
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 apps parents should look out for on their kids' phones 
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  תקציר המאמר

  שויות אכיפת החוק ים בבני אדם, רחרווס "טורפי רשת"לאור הדיווח על מעצרים של

 והמשטרה בארה"ב יצאו בשורת המלצות להורים בנוגע ליישומונים הנגישים לילדים.

 מעצרים  52כי בוצעו  ,פרסםארה"ב ים משרד השריף בסרסוטה שבלפני שבועות אחד

במבצע שכוון לתפיסת "טורפי רשת". כל העצורים השתמשו ביישומי טלפונים חכמים 

 צור קשרים עם ילדים למטרות מין.יכדי ל

  היישומים  52לאור כך, פרסם משרד השריף באוקלהומה מסמך גרפי המציג את

ת . חלקם יישומוני רשתות חברתיוםעל שימוש ילדיהם בה שהורים צריכים להכיר ולפקח

המבוססים על  כאלהאחרים הם . יישומונים whatsapp-ו snapchat, tiktokכגון  ,מוכרים

 .Skout-ו MeetMe, Grindrכמו  ,היכרויותאיכון מקום לצורכי 
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 ביתר שאת:עליהם שרשויות אכיפת החוק ממליצים להורים לפקח  אלה היישומונים 

o MeetMe –  יישומון רשת חברתית לצורך היכרויות. היישומון מחבר בין אנשים

 הנמצאים בקרבה גיאוגרפית ומעודד את המשתמשים להכיר פנים מול פנים.

o WhatsApp –  יישומון לשליחת מסרים מיידיים. מאפשר למשתמשים לבצע

שיחות קול ווידאו ולשלוח מסרי טקסט, וידאו, תמונה וקול למשתמשים אחרים 

 בי העולם.מרח

o Bumble – בו האישה היא זו ששולחת את  ,יישום הכרויות הדומה לטינדר

הבקשה לקשר. המשטרה טוענת כי ילדים ומתבגרים יכולים להקים פרופילים 

 גילם. גבימזויפים ביישומון זה ולשקר ל

o Live.Me – המשדר את התוכן למשתמשים בקרבה  ,יישומון לשידור וידאו חי

לשלם באמצעות מטבע דיגיטלי כדי לשכנע קטינים להציג את פית. ניתן רגיאוג

 תמונותיהם.

o Ask.FM – דרכו שידוע כיישומון  .יישומון לשליחת שאלות באופן אנונימי

 מתבצעת פעילות בריונות ברשת.

o Grindr – מבוסס על  אף הואכרויות עבור הקהילה הלהט"בית. ייישומון לה

 קרבה גיאוגרפית.

o TikTok – פולרי בקרב ילדים. מאפשר ליצור ולשתף סרטונים קצרים. יישומון פו

היישומון מוגבל באפשרות השליטה לשמירה על הפרטיות. קטינים חשופים 

 .הולםדרכו לבריונות ברשת ולתוכן לא 

o Snapchat –  יישומון חברתי פופולרי. המשתמשים יכולים לצלם תמונות ולשתף

 עם אנשים בקרבתם.

o Holla –  יישומון המאפשר למשתמשים לבצע שיחות וידאו במהירות. רשויות

 האכיפה טוענות שמשתמשים נחשפים בקלות לתוכן פוגעני.

o Calculator+ -  יישומון המאפשר למשתמשים להסתיר תמונות, קבצים

 ת שימוש ברשת.יוהיסטורי

o Skout – תוח כרויות. לכאורה מונע מקטינים לפייישומון מבוסס מקום הנועד לה

 חשבון, אך קטינים יכולים לשקר לגבי גילם ולהתחבר לשירות.
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o Badoo –  ,יישומון היכרויות נוסף. מאפשר לשתף תמונות. נועד למבוגרים בלבד

 אך לא מן הנמנע שקטינים פותחים בו חשבון.

o Kik –  יישומון העוקף את הדרך המסורתית לשליחת מסרונים, מאפשר גישה

 למשתמשים מכל העולם בכל זמן.

o Whisper –  רשת חברתית אנונימית המאפשרת לשתף סודות עם משתמשים

זרים. היישומון מאפשר למשתמשים הנמצאים בקרבה גאוגרפית להיפגש זה 

 עם זה.

o Hot or Not – ם אחרים ומאפשר להכיר יישומון המאפשר לדרג משתמשי

 אנשים הנמצאים בקרבת מקום. נועד למטרת פגישות אקראיות.

 

  במאי האחרוןgoogle ו-apple  הסירו שלושה יישומונים מחנות היישומונים שלהם

 לקבל גישה אליהם.  55בטענה שיישומונים אלה מאפשרים לילדים הצעירים מגיל 

 נציבות הסחר הפדרלית מעדכנת כי היישומונים Meet24, FastMeet ו-Meet4U  אינם

 עומדים בתקנות ההגנה על ילדים וההגנה על פרטיות הילדים.

  יישומונים אלה מופעלים על ידי חברה אוקראינית בשםWildec LLD הם אוספים מידע .

פרטי על המשתמשים כולל כתובות דוא"ל, תמונות ומידע אודות מיקום בזמן אמת. 

 .51ם את השימוש לילדים מתחת לגיל יישומונים אלה אינם חוסמי

 "מבקשים מהורים וילדים לשים לב לשני דברים: ברשויות האכיפה בארה 

o .ברגע שקובץ או תמונה יצא מרשותך אין לך עוד שליטה על הפצתו 

o .מישהו יכול להשתמש בקובץ זה כנגדך 

 

 

    אביגדור-כהן נאוה ר"ד, מקצועי וליווי ניהול
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