
  
 

 מטרות:

  "ברשתהבנת עוצמת הפגיעה הנגרמת בעקבות "שיימינג 
 "הבנת הסיבות לתופעת ה"שיימינג 
  לאמירות פוגעניות ברשתהקניית דרכי תגובה חיוביות והוגנות 

 רים:עז

 תמונות אינסטגרם /שיחות וואטסאפ עם מקום ריק לכתיבת תגובות 
 כלי כתיבה 
  "קטע מתכנית "הצינורhttps://goo.gl/YKa4nG 
 סרטון "stop bullyinghow to ": https://goo.gl/nF2DnX 

 פעילות:ל רקע

יּוש )באנגלית:  -שיימינג בושה ( הוא פרסום התנהגות שלילית  –  Shame, מהמילהShamingבִּ
 של אדם או מותג על מנת לביישו, בעיקר באמצעות האינטרנט והרשתות החברתיות.

, פרסום התנהגות חיובית, פרגון וכתיבת שבח על מנת לפאר אדם ההיפך משיימינג -פיימינג
 תהילה( -  Fame, מהמילה Famingלו. )באנגלית  ולתת לו את הכבוד הראוי

 פעילות:מהלך ה

תולים על קירות החדר פוסטרים עם הדמיה של הודעות אינסטגרם או שיחות וואטסאפ ובהן 
 הודעות פוגעניות ומקום ריק לכתיבת הודעות חדשות.)מצורף בנספח(
 עצמם.מזמינים את המשתתפים לעבור בין הפוסטרים ולהוסיף תגובות משל 

 עוברים בין הפוסטרים וקוראים את התגובות שנכתבו.

 במליאה מקיימים דיון על פי הנקודות הבאות:
  האם תופעת ה"שיימינג" היא תופעה מוכרת לכם? האם אתם מכירים חברים שנפגעו

 מתגובות שנכתבו עליהם ברשת?
 נו עלולים מי לדעתכם עלול להיפגע מתגובות ברשת? מי יכול להיות הצד הפוגע? )כול

 להיפגע וכולנו עלולים גם לפגוע(
  ,מהן הסיבות לתופעה לדעתכם? )האנונימיות שברשת, כותבים אל המסך ולא אל האדם

 רצון להרגיש פופולריים, חוסר מודעות להשלכות של מה שנכתב( 

 פיימינג במקום שיימינג
 

 מרכז הורשת  ©המועצה לילד החוסה" |  –"ילדים בסיכוי ©

  לילך מגנאג'יכתבה: 

https://goo.gl/YKa4nG
https://goo.gl/nF2DnX
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שנכתבו על הדוגמנית טהוניה  עוצרים לרגע ומקרינים קטע מתכנית "הצינור" העוסק בטוקבקים
 רובל.

 מבקשים מהמשתתפים להגיב באופן חופשי לקטע מהתכנית וממשיכים את הדיון :

 ?איך מרגיש הצד שנפגע מתגובות פוגעניות ברשת 
  ?מה עלולות להיות התוצאות של "שיימינג" ברשת 
 ני מה אנו יכולים לעשות על מנת להפחית ולצמצם את התופעה? )לעצור ולחשוב לפ

איך היינו מרגישים אם היו כותבים זאת  -שכותבים, לדמיין את עצמנו במקום הצד השני
 עלינו?(

  מה אפשר לעשות אם נפגענו מתגובה ברשת? )לשמור על קור רוח, לא למהר "להשיב
 אש", לענות בהומור, לשתף ולהתייעץ(

 

שממחיש כיצד ניתן לעצור דו שיח שעלול  HOW TO STOP BULLYINGמקרינים את סרטון 
 להסלים ולהיות אלים.

 

  מה אנחנו יכולים לעשות? –הסכם קבוצתי 
 ! FAMINGעוברים ל  מנסחים יחד עם המשתתפים אמנה קבוצתית שכותרתה:

 

 סרטונים נוספים העוסקים בנושא:

 שומרים על הילדים גם ברשת :https://goo.gl/2XrpqN 
 ברשת:   זה מה שמחכה לילדיםhttps://goo.gl/DX1cyW 
 לשון הרע לא מדבר אלי :https://goo.gl/KLMJQk 
 אל תשתפו אל תשתתפו :goo.gl/TC3zm3https:// 
 איך לעצור שיימינג :https://goo.gl/337TRL 
 כמה שווים הצחוקים שלכם בחיי אדם? https://goo.gl/D2Mgbm 
 שיימינג בואו נעצור את זה ://goo.gl/ezNFushttps: 
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