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 הנחיות להוראת המצגת "התדמית שלי ברשת"

 

  ט-: כיתות זקהל היעד

התלמידים יבינו את משמעות פעילותם ברשת על התדמית )מוניטין( החיובית או : הרעיון

השלילית שהם יוצרים לעצמם ועל האופן שבו הם נתפשים על ידי החברה. בנוסף, 

ך הדגשת החשיבות בבחינת התלמידים יקבלו כלים ליצירת תדמית חיובית ברשת, תו

 הדברים החשובים להם באמת )הערכים שלהם( שהם היו רוצים להציג ברשת.

 

דקות. חשוב להדגיש שהתכנים במצגת מזמינים דיון בכיתה, ואפשר  45 משך הפעילות:

להרחיב ולהעמיק בהם גם יותר משיעור אחד. מוטב לפרוס את הפעילות על פני שני 

ים את המצגת בשיעור אחד חשוב לשים לב לחלוקה נכונה של שיעורים, אולם אם מעביר

ישראל לתלמידים, ולכן חשוב  Google הזמן. השיעור נפתח ומסתיים בפנייה של נציגת

בסוף  Googleלתכנן את השיעור כך שיישאר מספיק זמן גם לפנייה המסכמת של נציגת 

ומלץ להקדיש לה בשיעור השיעור. ראו במהלך הפעילות ליד כל שקופית את כמות הזמן שמ

 דקות. 45של 

 

תדמית היא הדרך שבה הסביבה רואה אדם, חברה, גוף ציבורי וכדומה. התדמית אינה רקע: 

 בהכרח שיקוף נכון של המציאות, והיא יכולה להישען גם על שמועות ורכילויות.

 

ילו א –לכל דבר שאנו "עושים" ברשת יש השפעה על התדמית שנוצרת לנו. לדוגמה 

תמונות/פוסטים/סרטונים אנו מעלים, למי אנחנו מסמנים לייק, אילו קישורים או קבוצות אנו 

משתפים עם אחרים, לאילו אירועים אנו מאשרים הגעה, כמה חברים יש לנו, באילו 

 תמונות/פוסטים מתייגים אותנו ועוד...

רטונים המראים תדמית חיובית ברשת יכולה להיווצר, לדוגמה, באמצעות שיתוף בתמונות וס

צדדים חזקים שלנו כבני אדם )התמודדויות עם קשיים, תמיכה באחרים, אמירות עידוד ועוד(, 

 והתייחסות חיובית שלנו לחברים ולמשפחה.

ככל שהאינטרנט תופס מקום מרכזי יותר בחיינו, כך לתדמית שלנו ברשת יש משמעות גדולה 

נוער ולסייע להם בבניית תדמית שמשקפת יותר, ולכן חשוב מאוד לעסוק בנושא זה עם בני 

 בצורה נאמנה את מי שהם ואת האיכויות והערכים שהיו רוצים להציג לעולם.
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בני נוער לא תמיד מודעים להשפעות שיש לפרסומים שלהם ברשתות החברתיות. פעמים 

רבות נראה שבני נוער מעלים לרשת התייחסויות, תמונות וסרטונים שאינם מאירים אותם 

 ר חיובי, ללא מודעות להשלכות העתידיות והעכשוויות של הדבר. באו

עוד עניין חשוב שמומלץ להעלות בפני התלמידים, הוא הקושי להסיר דברים שליליים שעלו 

לרשת לאחר שכבר שותפו. לדוגמה, נערה משתפת בתמונה חושפנית שלה, אחרים 

את המצב. לכן חשוב משתפים את התמונות עם חברים שלהם, ומשם קשה מאוד לתקן 

 לחשוב  לפני שמשתפים.  –מאוד 

לאורך הפעילות יש התייחסות לדרכים שבהן ניתן ליצור תדמית חיובית ברשת  שימו לב:

המשקפת את הצדדים החיוביים של התלמידים. הדגש הוא על איך הסביבה תתפוס אותם 

י יש חשיבות רבה לכך בצורה חיובית כדי שהם לא ייפגעו. עם זאת, חשוב לומר לתלמידים כ

שהמעשים שלהם ברשת ישקפו גם את הדעות והערכים האישיים שלהם. כלומר, שהמניעה 

מלקלל מישהו ברשת אינה רק כי יתפסו אותי כאדם תוקפן, אלא גם כי לא הייתי רוצה לפגוע 

באחרים כי אני דוגל בהתנהגות בכבוד לכולם. חשוב לעשות את החיבור הזה לתלמידים ולא 

איר את הדיון רק ברמה של "כיצד האחרים תופסים אותי" שבו נעשה שימוש במצגת להש

 לצורך המחשת ההשפעה של התדמית ברשת.

 

 מהלך הפעילות

 

 דקות( 2-)כ     1שקופית 

 בשקופית זאת מוצג נושא הפעילות.

  שאלות לדיון:

 ?ְלמה הכוונה בתדמית ברשת 

  מדוע לדעתכם חשוב לעסוק בנושא של

 נוצרת ברשת?התדמית ב

 ?כיצד התדמית שלי ברשת יכולה להשפיע עליי
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 דקות( 5-)כ    2שקופית 

 Googleבשקופית זאת מוצג סרטון שבו נציגת 

ישראל, נועה אלפנט, מסבירה לתלמידים מדוע 

חשוב להעלות לדיון את נושא התדמית ברשת 

בפני בני נוער ומזמינה את התלמידים לקחת 

 בשיעור. חלק פעיל

 

 

 

 שאלות לדיון:

 ?האם נתקלתם פעם בהתנהגות ברשת שיצרה למישהו תדמית שלילית 

 ?כיצד תדמית שלילית יכולה לפגוע 

 ?האם קרה לכם פעם שהעליתם משהו לרשת ואחר כך התחרטתם ולא יכולתם למחוק 

 כדאי לבקש מהתלמידים כמה דוגמאות לפגיעה אפשרית כתוצאה מתדמית שלילית ברשת. 

 

 

 

  דקות( 5-)כ  3שקופית 

בשקופית זאת מוצג סרטון המציג כיצד הפעולות שאנו 

עושים ברשת משפיעות על הדרך שבה הסביבה 

 תופסת אותנו ומתייחסת אלינו. 

 

 

 שאלות לדיון:

 ?מה הרגשתם כשצפיתם בסרטון 

  ?מדוע לדעתכם בסוף הסרטון נדב נשאר לבד 

 ?כיצד לדעתכם נדב הרגיש בסוף הסרטון כשנשאר לבד 

 לדעתכם נדב היה פועל כך פעם נוספת? האם 

 ?האם קרה לכם פעם ששפטו אתכם בשל תכנים שהעליתם לרשת 
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  דקות( 7-)כ 4שקופית 

בשקופית זו מופיע סקר אינטראקטיבי, שמטרתו לעודד 

חשיבה על הסרטון שבשקופית הקודמת. מומלץ לערוך 

הצבעה בכיתה ולסמן על גבי השקופית את מספר התלמידים 

אילו  –ו בכל תשובה. כדאי לבקש מהתלמידים לנמק שבחר

 מהפעולות שביצע נדב גרמו להם לבחור בתשובה שבחרו? 

 

 התלמידים יישאלו:

 מה אתם חושבים על נדב? )הגיבור בסרטון(

 ויהיה עליהם לבחור מבין האפשרויות הבאות:

 א. הוא נראה אחלה בן אדם. הייתי רוצה להיות חבר שלו.

 ן ולא חבר טוב. הייתי מתרחק ממנו.ב. נשמע לי תוקפ

 ג. יאללה מה אכפת לי, מה עושים כזה סיפור מכמה פוסטים?

ד. הוא נראה לי בן אדם סבבה אבל הייתי מציע לו לחשוב יותר לפני שהוא מתנהג כך 

 ברשת.

 

כמובן שאין כאן נכון או לא נכון, והמטרה היא לעורר דיון בקרב התלמידים לגבי האופן שבו 

הם תופסים את נדב )הדמות מהסרטון( בעקבות מעשיו ברשת. בעצם, לאחר הצפייה 

בסרטון הופכים התלמידים ל"סביבה" השופטת את נדב על פי פעולותיו ובכך נוצרת לו 

 תדמית.

 

 שאלות לדיון:

 ריו נעלמים בסוף הסרטון?מדוע חב 

 ?כיצד לדעתכם מרגיש נדב בסוף הסרטון לאחר שכולם הולכים 

 ?האם לדעתכם נדב היה פועל כך פעם נוספת 

 ?מה לדעתכם יכול לנדב לעשות כעת כדי לתקן את הרושם שנוצר לו 

  האם נתקלתם פעם בילדים או מבוגרים שעשו דברים דומים למה שנדב עשה ברשת

 החברתית?

 השפיע על מה שחשבתם עליהם? האם זה 

 ?האם קרה לכם פעם ששפטו אתכם בגלל משהו שעשיתם ברשת 
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 ?אם כן, כיצד הרגשתם 

 ?אם חבר שלכם יפעל ברשת בדרך שעלולה לפגוע בו, האם תעירו לו על כך 

  ה הפעילות של החברים שלכם ברשת תגרום לכם להתקרב , באיזו מיד10-1בדירוג של

 אליהם או להתרחק מהם?

  

לסיכום, ציינו בפני התלמידים כי נדב הוא דמות פיקטיבית, לא אמיתית, ועדיין נוצרה לו 

תדמית מסוימת על רקע הפעולות שתוארו שהוא עושה ברשת. עובדה זאת ממחישה כיצד 

יכולה להיווצר תדמית ברשת. אנשים שלא מכירים אותם, רואים את הפעולות שהם  להםגם 

על פי פעולות אלו ולהתייחס אליהם על פי התדמית שנוצרה. עושים ויכולים לשפוט אותם 

לעתים קרובות אנו לא חושבים על ההשלכות של הפעולות שלנו ברשת ולא לוקחים בחשבון 

איך הן גורמות לנו להיראות. הסבירו לתלמידים שהמטרה בשיעור זה היא לדבר בדיוק על 

 משקפת את הצדדים החיוביים שלנו.כך, ולחשוב כיצד ליצור לעצמנו ברשת תדמית חיובית ה

 

 

  דקות( 2-)כ 5שקופית 

 שקופית זו היא שקופית אם שיש לה ארבע שקופיות בת.

בשקופית זו מוצג סיפורו של יוני, שלראשונה פתח עמוד 

ברשת החברתית והוא מבקש לדעת כיצד עליו לנהוג ברשת 

 זו. 

יל מתחת לסיפור יש ארבעה נושאים. לחיצה על כל נושא תוב

לעמוד נוסף ובו שאלה כיצד על יוני לנהוג בתחום זה. על 

 התלמידים יהיה להחליט מה התשובה הנכונה ביותר לדעתם.

 

 הנושאים הם:

 כתיבת סטטוסים ברשת -

 שיתוף תוכן -

 תגובה למישהו אחר במקרה של מחלוקת -

 פרסום תמונת פרופיל -
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 דקות( 12-)כ ד-א 5שקופיות 

קשו לענות בנוגע לנושאים בשקופיות אלה התלמידים יתב

 . 5שהוצגו בשקופית 

 עבור כל נושא ייפתח חלון ובו שאלה עם שלושה מסיחים. 

מומלץ להקריא את השאלה בקול. לאחר מכן יבחרו 

 התלמידים במסיח שלדעתם הוא הנכון ביותר.

עבור כל מסיח, לחצו על אייקון ה"לייק" כדי לסמן את מספר 

תקבלת תמונה מלאה של התלמידים שבחרו בו. לאחר שמ

  התפלגות התשובות בכיתה, ערכו דיון קצר בכיתה.

 שאלות לדיון:

 ?כיצד לדעתכם תשפיע פעולה זו על התדמית של יוני? מדוע 

האם יצא לכם להיתקל בפרסומים כאלו ברשתות חברתיות? שתפו את הכיתה בדוגמאות 

 אחדות.

שיבחר יוני לעשות תשפיע על  לאחר מכן אמרו לתלמידים: בואו נראה כיצד כל פעולה

 התדמית שלו ברשת.

 לחצו על אייקון המדחום שמופיע ליד כל מסיח וצפו במשוב ובמד התדמית.

 שאלות לדיון:

  מה דעתכם על השפעת הפעולה של יוני על התדמית שלו? האם אתם חושבים שהיא

 משפרת את התדמית שלו או פוגעת בה?

 בעתיד? מדוע כן? מדוע לא? האם לדעתכם יוני יחזור על פעולה זו 

 ?אילו היה בידיכם מד תדמית, איך הייתם מדרגים את הפעולה הזאת 

 

 דקות( 2-)כ 6שקופית 

בשקופית הזאת מוצגות דרכים שבהן תדמית שלילית 

 עלולה לפגוע בנו:

 יכעסו עלינו 
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 יתרחקו מאיתנו 

  נפסיד הזדמנויות 

 נרגיש מבוכה 

 לעולם לא נוכל להסיר את הפרסום 

 ו מאחד התלמידים להקריא את הדרכים השונות.בקש

שאלו את התלמידים האם לדעתם יש דרכים נוספות שבהן תדמית שלילית עלולה לפגועה 

 בנו.

כדאי להדגיש בפני התלמידים את העובדה כי דברים שהועלו לרשת נשארים שם,  שימו לב:

יעו לכיתה חדשה או ולכן גם אם כרגע זה לא פוגע בהם ייתכן כי בעתיד, למשל כאשר יג

למגמה חדשה, פרסומים שונים עלולים לפגוע בהם. אמרו לתלמידים כי כיום יותר מקובל 

על מועמדים לעבודה, וכך מעסיקים לעתיד יכולים להיחשף  -Googleמפעם לעשות חיפוש ב

 לתכנים שעלולים לפגוע.

 

  דקות( 2-)כ 7שקופית 

 בשקופית זאת מוצגת השאלה: 

 די ליצור תדמית חיובית ברשת?אז מה עושים כ

 ניתנים הטיפים הבאים:

לפני כל פעולה שאתם מבצעים ברשת, עצרו ושאלו 

 את עצמכם: 

  האם הייתי מרגיש בנוח שסבתא שלי תראה את

 זה?

 ?האם הייתי מתבטא או מתנהג כך פנים אל פנים 

 ?האם הפרסום שלי חיובי 

 אל תפרסמו!!! –אם התשובה שלילית 

 

 מידים להקריא את הכתוב.בקשו מאחד התל

 שאלו את התלמידים:

  ?מבין הטיפים שניתנו, אילו טיפים אתם לוקחים אתכם לדרך 
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 ?מדוע דווקא בטיפים אלה 

 האם יש לכם טיפים נוספים לשמירה על התדמית ברשת? מהם?

 

  דקות( 3-)כ 8שקופית 

 Googleבשקופית זאת מוצג סרטון מסכם שבו נציגת 

פונה שוב אל התלמידים ומעודדת  ישראל, נועה אלפנט,

 אותם לבנות לעצמם תדמית חיובית ברשת.

 

 

 שאלות לדיון מסכם:

 ?אילו דברים חדשים למדתם בשיעור היום 

  ?במה השתנה היחס שלכם לנושא התדמית ברשת 

 ?באילו דרכים תפעלו כדי להפוך את התדמית שלכם ברשת לחיובית 

 

 פיתוח והפקה: 

 .ישראל  Googleנועה אלפנט לפלר, 

 .עדי סימון בר, עינת שמחי ושלמה זיס, מטח

 .עיצוב: לימור אפרים

 .עריכה לשונית: אודי לוינגר

 

 


