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 ייסבוקפב ת פרטיותוהגדרשינוי 

 2011מרץ  ,רותם ועידית אבניברום א

 

בזאת הנחיות לשינוי הגדרת  ותמובא "מתקוונים לאתיקה"באתר  "רשת חברתית"למידע בהמשך 

 הפרטיות בפייסבוק. 

לעת כתוצאה מהביקורת הציבורית. הוראות אלה עשויות  בפייסבוק משתנה לעת הפרטיות הגדרות

לשמור על הפרטיות  עליכם מאד מעתה והלאה להבנת האפשרויות תק ת בעתיד, אךלהיראות קצת אחר

 אתם בוחרים, ולשנות אותה בכל עת.ש שלכם ברשת כפי

 

בכך אתם והרשאות לעיין במידע שלכם  אתם מאפשרים בפייסבוק, שאתם מאשרים "חברות"בכל 

 לטוב ולרע. בו את העולם משתפים 

למידע  ,ו ברשתב אתם נתקליםש מידעבכל כם, ולשמידע מב , Share –"שיתוף" :יש אפשרות של

 ."Like" – "אהבתי" רק לסמן או "Add a comment"  -"הגב" -הגיבלשר פקלתם אתשקבלתם או נ

 אלה מפרים את הפרטיות שלך, גם אם לא התכוונת לכך מלכתחילה.פשרויות א

 

תקלתם בו נשמידע כלשהו פרסום  , אוסטקט סרטון, שלכם, תמונה,מפרסום מידע באמצעות  :שיתוף

, אם לא דאגתם הפרופיל שלכםשם תחת  שתפיםמאתם  ,וכד' את החבר'ה רצונכם לשתףבו ברשת,

כמו גם אחרים, כפי  -אצל החברים שלכם , ותגובתכם מופיעהבפייסבוקש מראש אז גם התמונה שלכם

 .תופרטיות מאפשרגדרות שה

שם תחת  תגובה היא ל כתגובה למידע שמופיע אצלכם או נתקלתם בו במקום שמאפשר זאת.  :הגב

המפורסם.  ותגובתכם מופיעה תחת המידעעל הפרטים שלכם שמופיעים בו, , הפרופיל שלכם בפייסבוק

 יצרתם קשר בינכם לבעל המידע שפרסם אותו.בכך 

דע כלשהו שמופיע אצלכם בקיר, ו/או במקום אחר אתם יוצרים חיבור ימעל  "אהבתי" :  Like –'אהבתי' 

, גם אם לא שלכם "ירהק"היישר אל  ומכך תקבלו עדכונים ממנכתוצאה  לבעל המידע שפרסם זאת.

, ובדף הפרסום/ אצל החברים שלכם ,סיפור ההתקשרות שלכם יופיע על הקיר שלך .התכוונתם לכך

 .התמונה והפרופיל שלכםעם  המידע

 

 ,שליטה על מי יראה איזה מידע שלכם על הפרת פרטיות שגרמת לכך בעצמכם, ולשם הגנהלשם 

 שהיא בחירה טובה עבורכם. תקווהבכללי בקרה ושינוי פרטיות בהתאם לבחירה שלכם,  בזאת יםטורפמ

 וחתכם.לרו , ומסמך זה נכתב על פיו(כאן "ביעישצעד "ראה )מפורט תמצאו בפייסבוק עצמו מידע 
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 .עם הדגשה על החשובות שבהןהגדרות פרטיות, שינוי להלן  לרובכם כיום הפייסבוק הוא בעברית.

 רק לאחר שנכנסתם לפייסבוק תחת שמכם. הפרטיות נעשיתתנאי שינוי 

 

 (Account -)באנגלית " חשבון"בחר בסרגל העליון צעד ראשון: 

 

 

 

 .לצעד שניועבור  (Privacy Settings –)באנגלית  ת פרטיות"ו"הגדר בחר

 

  

 שמך מופיע כאן
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 .מתקבל הדף הבא (Privacy Settings –)באנגלית  ת פרטיות"ו"הגדר אחרי שבחרת צעד שני:

 שמסומן כאן.  הצעד""יש בו מספר אפשרויות עיקריות, שנעבור עליהם אחת אחת לפי 

 

 

  

 "צעד שלישיראה " 

 "ירביעצעד ראה " 

 "יעשביצעד ראה " 

 "שישיצעד ראה " 

 "חמישיצעד ראה " 
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שבצעד  (Conneting on facebook -באנגלית) –"יצירת קשרים בפייסבוק"  נבחרצעד שלישי: 

 שני, ונקבל את דף הבא:

 

 

מי אתה  ,אייקון "כולם"הקשה  לע לותבקשמת שרויותהאפ 3 -אחת מ בכל אחת מהן קבע. אפשרויות 7לפניך

 לבד אלה. אחרת מ. אין אפשרות חברים בלבדאו  חברים של חברים, כולםמעוניין שיראה זאת: 

חבריך יוכלו רק " כך שחברים בלבדבחר "אפשרויות כאן, ת מהכל אחבאם אתה רוצה להיות זהיר ולא חשוף 

לא , מראש בפייסבוק "חבר"אינו ו, יר לכך הוא, שמישהו שרוצה להכירךהמח או לראות פרטים שלך.אליך  לפנות

  .חברים של חבריםלאו  כולםלחשוף אותם ל לאת שחריחשף לפרטים שב

 .בפייסבוק ך קשרויצור את עניין בךית אחר הוישמראש סיכוי שממת חס –אחרות במילים 
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צעד "כפי שמופיע ב (Sharing on facebook -באנגלית) –וף בפייסבוק"תעסוק כאן ב"שינ: צעד רביעי

  "שני

 

 

ומלצת( מ=-ו דחברים בלב=חברים של חברים, =כולם, =ראשונות ) 4אפשרויות של הגדרות פרטיות:  5לפנינו 

פחה ומערכת יחסים, תמונות מידע שכתבת, משכמו , ולא צריך לעבור פריט פריט )ת מראשהם סט הגדרות מוכנו

 :וכ'ו(

  ם לציבור הרחב. כניסה לפרופיל שלכם תאפשר מפורס ,המפורט ואפשרות שיתוף ידעמהכל  –כולם

 .לראות אותם

 ל, אך לא לכולם אלא לכל החברים ולחברים של החברים. באופן מעשי זה כנ" – חברים של חברים

 כמעט כמו ל"כולם".

 ל, אך רק לחברים שלך.כנ" – חברים בלבד 

  סטטוס, –הראשונות  3 -לכולם )ה ת על פי אינטימיות המידע שלך: גרמדו יש חלוקהכאן  –מומלצת 

אינטימי  ולמידע חברים של חבריםלרק הבאות )תמונות, השקפות ותאריך לידה(  3 -(, למידע ומשפחה

 -Places = ,רשות להגיב אצלך =האחרונות )רויות פשאה 3 -רק לחברים שלך באפשרות פרסום ו  יותר

 .פרטי תקשורת( = -ו, וםלך המצויים בקרבת מקש לפרסום המקום בו אתה נמצא והחברים כוונהה

  התאמה "ב תוכל להחליט בעצמךאם אינך מרוצה מהאפשרויות שבחרו עבורך,  –התאמה אישית

האפשרויות מי המורשה על ידך: כולם, חברים של חברים, חברים בלבד  9 -אחד מלכל  "אישית

לבחירה אישית של מישהו מסוים )שצריך להיות חבר שלך לשם כך(. להפעלת הכוונה  – אחריםו

  ובחר תאמה אישיתאופציה זו הקש על ה
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צעד "כפי שמופיע ב (Apss and websites -באנגלית) –"יישומי אתרי אינטרנטעסוק כאן ב"נצעד חמישי: 

  "שני

 

רי אינטרנט ויישומים, כולל מנועי חיפוש )ליישומים ולאתרי איזה מידע אתם חושפים בפני את תוכלו לקבועאן כ

לשמכם, לתמונת הפרופיל שלכם, למגדר, לרשתות  גישהכבר יש  –אינטרנט שבהם אתם וחבריכם משתמשים 

לרשימות החברים, לזיהוי המשתמש ולשם המשתמש שלכם, וכן לכל מידע שאתם משתפים עם כולם(. אתם 

  הפלטפורמה הזו לחלוטין.  הפסיק פעולתלאו ,שאינכם רוצים שלכם, להסיר את אלה יכולים לראות את היישומים 

 

 

לכל אפשרות  לפנינו מספר אפשרויות בו ניתן לשלוט בהגדרות ההרשאות של החברים והאחרים בעיסוקים שלך.

לקבוע מי יראה כל אחד מהפרסומים שלך. לפני שתפרסם עדכון  בה ניתן יש את סוג ההגדרות האפשריות לה

סטטוס, קישור או כל דבר אחר, לחץ על סמל המנעול כדי לבחור מי יוכל לראות אותו. ההגדרה שתבחר תחליף 

 .קיימתהאת ההגדרה 
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תפתח את החלון הבא, בה תוכל לבחור  באפשרות זו הקשה על "ערוך הגדרות" :מידע נגיש דרך חבריך למשל:

 .נגיש לאחריםמהפרופיל שלך ה מידע זאי

 

 

מ"אפשר   V-. הסרת הפוש בפייסבוקם אתה מעוניין שיאתרו אותך בחיא לקבוע תוכל ":חיפוש ציבורי"למשל,  

 שפרסמת אצלם או כאלה חבריםכמו מראש )ואתה מופיע אצלם  שאינם מורשים חיפוש ציבורי" ימנעו מאחרים

שים לב שאין כאן פרוט גדול מדי.  בפייסבוק. למצוא אותך (שיחה פרטית וכד' , התקשרת אליהם באמצעותתגובה

הסרת אפשרות זו, גוררת גם שלא יאתרו אותך בפייסבוק ים לב שש ולמצוא אותך או שלא... שאפשר לחפשאו 

אישי/ אחר מידע  , אם ברצונך לפרסםלא לסמוך על זהלהיות סקפטי בעניין, ו ומלץמ) מנועי החיפוש. באמצעות

 .(פול לידיים של לא מורשיםיאם י רגיש שעלול להזיק לךמטעמך 
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 "צעד שני"כפי שמופיע ב (Block Lists -באנגלית) –"רשימות חסומיםעסוק כאן ב"נ: שישיצעד 

מאפשר לכם לחסום אנשים מליצור איתכם קשר או לראות את המידע שלכם בפייסבוק. אתם יכולים גם לקבוע 

אנשים מסוימים שתרצו להתעלם מהזמנות היישומים שהם שולחים לכם, ולראות רשימה של היישומים שחסמתם 

 .ניתן בכל עת לחסום ולהסיר חסימה ,את גישתם למידע שלכם וליצירת קשר עמכם

 

 

 

כפי  (Controlling How Tou Share -באנגלית) –"ליטה בצורת השיתוף שלךשעסוק כאן ב"נ: צעד שביעי

 כאן למעלה. "צעד שני"שמופיע ב

 

 מאד תמצאו הסברים מפורטיםכאן להיכנס לשם מפעם לפעם ולהתעדכן בשינויים של הגדרות הפרטיות. מומלץ 

 .אודות השליטה על הפרטיות שלך (לא הכל מתורגם לעברית)

 חבר שם

 חבר שם חבר שם
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