
דף עבודה לתלמידים

חינוך לשוני גד האלימות!
ת נ

יש מה לעשו

כותבים על הנושא: "הצקה והתעללות"

פעילות זאת עוסקת בנושא: הצקות והתעללויות. כידוע לכם, יש הצקות מילוליות (קללות, 

כינויי גנאי, עלבונות) וגם הצקות פיזיות (מכות, דחיפות, בעיטות). 

לצערנו, הצקות והתעללויות פוגעות בכולם.

כותבים כותרת לידיעה עיתונאית   א 

 .ynet לפניכם ידיעה עיתונאית, המבוססת על אירוע אמתי, שפורסם באתר האינטרנט  .1

(http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3445292,00.html)   

קראו את הידיעה.   .2

הוסיפו לידיעה כותרת מתאימה  .3

מהי כותרת? 
כותרת צריכה לתאר בקיצור את מה שכתוב בידיעה, וגם לגרום לקוראים להתעניין בידיעה 

ולקרוא אותה.



החבורה כתובות הלימודים הקודמת ריססה כל שנת במשך  
את הילד. וקיללה הכתה חפצים, השליכה גרפיטי מעליבות,
בבקשה למשטרה פנה הילד של אביו כאשר התגלה המקרה

ההתעללות. תועדה סרטון וידאו שבו מהאינטרנט שתסיר

פיזית  התעללה  13 בני ילדים חבורת בביתהספר. סיוט  
שהוא משום רק משנה,  יותר במשך מכיתתה בילד  ומילולית
הילד פנה של שאביו רק כעת, לאחר התגלתה שמן. ההתעללות
שבו הסרטון את אינטרנט מאתר להסיר עזרה בבקשת למשטרה

תועדה ההתעללות הקשה.

את  ומצאה בחקירה פתחה  המשטרה של  הנוער חוליית  
בילד. ההתעללות  תועדה שבהם נוספים סרטים וכן הסרטון 
הגדול להעבירו מבית- החופש במהלך הילד החליטו הוריו של

הספר שבו למד.

הכותרת:

ברשקובסקי,  ענת (על-פי:
(ynet ,3.9.07 שמן, שהיה בחברם לכיתה, משום התעללו 13 בני

(http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3445292,00.html)

מתעללת  החבורה משנה למעלה במשך כי עולה מהחקירה  
כתובות הילדים ריססו היתר בין משקל. מעודף הסובל בילד,
בית-הספר, קירות על אליו הנוגעות משפילות גרפיטי
הסרטונים אותו. וקיללו אותו הכו חפצים, לעברו השליכו
אחד של לאינטרנט צולמו באמצעות טלפון סלולארי שהועלו

התלמידים.

על  ידעה בית-הספר הנהלת כי עולה המשטרה מבדיקת  
באחת המתעללים. נגד משמעתיים צעדים ננקטו ואף האירועים
גורמי אצל  לשיחות והתלמידים ההורים הוזמנו אף הפעמים 

ההתעללות נמשכה. חינוך, אך

במעשים  במשטרה המתעללים הודו בחקירה הנערים חמשת  
הילדים כי הדגישו החוקרים חרטה... והביעו להם, המיוחסים

בני טובים". "נורמטיביים, המתעללים הם

לידיעה הקוראים תגובות

300 תגובות!  התפרסמו בעיתון הזאת לידיעה
למשל:

ספר אחר לבית נזרק הוא וגם בו - גם התעללו יופי.  .1
בושה.  פתרון קסם. אין ממש  

חברתי מרתיע    עונש רק - באינטרנט המתעללים תמונות לפרסם את .47

לידיעה שלכם התגובה ב

הזאת.  לידיעה שלכם התגובה את כתבו  

 

 

 



עיתונאית ידיעה כותבים ג
ילדים?  של או להתעללות להצקות הייתם עדים האם שהציקו לכם? לכם קרה האם  

עיתונאית.  ידיעה כך על כתבו  

ידיעה עיתונאית?  המבנה של מהו
בידיעה. מסופר על מה המתארת בקיצור מעניינת, כותרת א.

קטנות  באותיות כתובה המשנה כותרת - הראשית לכותרת משנה מתחת כותרת ב. 

בכותרת הנאמר את לפרש או להרחיב תפקידה הראשית. הכותרת של מאלה יותר

בתוכן הידיעה. הקוראים את לעניין מסייעת הראשית. היא

שקרה: המקרה את מספרים הידיעה של זה בחלק - הידיעה גוף ג. 

באירוע? מעורב מי .1

האירוע? התרחש איפה .2

מהו המקרה שקרה? .3

שתיהן? או פיזית מילולית, הצקה הייתה: הצקה איזו .4

זמן? לאורך נמשכה ההצקה האם .5

מההצקה? ומושפעים מרגישים הנפגעים הילדים כיצד .6

ומעניין.  במשפט קצר אותה מסכמים של הידיעה זה בחלק הידיעה - סיום ד. 

כותרת:



להצקות? להגיב צריך איך ד

הדרך לדעתכם, מהי, שלכם, בידיעה שתיארתם למקרה דומה במקרה תיתקלו אם
הנכונה להגיב?

המתאימה לדעתכם: את התשובה סמנו

ענייני. לא זה להתעלם, .1

כך. להם על ולספר אחרים למבוגרים או לגשת למורה .2

שנפגעו. הילדים של להורים לספר .3

הילדים. בין בכוח להפריד .4

אחר .5

בתגובה? בחרתם מדוע

ֿ


