
,  מורים ומנחים יקרים

בימים אלה . הזדמנות לצמיחה אישית והגשמת חלומות, תחילת שנה מסמלת התחדשות

,  לאפשר להם לשתף בחוויות שחוו במהלך החופשה, חשוב לקיים שיח עם התלמידים

.                                                                להעלות ציפיות ולהציב מטרות אותן ירצו להגשים

ברוח התחדשות השנה מומלץ וחשוב לדון עם התלמידים גם בנושא התנהלותם ברשת  

.  האינטרנט וברשתות החברתיות בפרט וליצור הסכמים כיתתיים

,  בשיעור זה נזמין את התלמידים לנסח קוד אתי כיתתי באמצעותו יתחייבו לפעול באופן חיובי
.  ערכי וחברתי תוך הקפדה על היבטים שונים הקשורים לרשת

עמיתים  "לגייס את נציגי , אפשר ומומלץ להסתייע במנהיגות התלמידים הכיתתית
.תלמידים החברים בוועדות שונות ועוד, נציגי הכיתה במועצת התלמידים, "ומשפיעים
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.לשיקול דעת המורה האם להתייחס לנתונים בשיעור

2019ח החיים הדיגיטליים של בזק "דו-: הנתונים לקוחים מ
https://media.bezeq.co.il/pdf/internetreport_2019.pdf -

2020, ח החיים הדיגיטליים של בזק"דו
https://media.bezeq.co.il/pdf/internetreport_2020.pdf
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.תציג לתלמידים את הנושאים העיקריים עליהם ישוחחו ביחד בשיעורהמורה
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(אפשרות ראשונה)משחק דיגיטלי מעורר עניין לפתיחת השיעור ? מי מסכים-גלגל המזל

אין  .בשקופיות הבאות מצויות שתי אפשרויות לפתיח מעורר עניין לנושא השיעור: למורה

אפשר לבחור באחת האפשרויות המתאימות יותר לכיתה  . צורך להעביר את שני הפתיחים

.בהתאם לבחירתך

לשיקול דעת  " )גלגל המזל"המורה תסביר לתלמידים כי כעת יתנסו במשחק אינטראקטיבי 

(.המורה כמה היגדים להציג לתלמידים מתוך הגלגל

?מה/מי מסכים-תסובב את הגלגל ועל פי ההיגד שיצא תשאל את התלמידים, לאחר מכן

.ה/המורה תבקש ממספר תלמידים לנמק ולהרחיב אודות בחירתו

:מי מסכים-שאלות 

.ללא הסכמתםגםמפרסמים תמונות של אחרים 1.

.נפגשים פנים אל פנים רק עם אנשים שמכירים2.

.משתתפים באתגרי רשת3.

".חוק הסרטונים"אנחנו מכירים את 4.

.  נפגשנואיתובזמן מפגש חברתי אנחנו שמים את הטלפון בצד ומקדישים זמן לאדם 5.

(.מכונית/קורקינט/אופניים)נהיגה /לא משתמשים בטלפון הנייד תוך כדי רכיבה6.

.כשקונים ברשת יש סכנות שונות ולכן עדיף להימנע מכך7.
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.אני מיד מגיב, אם מישהו מעליב אותי ברשת8.

.תמיד יש לי למי לפנות לעזרה, אם קורה לי משהו לא נעים ברשת9.
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.לשיקול דעת המורה אם להציג שקופית זו לתלמידים לשם הרחבה

6



:המורה תעלה מספר שאלות לדיון כיתתי, בתום המשחק

?איזה דבר חדש למדתם מתוך ההתנסות במשחק* 

? האם היו משפטים שהתלבטתם לגבי התשובה שלהם* 

?האם היה כלל שהנחה אתכם? על פי מה בחרתם את תשובותיכם* 

?האם חשוב שיהיו כללים שלנו להתנהלות ברשת* 
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(אפשרות שנייה)צפייה בסרטון לפתיחת השיעור –משפחה בהסעה 

אפשר לבחור באחת האפשרויות המתאימות  . אין צורך להעביר את שני הפתיחים: למורה

.יותר לכיתה בהתאם לבחירתך

(.11מתוך כאן )1:25-2:10המורה תלחץ על הקישור לסרטון שבשקופית ותקרין את דקות 

:יתקיים דיון קצר בהתאם לשאלות המנחות הבאות, בתום הצפייה

?אילו סוגיות הקשורות לרשת עלו בקטע שצפינו בו1.

?אילו הזדמנויות הקשורות לרשת זיהיתם2.

?מה הרשת מאפשרת לכם3.

?מה מנחה אתכם בעת התנהלות ברשת4.

?לעצמכם ברשתמציביםאילו גבולות אתם 5.
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(  עבודה בקבוצות! )גם אנחנו גולשים לשינוי: גוף השיעור

:למורה

טרום הפעילות יש לקרוא את המקרים בכרטיסיות השונות ולבחור מתוכן את אלו  . 1

.  שמתאימים לכיתה הספציפית ולגיל התלמידים

.ות/תלמידים4-5מומלץ לחלק לצורך הפעילות את הכיתה לקבוצות של . 2

.את דפי הכרטיסיות וכן את דף ההנחיות לפעילות לכל קבוצהחשוב להדפיס. 3

.  לפניכם כרטיסיות המתארות התנהלות של בני נוער ברשת: המורה תסביר

באפשרויות הפעולה המוצעות  , תוך שמיעת העמדות של כל חברי הקבוצה, דונו בקבוצה

.  בכרטיסיה

ציינו באיזו מבין אפשרויות הפעולה בחרה הקבוצה ומה הסיבות  , לאחר הדיון הקבוצתי

.לבחירה

חברי וחברות הקבוצה יעלו  , חשוב להדגיש כי ייתכן שמתוך העיון באפשרויות השונות
.יש להוסיף אותן בכתב–אפשרויות פעולה נוספות המתאימות להם 
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:י השאלות הבאות"המורה תקיים דיון עם התלמידים עפ, לאחר העבודה בקבוצות

?  איך הרגשתם במהלך הפעילות* 

?מהן הסיבות המנחות אתכם בבחירת התנהגות מסוימת ברשת? מה הבנתם על עצמכם* 

מומלץ להמשיג את הסיבות להתנהגות שהתלמידים מעלים במסגרת העבודה -למורה
:בקבוצות על פי הקטגוריות המוצעות

ערכים, מוסר-

התחשבות בזולת-

חשש לפגיעה בתדמית שלכם-

(.חוק הסרטונים ועוד, חוק הגנת הפרטיות, חוק לשון הרע)חובתנו לשמור על החוק -

כבוד להנחיות שקבלתם מהוריכם-

.תנו דוגמאות? "התנהגות מתחשבת ורגישה לזולת"מה זה מבחינתכם * 

.תנו דוגמאות? "לקחת בחשבון את מה שיגידו עלי"מה זה מבחינתכם * 

מי יכול לתת דוגמה  ". מתנגשים"אנו נתקלים במקרים בהם ערכים שמנחים אותנו , לעתים* 

עם כל  ווטסאפערך השותפות מנחה אותנו כשאנו פותחים קבוצת : לדוגמא? למקרה כזה

במידה וחבר  , עם ערך החברות" בהתנגשות"ערך זה עלול להיות , עם זאת. חברי הכיתה

(.מהכיתה מתבטא באופן פוגעני כלפי ילדים בקבוצה ויש לדווח על כך למבוגר
האם אני  -חשוב להדגיש את היכולת לבחור את ההתנהגות שלי ברשת ובכלל:למורה

?מתוך אימפולסיביות? מופעל מתוך לחץ? פועל כמו כולם
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.פעילות לסיום השיעור: מנסחים ביחד כללי התנהגות ברשת

(:אפשר ומומלץ לשתף את התלמידים)הערה למורה 

ח"בתשעפעלו , משרד החינוך בשיתוף בית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה
להתנהלות מיטבית ברשת ולמניעת מצבי פגיעה גולשים לשינוילכתיבת הקוד האתי 

הקוד האתי נכתב ונוסח על ידי תלמידים מבתי ספר ברחבי הארץ והתבסס על . ובריונות

,  מתוך הנחה כי בכוחם של התלמידים לבנות קוד אתי רלוונטי ומותאם, "חכמת ההמונים"

להימנע ממצבים של  , להתנהל באופן ערכי ומוסרי, אשר יאפשר להם לקחת אחריות חברתית

באמצעותו  , התלמידים הגיעו לתוצר ראוי, ואכן. פגיעה ולא לעמוד מהצד מול פגיעה באחר

הילדים ובני הנוער פורצים דרך ולוקחים אחריות בעיצוב עתידנו ובהובלת  "הכריזו כי 
."שינוי גם ברשת

ותסביר על ( ב בקישור"מצ)המורה תציג בפני התלמידים את הקוד האתי גולשים לשינוי 

.תהליך בנייתו

י "המורה תקיים דיון קצר עם התלמידים בנושא הקוד עפ, לאחר הצגת התהליך והתוצר

:השאלות הבאות

?עם אילו מהכללים הסכמתם בקוד האתי גולשים לשינוי-

?מה היה חסר לכם ולא קיבל התייחסות בקוד האתי-

18
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?מה היה מיותר בעיניכם בקוד האתי-
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לאחר חשיפת התלמידים לקוד האתי הארצי ודיון בסוגיות שונות שהועלו בכיתה המורה  * 

.  מהם המסרים שברצונם לכלול בכללי ההתנהגות הכיתתיים ברשתתברר עם התלמידים
.  תוך התאמתם לצרכי הכיתה, אפשר להיעזר במסרים מתוך הקוד האתי

המורה תזמין נציגים מהכיתה להעלות את הכללים על  , לאחר בניית כללי ההתנהגות* 

הכללים ייתלו בכיתה ויפורסמו באתר  . כך שכל תלמידי הכיתה יוכלו לחתום עליהם, הכתב

.הכיתתי

לשתף את הורי הכיתה בתהליך ולשלוח להם את כללי ההתנהגות עליהם התחייבו  מומלץ* 
.התלמידים

23



.מסרים לסיום השיעור
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