משרד החינוך
הוועדה המשרדית לגלישה בטוחה ברשת

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת
5.2-10.2.17

ילדים ובני נוער" חיים ברשת "חלק ניכר

ההכוונה ההורית משמעותית עבורם,

משעות היום  .הרשת  ,כמרחב חיים נוסף,

שכן אנו מביאים איתנו את הידע

אשר

גם אם ילדינו

מביאה עימה מאפיינים ייחודיים

מאפשרים לנו לנוע מהזדמנויות והנאה דרך

וניסיון החיים שלנו
השבוע

הלאומי לגלישה בטוחה

לנו ,ההורים

נמצא השנה בסימן של "עושים

וצוותי החינוך ,תפקיד משמעותי בחינוך

שינוי בחברה – וברשת מושיטים יד

ובליווי להתנהלות חיובית ,ערכית ואחראית .

לעזרה .השבוע יתמקד בהעברת

אחריות להקניית כלים שיסייעו להם

המסר לתלמידים כי באפשרותם

ברשת

לפנות לעזרה ולעזור לאחרים ,ולנו

אתגרים ועד סיכון ופגיעה.

להימנע

ממצבים

ולהתמודד עמם.

מורכבים

מכירים

טוב

יותר

את

העולם

הטכנולוגי.

ההורים ,חשוב שנדע לאתר ולזהות
סימנים של פגיעה ושנהווה כתובת
לפניה.

התלבטויות הורים לשיח ולהיוועצות עם אנשי חינוך והורים נוספים
 כיצד אלמד את ילדי להיות משתמשים ברשת באופן מוגן ובטוח? מתי כמה ואיך אצליח להיות נוכח באופן משמעותי בחיי ילדי ברשת? -מה הגבול אותו אשים לעצמי בהשגחה על ילדי ברשת על מנת שלא אפגע בזכותם לפרטיות?

כיצד אני כהורה יכול לסייע לילדי בשגרת היומיום
ובמצבים עם פוטנציאל לפגיעה?
 חשוב שכהורים נייצר תשתית לשיח הדדי פתוח דינמי ומתפתח לאורך
הזמן בנושא התנהלות ברשת של ההורה ושל הילד.
 חשוב שנעביר מסר לילדינו שאנו תומכים בהם ומקשיבים להם ויכולים
להוות עבורם כתובת להתייעצות ולעזרה גם אם פעלו שלא על פי
נורמות ההתנהגות ראויות ברשת.
 חשוב שנזכור שגם כשילדנו נמצאים בבית מול מסך המחשב או הנייד
הם מתנהלים בעולם וירטואלי עם כללים ומאפיינים משלו ,וחשוב
שנשוחח עימם על כך.
במידה וילידנו נחשפו לפגיעה חשוב שנברר
לעצמנו מה נכון עבור ילדינו ,ומה יכול לקדם.
מומלץ להתייעץ עם אנשים נוספים שמכירים
את הילד אך פחות מעורבים רגשית ויכולים
לעזור לנו לפעול תוך שיקול דעת .בני
משפחה ,מחנכת ,יועצת ,מדריך

 חשוב שנבדוק את מדיניות השימוש של היישומים השונים ונחליט אם
אנו כהורים מאשרים שימוש בגיל מוקדם מהגיל המותר.
 חשוב שנגיע עם ילדינו להבנה ולהסכמה לגבי דרכי התנהלותם ברשת
ובפרט במקרים בהם מתלבטים או חוששים מחשיפה לפגיעה.
 חשוב להעביר מסר לילדינו שעליהם להפעיל שיקול דעת לפני צילום
והפצה של תמונות וסרטונים.

לאן לפנות במקרה של פגיעה?


מחנכת הכיתה  /יועצת בית הספר



אם הפגיעה התקיימה באתר הבית ספרי ,ניתן לפנות לרכז
תקשוב בית ספרי/מנהל האתר.



אפשר לפנות למנהלת אגף פניות ותלונות הציבור במשרד
החינוך באמצעות פקס  02-5602390ובאמצעות דוא"ל
tluna@education.gov.il

אם הפגיעה התקיימה ברשתות חברתיות אפשר להיעזר בגורמים
הבאים :
למידע נוסף ניתן להיכנס לאתרי משרד החינוך:
לאתר שפינט



לענן החינוכי

הקו החם לתמיכה בפגיעה ברשת איגוד האינטרנט הישראלי
 פועל בכל זמן בטלפון  , - 03-9700911באמצעות טופסדיווח או במייל או במסרון בווטסאפ 054-8858911 .



עמותת כפתור אדום מציעה פתרון טכנולוגי להסרת תכנים
אלימים ברשת .ניתן לפנות/ http://redbutton.org.il :



פניה למשטרה במצבים של סיכון.

