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מניעת גישה לתכנים 

 פוגעניים  

לא תחובר מערכת המחשוב של מוסד חינוך, המיועדת בין היתר לשימוש  .6

 אינטרנט, אלא אם כן הותקנו בה אמצעיםרשת ההתלמידים במוסד, ל

 טכנולוגים המונעים גישה לתכנים פוגעניים באמצעות האינטרנט. 

שר החינוך ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין  .5 ביצוע ותקנות

 הנוגע לביצועו. 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

אלימות קשה בו גרפיהבפורנו ופיםצעל פי מחקרים שנעשו, שניים מכל שלושה ילדים בישראל 

 בית הספר היסודי.  איבגילכבר  ,האינטרנט רשתצעות אמב

מתאפשרים הם הדברים מהווים בעיה חינוכית קשה בפני עצמה, אבל חמורים שבעתיים כאשר 

הן  צפייה בתכנים של מין ואלימותבבתי הספר בישראל קיימת תופעה של  .מוסדות החינוךבמסגרת 

בתקופה האחרונה  ;של בית הספר האלחוטיתחכם באמצעות הרשת הבמחשבי בית הספר והן בטלפון 

של בית  האלחוטיתרשת אמצעות הב גרפיהייה משותפת של ילדים בסרטי פורנופורסמו מקרים של צפ

  .הספר

צפייה באמצעות להתקין אמצעים טכנולוגים המונעים  מוסדות החינוךמוצע לחייב את  הצעת חוק זוב

לימות, אכזריות, פורנוגרפיה, עידוד לעבריינות, עידוד רשת האינטרנט של בית הספר בתכנים של מין, א

ממגוון האפשרויות  המיועד לכךבאמצעות כל אמצעי טכנולוגי וזאת  ועוד, לשימוש בסמים מסוכנים

 מתלמקום שקיי לילדים,ביותר בטוח השאמור להיות המקום  ,להפוך את בית הספר על מנת שלא הקיים, 

 סכנה מוחשית לילדים.בו 

 

 

--------------------------------- 

 והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

 ביום הכנסת שולחן על והונחה

 9.1.03 – ה"התשע בתמוז ט"י
 


