
על,נוספיםחייםתחומיעלומשתלטתמאודלאינטנסיביתהופכתהחוויהצריכתאחתשלאהיאטובההפחותהבשורה
,לעיכולקשיםהםהחשיפהתכניאחתשלאהיאבבשורותהמדאיגה.החברתיהעולםועלללמידההפניותעל,הפנאישעות

.ערכיתמבחינהומאתגריםקשותתחושותמעוררים

שיחותעמםלנהליכוליםאנו.מסויםלתוכןמוגברתחשיפהשלבתקופותתלמידינואתללוותבכוחנוחינוךכאנשי
.ומודעתביקורתיתלצפייהנכוניםבכליםאותםולצייד,התכניםואודותצפייהחוויתאותהאודותהתעניינות

תלמידינוצורכיםאותםהתכניםעללפקחקשה,נכון.התלמידיםגילאתבחשבוןלקחתישתלמידינועםלשוחחבבואנו
עלאוהתנסותעל,תוכןעלשאומרוותיקפשוטמסרלתלמידיםלהעבירבכוחנוועדייןחובתנועדייןזואבל,וברשתבמדיה

מדועשמסבירומתווךקשוב,חינוכי-אישיבשיחללוותחשובהנחרצתהאמירהאת."לגילכםלאזה,ילדים"–התנהגות
,קשיםתכניםלזהזהלהעבירלאלתלמידיםלהזכירחשובכןכמו.ומבלבליםבוטים,מפחידיםלתכניםלהיחשףלאחשוב

.והפגיעההחשיפהמעגלאתשעוצריםאלולהיותשבכוחםלתלמידיםנזכיר.לגילםמתאימיםושאינםאלימים

מקומנוכיונזההוערנייםנוכחיםלהיותנשאףשליליתלהשפעהפוטנציאלבעלילתכניםנחשפיםתלמידינובהןבתקופות
נאמין.תוכןאותולנוכחוחוויותעמדותבתוכנולזהותנעצורבכיתההשיחהלפנירגע.מאודעדחשובנוכחיםכמבוגרים

שהצריכההבנהמתוךלהתנהלנשאף.אכפתיותמתוךדאגהגםכמוכבודמתוךהתעניינותשמביעחינוכידיאלוגשלבכוחו
אתלנהלכליםלתלמידיםלהעניקוננסה,העמוס"ועכשיוכאן"מה"אוורור"בצורךעללהעידיכולההתכניםשלהמוגברת

אך,לדיוןאותןולהציףתוכןבאותושעלוחברתיותבסוגיותלהשתמשנוכלמהשיחותבחלק.החשיפהתהליךבתוךעצמם
.מקצועידעתשיקוללהפעילוישנכוןזהיהיהתמידלא

עללהשפיעעלולהדבר,(ילדיםמשחקי,למשל)הילדותלעולםשקשוריםתכניםמורכבבאופןמציגהמסויםהתוכןכאשר
שלהאמוןאתלהשיבננסה,החינוכיתמההתערבותכחלק.דמויותאוסצנותלאותןשנחשפוהילדיםעבורהמשחקחוויית

להנאהמשמעותיזמןפסקנאפשר.חברתייםמשחקיםניזוםהלימודיםיוםבמהלך.בטוחכמרחבבמשחקיםהתלמידים
,"מחירבכללא:ניצחון":כגוןנושאיםעלנשוחחכןכמו.וחברותשייכותתחושתולהעמקתהמשחקלחדוות,מהמשחק

עבור-ניצחוןלפניאישיובטחוןבמשחקהוגנות,האדםכבודערכיעלשיחנזמן.הדדיתוערבותאחריות,ליריביםכבוד
.כאחדוהיריבהחבר

התלמידיםאתנעודד,ודאגההתעניינותנביע,אישיתלשיחהתלמידיםאותםאתנזמיןאישילקושיסימניםנזההאם
מוגניםלהיותלהםיעזורמיאומהעמםיחדונחשובהתוכןבצריכתהבחירהעלהרפלקטיביתהמבטנקודתאתלהרחיב

.תוכןאותומול

,סיכוןהתנהגויות,חרדותשלמצביםלרבות,התנהגותעלוהשפעותהמורכבהתוכןשלמוגברתצריכהישנהבומקרהבכל
מוגןלהישארתלמידלאותולסייעמנתעלטיפוללאישופנייהמקצועיתהיוועצותנדרשתנוספותוהשפעותחיקוי

.החשיפההשלכותעםמיטביבאופןולהתמודד

נחשפיםאליהםהתכניםעלולפקחוהרשתהמדיהבמרחבהוריתונוכחותשמירהלהגבירההוריםאתנעודד,במקביל
.(גילמוגבלחשבון)ילדיםלצפיית"מוגןמרחב"ליצורשאפשרנזכירהצעיריםהילדיםלהורי.הילדים

להםנציע,כןכמו.ומפחידמאייםבתוכןלשחקאולראותהתחילובטעותאםקורהמהעלילדיהםעםלדברלהוריםנמליץ
בהםשישמראשלהםשידועסידרהאובסרטלצפותאובמשחקלשחקמתחיליםשהםשלפניחוזההילדיםעםלערוך

.ההוריםאישורללאיצפושלאוכמובןהבחירהעלעמםישוחחו,ההוריםעםיתייעצוהם,לגילםשאסורתוכןאואלימות

שיחה אישית עם 
תלמידים צעירים 
שדיווחו כי נחשפו 

לתוכן מורכב

שיחה קבוצתית או 
כיתתית עם  

תלמידים בוגרים  
שדיווחו כי נחשפו 

לתוכן מורכב

כלים בהם נוכל  
להשתמש במהלך  
השיחה ואותם נוכל  
להעניק לתלמידנו  

כאבן בוחן

משרד החינוך
מנהל פדגוגי
אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי

לשיחוכליםהצעות

שיעורי כישורי חיים  
להרחבה בנושא

,היקריםי"שפואנשינשות

לאורחיםהופכיםלילהשביןרשתמשחקאוליאוסרטלומתפרסם,סדרהלהמפציעהלבקריםחדשות
תחושתשמעניקהנעימהבחוויהמדוברשלרובהיאהטובההבשורה.תלמידינושלבמסכיםקבועים

.לבבותביןומקרבתחבריםעםלשיחהנושאשמשמשתחוויה,והנאהעניין



האישיהשיחבעזרת.והמציףהמפחידלתוכןשנחשפותלמידיםעםאישיבאופןשנשוחחחשוב
לזהותוהזדמנות,הרגשותאתלעבדמקום,בתחושותלשתףמקוםלתלמידהאולתלמידנעניק
.עצמםעללשמירהכלים

–התלמידהאוהתלמידאתלשאולנוכל

ראיתמה?
(יזוםבאופןאובמקרההאם)?ראיתמיעם
זהאתכשראיתהרגשתמה?
דומהחוויהמפניבעתידעצמךעללשמורי/תוכלבהןדרכיםישהאם?
כעתלךלעזוריכולמה?

:להםוזמיניםברשותםשקיימיםלזהותלתלמידיםלעזורשנוכלכלים

.ה/מרגישאניאיךולזהותהצפייהבזמןלעצמילבלשים:שלילרגשותלבלשים

,וללכתלקום)?הקשהההרגשהאתלהפסיקכדילעשותביכולתימהלמצוא:מעשהלעשות
(ערוץלהחליף,עינייםלעצום

שישפוטלחשושובלילהתביישבלישחוויתיומהשראיתימהעללדברה/יכולאנימיעם:לשתף
(פסיכולוג,מאמן,מדריך,יועצת,חברים,מורה,אחים,הורים)?אותי

תחושתלעצמילהחזירכדיאמתבזמןלעצמילומרה/יכולאנימשפטיםאילו:עצמיעםלדבר
יכולהאניאם.אמיץשאניסימןזהמפחדשאנימודהאניאם,אמיתילאזה,סרטרקזה)?בטחון

סימןזהבזעזועאובפחדמשתףאניאם.חזקהשאניסימןזהאותישמפחידהפעולהלהפסיק
(...עצמיעללשמוריודעשאני

סדרהלבחור)?הקשהבתוכןלצפותלהמשיךבמקוםלעשותה/יכולאנימה:חלופהלמצוא
,לשחק,לחבריםללכת,אופנייםעללרכוב,למוזיקהלהאזין–חלופיתפעילותלבחור,אחרת
(לקרוא,לבשל

רקומדבריםהמפחידבתוכןצופיםכולםסביביאםלעשותה/יכולאנימה:עצמיעללסמוך
לחשושלא,ייחודיתעמדהלהביע.לדעתינכונהשאינהלצפייהלהיגררלאה/נחושלהיות?עליו

.לעצמיטובמהת/יודעשאנילהאמין,מיעוטהיותימפני

שיחה אישית עם תלמידים צעירים שדיווחו כי נחשפו לתוכן מורכב



משחקי)מורכבלתוכןנחשפוכישדיווחובוגריםתלמידיםעםכיתתיתאוקבוצתיתבשיחה
:עקרונותבחמישהלהיעזרנוכל(סרטונים,סרטים,סדרות,רשת

התוכןעלמידעעודלשמועמעונייניםשאנולתלמידיםנסביר,ישירבאופןהשיחהאתננהל»
.מורכבהמסויםשהתוכןמביניםאנחנוכיהמסוים

,נשאף.המשחקאוהצפייהחוויתעצםאתנשלולולאשיפוטילאממקוםלשיחהנבוא»
עבורמשמעותואתולהעריךתוכןאותושלההשפעהסודאתלזהות,ובתמיםבאמת

שחשובהריהמסויםהתוכןעלביקורתיותאמירותנביעהשיחהבמהלךאםגם.תלמידינו
.בולצפותבחירתםכלפיולאהתוכןכלפימופניתשלנושהביקורתידעושתלמידינו

אתשלנוההבנהאתלהרחיבלנושיעזרוכנותהתעניינותשאלותהתלמידיםאתנשאל»
מהעל).תוכןבאותולצפותאותםשמניעההסיבהוהןהתוכןאתגםכמושלהםהחוויה

אוהצפייהבעתבכםשמתעוררתהחוויההיאמה?הסדרהעוסקתבמה?הסרטאוהמשחק
(?בולשחק,בהלצפותכדאילאאוכדאי,לדעתכם,למה?המשחק

איך:החשיפהעלהמבטנקודתאתלהרחיבלהםשיאפשרושאלותהתלמידיםאתנשאל»
,מידעאיזה?אחריםגולשיםאוצופיםעללהשפיעיכולההמסויםלתוכןהחשיפהלדעתכם

האופןביןפערעולהאם?המשחקאומהצפייהלהפיקיכוליםהצופיםחדשההבנהאוידע
אוצופיםלגבימתאריםשהםהמסריםלביןשלהםהחוויהאתמתאריםהתלמידיםשבו

.בוולדוןהפערעללהצביעכדאי,אחריםצרכנים

חוויתמולמוגניםשהםלוודאמנתעלנוקטיםהםפעולותאילוהתלמידיםאתנשאל»
אומצפייההימנעות,ושיתופםומבוגריםחבריםעםשיחה)?הצפייהחוויתאוהמשחק
ואל(...ועוד"כאןעד"שלעצמידיבור,החוויהשלרפלקטיביעיבוד,שעותהגבלת,ממשחק

לצדלחוויהלהתמסרזכותםבדברברורהחינוכיתעמדהאנחנוגםנביעהצעותיהםמול
.להשפעהגבולותלהציב!(לעצמם)חובתם

שיחה קבוצתית או כיתתית עם תלמידים בוגרים שדיווחו כי נחשפו לתוכן מורכב



קוביית לראות טוב מכל הצדדים
:נזמין את התלמידים להטיל קובייה ולענות על השאלה שיוצאת להם

:הזה יכול להשפיע על( הסרט/ המשחק/ הסדרה)האם ואיך התוכן 

הרגישות שלי כלפי הזולת-אמפתיה1.

הדעות שלי  –ביקורת2.

ההחלטות שאקבל–היגיון3.

הרגשות שלי–אני 4.

מורים , משפחה, היחסים שלי עם חברים–כולם 5.

הביטחון או הבטיחות שלי–סכנה6.

?מה מראה לי השעון
ההתמסרות ומחוג הזהירות מחוג: ניצור שעון עם שני מחוגים

:למשל, כל שעה תיוצג על ידי מילה

סכנה1.

הנאה2.

עניין3.

אלימות4.

פגיעה5.

השראה6.

כיף7.

מתח8.

הערצה9.
ידע10.
יופי11.
אכזריות12.

,מבחינתםהרצףעלולדברבעתבההמחוגיםשניאתלהציבתלמידהאותלמידנזמיןפעםבכל
.המדוברלתוכןביחס

כלים בהם נוכל להשתמש במהלך השיחה ואותם נוכל להעניק לתלמידנו כאבן בוחן



שיעורי כישורי חיים להרחבה בנושא

שיעור בנושא צמצום חשיפה לתכנים שאינם תואמי גיל  // חכם ברשת 
(ג-שכבות א)

לתלמידים  מצגת 
כוללת הנחיות  )

(למורים

שיעור בנושא צמצום חשיפה לתכנים שאינם תואמי גיל  // חכמים ברשת 
(ו-דשכבות )

לתלמידיםמצגת 
כוללת הנחיות  )

(למורים

שיעור בנושא צמצום חשיפה לתכנים שאינם תואמי גיל  // תופסים כיוון ברשת 
(חטיבת ביניים)

הנחיות למוריםמצגת לתלמידים

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/kishurey_chayim/Hakochot_Shebaderech/3Grade/Mamlachti/Chacham_Bareshet.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/kishurey_chayim/Hakochot_Shebaderech/4Grade/Mamlachti/Hachamim_Bareshet.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/glishabetuha/Bekesher_Lamasachim/Tofsim_Kivun.ppsx
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/glishabetuha/Bekesher_Lamasachim/Tofsim_Kivun_Hanchayot.pdf

