ها نحن على أبواب السنة الدراسيّة .يعود ّ
طّلبنا من
العطلة يحملون في حقائبهم تجارب وخبرات حياتيّة
اكتسبوها في أثناء ذلك.
من المؤ ّكد أنّهم قضوا بعض الوقت أثناء العطلة مقابل
شاش ٍة هنا أو هناك ،ووثّقوا أحداثًا مختلفة وشاركوها مع
أصدقائهم عبر الشبكة.
بالنسبة لنا ،نحن األهل وطواقم التربية والتعليم ،هناك دو ٌر
بالغ األهمية في تربية األوالد والشباب  ،الق َيم ومرافقتهم من
صرف اإليجابي والمسؤوليّة؛ إلثرائهم بأدوات
حيث الت ّ
ّ
تساعدهم في تجنّب الحاالت المعقدة في الشبكة ،أو التعامل
معها

صل إلى اتّفاقات حول استعمال الوسائل التكنولوجيّة
نتو ّ

تدعونا بداية السنة جميعًا إلى استغالل الفرصة لرفع توقّعاتنا وتتطلّعاتنا ،ونصب أهداف ألنفسنا
صل إلى اتّفاقات مع الطالب بشأن استعمال الوسائل
نريد تحقيقها .بروحٍ مفعم ٍة بالتجديد ،يُفضّل التو ّ
ّ
تتطرق االتفاقات إلى القيَم
التكنولوجيّة المختلفة (حاسوب ،هاتف نقّال ،تابلت وغيرها) يُمكن أن
ّ
الها ّمة لدى األهل ،األوالد والسلوك العائلي:
✓ استعمال محترم و ُمراعٍ تجاه الذات وتجاه اآلخرين عبر الوسائل التكنولوجيّة
ّ
✓ تحديد أوقات استعمال الهاتف الن ّقال (هل هناك أوقات ال يتم فيها استعمال الهاتف النقال؟
على سبيل المثال ،ساعات الليل؛ األوقات العائليّة؛ أثناء المشي في الشارع.
✓ إبالغ األهل قبل تحميل تطبيق إلكتروني جديد مع الحفاظ على خصوصيّة المعلومات
ال َمنقولة عند االتّفاق على شوط استعمال التطبيق اإللكتروني.
صور فاضحة أو
صور والفهم بأنّه ليس من المفضّل إرسال/نشر َ
✓ تحكيم الرأي قبل التقاط َ
ُمسيئة.
✓ كتابة ردود في شبكة التواصل االجتماعي بعد تفكير..
✓ إذا انكشفتم على حالة تعرض لإلساءة ،تو ّجهوا إلينا ،نحن األهل ،إلى طاقم التربية والتعليم،
شخص تثقون به .شاركوا واطلبوا المساعدة! أظهروا أنكم تتح ّملون مسؤوليّة
أو إلى
ٍ
شخصيّة واجتماعيّة – أوقفوا اإلساءة
✓ مشاركة متابدَلة من جانب األهل واألوالد بخصوص سلوكهم وعملهم في شبكة
اإلنترنت.

الوالد/ة كبا ِلغ/ة مه ّم/ة في الشبكة أيضًا
ّ
إن المشاركة والمراقبة من قبَل األهل في الشبكة ال تختلف عن حضور األهل في مساحة حياتيّة
أخرى .يُفضّل إجراء حوار بين األوالد والشباب بشك ٍل متواصل في موضوع سلوكهم في الشبكة.
والتعرض
حاولوا أن تفهموا كيف يختبر ولدكم البيئة االفتراضيّة ،وكيف يتعامل مع حاالت الخطر
ّ
لإلساءة التي يوجهها .
افحصوا:
ما هي المواضيع التي تهمه؟
ما هي التطبيقات التي يستعملها؟
ما الذي يعتبره أذيّة /إساءة؟ كيف يتو ّخى الحذر من حاالت األذيّة والتعرض لإلساءة؟
يتصرف عندما ينكشف على حد ٍ
ث مؤ ٍذ في الشبكة.
كيف
ّ
هل يُح ّكم عقله أثناء مشاركة ،نشر ،توزيع مضامين معيّنة؟
هل يلجأ إلى طلب المساعدة من صديق أو بالغ
ي
الوالد/ة كنموذج شخص ّ
ّ
ي،
إن األسلوب الذي نختاره
ّ
للتصرف في الحيّز االفتراض ّ
للتواصل مع حاالت النّزاع أو حاالت أخرى – يُش ّكل
نموذ ًجا ألوالدنا.
وقت الشاشة
المتوازن وال ُمراقَب يجع ُل اإلجراءات ناجعة،
االستعمال
ِ
يُساعد في عمليّة التعلّم ،يُثري المعرفة ،يُحسّن المهارات
ويطور العالقات بين الناس.
التكنولوجيّة بل
ّ
ي الذي ين ّ
شط
ش ّجعوا أوالدكم على التأ ّمل الشخص ّ
الوعي ،قدرة المراقبة والتحكم لديهم فيما يتعلّق بوقت
استعمال الشاشات لديهم

إلى ِمن يمكن التوجّه في حال اإلساءة والمضايقة؟
ُمرشدة الصف  /مستشارة المدرسة
ي وخدمات
إذا كانت اإلساءة والمضايقة وقعت في مواقع مثل شبكات التواصل االجتماع ّ
المشاركة ،يُمكن االستعانة بما يلي:
الخط السّاخن لدعم المتعرضين لإلساءة والمضايقة في الشبكة – اتّحاد اإلنترنت
اإلسرائيلي يعمل على مدار اليوم عبر هاتف –  03-9700-911أو عبر استمارة
اإلبالغ أو البريد اإللكتروني أو رسالة واستاب.054-8858911 -
التوجّه إلى الشرطة
اذا كانت اإلساءة والمضايقة وقعت في موقع تابع للمدرسة ،يمكن التوجّه إلى مر ّكز الحوسبة
اإللكتروني في المدرسة /مدير الموقع
 يمكن التوجّه إلى مدير قسم توجّهات وشكاوى الجمهور في وزارة التربية والتعليم عبر فاكس 02-5602390والبريد اإللكترونيtluna@education.gov.il :

