
 

 

 

 

 בראשון לציוןיות מתוכננות ופעיל

( המחנכות/מחנכים והיועצות/יועצים בבתי הספר יעבירו פעילויות מטעם שפ"י ומוקד 9-14במהלך השבוע השני של פברואר ). 1

למאבק  בשיתוף הרשותבנוסף יועברו הרצאות חיצוניות  "סוף שיתוף במחשבה תחילה".בכיתות, בנושא הנבחר:  105

 הורים:תלמידים וללחלק מבתי הספר בבאלימות, סמים ואלכוהול 

 

https://www.gov.il/he/departments/news/safer_internet_week_2020 

שרד החינוך במינהל תקשוב בעיר, רונית חילו, ערכה כנס מקוון בו . הרפרנטית המחוזית לנושא גלישה בטוחה, ונציגת מ2

אנשי חינוך  מהמחוז. בכנס הוצגו דגשים חשובים בשמירה על אתיקה ומוגנות ברשת, התארחו מומחים  160השתתפו 

 מהתחום שסקרו מגמות ומידע חיוני להסברה וכן הוצעו פעילויות נבחרות אותן ניתן להעביר בכיתות

 28.1.20דגשים מתוך כנס גלישה בטוחה, 

בתי ספר יסודיים בעיר, קיבלו הנבחרות ממנהלת התכנית, נירית האן, משימה  37-. במסגרת תכנית מנהיגוטק, המופעלת ב3

העביר פעילות מתוקשבת בביה"ס בשבוע הלאומי לגלישה בטוחה לכלל הכיתות. את הפעילויות מרכזת כל לתכנן, להכין ול

נבחרת באתר ייעודי שיצרו התלמידים, ובו מידע חיוני, קישורים לחומרי הסברה ופעילות דיגיטלית. בין הפעילויות הנבחרות: 

 מצגות, כרטיסיות מושגים, קליפ עם המלצות ועוד. הכנת קומיקס, חידוני טריוויה, משחקי ידע, משחקים מקוונים,

 נווה חוף נווה עוז,, נווה דקלים,  מישור הנוףדוגמאות לאתרי נבחרות: 

בחטיבות הביניים, קיבלו הנבחרות הדרכה מטעם מדריכות התכנית, נירית האן ורונית שטיין,  PRO. במסגרת תכנית מהיגוטק 4

נבחרים באתיקה ברשת ויצרו בעקבות זאת פעילויות שתועברנה בכיתות בחטיבות בעיר. מיקוד ההדרכה עסק  על נושאים

בנושא הפצת "פייק ניוז" ובהכנת רשימת המלצות להתנהלות נכונה בהקשר של הגנה על הפרטיות ושמירה על המידע האישי. 

 חט"ב אבני החושן, חט"ב יצחק נבוןדוגמאות לפעילות פייק ניוז:  PROמנהיגוטק משימות גלישה בטוחה 

 ",          באינטרנטגדולים (, תכנית "28)עמוד  עלון שפ"י. מידע ופעילויות להורים ולמשפחה: 5

 עמותת "אשנב", רשתבטיחות ומוגנות בסרטוני הדרכה בנושא   

סקר עירוני לבחינת עמדות הכולל שולחנות עגולים בעקבות ממצאי  כנס עירוני למוגנות ברשת תקייםי במהלך חודש מרץ. 7

 .ברשת בראשון לציון שימושלגבי  תלמידים וצוותים חינוכיים ,בקרב הורים
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