אצלנו בבית גולשים בטוח -הסכם גלישה משפחתי
הסכמת ההורים:
.1

לקיים דיאלוג עם ילדינו לשם קביעת גבולות מוסכמים לגלישה ברשת ,באופן שיאפשר לילדינו להניב את
המרב מהרשת תוך שמירה על ביטחונם.

.2

ללמוד ולדעת יותר על רשת האינטרנט ,על התכנים והפעילויות שהיא מציעה לילדינו ולנו) .לזכור שילדינו
יכולים ללמד אותנו לא מעט ושניתן להפוך זאת לזמן איכות עימם...ברשת(.

.3

לשאול ,להתעניין ולהכיר את העולם החברתי הווירטואלי של ילדינו לא פחות טוב מהיכרותנו את עולמם
החברתי בביה"ס ובכל מסגרת חברתית נוספת.

.4

לקבוע במשותף כללי התנהגות נאותים ותואמי גיל לגלישה ברשת ,לכניסה לאתרים ,למסירת והחלפת
מידע ,למשחק ,להורדות ברשת וכו' מתוך אמון הדדי .

.5

להשתמש בכלים העומדים לרשותנו כהורים )טכנולוגיים ,התנהגותיים וחוקיים( על מנת להגן על בטחון
ילדינו ברשת תוך הקפדה על כיבוד פרטיותם וצרכיהם של ילדינו.

הסכמת הילדים:
.1

לא אמסור שום מידע על עצמי ומשפחתי כגון :שם ,גיל ,כתובת ,טלפון ,בית ספר ,כיתה וכו' לאדם זר ללא
אישור הוריי.

.2

לא אפגש עם אדם זר שהכרתי ברשת ללא בדיקת העניין עם הוריי .רק במידה שהסכימו אקבע פגישה
ובמקום ציבורי בלבד.

.3

לא אשלח תמונות או סרטונים לאדם זר בטרם סיכמתי זאת עם הוריי .בנוסף ,לא אשלח תמונות או
סרטונים של אנשים אחרים ללא קבלת הסכמתם מראש.

.4

יחד עם הוריי אקבע את משך הזמן היומי שבו אהיה מחובר לרשת ולא אחרוג מזמן זה .משך הזמן שקבענו
הוא______________

.5

יחד עם הוריי אקבע לאילו אתרים לא אגלוש ובאילו פורומים או צ'אטים לא אקח חלק.

.6

יחד עם הוריי אקבע מהם המשחקים ברשת המתאימים לגילי ולאופיי ואקפיד לא לשחק במשחקים שאינם
תואמים מסגרת זו.

.7

לא אנקוט באלימות ,אקלל ,אפגע ,אשפיל ,או אנהג בכל דרך שאינה תואמת את ההתנהגות והערכים
המקובלים במשפחתי.

.8

לא אבצע פעולות שיכולות להזיק למחשב אחר ,לא אעתיק ואגנוב מידע ברשת ולא אפעל בכל דרך אחרת
העומדת בסתירה לחוקי המדינה.

.9

איידע את הוריי בנוגע לכל מידע שנחשפתי אליו ובנוגע לכל פניה שהייתה אליי שגרמו לי להרגיש מאוים,
נפגע ,דחוי או שלא בנוח מכל סיבה שהיא .אני מבין ,שאין זו אשמתי שמסר מסוג זה הגיע אליי ובכל
מקרה אני מתחייב לא להגיב עליו.

.10

לא אבצע שום רכישות ולא אתחייב כספית בשום צורה ללא אישור הוריי מראש ובמפורש.

משפחת _________________

___________________
ההורים

___________________
הילדים

