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( מתאר מצב שבו תלמיד או קבוצת תלמידים, בדרך כלל בעלי מעמד Bullyingהמושג הצקה )

והשפעה בבית הספר, פוגעים באופן עקבי, חוזר ונשנה בתלמיד שבדרך כלל אינו מסוגל להגיב בגלל 

הצקה כוללת פגיעה פיזית, או מילולית של  .(Olweus  1993)  פיזית או מנטלית –נחיתות מסוימת 

, 2006חלש מימנו, תוך ניצול עמדת הכוח של זה הראשון )רולידר ומינצר ,  תלמיד חזק בתלמיד

(. אחת מהשלכותיה החמורות של תופעת ההצקה היא שכל המעורבים 2018בוניאל ניסים ,רולידר 

 & Bolton). סובלים מהתופעה בטווח הקצר והארוך  –המציק, הקורבן והצופה מהצד  –בה 

Graeve, 2005) וח הקצר, מחקרים מראים קשר בין הצקה לבין התנהגות בעייתית אשר למציק, בטו

(. בטווח הארוך, Olweus, 1991כמו עישון או שתיית אלכוהול, כמו גם להישגים אקדמיים דלים )

נמצא קשר בין הצקה לבין התנהגות עבריינית. אשר לקורבנות, מן המחקר עולה כי הם בעמדת 

מחקרים  28אובדניות ואף אובדנות. בניתוח סטטיסטי של סיכון לסבול מדיכאון, חרדה, מחשבות 

שנים לאחריה  36שונים, נמצא כי הסיכוי לסבול מדיכאון גבוה בקרב מי שהיו קורבנות להצקה גם 

(Ttofi et al., 2011 נמצא כי גם קורבנות להצקה סובלים מפגיעה בהערכה עצמית אשר עלולה .)

(. יתרה Bolton et al., 2005ל מערכות היחסים שלהם )להמשיך וללוות אותם בבגרותם ולהאפיל ע

מכך, נמצא במחקר כי הקשר בין הצקה לבין נטיות אובדניות כוחו יפה גם לקורבנות ההצקה וגם 

 (.  בהרצאה זו אגדיר באופן אופרטיבי את התנהגות ההצקהHinduja et al., 2010למציקים עצמם )

, אסקור בקצרה את חבים הפיזיים והוירטואליםואעסוק בתופעת הבריונות בקרב ילדים במר

הספרות המחקרית העדכנית העוסקת תופעה, אשתף בנתונים על שכיחות התנהגות זו בסביבות 

-החינוכיות בישראל ואציג תוצאות מתועדות של התערבות התנהגותית להפחתת התנהגות  אנטי

 מסוכנת זו.חברתית 

 פרופ' עמוס רולידר:

ראש התוכנית החדשה לתואר שני בניתוח התנהגות באקדמית כנרת, פרופ' רולידר עומד ב

תכנית ההסמכה וההכשרה של מנתחי התנהגות במכללה האקדמית בית ברל ומשמש כיו"ר 

ארגון מנתחי ההתנהגות המוסמכים בישראל )מנת"ה(  והינו החוקר המוביל במכון לחקר 

יתוח וטיפול התנהגותי בקשיי מוגנות ילדים באקדמית כנרת. פרופ' רולידר  המתמחה בנ

התנהגות מגוונים של ילדים בסביבות שונות פרסם עשרות מאמרים מדעיים בכתבי עת 

 Journal of Applied Behavior Analysis , Education התנהגותיים מובילים בעולם כגון   

and Treatment of Children and , Journal of Research and Behavior Therapy    

פרקים בספרים מקצועיים בניתוח התנהגות  ושני ספרי הדרכה וייעוץ להורים המבוססים על 

 עבודתו המחקרית והקלינית כמנתח התנהגות.        

 


