
הסכנות באינטרנט

  דואר אלקטרוני, חדרי צ'אט ופורומים הם דרכי מפגש 
באינטרנט. אלה הם אופנים שונים שבהם מעבירים מסרים, 
מתכננים אירועים חברתיים, משתפים אחרים במוזיקה 
שאוהבים או בחוויות. אלה ''מקומות'' שבהם ''פוגשים'' 

חברים, משוחחים על תחביבים ועוד.
  ב''מקומות'' אלה המשתמשים  מרגישים חופשיים יותר 
מהרגיל, מפני שהם אינם נדרשים להזדהות בשמם, והם יכולים 

לעשות דברים שהם לא היו עושים בחיים האמיתיים.
  כתיבת תגובות (טוקבקים) באינטרנט הפכה פופולרית מאוד: 
אנשים רבים מגיבים על חומר שמתפרסם באינטרנט. פעילות זו 
מבטאת את עקרון חופש הביטוי. אולם חופש זה מעורר בעייה: 
לפעמים כותבי הטוקבקים פוגעים בפרטיות של אדם ובשמו 
הטוב. יש גם גולשים שכותבים בסגנון גס ותוקפני, וחלקם 

אפילו מעודדים אלימות וגזענות.
  ככול שמתרחב השימוש באינטרנט כאמצעי תקשורת חברתי 
וכמקור להשגת מידע, כך גדלה הסכנה לפגיעה באנשים: אנשים 
תמימים עלולים למסור לזרים את כתובתם, את פרטיהם 
האישיים ואף פרטים על כרטיס האשראי שלהם. כמו כן הם 
עלולים לחשוף את המחשב לתוכנות שיכולות לפגוע בו. חשוב 

להיות מודעים לסכהות ולנסות למנוע אותן.
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ָ ּבִאיְנֶטְרֶנט ָ ּכנ ֹות  ַ ּס ַה

ֹ ּדַאר ֶאֶלְקְטר ֹוִני, ַחְדֵרי צ'ָאט  ּופ ֹור ּוִמים ֵהם ַ ּדְרֵכי ִמְפָ ּג ׁש    
ָ ּבֶהם ַמֲעִביִרים ְמָסִרים,  ֶ ׁש ֶ ּלה ֵהם א ֹוָפִנים  ׁש ֹוִנים  ָ ּבִאיְנֶטְרֶנט. ֵא
ְ ּבמ ּוִזיָקה  ְ ּתִפים ֲאֵחִרים  ַ ׁש ִ ּיים, ְמ ְמַתְכְנִנים ֵאר ּוִעים ֶחְבָרִת
ִ ׁשים'' ֲחֵבִרים,  ָ ּבֶהם '' ּפ ֹוְג ֶ ׁש ֶ ּלה ''ְמק ֹומ ֹות''  ַ ּבֲחָוי ֹות. ֵא ֶ ׁשא ֹוֲהִבים א ֹו 

ִ ּביִבים ְוע ֹוד. ַ ּתְח ְמ ׂש ֹוֲחִחים ַעל 
ִ ּיים י ֹוֵתר  ִ ׁש ִ ׁשים ח ֹוְפ ִ ּגי ִ ׁשים  ַמְר ְ ּמ ַ ּת ְ ׁש ִ ּמ ֶ ּלה ַה ְ ּב''ְמק ֹומ ֹות'' ֵא   
ְ ׁשָמם, ְוֵהם ְיכ ֹוִלים  ִ ּב ִ ׁשים ְלִהְזַ ּדה ֹות  ֶ ׁשֵהם ֵאיָנם ִנְדָר ְ ּפֵני  ֵמָהָרִגיל, ִמ

ִ ּיים. ִ ּת ִ ּיים ָהֲאִמ ַ ּבַח ִ ׂשים  ֶ ׁשֵהם לֹא ָהי ּו ע ֹו ְ ּדָבִרים  ַלֲע ׂש ֹות 
ָ ּבִאיְנֶטְרֶנט ָהְפָכה  ּפ ֹו ּפ ּוָלִרית ְמא ֹוד:  ֶ ּבִקים)  ְ ּתג ּוב ֹות (ט ֹוְק ְ ּכִתיַבת    
ְ ּפִעיל ּות ז ֹו  ָ ּבִאיְנֶטְרֶנט.  ַ ּפְרֵסם  ִ ּמְת ֶ ׁש ֹחֶמר  ִ ּבים ְמִגיִבים ַעל  ִ ׁשים ַר ֲאָנ
ְ ּבָעָיה:  ֹחֶפ ׁש ֶזה ְמע ֹוֵרר  ִ ּב ּט ּוי. א ּוָלם  ֹחֶפ ׁש ַה ֵ ּטאת ֶאת ֶעְקר ֹון  ְמַב
ְ ׁשמ ֹו  ֶ ׁשל ָאָדם  ּוִב ְ ּפָרִט ּי ּות  ַ ּב ֶ ּבִקים  ּפ ֹוְגִעים  ִלְפָעִמים  ּכ ֹוְתֵבי ַהט ֹוְק
ְ ּבִסְגנ ֹון ַ ּגס ְות ֹוְקָפִני, ְוֶחְלָקם  ֶ ׁש ּכ ֹוְתִבים  ִ ׁשים  ַה ּט ֹוב. ֵי ׁש ַ ּגם  ּג ֹוְל

ִ ּלימ ּות ְוִגְזָענ ּות. ֲאִפ ּל ּו ְמע ֹוְדִדים ַא
ִ ּתְק ׁש ֹוֶרת ֶחְבָרִתי  ְ ּכֶאְמְצֵעי  ָ ּבִאיְנֶטְרֶנט  ִ  ּׁש ּמ ּו ׁש  ִ ּמְתַרֵחב ַה ֶ ׁש ֹכל  ְ ּכ   
ִ ׁשים  ִ ׁשים: ֲאָנ ָ ּבֲאָנ ָ ּכָנה ִלְפִגיָעה  ַ ּס ָ ּכְך ָ ּגְדָלה ַה ָ  ּׂשַגת ֵמיָדע,   ּוְכַמ ּק ֹור ְלַה
ְ ּפָרֵטיֶהם  ָ ּתם, ֶאת  ְ ּכת ֹוְב ְ ּתִמיִמים ֲעל ּוִלים ִלְמס ֹור ְלָזִרים ֶאת 
ֵ ּכן ֵהם  ְ ּכמ ֹו  ָ ּלֶהם.  ֶ ׁש ְ ׁשַראי  ַ ּכְרִטיס ָהַא ְ ּפָרִטים ַעל  ִ ּיים ְוַאף  ִ ׁש ָהִאי
ְ ּיכ ֹול ֹות ִלְפ ּג ֹוַע  ּב ֹו. ָח ׁש ּוב  ֶ ׁש ֵ ׁשב ְלת ֹוְכנ ֹות  ַ ּמְח ֲעל ּוִלים ַלְח ׂש ֹוף ֶאת ַה

ָ ּכנ ֹות  ּוְלַנ ּס ֹות ִלְמנ ֹוַע א ֹוָתן. ַ ּס ִלְהי ֹות מ ּוָדִעים ַל
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

transérerמעבירהעבירהפעילְלַהֲעִביר

programmerמתכנןתכנןפיעלְלַתְכֵנן

ֵ ּתף ַ ׁש partagerמשתףשיתףפיעלְל

discuterמשוחחשוחחפיעלְל ׂש ֹוֵחַח

être exigéנדרשנדרשנפעלְלִהיָ ּדֵר ׁש

s'identifierמזדהההזדהההתפעלְלִהְזַ ּדה ֹות

réagirמגיבהגיבהפעילְלָהִגיב

ַ ּפְרֵסם être publiéמתפרסםהתפרסםהתפעלְלִהְת

ֵ ּטא exprimerמבטאביטאפיעלְלַב

soulèveמעוררעוררפיעלְלע ֹוֵרר

ְ ּב... faire du mal àפוגעפגעפעלִלְפ ּג ֹוַע 

encouragerמעודדעודדפיעלְלע ֹוֵדד

se développerמתרחבהתרחבהתפעלְלִהְתַרֵחב

transmettreמוסרמסרפעלִלְמס ֹור ל...

exposerחושףחשףפעלַלְח ׂש ֹוף ֶאת

essayerמנסהניסהפיעלְלַנ ּס ֹות

empêcherמונעמנעפעלִלְמנ ֹוַע

Vocabulaire

internautes גולשים moyens de rencontre דרכי מפגש

violence אלימות manière, façon אופן, אופנים

racisme גזענות êvènements אירועים

naifs תמים, תמימים expériences de vie חוויות

renseignements פרטים vrai vie חיים אמיתיים

logiciel(s) תוכנה, תוכנות matériel חומר

carte de crédit כרטיס אשראי principe עקרון

étrangers זרים la liberté d'expression חופש הביטוי

conscient(s) מודע, מודעים vie privé פרטיות

danger(s) סכנה,סכנות renommée שם טוב
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שאלות

ִ ּיים י ֹוֵתר ?                      ִ ׁש ִ ׁשים ח ֹוְפ ִ ּגי ִ ׁשים ַמְר ָ ּבִאיְנֶטְרֶנט ָהֲאָנ 1. ַמ ּד ּוַע 

   

                                                                      
ְ ּבֵמְרָכא ֹות ?               ְ ּכת ֹוב ֹות  ִ ׁשים''  ִ ּלים ''ְמק ֹומ ֹות'' ְו'' ּפ ֹוְג ִ ּמ 2. ַמ ּד ּוַע ַה

                         

ְ ּכִתיַבת הטוקבקים ? ְ ּבִעְקב ֹות  ִ ּמְתע ֹוְרר ֹות  ְ ּבָעי ֹות ַה ָ ׁשל ֹו ׁש  3. ִצֵ ּין 

ָ ּבִאיְנֶטְרֶנט ִמְבָטא ֶאת ַרְעי ֹון ַהֶ ּדמ ֹוְקַרְטָיה ?  ִ  ּׁש ּמ ּו ׁש  ֵ ּכיַצד ַה  .4
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