نفتتح السنة بالتصفح اآلمن عبر اإلنترنت
األهل ايضا يبقون على تواصل عندما يكون اوالدهم في املدرسة!
انتهت عطلة الصيف ،وتم افتتاح السنة الدراسية الجديدة .خالل السنة ،اوالدنا يعيشون ويتعاملون مع
مجاالت وأطر حياتية مختلفة.
الفضاء االفتراض ي (الرقمي) ُيعتبر كمكمل طبيعي للحياة اليومية وللتطور الشخص ي ،اإلجتماعي والتعليمي.
األوالد يتصفحون عبر اإلنترنت وبالشبكات اإلجتماعية ،يستخدمون الهواتف الذكية ووسائط رقمية
إضافية.
كبالغين ،نريد ان نوصل ألوالدنا وللمراهقين مغزى لتصرف واع ومسؤول في الشبكة :استغالل الطاقة
الكبيرة التي تقدمها الشبكة ،وذلك من خالل اكتساب اخالقيات مالئمة للتصرف وملنع التصرفات الغير
الئقة .لذلك من املهم ان تقوموا تتنفيذ نقا تينكم –األهل -مع اوالدكم حول العالم الرقمي ،حول تجارب
خاضوها ،حول احداث انكشفوا لها وحول عادات التصفح اآلمن .الحوار يمكن ان يكون فرصة لتعزيز
العالقة تينكم – في العالم الرقمي وخارجه.
النشرة هي لكم –األهل ،-بهدف تزويدكم تأدوات ،تحديد رسائل معينة تهدف الى خلق تيئة ايجاتية جيدة
وآمنة في الشبكة.

ادوات ،نصائح وارشادات التي تساعدكم في التحدث مع اوالدكم حول تصفح واع وآمن
 الخصوصية: .1اشرحوا موضوع "تقاء" املعلومات وعدم زوالها في الشبكة ومعنى ذلك ،اتنكم غير واع دائما
لحقيقة ان كل ما يتم رفعه في الشبكة يبقى فيها الى األتد.
ّ .2
قيموا مع اوالدكم تعريفات الخصوصية الخاصة بهم.
 .3شددوا على ان ال يقوم اتنائكم تإعطاء او البوح تتفاصيل شخصية مثل العنوان ،رقم الهاتف او
االسم تالكامل ألحد ،ألن هذا عمل غير مسؤول وقد يعرضهم ملخاطر عديدة.
 .4قوموا تتنبيه أوالدكم ان التصرف تالشبكة مثل التصرف تالشارع ،من املهم عدم التواصل مع
الغرباء وال االلتقاء بهم.

 السالمة والحماية في الشبكة: .1اختاروا مع اوالدكم كلمات مرور قوية (مثل تلك التي تحتوي على كلمات وارقام) ،وذكروهم
تضرورة عدم تمرير كلمات املرور ألي شخص.
 .2قوموا تإرشاد اوالدكم للتصفح فقط في مواقع معروفة وآمنة.
 .3قوموا تإرشاد اوالدكم للخروج من التطبيقات والبرامج بشكل منظم وبشكل كامل بعد االنتهاء من
التصفح ،لكي ال يقوم احد االشخاص تاستخدام تفاصيله الشخصية املوجودة في املوقع او
البرنامج.
 .4قوموا تتثبيت او ارشاد اوالدكم في تثبيت ترامج وتطبيقات فقط من مصادر آمنة.

 كيفية التصرف في الشبكة: .1قوموا تدعوة اوالدكم للتوجه لكم حول كل ما يحصل معهم من تعرض ملحتويات غير مالئمة او
سيئة والتي تؤدي الى الشعور بعدم الراحة ،وقوموا تإرشادهم للخروج من الشبكة في هذه
الحاالت.
 .2كونوا على علم ودراية لكل تغيير تتصرفات وسلوك اتنكم.
 .3خططوا مع اتنكم البرنامج األسبوعي تحيث يكون وقت التصفح في الشبكة محدد توقت معين،
تحيث يعطيهم فرصة ألن يقوموا تفعاليات اضافية خارجة عن الفضاء الرقمي.
 .4قوموا تإرشاد اتنكم ألن يكون على حذر ملا يدور حوله تالشبكة واالمتناع من التصرف بشكل غير
الئق في شبكة اإلنترنت :عدم املس او اهانة اآلخرين .وإذا ما شهد الولد على هذا النوع من
التصرف الغير الئق ،عليه تجنب املشاركة وان يقف تجانب الضحية بشكل فعال ويقوم تإتالغ
شخص تالغ .مس الضرر تاآلخرين ومضايقتهم في الشبكة مؤذ ،تماما مثل الضرر في الحياة
الحقيقية وحتى أكثر.
 .5اشرحوا ألوالدكم انه يوجد لديهم قدرة على التأثير على املحتوى ،وعلى طبيعة الرسائل التي يتم
إرسالها عبر اإلنترنت .شجعوا اوالدكم على ان يكونوا قواد في خلق تيئة ايجاتية وآمنة وفي تطوير
وتعزيز األعمال الجيدة في الشبكة.

مهم ان تعرفوا انتم وأوالدكم ان هنالك من تستطيعون التوجه لهم وان هنالك من يساعدكم عند
الحاجة.
ملن يمكن التوجه ومع من يمكن ايضا ان نستعين:
خط الدعم لالنتهاكات واملضايقات في الشبكة -رقم الهاتف  ،03-9700911دوام العمل  .24/7البريد
الكترونيsafe@isoc.org.il :
جمعية اإلنترنت اإلسرائيلية
اإلتالغ عن انتهاك غير عادي في الشبكة ،המנהל نموذج لإلتالغ عن حدث مؤذ في الشبكة
למדע וטכנולוגיה ,משרד החינוך
اصاتة جنائية

ُيمكن التوجه لتقديم اتالغ او شكوى ملركز الشرطة القريب
او اإلتصال على مركز االتصال (מוקד) .111

الطاقم الترتوي في املدرسة :مربي/ة ،مستشار/ة،
مدير/ة املدرسة
التوجه من خالل مركزي مدينة تال عنف ،מצילה تفاصيل في املواقع التالية:
والسلطة اإلسرائيلية ملكافحة املخدرات والكحول
 وزارة األمن الداخلي הרשות הלאומית למלחמה בסמיםואלכוהול (السلطة اإلسرائيلية ملكافحة املخدرات
والكحول)
 مدينة تال عنف מצילה -قسم اجتماعي ووقاية من الجرائممساعدة وإصغاء (امكانيات لتوجهات سرية):
استشارة ودعم للمراهقين yelem -
اسعافات اولية نفسية -جمعية عيران

املساعدة واإلصغاء عبر الشبكة -جمعية سهر

محادثة عبر التشات ،منتديات وارسال تريد الكتروني عبر
املوقع/http://www.yelem.org.il :
الخط مفتوح  24ساعة يوميا ،يمكنكم االتصال عبر
الهاتف.1211 :
منتدى ،محادثة عبر التشات وارسال تريد الكتروني عبر
املوقع/http://www.eran.org.il :
منتدى ،ومحادثة شخصية عبر التشات وارسال تريد
الكتروني عبر املوقع:
http://www.sahar.org.il/?categoryId=63068
صفحة الفيسبوك

جمعة حماية الطفل

هاتف1-800-22-3966 :
تريد الكترونيhotline@eli.org.il :

روابط في موضوع التصفح اآلمن عبر االنترنت:
وزارة األمن الداخلي
وزارة الترتية والتعليم – السحاتة الترتوية -التصفح اآلمن عبر اإلنترنت
وزارة الترتية والتعليم -االخالقيات والحماية في الشبكة
وزارة الترتية والتعليم -שפ"ינט -موقع خدمة اإلرشاد النفس ي
منظمة اإلنترنت اإلسرائيلية
اكثر ذكاء من اإلنترنت
موقع  – GOV.NETنعيش تذكاء في الشبكة

