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للخصوصیة الیك نضع

للكتابة أدوات بدفتر، تزّودوا فضلكم ِمن

منظومة بّث قُطرّیة

منصور سریدة التربوّیة المستشارة مع
االستشارّیة النفسّیة الخدمات في مرشدة



نبدأ أن قبل لحظة،

من▪ ستشعرون ولكنكم ُبعد، عن الحیاتّیة المھارات درس إلیكم
بالقرب خاللھ

أموركم؟▪ تتدّبرون كیف جدید حیاة مجرى
والطاقات▪ القدرات إنھا حیاتّیة مھارات نملك جمیًعا نحن

فینا الكامنة
اآلن سننطلق بنا، ھّیا



الیوم؟ سنتعلم ماذا

االھتمام• یثیر سؤال افتتاحیة فعالیة
العصر• في الخصوصیة على الحفاظ بخصوص مسؤولیتنا مدى سندرك

الرقمّي
على• والحفاظ الشبكة في السلیم للسلوك أساسّیة نقاط إلى سنتطّرق

الخصوصّیة
مساعدتنا؟• بإمكانھ كیف مركز
ختامّیة• مھّمة



للدرس؟ نحضر ماذا



ممتعة بفّعالّیة نبدأ

تكبر؟ عندما تكون أن ترید ماذا



 إسرائیل تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم في استخدام 
الشباب للحاسوب والھواتف الذكیة (4 ساعات أو أكثر في الیوم). 

معدل العمر للحصول على الھاتف الذكّي االول ھو 10 سنوات 

%74  یلعبون بألعاب الحاسوب والشبكة

%77 یقومون بالتواصل 
مع االصدقاء

%64 یشاھدون األفالم\ المسلسالت

%33 یجرون محادثات فیدیو مرة 
باألسبوع

%50 من أبناء الشبیبة ו- %19 من األوالد فعالین في 
الفیسبوك

%60 من االوالد ו– %32 من أبناء الشبیبة فعالین في 
Tik Tok -ال

  %81 من أبناء الشبیبةו-%71 من األوالد فعالین 
باالنستغرام

 %95 ناشطون على الواتساب
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"النبض الرقمي":
معطیات عن استخدام األطفال والمراھقین في الشبكة في إسرائیل

 
- Story83 من أبناء الشبیبة یقمون بتحمیل ال%



 الشبكات تضیف لحیاتنا أشیاء جیدة ولكنھا تسّبب التوتر وحاالت اإلساءة أیًضا
(حسب تقریر بیزك، 2019)

%36 یشیرون ان الشبكات 
تساعدوھم للحصول على الدعم 

العاطفي 

 %69 من أبناء الشبیبة یشیرون 
إلى ان الشبكات االجتماعیة 
تمنحھم اإلحساس باالنتماء

%33 من أبناء الشبیبة 
یبلغون أنھم أو أحد أصدقائھم 

قد تعرضوا للتخجیل 
Shaming

%52 من األوالد 
یخشون أن یتعّرضوا 

لإلساءة في الشبكة

%95 من االھل یخشون ان یتضرر أبناؤھم 
في الشبكة 



الرقمّي العصر في الخصوصّیة على الحفاظ

الخصوصّیة حمایة وقانون والحرّیة للكرامة األساسي القانون في علیھ منصوص الخصوصّیة في الحّق

والتطبیقات المحمولة الھواتف استخدام یتّم حیث الرقمّي، العصر في مرّكب موضوع ھو الخصوصّیة على الحفاظ

النطاق واسع بشكل ذلك إلى وما

أصدقائنا وخصوصّیة خصوصّیتنا على الحفاظ مع الشبكة إدارة كیفّیة على نظرة سنلقي ، التالي الدرس في

واآلخرین



لو؟ ستفعل كنت ماذا



مجموعة إلى ارسلتھا یتزلج وھو صدیقي من صورة على حصلت
االستمتاع بھا. صدیقي غضب مني. ال  من الجمیع لیتمكن الصف

افھم لماذا؟ 



طلب مع سامي، بخصوص الصف، مجموعة في الصقة تلقیت
أفعل؟ ماذا سامي، على نضحك لكي الالصقة ینشر الكل



قمت بتحمیل صورة وحصلت على عدد ضئیل من 
أن تنصحونني "الالیكات". أشعر وكأنھم ال یھتموا بي. ماذا

أفعل؟



أي تجارب نشارك في الشبكة؟



الفعالیة تلخیص
الشبكة في ـا نشره تتجّنب أن فیجب إلیك، فیلم أو صورة إرسال تّم إذا

واألذى الضحك بین الحدود تقع أین تفّكر أن علیك اآلخرین یؤذي قد نضحك یجعلنا قد ما

االجتماعّیة الشبكة على یحدث مما ولیس جمیعھا، الیومّیة حیاتكم تجارب على تعتمد الذاتّیة صورتكم

فحسب

الشعور فینا تبعث التي واألفالم الصور نحّمل أن المھّم من الشبكة، عبر تجاربنا مشاركة نرید عندما

حًقا نحن َمن ُتظِھر التي وتلك باالرتیاح،



حذف الصور واألفالم القصیرة الجارحة ِمن الشبكة قدر اإلمكان.

تقدیم االستشارة والعالج في حاالت اإلیذاء في الشبكة

تقدیم المساعدة عندما تكون ھوّیة المعتدي أو المعتَدى علیھ غیر 
معروفة

المساعدة في حاالت الطوارئ والضائقة

التوجیھ إلى عناوین للحصول على الدعم في المدرسة والمجتمع. 

توفیر المعلومات

كیف بإمكان مركز 105 
ان یساعدنا؟ 
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 الھیئة الوطنیة
لحمایة األوالد في الشبكة



مركز  105
یقّدم المساعدة في

 
 حاالت االساءة في  

الشبكة

نشر صور,الصقات 
وفیدیوھات محرجة او 

ذات طابع جنسي

نشر الشائعات

بلطجة ,
مقاطعة 
وتخجیل

تحرش وایذاء 
جنسي

اختراق حساب 
المستخدم

التھدیدات 
واالبتزاز

منشورات ضائقة

التعرض 
لمحتوى غیر 
مالئم للفئة 

العمریة

فتح بروفیل
 باسم مستعار



الدرس خالصة

یمكننا مشاركة الّشبكات •
االجتماعّیة بالتجارب الّتي 

ُتدخل معًنى لحیاتنا

 نحن نساوي أكثر من منشور •
“post” نحن وما نفّكر بھ 
عن أنفسنا، نابع عن مجمل 
خبراتنا في الحیاة الیومّیة، 
ولیس فقّط مّما یحدث في 

الّشبكات االجتماعّیة.

نحتكم إلى العقل والتفكیر قبل •
الّنشر: ھل ما نرید نشره عن 
أنفسنا الئق؟ ھل من شأنھ أن 
یمّس بنا؟ ھل نرید للمقّربین 

مّنا أن یروا الّنشر؟



الدرس خالصة

 “ Story”ھي كقّصة "الجار أكثر 
اخضراًرا! عندما نرى صوًرا 

وفیدیوھات لآلخرین، من المھّم أّن 
نتذّكر أّنھم یعرضون أحیاًنا جزًءا 

صغیًرا من حیاتھم، وأّن بعض تلك 
المواّد قد مّرت بعملّیة مونتاج.

نفّكر باآلخرین ونبدي اھتماًما •
بھم: ال ننشر عن اآلخرین ما كّنا 

ال نرید أن ینشروه عّنا، أو عن 
أصدقائنا.

نتذّكر أّن نشًرا یضحكنا، قد •
یھین آخرین، ویخلق رفًضا 

اجتماعّیًا.





األھل عند حصول 
أّي إیذاء 

لمن نتوّجھ 
لطلب 

المساعدة؟ 

اصحاب

 مستشار\ةالمعلمین
المدرسة

انسان بالغ نثق بھ

الھیئة الوطنّیة لحمایة األوالد 
في الشبكة- مركز 105
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أفراد األسرة
البالغون



التدریب في نستمّر

على الحفاظ على التركیز مع الشبكة في بالسلوك تتعلّق أخرى رسالة اكتبوا
الخصوصّیة

خالل من أو الكتابة أدوات باستخدام ورقة على الرسالة تنسیق یمكن
التطبیقات

الصفّیة المجموعة إلى أو والدیكما إلى المنّسقة الرسالة إلرسال ندعوكم



لقاءنا ننھي أن قبل كلمة،

الُبعد▪ من بالرغم بالقرب شعرتم قد تكونوا أن آمل
بمفردكم▪ تبقوا ال وحیدین نبقى ال
المعلّمین▪ األصدقاء، العائلة، مع تواصلوا
باآلخرین▪ اھتمامنا ونبدي تجارب، ِمن نختبره ما على اآلخرین ُنطلع

القادم الحیاتّیة المھارات درس في اللقاء إلى
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!شكًرا لكم على مشاھدة ھذا البّث


