אגף חינוך וקהילה

חומר למחשבה מס' 1
תושבים יקרים,
במסגרת יישומה של תכנית "יישוב
ללא אלימות" בשוהם ,נעביר
אליכם במהלך השנה הקרובה
מידע חשוב ,מעניין ורלבנטי במגוון
נושאים :סמכות הורית ,מאבק
בסמים ואלכוהול ,שמירה על ביטחון
ובטיחות במהלך החופשות ועוד.
הגיליון הראשון של עלוני "חומר
למחשבה" עוסק בסכנות הטמונות
בגלישה ברשת ובאחריות ההורים
לגלישה בטוחה.
אני משוכנע שתמצאו עניין במידע.
שלכם בברכה,
גיל ליבנה
ראש המועצה

לעיונכם ,אתרים נוספים בנושא
גלישה בטוחה וסכנות ברשת
מחנכים לגלישה נבונה:
http://www.amalnet.k12.il/sites
informatic/nevona/index.htm
מנהל מדע וטכנולוגיה – אתיקה:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/
Units/Mazkirut_Pedagogit/Meidaanut/
Etika/2010/Rikuz.htm
אשנ"ב – אנשים למען שימוש נבון
באינטרנט:
http://www.eshnav.org.il/default.asp
הנחיות לגבי ישיבה נכונה:
http://www.ynet.co.il/
articles/0,7340,L-3179776,00.html

סכנות ברשת

אחריותנו כהורים לגלישה בטוחה
אחריותנו כהורים להיות מודעים ל:
 לאתרים ולתכנים אליהם גולשים ילדים
 לפגיעות האפשריות ולאופני הטיפול בהן
 לזמן שילדינו מבלים בגלישה למול עיסוקים אחרים
אחריותנו כהורים לחנך ל:
 לצריכת מידע אמין ואמיתי
 לשמירה על החוק גם ברשת
 להימנעות מצריכה של מוצרים בדרך שאינה בטוחה
 לדיווח על מידע פוגע ,משפיל או מסית
אחריותנו כהורים להנחות:
 למי כדאי להפנות שאלות ברשת ולמי לא?
 כיצד ובאילו כלים שומרים על פרטיות?
 על מה חשוב לדווח
 למי כדאי לדווח
אחריותנו כהורים לפעול:
 לשוחח על המידע והתכנים אותם
פגשו הילדים ברשת
 לדווח על מידע פוגע,
משפיל או מסית
 לעקוב ולהגביל כשיש צורך

חומר למחשבה מס' 1

סכנות ברשת  -אחריות הורית לגלישה בטוחה
מאת :רחל טנא -רכזת תקשוב יישובית ,אגף חינוך וקהילה

השפעתה של רשת האינטרנט עצומה ומהירה ,אנחנו כהורים
מרגישים לעיתים חסרי ידע מול ילדינו ,ולמרות זאת ,עלינו
להיות מודעים ,לחנך ,להנחות ולפעול .חשוב שנלמד ונכיר את

תחומי העניין של ילדינו ברשת ,נדבר איתם על מה עשו ברשת כשם
שאנו משוחחים איתם על מה עשו עם חבריהם בבית הספר .נאפשר
להם ללמד אותנו ולפתוח בפנינו את עולמם הווירטואלי.

עצות חשובות

היכרות עם הרגלי הגלישה של ילדינו  -אנחנו כהורים
צריכים להכיר את סביבת הרשת ואת אופי האתרים שילדינו מבקרים בהם.
ניתן להגיע למידע הזה באמצעות דיאלוג עם ילדים על מה שהם אוהבים
לעשות ברשת – תמיד מפתיע כמה ילדים אוהבים לספר על מה שהם
אוהבים לעשות.
יחד עם האפשרויות שאנחנו פותחים בפני ילדינו ,חשוב שניתן להם כלים
ותמיכה שיאפשרו להם להיות "אזרחי רשת" תורמים ומועילים .הכלים הללו
ניתנים באמצעות מודעות ,חינוך ,הנחייה ופעולה שלנו לאורך הדרך.
לפעול ולדווח על פגיעה בילדים – יש לפנות למורה ,ליועצת
ולהורים אחרים במקרים בהם מזהים חרם על ילד או הטרדה .תקשורת בין
הורי הילדים בקהילה הוא כלי רב עוצמה למניעת הטרדות ולטיפול בהן כיוון
שהיא מנתצת את קשר השתיקה שיש בין ילדים בנוגע לפעילות שלילית.
דאגו לקיים קשר כזה.
שפה נקייה ברשת – למילה הכתובה יש לעיתים יותר כח מאשר
למילה הנאמרת בע"פ .חשוב לחנך את הילדים לכתוב בשפה יפה ונעימה.
"הזמן טס כשנהנים"  -למדו את ילדיכם להיות מודעים לזמן שהם
מבלים מול המחשב .ניתן להיעזר גם בשעון מעורר .אם הילד שלכם צורך
את המחשב באופן מופרז  -הגבילו אותו.

המנעות ממסירת פרטים מיותרים ברישום לרשתות
חברתיות – הסבירו לילדיכם מה הסכנות הכרוכות במסירת פרטים

מזהים בפרופיל הרישום לרשתות החברתיות .הנחו והסבירו מה נחשב
מידע פרטי ,מידע מזהה או מידע שניתן לפרסם.
חברים ברשת  -את רוב החברים של ילדינו ברשת ,אנו מכירים
מהסביבה ,מביה"ס או מהחוגים .חשוב לדעת מהילד אם יש לו חברים
נוספים שהכיר דרך האינטרנט ,מיהם ומה מטרותיהם .חשוב להבהיר
שמספר החברים ברשת החברתית אינה מעידה על ערכך .עלינו לדבר על
המונח חבר – מי מאילו שרשומים אצל הילד הם באמת חברים? עם מי הוא
יכול להיפגש? עלינו להציע לו סיוע בארגון פגישה כזו ,והכנה נכונה שלה:

לדבר עם הורי הילד השני ,להתלוות אליו.
הבעיות יכולות לצוץ מצד חברים מוכרים וגם לא מוכרים .המודעות שלכם
והאזנה פעילה למה שהילד מספר ,הם כלים חשובים למניעת צרות ובעיות.

חשיפת נושאים פרטיים ורגישים  -ילדים רבים כותבים היום
בלוגים (יומני רשת) בהם הם חושפים את רגשותיהם וסיפוריהם האישיים
 .הם יוצרים לעצמם פרופילים מזהים .לעיתים גם פרופילים מזמינים כמו
בחירת כינויי "החתיך של הכיתה"" ,כאן בשבילכם" וכד' .בנוסף מפיצים
ילדים צעירים תמונות וסרטונים ,וחושפים מידע על עצמם על חבריהם
ומשפחתם .ילדים צעירים ,אינם מודעים להפצה ההמונים .בני נוער,
סומכים על ההמוניות של הרשת.
כמעט לכל ילד יש מכשיר סלולרי מתקדם .המאפשר מלבד שמירת קשר
מתמיד עם ילדינו ,גם לצילום תמונות וסירטונים המופצים בין חברים או
דרך האינטרנט.
חשוב לדעת  -הפצת תמונות וסרטונים ללא אישור מהווה פגיעה בפרטיות,
מטרידה ומביכה ,והיא מנוגדת לחוק .ילדים עד גיל  12אינם נושאים
באחריות פלילית ,אך ניתן לתבוע את הוריהם בתביעה אזרחית.
הנחו את ילדיכם לא להפיץ תכנים שצולמו ללא אישור -גם אם זה מאד
מפתה ,מצחיק או מקובל.
תמונה שמועלה לאינטרנט לא ניתנת למחיקה גם אם הסרנו אותה  -תמיד
יכול להיות מישהו שהוריד אותה למחשב שלו.
נזקים גופניים  -ישיבה ממושכת מול המחשב גורמת נזקים גופניים,
לעיתים בלתי הפיכים .כדאי לרכוש הרגלי יציבה וישיבה טובה.
הכיסא צריך להתאים לגובה הילד ,לתמוך בגב ולאפשר ישיבה נוחה בעת
קריאה ,כתיבה או שימוש במחשב .רצוי מאוד שהכיסא יאפשר כוונון
משענת הגב ,גובה המושב ומשענות הידיים:
המושב – על עומק המושב להיות כאורך הירכיים של הילד ועליו להיות
מרופד בחומר המונע החלקה וזיעה.
משענת גב  -צריכה לתמוך במותנית.
משענות ידיים  -גובה המשענות צריך לאפשר את הנחת אמות הידיים
בנוחות עליהן .תמיכת הידיים מקטינה את הלחץ על עמוד השדרה.

זיהוי סימני אזהרה

מצב רוח רע ,הימנעות מגלישה וסימני מצוקה שאתם מכירים אצל הילד,
עלולים להעיד על כך שמישהו מטריד אותו ברשת .תפקידנו לדעת על כך ולטפל ללא דיחוי!

דברו עם הילד ,העלו את האפשרות שמישהו מציק לו
והסבירו שהוא לא צריך להתמודד עם זה לבדו .הסבירו
שילדים רבים נחשפים לפגיעות כאלה וזה לא קורה רק לו.
חשוב מאד לערב יועץ מקצועי מבית הספר או אחר ,את

המורה וכל גורם שיכול לעזור.
תפקידכם כהורים לדעת אם ילדיכם הוא מהמציקים ,ולא
רק אם מציקים לו .בנוסף לטיפול בילד שלכם ,דאגו לדווח
על הילד הנפגע למורה ,ליועצת או להורים.

מעבר לכך אפשר גם לפנות לאחד מהארגונים האלה:
סה"ר  -סיוע והקשבה ברשת  /איגוד האינטרנט " -יותר חכמים מהאינטרנט"  /קו לאשנ"ב  -אנשים למען שימוש נבון באינטרנט  - Y-elem /עמותה
לנוער במצבי סיכון  /ער"ן  -עזרה נפשית ראשונה  /אל"י  -האגודה למען הילד  /המועצה לשלום הילד  /אב"י  -האגודה הבינלאומית לזכויות הילד
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