
 

 

 ת הוירטואליהבטוח בפעילות  במרחב  או התנהגות לא הולמת פגיעה  עקרונות להתמודדות עם אירוע של 

 ככלל, המטרות שלנו בטיפול בהתנהגות לא הולמת בפעילות ברשת הינן: 

 יצירת מרחב מכבד ומאפשר פעילות חינוכית. .א

 מניעת פגיעה בחניכים ובחניכות. .ב

 . התנהגות ערכיתטיפול חינוכי על מנת לקדם  .ג

 : מניעה

כאשר  . נעבור עליהם בתחילת פעילות  -לאמנת ההתנהגות במפגש הצופי הוירטואלי הטמעת הכללים 

או בעת מקרה שהפר את המרחב  נחזור עליהם מפעם לפעםאת האמנה  ות/מכירים כבר ות /החניכים

 . הבטוח

דה חינוכית על  כל עבוסבלנות וחברות וכי נזכור כי אמנת ההתנהגות מבטאת ערכים צופיים של כבוד הדדי, 

 . מקדמת את הפעולה החינוכית שאנחנו רוצים לעשות כללי האמנה

 :התמודדות 

נתמודד חינוכית    מפגש או פעולההולמת במרחב הוירטואלי במהלך   לאכאשר מתקיימת התנהגות 

 * בהתחשב בתשובות לשאלות הבאות:*

 ? מתרחשת בשבטמה היינו עושים במידה ואותה התנהגות היתה  •

 ? או במדריך/ה ועדה לפגוע בחניכים או חניכותת פגעה או נוהתנהגהאם ה •

 האם ואיך ההתנהגות פוגעת בקיומו של מרחב מכבד ומאפשר לפעילות החינוכית?  •

 האם היא חוזרת על עצמה שוב ושוב?   -במידה ומדובר בהתנהגות שאינה חמורה •

 ת מרכיבים פליליים ברשתות בעלקיים מידע על התנהג*בדף הבא האם יש להתנהגות מרכיבים פליליים?  •

טואלי ונשאף להתמודד איתה  רלא נקל בהתמודדות בלתי הולמת או פוגעת שנעשתה במרחב הוי -ככלל

 באופן דומה לו קרתה בפעילות פיזית בשבט. 

 גם במקרים שאינם במרחב הפעילות נרצה להתערב ככל שנוגעים לחניכים שלנו. **

 : ין(ה לענימרכזיים שנעשה )כמובן בהתאמ דברים 

על ידי   -להפסקת הפגיעה או ההתנהגות הבלתי הולמתיש לפעול קודם כל  -הפסקת הפגיעה .1

 ."אנחנו לא עושים דברים כאלו" :הרחקה מהשיחה, שימת גבול ברור

נשתף את  או החובה , במידת הצורך , נבדוק את מצבו/העל האירוע  ה/נדבר איתו -אם יש נפגע/ת  .2

 .וריםהה

בנפרד, נסביר את הפסול בהתנהגות, במקרה  ה/נדבר איתו -ת ההתנהגו  החניכ/ה שעשה/תה את  .3

ונקיים חשיבה עמוקה על תהליך  , במקרים חמורים נרחיק מפעילותה/הצורך נדבר עם ההורים שלו

 חינוכי משמעותי שהחניך/ה יעברו יחד איתנו ועם הקבוצה.

ם פליליים או  קיימים מרכיביחובת דיווח/  עליהם חלהה ,ת/במקרים שבהם יש פגיעה באחר -דיווח .4

ולעובדת   השבט ידווחו למלווה ות/. מרכזי מייד למרכז/ת השבט יש לדווח -שיש לנו ספק

 .הסוציאלית

עם כל הקבוצה על ההתנהגות הבלתי הולמת / פוגעת ונקיים פעילות  יש לדבר  -קבוצהאל מול ה .5

 שינוי חינוכי ערכי. וכן, לייצר  בטוחלהחזיר את המרחב ה על מנת לסמן גבול –חינוכית בנושא 

 



 

 

 מתוך האתר של איגוד האינטרנט הישראלי   -נספח

 ?האם בריונות ברשת היא עבירה פלילית 

יא בראש ובראשונה תופעה חברתית קשה ופוגעת. הגבולות בין הצקה ופגיעה אישית, לבין  בריונות ברשת ה

 .עבירה על החוק דקים מאוד

 :במקרים אלולית היא יכולה להיות עבירה פלי

 איומים •

 התחזות  •

 פגיעה בפרטיות  •

   לשון הרע •

 ועוד •

 ?לפוסט שאיים על ילד מהכיתה, האם זו אחריותי   LIKE עשיתי

  ת/ ה נחשב/את  SHARE או LIKE ה פתחת את הקבוצה, או כתבת את הפוסט, ברגע שעשית/את גם אם לא 

 ף/ה. לשות

 .ת/היוזםולא רק על   ות /חשוב להדגיש, האחריות חלה על כל השותפים

אינו גורר אחריות פלילית   Like/"קבעה כי סימון "אהבתי 2019בית המשפט המחוזי בת"א משנת  פסיקת 

 .הבעוד ששיתוף, הופך את המשתף לשותף לעבירה במיד

 ?ד מתרחשת בריונות מקוונת כיצ

כל אלו שמות של אותה תופעה, אשר העתיקה את   – Cyber-bullying -בריונות מקוונת/ אלימות ברשת 

 .ריונות מהרחוב על המרחב הוירטואליהאלימות והב

 :היא יכולה להופיע בכמה וכמה צורות ובכל אחת מהמדיות הדיגיטליות הקיימות, למשל

 .ובוטה שפה קשה דיבור ב -התלהמות •

 .ה/להפסיק ה/פניה חוזרת וטורדנית לאדם מסוים, למרות שביקש  -הטרדה •

 .או הוצאת לשון הרע -השמצה •

 .ה/אחר והפצת תכנים או פעילות בשמנטילת זהות של אדם    -התחזות •

 .החרמת יחיד או קבוצה ע"י קבוצה אחרת -חרם •

 .דעת למיגרימה לאדם להיחשף או למסור דבר מה מבלי ל  -הולכת שולל •

 .הפצת תמונה פרטית ללא הסכמה במטרה לפגוע -ת תמונותהפצ •

 .השארת תגובות בעלות תוכן פוגעני -טוקבקים פוגעניים •

 .אדם להשתתף בקבוצה, ארגון חרם נגד אדם כדי לפגוע בומניעה מ -הדרת חברים •

 .של האדם פרסום פרטים אישיים על אדם, חדירה ו/או פריצה למרחבים האישיים  -פגיעה בפרטיות •
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