תאריך____________ ההסכם של משפחת ________________

המשפחה שלי ואני אוהבים ומעריכים את השימוש באינטרנט .אנחנו יודעים שבאינטרנט
אפשר ללמוד ,לשחק וליהנות .אנחנו גם יודעים שכשגולשים ברשת חשוב להיות זהירים
וערניים .הצעה זו ,להסכם משפחתי ,תעזור לנו לשוחח ותעזור לנו לשמור על הכללים כדי
להיות בטוחים שאנחנו בטוחים!
אני ________________________ מתחייב:


רת
הסכם תקשמושפחתי
ואינטרנט

6-8

לשמור על עצמי ועל הפרטיות שלי

את שם המשתמש והסיסמה שלי אשמור לעצמי ואחלוק רק עם בני משפחתי הקרובים.
אבחר שם משתמש וסיסמה בטוחים ,כאלה שלא חושפים פרטים אישיים עליי
(כמו :שמי המלא ,תאריך הולדתי ,כתובת ביתי ,מספר הטלפון שלי).
אבקש מבני המשפחה שלי שיעזרו לי בהגדרת הפרטיות שלי בכל פרופיל.
הרשת היא מקור להנאה ולמידה .אם יש משהו שגורם לי לחוש איום ,לא בנוח,
או אם מישהו מבקש ממני לעשות דברים שלא נראים לי ,אפסיק את התקשורת עם אדם זה,
אתנתק מיד ואדווח למבוגר קרוב.

להתנהג בכבוד ואחריות

לא אנהג בבריונות ,לא אשפיל או אציק למישהו ברשת או בטלפון הנייד –
באמצעות הפצת צילומים ,צילומי מסך ,הפצת שמועות או פתיחת פרופילים מזויפים.
אעמוד בתוקף מול מי שכן ינהג בבריונות ואספר להורים.
אני יודע שכל מה שאשתף ברשת או באמצעות הטלפון עלול להיות מופץ במהירות ובין אנשים רבים.
על כן ,לא אשתף שום דבר שעלול לפגוע בי או בחבר או באף אדם אחר.
אני יודע שכל מה שאפיץ ברשת לא ניתן לאחזור ,ועל כן אחשוב פעמיים
ואשתדל לא לכתוב ,לשתף או להעלות תמונות כשאני נסער.
אני יודע שצילומים וסרטונים שאשתף וכל דבר שאני כותב על עצמי ועל אחרים ברשת –
יכול להיות מופץ ללא ידיעתי .לכן ,לא אשתף ברשת שום דבר,
שלא הייתי רוצה שהמשפחה או המורים שלי יראו.

להבין

אני מבין שלא כל דבר שאקרא ,אשמע או אראה ברשת הוא אמת.
אבחן כל מקרה לגופו ,ואבדוק אם אפשר לסמוך על מקור המידע ,או הכותב.
אחליט עם משפחתי כמה זמן ובאיזה אופן אשתמש בטלפון הנייד ואגלוש ברשת ,ואעמוד בהחלטות אלו.
אשים לב כמה זמן אני מבלה מול מסכים ,ואמשיך ליהנות מפעילויות אחרות בחיים
וממפגשים עם אנשים מחוץ לעולם הווירטואלי.
אנחנו _____________________ מתחייבים:
נאפשר לך להכיר את עולם האינטרנט ,ונכבד את תחומי העניין שלך ברשת,
גם אם אנחנו לא תמיד מבינים אותם.
נלווה אותך ונסביר לך דברים שאינך מבין.
נסביר לך ,אם אפשר ,לפני שנאמר לך לא להיכנס לאתרים או למשחקים מסוימים.
נדבר אתך על הנושאים שמעניינים אותך ,ונעזור לך למצוא ברשת
תכנים ומשחקים מעניינים וכייפים המותאמים לגילך.
חתימה שלי

חתימת ההורה (או המבוגר האחראי)

חתימת ההורה (או המבוגר האחראי)

_________________ _______________________ _______________________
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