
:הקדמה לצוותי החינוך

;  "מתחברים על בטוח"ב מתקיים גם השנה בסימן "השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תשפ
לקדם את תחושת השייכות , כאנשי חינוך, מסר זה מקבל משנה תוקף לנוכח השאיפה שלנו

לקדם את תחושת המוגנות ולמנוע  , והחיבור של התלמידים למערכת הבית ספרית והכיתתית
.  גם בתקופת הקורונה, אלימות
התנהלות חיובית וחברית נדגיש בפני תלמידינו במהלך השבוע הלאומי את החשיבות שב, השנה
תוך שמירה על , זאת. קרבה ומוגנות, הפיכת הרשת למרחב בו כולם מרגישים שייכות, ברשת

.הימנעות ממצבי סיכון ופגיעה והקפדה על שימוש מאוזן במסכים, הפרטיות
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לשיקול דעת המורה האם להציג את  . למורה המעבירה את השיעורהנתונים מיועדים

.הנתונים לתלמידים

+  2019ח האינטרנט של בזק לשנת "דו–" החיים הדיגיטליים"לקוחים מתוך הנתונים •

איגוד  , 2019, "פרטיות ילדים בעידן האינטרנט מדיניות הסדרה מוצעת"ומתוך 2020
-https://www.isoc.org.il/wp: האינטרנט הישראלי

content/uploads/2016/11/Childrens_Online_Privacy_Report.pdf
:כנסתוח"ד" אלימות מקוונת כלפי קטינים"מתוך , כמו כן•

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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שיחהמאפשרבטוחמרחבלבססמנתעל, שיעורבכלהמרכזייםהכלליםעללחזורחשוב

.התלמידיםביןרגשי
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.השיעורלפתיחתענייןמעוררתפעילות?החדריםמספריםמה

תלמידי הכיתה יוזמנו לבחור  . המורה תציג לתלמידים צילומי פינות מחדרים של ילדים בביתם

עניין  )את אחד החדרים ולשתף מה מספרת פינת החדר לדעתם על הילד שגר בחדר זה 

(.אהבת בובות ועוד, השקעה בלמידה, עניין במחשבים, עניין במוסיקה, בספורט
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.השיעורלפתיחתפעילותהמשך?הפרופילתמונותמספרותמה
.שונותפרופילתמונותלתלמידיםתציגהמורה

?הילדיםעלמספריםהשוניםהפרופיליםמהלספריוזמנוהתלמידים

איך,עליהםמספרתהפרופילתמונותדרךעצמםאתמציגיםהתלמידיםבההדרך-למורה

הילדהלמשל)לאומהלשתףבוחריםהםמה,אחריםכלפיעצמםאתלהציגרוציםהם

עלמעידההחתולתמונת,פניהאתחושפתולאפרטיותהעלשומרתמאחורשהצטלמה

(ועודהילדשלהענייןתחומי

מאחוריעומדמה?ברשתעצמםלהציגבוחריםהםכיצד-התלמידיםאתתשאלהמורה

?הבחירה
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?מה מספר הפרופיל שלי–בין החדר לבין הרשת 

:חשוב להדגיש את הנקודות הבאות, בשיח עם התלמידים-למורה

לארגן אותו מחדש אך לא  , ניתן לסדר אותו. החדר בבית הוא מצב נתון בחיי התלמידים* 

.להחליף אותו בהתאם לחברים שמארחים בו
.הפרופיל שלנו ברשת מאפשר לנו לבחור מה אנחנו מציגים* 
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?מהי פרטיות:המשגה-למורה

משהו  : שמשמעה, "פרטי"מגיעה מהמילה " פרטיות "המילה * 

שמי הפרטי  : למשל.ששייך רק לי או למשפחה שלי ולא לכולם

.מספר תעודת הזהות שלי, התא שלי/ המגירה, שייך רק לי

או  , כלומר לדברים שיהיו רק שלנו, כולנו זקוקים לפרטיות* 

או לזמן שבו נוכל להיות לבד רק עם  , למקום שיהיה רק שלנו

.עצמנו

הזכות לפרטיות  . היא אחת מזכויות האדם, הזכות לפרטיות*

הכוונה היא  . היא הזכות שלנו לקבל מרחב פרטי משלנו

אך גם למרחב  ( הגוף שלנו, הבית שלנו: כגון)למרחב פיזי 

.של מכתבים וכדומה, של שיחות, פרטי של מחשבות

.ח"של מט" הספרייה הווירטואלית: "מתוךהמידע לקוח )
למשחקים ולרשתות חברתיות הגדרות  , לאפליקציות. לפרטיות חשיבות רבה ברחבי הרשת
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למשל הגדרת )ולרוב גם המשתתפים עצמם בוחרים הגדרות פרטיות , פרטיות שונות

(חסימת גישה למידע אישי ועוד, הפרופיל רק לחברים
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המורה תציג לתלמידים את קשת ותקריא או תזמין את אחד התלמידים להקריא את  

.ההקדמה לפעילות
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מבית ספר 2'וחבריה מכיתה ד" קשת אלופת משחקי הרשת"המורה תציג לתלמידים את 

תשאל את  , בהמשך. המורה תקריא את שמות התלמידים כדי לעורר סקרנות". שמיים"

?  התלמידים מה לדעתם תחומי העניין והמאפיינים של התלמידים

תתבקש  , דמויות3כל קבוצה תקבל . המורה תחלק את התלמידים לקבוצות, לאחר מכן

מומלץ להדפיס את כרטיסיות  . לקרוא את תיאורי המקרים ולענות על השאלות המלוות
.הדמויות המופיעות בשקפים הבאים מראש
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הוא חושף את המקום בו הוא לומד  , ס"כשילד מפרסם תמונה מחוץ לשער ביה: הערה למורה

מדובר במידע אישי שלא נרצה שיגיע לכל אחד שצופה  . וכפועל יוצא את העיר שבה הוא גר
.בתמונה ברשתות החברתיות
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יוטיובר=משפיען רשת
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אודות תיאורי המקרה של הדמויות השונות  בקצרההמורה תזמין את תלמידי הכיתה לשתף 
.כדי לחשוף את כלל התלמידים למקרים השונים
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חשוב לאפשר מגוון רחב של דעות ולהקפיד על כך שאין התייחסות מתייגת או  , בעת הדיון

.  פוגענית כלפי תלמידים מסוימים
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המידע האישי עלול להגיע  . אמונות ודעות, בריאותי, משפחתי, מצב כלכלי-מידע אישי ורגיש

.  דווקא לטובתנוולאוו, לאנשים שינסו לנצל אותו

:  105הדברים מתבססים על מידע אודות פרטיות ברשת באתר מוקד 
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/protection_of_privacy_act

:  ומאתר הרשות להגנת הפרטיות
https://www.gov.il/he/departments/targetaudience/children-privacy-on-the-

internet/govil-landing-page
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ה יבחר /כ ניתן לאפשר לכל תלמיד"אח, המורה תבחר ענן אחד להתייחסות: מסכמים שיעור
תלמידים5-נשמע כ. היא רוצה להתייחס בנוסף/משפט שהוא
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או להציג הצגות  ( שניות15עד )המורה תזמין את התלמידים לצלם סרטונים קצרים 

בעת הצילום צריך לקחת בחשבון את  . המתמקדים במסר או שניים בנושא שמירה על פרטיות
.כל הדגשים והמסרים שעלו במהלך השיעור בהקשר של שמירת הפרטיות
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