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 www.isoc.org.il :لمعلومات أخرى من الممكن التوجه لموقع جمعية االنرتنت اإلرسائيلي
safe@isoc.org.il :او في الربيد االلكرتوني

مركز استعالمات الوزارة للمواطنني كبار السن: 8840*

للتطوع في "جيت بوقتك " المنظومة القطرية لتطوع كبار السن 
ابحثوا في جوجل  "جيت بوقتك" او توجهوا لمركز استعالمات 
للمواطنني كبار السن *8840

قواعد لتصفح 
االنرتنت 

امنة وممتعة 
في االنرتنت 

بواسطة الحاسوب 
الهاتف الذكي

نحن تقريبا محميني تماما، تبقى شيء واحد أخري :

تعاملوا بشك مع االخبار التي تبدوا لكم متطرفة جدا وليست امينة بصورة بارزة

استشريوا اقاربكم او اصدقائكم قبل ان تنرشوا االخبار التي وصلتكم لألخرين.

فكروا مرتني قبل نرش اخبار مثرية للذعر – هل أنتم متأكدون من صحة االخبار التي 
وصلتكم.

قارنوا المعلومات التي وصلتكم مع مصدر اخر، ادخلوا الى الموقع االلكرتوني الرسمي 
التابع للمؤسسة او الوزارة للتأكد من صحة المعلومات التي وصلتكم.

احدى الظواهر التي تمزي الحياة في ظل شبكات التواصل هي كرثة مواقع االخبار التي تبث 
معلومات مشكوك بصحتها وحتى الكاذبة منها. اخبار كهذه من الممكن ان تؤدي لذعر غري 

رضوري او لعدم اكرتاث خطري. لكل منا القدرة على إيقاف هذه الظاهرة.

مزيف ام حقيقي؟

ماذا ممكن ان نفعل؟
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خطوات صغرية تؤدي الى زيادة الشعور باألمان والوقاية عند استخدام الهاتف الذكي 
والحاسوب الشخصي

قوموا بتزنيل تطبيق حماية من الفريوسات

زيادة الشعور باألمان والوقاية عند استخدام الهاتف الذكي او الحاسوب قوموا بتزنيل 
تطبيقات من مواقع رسمية.

خطوتان اعداد المصادقة  

ال تنقروا على روابط غري معروفة، هذه الطريقة األكرث شيوعا للعرضة النتهاكات عن طريق االنرتنت.

تطبيق الحماية من الفريوسات وظيفته حماية الحاسوب او الهاتف الذكي من اغلب الفريوسات التي ترسل الينا. 
يوجد تطبيقات مجانية ذات جودة عالية او بتكلفة زهيدة في الشبكات العنكبوتية. (في معظم الحاالت يمكن 

االكتفاء بالربنامج الموجود بالحاسوب او الهاتف الذكي وبرشط ان تكون األنظمة محدثة

برامج للحاسوب – قوموا بتزنيل من مواقع رسمية مثال: Microsoft, Google, Adobe الخ...

بمساعدة التحقق من خطوتني بواسطتهما تحمي حسابات المستخدمني من خالل طلب مصادقة مزدوجة وهكذا 
ممكن منع معظم محاوالت القرصنة / السيطرة عن بعد على الجهاز

كرسوا اهتماما للتعرف على المرسل للربيد االلكرتوني او الرسالة. حتى لو بدت الرسالة • موجهة اليكم بشكل شخصي، من 
المهم التعرف على هوية المرسل.

ال تفتحوا الرسالة، ال ترسلوا تفاصيل شخصية وال تبعثوا الرسالة لألخرين. اذا لم تعرفوا هوية المرسل او اذا اثارت الرسالة 
بكم الشك، يجب حذف الرسالة .

قبل ان تقوموا بفتح رابط ارسل اليكم، اسألوا المرسل فيما اذا كان هو نفسة من ارسل الرابط وفيما اذا كان الرابط امن 
لالستعمال .

لن تطلب منكم أي مؤسسة رسمية كلمات رسية او تفاصيل شخصية  •
اختاروا كلمات رس مختلفة وصعبة التخمني   •

انسخوا كلمات الرس على ورقة واحفظوها في مكان بعيد عن الحاسوب.  •

 iphone-ل App store-ו Android -ل Google Play - تطبيقات للهاتف الذكي- استخدموا متجر التطبيقات فقط

تذكروا
بالشبكة العنكبوتية مهم نفكر ونشكك باألشياء التي تبدو غريبة وغري اعتيادية 

كلمات رس وتفاصيل شخصية 
تذكروا: ال ترسلوا ابدا, كلمات رس, تفاصيل بطاقة االئتمان وتفاصيل شخصية 

ألي مؤسسة او منظمة غريبة.

الدليل لالستخدام االمن باألنرتنت تصفح االنرتنت، لعب, البقاء بتواصل – في امان ومتعة
كيف نحافظ على أنفسنا في االنرتنت 

التنكر كمكتب حكومي 
او رشكة كبرية 

ومعروفة.
 رسائل التي يبدو وكأنها ترسل من مؤسسة رسمية وفيها 
اما يطلب دفع مبلغ ما� او طلب معلومات شخصية 
بخصوص �ائب، تأم� وطني، تقاعد، فاتورة الكهرباء، 

طرود بريد وما ا� اخرة.

يانصيب والتنكر 
لمؤسسات زكاة او 

رشكة يانصيب رسمية

للناس � ا�ن�نت واع�مهم بأنهم فازوا � مسابقة، او 
طلب ت�ع ما� منهم.

التنكر كدعم تقني

ا¥شارة ا� مشكلة زائفة � الحاسوب او � الهاتف خلوي 
وطلب السيطرة علية عن بعد لحل ا¦شكلة.

تهديدات برسقة 
معلومات شخصية 

ونرشها .
̈ها . تهديدات بªقة معلومات شخصية ون
̈ها - تهديدات بªقة معلومات شخصية ون

رسالة كاذبة التي تطلب دفع جزية واذا » يتم دفعها يتم 
التهديد بن¨ معلومات شخصية من الهاتف الخاص -صور 

، فيديوهات، كل³ت ² وما الخ

من المهم جدا ان نتذكر
في االنرتنت األمور ليست دائما كما تبدو للوهلة األولى – تعاملوا بحذر وشك مع األشياء 

التي تبدو غريبة , غري متوقعه وخارجة عن المألوف 

نصائح عملية سوف تساعدكم:
امتنعوا عن الضغط على روابط غري مألوفة 

التي وصلتكم بدون طلب منكم.

عدم ارسال ارقام رسية او رموز تشفري 
شخصية لألخرين ابدا (حتى ألشخاص 

تعرفونهم)

قوموا بتزنيل التحديثات الخاصة بالهاتف 
الخلوي والحاسوب بني الحينة واألخرى.

افحصوا جيدا عنوان المرسل لكم او موقع 
االنرتنت الذي دخلتم الية – هل موقع 
األنرتنيت محمي؟ هل العنوان مسجل 

بصورة صحيحة؟

قوموا بتزنيل تطبيق حماية من الفريوسات 
في الحاسوب والهاتف الخلوي (من الممكن 

طلب المساعدة من شخص يعمل في مجال 
التكنلوجيا)

تساعدوا بصديق/ة هاتفي – تأكدوا بانه لديكم 
احدى قرائب العائلة ذو مهارات تكنلوجية او 

شخص من الممكن استشارته/ا بخصوص اإلبحار 
االمن في االنرتنت واالستعمال الحكيم للهاتف 

الذكي واالنرتنت

افحصوا المعلومات التي وصلتكم بواسطة 
مصادر أخرى (من المفضل رسمية 

ومعروفة)
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