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 דבר המערכת 

  

 אתם נשמרים מחשיפה לשמש? הישמרו גם מחשיפה ברשת 

אנחנו עדיין בחום של הקיץ ועדיין בעיצומה של תקופה לא פשוטה 

שמחייבת אותנו לנהוג במשנה זהירות. בדרך כלל הילדים מנצלים את 

ולחוויית החופש, אבל  הקיץ והחגים לבילויים משותפים, להתאווררות 

הפעם את רוב החופש הם מבלים כנראה ברשת. לכן בחרנו בתקופה 

הזו לשים דגש על הנושא של חשיפה והיחשפות באינטרנט וברשתות  

החברתיות, כי גם ברשת אפשר ליהנות מהחופש ועדיין לשמור על  

  עצמנו.

ליצור ציור  הציעו להם  -ואם הילדים שלכם מחפשים תעסוקה מעניינת 

ולשלוח אלינו.   או סרטון בנושא החשיפה ברשת וההשלכות שלה

היצירות שייבחרו יפורסמו באתר וברשתות החברתיות של המטה 

 ובידיעה להלן..() דף התחרותכל הפרטים ב הלאומי.

 קריאה מהנה! 
 

  

 ילדים ונוער יוצרים את החופש להיות בטוחים ברשת 

  

 

 

עודדו את ילדיכם להכין ציור או 

סרטון שעוסקים בחשיפה ברשת 

ובהשלכות שלה ולשלוח אלינו, 

  -ואם היצירה שלהם תיבחר 

נפרסם אותה באתר וברשתות 

  החברתיות שלנו

  לכל הפרטים

  

 

 מדריך להורים  –סקסטינג בין בני נוער  

  

עברתם על הטלפון של הילדה או הילד בערב וגיליתם שהם שלחו 

תמונה חושפנית של עצמם לבן או בת הזוג? או ראיתם שהם צילמו את  

ותדברו   תקראו את המדריך שלנועצמם בעירום מול המראה? תנשמו, 

 עם הילדים ברוגע על ההשלכות.

  . הציעו להם לקרוא אותו ודברו עליו ביחד.דף מידע לבני הנוערויש גם  

 

 

 

 
 

 נוער לנוער   

  

של   אינסטגרםפרויקט מיוחד ב 

פורום המטה הלאומי: חברי  

הנוער שלנו בטיפים מיוחדים  

 לקיץ 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

https://www.gov.il/he/departments/news/online_safety_art_competition_030820
https://www.gov.il/he/departments/news/online_safety_art_competition_030820
https://www.gov.il/he/departments/guides/teen_sexting_guide_for_parents
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/sexting
https://www.instagram.com/105_child_online_protection/


 נחשפים נשמרים ולא   -גם ברשת 

  

 

 

אתם נשמרים מחשיפה לשמש? הישמרו גם מחשיפה ברשת. המטה  

והרשות להגנת הפרטיות מזכירים לכם להיות חכמים    105הלאומי 

 וזהירים גם ברשת. 

 

   קראו  עוד   
 

 

 

  

 פינות חדשות בפייסבוק 

  

עבר מתיחת פנים קלה. עקבו אחרינו וגלו נתונים מעניינים, עובדות היסטוריות מפתיעות,  דף הפייסבוק שלנו

  טיפים קצרים וקולעים וחידות שיגרמו לכם לחשוב.

  ולעקוב אחרינו כדי שלא תפספסו אף פוסט. אל תשכחו לעשות לייק  

  

 

 

  

 

 החידון #

 תשובות מפתיעות  -שאלות קצרות 

  עצמכםאתגרו את 
 

  

 

 

  

 מחקרשת #

נתונים מעניינים מעבודת המטה 

 והמוקד ומחיי הילדים ברשת 
 

  

 

 

  

 היום_לפני #

  -האינטרנט בראי ההיסטוריה 

ההתפתחויות, הטכנולוגיות  

החדשות והשינויים שעיצבו את 

 חיינו 
  

  

 #105טיפ_

  

 

 

 גם לילדים שלנו יש זכות לפרטיות 

תמונות של ילדיהם    1300מחקרים מצאו שהורים מפרסמים בממוצע 

מלידתם ועד הגיעם לגיל ההתבגרות. הבעיה היא שברוב המקרים  

הילדים לא הסכימו לפרסום התכנים )בוודאי כשהם בגיל הינקות(, 

ואנחנו לא תמיד מבינים את ההשלכות שיכולות להיות לפרסומים על  

 חייהם עכשיו ובעתיד.

לפני  כמה נקודות למחשבהלפרסם תמונה של הילדים? חושבים 

 שלוחצים על כפתור השליחה 

  

  

כתבו לצוות הסברה וניו מדיה   

 

  

                     
  

 להתראות בידיעון הבא...

 

 

https://go.gov.il/exposure_online
https://www.facebook.com/105ChildOnlineProtection
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/sharenting
mailto:webmaster105@mail.gov.il
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/photos/a.532031580540595/912932855783797/?type=3&theater
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/photos/a.532031580540595/889148068162276/?type=3&theater
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/photos/a.532031580540595/900865136990569/?type=3&theater
https://www.gov.il/he/Departments/child_online_protection_bureau
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/
https://www.youtube.com/channel/UCJvhYL1iG25N0BBZ831u5iA
https://www.instagram.com/105_child_online_protection/
https://t.me/child_online_protection_105
https://go.gov.il/exposure_online

