
 

 עבור ההורים ריכוז כללים וכלים מהרצאה 

   חוקר עבירות ופשעי מחשב - גלעד האן

 

 הקדמה

זהו תהליך ארוך של חינוך  -שימוש נבון ונאות באינטרנט יושג ע"י הסכמות, לא ע"י אכיפה 

במובן הרחב של המילה. התמודדות ומניעת סיכונים, תרבות גלישה אחראית, שמירה על 

שיתוף והבנה, גבולות ואחריות, הטמעת ערכים ומוסר, כל זאת נשיג רק באמצעות פרטיות, 

 חינוך וחשיבה יצירתית.

באמצעות שינויים קטנים בהרגלי הגלישה תוך חשיבה יצירתית וחדשה המשלבת מעורבות 

ואחריות הורית ניתן להוביל לשינויים גדולים ולצמצום הפגיעה בנו ובילדינו דרך רשת 

 האינטרנט.

חינוך המתחיל לחנך את הילדים ואולי גם את עצמנו לתרבות גלישה אחראית.  חובתנו כהורים

הווירטואלי אלא ממשיך לתחום מרחב ב עובר לרחוב ואל בית הספר. חינוך שלא עוצרבבית 

 של כולנו.האחריות ההורית 

לא לחסום  –לחיות בעולם מאתגר אותם ללמד  כמבוגרים מחויבים כהורים, כמחנכים,אנחנו 

 .אותו מהם

בדיוק כפי שאנו מחנכים אותם לא לקלל או לאיים  –ערכים ומוסר  בהםלהטמיע  מחויביםאנחנו 

 כך נחנך אותם לא לעשות זאת במרחב הווירטואלי.  -

א לאטום ל –אמפתיה והקשבה, שיחה תקשורת, מיומנויות של  הםלהקנות ל מחויביםאנחנו 

 .הקדמהסכנות והאחר מפני ים, עיניים ופה אוזני

את נושא השמירה על הפרטיות , להבין ולהפנים זהותללתת להם את הכלים  מחויביםאנחנו 

ביחסים של אלא גם , או בטלוויזיהבמחשב לאלו שלא רק והסיכונים הרבים בעולמנו המורכב ו

וכללי התנהגות תוך אמונה בעצמו עדיפויות קובע לעצמו סדרי הילד עם עצמו, באופן בו הוא 

 יכולותיו. ו

את , עלינו לפתח רגשית יםובוגר םייאמפאט, ים, פתוחיםאנושייותר  יםילדדור של כדי לגדל 

באמצעות שיחה, חינוך ושוב חינוך.  ילדינו. הדרך לכך היא בחינוך,המיומנויות הללו בנו וב

חיבוק, דיבור פתוח, שאילת שאלות, נגיעה בנושאים מביכים באופן בוגר ואחראי ובעיקר פיתוח 

שאנחנו כאן עבורם בכל בעיה או נושא אך במקביל יחסים של אמון, פתיחות, כבוד ותחושה 

האחריות עלינו, הבקרה עליהם, תוביל אותם ליעד המיוחל. המסר הוא אחד, סומכים אנחנו 

חייבים לתת לילדינו את התחושה שאנחנו סומכים עליהם. אנחנו שם בידינו אבל אנחנו והכלים 

 עבורם והם, הם יכולים!!!

 

 

 

 

 



 

 .הגדרות פרטיות ברשתות חברתיות 

 

 

 

 

 שלבי.-הפעלת חשבון פרטי ואימות דו.........אינסטגרם ❖
 שלבי.-הפעלת אימות דו...........וואטסאפ ❖
 .private accountלהפעיל ............טיק טוק ❖

 הגדרות פרטיות לחברים בלבד.............פייסבוק ❖
 לא לעלות תמונות מביכות או לא צנועות..........סנאפצ'אט ❖

 .כלים ועדכוניםכנסו לאתר ולחצו על הדרכה ולקבלת מידע 

 
 הנחיות וכללים להורים:

 .םבה והשימושהיישומים  את והכירו מעורבים היו פה גם בחיים אחר תחום בכל כמו .1

 חדה סכין כמו הוא בו והשימוש הנייד המכשיר: יישוםב השימוש אופן על ילדכם עם דברו .2

 לחתוך אפשר וזהירה טובה חיובית בצורה בסכין משתמש אתה אם. במטבח אחד לכל שיש

 להיפגע יכול אתה זהירהלא ו אחראית לא בצורה בסכין השתמשת אם אבל, בקלות סלט

 גם כך .באחרים גם ולפגוע לרחוב בדיוק סכין אותה עם לצאת גם ואפשר עצמך את ולחתוך

 אפשר ,וטובה נעימה חיובית בצורה להשתמש אפשר - ובכל יישום בפרט בסמארטפון בכלל

, בעצמך לפגוע יכול אתה ונכון זהיר לא בשימוש אך, טובים דברים הרבה מהשימוש להפיק

 .שלך ובחברים במשפחה

 כדי אישורכם את צריכים הם ומתי והאם שייכים הם דפים/קבוצות לאילו יחד הגדירו .3

אשר פוגע באחר  דף/קבוצה ראית. וטוב חיובי דף/לקבוצה רק להצטרף. דף/לקבוצה להצטרף

 .ודווח ספר ,צא -או בעל תוכן שלילי 

 לרשת ששלחת מידע כל כי פעולה כל לפני לחשוב. תכנים העלאת משמעות על איתם דברו .4

 !חזרה דרך אין - מילה, סרטון ,תמונה

קבלתם הודעה ממספר לא מוכר / מטריד / לא נעים ?  -חסמו אנשים שאתם לא מכירים  .5

יש לכם אפשרות בחירה לחסום! מומלץ לא לדבר עם אנשים שלא מכירים, לא למסור פרטים 

 אישיים ולא להתחיל שיחות עם זרים.

 בכל ליכםא לפנות מוזמנים שהם, היישומים את מכירים שאתם לילדים הראו - כתובת היו .6

 .נגדם לא עבורם שם אתם. בעיה או שאלה

 לברר אפשר תמיד, התשובות את תדעו שלא תפחדו אל, שאלה או בבעיה נתקלתם .7

 .אתכם וגם הילדים את גם תחזק רק המשותפת והלמידה טכנולוגיות .תשובות

 lookout תוכנת כגון פריצה אפשרות המצמצמות חינמיות הגנה תוכנת להתקין מומלץ .8

 שלבי היכן שאפשר.-ולהפעיל אימות דו
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 תוכנה להתקין יכוליםפעילות הילדים  על הורים ובקרת פיקוח תוכנת שרוצים הורים .9

 .הוריםלכלים לפיקוח ובקרת כנסו  נוספים לפרטים. המידע את להם שתציג

 ניתן, סרטון או תמונה, מיני אופי בעל פוגעני קובץ הפצת של במקרה לסיוע - מאוד חשוב .10

באתר  פרטים להשאיר או 0507609900 לטלפון Whatsapp או SMS בהודעת 24/7  לפנות

giladhan.co.il 

 
 משחקי רשת

 
 
 
 
 
 

ישנם משחקים ותוכנות משחק רבות מאוד מסוגים שונים, משחקים בהם נלחמים במפלצות, 

 משחקי מלחמה ומאבקים, משחקי ספורט ומשחקי אסטרטגיה למיניהם.  

גם כדי שנוכל  מאוד. המשחקים בהם ילדנו עוסקים חשובה ההכרות וההבנה של - הורים

דויות הכרוכות במשחק(, וגם כדי לחבור אליהם, )על ההתרגשות, התחרות וכלל ההתמוד

שנדע כהורים מה נעשה אצלנו בתוך הבית או יותר נכון, בחדרי חדרים והיום יותר מתמיד, 

 בכף ידם של הילדים. 

גם אם אנחנו לא ממש מתעניינים עדיף שנהיה מודעים, למה שמהווה לעתים רבות תחום של 

 השקעת זמן, אנרגיה ומשאבים משמעותיים עבור ילדנו.

ברוב המשחקים הללו יש משימות לבצע וניתן לעשות זאת בקבוצה תוך אינטראקציה מול 

אחרים. השחקנים הם מכל העולם בני כל הגילאים וכדי לעלות בשלבים/ברמות נדרשות 

לעיתים שעות רבות של רכישת מיומנות ולעתים רק אם משלמים כסף מצליחים להגיע 

 למקומות או ליכולות עליונות במשחק. 

משחקי מציאות אלטרנטיבית, משחקי קהילה ואסטרטגיה, ובראשם תחום משחקי המלחמה, 

כאשר המשחקים הנפוצים אצל ילדים ומתבגרים הם משחקים העוסקים במלחמה ומאבק על 

 כל סוגיהם. 

משחקים אלו מלווים תחושה של אקשן . השונים נחשבים לפופולריים בתחום משחקי המלחמה

לד לרצות להיות במשחק ולהיות שם כל הזמן. ילדים מוצאים עצמם מתמיד אשר גורמות לי

ט ועצבניים כלפי כל הפרעה שעות ארוכות מול המסך דבר העלול להביא אותם לחסרי שק

 כך גם במשחק הפורטנייט שהיינו הלהיט התורן בעולם משחקי הרשת של הילדים. מבחוץ.

השונים ובנושא נערכו מחקרים רבים המצביעים לא אחת דובר על הסיכונים במשחקי הרשת 

על הסיכונים השונים, כגון ניהול זמן בצורה לא נכונה והתמכרות ליישום, המשחק עלול להיהפך 

תחליף לחיים, כך גם ההחפצה, אובייקטיפיקציה, בהחלט מסוכנת מוכרת וידוע. קיים סיכון 

המשחקים מייצרים אפשרות  .יםממשי לקשרים מסוכנים עם זרים שיתבססו על תמימות הילד

יכולים לגרום לאי מפגש עם תחושת ונוחה לברוח/להימנע מהתנסות חברתית ממשית 

השעמום או ריקנות והתמודדות בנושא זה ומעבר לכל אלו, חלק גדול מאוד מהמשחקים 

מפגישים את הילדים עם אלימות קשה מאוד ומעודדים לגיטימציה להתנהגות פושעת, אלימה 

 נית ללא גבולות וחוקים. ועבריי
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 הפתרונות אינם פשוטים אך מעורבות הורים היא תנאי הכרחי לצמצום הסיכונים.

יש לחדד את הנושא שהחבר הווירטואלי במשחק יכול להיות אדם זר / מבוגר ואפילו  •

ובמידה והוא מרגיש לא נוח או לא נעים במהלך השימוש במשחק  בעל כוונות לא טובות

חובה מיד לעצור  -תגובות/פניות לא נעימות מצד אותם מגיבים/משתמשים או מקבל 

 ולדווח לכם ההורים.

מומלץ, ככל שניתן, לא לאשר/לשחק עם משתמשים שלא באמת מכירים. תמיד לזכור  •

 כי איש קשר במשחק הוא לא תמיד חבר. חבר אמיתי הוא חבר מוחשי לא ווירטואלי.

מתנות או הצעות מזרים, לא למסור כתובת, לא למסור פרטים אישיים, לא לקבל  •

, חוגים, שעת סיום לימודים, טלפון בבית או נייד, לא לשלוח תמונה או כל פרט ביה"ס

 .שאותם פגש במשחקאחרים אישי אחר למשתמשים 

עם זרים אותם הכיר ברשת / במהלך המשחק, ללא אישורכם  שלעולם לא להיפג •

 וידעתכם.

להסביר שתמיד הוא יכול לפנות אליכם בכל שאלה או בעיה. אתם סומכים עלו  •

ומאמינים בו שהוא יודע להתנהל נכון ובטוח ברשת ואתם יודעים שבכל בעיה או שאלה 

 הוא יכול ויודע לפנות אליכם.

מידי פעם לכמה דקות כאשר הם במשחק, לראות איך מומלץ מאוד לשבת עם הילדים  •

הם מתנהלים, להתעניין ולהראות להם שאתם רוצים ללמוד מהם על המשחק ואופן 

השימוש בו. פעולה זו מומלצת ביותר ומראה לילדים נוכחות הורית והתעניינות בהם 

  .ובעולם הווירטואלי בו הם נמצאים

 .ן סביר ולאחר שיחת תאום עם הילדמומלץ להגביל את זמן הגלישה/המשחק לזמ •

 .לצפייה כנסו לכאןשיחה שלי עם אביב גפן מתוך הסרט "עולם חדש".   -מתחזים ברשת  •

 

   

לעזור למשתמשים אשר מציע באתר שלו מגוון משאבים מקוונים שנועדו  YouTube שירות

רוצים לדווח על סרטון פוגעני, הסרת סרטון, פגיעה בפרטיות, הסרת סרטון של קטין, פגיעה 

 .בזכויות יוצרים ועוד

על מנת להבטיח שהתלונה שלכם תועבר לגורם המתאים ביותר, מומלץ לעיין בקישורים למטה 

  יוטיוב. מוד כיצד לדווח לצוות שלוכדי לל ,YouTube כדי לקבל מידע נוסף על מדיניות התוכן של

 .את מצבך, וכן להסביר כיצד לדווח על תוכן בעייתי המידע נועד לעזור לך להבין טוב יותר

 :בכתובת אם אתה מוטרד מהפרה אפשרית של פרטיות, בקר

 https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=iw  

אם אתה סבור שמשתמש אחר מתחזה לך, לילד שלך, או למישהו אחר שאתה האפוטרופוס 

 :תוכל להגיש בקשת הסרה בגין התחזות, כאן –שלו 

 …https://support.google.com/youtube/bin/request.py  

אם אתה סבור שאתה הבעלים של זכויות היוצרים על התוכן המסוים, תוכל להגיש תביעה בגין 

ים. למידע נוסף כיצד להגיש תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, בקר הפרת זכויות יוצר

  https://www.youtube.com/t/dmca_policy : בכתובת

https://www.facebook.com/tomsystem.il/videos/293407090783642/
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=iw
https://support.google.com/youtube/bin/request.py?contact_type=impersonation
https://www.youtube.com/t/dmca_policy


 

לבעיות אחרות בנושא האפשרויות לשימוש לרעה או בעיות בטיחות, בקר במרכז המדיניות 

 . youtubeלמרכז הדיווח על פגיעות  :יחות של יוטיובוהבט

 לחץ כאן - הפעלת סינון תוכן ביוטיוב

 לחץ כאן -מרכז הדיווח של גוגל  - לדיווח על פגיעה בגוגל

 הסרת תוכן מחיפוש גוגל - פניה להסרת מידע מתוצאות החיפוש של גוגל

 

   שימוש נכון ובטוחהנחיות לו רטפוןאסמההגנה על 

הוא מחשב רב עוצמה. על מנת להגן על הסמארטפון מומלץ להתקין אפליקציית  הסמארטפון

 וכלים לפיקוח ובקרת הורים להתקנת תוכנות הגנה בסמארטפון למידע נוסף כנסוהגנה. 

 סבירו לילדים:ורים הה

וסרטונים לא נותנים למוח לישון באמת. אפילו אם שעות ביום של וואטסאפים, משחקים  #3 

 בלילה סוגרים את המכשיר ומוציאים אותו מהחדר. הוא יפריע לכם לישון. -הטלפון במצב שקט 

# מחקרים מראים שככל שתלמידים פעילים יותר ברשתות חברתיות כמו וואטסאפ, הציונים 

 שאתם חברים בהן. אטסאפלהפחית את כמות קבוצות הוו נסו בלימודים נמוכים יותר.

 –אתם בטח יודעים כמה זה פוגע. ואם פגעו בכם  - אל תוציאו חברים מקבוצות וואטסאפ #

 ספרו להורים או למורים. הם יידעו איך לסייע.

שמגיעות בוואטסאפ ואל תמהרו להעביר  בהודעות שרשרת אל תאמינו לכל דבר שכתוב #

ת, הסרטונים המחשבות, גם אלה שאתם שולחים לא כל דבר צריך לשתף. התמונו אותן הלאה.

 ואתם לא רוצים את זה. –לחבר הכי טוב, יכולים להגיע ברגע לכל אחד שיש לו מכשיר 

לסמס או סתם להסתכל בסלולרי בזמן שאתם חוצים את הכביש זה עלול להיות אסון, גם  #

 במעבר חציה. רוצים לסמס? תתאפקו קצת עד שתעברו לצד השני של הכביש.

שעות ביום. זה המון. בזמן הזה המוח מתעייף ויכולת  #5 ילדים משתמשים בנייד בממוצע 

 הפחיתו את השימוש בסלולרי. הריכוז בלימודים ובדברים אחרים נפגעת.

שימו את הנייד בצד. תנו  –כשאתם אוכלים, משחקים עם חברים או מדברים עם ההורים  #

 כבוד ליחסים האמיתיים שלכם עם אנשים.

מכורים ללייקים? זה נחמד, אבל ממש לא חשוב. את האהבה האמיתית תקבלו מהמשפחה  #

 ומהחברים האמיתיים פנים אל פנים.

ועוד מילה להורים: הם רואים אותנו, ואנחנו מכורים עוד יותר מהם. זה קשה, אבל נסו לפחות # 

 גם אתם תרוויחו. –לכמה שעות ספורות ביום לתת להם קצת דוגמה אישית 

 .לחצו כאן –# סרטון הדרכה לשימוש נכון בסמארטפון 
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 בריונות ואלימות ברשת.

בריונות ברשת היא הפצה של מסר פוגע באמצעות הרשת, אשר מעצימה את הפגיעה 

 מאפייני האלימות ברשת: ובפרטיותו.באדם 

 מערערת את הפרטיות והביטחון האישי והנפשי. -פגיעה בפרטיות  •

מפיצה את המסר הפוגע,  WhatsApp,השתתפות בקבוצת  -תפוצה ויראלית  •

 ממשיכה ומעצימה את הפגיעה!

הפגיעה מגיעה לכל מקום ובכל זמן, כמעט שאי אפשר  - 24/7מתמשכת  פגיעה •

 אותה ולמחוק אותה. היא לא נשכחת.לעצור 

 .תמונה אחת שווה אלף מילים )אלף פגיעות( •

הפוגע לא מבין שהמסר שלו פוגע ויכול  -ריחוק והעדר אמפתיה בין הפוגע לנפגע  •

 אפילו להביא למצב של פגיעה חמורה עד אובדנות.

דם שיש לאהזכויות, החובות והסמכויות הוא מונח המתייחס לכלל  -אחריות הורית  •

 בכלל ושל הורה כלפי ילדו בפרט. כלפי ילד

מונח משפטי המבהיר כי השולח אחראי למעשיו של השלוח,  -אחריות שילוחית  •

אם הילד, )השלוח(, גורם לנזק ההורים, )השולחים(, אחראיים לנזק  –ובענייננו 

 שנגרם.

 .הורים נושאים בתוצאות מעשי ילדיהם מבחינת תביעות נזיקין 18עד גיל  •

הפסיקה: במידה ובימ"ש ימצא כי ההורים לא עמדו בסטנדרט "ההורה הסביר" מן  •

 יחויבו ההורים לשאת בתוצאות מעשי ילדיהם.

 

 חוק איסור לשון הרע

החוק עוסק בהגנת כבודו ושמו הטוב של אדם באמצעות הטלת איסור על פרסום ביטויים 

כשמדובר בפרסום ₪ אלף  300הוא העלולים להשפילו ולבזותו. הפיצוי על הוצאת לשון הרע 

 תמים, וכפול אם היה בזדון + תיק פלילי.

 חוק הגנת הפרטיות

 - כספי ועבירה פלילית פיצוי תביעת -החוק אוסר על הפצת מידע של אחר במטרה לפגוע בו 

 מאסר. שנות 5שעונשה עד 

 .חשובים טיפים כמה ?מה עושים -בריונות ברשת 

 ילד כל, לצערי. בריונות וחרםל במיוחד" יעיל" כלי מהווהבפרט  הוואטסאפהרשת בכלל ו היום

 האלימות קורבנות בעבר אם. קבוצתי חרםאלימות ברשת ואף לל קורבן להיות יכול גיל בכל

 כל אצל נמצא הסלולארי המכשיר כאשר שהיום הרי, רגשיות או חברתיות בעיות עם ילדים היו

 ובלתי ביותר מהירה היא חרם או, דף נאצה  שנאה קבוצת לפתיחת הקלות, יד בכל, ילד

 .נסבלת

 גוררת אלא סכסוך או ריב בזמן רגיעה או חשיבה מאפשרת שלא המהירות, המידיות, הזמינות

 מגבלות את לגמרי מבטלת אשר החברתית הרשת ובחסות התופעה את ומעצימה תגובה מיד

 .נמנעת בלתי כמעט היא הפגיעה והמקום הזמן



 

 זיהוי סימני מצוקה אצל הילד: -הורים 

 ככל הנראה נראה אצל הילד סמני מצוקה המאפיינים מצבי מצוקה באופן כללי:

 .ירידה קיצונית בלימודים ✓

 .קושי להירדם/ שעות שינה מרובות מהרגיל ✓

 .הימנעות ממפגשים חברתיים ✓

 .חוסר סבלנות לסביבה הקרובה ✓

 .בולמוס/ העדר תאבון -האכילהשינויים קיצוניים בהרגלי  ✓

 .רטפוןאשימוש אובססיבי/ הימנעות מוחלטת משימוש במחשב/סמ ✓

 .הסתגרות בחדר ✓

 

  ?בפרט ובוואטסאפ בכלל פגיעה ברשת תמתרחש כאשר עושים מה אז

 חשוב להעביר את המסר הבאה לילדים: -הורים 

 !להירגע - הכל לפני, כל קודם. 1

 קורה שזה האחרונים ולא הראשונים לא אתם! לבד לא אתם, להרגע נסו,  ארוכה נשימה קחו

 .זה את נעבור( משטרה/גלעד/105/מנהל/יועצת/מורים/הורים) ביחד, לעשות מה ויש להם

 ? קורה מה ביחד נבין בואו. 2

. אותנו שתפו? העיקריים המעורבים מי? האירוע התחיל איך. קרה בדיוק מה ביחד נבין בואו

 .טיפול להמשך מוכנים להיות כדי המתרחש על מידע לעצמכם ולתעד לרשום מומלץ

 .בשבילך תמיד טובים חברים. 3

 ולדבר הרוחות את להרגיע המסוגלים חברים למשל, לסייע שיכולים חברים לכם שיש בטוח

 חברי את למתן בניסיון שלהם החשיבות את להם ולהסביר כאלו לאתר נסו? הקבוצה חברי עם

, גמור בסדר אתם! אותכם שונאים כולם לא - תזכרו ,הי. הלהבות את ולהוריד שצורפו הקבוצה

 .ואיתם מולם ובפעילות הטובים בחברים תתרכזו

 .כוחניות ובלי תוקפנות בלי - בתגובה לשלוט. 4

 או הפוגעת הקבוצה כלפי נגד מתגובת להימנע עדיף מהר יותר לחלוף לחרם לסייע מנת על

 שכן מה. עכשיו יעזור לא ממש זה אבל אליהם להתפוצץ לכם בא, נכון. הקבוצה חברי נגד

. אותכם ויבינו לכם שיעזרו חברים שתמצאו בטוח, שלכם החברים עם שתדברו זה עכשיו יעזור

 ולעזור להבין ,להקשיב יכולים גם הם ותתפלאו בשבילכם שם יהיו תמיד שלכם ההורים גם

 במצוקה אותם ושתפו אליהם תפנו בבקשה אז חושבים שאתם ממה יותר הרבה ואפילו

 . שלכם ובהרגשה

 מנהלי או המחרימה הקבוצה חברי כלפי באלימות או בתוקפנות להגיב מומלץ לא מקרה בשם

. מולכם והתקיפה החרם המשכיות של הפוכה לתופעה לגרום עלול כזה ודבר מאחר הקבוצה

 של תחושה לו לתת שיכול דבר, ממעשיו ונפגע משתגע אתה כי ולהבין להבחין יכול התוקף

 .להמשיך יכול והוא נגדכם בפעולותיו הצלחה

 יגיבו שבוודאי ההורים או הקרובים חבריך כלפי שלך והמצוקות ההרגשות את תוציא, לכן

 .בטוחים תהיו .מולכם באמפתיה

 



 

      - משטרה/  105מאו"ר /  גלעד האן/  יועצת/  מנהל /מוריםהורים/ : נוספים סיוע גורמי. 5

 ?אותם לערבהאם 

, האירוע בפרטי הספר בית יועצת או הכיתה של המחנכת את לשתף מומלץ ואף מאוד חשוב

 יכולים הם ולרוב, להם קורה שזה הראשונים לא אתם, כאלו באירועים וניסיון ידע הרבה להן יש

 בצורה יעשה שהכל בטוחים תהיו. החרם לסיום להביא ואפילו הרוחות בהרגעת לסייע באמת

 ניסיון למודי כבר הם, אליהם פונים שאתם רגועים להיות יכולים ואתם לחלוטין דיסקרטית

 .כאלו במצבים בטיפול

 או מוחשית סכנה ממש מרגישים ואתם שליטה מכלל יוצא או מתעצם ואף נרגע לא החרם אם

 תמיד אנחנו. נוספים סיוע לגורמי לפנות מיד מומלץ, בכם פיזית בפגיעה באיום שמדובר

 יהיבפנ לעזור ואפילו לרשותנו העומדים האמצעים בכל לכם לסייע ונשמח עבורכם שם נמצאים

 .של משרד לביטחון פנים 105ו/או למוקד מאו"ר  למשטרה

 רעה מחשבה כל תעצרו - הכל תעצרו שליטה מאבדים שאתם מרגישים אתם אם -מאוד  חשוב

 .  לכם שיעזור מקצועי וייעוץ סיוע לשקול מנת על מ"מהר אחד לכל מיד ותפנו

 היעילה הדרך את ונמצא זה את נעבור ביחד! לבד לא ואתם בכלום אשמים לא אתם, זכרו

 .עם הבעיה להתמודד ביותר

 

 מספרי טלפון לקבלת סיוע ועזרה:

  מאו"ר )מניעת אלימות ופשיעת רשת( של משרד לביטחון פנים. - 105

. לפנייה באמצעות  בטלפון או בוואטסאפ לפנייהאיגוד האינטרנט הישראלי.  - 0548858911

אנא מלאו פרטים מזהים לצורך  – מקווןלדיווח באמצעות הטופס . safe@isoc.org.ilדוא"ל ה

 .לחצו כאן מענה.

  http://www.eran.org.il : בכתובת. ער"ן )עזרה ראשונה נפשית(  - 1201

 http://www.eran.org.il/contactus :לפירוט אמצעים נוספים ליצירת קשר

    . GiladHan10@gmail.comדוא"ל לפנייה באמצעות הגלעד האן.  - 0507609900

 .לחצו כאן אנא מלאו פרטים מזהים לצורך מענה. - מקווןלדיווח באמצעות הטופס 

 

 .הרחבת החוק למניעת הטרדה מינית -פוגעני /מיניהפצת סרטון 

חוק למניעת הטרדה מינית. חוק זה קובע ב 10סעיף הוא למעשה הרחבה של ' חוק הסרטונים'

ואזרחיות העוסקות במצבים שבהם מתרחשת פגיעה בגברים או בנשים, על סנקציות פליליות 

דרך של הצעות מיניות חוזרות, התייחסויות מיניות או התנכלות בעקבות הטרדה מינית. הצד 

לחוק, שקובע מספר חלופות. כאשר  3הפלילי של ההטרדה המינית מקבל משנה תוקף בסעיף 

  .מינית אחת החלופות מתקיימת, היא תיחשב הטרדה

החלופות המדוברות הן סחיטה באיומים בנסיבות לפיהן המעשה שנדרש האדם המאוים לבצע 

מעשים מגונים המהווים עבירות מין ומעשים מגונים בפומבי. לחלופות אלה  ,הוא בעל אופי מיני

התווסף סעיף נוסף המתאר פרסום או תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, 

שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו. כמו כן, מודגש בסעיף כי מדובר בנסיבות 

 .במקרים שבהם לא ניתנה הסכמתו של האדם לפרסום הסרטון או התצלום

http://www.giladhan.co.il/copy-of-home-3.html
http://www.giladhan.co.il/copy-of-home-3.html
http://www.giladhan.co.il/copy-of-home-3.html
https://www.isoc.org.il/safe/report
http://www.eran.org.il/contactus
mailto:GiladHan10@gmail.com
https://www.giladhan.co.il/contact


 

באופן כללי, אם הפצתם סרטון אינטימי ללא ידיעת המצולם, אתם אחראים למעשיכם ולמעשה 

בת החוק למניעת הטרדה מינית, כמה אתם עוברים עבירה פלילית. עם זאת, קיימות בהרח

 :הגנות למפרסם התוכן. אם אחת מהן מתקיימת, היא עשויה למנוע הרשעה וסנקציה עונשית

 .כאן ייבחנו נסיבות הפרסום בהיבטים הבאים: תוכן, צורה, היקף ומטרה -ום לב ט ❖

 .אם הפרסום נעשה למען מטרה כשרה -כשרה מטרה  ❖

 .עניין ציבורי שמצדיק אותואם בפרסום יש  -עניין ציבורי  ❖

אדם שמפיץ תכנים מיניים ומבצע עבירה, יוגדר כעבריין מין ואילו הצד הנפגע יוגדר כנפגע 

הטרדה מינית. הסנקציה העונשית המקסימלית בגין הפצת תכנים מיניים הינה עד חמש שנות 

, כפי מאסר. בהקשר זה, לא מדובר רק בהטרדה מינית, אלא גם בפגיעה במזיד בפרטיות

שמפורט בחוק להגנת הפרטיות )ולכן עונש המאסר גבוה יותר מאשר העונש בגין הטרדה 

 .(מינית

 3סרט .   2סרט .   1סרט  :קישור לסרטונים של משרד המשפטים בנושא

 .מידע אמין על מין לקבלת כלים לשיחה נכונה בנושא מיניות בריאה מומלץ להיכנס לאתר

ההמלצה הגורפת  -אם קיבלתם למכשיר הנייד שלכם סרטון אינטימי או תמונה בעלת אופי מיני 

היא כמובן לא להעביר אותם הלאה. על פי החוק, הפצה של סרטונים מהווה עבירה פלילית 

ם בעבירות אלו, אין הדבר מכשיר פרסום תצלום, כפי שראינו. למרות שקיים קושי לאתר חשודי

  .סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו כאשר הדבר עלול להשפילו או לבזותו

 זה לא מוסרי! –מעבר לחוק הפלילי ולקנס הכספי 

לא לאטום אוזניים, עיניים ופה מפני מצוקת  -וחמלה אמפתיה  ,, מוסרמחויבות לערכים

 להושיט יד לעזרה. -האחר/החלש/הנפגע 

 לספר ולדווח זו לא הלשנה, זו אחריות חברית ברשת חברתית.

במרחב  גם נפעלכך  -באחריות ומוסריות בעולם האמיתי  נוהגיםבדיוק כפי שאנו 

 הווירטואלי. 

  ניתן לפנות, סרטון או תמונה, ינימ אופי בעל פוגעני קובץ הפצת של במקרה לסיוע

פרטים באתר  להשאיר או 0507609900 לטלפון WhatsApp או SMS בהודעת

GiladHan.co.il 

 

     ושיחות ווידאו מצלמות רשת

לשמש אדם זר לפגיעה בפרטיות מצלמת אינטרנט המחוברת למחשב באופן קבוע יכולה 

ע"י תוכנה וחדירה למחשב שלכם ניתן להפעיל את מצלמת האינטרנט מבלי שתדעו . שלכם

 . נייחהנייד או הבמחשב המצלמה לחסום עינית  מומלץ וללא רצונכם.

רשת ניתן ליירט ולשמור. מומלץ לא /כל שיחת ווידאושיחות ברשת אינן פרטיות.  -זכרו 

 שיחות חושפניות ולא צנועות מחשש שגורם שלישי שותף לשיחה ועלול לפגוע בך.לערוך 

 .כנסו כאןלכתבה בנושא סחיטות ברשת 

  

 

https://youtu.be/0mVx0-OKdEY?list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM
https://youtu.be/0mVx0-OKdEY?list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM
https://youtu.be/0mVx0-OKdEY?list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM
https://youtu.be/7h7FahFjvFI?list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM
https://youtu.be/7h7FahFjvFI?list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM
https://youtu.be/7h7FahFjvFI?list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM
https://youtu.be/LKCfO7Nuk2I?list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM
https://youtu.be/LKCfO7Nuk2I?list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM
https://youtu.be/LKCfO7Nuk2I?list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM
https://www.minamin.org/
http://www.giladhan.co.il/copy-of-home-3.html
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q1_2015/Article-7769a346ab75c41004.htm


 

 ליטיפים לשמירה על הילדים במרחב הווירטוא

מעורבות הורים במרחב הדיגיטלי של ילדיהם מתחילה בשיח פתוח במשפחה. כאן זה  .1

חשוב להבין שכל משפחה אוטונומית לקבל החלטות משפחתיות הקשורות   .מתחיל

 .למרחב הדיגיטלי בהתאם לתפיסת עולמם

ודאו כי הילדים שלכם לא נפגעים   : הכנסו יחד עם הילדים לחשבונות האישיים שלהם .2

חשוב לעשות זאת יחד איתם ולשוחח על הדברים  ולא פוגעים באחרים ברשת ובוואטסאפ.

 .החשובים לכם, ולא כסוג של מעקב

להגיד די כשמישהו בקבוצה פוגע באחר )כי היום זה   :אדישים רלהישאלמדו אותם לא  .3

 .בוגר שסומכים עליולדווח על פגיעות למתמיד הוא ומחר זה את/ה..(, ו

רעננו עם הילדים את הגדרות הפרטיות שלהם בכל המדיות בהן הם שמירה על פרטיות:  .4

 עושים שימוש. 

לא מעלים תמונת חושפניות או מביכות. לא של עצמכם ובטח לא של אחרים.  : תמונות .5

 מה שעולה לרשת נשאר ברשת. 

מתחזים, דברו איתם על בריונים,  : ספרו להם על תופעות שליליות שעלולות לצוץ ברשת .6

, ביריונות ואלימות, פורנוגרפיה ותכנים אלימים אחרים. לקבלת כלים לשיחה פדופילים

 .מידע אמין על מיןכנס לאתר ינכונה בנושא מיניות בריאה מומלץ לה

פוסטים. היו ערים ודברו  / תגובות / לייקים  :המרוץ אחרי ההכרה הדיגיטלית בשיאו .7

ועל הסיכון בחשיפת מידע אישי  איתם על מה שהם מוכנים לעשות כדי להיות פופולארים

 לזרים.

או תגובה חיובית  /משמעותו של לייק :  שלילים נושאיםלייקים / תגובות ל אין דבר כזה .8

הוא בר  12ל ילד מגיהסבירו כי ! השלילי!! הוא להיות שותף למעשהלפעולה שלילית 

 , ניתן לפתוח נגדו בחקירה פלילית במשטרה ואילו ההורים חשופים לקנסות כספיים!ענישה

זה הזמן להתקין תוכנת  - אם לא עשיתם זאת עד עכשיו  ?הורים לילידים צעיריםאתם  .9

 .עם בקרת הוריםסינון תכנים משולבות תוכנות רבות רטפון. ישנן אלמחשב ולסמ ,סינון

 .לכלים לפיקוח ובקרת הוריםלפרטים כנסו 

לקבוצות השונות שימו לב   :לוואטסאפ שלהםביחד איתם אחת לכמה ימים היכנסו  .10

בדקו את אנשי הקשר שלהם, האם יש שם , , צורפו או הוכנסואליהם הילדים מקושרים

 שפת השיחה ובדקו את תיקיית התמונות וקבצי הווידאו.ו על זרים שהם לא מכירים? עבר
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 בקיצור:

 לתרבות גלישה בטוחה -פעילה  נוכחות ההורים

 מלווים את הילדים גם ברשת אנו נוכחים.כמו בכל תחום אחר בחיים אנו ההורים  - מלווים

נושא התנהלות בהזמן  חשוב שכהורים נייצר תשתית לשיח הדדי פתוח דינמי ומתפתח לאורך

 ברשת של ההורה ושל הילד.

. עברו שהם פותחיםועל והחשבונות  הם משתמשיםדברו על סוגי האפליקציות בהן  - לומדים

הילדים, ולימדו כיצד משתמשים בהן, למה הן משמשות ומה  יחד על האפליקציות האהובות על

 מגניב בהן.

התאימו את המושגים לעולם התוכן שלהם ואת הניסוח לרמת ההבנה שלהם, היו  -  מקשיבים

יתכן שתגלו שלילדיכם תחומי עניין שאינכם מודעים  .כנים ואל תתחמקו ממענה לשאלות קשות

אליהם או שהם כבר מבקרים באתרים ובפורומים שאינכם מכירים )או מכירים וחושבים שאינם 

בלנות ובהבנה, הסבירו את הסתייגויותיכם ונסו לגבש ביחד מתאימים(. קבלו את דבריהם בס

 עקרונות לגלישה בטוחה שיהיו מקובלים על כולם.

להוות עבורם  שנעביר מסר לילדינו שאנו תומכים בהם ומקשיבים להם ויכולים חשוב - עוזרים

 .כתובת להתייעצות ולעזרה

 

 בסיס למוגנות - הגדרות פרטיות

 סימן יעשו את העבודה. + מספר + אות = סיסמא חזקה

על מנת לצמצם אפשרות לפריצה, גניבת מידע ושימוש ללא  -תוכנת הגנה = חגורת בטיחות 

 !מומלץ להתקין תוכנת הגנה רשותך,

החליטו ביחד מהי מידת הציבוריות הרצויה לשיתוף  עברו על הגדרות פרטיות ומדיניות פרטיות

 צילומים ותכנים אחרים.

 

 אחריות חברית ברשת חברתית

, החלש והנפגע. לא לעמוד לא לאטום אוזניים, עיניים ופה מפני האחר - , חמלה ועזרהמפתיהא

  ראית אחר שנפגע? שנמצא בצרה?. היום זה הוא מחר זה אתה -מהצד שאחר נמצא בצרה 

 זו אחריות חברית ברשת חברתית!  לספר ולדווח זו לא הלשנה! !לעזרהחובה להושיט יד  -

 

 בדיוק כמו בחיים האמתיים -שומרים על החוקים והכללים 

   כתם לכל החיים! -עבירה פלילית  או ברשת = WhatsAppהפצת תמונות פוגעניות ב 

 -מיד עוצרים  קבלת סרטון או תמונה לא צנועים? הורדת / פתחת / לחצת? אתם לא אשמים!

 לחברים או אחרים!לא מפיצים  ואחרי הדיווח מוחקים! -מדווחים 

זה"ב = זהירות בדרכים, זה"ב = זהירות ברשת . שחוצים כבישים עוצרים, חושבים ורק אז 

 חוצים. גם ברשת כמו בחיים האמתיים: עוצרים, חושבים, ורק אז פועלים!

 

 



 

 להרגשה חיובית  - תקשורת אחראית 

מותר להביע  –שוחחו על חוקי המשפחה לשימוש לתקשורת ברשתות חברתיות ובהודעות 

נסח את דבריך בזהירות, בשפה ברורה  -לשמור על שפה נקייה  .דעה, אך נמנעים מפגיעה

 אחרים.ובלי לפגוע להעליב, לקלל או לאיים על 

 למילה יש כוח! חשבו פעמים האם לשלוח...

 

 ברשת כל יום פורים - זהירות מתחזים

 חבר אמיתי הוא חבר מוחשי! לא ווירטואלי!

 אנשי הקשר, חברים שלא באמת מכירים! ,העוקבים  ,לא מאשרים לרשימת החברים

בליווי מבוגר, במקום להגיע  אסור להיפגש עם זר או חבר שהכרת ברשת, ואם כבר נפגשים,

 .ציבורי ותמיד באישור וידיעת ההורים

 ם., גם לא במשחקיברשתמאנשים זרים שהכרת סקינים  /אל תקבל מתנות / כסף / משחקים 

 

 רק אתה קובע - כף ידךשיניהם ב -הסכין והסמארטפון 

עלול  הסכין במטבח היא כלי מעולה, חיובי ונהדר לשימוש יום יומי, אך בצורה לא זהירה את

רק אתה קובע את אופן השימוש  -לפגוע בעצמך ובצורה אחרת... היא יכולה להיות גם כלי נשק 

חיובי, פוגעני או  -רק המחזיק קובע את אופן השימוש  – בדיוק כך הסמארטפון בכף ידך !הב

 שלילי!

 

 לפעילות חינוכית -דוגמה אישית 

בילוי משפחתיות, צאו יחד עם ילדיכם לחוות את הניחו את הטלפון בצד בזמן ארוחות ובשעות 

והראו להם כיצד  ברשתשתפו את ילדיכם בשימושים שאתם עושים  לא רק דרך מסכים. העולם

 מומלץובין פעילויות אחרות.  ברשתאיזון בין השימוש  שמרו על אתם מתנהלים נכון ברשת.

או שעה  ,וגם למבוגריםגם לילדים  -שבשעת ארוחת הערב יש איסור על מכשירים  לקבוע

 .שלאחריה לא ייעשה שימוש במכשירים

 

 גלעד האן

 חוקר עבירות ופשעי מחשב
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