
:הקדמה לצוותי החינוך

מתחברים על  "ב מתקיים גם השנה בסימן "השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תשפ

לקדם את תחושת  , כאנשי חינוך, מסר זה מקבל משנה תוקף לנוכח השאיפה שלנו; "בטוח

לקדם את תחושת  , השייכות והחיבור של התלמידים למערכת הבית ספרית והכיתתית

.  גם בתקופת הקורונה, המוגנות ולמנוע אלימות

חשוב שנדגיש בפני תלמידינו במהלך השבוע הלאומי את החשיבות  , נוכח כל אלה

,  הפיכת הרשת למרחב בו כולם מרגישים שייכות, התנהלות חיובית וחברית ברשתשב

הימנעות ממצבי סיכון ופגיעה והקפדה , תוך שמירה על הפרטיות, זאת. קרבה ומוגנות

.על שימוש מאוזן במסכים
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.לשיקול דעת המורה האם לשתף את הנתונים המוצגים בשקף
ממחקרים מהארץ ומהעולם 2019-2020הנתונים נאספו מדוח החיים הדיגיטליים של בזק 

105וממוקד 

3



4



5



6



שיחהמאפשרבטוחמרחבלבססמנתעל, שיעורבכלהמרכזייםהכלליםעללחזורחשוב

.התלמידיםביןרגשי
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אין צורך להעביר את שני  -למורה)פתיח ראשון לשיעור -"היוטיוברים"

(.ניתן לבחור מה מתאים יותר לכיתה. הפתיחים

קטע סאטירי  )"ראולתכירו את סתיו : היוטיוברים"המורה תקרין את הסרטון 

העוסק בתופעת השיתוף והתיעוד ברשת והאופן בו חווים  , "ארץ נהדרת"מתוך 

.יש ללחוץ על הקישור, על מנת להקרין את הסרטון(. חוויות דרכן

:התלמידים יוזמנו לענות על השאלות הבאות, לאחר הצפייה בסרטון
מה הקשר בין  ? רגעים שוניםהסמארטפוןלתעד בעזרת ( ומבוגרים)מה מניע בני נוער . 1

?התיעוד לבין השיתוף

?  כיצד אתם מתנהלים ברשתות החברתיות מבחינת תיעוד ושיתוף החוויות שלכם. 2

? לא שיתף תמונה או סרטון ובדיעבד הצטער על כך/מי מכם שיתף. 3

?  מהם גבולות הפרטיות שלכם בשיתוף ברשתות החברתיות. 4
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https://www.mako.co.il/tv-erez-nehederet/770e3d99ade16110?subChannelId=6ed41312207e8610VgnVCM2000002a0c10acRCRD&vcmid=91c6afab48c09610VgnVCM2000002a0c10acRCRD
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אין צורך להעביר את שני  -למורה)פתיח שני לשיעור ? מה שווה יותר–החוויה או התמונה 

(.ניתן לבחור מה מתאים יותר לכיתה. הפתיחים

-34:00יש להקרין את דקות )קירלניסוי בשיתוף נועה : המורה תקרין לתלמידים כתבה חדשותית

.קירלבשיתוף עם כוכבת הילדים והנוער נועה , במסגרת הכתבה נערך ניסוי העוסק בתיעוד ובשיתוף תמונות ברשת(. 42:35

:התלמידים יוזמנו לענות על השאלות הבאות, בעקבות הכתבה

?אילו מחשבות עולות בכם בעקבות הצפייה בכתבה1.

מה הייתם אומרים להן אילו יכולתם לשוחח ? מדוע הבנות הצעירות כה התעצבו2.

?  עמן

מבחינת  ? מבחינת הבנות? "להצטלם עם נועה"לבין " לדבר עם נועה"מה ההבדל בין 3.

?מבחינתכם? נועה

?כיצד פעלתם וכיצד הייתם פועלים בדיעבד? האם קרו לכם מקרים דומים4.
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https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2019/Article-ea704db73c2e861004.htm
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כל קבוצה תקבל כרטיסיה לדיון  (. תלמידים5-6)תחלק את תלמידי הכיתה לקבוצות המורה 

.ותתבקש לענות על השאלות המלוות את סיפור המקרה
.קונפליקט בין בני זוג אודות שיתוף הזוגיות ברשת–זוגיות ברשת . א

.דילמה אודות שיתוף פעילות התנדבותית–יום המעשים הטובים. ב

השפעת השיתוף של האחרים ברשת על מידת שביעות  -אני ואתה בחופש הגדול. ג

.הרצון שלי
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ולהעלות את השאלה איך  " זהות מלוטשת"חשוב להכיר לתלמידים את המושג , בתום הדיון

?זה משפיע עלינו שאנשים מעלים רק את החלקים החיוביים של חייהם
.להמחשה מומלץ לצפות בסרטון המצורף
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ה יבחר /כ ניתן לאפשר לכל תלמיד"אח, המורה תבחר ענן אחד להתייחסות: מסכמים שיעור

.  היא רוצה להתייחס בנוסף/משפט שהוא
.תלמידים5-נשמע כ

19



כל תלמיד יוכל לבחור באיזו דרך ירצה להציג  . המורה תציג לתלמידים את משימת היישום

.את המסרים ביחד עם חברי קבוצתו
.התוצרים יוצגו במליאה הכיתתית, בתום העבודה המשותפת
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