
 

  

תפעול ופיקוח             
 

 

 

                 

 סוף שיתוף במחשבה תחילה

 2020השבוע הלאומי לגלישה בטוחה 

 

 הפצת תמונות וסרטונים ברשת

 

תמונות וסרטונים. ובהם לשתף ולהפיץ בקלות תכנים,  והרשתות החברתיות מאפשרים האינטרנט

להגיע בזמן קצר לקהלים וד ומופצים במהירות רבה מאיכולים להיות מרגע שעלו לרשת, תכנים אלו 

מרחב האינטרנט רווי בתכנים, לכן ככל שהתוכן שעולה לרשת יהיה מקורי יותר, , זאת ועודעצומים. 

המתבטאת אהדה, מעניין יותר ופרובוקטיבי יותר, הוא יזכה לרוב לתשומת לב רבה יותר ול

 .'לייקים' ובשיתופים מצד הגולשים האחריםב

 

 מדוע זה עלול להיות מסוכן?

 ילדים ובני נוערובראשם  רשתה ושיתופים, משתמשימתוך רצון לצבור אהדה חברתית  ,לעיתים

בעיקר תמונות וסרטונים של עצמם או של  – פוגעניים וחושפנייםעלולים להעלות ולשתף בתכנים 

 אחרים. פעולה זו חושפת אותם למגוון סיכונים.

 

 :ברשת של עצמיסרטונים חושפניים בשיתוף תמונות ובצילום והסכנות 

 השולח מאבד את השליטה בתוכן ובהפצתו הלאהמרגע שהתוכן נשלח,  :אובדן שליטה 

  ידי מי שקיבל/ה אותואין לשולח שליטה על המשך ההפצה של התוכן על 

 תוכן גם אם מתחרטים, קשה ולעיתים בלתי אפשרי להסיר מהרשת : המידע נצחיות

 למנוע את המשך הפצתואו ששותף 

 שיתוף תמונות וסרטונים של עצמי בסיטואציות פגיעות עלול לחשוף עליי : פגיעה בפרטיות

 מידע שאעדיף לא לחלוק עם אחרים

 או לא ראוי של עצמי אשר שותף ברשת עלול לפגוע בי בעתיד  תוכן חושפני :פגיעה בחיים

קבלה לעבודה, וכן בסיטואציות בגיוס ליחידות מובחרות בצבא, בבסיטואציות שונות כגון 

 פחתיות שונותחברתיות ומש

 תמונות וסרטונים חושפניים של עצמי עלול לגרור בעקבותיו ניסיונות : שיתוף פגיעה מינית

 מינית מצידם של אחריםאו לפגיעה לסחיטה 

   

 :ברשת של אחריםפוגעניים של תמונות וסרטונים חושפניים או הסכנות בשיתוף והפצה 

 :פוגעת  שמופיע בהם מישהו אחרפוגעניים או  תכנים חושפנייםהפצת  פגיעה באחרים

  בהם ובפרטיותםפגיעה קשה 
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 מישהו אחר היא העברה הלאה של תכנים שמטרתם לפגוע ב: שיתוף פעולה ועמידה מהצד

השתתפות בפגיעה; אי עצירת ההפצה היא עמידה מהצד בעת שאחר נפגע. אלה פעולות 

 ובכוחכם להחליט לפעול אחרתאקטיביות 

 :ההפצה של תמונה או סרטון בעלי תוכן מיני ללא הסכמת המצולמים עלול עבירה פלילית 

העונש עליה הסרטונים", וה שמכונה בציבור "חוק לפי מ הטרדה מיניתעבירה של להיות 

  חמש שנות מאסר!עד  הוא

 

 ?כיצד ניתן להימנע

  פוגעניים תכנים חושפניים או הפצה של ו שיתוףלפני צילום,  מחשבה ושיקול דעתהפעלת

 כדי להימנע מפגיעה אפשריתברשת היא הפעולה היעילה ביותר 

 בזהירות עדיף לנקוט  ,לשיתוף התוכןבנוגע אם יש התלבטות . אם יש ספק אז אין ספק

 ולא לשתף. מונעת

 

בסימן "סוף שיתוף  9-14/2/2020בתאריכים  ייערך השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת

 פוגעניים ברשת.והפצה של תכנים חושפניים ו שיתוף, יתמקד במניעת צילוםו במחשבה תחילה"

 

מנהל , מורה)הורה,  ר משמעותיעל כך למבוג לדווחחשוב בכל מקרה של פגיעה בקטינים ברשת 

 . 105למוקד  24/7לפנות או ( ומהוכד הרשות לביטחון קהילתי
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