבוצת ב 298ניסוי; הקבוצת ב 595תלמידים )

 כפי שיוצג להלן.

 התוכניות: העיקריות של מטרות הלשלוש נמצאו תוצאות חיוביות בנוגע מחקר ב
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 חברתיות המידת השליטה במידע הפרטי באינטרנט וברשתות דבר התפיסה של קבוצת הניסוי ב

מה נמוכה מבמידע הפרטי המופץ ברשת  כי מידת השליטה שלהםה הבינו משתתפי הקבוצ :השתנתה

טרם ההתערבות או מהתפיסה של קבוצת הביקורת. מחברי המחקר מפרשים את השינוי  ורששיע

 רשתבסכנות הבנת הבתפיסה כביטוי להכרה בסיכונים ברשת האינטרנט ורואים בו ביטוי חיובי ל

 צורך להגן על מידע אישי; לו

 לאחר ההתערבות חלה ירידה בצורך של התמכרות, ה תנבון באינטרנט והכרה בסכנש אשר לשימו

את, ירידה כזאצל בנות לא חלה בנים לעסוק באינטראקציה מקוונת באמצעות רשתות חברתיות, אך 

 . המקוונת שלהן נשאר גדולאינטראקציה והיקף ה

  הן בהיקף התוקפנות והן  –מקוונת הבריונות היקף הירידה בחלה תוכנית ההתערבות הפעלת לאחר

הביאו שכן תוכניות התערבות אחרות חשוב, זה הישג ש ובהיקף הקורבנּות. מחברי המחקר ציינ

 התקיפות.מספר לירידה במספר הקורבנות אך לא ב

  התוקפים מספר מגדר: אצל בנים חלה ירידה ב-ימבוססמלמדים על הבדלים ממצאי המחקר

אמפתיה ניכרה עלייה בידה במספר התוקפות; אצל בנות אצל בנות לא חלה יראולם והנתקפים, 

לאחר  הספר סביבה בטוחה יותר-ביתראו ב; בנים אולם אצל בנים לא חלה עלייה כזאתרגשית, ה

 . הספר-בבית לא חל שינוי בתפיסת הביטחוןהתוכנית, אולם אצל בנות 

 ,את תהליך ההתערבותלו הפעיהם עצמם  –הראשונה : משתי סיבות ם את ממצאיויהמחקר מסייגעורכי 

קבוצות הביקורת פעלו  –השנייה ספרית; -ולא הקימו מכניזם חיצוני המאפשר העברת ידע לקהילה הבית

כי יש ציינו עוד הם . (Contamination)השפעה עקיפה על קבוצת הביקורת של חשש יש ולכן  ,ספר-באותו בית

 אם השפעותיה מתמעטות.דוק לבחון את ההשפעה של התוכנית גם בחלוף זמן מסיומה ולב

  

 13הברית-ארצות .3

ספר יזמו משרד -בבתיועל יישומם בנושא בריונות מדיניות ו בשל מחסור במידע ונתונים על חקיקה, תקינה

היבטי החקיקה, התקינה לבחינת מחקר מקיף  2011בשנת  הברית-החינוך ומשרד הבריאות של ארצות

יש בו אך  ,ת הלימודיםוברמת תוכניעוסק המחקר אינו מנם אוהברית. -המדיניות במדינות ארצותגיבוש ו

הדברים, את על היחס לבריונות מקוונת. עם זאת, יש לסייג  , וכןמניעת בריונותבנושא טי ומעניין וונמידע רל

 חלו שינויים מסוימים מאז.שוסביר  ,2011בשנת משום שהמחקר נעשה 

 מחקר.בשעלו להלן יוצגו עיקרי הממצאים 

 מחוזות החוק מורה למהן  45-; בחוקים בנושא בריונותנחקקו  הברית-נות בארצותמדי 46-ב

  14בנושא בריונות.לאמץ מדיניות  (School District) החינוך

 בריונות מקוונת"אוסר חוק המן המדינות  36-ב" (Cyberbullying ) שימוש במדיה אגב או "בריונות

התנהגויות מחוץ מוסמכים לטפל בהספר -ן כי בתימן המדינות צוי 13-, בעל כך אלקטרונית". נוסף

 הספר.-ביתתוך הן יוצרות סביבה עוינת באם הספר -לבית

                                              
13 US Department of Education, Analysis of State Bullying Laws and Policies, 2011, Accessed: 11 February, 

2016  
בגין עדה להטיל אחריות אזרחית או פלילית בישראל אין כיום חקיקה ישירה שנואך נציין שחקיקה, מתמקד בהמסמך אינו  14

"הטלת אחריות פלילית או אזרחית על מעשי בריונות ירון אונגר, לבריונות ראו: בנוגע בריונות רשת. להרחבה בנושא החקיקה 
 . 2015באוגוסט  5 ר משפטי,קתחום חקיקה ומח –של הכנסת  הלשכה המשפטיתברשת", 

https://www2.ed.gov/rschstat/eval/bullying/state-bullying-laws/state-bullying-laws.pdf
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 35 עשו זאת ( בנושא בריונות מקוונת )בחוק החינוך או בחוק הפליליחוקקו חוקים מן המדינות ש

  2010.15-ו 2006שנים בין ה

 ובשלוש חוק הדבר לא נדרש במדינות  12-שבאף  ,מודל למדיניות בנושא בריונותפותח מדינות  41-ב

 .כלל אין חוק בנושא בריונותמדינות 

 בנושא בריונות  שגיבשו המדיניות מסמךאת  למדינהלמסור  נדרשים החינוך מחוזותמדינות  20-ב

 לשם ביקורת.

 ככל שהחקיקה מקיפה ומפורטת יותר, כך מחוזות חינוך 20פי מחקר שבחן מדיניות של -על ,

רחבה מן המדיניות  מחוזות חינוךעם זאת, בכמה מחוז מקיפה ומפורטת יותר. המדיניות של ה

 חוק. במינימום הנדרש ה

 בריונות למניעת" משימה"כוח  למסדמעודד אותם  אוהמחוזות  אתהחוק מחייב  מדינות בעשר, 

 . ספרה-בית תספר בטוח" או קבוצות ייעוץ אחרות כדי לעסוק במניעה ברמ-ועדות "בית

 בית צוות בקרבבנושא  ךחינו תוכניות ולהטמיע לפתח המחוזות את מחייב החוק ותמדינ 25-ב-

  .הספר

 להעלאת  ךאו תוכניות חינו בריונות למניעת תוכניות טמיעלהמדינות החוק מחייב את המחוז  20-ב

 תבמניע לעסוק הספר-בתי את( מחייב ואינו) מעודד החוקמדינות  11-; בתלמידיםה בקרב מודעותה

 .תבריונו

 מניעת בריונותלתוכניות ההמימון של במקור במפורש עוסק מדינות החוק  שלושמעניין כי רק ב. 

מוצע לעודד את ו נושא המימון אינו מוזכר, א תוכניות מניעהעוסק בבהן החוק שבשאר המדינות 

מכיוון מחברי המחקר מציינים כי המחוזות להטמיע תוכניות מניעה כאשר יהיו להם אמצעים לכך. 

, לעתים קרובות הם מתקשים לעמוד בחובות המוטלות בעצמם הספר לגייס משאבים-בתישעל 

מועדים או לוח זמנים ליישום ברמת המחוז לא נקבעו בהם , חוקים שעל כך חוק. נוסף חמכועליהם 

 דיווח נמוכה ביותר ברמה המקומית. פי רוב מובילים לרמת -על

 זשונה בכל מחוחינוכית של המחוז בנושא בריונות רמת הפירוט של המדיניות ה ,פי המחקר-על 

 ה,יש ציפיות מוגדרות בנושא. לדוגמ יםובאחר ,האמירות כלליות בלבד םמהכמה בומחוז. 

התמודדות עם מצבי ללתלמידים מיומנויות יש להקנות  חינוכיתהמדיניות הלפי  בפנסילבניה

ספר -כל ביתעל  יוטהבחד המחוזות באלאמצעים שונים לפתרון הבעיה; כדי שיהיו ערים  בריונות

רמת מדידת ודיון בנושא בריונות על בסיס שנתי,  , ובכלל זה הנחיהפתח תוכנית מניעה מקומיתל

אסטרטגיות לחיזוק פיתוח חוסר ביטחון, חשים בהם התלמידים ש מקומותאיתור ה ,הבריונות

מיומנויות חברתיות. ניית הקמיומנויות התערבות ופיתוח המודעות של הצוות והתלמידים לנושא, 

 רפואיים, מאמנים ועוד.-העובדי מטבח, מזכירות, עובדים פארצוות נכללים סייעות, ב

 .נושאמדיניות חינוכית בדוגמה לכמסצ'וסטס, מדיניות חינוכית מפורטת בנושא במדינה אחת, תוצג להלן 

  16מסצ'וסטס .3.1

תוכנית את את המודל למניעת בריונות ו 2014במסצ'וסטס עדכנה ביוני יסודי -עלהמחלקה לחינוך יסודי ו

ספר או מחוזות חינוך כמסגרת התייחסות לפיתוח -בתי שמשההתערבות שלה. כאמור לעיל, המודל אמור ל

 תוכנית מקומית.

                                              
15 Analysis of State Bullying Laws and Policies, p. 16. 
16 Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education, Model Bullying Prevention and 

Intervention Plan, updated: June 2014, accessed: 11 February, 2016. 

http://www.doe.mass.edu/bullying/BPIPHighlighted.pdf
http://www.doe.mass.edu/bullying/BPIPHighlighted.pdf
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עם צוות המורים, יועצים חינוכיים, נציגי בהתייעצות בתיאום ו תפיתוח התוכנית החינוכית צריך להיעשו

הציבור  לעיון. יש להניח את התוכנית פת החוק המקומיות, תלמידים, הורים ועודהקהילה, סוכנויות אכי

הבריונות, היקף את העריך . יש להפעיל מנגנוני מדידה והערכה כדי לממנו לפני אימוצההערות ולקבלת 

פגיעות. יה אוכלוסיואיתור קבוצות מיפוי מקומות בסיכון גבוה , סקרים בקרב תלמידים ומורים םובכלל

גורמים ההליכי דיווח על בריונות,  ,יישום התוכניותבמסגרת  ,לקבועקבות המדידה וההערכה יש בע

. יש לפקח הורים ובני המשפחההקשר עם הניהול  ודרכי אלהה, הפיתוח המקצועי בנושאים להם מדווחיםש

 אחת לשנה.  על יישום התוכנית ולעדכן אותה

הספר. המידע -פיתוח מקצועי מתמשך לכל צוות ביתלהמוצבת בחקיקה מודל אמור לשקף את הדרישה ה

 :יהיה בין השארמחוזות להספר ו-בתישיימסר ל

 גיל למניעת בריונות;-אסטרטגיות מותאמות .1

 בריונות;מעשי הפסקת שם ידי ליגיל לטיפול יעיל ומ-אסטרטגיות מותאמות .2

 ת;"המטרה" ו"העדים" לבריונו ,מידע על האינטראקציה ויחסי הכוח בין "הפוגע" .3

 בסיכון גבוה להיחשף לה;הנתונים ממצאי מחקר על בריונות ועל תלמידים  .4

 ;ושכיחותה המקוונת הבריונות תופעת על מידע .5

 .מקוונת לבריונות בזיקה ברשת בטיחות .6

תחומים נוספים לפיתוח מקצועי: פיתוח והדגמה של שימוש בשפה מכבדת; הבנה ואימוץ של כבוד לגיוון 

אישיים עם בני משפחה; ניהול התנהגויות בכיתה; אימוץ אסטרטגיות -יחסים בין ולשונות חברתיים; בניית

תהליכי תכנון וקבלת בהתערבות חיוביות בכיתה; ניהול כעסים ואמפתיה לאחרים; שיתוף התלמידים 

 ספר.ה-ביתבהחלטות 

ר את בין השאמדגישים גישות התערבות ספציפיות צריכות להיות מבוססות על מחקרים עדכניים אשר 

שידעו כיצד להגיב כשהם די משחק תפקידים; העצמת התלמידים כב: שימוש בתסריטים ואלההגישות ה

יכולת היוועצות במבוגרים; הדגשת הנושא של בטיחות ברשת ובכלל זה אחרים, מצד נחשפים לבריונות 

ים ותקשורת ושימוש נכון בטכנולוגיות מידע; חיזוק יכולתם של התלמידים לנהל קשרים חברתיים בריא

 מכבדת. 

ובכלל זה ניהול בדיקה של האירוע בריונות, אירועי דרכי הדיווח וההתערבות בעל  מידע נוסףמובא מסמך ב

 קיומו של מנגנון יישוב סכסוכים. ו שיתוף בני משפחההבדיקה,  קבלת החלטה בעקבות הליךו

 ישראל .4

של מרכז  המידע מבוסס על מסמך קודםוין כי פעילויות חינוך ומניעה בישראל. יצעל בסיסי להלן יוצג מידע 

חלו שמאז וייתכן  2014,17המחקר והמידע של הכנסת בנושא האלימות המקוונת בקרב בני נוער ממאי 

איסוף מידע על בנדגיש כי לבקשת חברת הכנסת התמקדנו בשלב זה  הרשויות בנושא.של שינויים בטיפול 

ממשל בישראל, ובראשם משרד החינוך, לקבלת גורמי  לאעדיין לא פנינו , ובעולםהנעשה במדינות 

 התייחסותם המלאה והעדכנית לנושא.

 אגף מצילה בעיקר באמצעותמניעתה לובריונות ואלימות מקוונת בפועל לטיפול  המשרד לביטחון פנים

מתן  :מצילה . פעילות אגףביום האינטרנט הבטוחפעילות מרוכזת ב, וכן תוכנית "עיר ללא אלימות"וה

באתר מצילה של המשרד לביטחון הפנים פרסומים ממוקדים  ;הפצת חומרי הסברה ;צאות ברחבי הארץהר

                                              
 . 2014במאי  11, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אלימות מקוונת בקרב בני נועררועי גולדשמידט,  17

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03602.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03602.pdf
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ובכלל זה  ,הכשרת אנשי מקצוע "עיר ללא אלימות":פעילות  הפקה והפצה של סרטים בנושא; ;ובפייסבוק

יום ב .מתנדבים בקהילה; פרסומים ושלטי חוצותלמתן כלים להתערבות ראשונית; ימי עיון להורים ו

, אחרים שיתוף גורמי ממשלבהקרנת סרטים ו הדרכות, סדנאותכגון פעילויות  תהאינטרנט הבטוח נערכו

 .מגזר שלישי וחברותארגוני 

נושא גלישה בטוחה ברשת באמצעים שונים במסגרת העוסק בנושא האלימות המקוונת משרד החינוך 

והתמודדות עם  חינוכי מיטבי"אקלים שא חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנוב. לקהלי יעד שוניםובהתאמה 

 , ובכללהלהתמודדות עם אירועי אלימותהנחיות  נקבעו (2014/5) "המשנת תשע "וסיכוןאירועי אלימות 

"חרם, הפצת שמועות  ,"פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט"עוסק בין השאר בהחוזר  אלימות ברשת.

שימוש לרעה בתצלומים של תלמידים ו" נייד לצילום""שימוש בטלפון  ,באינטרנט ו/או במכשירים ניידים"

הגורמים שיש לערב  , ובכלל זהפגיעה מקוונתבבמפורש עוסק החוזר  הספר".-או מורים שנעשו בשטח בית

 18.יה בהתחשב ברמת הפגיעהוהפעולות שיש לנקוט בעקבותבטיפול בה 

רת הראויים בקרב מורים, עוסק בנוהלי התקשו ," משנת תשע"באתיקה ומוגנות ברשת" ,חוזר נוסף

כנית "כישורי ותבמסגרת הכנית ההתערבות "חיים ברשת" ותמוצגת חוזר ב. אינטרנטבתלמידים והורים 

 .שמטרתה חינוך להתנהגות נכונה ושקולה תוך מוגנות ברשת בכל מוסדות החינוך ,חיים"

מקדת בלמידת כישורים תוכנית "כישורי חיים" עוסקת בפיתוח רגשי, חברתי וערכי של התלמידים ומתה

אישית, -אישיים: מודעות עצמית וניהול עצמי, שליטה עצמית, כישורי חברות, תקשורת בין-ןאישיים ובי

נועדה להקנות ידע ולפתח התוכנית  על כך תיה, אסרטיביות, התמודדות עם מצבי לחץ ועוד. נוסףפאמ

מילולית, פיזית  – אלימות והצקה מגדר, משפחה, שימוש לרעה בסמים, מניעתכגון נושאים בכישורים 

פי המידע על התוכנית באתר משרד החינוך, היא -אינטרנט(. עלובכללה כה מושכלת של מדיה )יצרו ,ומינית

הספר -ביתהיועצת החינוכית של על ו ,ט' שעה שבועית במסגרת שעת מחנך-אמורה להיות מופעלת בכיתות א'

 19בתכנים האמורים. דריך את המורים לנהל שיח קבוצתילהכשיר ולה

שיורכב מרכז  ,צוות "חיים ברשת" מנחה את כל מוסדות החינוך להקים"אתיקה ומוגנות ברשת" החוזר 

 .שתפקידו לחנך בנושא ולטפל באירועים חריגים ברשת, תקשוב, רכז חברתי, יועצת חינוכית ומורה מוביל

בתחילת  – פעילויות בשנה ארבעימו שבמסגרתה יתקי ,תוכנית "חיים ברשת"העל בניית ממונה הצוות גם 

 בסוף השנה ובמועד נוסף. ,בשבוע הלאומי לגלישה בטוחה ,השנה

כי פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת  לעמשרד החינוך ציין בתשובה , אשר להכשרת צוותי חינוך

יועצים הך גם וכ ,הכשרה בנושא בשנים האחרונותקיבלו יכי השירות הפסיכולוגי ייעוצי )שפ"י( רמד

 במערכת החינוך התקשובבמסגרת תוכנית  ,על כך חינוכיים שהחלו את עבודתם בשנים האחרונות. נוסףה

הכשרה בנושא גלישה בטוחה רכזי תקשוב ומנהלים  2,728-ומורים  40,000-כקיבלו  2011שהחלה בשנת 

 ברשת.

של כישורי חיים  הסדנ נבנתה והופצהו הורים מקוונים לרשת בטוחה""ניתנו הרצאות בנושא להורים 

 . םעבור הורים וילדיבלרשת  הפותחו חומרי הסברכן ו ,"הרשות והרשת נתונה" השכותרת

                                              
בפברואר  11, כניסה: 2015, אפריל אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות עם אירועי אלימות וסיכון ,חוזר מנכ"ל משרד החינוך 18

2015.  
 .2016 בפברואר 14: כניסה ,"ולמידה חיים כישורי, "ינט"שפ, החינוך משרד 19

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1154F6BE-86AD-4262-8745-A9B84F7E57A4/201826/1.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1154F6BE-86AD-4262-8745-A9B84F7E57A4/201826/1.pdf
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עבודה, השגרת בכל שנת הלימודים נעשית  הספר-העבודה עם תלמידי בתיפי תשובת משרד החינוך, -על

בנייה והפצה של  בין השאר באמצעות ,היציאה לחופשת הקיץלקראת יום האינטרנט הלאומי וובעיקר ב

 .בטוח יום האינטרנט הבפעילויות וב סדנאות כישורי חיים

 ,איגוד האינטרנטבהם ו ,ארגוני מגזר שלישיבתחום פועלים  ,נוסף על משרד החינוך והמשרד לביטחון פנים

מניעה וטיפול בהעוסקים בחינוך,  ,"כפתור אדום"ו עמותת אשנ"בוהמפעיל את המרכז לאינטרנט בטוח, 

 ים של בריונות ואלימות מקוונת. בנושא

 20על אלימות נתוני ראמ"ה

 המקוונת האלימות בהיקףשל ממש  שינוי חל לאעולה כי  מנתונים שפרסם משרד החינוך לאחרונהשמעניין 

מתלמידי  10%על אלימות באמצעות תקשורת דיגיטלית בשנת תשס"ט דיווחו לדוגמה, . האחרונות בשנים

עד שנת תשע"ה לא חל שינוי ניכר  ;י"א-מתלמידי כיתות י" 8%-ט' ו-י כיתות ז'מתלמיד 10%, 'ו-'כיתות ד

מתלמידי  10%-'ט' ו-מתלמידי ז 11%ו', -מתלמידי ד' 9%, ובשנה זו דיווחו על אלימות כזאת בשיעורי הדיווח

 י"א. -י'

 :דלקמןכעוד מנתוני תשע"ה עולה 

 3% 'בחודש  תיות לשם פגיעה בתלמידים אחריםדיווחו על שימוש ברשתות חבר 'ו-מתלמידי כיתות ד

 .בשתי שכבות הגיל הבוגרות 6%לעומת  ,האחרון

 2%  י"א-בכיתות י'מהתלמידים  5%-ו ט'-בכיתות ז'מהתלמידים  4% ,ו'-בכיתות ד'מהתלמידים 

  דיווחו על פגיעה במורים באמצעות רשתות חברתיות בחודש האחרון.

  פי -עלמקוונת לא של אלימות  הברוב המדדים, שכיחות הדיווח על אלימותשיעור ירידה בהלמרות

השכיחים ביותר האלימות גילויי  תלפי דיווחי התלמידים, ארבעגבוהה מזו של אלימות מקוונת. רוב 

( ואלימות 19%(, אלימות מתונה )19%(, אלימות חברתית )36%אלימות מילולית )הספר הם -בבתי

 (.14%מינית )

 

 

 דטגולדשמי רועי כתיבה:

 אישור: יובל וורגן, ראש צוות

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"
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