
  

   : בטיחות ברשתשם הפעולה
  מאת: חן, עדי, שירה.

גלישה בטוחה ושימוש בטוח   נושא הפעולה:
  באינטרנט

  ואטסאפ  פלטפורמה:

  (שכבה צעירה) ו-ג  גיל:  20-30  כמות משתתפים:
  15.3.20  תאריך:  דקות 50  משך הפעילות:

  להכיר את עשרת הדיברות לגלישה בטוחה באינטרנט  מטרות הפעולה:
  התנסות בתגובות טובות ברשת

  זיהוי אמירות פוגעניות או מחשידות ברשת
  

  מתודת פתיחה

  דקות 5-10  זמן:  אימוג'י סרטים –משחק פתיחה 
   -לכל פעולה 

  על איך תתנהל הפעילות. שליחת הודעה של כללים בקבוצה-
תחרות מי השלושה הילדים הראשונים שמצטלמים בחולצת תנועה (השלוש הראשונים מקבלים נקודת -

  , תחרות קבועה לכל פעולה. בונוס)
   משחק פתיחה:-

שהילדים שמות של סרטים  י שיוצרים'מוגיצירופי א לחניכים שלחויהמדריכים  כדי לחמם את התחרותיות
  שם הסרט.צריכים לגלות את 

  .הוואטסאפהחניכים צריכים לזהות את שם הסרט בהודעות בקבוצת 
  1בנספח  ותדוגמא

  
  

  גוף הפעולה

  דקות10  זמן:  תקין לא תקין
החניכים צריכים לשלוח לחניך ברשתות החברתיות,  שיכולה להישלחהודעה  כל פעם שולחיםהמדריכים 

  .בעיניהםתקינה  הסיטואציהאם -ירוק אימוג'י או לדעתם הסיטואציה לא בסדרבמידה  -י אדום'מוגיא
  את התשובה הנכונה וההסבר לכל סיטואציה.הוואטסאפ לאחר כל סיטואציה המדריך ישלח בקבוצת 

  2בנספח  מצורף מסמך
 

  דקות15  זמן:  בריונות ברשת
בסופו הילדים הקשור לבריונות ברשת, את עצמם מספרים את סיפור  יםקליטמאו  יםסריטמהמדריכים 

  .ברשת בריונותיצטרכו לכתוב תגובה לסיפור ששמעו שבו ילד חווה 
  המדריכים יכתבו לכל ילד אם התגובה שלו טובה ואם לא מה אפשר לכתוב במקום.

  3בנספח הסיפור 
  



  

  

  מתודת סיום

  דקות 15  זמן:  מתודת סיום
  : עשרת הדיברות

המשפט שהילד צריך לכתוב) שיצטרך לכתוב בדף  + כל ילד יקבל משפט או חצי משפט (המדריך יכתוב שם
של עשרת הדיברות  תמונה קולאז'ישלחו את התמונות למדריך והמדריך יצור החניכים לבסוף  .ולקשט

  בגלישה בטוחה ברשת. (המדריך יעצב לאחר סיום הפעולה וישלח מיד כשיסיים)
  

  4בנספח עשרת הדיברות מצורפות 
 

  

  לשימוש המדריך:
  

  מראשהכנות 
  

  
  דגשים חשובים לאופי העברת הפעולה:

  
 ?האם ישנם דגשים שחשוב שהמדריך יקרא טרם הפעילות   

  הדגשים לגלישה בטוחה ברשתידע בדיוק את חשוב שהמדריך 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מה לעשות?  מתודה
  הקלטה או צילום הסיפור  סיפור

  חלוקת דיבר לכל חניך  עשרת הדיברות
  הכנת החידות מראש לשליחה בוואצאפ  חידות פתיחה

    



  

  נספחים
  

   1נספח 
  י סרטים עם תשובות (דוגמאות)'אימוגחידות 

  
  

  
  
  
  
  
  
  



  

   2נספח 
  סיטואציות אימוגי ירוק ואדום

צבע   ההיגד
  אימוגי

  ניסוח כלל לדוגמה  ההסבר

המורה הייתה חולה והיה לנו 
  שיעור חופשי בסבבה.  

המופיעים בהיגד אינם אין סכנה. הפרטים   ירוק
  מזהים ו/או פוגעים.

  

תספר לי איך אתה נראה? 
 אבל את כל הפרטים... 

  

בקשה לתיאור מראה לפרטיו עלולה לגרום   אדום
אי נוחות לילד כבר מראשיתה מכיוון 

שתכליתה אינה ברורה. אם השיחה תגלוש 
לתיאור אינטימי, על הילד לנתק את השיחה 

  מיידית.

חברות אמיתית אינה מתבססת על תיאור 
 חיצוני. 

  

כמה שאנחנו מתאימים, גם 
אני מת על בריטני, בואי 

  נעבור לטלפון...
  

משיחה על זמרת נערצת יש בקשה לעבור   אדום
לשיחה טלפונית. במקרה שלא יודעים מי 

האדם הנמצא מהצד השני  קיים חשש שהוא 
עלול להטריד ולעשות דברים כנגד רצוני. 

מקרה של חברים המכירים אחד את השני ב
אין בכך סכנה. בטלפון הסיכוי להשפעה 

  ולפיתוי גדול אף יותר.

את מספר הטלפון שלי או של הוריי אתן רק 
 לאנשים מוכרים לי או לחבריי. 

  

  אוהבת טלנובלות? איזה?
  

אין סכנה בשיחה על תחביבים משותפים   ירוק
  ללא מסירת פרטים אישיים ומזהים.

  

יש לי תמונה מה זה יפה 
שלו. בא לך להיפגש היום 

 ואני אתן לך את התמונה? 
 
  

כאשר לא מכירים את הדובר עלולה שיחה   אדום
על תחביבים, זמרים, שחקנים, בנים וכדומה 

המובילה להזמנה לפגישה פנים אל פנים 
להיות מסוכנת. במקרה של חברים המכירים 

  .ירוקאחד את השני, זו שיחה המקבלת צבע 

  רק בליווי הורים. –מפגש עם זרים 

את נשמעת מהממת. אולי 
 תצרפי תמונה ? 

  

צירוף תמונה עלול לגרום לזיהוי של הילד על   אדום
  ידי אדם בעל כוונות שאינן תמימות.

לזרים ברשת לא אמסור את תמונתי, כדי 
  שלא תהיה אפשרות לזהות אותי.

אתה תעשה מה שאני אומר 
  לך אחרת... 

הפעלת אלימות מילולית, כוחניות על מנת   אדום
  לגרום למישהו לבצע משהו שהוא לא רוצה.

כשמישהו או משהו ברשת גורם לי לפחד, 
 אספר לאדם מבוגר מייד.

  
יש לך אוספים? אילו 

 אוספים?
  

אין סכנה בשיחה על תחביבים משותפים   ירוק
  ללא מסירת פרטים אישיים. ומזהים

  

חבר שלי צלם שעושה 
פרסומות. רוצה שאסדר 

 לך? 

 ילד המקבל הצעה מעין זו חייב    אדום
לשתף את הוריו או אדם מבוגר שעליו הוא 

  סומך.

אני תמיד משתף הורים אם ברשת מציעים 
  לי דברים.

בדוק כל עצה בטרם תבצע אותה או תיענה 
  לה.



  

  
  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

תיכנס לאתר הזה, לא 
 תאמין מה תראה שם..

  

אדום 
  ירוק או

אם האתר מכיל מידע לא מתאים או לא ראוי 
  לצפייה של ילדים הצבע הוא אדום.

  

את כבר נראית כמו אשה 
 קטנה? 

                    
  

יש להבחין בין מחמאות הניתנות על ידי אדם   אדום
קרוב שאנו מכירים ואוהבים לבין מחמאות 

מאדם זר, שהן בעלות מסר מיני והמשך 
לגרום לתחושה לא נעימה. (כדי השיחה יכול 

לחדד את ההבחנה, אפשר לשאול את 
  התלמידים: למה לדעתם התכוון הדובר?)

כשאני מרגיש הרגשה לא נוחה אני מייד 
  מנתק את השיחה.

  
כשאומרים לי בצ'אט דברים שאינם 
  נעימים, אני מייד מספר להורים או 

  למבוגרים.
 בוא ניגע בגוף ביחד...

  
  

מיני, והמשך השיחה יכול לגרום  יש פה מסר  אדום
  לתחושה לא נעימה.

כשאני מרגיש הרגשה לא נוחה, אני מייד 
  מנתק את השיחה.



  

  
   - 3נספח 

  סיפור
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

   – 4נספח 
  עשרת הדיברות

  
לעולם לא אקבע פגישה או אפגש עם אדם זר שהכרתי ללא אישור  . 1  

 וידיעת ההורים.
 מידע אישי אל תימסרו. -ממתנות חינם היזהרו . 2
 היכנסו רק לאתרים שמתאימים לגילכם. . 3
קיבלתם או ראיתם מסר פוגע? קראו מיד לאדם מבוגר שאתם  . 4

 סומכים עליו.
 אל תכתבו דברים מעלבים ופוגעים ברשת. . 5
 עוצרים וחושבים לפני שמעלים מידע לרשת.-הרשת זוכרת הכל  . 6
 ו את הסיסמא להורים שלכם.השתמשו בסיסמאות לטלפון וספר . 7
אל תעבירו תמונות או סירטונים שלכם או של אחרים לאנשים  . 8

 שאתם לא באמת מכירים.
אל תפתחו הודעות ופרסומות מאנשים או גורמים שאתם לא  . 9

 מכירים.
תוכנות/משחקים/אפליקציות שמצאתם ברשת או  תתקינואל  . 10

 שקבלתם מאחרים ללא מחשבה והתייעצות עם ההורים. 


