
خّط الطوارئ 105 يعمل 24/7- في عطلة الصيف أيًضا

نصائح للسلوك الحذر

واآلمن في الشبكة 

الهيئة الوطنّية لحماية
األوالد في الشبكة 

هنا من أجلكم 
في الصيف أيًضا!



اطلبوا من أوالدكم أن

يخبروكم عن

التحديات الشائعة

والمنتشرة حاليًا بين

أصدقائهم 

شّجعوهم عىل

التفكير بالتأثيرات

والتَبِعات الممكنة

للمشاركة يف هذه

التحديات 

حافظوا عىل قناة تواصل

مفتوحة مع أوالدكم.

شّجعوهم عىل

استشارتكم قبل المشاركة

بالتحديات المنتشرة

واليت قد تشكّل خطرًا

عليهم 

اسألوهم بهدوء

وبدون حكم عن

رأيهم بهذه التحديات

 

تحّدثوا معهم حول

التوازن بين الحاجة لالنتماء

والظهور (الذي يُترجم إىل

"اليكات" ومتابعات) وبين

الحماية والحفاظ عىل

األمن الشخّيص

تحديات خطرة في الشبكةتحديات خطرة في الشبكةتحديات خطرة في الشبكة   

اطرحوا أسئلة

مفتوحة تشّجع

عىل التفكير 

اشرحوا لهم أّن المشاركة يف

التحديات من الممكن أن

تؤذي صورتهم الرقميّة،

وتمّس بخصوصيتهم، وأن

تسبّب حىت أضرارًا وإصابات

خطرة 



هل توّجه إليكم شخص ال تعرفونه بالمرّة من خالل وسائل التواصل االجتماّيع؟
ال ترّدوا عىل هذه التوجهات، واحظروا الشخص وبلّغوا األهل، أو شخًصا بالًغا

يعنيكم أو خط الطوارئ 105

حهم
ّ
يخفون عادات تصف

ونشاطهم يف اإلنترنت 

يقضون ساعات طويلة يف الشبكة، أو يمتنعون بشكل
ح اإلنترنت 

ّ
مفاجئ وغريب عن تصف

غير مسموح ألي شخص أن يطلب منكم/ّن صور ُعري، وغير مسموح ألي
شخص أن يطلب منكم/ّن خفاء يشء عن أهلكم 

من يتحّمل كّل المسؤوليّة هو الشخص الميسء
الذي طلب منكم ذلك

حىت لو قمتم بتلبية الطلب – 

كونوا َيِقظين للتغييرات عندكونوا َيِقظين للتغييرات عندكونوا َيِقظين للتغييرات عند
أوالدكم وانتبهوا إلىأوالدكم وانتبهوا إلىأوالدكم وانتبهوا إلى

اإلشارات التاليةاإلشارات التاليةاإلشارات التالية
يشعرون بالتوتر عندما يرّن الهاتف
ويفّضلون التحّدث فيه عىل انفراد 

يتحّدثون مع أصدقاء لم تسمعوا عنهم
من قبل، وغير مستعدين إلعطاء

تفاصيل عنهم
يخفون الشاشة ويصبحون تملكيّين حين

ال
ّ
يتعلّق األمر بهاتفهم النق

 

تغييرات يف السلوك – تغييرات يف عادات األكل والنوم، حاالت مزاجيّة
غير مفهومة، نوبات غضب أو عصبيّة، أو سلوك مؤٍذ لهم أو لآلخرين 



الهاكرز (مخترقو الحواسيب) غير معنيين باختراق حاسوب ابنكم، فماذا حدث

إًذا؟ 

الدمج بين االسم الشخّيص وسنة الوالدة هو مبىن شائع جًدا ألسماء

المستخدم، لكن: 

ال، ال يبدو أّن األمر كذلك فعًال. مثلما ال نعيط الولد بطاقة اعتماد يف دكّان

األلعاب، ال نعطيه إياها هنا أيًضا: 

الحذر في ألعاب الشبكةالحذر في ألعاب الشبكةالحذر في ألعاب الشبكة
أبي/أمي – لقد اخترقوا لعبتي وسرقوا معّداتي! 

لا تقعوا في مصیدة إعطاء تفاصیل حسابکم الشخصّي
لشخص یعرض علیکم هدایا مجانّیة!

Rami2008

حتی في اسم المستخدم خاصتنا – نستخدم اسًما
یحمي خصوصیتنا، وکذلك کلمة سّر قوّیة!

شرکة الألعاب سرقت مّنی آلاف الشواقل! 

تأّکدوا من أن تفاصیل بطاقة الاعتماد خاصتکم لیست
بمتناول یّد أي شخص کان! 

قام الولد بإعطاء تفاصيل حسابه لشخص وعد منحه معّدات

وعدوه بتبادل معّدات، فأعىط معّداته لكنّه لم يحصل عىل يشء بالمقابل 

أبىق حسابه مفتوًحا بقرب أصدقاء 

اسم مستخدم كهذا يكشف معلومات أساسيّة كثيرة عن الولد

 يقوم بالغون يتنكّرون ألطفال باستخدام هذه الطريقة لخداع األوالد

أدخلتم تفاصيل بطاقة االعتماد؟ امحوها من المنظومة بعد إنهاء الشراء 

تأكّدوا من أّن كّل عملية شراء تتطلّب إدخال رمز سريّ ال يعرفه سواكم 



كيف يعرف أوالدنا معكيف يعرف أوالدنا معكيف يعرف أوالدنا مع
من يتحّدثون؟من يتحّدثون؟من يتحّدثون؟

اطلبوا من أوالدكم عدم التحّدث مع الغرباء،
وعدم الوقوع يف فّخ االقتراحات "البرّاقة"

هل الشخص الموجود علی
الطرف الآخر یطلب طلبات غیر شرعّیة؟ 

 

تصوير وإرسال صور ُعري، القيام بأفعال

جنسيّة، إرسال تفاصيل حساب، إخفاء

عالقة عن الوالدين – هذه كلّها جزء من

الطلبات اليت يطلبها بالغون وغرباء

يحاولون التوّدد لألطفال والفتيان

هل یعدونهم بوعود 
مغریة أو غیر واقعّیة؟ 

 

"سأجعل منك مشهورًا"، "ستكونين

عارضة أزياء شهيرة" – تُستخدم

مثل هذه الوعود غالبًا إلغراء فتيات

وفتيان لبناء عالقة بحجة كاذبة

هل الصورة أو التفاصیل
تبدو مثیرة للشّك؟ هل یرفضون

إرسال أدلة لإثبات هوّیتهم؟ 
 

صاحب مهنة من دون تفاصيل

شخصيّة دقيقة وال موقع إنترنت أو

صفحة فيسبوك تجاريّة نشطة،

يجب أن يثير الشّك

هل أسلوبه/ا في
الحدیث لا یلائم

الجیل الذي
یّدعونه؟ 



الوصايا العشر للتصّفحالوصايا العشر للتصّفحالوصايا العشر للتصّفح
اآلمن في الصيفاآلمن في الصيفاآلمن في الصيف

لن أشارك اسم المستخدم
وال كلمة السرّ، ال مع أعزّ
أصدقايئ، وال مع الغريبة

"اللطيفة" من اللعبة – ليس
اآلن وال يف أي وقت آخر

لن أعيط معلومات شخصيّة،
ولن أرسل صورًا وفيديوهات،

وبكّل تأكيد لن ألتيق وجًها
لوجه مع أيّ شخص تعرّفت

عليه بالشبكة
سأفكّر قبل أن أشارك

الصور مناسبة
للمشاركة بالشبكة؟

لن أشارك بأي صور
مسيئة أو محرجة

هل المشاركة بالصورة
ستضرّ بمن يف الصورة؟

سأراجع اإلعدادات يف مختلف
التطبيقات، وأتأكّد من أّن حسايب

معرّف كحساب شخّيص، وسأحّدد
أن يكون التحّقق بخطوتين، وأهتم

بتصفية المضامين المسيئة 

سأفحص بشكل
نقديّ كّل معلومات

سأنكشف عليها

وسأبتعد عن ظواهر
الشبكة اليت قد

تشكّل خطرًا عّيل

ق
ّ
سأصّور وأوث

التجارب المختلفة،
ولكن خصوصيّيت

وخصوصيّة أصدقايئ
أهم من أيّ يشء

"سكستينغ" – هناك شعور أحيانًا بأّن
هذه المرحلة القادمة من العالقة.

ومع ذلك، لن أطلب صورًا حميميّة،
ولن أرسل صورًا كهذه، وبالتأكيد لن

أمرّر صور كهذه إذا وصلتين

سأقوم بتركيب حاظر
لإلعالنات قدر المستطاع،
وسأشارك بالًغا بكّل حالة

أواجه فيها محتوى مخيف أو
مزعج أو يسبّب التوتر 

فتحديد الجيل يف
الشبكات االجتماعيّة

هدفه حماييت  

لن أدخل
تطبيقات غير

مناسبة لجييل،

عندما أخرج لقضاء الوقت
مع أصدقايئ، سأتأّمل يف
البيئة، وسأثّمن الطبيعة

والتجارب الممتعة. سأضع
هاتيف جانبًا لبعض الوقت

صیف آمن
ولطیف!



أقيمت الهيئة الوطنّية 105 بهدف قيادة مكافحة حازمة وفّعالة لإلساءة

للقاصرين في حّيز اإلنترنت، وخلق بيئة رقمّية آمنة. الشركاء في

الهيئة هم: وزارة األمن الداخلّي، شرطة إسرائيل، وزارة التربية

والتعليم، وزارة الصحّة، وزارة العمل والرفاه ووزارة القضاء. 

 
 

الهيئة الوطنّية هي هيئة فريدة من نوعها في البالد والعالم، تدمج بين

الوقاية والمعالجة وإنفاذ القانون عىل كّل أشكال اإلساءات والعنف

واإلجرام تجاه األطفال والشبيبة في الشبكة – من اإلساءات الجنائّية

وحتى اإلساءات التي ال تتجاوز السقف الجنائّي، لكّن تبعاتها قد تكون

صعبة للغاية. 

الهيئة الوطنّية لحماية األوالد في الشبكة -105 هو استجابة دولة

إسرائيل عىل التطّورات التكنولوجّية المتسارعة وتأثيراتها

الكبيرة والمباشرة عىل حياة األطفال والشبيبة في إسرائيل

وعىل أمنهم الشخصّي في حّيز اإلنترنت. 

تابعونا: 

www.105.gov.il

https://www.gov.il/he/Departments/child_online_protection_bureau

