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 בריונות ואלימות ברשתדף עמדה בנושא 

 

הגלישה באינטרנט מכילה הנחות ונקודות מוצא משל עצמה, ואלו מביאים את הבריונות 

 כמתבקשת ועולה מאליה. בין הסיבות לכך ניתן לציין: 

  האפשרות לגלוש ולפגוע ללא צורך בהזדהות מאפשר פגיעה קלה ויכולת  –האנונימיות

ם רבים מוכיחים כי הן מבוגרים והן ילדים מאבדים מן הכחשה עצמית קלה. מחקרי

 הנורמה המוסרים הרגילה שלהם בעת הגלישה ברשת.  

  מפגש אמיתי יוצר ויסות ועידון לתגובות לפני שהן נאמרות לבן  –היעלמות האיש שמנגד

ההרחקה שברשת האינטרנט מאפשרת שיחנו, בזכות מבע העיניים או חוסר האונים שלו. 

 יכולוגיים רבים להשתחרר, ותגובות רבות שלנו עוברות תהליכים של הקצנה. לחסמים פס

  הפרדה ממשית בין מה שאנו חושבים לבין מה  מבצעיםבחיי היומיום אנו  -ההפרדה

שאנחנו אומרים ומבטאים. הפרדה זו הינה קריטית לטובת בניית קשרים חברתיים 

נים חזותיים או קוליים מן העבר נכונים ובריאים. הישיבה הדמומה מול מסך, ללא סימ

בלבד,  השני, יוצרת בקרבנו אשליית שווא כאילו כל ההתרחשות עוברת בתוך הראש שלנו

 וכך אנו לא מרגישים את עוצמת הפגיעה שאנו פוגעים בזולת. 

  בשביל לכתוב למישהו או על מישהו אחר ברשת אין לנו צורך בקביעת פגישה  -פגע וברח

ום מפגש. מזווית ההסתכלות של התוקף ניתן לומר כל דבר שהוא מראש, בתזמון ובתיא

חושב או מרגיש בכל עת. למעשה, השעון מאבד מהרלוונטיות שלו. האפשרות הזו 

'להשאיר' את הפגיעה ברחובה של עיר בכל עת, גם כשאנחנו עייפים ועצבניים, חסרי מנוח 

 מביאה לפגיעות רבות יותר וקשות יותר.  –וכוחות 

  פנים אנו נזהרים מאד מלפגוע במישהו -אל-בעוד באינטראקציה פנים -המעמדות איבוד

 .אנו נוטים להתעלם מכך ברשתבשל משרתו המכובדת, הסמכות שלו, גילו או גזעו, 

 

 דרכים להתמודדות

אנו מאמינים כי הדרך להתמודדות עם הנושא המדובר עובר דרך שתי נקודות מרכזיות: חינוך 

כלים טכנולוגיים מתקדמים. ברור כי החינוך והשיח הפתוח אודות כל והסברה בשיתוף עם 

הנושאים הללו הוא הבסיס לכל פעולה חינוכית. בין השאר, יש לחנך את ילדינו לנקודות 

 הבאות: 

אל תגיב  -כשאתה מרגיש פגוע או כועס בשל פוסט או תגובה ברשת   -עיכוב התגובה  .1

'להכניס לו' חזק יותר וכואב יותר, אבל טובתנו  מיד. מטבענו אנו רוצים להגיב מיידית,

 האישית היא ללמוד לחכות עוד טיפה לפני הלחיצה על כפתור ה'שלח'. 
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כדאי מאד לעבוד ולתרגל עם המתבגר/ת מיומנויות עיבוד של טקסטים. פעמים  - עיבוד .2

רבות התגובה הראשונה של הנער המותקף להודעה משקפת בעיקר את הרגשתו 

והפרשנות שלו ברגע הקריאה, אך הללו לא בהכרח מדויקים והיו כוונת הכותב. 

ות פעולה חדשות כשקוראים את הדברים תוך עיבוד ופרשנות אחרת, נפתחות אפשרוי

 . opening spaceוטובות יותר. מומחים בטיפול נרטיבי קוראים לטכניקה זו 

 -לשקול לצאת מערוץ התקשורת שבו התרחש העימות  פעמים רבות כדי – שינוי נתיב .3

 שיח פרונטלי למשל. –במקרה שלנו השיח האינטרנטי, ולעבור לאפיק דיבור שונה 

 pipe holeיא למעשה מעבר מ'ראיית חור צינור )היציאה ממסך המחשב לשיח אנושי ה

vision .שהינה צרה ומוגבלת לראייה רחבה והיקפית ) 

 חשוב לעודד את ילדינו לכך שאין חובה וצורך להגיב לכל התקפה.  הזנחה מבורכת! .4

 

 אך לא די בחינוך. 

 ההלכה מחייבת "לשים מעקה לגגך", ולוודא מראש כי לא תהיה אפשרות לנער ליפול. 

מאפשר לשמור על הנער, בלי לפגוע בפרטיות  safebookהשימוש בכלים טכנולוגיים דוגמת ה

כך בדורנו, -שלו, ולאפשר להורים לחזור למגרש, לחזק את הנוכחות ההורית הקריטית כל

 ולהחזיר את האינטרנט להיות מגרש משחקים לנערים ולא רק שדה קרב להתגוששות אלימה. 

להורה גישה לחשבון הפייסבוק של ילדיו, ובכך שומר שמירה לא מאפשר הנ"ל השירות 

מקסימלית על פרטיותם. מן הצד השני, במקרה של התרעה חמורה יקבל אותה ההורה 

אפילו אם היא התרחשה בתיבת ההודעות האישית. ההתרעות  –ישירות לתיבת הדוא"ל 

ב של נושאים: החל יתקבלו הן אם הילד היה התוקף או המותקף, והן מופיעות במגוון רח

בולינג(, חרמות, סמים ואלכוהול, וכלה בפדופיליה ויצירת קשרים עם -מהצקות רשת )סייבר

 זרים. 

 סיכום

 םשימוש בכליילדים, קביעת כללים וחוקים ו-יש לפעול במערכת משולבת הכוללת שיח הורים

בעיקר הטריגר ים. הכנסת הטכנולוגיה היא לעיתים רבות לא הפתרון הסופי כי אם טכנולוגי

דורי, ובכך ישנו רווח חינוכי גדול, וקטיעה של ההסתרה מצד הנערים -ליצירת השיח הבין

 וההתעלמות מצד ההורים. 

 


