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 המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 
בקרה לניטור מידע גלוי ברשתחדר   

 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר: ח מיוחד"דו
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 מבוא ומתודולוגיה

היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר"ח זה סוקר את אירועי "דו :"Safer Internet Day (SID). 

 מאתר האינטרנט הרשמי של קמפיין הנלקחו החומרים שעליהם מבוססת סקירה זו-SID ומאתרים נלווים ליוזמה הבינלאומית  ,

 .מהרשתות החברתיות וכן מאתרי חדשות מובילים, מפורומים רלוונטיים

הסקירה כוללת: 

 רקע –היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר 1.

 רקע –השבוע הלאומי לאינטרנט בטוח בישראל 2.

 בישראל ומסביב לעולם 2019מאירועי 3.

 2020תחזית אירועי יום האינטרנט הבטוח 4.

מתודולוגיית איסוף הנתונים: 

על בסיס שאילתא ייעודית שנבנתה לטובת סקירה זו, איתור שיח ופילוח אתרים רלוונטיים במערכת באזילה 

ניטור ידני בקבוצות שיח לא ציבוריות ובמאגרי נתונים פתוחים 

חיפוש במאגרי מידע משפטיים ומסחריים 
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 רקע   –היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר 

 מדינות ברחבי העולם 150 -בכ 2004היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר מצויין מאז שנת. 

 האיומים והפתרונות העכשווייםבכל שנה את והוא משקף יום זה נועד להעלות את מודעות הציבור לסוגיות הקשורות במרחב המקוון. 

 ושל ארגוני האיחוד האירופי היום הבינלאומי הינו יוזמה שלLiberty Global, Insafe  ו- INHOPE ,  המפעילים יחד מרכזים לאומיים

 .ברחבי אירופה לאינטרנט בטוח יותר

 האינטרנט הבטוח לילדים"לעיסוק ממוקד ונרחב בנושא המוקדשת לשני האחרונים יוזמה משותפת :"E9https://cutt.ly/CeTZO . 

כגון טוויטר  , חברות טכנולוגיה ורשתות חברתיות מוכרות, ארגוני הורים: ביניהם. עשרות חברות וארגונים בינלאומיים תומכים ביוזמה

 .וטיקטוק

 האמיתיתמטרת היום ולהחמצה של , ותוכנהסמוי של חברות מחשוב בנוגע לפרסום טענות הבינלאומי נשמעות סביב פעילויות היום -  

 .לטובת טיפוח רתיעה מהאינטרנט או טכנופוביה -בטוחה שהינה עידוד גלישה 

https://www.libertyglobal.com/ /gns/home.aspx88.208.218.79http:// https://www.facebook.com/saferinternet/ 

https://cutt.ly/CeTZO9E
https://cutt.ly/CeTZO9E
https://cutt.ly/CeTZO9E
https://www.libertyglobal.com/
http://88.208.218.79/gns/home.aspx
http://88.208.218.79/gns/home.aspx
http://88.208.218.79/gns/home.aspx
https://www.facebook.com/saferinternet/
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 ישראל –השבוע הלאומי לגלישה בטוחה 

מוקדש לנושא שבוע שלם, בחלק מהמדינות שמציינות את היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר. 

משרדי ממשלה: ולוקחים בו חלק גופים רבים, "שבוע הגלישה הבטוחה"או , "השבוע הלאומי לאינטרנט בטוח"מתקיים , בישראל  ;

חיל התקשוב ועוד  , סים"החברה למתנ; איגוד האינטרנט; גופים ציבוריים; עמותות; מחשוב ותוכנה, חברות טכנולוגיה; משטרת ישראל

 .רבים

 וכן  , הסכנותולמניעת לדיון בדרכים לצמצום , לאיומים ברשתהמודעות רבות ומגוונות להגברת במהלך השבוע נערכות פעילויות

 .וגורמי מפתח רלוונטיים בנושאי גלישה בטוחהקהלי יעד שונים בציבור להדרכת 

 המשתנה מדי שנה, סלוגן משותףפעילויות מקומיות ברחבי הארץ מתקיימות בכל שנה תחת. 

 משותפים ברשתות ובעמודי  , המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשתגם תכני בהם , כדוגמת דפי מידע ומערכי שיעור, מקווניםתכנים

 .משרדי ממשלה ועוד, רשויות מקומיות, אינטרנט של מוסדות חינוך

של משרד החינוך" הענן החינוכי"מתוך אתר , תכני השבוע הלאומי לגלישה בטוחה בשנים קודמות :https://cutt.ly/xeTCuLn. 

 

https://cutt.ly/xeTCuLn
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 ישראל –השבוע הלאומי לגלישה בטוחה 

 בישראלמסיסמאות שבוע הגלישה הבטוחה 

בשיתוף  , את הפעילות הלאומית בשבוע הגלישה הבטוחה 105 –הוביל המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת  2019 -לראשונה ב

 .פעולה עם משרדי הממשלה וכלל הגופים

2018 9201 2017 2016 
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 2019, ישראל –השבוע הלאומי לגלישה בטוחה 

 בפברואר 7-3: נערך בתאריכים 2019שבוע הגלישה הבטוחה  . 

גם ברשת יש גבול״: "השבוע הוקדש לנושא  . 

 הבנה של  , אמפתיה, איפוק, לפתח יכולות בחירה והתנהלות מתוך שיקול דעתילדים ובני נוער תכני ופעילויות השבוע התמקדו בעידוד

 .במרחב המקוון, לא מתאים/אסור ומה מתאים/מה מותר

וקידום תקשורת  , ברשתות החברתיותהעלאת המודעות למצבים מורכבים שמתעוררים , תוך הקניית מיומנויות גלישה בטוחה, זה

 .  הרואה את העצמי ואת האחר, מוגנת ומקרבת, בינאישית רגישה

 (.  לחודש 14 – 9)שנה כבכל , בתחילת חודש פברוארצפוי להתקיים  2020הלאומי לשנת השבוע 

טרם פורסמו תכניות שעתידות להתקיים במהלך שבוע זה. 
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 2019, ישראל –השבוע הלאומי לגלישה בטוחה 

2019, מאירועי שבוע הגלישה הבטוחה בישראל   
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 מסביב לעולם   –היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר 

מתכני ואירועי יום האינטרנט הבטוח יותר ברחבי העולם 

2019, בריטניה 

https://cutt.ly/NeTCkdX   Bfi0https://cutt.ly/JeT 

https://cutt.ly/NeTCkdX
https://cutt.ly/JeT0Bfi
https://cutt.ly/JeT0Bfi
https://cutt.ly/JeT0Bfi
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 מסביב לעולם   –היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר 

מאירועי יום האינטרנט הבטוח יותר ברחבי העולם 

2019, בריטניה 
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 מסביב לעולם   –היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר 

מאירועי יום האינטרנט הבטוח יותר ברחבי העולם 

2019, ניגריה, סקוטלנד 
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 מסביב לעולם   –היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר 

מאירועי יום האינטרנט הבטוח יותר ברחבי העולם 

2019, איראן, הונגריה 
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 2020 –היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר 

2020בפברואר  11-היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר עתיד להתקיים ב. 

באתר הרשמי של היוזמה צפויים לעלות בהדרגה עדכונים באשר לקמפיין העתידי. 

מוזמן ציבור הגולשים, עד שזה יעלה  : 

   ARO2https://cutt.ly/XeT -שהתקיימו בשנים עברו ברחבי העולם לצפות בפעילויות  -

   L9F2https://cutt.ly/DeT -לעיין במסרי המפתח של הקמפיין  -

   Better Internet for Kids (BIK) portal - H2X2https://cutt.ly/LeTלהיכנס לאתר  -

 "להצטרף למאמץ המשותף ליצירת אינטרנט טוב יותר"-ו -

https://cutt.ly/XeT2ARO
https://cutt.ly/XeT2ARO
https://cutt.ly/XeT2ARO
https://cutt.ly/DeT2F9L
https://cutt.ly/DeT2F9L
https://cutt.ly/DeT2F9L
https://cutt.ly/DeT2F9L
https://cutt.ly/DeT2F9L
https://cutt.ly/LeT2X2H
https://cutt.ly/LeT2X2H
https://cutt.ly/LeT2X2H
https://cutt.ly/LeT2X2H
https://cutt.ly/LeT2X2H
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 היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר

 המסר המלווה לפעילויות בישראל, 2020  –היום הבינלאומי לאינטרנט בטוח יותר 

בשפות שונות, המסר המלווה לפעילויות ביום האינטרנט הבטוח בישראל, לשימושכם. 
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