
:مقّدمة معّدة للّطواقم التّربويّة

تزداد مصداقيّة . "أماننتواصل ب"يتّم األسبوع الوطنّي لإلبحار اآلمن في الّشبكة في هذه الّسنة أيًضا تحت شعار

عاملين في التّربية أيًضا، حيث نطمح كالكوروناالّرسالة الّتي يحملها الّشعار في أعقاب ما نطمح إليه خالل فترة

د َما باإلحساس بالحماية والتّعليم إلى تطوير إحساس التاّلميذ باالنتماء والتّواصل مع المدرسة والّصّف، والّدفع ق  

.ومنع العنف

، وجعلها حيًّزا يشعر الّسلوك اإليجابّي والوّدّي في الّشبكةلذا؛ سنوّكد لتالميذنا خالل األسبوع الوطنّي أهميّة

ن المواقف الجميع فيه باالنتماء والتّقارب والحماية، هذا باإلضافة إلى الحفاظ على الخصوصيّة واالمتناع ع

.الخطرة واإليذاء، والحرص على استخدام الّشاشات بشكل متّزن
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.ـة\ق اعتبارات المعلّميمكن عرض المعطيات للتاّلميذ وف. ينفّذ الّدرس\ـة الّتي تنفّذ\هذه المعطيات معّدة للمعلّم

ومن 2020و 2019تقرير االنترنت لشركة بيزك، في الّسنتين -"الحياة الّرقميّة"المعطيات مستقاة من •

اتّحاد االنترنت، 2019، "سياسة مقترحة للتّسوية-خصوصيّة األوالد في العصر الّرقميّ "

-https://www.isoc.org.il/wp:اإلسرائيلي
content/uploads/2016/11/Childrens_Online_Privacy_Report.pdf

":العنف نحو األوالد في الّشبكة"المعطيات مستقاة أيًضا من تقرير الكنيست •
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/aa4fb1e0-be3b-ec11-8140-

00155d0401c3/2_aa4fb1e0-be3b-ec11-8140-00155d0401c3_11_18233.pdf
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هم أن ن ذّكر بالقواعد األساسيّ  ذي ي فسح المجال تدعيم الحيّز اآلمن الوذلك من أجلة للحوار في كّل درس، من الم 
.بين التاّلميذلحوار عاطفيّ 



8



.الّدرسبهانبدأكياالهتمامإلثارةفعاليّةالّصور؟تخبرناماذا

ذ إلى اختيار إحدى تدعو المعلّمة التاّلمي. تعرض المعلّمة أمام التاّلميذ صوًرا لزوايا في غرف أوالٍد في منازلهم

الّرياضة، يهتّم ب)الغرف وإطالع المجموعة على ما تخبرهم زاوية الغرفة عن الولد الذي يعيش فيها حسب رأيهم 

(. يهتّم بالموسيقى، يهتّم بالحاسوب، يجتهد بالّدراسة، يحّب الّدمى، وما شابه
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الّدرسافتتاحلفعاليةتتّمةالبروفيل؟صورتخبرناماذا
.مختلفةبروفيلصورللتاّلميذالمعلّمةتعرض

.األوالدأولئكعنالمختلفةالّصورتخبرهمماعلىالمجموعةإطالعإلىالتاّلميذالمعلّمةتدعو

الّتيالطريقةعنتخبرناالبروفيلصورخاللمنأنفسهماألوالدبهايعرضالّتيالّطريقة-للمعلّمةمالحظة

يطلعواأنيريدونالوماعليهاآلخرينيطلعواأنيريدونوعّمااآلخرين،أمامأنفسهمبهايقّدمواأنيريدون

ت ظِهروالتهاخصوصيّ علىتحافظالخلفمننفسهاصّورتالّتيالبنتالمثال،سبيلعلى)عليهاآلخرين

(شابهوماالولد،اهتماممجاالتإلىتشيرالقطّ صورةوجهها،

هذا؟اختيارهموراءماالّشبكة؟فيأنفسهميقّدمواأنيختارونكيف-األوالدالمعلّمةتسأل
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ماذا يحكي البروفيل الخاّص بي عنّي؟ -بين الغرفة  والّشبكة

: من المهّم التّشديد خالل المحادثة على اآلتي-مالحظة للمعلّمة

طيعون أن يستبدلوه يمكن أن يرتّبوه وينّظموه من جديد، ولكنّهم ال يست. الغرفة هي أمٌر واقٌع في حياة التاّلميذ* 

.حسب األصدقاء الذين يستضيفونهم
.  يمّكننا البروفيل الخاّص بنا في الّشبكة من اختيار ما نعرضه أمام اآلخرين* 
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ما الخصوصيّة؟: بلورة مصطلحات-مالحظة للمعلّمة

ي كلمة خصوصّية من كلمة * 
ي " خاّص "تأت 

ء تابع لي : وتعن  ي
 فقط أو ش 

ي وليس للجميع، عىل سبيل المثال
ي أو اسمي تابع لي ف: لعائلن  رج 

ُ
قط، د

ي 
، رقم هوّين  ي

..  خزانن 
ط، أو مكان نحن جميعًا نحتاج إلى الخصوصيّة، أي إلى أمور تكون لنا فق* 

.  يكون لنا فقط، أو وقت يمكننا  أن نكون به مع أنفسنا فقط

ة هو حقّنا الحّق بالخصوصيّ . الحّق بالخصوصيّة هو أحد حقوق اإلنسان* 

سبيل على)المقصود هنا حيّز مكانّي . أن نحصل على حيّز خاّص بنا

حادثاتنا ، ويعني أيًضا حيًزا خاًصا ألفكارنا وم(بيتنا، جسمنا: المثال

.ورسائلنا وما شابه
اضيّ "هذه المعلومات مقتبسة من ) التابعة لمركز " ةالمكتبة االفت 
 
ّ
بوّية كنولوجيا الت

(.مطاح)الت ّ
واصل االجتم

ّ
طبيقات واأللعاب ومواقع الت

ّ
بكة، وللت

ّ
ي الش

 
ّ تعريفات مختلفة الخصوصّية بالغة األهمّية ف اعي
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ي معظم األوقات يقوم المشاركون بتحديد تعريفات الخصوصّية بأنفسهم
 
عىل سبيل المثال، )للخصوصّية، وف

خصّية
ّ
وفيل لألصدقاء فقط، َحْجب إمكانّية الوصول إل المعلومات الش (ابهوما شتحديد الت 
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. وتدعو أحد التاّلميذ إلى قراءة مقّدمة الفعاليّةنيروزالتاّلميذ علىتعّرف المعلّمة
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المعلّمةتقرأ."األعالي"مدرسةمن(2)الّرابعصفّ منوأصدقاءها"الّشبكةبطلةنيروز"للتاّلميذالمعلّمةتقّدم

وصفاتهم؟التاّلميذهؤالءاهتماممجاالتما:التاّلميذتسألثمّ االستطالع،حبّ تثيركيالتاّلميذأسماء

مجموعةكلّ على.شخصيّات3علىمجموعةكلّ تحصلحيثمجموعاتإلىذلكبعدالّصفالمعلّمةتوّزع

شرائحفيالّتيالّشخصّياتبطاقاتطباعةالمفّضلمن.المرافقةاألسئلةعنتجيبوأنالمواقفتقرأأن
.مسبقًااآلتيةالعرض
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יוטיובר=משפיען רשת
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ه ونتيجة ذلك عندما ينشر ولد منشوًرا خارج بوابة المدرسة فهو يكشف المكان الذي يتعلّم في: مالحظة للمعلّمة

يد أن يحصل عليها هو يكشف البلدة الّتي يتعلّم فيها أيًضا، يدور الحديث هنا عن معلومات شخصيّة، حيث ال نر
. أّي شخص يشاهد الّصورة
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(youtuber)صانع محتوى في اليوتيوب = مؤثّر في الّشبكة
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جميعيّطلعكي،تصارباخالمختلفةالّشخصيّاتواجهتهاالّتيالمواقفَوْصفإلىالّصفّ تالميذالمعلّمةتدعو
.عليهاالتاّلميذ
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 يكون من المهّم أن نتيح المجال خالل النّقاش كي يكون هناك تنّوع واسع في اآلراء، وأن نحرص على أن ال

هٌ مسيء أو يضع وصمة على طالب معيّنين . هناك تََوجُّ
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خصّية، الحالة الّصحّية، الحالة االقتصادّية، المع: معلومات شخصّية وحّساسة
ّ
قد . تقدات واآلراءالحالة الش

خصّية إل أشخاص قد يحاولون استغاللها بطريقة ال تكون لصالحن
ّ
ِصل المعلومات الش

َ
ورةت

.  ا بالض ّ
:  105ترتكز هذه الشريحة على معلومات حول الخصوصيّة من موقع مركز 

https://www.gov.il/ar/departments/legalInfo/protection_of_privacy_act
:وموقع سلطة حماية الخصوصيّة

https://www.gov.il/he/departments/targetaudience/children-privacy-on-the-
internet/govil-landing-page
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ة /ان أن ن عطي لكّل تلميذتختار المعلّمة غيمةً واحدة وتدعو التاّلميذ للتّطّرق إليها، بعد ذلك باإلمك:ن لّخص الّدرس

.تالميذخمسةنستمع ل. طّرق إليهاتََوّد التّ / الجملة التي يََودّ اختيارامكانيّة 
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و تمثيليات تتمحور حول رسالة أأو إنتاج ( ثانية15مّدة الفيلم حتّى )تدعو المعلّمة التاّلميذ لتصوير أفالم قصيرة 

الل الّدرس بخصوص يجب تطبيق جميع الّرسائل الّتي ط ِرَحت خ. رسالتين بخصوص الحفاظ على الخصوصيّة
.  الحفاظ على الخصوصيّة خالل التّصوير
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