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 דבר המערכת 

  

מצורף לעיונכם הידיעון השלישי של המטה הלאומי להגנה על ילדים  
הכולל עדכונים, טיפים, עצות וידיעות מתוך אתר המטה  105 –ברשת 

 ומהרשתות החברתיות שלנו.    105הלאומי 
נשמח גם לשמוע מכם על נושאים שחשוב לכם להרחיב בהם את הידע  

 בכל הנוגע לגלישה ברשת של ילדים ובני נוער. 
 עמוד הפייסבוק, ב אתרוזמנים לעקוב אחר הפרסומים שלנו ב מ
. ניתן לפנות אלינו לתחום ההסברה טלגרםואפילו ב שלנו, אינסטגרםוה

 . דוא"לגם ב
למטה הלאומי, המתעדכן בימים אלו ויכלול   ערוץ פליקרלאחרונה הקמנו 

 חומרי הסברה מגוונים לשימושכם. 
 

 קריאה מהנה! 
 

  

חוקרים את נטייתכם המינית או זהותכם המגדרית  
 באינטרנט? 

  

לעיתים קרובות הרשת עוזרת להפחית חסמים של מבוכה, ביישנות  
וחרדות. קל יותר לדבר על נושאים פרטיים כמו אהבה ומיניות, ולשתף 

ברגשות ובהתלבטויות שקשה לנו לספר למכרים שלנו. אבל חשוב  
יש מתחזים רבים באינטרנט ומידע לא אמין, וצריך לדעת איך  –לזכור 

קראו  ריכים באופן בטוח וממקורות אמינים. לקבל את התמיכה שאתם צ 
  והמשיכו ללמוד על עצמכם בכבוד ובבטחה. את העצות שלנו

  

 הטוב, הרע והגיימר 

  

 

האפשרות להתנתק לזמן מועט 
חיים, תחושת ההישגיות, מה

למשחקי   –המפלט לכעסים 
מחשב יש יתרונות רבים, אבל  

האם יצא לכם לחשוב אילו סיכוני 
סייבר יש בעולם הגיימינג? 

ומערך  105המטה הלאומי 
הסייבר הלאומי מגישים לכם 

 .מדריך מפורט
 

   

 מה ברשת )החברתית(   

  

 

 #מדווחים  -אם נחשפים  

על חובת הדיווח במקרים של  
 אלימות במשפחה )גם ברשת( 

  

   קראו עוד   
   

  

 

 יום הנגישות הדיגיטלית 

 עצמו עיניים ודמיינו... 
  

   קראו עוד   
    

 

  

 של השרה לחיזוק וקידום קהילתי  105-ביקור ראשון ב 

  

 

המטה הלאומי להגנה על ילדים   - 105התרגשנו לקבל במשרדי יחידה 
אבקסיס, הממונה  -לחיזוק ולקידום קהילתי אורלי לויברשת את השרה 

 על היחידה. 
 

השרה נפגשה עם עובדי המשרד, עם נציגי המשרדים השותפים ועם 
. היא קיבלה  433של להב  105השוטרים והקצינים המשרתים ביחידה 

סקירות על עיקרי פעילות הזרוע האזרחית והיחידה המבצעית ולאחר  
ה מקרוב על פעילותו הייחודית ומצילת  ושמע  105מכן ביקרה במוקד 

 החיים. 
 

   קראו עוד   
 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/child_online_protection_bureau
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/
https://www.instagram.com/105_child_online_protection/
https://t.me/child_online_protection_105
mailto:webmaster105@mail.gov.il
https://www.flickr.com/photos/childonlineprotectionbureau105/albums
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exploring_your_sexual_identity_online
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exploring_your_sexual_identity_online
https://www.gov.il/he/departments/guides/the_good_the_bad_and_the_gamer
https://members.smoove.io/lk0nmnn55ngsx48hnn9bkgmrx381w7gqn978kkrbd6x3gn9djyi4dmo.ashx
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/photos/a.532031580540595/837836613293422/?type=1&theater
https://members.smoove.io/lk07f9mg5nd4e743no5bgridnknidmxgdranbwgtxbe3hm6i9bqd9b.ashx
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/photos/a.532031580540595/848550198888730/?type=1&theater
https://www.gov.il/he/departments/news/minister_levi-abekasis_visits_105
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/photos/a.532031580540595/837836613293422/?type=1&theater
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/photos/a.532031580540595/848550198888730/?type=1&theater
https://www.gov.il/he/departments/news/minister_levi-abekasis_visits_105


 
 

 
 

 

|   105تنشروه! اتصلوا بـ   هل وصلكم فيديو ذو طابع جنسّي؟ ل 
 קיבלתם סרטון בעל אופי מיני? אל תפיצו!

هل وصلكم فيديو ذو طابع جنسّي ول تعرفون إن كان الشخص المصّور فيه قد  
  وافق/ت على التصوير؟ ل تنشروا الفيديو! هذه مخالفة قانونّية!

קיבלתם סרטון בעל אופי מיני ואתם לא יודעים אם המצולם או 
 המצולמת נתנו הסכמתם לצילום? אל תפיצו! זוהי עבירה על החוק! 

  

 צפו עכשיו

   

  

 בסדרת טיפים להורים  105מומחי 

  

 

 

הנתונים הלא פשוטים וכמה  -פגיעה מינית ברשת  
 כלים למניעה 

נוגעות לפגיעות על  105למעלה משליש מהפניות שמגיעות למוקד 
בהן שידול והטרדה, איומים וסחיטה והפצת תמונות  -רקע מיני 

 וסרטונים. מה נוכל להגיד לילדינו כדי לשמור עליהם מפגיעה?  

  

 צפו עכשיו

   

  

 

 

 אחריות הורית مسؤوليه الهل | 
ما هي مسؤوليتنا كأهالي غي حياة أولدنا في الشبكة ؟ كيف نرشدهم لسلوك أمن في  

 الشبكة ؟ وأي مثال سنضعه لهم؟
מה התפקיד שלנו ההורים בחיי הרשת של הילדים שלנו? איך נכוון  

 אותם להתנהלות בטוחה ברשת? ואיזו דוגמה נציב להם? 
  

 צפו עכשיו

   

  

 

 

 מקום ההורים בחיי הרשת של ילדיהם 
שלושה דברים עיקריים יעזרו לנו ההורים להגן על ילדינו ברשת: נשמש  

אישית, נתעניין במרחבים המקוונים שהם נמצאים בהם  עבורם דוגמה  
ונלמד אותם ביחד, ונשוחח איתם על ההתנהלות שלהם ברשת. תסמכו  

 על הניסיון ועל הידע שלכם, הורה הוא הורה בכל מרחבי החיים.
  

 צפו עכשיו

   

  

צפו בכל הטיפים בערוץ  
 היוטיוב שלנו 

 

  

 #105טיפ_

  

 חשבתם פעם כמה סיסמאות אתם צריכים להגדיר ולזכור? מחפשים קיצורי דרך?  
 תפסיקו לחפש. 

סיסמה היא קו ההגנה הראשון שלנו ברשת. סיסמה חלשה חושפת את המידע הפרטי שלנו לאיומים ולסכנות  
 מיידיות. חשוב שנשקיע מעט מחשבה בבחירת סיסמה חזקה  

 כל הטיפים באתר שלנו איך נקבע סיסמה חזקה?  

  

 כתבו לצוות הסברה וניו מדיה 

 

  

                 
  

 להתראות בידיעון הבא...
 

 

https://youtu.be/pn9PJBWTuFo
https://youtu.be/15d-S6LGZUM
https://youtu.be/9h89VV3AFV8
https://youtu.be/NH9mrLQT9d8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMZYFUDXS8jkGJDCxPTiEJuXkd6cUN2-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMZYFUDXS8jkGJDCxPTiEJuXkd6cUN2-E
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/securing_your_accounts
mailto:webmaster105@mail.gov.il
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/
https://www.youtube.com/channel/UCJvhYL1iG25N0BBZ831u5iA
https://www.instagram.com/105_child_online_protection/
https://www.gov.il/he/Departments/child_online_protection_bureau
https://youtu.be/pn9PJBWTuFo
https://youtu.be/15d-S6LGZUM
https://youtu.be/9h89VV3AFV8
https://youtu.be/NH9mrLQT9d8

