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איך להגן על הפרטיות שלנו באינטרנט ?
במחצית מן הבתים בארצות הברית יש מחשב אישי ) . (P.Cאצל שליש
מן המשתמשים במחשב אישי יש גם קשר בין המחשב לבין קו הטלפון.
כשהמחשב מחובר לקו הטלפון ,אפשר לגלוש ברחבי האינטרנט.
האינטרנט הוא עולם גדול ועצום .אפשר להיכנס דרכו לספרייה
באמצע הלילה או לקנות ספר בחנות ספרים שנמצאת בקצה השני של
העולם .באינטרנט אפשר לקנות פוליסות ביטוח ,להתייעץ עם רופא,
אפילו להיבדק בדיקה רפואית; אפשר לפתוח חשבון בנק ,לקנות מניות
בבורסה ולמכור אותן ,וזה רק קצה המזלג של הדברים שאפשר לעשות
באינטרנט.
בכל הפעולות האלה יש הרבה מאוד מידע עלינו ועל המשפחה שלנו:
מצב הבריאות שלנו ,מצבנו הכספי ,הרגלי הצריכה שלנו ,ועוד ועוד...
את המידע הזה אפשר למכור בעד כסף! למשל ,בית-חולים שמטפל בנו
דרך האינטרנט יכול למכור מידע על מצב הבריאות שלנו לחברת
הביטוח או לחברות שמייצרות תרופות ,ועוד ועוד...

הממשל האמריקני בוושינגטון חושב שצריך לחוקק בדחיפות חוקים
שיגנו על הפרטיות שלנו וימנעו מן המידע עלינו לעבור לגופים אחרים
שמעוניינים בו כדי להרוויח כסף או כדי לשלוט בנו.
על-פי
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ֵאיְך ְלָהֵגן ַעל ַה ְפָּרִטיּוּת ֶשׁ ָלּנוּ ְבִּאי ְנֶטְרֶנט ?
ְבַּמֲחִצית ִמן ַה ָבּ ִתּים ְבַּאְרצוֹת ַה ְבִּרית ֵישׁ ַמְח ֵשׁב ִאי ִשׁי )ֵ . (P.Cאֶצל ְשִׁלישׁ
ִמן ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבַּמְח ֵשׁב ִאי ִשׁי ֵישׁ ַגּם ֶק ֶשׁר ֵבּין ַה ַמְּח ֵשׁב ְלֵבין ַקו ַה ֶטֶּלפוֹן.
ְכּ ֶשַׁה ַמְּח ֵשׁב ְמֻח ַבּר ְלַקו ַה ֶטֶּלפוֹןֶ ,אְפ ָשׁר ִל ְגלֹשׁ ְבַּרֲחֵבי ָהִאי ְנֶטְרֶנט.
ָהִאי ְנֶטְרֶנט הוּא עוָֹלם ָגּדוֹל ְוָעצוּםֶ .אְפ ָשׁר ְלִה ָכֵּנס ַדְּרכּוֹ ְלִסְפִרָיּה ְבֶּאְמַצע
ַה ַלּ ְיָלה אוֹ ִל ְקנוֹת ֵסֶפר ַבֲּחנוּת ְסָפִרים ֶשׁ ִנְּמֵצאת ַבָּקֶּצה ַה ֵשּׁ ִני ֶשׁל ָהעוָֹלם.
ְבִּאי ְנֶטְרֶנט ֶאְפ ָשׁר ִל ְקנוֹת פּוִֹליסוֹת ִבּטּוַּחְ ,לִהְתַיֵעץ ִעם רוֵֹפאֲ ,אִפלּוּ
ְלִה ָבֵּדק ְבִּדיָקה ְרפוִּאית; ֶאְפ ָשׁר ִלְפתַֹּח ֶח ְשׁבּוֹן ַבּ ְנקִ ,ל ְקנוֹת ְמָניוֹת
ַבּבּוְּרָסה ְוִלְמ ֹכּר אוָֹתןְ ,וֶזה ַרק ְקֵצה ַה ַמְּזֵלג ֶשׁל ַהְדָּבִרים ֶשֶׁאְפ ָשׁר ַלֲעשׂוֹת
ְבִּאי ְנֶטְרֶנט.
ְבֹּכל ַה ְפֻּעלּוֹת ָהֵא ֶלּה ֵישׁ ַהְר ֵבּה ְמאוֹד ֵמיַדע ָעֵלינוּ ְוַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפָּחה ֶשׁ ַלּנּוּ:
ַמ ָצּב ַה ְבִּריאוּת ֶשׁ ָלּנוַּ ,מ ָצֵּבנוּ ַה ַכְּס ִפּיֶ ,הְרֵגֵּלי ַה ְצִּריָכה ֶשׁ ָלּנוְּ ,ועוֹד ְועוֹד...
ֶאת ַה ֵמּיָדע ַהֶזּה ֶאְפ ָשׁר ִלְמ ֹכּר ְבֵּעד ֶכֶּסף! ְלָמ ָשׁלֵ ,בּית-חוִֹלים ֶשׁ ְמַּט ֵפּל ָבּנוּ
ֶדֶּרְך ָהִאי ְנֶטְרֶנט ָיכוֹל ִלְמ ֹכּר ֵמיַדע ַעל ַמ ָצּב ַה ְבִּריאוּת ֶשׁ ַלּנּוּ ְלֶחְבַרת
ַה ִבּטּוַּח אוֹ ַלֲחָברוֹת ֶשׁ ְמַּי ְצּרוֹת ְתּרוּפוֹתְ ,ועוֹד ְועוֹד...

ַה ִמְּמ ָשׁל ָהָאֶמִריָק ִני ְבָּו ִשׁי ְנ ְגּטוֹן חוֹ ֵשׁב ֶשׁ ָצִּריְך ְלחוֵֹקק ִבְּדִחיפוּת ֻח ִקּים
ֶשָׁיּגֹנּוּ ַעל ַה ְפָּרִטיּוּת ֶשׁ ַלּנּוּ ְו ִי ָמּ ְנעוּ ִמן ַה ֵמּיָדע ָעֵלינוּ ַלֲעֹבר ְלגוִּפים ֲאֵחִרים
ֶשׁ ְמֻּע ְנָי ִנים בּוֹ ְכֵּדי ְלַהְרִויַח ֶכֶּסף אוֹ ְכֵּדי ִל ְשׁלֹט ָבּנוּ.
ַעלִ -פּי
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אוצר מילים
défendre, protéger, préserver : להגן על
vie privée, intimité : פרטיות
moitié, demi : במחצית
USA : הברית-ארצות
ordinateurs :  מחשבים,מחשב
personnel : אישי
tiers : שליש
lien :  קשרים,קשר
Entre et entre : ... לבין...בין
ligne téléphonique : קו טלפון
connecté : מחובר
Possible, il est possible... : אפשר
fort, puissant, gigantesque : עצום = ענק
qui se trouve (fem) : שנמצאת
à l'autre côté... : בקצה השני
police d'assurance : פוליסת ביטוח
même : אפילו
un compte en banque : חשבון בנק
action (titre financier) :  מניות- מנייה
bourse : בורסה
à petite dose, une petite partie : קצה המזלג = חלק קטן
action, activité :  פעולות/ פעולה
מידע = אינפורמציה
santé : בריאות
situation :  מצבים- מצב
habitude :  הרגלים- הרגל
habitude de consommation : הרגלי צריכה
pour : בעד
contre : נגד
hôpital : בית חולים
médicament :  תרופות,תרופה
vite, rapidement :  מהר/  במהירות/ בדחיפות
loi :  חוקים,חוק
corps, groupes, organisations :  אירגונים, גופים = אירגון,גוף
le gouvernement : הממשל
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הפעלים
בניין
הפעיל

גזרה
כפולים

שורש
ג.נ.ן

שם הפועל
להגן על

פעל

שלמים

ג.ל.ש

surfer

למנוע את/מ

נפעל
פעל
התפעל
נפעל
פעל
פעל
פעל
פיעל
פעל
פעל
פעל
פעל

שלמים
ל''ה
ע' גרונית
שלמים
ל' גרונית
שלמים
ל''ה  +פ''ג
שלמים
חסרי פ''י
פ' גרונית
ל' גרונית
פ' גרונית

כ.נ.ס
ק.נ.ה
י.ע.ץ
ב.ד.ק
פ.ת.ח
מ.כ.ר
ע.ש.ה
ט.פ.ל
י.צ.ר
ח.ש.ב
ח.ק.ק
מ.נ.ע

entrer

לעבור את

פעל

פ' גרונית

ע.ב.ר

traverser,
passer

להרוויח

הפעיל

ל''ג  +ע''ו

ר.ו.ח

gagner,
vaincre

לשלוט על

פעל

שלמים

ש.ל.ט

dominer
gouverner

לגלוש ב
להיכנס ל
לקנות את
להתייעץ עם

להיבדק
לפתוח את
למכור את
לעשות את
לטפל ב
לייצר את
לחשוב על
לחוקק את
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Traduction
protéger
défendre

acheter
prendre conseil
se faire osculter

ouvrir
vendre
faire
prendre soin de
produire
penser
voter une loi
empêcher,
éviter
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שאלות
 .1מה יש במחצית מן הבתים בארצות הברית ?
____________________________________________________________________

 .2האם יש קשר בין המחשב לבין קו הטלפון אצל שליש מן המשתמשים ?
____________________________________________________________________

 .3לאן אפשר לגלוש כשהמחשב מחובר לקו הטלפון ?
____________________________________________________________________

 .4מה אפשר לעשות עם האינטרנט ?
____________________________________________________________________

 .5האם יש מידע בכל הפעולות ? תן דוגמא ?
____________________________________________________________________

 .6מה הממשל האמריקני חושב ולמה ?
____________________________________________________________________

 .7האם אתה בעד או נגד האינטרנט  -הסבר את דעתך ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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שאלות ותשובות
à compléter
 .1מה יש במחצית מן הבתים בארצות הברית ?

במחצית מן הבתים יש

___________________________________

 .2מה אפשר לעשות עם מחשב וקו טלפון ?

_________________________________________ לגלוש באינטרנט
 .3איפה אפשר לקנות ספר באינטרנט ?

בחנות שנמצאת ______________________________ של העולם.
 .4מה אפשר לקנות באינטרנט ?

פוליסות ביטוח ,תקליטים ,ספרים,

__________________________

 .5האם יש מידע בכל הפעולות ? תן דוגמא ?

כן יש הרבה מידע בכל הפעולות ,למשל כשאנחנו מתייעצים עם רופא ,הוא
יכול _____________________________________________________________
 .6מה הממשל האמריקני חושב ולמה ?

הממשל חושב ____________________ לחוקק חוקים כדי

________________

___________________________________________

 .7מה עושות חברות רבות עם המידע ?

הם מוכרות אותו ל

_________________________________________________

 .8על מי הממשל בוושינגטון רוצה להגן ?

______________________________
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