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3 / הקדמה

הקדמה

בוסקו היא האפליקציה 
היחידה איתה תוכלו לשמור 
על ילדיכם בטוחים ברשת. 

בוסקו אוספת את נתוני 
הפעילות של ילדכם ומתריעה 
על מצבים חריגים אשר יכולים 
להוות סכנה אמיתית לילדכם. 

בוסקו מתריעה בזמן אמת 
להורה ברגע שתשומת הלב 

שלו נדרשת. עם התקנת 
האפליקציה, בוסקו לומדת את 
הרגלי ההתנהגות של הילד על 
מנת שנוכל לסייע לכם לשמור 

על בטיחותו.

מערכת חכמה לבטיחות המשפחה
בוסקו היא יותר מאשר רק עוד 

תוכנת מעקב ובקרת הורים. 
בוסקו בנויה על פלטפורמת בינה 
מלאכותית חדשנית אשר עוקבת 

אחר אירועים חריגים עם רמת סיכון 
גבוהה ושולחת התרעות ברגע 
שההתערבות ההורית חשובה.

 machine בוסקו משלבת מערכת
learning ואלגוריתם חכמים, 

המבוססים על מחקרים נרחבים 
בתחומי פסיכולוגיית הילד ובריונות 
ברשת וניתוח מעמיק של הנתונים 

שנאספו. 

לדעת אם הילד שלך הוא קורבן 
של בריונות ברשת. 

בוסקו מזהה סימנים היכולים 
להצביע על כך שהילד שלך עובר 

אירוע של בריונות ברשת או שקיבל 
תוכן פוגעני. אנו נודיע לך רק אם 

וכאשר יהיו איומים פוטנציאליים, כל 
זאת תוך שמירת פרטיותו של הילד, 

ושמירה וחסיון על הנתונים האישיים 
של ילדך.



4 / תהליך רישום

תהליך רישום וחיבור לבוסקו

תהליך רישום

הירשמו לבוסקו על גבי 
מכשיר הילד וקבלו את 
ההרשאות שהמערכת 

זקוקה להן.

02 הרשאות

השלימו את תהליך 
ההתקנה על גבי מכשיר 

הילד וקבלו את בקשת 
ההורה להתחבר.

03 חיבור הילד

אתם מחוברים! חזרו 
למכשיר ההורה ההורה 
על מנת לקבל התרעות 

ועדכונים.

04 סיום

הירשמו לבוסקו על גבי 
מכשיר ההורה והוסיפו 

את פרטי ילדיכם.

01 הרשמה

תהליך רישום למשתמש חדש
על מנת להתחיל להשתמש 

באפליקציית בוסקו יש להתקין את 
האפליקציה על גבי שני המכשירים: 

מכשיר ההורה ומכשיר הילד, בכדי 
ליצור חיבור בין שניהם.



5  / התקנת אפליקציה

בחרו ב״הורה״ הורידו את אפליקציית בוסקו
  Google Play למכשיר אנדרואיד מחנות

App Store ולמכשיר אייפון מחנות

התחילו ברישום על ידי הורדת 
אפליקציית בוסקו מחנות 

האפליקציות והתקינו אותה 
על גבי מכשירכם תחילה 

)מכשיר ההורה(.

אפליקציית בוסקו תומכת בכל 
סוגי המכשירים: להורדה למכשיר 

 ,Google Play אנדרואיד כנסו ל
 App להורדה למכשיר אייפון כנסו ל

Store. בשלב הראשון יש לציין 
למי שייך המכשיר על גביו הותקנה 

האפליקציה. 

חשוב: יש להתקין ולהירשם תחילה 
במכשיר ההורה.

התקנת האפליקציה

קראו את ההסבר על השימוש בהרשאות 
הנגישות. מאוחר יותר, כאשר תתקינו 
את בוסקו על מכשיר ילדכם, תתבקשו 

לאשר את הרשאת הנגישות. 



6 / התחברות ראשונית

התחברות ראשונית



7 / הרשמה

הרשמה

אם נרשמתם כבר, התחברו הירשמו לבוסקו

רישום וכניסה לבוסקו

בעת הכניסה הראשונית 
לאפליקציה, תתבקשו להזין את 

הקוד שקיבלתם משירות הלקוחות 
של סלקום.

אין לכם קוד? פנו לשירות הלקוחות 
.)*123(

הירשמו לבוסקו, הזינו את כתובת 
המייל שלכם או בחרו בהרשמה 

בעזרת חשבון הגוגל או הפייסבוק 
שלכם.

במידה ונרשמתם בעבר, עברו למסך 
ההתחברות והזינו את פרטיכם.

הזינו את הקוד



8 / הוספת ילד

הוספת ילד

הוספת ילד
כדי להנות מהשירות של בוסקו, 
עליכם להוסיף לפחות ילד אחד 

לשירות.

הזינו את שם הילד, שנת הלידה, מין 
ותמונה שלו. במסך הבא תתבקשו 

להגדיר את כתובת המגורים ובית 
הספר. תוכלו לדלג על השלב הזה 

ולחזור אליו מאוחר יותר, אך על מנת 
שתוכלו לקבל התרעות מיקום, אנו 

ממליצים להשלים את הפעולה כבר 
בשלב הגדרת הילד.

מלאו את פרטי ילדכם הוסיפו את כתובות המגורים ובית הספרלחצו להוסיף ילד



9 / הגדרת הבית ובית הספר

בחרו את הכתובת המתאימה מהרשימה 
ולחצו על סימן ה )+( כדי להוסיף אותה

הזינו כתובת מגורים מלאה - עיר, רחוב 
ומספר בית

תנו שם לכתובת המגורים ולחצו 
לשמירה

הגדרת הבית ובית הספר

הוספת כתובת המגורים
ובית הספר

 כדי להוסיף את כתובת הבית, 
לחצו על שדה החיפוש והקלידו את 
הכתובת בפירוט: עיר, רחוב ומספר 

הבית. המערכת תחפש את הכתובת 
ותעלה את התוצאות המתאימות. 

בחרו את הכתובת הנכונה מבין 
התוצאות והוסיפו אותה. בעמוד 

כתובת הבית, תוכלו לשנות את השם 
לכל שם שתרצו )לדוגמה: ״הבית 
שלנו״(, לערוך שוב את הכתובת 

במידת הצורך ולשמור. 

עשו את אותו הדבר עבור כתובת בית 
הספר. בהמשך תוכלו להוסיף כתובות 

נוספות כמו חוגים, חברים ועוד. 
הגדרת מקומות שמורים נוספים ניתן 

לעשות בעמוד המשפחה שלי, מתחת 
לתמונת ילדכם.



10 / שליחת קישור למכשיר הילד

שליחת קישור למכשיר הילד

חיבור למכשיר הילד
לאחר הוספת הילד ופרטיו יש 

לשלוח קישור למכשיר הילד. שליחת 
הקישור יכולה להתבצע דרך כל 

יישום שהמכשיר מאפשר- הודעה, 
וואטסאפ או כל אפליקציה אחרת. 
אם תבחרו להתחבר למכשיר הילד 

במועד אחר, תוכלו לעשות זאת 
מאוחר יותר דרך מסך המשפחה 

שלי, ע״י לחיצה על כפתור ״התחבר״ 
)הסבר מפורט נמצא בעמוד 11"(.

לאחר שליחת הקישור, גשו למכשיר 
ילדכם והשלימו את התהליך )הסבר 

מפורט נמצא בעמוד חיבור מכשיר 
הילד בעזרת קישור עמ׳ 12(.

בחרו כיצד לשלוח את הקישור הילד ממתין כרגע לאישור החיבור. לחצו לשליחת הקישור
השלמת החיבור תיעשה כעת במכשיר 

הילד

*קרא עוד על כפתור 
״התחבר״ בעמ׳ 11. 



11 / המשך ההתחברות במועד מאוחר יותר )בעזרת קוד(

המשך ההתחברות במועד מאוחר יותר )בעזרת קוד(

חיבור מכשיר הילד בשלב מאוחר 
יותר

אם לא שלחתם קישור למכשיר הילד 
והחלטתם לעשות את החיבור בשלב 
מאוחר יותר, תוכלו לעשות זאת דרך 
מסך המשפחה שלי. עליכם להוריד 

את בוסקו למכשיר הילד ומיד עם 
עליית האפליקציה תתבקשו להקליד 

קוד. את הקוד תוכלו לקבל ע״י לחיצה 
על כפתור ״התחבר״ במסך המשפחה 

שלי. לחיצה על הכפתור תציג קוד, 
אותו עליכם להקליד במכשירו של 

הילד.

כך יופיע הקוד שאותו עליכם להזין 
במכשיר הילד

על מנת להשלים את חיבור הילד בשלב 
מאוחר יותר, לחצו על ״התחבר״



12 / חיבור מכשיר האנדרואיד של הילד בעזרת קישור

0

חיבור מכשיר האנדרואיד של הילד בעזרת קישור

התקינו את האפליקציה על מכשיר 
ילדכם

לחצו לפתיחת הקישור ששלחתם 
למכשיר ילדכם. לאחר הלחיצה, תיפתח 

חנות האפליקציות ותחל ההורדה של 
בוסקו

בחרו ב״ילד״ כאשר תשאלו מי משתמש 
במכשיר זה

עברו למכשיר ילדכם על מנת 
להמשיך בחיבור.

חיבור מכשיר הילד
במכשיר ילדכם, לחצו על הלינק 

ששלחתם והמשיכו בהתקנת 
האפליקציה.

אם אין באפשרותכם לאתר 
את הקישור ששלחתם או אם 

הקישור אינו מפנה כראוי להורדת 

האפליקציה, המשיכו עצמאית לחנות 
האפליקציות והורידו את בוסקו. 

כאשר האפליקציה תעלה, תתבקשו 
להזין קוד אשר יחבר את מכשיר הילד 

לשלכם.
לאחר ההתקנה, שימו לב כי עליכם 
לבחור ״ילד״ כאשר תעלה השאלה 

״מי משתמש במכשיר זה?״



13 / חיבור מכשיר האנדרואיד של הילד בעזרת קוד

הזינו את הקוד בן 8 התוים ולחצו 
להמשך

חיבור מכשיר האנדרואיד של הילד בעזרת קוד 

חיבור מכשיר הילד בעזרת קוד
מסך זה יופיע אם תבחרו לחבר את 

מכשיר ילדכם במועד מאוחר יותר או 
אם הקישור שנשלח לא הפנה כראוי 
להורדת האפליקציה על גבי מכשיר 

הילד.
לאחר הורדת האפליקציה למכשיר 
הילד, יופיע מסך אשר בו תתבקשו 

להזין קוד בן 8 תוים )מידע נוסף 
תמצאו בעמוד 11(.

לקבלת הקוד, עברו למסך ״המשפחה 
שלי״ במכשיר ההורה ולחצו על 

״התחבר״ ליד הילד אותו תרצו לחבר 
אליכם. לאחר הלחיצה, יופיע הקוד



14 / הרשאות כלליות

הרשאות כלליות

הרשאות נחוצות לתפקודה של 
האפליקציה

האפליקציה כעת תציג בפניכם סדרת 
בקשות לאישור, הנחוצות לטובת 

תפקודה התקין על גבי מכשיר ילדכם: 
מצב חסכון סוללה, גישה לגלריית 

התמונות ורישומי השיחות.

ביטול מצב חסכון סוללה
על מצב חסכון סוללה להיות כבוי 

בכדי לאפשר לבוסקו לפעול ברקע 
.24/7

אשרו גישה לגלריית התמונות כדי לקבל 
התרעות על תכנים לא הולמים. לחצו על 

״אישור״ בכדי להמשיך

שימו לב כי עליכם לאשר את ביטול מצב 
חסכון סוללה על מנת לאפשר לבוסקו 
לפעול כראוי ברקע במכשיר ילדכם. 

לחצו על ״אישור״ בכדי להמשיך

אשרו גישה לרישומי השיחות כדי לקבל 
התרעות על שיחות מאנשי קשר לא 

מוכרים. לחצו על ״אישור״ בכדי להמשיך



15 / הרשאות כלליות

הרשאות כלליות

הרשאות נחוצות לתפקודה של 
האפליקציה

המשיכו עם אישור הבקשות הנחוצות 
- גישה לאנשי הקשר, מיקרופון 

ומיקום.

אשרו גישה למיקרופון כדי לקבל 
התרעות על שיחות בהן מצב הרוח אינו 

טוב. לחצו על ״אישור״ בכדי להמשיך

אשרו גישה לאנשי הקשר כדי לקבל 
התרעות על שיחות מאנשי קשר לא 

מוכרים. לחצו על ״אישור״ בכדי להמשיך

אשרו גישה למיקום כדי לראות את 
מיקומו הנוכחי של ילדכם, כניסות 

ויציאות ממקומות שמורים. לחצו על 
״אישור״ בכדי להמשיך



16 / הרשאות נגישות

הרשאות נגישות

הרשאות נגישות
על מנת שנוכל לנטר שיחות וואטסאפ 

)במכשירי אנדרואיד בלבד(, בוסקו 
זקוקה לאישור הרשאת הנגישות.
הרשאה זו מאפשרת לנו להגן על 

ילדכם מפני תוכן בלתי הולם והודעות 
פוגעניות.

הרשאת הנגישות מאפשרת לבוסקו 
לנטר טקסט המופיע על גבי המסך, 

בזמן השימוש בוואטסאפ.

לחצו על ״Bosco״ )יתכן כי קודם לכן 
תתבקשו ללחוץ על ״נגישות״ ורק לאחר 

מכן על ״Bosco״(

אישור הרשאת הנגישות מאפשר 
לאפליקציה להגן על ילדכם מפני תוכן 

בלתי הולם והודעות פוגעניות. לחצו על 
״אשר גישה״ כדי להמשיך

העבירו את ההרשאה למצב פעיל



17 / הרשאות נגישות

הרשאות נגישות

הרשאות נגישות
לאחר העברת האישור למצב פעיל, 

המכשיר יציג הודעה המבקשת מכם 
לאשר את הרשאת הנגישות על גבי 

מכשיר ילדכם. 

כדי לאשר את הנגישות, לחצו על 
״אישור״



18 / חיבור הורה-ילד

חיבור הורה-ילד

השלמת חיבור מכשיר ההורה 
ומכשיר הילד

לאחר מתן ההרשאות, יופיע מסך 
״חבר מכשיר״, בו תתבקשו לאשר את 

בקשת החיבור שנשלחה ממכשיר 
ההורה.

במסך המשפחה, חברו את הרשתות 
החברתיות של ילדכם כדי לקבל התרעות 

על ירידה במספר החברים/עוקבים.

לחצו לאישור הבקשה וזהו - אתם 
מחוברים!



19 / התחלת השימוש בשירות

כעת תוכלו לצפות בפעילויות של ילדכם 
ולקבל עדכונים כשתשומת הלב שלכם 

נדרשת.

0

התחלת השימוש בשירות

כעת אתם מחוברים! חזרו 
למכשירכם, מכשיר ההורה, 

והתחילו להגן על ילדכם.



התקינו את האפליקציה על מכשיר 
ילדכם

20 / חיבור מכשיר האייפון של הילד בעזרת קישור

0

חיבור מכשיר האייפון של הילד בעזרת קישור

לחצו לפתיחת הקישור ששלחתם 
למכשיר ילדכם. לאחר הלחיצה, תיפתח 

חנות האפליקציות ותחל ההורדה של 
בוסקו

בחרו ב״ילד״ כאשר תשאלו מי משתמש 
במכשיר זה

עברו למכשיר ילדכם על מנת 
להמשיך בחיבור.

חיבור מכשיר הילד
במכשיר ילדכם, לחצו על הלינק 

ששלחתם והמשיכו בהתקנת 
האפליקציה.

אם אין באפשרותכם לאתר 
את הקישור ששלחתם או אם 

הקישור אינו מפנה כראוי להורדת 

האפליקציה, המשיכו עצמאית לחנות 
האפליקציות והורידו את בוסקו. לאחר 

ההתקנה, שימו לב כי עליכם לבחור 
״ילד״ כאשר תעלה השאלה ״מי 

משתמש במכשיר זה?״



21 / חיבור לחשבון ה-iCloud של הילד

חיבור לחשבון ה-iCloud של הילד

הרשאות נחוצות לתפקודה של 
האפליקציה

האפליקציה כעת תציג בפניכם 
סדרת בקשות לאישור, הנחוצות 

לטובת תפקודה התקין על גבי מכשיר 
ילדכם: גישה למיקום הילד והתחברות 

לחשבון ה-iCloud של ילדכם.

גישה למיקום הילד
יש לבחור באפשרות ״אפשר תמיד״, 

על מנת לאפשר ניטור המיקום של 
הילד 24/7.

iCloud-התחברות לחשבון ה
 iCloud-יש להתחבר לחשבון ה

של הילד. שימו לב שכתובת המייל 
והסיסמה הם של ילדכם.

השלימו את כל תהליך ההרשמה לפי 
השלבים הרשומים. לחצו על ״המשך״

שימו לב כי עליכם לאפשר לבוסקו גישה 
למיקום הילד תמיד, על מנת לאפשר 
לבוסקו לפעול כראוי ברקע. לחצו על 

״אישור״ בכדי להמשיך

התחברו לחשבון ה-iCloud של ילדכם. 
הזינו את פרטי החשבון שלו, כתובת 

מייל וסיסמה. לחצו על ״Login״ בכדי 
להמשיך



22 / אימות חשבון ה-iCloud של הילד

אימות חשבון ה-iCloud של הילד

 iCloud-התחברות ואימות חשבון ה
של הילד

האפליקציה כעת תציג בפניכם 
סדרת בקשות לאישור ואימות חשבון 

ה-iCloud של הילד.

יש לאמת את המכשיר על ידי קוד 
האימות שיוצג לפניך. לחצו על ״אישור״ 

בכדי להמשיך

שימו לב כי עליכם לאשר את בקשת 
ההתחברות לחשבון ה-iCloud. לחצו על 

״אפשר״ בכדי להמשיך

בצעו אימות לחשבון ה-iCloud של 
ילדכם והזינו את הקוד שהוצג לכם. לחצו 

על ״OK״ בכדי להמשיך



23 / אישור גישה לגלריית התמונות

אישור גישה לגלריית התמונות

הרשאות נחוצות לתפקודה של 
האפליקציה

האפליקציה כעת תציג בפניכם 
סדרת בקשות לאישור, הנחוצות 

לטובת תפקודה התקין על גבי מכשיר 
ילדכם: גישה לגלריית התמונות, 

הפעלת שירות "מצא את האייפון 
שלי" ואישור גיבוי ל-iCloud. עברו את 

שלושת השלבים לפי ההוראות ודאו 
שאתם מאפשרים את הגישה מעמוד 

ההגדרות בטלפון של ילדכם.

הכנסו לעמוד ניהול הגישה לתמונות 
ב-iCloud שבעמוד ההגדרות. בדקו 
שהוא משותף ופתוח לגישה וחזרו 

לבוסקו להמשך

אשרו גישה לגלריית התמונות כדי לקבל 
התרעות על תכנים לא הולמים. לחצו על 
״אישור ומעבר להגדרות״ בכדי לאפשר 

גישה בעמוד ההגדרות

לאחר אישור גישה לתמונות, הנכם 
יכולים להמשיך לשלב הבא. לחצו על 

״אישור״ בכדי להמשיך



24 / אישור גישה לשירות מצא את ה-iPhone שלי

אישור גישה לשירות מצא את ה-iPhone שלי

שירות מצא את ה-iphone שלי
  iPhone-על מצב שירות מצא את ה

שלי להיות פעיל, בכדי לאפשר 
לבוסקו לנטר את מיקום הילד 24/7.

יש לפתוח את הגישה לשירות מצא את 
ה-iPhone שלי. חזרו לבוסקו להמשך

 Find My iPhone אשרו גישה לשירות
על מנת לאפשר לבוסקו לנטר את מיקום 
הילד. לחצו על ״אישור ומעבר להגדרות״ 

בכדי לאפשר גישה בעמוד ההגדרות

הנכם יכולים להמשיך לשלב הבא. לחצו 
על ״אישור״ בכדי להמשיך



iCloud-25 / אישור גישה לגיבוי ה

iCloud-אישור גישה לגיבוי ה

ודאו ששירות הגיבוי פעיל. חזרו לבוסקו 
להמשך

 iCloud-ודאו ששירות הגיבוי של ה
פעיל על מנת לאפשר לבוסקו לנתח 

את השימוש במכשיר ילדכם. לחצו על 
״אישור ומעבר להגדרות״ בכדי לודא 

גישה בעמוד ההגדרות

התהליך הסתיים בהצלחה. לחצו על 
״אישור״ בכדי להמשיך בהתקנה

iCloud-שירות גיבוי ה
  iCloud-על מצב שירות גיבוי את ה
להיות פעיל, בכדי לאפשר לבוסקו 
לנתח את השימוש במכשיר הילד.



26 / חיבור הורה-ילד

חיבור הורה-ילד 

השלמת חיבור מכשיר ההורה 
ומכשיר הילד

לאחר חיבור חשבון ה-iCloud של 
ילדכם והפעלת ההרשאות בעמוד 
ההגדרות כפי שהתבקשתם, יופיע 

מסך ״חבר מכשיר״, בו תתבקשו 
לאשר את בקשת החיבור שנשלחה 

ממכשיר ההורה. 

במידה ולא התקנתם את האפליקציה 
על מכשיר הילד בעזרת הקישור כראוי 
או שהתקנתם את האפליקציה בשלב 

מאוחר יותר על גבי מכשיר הילד, 
יופיע מסך ״חיבור בעזרת קוד״ )מידע 

נוסף תמצאו בעמוד 27(. 

במסך הגדרות חיבור, חברו את הרשתות 
החברתיות של ילדכם כדי לקבל התרעות 

על ירידה במספר החברים/עוקבים.

לחצו לאישור הבקשה וזהו - אתם 
מחוברים!



27 / חיבור מכשיר האייפון של הילד בעזרת קוד

הזינו את הקוד בן 8 התוים ולחצו 
להמשך

חיבור מכשיר האייפון של הילד בעזרת קוד 

חיבור מכשיר הילד בעזרת קוד
מסך זה יופיע אם תבחרו לחבר את 

מכשיר ילדכם במועד מאוחר יותר או 
אם הקישור שנשלח לא הפנה כראוי 
להורדת האפליקציה על גבי מכשיר 

הילד.
לאחר הורדת האפליקציה למכשיר 
הילד, יופיע מסך אשר בו תתבקשו 

להזין קוד בן 8 תוים )מידע נוסף 
תמצאו בעמוד 11(.

לקבלת הקוד, עברו למסך ״המשפחה 
שלי״ במכשיר ההורה ולחצו על 

״התחבר״ ליד הילד אותו תרצו לחבר 
אליכם. לאחר הלחיצה, יופיע הקוד



28 / התחלת השימוש בשירות

כעת תוכלו לצפות בפעילויות של ילדכם 
ולקבל עדכונים כשתשומת הלב שלכם 

נדרשת.

0

התחלת השימוש בשירות

כעת אתם מחוברים! חזרו 
למכשירכם, מכשיר ההורה, 

והתחילו להגן על ילדכם.



29 / המסך הראשי

המסך הראשי

עיצבנו את בוסקו כך 
שהמידע יוצג בצורה נוחה 

ונעימה לשימוש.

ע״י לחיצה על תמונת 
ילדכם, תוכלו לבחור 

באיזה ילד לצפות

שיחות הטלפון האחרונות ומצב 
הרוח בכל שיחה.

רשתות חברתיות - שינויים 
במספר החברים/עוקבים 

של ילדכם

מיקום בזמן אמת - לחיצה 
על המפה תציג את מיקומו 

העדכני של ילדכם.

סיכום יומי של התמונות 
שהתקבלו במכשירו של ילדכם 

- פוגעניות וסה״כ.

התפריט הראשי המאפשר 
לכם לנהל את חשבונכם

סיכום יומי של ההודעות 
שהתקבלו במכשיר ילדכם - 
פוגעניות וסך כל ההודעות.



אם מצב הסוללה נמוך מ-15%, 
תוצג הערה כי מצב הסוללה חלש

30 / מפת מיקום הילד

מפת מיקום הילד

מיקומו של ילדכם ומצב 
הסוללה מתעדכנים בכל פעם 

שמוצג המסך הראשי של 
רענון מיקומו של הילדילדכם.

מיקומו הנוכחי של ילדכם

השעה והכתובת האחרונה 
בה נראה ילדכם



31 / מצב רוח בעת שיחה

00:00 00:12

מצב רוח בעת שיחה

מצב רוחו של ילדכם מבוסס 
על ניתוח טביעת הקול 

הייחודית שלו, ומנתח את קולו 
בלבד ללא התייחסות לתוכן 

השיחה.

שינויים במצב הרוח 
במהלך השיחה

לצד כל שיחה יוצג המידע הבא:

*  תאריך ושעת השיחה
*  משך השיחה

*  שיחה יוצאת/נכנסת

מצב רוח בעת השיחה:

רע

טוב

מעולה



32 / תמונות בלתי הולמות

תמונות בלתי הולמות

מערכת הסריקה והניתוח של 
בוסקו מאתרת תוכן בלתי 

הולם המאוחסן על מכשירו של 
ילדכם.

כל תמונה שהמערכת מאתרת 
תוצג במטושטש ולידה יצוין 

מקור התמונה: גלריית התמונות, 
אינסטגרם, וואטסאפ וכו׳

סיכום יומי של התמונות הלא 
ראויות



33 / הודעות פוגעניות

הודעות פוגעניות

בוסקו מנטרת את הודעות 
הטקסט של ילדכם ותתריע 

בכל מקרה של זיהוי פוטנציאל 
להודעות פוגעניות.

סיכום יומי של ההודעות 
וההודעות הפוגעניות

רשימת הודעות הטקסט 
הפוגעניות, בתצוגה מורחבת 
המאפשרת הבנת קונטקסט 

השיחה



34 / המשפחה שלי

המשפחה שלי

במסך המשפחה שלי תוכלו 
להוסיף ולנהל את ילדיכם.

רשימת הילדים המוגדרים

הוספת ילד חדש

המסך הראשי של ילדכם

לחצו למעבר לתפריט הראשי

לחיצה על עריכת הפרופיל 
תוביל למסך בו ניתן לראות את 

פרטי הילד ובמידת הצורך גם 
להסירו מהחשבון

מקומות שמורים



35 / תפריט ראשי

תפריט ראשי

התפריט הראשי מאפשר לכם 
לעבור בין הפרופילים של 

ילדיכם והאפשרויות השונות 
באפליקציה.

בנוסף, התפריט כולל קישורים 
ומידע כללי על השירות.

לחצו לחזרה

מספר הגירסה של האפליקציה 
המותקנת במכשיר ההורה

עברו למסך המשפחה שלי

עברו למסך הראשי



36 / מה תקבלו עם בוסקו

מה תקבלו עם בוסקו

אפליקציית בוסקו מציעה מגוון 
יכולות אשר מסייעות בהגנה 

על ילדכם.

מטרת ההתרעות באפליקציית 
בוסקו היא להסב את תשומת 

לבם של ההורים במקרים 
שבהם נדרשת התערבותם.

האפליקציה עוקבת אחר 
מגוון רחב של אירועים ומגיבה 

ע״ שליחת התרעה למכשיר 
ההורה.

מעקב אחר הודעות פוגעניות
דעו אם בשיחות הטקסט של ילדכם 

מופיעה שפה פוגענית.
ניתוח הטקסט של בוסקו מבוסס 

על שילוב של ניתוח סמנטי 
וקונטקסטואלי.

התראות על תוכן בלתי הולם
קבלו התרעה על שליחה או קבלה 
של תמונות בלתי ראויות במכשיר 

הילד.
בוסקו סורקת תמונות המאוחסנות 
על מכשיר ילדכם ומתריעה במידה 

ומזוהות תמונות לא ראויות.

זיהוי מצב רוח
דעו אם ילדכם מתוח, כעוס או 

מוטרד. 
בוסקו מנתחת את קולו של ילדכם 

במהלך שיחה ומתריעה אם טביעת 
קולו מצביעה על מצב רוח שאינו טוב.

שיחות מאנשי קשר לא מזוהים
דע עם מי ילדכם משוחח והאם 

התקבלה שיחה מאיש קשר שאינו 
מוכר.

עדכוני הגעה ויציאה ממקומות 
שמורים

היו בטוחים שילדיכם מגיע בבטחה 
לבית הספר ובחזרה הביתה וקבלו 

התרעות כאשר הם מגיעים ועוזבים 
מקומות שהוגדרו כשמורים.

מעקב אחר מיקום הילד
דעו היכן נמצא ילדכם בכל עת, בזמן 

אמת.

שינויים במספר החברים ברשתות 
החברתיות

דעו אם וכאשר קיים חשש לבריונות 
ברשת, במידה ומספר החברים/

עוקבים של ילדכם צנח במידה 
משמעותית.

מצב הסוללה
עקבו אחר מצב הסוללה של ילדכם.
האפליקציה שולחת אוטומטית את 

מיקומו של ילדכם אם מצב הסוללה 
שלו נמוך מ15% וזקוק לטעינה.



אפליקציית בוסקו שולחת 
התרעות להורים בכדי ליידע 
אותם שילדם זקוק לתשומת 

לב או סיוע.
בבוסקו נעשה שימוש 

בטכנולוגיה מתקדמת של 
machine learning האוספת 

מידע, מנתחת ומתריעה 
במקרים בהם דרושה 

התערבות.
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האפליקציה תשלח התרעה בכל 
פעם שמתרחש אחד מהמקרים 

הבאים:
מתקבל תוכן בלתי הולם	 
נקלטת הודעה בעלת תוכן 	 

פוגעני 
מזוהה שיחה המאופיינת 	 

במצב רוח לא טוב
התקבלה שיחה מאיש קשר 	 

שאינו מזוהה
ילדכם הגיע או עזב מקום 	 

שמור
זוהה שינוי משמעותי במספר 	 

החברים/עוקבים ברשתות 
החברתיות

קישור ההתחברות לא התקבל 
במכשירו של ילדי

במידה וקישור ההתחברות לא 
התקבל במכשיר הילד, גשו למסך 

המשפחה שלי במכשיר ההורה ולחצו 
על ״התחבר״ ליד שמו של ילדכם. 

לאחר הלחיצה, יופיע מסך ובו קוד בן 
8 תוים.

גשו למכשיר הילד, הורידו עצמאית 

את אפליקציית בוסקו, ולאחר 
הבחירה ב״ילד״ במסך ״מי משתמש 

במכשיר זה״, תתבקשו להזין את 
הקוד בן 8 התוים שהוצג במכשירכם, 

מכשיר ההורה.

היכן ניתן למצוא את מספר הלקוח 
של ילדי?

אם ברצונך לאתר את מספר הלקוח 
של ילדך, תוכל למצוא אותו בתחתית 

מסך עריכת הפרופיל של ילדכם.

כיצד בוסקו שומרת על פרטיות 
ילדיי?

בוסקו לעולם לא מאחסנת מידע 
אישי הנאסף ממכשיר ילדכם. המידע 
הנאסף מנותח ונמחק מיד לאחר מכן.

התרעה נשלחת להורה רק במקרה 
שאותר איום ע״י המערכת, כמו 
תוכן בלתי הולם, אך ההורה לא 

ייחשף לתוכן עצמו אלא רק לאזכור 
מצומצם.

שירותי המיקום אינם פעילים
אם נעשה חיבור תקין בין מכשיר 
ההורה ומכשיר הילד, אך לא ניתן 

לצפות במיקום הילד, אנא וודאו כי 

הבא מתקיים:
ה GPS במכשיר של ילדכם 	 

מסומן כפעיל
שירותי היקום מוגדרים 	 

כמאושרים עבור בוסקו 
במכשיר הילד.

המידע אודות ילדי אינו עדכני
אם המידע אודות ילדך אינו מעודכן, 

בדקו את הבאים:
האם מכשיר הילד פעיל	 
האם חיבור מכשיר הילד לרשת 	 

סלולרית/WiFi הינו תקין
האם אפליקציית בוסקו הוסרה 	 

ממכשירו של הילד
האם מאושר לאפליקציית 	 

בוסקו לעבוד ברקע ומצב חסכון 
בסוללה מבוטל.

הסטוריית ההתרעות מופיעה 
במסך התרעות



בוסקו שומרת באדיקות על 
פרטיותם של ילדיכם. אנו 

מעודדים את עצמאותם של 
הילדים ומכבדים את הצורך 

שלהם בפרטיות. לצד זה, 
אנו מאמינים כי עליהם לחוש 

תמיד בטוחים ומוגנים.

זו הסיבה שבוסקו מציעה 
להורים את האפשרות לנטר 

את פעילויות ילדיהם ובו בזמן 
לשמור על החופש שלהם.
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אפליקציית בוסקו מביאה עמה 
גישה חדשנית המציעה להורים את 

היכולת להגן על ילדיהם מבלי לחשוף 
אותם למידע עצמו. בוסקו לעולם לא 

חושפת את המידע שנקלט, לא עם 
ההורים ולא עם חברות צד שלישי. 

המידע מנותח ונמחק מיד לאחר 
מכן. הורים אשר יקבלו התרעה, 

יקבלו הודעה על הימצאות התוכן אך 
לא ייחשפו לו במלואו, זאת על מנת 
לשמור על זכותו של הילד לפרטיות.

במידה ומתקבלת התרעה על תוכן 
בלתי הולם, תתקבל תמונה זעירה 
מטושטשת, לא התמונה המקורית.
במידה ומתקבלת התרעה על מצב 
רוח לא טוב במהלך שיחה, יתקבל 

רק מידע אודות מצב הרוח ולא תוכן 
השיחה עצמה.

אבטחה 
סיסמאות וחיבור SSL שומרים על 

שרתי ומאגרי המידע של בוסקו.
בוסקו לא מאחסנת מידע שניתן 

להצליב למנויים )כמו למשל מספר 
הטלפון של הילד או כל סממן אחר(.

הימים הראשונים
בימים הראשונים שלאחר התקנת 

האפליקציה, בוסקו תלמד את הרגלי 
השימוש והשגרה היומיומית של 

ילדכם, כפי שייאספו ממכשיר הטלפון 
שלו.

ניתוח מצב רוחו של ילדכם יהיה 
זמין לאחר שיחת הטלפון הראשונה 

שיבצע.

התרעות על שיחות טלפון מאנשי 
קשר לא מזוהים, תוכן בלתי הולם 

והגעה/עזיבה של מקומות שמורים 
יחלו מיד לאחר חיבור מכשיר ההורה 

ומכשיר הילד.

חסכון סוללה
אפליקציית בוסקו מנטרת את 

פעילות ילדכם בכל עת ופועלת 
ברקע במכשירו.

על מנת לאפשר פעילות תקינה של 
האפליקציה, וכדי לאפשר לבוסקו 

להתריע במידה וילדכם זקוק לעזרה, 
על האפליקציה להיות תמיד פעילה.

בזמן הטעינה הראשונית של 
האפליקציה, תתבקשו לאשר 

לבוסקו לפעול תמיד ברקע, בניגוד 
להמלצות חסכון הסוללה.



תמיכה
אנו זמינים לכל שאלה או קבלת 

מידע.
מוזמנים לפנות אלינו בכתובת המייל: 

support@boscoapp.com

מידע נוסף
למידע מפורט על האפליקציה, גלשו 

לאתר שלנו:
www.boscoapp.com

תנאי שימוש
לפני ההרשמה לשירות, אנחנו 

ממליצים לכם לקרוא את מסמך תנאי 
השימוש:

www.boscoapp.com/terms-
of-use

פרטיות
אנו מחויבים לשמירה על פרטיותכם. 

קראו את מדיניות הפרטיות שלנו:
www.boscoapp.com/privacy-

policy
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