גלישה בטוחה – יצירת קשרים באמצעות האינטרנט
 מדוע ילדים בגיל ההתבגרות מתפתים להשתמש באינטרנט על מנת ליצור
קשרים רומנטיים?
 מה הסכנות של שימוש באינטרנט על מנת ליצור קשרים אלה?
 האם תוכלו לחשוב על כללים לשימוש נכון באינטרנט במפגש עם אנשים?
 ממלאים שאלון שימוש באינטרנט ומסכמים נקודות .בודקים למי יש הכי הרבה
נקודות.

כללי בטיחות לשימוש באינטרנט
.1
.2
.3
.4
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לעולם לא להיות מעורבים בפגישת פנים אל פנים עם מישהו אותו פגשתם
באינטרנט.
לא לספק באינטרנט מידע מזהה כגון :שם ,משפחה ,כתובת ,טלפון וכו'.
לא להעביר תמונות באינטרנט למישהו שאינו מוכר לכם אישית.
לא לקבל אל המחשב שלהם חומר ממקור בלתי ידוע.
לא לענות להודעה או דואר אלקטרוני שיכול להתפרש כהצעה לקשר מיני,
השפלה ,גסות או ביזוי.
מה שנאמר ברשת  -אינו תמיד נכון .אלת תאמינו לתיאור של האדם את עצמו.
לא להשאיר מצלמת אינטרנט פתוחה כל הזמן ,ולא לפתוח אותה בעת
שיחה עם אדם שאינו מוכר לכם אישית .לסובב את המצלמה לקיר
בסיום השימוש – יש תוכנות חיצוניות שיודעות להשתלט על מצלמה
כבויה ולהדליק אותה.

שאלון שימוש באינטרנט
 .1האם יש לי פייסבוק או אתר אחר בו יש אפשרות לפרסם תמונות ופרטים
אישיים? כן\לא
 .2האם העליתי תמונות שלי לפייסבוק או לאתר אחר? כן\לא
 .3האם העליתי תמונות של אחרים ,אפילו אם זה בתמונה שגם אני נמצא בה,
לפייסבוק או לאתר אחר? כן\לא
 .4האם צפיתי אי פעם בסרט באתר  ?YouTubeכן\לא
 .5האם העליתי סרט לאתר  ?YouTubeכן\לא
 .6האם העלו סרט שהשתתפתי בו לאתר זה או אתרי סרטים אחרים? כן\לא
 .7האם נכנסתי אי פעם לצ'אט כלשהו? כן\לא
 .8האם שוחחתי בצ'אט עם מישהו שאינו מוכר לי? כן\לא
 .9האם מסרתי פרטים אישיים מזהים כמו שם מלא ,כתובת ,טלפון ,בצ'אט
למישהו שאינו מוכר לי? כן\לא
 .11האם נפגשתי עם מישהו שהכרתי באינטרנט? כן\לא
 .11האם נתקלתי אי פעם בקללות ואלימות מילולית באינטרנט? כן\לא
 .12האם השתמשתי אי פעם בקללות ואלימות מילולית באינטרנט? כן\לא
 .13האם יש לי אי מייל? כן\לא
 .14האם מסרתי את כתובת המייל לאנשים שאיני מכיר? כן\לא
 .15האם יש לי מצלמת אינטרנט? כן\לא
 .16האם שוחחתי אי פעם עם אדם שאיני מכיר ופתחתי את מצלמת האינטרנט?
כן\לא
 .17האם השארתי את מצלמת האינטרנט פתוחה בטעות ושכחתי מזה? כן\לא

כעת חשבו לעצמכם ניקוד בשאלון .ספרו את מספר הפעמים שהקפתם כן :זהו
מספר הנקודות שלכם .ניקוד__________________ :

