
:הקדמה לצוותי החינוך

.ניתן להעביר שיעור זה הן פנים אל פנים והן בלמידה מרחוק: לתשומת לב המורה

הרשת  . משבר הקורונה אילץ את כולנו להסתגל לשינויים ולגלות גמישות במצבי חיים שונים

והינם חלק בלתי נפרד , רצפיםהפכה למרחב קיום עבורנו והמסכים מסייעים לנו לשמור על 

.למידה ועבודה-תהליכי הוראה, חברתיים, משפחתיים, מניהול קשרים אישיים

,  בין החדר הממשי שלהם" נעים"תלמידינו , לאורך כל התקופה המאתגרת אותה אנו חווים

הם מתבקשים לשמור על , בתוך כך. חדר הכיתה בבית הספר וחוזר חלילה, חדר הזום

.  ריחוק פיסי שלעתים בא לידי ביטוי גם בריחוק חברתי

נעודד את  , "מתחברים על בטוח"המתקיים השנה בסימן , במסגרת השבוע הלאומי

לצד . התלמידים לשמר יחסים חברתיים מיטביים ומשמעותיים גם באמצעות הרשת מרחוק

ורגיש כלפי עצמם וכלפי  , בטוח, להתנהל ברשת באופן מוגןננחה אותם כיצד , זאת

.אחרים
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.ניתן להציג את הנתונים לתלמידים, בהתאם לשיקול הדעת של המורה שמנחה את השיעור

:מהנתונים נאספו

105מוקד , מחקרים מהארץ ומהעולם-
2019-2020ח האינטרנט של בזק "דו–" החיים הדיגיטליים"-
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צפייה בסרטון מעורר עניין לפתיחת  , (פתיח לשיעור)–" טביעת האצבע הדיגיטלית שלי"

השיעור

שיח בהתאם  ולאחר מכן תקיים" טביעת האצבע הדיגיטלית שלי"המורה תקרין את הסרטון 

:לשאלות המנחות הבאות

:שאלות לדיון

?לי ברשת החברתית-שערו לאיזה מידע נחשף המנהל אודות שי. 1

?לי לדברי המנהל-כיצד הייתם מתארים את תגובתה של שי. 2

כיצד לדעתכם . לי מבית הספר הקודם ובאמצעות הרשת-המנהל קיבל מידע אודות שי. 3

? הפערים במידע אליו נחשף ישפיעו החלטתו
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(גוף השיעור)פאנל בעלי תפקידים 

-שלב ראשון

לטווח הארוך של פרסומים פוגעניים על המורה תקריא את סיפור המקרה שעוסק בהשלכות

.  המפיץ
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-שלב שני

/  כשלכל קבוצה יוצג שקף, חלוקה לחדרים/ המורה תחלק את הכיתה לחמש קבוצות

כרטיסיות הדמויות מצורפות בשקופיות הבאות ובקובץ  )כרטיסייה עם דמות שעליה לייצג 

(:וורד המיועד להדפסה

התלמיד שהגיע לריאיון: נועם. א

מתאמת קשרי קהילה בוועדת הקבלה: יעל. ב

ר המשלחת והמראיין של נועם"יו: יואל. ג

מדריכת קבוצות: תמר. ד

בוגר התכנית לחילופי משלחות נוער: איתן. ה

.חברי הקבוצה יתבקשו לגבש טיעונים לחיזוק עמדת הדמות אותה הם מייצגים

-שלב שלישי

.חבר מכל קבוצה יציג את העמדה שגובשה בקבוצה: קיום פאנל
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-שלב שלישי
.רגשיים וערכיים של הנושא, חברתיים–היבטים שוניםבו יעלו דיון כיתתי המורה תקיים

:ניתן להיעזר בשאלות המנחות

?  מה הרגשתם בזמן הקראת סיפור המקרה ובעת הדיון בקבוצה. 1

?  מדוע? עם מי מהדמויות הרגשתם חיבור. 2

או על /בחשבון את ההשלכות של הפרסום עליכם ולוקחים האם בזמן פרסום אתם. 3

?  אחרים

?מהם שיקולי הדעת שיכולים להנחות בני נוער בעת פרסום תכנים. 4
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בתום הדיון התלמידים ישתפו מהם השיקולים שינחו אותם להבא בעת פרסום : מסרים לדיון

.תכנים ברשת
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כלי להפעלת שיקול דעת לפני  )ה"מחשב-פועלים לתרגום התנהגותי : השיעורסיום

(פרסום ברשת
תכנים על עצמם או  ביחס לפרסוםה"המחשבעל שאלות התלמידים לענותהמורה תזמין את

: על אחרים

?ואמיתיהאם מה שאפרסם הוא מהימן -מהימן -מ.1

האם מה שאפרסם עלול לפגוע בי או  ? האם הפרסום הוא חברי ועוזר-חברי-ח.2

?באחרים

?האם הייתי מוכן שהורי יראו מה שאפרסם-שיתוף -ש.3

?האם מה שאפרסם עוזר ומועיל? האם הפרסום נשלח בטוב-בטוב -ב.4

?האם הפרסום הוא הכרחי-הכרחי -ה.5

שיתפתי  ? אם עניתי כן

!אז לא... ?ואם לא

תחילהה"במחשב LIKEכל פרסום או 

נמצאת בשקופית  )ה"מחשבהמורה תחלק לכל תלמיד סימניית ,בסיום המענה על השאלות

(.ניתן להדפיס את הסימנייה באמצעות קובץ הוורד המלווה את השיעור. הבאה
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