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פתיח חוויתי לחיבור המשתתפים לעולם המבוגרים ברשת כבסיס להכשרת הצוות לעבודה עם  

:התלמידים בנושא התנהלות מיטבית ברשת ומניעת פגיעה

.ובכל היגד המשתתפים יוזמנו לקום אם הם מתחברים להיגד, המנחה תקריא את ההיגדים

המנחה תבקש מכל המשתתפים לסגור את המצלמה ולפתוח אותה , במידה והמצגת מועברת מרחוק

.במידה והם מתחברים להיגד
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.מרחבי הרשת הינם חלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו ושל תלמידנו

המנחה תזמין את המשתתפים לבדוק עם עצמם כמה אפליקציות מתוך אלה המוצגות הם  

וכן תכיר  , היא תרחיב את ההיכרות עם מספר סוגים של מרחבים ואפליקציות. מכירים

:  105-מילון המונחים של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת: למשתתפים את המרחב המקוון

https://www.gov.il/he/departments/guides/glossary_of_online_terms

להגיב על  , לעקוב אחר פרופילים אחרים, מאפשרות לשתף בתמונות וסרטונים-רשתות חברתיות•

היה בדיסקורדהשימוש המקורי . ודיסקורדאינסטגרם, טיקטוק-דוגמאות. לייקיםולעשות פוסטים

.היום הפעילות התרחבה מעבר לכך. עבור התכתבויות פרטיות וקבוצתיות בהקשר למשחקי רשת

.  קיימת אפשרות לשחק עם מספר רב של שחקניםמשחקים בהם -משחקי רשת•
.לעיתים תקשורת בין השחקנים ממשיכה מחוץ למשחק ברשתות חברתיות

לכתוב הודעות אנונימיות  למשתמשיהמאפשרות -אפליקציות אנונימיות •
מאפשרת פרטיות  הטלגרם. ללא השארת עקבות, למשתמשים אחרים

החלה  קיק. משתתפים200,000מקסימלית וכן אפשרות לקבוצות גדולות עד 
כאפליקציית הכרויות

סטיקר  -בווטסאפתוכנות ליצירת סטיקרים , י פילטרים"תוכנות לעריכת תמונות ע–תוכנות עריכה •

.  יכול לכלול תמונה וטקסט

המרחב מאפשר קבלת  . מאפשרים לילדים לשאול שאלות ולהתייעץ בנושאים שונים-פורומים•

.  105למוקד הפוסטיםבמצבי חרום מנהלי הפורומים מדווחים על . תמיכה ברשת

י הזמנת  "בהן ניתן לקיים שיחות עTEAMS-וZOOM ,MEETכגוןאפליקציות כגון •

imo ,כגון )בחלקן ניתן לקיים מפגשים מקריים עם זר . המשתתפים באמצעות קישור וסיסמא

,ometv omegle )חשיפה לסרטונים פורנוגרפיים, בהן מתרחשות שיחות בעלות גוון מיני  .

את האפשרויות הקיימות בהן  , את הגדרות המשתמש: כאנשי חינוך חשוב שנכיר יישומים אלה
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בניהול המפגש והתקשורת על מנת שהמפגשים שלנו עם צוותי החינוך והתלמידים יהיו מפגשים  

.מוגנים ונעימים, בטוחים
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רגשיים וחברתיים מקבלים מענה ברשת, צרכים התפתחותיים●

הרשת מאפשרת  , זהו תהליך חשוב ומרכזי בגיל ההתבגרות–גיבוש הזהות האישית●

למראה  , לערכיםתגובות הסביבה ולבדוק את למתבגר לדון בעמדותיו עם אחרים 

.  אותן הוא מאמץלזהויותאו 

הרשת נחווית על ידי המתבגרים  –שחרור מהתלות בהורים ויצירת זהות נפרדת●

במיוחד כשההורים נתפסים כמי  , בהיפרדותהמתאים למילוי הצורך כמרחב מרגש 

"  לצאת לעולם הגדול"באמצעות הרשת המתבגר יכול גם  ". לא מבינים בזה"ש

...וגם להישאר בבית

לחוש חלק מקבוצה  שימוש ברשת מאפשר למתבגר –יצירת קשרים חברתיים ●

.  גם אם תחומי העניין שלו אינם נפוצים בקרב חבריו לכיתה או ליישוב, גדולה יותר

ואף לספק הזדמנות  , קבוצות השתייכות חלופיותקבוצות אלו עשויות להוות 

בקרב ילדים ובני נוער הדחויים על ידי קבוצת השווים  להרחבת המעגל החברתי 

.  הן יכולות לשמש כקבוצות תמיכה בזמן משבר, בנוסף. להם

,  צילום תמונות וסרטוניםביניהן , מתבטא במגוון דרכיםהצורך בשייכות ובנראות●

אישור  ולקבל העוקביםלהגדיל את מספר , לצבור לייקיםבשאיפה , פרסום תכנים

.חברתי
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אנחנו  ,כיום אנחנו לא מדברים רק על זמן מסך מבחינת זמן שימוש: רצף השימוש במסכים

-מסתכלים על רצף השימוש במסכים

,  התמכרות התנהגותית)התמכרות למסכים -שימוש כבד-שימוש יתר-מושכלשימוש-שימוש מועט

 Internet)התמכרות לאינטרנט(. ההתמכרות היא לא לטכנולוגיה אלא למה שהיא מאפשרת

Addiction Disorder-IAD) אינה מופיעה עדיין כהפרעה רשומה ב-DSM5 , מוגדרת אך

, כקושי להימנע משימוש באינטרנט עד כדי פגיעה בתפקוד תקין כמו יחסים בין אישיים

.בריאות ועוד, עבודה

לשם מה אנו מנצלים את המסכים  , אנחנו מסתכלים מה אנחנו עושים כשאנחנו במסכים, בנוסף

.'וכו?מפתחים אותנו? את המטרות שלנו? האם לדברים שמקדמים אותנו. בזמן שאנחנו מולם

.ומחוץ למסכיםחשוב לשמור על איזון בין פעולות שונות במסכים, בתוך כך

מדוח בזק
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https://www.kan.org.il/item/?itemid=115294

https://www.youtube.com/watch?v=o9F1js_t6H0&t=3s

:ניתן להרחיב לגבי כל אחת מההתנהגויות

הוא רצה להגיע לשיח  . מאד ברשת ומרגיש בטוח בובקיא' ילד בכיתה ח:ניהול דפי תוכן ציבוריים

הוא ניחן בעולם דמיוני עשיר  . הוא קיים שיחות עם זרים ומסר פרטים אישיים. עם מנהיגי עולם

.וביטחון מופרז והחל לקבל הודעות מפחידות

תמונות פורנוגרפיות וגם  ' אבא גילה במחשב הנייד של בנו בכיתה י:חשיפה לתכנים לא מותאמים

הוא לא ידע מה לעשות ופנה לעזרת המוקד במטרה לקבל סיוע לגבי אופן השיח שינהל  . פדופיליות

.  עם בנו

אפס בלי  "הכיתתי סטיקר עם תמונתו עם הכיתוב בווטסאפראה ' ילד בכיתה ה:יצירת סטיקר

הילדים לא הבינו שפגעו בו  . הוא סיפר לאימו שפנתה ליועצת והיועצת התקשרה למוקד". חברים

.ושניתן לאתר מי המפיץ

חשוב  , בהקשר של צילום והפצה של תמונות וסרטונים אינטימיים ושמירתם במכשירים הניידים

החוק קובע כי הפצה או פרסום של סרטונים ותמונות בעלי אופי מיני  ". חוק הסרטונים"להכיר את 

שנות מאסר5העונש על עבירות אלה הוא עד . ייחשבו כהטרדה מינית ופגיעה בפרטיות

● ה



:מאפייני הרשת מגבירים את מצבי הסיכון

כשלא רואים מי נמצא  . מבלבל ומקשה על הבנת סיטואציות–היעדר קשר העין בין המשתתפים ●

לילדים שלנו זה חסר יותר ומקשה עליהם  . שפת גוף, מין, גיל-בתקשורת איתנו חסר לנו מידע 

.עוד יותר בהבנת סיטואציות

זה מאפשר  , כשהזהות שלנו לא גלויה. יוצרת מרחב פעולה שמאופיין בפחות עכבות–אנונימיות●

ילדים עלולים לפגוע ולחשוב שלא ייתפסו -לעשות דברים שלא היינו עושים אם היו מזהים אותנו

.מאפשר הסרת אחריות ויותר פגיעה, ולא יידעו מי גרם לפגיעה

בתקשורת בין ילדים  . עלולה לגרום להתנהלות לא שקולה ומסכנת–מהירות התגובה המצופה ●

אצל ילדים  . לפעמים דווקא יש יותר זמן, אצל מבוגרים, אין זמן לחשוב. קורה מהרהכלברשת 

מהירות תגובה מקצרת את הזמן לשיקול  . והם מצופים להגיב במהירות, כ מהירים"המסרים בד

.לבחירה ולנקיטת זהירות, דעת

פחות  , חוסר זהירות, משפיעה על לקיחת סיכונים–תקשורת דיגיטלית מייצרת אשליית מוגנות ●

(לעומת תקשורת פנים אל פנים)וויסות ובקרה 

צ  "כ הולך הביתה אחה"ס ואח"אין גבול שעכשיו אני נפגע בבי-המשכיות הפגיעה במקום ובזמן●

...כיון שהם כל הזמן מחוברים, הפגיעה מפסיקה
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וגם בכמות האנשים אליהם ניתן להגיע בהקלקהגם במרחבים השונים-תפוצה רחבה●



חשוב להדגיש שהטיפול באירועי פגיעה שמובאים לידיעת הצוות גם אם הם  
.  הוא באחריות הצוות החינוכי, ס"מתרחשים מחוץ לשעות הלימודים ומחוץ לביה

חשוב שיעשו , נורמות התנהגות כיתתיות או בית ספריות: קביעת נורמות התנהגות. 1

הדרך שלנו לעשות זאת היא גם בשיעורי . בתהליך חינוכי חברתי בשיתוף התלמידים

. כישורי חיים שבהם אנו מקדישים את הזמן לשיח מעמיק בנושא התנהלות ברשת

.ניתן למצוא תכנים בנושאינט"שפבאתר 

חשוב שההורים יהיו שותפים וחלק מתהליך  :אקטיבי-שיתוף הורים באופן פרו. 2

הדרך שלנו לשתף הורים בין היתר היא באמצעות מעגלי . קביעת נורמות ההתנהגות

כשההורים הם חלק מהתהליך סביר  . שיח של הורים וילדים העוסקים בנושא הרשת

גם החומרים האלה  . להניח שיהיה יותר גיבוי והשגחה לגבי התנהלות הילדים ברשת

.ינט"בשפנמצאים 

:סיכון או פגיעה, במקרים של אלימותל"חוזר מנכעבודה בהתאם ל. 3

(.יועצת/היוועצות עם מנהל)ושוטף על ידי הצוות החינוכי טיפול ישיר -

,  הפיקוח על הייעוץ, י"מדריכי שפ)מתוך המערכת גורמים מקצועייםהיוועצות עם -

.באירועים חריגים( פסיכולוגים, הפיקוח הכולל
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.המעורבים באירוע חריגיידוע הורי התלמידים -

בהמשך . חינוכיות מותאמות למקרהפעולות הסברה: המשך טיפול באירוע-

.פגיעה נוספיםלהתמודדות עם הפגיעה חשוב לקיים שיח חינוכי למניעת מקרי

.24/7הפועל , 105פנייה למוקד -



.סיפורים מהכורסא: סדנההמנחה תזמין את המשתתפים לקחת חלק במיני

במידה והסדנה . משתתפים3-במידה והסדנה מתקיימת פנים אל פנים ניתן להתחלק לקבוצות בנות כ

.נערכת בזום ניתן להתחלק לחדרים

.מומלץ לאסוף תובנות מתוך ההתנסות בסדנה במליאה, בתום השיח בקבוצות
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:המנחה תאמר

פוגעניות ואף , מעצימות, חוויות טובות-בסדנה המשתתפים שיתפו במגוון חוויות מהרשת

חשוב שאנחנו כאנשי חינוך נשוחח עם תלמידינו כמבוגרים  . כאלו שכללו מצבי סיכון

משמעותיים בחייהם על ההיבטים השונים המתאפשרים באמצעות הרשת ועל השימוש שהם 

.עושים בה

חשוב לזכור כי משרד החינוך מפעיל מערך חינוכי במטרה לקדם התנהלות מיטבית ומניעת  

העבודה  . דיגיטלית וכישורי חיים-פגיעה ברשת במסגרת תכניות לפיתוח אוריינות טכנולוגית

חטיבת  , יסודי)כלל התכנים הינם תואמי גיל . החינוכי ולאורך כל השנהנעשית על כל הרצף

(.והחברה הערביתד"חמ, ממלכתי)והם מותאמים לחברות השונות ( ביניים וחטיבה עליונה
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כחלק מהעבודה הרציפה לאורך השנה אנו עוסקים במגוון תכנים הקשורים 
השנה אחד מהתכנים שבחרנו לשים . להתנהלות מיטבית ברשת ומניעת פגיעה

.עליהם דגש הוא צפייה ביקורתית ומודעת לתכנים
לא פעם ולא פעמיים מובאים לידיעתנו תכנים מורכבים וקשים בהם צופים הילדים 

אתגרי  )מומו והליוויתן הכחול , למשל". רצים ברשת"אתגרים מסוכנים ש, ובני הנוער
חלקן עלולות , רשת בהם מתבקשים הילדים ובני הנוער כביכול למלא משימות שונות

(.לסכן אותם ואת האחרים
אך השפעתם על הילדים , חוזרים בזמנים שונים, "באים והלכים"האתגרים הללו 

חוסר , דאגה להורים בשל הודעות שרשרת, חרדה, חשש)יכולה להיות מתמשכת 
(.הבנה שאין מדובר במשהו אמיתי ועוד

,  בעלי אופי מיני)כשמגיע לידיעתנו מידע אודות חשיפה לתכנים שאינם תואמי גיל 
מכל סוג שהוא חשוב לדבר עם הילדים ובני הנוער על ( וכומלחיץ , מפחיד, אלים

אנחנו מדברים על עקרונות שמתאימים לשיח לגבי כל  . צפייה ביקורתית מודעת
.אתגר רשת/משחק רשת/סדרה

נתייחס לשיתוף והפצה לצד צריכה מבוקרת של תכנים כדוגמא לכישור חיים  
.ומיומנות שאנחנו רוצים לפתח אצל הילדים כחלק מתכנית כישורי חיים

:בעת השיח עם התלמידים חשוב לשים לב

לנהל שיח מתעניין אודות חווית הצפייה ולתת כלים לצפייה ביקורתית ומודעת:

".זה לא לגילכם"-לומר-

.מלחיצים, מפחידים, מבלבלים, להסביר מדוע חשוב לא להיחשף לתכנים בוטים-

להעביר את המסר כי חשוב לא להעביר הלאה את התכנים ולעצור את מעגל החשיפה  -
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.והפגיעה

.לעודד לפנות לעזרה במידה ונחשפו לתכנים שגרמו להרגיש אי נוחות-

להדגיש את החשיבות בהשגחה ונוכחות הורית במרחב המקוון -להיות בתקשורת עם ההורים

.ובמרחב המדיה

:ראה מסמך מלא בקישור הבא, הצעות וכלים לשיח

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/glishabetuha/Bekesher_Lamas

achim.pdf



,  הימנעות ממצבי פגיעה וסיכון, להכשיר את הילדים ובני הנוער להתנהלות מיטבית ברשת:המטרה

התכניות מנחות את כלל בתי הספר לקיים פעילויות חינוכיות בנושא  . ומתן כלים להתמודד עימם

לצוותי חינוך ופעילויות  הכשרות, בקרב תלמידים" כישורי חיים"במסגרת שיעורי חינוך ושיעורי 

.  וזאת בהתאמה לכל שכבות הגיל ולכל החברות, משותפות עם הורים

כ  "בה בד, תחילת שנת הלימודים: דגשים בשלושה מועדי שיא במהלך השנה3ניתנים , לצד זאת

מקדישים זמן לשיח אודות תקנון בית ספרי וכיתתי וחשוב להכניס אליהם היבטים של התנהלות 

בה זמן המסכים , לקראת היציאה לחופשת הקיץ; לגלישה בטוחה ברשתבשבוע הלאומי; ברשת

.עולה
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שבט'ה,6-11.2.22התאריכיםביןיחולהלאומיהשבוע

עלמתחברים"בסימןויתקייםב"תשפ,שבט'יועד

."בטוח

מוגן , כחלק בלתי נפרד מטיפוח אקלים בית ספרי מכבד

פועל  , ומניעת אלימות כאורח חיים במרחבי החיים השונים

.  משרד החינוך לפיתוח נורמות להתנהלות מיטבית ברשת

פיתוח  , ניתן דגש על תקשורת חיובית ומכבדת, בתוך כך

הגברת הפנייה  , מניעת מקרי פגיעה ומצבי סיכון, חוסן
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.טיפולי במצבים של פגיעה-לעזרה ומתן מענה חינוכי

ב חזרו התלמידים ללמידה בבתי  "בשנת הלימודים תשפ

בתקופה האחרונה אנו מתמודדים עם  . הספר בצל הקורונה

תחלואה שעולה ומצריכה שינויים והתאמות באופני הלמידה  

רבים מקרב התלמידים מצליחים לגייס  . במוסדות החינוך

,  אחרים מתקשים לפלס את דרכם הרגשית. כוחות

.  החברתית והלימודית בתוך מצב של עמימות ואי וודאות

מצב מורכב זה אף הוביל לעלייה בתקופה האחרונה  

.באירועי אלימות פנים אל פנים ובמרחב המקוון

חשוב שנדגיש בפני תלמידינו במהלך השבוע  , נוכח כל אלה

התנהלות חיובית וחברית  הלאומי את החשיבות שב

,  הפיכת הרשת למרחב בו כולם מרגישים שייכות, ברשת

הימנעות  , תוך שמירה על הפרטיות, זאת. קרבה ומוגנות

.ממצבי סיכון ופגיעה והקפדה על שימוש מאוזן במסכים



?מה כדאי לקחת בחשבון בעת תכנון השבוע הלאומי במוסדות החינוך

.  הורים וקהילה, צוותי חינוך, תלמידים: עבודה עם כלל קהלי היעד1.

מניעת פגיעה והתמודדות עם  , עיסוק ומיקוד בהיבטים של התנהלות מיטבית ומוגנת ברשת2.

,  שילוב זה יאפשר לתלמידים. טכנולוגיים ובריאותיים, חברתיים, היבטים רגשיים: אירועי פגיעה

.  לצוותי החינוך ולהורים לקבל תמונה מלאה בכל הקשור להתנהלותם ברשת

ושיעורים בנושא אבטחת " כישורי חיים"סדנאות : עבודה באמצעות סוגים שונים של פעילויות3.

פעילות המשלבת  ; פעילות הסברה של תלמידים; הרצאות מומחים; מידע וסייבר

.  מעורבות הורים באמצעות המרחב המקוון/השתתפות
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ניתן למצוא את קישור לעלונים באגרת המקוונת שהופצה לקראת השבוע הלאומי לגלישה בטוחה 

.ב"ברשת תשפ
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יש ביכולתם לדווח על התוכן , חשוב להדגיש בפני התלמידים כי במידה ונחשפו לתוכן פוגעני* 

.הרשת החברתית בה עלה התוכן/באמצעות האפליקציה
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