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הנחיות להוראת המצגת "מילים יוצרות מציאות – עוצרים .חושבים .מכבדים"
קהל היעד :כיתות ה-ח
הרעיון  :התלמידים יבינו מדוע חשוב לקיים שיח מכבד ברשת וכיצד מה שאנחנו כותבים ברשת משפיע
גם על המציאות שמחוץ למסך .בנוסף ,התלמידים ירכשו כלים חדשים ליצירת שיח אלטרנטיבי :איך
להתבטא בדרך שתקדם את מטרותיהם מחד ולא תפגע באחר מאידך ,ואיך ליצור שיח חיובי וענייני
שיעודד אווירה של סובלנות הן בעולם הווירטואלי והן בעולם שמחוצה לו.

משך הפעילות 45 :דקות .חשוב להדגיש שהתכנים במצגת מזמינים דיון בכיתה ,ואפשר
להרחיב ולהעמיק בהם גם יותר משיעור אחד .מוטב לפרוס את הפעילות על פני שני
שיעורים ,ואם מעבירים את המצגת בשיעור אחד חשוב מאוד לשים לב לחלוקה נכונה של
הזמן .השיעור נפתח ומסתיים בפנייה של נציגת  Googleישראל לתלמידים ,ולכן חשוב
לתכנן את השיעור כך שיישאר מספיק זמן גם לפנייה המסכמת של נציגת  Googleבסוף
השיעור .ראו במהלך הפעילות ליד כל שקופית את כמות הזמן שמומלץ להקדיש לה בשיעור
של  45דקות.
רקע:
בתקופה האחרונה אנו עדים למגמה הולכת וגדלה של אמירות קיצוניות ומתלהמות ברשתות החברתיות,
לעתים בגלוי ולעתים באופן אנונימי .ההקצנה בשיח ברשתות החברתיות מושפעת מהאווירה הציבורית
והשיח ברחוב ,אולם באותה מידה היא גם משפיעה ויוצרת מציאות אלימה וחסרת סובלנות.
על פי דוח השנאה של מכון ברל כצנלסון ,בחודש ספטמבר  2015נרשמו שיאים חדשים של גזענות
ברשת וקריאות לאלימות פיזית .בקרן מדווחים על עלייה של  300%בקריאות לאלימות פיזית.
בני נוער עושים שימוש רב ברשתות חברתיות כגון פייסבוק ובאפליקציות כגון וואטסאפ ,וממחקרים
רבים שנעשו על כך עולה כי יש המון פגיעות מקוונות בין בני נוער 27% .דיווחו כי היו קורבנות
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לאלימות ברשת 17%,דיווחו כי לקחו חלק בהטרדה באינטרנט ,ו 46%-מבני הנוער דיווחו כי היו עדים
לבריונות כלפי מישהו אחר ברשת 68% .מתלמידי חטיבות ביניים דיווחו שבמקרים שבהם נפגעו ברשת
הגיבו חזרה בתוקפנות.

1

השיח הפוגעני בין בני נוער עוסק לרוב בנושאים אישיים-חברתיים ומופנה כלפי דמויות מוכרות מבית
הספר או הכיתה .הסיבות לאלימות המקוונת קשורה לרוב לסוגיות של מעמד חברתי ,קבלת השונה ולחץ
חברתי בין תלמידים .עם זאת ,אנו מאמינים כי יש קשר בין האווירה הציבורית המאפשרת שיח פוגעני
ואלים לבין התבטאויות קיצוניות ופוגעניות של בני נוער כלפי חבריהם.
לאור זאת ,אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח פעילות שתעביר מסר ברור :יש להימנע משיח אלים ברשת,
ובד בבד תעלה רעיונות ותיתן כלים לקידום שיח מכבד וסובלני.

מטרות הפעילות:
 .1התלמידים יבינו מהו שיח פוגעני ואלים ברשת.
 .2התלמידים יבינו מדוע כדאי להימנע משיח פוגעני ברשת ,ויהיו מודעים להשלכות שיח כזה על עצמם,
על האחר ועל הסביבה.
 .3התלמידים ירכשו כלים לניתוח של אמירות אלימות ויכירו דרכים אלטרנטיביות להעברת מסר שאינן
פוגעניות.
 .4התלמידים ילמדו כיצד ניתן להגיב לאמירות פוגעניות כלפיהם ברשת.

1

2

פותח על ידי  Googleומטח עבור תכנית גלישה בטוחה ברשת ,שמוביל משרד החינוך
מהלך הפעילות:
שקופית פתיחה (כ 2-דקות)
בשקופית זאת מוצג נושא הפעילות.
שאלות לדיון:
● למה הכוונה לדעתכם בכותרת "מילים יוצרות מציאות?"
● כיצד נושא זה קשור להתנהלות שלנו ברשתות חברתיות
ולאינטרנט בטוח?
● מדוע לדעתכם חשוב לעסוק בנושא זה?

שקופית ( 2כ 1.5-דקות)
בשקופית זאת מוצג סרטון שבו נציגת  Googleישראל ,נועה
אלפנט ,מציגה בפני התלמידים את נושא השיעור ואת ההשפעות
של שימוש בשיח פוגעני ברשת.

שאלות לדיון:
● האם נתקלתם פעם בהתנהגות פוגענית ברשת?
● מה הרגשתם כשנתקלתם באמירות קיצוניות ואלימות ברשת?
● האם קרה לכם פעם שהתבטאתם בצורה אלימה ברשת? האם קרה לכם שהעליתם
משהו לרשת ואחר כך התחרטתם ולא יכולתם למחוק?
● מי לדעתכם נפגע כתוצאה מכתיבה של מסר אלים ופוגע ברשת?
שימו לב! נרצה להדגיש את הפגיעה בילד או באדם שכתבו עליו ,אך גם את האפשרות שהכותב עצמו
יכול להיפגע מכך ,מפני שאנשים יתייגו אותו כאדם אלים ויבקשו להימנע מחברתו.
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שקופית ( 3כ 2-דקות)
בשקופית זאת מוצג סרטון שנועד להמחיש נקודה שתלמידים לא
בהכרח ערים לה כשהם כותבים מסרים ברשתות החברתיות.
כאשר אנו כותבים מסר פוגע ברשת הוא יכול להגיע לכל מקום
וכולם יראו אותו ,לכן חשוב לעצור ולחשוב לפני שכותבים
ושולחים.
שאלות לדיון:
● מה הרגשתם כשצפיתם בסרטון?
● מדוע לדעתכם מחקו הפוגעים בסוף הסרטון את האמירות שלהם?
● האם במציאות אנחנו יכולים למחוק באמת את המסרים שאנו כותבים? למורה :לא ,כי גם
אם שיניתי ומחקתי יכול להיות שמישהו כבר ראה ועשה צילום מסך.
● איזה מסר לדעתכם ניסו להעביר יוצרי הסרט כאשר הציגו את המסרים שנכתבו ברשת
במקומות ציבוריים כגון קיר בית ספר?
● כיצד המסר של הסרטון" :עוצרים .חושבים .מכבדים ".יכול להשפיע על אלימות ברשת?
שקופית ( 4כ 7-דקות)
בשקופית זו מתבקשים התלמידים לבחור ולגרור מילים המשקפות
רגשות ומחשבות של שתי התלמידות שהיו שותפות בסיטואציה
הראשונה בסרט – הפוגעת והנפגעת .המטרה היא לעורר
תחושות של אמפתיה כלפי הנפגעים ,ולהבליט את העובדה (הלא
מובנת מאליה) שפעמים רבות גם הפוגע עצמו נפגע בסופו של
דבר.
שאלות לדיון:
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● כיצד לדעתכם הרגישה התלמידה שפגעו בה? כיצד הרגישה התלמידה שפגעה כאשר
כולם ראו את מה שהיא כתבה? במה הרגשות של שתיהן דומים ובמה שונים?
● האם נתקלתם פעם בילדים או במבוגרים שעשו דברים דומים למה שראינו בסרטון?
● מה חשבתם על הילדה שפגעה? מה חשבתם על הילדה שנפגעה?
● מה תלמידים שנפגעו יכולים לעשות במצב כזה בשביל להגן על שמם ועל עצמם מפני
הפגיעה?
שימו לב! המסר שלנו הוא שאין הרבה מה לעשות ולכן חשוב מאוד שהצד השני יעצור ויחשוב לפני
שהוא כותב ושולח מסר פוגעני.

לסיכום ,ציינו בפני התלמידים כי הדמויות המוצגות בסרטון הן פיקטיביות ,לא אמיתיות .עם
זאת ,מקרים כאלו מתרחשים ברמה יומיומית ויש ילדים שנפגעים באמת .חשוב לציין כי קשה
מאוד להשתלט על מסר שנכתב ברשת ,הוא יכול להגיע לכל מקום ,דבר שיכול לגרום מבוכה
רבה הן לנפגע והן למי שכתב את המסר .חשוב להתעכב על המסר של הסרטון שמעודד את
התלמידים לעצור ולחשוב לפני שהם כותבים כדי לחסוך מהאחר ומעצמם את הפגיעה.
שקופית ( 5כ 5-דקות)
בשקופית זו חוזרים שוב למסר של הסרטון והפעילות :מילים
יוצרות מציאות.
לכן חשוב תמיד לזכור :עוצרים .חושבים .מכבדים .לאחר החזרה
על המסר השקופית מתמקדת בסיבות לכך שלעתים קרובות
אנשים לא מתנהלים בצורה מכבדת זה כלפי זה .המטרה היא
לעודד התבוננות על התופעה של התנהגות לא מכבדת ולנסות
להבין יחד עם התלמידים מדוע היא מתרחשת.
התלמידים מתבקשים לבחור את האמירות שהכי שמשקפות לדעתם את הסיבות שאנשים
לא מתנהלים בצורה מכבדת זה כלפי זה.
שאלות לדיון:
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● איזו אמירה הכי משקפת לדעתכם את הסיבה שאנשים מתנהגים בצורה לא מכבדת זה
לזה?
● האם יש אמירה שאתם לא מסכימים איתה כלל? מדוע?
● האם לדעתכם יש סיבות נוספות שאינן רשומות כאן שגורמות לאנשים להתנהג בצורה
פוגענית זה לזה?

שקופית ( 6כ 2-דקות)
שאלת סקר .בשקופית הזאת מוצגות סיבות מדוע חשוב להתנהג
בצורה מכבדת זה לזה .על התלמידים לבחור את הסיבה שאיתה
הם הכי מזדהים .לאחר שהתלמידים מבינים את הסיבות מדוע
חשוב להתנהג בצורה מכבדת ,עולה השאלה כיצד עושים זאת והיא
מובילה לשקופית הבאה.
בעמדות המובאות בסקר ישנן גם שתי עמדות ששוללות את
החשיבות של שיח מכבד ,כדי לתת מקום גם לתלמידים שחושבים
כך להביע את דעתם וכדי לעורר דיון על דעות אלה .מענה אפשרי לדעות אלה יכול להיות
בשאלות נוספות – האם זעזוע אכן פותח את הזולת לדעה אחרת או אולי דווקא חוסם אותו?
האם ביטוי עצמי אותנטי אינו אפשרי בדרך שאינה פוגענית?

שקופית ( 7כ 12-דקות)
בשקופית זאת מוצגים בפני התלמידים מפתחות ליצירת שיח
מכבד .לחיצה על כל מפתח פותחת שקף נוסף ובו ייפתח הסבר
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על המפתח לפני הפעילות .יש מפתח אחד שבו עצם הפעילות זה להגדיר את המפתח.
המפתחות:
-

לראות את האחר

-

לקדם את המטרות שלי

-

לשמור על התדמית שלי

-

לנסח באופן חיובי

-

להגיב לגופו של עניין

-

לתת מקום לדעה שונה

שימו לב! ניתן לבחור להתחיל מכל אחד מהמפתחות .לשם ההסבר אנו בחרנו בסדר מסוים.

שקופית 7א'  -לראות את האחר
תחילה תוצג בפני התלמידים ההגדרה של המפתח :לנסות להבין את
נקודת המבט של הצד השני.
לאחר מכן תעלה הפעילות ובה יתבקשו התלמידים לקרוא תיאור מקרה
של פוסט פוגעני .מבין המשפטים שנכתבו בתגובה ,התלמידים יתבקשו
לבחור ולסמן את המשפטים שעושים שימוש במפתח .עליהם לעשות
זאת בתוך  10שניות כאשר לצד המשפטים ישנו טיימר המסמן את הזמן
שעובר.

שקופית 7ב'  -לקדם את המטרות שלי
הסבר :לפני שאני שולח ,לבדוק אם מה שכתבתי מקדם את המטרות שלי.
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הייחודיות של מפתח זה מתבטאת בכך שהוא מסיט את הדגש מהשפעת התגובה שלי על האחר או מאיך
שאני נראה בעיני האחר ,ומתמקד בתועלת שיש לי עצמי בהתייחס למטרות שלי.
בשקף זה מוצג לתלמידים לוח קליעה למטרה .עליהם לענות על שאלות כדי להתקדם ולעבור בין
העיגולים עד שיגיעו לעיגול הקטן ביותר .השאלות שיישאלו נוגעות לתיאור מקרה שיוצג ועוסקות
בקידום המטרה של הכותב.
לאחר שהתלמידים עונים על שלוש השאלות הם עוברים לשקף מסכם.
כדאי לעורר דיון בין הדעות השונות בכיתה.

שקופית 7ג'  -לשמור על התדמית שלי
הסבר :לשים לב שהדברים שאני מפרסם מציגים אותי באור חיובי.
בשקף זה מתואר מצב שבו תלמיד כתב בפייסבוק פוסט אלים ופוגעני,
והתלמידים נשאלים מה דעתם עליו בעקבות קריאה של הפוסט הזה.
המטרה היא להמחיש כיצד מי שקורא פוסט אלים של אדם אחר מגבש
לגביו דעה שלילית.
אם יש תלמידים שמבטאים עמדות מנוגדות כדאי להזמין אותם לדיון,
כאשר כל צד מוזמן להעלות טיעונים כדי לשכנע את הצד האחר בעמדתו.
בעצם הדיון הזה כבר אפשר להשתמש במה שנלמד עד כה ולהזמין את התלמידים לתת מקום לדעות
שונות משלהם ולשכנע זה את זה בנימוקים ענייניים.
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שקופית 7ד'  -לנסח באופן חיובי
הסבר :לנסח את מה שאנחנו רוצים לומר בצורה נעימה ולא
מעליבה .להגיד מה כן ולא מה לא.
בשקף זה על התלמידים לנסח מחדש אמירות פוגעניות באופן מכבד ולא
פוגע.
עבור כל משפט ישנו מקום שבו ניתן לכתוב את הניסוח המחודש.
מומלץ להזמין ללוח בכל פעם תלמיד אחר שינסח מחדש בסיוע שאר
תלמידי הכיתה.
שימו לב! מכיוון שאין כאן נכון או לא נכון יש לשים לב שהדברים הנכתבים אכן מנוסחים באופן חיובי
לפי דעתכם .לאחר שהתלמידים סיימו לנסח ,ניתן ללחוץ על כפתור "דוגמה" ובו הצעה לניסוח חיובי
ולבחון את התשובה שנכתבה ביחס אליו  -האם דומה? האם שונה? במה?
שאלות לדיון:
האם תמיד ניתן לנסח באופן חיובי? מתי כן? מתי לא?
ואם מישהו פגע בי ,אז עדיין צריך לענות לו בכבוד? למה כן? למה לא? במי זה פוגע אם אני לא עונה לו
בכבוד?

שקופית 7ה'  -להגיב לגופו של עניין
הסבר :התייחסות עניינית לנושא המדובר ולא לבן אדם שעומד מאחורי
ההתנהגות או והאמירה.
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שימו לב שזהו מפתח מורכב יותר להבנה .מומלץ לוודא שהתלמידים מבינים את הכוונה לפני ביצוע
הפעילות .ניתן לתת דוגמה מקדימה לפעילות :תלמיד אומר שלדעתו הגיוני לחייב את כל התלמידים להגיע
לבית ספר בשעה  07:30לשעת אפס .החברים שלו לא מסכימים איתו .התייחסות שאינה לגופו של עניין
תהיה ,למשל ,לדבר על כמה שהוא חסר חיים ומשועמם ולכן הוא רוצה שכולם יגיעו מוקדם .התייחסות
לגופו של עניין תהיה לדבר על כך שקימה בשעה מוקדמת מדי עלולה לגרום לעייפות ,לירידה בריכוז
וכדומה .כלומר יש לטעון טיעונים ענייניים ולא להשמיץ את מי שאיננו מסכימים עמו.

בשקופית מוצגות שתי דמויות מהסרטון שבו התלמידים צפו בתחילת הפעילות – דמות אחת של פוגע
ודמות אחת של נפגע .הסיטואציה המוצגת :אלון חושב שהסיבה להפסד היא המשחק הגרוע של שחר.
כיצד אלון יכול להביע את דעתו מול שחר בצורה עניינית בלי לפגוע בו?
התלמידים מתבקשים להכריע איזה מהמשפטים המוצגים בפניהם מייצג התייחסות לגופו של עניין.
המשפטים האלה מתאפיינים בהתייחסות עניינית ומנומקת לבעיה שאלון רואה במשחקו של שחר .זהו
מצב שבו לאלון יש ביקורת על שחר ,אך הוא אומר אותה בדרך עניינית ולא מעליבה ,שיש בה גם משוב
ששחר יכול ללמוד ממנו ,בעוד שהשמצות בסגנון שני המשפטים האחרים יפגעו בשחר אך לא יסבירו לו
במה הוא שגה ,במה הוא יכול להשתפר וכו'.
שאלות לדיון:
כיצד התייחסות לגופו של עניין עוזרת לנו לשמור על שיח מכבד?

שקופית 7ו'  -לתת מקום לדעה שונה
בשקף זה מתבקשים התלמידים להגדיר בעצמם את המפתח על ידי
בחירה בין הגדרות שונות .על התלמידים לענות על השאלה :מה הכוונה
לתת מקום לדעה שונה?
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שקופית  5( 8דקות)
שקף מסכם שבו יוצגו לתלמידים כללי אצבע שיסייעו להם
להתנהלות מכבדת ברשת .כללים אלה הם סיכום תמציתי וקל
לזכירה של התכנים שהוצגו בסרטון ובמצגת.
שאלות לדיון בכיתה:
לאילו מהמפתחות אתם הכי מתחברים? באילו לדעתכם תעשו
שימוש?
האם יש מפתח שלא תעשו בו שימוש?
האם יש מפתחות שכבר היום אתם משתמשים בהם?
שקופית ( 9כ 3-דקות)
בשקופית זאת מוצג סרטון מסכם שבו נציגת  Googleישראל,
נועה אלפנט ,פונה שוב אל התלמידים ,מזכירה להם את
ההשלכות של שימוש בשפה לא מכבדת ברשת ואת המפתחות
שלמדו במפגש ,ומעודדת אותם לעשות בהם שימוש.
שאלות לדיון מסכם:
▪

אילו דברים חדשים למדתם בשיעור היום?

▪

במה השתנה היחס שלכם לנושא?

▪

באילו דרכים תפעלו כדי לקדם שיח מכבד ברשת?

פיתוח והפקה:
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נועה אלפנט לפלר Google ,ישראל
עינת שמחי ,רבקה נאמן ,רוני גבריאלי ,דינה ציונית ושלמה זיס ,מטח
עיצוב :לימור אפרים
עריכה לשונית :אודי לוינגר
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