א .לא אפגש פָּ נִים אל פָּ נִים עם מישהו שהכרתי דרך האינטרנט  -באינטרנט יש
הרבה אנשים זרים ואי אפשר לדעת מי הם באמת ואם הם רוצים להיות חברים
שלנו או להזיק לנו .לכן ,אף פעם לא נסכים להיפגש עם מישהו פנים אל פנים .אם
מישהו מציע לנו להיפגש נספר את זה מיד לאחד ההורים או לאדם מבוגר
ונתייעץ איתו  .חברים ברשת הם לא כמו חברים בחיים ,אלא אם הם באמת
חברים שלנו בחיים

ב .אל תגלו פרטים מְ זָּהִ ים עליכם או על בני משפחתכם  -אל תגלו פרטים מזהים
לאנשים שאינכם מכירים בדיוק כמו שלא תגלו פרטים אישיים לאנשים זרים
ברחוב .שם ,כתובת ,שם בית הספר ,שמות ההורים ,ומקום העבודה של ההורים
הם פרטים אישיים ויש לשמור עליהם .מסירת פרטים מלאים רק באישור
ההורים

ג .היכנסו רק לאתרים שמתאימים לגילכם  -אתרים רבים שלא מתאימים לגיל
שלכם עלולים לפגוע בכם או לגרום תחושה לא נעימה .הגעתם לאתר כזה? צאו
ממנו מיד ואל תחזרו אליו שוב .היכנסו רק לאתרים שההורים שלכם בדקו והם
מרשים לכם לגלוש בהם.

ד .קיבלתם מסר פוגע? קראו מיד לאדם מבוגר  -אם קיבלתם הודעת דואר
שגורמת לכם תחושה לא נעימה קראו מיד לאחד ההורים או למבוגר אחר והם
יידעו מה לעשות כדי שזה לא יקרה שוב .אם אתם מרגישים שמישהו מבקש
בקשות מוזרות ,שלא נעים לכם לדבר איתו ,או שהוא מעליב אתכם  -התנתקו
ממנו מיד! הציקו לכם? פתחו עליכם דף? פגעו בכם באינטרנט? יש מה
לעשות! דווחו מיד למבוגר!!!

ה .אל תכתבו באינטרנט דברים מעליבים ופוגעים  -אל תכתבו דברים שעלולים
לפגוע במישהו ,כמו שלא הייתם רוצים לקבל הודעות מעליבות בעצמכם.
בפייסבוק נמצאים מורים הורים וחברים  -שימו לב איך אתם מדברים!
כשפוגעים ומעליבים מישהו באינטרנט ,זה כואב בדיוק כמו בחיים ואפילו
יותר...זה גם עלול להיות לא חוקי!!!

ו .אל תגלו לאף אחד ,מלבד ההורים ,את הסיסמאות הסודיות שלכם ופרטים
נוספים אישיים שלכם  -הסיסמאות הסודיות שלכם הן רק שלכם .אם תגלו אותן
למישהו ,הוא עלול להשתמש בהן ולהזיק לכם ולמחשב שלכם .אף אחד לא
אמור לבקש את מספר הטלפון שלכם ,מס' הבית בו אתם גרים ,סיסמה ,מס'
כרטיס אשראי ושמות הורים לפני גיל  .11תחשבו טוב מה הולכים לעשות עם
הפרטים שאתם נותנים!!! בנוסף חשוב לבחור בסיסמה של לפחות  8תווים
או יותר בשילוב אות/מספר/סימן בסיסמה – כך תשמרו על החשבונות
שלכם!!!

ז .אל תיתנו את האי-מייל שלכם לאדם שאתם לא מכירים
האינטרנט מלא באנשים זרים שאנחנו לא באמת יודעים מי הם ,ולכן אל תיתנו
את כתובת האי-מייל שלכם לאנשים שאתם לא מכירים .הם עלולים לשלוח לכם
אי-מיילים שיש בהם וירוסים או סתם דברים שלא מתאימים לגילכם ועלולים
להטריד אתכם.

ח .אל תעבירו תמונות שלכם באינטרנט לאנשים שאתם לא מכירים  -תמונה היא
פרט מזהה בדיוק כמו שם או כתובת .אנשים שאתם לא מכירים עלולים
להשתמש בתמונה שלכם ולפרסם אותה .כל דבר שמעלים לאינטרנט נשאר שם
לתמיד -תחשבו אם אתם רוצים שהדבר שאתם מעלים עכשיו יהיה שם עוד
 10שנים ,עוד  20שנה ,כשתהיו הורים ...ובנוסף  -לצלם מישהו ולהעלות
תמונות שלו לאינטרנט מבלי שהוא נותן רשות לכך ,זה לא חוקי! אם הוא
מתחת לגיל  11צריך אישור הורים לפרסום ,כך שגם אם נתן את רשותו אין
לזה תוקף

ט .אל תפתחו אי-מייל מאנשים שאתם לא מכירים
אנשים רבים מנסים להרוס את המחשבים שלנו כל הזמן .אחת הדרכים הידועות
ביותר היא לשלוח אי-מיילים שיש בהם וירוסים וכשפותחים אותם הם הורסים את
המחשב .לכן ,אם אתם מקבלים אי-מייל מאדם שאינכם מכירים ,אל תפתחו אותו
ותקפידו למחוק אותו .ככה תגנו על עצמכם ועל המחשב שלכם.

י .אל תתקינו תוכנות או משחקים שמצאתם באינטרנט בלי ליווי מבוגר
תוכנות רבות ומשחקים עלולים להכיל וירוסים ולהרוס את המחשב ברגע
שמתקינים אותם .בנוסף ,יש תוכנות ומשחקים שהם לא חוקיים .כדאי תמיד
לשאול מבוגר אם תוכנה היא חוקית ואם הוא יכול לעזור לכם להתקין אותה.
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