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 "חלומות"  –שיעור פתיחה 

 

 מטרות השיעור 

  מתן הכרה ומקום )לגיטימציה( לחלום לעתיד  ✓

הבנה שגם כאשר הדרך לא פשוטה ניתן להגשים חלומות באמצעות אמונה   ✓

 ועבודה קשה. 

אנשים שההתחלה שלהם הייתה קשה או    –הכרות עם מודלים לחיקוי  ✓

 כישלונות ובכל זאת הצליחו בדרכם.רצופת 

 עידוד התלמידים לחלום לעתיד.  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

o והכנתה להקרנה.  מצגת נלווית -ה מעבר על 

   adletP  -הלוח  פתיחת ✓

 הדרוש פתוח במחשב    סרטוןהכנת ה ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 הדיבור. רשותוייתן לו את 

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1.  

 :החלום שלי החלומות שלכם

o   החלום שלי   –הצגה עצמית 

o  תלמידים כותבים את חלומם 

 דק'  15
o  מצגת נלווית 

o לוח שיתופי- adletP 

2.  

 חלומות של אחרים 

o   החלומות, הסיפור והדרך של דמויות

 מפורסמות 

 דק'  15
o  מצגת נלווית 

o   דיון 

3.  

 שלונות מפורסמים יכ

o   החשיבות בהתנסות 

o  למידה מטעויות ומכישלונות 

 כישלונות מפורסמיםהצגת סרטון  o דק'  10

4.  

 סיכום: 

o עיבוד חדש של החלומות 

o  ?דבר חדש שלמדתי היום 

 oogle SlidesG  -סיכום  שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://padlet.com/sadigtools/6cnbs9c8ktahyhnq
https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://padlet.com/sadigtools/6cnbs9c8ktahyhnq
https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א 

 חלומות

 

   (1פתיחה )שקופית 

קצת רקע על ילדותכם, מה רציתם לעשות  -אישי שלכםהאת עצמכם ואת הסיפור הציגו  ✓

 כשתהיו גדולים ולאן הובילו אותכם החיים, אפשר גם על חלום שטרם הגשמתם.  

 דק'  5

 (2חלומות התלמידים )שקופית 

מה הם רוצים לעשות   –מהתלמידים לחשוב על החלום או החלומות שלהם לעתיד בקשו  ✓

 כשיהיו גדולים?  

 . Padlet -ללוח השיתופי בלתלמידים את הלינק   שילחו ✓

 ואת החלום שלו.להוסיף פתקית חדשה ללוח השיתופי, לציין את שמו מכל תלמיד בקשו  ✓

 הנוצר מתשובותיהם.   הלוחאת המסך והציגו לתלמידים את  שתפו  ✓

   –לחלומות התלמידים התייחסו  ✓

o  כל חלום הוא אפשרי ואין תשובות נכונות 

o  פה כדאי לספר על אנשים שאתם מכירים שלא היה להם  –גם אם אין להם חלום זה מובן

 חלום ברור בילדותם / בצעירותם.

לתלמידים כי בשיעור היום נעסוק בחלומות לעתיד ועל הדרכים שאנשים עוברים ספרו  ✓

 בחיים בדרך להגשמת חלום  והגשמה עצמית.  

 דק'  10

 חלק ב 

חלומות של  

 אחרים 

   –(  3-5את  הסיפורים מהמצגת )שקפים הציגו  ✓

בקשו מהתלמידים לכתוב לעצמם  –מהתלמידים לחשוב על הסיפור של הדמויות בקשו  ✓

היה החלום של הילד/ה, מה קרה לו/ה במהלך החיים? האם הגשים את חלומו  מה  

 לדעתם?

 מתנדבים שישתפו את הכיתה בתשובותיהם.  2-3 בחרו ✓

 (. התמקדו בסיפור של הדמויות. 6-7הסיפורים מהמצגת )שקפים הציגו  ✓

 דק'  10

 -שאלות לדיון

 יחד את ההבדלים בין מה שחשבו התלמידים לסיפורים האמיתיים.   בחנו ✓

נכון או לא נכון. המטרה לראות לאן הדמויות הגיעו מבלי    –שאין כאן טעויות   הדגישו ✓

 לפסול את הסיפורים האפשריים שהילדים חשבו עליהם.  

שרציתם לשמוע מה הם חושבים על הדמויות, לאן עתידם ייקח אותם ולספר   הסבירו ✓

 ם שהעתיד שלהם היה הרבה יותר טוב מאשר הסיפור הראשוני שקיבלו.  לה

עם נתוני פתיחה כמו של הדמויות שהראיתי לכם, בטח   -רובכם כנראה הופתעתם 

 חשבתם שהם לא יגיעו רחוק, העתיד שלהם לא יהיה כל כך טוב. 

  למרות זאת, ראינו פה שתי דוגמאות למקרים שבהם אנשים שהתחלת החיים שלהם לא 

 הייתה פשוטה, ובכל זאת הם שאפו, עבדו קשה והצליחו.  

 

  כדי להגשים חלומות, צריך קודם כל לחלום אותם!  

 לא צריך לפחד לחלום, לא צריך לפחד לנסות, ולא צריך לפחד אפילו מכישלונות.

 

 

 

 

 

 דק'  5

https://padlet.com/sadigtools/6cnbs9c8ktahyhnq
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

כישלונות  

מפורסמים  

ולמידה על  

 הדרך

o את הסרטון המציג את הכישלונות שאנשים מפורסמים חוו בדרכם להצלחה   הקרינו

 https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU -( 9)שקף 

o אם הם יכולים לנחש מי הדמות ומה היא עושה היום. שאלודמות ו הצגת כל  לפני   עצרו 

o האם הסיפורים הפתיעו? מה הפתיע? מה הניע את הדמויות בסרטון? שאלו  ם בסיו 

o  מהתלמידים להשיב בצ'אט הזום והקריאו את תשובותיהם. בקשו 

 דק'  5

   . Padlet-לוח הבלחלומות התלמידים חזרו  ✓

שוב על החלום שרשמתם. האם אתם רוצים להוסיף או    מהתלמידים להסתכל בקשו  ✓

 לשנות שוב?

 לתלמידים לשתף בחלומות שלהם ובמחשבות שעלו בעקבות השיעור. אפשרו ✓

באיזו מידה הסיפורים שהכרתם היום מעוררים בכם השראה   -את התלמידים שאלו  ✓

 להגשמת חלום משלכם? 

 דק'  5

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

-העץ  ילדי בית" / מקסימום"את השיר  השמיעו ✓

ttps://www.youtube.com/watch?v=Ps3m9lGSC9sh 

 -את השיעור עם התלמידיםסכמו  ✓

דברנו היום על החלומות האישיים שלכם ועל החלומות של אנשים אחרים, ראינו שגם  ✓

 אנשים שנחשבים למאוד מצליחים נכשלו בעברם.

 למדנו שגם אם ההתחלה לא פשוטה וגם אם נכשלים בדרך אפשר להצליח.   ✓

לפעמים יש מספר חלומות ולפעמים מגלים שמה שתמיד חלמנו לא  .  חלומות משתנים ✓

חשוב הוא שאנו מגלים דברים על עצמנו, צומחים ובונים את  ש באמת מתאים לנו. מה 

 עצמנו לקראת החיים כבוגרים. 

דונלד דאק ועוד, נחשב לגאון  , מויות המצוירות מיקי מאוסוולט דיסני, היוצר של הד  ✓

 שהצליח להפוך חלום לאימפריה כלכלית. וולט דסני אמר פעם: 

 

 "אם אתה יכול לחלום את זה אתה יכול להשיג את זה".

 

 ובקשו  oogle slidesG -מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב בקשו  ✓

  מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא  –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 .יוצאים איתה מהמפגש.

 דק'  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://www.youtube.com/watch?v=Ps3m9lGSC9s
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 "שימוש ברשתות החברתיות" -  מאחורי החוטים

 

 השיעור  מטרות

התלמידים יבחנו את ההיבטים החיוביים והשליליים בעת השימוש   ✓

 חברתיות הברשתות 

 התלמידים יתוודעו לסכנות הטמונות בעת הפרסום ברשתות חברתיות  ✓

 חברתיות התלמידים ירכשו כלים לבטיחות בעת השימוש ברשתות  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

 המצגת הנלווית פתיחת   ✓

,  4חדר , 3חדר , 2חדר ,  1חדר   –ושמירתם כקובץ מצורף פחים סהנ   פתיחת ✓

 5חדר 

 " למי ניתן לפנות במקרה של פגיעה ברשת האינטרנט"  לשליחהדף   פתיחת ✓

   Undo פתיחת סרטון  ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 הדיבור. רשותוייתן לו את 

 

 מבנה השיעור

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

5.  

 : והכרות פתיחה

o  הצגה עצמית 

o  ברשתות החברתיותשימוש   

 דק'  15
o  מצגת 

o  דיון 

6.  

 מסרים: 

o   הדגמת ריבוי מסרים ותפיסת המסר

 בהתאם לאופן הצריכה 

 דק'  5
o   משחקLIKE 

o  דיון 

7.  

 עבודה בקבוצות:  –  אינסטגרם ה

o בשימוש  שליליים  /היבטים חיוביים

 ברשתות החברתיות 

o   דרכי התגוננות מסכנות 

o  עם כלים מעשיים להתמודדות

 פגיעה

 דק'  20

o  ודיון בקבוצות קטנות מטלה 

o חדר  , 1חדר   - משימהו מידע יקטע

 5חדר ,  4חדר ,  3חדר , 2

o  בזום  לבןלוח 

o  למי ניתן לפנות במקרה  דף מידע"

 של פגיעה ברשת האינטרנט" 

21  

 : סיכום

o  חזרה על נקודות מרכזיות שעלו

והזמנה לשאילת שאלות/ שיתוף 

 מחשבות ותובנות 

 דק'  5
o סרטון Undo   

o שקופית סיכום ב- Google slides 

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1LCi36CPN2TqQVMwnS5Istto78u-PmIXA08HyrE5G5zg/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1jbj4Bq63MVtzXercxOTdLKPuJ-6Jm59-iaawKn_YBgw/edit
https://docs.google.com/document/d/1jbj4Bq63MVtzXercxOTdLKPuJ-6Jm59-iaawKn_YBgw/edit
https://docs.google.com/document/d/1jbj4Bq63MVtzXercxOTdLKPuJ-6Jm59-iaawKn_YBgw/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/1GFIEbweHFOhUq2gkTyRAh3HAplV5vU-AbH21rrPKEaI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg&t=20s
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1SsDV_MvgH8gYV6S9qHZ-7OdbW56483S_1smUoMIKCiA/edit
https://docs.google.com/document/d/1jbj4Bq63MVtzXercxOTdLKPuJ-6Jm59-iaawKn_YBgw/edit
https://docs.google.com/document/d/1jbj4Bq63MVtzXercxOTdLKPuJ-6Jm59-iaawKn_YBgw/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1G9EnUAoU71h90dJPYe0W9yO8ET8u0f4dnpTySjL9-ew/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFUTxO1HCAPA69QRnEcKqwnpladxVxPFXOeHZ7Lj1Ok/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/131VedbyGwgtZRWKLaFTKvT5-OpHl4WQ5MuE3mWHvVTs/edit
https://docs.google.com/document/d/1GFIEbweHFOhUq2gkTyRAh3HAplV5vU-AbH21rrPKEaI/edit
https://docs.google.com/document/d/1GFIEbweHFOhUq2gkTyRAh3HAplV5vU-AbH21rrPKEaI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg&t=20s
https://docs.google.com/presentation/d/1VcGCIW1-ZqjmXt89eigbjzVNgl2NHkQUDArD1qwPZz4/edit#slide=id.ga4f392c676_0_195
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  השיעורהלך מ
 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א 

 פתיחה והכרות 

 

   – פתיחה

 ?מי אתם? מה אתם אוהבים בעבודתכם  - את עצמכם ואת הסיפור אישי שלכם ציגוה ✓

ברשתות החברתיות לצורך  כםפרופיל האישי שללתלמידים את ה הציגו –אופציה נוספת   ✓

 הצגה עצמית. 

 דק'  5

  -שימוש ברשתות חברתיות

 (. הנלווית  מצגתלתלמידים את דף הלוגואים של הרשתות החברתיות )הציגו  ✓

מהתלמידים לזהות את הרשתות המופיעות בדף ולכתוב את תשובותיהם בצ'אט   בקשו ✓

 של הזום. 

 :לדיון ת אופציונאליות שאלו ✓

מהתלמידים להצביע אל מול מצלמת הרשת או לכתוב את תשובותיהם בצ'אט של  בקשו)

 תלמידים שירחיבו את תשובתם בע"פ(: 2-3הזום. בנוסף, בחרו 

o   ?לכמה מכם יש אינסטגרם 

o וכדומה?   תיקתוק/ אינסטגרם/ ווטסאפ/   קמה אתם עושים בפייסבו 

o ?מה אתם משתפים שם 

o  ?מציאות והם חברים טובים שלכם באמת? כמה מהם פגשתם ב כמה עוקבים יש לכם 

o  ?כמה מכם קיבלו מסרים פוגעניים או מטרידים דרך רשת חברתית 

 דק'  5

בזום,  (white board)הלבן ) כדאי לשתף את המסך שלכם ולבחור בלוח  בחלק הזה ✓

 . לבןמומלץ לאפשר לתלמידים לכתוב את התשובות על הלוח ה 

 את התלמידים: שאלו  ✓

o ?חברים"  - ה אפשרית ושאלות המשך תשוב מי מסתכל על מה שאתם כותבים ומעלים" –   

o  ?האם הם באמת חברים שלכם 

o נפגשים ביום יום?או  אתם באמת מדברים  ברשתות החברתיות עם כמה מהחברים שלכם 

 

   -לתלמידים רויהסב  ✓

 עלינו ת גישה למידע רבומאפשר  רשתות החברתיותהמסר העיקרי שלנו הוא שה 

ומאפשרת לנו "לפגוש" אנשים שלא היינו יכולים לפגוש בצורה אחרת דרך תקשורת  

מהירה, נוחה וידידותית. יחד עם זאת, הפלטפורמה הזו טומנת בחובה לא מעט סכנות  

מאוד. היום נלמד על הסכנות ברשתות  משום שמידת החשיפה והשיתוף גבוהה

 חברתיות ונחשוב יחד כיצד ניתן להתגונן מפניהן.  ה

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 חלק ב 

 מסרים 

 

 

 

 

 

 

 - LIKEמשחק 

 -מטרת המשחק ✓

כיצד אנחנו חשופים למסרים רבים, אך לחלקם אנחנו כלל לא שמים לב.  הדגמה בה נבין

שהאופן בו אנחנו תופסים ומנתחים את המידע השתנה בעקבות האופן בו  נראה לתלמידים,

 אנחנו צורכים אותו.

 - הנחיות לקראת המשחק ✓

התלמידים להציג את   הסבירו כי עוד מעט תקראו מספר היגדים. לאחר כל היגד על

 אהבתי = אגודל למעלה / לא אהבתי = אגודל למטה –יהם למצלמת הרשת  תשובות

 -המשחק ✓

  את ההיגדים הבאים:  הקריאו

o )'העליתי היום תמונה של עצמי לרשת חברתית )ווטסאפ, אינסטגרם וכו 

 דק'  5

https://docs.google.com/presentation/d/1LCi36CPN2TqQVMwnS5Istto78u-PmIXA08HyrE5G5zg/edit#slide=id.p
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 המשך  - חלק ב 

 מסרים 

o  עשיתי לייק למישהו היום 

o חברתיות השעות ביום ברשתות  5-אני מבלה יותר מ 

o האחרון , בשבוע פרסמתי סרטון בתיקתוק 

o העליתי אני נעלב כאשר אף אחד לא מגיב למה ש 

o  מיד לאחר שקרא , והוא לא מגיבואת ההודעה ששלחתי לראה  אני מתבאס שחבר שלי   

o מכל מצב חברתי אחר  נתיותר מסוכ האינטרנט אינ תקשורת ב 

 

 -דיון ✓

דרך קיימו דיון כיתתי על התוצאות שעלו במשחק והסבירו שאנחנו חשופים למסרים רבים  

רשתות חברתיות, חלקם חיוביים אך חלקם שליליים. לצד העניין וההנאה שיש לנו מהעולם 

אנחנו בה ניתן להעביר מסרים ולהפיץ תמונות לחברים שלנו,  הקלות הרבהו הווירטואלי

 חברתיות בפרט. התמיד לזכור שיש להיזהר באינטרנט בכלל וברשתות צריכים 

 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ג 

  –אינסטגרם 

היבטים  

חיוביים  

 ושליליים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - חלוקה לקבוצות

ש שכעת נעמיק את הלמידה על ההיבטים החיוביים והשליליים בעת השימו ספרו ✓

 באינסטגרם. 

 שעליהם לקרוא את דף המידע שקיבלו ולדון יחד בשאלות שבכרטיס המשימה. הסבירו ✓

בצ'אט את קבצי המשימה, ששמרתם. בקשו מכל קבוצה לפתוח את הקובץ לפי  שילחו ✓

 מספר החדר אליו שייכים. 

 בחדרי זום שונים.   ,קבוצותחמש את הכיתה ל חלקו  ✓

 

פחות קבוצות או  5-הכיתה לקטעי מידע. ניתן לחלק את  5בנספח ישנם  :הערה למנחה ✓

 .לבחור את הקטעים המתאימים לכם ביותרו )תלוי בגודל הכיתה(

 

  -ונקודות לדיון הצגה במליאה

 ומנציג מכל קבוצה להציג דוגמאות למקרים חריגים לטובה ולרעה בסיפור שקיבל בקשו ✓

 וכן את ההצעות שלה לדרכי מניעה והתגוננות מפגיעה.  

 

 היבטים חיוביים בעת השימוש ברשתות חברתיות: ✓

o  שיתוף מהיר בקבוצת דיון 

o  שיתוף במסרים בתוך קבוצה בצורה מהירה ונגישה 

o פרסום מהיר וחינמי לקהל יעד 

o גיבוש כיתתי למניעת הצקות והטרדות ברשת 

o טרים כגון דיקטטורותשיתופי פעולה בין אזרחים להפלת מש 

 

 היבטים שליליים בעת שימוש ברשתות חברתיות:  ✓

o תפוצה נרחבת ומהירה של חרם 

o שיתוף תמונה / מסר שעלול לפגוע בנו 

o ת כלפי מישהו אחר נישימוש בצורה אנונימית ופוגע 

o  הצקות לילדים ובני נוער 

o תיוג תמונות ללא ידיעת המצולם 

o  לאנשים לא מוכרים חשיפת מידע אישי ללא שליטה 

 דק'  20
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 המשך   -  חלק ג 

  –אינסטגרם 

היבטים  

חיוביים  

 ושליליים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  פתיחת פרופיל ללא ידיעת המשתמש 

o גידופים, תמונות פוגעות ומסרים פוגעים נגד מורים על ידי בני נוער 

 

 דוגמאות לדרכי התגוננות מסכנות ברשתות חברתיות  ✓

o  )לא להעלות פרטים אישיים )טלפון, כתובת מגורים ופרטים מזהים נוספים 

o  שעלולים לפגוע בכם )כגון תמונות חושפניות( להימנע ממסרים ותמונות 

o  להימנע ממסרים שעלולים לפגוע באחרים ואף עלולים לעבור על החוק 

o  אללברר איך הגיעו אליכם ו)נסו  מציעים לכם חברותה להיזהר מאנשים שאינכם מכירים 

 (. שלכם יםלהיות חבר ת/ לכל אחדתאפשרו 

o  שלכם לאף אחד לא לתת את הסיסמאות שלכם והקוד האישי 

 

 ומה לעשות אם כבר נפגעתם ברשת חברתית אחרת?  ✓

o ובנוסף שילחו למחנכת הכיתה דף מידע להפצה   דף המידעלתלמידים את   הציגו

 . לתלמידים

 

 זמן  הנחיות נושא

 ה' חלק 

 סיכום השיעור 

 - סיכום 

o  את המסך שלכם והראו לתלמידים את הסרטון שתפולסיכום Undo  של משרד החינוך

 אשר מדגים את הסכנות הקיימות בשיתוף ברשתות החברתיות. 

o  את השיעור:  סכמו 

o כלל.  היום למדנו על הסכנות הקיימות ברשתות חברתיות נוספות ובאינטרנט ב 

o   למדנו על הדרכים להתגונן ולהיזהר ועל ההשפעה של הרשתות החברתיות על חיי

 החברה שלנו.  

o  ראינו שישנם הרבה דברים חיוביים בשימוש ברשת חברתית כגון: תפוצה מהירה, שיתוף

, גיבוש קבוצה סגורה ועוד. לצד זאת ישנן גם  מיבמסרים באופן ידידותי, מהיר וחינ 

לפגוע  על מנת ניבת זהות, שימוש על ידי אחרים במידע שפרסמנוהרבה סכנות כגון: ג

 בנו בעולם הווירטואלי וגם בעולם האמיתי ועוד.  

 ובקשו  oogle slidesG -מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב בקשו  ✓

  מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא  –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 יוצאים איתה מהמפגש.

 

 או תמונה חשבו על מה שלמדנו היום. אז בפעם הבאה שאתם מעלים פוסט 

 

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1GFIEbweHFOhUq2gkTyRAh3HAplV5vU-AbH21rrPKEaI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg&t=20s
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 קטעי מידע – 1נספח מס' 

 

 צופים בווטסאפ

ארגוניים, כגון הודעות על פעילויות מדריך בתנועת הצופים סיפר כיצד הוא משתמש ברשת החברתית לצרכים 

נערך דיון על בחירת נושא למחנה  ,שונות, וגם ככלי לדיונים המשתפים מספר רב של חניכים בתנועה. כך למשל

קיץ או על שיר לשבט. הרשת משמשת גם אמצעי להעלאת תמונות מהווי התנועה בטיולים ובפעילויות השונות. 

הסרטון "כולם יוצאים   -גם לקידום פעילויות התנועה ולגיוס חניכים  המדריך מתייחס לווטסאפ ככלי יעיל

למחנה" הצליח להגדיל את מספר החניכים שנרשמו למחנה בזכות החשיפה הרבה של הרשת החברתית לבני 

 הנוער. 

 

 חרם

ה ילדה בכיתה ה' נאלצה להתמודד עם חרם והתעללות מצד ילדי הכיתה והשכבה שלה. החרם החל בעקבות תמונ

שהעלתה לרשת וגררה עשרות תגובות בוטות ורומסות. הרשתות החברתיות לא המציאו את הגלגל בכל הקשור 

לחרמות בין ילדים, אבל ללא ספק הוא מהווה במה המשמשת כזרז נמרץ בכל מה שקשור בהעברת המסר של 

ילד או ילדה, זה לקח  החרם בין הילדים תוך דקות ספורות. אם בעבר כשקבוצת ילדים החליטה לעשות חרם על

 זמן מסוים, כיום, בעידן הדיגיטלי, מצטרפים תוך דקות יותר ממאה ילדים לחרם. 

 

 

 אנונימיות ברשת

פייסבוק "להתפרק" ולבטא את רגשותיו האמיתיים כלפי חבר אחר  דף חדש בשם "על כל אחד", מאפשר למשתמש

אנחנו לא חייבים " :למשל, נכתב בדף כך, אנונימית.בפייסבוק. ייחודו בכך שהוא מאפשר לעשות זאת בצורה 

סטאטוס שאת הולכת למיטה, קמה מהמיטה,  לדעת כל פרט בחיים הדי משעממים שלך. את לא חייבת לשחרר

... זה לא מסוג הדברים שרואים "כל סרט שראית. תסתמי שאת מצוננת, שחם לך. אנחנו לא חייבים לדעת על

משהו נגד מישהו, ולא חשוב מאיזו  אבל הסכנה העיקרית היא שכל אחד שיש לו בדרך כלל  בפוסטים בפייסבוק,

 סיבה, יכול לכתוב כל מה שירצה באופן אנונימי.

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zOXBVs3OVboHfxufTO0yAw5UPEby6v4B
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 שומרי הרשת

ו' "ועדת הגנה", -במסגרת הפעילות החברתית בבית ספר יסודי "אלון" בהרצליה, הרכיבו תלמידי כיתות ה'

"שומרי הרשת החברתית". לפי התוכנית, אם יזהו חברי הוועדה הצקות, ניבולי פה, שתפקיד חבריה יהיה להיות 

הטרדות או תמונות לא ראויות, הם יהיו אחראים לפנות אל אותם תלמידים ולבקש מהם להסיר את התכתובות 

. מהרשת. אם חברי הוועדה לא יזכו לשיתוף פעולה של חבריהם, יהיה עליהם להודיע על כך למחנכת הכיתה

במסגרת דיון שנערך בכיתות, העלו התלמידים את הרעיון להקים ועדה כיתתית שתעסוק במתרחש ברשת 

 החברתית. במסגרת זו הם מחויבים לשהות יום בשבוע בתורנות "רשת" ולבחון מי כותב אלו דברים.

 

 

 שליטה במידע הנחשף

בבית ההורים מעמדם מוגבל, ההורים יכולים בני הנוער תופסים את הרשת כמקום פרטי יותר מבית ההורים, כי 

לחדור לפרטיותם והם אינם יכולים לומר ככל העולה על רוחם. בני נוער לא מודעים מספיק לכך שאנשים נוספים, 

שאינם מוכרים להם, עוקבים אחר המידע שהם מעלים לרשת ולא תמיד ניתן לשלוט במידע האישי שלהם כאשר 

בתמונות ללא ידיעתם, ולפעמים חברים פותחים עבורם פרופיל  י נוער מתויגיםהוא נחשף לאחרים. לעתים, בנ

 משתמש ללא רשותם.
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  משימה לקבוצות – 2נספח מס' 

 

 שלפניכם ודונו בנושאים הבאים:  קטע המידעקראו את 

 נוער? מהן ההשלכות האפשריות של הפעילות האינטרנטית שקראתם עליה בקטעי המידע על ילדים ובני   •

 הציעו מנגנון מניעה או הגנה.   –להשלכות שליליות  •

 ספרו לחבריכם לקבוצה על התנסות חיובית או שלילית שחוויתם ברשת חברתית.  •

 אילו היבטים חיוביים או שליליים נוספים אתם מוצאים בשימוש ברשת חברתית?  •

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zOXBVs3OVboHfxufTO0yAw5UPEby6v4B
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 מה ניתן לעשות במקרים של פגיעה ברשת האינטרנט? - 3נספח 

 כדאי לחסום את החבר הפוגעני  •

 הורה, מורה, מחנך, יועצת ביה"ס וכדומה –לדווח למבוגר  •

 

 ים:ניתן לפנות למקומות הבא

 1800-250025 מוקד שירות חינוךאו  1800-222003 קו פתוח לתלמידים  למשרד החינוך: •

 או כנסו לאתר האינטרנט:  105חייגו  -המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת  •

https://www.gov.il/he/departments/child_online_protection_bureau 

 safe@isoc.org.il , דוא"ל9700911-03: טלפון: לאיגוד האינטרנט •

 )בשפות: עברית, ערבית, רוסית  ואנגלית(לעזרה ראשונה נפשית  –לער"ן  •

http://www.eran.org.il/  :1201בטלפון  

 )ככל שיותר אנשים ידווחו כך יש סיכוי שהיא תוסר מהר יותר( לבקש להסיר קבוצה מהפייסבוק •

https://www.facebook.com/help/266814220000812  

 (ממועד הבקשה יום 90)הנושא יוסר עד  לבקש מגוגל שיסירו את הנושא •

https://support.google.com/webmasters/answer/1663691?hl=iw   

  https://support.google.com/youtube/answer/2802268 לדווח ליוטיוב •

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1GFIEbweHFOhUq2gkTyRAh3HAplV5vU-AbH21rrPKEaI/edit
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 "חיפוש ומציאת מידע"  – מאחורי החוטים
 

 מטרות השיעור 
 .התלמידים יבינו שברשת יש שפע של מידע שעשוי לסייע להם  ✓

חשיפת   - התלמידים יתנסו בחיפוש ומציאת מידע ברשת האינטרנט  ✓

 . תהליך החיפוש עצמוב והתנסותהתלמיד לעובדת קיום המידע, 

התלמידים יבחינו בין אתרים אמינים וראויים לבין מידע לא אמין או לא   ✓

 .רלוונטי

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

 Naraviewפתיחת המשחק באתר  ✓

 פתיחת דוגמאות לאתרים והכנתם מראש.  ✓

 שמירתו כקובץ מצורף. ו Google Docs -פתיחת הנספח ב ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 ים בשמם. המתנדב יוכל לפנות אל התלמיד 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)דיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק ה את רשותתלמיד מבקש   ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 הדיבור. רשותוייתן לו את 

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא 

1. 

 : והמחשת הצורך פתיחה

o   שיטוט בין מונחי ויקיפדיה

   Naraviewבאמצעות 

 : המחשת הצורך

o ?לאיזה מידע נזדקק בתכנון טיול 

o ?מאילו מקורות ניתן לשאוב מידע 

 דק'  15

o Naraview 

o  לוח לבן בזום 

o   דיון 

2. 

 :שאלת האמינות

o  נדע האם המידע שמצאנו איך

 אמין? 

o  הקניית כלים מעשיים 

o  דוגמאות למידע אמין 

o   התנסות בחיפוש מגוון סוגי מידע

 במגוון מקורות.

 דק'  15

o  לוח לבן בזום 

o  אתרים "אמינים" להמחשה 

o  התנסות מעשית בחיפוש מידע

 ברשת.

o  דיון 

3. 
 התנסות:  

o בחלוקה לקבוצות -תכנון טיול 
 דק'  15

o  חלוקה לחדרים בזום 

o בקבוצות ב משימה-Google Docs 

4 . 
 סיכום: 

o  איסוף מידע כאמצעי יעיל 
 Google Slides  -סיכום  שיתופי   o דק'  5

  דק'  50 משך זמן סה"כ: 

 

 

https://www.naraview.com/#/
https://docs.google.com/document/d/1uWn3PPHqz0smuUcs1wtowvH0SLfwYxGdBEnLX9Di4F0/edit
https://www.naraview.com/#/
https://docs.google.com/document/d/1uWn3PPHqz0smuUcs1wtowvH0SLfwYxGdBEnLX9Di4F0/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 הלך השיעור מ
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א 

פתיחה  

 והמחשת צורך

 

 Naraviewשיטוט בין מונחי ויקיפדיה באמצעות   -משחק קצר 

למילה  , ברשת , שבחרתםפלטפורמת משחק המאפשרת להגיע ממילה אחת -למנחה  ✓

  רצוי להתנסות במשחק מראש.אחרת רק באמצעות לחיצה על קישורים. 

)מילים   מתלמיד אחד לבחור מילת פתיחה ומתלמיד אחר לבחור מילת סיום בקשו ✓

 אקראיות(. 

ובחרו באופציה "התחילו את המשחק ללא שליחת   Naraviewאת המילים באתר  הזינו ✓

 ( שימו לב שבחרתם בשפה העברית) קישור" 

( בצ'אט של הזום והנחו אותם לבחור   Naraviewלתלמידים קישור לאתר )שלחו  ✓

 באופציה "הצטרפות למשחק" 

 את הקוד למשחק בצ'אט של הזום. שלחו ✓

 מומלץ לחזור על המשחק פעמיים, באם יתאפשר מבחינת הזמן שנותר.  ✓

 דק'  10

 - מחשת הצורךה

 : בצ'אט שבזום והקריאו את תשובותיהם()בקשו מהם להשיב  את התלמידים שאלו ✓

o ל בארץ, לאן הייתם בוחרים לטייל?  ונניח ואתם יוצאים לטי 

o  .נסו לחשוב, אילו הכנות נדרשות לקראת טיול שאליו  אתם אחראים על תכנון הטיול

תשובות אפשריות: תחבורה, כסף, לינה, אוכל, מסלול טיול,  ) הייתם רוצים לצאת?

 (. אווירה של המקום, פעילות ערב, ידיעת מזג  קריאה אודות ההיסטוריה

 - ויכול לסייע(מטרת השאלות להציג את שפע מקורות המידע שקיים ברשת ) דיוןשאלות ל

מומלץ  .  (white board)הלבן   לוחהאת המסך שלכם בזום ובחרו באופציה של   שתפו ✓

 "לנקות" את הלוח בין שאלה לשאלה. 

 -לבן על הלוח ה לכתוב את תשובותיהם התלמידיםמ בקשו ✓

o  על מנת לתכנן את הטיולכיצד נשיג את המידע  ? 

o באינטרנט? מידע כדאי לחפש   היכן 

o איך אפשר לדעת לאן לפנות באינטרנט? יש הרי כל כך הרבה מידע. 

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 חלק ב 

 שאלת האמינות

 

 

 

 

 

 

 

 

   -שאלת האמינות

מטרת השאלות הבאות היא להציג את הקושי שבמציאת מידע רלוונטי בתוך שפע  ✓

 . המידע

 את הסוגייה וענו עליה:   הסבירו  ✓

"רשמי", אתר  /"מוכר" איך נדע האם המידע אמין/עדכני? איך נדע אם אתר הוא אתר 

 שניתן לסמוך על המידע שבו?

לשאלה זו נשענת על הפעלת חשיבה ביקורתית ושיקול דעת בעת החיפוש.  התשובה ✓

מחפש המידע מנסה לשקול, תוך כדי החיפוש, האם המידע שבפניו הוא מידע "טוב". 

ל שיקול האם הוא מדויק, שלם, ראוי, מהימן. לא תמיד ניתן לדעת זאת, אך עלינו להפעי 

 : הלבן(דעת ולהיעזר בכלים הבאים )שתפו מסך ורשמו על הלוח  

o  הצלבת מידע. – להשוות בין אתרים בכדי להיות בטוחים שאנו יכולים לסמוך על המידע 

o .האם האתר הוא של גוף מוכר ומוערך 

o   .האם האתר מתעדכן 

o  .האם השפה שבו אינה "סלנג" אלא עברית תקנית 

 דק'  5

https://www.naraview.com/
https://www.naraview.com/
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 המשך  -חלק ב'  

 שאלת האמינות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o רי האתר מופיעים בו. האם השמות והתארים של יוצ 

 

שבו בחיפוש מלונות מציגים   TripAdvisorניתן להראות לדוגמא את אתר   - הערה למנחה

או להראות דוגמאות מהדף  , תמונות מאתר המלון עצמו ותמונות של מטיילים ששהו במלון

מנופשים שתייגו את המלון. ניתן להציג את האתר על הראשי של המלון באינסטגרם ואז 

 המסך בכיתה או בשיתוף מסך דרך הזום.

 -התנסות בחיפוש באינטרנט 

 .  אחר מידע באינטרנטתלמידים להתנסות בעצמם בחיפוש מה בקשו ✓

 ם.מהם להשיב בצ'אט שבזום והקריאו את תשובותיה  בקשו ✓

 מתוך האפשרויות המוצעות:  מספר אפשרויות בחרו ✓

 

o (____אזורמה תחזית מזג האויר מחר ב ?)בית הספר   

לפי התשובות המתקבלות ניתן להסביר לתלמידים כי אתר השירות המטאורולוגי הוא אתר  

אמין ומעודכן, וכן כי לא תמיד ניתן למצוא את המידע המדויק שאנו מחפשים, צריך  

 מתקבלות.  הלהסתפק בתוצאות הקרובות ביותר 

 

o   יורו בשקלים? 10כמה שווים היום   

שכן, אם המידע מגיע ממקורות מוכרים ומהימנים האם ניתן לסמוך על התשובה? הסבירו 

כמו האתר הרשמי של בנק ישראל. כמו כן, ניתן להצליב מידע ממקורות שונים כדי לא  

 ידי אתר מגמתי.   -להיות מוטה על

 

o  מצאו תמונה של דב קוטב 

הסבירו כי ניתן היום למצוא באינטרנט תמונות מכל סוג )אופציית חיפוש תמונה בגוגל(, 

ים תמונה טובה מאלף מילים! יחד עם זאת, חשוב לציין שהתמונות יכולות להיות ולפעמ

בעלות זכויות יוצרים ולכן צריך לדעת שאם מעלים למשל תמונה שהיא לא שלנו  

לאינסטגרם, צריך לברר לפני כן אם היא בעלת זכויות יוצרים. הדגימו להם שהדרך לבדוק 

כלי חיפוש < זכויות שימוש. הראו להם את   -זאת בגוגל היא להיכנס בגוגל תמונות ל

 הקטגוריות השונות והסבירו אותם בקצרה.  

 

o ?מה שמו של הנשיא השלישי של מדינת ישראל   

 הסבירו כי ניתן לכתוב שאלות במנוע החיפוש לקבל תוצאות במהירות ובקלות.  

 

o מבלי להיכנס לעמוד   או על ההורים שלכם מצאו תמונה ומידע על עצמכם(

 (  קהאינסטגרם/ פייסבו

? האם זה הפתיע אתכם? הסבירו שכאשר אתם או על ההורים האם מצאתם מידע על עצמכם

מפרסמים על עצמכם דברים באינסטגרם או בכל מקום אחר, המידע עלול להגיע לאנשים 

כל המידע  זרים או אנשים שאינכם מעוניינים שייחשפו למידע זה. בנוסף, חשוב לדעת ש

שאתם מפרסמים נשמר בגוגל, בשרתים של פייסבוק וכדומה. כלומר, גם אם מחקתם את  

התמונה שלכם מהאינסטגרם היא עדין נשמרת בפייסבוק, מבלי שיש לכם אפשרות למחוק 

 .אותה לצמיתות. משום כך, כדאי מאוד להיזהר במה שאנו כותבים ומפרסמים באינטרנט

 

 

 

 דק'  10

http://www.tripadvisor.com/
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 המשך  -חלק ב 

 שאלת האמינות

 

o  הקמת מדינת ישראל?מתי החליטו על   

הסבירו כי ויקיפדיה הינה מקור למידע רב ומרוכז על נושאים רבים, מכיוון שהיא  

אנציקלופדיה חופשית הנכתבת בידי הציבור, ולעתים העורכים שלה אינם בעלי רקע אקדמי  

 מוסמך, יש להיזהר כאשר מסתמכים על המידע הרשום בה.  

o  ?איך מכינים עוגת שוקולד  

 למצוא גם סרטונים המשמשים מקור נוסף למידע.  הסבירו כי בתוצאות החיפוש ניתן  

o ?כמה עולה מחשב נייד   

מתוך מגוון אתרי הקניות האפשריים, ניתן להשתמש באתרי השוואת מחירים )זאפ, כמה(  

, איביי(. אפשר לחסוך כסף רב בדרך זו, גם לקבל 2ולא לשלול את אתרי היד השנייה )יד 

קנו אותו והתנסו בו, וגם על החנות שבה קנו  חוות דעת על המוצר המבוקש מאנשים שכבר 

 והשירות שהם קיבלו. 

 - סיכום ביניים

 : (בעל פה כלים לבדיקת אמינותו של מידע )סכמו ✓

o  הצלבת מידע ממספר מקורות 

o  אתר של גוף ידוע ומוערך 

o )אתר מעודכן )כדאי לחפש את מועד העדכון האחרון. לעתים הוא רשום בתחתית העמוד 

o   רמת התכנים מבחינת השפה 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 חלק ג 

 התנסות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לטיול מתחילת השיעור  -התנסות

יעד לטיול באזור שלא   לבחור לתלמידים, שלאחר החלוקה לקבוצות, יתבקשוהסבירו  ✓

בארץ. התלמידים יתבקשו לבנות מסלול טיול בהסתמך על מקורות האינטרנט   םמוכר לה

שהוזכרו בלוח לפי מקורות שינתנו על ידכם ועל פי הכלים למציאת מידע אמין. עודדו 

 את התלמידים להוסיף למסמך דוגמאות למידע לא אמין שמצאו. 

, כקובץ Google Docs -ה את עמוד ההנחיות והמשימה בכל קבוצ)דרך הצ'אט( לשלחו  ✓

 מצורף, ששמרתם על המחשב.

ובקשו מהם לפתוח את  זום(ם בחדרילקבוצות של ארבעה תלמידים )ל הכיתה את חלקו  ✓

 .  הקובץ ששלחתם בצ'אט

 

ונסו לכוון אותם לבחירת מידע  קבוצות השונותבעת העבודה עברו בין  :הערה למנחה

 ואתרים מתאימים.  

 דק'  10

 - במליאהשיתוף 

 : ו ביחד. שאלות מנחותאת המסלול שבנ להציגנציג מכל קבוצה מ בקשו ✓

o  ?מה למדתם על חיפוש ברשת 

o   ?האם נתקלתם בקשיים 

o כיצד ידעתם מה לבחור מתוך שפע הדברים שהוצעו לכם?  

o  איך בחרתם צימר? האם השוויתם מחירים? האם הסתכלתם על תמונות של  -לדוגמא

 הצימרים? 

o ?"האם נתקלתם בספק ולא הייתם בטוחים האם לפניכם אתר "טוב 

 

ים הבאים, ואם לא יועלו על ידם כדאי לכוון אותם  התלמידים עשויים להיתקל בקשי ✓

 בשאלות ולחדד: 

o  מנועי החיפוש נותנים המון תוצאות ורק חלקן רלוונטיות 

 דק'  5

https://docs.google.com/document/d/1uWn3PPHqz0smuUcs1wtowvH0SLfwYxGdBEnLX9Di4F0/edit
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o  לוקח זמן ומאמץ  –צריך לקרוא הרבה על מנת להגיע למידע הרצוי 

o  על מה מסתמכים? טקסט או תמונות? המלצות מגולשים אחרים? דירוג בכוכבים? מספר

 ? הממליצים

o  לקבוע את אמינות המידע באתרים לא מוכרים )ויש רבים כאלה( קשה 

o  חלק מהמידע אינו מעודכן 

o  )ישנם אתרים שבהם יש לשלם על המידע )או להיכנס בשם משתמש וסיסמא 

o  )המידע שנתרם על ידי הגולשים הוא מאוד סובייקטיבי )ובעל פן אישי 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

 - סיכום 

ראינו היום שחיפוש מידע ברשת מקנה אפשרויות רבות ונפלאות בידינו. כך למשל,   ✓

בעבר כאשר נדרשנו לתכנן טיול, היה עלינו לעבוד הרבה יותר קשה. כיום כל המידע 

זמין ונגיש. הרשת מציעה שפע של מידע שימושי וכל אחד מכם הצליח להרכיב מסלול 

 דרש על מנת להוציאו לפועל בצורה מוצלחת.טיול בזמן קצר ביותר הכולל את כל מה שנ 

יחד עם זאת, חשוב להבין מהי המשמעות של חיפוש מידע ברשת. ניתן לדמות את   ✓

האינטרנט לספריה עצומה, אבל לתוך הספרייה הזאת יכולים להיכנס כל הספרים  

 מדף.  ה בעולם, ספרים מעולים וספרים גרועים יושבים אחד ליד השני באותו 

דעת בעת חיפוש מידע וננסה להבין האם   עיל חשיבה ביקורתית ושיקוללכן חשוב שנפ ✓

 המידע שלפנינו הוא רלוונטי והאם הוא מידע שכדאי לנו להסתמך עליו.  

אתם מוזמנים לשוב לרשת ולתכנן טיולים נוספים למקומות שקוסמים לכם בארץ ובעולם  ✓

 ולהתחיל לחשוב מה עוד נדרש מכם כדי להוציא אותם לפועל. 

במקרה   –צריך לזכור ששלב איסוף המידע הוא רק אמצעי בכדי להשיג את המטרה   ✓

 שלנו טיול. 

 

 ובקשו  oogle slidesG -ב מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית בקשו  ✓

  מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא  –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 יוצאים איתה מהמפגש.

 דק'  10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 משימה קבוצתית – 1נספח 

 יוצאים לטיול!

לאן  –עליכם לתכנן טיול בן יומיים לכל אזור שתרצו בארץ: גליל עליון, ערבה, נגב, ים המלח, שפלה 

 שתרצו!

 האזור שאתם מעוניינים לטייל בו. בחרו את 

תכננו את הטיול על פי המידע שתמצאו ברשת: מה יהיה מסלול הטיול שלכם, באילו מסעדות תאכלו,  

 היכן תשנו בלילה, באילו כלי תחבורה תיסעו ממקום למקום )פרטו קווי אוטובוס, נסיעות ברכבת וכו'(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1uWn3PPHqz0smuUcs1wtowvH0SLfwYxGdBEnLX9Di4F0/edit
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 "פייק ניוז"  – מאחורי החוטים

 

 מטרות השיעור 

 התלמידים ייחשפו לקיומן של חדשות כזב )פייק ניוז(  ✓

 התלמידים ירכשו כלים לצריכה ביקורתית של מידע  ✓

 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

 ה  לצפיי 12כתבה בחדשות פתיחת  ✓

 ושמירתו על המחשב.  Google docs -פתיחת דף המשימה בקבוצות ב ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

לשיעור, כך כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)דיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק ה את רשותתלמיד מבקש   ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 הדיבור. רשותוייתן לו את 

 

 השיעורמבנה 

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

1. 

 : פתיחה

o  הצגה עצמית קצרה 

o  הפצת "פייק ניוז" בכיתה 

 דיון  o דק'  10

2. 

 ? מה זה פייק ניוז

o ?מה זה ומה הסכנות שבדבר 

o  הפשטות בה ניתן להפיץ ידיעות

 כזב. 

 דק'  20

o  12כתבה בחדשות   

o אמת או שקר"  משחק" 

o דף משימה ב- Google docs 

 

3. 

 : כיצד נזהה פייק ניוז

o  איך נדע האם המידע שמצאנו

 אמין? 

o  הקניית כלים מעשיים 

 

 דק'  10

o  לוח לבן בזום 

o  דיון 

o בחלק בה צפינו  המשך הכתבה

 הקודם 

4 . 
 סיכום: 

o תובנות, דעות, תחושות מהמפגש 
 Google Slides  -סיכום  שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://docs.google.com/document/d/1q4dRCzf-IHkUafBnXlaTH3MDjYWnR6A5zcAkF9GqY4M/edit
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://docs.google.com/document/d/1q4dRCzf-IHkUafBnXlaTH3MDjYWnR6A5zcAkF9GqY4M/edit
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 הלך השיעור מ
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א 

 פתיחה 

  -הפצת "פייק ניוז" בכיתה

לתלמידים כי יש לכם מידע פנימי שפייסבוק עומדת לגבות כסף על השימוש  ספרו  ✓

בקרוב שימוש בפייסבוק, ווטסאפ ואינסטגרם יעלה כסף   ,כלומר. בשירותים שלה

גית כדי לבסס את האמינות של  ו)השתמשו בעובדה כי אתם עובדים בחברה טכנול

 הסיפור(.

המתינו לתגובות התלמידים ובחנו האם הם חוקרים אתכם, מבקשים עוד מידע ורקע על  ✓

 הידיעה או באופן אוטומטי מגיבים בצורה אמוציונלית להודעה.

 פייק ניוז. –לאחר מספר דקות שהידיעה הזו הייתה ידיעה כוזבת הסבירו  ✓

 :את התלמידים שאלו ✓

o קשו ממי שמכיר את המושג ללחוץ על האייקון של "לייק" ? )במי מהם מכיר את המושג

 (.בזום

 תלמידים המעוניינים להסביר לחבריהם לכיתה בהרחבה.  1-2 בחרו ✓

 דק'  5

 -דיון

 -הסבירו ✓

ידיעות המופצות באמצעי התקשורת, ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט  "פייק ניוז": 

באופן דומה לחדשות אמיתיות, אך הן למעשה בדיות או הסחות דעת, המשמשות 

ולדיסאינפורמציה. בחדשות כזב הכנסת המידע השגוי נעשית בכוונה תחילה, לתעמולה 

לשם הטעיית הקורא, או על ידי תיעדוף חדשותי שמציג חדשות סלקטיביות וחוטא  

 לחשיבות הציבורית האמיתית של הידיעות. ]מתוך ויקיפדיה[ 

 )בקשו מהם להשיב בצ'אט שבזום והקריאו את תשובותיהם(:  את התלמידים שאלו ✓

o ?מדעו לדעתכם אנשים מפיצים פייק ניוז? מה יכולים להיות האינטרסים שלהם 

o  מה הנזק שנגרם לנו כאשר אנו מאמינים לפייק ניוז? )חברו את התלמידים לתחושות

 שחוו כאשר סיפרתם את הידיעה על פייסבוק(. 

 דק'  5

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ב 

מה זה פייק  

 ניוז? 

 צפייה בכתבה

על פייק ניוז < עצרו  12הכתבה בחדשות את המסך שלכם והראו לתלמידים את   שתפו ✓

 כו לצפות בסרטון בהמשך(. י)אמרו לתלמידים שתמש  2:49בדקה 

 דק'  5

  -משחק "אמת או שקר"

 ק ניוז. י פי ומתלמיד או שניים )לפני תחילת המשחק( לנסח במילים שלהם מה בקשו ✓

ת שלא  י פרשנות פוליט, ידיעה מוטת, חדשות מעצבנות להם את הנאמר בסרטון: הזכירו ✓

 הם לא פייק ניוז.    -מדויק לא  מגמתי/ / מידע חלקי,  מסכימים איתה

 כקובץ מצורף, דרך הצ'אט.  oogle docsG -להם את דף המשימה בשילחו  ✓

הידיעות שלה    2לתלמידים כי בהמשך כל קבוצה בתורה תצטרך להציג את הסבירו  ✓

 והקבוצות האחרות יצטרכו לנחש מהי הידיעה האמיתית ומהי פייק ניוז. 

מכל קבוצה לנסח פייק ניוז  ובקשו את התלמידים לקבוצות )בחדרים בזום( חלקו  ✓

 ירה )שתשמע כמו פייק ניוז(.  ובנוסף לחפש באינטרנט ידיעה מסע 

הידיעות שכתבה )ע"י שיתוף מסך(   2כל קבוצה, בתורה, תציג את   –למליאה  חזרו  ✓

 ותערוך הצבעה בזום לבחירת הידיעה האמיתית. 

 

 דק'  15

https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://docs.google.com/document/d/1q4dRCzf-IHkUafBnXlaTH3MDjYWnR6A5zcAkF9GqY4M/edit
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 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 חלק ג 

כיצד נזהה פייק  

 ניוז? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . את התלמידים כיצד לדעתם ניתן לזהות פייק ניוז שאלו ✓

מהתלמידים לכתוב את הרעיונות שלהם על הלוח )בכיתה או על גבי הלוח הלבן בקשו  ✓

 בזום( והוסיפו נקודות שלא נאמרו: 

o את מקור המידע )כדי להבין את ייעודו ומטרתו( נובח 

o מעבר לכותרות )כדי להבין את מלוא הסיפור(  וקרא 

o ואמינים( םאמיתייאת המחברים )כדי לבדוק האם הם   קובד 

o לוודא שהם אכן תומכים בטענות( ואת המקורות המצוטטים )כדי להבין  יכוהער 

o את תאריך הפרסום )כדי לבדוק האם הסיפור רלוונטי ועדכני(  קובד 

o האם הדברים התפרסמו כסאטירה(  האם זו בדיחה )כדי לקבוע את עצמכם ושאל 

o האישיות )כדי לראות האם הן משפיעות על שיפוטך( כםאת נטיותי לושק 

o מומחים )כדי לאשש הטענות מאנשים בלתי תלויים בעלי ידע(  ושאל 

 

   המשך הכתבהלתלמידים את  הראולסיום  ✓

 דק'  10

 זמן  הנחיות נושא

 חלק ד' 

 סיכום השיעור 

 -סיכום

 בקצרה על הנקודות המרכזיות שעלו בשיעור חזרו ✓

 ובקשו  oogle slidesG -מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב בקשו  ✓

  מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא  –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 יוצאים איתה מהמפגש.

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 " המצאות חדשות – פטנטים “  – מאחורי החוטים
 

 מטרות השיעור 

 התלמידים ייחשפו למושג "פטנט"  ✓

 התלמידים יבינו את הרציונל במתן זכויות בלעדיות לממציא הפטנט   ✓

 התלמידים יתנסו בחשיבה יצירתית והמצאת פטנט  ✓

 התלמידים ייחשפו למקומה הנכבד של ישראל בזירת ההמצאות העולמית  ✓

 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

 והכנתם לשליחה  2לוח , 1לוח   - Padlet  -פתיחת לוחות ה ✓

להוסיף   ניתן ורצוי להצגהפטנטים  - Google slides -פתיחת המצגת ב ✓

 . דוגמאות נוספות לפטנטים

 ושמירתו במחשב.  Google Docs -הנספח ב  פתיחת ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

)בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)דיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק ה את רשותתלמיד מבקש   ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 הדיבור. תרשווייתן לו את 

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

1. 

 מה זו המצאה: 

o ?אילו המצאות אנחנו מכירים 

o  פטנטים 

 דק'  20

o ים בשיתופי ותלוח- Padlet 

o  1לוח 

o  2לוח 

o  מצגת הפטנטיםGoogle Slides 

o  לפי שנים  המצאותלהצגת אתר- 

histography.io   

o  דיון 

o  חידון 

2. 

 המצאת המצאות: 

o  התנסות בתהליך ההמצאה 

o  פטנט וזכויות יוצרים 

 

 דק'  20

o עבודה בקבוצות 

o Google Docs  -  כרטיסי משימה  

 לקבוצות

o  דיון 

3. 
 סיכום: 

o תובנות/ דעות/ תחושות מהמפגש 
 Google slides -מצגת שיתופית ב o דק'  5

  דק'  50 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

https://padlet.com/sadigtools/s90wjw17ld7gszpd
https://padlet.com/sadigtools/s90wjw17ld7gszpd
https://padlet.com/sadigtools/s90wjw17ld7gszpd
https://padlet.com/sadigtools/3rxvtvr14rq6aftb
https://padlet.com/sadigtools/3rxvtvr14rq6aftb
https://padlet.com/sadigtools/3rxvtvr14rq6aftb
https://docs.google.com/presentation/d/1QrhqpX4yZqIA_EmahzLLLO5rvzUD6iaSueV1cBodFyk/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1QrhqpX4yZqIA_EmahzLLLO5rvzUD6iaSueV1cBodFyk/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1QrhqpX4yZqIA_EmahzLLLO5rvzUD6iaSueV1cBodFyk/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/18WO6MK8KLEf3IKRY2QBC4Vr5eVSDkxJFMTb2mHy4LgA/edit
https://padlet.com/sadigtools/s90wjw17ld7gszpd
https://padlet.com/sadigtools/s90wjw17ld7gszpd
https://padlet.com/sadigtools/3rxvtvr14rq6aftb
https://padlet.com/sadigtools/3rxvtvr14rq6aftb
https://docs.google.com/presentation/d/1QrhqpX4yZqIA_EmahzLLLO5rvzUD6iaSueV1cBodFyk/edit#slide=id.p
http://histography.io/
https://docs.google.com/document/d/18WO6MK8KLEf3IKRY2QBC4Vr5eVSDkxJFMTb2mHy4LgA/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 הלך השיעור מ
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א  

 מהי המצאה? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהי המצאה? 

 2לוח , 1לוח  - Padlet -לתלמידים בצ'אט קישור ללוח השלחו  ✓

 מהי המצאה?  –מהתלמידים להוסיף את תשובתם, ללוח המשותף, לשאלה  בקשו  ✓

המצאה היא פתרון חדש ובלתי צפוי לבעיה או קושי קיימים. יחד עם זאת,  -הסבירו ✓

 נות קיימים )לקוח מויקיפדיה( המצאה עשויה גם להיות חידוש שאינו מהפכני הבנוי מרעיו

 

 Padlet  -לתלמידים קישור ללוח שיתופי נוסף בשלחו  ✓

לו המצאות א  –מהתלמידים להוסיף את תשובתם, ללוח המשותף, לשאלה נוספת בקשו  ✓

   אתם מכירים?

 

המחשב, טלפון נייד, הטלוויזיה,   –לאחר תשובותיהם ניתן לתת מספר דוגמאות כגון  ✓

 -הרכב. כולן המצאות בעלות השפעה רבה. ניתן גם לתת המצאות רלוונטיות לילדים כגון 

 ועוד.  החשמלית הקובייה ההונגרית, אפליקציית ווטסאפ, מברשת השיניים 

אשר ממחיש בצורה  histography.io -ראת המסך שלכם והציגו לתלמידים את את שתפו ✓

ויזואלית המצאות, תגליות ואירועים שונים שקרו בכל יום במהלך ההיסטוריה החל משנת  

 . ניתן ללחוץ על נקודות אקראית במסך ולגלות מה התרחש באותו תאריך. 1600

 דק'  10

 - פטנטים

 להמציא המצאה זה תהליך פשוט לדעתכם?האם  סקר:  ערכו ✓

 מתלמידים שחושבים שזהו תהליך פשוט להרים את ידם. בקשו  ✓

 להרחיב את תשובתם. 1-2מ  בקשו ✓

שזהו תהליך מורכב ביותר. אחד מגדולי הממציאים תומאס אלווה  לתלמידים  הסבירו ✓

"המצאה מורכבת מאחוז   -אדיסון, שהמציא בין יתר המצאותיו את הנורה, תיאר זאת יפה 

 אחד של כישרון ומתשעים ותשעה אחוזים של זיעה".  

על מקרה שבו מישהו כמו תומאס אדיסון השקיע שנים של מחשבה, ערך ניסויים,  חישבו

קיע כספים, ובסוף הצליח לחשוב על המצאה שאף אחד אחר לא חשב עליה קודם.  הש

ופתאום, שנה לאחר שהוא מפרסם את ההמצאה שלו, הוא מגלה שקמה חברה שמחקה את  

ההמצאה שלו ומוכרת אותה בזול כאילו הייתה שלה. ובגלל המחיר כולם מעדיפים לקנות 

 את המוצר ממנה ולא ממנו.  

כיצד לדעתכם הוא ירגיש? מה הממציא היה רוצה שיבטיחו לו לפני  את התלמידים:  שאלו ✓

 שהוא מגלה את ההמצאה?  

 : וריהסב 

לאדם שמשקיע מחשבה, יצירתיות, זמן, כסף וכו' כדי ליצור המצאה ולאחר מכן חולק את   ✓

הידע וההמצאה שלו עם החברה, באופן שבו החברה כולה נהנית מכך, החברה נותנת  

ות על אותה ההמצאה. לבלעדיות הזו קוראים פטנט. כלומר, כאשר מישהו ממציא  בלעדי

מוצר חדש, רושמים לממציא פטנט על המצאתו, המקנה לו בלעדיות )מונופול( על כל 

 שנה.  20הקשור בהמצאה למשך 

שנה זה הזמן שמקובל לתת לממציא או לממציאים לנסות ולהרוויח מההמצאה, עשרים  ✓

אף יותר את ההוצאות שהיו כרוכות בדרך להמצאה. זה נכון שהרבה  ובכך לכסות ואולי

מדענים, חוקרים וממציאים הם אנשים שמעניין אותם לפתור בעיות ולהצליח להתגבר על 

שנה הם חלון ההזדמנויות  20קשיים, אבל כולם צריכים גם להתפרנס ולקיים את עצמם. 

 דק'  15

https://padlet.com/sadigtools/s90wjw17ld7gszpd
https://padlet.com/sadigtools/s90wjw17ld7gszpd
https://padlet.com/sadigtools/s90wjw17ld7gszpd
https://padlet.com/sadigtools/3rxvtvr14rq6aftb
https://padlet.com/sadigtools/3rxvtvr14rq6aftb
https://padlet.com/sadigtools/3rxvtvr14rq6aftb
http://histography.io/
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 המשך  -חלק א 

 מהי המצאה? 

 

ים. לא תמיד ולא כל המצאה  של הממציאים לנסות ולתרגם את ההמצאה שלהם לרווח

 מחזירה את עצמה, אבל לעיתים גם יוצא שהרווחים גבוהים בהרבה מאוד על ההשקעה. 

,  1967 –להסדיר את הנושא הוחלט בישראל על חוק שנקרא חוק הפטנטים, תשכ"ז  על מנת ✓

זהו חוק המסדיר את כל התנאים שעל ממציא לעמוד בהם כדי שהמצאה תחשב "המצאה  

 .  כשירת פטנט" 

 

מסך ורשמו על גבי  שתפו, כללים שלפיהם מחליטים איזו המצאה תירשם כפטנט 4ישנם  ✓

 - הלוח הלבן

o ההמצאה טרם פורסמה, ונושא ההמצאה לא קיים עדיין במאגר הידע    -ההמצאה חדשנית

 המקצועי של אותו התחום. 

o הקיים  ההמצאה אינה דבר מובן מאליו, על פי הידע  -יש בהמצאה התקדמות המצאתית

יתכן ומתקיים,  –רגליים. מבחינת החידוש  5סא עם י באותו התחום. דוגמא: אדם בונה כ

סא עתה יותר י לטענתו, הכ -רגליים. מבחינת התקדמות  5היות שטרם נבנו כסאות עם  

סא. זה מובן מאליו! אין בכך התקדמות י יציב. אך ברור שהוספת רגל תייצב יותר את הכ

 המצדיקה רישום פטנט. 

o יהיה שימוש בהמצאה לאחר ייצורה.    -מצאה מועילההה 

o ההמצאה אינה רק בגדר רעיון או חלום. על הממציא להראות כי זה בר   -ההמצאה ישימה

 יישום ולהוכיח זאת.  

 

 איזו המצאה היא פטנט?   -חידון 

 ( 1טבלה בנספח )הרחבה ב  המצגת הנלוויתבעזרת  מספר דוגמאות  לתלמידיםהציגו  ✓

במידה והם חושבים שההמצאה היא פטנט הם  -מהתלמידים להציג את ידם למצלמה בקשו ✓

אגודל   -(, במידה והם חושבים שההמצאה אינה פטנטLIKEיסמנו עם האגודל כלפי מעלה )

 ( DISLIKEכלפי מטה )

ספרו את הסיפור של ההמצאה  ,  על כל המצאהלאחר מתן התשובות  הערות למנחה: ✓

 ופירוט( והדגישו שזו המצאה ישראלית.   3הסבירו בקצרה על ההמצאה )עמודה ו( 2)עמודה 

 

 שמתם לב למכנה המשותף לכל הפטנטים שהכרנו עכשיו? את התלמידים: האם  שאלו ✓

 : הסבירו ✓

מהם  49%  -פטנטים  1,000 -המצאות ישראליות. כל שנה נרשמים בישראל כ ןכול

 . ורישום פטנטיםישראל היא מעצמה של המצאות   .רפואיים

 

 סיכום ביניים  ✓

עד כה עסקנו בהגדרה לפטנט וראינו מה נכלל תחת ההגדרה הזו ומה לא. למדנו על חוק  

הפטנטים והבנו שקיימים קריטריונים ברורים שקובעים מתי המצאה נחשבת כפטנט. עכשיו 

הכללים של חוק הפטנטים, כי אנו עומדים   4את  זכרואנחנו עומדים להמציא פטנטים בעצמינו. 

 של השיעור.להיעזר בהם בחלק הבא 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1QrhqpX4yZqIA_EmahzLLLO5rvzUD6iaSueV1cBodFyk/edit#slide=id.p
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ב 

המצאת  

 המצאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -התנסות בתהליך ההמצאה 

כעת אנחנו עומדים להמציא המצאות בעצמנו. אתם תתחלקו כעת למספר קבוצות : וריהסב  ✓

וכל קבוצה תצטרך לחשוב יחד על רעיון לפטנט שעומד בקריטריונים של חוק הפטנטים 

 חדשה, מועילה, ישימה ויש בה התקדמות המצאתית.   -ההמצאה כלומר 

 - המצאת הפטנט בקבוצות

 - ( ששמרתם, כקובץ מצורף בצ'אט. המשימהGoogle docsאת קובץ המשימה ) שלחו  ✓

o בתחום בית הספר )כיתת הלימוד, חצר בית הספר, כלי  לחשוב יחד על המצאה חדשנית

 כתיבה, ציוד לתלמיד ועוד(. 

o  להצגה בפני הכיתה   –  דגם של ההמצאהלשרטט 

o לחשוב על שם לפטנט 

o  להכין את הצגתו בפני הכיתה  

 מכל קבוצה לבחור נציג שישרטט / יכתוב את פרטי ההמצאה. בקשו  ✓

 בחדרי הזום. תלמידים 5-6של את הכיתה לקבוצות חלקו  ✓

עברו בין הקבוצות, סייעו להם בחשיבה על רעיונות, עודדו אותם לחשוב  :למנחההערות  ✓

 על רעיונות יצירתיים ומקוריים. 

להם שאנו עוסקים בפתרון בעיות, לכן כדאי לחשוב מראש על בעיה אחת הקיימת   הסבירו ✓

באותו התחום, ואז לחשוב על דרך אפשרית ומקורית לפתרונה. דוגמאות לתחומים שונים: 

 נכויות שונות, איכות הסביבה, תחבורה ועוד.   מחשבים,

 

 התכנסות במליאה  

 דקות, מחדש למליאה.  10-את התלמידים, לאחר כ  כנסו ✓

 ציג בקצרה את תוצריה.  שי כל קבוצה מנציג מבקשו  ✓

נסו לאתגר אותם ושאלו האם ההמצאה שלהם חדשנית, האם יש בה התקדמות  :למנחה ✓

 המצאתית, האם ניתן לדעתם ליישם אותה במציאות? )לפי חוק הפטנטים(. 

 את נציגי הקבוצות:שאלו  ✓

o  ?מה הייתה התחושה כאשר המצאתם רעיונות משלכם? האם היה לכם קל 

o   התוצרים? איך הייתה העבודה בקבוצות על הכנת 

o ?האם אתם מרוצים מהתוצאה 

 דק'  15

 - פטנט וזכויות יוצרים

בצורך בהגנה על זכויות יוצרים, במשמעות של רישום פטנט ובתנאים   עם התלמידים דונו ✓

 - לזכאותו

 -את התלמידים )בחרו תלמיד או שניים שמצביעים ותנו להם את זכות הדיבור(שאלו  ✓

o  מרגישים אם מישהו מכיתה אחרת היה מתגנב לכתה,  שאלו את התלמידים, כיצד היו

מעתיק את אחת ההמצאות שלהם, וזוכה בפרס כספי גדול בתחרות ההמצאות לבני  

 נוער בארץ עם ההמצאה שלהם? מדוע? 

שיר, ציור, פסל וכו', הוא מבטא בכך את עצמו. היצירה   –כשאדם יוצר משהו  : הסבירו ✓

להחליט מה לעשות עמה: לפרסם אותה, למכור אותה או אולי  היא שלו, והוא היחיד הרשאי 

פשוט להשאירה בתוך המגירה. בכל אופן, זו זכותו הפרטית של היוצר, ופלישה לזכות זו 

על ידי חיקוי או הפצה ללא תשלום וללא קבלת רשות )כמו ב"הורדת" שירים באינטרנט(, 

 .היא הפרת "זכות היוצרים" שלו

 

 

 דק'  5

https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

 סיכום השיעור 

   -סיכום 

למדנו על רישום פטנטים, על ההגנה שזה מקנה לממציא, על חשיבות הגנה זו, אך גם על  ✓

 הבעייתיות שלה.  

ראינו שכדי לאזן בין האינטרסים של הממציא והחברה הוחלט שלא כל המצאה תחשב   ✓

.  קריטריונים"פטנט", ושבעצם, זה בכלל לא פשוט להמציא פטנט כי צריך לעמוד בהרבה 

ראינו שיש המון המצאות ישראליות ופטנטים שנרשמו עבורן וגם הזכרנו המצאות בולטות 

 שהצליחו בכל העולם. 

 התנסינו בחשיבה על רעיונות מקוריים להמצאות חדשניות ובתכנון דגם / שרטוט שלהם. ✓

דיברנו גם על הצורך במתן בלעדיות להמצאות כדי שהם לא יצטרכו להיפרד מהמצאותיהם   ✓

 לטובת מישהו אחר.  

ראינו שיש המון המצאות ישראליות ופטנטים שנרשמו עבורן וגם הזכרנו המצאות בולטות  ✓

 כל העולם. שהצליחו ב

 

   oogle slidesG -של הקורס ב שיתופיתהמצגת  מהמורה לשלוח קישור לבקשו  ✓

 .איתה מהמפגש  יםיוצא םבמחשבה/ תובנה /תחושה שהמהתלמידים לשתף במצגת בקשו  ✓

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מצגת נלווית  –  1נספח  

 

 

 האם ההמצאה היא פטנט, מדוע? הסיפור של ההמצאה  ההמצאה 

עגבניות  

 שרי

לפני שהיו עגבניות שרי היו רק 

רגילות. ומי שהמציא אותן  עגבניות 

 חשב על חטיף בריא מול הטלוויזיה 

כן, זוהי המצאה ישראלית של פרופ' נחום קידר  

מהפקולטה לחקלאות ברחובות בשיתוף פעולה עם 

 . חברת "הזרע" 

מסטיק  

בטעם  

 אגוזים 

הממציאה של המסטיק הזה מאוד  

אוהבת אגוזים וחשבה שהשילוב עם 

 טעיםמסטיק יכול להיות מאוד 

 לא פטנט 

טפטפות  

 להשקיה 

אביזר בצינור ההשקיה מונח בסמוך 

לשורשי הצמח, וממנו מטפטפים 

המים ישר לצמח. לפני כן, היו 

 משקים בצינורות או בממטרות.

כן, זוהי המצאה של המהנדס הישראלי שמחה בלאס  

 המיוצרת במפעל נטפים בקיבוץ חצרים. 

קפסולת  

וידאו  

המצלמת  

את פנים  

 הגוף

שנלקח בבליעה ובו מצלמה   כדור

שמצלמת את הגוף מבפנים, מבלי  

 צורך לנתח 

כן, קפסולת הוידאו )תרופה בבליעה( המצלמת את  

המעי הדק היא המצאה ישראלית של חברת גיוון 

הסבירו שבתחום  . אימג'ינג בשיתוף פרופ' רמי אליקים

 התרופות ישנן הרבה מאוד המצאות חדשניות. 

כדורגל  

 מרובע

גל מפורסם המציא  שחקן כדור

 כדורגל בצורת ריבוע. 

 .לא פטנט, משום שאין בה תועלת במשחק כדורגל

כן, והיא המצאה ישראלית, שפיתחה חברת אוסם בשנות   החטיף שילדים אוהבים  במבה

. שם המוצר נבחר בגלל דמיונו למילים  60 -ה

 . הראשונות שהתינוק הוגה "אמא" ו"אבא" 

 סיסטמס. - כן, והיא המצאה ישראלית של חברת אם לאחסון נתונים למחשב מכשיר זעיר  דיסק און קי 
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 2נספח 

 

  המצאת פטנט -משימה קבוצתית

 אים:עליכם להמציא פטנט לפי השלבים הב

ציוד לתלמיד בתחום בית הספר )כיתת הלימוד, חצר בית הספר, כלי כתיבה, חשבו יחד על המצאה חדשנית  ✓

 ועוד(.

 ., ואז לחשוב על דרך אפשרית ומקורית לפתרונהתחום זהכדאי לחשוב מראש על בעיה אחת הקיימת ב ✓

 חשבו על שם לפטנט שלכם ✓

 בחרו נציג שישרטט הפטנט ויציג בפני הכיתה ✓

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה ✓
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