
: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

שימו לב במידה ומעבירים את המפגש לתלמידים בוגרים יותר חשוב להפעיל שיקול דעת  

. ולעשות התאמה בנראות השקפים
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2019ח האינטרנט של בזק לשנת "דו–" החיים הדיגיטליים: "הנתונים לקוחים מתוך
(.מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2021" )אלימות מקוונת כלפי קטינים: "ומתוך
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שקף זה יופיע רק בשיעורי פתיחת שנה

6



שיחהמאפשרבטוחמרחבלבססמנתעל, שיעורבכלהמרכזייםהכלליםעללחזורחשוב

.התלמידיםביןרגשי
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מאוכזב ותסביר שאפשר  , שמח, המבעים לרגשות של עצובהמורה תציג לתלמידים את 

.  להשתמש בעוד מבעים

בהתאמה לאוכלוסייה  )בכל פעם המורה תזמין שני תלמידים להציג מקרים שונים לכיתה 

ניתן לוותר על חלק זה ויש להפעיל שיקול דעת לגבי מספר המקרים  , עימה היא עובדת

התלמידים איך הם היו מרגישים אם שאר המורה תשאל את, בהתאם להצגה(. שיוצגו

.המקרה היה קורה להם ותזמין אותם לבחור מבע

אפשר להשוות בין המקרים המתרחשים ברשת ולאלה  , בהתאם ליכולת להעמיק עם הכיתה

ילדים מרגישים רגשות  , בדומה למרחבים אחרים, תוך הכוונה לכך שגם ברשת, שמחוצה לה
.יכולים לשמוח או להיפגע, שונים

9



10



11



12



13



14



15



.המורה תפנה את השאלות המנחות לתלמידים, בהמשך למצבים שהוצגו

:הערה למורה

חשוב לשים לב שבפעילות הובאו מצבים  , במסגרת איסוף התשובות והדיון הכיתתי

מומלץ להדגיש בפני התלמידים שמגוון תחושות  . שמתרחשים גם ברשת וגם במרחב הפיזי

תחושות קשות  , בכלל זה, ורגשות עשויים להתעורר בעקבות מצבים חברתיים ברשת

.  בעקבות התנהגות פוגענית ולא נעימה

ובמידה ותלמיד משתף  , חשוב לתת תוקף לתחושות התלמידים ולהביע אמפתיה, כמו כן

.במצוקה גלויה וקיימת יש להתייחס לכך ולסייע לו הן במהלך השיעור והן לאחריו
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מומלץ להפעיל שיקול דעת בכיתות לתלמידים שוני צרכים ולשקול העברת החלק הבא  

. במפגש נפרד 

כדאי לעשות התאמות במידע המועבר מתוך הסיפור ולצמצם הרחבות בפרטים , בנוסף
.בהתאמה לתלמידים המשתתפים
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.מומלץ להפנות את השאלה לתלמידי הכיתה ולאסוף תשובות ממספר תלמידים
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:הערה למורה

:אפשר להשתמש בדוגמאות הבאות, במקרים שהתלמידים אינם מעלים דוגמאות

ראיתם ילד  , ראיתם חבר יושב לבד בכיתה ומסתיר את פניו על השולחן ושאלתם לשלומו

ראיתם בכיתה ילדה  , שרצה לבחור את הספר שבדיוק בחרתם מספריית הכיתה וויתרתם לו

.שמחייכת חיוך רחב לאחר שחברה אמרה לה מילים מפרגנות
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.המורה תקיים דיון עם התלמידים בהתאם לשאלות המנחות
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.המורה תסכם ביחד עם התלמידים את השיעור ותדגיש את המסרים החשובים
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