בטיחות בשימוש באינטרנט
לקוחות יקרים.
רשת האינטרנט טומנת בחובה אוצר בלום ואינסופי של הנאה ,תקשורת ,שיתוף וידע ,אך לצד אלה קיימות בה גם
סכנות .ניתן ליהנות מכל יתרונות רשת האינטרנט ,אך חשוב להיות מודעים לסיכונים ולסכנות שבשימוש באינטרנט.
בעלון זה נסקור סכנות פוטנציאליות ברשת האינטרנט ונלמ ד על דרכים יעילות להתגבר עליהן ולסייע לכם ולילדכם
לגלוש בהנאה ובביטחון.

דוגמאות לסכנות העלולות להיגרם משימוש באינטרנט
פשעי אינטרנט :וירוס או תוכנות זדוניות אחרות המתגנבות ללא ידיעתכם למחשב; הונאות מקוונות כגון חטיפת זהות
ופריצה לחשבונות דוא"ל ורשתות חברתיות לצורך גניבת פריטי מידע "אמיתיים" (שם ,כתובות ,מספר חשבון בנק,
מספר כרטיס אשראי וכו'); תקיפות פיזיות או מקוונות על רקע מיני או שאינו מיני.
בעיות בין אישיות" :בריונות ברשת" (שימוש של ילדים בהודעות דואר אלקטרוני ,מסרים מידיים ,תמונות ,הודעות
טקסט וכו' כדי להביך או להפחיד ילדים אחרים); חשיפה חד פעמית או קבועה לתכנים פוגעניים או לא הולמים
לילדים ,כגון אלימות ,הסתה או מין; התמכרות לפעילויות שונות באינטרנט (משחקים און-ליין ,הימורים וכו').
פגיעה במוניטין או בפרטיות :התחזות לאחר; פרסומים מוטעים או זדוניים על אדם או ילד ברשת; מעקבים ברשת
ובחיים ה"אמיתיים"; גניבה והפרת זכויות יוצרים.

המלצות לשימוש בטוח באינטרנט למבוגרים ולילדים
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השתמשו בתוכנת בקרת הורים או שירות לחסימת תכנים פוגעניים .לפרטים נוספים על שירות חסימת
תכנים פוגעניים הניתן ע"י  HOTnetניתן לפנות לאתר האינטרנט או ליצור קשר עם נציגי השירות בטלפון,
לפי הפרטים הרשומים מטה.
שוחחו עם ילדיכם הקטנים ולמדו אותם על חשיבות ההגנה על מידע פרטי (שם ,מספר טלפון וכו') .הסבירו
לילדיכם כי אין לשתף סיסמאות עם אחרים ,אפילו עם החבר הכי טוב שלהם!
פקחו על השימוש במחשב של ילדיכם :מקמו את המחשבים שבהם הילדים משתמשים במקום גלוי בבית
ושבו איתם או בסמוך כאשר הם משתמשים במחשב ובאינטרנט .הגנו על מחשבים אחרים בסיסמה.
בדקו את ההיסטוריה של הדפדפן (או תוכנת בקרת ההורים) בכל המחשבים בהם משתמשים הילדים כדי
לראות היכן הם גולשים ולפקח על הודעות דוא"ל ומסרים מיידיים ,ולראות עם מי הם מתקשרים .שימו לב:
אם הילד משתמש בטלפון נייד חכם (סמארטפון) – הוא יכול לגלוש באינטרנט ולפעול ברשתות חברתיות גם
ממכשיר זה ומומלץ לשקול לחסום את הגלישה או להתקין בו אמצעי בקרה.
קבעו הגדרות אבטחה גבוהה לדפדפנים ,חברויות ,מנועי חיפוש ואתרי רשתות חברתיות .לדוגמהInternet :
 Explorerמציע הגדרות אבטחה ופרטיות תחת "כלים" ואז "אפשרויות אינטרנט"; מנועי חיפוש פופולריים
כגון גוגל מציעים גם תכונות בטיחות כגון מסנן "חיפוש בטוח" ( )SafeSearchשל גוגל ,המסיר תוצאות בעלות
אופי מיני מפורש.
הגדירו לילדיכם כללים ברורים לגלישה ברשת ,שימוש ברשתות חברתיות ,הורדות לא חוקיות ו"בריונות
ברשת".
שימו לב לסממנים של התנהגות כפייתית או התמכרות למחשב ,למשחקי און-ליין או לאינטרנט ,כגון חוסר
רצון או יכולת להפסיק ,הזנחה של קשרי משפחה או חברים ,שקרים לבני משפחה בנוגע לפעילות במחשב,
בעיות בבית הספר או שינוי בדפוסי שינה.
עודדו תקשורת פתוחה עם הילדים .עודדו אותם לספר – גם אם לא לכם ,אז למורה ,הורה ,או מבוגר מהימן
אחר – אם הם מרגישים לא נוח עם משהו שראו במחשב .היו מודעים לחיי החברה של בני הנוער ברשת
(רשתות חברתיות ,תצלומים ,וידאו ,מידע פרטי ,פעילויות ספורט) אם באתרים שלהם ,באתר של חברים ,או
בדפי האינטרנט של בית הספר.
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