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 2017 تشرين أول،

 مع الطالب في سنة آمنة! الشبكة ر فيبح  ن  

 

اقم ووأعضاء الطالحوسبة،  ات\ات، مرّكزو\ات النفسيون\ختصاصيون، االات\ات التربويون\ونالمستشار

 ،األعزاء ةالتربوي

عاليات في إطار الفاآلمن ن جديد في موضوع اإلبحار م   بالخوضة الجديدة مع بداية السنة الدراسي  نوصيكم 

في موقع وة االستشاري   ةا للمواد الموجودة في موقع الخدمات النفسي  استمرار  ذلك و ،ة الفتتاح هذه السنةالتربوي  

 .التربوية السحابة

ا في حياة المراهقين االفتراضية  اتبر استخدام التطبيقُيعت   ا مهم  ، لعبوني ،قونوث  ي ،يلتقطون الصورحيث حيز 

الشبكة بشكل عام في استخدام  لمهم أن نتيح للطالب معالجة تجربتهم من ا هم.نثوحد  ي وأاآلخرين  شاركوني

 وأن يالحظوا حسناتها والتعقيدات الكامنة فيها. ،بشكل خاص التطبيقاتو

ر التكنو جديدة تؤث ر  نشاطات   أو تطبيق   تطوير   يث يتيح كل  ، حال سي ما التطبيقات فيهاتسارع شكل ملوجيا بتتطو 

هم في مختلف مجاالت الحياة. نحن نؤمن أن أعضاء الطاقم التربوي أمور   ها الطالبُ ب لتي يديرعلى الطريقة ا

ن المهم أن يملكواأو  كونيمل حوار ذي أهمية مع الطالب حول العادات عينهم على تطوير تُ ف  رامعأدوات  و م 

على هذه األدوات كما ستعينهم ، بشكل خاص التطبيقاتالشبكة بشكل عام وفي استخدام  التي ينتهجونها

إضافة  هامناسبة للسلوك فيال معاييرال جديدة ومقلقة في الشبكة، وإكساب الطالبلظواهر  بشكل فوري االستجابة

 طرة.إلى االمتناع عن التصرفات الخ

مختلفة التطبيقات العلى في جهاز التربية والتعليم  األهمية ذوو اصشختعّرف األيأن من المهم بالنسبة لنا 

 ونيطرح عندمامعهم  ى لهم إجراء حديث ذي أهميةكي يتسنّ وذلك  ؛يّطلع عليها األوالد والشبابالتي جديدة ال

 . تطبيقإلى اسم الالموضوع ويشيرون 

باللغة العربية في  تطبيقهذا العلى لعنا اط   "مريم" أثناء المحادثة، فمن المهم أن تعلموا انناإذا ما ُذك ر تطبيق 

العودة إلى منزلها ألنها أضاعت الطريق،  هي طفلة تطلب من المستخدم أن يساعدها في "مريم" .اآلونة األخيرة

(، سرعان ما  منزلها!ريق العودة إلى طالبريء الذي تثيره هذه اللعبة )طفلة تبحث عن لي األو  ورغم االنطباع 

م حول تفاصيل ومعلومات على المستخدح طر  تُ أسئلة ، ومن ضمنها وسائل عديدةتستخدم  اللعبة نالحظ أن

وصوتية  مرئيةمؤثرات فيها م ستخد  ، وتُ (نهاية العالم أو األشباح)حول  أسئلة تثير الخوف حطر  كما تُ  شخصية

 . أثناء استخدامهافي الغرفة  مستخدم أن يطفئ النورالن تطلب م  لعبة توجيهات ال أن ، ناهيك عنمخيفة

 يجيب على أسئلة وأن يختار اإلجابة من بين اإلجاباتأن  كي ينتقل المستخدم من جزء إلى آخر في اللعبة عليه

أجل  ار إحدى اإلجابات الموجودة مني)إذا لم تكن هناك إجابة تمث ل المستخدم، فسيضطر إلى اخت الموجودة

ا اللعبة أثناء القيام بأعمال عنيفة ن المستخدمم  تطلب  "مريم" تجدر اإلشارة إلى أن  . االستمرار في اللعبة(  أحيان 

ا من المهم التأكيد . ندما يقوم بذلكثم تمدحه ع( ن مسدسم   إطالق النار) ع المستخدم على طل  بعدما يانه أيض 

 للحصول على كافة األجزاء والمواسم. المالدفع مبلغ من  عليهبعض األجزاء من اللعبة، 

 

http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/lobi_glisha_betuha.aspx
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 :في الصف حول اإلبحار اآلمن ال بد  أن نتذك ر ما يليالمحادثة  خالل إجراء

رين، كما واصل مع المراهقين اآلختيح لهم التحيث ت ،وسيلة مهمة بالنسبة للمراهقين التطبيقات رب  عت  تُ  .1

رية ب لالحتياجات والمهام ستجيعبير الشخصي والتعل م، وبهذا هي تلتتيح لهم ات التي تمي ز جيل التطو 

 المراهقة.    

ز المراهقون برغبة في اكتشاف العالم حولهم مدفوعين بحب االستطالع والرغبة في إثبات قدرتهم يتمي   .2

رو التطبيقات أنالذاتية. يمكن  هذه الدوافع بشكل مسيء وأن يستغل وا المستخدمين  يستخدم مطو 

 بواسطتها. 

عن دوره في سائر مجاالت الحياة. أنتم تعرفون  العالم الرقميلف دور البالغ ذي األهمية في ال يخت .3

 كيف يمكنكم أن تكونوا بالغين ذوي حضور وتأثير.  

ما هي استخدام التطبيقات،  حوار مع المراهقين يهدف إلى ف ْهم تجربتهم الخاصة في من المهم إجراء .4

هل  ا لإليذاء من خالل التطبيقات؟ كيف واجهوه؟ضوهل تعر   ك؟ون الحذر هنايتوخ  كيف ماماتهم؟ اهت

 يحرصون على احترام الزمالء في التطبيقات التي تحوي مستخدمين آخرين؟ 

والتطبيقات  عام يجب التشديد على أهمية الحفاظ على الخصوصية واألمان الشخصي في الشبكة بشكل .5

ن المحب ذ أن نشرح  التعقيدات الكامنة في استخدام حول في هذا السياق لألوالد والشباب بشكل خاص. م 

تطبيق "مريم" ما الحظنا من خالل ، كالمالي االستغاللوتالعب بمشاعر المستخدمين التطبيقات، كال

ا المذك ا مؤذي  ا وهي ال تحمل طابع  ا دائم  ور آنف ا. بطبيعة الحال، ال يكون استخدام التطبيقات سلبي 

 بالضرورة.

ا"شرح لألوالد بأن التطبيقات التي يمكن تحميلها واستخدامها من المحب ذ أن ن .6 ا بجمع  "مجان  تقوم أحيان 

تحكيم العقل  ا في هذا السياقالمعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدمين واالتجار بها. من المهم جد  

قع تواجدنا، ، موقائمة جهات االتصال -عندما نقوم بتحميله للتطبيق التي نتيحها الدخولونات ذُ بشأن أُ 

 الصور، السماعة وغيرها.

 بشأنه إليكم وألولياء أمورهم للمشاركة وطلب المساعدة التوج   بأنه يمكنهمر الطالب من المهم أن نذك   .7

ا.  الحاالت التي يواجهونها عند استخدامهم التطبيقات  أيض 

، ال سيما جهمسلوك الطالب ومزا رات التي تطرأ علىظين وأن نالحظ التغي  يجب أن نكون متيق   .8

استخدام  تتيحالتي  وسائر األجهزة الرقمية نقالالفي استخدام الهاتف  التي تسترعي االنتباه راتالتغي  

 .تطبيقاتال

 :مع الطالب باإلضافة إلى المذكور آنًفا، ال بد من التأكيد على الرسائل التالية خالل المحادثة

شارة اآلخرين. يجب استبأو \ية الخاصة بكم والتفاصيل والمعلومات الشخص وا الحذر عند منحتوخ   .1

 حول ذلك. الوالدين

ا الوالدينفعليكم إعالم  ب منكم دفع مبالغ ماليةل  إذا طُ  .2  . بذلك فور 

 في التطبيقات التي تحوي مشاركين آخرين: .3



 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 מינהל פדגוגי

 שירות פסיכולוגי ייעוצי

 

 لغة إيجابية تحترم اآلخرين، سواء أفصحتم عن هويتكم الشخصية أم لم تفصحوا.  ستخدمواا . أ

ن يجلس في الجهة األخرى م   ين معكونوا متعاطف . ب ه كُ ضح  كم ال يُ كُ ضح  ن الشاشة، فما يُ م 

 بالضرورة. 

 التطبيقات الشبكة بشكل عام وبواسطة نشاطات مؤذية تنف ذ بواسطةيجب عدم المشاركة في  . ت

ه موا بتنفيذ مخالفة . إذا قمتم بإيذاء اآلخرين، فاعلموا بشكل خاص أن هناك احتمال أن ُتت 

  جنائية! 

ا آخر يتعر ض لإليذاء بواسطة الشبكة بشكل عام أو بواسطة تطبيق إ . ث ذا الحظتم أن شخص 

ا  بشكل خاص، فعليكم أن تنتهجوا المسؤولية الشخصية واالجتماعية، أي أن تضعوا حد 

التطبيق حول المضامين المؤذية إذا \لعملية اإليذاء، وأن تقوموا بتبليغ المسؤولين عن الموقع

ى عليهافة إلى ذلك، عليكم أن تدعموا تسن ى ذلك. باإلض ا حصل  -الُمعتد  قوموا بتبليغ بالغ عم 

ى عليه ليس  ى عليه لتلق ي المساعدة. تذك روا، التبليغ وتقديم المساعدة للُمعتد  هوا المعتد  ووج 

 وشاية!  

ضتم لإليذاء،  .4 ( كي هوا لشخص بالغ )الوالدين أو شخص آخر تثقون بهن المحب ذ أن تتوج  م  إذا تعر 

   تطلعوه على ما حصل وتطلبوا المساعدة.

 مؤذيةالمضامين الإزالة من أجل  نترنت االسرائيليه لرابطة اإليمكن التوج  إذا اقتضت الحاجة، .  .5

 911-9700-03 على الهاتف: مناسبةالوغير 

 

إليذاء في الشبكة ومنع ا لىض  من المحّبذ تمرير دروس في المهارات الحياتية تتمحور في اإلدارة الذاتية الف  

 السنة الدراسية. طيلة

 المجلة المحوسبةق لجوانب عديدة في الموضوع في ة لألجيال المختلفة تتطر  عد  يمكن الحصول على مواد مُ 

 كال في )هناك مواد باللغة العربية التربوية سحابةالوفي موقع االستشارية ت النفسية الموجودة في موقع الخدما

 . (الموقعين

ا ة  نشرة باإلضافة إلى ذلك، ستجدون أيض  ة  نشرةو  ألولياء األمورمعد  ليحيث  للطالبمعد  ما هتوزيع فض 

  .لطالبألولياء األمور ول

 

 مع تحياتنا وتمنياتنا بسنة آمنة

 اللجنة الوزارية لإلبحار اآلمن

 وزارة التربية والتعليم

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_hearhut_letashach/alon_hearchut.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluyuot_bakatalog.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_hearhut_letashach/alon_horim_glisha_aravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_hearhut_letashach/alon_talmidim_glisha_aravit.pdf

