עד להודעה חדשה
הצגת יחיד
כתיבה :אֹורי אוריין | בימוי :תום שוורצברג | משחק :אורי סממה/דניאל סבג
מוסיקה :גל לב | וידאו :ינון פורת | תפאורה :זאב לוי
שיימינג ִ(בּיּוש)  -העלבה או פגיעה באדם אחר באמצעות פרסום .בדרך כלל באמצעות האינטרנט ,ווטסאפ
ושלל האפליקציות או הרשתות החברתיות .עיקר הפגיעות הן בכיתות ה' עד ט'.

תום ואיתמר היו החברים הכי טובים .הם עשו הכול יחד,
אפילו גרו אחד מול השני ,ובבית הספר אי אפשר היה להפריד ביניהם...
הכול משתנה כשאיתמר הגיב בפייסבוק לאחותו של תום וכתב
תגובה לא לעניין .במקום ללכת ולדבר איתו ,תום מחליט להחזיר
לו באותה מטבע ולענות לו ברשת ,וכך מתחילה בין השניים
מלחמת שיימינג והעלבות הדדיות ברשתות החברתיות ובווטסאפ.
המלחמה מגיעה לשיאה בתמונה פוגעת במיוחד שמעלה תום על
איתמר וגורפת אלפי לייקים ושיתופים .בעוד שמעמדו החברתי של
תום עולה והוא זוכה לאהדה גדולה של החברים בשכבה  -הופך
איתמר לבדיחה של בית הספר! בעקבות מעשיו של תום ,איתמר
מושעה מהלימודים ,מנודה חברתית ,נופל קורבן להתעללות
בבית הספר והמעשה פוגע אפילו בחייהם של בני משפחתו!
עכשיו תום צריך לבחור :האם ליהנות מהמעמד החברתי החדש
שלו או לוותר על הכול ולעמוד לצד חברו?

אחד מכל חמישה ילדים בישראל סבל מאלימות חברתית מצד תלמידים אחרים
כל ילד שלישי חווה פגיעה דרך האינטרנט
 20אחוז מהילדים בישראל שותפים לבריונות ברשת
איך יוצרים שינוי?
"עד להודעה חדשה" נעשתה בעקבות תחקיר שערכנו במשך חודשים ארוכים וכלל שיחות עם רכזים חברתיים,
מורים ,יועצים ובני נוער .ההצגה משתמשת בטכניקות מחייהם של בני הנוער כמו הקרנות של סרטונים ,קבוצות
ווטסאפ ,תמונות אינסטגרם ואמצעים רבים שמאפשרים לקהל התלמידים לראות את העולם שלהם על הבמה.
אנו רואים חשיבות גדולה בכך שקהל הנוער יהיה מעורב ,ייצא מהאדישות וייקח חלק פעיל .אנחנו מאמינים בכוחו
של התיאטרון להשפיע וליצור מראה לעולמם של התלמידים .מניסיוננו ,הצגה יכולה לחולל שינוי גדול ולהאיר את
דרכם באור שונה.

נתונים בנוגע לבריונות במרחב הווירטואלי  -פלאפונים חכמים ומחשבים:
 47%מהילדים בכיתות ד-ט חוו הצקה במרחבים הווירטואליים.
 29%מהילדים נדחו באמצעות קבוצה ווירטואלית (וואטסאפ ,פייסבוק) במהלך שנת הלימודים.
 10%מהילדים סבלו מקבוצה ווירטואלית אשר הוקמה נגדם במהלך שנת הלימודים.
 22%מהילדים סבלו מהודעות פוגעניות במהלך שנת הלימודים.
 40%מהילדים דיווחו שקיללו אותם באמצעים אלקטרוניים במהלך שנת הלימודים.
מתוך סקר שנעשה בקרב  1295בכיתות ג-ט בנוגע לבריונות בביה"ס ובמרחבים הוירטואלים.
על ידי פרופ' עמוס רולידר וד"ר מירן בוניאל-ניסים  ,מכללת כנרת –מכון שריד ,שירותי מחקר והדרכה.

שאלות לדיון:
• מה הייתה המטרה של תום בפרסום התמונה המביכה של חברו?
• איך הייתם מרגישים במקום איתמר?
• מה היו ההשלכות של פרסום התמונה :על חייו של איתמר? על חיי הסובבים אותו? על תום?
• מה ההבדל בין חברות שמתקיימת בווטסאפ או בפייסבוק לבין חברות במציאות?
• אם הייתם חברים של איתמר ,כיצד הייתם פועלים?
• האם ראוי לענות ולכתוב תגובה לפוסט שיימינג שמאשים מישהו?
• אם תשמעו על חבר בכיתה שעשו לו שיימינג ,מה צריך לדעתכם לעשות?
• האם לדעתכם צריך למנוע מבני נוער שימוש ברשתות חברתיות (אינסטגרם ,פייסבוק ,ווטסאפ)?
• איך אפשר להשתמש ברשתות חברתיות באופן חיובי?

תשרי תרבות  -שרי אריה

טל | 09-9540707 .פקס09-9540747 .

דוא"ל TishreyTarbut@gmail.com
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