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הורים יקרים,
מערכת החינוך נערכת בימים אלה, בצל מגיפת הקורונה, למתן מענים מגוונים לתלמידים 

בעת למידה משולבת ולמידה מרחוק תוך הקפדה על בריאותם וביטחונם. 
שימוש באמצעים דיגיטליים (מחשב נייד, טאבלט, טלפון סלולארי ועוד) בתהליכי הלמידה, 

מצריך הקפדה על מוגנות האמצעים הדיגיטליים ועל אבטחת המידע, וכן שימוש מושכל 
והתנהלות חיובית וערכית ברשת. 

נוכחות והשגחה הורית במרחב הדיגיטלי ייסעו ליצירת מרחב בטוח ללמידה ולהגברת 
תחושת המוגנות של הילדים.   

הגנה על מחשב שסופק על ידי בית הספר:

•  הקפדה על הנחיות בית הספר לאופן השימוש במחשב
•  שימוש לצורכי למידה בלבד 

•  אין להתקין תוכנות ומשחקים לשימוש אישי

העלאת המודעות לשמירה על פרטיות:

•  הגדרת הפרופיל כפרטי ביישומים השונים
•  הימנעות משיתוף במידע אישי ומיקום

פעולות להגנה על  אמצעים דיגיטליים:

•  התקנת אנטי וירוס מעודכן
•  שימוש בשירות לסינון תכנים

•  התקנת מערכת הפעלה מעודכנת
•  התקנת תוכנות ממקורות בטוחים

•  נעילה בסיסמא

סרטון הסברה בנושא מוגנות האמצעים הדיגיטליים

להרחבה - אתר הרשות להגנת הפרטיות



התנהלות מכבדת, מניעת פגיעה והתמודדות עם פגיעה ברשת:

•  עמידה בכללי התנהגות שנקבעו בכיתה ללמידה מרחוק לרבות הקפדה
    על שיח מכבד וחיובי והימנעות מפגיעה. 

•  הימנעות מחשיפה לתכנים שאינם תואמי גיל.
•  הפעלת שיקול דעת לפני צילום, שיתוף והפצת תמונות וסרטונים.

•  הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני הינה עבירה פלילית. 
•  במקרה של פגיעה באחר- חשוב לעמוד לצד הנפגע ולדווח למבוגר. 

•  פניה לעזרה- במקרה של פגיעה ברשת ניתן פנות לצוות החינוכי
    או להתקשר למוקד 105 הנותן מענה 24/7.

•  שימוש בסיסמאות שונות לשירותים שונים
•  בחירת סיסמה ארוכה ומורכבת

•  הסיסמאות הן אישיות ואין להעבירן לאחרים

שימוש נבון בסיסמאות:

להרחבה- המלצות ללמידה מקוונת בטוחה

קישור למסמך - איגרת להורי יסודי לקראת החזרה ללמידה מקוונת

קישור למסמך - איגרת להורי על יסודי לקראת החזרה ללמידה מקוונת

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת- מוקד 105


