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משחק: רמזור הפרטיות שלי
מטרות:

1   להמחיש למשתתפים את גבולות פרטיותם על ידי יצירת רמזור פרטיות אישי לכל תלמיד/ה.
2 העלאת המודעות לכך שבין המשתתפים קיימים הבדלים בצורך בפרטיות )לעומת חשיפה(, ולכן קיימים 

הבדלים ביניהם גם בתפיסה של ‘מהו פרטי’ עבורם.

3 העלאת הצורך בשמירה על פרטיות בכלל, וברשתות החברתיות בפרט, למודעותם של התלמידים.

משתתפים:  עד 6 תלמידים בכיתות ד-ו

ציוד וחומרים: דף תרשים רמזור אישי לכל תלמיד/ה )וגם למורה(, טושים בצבעים אדום, צהוב וירוק.

משך הפעילות:  45 דקות 

הוראות המשחק:

1   כל משתתף/ת מקבל/ת דף ובו תרשים של רמזור ששלושת העיגולים שלו הם ריקים, ללא צבע. שלושת 
העיגולים של הרמזור מחולקים ל-10 פרוסות פנימיות )בדמות פרוסות “פיצה”(.

2 כל משתתף/ת מצטייד/ת בטושים בצבעים אדום, צהוב וירוק. 
מקרא הצבעים: 

אדום = דברים הקשורים אליי, שאני חושב/ת שהם פרטיים לגמרי והם שלי בלבד ואיני מוכן/ה לחלוק   

אותם עם אחרים.  

צהוב = דברים הקשורים אליי והם פרטיים שלי, אך אני מוכן לחלוק אותם עם אחרים - אנשים שאני   

מכיר אותם וסומך עליהם. 

ירוק = דברים הקשורים אליי והם פרטיים שלי, אך לכולם מותר לדעת עליהם.  

3 מקריאים למשתתפים את עשרת ההיגדים. 
4 לאחר כל היגד - כל משתתף מחליט מהי התשובה הנכונה לגביו: אדום, צהוב או ירוק, וצובע ברמזור 

הפרטיות שלו “פרוסת פיצה” מתוך עיגול הצבע המייצג את התשובה הנכונה לגביו בהיגד זה. למשל ההיגד: 

“דברים שאני חושב/ת על ההורים שלי” - אם התשובה הנכונה לגַּביי היא אדום )כלומר: אני חושב/ת שדברים 

שאני חושב/ת על ההורים שלי, הם רק שלי והם פרטיים לגמרי(, אצבע “פרוסת פיצה” אחת בתוך תרשים 

העיגול האדום ברמזור. וכך, על ידי צביעה הדרגתית של הרמזור, יצרו המשתתפים את רמזורי הפרטיות שלהם.

5 המשחק מסתיים כאשר מסיימים להקריא את כל ההיגדים.
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עשרת ההיגדים

דברים שאני חושב/ת על ההורים שלי.. 1

דברים שאני חושב/ת על החברים/ות הכי טובים/ות שלי.. 2

דברים שאני מרגיש/ה כלפי ילד/ה אחד/ת בכיתה, שאני אוהב/ת.. 3

דברים שחבר/ה שלי סיפר/ה לי על עצמו/ה.. 4

משהו שעשיתי פעם והוא סוד כמוס שלי.. 5

החלום הכי גדול שלי, שעוד לא הגשמתי.. 6

דברים שכתובים ביומן שלי.. 7

דברים שקורים במפגשים שלי עם חברים.. 8

דברים שאני והמשפחה שלי מספרים זה לזה בארוחת הערב.. 9

תמונה שלי בים עם המשפחה.. 10

מה הם התחביבים שלי.. 11

דברים שאני אוהב לאכול.. 12

תמונות שלי בתלבושת בית ספר.. 13

תמונות שלי עם חברים מחופשים במסיבת פורים.. 14

תמונות של האחיין הקטן שלי.. 15


