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 עתיד בטוח

 עתיד בטוח ללא בריונות   -מנהיגים ברשת 

 תקציר מנהלים

 

"עתיד בטוח"  יזמה תשע"ד-שנים תשע"גב": על תוכנית "מנהיגים ברשת מידע
בהשתתפות שמונה בקרב ילדים ונוער  מניעת הבריונות והאלימות ברשתותלפיילוט 

בני  לכלל נבחרות הפיילוט הורחב בתשע"דקבוצות "מנהיגים צעירים" של העמותה. 
, אשר שילבו את תחום נבחרות 100-כלתשתית קיימת של העמותה,  הנוער של

בשלוש מניעת הבריונות והאלימות ברשת כחלק מהפעילות השנתית הרציפה שלהן. 
נבחרות של בני נוער כשגרירים למנוע את הבריונות  300-פעלו כ האחרונותהשנים 

 200.000 -ם, תוך חשיפה והשפעה ישירה על כמנהיגים צעירי 6.000 -כברשת, סה"כ 
 תלמידים בבתי ספרם, ומספר לא ידוע שנחשפו לפעילותם ברשת.

 
ל יצירת שיח השפעה ע, שבאלימות ברשתהעלאת המודעות לסכנות   :מטרותה

 מניעתיים מעשיים לנוער.  הקניית כליםו מכבד,
 

 הייחוד:
  זים צעירים, : רכבשלושה מעגליםמנהיגות צעירה התכנית מפתחת

מדריכים ובני נוער מחטיבות הביניים והתיכונים. בני הנוער -סטודנטים
: הם שגרירים למניעת אלימות ברשתות החברתיותעצמם פועלים כ

מאתרים מקרים של תוקפנות וקורבנות כדי לערב כוחות מקצועיים ולעצור 
ים. לפני שהקורבנות נוקטים בצעדים קיצוני –את התוקפנות בעודה באיבה 

וקול דמות לחיקוי , בני הנוער מעבירים את ניסיונם הלאה ומהווים חונכים
 חבריהם ובני כיתתם.חיובי וממתן בקרב 

   המנהיגים הצעירים זוכים להדרכה מסטודנטים שאנו מכשירים, ומקבלים
המדריכים הם . כלים מעשיים לפעול ולהפעיל יוזמות באינטרנט

היגות, שגילם אינו עולה בהרבה על גיל , בעלי כישורי מנסטודנטים צעירים
 קרובים להם ברוחם. –היזמים הצעירים 

  מופעלת במסגרת מרחבים של בתי הספר ו/ או  ''ים ברשת''מנהיגתוכנית
מועצות נוער עירוניות המספקים מסגרת ארגונית, רכז מלווה, ומנהל 

 שמוכן להירתם לנושא.

 מטריה של ''עתיד בטוח'',  הפרוייקט מאורגן ומלווה על ידי אנשי המקצוע
בעלי רקע וניסיון מקצועי מוכח בתחום, שהם , של אנשי ציבור מובילים

  ובכך מהווים מודל לצעירים. מלאה בהתנדבותעצמם פועלים 
 

 :שיתופי פעולה כמכפילי כוח
  עיר בשנת תשע"ו, הורחב הפרויקט לערים בהן אנו פועלים בשת"פ עם'

נוער נוספות. שיתוף הפעולה עם על"א  קבוצות 50 -כ –  ללא אלימות'
פועל זו השנה החמישית במגוון ערים כגון ראשון לציון, אשדוד, לוד 

בשיתוף על"א בחברה ופתח תקווה. בשנת תשע"ח תורחב הפעילות 
 40 -על בסיס פיילוט שהחל בטייבה, והכשרה שהועברה לכ  הערבית

 יישובים ערביים בצפון. 10 -מדריכים ב

 איגוד עם שותפי תוכן, כגון  פועלת בשיתוף פעולה ""עתיד בטוח
, להעמקת משטרת ישראלמחלקת הנוער בהאינטרנט הישראלי ו

 –הצעירים רוכשים  ההשפעה של התכנית והרחבת הכלים שהמנהיגים
 ו"מעבירים הלאה".
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 דוגמאות מהשטח -"מנהיגים ברשת" 

מניעת הבריונות  בתחום מערכתי-פיילוט כלל בית ספרי ורב הובלנו בתשע"ו –
. הפיילוט בשיתוף ראש העיר, מחלקת החינוך בטירת כרמל והאלימות ברשת

איגוד האינטרנט משטרת ישראל, עיר ללא אלימות משרד החינוך, בעירייה, 
 וגורמים עירוניים נוספים. הישראלי 

 

 
 

 

הצעירה בין נבחרות המנהיגות  תחרות כלל ארציתבשנה האחרונה התקיימה  –
 ,ממ"ד אריאל באשדוד הנבחרת בבית הספרתחת הכותרת 'יוצרים עתיד בטוח'. 

לאחר  'עיר ללא אלימות' זכתה במקום השלישי בתחרותעם בשיתוף פועלת ה
שהקליטו את "שיר השיימינג" מהפסטיגל האחרון והמחיזו אותו ביום שיא 

 יכום השנתי של הופיעה באירוע הסאף הנבחרת משותף לבתי ספר נוספים בעיר. 
 "עתיד בטוח".
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יצרה פיעלות שיא של סדרת סרטונים  'שבח מופת' בתל אביבנבחרת בית הספר  –
 שלנו סדנאות סדרתרשתות החברתיות לאחר בריונות בהנוגעים לתחום ה

בנושא. הסרטונים התייחסו לזרימת המידע ברשת, סכנות לפגיעה מינית, 
 פרטיות ובטיחות ברשת. 

 

יצרו קיר גרפיטי בית ספרי בנושא בריונות  'שז"ר' בחולוןרת בית הספר נבח –
 ברשת לטובת כלל בית הספר. 

 

 
 

 

ארגנו פעילות שיא  'בן גוריון' בפתח תקווהמועצת התלמידים של בית הספר  –
"מירוץ עתיד בטוח"  -לכלל בית הספר בהשראת התכנית "המירוץ למיליון"

אלימות ברשת. בנוסף השתתפו המנהיגים שכלל תחנות שונות בתחום מניעת 
הצעירים בסיור והרצאה בתחנת המשטרה בעיר בשיתוף קציני נוער וקציני 

 מניעה והסברה. 

 

 
 

 


