הסכם לשימוש בטלפון נייד בין הורים לילדי כיתות ד '  -ו '
הסכם שנערך בין( _________________ :הורים) לבין( ___________________ :הילד/ה)
שנערך ונחתם ביום ______________________
שני הצדדים מסכימים בזאת:
 .1שימוש כללי :אנחנו ההורים שלך ואנו סומכים עליך ומרשים לך להשתמש מהיום בטלפון נייד.
א .מכשיר הטלפון הנייד הוא שלנו ונמצא אצלך בהשאלה .באמצעות המכשיר אתה יכול להתקשר לאנשים
שאתה צריך או רוצה לדבר איתם.
ב .אנחנו מבקשים שלא תתקשר סתם לאנשים כי "משעמם" או כי "צריך להעביר את הזמן" אלא תמצא
דרך טובה יותר לנצל את הזמן שלך.
ג .בטלפון הנייד יש גם מצלמה .אתה יכול לצלם איתה את עצמך ,את העולם ואת חבריך .נסה לא לבזבז
זמן של הנאה בגלל צילום ותשתדל ליהנות ממה שקורה לך בזמן אמת.
ד .אנחנו מבקשים ממך לא לשלוח תמונות מבלי להתייעץ איתנו קודם .אסור לך לשלוח תמונות חושפניות
או מביכות שלך או של אחרים.
ה .כשמשהו קורה ואתה זקוק לעזרה ,קודם כל תתקשר אלינו או לסבא  /סבתא  /דוד  /דודה.
ו .את הטלפון הנייד תפקיד בידינו בשעה  20:00בערב לפני השינה בכל ערב (למעט ערבים בהם תהיה מחוץ
לבית) ותקבל אותו בחזרה אחרי שתסיים להתארגן בבוקר לבית הספר.
ז .בזמנים המשפחתיים הבאים אתה מתחייב שלא לעשות שימוש בטלפון הנייד:
 .1ארוחות משפחתיות
 .2נסיעות משפחתיות
 .3אירועים משפחתיים (ימי הולדת ,חתונות ,וכו')
 .4זמן התארגנות בבוקר ובערב
_______________________________ .5
 .2גלישה ברשתות חברתיות/שימוש באינטרנט :יש בטלפון שלך גם אפשרויות גלישה ברשת האינטרנט.
א .אנחנו מתקינים לך מנועי חיפוש מוגנים כדי לשמור עליך מאנשים וממידע שיכולים לפגוע בך.
ב .במנועי החיפוש (גוגל ,יוטיוב ,וכו') אתה יכול לחפש מידע על דברים שמעניינים אותך.
ג.

אנחנו סומכים עליך שלא תחפש דרכים להגיע למידע או אנשים שיכולים לפגוע בך כי אתה מבין את
הסכנות הטמונות ברשת.

 .3גלישה ברשתות חברתיות :רשתות חברתיות נוצרו כדי לאפשר לך לתקשר עם חברים לבד ובקבוצות.
א .לא כל מי שרוצה לצרף אותך לקבוצה הוא חבר שלך .אנחנו מבקשים שבכל פעם שאתה מצטרף לקבוצה
תעדכן אותנו ונחשוב יחד מי בקבוצה ,מה המטרה שלה ולמה אתה רוצה להצטרף אליה.
ב .הרשתות החברתיות שאנחנו מסכימים שתצטרף אליהן הן :ווטסאפ  /פייסבוק  /אינסטגרם /
סנאפצ'ט  /טוויטר .___________________________________ /
ג.

לפעמים ילדים כותבים דברים פוגעים ומעליבים אחד לשני .אנחנו סומכים עליך ועל מה שלימדנו אותך
בבית שלא תכתוב דברים שיפגעו באחרים.

ד .אנחנו גם סומכים עליך שלא תצטרף לאחרים כשהם כותבים דברים מעליבים או פוגעים ולא תגיב
להם .אנחנו מצפים שאם משהו כזה קורה תבוא ותעדכן אותנו.
ה .אסור לך להישאר בקבוצות או שיחות שבהן אומרים לך או לאחרים דברים לא נעימים .אם תישאר שם
אתה בעצם אומר שזה בסדר להגיד לך או לאחרים דברים כאלה.
 .4סיכום :אנחנו אמא ואבא שלך .התפקיד שלנו הוא לשמור עליך בעולם וללמד אותך לשמור על עצמך:
א .חובה עלינו כהורים להיות מעורבים בחיים שלך ברשת.
ב .אם נרגיש צורך בכך נבקש ממך להסתכל יחד על הודעות ,תמונות ודברים שקורים לך ברשת.
ג .המכשיר הסלולרי נותן הרגשה של חופש לכולם אבל אתה עדיין ילד מתחת לגיל  18ועל פי חוק אנחנו
מחוייבים לשמור ולהגן עליך וללמד אותך לשמור על עצמך.
ד .במידה ונראה שהשימוש שאתה תעשה הטלפון הנייד יזיק לך מאיזושהי סיבה אנחנו שומרים לעצמנו
את הזכות לקחת אותו ממך לתקופה מוגבלת או אפילו ליותר מזה.

אנחנו אוהבים אותך מאד ובטוחים שתעשה שימוש חכם בטלפון הנייד שלך.
ולראיה באו הצדדים על החתום ביום___ לחודש ______ ,שנת ______.
שם_____________ :

שם___________ :

חתימה___________ :

חתימה____________:

המשתמש

שם____________ :
_____________

מעניקי זכות השימוש בטלפון הנייד

