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  למען הקהילהפרויקט מעורבות חברתית 

התנועה למאבק באנטישמיות ברשת היא עמותה ישראלית, ששמה לעצמה מטרה להסיר תכנים 

גזענות  לגיטימיציה,-דהאנטישמיים במרחב המקוון. העמותה שואפת למגר גילויי אנטישמיות, 

ושנאה במרחב המקוון, ולהביא להעלאת המודעות סביב תופעת השנאה ברשת, זכויות אדם 

רשתות חברתיות שונות  6-שפות ובמגוון יחידי בעולם שמנטר תכנים בומיעוטים. אנו הארגון ה

 באופן סימולטני ויומיומי. 

מתנדבי העמותה הצליחו להסיר מאות תכנים אנטישמיים במרחב המקוון. ככל שמספר 

מספר התקריות האנטישמיות   את  חיתהפהמתנדבים יגדל, כך נצליח להסיר תכנים רבים יותר ול

זהו מאבק לעתיד ולעולם טובים  האלימות כנגד קהילות יהודיות ברחבי העולם במרחב הציבורי.

  יותר, עבור כולנו ולא רק עבור העם היהודי.

 

  אוכלוסיית היעד:

ו/או נקודות מלגה כספית    יבצעו שעות התנדבות במאבק נגד אנטישמיות בעבורסטודנטים    /בני נוער

 הפעילותמירב מטעם היישוב בו הם מתגוררים ו/או מטעם מוסד הלימוד בו הם לומדים. זכות 

לסטודנטים ולצעירים מכל לבני נוער, כשם שיפורט בהמשך, והיא מיועדת  ,מתבצעת באופן מקוון

הדתות והמגזרים וכן לעולים חדשים בפקולטות ובחוגים שונים, בעלי אחד או יותר 

 מהקריטריונים: 

 .(תוכן )לניטור שאינה עברית בשפה זרה ברמה גבוהה  ידיעת קרוא וכתוב ✓

עריכת וידאו, ניהול מדיה חברתית, כתיבת תכנים עיצוב גרפי, יחסי ציבור, ידע בשיווק,  ✓

 . חינוכיים

 יתרון. –יכולת עמידה מול קהל  יכולת עבודה מרחוק, יכולת עבודה בצוות, ✓

  יתרון. – ברשת והשנאה ניסיון בהדרכת בני נוער והיכרות עם עולם האנטישמיות  ✓

 

 מטרות התוכנית: 

ניטור גילויי אנטישמיות, הסתה, אפליה, גזענות ושנאה במרחב המקוון ותכנים הקשורים  .1

 תרבותי כנגד מדינת ישראל.-אקדמי-הכלכלילחרם 

וקידום שיח סביב זכויות אדם  העלאת המודעות סביב תופעת השנאה במרחב המקוון .2

 .ומיעוטים, פלורליזם, ליברליזם וסובלנות

לצד פעילות קהילתית בפרט בקרב בני נוער, צעירים  פעילות הסברתית ברשת החברתית .3

בחברה  כלפי מיעוטים וקבוצות שונות למיגור תופעות אפליה וגזענות ,וגמלאים

 הישראלית.

 1: תיאור התוכנית

 

 
 עבור נקודות זכות ו/או עבור מלגה לסטודנט.  1
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 :והקניית ידע מקצועי הכשרות

. ההכשרות יתבצעו באופן ההתנדבות מתבצעת באופן מקוון בשעות ומהמקום שנוח לסטודנט

לסטודנט אפשרו ישתי הכשרות בסיסיות . פרונטלי ובאופן מקוון, בהתאם לקריטריונים שייקבעו

העברת בהכשרות נוספות יתרמו לו . ניטור תכנים באופן יומיומיבהתנדבות בתחום של להתחיל 

מדי ההכשרות יועברו    .ולגמלאים, ובצבירת ניסיון נוסף בתחום  הידע והכלים שרכש לתלמידי תיכון

 2הינם: נושאי ההכשרהשלושה שבועות במהלכם יתנסה הסטודנט בפעילות. -ייםשבוע

 ; שלב אחר שלב )אנטישמיות וגזענות( שנאה הדרכה מעשית לניטור תכני •

 ; השונות מדיניות הקהילה של הרשתות החברתיות •

 וחשיבותה במאבק באנטישמיות בעולם; IHRAהגדרת העבודה לאנטישמיות  •

 ; IHRAעל פי הגדרת  BDS-ציונות ו-הבדלים בין אנטישמיות, אנטי •

 ודמיון בין אנטישמיות ברשת במדינות שונות ובשפות שונות;  נקודות שוני •

 ישראלים.-ניטור תכנים הקשורים בהכחשת שואה ותכנים אנטי •

 

, לניטור באופן יום-שישמשו אותם בחיי היוםוידע מקצועי  המתנדבים ירכשו כלים דיגיטליים

הקהילה הגאה,  ת שונות:בוצובחברה הישראלית נגד קהיבטים גזעניים  ולצמצום    תכנים פוגעניים

 וכדומה.  , הדרוזית, הנוצריתהקהילה האתיופית, החברה הערבית

 תחומי ההתנדבות:

 

סריקה של רשתות חברתיות ודיווח על  אנטישמיים ברשתות:גזעניים ו ניטור תכנים •

תכנים אנטישמיים, דוגמת פוסטים, תמונות וציוצים אנטישמיים. פעילות הניטור בעמותה 

מתבצעת בשש רשתות חברתיות פופולריות ומובילות: פייסבוק, טוויטר, יוטיוב, 

  .VK-ו OKאינסטגרם, 

 

כתיבת תכנים חינוכיים והעשרת  והמבוגר:הכשרת הדור הצעיר  - למען הקהילהפעילות  •

להרחיב את המודעות סביב תופעת בישראל, במטרה  פנסיונריםובני נוער ותלמידי תיכון 

השנאה במרחב המקוון, וקידום שיח סביב זכויות אדם ומיעוטים, פלורליזם, ליברליזם 

 וסובלנות, בחברה הישראלית. 

 

 Yahooמתן מידע עובדתי באתרי שאלות ותשובות כגון  -פעילות הסברתית וחינוכית  •

Answers ו-Quora :תשובות מהימנות, עובדתיות ואמינות לשאלות בעלות אופי  ניסוח

אנטישמי וגזעני בתחומים רלוונטיים לעם היהודי ולמדינת ישראל הקשורים בהכחשת 

 שואה, במסורת, בתרבות ובדת היהודית ובזהות הישראלית. 

סיוע בכתיבת תוכן בבלוג, ניהול קמפיין מקודם, ט: חברתית ואתר אינטרנ ניהול מדיה •

 מעקב אחר חדשות אקטואליות, תרגום תכנים, שיווק ויחסי ציבור ועוד.

 
בהתאם למוסד  מתנדבמספר שעות ההכשרה ושעות ההתנסות ייקבע בהתאם לשעות שהוקצו ל רשימה חלקית. 2

 .הלימוד
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 במהלך ההתנדבות:  מתנדבליווי ה

-לווה ברכז פרויקט מטעם העמותה בעל ניסיון וידע רלוונטיים, עלמתנדבים י  15-20כל קבוצה של  ל

נת לשמור על קשר רציף וישיר. אשת הקשר מטעם העמותה האחראית על גיוס הרכזים והכשרתם מ

. דריה והרכז יגלו זמינות מרבית לכל שאלה, הצעה ובעיה דריה סלומוןבהתאם למוסד הלימוד היא  

 מוד. של הסטודנט או מי מטעם מוסד הלי

 הםייפגשו עם הרכז באופן מקוון ופרונטלי במוסד הלימוד במועדים שייקבעו מראש.  מתנדביםה

ייעודיות לצורך מענה על שאלות שוטפות, תיאום הכשרות  יצטרפו לקבוצות ווטסאפ ופייסבוק

ומפגשים, מעקב אחר ניטור תכנים, התייעצות עם מתנדבים נוספים, קידום פעילות הסברתית 

 ברשת וכדומה.

, וכלל השעות שמדווח הסטודנט דורש TRIBUיתבצע באמצעות אפליקציה בשם  דיווח השעות

הינה אפליקציה ישראלית המשמשת מתנדבים  TRIBUאישור של איש הקשר מטעם העמותה. 

מגפת הקורונה מוכיחה  במגוון עמותות ומוסדות לימוד ברחבי הארץ והינה חינמית להורדה.

שפעילות מקוונת שנעשית ב"שלט רחוק" באמצעות הזום, הינה יעילה ואפקטיבית לא פחות 

 מפעילויות התנדבותיות אחרות.

 

 : וב רלוונטיתקצהצעה ל

קיימת יכולת תקציבית מצדכם, נוכל לקיים אירועים שונים להעשרת הידע של הסטודנט במידה ו

 ושל המתנדבים הנוספים: 

מפגשי פתיחה, אמצע וסיום שיכללו הדרכה פרונטלית או מקוונת בהשתתפות מרצים מקצועיים; 

פוצות, סיורים מחוץ למוסד הלימוד: סיור במשכן הכנסת והשתתפות בוועדת העלייה, הקליטה והת

סיור ביד ושם, מוזיאון בית התפוצות; מפגשים מקוונים עם סטודנטים יהודים וישראלים בחוץ 

 לארץ.

 

 שותפים:

 מחוז תל אביב משרד החינוך.  •

אגודת אוניברסיטת בן גוריון, מוסדות לימוד: מכללת ספיר, הקריה האקדמית אונו,  •

 הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה. 

 , אשדוד.גן, ראשון לציוןיישובים: רמת  •

 .ADL, ILF, INACHארגוני חברה אזרחית: זכור,  •

 משרדי ממשלה: משרד החוץ, המשרד לנושאים אסטרטגיים. •
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אנטישמיים המתפרסמים ברחבי  תכנים 700ניטרו מעל מתנדבי העמותה  2020פריל אמאז 

 :הרשתות החברתיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בעזרת המתנדבים: בהצלחה מהרשת וסרווהדוגמאות לתכנים אנטישמיים שנוטרו 
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