
 

  

 יגיטליים על פי אותיות האלף בית ד יםמושגחידון 
 המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת( 105)המושגים לקוחים מאתר 

 

 מטרות:

 היכרות עם מושגים מהעולם הדיגיטלי והוירטואלי 
 העשרת ידע 

 

 רים:עז

 )כרטיסי מושגים )מצורף בנספח 

 

 פעילות:מהלך ה

 מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות המתחרות זו בזו.

מחליטים איזו קבוצה מתחילה ראשונה )בהטלת קוביה, משחק אבן נייר ומספריים או בכל צורה 
 אחרת(.

את האלפבית  נציג מהקבוצה הראשונה מדקלם -מתחיל בבחירת אות באופן אקראי המשחק 
 בלב והקבוצה עוצרת אותו באמירת המילה "סטופ".

 מנחה הקבוצה מקריא הגדרת מושג המתחיל באות הנבחרת ועל הקבוצה לנקוב בשם המושג.
 זוכה בנקודה. -במידה שענתה נכונה

הזכות לענות עוברת לקבוצה  -דעה את התשובה במידה שהקבוצה לא ענתה נכונה או לא י
 .השניה

 מנצחת הקבוצה שהשיגה את מירב הנקודות.

 

 

 

 

 

 אינטרנט מא' ועד ת'
 

 כתבה: לילך מגנאג'י 



אווטאר

מונח הלקוח מהדת ההינדית ואומץ לאחרונה במשחקי מחשב
ובפורומים שונים. זוהי דמות וירטואלית שהשחקן מאמץ במשחק.
במהלך השנים הפך הכינוי להגדרת אנשים מתחזים ברשת לצורך

פגיעה באחרים.

אומיגל

צ'אט אינטרנטי המאפשר לאנשים לנהל שיחה באופן אקראי. 
מקשר בין אנשים באופן רנדומלי. 

אפשר להתכתב או לנהל שיחת וידאו.

אימוג'י

בעברית תקנית- רגשן. 
מקורו בתרבות היפנית ומטרתו להביע תחושה, רגש או מחשבה על

דבר מה.

אינטרנט

בעברית תקנית - מרשתת.
 

רשת עולמית של מחשבים המחוברים ביניהם לשם שיתוף במידע. 



אינסטגרם
אפליקציה בבעלות פייסבוק, המאפשרת העלאה, עריכה ותיוג של
תמונות בעיקר. משתמשי האפליקציה יכולים לעקוב אחרי התוכן

שמעלים משתמשים אחרים. 
אחד השימושים הנפוצים הוא ליצור "סטורי" – וידאו קצר שיורד

מהאוויר לאחר 24 שעות.

אנטי וירוס

תוכנה שנועדה להגן על המכשירים הדיגיטליים השונים, תוך איתור
וירוסים השונות ומחיקתן. 

אסק פיפל

אתר ישראלי המאפשר לגולשים להתייעץ באופן אנונימי בנושאים
שונים בתצורת פורומים.

ניתן להתייעץ בנושאים כמו משפחה, זוגיות, הוריות, בלוג אישי וכן
נושאים אינטימיים.

אף אקס פי

קהילת פורומים מפולחת תוכן בנושאים שונים, ובהם: אקטואליה,
זוגיות, משחקים, פנאי, ייעוץ מיני ועוד.



אפליקציה

בעברית תקנית- יישומון.
 

פיתוח טכנולוגי המאפשר לבצע פעולות שונות במכשיר הנייד או
במחשב (למשל פייסבוק, וואטסאפ, וייז)

אתר אינטרנט

אוסף של דפי אינטרנט הנמצאים באותה כתובת.
בכל דף מופיע תוכן שונה ומגוון.

בלוג

אתר אינטרנט שבו נכתבות רשומות (פוסטים) העוסקות במגוון
חוויות, חדשות ומאמרים, לעיונם של הגולשים ולתגובתם.

בליינדספוט

אפליקציה המאפשרת פנייה אנונימית לאחר.
האפליקציה פותחה בישראל ומבוססת על קשר אנונימי בין שני

אנשים.



בריונות ברשת

התנהגות פוגענית במרחב המקוון, שמבצעיה משתמשים באמצעים
טכנולוגיים שונים, כמו מחשב או טלפון נייד, כדי להשמיץ, להטריד,

להביך, לאיים, להפחיד או להטריד פרט או קבוצה. 

ג'י טי איי
משחק וידאו המתרחש בערים דמיוניות. המשתמש מקבל משימות
והרפתקאות כדי להתקדם. בין המשימות – גניבת רכבים, ירי ונהיגה.

הדמויות במשחק מנסות להתקדם בעולם התחתון.
המשחק כולל אלימות, השראה למעשי עבריינות והתנהגות מינית

אלימה.

גיימינג

סלנג המגדיר שימוש במשחקי מחשב ובמשחקי וידאו.

גלילה

הזזה של תוכן על גבי המסך.



גלישה

הפעלת קישורים בדף אינטרנט ומעבר לדף אחר.

גניבת זהות/
התחזות

שימוש בזהותו של אדם או נטילת נכסיו הדיגיטליים לצורך התחזות
לו.

דואר אלקטרוני

מסר דיגיטלי המועבר ממחשב למחשב באמצעות רשת האינטרנט.
ההודעה נשלחת בצורת טקסט ואפשר לצרף אליה קבצים מסוגים

שונים.

Y -דור ה

הדור שנולד במהלך שנות ה-80 וה-90 של המאה העשרים.
מכונה גם דור המילניום.



Z -דור ה

הדור שנולד מסביבות שנת 2000 ועד שנת 2010.

דור האלפא

הדור שנולד לתוך העולם המקוון, אחרי שנת 2010.

דיסק און קי

אמצעי אחסון חיצוני של מידע שניתן לשמור עליו קבצים ותיקיות
לצורך גיבוי או העברה בין מחשבים.

דיסק קשיח

רכיב במחשב המשמש לשמירת נתונים לאורך זמן. 



דיסקורד

פלטפורמת משחקים חברתית הזמינה גם בטלפונים הניידים,
מאפשרת פרטיות ואנונימיות. 

דף הבית

הדף הראשון המוצג כשמפעילים את הדפדפן או הדף הראשון המוצג
באתר. 

דפדפן

תוכנה לצפייה בתוכן ברשת האינטרנט. 

דארקנט
רשת אינטרנט אנונימית. ברשת זו קיימים אתרים שאינם מוכרים למנועי חיפוש
רגילים ואין להם כתובות אינטרנט הניתנות לאיתור באמצעות דפדפן רגיל. ניתן
להגיע לאתרים אלה רק בשימוש בדפדפן "תור" (Tor) – תוכנה מיוחדת בעלת

מערכת אבטחה מוצפנת. 
רבים מגולשי הרשת האפלה עושים זאת כדי לבצע פעילות פלילית על כל גווניה.
רשת זו היא כר לפשעים כמו סחר בסמים, בנשק ובבני אדם, פדופיליה, פעולות

טרור וכדומה. 



האקר

בעברית תקנית – פצחן. מומחה בתחום פריצות מחשבים ופריצות
ברשתות מחשבים.

האשטאג

דרך מהירה ופשוטה לתייג פוסט, תגובה, תמונה או "ציוץ", לקשרו
לנושא מסוים ולייצר השפעה חברתית משמעותית. מתבצע על ידי

הוספת סולמית (#) לפני שם הנושא.

הדסטארט

פלטפורמת מימון המונים ברשת.

הדרה

פעילות חברתית (בעיקר בקבוצות דיגיטליות) של מניעה מאדם
להיות חלק מהקבוצה.



הזכות להישכח

ציפייתו של אדם שהתוכן השמור עליו באינטרנט וברשתות
החברתיות יהיה באחריותו והוא יוכל להחליט אם להסירו או לא. כיום
בישראל רק בית המשפט יכול להורות לפלטפורמה שבה מופיע

התוכן להסירו.

הטרדה

שימוש חוזר במרחב הדיגיטלי כדי לפגוע באדם באמצעות הודעות,
איומים, ניסיונות פריצה וכדומה.

הטרדה מינית
במרחב המקוון

שימוש באמצעים מקוונים לפגיעה מינית. זוהי עבירה פלילית כפי
שקבוע בחוק. 

היסטוריה

רשימת האתרים האחרונים שהגולש ביקר בהם.



הלוויתן הכחול

משחק ברשת החברתית שהחל בארצות חבר העמים.
המצטרפים מתבקשים על ידי מי שמפעיל את ה"משחק" למלא משימות יומיות
שונות במשך 50 ימים, ובסופן מתבקשים המשתתפים להתאבד. בכל פעם
שמסיימים למלא משימה עוברים לשלב הבא. המשימות הן פעולות מזיקות
ופוגעניות, כגון פגיעה עצמית, צפייה בסרטי אימה, השכמה לפנות בוקר,

הימנעות מדיבור עם אנשים לפרק זמן ארוך ועוד.

העומדים מהצד

אנשים הצופים באירוע שיימינג או בריונות מבלי לעזור לקורבן, ובכך
למעשה מגבירים את מעגל הקורבנות-בריונות.

במרחב המקוון, בהשוואה למרחב הפיזי, העומדים מן הצד רבים יותר,
לא בהכרח מכירים אישית את הנפגע, והניוד בין התפקידים גמיש

יותר.

וואטסאפ

אפליקציה המאפשרת העברת טקסט, קול ווידאו לאדם אחד או
לקבוצה.

וירוס מחשב

תוכנת מחשב שחודרת למחשב ללא ידיעת המשתמש וגורמת על פי
רוב לשיבושים ולתקלות שונות בהפעלת המחשב. התוכנה עוברת

ממחשב למחשב ומריצה פקודות מחשב זדוניות.



זכויות יוצרים
ברשת

קניין רוחני פרטי של אדם או של גוף על יצירה השייכת לו, קיים
במרחב המקוון בדיוק כמו בעולם הפיזי.

חומרה

הרכיבים הפיזיים המרכיבים מחשב או כל מערכת מבוססת מחשב.

חומת אש

מערכת לניטור ולחסימת התקשרויות בלתי רצויות דרך רשת
התקשורת שהמחשב מחובר אליה. מערכת זו מהווה כיום נדבך חשוב

באבטחת המחשב ביחד עם תוכנת אנטי וירוס.

חוק הסרטונים

תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית משנת 2014, המגדיר הפצת תוכן
מיני ללא הסכמתו של אדם, בנסיבות העלולות להשפילו או לבזותו,
כעבירה פלילית שדינה עד חמש שנות מאסר (אדם בגיל אחריות

פלילית- מגיל 12).



חרם

נידוי מכוון של אדם מחוץ לקבוצה והימנעות מכל קשר עמו. יכול
לבוא לידי ביטוי בהרחקה מקבוצה חברתית, יצירת סקר שנאה,
פתיחת אתר אינטרנט המוקדש להעלבה, ללעג, להוצאת שם רע.

לבריונות, להצקה ועוד. 

חשבון מזויף

הקמת פרופיל עם פרטים פיקטיביים, שאינם ניתנים לזיהוי. זו דרך
לפתות אדם לפעולה כלשהי.

טוויטר

רשת חברתית המאפשרת העברת מסרים של עד 140 תווים.

טוקבק

תגובה של קורא לתוכן ברשת.



טיקטוק

אפליקציית רשת חברתית שמאפשרת יצירה ושיתוף של סרטוני
וידאו, גם בשידור חי.

טלאונים

רשת חברתית שבה ניתן לעקוב אנונימית אחרי כותבים, לכתוב
ולשלוח הודעות לאדם ספציפי דרך קישור.

טלגרם

תוכנת העברת מסרונים וקבצים שונים. דומה לוואטסאפ.

טרול

פוגען רשת – אדם המשתמש בפרופיל האמיתי שלו או מתחזה
לאחרים כדי לפגוע באחרים פגיעה מילולית.



יוטיוב

אתר אינטרנט המאפשר לגולשים להעלות סרטוני וידאו מסוגים
שונים ולצפות בסרטונים של גולשים אחרים.

יוטיובר

בעל ערוץ באינטרנט שבו הוא מעלה בעיקר סרטונים המשקפים את
תחומי העניין שלו (ספורט, איפור, משחק ועוד). הצלחתו והשפעתו

נמדדות בכמות העוקבים אחרי הערוץ שלו.

כוכבי רשת

מובילי דעה ואנשים בעלי מעמד משפיע ברשת האינטרנט המקומית
או העולמית.

כופרה
תוכנה זדונית שמשתלטת על המחשב ומצפינה את הקבצים הדיגיטליים
המאוחסנים עליו. עם הצפנת הקבצים, נמנעת כל גישה למידע עד לאחר תשלום
הכופר שדורשים העבריינים. תוכנת הכופרה בדרך כלל מצורפת לקובץ בדואר
אלקטרוני שנראה תמים. ברגע שהנמען פותח את הקובץ, חודרת תוכנת הכופרה
למערכת המשתמש. עברייני הסייבר יכולים גם לשתול תוכנות כופרה באתרי

אינטרנט. כאשר המשתמש גולש באתר, חודרת התוכנה למכשירו.



לייק

האגודל של פייסבוק, משמעותו לסמן רגש של הסכמה, אהבה ,עידוד,
כעס או עצב על תוכן או תמונה שהועלו לפייסבוק, לאינסטגרם

ולאפליקציות נוספות.

לינקדאין
רשת חברתית מקוונת שנועדה ליצירת קשרים מקצועיים ועסקיים בין
משתמשיה. הרשת מאפשרת למשתמשיה ליצור פרופיל אישי שבו
הם יכולים להציג את ניסיונם המקצועי וליצור קשרים עם משתמשים
אחרים כדי לקדם קשרים מקצועיים או עסקיים, לגייס עובדים

ולמצוא אפשרויות העסקה או שותפויות עסקיות. 

מיינקראפט

משחק בסגנון ארגז חול המאפשר לפרק ולמקם סוגים שונים של
בלוקים וליצור פריטים ומבנים אשר יאפשרו לשחקן להתקדם

במשחק.

מיקמק

משחק רשת ישראלי המיועד בעיקר לילדים בגילים 5 עד 12.



מם

תוכן המעביר בעיקר מסר הומוריסטי והמופץ בהפצה ויראלית
(לדוגמה תמונות, סרטונים, סלנג).

מנוע חיפוש

תוכנה הסורקת את האינטרנט ומקטלגת אתרים. כשאתם עורכים
חיפוש באחד מאתרי החיפוש, כמו Google, Yahoo או Bing, מוצגות

בפניכם תוצאות החיפוש.

מסרים מיידיים

שיטה להעברת הודעות קצרות בצורה מהירה ומיידית בין משתמשי
רשת.

מציאות רבודה

טכנולוגיית מחשוב המשמשת כהעתק של המציאות. במציאות זאת
משולבים אלמנטים וירטואליים המתמזגים עם הסביבה האמיתית
בזמן אמת ובאופן אינטראקטיבי. השימוש באלמנטים של צליל

ואיורים על המרקע הופכים את המציאות לאינטראקטיבית. 



משחקי רשת

משחקים המתנהלים במרחב המקוון.

סטטוס

מסר מילולי או ויזואלי המשקף את המצב העדכני של המפרסם.

סטוקינג

מעקב ברשת אחר עקבותיו הדיגיטליים של אדם.

סטיפס

אתר (פורום) המספק תשובות לשאלות ובעיות במגוון רחב של
נושאים באופן אנונימי או גלוי: מוסיקה, פילוסופיה, סדרות וכן

שאלות אינטימיות.



סנפצ'ט

אפליקציה המאפשרת לשלוח תמונות, להקליט קטעי וידאו, להוסיף
טקסט וציורים ובסוף לשלוח אותם לרשימה של אנשי קשר. 

השולח של התמונות או הקטעים יכול לקבוע לכמה זמן יוכל מקבל
ההודעה לראות את התמונה – בין כמה שניות ל-24 שעות.

סקסטינג

תכתובות שמטרתן לעורר את הצד השני באופן מיני. התכתובות
יכולות להיות טקסטואליות (כאשר הן מתארות איברי גוף, אקטים

מיניים או פנטזיות) או תמונות בעירום מלא או מרומז.

סרטון ויראלי

סרטון או תוכן שנעשים פופולריים במהירות ומשותפים ברשתות
השונות ע"י ציבור רחב.

סראחה

אפליקציה להעברת מסרים אנונימיים בין משתמשים מבלי לדעת מי
השולח. ניתן לשתף את הלינק ולכתוב משוב אנונימי על אדם מסוים.

בני הנוער משתמשים בה כדי לרכל.



עוקבים

האנשים שצופים בפרופיל או עמוד ברשתות החברתיות ומקבלים
עדכון בכל פעם שיש שינוי, עדכון או פרסום חדש בעמוד. 

ענן
שירותי מחשוב (ניהול ועיבוד מידע) הניתנים למשתמש באמצעות

רשת האינטרנט.
התכנים נשמרים ונגישים למשתמש מכל מקום ומכל מכשיר כל עוד
יש גישה לאינטרנט. אפליקציות לדוגמה המשתמשות במחשוב ענן:

גוגל דוקס, דרופבוקס וכדומה.

עקבות דיגיטליים

העדות לכלל הפעולות של משתמש ברשת – שיחות, הערות,
תכתובות, שימוש באפליקציות. אלה יוצרים את היסטורית הגלישה

ברשת שניתן לצפות בה או למצוא אותה.

FOMO פומו
 FEAR OF MISSING OUT

חרדה חברתית שבה אדם חושש להחמיץ חוויות מהנות שאחרים
חווים. חרדה זו מאופיינת ברצון לשמור על קשר רציף עם אחרים
ודאגה כפייתית מהחשש להחמיץ הזדמנות לאינטראקציה חברתית,

רומנטית, עסקית או אירוע מספק אחר.



פיד

דף הבית של המשתמשים בפייסבוק וברשתות חברתיות נוספות
הכולל את עדכוני הסטטוסים של חבריהם ואת הדפים שהם מנויים

עליהם.

פוסט

מאמר או תגובה הנכתבים במדיה הדיגיטלית.

פורום

אתר אינטרנט או חלק מאתר המשמש לקיום דיונים בנושאים
מוגדרים או כלליים. מאפשר לכתוב הודעה שפותחת דיון בנושא

חדש או תגובה להודעה קיימת.

פורטנייט

משחק פעולה הישרדותי שנשען על שיתוף פעולה בין שחקנים
(מוכרים או זרים). המשחק כולל משימות בנייה, יריות וריקודים.
במשחק שני מצבים – באטל רויאל והצלת העולם. יש לו צ'אט חיצוני
בדיסקורד (Discord) אשר מתלבש על המשחק ומאפשר לשוחח עם

אחרים. 



פוש

התראה מיידית הנשלחת לטלפון הנייד בתמציתיות ומופיעה על גבי
המסך הראשי. מטרתן של התראות מיידיות היא להסב את תשומת

לבו של המשתמש אל הידיעה המפורסמת.

פייסבוק

הרשת החברתית הגדולה בעולם.

פייק ניוז

חדשות כזב. כתבות או פריטי מידע מזויף, מפוברק ומסולף שמופצים
במכוון בעיקר כדי להביא תנועת גולשים אך גם כדי לזרוע פניקה,

לשנות עמדות, להשפיע על תהליכים פוליטיים וכדומה.

פילטר

הוספת רקע או תוספות ויזואליות לתמונה ברשתות החברתיות
השונות.



פינטרסט

רשת חברתית המאפשרת ליצור אוספי תמונות על פי תחומי עניין
המוצגים כלוחות מודעות. 

פישינג

איסוף פרטיו האישיים של גולש לצורך שימוש בהם לניצול כספי
ולניצול משאבי הרשת.

פרופיל דיגיטלי

כל הפרטים המזהים שיכולים להביא לזיהוי, ישירות או בעקיפין, של
אדם וכן מידע היקפי על אודות אדם זה. 

פרטיות ברשת

שמירה על המידע האישי במרחב הדיגיטלי. הגדרה מראש של מי
שיכול לצפות בפרטים שלי. הימנעות ממסירת פרטים אישיים שלא

לצורך.



צ'אט

שיחה כתובה ומיידית ברשת בנושאים שונים. 
בחלק גדול מהמקרים לא ניתן לדעת עם מי משוחחים.

ציוץ

פעולה הנעשית בטוויטר. כתיבת סטטוס באורך של עד 140 תווים
ושליחתו אל הפיד של העוקבים שלכם.

קול אוף דיוטי

משחק יריות המציג מלחמה בתקופות שונות ובמרחבים שונים,
למשל במלחמה הקרה, בחלל החיצון ובעולמות דמיוניים. הוא
מתאפיין בלחימה במספר חזיתות, כאשר השחקן מגלם דמות מכל

חזית והשאר עוסקים במלחמות עולם בצירי זמן שונים. 

link קישור

טקסט או תמונה בחלון הדפדפן שלחיצה עליהם גורמת לפתיחת דף
אינטרנט באותו אתר או באתר אחר.



קלאש רויאל
משחק וידאו הכולל מספר ממשקים: קרב (ניתן להשתתף בקרב או
לצפות באחרים), קלפים (השחקן יכול לראות את הקלפים שיש לו,
פרטים עליהם, וקלפים שעוד לא השיג), חנות (בלשונית החנות יכול
השחקן לקנות קלפים תמורת כסף וירטואלי, או תיבות, מטבעות זהב

ויהלומים בתשלום), שבטים (הצטרפות לשבט) ואתגרים.

רשת חברתית

פלטפורמה של מדיה באינטרנט שמאפשרת ליצור פרופיל מידע
אישי (פרטי או ציבורי), להעלות תכנים שונים (תמונות, וידאו

וכדומה) וליצור תקשורת עם אנשים בנושאים שונים.

שיימינג

פעולה דיגיטלית שמטרתה ללעוג, לבייש בפומבי או לגנות אדם, מותג
או ארגון.

בשל פעילות שחורגת מהנורמות המקובלות בחברה. ברוב המקרים
מדובר בפרסום ברשתות חברתיות, שלרוב הופך ויראלי. 

שטרודל

בעברית תקנית - כרוכית. השימוש העיקרי בסימן הכרוכית הוא
בכתובות דואר אלקטרוני ותכליתו להפריד בין שם המשתמש לשם
השרת שמארח את תיבת הדואר האלקטרוני. עוד שימוש שהתווסף

בשנים האחרונות הוא תיוג משתמשים ברשתות החברתיות השונות.



שיתוף

פרסום של תוכן ברשת, המאפשר לחברים של המפרסם לצפות
בתוכן ולהמשיך לפרסם אותו.

תוכנה זדונית

חומר פוגעני המוחדר בחשאי למחשב תוך ניצול נקודות חולשה
במערכת האבטחה. 

תוכנת סינון

תהליך טכנולוגי שבו נסרק התוכן על פי פרמטרים שנקבעו מראש
ומסונן, כך שהגולש נחשף רק לתוכן שראוי לצפייה עבורו. 


