
הקדמה לצוותי החינוך

לעיתים אנו תוהים האם הם מתעדים חוויות  . בני נוער מתעדים חלק ניכר מחוויותיהם

חלקם מצלמים את מושא  , יתרה מכך. מחייהם או שמא הם מתנסים בחוויות לשם התיעוד

.  מספר לא מבוטל של פעמים עד שהם מגיעים לתוצאה הרצויה( לרוב את עצמם)החוויה 

עמלים ליצור  , מלטשים ומייפים אותן טרם העלאתן לרשת, עורכים את התמונות, אחרים

אשר נחשפים לשיתופים הרבים  , אותם בני נוער, במקביל. "זהות מלוטשת"עבור עצמם 

חווים חוויות עוצמתיות יותר  , עלולים לחוש כי חבריהם מבלים יותר, והמלוטשים של חבריהם

לצד . "השוואה חברתית באמצעות הרשת"תופעה זו נקראת . ובאופן כללי מאושרים יותר

שיתוף והפצת תכנים עלולים לחשוף את הילדים ובני הנוער למצבי סיכון ופגיעה  , תיעוד, זאת
.  גילתואמיולתכנים שאינם 

צוותים חינוכיים והורים  , בני נוער, התנהלות זו מחייבת את כולנו לקיים שיח מעמיק עם ילדים

,  תדמית דיגיטלית, בנושא התנהלות ברשת בהיבטים רבים ומגוונים כגון זמן שימוש במסכים

.התמודדות עם אירועי פגיעה ופנייה לעזרה, שיח מכבד

במסגרת השיעור נאפשר לתלמידינו לשאול שאלות 

,  חשיבה ביקורתית אודות הצורך בצילוםולהפעיל 

בדגש על תמונות וסרטונים  , שיתוף והפצת תכנים
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נאפשר להם לפתח , כמו כן. בעלי אופי מיני/פוגעניים

, באופן בטוח, שיקול דעתיכולת להתנהל ברשת מתוך 
.מכבד ורגיש כלפי עצמם וכלפי אחרים
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.ניתן להציג את הנתונים לתלמידים, בהתאם לשיקול הדעת של המורה שמנחה את השיעור

:מהנתונים נאספו

105מוקד , מחקרים מהארץ ומהעולם-
2019-2020ח האינטרנט של בזק "דו–" החיים הדיגיטליים"-
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:משחק טריוויה מעורר עניין לפתיחת השיעור-"אל תפיל את המיליון"

.המורה תציג לתלמידים את השאלות ותבקש מהם לענות באמצעות הצבעה כיתתית

.תיבדק התשובה הנכונה, מענה על כל שאלהלאחר

:י השאלות המנחות הבאות"המורה תקיים דיון עם התלמידים עפ, בסיום המשחק

:לדיוןשאלות

?מדוע? עם איזה נתון הסכמתם במיוחד1.

?  איזה נתון מבין הנתונים אליהם נחשפתם הפתיע אתכם2.

?איזה נתון מבין הנתונים עורר בכם אי נחת3.
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שמור על האצבע שלך#: חקר מקרה

-שלב ראשון

העוסק בהפצת תמונות בעלות אופי מיני  ,שמור על האצבע שלך#המורה תקרין את הסרטון 

(.יש ללחוץ על השקופית במקום המתאים על מנת לצפות בסרטון)והשלכות ההפצה 
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:שלב שני

-משחק תפקידים

,  לאחר מכן. להתנדב ולהיכנס לנעליהן של הדמויות מהסרטוןות/תלמידים4המורה תזמין 

.תפנה שאלות לכל אחת מהדמויות בהתאם לכרטיסיות בשקופיות הבאות

הנערה ששלחה את התמונה לחברתה-נועה . א

הנער שרצה להפיץ את התמונה  -שאול. ב

החברה שקיבלה את התמונה-שיר. ג

אימה של שיר-תמר. ד
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:שלב שלישי
.רגשיים וערכיים של הנושא, חברתיים–היבטים שוניםבו יעלו דיון כיתתי יתקיים
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התלמידים ישתפו באיזה אופן הדיון במקרה השפיע על עמדותיהם והדרך בה  : בסיום הדיון

.  שיתוף והפצת תמונות, יתנהלו בעתיד בעת צילום
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פועלים לתרגום התנהגותי: סיום השיעור

כאשר הם מזהים אירוע  , ולא לעמוד מן הצדאקטיבייםלעודד את התלמידים להיות -המטרה

.  של הפצת תמונה

משפט או תגובה במצב שבו יתקלו  , כל אחד לעצמו, המורה תזמין את התלמידים לנסח

המורה תזמין את התלמידים לשתף את  , לאחר מכן. בהפצת תמונה או במצב של פגיעה

.דוגמאות למשפטים ניתן למצוא בשקופית הבאה. הכיתה במשפטים שניסחו
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