


-הוקמה על ידי קבוצת סטודנטים מהווארד ב פייסבוק•

 . היא נפתחה לכלל הציבור 2006בשנת . 2004

 

בקרב משתמשי  הפייסבוקהחדירה של אחוז •

.  89.8%ומעלה עומד בישראל על  15האינטרנט בני 

ישראל  . זהו המקום השני בעולם לאחר הפיליפינים

, הפייסבוקמובילה גם בשעות השימוש של משתמשי 

 .שעות בחודש למשתמש 10.7 -כ

 פייסבוק

Sheldon, 2008 Boyd & Ellison, 2007; Comscore.com; 



 אלימות בפייסבוק

 "הקניטו אותו: "נער התאבד בעת גלישה בפייסבוק
מחשבו של הנער היה פתוח על עמוד הפייסבוק כשנמצא ללא רוח חיים  

המשטרה חוקרת חשד שהנער התאבד במהלך שיחה עם חבריו  . בביתו

לא יודעים מה בשיחה גרם לו  : "ר צוות החירום ביישוב"יו. ברשת

 "הדברים נמחקו מהפייסבוק. לעשות את זה
 יאיר אלטמן ורועי קייס

קץ לחייו  ( 'יום ג)מיישוב במרכז הארץ שם אתמול  16נער בן  ?איך גלשה השיחה הוירטואלית להתאבדות

-אמרה ל, ר צוות החירום של היישוב"יו, אורנה". פייסבוק"במהלך שיחה עם חבריו ברשת החברתית , בתלייה
ynet: "הדברים  . אנחנו לא יודעים מה היה בשיחה שגרם לו לעשות את זה. היה שם כנראה איזשהו טריגר

 ."נמחקו מהפייסבוק

  
אני לא מכירה באופן אישי  "כי , היא הוסיפה". גם בגלל שהקניטו אותו בפייסבוק, הנער תלה את עצמו", לדבריה

מכיוון שאנו לא יודעים מה היה : "היא לא הייתה יכולה לאשר כי חבריו הניעו אותו לפעולה". הנער לגמרי את

 ."אני לא יודעת להגיד באופן מוחלט אם גרמו לו לעשות את זה, כתוב בפייסבוק

  
מחשבו של הנער היה פתוח על עמוד הפייסבוק כשנמצא ללא ". קול ישראל"של ' המקרה הטרגי נחשף ברשת ב

,  ולקחו עמם את מחשבו של הנער, י נשלחו לבית הספר ולביתו של הנער"חוקרים של מחוז ש. רוח חיים בביתו
 .ט עם חבריו לספסל הלימודים ברשת הפייסבוק'כדי לבדוק אם ההתאבדות היתה במהלך שיחת צ

  
בשבוע הקרוב מתוכננות בעיקר פעולות רגשיות עם . "כעת מצפה לרשויות עבודה קשה מול סביבתו של הנער

גם אחרי השבעה נמשיך בפעולות חינוכיות במסגרת  , מן הסתם. בני הנוער וההורים בכל הקשור למה שקרה

וכדי להיות עם יד על הדופק בכל מה שקשור  , בבית הספר עובדים על זה כדי לעבד את הנושא. תנועת הנוער
 .ר צוות החירום"הסבירה יו, "לילדים

  
.  ההורים צריכים להיות ערים למה שהילדים שלהם עושים וכותבים, במקרים אחרים ובכלל באופן כללי", לדבריה

המבוגרים צריכים להיות נוכחים  . זה רק יכול להועיל, אם הם יכולים להיות חברים של הילדים שלהם בפייסבוק
 ."בחיים של הילדים שלהם

  
 .ולאחר מכן שמו קץ לחייהם או ניסו לעשות זאת, משתמשים הודעות פרידה ברשת החברתית

  
,  44בן , יחידת חילוץ איתרה תושב אילת: הייתה פייסבוק דווקא לעזר לכוחות ההצלה בישראל 2009בנובמבר 

אחרי שפרסם הודעת פרידה לחבריו ברשת החברתית לפיה , למרגלות צוק בהרי אילתפצוע באורח בינוני כשהוא

 .אך ניצל הודות לערנות החברים, הוא ניסה להתאבד. מאס בחייו

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3810320,00.html


 ואיסור השימושהגבלה •

 

 וערכיחשש טכנולוגי •

 

 היעדר תובנה פדגוגית שלמה•

 

 

מה בולם את הטמעת  
 ?הפייסבוק בחינוך

 לחשב מסלול מחדש  רותם ואבני –בחינוך  2102 פייסבוק



 רשתות חברתיות  3.1.3•

סביבה הן   (Social networks)רשתות חברתיות •

פתוחה וחופשית למשתמשים ברחבי העולם לצורכי 
 ,Twitter, You-tubeכדוגמת , תקשורת ושיתוף במידע

Delicious, Facebook ועוד. 

הרשתות החברתיות מאפשרות לקבוצות אנשים  •

באמצעות יצירת  )הבוחרים בכך להשתייך לקהילה 

שיתוף והחלפת  , ולקיים ביניהם קשר( פרופיל אישי

 .  מידע באמצעות רשת האינטרנט בנושאים שונים

 הנחיות משרד החינוך

 2010" אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט" 9.4-10ל "חוזר מנכ



חברתיות עשויות לסייע למשתמשים בהן  רשתות •

,  למידה שיתופית, בנושאים כמו איתור ושיתוף במידע

יצירת קשרי חברות , קידום מטרות חברתיות ואישיות

בני  , מורים, וביניהם גם הורים, הציבור הרחב. וכדומה

-פועלים בהן כחלק מהתנהלותם היום, נוער וילדים

 .יומית

 הנחיות משרד החינוך

 2010" אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט" 9.4-10ל "חוזר מנכ



חינוכית ברשתות חברתיות שעיקר מטרתן  בפעילות •
הקשרים מטשטשים את , חברתייםהיא ניהול קשרים 

הורים  , פרטית של מורים-הגבול בין פעילות אישית
מאחר  . מקצועית-ותלמידים לבין פעילות חינוכית

אין אפשרות  , שסביבה זו נעדרת מנגנוני בקרה וניטור
להבטיח מענה שוויוני והוגן לכלל התלמידים ופעילות  

קיים סיכון  , כמו כן. מתוכננת ועקבית או לבצע ניטור
,  לפגיעה בפרטיות, לניצול לרעה של חופש הביטוי

לפריצת הגבול בין , לפגיעה בשם הטוב של אדם
לחשיפה לתכנים  , תקשורת מקצועית לתקשורת אישית

   .פוגעניים ועוד

 

 הנחיות משרד החינוך

 2010" אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט" 9.4-10ל "חוזר מנכ



מסיבות אלו השימוש ברשתות חברתיות  •

אישיות בין מורים  -לאינטראקציות בין

 .לתלמידים אסור

 

 הנחיות משרד החינוך

 2010" אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט" 9.4-10ל "חוזר מנכ



 נהלים לשימוש ברשתות החברתיות     .5•

 חברתית  החינוכי יכול להשתמש ברשת המוסד     5.2•

   הצגת מידע על פעילותו החינוכית לקהילות  לשם            

     דף "הדבר יכול להתבצע באמצעות . רלוונטיות            

      שכן אין בו אינטראקציה אלא הצגת  )" קהילה            

 (.מידע            

     המוסד החינוכי לנסח מטרות ברורות  על     5.3•

 .בדבר הפעילות בדף הקהילהברור חוזה ולפרסם             

 הנחיות משרד החינוך

 2010" אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט" 9.4-10ל "חוזר מנכ



 

 בפעילות ברשת חברתית אין לחשוף פרטי מידע     5.4•

 .אישיים של קהילת בית הספר            

       השימוש ברשת חברתית יתבצע בהלימה לגיל     5.5•

 .ברשת החברתיתהמותר לשימוש              

 להקפיד על הימנעות מהעלאת חומרים  יש     5.6•

 מידע ולהסיר לאתר  זכויות קניין רוחניהמפרים              

   .אם פורסםכזה              

 

 הנחיות משרד החינוך

 2010" אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט" 9.4-10ל "חוזר מנכ



ההתנהלות של איש הצוות החינוכי במפגש עם     . 6•

 תלמידים ועם הורים ברשת החברתית

 ההתנהלות עם תלמידים     6.1•

 כל הכללים הנוגעים להתנהלות מקצועית ואתית   6.1.1•

 בתוקף תפקידו של איש צוות חינוכי חלים גם על           

 .התנהלותו ברשת חברתית         

     על איש הצוות לקחת בחשבון כי מידע מכל סוג   6.1.2•

   חברתית עלול להיות חשוף גם שפורסם ברשת          

 עליו להפעיל שיקול דעת לכן . ולהוריםלתלמידים          

 בהתאם ולקחת המידע את אופן פרטיות ולהגדיר          

 השיח  ומכבד במסגרת אופן התנסחות ראוי בחשבון          

 .ברשת         

 הנחיות משרד החינוך

 2010" אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט" 9.4-10ל "חוזר מנכ



 איש צוות חינוכי לא ייזום תקשורת עם תלמידים    6.1.3•

     לא יציע להם חברות ולא יאשר , חברתיתברשת          

 .חברות שיתקבלו מהםהצעות          

 פניית תלמיד באמצעות רשת חברתית אל איש   6.1.4•

     במקרה כזה ימשיך איש הצוות  . מחייבת תגובהצוות          

 התקשורת עם התלמיד בערוצים חלופיים  את          

 וזאת מתוך , לשיח אישי בתוקף תפקידוהמקובלים          

   .לתת מענה מלא לפניית התלמידכוונה          

 

 הנחיות משרד החינוך

 2010" אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט" 9.4-10ל "חוזר מנכ



 איש צוות חינוכי לא יעשה שימוש במידע    6.1.5•

   של התלמיד שנחשף אליו  משפחתי /חברתי/אישי           

   למעט במקרים שבהם מדובר  , בעקיפיןבאקראי או          

 .ל"להנחיות בחוזרי המנכבכפוף סיכון במצבי          

 

 , מידע שפורסם ברשת חברתית הנוגע לפגיעה  6.1.6•

 או למצב חירום של תלמיד או של קבוצת למשבר          

 הנחשף בפני איש צוות בית הספר יטופל    תלמידים         

 .ל"ידי הצוות החינוכי על פי הנהלים בחוזרי המנכעל          

 הנחיות משרד החינוך

 2010" אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט" 9.4-10ל "חוזר מנכ



 

 ההתנהלות עם הורים     6.2•

  אפוטורופוס/לבין הורה גננת /הקשר בין מורה  6.2.1•
וממחויבותו   נובע מתוקף תפקידו של עובד ההוראה 

, כל תקשורת עם הורה תיעשה באופן אישי. המקצועית
או בתקשורת דיגיטאלית פרטית , פנים-אל-במפגש פנים

עם העתק לממונה הישיר  ( דוגמת הדואר האלקטרוני)
, אך ורק במידת הצורך( קרי מנהל המוסד החינוכי)שלו 

 .תוך מתן מענה מקצועי מלא לפניית ההורה

 

מקרה של פניית הורה אל עובד הוראה ברשת   6.2.2•
החברתית מחייב תגובה והמשך תקשורת עם ההורה 

בערוצי תקשורת חלופיים לשיח , מחוץ לרשת החברתית
 .דואר אלקטרוני וכיוצא בזה, כמו טלפון, אישי ומקצועי

 

 הנחיות משרד החינוך

 2010" אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט" 9.4-10ל "חוזר מנכ



 

 נקיטת פעולה במקרה של פגיעה     6.3•

בהורים ובאנשי צוות באתר הבית  , כל פגיעה בתלמידים•

על   מיידיתברשת חינוכית וברשת חברתית תטופל , ספרי

 :פי הצעדים האלה

תיעוד פרטי הפגיעה והעובדות הנוספות הקשורות    6.3.1•
 (PS)ידי צילום מסך על לה 

 של האינטראקציה, ככל האפשר, מיידיתהפסקה  6.3.2•

יידוע הנהלת המוסד החינוכי בכל הפרטים ועירוב   6.3.3•

כל הגורמים הרלוונטיים בהתאם לחובה של שמירת  

 חסיונות על פי כל חוק ודין

 

 

 הנחיות משרד החינוך

 2010" אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט" 9.4-10ל "חוזר מנכ



 דוגמאות ליישומים בקבוצה

 יישומונים

 סקרים

 קישורים

 סרטונים



 פייסבוק מציל חיים

 ונמצא פצוע בהרי אילת, הודיע בפייסבוק שיתאבד
תושב אילת הודיע אתמול לאנשי הקשר שלו ברשת החברתית 

בתום . והם הזעיקו את המשטרה, כי הוא מתכוון לשים קץ לחייו

 שעות של חיפושים הוא נמצא הבוקר במצב בינוני למרגלות צוק
 אהובה מאמוס

כשהוא  , תושב אילת( 'יום ד)יחידת חילוץ איתרה הבוקר  :פייסבוק מציל חיים

אחרי שהודיע לחבריו כי בכוונתו  , פצוע באורח בינוני למרגלות צוק בהרי אילת

הצהריים הודעה ליקיריו ברשת  -האיש נעדר מאז ששלח אתמול אחר. להתאבד

 .והוא מתכוון לשים להם קץ, לפיה מאס בחייו, החברתית

  

קרא  , הודעת פרידה" פייסבוק"שלח לכל חבריו ב, 44בן , כשעה לאחר שהאיש

אותו חבר ניסה יחד עם חברים נוספים  . אותה אחד מאנשי הקשר שלו ברשת

הם פנו   -ומחשש שיממש את איומו להתאבד , אך ללא הצלחה, לאתר את האיש

 .למשטרת אילת

  

וגילו כי  , במשטרה ניסו לאתר את הנעדר באמצעות איכון הטלפון הסלולרי שלו

 יחידת. זה משדר אותות מאזור הרי אילת

זמן  . מתנדבים החלה לחפש אחריו 20ובעזרת , אילות יצאה לאזור-החילוץ אילת

,  ל באזור"קצר לאחר מכן נמצאה מכוניתו סמוך לבסיס האוגדה של צה

 .אך לו עצמו אין זכר, כשדלתותיה פתוחות לו

  

אך לא , ועקבות אדם נמצאו בו, גם יחידת גששים ומסוק משטרתי הוזעקו לאזור

לקראת חצות הלילה הופסקו  . היה ברור אם אכן מדובר בעקבותיו של האיש

 .והם חודשו עם שחר, החיפושים

  

אחד . אך בהכרה מלאה, הבוקר נמצא הנעדר כשהוא פצוע למרגלות צוק באזור

וככל הנראה , מחבריו של האיש סיפר כי הוא התגורר באילת בשנה האחרונה

 .סבל מדיכאון
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