
:הקדמה לצוותי החינוך

הרשת  . משבר הקורונה אילץ את כולנו להסתגל לשינויים ולגלות גמישות במצבי חיים שונים
והינם חלק בלתי נפרד  , רצפיםהפכה למרחב קיום עבורנו והמסכים מסייעים לנו לשמור על 

.למידה ועבודה-תהליכי הוראה, חברתיים, משפחתיים, מניהול קשרים אישיים
, בין החדר הממשי שלהם" נעים"תלמידינו , לאורך כל התקופה המאתגרת אותה אנו חווים

הם מתבקשים לשמור על ריחוק פיסי  , בתוך כך. חדר הכיתה בבית הספר וחוזר חלילה, חדר הזום
.  שלעתים בא לידי ביטוי גם בריחוק חברתי

נעודד את התלמידים  ,"מתחברים על בטוח"המתקיים השנה בסימן , במסגרת השבוע הלאומי

ננחה  , לצד זאת.יחסים חברתיים מיטביים ומשמעותיים גם באמצעות הרשת מרחוקלשמר

.ורגיש כלפי עצמם וכלפי אחרים, בטוח, להתנהל ברשת באופן מוגןאותם כיצד 

.ניתן להעביר שיעור זה הן פנים אל פנים והן בלמידה מרחוק: לתשומת לב המורה
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לשיקול דעת המורה האם להציג את  . למורה המעבירה את השיעורהנתונים מיועדים

.הנתונים לתלמידים

+  2019ח האינטרנט של בזק לשנת "דו–" החיים הדיגיטליים"לקוחים מתוך הנתונים •

2020

(.בפרסום)ויעל אברהם סבאטור חגית "ד, קונגוטתהילה ' מתוך המחקר של פרופ4נתון •
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.תציג לתלמידים את הנושאים העיקריים עליהם ישוחחו ביחד בשיעורהמורה
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.השיעורלפתיחתענייןמעוררתפעילות?החדריםמספריםמה

הילדים יוזמנו  . המורה תציג לתלמידים צילומי פינות מחדרים של ילדים בביתם של ילדים

לבחור את אחד החדרים ולשתף מה מספרת פינת החדר לדעתם על הילד החי בחדר זה  

(.אהבת בובות פרווה ועוד, השקעה בלמידה, עניין במוסיקה, עניין בספורט)
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.(השיעורלפתיחתשנייהאפשרות)ענייןמעוררתפעילות?החדריםמספריםמה

,ממשיחדרשלאחדרקע)ZOOM-הבחלונותשמושוניםשילדיםרקעיםלתלמידיםתציגהמורה

.(סגורהמצלמהבשלשחורמסך,רקעשמהוותתמונות2

?הילדיםעלמספריםהשוניםהרקעיםמהלספריוזמנוהתלמידים

הםואיךעליהםמספרתהזוםחלונותדרךעצמםאתמציגיםהתלמידיםבההדרך-למורה

שיכולמרכיבזהו.אותםיתפסושאחריםרוציםהיואיך/אחריםכלפיעצמםאתלהציגרוצים

.אחריםעםקשראי/קשרלייצר

מאחוריעומדמה?בזוםעצמםלהציגבוחריםהםכיצד-התלמידיםאתתשאלהמורה

?הבחירה
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?שלנו" חדר המקוון"בבית ובין המה בין החדר שלנו

:חשוב להדגיש את הנקודות הבאות, בשיח עם התלמידים-למורה

לארגן אותו מחדש אך לא  , ניתן לסדר אותו. החדר הממשי הוא מצב נתון בחיי התלמידים* 

.להחליף אותו בהתאם לחברים שמארחים בו

איתובהתאם למי שאנחנו נמצאים החדר המקוון מאפשר לנו לבחור מה אנחנו מציגים* 

בלאגןאולי אבחר ברקע שיסתיר מעט -במידה ואני בשיחה אישית עם המורה, למשל)בקשר 

אלא אציג את חדר  , לא אעשה שימוש ברקע, אם אני בשיחה עם חברים קרובים. שיש בחדר

(.כפי שהוא

7



השיעורגוף:"חדרמולחדר"

.  המורה תחלק את התלמידים לזוגות פנים אל פנים או בזום

,  המורה תבקש מהתלמידים בזוגות לראיין האחד את השני בשאלות שונות הנוגעות לחדרם

יש ללחוץ על הקישור בכותרת שבשקופית על מנת להגיע  )י שאלות הריאיון המנחות "עפ

.באופן המדמה ריאיון, כל תלמיד ישתף את חברו בתשובה(. לשאלות הריאיון

.התלמידים יחזרו למליאת כיתה לשם דיון כיתתי, בסיום השיח בזוגות
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השיעורגוף:"חדרמולחדר"–ראיון

.התלמידים יחזרו למליאת כיתה לשם דיון כיתתי, בסיום השיח בזוגות

:שאלות לדיון כיתתי

?בחדרים האחד של השני" ביקרתם"כשאיך הרגשתם 1.

.בני הזוג לשיחהשתפו במשהו חדש שלמדתם על עצמכם ועל2.

?אילו חיבורים גיליתם ביניכם באמצעות הריאיון3.

איך  . ה לשיחה נוצר ביניכם קשר שמיוחד רק לכם/השותפבחדר של" הביקור"דרך 4.

גם אם התקשורת תמשיך להתנהל  , הייתם משמרים ומעמיקים את הקשר שנוצר

?מרחוק
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.השיעורלסיוםראשונהפעילות-!יחדשרים

יש ללחוץ על הקישורים שבשקופית על )התלמידים יצפו בשני השירים  המופיעים בשקופית 

(:מנת להגיע לסרטונים

"קולולם"סרטון המציג שירה המונית במסגרת פרויקט -קולולםלהקת -" לשיר איתך"

וקוראים  סרטון המציג את אומני ישראל כשהם שרים כל אחד בנפרד מביתו-" נשארים ביחד"

.ה"לחיבורים וקשר עם הקב
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:שאלות לדיון בעקבות הצפייה

אילו רגשות עולים בכם בעקבות  . 1

?הצפייה

מה משותף לדעתכם לשני . 2

?ומה שונה ביניהם? הסרטונים

מה מספרים לנו הסרטונים על . 3

11



?חיבורים ועל שייכות

באילו מצבים הרגשתם שייכים לפני  . 4

תקופת הקורונה ואילו מצבים 

מעוררים בכם תחושת שייכות  

?בתקופה זו
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המורה יחבר את התלמידים לכך שההתנהלות שלנו צריכה להיות ממקום של דאגה ציבורית  

,לא רק לחבר ספציפי 

לכן נתנהל בהגינות ודאגה לאחר גם אם האחר הוא לא ממעגל קרוב אלי או לא חבר שלי 

...בכלל
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פעילות שנייה לסיום השיעור!" יש לי שלט משלי"

היגד בסימן הנושא של /המורה תבקש מהתלמידים ליצור שלט אישי לחדר שלהם בו יכתבו מסר
".מתחברים על בטוח ובאמונה"-השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת

ותחושת שייכות בקרב " גאוות יחידה"על מנת ליצור , התלמידים יבחרו סממן כיתתי משותף
(.צורה, סימן, צבע)תלמידי הכיתה 

."מתחברים על בטוח"כיתתי ' שם יוצג קולאז, לפאדלטכל תלמיד יעלה את צילום התוצר שלו 
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.לסיום השיעורמסרים 
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