


השיתוף וההפצה של  , הצילוםהנושא המוביל לשנה זו עוסק בתופעת 

 פוגעניים ברשת/חושפנייםתמונות וסרטונים 
וכן להעלאת המודעות להיבטים החוקיים  , לשמירה על הפרטיות, מיניות ברשתלמניעת פגיעות נושא זה מתקשר 

   "חוק הסרטונים"כדוגמת 

 "סוף שיתוף במחשבה תחילה"



 *  זירות ואיומים, מאפיינים: קטינים במרחב המקוון

  שימוש תופעות התעצמות עם בבד בד ,המקוון המרחב והתרחבות התפתחות

  בעיקר ,ומשפיעה משמעותית פעילות לזירת זה מרחב הופכים ,במסכים היתר

  לכל ממשי עולם בו ורואה הווירטואלי העולם לתוך שנולד ,הצעיר הדור בקרב

   .דבר

 

  ומחקרים  ,מתגברים ברשת קטינים נגד והפשיעה הבריונות ,האלימות מעשי

  והן הנפגעים ומספר גיל מבחינת הן ,מדאיגים נתונים מציגים ובעולם בארץ

  אשר תופעות של מגוון כוללת ברשת הפגיעה .הפגיעות ורמת אופי מבחינת

  מכירת ,פדופיליה ,מינית והטרדה פגיעות כגון פלילית עבירה גם מהוות חלקן

  חרם כגון פליליות שאינן פגיעות לצד ,התחזות ,ואיומים סחיטה ,ואלכוהול סמים

   .)Shaming( וביוש ,חברתי

  יתכנו השונים וביישומים החברתיות ברשתות המתקיימות אלו לפגיעות

   .העדים על והם המעורבים על הן שלילות השפעות

המטה הלאומי להגנה על  -פ"מחקר ושת, תחום בכירה מידע' ר, אביגדור -ר נאווה כהן"ד, האיומים והמענה הלאומי, הזירות, המאפיינים": קטינים במרחב המקוון"מחקר ח "דו: מתוך* 

   2019 -כתב העת השנתי של מחלקת מחקר באגף לחקירות ולמודיעין -"מחשבה תחילה: "מתוך. ילדים ברשת



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   אינסטגרם

Instagram)( 

 

תוכנה חינמית לשיתוף  

תמונות  , פוסטים

וסרטוני וידאו קצרים 

ברשתות  , )עד דקה(

החברתיות וכן  

 .  באימייל

 

ניתן לעקוב אחר 

משתמשים אחרים 

 .  ולהגיב על הפרסומים

 

מאפשר   היישום

למשתמש להעלות  

סרטון או תמונה אשר  

שעות   24ייעלמו תוך 

")Story.(" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ווטסאפ

(WhatsApp)  

 

,  תוכנה חינמית

להעברת מסרים  

,  תמונות, מידיים

קטעי קול , מסמכים

 . ווידאו

 

ניתן למחוק  בווטסאפ

הודעות שכבר הגיעו 

בחלון זמן של , ליעדן

עד שבע דקות וכל עוד 

מקבל ההודעה לא 

 .פתח וראה אותה

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Facebook) פייסבוק

 

רשת חברתית  

המאפשרת  

למשתמשים רשומים  

הגיל הרשמי לפתיחת  (

ליצור  ) 13חשבון הוא 

להעלות  , פרופילים

,  תמונות וקטעי וידאו

לשלוח הודעות ולשמור  

,  על קשר עם חברים

 .  בני משפחה ומכרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Snapchat) אט'סנפצ

 

אפליקציה להעברת  

קטעי  , תמונות, מסרים

 .  טקסט וציורים, וידאו

 

ייחודה של האפליקציה 

בכך שההודעות 

,   שנכתבות דרכה

 שעות   24תעלמנה תוך 

 

כי התוכן , יש להדגיש

לא נמחק מהשרת של  

 .החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשעבר (טיק טוק 

 Tik) -")מיוזקלי"

Tok)  

 

פלטפורמה להעלאת  

קליפים קצרים 

וליצירת קהילות 

 .  בנושאי מוסיקה

 

לאפליקציה שני 

מצבי פרטיות וברירת 

המחדל היא שכולם 

יכולים לראות את  

 . הקליפים

 

בהגדרות הפרטיות  

ניתן לבטל את  

האפשרות לקבל  

 .הודעות מזרים

 כרשתות חברתיותהמשמשות  השכיחות ביותרהאפליקציות 



  – 2020לשבוע גלישה בטוחה ברשת המרכזי המסר 
 "תחילהשיתוף במחשבה סוף "

   :הסיסמה תחת פוגעניים וסרטונים תמונות של וההפצה השיתוף ,הצילום תופעת במניעת מתמקד 2020 הלאומי השבוע

 "סוף שיתוף במחשבה תחילה"

 

  מאד גדולה לכמות וסרטונים תמונות של וההפצה בחשיפה הוא ,"פנים אל פנים" פיזית מפגיעה בשונה ,ברשת הפגיעה של המרכזיים המאפיינים אחד

   .חיינו בפרטי אותם לשתף בחרנו שאנו מוכרים אנשים / גולשים דווקא אלה תמיד לא ,גולשים של

  תמיד שלא למדים אנו ,ובדיעבד ,אלו החלטות של ההשלכות על מקדימה חשיבה וללא ,אימפולסיביות ,רגעיות החלטות מקבלים שאנו קורה לעיתים

  אפשרי בלתי כדי עד קשה ,מקוון בפרסום מדובר כאשר  כי לזכור חשוב ,לכן  ...הארוך לטווח עבורנו ביותר הטובות ההחלטות הינן שקיבלנו ההחלטות

 .אליה שהעלינו תכנים מהרשת להסיר

 

 :סיטואציות במספר דעת ובשיקול במחשבה הצורך את מדגיש ,"תחילה במחשבה שיתוף סוף" בסיסמה הרציונל

 הטוב ובשמי בפרטיותי לפגוע עלולה ברשת הסרטון/התמונה והפצת שיתוף שבו באופן שמצטלמים לפני•

 בזדון אם ובין בטעות אם בין הלאה מופצות להיות עלולות והן קרוב ה/לחבר אפילו – עצמי של חושפניות תמונות ושולחים שמצטלמים לפני•

 .אחרים אנשים של פוגעניות / חושפניות תמונות שמפיצים לפני•



 )2019אוקטובר ( 105נתוני הפצת תמונות וסרטונים במוקד 



 ?מהו חוק הסרטונים

  10 'מס תיקון למעשה שהוא ,"הסרטונים חוק"

  מינית הטרדה למניעת לחוק 2014 משנת

   :1998 – ח"התשנ

  ,אדם של הקלטה או סרט ,תצלום פרסום"

  הפרסום שבהן בנסיבות ,במיניותו המתמקד

  ולא ,לבזותו או האדם את להשפיל עלול

 "לפרסום הסכמתו ניתנה
 

  שהעונש מינית הטרדה מהווה זה מסוג פרסום

   .מאסר שנות 5 עד הוא עליה

  

  מכירים אינם לעיתים הוריהם וכן רבים נוער בני

 .לכך המודעות את להעלות מקום ויש זה חוק

https://www.justice.gov.il/SpecialProjects/OnlineSexualPublications/Documents/Law2014.pdf
https://www.justice.gov.il/SpecialProjects/OnlineSexualPublications/Documents/Law2014.pdf
https://www.justice.gov.il/SpecialProjects/OnlineSexualPublications/Documents/Law2014.pdf
https://www.justice.gov.il/SpecialProjects/OnlineSexualPublications/Documents/Law2014.pdf
https://www.justice.gov.il/SpecialProjects/OnlineSexualPublications/Documents/Law2014.pdf


 שיתוף והפצת תמונות וסרטונים  , פרסום, השלכות עתידיות לצילום

  כבר הנייד במכשיר המופיעות התמונות סך על ושליטה בקרה אובדן•

 )...ב"וכיו "שגויה שליחה" ,טלפון גניבת( הצילום מרגע

  נמשכת הפגיעה ,העבירה ביצוע בתום –ברשת הפגיעה המשכיות•

 )24/7( היממה כל לאורך ברשת נותרים ועקבותיה

  שנים גם לצוף עלול הפוגעני התוכן -השונות החיים במערכות פגיעה•

  ל"לצה בגיוס ,לעבודה בקבלה ,אישיים בקשרים ולפגוע יותר מאוחר

 ...ב"וכיו

  שהפצת ,לכך מודע תמיד לא הפוגע -והמשפטי החוקי בפן ידע חוסר•

  הן למחשבים ופריצה באיומים סחיטה ,התחזות ,פוגעניים תכנים

 .פליליות עבירות

  הפגיעה תהליך -הגלובלי החשיפה היקף בשל גם מועצמת הפגיעה•

  ועל אכיפה על ,מניעה על שמקשה מה -מוגדר גיאוגרפי אזור נטול

 .שפיטה

 
 
 



 ?  מה ניתן לעשות
הן .ולהשלכות לסכנות בקהילה המודעות את להעלות  

   .הקצר לטווח והן הקצר לטווח

 

ישירות לפנות יכול הופצו סרטוניו או שתמונותיו מי  

  ,התכנים את להסיר מהם ולבקש האינטרנט אתרי אל

  בני או ילדים של ובמקרה ,במשטרה תלונה להגיש ניתן

  דרך גם לפעול ניתן החינוך במערכת הלומדים נוער

   .עצמם החינוך מוסדות

 

של הפצה כולל ,ברשת בקטינים פגיעה של מקרה בכל  

 .105 למוקד 24/7 לפנות ניתן ,וסרטונים תמונות

 

בבית אזרחית פיצויים תביעת הגשת לשקול ניתן 

  או התמונות ,הסרטים את שהפיץ מי נגד המשפט

   .הפוגעניות ההקלטות

 

 ?  קיבלתם תמונה או סרטון שעלולים לפגוע במישהו

 !את השרשרת ואל תפיצו הלאהעצרו 
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