הורים וילדים לוקחים זמן לשיחה לפני שיתוף והפצה
ילדים ובני נוער "חיים ברשת" חלק
ניכר משעות היום .לנו ,ההורים

ההורה כמבוגר משמעותי
גם ברשת –

וצוותי החינוך ,תפקיד משמעותי
בחינוך ובליווי להתנהלות חיובית,
ערכית ואחראית .אחריות להקניית
כלים שיסייעו להם להימנע ממצבים
מורכבים ברשת ,או להתמודד עמם-.
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה חל
השנה במקביל לשבוע המשפחה.

כתובת

להתייעצות

בנושאים

הקשורים ל"רשת" .ההכוונה ההורית
משמעותית עבורם ,שכן אנו מביאים
איתנו את הידע וניסיון החיים שלנו .

לפיכך ,הוא מוקדש לשיח הורים,
מורים

וילדים

בנושא

חברתיות.

במהלך

בכיתות

בנושאים

אפשרויות,

ללמידה

והזדמנויות

ולחברות .יחד עם זאת ,הרשתות

חשוב שילדינו ידעו כי אנו מהווים
גם

הרשתות החברתיות מציעות אין סוף

החברתיות טומנות בחובן גם מצבים
מסכנים שכהורים עלינו להכיר ולהבין.
מעורבות והשגחה הורית ברשת אינן
שונות מהנוכחות ההורית בכל מרחב
חיים אחר .מומלץ לקיים עם הילדים
ובני

הנוער

שיח

התנהלותם ברשת.

מתמשך
נסו

בנושא

להבין כיצד

רשתות

ילדכם חווה את הסביבה הווירטואלית

נדון

וכיצד הוא מתמודד עם מצבי סיכון

השבוע

הקשורים

ופגיעה בהם הוא נתקל.

להתנהלות ברשת ,למצבי פגיעה,

בדקו :

שמירה על פרטיות והצורך בהגברת

 -באילו נושאים הוא מתעניין?

המודעות האישית ולקיחת אחריות

 -באילו אפליקציות הוא משתמש? -

חברתית.

לאילו אתרים הוא נכנס?
 מה נחשב בעיניו כפגיעה כיצד הוא נזהר ממצבי פגיעה? -האם הוא מפעיל שיקול דעת

מערכת החינוך לוקחת

בעת שיתוף ,פרסום ,הפצה של

 30שניות למחשבה לפני

תכנים?

שיתוף והפצה!

 איך הוא שומר על המידע האישיהורה כמודל אישי -
האופן בו אנו בוחרים להתנהל
במרחב הווירטואלי ,לתקשר סביב
מצבי קונפליקט או מצבים אחרים-

מהווה מודל לילדינו.

והפרטי שלו ברשת?
 כיצד הוא פועל כשהוא נחשףלאירוע פוגעני ברשת?
 האם פונה לקבלת עזרה מחבראו מבוגר?

אילו מסרים נרצה
להעביר לילדינו?


לאן אפשר לפנות
במקרה של פגיעה?

עשו שימוש בשפה מכבדת

-

וחיובית

מחנכת הכיתה  /יועצת בית
הספר

ברשת.

אם הפגיעה התקיימה באתרים כגון

 גלו אמפתיה כלפי האחר.

רשתות חברתיות ושירותים שיתופיים

 אל תשתתפו במעשי פגיעה

אפשר להיעזר בגורמים הבאים:

באמצעות הרשת.

 -הקו החם לתמיכה בפגיעה

 הכוח בידיים שלכם! אם
נחשפתם לפגיעה באחר ,גלו
אחריות אישית וחברתית  -עצרו

ברשת -איגוד האינטרנט

מידע נוסף ניתן למצוא

את הפגיעה.
 אם נחשפתם לפגיעה פנו
אלינו ההורים ,לצוות החינוכי,
או לאדם שאתם סומכים עליו.
שתפו ובקשו עזרה!
 זכרו! דיווח ועזרה לנפגע אינם

הישראלי פועל בכל זמן
בטלפון–  03-9700-911או

בענן החינוכי

באמצעות טופס דיווח או

ובאתר שפ"ינט:

במייל או במסרון בווטסאפ-

-

הרצאות מומחים

-

סרטוני הדרכה

-

עלוני מידע

054-8858911
 עמותת כפתור אדום מציעהפתרון טכנולוגי להסרת תכנים
אלימים ברשת  .ניתן לפנות:

הלשנה!

/http://redbutton.org.il

 הרשת אינה טובה או רעה -

 -פניה למשטרה

היא רק מה שאתם תיצקו

 -אם הפגיעה התקיימה באתר

לתוכה! פועלים למען מרחב

הבית ספרי ,ניתן לפנות לרכז

ווירטואלי בטוח ומוגן.

תקשוב בית ספרי /מנהל האתר
 אפשר לפנות למנהלת אגףפניות ותלונות הציבור במשרד
החינוך באמצעות פקס
 02-5602390ובאמצעות
ענן חינוכי

שפ"ינט

הדוא"ל -
tluna@education.gov.il
להצטרפות לשירותי סינון הגנה
לאינטרנט בסמארטפון המגיעים לכם
חינם על-פי החוק לחצו כאן

