
 

 

   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
מהמרכזייה החינוכית

 

 מרחב בטוח באינטרנט גם בזמן הקורונה

 כתבה : לילך מגנאג'י

החיים בצל הקורונה מזמנים לנו תקופה מאתגרת ושונה משגרת 
זמני המסך של החניכים ארוכים מהרגיל, והרשת מהווה  היומיום. 

עבורם דלת לעולם החיצון, לקשר עם המשפחה, הכיתה והמורים  
)למידה מרחוק( ומענה לצרכים ההתפתחותיים והרגשיים שלהם  

 )צורך בשייכות, בקבלה בהכרה( . 
חשוב לזכור שלצד ההזדמנויות  הטובות שמציעה הרשת בימים אלה 

חשיפה   גרים ומצבי סיכון עבור החניכים שלנו כדוגמת:קיימים גם את
לתכנים לא מותאמים, בריונות וביוש,  הטרדות איומים וסחיטה,  

טונים מביכים  הפצת תמונות, מדבקות וסר והתחזות ו קשר עם זרים
 .  או בעלי אופי מיני

לא מווסת, יצירת פאניקה  בנוסף, הקורונה מביאה איתה הצפת מידע 
מועות או פייק ניוז, והמסך עצמו משמש מצע הפצת שוחרדות, 

 לנגיפים ואפשרות להדבקה.
 

 אז מה אנחנו יכולים לעשות? מיישמים את מודל מוג"ן ברשת!
 

מכירים ולומדים את הרגלי הגלישה של החניכים   -מודעות •
 כדי להבין מהם מצבי הסיכון שהם עלולים להיקלע אליהם.

של מידע וחדשות מקפידים על צריכה מאוזנת  -ויסות •
ממקורות מהימנים, מודעות לפייק ניוז והפעלת שיקול דעת בפרסום  

 ושיתוף תכנים. 
 שימוש מאוזן במסכיםאנחנו שולטים ברשת, הרשת לא שולטת בנו! מקפידים על  -גבולות •

  משימות למידה, טכניקות הרפיה ואתגרים -ואיכות זמן מסכים)פעילויות פיסיות וחברתיות מחוץ לרשת( 
 יצירתיים איכותיים. 

מהווים דוגמא אישית של התנהלות אחראית ערכית ורגישה ברשת כדי להשפיע לטובה  -נוכחות •
 על החניכים שלנו: 

פנים, בשעת ארוחות ובזמני פעילויות  שלא -מול-מניחים את הטלפון בצד בזמני שיחות פנים .1
 ספורטיבית, הרכבת פאזלים, ועוד(.דורשות חיבור לרשת )למשל בישול, יצירה, פעילות 

כולנו רוצים להתנתק לכמה רגעים במהלך היום, אז למה לא לעשות  -מייחדים זמן מסכים קבוצתי .2
 את זה ביחד? בוחרים סרט שכולם אוהבים, מצרפים נשנושים ומתכרבלים יחד על הספה.

איך אתם בוחרים  מזמינים את החניכים להצטרף אליכם למסך ומראים להם איפה אתם גולשים,  .3
מה לקרוא ולראות, כיצד התכנים שאתם צורכים רלוונטיים לחיים שלכם ולערכים שלכם, ומה אתם 

 חושבים על התכנים לאחר שנחשפתם אליהם. 
 !בהצלחה

 

 

 ממצה פרנצ' טוסט 

 מצרכים:

 מצות 4

 ביצים גדולות   2

 כף חלב

 מלח

 אופן ההכנה:

שניות מתחת  10מרטיבים את המצות כ 

 .דקות 15לזרם המים ומניחים בצד ל 

 .ריבועיםחוצים את המצה באמצע ויוצרים 

טורפים ביצים חלב ומתבלים, מחממים 

מחבת עם שמן בכמות שתכסה את 

 התחתית.

טובלים את המצה משני הצדדים ומטגנים 

 עד הזהבה משני הצדדים.

 .מעבירים לנייר סופג

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

והחברים בקבוצה מנסים לנחש מות בוחרים דמי אני? ש נחמשחק 

  בעזרת שאלות של "כן או לא" מי הדמות הנבחרת.

כל אחד בתורו מצלם חלק ממקום מסויים בפנימייה משחק נחש איפה ? 

 ועל החניכים לנחש היכן צולמה התמונה.

שורה או שתיים ועל פי תור כל של פתיח  כותבים  -כותבים יחד סיפור

 עד שמתקבל סיפור. סיף משפטאחד מו

פסח, שמחה ,)למשל: מילות מפתח  לפיתחרות שירים  - מחרוזת שירים

 שירים שמתחילים באות מסויימת(.

וכל אחד כותב  (מקום ,מאכל ,דמות)כותבים מילה  -משחק אסוציאציות

 . למילה מה האסוציאציה הראשונה שעלתה בראשו או באימוג'י במילה

תחרות בדיחות  .כללי ידעחגים או  בהתאם לנושא מסויים,טריוויה, -חידות

 ...קבל הכי הרבה לייקים מנצחממי ש -

https://www.musicroom.co.il/lyrics/%D7%97%D7%A0%D7%9F-%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%99/%D7%92%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%9D/
https://www.youtube.com/watch?v=G9m54DdWgoo
https://www.youtube.com/watch?v=G9m54DdWgoo

