משרד החינוך
מנהל פדגוגי
אגף בכיר  -שירות פסיכולוגי ייעוצי

שת
ה ֶר ֶ
ּתּולי ְו ָ
ִ
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תשפ"א" :מתחברים על בטוח"

שיעור כישורי חיים לכיתות א  -ב
היכרות עם רשת האינטרנט ועם האפשרויות הטמונות בה

הּיֹום?
מד ַ
ִל ָ
מה נ ְ
ָ
מה
ִל ַמד ָ
נְ
שר ַלעׂשֹות
ֶא ְפ ָ
שת.
ה ֶר ֶ
ְב ֶע ְז ַרת ָ
שר
מד ֵאיְך ֶא ְפ ָ
ִל ַ
נְ
שר ִעם
ִל ְהיֹות ְב ֶק ֶ
ח ֵב ִרים ְב ֶע ְז ַרת
שת.
ה ֶר ֶ
ָ

ַהה ֵאילּו ְרגָשֹות
ְנז ֶ
עֹולים ְבנֹו
ִ
שים
ּגֹול ִ
ַחנּו ְ
שאנ ְ
ְכ ֶ
שת.
ָב ֶר ֶ

ּלּופים!"
של ַא ִ
" ְק ָל ִפים ֶ
ַׂחד בקלפים של אלופים!
ְש ֵחק ְּבי ַׂ
ּבֹואּו נ ַׂ

ש ֵאלֹות ְל ִדּיּון:
ֶ
ָ .1מה ְל ַׂמ ְד ֶּתם ַׂעל ַׂע ְצ ְמ ֶּכם?
ָ .2מה ְל ַׂמ ְד ֶּתם ַׂעל ַׂהכ ָתה ֶּש ָלנּו?

ְל ִדים"
היּו י ָ
תא ָ
ש ַס ָבא ְו ָס ְב ָ
" ְכ ֶ

ֵאיְך נ ְִראּו
של
חּיִים ֶ
הַ
ַ
תא
ַס ָבא ְו ָס ְב ָ
ְל ִדים?
ְבתֹור י ָ

ירים
שִ
מ ְכ ִ
יצד ַ
ֵכ ַ
שֹּלא
ה ְמ ָצאֹותֶ ,
ְו ַ
ָמים
היּו ַקּי ִ
ָ
עֹוז ִרים
ֶב ָע ָברְ ,
הּיֹום?
ָל ֶכם ַ

ְל ִדים
ישים י ָ
מ ְר ִּג ִ
ֵאיְך ַ
כֹולים
ש ְּי ִ
יל ֶכם ֶ
ְב ִג ְ
ירים
שִ
מ ְכ ִ
ה ָעזֵר ְב ַ
ְל ֵ
ה ְמ ָצאֹות ְכמֹו ֵט ֵלפֹון
ְו ַ
שת
שבֶ ,ר ֶ
מ ְח ֵ
ַנּיָדַ ,
ְט ְרנֵט?
ִאינ ֶ

שב
מ ְח ֵ
הַ
ֵאיְך ַ
ה ֵט ֵלפֹון
ְו ַ
יעים ַעל
ש ִפ ִ
מְ
ַ
ש ָּל ֶכם
ה ְפ ִגישֹות ֶ
ַ
הח ֵב ִרים?
ִעם ַ

ּתּולי
ִ
של
שת ִ -ספּורֹו ֶ
ש ִּלי ָב ֶר ֶ
מ ָסע ֶ
הַ
ַ

ילדֹות,
ְלדים ו ָ
נָעים ְמאֹוד י ָ
אֹוהב ְמאֹוד
ֲאני תּולי ֶּה ָחתּול! ֲאני ֵ

ּול ַׂש ֵחק עם
ְל ַׂטיֵל ,ל ְשתֹות ָח ָלב ְ
ּוב ֶּצ ֶּמר .יֵש לי
ְפָרחיםַׂ ,פְר ָפרים ְ
ח ֵברים ֲא ֵחרים!
חתּולים ְוגַׂם ֲ
ח ֵברים ֲ
ֲ

אֹותם?
רֹוצים ל ְפגֹּש ָ

ח ֵברים ֶּשלי!
הנֵה ַׂכ ָמה ֵמ ַׂה ֲ

אֹומרים ֶּש ֲאני ַׂמ ְצחיק ְמאֹוד
ח ֵברים ֶּשלי ְ
ַׂה ֲ
ְו ַׂח ְברּותיֲ ,א ָבל ֵהם ְּבע ָקר אֹו ְמרים ֶּש ָתמיד

שנים!
קֹורים לי ְד ָברים ְמ ֻׁ
צֹודקיםַׂ .היֹום
חֹושב ֶּש ֵהם ְ
ָה ֱא ֶּמתֶּ ,ש ֲאני ֵ

שנֶּהֲ ,א ָבל ַׂגם
ֲא ַׂס ֵפר ָל ֶּכם ַׂעל ַׂהָד ָבר ֲהכי ְמ ֻׁ
ּומ ְפ ָלא ֶּש ָקָרה לי! ֲא ַׂס ֵפר ָל ֶּכם
ֲהכי ְמ ַׂע ְניֵן ֻׁ

ַׂעל ַׂה ַׂמ ָסע ֶּשלי ָּבֶּר ֶּשת!

הכי טֹוב ֶּשלי!
ה ֶּלֶּדת ֶּשל ַׂגיְאֶּ ,ה ָח ֵבר ֲ
ַׂהכֹּל ה ְתחיל ְּביֹום ַׂה ֻׁ
פֹות ַׂח ֶּאת ַׂה ַׂמ ָתנֹות.
ְכמֹו ְּב ָכל ָשנָה ,חכיתי ַׂל ָש ָלב ּבֹו ַׂג ְיא ֵ
יבהַׂ ,כדּורים,
חש ָ
ח ֵקי ֲ
ְּבֶּדֶּרְך ְכ ָלל הּוא ְמ ַׂק ֵּבל פאזלים ,מ ְש ֲ
לֹומדים
חקים ְו ְ
ַׂחנּו ְמ ַׂש ֲ
ַׂאנ ְ
יבה ו ֲ
ּוכ ֵלי ְכת ָ
ֻּׁבּבֹותַׂ ,מ ְח ָּברֹות ְ
ַׂחד!
ָּב ֶּהם י ַׂ
ֲא ָבל ַׂה ָשנָהּ ,ב ְמקֹום ַׂה ַׂמ ָתנֹות ָה ֵא ֶּלהַׂ ,גיְא ק ֵּבל ַׂמ ָתנָה
ֻׁחד!
שנָה ּב ְמי ָ
ְמ ֻׁ
ְמזַׂהים ַׂמהי ַׂה ַׂמ ָתנָה?
ְצַׂד ְק ֶּתם ַׂ -מ ְח ֵשב!

ָכל ַׂהיֹום ַׂגיְא ָהיָה ָעסּוק
חָד ָשה ֶּשלֹו.
ַּׂב ַׂמ ָתנָה ַׂה ֲ
ֲאני ֹלא ֵה ַׂבנְתי ָ -מה ָכל ָכְך
שנָה ַׂהּזֹו?
ְמ ַׂע ְניֵן ַּׂב ַׂמ ָתנָה ַׂה ְמ ֻׁ

אי ֶּא ְפ ָשר ְל ַׂטיֵל א ָתּה
אי ֶּא ְפ ָשר ל ְלמֹּד א ָתּה
ְואי ֶּא ְפ ָשר ְל ַׂש ֵחק א ָתּה!

ָהייתי ַׂחיָב ְל ָהבין ָמה ָכל ָכְך ְמ ַׂע ְניֵן
חָד ָשה ֶּשל ַׂגיְא!
ַּׂב ַׂמ ָתנָה ַׂה ֲ
ָשן ,ה ְת ָקַׂר ְבתי ַאט ַאט,
ָל ֵכןּ ,בְז ַׂמן ַׂשגיא י ָ
ְּב ֶּש ֶּקט ְּב ֶּש ֶּקטַׂ ,ל ַׂמ ְח ֵשב.

ְּב ָטעּותָ ,דַׂר ְכתי ַׂעל כֹּל מיני ַׂמ ְקשים
ַּׂבמ ְק ֶּלֶּדתָ ,ש ַׂמ ְעתי ְצלילים ְמשּוניםְ ,ול ְפנֵי

קֹורה ָ -מ ָצאתי ֶּאת ַׂע ְצמי
ֶּש ֵה ַׂבנְתי ָמה ֶּ
יֹותר.
ְּבתֹוְך ָמ ָסְך ַׂה ַׂמ ְח ֵשב! ָד ָבר ְמשּונֶּה ְּב ֵ

שת !
ש ִּלי ָב ֶר ֶ
מ ְפ ָלא ֶ
ה ֻּ
ה ַמ ָסע ַ
ת ִחיל ַ
ָכְך ִה ְ
ְט ְרנֵט?
ה ִאינ ֶ
שת ָ
ַמ ִהי ֶר ֶ
ְטְרנֵטַׂ ,הנ ְקֵראת ְּבע ְברית
ֶּר ֶּשת ָהאינ ֶּ
שֹּרת
"מְר ֶּש ֶּתת" היא ֶּר ֶּשת ת ְק ֶּ
ּוב ָכְך
ֶּש ְמ ַׂח ֶּּבֶּרת ֵּבין ַׂמ ְח ְשבים ַׂרּביםְ ,
ידע,
ַאפ ֶּשֶּרת ַׂל ֲאנָשים ל ְקרֹּא ֵמ ָ
ְמ ְ
ידע ,לְראֹות ְתמּונֹות
ְל ַׂש ֵתף ְּב ֵמ ָ
ּול ַׂק ֵשר ֵּבין ֲאנָשים שֹונים.
ּוסָרטים ְ
ְ

חנָה ָהראשֹונָה ַּׂב ַׂמ ָסע ֶּשלי
ַׂה ַׂת ֲ
נֹוע ַׂהחפּוש
" ְמ ַׂ

נֹוע ַׂהחפּוש"
ְתה " ְמ ַׂ
ָּבֶּר ֶּשת ָהי ָ

גליתי ֶּש ֲאני יָכֹול ל ְכתֹּב ָכל
מ ָלה ֶּש ְמ ַׂענְיֶּנֶּת אֹותי
ידע,
יצת ַׂכ ְפתֹור ְל ַׂק ֵּבל ֵמ ָ
ּוב ְלח ַׂ
ְתמּונֹות אֹו סְרטֹונים
ֶּש ְקשּורים ַׂלמ ָלה ֶּש ָכ ַׂת ְבתי!

ה ִחפּוׂש
נֹוע ַ
ְמ ַ
י ְשָר ֵאל

ְל ָמ ָשל ,ה ַׂק ְשתי ֶּאת ַׂהמ ָלה
"י ְשָר ֵאל" ּומיָד ק ַּׂב ְלתי
ְתמּונָה ֶּשל ֶּדגֶּל י ְשָר ֵאל,
סְרטֹון ַׂעל ֶּאֶּרץ י ְשָר ֵאל
ידעְ ,תמּונֹות
ְועֹוד ֲהמֹון ֵמ ָ
ְוסְרטֹונים ְמ ַׂע ְניְנים.

ה ִחפּוׂש
נֹוע ַ
ְמ ַ
ָצְר ַׂפת

ַּׂבי ְמדינֹות ַׂרּבֹות
ְו ָכְך גַׂם ְלג ֵ
ְושֹונֹות! ַׂמ ָמש ְכמֹו
עֹולם!
טיּול מ ָסביב ְל ָ

גליתי גַׂם ֶּש ָּבֶּר ֶּשת ֶּא ְפ ָשר
יקה ְול ְצפֹות
ְל ַׂה ֲאזין ְלמּוז ָ

ּב ְסָדרֹותֲ .אפלּו ְל ַׂש ֵחק
ְּבמ ְש ָחקים ְל ַׂבד אֹו עם

ח ֵברים.
ֲ

ָּבֶּר ֶּשת ֶּא ְפ ָשר ַׂגם ל ְלמֹּד -
ע ְברית ְו ֶּח ְשּבֹון אֹו ָכל
ַאחר ֶּש ְמ ַׂע ְניֵן
ְתחּום ֵ
לפ ָעמים ְמ ַׂע ְניֵן
אֹותנּוְ .
ָ

ל ְגֹלש ָּבֶּר ֶּשת ְול ְפ ָעמים
ְמ ַׂש ֲע ֵמם ָּבּה.

ַׂלֵדי ַׂהכ ָתה!
ְו ֶּא ְפ ָשר גַׂם ל ְלמֹּד ֵמָרחֹוק עם ַׂהמֹורה ְועם י ְ
ַׂאפלּו ל ְשמֹּר ַׂעל ֶּק ֶּשר עם ְּבנֵי מ ְש ָפ ָחה ֶּשגָרים ָרחֹוק ְוֹלא נ ָתן
וֲ

ַׂחנּו
עֹוזֶּרת ָלנּו ְכ ֶּש ֲאנ ְ
ְלה ָפגֵש א ָתם ָפנים מּול ְפניםָ .הֶּר ֶּשת ֶּ
ַׂע ְגעים...
מ ְתג ְ

ְל ֶּפ ַׂתעָ ,ש ַׂמ ְעתי ְצליל ְתזּוָזה ַּׂב ֶּחֶּדר ְו ֶּאת
שֹואל" :תּוליֵ ,איפֹּה ַׂא ָתה?
קֹולֹו ֶּשל ַׂגיְא ֵ

עֹושה?"
ָמה ַׂא ָתה ֶּ
זֶּה ָהיָה ָהֶּרגַׂע ּבֹו ַׂה ַׂמ ָסע ֶּשלי ָּבֶּר ֶּשת
ַׂסתי
שנָה ָּבּה נ ְכנ ְ
אֹותּה ֶּדֶּרְך ְמ ֻׁ
ּוב ָ
ה ְס ַׂתיֵםְ ,
ָרה ַׂל ֶּחֶּדר.
חזָ
ָצאתי מ ֶּמנָה ֲ
ָלֶּר ֶּשתָ ,כְך גַׂם י ָ

" ֲאני ָכאן" ָעניתי.
ית?" ָשַאל אֹותי ַׂגיְא.
ית? ֶּמה ָעש ָ
ֵאיפֹּה ָהי ָ
ילא
ָאמְרתי לֹו ְוֹלא ֵפַׂר ְטתי ,מ ֵמ ָ
"ספּור ָארְֹּך" ַׂ
שנים
הּוא ַאף ַׂפ ַׂעם ֹלא ַׂמ ֲאמין ַׂלספּורים ַׂה ְמ ֻׁ
ֶּשלי.
מֹוצא
סֹופסֹוף ֵמבין ָמה ַׂא ָתה ֵ
ֹּמר ַׂרק ֶּש ֲאני ְ
"א ַׂ
ָּבֶּר ֶּשתָ .הֶּר ֶּשת היא ֶּּב ֱא ֶּמת ָמקֹום ְמ ַׂע ְניֵן
ּומ ְפ ָלא!"
ֻׁ

יצה
"נָכֹון"ָ ,ענָה ַׂגיְא ְו ַׂה ֶּש ֶּמש ְכ ָבר ֵהצ ָ

ַּׂב ַׂחלֹון.
" ֲא ָבל ָה ֱא ֶּמת ֶּש ֶּא ְתמֹול ּבליתי ָכל ַׂהיֹום מּול

ַׂה ַׂמ ְח ֵשבָ .מה ַׂד ְע ְתָך ָל ֵצאת אתי ְלטיּול
ח ֵברים ֶּשלי"? הּוא ָשַאל.
ּולה ָפגֵש עם ֲ
ְ

" ְּבש ְמ ָחה!" ָעניתי
יֹותר מַׂדי ְז ַׂמן ָמ ָסְך ְליֹום ֶּא ָחד",
"גַׂם לי ָהיָה ֵ

ַׂכתי ְל ַׂע ְצמי מ ַׂת ַׂחת ְל ָש ָפם.
ָאמְרתי ְוחי ְ
ַׂ

ַחד!
חֹוש ִבים ְבי ַ
ְ
אֹומר
ּב ְתח ַׂלת ַׂהספּור תּולי ֵ
ָמה ְּב ֶּע ֶּצם ָקָרה ַּׂבספּור

ַׂעל ַׂה ַׂמ ְח ֵשב ֶּה ָחָדש ֶּשל ַׂגיְא ֶּש"אי

" ַׂה ַׂמ ָסע ֶּשלי ָּבֶּר ֶּשת -

ֶּא ְפ ָשר ְל ַׂטיֵל אתֹוְ ,ל ַׂש ֵחק אתֹו

ספּורֹו ֶּשל תּולי"?

ְול ְלמֹּד אתֹו"ְ .ו ַׂא ֶּתםָ ,מה ַׂד ְע ְת ֶּכם
ַׂעל ַׂמ ְח ְשבים?

ַחד!
חֹוש ִבים ְבי ַ
ְ
ּתם
ֵאיְך ַא ֶ
ישים
ַמ ְר ִּג ִ

ּת ֶכם ִה ְר ִּגיש
יצד ְל ַד ְע ְ
ֵכ ַ

ּתם
ש ַא ֶ
ְכ ֶ

שת?
ּתּולי ַב ַמ ָסע ָב ֶר ֶ
ִ
ּתם
ֵאילּו ְפ ִעילּויֹות ַא ֶ
נֹוה ִגים ַלעׂשֹות
שת?
ָב ֶר ֶ

שים
ּגֹול ִ
ְ
שת ?
ָב ֶר ֶ

שת?
ָאז ֵאיְך זֶה ִל ְגֹלש ָב ֶר ֶ

ל ְפ ָעמים ְמ ַׂע ְניֵןֵ ,כיף ּו ַׂמ ְצחיק
ָלנּו ָּבֶּר ֶּשת ְול ְפ ָעמים ְמ ַׂש ֲע ֵמם,
ַׂאפלּו ַׂמ ְפחיד...
ַׂמ ֲעליב ו ֲ

שת?
ָאז ֵאיְך זֶה ִל ְגֹלש ָב ֶר ֶ

ָרים
בּג ִ
ה ְמ ֻּ
ּתף ֶאת ַ
שֵ
חשּוב ְל ַ
ָ
ִב ְד ָב ִרים ְמ ַב ְל ְב ִלים אֹו ֹלא
רֹואים
ַחנּו ִ
שאנ ְ
ימים ֶ
ְע ִ
נִ
שת.
קֹור ִאים ָב ֶר ֶ
ְו ְ

שְך ַל ִספּור
ה ְמ ֵ
תבּו ֶ
ַצּיְרּו אֹו ִכ ְ

