
  

 حوار حول معضالت من الشبكة وصياغة قواعد سلوك في الشبكة

هو أسلوب يهدف الى إجراء حوار بموضوع معين, من زوايا مختلفة. تنقسم المجموعة لمجموعات حوار  "حول الطاولة"

 /الحوار. على الطاولة يوجد مقتطفات قراءة وصحف، صور، أغاني، تابلت حول الطاوالت. في كل طاولة يجلس مرشد يدير

هواتف نقالة مع أجزاء من فيديوهات والكثير. الفعالية مرنة، يمكن اختيار جميع األغراض المقترحة أو جزء منها واضافة 

 .أغراض مالئمة أخرى وفق اختياركم

 أهداف:

  حوار حول معضالت في مواضيع مختلفة تتعلق بالشبكة من زوايا رؤية مختلفة 

 تطوير  قدرة التفكير المستقل، واسعة ومتعددة األبعاد 

 تطوير مهارات الحوار والنقاش 

 صياغة قواعد السلوك في الشبكة 

 مساعدات:

  تظهر في الملحق( روابط للمقاالت( 

  )فيديوهات )تظهر في الملحق 

 بطاقات مهام للمجموعة 

 )سمار تفون لكل طاولة /حاسوب متنقل /ألواح ذكية )تابلت 

 أقالم وأوراق 

 مسار الفعالية:

 نجهز مسبقا أربع طاوالت  وحولهم كراسي 

 للجلوس حول الطاوالت، وهكذا ينتج لدينا أربع مجموعات.  ندعو المشتركين

 كل طاولة ستتحدث عن أمر مختلف, 

 ستقرأ المجموعة مقتطفات الصحف، تشاهد معا الفيديوهات المرفقة وتجيب على المهمة المكتوبة في البطاقة. 

عات وبهذا ستناقش كل مجموعة يجب تجديد ربع ساعة للحوار في كل موضوع وبعد ذلك تبادل البطاقات بين المجمو

 أربعة مواضيع. 

 يوصى بضم شخص من الطاقم لكل مجموعة الذي سيساعد على إثراء النقاس. 

اعد السلوك التي في الجلسة يتم دعوة المشتركين لالشتراك في الحوار، باالستنتاجات التي ظهرت بالمجموعة وفي قو

 قاموا بصياغتها.

 

 

 الحيز اآلمن - حول الطاولة
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كلماتك تنتج واقعا - 1طاولة رقم  

اقرؤوا المقاالت، شاهدوا الفيديوهات وقوموا بصياغة ثالثة قواعد للسلوك في الشبكة والتي تهدف الى  

 .الحفاظ على احترامكم واحترام اصدقائكم

 

فيديو  https://goo.gl/4iN5Xf  :"كلماتك تنتج واقعا" 

فيديو https://goo.gl/3B6q5z :""مدينة بدون عنف بيتح تكفا  

   https://goo.gl/wk5zpF :"نجمات الشبكة تتعامل بطريقة أصيلة مع البلطجة التي مروا بها"فيديو

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستحصل : امرأة أطلق عليها لقب اللصة والجريئة الفضح في الفيسبوك

 على تعويضات بسبب التشهير

https://www.lawguide.co.il/articles/4211/23377 

 

 

 يف ستقوم االنستغرام بوقف البلطجة في الشبكة؟ك
 

d3123634f7c5661004.htm-q4_2018/Article-money/tech-://www.mako.co.il/newshttps  

 

 

 سيعوض -مدير مجموعة فيسبوك لم يقم بإزالة منشور افترائي 

l5366205,00.htm-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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 قانون الفيديوهات 

https://goo.gl/Kyn4cE 

 

https://goo.gl/4iN5Xf
https://goo.gl/3B6q5z
https://goo.gl/wk5zpF
https://www.lawguide.co.il/articles/4211/23377
https://www.lawguide.co.il/articles/4211/23377
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q4_2018/Article-d3123634f7c5661004.htm
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5366205,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5366205,00.html
https://goo.gl/Kyn4cE
https://goo.gl/Kyn4cE


 الخصوصية في الشبكة -2طاولة رقم  

وا الفيديوهات وقوموا بصياغة ثالثة قواعد للسلوك في الشبكة والتي تهدف اقرؤوا المقاالت، شاهد 

 خصوصيتكم الى الحفاظ على

 

  https://goo.gl/8VWGw5 :حماية الهواتف النقالة-فيديو تابع لوزارة التربية

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيحمي أطفال الروضة؟ من
5373413,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 

( قامت منظمة 28.1بمناسبة يوم الخصوصية العالمي )

االنترنت االسرائيلية بتجميع معطيات حول وضع 

 الخصوصية في الشبكة في اسرائيل:
% منهم قاموا بحماية الجهاز بواسطة رمز سري أو بصمة 79الشباب يحافظون على الخصوصية في الهاتف الذكي: 

% من 55عف األساسية لالسرائيليين: وما فوق. وما زالت، الصور هي نقطة الض 18 -% من أبناء ال41اصبع، مقابل 

 54-35 -% من أبناء جيل ال19 -و 34-18% من أبناء جيل 27الشباب يحفظون صورا مخجلة في الهاتف الذكي: فقط 

 يحفظون صور كهذه في الجهاز.
 

 الحفاظ على الخصوصية
 :يلي عدد من القواعد المركزية التي ستساعدكم في الحفاظ على الخصوصية في الشبكة فيما

 .امتنعوا من اعطاء تفاصيل شخصية معرفة مثل: رقم الهاتف، العنوان، مكان العمل أو التعليم 
على األشخاص المعروفين ليكونوا أصدقاء في الشبكات االجتماعية. وافقوا فقط 
أو صور فوتوغرافية من الممكن أن تشكل مصدرا للمعلومات، تأكدوا أن هذه الصور ال تكشف عن  صور

 عنوانكم، أو تفاصيل أخرى.
 .حددوا مستوى الخصوصية في كل حساب وفي األساس في الفيسبوك وحددوا من يمكن أن يرى ماذا 
.أطفئوا كاميرا الشبكة في كل وقت ال تحتاجون لها 

 ثر ويقترحون تغطيتها عندما ال تكون قيد االستخدام. هناك متشددين أك
 عند االنتهاء من االستخدام، من المهم الخروج بصورة كاملة من التطبيقات, وفي األساس اذا استخدمتم في

 الهاتف الذكي الخاص بكم. /أماكن عامة وليس في الحاسوب

خص في العالم.الرمور السرية الخاصة بكم، هي لكم فقط، ال تعطوها ابدا ألي ش 
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 هل يوجد لكم بريد صوتي؟ الواتس اب الخاص بكم في خطر

 https://www.haaretz.co.il/captain/software/1.4447768 

https://goo.gl/8VWGw5
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5373413,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5373413,00.html
https://www.haaretz.co.il/captain/software/1.4447768


 القوة في يديكم -3طاولة رقم  

اقرؤوا المقاالت، شاهدوا الفيديوهات وقوموا بصياغة ثالثة أفكار لالستخدام االيجابي للشبكات  

 .االجتماعية في المدرسة الداخلية

 

 /oNJUpVhttps://goo.gl :"بفضل منشور في الفيسبوك قام العشرات يتكريم أخير لناجي من المحرقة" فيديو

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثيقة الحوار االسرائيلي
 

http://menakim.org  

 

 

 فيسبوك اسرائيل تمنع دعايات للسجائر والتدخين

 

1.6509554?utm-https://www.themarker.com/consumer/health/.premium  

 

 

 في أعقاب إعالن في الفيسبوك: قام العشرات بتصليح بيت شخص مريض

 

https://www.10.tv/news/165833  

 

 

 فحون في االنترنت من فصل عامل النظافة في الشارعمنع متص

 

4.htmd6df1d310c6e46100-q3_2018/Article-israel/local-https://www.mako.co.il/news 

 

 מרכז הורשת  ©המועצה לילד החוסה" |  –"ילדים בסיכוי ©
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 بمخالفات جنسيةمتهم تم القبض بالجرم المشهود على : 16قاب مبادرة أبناء في أع
5320160,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 

: دانا زرمون تتجند من أجل ضحايا البلطجة في لقد مررت بالكثير من المقاطعات"

 الشبكة
 

https://www.10.tv/celebs/171873  
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 ، المدارس وأبناء الشبيبةالشبكة -4لة رقم طاو 

 واقترحوا ثالثة قواعد للسلوك في الشبكة في المدرسةاقرؤوا المقاالت، شاهدوا الفيديوهات  
 

 https://goo.gl/32onN6 :أهالي أذكياء يشترون هواتف غبية فيديو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيقوم المعلمون في الكشف عن البلطجة في الشبكة وعالج هذه الظاهرة

 

https://www.israelhayom.co.il/article/599131  
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 فيديو أهالي أذكياء يشترون هواتف غبية
5282650,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 

 اليوم الذي سيبدأ به تعلم الفورتنايت في المدارس
5358437,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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