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 דבר המערכת 

  

התקופה האחרונה וההתמודדות עם תרחיש הקורונה אינה פשוטה  
עבור כולנו. הריחוק הפיזי והחברתי, החששות הבריאותיים והכלכליים, 

כל אלה מעלים את מפלס   - הצורך להסתגל לנסיבות חיים חדשות 
החרדה וגם את היקף השימוש במסכים ובאינטרנט )ואלה בתורם יכולים  

 וד יותר(. להעלות את מפלס החרדה ע 
 

ימים בשבוע.  7שעות ביממה,  24פעל וממשיך לפעול כרגיל,  105מוקד 
בכמות השיחות שמגיעות    50%במהלך חודש מרץ חלה עלייה של 

 . אירועים  1000-למעלה מלמוקד, והתקבלו וטופלו במוקד 
 

גם אנו בחחום ההסברה פעלנו ללא לאות כדי לספק לכם כלים 
להתמודדות בתקופה המאתגרת הזו, כלים שנועדו לעזור לכם לשמור 

כם הפיזית והנפשית, על פרטיותכם ועל איזון בין הרשת  על בריאות 
לחיים מחוצה לה. בעלון הנוכחי ריכזנו לכם כמה מהתכנים. את השאר  

 יות. וברשתות החברת אתר שלנותמצאו ב
 

שאלות, הצעות והארות אפשר לשלוח אלינו לדוא"ל  
webmaster105@mail.gov.il.. 

 
 בתקווה לימים טובים ובריאים, ברשת ומחוצה לה!

  

 אתם בחרדה? הילדים בחרדה? כמה עצות להרגעה 

  

לא משנה מה הסיבה לחרדה, חשוב שתפתחו טכניקות להרגעה  
עצמית, וחשוב שתציבו דוגמה ותלמדו את ילדיכם כדי שגם הם ידעו 
להתמודד. ככל שתהיו אקטיביים יותר במעשים שלכם, תגלו שאתם  

קראו את רשימת העצות שגיבשנו בשליטה ולא הנסיבות והחששות. 
 עבורכם 

  

 אפליקציות וידאו צ'ט ולמידה מרחוק 

  

 

בשבועות האחרונים מצאנו את 
מבלים יותר  -אנו וילדינו  -עצמנו 

ויותר שעות ברשת, ומשתמשים 
בתוכנות ויישומים לשיחות  

 מרובות משתתפים בווידאו.  
ריכזנו כאן לעיונכם דפי מידע, 
עלונים ודוחות שיכולים לעזור  

לכם להמשיך להשתמש בתוכנות 
 האלה ביעילות ובזהירות: 

בחוכמה  ZOOM-משתמשים ב
   ובבטחה

יות גם  שומרים על פרט 
)העלון זמין  כשלומדים מרחוק

בעברית, ערבית, אנגלית, רוסית 
 ואמהרית( 

דוח מיוחד על האפליקציות  
ZOOM ו-HouseParty 

 

 

  

 )החברתית( מה ברשת   

  

 

 #די_לשיימינג 

היום זה הוא ומחר אלה יכולים  
 להיות את או אתה! 

  

   קראו עוד   
   

  

 

 #לא_נופלים_בפח 

איך תדעו שמדובר בחדשות כזב?  
 והאם תדעו לעצור את השרשרת? 

  

   קראו עוד   
    

 

  

https://members.smoove.io/lk03jdmkmd8nrms9noddg8t4nqtizm6ihs4ngng9xbns58r63fx9ng.ashx
https://members.smoove.io/lk0i99ebxmnfxfxrrihnbnrjintmzn3md6go89md43dd5ydggr6sigqb.ashx
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https://members.smoove.io/lk03imnd8gmdqrjdo4nmmgnrg56d3nygb9swffx5ewmnbfdnznx49zh.ashx
https://members.smoove.io/lk03imnd8gmdqrjdo4nmmgnrg56d3nygb9swffx5ewmnbfdnznx49zh.ashx
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/using_zoom_app_safely
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/using_zoom_app_safely
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/distance_learning_and_privacy
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/distance_learning_and_privacy
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/distance_learning_and_privacy
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/distance_learning_and_privacy
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/multi-participant-video-chat-app
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/multi-participant-video-chat-app
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/multi-participant-video-chat-app
https://members.smoove.io/lk0ngdmybnzddmfb48hkgr39nygnnmqmgstxbjitixfh5oy1d639k8.ashx
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/photos/a.532031580540595/808479326229151/?type=1&theater
https://members.smoove.io/lk056dinx9znrm99nom8ghw3n6dxhm9czmcmgngzn3nrbmfx4qsdng.ashx
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/how_to_spot_fake_news
https://www.facebook.com/105childonlineprotection/photos/a.532031580540595/808479326229151/?type=1&theater
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/how_to_spot_fake_news


 מה ביוטיוב 

  

 

 

כולם מדברים על זמן מסך, בואו נדבר על איכות הזמן  
 במסך 

והפעם מפי מיכל בריטמן, מנהלת   ,105מהמטה הלאומי  #טיפ_אישי
  תחום משרד הבריאות

מה חשוב לכם בחיים ואיך הערכים שלכם באים   -שאלו את עצמכם 
אילו תכנים אתם צורכים, כמה זמן   -רשת לידי ביטוי בעת הגלישה ב 

אתם משקיעים בכל סוג תוכן, איך כל סוג תוכן מקדם אתכם ומעשיר  
  אתכם. 

  על איזון בין החיים ברשת לחיים מחוצה לה קראו עוד
  

 צפו עכשיו

   

  

 

 

 התמודדות בתקופת קורונה  -נוער לנוער 
אבישג כבאז, תלמידת תיכון וחברה בפורום הנוער שלנו במטה 

הילדים ובני הנוער סרטון מיוחד עם מסר חשוב  הלאומי, הכינה עבור 
 בתקופה לא פשוטה זו. 

  

 צפו עכשיו

  

 

  

 

 

בריאות פיזית ונפשית בתקופת קורונה  -נוער לנוער 
 )בערבית( 

גם לין סלמאן, תלמידת תיכון וחברה בפורום הנוער שלנו במטה 
הלאומי, הכינה עבור הילדים בני הנוער סרטון מיוחד עם מסר חשוב, 

  בערבית.
  

 צפו עכשיו

   

  

 

 

 מפגשי זום עם מומחי המטה הלאומי 
ארבעה בעברית  -בחודשיים האחרונים ערכנו חמישה מפגשי זום 

להורים ולאנשי מקצוע בכל רחבי הארץ. לאור הצלחת   -ואחד בערבית 
כדי לא   פייסבוק המפגשים נמשיך בהם בחודש הקרוב. עקבו אחרינו ב

  לפספס.
את המפגש הראשון הנחו ד"ר עמיר גפן, מנהל תחום בכיר מניעה  

  וקהילה, ותמי אומנסקי, מנהלת תחום משרד החינוך.
  

 צפו עכשיו

   

  

צפו בכל המפגשים בערוץ 
 היוטיוב שלנו 

 

  

 #105טיפ_

  

בין אם בחרתם בקריירה שמאפשרת לכם לעבוד מהבית או מצאתם את עצמכם עובדים מהבית בלית ברירה, 
ממוקדים ובין אם קל להסיח את דעתכם, בין אם הילדים שלכם קטנים ובין אם הם גדולים, בין אם אתם 

  עבודה מהבית מציבה אתגרים. 
 

 איך מאזנים בין הבית לבין העבודה כששניהם מתמזגים לחלל אחד?  -קראו 

  

 דיה כתבו לצוות הסברה וניו מ 

 

  

                 
  

 להתראות בידיעון הבא...
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMZYFUDXS8jkGJDCxPTiEJuXkd6cUN2-E
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/balancing_online_and_offline
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