
חמישי 10.2רביעי 9.2שלישי 8.2שני 7.2ראשון 6.2

09:00
מתחברים על בטוח

המטה הלאומי להגנה על ילדים 
ברשת-105

כיתות: ה׳-ו׳

11:00
"מה התדמית שלי ברשת? בניית 

מוניטין דיגיטלי"
עמותת אשנ"ב

כיתות: ז׳-ט׳

09:00
סוף שיתוף במחשבה תחילה - 
מניעת עבריינות ברשת וזכויות 

התלמיד בהליך הפלילי
הסנגוריה הציבורית

כיתות: ז׳-ט׳ (ערבית)

09:00
העומדים מהצד – פיתוח אחריות 

אישית וחברתית ברשת
שפ״י

כיתות: ה׳-ו׳ (ערבית)

11:00
סוף שיתוף במחשבה תחילה - מניעת 

עבריינות ברשת וזכויות התלמיד 
בהליך הפלילי

הסנגוריה הציבורית

כיתות: י׳-יב׳ (ערבית)

09:00
סוף שיתוף במחשבה תחילה - 
מניעת עבריינות ברשת וזכויות 

התלמיד בהליך הפלילי
הסנגוריה הציבורית

כיתות: י׳-יב׳

09:45
שעשועון חכמים אונליין 

כיתות: ב׳-ד׳ (ערבית)

11:00
העומדים מהצד – פיתוח אחריות 

אישית וחברתית ברשת
שפ"י-שירות פסיכולוגי ייעוצי

כיתות: ה׳-ו׳

11:00
כל מה שצריך כדי לשחק ולגלוש 

בטוח
מערך הסייבר 

כיתות: ד׳-ו׳

*הקישור לצפייה יהיה זמין שעה לפני מועד המפגש/שידור

09:00
כל מה שצריך כדי לשחק ולגלוש 

בטוח 
מערך הסייבר הלאומי

כיתות: ז׳-ט׳

09:00
העומדים מהצד – פיתוח אחריות 

אישית וחברתית ברשת
שפ״י

כיתות: ה׳-ו׳, חמ״ד

11:00
שעשועון חכמים אונליין 2.0

מערך הסייבר הלאומי 

כיתות: ד׳-ו׳

11:00
סוף שיתוף במחשבה תחילה - מניעת 

עבריינות ברשת וזכויות התלמיד 
בהליך הפלילי

הסנגוריה הציבורית

כיתות: ז-ט, חמ"ד

11:00
סוף שיתוף במחשבה תחילה - מניעת 

עבריינות ברשת וזכויות התלמיד 
בהליך הפלילי

הסנגוריה הציבורית

כיתות: ז׳-ט׳

12:00
מתחברים על בטוח

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת-105

כיתות: ה׳-ו׳ (ערבית)

אפשר קצת פרטיות בבקשה? – על 
פרטיות והגנת מידע של ילדים ובני 

נוער בעידן הדיגיטלי 
הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים

כיתות: ד׳-ו׳

09:00
אפשר קצת פרטיות בבקשה? – על 
פרטיות והגנת מידע של ילדים ובני 

נוער בעידן הדיגיטלי
הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים

כיתות: ז׳-יב׳

09:00 מערכת שעות
שידורי גלישה בטוחה
6-10 בפברואר 2022
ה'- ט' באדר א' תשפ"ב

משרד החינוך
מינהל חינוך טכנולוגי

חטיבת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך
מינהל פדגוגי

אגף בכיר השירות הפסיכולוגי ייעוצי

לרישום ותזכורת לפרטים ומידע נוסף

לצפייה

לצפייה

לצפייה

לצפייה

לצפייה

לצפייה

לצפייה

לצפייה

לצפייה

לצפייהלצפייה

לצפייהלצפייה

לצפייהלצפייה

לצפייה

לצפייה
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