
המשרד

לביטחון הפנים

105הגנה על ילדים ברשת ומוקד 

מלכי כץ
,  משרד החינוךנציגת 

הלאומי להגנה על ילדים ברשתבמטה 
105מוקד 



המשרד

מהלך המפגשלביטחון הפנים

?מה אנחנו יודעים על הרשת•

תרבות בני הנוער ברשת•

חיזוק החוסן האישי בהתמודדות עם פגיעה ופנייה לעזרה•

105מוקד •

אירועים לדוגמא•

התוכנית המערכתית להתנהלות מיטבית ברשת ומניעת פגיעה•



המשרד

לביטחון הפנים

(הישראליהשידורתאגיד-11כאן)"השאלהעלסליחה: "מתוך

בני הנוער מדברים על השימושים שהם עושים  
במרחבי הרשת

http://www.youtube.com/watch?v=7CcyeaBPdMk
http://www.youtube.com/watch?v=7CcyeaBPdMk


המשרד

לביטחון הפנים

...?למה הם כל הזמן שםאו –בפריזמה מקצועית מבט 
רגשיים וחברתיים מקבלים מענה ברשת, צרכים התפתחותיים

שחרור מהתלות בהורים  גיבוש הזהות האישית 

זהות נפרדת ויצירת 

יצירת קשרים חברתיים 

ובנראותצורך בשייכות 



המשרד

לביטחון הפנים

-בניבשימושבעולם 4-הבמקוםישראל

וסמארטפוןבמחשבנוער

הגיל הממוצע  (. ביוםויותרשעות4)

.10הוא סמארטפוןלקבלת 

במשחקי רשתמשחקים74%

אומץבמשחקיהתנסו15%

מקיימים77%

חבריםעםקשר

צופים64%

סדרות/בסרטים

וידאושיחותמקיימים33%

בשבועפעםלפחות
מהילדים  19%-מבני הנוער ו50%

בפייסבוקפעילים

מבני הנוער  32%–מהילדים ו60%

טוק-פעילים בטיק

71%-מבני הנוער ו81%

באינסטגרםמהילדים פעילים 

בווטסאפפעילים  95%
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":דופק דיגיטלי"

בישראלברשתנוערובניילדיםשלשימושנתוני

סטורימבני הנוער מעלים 83%



המשרד

לביטחון הפנים

הרשתות מכניסות טוב לחיינו אך גם מתח ואירועי פגיעה

(2019, על פי סקר בזק)

מדווחים כי 36%
הרשתות עוזרות להם  
לקבל תמיכה רגשית

מבני הנוער מדווחים  69%
כי הרשתות החברתיות  

גורמות להם להרגיש חלק  
מקהילה

מבני הנוער 33%
מדווחים שהם או מישהו  

"שיימינג"מחבריהם חוו 

מהילדים 52%
חוששים מפגיעה 

ברשת

מההורים חוששים שילדיהם 95%
,  הטרדה מינית86%)ייפגעו ברשת 

54%, חרם76%, שיימינג77%
(הפצת מידע של הילד



המשרד

מרחבים דיגיטליים בהם בני הנוער פעיליםלביטחון הפנים

רשתות

חברתיות

משחקי 

רשת

פורומים

אפליקציות  

אנונימיות

ט'צ-ווידאו

עריכהתוכנות 

https://pixabay.com/
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
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


המשרד

לביטחון הפנים

וואטסאפקבוצותפתיחת

חדירההמאפשרתבלינק

רצוייםלאגורמיםשל

ילדיםשללקבוצות

-ייםציבורתוכןדפיניהול
לפגיעהסיכוןחשיפת

שאינםלמרחביםכניסה
מיניתמבחינהגילתואמי

וסיכון(פורנוגרפייםתכנים)
פחדיםמעורריתכנים)

(וריגושים

פוגעניותמדבקותיצירת

(סטיקרים)

שלתופעות

וגניבתלחשבונותפריצה
זהות

רשתבמשחקי

נוערובניילדים

משתתפים

,אתגרהמעורריםבמשחקים

וסיכוןריגוש

תמונותשלעצמיצילום

אינטימייםוסרטונים

במכשיריםושמירתם

הניידים

מבני הנוער שומרים תמונות אינטימיות  50%

בנייד

התנהגויות סיכון ברשת

היעדר קשר העין בין המשתתפים  •

אנונימיות  •

ציפייה לתגובה מהירה•

אשליית מוגנות•

המשכיות הפגיעה במקום ובזמן  •

תפוצה רחבה•

מאפייני הרשת מגבירים  
את מצבי סיכון



המשרד

לביטחון הפנים

חיזוק החוסן האישי בהתמודדות עם  

מצבי פגיעה ברשת

דיבור פנימי חיובי וויסות רגשי, להסביר לעצמי את הבעיה

להדוף אמירות פוגעניות ולהאמין בעצמי

  לקבל חיזוק מאמירות חיוביות ולתת להן מקום

להאמין שהפגיעה היא זמנית והיא תסתיים

בחירה במינון המתאים לנוכחות ברשת

 תמיד אפשר למצוא פתרון  -לדבוק באופטימיות

חברים ואחרים, המשפחה שלי-לזכור שיש אנשים שהם בעדי

עדות לכוח נפשי לאומץ שלי ולא לחולשה-! לפנות לעזרה  !



המשרד

הוריםלביטחון הפנים

פגיעהשלבמקרה
ניתןלמי

לפנות
?לעזרה

משפחהבני
בוגרים

חברים

מורים
יועצת

הספרבית

אחרמבוגר
עליושסומכים

להגנההלאומיהמטה
מוקד–ברשתילדיםעל

24/7

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת© 



המשרד

לביטחון הפנים

הממשלההחלטת

מתאריך
בינואר17

2016:

המשפטיםמשרד הבריאותמשרד החינוךמשרד ישראלמשטרת לביטחוןהמשרד
הפנים

העבודהמשרד

והרווחה

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת© 



המשרד

לביטחון הפנים
הלאומיבמטההשותפים

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת© 

ובשיתוףישראלומשטרתפניםלביטחוןהמשרדבהובלתהוקםהלאומיהמטה
חוקפיעלאכיפההמשלבתהוליסטיתתפיסהמתוךופועל,הממשלהמשרדייתר

חינוכייםוטיפולייםוהיבטים

הבריאותמשרד

–המשפטיםמשרד
המדינהפרקליטות

ישראלמשטרת

לחיזוק וקידום  המשרד
קהילתי

החינוךמשרד

משרד העבודה הרווחה  
והשירותים החברתיים



המשרד

לביטחון הפנים
המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

טכנולוגיות

הסברה
מתנדבים

חקירות
מוקד  
105

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת© 

,  מניעה
הכשרה 
הדרכה

הסברה
חקיקה

, מחקר
שיתופי 
פעולה

מודיעיןאכיפה



המשרד

לביטחון הפנים

?עובדזהאיך, למוקדרועאיהגיע

מוקדן שוטר מקבל  
את השיחה ומברר את  

פרטי האירוע

חיזוק וקידום  
קהילתי

רווחהפרקליטותבריאותחינוך

מומחים ואנשי מקצוע

שוטרים  שלהיוועצות 
ומומחים לפגיעות ברשת

הטיפולאופןבנוגע ל

טיפולסיום
האירועוסגירת

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת© 



המשרד

לביטחון הפנים
,  תמונותהפצת
וסרטוניםמדבקות
בעליאומביכים
מיניאופי

פרופילפתיחת
מישהובשם

)התחזות (אחר

שמועותהפצת

,  בריונות
וביושרםח
)שיימינג(

הטרדות
מיניותופגיעות

לתכניםחשיפה
גילמותאמילא

פריצה
לחשבון
משתמש

איומים
וסחיטה

של  פוסטים
מצוקה

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת© 

105מוקד 

נותן מענה  

לכל טווח  

הפגיעות  

ברשת



המשרד

לביטחון הפנים

105מוקדבמה
?לסייעיכול

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת© 

טיפול באירועי פגיעה ברשת

 (משטרתי-אזרחי)טיפול מתואם באירועים משולבים

מצבים בהם לא ידועה זהות הנפגעים או הפוגעים

הסרת תמונות וסרטונים במידת האפשר

מצבי חירום ומצוקה

הפנייה לגורמי סיוע בבית הספר ובקהילה

הדרכת הורים  , מתן מידע



המשרד

לביטחון הפנים

לאירועי פגיעה  105המענים הניתנים במוקד 
המתרחשים במרחבי הלמידה מרחוק

.סיכון ופגיעה, הדרכה להתמודדות עם אירועי אלימות•

.השונות בהן מתקיימים המפגשים עם התלמידיםבפלטפורמות הדרכה לשימוש מיטבי •

.החינוךבשיעור מקוון כפי שפרסם משרד לאבטחת מידע חידוד הנהלים •

.אקלים כיתה תומך ובטוח במרחב המקווןהדרכה בנושא •

.במידת האפשר, איתור הפוגעים כאשר הפגיעה בעלת גוון פלילי•

במקרים בהם הפגיעה הינה בשל בעיות  * 

החינוך במשרד מידע ניתן לפנות למנהל יחידת אבטחת המידע באבטחת 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/virtual-classroom-meeting/
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/muganut-avtachat-meyda.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/lemida-metukshevet/aklim-kita.pdf


המשרד

לביטחון הפנים

מוגן במערכת זום להגדרת מפגש פעולות מרכזיות 

יכול להגדיר באתר זום באמצעות לחיצה על  host-את הפעולות הבאות מארח המפגש ה

(להגדרת מאפייני המפגש  מומלץ להיכנס למחשב ולא לטלפון הסלולרי) setting:-ה

.למועד המפגשובסמוךפומבי העברת הלינק למפגש באופן אישי לתלמידים ולא באופן 1.

מומלץ שהמארח יאשר את כניסת המשתתפים אחד אחד וינחה אותם להציג . הגדרת חדר המתנה2.

.המפגש או בעת הכניסה למפגשעצמם בווידאו במהלך 

.כיבוי האפשרות לכניסת המשתתפים לפני המארח3.

.נעילת המפגש כאשר כלל המשתתפים נכנסו למפגש4.

(.host-י ה"ובתנאי שזוהו ע)הסרת האפשרות למשתתפי המפגש לשנות את שמם במהלך המפגש 5.

.הפעלת האפשרות להסיר משתתף אשר התנהלותו פוגעת במפגש6.

.הגבלת שיתוף המסך למארח בלבד7.

להרחבה  .   בין המשתתפיםט יתנהל רק עם המארח ולא 'הפעלת האפשרות שהצ8.

http://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zooms/rules.pdf


המשרד

לביטחון הפנים
איגרת לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים

https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/glishabetuha/Igeret_Glisha_2020/Yesodi/Igeret_Ysodi.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/glishabetuha/Igeret_Glisha_2020/Yesodi/Igeret_Ysodi.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/glishabetuha/Igeret_Glisha_2020/105/Aravit_Al_Yesodi.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/glishabetuha/Igeret_Glisha_2020/105/Aravit_Al_Yesodi.pptx


המשרד

הפניםלביטחון

מסמך אקלים כיתה בטוח ותומך  

במרחב המקוון בשיתוף עם מנהל  

תקשוב

עלון מידע להורים שהופץ בתחילת  

שנה בשיתוף מנהל תקשוב

הנחיות לשמירת הפרטיות  

המטה  . בלמידה מרחוק 

הלאומי בשיתוף עם הרשות  

.  להגנת הפרטיות

מתן מידע לצוותי חינוך ולהורים

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/lemida-metukshevet/aklim-kita.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/lemida-metukshevet/aklim-kita.pdf
https://online.fliphtml5.com/ezfjm/qzop/#p=1
https://online.fliphtml5.com/ezfjm/qzop/#p=1


המשרד

לביטחון הפנים

תכנית כישורי חיים החדשה. א

מנהיגות נוער. ב

הכשרת צוותי חינוך. ג

הסברה. ד

בשבוע הלאומי  , ל"תחילת שנה: שלושה מועדי שיא בתחום. ה
לגלישה בטוחה ברשת ולקראת היציאה לחופשת הקיץ

קידום התנהלות מיטבית ברשת 

ומניעת פגיעה



המשרד

!תודה על ההקשבהלביטחון הפנים

המטה הלאומי להגנה  

על ילדים ברשת

ינט"שפאתר 

משרד החינוך
–פורטל עובדי הוראה 

למידה מרחוק


