
 

 

השאלה המרכזית: מה היתרונות והחסרונות של רשת האינטרנט,  

 וכיצד נוכל לשמור על עצמנו?

האינטרנט טומן בחובו סכנות. שימוש נכון וזהיר באינטרנט יסב לנו הנאה מבלי מסר: 

יום, כל אחת -. במיוחד בתקופה זו, כאשר הרשת תופסת חלק משמעותי מהיוםלהסתכן

 לנתב את השימוש בה למקום חיובי ולמנוע אירועים שליליים. ואחד צריכים לדעת כיצד 

 משחק הדמייה  מתודה ראשונה:

משחקים קצרים שאהובים על הקבוצה. על המדריכ/ה  4המדריכ/ה ישחקו עם הקבוצה ב

לחשוב מראש על משחקים שמתאימים לשחק בחדר, כאדר הקבוצה משתתפת בפעולה 

 דרך הזום. 

חד מהמשחקים, על החניכים/ות למסור פרט אישי כדי להשתתף ולקחת חלק בכל א

 עליהם/ן. רק במידה והפרט האישי ימסר, הם/ן יוכלו לקחת חלק במשחק. 

ספר טלפון | כתובת מלאה | הפרטים האישיים שיצטרפו למסור בתחילת כל משחק: מ

 מספר תעודת זהות | יום ושעה שבה אין אף אחד בבית | 

 :כ/ההערות למדרי

הפרט היא תנאי להשתתפות בתחנה, ובלעדיו אי אפשר לשחק התוכן של התחנות מסירת 

  .ות/הוא לא העיקר, אפשר לבחור בכל דבר שיהיה כיף ואטרקטיבי לחניכים

   לפי המשחקים שהמדריכ/ה יבחרו | ציוד: |  נספחים: דק' | 20  זמן:

 : משחק הדמייה מתודה שנייה

בכמה יסביר שזה לא משנה ת. כ/הונקביל בין המשחק לחיים. המדרי ות/נשב עם החניכים

בעת שסיפקנו פרטים עלינו כדי לשחק בתחנות, הפסדנו משהו תחנות משחק השתתפנו, 

הפרטיות והביטחון האישי. מכאן נקיים דיון קצר על מהי בטיחות באינטרנט?  –חשוב יותר 

 דע הזה עלול להתגלגל?מה לא נרצה לחשוף? אילו סכנות קיימות ולאן המי

 :כ/ההערות למדרי

ניתן ורצוי להיעזר בפעולות מתוך חוברת "אינטרנט בטוח" באתר הצופים. שם אפשר 

בנוסף, כדאי לחבר  להרחיב בקריאה תיאורטית בנושא כדי להוביל את הדיון מתוך ידע.

זאת לאתרים/משחקים שהקבוצה משתמשת בהם בתקופה זו, כשהם בעיקר מחוברים 



 

 

ת. כדי להדגיש שבתקופה זו, בה רוב העיסוקים שלנו )צופים, לימודים, תחביבים( הם לרש

דרך הרשת האינטרנטית, אנו חייבים לדעת מה מותר לנו למסור ומה אסור. יש להכיר, יחד 

עם ההורים, את האתרים שעימם בית הספר והצופים עובדים ולעבור איתם מראש מה 

  מותר לחניכים/ות למסור, ומה לא.

 נקודות חשובות להצלחת הפעילות:

בנקודות  ה/! להיפך, לזכות אותוה/לא ללחוץ עליו –לא רוצה למסור פרטים  כ/האם חני

כדוגמה טובה לזהירות. חשוב שלא ללחוץ על  ה/צ'ופר. מאוחר יותר אפשר להזכיר אותו

למסור פרטים אישיים, אבל כן להסביר שזהו תנאי הכרחי להשתתפות בתחנה   ות/החניכים

שיך ממנו בלי למסור פרטים  )למעשה, אנחנו מדמים כאן עמוד אינטרנט שאי אפשר להמ

 (אישיים

   |  ציוד: |  נספחים: דק' | 10   זמן:

 

  

 


