
המאגר הלאומי לשיעורי חברה  

ב "תשפ-ף"תשתוכנית עבודה 
ב"י-'לשכבות ז

הכשרה והשתלמויות, תוכניות, תכניםאגף 



ושייכותזהות

ואחריותשותפות, מעורבות

חברתיתכקבוצההכיתה

ישראללמדינתמחויבות

דמוקרטיחייםאורח

מנהיגות

משתנהבעולםבגרותלקראת

מחנךלשעתהלאומיהמאגר
ב"יעד 'זלכיתותהמחנךשעתצירי



בין אדם לעצמו

בין אדם לאלוקיו  

בין אדם לזולתו

בין אדם לעמו

בין אדם לארצו ולמדינתו

מחנךלשעתהלאומיהמאגר
ד"החמבהלימה למטרות חזון 



,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

שותפות ואחריות, מעורבות:אנוש
בין אדם לזולתו

:בנושאא"ילכיתהחינוךשיעוריחידת

ערבות הדדית ברשת

עד כמה רחוק קורן אורו  "
כך זורח ! של הנר הקטן

"מעשה טוב בעולם יגע
הסוחר מוונציה, וויליאם שייקספיר



מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הוראהחומרי

מקורות

תחומיבין

נתונים

2 1

למורהמבוא

פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

ערבות הדדית ברשת:ההיחיד נושא
א"ילכיתהחינוךשיעוריחידת

חשיבה:יותקוגניטיב
,תיצירתיחשיבה,תביקורתי
.  דיגיטליתושפתיתאוריינות

,  מודעות עצמית:יותאיש
.הכוונה עצמית

מודעות: יותאישבין
התנהלות,תחברתי
.תחברתי

אהבת דעת וחדוות  •
.למידה

כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות  •

.הדדית

3
וערכיםמיומנויות,עיד

הנוערבנילפרטיותבזכותתחילהנדון,ברשתהדדיתערבותלקדםכדי
.הדיגיטליבמרחבהפועלים

והמוסרייםהחוקייםההיבטיםאתונכירלפרטיותהזכותמהינסביר
.שלה
,שונותהתמודדותבדרכיונתנסהברשתשוניםפגיעהמצבינכיר

.אקטיביתחברתיתובהתנהלותהדדיתבערבותבהתמקדות
שיעורים 3-למחולקתהיחידה

פרטי וחברתי ברשת-1שיעור
חוקי ברשת-2שיעור
ערבות הדדית גם ברשת-3שיעור

4 

באמצעות,לפרטיותמודעותמתוך,ברשתהדדיתערבותלעודד
.ואקטיביתחברתיתהתנהלות

לבחירהושיקוליםמטרות

שותפות ואחריות, מעורבות: ציר

דיון דילמה1.

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד2.

ביצועי הבנה3.

פיתוח נקודות מבט מגוונות4.

עידוד מעורבות חברתית5.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


פתיחה

מהלך–גוף

סיכום

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
.  אוריינות שפתית ודיגיטלית, יצירתית
.הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.  חברתית

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

פרטי וחברתי ברשת

לפרטיותהזכותמהי:ידע
ישכימההכרההנובעת,לשליטתוהנתוןוירטואליאופיזי,פרטילמרחבאדםשלזכותוהיאלפרטיותהזכות

.המפורשתהסכמתוללאהרביםברשותלהיותאמוריםשאינםאדםבחייתחומים
.הפרטיותהגנתבחוקמוגנתוהיאהטבעיותהאדםמזכויותחלקהיאלפרטיותהזכות

?לפרטיותהזכותמהי
?ברשתביטוילידיבאההיאכיצד
?עליהלהגןניתןכיצד

משחק היכרות ברשת
אחדלכלוכיופרוץחשוףברשתעליהםהמידעכמהעדיבינוהתלמידים,המשחקבעזרת:המשחקמטרת

.לרשתמעליםחבריהםאושהםמהלכלדעתבנתינתרבהחשיבותיש,כןעל.זהלמידענגישותיש
המשחקמהלך

.התלמידים יתחלקו לזוגות•
יש לבקש את אישורו של בן )כל אחד מבני הזוג יחפש מידע על שותפו באינטרנט וברשתות החברתיות •

(.הזוג להציג את המידע בפני שאר המשתתפים
.  התלמידים יציגו את המידע שמצאו ברשתות על חבריהם: במליאה•

במליאהלדיוןהשאל
?אותולחשוףלכוונתכםמעברלרשתלעלותעלולמידעאיזה•

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

בליהחברתיותלרשתותשוניםפוסטיםמעליםאנושבהםלמצביםנתוודע,זהבשיעור:רתקצי
.התוצאותעללחשוב

.הדדיתבערבותבהתמקדות,הנדרשותהתגובהדרכיאתנבחן

במליאהלדיוןשאלות
?מהמקריםאחדבכללפרטיותהזכותביטוילידיבאהבמה•
?לפעוללהחליטלכםגרםמה•
?הנדרשתהתגובהלדעתכםמהי•

הפעילותמהלך
בכל.החברתיותלרשתותשעוליםסרטונים,תמונות,פוסטיםהמדמותמודפסותכרטיסיותלתלמידיםנחלק

:משימהכרטיסייה
.בהתפגעשהפצתומהכיתהילדהשלמחמיאלאסרטון–בווטסאפשמופץסרטון1.

בכיתהמופנםהכיהתלמיד,השנתימהטיולומצחיקהמביכהתמונה–באינסטושאובאינסטגרםפוסט.2
.הכיתהלבדיחתוהיהידיעתוללאצולם

.למורהשעשוקונדסמעשהשלסרטוןהעלו"הטוביםה'החבר"–טוקטיק.3

פרטי וחברתי ברשת

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
.  אוריינות שפתית ודיגיטלית, יצירתית
.הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.  חברתית

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ברשתנוערבנישלפוגעותתמונותהפצת:להביןחשוב
להיותעשויהאלימותמעשישלתמונותזהובכללהאינטרנט

אינםוהמשטרההחוקכילהדגישיש.חמורהפליליתעבירה
.קונדסמעשהסתםכאלכאלולמעשיםמתייחסים

אינםהרעלשוןאיסורוחוקהפרטיותהגנתחוק?קטיןאניואם
קטיןעלהמוטלתהאחריות–בגירלביןקטיןביןמבחינים
.בגירעלהמוטלתלזאתזההזהבהקשר

החברות הכי טובות

,לומראיך)דנהשלסרטוןלכןשולחת,היי

(מצחוקקורעאבל,מחמיאהכילא

תעבירואבלמזהתדעשהיאאסור

...לכולןבכיף

פתחת את הקבוצה של  , הוואטסאפ שלך מקבל עשרות הודעות
?מה היית עושה. וזה מה שראית" החברות הכי טובות"

!שניות לפני הפצה30חשוב : רמז

?הידעת
פליליתעברהלכדילהתגבשאףיכולהרעלשוןאיסורחוק

.מאסרשנתעדשלשעונשה
?מה היית עושה

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

זופגיעה.בפרטיותפגיעהמהימגדיר-הפרטיותהגנתחוק
שנותחמשהמקסימלישעונשהפליליתעברהנחשבת
.מאסר

ללאצילום,שיעורבזמןלצילוםניידבטלפוןשימוש:זכור
תלמידיםשלבתצלומיםלרעהשימוש,המצולםשלידיעתו

באירוענוכחות,הספרביתבשטחשנעשומוריםשלאו
אלימותכמעשימוגדריםוהתלהמותלוועידודחמוראלימות
,למשטרההספרביתשלדיווחחובתעליהםשישחמורים
.המקומיתולרשותהחינוךמשרדלפיקוח



( התלמיד הכי מופנם)חבר שלך העלה תמונה מביכה ומצחיקה מהטיול השנתי של בן הכיתה 
.  שצולמה ללא ידיעתו והייתה לבדיחת הכיתה

...וזה מה שראיתהאינסטושפתחת את 

?מה היית עושה
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

....  שוב התרסק על הפרצוףגדי 

....תודו שזה קורע

ברשתנוערבנישלפוגעותתמונותהפצת:להביןחשוב
להיותעשויהאלימותמעשישלתמונותזהובכללהאינטרנט

אינםוהמשטרההחוקכילהדגישיש.חמורהפליליתעברה
.קונדסמעשיסתםכאלכאלולמעשיםמתייחסים

אינםהרעלשוןאיסורוחוקהפרטיותהגנתחוק?קטיןאניואם
קטיןעלהמוטלתהאחריות–בגירלביןקטיןביןמבחינים
.בגירעלהמוטלתלזאתזההזהבהקשר

!שניות לפני הפצה30חשוב : רמז

?הידעת
פליליתעברהלכדילהתגבשאףיכולהרעלשוןאיסורחוק

.מאסרשנתעדשעונשה

זופגיעה.בפרטיותפגיעהמהימגדירהפרטיותהגנתחוק
שנותחמשהמקסימלישעונשהפליליתעברהנחשבת
.מאסר

ללאצילום,שיעורבזמןלצילוםניידבטלפוןשימוש:זכור
תלמידיםשלבתצלומיםלרעהשימוש,המצולםשלידיעתו

באירוענוכחות,הספרביתבשטחשנעשומוריםשלאו
אלימותכמעשימוגדריםוהתלהמותלועידוד,חמוראלימות
,למשטרההספרביתשלדיווחחובתעליהםשישחמורים
.המקומיתולרשותהחינוךמשרדלפיקוח



?מה היית עושה
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

של מעשה קונדס שעשו למורה שצולם ללא  טיקטוקהעלו סרטון " ה הטובים'החבר"
.  ידיעתה

?מה היית עושה

ברשתנוערבנישלפוגעותתמונותהפצת:להביןחשוב
להיותעשויהאלימותמעשישלתמונותזהובכללהאינטרנט

אינםוהמשטרההחוקכילהדגישיש.חמורהפליליתעברה
.קונדסמעשהסתםכאלאלולמעשיםמתייחסים

אינםהרעלשוןאיסורוחוקהפרטיותהגנתחוק?קטיןאניואם
קטיןעלהמוטלתהאחריות–בגירלביןקטיןביןמבחינים
.בגירעלהמוטלתלזאתזההזהבהקשר

!שניות לפני הפצה30חשוב : רמז

?הידעת
פליליתעברהלכדילהתגבשאףיכולהרעלשוןאיסורחוק

.מאסרשנתעדשעונשה

זופגיעה.בפרטיותפגיעהמהימגדירהפרטיותהגנתחוק
שנותחמשהמקסימלישעונשהפליליתעברהנחשבת
.מאסר

ללאצילום,שיעורבזמןלצילוםניידבטלפוןשימוש:זכור
תלמידיםשלבתצלומיםלרעהשימוש,המצולםשלידיעתו

באירוענוכחות,הספרביתבשטחשנעשומוריםשלאו
אלימותכמעשימוגדריםוהתלהמותלועידוד,חמוראלימות
,למשטרההספרביתשלדיווחחובתעליהםשישחמורים
.המקומיתולרשותהחינוךמשרדלפיקוח



פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

(סיכום)פרטי וחברתי ברשת 

יוםמדיבהםנתקליםשאנובאירועיםהתנסנו,ברשתותלפרטיותהזכותמהילמדנו,זהבשיעור
.הראויותהתגובהדרכיאתובחנוהחברתיותברשתותביומו

.דיגיטלייםעקבותמהרשתלהסיראפשריבלתיעדקשהכימצאנו

.המקלדתעלקלההידכאשרחזרהדרךאיןכיהממחישבסרטוןנסיים

למחשבהשאלה,השיעורלסיכום
שלבסיטואציותחבריכםכלפיאחרתלנהוגלכםתגרוםאשרזהמשיעוראחתמרכזיתמסקנהעלחשבו

.פרטיותהפרת

:סרטון
?מהרשתתכניםלהסירניתןהאם-undoאפליקציית

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
.  אוריינות שפתית ודיגיטלית, יצירתית
.הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.  חברתית

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

https://www.youtube.com/watch?v=djBW2n_jJfc
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

חוקי ברשת

בסרטוןלצפייההנחייהמשימת
.לפניהםהמוצגבסרטוןמזהיםשהםשליליותהתנהגויותבדףיציינוהתלמידים

פגיעהשלמצביםמציגהסרטון.(ח"מט,ישראלגוגל:מתוך)מציאותיוצרותשלךהמילים:סרטון

.וסרטוניםתמונותהפצתושלמילוליתאלימותשל,הרעלשוןשל,בפרטיות

.בסרטוןשעלוההתנהגויותאתהלוחעלנכתוב,הצפייהלאחר

במליאהלדיוןהשאל
?אילו חוקים אשר ממגרים התנהגויות כדוגמת אלו שעלו בסרטון אתם מכירים•

?בחוקמעוגנותברשתותמונותסרטוניםהפצתמפני,הרעלשוןמפניהגנה,לפרטיותהזכותכיצד
?והחברתיתהאישיתבהתנהלותהמוסריההיבטשלמקומומה

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
.  אוריינות שפתית ודיגיטלית, יצירתית
.הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.  חברתית

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

https://www.youtube.com/watch?v=U3n1oPRTbdQ
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

:רתקצי
הפצתובמניעתפרטיותעלבשמירההעוסקיםהחוקיםאתלעומקנכיר,הפתיחהלתרגילבהמשך

.אלהלחוקיםציותאישלוהמוסריתהפליליתלמשמעותנתוודע,כןכמו.מורשהלאמידע

במליאהלדיוןשאלות
?אלוחוקיםלחוקקהכנסתחבריבחרו,לדעתכם,מדוע•
?זאתהמחייבחוקהיהלאאםגםברשתלפרטיותהזכותעללשמוראתכםמניעהיהמה•
?בהןפעיליםשאתםהחברתיותברשתותובהטמעתםאלהחוקיםביישוםלסייעתוכלוכיצד•

חוקי ברשת

הפעילותמהלך
מצפונופיעלינהגאחדכלאם":חשבוהם.בחוקיםמעונייניםאינםכיהאזרחיםהחליטו,בליחוקיםבארץ

".זובארץהאזרחיםשלהחופשאתמגביליםרקהחוקים.כסדרםיתנהלוהחיים,אישיתובאחריות
.לקבוצותלשלושהכיתהאתנחלק•
.זהחוקללאבארץיקרהמההמדגיםאירועותכתובבליחוקיםבארץשבוטלחוקתקבלקבוצהכל•
.הכיתהמליאתבפניאותוותציגשחיברהלאירועביטויתיתןקבוצהכל•

.ועודשיר,פרסומת,סלוגן,הצגה,כרזהלהיותיכולהביטוי

החוקים

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
.  אוריינות שפתית ודיגיטלית, יצירתית
.הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.  חברתית

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


חוק הגנת הפרטיות

חוק מרכזי המסדיר את סוגיית הזכות לפרטיות בישראל  
. וקובע כי אדם לא יפגע בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו

פגיעה זו נחשבת  . החוק מגדיר מהי פגיעה בפרטיות
.שעונשה המקסימלי חמש שנות מאסר-עברה פלילית 



חוק איסור לשון הרע

בהגנה על כבודו של אדם ועל שמו הטוב חוק העוסק 
באמצעות הטלת איסור על פרסום ביטויים העלולים  

יכול לשון הרעהחוק מגדיר כי פרסום. להשפילו ולבזותו
.  מאסרעברה פלילית שעונשה עד שנתלהתגבש לכדי

חופש  מטרת חוק זה ואחרים ליצור איזון בין
.ולשם טובהזכות לכבודוביןהביטוי



חוק הסרטונים-החוק למניעת הטרדה 

החוק קובע כי הפצת סרטון אינטימי ללא ידיעת המצולם  
.היא עברה פלילית



פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

השיעורלסיכוםשאלה
בהיבטהן)פרטו?בעתידדומהלסיטואציהתקלעוכאשרבתגובתכםלשינוילהביאעשויהשיעורהאם•

.(החוקתיבהיבטהןהמוסרי

.ועודהרעלשוןלמניעת,לפרטיותהזכותעללשמירההקיימיםהחוקיםאתהכרנו,זהבשיעור
.לחוקבהתאםמסוימיםבמצביםלנהוגעלינוכיצדהבנו
.בענייןחוקהיהלאאםגםהמוסריבהיבטהחברהכלפינוהגיםהיינוכיצדבחנו

חוקי ברשת

הפרטעלברשתלבריונותשישההשפעההבנתאתהמדגיש,ברשתבריונותנגדסרטון:בסרטוןנצפה,לסיום
.המקלדתעלהקלההידתופעתמיגורשלהמוסריההיבטאתמחזקולכן

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
.  אוריינות שפתית ודיגיטלית, יצירתית
.הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.  חברתית

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

https://www.youtube.com/watch?v=IeM32htXfMU
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

ערבות הדדית גם ברשת

?מהי ערבות הדדית
?כיצד היא מתבטאת ברשת

זה לא מצחיק אותי:סרטון
שלפעולהידיעלהבריונותתופעתאתלמגרוהמבקשברשתהדדיתלערבותהקוראסרטון:תקציר
."אותימצחיקלאזה"האומרברשתפגיעהלכלתגובהסלוגןכתיבת

לדיוןשאלה
.אחתדוגמהתנו?ברשתבפגיעהנתקליםאתםכאשרהדדיתערבותמבטאיםאתםכיצד•

מהי ערבות הדדית

הערבות.לשניעוזרהאחדכאשר,גורמיםשניביןשמתבצעתעזרהאותמיכהפעולתהיאהדדיתערבות
.בקבוצהאויחידיםביןלהתרחשיכולה

.הווירטואליבמרחבהדדיתערבותשלקיומהאתנבחן,זהבשיעור

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
.  אוריינות שפתית ודיגיטלית, יצירתית

הכוונה , מודעות עצמית: תוך אישיות
.עצמית

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.  חברתית

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

https://www.youtube.com/watch?v=mBW4O5Q4l6I
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


פתיחה

מהלך–גוף 

סיכום

הפעילותמהלך
תגובהסלוגןעלתחשובקבוצהכל.לקבוצותהתלמידיםאתנחלק,בפתיחההוקרןאשרלסרטוןבהמשך.1

."(אותימצחיקלאזה)"בסרטוןלנעשהבדומה,ברשתלפגיעהכיתתי
:למשל.להפצתויצירתיתדרךעללהחליטעליהם,ברשתלפגיעהתגובהסלוגןכתבושהתלמידיםלאחר.2

.ועוד(זמריר)ינגל'ג,קצרסרטון,בוואטסאפמדבקה
לבטאואפשר.ברשתלפגיעהלתגובההכיתהכלאתישמשאשרהסלוגןאתברובתבחרהכיתה,כעת.3

.להפצתוהציעושהתלמידיםהדרכיםבכל
.כתגובהזהבסלוגןנשתמש,ברשתבפגיעהנתקליםשאנופעםבכל,מעתה.4

!אתםזה,אולי,ומחרשלכםחברזההיום:זכרו

.נבחן דרכים יצירתיות וחוויתיות ליצירת ערבות הדדית ברשת, בחלק זה: רתקצי

לדיוןשאלה
?ברשתההדדיתהערבותבהגברתהסלוגןשלכוחו,ביטוילידיבא,לדעתכםבמה•

ערבות הדדית גם ברשת

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
.  אוריינות שפתית ודיגיטלית, יצירתית
.הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.  חברתית

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

https://www.youtube.com/watch?v=mBW4O5Q4l6I
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


פתיחה

מהלך–ף גו

סיכום

למחשבהשאלה,השיעורלסיכום
באותהמגיביםהייתםזהשיעורלפניהאם?תגיבוכיצד,ברשתכיתהבחברבפגיעהתיתקלושמחרנניח•

.פרטו?דרך

ההיבטאתוהןהחוקתיההיבטאתהןובחנוברשתלפרטיותהזכותעלבשמירהעסקנו,זהבשיעור
.זוזכותשלהמוסרי
.ליישמהדרכיםמצאנוואףברשתקיימתבהחלטהדדיתערבותכילדעתנוכחנו

:בכיתההיוםלנלמדהנוגעלמחשבהמענייןבמשפטנסיים

"...אחרשלממשאומעטמסירהואאםתועלתחסראינובעולםאיש"
דיקנסארלס'צ

(סיכום)ערבות הדדית גם ברשת 

דיון דילמה•
חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד•
ביצועי הבנה•
פיתוח נקודות מבט מגוונות•
עידוד מעורבות חברתית•

חשיבה  , חשיבה ביקורתית: קוגניטיביות
.  אוריינות שפתית ודיגיטלית, יצירתית
.הכוונה עצמית, מודעות עצמית: אישיות

התנהלות , מודעות חברתית: בין אישיות
.  חברתית

אהבת דעת וחדוות למידה•
כבוד האדם והמשפחה•
צדק חברתי וערבות הדדית•

מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


2030מיומנויות הבוגר 
סוג המיומנויות#כותרות

מיומנויות קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית  4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטלית6

מיומנויות אישיות

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

אישיות-מיומנויות בין

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובלית11

אוריינות גופנית ובריאותית12מיומנויות גופניות



ערכים
פירוטהערכים

אהבת דעת וחדוות למידה
עידוד סקרנות ועניין1.
שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות2.
מחשבה עצמאית ויוזמה3.

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית  
ודמוקרטית

הכרת ערכים יהודיים ודמוקרטיים ומחויבות להם1.

כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק2.

שירות משמעותי3.

השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה4.

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל
מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים לכל קבוצה1.
הכרה מכבדת של תרבויות ושל מורשות אחרות במדינה2.

כבוד האדם והמשפחה
להשקפותיו ולחירויות היסוד, לתרבותו, לזכויותיו, כבוד לאדם1.
שמירה על קדושת החיים2.
כיבוד ההורים והמעגל המשפחתי3.

צדק חברתי וערבות הדדית

סולידריות ועזרה לזולת1.

מעורבות חברתית ואזרחית  2.

מחויבות לטבע וקידום צדק סביבתי3.



אתולממשלפתחכדילפרטיותזקוקאדםכלשכן,להןזכאיהואבאשראדםכלשאיהטבעיותהאדםמזכויותחלקוהיאהפרטיותהגנתבחוקמעוגנתלפרטיותהזכות
.אחרגורםהתערבותללא,לרצונובהתאםלאחריםחייושלהחשיפהבמידתולשלוטחייואתלחיותלאדםמאפשרתפרטיות.כפרטשלוהאוטונומיה

(.  Atheneum, 1967)פרטיות היא זכות שבבסיסה הגנה על האדם מפני חדירה לתחומו 
בהכרה כי יש תחומים בחיי אדם שאינם אמורים להיות ברשות הרבים ללא הסכמתו , הנתון לשליטתו, פיזי או וירטואלי, הזכות לפרטיות היא זכותו של אדם למרחב פרטי

.  המפורשת

הזכות לפרטיות

שעלושמרגע–ופוליטייםחברתיים,אישייםמסריםושלמיליםשללכוחןומודעותאחראיתהתנהלותומחייביםובפיקוחבאכיפה,בחינוךהצורךאתמגביריםהמידעעידןאתגרי
.זמןהגבלתללאונשמריםלהסרהניתניםואינםכמעטלרשת

מתנגשתהיאכאשרהפרטיותאתמגביליםבעולםהחוקיםמרבית.ובעולםבישראלבחקיקהגםכמו,בינלאומייםובהסכמיםבאמנותהמוגנתיסודזכותהיאהפרטיותזכות
.אחריםציבורייםובאינטרסיםבזכויות



הזכות לפרטיות

פעולותלאתראפשר,סימןמשאירה(אשראיבכרטיסאוניידבטלפוןשימוש,באינטרנטגלישה,חברתיותרשתות:כגון)דיגיטליאמצעיבכלשנעשיתפעולהכל:דיגיטלייםעקבות
.הדיגיטליבעידןהפרטיותעלבהגנההגדולהקושימכאן.מסויםלאדםולקשרןאלו



חוק איסור לשון הרע

חוקים

חוק הגנת הפרטיות

חוק הסרטונים

חוק איסור לשון הרע

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2#%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_1
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/10_amendment_to_prevention_of_sexual_harassment_law
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