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 :רקע על הארגון

 אחריות העצמה וגלישה בטוחה ברשת ) ע"ר(עמותה למנהיגות 

להגנה על בני הנוער מכל פגיעה פוטנציאלית  תעלפוש מנהיגותית עמותה חברתית
קבוצות , החברתיות בדרך של הכוונה, הרצאותמהשימוש באינטרנט והרשתות 

לגלוש  ומחים במטרהתמיכה וסדנאות לבתי הספר, לתלמידים ולהורים על ידי מ
 נכון ובצורה מושכלת ברשת.

בזה  בקרב בני הנוער החדשהעמותת סנא נחשבת מהמובילות בהטמעת הטכנולוגיה 
 עם אתגרים  עתידיים. במתן כלים חיוניים וחשובים להתמודד נותנת סיועש

ברתית במרחב העמותה מסייעת לבני הנוער בלקיחת אחריות והנהגה אישית וח
ורכישת ידע טכנולוגי חדש  הטמעת עולם המנהיגותהעצמה ו על ידי יהווירטואל

מסייעים שיגים בעלי השפעה חברתית בכדי להכשירם כשגרירים ומנהוחיוני 
 לאחרים בכל צרה אפשרית.
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 מנהיגים ברשת

 2794 מספר תכנית במשרד החינוך

 חברה ונוער בחברה הערביתתכנית ירוקה שמאושרת על ידי משרד החינוך ואגף 

 :רציונאל

הינה תכנית חברתית חינוכית מניעתית המיועדת לבני הנוער  מנהיגים ברשת""

מכיתה ז" י"ב שמקדמת ומעצימה את המשתתפים לקראת הכשרת כמנהיגים 

 ושגרירים בתחום האינטרנט הבטוח והגלישה הנבונה ברשת.

אנו עדים בתקופה האחרונה לשימוש לא נכון ברשת וזה מוביל לסחיטה ואיומים, 

ניצול לרעה, הפצת תמונות וסרטונים שלא ברשות, התחזות ותופעת השיימינג 

 שלקחה איתה כמה קורבנות בזמן האחרון.

 

 :מטרת התוכנית

העצמת בני הנוער להיות "נאמני רשת" ושומרי הסף לחברה ולקהילה בכל הקשור 

, להתנהגויות בעולם המקוון והפיכתם למנהיגים ולמובילים ערכיים בתחום זה

 בקרב שאר הילדים.  המודעותמנהיגים שירכשו ידע ונסון כדי להטמיע 

 :על התוכנית

מניעתית המיועדת לבני -חברתית-תכנית "מנהיגים ברשת" הינה תכנית חינוכית

ומעצימה את המשתתפים י"ב. התכנית מקדמת  -הנוער במגזר הערבי בכיתות ז

לקראת הכשרתם כמנהיגים וכשגרירים בתחום הגלישה הבטוחה. התכנית כוללת 

פיתוח מיומנויות ומתן כלים יישומיים לקידום תחום זה בקרב הקהילה הבית 

ספרית והיישובית. התכנית מלווה על ידי אנשי חינוך מקצועיים ומומחים מתחום 

 .הטכנולוגיה
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 אוכלוסיית היעד:

 בי" –בני נוער מכיתות ז 

 

 שיוך התכנית:

 תעסוקה. תמיומנויוהקניית  -העצמת מנהיגות נוער -קהילה

 :משך התוכנית

 .שעתייםמפגשים, כל מפגש  20 -

 שעות( 6ים טכנולוגיים חדשים לאבטחת מידע ) מפגש חשיפה לכל -

 (ש' 20הכנות התלמידים לתוצר הסופי )  -

 חברתיות " להורים"ההרצאה מטעם העמותה לבית הספר על עולם הרשתות  -

 שעות( 4)

 הפעלה: תמידת יכול

  בני נוער מדי שנה לפחות. 1500רשויות ולהגיע ל  10ביותר מ  העמותה יכולה לבצע

 

 :הערה

בתיאום עם בית הספר בהשתתפות המנהל, היועצת ורכזת החינוך התכנית מבוצעת 

 החברתי.
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 בתוכנית מה     

 תפוקה חינוכית שעות תוכן מפגש

 היכרות וגיבוש הקבוצה 1

איפה אני ברשת, התבוננות עצמית למה שנעשה 

 , שפת הגוף ומה תכונות המנהיגברשת

הטמעת נושא וחשיבות  2

 הבטיחות ברשת.

 הגדרת פרטיות 

 גיבוש הקבוצה ופעילויות חברתיות 2

קבלת האחר ברשת, דרכים להכלה והתמודדות עם 

 סכנות הרשת

הכלה וקבלת האחר, איך  2

 מתנהגים נכון ברשת

כלים טכנולוגיים לשמירה על אבטחת המידע האישי  3

 שלנו

רכישת כלים להתמודדות  2

 עם סכנות הרשת

 יצירת שגריר נאמן ברשת 2 כלים טכנולוגיים להתמודדות עם סכנות הרשת 4

 עזרה לאחרים 2 הסרת תכנים פוגעניים ברשת 5

לעזרה וסיוע בשמירה על התלמידים  אפליקציות 6

 והמשפחה מכל פגיעה מקוונת. 

 איתור מיקום()

 אחריות אישית וחברתית 2

מה תפקידי בעת פגיעה  -מנהיגות אישית ברשת 7

 באחרים

 יהווירטואלמנהיג בעולם  2

מה תפקידי בעת פגיעה  -מנהיגות אישית ברשת 8

 באחרים

לכל אחד יש תפקיד  2

 חברתי.

 עזרה לאחרים 2 שמירה על הפרטיות בוואטס אפ 9

 -, והגדרות מתקדמות בפייסבוקבמסנני גוגל, יו טיו 10

 כך שומרים על עצמנו

 האחריות הטכנולוגית 2

ווירוס  היכרות עם עולם הטכנולוגיה החדשה. 11

 אפליקציותהכופר, וירוס אתרי המין, איך מוחקים 

 ועוזרים לנפגעי ווירוס הכופר תזדוניו

 איך מתמודדים עם 2

 השינויים הטכנולוגיים

להתמודד במקרים ניצול וסחיטה ברשת, איך  12

 מה תפקידי כאלה?

 איך משפיעים לטובה 2

סדנאות העצמה, איך עומדים בפני קהל ומתמודדים  13

 םקונפליקטיעם 

 ידע מעבירים הלאה 2

 כלים שיתופיים שמסייעים בהעלאת המודעות לקהל 14

איך אני עוזר לאחרים, בניית קמפיינים לאינטרנט 

בעזרת כלים  הכנות לתוצר הסופי -בטוח

 ידע למען הקהילה 2
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 מתוקשבים. 

, גוגל והפייס בוק, סודות מה מאחורי היוטיוב 15

 שחייבים לדעת

העצמת בני הנוער על ידי  2

 ידע ומידע

הכל חשוף, תוכנות לאינטרנט בטוח ושמירה על  16

 היכרות אפליקציות מגוונות -עצמנו

סדנאות העצמה, איך עומדים בפני קהל ומתמודדים 

 םעם קונפליקטי

לוקחים תפקיד גם  2

 בחברה וגם במשפחה

כל מה שרציתם לדעת על העולם  -אבטחת מידע  17

 הזה

 מנהיג טכנולוגי 2

 מנהיג טכנולוגי 2 האם באמת אנחנו מאובטחים.  –אבטחת המידע  18

פרסום התוצר הסופי  -כלים טכנולוגיים למען הקהל 19

 ברשתות החברתיות 

 מנהיג חברתי 2

המנהיג החברתי  2 יום שיא, הצגת התוצרים, סיכום  20

הטכנולוגי למען קהילה 

 טובה יותר

 

 הערה:

 לקבוצה. להשתנות בהתאם ההתכנית יכול

 "ילדים ברשתות חברתיות ואינטרנטהכנסת "  התוכנית מבוססת על המלצות

 מבוססת על מחקרים אירופאיים ועולמיים

  

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02856.pdf
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 :כוח אדם בתכנית

רב ועשיר  ןניסיועם  התכנית מלווה על ידי מומחים בתחום בעלי תארים מתקדמים

 בעולם הרשתות החברתיות והמנהיגות הצעירה.

 הכשרה תואר / המתנדבשם המדריך

 .מחשבים מתמטיקה B.ed  אינאס מיעארי

M.A   הנחיית קבוצות 

 NLPמאמנת 

 מאמנת ומדריכה בהעצמה

חיפה וכתיבת  תאוניברסיט

  תיזה

 פעילה חברתית מונא אבו ריא

 חינוכי וץתואר שני בייע

 מכללת סכנין

 קורסים מטעם העמותה

 תואר שני במנהל ציבורי לובנא חלאג'

 פעילה חברתית

 מנחת קבוצות

 מאמנת אישית 

 

 חינוךתואר ראשון ב י אבו ריאמרא

טכנאי מחשבים ומומחה 

 ברשתות החברתיות

 קורס יזמות

בעל ידע רב בעולם 

 הרשתות החברתיות

עוזרת מחקר באונ'  לימודי עבודה סוציאלית תסנים אבו ריא

 ירושלים

  דוקטורנטית רנדה עזאזמה

 

 בנוסף לעוד מתנדבים מומחים בתחום החברה והטכנולוגיה.
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 המלצות
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