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 בפ"תש אדר א'

 2022 פברואר

 במוסדות החינוך בסימן "מתחברים על בטוח" וע הלאומי לגלישה בטוחה ברשתהשבתכנון 

 בפ"תש, 'א באדר י' - ה', 22.2.11-6בין התאריכים 

 

, "לא מרימים ידיים - בטוב"באים כנית וחלק מהתמתקיים השנה כ, השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת

  שמטרתה לקדם שייכות, מוגנות ומניעת אלימות במערכת החינוך.

  

חוסר ודאות מתמשך, התמודדות עם חולי,  ולמעשה כולנו, ההורים ,תקופה ארוכה  חווים התלמידים, הצוות

שינויים תכופים ויחד עם כל אלו גם התמודדות עם קשיים רגשיים, מצוקה וסיכון. הקורונה גרמה גם להגברה 

צרכים חברתיים ועוד. לצד ללצרכי למידה,  משמעותית של הנוכחות ברשתות החברתיות ובמסכים בכלל

הרבות במסכים הביאו גם לעלייה באלימות ובביטויי מצוקות ההזדמנויות לקשר וללמידה ברשת, השעות 

 שונות. 

התנהלות חיובית וחברית ברשת, הפיכת את החשיבות שב תשפ"בשבוע הלאומי בהתאם לכל אלה, נדגיש ב

הרשת למרחב בו כולם מרגישים שייכות, קרבה ומוגנות. זאת, תוך שמירה על הפרטיות, הימנעות ממצבי 

 והקפדה על שימוש מאוזן במסכים.סיכון ופגיעה 

 

רכז/ת התקשוב , המב"סהצוות המוביל של בית הספר הכולל את מנהל/ת בית הספר, היועצת החינוכית, 

 .שבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשתב ובמיוחד, אמון על קידום הנושא לאורך כל השנה ,והרכז/ת החברתי

בהיבטים מגוונים:  יםתלמידים ולהורים ועוסקהחינוכי, לצוות שלפניכם מיועדות ל והפעילויות החומרים

 רגשיים, חברתיים, משפטיים וטכנולוגיים. 

 פעילות לצוות החינוכי:

מצגת הכשרה לצוותי החינוך ובה ידע ונתונים עדכניים, מצגת של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת מוקד 

 וכן סדנאות לחדר המורים בנושא. 105

 לתלמידיםפעילויות 

 הרצאות על ידי גורמים מומחים לנושא: .1

o  במסגרת "האקדמיה ברשת" בהשתתפות מומחים בנושא זוםב" סינכרונייםמפגשים מקוונים "

הרצאות מותאמות לשכבות הגיל  15בתי הספר מוזמנים להירשם להרצאות. יתקיימו   - הרשת

המטה הלאומי להגנה על ילדים  השונות ובהתאמה לחברות השונות )אנשי המקצוע של שפ"י, נציגי

לרישום   , מערך הסייבר, סנגוריה, פרקליטות, הרשות להגנת הפרטיות ועמותת אשנ"ב.(105-ברשת

 .(ןלחצו כא

o  יועברו  - לחטיבות ביניים 105המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת של נים אל פנים" פ"הרצאות

 ,מחודש פברואר ועד לסוף שנה"ל תשפ"ב. בשלב זה על ידי שוטרים ואזרחים מומחים בתחום

 הרישום להרצאות נסגר בשל הגעה למכסת ההרצאות האפשרית. 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/cycle-of-the-year/national-safe-browsing-week/
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o חכמים און ליין" בנושא פרטיות ואבטחת מידעבשידור חי  אינטראקטיביים שעשועונים" 

לרישום  לחצו כאן;ד בחברה הערבית  בהנחיית ג'ורג' אסקנדר -)לרישום למשדר לתלמידי כיתות ב

 .(לחצו כאןו בעברית בהנחיית עודד פז -למשדר לתלמידי כיתות ה

o  ההקלטות  ,לתלמידים שיונגשו דרך צוותי החינוך –הרצאות מוקלטות של מומחים בתחום הרשת

 . הוראהפורטל עובדי וב אתר שפ"ינטבחינוך  לצוותייפורסמו דרך אגרת 

 

, עיםיומשפ עמיתיםנוספות:  ומנהיגויות נוערהבית ספרית פעילות בהובלת מועצת התלמידים  

לקיים פעילות בנושא עם תלמידים השונות חשוב לעודד את מנהיגויות הנוער   -מד"צים ומש"צים 

 .במהלך השבוע הלאומי עמיתים ועם קהילת ביה"ס

 

  :פרסום חומרים .2

מניעת פגיעה ותפקיד בין הנושאים:  -חדשים להפעלה ב"כישורי חיים"פרסום שיעורים . א

מניעת פגיעה והפצת העומדים מהצד, שמירה על פרטיות ברשת, פיתוח אמפתיה במרחב המקוון, 

תמונות ועוד.  והכל בהתאם לשלבי הגיל ולחברות השונות.  מותאמי גיל, ולחברות השונות ובתרגום 

  פורטל עובדי הוראהבו אתר שפ"ינטבסמו דרך אגרת לצוותי חינוך השיעורים יפור לשפה הערבית.

                גילהתכנים מותאמים לשכבות ה אבטחת מידע -פרסום מערכי שיעור בנושא מוגנות בסייבר. ב                    

 יפורסמו דרך אגרת לצוותי חינוך  השיעורים השונות וכוללים מערכי שיעור, מרחבי למידה ועוד.                     

 . פורטל עובדי הוראהוב אתר שפ"ינטב                     

 

 

 :פעילות להורים בשיתוף עם הנהגת ההורים הארצית

o  כחלק מהתכנית "באים בטוב" של משרד החינוך. ההרצאות בשבוע הרצאות מקוונות להורים

 הלאומי ובמהלך חודש פברואר כולו, יעסקו בנושא הרשת. להלן פירוט ההרצאות: 

ירון סלע פסיכולוג קליני חוקר  -" ילדים ומסכים בתקופת הקורונה" - 7.2.2022 בתאריך

 .נטרנטיא

 105המטה הלאומי  – "כיצד נגן על ילדינו ברשת" - 14.2.2022 בתאריך

 אוריה חורש פסיכולוגית חינוכית  -"הורה ממשי בעולם וירטואלי"   - 21.2.2022 בתאריך

 מדריכת שפ"י  –"התמודדות הורית בעידן המדיה" לחמ"ד   -והרצאה בנושא 

 105מפקחות שפי  –"פגיעות מיניות ברשת" עברית / ערבית  - 28.2.2022 בתאריך

 הורים   פורטלמידע אודות ההרצאות יתפרסם ב

o תפורסם הצעה לפעילות במסגרת  – פרסום מודל לקיום מעגלי שיח הורים מורים ותלמידים

בית הספר המאפשרת שיחה משמעותית בין תלמידים והורים באשר להתנהלות מיטבית 

  פורטל עובדי הוראהוב אתר שפ"ינטבדרך אגרת לצוותי חינוך  יפורסם ברשת.

o  ובשיתוף נציגי משרד הרצאות לציבור בהובלה של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

 אתר שפ"ינטובאתר  הלאומי המטה באתרהחינוך יפורסמו 

 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/cyber-game-arabic/
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https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/support/lectures-for-parents
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
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https://www.gov.il/he/Departments/about/about_the_bureau
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
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 פורטל עובדי הוראה, לאתר שפ"ינטיתן להתעדכן באופן שוטף בהודעות ובתכנים לעבודה שיעלו לנבנוסף, 

 מוסדות חינוך, תלמידים והורים. - וכן לפורטלים נוספים

תוך הקפדה על שמירת זכויות יוצרים  וצרי התלמידיםנשמח אם תשתפו אותנו בעשייה שלכם ובת

למייל:  תוצריםשלוח ניתן ל .בהתאם לחוזר מנכ"ל שמירת הפרטיותושמירת הפרטיות 

shefinet@education.gov.il 

 

 !ופורהשבוע מוצלח  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sc7ak3_6_3.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sc7ak3_6_3.htm

