טיפים לגלישה בטוחה באינטרנט:
(תקציר מדף מידע של המשרד לביטחון הפנים).

 . 1הפרופיל האישי
נבחר

לא להכניס

חושף מידע עלינו –

הפרטים

את

הבאים  ,הם

מסכנים

*מספר הטלפון האישי שלנו – נייד או בבית
*כתובת מגורים שלנו
*שם בית – הספר בו אנו לומדים
* שם העיר בה אנו גרים

.2

הסיסמה

שלנו –

כך נבטיח שהיא

חזקה

!

*נבנה סיסמה ארוכה
*נרכיב אותה מכמה תווים השונים זה מזה
*לא נשתמש בתאריך הלידה שלנו
*לא נשתמש בתאריכי הלידה של חברים טובים שלנו
*לא נשתמש במספר הטלפון האישי שלנו – גם לא בשינוי קידומות

 .3מצאתי

חבר

כיצד מתכננים

חדש

באינטרנט

פגישה

ראשונה

בטוחה

:

*לקבוע צ'ט קולי עם מצלמה כדי לדעת ולראות עם מי אני נפגש
*לקבוע את הפגישה במקום ציבורי כמו – קניון
*לבוא עם חבר לפגישה
*לספר להורים ולחברים על הפגישה שאני מתכנן ועל מיקומה
*לא להיפגש רק כי נחמד לנו בצ'ט
*הפגישה הראשונה היא מסקרנת ומסוכנת – לא נפגשים לבד

אותנו

:

.4חוק

האחריות הפלילית

–

האם תקף לגבי הרשת ומאיזה גיל ?
*חוק האחריות הפלילית תקף גם לגבי הרשת
*ילד מגיל  12נושא באחריות.

 .5אפליקציות – יישום – ותוכנות :
*הוספנו יישום – נבדוק שההגדרות האישיות בפייסבוק לא השתנו .
*אישרנו יישום – רק לאחר שקראנו היטב את התנאים ואנו בטוחים שלא מעבירים מידע
אישי על החשבון שלנו למקומות נוספים.
הפרטים האישיים הם שלכם ושומרים על פרטיותכם-
הקפידו לא לפזר אותם ברחבי הרשת !

 .6תוכנות קונים ומתקינים רק ממקור ידוע ואמין :
*כדי להגן על המחשב שלנו מפני תוכנות זדוניות של וירוסים ,
* כדי שלא יחדירו למחשב שלנו תוכנה המאפשרת להפעיל את המצלמה שלנו מרחוק ללא
אישורנו וידיעתנו.

 .7מצלמה במחשב נייד :
*המצלמה היא דו כיוונית !
*כדי להגן על הפרטיות שלנו – נדביק כיסוי על עינית המצלמה
כדי שלא ניתן יהי לצלם אותנו ללא רשותנו !
*כדי לצלם אותנו יש לבקש את רשותנו  ,זכותנו לסרב !
*פייסבוק זוכר ולא מוחק  -גם בעוד  50שנה  ,התמונות שהועלו אינן ניתנות למחיקה.

 .8הרשת היא של כולנו :
צריך לכבד את המרחב הציבורי ברשת ולא לפגוע בפרטיות של החברים בה.
הרשת פתוחה לכל והיא לא המקום המתאים ליישוב סכסוכים אישיים !
*מקימים קבוצת חרם  :גם אני לא מדבר עם מיכל !
*מיכל לא חברה שלי לכן אתעלם – זה לא מעניין אותי
*אני בוחר לא להשתתף כי זה פוגע מאוד במיכל
קבוצה בפייסבוק נגד מישהו היא הרסנית ,היא עלולה לגרום לנזק נפשי שלא עובר לעולם
ומוגדרת כעברה פלילית שניתן לתבוע בגינה – פלילית ואזרחית.

 .9ראיתי בסטאטוס של חבר שהוא נמצא בבעיה רצינית:
אני דואג ורוצה לעזור לו -
*אדבר עם חבר טוב שלו
*אשתף אנשי מקצוע שיכולים לעזור ולהציל .
*אדבר עם ההורים שלו
יש שוני בין הלשנה לדיווח –כשאני דואג אני מדווח  ,לא מלשין ולא שותק,זו חברות !
דיווח לאיש מקצוע יכול להציל חיים

למי ולאן פונים :
שם
האגודה
איגוד
האינטרנט
הישראלי
Yelem
ער"ן

סהר

מידע

מס' טלפון

קו חם לפניה
ודיווח על פגיעה
 /הטרדה
באינטרנט
פורטל המידע ,
הייעוץ והתמיכה
לנוער וצעירים
 24שעות
עזרה ראשונה
נפשית ם הקפדה במספר 1201
גמורה על סודיות
ואנונימיות
סיוע והקשבה
ברשת – תמיכה
נפשית

כתובת אתר האינטרנט
www.safe.org.il

03-9700911

צ'אט  ,פורום ודוא"ל
www.yelem.org.il
ICQשמספרו
צ'אט באתר :
12010 www.eran.org.il
ICQשמספרו
צ'אט אישי באתר :
179201498 www.help@gmail.com
דוא"ל
Sahar.help@gmail.com

אל"י

אגודה להגנת
הילד  ,עמותה
הפועלת לסיוע
לילדים הסובלים
מהתעללות
פיזית ,מינית,
רגשית והזנחה.

טל.חינם
1-800223966

www.eli.org.il
דוא"ל
hotline@eli.org.il

