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 דף מידע להורים בנושא סינון תכנים באינטרנט

 1עינתגיא  :כתב

העידן הוירטואלי הציף אותנו בדרכי תקשורת חדשות, אשר משפיעות על צורת החשיבה, ההתנהגות 

אנו חיים . בול רבבל יםמייצרו לעין במיוחד בקרב ילדים ומתבגרים יםניכר ים אלוינוי. שוביטויי הרגש

אין הכוונה . במושג זה רבים ומגוונים 'מרחבים פורנוגרפיים'ללילדים חשיפה יומיומית אשר מזמן בעידן ו

רק לפורנוגרפיה כי אם לזליגה של השפה הפורנוגרפית אל מרחבים נוספים דוגמת פרסומות סקסיסטיות, 

מייצרת זו חשיפה . ועודועי חיפוש ופורטלים נפוצים ברשת , מנ, משחקי מחשב מינייםראליטיתכניות 

 ת ורגשית.בלבול בין השלב ההתפתחותי של הילדים לבין התכנים אשר הם עסוקים בהם קוגניטיבי

בשל זמינות ונגישות הפורנוגרפיה לצד הקושי ליצור מרחב סטרילי )ע"י הערכות עכשוויות סוברות כי 

ון או בטעות( לחומר פורנוגרפי באמצעי המדיה מרבית הילדים יחשפו )במכו 12גיל עד חסימות למיניהן(, 

סה כי חשיפה זו . בקרב אנשי המקצוע מתחילה להתפתח תפי5-6. חלקם כאמור יחשפו כבר בגיל השונים

מתאר רמת ידע  המושג 'סקסואליזציה מוקדמת' פגיעה מינית בילד/ה שנחשפו.שקלה כבגיל מוקדם מ

והתנהגות מיניים שאינם מותאמים לקבוצת הגיל ולשלב ההתפתחותי. כתוצאה, תחושת הערך העצמי 

חיצונית או מהתנהגות מינית העולים על מאפיינים אחרים של הילד/ה. בפועל נפגוש  נובעת מהופעה

, משחקים מיניים פולשניים )בעיני עצמם ובעיני המבוגרים( מינית של ילדים (אובייקטיביזציההחפצה )

יותר, ירידה בגיל ההתנסויות המיניות ובאופיין, התנהגות פתיינית, הפנמת מסרים סקסיסטיים, חשיפה 

  , לבוש מיני או מותאם לגיל בוגר יותר ועוד.עצמית

וירטואליות של הילדים. אנו מאמינים כי הדבר וומעקב רציף לגבי הפעילויות האפשר וכדאי לקיים שיח 

אני דואג לך ואחראי עליך וכפי שלא אשלח  –צריך להיעשות בשקיפות מול הילדים תוך כדיי העברת מסר 

אותך למקום שאיני מכיר ואיני יודע מי נמצא שם, כך לא אאפשר לך להיות פעיל ברשתות ללא השגחה. 

אותה רשת אפשר לקבוע שהילד אינו מאשר חברים חדשים ללא אישור ההורה. או שההורה ביודעין שותף ל

אפ מומלץ שההורה יבדוק -וק למשל(. כשמדובר בקבוצות ווטסויכול להיות נגיש לפרופיל של הילד )פייסב

האם נשלחים סרטונים פוגעניים וכדומה. הנוכחות ההורית  –בידיעת הילד מידי פעם את הפעילות בקבוצה 

כנות והמהווים נקודת תורפה. כמובן שישנן ת במרחבים האלו היא כמעט אפסית ואלו אזורים "מופקרים"

ה וסינון תכנים אלימים ומיניים ומומלץ להתקינן על המחשב הביתי ואפליקציות רבות לחסימ

 אני כאן כדיי לשמור ולהגן". –כנה כחלק מהמסר ההורי ומומלץ שהילד ידע על התקנת התוהסמארטפון. 

                                                           
 www.sicha.co.il, נקודת מפגש, מכון חרוב. זמין גם באתר 2014 בלבול השפות החדש", –"שפת הרוך ושפת הוירטואל עינת גיא; מתוך:  1
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 מידע אודות אמצעי סינון

 www.netivei-reshet.orgמתוך: נתיבי רשת 

 

 סינון באמצעות ספק האינטרנט או דרך תוכנה מותקנת על המחשב?

באמצעות תוכנה המותקנת על המחשב או באמצעות סינון המופעל בשרתים של ספק  ניתן לסנן את האינטרנט

ניתן להשתמש  -יתרון הסינון שמגיע דרך הספק  יימים יתרונות וחסרונות.האינטרנט. לשתי האפשרויות ק

. החיסרון הוא בכך שניתן Wi-Fi-בסינון עבור כל סוגי המכשירים בבית המתחברים לאינטרנט אלחוטי ברשת ה

פיתחו תוסף המונע קליטה של רשתות אחרות,  TOM-נוספות. באינטרנט רימון וב Wi-Fiלעיתים לקלוט רשתות 

 -על המחשב  מנתב את הגלישה מרשתות אחרות לשרתים שלהם. יתרון השימוש בתוכנה המותקנתו

דו"ח פעילות או  לקבל בכל מקום. ברוב תוכנות הסינון המותקנות על המחשב ניתן הגנה על המחשב קבלת

 עם תוכנות אחרות תוכנת הסינון בתוכנות המותקנות הוא שלעיתים מתנגשת התראות. אחד החסרונות

 במחשב ויש עלייה בסיכון לתקלות עד כדי השבתת התוכנה.

 חוק סינון חינם

משרד התקשורת קבע תיקון לחוק נתוני התקשורת, לפיו ספקיות האינטרנט וחברות הסלולר מחויבות 

נכון להיום מדובר  להציע ללקוחות שירות יעיל לסינון אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט ללא תשלום נוסף.

בסיסי באמצעות תוכנות להתקנה על המחשב או דרך ספק הסלולאר. לכן רצוי לא להסתמך על השירות בסינון 

  החינמי בשלב זה.

 סינון במנועי החיפוש

במנועי החיפוש המרכזיים, כמו גוגל, מופעלת אפשרות לקבוע סינון )לעיתים בשתי רמות(, הנקרא "חיפוש 

תמימים כדי שלא ימצאו בהם תכנים המוגדרים למבוגרים. יעילות בטוח". הדבר נועד להגן על ילדים בחיפושים 

סינון זה אינה מבטיחה הגנה מלאה, ובעברית היא פועלת פחות טוב מאשר באנגלית. למרות זאת מומלץ מאוד 

אמצעי הסינון היעילים עושים שימוש בסינון הבטוח ולא מאפשרים  ככלי עזר נוסף.להשתמש באותו סינון 

לעומת  של ההורים. Gmail-ניתן לנעול את החיפוש הבטוח, והפתיחה היא באמצעות חשבון ה לבטלו. בגוגל

 אין נעילה של החיפוש הבטוח, אך עבור ילדים קטנים זה עשוי לעזור. Bingזאת, במנוע החיפוש 

את הכמויות ביוטיוב ניתן ורצוי להפעיל מצב בטוח, אך כיוון שאין ביכולתו של יוטיוב לסווג בצורה יעילה  הערה:

 הגדולות של הסרטים העולים בו בכל רגע, אין לסמוך עליו.

 .הפעלת סינון בטוח במנועי החיפוש המרכזייםלנוחותך מדריך קצר ל

 .כאן הדרכה לשימוש באמצעי בטיחות מתוך אתר גוגל ניתן למצוא

  

http://www.netivei-reshet.org/pdf/filtering-manual.pdf
http://www.netivei-reshet.org/pdf/filtering-manual.pdf
https://www.google.co.il/safetycenter/families/start/
https://www.google.co.il/safetycenter/families/start/
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 קביעה אישית של היקף הסינון  

צריך לברר מה הם הצרכים הנדרשים מהאינטרנט, אילו קטגוריות תכנים  אין די בהתחברות כללית לסינון.

 מעוניינים לסנן, ולפי מידע זה לבחור מסלול סינון מתאים.

ופולאריים כגון: יוטיוב או פייסבוק קיימים תכנים פוגעניים מהסוג הקשה ביותר כגון התעללות באתרי שיתוף פ

 מתועדת, פורנוגרפיה ואף פדופיליה. אמצעי הסינון אינם מצליחים לזהות ולסנן ביעילות מספקת.

 הסינון המומלץ לסמארטפונים ולטאבלטים

בחשבון את כל ההיבטים של ההשפעות השונות במיוחד עבור הגילאים  בנוגע לסמארטפונים, חשוב לקחת

 .לחץ כאן הצעירים. לקריאה נרחבת בנוגע להשפעות הסמארטפונים והטאבלטים ולקבלת כלים חינוכיים

 Netspark mobileאפליקצית  פליקציות הבאות:הסינון היעיל ביותר הינו דרך הא אנדרואידעבור מכשירי 

הנקראת גם רימון סלולארי )שניתן לרכוש בחנות האפליקציות או דרך אינטרנט רימון( כנותנת המענה הרחב 

ביותר עבור מכשירי אנדרואיד, וכוללת גם רמות שונות עבור הציבור הדתי. אפליקציה נוספת המשתמשת 

רי ומותאמת לציבור הכללי, ובאפליקציה זו יש מסלול אחד לסינון. סלולא TOMבאותה טכנולוגיה נקראת 

אפליקציות אלה שולטות על כל המכשיר, ומאפשרות קביעת סינון גם על אפליקציות. הן מסננות גם גלישה 

וגם בגלישה סלולארית. בנוסף, ניתן לקבוע זמני שימוש באינטרנט  Wi-Fi -דרך התחברות מקומית לאינטרנט 

  גמישות.לפי שעות 

, רימון Netspark mobile כדוגמת אייפון ואייפד, ניתן לקבל סינון מקיף באמצעות אפל לגבי מכשירים מבית

, אך המערכת חדשה עבור אפל ועדיין איננה עובדת ברמת אמינות גבוהה כמו באנדרואיד. TOMאו  סלולארי

הסרת הדפדפן  לישה באינטרנט ע"ילנעול את הג באמצעות מערכת ההפעלה המובנית במכשיר בנוסף, ניתן

, ולהשאיר רק את האפליקציות הרצויות. מי שרוצה לאפשר App Store לנעול את חנות האפליקציות "ספארי",

המפנה את הגלישה לשרתים  Mobicipלהסיר את דפדפן "ספארי" ולהתקין דפדפן הנקרא  גלישה עם סינון יכול

 Appאפליקציות שאינן רצויות ולנעול את חנות האפליקציות מסוננים. לפני התקנת הדפדפן חשוב להסיר 

Store.    

 סינון המומלץ למחשב הביתי או המוסדיה    

הבדלים משמעותיים ביעילות הסינון בין הספקים השונים בישראל. ההבדלים נוגעים בעיקר ליכולת  קיימים

מאפשרת זיהוי מרכיבי מין ועירום. הסינונים הסינון במקומות מאובטחים )מוצפנים( וטכנולוגיית זיהוי תמונות ה

, ולכן הם TOMהפותחים הצפנה, מסננים תוכן מוצפן ומזהים תוכן תמונות הם אינטרנט רימון או הסינון של 

המומלצים ביותר. לאחרונה, גם הסינון של מורשת בבזק בינלאומי החל לסנן תוכן מוצפן, אולם עדיין קיימים 

ושמרטף בספקים נטוויז'ן,  i-keeper)מסננט,  Puresight. הסינונים מתוצרת חברת שיבושים בגלישה באופן זה

עברו שדרוגים המאפשרים את ביטול  PCבהתאמה( שהם תוכנות להתקנה על מחשבי  012-בזק בינלאומי ו

בשאלות  ההצפנה בחלק מהאתרים המאובטחים כמו בגוגל וביוטיוב ושימוש באזור הבטוח המופעל בהם.

 .ניתן לפנות לקו החם הנוגעות לסינון

http://www.netivei-reshet.org/he/node/66
http://www.netivei-reshet.org/he/node/66
http://netivei-reshet.org/he/node/4
http://netivei-reshet.org/he/node/4
http://netivei-reshet.org/he/node/4

