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...על כולנו עוברת שנה מטלטלת



מילים שהמשמעות שלהן השתנתה כתוצאה  
...משינויים במציאות חיינו

קפסולות
כיתה

שלילי-חיובי

...לזמזם



החיים בצל הקורונה 

?מה אנחנו יודעים

רובנו בבית

  חשוב לקיים שגרות גם בתוך המציאות
החדשה  

הרשת היא לעיתים הדלת לעולם החיצון

:  ולכן היום יותר מתמיד

חשוב שנדע באילו מרחבים דיגיטליים הילדים 
כיצד נצליח להיות רלוונטיים  , פעילים

מה הם מצבי הסיכון ברשת  , ומשמעותיים
וכיצד ניתן לסייע במקרים של פגיעה 

מציאות  
חדשה

אי  
ודאות  

חששות

חרדות

לחץ

בידוד

ריחוק 
חברתי

צורך  
בשליטה

fomo

!הוא המנהיגהמבוגר המשמעותי 



....נדברמהעל

המרחב  
הדיגיטלי 

בחיי הילדים 
ובני הנוער

שאלות 

ותשובות

105מוקד 

וטיפול באירועי  

פגיעה בלמידה  

מרחוק

נוכחות חינוכית  
רגשית  -חברתית

במרחב המקוון



גיבוש הזהות האישית•

אישור חברתי–הצורך בשייכות ובנראות •

מהתלות בהורים ויצירת זהות נפרדת שחרור •

קשרים חברתיים  יצירת •

רגשיים וחברתיים מקבלים מענה ברשת, התפתחותייםצרכים 

–מבט בפריזמה מקצועית 
... ?או למה הם כל הזמן שם



מרחבים דיגיטליים  
בני הנוער  ושילדים

רשתות  פעילים בהם

חברתיות

פורומים

אפליקציות  

אנונימיות

-ווידאו

ט'צ

תוכנות  

עריכה

משחקי  

מחשב

https://pixabay.com/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F


תכנון ועיצוב  

המרחב המקוון

יחסי קרבה  

ואכפתיות

סמכות וגבולות

התנהלות  

,  מיטבית ברשת

מניעת פגיעה  

והתמודדות עם  

מקרי פגיעה

מוגנות  

ואבטחת מידע  

במרחב  

המקוון

כלי לאיתור וזיהוי  

מצוקה וסיכון, קושי

שיחות אכפת לי ממך

מחנכים נוכחים מקרוב 

ומרחוק

רגשית  חינוכית  נוכחות 
מקוון בטוח ומוגןבמרחב 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/lemida-metukshevet/aklim-kita.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/tichnun-itsuv-svivat-merchav.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/yachasey-kirva-ichpatiut.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/samchut-gvulot.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/hitnaalut-meytavit-bareshet.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/muganut-avtachat-meyda.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Yesodi/Itur_Zihoui_Yesodi.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Yesodi/Itur_Zihoui_Yesodi.pdf
https://www.thinglink.com/card/1348201979431616515
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Yesodi/Mechanacim_Nuchecim_Gibush.pdf


אזרחי-מוקד משטרתי•

נותן מענה לכל טווח הפגיעות ברשת•

24/7פועל •

המטה הלאומי  
על ילדים ברשת  להגנה 
105מוקד 



:לפגיעה ברשת מאפיינים ייחודיים

היעדר קשר עין  ▪

אנונימיות ושימוש בזהויות בדויות▪

הפצה מהירה בתפוצה רחבה  ▪
במגוון ערוצים

המשכיות הפגיעה▪

קושי להסיר תכנים מהרשת▪

חוסר מודעות להיבט החוקי ▪

ברשתופגיעותסיכוןמצבי
היגיינה פיזית ודיגיטלית

וביושבריונות

 ,תמונותהפצת
וסרטוניםמדבקות
בעליאומביכים
מיניאופי

קשר עם זרים

התחזות

המסך עצמו
כמצע לנגיפים

חשיפה לתכנים  
לא מותאמים

איומים  , הטרדות
וסחיטה

שמועותהפצת
"ניוזפייק"



הורים

פגיעהשלבמקרה
ניתןלמי

לפנות
?לעזרה

משפחהבני
בוגרים

חברים

מורים
יועצת

הספרבית

אחרמבוגר
עליושסומכים

להגנההלאומיהמטה
מוקד–ברשתילדיםעל

24/7

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת© 



החלטת הממשלה  

2016בינואר 17-מ



ובשיתוףישראלומשטרתפניםלביטחוןהמשרדבהובלתהוקםהלאומיהמטה
חוקפיעלאכיפההמשלבתהוליסטיתתפיסהמתוךופועל,הממשלהמשרדייתר

חינוכייםוטיפולייםוהיבטים

הבריאותמשרד

משרד העבודה הרווחה  
והשירותים החברתיים

–המשפטיםמשרד
המדינהפרקליטות

ישראלמשטרת

לחיזוקהמשרד
וקידום קהילתי

החינוךמשרד

השותפים
הלאומיבמטה



המטה הלאומי להגנה 
על ילדים ברשת

מוקד 
105

מתנדבים

טכנולוגיות

מניעה

מחקר  
ושיתופי  
פעולה

הסברה

חקירות

אכיפהחקיקה

מודיעין

https://www.youtube.com/watch?v=0SH2TvlFTcI


באופן שוטף  ( תלמידים וצוותי חינוך, הורים) מתן מענה ראשוני ולווי הפונים •

.גיבוש מענה כולל ומתואם בין המשרדים השותפים במוקד•

הפנייה למערכת החינוך באמצעות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים להמשך •
טיפול בהתאם לצורך

הדרכת הורים להתמודדות עם אירועי פגיעה ברשת בייחוד לנוכח המצוקות  •
.  העולות בעת הזו

ייעוץ והסברה בנושאי גלישה בטוחה ושמירת הפרטיות•

.סיוע לפונים באיתור גורמי הקהילה הפעילים בעת הזו להמשך טיפול•

סוגי המענים הניתנים  

י במוקד "מפקחות שפי "ע

בתקופה זו



המטה הלאומי להגנה  
על ילדים ברשת

ע 
ד
מי

לון 
ע

https://www.gov.il/he/departments/child_online_protection_bureau


www.105.gov.il

:מידע נוסף על המטה הלאומי ניתן למצוא ב

!תודה


