
אנחנו כמעט מוגנים רק עוד דבר אחד:

�ק או אמיתי?

מופעל על ידי

אחת התופעות שמאפיינת את החיים ברשת היא ריבוי ידיעות המפיצות מידע לא 
מבוסס ואף שקרי.

ידיעות כאלו עלולות לגרום לפחד מיותר או לשאננות מסוכנת. לכל אחד מאיתנו 
יש את הכוח לעצור את זה!

הטילו ספק בידיעה שנשמעת לכם קיצונית מידי ולא אמינה באופן בולט

הצליבו את המידע שקיבלתם עם עוד מקור, גשו לאתר הרשמי של הגוף או 
המשרד הממשלתי ממנה המידע כביכול הגיע.

מה עושים?

התייעצו עם קרובי משפחה או חברים לפני שאתם ממשיכים להפיץ

חשבו פעמיים לפני שאתם מפיצים מידע מבהיל - האם אתם בטוחים שהוא 
מדויק?

www.isoc.org.il  :למידע נוסף ניתן לפנות לאתר איגוד האינטרנט הישראלי
safe@isoc.org.il :או בדואר אלקטרוני

מוקד המשרד לאזרחים ותיקים: 8840*

להתנדבות ב"באים לטוב", המערך הלאומי להתנדבות ותיקים
חפשו בגוגל "באים לטוב" 
או פנו למוקד המשרד לאזרחים ותיקים *8840 

כללים לגלישה
בטוחה ומהנה

באינטרנט
באמצעות המחשב

והטלפון החכם

מופעל על ידי



לגלוש, לשחק, לשמור על קשר

כיצד להגן על עצמנו  באינטרנט? 
בביטחון ובהנאה

התחזות
למשרד ממשלתי

או חברות גדולות ומוכרות
הודעות הנשלחות מגוף רשמי

לכאורה ודורשות תשלום או מידע איש
 בנוגע למיסים, ביטוח לאומי, פנסיה,

תשלומי חשמל, 
חבילות בדואר וכו'

הגרלות והתחזות 
לארגוני צדקה או 

למפעל הגרלות לגיטימי 
ופניה לאנשים ברשת 

תוך הודעה שזכו בתחרות או 
מבקשים תרומה כספית

התחזות 
לתמיכה טכנית

מצביעים על בעיה מזויפת
 במחשב או במכשיר הנייד

 ומבקשים להשתלט עליו מרחוק.

איומים בגניבת מידע
ובהפצתו

הודעה שקרית שדורשת כופר
ואן לא ישולם יופץ מידע אישי 

מתוך המכשיר הפרטי -
תמונות, סירטונים, סיסמאות

וכיוצ”ב

הכי חשוב לזכור:
ברשת הדברים לא תמיד כפי שהם נראים - הטילו ספק במוזר, בבלתי צפוי ובחריג

: ם כ ל ו  ר ז ע י ש ם  י י ש ו מ י ש ם  י פ י ט

הימנעו מלחיצה על קישורים לא מוכרים 
שהגיעו אליכם ללא בקשה מצדכם

בדקו את המידע שקיבלתם באמצעות מקור נוסף 
(עדיף אתר רשמי ומוכר)

התקינו אנטי וירוס גם למחשב וגם לטלפון החכם 
(ניתן להיעזר באיש מקצוע)

עדכנו את הטלפון החכם והמחשב לעיתים קרובות

הפעילו חבר/ה טלפוני - ודאו שיש לכם בן משפחה 
מהימן או בן אדם שאפשר להתייעץ איתו או איתה 
בנושא גלישה בטוחה ושימוש מושכל בטלפון חכם 

ובאינטרנט

לעולם אל תשלחו סיסמאות או קודים אישיים 
לאחרים (גם לא לאנשים מוכרים)

בדקו היטב את כתובת השולח או האתר 
אליו נכנסתם - האם האתר מאובטח? האם 

הכתובת רשומה נכון?

המדריך לשימוש זהיר ובטוח באינטרנט

כמה צעדים קטנים כדי לחזק את תחושת הביטחון ולהגן על עצמנו
בעת השימוש בטלפון החכם ובמחשב האישי

זיכרו 
ברשת הדברים הם לא תמיד כפי שהם נראים - כדאי להטיל ספק במוזר, בבלתי צפוי ובחריג

סיסמאות ופרטים אישיים
זכרו: לעולם אין למסור סיסמאות, פרטי אשראי ופרטים אישיים לגורם זר

התקינו אנטי וירוס :
תוכנת אנטי וירוס אמורה להגן על המחשב או הטלפון ממרבית הוירוסים שנשלחים אלינו. ניתן למצוא תוכנות 
אנטי וירוס מצוינות חינמיות או בתשלום סימלי ברשת. (במרבית המקרים ניתן להסתפק בתוכנה המוצעת עם 

המחשב/טלפון, ובלבד שהמערכות מעודכנות)

הגדירו אימות דו שלבי:
בעזרת אימות דו שלבי המגן על חשבונות המשתמשים באמצעות דרישה להזדהות כפולה ניתן למנוע את מרבית 

ניסיונות הפריצה/ השתלטות מרחוק על המכשיר

הקדישו תשומת לב לזיהוי השולח של המייל או ההודעה. גם אם נראה שההודעה ממוענת אליכם באופן אישי, 
שאלו את עצמכם, האם אתם מכירים את מי ששלח?

אל תפתחו את ההודעה, אל תמסרו פרטים אישיים ואל תפיצו את ההודעה הלאה. אם אינכם מכירים את השולח 
או שההודעה נראית חשודה, יש למחוק אותה.

לפני שאתם לוחצים על קישור, שלחו הודעה חזרה לשולח ושאלו אותו אם אכן הוא העביר את הקישור (הלינק) 
ואם מדובר בקישור בטוח.

אף גורם רשמי לא יבקש מכם סיסמה או פרטים חסויים  •
בחרו סיסמאות שונות וקשות לאיתור.   •

רשמו לעצמכם את הסיסמאות בדף הרחק מהמחשב  •

כדי לחזק את ההגנה על הטלפון או המחשב הקפידו להתקין תוכנות ואפליקציות
מאתרים רשמיים בלבד:

אל תלחצו על קישורים (לינקים) ממקורות לא ידועים, זו הדרך הנפוצה ביותר
לפגיעות באמצעות האינטרנט:

תוכנות  למחשב- הורידו רק מאתרים של חברות מוכרות דוגמת Microsoft, Google, Adobe וכו'
אפליקציות לטלפון החכם- השתמשו רק בחנות האפליקציות-  Google Play לאנדרואיד ו-App store לאייפון


