
לפניכם רשימת כללים ל“גלישה בטוחה ברשת“
בחרו באחד מהכללים וצרו סרטון בסקראץ‘ שימחיש את הכלל שבחרתם.

 
 

 
 

כללים לגלישה בטוחה

סאל תמסרו ברשת, פרטים אישיים עליכם
   או על משפחתכם.

סאל תשלחו לאף אחד תמונות שלכם.

סלעולם אל תפגשו עם משהו שהכרתם ברשת,
   מבלי ליידע על כך את ההורים.

סאל תעליבו ואל תכתבו ברשת - דברים פוגעים
   על ילדים אחרים.

סאל תפתחו מיילים מאנשים לא מוכרים,
   אל תכנסו לקישורים ואתרים לא בטוחים.

סאל תתקינו משחקים ותוכנות,
   מבלי להתייעץ עם מבוגרים.

סאל תמסרו לאף אחד סיסמאות אישיות. 

סנחשפתם לבריונות ברשת? פגעו בכם?
   בקשו ממכם לעשות משהו שאינכם בטוחים בו? 

   ספרו מיד להורים/מורים או אדם מבוגר אחר 
   שאתם סומכים עליו.
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פתחו את תוכנת סקראץ‘ - לצורך יצירת הסרטון, תוכלו להשתמש בדמויות
וברקעים הקיימים בתוכנה, לעלות תמונות מהמחשב האישי, 

או לפתוח ב“מגרש המשחקים“ את הפרויקט ”יוצרים סרט על בטוח“ 
ולהשתמש בדמויות שהכנו עבורכם. 

לחצו על איור הרקע        ובחרו ברקע הרצוי (תוכלו לבחור מספר רקעים
ולהחליף אותם במהלך  הסרט).

ניתן לבחור רקע מהמאגר שבתוכנה, לצייר, או לעלות מהמחשב האישי.

אנחנו בחרנו בכלל הראשון ”אין למסור פרטים אישיים ברשת“
בתסריט שלנו ”בוני“ משחק במחשב, לפתע קופצת הודעה עם שאלות 

אישיות לדוג‘ מה שמך?, היכן אתה גר? בוני מתעלם ולא משיב על השאלות, 
גם כאשר הכותב מספר שהוא חבר של הוריו. 

הוא ממשיך במשחק, לפתע מופיעה הודעה חדשה ”בוני כל הכבוד! זה אבא,
רציתי לבדוק עד כמה אתה מכיר את “כללי הגלישה הבטוחה“, גאה בך! 

   

שלבי העבודה
1

בחרו כלל מהרשימה עליו תרצו ליצור את הסרט, הצטידו בדף 
ועט וכתבו תסריט. 

רוצים דוגמה?

מהו תסריט?

(דיאלוגים)  בסרט  השיחות  של  בכתב  התיאור  הוא  התסריט 
שאר  יולבשו  שעליו  הסרט,  של  השלד  זהו  שבו.  והפעולות 
מרכיביו. לרוב כולל התסריט גם הוראות צילום והסברים לגבי 
טוב,  תסריט  בסרט.  והתרחשות  סצינה  כל  של  והזמן  המקום 
בדיוק כמו ספר, או מחזה טובים, כמעט תמיד יהיה ניתן לחלק 

ל-3 חלקים, או מה שמכונה "מערכות": התחלה, אמצע וסוף.
(מתוך האתר ”ֵאאּוִריַקה“)

כותבים תסריט

בוחרים רקע ודמויות בסקראץ‘2

הדמויות מוסתרות,
סמנו את הדמות הרצויה

ולחצו על סמל העין
כדי להציג אותה

כדי למחוק דמות 
שאינכם משתמשים בה,

לחצו עליה עם לחצן ימני בעכבר 
ובחרו באפשרות מחיקה

תוכלו להגדיל/להקטין
את הדמות ע“י הזנת מספר נמוך או גבוה

בחרו בדמויות 
שהכי מתאימות

לתסריט שכתבתם
בשלב 1
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1.סמנו את הדמות, איתה תרצו להתחיל.

   בחרו בפקודה               מפקודות "האירועים".

אם בתסריט שכתבתם יש שיח בין דמויות:

1. בחרו בפקודה                    מפקודות ה“מראה“, חברו אותה לפקודה

                ושנו את המילים והדקות לפי בחירתכם.

2. הפעילו את התסריט                האם הדמות דיברה בזמן שתכננתם?

    כיצד נתזמן את זמן התחלת הדיבור? 

    השתמשו מפקודות ה“בקרה“ בפקודה               ושנו את מספר השניות,

    כך שיתאים לזמן בו תרצו שהדמות תדבר.

3. תרצו שהדמויות ימשיכו בשיח?
    זכרו שבשיח - הדמויות מדברות לסירוגין 

    (דמות אחת מדברת ואחריה הדמות השניה וכן הלאה).
    אם הגדרתם, למשל, שכל דמות "תאמר" את דבריה למשך 2 שניות, 

    מה זמן המתנה שיהיה בין פקודות ה"אמור" של הדמות? כמה שניות המתנה?

4. בחרו בפקודה                מפקודות ”צלילים“ הקליטו את קולכם והוסיפו אותו לשיח.

5. התנסו בסביבת הסקראץ‘ והוסיפו פקודות נוספות, בהתאם לתסריט שכתבתם.
   בטרם כתיבת הקוד לדמות, וודאו כי בחרתם בדמות המתאימה.

6. הציגו את הסרטון שלכם לחברים ולמשפחה, כדי שגם הם ילמדו מהם
    כללי הבטיחות ברשת. 

 

 

 

 

            

  

כעת נעבור לכתיבת הקוד, נבחר מ“סרגל הפקודות“ את הפקודות המתאימות
ביותר לתסריט שכתבנו בשלב 1

3 מתחילים בכתיבת הקוד

בהצלחה!
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