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 בפ"תש אדר א'

 2022 פברואר

 בסימן "מתחברים על בטוח" וע הלאומי לגלישה בטוחה ברשתהשב

 בפ"תש, 'א באדר י' - ה', 22.2.11-6בין התאריכים 

 שלום רב, מנהלים יקרים

 

את השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת. שבוע זה נועד לקידום  כמדי שנה, אנו מציינים בחודש פברואר

שמטרתה לקדם , "לא מרימים ידיים - בטוב"באים כנית והתנהלות מיטבית ברשת ומניעת פגיעה והינו חלק מהת

  שייכות, מוגנות ומניעת אלימות במערכת החינוך.

  

ויתקיים בסימן  ב, תשפ"'א באדר י'ועד ' א באדר ה', 6-11.2.22השבוע הלאומי יחול בין התאריכים 

 .105הנושא נקבע בשותפות בין משרד החינוך והמטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת  "מתחברים על בטוח".

 

חוסר ודאות מתמשך, התמודדות עם חולי,  ולמעשה כולנו, ההורים ,תקופה ארוכה  חווים התלמידים, הצוות

דות עם קשיים רגשיים, מצוקה וסיכון. מחקרים וידע מצטבר שינויים תכופים ויחד עם כל אלו גם התמוד

 מראים כי הקורונה גרמה גם להגברה משמעותית של הנוכחות ברשתות החברתיות ובמסכים בכלל טחמהש

 צרכים חברתיים ועוד. ללצרכי למידה, 

 

ובביטויי מצוקות לצד ההזדמנויות לקשר וללמידה ברשת, השעות הרבות במסכים הביאו גם לעלייה באלימות 

. כך למשל מחקרם של פרופ' ענת 105ל בריונות רשת ובפניות למוקד שונות. מחקרים מראים עליה בדיווחים ע

שעות  8-שושני וד"ר אריאל קור ממרכז מיטיב באוניברסיטת רייכמן, מראה עליה ניכרת בשימוש במסכים: מ

יום בממוצע בתקופת הסגרים. החוקרים מציינים שעות ב 12.5-טרום הקורונה, ל 2019ביום בממוצע בספטמבר 

-כי כל פעילויות המסך קשורות בפחות אושר ויותר דיכאון. כמו כן, נתונים השוואתיים של פרופ׳ יוסי הראל

מהילדים ובני הנוער מדווחים  14%פיש, מתוך מחקר שעוסק בהשפעת הקורונה על בני נוער בישראל, מראים כי 

 .2019-ב 11%ונות ברשת וזאת לעומת על קורבנות לברי 2021-ב

התנהלות חיובית וחברית ברשת, את החשיבות שב במסגרת השבוע הלאומי בתשפ"ב, ראינו לנכון להדגיש לכן

הפיכת הרשת למרחב בו כולם מרגישים שייכות, קרבה ומוגנות. זאת, תוך שמירה על הפרטיות, הימנעות 

 במסכים.ממצבי סיכון ופגיעה והקפדה על שימוש מאוזן 

 

רכז/ת רכז/ת התקשוב ו, המב"סהצוות המוביל של בית הספר הכולל את מנהל/ת בית הספר, היועצת החינוכית, 

 .שבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשתב ובמיוחד, אמון על קידום הנושא לאורך כל השנה ,החברתיהחינוך 

בהיבטים מגוונים: רגשיים, חברתיים,  יםלתלמידים ולהורים ועוסק יםשלפניכם מיועד והפעילויות החומרים

ספרית הכוללת הכשרה לצוותי חינוך, סדנאות -ביצירת תכנית בית לכם לסייעמשפטיים וטכנולוגיים. אלה יוכלו 
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לתלמידים של כישורי חיים ואבטחת מידע וסייבר, הרצאות מומחים בתחום, פעילות עם מנהיגות הנוער בבית 

 .הספר ופעילות משותפת עם ההורים

 

 קראת השבוע הלאומי, מעמיד משרד החינוך לרשות בתי הספר את הפעילויות הבאות:ל

לאגרת רחבה ובה כלל הפעילויות של שפ"י, מנהל חברה ונוער וחטיבת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך, ראו בקישור 

 ".מתחברים על בטוח –שבוע גלישה בטוחה תשפ"ב המצורף: "

 

 פעילויות לתלמידים

 הרצאות על ידי גורמים מומחים לנושא: .1

o  במסגרת "האקדמיה ברשת" בהשתתפות מומחים בנושא זוםב" סינכרונייםמפגשים מקוונים "

הרצאות מותאמות לשכבות הגיל  15בתי הספר מוזמנים להירשם להרצאות. יתקיימו   - הרשת

השונות ובהתאמה לחברות השונות )אנשי המקצוע של שפ"י, נציגי המטה הלאומי להגנה על ילדים 

לרישום   , מערך הסייבר, סנגוריה, פרקליטות, הרשות להגנת הפרטיות ועמותת אשנ"ב.(105-ברשת

 .(לחצו כאן

o  יועברו  - לחטיבות ביניים 105המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת של "פנים אל פנים" הרצאות

 ,מחודש פברואר ועד לסוף שנה"ל תשפ"ב. בשלב זה על ידי שוטרים ואזרחים מומחים בתחום

 הרישום להרצאות נסגר בשל הגעה למכסת ההרצאות האפשרית. 

o בשידור חי "חכמים און ליין" בנושא פרטיות ואבטחת מידע אינטראקטיביים שעשועונים 

לרישום  לחצו כאן;בחברה הערבית  בהנחיית ג'ורג' אסקנדר  'ד-')לרישום למשדר לתלמידי כיתות ב

 .(לחצו כאןבעברית בהנחיית עודד פז  'ו-'למשדר לתלמידי כיתות ה

o  ההקלטות  ,שיונגשו דרך צוותי החינוך לתלמידים –הרצאות מוקלטות של מומחים בתחום הרשת

 . פורטל עובדי הוראהוב שפ"ינטאתר בחינוך  לצוותייפורסמו דרך אגרת 

 

 : עים יומשפ , עמיתיםומנהיגויות נוערהבית ספרית פעילות בהובלת מועצת התלמידים  

תלמידים  8,000כ  -במהלך השבוע יפעלו "ומשפעיםעמיתים " פעילות על ידי מנהיגות נוער .א

 תלמידים צעירים.  בקרב כיתתם ובנושא הרשת שיעבירו מפגשים ב

מועצת התלמידים שותפה להערכות לשבוע הלאומי  – ת התלמידיםופעילות בהובלת מועצ .ב

נגשו לבתי ושי  , 105 טוק בנושא מתחברים על בטוח ובפרסום מוקד-יצירת  סרטוני טיקול

 . הספר 

בהפעלת מפגש לייב וטוק, -: שותפים בהפקת סרטוני טיקפורום הנוער של המטה הלאומי .ג

, כמו כן יפעלו הלאומי המטה באתרפורסם י 13.2-בעל הרשת  מדברים - ברשת נוער לנוער

 .המודעות לנושא בכיתתםלהגברת 

 

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/glishabetuha/Igeret_Shavua_Leumi_2022/Igeret_Lehafaza.pdf
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/cycle-of-the-year/national-safe-browsing-week/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/cyber-game-arabic/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/cyber-game-arabic/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/game-smart-safe-buyers/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/game-smart-safe-buyers/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
https://www.gov.il/he/Departments/about/about_the_bureau
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  :פרסום חומרים .2

בין הנושאים: מנהיגים ברשת, מניעת  -פרסום שיעורים חדשים להפעלה ב"כישורי חיים" .א

והכל בהתאם  , דחייה חברתית וחרם ברשתות חברתיות, מניעת פגיעה והפצת תמונות ועוד

 אתר שפ"ינטבהשיעורים יפורסמו דרך אגרת לצוותי חינוך  לחברות השונות.  ולשלבי הגיל 

 . פורטל עובדי הוראהבו

                גילהתכנים מותאמים לשכבות ה אבטחת מידע -פרסום מערכי שיעור בנושא מוגנות בסייבר. ב                    

 יפורסמו דרך אגרת לצוותי חינוך  השיעורים השונות וכוללים מערכי שיעור, מרחבי למידה ועוד.                     

 . פורטל עובדי הוראהוב אתר שפ"ינטב                     

 חברה  -אדם   -אוריינות תקשורת, טכנולוגיה רכה: בעג. תכני מנהל חברה ונוער                    

 

 

 פעילות להורים בשיתוף עם הנהגת ההורים הארצית:

o  כחלק מהתכנית "באים בטוב" של משרד החינוך. ההרצאות בשבוע הרצאות מקוונות להורים

 הלאומי ובמהלך חודש פברואר כולו, יעסקו בנושא הרשת. להלן פירוט ההרצאות: 

ירון סלע פסיכולוג קליני חוקר  -" ילדים ומסכים בתקופת הקורונה" - 7.2.2022 בתאריך

 .נטרנטיא

 105המטה הלאומי  – "ברשתכיצד נגן על ילדינו " - 14.2.2022 בתאריך

 אוריה חורש פסיכולוגית חינוכית  -"הורה ממשי בעולם וירטואלי"   - 21.2.2022 בתאריך

 מדריכת שפ"י  –"התמודדות הורית בעידן המדיה" לחמ"ד   -והרצאה בנושא 

 105מפקחות שפי  –"פגיעות מיניות ברשת" עברית / ערבית  - 28.2.2022 בתאריך

 הורים   פורטלההרצאות יתפרסם במידע אודות 

o שיונגש  הפקת סרטון הסברה להורים בסימן מתחברים על בטוח – סרטוני הסברה להורים

 פורטלבו פורטל עובדי הוראה, אתר שפ"ינטבדרך אגרת לצוותי חינוך  יפורסםלבתי הספר. 

 . הורים 

o תפורסם הצעה לפעילות במסגרת  – פרסום מודל לקיום מעגלי שיח הורים מורים ותלמידים

בית הספר המאפשרת שיחה משמעותית בין תלמידים והורים באשר להתנהלות מיטבית 

  פורטל עובדי הוראהוב אתר שפ"ינטבדרך אגרת לצוותי חינוך  יפורסם ברשת.

o ובשיתוף נציגי משרד לדים ברשת הרצאות לציבור בהובלה של המטה הלאומי להגנה על י

 אתר שפ"ינטובאתר  הלאומי המטה באתרהחינוך יפורסמו 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
https://view.genial.ly/61ec3bce402db7001224d3ea/
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/support/lectures-for-parents
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/support/lectures-for-parents
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/support/lectures-for-parents
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
https://www.gov.il/he/Departments/about/about_the_bureau
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
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 פורטל עובדי הוראה, לאתר שפ"ינטבהודעות ובתכנים לעבודה שיעלו ליתן להתעדכן באופן שוטף נבנוסף, 

 מוסדות חינוך, תלמידים והורים. - ספיםוכן לפורטלים נו

תוך הקפדה על שמירת  תוצרי התלמידיםאת את עשייתם ו הנחות את בתי הספר לחשוף ולפרסםלמומלץ 

 .לחוזר מנכ"ל שמירת הפרטיותבהתאם זכויות יוצרים ושמירת הפרטיות 

כנסים המתקיימים יתעדכנו אודות קיומם של  מערך הבית ספרימומלץ כי אנשי המקצוע המובילים את ה

 לקראת השבוע הלאומי. במחוזות

 

 ,ופורהמאחלים לכולנו שבוע מוצלח 

 

 לוקעינב                                חגי גרוס                קובי רפאלי        

 מנהלת אגף בכיר שפ"י          מנהל מינהל חברה ונוער   תקשוב      מנהל חטיבת 
 המנהל הפדגוגי                                                       וטכנולוגיות בחינוך             

 

 

 
 שרת החינוך, חה"כ הד"ר יפעת שאשא ביטון העתקים:
 דלית שטאובר מנכ"לית משרד החינוך, הגב'  
 סגן השרה, מר מאיר יצחק הלוי  
 מנהלת המנהל הפדגוגי, הגב' אינה זלצמןוסמנכ"לית בכירה   
 מר מוהנא פארס ,מינהל חינוך טכנולוגי ומנהל נכ"לסמ  
 הנהלת המינהל הפדגוגי  
 מחוזותהמנהלי   
 , ד"ר שי פרוכטמןברשויות המקומיות יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך  
 הגב' מיכל מנקססמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי,   
 ראש תחום חינוך במרכז השלטון האזורי, הגב' מירב בן שימול  
 מר מירום שיף ,ארציתההורים היו"ר הנהגת   
 יו"ר מועצת תלמידים והנוער הארצית, מר עומר שחר  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/national-safe-browsing-week-2022/
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sc7ak3_6_3.htm

