אתם יודעים ש...
רבע מבני

הנוער היו עדים למקרה של חרם שפורסם ברשת

40%

מהילדים ובני הנוער נתקלים בתוכן לא מתאים לגילם
ובבריונות ברשת

ילדים ובני נוער גולשים בממוצע בין ארבע

לשבע שעות ביום

40%

מהילדים יענו לפנייה של מישהו שהם לא מכירים ברשת,
אבל רק  18%יספרו על כך להוריהם

ילדים השרויים בדיכאון ו/או המצויים ביחסים לא
טובים עם הוריהם חשופים יותר לסכנות ברשת
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ילדים קיבל הצעה בעלת אופי מיני ברשת או שודל לכך

כ 75%-מבני הנוער טוענים כי ההורים שלהם לא מעורבים כלל
בפעילות שלהם ברשת

51%

מההורים דיווחו כי אין להם/לא יודעים אם יש להם תוכנות
סינון ומעקב שימוש באינטרנט

עלון זה הופק במסגרת היום הלאומי לגלישה בטוחה באינטרנט
תשע"ב ,בסימן 'משפחה ברשת'

ילדים שהוריהם משוחחים אתם על חייהם ברשת ,בטוחים יותר:
מעלים פחות מידע ותמונות של עצמם לרשת ולא משוחחים עם זרים

מתוך מחקרים שפורסמו ב2011-

פרטים נוספים באתר המשרד לביטחון הפנים www.mops.gov.il
משרד החינוך 'אתיקה ומוגנות ברשת'www.facebook.com/MadaTech.SafeInternet

ובדף הפייסבוק של

משרד החינוך

הורים על בטוח
ברשת האינטרנט

נשמע לכם מוכר?

מה עושים?

הבן שלי אלוף במחשבים ,אני מסודר!
העיקר שהוא יושב בחדר ולא מסתובב בחוץ...

שוחחו עם ילדיכם על חוויותיהם החיוביות והשימושים שלהם ברשת
האינטרנט ,כדי ליצור איתם שפה משותפת

לבת שלי יש  2,000חברים בפייסבוק

גלישה בבית אינה מבטיחה מוגנות ,ילדיכם עלול להיות חשוף למידע
מסוכן שאינו תואם לגילו ולתקשורת עם אנשים זרים

שעות הוא על המחשב ...אני לא יודעת מה הוא עושה שם!

שוחחו עם הילדים על ההבדל בין הלשנה לדיווח ,ההשלכות של לשון
הרע ומשמעות החשיפה של פרטי מידע אישיים

אני מרגיש בטוח ,יש לי תוכנת סינון בבית
כל היום היא באסמסים...
נתתי לו עונש לא להיות על המחשב
אצלנו מדברים על הכול...

הגלישה ברשתות חברתיות מותרת מגיל .13
מומלץ להקפיד על נהלים אלה!

לאן ולמי פונים?
המשרד לביטחון הפנים

פנייה לרכזי מצילה בישובים ,פרטים נוספים mezila.mops.gov.il -ו/או מנהלי תכנית
“עיר ללא אלימות” בישובים ,פרטים נוספיםcwv.gov.il -

משרד החינוך
פניות ותלונות הציבור וקו פתוח לתלמידים
מוקד שירות חינוך ,1-800-25-00-25 :קו פתוח לתלמידים1-800-222-003 :
דף הפייסבוק :אתיקה ומוגנות ברשת www.facebook.com/MadaTech.SafeInternet
כתובת אתר האינטרנט www.education.gov.il

איגוד האינטרנט הישראלי
פורטל גלישה בטוחה “יותר חכמים מהאינטרנט”
קו חם לפנייה ודיווח על פגיעה/הטרדה באינטרנט בטלפון03-9700911 :
כתובת אתר האינטרנט www.safe.gov.il

Yelem

עזרו לילדיכם להגדיר את מאפייני הפרטיות שלהם ברשת

פורטל המידע ,הייעוץ והתמיכה לנוער וצעירים ,בו מתנדבים אנשי מקצוע למטרת
ייעוץ ותמיכה צ’אט ,פורום ודוא”ל  -כתובת אתר האינטרנט www.yelem.org.il

מסך המחשב ,טלוויזיה ,טלפון ,טאבלטים  -כולם אמצעי חיבור לרשת,
ובכולם חשוב לשמור על גלישה אחראית ובטוחה

ער”ן

תוכנות סינון אינן פתרון מוחלט להגנה על ילדכם

שירות המציע עזרה ראשונה נפשית עם הקפדה על סודיות ועל אנונימיות
טלפון  24שעות במספר1201 :
 ICQשמספרו ,12010 :כתובת אתר האינטרנט www.eran.org.il

סהר

פתחתי לבת שלי הקטנה פרופיל ברשת החברתית

הוצאת המחשב והטלפון מידי ילדיכם ,אינה פותרת התנהגות בעייתית -
רצוי לחנך לגלישה אחראית ובטוחה
שוחחו עם ילדיכם על מקרי אלימות שפורסמו ברשת בארץ או בחו"ל

הורים יקרים ,רשת האינטרנט יוצרת לנו ולילדנו עושר רב של הזדמנויות
מגיל צעיר :חיבור בין אנשים ,צריכת מידע ,במה להבעת דעות ועוד .לצד
ההזדמנויות ,חשוב לזכור כי בגיל צעיר קשה יותר להכיל את כמות המידע
שברשת ,להבין את מכלול ההשלכות החברתיות של תקשורת אינטרנטית ואת
החשיבות של שמירה על הפרטיות .הסכנות שאליהן עלולים הילדים להיות
חשופים כוללות :הפצת שמועות ,חרם ,התחזות ,הטרדה ,סחיטה ,חדירה לפרטי
מידע אישיים ועוד  -העלולים להיות עבירה על החוק.

תפקידנו להיות הורים משמעותיים גם באזור חיים זה.

שימו לב לשינוי במצב הרוח של ילדיכם  -שינוי קיצוני עשוי להעיד על
מצוקה .שוחחו ובררו מה מקורה

סיוע והקשבה ברשת  -תמיכה נפשית
 ICQשמספרו179201498 :
1
צ’אט אישי באתר  www.sahar.org.ilדואר אלקטרוניsahar.help@gmail.com :

אל”י  -אגודה להגנת הילד
עמותה הפועלת לסיוע לילדים הסובלים מהתעללות פיזית ,מינית ,רגשית והזנחה.
בטלפון חינם שמספרו1-800-22-3966 :
כתובת אתר האינטרנט  www.eli.org.ilדואר אלקטרוניhotline@eli.org.il :

המועצה לשלום הילד

בטלפון שמספרו 02-6780606 :דואר אלקטרוניncc@children.org.il :

עברו יחד על רשימת החברים והסבירו לילדיכם את הסכנות הכרוכות
ביצירת קשר עם מבוגרים שאינם מכירים

עמותת אשנב

טלפקס 03-5032786 :דואר אלקטרוניinfo@eshnav.org.il :

