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שיח נקי ברשת
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' .1גורם מתכלל'
מומלץ לקבוע בעל תפקיד בכיר ברשות שיהא אינטגרטור למהלכים ולפעולות המוצעות,
לתאום בין אגפי הרשות ,ועם גורמים וגופים הפועלים בתחום.

 .2אייקון 'שיח נקי ברשת'

שומרים על

שיח נקי ברשת
העלאת האייקון 'שיח נקי ברשת' שעיצב מרכז השלטון המקומי
למרחבים הווירטואליים (אתר העירייה ,דפי פייסבוק).
הצבתו של אייקון זה ,תסמל לכל המשתמשים שתכנים פוגעניים שיועלו בו – יוסרו.
לחיצה עליו תפתח את אמנת השלטון המקומי ,ותאפשר דווח ישיר למוקד התמיכה של איגוד האינטרנט
הישראלי .נציגנו יצרו קשר עם המנמ"רים ברשויות לסיוע בהטמעה.

 .3סרטון 'תופעת השיימינג ברשת – איך מתמודדים איתו?'

העלאת הקישור והפצתו לכל הנוגעים בדבר בכללם לצוותי מוסדות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
www.youtube.com/watch?v=DuCwvuSORrQ

 .5פרסום במדיה ובחוצות להעלאת המודעות לנושא
* מצורפות דוגמאות של אמירות הקוראות לשיח נקי ברשת ,אותן עבדנו עבורכם כהכנה לדפוס.
נבקשכם להכינם ולתלותם כבאנרים ברחבי הישוב בשבוע המתחיל ביום .1.6.17
כך ,תעלה מחאתנו בכל רחבי הארץ ותקדם ודאי את המודעות לפועלנו למיגור תופעות אלימות ,בריונות ושיימינג.

* באפשרותכם להדפיס המסרים על-גבי חלקו האחורי של תלוש הארנונה.
* ניתן להוסיף את אייקון השיח הנקי גם על גבי דפיה הרשמיים של הרשות ,וכן להוסיפו לצד החתימה
האלקטרונית בדואר האלקטרוני הנשלח ממשרדי הרשות.
* ניתן לשלב פעולות המתקיימות במוסדות החינוך עם פרסום המסרים והסמלים ברשות.

 .6ניתן לשלב המידע אודות מהלך ראשי הרשויות
בדברי ראש הרשות המתפרסמים בעיתוני מוסדות החינוך,
חוברות מידע חודשיות לתושבים.
 .7בטקסים ואירועים יישוביים חשוב לציין המהלך והפנייה
לגיוס התושבים בדברי ראש הרשות.

 .8גיוס כלל הגופים הנוגעים בדבר
עובדי העירייה ,מנהלי מוסדות החינוך ,ועד ההורים היישובי ,מועצת הנוער
היישובית ,תנועות הנוער ,ארגוני המתנדבים וכיוצא באלו למאבק ולסנכרון הפעולות בקרב הקהילה כולה.

 .9מרכז השלטון המקומי מקיים שיתופי פעולה
עם איגוד האינטרנט הישראלי.
מצורף קישור לאתר איגוד האינטרנט הישראלי ,בו תכנים כלליים ושמות אנשי קשר –
www.isoc.org.il/safe/report

להיוועצות ,לדיווח ולביצוע פעולות למניעה ומיגור האמירות (בטווחי הזמן השונים).
לרבות ,כלים ושירותים הניתנים גם ברמה הרשותית.

 .10צימוד פוסט בפייסבוק הרשותי

מצורף פוסט בנושא .אנו מבקשים להצמידו לכל דפי הפייסבוק של הרשות.
נציגנו יצרו עמכם קשר לסיוע בהטמעתו.

