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 יום נגד בריונות הצעה לפעילות בנושא  

 רקע 

קיימת בכל  אשר  בפברואר בכל שנה, הוא יום נגד בריונות ומוקדש להעלאת מודעות לבריונות כלפי חלשים    9-ה

ועוד.   באינטרנט  בעבודה,  בצבא,  הספר,  בבתי  ברשתות  מקום,  לבריונות  קורבן  הוא  בישראל  שני  ילד  כל 

אופן פיזי במהלך , כאשר אחד מכל ארבע הותקף במהילדים סבלו מבריונות בבית הספר  70%-החברתיות וכ

 שנת הלימודים. 

כוח  של  הפגנה  הכוללת  התנהגות  היא  איומים  בריונות  אלימ,  של  שונים  יעדים ות  וסוגים  להשיג  מנת    על 

ע   .מסויימים להיות מופעלת  ידי קבוצה שלמה של אנשיםבריונות עשויה  על  או  ידי פרט בחברה אנושית  .  ל 

 . הפועלים.ות בבריונות עלולים.ות להיות נתונים.ות בעצמן.ם לבריונות על ידי אחר.תא.נשים לעיתים 

.  לזר, מגדר או גיל אף מגברמה יומיומית ולא פוסח ע נוכח  ריונות  נושא הב  אהילה הג הבקרב הק,  נו הרב רלצע 

 ולפעול על מנת להפסיקם. בתנו ידע לזהות מקרים כאלו בסבו, כקהילה נ חשוב מאוד שאנ

 ניתן לפנות למרכז הדיווח של האגודה ע"ש ניר כץ.  בופובית"יונות להטלדיווח על מקרה בר

center-katz-https://www.lgbt.org.il/nir  

 הצעה לפעילות  

הזמינו את חברות וחברי הקהילה לדון בנושא, פזרו כתבות ומקורות מידע, קראו יחד ודונו בנותנים   •

מהשיח.   שעולות  מופעלת ובתחושות  האם  ברשת?  בבריונות  נתקלת  האם  בעיניך?  בריונות  מהי 

להיות   עלולים  כקהילה  אנחנו  האם  שלנו?  הקהילה  כלפי  אנחנו    בריונים?בריונות  מרחבים  באילו 

  לחוות בריונות? ותעלולים

לעורר תחושות רבות ומגוונות, חשוב לקיים אזהרה של טריגר ולאפשר בריונות היא נושא רגיש שעלול  

 שיח רגשי פתוח וגלוי עם חברי וחברות הקהילה.  

אפשר להזמין את אחת מחברות הקהילה לספר את הסיפור האישי שלה  –או שיחה פתוחה הרצאה  •

 או להזמין הרצאה על בריונות ולאפשר לאחריה עיבוד ושיחה עם חברי וחברות הקהילה.  

הזמינו את חברי וחברות הקהילה, חלקו לקבוצות קטנות כאשר כל קבוצה תחשוב   –למידה משותפת   •

משפחה, עבודה(, כל קבוצה צריכה לכתוב סימנים לזיהוי    על מערכת יחסים כלשהי )חברות, זוגיות,

 בריונות במערכת היחסים ולהציע כיצד ניתן להתמודד עם בריונות זו ובמי ניתן להיעזר על מנת למנוע 

 אותה או להתמודד איתה.  

 מקורות מומלצים לשימוש 

 https://www.inn.co.il/news/158218: מחקר: מה בין בריונות לתאונות דרכים •

 https://2jk.org/praxis/?p=1221סקירה תאורטית ומעשית:  –בריונות ברשת  •

 https://did.li/PytlCעובדות על בריונות:  10 •

 / https://www.bezeq.co.il/gallerypress/10_02_2019 :סקר של בזק בנושא בריונות •

  האם יש לנו זכות חוקתית להיות בריונים? –הגבול שבין חופש הביטוי לבין בריונות רשת  •

https://idclawreview.files.wordpress.com/2020/07/lior.pdf 

 html-ticles/0,7340,Lhttps://www.calcalist.co.il/ar.3629417,00ברית נגד בריונים:  •

פיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות:   •

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/giborei_al_new.pdf 

 מספרי ומוקדי סיוע 

 ברשת ילדים ונוער  "קו חם" להגנה מפני פגיעות – 105 •
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