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 קהילה יקרה

 .עיתון בית הספר הוא אחד מפניני העשייה של התלמידים

חווייתי , תהליך כתיבת העיתון הוא תהליך חינוכי  ערכי
,                         אשר מוביל למעורבות חברתית

 .ההבעה וההתמקדות, לצד פיתוח יכולת הכתיבה
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 .ומהטיול השנתי לזיכרון יעקב אותן הם בחרו לתאר
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 .על הסכנות ברשת
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“רעננה עירי”  2עמוד  

 אמץ אתר

 אמץ אתר 

בשמונה באפריל 
התקיימה פעילות  על ידי 

בגן דב ' תלמידי כתות ד
 .מרגלית

: בפעילות היו כמה תחנות
תחנה שבה מכירים 

ומסבירים על כלים שבהם 
בתחנה , השתמשו בפרדס

אחרת הייתה הצגה על 
בתחנה , בנוסף.             דב מרגלית ומשפחתו

את . המבקרים כתבו ברכות לרעננה, אחרת
 .הברכות כתבו על דף מעוצב בצורת תפוז

הייתה עמדת , וחשובה לא פחות, תחנה נוספת
בעמדת הכיבוד היו עוגות ומיצי . כיבוד לילדים

הילדים שהפעילו את התחנה סחטו . הדרים
 .מיץ תפוזים טרי , במקום

נהנו מאוד ושמחו כאשר גילו ‘ ב-‘נראה שכיתות א
 .שיום יבוא והם יעבירו את הפעילות

 1' ד. תמר ח

 אמץ אתר 

והפרויקט . ‘רעננה עירי’הכינו פרויקט בנושא ' שכבת ד
תלמדי , בפרויקט. עסק בנושא אמץ אתר, המסכם

על שם דב מרגלית שהיה “ גן דב”אימצו את ‘ שכבת ד
עם איזה כלים , והסברנו על דמותו. חקלאי ברעננה

עבדו בתקופה ההיא ולבסוף ערכנו חידון בנושא 
הצגנו הצגה . סחטנו תפוזים טריים והכנו מיץ.  הכלים

 . על יום בחייו של דב מרגלית

ילדים מבית הספר ואורחים מהעיר באו וראו איך עבדו 
בסקרים גילינו שחלק הכירו את . פעם וטעמו מהמיצים

 .דב מרגלית וחלקם לא

לסחוט מיצים להציג : נהנו לארח 2‘ תלמידי כיתה ד
 2‘ ד,  .ומיקה ג. ליעד פ.הצגה ולהסביר על דב מרגלית

 אמץ אתר

השתתפו בפעילות אמץ אתר בגן דב על שם ‘ כיתות ד 8....6 -ביום שישי ה
 .דוב מרגלית

ארגנו את הדברים         . התלבשנו בבגדי חאקי כדי להיכנס לרוח התקופה
הצגנו , ערכנו להם קבלת פנים. ‘ג-‘ראשונים הגיעו לגן כיתות א. בגן דב

 ..בהצגה את קורות חייו של דב מרגלית

 1‘ ד. ענבל ת. לינוי א.   פינקנו את האורחים בעוגות ומיץ תפוזים , לסיום

 אמץ אתר

הפעילות . בגן דב" אמץ אתר"לפעילות " הדר"התאספו ילדי כיתות ד מבית ספר  24.8...6-ביום שישי ה

והתחילו לארגן את  4:04.הגיעו לגן דב בשעה ‘ ילדי כיתות ד. ג וגם לקהילת רעננה-הייתה לילדי כתות א

הסברה על כלים חקלאיים ששימשו בעבר וחלקם משמשים עד , קבלת פנים: התחנות היו. ששת התחנות

.                                                 הצגה ותחנת שתייה ומזון, ברכות לעיר רעננה, הסבר על דב מרגלית, היום

בתחנה השנייה הסבירו על דב מרגלית . הסבירו לאורחים אילו תחנות יש. קבלת פנים -בתחנה הראשונה 

: הכלים הם. בתחנה השלישית היה הסבר על כלים חקלאיים ששימשו בעבר, שהוא היה חלוץ ציוני וחקלאי

בתחנה הרביעית היה  ברכות לעיר רעננה . נייר עטיפה ומקטפה, טורייה, שק, מזמרה,  בוקסה, סולם

בתחנה החמישית הציגו הצגה שבה . שבתחנה הזאת הילדים כתבו ברכות לעיר רעננה לכבוד יום הולדתה

ובתחנה . רבקה: יעקב ובתם: בנם, אשתו של דב מרגלית רבקה, דב מרגלית: היו ארבעה שחקנים

 1‘ ד. אופק מ. איתי צ. יונתן פ.  הילדים מאד נהנו וחלקם גם הודו לנו. האחרונה הילדים שתו ואכלו



 

“רעננה עירי” 3עמוד     

 טיול שנתי

 (זיכרון יעקב)טיול שנתי 

 ... התרגשנו מאוד. יצאנו לטיול השנתי  21.2ביום רביעי ה

ראינו את האקדח שאיתו שרה אהרונסון ... בהתחלה עשו לנו סיור בבית, הטיול התחיל בבית אהרונסון
ראינו את החדרים בבית משפחת , התאבדה בשביל לא לגלות סודות לתורכים על משפחתה וסודותיה

 . צפינו בסרט על משפחת אהרונסון ששם שיחקו שחקנים שהציגו את הסיפור שלהם, אהרונסון

 .נכנסנו למרתף הסודי שנמצא ליד חדר האמבטיה ששימש כנתיב מילוט ברגעי צורך, אחר כך

. שיחקנו משחק מחפשים את המטמון והצטלמנו. אכלנו ארוחת בוקר וחילקו אותנו לקבוצות, לאחר מכן
לבסוף הגיע האוטובוס וחזרנו . בסוף המשחק הגענו לפארק שעשועים שם שיחקנו קצת ואכלנו חטיפים

 .“הדר”לבית ספר 

 

שרה אהרונסון נולדה  (נצח ישראל לא ישקר)י "שרה אהרונסון הייתה גיבורת ניל: מידע על שרה אהרונסון
הקים וניהל , אהרון אהרונסון, אחיה האגרונום. במושבה זכרון יעקב למשפחת איכרים בני העליה הראשונה

, בצעירותה נישאה שרה לחיים אברהם". אם החיטה"תחנת נסיונות חקלאית בזכרון יעקב והיה מגלה של 
                                                                          .ויחד עברו להתגורר בקושטא, יהודי אמיד ממוצא תורכי

שנסע לגרמניה לרגל עסקיו , נפרדה שרה מבעלה, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ..1.בשנת 
בדרכה הייתה עדה למעשי הזוועה שעשו התורכים בארמנים ושמעה גם על . והחליטה לצאת לארץ ישראל

מה שהגביר את תחושתה כי יש להתנגד לשלטון  -רדיפת המתיישבים היהודים על ידי התורכים בארץ 
בהגיעה לזכרון יעקב , 1.8.בשנת . י בכל מחיר"התורכי בא

שמטרתו , י"שהקים את ארגון המחתרת ניל, הצטרפה לאחיה אהרון
, כשנסע אהרון לאירופה. הייתה לסייע לבריטים בריגול נגד התורכים

ריכזה שרה בשיתוף עם אבשלום פיינברג את הפעילות המחתרתית 
 .כמו גם את ניהול תחנת הנסיונות החקלאית, י"של ניל

י העביר ידיעות לבריטים באמצעות יוני דואר וכן בעזרת "ארגון ניל
מנהיגי . שפקדה בקביעות את נמל עתלית" מנגהם"האניה הבריטית 

הארגון קיוו כי פעילותם תשמש רקע לתביעה עתידית מהבריטים 
דרך פעולתם ויחסם . לתת זכויות לאומיות ליהודים בארץ ישראל

 .המתנשא כלפי הישוב בארץ הקימו להם מתנגדים רבים מקרב הישוב

י על ידי "נתפסה יונת דואר של ניל, בזמן שאהרון אהרונסון ניהל את פעילותו ממצרים, 1.1.בספטמבר 
באותה תקופה יצאו אבשלום . מה שהביא לידיעתם את דבר קיומה של רשת הריגול היהודית, התורכים

בשטח ההפקר שבין התורכים . פיינברג ויוסף לישנסקי דרך המדבר כדי לפגוש את הבריטים במצרים
כשנודע . פיינברג נהרג ולישנסקי ניצל והגיע למצרים, נתקלו השנים במארב של בדווים, לבריטים במדבר

שטען כי , בלקינד. יצא זה למדבר כדי לבדוק מה קרה, נעמן בלקינד, דבר מותו של אבשלום פיינברג לקרובו
נפל בידי השלטונות התורכים ואלה , י"לישנסקי עצמו היה זה שרצח את קרובו כדי לקבל את הנהגת ניל

 .הוציאו ממנו בערמה את שמות חברי המחתרת

י על ידי התורכים בזכרון יעקב ושרה "נעצרו רוב חברי ניל( 1.1.באוקטובר  .)ח "בסוכות תרע' במוצאי א
ר "הד -עברו עינויים קשים בידי העריץ התורכי , ובכללם כמה מבני משפחתה של שרה, העצורים. ביניהם
אחרי ארבעה ימים של עינויים בהם לא הסגירה . במטרה לגלות את מקום המצאו של יוסף לישנסקי, חסן בק

היא ירתה . הגיעה אל שרה השמועה כי היא עומדת להשלח לבית הדין הצבאי בדמשק, דבר לחוקריה
ר "בעצמה באקדח קטן אך לא מתה מהירייה לאחר שלושה ימים של יסורים ולמרות המאמצים שעשה ד

היא הובאה לקבורות בזיכרון . 1.1.באוקטובר  1-מתה שרה אהרונסון בבוקר של ה, הלל להציל את חייה
 1‘ ד. ליה א, . דפני כ, . זיו א. יעקב
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 הטיול השנתי

 

 טיול שנתי בזיכרון יעקב

יצאו לטיול שנתי ' ביום רביעי תלמידי כיתות ד
 .בזיכרון יעקב

התלמידים ירדו . זמן הנסיעה לקח שעה
 .מהאוטובוס בביתם של משפחת אהרונסון

אחרי ארוחת בוקר התלמידים יצאו לסיור בביתם 
שם ראו סרטון על . הגדול של משפחת אהרונסון

 .י"ניל

משם עברו לחדרי הבית וראו את המקום שבו 
בסיום הסיור התלמידים . התרחש מותה של שרה
 .עברו דרך מנהרה סודית

התלמידים התחלקו לקבוצות וקיבלו , לאחר מכן
משימה ללכת לכל מיני מקומות בעיר זיכרון יעקב 
שם היו צריכים להסביר מהו המקום ולהצטלם בו 

 .בית אהרונסון, בית הפקידות: לדוגמא

גן הנדיב “משם המשיכו התלמידים ל
ראינו סוגי צמחים מכל (. “הברון רוטשילד”)“ הידוע

 .העולם

 .משם יצאנו לסיור, צפינו בסרטון על גן רוטשילד

 .בסיור ראינו פרחים וצמחים מאוד יפים ושונים

ליד הקבר היה שני . הלכנו לקבר רוטשילד, לבסוף
 .עצים גבוהים שסימנו את רוטשילד ואשתו

הקבר היה גדול ומפואר וליד רוטשילד היה גם את 
 .הקבר של אשתו

ילדי כיתה , אנחנו. הטיול היה כיף והתלמידים נהנו
 1‘ ד. עומר מ.    ממליצים ללכת  לבקר שם .'ד

 

 'כיתות ד -טיול שנתי לזיכרון יעקב 

נכנסו אל בית , אנו היינו בזיכרון יעקב בתחילה

צפינו . י"שדרכו התחילה מחתרת ניל, אהרונסון

. בסרטון המסביר על משפחת אהרונסון

ומשם המשכנו אל . ורגשותינו רק עלו ועלו

ולסיום ירדנו למקלט , מוזיאון בית אהרונסון

הלכנו . המוסתר שבו היו מסמכים חשובים

לאוטובוס ונסענו ליד גן הנדיב ושם אכלנו ארוחת 

נכנסנו לגן הנדיב ומשם הלכנו . בוקר

לאודיטוריום וצפינו בסרטון המסביר על גן 

, שם הברון רוטשילד -וגילנו שהגן על. הנדיב

 .שהיה נדיב ועזר להקמת זיכרון יעקב

. נכנסנו אל הגן וראינו פרחים צמחייה ופריחה

טיילנו בגן והלכנו אל המערה שבה קבור הברון 

הסתובבנו בגן הפסלים וראינו . רוטשילד ואשתו

והלכנו אל האוטובוס שהסיע , פסלים עתיקים

.  אותנו בחזרה לבית ספרנו בריאים ושלמים

 .    כולנו התרגשנו מהטיול שחווינו עד מאוד

 1‘ ד. ויונתן ד. רונה כ, .עידו צ 
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 טיול שנתי

 טיול לזיכרון יעקב 

“ הדר”של בית הספר ' כל שכבת ד, זה היה יום חם
 .נסעה לביקור בעיר זיכרון יעקב

עד שהגענו , הנסיעה באוטובוס נמשכה הרבה זמן 
 , למקום המדובר

כולנו הסתכלנו על המושבה ועל מאגר מים גדול 
אשר "  הברון רוטשילד"שעליו הייתה תמונה של  

 .פיתח והקים את מושבת זיכרון יעקב

המשכנו לטייל ברחובות המושבה , לאחר זמן קצר
עד שהגענו לביתם של משפחת אהרונסון שם סיפרו 

י שהם היו "לנו את סיפור הגבורה שלהם בארגון ניל
תחילה ראינו מצגת שמסבירה על ארגון . חברים בה

אחר כך . י ומי הם באמת משפחת אהרונסון"ניל
ביקרנו . הלכנו לראות את המוזיאון שהיה שם

ראינו את המקלחת , בביתם של משפחת אהרונסון
ירדנו בסולם למקום בו משפחת . בו שרה התאבדה

כיום אפשר . אהרונסון ארגנו ותכננו את כל הדברים
לראות שם רק מנהרה ריקה אבל פעם זה היה 

 .מקום מסתור

כאשר יצאנו מהמנהרה התיישבנו ואכלנו ארוחת 
בכל . התחלקנו לקבוצות והיה לנו משימה, עשר

פעם נתנו לנו פתק והיה כתוב שם שאלה ומהו 
היינו צריכים להסתובב . המקום שאליו צריך להגיע

ברחבי המושבה ולשאול את התושבים שם אם הם 
יודעים על המקום המדובר וכשהגענו אל המקום 
היינו צריכים לענות על השאלה שהיה רשום על 

ביקרנו במקומות . הפתק ולענות על חמש משימות
שונים במושבה עד שהגענו לגן שהקימו וטיפחו 

לאחר מכן כל " הברון רוטשילד"אותו משפחתו של 
לסיום שיחקנו , קבוצה הקריאה את מה שכתבה

 .במתקנים שהיו שם

עלינו על האוטובוסים ונסענו למקום קרוב לגני 
 . ושם אכלנו ארוחת צהריים“ הנדיב”

המשכנו לטייל עד שהגענו למקום בו ראינו מצגת 
אל הברון רוטשילד וכיצד הקים את מושבת זיכרון 

אחר כך הלכנו לגני הנדיב שהקים אותם , יעקב
טיילנו ', עצים וכו, ראינו הרבה פריחה. הנדיב הידוע

וראינו בריכות מים קטנות עד שהגענו למקום 
 .הקבורה של הברון רוטשילד ואשתו

אחר כך עלינו על האוטובוסים והמשכנו לבית 
 .סיפרנו

למדתי המון דברים על מושבת זיכרון יעקוב שלא 
ואני בטוחה גם שכל הכיתה שלי , ידעתי לפני כן

 2‘ ד. הדר מ.                                   חושבת כך

 טיול השנתי 

לזיכרון ' יצאה שכבת ד, 2..2..2: בתאריך ה
 . יעקב

המקום הראשון . בטיול ביקרנו בכמה מקומות

היה בביתם של משפחת אהרונסון שם אכלנו 

ושם הסבירו לנו איך . ארוחת בוקר בחצר הבית

משפחת אהרונסון חיה והראו לנו מקומות שלא 

רואים שמסתכלים על הבית כמו מנהרה בבית 

בטיול . ופתח ששרה אהרונסון שמה בו אקדח

גם הייתה לנו פעילות שחילקו אותנו לקבוצות 

ילדים וכל קבוצה קיבלה כרטיסיה  2,.של 

שעלייה היו שאלות שהיינו צריכים לענות עליהם 

ולהצטלם במקום שבו גילינו את התשובה ואחרי 

שסיימנו לענות על השאלות שיחקנו ואכלנו 

בגינה יפה שהייתה ליד התחנה האחרונה של 

ואחרי שאכלנו ושיחקנו בגינה נסענו , השאלות

לגן ששמו גן הנדיב שגם היה יפה מאוד וגם 

ובקיצור . ראינו את הקבר של רוטשילד ואשתו

 1ד. ופלג פ. פ.נועה . ליבי ש! נהנינו מאוד

 טיול שנתי

 .יצאו כל כיתה ד 2..2..2ביום רביעי ה 
בטיול היינו בבית . לטיול שנתי בזיכרון יעקב

י שעזרו להפלת "אהרונסון ביתם של חברי ניל
למדנו על שרה ואהרון . השלטון הטורקי בארץ

בבית אהרונסון הראו לנו גם סרטון . אהרונסון
 י "על ניל

בבית אהרונסון הייתה מנהרה ובה התחבאו 
י המנהרה הייתה מוסתרת מתחת "חברי ניל

 . לרצפה והייתה עשויה מאבן

אחרי זה הלכנו לגני הנדיב בהתחלה ראינו 
סרטון על המקום שסיפר לנו קצת על גני 

גני הנדיב הוא מקום מאוד יפה . הנדיב
אחרי זה . וצומחים שם המון צמחים יפים

הלכנו לקבר של הברון רוטשילד שעזר להקים 
ערים כמו זיכרון יעקב פרדס חנה פתח תקווה 

 1‘ ד. ויעל ל. עדי פ. נועה ב.  וכו

 

 



 מפגש עם ראש העיר

נפגשו עם ראש ' ביום רביעי כיתות ד
 .העיר זאב בילסקי

, המפגש התקיים במרחב ההידברות
במפגש סיפר ראש העיר על רעננה 

חברות חדשות שכונות : העתידית כגון
. חדשות וכביש חדש שעומד להיבנות
ראש העיר סיפר קצת על עברה של 

הוא סיפר לנו על בית ספרינו ועל , רעננה
ובסוף ענה . החידושים שמתבצעים בו

לנו ראש העיר על כל שאלותינו 
 .בסבלנות

ראש העיר סיפר לנו גם על מרוץ רעננה 
 .21-ה

ראש העיר היה מאוד נחמד וחביב ומאוד 
נהנינו לדעת על רעננה עירינו היקרה 

 1‘ ד, . יעל ל.                            רעננה

“רעננה עירי”  6עמוד  

 אירועים שכבתיים

 אוטובוס סובב אתרים 

 

יצאו לסיור באוטובוס  .'תלמידי כיתה ד 8..8.0.ביום רביעי ב
 .סביב רעננה

.  טיילנו בתוך רעננה ולמדנו על מי התיישב בה ומי הקים אותה
 .טיילנו גם מסביב לרעננה וראינו מבחוץ מה יש בפנים

מאיר ריינר . ראינו את הבית שבו מאיר ריינר נרצח על ידי מחבל
 .היה בעל משק ברעננה

המדריך סיפר לנו גם שלאביו היה משק מאוד גדול ברעננה  
 .שהיה אחד מהמצליחים בארץ

. למדנו ממי שחיי בתקופה הזאת ובסוף ענינו על שאלון   

 סיור רגלי ברעננה

יצאו לסיור רגלי בעיר רעננה אשר היה בנושא ’ כיתות ד 
 .“מסע בזמן”

האתר הראשון שבו בקרו הוא יד לבנים שם פגשו שני 
 .אנשים שהסבירו לנו על הקמת העיר רעננה

הבנו במה אנשים עסקו באותה תקופה ואיך בעצם הקימו 
 .את העיר רעננה

עברנו בחדרי הזמן והסבירו על הרחוב הראשון והראשי 
' לאחר מכן ספרו לנו על חברת אחוזה א, שנקרא אחוזה

ולבסוף הם , ששלחו נציגים לבדוק את האדמות בארץ
החליטו לעבור לרעננה בגלל שהאדמות שם היו טובות 

 .לעיבוד חקלאי

ונכנסנו “ מגד”ביקרנו בבית ספר הראשון ברעננה שנקרא 

לבית משפט שבו עשו הצגה על משפט והזמינו ילד 

 1‘ ד, .וניר ס. ארי ט. מהכיתה ששיחק את מסטר נווינסקי 



 

“רעננה עירי” 7עמוד     

 סכנות ברשת

 חושבים לפני שלוחצים 

בשיעור כתבים צעירים למדנו על גלישה 
על , על סכנות ברשת, בטוחה באינטרנט

על איך , מה מותר לעשות ומה אסור
 .להתנהג ברשת

 -אנחנו מצאנו סרטון ביוטיוב שמספר על

 . UNDOאפליקצית 

 :ועכשיו נדבר איתכם על החוקים ברשת

חושבים נזהרים ובודקים לפני  .1
 .שמוסרים פרטים אישיים 

חישבו לפני שאתם מפיצים תמונות  .2
  .ושמועות על אנשים

מידע אישי , ממתנות חינם היזהרו  .3
 .אל תמסרו 

כי , אל תעשו לייק כי אחרים עושים .4
 . בסוף כולם מזה נפגעים

כדי להיות בטוחים בודקים עם מי  .5
 . אתם משוחחים

ממש כמו בחיים יש אתרים לילדים  .6
 .ויש למבוגרים 

לא לשתף תמונות מביכות של  .7
 .אחרים ושלך

גלישה מרובה עלולה למכר חשוב   .8
 .לצאת ולשחק עם חבר

 . ויולי ו. עדן ו:  כתבים צעירים

 

 

 המפגש הסודי

 .היום שבו עדי קבעה את הפגישה. היה זה הוא יום רביעי

 :שלוש שעות לפני כן

 . עדי התעוררה בבוקר ליום נפלא

כאשר עדי חזרה מבית הספר היא ישר רצה .... או שלא ממש

 .- "Bad Eggs"למחשב לשחק במשחק האהוב עליה

: עדי קיבלה הצעת חברות במשחק מ! פתאום

sweetcandy1238"." 

 .עדי אישרה את החברות והחלה להתכתב עם השחקן

המתכתב הזר הציע לעדי להיפגש עוד , דקות 2.לאחר 
 .עדי הסכימה בשמחה". לה גופרה"שעתיים בדיוק ב

היא , דקות לפני שהייתה צריכה להיות במקום המפגש 4.
התארגנה והתקדמה לעבר הדלת ופתאום שמעה את אמה 

 .קוראת לה

 .שאלה אמא" ?עדידוש, לאן את הולכת"

 .ענתה עדי" עם דנה' לה גופרה'קבעתי ב" 

 "אוהבת! תהי בקשר, תהני מתוקה שלי"

 .ענתה לאמא" בייייי! אין בעיה אמא"

 .עדי יצאה לדרכה והרגישה לא טוב ששיקרה לאמה

עדי לא הייתה רגילה להרגיש כך מפני שהיא ילדה טובה 
 !!ואחראית ואף פעם לא שיקרה

 .עכשיו היא לחוצה

מספר המזל , 2והתיישבה בשולחן " לה גופרה"עדי הגיעה ל
 . שלה

 .היא חיכתה וחיכתה וראתה אנשים שבאו והתיישבו בסביבתה

איך הוא בכלל ? איך אני אדע מי זה" עדי חשבה לרגע
 !"?נראה

עדי הופתעה לגלות . 24בערך בן , הגיע לשולחן איש מבוגר
המקום הזה שמור בשביל , סליחה אדוני"זאת ואמרה לו 

 .ענה האיש הזר" הוא שמור לי" " מישהו

בלי לחשוב פעמיים עדי סימסה לאמא שלה שתתקשר 
מהמעשה הנורא , אך פחדה מהתגובה שלה, למשטרה מיד

דקות המשטרה הגיעה  0-בפחות מ. שעשתה וששיקרה לה
אמא שלה . עדי קצת נרגעה. למקום ולקחה את האיש למעצר

 .באה ולקחה אותה הביתה

כל הדרך אמא ועדי דיברו ועדי הצטערה והבטיחה לא לעשות 
אמא קצת כעסה ולימדה את עדי איך להשתמש . זאת שוב

 , באינטרנט בצורה בטוחה וטובה

זה אפילו יכול להיות ! גלישה בטוחה באינטרנט זה חשוב: זכרו
 . ונעם א. עמית א:  כתבים צעירים.             עניין של סכנת חיים

 



 חושבים לפני שלוחצים  

למדנו על גלישה בטוחה , בשיעור כתבים צעירים
 . באינטרנט

בכתבה זו נדבר על האמצעים של איך לא להיפגע או לפגוע 
 .ברשת

 :כדי לא להיפגע ברשת אנחנו 

נזהרים ובודקים לפניי שמוסרים פרטים , חושבים .1
 .אישיים

חישבו קודם שאתם מפיצים תמונות ושמועות   .2
 .אודות אנשים

 !אל תמסרו –מידע אישי , ממתנות חינם היזהרו  .3
בסוף כולם מזה , אל תעשו לייק כי אחרים עושים  .4

 !נפגעים
שומעים ורואים עם מי , כדי להיות בטוחים  .5

 .משוחחים
יש אתרים לילדים ויש , ממש כמו בחיים  .6

 .למבוגרים
חשוב לצאת ולשחק , גלישה מרובה עלולה למכר  .7

 !עם חבר
שומרים על עצמינו וגם על , ברשת כמו בחיים  .8

 .חברים
 .בכל בעיה פנו להורים או למורים לקבל עצה  .9

 !            לא לשמור בלב ! והכי חשוב           

 .ודורית ש. יעל ב: כתבים צעירים

 חושבים לפני שלוחצים

למדנו על גלישה ' כתבים צעירים'בשיעור 
 .בטוחה באינטרנט

בכתבה זו אספר על כללי זהירות לגלישה 
 .בטוחה באינטרנט

לעולם  לא לחשוף פרטים אישים  .1
 .באינטרנט

לא להעביר תמונות של אנשים  .2
 .אחרים ללא רשות

זכרו לא לפרסם תמונות פוגעות  .3
 .ומביכות

לא להתכתב עם אנשים זרים שלא   .4
מכירים ותמיד לדעת עם מי 

 . מתכתבים

 .לא להיכנס לאתרים לא לגילך  .5

לא להיות יותר מדי שעות מול   .6
 . המסך

לא לקבוע פגישות עם אנשים   .7
 !זרים

 .עמית א: כתבים צעירים

“רעננה עירי”  8עמוד  

 סכנות ברשת

 ?סכנה-האינטרנט

בכתבה זאת נספר לכם על פגיעה ברשת בין איש שמתחזה לילדה ומטריד ילדים 
 .באינטרנט

 :עכשיו נספר לכם על המקרה

זה התחיל בחופש הגדול גיל היה יושב בבית ומשחק במחשב ומשוטט באינטרנט 
בוא תכיר אנשים חדשים "פתאום הופיע חלון על מסך המחשב ובו היה כתוב 

היי אני גיל איך :"אט ושלח הודעה 'הוא נכנס לאתר וראה תמונה של ילדה שמחוברת לצ" באינטרנט
 ?מאיפה אתה" וענתה לו היי לי קוראים עדי" ?קוראים לך

מאיפה " אני גר בהוד השרון "ואז לא שם לב לזה שאסור לשלוח באינטרנט פרטים אישיים וכתב לה 
" עדי"שאלה ? אתה רוצה להיפגש מחר בפארק" איזה קטע גם אני מהוד השרון"והיא ענתה לו ? את 

מעולה ניפגש בפארק מחר ”. עדי אמרה לו שעה? 44:..הוא ענה לה סבבה את רוצה מחר בשעה 
הגיע הלילה וגיל הלך לישון ובבוקר הוא קם ונפגש עם חבריו וסיפר להם שהוא הכיר ילדה . “44:..ב

 “ תהנה, יפה“ :באינטרנט בשם עדי ואמרו  לו החברים

גיל חיכה על הספסל ופתאום איש נעמד מולו ושאל . וגיל הלך לפארק וחיכה לעדי. 44:..הגיע השעה 
 .גיל ברח מהמקום? איך אתה יודע. כן”: והילד אמר לו“ ?אתה גיל”: אותו

 .הוא סיפר לחבריו על המקרה ולהוריו. גיל הבין שהמעשה שעשה היה מסוכן

שלא מוסרים לאנשים שלא מכירים פרטים אישיים ולא נפגשים עם : הלקח שלמדנו ממה שקראנו
 .ירדן  ת. ירין א: כתבים צעירים.                                                               אנשים שאתה לא מכיר



“רעננה עירי”  9עמוד  

 סכנות ברשת

 עשרת הדיברות לגלישה בטוחה באינטרנט

בשיעור כתבים צעירים למדנו על גלישה בטוחה 
 :כמו, ברשת

כללי הזהירות ברשת והסכנות הצפויות לכל 
 .אחד ואחת ברשת

בכתבה זו נרצה להתמקד בכללי הזהירות 
 .לגלישה בטוחה ברשת

 :עשרת הדיברות לזהירות ברשת הם, אז כך

נזהרים ובודקים לפני , חושבים .1
 .שמוסרים פרטים אישיים

חישבו קודם לפני שאתם מפיצים  .2
 .תמונות ושמועות אודות אנשים

מידע , ממתנות חינם היזהרו  .3
 .אישי אל תמסרו

אל תעשו לייק כי גם אחרים   .4
 .ובסוף כולם מזה נפגעים, עושים

שומעים , כדי להיות בטוחים  .5
 . ורואים עם מי משוחחים

יש אתרים , ממש כמו בחיים  .6
 .ויש למבוגרים, לילדים

, גלישה מרובה עלולה למכר  .7
 .חשוב לצאת ולשחק עם חבר

ברשת כמו בחיים שומרים על   .8
 .עצמנו וגם על חברים

 .צריך להיזהר מווירוסים במחשב  .9
בכל בעיה פנו להורים או למורים   .10

 .לקבל עצה
 

 .בכתבה זו הצגנו כללים לגלישה בטוחה ברשת

לא לפגוע זה חוק באינטרנט זה לא : זיכרו

 !צחוק

 .ועמית ח. רוני י: כתבים צעירים

 רשעות באינטרנט 

 

 ,פגיעה באינטרנט חמורה מאוד

 .לפני ה סנד צריך לחשוב

 ,יש בן אדם מאחורי המסך

 .תדווח, אם נפגעת

 :פזמון

 ,רשעות באינטרנט

 ,פוגעת במי שבצד השני של המסך

 ,היא לא חושבת

 ,ואף אחד לא מצליח

 .את השיימינג לנצח 

 ,בפייסבוק אנשים מעלים תמונות

 .שהנפגע לא רוצה לראות

 ,חרמות פוגעות ברמות

 .ומילה אחת יכולה להרוג

 :פזמון 

 ,רשעות באינטרנט

 ,פוגעת במי שבצד השני של המסך

 ,היא לא חושבת

 ,ואף אחד לא מצליח

 .את השיימינג לנצח

 ,יש תמונה שאתה רוצה להראות

 ".חשיבות"ולפני ה סנד אין כפתור 

 :פזמון

 ,רשעות באינטרנט

 ,פוגעת במי שבצד השני של המסך

 ,היא לא חושבת

 ,ואף אחד לא מצליח

 .את השיימינג לנצח

 

 . עידן ס: כתבים צעירים


