
לבד

?או ביחד



ניזכר יחד בכללים

הרשת היא מרחב מוכח לקידום 
להרחבת המעגל  , מעמד חברתי

החברתי ולהעמקת קשרים בין  
אישיים



הרשת היא מרחב מוכח לקידום 
להרחבת המעגל  , מעמד חברתי

החברתי ולהעמקת קשרים בין  
אישיים



. הרשת זו המקפצה שלך-ביישן
חשוב להגיב  . נאלם-מי שנעלם

. בקבוצה כדי שנראה אותך
, כדאי לכתוב בקצרה

.תמיד עוזר להבהרהי'אימוג



. פירגון אמיתי מקרב בין חברים
מפרגנים בקבוצה וגם בפרטי-לכן



ישנם כמה  .. סוערהווצאפ2'בכיתה ו
עבור  20₪תלמידים שרוצים לאסוף 

. קניית מתנה למורה לסוף השנה
,  ואתה ביניהם, לעומתם אחרים

והעיקר  10₪אומרים שמספיק 
:  יוסי כתב לך, במהלך הדיון. הברכה

!אל תהייה קמצן, די

?איך אתה מגיב



, כוחה של הרשת במגוון דעות
אך ויכוחים הופכים בקלות  

לכן חשוב להימנע  . למריבות
מריבות כדאי לפתור ". ירידות"מ

.בפרטי או פנים אל פנים



במהירות שיא
לחידה בהודעהעליך לכתוב את התשובה 

!הוא המנצח-מי שכותב הכי מהר



אך המילים  , הרגשות חולפים
לפני  -לכן. הכתובות לא

קוראים  -ששולחים הודעה
.אותה שוב



באיזו קבוצה אשלח את 
?התמונה והכיתוב

איזה מתוק אחי. 1

הייתי בטיול . 2
מהמםםםםםםםם

ספר מדע . 3
בדיוני מרתק  

שקראתי

מים בעולמנו"עב

! איזה כיף. 4
עבדתי והרווחתי  
היום הרבה כסף

אני לא , אוף. 5
מבין את החומר 

מי יכול . למבחן
?לעזור לי

תודה לאמא שלי . 6
על העוגה המושקעת



לכל קבוצה יש חוקים בלתי  
איך  ? על מה מדברים: כתובים
יש לזהות את חוקי . ?כותבים

.הקבוצה ולפעול בהתאם



מישהו יודע מה  
הקו שמגיע 

?לקניון

?איך אתה מרגיש... אף אחד לא מתייחס, שלחת הודעה



. בקבוצות עוברות הודעות רבות
.  אם לא ענו להודעה שלך לא תמיד זה אישי

אפשר גם לפנות בפרטי



-להגיב לשאלה או הודעה בקבוצה
זה חברתי



!אפליקציה שווה
https://www.youtube.com/watch?v=djBW2n_jJfc

https://www.youtube.com/watch?v=djBW2n_jJfc


נשמר ויכול  הכלחשוב לזכור שברשת 
-רכילות סודות ותמונות, לכן. להיות מועבר

אל תתפתו . עלולים להגיע לעיניים נוספות
.לאשליית הפרטיות



אחד החברים בכיתה  
שלח תמונה אישית לא נעימה

של מישהו אחר והוסיף
!שלופאדיחה'תתראו : אחריה

?להגיב או לשתוק



נשמר ויכול  הכלחשוב לזכור שברשת 
-רכילות סודות ותמונות, לכן. להיות מועבר

אל תתפתו . עלולים להגיע לעיניים נוספות
.לאשליית הפרטיות


