האינטרנט
יותר מודעות ,יותר מוגנות
הפעילות מעובדת ע"פ מינהל חברה ונוער
באדיבות אילנית שושן מח"מ פנימיית "בית טף"
ההנאה בגלישה באינטרנט מלווה בחשיפה למידע לא ראוי והתנהגויות פוגעניות :חשיפה לאתרים לא
ראויים (אלימים ,גזעניים ,מיניים) פגיעה בצנעת הפרט ,שימוש בשפה גסה ,שימוש באינטרנט למטרות
לא חוקיות והתנהגות אלימה .במקרים רבים ,מאחורי הביטויים הקשים להתנהגויות אלה ,מסתתרות
דמויות אנונימיות .ניתן להיתקל גם במקרים רבים של גרימת נזקים ממשיים הנגרמים ע"י האקרים
וגורמים עברי ינים ברשת .הנגישות הגבוהה לכל דבר ועניין באינטרנט עלולים לחשוף את בני הנוער
לסכנות ופיתויים .נדרשת מודעות גבוהה ואחריות אישית לשימוש מושכל במדיה הזו ועמידה בנורמות
התנהגות.
מטרות:




להעלות את המודעות להתנהגויות שאינן ראויות ו/או חוקיות ותכנים פוגעניים שעלולים לפגוש
במהלך הגלישה באינטרנט.
לדון בנזקים הנגרמים מכך.
לבחון כיצד מתמודדים עם התופעה.

חומרים:






לוח "פייסבוק" או לחילופין כרטיסיות ( LIKE\ DISLIKEנספח)
רצועות בריסטול/נייר.
דף שאלון אישי (נספח)
כרטיס משימה קבוצתי (נספח)
כלי כתיבה לכל המשתתפים.

מהלך הפעילות:
א .מציגים את לוח "דף הפייסבוק" ,מבקשים מכל משתתף לכתוב על רצועת בריסטול "סטטוס"
ומזמינים אותם להדביק את מה שכתבו על עמוד הלוח.
ב .מסבירים למשתתפים כי כולנו משתמשים באינטרנט למטרות שונות :חברתיות ,איסוף מידע,
למידה ,בילוי שעות פנאי ועוד וכי מדובר במדיה משמעותית לחיינו כיום במובנים רבים .לצד
היתרונות קיימים חלקים נוספים שעלינו לבחון( .ניתן לפרט מתוך ההקדמה לפעילות)
מחלקים לכל משתתף שאלון אישי למילוי וכלי כתיבה .מבטיחים כי אכן מדובר בשאלון אישי
שיישאר ברשות כל אחד ,השאלון מיועד לבחינה עצמית בלבד ולחידוד המחשבה לקראת הדיון
בהמשך.
ג .בתום מילוי השאלון האישי מחלקים את המשתתפים לקבוצות דיון ( 3-4בקבוצה) לכל קבוצה
דף משימה .נציג הקבוצה ממלא את דף המשימה ויציג אותו בהמשך במליאה.
ד .דיון במליאה .כל קבוצה מציגה את תוצרי המשימה שלה.
ה .איסוף הדיון ומסקנות.
במידה ולא עלו נושאים משמעותיים כמו אלימות ברשת (חרמות חברתיים ,פגיעה בצנעת
הפרט ,גזענות ,עלבונות או התנהגות מינית פוגענית) יש להוסיף אותם לדיון.
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שאלון למילוי אישי
סמן ב X -את התשובות המתאימות לך לשאלות הבאות.
 .1האם אתה גולש באינטרנט?
 כן  לא  לעתים רחוקות

לעתים קרובות

כל יום למספר שעות

 . 2באיזו תדירות אתה נכנס לפייסבוק?
 אין לי פייסבוק

 פעם ביום

 פעם עד שלוש פעמים בשבוע

 בכל הזדמנות אפשרית
 .3האם קרה לך שקיבלת פנייה ממישהו שאינך מכיר?
 לא  בקשת חברות

 פרסומת

 אחר___________________

 .4האם מישהו שאתה לא מכיר ב ביקש פרטים אישיים שלך כדי ליצור איתך קשר בטלפון או להיפגש איתך?
 כן ונוצר קשר לצורך__________________

 כן .אך לא נוצר בינינו קשר.

 אף פעם לא ביקשו ממני פרטים אישיים
 .2האם אתה מכיר מישהו שנפגש עם אנשים שהכיר רק באמצעות האינטרנט?
 כן  לא
 .6האם קרה לך שקבלת פנייה פוגעת באינטרנט (מייל או פייסבוק)?
 כן

 לא

 כמה פעמים

 פעם אחת

 .7האם נתקלת בחבר או חברה שפגעו בהם באמצעות האינטרנט (מייל או פייסבוק) ?
 כן

 לא

 כמה פעמים

 פעם אחת

 .8האם מישהו הציע לך להיות שותף לפגיעה בנער/נערה אחרת דרך האינטרנט?
 כן

 לא

 כמה פעמים

 פעם אחת

 .9האם נפגעת מווירוס דרך האינטרנט?
 כן  .לא  דרך קבצים שהיו בהם וירוסים

 דרך דואר אלקטרוני

 .12האם שמעת על בני נוער שפרצו למערכות ממוחשבות?
 לא  כן ,הכרתי באופן אישי

קראתי בעיתון

 שמעתי מחברים

 .11מה עשו אותם בני נוער במערכות שאליהן חדרו?
 הורידו תוכנות מבוקשות לחבריהם  הפיצו מידע משלהם בתוך האתר
אחר_______________________________________________
 .12כמה בני נוער לדעתך מעתיקים קובצי מוסיקה שהיוצרים או המפיקים לא נתנו רשות להפיצם באינטרנט?
 כלל לא

 מעט

 הרבה

 הרבה מאוד

 כולם

 .13כמה בני נוער לדעתך מעתיקים עבודות בבית הספר מהאינטרנט ומציגים אותן כשלהן?
 אף אחד  מעטים

 כמחצית מבני הנוער

 רוב בני הנוער  כולם

 .14כמה מבני הנוער לדעתך גולשים לאתרים המוגדרים בעיניך כ"לא ראויים" ?
 כלל לא

 מעט

 הרבה

 הרבה מאוד

 כולם

 .12האם נתקלת באינטרנט באתרים גזעניים?
 אף פעם לא  ראיתי  2-3אתרים כאלה  ראיתי הרבה אתרים כאלה
 .16האם נתקלת באינטרנט באתרים שמתעדים התנהגות אלימה?
 אף פעם לא  ראיתי  2-3אתרים כאלה  ראיתי הרבה אתרים כאלה
 .17האם יש משהו שקשור באינטרנט ,ולא הזכרנו פה ,שגרם לך פעם אחת או יותר להיפגע או להרגיש לא בנוח ?
 לא  כ ן _______________________________________________________
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משימה קבוצתית
 .1חישבו ביחד על רשימה של תופעות פוגעות או מזיקות ברשת האינטרנט ,השכיחות ביותר ( כאלו
שקורות הרבה פעמים לדעתכם ) .
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
.2בחרו את התופעה המטרידה ביותר לדעתכם וחישבו :
מדוע זה מטריד אתכם ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ב .מי יכול להיפגע כתוצאה מההתנהגות הזו וכיצד?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ג .האם ניתן להתגונן נגד פגיעה זו ? כיצד ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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 .1מה הבעיה לעשות שיתוף לתמונות של חברות לפייסבוק או לוואטספ.
 .2הכל הרבה יותר קל מאז שהטכנולוגיה כל כך מתקדמת.
 .3הדבר הראשון שאני עושה בבוקר הוא לבדוק מיילים והודעות.
 .4הכי כיף זה לשבת ליד חברה ולשוחח איתה בווטסאפ.
 .2כל בית חייב טלוויזיה.
 .6מי שאין לו סמארטפון לא מבין מה הוא מפסיד.
 .7מי צריך בית ספר ,יש הכל באינטרנט.
 .8חברים בפייסבוק הם חברים לכל דבר.
 .9כולם יודעים שאפשר "לרדת" על מישהו בפייסבוק ,אף אחד לזה ברצינות.
 .12אני מבלה לפחות  6שעות ביום מול המחשב או הפלאפון ,זה נורמאלי לגמרי
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