
?למה חשוב לגלוש בטוח

האינטרנט הוא  ? מי מאיתנו לא אוהב לגלוש באינטרנט   

מידע  , אתרים מעניינים, מלא במשחקים, מקום כיפי

אבל חשוב מאוד שנדע שהאינטרנט עלול להיות  , ואתגרים

. לפעמים מקום לא נעים

כדי שנוכל להמשיך לגלוש באינטרנט ולא להיפגע חשוב    

. לדעת מדוע כדאי לגלוש בצורה בטוחה ואחראית

?אז למה חשוב לגלוש בטוח ומה עושים כדי להיזהר    





מאמריםפורום אמצעי מניעהבידור אט'צ

.... לפניך כפתורים

.....בחר במה אתה רוצה להתעסק ראשון

מטלה



אט'צ ?יש לך מצלמה אולי, מלך נחמד, אני מהוד השרון, הי מרינה: מלך•
שניה אני צריכה לחבר אותה, כן :69מרינה•
?ר'ומסנג:מלך•
?אייסי: מלך•
ר'כן מסנג: 69מרינה•
תביא נחבר:מלך•
אבל אני לא מכירה אותך :69מרינה•
?רק איברים? מעוניינת בסייבר מצלמות: מלך•
אני לך את לי: מלך•
?מעניין אותך לראות, בא לי לאונן: מלך•
?בן כמה אתה :69מרינה•
?ואת, 24: מלך•
17 :69מרינה•
?ומאוננת לעיתים: מלך•
בנות לא עושות דברים כאלו: 69מרינה•
...שמענו: מלך•
?בכל אופן נשמע מעניין מה שהצעתי: מלך•
לא:69מרינה•
?זה לא קצת פתאטי :69מרינה•
ל"היא בחו, ותתפלאי לשמוע שיש לי חברה, גברים מאוננים 80גם בגיל : מלך•
?אבל למה דרך מסך מרובע, כן:69מרינה•
כלס'כי זה לא נחשב בגידה ת: מלך•



?ת בשיחה/ה אם היית משתתף/איך היית מגיב

...עבור לעמוד הבית

ת  /נשארת/מתעלם

אט'בצ

ת  /יוצא

אט'מהצ
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?מהו פורום

,  או חלק בו אתר אינטרנטאחת ממשמעויותיה הנפוצות של המילה פורום מקוון כיום היא •

,  גולשים רשאים לכתוב הודעה בפורום. המשמש לקיום דיונים בנושאים מוגדרים או כלליים

.כהודעה שפותחת דיון בנושא חדש או כתגובה להודעה קיימת

מתקיימים בהם  . תרבות האינטרנטהפורום המקוון הוא אחד המאפיינים המובהקים של 

שכל אחד מהם תורם לדיון  , בהשתתפות עשרות ואפילו מאות משתתפים, דיונים ערים

לעתים פורומים גורמים למשתתפים בהם להסיר את מעטה האנונימיות . המתפתח בפורום

.קהילה וירטואליתפורומים אלו מתפתחים ל, אישיים-ולפתח קשרים בין

או אפילו הרשאה מצד המנהלים כתנאי להעלאת , יש פורומים הדורשים רישום מוקדם•

.הודעות

המשך בעמוד הבא

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA


:סוגים עיקריים של פורומים

ללא כל  , כל הודעה שנשלחה מוצגת מיד עם סיום כתיבתה: פורום לא מנוהל•

האחריות לתוכן ההודעה היא אך ורק של הגולש שכתב . פיקוח על תוכן ההודעות

. אותה

אך  , כל הודעה שנשלחה מוצגת מיד עם סיום כתיבתה: פורום מנוהל בדיעבד•

ומבטל או משנה הודעות , מנהל הפורום בודק מפעם לפעם את ההודעות המוצגות

. שאינן עונות על מדיניות הפורום

כל הודעה שנשלחה מועברת לעיונו של מנהל  (: פחות נפוץ)פורום מנוהל מראש •

  .לעתים לאחר שעברה עריכה, ורק אם זכתה לאישורו היא מוצגת, הפורום

המשך בעמוד הבא



יתרונות וחסרונות

במשמעות הרחבה  , המלא שהוא מעניק חופש הדיבוריתרונו הבולט של הפורום הלא מנוהל הוא •

משום שיש המנצלים , יתרון זה הוא גם חסרונו העיקרי של הפורום מסוג זה. ביותר של מושג זה

למשל בפרסום פרטים שיש בהם פגיעה בפרטיותו של אדם או פגיעה בשמו  , את החופש לרעה

מריבה מילולית   -( flaming" )התלקחות"בעיה נוספת המתעוררת בפורום לא מנוהל היא . הטוב

 השחתהלמרות זאת הבעיה הקשה של פורומים כאלה היא . קשה שפורצת בין משתתפי הפורום

או שמכילות  /או שמכילות רק קללות ו/מדובר בהצפת הפורום בהודעות חסרות תוכן ו: זדונית

,  מזימות פירמידה,פוליטיות,פרסומיות, כגון הודעות מסחריות, תוכן לא רלוונטי לנושא הדיון

.בקשות לתרומות ולעזרה וכדומה

המשך בעמוד הבא

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%91
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94


וכך תכנים לא הולמים  , יתרונו של פורום מנוהל מראש הוא שכל ההודעות בו מפוקחות•

לרוב . או קרוב לו, חסרונו הבולט הוא בחוסר היכולת לנהל בו שיחה בזמן אמיתי. מוסרים

.לאישורו של מנהל הפורום, בין שליחת ההודעה, עובר פרק זמן מורגש

ומדי פעם , יתרונו של פורום מנוהל בדיעבד הוא שההודעות בו מתפרסמות בזמן אמת•

חסרונו הוא שבכל פרק זמן מסוים הודעות לא . מוסרים ממנו הודעות לא מתאימות

.אם המנהל עדיין לא הספיק להגיע אליהם, מתאימות עלולות להמצא בו

, לערוך אותן, הם יכולים למחוק הודעות. בידי מנהלי הפורום עוצמה רבה לניהול הדיון•

על מנהלי הפורום להפעיל שיקול דעת רב  . להזהיר כותבים ואף להרחיק אותם מהקהילה

ככל שהקהילה גדולה יותר ומונה יותר חברים פעילים גדלה בה . בניהול הקהילה

. ההטרוגניות ועל מנהלי הפורומים מוטלת האחריות לתת את הבמה לכל חברי הקהילה

. מנצלים מנהלי פורומים את עוצמתם בדרכים לא ראויות ולצרכים לא ראויים, לעתים

.סופה להתפרק -קהילה שמנהליה מנצלים את כוחם באופן בלתי ראוי 

המשך בעמוד הבא



,  אלכוהול, לימוד נהיגה, "השרדות", פורום מתגייסים

.... אלימות במשפחה

?מעניין אתכם

                   
דוגמאות  

לפורומים

...עבור לעמוד הבית

http://forums.nana10.co.il/category/?categoryID=245&typeID=1
http://forums.nana10.co.il/category/?categoryID=245&typeID=1


אמצעי מניעה

eshnav.org.il/-http://www.amutat

שם תוכל  " מצגות -הדרכה"עבור לדף , לאחר שנכנסת לקישור

...למצוא מידע נוסף 

.html00,3174488-,L7340,0http://www.ynet.co.il/articles/

טיפים לגלישה בטוחה

...עבור לעמוד הבית
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בידור

" ארץ נהדרת"קישור לסרטון של 

"סבתא מוסקונה מצילה קשישים" 10-2-08 1לקט * 

אני והאינטרנט–שאלון בחן את עצמך 

disney -סרטון אנימציה על שלושת החזירונים וסכנות הרשת

אינטרנט בטוח -תפזורת

המשך בעמוד הבא
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:הנחיות•

.לפניכם תפזורת ובה מושגים הקשורים לאינטרנט•

חפשו את שם המושג בתפזורת וצבעו אותו•

.היעזרו ברשימת המילים הנמצאת בתחתית הדף•

< -על מנת לסמן על המצגת יש ללחוץ מקש ימני בעכבר •
POINTER OPTION - >HIGHLIGHTER

המשך בעמוד הבא



:רשימת המילים
,     זהירות, אתר,    מנוע חיפוש,     קבוצת דיון,    מחשב,    אנטי וירוס,   רשת,   אינטרנט

.אט'צ,    גלישה,     דפדפן,     מידע,     סכנות 

מדאטנרטניא

ינחמגשעאגנ

דנוללתלתצט

עסיעלעירוי

קשגלחענטהו

המתוריהזזי

גמכנפדפדטר

קחצוחפשודו

לשסכנותזשס

קבוצתדיונפ

...עבור לעמוד הבית



חומר למחשבה -מאמרים

ל"מאמר מלא על אופיר רחום ז•

"י בריוני רשת"אחד מכל שלושה קטינים הוטרד ע" YNET-כתבה מ•

חוק איסור לשון הרע•

י חוק"איסור לשון הרע גם באינטרנט עפ•

מכירה של מזכרות נאציים ברשת•

2004,באוגוסט 26מאמר מתוך הניו יורק טיימס •

כתוב את הרעיון המרכזי המופיע בו והבע  , בחר מאמר אחד•
.  את דעתך על המאמר

.מה לדעתך צריך לעשות על מנת למנוע את התופעה•

...עבור לעמוד הבית
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2004,  באוגוסט 26תרגום חפשי של מאמר מתוך הניו יורק טיימס 

ניבה קפלן: תרגום

(Internet Gives Teenage Bullies Weapons to Wound From Afar By AMY HARMON)
 

גנבו את ארנק האיפור שהיה שייך לתלמידה חדשה  ' תלמידות מכתה ח. המאבק החל בבית הספר
.דווחה על המקרה, אמנדה, התלמידה. בכתה

היא  , רועדת. שקרנית, רכלנית: החל המחשב שלה לתקתק הודעות , כשחזרה אמנדה הביתה

".כלבה: "התשובה לא אחרה לבוא..." אבל אתן גנבתן את הארנק שלי: "הדפיסה חזרה

עקוב  "המשיך הסלולרי שלה לפלוט הודעות , גם בערב בעת שיצאה עם משפחתה למשחק כדורסל

.הודעות 50. מתוך המחשב עד שהגיע לשיא הקיבולת" אחרי

. אמרה אמנדה, שאנשים מסוגלים להעליב ולהשמיץ מרחוק ביתר קלות מאשר פנים אל פנים, נראה

.אף ילדה לא אמרה בפניה ולו מילה אחת

שאינה , המקרה הזה משקף כיצד מסוגלת הטכנולוגיה להעצים את האכזריות של גיל ההתבגרות

ההטרדה פחות מובנת להורים ומשפילה ככל שתפוצת . מוגבלת יותר לשעות בית הספר וגבולותיו
.מתרחבת למעגל הולך וגדל, העברת תמונות מביכות, ההשמצות, הרכילות

כך עולה  . ללא הצורך לצפות בקרבן ולראות את ההשלכות, הטכנולוגיה מאפשרת לשולחים לפגוע

.החסרים עדיין את מידת השליטה העצמית, רמת הברוטליות בייחוד אצל בני נוער אימפולסיביים

.בדרך כלל אנחנו מגינים על ילדים ממבוגרים רעים למרות שלעיתים יש צורך להגן על ילדים מילדים

בתי ספר לא מתייחסים לכך משום שההטרדות נעשות  , על אף שהטרדות נגרמות באופן יומיומי

ההורים אינם מודעים ומניחים שהילדים ממילא  . בשעות שלאחר בית הספר ולא בתחום בית הספר

.יודעים טוב מהם בכל הקשור למחשבים

המשך בעמוד הבא



המטפלת בדרך כלל בנושאים של אלימות פיסית והטרדה מינית , פסיכולוגית מאוהיו•
.אצל בני נוער מצייינת שנושא בריונות האינטרנט הופך לנושא חדש בתכנית הלימודים

תלמידים מגיעים לבית הספר מושפלים לאחר שקבלו הודעות פוגעות הנוגעות  •
.  'וכו"( אתה קונה בגדים בוול מארט)"למצב כלכלי , "(שמן)"למראה חיצוני , ללבושם

.."(יש לך שדיים יפים)"נפוצות גם הטרדות מיניות 

.גם עם ההודעות נשארות במרחב הוירטואלי יש להן השפעה נפשית•

סוג נוסף של פגיעה הוא העברת הודעות המכילות מידע רגיש או אינטימי בתפוצה •
ילדים אף מנהלים אתרי  . גדולה או לאנשים שאליהם לא היתה ההודעה מיועדת להגיע

כולם  .)"בלוג בשמות בדויים ומפרסמים בהם הערות משפילות על חבריהם לכתה
הילדים עצמם אינם מבינים את חומרת  "(. פרצוף עם פצעונים" "שונאים אותך

.המעשים הללו

נוהגות להמנע מהתמודדות פנים אל פנים ולשלב מניפולציות רגשיות ולכן  , בנות•
בריונות אינטרנט מתאימה להן כפי שהיא מתאימה לבנים שמשתמשים בשיטות של  

ששלחה סרטון וידאו שלה בעירום לחבר מבית ' ילדה בכתה ח, לדוגמא. בגידה באמון
הסרטון הופץ במהירות ברשת באמצעות תכנות שיתוף ואלפי . הספר שהתאהבה בו

בית הספר סילק את התלמידים המעורבים  . אנשים צפו בילדה שפניה כלל לא הוסתרו
.בדבר  והפעיל תכנית הסברה

המשך בעמוד הבא



שצולמו בפלאפון הועברו גם הן  , תמונות עירום של תלמידה. מקרה זה אינו בודד•
.באמצעות הדואל ותלונה של הורה גרמה למשטרה לפתוח בחקירה

,  "מכוערות"ה, "חמות"בבתי ספר נפוצות רשימות וירטואליות המדרגות את הבנות ה•
.טלפון וכתובת' לעיתים הרשימות מלוות בפרטים נוספים כמו מס.'וכו" המשעממות"ה

.מידע דומה מופץ גם על בנים•

וחוסר הצורך לעמוד פיזית לפני חבריך עם תמונת " שלח"הקלות של הלחיצה על •
שימוש בתכנות . העירום של החברה מפתה את הילדים לעשות את המעשים הללו

מסרים מיידיים גם הוא הופך לכלי נשק בכך שילדים מעתיקים את הכתוב ומנצלים  
הועתקה הופצה וגרמה , י תלמידה לחבר"הערה גזענית שנכתבה ע. אותו למניפולציה

הסתייגו מהעובדה שבית הספר לא , הורים שהגיבו . לעזיבת התלמידה את בית הספר
.ניצל את המקרה לטיפול בנושא הגזענות והתקשורת האינטרנטית

יועצות רבות מבקשות הדרכה לגבי . בבתי הספר עדיין לא גובשו תכניות לטיפול•
.בריונות אינטרנטית

תלמידי בית ספר הופיעו בבית ספר אחר וקראו בכינויו של אחד הילדים עמם   30•
אמו של התלמיד נתקה מאז את החיבור לאינטרנט מחדרו של הילד . אט'שוחח בצ

.והוא רשאי לגלוש רק בנוכחותה

...עבור לעמוד הבית



מטלה

אילו  ? לאילו סכנות באינטרנט חשופים הגולשים •
התנהגותיות בלתי חוקיות ובלתי אתיות מצויות 

?  ברשת 

לא לעשות על מנת להיזהר /מה יש לעשות•
?ברשת

...עבור לעמוד הבית

  -לאחר שעניתם על המטלה יש לשלוח אותה אל הכתובת הבאה

israeli.rt@gmail.com
!בהצלחה -בנושא ההודעה עליך לרשום את שמך ושם משפחתך
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