ריכוז כללים וכלים
מהרצאה עבור ההורים
הקדמה
שימוש נבון ונאות באינטרנט יושג ע”י הסכמות ,לא ע”י אכיפה  -זהו תהליך ארוך של חינוך במובן הרחב של המילה.
התמודדות ומניעת סיכונים ,תרבות גלישה אחראית ,שמירה על פרטיות ,שיתוף והבנה ,גבולות ואחריות ,הטמעת
ערכים ומוסר ,כל זאת נשיג רק באמצעות חינוך וחשיבה יצירתית.
באמצעות שינויים קטנים בהרגלי הגלישה תוך חשיבה יצירתית וחדשה המשלבת מעורבות ואחריות הורית ניתן להוביל
לשינויים גדולים ולצמצום הפגיעה בנו ובילדינו דרך רשת האינטרנט.
חובתנו כהורים לחנך את הילדים ואולי גם את עצמנו לתרבות גלישה אחראית .חינוך המתחיל בבית עובר לרחוב ואל
בית הספר .חינוך שלא עוצר במרחב הווירטואלי אלא ממשיך לתחום האחריות ההורית של כולנו.
אנחנו כמחנכים ,כהורים ,כמבוגרים מחויבים ללמד אותם לחיות בעולם מאתגר – לא לחסום אותו מהם .הרשת היא
מקום נהדר ונפלא אם משתמשים בה בצורה נכונה ובטוחה.
אנחנו מחויבים להטמיע בהם ערכים ומוסר – בדיוק כפי שאנו מחנכים אותם לא לקלל או לאיים  -כך נחנך אותם לא
לעשות זאת גם במרחב הווירטואלי.
אנחנו מחויבים להקנות להם מיומנויות של תקשורת ,הקשבה ,שיחה ואמפתיה – לא לאטום אוזניים ,עיניים ופה מפני
האחר ,החלש הנפגע .כי לכולנו יש אחריות חברית גם ברשת החברתית.
הדרך לכך היא בחינוך ,חינוך ושוב חינוך .באמצעות שיחה ,חיבוק ,שאילת שאלות ,נגיעה בנושאים מביכים באופן בוגר
ואחראי ובעיקר פיתוח יחסים של אמון ,פתיחות ,כבוד ותחושה שאנחנו כאן עבורם בכל בעיה או נושא אך במקביל
אנחנו סומכים עליהם ,תוביל אותם ליעד המיוחל .המסר הוא אחד ,האחריות עלינו ,הבקרה והכלים בידינו אבל אנחנו
חייבים לתת לילדינו את התחושה שאנחנו סומכים עליהם .אנחנו שם עבורם והם ,הם יכולים!!!

קישור לתיקיית
קבצים מההרצאה

הנחיות וכללים להורים
 .1כמו בכל תחום אחר בחיים בו הורים מלווים את הילדים ,גם ברשת היו מעורבים והכירו את היישומים,
המשחקים והרשתות החברתיות השונות בהם הילדים שלכם נמצאים ומשתמשים.
 .2דברו עם ילדכם על אופן השימוש במכשיר הסמארטפון :המכשיר הנייד והשימוש בו הוא כמו בסכין חדה שיש
לכל אחד במטבח .אם אתה משתמש בסכין בצורה חיובית ,טובה וזהירה אפשר לחתוך סלט בקלות רבה ,אבל
אם השתמשת בסכין בצורה לא אחראית ולא זהירה אתה יכול להיפגע ולחתוך את עצמך .ואפשר גם לצאת
עם אותה סכין בדיוק לרחוב ולפגוע גם באחרים .מי שקובע את אופן השימוש בסכין זה אך ורק המחזיק בה.
חיובי  -פוגעני -או שלילי .כך גם בסמארטפון בכלל ובכל יישום בפרט  -אפשר להשתמש בצורה חיובית נעימה
וטובה ,אפשר להפיק מהשימוש הרבה דברים טובים ,אך בשימוש לא זהיר ולא נכון אתה יכול בקלות לפגוע
בעצמך ,ואפילו להפוך את הסמארטפון לכלי נשק ולפגוע במשפחה  ,בחברים ובאחרים .אתה קובע את אופן
השימוש במכשיר :חיובי  -פוגעני  -או שלילי.
 .3הגדירו יחד לאילו קבוצות/דפים הילדים שייכים והאם ומתי הם צריכים את אישורכם כדי להצטרף לקבוצה/דף.
מותר להצטרף רק לקבוצה/דף חיובי וטוב .ראית קבוצה/דף אשר פוגע באחר או בעל תוכן שלילי  -צא ,ספר
ודווח.
 .4דברו איתם על משמעות העלאת תכנים לרשת .חובה לעצור ולחשוב לפני כל פעולה כי כל מידע ששלחת לרשת
– פוסט ,סרטון ,תמונה נשאר ברשת לתמיד  -אין דרך חזרה! לכן עוצרים – חושבים – ורק אז פועלים.
 .5חסמו אנשים או משתמשים שאתם לא מכירים  -קבלתם הודעה ממספר לא מוכר  /מטריד  /לא נעים? יש לכם
אפשרות בחירה לחסום מיד! מומלץ לא לדבר עם אנשים שלא מכירים ,לא למסור פרטים אישיים ולא להתחיל
שיחות עם זרים.
 .6הורים ,היו כתובת לפנייה עבור הילדים  -הראו לילדים שאתם מכירים את היישומים השונים ושהם מוזמנים
לפנות אליכם בכל שאלה או בעיה .אתם שם עבורם לא נגדם.
 .7נתקלתם בבעיה או שאלה ,אל תפחדו שלא תדעו את כל התשובות ,אמרו לילדים כי אתם תפנו לעזרה ושתמיד
אפשר לברר את התשובה .נשמח לסייע ולעזור לכם בכל שאלה או בעיה.
 .8מומלץ להתקין תוכנות הגנה על הסמארטפון  ,אפילו חינמיות  ,המצמצמות אפשרות לפריצה ,גניבת מידע או
פגיעה בפרטיות ובאבטחת המידע.
 .9מומלץ להפעיל אימות דו-שלבי היכן שאפשר  -בוואטסאפ ,אינסטגרם ,סנאפצ'אט ,דיסקורד  ,טיקטוק  ,בדוא"ל.
 .10קראו עם הילדים את "עשרת הדיברות לגלישה בטוחה"  -ניתן להדפיס ולתלות בחדר של הילדים.
להורדת הקובץ.
 .11הכינו ביחד עם הילדים "הסכם לקבלת הסמארטפון ותנאי שימוש במכשיר" וחתמו ביחד על ההסכם.
להורדת הקובץ.

הגדרות פרטיות ברשתות חברתיות.
אינסטגרם ...................הפעלת חשבון פרטי ואימות דו-שלבי.
וואטסאפ .....................הפעלת אימות דו-שלבי.
טיק טוק .......................להפעיל  , private accountסינון תוכן ,הגבלת זמן מסך ,הפעלת אימות דו-שלבי.
פייסבוק .......................הגדרות פרטיות לחברים בלבד והפעלת אימות דו-שלבי.
סנאפצ’אט ...................לא לעלות תמונות מביכות או לא צנועות ,הגדרות פרטיות ואימות דו-שלבי.

למידע נוסף לחצו וכנסו לאתר

להסבר ומעבר למידע ולסרטונים לחצו על התמונה
 #אבטחת מידע
 - Blockמערכת הגנת סייבר לאזרח
(מיזם של איגוד האינטרנט הישראלי)

 #אבטחת מידע
הפעלת אימות דו-שלבי ביישומים שונים
)Two-Factor Authentication (2FA

להסבר ומעבר למידע
לחצו על הלוגו הרצוי

 #אבטחת מידע
כללים פשוטים להגנה על מכשירים ניידים חכמים
 #נעילה אוטומטית  -וודאו כי בכל זמן שלא נעשה שימוש במכשיר הוא ננעל אוטומטית וכי לצורך פתיחתו נדרשת
סיסמה או זיהוי ביומטרי (טביעת אצבע/זיהוי פנים) .
הורים ,חובה לדעת את סיסמאות הפתיחה בטלפון של הילדים ,מומלץ להוסיף את טביעת האצבע של ההורים
במכשיר הטלפון של הילדים .
 #התקינו אפליקציות רק מאתרים רשמיים  -התקינו תוכנות ואפליקציות רק מהחנויות הרשמיות
) (AppStore \ Play Storeאשר עוברות תהליך סינון מסוים .תוקפים רבים מנסים להפיץ אפליקציות זדוניות
הנראות לגיטימיות .התקנת אפליקציה כזו תאפשר לתוקף לקבל שליטה מלאה על המכשיר הנייד שלכם.
 #הימנעו מהתקנת אפליקציות חדשות  -מומלץ לחכות שיצברו וותק ותגובות גולשים אשר יעידו שהאפליקציה
לגיטימית.
 #הימנעו מהתקנת מערכת הפעלה "פיראטית"  -מומלץ שלא "לפרוץ" את המכשיר .ישנן תוכנות ברשת
המאפשרות "לפרוץ" את המכשיר ,אך לרוב הן גורמות להתקנת נוזקות על מכשירך ללא ידיעתך .בנוסף ,לא
תמיד ניתן לבצע עדכוני תוכנה ואבטחה במערכת הפעלה שאינה לגיטימית ומטעם היצרן.
 #עדכונים אוטומטיים  -מומלץ להגדיר עדכונים אוטומטיים עבור מערכת ההפעלה של המכשיר וכן לכלל
האפליקציות והתוכנות המותקנות על מכשירכם.
 #אימות דו שלבי  -לשכבת הגנה נוספת על מכשירכם ,הגדירו אימות דו שלבי לכלל האפליקציות המאפשרות
זאת.
 #התקינו תוכנת  - Anti-Virusהקפידו להתקין תוכנת  Anti-Virusמעודכנת .
 #הרשאות גישה  -ודאו כי הרשאות הגישה של האפליקציות למאגרי המידע (תמונות ,קבצים( מצלמה ,מיקרופון,
מיקום ) (GPSהן הרשאות הכרחיות בלבד.
 #הודעות  - smsהיזהרו ממסרונים(,הודעות  (SMSהמגיעים ממספרים חשודים .אין ללחוץ על קישורים וצרופות
במסרונים אלו.
 #גיבוי  -בצעו גיבוי שוטף לכלל המידע  -אנשי קשר ,מידע אישי ,קבצים ,תמונות .
 #התחברות לרשת  - WiFiהימנעו מחיבור לרשת  WiFiפתוחה ו/או ציבורית ,בעיקר כאשר אתם מבצעים
פעולות פיננסיות כגון קניות ותשלומים ברשת .במידת הצורך ,התחברו באמצעות נקודת גישה ) (Hotspotאו
עשו שימוש ב  - VPNלהצפנת התעבורה ברשת.
 #הורים ,התקנת תוכנת בקרת הורים על הטלפון של הילדים  -מומלץ להתקין תוכנת בקרת הורים על הטלפון
של ההורים והילדים על מנת לקבל התראות בזמן אמת על מצב סיכון בו נמצאים הילדים  ,כאשר הם נפגעים או
פוגעים באחרים.

בעת החלפת מכשיר סלולרי
 #הסרת מידע אישי מהמכשיר  -חשוב "לנקות" את המכשיר מכל מידע אישי .מחיקה פשוטה של הנתונים
האישיים אינה מספיקה משום שניתן לשחזר בקלות את הנתונים .מומלץ לבצע "איפוס להגדרות יצרן" ,פעולה
אשר תחזיר את המכשיר למצבו המקורי בעת הרכישה .
* באייפון ניתן לבצע זאת כך :הגדרות  -כללי  -איפוס  -מחק את כל התוכן וההגדרות.
* באנדרואיד ניתן לבצע זאת כך :הגדרות  -כללי  -גיבוי ואיפוס  -שחזור נתוני יצרן .

 #כרטיס  - SIMגם לאחר ביצוע איפוס להגדרות יצרן במכשיר ,מאוחסן בכרטיס ה  SIMמידע רב אודות
המשתמשים .לכן ,במידה ולא ניתן להעביר את כרטיס ה  , simלמשל כאשר הטלפון החדש משתמש בכרטיס
בגודל שונה מומלץ להשמיד פיזית את כרטיס ה simהישן בכדי למנוע שימוש במידע השמור עליו.
 #מעבדה מורשית  -מומלץ להשתמש בשירותי מעבדה מורשית בלבד במידה ויש צורך בתיקון.

תוכנות הגנה  /אנטי ווירוס
אחת הבעיות המרכזיות ברשת איתן אנו מתמודדים היום היינה שימוש לא זהיר ולא נכון בסמארטפון ,מחשב רב
עוצמה שנכנס לכף ידינו כמעט בלי פיקוח ,בקרה ושמירה על המידע .לצד היתרונות הרבים ישנן גם סכנות וטעויות
שכולנו עושים ,היכולות לפתוח דלת לתוקפים ולאקרים ולפגיעה בנו .יש מספר רב של מנגנונים המאפשרים לחלץ
את המידע האישי ביותר שלנו ללא ידיעתנו .מסתבר שלחדור למכשיר שלנו זה לא כל כך מסובך ,כמעט כל אקר
מסוגל לחדור לנו אל הטלפון ולחטט לנו בחיים הפרטים ,לשמור ולהעתיק מידע כאוות נפשו.
תוכנות ההגנה והאנטי וירוסים הקיימים לא תמיד יצליחו לעצור בעדם אך כל מומחי אבטחת המידע ממליצים על
התקנת תוכנת הגנה על המכשיר אשר יכולה לצמצם את הפגיעה בנו .בשוק יש מספר רב של תוכנות הגנה.
להלן מספר תוכנות מומלצות ,כולן זמניות להורדה ברשת.

(הערה  -אין לראות במידע המוצג המלצה על שימוש בתוכנה או ביישום כזה או אחר אלא כמידע
בלבד .ההתקנה והשימוש בתוכנה או ביישום באחריות המשתמש בלבד!).
להתקנת התוכנה ניתן ללחוץ על היישום המבוקש בהתאם למערכת ההפעלה בסמארטפון או לחפש את היישום
ישירות בחנויות הרשת  Google Play , AppStoreאו ובאתר האינטרנט של התוכנה.

אנדרואיד

אייפון

מחשבPC

משחקי רשת  -הנחיות להורים

ישנם משחקים ותוכנות משחק רבות מאוד ומסוגים שונים ,משחקים בהם נלחמים במפלצות ,משחקי מלחמה ומאבקים,
משחקי ספורט ומשחקי אסטרטגיה למיניהם.
הורים ,ההכרות וההבנה של המשחקים בהם ילדנו עוסקים חשובה מאוד .גם כדי שנוכל לחבור אליהם ,וגם כדי שנדע
כהורים מה נעשה אצלנו בתוך הבית או יותר נכון ,בחדרי חדרים והיום יותר מתמיד ,בכף ידם של הילדים.
גם אם אנחנו לא ממש מתעניינים במשחקי הרשת של הילדים עדיף שנהיה מודעים ,למה שמהווה לעתים רבות תחום
של השקעת זמן ,אנרגיה ומשאבים משמעותיים עבור ילדנו.
ברוב המשחקי הרשת יש משימות לבצע וניתן לעשות זאת בקבוצה תוך אינטראקציה מול אחרים .השחקנים הם מכל
העולם בני כל הגילאים וכדי לעלות בשלבים/ברמות נדרשות לעיתים שעות רבות של רכישת מיומנות ולעתים רק אם
משלמים כסף מצליחים להגיע למקומות או ליכולות עליונות במשחק.
משחקי מציאות אלטרנטיבית ,משחקי קהילה ואסטרטגיה ,ובראשם תחום משחקי המלחמה ,כאשר המשחקים
הנפוצים אצל ילדים ומתבגרים הם משחקים העוסקים במלחמה ומאבק על כל סוגיהם.
משחקי המלחמה השונים נחשבים לפופולריים בתחום .משחקים אלו מלווים תחושה של אקשן מתמיד אשר גורמות
לילד לרצות להיות במשחק ולהיות שם כל הזמן .ילדים מוצאים עצמם שעות ארוכות מול המסך דבר העלול להביא
אותם להיות לחסרי שקט ועצבניים כלפי כל הפרעה מבחוץ.
מחקרים רבים מצביעים על הסיכונים השונים שבמשחקי הרשת כגון שימוש נרחב בהחפצה ,ניהול זמן בצורה לא נכונה,
התמכרות ליישום ,המשחק עלול להפוך לתחליף לחיים עצמם .במשחקים קיים סיכון ממשי לקשרים מסוכנים עם זרים
שיתבססו על תמימות הילדים .המשחקים מייצרים אפשרות נוחה להימנע מהתנסות חברתית ממשית .בנוסף חלק
גדול מאוד מהמשחקים מפגישים את הילדים עם אלימות קשה מאוד ומעודדים לגיטימציה להתנהגות אלימה ללא
גבולות וחוקים.

הפתרונות אינם פשוטים אך מעורבות הורים היא תנאי הכרחי לצמצום הסיכונים.
•

•
•

•
•
•

•
•

יש לחדד את הנושא שהחבר הווירטואלי במשחק יכול להיות אדם זר  /מבוגר ואפילו בעל כוונות לא טובות
ובמידה והוא מרגיש לא נוח או לא נעים במהלך השימוש במשחק או מקבל תגובות/פניות לא נעימות מצד
אותם מגיבים/משתמשים  -חובה מיד לעצור ולדווח לכם ההורים.
מומלץ ,כ כל שניתן ,לא לאשר/לשחק עם משתמשים שלא באמת מכירים .תמיד לזכור כי איש קשר במשחק
הוא לא תמיד חבר .חבר אמיתי הוא חבר מוחשי לא ווירטואלי.
לא למסור פרטים אישיים ,לא לקבל מתנות או הצעות מזרים ,לא למסור כתובת ,ביה”ס ,חוגים ,שעת סיום
לימודים ,טלפון בבית או נייד ,ל א לשלוח תמונה או כל פרט אישי אחר למשתמשים אחרים שאותם פגש
במשחק.
לעולם לא להיפגש עם זרים אותם הכירו ברשת  /במהלך המשחק ,ללא אישורכם וידיעתכם.
להסביר לילד שתמיד הוא יכול לפנות אליכם בכל שאלה או בעיה .אתם סומכים עליו ומאמינים בו שהוא יודע
להתנהל נכון ובטוח ברשת ואתם יודעים שבכל בעיה או שאלה הוא יכול ויודע לפנות אליכם.
מומלץ מאוד לשבת עם הילדים מידי פעם לכמה דקות כאשר הם במשחק ,לראות איך הם מתנהלים ,להתעניין
ולהראות להם שאתם רוצים ללמוד מהם על המשחק ואופן השימוש בו .פעולה זו מומלצת ביותר ומראה
לילדים נוכחות הורית והתעניינות בהם ובעולם הווירטואלי בו הם נמצאים.
מומלץ להגביל את זמן הגלישה/המשחק לזמן סביר ולאחר שיחת תאום עם הילד.
מתחזים ברשת  -שיחה שלי עם אביב גפן מתוך הסרט “עולם חדש” .לצפייה כנסו לכאן.

משחקי רשת  -המשך
להורדה והדפסה  -לחצו על התמונות

בחן את עצמך  -האם אתה מכור למסכים/למשחקים?
 .1האם העיסוק במסכים (טלוויזיה ,אינטרנט ,סמארטפון ,רשתות חברתיות ,משחקי רשת ) נמשך זמן ארוך
יותר ממה שהתכוונתי ואני מרגיש/ה שאיבדתי שליטה על הזמן?
 .2האם כשהתחלתי לשחק/לצפות לא חשבתי שאעסוק בכך כל כך הרבה שעות ?
 .3האם אני לא מצליח/ה להפסיק או להפחית את הזמן המוקדש לעיסוק למרות הניסיונות לעשות כך?
 .4האם אני חושב/ת על הנושא או עוסק/ת בו בראש רוב היום ,ומצפה להגיע הביתה ,לשבת מול
המסך/המשחק ?
 .5האם אני חש/ה אשמה ,מתבייש/ת ומנסה להסתיר את העיסוק המופרז במסך/במשחק מבני המשפחה
הקרובים אליי ?
 .6האם אני ממשיכ/ה בהתעסקות במסך למרות התוצאות הבעייתיות (הפסד פעילויות חברתיות/לימודית,
תחושת אשמה ובושה ,ריבים על רקע העיסוק במסך/במשחק)?
 .7האם צמצמתי בתקופה האחרונה את יחסיי החברתיים? האם אופי הקשרים החברתיים הפכו לחסרי תוכן
ועומק עבורי? האם אני מעדיפ/ה להיות במשחק/ברשת/במסך מאשר להיפגש עם חברים?
אם ענית בחיוב על שלוש מתוך שבע השאלות לפחות ,כדאי לבדוק אם מתפתחת אצלך התנהגות שעלולה
להשפיע לרעה על חייך ,ולראות כיצד אפשר לטפל בה.
 #התמכרות למסכים בזמן הקורונה  -ד"ר אילן טל  -פסיכיאטר.
 #גיימינג זה (לא) רק משחק ילדים
על אף הדברים החיוביים הרבים בעולם משחקי המחשב )גיימינג  )Gaming -כגון אתגרים ,התנסות חווייתית,
למידה ,קשרים חברתיים חדשים ,מפגשים וירטואליים עם חברים ועוד ,בסקירה זו ננסה למפות את הסכנות
והאיומים הנשקפים לילדים ולבני נוער בתחום הבידור הדיגיטלי )משחקי מחשב ,משחקי וידאו ופלטפורמות
ניידות) ולהציע כלים להתמודדות עם הסכנות הללו .למאמר המלא.

שירות  YouTubeמציע באתר שלו מגוון משאבים מקוונים שנועדו לעזור למשתמשים אשר רוצים
לדווח על סרטון פוגעני ,הסרת סרטון ,פגיעה בפרטיות ,הסרת סרטון של קטין ,פגיעה בזכויות יוצרים
ועוד .על מנת להבטיח שהתלונה שלכם תועבר לגורם המתאים ביותר ,מומלץ לעיין בקישורים למטה
כדי לקבל מידע נוסף על מדיניות התוכן של  ,YouTubeוכדי ללמוד כיצד לדווח לצוות של יוטיוב.
 #אם אתה מוטרד מהפרה אפשרית של פרטיות ,כנס לכאן.
 #אם אתה סבור שמשתמש אחר מתחזה לך ,לילד שלך ,או למישהו אחר שאתה האפוטרופוס שלו,
תוכל להגיש בקשת הסרה בגין התחזות ,כנס לכאן.
 #אם אתה סבור שאתה הבעלים של זכויות היוצרים על התוכן המסוים ,תוכל להגיש תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים.
למידע נוסף כיצד להגיש תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים ,כנס לכאן.
 #לבעיות אחרות בנושא האפשרויות לשימוש לרעה או בעיות בטיחות ,בקר במרכז המדיניות והבטיחות של יוטיוב.
 #להפעלת סינון תוכן ביוטיוב  -לחץ כאן.
 #הפעלת יוטיוב קיד  -מומלץ מאוד לילדי יסודי  -לחץ כאן.
 #לדיווח על פגיעה בגוגל  -מרכז הדיווח של גוגל  -לחץ כאן.
 #פניה להסרת מידע מתוצאות החיפוש של גוגל  -לחץ כאן.

בקרת הורים והנחיות לשימוש נכון ובטוח
כלי בקרת הורים וסינון תכנים
 #סינון תוכן באמצעות הפעלת חיפוש בטוח של גוגל
 #סינון תוכן באמצעות הפעלת חשבון מיקרוסופט פמילי
 #סינון באמצעות גוגל פמילי לינק
 #יוטיוב מסונן לילדים צעירים ( -מומלץ מאוד לילדי יסודי) להורדה  -יוטיוב קיד  ,מידע מהאתר
 #סינון סרטונים ביוטיוב ע"י הפעלת סינון יוטיוב

 #בקרת הורים ( - surfieמומלץ) אנדרואיד  ,אתר  ,סרטון וידאו.
 #בקרת הורים ספייפון ( -מומלץ  -בקרת הורים  -הכל כולל הכל  -לרבות שיחות והודעות קוליות ,עלות
הרישיון יחסית גבוהה).
 #בקרת הורים eset
 #בקרת הורים Qustodio -
 #בקרת הורים Screen Time
 #בקרת הורים וסינון תוכן Kaspersky SafeKids
 #בקרת הורים וסינון תוכן Mcafee Safe Family
 #סינון תוכן NetSpark
 #סינון תוכן רימון לייט
 #מוקד אור  -קבלת ייעוץ וסיוע בנושא סינון תוכן  -חינם  -באמצעות הוואטסאפ בלבד  0733212727בין
השעות  .19:30 - 13:30פתרונות טכנולוגיים נוספים – מתוך האתר המוקד הטכנולוגי של לוקחים אחריות.

כלי בקרת הורים וסינון תכנים  -המשך

למערכת  Mac / IOSאייפון  -אייפד
 #מידע על בקרת הורים למכשירי אייפון  -מאתר אפל
 #שיתוף מיקום באייפון
Qustodio #
NetNanny #
Bark #
Bosco #
Surfie-Parent #
Screen Time #
 #נטספארק (  – )netSparkגם למחשבי  / Macאייפון  -אייפד .
 #פתרונות טכנולוגיים נוספים – מתוך המוקד הטכנולוגי של לוקחים אחריות

(הערה  -אין לראות במידע המוצג המלצה על שימוש בתוכנה או ביישום כזה או אחר אלא כמידע
בלבד .ההתקנה והשימוש בתוכנה או ביישום באחריות המשתמש בלבד!).
הורים הסבירו לילדים
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

 3שעות ביום של וואטסאפ ,משחקים וסרטונים לא נותנים למוח לישון באמת .אפילו אם הטלפון במצב שקט -
הוא יפריע לכם לישון .בלילה סוגרים את המכשיר ומוציאים אותו מהחדר.
מחקרים מראים שככל שתלמידים פעילים יותר ברשתות חברתיות כמו וואטסאפ ,באינסטגרם או טיקטוק,
הציונים בלימודים נמוכים יותר .נסו להפחית את כמות קבוצות הוואטסאפ שלכם ,דפי המעריצים והנעקבים
באינסטגרם ובטיקטוק.
אל תוציאו חברים מקבוצות וואטסאפ ללא סיבה  -אתם בטח יודעים כמה זה פוגע .ואם פגעו בכם – ספרו
להורים או למורים ,הם יידעו איך לסייע.
אל תאמינו לכל דבר שכתוב בהודעות שרשרת שמגיעות בוואטסאפ ואל תמהרו להעביר אותן הלאה .לא כל
דבר צריך לשתף .התמונות ,הסרטונים המחשבות שלכם ,גם אלה שאתם שולחים לחבר הכי טוב ,יכולים להגיע
ברגע לכל אחד שיש לו סמארטפון – ואתם ממש לא רוצים את זה.
לשלוח הודעת וואטסאפ ,לעלות תגובה לטיקטוק או סתם להסתכל בסלולרי בזמן שאתם חוצים את הכביש זה
עלול להיות אסון ,גם במעבר חציה .רוצים להסתכל במכשיר? תתאפקו קצת עד שתעברו לצד השני של הכביש.
ילדים משתמשים בסמארטפון בממוצע  6שעות ביום .זה המון .בזמן הזה המוח מתעייף ויכולת הריכוז
בלימודים ובדברים אחרים נפגעת .הפחיתו את השימוש בסלולרי ככל הניתן ,בצעו הפסקות יזומות למנוחה.
מחקרים מראים כי שימוש ממושך בסמארטפון עלול לפגוע בריכוז ובזיכרון שלך ,לשבש את השינה שלך ואפילו
לגרום לפזילה ופגיעה בעיניים .בלילה ,מכבים את המכשיר ומוציאים אותו מהחדר.
כשאתם אוכלים ,משחקים עם חברים או מדברים עם ההורים – שימו את הנייד בצד .תנו כבוד ליחסים
האמיתיים שלכם עם אנשים .דברו פנים מול פנים ולא רק דרך מסכים .הורים – הראו לילדים דוגמא אישית.
מכורים ללייקים? לתגובות ולבבות? זה נחמד ,אבל ממש לא חשוב! את האהבה האמיתית תקבלו מהמשפחה
ומהחברים האמיתיים פנים אל פנים.
ועוד מילה להורים :הילדים רואים אותנו ואנחנו מכורים לסמארטפון לא פחות מהם( ,לפעמים אפילו יותר).
נכון ,זה קשה ,אבל נסו לפחות לכמה שעות ספורות ביום או אפילו ביום מסוים בשבוע לתת להם דוגמא
אישית ולהניח את הסמארטפון בצד( .למשל ,כל שבת שנייה  -שבת בלי סמארטפון ביד) .זכרו אנחנו
המראה של הילדים .נניח את הסמארטפון בצד וכולנו נרוויח מזה .סרטון להורים " -ניסוי המסכים".
סרטון הדרכה לשימוש נכון בסמארטפון (לילדי יסודי)  -לחצו כאן.

בריונות ואלימות ברשת
בריונות ברשת היא הפצה של מסר פוגע באמצעות הרשת ,אשר מעצימה את הפגיעה באדם ובפרטיותו.
מאפייני האלימות ברשת:
• פגיעה בפרטיות  -מערערת את הפרטיות והביטחון האישי והנפשי.
• תפוצה ויראלית  -לדוגמא ,השתתפות בקבוצת  WhatsAppאו בשיתוף דף פוגעני באינסטגרם מפיצה את
המסר הפוגע ,ממשיכה ומעצימה את הפגיעה!
• פגיעה מתמשכת  - 24/7הפגיעה מגיעה לכל מקום ובכל זמן ,כמעט שאי אפשר לעצור אותה ולמחוק אותה.
היא לא נשכחת.
• תמונה אחת שווה אלף מילים (אלף פגיעות).
• ריחוק והעדר אמפתיה בין הפוגע לנפגע  -הפוגע לא מבין שהמסר שלו פוגע ויכול אפילו להביא למצב של
פגיעה חמורה עד אובדנות.
• אחריות הורית  -הוא מונח המתייחס לכלל הזכויות ,החובות והסמכויות שיש לאדם כלפי ילד בכלל ושל הורה
• כלפי ילדו בפרט.
• אחריות שילוחית  -מונח משפטי המבהיר כי השולח אחראי למעשיו של השלוח ,ובענייננו – אם הילד( ,השלוח),
גורם לנזק ההורים( ,השולחים) ,אחראיים לנזק שנגרם.
• עד גיל  18הורים נושאים בתוצאות מעשי ילדיהם מבחינת תביעות נזיקין.
• מן הפסיקה :במידה ובימ”ש ימצא כי ההורים לא עמדו בסטנדרט “ההורה הסביר” יחויבו ההורים לשאת
בתוצאות מעשי ילדיהם.

חוק איסור לשון הרע
החוק עוסק בהגנת כבודו ושמו הטוב של אדם באמצעות הטלת איסור על פרסום ביטויים העלולים להשפילו ולבזותו.
הפיצוי על הוצאת לשון הרע הוא  50אלף  ₪כשמדובר בפרסום תמים ,וכפול אם היה בזדון  +תיק פלילי.

חוק הגנת הפרטיות
החוק אוסר על הפצת מידע של אחר במטרה לפגוע בו  -תביעת פיצוי כספי ועבירה פלילית -
שעונשה עד  5שנות מאסר.

בריונות ברשת  -מה עושים? כמה טיפים חשובים.
היום הרשת בכלל והוואטסאפ בפרט מהווה כלי “יעיל” במיוחד לבריונות וחרם .כל ילד בכל גיל יכול להיות קורבן
לאלימות ברשת ואף לחרם קבוצתי .אם בעבר קורבנות האלימות היו ילדים עם בעיות חברתיות או רגשיות ,הרי שהיום
כאשר המכשיר הסלולארי נמצא אצל כל ילד ,בכל יד ,הקלות לפתיחת קבוצת שנאה ,דף נאצה או חרם היא מהירה
ביותר ובלתי נסבלת.
הזמינות ,המיידיות  ,המהירות שלא מאפשרת חשיבה או רגיעה בזמן ריב או סכסוך אלא גוררת מיד תגובה ומעצימה
את התופעה ובחסות הרשת החברתית אשר מבטלת לגמרי את מגבלות הזמן והמקום הפגיעה היא כמעט בלתי
נמנעת.

לפתיחה והורדת המידע
לחצו על התמונה

אז מה עושים כאשר מתרחשת פגיעה ברשת בכלל ובוואטסאפ בפרט?
הורים הסבירו לילדים -

אתם לא אשמים בכלום ואתם לא לבד! ביחד נעבור את הפגיעה ונמצא את
הדרך היעילה ביותר להתמודד עם הבעיה!

מספרי טלפון לקבלת סיוע ועזרה:
 - 105המטה הלאומי להגנת ילדים ברשת  -של משרד לביטחון פנים  -זמין .24/7
 - 0548858911איגוד האינטרנט הישראלי .נטיקה  -לפנייה בטלפון או בוואטסאפ  -זמין 24/7
לפנייה באמצעות הדוא”ל  safe@isoc.org.il.לדיווח באמצעות טופס מקוון ,אנא מלאו פרטים מזהים
לצורך מענה .לחצו כאן.
 - 1201ער”ן (עזרה ראשונה נפשית)  -זמין .24/7
 - 118אלימות במשפחה זמין .24/7
 - 0507609900גלעד האן ,לפנייה בכל דרך שתבחרו https://www.dibiz.com/giladhan10
לדיווח באמצעות טופס מקוון  -אנא מלאו פרטים מזהים לצורך קבלת מענה .לחצו כאן.

הורים  -חשוב להעביר את המסר הבא לילדים
 .1קודם כל ,לפני הכל  -להירגע!
קחו נשימה ארוכה  ,נסו להירגע  ,אתם לא לבד! אתם לא הראשונים ולא האחרונים שזה קורה להם ויש מה
לעשות ,ביחד (הורים/מורים/יועצת/מנהל/105/גלעד/משטרה) נעבור את זה.
 .2בואו נבין ביחד מה קורה?
בואו נבין ביחד מה בדיוק קרה .איך התחיל האירוע? מי המעורבים העיקריים? שתפו אותנו.
מומלץ לרשום ולתעד לעצמכם מידע על המתרחש כדי להיות מוכנים להמשך טיפול.
 .3חברים טובים תמיד בשבילך.
בטוח שיש לכם חברים שיכולים לסייע ,למשל חברים המסוגלים להרגיע את הרוחות ולדבר עם חברי הקבוצה.
נסו לאתר כאלו ולהסביר להם את החשיבות שלהם בניסיון למתן את חברי הקבוצה שצורפו ולהוריד את
הלהבות .הי ,תזכרו  -לא כולם שונאים אותכם! אתם בסדר גמור ,תתרכזו בחברים הטובים ובפעילות מולם
ואיתם.
 .4לשלוט בתגובה  -בלי תוקפנות ובלי כוחניות.
על מנת לסייע לחרם לחלוף יותר מהר עדיף להימנע מתגובת נגד כלפי הקבוצה הפוגעת או נגד חברי הקבוצה.
נכון ,בא לכם “להתפוצץ עליהם” אבל זה ממש לא יעזור עכשיו .מה שכן יעזור עכשיו זה שתדברו עם החברים
שלכם ,בטוח שתמצאו חברים שיעזרו לכם ויבינו אותכם .גם ההורים שלכם תמיד יהיו שם בשבילכם ותתפלאו
הם גם יכולים להקשיב ,להבין ולעזור ואפילו הרבה יותר ממה שאתם חושבים אז בבקשה תפנו אליהם ושתפו
אותם במצוקה ובהרגשה שלכם.
בשום מקרה לא מומלץ להגיב בתוקפנות או באלימות כלפי חברי הקבוצה המחרימה או מנהלי הקבוצה מאחר
ודבר כזה עלול לגרום לתופעה הפוכה של המשכיות החרם והתקיפה מולכם .התוקף יכול להבחין ולהבין כי
אתם “משתגעים” ונפגעים ממעשיו ,דבר שיכול לתת לו תחושה של הצלחה בפעולותיו נגדכם והוא יכול
להמשיך .לכן ,תוציא את ההרגשות והמצוקות שלכם כלפי החברים הקרובים או ההורים שבוודאי יגיבו
באמפתיה מולכם .תהיו בטוחים.
 .5גורמי סיוע נוספים :הורים /מורים /מנהל  /יועצת  /גלעד האן  /מוקד  / 105משטרה  -האם לערב אותם?
חשוב מאוד ואף מומלץ לשתף את המחנכת של הכיתה או יועצת בית הספר בפרטי האירוע ,יש להן הרבה ידע
וניסיון באירועים כאלו ,אתם לא הראשונים שזה קורה להם ,ולרוב הם יכולים באמת לסייע בהרגעת הרוחות
ואפילו להביא לסיום החרם .תהיו בטוחים שהכל יעשה בצורה דיסקרטית לחלוטין ואתם יכולים להיות רגועים
שאתם פונים אליהם ,הם כבר למודי ניסיון בטיפול במצבים כאלו.
אם החרם לא נרגע ואף מתעצם או יוצא מכלל שליטה ואתם מרגישים ממש סכנה מוחשית או שמדובר באיום
בפגיעה פיזית בכם ,מומלץ מיד לפנות לגורמי סיוע נוספים .אנחנו תמיד נמצאים שם עבורכם ונשמח לסייע
לכם בכל האמצעים העומדים לרשותנו ואפילו לעזור בפנייה למשטרה ו/או למוקד . 105

למידע נוסף כנסו
הורות בעידן הדיגיטלי
מתוך אתר מוקד 105
המטה הלאומי להגנת ילדים ברשת

הפצת סרטון מיני/פוגעני  -הרחבת החוק למניעת הטרדה מינית.
'חוק הסרטונים' הוא למעשה הרחבה של סעיף  10בחוק למניעת הטרדה מינית .חוק זה קובע סנקציות פליליות
ואזרחיות העוסקות במצבים שבהם מתרחשת פגיעה בגברים או בנשים ,על דרך של הצעות מיניות חוזרות ,התייחסויות
מיניות או התנכלות בעקבות הטרדה מינית .הצד הפלילי של ההטרדה המינית מקבל משנה תוקף בסעיף  3לחוק,
שקובע מספר חלופות .כאשר אחת החלופות מתקיימת ,היא תיחשב הטרדה מינית .
החלופות המדוברות הן סחיטה באיומים בנסיבות לפיהן המעשה שנדרש האדם המאוים לבצע הוא בעל אופי מיני,
מעשים מגונים המהווים עבירות מין ומעשים מגונים בפומבי.
לחלופות אלה התוו סף סעיף נוסף המתאר פרסום או תצלום ,סרט או הקלטה של אדם ,המתמקד במיניותו ,בנסיבות
שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו .כמו כן ,מודגש בסעיף כי מדובר במקרים שבהם לא ניתנה הסכמתו
של האדם לפרסום הסרטון או התצלום.
באופן כללי ,אם הפצתם סרטון אינטימי ללא ידיעת המצולם ,אתם אחראים למעשיכם ולמעשה אתם עוברים עבירה
פלילית .עם זאת ,קיימות בהרחבת החוק למניעת הטרדה מינית ,כמה הגנות למפרסם התוכן .אם אחת מהן מתקיימת,
היא עשויה למנוע הרשעה וסנקציה עונשית:
• תום לב  -כאן ייבחנו נסיבות הפרסום בהיבטים הבאים :תוכן ,צורה ,היקף ומטרה.
• מטרה כשרה  -אם הפרסום נעשה למען מטרה כשרה.
• עניין ציבורי  -אם בפרסום יש עניין ציבורי שמצדיק אותו.
אדם שמפיץ תכנים מיניים ומבצע עבירה ,יוגדר כעבריין מין ואילו הצד הנפגע יוגדר כנפגע הטרדה מינית .הסנקציה
העונשית המקסימלית בגין הפצת תכנים מיניים הינה עד חמש שנות מאסר .בהקשר זה ,לא מדובר רק בהטרדה מינית,
אלא גם בפגיעה במזיד בפרטיות ,כפי שמפורט בחוק להגנת הפרטיות (ולכן עונש המאסר גבוה יותר מאשר העונש
בגין הטרדה מינית).
קישור לסרטונים של משרד המשפטים בנושא :סרט  , 1סרט .2
לקבלת כלים לשיחה נכונה בנושא מיניות בריאה מומלץ להיכנס לאתר מידע אמין על מין.
מדברים על מיניות בריאה עם מתבגרים | שלומית הברון ממרכז מידע אמין על מין  -סרטון וידאו.
אם קיבלתם למכשיר הנייד שלכם סרטון אינטימי או תמונה בעלת אופי מיני  -ההמלצה הגורפת היא כמובן לא
להעביר אותם הלאה .על פי החוק ,הפצה של סרטונים מהווה עבירה פלילית כפי שראינו .למרות שקיים קושי לאתר
חשודים בעבירות אלו ,אין הדבר מכשיר פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו כאשר הדבר
עלול להשפילו או לבזותו.

זכרו  -מעבר לחוק הפלילי ולקנס הכספי  -זה גם לא מוסרי!
הסבירו
 #כולנו מחויבים לערכים ,מוסר ,אמפתיה וחמלה  -לא לאטום אוזניים ,עיניים ופה מפני מצוקת האחר/החלש/הנפגע.
 #להושיט יד לעזרה .היום זה הוא  -מחר זה אתה!
 #לספר ולדווח זו לא הלשנה  -זו אחריות חברית ברשת חברתית.
 #בדיוק כפי שאנו נוהגים באחריות ומוסריות בעולם האמיתי  -כך גם נפעל במרחב הווירטואלי.
 #כולנו צריכים לפעול בערבות הדדית גם ברשת החברתית.

מיניות בריאה  -למתבגרים
למעבר לספריית הוידאו
לחצו כאן
למעבר לאתר
מידע אמין על מין
לחצו כאן

טיפים לשמירה על הילדים במרחב הווירטואלי
 .1מעורבות הורים במרחב הדיגיטלי של ילדיהם מתחילה בשיח פתוח במשפחה .כאן זה מתחיל .חשוב להבין
שכל משפחה אוטונומית לקבל החלטות משפחתיות הקשורות למרחב הדיגיטלי בהתאם לתפיסת עולמה.
 .2הכנסו יחד עם הילדים לחשבונות האישיים שלהם :ודאו כי הילדים שלכם לא נפגעים ולא פוגעים באחרים
ברשת .חשוב לעשות זאת יחד איתם ולשוחח על הדברים החשובים לכם ,ולא כסוג של מעקב.
 .3למדו אותם לא להישאר אדישים :להגיד די כשמישהו בקבוצה פוגע באחר (כי היום זה הוא ומחר זה את/ה,)..
ותמיד לדווח על פגיעות למבוגר שסומכים עליו.
 .4שמירה על פרטיות :רעננו עם הילדים את הגדרות הפרטיות שלהם בכל המדיות בהן הם עושים שימוש.
 .5תמונות :לא מעלים תמונת חושפניות או מביכות .לא של עצמכם ובטח לא של אחרים .מה שעולה לרשת נשאר
ברשת.
 .6ספרו להם על תופעות שליליות שעלולות לצוץ ברשת :דברו איתם על בריונים ,מתחזים ,פדופילים ,בריונות
ואלימות ,פורנוגרפיה ותכנים אלימים אחרים .לקבלת כלים לשיחה נכונה בנושא מיניות בריאה מומלץ להיכנס
לאתר מידע אמין על מין.
 .7המרוץ אחרי ההכרה הדיגיטלית בשיאו :לייקים  /תגובות  /פוסטים .היו ערים ודברו איתם על מה שהם מוכנים
לעשות כדי להיות פופולאריים ועל הסיכון בחשיפת מידע אישי לזרים.
 .8אין דבר כזה לייקים  /תגובות לנושאים שלילים :משמעותו של לייק  /או תגובה חיובית לפעולה שלילית הוא
להיות שותף למעשה השלילי!!! הסבירו כי ילד מגיל  12הוא בר ענישה ,ניתן לפתוח נגדו בחקירה פלילית
במשטרה ואילו ההורים חשופים לתביעות נזיקין ולקנסות כספיים!
 .9אתם הורים לילדים צעירים? אם לא עשיתם זאת עד עכשיו  -זה הזמן להתקין תוכנת סינון ,למחשב
ולסמארטפון .לפרטים כנסו לכלים לפיקוח ובקרת הורים.
 .10אחת לכמה ימים היכנסו ביחד איתם לוואטסאפ  ,לטיקטוק ,לאינסטגרם שלהם ,שימו לב לקבוצות השונות
אליהם הילדים מקושרים ,צורפו או הוכנסו ,בדקו את אנשי הקשר שלהם ,העוקבים ,האם יש שם זרים שהם
לא מכירים? עברו על שפת השיחה ובדקו את תיקיית התמונות  ,המדבקות וקבצי הווידאו.

אמא ,אבא אני רוצה סמארטפון!

ניסוי המסכים

סמארטפון? מתי ?

(למעבר לצפייה לחצו על התמונה)

(למעבר לצפייה לחצו על התמונה)

בקיצור...
נוכחות הורים פעילה  -לתרבות גלישה בטוחה
מלווים  -כמו בכל תחום אחר בחיים אנו ההורים מלווים את הילדים גם ברשת אנו נוכחים .חשוב שכהורים נייצר תשתית
לשיח הדדי פתוח דינמי ומתפתח לאורך הזמן בנושא התנהלות ברשת של ההורה ושל הילד.
לומדים  -דברו על סוגי האפליקציות בהן הם משתמשים ועל והחשבונות שהם פותחים .עברו יחד על האפליקציות
האהובות על הילדים ,ולימדו כיצד משתמשים בהן ,למה הן משמשות ומה מגניב בהן.
מקשיבים  -התאימו את המושגים לעולם התוכן שלהם ואת הניסוח לרמת ההבנה שלהם ,היו כנים ואל תתחמקו
ממענה לשאלות קשות .יתכן שתגלו שלילדיכם תחומי עניין שאינכם מודעים אליהם או שהם כבר מבקרים באתרים
ובפורומים שאינכם מכירים (או מכירים וחושבים שאינם מתאימים) .קבלו את דבריהם בסבלנות ובהבנה ,הסבירו את
הסתייגויותיכם ונסו לגבש ביחד עקרונות לגלישה בטוחה שיהיו מקובלים על כולם.
עוזרים  -חשוב שנעביר מסר לילדינו שאנו תומכים בהם ומקשיבים להם ויכולים להוות עבורם כתובת להתייעצות
ולעזרה.

הגדרות פרטיות  -בסיס למוגנות
סיסמא חזקה = אותיות (גדולות/קטנות)  +מספרים  +סימנים מיוחדים ,לפחות  10תווים  -לא פורצים!
תוכנת הגנה = חגורת בטיחות  -על מנת לצמצם אפשרות לפריצה ,גניבת מידע ושימוש ללא רשותך,
מומלץ להתקין תוכנת הגנה על הסמארטפון והמחשב.
עברו על הגדרות ומדיניות הפרטיות והחליטו ביחד איתם מהי מידת הציבוריות הרצויה לשיתוף צילומים ותכנים אחרים.

אחריות חברית ברשת חברתית
אמפתיה ,חמלה ועזרה  -לא לאטום אוזניים ,עיניים ופה מפני האחר ,החלש והנפגע .לא לעמוד מהצד שאחר נמצא
בצרה  -ראית אחר שנפגע? שנמצא בצרה?  -חובה להושיט יד לעזרה! לספר ולדווח זו לא הלשנה! זו אחריות חברית
ברשת חברתית!

שומרים על החוקים והכללים  -בדיוק כמו בחיים האמיתיים
הפצת תמונות פוגעניות ב  WhatsAppאו ברשת = עבירה פלילית  -כתם לכל החיים!
קבלת סרטון או תמונה לא צנועים? הורדת  /פתחת  /לחצת? אתם לא אשמים! מיד עוצרים  -מדווחים  -ואחרי הדיווח
מוחקים! לא מפיצים לחברים או אחרים!
זה”ב = זהירות בדרכים ,זה”ב = זהירות ברשת .שחוצים את הכביש אנו עוצרים ,מסתכלים לצדדים ורק אז חוצים .כך
גם ברשת בדיוק כמו בחיים האמיתיים :עוצרים ,חושבים ,ורק אז פועלים! בדיוק כמו שחוצים כבישים.

תקשורת אחראית  -להרגשה חיובית
שוחחו על חוקי המשפחה בשימוש ברשתות חברתיות ובהודעות – מותר להביע דעה ,אך נמנעים מפגיעה .לשמור על
שפה נקייה  -נסח את דבריך בזהירות ,בשפה ברורה ובלי לפגוע להעליב ,לקלל או לאיים על אחרים.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

למילה יש כוח! חשבו פעמים האם לשלוח...
זהירות מתחזים  -ברשת כל יום פורים
חבר אמיתי הוא חבר מוחשי! לא ווירטואלי!
לא מאשרים לרשימת החברים ,העוקבים  ,אנשי הקשר ,חברים שלא באמת מכירים!
אסור להיפגש עם זר או חבר שהכרת ברשת ,ואם כבר נפגשים ,להגיע בליווי מבוגר ,במקום ציבורי ותמיד
באישור וידיעת ההורים.
אל תקבל מתנות  /כסף  /משחקים  /סקינים מאנשים זרים שהכרת ברשת ,גם לא במשחקים.

הסכין והסמארטפון  -שניהם בכף ידך  -רק אתה קובע את אופן השימוש.
סכין במטבח היא כלי מעולה ,חיובי ונהדר לשימוש יום יומי ,אך בצורה לא זהירה אתה עלול לפגוע בעצמך ובצורה
אחרת ...אפילו לפגוע באחרים .אופן השימוש בסמארטפון בדיוק כמו בסכין חדה  -חיובי ,פוגעני או שלילי! בסופו של
דבר רק המחזיק קובע את אופן השימוש.

דוגמה אישית  -לפעילות חינוכית
הניחו את הטלפון בצד בזמן ארוחות ובשעות בילוי משפחתיות ,צאו יחד עם ילדיכם לחוות את העולם לא רק דרך
מסכים .שתפו את ילדיכם בשימושים שאתם עושים ברשת והראו להם כיצד אתם מתנהלים נכון ברשת .שמרו על איזון
בין השימוש ברשת ובין פעילויות אחרות .לדוגמא ,מומלץ לקבוע שבשעת ארוחת הערב יש איסור על מכשירים  -גם
לילדים וגם למבוגרים ,לא ייעשה שימוש במכשירים ,תנסו ותראו כמה זה כייף ונעים!

כניסה לתיקיית סרטונים באתר

כניסה לסרטונים בערוץ היוטיוב

לקבלת סיוע ועזרה התקשרו
או לחצו על הלוגו הרצוי

054-8858911

1202/3

050-7609900

1201
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מומלץ להדפיס ולתלות במקום מרכזי בבית
(מומלץ לרשום את מספרי הטלפון ליד בעלי התפקידים ואנשי הקשר)
(לתלות במקום מרכזי בבית  -על המקרר ,דלת החדר של הילדים)

להדפסה

הסמארטפון שאתה מקבל הוא מכשיר נהדר ונפלא ,אך אם לא משתמשים בו בחוכמה יש בו גם סכנה .אנו ,ההורים ,עורכים הסכם זה ובו
נפרט את התנאים והכללים לשימוש במכשיר ואת הזכויות והחובות של כולנו להתנהלות נכונה ובטוחה .המכשיר הוא שלנו ונמסר לך
בהשאלה אך החל מרגע קבלת המכשיר הוא באחריותך המלאה .אנו מאמינים כי אתה מספיק בוגר ואחראי להשתמש בו בצורה נכונה
ובחוכמה .הסמארטפון יישאר אצלך כל זמן שתעשה בו שימוש נכון ובטוח.
השימוש במהלך היום  -ביה"ס  -השימוש בסמארטפון בזמן ביה"ס אסור ,לא בהפסקה ולא בשיעור .המכשיר בתוך התיק כשהוא במצב
סגור וכבוי אלא אם ניתנה הנחיה אחרת .במידה ונקבל מידע כי המכשיר נפתח ללא אישור לא תוכל לקחת אותו לביה"ס.
בבית  -השימוש בסמארטפון אפשרי בהתאם לזמני השימוש שנקבע ביחד .מידי פעם ,אנחנו נכנס ביחד איתך למכשיר ונעבור ביחד על
ההתכתבויות בוואטסאפ ,הודעות ,תמונות וסרטונים ,על המשחקים והאפליקציות שהורדת למכשיר ,כל זאת על מנת לראות שהכל תקין.
אחריות הורים  -לידיעתך ,על המכשיר מותקנת תוכנת בקרת הורים חכמה שבודקת את פעילות המכשיר והמאפשרת לנו לקבל בזמן
אמת מידע האם אתה מקבל מידע שפוגע בך או שאתה פוגע באחרים .כאמור ,יש לנו זכות ויכולת להגביל את זמן השימוש והגלישה
במכשיר (לדוגמא בלילה ,בזמן ארוחה ,במהלך טיול ,בזמן פעילות עם חברים או המשפחה) ותמיד אנו ,ההורים ,יודעים את הסיסמא
לפתיחת הנעילה במכשיר.
אבטחת מידע ופרטיות  -לעולם לא מוסרים פרטים אישיים לזרים כגון :כתובת ,גיל ,מספר טלפון ,שם ביה"ס ,שעת סיום הלימודים,
תמונה או סרטן אישי .לא מקבלים מתנות מזרים :באפליקציות ,בהודעות או במשחקים כולל סקינים או מבצעים .לא לוחצים על קישורים
לא מוכרים ,לא מאשרים אנשים שלא באמת מכירים לרשימת החברים או העוקבים ,לא מתכתבים עם זרים ולעולם לא פוגשים אנשים
שהכרנו ברשת ללא אישור וידיעת ההורים .תזכור שבכל שאלה או בעיה אנו תמיד כאן בשבילך!
צילום והפצת סרטונים ותמונות  -לא מצלמים אחר ללא הסכמה ובטח לא מפיצים סרטון או תמונה של אחר במטרה לגרום לו לפגיעה.
לזכור שכל תמונה או סרטון שמצלמים ,גם אם לא שלחת לאף אחד ,יכולה להגיע לכל העולם .לכן לפני כל צילום חובה לעצור ,לחשוב
(אפילו פעמים) ורק אז לצלם ותמיד לחשוב לפני ששולחים או מפיצים .לעולם לא מצלמים או מפיצים תמונות או סרטונים חושפניים או
לא צנועים ,לא שלך ולא של אחרים.
עוצרים  -חושבים  -ורק אז מצלמים .זכרו  -ברשת :שיתפת אחד  -שיתפת עם כולם.
אלימות ,שיימינג ובריונות רשת  -אסור להשתמש בסמארטפון ובאפליקציות השונות לצורך פגיעה באחרים .בוואטסאפ ,באינסטגרם,
בטיקטוק  ,ברשת חברתיות אחרת ,בהודעות או משחקים לעולם לא מקללים ולא למעליבים אחרים .לא משתתפים בקבוצה ,דף ,סטטוס
או פוסט שמחרים חבר או גורם לאחר לפגיעה .אם ראית פגיעה בחבר או אפילו באדם אחר ,אנו מצפים ממך לא להשתתף בפגיעה ,לפנות
ולספר להורים או למורה על מנת שנוכל לעזור ולטפל בבעיה .אם נפגעת? הרגשת לא נעים? משהו קרה? אנחנו תמיד כאן עבורך!
זכור  -לדווח ולספר שאחר נמצא בצרה זו לא הלשנה ,חובה להושיט יד לעזרה כי היום זה הוא מחר זה אתה! לכולנו יש לנו אחריות
חברית ברשת חברתית!
משחקי רשת ואפליקציות  -לא מוסרים פרטים אישיים ,לא מתכתבים או משחקים עם זרים שלא באמת מכירים ,הרגשת לא נעים או
פגיעה במהלך המשחק מיד עוצרים ופונים להורים .לא רוכשים מוצרים שונים ברשת ללא אישור וידיעת ההורים ,גם במשחקים זוכרים את
כל כללי הבטיחות הרגילים .הורדה של אפליקציה ,משחק או תוכנה תמיד מהחנות הרשמית

בכל שאלה או בעיה אנו ההורים תמיד נמצאים כאן לעזרה ,אנו תמיד כאן עבורך ובשבילך
שם וחתימת ההורים:

שם וחתימת הילד:

________________________________

________________________________
להורדה או הדפסה

GiladHan10@gmail.com

עשרת הדברות לגלישה בטוחה
להורדה או הדפסה

גלישה נעימה ובטוחה לכולם!
ליצירת קשר לחצו כאן או בכל דרך שתבחרו

