
 
 

 



 
 

 

 

מידע חשוב    - משחקי רשת    

התמונות לחצו על   - להורדה והדפסה        

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/the_good_the_bad_and_the_gamer/he/pamphlet_%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%A8%D7%A2%20%D7%95%D7%94%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8%20-%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/the_good_the_bad_and_the_gamer/he/pamphlet_%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%A8%D7%A2%20%D7%95%D7%94%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8%20-%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F.pdf


 
 

האם אתה מכור למסכים/למשחקים?  - בחן את עצמך   

( נמשך זמן ארוך רשתות חברתיות, משחקי רשת האם העיסוק במסכים )טלוויזיה, אינטרנט, סמארטפון,  .1

 ?מרגיש/ה שאיבדתי שליטה על הזמןיותר ממה שהתכוונתי ואני  

  ?האם כשהתחלתי לשחק/לצפות לא חשבתי שאעסוק בכך כל כך הרבה שעות .2

 ?האם אני לא מצליח/ה להפסיק או להפחית את הזמן המוקדש לעיסוק למרות הניסיונות לעשות כך .3

  האם אני חושב/ת על הנושא או עוסק/ת בו בראש רוב היום, ומצפה להגיע הביתה, לשבת מול .4

 המשחק? /מסךה

מבני המשפחה  במשחק/האם אני חש/ה אשמה, מתבייש/ת ומנסה להסתיר את העיסוק המופרז במסך .5

  ?הקרובים אליי

,  לימודית/)הפסד פעילויות חברתיות,האם אני ממשיכ/ה בהתעסקות במסך למרות התוצאות הבעייתיות  .6

 במשחק?/על רקע העיסוק במסךעם ההורים/אחים(, תחושת אשמה ובושה, ריבים 

או האם צמצמתי בתקופה האחרונה את יחסיי החברתיים? האם אופי הקשרים החברתיים הפכו לחסרי תוכן   .7

 ?מאשר להיפגש עם חברים במשחק/ברשת/במסך? האם אני מעדיפ/ה להיות משמעות עבורי

 שלוש מתוך שבע השאלות, כדאי לבדוק אם מתפתחת אצלך התנהגות שעלולהלפחות אם ענית בחיוב על 

ואף לפגוע בבריאות שלך. מומלץ לפנות להורים  , לימודיך, הפעילות החברתית שלךלהשפיע לרעה על חייך

 זה יתעצם!  –. זכרו: אם נתעלם עזרהו לקבל סיועולראות כיצד אפשר או ליועצת ביה"ס 

 חשוב לדעת 

והרגשתם לא נעים    . במידה טובות מבוגר ואפילו בעל כוונות לא /הווירטואלי במשחק יכול להיות אדם זר החבר •

את לעצור  מומלץ    מצד אותם מגיבים/משתמשים  פוגעניותתגובות/פניות    קבלתםבמהלך השימוש במשחק או  

 המשחק ולפנות לעזרה.

לזכור כי איש קשר במשחק חייבים  לשחק עם משתמשים שלא באמת מכירים.  או    ניתן, לא לאשרה מומלץ, ככל   •

 חבר אמיתי הוא חבר מוחשי לא ווירטואלי. יש קשר, אדם זר לחלוטין. הוא רק א ,הוא לא תמיד חבר

מומלץ שלא ללחוץ קישורים מזרים,  מפתות  לא למסור פרטים אישיים, לא לקבל מתנות או הצעות  גם במשחקים   •

יכולים לגרום לכם לפגיעה בפרטיות ובאבטחת המידע. לא לענות על סקרים או להשתתף   לא מוכרים, אלו 

מספר  ביה”ס, שעת סיום לימודים,  שם  ,  הפרטית שלכם  כתובתבצעים, לעולם אל תמסרו את הבהגרלות ומ

 .או ברשת במשחק תםאותם פגששלכם לזרים  או סרטון תמונה תשלחו אל, הסמארטפון שלך

 אישור וידיעת ההורים. במהלך המשחק, ללא או ברשת  הכרתםעם זרים אותם  אל תפגשולעולם  •

לבריאות שלכם.                2-3 • כבר סכנה  זו  לכך  אך מעבר  בעיה, תהנו.  אין  אוקי בסדר,  ביום של משחקים,  שעות 

אפילו אם הטלפון במצב   ,שעות ביום של וואטסאפ, משחקים וסרטונים לא נותנים למוח לישון באמת  3מעל  

הוא   להשקט  לישוןיכול  לכם  ומוציאים ,פריע  המכשיר  את  סוגרים  מהחדר.   בלילה  את   אותו  לסגור  מומלץ 

 אתם תופתעו עד כמה זה עובד!  - ולתת למוח שלכם אפשרות לנוח ולישון באמת. תנסו    19:00המכשיר בשעה  

וואטסאפ • כמו  חברתיות  ברשתות  יותר  פעילים  שתלמידים  שככל  מראים  טיקטוק,   אינסטגרם,  מחקרים  או 

שלכם, דפי המעריצים והנעקבים   קבוצות הוואטסאפלהפחית את כמות   הציונים בלימודים נמוכים יותר. נסו

 שלכם.   באינסטגרם ובטיקטוק



 
 

לעזרה,   ? אל תתעלמו! הפגיעה ברשת לא תעלם היא רק תתעצם. לאף אחד אין זכות לפגוע בכם! פנופגעו בכם •

 להורים, למורים ליועצת או לכל אדם עליו אתם סומכים. תמיד נשמח לסייע לכם. 

לא כל ,  שמגיעות בוואטסאפ ואל תמהרו להעביר אותן הלאה בהודעות שרשרת ובאל תאמינו לכל דבר שכת •

, יכולים להגיע יםהכי טוב  יםדבר צריך לשתף. התמונות, הסרטונים המחשבות, גם אלה שאתם שולחים לחבר 

 אתם ממש לא רוצים את זה. - ברשתברגע לכל אחד 

וואטסאפ, לעלות תגובה או סתם להסתכל בסלול • רי בזמן שאתם חוצים את הכביש זה עלול לשלוח הודעת 

 רוצים להסתכל במכשיר? תתאפקו קצת עד שתעברו לצד השני של הכביש.  ,מעבר חציההגעתם ללהיות אסון,  

נוער • ויכולת הריכוז   !שעות ביום. זה המון   6משתמשים בסמארטפון בממוצע    בני  בזמן הזה המוח מתעייף 

ת השימוש בסלולרי ככל הניתן, בצעו הפסקות יזומות למנוחה. הפחיתו א בלימודים ובדברים אחרים נפגעת.

לשבש את השינה שלך ,  בריכוז ובזיכרוןלגרום לפגיעה  מחקרים מראים כי שימוש ממושך בסמארטפון עלול  

 זוכרים? בלילה, מכבים את המכשיר ומוציאים אותו מהחדר.  ואפילו לגרום לפזילה ופגיעה בעיניים.

למסההשלכות   • התמכרות  התקיןמשחקים:  /כיםשל  החיים  מרקם  בתפקוד  ופגיעה  שליטה  פגיעה ,  אובדן 

קשיים להסתגל ,  בלימודים, פגיעה חברתית, היעדר יכולת לניהול ומיצוי שעות הפנאי בצורה מיטיבה ומגוונת

כעס, קושי להביע  קושי לשאת ולהביע תסכול,  ,  וביצירת קשר ושיח חברתי בסיסיחדשות  לסיטואציות חברתיות  

   .צרכים או רצונות 

• ( שינה,  בעיות  פיזיולוגית:  להירדהשלכות  בריא    םקושי  בריאה,   -באופן  לא  תזונה  ולילה(,  יום  היפוך 

 . צווארבו  , פגיעה בגבבראיהבעיניים ובעיות במתן שתן,  לבעיותעלולה לגרום בתדירות גבוהה  התאפקות

שימו את הנייד בצד. תנו כבוד ליחסים האמיתיים   -שחקים עם חברים או מדברים עם ההורים  כשאתם אוכלים, מ •

 שלכם עם אנשים. 

, את האהבה האמיתית תקבלו מהמשפחה !  זה נחמד, אבל ממש לא חשובלתגובות ולבבות?  מכורים ללייקים?   •

 ומהחברים האמיתיים פנים אל פנים.  מההורים, מהמורים

 

   )לחצו על התמונה(  אבטחת מידע# 

Block  -  מערכת הגנת סייבר לאזרח 

 

 

 

 לצפייה בסרטון 

 לחצו כאן 

 לצפייה בסרטון 

 לחצו כאן 

https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/SMXgciuugVU
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/SMXgciuugVU
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/SMXgciuugVU
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/SMXgciuugVU
https://block.org.il/
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/SMXgciuugVU
https://drive.google.com/file/d/1OgNrcV7_HjQxrvx-5zyfEItH6fKoA1m4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OgNrcV7_HjQxrvx-5zyfEItH6fKoA1m4/view?usp=sharing
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/SMXgciuugVU
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/SMXgciuugVU
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/SMXgciuugVU
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/SMXgciuugVU
https://youtu.be/kAgEzaBSc1I
https://youtu.be/SMXgciuugVU
https://youtu.be/SMXgciuugVU


 
 

 # אבטחת מידע  

 שלבי ביישומים שונים -הפעלת אימות דו 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Two-Factor Authentication (2FA) 

 להסבר ומעבר למידע

  לחצו על הלוגו הרצוי

https://www.youtube.com/watch?v=KKn-zhafBzE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8r728IkXnEk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1G4NySE2ZGnuqsHJZNAPPWi4JMrKMAa_6/view?usp=sharing
https://support.snapchat.com/en-US/article/enable-login-verification
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/two-factor-authentication
https://drive.google.com/file/d/1xYqt0TfZ-y7fr_ih7EoZodzOtz9hlJpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwVeZ5S9FuuN2R3YTfQMz2CtYMACwqKt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12oa1xBytwAQ2BW1fIEFoIbWsi8rxJS1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CaJwl7VtV__t21Ovl7tMsAW6c4cIm3iA/view?usp=sharing
https://support.discord.com/hc/en-us/articles/219576828-Setting-up-Two-Factor-Authentication


 
 

 תוכנות הגנה / אנטי ווירוס  

אחת הבעיות המרכזיות ברשת איתן אנו מתמודדים היום היינה שימוש לא זהיר ולא נכון בסמארטפון, מחשב רב  

הרבים ישנן גם סכנות וטעויות עוצמה שנכנס לכף ידינו כמעט בלי פיקוח, בקרה ושמירה על המידע. לצד היתרונות  

שכולנו עושים, היכולות לפתוח דלת לתוקפים ולהאקרים ולפגיעה בנו. יש מספר רב של מנגנונים המאפשרים  

לחלץ את המידע האישי ביותר שלנו ללא ידיעתנו. מסתבר שלחדור למכשיר שלנו זה לא כל כך מסובך, כמעט כל 

 .ו בחיים הפרטים, לשמור ולהעתיק מידע כאוות נפשואקר מסוגל לחדור לנו אל הטלפון ולחטט לנ

תוכנות ההגנה והאנטי וירוסים הקיימים לא תמיד יצליחו לעצור בעדם אך כל מומחי אבטחת המידע ממליצים על 

 התקנת תוכנת הגנה על המכשיר אשר יכולה לצמצם את הפגיעה בנו. בשוק יש מספר רב של תוכנות הגנה. 

  .להלן מספר תוכנות מומלצות, כולן זמניות להורדה ברשת

יישום כזה או אחר אלא כמידע  ב אין לראות במידע המוצג המלצה על שימוש בתוכנה או    -ערה  )ה

 !(. בלבד. ההתקנה והשימוש בתוכנה או ביישום באחריות המשתמש בלבד

או לחפש את היישום  בהתאם למערכת ההפעלה בסמארטפון  להתקנת התוכנה ניתן ללחוץ על היישום המבוקש  

 או ובאתר האינטרנט של התוכנה. AppStore , Google Play  בחנויות הרשת ישירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC אייפון  אנדרואיד מחשב    

https://www.lookout.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookout
https://apps.apple.com/us/app/lookout-mobile-security/id434893913
https://www.mcafee.com/en-us/antivirus/mcafee-total-protection.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wsandroid.suite
https://apps.apple.com/us/app/mcafee-mobile-security/id724596345
https://www.eset.com/il/home/free-trial/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.ems2.gp
https://www.avira.com/en/free-antivirus-windows
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avira.android
https://kaspersky.antivirus.co.il/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kms.free
https://www.avast.com/lp-ppc-hp-v4?ppc_code=012&ppc=a&gclid=CjwKCAiA5IL-BRAzEiwA0lcWYofwMKFTOM7OUWRUUIsedy5g3P4WBH4kZ4LD2jxsJUQXTHcVEKnDERoCvWYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#pc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity
https://apps.apple.com/us/app/avast-security-privacy/id1276551855
https://www.malwarebytes.com/mwb-download/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.malwarebytes.antimalware
https://apps.apple.com/us/app/malwarebytes-mobile-security/id1327105431
https://il.norton.com/products?SID=ROWTAFF_Z3pg7fCmQH&cjid=8420613&clickid=316513e530fb11eb81e805030a180511&af_sub4=aff&af_sub5=CJ&c=CJ&cjevent=316513e530fb11eb81e805030a180511
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.symantec.mobilesecurity
https://www.avg.com/en-ww/store#pc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus
https://apps.apple.com/us/app/avg-mobile-security/id1473934066
https://support.microsoft.com/he-il/windows/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%90%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA-windows-2ae0363d-0ada-c064-8b56-6a39afb6a963
https://apps.apple.com/us/app/norton-mobile-security/id1278474169


 
 

 בריונות ואלימות ברשת

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

 מאפייני האלימות ברשת: 

 .של הנפגע מערערת את הפרטיות והביטחון האישי והנפשי - פגיעה בפרטיות •

מפיצה את או בשיתוף דף פוגעני באינסטגרם    WhatsAppלדוגמא, השתתפות בקבוצת    -  תפוצה ויראלית •

 המסר הפוגע, ממשיכה ומעצימה את הפגיעה! 

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

 היא לא נשכחת. 

 אלף פגיעות(.שווה שווה אלף מילים ) - , סרטון או סטיקר מדבקה אחתתמונה  •

, הוא לא רואה את לא מבין שהמסר שלו פוגעאו המפיץ    הפוגע  –  ריחוק והעדר אמפתיה בין הפוגע לנפגע •

 מאוד. להביא למצב של פגיעה חמורה  בתו של הצד הנפגע ולא תמיד מבין שהפעולה שלו יכולהפניו ותגו

הורים נושאים בתוצאות מעשי ילדיהם מבחינת תביעות  18עד גיל    -שלכם    ההוריםבאחריות  הפיצוי הכספי   •

האסורה   העונש הכספי על הפעולה  -הכוונה שבמידה ואתם משתמשים ברשת בכוונה לצורך הפגיעה    נזיקין.

 , )הפיצי הכספי על ביצוע העבירה( , באחריות ההורים אשר משלמים על העבירה שבצעתם.

עברתם על החוק? איומים, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטרדה מינית,   -  זהו גיל האחריות הפלילית  12גיל   •

אתם נושאים באחריות לכל מעשה או  באמצעות אפליקציה, יישום, רשת חברתית, אפילו במשחק או תוכנה?

 מחדל שאתם עושים. אתם יכולים למצוא את עצמכם בחקירה במשטרה.

 

  נער או נערה, . כל  ואלימותבמיוחד לבריונות    " יעיל" כלי    יםבפרט מהוואו האינסטגרם  היום הרשת בכלל והוואטסאפ  

, בכל יד, הקלות  אחדנמצא אצל כל  הסמארטפון  בכל גיל יכול להיות קורבן לאלימות ברשת ואף לחרם קבוצתי. כאשר  

מהירה ביותר ובלתי  היא  , הפצת סטיקר פוגעני, הפצת סרטון או תמונה מעליבה  לפתיחת קבוצת שנאה, דף נאצה

, המהירות שלא מאפשרת חשיבה או רגיעה בזמן ריב או סכסוך אלא גוררת מיד תגובה  ת המיידיוהזמינות,    נסבלת.

הפגיעה היא כמעט   ,אשר מבטלת לגמרי את מגבלות הזמן והמקום ,בחסות הרשת החברתית .ומעצימה את התופעה

 צר אותה והיא כואבת אפילו יותר מכל פגיעה פיזית אחרת.. כאשר מתרחשת פגיעה ברשת קשה מאוד לעבלתי נמנעת

 

 .לא לאטום אוזניים, עיניים ופה מפני מצוקת האחר/החלש/הנפגע  -כולנו מחויבים לערכים, מוסר, אמפתיה וחמלה     #

 ! או את מחר זה אתה -או היא להושיט יד לעזרה. היום זה הוא חובה   #

 אחריות חברית ברשת חברתית.זו  - לספר ולדווח זו לא הלשנה # 

 כך גם נפעל במרחב הווירטואלי.  -בדיוק כפי שאנו נוהגים באחריות ומוסריות בעולם האמיתי   #

 כולנו צריכים לפעול בערבות הדדית גם ברשת החברתית.  #

 

 לחצו הלצפיי

 ות ל התמונע

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVExqI1jHG0&t=23s
https://youtu.be/Yy14UKOrJoE


 
 

 

 נפגעתם מאלימות ברשת? יש מה לעשות! 

 
 להירגע!  -קודם כל, לפני הכל  .1

, אתם לא לבד! אתם לא הראשונים ולא האחרונים שזה קורה להם ויש מה עלהירגקחו נשימה ארוכה , נסו  

 ( נעבור את זה. 105.ת / גלעד האן / מוקד  מנהל / יועצת / מורים /  לעשות, ביחד )הורים

 

 בואו נבין ביחד מה קורה? .2

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

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

 

 חברים טובים תמיד בשבילך. .3

בטוח שיש לכם חברים שיכולים לסייע, למשל חברים המסוגלים להרגיע את הרוחות ולדבר עם חברי הקבוצה. 

ולהס כאלו  לאתר  את נסו  ולהוריד  שצורפו  הקבוצה  חברי  את  למתן  בניסיון  שלהם  החשיבות  את  להם  ביר 

לא כולם שונאים אותכם! אתם בסדר גמור, תתרכזו בחברים הטובים ובפעילות מולם   -י, תזכרו  יהלהבות. ה

 ואיתם.

 

 בלי תוקפנות ובלי כוחניות. -לשלוט בתגובה  .4

יותר מהר עדיף להימנע מתגובת נגד כלפי הקבוצה חברי הקבוצה  לפגיעהעל מנת לסייע       . הפוגעת  לחלוף 

נכון, בא לכם “להתפוצץ עליהם” אבל זה ממש לא יעזור עכשיו. מה שכן יעזור עכשיו זה שתדברו עם החברים 

תפלאו שלכם, בטוח שתמצאו חברים שיעזרו לכם ויבינו אותכם. גם ההורים שלכם תמיד יהיו שם בשבילכם ות

אז בבקשה תפנו אליהם ושתפו  .  הם גם יכולים להקשיב, להבין ולעזור אפילו הרבה יותר ממה שאתם חושבים  

 הרגשה שלכם.בפגיעה ואותם 

מאחר ודבר   הפוגעת,חברי הקבוצה  או    התוקף בשום מקרה לא מומלץ להגיב בתוקפנות או באלימות כלפי  

והתקיפה מולכם. התוקף יכול להבחין ולהבין כי אתם יעה  הפגכזה עלול לגרום לתופעה הפוכה של המשכיות  

“משתגעים” ונפגעים ממעשיו, דבר שיכול לתת לו תחושה של הצלחה בפעולותיו נגדכם והוא יכול להמשיך. 

שבוודאי יגיבו  או המורים  ההורים  ,  החברים הקרובים  מולאת ההרגשות שלכם  עצרו, נשמו עמוק ושתפו  לכן,  

 .שהם יקשיבו ויעזרו לכם . תהיו בטוחים אמפתיה מולכםהבנה וב

 

 האם לערב אותם?  -/ משטרה    105/ יועצת / גלעד האן / מוקד    .תגורמי סיוע נוספים: הורים/ מורים/ מנהל .5

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

באמת לסייע בהרגעת הרוחות יכולות  וניסיון באירועים כאלו, אתם לא הראשונים שזה קורה להם, ולרוב הם  

ן ואתם יכולים להיות רגועים . תהיו בטוחים שהכל יעשה בצורה דיסקרטית לחלוטי הפגיעהואפילו להביא לסיום  

 ניסיון בטיפול במצבים כאלו. למודות, הם כבר אליהןשאתם פונים 

סכנה מוחשית או שמדובר באיום בפגיעה פיזית בכם,  לא טוב או בואתם מרגישים ממש    פסקהלא    הפגיעהאם  

בכל האמצעים   אנחנו תמיד נמצאים שם עבורכם ונשמח לסייע לכםמומלץ מיד לפנות לגורמי סיוע נוספים.  

  – )המטה הלאומי להגנת בני נוער ברשת    105למוקד  העומדים לרשותנו ואפילו לעזור בפנייה למשטרה ו/או  

  ופנו מיד לקבלת סיוע ועזרה(.  105התקשרו מכל מכשיר  - 24/7זמין עבורכם 
 

 לצפייה לחצו על הסרטונים  

 

 

 

 

https://www.dibiz.com/giladhan10
https://youtu.be/a58k0gM7hSY
https://youtu.be/GFPrP6eBMso
https://youtu.be/PIZ1IxUl6ik
https://youtu.be/nu0AsfcIrHo


 
 

 

 . לא לאטום אוזניים, עיניים ופה מפני מצוקת האחר/החלש/הנפגע –כולנו מחויבים לערכים, מוסר, אמפתיה וחמלה #  

 אתה!מחר זה  –להושיט יד לעזרה. היום זה הוא #  

 זו אחריות חברית ברשת חברתית. – לספר ולדווח זו לא הלשנה#  

 כך גם נפעל במרחב הווירטואלי.  –בדיוק כפי שאנו נוהגים באחריות ומוסריות בעולם האמיתי #  

 #  כולנו צריכים לפעול בערבות הדדית גם ברשת החברתית.

 

 זו עבירה חמורה! – אסורה!  –פוגעני /מיני אופי    תבעל  מדבקה / סטיקר,  סרטון תמונה/ הפצת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיתפת את כולם -שיתפת אחד ,   אירוע נער,  אירוע נערה,  כללי :נושאב משרד המשפטיםקישור לסרטונים של 

 

 מה עושים? אז  !אותםואל תפיצו  תעבירו אל –לא צנועים  , תמונה ואפילו סטיקראם קיבלתם סרטון

 .מוחקים – מדווחים – עוצרים

הקלטה של אדם המתמקד במיניותו כאשר    ואפילו, סרט  , תמונה, סטיקר או מדבקהעל פי החוק, פרסום תצלום

שנות    5עד  שהעונש נקבע ל  -)עבירה של פשע  זו עבירה פלילית, זו עבירה חמורה    הדבר עלול להשפילו או לבזותו

   .(כלפי ההורים שלכם תביעת נזיקין אזרחית )תביעה כספיתחשיפה לכספי ו  פיצוי/מאסר(, קנס

 

 זה גם לא מוסרי!  -מעבר לחוק הפלילי ולקנס הכספי  :זכרו 
 

 

 

 

 

 

 

 

 לא צנועים? הורדת / פתחת / לחצת? סטיקר/קבלת סרטון או תמונה

 אתם לא אשמים! 

 עוצרים  - מדווחים - מוחקים 

 לא מעודדים בתגובה של -

 - לא מפיצים או משתפים עם חברים או אחרים

 - מדווחים להורים, למורים או לכל מבוגר אחראי עליו אתם סומכים.

 בכל רשת אחרתאו   WhatsAppהפצת תמונה או סרטון פוגעני/מיני ב  

 של הטרדה מינית!    תיפלילזו עבירה על החוק! זו עבירה 

ברשתות החברתיות אלימות מינית        

כנסו כאן - המשרד לביטחון פנים מידע מאתר  

https://www.gov.il/he/departments/guides/guide_internet_sexual_harassment?chapterIndex=3
https://www.youtube.com/watch?v=LKCfO7Nuk2I&feature=youtu.be&list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM
https://youtu.be/_JapjOp_8F8
https://youtu.be/qjcMHk7bYNQ
https://youtu.be/xkemCjGPXGU
https://www.gov.il/he/departments/guides/guide_internet_sexual_harassment?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/departments/guides/guide_internet_sexual_harassment?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/departments/guides/guide_internet_sexual_harassment?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/departments/guides/guide_internet_sexual_harassment?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/departments/guides/guide_internet_sexual_harassment?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/departments/guides/guide_internet_sexual_harassment?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/departments/guides/guide_internet_sexual_harassment?chapterIndex=1


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רגע לפני שמשתפים ברשת מידע 

 בואו נעצור לרגע של  מחשב"ה

 האם המידע שאנו רוצים לשתף... 

 הימןמ

 ?יואמית

 ברי ומועילח

 למישהו או למשהו?

יתוף שמתאים ל

 טוב?בנשלח  ?המורים/ההורים

 או שעשוי לפגוע

 ?בי או באחרים

כרחי ה

 באמת?

 עניתם על הכל...כן..כן..כן..כן..וכן?

 מצוין, אפשר לפרסם!

 אבל אם עניתם לא

 אז פשוט, לא!



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201 

סיוע ועזרה התקשרו לקבלת   

  או לחצו על הלוגו הרצוי

8858911-054  

1202/3 119 

7609900-050  

במקום מרכזי בבית תלותמומלץ להדפיס ול  

מומלץ לרשום את מספרי הטלפון ליד בעלי התפקידים ואנשי הקשר( )  

( שלכםעל המקרר, דלת החדר  -)לתלות במקום מרכזי בבית   

  

 

 להדפסה 

 מערך הסייבר הלאומי

https://www.dibiz.com/giladhan10
https://www.gov.il/he/departments/child_online_protection_bureau
https://www.eran.org.il/
https://www.isoc.org.il/netica
https://www.1202.org.il/centers-union/assistance-services/emergency-lines
https://govextra.gov.il/molsa/domesticviolence/home/home/
https://drive.google.com/file/d/1n3uLwOz_-bAK8JVp_lcaYf4ztao1GTG_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n3uLwOz_-bAK8JVp_lcaYf4ztao1GTG_/view?usp=sharing
https://www.gov.il/he/departments/israel_national_cyber_directorate


 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1z-vzvgOe4VUBRcgJUjM0OLYwnZZvPK36/view?usp=sharing


 
 

 להורדה לחצו על התמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גלישה נעימה ובטוחה לכולם!  

  בחרובכל דרך שתלחצו כאן או ליצירת קשר  

 

כניסה לתיקיית סרטונים 

 מההרצאה

 

בערוץ  לסרטוניםכניסה 

 היוטיוב

כניסה לתיקיית סרטונים 

 באתר

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://www.dibiz.com/giladhan10
https://www.dibiz.com/giladhan10
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://www.instagram.com/gilad_han/
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://www.youtube.com/channel/UCRmdRygy7JfTOkQjWWSDMYA
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://www.dibiz.com/giladhan10
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://www.dibiz.com/giladhan10
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
mailto:giladhan10@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://www.facebook.com/gilad.han
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://www.google.com/search?q=%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93+%D7%94%D7%90%D7%9F&rlz=1C1SQJL_iwIL794IL794&oq=%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93&aqs=chrome.0.35i39j46j69i59l2j46j0j46j69i61.7492j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://twitter.com/giladhan10
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://www.giladhan.co.il/
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://drive.google.com/file/d/1zrjpri_-MHWvDtLWgnaf7flxCgfZG96W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DCdFUil6Nraon2qLm_Dua4kSMS8VUIyQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DCdFUil6Nraon2qLm_Dua4kSMS8VUIyQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DCdFUil6Nraon2qLm_Dua4kSMS8VUIyQ?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video
https://drive.google.com/drive/folders/1ncAkw3MNTImAROgeV10G_GSpauQ511YG?usp=sharing
https://www.youtube.com/c/GiladHan_Cybercrime_investigations/videos
https://www.giladhan.co.il/video

