
: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

התנהלות  חשוב שנדגיש בפני תלמידינו במהלך השבוע הלאומי את החשיבות שב, לכן

.  קרבה ומוגנות, הפיכת הרשת למרחב בו כולם מרגישים שייכות, חיובית וחברית ברשת

הימנעות ממצבי סיכון ופגיעה והקפדה על שימוש מאוזן  , תוך שמירה על הפרטיות, זאת

.במסכים

1



2



.ניתן להציג את הנתונים לתלמידים, בהתאם לשיקול הדעת של המורה שמנחה את השיעור

:הנתונים נאספו מ
2019-2020ח האינטרנט של בזק "דו–" החיים הדיגיטליים"-

2021, סקירה-"אלימות מקוונת כלפי קטינים"-ח הכנסת"דו-

:הרחבה למורה

:נתונים מדוח הכנסת

:פגיעה מינית מקוונת

כתיבת הודעות או פרסום , פגיעה מינית מקוונת כוללת הטרדה מינית כגון שליחת תמונות

פעמים רבות הפגיעה המקוונת  . פוסטים בעלי תוכן מיני ואף צילום אקט מיני ואינוס מקוון

.  קשה אף יותר מהפגיעה במרחב הפיזי בשל חשיפת התקיפה וקושי רב בעצירת פרסומה

,  סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, פרסום תצלום"קובע כי , "חוק הסרטונים"

"  ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו

.הטרדה מיניתמהווה עבירה של 
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שיחהמאפשרבטוחמרחבלבססמנתעל, שיעורבכלהמרכזייםהכלליםעללחזורחשוב

.התלמידיםביןרגשי



ניתן לבחור את אחת -לתשומת לב המורה)פתיח ראשון לשיעור -"המצלמה המטיילת"

(.מהאפשרויות לפתיח בהתאם להיכרות עם הכיתה

" .המצלמה המטיילת"יש ללחוץ על התמונה על מנת לעבור לכלי הדיגיטלי -למורה

המורה תעמוד על כל אחד מהמספרים ותשאל את התלמידים  , לאחר פתיחת הכלי הדיגיטלי

האם היו לוקחים את הטלפון לשם והאם היו  , ('מיטה וכו, מסיבה)לגבי כל מקום שנפתח 

.מומלץ לערוך הצבעה בקרב התלמידים לגבי כל מקום שמוצג. מצלמים

תוך שאילת השאלות  , המורה תקיים דיון סביב תשובות התלמידים, בתום ההצבעות השונות

:  הבאות

?  האם הייתה לכם התלבטות לגבי ההחלטה האם לקחת את הטלפון לאותו מקום או לא. 1

?האם הייתה לכם התלבטות אם לצלם שם. 2

?מה הכריע את ההחלטה? מה היו השיקולים שלכם. 3
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ניתן לבחור את אחת  -לתשומת לב המורה)פתיח שני לשיעור -"סליחה על השאלה"

(.מהאפשרויות לפתיח בהתאם להיכרות עם הכיתה

לחיצה על " )סליחה על השאלה"יש ללחוץ על התמונה על מנת לעבור לכלי הדיגיטלי -למורה

(.החץ ימינה תעביר בין השאלות

המורה תציב בקדמת הכיתה שני כיסאות ותזמין בכל סבב שני  , לאחר פתיחת הכלי הדיגיטלי

.תלמידים שיענו על השאלה שמופיעה בכלי הדיגיטלי

.לענות, המעוניינים בכך, ניתן לאפשר לתלמידים נוספים, בנוסף

:שאלות לדיון

?אילו סיטואציות מהחיים אתם בוחרים לצלם בטלפון הנייד. 1

?כמה תמונות וסרטונים אתם מקבלים ביום. 2

?כמה תמונות וסרטונים אתם שולחים ביום. 3

?אתם לא פותחים, כמה מהתמונות והסרטונים שאתם מקבלים. 4

?לשלוח תוכן התחרטתםשרציתםהאם קרה . 5

?תוכן והתחרטתםששלחתםהאם קרה . 6

?בתמונה או סרטון שאתם מתחרטים שראיתםשצפיתםהאם קרה . 7

?מה אתם שומרים? מה אתם מוחקים מהטלפון הנייד. 8
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:יתקיים דיון כיתתי, בתום הפעילות

ספרו מדוע? בהמשך לדברים שעלו בשיח הכיתתי מה עורר בכם רגשות מעורבים

?מה למדתם על עצמכם מתוך השאלות שעלו בפעילות
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:יתקיים דיון כיתתי, בתום הפעילות

?אילו רגשות עלו בכם, בהמשך לדברים שעלו בשיח הכיתתי. 1

?מה למדתם על עצמכם מתוך השאלות שעלו בפעילות. 2
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צפייה בקטע מתוך כתבה ודיון כיתתי-שיתוף מזווית אישית: 'שלב א-גוף השיעור

.  חשוב לצפות בסרטון לפני השיעור: למורה

.  חשוב להיות קשובים לאווירה בקרב תלמידי הכיתה, בעת הצפייה והדיון לאחריו בכיתה

עשוי להיות  )חשוב להדגיש כי מעשים כגון אלו נובעים לעתים מצורך ולעתים ממצוקה , כמו כן

,  המטרה הינה להתחבר למקום רגשי(. בנים מהכיתה חוו בעצמם פגיעה כזו/אף מצב שבנות

הבנים הנפגעים ולהפעיל שיקול דעת לפני פרסום /להבין את הרגשות של הבנות, לזהות אותו

.תכנים

:מסרים נוספים שחשוב להעביר במהלך הדיון בעקבות הצפייה

שבשיחה בפני תלמידים אנחנו עלולים  , יש לזכור תמיד

חווים פגיעה  /בפני ילדים  שחוו, ללא ידיעתנו, לעמוד

חשוב . או ילדים בעלי נטייה להיות פוגעים בעצמם, מינית

לשים לב לתגובות חריפות במיוחד בקרב תלמידים  

אין להתעלם מתלמידים  . במהלך הפעילות ולאחריה
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יש מקום לפנות בצורה יזומה אל מי שהגיבו  . שקטים

יש מקום לשוחח איתם לאחר המפגש  . בצורה חריגה

.באופן אישי

עלול לעלות בקרב התלמידים  , במהלך הצפייה בסרטון

חשוב . קול של האשמת הקורבן כמי שתרמה למצבה

. להעביר מסר ברור שהנפגע אינו אשם בפגיעה בו

הנפגע אינו  . האחריות על הפגיעה מוטלת תמיד על הפוגע

בין אם הפגיעה התרחשה  . הוא לא בחר להיפגע, שותף

תמיד האחריות היא  , על ידי מבוגר ובין אם על ידי בן הגיל

על הפוגע או על הפוגעים אשר בדרך כלל עושים שימוש  

אין להאשים בשום אופן את  . בהפעלת כוח או מניפולציה

.הקורבן

  נזכיר  לתלמידים כי יש עם מי לדבר ויש למי לפנות במצב

פירוט מופיע  )חשוב לתת כמה אפשרויות לבחירה . מצוקה

(.בסוף המצגת
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.  חשוב להיות קשובים לאווירה בקרב תלמידי הכיתה, בעת הצפייה והדיון לאחריו בכיתה

עשוי להיות אף מצב  )חשוב להדגיש כי מעשים כגון אלו נובעים לעתים מצורך ולעתים ממצוקה , כמו כן

להבין את , לזהות אותו, המטרה הינה להתחבר למקום רגשי(. בנים מהכיתה חוו בעצמם פגיעה כזו/שבנות

.הבנים הנפגעים ולהפעיל שיקול דעת לפני פרסום תכנים/הרגשות של הבנות

:מסרים נוספים שחשוב להעביר במהלך הדיון בעקבות הצפייה

בפני , ללא ידיעתנו, שבשיחה בפני תלמידים אנחנו עלולים לעמוד, יש לזכור תמיד

חשוב  . או ילדים בעלי נטייה להיות פוגעים בעצמם, חווים פגיעה מינית/ילדים  שחוו

אין  . לשים לב לתגובות חריפות במיוחד בקרב תלמידים במהלך הפעילות ולאחריה

יש מקום לפנות בצורה יזומה אל מי שהגיבו בצורה  . להתעלם מתלמידים שקטים

.יש מקום לשוחח איתם לאחר המפגש באופן אישי. חריגה

עלול לעלות בקרב התלמידים קול של האשמת הקורבן כמי  , במהלך הצפייה בסרטון

האחריות  . חשוב להעביר מסר ברור שהנפגע אינו אשם בפגיעה בו. שתרמה למצבה

בין אם . הוא לא בחר להיפגע, הנפגע אינו שותף. על הפגיעה מוטלת תמיד על הפוגע

תמיד האחריות היא על הפוגע , הפגיעה התרחשה על ידי מבוגר ובין אם על ידי בן הגיל

אין להאשים  . או על הפוגעים אשר בדרך כלל עושים שימוש בהפעלת כוח או מניפולציה

.בשום אופן את הקורבן

חשוב לתת כמה . נזכיר  לתלמידים כי יש עם מי לדבר ויש למי לפנות במצב מצוקה
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(.פירוט מופיע בסוף המצגת)אפשרויות לבחירה 
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,  ככלי לבחינה עצמית בטרם צילום" מבחן הוי הכחול"המורה תציג לתלמידי הכיתה את 

.שיתוף או הפצה של תכנים

כדאי  , על אחת השאלות" כן"המורה תפרט את השאלות הכלולות בו ותסביר שבמידה וענו 

.לחשוב שוב אם להעביר את התוכן

חשוב , "לייקיםהאם אני עושה זאת כדי לקבל "לגבי השאלה 

להדגיש כי מתבגרים זקוקים לתגובות החברים והסובבים  

הרצון לשתף ולקבל  . אותם בדרך לגיבוש הזהות שלהם

חשוב לשים לב  , עם זאת. תגובות מפרגנות אינו שלילי

שהרצון לקבל תגובות אוהדות לא יוביל למעשים שעלולים  

.לפגוע בהם או באחרים
המורה תזמין את התלמידים להתייחס לשאלות שבכלי ולחשוב על שאלות נוספות או שונות  

".מבחן הוי הכחול"שאפשר לכלול ב
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(עבודה בקבוצות)? STORYמה מסתתר מאחורי ה: 'שלב ב-גוף השיעור

(.תלמידים בכל קבוצה4-5)המורה תחלק את הכיתה לקבוצות 

מה מסתתר מאחורי ה "-כל קבוצה תקבל את אחד מהאירועים המופיעים בשקפים הבאים
STORY"

כל קבוצה תדון בשאלות המנחות ותגבש תובנות אותן תציג במליאה הכיתתית בתום  

.העבודה בקבוצות
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.יתקיים דיון כיתתי במליאה בהתאם לשאלות המנחות המצורפות, בתום העבודה בקבוצות
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בנושא  , המורה תציג בפני התלמידים את התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, בתום הדיון

".חוק הסרטונים"

.מומלץ להקרין את הסרטון המצורף מטעם משרד המשפטים בנושא, לאחר מכן
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.המורה תציג בפני התלמידים את המסרים המרכזיים מתוך השיעור
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היא  /ה יבחר משפט שהוא/כ ניתן לאפשר לכל תלמיד"אח, המורה תבחר ענן אחד להתייחסות

.  רוצה להתייחס בנוסף
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:סיכום ויישום של הנלמד בשיעור

לשתף או להפיץ תמונה או  / כל תלמיד יחשוב ויכתוב על מקרה לגביו התלבט האם לצלם

.י מבחן הוי הכחול"סרטון ויבדוק את עצמו עפ

?האם היו פועלים אחרת: התלמידים יענו על השאלה, לאחר הבדיקה העצמית

.יכולים לשתף בתהליך ובבדיקה העצמית-ה שירצו/תלמיד
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.המורה תציג בפני התלמידים את הגורמים אליהם ניתן לפנות לעזרה בעת הצורך
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