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.ברשתחיוביתותקשורתבטוחההתנהלותלקידוםוהדרכהמקצועייעוץ

ותקשורתבטוחהלהתנהגותוכליםידעלרכושומחנכיםהורים,לילדיםמסייעיםבהורשת
.ברשתמשותפתופעילותמעורבות,למידהבאמצעותחיובית

חינוכיים-פסיכוכליםשלוהקניההילדיםשלהרשתבחייומעורבותערכיםשלהטמעה:הדרך
.ברשתחכמהלהתנהלות



בשנים האחרונות עברנו יחד שינוי תרבותי היסטורי  
באופני התקשורת האנושית



?איפה השינוי הזה פוגש אותנו

עבודה עם תלמידים➢

עבודה עם הורים➢

בעבודת הצוות➢

?כמה מקום אנחנו נותנים לזה בחיי היומיום בבית הספר

?מה קשה לנו בהתנהלות מול תלמידים והורים ברשת



הרשת מלאה בסיפורים מפחידים  
ברשת... על מה שקורה

:על בסיס יומיומי" בקטנה"ילדים נפגעים 

.המכוערתשללתמונהבלייקתנו.טיפשתסתום

.שתמותיהלוואי

.בכללאותךרוצהמי

.מחרהזאתהכלומניקיתעםשמדברמיזבל

.נולדשהואמתחרטיםשלוההוריםאפילו

כזהפרצוףעםמהביתיוצאתהייתילאאני



ברשתן"מוגמודל 
ודעותמ

יסות ו

בולותג

וכחות הורית  נ



ברשת מדברים פרטיות

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-cab7c45bd741541004.htm


כמה שאלות על פרטיות לפני שנתחיל  

?למי יש חשבון פייסבוק פעיל➢

?טוויטר? אט'סנפצ? אינסטגרם➢

?כמה מכם שינו את הגדרות האבטחה בחשבונות שלכם➢

?מי מוכן לספר איך עושים את זה➢

?מי פעם דיבר עם הילדים בבית או בבית הספר על הגדרות פרטיות➢



?מהי פרטיות
כלאתהכולל,סביבנומתחםעללשמורהזכותהיאלפרטיותהזכות"

,הרגשות,המחשבות,הבית,הגוףכגון,מאיתנוחלקשהםדבריםאותם
.והזהותהסודות

זהבמתחםחלקיםלאילולבחורהיכולתאתלנומקנהלפרטיותהזכות
חלקיםבאותםהשימושועיתויאופן,היקףעלולשלוט,לאחריםגישהניתן

"לחשוףשבחרנו

2005, "פרטיות בסביבה דיגיטלית: "מתוך

.חיפהאוניברסיטת , הפקולטה למשפטים, למשפט וטכנולוגיההמרכז 

http://techlaw.haifa.ac.il/papers/privacy.pdf


:הזכות לפרטיות

.הואבאשראדםכלזכאילהןהטבעיותהאדםמזכויותחלקהיאלפרטיותהזכות

,חשיפהללאחייואתלחיותלאדםמאפשרתשהיאזהבמובןבסיסיתבזכותמדובר
.לחייווחדירההתערבות

יצירתיותשלחייםלחיות,כלומר,אוטונומיהלפתחמנתעללפרטיותזקוקהאדם
למעקבונתוןהעתכלחשוףהואאם,דעותלפתחלאדםקשה.עצמיומימוש

.ולביקורת

.ויקיפדיה,"לפרטיותהזכות"



:וחירותוחוק יסוד כבוד האדם

ולהגנהלפרטיותזכותישאדםלכל:כי,השארבין,קובעהחוק
לפרסוםשאינםדבריםועל(פרטיותו-חייוצנעת)חייוצנעתעל
(אדםכלשלהפרטיהמרחב)היחידלרשותלהיכנסאיןכיוכן
.לכךהסכמתואתלקבלבליאדםשל

(בחוק7מתוך סעיף )

.1992-ב"בשנת תשננחקק 



?"כל אחד והגבולות שלו"מתרגלים פרטיות או 

מהקהלמתנדביםחמישה➢

לשניאחדלהתקרבומתחיליםבמעגלהחדרבקצהעומדים➢

מדיליקרובמתיהידעםמסמנים➢

לאומהלימתאיםמה:ברשתשליהמרחבשלגבולות➢

?ברשתשליהפרטיותגבולותעלשומריםאיך➢



:חוק הגנת הפרטיות

דברים -לפי החוק הזה . תפקידו של חוק זה הוא להגן על הזכות שלנו לפרטיות
:למשל, הפוגעים בפרטיותנו יהיו

.צילום של אדם כדי להשפילו או כדי לבזות אותופרסום .1

(.בנושאי בריאותו, למשל)סודיות בענייניו הפרטיים של אדם הפרת .2

.מידע שהושג בדרכים שיש בהן פגיעה בפרטיות–מידע על אדם פרסום .3

1981-א"נחקק בשנת תשמ



?פגיעה בפרטיות:מעורבות הורים ברשת

.גילבכלדמוקרטיתבמדינהופרטייםחופשייםאנשיםלהיותהזכותאתולילדנולנויש➢

.נשמרתשפרטיותואדםהואחופשיאדם➢

.לעצמולשמורומהלאחריםלחשוףמהבעצמובוחרחופשיאדם➢

.הזמןכללהםמעביריםשאנומסרזה–גילבכללפרטיותזכותישלילדים➢

.לפרטיותהזכותועםלמרותהילדיםבטחוןעללשמורחובהישלהורים➢



!"זה המרחב הפרטי שלי. אמא זאת זכותי"
ומחנכיםכהוריםמכווניםאנונולדיםשילדיםמהרגע➢

.עצמאילתפקודלהגיעלהםלסייע

פרטיבמרחבההתפתחותיהצורךגדליםשהילדיםככל➢
.וגדלהולךונפרדות

לסכנותנחשפיםהםגדליםשהילדיםככל?וברשת➢
יותרגדוליםואתגרים

זקוקיםוגםפרטילמרחבזקוקיםגםהם:אחרותבמלים➢
שלנווסיועהכוונהליותר



?אז איך מסמנים את הגבול

מעורבות  

והגנה



:מעורבות מכבדת פרטיות

?ברשתנכוןאותהיוצריםאיך

ונפרדותזהותבנייתשלבתחושהלפגועבלימעורביםלהיות➢

.קשוביםלהיות.להיות,להקשיב,לשאול➢

.שלהםהרגשותאתולאוששלהתעניין➢

.ועצותמגבלותרקלא.ולגיטימציהתיקוףלתת➢

.דיאלוגלאפשר.ובביתבכיתהוקשובחיוביאקליםשליצירה➢

.חודרניבאופןלאאבלמעורבים:הצירעללנועללמוד➢



:תפקידם של אנשי הטיפול ברשת
.הווירטואליבמרחבוצוותהוריםשלהמעורבותהגברת1.

.ברשתוויסותנוכחות,פרטיותגבולותשלותרגוללימוד2.

.ברשתהילדיםעלשעוברלמהוצוותהוריםשלאמפתיתעמדה3.

.ברשתולאמפתיהלתמיכה,הדדיתלערבות,לערכיםחינוך4.

.ברשתהפרטיותנושאעלוילדיםמוריםעםגלוידיבור5.

.ברשתוגבולותהתנהלותעלומוריםהוריםעםעבודה6.



☺תודה על ההקשבה

מוזמנים לקהילת 
ההורים והמחנכים  

!בפייסבוקשלנו 

עלשומרים.הורשת)
(הילדים ברשת



אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר
www.horeshet.com! להתייעץ ולשתף

רוני מרץ
050.9566517

meretzroni@gmail.com

אלון דינור
050.7387385

alondinur@hotmail.com

יאיר בן מנחם
052.8612736

Yair.benmenahem@gmail.com

הלר-שרון קייזר
052.2875878

sharoncayzer@gmail.com

שומרים על הילדים ברשת. מרכז הורשת         הורשת:פייסבוק


