פ ר צו
ל פר ופ י ל
מש ת מש ש לך ?

שלחו תמונה מביכה
שלך ברשת?

מי שהו זר ש ול ח
לך תמו נו ת
חו ש פני ות ?

הג יבו בצ ו רה
משפי לה או פו גע ת
ל סרטו ן ש ל ך ?

אתם לא לבד!
שתפו את ההורים ,המורים ,היועצ/ת או התקשרו למוקד 105

במוקד נמצאים מומחים שיכולים לתת לכם מענה
מיידי וסיוע ראשוני במצבי פגיעה ברשת:

אז איך מתנהגים ברשת?

• הסרת תמונות וסרטונים פוגעניים מהרשת במידת
האפשר

• מפעילים שיקול דעת לפני שמפרסמים או משתפים
על עצמנו מידע אישי ,תמונות או סרטונים

• ייעוץ וטיפול במצבי פגיעה ברשת :ביוש,פגיעות
מיניות ,סחיטה איומים והתחזות ,פריצה לחשבון
משתמש ,סיוע במצבי מצוקה

• מגלים אחריות :עוצרים וחושבים לפני שמפיצים
מידע שעלול לפגוע באחרים

• עזרה במצבים בהם לא ידועה זהות הנפגעים או
הפוגעים
• מתן מידע והפניה לגורמי סיוע בבית הספר ובקהילה
• ייעוץ לציבור

• לא עומדים מהצד :לא משתתפים בקבוצות שנאה
ובהפצת פוסטים פוגעניים

מרגישים שנפגעתם?
פנו להורים ,למורים ,ליועצ/ת או התקשרו למוקד
 .105זכרו! דיווח על פגיעה מהווה הגשת עזרה

לצפייה בסרטון המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

והצלת חיים ואינו הלשנה.

מוקד  105פועל  24שעות ביממה שבעה ימים בשבוע

אתם לא לבד!
שתפו את ההורים ,המורים ,היועצ/ת או התקשרו למוקד 105

במוקד נמצאים מומחים שיכולים לעזור
לכם במצבי פגיעה ברשת:
✓
✓
✓

✓
✓
✓

הסרת תמונות וסרטונים פוגעניים מהרשת
במידת האפשר
הקשבה וטיפול באירועי פגיעה ברשת
עזרה במצבים בהם זרים מבקשים
או שולחים תמונות וסרטונים של
איברי גוף פרטיים
עזרה במצבים בהם לא ידועה זהות
הנפגעים או הפוגעים
עזרה במצבים בהם נעשה שימוש
ללא רשות בחשבון משתמש
ייעוץ לציבור

לצפייה בסרטון המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

אז איך מתנהגים ברשת?
✓ לא מוסרים פרטים אישיים ברשת
✓ לא מפרסמים תמונות או סרטונים חושפניים
✓ עוצרים וחושבים לפני שמפיצים סרטונים,
תמונות והודעות פוגעניות
✓ לא עומדים מהצד :לא משתתפים בחרם או
באירועי פגיעה

מרגישים שנפגעתם?
פנו להורים ,למורים ,ליועצ/ת או התקשרו
למוקד  105זכרו! דיווח על פגיעה
מהווה הגשת עזרה והצלת חיים ואינו
הלשנה

מוקד  105פועל  24שעות ביממה שבעה ימים בשבוע

أﻧﺗم ﻟﺳﺗم وﺣدﻛم!
ﺷﺎرﻛﻮا اﻷﻫﻞ ،اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر/ة ،اﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﺗﺼﻠﻮا ﺑﻤﺮﻛﺰ 105

ﯾﺷﻐل اﻟﻣرﻛز ﺧﺑراء ﯾﻘد ّﻣون ﻟﻛم اﻟﻣﺳﺎﻋدة
اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﯾذاء ﻓﻲ
اﻟﻔورﯾﺔ واﻟدﻋم ّ
اﻟﺷﺑﻛﺔ:

✓ ﺣﺬف ﺻﻮر وأﻓﻼم ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺎرﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻗﺪر
اﻹﻣﻜﺎن
✓ إﺻﻐﺎء وﻋﻼج ﺣﺎﻻت اﻹﻳﺬاء ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ

✓ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻐﺮﺑﺎء ﺑﻄﻠﺐ أو
إرﺳﺎل ﺻﻮر وأﻓﻼم ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
✓ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪي أو
اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
✓ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺪون إذن
✓ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻟﻠﻤﺘﻮﺟﻬﻴﻦ
✓ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻوﻻد ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ 105

ﻛﯾف ﻧﺗﺻ ّرف ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ؟
✓ ﻻ ﻧﻌﻄﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ
✓ ﻻ ﻧﻨﺸﺮ ﺻﻮرًا واﻓﻼﻣًﺎ ﺧﺎﺻﺔ
✓ ﻧﺘﻮﻗّﻒ وﻧﻔﻜﺮ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ اﻷﻓﻼم واﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ
✓ ﻻ ﻧﻘﻒ ﺟﺎﻧﺒًﺎ :ﻻ ﻧﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ أو ﻓﻲ

ﺣﺎﻻت اﻹﻳﺬاء/اﻹﺳﺎءة

ﺗﺷﻌرون ﺑﺄﻧﻛم ﻗد ﺗﻌ ّرﺿﺗم ﻟﻺﯾذاء؟
ﺗو ّﺟﮭوا ﻟﻸھل ،اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ،اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر/ة ،اﻷﺻدﻗﺎء أو اﺗﺻﻠوا
ﺑﻣرﻛز  .105ﺗذﻛروا! إن اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻹﯾذاء ھو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻘدﯾم
ﻣﺳﺎﻋدةٍ وإﻧﻘﺎذ ﺣﯾﺎة وﻟﯾس وﺷﺎﯾﺔ!

اﻷﺳﺑوع
أﯾﺎم ﻓﻲ
ﺳﺎﻋﺔ ﺳﺑﻌﺔ
ﻣدار 24
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ
105ﯾﻘدّم
מוקד105
ﻣرﻛز
בשבוע
ימים
שבעה
ביממה
שעות
פועל 24

ال نترك األيادي حتى في األيام الصعبة

اﺧﺘﺮﻗﻮا ﺑﺮوﻓﻴﻞ
ﺣﺴﺎﺑﻚ
اﻟﺸﺨﺼﻲ؟

ﺷﺨﺺ ﻏﺮﻳﺐ ﻳﺮﺳﻞ
ﻟﻚ ﺻﻮرًا
ﻓﺎﺿﺤﺔ؟

أرﺳﻠوا ﺻورة ﻣﺣرﺟﺔ
ﻟك ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ؟

ﻛﺗ ﺑو ا ﻟ ك ﺗﻌﻠﯾ ﻘ ﺎت
ﻣﮭﯾ ﻧﺔ وﺟ ﺎ ر ﺣﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﻓﯾ ﻠ م ﻗﺻ ﯾر ﺧ ﺎص ﺑ ك ؟

أﻧﺗم ﻟﺳﺗم وﺣدﻛم!
ﺷﺎرﻛﻮا اﻷﻫﻞ ،اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر/ة ،اﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﺗﺼﻠﻮا ﺑﻤﺮﻛﺰ 105
ﯾﺷﻐل اﻟﻣرﻛز ﺧﺑراء ﯾﻘد ّﻣون ﻟﻛم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔورﯾﺔ واﻟدﻋم
اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﯾذاء ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ:
ّ
• ﺣذف ﺻور وأﻓﻼم ﻗﺻﯾرة ﺟﺎرﺣﺔ ِﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن
• ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرة واﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﯾذاء ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ :ﺗﺧﺟﯾل
) ،(shamingﺗﻧﻛﯾل ﺟﻧﺳﻲ ،اﺑﺗزاز ﺗﮭدﯾد واﻧﺗﺣﺎل ،اﺧﺗراق
ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ،دﻋم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺿﺎﺋﻘﺔ
• اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ ھوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗدي أو اﻟﻣﻌﺗدى
ﻋﻠﯾﮫ ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ
• ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻠطﻼب ،اﻷھل ،واﻟﻣﮭﻧﯾﯾن
• ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗوﺟﯾﮫ إﻟﻰ ﻋﻧﺎوﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم ﻓﻲ
اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻوﻻد ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ 105

ﻛﯾف ﻧﺗﺻ ّرف ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ؟
ﺻورا أو
• ﻧﺣﻛّم اﻟﻌﻘل ﻗﺑل أن ﻧﻧﺷر أو ﻧﺷﺎرك ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو
ً
أﻓﻼ ًﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ
ظﮭر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ :ﻧﺗوﻗّف وﻧﻔﻛّر ﻗﺑل أن ﻧﻧﺷر ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻗد
• ﻧُ ِ
ﺗﺳﻲء ﻟﻶﺧرﯾن
• ﻻ ﻧﻘف ﺟﺎﻧﺑًﺎ :ﻻ ﻧﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻘﺎطﻌﺔ وﻻ ﻧﻧﺷر
ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﺳﯾﺋﺔ

ﺗﻌرﺿﺗم ﻟﻺﯾذاء؟
ﺗﺷﻌرون ﺑﺄﻧﻛم ﻗد ّ
ﺗو ّﺟﮭوا ﻟﻸھل ،اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ،اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر/ة ،اﻷﺻدﻗﺎء أو اﺗﺻﻠوا
ﺑﻣرﻛز  .105ﺗذﻛروا !إن اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻹﯾذاء ھو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ
ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻋدةٍ وإﻧﻘﺎذ ﺣﯾﺎة وﻟﯾس وﺷﺎﯾﺔ!

ﻣرﻛز  105ﯾﻘدّم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻣدار  24ﺳﺎﻋﺔ ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع

ال نترك األيادي حتى في األيام الصعبة

