
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخصوصية:

املعلومات وعدم زوالها في اشرحوا موضوع "بقاء"  .1

الشبكة ومعنى ذلك، ابنكم غير واع دائما لحقيقة ان 

 كل ما يتم رفعه في الشبكة يبقى فيها الى األبد.

 قّيموا مع اوالدكم تعريفات الخصوصية الخاصة بهم. .2

او البوح عطاء ال يقوم ابنائكم بإشددوا على ان  .3

م تفاصيل شخصية مثل العنوان، رقم الهاتف او االسب

ألحد، ألن هذا عمل غير مسؤول وقد يعرضهم بالكامل 

 .ملخاطر عديدة

قوموا بتنبيه أوالدكم ان التصرف بالشبكة مثل  .4

بالشارع، من املهم عدم التواصل مع الغرباء  التصرف

 .بهم االلتقاءوال 

 

 

   ادوات، نصائح وارشادات التي تساعدكم في التحدث مع اوالدكم

  الخصوصية: وآمنواع حول تصفح 

 

 !المدرسة في اوالدهم يكون عندما تواصل على يبقون ايضا األهل

انتهت عطلة الصيف، وتم افتتاح السنة الدراسية الجديدة. خالل السنة، اوالدنا يعيشون ويتعاملون مع مجاالت وأطر حياتية 

األوالد  .والتعليميجتماعي ُيعتبر كمكمل طبيعي للحياة اليومية وللتطور الشخص ي، االا االفتراض ي )الرقمي(مختلفة. الفضاء 

كبالغين، نريد ان نوصل  يتصفحون عبر اإلنترنت وبالشبكات اإلجتماعية، يستخدمون الهواتف الذكية ووسائط رقمية إضافية.

من خالل وذلك في الشبكة: استغالل الطاقة الكبيرة التي تقدمها الشبكة،  مغزى لتصرف واع ومسؤول مراهقينألوالدنا ولل

مع  -األهل–ف وملنع التصرفات الغير الئقة. لذلك من املهم ان تقوموا بتنفيذ نقاش بينكماكتساب اخالقيات مالئمة للتصرا

اوالدكم حول العالم الرقمي، حول تجارب خاضوها، حول احداث انكشفوا لها وحول عادات التصفح اآلمن. الحوار يمكن ان 

، بهدف تزويدكم بأدوات، تحديد رسائل -األهل–لكم  في العالم الرقمي وخارجه. النشرة هي –يكون فرصة لتعزيز العالقة بينكم 

            معينة تهدف الى خلق بيئة ايجابية جيدة وآمنة في الشبكة

 

 

http://youtu.be/ICb61rr68sk?list=PLvOBUEO1Dk22fZy6iNb2NQ86XAu6vnIir


 لشبكة:في االسالمة والحماية 

قوية )مثل  (ريةس كلمات )كلمات مرور أوالدكماختاروا مع  .1

تلك التي تحتوي على كلمات وارقام(، وذكروهم بضرورة 

 عدم تمرير كلمات املرور ألي شخص.

قوموا بإرشاد اوالدكم للتصفح فقط في مواقع معروفة  .2

 وآمنة.

قوموا بإرشاد اوالدكم للخروج من التطبيقات والبرامج  .3

من التصفح، لكي ال  االنتهاءبشكل منظم وبشكل كامل بعد 

تفاصيله الشخصية  باستخدامد االشخاص يقوم اح

 املوجودة في املوقع او البرنامج.

قوموا بتثبيت او ارشاد اوالدكم في تثبيت برامج وتطبيقات  .4

 .فقط من مصادر آمنة

 

 :التصرف في الشبكةكيفية 

قوموووووووووووووا بوووووووووووودعوة اوالدكووووووووووووم للتوجووووووووووووه لكووووووووووووم حووووووووووووول كوووووووووووول  .1

مووووووووووووووا يحصوووووووووووووول معهووووووووووووووم موووووووووووووون تعوووووووووووووور  ملحتويووووووووووووووات غيوووووووووووووور 

مالئمووووووووووووووووووة او سوووووووووووووووووويئة  والتووووووووووووووووووي تووووووووووووووووووؤدي الووووووووووووووووووى الشووووووووووووووووووعور 

بعووووووووووووووووووووودم الراحوووووووووووووووووووووة، وقومووووووووووووووووووووووا بإرشوووووووووووووووووووووادهم للخوووووووووووووووووووووروج 

 من الشبكة في هذه الحاالت. 

كونووووووووووووووا علوووووووووووووى علوووووووووووووم ودرايوووووووووووووة لكووووووووووووول تغييووووووووووووور بتصووووووووووووورفات  .2

 وسلوك ابنكم.

األسوووووووووووووووبوعي بحيووووووووووووووو  خططووووووووووووووووا موووووووووووووووع ابووووووووووووووونكم البرنوووووووووووووووامج  .3

يكوووووووووووون وقوووووووووووت التصوووووووووووفح فوووووووووووي الشوووووووووووبكة محووووووووووودد بوقووووووووووووت 

معووووووووووووووووووووووين، بحيوووووووووووووووووووووو  يعطوووووووووووووووووووووويهم فرصووووووووووووووووووووووة ألن يقوموووووووووووووووووووووووا 

بفعاليووووووووووووووووووووووووات اضوووووووووووووووووووووووووافية خارجوووووووووووووووووووووووووة عووووووووووووووووووووووووون الفضووووووووووووووووووووووووواء 

 الرقمي.

قومووووووووووووووا بإرشوووووووووووووواد ابووووووووووووونكم ألن يكووووووووووووووون علوووووووووووووى حووووووووووووووذر ملووووووووووووووا يووووووووووووودور حولووووووووووووووه بالشوووووووووووووبكة واالمتنوووووووووووووواع مووووووووووووون التصوووووووووووووورف بشووووووووووووووكل  .4

موووووووووووا شووووووووووووهد الولووووووووووود علوووووووووووى هووووووووووووذا النووووووووووووع موووووووووووون  وإذارين. غيووووووووووور الئوووووووووووق فووووووووووووي شوووووووووووبكة اإلنترنوووووووووووت: عوووووووووووودم املووووووووووو  او اهانووووووووووووة اآلخووووووووووو

التصووووووووووووورف الغيوووووووووووووور الئووووووووووووووق، عليووووووووووووووه تجنووووووووووووو  املشوووووووووووووواركة وان يقووووووووووووووف بجانوووووووووووووو  ال وووووووووووووحية بشووووووووووووووكل فعووووووووووووووال ويقوووووووووووووووم بووووووووووووووإبال  

، تمامووووووووووووووا مثوووووووووووووول الضوووووووووووووورر فووووووووووووووي الحيووووووووووووووواة  شووووووووووووووخص بووووووووووووووالم. موووووووووووووو  الضوووووووووووووورر بوووووووووووووواآلخرين ومضووووووووووووووايقتهم فوووووووووووووووي الشووووووووووووووبكة مووووووووووووووؤذ 

 الحقيقية وحتى أكثر.

رة علووووووووووووى التووووووووووووأعير علووووووووووووى املحتوووووووووووووى، وعلووووووووووووى طبيعووووووووووووة الرسووووووووووووائل التووووووووووووي يووووووووووووتم انووووووووووووه يوجوووووووووووود لوووووووووووود هم قوووووووووووود ألوالدكووووووووووووماشوووووووووووورحوا  .5

إرسوووووووووووالها عبووووووووووور اإلنترنوووووووووووت. شوووووووووووجعوا اوالدكوووووووووووم علوووووووووووى ان يكونووووووووووووا قووووووووووووادة فوووووووووووي خلوووووووووووق بيئوووووووووووة ايجابيوووووووووووة وآمنوووووووووووة وفوووووووووووي تطوووووووووووووير 

 .وتعزيز األعمال الجيدة في الشبكة

 

http://youtu.be/LLlI9PdIMEc?list=PLvOBUEO1Dk22fZy6iNb2NQ86XAu6vnIir
https://www.youtube.com/watch?v=xIlXhZAvmiw&index=2&list=PLvOBUEO1Dk22fZy6iNb2NQ86XAu6vnIir


ان هنالك من تستطيعون  وأوالدكممهم ان تعرفوا انتم 

  .عند الحاجة يساعدكمالتوجه لهم وان هنالك من 

 :ملن يمكن التوجه ومع من يمكن ايضا ان نستعين

  

جمعية  -خط الدعم لالنتهاكات واملضايقات في الشبكة

 اإلنترنت اإلسرائيلية

 

. البريد 7/42دوام العمل  ،9700911-03رقم الهاتف 

 safe@isoc.org.ilالكتروني:  

 اإلبال  عن انتهاك غير عادي في الشبكة، 
 החינוך משרד, וטכנולוגיה למדע המנהל

 نموذج لإلبالغ عن حدث مؤذ في الشبكة

يم ابالغ او شكوى ملركز الشرطة القريب ُيمكن التوجه لتقد اصابة جنائية

 .011( מוקד) او اإلتصال على مركز االتصال

الطاقم التربوي في املدرسة: مربي/ة، مستشار/ة، مدير/ة 

 املدرسة

 

 
والسلطة מצילהالتوجه من خالل مركزي مدينة بال عنف، 

ااإلسرائيلية ملكافحة املخدرات والكحولا

 
 تفاصيل في املواقع التالية: 

 وزارة األمن الداخلي -

 בסמים למלחמה הלאומית הרשות -
السلطة اإلسرائيلية ملكافحة املخدرات ) ואלכוהול

 (والكحول 

 مدينة بال عنف -

 قسم اجتماعي ووقاية من الجرائم -מצילה -

 yelem -استشارة ودعم للمراهقين 

ا

محادثة عبر التشات، منتديات وارسال بريد الكتروني عبر 

 /http://www.yelem.org.ilاملوقع: 

ساعة يوميا، يمكنكم االتصال عبر  42الخط مفتوح  جمعية عيران -اسعافات اولية نفسية

 .1421الهاتف: 

منتدى، محادثة عبر التشات وارسال بريد الكتروني عبر 

 /http://www.eran.org.ilاملوقع: 

منتدى، ومحادثة شخصية عبر التشات وارسال بريد اجمعية سهر -املساعدة واإلصغاء عبر الشبكة

 الكتروني عبر املوقع: 

http://www.sahar.org.il/?categoryId=63068 

 صفحة الفيسبوك

 جمعة حماية الطفل

 

 3966-22-800-1هاتف: 

 hotline@eli.org.ilبريد الكتروني: 

 
 :االنترنت عبر اآلمن التصفح موضوع في روابط

 الداخلي األمن وزارة

 اآلمن التصفح -التربوية السحابة – والتعليم التربية وزارة

     اإلنترنت    عبر

 الشبكة في والحماية االخالقيات -تعليموال التربية وزارة

 اإلرشاد خدمة موقع -ינט"שפ -والتعليم التربية وزارة

 النفس ي

 اإلسرائيلية اإلنترنت منظمة

 اإلنترنت من ذكاء اكثر

 الشبكة في بذكاء نعيش – GOV.NET موقع

 

mailto:safe@isoc.org.il
http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://services.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.madatech.DivuchInternet.xsn&_InfoPath_Sentinel=1
http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://services.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.madatech.DivuchInternet.xsn&_InfoPath_Sentinel=1
http://mops.gov.il/CrimeAndViolencePrevention/SafeSurfing/Pages/default.aspx
http://mops.gov.il/CrimeAndViolencePrevention/SafeSurfing/Pages/default.aspx
http://www.antidrugs.gov.il/arabic/default.aspx
http://www.antidrugs.gov.il/arabic/default.aspx
http://www.cwv.gov.il/arabic/Pages/default.aspx
http://www.cwv.gov.il/arabic/Pages/default.aspx
http://mops.gov.il/Mezila/Pages/deafult.aspx
http://www.yelem.org.il/
http://www.yelem.org.il/
http://www.eran.org.il/
http://www.sahar.org.il/?categoryId=63068
http://www.sahar.org.il/?categoryId=63068
https://www.facebook.com/pages/סהר-סיוע-והקשבה-ברשת/121138307913549
https://www.facebook.com/pages/סהר-סיוע-והקשבה-ברשת/121138307913549
mailto:hotline@eli.org.il
http://mops.gov.il/CrimeAndViolencePrevention/SafeSurfing/Pages/default.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/lobi_glisha_betuha.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/lobi_glisha_betuha.aspx
https://www.facebook.com/MadaTech.SafeInternet
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
http://www.isoc.org.il/
http://safe.org.il/
http://gov-net.gov.il/Pages/HomePage.aspx

