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כ' בטבת תשע"ד

להורי התלמידים
שלום רב.

"האינטרנט– הסיכון והסיכוי".
האינטרנט כבש את העולם ,וגם לחיינו הוא חדר ושינה אותם לבלי היכר.
אך לצד השימושים החיוביים הרבים שהכלי הזה מעניק לנו ,השימוש בו גם
גורר סכנות גדולות .חשוב להיות מודעים להן כדי לדעת כיצד להתמודד איתן.

גלישה נבונה באינטרנט
במקום להיכנס להיסטריה:
הפנימו את הכללים לגלישה בטוחה
עשרת הדיברות שכתבנו לגלישה בטוחה אמנם מיועדות לילדים ,אך גם
גולשים בוגרים יעשו בתבונה אם יעקבו אחר עצות אלה:
.1
.2
.3

.4
.5

.6

אל תאמינו לכל מה שאתם קוראים  -ברשת קל יותר לשקר ולהעמיד פנים ,ולא כדאי להקשיב
לאנשים שאינכם מכירים ברשת ,וגם לא לכאלו שהכרתם רק לאחרונה.
היו חשדנים  -מישהו זר מציע לכם חברות בפייסבוק? אל תאשרו מיד אלא שילחו הודעה קודם
לברר מה הקשר של הנ"ל אליכם.
היו פרטיים  -הימנעו מפרסום של מידע אישי ותמונות שלכם לכלל העולם .הגדרות הפרטיות
של פייסבוק ושל אתרים אחרים יאפשרו לכם בדרך כלל לקבוע מי יכול ומי לא יכול לצפות
בתוכן הפרופיל ואלבומי התמונות בו .אל תמסרו פרטים על מקום מגוריכם או השעות בהן
הוריכם בבית או לא.
הישארו בוירטואליה  -עד כמה שזה יכול להיות מפתה להיפגש עם החברים מהרשת ,לעתים
זה יכול להיות מסוכן .לכן הישארו חברים רק בוירטואלי.
גלשו בכיף  -אם שיחה ,הודעה ,קללה ,מילים גסות ,תמונות לא צנועות ,או ,אתר באינטרנט
אינם נעימים או כיפיים לכם ,אולי יש לכך סיבה .שתפו את ההורים בהודעות שגורמות לכם
לתחושה לא נעימה או מציקות לכם.
הורים  -אתם ,מצידכם ,צריכים לתמוך בילד ולא להאשים אותו ש"אתה הבאת את זה על
עצמך ועכשיו תראה" ,או "הזהרתי אותך ותראה מה קרה" .זה רק יגרום להם לא לשתף אתכם
בפעם הבאה .אך מצד שני להיות חברים בפייסבוק שלהם ,לעקוב אחרי

ההתכתבות שלהם.
 .7חיים ומוות ביד ה"לייק"  -היזהרו בהתבטאויותיכם כלפי אחרים כפי שהייתם רוצים שיזהרו
עמכם .עלבונות פומביים עשויים לעתים לעשות נזק רב מאוד גם לקורבנות העלבון וגם לכם.
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 .8עם לערב הורים  -מישהו פונה אליכם בצורה חשודה? לא בטוחים איך להגיב לבקשת חברות
ממישהו זר ו/או מבוגר? אל תתביישו לשאול את ההורים מה לעשות ואיך לנהוג.
 .9שמרו על הסיסמאות שלכם  -אל תחלקו סיסמאות עם חברים וכמובן שלא עם זרים .חשוב גם
לדאוג לסיסמאות שונות עבור אתרים שונים בשביל למנוע מצב בו מישהו שמגלה סיסמה אחת
שלכם יודע את כולן.
 .11שמרו על המחשב שלכם  -קבצים מרשתות שיתוף ואתרים מפוקפקים עשויים להכיל וירוסים
ורוגלות מסוגים שונים .אל תסמכו על האתר ממנו הורדתם את הקובץ אלא סרקו אותו עם
תוכנת אנטי-וירוס טרם פתיחתו.
 .11סיסמה בנייד  -הוספת סיסמת פתיחה למכשיר הנייד תעלה פלאים את רמת הפרטיות שלכם
ושל חבריכם במידה שהמכשיר נופל לידיים הלא נכונות.
 .12מיקום המחשב בבית -יש למקם את המחשב בפרוזדור ,או ,מקום מרכזי בבית ולא
בחדרו הפרטי של הילד .על מנת לעקוב אחרי התנהלות הגלישה באינטרנט והתכתבות
בפייסבוק של ילדיכם.
 .13פייסבוק -המומחים קבעו שגלישה בפייסבוק מותרת רק מגיל  .14מתנהלות שיחות של
קבוצות מהכיתות ,לעיתים השיחות נעימות ותרבותיות ולעיתים השיחות של חלק מהקבוצה לא
נעימות ומתובלות בשפה לא נקייה וקללות .חשוב מאוד ,לעקוב אחר שיחות אלו ואם ישנו חבר
קבוצה המתנהג כך יש למחוק אותו מקבוצה זו .ואף לפנות להוריו ולידע אותם

למען ילדיכם קיימו נהלים אלו
הנהלת ביה"ס ממ"ד ברנע
לגזור ולשלוח לביה"ס

לכבוד הנהלת ביה"ס ממ"ד ברנע
הרינו לאשר קריאת מידע וכללי ושיחה עם ילדינו על הנושא

"גלישה נבונה באינטרנט"
ומתחייבים לשמור עליהם.

שם ההורה

שם התלמיד

חתימת הורים

שכונת ברנע רח' הר כנען  2אשקלון .טלפקס .80 – 7677766:מס' בית הספר767686:
כתובת אתר אינטרנט בית ספרי /http://www.orianit.edu-negev.gov.il/barneask :

