
 

 כלים להגברת מוגנות ברשת - הצעות וכיווני פיתוח קשר והתמודדות
 

 ישנן 4 סוגיות מרכזיות 1. תוכן לא מתאים (פורנוגרפיה, אלימות..) 2.סוגיות חברתיות (בריונות, שימוש ברשתות
 חברתיות) 3.פרטיות (בקרה על המידע שמשתפים) 4. התמכרות (שעות שימוש,פגיעה בשעות שינה ובבריאות)  כולנו

 קצת 'מכורים' :)  זה דווקא החלק המשותף בינינו ונוכל ממקום זה להיות באמפתיה מול הילדים ונחשוב על דרך פעולה משותפת.
 

 חוזה לסמארטפון ראשון: חוזה לדוגמא, עשו שינויים לפי הצורך1.
 

 גבול חיצוני ופנימי מגיע מעולם של ערכים הקיימים עוד לפני המוגנות אחד המרכיבים החשובים בגבולות היא הדוגמא2.
  האישית שלנו - כדאי לכם להתנהג כך כי:

 אנחנו משפחה אחראית ולכן – לא מוסרים מידע /לא נכנסים לאתרים... /לא ישנים עם טלפון.○
 אנחנו משפחה של קשר – ולכן אין טלפונים בשעות מסויימות/ ארוחות/ ... אתם חשובים לנו○
 אנחנו משפחה פעילה – אנחנו עושים פעילויות מגוונות וגם נמצאים בטלפון לפעמים○
 אנחנו משפחה אכפתית ולכן לא פוגעים באנשים אחרים ברשת○
 אנחנו משפחה אנושית - גם מבוגרים וגם ילדים טועים ומתקנים○
 הלב הוא לא מחסן - כשקורה משהו לא טוב (וגם טוב) מספרים○

 
 לעולם לא נוכל להכיר את כל התוכנות/האפליקציות/המשחקים/האתרים הנחת העבודה היא שלילד ומבוגר תמיד יש סיבה3.

 להיות שם וע"מ שנוכל לתת גבול אם צריך, צריך להגיע למקומו ולהבין למה הוא שם?  דוגמא לשאלות - מה זה? מה עושים
 עם זה? תראה לי איך? מה אתה אוהב בזה? האם יכול להיות משהו לא כ"כ טוב כאן?

 
 סינון ובקרה ( חשוב אך רק מלווה לחינוך!)4.

  ליצור קשר עם ספקית האינטרנט ולבקש סינון מפורנוגרפיה והימורים (מועיל מאוד לחשיפה אקראית)○
 הגדרות חיפוש בגוגל וביוטיוב(בנפרד) להגדיר חיפוש בטוח - כדאי להגיד לילדים שעשיתם ולמה עשיתם. הסבר○

 בלינק הזה הסבר בלינק הזה
 תוכנות סינון לסמארטפון והמחשב הסבר בלינק הזה○
 גוגל family link - חיבור בין טלפון הילד לטלפון ההורה, התקנה של אפליקציה להורים  ואפליקציה נפרדת לילדים○

 מאפשרת בקרה בהסכמה על תוכן,שעות גלישה, אפליקציות מאושרות. מומלצת.
 

 ילדים לא יספרו אם קרה להם דבר פוגעני ברשת ממספר סיבות: 1. חשש שיוחרם להם הטלפון 2. אשמה/בושה/פחד 5.3.
 פוחדים שהמבוגרים יתפרקו 4. חוששים מתגובת יתר של ההורים 5. כי לא שאלנו אותם כדאי לדבר איתם על הסיבות האלה

 ולהגיד להם איך תשתדלו להגיב אם וכאשר
 

 פגיעה = כאוס , טיפול = סדר . כאשר ישנה פגיעה על המבוגרים לעשות סדר לכל המעגלים.6.
 

 מודל התגובה הטובה במידה וילד סיפר על התרחשות פוגענית שקרתה לו או שהוא לקח חלק בה בלינק הזה7.
 

 במקרה של עבירה על החוק (פדופיליה, הטרדות, איומים והפחדות, בריונות) או צורך בהורדה של תמונות מרשת האינטרנט8.
 להתקשר מוקד 105 (24 שעות ביממה) אתר מוקד 105

 
 בריונות רשת - במקרה של בריונות ההורים, הצוות והילדים צריכים לפעול יחדיו בצורה חינוכית ומתונה ע"מ ליצור נורמות של9.

 כבוד בשגרה וכלים לטיפול במקרה של פגיעה, נלמד את ילדינו שאנחנו אנשים אכפתיים ולכן לא פוגעים באנשים אחרים
 ברשת, אנחנו חושבים פעמיים לפני ששולחים משהו פוגעני, אנחנו מקררים ריבים ברשת, לילד 1 כח של 1 ל-5 ילדים כח של

 עשרה, אם יש משהו פוגעני וקשה לעצור לשלוח הודעת עידוד בפרטי, לערב את המבוגרים ולפעול במיקוד ובמתינות
 

 אנחנו עמותה ללא מטרת כוונת רווח ומשקיעים משאבים רבים בהנגשת ידע פשוט, איכותי ופרקטי נשמח מאוד אם
 תוכלו להיות שותפים איתנו בתרומה מוכרת למס ע"פ סעיף 46 תודה ובהצלחה

 

facebook.com/latetpe ובפייסבוק     www.latetpe.org.il  לכלים וסרטונים נוספים באתר 
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