
 "  הכפתור האדום"הרשות למניעת אלימות סמים ואלכוהול בשיתוף עמותת , מנהל החינוך

 סינון  והסרת תכנים אלימים ומסוכנים ברשת  , יחד עם בני נוער פועלים לאיתור

 .ומניעת הפצה ומכירה של סמים ואלכוהול

 

 . "תופסים את האלימות ברשת -הכפתור האדום"

 .עצמאי באמצעות שימוש בכלים ייחודיים באופן תכנים אלימים ופוגעניים מרחבי הרשת וסינון איתור •

 .איתור ומניעת מכירת חומרים מסוכנים ואסורים ברשתות האינטרנט•

 .פורומים, אינסטגרם, יוטיוב, בני הנוער יסירו תכנים אלימים פורנוגרפיים ומסוכנים מפייסבוק•

 .בני הנוער יסירו תכנים המעודדים שימוש  בסמים ובאלכוהול•

 .  הסינון ויוודאו את הסרת התכנים האלימיםאחר פעילות בני הנוער יבצעו מעקב ובקרה •

 .במסגרת הפעילות יעברו בני הנוער פעילויות ותכנים בנושא בריונות ברשת•

יעבירו שיעורים  , ישולבו בני הנוער במערך ההסברה של הכפתור האדום, בשלבי הפעילות המתקדמים•

 .מורים והורים ויחלקו מחוויותיהם כשותפים לפעילות, לתלמידים

 

 054-5502996ל עמותת הכפתור האדום  "מנכ -יונתן דוכן 

 

 מנהל החינוך



האינטרנט ואפליקציה תוסף חינמי לדפדפן האדום כוללים בכפתור המרכיבים הטכנולוגיים 

אלימות וסכנה  על באופן מיידי ואנונימי לחלוטין לדווח גולש לכל לאנדרואיד המאפשרים 

 .  ברגע שהוא חווה אותה כקורבן או כעד להתרחשות, ברשת

 

אותו למרכז  והמסוכנות ומתקשרת מצלמת את אירוע האלימות האדום על הכפתור לחיצה 

,  שפועלים להסרת התוכן הפוגעני, שם נבחן האירוע על ידי מתנדבים. הבקרה של המיזם

 .במקרי מצוקה וחירוםלדיווח לגורמים המתאימים ולהגשת סיוע 

 . "תופסים את האלימות ברשת -הכפתור האדום"

 מנהל החינוך



 " :סיירת נוער הכפתור האדום"
 :מטרות 

 .בניית מנהיגות נוער חברתית•

 .איתור תכנים אלימים ברשת•

 .  איתור מכירת חומרים אסורים ברשת•

 .פורנוגרפיים/איתור תכנים פוגעניים•

 .  איתור הימורים בלתי חוקיים ברשת•

 .  צמצום התנהגויות סיכון ברשת•

 .הקניית כלים לגלישה בטוחה ברשתות החברתיות•

 . "תופסים את האלימות ברשת -הכפתור האדום"

 מנהל החינוך



עמותה ללא מטרות רווח הפועלת להכשרת צוותים של בני נוער ומבוגרים שיפעלו  , הכפתור האדום

 .לצמצום האלימות והמסוכנות ברשת והעלאת המודעות בקרב בני נוער סביב תופעת הבריוניות ברשת

 :יעדים 

 .חיזוק מערך ההתנדבות•

 .הגדלת כמות הדיווחים•

 .חיזוק מערך ההדרכה•

 .מניעת מכירת חומרים אסורים ברשת•

 .הצטרפות למאבק האלימות ברשת•

 :דרכי תקשורת 

   054-5502996ל העמותה "מנכ. יונתן 

 contact@redbutton.org.il : מייל הכפתור האדום 

 redbutton.org.il: אתר הכפתור האדום 

 . "תופסים את האלימות ברשת -הכפתור האדום" 

 מנהל החינוך

mailto:contact@redbutton.org.il


 . "תופסים את האלימות ברשת -הכפתור האדום"

 סרטון משפיל ביוטיוב

 מנהל החינוך דוגמאות למקרים המטופלים על ידי העמותה



 ?כיצד זה עובד
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 מוסרים

 מנהל החינוך



 הנושא  קהל היעד כמות

 הכשרת סיירת כפתור אדום בני נוער   8

 בנושא גלישה בטוחה הרצאות להורים 8

 בנושא גלישה בטוחה הרצאות לצוותי החינוך 8

 

 בנושא גלישה בטוח והתנהגויות סיכון *בני נוער הרצאות לשכבה 8

 "האדוםכפתור "הרצאות לשכבה אחת באותם בתי הספר שיבחרו להקים את סיירת * 

 מנהל החינוך



   

 !סוף מעשה במחשבה תחילה   

 תודה על ההקשבה  

 

 

 

 

 

 הראשונים מאחלים בהצלחה למשתתפי התוכנית

 מנהל החינוך


