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 דבר המערכת

  

חזרנו מהחגים לשגרה 'לא שגרתית'. תלמידים רבים עדיין לומדים מרחוק באמצעות האינטרנט, החיים 
  ודאות ממלאות את ימינו.-במרחב הציבורי עדיין לא חזרו למסלולם ותחושות של חרדה ואי

 
יש תפקיד מרכזי בחיינו כרגע, בחרנו לתת עליה דגש בעלון זה. הבאנו לכם  Zoomמאחר שלאפליקציית 

 , שפועל כדי לשמור על הילדים בטוחים גם במרחב החדש הזה.521מוקד טיפים, נתונים וקצת מהעשייה של 
 

השנה  -, בלאק פריידי ועוד ShoppingIL -לאומיים -עוד החודש "נחגוג" את ימי הקניות הלאומיים והבין
 .קנייה בטוחה ברשתמן קניות ברשת. בסוף העלון תמצאו את רשימת הטיפים המקיפה שלנו לבסי

 
מתעדכן כל הזמן בחומרים חדשים, וכרגיל נשמח לשמוע מכם. מוזמנים לשלוח הארות  האתר שלנונזכיר ש

 אינסטגרם, בפייסבוקוהמשיכו לעקוב אחרינו ב ,onlineprotection105@gmail.comוהצעות לדוא"ל שלנו 
  שלנו. טלגרםוב
 

 קריאה מהנה!

  

 את החופש להיות בטוחים ברשתילדים ונוער יוצרים 

  

 

 

 אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להשתתף בתחרות שלנו!
עודדו את ילדיכם להכין ציור או סרטון שעוסקים בחשיפה ברשת 

נפרסם  -ובהשלכות שלה ולשלוח אלינו, ואם היצירה שלהם תיבחר 
אותה באתר וברשתות החברתיות שלנו והילדים יוזמנו לביקור מיוחד 

 במטה.
 לכל הפרטים

 

 

 

  

 Zoomזום על 

  

 

 

 מגינים על הילדים גם בזום 501

 

איתר וחשף בחודש שעבר קבוצת וואטסאפ ששמה  501מוקד 
  "מפוצצים שיעורי זום". 

שלחה הודעה בקבוצה ובה דרשה למחוק באופן  501מפקדת המוקד 
את הקבוצה, והביאה לידיעת המשתתפים בה כי העלאת  מיידי

  סרטונים בעלי תוכן מיני לשיעורי הזום היא עבירה פלילית.
 בעקבות פעילות מניעה זו הקבוצה נסגרה.

 

 

עודקראו       
 

 

 

  

 

 

 שימוש נבון וזהיר בתוכנת זום

 

תלמידים רבים עדיין לומדים בשיעורים מתוקשבים בפלטפורמות 
והמטה הלאומי . מערך הסייבר הלאומי ZOOMהשונות, ובהן תוכנת 

להגנה על ילדים ברשת ריכזו עבורכם מספר טיפים ועצות להתנהלות 
 נכונה בתוכנה זו.

 

 

   לכל הטיפים  
 

 

 

  

 

 גם בזום! -לא נותנים יד לבריונות ואלימות 

 

-למשרד החינוך לרגל היום הבין 501שיתוף פעולה בין המטה הלאומי 
  לאומי למאבק באלימות ובריונות בבתי הספר

 

   לפוסט המלא  
 

 

 

  

 

 

במרץ  51: אירועים בפלטפורמת זום בין 501דוח מוקד 
 במאי 9-ל

 

בד בבד עם העלייה המטאורית בשימוש באפליקציה עלתה גם רמת 
  .501הפגיעות והיקפן, כפי שמתבטא גם בנתוני מוקד 

 

   לכל הנתונים  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוח מיוחד: אפליקציות וידאו קבוצתיות

 

ו"מסיבת ( Zoomדוח שסוקר את אפליקציות שיחות הווידאו "זום" )
תכלית האפליקציות, תכונות בולטות, הסכנות  -( Housepartyבית" )

שעלולות להיות חבויות בהן עבור קטינים וכיצד ניתן להשתמש בהן 
 בצורה בטוחה יותר.

 

 

   לדוח המלא  
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 חדש ברשת )החברתית(

  

 

 

הילדים במצוקה נפשית? אתם יכולים 
 לעזור להם

 

מאז פרוץ משבר הקורונה, יותר ויותר ילדים ובני 
  נוער חווים מצוקה רגשית.

 איך תוכלו לעזור להם?
  כל הטיפים בפוסט

 

 

   לפוסט המלא  
 

 

  

  

 

 קחו דקה לנעול את הנייד

 

  יש לילדים שלכם סמארטפון?

שבו איתם רגע ובדקו ביחד אם המידע שמאוחסן 
ב"מחשב הקטן" שהם לוקחים איתם לכל מקום 

 מוגן.
 כל הטיפים בפוסט 

 

 

   לפוסט המלא  
 

 

  

 

 

 לאומי-יום הילדה הבין

 

ועד סוף יוני  9059בפברואר  501מאז הקמת מוקד 
פניות על מקרי  9862התקבלו במוקד  9090

  בריונות וביוש ברשת.
  בפגיעה בילדות ונערות. פניות מתוכן עסקו 5629

 

   לפוסט המלא  
 

     

  

 

 #טיפ_הורים

 

 חולקים מניסיונם ההורי 501עובדי 
 

הטיפ הפעם מאליק קצב, מנהל תחום מחקר במטה 
 הלאומי

 

   

 

  

 לאומיים-שיתופי פעולה בין -קשרי חוץ 

  

 

 

ניצני שיתוף פעולה בין המטה הלאומי 
 לבין איחוד האמירויות 501

 

לנציגי איחוד  מפגש ייחודי בין נציגי המטה הלאומי
האמירויות לשיתוף ידע, היכרות עם המערכים 

השונים בשתי המדינות וסקירת אפשרויות לשיתופי 
פעולה עתידיים בין המדינות בתחום ההגנה על 

  ילדים ברשת. 

 

 

   קראו עוד  
 

     

 

 

מפגש היסטורי בין נציגי המטה הלאומי 
 לנציגי אמנת לנזרוטה 501

 

אמנת לנזרוטה היא האמנה האירופאית להגנה על 
 ילדים מפני ניצול והתעללות מינית. 

במפגש סקרו נציגי המטה הלאומי את מודל 
הפעולה ההוליסטי הייחודי של המטה ושל מוקד 

. המפגש נערך במסגרת התהליך לבחינת 501
 הצטרפותה של ישראל לאמנה.

 

 

   קראו עוד  
 

     

 

  

 #521טיפ_

  

 

 

 קונים ברשת בבטחה

 

"חגי הקניות" בפתח, והשנה רובנו צפויים לבלות אותם בקניות 
  ברשת.

 
 בואו נעשה את זה בחוכמה ובזהירות: 

 ודאו שהאתר אמין ומאובטח 
 אל תאפשרו לדפדפן שלכם לשמור סיסמאות, פרטי אשראי וכדומה 

 ציבורית  Wi-Fiהימנעו מרכישות בעת חיבור לרשת 
במקום להשתמש בכרטיס האשראי הרגיל שלכם, העדיפו אמצעי 

 או אשראי נטען PayPalתשלום אחר כמו 

 

  

  

 

שגיבשנו ביחד עם אגף ביטחון מידע וסייבר במשרד  רשימת הטיפים המלאהרוצים לדעת עוד? עיינו ב
  לביטחון הפנים

   

  

כתבו לצוות הסברה ודיגיטל   

 

  

                     
  

 להתראות בידיעון הבא...
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