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1. מבוא
לפיתוח  האקתון  הלאומי1,  הביטוח  וקרנות  ישראל  ג’וינט  של  מיסודם  חברתית  ליזמות  ההאב   – ב”כוורת”  התקיים   2017 במרץ 

פתרונות חדשניים לסוגיית הבריונות ברשת. במקום השני זכה צוות מטעם תנועת הצופים, שעיצב את “לי-MEET” )גבול-מפגש( 

נוער  בין בני  ויוצר שיח פתוח ומעמיק  – מיזם חדשני לצמצום בריונות ברשת, המביא את המרחב הווירטואלי אל המרחב הפיזי 

על ערכים ועל פגיעה ברשת. כמו כן, מטרת המיזם היא להעלות את המודעות לפגיעות ברשת ולשנות את עמדות המשתתפים 

כלפיהן, ובכך להפוך את התלמידים לפעילים במניעה ובהתמודדות עם התופעה. 

ז’  יום הלימודים. במפגשים מוקנים לתלמידים בכיתה  תוכנית לי-MEET מציעה סדרת מפגשים הנערכים בבית הספר במסגרת 

העוסק  הדרגתי  תהליך  המתוות  מרכזיות  בשאלות  דיונים  נערכים  כן,  כמו  עימה.  להתמודדות  וכלים  ברשת  בריונות  בנושא  ידע 

בבירור עמדות אישיות אל מול עמדות הקבוצה. את המפגשים מעבירים מדריכים מתנועת הצופים, שהם גם תלמידים בבתי הספר 

שבהם הם מדריכים. כל מפגש כולל עבודה על פרויקט קבוצתי למניעת בריונות ברשת.

הפיילוט של התוכנית נערך בשנת הלימודים תשע”ט )2018/19(, בשלושה בתי ספר. נבחרו בתי הספר שנמצאים בקשר ובמערכת 

תוכננו  הדרך  בתחילת  מדריכים.  והן  חניכים  הן  הספר,  בית  תלמידי  מגיעים  שלפעילויותיו  צופים,  שבט  עם  פעולה  שיתוף  יחסי 

חמישה מפגשים בכיתות, שמשכם שעה וחצי, אך לבסוף, בשל הקושי של בתי הספר למצוא זמן מתאים, נערכו שלושה מפגשים 

בלבד בשש כיתות ז’; שתי כיתות בכל אחד משלושת בתי הספר שנבחרו לפיילוט. הכיתות עצמן חולקו לשתי קבוצות כדי להקל 

על המדריכים ולאפשר העמקה, וכך בכל חצי כיתה העבירו שני מדריכים את החומר. בסך הכול העבירו המדריכים 12 הדרכות.

את נושאי המפגשים בחרו שלושת השותפים לתוכנית: תנועת הצופים, אגף שפ”י )שירות פסיכולוגי ייעוצי( במשרד החינוך וג’וינט 

ישראל-אשלים, וכל אחד מהם תרם מן הידע והניסיון שלו. נציגי תנועת הצופים העלו תכנים מניסיונם בעבודה עם בני נוער, כגון 

ִּביּוש )שיימינג( ופגיעה. נציגת משרד החינוך, סייעה בחיבור תכנים אלו לדגשים של מערכת החינוך, כגון התנהלות מאוזנת ברשת 

יעמדו  זו  בתוכנית  העבודה  תוכני  כי  שפ”י  אגף  לנציגי  חשוב  היה  כן,  כמו  סיכון.  ומהתנהגויות  במסכים  יתר  משימוש  והימנעות 

בהלימה למהלך הכלל ארצי שמוביל האגף, העוסק בקידום התנהגות בריאה ברשת. תרומת ג’וינט ישראל-אשלים הייתה בהנבטת 

ההדרכה  חומרי  בפיתוח  סיוע  כלל  הדבר  הספר.  בבתי  בפועל  הביצוע  לשלב  ועד  התכנון  משלב  המיזם  ובליווי  הראשוני  הרעיון 

מאחורי  ניהול  הצופים,  תנועת  לבין  החינוך  משרד  בין  פעולה  שיתופי  בניית  א(,  נספח  ראו  הדרכה,  חומרי   / לפעילויות  )דוגמה 

הקלעים של ההיבטים הִמנהליים של הוצאת התוכנית לפועל וליווי קבוע של התקדמות העבודה בתוכנית תוך סיוע בפתרון בעיות 

שנתגלו במהלכה. 

הספר,  בתי  מערכת  תוך  אל  נוער’  מדריך  ‘נוער  של  העבודה  מודל  בהעתקת  מתבטא   MEET-לי תוכנית  של  העיקרי  ייחודה 

בהסתמכות על הידע של תנועת הצופים שנרכש במשך שנים רבות של עבודה עם בני נוער. זאת כדי להתמודד עם נושא מורכב 

וקשה לפיצוח שמעסיק בני נוער, הורים ומחנכים רבים. 

https://www.hackaveret.org/  1
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אלה הם עקרונות הפעולה העיקריים של התוכנית:

התוכנית פועלת בבתי ספר שש-שנתיים.. 1

התוכנית מאפשרת מפגש ושיתוף פעולה בין המסגרת הפורמלית – בתי הספר, ובין המסגרת הלא פורמלית – תנועת הצופים. . 2

נוער מדריך נוער – מדריכי התוכנית הם תלמידי כיתות י”א וי”ב, שהם גם מדריכים בתנועת הצופים ופעילים בשבטים הפועלים . 3

בסמוך לשלושת בתי הספר שנבחרו לפיילוט. 

קהל היעד הוא תלמידי כיתות ז’, שחלקם גם חניכים בתנועת הצופים ומכירים את המדריכים מן הפעילויות בתנועה.. 4

את תוכני המפגשים פיתחו המדריכים, בני הנוער, מתוך ניסיונם ועולמם, בליווי אנשי מקצוע בתחום.. 5

אופן העברת החומרים בכיתה הוא חווייתי וכולל אפשרות לדיון ולרפלקציה אישית וקבוצתית.. 6

המפגשים נערכים במסגרת יום הלימודים הרגיל, בהתאם למערכת השעות בכל בית ספר.  . 7

את המפגשים מעבירים שני מדריכים, והם מקבלים במקביל ליווי והדרכה של רכז אחראי מטעם הצופים. . 8

מתוך מחויבות לתהליכי למידה ופיתוח, פנו מנהלות התוכנית בג’וינט ישראל-אשלים אל מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה 

לבצע תהליך של למידה  וחילוץ ידע, שאינו מחקר הערכה ושיתמקד בפיילוט של התוכנית. תהליך הלמידה וכן העבודה על מסמך 

זה התבססו ברובם על המתודה של חילוץ וזיהוי ידע סמוי שפיתח בשנת 1995 פרופ’ יונה רוזנפלד במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. 

המתודה מאפשרת לחלץ את הידע המקצועי הסמוי במערכת ולהפכו לגלוי ומנוסח בלשון ‘מכּוונת לפעולה’. בדרך זו מצטבר אצל 

אנשי המקצוע רפרטואר של פעולות ועקרונות פעולה אותם הם יכולים ליישם במגוון של שדות ופעילויות.

במסמך זה יוצגו הגורמים התורמים להפעלה מוצלחת של תוכנית לי-MEET בשלושת בתי הספר שנבחרו לפיילוט, וכן הסוגיות 

והקשיים שעימם התמודדו המדריכים, רכז התוכנית מטעם תנועת הצופים והצוות החינוכי שליווה את התוכנית. 

ברצוננו להודות לכל המרואיינים והמרואיינות ששיתפו אותנו בחוויות, בתובנות, בידע ובניסיון.  
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2. הגדרה של הצלחת התוכנית
בהיות התוכנית חדשנית וייחודית, הגדירו יוזמיה את הצלחתה בשני מישורים עיקריים. האחד, עוסק בפיתוח דרך העבודה2:

פיתוח תוכני ליבה ופיתוח כלים בנושא צמצום בריונות ברשת  ■

פיתוח שיטת עבודה נוער-לנוער  ■

פיתוח דרכי הטמעה של תורת העבודה, לרבות קשר עם בתי הספר וההורים ■

המישור האחר נוגע ליישום בפועל של התוכנית בשטח. הגדרת הצלחה זו עולה מן הראיונות:

קיומם של המפגשים המתוכננים בשלושת בתי הספר שנבחרו לפיילוט ■

השתתפות פעילה של התלמידים בשיעורים ■

דיווח של התלמידים על שביעות רצון מן המפגשים ועל תרומתם להתמודדותם עם נושא הבריונות ברשת ■

3. שיטה
המידע לכתיבת מסמך זה נאסף באמצעות עשרה ראיונות, מהם שישה ראיונות פנים-אל-פנים וארבעה ראיונות טלפוניים. נערכו 

ראיונות עם מנהל בית ספר, שתי מורות מחנכות כיתה ז’ )אחת מהן גם יועצת השכבה( שבכיתתן נערכו מפגשים, חמישה מדריכים 

שהעבירו את התוכנית בבתי הספר, רכז התוכנית מטעם תנועת הצופים בירושלים ונציגת אגף שפ”י של משרד החינוך. הראיונות 

התקיימו בחודשים מאי-נובמבר 2019. משך כל ריאיון היה בין חצי שעה לשעה וחצי.

4. תובנות שעלו מתוך הראיונות
הצלחה בפעילות התוכנית תלויה בשיתוף הפעולה בין הצוות החינוכי בבית הספר לצוות ההדרכה בצופים והמדריכים הצעירים, 

הלומדים, כאמור, בבתי הספר שבהם הם מדריכים. זהו מפגש בין מערכות שבדרך כלל לא עובדות יחד. 

להלן יוצגו הגורמים התורמים להצלחת התוכנית והגורמים המקשים על הפעלתה, כפי שעלו מתוך הראיונות. המספר בסוגריים 

מציין את אנשי המקצוע שהעלו את הגורם בריאיון3.

נוסף לכך יוצגו התובנות המרכזיות שהעלה רכז התוכנית מטעם תנועת הצופים שליווה אותה בכל שלביה. 

מתוך מסמך בקשה פנימי לבדיקת היתכנות שהוגש למשרד החינוך.  2

)1( – אנשי הצוות החינוכי; )2( – המדריכים  3
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4.1 תובנות שעלו מתוך הראיונות עם המדריכים ועם אנשי הצוות החינוכי

גורמים התורמים להצלחת התוכנית, על פי הצוות החינוכי והמדריכים

יתרון הקרבה בגיל לתלמידים: חברי הצוות החינוכי והמדריכים ראו בקרבת הגיל בין המדריכים לתלמידים יתרון משמעותי. . 1

היו חשים  לא  רגישים שאולי  נושאים  על  ולשוחח  להיפתח  נוח בקרבת המדריכים,  להרגיש  זו הקלה על התלמידים  עובדה 

יכולים לתת  נוח לשוחח עליהם עם המורים. כמו כן, המדריכים  ציינו כי הקרבה בגיל מוסיפה תוקף לדבריהם מאחר שהם 

דוגמאות שהם עצמם חוו. )1, 2( 

הכנה מסודרת ומפורטת של המפגשים בכיתות: המדריכים הכינו, בליווי מקצועי, את תוכני המפגשים, כולל פעילויות לכל . 2

מפגש, נושאים לדיון וחומרים נלווים. הדבר אפשר להם להגיע לכיתות מוכנים לפעילות ולערוך הדרכות מעניינות ומקצועיות. 

)2 ,1(

נוכחות של מורה בכיתה: נוכחות המורה בכיתה סייעה בעיקר בשמירה על המשמעת, דבר שאתגר את כל המדריכים. כמו כן, . 3

נוכחותן של המורות בכיתה אפשרה להן להשתתף בדיון וללמוד את הנושא יחד עם התלמידים. )1, 2(

יוצרת. לפיכך, הם הכירו . 4 ונחשפו לקשיים שהיא  מחויבות המדריכים לנושא: המדריכים הכירו את תופעת הבריונות ברשת 

בחשיבות הפעילות והביעו רצון להשתתף בה ולתרום לתלמידים מניסיונם ומן הידע שלהם. )2(

הכשרה למדריכים: כל המדריכים השתתפו בהדרכה שנערכה לפני תחילת התוכנית. במפגשי ההדרכה הם למדו לעומק את . 5

הנושאים שעליהם הם אמורים לדבר, כגון מהו לחץ חברתי, מהי בריונות ומהי בריונות ברשת. מפגשי ההדרכה היו חשובים 

למדריכים הן אישית והן בהקשר של התפקיד שלקחו על עצמם. )2(

ומאפשרת . 6 מחזקת  יותר,  מהנה  המשותפת  העבודה  המדריכים,  לדעת  בזוגות.  נעשתה  בכיתות  ההדרכה  בזוגות:  עבודה 

למדריכים להשלים זה את זה. )2(

ניסיון בהדרכה: כל המדריכים שהתנדבו לתוכנית היו בעלי ניסיון בהדרכה בצופים. ניסיון זה סייע להם רבות בבואם להדריך . 7

תלמידים בבית הספר. )2(

היות המדריכים תלמידי בית הספר שבו הדריכו: המדריכים הכירו היטב את הווי בית הספר ואף את השפה הייחודית לו. זאת . 8

ועוד, התלמידים הכירו אותם ויכלו לפגוש אותם גם מחוץ למסגרת השיעור הייעודי. )1(

גורמים המקשים על הפעלת התוכנית, על פי הצוות החינוכי והמדריכים

קשיי משמעת בכיתה: כל המדריכים ציינו את הצורך בשמירה על משמעת כקושי שבו הם נתקלו. גם במקרים שבהם הייתה . 1

מורה בכיתה, קשיי משמעת הפריעו למדריכים להעביר את הפעילויות שהכינו. גם המורות והמנהל שרואיינו ציינו זאת כגורם 

מאתגר. )1, 2(

העיתוי של תחילת התוכנית: בשל אילוצים שונים החלה התוכנית לפעול בבתי הספר בשלב מאוחר יחסית בשנת הלימודים, . 2

וגם  המורים  גם  במקום חמישה,  לכך שהתוכנית הצטמצמה לשלושה מפגשים  גרם  לעובדה שהאיחור  נוסף  פסח.  בסביבות 
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המדריכים הצביעו על הקשיים שנוצרו בשל כך )1, 2(:

▫ המדריכים היו באותה עת בשיא תקופת המבחנים, בעומס לימודי ובהכנות לבגרויות. הם התקשו לוותר על שיעורים שלהם 	

כדי לפנות זמן להדרכה.  

▫ התלמידים עצמם היו בתקופת מבחנים לקראת סיום השנה.	

▫ הנחוצים 	 התיאומים  כל  את  לעשות  קשה  והיה  השנה  סיום  ערב  מאוד  עמוסה  הבית-ספרית  המערכת  הדברים,  מטבע 

להפעלת התוכנית. 

מחסור בתמיכה מקצועית: המדריכים אומנם קיבלו הכנה והדרכה לפני כניסתם לכיתות, אך כולם ציינו כי לא קיבלו מספיק . 3

ליווי ותמיכה במהלך ההדרכה, בעיקר מתנועת הצופים. חלק מן המדריכים ציינו כי היועצת או דמות אחרת בבית הספר סייעו 

להם, אך ניכר שהמחסור בליווי מקצועי הקשה על המדריכים הצעירים. )2(

מיעוט המפגשים: התוכנית השלמה חולקה לחמישה מפגשים עם תלמידים בכיתות, אולם בסופו של דבר, בשל האילוצים, . 4

קוצרה לשלושה מפגשים. חלק מן המדריכים חשו כי עקב כך הם לא הצליחו להעמיק מספיק בנושא וכי לתלמידים דרוש היה 

זמן נוסף לשם הפנמת החומר. )2(

קשיי התארגנות למפגשים: המורות ציינו כי המדריכים לא תמיד הגיעו מוכנים לגמרי לקראת המפגשים, והיו זקוקים לסיוע . 5

בהתארגנות לקראתם. )1(

מפגשים ארוכים מדי: מפגשים של שעה וחצי הם ארוכים למדי, ובשניים משלושת בתי הספר המורות התרשמו שהמפגשים . 6

ארוכים מדי וכי התלמידים החלו לאבד עניין לקראת סופם. לדעתן עדיף היה לקיים מפגשים קצרים וממוקדים יותר. )1(

קשיים במערכת השעות: יש קושי ממשי למצוא זמן פנוי במערכת הלימודים של המדריכים ושל התלמידים גם יחד. )1(. 7

חוסר קשר עם הצופים במהלך הפעילות: בשניים מבתי הספר ציינו את חוסר הקשר כגורם בעייתי שהקשה על ההתנהלות, . 8

על תיאום מועדי ההדרכה, על ליווי ורפלקציה תוך כדי הפעילות ועל סיוע בפתרון בעיות שצצו במהלך העבודה. יש לציין 

כי גם רכז התוכנית מטעם הצופים ציין כי לא היה קשר טוב עם בתי הספר, דבר שהפריע גם לדעתו להתנהלות מיטבית של 

התוכנית. )1(

חזרה על חומרים שכבר הועברו בכיתות: בחלק מבתי הספר ציינו המורות כי חלק מן הפעילויות והנושאים שהעלו המדריכים . 9

בתוכנית כבר הועברו לתלמידים, דבר שגרם למידה מסוימת של שעמום וחזרתיות. )1(

4.2 תובנות שעלו מן הריאיון עם רכז התוכנית מטעם תנועת הצופים
תפקידיו העיקריים של רכז התוכנית מטעם הצופים הם:

איתור מדריכים בצופים בשכבת י”א-י”ב שמוכנים להתנדב לתפקיד.. 1

הכנת תוכנית הדרכה למדריכים ויישומה בפועל. תוכנית ההדרכה כללה שני מפגשים עם המדריכים לפני יציאתם לשטח. . 2
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ביסוס שיתוף הפעולה עם בתי הספר, בסיועה של נציגת משרד החינוך, כדי לבצע את התיאומים הרבים הנחוצים לפעילות. . 3

ליווי יישומה של התוכנית בפועל. . 4

בריאיון עם הרכז עלו תובנות חשובות מתוך שנת הפעילות שהסתיימה. מאחר שזו הפעם הראשונה שבה פועלת תוכנית כזו, היו 

דברים רבים שנלמדו תוך כדי עשייה. אלה הן התובנות העיקריות:

גורמים התורמים להצלחת התוכנית

להצלחת . 1 רבות  תורמת  הספר  בבית  טובה  מקשרת  חוליה  הספר:  בית  עם  וקבוע  יציב  לקשר  מרכזית  דמות  של  חשיבותה 

התוכנית בהיותה גורם שמסייע בפתרון בעיות, בתיאום מפגשים וכדומה. באחד מבתי הספר הדבר הצליח והיועצת, שלקחה 

על עצמה את ליווי התוכנית, הייתה בקשר קבוע עם הרכז, דבר שהקל על ההתנהלות עם בית הספר.

שהם . 2 העובדה  ובשל  התלמידים  של  לעולמם  קרובים  המדריכים  היות  בשל  יתרון  היא  בגיל  קרבה  לתלמידים:  בגיל  קרבה 

עצמם חווים רבים מן הקשיים שעליהם הם מדברים. 

פורמלי. מדריכי . 3 ואילו הצופים את החינוך הלא  מייצגים את החינוך הפורמלי  בתי הספר  בין הפורמלי ללא פורמלי:  חיבור 

הצופים מביאים לבין הספר את הידע והניסיון הרב שצברו במסגרת הצופים, ומספקים לתלמידים חוויה מרעננת ושונה מדרך 

ההוראה בבית הספר. 

גורמים המקשים על הפעלת התוכנית

קשר עם בתי הספר: לדברי הרכז, הקשר בין בתי הספר לצופים היה אבן נגף בהצלחת התוכנית. בין השאר, הקושי בא לידי . 1

משרד  מצד  מספקים  ותיווך  גיבוי  ללא  וזאת  הספר  לבתי  התוכנית  את  לשווק  כדי  שנדרשו  הרבים  ובמאמצים  בזמן  ביטוי 

החינוך. הדבר גזל זמן רב בתחילת הדרך, ואף היה צורך להחליף את אחד מבתי הספר שנבחרו לבית ספר אחר שהיה נכון יותר 

לשתף פעולה.

לשניהם. . 2 הגיעו  לא  רובם  אך  הדרכה  מפגשי  בשני  להשתתף  הוזמנו  בתוכנית  המדריכים  מספיק:  מחויבים  מדריכים  איתור 

המפגש הראשון עסק בנושא הבריונות ברשת וכן באופן העברת שיעורים בכיתה. המפגש השני היה האקתון לכתיבת תוכנית 

בבית  לפעילות  להתחייב  שלהם  הקושי  מן  הצעיר,  מגילם  נובע  להתחייב  המדריכים  של  הקושי  עצמם.  למפגשים  מפורטת 

בתיכון  לומדים  בצופים,  )פעילים  שלהם  הנוספות  הפעילויות  ומעומס  בצופים  כמדריכים  מפעילותם  שונה  שהיא  הספר 

ומשתתפים בפעילויות כגון ספורט ומוזיקה(.

שימור המוטיבציה של המדריכים במהלך התוכנית: כפי שצוין בסעיף הקודם, מדובר בבני נוער מתבגרים שלמרות כוונותיהם . 3

יש לחפש דרכים לשמר את המוטיבציה של המדריכים  כי  הטובות, לעיתים מאבדים עניין בפעילות שהתחילו. הרכז חושב 

המתנדבים, בין השאר על ידי אמצעים חיצוניים כמו הענקת תעודת הוקרה, מתן ציון בתעודה או כל דרך אחרת. 

עבודה עם שלושה שבטים: לתוכנית התנדבו מדריכים משלושה שבטי צופים. הפיזור היקשה על הרכז להיות בקשר קרוב איתם. . 4
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הכנסת התוכנית למערכת הבית-ספרית: רכז הצופים נתקל בקושי רב להכניס את התוכנית החדשה לתוך מערכת השעות . 5

ובכך  הלימודים  שנת  תחילת  לפני  התוכנית  פעילות  שעות  את  לתאם  היה  עדיף  לדבריו,  והעמוסה.  הסבוכה  הבית-ספרית 

לאפשר לה לפעול במלואה.

העיתוי של תחילת התוכנית: התוכנית החלה מאוחר מדי במהלך השנה, בזמן שבו התלמידים כולם עסוקים בבחינות ובהכנות . 6

לסוף השנה. כך נוצר מצב שבאחד מבתי הספר התקיים המפגש השלישי בשבוע האחרון ללימודים. כדי להצליח, על התוכנית 

להתחיל סמוך לתחילת השנה ובכך לאפשר עבודת עומק ללא הלחץ של סוף השנה המתקרב. 

הצורך במתן הדרכה וליווי: המדריכים הצעירים קיבלו הכנה לפני הכניסה לכיתות, אך תהליך הליווי במהלך עבודתם לא היה . 7

רציף וקבוע, ואין ספק שהדבר נחוץ, כפי שציינו הם עצמם וכן המורים. 

5. דיון ומבט לעתיד
ומאוזנת  בני הנוער לפתח מגוון מענים לקידום התנהלות בריאה  נולדה מתוך המאמץ של כל העובדים עם   MEET-התוכנית לי

ברשת ולמניעת בריונות ופגיעה. ייחודה של התוכנית טמון בכך שהיא מפגישה שני ‘שחקנים’ גדולים בעולמם של בני הנוער – בתי 

הספר ותנועת נוער. המפגש ושיתוף הפעולה בין שני הגורמים הללו כמעט מתבקש בשל היתרון הגדול של יצירת רצף בין מסרים 

ופעילויות הנעשות בבתי הספר בתחום זה, ובין הנעשה בפעילויות של הצופים. רצף זה יחזק את המסרים, יעצים אותם ויציג לבני 

הנוער מסגרת התייחסות יציבה אחת שתסייע להם להבין את החשיבות של התנהלות נכונה ברשת. 

התוכנית סיימה את שנת הפיילוט הראשונה, ומן הראיונות שקיימנו בתהליך הלמידה עלה כי חלק מן היעדים שהוגדרו בתחילת 

הדרך מומשו ואילו אחרים לא מומשו. כך למשל, הצליחו יוזמי התוכנית לפתח שיטת עבודה ייחודית שמשלבת את היתרונות של 

תנועה הצופים עם אלו של המערכת הבית-ספרית. כמו כן, נבנו מערכי שיעור זמינים לשימוש של תוכניות דומות בעתיד. אשר 

לשביעות הרצון של התלמידים והשפעת התוכנית עליהם, לא ניתן היה למדוד זאת בתהליך הלמידה הנוכחי. משיחות עם מדריכים 

ומורים עלה כי ברוב הכיתות שבהן הועבר החומר, התלמידים דיווחו על למידה משמעותית ועל החשיבות של העיסוק בנושא. כדי 

להמשיך ולפתח את התוכנית יש לבדוק ולמדוד מדידה שיטתית את השפעת התוכנית על התלמידים. 

תהליך הלמידה הנוכחי אפשר לזהות חמישה גורמים חשובים שיכולים לתרום להצלחת התוכנית בהמשך הדרך: 

בניית מנגנון לשיתוף פעולה מוצלח בין בתי הספר לתנועת הצופים. מנגנון זה יאפשר כניסה מסודרת של התוכנית לבתי . 1

הספר וקיום תקשורת רציפה בין שני הגופים. עבודה מסודרת כזו תחל בהצגת התוכנית לבתי הספר מבעוד מועד, על ידי גורם 

לתוכנית שעימו  בית-ספרי  רפרנט  למנות  בית הספר חשוב  לאחר קבלת הסכמת  ברשות.  ו/או  החינוך  בעל סמכות במשרד 

יתנהל בקביעות איש הקשר מטעם תנועת הצופים. 

בהדרכתם, . 2 להשקיע  יש  לפיכך,  בפועל.  התכנים  את  שמעבירים  אלו  הם  המדריכים  בתוכנית.  מדריכים  של  ושימור  איתור 

בהכנתם לכניסה לכיתות ובשמירה על המוטיבציה שלהם במהלך התוכנית. רצוי שכל זאת ייעשה בתיאום בין הצופים לבין 

בתי הספר. 
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ליווי והדרכה למדריכים המתנדבים. חשוב לקיים הדרכה קבועה לאחר כל מפגש וגם בתום התוכנית. המדריכים, שהם בני . 3

נוער, נתקלים בקשיים במפגש עם התלמידים בכיתות וזקוקים לסיוע של גורם מקצועי מנוסה. ההדרכה אף תשמש ערך מוסף 

של התוכנית שלא דובר רבות והוא הלמידה וההתפתחות האישית של המדריכים המתנדבים. 

תחילת פעילות במועד הנכון. עיתוי תחילת התוכנית יכול להיות גורם מכריע בהצלחתה או בכישלונה; כל המרואיינים הדגישו . 4

כי חשוב שהתוכנית תחל לפעול בתחילת השנה ותסתיים לפני תחילת תקופת המבחנים.  

גמישות בהתאמת המענים לצרכים הייחודיים של בית הספר. הגמישות מאפשרת לתת מענה טוב יותר למאפייני בתי הספר. . 5

כך למשל, בתחילת הדרך תוכננו שיעורים שיועברו לכלל הכיתה, אולם בהמשך ראו המדריכים והמורות כי עדיף לפצל את 

הכיתות לשתיים כדי להתמודד עם בעיות משמעת.
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נספח א

דוגמאות לפעילויות שהמדריכים העבירו בכיתות

מהו סל הערכים שלי והגבולות האדומים שלי? 

ביחידה זו נעסוק בסל הערכים האישי של כל תלמיד: במה הוא מאמין? מה הדברים החשובים לו? ומהם הערכים שלאורם הוא 

פועל ביום יום? בחלק השני של היחידה נעסוק בגבולות האדומים של כל תלמיד, נבחן סיטואציות שונות ומצבים מורכבים שבהם 

הוא יכול להימצא, וניתן מקום לתחושות השונות בנוגע לגבולות המצויים אצל כל תלמיד.  

סיכום – מה למדנו ואילו כלים שיש לנו בהתמודדות מול קבוצה \ בריונות? 

ביחידה זו יתקיים סיכום לתהליך הלמידה: עם איזה ידע וכלים הם יוצאים? אילו דברים חדשים הם הבינו? 

בהמשך לכך – מה התפקיד שאותו הם בוחרים לקחת בתקשורת ברשת? עם איזה כלים הם יוצאים לעידוד שיח חיובי ולטיפול 

בבריונות ברשת כפרטים וקבוצה. מהם החששות שלהם ומהן התקוות? 

ביחידה זו חשוב לצאת עם תוצר: אמנה אישית וכיתתית לכללי התנהגות ברשת. 

פעילות בנושא:  מה הסכנות והרווחים באינטרנט ואיך אנחנו יכולים לפעול לפי הקווים האדומים שלנו?

נשים על דפי A3 של שמות רשתות חברתיות באינטרנט ונדביק על הלוח/ קיר:

פייסבוק; ואתאם; אינסטגרם;  יוטיוב; מיוזקלי;  אחר

 0 נחלק לתלמידים מדבקות ונבקש שישימו חמש מדבקות איפה שהם נמצאים הכי הרבה, ארבע במקום אחרי זה וכן הלאה עד 

לרשת החברתית שבה משתמשים הכי מעט.

לאחר מכן נשאל:

כמה אחוזים מן הזמן שבו הם בקשר עם אנשים הם מבלים ברשתות חברתיות? ■

מה טוב בזה? ומה פחות טוב לדעתם? ■

15 דק', אביזרים: מדבקות קטנות, כותרות של הרשתות החברתיות. ■
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נבקש מכל אחד מן התלמידים לחשוב על מקרה שהוא חווה בעצמו או שמישהו אחר שהוא מכיר חווה, של לחץ קבוצתי בהקשר 

של תקשורת ברשת.

מי שרוצה מוזמן לשתף.

נשאל:

באיזו מידה אנחנו בכלל יכולים לעמוד מול לחץ קבוצתי? ■

מה יכול לעזור לכם כדי שתוכלו להיות יותר עצמאיים בדעות שלכם )אפשר להזכיר את הקווים האדומים מן הפעילות הראשונה( ■

באילו מקרים תצליחו לעמוד מול לחץ קבוצתי ובאילו מקרים בדרך כלל זורמים? ■

נבקש מכל תלמיד לחשוב על שני דברים :

דבר אחד שלקח מן הפעילות – תובנה, מחשבה, משהו שלמד, משהו שירצה ליישם ■

דבר אחד שאם יסכימו עליו בכיתה אז יצליחו למנוע בריונות ברשת – את זה נבקש שירשמו בפתק שנחלק. ■

לאחר 3-2 דקות נערוך סבב שיתוף ובו כל אחד מן התלמידים והתלמידות ישתפו את מה שלקחו ואת ההמלצה שלהם לכיתה לגבי 

התנהגות שתמנע בריונות ברשת.

נאסוף את כל ההמלצות ונשאל את הכיתה אילו המלצות הם מסכימים לאמץ כקבוצה.נאסוף את כל ההמלצות שיוסכמו, נרשום 

אותן על פלקט ונכין יחד אמנה כיתתית על פי הדברים שנכתבו.בעזרת חומרי היצירה נוכל לקשט את האמנה.

הערה למדריך/ה: הפעילות הזו חשובה ביותר, היא מסכמת את שלוש הפעולות ומשאירה לכיתה תוצר אשר יסייע להם לבנות תרבות 

אחרת של שיח ותקשורת אשר תוכל לצמצם ולמנוע תופעות של בריונות ברשת. חשוב להקדיש לפעילות הזו את הזמן הנדרש.


