
פרטיות ואתם
המשתתפים יחשבו אילו סוגי מידע כדאי לשמור כ"פרטיים", איך להתאים אישית הגדרות

פרטיות במדיה חברתית ואיך להסביר את תהליך קבלת ההחלטות לגבי ההגדרות שלהם (למשל,
מדוע תוכן מסוים מוגדר כ"חברים בלבד" לעומת "ציבורי").

חומרים
דפי החלוקה של משחק הניחושים



משחק הניחושים

חלק 1

אינטראקציה בכיתה

חלק את הדף של משחק הניחושים ובקש מכל משתתף למלא אותו. בקש מהמשתתפים לבחור
ארבעה פריטי מידע שהם רוצים לשתף, וספר להם שאתה עומד לשתף את המידע שיכתבו עם

הקבוצה כולה. אמור להם לשמור את הדף השני.

תן למשתתפים 10 דקות למילוי הדף. לאחר מכן אסוף את הדפים.

ספר לתלמידים שלך

עכשיו אני עומד לקרוא חלק מהמידע שמופיע בכל דף. השתמשו באזור הניחושים בדף כדי
לכתוב את הניחושים שלכם לגבי איזה משתתף מילא איזה דף.

אינטראקציה בכיתה

לאחר שתעבור על דפי החלוקה, ערוך דיון בקבוצה.

שאל את התלמידים שלך

האם היו פריטי מידע שלא שיתפתם עם אף אחד? איזה? למה?

האם כולם בחרו באותה צורה את המידע שהם רוצים לשתף? למה/למה לא?

בהתאם למי שאתם משתפים איתו, מה יכול לגרום לכם לשתף יותר או פחות מידע מסוג זה?
מתי תשתפו את המידע?

כמה קל היה לחבר כל פריט מידע לאדם שכתב/אמר אותו?

האם היו מקרים שבהם תשובה נתונה יכלה לחשוף שלא במתכוון מידע נוסף מעבר לתשובה
עצמה (לדוגמה, מישהו סיפר מה המאכל האהוב עליו, ותשובה זו יכלה לתת מושג על התרבות

שאדם זה מגיע ממנה)?

אילו הנחות לדעתכם אנשים אחרים יוכלו להניח לגביכם אם תשתפו עם העולם כולו את המידע
שכתבתם במסגרת משחק הניחושים?

חלק 2

ספר לתלמידים שלך

פרטיות היא היכולת לקבוע מה אנשים אחרים יודעים עליכם. אתם יכולים לעשות זאת על ידי
אמירת דברים מסוימים על עצמכם (למשל לספר לאחרים מה הכתובת שלכם או מה אתם אוהבים
לעשות בשעות הפנאי) או עשיית דברים מסוימים בחברת אנשים אחרים (למשל ללכת לחנות עם



חברים ולבחור את מה שאתם הכי רוצים). הפרטיות חשובה גם אם אתם נמצאים בחדר עם
אנשים אחרים וגם אם אתם משוחחים איתם באופן מקוון.

הפרטיות מבוססת על ההחלטות האישיות שלכם. המשמעות של פרטיות בעיני כל אחד מכם
ובעיני בני המשפחה שלכם יכולה להיות שונה מאד מהמשמעות שלה בעיני אנשים אחרים
בקבוצה זו ובעיני בני המשפחה שלהם. כשאנחנו מודעים יותר לדברים שחשוב לנו לשמור

בפרטיות, ולדרך שבה ההתנהגות המקוונת שלנו יכולה לעצב את הפרטיות שלנו, אנחנו יכולים
לבחור טוב יותר את סוג הפרטיות הרצויה לנו.

הפרטיות משתנה גם בהתאם לסוג המידע המשותף ולגורמים שאיתם הוא משותף.

שאל את התלמידים שלך

לדוגמה, האם הייתם משתפים את כתובת הבית שלכם עם האנשים הבאים:

הוריכם/האנשים שדואגים לכם או מבוגרים חשובים אחרים במשפחה?1.

חבריכם?2.

המורה שלכם?3.

זר/אדם שאינכם מכירים היטב?4.

חבר של חבר?5.

ארגון או חברה?6.

סיכום

ספר לתלמידים שלך

כשאתם משתפים מידע באינטרנט, חשוב לחשוב מי יוכל לראות מידע זה והאם אתם או האדם
שהמידע שלו משותף מרגישים בנוח לשתף מידע ספציפי זה עם קהלים מסוימים.

יש מידע שיוכל לגרום לדברים רעים בעתיד אם תשתפו אותו עם האנשים הלא נכונים. אם
זר/אדם שאינכם מכירים היטב יודע היכן אתם גרים, הוא יכול לבוא לבית שלכם, וזה יכול להיות

מסוכן. מצב כזה יכול להיות יותר או פחות סביר בחלקים שונים של העולם, אך הסיכון (והנזק
האפשרי) יכול להיות גבוה יותר מהסיכוי הנמוך לכך שזה אכן יקרה. כדי לזהות את אפשרויות

הפרטיות שישמרו על ביטחונכם, עליכם להבין את התוצאות של שיתוף מידע.



קצר בתקשורת

דיון

ספר לתלמידים שלך

בואו נדבר על הדברים שאנחנו אומרים בהודעות טקסט, איך אנחנו אומרים אותם ומה ההבדלים
בין הודעות כאלה לבין תקשורת פנים אל פנים.

שאל את התלמידים שלך

מה ההבדל בין לומר משהו בהודעת טקסט לבין לומר זאת פנים אל פנים?

אם אינכם יכולים לראות את תגובתו של האדם, לא תוכלו לדעת מה הוא מרגיש לגבי מה1.
שאמרתם. אתם יכולים לפגוע ברגשותיו של מישהו מבלי שתדעו זאת.

ספר לתלמידים שלך

כשאתם מדברים עם מישהו פנים אל פנים, אתם יכולים לשים לב לתגובותיו בזמן שאתם
מדברים, כולל שפת גוף וטון דיבור. חלק מההקשר הזה הולך לאיבוד בתקשורת מקוונת.

עם זאת, באינטרנט אתם יכולים לקבל סוגים אחרים של פרטי הקשר שיכולים לעזור לתקשורת
(לדוגמה, בפלטפורמות שונות יכולות להיות נורמות ספציפיות שעוזרות לכם להבין איך לפרש

את המידע).

שאל את התלמידים שלך

אם חסרים לכם רמזי הקשר מסוימים (למשל שפת גוף, טון דיבור), איך זה יכול לגרום לכך
שהודעות טקסט או הודעות מקוונות אחרות שאתם שולחים לא יובנו על ידי הנמען (למשל בדיחה

שאינה מובנת נכון ופוגעת ברגשותיו של מישהו)?

אם מישהו לא מבין אתכם בשיחה פנים אל פנים, מה תוכלו לעשות כדי להבהיר את אי-ההבנה
(לדוגמה, אתם יכולים להתנצל או להסביר מה ניסיתם לומר)? באיזה אופן זה שונה (כלומר קשה

יותר או קל יותר) לעומת הודעת טקסט?



מי הקהל שלכם?

חלק 1

ספר לתלמידים שלך

אמנם אין אפשרות להימנע מכך שהפעילות שלנו באינטרנט משאירה אחריה שובל של נתונים, אך
יש דרכים שבאמצעותן אנחנו יכולים לשלוט בפרטיות שלנו ולנהל את המוניטין שלנו באינטרנט.

בהקשר של מדיה חברתית, לעתים קרובות משולבות בפלטפורמות הגדרות שמאפשרות לנו
לבחור מי יוכל לראות את מה שאנחנו מפרסמים. שינוי הגדרות אלה אמנם אינו מגביל את

הניתוח - כולל ניתוח מטה-נתונים - המבוצע על ידי קבוצות צד שלישי (למשל מפרסמים, חוקרים
או חברות) וכן הפלטפורמות עצמן, אך הוא יכול לעתים קרובות להגביל את הדברים

שמשתמשים אחרים במדיה החברתית יכולים לראות או את המידע שחברות או מפרסמים יכולים
לגשת אליו.

לסקרנים, מטה-נתונים הם פשוט נתונים על הנתונים. מטה-נתונים יכולים לכלול, בין היתר,
דברים כמו השעה שבה אתם מתחברים לפלטפורמת מדיה חברתית, מיקומכם כשאתם מתחברים

ומידע על החיבורים המקוונים שלכם.

הגדרות הפרטיות יכולות להיראות שונות בכל פלטפורמת מדיה חברתית, אך הן עוזרות לנו
להגדיר את הקהל שלנו. לדוגמה, ההגדרות יכולות לאפשר לפוסטים שלנו להיות ציבוריים

לגמרי, גלויים רק לחברים של חברים, מוגבלים רק לחברים שלנו ולפעמים להיות גלויים רק
לחברים נבחרים מסוימים. הגדרות אלה יכולות להשפיע גם על סוגי פונקציונליות נוספים, כולל

נתוני מיקום והרשאות שיתוף. ברוב השירותים ניתן להשבית קובצי Cookie, פרסום מפולח
והשלמות חיפוש באמצעות שינויים מסוימים באפשרויות/בהגדרות בכל שירות. יש גם הרחבות
מבוססות-דפדפן ושירותים דיגיטליים נוספים שיכולים לחזק את ההגנה על פרטיותכם כשאתם

Frontier Electronic הרחבת "אין מעקב" של ,Badger Privacy עוברים בין אתרים (למשל
Foundation).

חלק 2

אינטראקציה בכיתה

חלק את המשתתפים לזוגות.

שאל את התלמידים שלך

חשבו רגע על כל פלטפורמות המדיה החברתית שיש לכם חשבונות בהן.

האם אתם יודעים מהן הגדרות הפרטיות הנוכחיות שלכם בכל אחת מפלטפורמות המדיה
החברתית האלה?

פעילות בקבוצה

ספר לתלמידים שלך



בואו נבדוק את היכולות שהגדרות אלה מספקות לנו ונבין מי מהן הכי מתאימות, באילו מצבים
ובאילו פלטפורמות.

כל אחד בנפרד, היכנסו לפלטפורמת מדיה חברתית שאתם משתמשים בה ובדקו את הגדרות
הפרטיות שלכם. הגדרות הפרטיות נמצאות בדרך כלל תחת הגדרות החשבון שלכם,

ופלטפורמות מסוימות כוללות אפילו פונקציות מיוחדות לבדיקת הפרטיות.

אחרי שתבדקו את הגדרות הפרטיות שלכם, דברו עליהן עם השותף שלכם. מדוע כל אחד מכם
בחר דווקא הגדרות פרטיות אלה? האם הגדרות הפרטיות לפעמים תלויות בהקשר (לדוגמה,

הגדרות מסוימות מתאימות במקרה אחד אך לא בהכרח במקרים אחרים)? האם אי פעם שיניתם
את ההגדרות שלכם? באיזו תדירות אתם משנים אותן ומדוע?

הקפידו לעיין גם בהגדרות הפרטיות הקשורות לשיתוף מידע עם אנשים שונים בפלטפורמה וגם
בהגדרות המציינות כמה נתונים הפלטפורמה עצמה וגורמי צד שלישי הקשורים אליה (כמו

מפרסמים) יכולים לקבל. כל אלה הם היבטים חשובים של שליטה בפרטיותכם הדיגיטלית, לגבי
זרים/אנשים שאינכם מכירים היטב, חברים, בני משפחה וחברות.

אינטראקציה בכיתה

תן למשתתפים חמש דקות לדיון באותם זוגות, ולאחר מכן פתח דיון של הקבוצה כולה בעזרת
השאלות הבאות.

דיון

שאל את התלמידים שלך

האם החשבון שלכם כולו מוגדר כציבורי, פרטי או משהו אחר? איך החלטתם על הגדרה זו?

האם הגדרות הפרטיות הנוכחיות מתאימות לצרכים שלכם?

מתי הגיוני להשתמש בשיתוף ציבורי, ומתי עדיף להשתמש בהגדרות פרטיות?

האם אתם מרגישים בנוח לשתף את המידע שלכם עם פלטפורמות המדיה החברתית שבהן אתם
משתמשים או עם החברות שמפרסמות בפלטפורמות אלה? למה או למה לא?

האם שיחה זו גורמת לכם לשנות את דעתכם על הגדרות הפרטיות שלכם? למה או למה לא?



משימה

משימה

משימה

עכשיו, אחרי שדיברנו על פרטיות, מה אנשים יכולים לגלות על סמך תוכן שאנחנו משתפים, איך
אנשים שונים יכולים להבין הודעות בצורה שונה ואיך הגדרות יכולות לעזור לנו ככלי שקובע מה

נשתף עם קהל ספציפי, בואו ניישם את מה שלמדתם עכשיו.

ב-30 הדקות הקרובות, כל אחד מכם בנפרד יחשוב על שלושת התרחישים הבאים ויכתוב פיסקת
תשובה קצרה לכל אחד מהם:

אלה בת 13, ועושה את צעדיה הראשונים בתחום השירה. היא חושבת שהיא עדיין לא1.
מצוינת, אבל היא רוצה לשתף את ההתלהבות החדשה שלה עם חבריה ולשמוע את

תגובותיהם. היא שוקלת להעלות כמה סרטונים שבהם היא שרה שירים שהיא אוהבת
לפלטפורמת מדיה חברתית. על איזה סוג פלטפורמה תמליצו? מה לדעתכם יהיו הגדרות

הפרטיות האידיאליות לפלטפורמה זו? אנא הסבירו מדוע.

דן בן 16, הוא אוהב מאוד לבשל וליצור מתכונים חדשים. הוא הכין כמה מנות עוף שהוא2.
ממש מתלהב מהן, והוא רוצה לשתף את המתכונים עם חבריו ועם אנשים אחרים

שמתעניינים בבישול. על איזה סוג פלטפורמה תמליצו? מה לדעתכם יהיו הגדרות הפרטיות
האידיאליות לפלטפורמה זו? אנא הסבירו מדוע.

דניאלה בת 18, ורוצה להתחיל לחפש עבודה בחודש הבא. היא יודעת שמעסיקים ירצו3.
לראות קורות חיים, אבל היא לא בטוחה איך לכתוב אותן בצורה מוצלחת. היא מעוניינת

לעבוד בתחום ה-IT, אך היא לא יודעת אילו משרות מוצעות ואם היא עומדת בדרישות
למשרות אלה. היא תשמח לקבל עצות או המלצות מאנשים אחרים בעלי תחומי עניין דומים,

אבל אף אחד ברשת הנוכחית שלה לא עובד בתחום ה-IT. על איזה סוג פלטפורמה תמליצו
לדניאלה? מה לדעתכם יהיו הגדרות הפרטיות האידיאליות לפלטפורמה זו? אנא הסבירו

מדוע.

אם אפשר, בפעם הבאה שבה הקבוצה תתאסף שוב, בקש מהמשתתפים להתחלק לאותם זוגות
ותן לכל זוג לשתף זה עם זה את מחשבותיהם על המשימה.
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