
: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

.ניתן להציג את הנתונים לתלמידים, בהתאם לשיקול דעת המורה שמנחה את השיעור

:  הנתונים נלקחו מתוך
.2020, 2019ח האינטרנט של בזק לשנת "דו–החיים הדיגיטליים 

היחשפות ילדים ובני נוער לתכנים פורנוגרפיים  : "מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת

(.2017" )באינטרנט וסוגיית סינון אתרים פוגעניים
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בחינת נתונים ועמדות אישיות  -(אפשרות ראשונה, פתיח לשיעור)..." מה עמדתכם לגבי"

:לפתיחת השיעור

שיתוף והפצה של  , המורה תציג לכיתה היגדים הכוללים עמדות ונתונים המתייחסים לתיעוד

.תמונות וסרטונים

.(נמצאות בשקף הבא)תבקש מהם תבקש מהם להתייחס לשאלות לדיון , לאחר מכן
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:בחינת נתונים ועמדות אישיות לפתיחת השיעור-..."מה עמדתכם לגבי"

שיתוף והפצה של  , המורה תציג לכיתה היגדים הכוללים עמדות ונתונים המתייחסים לתיעוד

.תמונות וסרטונים

.(נמצאות בשקף הבא)תבקש מהם תבקש מהם להתייחס לשאלות לדיון , לאחר מכן
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המורה תקיים עם התלמידים שיח בהתאם לשאלות המנחות  : שאלות לדיון כיתתי

:הבאות

?מדוע? איזה היגד הסכמתם במיוחדעם. 1

?   היגד הפתיע אתכם ומדועאיזה. 2

?מדועואיזה היגד עורר בכם תחושת אי נוחות.3
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צפייה בסרטון  (: אפשרות שנייה, פתיח לשיעור)": שיתפת את כולם, שיתפת אחד"

ניתן לבחור בין  . אין צורך להעביר שתי פעילויות פתיחה-למורה)לפתיחת השיעור

(השתיים בהתאם להיכרות עם הכיתה

לצפייה בסרטון יש ללחוץ על )"שיתפת את כולם, שיתפת אחד"המורה תקרין את הסרטון 

(.השקופית במקום המתאים

:התלמידים בהתאם לשאלות המנחותתקיים שיח עם ,לאחר הצפייה

:שאלות לדיון

?אילו תחושות עורר בכם הסרטון1.

. ספרו על כך? האם התופעה המתוארת בסרטון מוכרת לכם2.

?כיצד הגבתם? מה עשיתם, אם כן? האם שיתפו אתכם בסרטון בעל אופי מיני3.
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(גוף השיעור": )הסיוט של כל נערה-סכנה ברשת: "חקר מקרה

כל  ל.חדרים/ קבוצות4-המורה תחלק את תלמידי הכיתה ל: עבודה בקבוצות-שלב ראשון 

(.  בהמשךהסוגיות נמצאות בשקופיות )קבוצה יוצג מקרה ובו סוגיה לדיון 

.דיון במליאה-שלב שני 
:איסוף תובנות–שלב שלישי 

הסיוט של כל : סכנה ברשת"ynetהסוגיות לדיון לקוחות מתוך כתבה שפורסמה באתר * 

(.  המורה שמנחה את השיעור תקרא את הכתבה לפני העברת השיעורמומלץ כי)"נערה

8



9



10



11



12



,  חברתיים–דיון כיתתי בו יעלו היבטים שוניםהמורה תקיים :שאלות לדיון כיתתי–שלב שני 

.ערכיים וחוקיים לגבי הנושא, רגשיים
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את התלמידים לשתף באיזה אופן הדיון השפיע על עמדותיהם או  המורה תזמין : בסיום הדיון

.סרטונים בעלי אופי מיני/שיתוף והפצת תמונות, על הדרך בה יתנהלו מכאן ואילך בעת צילום
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את התלמידים לשתף באיזה אופן הדיון במקרים  המורה תזמין (: מסרים לדיון)בסיום הדיון 

שיתוף  , השונים השפיע על עמדותיהם או על הדרך בה יתנהלו מכאן ואילך בעת צילום

.סרטונים בעלי אופי מיני/והפצת תמונות
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פועלים לתרגום התנהגותי: סיום השיעור

לנסח ( בהתאם לקבוצות בהן התקיימה הפעילות הקודמת)המורה תבקש מכל קבוצה . 1

שיתוף והפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי  /מניעת צילוםבנושאלכיתה מסר קבוצתי שיוצג

".נאום המעלית"תוך שימוש בכלי ,מיני

?  "נאום המעלית"מהו : הרחבה למורה

המונח משקף את הרעיון שיש להעביר מסר קצר ותמציתי בנושא נבחר במשך זמן המוערך  

(.  כזמן נסיעה במעלית)בשלושים שניות 

על מנת לעורר  . הנואם או הנואמת יציגו את עצמם בקצרה ולאחר מכן יציגו את המסר הנבחר

.חשוב להציג את המסר בהתלהבות ובאופן מדויק, קשב ועניין

כשלכל , כלל הנציגים יציגו את המסרים במליאה.ה להצגת המסר/כל קבוצה תבחר נציג.2

.שניות או פחות להצגת המסר30ה יש /נציג

נאום  "י הכלי "למסרים אותם ניתן לפתח עפהמורה מוזמנת להציג לתלמידים דוגמאות * 

(.ת בשקופית הבאהדוגמאו)"המעלית
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נאום "י הכלי "למסרים אותם ניתן לפתח עפהמורה מוזמנת להציג לתלמידים דוגמאות 

".המעלית
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