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    יםיםיםיםמנהלמנהלמנהלמנהל    תקצירתקצירתקצירתקציר

אישית עבור ילדי� ומתבגרי�. � האינטרנט לזירה מרכזית של תקשורת ביבשני� האחרונות הפכה 

לחשו� אות� לסכנות שונות כגו� בריונות מקוונת, הטרדה, שימוש לרעה במידע,  עלולהפעילות זו 

התנהגות פוגעת, פגיעות פיסיות ומיניות בעקבות מפגשי� ע� זרי� שההיכרות הראשונית עימ� 

עסקו בנושא התמקדו בעיקר בתיאור התופעה ואפיו� המעורבי� בה. מחקרי� ש נוצרה ברשת ועוד.

הרבה פחות ידוע על הסיבות והגורמי� שמובילי� ילדי� ומתבגרי� להתנהג בצורה שעלולה לחשו� 

של ילדי� ומתבגרי� את סכנות הרשת בתפיסותיה�  עוסקאות� לסיכו� ברשת. לפיכ�, מחקר זה 

ת כגורמי� שעשויי� לעצב את התנהגות� ברשת. זאת ואת העמדות הרווחות בסביבת� החברתי

יסייעו לגורמי� חינוכיי� בעיצוב ותכנו� של תכניות מניעה שיעזרו  המחקר מתו� רצו� שממצאי

  להפו� את האינטרנט לסביבה בטוחה יותר עבור ילדי� ומתבגרי�. 

ומגיבי�  ת הרשתדוח זה עוסק בשלושה נושאי� מרכזיי�: כיצד ילדי� ומתבגרי� תופסי� את סכנו

; מהי חווית� של קורבנות בחינת התנהגות� של ילדי� ומתבגרי� החושפת אות� לסיכוני�; אליה�

  לבריונות מקוונת.  

יא' בבתי ספר $תלמידי� בכיתות ו' 961הנתוני� המשמשי� את הדוח נאספו ממדג� מייצג של 

לדיווח עצמי. להל� עיקרי , באמצעות שאלו� ממוחשב 2011דצמבר $בחודשיי� נובמבר, בחולו�

  הממצאי� לפי סדר הפרקי�:

    פרקטיקות הגלישה באינטרנטפרקטיקות הגלישה באינטרנטפרקטיקות הגלישה באינטרנטפרקטיקות הגלישה באינטרנט

מהילדי� משתמשי�  91%השימוש באינטרנט הפ� לחלק אינטגרלי מחיי היומיו� של הילדי�.  �

 באינטרנט כל יו� או כמעט כל יו�, לרוב באמצעות המחשב האישי. 

 שני�.  7הגיל הממוצע לתחילת השימוש באינטרנט הוא  �

מורידי� קבצי�  77%צופי� בסרטוני וידאו,  93%ביותר ה� צפייה בתוכ� (הפעילויות השכיחות  �

בתוכנות  71%מבקרי� בד� פרופיל ברשת חברתית,  91%של מוסיקה או סרטי�), יצירת תוכ� (

 ).82%ני), והכנת שיעורי בית (שולחי� ומקבלי� דואר אלקטרו 60%למסרי� מידיי�, 

 גיל. ה עולה ע�השימוש באינטרנט לצרכי צפייה בתוכ� ויצירת תוכ�  �

שיש בה� כדי לחשו� אות� דפוסי השימוש קשורי� למגדר, בני� משתתפי� יותר בפעילויות  �

בפורומי�); בנות משתמשות באינטרנט יותר  38%משתתפי� בצ'אטי�,  39%לקשרי� ע� זרי� (

מבקרות בד� פרופיל  86%להכנת שיעורי בית), ולצרכי� חברתיי� ( 86%מודיי� (לצרכי� לי

 ברשת חברתית).

    הגדרת סכנות הרשתהגדרת סכנות הרשתהגדרת סכנות הרשתהגדרת סכנות הרשת

(באמצעות שאלה  כמסוכנת באינטרנטילדי� ומתבגרי� הקטגוריה הבולטת שהוגדרה על ידי  �

(יצירת קשרי� ע� זרי�, בריונות מקוונת, ניצול/הטרדה מינית, חשיפת  היא סכנות קשר פתוחה)

 ).79%) (פרטי� אישיי�, והתחזות/זהות בדויה

, (אמצעי התקשורת, הורי�, מורי�, חברי�) על סכנות האינטרנטממי שמעו מהילדי� ציינו  35% �

 ציינו את אמצעי התקשורת.  27%
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    מידע ואינטראקציה חברתיתמידע ואינטראקציה חברתיתמידע ואינטראקציה חברתיתמידע ואינטראקציה חברתיתתפיסות הסיכון בהתנהגויות של חשיפת תפיסות הסיכון בהתנהגויות של חשיפת תפיסות הסיכון בהתנהגויות של חשיפת תפיסות הסיכון בהתנהגויות של חשיפת 

פגישה פני� אל פני� ע� מישהו שהוכר לראשונה באינטרנט, ופרסו� פרטי� אישיי�, ה�  �

, בהתאמה) 76%, 80%ילדי� ומתבגרי� באופ� כללי (לההתנהגויות שנתפסות כמסוכנות ביותר 

י . פרסו� תמונות אישיות נתפסת כהתנהגות הכבהתאמה) 76%, 77%באופ� אישי ( ולמשיבי�

 באופ� אישי). 31%באופ� כללי,  25%פחות מסוכנת (

מבי� ההתנהגויות של בריונות מקוונת, שליחת הודעה בעלת תוכ� מיני נתפסת כמסוכנת ביותר  �

באופ� אישי), ושליחת הודעה מעליבה נתפסת למשיב  69%באופ� כללי, לילדי� ומתבגרי�  71%(

 באופ� אישי).למשיב  45%כללי, באופ� לילדי� ומתבגרי�  42%כהכי פחות מסוכנת (

 תפיסות הסיכו� קשורות למגדר. בנות תופסות את רוב ההתנהגויות כמסוכנות יותר מאשר בני�.  �

 בתפיסות הסיכו� ברוב ההתנהגויות.ע� המעבר בי� שלבי החינו�, קרי העלייה בגיל, חלה ירידה  �

    עמדות כלפי התנהגויות הסיכוןעמדות כלפי התנהגויות הסיכוןעמדות כלפי התנהגויות הסיכוןעמדות כלפי התנהגויות הסיכון

רוב ההתנהגויות שנבדקו אינ� נחשבות כהתנהגויות מקובלות בעיני הילדי�, ושיעורי המשיבי�  �

. אישור חברות לזרי� ברשת נתפסת כהתנהגות מעט יותר $72%ועד ל $61%משסבורי� כ� נעי� 

פרסו� תמונות אישיות נתפסת ). 47%מקובלת, שיעורי� נמוכי� יותר ציינו שזה לא בסדר (

 ).75%ת בעיני רוב הילדי� (כהתנהגות מקובל

בכל ההתנהגויות למעט ישנ� הבדלי� מגדריי� בעמדות הילדי� כלפי התנהגויות הסיכו�.  �

פרסו� תמונות אישיות ואישור חברות לאנשי� זרי�, נמצאו שיעורי� גדולי� יותר של בנות 

 שסבורות שהתנהגויות אלו אינ� מקובלות בהשוואה לבני�. 

שיעורי הילדי� שסבורי� ו המקובלות בהתנהגויותנו� חלי� שינויי� ע� המעבר בי� שלבי החי �

 ע� העלייה בגיל.  וקטני�שההתנהגויות שנבדקו אינ� מקובלות הולכי� 

לא נמצאו הבדלי� בנורמות המקובלות להתנהגות על פי סוג החינו� (ממלכתי, ממלכתי דתי,  �

הלומדי� בבתי ספר אחרי� ציינו שכלל מ 48%אחר) למעט בשליחת הודעה בעלת תוכ� מיני, 

 הלומדי� בממלכתי דתי.מ 81%לעומת איננה מקובלת 

    תפיסת עמדות קבוצת השווים, הורים ומחנכיםתפיסת עמדות קבוצת השווים, הורים ומחנכיםתפיסת עמדות קבוצת השווים, הורים ומחנכיםתפיסת עמדות קבוצת השווים, הורים ומחנכים

    חבריםחבריםחבריםחברים

שני שליש מהמשיבי� סבורי� שחבריה� חושבי� שמותר לפרס� תמונות אישיות באינטרנט  �

 ). 25%י� (), ורבע סבורי� שחבריה� חושבי� שמותר לפרס� פרטי� אישי67%(

שלילית כלפי מפגש ע� זרי� שהוכרו לראשונה  החבריה� עמדל) חושבי� ש62%רוב המשיבי� ( �

ת כלפי אישור חברות חבריה� עמדה שלילילשבי� שו) ח28%באינטרנט. כרבע מהמשיבי� (

 לזרי� ברשת.

) חושבי� שלחבריה� עמדה שלילית 64%מבי� ההתנהגויות של בריונות מקוונת, רוב המשיבי� ( �

כלפי העלאת קליפ מעליב לאינטרנט, כמחצית סבורי� שלחבריה� עמדה שלילית כלפי שליחת 

ציינו שלחבריה� עמדה  39%), 48%) ושליחת הודעה מעליבה (48%הודעה בעלת תוכ� מיני (

 בחר�. שלילית כלפי השתתפות

עמדת� האישית של המשיבי� כלפי ההתנהגויות שנבדקו לבי� ישנ� פערי� משמעותיי� בי�  �

תפיסת� את עמדות חבריה�. עמדות המשיבי� מחמירות יותר בכל הנושאי� לעומת תפיסת� 
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את עמדות חבריה�. הפערי� בולטי� במיוחד בהשתתפות בחר�, ובשליחת הודעה בעלת תוכ� 

 מיני.

בתפיסת עמדות החברי� נמצאו בארבע מתו� ההתנהגויות שנבדקו, פגישה  �הבדלי� מגדריי �

העלאת קליפ שמציג ופני� אל פני� ע� זרי�, שליחת הודעה בעלת תוכ� מיני, השתתפות בחר�, 

שיעורי� גבוהי� יותר מהבנות חושבות שלחבריה� עמדות  מישהו בצורה מעליבה ליוטיוב.

 ה לבני�.שליליות כלפי התנהגויות אלו בהשווא

 כי�תפיסת עמדות החברי� משתנה ע� המעבר בי� שלבי החינו�, כלומר, ע� העלייה בגיל הול �

 חבריה� עמדות שליליות כלפי התנהגויות הסיכו�. להמשיבי� שסבורי� ש ישיעור י�ופוחת

 הוריםהוריםהוריםהורים

), 72%רוב הילדי� סבורי� שלהוריה� עמדות שליליות כלפי שליחת הודעה בעלת תוכ� מיני ( �

), פגישה 60%), שליחת הודעה מעליבה (61%), השתתפות בחר� (65%פרסו� פרטי� אישיי� (

), והעלאת קליפ המציג מישהו בצורה 52%), אישור חברות לזרי� (58%פני� אל פני� ע� זרי� (

 ).50%מעליבה ליוטיוב (

 מהילדי� סבורי� שהוריה� אוסרי� על העלאת תמונות אישיות. 22% �

סיכו� שנבדקו, שיעורי� גבוהי� יחסית מהבנות ציינו שלהוריה� עמדות בכל התנהגויות ה �

 בהשוואה לבני�. מעורבות בהתנהגויות הסיכו� שליליות כלפי

� �שיעורי הילדי� שציינו שהוריה� אוסרי� עליה� לחשו� מידע  ע� המעבר בי� שלבי החינו

 וליצור קשרי� ע� זרי�, הולכי� ופוחתי�. 

  יםיםיםיםמחנכמחנכמחנכמחנכ

רוב הילדי� חושבי� שמחנכיה� מתנגדי� להתנהגות בריונות ברשת, לפגישה פני� אל פני� ע�  �

  . $60%ל 54%זרי� ולחשיפת פרטי� אישיי� ברשת, ושיעוריה� נעי� בי� 

ישנ� הבדלי� בי� בני� לבנות בתפיסת עמדות המורי� כלפי התנהגויות הסיכו�, שיעורי�  �

 מתנגדי� להתנהגויות אלו בהשוואה לבני�. גבוהי� יותר מהבנות ציינו שמחנכיה� 

ע� המעבר בי� שלבי החינו� חלה ירידה בשיעורי המשיבי� שציינו שמחנכיה� מתנגדי�  �

 להתנהגויות הסיכו� שנבדקו.

    התנהגות מדווחתהתנהגות מדווחתהתנהגות מדווחתהתנהגות מדווחת

) 79%), או מידע אישי (87%רוב הילדי� והמתבגרי� נמנעו מלשלוח תמונות שלה� או סרטוני� ( �

). מנגד, שישה 77%לאנשי� שלא פגשו פני� אל פני�, ורוב� נמנעו מלפרס� פרטי� אישיי� (

 תמונות שלה� באינטרנט בשנה האחרונה. �פרסודווחו על מתו� שבעה ילדי� 

) 57%רי� ע� אנשי� לא מוכרי� ברשת, יותר ממחצית (מבחינת פרקטיקות של יצירת קש �

) חיפשו חברי� חדשי� 51%מהילדי� אשרו חברות לאנשי� שלא פגשו א� פע�, וכמחצית (

 ברשת.

 .)82%רוב הילדי� לא שלחו הודעות בעלות תוכ� מיני ( �

 שליש מהילדי� אמרו ששלחו הודעה מעליבה למישהו בשנה האחרונה. �

ציינו ששלחו מידע  22%ילי� יותר בהתנהגויות של חשיפת מידע לזרי� (בני� בהשוואה לבנות פע �

 8%, 14%לעומת  שלחו תמונה או סרטו� 15%אישי למישהו שלא� פע� לא פגשו פני� אל פני�, 

 9%לעומת  17%), במפגשי� פני� אל פני� בעקבות הכרות באינטרנט (בהתאמה מהבנות



 

6  

 

, 35%, העברת הודעות מעליבות 24%הות בדויה ), ובהתנהגויות בריוניות (שימוש בזמהבנות

 ).בהתאמה מהבנות 4%, 22%, 12%, לעומת 26%ותכני� מיניי� 

תלמידי חטיבה עליונה חושפי� מידע אישי רב יותר באינטרנט, אחד מכל ארבעה שלח מידע  �

) פרס� פרטי� אישיי�. ה� ג� 33%) וכאחד מכל שלושה (24%אישי למישהו שאיננו מכיר (

) דיווח 20%יותר מתלמידי חטיבת ביניי� ויסודי ביצירת קשר ע� זרי�, אחד מחמישה ( פעילי�

שנפגש פני� אל פני� ע� מישהו שהכיר לראשונה באינטרנט, רוב� אשרו חברות באינטרנט 

 ).63%( לאנשי� שה� לא מכירי�

    כוונות התנהגותכוונות התנהגותכוונות התנהגותכוונות התנהגות

ת והעלמעטי� מתכווני� ל). 81%בשנה הקרובה (פרס� תמונות אישיות רוב הילדי� מתכווני� ל �

 ). 12%קליפ מעליב ליוטיוב (

לפרס� פרטי�  26%לשלוח הודעה מעליבה למישהו,  31%מתכווני� לאשר חברות לזרי�,  49% �

להיפגש פני� אל  $16% לשלוח הודעה בעלת תוכ� מיני, ו 17%להשתת� בחר�,  22%אישיי�, 

 פני� ע� מישהו שהכירו לראשונה באינטרנט.

), 22%), לפרס� פרטי� אישיי� (24%שמתכוונות לשלוח הודעה מעליבה למישהו ( שיעורי הבנות �

) 6%), להעלות קליפ שמציג מישהו בצורה מעליבה ליוטיוב (10%להיפגש פני� אל פני� ע� זרי� (

 28%, 17%, 21%, 31%, 37%) נמוכי� משיעורי הבני� (5%ולשלוח הודעה בעלת תוכ� מיני (

 בהתאמה).

שלבי החינו�, גוברי� הסיכויי� שילדי� ומתבגרי� ייקחו חלק בהתנהגויות של ע� המעבר בי�  �

 חשיפת מידע אישי ויצירת קשרי� ע� זרי�. 

    בריונות ובריונות מקוונתבריונות ובריונות מקוונתבריונות ובריונות מקוונתבריונות ובריונות מקוונת

 מהילדי� אמרו שמישהו התנהג אליה� בצורה פוגעת או מעליבה בשנה האחרונה.  38% �

מתלמידי יסודי  46%בריונות מגיעה לשיאה בבתי הספר היסודיי� והולכת ופוחחת ע� הגיל.  �

מתלמידי  $34%מתלמידי חטיבות הביניי�, ו 39%אמרו שנפגעו מבריונות בשנה האחרונה, 

 החטיבות העליונות. 

 ).8%) וטלפו� סלולרי (10%), אינטרנט (26%דרכי הפגיעה ה� פני� אל פני� ( �

), והצורה השכיחה היא 9%ביותר לפגיעה מקוונת הוא אתר של רשת חברתית ( המקו� הנפו0 �

), או הפצת מידע מעליב במקומות שאחרי� 5%באמצעות שליחת הודעה מעליבה או פוגעת (

 ).4%יכולי� לקרוא (

�  �מהילדי� שנפגעו  10%ניכר שקורבנות לבריונות מקוונת חשי� פגיעה משמעותית. מתו

) או כעבור 31%ציינו שנפגעו, א� מש� הפגיעה איננו ממוש� וחול� מיד ( 67%מבריונות מקוונת 

 ).42%מספר ימי� (

ניסו  47%קיוו שהבעיה תעל� מעצמה,  53%מבחינת דרכי התמודדות ע� בריונות מקוונת,  �

) לרוב חבר או 69%היא לשוחח ע� מישהו ( להתמודדות לפתור את הבעיה בעצמ�. דר� נוספת

 ).62%חברה (
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    י התמודדות עם סכנות הרשתי התמודדות עם סכנות הרשתי התמודדות עם סכנות הרשתי התמודדות עם סכנות הרשתדרכדרכדרכדרכ

שלוש דרכי� עיקריות להתמודדות ע� סכנות הרשת, הימנעות מפרסו� פרטי� ציינו  המשיבי� �

ה הימנעות משיח), 27%), הימנעות מאישור חברות בפייסבוק לאנשי� לא מוכרי� (31%אישיי� (

   ).27%ע� זרי� (
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    הקדמההקדמההקדמההקדמה

והוא הפ� נוכחותו של האינטרנט בחייה� של ילדי� ומתבגרי� בשני� האחרונות הולכת וגוברת 

לזירה מרכזית של תקשורת בי� אישית. הסביבה הווירטואלית מספקת מרחב נוח לחיזוק קשרי� 

השימוש ברשת עלול , לצד ההזדמנויות. קשרי� חברתיי� חדשי�של  וליצירה חברתיי� קיימי�

כגו� שהינ� תוצרי לוואי של האינטראקציה החברתית לחשו� ילדי� ומתבגרי� לסכנות שונות 

פגיעות מיניות ופיזיות בעקבות ו, בריונות מקוונת, הטרדה, התנהגות פוגעת, הפצת מידע שקרי

בריונות � שהקשר הראשוני עימ� נוצר ברשת. תשומת לב מיוחדת מוקדשת למפגשי� ע� זרי

יחות והחמורות ביותר (גולדשמידט שמדובר באחת מהתופעות השכ מצייני�שחוקרי� , המקוונת

אנונימיות, העדר רמזי� חברתיי�,  –שמתעצמת בשל המאפייני� הייחודיי� של הרשת , )2011

תפוצה רחבה, ריחוק שמפחית רגשות של אמפטיה, קלות התפעול והשימוש, העדר מגבלות של זמ� 

, Smith et al. 2008 ,Tokunaga 2010ומרחב, החדירה לפרטיות הביתית והעדר מנגנוני פיקוח ובקרה (

באשר לתוצאותיה הקשות. קורבנות לבריונות מקוונת דעי�  ימימת חוקרי�). 2009אבני ורות� 

), מצוקה, חרדה, Dehue et al. 2008), עצב (Patchinh & Hinduja 2006מדווחי� על תסכול, וכעס (

), ירידה Mishna et al. 2012), תחושה שהרשת איננה מקו� בטוח (Juvonen & gross 2008ופחד  (

), הרחקות, Dehue et al. 2008), חוסר רצו� ללכת לבית הספר (Beran & Li 2007בהישגי� הלימודי� (

   ).Ybarra et al. 2007השעיות והיעדרויות מבית הספר, ונשיאת נשק (

החינו� את אנשי מטרידה ובתוכ� הבריונות המקוונת סוגיית סכנות הרשת לילדי� ומתבגרי� 

ומעוררת שאלות באשר לתפקידה של מערכת החינו� במניעה וטיפול בתופעה. בד בבד, הידע 

 תופעהה בעיקר בתיאורומצ� ומתמקד המחקרי שעומד לרשות העוסקי� בחינו� בישראל מצ

ההתייחסות ל בשדה המחקרי הוא ופלטי זכה שטר�אחד הדברי� החשובי� . ובאפיו� המעורבי� בה

החברתית כגורמי� שמעצבי�  ת�סביבעמדות הרווחות בשל ילדי� ומתבגרי� ול לתפיסות הסיכו�

שעלולה לחשו� אות� לסיכו�. יתכ� שהילדי� אינ� תופסי� את התנהגות� ברשת את התנהגות� 

ברשת כמסוכנת וזה יכול לבוא לידי ביטוי בהתנהגות בלתי זהירה. תיאוריות שעוסקות בסיכוני� 

 �שתפיסת התנהגות כמסוכנת היא מרכיב חשוב בהפחתת המעורבות בה בריאותיי� מצביעות על כ

)Kershaw et al. 2003 והשפעתה על �בנוס�, בגיל ההתבגרות עולה חשיבותה של קבוצת השווי (

). מכא�, הבנת תפיסות עולמ� של ילדי� ומתבגרי� Michael & Ben-Zur 2007ההתנהגות גוברת (

  אפקטיביות שמיועדות להפחתת התנהגות סיכו� באינטרנט.  היא גור� מפתח בעיצוב תכניות מניעה

 ,�שיחדיו מציגי� תמונה מלאה של חווית האינטרנט  עוסק בשלושה נושאי� מרכזיי�דוח זה לפיכ

כיצד הנושאי� ה�: . חברתית הבהקשר של סכנות שקשורות לאינטראקצי עבור ילדי� ומתבגרי�

ומגיבי� אליה�; בחינת התנהגות� של ילדי� ומתבגרי� ילדי� ומתבגרי� תופסי� את סכנות הרשת 

    ; מהי חווית� של קורבנות לבריונות מקוונת.החושפת אות� לסיכוני�

ומטרתו לצייר  פרקטיקות הגלישה באינטרנט אתאר מתפרקי�. הפרק הראשו�  עשרהכולל הדו"ח 

סכנות את  י�מתאר והשלישיהפרק השני . קווי� כללי� להתנהגות� של ילדי� ומתבגרי� ברשת

שעלולות הרשת כפי שנתפסות בעיני הילדי� והמתבגרי� באופ� כללי ובאופ� ספציפי להתנהגויות 

באי� מתארי� פרקי� ההארבעה  קשורות לאינטראקציה ע� אחרי� ברשת.וסיכו� לחשו� אות� ל

יכו�, תפיסותיה� שעלולות לחשו� אות� לסאת עמדותיה� של הילדי� והמתבגרי� כלפי התנהגויות 
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 השמיניהפרק . יותעתידוכוונותיה� האת עמדות הוריה�, חבריה� ומחנכיה�, התנהגות� בעבר 

סיכו� שעלולות לחשו� את הילדי� והמתבגרי� לנהגויות מציג מודלי� להסבר של כל אחת מהת

נפגעי� מוקדש רובו ככולו לתיאור חוויותיה� של ה התשיעי קורמי סיכו�. הפרומאפשר ללמוד על ג

הפרק . כיצד ה� מתגונני� מפני מעשי בריונות אלומבריונות מקוונת ברמה המעשית והרגשית וכ� 

לאור� כל פרקי הדוח, היכ� שנית�, . האחרו� עוסק בדרכי התמודדות ע� סכנות הרשתהעשירי ו

בי�  הבדלי� בתפיסות ובהתנהגותלמגדר, שלב חינוכי וסוג החינו� מתו� רצו� לזהות  קשרי�נבדקו 

  בעלות פוטנציאל גדול יותר להתנהגויות סיכו�.קבוצות לזהות קבוצות שונות וכ� 
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    רקערקערקערקע

    סכנות הרשתסכנות הרשתסכנות הרשתסכנות הרשת

סדר היו� הציבורי  לעסכנות רשת האינטרנט לילדי� ומתבגרי� היא אחת התופעות העומדות 

לשלושה תחומי�: סכנות תוכ�, על פי הספרות המחקרית, נית� לחלק את סכנות הרשת בישראל. 

כפי שמופיע במאמר של De Moor et al. 2008 (מבוסס על המודל של  סכנות קשר, וסכנות מסחריות

Valcke et al 2011( .סכנות תוכ� �לתוכ� שעלול להיות פוגעני עבור �מתייחסות לחשיפה של ילדי 

מתייחסות למעורבות� של ילדי�  סכנות מסחריות. (פורנוגרפיה, אלימות, גזענות, מידע כוזב)

מתייחסות להתנהגויות שעלולות להוביל  סכנות קשר .פעילות צרכנית, לעיתי� בצורה בלתי מודעתב

יצירת , וג� ), שידול מיני, איומי� על הפרטיותCyber Bullyingלמצבי סיכו� כמו בריונות מקוונת (

 .ibid.( Livingston et al( שההיכרות הראשונית עימ� נוצרה במרחב הדיגיטלי קשרי� ע� זרי�

הרעיו�  את) 2008( De Moorמוסיפי� על המודל של  של סכנות הרשתטיפולוגיה הציעו ש), 2011(

שהסכנות לילד נובעות משלוש צורות של תקשורת שמציעה הרשת: אחד לרבי� (הילד כצרכ� של 

תכני� המועברי� במדיה), מבוגר לילד (הילד כמשתת� בסיטואציות אינטראקטיביות שמובלות 

ידי המבוגר), ילד לילד (הילד כשחק� בסיטואציה אינטראקטיבית בה הוא היוז�). מחקר  בעיקר על

זה מתמקד בסכנות הקשר בלבד בה� הילדי� הינ� שחקני� אקטיביי�, בי� א� ה� יוזמי� את 

הסיטואציה או מגיבי� אליה, בהתנהגויות של בריונות מקוונת, פרטיות ויצירת קשרי� בעול� 

זאת מאחר ונושא זה הוא בעל  נוצר במרחב הדיגיטלי. שר הראשוני עימ�הממשי ע� זרי� שהק

  רלוונטיות לעשייה החינוכית.

מוגדרת כמידע פרטי אותו מחליט המשתמש להפו� לגלוי לכול�  באינטרנטמידע חשיפה עצמית של 

)Joinson & paine 2007.( בארה"ב נמצא ש �פרסמו מידע  10$17מהילדי� בני  $56%במחקר שנער

) גורסות 2009למיש וחובריה (). Ybarra et al. 2007שלחו מידע אישי לאחרי� ( $26%אישי, ו

שהנכונות של מתבגרי� למסור מידע רב באינטרנט ה� לאד� זר וה� לארגו� כלשהו קשורה לבדיקת 

למתבגרי�. במחקר אחר שנער� בארה"ב  תשאופיינימי החיי�, גבולות ונטילת סיכוני� בכל תחו

) יש פרופיל אישי ברשת 55%, נמצא שליותר ממחצית� (12$17בקרב מדג� מייצג של מתבגרי� בני 

העלו תמונות אישיות שלה�. בני� צפויי�  79% $ו פרסמו בו את שמ� הפרטי, 82%חברתית, מתוכ� 

י�, ש� משפחה ומספר טלפו� בעוד שבנות צפויות יותר יותר לחשו� אינפורמציה כמו עיר מגור

, יתכ� בגלל שבנות נוטות להיות יותר )Lenhart & Madden 2007( לפרס� תמונות שלה� ושל חבריה�

צפויי� לפרס�  15$17; מתבגרי� בני �אקספרסיביות בעוד שבני� נוטי� להיות יותר אינפורמטיביי

סיבה אפשרית לכ� היא  ).Lenhart & Madden 2007(מידע אישי רב יותר מאשר צעירי� יותר 

), Mesch & Beker 2010שבמש� תקופת ההתבגרות הפתיחות כלפי קבוצת השווי� גוברת (

בי� מתבגרי� מספק פלטפורמה נוחה  הוהאינטרנט שמשמש כיו� כזירה מרכזית לאינטראקצי

  לחשיפת מידע. 

) 2009גוברת ע� הגיל. למיש וחובריה ( ברשת היא פעילות שכיחה וא�רקימת קשרי� ע� זרי� 

מתלמידי תיכו� בישראל קיימו קשר ע� אד� זר רק  61%מתלמידי יסודי לעומת  $33% דיווחו ש

באינטרנט. שביעות רצו� מהחיי� ומאפייני� אישיותיי� כמו ביישנות, ונטייה לנטילת סיכוני� 

גורמי� נוספי�  ).Livingstone & Helsper 2007(קשורי� להתנהגות זו של יצירת קשרי� ע� זרי� 
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 .Liau et al. 2005 ,Wolak et al( שקשורי� להתנהגות זו ה� מאפייני השימוש באינטרנט ופיקוח הורי

2008( .  

מוגדרת כ"התנהגות שמתבצעת באמצעות מדיה אלקטרונית או  ),CyberBullying(בריונות מקוונת 

דיגיטלית על ידי יחידי� או קבוצות שמתקשרי� באופ� חוזר ונשנה מסרי� עויני� או אגרסיביי� 

). היא יכולה להיעשות Tokunaga 2010, p.278מתו� מטרה לגרו� נזק או חוסר נוחות לאחרי�" (

 Li), מניעה או הרחקה מפעילות (Willard 2004או תמונות (שליחה של טקסט פוגע   $בדרכי� שונות 

 ) ועוד.  Juvonen & Gross 2008), איומי�, שימוש בשמות גנאי ועלבונות (2006

קורבנות רשת,  $ נהוג לחלק את הילדי� המעורבי� בפעילות של בריונות מקוונת לשלוש קבוצות

). לאחרונה מתרבי� המחקרי� שמדברי� על 2011שמש $בריוני רשת, ועדי� (טרבלוס, היימ� ואולניק

מדווחי�  Mishna et al. (2012)קורבנות/בריוני רשת, שהולכת וצומחת בקצב מהיר.  $קבוצה נוספת 

טוע�  Li )(2007מהמשתתפי� במחקר� משתייכי� לקבוצה של קורבנות/בריוני רשת.  $26%ש

ד� גדול, ונובע מההשתייכות לקבוצה שהסיכוי להיות קורב� לבריונות מקוונת מחד ובריו� רשת מאי

מכא� משתמע שהתנהגות חברתית פעילה שחבריה נוהגי� להטריד אחד את השני בתו� הקבוצה. 

 בריונית ברשת הופכת להיות חלק מההתנהגות המקובלת בתו� קבוצת השווי�. 

הפיזיי�   הספרות מלמדת על מתא� בי� בריונות מסורתית לבריונות מקוונת, כלומר בריוני� בחיי�

 Mesch ( נוטי� להיות ג� בריוני� ברשת, קורבנות בחיי� הפיזיי� נוטי� ג� לסבול מבריונות מקוונת

& Talmud 2010 , Ybarra & Mitchell 2004, Smith et al. 2008( .(2007) Ybarra et al.  שערכו מחקר

על ידי אותו  13%מקוונת,  מהילדי� חוו בריונות מסורתית ובריונות $36%דיווחו ש 10$15בקרב בני 

מהתלמידי� היו קורבנות לבריונות מסורתית מתוכ� רבע הוטרדו  $54%תוק�. במחקר אחר נמצא ש

ת י). ממצאי� אלו מלמדי� על רצ� שקיי� בי� התנהגות בריונLi 2007ג� באמצעות האינטרנט (

בשל מאפייניו  האינטרנט הפ� לזירה נוספת לפעילות א� בעול� הממשי ובעול� הווירטואלי.

הייחודי� (אנונימיות, ריחוק שמפחית עכבות ואמפטיה, חוסר תלות בזמ� ומרחב, קלות התפעול 

והתפוצה הרחבה) חלה עלייה במעגל המשתתפי� ה� תוקפי� וה� עדי�, כיוו� שהסביבה הדיגיטלית 

); הפגיעה Tokunaga 2010מאפשרת לילדי� שימנעו מבריונות מסורתית להשתת� בבריונות מקוונת (

הרגשית והנפשית מתעצמת; המרחב הדיגיטלי מאפשר לתוקפי� לחמוק ביתר קלות מתוצאות 

מעשיה� מאחר וילדי� ומתבגרי� נמנעי� מלערב את המבוגרי� בחוויותיה� ממגוו� סיבות: 

ולכ� חוששי� הילדי� שה� לא יבינו אות�, הילדי�  תהמבוגרי� נתפסי� כזרי� בתרבות הווירטואלי

שלא נית� להוכיח את מעשי הבריונות או לאתר את התוק�, ה� חוששי� שהמבוגרי� מתו�  סבורי�

). לכ�, Mishna et al. 2009רצו� להג� עליה� ימנעו מה� את הגישה לרשת וזה נתפס על יד� כעונש (

פעילות לצמצו� התופעה צריכה להתבצע במישור המניעתי חינוכי, דבר שמחייב הבנה של גורמי 

  בריונות מקוונת. הסיכו� ל

מחקרי� קודמי� שניסו לזהות גורמי סיכו� לבריונות מקוונת התמקדו במאפייני� דמוגרפי� 

שגיל ומגדר מהווי� גורמי סיכו�, כלומר למתבגרי� בחטיבות ביניי�  מראי�והתנהגותיי�. מחקרי� 

סיכויי� גבוהי� יותר להיות מעורבי� בבריונות מקוונת מאשר לילדי� בבית ספר יסודי; לבני� 

 Dehue etסיכוי גבוה יותר להיות תוקפי רשת בעוד שלבנות סיכוי גבוה יותר להיות קורבנות רשת (

al. 2008, Li 2007 .(. מח�מעט שוני �מגדריי �על דפוסי �מצביעי �אחרי �קריSmith et al. )2008 (

מארבע עשר בתי ספר בלונדו� ובשני  11$16ילדי� בני  92ערכו שני מחקרי� שוני�, בראשו� השתתפו 
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מחמישה בתי ספר באנגליה. במחקר הראשו� מצאו החוקרי� שלבנות  11$16ילדי� בני  533השתתפו 

� יותר להיות ג� קורבנות רשת וג� בריוניות רשת, בעוד שבמחקר השני לא מצאו יש סיכויי� גדולי

בעבר. חוסר העקביות  הבדלי� מגדריי� בשיעור המדווחי� על היות� קורבנות רשת או בריוני רשת

 �העדר הבדלי� מאיד� בממצאי� מחלישה את ההשערה שמגדר קשור לבריונות מקוונת מחד, א

כ� שבנות פעילות יותר באופ� יחסי בבריונות מקוונת מאשר בבריונות  מגדריי� יכול להצביע על

). הסבר נוס� קשור להבדלי� בסוג Smith et al. 2008מסורתית תחו� שידוע בדומיננטיות של בני� (

התקשורת בי� בני� ובנות. בני� מעורבי� יותר באלימות פיסית בעוד שבנות מעורבות יותר באלימות 

) ולכ� האינטרנט מתאימה יותר לדפוסי Berger 2007ליחסי� החברתיי� ( מילולית בעלת זיקה

  ). Li 2007א מהווה זירה מועדפת לביצוע מעשי הטרדה (והפעילות שלה�, וה

בניגוד לבריונות  11$16מבחינת גיל, מחקרי� מראי� עליה בשיעור בריוני הרשת בי� הגילי� 

). החוקרי� Smith et al. 2008, Ybarra & Mitchell 2004מסורתית שהולכת ופוחתת ע� הגיל (

משערי� שאופייה הטכנולוגי של הרשת והתקשורת הבלתי ישירה שהיא מאפשרת ה� הסיבות לשינוי 

  .(Smith et al. 2008)במגמות של הגיל במעשי� של בריונות מקוונת  

    

    תפיסת סכנות הרשת בעיני ילדים ומתבגריםתפיסת סכנות הרשת בעיני ילדים ומתבגריםתפיסת סכנות הרשת בעיני ילדים ומתבגריםתפיסת סכנות הרשת בעיני ילדים ומתבגרים

יביות המעבר בי� ילדות לבגרות מלווה בהתפתחות של תחושת על פי תיאוריות התפתחותיות קוגניט

, כלומר �אגוצנטריי מאמצי� דפוסי חשיבהמתבגרי�  ).Greening et al. 2005(אי פגיעות לסיכוני� 

נוטי� להיות מרוכזי� בעצמ� ולחשוב שה� מיוחדי� ולכ� אינ� חשופי� לסיכוני� כמו האד� 

לפיכ� תשומת ליב� ממוקדת במחשבותיה� וה� . )Millstein and Hakpern-Felsher 2002(הממוצע. 

) �). מכא� נית� להניח שדפוסי� Green et al. 2000ג� מניחי� שאחרי� רואי� את הדברי� באותה דר

אלו עשויי� לגרו� לה� להתייחס לסכנות שקשורות לעולמ� הפנימי ולסביבת הפעילות שלה� 

  באינטרנט.

ומתבגרי� מגדירי� בצורה ספונטנית את סכנות הרשת מצאו שרוב מחקרי� שבדקו כיצד ילדי� 

הסכנות שציינו קשורות לשליטה על חשיפה לתכני� ולנזקי� אפשריי� למחשב ולמשתמש בהיבטי� 

, במסגרתו ביקש 15) ער� מחקר בקרב מתבגרי� פיניי� בני Leino )2006למשל,  טכניי� ובריאותיי�.

או הבעיות החמורות ביותר באינטרנט. זיהוי הנושאי� מה� להשיב על השאלה מה� הסכנות 

העיקריי� נעשה על ידי קידוד התשובות לקטגוריות תוכ�. מהממצאי� עולה שהבעיה הגדולה ביותר 

בעיני המשיבי� הייתה הפצה של תכני� בלתי חוקיי� ופוגעניי� (סמי�, הוראות כיצד להכי� פצצות, 

ות נוספות היו הדבקות בווירוס מחשב, התמכרות למחשב, פורנוגרפיה וכדומה) ברשת. בעיות בולט

עלויות השימוש באינטרנט, ובעיות של אבטחת מידע והאקרי�. כלומר, המתבגרי� התמקדו בסכנות 

שה� עלולי� להיתקל בה� בזמ� הגלישה באינטרנט בצורה לא מתוכננת וג� לתכני� שקשורות 

מחקר  במחשב לצור� צפייה והורדת קבצי�. שיכולי� לקרות בזמ� השימושרועי� או תקלות ילא

$ו 9$10מדינות אירופאיות שונות בטכניקה של קבוצות מיקוד וכלל ילדי� בני  $29 אחר ומקי� נער� ב

. הילדי� ציינו סיכוני� שמשפיעי� על המחשב (וירוסי� ופריצות למחשב), וחשיפה לתכני� 12$14

מחקר הפיני. כמו כ� ציינו שתי קטגוריות מזיקי� בצורה בלתי מכוונת, זאת בדומה לממצאי ה

את הילד עצמו (תקיפה פיסית או מינית כתוצאה והתרחשויות שמסכנות רמאות והונאה,  $נוספות 

מקשר שנוצר ע� מבוגרי� זרי� ברשת). ראוי לציי� שהקטגוריה האחרונה הוזכרה בשלבי� 
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הורי� על ילדי� בזמ� הגלישה מוקדמי� יותר בדיו� בקבוצות המיקוד בהקשר של הגבלות שכופי� 

). יתכ� שא� סדר Optem 2007באינטרנט ונית� להסיק שדיו� זה העלה אותה למודעות� של הילדי� (

קטגוריה זו לא הוזכרה ראשונה כ� או כ�, הדיו� היה שונה הילדי� לא היו מזכירי� אותה כלל. 

ומיות של הילדי� פחותה ונית� להניח שמידת הרלוונטיות שלה לשימושי� ולפעילויות היומי

לכ� אינה נמצאת בסט המודעות הראשוני לסכנות הרשת. רמאות והונאה ה�  ,אחרי�מנושאי� 

בפרסי� סכנות שילדי� עלולי� להיתקל בה� בזמ� שה� משחקי�, או כשמקבלי� הודעות על זכייה 

� שבקטגוריה ה� מודעי� לסיכו שעקב כ�יתכ�  של הגולשי�.פרטי� אישיי� לאסו� שמטרת�  שוני�

  זו.

ע� אחרי�, לעיתי� זרי�,  המנותבות לאינטראקצינוספות של ילדי� ומתבגרי� ברשת עילויות פ

) מלמדי� שפעילות זו נתפסת Optem )2007באמצעות צ'אטי�, בלוגי�, וכדומה. ממצאי המחקר 

מגבירה את הסיכוי להיתקל במבוגרי� מרושעי� היא בעיני הילדי� והמתבגרי� כמסוכנת מאחר ו

בעלי כוונות זדו�. בנוס�, נמצא שבנות היו רגישות יותר לסיכו� שבשימושי� אלו, ונית� לשער 

מגדריי� נובעי� מתהלי� סוציאליזציה שונה של בני� ובנות; בנות מחוברתות להיזהר הבדלי� השה

 ).Morrongiello and Rennie 1998פניה� (מפני סיכוני� בעוד שבני� מחוברתי� שלא להירתע מ

הבדלי� מגדריי� נמצאו ג� במחקר שבדק את תפיסות הסיכו� הנוגעות לחשיפת מידע באינטרנט. 

בארה"ב וממצאיו מורי� שבנות מייחסות סיכו� רב יותר לחשיפת  14$18בני  326המחקר נער� בקרב 

 �ולכ� מוכני� לספק מידע רב יותר באתרי מידע ברשת, בעוד שבני� תופסי� יותר את התועלות שבכ

  ).Youn 2005אינטרנט. מכא� טוע� החוקר שתפיסת אי פגיעות לפרטיות ברשת תלויה במגדר (

בריונות מקוונת, כפי שמצטיירת ממספר מצומצ� של מחקרי�, בהתנהגות של תפיסת הסיכו� 

, הילדי� אינ� תמימי דעי�. אמביוולנטית וקשורה למאפייני� שיוכיי� (מגדר וגיל). במילי� אחרות

חלק� תופסי� את הבריונות המקוונת כזירה נוספת של בריונות מסורתית, שיכולה להיות גרועה 

יותר בשל היכולת של התוק� להסתתר מאחורי האנונימיות שמציעה הרשת, החדירה לתו� הסביבה 

את השלכותיה  הביתית והבטוחה, והעובדה שאיננה מוגבלת בזמ� או במקו�, כלומר מביני�

). חלק� נוטי� להפחית מחומרת הסיכו� שבבריונות מקוונת Mishna et al. 2009החמורות (

 Mishna), בדיחה (optem 2007דפוסי התקשורת בי� ילדי� (בולהתייחס אליה כאל התנהגות מקובלת 

et al. 2009 ת בעיה ). בנות נוטות לראות בבריונות המקוונ2011), או מעשה קונדס (גולדשמידט

). ילדי� Mishna et al. 2009חמורה שיכולה לגרו� לנזקי� בעוד שבני� נוטי� להפחית מחומרתה (

יותר. סיבה אפשרית לכ� שבריונות מקוונת בוגרי� צעירי� רגישי� יותר לתופעה מאשר ילדי� 

  ). Optem 2007קשורה לגיל היא שילדי� גדולי� יותר משוכנעי� ביכולת שלה� לשי� לה סו� (

הנאמר לעיל ממחיש שילדי� ומתבגרי� מודעי� לסכנות הרשת, מי יותר ומי פחות, וע� זאת 

. יתכ� שחלק מההסבר שעלולה לחשו� אות� לסיכו�הנתוני� מצביעי� על כ� שה� מתנהגי� בצורה 

לתופעה נעו0 במאפייני גיל ההתבגרות. א� יתכ� שהגדרת� את סכנות הרשת נובעת ממה שנאמר 

לה� על ידי מבוגרי� וגורמי חינו� בעוד שה� אינ� מפנימי� את הסכנות והשלכותיה� לחייה�. 

תנהגויות הדבר מדגיש את חשיבות� של מחקרי� שינסו לפתח הבנה מעמיקה יותר של המניעי� לה

  הסיכו� ברשת וכ� של מערכת הקשרי� שבי� תפיסות הסיכו� למעורבות בהתנהגויות סיכו�. 
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    תפיסות סיכון, נורמות חברתיות והתנהגויות סיכון תפיסות סיכון, נורמות חברתיות והתנהגויות סיכון תפיסות סיכון, נורמות חברתיות והתנהגויות סיכון תפיסות סיכון, נורמות חברתיות והתנהגויות סיכון 

בי� שתי צורות חשיבה, צורת חשיבה אגוצנטרית  מבחינותתיאוריות שעוסקות בסיכוני� חברתיי� 

שמתייחסת לאופ� שבו תופסי� מתבגרי� את הסיכו� הצפוי לעצמ� ולקרובי� אליה�, וצורת חשיבה 

סוציוטרופית שמתייחסת לתפיסת הסיכו� הצפויה למתבגרי� ברמה הקולקטיבית הרחבה. לרוב, 

חבריה�, תופעה המכונה בספרות  מתבגרי� תופסי� את עצמ� כפגיעי� פחות לסיכוני� מאשר

). במילי� פשוטות, מתבגרי� שמאמיני� שה� Weinstein & Klein 1996"הטיה אופטימיסטית"  (

פחות חשופי� לסיכוני� מאשר חבריה�, כלומר סבורי� ש"לי זה לא יקרה", יטו להיות מעורבי� 

חקרו את אפקט  Campbell et al. (2007)יותר בהתנהגויות סיכו� ו/או לנקוט בפחות אמצעי זהירות. 

ההטיה האופטימיסטית באירועי אינטרנט בקרב סטודנטי� בקולג' בארה"ב. ממצאיה� מלמדי� על 

כ� שהמשתתפי� חשו שאירועי� חיוביי� (למשל יצירת קשר ע� חבר ותיק) צפויי� לקרות לה� 

חרי�. נטייה זו א� בעוד שאירועי� שליליי� (למשל גניבת פרטי כרטיס אשראי) צפויי� לקרות לא

באינטרנט, ולטענת החוקרי� ממצא זה מסביר מדוע  "כבדי�"חזקה יותר בקרב משתמשי� 

משתמשי� כבדי� מעורבי� יותר בהתנהגויות סיכו� ברשת למרות העניי� הרב שה� מגלי� בנושאי 

 פרטיות ואבטחה ברשת. 

ישנ� מקרי� בה� מתבגרי� בניגוד לדפוס שהוצג לעיל, ישנ� מחקרי� אחרי� שמצביעי� על כ� ש

נוטי� להערכת יתר של הסיכו� בהתנהגות מסוימת עבור� ולהערכת חסר של השלכותיה, וג� דפוס 

). למשל, במחקר שנער� Reyna & Farley 2006זה יכול להוביל לנטילת סיכוני� בלתי מבוקרת (

ת בעת הגלישה ברשת נמצא שה� מעריכי� בסבירות גבוהה שיתקלו בסכנו 14$18בקרב בני נוער בני 

א� סבורי� שחומרת הפגיעה לא תהיה קשה או משמעותית דבר שמוביל אות� להתנהג בצורה 

 ).Sasson et al. 2011מסוכנת (

תיאוריה אחרת שמוזכרת בספרות בהקשר של התנהגות ילדי� וסכנות הרשת היא "אפקט האד� 

שי� נוטי� באופ� סיסטמתי לתפוס את ). על פי תיאוריה זו אנThe Third-Person Effectהשלישי" (

 Zhaoהמדיה כמשפיעה יותר על אחרי� מאשר על עצמ� ולכ� יכולות להיות השלכות על התנהגות� (

& Cai 2008 על כללי �). דבר זה יכול להסביר מדוע מסרי� המועברי� במדיה ועל ידי גורמי חינו

כו� ברשת. במחקר שעסק בסכנות התנהגות זהירה ברשת אינ� מובילי� לשינוי בהתנהגויות הסי

מהילדי� אמרו שישנ� דברי� באינטרנט  $55%באירופה נמצא ש 9$16הרשת בקרב ילדי� בני 

אמרו שהיו דברי� שהטרידו אות� באופ� אישי באינטרנט,   $12% שעלולי� להטריד אחרי� בעוד ש

  ).Livingstone et al. 2011הפערי� ממחישי� את אפקט האד� השלישי (

י הנאמר לעיל, תיאורית ההטיה האופטימיסטית ואפקט האד� השלישי מייצגות תופעה דומה על פ

לכ� הסבירות הגבוהה שדברי� שליליי� יקרו לאחרי� ולא לה�.  $הנוגעת לתפיסות של אנשי� 

למעורבות בהתנהגויות  סיכו�ההערכת  קשר בי�הספרות המחקרית מצביעה על חשיבות מאחר ו

לתפיסות אלו יכולה להיות השפעה על עמדות ונורמות של ). Weinsteion & Nicolich, 1993(סיכו� 

תיאורית הנורמות ) בנוגע להתנהגויות הסיכו� ברשת. Zhao & Cai 2008ילדי� ומתבגרי� (

, שחשיבותה בגיל ההתבגרות ) מספקת הסבר לדר� שבה קבוצת השווי�Social Normsהחברתיות (

על פי משפיעה על התנהגות מסוכנת בקרב מתבגרי�.  ,)Michael & Ben-Zur 2007( הולכת וגוברת 

התנהגות הסיכו� של הפרט מושפעת מהאופ� שבו הוא תופס את התנהגות חבריו ואת  התיאוריה

 .Scholly et alהנורמות בקבוצה החברתית אליה הוא משתיי� ג� א� תפיסות אלה אינ� נכונות (
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רתית מובנות ומופצות בי� חברי הקבוצה באמצעות הרווחות בקבוצה חב נורמותה ).2005

הנטייה לציית לנורמות החברתיות המקובלות ). Rimal & Real 2003חברתית ( האינטראקצי

 & Realבקבוצה מונעת מהפחד מפני סנקציות כמו הרחקה מהקבוצה או חוסר הערכה של חבריה (

Rimal 2007.(   

של אייז� ופישביי� מוסיפה נדב�  )Theory of Planned Behaviorההתנהגות המתוכננת (תיאוריית 

התיאוריה הגור� המרכזי על פי  נוס� להבנת מערכת הקשרי� שבי� נורמות חברתיות להתנהגות.

נוספי�  �שכוללת מרכיבי� מוטיבציוניישמשפיע על ההתנהגות בפועל הוא הכוונה לבצע אותה 

עוניי� לבצע את ההתנהגות ומהי מידת המאמ0 שמשפיעי� על ביצוע ההתנהגות כגו� עד כמה האד� מ

שהוא מוכ� להשקיע בכ�. באופ� כללי, הסיכוי לבצע את ההתנהגות גובר כאשר כוונות ההתנהגות 

. כוונות ההתנהגות מושפעות בי� היתר מעמדתו של הפרט כלפי התנהגות )Ajzen 1991(חזקות 

התנהגות הסיכו�, קרי נורמות  הסיכו�, ותפיסתו את עמדותיה� של אחרי� משמעותיי� כלפי

כלפי התנהגות מוגדרות כמידה שבה הפרט מערי�  עמדות). Ajzen & Fishbein, 2005סובייקטיביות (

את ההתנהגות כחיובית או מקובלת. מכא�, ילדי� ומתבגרי� שסבורי� שחשיפת מידע, יצירת 

ל כוונות גדולות לביצוע�. קשרי� ע� זרי� ובריונות מקוונת ה� התנהגויות מקובלות יטו לדווח ע

) מצאו קשר בי� נורמות חיוביות כלפי חשיפת מידע באינטרנט לבי� Mesch & Beker )2010למשל, 

ביצוע התנהגות זו בקרב מתבגרי�. במחקר אחר נמצא שלעמדות חיוביות כלפי שימוש בהודעות 

נורמות ). yaobin et al. 2009מידיות השפעה על הכוונות העתידיות להשתמש בישו� זה (

למידה בה אנשי� אחרי�, משמעותיי� לפרט, מתייחסות אמונות שכ מוגדרות סובייקטיביות

מאשרי� או לא מאשרי� את ההתנהגות. הכוונה באחרי� היא לבני משפחה, חברי� וכדומה 

  על הפרט.לח0 שיכולי� להפעיל 

לסיכו�, מעורבות� של ילדי� ומתבגרי� בהתנהגויות שעלולות לחשו� אות� לסיכו� ברשת 

� את המציאות יפסו� ותיפרשאופ� בו ה� מקשורה לשיכולה להיות האינטרנט הינה תופעה מורכבת 

לשפו� החברתית בתוכה ה� פועלי�. השילוב בי� תאוריות של תפיסות סיכו� ונורמות חברתיות יכול 

 מכניז� שעומד מאחורי התנהגות�. אור על ה
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    מתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיה

    המשתתפיםהמשתתפיםהמשתתפיםהמשתתפים

על פי מאפייני� של  )10$18יא' (גילאי $בכיתות ו'תלמידי חולו�  961של אקראי למחקר נבחר מדג� 

התלמידי� נבחרו ). 1ואחר(ממלכתי, ממלכתי דתי  חינו�וסוג יסודי, חטיבה ותיכו�) שלב חינוכי (

אשכולות ושכבות, כאשר כל בית ספר מהווה אשכול, ודרגת הכיתה דגימה משולבת של באמצעות 

חינו�  מסוגיאשכולות של בתי ספר כ� שכללו תלמידי�  13אקראית  סה"כ נבחרו מהווה שכבה.

שוני� (ממלכתי, ממלכתי דתי ואחר), מאזורי� שוני� בעיר ומרקע סוציואקונומי מגוו�. בכל אחד 

ייצוג  המדג� שהתקבל כלל ית כיתה אחת בכל שכבת גיל.מהאשכולות שנבחרו נדגמה בצורה מקר

ולכ� נית� לכל תלמיד במדג�  י�אחרבתי ספר תלמידי� מבתי ספר ממלכתיי� דתיי� ועוד� של 

משקל בהתא� לחלקו הפרופורציונלי באוכלוסייה לפי שכבת גיל וסוג פיקוח. רוב העיבודי� 

את אוכלוסיית התלמידי� בעיר. כונה נהסטטיסטיי� נעשו תו� התחשבות במשקל כדי שייצגו 

להגיע למספר מינימלי של ללא התחשבות במשקל כדי נעשתה  חינו�לפי סוג השוואה בי� התלמידי� 

  משיבי� בכל קבוצה.  27לפחות 

$(כיתות ז' תלמידי� בחטיבות ביניי� 472תלמידי� בבתי ספר יסודיי� (כיתה ו' בלבד),  138נדגמו 

תלמידי�,  641. בבתי הספר הממלכתיי� נדגמו יא')$(כיתות י' יבות עליונותתלמידי� בחט $352 , וט')

  . יא')$(משתייכי� לכיתות ט' תלמידי� 71תלמידי� ובבתי ספר מסוג אחר  250בממלכתי דתי 

למדו בבית ספר יסודי (כיתה ו' בלבד),  18%; 46%ובנות  54%במדג� התלמידי� המייצג, הבני� היוו 

  יא'). $למדו בחטיבה עליונה (כיתות י' $33%ט'), ו$ למדו בחטיבת ביניי� (כיתות ז' 49%

    כלי המחקרכלי המחקרכלי המחקרכלי המחקר

ררה, שאלות מסוגי� שוני� (שאלות ב $150ככלי המחקר המרכזי הוא שאלו� לדיווח עצמי שכלל 

שאלות תורגמו וחלק מהמהשאלו� פותח למטרות מחקר זה  חלקשאלות דירוג, שאלות פתוחות). 

 EU Kids Online )Livingstone האירופאיוהותאמו תרבותית מתו� שאלו� המחקר של הפרויקט 

et. al 2011 .(לשאלו� שתי גרסאות, כאשר כל אחת מה� כוללת סט שונה של התנהגויות סיכו� 

. בגרסה הראשונה בדקו תפיסות, נורמות, עמדות, התנהגות עבר, וכוונות התנהגות עתידיותלגביה� נ

נכללו ההתנהגויות פרסו� פרטי� אישי�, פגישה פני� אל פני� ע� מישהו זר שהוכר לראשונה 

באינטרנט, העלאת קליפ מעליב ליוטיוב, שליחת הודעה מעליבה למישהו. בגרסה השנייה נכללו 

סו� תמונות אישיות, אישור חברות לאנשי� לא מוכרי�, השתתפות בחר�, שליחת ההתנהגויות פר

 $150הודעה בעלת תוכ� מיני. הסיבה ליצירת שתי גרסאות שונות היא אורכו של השאלו� שמגיע לכ

שאלות נוספות הנוגעות לנושאי� שיפורטו בהמש� נכללו בשתי שאלות בכל אחת מהגרסאות. 

ומספר המשיבי� לגרסה השנייה  491רסה הראשונה של השאלו� היה מספר המשיבי� לג הגרסאות.

  .470היה 

השאלו� הקי� מגוו� רחב של נושאי�: שימושי�, תפיסות סיכו�, נורמות, עמדות, תגובות רגשיות, 

פיקוח הורי, מעורבות חברתית, התמודדות ע� סכנות, התנהגות עבר, כוונות התנהגות עתידיות, 

  � דמוגרפיי�. ומשתני חברתית לכידות

                                                 
1
 .הכוונה לבתי ספר להזדמנות שנייה בה� לומדי� ילדי� שנפלטו ממסגרות החינו� הרגילות $אחר  
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    הליך המחקרהליך המחקרהליך המחקרהליך המחקר

. איסו� הנתוני� נער� בבתי הספר לאחר קבלת 2011דצמבר $הנתוני� נאספו בחודשי� נובמבר

אישורו של המדע� הראשי במשרד החינו�. ההורי� יודעו מראש על עריכת המחקר ומטרותיו, 

ובמידה והתנגדו לכ� נמנעה השתתפות בנ� או בת� במחקר. מספר ההורי� המתנגדי� היה קט� 

השאלו� היה ממוחשב, ומילויו מדג�. התלמידי� שנבחרו לכל ממס�  $5% כ מאד והגיע עד לכדי

ההקצאה לגרסת השאלו� נעשתה נעשה מול מחשב באופ� שהבטיח פרטיות ואנונימיות לתלמידי�. 

בצורה אקראית כ� שכמחצית מהתלמידי� בכל כיתה השיבו לגרסה אחת של השאלו� וכמחצית� 

במקרי� של תקלות טכניות ובמקרי� נתנו מענה לתלמידי� במקו� נכחו סוקרי� שלגרסה השנייה. 

  בהבנת שאלות ספציפיות. מילוי השאלו� נמש� כארבעי� וחמש דקות. התלמידי� התקשו בה� 

    

    שאלות המחקר המפורטותשאלות המחקר המפורטותשאלות המחקר המפורטותשאלות המחקר המפורטות

 ?ומגיבי� אליה� כיצד ילדי� ומתבגרי� תופסי� את סכנות הרשת .1

  האינטרנט?כיצד ילדי� ומתבגרי� תופסי� את הסיכוני� ברשת  .1.1

  בהתנהגויות שונות ברשת האינטרנט?כיצד תופסי� ילדי� ומתבגרי� את הסיכו�  .1.2

 ?הרשת סכנותלהתמודדות ע� גיות מה� האסטרט .1.3

 .בחינת התנהגות� של ילדי� ומתבגרי� החושפת אות� לסיכוני� .2

  התנהגויות סיכו� באינטרנט?  יה� של הילדי� והמתבגרי� כלפימה� עמדות .2.1

כלפי  , הוריה� ומחנכיה�ילדי� ומתבגרי� את עמדות חבריה�מה� תפיסותיה� של  .2.2

 התנהגויות הסיכו�?

 מה� כוונות התנהגות� והתנהגות� המדווחת באשר להתנהגויות הסיכו�? .2.3

כוונות ותפיסות הסיכו�, הנורמות ועמדות של הנחקרי�  מהו מער� הקשרי� שבי� .2.4

 התנהגות�?

 ?מהי חווית� של קורבנות לבריונות מקוונת .3

 בריונות ובריונות מקוונת?יעור הילדי� והמתבגרי� שחוו שמה  .3.1

 מהי חומרת הפגיעה של מעשי בריונות מקוונת? .3.2

  ?מה� אסטרטגיות ההתמודדות ע� בריונות מקוונת .3.3
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    ממצאי המחקרממצאי המחקרממצאי המחקרממצאי המחקר

    באינטרנטבאינטרנטבאינטרנטבאינטרנט    פרקטיקות הגלישהפרקטיקות הגלישהפרקטיקות הגלישהפרקטיקות הגלישה    ––––פרק א' פרק א' פרק א' פרק א' 

  בחולו�? 18!10מה� מאפייני השימוש באינטרנט בקרב ילדי� בני 

  אחוזי� מהילדי� משתמשי� באינטרנט כל יו� או כמעט כל יו�.    91 •

אחוזי� מהילדי� ביסודי  30אחוזי� גולשי� באינטרנט בי� חצי שעה לשעתיי� ביו� רגיל.    45 •

חטיבות האחוזי� מתלמידי חטיבות ביניי� ומתלמידי  19. גולשי� בי� חצי שעה לשעה ביו� רגיל

   .יו�גולשי� יותר מארבע שעות ב עליונותה

  באמצעות הטלפו� הסלולארי. 57%באמצעות מחשב אישי,  אחוזי� גולשי�   88 •

שני� הוא הגיל הממוצע להתחלת שימוש באינטרנט והוא הול� ופוחת. ילדי� ביסודי דווחו    7 •

בממוצע  7בממוצע כשהתחילו להשתמש באינטרנט, ילדי� בחטיבת ביניי� היו בני  6שהיו בני 

  בממוצע. 8 וילדי� בתיכו� היו בני

  

  באינטרנט בחולו�? 18!10באלו פעילויות משתתפי� ילדי� בני 

 בחולו� 10$18בה� משתתפי� ילדי� בני במסגרת המחקר נשאלו המשתתפי� מה� הפעילויות 

באינטרנט. זאת מתו� מטרה להעמיק את ההבנה לגבי הפעילויות שיכולות לחשו� אות� להזדמנויות 

  . י�נוכיסול

  את שיעור הילדי� שהשתמשו ברשת בחודש האחרו� לביצוע כל אחת מהפעילויות. מתאר 1גר� 

)  91%(בקור בד� פרופיל ברשת חברתית  ויצירת תוכ�) 93%תוכ� (צפייה בסרטוני וידאו ב צפייה •

 ברשת. �ילדיהה� הפעילויות השכיחות ביותר שעושי� 

מדגישה את ), ש82%יחותה (פעילות השלישית בשכשימוש באינטרנט להכנת שיעורי בית היא ה •

 של האינטרנט לצרכי למידה. וחשיבות

) 29%), השתתפות בפורומי� (33%פעילויות אחרות בשכיחות נמוכה ה� ביקור בחדרי צ'אטי� ( •

ע� זאת, ראוי לציי� ששכיחות הילדי� המשתתפי�  ).21%כתיבה או קריאה של בלוגי� (ו

וגי� ) מדווחי� שכתיבת בל2012( גרשו�דרור ובצ'אטי� ובבלוגי� גבוהה יחסית למבוגרי�. 

 Pewinternetוהולכת ופוחתת ע� העלייה בגיל, ועל פי נתוני  15$17מגיעה לשיאה בגילאי 

 +.18שקוראי� בלוגי� גבוהי� מאלו של בני  12$17בני  שיעורי
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  *האחרו�בחודש  18!10פעילויות באינטרנט של ילדי� בני  !1 גר'

: אנא ציי�/ני כל כמה זמ� עשית את הפעולות בטבלה במהל� החודש האחרו�, כל יו� או כמעט כל יו�, פע� או שאלה
  פעמיי� בשבוע, פע� או פעמיי�. באיזו תדירות השתמשת בחודש האחרו�?

  : כלל המשתמשי� באינטרנטבסיס

  
   ב חינוכי לדפוסי הפעילויות באינטרנט?לבי� מגדר, ושהא� יש קשר 

  

. תלמידי חטיבות הביניי� והחטיבות דפוסי הפעילות של התלמידי� משתני� ע� העלייה בגיל •

העליונות משתמשי� באינטרנט יותר לצרכי� בידוריי� (הורדת קבצי מוסיקה, וצפייה בסרטוני 

פרופיל ברשתות חברתיות, שימוש בתוכנות (ביקור בד�  וידאו), לצרכי תקשורת ע� אחרי�

  למסרי� מיידי�, שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני), ולצרכי מידע (השתתפות בפורומי�).

בפעילויות שעלולות לחשו� אות� לקשרי� ע� זרי� (השתתפות , משתתפי� בני� יותר מבנות •

מודיי� (הכנת שיעורי לצרכי� לימשתמשות באינטרנט יותר מבני� בנות . בצ'אטי� ובפורומי�)

דבר שעלול לחשו� אות� יותר  לפעילויות חברתיות (ביקור בד� פרופיל של רשת חברתית)בית), ו

לבריונות מקוונת. מחקרי� מצביעי� על כ� שרשתות חברתיות היא זירה בעלת פוטנציאל 

 ). 2011להתרחשות של מעשי בריונות מקוונת (וייסבלאי 

בכל שלבי החינו� נמצאו הבדלי� בשיעור פי מגדר ושלב חינוכי. דפוסי הפעילויות משתני� על  •

). 23%$25%) לבי� בנות (59%$72%אחרי� (משתתפי� מול רשת  הבני� שמשתתפי� במשחקי

) ובפורומי� 37%$41%בני� בחטיבות ביניי� ובחטיבות עליונות משתתפי� יותר בצ'אטי� (

  ).16%$22%, פורומי� 19%$29%) מאשר בנות (צ'אטי� 39%$44%(

המשתמשי� באינטרנט השתתפו בממוצע בשש פעילויות שונות בחודש האחרו�. מספר  •

הפעילויות הממוצע משתנה על פי מגדר ושלב חינוכי. בני� השתתפו במעט יותר פעילויות מאשר 

בנות; תלמידי יסודי (כיתה ו') השתתפו בממוצע כחמש פעילויות בעוד שתלמידי חטיבות 

 יא') השתתפו בממוצע ביותר משש פעילויות. $ט') וחטיבות עליונה (כיתות י'$הביניי� (כיתות ז'

   

93%

91%

82%

77%

71%

60%

47%

33%

29%

21%

צפייה בסרטוני וידאו  

ביקור בדף פרופיל ברשת חברתית

הכנת שיעורי בית

הורדת קבצים של מוסיקה או סרטים

תוכנות למסרים מיידים

שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני

משחקים עם אנשים אחרים באינטרנט

אטים`ביקור בחדרי צ

השתתפות בפורומים

כתיבה או קריאה של בלוגים
 השתמשו לפחות פע� אחת בחודש האחרו� !*  
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 פעילויות ילדי� באינטרנט בחודש האחרו� לפי מגדר ושלב חינוכי !1  טבלה

  שיעור המשתמשים בחודש האחרון

  (בכחול הבדלים מובהקים)

  סוג חינוך  שלב חינוכי  מגדר

  יסודי  בנות  בנים
חטיבת 

  ביניים

חטיבה 

  עליונה

מלכתי   ממלכתי

  דתי

  אחר

 94% 92% 94% 96% 95% 82% 92% 94% בסרטוני וידאו צפייה

 93% 82% 93% 95% 93% 81% 94% 89% בדף פרופיל ברשת חברתית ביקור

 56% 71% 84% 79% 85% 80% 86% 78% הכנת שיעורי בית

 85% 66% 79% 88% 78% 54% 76% 79% קבצי מוסיקה או סרטים הורדת

 75% 55% 73% 82% 71% 49% 68% 73% תוכנות למסרים מיידים

 61% 50% 62% 73% 58% 43% 61% 60% דואר אלקטרוני וקבלה של שליחה

משחקים עם אנשים אחרים 

 באינטרנט
66% 24% 48% 49% 42% 47% 37% 61% 

 39% 33% 33% 28% 36% 34% 25% 39% בחדרי צ`אטים ביקור

 42% 26% 29% 33% 28% 23% 18% 38% בפורומים השתתפות

 25% 22% 21% 25% 19% 23% 23% 20% בלוגים קריאה שלאו  כתיבה

 6.3 5.3 6.1 6.4 6.1 5.2 5.7 6.4  מספר פעילויות ממוצע

: אנא ציי�/ני כל כמה זמ� עשית את הפעולות בטבלה במהל� החודש האחרו�, כל יו� או כמעט כל יו�, פע� או שאלה
  פעמיי� בשבוע, פע� או פעמיי�. באיזו תדירות השתמשת בחודש האחרו�?

  כלל המשתמשי� באינטרנט: בסיס
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    כיצד ילדים ומתבגרים מגדירים את סכנות הרשת?כיצד ילדים ומתבגרים מגדירים את סכנות הרשת?כיצד ילדים ומתבגרים מגדירים את סכנות הרשת?כיצד ילדים ומתבגרים מגדירים את סכנות הרשת?    ––––פרק ב' פרק ב' פרק ב' פרק ב' 

להבי� כיצד ילדי� ומתבגרי� תופסי� את סכנות הרשת הוצגה בפניה� שאלה פתוחה בה  כדי

התבקשו להשיב הא� שמעו, ראו או קראו משהו שגר� לה� לחשוב שהאינטרנט יכול להיות מסוכ�. 

מהממצאי� עולה  שהוצג בחלק התאורטי. De Moorתשובותיה� נותחו בזיקה למודל של 

בעיקר אלו  )79%קשר ( של המשיבי� את סכנות הרשת היא סכנותשהקטגוריה הבולטת בתפיסת� 

זרי� שהקשר עמ� נוצר באינטרנט בי� א� נשאר בזירה הווירטואלית ע�  השנובעות מאינטראקצי

חשוב לציי� שאחד מתו� חמישה ילדי� ציי� את הבריונות ). 51%ובי� א� עבר לזירה הממשית (

 )3%זעניי�/אלימי�/פורנוגרפיי� (ת מחשיפה לתכני� גהנובעוהמקוונת כסכנה ברשת. סכנות תוכ� 

שמעו על סכנות  מיהו הגור� ממנופרטו  35%). בנוס�, 2%בשיעורי� בודדי� ( וניסכנות מסחריות צוו

  התייחסו למקומות מסוכני� ברשת.  $7%הרשת, ו

 הגדרת סכנות הרשת על ידי ילדי� ומתבגרי� !2  טבלה

  אחוז  פירוט  קטגוריה

  79.3%  סה"כ  סכנות קשר

יצירת קשרי� ע� זרי� בעול� הווירטואלי ובעול� 
  הממשי

51.0%  

  20.4%  בריונות מקוונת

  13.0%  ניצול/הטרדה מינית

  10.0%  התחזות/זהות בדויה

  6.2%  פרסו� פרטי�/תמונות אישיות

  3.2%  פריצה/גניבה

  0.4%  פרטיות

  3.3%    סכנות תוכ�

  1.8%    סכנות מסחריות

  35.0%  סה"כ  ממי שמעו על הסכנות 

  26.6%  אמצעי התקשורת

  7.3%  הורי�

  8.9%  מורי�

  1.9%  חברי�

  6.6%  צ'אטי�, פייסבוק  מקומות מסוכני� ברשת

בחדשות, הא� שמעת, ראית או קראת משהו שגר� ל� לחשוב שהאינטרנט יכול להיות מסוכ�, למשל בטלוויזיה, : שאלה
  ).$100%(השאלה רב תשובתית ולכ� האחוזי� מסתכמי� ליותר מ מחברי� או הורי�?

  . מכלל המדג� 72%תלמידי� שמהווי�  689: כלל המשתמשי� באינטרנט, מתוכ� השיבו בסיס

  

), 21%) בהשוואה לבנות (38%חשוב לציי� שבי� התלמידי� שנמנעו מלהשיב לשאלה זו יש יותר בני� (

  ). 28%) בהשוואה לממלכתי (42%), וממלכתי דתי (58%תלמידי חינו� אחר (ויותר 
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    חברתיתחברתיתחברתיתחברתית    ההההואינטראקציואינטראקציואינטראקציואינטראקציתפיסות הסיכון בהתנהגויות של חשיפת מידע תפיסות הסיכון בהתנהגויות של חשיפת מידע תפיסות הסיכון בהתנהגויות של חשיפת מידע תפיסות הסיכון בהתנהגויות של חשיפת מידע     ––––    ג'ג'ג'ג'פרק פרק פרק פרק 

של חשיפת מידע, קשר ע� אי, ילדי� ומתבגרי� תופסי� את הסיכו� בהתנהגויות 

  ?זרי� ובריונות מקוונת

על מנת ללמוד על תפיסות הסיכו� של הילדי� והמתבגרי� הוצגו בפני המשיבי� שתי קבוצות של 

שאלות המתייחסות למגוו� של התנהגויות אפשריות. ה� התבקשו לציי� עד כמה כל אחת 

מההתנהגויות האלו מסכנת ילדי� ובני נוער באופ� כללי (חשיבה סוציוטרופית), ועד כמה היא 

  .  תשובותיה�את  מתאר 2גר� (חשיבה אגוצנטרית).  מסכנת אות� עצמ�

 מסוכנותהופגישה פני� אל פני� ע� זרי� נתפסות בעיני הילדי� כהתנהגויות  מידע אישיפרסו�  •

נתפסת פרסו� תמונות אישיות נתפסת כהתנהגות הכי פחות מסוכנת, א� כי מנגד  .ביותר

יתכ� שממצא זה מעיד על משיבי� עצמ� מאשר לילדי� ומתבגרי� באופ� כללי. כמסוכנת יותר ל

 כ� שפרסו� תמונות אישיות נתפסת כהתנהגות נורמטיבית בעיני מתבגרי�.

שליחת הודעות בעלות תוכ� מיני נתפסת כמסוכנת ביותר,  בריונות מקוונתמבי� ההתנהגויות של  •

האחרו� משק� את תפיסת הבריונות  מסוכנת.הכי פחות נתפסת כשליחת הודעה מעליבה בעוד ש

), בדיחה Optem 2007המקוונת כהתנהגות מקובלת כחלק מדפוסי התקשורת שבי� ילדי� (

)Mishna et al. 2009 2011) או מעשה קונדס (גולדשמידט.( 

השתתפות בחר� נתפסת כהתנהגות שמסוכנת יותר לילדי� ולבני נוער באופ� כללי מאשר  •

כלומר התחושה שדברי�  ההטיה האופטימיסטיתבכ� מאוששת את תחושת למשיבי� עצמ�, ו

  שליליי� יקרו לאחרי� ולא לי. 

 תפיסות סיכו� של ילדי� ומתבגרי� באופ� אישי ובאופ� כללי ! 2 גר'

   

עלי� לציי� עד כמה היא מסוכנת או לא מסוכנת לילדי� ולבני : עבור כל אחת מהאפשרויות המופיעות למעלה שאלה
� 3$במידה מועטה,  2$פירושו שהדבר כלל לא מסוכ�,  1$. ציי� את התשובה המתאימה ביותר לדעת�, נוער/ מסוכנת ל
  במידה רבה מאד. $5במידה רבה ו 2$במידה בינונית, 

  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות.בסיס

  

76%

25%

80%

57%

71%

66%

60%

42%

76%

31%

77%

55%

69%

59%

59%

45%

פרסום פרטים אישיים

פרסום תמונות

פגישה פנים מול פנים עם זרים

אישור חברות לאנשים זרים

שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

*השתתפות בחרם

העלאת קליפ שמציג מישהו בצורה מעליבה ליוטיוב

שליחת הודעה מעליבה למישהו

שיעורי התופסים את ההתנהגות כמסוכנת במידה רבה או רבה

מסוכנת לילדים ובני נוער מסוכנת לך

חשיפת מידע אישי

קשר עם זרים

אלימות מקוונת

 95%הבדל מובהק ברמת בטחו� של  !* 
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ילדי� ומתבגרי� תופסי� � יש קשר בי� מגדר, שלב חינוכי וסוג חינו, לאופ� שבו הא

  ?של חשיפת מידע, קשר ע� זרי� ובריונות מקוונתאת הסיכו� בהתנהגויות 

ההתנהגויות שנבדקו כמסוכנות רוב . בנות תופסות את תפיסות הסיכו� משתנות בי� בני� ובנות •

לאחרי� מאשר בני�. הדבר מצביע על דפוסי חשיבה שוני� שיתכ� ונובעי� ה� לעצמ� וה� יותר 

בנות מחוברתות להיזהר מפני סיכוני� בעוד שבני� מחוברתי� שלא מתהליכי סוציאליזציה. 

 .)Morrongiello & Rennie 1998(להירתע מפניה� 

ר היסודיי� ע� המעבר בי� שלבי החינו� חלה ירידה ברוב תפיסות הסיכו�. תלמידי בתי הספ •

תפיסות סיכו� גבוהות יותר לעצמ� ולאחרי�. יוצאת דופ� היא תפיסת הסיכו� לילדי� ציינו 

ומתבגרי� באופ� כללי בהתנהגויות של פרסו� תמונות אישיות ובהשתתפות בחר�, וכ� תפיסת 

, השתתפות בחר� ושליחת הודעה בהתנהגויות של פגישה פני� אל פני� ע� זרי� �הסיכו� לעצמ

 יבה.מעל

לילדי� הסיכו� הצפוי כה נמוכה של להער אחרי�קיימת נטייה של ילדי� הלומדי� בבתי ספר   •

בהשוואה לתלמידי� הלומדי� בזרמי חינו� אחרי�. יוצאת דופ� היא  ובני נוער באופ� כללי

הערכת הסיכו� לאחרי� בפרסו� תמונות אישיות, בפגישה פני� אל פני� ע� זרי� ובשליחת 

 �הודעות מעליבות. כאשר הערכת הסיכו� נוגעת למשיב עצמו, הרי שההבדלי� על פי סוג החינו

נוטי� להערכה נמוכה  אחרי�. תלמידי בתי ספר ברוב� אינ� מובהקי�, א� כי המגמה נשמרת

של הסיכו� לעצמ� בפרסו� פרטי� אישיי�, שליחת הודעה בעלת תוכ� מיני והעלאת מובהקת 

 קליפ מעליב לרשת. 

 

 לפי מגדר, שלב חינוכי וסוג חינו,(לילדי� ומתבגרי�) תפיסות סיכו� ברמה הכללית  ! 3טבלה 

שיעורי התופסים את ההתנהגות 

כמסוכנת במידה רבה או במידה 

  רבה מאד 

  סוג חינוך  שלב חינוכי  מגדר

  יסודי  בנות  בנים
חטיבת 

  ביניים

חטיבה 

  עליונה
  ממלכתי

ממלכתי 

  דתי
  אחר

 59% 75% 76% 64% 82% 79% 82% 70% פרסום פרטים אישיים

 15% 23% 25% 21% 24% 38% 27% 24% פרסום תמונות

 68% 71% 82% 76% 82% 84% 85% 76% פגישה פנים מול פנים עם זרים

 33% 59% 57% 43% 60% 78% 67% 49% אישור חברות לאנשים זרים

 37% 78% 70% 63% 72% 82% 84% 56% שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

 37% 63% 67% 61% 68% 70% 69% 63%  השתתפות בחרם

העלאת קליפ שמציג מישהו בצורה 

 מעליבה ליוטיוב
52% 69% 56% 67% 51% 61% 50% 48% 

 36% 43% 42% 34% 45% 48% 50% 35% שליחת הודעה מעליבה למישהו

   95%* בכחול קשרי� מובהקי� ברמת בטחו� של 

: עבור כל אחת מהאפשרויות המופיעות למעלה עלי� לציי� עד כמה היא מסוכנת או לא מסוכנת לילדי� ולבני שאלה
במידה בינונית,  3$במידה מועטה,  2$פירושו שהדבר כלל לא מסוכ�,  1$ציי� את התשובה המתאימה ביותר לדעת�, . נוער

  במידה רבה מאד. $5במידה רבה ו 2$
  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס
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   לפי מגדר, שלב חינוכי וסוג חינו, (למשיב עצמו) תפיסות סיכו� ברמה האישית ! 4טבלה 

שיעורי התופסים את ההתנהגות 

כמסוכנת במידה רבה או במידה 

  רבה מאד 

  סוג חינוך  שלב חינוכי  מגדר

  יסודי  בנות  בנים
חטיבת 

  ביניים

חטיבה 

  עליונה
  ממלכתי

ממלכתי 

  דתי
  אחר

 52% 76% 77% 64% 82% 81% 82% 71% פרסום פרטים אישיים

 15% 30% 31% 23% 30% 47% 33% 28% פרסום תמונות

 61% 73% 78% 70% 79% 82% 84% 71% פגישה פנים מול פנים עם זרים

 30% 57% 57% 42% 59% 85% 68% 48% אישור חברות לאנשים זרים

 26% 76% 69% 58% 72% 82% 84% 55% שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

 37% 59% 59% 54% 61% 62% 65% 53% השתתפות בחרם

העלאת קליפ שמציג מישהו בצורה 

 מעליבה ליוטיוב
52% 67% 61% 66% 49% 61% 53% 43% 

 36% 50% 45% 37% 50% 49% 52% 44% שליחת הודעה מעליבה למישהו

   95%* בכחול קשרי� מובהקי� ברמת בטחו� של 

ג� א� לא התנסית  דעת�� ל� לעשות כל אחת מהפעולות המופיעות בטבלה. חווה את מסוכ באיזו מידהציי� נא : שאלה
 3$במידה מועטה,  2$שהדבר כלל לא מסוכ�, מציי�  1$בדברי� אלו בעבר. ציי� את התשובה המתאימה לדעת�, כאשר 

  במידה רבה מאד. $5במידה רבה ו 2$במידה בינונית, 
   לשתי קבוצות.: כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� בסיס
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    עמדות כלפי התנהגויות הסיכוןעמדות כלפי התנהגויות הסיכוןעמדות כלפי התנהגויות הסיכוןעמדות כלפי התנהגויות הסיכון        ––––    ד'ד'ד'ד'פרק פרק פרק פרק 

של חשיפת בהתנהגויות  מה� הנורמות המקובלות בעיניה� של ילדי� ומתבגרי�

  ?מידע, קשר ע� זרי� ובריונות מקוונת

ות באינטרנט הוצגו על מנת להבי� מה� הנורמות המקובלות של המשיבי� ביחס להתנהגויות השונ

היגדי� שמצייני� שזה בסדר לעשות את כל אחת מההתנהגויות. עבור כל אחד בפני המשיבי� 

מההיגדי� התבקשו המשיבי� לציי� את מידת הסכמת� ע� כל אחד מה�. ההיגדי� הוצגו בצורה 

  מתאר את התשובות. 3גר�  חיובית כדי למנוע הטיה שיכולה לנבוע מרציה חברתית.

נורמה מקובלת בקרב ילדי�  יאהפרסו� תמונות אישיות מבחינת נורמות של חשיפת מידע,  •

. מנגד, חשיפת פרטי� אישיי� י� סבורי� שזה לא בסדר לנהוג כ�מהמשיב 22%ומתבגרי�, רק 

מהמשיבי� אמרו שזה לא בסדר לפרס� פרטי� אישיי�  63%, היא התנהגות פחות מקובלת

 באינטרנט. 

שפגישה פני� אל פני� ע� זרי� איננה בקטגוריה של אינטראקציה ע� זרי� קיימת הסכמה  •

). מנגד, אישור חברות לזרי� היא התנהגות שנחשבת מקובלת יותר, רק 71%התנהגות מקובלת (

 צית מהמשיבי� חושבי� שזה לא בסדר לנהוג כ�.כמח

התנהגויות של בריונות מקוונת אינ� נחשבות כהתנהגויות מקובלות ושיעורי הילדי� שחושבי�  •

  . $72%ל 61%כ� נעי� בי� 

  עמדות ילדי� ומתבגרי� כלפי התנהגויות סיכו� ! 3 גר'

ציי� את  : עבור כל אחד מהמשפטי� שבטבלה הבאה עלי� לציי� באיזו מידה אתה מסכי� או לא מסכי� אתו.שאלה 

4$במידה בינונית, 3$במידה מועטה,  2$פירושו שאת/ה כלל לא מסכי�/ה,  1התשובה המתאימה ביות לדעת�, כאשר 

  בסדר ל........ במידה רבה מאד. זה $5$במידה רבה ו

  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס
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פרסום פרטים אישיים

פרסום תמונות אישיות

פגישה פנים אל פנים עם זרים

אישור חברות לזרים

להעלות קליפ שמציג מישהו בצורה מעליבה ליוטיוב

השתתפות בחרם

שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

שליחת הודעה מעליבה

מסכים במידה רבה מאד מסכים במידה רבה מסכים במידה בינונית

מסכים במידה מועטה כלל לא מסכים לא יודע

חשיפת מידע אישי

קשר עם זרים

בריונות מקוונת

מסכים במידה רבה מאד כלל לא מסכים
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של בהתנהגויות הא� יש קשר בי� מגדר, שלב חינו, וסוג חינו, לנורמות המקובלות 

  ?חשיפת מידע, קשר ע� זרי� ובריונות מקוונת

לציי� שרוב הילדי� חושבי� שזה לא בסדר לחשו� מידע, ליצור קשרי� ע� זרי� ולהתנהג  חשוב •

שבות שזה לא בסדר גדולי� שיעורי הבנות שחו. שת. ע� זאת, ישנ� הבדלי� מגדריי�בבריונות בר

. יוצאות ויתכ� שזה בגלל שבנות מחוברתות להיזהר יותר מפני סיכוני� בני�יותר מאשר שיעורי ה

פרסו� תמונות אישיות ואישור חברות לזרי�, בהתנהגויות אלו לא  דופ� ה� ההתנהגויות של

ובע מכ� שבנות יתכ� שהעדר ההבדלי� המגדריי� בהתנהגויות אלו ננמצאו בי� בני� לבנות. 

 ונות אישיות וזה משפיע על תפיסת ההתנהגות כנורמלית. פעילות יותר בפרסו� תמ

הנורמות המקובלות להתנהגות משתנות ע� המעבר בי� שלבי החינו�. רוב התלמידי� ביסודיי�  •

ובחטיבות הביניי� חושבי� שזה לא בסדר לחשו� מידע אישי, ליצור קשר ע� זרי�, ולהתנהג 

 .לעומת שיעורי� מעט נמוכי� יותר בקרב תלמידי החטיבות העליונות בהתנהגויות בריוניות ברשת

כלפי קבוצת השווי� הפתיחות ה� בגיל סיבות אפשריות לשינוי בנורמות המקובלות ע� העלייה 

, הנטייה בגיל ההתבגרות ללקיחת סיכוני�, והתמשכות תופעת הבריונות שגוברת ע� הגיל

זה לא בסדר שסבורי� שיעורי� נמוכי� מהתלמידי� כמו כ�, מאפייני האינטרנט.  המקוונת בגלל

ושיעורי� אלה הולכי� ופוחתי� ע� המעבר בי� שלבי החינו�. במילי� לפרס� תמונות אישיות, 

אחרות, פרסו� תמונות אישיות הופכת להיות התנהגות מקובלת בקרב ילדי� ומתבגרי�. 

 א מקובלת בכל שלב חינוכי. השתתפות בחר� נחשבת התנהגות ל

הנורמות המקובלות להתנהגות אינ� שונות בי� הילדי� לפי סוג החינו�, למעט הממצא ששליחת  •

הודעה בעלת תוכ� מיני היא התנהגות בלתי מקובלת בעיני רוב הלומדי� בחינו� הממלכתי דתי 

 ).48%ינו� אחר (), לעומת שיעורי� נמוכי� יותר מהלומדי� בח69%) ובחינו� הממלכתי (81%(

 עמדות ילדי� ומתבגרי� כלפי התנהגויות הסיכו� לפי מגדר, שלב חינוכי וסוג חינו, !  5טבלה 

  כלל לא מסכימים שיעורי 

  סוג חינוך  שלב חינוכי  מגדר

  יסודי  בנות  בנים
חטיבת 

  ביניים

חטיבה 

  עליונה
  ממלכתי

ממלכתי 

  דתי
  **אחר

 50% 72% 62% 50% 69% 69% 69% 57% אישייםפרסום פרטים 

 30% 28% 21% 14% 24% 35% 22% 22% פרסום תמונות

 55% 74% 72% 65% 73% 76% 79% 65% פגישה פנים מול פנים עם זרים

 33% 53% 46% 28% 51% 77% 53% 42% אישור חברות לאנשים זרים

 48% 81% 69% 64% 70% 76% 85% 55% שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

 67% 76% 72% 72% 73% 68% 77% 66% השתתפות בחרם

העלאת קליפ שמציג מישהו בצורה 

 מעליבה ליוטיוב
63% 83% 74% 77% 63% 74% 65% 57% 

 48% 58% 62% 51% 66% 68% 69% 55% שליחת הודעה מעליבה למישהו

  95%* בכחול קשרי� מובהקי� ברמת בטחו� של 

  .15!החינו,, מספר המשיבי� קט� מ** בחלק מהתאי� בסוג 
ציי� את : עבור כל אחד מהמשפטי� שבטבלה הבאה עלי� לציי� באיזו מידה אתה מסכי� או לא מסכי� אתו. שאלה

4$במידה בינונית, 3$במידה מועטה,  2$פירושו שאת/ה כלל לא מסכי�/ה,  1התשובה המתאימה ביות לדעת�, כאשר 
  זה בסדר ל........במידה רבה מאד.  $5$במידה רבה ו

  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס
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    תפיסת עמדות קבוצת השווים, הורים ומחנכים תפיסת עמדות קבוצת השווים, הורים ומחנכים תפיסת עמדות קבוצת השווים, הורים ומחנכים תפיסת עמדות קבוצת השווים, הורים ומחנכים     ––––    ה'ה'ה'ה'    פרקפרקפרקפרק

  קבוצת השווי�

הוצגו , המשיבי� בקבוצת השווי� כפי שה� נתפסות בעיניעל מנת להבי� מה� הנורמות המקובלות 

לעשות את כל אחת רוב החברי� שלי חושבי� שמותר/אסור היגדי� שמצייני� ש ה�בפני

מההתנהגויות. עבור כל אחד מההיגדי� התבקשו המשיבי� לציי� את מידת הסכמת� ע� כל אחד 

  מה�. 

מה� הנורמות המקובלות בקבוצת השווי�, כפי שנתפסות בעיניה� של ילדי� 

  ?מקוונתשל חשיפת מידע, קשר ע� זרי� ובריונות בהתנהגויות  ומתבגרי�

פרסו� תמונות יחס לב הנדיב י שנתפסת על ידי המשיבי�ת בקבוצת השווי� כפהנורמה המקובל •

תמונות אישיות במידה מסכימי� שחבריה� חושבי� שמותר לפרס� אישיות. רוב המשיבי� 

לגבי פרסו� פרטי� אישיי� הדעות אינ� חד משמעיות,  ).67%בינונית עד במידה רבה מאד (

לפרס� פרטי� אישיי� בעוד שרבע חבריה� חושבי� שאסור כמחצית מהמשיבי� סבורי� ש

 . ותרמהמשיבי� אמרו שזה מ

פגישה פני� אל פני� ע� מישהו שהקשר איתו נוצר לראשונה בקטגוריה של קשר ע� זרי�,  •

 אינ� מסכימי�מהמשיבי�  62%ב קבוצת השווי� (מקובלת בקרלא התנהגות נתפסת כברשת 

לעשות זאת). מאיד�, אישור חברות לאנשי� זרי� ברשת היא  מותרשחבריה� חושבי� ש

שחבריה� חושבי� שזה  מסכימי�מהמשיבי�  53%בקבוצת השווי�, יותר התנהגות מקובלת 

 .מותר במידה בינונית עד במידה רבה מאד

 64%מעליבה היא התנהגות לא מקובלת בקבוצת השווי�, העלאת קליפ המציג מישהו בצורה  •

שחבריה� חושבי� שכדאי לעשות זאת. לגבי שליחת הודעה מעליבה  אינ� מסכימי�מהמשיבי� 

שחבריו חושבי� שהתנהגויות אלו אינ�  ציי�או הודעה בעלת תוכ� מיני אחד משני ילדי� 

פות בחר� היא התנהגות לא מקובלות. אחד מכל שלושה ילדי� אמר שחבריו חושבי� שהשתת

 מקובלת.  
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  התנהגויות סיכו� של קבוצת השווי�העמדות כלפי תפיסת  – 4 גר'

  משתני� אלו עברו היפו, של התשובות על מנת להתאי� לכיוו� של יתר המשתני�  !* 
ציי� את  מסכי� או לא מסכי� אתו.: עבור כל אחד מהמשפטי� שבטבלה הבאה עלי� לציי� באיזו מידה אתה שאלה

4$במידה בינונית, 3$במידה מועטה,  2$פירושו שאת/ה כלל לא מסכי�/ה,  1לדעת�, כאשר  רהתשובה המתאימה ביות
  .......מותר/כדאירוב החברי� שלי חושבי� שבמידה רבה מאד.  $5$במידה רבה ו

  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס

  

של בהתנהגויות  נורמות המקובלות של ילדי� ומתבגרי�ישנ� הבדלי� בהא� 
הנורמות המקובלות תפיסת� את לבי�  חשיפת מידע, קשר ע� זרי� ובריונות מקוונת

  ?בקבוצת השווי�
בכל התחומי� שנבדקו סבורי� המשיבי� שנורמות ההתנהגות של חבריה� נדיבות יותר מאשר  •

ולטי� במיוחד בהשתתפות בחר� ובשליחת הודעה בעלת ההתנהגות שלה�. הפערי� בנורמות 

יתכ� שפועל כא� מנגנו� קוגניטיבי שמיועד להצדיק את התנהגות� של המשיבי� על  תוכ� מיני.

 ).Baumgartner et al. 2011ידי הגזמה במידת המקובלות של התנהגויות אלו בקבוצת החברי� (

  עמדות המשיב כלפי התנהגויות הסיכו� לבי� תפיסתו את עמדות חבריוהשוואה בי�  – 5 גר'

  
  משתני� אלו עברו היפו, של התשובות על מנת להתאי� לכיוו� של יתר המשתני� !* 

   95%כל ההבדלי� מובהקי� ברמת בטחו� של 
  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס
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28
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39
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6

6

6

7

6

10

8

5

פרסום פרטים אישיים

פרסום תמונות אישיות

פגישה פנים אל פנים עם זרים

*אישור חברות לזרים

העלאת קליפ המציג מישהו בצורה מעליבה ליוטיוב

*השתתפות בחרם

*שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

שליחת הודעה מעליבה  

מסכים במידה רבה מאד מסכים במידה רבה מסכים במידה בינונית
מסכים במידה מועטה כלל לא מסכים לא יודע

חשיפת מידע אישי

קשר עם זרים

בריונות מקוונת

מסכים במידה רבה מאד כלל לא מסכים

63

22

71

47

72

72

69

61

49

13

62

28

64

39

48

48

פרסום פרטים אישיים

פרסום תמונות אישיות

פגישה פנים אל פנים עם זרים

*אישור חברות לזרים

 …העלאת קליפ המציג מישהו בצורה מעליבה  

*השתתפות בחרם

*שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

שליחת הודעה מעליבה  

המשיב

קבוצת השווים

חשיפת מידע אישי

קשר עם זרים

בריונות מקוונת

........ לא מסכימים שזה בסדר ל שיעור המציינים שכלל

....כדאי ל/שיעור המציינים שכלל לא מסכימים שרוב החברים שלי חושבים שמותר
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קבוצת בנורמות המקובלות תפיסת הל ,סוג חינו,הא� יש קשר בי� מגדר, שלב חינו, ו

  ?של חשיפת מידע, קשר ע� זרי� ובריונות מקוונתבהתנהגויות השווי� 

•  �הבדלי� בי� בני� לבנות, בתפיסת הנורמות המקובלות בקרב קבוצת השווי� נמצאו בארבע מתו

ח ושלכדאי לשמונה ההתנהגויות שנבדקו. בקרב הבני� אחד משלושה אמר שחבריו חושבי� שלא 

כמחצית מהבני� אמרו . בנות שתיכל אחת מכ, ולהשתת� בחר� לעומת הודעה בעלת תוכ� מיני

להיפגש ואסור להעלות קליפ שמציג מישהו בצורה מעליבה ליוטיוב, רוב חבריה� חושבי� שש

 בהתאמה). $68%ו 74%פני� אל פני� ע� זרי� לעומת כשלושה רבעי� מהבנות (

ע� המעבר  על ידי המשיבי�, משתני� י�כפי שנתפסלי� בקרב החברי�, ההתנהגות המקובדפוסי  •

�תלמידי� בחטיבות העליונות אמרו שרוב חבריה� חושבי� שלא כשליש מה .בי� שלבי החינו

מקובל לפרס� פרטי� אישיי�, לשלוח הודעות בעלות תוכ� מיני, לשלוח הודעות מעליבות, 

להשתת� בחר�, התנהגויות שרוב או מחצית מהמשיבי� בבתי ספר יסודיי� ובחטיבות הביניי� 

 ומידי� בחטיבות העליונות אמרתלמה כמחציתחושבי� שאינ� מקובלות בקרב חבריה�. 

ברשת איננה מקובלת לעומת רוב לראשונה שפגישה ע� זרי� שהוכרו חושבי�  ה�שחברי

המשיבי� ביסודי ובחטיבת ביניי�. לגבי פרסו� תמונות אישיות ואישור חברות לזרי�, תלמידי 

 החטיבות העליונות חושבי� שה� לגמרי מקובלות בקרב החברי�.   

רוב התלמידי� בחינו� הממלכתי והממלכתי דתי אמרו שפגישה פני� אל פני� ע� זרי� היא  •

אחד משניי� לא מקובלת בקבוצת השווי� לעומת כשליש מהלומדי� בחינו� אחר.  התנהגות

בחינו� הממלכתי והממלכתי דתי אמרו ששליחת הודעה בעלת תוכ� מיני איננה מקובלת בקבוצת 

 עה בחינו� האחר. השווי� לעומת אחד מארב

 תפיסת עמדות קבוצת השווי� לפי מגדר, שלב חינוכי וסוג חינו, !  6טבלה 

  בעיני המשיביםכפי שנתפסות הבדלים בנורמות של קבוצת השווים 

  כלל לא מסכימים עם... שיעורי 

  סוג חינוך  שלב חינוכי  מגדר

  יסודי  בנות  בנים
חטיבת 

  ביניים

 חטיבה

  עליונה
  ממלכתי

ממלכתי 

  דתי
  אחר

 46% 63% 48% 36% 53% 63% 48% 51% פרסום פרטים אישיים

 19% 15% 13% 8% 14% 23% 13% 14% פרסום תמונות

 36% 65% 62% 49% 66% 73% 68% 56% פגישה פנים מול פנים עם זרים

 15% 33% 27% 10% 31% 56% 30% 27% *אישור חברות לאנשים זרים

 26% 51% 48% 36% 52% 62% 59% 39% *הודעה בעלת תוכן מינישליחת 

 30% 43% 39% 29% 43% 49% 47% 33% *השתתפות בחרם

העלאת קליפ שמציג מישהו בצורה 

 מעליבה ליוטיוב
56% 74% 66% 67% 59% 65% 62% 52% 

 43% 50% 48% 36% 50% 64% 53% 44% שליחת הודעה מעליבה למישהו

  עברו היפו, של התשובות על מנת להתאי� לכיוו� של יתר המשתני�משתני� אלו  !* 
  .$15בחלק מהתאי� בסוג החינו�, מספר המשיבי� קט� מ

   95%מובהקי� ברמת בטחו� של  בכחול קשרי�
ציי� את : עבור כל אחד מהמשפטי� שבטבלה הבאה עלי� לציי� באיזו מידה אתה מסכי� או לא מסכי� אתו. שאלה

4$במידה בינונית, 3$במידה מועטה,  2$פירושו שאת/ה כלל לא מסכי�/ה,  1התשובה המתאימה ביות לדעת�, כאשר 
  רוב החברי� שלי חושבי� ש........במידה רבה מאד.  $5$במידה רבה ו

  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס
  



 

30  

 

של חשיפת מידע, תופסי� את עמדות הוריה� כלפי ההתנהגויות המתבגרי�  כיצד

  ?קשר ע� זרי� ובריונות מקוונת

התנהגות ברשת כיצד המשיבי� תופסי� את עמדותיה� של הוריה� בכל הקשור לעל מנת להבי� 

הוצגו בפניה� מספר היגדי� שמתארי� דברי� שהוריה� מאפשרי� או אוסרי� עליה� לעשות 

  עבור כל אחד מההיגדי� התבקשו המשיבי� לציי� את מידת הסכמת� ע� כל אחד מה�. ברשת. 

, משמעו שהמתבגרי� $72%ל 50%ונעי� בי�  גבוהי� באופ� כללי שעורי ההסכמה ע� ההיגדי� •

התנהגויות של חשיפת מידע, יצירת קשרי� ע� זרי� ובריונות  אוסרי� עלהוריה� ש� חושבי

 22%רק תייחסות לאיסור על פרסו� תמונות אישיות באינטרנט, יוצאת דופ� היא ההמקוונת. 

שהמשיבי�  הממצאי� מראי�שהוריה� אוסרי� עליה� לעשות זאת.  אומרי�מהמשיבי� 

  חושבי� שהוריה� אוסרי� עליה� להתנהג ברשת בצורה שעלולה לסכ� אות�.

  הסיכו�כלפי התנהגויות ההורי� עמדות  תפיסת – 6 גר'

 

  
ציי� את  : עבור כל אחד מהמשפטי� שבטבלה הבאה עלי� לציי� באיזו מידה אתה מסכי� או לא מסכי� אתו.שאלה

4$במידה בינונית, 3$במידה מועטה,  2$פירושו שאת/ה כלל לא מסכי�/ה,  1לדעת�, כאשר  רהתשובה המתאימה ביות
  ........י�/אומרי�/אוסרי�שלי חושב ההורי� במידה רבה מאד. $5$במידה רבה ו

  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס

  
עמדות ההורי� כלפי תפיסת להא� יש קשר בי� מגדר, שלב חינו, וסוג חינו,, 

  התנהגויות של חשיפת מידע, קשר ע� זרי� ובריונות מקוונת?

הוריה� כלפי כל התנהגויות קיימי� הבדלי� בי� בני� ובנות באופ� בו ה� תופסי� את עמדות  •

עליה� לחשו� מידע, ליצור שיעורי� גבוהי� יותר מהבנות חושבות שהוריה� אוסרי�  .הסיכו�

הממצאי� משקפי� את ההבדל בתהליכי החברות בי� בני� קשר ע� זרי�, ולהתנהג בבריונות. 

 לבנות.

� תופסי� את עמדות קיימי� הבדלי� בי� התלמידי� בשלבי החינו� השוני� בנוגע לאופ� שבו ה •

 �הוריה� כלפי התנהגויות של חשיפת מידע ויצירת קשר ע� זרי�. ע� המעבר בי� שלבי החינו

הולכי� ופוחתי� שיעורי המשיבי� שחושבי� שהוריה� אוסרי� עליה� לפרס� פרטי� אישי�, 
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פרסום פרטים אישיים

פרסום תמונות אישיות

פגישה פנים אל פנים עם זרים

אישור חברות לזרים

העלאת קליפ המציג מישהו בצורה מעליבה ליוטיוב

השתתפות בחרם

שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

שליחת הודעה מעליבה  

מסכים במידה רבה מאד מסכים במידה רבה מסכים במידה בינונית
מסכים במידה מועטה כלל לא מסכים לא יודע

חשיפת מידע אישי

קשר עם זרים

בריונות מקוונת

מסכים במידה רבה מאד כלל לא מסכים
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ה תמונות, לאשר חברות לאנשי� לא מוכרי� ולהיפגש פני� אל פני� ע� אנשי� שהוכרו לראשונ

 ברשת. 

באשר להתנהגויות של בריונות מקוונת, האופ� בו תופסי� המשיבי� את עמדות הוריה� לא  •

 נורמותמשתנה למעט בנושא של העלאת קליפ מעליב ליוטיוב. משמעו, שהתייחסות ההורי� ל

  . הא משתנללהתנהגות בחברה  ותהמקובל

שנבדקו. שיעורי� גבוהי� יותר רק בחלק מההתנהגויות  הבדלי� על פי סוג החינו� נמצאו  •

מתלמידי החינו� הממלכתי והממלכתי דתי אמרו שהוריה� אוסרי� עליה� לפרס� פרטי� 

אישיי�, להיפגש פני� אל פני� ע� זרי� שהכירו לראשונה באינטרנט, להעלות קליפ מעליב 

 ליוטיוב ולשלוח הודעה מעליבה בהשוואה לתלמידי� בבתי ספר אחרי�.

 לפי מגדר, שלב חינוכי וסוג חינו, ההורי�תפיסת עמדות  !  7טבלה 

המסכימים מאד עם כך  שיעורי 

שההורים שלי 

  חושבים/אוסרים/אומרים...

  סוג חינוך  שלב חינוכי  מגדר

  יסודי  בנות  בנים
חטיבת 

  ביניים

חטיבה 

  עליונה
  ממלכתי

ממלכתי 

  דתי
  אחר

 34% 64% 66% 55% 67% 74% 72% 58% פרסום פרטים אישיים

 15% 23% 22% 14% 22% 42% 26% 19% פרסום תמונות

 21% 55% 60% 42% 66% 68% 68% 49% פגישה פנים מול פנים עם זרים

 30% 53% 52% 38% 56% 70% 58% 47% אישור חברות לאנשים זרים

 63% 68% 72% 67% 74% 72% 85% 60% שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

 41% 57% 62% 57% 62% 67% 70% 54% בחרםהשתתפות 

העלאת קליפ שמציג מישהו בצורה 

 מעליבה ליוטיוב
42% 59% 67% 56% 31% 49% 51% 23% 

 32% 54% 61% 51% 62% 70% 67% 54% שליחת הודעה מעליבה למישהו

   95%בכחול קשרי� מובהקי� ברמת בטחו� של 
ציי� את : עבור כל אחד מהמשפטי� שבטבלה הבאה עלי� לציי� באיזו מידה אתה מסכי� או לא מסכי� אתו. שאלה

4$במידה בינונית, 3$במידה מועטה,  2$פירושו שאת/ה כלל לא מסכי�/ה,  1התשובה המתאימה ביות לדעת�, כאשר 
  ...ההורי� שלי חושבי�/אומרי�/אוסרי�.....במידה רבה מאד.  $5$במידה רבה ו

  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס
  

מה המתבגרי� אומרי� שמחנכיה� חושבי� על הדר, שבה יש להתנהג בנושאי� של 

  ?חשיפת מידע, קשר ע� זרי� ובריונות מקוונת

כיצד המשיבי� תופסי� את עמדותיה� של מחנכיה� בכל הקשור להתנהגות ברשת על מנת להבי� 

הוצגו בפניה� מספר היגדי� שמתארי� את דברי� שהמחנכי� חושבי� או ממליצי� לא לעשות 

  עבור כל אחד מההיגדי� התבקשו המשיבי� לציי� את מידת הסכמת� ע� כל אחד מה�. ברשת. 

ות החינוכית המשמעותית בבית הספר, קרי המחנ� או רוב הילדי� והמתבגרי� סבורי� שהדמ •

המחנכת, מתנגדי� להתנהגות בריונית ברשת, לפגישה פני� אל פני� ע� זרי� שהקשר הראשוני 

יוצאות דופ� ההתייחסויות לפרסו� תמונות אישיות אית� נוצר ברשת, ולחשיפת מידע אישי. 

  ).39%) ואישור חברות לאנשי� זרי� (22%(
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  כלפי התנהגויות הסיכו�המחנכי� עמדות  תפיסת – 7 גר'

  
ציי� את : עבור כל אחד מהמשפטי� שבטבלה הבאה עלי� לציי� באיזו מידה אתה מסכי� או לא מסכי� אתו. שאלה

4$במידה בינונית, 3$במידה מועטה,  2$פירושו שאת/ה כלל לא מסכי�/ה,  1התשובה המתאימה ביות לדעת�, כאשר 
  המחנ� שלי חושב/ממלי0/ ש........במידה רבה מאד.  $5$במידה רבה ו

  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס

  

התנהגויות כלפי  המחנכי�לעמדות ינו,, הא� יש קשר בי� מגדר, שלב חינו, וסוג ח

כפי שנתפסות בעיני הילדי� , של חשיפת מידע, קשר ע� זרי� ובריונות מקוונת

  והמתבגרי�?

תפיסת עמדותיה� של המחנכי� על ידי הילדי� והמתבגרי� קשורה למגדר בכל הקטגוריות  •

מתנגדי� לחשיפת מחנכי� אומרות שהבנות רוב ה. אישיות באינטרנטלמעט פרסו� תמונות 

 61%בני�. למשל: כמחצית מהלעומת מידע אישי, יצירת קשר ע� זרי� ובריונות מקוונת 

 48%מהבנות סבורות שהמחנ� חושב שזה לא בסדר לפרס� פרטי� אישיי� באינטרנט לעומת 

 מהבני�.

המעבר בי� שלבי החינו�, תפיסת המשיבי� את התנגדות� של המחנכי� להתנהגויות של ע�  •

  ת קשרי� ע� זרי�, חשיפת מידע ובריונות מקוונת הולכת ופוחתת.יציר

אומרי� שהמחנכי� מתנגדי� לפרסו�  בסוג חינו� אחר שיעורי� נמוכי� מהתלמידי� הלומדי� •

פרטי� אישיי�, לפגישה פני� אל פני� ע� זרי�, לאישור חברות לזרי�, להעלאת קליפ שמציג 

בהשוואה ללומדי� בחינו� הממלכתי בה, מישהו בצורה מעליבה ולשליחת הודעה מעלי

 והממלכתי דתי. 
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העלאת קליפ המציג מישהו בצורה מעליבה  
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שליחת הודעה מעליבה
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 לפי מגדר, שלב חינוכי וסוג חינו, המחנכי�תפיסת עמדות  !  8טבלה 

המסכימים מאד עם כך  שיעורי 

המחנך שלי חושב שאסור/לא 

  כדאי/ממליץ שלא...

  סוג חינוך  שלב חינוכי  מגדר

  יסודי  בנות  בנים
חטיבת 

  ביניים

חטיבה 

  עליונה
  ממלכתי

ממלכתי 

  דתי
  אחר

 27% 53% 54% 38% 56% 76% 61% 48%  פרסום פרטים אישיים

 11% 24% 21% 11% 22% 41% 23% 20% פרסום תמונות

 23% 59% 57% 40% 62% 73% 63% 52% פגישה פנים מול פנים עם זרים

 15% 40% 39% 22% 44% 56% 45% 33% אישור חברות לאנשים זרים

 30% 58% 53% 40% 58% 71% 68% 41% שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

 44% 56% 58% 43% 64% 73% 67% 51% השתתפות בחרם

העלאת קליפ שמציג מישהו בצורה 

 מעליבה ליוטיוב
54% 66% 66% 65% 47% 61% 50% 27% 

 23% 57% 57% 47% 61% 62% 63% 51% שליחת הודעה מעליבה למישהו

  .$15מהתאי� בסוג החינו�, מספר המשיבי� קט� מבחלק 
   95%בכחול קשרי� מובהקי� ברמת בטחו� של 

ציי� את  : עבור כל אחד מהמשפטי� שבטבלה הבאה עלי� לציי� באיזו מידה אתה מסכי� או לא מסכי� אתו.שאלה
4$במידה בינונית, 3$ במידה מועטה, 2$פירושו שאת/ה כלל לא מסכי�/ה,  1התשובה המתאימה ביות לדעת�, כאשר 

  המחנ� שלי חושב/ממלי0/ ש........ במידה רבה מאד. $5$במידה רבה ו
  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס
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    התנהגות מדווחתהתנהגות מדווחתהתנהגות מדווחתהתנהגות מדווחת    ––––    ו'ו'ו'ו'פרק פרק פרק פרק 
ת ילדי� ומתבגרי� בהתנהגויות של חשיפת מידע, יציר משתתפי�באיזו תדירות 

  מקוונת?קשרי� ע� זרי� ובריונות 
 �הילדי� והמתבגרי� התבקשו לציי� באיזו תדירות השתתפו בכל אחת מההתנהגויות ברשת במהל

לפחות פע� בחודש, לעיתי� רחוקות יותר,  –השנה האחרונה. התשובות חולקו לשלוש קטגוריות 

  וא� פע� בשנה האחרונה. 

) 79%, או מידע אישי ()87%רוב הילדי� והמתבגרי� נמנעו מלשלוח תמונות שלה� או סרטוני� ( •

 שישה. מנגד, )77%( לאנשי� שלא פגשו פני� אל פני�, ורוב� נמנעו מלפרס� פרטי� אישיי�

 �ילדי� אמרו שה� פרסמו תמונות שלה� באינטרנט בשנה האחרונה. השוואה  שבעהמתו

10$מהילדי� בני  $19%כ� ש) מצביעה על EU KIDS ONLINE 2011לממצאי המחקר האירופאי (

 9$16מבני  15%מידע אישי לאנשי� שלא פגשו פני� אל פני� לעומת בחולו� דווחו שהעבירו  18

 באירופה. 

) 57%מחצית (יותר ממבחינת פרקטיקות של יצירת קשרי� ע� אנשי� לא מוכרי� ברשת,  •

רי� חדשי� ) חיפשו חב51%מחצית (חברות לאנשי� שלא פגשו א� פע�, וכ אשרומהילדי� 

ברשת. בשני המקרי� התנהגויות אלו נפוצות יותר בקרב ילדי חולו� בהשוואה לילדי אירופה. 

 10$18מבני  51%באירופה אישרו חברות לזרי�;  9$16מבני  34%בחולו� לעומת  10$18מבני  57%

 באירופה חיפשו חברי� חדשי� ברשת. 9$16מבני  40%בחולו� לעומת 

) וא� לא 82%בחולו� לא שלחו הודעות בעלות תוכ� מיני ( 10$18בני רוב הילדי� והמתבגרי�  •

 ). 79%העמידו פני� שה� מישהו אחר ממי שה� באמת (

בחולו� אמר ששלח הודעה מעליבה למישהו בשנה האחרונה,  10$18אחד משלושה ילדי� בני כ •

  בחודש האחרו�. עשו זאת  39%מתוכ� 

  בשנה האחרונה התנהגויות סיכו�מעורבות ב דווח על – 8 גר'

  : במהל� השנה האחרונה הא� עשית אחד או יותר מהדברי� הבאי�? א� כ�, כל כמה זמ�?שאלה
(הממצאי� אינ� כוללי� את הילדי� שציינו לא יודע או : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס

  מעדי� לא לענות)
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פרסמת תמונות שלך באינטרנט

פרסמת את פרטיך האישיים

שלחת מידע אישי

שלחת תמונה שלך או סרטון למישהו שמעולם לא פגשת

אישרת חברות לאנשים שאף פעם לא פגשת פנים אל פנים
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שליחת הודעה מעליבה למישהו

העמדת פנים שאתה מישהו אחר ממי שאתה באמת

שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

לפחות פעם בחודש לעיתים רחוקות יותר לא בשנה האחרונה/אך פעם

חשיפת מידע אישי

קשר עם זרים

בריונות מקוונת
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  להשתת' בפעילויות מסוכנות ברשת?איזה ילדי� נוטי� 

ציינו ששלחו מידע  22%לזרי� (חשיפת מידע התנהגויות של פעילי� יותר בבהשוואה לבנות בני�  •

שלחו תמונה או סרטו�), במפגשי� פני�  15%אישי למישהו שלא� פע� לא פגשו פני� אל פני�, 

, 24%), ובהתנהגויות בריוניות (שימוש בזהות בדויה 17%אל פני� בעקבות הכרות באינטרנט (

 ). 26%, ותכני� מיניי� 35%העברת הודעות מעליבות 

תלמידי חטיבה עליונה חושפי� מידע אישי רב יותר באינטרנט, אחד מכל ארבעה שלח מידע  •

ג� ) פרס� פרטי� אישיי�. ה� 33%) וכאחד מכל שלושה (24%אישי למישהו שאיננו מכיר (

) דיווח 20%� יותר מתלמידי חטיבת ביניי� ויסודי ביצירת קשר ע� זרי�, אחד מחמישה (פעילי

שנפגש פני� אל פני� ע� מישהו שהכיר לראשונה באינטרנט, רוב� אשרו חברות באינטרנט 

). מבחינת התנהגות בריונית, תלמידי חטיבה עליונה דיווחו 63%לאנשי� שה� לא מכירי�(

הממצאי� מאוששי� . )34%( כ� ששלחו הודעות מעליבות לאחרי� בשיעורי� גבוהי� יותר על

את ההשערה שאופייה הטכנולוגי של הרשת והתקשורת הבלתי ישירה שהיא מאפשרת ה� סיבות 

 )Smith et al. 2008להתמשכות והתגברות התופעה של בריונות מקוונת (אפשריות 

י� בהשוואה לתלמידי� בחינו� ע� זר הבאינטראקצייותר  י�פעיל תלמידי� בבתי ספר אחרי� •

שלח מידע אישי בבתי הספר להזדמנות שנייה  י�אחד מכל שניהממלכתי והממלכתי דתי. 

, אחד משלושה נפגש ע� מישהו שהכיר לראשונה למישהו שא� פע� לא פגש פני� אל פני�

 שלח תמונה או סרטו� שלו לאד� זר. באינטרנט, ואחד מארבעה 

 לפי מגדר, שלב חינוכי וסוג חינו,מעורבות בהתנהגויות סיכו�  !  9טבלה 

שיעורי המדווחים על ביצוע 

ההתנהגויות הבאות במהלך השנה 

  האחרונה

  סוג חינוך  שלב חינוכי  מגדר

  יסודי  בנות  בנים
חטיבת 

  ביניים

חטיבה 

  עליונה
  ממלכתי

ממלכתי 

  דתי
  אחר

 36% 19% 21% 33% 19% 6% 19% 22%  פרסום פרטים אישיים

 89% 77% 86% 89% 89% 70% 89% 82% שלך פרסום תמונות

שליחת מידע אישי למישהו שאף 

  פעם לא פגשת פנים אל פנים
22% 14% 5% 19% 24% 18% 20% 48% 

שליחת תמונה שלך או סרטון 

  למישהו שמעולם לא פגשת
15% 8% 7% 13% 14% 11% 14% 27% 

 67% 49% 50% 63% 51% 17% 47% 52% אישור חברות לאנשים זרים

 44% 47% 46% 47% 49% 32% 43% 49% חיפוש חברים חדשים באינטרנט

פגישה פנים אל פנים עם מישהו 

  שהכרת באינטרנט
17% 9% 2% 12% 20% 12% 13% 36% 

 41% 23% 29% 34% 28% 22% 22% 35% שליחת הודעה מעליבה למישהו

 30% 22% 18% 20% 18% 18% 12% 24% זהות בדויה –העמדת פנים 

 33% 12% 16% 17% 18% 5% 4% 26% שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

  .$15בחלק מהתאי� בסוג החינו�, מספר המשיבי� קט� מ
   95%בכחול קשרי� מובהקי� ברמת בטחו� של 

  : במהל� השנה האחרונה הא� עשית אחד או יותר מהדברי� הבאי�? א� כ�, כל כמה זמ�?שאלה
  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס
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    כוונות התנהגותכוונות התנהגותכוונות התנהגותכוונות התנהגות    ----    ז'ז'ז'ז'פרק פרק פרק פרק 

 ואקשר ע� זרי�  ומידע, יצר פוחששי סיכויהילדי� ומתבגרי� על אומרי� מה 

  ?בבריונות מקוונת ותנהגי

שאלנו את הילדי� והמתבגרי� מה הסיכוי שיעשו כל אחת מההתנהגויות במהל� השנה הקרובה. 

ביצוע ההתנהגות נעה מתמיד לא� פע�. תשובותיה� קובצו לשתי קטגוריות, תדירות תדירות 

  כלשהי וא� פע�.

מבחינת חשיפת מידע אישי, פרסו� תמונות אישיות היא ההתנהגות שרוב הילדי� והמתבגרי�  •

 ) מתכווני� לעשות בשנה הקרובה. אחד מארבעה ילדי� ציי� שבכוונתו לפרס� מידע אישי.81%(

מכיר ומעול� לא פגש; אחד משישה  לא ואשה ד�ילדי� מתכוו� לאשר חברות לא אחד משני •

 מתכוו� להיפגש פני� אל פני� ע� מישהו שהכיר לראשונה ברשת.

, אחד משלושה אמר שיש סיכוי שישלח מסר מעליב מקוונתמבחינת התנהגויות של בריונות  •

ר�, ואחד משישה חושב למישהו בשנה הקרובה, אחד מחמישה חושב שיש סיכוי שישתת� בח

שיעביר הודעה בעלת תוכ� מיני. העלאת קליפ מעליב ליוטיוב היא ההתנהגות שהסיכוי שתתרחש 

  הוא הנמו� ביותר, אחד משמונה ילדי� מתכוו� לעשות זאת בשנה הקרובה. 

  התנהגויות סיכו�כוונות למעורבות ב – 9 גר'

  
  הפעולות הבאות במהל� השנה הקרובה? : מה הסיכוי שתעשה אתשאלה
  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס
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פגישה פמפ עם מישהו שהכרתי לראשונה  
באינטרנט

אישור חברות לאנשים שמעולם לא פגשת

העלאת קליפ שמציג מישהו בצורה מעליבה  
ליוטיוב

השתתפות בחרם

שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

שליחת מסר מעליב למישהו

בתדירות כלשהי אף פעם לא יודע

חשיפת מידע אישי

קשר עם זרים

בריונות מקוונת
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הא� יש קשר בי� מגדר, שלב חינו, וסוג חינו, לסיכוי לחשו' מידע, ליצור קשר ע� 

  ?זרי� ולהתנהג בבריונות מקוונת

חר�, גדולי� יותר מאשר של  הסיכויי� שבני� ישתתפו בהתנהגויות של  בריונות מקוונת, למעט  •

ה אחד מחמישה בני� אמר שיש סיכוי שייפגש פני� אל פני� ע� מישהו שהכיר לראשונבנות; 

אחד מכל שלושה בני� אמר שיש סיכוי שיפרס� פרטי� באינטרנט לעומת אחת מעשר בנות; 

  אישיי� באינטרנט בשנה הקרובה לעומת אחת מכל חמש בנות.

חלק בהתנהגויות של  וייקח�, גוברי� הסיכויי� שילדי� ומתבגרי� ע� המעבר בי� שלבי החינו •

מהלומדי� בבית ספר יסודי ציינו שיש  8%חשיפת מידע אישי ויצירת קשרי� ע� זרי�. למשל: 

 �מתלמידי חטיבת  13%בכוונת� להיפגש פני� אל פני� ע� אד� שהכירו לראשונה ברשת, דר

 . מתלמידי חטיבה עליונה 24% $ל ביניי� ועד

תי ספר אחרי� סיכויי� גדולי� יותר לפרס� פרטי� אישיי�, להיפגש פני� אל פני� בלתלמידי ב •

תי בע� אנשי� שהכירו לראשונה באינטרנט ולשלוח הודעה בעלת תוכ� מיני מאשר לתלמידי ב

 הספר הממלכתיי� והממלכתיי� דתיי�. 

 לפי מגדר, שלב חינוכי וסוג חינו,כוונות למעורבות עתידית בהתנהגויות סיכו�  !  10טבלה 

שיעורי המציינים שיש סיכוי במהלך 

  השנה הקרובה

  סוג חינוך  שלב חינוכי  מגדר

  יסודי  בנות  בנים
חטיבת 

  ביניים

חטיבה 

  עליונה
  ממלכתי

ממלכתי 

  דתי
  אחר

 41% 18% 27% 38% 25% 10% 22% 31%  פרסום פרטים אישיים

 74% 76% 82% 87% 83% 60% 84% 78% פרסום תמונות

 32% 16% 15% 24% 13% 8% 10% 21% פגישה פנים מול פנים עם זרים

 67% 42% 51% 65% 51% 12% 49% 49% אישור חברות לאנשים זרים

 33% 8% 17% 18% 20% 6% 5% 28% שליחת הודעה בעלת תוכן מיני

 33% 24% 22% 18% 27% 14% 18% 26% השתתפות בחרם

העלאת קליפ שמציג מישהו בצורה 

 מעליבה ליוטיוב
17% 6% 8% 11% 15% 12% 11% 18% 

 41% 26% 32% 38% 30% 22% 24% 37% שליחת הודעה מעליבה למישהו

  .$15בחלק מהתאי� בסוג החינו�, מספר המשיבי� קט� מ
   95%בכחול קשרי� מובהקי� ברמת בטחו� של 

  שתעשה את הפעולות הבאות במהל� השנה הקרובה?: מה הסיכוי שאלה
  : כלל המשתמשי� באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות. בסיס
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    מודלים לניבוי כוונות התנהגותמודלים לניבוי כוונות התנהגותמודלים לניבוי כוונות התנהגותמודלים לניבוי כוונות התנהגות    ––––    ח'ח'ח'ח'פרק פרק פרק פרק 

על מנת להבי� את מערכת הקשרי� המורכבת שבי� תפיסות הסיכו�, נורמות, עמדות ומאפייני� 

המשתני� המסבירי� דמוגרפיי�, חושבו רגרסיות לינאריות עבור כל אחת מההתנהגויות שנבדקו. 

, נורמות מקובלות בעיני של ההתנהגות הנחקרת שהוכנסו לכל אחד מהמודלי� היו תפיסות הסיכו�

. פירוט תוצאות מודל �חינו וסוג, שלב חינוכי מגדרפיסת עמדות קבוצת השווי� וההורי�, המשיב, ת

  .11 הרגרסיה עבור כל אחת מההתנהגויות מופיעות בטבלה

התנהגויות השונות, ל המהשונות ש נכבדי�מהממצאי� עולה שרוב הרגרסיות מסבירות שיעורי� 

  . $36%ועד ל $14%שנעי� מ

נורמות המקובלות בעיני תפיסת היש לשהמכנה המשות� בי� כל המודלי� השוני� הוא כוח ההסבר 

 י�� דומיננטימיגורולתפיסות הסיכו� למשיב עצמו ו/או לילדי� ולמתבגרי� באופ� כללי, המשיב, 

  בניבוי הכוונות העתידיות.

בירי� את הכוונה שהמשתני� שמסתוצאות הרגרסיה מצביעות על כ�  – פרסו� פרטי� אישיי�

לפרס� פרטי� אישיי� ה� תפיסות הסיכו�, תפיסת הנורמה המקובלת בעיני המשיב וחבריו ושלב 

ככל שהמשיב תופס את הסיכו� בפרסו� פרטי� אישיי�, לעצמו ולמתבגרי�  במילי� אחרותחינוכי. 

ככל שהמשיב תר. נמוכות יויהיו באופ� כללי, כגדול יותר כ� כוונותיו לפרס� פרטי� אישיי� בעתיד 

סבור שזה בסדר לפרס� פרטי� אישי� באינטרנט והוא סבור שג� חבריו חושבי� כ� יגברו כוונותיו 

לעשות זאת בעתיד. בנוס� ילדי� בבית ספר יסודי נוטי� לכוונות עתידיות לפרסו� פרטי� אישיי� 

  נמוכות יותר מאשר תלמידי החטיבות העליונות. 

ישנ� מספר משתני� שמשפיעי� על הכוונות לפרס� תמונות אישיות,   !פרסו� תמונות אישיות 

תפיסת הנורמה המקובלת בעיני המשיב, תפיסתו את עמדת הוריו בנושא, המידה בה הוא סבור 

שהתנהגות זו מסכנת אותו, מגדר ושלב חינוכי. משמעו שככל שהילד סבור שזה בסדר לפרס� 

ו לעשות זאת בעתיד. משתני� שמפחיתי� את הכוונות תמונות אישיות באינטרנט כ� יגברו כוונותי

לפרס� תמונות אישיות ה� עמדה שלילית של ההורי�, ותפיסת ההתנהגות כמסוכנת למשיב עצמו. 

הסיכוי של בנות ושל תלמידי החטיבות העליונות לפרס� תמונות אישיות באינטרנט גדול בנוס�, 

  יניי�. יותר בהשוואה לבני� ולתלמידי יסודי וחטיבות הב

המשתני� המשפיעי� על הכוונות  – פגישה פני� אל פני� ע� זרי� שהוכרו לראשונה באינטרנט

הכללית, תפיסת הנורמה המקובלת  סיכו�התפיסת  העתידיות להיפגש פני� אל פני� ע� זרי� ה�

ופס א� הילד ת ,פירושו ., מגדר ושלב חינוכישל חבריו והוריו יה�עמדותתפיסת , בעיני המשיב עצמו

את ההתנהגות הזו כמקובלת בעיני עצמו ובעיני חבריו כ� יטה לעשות זאת בעתיד; א� הילד תופס 

אוסרי� עליו לעשות זאת  הוריוש חושבאת ההתנהגות הזו כמסוכנת לילדי� ומתבגרי� באופ� כללי, ו

בנוס�, לבני� בהשוואה לבנות יקטנו הסיכויי� שייפגש ע� זרי� שהכיר לראשונה באינטרנט בעתיד. 

  כוונות עתידיות גדולות יותר להיפגש ע� זרי�. 

תוצאות הרגרסיה מצביעות על כ� שהמשתני� שמסבירי� את  –אישור חברות לאנשי� זרי� 

הכוונות העתידיות לאשר חברות לזרי� ה� תפיסות הנורמות המקובלות של המשיב וחבריו, עמדת 

ומתבגרי� באופ� כללי ושלב חינוכי. ככל שההתנהגות מקובלת בעיני  הוריו, תפיסת הסיכו� לילדי�

המשיב, הוא סבור שלחבריו עמדה חיובית כלפי ההתנהגות, והוא סבור שרמת הסיכו� בהתנהגות 

א� המשיב סבור שהוריו מתנגדי� נמוכה כ� כוונותיו לאשר חברות לזרי� בעתיד יגברו. מנגד 
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רות לאנשי� זרי� יפחתו. בנוס�, לתלמידי בתי ספר יסודיי� להתנהגות זו כ� כוונותיו לאשר חב

  כוונות עתידיות קטנות יותר לאישור חברות לזרי� בהשוואה לתלמידי החטיבות העליונות.

את הכוונות לשלוח הודעה בעלת תוכ� מיני מסבירי� שמשתני� ה–שליחת הודעה בעלת תוכ� מיני 

ההתנהגות כמסוכנת לילדי� ומתבגרי� באופ�  תפיסת, למשיב ההתנהגות כמסוכנתתפיסת  – ה�

הנורמה המקובלת בעיניו ומגדר. א� המשיב תופס את תפיסת , כללי, תפיסת עמדת ההורי�

, סבור שהוריו מתנגדי� לביצועה וחושב שזו ולילדי� ומתבגרי� באופ� כללי ההתנהגות כמסוכנת לו

כמו כ� בעלת תוכ� מיני בעתיד.  ח הודעהושלכוונותיו לאיננה התנהגות מקובלת הרי שיקטנו 

  בנות. לשמאשר גדולות יותר לשלוח הודעה בעל תוכ� מיני בני� כוונותיה� של 

המשתני� המשפיעי� על הסיכוי להשתת� בחר� בשנה בקרובה ה� תפיסת  – השתתפות בחר�

 � התנהגות למשיב עצמו, הא� הוא חושב שמדובר בהתנהגות מקובלת, כיצד המשיבבהסיכו� הכרו

 �תופס את עמדת הוריו בנושא והא� הוא לומד בחטיבת ביניי�. א� הילד תופס שהסיכו� הכרו

בהשתתפות בחר� נמו�, ההתנהגות מקובלת בעיניו, הוריו אינ� מביעי� התנגדות לכ�, גוברי� 

הסיכויי� שישתת� בחר� בשנה הקרובה. בנוס�, לתלמידי חטיבת ביניי� בהשוואה לתלמידי חטיבה 

  יכויי� גדולי� יותר להשתת� בחר�.עליונה ס

תוצאות הרגרסיה מצביעות על כ�  – העלאת קליפ שמציג מישהו בצורה מעליבה ליוטיוב

להעלות קליפ שמציג מישהו בצורה מעליבה ליוטיוב המשפיעי� על הכוונות העתידיות המשתני� ש

הכרו� בהתנהגות זו ילד חושב שזו נורמה מקובלת, שהסיכו� הה� משתני תפיסות ומגדר. ככל ש

,�ושהוריו אינ� אוסרי� על התנהגות כזו הרי שהסיכוי שיתנהג  לילדי� ומתבגרי� באופ� כללי נמו

  כ� בשנה הקרובה גדל. בנוס� הסיכוי שבני� יתנהגו כ� בשנה הקרובה גדולי� יותר בהשוואה לבנות.

ודעה מעליבה ה� המשתני� שמשפיעי� על הכוונה לשלוח ה  $ שליחת הודעה מעליבה למישהו

. א� וסוג חינו� של חבריוו תפיסת הנורמה המקובלת של המשיב עצמו, תפיסת הסיכו� למשיב עצמו

ג כ� בעתיד; א� המשיב סבור ונהקטנות כוונותיו להמשיב תופס את ההתנהגות כמסוכנת לו עצמו 

ח הודעה ושלל שכוונותיושזה בסדר לשלוח הודעה מעליבה וג� סבור שחבריו חושבי� כ� הרי 

הודעות  בנוס�, כוונותיה� של ילדי� הלומדי� בבתי ספר אחרי� לשלוח. וגדלי מעליבה למישהו

  מעליבות מעט גבוהות יותר בהשוואה ללומדי� בבתי ספר ממלכתיי�.
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 מודלי� להסבר התנהגויות סיכו� !  11טבלה 

  תוצאות רגרסיה לינארית

את הכוונות העתידיות לביצוע  מסבירי�שמשתני�   ההתנהגות

  ההתנהגות

Beta  אחוז שונות

  מוסברת

פרסו� פרטי� 
  אישיי�

  33%  .237  תפיסת הנורמה המקובלת של המשיב

)N=407(  201  תפיסת סיכו� למשיב עצמו.$  

  $.157  תפיסת סיכו� לילדי� ומתבגרי�

  .141  תפיסת הנורמה המקובלת בקבוצת השווי�

  $.097  יסודי (חטיבה עליונה קבוצת ההתייחסות)בית ספר 

פרסו� תמונות 
  אישיות

  33%  .219  תפיסת הנורמה המקובלת של המשיב

)N=374(  189  תפיסת סיכו� למשיב עצמו.$  

  $.180  תפיסת עמדת ההורי�

  $.211  מגדר (בנות קבוצת ההתייחסות)

  $.227  בית ספר יסודי (חטיבה עליונה קבוצת ההתייחסות)

  $.096  חטיבת ביניי� (חטיבה עליונה קבוצת ההתייחסות)

פגישה פני� אל 
  פני� ע� זרי�

  30%  .259  תפיסת הנורמה המקובלת בקבוצת השווי�

)N=404(  �ומתבגרי �179  תפיסת סיכו� לילדי.$  

  $.174  תפיסת עמדת ההורי�

  .107  תפיסת הנורמה המקובלת של המשיב

  $.113  יסודי (חטיבה עליונה קבוצת ההתייחסות)בית ספר 

  .089  מגדר (בנות קבוצת ההתייחסות)

אישור חברות 
  לאנשי� זרי�

  33%  $.218  תפיסת סיכו� לילדי� ומתבגרי�

)N=387(  206  תפיסת הנורמה המקובלת של המשיב.  

  $.182  תפיסת הנורמה המקובלת בקבוצת השווי�

  $.114 תפיסת עמדת ההורי�

  $.136  בית ספר יסודי (חטיבה עליונה קבוצת ההתייחסות)

שליחת הודעה 
  בעלת תוכ� מיני

  36%  $.186  תפיסת סיכו� למשיב עצמו

)N=361(  �ומתבגרי �158  תפיסת סיכו� לילדי.$  

  $.182  תפיסת עמדת ההורי�

  .134  מגדר (בנות קבוצת ההתייחסות)

  .175  המשיבתפיסת הנורמה המקובלת של 

השתתפות 
  בחר�

  16%  $.238  תפיסת סיכו� למשיב עצמו

)N=353(  174  תפיסת הנורמה המקובלת של המשיב.  

  $.161  תפיסת עמדת ההורי�

  .109  חטיבת ביניי� (חטיבה עליונה קבוצת ההתייחסות)

העלאת קליפ 
שמציג מישהו 
בצורה מעליבה 

  ליוטיוב

  14%  .231  המשיבתפיסת הנורמה המקובלת של 

)N=336(  �ומתבגרי �144  תפיסת סיכו� לילדי.$  

  .109  מגדר (בנות קבוצת ההתייחסות)

  $.113  תפיסת עמדת ההורי�

שליחת הודעה 
מעליבה 
  למישהו

  20%  .254  תפיסת הנורמה המקובלת בקבוצת השווי�

)N=390(  184  תפיסת סיכו� למשיב עצמו.$  

  .144  של המשיב תפיסת הנורמה המקובלת

  .099  חינו� אחר (חינו� ממלכתי קבוצת התייחסות)
  � באינטרנט מחולקי� לשתי קבוצות, ללא המצייני� לא יודע או מעדי� לא לענות.: כלל המשתמשיבסיס
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        ובריונות מקוונתובריונות מקוונתובריונות מקוונתובריונות מקוונת    בריונותבריונותבריונותבריונות    ––––    ט'ט'ט'ט'פרק פרק פרק פרק 

  מהו היק' הילדי� שסובלי� מבריונות ובאיזו תדירות?

 מהילדי� אמרו שמישהו התנהג אליה� בצורה פוגעת או מעליבה בשנה האחרונה.  38% •

אמרו שהתנהגו אליה� מכלל הילדי�  12%לרוב בריונות איננה חוויה מקרית או חד פעמית,  •

 18%פע� או פעמי� בשבוע,  8%בצורה פוגעת או מעליבה לפחות פע� בשבוע בשנה האחרונה 

 . מספר קט� של מקרי�, כלומר לעיתי� פחות קרובות

 אי� הבדל משמעותי בי� בני� לבנות בהיק� הבריונות. •

מהילדי� בבתי  46%בריונות מגיעה לשיאה בבתי הספר היסודיי� והולכת ופוחתת ע� הגיל.  •

מתלמידי  $34%מתלמידי חטיבות הביניי� ו 39%הספר היסודיי� אמרו שנפגעו מבריונות, 

 החטיבות העליונות. 

 בריונות לפי מגדר ושלב חינוכי  10 גר'

14

10

19

14

6

9

7

10

6

10

16

22

17

19

19

62

61

54

61

66

בנים

בנות

יסודי

חטיבת ביניים

חטיבה עליונה

לפחות פעם בשבוע פעם או פעמיים בחודש לעיתים פחות קרובות כלל לא

ר
ד
מג

כי
נו
חי
ב 
ל
ש

: במש� השנה האחרונה הא� מישהו התנהג אלי� בצורה פוגעת או מעליבה? כל כמה זמ� התנהגו אלי� בצורה שאלה
  כזאת בשנה האחרונה?

  : כלל המשתמשי� באינטרנטבסיס

  

  באילו אופני� נעשי� מעשי הבריונות?

) נשאלו לגבי 38%הילדי� והמתבגרי� שציינו שמישהו התנהג אליה� בצורה פוגעת או מעליבה (

  הדר� שבה זה קרה במהל� השנה האחרונה. 

ציינו שנפגעו  10%מכלל הילדי� ציינו זאת,  26%דר� הפגיעה השכיחה ביותר היא פני� אל פני�  •

 באמצעות הטלפו� הסלולרי.  $8% באמצעות האינטרנט ו

דומה בכל שלבי החינו�. ע� זאת  מקוונתת הפגיעה מבריונות פני� אל פני�, ומבריונות שכיחו •

לתלמידי החטיבות העליונות סיכויי� גבוהי� יותר להיפגע מבריונות באמצעות הטלפו� 

 הסלולרי. 

 בנות צפויות להיפגע מבריונות באמצעות האינטרנט והטלפו� הסלולרי יותר מבני�. •
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  שיעורי הנפגעי� מבריונות בדרכי� שונות !  12טבלה 

דרכים בהן נפגעו מבריונות בשנה 

  האחרונה (מתוך כלל הילדים)

  שלב חינוכי  מגדר  כולם

  יסודי  בנות  בנים
חטיבת 

  ביניים

חטיבה 

  עליונה

 24% 27% 28% 26% 26% 26%  פנים אל פנים

 10% 12% 6% 15% 7% 10% באינטרנט

סלולארי (שיחות, הודעות, טלפון 

  תמונות, וידאו)
8% 5% 12% 6% 7% 12% 

  שאלה: באילו דרכי� זה קרה ל� במהל� השנה האחרונה? נית� לסמ� יותר מתשובה אחת
  בסיס: כלל המשתמשי� באינטרנט

  

  באילו דרכי� נעשי� מעשי בריונות מקוונת?

שדיווחו על בריונות מקוונת נשאלו לגבי בריונות מקוונת מתרחשת בכל מיני מקומות ברשת. הילדי� 

הדרכי� בה� זה קרה. מתשובותיה� עולה שילדי� חווי� בריונות מקוונת בעיקר במקומות 

חברתית, בראש ובראשונה באתרי רשתות חברתיות, בתוכנות  השמתרחשת בה� אינטראקצי

  למסרי� מיידי�, ובחדרי צ'אט.

של רשת חברתית גבוה יותר בהשוואה לבני�  הסיכוי של בנות לחוות בריונות מקוונת באתר

שסיכוייה� גדולי� יותר באתרי� של משחקי רשת. ממצא זה מרמז על השימושי� השוני� שעושי� 

  בני� ובנות ברשת. 

  זירות להתרחשות של בריונות מקוונת !  13טבלה 

דרכים בהן חוו בריונות מקוונת במהלך השנה 

  (מתוך כלל הילדים)האחרונה 

  מגדר  כולם

  בנות  בנים

 14% 5% 9%  באתר של רשת חברתית

 4% 2% 3% בתוכנות מסרים מיידים

 3% 2% 2%  בחדר צ'אט

 1% 1% 1%  בדואר אלקטרוני

 1% 2% 1%  במשחק רשת

 2% 2% 2%  בדרך אחרת

 15% 7% 10%  סה"כ חוו בריונות מקוונת

 �  במהל� השנה האחרונה? נית� לסמ� יותר מתשובה אחתשאלה: באילו דרכי� זה קרה ל
  בסיס: כלל המשתמשי� באינטרנט

  

  הילדי� התבקשו לתאר כיצד חוו את הבריונות המקוונת. 

לילד עצמו או הודעות מעליבות או פוגעות שתי הצורות השכיחות של בריונות מקוונת ה� שליחת  •

  או פעילות ואיומי� פחות נפוצי�.  במקומות שאחרי� יכולי� לקרוא. הרחקה מקבוצה הפצת�

 סיכוייה� של בנות להפו� להיות מושא לפגיעה והעלבה גדולי� יותר מאשר של בני�. •

הפצה של הודעות מעליבות או פוגעות מגיעה לשיאה בחטיבות הביניי� ופוחתת בחטיבות  •

 העליונות.

הילדי� ציינו דבר אחד כלל מ 3%הפגיעה המקוונת בילדי� יכולה להתרחש ביותר מדר� אחת.  •

ציינו שלושה  $3%ציינו שני דברי� ו 3%, 14 מכל האפשרויות בטבלהשקרה לה� בשנה האחרונה 

 דברי� או יותר.
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  צורות של בריונות מקוונת !  14טבלה 

אלו מהדברים קרו להם בשנה האחרונה? (כלל 

  הילדים)

  שלב חינוכי  מגדר  כולם

  יסודי  בנות  בנים
חטיבת 

  ביניים

חטיבה 

  עליונה

 4% 7% 3% 7% 4% 5%  שלחו אלי הודעות מעליבות או פוגעות

הפיצו עלי הודעות מעליבות או פוגעות, פרסמו עלי 

דברים מעליבים או פוגעים במקומות שאחרים יכולים 

  לקרוא

4% 3% 6% 3% 6% 2% 

 1% 2% 3% 2% 2% 2%  לא שתפו/הוציאו אותי מקבוצה או פעילות באינטרנט

 1% 2% 2% 2% 2% 2%  איימו עלי באינטרנט

 6% 7% 5% 9% 4% 4% פגעו בי או העליבו אותי בדרך אחרת

 2% 2% 0% 2% 1% 1%  משהו אחר

 10% 12% 6% 15% 7% 10% סה"כ חוו בריונות מקוונת

  ? נית� לסמ� יותר מתשובה אחתאלו מדברי� הבאי� קרו ל� בשנה האחרונהשאלה: 
  כלל המשתמשי� באינטרנטבסיס: 

  

  באיזו מידה חשו הילדי� שחוו בריונות מקוונת נפגעי�?

הילדי� שחוו בריונות מקוונת נשאלו לגבי מידת הפגיעה שחשו כתוצאה מכ�, ולמש� כמה זמ�. 

  בתשובותיה� התבקשו להתייחס לפע� האחרונה בה התרחש אירוע כזה.

•  �מהילדי� שנפגעו  10%ניכר שקורבנות לבריונות מקוונת חשי� פגיעה משמעותית. מתו

די נפגעו). עבור כשליש הבריונות  27% $נפגעו מאד, ו 40%ציינו שנפגעו ( 67%מבריונות מקוונת, 

 לא נפגעו כלל). $10%נפגעו קצת ו 21%לפגיעה (כמעט המקוונת לא גרמה 

מהבנות ציינו שנפגעו  46%י בריונות מקוונת בהשוואה לבני�. בנות נוטות להיפגע יותר מאירוע •

 מהבני�. 29%מאד, לעומת 

 תחושת הפגיעה בעקבות בריונות מקוונת לפי מגדר  11 גר'

40%

29%

46%

27%

24%

29%

21%

12%

24%

10%

27%

2%

3%

9%

כולם

בנים

בנות

נפגעתי מאד די נפגעתי קצת נפגעתי לא נפגעתי כלל לא יודע

  שקרה, א� בכלל?: כשאתה חושב על הפע� האחרונה שזה קרה ל�, עד כמה פגע ב�/הפריע ל� מה שאלה
  : ילדי� שדיווחו על פגיעה מבריונות מקוונתבסיס

) או כעבור מספר ימי� 31%מבחינת מש� הזמ� בו חשו נפגעי�, רוב הילדי� התגברו על כ� מיד ( •

חשו נפגעי� למש� מספר  12%). ע� זאת ישנ� ילדי� שחשי� נפגעי� למש� זמ� רב, 42%(

 למש� מספר חודשי�. 15%שבועות, 
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לבנות לוקח יותר  . אמרו שהתגברו מיד 61%נוטי� להתגבר על הפגיעה המקוונת במהירות, בני�  •

 מהבנות אמרו שלקח לה� מספר ימי� להתגבר על הפגיעה.  54%זמ� להתאושש, 

 מש, הזמ� בו חשו קורבנות לבריונות מקוונת נפגעי� לפי מגדר  12 גר'

31%

61%

17%

42%

15%

54%

12%

9%

14%

15%

15%

15%

כולם

בנים

בנות

התגברתי על כך מיד הרגשתי כך במשך כמה ימים
הרגשתי כך במשך כמה שבועות הרגשתי כך במשך כמה חודשים או יותר

  ?במש� כמה זמ� הרגשת כ�: שאלה
  : ילדי� שדיווחו על פגיעה מבריונות מקוונתבסיס

  

  ?בריונות מקוונתכיצד ילדי� מתמודדי� ע� 

שתי דרכי ההתמודדות השכיחות ע� בריונות מקוונת מציגות גישות שונות, א� כי כאלו שיכולות 

מהילדי� שנפלו קורב� לבריונות מקוונת אמצו גישה פסיבית, קיוו  53%להתקיי� יחדיו. מחד 

 �הילדי� נקטו בפעולה אקטיבית וניסו לפתור את הבעיה  47%שהבעיה תעל� מעצמה; מאיד

  בעצמ�. 

  ).26%), ולהחזיר לאד� האחר (40%ניסו לגרו� לאד� השני להניח לה� (יותר מבני� בנות 

  דרכי התמודדות ע� בריונות מקוונת !  15טבלה 

האם עשית אחד או יותר מהדברים הבאים (מתוך 

  הילדים שאמרו שחוו בריונות מקוונת)

  מגדר  כולם

  בנות  בנים

 51% 55% 53%  קיוויתי שהבעיה  תיעלם מעצמה

 47% 47% 47% ניסיתי לפתור את הבעיה בעצמי

 40% 14% 31%  ניסיתי לגרום לאדם השני להניח לי

 28% 13% 22%  הרגשתי קצת אשם בגלל מה שקרה

 26% 11% 21%  ניסיתי להחזיר לאדם האחר

 13% 5% 10%  אף אחד מהדברים הבאים

  נית� לסמ� יותר מתשובה אחת ?הא� עשית אחד או יותר מהדברי� הבאי� לאחר מכ�: שאלה
  : ילדי� שדיווחו על פגיעה מבריונות מקוונתבסיס

  

דר� נוספת להתמודדות ע� בריונות מקוונת היא לשוחח על כ� ע� מישהו אחר מתו� מטרה לקבל 

  תמיכה חברתית. 

מהילדי� שחוו בריונות מקוונת שוחחו על כ� ע� מישהו אחר. המקור השכיח לתמיכה הוא  69%

  מכלל הילדי� שחוו בריונות מקוונת שוחחו על כ� ע� חבר או חברה.  62%חבר או חברה, 

מהילדי� שחוו בריונות מקוונת. מקורות אחרי� שכיחי�  32%ההורי� מהווי� מקור לתמיכה עבור 

  .)16%י� (אחר י�, ומבוגר)17%י� (, מור)18%( אחי� או אחיותה�  פחות

  מקורות לתמיכה בקורבנות לבריונות מקוונת !  16טבלה 
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(מתוך האם שוחחת עם מישהו? ואם כן עם מי? 

  הילדים שאמרו שחוו בריונות מקוונת)

  מגדר  כולם

  בנות  בנים

 92% 80% 62%  חבר/ה

 30% 50% 32% אימא / אבא

 29% 14% 18%  אח / אחות

 24% 30% 17%  מורה

 26% 11% 16%  מבוגר אחר שאני סומך עליו

 18% 0% 9%  מישהו שתפקידו לעזור לילדים

  א� כ�, ע� מי שוחחת על מה שקרה? נית� לסמ� יותר מתשובה אחת ?שקרההא� שוחחת ע� מישהו על מה : שאלה
  : ילדי� שדיווחו על פגיעה מבריונות מקוונתבסיס

  

דרכי� נוספות להתמודדות ע� בריונות מקוונת מתייחסות לפעולות אקטיביות שאות� יכולי� ילדי� 

מחיקת כל ההודעות ) ו46%חסימת האד� מליצור קשר ( �לעשות. הפעולות השכיחות ביותר ה

  ).34%שהגיעו ממנו (

אחד מכל שישה ילדי� שינה את הגדרות הפרטיות, הפסיק להשתמש באינטרנט לתקופה מסוימת 

  ו/או דיווח על הבעיה. 

מידת האפקטיביות של אסטרטגיות ההתמודדות משתנה מאחת לשנייה אבל רוב� נראות יעילות. 

  ב המקרי� וכ� ג� מחיקת ההודעות מאותו אד�.חסימת האפשרות ליצור קשר הייתה יעילה ברו

לגבי האסטרטגיות שהיו פחות בשימוש, שינוי הגדרות הפרטיות הייתה השיטה שהוכחה כהכי פחות 

  יעילה, היא עזרה רק למחצית מהילדי�. 

  פעולות אקטיביות להתמודדות ע� בריונות מקוונת !  17טבלה 

יותר מהדברים הבאים? (מתוך האם עשית אחד או 

  הילדים שאמרו שחוו בריונות מקוונת)

האם הפעולה עזרה?   מה עשו?

(מתוך הילדים שעשו את 

  הדבר)

  

 69% 46%  חסמתי את האפשרות של אותו אדם ליצור איתי קשר

 73% 34% מחקו את כל ההודעות שהגיעו מאותו אדם

 56% 19%  שיניתי את הגדרות הפרטיות שלי

 82% 17%  הפסיקו להשתמש באינטרנט לתקופה מסוימת

דיווחתי על הבעיה (לחצתי על כפתור "דווח", יצרתי קשר 

  עם יועץ אינטרנט, ספק שירותי אינטרנט)

17% 71% 

בהתייחס לאותו מקרה, הא� עשית אחד או יותר מהדברי� הבאי�? ואלו מבי� הדברי� עזרו ל� א� בכלל? נית� : שאלה
  מתשובה אחתלסמ� יותר 

  : ילדי� שדיווחו על פגיעה מבריונות מקוונתבסיס
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    כיצד ילדים מתמודדים עם סכנות הרשת?כיצד ילדים מתמודדים עם סכנות הרשת?כיצד ילדים מתמודדים עם סכנות הרשת?כיצד ילדים מתמודדים עם סכנות הרשת?    ––––    י'י'י'י'פרק פרק פרק פרק 

סכנות הרשת הוצגה בפניה� שאלה  ע�ילדי� ומתבגרי� מה� דרכי ההתמודדות של כדי להבי� 

הא� ישנ� דברי� שה� נוהגי� לעשות בזמ� הגלישה באינטרנט כדי  פתוחה בה התבקשו להשיב

שלוש דרכי� עיקריות להתמודדות, הימנעות מפרסו� פרטי� הילדי� ציינו לשמור על עצמ�. 

ה ע� הימנעות משיח), 27%), הימנעות מאישור חברות בפייסבוק לאנשי� לא מוכרי� (31%אישיי� (

  ). 27%זרי� (

נמנעות מלאשר חברות בפייסבוק ציינו שה� מראה ששיעורי� גבוהי� יותר  השוואה בי� בני� לבנות

) לעומת בני� שציינו 13%), ולהגדיר רמת פרטיות גבוהה בפייסבוק (35%לאנשי� שה� לא מכירות (

  בהתאמה). 4%, 20%את דרכי ההתמודדות האלו בשיעורי� נמוכי� יותר (

לדי חטיבות עליונות אינ� מאשרי� חברות מי $28% מילדי חטיבות הביניי� ו 32%זאת ועוד, 

מילדי היסודי. יתכ� וממצא זה מצביע על מודעות נמוכה  16%בפייסבוק לאנשי� לא מוכרי� לעומת 

  יותר בקרב הילדי� הצעירי� למשמעות של אישור חברות לזרי� ברשת. 

 הגדרת סכנות הרשת על ידי ילדי� ומתבגרי� !18  טבלה

  אחוז  קטגוריה

  31.2%  לא מפרס� פרטי� אישיי� באינטרנט

  27.4%  לא מאשר בפייסבוק אנשי� שאני לא מכיר

  27.0%  לא מדבר ע� זרי�

  8.5%  מגדיר רמת פרטיות גבוהה בפייסבוק

  7.0%  לא נכנס לאתרי� שאני לא מכיר כמו פרסומות

  4.8%  חוס� פרסומות/וירוסי� על ידי תוכנה

  3.7%  זרי�לא נפגש ע� 

  3.5%  לא נכנס לצ'אטי�

  3.0%  חוס� מטרידי�

הא� ישנ� דברי� שאתה נוהג לעשות כדי לשמור על עצמ� בזמ� הגלישה באינטרנט? (השאלה רב תשובתית ולכ� : שאלה
  ).$100%האחוזי� מסתכמי� ליותר מ

  . המדג�מכלל  73%תלמידי� שמהווי�  697: כלל המשתמשי� באינטרנט, מתוכ� השיבו בסיס
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    סיכום ומסקנותסיכום ומסקנותסיכום ומסקנותסיכום ומסקנות

שינסו להתחקות אחר את הצור� במחקרי� ) מצייני� Livingstone & Haddon )2008במאמר� 

תפיסותיה� של ילדי� ומתבגרי� את סכנות הרשת במטרה להבי� את מעורבות� של ילדי� 

� את ומתבגרי� בהתנהגויות שעלולות לחשו� אות� לסיכו� ברשת. מחקר זה הרי� את הכפפה ובח

מבעד לפרספקטיבה של תיאוריות שעוסקות  את סכנות הרשתתפיסותיה� של ילדי� ומתבגרי� 

הוא ביקש לשרטט את הדר� שבה ילדי� ומתבגרי� תופסי� בתפיסות סיכו� ובנורמות חברתיות. 

 הכאשר ה� נמצאי� באינטראקציומפרשי� את הסכנות שטמונות בהתנהגות� במרחב הווירטואלי 

הממצאי� מצביעי� על מספר תובנות חשובות. נמצא שסכנות  זרי�.חברי�, מכרי�,  $ ע� אחרי�

 ת ביותר בתודעת� של הנחקרי�.והדומיננטי ותהקטגורי �הקשר ובתוכ� יצירת קשרי� ע� זרי� ה

שבדקו כיצד ילדי� ומתבגרי� הגדירו בצורה ספונטנית את זאת בשונה ממצאי מחקרי� אחרי� 

רבית ההתייחסויות היו קשורות לשליטה על חשיפה לתכני� ולנזקי� מצאו שמוסכנות הרשת 

הדומיננטיות של סכנות הקשר יתכ� ש. אפשריי� למחשב ולמשתמש בהיבטי� טכניי� ובריאותיי�

הסיפור שיח שקיי� במערכת החינו� ובאמצעי התקשורת בנושא זהירות באינטרנט בו  משקפת

האינטרנט להיפגש ע� אישה פלסטינית ונרצח על  הטרגי של הנער אופיר רחו� שפותה באמצעות

שני� מאותו אירוע הוא  11. למרות שעברו )2009(למיש וחובריה תופס מקו� מרכזי רקע לאומני, 

  על ידי חלק מהילדי� והמתבגרי�. בצורה מפורשת  הוזכר

אגוצנטרית, הממצאי המחקר מראי� שאי� הבדלי� בתפיסות הסיכו� ברמה הסוציוטרופית וברמה 

כלומר ילדי� ומתבגרי� אינ� מבדילי� בסיכו� הפוטנציאלי בהתנהגויות של חשיפת מידע, יצירת 

עבור ילדי� ומתבגרי� באופ� כללי (למעט השתתפות בחר�) קשרי� ע� זרי� ובריונות מקוונת 

� שה� אינ� נוטי� להטיה הדמיו� בתפיסות הסיכו� יכול ללמד על כ ועבור� באופ� אישי.

בהשוואה  פטימיסטית, כלומר אינ� מעריכי� את המרחב הווירטואלי כמקו� בטוח יותר עבור�או

התייחסות� בנוס�, התנהגויות הסיכו�. תפיסה מפוקחת ושקולה של לאחרי� ובכ� מציגי� 

פגישה פני� אל פני� ע� זרי� ופרסו� פרטי� � להתנהגויות הסיכו� היא דיפרנציאלית כשבראש

שהרי ירטואלי, ור נובע מהעתקה של תהליכי חברות מהעול� הממשי למרחב הויתכ� והדב אישיי�.

מספר מועט שהיינו מצפי� . מנקודת מבט זו מחוברתי� להימנע מהתנהגויות אלוילדי� מגיל צעיר 

, א� ממצאי המחקר מראי� שתופעה זו איננה כה בהתנהגויות אלוחלק  ידווחו על נטילתילדי� של 

ילדי� ומתבגרי� מפרס� או שולח פרטי� אישיי� באינטרנט, ואחד אחד מחמישה . מצומצמת

הסבר אפשרי לכ� הוא העיסוק משמונה נפגש פני� אל פני� ע� אד� שהכיר לראשונה באינטרנט. 

של ילדי� ומתבגרי� בפעילויות סיכו� כחלק מתהליכי� של בדיקת גבולות וחיפוש זהות שאופייניי� 

   ).2009לגיל ההתבגרות (למיש וחובריה 

לגבי פרסו� תמונות אישיות ברשת הממצאי� חד משמעי�, הרשת נתפסת כמרחב לגיטימי להצגת 

מתבגרי� ולתפיסת� ג� בעיני חבריה�, הוריה� ומוריה�. הילדי� וה� של התמונות אישיות בעיני

) שבזמני� אלו כשפרסו� תמונות אישיות Ybarra et al. )2007דבר זה עולה בקנה אחד ע� טענת� של 

. לפיכ� חשוב שתוכניות הפ� להתנהגות שכיחה כל כ� ברשת הרי שמדובר בהתנהגות נורמטיבית

לא יחנכו להימנעות מפני פרסו� תמונות אישיות ברשת אלא שעוסקות במניעת התנהגויות סיכו� 

ולדיו� במשמעות של פרסו�  תדיגיטליהתמונות שמפורסמות במדיה ה בתכניביקורתית  להתבוננות

  תמונות אישיות במרחב הדיגיטלי תו� התייחסות לנושאי� של פרטיות.
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 יה�ועמדות ותיה�המרחב הווירטואלי עבור בני� ובנות, ילדי� ומתבגרי� שונה, ה� מבחינת תפיס

לחשוב תר יו י�נוטותלמידי כיתות נמוכות . בנות וכוונותיה� לעתידת התנהגות� בעבר וה� מבחינ

 בני�בהשוואה ל, עבור ילדי� ומתבגרי� באופ� כלליו �עבורשרוב ההתנהגויות טומנות בחוב� סיכו� 

ותלמידי כיתות נמוכות תופסי� את הנורמות האישיות בנות באופ� דומה, . ותלמידי כיתות גבוהות

הסיכו�  מחמירות יותר ברוב התנהגויותשלה� ואת עמדותיה� של חבריה�, הוריה� ומחנכיה� כ

ההתנהגות ברשת. יותר  בדר�וי ג� דפוס זה בא לידי ביטתלמידי כיתות גבוהות. בהשוואה לבני� ו

שהקשר הראשוני עימ� נוצר  בני� מבנות דיווחו על שליחת מידע, מפגשי� פני� אל פני� ע� זרי�

בוהות שיעורי� גבוהי� יותר מהתלמידי� בכיתות הגופעילויות של בריונות מקוונת.  באינטרנט

תלמידי ל בהשוואה ושליחת הודעות פוגעניות, על הפצת מידע אישי, יצירת קשרי� ע� זרי�דיווחו 

צפויי� להיות בהשוואה לבנות מבחינת כוונות התנהגות�, בני� . חטיבות הביניי� ותלמידי יסודי

נות מעורבי� יותר בפרסו� מידע אישי, במפגשי� פני� אל פני� ע� זרי� ובפעילויות של בריו

ע� העלייה בגיל גדל הסיכוי למעורבות בהתנהגויות של פרסו� מידע אישי, יצירת קשרי�  מקוונת.

במילי� אחרות, ממצאי המחקר מראי� בבירור על ע� זרי� ושליחת הודעה בעלת תוכ� פוגעני. 

יל בדפוסי החשיבה וההתנהגות ברשת ובכ� עומדי� בשורה אחת ע� מחקרי� אחרי� מגדר וג יהבדל

 .Optem 2007, Youn 2005, Mishna et alמגדר וגיל בתפיסת סכנות הרשת (חו� שמצאו הבדלי� בת

 & Lenhartמחקר זה נתמ� על ידי איגוד האינטרנט הישראלי () ובמעורבות בהתנהגויות סיכו� 2009

Madden 2007 .( אלו המשמעויות המעשיות �להתחשב בהבדלי של ממצאי �צריכי �ה� שאנשי חינו

רכב והתערבות בהתנהגויות סיכו� ברשת, ה� מבחינת ההמגדרי והגיל בבוא� לתכנ� תכניות למניעה 

הסיכו�, בפרשנות בתפיסות שנמצאה ני�, באופ� שיותאמו לשונות התכהמשתתפי� וה� מבחינת 

  שניתנת לסביבה החברתית ובדפוסי ההתנהגות. 

חקר הייתה להתחקות אחר יחסי הגומלי� בי� תפיסותיה� של ילדי� ומתבגרי� אחת ממטרות המ

. אי� הכוונה להתוות את כיוו� ההשפעה, לבי� התנהגויות שעלולות לחשו� אות� לסיכו� באינטרנט

אלא לבחו� את הסוגיה הא� מתקיימי� קשרי� בי� הגורמי� השוני�. הממצאי� מבליטי� את 

נ� יבות להתנהגות כפי שנתפסות בעיני הילדי� והמתבגרי� בקשר חשיבות� של הנורמות המקובל

ה� תוצר של הבניה חברתית הרי שיש נורמות מאחר והכוונה ליטול חלק בהתנהגות סיכו�. לבי� 

 להיות מוטעית עלולהבכוח� לשק� את פרשנותו של היחיד לסביבתו החברתית. לעיתי� פרשנות זו 

באופ�  ., ולכ� מידע זה הוא בעל ער�)Scholly et al. 2005( התנהגותולכוו� את יש בכוחה א� עדיי� 

דומה נמצא שתפיסות הסיכו� בי� א� ברמה הסוציוטרופית ובי� א� ברמה האגוצנטרית קשורות 

מער� הגורמי� למעורבות בהתנהגויות להתנהגויות הסיכו� ובכ� מוסיפות נדב� חשוב להבנת 

א שדעת� של ההורי� משמעותית בעיני הילדי� והמתבגרי� אחד הממצאי� המעודדי� הוהסיכו�. 

. זאת למרות במסגרת קבוצת השווי� הבהתנהגויות של אינטראקציברוב ההתנהגויות למעט 

בידע שיש לה� על , בטכנולוגיה הפערי� המשמעותיי� בי� הורי� לילדי� במיומנויות השימוש

שמלווה בהתרחקות יחסית  ההתבגרותומאפייני גיל  )2009(למיש וחובריה התנהגות ילדיה� 

תפיסת עמדות קבוצת השווי� מוגבלת להתנהגויות של פרסו� פרטי� אישיי�, יצירת  .מההורי�

למגדר ולגיל תרומה צנועה קשרי� ע� זרי�, ודפוסי תקשורת בי� הילדי� (שליחת הודעה פוגענית). 

  להסבר הכוונות להתנהגויות הסיכו� ובחלק מהמקרי�.

� ילדי� יפסותאופ� שבו לו מעמידי� את ממצאי המחקר באור מורכב. מצד אחד, הדברי� האל

ומתבגרי� את הסיכו� הכרו� בהתנהגויות הסיכו� ברשת ואת עמדותיה� של אחרי� משמעותיי� 
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, שניקשר ישיר לסיכוייה� להתנהג בצורה שעלולה לחשו� אות� לסיכו�. מצד  ,החברתית ת�בסביב

הבדלי מגדר וגיל שבלטו בכל הממדי� השוני� של תפיסות הסיכו�, תפיסות הסביבה החברתית 

 �. קשורי� לכוונות להתנהגות מסוכנתגורמי� שהמודל המשולב של הוכוונות ההתנהגות נטמעו בתו

 שמער� הקשרי� בי� הגורמי� השוני� מורכב וכוללאי� בכ� להניח שהשפעת� איננה חשובה אלא 

שיעמיקו את ההבנה של ערו� מחקרי� נוספי� לרי� לצד קשרי� עקיפי�. על כ� יש קשרי� ישי

  הגורמי� למעורבות בהתנהגויות שעלולות לחשו� ילדי� ומתבגרי� לסיכוני� באינטרנט. 
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