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 תקציר

 

השימוש ת והתפתחות והתרחבות המרחב המקוון, בד בבד עם התעצמות תופע

מרחב זה לזירת פעילות משמעותית  יםההתמכרות למסכים, הופכהכפייתי ו

ומשפיעה, בעיקר בקרב הדור הצעיר, שנולד לתוך העולם הווירטואלי ורואה בו 

ברשת והפשיעה נגד קטינים  האלימות, הבריונות מעשי עולם ממשי לכל דבר.

מספר גיל ומציגים נתונים קשים, הן מבחינת בארץ ובעולם ומחקרים  מתגברים

זנות, ל. פדופיליה, עבירות מין, שידול י ורמת הפגיעותהנפגעים והן מבחינת אופ

מכירת סמים ואלכוהול, סחיטה, הימורים, התחזות, מרמה והונאה, איומים 

כל אלה הם תופעות  –(, בריונות ועוד shamingוהטרדות, נידוי וחרמות, ביוש )

חברתיות נפוצות באינטרנט, ובעיקר ברשתות החברתיות ובאפליקציות, -אנטי

אשר עלולות להיות בעלות השלכות קשות ביותר. במקרים קיצוניים, הנפגעים 

 פגיעות או רצפים של פגיעותמתופעות אלו סובלים מדיכאון עמוק וישנם אף 

 ולמעשי התאבדות.  ת, לפגיעה עצמיהמובילים למחשבות אובדניות

 

בהרבה מקרים  – מהלך היממהילדים ובני נוער גולשים באינטרנט שעות רבות ב

ותוך כדי כך הם עלולים להיחשף גם לאיומים  -ללא הכוונה או השגחה מלאה 

חשוב להדגיש, כי שימוש היתר במסכים עלול אף להוביל להתמכרות. אלה. 

עה אינם רק מנת חלקם של ילדים והפשי האלימות, הבריונות הפגיעות ומעשי

חברתית -דופן או משכבה כלכלית-ובני נוער עם בעיות חברתיות, בעלי מראה יוצא

 נמוכה. כל ילד עלול להיות קורבן לאלימות ברשת!

 

להתפתחויות המדינתי מענה הינו ה "להגנה על ילדים ברשתהלאומי  טההמ"

על חייהם של  והישירה, הןהמשמעותית הטכנולוגיות המואצות ולהשפעתן 

 -תאריך ה. בעל ביטחונם האישי במרחב המקווןהן ובישראל  הילדים ובני הנוער

קיבלה ממשלת ישראל את הצעתו של השר לביטחון הפנים,  9102לינואר  01

 מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער להקיםגלעד ארדן,  ה"כח

 בפגיעות בקטינים במרחב המקווןואפקטיבי ברשת, על מנת להוביל מאבק נחוש 

 -המטה הלאומי הושק לציבור הרחב ב 1.סביבה וירטואלית בטוחה יצורובמטרה ל

                                                           
1
 .1446החלטה מספר  
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בכל ימות השבוע ולאורך כל  החל לפעול 011 הלאומי מוקדהו 9102לנובמבר  02

 (.9/41שעות היממה )

 

מאפייני הגלישה וההתנהלות של קטינים במרחב  במסגרת מאמר זה אסקור את

אתרים, אפליקציות ורשתות חברתיות;  –המקוון; את זירות הפעילות המרכזיות 

את חשיבותה של כן ; וסיכון ושיעורי החשיפה לפגיעותהאת האיומים, גורמי 

חזון  –הלאומי להגנה על ילדים ברשת  טהאציג את המלבסוף,  המעורבות ההורית.

 וייעוד; עולמות תוכן ומטרות; מבנה ואבני הדרך בהקמתו.

"We didn’t focus enough on preventing abuse & thinking through 

how people could use these tools to do harm as well" - Mark Zuckerberg, 

Facebook CEO, 4/18 
2 

 

 מבוא

 

פי המונח העברי של האקדמיה -על –פי הגדרתה, רשת האינטרנט )מרשתת -על

מחשב, אשר משתפים זה את זה במידע, -ללשון( היא "אוסף של מקורות מבוססי

הגדרה זו מצביעה על ייחודה של האינטרנט: היא  ".בסיוע מערכת פרוטוקולים

; הקשר בין המחשבים הינו בצורת מערכת שזורה; מבוססת על מכלול של מקורות

ידי כל המשתמשים, מבטיחה העברת -, המופעלת עלומערכת פרוטוקולים אחידה

 3מידע מכל סוג ומכל מקום, לכל מקום במערכת הסבוכה.

 

שלבי, ממדיום -רשת האינטרנט שינתה את כללי המשחק של מעבר הדרגתי, חד

למדיום והיא מייצגת שלב התפתחותי השונה מהותית מקודמיו. יחד עם זאת, 

ת הממדים התקשורתיים שהיו לפניה, אולם "האינטרנט לא שינתה באופן מהותי א

 4היא כינסה אותם למכלול יחיד".

 
                                                           

2
Kleiner P., Internet Trends 2018,  May 30 2018, pp. 34, 

https://www.kleinerperkins.com/perspectives/internet-trends-report-2018   
3
(. תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות. כרך ג' רמת אביב, האוניברסיטה 1999שם, י. )-בעל 

 .113הפתוחה, עמ' 
4
(."מהדינוזאור לעכבר: האבולוציה של טכנולוגיות תקשורת", 2443בלונדהיים, מ. ושיפמן, ל. ) 

 .54, עמ' 5פתו"ח, גיליון 

https://www.kleinerperkins.com/perspectives/internet-trends-report-2018
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זמנית, קיומם של קטבים מנוגדים: -האינטרנט היא מדיום שמייצג ומאפשר, בו

יש בה שפע אדיר של מידע, אך מנגד אין לנו היא קולקטיבית ובו בזמן אישית; 

ממדי; -בה בעת רבממדי ו-הוא חד web -יכולת לזהות בה היררכייה; עמוד ה

האינטרנט היא טכנולוגיה מורכבת, אך ברת השגה, כמו גם מכשיר קל באופן יחסי 

 5ליצירת תקשורת ולשיתוף במידע.

 

דה עולם התקשורת משתנה ללא הרף, בשל חידושים טכנולוגיים תכופים ומואצים. 

 , פילוסוף של תקשורת המונים ומי שהיה עוזרו של(De Kerckhoveקרקהובה )

 לא, מתאר את התהליך כמעבר מ"תרבות המונים" (McLuhanמרשל מק'לוהן )

רשת האינטרנט הפכה  web."6 -ה     "תרבות מהירה" וכניסה אל תוך "תרבות 

 web (WWW – World Wide -לאמצעי של תקשורת המונים עם הופעתו של ה

Web תשיעור הצמיחה של הרש משמעותי. אז גם התגבר באופן 1989( בשנת ,

הופיעו תוכנות השיטוט הראשונות, מנועי החיפוש הראשונים והשתכלל מבנה עמוד 

  7(, שכלל טקסט, תמונות, קול ואנימציה.homepageהבית )

 

הייחוד והחידוש, שהביאה איתה האינטרנט, באים לידי ביטוי בכך שהרשת יכולה 

האינטרנט לשמש גם להפצת כלי רשת חדשים וגם להפצת שירותי תקשורת ומידע. 

היא מדיום המתפתח מעצמו, משתנה בעקבות גילויים והמצאות של כלים חדשים 

 8ומפיץ בתוך הרשת את אותם חידושים.

 

החידושים הטכנולוגיים בעולם התקשורת ממשיכים המצאת האינטרנט מאז 

מדיום "ותיק" ככבר נתפש להתפתח בקצב מסחרר והמדיום "החדש", באופן יחסי, 

לתוך עולם בו המרחב המקוון דורות הצעירים, שנולדים בקרב ה)שלא לומר ישן( 

                                                           
5
(. ניצול הסגולות הייחודיות של האינטרנט בעיתונות נשים. עבודת דוקטורט, 2445אביגדור, נ. )-כהן 

 .41אילן, עמ' -אוניברסיטת בר
6
Kelly, K. (1996). "What Would McLuhan Say?". Wired 4/10/96 

7
האינטרנט והתפתחותה, ראו: רשת לתיאור האירועים העיקריים המציינים את צמיחתה של  

Burnett and Marshall, 2002. 
8
Rheingold, H. (1993). "Visionaries and Convergences: The Accidental History of the 

Net", in: The  Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Cambridge, 
MIT Press, pp. 65 – 109.  
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המרחב המקוון כבר אינו  ביותר עבורם.וממשי משמעותי , טבעיהוא מרחב פעילות 

רק אתרים ופורטלים, אנו חיים בעולם של רשתות חברתיות, אפליקציות, 

 הדארקנט –הנסתר הרשת מובן עולם משחקים, תעבורת רשת גלויה או אנונימית וכ

(Darknet.)  

 

 Z -דור הלו )ה"מילניאלס"(  Y-דור הל, X -דור הדור בא ודור הולך ואנו מתוודעים ל

, נולדים אל תוך 1996, אלה שנולדו לאחר שנת  Z-בני דור ה .מילניאלים"(-)ה"פוסט

הם נמצאים כמעט ללא   PEWולפי מחקר שערך השנה מכוןהעולם הדיגיטאלי 

 ארה"בהפסקה במצב מקוון. הם מהווים יותר מחמישית מהאוכלוסייה ב

ופסיכולוגים כבר מזהירים שהשימוש המוגזם שלהם בטכנולוגיה ייצור משבר 

 9.בריאות נפש לאומי בארה"ב

 

יחד עם הסגולות  ,מסכיםבת ווהתקשורתי ותטכנולוגישימוש יתר בשילוב של 

מעצים באופן בלתי נתפש כמעט את  –דיות של האינטרנט הטכנולוגיות הייחו

השלכות אלו משפיעות, הן באופן  ההשלכות של כל מה שקורה במרחב המקוון.

ישיר והן באופן עקיף, על המשתמשים באינטרנט, על סביבתם הקרובה והרחוקה, 

על הקהילה ועל החברה כולה. יתר על כן, הפרישה הגלובלית של הרשת  –ולמעשה 

 מייצרת גם תהליכים, מגמות והשפעות חובקות עולם.

 

, רבותהשימוש בכלי הרשת החדשים מאפשר ביצוע פעילויות פליליות קלאסיות 

מגוונות, אשר אינן עוברות בהכרח את הרף  חברתיות-כמו גם פעילויות אנטי

קטינים. יתרה מכך, האינטרנט, הרשתות החברתיות והטלפונים בקרב , הפלילי

 חברתיות-והתנהגויות אנטי כר פורה לביצוע עבירותגם מהווים הניידים החכמים 

. בשל בשל מאפייני המרחב המקוון ומחליפות צורה, , או כאלו שמשתנותחדשות

זנות,  פדופיליה,עבירות מין,  : כך, טווח האיומים כלפי קטינים ברשת מתרחב

 סמיםבתחום העבירות מיני,  בעלי אופיסרטונים תמונות והפצת  שידול לזנות,

ופתיחת  אחראדם התחזות ל, יםפריצה למחשבסחר בלתי חוקי, , והאלכוהול

אלימות, בריונות, הצקה, , הסתה, הטרדה, איומיםו סחיטה, פרופילים מזוייפים

                                                           
9
מרקר, -בלומברג. "זוזו הצידה מילניאלס: הכירו את הדור החדש שיחסל תעשיות שלמות. דה 

 .15, עמ' 3.14.2418
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משחקים נידוי וחרם, (, shaming) 10, ביושהפצת סרטונים ותמונות מביכות

תקיפה הונאה, גניבה, הפצת שמועות, , המעודדים פגיעה עצמית עד כדי אובדנות

 ואפילו רצח. 

 

 כיםמשלי ומאפייניה הטכנולוגיים הייחודיים גלובלי של רשת האינטרנטאופיה ה

היעדר  האלימות, הבריונות והפשיעה במרחב זה.הפגיעות, ישירות גם על מאפייני 

לאומי של הגולשים מוסיף קשיים על החקירה, -גבולות גיאוגרפיים והאפיון הטרנס

זאת, לצד על איסוף הראיות ועל התביעה, גם כאשר העבריינים ידועים ומזוהים. 

, ולמניעתה בפשיעה ברשתבכל הקשור למאבק העדר מקורות מידע מהימנים 

באמצעות חקיקה, תביעה  למנוע את התופעותשל מערכת אכיפת החוק  קשייהו

 11והענשה.

 

עידן המדיה החדשים מאפשר רצף של התנהגויות אלימות בעולם הפיזי ובעולם 

המקוון, כאחד. בעולם מוכרת המגמה של תחומי פשיעה שעוברים מן העולם הפיזי 

של אל המרחב הוירטואלי, כאשר הזמינות, הנגישות והאנונימיות של הצרכנים ו

גם מן המרחב  - סתרי-ואולם, המעבר הינו דו  12המטרה. המשתמשים משרתות את

 הוירטואלי אל העולם הפיזי. 

 

המעשים הפוגעניים,  –מהתופעות ומהאיומים בהם יתמקד מאמר זה בלא מעט 

האלימות או הפשיעה כנגד קטינים מתנהלים בשני העולמות, הפיזי והוירטואלי, 

רחב המקוון ויש שהיא בכיוון . יש והגלישה היא מן המרחב הפיזי אל המבמקביל

הפגיעה, היא רצף ההפוך, אבל בחלק לא מבוטל מהמקרים, בשלב כזה או אחר של 

 מכאן נובעות עוצמתה וחומרתה של הפגיעה.. גם יחד מתרחשת בשני המרחבים

חרם על ילד בכיתה יכול לעבור גם לפגיעה במרחב המקוון, כמו הוצאה מקבוצת 

קבוצות מצומצמות בלעדיו. מן הצד השני, בכתבה  או פתיחת ,הווטסאפ הכיתתית

                                                           
10
לפגיעה במרחב באדם או מותג ומשויכת בעיקר  שלילית התנהגות מילה זו מתייחסת לפרסום 

 המקוון.  המטרה היא לבייש את האדם, ללעוג, להגחיך לגנות או להעביר עליו ביקורת. שיימינג
 פלטפורמה מהוות החברתיות הרשתות ובעיקר המקוון המרחב .הרע לשון להיחשב עלול ציבורי

איגוד הפרסום. מתוך:  שפעה ונצחיותהתפוצה, עוצמת ההמהירות  , בשלביוש לביצוע נוחה
 .2416ביולי  8האינטרנט הישראלי," שיימינג/ביוש", 

https://www.isoc.org.il/safe/bullying/shaming 
11
 .14, עמ' 6(. "זה הרס לי את החיים". ביטחון פנים, גיליון 2414אביגדור, נ. ווגשל, ה. )-כהן 
12
 .15 – 14שם. עמ'  

https://www.isoc.org.il/safe/bullying/shaming
https://www.isoc.org.il/safe/bullying/shaming
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באמצעות סוכנת סמויה שהתחזתה  שתיארה את מעצרו של נאשם בפדופיליה

מסוכנות נוכח המפגש המבוים המתעצמת " מציינת הפרקליטות, כי 13לנערה בת 

הוא יוצא מהגזרה  -שערך עם השוטרת. זה מצביע על כך שכאשר מתאפשר לו 

 13."לחיים הממשייםהוירטואלית ועובר 

 

סגולותיה הטכנולוגיות הייחודיות של רשת האינטרנט, כמו גם יכולת המעבר בין 

הפיזי והוירטואלי, או הנוכחות המתמדת בשניהם גם יחד, מציפות  ,שני העולמות

מאפייני משפיעות באופן ישיר על והקלות הבלתי נסבלת של הפגיעה ברשת את 

 הפשיעה והאלימות המתרחשים בה:

 עבירה הפגיעה נמשכתבתום ביצוע ה – המשכיות הפגיעה ברשת -

מועצמת גם הפגיעה  .(24/7לאורך כל היממה ) עקבותיה נותרים ברשתו

 הגלובלי. בשל היקף החשיפה

על מה שמקשה על מניעה,  - תהליך הפגיעה נטול אזור גיאוגרפי מוגדר -

 .שפיטהעל אכיפה ו

ולא  מהנפגעפיזית הפוגע נמצא מאחורי מסך, הוא מרוחק  – ריחוק רגשי -

הפגיעה  חוסר הבנה של מהותמוביל להדבר פגיעתו, של  צופה בהשלכות

 .עוצמתהשל ו

והוא  הפוגע אינו נחשף - ושימוש בזהויות בדויות נראות-, איאנונימיות -

 מוגן מאחורי המסך.בטוח ומרגיש 

מודע לכך, שהפצת תמיד הפוגע לא  -משפטי והחוסר ידע בפן החוקי  -

סחיטה באיומים ופריצה למחשבים הן עבירות התחזות, תכנים פוגעניים, 

  .פליליות

 

מאפשרת כל אותן פעילויות נפלאות שהרשת  יחד עם זאת, חשוב להדגיש את

התקשרות וביטוי  יכולותשפע של מידע, נגישות ל –נוער למציעה לילדים וו

משחקים, למידה מקוונת, צפייה בסרטים קבוצות תמיכה וייעוץ, אינסופיות, 

                                                           
13
  Ynet 12/14/18". 13(. "תיעוד: מעצר נאשם בפדופיליה שעמד להיפגש עם בת 2418בלומנטל, א. ) 

https://m.ynet.co.il/Articles/5369176 

 

https://m.ynet.co.il/Articles/5369176
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בעלויות אומנותיים ואחרים יצירת תוצרים צריכת תקשורת, והאזנה למוסיקה, 

  זעומות, חיבור גלובלי לילדים ולנוער ברחבי העולם, הכרת תרבויות שונות ועוד.

 

 ,בפורומיםהרשת גם מאפשרת איתור של מצוקות וקשיים, שבני נוער מציפים 

ויכולת סיוע, דיווח והגשת  – יםבכלי רשת אחראו ברשתות החברתיות בצ'אטים, 

בסיפור עצוב, אבל  עמיתהעזרה. בקבוצת ווטסאפ מקצועית בה אני חברה שיתפה 

נחשף להודעת ווטסאפ מטרידה בעלת תוכן אובדני,  12 -מרגש ואופטימי: בנה בן ה

ה לדובב את הילד, אך ללא הועיל ולבסוף . הוא ניס14שקיבל מחבר בקבוצת גיימרים

הודיע לו שהוא מצלצל למשטרה. לדברי האם, ביעילות שיא איתרו השוטרים את 

כאשר הם מלווים בפסיכולוג. הילד, שככל הנראה נקלע  ,הילד והגיעו לביתו

זעק לעזרה וקיבל אותה, הודות לעירנות ולאזרחות למופת שגילה  ,למצוקה נפשית

  לסיוע הנלווה לכך.ליעילות הטיפול המשטרתי וחברו, והודות 

 

)בהשמטות  כתבה בהודעה בווטסאפ היאסיפור נוסף של קולגה, מופיע כאן כפי ש

הנדרשות(: "'המרצה אני יכול לדבר איתך רגע?' האמת שלא היה לי הרבה זמן, 

אבל נשארתי. מלמדת השנה קורס על פסיכופתולוגיה ונושא השיעור היה אובדנות. 

כמובן שחלק מהשיעור היה גם זיהוי סימני מצוקה ברשת. הסטודנט שלי פנה אלי 

ל כל סימני המצוקה שלמדנו והבין שיש לו בסוף השיעור, כי הוא ישב וסימן 'וי' ע

חבר במצוקה אמיתית. דיברנו כמה דקות וביקשתי שיעדכן אותי. במוצאי שבת 

הוא כבר ממש דאג והדאיג אותי גם... הוא שלח לי מידע מדאיג ולמרות שלא היה 

. מבלי לחשוף פרטים רק אגיד, שבעקבות 145מדובר בקטין הפניתי אותו למוקד 

בשיחה למחרת עם  ו ניידת משטרה ואמבולנס לביתו של אותו קטין.הפנייה נשלח

הסטודנט שלי שמעתי קצת אמביוולנטיות. זה לא צעד פשוט. אנחנו לא יכולים 

איך ואם הגבולות היו נחצים או לא. אבל היתה לשנינו הקלה גדולה.  באמת לדעת

יש למי  החבר מתחיל טיפול. ההורים התעוררו. אפשר לישון בשקט. יש מענה.

 לפנות".

 

 

 

                                                           
14
 קהילות שחקני מחשב. 
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 קטינים במרחב המקוון:

 

 מאפייני גלישה והתנהלות ברשת .א

 

בני  והוא משמש עבורם עולם ממשי לכל דבר. מקווןנוער חיים במרחב הבני ילדים ו

עולם האינטרנט והוא עבורם מובן מאליו. תינוקות בני תוך ,  נולדים אל Z 15-דור ה

ה של גרירת מסך בטלפונים החכמים מבצעים באופן אוטומטי תנוע חודשים אחדים

הגלישה האחים הגדולים בבית. את הניידים ומחקים באופן מושלם את הוריהם או 

ברשת בקרב הילדים ובני הנוער הינה חלק אינטגרלי מחיי היומיום. ברשת 

ונבנות בה מערכות היחסים המשמעותיות  מתנהלים גם החיים החברתיים שלהם

והם יוצרים  הםהדימוי העצמי והחברתי שלגם בנה ברשתות החברתיות נ עבורם.

( שהביאה איתה הרשת Like. בעידן תרבות ה"לייק" )את הפרופיל הדיגיטלי שלהם

מובן דבר  16רואים בחשיפה העצמיתמדורגים חברתית, , הם החברתית פייסבוק

זו של הדורות המבוגרים ומשתנה לעומת ותפישת הפרטיות שלהם שונה  מאליו

 יותר.

 

 מסך המחשב –יממה מול מסכים נמצאים חלק ניכר משעות הובני הנוער הילדים 

מסך , לוח(-)מכשיר , מסך הטלפון החכם הנייד, מסך הטאבלטהקבוע או הנייד

נטייה להשתמש במונח "התמכרות" כאשר מדברים על כיום יש . ועוד הטלוויזיה

. ואולם, השימוש התכוף שמבלים קטינים מול המסכים השונים, משך הזמן הרב

יש להבחין בין שימוש בתדירות גבוהה במילה התמכרות אינו בהכרח מדויק. 

 18וחוקרים נוספים 17בלאובאינטרנט וישיבה מול מסך לבין התמכרות לרשת. 

                                                           
15
 .1996שנולדו לאחר שנת  
16
הילדים ובני הנוער מתעצמת גם בשל "אפקט הסרת העכבות בסביבה החשיפה העצמית של  

 המקוונת".
Suler,j. ( 2004)." The online disinhibition", in CyberPsychology & Behavior 7(3):321-
6 · July.  

 
17

Blau, I. (2011). Application use, online behavior, and e-learning survey among 
children and youth: In favor of online safety, against Internet abuse. In Y. Eshet-Alkalai, 
A. Caspi, S. Eden, N. Geri, & Y. Yair (Eds.), Learning in the technological era (pp. 75-84). 
Ra'anana, Israel: The Open University of Israel. 

https://www.researchgate.net/journal/1094-9313_CyberPsychology_Behavior
http://www.openu.ac.il/research_center/chais2011/download/blau_maaravi.pdf
http://www.openu.ac.il/research_center/chais2011/download/blau_maaravi.pdf
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 / Internet abuseבמונח "שימוש כפייתי באינטרנט" ) ציעים להשתמשמ

Compulsive Internet use .מדובר בדפוסי השימוש ( המתייחס למהות הבעיה

על באינטרנט המובילים להפרעות בחיי האדם, אך אינם מעידים על מחלה או 

התמכרות מאופיינת באובדן שליטה עצמית ובהתנהגות  (.addiction) התמכרות

מתייחס לגלישה שימוש כפייתי באינטרנט  19.שהמכור אינו יכול להפסיקה כפייתית

או  פעילויות אחרותלמעלה משש שעות וכאשר הגלישה באה על חשבון יומית של 

כן ו ,בעבודה או תפקוד בבית הספרההשפעה על למשל  , כמומשפיעה עליהן

   20.דפוס שימוש זההתכחשות ל

 יותר מכורים בנים - לאינטרנט בהתמכרות המינים בין ( מצא הבדלים2448בוכניק )

 שיעור -המשתמש לבין התמכרות  גיל בין הפוך קשר כמו כן, נמצא. מבנות

לפי  .21אחוז -7 כ הוא 15.5 – 12בגילאים  נוער בני בקרב לאינטרנט ההתמכרות

 הרשת ביישומי השימוש וכפייתיות עצמית חשיפה בין חזק קיים קשר( 2411בלאו )

 .22(כלפיהם אחרים גולשים ושל המשתתפים של) בטוחות-בלתי התנהגויות לבין

חברתיות והלא מוסריות של בני -( ביססה את ההתנהגויות האנטי2444ווילארד )

 I Can't) "אני לא יכול לראות אתכם" מאפיינים מרכזיים:  3נוער באינטרנט על 

See You);  "אתם לא יכולים לראות אותי"(You Can't See Me);  ו"כולם עושים

 23(.Everybody does it) את זה"

                                                                                                                                              
18
ברשת,  טיפולית .,  "התמכרות לרשת", התערבותויטנברג, נ 

http://hilacet.wixsite.com/etherapy/about1-cpwi  
19

Morahan-Martin, J.  (2008). Internet abuse: Emerging trends and lingering questions. 

In A. Barak (Ed.), Psychological aspects of cyberspace: Theory, research, 

applications (pp. 32-69). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
20
ברשת,  טיפולית "התמכרות לרשת", התערבותויטנברג, נ.,  

http://hilacet.wixsite.com/etherapy/about1-cpwi  
21
 .34-24' עמ ,  4גליון  ,בישראל", מידעת נוער בני לאינטרנט בקרב (. "התמכרות2448יק, ד. )בוכנ 

22
Blau, I. (2011). Application use, online behavior, and e-learning survey among 

children and youth: In favor of online safety, against Internet abuse. In Y. Eshet-Alkalai, 
A. Caspi, S. Eden, N. Geri, & Y. Yair (Eds.), Learning in the technological era (pp. 75-84). 
Ra'anana, Israel: The Open University of Israel. 
23

 Willard, N. (2004). " I Can't See You – You Can't See Me – How the use of Information 
and Communication Technologies Can Impact Responsible Behavior", Retrieved 20, 
January, 2010  
 From: http://www.cyberbully.org/docs/disinhibition.pdf   

http://hilacet.wixsite.com/etherapy/about1-cpwi
http://hilacet.wixsite.com/etherapy/about1-cpwi
http://hilacet.wixsite.com/etherapy/about1-cpwi
http://hilacet.wixsite.com/etherapy/about1-cpwi
http://www.openu.ac.il/research_center/chais2011/download/blau_maaravi.pdf
http://www.openu.ac.il/research_center/chais2011/download/blau_maaravi.pdf
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בהזמנת משרד  2414אלימות ופגיעה ברשת האינטרנט, שנערך בשנת מחקר בנושא 

 83%מהתלמידים השיבו שהם משתמשים במחשב;  99%העלה, כי  24החינוך

מהמשיבים דיווחו שהשתמשו באינטרנט לפחות פעם אחת ביום; ובממוצע 

 שעות ביום. 2.8משתתפי המחקר דיווחו על שימוש ברשת בהיקף של 

 

 שעות 4 מעל האינטרנט ברשת המבלים הנוער בני היקף כי ,עלה 2417לשנת  בסקר

וח נתונים דומים עלו בד .25מבוגרים בקרב 54%-כ לעומת 58%-כ על עומד ביום

גולשים  17 – 7מהילדים בגילאי  64% - 241726המועצה הלאומית לשלום הילד 

 25% -גולשים שעתיים ומעלה ביום ולמעלה מ 87%שעות ומעלה ביום;  4באינטרנט 

 כי השימוש העיקרי ,הילדים ובני הנוער מדווחיםשעות ומעלה ביום.  6גולשים 

הם:  שימושים נוספים ( ואילו77%הוא ברשתות החברתיות )באינטרנט שלהם 

 (. 44%( ומשחקים )64%)צפייה בסרטים ובסדרות (, 44%חיפוש מידע )

 

ובסמארטפון, לפי נתוני סקר  רשתות החברתיותאינטרנט, בבושימוש פוסי גלישה ד

רוב מוחלט של בני הנוער גולש באתרי  (, הינם:2418המשרד לביטחון הפנים )

( לפחות פעם 89%( ובאפליקציות )89%(, ברשתות החברתיות )93%האינטרנט )

(, באפליקציות 48%גולשים ברשתות החברתיות ) קרוב למחצית מבני הנוער ביום.

. כמו כן, על פעמים או יותר ביום 6( בתדירות של  41%( ובאתרי האינטרנט )48%)

אף אמירות שנשמעות כאילו הילדים ובני הנוער נוטשים את פייסבוק, עדיין 

 27( מבני הנוער יש פרופיל בפייסבוק.52%לכמחצית )

 

בזק  דוח של תנועה )סרטונים( וקול:דינאמית בינאישית תקשורת גובר ב ימושש

 14% -העלו באופן קבוע סרטונים ליוטיוב ומעלה, כי רבע מבני הנוער   241628לשנת 

                                                           
24
היחשפות ילדים ובני נוער לתכנים פורנוגרפיים באינטרנט וסוגיית הסינון (. "2417רבינוביץ', מ. ) 

 הכנסת. –של אתרים פוגעניים". מרכז המחקר והמידע 
25
 היהודית מהאוכלוסייה איש 1,444-כ הישראלי בקרב האינטרנט איגוד נתונים שעלו בסקר שערך 

ואיגוד האינטרנט הישראלי,  מכון שריד .188 - 7בני  ילדים ומחציתם בוגרים כשמחציתם, בלבד
 .2417ביולי  9", 2417 המקוון במרחב והתנהגות תפיסות פערי :ילדים-הורים השוואתי "סקר

 https://www.isoc.org.il/sts-data/23645 
26
 (.2417" )2417המועצה הלאומית לשלום הילד, השנתון הסטטיסטי "ילדים בישראל  
27
 לביטחון משרד, המחקר מחלקת ,2418 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 
 .2418 יולי,-יוני המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, ירושלים, ,בשיתוף תחום מחקר פניםה
28
 ".2416 בזק למצב האינטרנט בישראל לשנת דוח: הדיגיטלי בעידן "החיים, בזק 
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טוק", -)"טיק מבני הנוער דיווחו על שימוש באפליקציית המוזיקה "מיוזיקלי"

הודעות . כמחצית מבני הנוער בחרו לשלוח הודעות קוליות במקום בשמה החדש(

כי הם מעדיפים שיחות וידאו עם  ,טקסט בכלי הרשת השונים ומעל מחציתם דיווחו

 פני שיחות רגילות. -חבריהם על

 

נתונים על שימוש באפליקציות וברשת האינטרנט בקרב  שימוש גובר באפליקציות:

עוד  .שנה קודמתלעומת  32%מגלה עלייה של   241729בני נוער מסקר בזק לשנת 

, כי שיחות הוידאו הופכות לעניין שגרתי בתקשורת הבינאישית וכי רבע מעלה הדוח

מבני הנוער בישראל מבצעים שיחת וידאו לפחות פעם אחת בשבוע באמצעות 

האפליקציות והרשתות החברתיות הבאות: ווטסאפ, סקייפ, אפל/סמסונג, 

ברשת  9 - 6. נתוני השימוש של ילדים בגילאים DUOפייסבוק, מסנג'ר וגוגל 

; שלא גולשים 25%לעומת ברשת מהילדים גולשים  75% :הינם 30האינטרנט

גולשים  27% - 2414לעומת שנת  244% -לימודים גדל בלצורך השימוש באינטרנט 

 34%; מהילדים רואים קליפים ביוטיוב/סרטים/סדרות 71% לצרכי לימודים;

 9 - 6 יאדים בגילזמן המסך של ילגולשים בפייסבוק; ו 4%; משוחחים עם חברים

 .שעות 2.7עומד על ממוצע של 

 

מהילדים בגילאים  83% -ל  1531 - 8בקרב ילדים בני  2415פי סקר שנערך בשנת -על

. בקרב ילדים גדולים יותר שיעור בעלי הטלפון רטפון(אאלה יש טלפון חכם )סמ

 6מגיל , אולם יש ילדים שכבר 9החכם גדול יותר. לרוב הילדים יש טלפון חכם מגיל 

כרבע מהילדים דיווחו על שימוש בטלפון הנייד בהיקף  משתמשים במכשיר זה.

שעות ביום. כמו כן, ככל שעולים בגיל משך השימוש בטלפון עולה.  5שעולה על 

לעומת דיווחו על יותר אפליקציות המותקנות במכשירים שלהם  13 – 12ילדים בני 

( לרוב 2418המשרד לביטחון הפנים ) לפי נתוני סקרילדים בגילאים צעירים יותר. 

( יש סמארטפון מגיל 49%( יש סמארטפון. לכמחציתם )84%מוחלט מבני הנוער )

 בעלי רוב גדול מבני הנוער. 9-7( יש סמארטפון מגיל 22%, לכחמישית )12-14

                                                           
29
  ".2417 בישראל לשנת בזק למצב האינטרנט דוח: הדיגיטלי בעידן "החיים, בזק 
30
 שם. 
31
(. "היחשפות ילדים ובני נוער לתכנים פורנוגרפיים באינטרנט וסוגיית הסינון 2417רבינוביץ', מ. ) 

 הכנסת. –של אתרים פוגעניים". מרכז המחקר והמידע 
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רוב גדול מבני הנוער . כמו כן, שעות ויותר ביום 4נוטים לגלוש בו  (68%) סמארטפון

 32.סמארטפוןהשים באינטרנט באמצעות ( גול74%)

 

חברות  .33פייסבוק ויוטיוב הפכו לפלטפורמה לגיטימית לפרסומות, בניגוד לווטסאפ

שליש מבני הנוער חיפשו ו  יוטיובבאמצעות ה -Zומותגים מתחברים לבני דור ה

דוח של הזרוע המחקרית ביוטיוב.  מסחריות פרסומות של חברות יזום באופן

(, שבדק את השימושים השונים שעושים בני נוער אמריקאים 2418) ב"פייפר ג'פרי"

( ברשת מעלה, כי אינסטגרם הפכה למנגנון השיווק המועדף על בני 16)מעל גיל 

מהנשאלים השיבו כי הם מעדיפים להתקשר עם מותגים ורשתות  74%הנוער. 

רך השיבו כי הם משתמשים לצו 44% -שיווק באמצעות האינסטגרם וקצת יותר מ

כך גם הכוכבים של דור זה ואנשי   34זה באמצעות סנאפצ'ט או דואר אלקטרוני.

מקור עבורם ואולם, בעוד שהרשתות החברתיות מהוות  .צמחו ברשתהשנה שלו 

 –חדשותי משמעותי יותר מאשר החדשות בטלויזיה, עדיין המדיה המסורתיים 

 35בני נוער, כאחד(.)בקרב מבוגרים ו  רדיו וטלויזיה נתפשים כמקורות אמינים

 

בקרב בני  יםמדיה החברתיהשימושים בסוקר את ה ,36PEW המחקר בדוח של מכון

גולשים באינטרנט  בעלי טלפון חכם מהנשאלים 95%כי  ,נוער אמריקאים עולה

 השפעת לעומקה את מבינים לא הנוער בני בתדירות גבוהה. עוד עולה מהדוח, כי

של המדיה החברתיים עליהם  שההשפעה חושבים 31% -עליהם  החברתיים המדיה

חושבים שההשפעה שלילית ואילו הרוב לא מזהים  23% -ש בעוד היא חיובית,

 " בהקשר זה.השפעה כלשהי ומציינים "ניטרליות

 

                                                           
32
 לביטחון משרד, המחקר מחלקת ,2418 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 
 .2418 יולי,-יוני המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, ירושלים, ,בשיתוף תחום מחקר פניםה
33
לפני ארבע שנים רכשה פייסבוק את ווטסאפ והבטיחה כי באפליקציה לא יהיו פרסומות. ואולם,  

יהיו פרסומות באפליקציית ווטסאפ  2419הודיעה פייסבוק, כי בשנת  2418בתחילת חודש אוגוסט 
 , אתר מאקו(.1/8/2418)ברק, ע. 

34
. (. "אינסטגרם, אמזון ונטפליקס: זה מה שבני נוער אמריקאיים עושים ברשת"2418בוחבוט, ה. ) 

Ynet ,23/14/18. 
35
(. "היחשפות ילדים ובני נוער לתכנים פורנוגרפיים באינטרנט וסוגיית הסינון 2417רבינוביץ', מ. ) 

 הכנסת. –של אתרים פוגעניים". מרכז המחקר והמידע 
36

PEW Research Center, "Teens, Social Media & Technology 2018", May 31, 2018, 
PEW, http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/  

http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
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 אתרים, אפליקציות ורשתות חברתיות :זירות פעילות מרכזיות .ב

 

 בני נוער בישראלילדים ואתרים פופולריים בקרב 

 

אתר המאפשר לצפות, להעלות ולאחסן סרטוני וידאו  - 37(YouTube)יוטיוב 

)בלוג אישי(, סדרות,  בלוג-ולהגיב עליהם. התוכן באתר כולל סרטונים, וידאו

 קליפים מוזיקליים, ערוץ יוטיוב אישי וכן תכנים פוגעניים ומיניים.

  

FXP
המאפשרות התנהלות אנונימית או ת פורומים מפולחות תוכן, וקהיל - 38

פנאי ובידור, לימודים, תחביבים, מוסיקה, ייעוץ  , כמומגוונים   בנושאיםגלויה, 

 (. דומהסמים, ביטחון עצמי, בעיות חברתיות וכבנושאי מיני ושאלות אישיות )

 

Ask People
אתר אינטרנט ישראלי המאפשר לגולשים להתייעץ ולייעץ באופן  - 39

: משפחה, זוגיות, הורות, מתבגרים, בנושאים שוניםפורומים,  באמצעותאנונימי 

 חברים, בלוגים אישיים ונושאים אינטימיים ומיניים. 

 

(Stips)פורום סטיפס 
 של רחב במגוון ובעיות לשאלות תשובות המספק אתר -  - 40

סמים, נושאים, באופן אנונימי או גלוי: מוסיקה, פילוסופיה, סדרות, טכנולוגיה, 

גם  2418האתר השיק בחודש אפריל ונות ברשת וכן שאלות אינטימיות. ברי

 אפליקציה. 

 

 אפליקציות המשמשות כרשתות חברתיות

 תמונות לשיתוף חינמי בבעלות פייסבוק, יישום -( Instagram)אינסטגרם 

ניתן לשתף את ו (Post" )פרסום" נקרא שיתוףה (.דקה עד) קצרים וידאו וסרטוני

בדואר כן התכנים ברשתות החברתיות )פייסבוק, טוויטר, פליקר וטאמבלר ו

                                                           
https://www.youtube.com

37
 

38
https://www.fxp.co.il  

39
https://www.askpeople.co.il  
https://stips.co.il

40
  

https://www.youtube.com-/
https://www.youtube.com-/
https://www.fxp.co.il/
https://www.askpeople.co.il/
https://stips.co.il/
https://stips.co.il/
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האלקטרוני(. בנוסף, ניתן לעקוב אחר משתמשים אחרים ולהגיב על פוסטים. 

המאפשר למשתמש  ,(Story) "סיפור"אינסטגרם אימצה מסנפצ'אט את היישום 

 שעות.  24תוך  41להעלות סרטון או תמונה אשר ייעלמו

 

אפליקציית מובייל ותוכנה חינמית בבעלות פייסבוק,  -(WhatsAppווטסאפ )

בווטסאפ ניתן .  להעברת מסרים מידיים, תמונות, מסמכים, קטעי קול ווידאו

וכל עוד מקבל  למחוק הודעות שכבר הגיעו ליעדן, בחלון זמן של עד שבע דקות

נוער הוא בקרב בני  מספר קבוצות הווטסאפ הממוצע. אותה וראה ההודעה לא פתח

2742. 

 

)הגיל  רשת חברתית המאפשרת למשתמשים רשומים - (Facebook) פייסבוק

קטעי וידאו, ו ליצור פרופילים, להעלות תמונות (13הרשמי לפתיחת חשבון הוא 

 לשלוח הודעות ולשמור על קשר עם חברים, בני משפחה ומכרים. 

 

 לשלוח המשתמש יכול .אפליקציה להעברת מסרים – (Snapchat)סנפצ'אט  

 בכךוציורים. ייחודה של האפליקציה  טקסט להוסיף, וידאו קטעי להקליט, תמונות

הוא נמחק )יש להדגיש, כי שהתוכן נשאר רק לזמן מוגבל )מספר שניות( ולאחר מכן 

. ניתן לפתוח באפליקציה צ'אטים וההודעות (לא נמחק מהשרת של החברההתוכן 

שאר ( נוידאואו ב הצגת סיפור בתמונות) Story -שעות. יישום ה 24תעלמנה תוך 

 באתר יממה בלבד. 

 

קצרים  קליפים להעלאת פלטפורמה -  (Tik Tok)( "מיוזקלילשעבר "טיק טוק )

האפליקציה נמכרה לחברה סינית במיליארד  .מוסיקה יבנושא קהילות וליצירת

. 2418טוק באוגוסט  ואיחדה את האפליקציות תחת השם טיק 2417דולר בנובמבר 

לאפליקציה שני מצבי פרטיות וברירת המחדל היא שכולם יכולים לראות את 

 הקליפים. בהגדרות הפרטיות ניתן לבטל את האפשרות לקבל הודעות מזרים.

                                                           
41
 אם כי המידע ממשיך להישמר בשרתים ולא נמחק באופן מוחלט. 
42
בזק  דוח: הדיגיטלי בעידן "החיים ,. מתוך: בזק2416מדוח שפורסם בשנת  32%קפיצה שלל  

   ".2417 בישראל לשנת למצב האינטרנט
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הזמינה גם בטלפונים  ה לקהילות משחקי וידאופלטפורמ – ((Discordדיסקורד 

 להקיםיכולים  משתמשיםה. נראות-ואי אנונימיותמאפשרת פרטיות, ו הניידים

צ'אטים, ולהתכתב באמצעות שיחות שמע ווידאו וכן בערוצי  פרטיות קבוצות

 . 43ולכל קבוצה יש כללים משלה  - חיצוניים למשתמשים יםפתוח םשאינ

 

ולקרוא לכתוב, לשלוח רשת חברתית המאפשרת למשתמשים  - (Twitter)טוויטר 

גם הסרטונים המועלים בה  44.תווים 284של עד  - המכונות "ציוצים"  - הודעות

משתמשים רשומים יכולים לקרוא ולשלוח  שניות. 144מוגבלים למשך זמן של עד 

מו כן, ניתן כבלבד. ציוצים ציוצים בעוד שמשתמשים לא רשומים יכולים לקרוא 

 לעקוב אחר משתמשים, לפי בחירה.

 

Vine45 - השירות במיוחד וידאו קצרים סרטוני לפרסום מקוונת חברתית רשת .

שניות ולשתפם עם  6 – 5 מאפשר למשתמשים להקליט, לערוך סרטונים באורך

 כגון פייסבוק וטוויטר.  נוספות, עוקבים ברשתות חברתיות

 

רשת חברתית המאפשר למשתמשים לשתף תכנים שונים:  - (Tumbler) טאמבלר

קישורים. המשתמשים יכולים לעקוב אחר  וכן טקסט, תמונות, וידאו, אודיו

 בלוגים אחרים או להפוך אותם לפרטיים. 

 

Google+ -  ,פרופיל ורשימת חברים המאפשרת יצירתרשת חברתית של גוגל, 

 מידע. בשאליהם ניתן לשלוח הודעות ולשתף 

 

                                                           
43

Roose, K. (2017). This Was the Alt-Right’s Favorite Chat App. Then Came 

Charlottesville, The New York Times, Aug. 15 2017. 

https://www.nytimes.com/2017/08/15/technology/discord-chat-app-alt-right.html   
44
 .144 -הוגבל מספר התווים לציוץ ל 2417עד ספטמבר  

45
 Ochs, J. (2014). "What is Vine? A Parent Guide (Video)", October 16, 2014, Smart 

Social, https://smartsocial.com/what-is-vine-parent-guide-video/   

https://www.nytimes.com/2017/08/15/technology/discord-chat-app-alt-right.html
https://www.nytimes.com/2017/08/15/technology/discord-chat-app-alt-right.html
https://smartsocial.com/what-is-vine-parent-guide-video/
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Google Duo - זמינה באנדרואיד וגוגל  ידי על שפותחה וידאו שיחת של אפליקציה

 .  - IOSוב

 

 אפליקציות

משתמשים.  בין אנונימיבאופן  מסרים מאפשרת העברת -( Sarahah)סרחה 

לו וכל מי שיכנס שיכול לשתף אותו עם אנשי הקשר , הוא המשתמש מקבל לינק

המפרט מה הוא חושב על אותו אדם. ניתן  ,ללינק יכול לכתוב משוב אנונימי

 סרחה משתמשים את שגילו נוער להדביק את הלינק בכל הרשתות החברתיות. בני

 . שיתגלו שוחשל מבלי חבריהם על לרכל כדי בה

 

תוכנת טלפוניה המבוססת על תשתית ענן ומסרים מידיים.  ניתן  - (Skype)סקייפ 

לערוך שיחות צ'אט, לקבל הודעות דואר לבצע דרכה שיחות וידאו ושמע בחינם, 

טלפון  שיחות למספרי: קולי ולבצע שיחות ועידה.  שירותים בתשלום כוללים

למספרי  SMSהודעות  וכן שליחת דיםירגילים, הפניית שיחות סקייפ לטלפונים ני

 טלפון רגילים.

 

Me -  .אפליקציה לזיהוי שיחות, חיפוש מספרי טלפון וזיהוי שיחות יוצאות

מי שמר אותו ברשימת אנשי הקשר וכיצד. האפליקציה מאפשרת למשתמש לדעת 

על בסיס רשימת אנשי הקשר ניתן לראות חברים משותפים, לקבל זיהוי שיחה בזמן 

    אמת ועוד.

 ,ת הצפנהומתאפיינת ביכולהדית, יאפליקציית מסרים מי - (Telegram) טלגרם

יותר  שהיא מאפשרת גבוהה הסודיות רמת. מחיקה ואי שמירה של התקשרויות

את  או הטלפון מספר את להציג צריך לא לטלגרם להתחבר כדי. ווטסאפמאשר ב

 המסרים וללא נראות. אנונימי בפרופיל זאת לעשות וניתן פייסבוקה פרופיל פרטי

החברה.  בשרתי נשמרים לא התכנים ומרבית מתועדים או מנוטרים אינם טלגרםב

בנוסף, המשתמש יכול להגדיר שיחות ו  46ניתן לפתוח בה פורומים של אלפי חברים

                                                           
46

 ילדים של ברשת ובריונות שיימינג, אלימות לצמצום כלים, ברשת מצמיחים (. 2418י. ) ,צ'ונה 
 .249' עמ, לאור הוצאה ניב ספרי, החברתיות ברשתות
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 לשירותים לייצר חלופה טלגרם הצליחה  .47אשר יושמדו לאחר פרק זמן מסוים

 פורומים, פייסבוק קבוצות בהם:וולערוצי שיחה המוניים ברשת  שונים הקיימים

כמו ברוב מערכות המסרים המיידיים, ניתן לשלוח  .48חדשות ועדכוני ועייםמקצ

 באמצעותה תמונות, סרטונים וקבצים שונים.

 

 על הנשענת ,בישראל סמיםב חוקי בלתי לסחר דיגיטלית פלטפורמה - טלגראס

  49וללת עשרות אלפי חברים בארץ.הכמוצפנים,   המסרים בה פלטפורמת טלגרם

 

 העולם מרחבי לאנשים המאפשר אינטרנטי אט'צ הוא אומגל -( Omegleאומגל ) 

.  "Talk to strangers"-"דבר לזרים" וגן , תחת הסלאקראי באופן שיחה לנהל

 ומאפשר אט'צ לחלון ומקוון, רנדומלי באופן משתמשים, שני בין מקשר הצ'אט

 למשתמש המאפשר", בלש מצב" קיים באתר. וידאו שיחת לקיים או להתכתב להם

 שאין בעוד, עליה מדברים אחרים אנשים ששני בזמן ולצפות שאלה להעלות

 .עצמה בשיחה להשתתף ביכולתו

 

אפליקציה להעברת מסרים מידיים, מאפשרת למשתמשים לשתף  - KIK))קיק 

מאפשרת פתיחת ש, ווטסאפשונה מב) תוכן ותמונות ולנהל שיחות בצ'אט אנונימי

נדרש רק שם משתמש  ית קיקבאפליקצי, טלפון מספר של זיהוי לפי משתמש

האפליקציה פופולרית מאוד בקרב בני נוער ומכיוון שהיא מאפשרת  .(וסיסמא

להשתמש בכלי רשת שונים על אותה פלטפורמה, כמו כרום, פייסבוק, ווטסאפ 

וחנות גוגל פליי, אפשר להישאר בה לאורך זמן ולא לצאת ממנה לטובת שימוש 

 ביישומים אחרים.

 

                                                           
47
 TGSPOT ,24עצמית",  השמדה עם ווידאו תמונות שיחת: Telegram-ב (. "חדש2417קצבורג, צ. ) 

 /https://www.tgspot.co.il/new-telegram-allows-sendig-self-destruct-photos, 2417ביולי 
48
באוגוסט  Ynet,  17בטלגרם", להכיר שחייבים הקבוצות: טלגראס רק (. "לא2418בוחבוט, ה. ) 

2418 ,https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5330089,00.html 
49

הפופולרית",מגזין  המסרים לאפליקציית טיפים חמישה? בטלגרם (. "כולם2418בלובשטיין, א. ) 
-https://www.tgspot.co.il/telegram-tips-and, 2418במרץ  TGSPOT ,23טכנולוגיה ישראלית 

tricks  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5330089,00.html
https://www.tgspot.co.il/telegram-tips-and-tricks/
https://www.tgspot.co.il/telegram-tips-and-tricks/
https://www.tgspot.co.il/telegram-tips-and-tricks/
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אפליקציית הכרויות חינמית, המאפשרת לתקשר עם משתמשים  - (Yubo)יובו  

אחרים על פי המיקום שלהם )פועלת כמו אפליקציית ההיכרויות טינדר של 

פייסבוק(. המשתמשים יכולים לסמן שמאלה או ימינה, כדי לאשר שיחת צ'אט עם 

המשתמש או לדחותה. במידה ויש אישור, ניתן להתחיל צ'אט, להחליף תמונות, 

 צ'אט ולהוסיפם לרשתות חברתיות כמו -וך שיחות וידאולער

גם אם אין הכרות מוקדמת. האפליקציה פופולרית בקרב בני  ,סנפצ'אט ואינסטגרם

 מיליון משתמשים. 15 -נוער ויש לה כ

 

 ת רשתותופעמשחקים ו

 2416צר בשנת שנו ,רשת משחק הוא" הכחול יתןוהלו אתגר" - 50ויתן הכחולוהל

 .העמים חבר נוער ממדינות בני בקרב בעיקר הנפוצה ,VK הרוסית החברתית ברשת

 לכל נותן אשר, קבוצה מנהל ידי על ומנוהל סגורה בקבוצה מתבצע המשחק

 להתיש שמטרתן ,ימי המשימות 54בתום . ימים 54 במשך ,יומית משימה משתתף

 את לתעד המשתתפים על .לחייו קץ לשים נדרש הוא, פיזית ונפשית המשתתף את

את  מקבלים הם אז ורק, המנהל את כך על ולעדכן משימה כל מבצעים עצמם

 וחריטה עצמית פציעה: היתר בין וכוללות מגוונות המשימות .הבא לשלב ההוראות

 דרישה, אימה בסרטי וצפייה בוקר לפנות 4:44-ב השכמה, שונים באמצעים הגוף על

המעודד פגיעה בעקבות משחק זה,  51.ועוד שלם יום במשך איש עם לשוחח שלא

מקרי התאבדות של בני נוער  במקורות שונים התפרסמועצמית עד כדי אובדנות, 

  52בעולם. 2417בשנת 

 

משמעות השם "פרו" )בעד( ו"אנה" )קיצור של  –( ana-Pro) אנה-קהילת פרו

 אורח הרואות באנורקסיה נשים כוללתונוצרה באינטרנט הקהילה אנורקסיה(. 

 גוף מדימוי הסובלות ,העשרה יאבגיל נערות הן החברות בקהילהלגיטימי.  חיים

                                                           
50
הנאמר בפסקה זו, הרי שלא ניתן להוכיח באופן וודאי ומוחלט אירועי אובדנות, שנבעו  על אף 

(, Fake newsפי מ"י מדובר ב"ידיעות כוזבות" )-ולפיכך עלבאופן ישיר ממשחק הלויתן הכחול, 

 ככל שמעשה האובדנות נקשר למשחק בלבד.
51
 אתגר הלוויתן הכחול.  –(. דף מידע להורים 2418סיוע והקשבה ברשת ) -מ. וסהר  כהן, -דולב 

52
Rossow, A. (2018). "Cyberbullying Taken To A Whole New Level: Enter The 'Blue 

Whale Challenge", Forbes, Feb 28. 
https://www.forbes.com/sites/andrewrossow/2018/02/28/cyberbullying-taken-to-a-

whole-new-level-enter-the-blue-whale-challenge/  

https://www.forbes.com/sites/andrewrossow/2018/02/28/cyberbullying-taken-to-a-whole-new-level-enter-the-blue-whale-challenge/
https://www.forbes.com/sites/andrewrossow/2018/02/28/cyberbullying-taken-to-a-whole-new-level-enter-the-blue-whale-challenge/
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 אידאל את תןשתפי וכלפי מצבן כלפי חברתי וניכור בדידות חשות אשר, שלילי

כדי לקבל תמיכה ולייצר  ובכלי רשת שונים גולשות באתריםהקהילה היופי. בנות 

 פורומים, אתרים . קיימיםוכחוש סביבה חברתית המעודדת הרעבה ומראה צנום

 אנה. בחלק מהאתרים יש אזהרה לכניסה מתחת לגיל-פרו קבוצות של אט'צ וחדרי

נמצאות בטיפול. ואשר בנות בעלות הפרעת אכילה כניסה לאו איסור על , 18או  13

מתבגרים המחפשים מידע רפואי או מידע הנוגע לירידה במשקל עלולים להגיע 

 .53אנה-לאתרי פרו

 

של אנורקטיות, טיפים לירידה במשקל,  ואלייםמודלים ויז הקהילה:אתרי מאפייני 

, תפריטים, עצות להסתרת ממצבן הקשה של הנערות שיטות להערים על הקרובים

 מידע מהצוות הרפואי, פורומים להחלפת מידע, הענקת תמיכה ועידוד אנורקסיה.

בה בעת  , אלאקבוצת תמיכה אינה רקאנה -קהילת פרו (,2412לפי רייטשטיין )

שבו חברות הקהילה מתפקדות כמנהלות  ,מוסד טוטאלי ייחודימעין משמשת כ

 54.בו זמנית ,וכחוסות במוסד

כוללת ואנה -לקהילת פרומתנהלת באופן דומה  –( Pro Miaמיה )-קהילת פרו

 .אתרים לעידוד בולמיה

 

 משחקים

ליצור דמות של באמצעות משחק אופנה מאפשר חינמי האתר  - 55עולם הדוגמניות

בן זוג ולעצב את לה למצוא ואת סגנון החיים שלה, דוגמנית ולעצב את המראה 

 . 12 -5בנות בגילאים הוא קהל היעד של המשחק  החביבה עליה. לבוש חיית המחמד

 

                                                           
53

 ניתוח: באינטרנט אנה-פרו קהילת מעמקי אל (. "גלישה2414כהן, מ. )-ודולב נסים, מ.-בוניאל 
 .2414 דצמבר, גיליון, סוציאלית-חינוכית לעבודה בלוגים",  מפגש של תוכן

 http://www.mbn-
psychonet.com/AllSites/1799/Assets/bonielnissim.dolevcohen.inpress.pdf  

 -והאינטרנט אכילה הפרעות בישראל. אכילה בהפרעות ומחקר טיפול למניעה, ישראלית העמותה
 http://www.iaed.org.il/wp/wp-content/uploads/n6t93wty.pdf  ?טיפולי כלי או סיכון גורם

54
הבניית זהות בקהילת 'פרו אנה'  : "אני המלכה בממלכה שהיא הגוף שלי"(. 2412רייטשטיין, ר. ) 

 אביב.-אוניברסיטת תל .M.A". עבודת בישראל
 http://yo-yoo.modelsworld.co.il 55

  

http://www.mbn-psychonet.com/AllSites/1799/Assets/bonielnissim.dolevcohen.inpress.pdf
http://www.mbn-psychonet.com/AllSites/1799/Assets/bonielnissim.dolevcohen.inpress.pdf
http://www.mbn-psychonet.com/AllSites/1799/Assets/bonielnissim.dolevcohen.inpress.pdf
http://yo-yoo.modelsworld.co.il/
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Fortnite)פורטנייט )   
 המשלב שיתוף פעולה הישרדותי, הכולל וידאו משחק - 56

.  גמורים זרים או בו חברים לשחק ויכולים ,וריקודים יריות משימות בנייה,

בו  ,(Battle Royale) "רויאל באטל"לשחק: הראשונה,  אפשרויות שתי במשחק

 מנת על השני את האחד להרוג המנסים, היותר לכל משתתפים 144 משחקים

משחק ההישרדות  והשנייה, ; בחיים ונשאר ששורד האחרון השחקן להישאר

מיליון משתמשים,  125 -. במשחק חברים כ(Save The World) "העולם צלתה"

פלייסטיישן. בני הנוער בבוקס וס ניתן לשחק בו במחשב, בטלפון הנייד, באק

כי המשחק מחזק אצלם את שיתוף הפעולה עם החברים, חשיבה  ,מעידים

  אסטרטגית ותכנון.

 

 הכולל עולם, משתתפים מרובה רשת ישראלי משחק - (Mikmak) 57מיקמק

  .14 – 5 המיועד לגילאי, וירטואלי

 

ווטסאפ, הכולל דמות מספר טלפון שנשלח באמצעות הרשת החברתית  – 58מומו

והפיתוי הוא סביב  ווטסאפ מעודדת את המשתמשים להתחיל בשיחותשמאיימת, 

משוחח עם הוא כי  ,קבלת תגמול מהמשחק. במהלך השיחה המשתמש מגלה

וקוליים דימויים ויזואליים  כדי השיחהים אליו תוך הדמות המאיימת ונשלח

 שנשלחים אליו כי במידה ולא יבצע את האתגרים ,. המשתמש מקבל איוםקשים

מקבל דרישה להיכנס ללינק. מי הוא כפי שמתואר בתמונות ואז  ,יאונה לו רע

 "מומו"שהעניקה ל ,למעשה חשף את המכשיר שלו לפרצת אבטחה ,שנכנס ללינק

                                                           
56

פורטנייט", כלכליסט,  של הטירוף מאחורי: הילדות של האחרון (. "המבצר2418צוריאל הררי, ק. )
  https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3737703,00.html .2418במאי  12

 .2418באוגוסט  13והנזקים", מהדורת החדשות,  ההתמכרות: הפורטנייט (. "סיוט2418ברק, ע. )
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q3_2018/Article-

514d9cf54a43561004.htm 
57
 .2414בספטמבר  34, גלובס, "מיקמק" הילדים אתר את רכש ynet "אתר(. 2414) ל. ך,ואברב 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000975295  
בדצמבר  NRG ,11", ?האינטרנט סכנות עם מתמודדים איך: ברשת תפלו "אל (.2411מ. ) ארי,-בן

2411. https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/17/ART2/314/293.html  
58
גם לגבי "משחק מומו", כפי שצוין לגבי אתגר הלויתן הכחול, הרי שלא ניתן להוכיח באופן וודאי  

פי מ"י -, ולפיכך עלהשימוש ב"מומו"אובדנות, שנבעו באופן ישיר מ פגיעה עצמית אוומוחלט אירועי 
 יםהאובדנות נקשר י הפגיעה העצמית או(, ככל שמעשFake newsמדובר ב"ידיעות כוזבות" )

 למשחק בלבד.

 

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3737703,00.html
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q3_2018/Article-514d9cf54a43561004.htm
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q3_2018/Article-514d9cf54a43561004.htm
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000975295
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000975295
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/17/ART2/314/293.html
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שלח להם  "מומו"שכן  ,כתוצאה מכך, אנשים נסחטוגישה לפרטים אישיים. 

למעשה, עיקר הפרסום והחשיפה . 59אתגרים אישיים והשתמש במידע האישי שלהם

)מופיעות תחת  סביב "מומו" נובע גם בשל עשרות אפליקציות המתחזות ל"מומו"

 מרביתן דורשות מהמשתמש .של אפלושל גוגל ( בחנויות האפליקציות Momoהשם 

 .שלו שה לכל נתוני הטלפוןהרשאת גי

 

  

 ם נוספים בהם גולשים בני נוערחדשות ואתרי אתרי

אתר הרשמי של המגזין )ה 62אתר ראש אחד; 61אתר סדרות;  60(Makoאתר מאקו )

)מזוהה עם המגזר הדתי  764אתר ערוץ ; Ynet63 -אתר "ידיעות אחרונות" (; לנוער

 .כמנוע חיפוש  Google-; והלאומי(

 

שימוש באפליקציות וברשת האינטרנט בקרב בני נוער מתוך דוח בזק נתונים על 

מעלים, כי השימוש באפליקציית אינסטגרם עקף את השימוש ברשת    241765לשנת 

החברתית פייסבוק בקרב בני נוער, בהשוואה לסקרים משנים קודמות.  דרוג 

: ווטסאפ הינו ,פי הדוח-על ,השימוש באפליקציות וברשתות חברתיות בקרב הנוער

(, 24%(, מיוזקלי )54%(, סנפצ'אט  )63%(, פייסבוק )72%(, אינסטגרם )93%)

 (. 2%ן )אילינקד-( ו16%טוויטר )

 

, הסוקר את השימושים במדיה החברתיים בקרב בני 66PEWבדוח של מכון המחקר 

נוער אמריקאים עולה, כי הרשת החברתית יוטיוב ואפליקציות אינסטגרם 

                                                           
59
  .2418ביולי  29רים", מאקו,'טינאייג על טרור שמשליטה הוואטסאפ (. "בובת2418ארצי, א. ) 

https://www.mako.co.il/nexter-internet/viral/Article-dc8790e55b5e461006.htm  

https://www.mako.co.il
60
  

https://www.sdarot.world
61
  

https://www.rosh1.co.il
62
  

https://www.ynet.co.il 63
  

https://www.inn.co.il 64
  

65
 ".2417 בישראל לשנת למצב האינטרנטבזק  דוח: הדיגיטלי בעידן "החיים, בזק 

66
PEW Research Center (2018). "Teens, Social Media & Technology 2018", May 31, 

2018, PEW. http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-
2018 

https://www.mako.co.il/nexter-internet/viral/Article-dc8790e55b5e461006.htm
https://www.mako.co.il/nexter-internet/viral/Article-dc8790e55b5e461006.htm
https://www.mako.co.il/
https://www.mako.co.il/
https://www.sdarot.world/
https://www.sdarot.world/
https://www.rosh1.co.il/
https://www.rosh1.co.il/
https://www.ynet.co.il/
https://www.ynet.co.il/
http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
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( בגילאי 51%וסנפצ'אט הן הזירות הפופולריות ביותר בקרבם. מחצית מבני הנוער )

גולשים בפייסבוק. לפי הדוח, השימוש ברשתות החברתיות טאמבלר וטוויטר  17-13

ניכרת ירידה בפופולריות של הרשתות החברתיות למרות שגדל בצורה ניכרת. 

ממשיכים לגלוש עדיין כי בני הנוער  עולה, מחקרים, מ67טוויטר ופייסבוק(

( 38%הם צופים חלק לא מבוטל מהיום )כמו כן,  .בפייסבוק ולא נטשו אפליקציה זו

 .68בנטפליקס

 

במרחב וגורמי סיכון איומים , ברשת שיעורי החשיפה לפגיעות .ג

 המקוון

 

הם מעידים שזה הרס להם את החיים; שמי שמקבל סטיגמה של "מלשן" לא יכול 

שהם קמים בבוקר אל תוך גיהינום וסיוט הנמשכים כל היום;  ;להשתחרר ממנה

הם מאמינים שרק המוות יציל אותם מהסבל, מהבדידות  -ובמקרים הקשים ביותר 

, טרום תקופת ההתבגרות, שחוו 12 – 8ומהחרדה. חלקם ילדים צעירים בגילאי 

נידוי וחרמות ברשתות החברתיות, ואשר המצוקה והייאוש הובילו אותם 

האיומים הנשקפים לילדים ולבני נוער ברשת הפגיעות וטווח  69שבות אובדניות.למח

שאינם חברתיים, -מהתנהגויות לא מוסריות וממעשים אנטי - הינו רחב ביותר

ועד לעבירות  מאוד,עוברים את הרף הפלילי אך פגיעתם עלולה להיות קשה 

  הפליליות החמורות ביותר.

 

, 35 בן כתב אישום חמור נגד בנו ריינהורן,הוגש  2418לספטמבר  6 -בתאריך ה

עבירות מין בקטינות באמצעות  ה שלבגין ביצוע שור ,מאמן כדוריד מהרצליה

-שהחמורות בהן אינוס קטינות במרמה ומעשי סדום. על פי כתב -האינטרנט 

קטינות ובארבע נשים, וכן יצר קשר וניסה  28 -האישום, ריינהורן פגע מינית ב

                                                           
  Kate Conger ," Snap’s Drop in Active Users Could Signal a Social 

Media", The New 
67

 York Times, Aug. 7, 2018,  
https://www.nytimes.com/2018/08/07/technology/snapchat-users.html 

. 2418באוגוסט  Ynet ,8משתמשים",  מיליוני מאבדת ט'(. "סנאפצ2418בוחבוט, ה. )
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5324841,00.html  

68
. (. "אינסטגרם, אמזון ונטפליקס: זה מה שבני נוער אמריקאיים עושים ברשת"2418בוחבוט, ה. ) 

Ynet ,23/14/18. 
69
 .14, עמ' 6(. "זה הרס לי את החיים". ביטחון פנים, גיליון 2414אביגדור, נ. ווגשל, ה. )-כהן 

https://www.nytimes.com/2018/08/07/technology/snapchat-users.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5324841,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5324841,00.html
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-אחר כ עקב ארבע נשים. נוסף על כך, הנאשםבקטינות נוספות ו 45 -ינית בלפגוע מ

ולנסות לפגוע בהן מינית.  ןבמטרה לפנות אליה ,קטינות נוספות באינסטגרם 44

מחלקת הסייבר  נפגעות ונפגעות פוטנציאליות. 121האישום -בסך הכל נמנו בכתב

לאחר סיום החקירה בפרקליטות המדינה הגישה את כתב האישום ימים ספורים 

כי ריינהורן פנה לעשרות ילדות  ,. מכתב האישום עולה433בלהב  145 הביחיד

ולכמה נשים דרך הרשת החברתית אינסטגרם, שבה פעל תוך  17 - 9 ונערות בנות

 70.שימוש בזהויות בדויות

 

 אפשריםאתרים ואפליקציות בשימוש ילדים ובני נוער, הכוללים צ'אטים שמ

. ומקלים עליו עם זריםשל הקטינים הקשר  את, מנגישים נראות-ואי אנונימיות

בידי עבריינים של הקטינים פלטפורמות אלו עלולות להוות פתח לניצול לרעה 

לצרכי סחיטה, שידול והדחת קטינים לעבירות סמים, הימורים, זנות  ,)פדופילים

רת מסרים המשתמשים באפליקציות בעלות יישומים להעב י נוערנילדים ובועוד(. 

לפי בוכניק ודשן או לפרסום ולהפצת תכנים, עלולים לפגוע במשתמשים אחרים. 

 התנהגות פוגענית ברשת האינטרנט נובעת מסיבות שונות בהן: אנונימיות(, 2415)

, העדר מעורבות הורית, אי מתן דין וחשבון, התמזגות בקבוצה גדולה, נראות-ואי

  71או תחושה שמדובר בהתנהגות מקובלת.

 

The Annual Bulling Survey (2417 ,) - שנתי של בריטניה בנושא בריונותהמהדוח 

עולה כי פייסבוק הינה הרשת החברתית שבה חוו הכי הרבה צעירים אלימות ביחס 

לאחוז המשתמשים בה. רשתות חברתיות נוספות שבהן דיווחו המשתמשים כי חוו 

 . 72ב:  אינסטגרם, סנפצ'אט, ווטסאפ ויוטוהן אלימות

 

                                                           
70
נערות  121-ה נאשם שפגע וניסה לפגוע באונס ומעשי סדום: המאמן מהרצלי(. "2418מורג, ג. ) 

 Ynet 6.9.18. https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5341925,00.html".            ונשים
71
האינטרנט",  בסביבת נוער בני של מוסריות לא (.  "התנהגויות2415בוכניק, ד. ודשן, מ. ) 

 וטכנולוגיות חדשנות לחקר ייס'צ כנס  הטכנולוגי בעידן הלומד אוניברסיטת בר אילן, מתוך: האדם
 רעננה.-, האוניברסיטה הפתוחה2412 – למידה

Ditch The Label, The Annual Bullying Survey 2017. .
 72

 
 . 14-12סקר זה נערך בבריטניה וכלל עשרות אלפי ילדים בגילים 

https://www.ditchthelabel.org/research-papers/the-annual-bullying-survey-2017 

https://www.ditchthelabel.org/research-papers/the-annual-bullying-survey-2017/
https://www.ditchthelabel.org/research-papers/the-annual-bullying-survey-2017/
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 73המועצה הלאומית לשלום הילד: – 9101בני נוער בארץ לשנת  ותנתונים על פגיע

 .2417 - 2415בין השנים  ברשת כלשהי פגיעה חוו בישראל הנוער מבני 35% -

בשנת  28%, לעומת ביושמקרב בני הנוער חוו או הכירו מישהו שחווה  41% -

2416.74 

 כך שנפגעו ברשת על מהוריהם ויותר שניים פי דיווחו 17-7 בגיל ילדים -

 .בהתאמה( ,5% לעומת 11%)

 .ברשת נפגעו ילדיהם האם יודעים לא מההורים 11% -

 נתקלו 34. %ברשת מעלבון שנפגעו דיווחו (17 – 7) מהילדים 77%-מ יותר -

 .פורנוגרפי בתוכן במתכוון שלא

 בנות 34% לעומת ,ברשת מילולית אלימותמ או מאיום נפגעו מהבנים %34 -

 .מכך שנפגעו

 .6% מהבנים ויותר שניים פי ,ברשת מינית מהטרדה מהבנות נפגעו 13% -

 האינטרנט ברשת מפשיעה או מבריונות שנפגעו הנוער בני מקרב 38.4% -

 שלא בחרו שנפגעו 18% לחבר. על כך סיפרו 26%-ו להורה כך על סיפרו

 . לאיש כך על לספר

 כי ,דיווחו ברשת ןבה הפגיעה על לאיש לספר לא שבחרו מהבנות %33 -

 .כך שדיווחו מהבנים 17%לעומת , זה על לדבר התביישו

 שלהם הנייד בטלפון שומרים 17-13 בגיל הנוער מבני ממחצית יותר -

 וא מביכות תמונות כלומר, יראו רוצים שאחרים היו שלא אישיות תמונות

 .אינטימיות

 

 

 

 

 

                                                           
73

,  2417המועצה הלאומית לשלום הילד, לקט נתונים מהשנתון הסטטיסטי ילדים בישראל  
 . 2417בדצמבר  26המועצה הלאומית לשלום הילד,

74
 האינטרנט דוח: הדיגיטלי בעידן החיים, . מתוך: בזק2416שפורסם בשנת מדוח  32%קפיצה של  
  .2417 בזק של

https://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2017.pdf 
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 75:המשרד לביטחון הפנים – (9101) ברשת לאירועים חשיפה שיעורי דירוג

  .(32%) מילולית אלימותלו איומיםלכשליש נחשפו  -

 .(24%חרם ) או כרבע נחשפו לביוש, השפלה -

 לחוסר להם שגורמת מיני אופי בעלת או הודעה כחמישית קיבלו פנייה -

  .(17%נוחות )

או סרטונים בעלי  תמונות הפצת באמצעות מינית כעשירית נחשפו להטרדה -

 .(11%) מיני ופיא

  .(11%זהות ) גניבתל או כעשירית נחשפו לסחיטה -

 

 

המשרד לביטחון  – (9102)ומאפיינים  ברשת  לאירועים חשיפה שיעורי דירוג

 76:הפנים

)חשיפה בתדירות של פעם אחת  חשיפה לאירועים אלימים מסוגים שונים -

 או יותר בשנה האחרונה(: 

לאיום או לאלימות ( דיווחו כי נחשפו 32%כשליש מבני הנוער ) .א

 מילולית.

 נחשפו לביוש )שיימניג(, השפלה או חרם. 27% .ב

 .דיווחו כי נחשפו להטרדה מינית )19%כחמישית ) .ג

 נחשפו לפנייה בעלת אופי מיני ברשתות החברתיות. 28% .ד

 נחשפו לסחיטה. 13% .ה

 .נחשפו לגניבת זהות 16% .ו

 כל ילד רביעי שנפגע מאלימות ברשת אינו מדווח על הפגיעה. -

                                                           
75
 באחר לפגיעה נחשפת או אישי באופן נפגעת : האם18 - 12 השאלה שהופנתה לבני הנוער בגילים 

 מעבירות
 לסקר פעמיים. מתוך: דוח-ט( בדרוג של פעם'סנאפצ, פייסבוק, אינסטגרם, )ווטסאפ ברשת

 ,פניםה לביטחון משרד, המחקרה מחלקת ,2417 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות
 .2417 מאי ירושלים,

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/report_survey_youth_viole
nce_2017  

76
-אנטי התנהגויות לסקר מתוך: דוח(. 18)לא כולל  18 – 12 לבני הנוער בגילים והופנות השאל 

 ,בשיתוף תחום מחקר פניםה לביטחון משרד, המחקר מחלקת ,2418 הנוער בני בקרב חברתיות
 .2418 יולי,-יוני המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, ירושלים,

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/report_survey_youth_violence_2017
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/report_survey_youth_violence_2017
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 מהנפגעים ברשת מפחדים או מתביישים לדווח על הפגיעה. 14% -

 ( לא מודעים לכך שהיתה כלפיהם פגיעה.29%כשליש מהנפגעים ברשת ) -

 ( לא יודעים מה נחשב פגיעה ברשת.24%כחמישית מבני הנוער ) -

 לפגוע שחשב ילד הכירו, 18 - 16 בגילאי הנוער  מבני( 21%) כחמישית -

 ברשת שחווה קשה פגיעה ותבעקב, האחרונה בשנה בעצמו

 (.מינית פגיעה/הטרדה/השפלה/שיימינג/חרם)

 

ביחס לממצאי הסקר משנה קודמת, חלה עלייה בשיעורי החשיפה להטרדות מיניות 

הודעות בעלות אופי מיני במרחב המקוון. כמו כן, למרות עלייה קלה לולפניות או 

חשים  44% -עדיין כ( בתחושת הביטחון האישי הגבוהה במרחב המקוון, 5%)

 בטוחים רק במידה בינונית ומטה במרחב זה.

 

 

 איומים וגורמי סיכון במרחב המקוון

טווח האיומים וגורמי הסיכון הקיימים במרחב המקוון רחב כפי שצוין קודם, 

ההחלטות הראשונות שהתקבלו בצוות ההקמה של המטה הלאומי . אחת ביותר

הנוגעות לפגיעות בקטינים במרחב  פניותכלל הכתובת ל וותהיתה, כי עליו לה

המקוון, ולאו דווקא לפגיעות פליליות. ההבנה כי גם פגיעות שאינן עוברות את הרף 

הפלילי עלולות לגרום נזק רב, משמעותי ומתמשך לנפשו של הקטין, כמו גם 

 לסביבתו הקרובה, עמדה בבסיס ההחלטה. 

 

 פניות בקטגוריות הבאות: היתר, , ביןניתן לציין, כי התקבלו 145מנתוני מוקד 

בריונות, הצקה, ביוש, שידול והטרדה, עבירות מין, אובדנות וחשש לחיי אדם, 

הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני, פריצה למחשב, איומים, סחיטה, פרסום 

תמונות קטין, התחזות לאחר, פתיחת פרופיל בשם מישהו אחר, חרם, הסתה, 

נתונים  .77משחקים מסוכנים ועבירות סמיםמביכים,  הפצת תמונות וסרטונים

שבוע שלאחר מהלך הכי ב ,שפרסם המטה הלאומי להגנה על קטינים ברשת מעלים

 64 , בין היתר,, התקבלו24/7לציבור והתחלת עבודתו במתכונת  145השקת מוקד 

פניות שנגעו  26פניות שנגעו לבריונות, להצקות או לביוש שחוו קטינים ברשת, 

                                                           
 כל הקטגוריות נוגעות לפגיעה בקטינים ברשת. 77
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נגעו שפניות  25, ברשת להפצת תמונות או סרטונים בעלי אופי מיני של קטינים

של על רקע מיני נגעו לשידול ולהטרדה שפניות  25עבירות מין בקטינים ברשת, ל

 נגעו לפגיעה על רקע משחקים אלימים ברשת.שפניות  9 -ו קטינים ברשת

 

, במספר הילדים (2415 לעומת) מצביע על עלייה (2417דוח בזק ) - בריונות ברשת

לשאלה: האם מישהו הביך, פגע, העליב או חשף ברשתות  אשר השיבו בחיוב

לשנת  בדוח של המשרד לביטחון הפנים  78.(41%) חבריךאת החברתיות אותך או 

 שנת; וב79חרם או השפלה ,לביוש )שיימינג( נחשפו מהמשיבים 24%עלה, כי  2417

 2416שנת לדוח מוגנות לפי  .80נחשפו לביוש )שיימניג(, השפלה או חרם 27% 2418

 או הפיזי במרחב כלשהי בתדירות בריונות חווים מהילדים שליש משני למעלה

 היא הסקר לפי ביותר הנפוצה הפגיעה. לבנות בנים בין הבדל הווירטואלי, ללא

 או דחייהו 49% -מעליבים בשמות כינוי, 54% -וצחוק לעג, 58% -מקללות פגיעה

 הווירטואלי במרחב לבריונות עדים היו מהילדים שליש .43% -מקבוצה הוצאה

 81.ברשת איומים חוו %14 -ו אחרים ילדים כנגד שכוונה

 

מהילדים דיווחו, כי אדם שדיברו איתו  12% - לאחר ברשת התחזותוגניבת זהות 

לשנת  פניםה. בדוח של המשרד לביטחון 82התחזה לאדם אחר בזמן ששוחח איתם

 2418; ובשנת 83גניבת זהותלכי עשירית מבני הנוער נחשפו לסחיטה או  ,להע 2417

 .84נחשפו לגניבת זהות 16% -נחשפו לסחיטה ו 13%

 

                                                           
78
 ".2417 בישראל לשנת בזק למצב האינטרנט דוח: הדיגיטלי בעידן "החיים, בזק 

https://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2017.pdf   
79
 לביטחון משרד, המחקרה מחלקת ,2417 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 
 .2417 מאי ירושלים, ,פניםה
80
 לביטחון משרד, המחקר מחלקת ,2418 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 
 .2418 יולי,-יוני המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, ירושלים, ,בשיתוף תחום מחקר פניםה
81
 -מתוך: רולידר, ע.  ובוניאל .היהודי המגזר מן' ו-'ג בגילאי ילדים 1277 של הסקר כלל מדגם 

 .2416בדצמבר  31, 2416מוגנות ילדי ישראל לשנת  דוח(. 2416ניסים, מ. )
 https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2016/10/Protected-Children-2016.pdf  

82
 שם.  
83
 יטחוןלב המחקר, המשרד מחלקת ,2417הנוער  בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 

  .2417 מאי ירושלים, ,הפנים
84
 לביטחון משרד, המחקר מחלקת ,2418 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 
 .2418 יולי,-יוני המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, ירושלים, ,בשיתוף תחום מחקר פניםה

https://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2017.pdf
https://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2017.pdf
https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2016/10/Protected-Children-2016.pdf
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 מהטרדה מהבנות נפגעו 13% עלה, כי 2416בדוח משנת  -הטרדה מינית ברשת 

פי נתוני איגוד מרכזי הסיוע -על. 6%85 מהבנים ויותר שניים פי -ברשת  מינית

מהפניות החדשות נגעו לטלפון או  5.2% 2417לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, בשנת 

השיעור היחסי של הפניות העוסקות  .התרחשה הפגיעהזירה בה לאינטרנט כ

 -ב 8.5% -ל 2416 -ב 4.2% -בפגיעה במסגרת היכרות ברשת הוכפל בתוך שנה: מ

 41%ן פגיעה בגיל הנעורים לפנייה לסיוע מתקצר עם השנים: משך הזמן בי. 2417

מבני הנוער שפנו  11% .2412בשנת  34%לעומת  2417פנו תוך חודש מהפגיעה בשנת 

על  14%על חשיפה לפורנוגרפיה,  4%( דיווחו על הטרדה מינית, 18 – 13)גילאי 

חלה  2418בשנת  86על תקיפה מינית קבוצתית )לאו דווקא ברשת(. 7%מעשה מגונה ו

עלייה בשיעורי החשיפה להטרדות מיניות ולפניות או להודעות בעלות אופי מיני 

נחשפו  28% -מהנשאלים דיווחו כי נחשפו להטרדה מינית ו 19%במרחב המקוון: 

  87לפנייה בעלת אופי מיני ברשתות החברתיות.

 

 קשושבי למרות פורסמו מהילדים 14% של תמונותיהם - ברשת הפצת תמונות

עולה, כי כעשירית  2417משנת המשרד לביטחון הפנים בדוח  .88יעשה לא שהדבר

 אופי בעלי תמונות או סרטונים הפצת באמצעות מינית להטרדה נחשפו מהמשיבים

כי לא הפיצו מדווחים, ( 94%רוב מוחלט מבני הנוער ) 2418בסקר לשנת . 89מיני

בהתייחס ל"חוק  או של אחרים.תוכן פוגעני )הודעות, תמונות וכדומה( של עצמם 

מכירים את החוק ולא כלל לא  (53%) יותר ממחצית מבני הנוער – 90הסרטונים"

ולפיכך אינם מודעים לכך שהם עלולים לעבור עבירה פלילית בהפצת  ,שמעו עליו

                                                           
85
. המועצה הלאומית 2417המועצה הלאומית לשלום הילד, השנתון הסטטיסטי ילדים בישראל  

  http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf, 2417בדצמבר  27לשלום הילד, 
86
, חוב' איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי 2418ישראל  –שנה לחוק למניעת הטרדה מינית"  24" 

 תקיפה מינית, תל אביב.
87
 לביטחון המשרד, מחקר מחלקת, 2418 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 

 .2418, יולי-יוני, ירושלים, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מחקר תחום בשיתוף הפנים
88
 .2416בדצמבר  31, 2416מוגנות ילדי ישראל לשנת  דוח(. 2416ניסים, מ. ) -יאלרולידר, ע.  ובונ 

 https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2016/10/Protected-Children-2016.pdf. 
89
 לביטחון המחקר, המשרד מחלקת ,2417הנוער  בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 

 .2417 מאי ירושלים, ,הפנים
90
 5המפיץ תמונה או סרטון בעלי אופי מיני, ללא הסכמת המצולם, עובר עבירה פלילית, שדינה עד  

 שנות מאסר.

http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf
https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2016/10/Protected-Children-2016.pdf
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מבני הנוער שפנו  14.6% 91סרטון בעלי אופי מיני )בהתאם לקבוע בחוק(.או  תמונה

דיווחו, כי נפגעו מעבירות של פרסום תמונות  2417לאיגוד מרכזי הסיוע בשנת 

בשנת פי נתוני משטרת ישראל, -על; כמו כן, 2414בשנת  1.6%ומידע וזאת לעומת 

 92.חוק הסרטונים"תיקים בגין " 179נפתחו  2417

 

הלאומית למניעת אובדנות  לדברי פרופ' גיל זלצמן, יו"ר המועצה – אובדנות ברשת

ומנהל המרכז לבריאות הנפש גהה: "אובדנות בקרב ילדים, שעד לפני פחות מעשור 

לא היתה מוכרת, הפכה לאחרונה לטרנד מדאיג. מספר הילדים בעלי תכנים 

הסתמנה עלייה  2416בשנת  93."16אובדניים עולה בהתמדה וגילם יורד מתחת לגיל 

מהנתונים עולה ששיעור האובדנות בקרב בנים  .15 -באובדנות בקרב בני פחות מ

 2416ילדים ובני נוער בישראל הגיעו בשנת  773 .94גבוה פי ארבעה מאשר בקרב בנות

 שנת מהקטינים שניסו להתאבד במהלך 44%לחדרי מיון לאחר ניסיון התאבדות. 

 95.44% -מכלל הקטינים גדל בעשור האחרון בכ םושיעור 14היו מתחת לגיל  2416

קשה לבודד ולכמת את השפעת הרשתות החברתיות על ניסיונות אובדנות, אך יש 

  96מחקרים המצביעים על קשר בין שעות מסך לבין הערכה עצמית נמוכה.

 

אובדנות, כאמור, לא קיימים נתונים המקשרים באופן ישיר בין הרשת לבין מעשי 

הנכתבים על ידי פוסטים הודעות ומתפרסמים אלפי שנה מדי כי  י ידועאם כ

 .וחשש לחיי אדם מצביעים על סיכון אובדניקטינים  בכלי הרשת השונים ואשר 

( נבדקה החשיפה לבני נוער עם מחשבות 2418בסקר המשרד לביטחון הפנים )

ומעלה,  16הנוער בגילאי ( מבני 21%אובדניות בעקבות פגיעה ברשת. כחמישית )

, בעקבות פגיעה קשה שחווה ברשת בשנה האחרונה הכירו ילד שחשב לפגוע בעצמו

                                                           
91
 לביטחון משרד, המחקר מחלקת ,2418 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 
 .2418 יולי,-יוני המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, ירושלים, ,בשיתוף תחום מחקר פניםה
92
, חוב' איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי 2418ישראל  –שנה לחוק למניעת הטרדה מינית"  24" 

 תקיפה מינית, תל אביב.
93
 .28/11/18ת, ליפול לבור ולמות" (. "רוצה לברוח מהבי2418איילון, א. ) 

http://m.ynet.co.il/Articles/5415799 
94
 שם. 
95
. המועצה הלאומית 2417המועצה הלאומית לשלום הילד, השנתון הסטטיסטי ילדים בישראל  

  http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf, 2417בדצמבר  27לשלום הילד, 
96

כלים לצמצום אלימות, שיימינג ובריונות של ילדים ברשתות  -"מצמיחים ברשת (.2418י. ) צ'ונה,  
 .491החברתיות", ניב הוצאה לאור, עמ' 

http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf
http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf
http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf


 טינים במרחב המקוון: המאפיינים, הזירות, האיומים והמענה הלאומיק

 
 

31 
 במחשבה תחילה                                                                                                                           

( ציינו, 29%כשליש מבני הנוער ) )חרם/שיימינג/ השפלה/הטרדה או פגיעה מינית(.

כי לא ידווחו על חבר עם מחשבות אובדניות, שהשביע אותם לא לספר על כך. 

ידווחו להורים כאשר חבר במצוקה עד כדי מחשבות ( 51%כמחצית מבני הנוער )

 97ידווחו למשטרה. 4%ידווחו לחבר, ורק  13%ידווחו למורים,  21%אובדניות, 

 

הם על שימוש  סקר המשרד לביטחון הפניםהנתונים שעלו ביש להדגיש, כי  - סמים

 להם שאין ( טוענים82%רוב גדול מבני הנוער ) :בסמים ללא קשר ישיר לרשת

 ה/חבר להם שיש ( טוענים18%) כחמישית; ובסמים ת/שמשתמש ה/חבר

 מתונה מגמת ירידה על מלמדת קודמים לסקרים השוואה. בסמים ת/שמשתמש

. 98בסמים /תשמשתמש ה/חבר באמצעות לסמים שנחשפו הנוער בני בשיעור ורציפה

עולה, כי יש עלייה בשימוש בסמים ואלכוהול בקרב  (2417) ח של עמותת עלם"מדו

 5.9%היו  2411הרשות למאבק בסמים ובאלכוהול דיווחה כי בשנת  99בני הנוער.

(, 2418. בסקר המשרד לביטחון הפנים )100י"ב-משתמשים בקנאביס בקרב תלמידי י

( מבני הנוער דיווחו שיש להם חבר שמשתמש בסמים; 14%עלה כי כשישית )

 ( מבני הנוער דיווחו כי הם מכירים ילדים שמשתמשים בקנאביס.17%) וכחמישית

אחוז נמוך מבני הנוער דיווחו כי הם או חבריהם גלשו באתרי שמוכרים סמים 

(4%).101 

 

 ובקרב, בכלל להימורים והתמכרות הימורים בנושא בישראל "המחקר - הימורים

 העוסקים מקצוע אנשי של עדויות פי-למרות שעל .מאוד חסר, בפרט נוער בני

 לא תופעה הם המקוונים ההימורים ,הנוער בני של ההתמכרות להימורים בתחום

                                                           
97
-אנטי התנהגויות לסקר דוח. 18, לא כולל 18 – 16לבני נוער בגילאי השאלות בנושא זה הופנו  

, מחקר תחום בשיתוף הפנים לביטחון המשרד, מחקר מחלקת, 2418 הנוער בני בקרב חברתיות
 .2418, יולי-יוני, ירושלים, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

98
 לביטחון המחקר, המשרד מחלקת ,2417הנוער  בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 

 .2417 מאי ירושלים, ,הפנים
99
-https://www.elem.org.il/wp, עלם, 2417דוח שנתי  עלם,  

content/uploads/2018/05/elem_report_2017.pdf 
100
מוגש לוועדה  -נתוני רקע, חקיקה, ופעילות גופי מדינה :סמים ואלכוהול בישראל (.2415ע. ) ,ענבר 

, 2415ביוני  17למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03564.pdf 

101
 לביטחון המשרד, מחקר מחלקת, 2418 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 

 .2418, יולי-יוני, ירושלים, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מחקר תחום בשיתוף הפנים

https://www.elem.org.il/wp-content/uploads/2018/05/elem_report_2017.pdf
https://www.elem.org.il/wp-content/uploads/2018/05/elem_report_2017.pdf
https://www.elem.org.il/wp-content/uploads/2018/05/elem_report_2017.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03564.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03564.pdf
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 נוער ובני ילדים של הפעילות שבדקו את הרבים בסקרים, בקרבם מבוטלת

 נוער בהימורים בני של השתתפות נבדקה לא שונות סיכון והתנהגויות באינטרנט

 . 102מקוונים"

 

 14.4% -ו מבני הנוער השתתפו בהימורים 77.6%כי נמצא,  2414שנת מבמחקר 

עלה, כי  2415בהימורים מקוונים בשנה שקדמה למחקר. במחקר משנת השתתפו 

הימרו בנסיבות חברתיות. מידע שהגיע  34.8%וכי  2414הימרו בשנת  38.8%

יסודי עסקו -תלמידי החינוך העלמ 4,244, כי מעלה 2415ממשרד החינוך בשנת 

בני נוער טופלו  54, 2415פי נתוני משרד הרווחה לשנת -עלו יםהימורבנושא 

 2415 שנתל עדו 2449 במחלקות לשירותים חברתיים ובעמותת "אל סם". משנת

 תיקים מהם 171, חוקיים לא בגין הימורים נוער לבני חקירה תיקי 563 נפתחו

 103.חוקיים לא הימורים חשודים בעבירותכ קטינים 165 נרשמו אלו פליליים. בשנים

 

הם על שימוש  2417הנתונים שעלו בדוח המשרד לביטחון הפנים משנת  - אלכוהול

 נמצאתה ,לסמים נוער בני של החשיפהלעומת ללא קשר ישיר לרשת. , באלכוהול

 2 פי גדלה לאלכוהול החשיפה, הרי שהאחרונות השנים בשלוש יציבות במגמת

 משקאות 5 אחת פעם לפחות שתו הנוער מבני . חמישיתקודמת לשנה בהשוואה

כשישית  2418בסקר לשנת  104בחודש שקדם לסקר. שעות בתוך מספר אלכוהוליים

הם שתו משקה אלכוהול בתוך  החודש האחרון כי במהלך( מבני הנוער דיווחו 15%)

אחוז נמוך מבני הנוער דיווחו כי הם או חבריהם גלשו  .כמה שעות באותו יום

 105(.5%באתרי שמוכרים אלכוהול )

 

 -מקרב תלמידי ו'  24.2% 2411על פי נתוני הרשות למאבק בסמים ואלכוהול, בשנת 

דיווחו כי השתכרו אי פעם. למידע זה  19.7% -י"ב דיווחו כי שתו משקה אלכוהולי ו

                                                           
102
מוגש  -מסמך עדכון –הימורים והתמכרות להימורים בקרב בני נוער  (.2416א. ) ,וייסבלאי 

. 2416באפריל  3, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, לוועדת החינוך, התרבות והספורט
http://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/5c716dee-1786-e511-80d6-

00155d0204d4/2_5c716dee-1786-e511-80d6-00155d0204d4_11_8006.pdf 
103
 שם. 
104
 לביטחון המחקר, המשרד מחלקת ,2417הנוער  בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 

 .2417 מאי ירושלים, ,הפנים
105
 לביטחון המשרד, מחקר מחלקת, 2418 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 

 .2418, יולי-יוני, ירושלים, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מחקר תחום בשיתוף הפנים
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בני נוער, שהעלה כי מחצית מבני הנוער שתו  377בקרב  2414מצטרף מחקר משנת 

 את שתו מהם  19% -וכ 15 - 13 את המשקה האלכוהולי הראשון שלהם בגיל

 . 12106 גיל לפני הראשון האלכוהולי המשקה

 

היקף  על מדויקים נתונים עולה, כי אין 2416בדוח שפורסם בשנת  -הפרעות אכילה

אותה, זאת מסיבות שונות ובין היתר בשל  המגמות המאפיינות על או התופעה

דיווח. כמו -וכן בשל תת את התופעה נטייה של החולות/החולים להכחיש ולהסתיר

 יםגורמים פרטיים ולא מוכראצל לטיפול  יםפונ /החוליםכן, חלק מהחולות

 למערכת הבריאות הציבורית. משרד הבריאות מסר הערכה של התופעה: "בהנחה

ניתן , אכילה סובלות מהפרעת 24 – 15בנות  ומהנשים מהנערות 8% עד 6% -ש

. 107נשים ונערות הסובלות מהפרעות אכילה 44,444 – 34,444 -לשער, כי בפועל יש כ

 בהפרעות כלוקים מאובחנים נוער-ובני ילדים  1544-כ, הבריאות בהערכה של משרד

 108בשנה. שנה מדי אכילה

 

בני נוער העוסקים  544עולה, כי  2417בדוח של עמותת עלם לשנת  -זנות קטינים

שערכו משרד הרווחה . מסקר 109בזנות קיבלו טיפול בתכניות השונות של העמותה

כי מספר הקטינים שעסקו  ,ההערכה היא 2416והמשרד לביטחון הפנים לשנת 

או התייחסות ישירה  אלה אין בנתוניםיש להדגיש, כי . 1264110 -ל 974בזנות נע בין 

, 2418מחודש יולי  פי פרסומים במדיה-על לזנות קטינים במרחב המקוון.פילוח 

ם בהפעלת רשת לסרסור בעשרות נשים משטרת ישראל עצרה חמישה חשודי

במשך שנים. הרשת פעלה בכל הארץ והחשוד שפעלה ות פייסבוק, עובקטינות באמצ

                                                           
106
מוגש לוועדה  -נתוני רקע, חקיקה, ופעילות גופי מדינה :סמים ואלכוהול בישראל(. 2415, ע. )ענבר 

. 2415ביוני  17למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03564.pdf  

107
 13והמידע של הכנסת, בישראל, מרכז המחקר  אכילה בהפרעות הטיפול(. 2416ר. )בלנק,  

  https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03901.pdf .2416בדצמבר 
108
ואיתורה,  מניעתה, התופעה תיאור :נוער ובני ילדים בקרב אכילה הפרעות(. 2414א. ), וייסבלאי 

 . בפברואר 8מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 
 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02422.pdf  

109
-https://www.elem.org.il/wp, עלם, 2417דוח שנתי  עלם,  

content/uploads/2018/05/elem_report_2017.pdf  
110
 שם. 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03564.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03564.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03901.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02422.pdf
https://www.elem.org.il/wp-content/uploads/2018/05/elem_report_2017.pdf
https://www.elem.org.il/wp-content/uploads/2018/05/elem_report_2017.pdf
https://www.elem.org.il/wp-content/uploads/2018/05/elem_report_2017.pdf
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המרכזי בפרשה חשוד כי הציע שירותי חשפנות לאירועים באמצעות פייסבוק 

 111ולאחר שאלה הוזמנו היה מציע גם שירותי מין בתשלום נוסף.

 

והצעות להתמודדות  במרחב המקוון פגיעותהנחשפים לקטינים דפוסי דיווח בקרב 

 עם הפגיעות

( דיווחו על 49%כמחצית מקרב בני הנוער שנפגעו מאירועים ברשתות החברתיות )

 ( לא זוכרים אם דיווחו.25%(, ורבע )26%כך לגורם כלשהו, כרבע לא דיווחו כלל )

מם בעניין (, טיפלו בעצ29%לא הייתה פגיעה ) היו: ההסברים העיקריים לאי הדיווח

  112(.21%(, מגוון סיבות אחרות )14%(, פחד ובושה )24%)

( חושבים שניתן לצמצם את האלימות ברשת וכרבע 55%מעל למחצית מבני הנוער )

. בין הצעות בני הנוער להתמודדות עם אלימות ( חושבים שלא ניתן לצמצמה27%)

ברורים,  חקיקת חוקים(, 13%ברשת: הדרכה, הרצאות ושיעורים בבית ספר )

  113.(14%(, וחסימת גולשים אלימים )12%) החמרת הענישהואכיפה 

 

 הפעילות המרכזיות של קטינים ברשתאיומים וגורמי סיכון בזירות 

אינסטגרם, ווטסאפ, פייסבוק ויוטיוב הינן זירות הפעילות המרכזיות בהן נמצאים 

בזירות אלו נובעים . האיומים וגורמי הסיכון ומשתמשים קטינים במרחב המקוון

 מהמאפיינים הייחודיים של כל אחת מהזירות.

 

קל לפתוח חשבונות מזוייפים והילדים עלולים להיפגע מתגובות  באינסטגרם

. משתמשים ציינו, כי האפליקציה מורידה את הערך פוגעניות ומאלימות מילולית

ך שנער 2417. מנתוני סקר שנתי 114העצמי מבחינת דימוי גוף ומעלה חרדה

 115.ילדים חוו תוקפנות ברשת באפליקציה זומה 42% -כ ,בבריטניה

                                                           
111
(. "חמישה נעצרו בחשד שהפעילו רשת לסרסור בנשים ובקטינות בפייסבוק: "ניצול 2418פלג, ב. ) 

 .16/7/2418"הארץ", מדור משפט ופלילים,  מחפיר".
112
 לביטחון המשרד, מחקר מחלקת, 2418 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 

 .2418, יולי-יוני, ירושלים, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מחקר תחום בשיתוף הפנים
113
 שם.  
114

כלים לצמצום אלימות, שיימינג ובריונות של ילדים  - מצמיחים ברשת(. "2418י. )צ'ונה,  
  .238עמ' ספרי ניב הוצאה לאור,  ".ברשתות החברתיות

115
 Ditch the Label, The Annual Bulling Survey, 2017. 
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 מתפרסםקיימת אפשרות לפתוח קבוצה עם משתמשים רבים ובמידה ו בווטסאפ

, פעולה נחשף לפגיעהכל אחד מחבריה  ,תוכן פוגעני כלפי אחד מחברי הקבוצה

יש אפשרות להדיר את המשתמש )מעין  ,את תחושת העלבון. בנוסף המעצימה

הפוגעניות כדי שיראה את ההתבטאויות  ,לופין להחזירו לקבוצהיאו לח ,חרם(

חפץ  אינוכל אחד יכול לצרף משתמש לקבוצה גם אם המשתמש  ,כלפיו. כמו כן

פלוס(, מנהל הקבוצה יכול לשתף קישור  18ת תכנים מיניים )וקבוצות הכוללבבכך. 

. ן בידי המשתמש את האפליקציה ולכן כל אחד יכול להצטרףלקבוצה גם אם אי

 .116ללא פיקוח ,של העברת פרטים אישיים לזריםגם הסכנה היא 

 

 וסרטונים תמונות הפצתפעולות פוגעניות רבות, ביניהן  מתאפשרות בפייסבוק

דפי  על והשתלטות התחזות ,יםפוגעני יםפרסום פוסט מביכים או בעלי  אופי מיני,

  . (שיימניגביוש )ביצוע וכן  המשתמש

 

חשש מלעג בקרב שאר חברי הכיתה.  קיים סרטונים מביכים ו ניתן להפיץ יוטיובב

אישי, תגובות פוגעניות על תכנים  יוטיובלחץ חברתי על ילדים הפותחים ערוץ ישנו 

, חשיפת פרטים אישיים מצד הילדים צים האישיים שלהםלערו יםמעל יםשילד

ליצור  כל אלה עלולים – ("לא אוהב" Dislike-)כפתור ה ניםלסרטוותגובות שלילות 

משתמשים  -תופעה נוספת היא של "יוטיוברים" 117תחושה של עלבון וביוש.

 בערוץ היוטיובאחר הפרסומים שלהם שהתפרסמו בזכות כמות העוקבים הגדולה 

ל "מצב הבטיחות" ששימוש בו ;כלים לחיפוש בטוח מציעים. בגוגל 118שלהם האישי

דיווח על ם לכליקיימים  ,בנוסף. לסנן מראש תוכן המיועד למבוגרים מאפשריוטיוב 

אשר  ,פועלת להסרת סרטונים רביםהיא יוטיוב פרסמה כי   119חומר פוגעני להסרה.

הכילו תכנים שעודדו או הציגו אלימות, תכנים מסיתים ועוד. החברה נעזרת במידע 

                                                                                                                                              
 https://www.ditchthelabel.org/research-papers/the-annual-bullying-survey-2017/  

116
כלים לצמצום אלימות, שיימינג ובריונות של ילדים  - מצמיחים ברשת(. "2418י. )צ'ונה,  

 . 232 – 228עמ' ספרי ניב הוצאה לאור,  ".ברשתות החברתיות
117
 .254 – 251שם, עמ'  
118
 .מסקר את היוטיוברים הישראליים "ראש אחד"אתר  

https://www.rosh1.co.il/tag/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91%D7
%A8%D7%99%D7%9D/  

https://www.google.co.il/intl/iw/safetycenter/families/explore/age-appropriate
 119

 

https://www.ditchthelabel.org/research-papers/the-annual-bullying-survey-2017/
https://www.rosh1.co.il/tag/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.rosh1.co.il/tag/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D/
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על מנת להסיר  "Trusted Flagger"120הנאסף מאלגוריתם וכן מארגונים שונים 

 121.הסתה, פגיעה בילדים ופשעי שנאה יתכנים בנושא

 

, מחיקת התכנים האוטומטית זמן קצר לאחר שהתפרסמובשל  מאפשרת, סנאפצ'ט

ישמר ילא המסר כיוון שההערכה היא ש, מתוכן פוגעני או מביך לפרסוםכלי נוח 

אין הבטחה  ,ות שהמסר נמחק. למר(בהשוואה לרשתות חברותיות אחרות)ויתועד 

דעת את המשתמש שהתמונה ישמשתמש אחר לא יצלם את המסך )האפליקציה מי

 לופין ייפול לידיים של האקרים. כל מי שיש לו שם משתמש חשוףיאו לח ,צולמה(

תופעת  כמו כן, סנאפצ'ט מעודדת אתוניתן לשלוח לו הודעות ישירות.  לכך

מיני( בעלי אופי )שליחת מסרים, תמונות וסרטונים  SEXTING - "סטינג"סקה

 122בהשוואה לאפליקציות אחרות.

 

רשתות חברתיות ואפליקציות נוספות, גם אם הן פופולריות פחות בקרב קטינים, 

המשתמשים בהן.  ילדים ובני נוערעלולות להוות זירה לאיומים ולגורמי סיכון עבור 

בתחקיר עיתונאי יכולתם של פדופילים נחשפה בטיק טוק )מיוזיקלי, לשעבר( כך 

ניתן  בדיסקורד 123לנצל בקלות את הפלטפורמה כדי להגיע לילדים שמשתמשים בה.

בגסות, להפגין בריונות  להתנהגבתוכן לא הולם, ליצור קשר עם זרים,   לצפות

 ולבצע אלים ומיני, בתוכן לא הולם ניתן לצפות טוויטרבולהציג תכנים מיניים. 

עלולים לשוחח  וכן עולים תכנים בעל אופי מיני Vine באפליקציית מקוונת.בריונות 

כיוון שכל אחד יכול לשוחח עם המשתמש והתוכן שעולה , מעם זרים ומתחזים

הילדים עלולים לבצע אתגרים מסוכנים כדי לקבל בנוסף, לאתר נגיש לכולם. 

                                                           
120

 https://support.google.com/youtube/answer/7554338?hl=en YouTube Trusted 
Flagger program  

121
 באפריל The Marker ,24סרטונים",  מיליון 8.3 הסירה יוטיוב: בלבד חודשים 3-"ב י. ביטל,א 

2418. https://www.geektime.co.il/youtube-removed-8-3-mm-videos/  
 

122
Josh Ochs, What is Snapchat? A 2018 Parent Guide, February 16, 2018, Smart 

Social. https://smartsocial.com/snapchat-parents-guide/ 
123
 16 ,14 ערוץ אתרו", קלי: כך פדופילים מגיעים אל ילדיכם מבלי שתדעיסכנה באפליקציית מיוז" 

  https://www.10.tv/zinor/144858 .2417ביוני 
 כלכליסט,דולר",  כמיליארד תמורת מיוזיקלי אפליקציית את רוכשת סינית "חברה (.2411ע. ) כביר,

  https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5041059,00.html  .2411בנובמבר  14

https://support.google.com/youtube/answer/7554338?hl=en
https://www.geektime.co.il/youtube-removed-8-3-mm-videos/
https://smartsocial.com/snapchat-parents-guide/
https://www.10.tv/zinor/144858
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5041059,00.html
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תכנים ייה בוצפ כניסה בזהות בדויהמתאפשרת  בטאמבלר תשומת לב ועוקבים. 

 124פורנוגרפיים.

 

 סרחהית אפליקצי באמצעות בריונות חווים ילדיהם כימתלוננים,  רבים הורים

 אף חלקם. במיוחד ופוגענית אכזרית התנהגות עודדתומ אנונימיותהמאפשרת 

 לצד, להתאבדות וקריאות ם קשיםאיומי השפלות, חווים ילדיהם כי ,טוענים

 סקייפבאמצעות  .125ועוד עורם צבעעל , מינית נטייהעל , משקל על נבזיות הערות

חשש  קייםזרים יכולים לתקשר עם המשתמש ולצרפו לרשימת אנשי הקשר שלהם, 

 לצנזר מנתעל  פועל (Omegleאומגל )אתר  מהטרדה מינית באפליקציה ומהטרדות.

זאת , נוספת גלישה אפשרות הוסיף ואף הולם לאמיני  ותוכן משתמשים ולחסום

לטלפון של האתר קיימת אפליקציה . ראויים לא מתכנים על קטיניםכדי להגן 

מתירה לכל מי שחפץ בכך לשוחח עם המשתמש,  KIK))קיק אפליקציית  .126הנייד

. באפליקציה משתמשים גם שלו אנשי הקשררשימת לא נמצא בהוא גם אם 

 נוחה לפדופילים זירה הרשויות החוק בארה"ב רואות ב, ומתחזים ועברייני מין

כדי להיאבק  דברלא עושה היא שעלו טענות להפצת פורנו ילדים. כלפי החברה ו

 . 127בתופעה ואף עברייני מין שהורשעו חוזרים ומשתמשים באפליקציה

 

 למרות שיש הגבלת גילו" Make New Friendsהיא " 128יובוסיסמת האפליקציה 

)כפי שגם קורה  אין דרך לוודא מה גיל המשתמש בעת ההרשמהלשימוש בה,  (13)

                                                           
124
 Smart Social," Popular App Guide for Parents and Teachers", 

https://smartsocial.com/app-guide-parents-teachers/  
125
הרשת", מגזין  את מסעירה Sarahah אפליקציית: מאחוריך, (. "בליינדספוט2417ארצי, א. ) 

 .2417באוגוסט   TGSPOT,6-טכנולוגיה ישראלי
/https://www.tgspot.co.il/sarahah-app-gaining-popularity-raising-bullying-concerns  

. 2417באוגוסט  2(. "האפליקציה החדשה שסוחפת את הצעירים לעולם אפל", מאקו, 2417מור, י. )
https://www.mako.co.il/nexter-cellular/apps/Article-78c2067f0f2ad51006.htm  

126
 החופשית.  האנציקלופדיה, ויקיפדיה מתוך  
127
 2מין", מעריב,   עברייני בקרב גם אבל, נוער בקרב פופולרית אפליקציה: (. "קיק2416שוורץ, א. ) 

   http://www.maariv.co.il/business/tech/Article-528745. 2416במרץ 
באוגוסט  8הפדופילים", כלכליסט,   לחביבת Kik הפכה כך: האנונימיות (. "בחסות2417סטולר, י. )

2417 .https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3718736,00.html  
128
 Whelan, Z. (2018). "Parents warned about Yubo app dubbed 'Tinder for teens", 

Daily Post, 23 JAN 2018  https://www.dailypost.co.uk/whats-on/yubo-yellow-tinder-
teens-app-14193397  

https://smartsocial.com/app-guide-parents-teachers/
https://www.tgspot.co.il/sarahah-app-gaining-popularity-raising-bullying-concerns/
https://www.mako.co.il/nexter-cellular/apps/Article-78c2067f0f2ad51006.htm
https://www.mako.co.il/nexter-cellular/apps/Article-78c2067f0f2ad51006.htm
http://www.maariv.co.il/business/tech/Article-528745
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3718736,00.html
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. . אין באפליקציה הגדרות פרטיות ולכן לא ניתן לחסום משתמשיםבפייסבוק(

אשר  ,המשמעות היא שכל אדם יכול לראות את המידע האישי על המשתמש

מפורסם בחשבונו. למרות שניתן לכבות את כפתור המיקום, כדי למצוא אנשים 

את ם רואים את מיקום ואפשרות זו וכך משתמשים אחרי פעילחדשים חייבים לה

גיל המשתמש. אין מעקב אחר התוכן העובר באפליקציה ולכן כל אחד יכול להעלות 

נובע מכאן ותוכן לא הולם. אפשר להתחיל התכתבות או וידאו צ'אט עם זרים, 

סור על התכתבות יעל אף הא) חשש מפני פגיעה מצד עברייני מין וניצול קטיניםה

 . (דקת גילאים בהרשמה הראשוניתעם קטינים האפליקציה לא בו

 

 

 רשת משחקיאיומים וגורמי סיכון ב

על אף שהגלישה באינטרנט הינה פעילות שגרתית ולא מסוכנת, הרי שהילדים 

עלולים להיחשף לתכנים שאינם תואמים את גילם וליצירת קשר עם עבריינים ועם 

כן, ישנם גורמים זרים, אשר יכולים לנצל את תמימותם ואת סקרנותם. כמו 

משחקים רבים המעודדים התנהגות אלימה ותוקפנית במהלך המשחק וכל הזירה 

 רוויה באלימות )קרבות, מלחמות, תקיפות ועוד(.

משחק שימוש כפייתי במהחשש ל, בין היתר, במשחקי הרשת נובעותנוספות סכנות 

המשחקים מוצגים כפלטפורמה אף להתמכרות למשחק ולהסתבכות בהימורים. ו

לעתים כאשר הם כבר  ית וכדי להתקדם הילדים נדרשים לשלם תשלום נוסף,חינמ

אנונימיות במשחק עלולה האפשרות ל ,משחק. בנוסףשימוש כפייתי בפיתחו תלות ו

קיים חשש כמו כן, .  129פגיעה מצד פדופיליםולחשוף אותם ללסכן את הילדים 

 ים. )פרטי זיהוי ואשראי( מצד משתמשים אחר לדליפת פרטים אישיים

 

מתייחס אמנם להשפעתם של משחקי וידאו  130מודל התוקפנות של אנדרסון

, אך ניתן להסיק ממנו גם לגבי משחקי מחשב אלימים. בטווח הקצר, אלימים

המשחק הוא משתנה מצבי הגורם לעלייה בתוקפנות קוגניטיבית, משפיע ומעורר. 

ואולם, בטווח הרחוק משחקי הוידאו האלימים משפיעים על התנהגות המשתתף, 

                                                           
129
כלים לצמצום אלימות, שיימינג ובריונות של ילדים ברשתות  -(. "מצמיחים ברשת 2418צ'ונה, י. ) 

 . 295 – 292החברתיות". ספרי ניב הוצאה לאור, עמ' 
130
 Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of 

Psychology, 53, 27-51. 
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את סף  בכך שהם מקדמים גישה ותפישה תוקפנית. בנוסף, יש בהם כדי להנמיך

הרגישות של הפרט כלפי תוקפנות. אם הדור הישן של משחקי הוידאו כלל דמויות 

לא מציאותיות ורמה טכנולוגית נמוכה, הרי שכיום המשחקים החדשים )ועל אחת 

כמה וכמה משחקי המחשב( הם בעלי רמה טכנולוגית גבוהה ביותר ומדמים זירה 

. החידושים הטכנולוגיים ודמויות מציאותיות, שקל למשתתף להזדהות איתן

מאפשרים רמת אלימות גבוהה יותר ומציאותית יותר, כולל ירידה לדקויות 

 הן בדמויות והן בזירת המשחק. –ולפרטים 

 

המשחק שייך לדור המשחקים  -   "Soldier of Fortune"לדוגמה, המשחק האלים

פשים החדש שבו ההדמיה נתפשת מציאותית יותר, כלומר גם מעשי האלימות נת

מציאותיים יותר. בנוסף, ישנה יכולת למפתחי המשחק לייצר דקויות ופרטים רבים 

יותר, מה שמעשיר את התפאורה האלימה ואת האובייקטים השונים במשחק. 

" איזורי מוות" בהם יכולה הדמות להיפגע  26במשחק זה יש לדמויות המשחק 

ק, דרך נקודת המבט מירי. המשחק מאפשר גם את זווית הראייה של האדם המשח

נקודת מבט משותפת של  -של הדמות במשחק, וכך למעשה נוצרת פרספקטיבה

 המשתתף ושל הדמות האלימה שהוא מפעיל במשחק.

 

 ,לדמות ולהיכנס המשתמשים יכולים לשוחח עם זרים 131עולם הדוגמנות במשחק

, וילדות ונערות לפגוע בדימוי העצמים. המשחק עלול אשר לא תואמת את גיל

יחסים  אישיים עם בן הזוג, קובעות את מידת  במשחק מקיימותשמשחקות בו 

חשיפה  מתאפשרת 132פורטנייטבמשחק  מתארסות.אף החזייה שלהן ולבסוף 

)כולל צ'אט שלא ניתן לסגור(, דליפת פרטים אישיים בעקבות פריצה  133לפדופילים

                                                           
131
במרץ  27לילדים", מאקו,  במשחק ולנשק החזה את להגדיל, הבוקר של רשת, "לפלרטטתכנית  

2417. https://www.mako.co.il/nexter-internet/Article-62131345b6f0b51006.htm  
132
 .2418ביוני  28ממכרת", מאקו,  למחלה מחשב משחק הפך "איך (.2418ר. ) גלבוע, 

https://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-a3c8c745b054461006.htm  
133
 Telegraph Reporters, "Fortnite game craze is putting children at risk from online 

pedophiles, NCA warns", Telegraph, , 5 April 2018, 
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/05/fortnite-game-craze-putting-children-

risk-online-paedophiles/ 

https://www.mako.co.il/nexter-internet/Article-62131345b6f0b51006.htm
https://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-a3c8c745b054461006.htm
https://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-a3c8c745b054461006.htm
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/05/fortnite-game-craze-putting-children-risk-online-paedophiles/
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/05/fortnite-game-craze-putting-children-risk-online-paedophiles/
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המיועד לילדים יקמק מבמשחק  134התמכרות למשחק.וכן לחשבון המשתמש, 

 פיתוילו לניצול חשש, אפשרות המעלה ניתן לפתוח צ'אט ולהתכתב עם זרים קטנים

 "הורים בקרתבמשחק מצב " להפעילהורים יכולים . מין עברייני ידי עלהקטינים 

 עושים. שהילדים מה על ולפקח

 

 

 חשיבותה של מעורבות הורית :הורות דיגיטלית .ד

 

אנו חיים בעידן של הורות דיגיטלית ולמעורבות ההורים בחיים המקוונים של 

ילדיהם יש חשיבות יתרה. מדובר באתגר משמעותי ביותר עבור ההורים, אשר 

דורי שקיים בכל הנוגע למרחב -הביןחלקם צריך להתגבר תחילה על הפער הדיגיטלי 

  ועל טכנופוביה.הוירטואלי 

של המשרד לביטחון הפנים, מודעות ההורים  2418 -ו 2417נוער  יפי סקר-על

להתנהגויות בני הנוער בשעות הפנאי גבוהה יותר במרחב הפיזי לעומת המרחב 

הוריהם ש( טוענים 29%) מבני הנוער כשלישעולה, כי  2418. בשנת 135המקוון

( טוענים 48%כמחצית מבני הנוער ) ,מודעים במידה מלאה למעשיהם באינטרנט

( 24%חמישית ) ואילו באינטרנט למעשיהםים במידה חלקית הוריהם מודעש

 טוענים שהוריהם לא מודעים כלל למעשיהם באינטרנט. 

"במחקר נבדקים החסמים השונים , פסיכולוגית קלינית טוב-ד"ר בןלדברי 

להורים יש תפקיד חשוב ביותר . הקיימים אצל ההורים בתחום האלימות ברשת

והתמודדות. עליהם להיות מעורבים, כשם שהם והוא נוגע למודעות, מעורבות 

מעורבים בהכנת שיעורי הבית אצל הילדים. הורים מתעניינים האם הילדים הכינו 

את שיעורי הבית, אבל מתעניינים פחות בהתנהלות הילדים במדיה החדשים. 

                                                           
134

 סיווג למסמך כנסית אשר להפרעה נחשבת למשחקים שהתמכרות ,הכריז העולמי הבריאות איגוד
  העולמי. הבריאות ובעיות המחלות

 Gaming disorder", The World Health Organization,  January 2018, 
http://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/  "  

135
 לביטחון המחקר, המשרד מחלקת ,2417הנוער  בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 

 מחלקת, 2418 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח; ו2417 מאי ירושלים, ,הפנים
, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מחקר תחום בשיתוף הפנים לביטחון המשרד, מחקר

 .2418, יולי-יוני, ירושלים

http://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/
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מדובר בתחום חדש ולא מוכר עבור חלק מהם, זירה חדשה שהם לא גדלו לתוכה 

אותה. ולכן מודעות היא שלב חשוב נוסף בהתנהלותם של ההורים. ושצריך ללמוד 

עליהם להפנים שהזירה הוירטואלית מסוכנת לא פחות ולעתים אף יותר מהעולם 

הפיזי. הורים נוטים לחשוב, שמכיוון שמדובר בזירה וירטואלית, הדברים אינם 

ו עולם ממשיים ואינם מוחשיים עבור הילדים. הם לא מפנימים את העובדה שזה

ממשי ביותר עבור ילדיהם. גם האינטנסיביות של הפעילות ברשתות החברתיות 

מקשה על ההורים. הם לא יודעים כיצד להשתלט על כמויות המידע, על הפעילות 

 136ברשת וכיצד לפקח על הילדים".

כאשר שואלים ילדים באופן כללי  - הביעו התעניינות ושאלו שאלות ספציפיות"

שת, השאלה מובילה לרוב לתשובה שלילית. צריך לשאול שאלות האם הם נפגעו בר

למשל, האם קיללו אותך? האם השפילו אותך? "מחדדת ד"ר בן טוב,  ",ספציפיות

מחקרים מוכיחים ששאלות ספציפיות מובילות את הילדים לשתף ולהיפתח. 

שאלות והתעניינות של ההורים באופן קבוע מסמנות לילדים שהנושא חשוב. 

ערוץ שיחה שוטף עם הילדים בנושאים אלו, לפני שקרה דבר מה, היא  פתיחת

לעתים הילד יספר על אלימות ברשת שהופנתה כלפי ילד  פעולה קלאסית של מניעה.

אחר. זו הזדמנות מצוינת עבור ההורים לדבר על התופעה ולפתח אצל הילד כלים 

רים? קל לנו לדבר על מעשיים וחינוכיים. לשאול אותו כיצד הגיב, כיצד הגיבו החב

משהו שארע למישהו אחר. כיום המחקר מתייחס גם לאותה אוכלוסייה, שעומדת 

מהצד ולא מגיבה או מונעת פעולות אלימות המתרחשות לנגד עיניה או בידיעתה. 

אוכלוסייה זו שותפה לפעולה האלימה, גם אם לא נקטה אלימות באופן ממשי. זו 

סור להתנהג, שזה לא נכון להתבונן מהצד ולא הזדמנות ללמד את הילדים, שכך א

לנסות ולמנוע את הפעולה האלימה. בשיחות עם הילדים אפשר לבקש מהם להציע 

  137דרכים לסייע לילד שנפגע".

"הילדים ממעטים לשתף  - הנייד אינה הפתרוןהמחשב החרמת הטלפון החכם או 

מרגישים שאשמת את הוריהם כאשר הם נפגעים ברשת. הם חשים בושה והשפלה, ו

כמו כן, הם חוששים שההורים יענישו אותם וייקחו מהם את . הפגיעה היא בהם
                                                           

136
ד"ר ) 14, עמ' 6(. "זה הרס לי את החיים". ביטחון פנים, גיליון 2414)אביגדור, נ. ווגשל, ה. -כהן 

בנושא: "המקורות  אילן-באוניברסיטת בר כתבה את עבודת הדוקטורט שלה ג'וי בן טוב
 (.התרומה של נרקסיזם ואמפתיה" –האישיותיים של תוקפנות 

 
137
 שם. 
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הטלפון. ההורים צריכים לדעת שהתופעה שכיחה ואם הילד נפל קורבן לאלימות 

ברשת, לא צריך להעניש אותו פעמיים ולקחת ממנו את המכשיר. החיים החברתיים 

רטואלי ולכן לא מומלץ להחרים להם של הילדים הם חלק אינטגרלי מהעולם הוי

  138."את הטלפון או המחשב

על ההורים מוטלת החובה להקנות לילדיהם כלים מתאימים להתמודדות עם 

התכנים בהם הם נתקלים ברשת, כמו גם עם סיטואציות חדשות או מורכבות 

הדילמות והקשיים עמם  יכרות עםעבורם. רק מעורבות הורית מתמדת מאפשרת ה

 עםוכן  ;ם הילדים, תוך כדי חשיפה לתכנים לא מוכרים או לא ראוייםמתמודדי

 הסיטואציות החדשות ולעתים המורכבות, כמו ביוש, חרם והצקות.

כמענה לאיומים ולגורמי הסיכון  – (Parent Controlאפליקציות מעקב הורים )

חר הקיימים במרחב המקוון, קיים כיום מגוון רחב של אפליקציות למעקב הורים א

 – . אפליקציות אלו, חלקן חינמיות וחלקן בתשלוםהגלישה של ילדיהם ברשת

של ההורים אחרי הרגלי שונות מעקב רמות מאפשרות  -עשרות ואף מאות במספר 

שעות הגלישה ביממה, מספר השעות של השימוש במכשיר,  -הגלישה של ילדיהם 

משתמשים באפליקציות זירות הגלישה, תכני הגלישה, חשיפה לזרים ועוד. הורים 

מעקב אלו על מנת לשלוט בתהליך הגלישה של ילדיהם, לצמצם את חשיפתם 

ת תכנים או פונקציות אליהם , גם על ידי חסימלסכנות ולמנוע מהם שיח עם זרים

  ניתן להגיע ובהן ניתן להשתמש באמצעות המכשיר.

אחרי הילדים  אפליקציות אלו מהוות גם כלי למניעה, אם כי ההחלטה לקיים מעקב

אינה פשוטה וטומנת בחובה דילמות לא מעטות. יש הבדל בין מעקב אחרי הרגלי 

לבין מעקב אחרי בני נוער  (12 – 6) הגלישה של ילדים בגיל בית הספר היסודי

הדבר נוגע לפרטיותם של הילדים ולדילמה המשמעותית, שעולה  ומעלה. 13אי בגיל

על התנהלותם במרחב המקוון, מצד אחד, מתוך הצורך להגן על הילדים ולשמור 

לבין זכותם למרחב פרטי ואישי, מצד שני. ולכן, ככל שההחלטה על שימוש בתוכנות 

מעקב תהיה בתיאום, בשיתוף ובהסכמה של שני הצדדים, כך ההשפעה של המעקב 

תעבור בקלות רבה יותר ותאפשר המשך מערכת יחסים תקינה בין ההורים לבין 

לא ידיעת הילד ו/או ללא הסכמתו בהחלט עלול להשפיע לרעה על הילדים. מעקב ל

                                                           
138
 שם. 
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מערכת היחסים בין שני הצדדים, שגם כך היא לעתים שברירית בגיל ההתבגרות 

 והנעורים.

כדי להמשיך ולקיים מערכת יחסים תקינה יש לקיים עם הילד שיחת הכנה 

ך מעמיקה, שתכלול הסבר על רצון ההורה לקיים את המעקב, הסיבות לכ

והחשיבות בשמירה על ביטחונו האישי של הקטין במרחב המקוון. בשיחה כזו יש 

כמו כן, יש לקבוע  לאפשר לילד להתבטא ולהביע את תחושותיו ביחס למהלך.

 כללים למעקב באמצעות האפליקציה מתוך הבנה והסכמה משותפות ככל שניתן.

שיח מכבד ופתוח חשוב ששיחה כזו לא תעשה מתוך תפישה שיפוטית כלפי הילד. 

מוביל לבניית אמונו של הילד בתהליך. כמו כן, על הילד לדעת שההורה תמיד יעמוד 

לצדו ויתמוך בו במצבים קשים ומורכבים ושההורה הוא תמיד כתובת שניתן 

לסמוך עליה. על הילד להרגיש שההורה תמיד נמצא שם עבורו, שהוא יכול לסמוך 

לשתף את ההורה, גם אם מדובר באירוע  עליו ושהוא לא צריך לפחד או לחשוש

 שנעשה מתוך טעות בשיקול הדעת שלו. 

 

 011 - להגנה על ילדים ברשת טההמ :המענה הלאומי

לנובמבר  19 -"המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת" הושק לציבור בתאריך ה

 ידי השר לביטחון הפנים, חה"כ גלעד ארדן, ובהשתתפות מפכ"ל המשטרה-על 2418

ניצב )בדימוס( משה )צ'יקו(  , מנכ"ל המשרד לביטחון הפניםניצב רוני אלשייך-רב

מרת וכן צ ניצב גדיאל )גדי( סיסו, , ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרהאדרי

נציגי משרדי , נציגי המטה הלאומי ות ישראלמשטרו המשרד לביטחון הפנים

, הרווחה והשירותים משרד החינוך; משרד העבודה –הממשלה השותפים במטה 

עם ההשקה, המוקד  הפרקליטות.-החברתיים; משרד הבריאות ומשרד המשפטים

 (.24/7החל לפעול בכל ימות השבוע ולאורך כל שעות היממה ) 145הלאומי 

 הלאומי טההצורך בהקמת המ

קיבלה ממשלת ישראל, פה אחד, את הצעתו של השר  2416לינואר  17 -בתאריך ה

מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים  להקיםגלעד ארדן,  ה"כלביטחון הפנים, ח

בפגיעות בקטינים במרחב ברשת, על מנת להוביל מאבק נחוש ואפקטיבי  ובני נוער

. בישיבת הממשלה אמר ארדן: סביבה וירטואלית בטוחה יצורובמטרה ל המקוון

 יחוד"אני מביא להחלטת הממשלה את הקמת המערך הלאומי, שהינו המענה היי
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והחיוני ביותר הנדרש על מנת לספק לציבור בישראל את התשובה הכוללת, הרחבה 

 והמקיפה בתחום הפשיעה, האלימות והבריונות נגד ילדים ובני נוער ברשת". 

 

מדינת ישראל נעדרה פתרון כולל, רחב ומקיף למגוון  הלאומי, טהעד להקמת המ

קיים גוף אחד, אשר ריכז  תופעות הפשיעה והאלימות במרחב המקוון. לא היה

ותיאם את מכלול הפעילויות הנדרשות למענה הוליסטי הולם. הגופים השונים 

שעסקו בנושא הציעו פתרונות חלקיים בלבד, כל אחד בתחומו. הציבור זקוק 

ברמה לאומית, שאליה ניתן לפנות בכל בעיה או פגיעה בקטינים  –לכתובת אחת 

 ברשת.   

 

מניעה ואכיפה של תופעות  לאומי, אשר משלב טהמ וקםהלראשונה בישראל, 

עשייה משותפת . המדובר באלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער במרחב המקוון

משרדי משטרת ישראל והן הן  -והוליסטית של כלל הגורמים הפועלים בתחום 

  גופים מתעשיית האינטרנט. עםו גופים אזרחייםוכן בשיתוף פעולה עם הממשלה, 

 

הוקם  מטהזה הינו ייחודי ברמה הלאומית והבינלאומית, כאחד. המודל פעילות 

אזרחי, ובו שוטרים -משולב, משטרתי טהבהובלת המשרד לביטחון הפנים, כמ

מהווה כתובת לאומית  טהעובדים לצד אזרחים, ובעתיד יפעלו בו גם מתנדבים. המ

ני נוער במרחב המקוון אחידה ונותן מענה לכל טווח האיומים הנשקפים לילדים וב

מפגיעות פליליות ועד לפגיעות שאינן עוברות את הרף הפלילי, שגם השפעתן  –

ויחידת  מקצועית כולל יחידת מטההלאומי  טהעלולה להיות קשה ביותר. המ

 . 145משטרה ייעודית למאבק בפשיעה נגד קטינים, שבתוכה מוקד לאומי 

 

 

 

  טה הלאומיחזון המ

בתחום המניעה והאכיפה של תופעות  שינוי אסטרטגי במדינת ישראל הובלת

בדגש על ילדים ובני נוער; יצירת סביבה בטוחה , אלימות ופשיעה במרחב המקוון

-במרחב המקוון ואקלים חברתי המעודד שמירה על החוק; הוקעת התנהגות אנטי

ור במרחב חברתית, עבריינית ואלימה; וחיזוק תחושת הביטחון האישי של הציב

 המקוון. 
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 טה הלאומיהמייעוד 

 , אשר יוביל מאבק נחוש ויעיל למניעהאזרחי-משולב, משטרתי לאומי טההפעלת מ

ולאכיפה של תופעות פוגעניות, אלימות ופשיעה במרחב המקוון, לרבות פגיעות 

 ברשתות החברתיות, נגד ילדים ובני נוער.

 

 

 טה הלאומיעקרונות יסוד בפעילות המ

הינה פריצת  טההקמת המ -הברזל הווירטואלית להגנה על קטינים ברשת כיפת 

דרך בהגנה על הילדים ובני הנוער במרחב המקוון, בתפישה מערכתית וסינרגטית, 

המכוונת לפתרון אסטרטגי משולב, אשר יביא לשיפור היכולות של מדינת ישראל 

יכולות,  אחד תחת כנפיומ טה הלאומיבמאבק באלימות ובפשיעה ברשת. המ

מתוך ראייה כוללת וארוכת השותפים לעשייה, משאבים ועוצמות של גופי מדינה 

טווח, המזהה מגמות עומק, תמורות ופתרונות, וממנפת את היתרונות של כלל 

  הגופים הפועלים בתחום.

 

כאשר כל משרד ממשלתי  –איגוד כוחות, איגום משאבים וסינרגיה  שילוביות:

 מנף את יתרונו היחסי.מפעיל את יכולותיו ומ

ממוקדת סדרי עדיפויות בהתאם למיפוי  –למידה והתפתחות מדורגת  התפתחות:

 זירות הפעילות.

 הרחבת הדיווח לאפיקים מגוונים. –נגישות טלפונית ומקוונת  שירות ופניות:

 מענה רגיש תרבות ובמגוון רחב של שפות. תמיכה במגוון שפות:

 בהגנה על קטינים ברשת. טה הלאומית הממיקוד פעילו ילדים ובני נוער:

 

 עולמות התוכן

מבצע, מפעיל ומשלב עשייה בעולמות תוכן מגוונים, ברמה לאומית  טה הלאומיהמ

ובינלאומית: מניעה וקהילה, אכיפה, חקיקה, טכנולוגיות, הסברה, שיתופי פעולה, 

מידע ומחקר, יוזמה וחשיפה, מודיעין, חקירות, מתנדבים, הכשרה והדרכה וכן 

 תרחיש איום הייחוס. 
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 טה הלאומימטרות המ

 מרחב המקוון;קטינים בנגד עבירות הפלילית של  האכיפהגברת ה -

ייזום פעולות אכיפה באמצעים אלטרנטיביים, במטרה למנוע עבירות נגד  -

 קטינים במרחב המקוון או לצמצם את נזקיהן; 

 ;והסברה ת תכניות מניעהאמצעוהגברת המודעות לגלישה בטוחה ב -

לימות י פגיעות, אהציבור בנושאלקבלת פניות יצירת כתובת אחידה  -

ופשיעה נגד ילדים ובני נוער במרחב המקוון, טיפול בפניות ומתן מענה 

 מטבי לנפגעים;

 בנושאי פגיעות, אלימות ופשיעה במרחב המקוון;הדיווח  עלאת היקפיה -

 במרחב המקוון; תחושת הביטחון האישיהגברת  -

 במרחב המקוון; הגברת ההרתעה מביצוע עבירות נגד ילדים ובני נוער -

ויצירת  ,אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוערפגיעות, עות של צמצום תופ -

 .סביבה וירטואלית בטוחה

 

 טה הלאומימבנה כללי והשותפים במ

מורכב מיחידת מטה )שרובה אזרחית( ומיחידת משטרה ייעודית  טה הלאומיהמ

)הכולל את דסק  145למאבק בפשיעה נגד קטינים, שבתוכה מוקד לאומי 

ידי נציגי המשרדים השותפים: חינוך, רווחה, בריאות -השותפויות המאויש על

ופרקליטות(. בראש המטה ובראש היחידה המבצעית ניצבים קציני משטרה בדרגת 

 . סמכות ההפעלה הינה של משטרת ישראל.     נצ"מ

 

: משרד החינוך; משרד העבודה, הרווחה טה הלאומיהשותפים המובילים במ

 הפרקליטות.-והשירותים החברתיים; משרד הבריאות ומשרד המשפטים

 

מטה הסייבר הלאומי; משרד התקשורת;  –שותפים נוספים: משרד ראש הממשלה 

; משרד האוצר; מרכז השלטון המקומי ורשות משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

 התקשוב הממשלתית.
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 ועדת היגוי

משרדית, בראשות מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים ובהשתתפות -ביןועדת היגוי 

מתווה את מדיניות , מפכ"ל המשטרה ומנכ"לים של משרדי הממשלה השותפים

 . קובעת יעדים לביצועו טה הלאומיהמ

 

"ל משרד החינוך, מנכ"לית משרד המשפטים, מנכ"ל חברים בועדת ההיגוי: מנכ

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מנכ"ל משרד התקשורת, מנכ"ל 

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל המשרד לשוויון 

חברתי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, נציג היועץ המשפטי לממשלה, נציג 

המדינה, ראש מערך הסייבר במשרד ראה"מ, ראש רשות התקשוב  פרקליטות

 הממשלתית, מפכ"ל משטרת ישראל, ראש אגף חקירות ומודיעין, משטרת ישראל.

 

 

 המטה המקצועי

ידי ועדת -עלשנקבעים  ליישום המדיניות וסדרי העדיפויותפועל המקצועי המטה 

מנחה להשגת היעדים הנגזרים מהמדיניות ומהווה ת עבודה וגבש תכנימההיגוי, 

המקצועי  מטההאומי בנושא הגנה על ילדים ובני נוער במרחב המקוון. ומוקד ידע ל

החקיקה,  , האכיפה, ההסברההמניעה, פעילות, לרבות בתחומי התכלל את כלל מ

המתנדבים, הטכנולוגיות ושיתופי הפעולה  ההכשרה וההדרכה,, המחקר וההערכה

 הלאומית והבינלאומית. ברמה

את המטה מובילים אנשי מקצוע, מומחים בתחומם, מהמשרד לביטחון הפנים 

חינוך, רווחה, בריאות ומשפטים. כמו כן, משרתים בו גם   -ומהמשרדים השותפים 

 קציני משטרה מומחים בתחומי הטכנולוגיה, המשפט, המתנדבים וההדרכה. 

 

 יחידות המטה:

 עולהמידע, מחקר ושיתופי פ

של  ותופעות הפגיעות ברשת בתחומי למחקר אחראים על התוויית מפת דרכים

אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער במרחב המקוון, וכן על ביצוע מחקרים, 

היחידה אחראית על מיפוי  .טה הלאומיהמ בהתאם לצרכי סקרים ודו"חות,

, ברמה לאומית ובינלאומית טה הלאומיהגורמים הפועלים בעולמות התוכן של המ

)עמותות, ארגונים, חברות טכנולוגיה, מוסדות אקדמיים, מוקדים ועוד( ועל יצירת 
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שיתופי פעולה וקשרי עבודה עמם, הכוללים החלפת מידע ורעיונות, פעילויות 

 ומחקרים משותפים, ייעוץ וסיוע.  

 

  מניעה וקהילה

להגנה על ילדים  יעה הלאומיתהמנ אחראים על פיתוח, הטמעה והובלה של תכנית

ובני נוער מפני פגיעות, אלימות ופשיעה במרחב המקוון. התחום כולל גם הכשרה 

והדרכה ברמה לאומית, ובעתיד גם הפעלת מערך מתנדבים רחב היקף. פעילויות 

משאבים  איגום באמצעות וכן, הרחב הציבור יתבצעו באופן ישיר מול המניעה

 למניעת הפועלים( שלישי ומגזר, עסקי, ציבורי) מגזריםה מכל שותפים של והכוונה

 הגורמים, המתנדבים, טה הלאומיהמ עובדי של -הכשרה והדרכה  .ברשת פגיעות

 ואמצעים הדרכה משאבי ישראל והשותפים; וכן פיתוח במשטרת הרלוונטיים

 וכדומה, מקוונות הרצאות, הדרכה סרטוני, לומדות, יישומים כגון דיגיטליים

 לשותפה הקהילה את להפוך במטרה - מערך מתנדבים .ברשת פגיעה למניעת

, התופעה להיקף תואם מענה לתת מנת ועל טה הלאומיהמ בפעילות משמעותית

 נציגי, וטיפול חינוך אנשי – מגוונים עשייה מתחומי מתנדבים טה הלאומיהמ יגייס

 . ועוד הורים, הסייבר מתחום וארגונים חברות

 

 הסברה ואינטרנט 

בפילוח  ,לכלל האוכלוסייה טה הלאומיעל הנגשת הידע שהצטבר במאחראים 

וכן מודפסים ומקוונים,  הסברה הפקת מגוון רחב של חומרי , באמצעותלקהלי יעד

. היחידה מטהבתחומי פעילות ה מודעותהלהעלאת תקשורתיים בניית קמפיינים 

 טהלאומי, שישמש גם אמצעי פנייה קל ונגיש למ אתר אינטרנטמפעילה ומנהלת 

מניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים וכן יהווה מקור מידע ארצי בתחומי  145ולמוקד 

. האתר יכלול מידע ועצות הנוגעים לגלישה בטוחה, מניעת בריונות ובני נוער ברשת

ת רשת, סיוע במקרים של חשש לפגיעה, סוגי עבירות וחקיקה, מעורבות קהילתי

 ושותפיו.  טה הלאומיומידע אודות פעילות המ

 

 ייעוץ משפטי 

, לרבות טה הלאומיהמחלקה המשפטית מספקת ייעוץ משפטי בתחומי פעילות המ

 הסדרים קביעת המחייבים ומורכבים עקרוניים גיבוש חוות דעת בעניינים
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 בנושאים והנחיות נהלים המשפטים; כתיבת משרד עם בתיאום משפטיים,

נדרשים. המחלקה  חקיקה תיקוני ; וקידוםטה הלאומיהמ בפעילות הקשורים

 ועדות בפני, משפטיים אזרחיים ובפורומים גופים בפני טה הלאומימייצגת את המ

אחרות וכן מלווה את תהליכי ההצטרפות לאמנות  ובפני רשויות וממשלה כנסת

לבסס  טה הלאומילאומיים, במסגרת מאמצי המ-לאומיות ולמוסדות בין-בין

לאומיים עם ארגונים הפועלים למיגור פשיעת רשת ואלימות -קשרים מקומיים ובין

מקוונת נגד קטינים. המחלקה מלווה גם את פעילות היחידה המשטרתית 

המבצעית, לרבות אל מול הפרקליטות, וכן עוסקת בתיקוף ראייתי לכלים 

 המשמשים לחקירה ולאכיפה ברשת. 

 

 (טיביתאכיפה אלטרנמניעה מצבית )

 145המטה מפעיל מניעה מצבית )אכיפה אלטרנטיבית( בשיתוף היחידה המבצעית 

מיושמות ' הקלאסית'פעולות האכיפה הפלילית הומשרד המשפטים. זאת, לצד 

מטרתן שהותרו בחוק ו ,פעולות אכיפה אלטרנטיביותהמדובר ב המבצעית. ביחידה

חסימת גישה ות רחב וביניהן: מגוון הפעולמניעת עבירות וצמצום הנזק הנגרם מהן. 

הסרת תכנים פוגעניים מאתרי ו סינון תכנים, לאתרים פוגעניים או לתכנים פוגעניים

 .רשתות חברתיותומ אינטרנט

 

  חינוך, רווחה, בריאות ומשפטים – ציגי המשרדים השותפיםנ

הלאומי להגנה על ילדים ברשת הינו בהובלת המשרד לביטחון הפנים. נציגי  טההמ

הינם ראשי תחומים המובילים, מניעים  טהמשרדי הממשלה השותפים למ

וכן במשרדם,  טההמ ייצוגאחראים על ומתכללים את השותפות הבינמשרדית, 

. 145בדסק השותפויות במוקד נציגי המשרדים היושבים מלווים ומפקחים על 

, מייעצים ומעשירים טה הלאומיראשי התחומים מייצגים את משרדיהם בתוך המ

מתוך הידע המקצועי הייחודי של המשרדים וכן מתחומי מומחיותם. בנוסף, הם 

  .טה הלאומיהמותורת ההפעלה של מדיניות החזון, השותפים להתוויית 

 

 011יחידה מבצעית 

 ה מבצעיתחידהלאומי פועלת י מטהשל משטרת ישראל וכחלק מה 433ביחידת להב 

מפעילה אמצעי היחידה  לאכיפת פשיעה נגד קטינים במרחב המקוון ולמניעתה. 145

, טכנולוגיים ואחרים, על מנת לחקור, לחשוף ולהעמיד לדין מגוונים אכיפה



 טינים במרחב המקוון: המאפיינים, הזירות, האיומים והמענה הלאומיק

 
 

51 
 במחשבה תחילה                                                                                                                           

במרחב המקוון. במקביל מפעילה היחידה שיטות נגד קטינים הפועלים  עבריינים

רשת. היחידה משתפת לצמצם תופעות אסורות ב במטרה ,אכיפה אלטרנטיביות

לאומיים על מנת להתמודד עם האופי הגלובלי -פעולה עם גורמי אכיפה ושיטור בין

 של פשיעת רשת.

 

משרתים אנשי מקצוע מיומנים ממגוון תחומים, המאיישים את המוקד יחידה ב

ירות נגד הלאומי, את מפלג המודיעין ואת מפלג החקירות, ואשר מתמחים בעב

קטינים ברשת, ובכלל זה עבירות מורכבות ומתוחכמות. לצדם עובדים בדסק 

אזרחים שמומחיותם ומיומנויותיהם בהגנה על הילד, נציגי  145השותפויות במוקד 

  פרקליטות.-חינוך, רווחה, בריאות ומשפטים –משרדי הממשלה השותפים 

 

של אדם שעבר עבירה. לצורך חקירה וחשיפה ביחידה אכיפה פלילית מתבצעת 

 איסוף מידעובהן:  שיטות האכיפה הקלאסיות המוכרות כולל את תחום זה

בסוף העברת התיק לוניטור רשת, חשודים, וחקירה של עדים ו, תשאול ומקורות

היחידה חוקרת בין היתר העמדה לדין. הגשת כתב אישום ו לפרקליטות לצורך

 ירות אלימות בהן הקורבן הוא קטין. עבירות מין, עבירות על "חוק הסרטונים" ועב

 

 011 לאומי מוקד

והינו הכתובת הלאומית לדיווח טלפוני ישיר על פגיעות  24/7פועל  145מוקד 

בקטינים במרחב המקוון )בין אם המדווח הינו הנפגע ובין אם מי שנחשף לפגיעה 

טרנט באחר(. בהמשך יהיה ניתן לפנות למוקד גם באמצעות טופס דיווח באתר האינ

 ועוד. כמו כן, נבחנת האפשרות להפעיל אפליקציה ייעודית לדיווח.

 

 –למענה ולטיפול בפניות שותפים שוטרים, לצד אזרחים בדסק השותפויות 

מומחים בהגנה על קטינים ברשת, הפועלים בגישה הוליסטית וייחודית ברמה 

משולב משרדי -לאומית ובינלאומית. דסק השותפויות אמון על מתן מענה בין

 נפגע )ולעתים גם בפוגע, על פי הצורך(,בלאירועים וכן על ריכוז המשך הטיפול 

משרדי לאירועים פליליים וכן -המוקד נותן מענה משלים ביןבמסגרת הקהילה. 

לפגיעות ולאירועים שאינם עוברים את הרף הפלילי, ואשר עד להקמתו של המוקד 

 לא ניתן להם מענה מסוג זה. 
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בכל  011 יכולים לפנות למוקדם, אנשי מקצוע וכלל הציבור וער, הוריילדים, בני נ

 (:02מלידה ועד גיל ) ברשתבקטינים נושא של פגיעה 

סחיטה, איומים, התחזות,  –דיווח מיידי על פגיעות פליליות ברשת  -

 ;הימורים, מרמה ועוד

מעשה מגונה, אונס או ניסיון לאונס, הטרדות  –פגיעות מיניות ברשת  -

 ;ועוד הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיניזנות, , מיניות

 נגד ילדים ובני נוער; עבירות רשת -

 ;, נידוי, חרם)שיימינג( ביוש –נגד ילדים ובני נוער  בריונות ברשת -

 ;עזרה בהסרת תכנים פוגעניים -

  .פגיעות בקטיניםעל הסכנות להתייעצות ומידע על גלישה בטוחה ו -

 

 011ד למוק הטיפול בפנייה

יה שמתקבלת במוקד במקצועיות ובדיסקרטיות. במהלך יפנ מנהל כל מומחיםצוות 

מספר שאלות רקע לשם הבנת הבעיה ומיקוד המענה. לאחר הפונה שאל יהשיחה י

המשך הטיפול חלט על וזיהוי ראשוני של צורכי הפונה ובהתאם לדחיפות הבעיה י

למתן מענה משלים שיאפשר טיפול רוב הפניות תועברנה לדסק השותפויות . בפנייה

 כולל בפניה.

 

 המשרד לביטחון הפנים בדסק השותפויות במוקד

המשרד לביטחון פנים מתכלל את עבודתו של דסק השותפויות במוקד. נציגת 

המשרד עובדת מול מפקדי המוקד וקציני המשמרת, מנתבת את הפניות המגיעות 

 משרדי. -למוקד אל המשרדים הרלוונטיים בדסק ומרכזת את שיתוף הפעולה הבין

 

 משרד החינוך בדסק השותפויות במוקד

השירות הפסיכולוגי  –יושבים נציגים מטעם שפ"י בדסק השותפויות במוקד 

אירועי פגיעה בבהתערבות במצבים מורכבים ו מומחים - הייעוצי במשרד החינוך

ברשת בהם מעורבים ילדים ובני נוער. תפקידם לקיים קשר שוטף בין המוקד לבין 

 מערכת החינוך והקהילה. מקרים רבים שמגיעים למוקד מחייבים ליווי רציף

 באמצעות האירועים את מלווים הםבמסגרת החינוכית.  ובפרטבקהילה  ומתמשך

 מטופל שהאירוע ומוודאים החינוך במערכת שונים תפקידים ובעלי הטיפול גורמי
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 יידי משרד החינוך בהתאם לחוזר-אירועי פגיעה ברשת מטופלים על .מיטבי באופן

חינוך עם אירועי אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות , לרבות חוזר מנכ"ל

 אלימות וסיכון. 

 

 

 בדסק השותפויות במוקד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמשרד 

ים עובדים סוציאליים לחוק הנוער האמונים על בדסק השותפויות במוקד יושב

העובדים למערך הרווחה והסיוע.  המוקדמקשרים בין ואשר , הגנת קטינים

וליווי מקצועי באירועים בהם יש חשש לפגיעה מענה ייעוץ, מספקים  הסוציאליים

מקוונת בקטין. במידת הצורך, הם ידאגו לספק לקטין הפונה הגנה. הם פועלים גם 

מול משפחות הנפגעים ומפנים במקרים המתאימים את הילד ואת משפחתו לטיפול 

במרכזים ייעודיים או במסגרת שירותי משרד הרווחה. במקרים בהם לא חלה חובת 

, ובהתאם לרצון ההורים, תופנה המשפחה לטיפול במחלקה לשירותים דיווח

חברתיים. במקרים בהם חלה חובת דיווח יערבו נציגי משרד הרווחה בדסק את 

 שירותי הרווחה ברשויות המקומיות לצורך המשך מעקב וסיוע. 

 

 משרד הבריאות בדסק השותפויות במוקד

 בין המקשר, הבריאות משרד מטעם קבוע נציג יושב במוקד השותפויות בדסק

 הפסיכיאטרים, החולים קופות את היתר בין הכולל, הבריאות המוקד לבין מערך

 למניעת הנציג שייך ליחידה. הבריאות במשרד השונות והיחידות המחוזיים

ולוקח חלק מרכזי במענה לאירועים המגיעים למוקד שעניינם אובדנות או  אובדנות

 בקידום, בסיכון נוער ובני ילדים בזיהוי מסייע איום באובדנות ברשת. הנציג

. המתאים הטיפולי הרצף ובבניית בקהילה הקטין של והנפשי הרפואי הטיפול

 לאובדנות בנוגע ולמתן מידע הוא משמש כגורם המקצועי לתמיכה בנוסף,

החברתיות ובגיבוש  ברשתות אובדניים מסרים עם מסייע בהתמודדות ולמניעתה,

 .מקדימים סימנים וזיהוי עניינן סיוע לילד במצוקההמענה לפניות ש

 

 הפרקליטות בדסק השותפויות במוקד -משרד המשפטים 

, המדינה בפרקליטות הסייבר מחלקת מטעם נציגים פועלים השותפויות בדסק

. פרסום של דרך על עבירה לביצוע חשש עולה בהן מהפניות חלק מנותבות אליהם

 התוכן אל הגישה את לצמצם האפשרות את תבחן הסייבר מחלקת כאלה במקרים
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. המחלקה של העבודה בנוהלי שנקבעו משפטיים תבחינים לפי, מהרשת להסירו או

 ספקיות או המפרסמים יידוע של בדרך להתבצע יכול אלה באפיקים הטיפול

 החוק הפרת על( ועוד יוטיוב, גוגל חברת של החיפוש מנוע, פייסבוק) השירות

 צווים והוצאת המתאימים במקרים המשפט-לבתי פנייה של בדרך או, לכאורה

השירות לפעול להסרת התוכן  ספקית או המפרסם את יחייבו אשר שיפוטיים

 הפוגעני.

 

 טה הלאומיאבני דרך בהקמת המ

מניעת אלימות  –להגנה על ילדים ברשת )מערך מאו"ר  טה הלאומיהקמת המ

ופשיעת רשת, כפי שמופיע בהחלטות הממשלה( חותמת עבודת מטה משולבת, 

 פני שנים אחדות. -יסודית ורחבת היקף, שהתפרשה על

 

במסגרת וועדת היגוי ארצית, שהוביל אגף  2414עבודת המטה החלה בחודש אפריל 

הורים מצילה במשרד לביטחון הפנים, ואשר בדקה היתכנות של הקמת "סיירות 

וירטואליות", כאמצעי מניעה משלים למערך סיירות ההורים, שמפעיל המשרד 

לביטחון הפנים בכל רחבי הארץ באמצעות גופי המניעה. במסגרת ועדת ההיגוי 

התקיימו פגישות עבודה, בהן לקחו חלק נציגי המשרד לביטחון הפנים והמשטרה, 

אלי, גוגל, האקדמיה משרד החינוך, משרד המשפטים, איגוד האינטרנט הישר

 וארגון ההורים הארצי. 

 

. הנתונים הקשים 1הסקירות, ההרצאות והדיונים הובילו לשתי תובנות מרכזיות: 

למניעת פשיעה ואלימות  אופן מיידילפעול ב העולים מהשטח מחייבים את כולנו

. שיתוף פעולה ותיאום בין כלל הגופים 2בקרב ילדים ובני נוער במרחב המקוון. 

 נו חיוני להשגת המטרה ולהצלחת התהליך.הי

 

 –מומחים בתחומם נשי מקצוע, אכלל צוות מצומצם של  טה הלאומיייזום המ

אשר בחנו את התנאים  -בראשות המשנה למנכ"ל המשרד לביטחון הפנים 

והמעטפת הנדרשים לפעילות ברשת האינטרנט לצורך סיוע לילדים ולבני נוער וכן 

מרחב ה לשלמד לעומק את התופעות הייחודיות הצוות ; בעתיד להפעלת מתנדבים

מודלים שונים הקיימים בעולם;  ןהמקוון ואת השפעתם על ילדים ובני נוער; בח
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ליצירת מענה מטבי ומשמעותי   -תכנית פורצת דרך ומותאמת למדינת ישראל  הובנ

חברתיות נגד ילדים ובני נוער -לתופעות הפשיעה, האלימות והתופעות האנטי

 במרחב המקוון.

 

( הנוגעת להקמת המערך למניעת אלימות 1446החלטת הממשלה הראשונה )מס' 

ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת )מערך מאו"ר( התקבלה פה אחד בחודש ינואר 

עברה החלטת ממשלה נוספת שאישרה תקציב ותקינה  2416. בחודש ספטמבר 2416

 להקמת המערך.

 

לתפקידה מפקדת היחידה המבצעית וקיבלה על עצמה נכנסה  2416בחודש נובמבר 

 ,טה הלאומיאת המשך הובלת צוות ההקמה. בשלב זה החלה ההקמה בפועל של המ

. תהליך ההקמה בפועל כלל גיוס כוח אדם 2418לנובמבר  19 -בלציבור  שהושק

אזרחי ומשטרתי, תיקוף תפישת ההפעלה, כפי שנכללה בהחלטות הממשלה 

; הנעת תהליכים אסטרטגיים רוחביים; פרישה טה הלאומיהנוגעות להקמת המ

מבנית, הפעלת אמצעים טכנולוגיים; תכנון הכשרות ייעודיות והנעת שיתוף הפעולה 

 בין משרדי הממשלה השותפים.

 

והצטרף להובלת  מקצועימטה ההנכנס לתפקידו ראש  2417בחודש אוקטובר 

, 433ה בלוד, בצמוד ללהב המערך.  הפרישה במבנה הנוכחי בקריית שדה התעופ

טה ובמקביל החלה פעילות ראשונית של כלל מכלולי המ 2418החלה בינואר 

. תחילת הפעלת המוקד 145, יחידה מבצעית וכן מוקד מקצועי מטה – הלאומי

התקיימה ביום האינטרנט  –עדיין ללא חשיפה לציבור הרחב  –במתכונת "הרצה" 

 -ומי להגנה על ילדים ברשת הושק לציבור בהמטה הלא .2418לפברואר  6 -הבטוח ב

 .24/7החל לפעול ביום זה  145ומוקד  2418לנובמבר  19

 

 9102ספטמבר ו 9102החלטות הממשלה: ינואר 

 

הקמת מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער החלטות הממשלה על 

וכן  17.41.2416של הממשלה מיום  1446  החלטה מספרהן  ברשת )מערך מאו"ר(

 .27.49.2416של הממשלה מיום  1972  החלטה מספר
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 והמלצות תובנות: סיכום

 ,שפורסמו במדיה - 2418לחודש נובמבר  145מתוך דוח מוקד  -עדכניים נתונים 

 ,ועד לסוף חודש נובמבר 19/11/18 -כי מיום השקת המוקד לציבור במלמדים 

היקף פניות זה מצביע על  בנוגע לפגיעות בקטינים ברשת. פניות 514התקבלו במוקד 

כך שהמוקד עונה על צורך משמעותי שקיים בציבור. על אף המענים שהיו קיימים 

עד כה ברמה הלאומית, הרי שאופיו הייחודי של המטה הלאומי והמענה המתכלל 

 ה.הופכים אותו לכתובת שלא היתה בנמצא עד כ – 145וההוליסטי שניתן במוקד 

(. יחד עם 22% -מספר הפניות הרב ביותר נוגע לקטגוריית בריונות, הצקה וביוש )כ

זאת, פניות הנוגעות לפגיעות מיניות, ואשר משויכות למספר קטגוריות )שידול 

והטרדות קטינים, עבירות מין, והפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני(, הן בעלות 

 (.24% -)כ המספר הגדול ביותר

 

י הדוח, אינסטגרם, ווטסאפ, פייסבוק ויוטיוב הן הזירות שלגביהן הגיע מספר פ-על

הפניות הרב ביותר, כמקום שבו התרחשה הפגיעה. טווח גילאי הנפגעים המאותרים 

נפגעים )ילדים  1/3 -הן נפגעות )ילדות ונערות( וכ 2/3 -, כאשר כ14 – 11נע מגיל 

(. טווח גילאיהם נחלק 4/5 -זכר )כ ונערים(. רוב הפוגעים המאותרים הינם ממין

והשנייה בקבוצות הגילאים:  16 – 11לשתי קטגוריות משמעותיות: האחת בגילאי 

 .49 – 44 -ו 39 – 34, 29 – 24

 

 תובנות והמלצות

כל פעילות לאומית בתחום ההגנה על קטינים ברשת,  מעורבות הורים: .1

 –בכל הדרכים האפשריות , הוריםהמעורבות ראוי לה שתשים דגש גם על 

 . הסברה, הגברת המודעות, הדרכה ועודמניעה, 

 

יש חשיבות להמשך פעילויות ברמה הלאומית  אישי:הביטחון התחושת  .2

 במרחב המקוון.קטינים להגברת תחושת הביטחון האישי של 

 

היקף הפגיעות המיניות בקטינים ברשת עלה )ובמיוחד  הטרדות מיניות: .3

משותפת, משרדית לאומית ביננדרשת פעילות  בקטינות(. בתחום זה

 .להעלאת המודעות ולהגברת המניעה והאכיפה, כאחד
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אחוזי הדיווח על פגיעות בקרב קטינים ברשת נמוכים  דיווח על פגיעה: .4

הן  ,יש לפעול להגברת אחוזי הדיווח ובמיוחד בתחום הפגיעות המיניות.

ידי -, עלעצמם והן בקרב מי שנחשפו לפגיעה באחרים בקרב הנפגעים

 הגברת המודעות לכך שהתקיימה פגיעה וכי יש כתובת למענה ולסיוע.

 

זמן ממושך הנוער נמצאים בני מכיוון שהילדים ו פנייה לילדים ולנוער: .5

לצורך הגברת המודעות, הסברה,  יש לפנות אליהם ,במרחב המקווןביממה 

טרקטיביות במרחב זה. יש להתאים את המסרים בדרכים א חינוך ומניעה

 .6לקבוצות הגילאים השונות, החל מגיל 

 

לקיים מומלץ  משחקים מסוכנים )המעודדים פגיעה עצמית( ואובדנות: .6

חשיבה רוחבית, בינמשרדית, בכל הנוגע לפעילויות חינוך, מניעה והסברה 

ים בנושאים אלה. יש לקחת בחשבון את החשיפה התקשורתית לאירוע

אלה ולשלב גם גורמי תקשורת במסגרת החשיבה הכוללת לטיפול 

 בתחומים אלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

* תודה מיוחדת לטלי ביטנר, ר' תחום מחקר במטה הלאומי להגנה על ילדים 
 ברשת, על סיוע באיסוף ובריכוז נתונים לכתיבת מאמר זה.
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, הטכנולוגי בעידן הלומד האדם האינטרנט", אוניברסיטת בר אילן, מתוך:

האוניברסיטה  ,2412 – למידה וטכנולוגיות חדשנות לחקר ייס'צ כנס

 רעננה. -הפתוחה

 

 מידעת", בישראל נוער בני בקרב לאינטרנט התמכרות(. "2448. )ד, בוכניק ,

 .34-24' עמ,   4 גליון

 

 עם להיפגש שעמד בפדופיליה נאשם מעצר: תיעוד(. "2418. )א, בלומנטל 

 .2418לדצמבר,  14-אוחזר ב .ווינט, "13 בת

 https://m.ynet.co.il/Articles/5369176  

 

  ,14-. אוחזר ב2416 דוח האינטרנט של בזק: הדיגיטלי בעידן החייםבזק 

 /https://www.bezeq.co.il/gallerypress/7_12_2016 .2418 לדצמבר,

 

 אנה-פרו קהילת מעמקי אל (. "גלישה2414כהן, מ. )-ודולב נסים, מ.-בוניאל 

 ,סוציאלית-חינוכית לעבודה מפגשבלוגים",   של תוכן ניתוח: באינטרנט

 .2418 לדצמבר, 12-אוחזר ב . גיליון דצמבר

  -http://www.mbn

psychonet.com/AllSites/1799/Assets/bonielnissim.dolevcohen.in

press.pdf  

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5324841,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5324841,00.html
https://m.ynet.co.il/Articles/5369176
https://m.ynet.co.il/Articles/5369176
https://www.bezeq.co.il/gallerypress/7_12_2016/
http://www.mbn-psychonet.com/AllSites/1799/Assets/bonielnissim.dolevcohen.inpress.pdf
http://www.mbn-psychonet.com/AllSites/1799/Assets/bonielnissim.dolevcohen.inpress.pdf
http://www.mbn-psychonet.com/AllSites/1799/Assets/bonielnissim.dolevcohen.inpress.pdf
http://www.mbn-psychonet.com/AllSites/1799/Assets/bonielnissim.dolevcohen.inpress.pdf
http://www.mbn-psychonet.com/AllSites/1799/Assets/bonielnissim.dolevcohen.inpress.pdf
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  ,14-אוחזר ב .2417 דוח האינטרנט של בזק: הדיגיטלי בעידן החייםבזק 

  .2418לדצמבר,

https://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2017.pdf 

 

 ( .כולם2418בלובשטיין, א" .) לאפליקציית טיפים חמישה? בטלגרם 

 12-אוחזר ב .TGSPOTמגזין טכנולוגיה ישראלית  הפופולרית", המסרים

   tricks-and-tips-https://www.tgspot.co.il/telegram. 2418 לדצמבר,

 

 ( .מהדינוזאור לעכבר: האבולוציה של 2443בלונדהיים, מ. ושיפמן, ל".)

 .54, עמ' 5גיליון  -פתו"חטכנולוגיות תקשורת", 

 

 סכנות עם מתמודדים איך: ברשת תפלו (. "אל2411ארי, מ. )-בן 

 .2418לדצמבר,  -12. אוחזר בNRG", ?האינטרנט

 https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/17/ART2/314/293.ml  

 

 ( .2416בלנק, ר .)בישראל, מרכז המחקר והמידע  אכילה בהפרעות הטיפול

 .2418לדצמבר,  12-אוחזר ב .של הכנסת

 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03901.pdf   

 

 ( .גם2418ברק, ע .) לדצמבר  14-ב פרסומות, מאקו. אוחזר יהיו בוואטסאפ

2418. -money/tech-https://www.mako.co.il/news

8ecefc4b817f461004.htm-q3_2018/Article 

 

 ( .סיוט2418ברק, ע" .) והנזקים", מהדורת  ההתמכרות: הפורטנייט

 .2418לדצמבר, 12-החדשות. אוחזר ב

 -q3_2018/Article-money/tech-https://www.mako.co.il/news

514d9cf54a43561004.htm 

https://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2017.pdf
https://www.tgspot.co.il/telegram-tips-and-tricks/
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/17/ART2/314/293.ml
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03901.pdf
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q3_2018/Article-8ecefc4b817f461004.htm
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q3_2018/Article-8ecefc4b817f461004.htm
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q3_2018/Article-8ecefc4b817f461004.htm
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q3_2018/Article-514d9cf54a43561004.htm
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q3_2018/Article-514d9cf54a43561004.htm
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 אביב רמת' ג כרך. תרבות, חברה, טכנולוגיה: תקשורת(. 1999. )י, שם-בעל ,

  .113' עמ, הפתוחה האוניברסיטה

 

 (.איך2418גלבוע, רם" ) אוחזר .מאקוממכרת",  למחלה מחשב משחק הפך 

 https://www.mako.co.il/weekend-.2418 לדצמבר, 13-ב

a3c8c745b054461006.htm-articles/Article 

 

 דף מידע להורים אתגר הלוויתן הכחול, הפרעות –( 2418כהן, ד. )-דולב 

סיוע והקשבה -, סהר?טיפולי כלי או סיכון גורם -והאינטרנט  אכילה

 אכילה בהפרעות ומחקר טיפול למניעה, הישראלית העמותה -ברשת

 / 2418לדצמבר,  13-ראל. אוחזר בביש

 content/uploads/n6t93wty.pdf-http://www.iaed.org.il/wp/wp 

 

 מחלקת ,2417הנוער  בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 

 .2417 מאי ירושלים, ,הפנים לביטחון המחקר, המשרד

 

 מחלקת, 2418 הנוער בני בקרב חברתיות-אנטי התנהגויות לסקר דוח 

, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשתו, הפנים לביטחון המשרד, מחקר

 .2418, יולי-יוני, ירושלים

 

  2417המועצה הלאומית לשלום הילד, השנתון הסטטיסטי ילדים בישראל .

 .2418לדצמבר,  13 המועצה הלאומית לשלום הילד.

 http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf 

 

  המדיה שימושיפרק  שני,  – 2416הדוח השנתי: התקשורת בישראל 

המכון התקשורת בישראל. ת  ומגמו שימושים, יום סדרי :2416 בישראל

https://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-a3c8c745b054461006.htm
https://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-a3c8c745b054461006.htm
http://www.iaed.org.il/wp/wp-content/uploads/n6t93wty.pdf
http://www.iaed.org.il/wp/wp-content/uploads/n6t93wty.pdf
http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf
http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf
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לחקר מדיה חדשים חברה ופוליטיקה, אוניברסיטת אריאל בשומרון, מאי 

2417  . 

 

  ופשיעה אלימות למניעת מערך "הקמת 34-של הממשלה ה 1446החלטה 

 (.17.41.2416ברשת" )  נוער ובני ילדים נגד

 

  מערך הקמת 1446בהמשך להחלטה " 34-של הממשלה ה 1972החלטה 

 "'ר"מאו מערך' – ברשת נוער ובני ילדים נגד ופשיעה אלימות למניעת

(27.49.16.) 

 

  המועצה הלאומית לשלום הילד. 2417השנתון הסטטיסטי ילדים בישראל ,

 .2418לדצמבר   14-אוחזר ב

 http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf   

 

  .קלי: כך פדופילים מגיעים אל יסכנה באפליקציית מיוז(. "2417)וויס, א

 .2418לדצמבר,  13-. אוחזר ב14חדשות ו", ילדיכם מבלי שתדע

 https://www.10.tv/zinor/144858   

 

 ( .2414ויטנברג, נ). ברשת. אוחזר טיפולית "התמכרות לרשת", התערבות 

 http://hilacet.wixsite.com/etherapy/about1-. 2418 לדצמבר, 13-ב

cpwi  

 

 תיאור :נוער ובני ילדים בקרב אכילה (. הפרעות2414, א. )וייסבלאי 

 13-. אוחזר במרכז המחקר והמידע של הכנסתואיתורה,  מניעתה, התופעה

 .2418 לדצמבר,

  https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02422.pdf 

 

http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf
https://www.10.tv/zinor/144858
http://hilacet.wixsite.com/etherapy/about1-cpwi
http://hilacet.wixsite.com/etherapy/about1-cpwi
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02422.pdf
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 הימורים והתמכרות להימורים בקרב בני נוער  (.2416, א. )וייסבלאי– 

המחקר , מרכז מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט -מסמך עדכון

 . 2418 לדצמבר, 13-אוחזר ב .והמידע של הכנסת

-e511-1786-http://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/5c716dee

-80d6-e511-1786-00155d0204d4/2_5c716dee-80d6

00155d0204d4_11_8006.pdf 

 

 ( .חברה2411כביר, ע" .) תמורת מיוזיקלי אפליקציית את רוכשת סינית 

 .2418בדצמבר,  13-אוחזר ב .כלכליסטדולר",  כמיליארד

 5041059,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

 

 מאי  6גיליון (. "זה הרס לי את החיים", 2414אביגדור, נ. ווגשל, ה. )-כהן

 , המשרד לביטחון פנים.2414

 

 (. ניצול הסגולות הייחודיות של האינטרנט בעיתונות 2445אביגדור, נ. )-כהן

 . 41אילן, רמת גן. עמ' -, אוניברסיטת ברעבודת דוקטורטנשים. 

 

  המועצה הלאומית 2417לקט נתונים מהשנתון הסטטיסטי ילדים בישראל ,

 2418בדצמבר  13לשלום הילד. 

http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf  

 

 ( .2418מורג, ג .)" אונס ומעשי סדום: המאמן מהרצליה נאשם שפגע וניסה

  2418לדצמבר,  13. אוחזר בYnet".    נערות ונשים 121-לפגוע ב

5341925,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

http://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/5c716dee-1786-e511-80d6-00155d0204d4/2_5c716dee-1786-e511-80d6-00155d0204d4_11_8006.pdf
http://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/5c716dee-1786-e511-80d6-00155d0204d4/2_5c716dee-1786-e511-80d6-00155d0204d4_11_8006.pdf
http://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/5c716dee-1786-e511-80d6-00155d0204d4/2_5c716dee-1786-e511-80d6-00155d0204d4_11_8006.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5041059,00.html
http://go.ynet.co.il/pic/news/shnaton2017.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5341925,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5341925,00.html
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 ( .האפליקציה החדשה שסוחפת את הצעירים לעולם אפל", 2417מור, י" .)

https://www.mako.co.il/nexter- 2418לדצמבר,  13. אוחזר במאקו

m78c2067f0f2ad51006.ht-cellular/apps/Article 

 

 נוער בני .(2417ט. ) ,טיקוצ׳ינסקי-איקן, ע. ,רוזן, ד., מרמור, ע. וברגר-מני 

 לילדים הקרן -הקרנות אגף -5 קרנות, לטיפול והזדמנות מסוכנות - ברשת

  . 2417 ,ינואר  -לאומי לביטוח המוסד .בסיכון ונוער

 

 ( .בחסות2417סטולר, י" .) הפכה כך: האנונימיות Kik לחביבת 

 .2418לדצמבר,  13-.  אוחזר ב", כלכליסטהפדופילים

 -https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L

3718736,00.html 

 

 במרחב והתנהגות תפיסות פערי :2417ילדים -הורים השוואתי סקר 

 13-". אוחזר ב2417 מכון שריד ואיגוד האינטרנט הישראלי המקוון,

 .2418לדצמבר, 

 data/23645-https://www.isoc.org.il/sts 

 

 ,2418לדצמבר,  13-, עלם. אוחזר ב2417דוח שנתי  עלם. 

 -https://www.elem.org.il/wp

content/uploads/2018/05/elem_report_2017.pdf 

 

 נתוני רקע, חקיקה, ופעילות  : סמים ואלכוהול בישראל(. 2415, ע. )ענבר

מוגש לוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול, מרכז המחקר  - גופי מדינה

 .2418לדצמבר,  13-והמידע של הכנסת, אוחזר ב

  https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03564.pdf 

 

https://www.mako.co.il/nexter-cellular/apps/Article-78c2067f0f2ad51006.htm
https://www.mako.co.il/nexter-cellular/apps/Article-78c2067f0f2ad51006.htm
https://www.mako.co.il/nexter-cellular/apps/Article-78c2067f0f2ad51006.htm
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3718736,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3718736,00.html
https://www.isoc.org.il/sts-data/23645
https://www.isoc.org.il/sts-data/23645
https://www.elem.org.il/wp-content/uploads/2018/05/elem_report_2017.pdf
https://www.elem.org.il/wp-content/uploads/2018/05/elem_report_2017.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03564.pdf
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 ( .חמישה נעצרו בחשד שהפעי2418פלג, ב" .) לו רשת לסרסור בנשים

לדצמבר,  13-אוחזר ב"הארץ", ובקטינות בפייסבוק: "ניצול מחפיר". 

2418. https://www.haaretz.co.il/news/law/1.6274847  

 

 שיימינג, אלימות לצמצום כלים, ברשת מצמיחים (. 2418י. ) ,צ'ונה 

 לאור. הוצאה ניב ספרי, החברתיות ברשתות ילדים של ובריונות

 

 של הטירוף מאחורי: הילדות של האחרון המבצר" קרן., הררי צוריאל 

 .2418בדצמבר,  13-אוחזר ב, כלכליסט", פורטנייט

 3737703,00.html-https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L 

 

 ( .חדש2417קצבורג, צ" .) ב-Telegram :השמדה עם ווידאו תמונות שיחת 

 .2418לדצמבר,  14-אוחזר ב TGSPOTעצמית", 

 -self-sendig-allows-telegram-https://www.tgspot.co.il/new

photos-destruct/ 

 

 ( .היחשפות ילדים ובני נוער לתכנים פורנוגרפיים 2417רבינוביץ', מ" .)

 –מרכז המחקר והמידע באינטרנט וסוגיית הסינון של אתרים פוגעניים". 

 הכנסת. 

 

 שימוש הרגלי, צריכה נתוני: נוער ובני ילדים, ( "מדיה2418ח. ) ,רוזנברג 

 התקשורת: השנתי הדוח מתוך: שביעי חברתיות", פרק ופרקטיקות

 ר"וד מן רפי' פרופ: , עורכיםומגמות שימושים, יום סדרי.  2415 בישראל

 בשומרון. אריאל און, אוניברסיטת-לב אזי

 

 2416מוגנות ילדי ישראל לשנת  דוח(. 2416ניסים, מ. ) -רולידר, ע.  ובוניאל .

 .2418לדצמבר,  13אוחזר ב

https://www.haaretz.co.il/news/law/1.6274847
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3737703,00.html
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3737703,00.html
https://www.tgspot.co.il/new-telegram-allows-sendig-self-destruct-photos/
https://www.tgspot.co.il/new-telegram-allows-sendig-self-destruct-photos/
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 -https://www.isoc.org.il/wp

2016.pdf-Children-content/uploads/2016/10/Protected  

 

 ( .2412רייטשטיין, ר .)"הבניית  : המלכה בממלכה שהיא הגוף שלי אני

 אביב.-אוניברסיטת תל .M.A". עבודת זהות בקהילת 'פרו אנה' בישראל

 

 ( .קיק2416שוורץ, א" .) :בקרב גם אבל, נוער בקרב פופולרית אפליקציה 

 .2418לדצמבר,  13אוחזר במעריב.   מין", עברייני

 528745-http://www.maariv.co.il/business/tech/Article   

 

 במשחק ולנשק החזה את להגדיל, תכנית הבוקר של רשת, "לפלרטט 

 .2418לדצמבר, 13-. אוחזר ב", מאקולילדים

 -internet/Article-https://www.mako.co.il/nexter

62131345b6f0b51006.htm  
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