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כמה מילים לפני...

יחידות לימוד אלו, זה"ב – זהירות בטכנולוגיה, נועדו ליצור שיח בנושא הטכנולוגיה, 
ולהקנות לתלמידים ידע ולהשתמש בה כראוי ולהתמודד עם האתגרים שהיא מציבה 

לפניהם.

בבסיס מערכי השיעור עומדת התפיסה החסידית, כי כל כלי שקיים בעולם יש לנצלו 
לקדושה. יחד עם זאת, אי אפשר ואסור להתעלם מהסכנות השונות שהשימוש 

בטכנולוגיה מזמן לנו. 

נקודת המוצא היא כי היום, כל התלמידים חשופים לשימוש בטכנולוגיה במידה כזו 
או אחרת, ולכן יש להתייחס לטכנולוגיה כאל מצב נתון, והשאלה היא לא 'האם' 

להשתמש בה, אלא 'איך'. גם אם נניח שלרוב התלמידים בכיתות א-ד אין סמרטפון, 
עדיין ברור שלרוב הגדול של הילדים יש בבית מחשב או סמרטפון ובדרך כלל גם 

וגם... בנוסף, גם תלמידים שבבית אינם חשופים למכשירים אלו או חשופים במידה 
מבוקרת, נחשפים לשימושים שונים על ידי חברים, תלמידים משכבות בוגרות, 

ואנשים בסביבה.

לכולם ברור החשיבות לתת הדרכה בנושא זהירות בדרכים, גם אם ברור לנו שהילד 
לא יוציא רישיון בשנים הקרובות, כיון שכל ילד עלול להיקלע לסיטאוציות שונות 

בכביש. בדומה לכך, גם אם לילד אין סמרטפון אישי, עדיין כל הילדים חשופים 
לשימוש בטכנולוגיה, אם זה במסגרת בית הספר, הבית או החברים. לכן, הדרכה זו 

הכרחית כדי לשמור על בטיחות הילדים הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית.

היחידה הראשונה מקנה כישורי חיים לשימוש נכון בטלפון, ומכוונת לכך שגם כאשר 
יש לילדים צורך בטלפון, צורך זה יכול לקבל מענה במכשיר פשוט.

היחידה השנייה מתייחסת לסכנות בשימוש באינטרנט, ולכללי זה"ב המגינים מפני 
הסכנות ביניהם חשיבות הסינון.

ביחידה השלישית התלמידים יקבלו כלים לניהול זמן בכלל ולניהול זמן מסך בפרט.
לכל יחידה מצורפת מצגת, המאפשרת ללמד את היחידה גם בלמידה מרחוק, אך 

תורמת גם בלמידה בכתה – מסייעת הן למורה והן לתלמיד לעקוב אחר רצף השיעור.
בנוסף, לכל יחידה מצורף דף עבודה לתלמיד.
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מטרות:
1. התלמידים יבינו כי הטלפון הוא כלי תקשורת במקורו, והייעוד המרכזי שלו הוא לאפשר 

תקשורת עם אנשים שנמצאים במרחק.

2. התלמידים יקבלו כישורי חיים לשימוש בטלפון )מתי ולאיזה צורך להתקשר/לשלוח 
מסרונים(, ויבחינו בין שימוש נכון ומועיל, לבין שימוש שגוי.

3. התלמידים יבינו שהם יכולים להפיק תועלת ממכשיר-חכם של ההורים, אך לא בהכרח 
יש להם צורך במכשיר כזה, וגם כאשר יש להם צורך בטלפון )כדי לשמור על קשר בזמני 

נסיעות וכד'( צורך זה יכול לקבל מענה גם בטלפון פשוט.

הערה למורה: אורך הפעילות דורש יותר משיעור. כדאי לתכנן מראש שני 
שיעורים, או לתכנן אילו חלקים בשיעור לקצר/ להשמיט.
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פתיחה: מה זה 'פלאפון'? 
הצגה ולמידה במליאה / קבוצות  //  15 דקות

המורה תספר לתלמידים על אורח שהגיע ממקום רחוק )מאדים/ארץ רחוקה( ואינו 
מכיר את העולם בו אנו חיים. כעת הוא רואה לראשונה קופסה כזו והוא אינו יודע 

מהי, למה היא מיועדת. 

אם למורה יש כשרון משחק, היא יכולה להציג את האורח, להחזיק בקופסה ולהביט 
בה מכל הכיוונים, לנסות לדפוק איתה מסמר על הקיר )אולי זה סוג של פטיש?(, 

לנסות לפתוח אותה, וכד' וכך להכניס את התלמידים לעניינים באווירה טובה.

נציג בפני התלמידים פלאפון ונבקש מהתלמידים להסביר ל'אורח' מהי הקופסה 
המוזרה הזו ומה עושים איתה.

כדאי לרשום את תשובות התלמידים על הלוח – מהם שימושי הפלאפון. 
לאחר ניסוח הגדרות לפלאפון, התלמידים יכירו את התפתחות הטלפון מאז הומצא 
הטלפון הראשון ועד לטלפון החכם הנפוץ בימינו. מטרת הפעילות היא לחדד אצל 

התלמידים את השימוש העיקרי של הטלפון: תקשורת עם אנשים.

התלמידים יתחלקו לקבוצות, בכל קבוצה 5 תלמידים. כל תלמיד מקבל כרטיס עם 
תמונה והסבר על אחד משלבי התפחות הטלפון. התלמידים צריכים לשער בעצמם 

את הסדר של הכרטיסים וכך יקראו ויכירו את התפתחות המצאת הטלפון.
אפשר גם לעשות פעילות זו במליאה ולבחור 5 נציגים שיקבלו את הכרטיסים, יקריאו 

אותם בפני התלמידים והתלמידים יצטרכו לשער את סדר הכרטיסים לפי היגיון.

כרטיסים, נספח 1.

כדאי שהמורה תוסיף בעל פה הסבר אודות 'הטלפון של פעם', כיון שחלק גדול 
מהתלמידים כלל לא מכירים מציאות כזו, ותיאור בעל פה יוסיף צבע ונופך, יכניס את 

התלמידים לאווירה, וידגיש את השינויים והשפעתם.
לסיכום פעילות זו, המורה תשאל: מה מטרתו העיקרית של הפלאפון? וכך יתחדד 

ייעודו של הטלפון ככלי לתקשורת.
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חלק ראשון: כך נתקשר נכון
סיפור ודיון במליאה  //  15 דקות

  שאלה לדיון: מתי מתאים להתקשר בפלאפון? למי? לשם מה? 
)שיחה עם בני משפחה, הזמנת חברים, התעניינות בילד שלא הגיע לבית ספר, ילד 
שנמצא לבד יכול להתקשר להורים כשהוא דואג או כשקורה לו משהו, בירור מידע 

דרך הטלפון וכדומה(.

לאחר תשובות התלמידים, המורה תקריא בפני התלמידים סיפור על ילד שהשתמש 
בטלפון בסיטואציות שונות, ובסיום הסיפור תפתח דיון עם התלמידים באילו מקרים 

השימוש בטלפון היה יעיל וטוב, ובאילו מקרים השימוש בטלפון היה מיותר/פוגע תוך 
הסבר מנומק אודות השימושים השגויים.

יוסי הוא ילד חמוד וטוב שלומד בכיתה א/ב/ג. יום אחד אמא של יוסי היתה צריכה לצאת 
מהבית ללא תכנון מראש. היא פנתה ליוסי ולקובי אחיו הגדול ואמרה להם: "אני צריכה 

לצאת לפגישה חשובה. בבקשה תשחקו יפה ותסתדרו. אם יש בעיה, אתם יכולים 
להתקשר אליי, להתראות, חמודים".

יוסי רצה לשחק בכדור של קובי, הוא ביקש ממנו יפה אך קובי לא הסכים. יוסי התקשר 
לאמא ואמר: "אמא, קובי לא מסכים לי לסכם בכדור שלו".

"תנסה שוב לבקש ממנו, ואם הוא לא מסכים אז תמצא משחק אחר", אמרה אמא 
וסגרה את הטלפון.

כעבור כמה דקות יוסי הרגיש שהוא רעב. הוא התקשר לאמא ואמר: "אמא, אני רעב".
"אולי תיקח לך מהמקרר פרי או ירק?", הציעה אמא. "ואתה יכול גם להכין לך סנדוויץ 
או לקחת ביסקוויטים מהארון. כשאחזור מהפגישה אכין לכם ארוחה. בינתיים תשתדל 

להסתדר".
יוסי אכל תפוח, ואז היה לו משעמם. הוא שוב התקשר לאמא: "אמא, משעמם לי, מה אני 

אעשה?". 
"אולי תצייר? אולי תבנה בלגו החדש? או שתקרא ספר?", הציעה אמא ואמרה: "יוסי, אני 

בפגישה, והטלפונים קצת מפריעים לי. בבקשה תתקשר רק אם יש משהו דחוף".
 יוסי שיחק קצת בלגו, ואז נזכר שחבר שלו, דניאל, הזמין אותו לשחק בביתו.

הוא התקשר לאמא ושאל: "אמא, אני יכול ללכת לדניאל לשחק אצלו? אמא שלו מרשה".
"כן, אתה יכול להישאר אצלו עד השעה 5, ואז תחזור הביתה", אמרה אמא וביקשה מדני 

לקחת את הפלאפון המשפחתי.
יוסי כבר היה כמה פעמים בביתו של דניאל, וזכר את הדרך. אך כשהגיע לרחוב הנביאים, 

שם גר דניאל, לא מצא בדיוק את הבנין. הפעם הוא התקשר לדניאל ושאל אותו: "מה 
הכתובת המדויקת שלך?", דניאל הסביר לו ויוסי מצא את הבנין.

יוסי ודניאל שיחקו יחד, ואז נזכר יוסי בפלאפון שבכיס שלו. הוא רצה להראות לדניאל את 
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הפלאפון ולהרגיש חשוב. לכן, הוציא את הטלפון והתקשר לנועם, חבר שלו ושוחח איתו, 
בזמן שדניאל ממשיך לשחק במכוניות.

פתאום יוסי שם לב שכבר כמעט 5:00. 'בקושי הספקתי לשחק עם דניאל, חשב לעצמו, 
סתם דברתי בטלפון עם חברים. אולי אשאר עוד קצת?'.

יוסי התקשר לאמא ושאל: "אמא, את מרשה לי להישאר עוד קצת אצל דניאל?".
"בסדר", אמרה אמא, "תחזור ב5:30".

בחמש וחצי יוסי הודה לדניאל וחזר הביתה, כשהגיע הביתה ראה שהפלאפון כמעט בלי 
סוללה... מישהו יודע מדוע?

  בסיום הסיפור המורה תערוך דיון באילו מקרים השימוש בטלפון היה 
נחוץ ומועיל ומתי היה מיותר ומפריע. חשוב גם לנמק כל מקרה.

 כיבוד הורים – מתי הפלאפון מסייע לנו בכך? מתי מפריע?
 אהבת ישראל – כיצד נחזק את הקשר עם החברים? ממה עלינו להיזהר?

)טלפון כדי לבקש מאמא רשות ללכת לאיזה מקום הוא חשוב, וגם כאשר יש בעיות 
אפשר להיעזר בטלפון כדי לפתור זאת )כמו למשל, למצוא את הבית של החבר(. 

לעומת זאת, שיחה לאמא על כל בעיה קטנה – מפריעה לאמא, וגם לא מאפשרת 
לילד להתמודד ולפתור בעיות בכוחות עצמו; שיחה לחבר אחר, בזמן שהוא משחק 
אצל דניאל – פוגעת בחבר שנמצא לידו, ולא מאפשרת לו ליהנות מהמקום בו הוא 

נמצא. לסיכום, אין צורך ולא נכון להתקשר על כל דבר קטן, אלא להפעיל חשיבה מתי 
יש צורך ותועלת בשימוש בטלפון(.

  התלמידים ישלימו בדף עבודה משימה 1 שימושים מועילים ושימושים 
שגויים.

חלק שני: שימוש נכון במסרונים
פעילות בקבוצות  //  15 דקות

.)SMS( כאשר הטלפון הנייד התפתח, התווספה אפשרות למשלוח הודעות-מסרונים

  שאלה לדיון: מישהו התנסה בכך? מתי אנו שולחים הודעות?

  התלמידים יפענחו כתב סתרים במשימה 2 בדף עבודה, ויגלו את 
המשפט: "חושבים לפני שכותבים".
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המורה תסביר: מסרונים הם בעצם צורת דיבור, חשוב להבין מתי כדאי להשתמש 
בצורה זו, וחשוב לזכור להשתמש בה בצורה מתאימה, כמו בדיבור: להקפיד על שפה 

נקיה ומילים טובות.
 כאשר אנו שולחים הודעה אנו לא נמצאים מול האדם שמקבל את ההודעה, 

ולעיתים זו הסיבה שאנו פחות מתביישים ועלולים לכתוב מילים שלא היינו אומרים 
אותם. חשוב לזכור שמבחינה מסוימת ההודעה יותר משמעותית מדיבור, כי היא 

נשארת, ואפשר להעביר אותה לעוד אנשים, ולכן צריך עוד יותר לחשוב לפני 
שכותבים. איך נרגיש אם נדע שאמא/מורה/חבר אחר רואה את ההודעה? 

 כל קבוצה תקבל הודעת SMS ותנסה להסביר בהתאם לתוכן מתי 
השימוש בהודעות נחוץ ומסייע לנו, או מה הבעיה בהודעה.

הודעות מועילות:
ֵם   ׁשָלוֹם אִמָּא, ָרצִיִתי לְעְַדכֵּן אוָֹתךְ ׁשֶהִגַּעְּתִי בְּׁשָלוֹם בָּרוּךְ הַּשׁ

 הַכְּתֹבֶת לְהַעֲבִיר אֶת הַחֲבִילָה: ְרחוֹב הַחֲבַצֶּלֶת 32 
ִׂמַּחְּתְ אוִֹתי   ּתוָֹדה ַרבָּה עַל הַמַּּתָנָה הַיָּפָה ׁשֶנַָּתּתְ לִי, ש

ְ  ׁשָלוֹם ׁשִיָרה, ָרצִיִתי לְבַקֵּׁש סְלִיחָה עַל ׁשֶפָּגַעְּתִי בָּך
 ׁשָלוֹם ׁשִיָרה, הַאִם ּתְִרצִי לִלְמֹד אִּתִי לַמִּבְחָן? 

זְכֶֹּרת נָא לְהָבִיא לְמָחָר פִּנְַקס חִסּוּנִים  ּתַלְמִיִדים יְָקִרים, ּתִ
זְכֶֹּרת עַל הְַדלַָקת נֵרוֹת / מֶסֶר מִפָָּרׁשַת ׁשָבוּעַ / סִפּוּר חֲסִיִדי: ....  ּתִ

שימוש שגוי בהודעות:
 אֵיזֶה מְעַצְבֵּן אַּתָה 

 חָ..חָ..חָ.. 
 מָה הַמַּעֲֶרכֶת לְמָחָר? << נוּ? << לָמָּה אַּתְ לֹא עוֹנָה? << ???

ֶׂה?  << אוּלַי סֻלָּמוֹת וַחֲבָלִים    ְׂחָק לַמְּסִבָּה?  <<  כֵּן  << מָה נַעֲש  רוֹצֶה לְהָכִין בְּיַחַד מִש
ּ עִם כַּדּוּר  << מָה? אֵין לִי ַרעְיוֹן ֶהו ּ  << אָז אוּלַי מַּשׁ << כְּבָר עָשׂו

  התלמידים ישלימו משימה 3 בדף עבודה – המותר והאסור בשליחות 
מסרונים.

חלק שלישי: פשוט – לא מתבלבלים! 
דיון  //  10 דקות

המורה תציג בפני התלמידים איור של ילד שסוחב על הגב/בידיים הרבה חפצים: 
טייפ, מצלמה, קופסאות משחקים, מחשבון, מחשב, שעון מעורר.
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  שאלות לדיון: מה דעתכם על הילד? מדוע הוא סוחב כל כך הרבה 
דברים? האם הם נחוצים לו?

ננסה לפרק ולראות מתי כל חפץ נחוץ:
 טלפון – כשרוצים לדבר עם מישהו

 מצלמה – כשיוצאים לטיול
 טייפ – במסיבה

 משחקים – בזמן של פנאי
 מחשבון – בשיעור חשבון, כשעורים חישובים

 מחשב – לצורך צפייה / למידה
 שעון מעורר – לדעת מה השעה, לקום בזמן

האם צריך לסחוב את כל החפצים, כל הזמן? לא! כאשר סוחבים הרבה חפצים שאינם 
הכרחיים זה מכביד ומפריע לנו.

  שאלה לדיון: יש לכם רעיון כיצד יישומים שונים )שהם לעיתים מועילים/
מענינים/מהנים( בפלאפון מפריעים לנו בסיטואציות שונות?

למשל:
 משחקים/סרטים: כאשר נמצאים במפגש/מסיבה/ארוחה עם בני משפחה/חברים, 
מונע מאיתנו להתרכז ולהתחבר לאנשים שנמצאים סביבנו. גם בזמן בו נדרש ריכוז 

)הכנת שיעורי בית, למידה למבחן וכד( – שימוש במשחקים/סרטים פוגע בריכוז 
וקוטע את החשיבה. האפשרות להנות בקלות גם מקשה עלינו להתאמץ וללמוד, כי 

הרבה יותר כיף לשחק...
 צילום: אם משתמשים בטלפון חכם לצורך למידה מרחוק, האפשרות לצלם/לשחק/

לצפות מסיחה את הדעת מהלמידה. 
 הודעות וקשר עם אנשים: כאשר יוצאים לטיול עם משפחה/חברים או במסיבת 

סיום, אפשר להיעזר במצלמה, אך זה מפריע שמתקשרים ומשוחחים סתם עם חברים 
לא פנויים ליהנות מהטיול/מהמסיבה.

 שעון מעורר: כאשר רוצים לקום בזמן שעון מעורר יכול לעזור, אך אם משתמשים 
בפלאפון בתור שעון מעורר הוא גם יכול לצלצל )קבלת שיחה/מסרון( באמצע הלילה 

ולהפריע לשינה.
המורה תסביר: בעבר, כל מכשיר היה בפני עצמו ולקחו אותו לשימוש רק כאשר 

התעורר בו הצורך. כיום, בטלפון חכם יש את כל האפשרויות יחד. זה גורם לנו לבלבול, 
ומפריע. לכן, יש אנשים שמעדיפים גם כיום להשתמש במכשיר טלפון פשוט, וכך הם 

יותר ממוקדים. כאשר הם צריכים אפשרויות משוכללות יותר – הם נעזרים במחשב 
לשם כך. 
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אולם, הרבה מבוגרים צריכים מכשיר חכם לצרכי עבודה, או שהתרגלו ונוח להם 
יותר מכשיר כזה. גם אצל אנשים מבוגרים עלול להיות בלבול בין השימושים השונים, 
אך לעיתים למבוגרים אין ברירה, כי הטלפון משמש אותם לא רק לתקשורת אלא גם 
לעבודה ולצרכים חשובים )וייז שיראה להם את הדרך, מצלמה לצלם את המשפחה 

ולעיתים לצלם מסמכים, גישה לאפליקציות שונות שיתנו להם מידע על בנקים/
תחבורה/רפואה וכד' דרך אפליקציות(. 

אך ילדים בוודאי לא זקוקים שיהיה להם כל הזמן את כל השימושים האלו, ולכן גם 
כאשר ילד צריך לקחת פלאפון כדי להיות בקשר, הוא יכול להסתדר בטלפון פשוט 

שיעזור לו להיות בקשר, ואין לו צורך בטלפון חכם, כי האפשרויות הנוספות שיש 
במכשיר כזה יפריעו לו ויסיחו את דעתו.

סיכום: יוצרים הוראות שימוש
קבוצות וסיכום במליאה  //  5 דקות

המורה תסביר: כשקונים מוצר ובמיוחד מכשיר חשמלי מקבלים הוראות שימוש כיצד 
לעבוד נכון עם המכשיר ולהפיק ממנו תועלת, מבלי להינזק.

למשל, בהוראות שימוש לפלאפון מוסבר להרחיק אותו ממים, כמה זמן צריך להטעין 
אותו וכדומה. היום למדנו על סוג אחר של הוראות שימוש – כל מיני כללים איך 

נשתמש נכון ולתועלת בפלאפון.

 אפשרות א: כל זוג ילדים יקבל מקרה, יציע כיצד נכון להשתמש בפלאפון 
במקרה זה ובהתאם לכך יבחר את הכלל המתאים ויציג אותו בפני הכיתה.

מקרים, נספח 2. 

  אפשרות ב: כל קבוצת ילדים תקבל כלל, ותתבקש להכין פלקט ולאייר 
בהתאם. את התוצרים אפשר לתלות בכיתה.

הכללים יופיעו על הלוח.
ֵׂה ֲעש

ֵר לַהוִֹרים ּ בִּבְעָיָה נִמְצָאִים, נוּכַל לְהְִתַקּשׁ  כְּׁשֶאָנו
ֵר  כְּׁשֶחָבֵר לֹא מְַרגִּיׁש טוֹב וְחָסֵר, נוּכַל לְהְִתעַנְיֵן בּוֹ וּלְהְִתַקּשׁ

ָׂפָה נְִקיָּה וּמִלִּים טוֹבוֹת ְִרים וְׁשוֹלְחִים הוָֹדעוֹת, מְַקפִּיִדים עַל ש  גַּם כְּׁשֶמְִּתַקּשׁ
ַׂמֵּחַ, בְּמִסְרוֹן מַחְמִיא וּמְׁשַבֵּחַ ּוּלָת נוּכַל לְש  אֶת הַז
ָה  הַפֶּלֶאפוֹן נוֵֹתן גִּיׁשָה, לְהָפִיץ הוָֹדעוֹת ׁשֶל ְקֻדּשׁ
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ֶׂה לֹא ּתֲַעש
 לֹא נִׁשְלַח וְלֹא נַעֲבִיר הוָֹדעָה ׁשֶמְּזַלְזֶלֶת אוֹ מְבַיֶּׁשֶת חָבֵר אַחֵר

ַׂחֲִקים, בַּפֶּלֶאפוֹן לֹא מְִתעַסְִּקים  כַּאֲׁשֶר לוֹמְִדים אוֹ מְש
 בְּמִפְגָּׁש עִם בְּנֵי מִׁשְפָּחָה אוֹ חֲבִֵרים, לֹא נְִתעַסֵּק בַּפֶּלֶאפוֹן וּבְִדבִָרים אֲחִֵרים

 לֹא מַחְִרימִים חֲבִֵרים )מיועד לאוכלוסיות שמכירות את הוואטסאפ, יש מקום לדבר 
על ילד שמשאירים אותו מחוץ לקבוצה וכד'(

  התלמידים ישלימו משימה 4, ויכתבו כללי עשה ולא תעשה בפלאפון
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ַהּטֵלֵפוֹן
ְַּרכּוֹ הָיָה  ִים ׁשָנָה הֻמְצָא הַּטֵלֵפוֹן, ד לִפְנֵי כְּמֵאָה וַחֲמִּשׁ
ּ יְָקִרים  ְּגָמִים הִָראׁשוֹנִים הָיו ֵר. הַד אֶפְׁשָר ַרק לְהְִתַקּשׁ

וּכְבִֵדים, וְַרק בִּמְעַט מְקוֹמוֹת הָיָה מַכְׁשִיר כָּזֶה.
ֵטלֵפוֹן חוּגָה

ּ מַכְׁשִיֵרי ֵטלֵפוֹן ַרק בְּחֵלֶק  לִפְנֵי כְּמֵאָה ׁשָנָה הָיו
ֵר הָיָה מַגִּיעַ לְאוֹתוֹ  מֵהַבָּּתִים, וּמִי ׁשֶָרצָה לְהְִתַקּשׁ

מָקוֹם.
ְ, עִם הְִתפַּּתְחוּת הַּטֵלֵפוֹן, כְּבָר הָיָה נִּתָן  בַּהֶמְׁשֵך

לִמְצֹא ֵטלֵפוֹן בְּכָל בַּיִת.
ִׂיחוֹת בִּלְבַד הַּטֵלֵפוֹן ׁשִמֵּׁש לְַקבָּלַת וְהוֹצָאַת ש

ֵטלֵפוֹן לְַחצָנִים
ּ לְהִׁשְּתַמֵּׁש בְּמַכְׁשִיֵרי  לִפְנֵי כְּאְַרבָּעִים ׁשָנָה הֵחֵלּו

 ּ ׁשִים, בִּמְקוֹם חוּגָה. בְֵּטלֵפוֹן זֶה נוֹסְפו ֵטלֵפוֹן עִם מַקָּ
בַת ּתָא קוֹלִי", בָּהּ  ּיוֹת כְּמוֹ "ּתֵ בַּהֶמְׁשֵךְ עוֹד אֶפְׁשָרו
ּוּג חוֹזֵר" הַמְּאַפְׁשֵר  אֶפְׁשָר לְהַׁשְאִיר הוָֹדעוֹת, "חִי

יׁש ׁשוּב  ֵר ׁשוּב לַמִּסְפָּר הָאַחֲרוֹן מִבְּלִי לְהַקִּ לְהְִתַקּשׁ
ִׂיחָה מַמְּתִינָה" – אֶפְׁשָרוּת  אֶת כָּל הַמִּסְפָּר, "ש

ִּבּוּר. ִׂיחָה ּתוֹךְ כְֵּדי ד ִׂיחָה לְש לְמַעֲבָר מִּש

ּפֶלֶאפוֹן
ִּי, הֻמְצָא לִפְנֵי  ֵטלֵפוֹן אַלְחוִּטי נַיָּד, לְלֹא צֶֹרךְ בְּחִבּוּר ַקו

ִּים הִָראׁשוֹנִים  כְּׁשִבְעִים ׁשָנָה. הַּטֵלֵפוֹנִים הַסֵּלוּלִָרי
 ּ ְִׂרים ׁשָנָה פֻּּתְחו ּ מְסְֻרבָּלִים וּכְבִֵדים. לִפְנֵי כְּעֶש הָיו
מַכְׁשִיִרים ְקַטנִּים יוֵֹתר וְהַפֶּלֶאפוֹן הָפַךְ לִהְיוֹת יוֵֹתר 
נָפוֹץ. כְּמוֹ כֵן, נוֹסְפָה אֶפְׁשָרוּת לִׁשְלִיחַת מִסְרוֹנִים 

ִׂיחוֹת. בְּנוֹסָף לְַקבָּלַת וְהוֹצָאַת ש

ֵטלֵפוֹן ָחכָם )ְסַמְרְטפוֹן(
ּ לְיַצֵּר ֵטלֵפוֹן חָכָם,  ְֵׂרה ׁשָנָה הֵחֵלּו לִפְנֵי כַּחֲמֵׁש-עֶש

ְּמוֹת ׁשֶל ֵטלֵפוֹן  ׁשֶהוּא מַחְׁשֵב הַמְּׁשַלֵּב יְכוֹלוֹת מְִתַקד
ּזִיָקה, מַצְלֵמָה מְׁשֻכְלֶלֶת וְיִּשׂוּמִים  סֵלוּלִָרי, נַגַּן מו

נוֹסָפִים.
ִמּוּׁש בְֵּטלֵפוֹן חָכָם הוֹלֵךְ וְגוֹבֵר.  מֵאָז, הַּשׁ

נספח 1: ִהְתּפַּתְחוּת ַהְמצַָאת ַהּטֵלֵפוֹן
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נספח 2: מקרים לפעילות סיכום

ֶֶּרת. בְָּרׁשִימָה הָיָה כָּתוּב: מְַרגִָּרינָה לְלֹא מֶלַח. אַךְ   חַנִּי הָלְכָה לַסּוּפֶּר עִם ְרׁשִימָה מְסֻד
ֶׂה? בַּחֲנוּת הִיא מָצְאָה ַרק מְַרגִָּרינָה עִם מֶלַח. מָה חַנִּי ּתַעֲש

ינָה  ִּ ינָה לוֹמֶֶדת בְּכִּתָה ב. כְּבָר יוֹמַיִם ׁשֶחֲבְֶרּתָהּ, מִיִרי, לֹא הִגִּיעָה לְבֵית הַסֵּפֶר. כֵּיצַד ד ִּ  ד
יְכוֹלָה לְהִׁשְּתַמֵּׁש בַּפֶּלֶאפוֹן?

ַׂחֵק אִּתָהּ. חַגִּית  ׁשֶת מִמֶּנָּה לָבוֹא לְש ֶֶרת לַחֲבֵָרה ׁשֶלָּהּ, חַגִּית, וּמְבַקֶּ  הוָֹדיָה מְִתַקּשׁ
אוֹמֶֶרת ׁשֶאֵין לָהּ כּוֹחַ. הוָֹדיָה נִפְגַּעַת וְאוֹמֶֶרת: "אֵיזֶה מְעַצְבֶּנֶת אַּתְ".

 ּתְהִלָּה ִקבְּלָה מֵחֲבְֶרּתָהּ עֵט חָָדׁש וְיָפֶה. בַּבַּיִת הִיא מְכִינָה אִּתוֹ ׁשִעוֵּרי בַּיִת וּמַמָּׁש 
ְׂמֵחָה בַּמַּּתָנָה. כֵּיצַד ּתְהִלָּה  מְֻרצָּה. הִיא רוֹצָה גַּם לְׁשַּתֵף אֶת חֲבְֶרּתָהּ עַד כַּמָּה הִיא ש

יְכוֹלָה לְהִׁשְּתַמֵּׁש בַּפֶּלֶאפוֹן?

 נָעֳמִי מְַקפִּיָדה לְהְַדלִיק נֵרוֹת ׁשַבָּת. אַךְ יֵׁש לָהּ חֲבֵָרה ׁשֶסִּפְָּרה לָהּ ׁשֶלִּפְעָמִים הִיא 
ׁשוֹכַחַת לְהְַדלִיק נֵרוֹת ׁשַבָּת. כֵּיצַד נָעֳמִי ּתוּכַל לְהִׁשְּתַמֵּׁש בַּפֶּלֶאפוֹן נָכוֹן?

 בְּבֵית הַסֵּפֶר חַגִּית פָּגְעָה בְּמִיכַל וְִדבְָּרה אֵלֶיהָ לֹא יָפֶה. בַּבַּיִת, מִיכַל נִזְכֶֶּרת בְּכָךְ 
וּמְִתמַלֵּאת כַּעַס וְעֶלְבּוֹן עַל חַגִּית. הִיא לוַֹקחַת אֶת הַפֶּלֶאפוֹן וְרוֹצָה לִׁשְלֹחַ הוָֹדעָה לְכַמָּה 

עְּתֵךְ? ַּ חֲבֵרוֹת לְסַפֵּר לָהֶן כֵּיצַד חַגִּית פָּגְעָה בָּהּ. מָה ד

ֻלְחָן, לְיַד  ְאֵלוֹת לֹא כָּל כָּךְ מְעַנְיְנוֹת, וּלְעֻמַּת זֹאת, עַל הַּשׁ ְּבוִֹרי מְכִינָה ׁשִעוֵּרי בַּיִת. הַּשׁ  ד
ִעוֵּרי בַּיִת.  ְׂחִָקים ׁשֶבּוֹ הְַרבֵּה יוֵֹתר מְעַנְיְנִים אוָֹתהּ מִּשׁ הַמַּחְבֶֶּרת עוֹמֵד הַפֶּלֶאפוֹן. הַמִּש

עְּתֵךְ? ַּ ַׂחֵק בֵּין ׁשְאֵלָה לִׁשְאֵלָה. מָה ד הִיא מְִתלַבֶֶּטת אוּלַי כְַּדאי ְקצָת לְש

 אוִֹרית הִגִּיעָה לִמְסִבַּת יוֹם הֻלֶֶּדת ׁשֶל ׁשְכֵנָה. הַּתָכְנִית מְהַנָּה וּמְעַנְיֶנֶת. בְּאֶמְצַע 
ׁשֶת לְַדבֵּר אִּתָהּ וּלְסַפֵּר  הַּתָכְנִית מְצַלְצֵל הַּטֵלֵפוֹן ׁשֶל אוִֹרית, וַחֲבֵָרה מֵהַכִּּתָה ׁשֶלָּהּ מְבַקֶּ

עְּתֵךְ?  ַּ ְּבִָרים. מָה ד לָהּ כָּל מִינֵי ד



זהירות באינטרנט- מערכים לשכבה צעירה14

דף עבודה לתלמיד – יחידה 1

ּמֵׁש בַּּפֶלֶאפוֹן? ִׂיָמה 1- כֵּיצַד נִׁשְּתַ ְמש

ׁשִּמוּׁש מוִֹעיל:

ּי: ׁשִּמוּׁש ׁשָגו

ִׂיָמה 2 ְמש
ּמֵׁש בַּּפֶלֶאפוֹן? כֵּיצַד נִׁשְּתַ

כתבו את האות הראשונה של כל חפץ וכך תגלו את המשפט:
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ּמֵׁש בְִּמְסרוֹנִים? ִׂיָמה 3 - כֵּיצַד נִׁשְּתַ ְמש

וֹלְחִים מִסְרוֹן, נַעֲצֹר וְנִזְכֹּר: עֲצֹר! לִפְנֵי ׁשֶּשׁ

עֲבֹר! ׁשוֹלְחִים מִסְרוֹן מִּתוֹךְ מַחְׁשָבָה, לְמַּטָָרה טוֹבָה:

ֶׂה ֵׂה וְלֹא ּתֲַעש ִׂיָמה 4 - ֲעש ְמש

ֵׂה ֶׂהֲעש לֹא ּתֲַעש
נַפְעִיל מַחְׁשָבָה לִפְנֵי
ׁשֶ ______________

אֵין כְּנִיסָה
לְ ___________

ַׂמֵחַ אֶת הַחֲבִֵרים נְש
בְּ_____________

לֹא מְַתאִים לְהִׁשְּתַמֵּׁש
בְּ______________

נִׁשְּתַמֵּׁש בַּפֶּלֶאפוֹן
לְ ______________

זְמַנֵּי ׁשִמּוּׁש מְַתאִימִים: 
_________________

נְַקפִּיד
עַל _______________
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אינטרנט זה לא משחק, ילדים!

יחידה

2
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מטרות:

1. התלמידים יתוודעו לסכנות שיש באינטרנט: 
תוכן בעייתי, קשר לא מבוקר.

2. התלמידים יכירו 3 כללי זה"ב לשימוש בטכנולוגיה: סינון, שימוש בהשגחת מבוגר, 
ויצירת קשרים רק עם מי שמכירים.

3. התלמידים ייפתחו שיח עם ההורים בנושא, בעקבות מטלת שיעורי בית.
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פתיחה: מה הבעיה בממתקים?
סרטון ודיון  //  מליאה // 10 דקות

סרטון ובו ילדים מוצאים שקית עם ממתקים ולצידה כתוב: כל מי שרוצה יכול לאכול!. 
הסוכריות ללא עטיפה וללא כיתוב כל שהו. הילדים דנים ביניהם האם לאכול או לא. 

  דיון: האם אפשר לאכול מהממתקים )אין חשש גזל(?

יש לכוון את התלמידים לסכנות הבאות: 
1. סכנה לגוף – לא יודעים מה הסוכריות מכילות ומהיכן הן הגיעו. אולי הסוכריות 

מקולקלות? מכילות רעל/חומרים מסוכנים?

2. סכנה לנפש – לא ברור הכשרות.
לכן, למרות שהסוכריות נראות טעימות ומפתות, ננהג בזהירות ולא נמהר לאכול.

סיכום: זה נראה צבעוני ומעניין, אך עלול אותנו לסכן.

חלק ראשון: אינטרנט, טוב או רע? 
חשיבה בקבוצות ודיון במליאה  //  10 דקות

  נציג בפני התלמידים סמלים שונים מעולם האינטרנט ונשאל: מה זה 
מזכיר לכם? 

נספח 1: סמלים

כדאי לרשום על הלוח 'אינטרנט' ולשאול את התלמידים: מה זה אומר לכם? ולרשום 
את תשובות התלמידים בצד ימין של הלוח )סרטים/משחקים/ועוד. אם התלמידים 

מעלים אסוציאציות שליליות בקשר לאינטרנט יש לרשום בצד שמאל של הלוח(.

המורה תקשר את הנושא ליחידה הקודמת: דיברנו על טלפון וגם על טלפון חכם 
שהוא בעצם כמו מחשב. למעשה, גם בטלפון חכם וגם במחשב יש אפשרויות 

טכנולוגיות וכלים שמתחברים באמצעות רשת ענקית, שנקראת: רשת האינטרנט. 
באמצעותה, ניתן לתקשר, לשלוח הודעות, תמונות ואפילו לקנות דברים בקצה 

העולם. 

יחידה 2 | אינטרנט זה לא משחק, ילדים!
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היום נכיר לעומק יותר את האינטרנט.

 כל זוג/קבוצת ילדים יקבלו אייקון סמיילי. חלקם יקבלו סמיילי מחייך, 
וחלקם יקבלו סמיילי מבוהל/עצוב. נבקש מכל קבוצה לציין משהו אחד 

באינטרנט שקשור לסמיילי שקיבלו. אם הסמיילי מחייך ושמח – לציין 
משהו טוב באינטרנט, שימוש חיובי ומועיל. אם הסמיילי עצוב ומפוחד על 

התלמידים לציין סכנה באינטרנט )אפשר גם לעשות את הפעילות במליאה, 
כאשר בכל פעם המורה מציגה סמיילי והתלמידים מציינים שימוש מתאים 

לסמיילי(.

את התשובות כדאי לרשום על הלוח בצורה מסודרת וכך יתקבל מראה לוח:

אינטרנט
סכנות לגוף ולנפשתועלת

מהנה: סרטים ומשחקים

למידה:   מאגרי ידע, למידה מרחוק

קשר: יצירת קשר ושמירה על קשר אנשים 
רחוקים )לדבר עם חברים ומשפחה, 

להזמין מוצרים מחנות, וכד'(

סכנה רוחנית: תכנים לא צנועים ולא 
מתאימים, תוכן אלימות )משחקים 

וסרטים(

קשר עם אנשים מסוכנים
 )אי אפשר לדעת מי עומד מאחורי המסך(

בזבוז זמן

בעיות קשב כתוצאה מחשיפה זמן רב 
למסך

היסחפות / התמכרות



21 יחידה 2 | אינטרנט זה לא משחק, ילדים!

חלק שני: הסכנות באינטרנט
דיון ומשימה בדף עבודה // 15 דקות

המורה תרחיב אודות הסכנות באינטרנט. חשוב להדגיש כי כאשר נתקלים בסכנה או 
בתוכן לא מתאים באינטרנט יש לפנות למבוגר שבסביבה ולשתף אותו )הורה, מורה 

וכדומה(.

  כל קבוצה תקבל סדרה של 3 תמונות ותתבקש לסדר אותם לפי הסדר. 
לאחר מכן, הקבוצה תתבקש לספר את הסיפור העולה מתוך התמונות, 

ובהתאם לכך להסביר מה הסכנה באינטרנט, מה הנזק הצפוי, וכיצד יש לנהוג 
אם נקלעים לכזו סיטואציה.

כרטיסי תמונות, נספח 2. 

1. תוכן מפחיד
• ילדה יושבת מהופנטת מול מסך ורואים מפלצות או צלליות מפחידות

• ילדה שוכבת במיטה ולא מצליחה להירדם וברקע בחדר הצלליות 
• הילדה מתעוררת בבעתה מחלום בו רואים את הצלליות שהופיעו במסך בתמונה 

הראשונה
מסר: סרטים/תוכן מפחיד עלול לגרום לנו למחשבות וסיוטים וללוות אותנו בהמשך. 

מראות כאלו עלולים להקשות עלינו לישון, לגרום לנו לחוסר מנוחה, וקשה מאוד 
למחוק את התמונות הללו מהזיכרון.

2. תוכן אלים
• ילד מול מסך, בועה-ענן מחשבה: איך הוא מחסל אותו!!!

• ילד משחק עם חברים ונותן מכה קטנה
• ילד עם ענן מחשבה: מה בסך הכל עשיתי...

מסר: תוכן אלים משפיע עלינו גם אם אנחנו לא כל כך שמים לב. כשאנו חשופים 
לאלימות, ובפרט שבמשחק זה לגיטימי, זה גורם לנו פחות להירתע מהתנהגות 

כזו. בנוסף, יכול להיות ילד שגם לפני כן היה מרים יד מידי פעם אך הרגיש רע עם 
התנהגות זו, וכעת כשהוא מתנהג כך הוא מרגיש: 'מה הבעייה, זה הרבה יותר עדין 

ממה שראיתי במשחק'. כלומר, צפייה בתוכן של אלימות )סרטים/משחקים( גורמת לנו 
להיות פחות עדינים ולטשטש את הרגישות שלנו כלפי מעשים לא מתאימים, ועלולה 

לגרום לנו גם להתנהגות אלימה בפועל.
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3. יצירת קשר דרך האינטרנט
• ילד מול מסך, על המסך תמונה של ילד. הילד מול המסך חושב: "מעניין להכיר את 

יוסי, הוא ממש חמוד".
• הילד מול המסך כותב: ניפגש מחר, בפארק השעשועים.

• הילד בגן שעשועים, ולידו דמות מפחידה, הדמות חושבת: מעניין אם הוא יזהה את 
יוסי החמוד...

מסר: לעיתים אנשים מציגים את עצמם דרך האינטרנט באופן מסווה. לכן, אסור 
ליצור קשר עם אנשים דרך האינטרנט ובוודאי שלא להיפגש איתם. כבר היו מקרים 
כאלו שהסתיימו באסון, כאשר מאחורי המסך היו אנשים פושעים שתכננו לשדוד או 

לפגוע באדם התמים שבא לפגוש ולהכיר את החבר מהמסך...

4. מסירת מידע פרטי
• ילד מול מסך. על המסך הודעה: שלח לנו שם ותמונה שלך, ונשלח לך מתנה.

• הילד כותב את השם שלו ומעלה תמונה
• איש מפחיד עם התמונה אומר: עכשיו אני יכול לעשות עם התמונה שלו מה שאני 

רוצה...

מסר: כאשר אנו שולחים מידע )תמונות/פרטים אישיים( לאינטרנט אנו מאבדים 
שליטה על כך. איננו יודעים למי זה יגיע, ומה הוא יעשה עם המידע הזה. אנשים 

יכולים להשתמש בפרטים האישיים כדי לפגוע בנו. אפשר גם להשתמש בתמונות, 
ולפרסם אותם בניגוד לרצוננו. לעיתים גם אנשים משתמשים במידע שיש להם כדי 
לסחוט כסף ואומרים: אם לא תשלמו לי המון כסף, אני אפרסם את הציון שקיבלתם 

במבחן, או את התמונה המביישת ששלחתם לי... לכן, נשמור על מידע פרטי, ולא 
נשלח תמונות ומידע אישי אלא רק לאנשים שאנו מכירים באמת )חברים ובני 

משפחה(.

המורה תרחיב את תשובות התלמידים, תסביר את הסכנה בחשיפה לתכנים של 
אלימות ותוכן לא צנוע, ותדגיש את העובדה כי כל דבר שאנו רואים משפיע עלינו ועל 
ההתנהגות שלנו, גם אם לא תמיד אנחנו מודעים לכך. כשאנחנו רואים משהו במסך, 

זה משדר למוח שזה 'בסדר' וזה עלול לגרום לנו להתנהג פחות טוב מבלי לשים לב.
מה אפשר לעשות בכל מקרה? להתרחק מהסכנה, לברוח וכמובן לשתף אדם מבוגר.

  התלמידים ישלימו בדף משימה 1, אודות התועלת והסכנות באינטרנט.

סיכום: לאינטרנט יש שימושים חשובים, אך גם סכנות ותכנים לא טובים
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חלק שלישי: כך נתמודד מול הסכנות! 
הצגות במליאה  //  10 דקות

  שאלה לילדים: ראינו שיש באינטרנט תועלת ושימושים חשובים, אך גם 
סכנות. בעקבות זאת, האם כדאי להשתמש באינטרנט?

התשובה: בדיוק כמו הממתקים. זה נראה מאוד מפתה, מגרה ומהנה, אך יש גם 
סכנות. לכן, עלינו לגלות זהירות ובדיקה כדי שלא ניפגע מהסכנות.

כדי להפיק תועלת מהאינטרנט וליהנות, מבלי להיפגע מהסכנות עלינו לאמץ כללי 
זה"ב – זהירות בטכנולוגיה, ממש כמו זהירות בדרכים, וזהירות מול כל סכנה אחרת. 

  הילדים יעלו 4 הצגות )המורה יכול לחלק את התלמידים ל-4 קבוצות וכל 
קבוצה תמחיז הצגה אחת, או לבחור כמה ילדים שטובים בתחום מהכיתה או 

מכיתה בוגרת יותר שימחיזו את ההצגות(.

לאחר כל הצגה ייערך דיון:
 מה הסכנה ומה הפיתרון? 

 כיצד אפשר להשליך מכך לגבי הסכנות באינטרט ואופן ההתמודדות איתם?

הצגות, נספח 3.

ההצגות מפורטות גם להלן, ובסיכום כל הצגה הרחבה אודות המסר הנלמד מהצגה 
זו.

ַהצָּגָה 1: ֲאַתר בְּנִיָּה
ׁשְנֵי יְלִָדים עוֹבְִרים לְיַד אֲתַר בְּנִיָּה.

ָּנִי: הֵי ּתְִראֶה, בּוֹנִים כָּאן בִּנְיָן חָָדׁש. אֵיזֶה יֹפִי! ד
יוֹסִי: בּוֹא נִכָּנֵס, זֶה נְִראֶה מְאוֹד מְעַנְיֵן!

ָּנִי: נָכוֹן, יֵׁש כָּאן אֲבָנִים, מֶלֶט, חוֵּטי חַׁשְמַל וְכָל מִינֵי חֳמִָרים מְעַנְיְנִים. ד
ּ עֲלוּלִים לְהִפָּצַע? ּוֹת וּבְַרזִלִּים. אוּלַי אֲנַחְנו ְּבִָרים מְסֻכָּנִים, זְכוּכִי יוֹסִי: אֲבָל ֶרגַע, יֵׁש כָּאן גַּם ד

ָּם... ָּנִי: אֲנִי לֹא מְפַחֵד, מְַקסִימוּם יַָרד לִי ְקצָת ד ד

מה הפתרון שבדרך כלל שמים באתר הבנייה כדי שאנשים לא ייפגעו? )גדר שחוסמת 
מעבר, בהקשר לאינטרנט – סינון שחוסם גישה לאתרים מסוכנים לגוף ולנפש(.



זהירות באינטרנט- מערכים לשכבה צעירה24

ֶרךְ לַיָּם ֶּ ַּד ַהצָּגָה 2: ב
ּ! ּתְִראֶה אֵיזֶה גַּלִּים גְּבוֹהִים! אַּתָה  יִץ, אֲנִי מַמָּׁש אוֹהֵב לָלֶכֶת לַיָּם. וַואו ָּנִי: כָּל כָּךְ חִכִּיתִי לַקַּ ד

נִכְנָס?
יוֹסִי: ֶרגַע, אִם הַגַּלִּים גְּבוֹהִים זֶה נְִראֶה לִי ְקצָת מְסֻכָּן וּמַפְחִיד, לֹא?

ָּנִי: אַל ּתְִדאַג, לֹא נִכָּנֵס לָעֹמֶק, ַרק ְקצָת נְׁשַכְׁשֵךְ אֶת הַָרגְלַיִם. ד
יוֹסִי: וּבְכָל זֹאת, עֲלוּלִים לְהִסָּחֵף, מָה נַעֲשֶׂה?

מה הפתרון שישמור על הילדים בים? )מציל, השגחה של מישהו מבוגר ומוסמך. 
בהקשר לאינטרנט – שימוש בהשגחה, ליד מבוגר(   

ּ ּ וְָחׁשְֵדהו ְֵּדהו ַהצָּגָה 3: כַּב
ָּנִי וְיוֹסִי צוֹעֲִדים יַחַד. ד

אִיׁש עוֹבֵר מוּלָם, וּמַתְחִיל לְַדבֵּר אִּתָם בְּהִתְלַהֲבוּת.
אִיׁש: הֵי, יְלִָדים, מָה ׁשְלוֹמְכֶם! אַּתֶם כָּל כָּךְ מְַקסִימִים וַחֲמוִּדים, אֲנִי רוֹצֶה לָתֵת לָכֶם סֻכִָּריָּה.

ָּנִי: ׁשָלוֹם גַּם לְךָ, ּתוָֹדה ַרבָּה. ד
ּ לָבוֹא לַעֲזֹר לִי? אִיׁש: אוּלַי ּתוּכְלו

יוֹסִי )פּוֹנֶה בְּׁשֶֶקט לְָדנִי(: אַּתָה מַכִּיר אוֹתוֹ?
ּ יֵׁש לוֹ כִּפָּה.. וְזֶה מַמָּׁש מִצְוָה לַעֲזֹר, לֹא? ָּנִי: לֹא, אֲבָל הוּא נְִראֶה אָָדם נֶחְמָד, אֲפִלּו ד

יוֹסִי: אֲבָל...
אִיׁש: זֶה בְּסֵֶדר, אֲנִי מַכִּיר אֶת הַהוִֹרים ׁשֶלָּכֶם, הֵם בָּטוּחַ מַסְכִּימִים לָכֶם לָבוֹא. אַּתֶם 

בָּאִים???

כיצד על הילדים לנהוג במקרה כזה?  )לא הולכים עם אנשים זרים, בלי רשות 
מההורים. בהקשר לאינטרנט – לא יוצרים קשר עם אנשים שאיננו מכירים, אלא אם 

כן, בליווי ההורים. חשוב להכיר את כללי המוגנות ולדעת שמבוגרים לא צריכים עזרה 
מילדים. כמו כן, לא נפגשים עם אנשים שהכרנו דרך האינטרנט. חברים באינטרנט 

הם לא חברים אמיתיים. אנשים יכולים להציג את עצמם באופן בדוי ואף פעם אי 
אפשר לדעת מי באמת נמצא מאחורי הזהות שהיכרנו באינטרנט(

ַהצָּגָה 4: ׁשוְֹמִרים ַעל ּפְָרִטיּוּת
.ּ ָּנִי הוֹלֵךְ וּפִתְאוֹם פּוֹגֵׁש מִיׁשֶהו ד

ׁשִמְׁשוֹן: הֵי, קוְֹראִים לִי ׁשִמְׁשוֹן. רוֹצֶה לִהְיוֹת חָבֵר ׁשֶלִּי? בּוֹא נְשַׂחֵק יַחַד בְּכַדּוּר.
ָּנִי: בְּסֵֶדר )מְשַׂחֲִקים בְּכַדּוּר(. ד

ׁשִמְׁשוֹן: מַמָּׁש כֵּיף לִי לְשַׂחֵק אִּתְךָ. אֲבָל עַכְׁשָו אֲנִי צִָריךְ לָלֶכֶת. אוּלַי ּתַגִּיד לִי אֵיפֹה אַּתָה גָּר 
וּמָחָר אָבוֹא לְִקרֹא לְךָ וְׁשוּב נְשַׂחֵק?

ָּנִי: אֶמְמ... ד
ׁשִמְׁשוֹן: אֲנִי רוֹצָה לְצַלֵּם אוֹתְךָ, כְֵּדי ׁשֶּתִהְיֶה לִי מַזְכֶֶּרת. אֶפְׁשָר?

ָּנִי: אֶמְמ... ד
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כיצד על דני לנהוג במקרה כזה? )לא נותנים פרטים אישיים לאנשים זרים. גם 
באינטרנט לעיתים אנו מקבלים הודעה בה מבקשים מאיתנו פרטים אישיים, אין 

לשלוח ללא בדיקת ההורים. כמו כן, אסור לשלוח תמונות ובוודאי לא תמונות אישיות. 
איננו יודעים מי באמת נמצא מולנו באינטרנט ויש אנשים שמנצלים לרעה פרטים 

אישיים ותמונות שנותנים להם ועושים בהם שימוש שפוגע בנו(.

  הילדים ישלימו בדף עבודה את שלושת כללי הזהירות לשימוש נכון 
באינטרנט, בהתאם לאיורים המקבילים להצגות.

סיכום: רק כשיש סינון-תוכן והשגחה, נוכל להשתמש באינטרנט בצורה בטוחה!

  שאלות לדיון: 
1.כאשר אנו קונים משחק יש הוראות כיצד להשתמש בו, מה יקרה אם לא 

נקשיב להוראות?

2. גם כאשר אנו קונים מכשיר חשמלי יש הוראות שימוש כיצד להשתמש בו 
וממה להיזהר. מה יקרה אם לא נקשיב להוראות?

תשובה: במשחק - אם לא פועלים לפי הכללים, לא נורא. אולי פחות נהנה מהמשחק 
אך לא ייגרם נזק או סכנה. אך במכשירי חשמל - אם פועלים בניגוד להוראות המכשיר 

עלול להתקלקל וחמור מכך - אנו מסכנים את עצמינו. 
אינטרנט זה לא משחק. אמנם הוא מציע לנו הרבה משחקים, סרטים ותוכן מעניין, 

אך עלינו לזכור שזה לא משחק וחובה להשתמש לפי הכללים.

סיכום: התמרור שלי לזה"ב
יחידני // 5 דקות

כל ילד יבחר תמרור שהוא מתחבר אליו ויצבע את התמרור. בכל תמרור איור וכיתוב. 
לכיתות גבוהות יותר אפשר לתת תמרור עם איור בלבד, והילדים משלימים בעצמם 

משפט לפי ניסוח אישי או לפי משפטים שהמורה רושמת על הלוח. לסיכום, כל 
תלמיד יציג את התמרור שלו.

תמרורים, נספח 4. 

'שיעורי בית' לביצוע עם ההורים:
לבדוק איזה סינון מותקן על מכשירים כמו מחשב ואינטרנט, וחשיבה 

משותפת כיצד להשתמש באינטרנט לתועלת.
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נספח 1: אייקונים: גוגל, יוטיוב, דפדפן כרום, דפדפנים נפוצים

נספח 2: כרטיסי תמונות

1. תוכן מפחיד

2. תוכן אלים
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3. יצירת קשר דרך האינטרנט

4. מסירת מידע פרטי

נספח 3: הצגות
 

ַהצָּגָה 1: ֲאַתר בְּנִיָּה
ׁשְנֵי יְלִָדים עוֹבְִרים לְיַד אֲתַר בְּנִיָּה.

ָּנִי: הֵי ּתְִראֶה, בּוֹנִים כָּאן בִּנְיָן חָָדׁש. אֵיזֶה יֹפִי! ד
יוֹסִי: בּוֹא נִכָּנֵס, זֶה נְִראֶה מְאוֹד מְעַנְיֵן!

ָּנִי: נָכוֹן, יֵׁש כָּאן אֲבָנִים, מֶלֶט, חוֵּטי חַׁשְמַל וְכָל מִינֵי חֳמִָרים מְעַנְיְנִים. ד
ּ עֲלוּלִים לְהִפָּצַע? ּוֹת וּבְַרזִלִּים. אוּלַי אֲנַחְנו ְּבִָרים מְסֻכָּנִים, זְכוּכִי יוֹסִי: אֲבָל ֶרגַע, יֵׁש כָּאן גַּם ד

ָּם.. ָּנִי: אֲנִי לֹא מְפַחֵד, מְַקסִימוּם יַָרד לִי ְקצָת ד ד

 מה הפתרון שבדרך כלל שמים באתר הבנייה כדי שאנשים לא ייפגעו? 

ֶרךְ לַיָּם ֶּ ַהצָּגָה 2: בַּד
ּ! ּתְִראֶה אֵיזֶה גַּלִּים גְּבוֹהִים! אַּתָה  יִץ, אֲנִי מַמָּׁש אוֹהֵב לָלֶכֶת לַיָּם. וַואו ָּנִי: כָּל כָּךְ חִכִּיתִי לַקַּ ד

נִכְנָס?
יוֹסִי: ֶרגַע, אִם הַגַּלִּים גְּבוֹהִים זֶה נְִראֶה לִי ְקצָת מְסֻכָּן וּמַפְחִיד, לֹא?

ָּנִי: אַל ּתְִדאַג, לֹא נִכָּנֵס לָעֹמֶק, ַרק ְקצָת נְׁשַכְׁשֵךְ אֶת הַָרגְלַיִם. ד
יוֹסִי: וּבְכָל זֹאת, עֲלוּלִים לְהִסָּחֵף, מָה נַעֲשֶׂה?

 מה הפתרון שישמור על הילדים בים? 
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ּ ּ וְָחׁשְֵדהו ַהצָּגָה 3: כַּבְֵּדהו
ָּנִי וְיוֹסִי צוֹעֲִדים יַחַד. ד

אִיׁש עוֹבֵר מוּלָם, וּמַתְחִיל לְַדבֵּר אִּתָם בְּהִתְלַהֲבוּת.
אִיׁש: הֵי, יְלִָדים, מָה ׁשְלוֹמְכֶם! אַּתֶם כָּל כָּךְ מְַקסִימִים וַחֲמוִּדים, אֲנִי רוֹצֶה לָתֵת לָכֶם סֻכִָּריָּה.

ָּנִי: ׁשָלוֹם גַּם לְךָ, ּתוָֹדה ַרבָּה. ד
ּ לָבוֹא לַעֲזֹר לִי? אִיׁש: אוּלַי ּתוּכְלו

יוֹסִי )פּוֹנֶה בְּׁשֶֶקט לְָדנִי(: אַּתָה מַכִּיר אוֹתוֹ?
ּ יֵׁש לוֹ כִּפָּה.. וְזֶה מַמָּׁש מִצְוָה לַעֲזֹר, לֹא? ָּנִי: לֹא, אֲבָל הוּא נְִראֶה אָָדם נֶחְמָד, אֲפִלּו ד

יוֹסִי: אֲבָל...
אִיׁש: זֶה בְּסֵֶדר, אֲנִי מַכִּיר אֶת הַהוִֹרים ׁשֶלָּכֶם, הֵם בָּטוּחַ מַסְכִּימִים לָכֶם לָבוֹא. אַּתֶם 

בָּאִים???

 כיצד על הילדים לנהוג במקרה כזה?

ַהצָּגָה 4: ׁשוְֹמִרים ַעל ּפְָרִטיּוּת
.ּ ָּנִי הוֹלֵךְ וּפִתְאוֹם פּוֹגֵׁש מִיׁשֶהו ד

ׁשִמְׁשוֹן: הֵי, קוְֹראִים לִי ׁשִמְׁשוֹן. רוֹצֶה לִהְיוֹת חָבֵר ׁשֶלִּי? בּוֹא נְשַׂחֵק יַחַד בְּכַדּוּר.
ָּנִי: בְּסֵֶדר )מְשַׂחֲִקים בְּכַדּוּר(. ד

ׁשִמְׁשוֹן: מַמָּׁש כֵּיף לִי לְשַׂחֵק אִּתְךָ. אֲבָל עַכְׁשָו אֲנִי צִָריךְ לָלֶכֶת. אוּלַי ּתַגִּיד לִי אֵיפֹה אַּתָה גָּר 
וּמָחָר אָבוֹא לְִקרֹא לְךָ וְׁשוּב נְשַׂחֵק?

ָּנִי: אֶמְמ... ד
ׁשִמְׁשוֹן: אֲנִי רוֹצָה לְצַלֵּם אוֹתְךָ, כְֵּדי ׁשֶּתִהְיֶה לִי מַזְכֶֶּרת. אֶפְׁשָר?

ָּנִי: אֶמְמ... ד

 כיצד על דני לנהוג במקרה כזה? 
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נספח 4: תמרורים

 

חברים באינטרנט הם 
לא חברים אמיתיים – 

לא נפגשים ולא נותנים 
פרטים אישיים

רק כשיש
סינון והשגחה,

נוכל להשתמש באינטרנט 
בצורה בטוחה!

עצור למחשבה
לפני גלישה

אין כניסה
ללא סינון
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דף לתלמידים

ִׂיָמה 1: ָהִאינְֶטְרנֶט – טוֹב אוֹ ַרע? ְמש

ַהּתוֶֹעלֶת

ַהּסַכָּנוֹת

שטח פרטי
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ִׂיָמה 2: זְִהירוּת בְֶּטכְנוֹלוֹגְיָה ְמש
ּ ַקו בֵּין הַּתַמְרוּר לְאֶמְצָעִי הַזְּהִירוּת הַמְַּתאִים לְׁשִמּוּׁש בָּאִינְֶטְרנֶט. מְִתחו

ִׂיָמה 3: ַהּתְַמרוִּרים ׁשֶלִּי ְמש

   אֵין כְּנִיסָה לְלֹא _________

   עֲצֹר לְמַחְׁשָבָה לִפְנֵי ________

ִּים – לֹא  ______________________    חֲבִֵרים בָּאִינְֶטְרנֶט הֵם לֹא חֲבִֵרים אֲמִּתִי

ּ יַַחד ִעם ַההוִֹרים ֵאיזֶה ִסנּוּן ֻמְתָקן ַעל ַעל ַהּמְַחׁשֵב וְַעל  ְִּדקו ׁשִעוֵּרי בַּיִת: ב
ַהּטֵלֵפוֹן ֶהָחכָם.

סכנה!
אין כניסה

 ִסנּוּן ַהּמוֹנֵַע גִּיׁשָה לֲַאָתִרים 
לֹא ַמְתִאיִמים

 ׁשִּמוּׁש בִָּאינְֶטְרנֶט בְַּהׁשְגָָּחה 
ׁשֶל ְמבֻגָּר

 לֹא יוֹצְִרים ְקׁשִָרים ִעם 
ֲאנָׁשִים זִָרים, וְלֹא ַמֲעבִיִרים 

ִּים ּפְָרִטים ִאיׁשִי
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ניהול זמן באינטרנט

יחידה
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מטרות:
1.התלמידים יתוודעו לכך שהשימוש בטכנולוגיה גוזל מאיתנו זמן רב, יותר מכפי 

שאנו שמים לב.

2.התלמידים יכירו בצורך להגביל את זמן השימוש באינטרנט/בפלאפון )"זמן 
מסך"(.

3.התלמידים יקבלו כלים לתכנון וניהול זמן השימוש בטכנולוגיה.
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פתיחה: כל אחד והזמן שלו
ניסוי במליאה // 5 דקות

פעילות זו מוצעת כאפשרות, אך אפשר גם לפתוח בסרטון – חלק ראשון ולדלג על 
הצעת הפתיחה.

שני תלמידים יוזמנו לניסוי. 
תלמיד אחד יקבל שקית מלאה סוכריות/שוקולדים וכד' והמשימה שלו תהיה לאכול 

סוכריות. תלמיד שני יקבל משימה משעממת כמו להעתיק מספרים מדף לדף / 
לפתור תרגילי חשבון.

המורה תקציב זמן לביצוע המשימה )בערך דקה(, מבלי לומר לתלמידים כמה זמן 
מוקצב לכך. כמו כן, יש לשים לב שלא לומר לתלמיד לסיים את כל הממתקים/

התרגילים, אלא רק לבצע את המשימה עד לעצירה מצד המורה.

לאחר סיום הזמן, המורה יעצור את שני התלמידים וישאל אותם:
1.כמה זמן לדעתך עבר?

2.האם אתה מעונין להמשיך?
3.אם לא הייתי עוצר אותך, עוד כמה זמן היית ממשיך בביצוע המשימה?

שאלות אלו ותשובות התלמידים שנבחרו לניסוי אמורות להוביל למסקנה – מה קורה 
לזמן כשאנו שקועים בטכנולוגיה: הזמן חולף מהר מבלי שאנו שמים לב, אם לא יעצרו 

אותנו אנו עלולים להמשיך באופן מוגזם.

חלק ראשון: כל דבר טוב במידה
צפיה בסרטון ודיון במליאה // 10 דקות

התלמידים יצפו בסרטון )אותם דמויות שהיו בסרטון פתיחה ביחידה 2(.
בסרטון הילדים מתפתים לאכול ממתקים בכמות גדולה ולא מצליחים לשמור לימים 

הבאים.
טקסט מלא של הסרטון, נספח 1.

 בסיום הסרטון ייערך דיון:
 כיצד הייתם מציעים לילדים לפרוס את חלוקת הממתקים? מדוע? 

 אפשר גם לעצור את הסרטון בקטע מעבר )אחרי שמסיימים את שקית הממתקים 
הראשונה( ולשאול את הילדים: מה דעתכם על הילדים? כיצד הם מרגישים כעת, 

כשהם אוכלים את הממתקים, וכיצד ירגישו מאוחר יותר?
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המטרה להעלות למודעות את החשיבות לצרוך כל דבר במידה, ולהדגיש כי גם דבר 
חיובי, כאשר נעשה במידה לא נכונה הופך להיות שלילי. בנוסף, גם כאשר אנו רוצים 

לצרוך במידה, לעיתים אנו עלולים להיסחף וזקוקים לעזרה כדי לשמור על גבולות 
מתאימים.

חלק שני: כמה זמן כדאי להיות מול מסך?
סקר בזוגות וסיכום במליאה, 15 דקות

הילדים יתבקשו לערוך סקר ולהשיג תשובות של דמויות שונות לשאלה: כמה זמן 
ביום מומלץ להיות מול מסך )מחשב/פלאפון(? חשוב להדגיש לתלמידים שהשאלה 
אינה אודות הזמן שהיו רוצים להיות מול מחשב, אלא אודות הזמן המומלץ והנכון. 

  הילדים ישלימו משימה 1 בדף
במשימה זו התלמידים מתבקשים לתת המלצה של דמויות מקצוע כמו רופא. לשם כך 

ניתן להעזר בקטעי מידע.

קטעי מידע והמלצות לשימוש במחשב, נספח 2. 

 כמה זמן ביום אתם חושבים שכדאי להיות מול מסך )מחשב/פלאפון(?

לסיכום, התלמידים ישתפו בדעתם, מי שיודע ישתף גם מה דעת הוריו, וינסו להגיע 
לממוצע כתתי של הזמן הרצוי בשהייה מול מסך )יש הבדל בין תקופה של סגר בה 

מתקיימים לימודים מרחוק באמצעות המחשב לבין ימים של שיגרה(. לאחר מכן, 
המורה יערוך השוואה בין הזמן הרצוי, לזמן בפועל. סביר להניח שיתגלה פער בין 

הרצוי למצוי, ויתברר שהתלמידים נמצאים מול מסך יותר מהזמן המומלץ.

המורה תסכם: ראינו שרוב התלמידים חושבים ומבינים שכדאי להיות מול מחשב .... 
. דיברנו על כמה זמן, אך השאלה היא גם 'מתי' כדאי להיות מול מסך, ובעיקר: מה אנו 

עושים לפני ואחרי.

ראינו שחשוב לשלב את הממתקים בין הארוחות, בנוסף לרכיבים תזונתיים שונים, 
ולא לצרוך הרבה ממתקים במקום ארוחה בריאה ומזינה. כך גם משחקי-מחשב 

וסרטים הם כמו ממתקים, הם יכולים להיות מהנים כאשר משתמשים בהם במידה, 
ולצד פעולות אחרות בסדר יום. אך אם מבלים זמן רב מידי במשחקי מחשב וסרטים 

וכדומה, במקום פעולות חשובות אחרות – זה לא 'בריא' לגוף ולנפש.
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כאשר מרגישים ש'משעמם' לנו, הכי קל וזמין זה להתיישב מול מסך:   לא צריך 
להתאמץ, וההנאה מיידית. לעומת זאת, יש הרבה פעולות שאנו צריכים להתאמץ 

בשבילן )לצייר, ללכת לחבר, לקרוא( אך בסופו של דבר אחרי שעושים זאת מרגישים 
הרבה יותר סיפוק ושמחה(

 אילו פעולות נוספות )'רכיבים תזונתיים'( חשוב לשלב בסדר יום שלנו?

המורה תציע בפני התלמידים כרטיסים שונים עם אייקונים. כל תלמיד יבחר כרטיס 
ויציין פעולה שהוא אוהב לעשות. )כרטיסים, נספח 3(

 לימודים ושיעורי בית
 עזרה בבית

 משחק עם חברים )לא במחשב(
 ספורט
 קריאה

 תחביבים )ציור, מוזיקה, אוספים שונים(

לסיכום, התלמידים יתבקשו לבנות 'תפריט יומי' של סדר יום, בהשראה מתפריט 
המזון. 

 שאלה לדיון: מה עוד אנו יכולים לעשות בזמן שמשעמם לנו )חוץ מזמן 
מסך...(?

 חלק שלישי: כלים לניהול זמן 
דיון במליאה והשלמה בדף // 10 דקות

המורה תקריא היגדים שונים, ההיגדים מתייחסים למחשבות/אמירות שלנו כאשר 
אנחנו מול מחשב/פלאפון ועסוקים במשחק/סרט/תוכן מעניין. תלמידים שמזדהה עם 

ההיגד ימחא כפיים. תלמיד שלא מזדהה ידפוק על השולחן. 
 אמא מבקשת לסגור מסך והתגובה שלי: עד שהגעתי לשלב הזה – אני חייב 

להמשיך!
 אני שם לב שבאמת מאוחר וחושב לעצמי: אני אשחק/אצפה רק עוד 5 דקות )ואחר 

כך רק עוד 5 דקות ועוד...(
 כשאומרים לי להפסיק עם המחשב/פלאפון אני חושב: מה? רק הרגע התחלתי, 

בקושי הייתי...
 אם אני רוצה מחשב/פלאפון ולא נותנים לי, אני מתחיל לכעוס ולהשתולל
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נחזור רגע לסרטון מתחילת השיעור. בפעם הראשונה הילדים אכלו ממתקים בלי 
חשבון, אך הבינו שזה לא כדאי )כאבה להם הבטן, כאבו להם השיניים(. בפעם 

השנייה הילדים תכננו לאכול "רק קצת", אך בסופו של דבר לא עמדו בכך. מדוע? 
מה יגרום להם להצליח ולאכול במידה? או בהקשר לענייננו – הבנו שנכון להיות מול 

המסך במידה, אך לעיתים אנו נסחפים, כפי שראינו גם בהיגדים. מה יעזור לנו לשלוט 
בזמן ולא שמחשב ישלוט בי?

התלמידים יכולים להעלות רעיונות, ולאחר מכן המורה יציין 3 כלים לשליטה בזמן 
מסך:

א. תכנון מראש – לקבוע מראש כמה זמן אני מתכנן להיות מול המחשב, ואם מסתדר 
אז גם לתכנן מתי )באילו שעות(. למשל, היום אני רוצה לשחק במחשב מהשעה 4:00 

עד 5:00.
ב. תזכורת – לדאוג שמישהו יזכיר לי כאשר הזמן שלי נגמר. אפשר לבקש מההורים 

להזכיר לי כשנגמר הזמן, או להפעיל שעון מעורר שיצלצל בזמן הרצוי.
ג. סדר יום ומבחר משימות – כאשר משעמם לנו, ואין לנו מה לעשות, הרבה יותר 

מפתה להישאר מול מחשב. אך אם ילד יודע שמחכות לו עוד מטלות חשובות 
ומעניינות שאותם הוא צריך לבצע, זה עוזר לשמור על סדר וזמן נכון. לכן, כדאי לתכנן 

מראש סדר יום ולחשוב על כל מיני פעולות נוספות, ה'ארוחות' שהזכרנו בחלק 
הקודם.

 הילדים יתכננו את יישום הכלים בדף עבודה, משימה 3.

אפשר לבקש מהילדים לבחון ולרשום את 'זמן מסך' בימים הקרובים, ולהביא משוב 
בימים הבאים האם עמדו בתכנון ומה עזר להם.

נספח 4 - טבלה למעקב אחרי זמן מסך

סיכום: פתרון דילמה
דיון במליאה  // 5 דקות

דיון: דינה חזרה מבית הספר בשעה 2. היא אכלה ארוחת צהריים והלכה קצת לנוח. 
בשעה 3 היא הכינה שיעורי בית ואחר כך עזרה לאמא לשטוף כלים. כעת השעה 4. 

דינה מתחילה להשתעמם. מה אתם מציעים לה לעשות )חוץ מזמן מסך...(?

הילדים יעלו רעיונות לפעילויות שונות, והמורה תסכם: ככל שיהיה לנו יותר תכניות 
ברורות ואפשרויות מהנות לפעול, פחות נרגיש שיעמום וצורך למסך. 
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נספח 1

הילדים מחזיקים שקית מלאה ממתקים )גדולה מעבר לרגיל( ופונים לאכול.
ילד 1: תראו, סבתא שושנה הביאה לי שקית ע-נ-ק-י-ת, עם המון ממתקים. את זה 

אנחנו יכולים לאכול! 
ילד 2: כן, זה בטוח טוב וגם כשר. אבא ואמא מרשים לנו לאכול מה שסבתא שושנה 

מביאה.
ילד 3: אז קדימה, בואו נתחיל לאכול, וכמובן – לא נשכח לברך!!!

הילדים קצת אוכלים ואז שואלים אחד את השני:
ילד 1: מה אפשר לאכול הכל?

ילד 2: אולי נשאיר קצת למחר?... 
ילד 3: לא כדאי. זה כל כך טעים, בואו נגמור את הכל. אולי מחר סבתא שושנה תכין 

לנו הפתעות חדשות?
הילדים מסיימים לאכול את הממתקים.. שקית ריקה...
ילד 1: זה טעים! אני ממש אוהב את הממתקים האלו!

קטע מעבר – יום חדש.
ילד 2 )מחזיק קופסת עוגיות ענקית וכד'(:   שלום חברים! היום לי יש הפתעה! 

אבא שלי נתן לי עוגיות לחלק לכל החברים. תתכבדו!
ילד 1: זה נראה טעים, אבל אתמול כל כך כאב לי הבטן אחרי כל הסוכריות. נראה לי 

שאכלנו מידי הרבה. אולי היום נאכל רק קצת עוגיות?
ילד 3: נכון, ולי כאב השן. אז אולי אני אוכל רק עוגיה אחת או שתיים...

ילד 2: אתם צודקים, נאכל רק קצת!
הילדים אוכלים, וכל פעם אומרים, "רק עוד אחד"...

ילד 1: רגע, אמרנו שלא כדאי לאכול מידי הרבה, אז נשאיר למחר... בעצם, נשאר רק 
עוגייה אחת או שתיים... אז כבר נגמור את הכל.

נספח 2

המלצות איגוד רופאי הילדים לזמן מסך  

1. תינוקות- מומלץ להימנע מחשיפה של תינוקות מתחת לגיל שנתיים לכל מדיה 
אלקטרונית שהיא.

2. ילדים בגיל הגן - מומלץ לצמצם את זמן החשיפה לשעה אחת ביום.
3. ילדים בגיל בית הספר - מומלץ זמן מסך עד שעתיים ביום.

4. מומלץ להימנע מצפייה במסך בזמן הארוחות.
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נספח 3 - כרטיסים

עזרה בבית

ספורט

משחק

ציור

נגינה

אומנות

משחקי כדור

אוספים
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נספח 4, טבלה למילוי זמן מסך.

הייתי יום
במחשב 
משעה...

כמה זמן עד שעה
סך הכל?

מה 
עשיתי 
בזמן 
הזה?

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי
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דף לתלמידים

משימה 1 : ֶסֶקר
כַּּמָה זְַמן בְּיוֹם ַאּתֶם חוֹׁשְבִים ׁשֶכְַּדאי לְִהיוֹת מוּל ָמָסךְ )ַמְחׁשֵב/ּפֶלֶאפוֹן(?

תשובהדמות
התשובה שלכם

חבר

המורה

דמות נוספת מצוות בית הספר 

ההורים

רופא עיניים )השלימו לפי הציטוט(

מומחה נוסף )לפי הציטוט(

ממוצע

כמה זמן בפועל אתם בדרך כלל 
נמצאים מול מסך?

ִׂיָמה 2 ְמש
ּ 'ּתְַפִריט יוִֹמי' ׁשֶל ּפְֻעלּוֹת ֻמְמלָצוֹת, וּזְַמן ֻמְמלָץ לְכָל ּפְִעילוּת. ָהכִינו

 ׁשֵנָה, זְמַן מֻמְלָץ: ______________

 אֲרוּחוֹת, זְמַן מֻמְלָץ: ______________  
  

 לִמּוִּדים, זְמַן מֻמְלָץ: ______________

ְ, זְמַן מֻמְלָץ: ______________  זְמַן מָסָך

ְׂחִָקים, זְמַן מֻמְלָץ: ______________  מִש
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  סְפּוְֹרט, זְמַן מֻמְלָץ: ______________

 ּתַחְבִּיבִים, זְמַן מֻמְלָץ: ______________

ִׂיָמה 3: נִהוּל זְַמן ְמש

 ּתִכְנוּן ֵמרֹאׁש
כַּמָּה זְמַן בְּיוֹם אֲנִי מְַתכְנֵן לִהְיוֹת מוּל מָסָךְ? _________________

ּ ׁשָעוֹת? _____________ בְּאֵילו

 ּתִזְכֶֹּרת
ִמי יַזְכִּיר לִי כֲַּאׁשֶר ַהזְַּמן ׁשֶלִּי ִהְסּתַיֵּם? ______________

 ֵסֶדר יוֹם
ּ פְּעֻלּוֹת חֲׁשוּבוֹת נוֹסָפוֹת יֵׁש בַּסֵֶּדר יוֹם ׁשֶלִּי? אֵילו

_________________  
_________________  
_________________  
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