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המדור

מרים

קרץ
קוץ

ברשת,

איך תדעו שהילד
נחשף אליה או
מתנהג
בעצמו כמו בריון
אתם

ומתי

צריכים

להתערב?
האינטרנט
מיוחד ליום
הבטוח ,שחל מחר
מדור

צילוםאילוסטרציה

פקל״לדרשתביטחון

$DN2$מפניו$DN2$ולהשוות אותו לפתיחת דלת
ניו
גם אם אתם משוכנעים שכבר
מה כדאילעשות?ליזום שיחה עם
^^
כשהם לבר
לארם זר
הילדולשאול שאלות ישירות כמו :האם
דיברתם עםהילדים על שימוש
C9
פייםבוק ,וכאן כדאי להרגיש את השי־
$TS1$השיתופים$TS1$
איגוד האינטרנט:בטלפון
מישהו פוגע בך באינטרנט? למה אתה
באינטרנט
נבון וזהיר
1190079-30
עשו
תופים
$DN2$השיתופים$DN2$
 safe@isoc.org.ilאו דרך אתר
והלייקיםלפוםטים מאיימים או במייל:
לווטםאפ/פייםבוק? לה־
$TS1$להציע$TS1$
לא נכנם יותר
במרחב האינ־
$TS1$האינטרנטי$TS1$
זאת שוב .שימוש בטוח
מבזים.השלישי הוא ווטםאפ ,וכאן כראי
שותפים
חכמים מהאינטרנט״.
״יותר
$DN2$להציע $DN2$עזרה .חשוב מאורלהסבירלילדים
נטרנטי $DN2$הוא כמו זהירות בדרכים :זה לא
טרנטי
ציע
מהי בריונות ברשת ,כיילדים לא תמיר להסביר את משמעות ההשתייכות לק־
$TS1$לקבוצה$TS1$
משטרתישראל ,משרד החי־
$TS1$החינוך$TS1$,
בקו החם:
משהו שמסבירים פעם אחת ,אלא משהו
גדולה ,ושזו לא תכתובת פרטית.
בוצה
$DN2$לקבוצה$DN2$
$DN2$החינוך $DN2$,המשרד
נוך,
מבינים את ההשלכות של הפצת חומר
שמשננים כל העת ומוודאים הפנמה.
לביטחון פנים,ער״ן ,המוע־
$TS1$המועצה$TS1$
גוגל ,פייםבוקישראל,
$DN2$המועצה $DN2$לשלוםהילד,
צה
מביך ,מטריד ,מזויף,פוגעני ,מפחיד או
האינטרנט הבטוח,
מחר הוא יום
פדנים?
למי־
y-elem
אתר
להתרחש
יכולה
מקוונת
בריונות
מאיים.
בטוח
לאינטרנט
המרכז
ועור.
ויצאנו לברר עם
בבלוגים,
בפייםבוק ,בווטםאפ ,בטוויטר,
המצוקה
אפשר להוריד את ״סרגל
בסכומים לאגדולים(בין  10ל־ 13
של איגוד
האינטרנט הישראלי ועם
ברוא״ל ,אתרי אינ־
$TS1$אינטרנט$TS1$
בצ׳טים ,בפורומים,
של אשנב״ולהתקין במחשב וכך הילד
אפשר להתקין תוכנות
שקל בחורש)
עלינולעשות:
עמותת אשנב מה בעצם
מילולית,
$DN2$אינטרנט$DN2$ועור .היאיכולהלהיות
טרנט
איך
(פורנו) .יכול לדווח מיידית על אירוע חריג:
סינון אתריםבעלי תוכןבעייתי
מהלהסביר ,ואם כבר יש בעיה
והיאיכולה להתבטא גם בפרסום של
על פי החוק ,ספקי האינטרנט אמורים
לבקש עזרהוייעוץ .שירותי הייעוץ
 eshnav.ourtoo1bar.comטלפון עזרה
לספק זאת בחינם .תוכנות האנטי וירום
תמונות או סרטונים.
והעזרה הם חינמיים.
באשנב 03 5067546 :מעברלכך ,לפ־
$TS1$לפחות$TS1$
$DN2$לפחות $DN2$פעמיים בשנה עורכת אשנב כנסים.
חות
במסגרת סינון דואר זבל אי־
$TS1$אימיילים$TS1$
מסירות
כאשר
מוגדרת פלילית
בריונות
אשנב היא עמותה התנד־
$TS1$התנדבותית$TS1$,
עמותת
באחריות
3/6
הכנס הקרוב ,ב־
מדובר גם באיומים ,התחזות ,פגיעה מיילים
בותית,
בותית$DN2$,
יעסוק
$DN2$אימיילים $DN2$בעייתיים (רמאויות ועוקצים,
שמתמקדת בהגברת המודעות
ההורים ויתקיים בסינמטק ת״א.
פיננסיים
שירותים
לספקי
התחזות
כאלה
לשון
בפרטיות,
וליצי־
$TS1$וליצירת$TS1$
באינטרנט
השימוש
ועוד)
הרע .למעשים
להשפעות
אתם
תוצאות שהן גם פיננסיות.
יש
רת
ירת $DN2$קהילת אינטרנט אחראית .העמותה
עלוליםלהיתבע על בריונות של הילד
מציעהייעוץ מקצועי והדרכה.
לתבוע .חשוב לדקדק
ולחלופין
ברשת,
למרכזלאינטרנט בטוח יש קו פתוח
השימוש
שעוסק בתופעותהלוואי של
עםהילדיםולהסביר שגם אם רק עשו
$TS1$הקשורים $TS1$לייק או שיתוף לפוסט מאיים על ילד
ברשת(התייחסנו בעיקרלנושאים הק־
שותפים כמו יוזם
נחשבים
אחר ,הם
שורים
קשורים$DN2$לילדים ובנינוער ,אבל ישעור):
הפוסט.
תמיכה בנושאי
זהו מענה אנושי של
חשוב לא פחות להסבירלילדים את
בריונות ,הטרדות ,קבוצות שנאה ,הת־
$TS1$התחזות$TS1$,
משמעות העלאתצילומים לרשת .הם
חזות,
חזות$DN2$,לשון הרעוזיוף וזיהויהפוגעים,
*"
צריכיםלהבין שמאותו רגע אין להם
התמכרויות ושמירה על פרטיות
זיהוי
שליטה עלהצילוםועל מה שייעשה בו.
(פריצהלחשבונותרוא״ל ,פייםבוק וכ־
$TS1$וכדומה)$TS1$.
חשוב להסביר את נושא הפרטיות :לא
ומה) $DN2$.אנשי הקויכוליםלעזור לכם
דומה).
לעולם פרטים אישיים כמו מספר
$TS1$להסיר $TS1$למסור
ולפייסבוק ,ובבקשה לה־
בפנייהלגוגל
פוגעניים .טלפון או כתובת.לילדים רבים יש היום
הסיר $DN2$מיידית תכנים או תמונות
סיר
את מספר כרטיס האשראי של ההורים,
היזהרר מצ׳טיכו
להורדת מוזיקה .חשוב שההורים יסבירו
הבית

בבית .השני הוא

אבל מערך הסינון לא תמיר עקבי.
עוד מידע,

•בייונותמ«ד'י^םיברבבית

לייעוץ,
אבל לפני שמגיעים
לשים לבלסימני

אזהרה

שיכוליםלהעיר על
בחדר,

מוחלטת

שימוש

כראי

את רגישות המידע.

אצלהילדים

ביקשנו

$DN2$אשנב$DN2$,
נב,
הסתגרות
פגיעה:

חה
$DN2$מומחה$DN2$
אובססיבי או הימנעות

ממחשב

םמארטפון ,שי־
$TS1$שינויים$TS1$
או

נויים $DN2$קיצוניים בהרגלי האכילה ,חו־
$TS1$חוסר$TS1$
נויים

סר
וסר $DN2$סבלנות לסביבה הקרובה ,הימנעות
ממפגשים חברתיים ,קשיי שינה ,ירידה

בלימודים,
קיצונית

הרטבתלילה.

מנכ״ל

מברוך חינוך מעמותת אש־
$TS1$אשנב$TS1$,
ג.ג.

מערכות ויועץ מומ־
$TS1$מומחה$TS1$

במערכות מידע ומערכות מידע

גיאוגרפיות ,לדרג עבורנו

הפעולה באינטרנט על
הבעייתיים

ביותר

הם

בחדרים נפרדים ,לא
שהכי חשובלהזהיר

פי

את

שרות

רמת הסיכון:

צ׳טיםאונליין

מושגחים .זה הדבר
את הילדים מפ־
$TS1$מפניו$TS1$

הסברה ועזרה

במצוקה:

