
מתחברים על בטוח 
עם ילדי גנים

כנס ארצי  
לצוותים חינוכיים בגיל הרך  

ולהורים

21/02/2021
א"תשפ, באדר'ט

15:45-18:00בין השעות 

מדע וטכנולוגיהמינהל
חטיבת הטמעת טכנולוגיות

מנהל פדגוגי
אגף לחינוך קדם יסודי

אפשר להשאיר 

הודעה

נילי פלורס  

מדריכה ארצית לתקשוב וללמידה מרחוק  
אגף לחינוך קדם יסודי

5מושב 



?מה במפגש

2

נתבונן יחד על המציאות המשתנה ועל המציאות החדשה שנחתה 1
.עלינו ללא שום התראה מוקדמת

נדון בדרכים בהן נחנך את ילדינו להתנהל במרחבים הדיגיטליים  
המשותפים באופן אחראי ואתי בהתאם לכללים המונעים מצבי 

.פגיעה ביחס לעצמם וביחס למשתמשים אחרים



מרחב  דיגיטלימרחב פיזי



מרחב פיזיטלי



?כיצד נחנך את ילדינו להתנהל במרחבים הדיגיטליים באופן אחראי 

?כיצד נחנך אותם לבחור מתי וכיצד להשתמש במרחב הדיגיטלי



לתווך ולחנך, תפקיד המבוגר ללוות

דור האלפא 



לתווך ולחנך, תפקיד המבוגר ללוות

דור האלפא 

המציאות החדשה

חדרים וירטואליים

ZOOM לוחות שיתופיים

WhatsAppקבוצות  

מרחבים פיזיים ודיגיטליים  
שיחות וידאו





מרחב פיזי



מרחב  דיגיטלימרחב פיזי



מרחב  דיגיטלי

סינכרוני  -אסינכרוני  

חדרים וירטואליים
שיחות וידאו

וואצאפקבוצת 
לוח שיתופי



מטרות

:  יצירת תקשורת איכותית ורלוונטית שתאפשר

חיזוק קשרים חברתיים והבעת אכפתיות  ✓

.חיזוק החוסן הנפשי של ילדנו✓



תיווך המבוגר



נורמות התנהגות

?כמה?כיצד?לשם מה?למי
?מהי המטרה?למי מיועד המסר 

מסר פרטי  
מסר ציבורי

?מהו המסר 
מהו הזמן  

?המתאים
?כמה הודעות 
?באיזו תדירות

תמונה  

י'אימוג

סרטון

הקלטה קולית

כתיבה  

?מתי



ברמת גן  סופי כהן מנהלת גן ארז 



אתיקה בחדרים וירטואליים



מטרות

מנהלת גן רותם ברמת השרוןזיסמןאריאלה 



נורמות התנהגות

בחירת מקום והתארגנות לישיבה במפגש✓

לבוש נאות✓

פניות למפגש✓

שמירה על תרבות השיח המכבד✓

שמירה על לוחות זמנים✓

פתיחת מצלמות✓



משרד החינוך
לחינוך קדם יסודיאגף כללי התנהגות במרחב וירטואלי

שומרים על השקט לא אוכלים

מצטרפים בזמן מתלבשים הולם

מדליקים מצלמות

בוחרים מקום שקט

שומרים על שיח מכבד

גן ישראל



סוציודרמטימשחק 

מנהלת גן צפריר בחיפה  הילדסהייםאפרת 



שמירה על זכויות יוצריםשמירה על זכויות יוצריםשמירה על זכויות יוצרים



כל מה שאני באמת צריך לדעת לגבי איך לחיות  "

.  למדתי בגן הילדים, ומה לעשות וכיצד להתנהג

,  החכמה אינה נמצאת על פסגתה של גבעת האוניברסיטה

."אלא דווקא בארגז החול בגן 
פולגוםרוברט 
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תודה 

!על ההקשבה




