
 

 

 

 

 

 

 הורים יקרים,

בזמן האחרון אנו עדים יותר ויותר לתופעה מדאיגה בקרב הילדים. ילדים בשכבות גיל בית הספר היסודי חשופים 

לתכנים שלא מותאמים לגילם במדיה התקשורתית והחברתית. בין הדוגמאות ניתן למצוא רשתות חברתיות: טיקטוק, 

. וכן סדרת הטלוויזיה  13שגיל המינימום לפתיחת חשבון הוא גיל  , על אף7-8ים בה ילדים לעיתים כבר מגיל שפעיל

 .16ום לצפייה בסדרה זו נקבע לגיל ומטה על אף שגיל המינימ 10"משחקי הדיונון" שצופים בה ילדים מגיל 

 אתגרי" רשת שמבוססים על אלמנטיםחריהם לעיתים קרובות חיקויים ו "תכנים פופולריים כ"משחק הדיונון" גוררים א

בולטים מהסדרה, ולעיתים קרובות מדובר באלמנטים מסוכנים מאוד ואלימים שיכולים להוביל לפגיעות רציניות 

                         נון למשל נלקחו ולסכנה ממשית לחיי הילדות והילדים שמשתתפים באתגרים. במשחקי הדיו

 יב פגיעה ואלמנט אלים.דג מלוח והוסיפו למשחק תמים זה רכ 1,2,3כגון:  משחקי ילדות

 תוכניות כאלה, שכוללות לעיתים קרובות גם ביטויים של אלימות מינית, מנרמלות התנהגות אלימה ומשרשות

 תפיסות מעוותות של מיניות והתנהגות מנמיכה בין ילדים וחבריהם.

 עליהן! מגבלות הגיל נקבעו לא בכדי, וחשוב להישמע להן ולהקפיד  –שב ומזכיר  105המטה הלאומי 

 גם אם הילדה או הילד מתעקשים ומבקשים "כי כל הכיתה כבר רואה את זה" או כי "כולם כבר שם", 

מדוע זה רעיון לא טוב ומה ההשפעות הקשות שעלולות להיות לשימוש  –בהתאמה לגילם  –הסבירו להם 

 . לצפייה בתכנים שלא מתאימים לגילםבאפליקציות ו

, השגחה, הכוונה, שיח היכרות עם מרחבי הרשת של הילדים –כחות שלכם ההורים בכל גיל יש חשיבות גדולה לנו

 . מתמשך ועוד

תנו לילדים שלכם כלים לחשיבה ביקורתית וקבלת החלטות, כדי שיוכלו בעצמם להגיע למסקנה שסדרות כמו  .1

 ."משחק הדיונון" יכולות לסכן אותם

 .למדו אותם לשאול שאלות נוקבות ולבחון תכנים מכל הכיוונים  .2

לבין הצורך במוגנות ובשמירה על  (לעשות כמו שאחרים עושים")" שוחחו איתם על האיזון בין הצורך בשייכות .3

 .ביטחונם האישי

ת הביעו דעה נחרצת ששוללת התנהגות אלימה מכל סוג, והסבירו את הבעייתיות בסדרות שמנרמלות אלימו .4

 .ובריונות

 

 



 

 

יו נוכחים משמעותיים בחיי ילדכם, ודאו כי הוא חשוף לתכנים הולמים את גילו בשעות הפנאי ולא לתכנים ה .5

 מבלבלים, בוטים ומפחידים.

בבית הספר נקיים שיחות כיתתיות עם המחנכות ונבהיר חד משמעית כי ישנם תכנים הנצפים במסכים שאינם 

למבוגר משמעותי לדווח על כל מקרה חריג המוכר להם בעקבות חשיפה  מותאמים לגילם ונעודד ילדים להגיע

 לתכנים אלה.

 חשוב שתפנו אלינו לכל שאלה או סוגיה הקשורה לנושאים אלו.

משטרתי בהובלת המשרד לביטחון הפנים -הוא גוף לאומי אזרחי 105 -המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 

ה, החינוך, הבריאות והמשפטים. נתקלתם בסרטון ובו ילדיכם מחכים ומשטרת ישראל, ושותפים בו משרדי הרווח

 .105למוקד  24/7סדרה או משחק מסוכנים? התקשרו 

 

 בברכה,

 בית החינוךמנהלת  -י אבידרניצה אורל

 בית החינוםיועצת  -אתי כרמלי


