
ותכניות לאומיות בנושא  מדיניות 
שיימינג ובריונות ברשת במדינות  

נבחרות

לשכת המדען הראשי במשרד החינוך

מאת תמר טרבלוס



היא המדינה השלישית בגודלה בעולם מבחינת " מדינת האינטרנט"
..בשני שלישים גדולה יותר מארצות הברית–אוכלוסייתה 



נפגעו –מהילדים שמשתמשים באינטרנט בעולם 43%
.מאלימות ברשת

.זה קרה יותר מפעם אחת4מתוך 1ל
.מהילדים היו חשופים לאלימות ברשת100%



:המדינות שנסקרו

,  בריטניה, גרמניה, פינלנד, ב"ארה
בלגיה  , פורטוגל, אוסטרליה, איטליה

.ושוויץ



האתגרים של קובעי המדיניות

הנגישות של האינטרנט בכל מקום ובכל •

שעה

התפוצה הרחבה והמהירה למספר רב  •

של משתמשים

האנונימיות שהרשת מאפשרת  •



החשיבות  

אשר מתרחשת  , ההשלכות של האלימות ברשת•

,  לרוב מחוץ לשטח ולשעות של בית הספר

מורגשות היטב הסביבה החברתית והלימודית  

.של בית הספר

מדיניות בית ספרית מעבירה מסר לכלל הקהילה  •

.הבית ספרית



–ב "ארה

חיו  2008על פי נתוני משרד הפנים האמריקאי בשנת •

17מיליון ילדים מתחת לגיל 75ב מעל "בארה

העלה  ' עד י' סקר בקרב ילדים מכיתות ו2005בשנת •

היו מעורבים באלימות ברשת14%ש

ב מושקע בחקיקה שתחייב את "עיקר המאמץ הלאומי בארה•

. בתי הספר לגבש מדיניות לגבי טיפול באלימות ברשת

ב "מנוהל על ידי ממשל ארה”.Stopbullying.gov“האתר של •

מורים וילדים, ומיועד לתת טיפים להורים



אתר ממשלתי–ב "ארה



ב  "וסטס ארה'במדינת מסצמיליסמחוז 
דוגמא למדיניות בית ספרית



מתן כלים יישומיים ודגש על הצופים מן הצדפינלנד

 The Kiva Antibullying–התכנית הלאומית שיושמה בפינלנד נקראת •
Program

במימון משרד החינוך  ( Turku)התכנית פותחה באוניברסיטת טורקו •
.בפינלנד

.  הדגש בתכנית על הצופים מן הצד•

.הגברת תחושת האמפתיה:  כיצד•

.הגברת תחושת המסוגלות העצמית•

.היכולת להתנגד לאלימות•



מתן כלים יישומיים ודגש על הצופים מן הצדפינלנד



מתן כלים יישומיים ודגש על הצופים מן הצדפינלנד

עולה כיסלמיווליר כריסטינה "מתוך הריאיון עם ד•

קבוצת התייחסות החשובה ביותר היא קבוצת הצופים מן הצד. 1•

דואגת להכשיר צוות בתוך בתי הספר שנותן מענה  ( Kiva)תכנית קיווה . 2•
.על בסיס יומיומי

מהתלמידים  98%–תכניות הערכה שנערכו מעידים על הצלחה . 3•
שהשתתפו במחקר שנערך אחרי הפעלת התכנית דיווחו כי יש שיפור במצב  

מהתלמידים שחוו בעצמם אלימות דיווחו  80%מעל . האלימות בבית ספר
.שהאלימות כלפיהם פסקה לגמרי

חשיבות התמיכה המתמשכת בבתי הספר באמצעות סמינרים וקשר . 4•
.   רציף עם בתי הספר



גרמניה

יצירת שינוי התנהגותי  

באמצעות 

חשיפה למידע על  

האלימות ברשת ועל  

ההשלכות של האלימות  

ברשת על הקורבנות



גרמניה

מדריך מקצועי שמלווה את התכנית•
'י-'כיתות ז–קהל יעד •

היישום מתבצע באמצעות מורים  •

שעברו הכשרה

שילוב כחלק מתכנית הלימודים•



גרמניה

ארוכהגרסה קצרהגרסה 

יום אחד•

90מפגשים של 4•

דק כל אחד

שבועות10•

דק בשבוע90•

הצלחה נרשמה רק בבתי ספר שהעבירו את  •

ההכשרה בגרסה הארוכה



בריטניה

תלמידים 

מובילים 



בריטניה

.התלמידים הם המובילים את התכנית•

הכשרה בת יומיים של התלמידים על ידי צוות  •
”BeatBullying“.של 

הצעירים מקבלים דרך האתר  המנטורים•

.ויועציםתמיכה מצוות של מומחים 

.התכנית הוכתרה כהצלחה•

תלמידים דיווחו על מודעות גבוהה יותר  •

.לאלימות

תלמידים אהבו את הנגישות הגבוהה של •

.המנטורים



איטליה

חוק בפרלמנט האיטלקי  2017באיטליה נחקק בשנת •

המגדיר מהי אלימות ברשת ומחייב את בתי הספר  

.במדינה לקבוע מדיניות לטיפול בנושא
 The“–תכנית לאומית שמיושמת שאיטליה נקראת •

NoTrap Program”.

יחוד התכנית בהכשרת תלמידים להיות מנהיגים צעירים  •

ולהעביר בעצמם את התכנים הקשורים למניעת אלימות  

.  ברשת

הערכת התכנית העלתה שהיא הצליחה בהפחתת מקרי  •

האלימות ברשת וגם מחוץ לרשת



איטליה

הכשרת  

תלמידים  

מנהיגים



”Keep it Tame"–אוסטרליה 

מחקר אורך שליווה קמפיין שהושק באינטרנט•

נעשה , בקמפיין שהושק ברשתות חברתיות•

שימוש בבני נוער למען קידום המאבק 

באלימות ברשת

המחקר בדק קבוצות ביקורת וכן קבוצות של •

במהלך  , לפני–תלמידים שנחשפו לקמפיין 

ואחרי הקמפיין כדי לבחון שינויים התנהגותיים  



אוסטרליה



אוסטרליה

ושודר 2012הקמפיין הושק בנובמבר •

.ברשתות חברתיותשבועות 4במהלך 

תוצאות הערכה העלו שהקמפיין היה  •

.מוצלח

חיזוק לכך התקבל מראיונות עומק עם  •

תלמידים שנחשפו לקמפיין



פורטוגל

פורטוגל
משחקים אינטראקטיביים אשר מטרתם למנוע  

אלימות ברשת



פורטוגל

פורטוגל
משחקים אינטראקטיביים אשר מטרתם למנוע  

אלימות ברשת

אין עדיין תוצאות הערכה למידת ההצלחה של •

.המשחקים האינטראקטיביים

שימוש בטכניקה של טכנולוגיה משכנעת אשר  •

מיועדת לגרום לשינוי התנהגותי

האפליקציה של המשחק כוללת תמיכה של  •

פסיכולוגים כדי לעזור לילדים להתמודד עם מצבים  

.שונים של אלימות

10-12ילדים בגילים -קהל היעד •

בחירת שחקן בתחילת המשחק של קורבן או צופה  •

מן הצד ואת זירת ההתרחשות

הקורבן או הצופה מן הצד צריך  , בכל סצנה במשחק•

.  להתמודד עם תרחיש של אלימות ולקבל החלטה



אתר עבור משפחות –בלגיה 

גישה הוליסטית אשר מערבת •

גם את התלמידים והוריהם

בדומה לפורטוגל גם בבלגיה  •

הושקע מאמץ לאומי בהכרת  

משחק אינטראקטיבי  

לתלמידים דרכו ניתן לשנות  

.התנהגויות של צופים מן הצד



אתר עבור משפחות –בלגיה 



תכנית לימודים שמלמדת  –שוויץ 
סובלנות

יושמה בבתי  Pathsתכנית השם •

הספר

עוסקת במניעה•

על ידי הגברת המסוגלות  •

החברתית בקרב צעירים אשר  

.  מפחיתה את הנטייה לאלימות

הפחתת התנהגויות אימפולסיביות  •

ואגרסיביות



תכנית לימודים שמלמדת  –שוויץ 
סובלנות



סיכום

-חקיקה

הכיוון חיוב בתי ספר 
למדיניות בנושא  
האלימות ברשת

גישה הוליסטית  
שמערבת גם את  
הורי בית הספר  

והקהילה

הצלחת תכניות  
מניעה וטיפול  

השמות דגש על  
אוכלוסיית  

הצופים מן הצד


