
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בתכנית "בוגרים" של נגבה מלמדים על הסכנה שבנידוי חברתי ובאיומים ברשת

התעללות יכולה להרים את ראשה המכוער בדרכים רבות . זה היה המסר 

על אלימות שהתקיימה  הל נגבה בסדנשהועבר לחניכי תכנית "בוגרים" ש

לאחרונה. האסוציאציה הראשונה שעולה על הדעת כשאומרים התעללות, 

יכולה להיות מילולית או כתובה, בעיקר היא פגיעה פיזית. אך התעללות 

ברשת החברתית. היא גם יכולה להיות חברתית, כשקבוצת ילדים מחליטה 

 להתעלם לחלוטין מאחד מחבריה.

לוקחת חלק בתכנית "בוגרים" של נגבה המלווה את  13-מוריה, בת ה

המעבר של בני נוער מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים. היא מספרת: 

"כשהגעתי לבית ספר חדש בכיתה ג' לא הכרתי אף ילד. אף אחד לא דיבר איתי במשך שבועות. אף אחד לא 

 זה היה נורא"הזמין אותי ולא שיתפו אותי בשום דבר. 

בני הנוער אינם מודעים לכך שמה שנראה להם כהתנהגות נורמלית, היא באמת התנהגות אלימה ומזיקה. "שמתי 

ילדים בתכנית מדברים באגרסיביות זה לזה, בצורת הדיבור שלהם יש מעין איום. הם כותבים לב שחלק מה

בווטסאפ של הקבוצה בדיחות על חשבון חבריהם." אומרת שרון שלום, המדריכה של ילדי כיתה ז'. "היינו חייבים 

 להתייחס לנושא"

דים ילבנושא אלימות. הדיון נפתח בצפייה בסרט "  הואכן, שרון ולביא אורן, המדריך של ילדי כיתה ו', קיימו סדנ

ללא רחמים", שהופק על ידי בני נוער ישראליים ומבוסס על סיפור אמיתי של צעיר שהתאבד בגלל נידוי חברתי 

ואז הראו להם , ית. בתחילה, בני הנוער לא האמינו שהסרט מבוסס על סיפור אמיתיתואיומים שקיבל ברשת החבר

 קטע מתוך יומן החדשות שדיווח על המקרה. הם היו המומים!

פתח דיון על מקרים שקרו בקבוצה, ובני הנוער הבינו שגם הם תבעקבות זאת ה

 .מסוימיםנהגו באלימות במקרים 

" רק היום קרה לי משהו בבית הספר, קבוצת ילדים חברה נגדי." אמרה מוריה, 

"התעללות הפכה לחלק מחיי היום יום שלנו, ואנחנו צריכים להכיר בכך כדי 

  .הימנע מכך"ל
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ביקור במחלקת ילדים בסורוקה במסגרת 

 מצווה''.פרויקט ''בת 

סדנה להכנת אחד מילדי המועדונית ב בבית לוי וילאר בבאר שבע. קבוצה שבת
 סושי בבית גרוסמן 

 ע"י.
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