
: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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:הרחבה למורה

:גורמים המעודדים פנייה לעזרה
הדבר גורם להם להרגיש שהוא תמיד שם , כשמורה זמין לתלמידים: זמינות ופרואקטיביות

שהוא נמצא בסביבה שלהם , מזמין אותם שוב לשיחה אם יש להם בעיה נוספת, בשבילם
.  ויעצור כדי להקשיב למה שיש להם להגיד

הכוונה ליחס ללא . חם ומקבל, המורה בשיחה מציג יחס אמפטי: חוסר שיפוטיות
תוך ידיעה שהמורה לא ישתמש בתכנים  , הקשבה מכבדת ללא שיפוטיות, סטריאוטיפים

. שהתלמיד מעלה כנגדו ויתייחס לכל התלמידים באופן שוויוני
קיום שיח עם ילדים ומתבגרים ביומיום והתייחסות  : קשר חיובי וקרוב בין המורה לתלמיד

יחסים טובים בין מורים לתלמידים מהווים . אליהם נמצא כגורם מתווך לפניה לעזרה
.תפקיד חשוב בבקשת עזרה על רקע של קורבנות ואלימות

:גורמים המהווים חסמים לפנייה לעזרה
לאחר שתלמידים החליטו שעליהם : חוסר מודעות למי לפנות ולמה לצפות מתהליך העזרה

.לא תמיד הם יודעים למי לפנות ומה לצפות מתהליך העזרה, לפנות לעזרה
".עסוקים מדי"תלמידים לא יפנו למורים שנראים להם :  אי זמינות

אם המורה מלמד את התלמיד מקצוע כלשהו והתלמיד  : קונפליקט בין תפקידי המורה
,  חושש שההיבט האישי ישפיע על הדרך בה המורה מדרג אותו במקצוע שאותו הוא מלמד
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.  הוא לא יפנה אליו לעזרה
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שיחהמאפשרבטוחמרחבלבססמנתעל, שיעורבכלהמרכזייםהכלליםעללחזורחשוב

.התלמידיםביןרגשי
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אין צורך להעביר את שני  -למורה): אפשרות ראשונה לפתיחת השיעור-הפתק של יולי 

(.ניתן לבחור בפתיח שמתאים לכיתה, הפתיחים

.  המורה תקריא את הכתוב בשקופית לתלמידים ותקיים שיח בהתאם לשאלות המנחות
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אין צורך להעביר את שני  -למורה): אפשרות שנייה לפתיחת השיעור-בינגו פונים לעזרה 

(.ניתן לבחור בפתיח שמתאים לכיתה, הפתיחים

פונים "כעת נשחק ביחד במשחק בינגו : תלמיד כיתה ב ותאמר, המורה תספר על אורי

בכל פעם נשמע סיפור קצר על אורי ונחשוב יחד למי מהדמויות פנה אורי בבקשת  ". לעזרה

.עזרה

חשוב לשים לב כי על פי רוב תלמידים צעירים יפנו בחלק מהמקרים לדמויות השונות  :למורה

נרצה להרחיב באמצעות הפעילות  , יחד עם זאת(. בעת פנייה לרופא, למשל)בעזרת ההורים 

.  את מעגל האנשים אליהם התלמידים יוכלו לפנות לעזרה
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אם בלוח הבינגו שלכם ישנה  : ותסביר( ב בקובץ"מצ)המורה תחלק לכל תלמיד לוח בינגו 

!  בינגו, דמויות3אם יצרתם רצף של . צבעו אותה-דמות כזו

!אנחנו מתחילים? מוכנים

לשיקול דעתה של המורה האם לחלק את התלמידים לזוגות וכל זוג יקבל לוח בינגו אחד או  * 

.שכל תלמיד יקבל לוח בינגו נפרד
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תוך מתן דגש לכך שמרבית  , המורה תקריא לתלמידים את השאלות ותעודד שיח פורה

,  כמו כן. דמויות שניתן לסמוך עליהן, מוכרות, הדמויות שעזרו לאורי הן על פי רוב מבוגרות

והעזרה  , המורה תדגיש את החשיבות של הפנייה האקטיבית לעזרה כפי שהוצגה בדוגמאות

.  שניתנה בעקבות הפנייה
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.כשבסופו יתקיים דיון בעזרת שאלות מנחות, המורה תקריא לתלמידים את הסיפור
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.קצר בנושאדיןןהמורה תשאל את השאלה ותאפשר לתלמידים 
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:שאלות לדיון

המורה תפנה לתלמידים את השאלות ותעודד שיח רגשי וחיבור של התלמידים למקרים  

ִבים המצריכים עזרה ברשת  חשוב להקפיד שהשיח יהיה מוגן  )אישיים בהם הם זיהו ַמצָּ

בין אם , מומלץ לאפשר מגוון שיתופים, כמו כן(. ומותאם ללא חשיפת יתר של התלמידים

.ולחדד את חשיבות הפנייה לעזרה, הילדים פעלו נכון ובין אם לאו
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.המורה תסכם ותמשיג לתלמידים את הנלמד בשיעור

:חשוב להדגיש כי

ִבים הגורמים לתחושות לא נעימות ומצריכים פנייה  . 1 ברשת אנו עלולים להיתקל בַמצָּ

.  לעזרה

.  פנייה לעזרה היא מקור כוח ולא כחולשה. 2

!אנחנו לא נשארים לבד. חשוב לזהות מבוגרים וחברים אליהם ניתן לפנות ככתובת לעזרה. 3
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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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כל תלמיד יעצב  )המורה תזמין את התלמידים לצייר על דף את לחצן העזרה הפרטי שלהם 

(.  את הלחצן שלו בהתאם לבחירתו

המורה תבקש מהתלמידים לכתוב ליד הכפתור מי הם האנשים אליהם הם יכולים  , לאחר מכן

(.מומלץ לעודד להרחיב את הרשימה עד כמה שניתן)לפנות בבקשת עזרה במידת הצורך 

.  מומלץ לתלות את כלל כפתורי הפנייה לעזרה על לוח בכיתה
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