
 
 

 2017ינואר 
 

 לכבוד

 
 צוות מוביל בית ספרימנהלי בתי הספר/

 

 שלום רב,

 
 

יצירת קוד אתי ארצי להתנהלות מיטבית ברשת המבוסס על עקרון חכמת הנדון:  
 ההמונים

 

די שנה תכנית חינוכית ארוכת טווח לקידום התנהלות מיטבית ברשת משרד החינוך מוביל כמ

משרד החינוך ציין ית החינוכית המתקיימת לאורך השנה, כחלק מהתכני. ומניעת פגיעה

 hareS -לפני ה"בסימן תשע"ח בטוחה  בחודש פברואר את השבוע הלאומי לגלישה

 חושבים על החבר".

 

וצגו תוצרים מגוונים. יהרצאות ותועברנה פעילויות בכיתות,  יימנהתתקבמהלך שבוע זה 

להטמעת המסרים והתובנות, משרד החינוך, בשיתוף  בית הספר לתקשורת במרכז  בנוסף

מיועדת  . פעילות זו ייחודית הבינתחומי, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות חינוכית

, "קוד אתי" ארציניים במסגרתה ייבנה חטיבות הביבתי הספר היסודיים ובבלתלמידים 

 המבוסס על עקרון "חכמת ההמונים". 

הקוד האתי, שייכתב על ידי התלמידים, יהווה מחוון להתנהגות ראויה ואחראית ברשתות 

 יתחייבו תלמידי ישראל.  ועלי ,החבריות

 : מטרות הפעילות

שת: נורמות התנהגות, לסוגיות הקשורות להתנהלות בר בקרב תלמידיםהעלאת המודעות . 1

תדמית דיגיטלית, שמירת הפרטיות והתמודדות עם פיתוח אמפתיה כלפי האחר ברשת, 

 מצבי פגיעה. 

להתנהלות חיובית, ערכית ומכבדת ברשת, לצד ת אמנה יבני: . יצירת קוד התנהגות ארצי2

 תחייבו.ל עקרונותיה יעאותה ינסחו יחדיו תלמידים מכל בתי הספר בארץ ומניעת בריונות, 

דק'( ותועבר ע"י הצוותים  90 -הפעילות המוצעת מתוכננת לשני שיעורים רצופים )כ

 החינוכיים. הפעילות כוללת:

מבוססת על דילמות מוסריות ועל אירועי פגיעה ברשת  -סדנת כישורי חיים ○

ומזמנת דיון ערכי, רגשי וחברתי באשר לדרכי מניעה והתמודדות עם 



  אירועים מסוג זה.

ניסוח הקוד ייעשה בתום הפעילות הסדנאית בשיתוף  -ניסוח קוד התנהגות  ○

צעות התלמידים ה .שעלו בכיתההתלמידים ויהווה ביטוי למסרים ולתובנות 

ומתוכם יבנה הקוד האתי  לאתר ייעודי המורהע"י  ויועל מכל הכיתות בארץ 

 .הארצי 

בתחום האתיקה  מומחיםעלו לאתר הייעודי יעובדו על ידי והכללים שי ○

לכדי קוד מהמרכז הבינתחומי, בשיתוף עם גורמי המקצוע במשרד החינוך, 

לצוותי היציאה לחופשת הקיץ יפורסם הקוד האתי  אתי ארצי משותף. לקראת

 ברמה בית ספרית וברמה ארצית.  החינוך, לתלמידים ולהורים

 

על אופיו של הקוד האתי.  פעילות וישפיעולאנו ממליצים כי כל בתי הספר יהיו שותפים 

;  4.2.18וזאת עד לתאריך  זה בקישורלהשתתפות בפעילות יש למלא טופס רישום 

יל הנחיות נוספות בטופס הרישום יקבלו ישירות לכתובת המי צויןאיש/אשת הקשר ששמם 

 ואת מערך הפעילות.

 

 בברכה,

 

 עינב לוק

 מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה, שפ"י

 רוני דיין

 מנהל אגף טכנולוגיות מידע
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