
 

 

 ? באינטרנט נוער ולבני לילדים שאורבות הסכנות מהן

  

 שיתוף ראשונה:מתודה 

 קוביות דף קטנות בבית. 14נבקש מהחניכים/ות להכין  

 את הפעילות מעבירים בשיחת וידאו של כל הקבוצה עם המדריך ועושים שימוש בווטסאפ.

של  מסרונים למדריך/ה כים והחניכות לשלוחהחנינזמין את , מראש שנבחרו קטגוריות לפי

 צילום הפתקים אותם הם כותבים בבית עם השם של החניך/ה אליהן/ו מיועד הפתק

תוכן שלא ראוי לא  -)חשוב לשים לתוכן שנכתב לשני אחד המסרונים את ישלח המדריך
 עובר הלאה, זו הזדמנות לדבר על זה בפעולה וגם בשיחה אישית(

 
 ממש  שאתה לך לומר רציתי -
 
 ...ש אהבתי -
 
 ...על לך תודה -
 
 ...ש לי חשוב ממש -
 
 ... אשמח שנפגש הבאה בפעם -
 
 ... אותי עצבן -
 
 ...לי הפרעת -
 

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

 דיון בשאלה: מתודה שנייה

 :קצר בדיון מסכמים
 

מול כל כיצד הייתם.ן מגיבים אם הייתי מבקש.ת מכם להקריא את הפתקים  -
 הקבוצה עכשיו?

 אם הייתי מבקש/ת מכם/ן לעשות זאת בפנייה לבין הכתיבה בין ההבדל היה מה -
 ?פה בעל

 ?מרגישים שאנו מה את כותבים אנו כאשר יותר משוחררים אנחנו האם -
 אל פנים לדבר מאשר בווטסאפ אוק/ אינסטגרם בפייסבו לכתוב יותר נוח למי -

 ?למה? פנים
 )גם בלי שום קשר לקורונה( ?פחות להיפגש לנו גורמת המסך דרך תקשורת האם -



 

 

מה אתם חושבים על זה עכשיו כזו המציאות  ?חיובי דבר שזה חושבים אתם -
 היומיומית שלנו?

 
 ? מכירים לא  שאתם אנשים עם אינסטגרם /בפייסבוק מתכתבים אתם האם -

 
 בעולם המרכזית התרבות הינה המסכים שתרבות להם לומר חשוב: למדריך הערות

 הזדמנות לנו יש בצופים. המסך דרך רק אנשים עם לתקשר לנו גורמת והיא ,המודרני
 וזה גם מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו בתקופה הזו. פנים אל פנים להיפגש
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 לישית: השראהמתודה ש

 "ונזהרים ברשת מסכנות ולומדים מכירים" הסרטון את מקרינים

 הוא לפנים פנים שהמפגש המסר את להעביר חשוב :הפעילות להצלחת חשובות נקודות

 .תייוהאמ החשוב

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=c_M2ORiUXLU

