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

9-12

לשמור על עצמי ועל הפרטיות שלי

לא אמסור מידע אישי עליי או על אחרים לזרים ,ללא הסכמת הוריי.
לפני שאעשה שימוש באפליקציות או משחקים או אסמן  Vבמקומות המיועדים לכך ,אקרא את הנחיות
השימוש (אם הן באנגלית ,אבקש ממבוגר לסייע לי) ואשים לב לסוג המידע שהרשתות והאפליקציות
עשויות לאסוף בקשר אליי.
לא אסמן  ,Vבמקומות המיועדים לכך ,מבלי להבין את המשמעות ומבלי שאבקש אישור הורה או בן
משפחה מבוגר.
הרשת היא מקור להנאה ולמידה .אם יש משהו שגורם לי לחוש איום ,לא בנוח ,אם מישהו מבקש ממני
לעשות דברים שלא נראים לי או מתייחס אליי באופן לא מכובד ,אתנתק מיד ואדווח למבוגר קרוב.

להתנהג בכבוד ואחריות

אנסה תמיד לנהוג באופן אדיב ברשת .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 או למבוגר קרוב.
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 שלי ,המורים או
החברים שלי יראו.
כשאני מפיץ ,משתמש או מתייחס ליצירה כלשהי שנוצרה על ידי אדם אחר ,תמיד אציין את שם היוצר או
האמן .אני מודע לכך שאחרים חייבים לציין את שמי ,כאשר הם משתמשים או מפיצים משהו שאני יצרתי.

להבין

אני יודע שלא כל מה שאני קורא ,רואה או שומע ברשת הוא אמת .בכל פעם מחדש אשקול אם המידע
או המקור הם אמינים .כשאכתוב ,אעשה מאמץ למסור מידע אמין ואחראי.
אהיה גלוי לב עם המשפחה שלי באשר לזמן שאני מבלה בתקשורת סלולרית ובאינטרנט ,ואוכיח שאני
עושה שימוש אחראי בטלפון הנייד וברשת.
אחליט עם משפחתי כמה זמן ובאיזה אופן אשתמש בטלפון הנייד ואגלוש ברשת ,ואעמוד בהחלטות אלו.
אהיה ער לכמות הזמן שאני מבלה מול מסכים ,ואמשיך להקדיש זמן גם לפעילויות ולאנשים מחוץ לעולם
הווירטואלי.
אנחנו _____________________ מתחייבים:
להיות סבלניים כשתספר לנו על מקרה ברשת.
לדבר אתך על מה שמטריד אותנו ,ונסביר למה – לפני שנאמר לך “לא”.
לדבר אתך ,ולכבד את הנושאים שמעניינים אותך.
לאפשר לך לטעות ולעזור לך ללמוד מהטעויות שלך.
לכבד את הפרטיות שלך – ולדבר אתך אם משהו מדאיג אותנו.
חתימה שלי

חתימת ההורה (או המבוגר האחראי)

חתימת ההורה (או המבוגר האחראי)

_________________ _______________________ _______________________
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