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 דבר המערכת 

 

ברוכים הבאים וברוכות הבאות לידיעון החדש של המטה הלאומי  

. אחת לחודש נעדכן אתכם  105 -להגנה על ילדים ברשת 

בחדשות ובחידושים מעולם ההסברה והניו מדיה של המטה  

  הלאומי.

אילו כלים אתם מרגישים שחסרים לכם  -נשמח גם לשמוע מכם 

בשיח עם ילדיכם על זהירות ברשת, על אילו נושאים הייתם רוצים 

לדעת יותר, על אילו שאלות חסרות לכם תשובות. נשתדל לענות  

עמוד  או ב   www.105.gov.ilעל כל התהיות שלכם כאן, באתר  

שלנו )מוזמנים לעקוב(. אפשר לשלוח  אינסטגרםאו ה  הפייסבוק

  .webmaster105@mail.gov.ilשאלות לדוא"ל 

והשבוע הלאומי  פברואר  חודש הראשון יוקדש לסיכום העלון

 . לגלישה בטוחה

עסק בנושא צילום, שיתוף   2020השבוע הלאומי לגלישה בטוחה 

והפצת תמונות וסרטונים תחת המסר "סוף שיתוף במחשבה 

  ריכז המטה הלאומי את הפעילותה שבה יתחילה". זו השנה השני 

 של השבוע הלאומי מול כלל המשרדים והגופים. 

 קריאה מהנה 

 105שלכם, צוות הסברה, תקשורת וניו מדיה במטה הלאומי 

 

 במצוקה ברשת? איך נזהה ילדים ונוער  

 

פגיעה ברשת היא עוצמתית, כואבת, לעיתים קרובות פומבית 

ובעלת השלכות רבות ומורכבות, ועדיין במובנים רבים היא 

נסתרת מהעין. איך תזהו אם הילד או הילדה שלכם חווים מצוקה 

  בשל הרשת? איך תהיו משמעותיים בתהליך הסיוע?

 עיינו במדריך 

 

 105 -פינה חדשה בפייסבוק: הכה את המומחה 

 

 

החודש השקנו בעמוד  

שלנו את הפינה   הפייסבוק

". 105 -"הכה את המומחה 

בכל חודש יתארחו בפינה 

מומחים ואנשי מקצוע 

מהמטה ומהמשרדים  

השותפים כדי לענות על  

השאלות שלכם. בפברואר  

התמקדה הפינה בנושא  

הפצת תמונות   של

  . וסרטונים

 

 

 

מה יהיה נושא הפינה במרץ? נשמח לשמוע מכם מה השאלות 

 . שלחו לנו לדוא"ל הבוערות שטורדות את מנוחתכם.
 

 מה ברשת )החברתית(   

 

 

 #מסבירים_מושגים 

 מה בעצם ההבדל?  -שיתוף והפצה 

  

   קראו עוד   
   

 

 #105וידויים_

 מצלמים? משתפים? חושבים! 

  

   קראו עוד   
   

  

#סוף_שיתוף_במחשבה_תחילה  

 על הפרטיות שלכם ושל ילדיכם 

  

   קראו עוד   
     

  
 

 

 

 קיבלתם תמונה או סרטון בעלי אופי מיני? אל תפיצו! 

קיבלתם סרטון בעל אופי מיני ואתם לא יודעים אם המצולם או 

  הסכמתם לצילום? אל תפיצו! זוהי עבירה על החוק!המצולמת נתנו 

צפו בסרטון שהפקנו בסיוע שרוטונים לרגל השבוע הלאומי לגלישה  

 . השנה שמים סוף לפגיעות מתמונות וסרטונים. 2020בטוחה 

  

 צפו עכשיו

   

 

 #105טיפ_
 

 

המקום המרכזי שהתמונות והסרטונים תופסים בחיינו והדינמיות 

שלהם לפעמים משכיחים מאיתנו שתמונה עדיין שווה אלף מילים והיא 

 יכולה למסור מידע רב למי שצופה בה. 

 

שהסרטון או התמונה שהעליתם לא מספרים עליכם ועל   כך תוודאו

 חבריכם מידע שאתם רוצים לשמור לעצמכם. 

 

 

 

 

 כתבו לצוות הסברה וניו מדיה 

 

                  
  

 הבא...להתראות בידיעון 
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