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 תקציר

הרחיב את ההגדרה  אשר, 1998 –לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח  א(5)א()3סעיף התקבל  2014בשנת 

במיניותו, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד  פרסום תצלוםשל הטרדה מינית כך שהיא תכלול גם 

)להלן: הפצת  הסכמתו לפרסום ניתנהם עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא והפרסבנסיבות שבהן 

מרכז המחקר והמידע של  ות מאסר על העוברים על עבירה זו.החוק קבע עונש של חמש שנ .סרטונים(

ו בגין הפצת תיקים שנפתחהנתונים על לקבל בבקשה  לפרקליטות המדינהו הכנסת פנה למשטרת ישראל

 –להלן עיקרי הממצאים  .סגירתםהעילות לעל ו ם אלהתיקיהטיפול ב וכן עלסרטונים, 

 מאפייני תיקי הפצת סרטונים

מהם בחלק  .רלבנטיה החוק סעיף את הכוללים תיקים 643 ישראל במשטרת נפתחו 2014-2017 בשנים

 ידועה. אינה  העבירה קורבנותזהות בחלק מהם אינה ידועה ו החשודיםזהות 

ש יובמקצתם ( יש חשוד יחיד %88שכמעט בכולם ) ,ידועה עולה החשודים זהותהתיקים שבהם בחינת ב

 יש מפיצים רבים.של אירועי הפצת סרטונים במקרים רבים ; זאת, למרות שיותראו  שני חשודים

ברים, ג הם שודיםהח (%92כמעט בכל התיקים שבהם זהות החשוד ידועה ), החשודיםבהתייחס למגדר 

 חשודים הם בגירים.תיקים, ההכלל מ 75%-בבבחינה לפי גיל עולה, ש ילדים.או נערים 

 ילדות.או הן נשים, נערות  הקורבנות (%83)שברובם  ,עולה ידועה הקורבנותזהות הם בהתיקים ש בבחינת

 . יםאו קטינ ותהם קטינ הקורבנות (44%) תיקיםהלל כמקרוב למחצית ב

  טוניםהטיפול בתיקי הפצת סר

איומים,  נעברו עבירות נוספות וביניהן: בגין הפצת סרטוניםבמשטרה ים מהתיקים שנפתחו בשני שליש

פגיעה בפרטיות, עבירות מין, סחיטה, פרסום דברי תועבה וכן תקיפה, חבלה גופנית חמורה או חטיפה. 

 לעבירות הנוספות עשויה להיות השפעה על המשך הטיפול בתיקי החקירה.

 נגנזו מאז כניסת חוק הסרטונים לתוקף ,בהם עבירות נוספות שלא נרשמולטיפול בתיקים  תייחסבה

מקרים שבהם הפצת סרטונים היתה העבירה בהתיקים  לסגירת העיקרית ההעיל. מתיקים אלה 84%

עקב "חוסר עניין נסגרו מהתיקים  14%-כ ( מהתיקים 71% היתה עילת "עבריין לא נודע" )היחידה, 

 עקב חוסר ראיות.  12%-לציבור" ו

מהם הועברו למחלקת  12%-התקבלה החלטה שיפוטית ו 2%-(, ב16%באשר לתיקים שלא נגנזו )

 התביעות המשטרתית או הפרקליטות לצורך גיבוש כתב אישום.

 סעיף בהם שנרשםכתבי אישום  108 הפרקליטותעל ידי המשטרה ועל ידי  הוגשו 2017-2014 בשנים

, 2018מרס  חודש עד .(ידועה יםהחשוד זהות שבהם תיקיםהמ 29%)ד םסרטוני הפצתל רלבנטיה החוק

  .שבתיקיהם נרשמה עבירת הפצת סרטונים נאשמים 17 הורשעו

 עורכים למניעת הפצת סרטוניםשמשטרת ישראל והפרקליטות פעולות 

וכן או ת הסרתל ,למניעת הפצת סרטוניםפועלות  ושל הפרקליטותת הסייבר של משטרת ישראל ויחיד

הסרת התכנים  תוך עבודה משותפת עם גורמים רשמיים ופרטיים בארץ ובעולם. ,אליו חשיפהצמצום ל

 מחוייבת אינהשכן פעולה זו היא וולונטרית ותלויה בשיתוף פעולה שלהם, הגורמים הפרטיים ידי -על

  .בחוק

חינוך,  -ות ממגוון תחומים צוהמופעל על ידי המשרד לביטחון הפנים ופועל בו  105מוקד לאחרונה נפתח 

ספטמבר חודש שהתקבלה ב 1972 המוקד, שהוקם מכוח החלטת ממשלהרווחה, משפטים וביטחון פנים. 



 

 20 מתוך 3 עמוד

 הכנסת   
 מרכז המחקר והמידע

ר
צי

ק
ת

 

)ובין היתר  שונות ברשת האינטרנט והסלולרבצורות לילדים ובני נוער שנפגעו  לטפל ולסייע נועד ,2016

פעולת המוקד קבעה שעליו לפעול תקציב ל הוקצהשהחלטת הממשלה שבה  על אף. מהפצת סרטונים(

, ורק בלבד בעברית בקביעותבמוקד ניתן  השירות. בכל שעות היממה, המוקד פועל בשעות היום בלבד

 ;הערבית בשפה ובפרט, נוספות בשפות שירות ניתן (במוקד האדם כח לשיבוץ בהתאם)בחלק מהזמן 

ם דיווחו על רמה גבוהה יחסית של שדווקא בני נוער ערבימראים  החינוך משרד שנתוני אף על, זאת

מתלמידי התיכון  15%בסקר ניטור אלימות שערך משרד החינוך, אלימות דיגיטלית, במיוחד בתיכון: 

בקרב תלמידי התיכון  6%לעומת , דוברי הערבית שנסקרו דיווחו על היותם קורבנות לסוג זה של אלימות

 .דוברי עברית

 הפצת סרטונים באירועי ה ולטיפוללמניעערכת החינוך פעולות מ

  ירועי אלימות א"אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם חוזר מנכ"ל משרד החינוך

על  שנודע לוספר ית בעל ידי מנהל ביצוע קבע שורת פעולות חובה ל )להלן: חוזר המנכ"ל( וסיכון"

הפנייתו לאנשי מקצוע ות ולהנחות את התלמיד הנפגע על ידי ללו :, ובהןהפצת סרטוניםאירוע 

, לבנות תוכניות התערבות לתלמיד הנפגע ולתלמידי בית לטיפול בנושאמקצועי לכנס צוות , יםרלבנטי

לבצע מול  ביחי המנהלשפעולות קבע  החוזר גם .ולדווח לגורמים שונים במערכת החינוך הספר

  .מבית הספר הילמשל השעי, התלמיד הפוגע

  חוזר  ;על אירועי הפצת סרטוניםשל מוסדות החינוך למשטרה ווח דימחייבת שבחקיקה הוראה אין

ה על אירועי הפצת סרטונים למשטרה או לרשויות הרווח לדווח הספרית במנהל מחייב את  להמנכ"

באירועי הפצת סרטונים המתמקדים במיניותו של האדם, אשר אינם  ;מין יחסי או עירום שכוללים

 תון לשיקול דעתו של מנהל המוסד החינוכי.עירום ויחסי מין הדיווח נכוללים 

  ,כחלק  ,נעשית במסגרת פעילות רחבה יותר סרטונים הפצת מניעתלמשרד החינוך התייחסות ככלל

, ואף לא על היקף התופעהעל  אינו אוסף נתונים המשרד .אלימות ומניעת ברשת הסכנות מניעתמ

משרד החינוך שהוזכר לעיל קובע היות שחוזר מנכ"ל  .הטיפול באירועים שנודעו לבתי הספר

יש חובת דיווח על אירועי הפצת סרטונים למשטרה או לרשויות הרווחה, פנינו שבמקרים מסוימים 

אינו אוסף  מתשובת המשרד עלה, כי גם הוא  ;למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםגם 

  .אירועים של פגיעה ברשתואף לא על כלל ה שהובאו לידיעתו יםנסרטוההפצת מקרי על  נתונים

  הכשרה זו יש מסגרות להכשרות צוותי חינוך בתחום הפגיעה ברשת, החינוך, למרות שמשרד על פי

 ויש צורך בהכשרה רחבה ומעמיקה יותר שתאפשר לאנשי החינוך לרכוש ידע בנושא.  אינה מספקת
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נגד עבירות של פרסום מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת עליזה לביא, והוא עוסק באכיפת החוק 

 רשויות לות יפעעוסק גם במסמך הללא הסכמתו. של אדם תצלומים, הקלטות או סרטים בעלי אופי מיני 

  .ובעבריינים העבירה רבנותוולטיפול בק, למזעור הנזקים מניעת עבירות אלולשונות 

 הוראות הקשורות בהפצת סרטונים .1

 1)להלן: החוק למניעת הטרדה מינית(. 1998-תשנ"חה שנים נחקק החוק למניעת הטרדה מינית, 20לפני 

: סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם האלהשהטרדה מינית היא אחד המעשים  ,במסגרת החוק נקבע

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר  2נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני; מעשים מגונים;

ת האמורות והתייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעו

לחוק למניעת הטרדה  10תיקון מס' התקבל  2014בחודש ינואר  3או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

פרסום  – הטרדה מיניתאשר קובע מעשה נוסף שמהווה  א( לחוק5)א()3סעיף במסגרתו נוסף  –מינית 

השפיל את האדם אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול ל תצלום, סרט או הקלטה של

לצורך פשטות הכתיבה, בהמשך המסמך נכנה סעיף זה של החוק  4.הסכמתו לפרסום או לבזותו, ולא ניתנה

 "הפצת סרטונים".   –בשם "חוק הסרטונים" ואת ההטרדה המינית שאותה הסעיף מתאר 

החוק למניעת הטרדה מינית נומקה התוספת בדבר הפצת הסרטונים של  10בדברי ההסבר לתיקון מס' 

שעם ההתפתחות הטכנולוגית, הולכת ומתפשטת תופעה של פרסום תצלומים, סרטים או הקלטות  ,בכך

י רוב כפגיעה בפרטיות בלבד, אך בדברי אלה נתפסו על פמעשים בעלי אופי מיני, שלא בהסכמת המצולמים. 

ביותר אשר יש  לנזק חמורהגורמת  ,מינית פגיעהגם כאל  יהםאללהתייחס מן הראוי  ההסבר נאמר כי

פסיקת פיצויים ללא  –ובכלל זה  להחיל עליה את הכלים המשפטיים שהחוק קובע באשר לעבירות מין

הוכחת נזק בהליכים אזרחיים, הוראות בתחום הפלילי המגינות על נפגעי עבירות מין והגנה מפני הטרדה 

  5עבודה ובמוסדות להשכלה לבוגרים.מינית במקומות 

 זהלחוק קבע גם ענישה ייחודית לעוברים על חוק  10נוסף על הרחבת ההגדרה להטרדה מינית, תיקון מס' 

סרטונים, דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו, על ידי הפצת )א(, המטריד מינית אדם 5על פי סעיף  –

  6.חמש שנות מאסר, דהיינו 1981 –"א לחוק הגנת הפרטיות, התשמ 5כאמור בסעיף 

במסגרת עבירות  במסגרת חוק ייעודי כאמור, ולא כלל אותה הטרדה מיניתהמחוקק התייחס לש היות

חובת הדיווח על עבירות מין המוסדרת בחוק  ,1977 –המין שבסימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"ז 

 7.העונשין אינה חלה על הפצת סרטונים

                                                 

 .1998חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח,  1
 .349-ו 348, סעיפים 1977 -חוק העונשין, תשל"ז כמשמעותם ב 2

 .1998חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח,  3
 -או הקלטה המתמקד במיניותו של אדם(, התשע"ג( )פרסום תצלום, סרט 9הצעת חוק למניעה הטרדה מינית )תיקון מס'  4

. יוזמי החוק: חברת הכנסת לשעבר יפעת קריב וקבוצת 2428ספר החוקים . 2014בינואר  8-החוק פורסם ברשומות ב  .2013
 חברי כנסת.

 שם. 5
 .1981 –חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  6

לדווח על  על פי החוק, יש .1977 -חוק העונשין, תשל"ז חובת דיווח על עבירות מין הנעשות בקטינים ובחסרי ישע נקבעה ב 7
עבירות המין האלו: אינוס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום, יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל, מעשה מגונה ועבירות 

 מין במשפחה ובידי אחראי על הסר ישע. 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/245_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/245_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_word/Law16/knesset-516.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law16/knesset-516.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2428.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/087_001.htm#Seif3
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm
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חוק  ליישוםעקרונות מנחים התווה  הנחיות שבהן הוא המדינה פרקליטהפיץ  2017ר בחודש פברוא

לכמה סוגיות  התייחסו אלוהנחיות  , לעניין פתיחה בחקירה והגשת כתב אישום בעבירה זו.הסרטונים

 8-וביניהן

 תבסס על ההגדרה ה, פרקליט המדינה היות שמונח זה לא הוגדר בחוק הסרטונים – מהו פרסום

עבירת פרסום  שבהקשר של הפצת סרטונים,וסיף הפרקליט ה 9.חוק העונשיןלכד 34עה בסעיף המופי

קבצים החשוד החזיק את הסרט, התצלום או ההקלטה בתיקיית שיתוף כאשר נמצא ש יכולה להתגבש

לכל משתמש אינטרנט המחובר  (כל עוד החשוד מחובר לתוכנת שיתוף הקבצים באינטרנטהמאפשרת )

עבירת פרסום על פי ההנחייה, כמו כן,  .להוריד את הקבצים למחשבו האישינה, אותה עת לתוכ

מעלה פרקליט המדינה , אנשים נוספים. נוסף על כך לכמהמתגבשת אם החשוד העביר את הפרסום 

 ,עניין זהל; לאופן פעולתה של תוכנת שיתוף הקבצים אם החשוד היה מודען ואת האפשרות לבח

לא צריך  אופן פעולתן של תוכנות אלול )או שטוען שאינו מודע( ודענו מאדם שאי האםלשאול  אפשר

  ?נגרמה עקב מעשיועה שהפגילהענש על 

 ?האם הוא הראשון שהפיץ את הסרטון ללא קבלת הסכמת  מיהו העבריין המבצע את עבירת ההפצה

ההנחיה, על פי  המצולם, או שכל אחד ואחד מהמשתתפים בשרשרת ההעברה יכול להיחשב לעבריין?

שיש לחקור הן החוליה  המרכזיותשתי החוליות חוליות, -בכל מקרה של שרשרת פרסום רבת ,ככלל

היות שלעיתים יש יותר  .הראשונה שהחלה את הפרסום, והחוליה שהפיצה את הפרסום ברבים

בין  חקירה להגיע, תוך מאמץ סביר, גם לחוליות בינייםעל המחוליה אחת בקצה שרשרת הפרסום, 

 יץ הראשון לבין המפיץ ברבים או לחוליות שלאחר המפיץ ברבים. המפ

 מיני יופץ לאחרים, שהפרסום ה צפההאם החשוד  – היסוד הנפשי של החשוד כלפי נסיבות העבירה

שהפרסום עלול  חשדהאם החשוד העביר את הפרסום לאדם אחד בלבד?  הואבהם ש ובעיקר במקרים

  שנשוא הפרסום לא נתן את הסכמתו לפרסום? ידעלהשפיל את האדם ולבזותו? האם החשוד 

 סרטונים חשודים בהפצת על פי הנחיית פרקליט המדינה,  – שיקולי "עניין ציבורי" בהעמדה לדין

גם כאשר מדובר בחשודים קטינים  ,שנמצאו לגביהם ראיות מספיקות להעמדה לדין יובאו לדין פלילי

ובהטמעת  באכיפת החוקאינטרס ציבורי הו העבירהל נוכח פגיעתה הקשה ש ,זאת ונעדרי עבר פלילי;

 –תישקל בנסיבות הבאות סגירת תיקים עם זאת,  .האיסור בקרב בני נוער

 בעת ביצוע העבירה; 15החשוד היה מתחת לגיל  -

 היקף תפוצת החומר הפוגע היה מצומצם; -

ו שניים חד אחלקו של החשוד במעגל ההפצה של החומר הפוגע לא היה גדול )העביר לאדם בודד א -

 והם שהפיצו בתפוצה רחבה(;

מידה מצומצמת של כאשר הפרסום כולל רק  ,לדוגמה ;רמת הפגיעה בפרסום נמוכה יחסית -

הגם שלגבי  –הסרט או ההקלטה נערכו בהסכמת הנפגע  ,, או כאשר התצלוםחשיפת אברי גוף

 פרסום התצלום לא ניתנה הסכמה.

                                                 

חקירה והעמדה לדין בעבירות של פרסום תצלומים, הקלטות  – 2.29הנחיית פרקליט המדינה מס'  הנחיות פרקליט המדינה, 8
 .2017בפברואר  1 או סרטים של אדם, בעלי אופי מיני, ללא הסכמתו.

כוללת כתב, דבר דפוס, חומר מחשב, או כל מוצג חזותי אחר וכן  1977-עונשין, התשל"זכד לחוק ה 34סעיף הגדרת פרסום ב 9
דברים שבעל כל אמצעי שמיעתי העשויים להעלות מילים או רעיונות בין לבדם ובין בעזרת אמצעי כלשהו. הפרסום כולל גם 

מצאים במקום ציבורי יכולים לשמוע או באמצעים אחרים בהתקהלות ציבורית או במקום ציבורי או באופן שאנשים הנ פה
אותם, או להשמיעם בשידורי רדיו או טלויזיה הניתנים לציבור, או להפיצם באמצעות מחשב בדרך הזמינה לציבור או 

הפצה בקרב אנשים או  – פרסום שאינו דברים שבעל פהלהציעם לציבור באמצעות מחשב. הגדרת חוק העונשין כוללת גם 
קום ציבורי יוכלו לראות או למכור או להציע למכירה בכל מקום שהוא, או להפיץ בשידורי טלויזיה הצגה באופן שאנשים במ

 הניתנים לציבור או להפיץ לציבור באמצעות מחשב בדרך הזמינה לציבור, או להציע לציבור באמצעות מחשב.

http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Guidelines/02.29.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Guidelines/02.29.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm#Seif51
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 בנסיבות אישיות מיוחדות. -

 - ןחבומקרה  עבירת הפצת סרטונים?ב מיהו העבריין

בתרחיש אופייני של הפצת סרטונים, אדם מצלם סרטון בעל אופי מיני )בחלק מהמקרים בהסכמת 

ם. מקבל הסרטון ללא הסכמת המצול שולח בטלפון ניידנטרנט או רשת האיל ומעלה אותוהמצולם( 

 ותולהמשיך ולהפיץ א ול בתורושכל אחד מהם יכ ,יכול להפיץ אותו למספר בלתי מוגבל של נמענים

 .של אותו סרטון תפוצה רחבה מאודללהביא . כך נוצרת שרשרת של העברות שעלולה דומהבאופן 

ה בדנמרק. היש אירועלהתייחסות אפשרית לאיתור חוליות רבות בשרשרת ההפצה, נביא  כדוגמא

שתות חברתיות של בר ההודיעה משטרת דנמרק על סיומה של חקירת אירוע של הפצ 2018בינואר 

 1,000-יותר מ הוגשו. עם סיום החקירה קיימים יחסי מיןמ 15מתחת לגיל  קטיניםסרטון, שבו נראו 

 מטרתתכן שיי שהשתתפו בשרשרת ההעברה של סרטון זה. ובגירים בני נוער כלפיכתבי אישום 

בעבירה  את הציבור ולעורר מודעות לכך שמדוברהרתיע היתה לדנמרק משטרת  הפעולות שנקטה

גורמי אכיפת רק לבין נממשטרת דאיתור החשודים התאפשר כתוצאה של שיתוף פעולה בין  פלילית.

  10רת פייסבוק.חבו מחוץ לדנמרק חוק

 סרטוניםהפצת  ם שנפתחו בגיןתיקינתוני משטרת ישראל על  .2

יין, שיש נצ. בפרק זה נביא את נתוני משטרת ישראל על תיקי חקירה שנפתחו בעקבות הפצת סרטונים

חוקים נוספים שיכולים להיות רלבנטיים לעניין הפצת סרטונים ברשת האינטרנט ובמדיה הסלולרית, אך 

  11.חוק הסרטוניםמטרתו של מסמך זה להתמקד ב

ינואר מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה למשטרת ישראל בבקשה לקבל נתונים על תיקים שנפתחו מאז 

 על ורק אך מעידים להלן שיובאו הנתוניםכי  ,יודגש .2017 שנת סוף ד, ענכנס לתוקףעת החוק  – 2014

  .בישראל הסרטונים הפצת תופעת היקף על ולא למשטרה שדווחו העבירות

 ראשית, – על חוק הסרטונים המורכבות שבניתוח נתוני המשטרהאת  לצייןיש ת הנתונים, גלפני הצ

 תיקים אלו 12.אינה ידועה ,העבירה ורבנותקשהם בסרטונים,  המשתתפים זהותשל תיקים  גדולבמספר 

בהקשר זה  .ים שאינם הקורבנותנ, ככל הנראה על ידי מתלונתלונה שהוגשה למשטרהנפתחו בעקבות 

על עבירות חשיפה הן עבירות ש) "עבירת חשיפה"משטרת ישראל אינה רואה בהפצת סרטונים כי  ,נציין

ואינה יוזמת  (לות רק בעקבות פעילות יזומה של המשטרהועל כן הן מתג אינן מדווחות למשטרהפי רוב 

יש הג העבירה קורבןבמקרים שבהם  – חשודיםשל תיקים אין  גדול במספר שנית, 13חקירות ללא תלונה.

  14בשרשרת הפרסום. המשתתפיםמיהם ודע או אינו מוסר תלונה במשטרה, ואינו י

                                                 

 הודעת דובר משטרת דנמרק: 10

Over 1000 unge sigtes for distribution af seksuelt krænkende materiale. 
, המגדיר פגיעה בפרטיות בין השאר "צילום אדם כשהוא ברשות 1981 –חוק הגנת הפרטיות התשמ"א בין חוקים אלה:  11

היחיד", "פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו", ו"פרסומו או מסירתו של דבר 
( האוסר לפרסם תמונתו של קטין שמלאו 24)סעיף  1960-חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך שהושג בדרך פגיעה בפרטיות". 

  .7719-חוק העונשין, התשל"זלו חמש שנים אם הפרסום עלול להביא לזיהויו. 
 נעיר כי יש אפשרות שהם צולמו מחוץ לגבולות המדינה והם נשלחים לנמען בישראל ברשת האינטרנט או הסלולר. 12
עבירות שוחד, סמים, אמצעי לחימה והימורים. סנ"צ  -דוגמאות לעבירות חשיפה שנמצאות בליבת העשייה של המשטרה  13

 .2018ביוני,  19-בינואר ו 15אל, שיחות טלפון, שגיב, קמ"ד מחקר וסטטיסטיקה, משטרת ישר-דוידי גרדר
 .2018במרס  19שם, גל יונה, מתאמת קשר עם הכנסת, המשרד לביטחון הפנים, דואל,  14

https://www.politi.dk/da/aktuelt/presse/Presserum/#/pressreleases/over-1000-unge-sigtes-for-distribution-af-seksuelt-kraenkende-materiale-2373826
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/087_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/305_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm
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שחלקן  עבירות נלוותבגין הפצת סרטונים יש נוסף על כך, חשוב לציין שבחלק מתיקי החקירה שנפתחו 

יתכן שהטיפול בתיקים אלו יהיה שונה מהטיפול ; יחמורות )כמו סחיטה באיומים, עבירות מין ועוד(

טיפול המשך העל מצבים מורכבים אלו יכולים להשפיע  הפצת סרטונים. ות שלעביררק בתיקים שבהם יש 

  15.בהם הגשת כתבי אישוםו על א סגירתםההחלטה על בתיקים, ובין היתר על 

 16מאז כניסת החוק לתוקף חוק הסרטונים מספר תיקי .2.1

סרטונים, ת סעיף חוק האוכוללים שנפתחו  כלל התיקיםנתוני משטרת ישראל על  1 בתרשים הלן יובאול

 .2017-2014בכל אחת מן השנים 

 2017-2014 תיקי הפצת סרטונים שנפתחו בשנים. 1 תרשים

 

 643במשטרה  נפתחו 2017עד סוף מאז שחוק הסרטונים נכנס לתוקף וכי  ,עולה 1 שיםבתרמהנתונים 

מספר התיקים  ,לתוקף נכנס החוקשבה שנה , ה2014שנת ב .רלבנטיהחוק ה הכוללים את סעיף תיקים

תכן גם שמספר י, אך ילחוק החדשתכן שהסיבה לכך היא חוסר מודעות יתיקים(; י 111הקטן ביותר )היה 

הפצת  המספר הגדול ביותר של תיקי. עלייה בשימוש ברשתות החברתיותבהתאם לם גדל, האירועי

  .(תיקים 193) 2015שנת נפתח ב סרטונים

 17תיקי הפצת סרטוניםחשודים בהמספר  .2.2

 הנותרים תיקיםה 274-ב( זהות החשודים ידועה, ואילו 57%-תיקים )כ 369-בשנפתחו,  תיקיםה 643בין 

)בחלק  חשודים 437 נרשמו ידועה החשודים זהות שבהם בתיקים; אינה ידועה( זהות החשודים %43-)כ

בפילוח לפי  ,ידועה ים שזהותםהחשודאת נתוני המשטרה על להלן נציג  .מהתיקים יש יותר מחשוד אחד(

 .מספר החשודים בכל תיק

                                                 

 .2018במרס  19גל יונה, מתאמת קשר עם הכנסת, המשרד לביטחון הפנים, דואל,  15
 שם. 16
 שם.  17
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 2017-2014 ,תיקב לפי מספר החשודים סרטוניםהפצת  תיקי. 2 תרשים

 

תיקים, שהם  324בגין הפצת סרטונים )שנפתחו שכמעט בכל תיקי החקירה  ,עולה 2ם מהנתונים בתרשי

 (%12-כם, תיקי 45) בחלק קטן מהםורק  אחד( יש חשוד מהתיקים שבהם זהות החשוד ידועה %88-כ

  .החשודים גדול יותר מספר

, יש הפרסוםת הקשר זה, ונוכח אופייה של עבירת הפצת סרטונים שבה יש יותר מחולייה אחת בשרשרב

ם האמור מייצג נאמנה את מספר המעורבים באירועים שבגינם נפתחו יהאם מספר החשוד לשאול

 ?החקירות

 18פילוח התיקים לפי הגיל והמגדר של החשודים ושל קורבנות העבירה .2.3

ם של הותידועה ז מהם 369-בו ,תיקי הפצת סרטונים 643רשומים במערכת המיחשוב של משטרת ישראל 

יוצגו נתוני משטרת ישראל על  3בתרשים  .בחלק מהתיקים יש יותר מחשוד אחד( ,כאמור) חשודיםה

 )קטין/בגיר(. וגיל החשוד מגדרתיקים אלו, בפילוח לפי 

 2017-2014סרטונים, לפי מגדר וגיל החשוד, הפצת יקי . ת3תרשים 

 
  –עולים הממצאים הבאים  3מהנתונים בתרשים 

                                                 

 .2018במרס  19, דואל, גל יונה, מתאמת קשר עם הכנסת, המשרד לביטחון הפנים 18

88%, 324, חשוד אחד

9%, 32, שני חשודים
3%, 13, בין שלושה לשבעה חשודים

265
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19 12
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  :בגירים או קטינים ובמיעוטם  ( יש חשודים92%, תיקים 341) תיקיםכל הבכמעט מגדר החשודים

 .בגירות או קטינות –( יש חשודות 8%-)כ

 19תיקים( או בגירות ) 265רבעים מהתיקים, החשודים הם בגירים )-בכשלושה :החשודים גיל 

 תיקים(.  12תיקים( או קטינות ) 76תיקים(. בכרבע מהתיקים, יש חשודים שהם קטינים )

בפילוח  העבירה ם של קורבנותזהות התיקים שבהם ידועה 501נתוני המשטרה על  4לן יוצגו בתרשים לה

  .הקורבן גילמגדר ולפי 

 2017-2014, הקורבןסרטונים, לפי מגדר וגיל הפצת . תיקי 4תרשים 

 

  –עולים הממצאים הבאים  4מהנתונים בתרשים 

  :ו נשים, נערות או ילדות.מהתיקים הקורבנות הי 83%-בכמגדר הקורבנות  

 תיקים(.  33תיקים( או קטינים ) 187מהתיקים הקורבנות היו קטינות ) 44%-גיל הקורבנות: ב  

 19עבירות נוספות שדווחו בתיקי הפצת סרטונים .2.4

 . 5כמוצג בתרשים  ,שליש מתיקי הפצת הסרטונים דווחו עבירות נוספות-בשנילפי נתוני המשטרה, 

  2017-2014הסרטונים שבהם נרשמו או לא נרשמו עבירות נוספות,  הפצת. תיקי 5תרשים 

 

                                                 

 .2018במרס  19גל יונה, מתאמת קשר עם הכנסת, המשרד לביטחון הפנים, דואל,  19

54

227

33

187

בגירים   בגירות קטינים קטינות

ם
קי

תי
ר 
ספ

מ

66%, 426, עבירות נוספות

34%, 217, ללא עבירות נוספות
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מפרטת את העבירות הנוספות שנרשמו בתיקים אלה; יצויין, כי בתיקים שבהם נרשמו עבירות  1טבלה 

 נוספות יכולה להיות יותר מעבירה נוספת אחת בכל תיק.

 2017-2014, בתיקי הפצת סרטונים נוספות. עבירות 1טבלה 

 וספותנשבהם נרשמו עבירות מספר התיקים  עבירהסוג ה

  266 20עבירות על הסדר הציבורי

  173 21עבירות מין

  83 22עבירות רכוש

  64 23עבירות כלפי המוסר

  14 24עבירות נגד גוף

  4 25אחר

 604 סך הכל

 

פרטיות, כי העבירות הנפוצות שנלוו לעבירת הפצת סרטונים היו פגיעה ב ,עולה 1מהנתונים בטבלה 

תקיפה, חבלה  –תיקים נרשמו גם עבירות נגד גוף  14-איומים, עבירות מין, סחיטה ופרסום דברי תועבה. ב

 גופנית חמורה או חטיפה.

 סטטוס הטיפול בתיקי הפצת סרטונים ועילות סגירת תיקי חקירה .2.5

 טוס הטיפולסטב רק 2, נתמקד בטבלה נלוות יש השפעה על הטיפול בתיקהשלעבירות לנוכח האפשרות 

שאין סטטוס הטיפול בתיקים שבהם יש עבירות נלוות, היות יוצג לא ; עבירות נלוות איןבתיקים שבהם 

 .בנפרד נתונים שמאפשרים ניתוח של הטיפול בכל עבירהבידינו 

 2017-2014 ביןנפתחו אין בהם עבירות נלוות, שש תיקי הפצת סרטונים. סטטוס הטיפול ב2טבלה 

 סך הכל 2017 2016 2015 2014 סטטוס הטיפול

 18626 36 53 53 44 גנוז או בתהליך סגירה

 26 13 6 7 - 27פרקליטות או תביעות

 5 - - 4 1 החלטה שיפוטית

 5 4 1 - - בחקירה או בהמתנה

 22228 53 60 64 45 סך הכל

                                                 

 תיקים(. שם. 72תיקים(, איומים ) 112עיקר העבירות על הסדר הציבורי: פגיעה בפרטיות ) 20
ס וסוגים אחרים של מעשים מגונים. תיקים(, וכן אינו 50תיקים(, הטרדה מינית ) 105עיקר עבירות המין: מעשה מגונה בכח ) 21

 שם.
 תיקים(. שם. 19תיקים( ועבירות נגד המחשב ) 61עיקר עבירות הרכוש: סחיטה ) 22
 עיקר עבירות המוסר: פרסום דברי תועבה ועבירות סמים. שם. 23

 בין העבירות נגד גוף: תקיפה, חבלה גופנית חמורה, חטיפה, כפיה ומאסר שווא. שם. 24
 " נכללות עבירות ביטחון, עבירות כלכליות ועבירות רישוי.בקטגוריה "אחר 25
 תיקים שנגנזו ושני תיקים שהיו בתהליך סגירה בעת העברת הנתונים לידינו. שם. 184בנתונים אלו כלולים  26
 תיקים אלו הועברו לגיבוש כתב אישום בפרקליטות או במחלקת התביעות של המשטרה. שם. 27

( וגם מערך נתונים 5תיקים ללא עבירות נוספות )ראו תרשים  217גם מערך נתונים שבו רשומים משטרת ישראל מסרה לידינו  28
 . אין בידינו הסבר להבדל זה בנתונים.222ובו מספר התיקים ללא עבירות נוספות הוא 
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עבירות  בהם שאיןתיקים  186נגנזו עולה, כי מאז כניסת חוק הסרטונים לתוקף  2מהנתונים בטבלה 

 26; התיקים שאין בהם עבירות נוספותמ 84%-כשהם בסעיפי חוק נוספים על חוק הסרטונים, 

( הועברו לטיפול בפרקליטות או במחלקת התביעות 12%-מהתיקים שלא נרשמו בהם עבירות נוספות )כ

יו של המשטרה, לבחינת האפשרות לגיבוש כתב אישום; בעת העברת הנתונים לידינו חמישה תיקים ה

בלבד  2%-החלטה שיפוטית התקבלה בעניינם של חמישה תיקים, שהם כבחקירה או בהמתנה לחקירה. 

. נציין, שכל התיקים שלגביהם התקבלה החלטה שיפוטית נפתחו מהתיקים שאין בהם עבירות נוספות

 ; יש לזכור שהנתונים שמועברים על ידי המשטרה הם דינמיים, כך שסביר להניח2015-2014בשנים 

שבעתיד לפחות חלק מהתיקים שנמצאים כעת בפרקליטות או במחלקת התביעות המשטרתית יעברו 

 לטיפולו של בית המשפט.

תיקי  186ם של העילות לסגירתלבקשת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המשטרה העבירה נתונים על 

 .3. להלן נתונים אלו בטבלה לעיל שהוזכרו, סרטוניםההפצת 

 29ושלא נרשמו בהם עבירות נוספות 2014-2017לסגירת תיקים שנפתחו בשנים . עילות 3טבלה 

 תיקים ללא עבירות נלוות עילת הסגירה 

 (70.4%) 131 עבריין לא נודע )שיעור מכלל התיקים

 (14%) 26 חוסר עניין לציבור 

 (12.4%) 23 חוסר ראיות 

 (3.2%) 6 אחר

 (100%) 186  30סך הכל

, היתה וספותשאין בהם עבירות נ תיקים לסגירת ביותר השכיחה העילהש ,ראיםמ 3הנתונים בטבלה  

 " נרשמהחוסר עניין לציבור. עילת "שנסגרו מהתיקים 70%-כתיקים, שהם  131 –עילת "עבריין לא נודע" 

 3%-כהתיקים,  שארמהתיקים שנסגרו;  12%-בכ נרשם מהתיקים שנסגרו; חוסר ראיות 14%-בכ

 .סגרו בעילות אחרות, נמהתיקים שנסגרו

 כתבי אישום וענישה .2.6

בפרק זה יובאו נתונים שהתקבלו מהמשטרה ומפרקליטות המדינה, על כתבי אישום שהוגשו בתיקי הפצת 

 סרטונים.

תיקי הפצת סרטונים שבהם זהות החשודים ידועה. להלן  369נפתחו במשטרה  2017-2014כאמור, בשנים 

הן על ידי מחלקת התביעות  –אלו בכל אחת משנים  שהוגשו האישוםכלל כתבי נתונים על  6יוצגו בתרשים 

היות שעל פי רוב חולף זמן מהגשת התלונה במשטרה ועד לגיבוש  המשטרתית והן על ידי הפרקליטות.

 כתב אישום, להערכתנו חלק מכתבי אישום אלה לא הוגשו בהכרח בשנה שבה נפתח התיק במשטרה.

 

                                                 

 שם. 29
 נו. שם.תיקים שנגנזו ושני תיקים שהיו בתהליך סגירה בעת העברת הנתונים לידי 184בנתונים אלו כלולים  30
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 2014-201731ספר כתבי אישום שהוגשו בגין הפצת סרטונים, מנתוני המשטרה על . 6תרשים   

 

שבהם נכלל סעיף החוק כתבי אישום  108וגשו ה 2017-2014בשנים עולה, כי  6מהנתונים בתרשים 

)כאמור חלקם הוגשו  מהתיקים שבהם ידועה זהותו של החשוד 29%-, שהם כסרטוניםלהפצת  רלבנטיה

  .(המשטרה של התביעות חלקתמ ידי לעל ידי הפרקליטות וחלקם ע

 -תיקים  27-התקבלה החלטה שיפוטית ב למועד העברת הנתונים לידינועוד עולה מנתוני המשטרה, כי עד 

 32.ים בהם הוגש כתב אישוםרבע מהתיק

וכלול בהם  שהוגשו על ידי הפרקליטות, על כתבי אישום מהפרקליטותלהלן יובאו נתונים שהתקבלו 

שאין אפשרות להשוות בין מספר תיקי החקירה  ,יודגש 33פצת סרטונים.לה רלבנטיסעיף החוק ה

, שכן לפחות בחלק בין מספר התיקים שהפרקליטות פתחהשהמשטרה העבירה לפרקליטות, ל

 34כמה תיקי חקירה משטרתיים לתיק פרקליטות אחד. איחדהמהמקרים הפרקליטות 

בכל אחת מהשנים מאז נכנס לתוקף  חהשהפרקליטות פת תיקיםיובאו נתוני הפרקליטות על  4בטבלה 

 הגדירה סעיפי חוק שונים, וביניהם חוק הסרטונים. המשטרהחוק הסרטונים; בתיקים אלו 

נתוני הפרקליטות על תיקים שבהם המשטרה קבעה סעיפי עבירה רלבנטיים לגיבוש כתב . 4טבלה 

 201835מרס -2014אישום בגין עבירה על חוק הסרטונים, 

 מספר תיקים שנת פתיחת התיק

2014 3 

2015 7 

2016 1 

2017 1 

 1 במרס 6עד , 2018

 13 סך הכל

                                                 

 .2018במרס  19גל יונה, מתאמת קשר עם הכנסת, המשרד לביטחון הפנים, דואל,  31

תיקים שנרשמו  22-התיקים שהתקבלה בהם החלטה שיפוטית כוללים חמישה תיקים שלא נרשמו בהם עבירות נוספות ו 27 32
 בהם עבירות נוספות. שם.

. מורן לביא, פרקליטה ביחידת הניהול של 2018במרס  51אור סערוני, מתמחה בלשכת פרקליטות המדינה, דואל,  33
 .2018במרס,  26הפרקליטות, שיחת טלפון, 

 .2018במרס  26מורן לביא, פרקליטה ביחידת הניהול של לשכת פרקליטות המדינה, שיחת טלפון,  34
 .2018במרס  15אור סערוני, מתמחה בלשכת פרקליטות המדינה, דואל,  35
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 ( 2018ועד למועד העברת הנתונים לידינו )מרס  מאז שחוק הסרטונים נכנס לתוקף, 4על פי הנתונים בטבלה 

ם תיקי 13-עשרה מעוד על פי נתוני הפרקליטות,  36ם.תיקים בגין הפצת סרטוני 13 בפרקליטותנפתחו 

, תיק אחד הועבר לטיפול התביעה בתיק אחד הוגש כתב אישום. אלו נגנזו ללא הגשת כתבי אישום

 המשטרתית, ובתיק אחד טרם התקבלה החלטה.

לדברי מורן לביא, פרקליטה ביחידת הניהול של הפרקליטות, יש מקרים )ובין היתר בתיקי הפצת סרטונים( 

ם בגין סעיפי עבירה שלא נקבעו על ידי המשטרה. שבהם הפרקליטות מחליטה על הגשת כתבי אישו

והנתונים על כך יובאו  4על אלו שהוצגו בטבלה  בנוסףכתבי אישום הגישה בעקבות כך, הפרקליטות 

 5.37בטבלה 

מרס -2014, שהוגשו בגין עבירה על חוק הסרטונים אישוםהכתבי כלל  פרקליטות עלה. נתוני 5טבלה 

2018 

 ר כתבי אישוםמספ ת הגשת כתב האישוםשנ

2014 6 

2015 8 

2016 13 

2017 14 

 3 במרס 6עד , 2018

 44 סך הכל

 

כתבי אישום בגין  44מאז שחוק הסרטונים נכנס לתוקף הגישה הפרקליטות , 5על פי הנתונים בטבלה 

אחד מהם הוגש במסגרת תיק חקירה שבו ואילך; כאמור,  2016כשני שליש מהם משנת  - הפצת סרטונים

  38ביוזמת הפרקליטות.מהם סעיף זה נקבע  43-בא(, ו5)א()3טרה קבעה את סעיף המש

עוד עלה מתשובת הפרקליטות לשאלתנו, כי עקב מגבלות מערכת המיחשוב שלהם הם אינם יכולים 

כתבי  16-ב, מערכת המיחשוב מאפשרת להעריך כי החשודים; באשר לגיל הנפגעיםלהעביר נתונים על גיל 

  39כתבי האישום שהפרקליטות הגישה, לפחות אחד החשודים הינו קטין. 44 אישום מתוך

 הרשעות בתיקי הפצת סרטונים

 17הסתיים בהרשעה ההליך השיפוטי בעניינם של , 2018במרס עד למועד העברת הנתונים לידינו 

ב , כך שלפחות בחלק מהמקרים נגזר על נאשם אחד יותר מרכימרכיבי ענישה 41ונגזרו עליהם  נאשמים

מוצגים במסמך, היות שנתוני הפרקליטות  אינםגם מאסר וגם קנס(. נתונים אלו  –ענישה אחד )למשל 

כוללים גם תיקים שבהם נרשמו סעיפי עבירה נוספים ואיננו יודעים האם ענישה זו נקבעה בשל הפצת 

הפיק נתונים הסרטונים או בשל העבירות הנלוות. עקב מגבלות מיחשוב, אין באפשרותה של הפרקליטות ל

 40על רכיבי הענישה שהוטלו בגין העבירות על חוק הסרטונים לבדו.

                                                 

 . שם.2018-ואחד נפתח ב 2014-2017ו בשנים מתיקים אלה נפתח 12 36
. מורן לביא, פרקליטה ביחידת הניהול של 2018במרס  15אור סערוני, מתמחה בלשכת פרקליטות המדינה, דואל,  37

 .2018ביוני  27-ו 2018במרס,  26הפרקליטות, שיחות טלפון, 
 שם. 38

 שם.  39
 שם. 40
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 ומשטרת ישראלפרקליטות על ידי ה מהרשת תכנים פוגענייםהסרת  .3

של הסרת התכנים הפוגעניים מהרשת או  , התייחסה גם לנושאהנחיית פרקליט המדינה שהוזכרה לעיל

כוללת על פעולות אלו היא של מחלקת הסייבר על פי ההנחייה, האחריות ה צמצום הגישה אליהם.

  – בשני מישוריםלפעול  , אשר באפשרותהבפרקליטות המדינה

 על אפשרותו לבקש את הסרת התוכן האסור מהפלטפורמה המקוונת שבה הואנפגע העבירה  עוייד 

 .מוצג או שדרכה הוא מונגש לציבור

 ינה לספקיות השירות המקוונות )רשתות הגשת בקשה "משפטית" ]המרכאות במקור[ של המד

, כאשר הסרת התוכן נמצאת חברתיות, ספקיות שירותי אירוח, מנועי חיפוש וכדומה( להסרת התוכן

 41.באחריות מחלקת הסייבר של הפרקליטות

צעדים שהן נוקטות ל התייחסולבקשת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הפרקליטות ומשטרת ישראל 

  42.יםרלבנטיגורמים תכנים האסורים מרשת האינטרנט, על ידי פניות ללקידום מחיקה של ה

צמצום הנזק שכבר נגרם  םה המנחים את פעולותיה העקרונות, הפרקליטותעל פי מחלקת הסייבר של 

לשם כך, מחלקת הסייבר של הפרקליטות פונה לספקיות  .ולא במבצע העבירה ,והתמקדות בעבירה

דולות ולגופים נוספים בתחום האינטרנט בבקשות להסרת תוכן, חסימת אינטרנט, לרשתות החברתיות הג

משתמשים המפרסמים תכנים אסורים, סינון תכנים מתוצאות חיפוש באינטרנט והגבלת הגישה אליהם. 

הגופים השונים מעולם האינטרנט נענים לבקשות באופן , חלקת הסייבר של הפרקליטותמ על פי

  43.ת בדיןלא מכח הוראה מחייבוולונטרי ו

 בקשות 20-מחלקת הסייבר של הפרקליטות הגישה יותר מ 2017מתחילת שנת לפי נתוני הפרקליטות, 

 44פה לתכנים המפרים את חוק הסרטונים.ילהסרת תוכן או צמצום חש

הסרת  ספקיות השירות השונות נענות לבקשות , על פי רובמחלקת הסייבר של הפרקליטותעל פי תשובת 

שמירה בהתמודדות בתחום הפצת הסרטונים וביניהם   אחרים קשייםיש לפי התשובה עם זאת,  ;התוכן

וכן  ,העלאתם המחודשת לרשת האינטרנטל שעשויה להביא, של החומרים האסורים בידיים פרטיות

ומקשה על הסרתו וצמצום  שיוצר התעניינות בסרטון ,סיקור תקשורתי של אירועי הפצת סירטונים

אלו יש צורך בפעולה חוזרת ונשנית להסרת התוכן בכל פעם שהוא מועלה מחדש  החשיפה אליו. במקרים

  45לרשת.

לפי תשובת ; יחידת הסייבר של משטרת ישראלפעילות דומה של הסרת התכנים מהרשת נערכת על ידי 

פועלת ככל הניתן להסרת סרטונים משטרת ישראל למרכז המחקר והמידע של הכנסת, יחידת הסייבר 

לשם טיפול  השירות הבינלאומיות וכן למדינות זרות ספקיותואף פונה לכל  בישראלפוש ממנועי החי

                                                 

חקירה והעמדה לדין בעבירות של פרסום תצלומים, הקלטות  – 2.29הנחיית פרקליט המדינה מס'  הנחיות פרקליט המדינה, 41
 .2017בפברואר  1 או סרטים של אדם, בעלי אופי מיני, ללא הסכמתו.

. רפ"ק טל ויתקון, יועצת משפטית, יחידת הסייבר, 2018במרס  15 אור סערוני, מתמחה בלשכת פרקליטות המדינה, דואל, 42
 .2018במרס  19דואל, המשרד לביטחון הפנים, גל יונה, מתאמת קשר עם הכנסת, משטרת ישראל. הועבר על ידי 

 .2018במרס  15אור סערוני, מתמחה בלשכת פרקליטות המדינה, דואל,  43
 .שם 44
 שם. 45

http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Guidelines/02.29.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Guidelines/02.29.pdf
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ולכן אין  אל לא מסרה נתונים על פעולות אלומשטרת ישר 46בהסרה, בהתאם לחוקי המדינות השונות.

 באפשרותינו לדעת באיזה היקף הן מבוצעות.

 ברשתבאירועי פגיעה לילדים ובני נוער סיוע  – 105מוקד פעילות 

מוקד לאומי לטיפול, הכוונה וסיוע במקרים של פגיעה בילדים  – 105מוקד נפתח  2018בסוף פברואר 

חינוך, רווחה, משפטים וביטחון פנים. בשיחת טלפון  -תחומי -ובני נוער ברשת. המוקד מאוייש בצוות רב

המוקד  47.ת היממהלא בכל שעושערכנו עם צוות המוקד נמסר לנו שהוא פתוח שבעה ימים בשבוע, אך 

, מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער 1972הוקם ותוקצב במסגרת החלטת הממשלה 

ל בכל שעות ופעעל המוקד ל. בהחלטה זו נקבע, בין היתר, כי 2016(, מספטמבר "רמאו מערךברשת )

תאם לשיבוץ כח גם בערבית וברוסית, בה וחלק מהזמןנכון להיום השירות ניתן בעברית  48.היממה

אמנם בהחלטת הממשלה לא נקבע לאילו שפות יונגש השירות, אולם בסקר ניטור  49האדם במוקד.

האלימות שמשרד החינוך ערך בשנת הלימודים תשע"ז, דווקא בני נוער ערבים דיווחו על רמה גבוהה 

נסקרו דיווחו מתלמידי התיכון דוברי הערבית ש 15%יחסית של אלימות דיגיטלית, במיוחד בתיכון: 

 11%-בקרב תלמידי התיכון דוברי עברית(, ו 6%על היותם קורבנות לסוג זה של אלימות )לעומת 

מתלמידי  9%מתלמידי חטיבות הביניים הערבים דיווחו על היותם קורבנות לאלימות דיגיטלית )לעומת 

 בקרב רשתב היפגעות של יותר גבוהה שכיחות על הנתונים נוכח 50החטיבות דוברי העברית(.

יש לשאול האם אין צורך בכללים מחייבים באשר להנגשה לשונית של השירות  ,הערבים התלמידים

 ולשפות נוספות, בהתאם לצורך. לשפה הערבית

 
 פעילות מערכת החינוך לטיפול באירועי הפצת סרטונים ולמניעתם .4

סרטונים וכרבע מהחשודים מחצית מקורבנות עבירת הפצת הקרוב לכאמור, על פי נתוני משטרת ישראל, 

בביצועה הם קטינים, וסביר להניח שרובם תלמידים במערכת החינוך. בפרק זה יובא מידע שנמסר על ידי 

 משרד החינוך על פעולותיו למניעה וטיפול במקרים אלו. 

עורך ניטור של מצבי פגיעה ואלימות השיב לשאלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כי הוא משרד החינוך 

)שהוזכר " אלימות ניטור סקרובמסגרת ", הנערך בכל שנה בשליש מבתי הספר, אקלים"ב מיצבמסגרת 

 תספציפי אין שאלה בסקר ניטור אלימות 51הנערך מדי שנתיים בקרב מדגם מייצג של בתי ספר.לעיל( 

ופי ופצה תמונה שלהם )לא בהכרח תמונה בעלת אה האם לעניין הפצת סרטונים, אך התלמידים נשאלים

בקרב  2%-שיעור המשיבים בחיוב על שאלה זו היה כ זתשע"בשנת הלימודים  .מיני( במטרה לפגוע בהם

 ( ט-בקרב תלמידי כיתות חטיבות הביניים )כיתות ז 3%-, כ('ו-'כיתות אבתי הספר היסודיים )תלמידי 

                                                 

המשרד גל יונה, מתאמת קשר עם הכנסת, פטית, יחידת הסייבר, משטרת ישראל. הועבר על ידי רפ"ק טל ויתקון, יועצת מש 46
 .2018במרס  19דואל, לביטחון הפנים, 

7:30- –. יום ו' 21:00-7:30 –; ימים ב', ג', ד' 15:00-7:30 –במועד כתיבת המסמך שעות הפתיחה של המוקד הן: ימים א' וה'  47
 .2018ביוני  20שיחת טלפון עם צוות המוקד,  .10:00-17:00 –; שבת 14:00

 27, מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת )מערך מאו"ר(, 34-של הממשלה ה 1972החלטת ממשלה  48
 .2016בספטמבר 

 .2018ביוני  20ד, שיחת טלפון עם צוות המוק 49
אלף תלמידים ממדגם מייצג שכלל חלק מהכיתות בכל  24-במחקר ניטור האלימות האחרון של משרד החינוך השתתפו כ 50

דתי והערבי. הרשות הארצית למדידה והערכה -בתי ספר מהחינוך הממלכתי, הממלכתי 448-י"א( ב-שכבה )בכיתות ד'
-ניטור רמת האלימות בבתי הספר לפי דיווחי תלמידים, נתונים מתוך סקרי ניטור אלימות תשס"ט בחינוך, משרד החינוך,

 . 2018, מרס תשע"ז
 שם. 51

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1972
http://meyda.education.gov.il/files/Rama/Nitur_Alimut_Report_Students_2017.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Rama/Nitur_Alimut_Report_Students_2017.docx
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הערבי היה שיעור  תלמידי תיכון שלומדים בחינוך בקרבב(; "י-'בקרב תלמידי התיכון )כיתות י 4%-וכ

  %8.52-כ -כפול המשיבים בחיוב 

 טיפול מערכת החינוך באירועי הפצת סרטונים .4.1

שעל מפרט פעולות חובה ופעולות רשות, ( )להלן: חוזר המנכ"ל 2015אפריל מחוזר מנכ"ל משרד החינוך 

  53.כאשר נודע לו על אירוע הפצת סרטוניםהצוות החינוכי לבצע 

 טוניםדיווח על אירועי הפצת סר

חלה על אנשי  באילו מקריםחוק הסרטונים, ראשית נתמקד בשאלה  באכיפתשמסמך זה מתמקד  היות

היות שהמחוקק התייחס להטרדה , 1כאמור בפרק  .על אירועי הפצת סרטונים חובת דיווח מערכת החינוך

י' בחוק מינית במסגרת חוק ייעודי כאמור, ולא כלל אותה במסגרת עבירות המין שבסימן ה' לפרק 

חובת הדיווח על עבירות מין המוסדרת בחוק העונשין אינה חלה על הפצת , 1977 –העונשין, תשל"ז 

מחייב דיווח על אירועי הפצת סרטונים חוזר המנכ"ל  ,על אף שאין חובת דיווח סטטוטורית .סרטונים

צת סרטונים )ובלשון אירועי הפמבחין בין שני סוגי חוזר המנכ"ל לעניין הדיווח, בנסיבות מסוימות. 

במקרה שהפגיעה כוללת ( 1) – (הכוללות פגיעה באמצעים דיגיטליים על רקע מיני עבירות מיןהחוזר: 

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את "

למשטרה או לרשויות הרווחה מנהל בית הספר ידווח , "האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום

)בין שנעשו  עירום או יחסי מיןבמקרה שבו הסרט, הצילום או ההקלטה כוללים ( 2) 54.על פי שיקול דעתו

לדווח לרשויות  אולהגיש תלונה למשטרה  חייבבהסכמה ובין שלא בהסכמה(, מנהל המוסד החינוכי 

  55הרווחה.

 56:לבצע חייביםלות שבתי הספר עופ חוזר המנכ"ל קבעעל הדיווח לרשויות,  בנוסף

  את הפגיעה. לתעדהנחיית הנפגע 

 האירוע עם התלמיד הנפגע בירור . 

   הנפגע והפנייתו לאנשי המקצוע של בית הספר )יועץ או פסיכולוג(. התלמידליווי 

 כאמור הסרת התוכן  בהתאם להנחיות בנוהל י מהרשתעצירת הפגיעה וקידום הסרת התוכן הפוגענ(

 57.די גופים שונים באופן וולונטרי ולא מכח חוק(מבוצעת על י

  ים ובהם יועץ ופסיכולוג, רלבנטישבראשו יעמוד מנהל בית הספר וישתתפו בו אנשי צוות  צוותכינוס

 ולפי הצורך גם מפקח בית הספר או המפקח על הייעוץ וכן קצין ביקור סדיר.

                                                 

ניטור רמת האלימות בבתי הספר לפי דיווחי תלמידים, נתונים  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך,  52
. במיצ"ב תשע"ז, שנערך בקרב כשליש מתלמידי  העלה ממצאים 2018, מרס תשע"ז-מתוך סקרי ניטור אלימות תשס"ט

בבתי הספר  6%-בחטיבות הביניים וכ 4%-בבתי הספר היסודיים, כ 2%-וב על השאלה היה כשיעור המשיבים בחי -דומים 
התיכונים. עינב לוק, מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י ורוני דיין, מנהל אגף טכנולוגיות מידע, משרד החינוך, דואל, 

 .2018במרס  12
הוראות קבע, אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות  חוזר המנהלת הכללית,משרד החינוך,  53

 על פי תשובת משרד החינוך אין חוזר עדכני מזה. .2015. אפריל ןוסיכו
 .62-63, שימוש בטכנולוגיות בפעילויות פנים וחוץ בית ספריות והיבטים של פגיעה מקוונת. חלק ז', עמ' 3.3שם. פרק  54

 .64, שימוש בטכנולוגיות בפעילויות פנים וחוץ בית ספריות והיבטים של פגיעה מקוונת. חלק ח', עמ' 33.שם. פרק  55
 שם. 56
בנוהל מפורטים כמה גורמים שיכולים לסייע בהסרת התוכן הפוגע מהרשת: רכז תקשוב בית ספרי או מנהל אתר בית הספר,  57

 דווח על תוכן לא ראוי, פנייה למשטרה, וכן גורמים במשרד החינוך.איגוד האינטרנט הישראלי, עמותת כפתור אדום, הפניה ל

http://meyda.education.gov.il/files/Rama/Nitur_Alimut_Report_Students_2017.docx
http://meyda.education.gov.il/files/Rama/Nitur_Alimut_Report_Students_2017.docx
https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirector/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99.pdf
https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirector/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99.pdf
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  ידת הצורך בליווי קצין מבחן(. )במ תכנית התערבות אישית לתלמידים המעורבים באירועבניית

 הנוהל אינו מפרט בבירור האם יש חובה להכין תכנית אישית גם לנפגע. 

 הנחיה לניהול שיחות כיתתיות ובניית תכנית התערבות בית ספרית בהיוועצות עם הצוות הבין-

 מקצועי )יועץ, פסיכולוג(.

 על מנהל בית הספר לדווח למפקח הכולל ולעדכן את צוות המורים. 

 .על יועץ בית הספר לדווח למפקח על הייעוץ 

  ,שלהתלמיד הפוגע ו של פעול על פי הוראות המשטרה בעניין יידועיש לאם הוגשה תלונה למשטרה 

  .על הגשת התלונה הוריו

 .58השעיית התלמיד הפוגע מבית הספר 

אפשרות של  – פרפעולות נוספות שנתונות לשיקול דעתו של מנהל בין הסחוזר המנכ"ל מציין כמו כן, 

הרחקת התלמיד הפוגע לצמיתות בהתאם לנוהל הרחקת תלמיד לצמיתות; שיתוף של כלל הורי בית 

שאנשי מערכת החינוך ממשרד החינוך נמסר  59הספר; מתן ביטוי לאירוע בסעיף ההתנהגות בתעודה.

  60שהוזכר לעיל. ,105במוקד גם להסתייע  יכולים

לפנות לגורמים שונים שמוזכרים  חובתועל אירועי הפצת סרטונים, , כאשר נודע לצוות החינוכי כאמור

ה יפניהייעוץ ולמפקח על  לגורמי רווחה, למפקח הכולל,או  משטרהובכלל זה דיווח לבחוזר המנכ"ל, 

מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביקש ממשרד החינוך נתונים על פניות של  61המחשוב.לגורמים בתחום 

על פעולות אלה ברמה הארצית  אינו אוסף נתוניםהמשרד השיב כי הוא אלו, אך  מוסדות החינוך לגורמים

ואף לא על צעדים שננקטו כלפי התלמידים הפוגעים או על תכניות טיפול אישיות ובית ספריות הנדרשות 

לנוכח  62, אירועים חריגים מדווחים למחוזות לצורך טיפול, היוועצות ולמידה.בחוזר המנכ"ל. עם זאת

ן של עבירות הפצת סרטונים, ובהקשר לחובת הדיווח שנקבעה בחוזר המנכ"ל נשאלת השאלה חומרת

  מקרים שנודעים לצוות החינוכי.ההאם אין צורך שמשרד החינוך יעקוב אחר 

לאור חובת הדיווח )למשטרה או לרווחה, כאמור( שנקבעה בחוזר המנכ"ל, מרכז המחקר והמידע של 

בבקשה לנתונים על הטיפול באירועים אלו. בתשובת משרד הרווחה נמסר הכנסת פנה גם למשרד הרווחה 

 מתכנן, וכי הוא על הטיפול באירועי הפצת סרטונים אינו אוסף נתונים שירות ילד ונוער של המשרדכי 

 63להתחיל באיסוף נתונים על פגיעה ברשת )לא בהכרח על הפצת סרטונים מיניים(.

 

  

                                                 

ימים. במקרים חמורים או חריגים  5-8יסודי הוא יושעה למשך -ימים ובחינוך העל 2-4-בחינוך היסודי התלמיד הפוגע יושעה ל 58
 מגורמי טיפול נוספים. שם.לשם הפרדה או לצורך קבלת חוות דעת  בלא יותר משבוע נוסף(יש אפשרות להאריך את ההשעיה )

 שם.  59
במרס  12עינב לוק, מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י ורוני דיין, מנהל אגף טכנולוגיות מידע, משרד החינוך, דואל,  60

2018. 
עם אירועי אלימות  חוזר המנהלת הכללית, הוראות קבע, אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוךמשרד החינוך,  61

 .2018ביוני  19. עינב לוק, מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י, משרד החינוך, שיחת טלפון, 47, עמ' .2015. אפריל ןוסיכו
במרס  12עינב לוק, מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י ורוני דיין, מנהל אגף טכנולוגיות מידע, משרד החינוך, דואל,  62

2018. 
. רונית צור, מנהלת 2018במרס  25-. הועבר בדואל ב2018במרס,  22ת שגב, רכזת קשר עם הכנסת, משרד הרווחה, מכתב ענ 63

 .2018במרס,  25השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות במשרד הרווחה, שיחת טלפון, 

https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirector/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99.pdf
https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirector/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 חינוך למניעת הפצת סרטונים .4.2

תחום הסכנות והנושא מטופל כחלק מ, למניעת הפצת סרטונים אין תכניות ייעודיותרד החינוך למש

פעילויות שונות לקידום תוכניות ובתוך כך, משרד החינוך עורך הטמונות ברשת האינטרנט והסלולר. 

 ובהן גם אלה: , בטוחה גלישה

  בכל המגזרים, צריך חינוכימוסד כל , "אתיקה ומוגנות ברשת"משרד החינוך חוזר מנכ"ל על פי ,

טווח לקידום התנהלות מיטבית ברשת -להקים צוות מוביל לבניית תוכנית חינוכית שנתית ארוכת

  64" של משרד החינוך(.כישורי חיים", המופעלת כחלק מ"חיים ברשתומניעת פגיעה )תוכנית "

 הרכזים ות ברשתהסכנאשר בין תפקידיהם הפעלת תוכניות התערבות בתחום  תקצוב רכזי תקשוב .

 65.כשליש מבתי הספר בישראל -בתי ספר  1,808-פעילים ב

  בתחילת  –בכמה מועדים בשנה  פעילות בנושא גלישה בטוחה ברשתלקיים  ממליץמשרד החינוך

שנת הלימודים, לקראת היציאה לחופשת הקיץ ובשבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת )שהינו 

גרת השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת נערכו בחלק מבתי במס "תפוקת חובה" במערכת החינוך(.

הקושי בהגעה לציבור רחב של הספר פעילויות בשיתוף הורים. בהקשר זה ציין משרד החינוך את 

 66על מנת להגביר את מודעותם לנושא ולהגביר את מעורבותם. הורים

 

על  בין כתלי בתי הספר ושנערכ, בנושא הפצת סרטונים ממוקדותת יופעילומשרד החינוך מסר פרטים על 

  - חיצוניים גורמיםידי 

 העבירו בהתנדבות פעילות בנושא "פרטי באופן ציבורי"; עורכי דין של משרד המשפטים  600-כ

 אלף תלמידים. 40-בפעילות זו השתתפו כ

 פצת תמונות בעלות אופי מיני ברשתקיימה בבתי ספר הרצאות בנושא ה הסנגוריה הציבורית לנוער ;

 תלמידים. 13,000-כיתות ברחבי הארץ ובהן כ 435הרצאות אלו השתתפו ב

   הפצת ברחבי הארץ, בדגש על עבירות ברשת,  והתיכוניםרצו בפני תלמידי חטיבות הביניים שוטרים ה

 5,000-שוטרים והודרכו כ 167. בפרוייקט זה השתתפו תמונות בכלל ותמונות בעלות אופי מיני בפרט

  67תלמידים.

                                                 

והוא אמור לעבור  2011בדצמבר  1-. החוזר בתוקף מאתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט 10-9.4חוזר מנכ"ל משרד החינוך,  64
 12ינוך, דואל, עדכון. עינב לוק, מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י ורוני דיין, מנהל אגף טכנולוגיות מידע, משרד הח

. בבדיקה שערכנו בחוזר מצאנו שפגיעה מינית כמצב סיכון ברשת היא אחד מתוך עשרות רבות של נושאים שבהם 2018במרס 
-יועצים חינוכיים, כ 3,000-עוסקת תוכנית "חיים ברשת". על פי סקר כישורי חיים שנערך בשנת הלימודים תשע"ז בקרב כ

 בבית ספרם. מהם דיווחו על הפעלת התכנית 92%
( מבתי הספר שיש בהם רכז תקשוב מקיימים פעולות %94) 1,700-סקר שמשרד החינוך ערך בקרב רכזי התקשוב העלה כי ב 65

 12בנושא. עינב לוק, מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י ורוני דיין, מנהל אגף טכנולוגיות מידע, משרד החינוך, דואל, 
בתי ספר יסודיים, חט"ב, ותיכון בכלל המגזרים. אתר  5,000ע"ח פועלים בישראל כמעט . בשנת הלימודים תש2018במרס 

 .2018ביוני  5. תאריך כניסה: במבט רחב, מספרים על חינוך
הורים  800-בתי ספר דיווחו על פעילות בשיתוף ההורים, אך לא נמסר כמה הורים השתתפו בפעילות זו. נוסף על כך, כ 747 66

השתתפו בהרצאות מקוונות. עינב לוק, מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י ורוני דיין, מנהל אגף טכנולוגיות מידע, משרד 
 .2018במרס  12החינוך, דואל, 

בת המשטרה לפנייתנו, בשבוע הגלישה הבטוחה העבירה יחידת הסייבר של המשטרה הרצאות בנושא לעשרות בתי על פי תשו 67
גל יונה, מתאמת קשר עם ספר מכלל המגזרים. רפ"ק טל ויתקון, יועמ"ש, יחידת הסייבר, משטרת ישראל. הועבר על ידי 

 .2018במרס  19דואל, המשרד לביטחון הפנים, הכנסת, 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HoraotKeva/K-2012-4-1-9-4-10.htm
http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=Mabat_rachav.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH11
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

רק  68,מיליון תלמידים )בכל המגזרים( 1.7-בתי ספר ובהם לומדים יותר מ 5,000-ישראל יש כבש היות

 שהוזכרו לעיל. הממוקדותנחשפו לפעילויות  מקצת מהתלמידים

 69הכשרות לצוות החינוכי .4.3

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה למשרד החינוך בשאלה על ההכשרות שהוא עורך למניעה וטיפול 

 סירטונים. המשרד השיב שהוא עורך הכשרות לאנשי מקצוע שונים במערכת החינוך: באירועי הפצת 

 להתמודדות עם הפצת סרטונים נעשית על ידי מדריכי שפ"י בתחום  הכשרה של היועצים החינוכיים

  70מיניות ומניעת פגיעה מינית.

 ל ידי היועצים הועברו במסגרת שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית, ע סדנאות לצוותי מורים

פנייה החינוכיים או הפסיכולוגים החינוכיים. בשתי שנות הלימודים האחרונות נושא השבוע היה 

, נושא בעל חשיבות לאיתור מקרים שעדיין לא נודעו לצוותי החינוך. צוותי המורים עוברים גם לעזרה

 הכשרות לזיהוי ואיתור תלמידים במצוקה. 

 מחוזיים וברמת המטה, כוללת התייחסות למוגנות ופגיעה ברשת.  ,הכשרת צוותי תקשוב בית ספריים 

 מקורסים אלו דן בפגיעה  חלק; קורסי התמחות באוניברסיטאות לעובדי הוראה וליועצים חינוכיים

 71.מינית ובניצול מיני ברשת

 

יקה "יש צורך בהכשרה רחבה ומעמציין, כי אך , לא מסר נתונים על מספר אנשי המקצוע שהוכשרוהמשרד 

  יותר שתאפשר לאנשי החינוך לרכוש ידע בנושא".

                                                 

 .2018ביוני  18. תאריך כניסה: במבט רחב, מספרים על חינוךאתר  68
במרס  12משרד החינוך, דואל, עינב לוק, מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י ורוני דיין, מנהל אגף טכנולוגיות מידע,  69

2018. 
מדריכים, רובם יועצים חינוכיים והשאר פסיכולוגים חינוכיים והם  60-כח האדם מטעם שפ"י העוסק במשימה זו הוא כ 70

 שם. .דתי, חרדי, וכן בקרב ערבים מוסלמים ונוצרים-ממלכתי, ממלכתי -פועלים במוסדות חינוך בכל המגזרים 
עינב לוק, מנהלת אגף תכניות סיוע  מתקיימים קורסים באוניברסיטאות חיפה, באר שבע ובר אילן. בשנת הלימודים תשע"ח 71

 . 2018במרס  12ומניעה בשפ"י ורוני דיין, מנהל אגף טכנולוגיות מידע, משרד החינוך, דואל, 

http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=Mabat_rachav.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH11

