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 דבר המערכת
 
 

 
שנה תשפ"א החלה שלא כמו השנים הקודמות. הקורונה עדיין כאן והיא 

מחייבת אותנו לחשוב מחדש על הדרכים שבהן אנחנו מתקשרים עם 
  החברים והמשפחה ועל מקומה של הרשת בחיינו.

 
 המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת מאחל שתהא שנת תשפ"א 

 -של שנה 

 תקשורת טובה ברשת ומחוצה לה 

 שמירה על הפרטיות  

 פריחה אישית  

 אווירה חיובית ומכבדת 
 

 שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, ובטוחה!
  

 

  

  

 התחדשנו! -פליקר המטה הלאומי 
 

, את כל העלונים שלנו עבורכםמחפשים עלון להדפיס ולתלות? ריכזנו 
  .חשבון הפליקר של המטה הלאומי -במקום אחד  בעברית ובערבית,

  העלונים מחולקים לנושאים והחשבון מתעדכן כל העת בעלונים חדשים.
 מוזמנים להיכנס, לעיין ולהדפיס את העלונים האהובים עליכם.

 
  ונשמח לעזור.  לנו כתבו רציתם עלון בנושא מסוים ולא מצאתם אותו?

 
 

 

 
 

 

 עלונים חדשים  

  

 

כמה זה יותר מדי? הורים, 
 ילדים וזמן מסך

  להורדת העלון
 

 

מגינים על ילדינו מבריונות 
 נקודות לשיחה -ברשת 

 להורדת העלון

  

  

 

 

 מיתוסים על גלישה בטוחה ברשת 

  

 

 

 האם התנהגות הילדים מחוץ לרשת מעידה על התנהגותם ברשת?
 

אל תניחו שהילדה או הילד שלכם יהיו בטוחים וזהירים ברשת רק 
 בגלל שהם כאלה מחוצה לה. 

 דברו איתם  

 הנחו אותם  

 היו מעורבים  

 היו מודעים 
  

 למרחב המקוון יש כללים ומאפיינים משל עצמו שמשפיעים על התנהגות הגולשים. 
ילדים שחוששים לפעול בעולם הפיזי לוקחים פתאום סיכונים בעולם הווירטואלי; ילדים מופנמים ופופולריים 

 חברים; ולפעמים ילדים עדינים הופכים אלימים והאלימים מתמתנים.פחות מחצינים עצמם ומוצאים 
 

 קראו עליהם כאןתוהים אילו מיתוסים אחרים יש על גלישה בטוחה? 
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 וקידום קהילתי יוצא לדרךהקו הקהילתי של המשרד לחיזוק 

  

המטה הלאומי מברך על השקת הקו הקהילתי של המשרד לחיזוק וקידום קהילתי. במסגרתו ניתן לעבור 
. 521 –"נאמני רשת" של המטה הלאומי להגנה של ילדים ברשת הכשרה ייעודית מקוונת ולשמש 

חה במרחב המקוון, התנהגות המתנדבים יוכשרו בתחום הגלישה הבטוחה ברשת במטרה לקדם גלישה בטו
 אמפטית ומכבדת, שיח חיובי, העצמה וסיוע לחברים ברשת ושמירה על ביטחונם האישי.
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 521מדסק יחידה 

  

 

 

התפתחות בחקירתו של עדן גלנט החשוד בעבירות מין 
 חמורות בקטינים ברשת

 –המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת שבים ומזהירים  -001יחידה 
 שיחה ברשת עם אדם זר, גם אם הוא מפורסם, עלולה להיות מסוכנת. 

 
שימו לב לכל התנהגות יוצאת דופן של ילדיכם והיו ערניים.  –הורים 

שוחחו איתם והבהירו להם שאתם שם עבורם לכל שאלה והכתובת 
 תכעסו עליהם. לכל בעיה, ושלעולם לא

 

   קראו בהרחבה  
 

 

 

  

 

 

: נעצרו חשודים בקבלת שירותי 001בעקבות חקירת 
 מין מקטינים

פרשייה בנוגע לזנות קטינים וכחלק ממאמצי משטרת  במהלך חקירת 
ישראל להגן על קטינים מפני ניצול ופגיעות ברשת ובמרחב הפיזי, 

 344של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת ולהב  001יחידה 
בגירים בחשד לביצוע עבירות מין עצרה בימים האחרונים מספר 

 בקטינים, לרבות מעשה סדום וקבלת שירותי מין.
 

   קראו בהרחבה  
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והזכירו להם שימו לב לכל שינוי בהתנהגות ילדיכם 
 שאתם שם עבורם

ברשת לעיתים מסתובבים סרטונים ופוסטים שמשדרים מצוקה ואף 
 מציגים מעשים של פגיעה עצמית. 

 ילדים ובני נוער שנחשפים לתכנים אלה עלולים לחוות מצוקה.
 

תפקידנו ההורים לשים לב להתנהגות ילדינו ולשוחח איתם שיחה 
 ם אי נוחות וקושי.פתוחה וכנה על התכנים שמעוררים בה

  

 נדבר איתם על סוגי התוכן השונים שהם נחשפים אליהם  

 כולם עלולים להיחשף ללא יכולת להתגונן  -נחשוב ביחד על הבעייתיות שבהפצת תכנים ללא בקרה  

 נזכיר להם ש"חכם ברשת" שם גבול לתוכן שפוגע באחרים.... וגם בעצמו  

 שלהם לעמוד בפיתוי ולא להיחשף לתכנים שיכולים לפגוע בהם.נעצים את היכולת והאומץ  
 

 שימחקו אותו או ידווחו עליו, לא יעבירו הלאה ויעצרו את ההפצה. -אם הם נחשפו לתוכן קשה או לא נעים 
 7342לשירותכם  001זקוקים לעזרה נוספת? מוקד 

  

כתבו לצוות הסברה וניו מדיה  

 

  

                 
  

 להתראות בידיעון הבא...
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