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 צוות חיים ברשת

 

 מר' מוסא גדיר מנהל בית הספר

 מר' מוחמד גדיר רכז תקשוב

 סואעד גב' סוכינה יועצת חינוכית

 גב' ח'ייריה  שחאדה מחנכת 

 גב' לינא ח'טיב רכזת חינוך חברתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 העולם המקוון והשפעתו על הפרט:

את הסביבה, יר על אנשי החינוך להכ ומפחית את יכולת ההשפעה בהקשרחוסר הבנה בתחום מוביל לפער גדול בין עולם המבוגרים והילדים 

 ת כלים לילדים, תמרורי הכוונה ותמיכה.הקניילהראות בה נוכחות, 

 שימושיים ברשת האינטרנט להרחבת ידיעותיו של המורה וההורה) כמו פורמים, בלוגים, רשתות חברתיות(כלים 

י )כמו קשיים חברתיים, דימו חיי הילדים והנוער, הקשיים ודרכי ההתמודדות  עם אתגרי הגיל.ם תרבות הנוער באינטרנט להכיר אורח הכרות ע

 גוף והפרעות אכילה, זהות מינית(.

 אפשרות להציע את שירותיו באופן מקוון במגוון עזרים. למורה טרנט, ככלי תקשורתי, מזמנת רשת האינ

 הכרות בסיסית עם שימושי מחשב וגלישה באינטרנט דרישות קדם:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אתיקה ומוגנות ברשת תתכנון שנתי של פעילויו 

 היעד
יחס )בהתי

לעוגנים שציינו 
 לגבי המטרה (

פעילות מרכזית 
 להשגת היעד

 לו"ז בתיאום עם
 שלבי התארגנות

 

 
  

 
תוך ציון אוכלוסיית 

 היעד
 

מועד 
 התחלה

מועד 
 סיום

אבני דרך מרכזיות 
 שיבוצעו כחלק מהפעילות

 מועד סיום

מדד  תוצאה בהתייחס 
ליעד)יש לצייון את הערך 

הרצוי לסיום תשע"ב 
ך בסוף שנה"ל יחסית לער

 תשע"א
  

חשיפת התוכנית 
של האינטרנט 

הבטוח בפני 
 המורים 

 

הרצאות  לצוות 
, שיתוף המורים

המורים בפעולות 
 להשגת היעד

צוות חיים 
 ברשת

 מתחילת 
 נובמבר

סוף שנת 
 הלימודים

ליווי המורים 
בהשתלמות הבית 

, קיום ישיבות  ספרית
 למורים בנושא

  
 מצוות המורים  011%

 ישתתפו בישיבות 

חשיפת המורים 
להכיר את העולם 
המקוון והשפעתו 

 על הפרט

בניית תוכנית  
לתכנים שהתלמיד 

אליהם או  נחשף
  . ףעלול להיחש

הזנת חומרים 
וקישורים באתר 

 הבית ספרי.

צוות חיים 
 ברשת

תחילת 
 דצמבר

 
בניית מצגת ע"י צוות 

 "חיים ברשת"
  

מורים ת המצוו 011%
 ישתתפו בפגישה

חשיפת ההורים 
לתוכנית "חיים 

העלאת  ברשת"
מעורבות ההורים 

 בשימוש הרשת

יום שיא בנושא 
 הבטוח  טהאינטרנ

הזנת חומרים 
וקישורים באתר 

 נוסף  ספרי. הבית 
אות  הרצאות, ומצגל

 ממוחים בתחום
 

צוות חיים 
ברשת, וועד 

 הורים

אמצע 
 ינואר

 
תיאום עם הרשות 

הפיקוח המקומית, 
 המקצועי, וועד הורים

מההורים יטלו חלק  07%  
 בפעילות

 
 

        



 
 :פירוט
 נות הרשת ומתן עצות לגלישה בטוחה.כהמורים ייחשפו על ידי הרצאות לס .1

 שעה חודשית לכל כיתה במסגרת שעת החינוך לכל התלמידים. .2

 חשיפת ההורים על ידי מומחים לאינטרנט הבטוח וזה במהלך כל סוף סמסטר. .3

 .22222212נטרנט בטוח אשר יתקיים ביום השתתפות ביום הלאומי לאי .4

 השתתפות בסקרים בית ספריים, מחוזיים וארציים. .5

 שיתוף פעולה עם האחראי על האינטרנט הבטוח במגזר הערבי לקידום ההבנה והטמעתה בקרב התלמידים וההורים. .6

 

 בכבוד רב

 צוות חיים ברשת

 

 
חשיפת 

 התלמידים

לתוכנית " 
חיים ברשת" 
 גלישה בטוחה

יום שיא, ניצול שעות 
המחנך, הרצאות 
בנושא . חומרים 
וקישורים באתר 

 הבית ספרי.
צוות חיים 
ברשת,  

כל 
תלמידי 

בית 
 הספר

אמצע 
 ינואר

סוף 
שנת 

הלימודי
 ם

פיקוח תיאום עם ה
המקצועי, המדריכים 

הבית ספריים, המחנכים 
 והמורים המקצועיים

  

מתלמידי בית הספר  077%
 יטלו חלק בפעילות

הגנה על הבטחת 
 הפרטיות

  

שיח הקניית ערכים ל
)אתרים  בצ'אט

 חברתיים(
חשיפת הפאן החוקי 

 לשימוש ברשת
)הזמנת עורך דין או 

 משטרה(
המודעות  העלאת

והקניית ערכים 
 לגלישה בטוחה



 


