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דברי פתיחה

את  האחרונים  בעשורים  סוחפת  התקשורת  בתחום  בעיקר  הטכנולוגית  המהפכה 

העולם כולו ובכלל זה את מדינת ישראל. לחיי היומיום חדרו הטלוויזיה הרב ערוצית 

הפותחת פתח לעולם הרחב, ולאחר מכן הטלפון הסלולרי הנותן מימד חדש לקשר 

הבינאישי ומעל כולם המחשב האישי עליו מתבסס האינטרנט שהוא בבחינת מהפכה 

הבית  תוך  אל  החדש  העולם  את  המביאה  חברתית  מהפכה  גם  ואולי  תרבותית 

פנימה. בשנים האחרונות נוצרו גם הרשתות החברתיות, שהביאו משמעויות נוספות 

להתפתחויות האמורות.

נוצרה מציאות חדשה מאד טובה ומעשירה ומאידך פוגעת ומקשה ))ראו בהקשר זה 

מאמרו של שופט בית המשפט העליון )בדימוס( יצחק זמיר, “חופש הביטוי באינטרנט" 

דאז  מינתה שרת המשפטים  זו  מציאות  רקע  על   .)353 )תשס"ג(,  ו  משפט וממשל 

משרה  נושאי  ועל  הציבור  על  להגנה  אמצעים  “לגיבוש  הוועדה  את  שקד  איילת 

בשירות הציבורי מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט 

וברשתות החברתיות". 

כאשר שרת המשפטים איילת שקד פנתה אלי בבקשה לעמוד בראשות הוועדה, ציינה 

השרה בפני כי הגורם המדרבן למינוי הוועדה היה האירוע המצער ביותר וכל שקדם 

לו והביא להתאבדותו של תנ"צ אפרים ברכה ז"ל איש משטרה חוקר אמיץ ומוערך 

מיחידת יח"פ שהקדיש את זמנו ומרצו למלחמה בעבריינות, ולמאבק מתמיד בפשיעה 

בכלל, ובעבירות שחיתות בפרט.

הדו"ח כולו מוקדש לזכרו של תנ"צ אפרים ברכה ז"ל. 

חשדות שהתעוררו  עמדו  הדברים  ברקע  כי  בקצרה  נבהיר  התמונה  השלמת  למען 

נגד יו"ר עמותת “חזון ישעיה" ונפתחה נגדו חקירה סמויה. הרב פינטו שביקש להשיג 

מידע אודות החקירה פנה אל תנ"צ אפרים ברכה ז"ל ובתמורה למידע שקיווה לקבל 

ביקש להעניק לו תפילין שהיו בשימושו האישי של הרב. תנ"צ ברכה הסכים לקבל את 

התפילין רק בתנאי שבתמורה לתפילין יתן ברכה לרב תשלום אשר הועבר במלואו 

לעוזרו של הרב פינטו. במאמץ להסית את דעתו של תנ"צ ברכה הציע לו הרב פינטו 

סכום של 200,000 דולר בתמורה למידע שיקבל ממנו. תנ"צ ברכה סירב לקבל את 

הכסף, תוך שהוא מדגיש את חובותיו ואחריותו שלו כקצין משטרה, ולאחר מכן מסר 

תנ"צ ברכה דיווח על הצעת השוחד, לראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה. במסגרת 
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החקירה, פעל תנ"צ ברכה בהתאם להנחיות שקיבל ממפקדיו ובין היתר תיעד והקליט 

את פגישותיו ושיחותיו עם הרב פינטו.

היועץ המשפטי לממשלה סבר כי על פי החומר שנאסף האינטרס הציבורי מחייב את 

העמדתו לדין של הרב פינטו, ובשלב מאוחר יותר, הגיעו גורמי התביעה להסדר טיעון 

עימו. לצד בירור החשדות נגד תנ"צ ברכה הוגשה על ידי התנועה לאיכות השלטון 

עתירה בה התבקש להורות ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה לחזור בהם 

מן ההסכם שנחתם עם הרב פינטו, ולמצות את החקירה בפרשה על כל היבטיה. בפסק 

הדין נקבע, לאחר בדיקה מקיפה במסגרתה לא נותרה אבן שלא נהפכה, כי  עיקר 

יסוד. מסקנת הבדיקה  נמצאו משוללות  טענותיו של הרב פינטו לגבי תנ"צ ברכה, 

לגביו הייתה כי לא נצברה ולו “תשתית ראייתית התחלתית המצדיקה פתיחה בחקירה 

כנגדו". עוד צוין בפסק הדין של בית המשפט העליון “בסיום הבדיקה הגיעו המשיבים 

למסקנה כי אין בסיס לחשד כי תנ"צ ברכה היה שותף לדבר עבירה". 

בעקבות האירועים והפרסומים לפיהם קיבל הצעת שוחד מהרב יאשיהו פינטו  תנ"צ 

אפרים ברכה התאבד ביריה.

בשלב מסוים לאחר מותו של תנ"צ אפרים ברכה התפרסמו בעיתונות דברים שאמר 

תנ"צ אפרים ברכה בשיחות שניהלה איתו העיתונאית עדי מאירי בימים האחרונים 

לחייו, שישה ימים לפני שכוון את האקדח אל ליבו ומשך את ההדק לראשו. 

הריאיון, כפי שהכתבה מעידה על עצמה, בא לקיים את משאלתו של אפרים ברכה ז"ל 

לספר את גרסתו בתגובה להכפשות כנגדו, ובעיניים דומעות אמר “יום יום מפרסמים 

עלי שקרים, מכפישים אותי, את משפחתי, פוגעים בי כי חשפתי שחיתות, נסיון שוחד 

– ולא נותנים לי לדבר. זה לא הוגן" והוסיף:

“יכול להיות שעשיתי טעות. יכול להיות שלא הייתי צריך לחשוף את השחיתות. אם 

לא הייתי עושה את זה, לא הייתי מוצא עצמי בתוך מחול השדים העוצמתי הזה".

לבסוף הגיע למסקנה “אין לי ברירה" ואמר

והמשטרה  כנגדי  שמפרסמים  הדברים  כך.  הדברים  את  להשאיר  יכול  לא  “אני 

ששותקת. אני לבד. הם לא יכולים לקשור לי את הידיים ולתת להם להמשיך ולפגוע 

בשמי...".

ואביבה  מאיר  בפנינו  הופיעו  ונשמעו,  שהוזמנו  והעדים  הוועדה  ישיבות  במסגרת 

ברכה, אחיו הבכור של אפרים ברכה ז"ל ואשתו. הם ציינו בפתח דבריהם, כי המשפחה 
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נמנעה מלדבר עם התקשורת מתוך זהירות ורצון שלא לפגוע באיש. האח מאיר כפי 

והוא נפגש עם אחיו ביום שישי האחרון לחייו בבית  ז"ל,  גדול בשנה מאפי  שציין, 

הקברות באבן יהודה בו קבורים הוריהם אב והאם ז"ל. שם לדבריו לראשונה שפך 

אפי ז"ל את ליבו בפני אחיו. באמרו “אין לי מקום יותר בלב לאכול חיצים מורעלים, 

הוא דפק על החזה שלו והוסיף “אין לי מקום יותר לקבל חיצים. אני לא יכול יותר". 

האח מאיר לדבריו הציע לאחיו אפי ז"ל “בוא ניסע מפה למפכ"ל, אתה עו"ד אני עו"ד, 

תתפטר תעזוב הכל נתחיל לעבוד יחד..." על כן השיב אפי לאחיו, “אתה כנראה לא 

מבין, הם לא יעזבו אותנו עד שיחסלו את המשפחה". 

עוד קודם לכן ביום שנחשפה הפרשה בתקשורת אמר אפי ז"ל לאחיו, “מאיר, הקצין 

הבכיר זה אני"... “מזכיר דבר אחד, עד שכולנו לא מתחסלים, הם לא יעזבו אותנו. זו 

כנופיית פשע מאורגן הוא אמר לי, תיזהרו, הם יחסלו אתכם הוא אמר"... “הוא צדק" 

אומר האח “הוא מכיר ויודע מה זה העולם הזה". 

ומוסיף “אפרים לא התאבד, אפרים נרצח, יש אנשים שנרצחים עם כדור אחד וגומרים 

את החיים שלהם. יש אנשים שנרצחים בעוד אות ועוד אות על המקלדת". 

וכאן חשוב להדגיש: 

לא  הגילאים  וכל  סוג  מכל  שאנשים  כדי  כלים  להציע  השאר  בין  הוקמה  הוועדה 

ייפגעו על ידי האותיות המתפרסמות באמצעות המקלדת, ולהבטיח בכלים העומדים 

לרשותנו שאירוע מסוג זה לא ישנה. 

ופועלו  ז"ל  ברכה  אפי  תנ"צ  של  לזכרו  כאמור  המוקדשים  הפתיחה  דברי  בסיום 

הוועדה על תרומתם  ומעשי שחיתות, אבקש להודות לכל חברי  ולמיגור עבריינים 

עיסוקו  ואחת, למרות  כל אחד  הזמן הרב שהקדישו  הוועדה, על  החשובה לעבודת 

השוטף והמכביד, ועל הסבלנות הרבה בשמיעת העדים שהופיעו בפני הועדה, בהצגת 

שאלות חשובות, לימוד חומר נוסף ורב שהתגבש בארץ ובעולם, לרעיונות המעניינים 

והמקוריים שהועלו, וההצעות שגובשו כמו גם על דיונים ענייניים וחשובים כאשר 

כל אחד מהחברים תרם את תרומתו, מניסיונו העשיר, ידענותו ותפיסת עולמו. אני 

מעריכה ומודה על המאמצים להגיע להבנות ולהסכמות על ידי כל אחד מהחברים כל 

אחד ואחד תוך שמירה על עמדתו ועקרונותיו. 

בזמן, בעבודת  רבות  אזריאל שהשקיעה  גאל  עו"ד  הוועדה  מיוחדת למרכזת  תודה 

הארגון, בהזמנת קשת רחבה של עדים שהופיעו בפני הועדה, ואשר עדותם תרמה 

כן  כמו  המסקנות.  וגיבוש  שהועלו  הבעיות  ליבון  הנושאים,  והרחבת  ללימוד  רבות 
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בפני  שהוצגו  בחומרים  ובטיפול  הישיבות,  בהכנת  רבות  אזריאל  עו"ד  השקיעה 

הוועדה כולל נושא חקיקה ובחינה ובדיקה משפטית חשובה, בארץ ומבט אל העולם 

לשופט  תודה  ונספחיו.  הוועדה  דו"ח  בהכנת  מיוחדת  ועזרה  תרומה  גם  כמו  הרחב, 

קרשן ולד"ר חיים ויסמונסקי על עזרתם הרבה במהלך דיוני הוועדה, תרומתם בניתוח 

סוגיות משפטיות ובעיקר בהערותיהם החשובות לדו"ח.  

ונעה  בלפור  יגאל  ברמן,  אחוה  הדין  עורכי  הוועדה,  את  שליווה  לצוות  גם  תודה 

ועזרו  שסייעו  עובדיה-רוזנר  וענת  תלמוד  ענבר  באום,  תמר  והסטודנטיות  לוזנר, 

בזימון העדים, הכנת החומר המשפטי, ובהכנת הדו"ח כמו גם בכל הנושאים הטכניים 

רבות  שסייעה  פירר  הדס  לסטודנטית  מיוחדת  תודה  הוועדה.  לעבודת  הקשורים 

להשלמת הדו"ח ומזל טוב לה ולבן זוגה לחתונתם המתקיימת בימים אלה. 

בסיום הדברים שהם יריית הפתיחה לדו"ח, בנושא שבעידן של היום הוא מהחשובים 

שאמורים להטריד את כולנו, אנשי ציבור, משפטנים, מפקדים, גורמי אכיפה, אנשי 

להיות  חייבים  כולנו  כולו.  הציבור  ואת  נוער  בני  הורים,  מחנכים,  מורים,  משטרה, 

ערניים, לגבי המציאות שסביבנו ובעיקר לגבי הפרסומים ברשתות החברתיות אליהם 

וילדים. ולסיום אפנה לדברי שופט  נחשפים גדולים כקטנים אבל בעיקר בני נוער 

שלו  הדין  מפסקי  באחד  התופעה  לתאר  שהיטיב  עמית  יצחק  העליון  המשפט  בית 

בנושא וכך אמר: “כפה אדומה כבר אינה מסתובבת ביער שורץ זאבים, היא משוטטת 

 2065/13 במרחב האינטרנטי, שם אורבים לה ציידים וטורפים מסוג אחר" ) בש"פ 

פלוני נ’ מדינת ישראל 4 )פורסם בנבו, 22.03.2013(.

כולנו תקווה כי יישום המלצות הדו"ח יסייע להקטנת התופעות הקשות עליהם למדנו 

במהלך עבודת הוועדה ויגביר את שלומו ושלוותו של הציבור הרחב על כל רבדיו. 

    

בכבוד רב,

שופטת בית המשפט העליון )בדימ’(

יו"ר הוועדה
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מבוא: מינוי הוועדה ועבודתה

ביום 5 באוגוסט 2015 )כ’ באב התשע"ה( מינתה שרת המשפטים דאז, הגב’ איילת 

שקד, ועדה ציבורית לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות 

הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט )להלן: 

הוועדה(. בכתב המינוי של הוועדה )העתק כתב המינוי מצורף לדו"ח זה כנספח א’(, 

נכתב: 

פרסומים,  של  וגוברת  הולכת  תופעה  מתרחשת  האחרונות  “בשנים 
של  בפרטיותם  או  הטוב  בשמם  הפוגעים  האינטרנט,  ברשת  בעיקר 
בעובדי  מדובר  כאשר  מתחדדת  התופעה  בעייתיות  הפרסום.  מושאי 
בתחום  עובדים  שוטרים,  שופטים,  בהם  השונות,  במסגרות  ציבור 
הרווחה, מגייסים לצה"ל ועוד, אשר מלבד הפגיעה בזכויותיהם, עלולה 
פרסומים  תוצאות  הציבורי.  השירות  תקינות תפקודו של  גם  להיפגע 
ומוות  ‘חיים  משלי  בספר  נכתב  לשווא  לא  גורל.  הרות  לעיתים,  אלו 
לפרסומים  אך  ואינה מצטמצמת  היקף,  רחבת  התופעה  הלשון’’.  בידי 
האמורים אלא כוללת פעילויות נוספות, החל מחלוקה, הדבקה ופרסום 
הפרסום  מושא  של  מגוריו  בשכונת  פוגעני  מסר  עם  מודעות  של 
לשם  זו.  לפגיעה  וחשש  לביתו  בסמוך  פוסקות  בלתי  בהפגנות  וכלה 
התמודדות עם תופעה זו מתבקשת הוועדה לגבש אמצעים להגנה על 
הציבור, תוך שמירה על האיזון הנדרש בין המתחייב משמירה על חופש 
הביטוי ובכלל זה השמירה על השיח החופשי המיוחד המאפיין את רשת 

האינטרנט לבין ההגנה על הנפגעים מהפרסום כאמור."

בוועדה שישה-עשר חברים, לצד מוזמנים קבועים וצוות הוועדה. 

חברי הוועדה:

כב’ שופטת בית המשפט העליון )בדימוס( עדנה ארבל – יו"ר הוועדה 

כב’ השופטת דבורה ברלינר – שופטת בכירה, בית המשפט המחוזי בתל אביב

מר רז נזרי – משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי – חוקתי(
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גב’ עמית מררי – משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(

ד"ר יואב ספיר – הסניגור הציבורי הארצי

תנ"צ איילת אלישר – היועצת המשפטית, משטרת ישראל 

ד"ר חיים ויסמונסקי – מנהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

כב’ השופט מיכאל קרשן – שופט בית משפט השלום, כפר סבא

פרופ’ אסא כשר – פרופ’ לאתיקה מקצועית, אוניברסיטת תל אביב

פרופ’ הדר דנציג-רוזנברג – פרופסור חברה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר מוחמד אלהיב – ממונה ארצי על מערכת החינוך הבדואית, משרד החינוך

מר חגי סגל – עיתונאי, עורך עיתון “מקור ראשון"

חברה  אילן,  בר  אוניברסיטת  ומשפט,  לתקשורת  המרכז  –מנהלת  פלג  ענת  ד"ר 

בנשיאות מועצת העיתונות.

ד"ר נמרוד קוזלובסקי – עו"ד, בית הספר למינהל ועסקים באוניברסיטת תל-אביב, 

וראש מחלקת טכנלוגיה ורצוגליה, “הרצוג, פוקס, נאמן". 

גב’ שרי רוט – עיתונאית,  מבעלי אתר חרדים10, חברת מועצת העיתונות

משרד  חוקתי(,   – ציבורי  )משפט  וחקיקה  ייעוץ  מחלקת  עו"ד,   – אזריאל  גאל  גב’ 
המשפטים; מרכזת הוועדה1

מוזמנים קבועים:

גב’ חוה לוי – עו"ס ראשית לפי חוק הנוער טיפול והשגחה, משרד הרווחה

מר אדוארד וייס – סגן היועצת המשפטית במשרד הרווחה

צוות הוועדה:

מר יגאל בלפור – עו"ד, ע’ הסניגור הציבורי הארצי 

גב’ אחוה ברמן – עו"ד, פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי( 

גב’ נועה לוזנר – עו"ד, ע’ המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(

תמר באום, סטודנטית )אוקטובר 2015- פברואר 2017( 

ענבר תלמוד, סטודנטית )פברואר 2017- אוקטובר 2018( 

ענת עובדיה-רוזנר, סטודנטית )אוקטובר 2018- פברואר 2019(

הדס פירר, סטודנטית )פברואר 2019- נובמבר 2020(

בנוסף מונה פרופ' אריה אלדד כחבר הוועדה עם הקמתה אך ויתר על המינוי לפני תחילת דיוני הוועדה.  1
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מכל  וביקשה  הרחב,  לציבור  קורא  קול  הוועדה  פרסמה   2015 בספטמבר   11 ביום 

המעוניין לפנות אליה בכתב ולהביע עמדתו בנושא עבודתה )העתק מצורף לדו"ח זה 

כנספח ב’(. בעקבות הפרסום, הוגשו לוועדה כחמישים פניות וניירות עמדה מגורמים 

הוזמנו  מהפונים  ומקצת  אליה,  שהועברו  העמדות  כלל  את  בחנה  הוועדה  שונים. 

להופיע בפני הוועדה. 

גופים  ונציגי  אישים  שמעה  במהלכן  ישיבות,   53 קיימה  הוועדה  עבודתה,  במסגרת 

שונים, חלקם הוזמנו להופיע בפני הוועדה וחלקם פנו לוועדה ביוזמתם. בין המופיעים 

נציגי  שופטים,  תקשורת,  אנשי  אקדמאים,  כנסת,  חברי  למנות  ניתן  הוועדה  בפני 

משרדים ממשלתיים, מומחים מתחומים שונים, נציגי החברות גוגל ופייסבוק, נציגי 

המגזר השלישי ואף נציגים של מועצת התלמידים הארצית. כמו כן, הוועדה שמעה 

נפגעים מפרסומים פוגעניים באינטרנט, בהקשרים שונים. הוועדה מבקשת להודות 
לכל מי שהופיע בפניה, כתב לה או סייע לעבודתה בדרך אחרת.2

לתחום  הנוגעים  משנה  לצוותי  התחלקו  חבריה  הוועדה,  עבודת  במסגרת  כן,  כמו 

מומחיותם, על מנת לקיים דיון ממוקד בסוגיות השונות. מסקנותיו של כל צוות הועלו 

לדיון בפני מליאת הוועדה, ועל בסיסן התגבשו ההמלצות הסופיות של הוועדה. 

 

דו"ח הוועדה שיוצג להלן מורכב משישה פרקים. הפרק הראשון מתמקד בהצגה של 

של  במאפייניו  עוסק  השני  הפרק  בישראל.  הפוגעניים  הפרסומים  תופעת  מאפייני 

כולל  השלישי  הפרק  באינטרנט.  התופעה  העצמת  את  המסבירים  המקוון  המרחב 

סקירה של האמצעים הקיימים העומדים כיום לרשות הציבור להתמודדות עם פרסומים 

פוגעניים. בפרק הרביעי מובאים דו"חות המשנה שגובשו על ידי כל אחת מוועדות 

המשנה אליהן התחלקו חברי הוועדה, ולובנו ותוקנו בעקבות דיוני מליאת הוועדה, 

הכוללים בחינה של הדרכים לטיפול בתופעה באותם תחומים וכן המלצות לשיפור 

הפרק החמישי מוקדש לבחינת התופעה של פרסומים פוגעניים  התמודדות כאמור. 

כלפי עובדי ציבור והמלצות הוועדה להתמודדות איתה. לבסוף, בפרק השישי מוצגות 

כלל המלצות הוועדה. תקציר הדו"ח מובא להלן לפני הפרקים השונים. 

רשימת המוזמנים שהופיעו בפני הוועדה מצורפת כנספח ג'.  2
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תקציר דו"ח הוועדה

בשנים האחרונות הולכת וגוברת תופעת הפרסומים הפוגעניים באמצעי התקשורת, 

הטלוויזיה, בטלפון הסלולארי ובעיקר ברשת האינטרנט. מדובר בין היתר בפרסומים 

אף  ולעיתים  הפרסום,  מושאי  של  ובכבודם  בפרטיותם  הטוב,  בשמם  הפוגעים 

בשל  החברתיות,  ברשתות  ובייחוד  בכלל,  האינטרנט  ברשת  הפרסומים  בבטחונם. 

מאפייניהם המאפשרים חדירה לתחום הפרט והפצה רחבה, עלולים לגרום לפגיעה 

משמעותית יותר במושאי הפרסום מאשר פרסום מודפס או משודר. תופעה זו מקיפה 

את כל חלקי האוכלוסייה, כאשר לגבי קטינים השפעותיה עלולות להיות הרסניות 

במיוחד. תופעה קשה זו משתרעת גם על פרסומים כלפי עובדי ציבור ומשפחותיהם.  

על רקע הצורך להתמודד עם תופעה זו, על היבטיה השונים, החליטה שרת המשפטים 

דאז, הגב' איילת שקד, למנות באוגוסט 2015 ועדה ציבורית לגיבוש אמצעים להגנה 

פוגעניים  ופרסומים  פעילות  מפני  הציבור  נושאי משרה בשירות  ובהם  הציבור  על 

המשפט  בית  שופטת  מונתה  הוועדה  לראשות  האינטרנט.  ברשת  בריונות  גם  כמו 

העליון )בדימוס( עדנה ארבל, ובין חברי הוועדה שופטים, שני משנים ליועץ המשפטי 

ממשלה  משרדי  נציגי  אקדמאיים,  משפטנים,  הארצי,  הציבורי  הסניגור  לממשלה, 

רלוונטיים, עיתונאים ועוד. למרכזת הוועדה מונתה עו"ד גאל אזריאל ממחלקת ייעוץ 

וחקיקה במשרד המשפטים. 

במסגרת עבודתה קיימה הוועדה למעלה מחמישים ישיבות, במהלכן שמעה אישים 

הזכויות  בין  העדינים  לאיזונים  בנוגע  היתר  בין  דיונים  וקיימה  שונים  גופים  ונציגי 

והאינטרסים המתנגשים בנושא, הוצעו דרכים להתמודדות עם פרסומים פוגעניים, 

וגובשו המלצות הוועדה, המתאימות לשיפור המענה לתופעה ולצמצום ממדיה. כמו 

כן, במהלך עבודת הוועדה, חבריה חולקו לוועדות משנה על מנת לקיים דיון ממוקד 

האתיקה  החינוך,  תחומי  בהם:  להתמקד  לנכון  ראתה  שהוועדה  השונים  בתחומים 

והרווחה, תחום התקשורת, והתחום המשפטי. להלן יוצגו בתמצית עיקרי דו"ח הוועדה.

בפרק הראשון של דו"ח הוועדה, מוצגת תופעת הפרסומים הפוגעניים במרחב המקוון. 

המקוון,  במרחב  המופצים  תכנים  הכוללים  האינטרנט,  ברשת  פוגעניים  פרסומים 

הפרסום,  למושא  שנגרמת  הפגיעה  אף  על  הפרסום.  במושא  והפוגעים  המביישים 

לעתים קיים אינטרס ציבורי התומך בפרסומם, כמו במקרים של ביקורת, או הבעת 

דעה בדבר התנהגות לא ראויה או תופעות חברתיות פסולות כמו גם חשיפת עוולות. 
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על פי מחקרים שהוצגו בפני הוועדה, חלה עליה בהיקף הפרסומים הפוגעניים ברשת 

התפשטות  זו.  לתופעה  משתמשים  של  החשיפה  בהיקף  גם  כמו  האחרונות,  בשנים 

התופעה וריבויה איננה ייחודית למדינת ישראל, ומחקרים שנערכו במדינות נוספות 

מצאו גם הם עליה בהיקף תופעת הפרסומים הפוגעניים והנזקים הנגרמים בעקבותיה. 

את  המעצבים  המקוון  המרחב  מאפייני  של  סיקור  מופיע  הדו"ח,  של  השני  בפרק 

המקוון,  המרחב  של  נגישותו  הוא  הראשון  המאפיין  הפוגעניים.  הפרסומים  תופעת 

המאפשרת לכל אדם להשתמש במרחב זה לשם הפצת מסרים בקרב אנשים רבים. 

המאפיין השני הוא מיידיות הפרסום, הגורמת הפצת תכנים באופן מיידי וללא מתווך. 

במרחב  הפרסומים  התפשטות  של  והמהיר  הנרחב  ההיקף  הוא  השלישי  המאפיין 

המקוון. המאפיין הרביעי הוא האפשרות של גולשים לפרסם תכנים במרחב המקוון 

תחת מעטה של אנונימיות מוחלטת או חלקית, כמו גם לשלוט במידע הגלוי לגביהם 

המקוון,  במרחב  הפרסומים  של  המצטבר  הממד  הוא  החמישי  המאפיין  זה.  במרחב 

המקוריים  הפרסומים  את  לצרף  נוספים  משתמשים  של  שביכולתם  מכך  הנובע 

ולפרסם תגובות לגביהם. המאפיין השישי הוא יכולת האחזור והזמינות של המידע, 

ויופיע שוב ושוב לעיני  הגורמת לכך שבמקרים רבים, תוכן שפורסם ישמר ברשת 

גולשים עוד זמן רב לאחר פרסומו. המאפיין השביעי הוא מאפיין התיווך. כל פעולה 

המתבצעת באינטרנט מתווכת על ידי ספקיות גישה וספקיות שירות, ועל כן לשם 

איתורו של מפרסם תוכן או לשם הסרת תוכן, יש צורך בפניה לספקיות אלו. לבסוף, 

המאפיין השמיני הוא היותו של המרחב המקוון בין-לאומי, עובדה המעלה קושי ביחס 

לסמכויות הנתונות למדינה במרחב זה.

עם  להתמודדות  כיום  הקיימים  הכלים  מוצגים  הוועדה,  דו"ח  של  השלישי  בפרק 

פרסומים פוגעניים במרחב המקוון. כלים אלו כוללים מנגנוני הסרה שונים ברשתות 

להתמודד  לציבור  המסייעים  בישראל  סיוע  מוקדי  אינטרנט;  ובאתרי  החברתיות 

ובין  הפוגעני  התוכן  להסרת  פעולות  ביצוע  באמצעות  בין  פוגעניים,  פרסומים  עם 

באמצעים אחרים בהם סיוע נפשי וסיוע משפטי, כמו גם פעילויות וכלים חינוכיים 

מסוימים  עבודה  במקומות  או  מקצוע  לבעלי  ביחס  הקיימים  אתיים  קודים  שונים; 

האוסרים על הכפופים להם, במפורש או במשתמע, לפרסם תוכן פוגעני; והוראות חוק 

הקובעות עוולות אזרחיות ועבירות פליליות העשויות לחול על פרסומים פוגעניים.

בפרק הרביעי, מפורטות מסקנות הוועדה והמלצותיה לצורך התמודדות עם פרסומים 

פוגעניים בקרב הציבור הרחב. הראשונה - המלצה המרכזית של הוועדה להקמת גוף 

ייעודי לריכוז הטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת. על פי המוצע  הגוף שיוקם יהיה 
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בין היתר העלאת מודעות,  גורם מרכזי לטיפול בתופעה בכל היבטים הרלוונטיים, 

שיפור האוריינות הדיגיטלית של הציבור, הכרת הכלים הקיימים בעניין, ועוד. הגוף 

שיוקם יהווה כתובת חשובה ותומכת שמטרתה העיקרית  לסייע לנפגעים מפרסומים 

פוגעניים, בין היתר בהדרכה כיצד לפנות לספקיות התוכן במטרה להסיר מפרסום 

תוכן פוגעני ובהעברת הפניות המתאימות לגורמי טיפול רלוונטיים, כגון גורמי חינוך, 

רווחה או רשויות אכיפת החוק, וכן בפניה ישירה לספקיות התוכן במקרים מוצדקים 

של פגיעה משמעותית בנשוא הפרסום, זאת ייעשה בהתאם לשיקולים והקריטריונים 

המוצגים בדו"ח בפרק המשפטי.  כמו כן, מוצע כי הגוף יפתח כלים "רכים" לטיפול 

כלים  ויציע  לנפגע  הפוגע  בין  לגישור  במה  ישמש  הפוגעניים,  הפרסומים  בתופעת 

טיפוליים הרלוונטיים לנפגעים.

ועדות המשנה:  בהמשך מוצגות המלצותיה של הוועדה בתחומים השונים בהם דנו 

בתחום המשפטי, תחום התקשורת, ותחומי החינוך, הרווחה והאתיקה. זאת, בהמשך 

כפי  בדו"ח  מוצגות  אלה  מסקנות  המשנה.  ועדות  של  מסקנותיהן  והצגת  לגיבוש 

הוועדה.3 כל תת-פרק מוקדש לאחד  וליבון במסגרת מליאת  דיון  שהתקבלו לאחר 

תחום  אותו  במסגרת  הקיימים  הכלים  בהרחבה  מוצגים  ובו  האמורים,  מהתחומים 

להתמודדות עם התופעה, וכן ההמלצות בעניין.

ההמלצות בתחום המשפטי כוללות הצעות לקידום הסדרים שונים בחקיקה, ובראשם 

הודעה  של  הסדר  כגון  האינטרנט  מרשת  פרסומים  להסרת  שונים  מנגנונים  יצירת 

והסרה, כמו גם הסמכת הגוף שיוקם או מי מטעמו לפנות במקרים המוצדקים לספקיות 

בית משפט להסרת תכנים  והסמכת  פוגעניים קשים  התוכן לצורך הסרת פרסומים 

כאמור או לצמצום החשיפה לגביהם. זאת ייעשה על פי המוצע בהליך עיקרי מהיר 

ותוך התחשבו באיזונים העדינים הרלוונטיים ; כמו גם תמיכה בהצעת חוק חשיפת 

בשינויים  התשע"א-2011,  אלקטרונית,  תקשורת  ברשת  משתמש  של  מידע  פרטי 

המתחייבים. יצויין גם כי חלק מחברי הוועדה המליצו על ביטולה של העבירה הפלילית 

שבחוק איסור לשון הרע ובעוד חברים אחרים בוועדה המליצו לבחון עבירה פלילית 

חדשה בנוגע לפרסומים פוגעניים קיצוניים אשר מותאמת לעידן דהיום.  

ההמלצות בתחום התקשורת כוללות המלצות להעלאת המודעות לנושא הפרסומים 

הפוגעניים, לעניין חשיבות לקדם שיח מכבד באמצעים רכים, כמו גם לשיפור התייחסות 

פוגעניים.  לפרסומים  כולו  הציבור  בעקבותיהם  והעיתונאים  התקשורת  אמצעי 

תמצית המלצות הוועדה מוצגת ביתר פירוט בפרק השישי לדו"ח .  3
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בהתאם, כוללות ההמלצות הצעה להשקת קמפיין ממשלתי לעידוד שיח ראוי ברשת 

רענון  המכבד";  השיח  "שנת  על  הכרזה  במסגרת  החברתיות  וברשתות  האינטרנט 

והטמעת כללי האתיקה העיתונאיים במסגרת כלי התקשורת, הבלוגרים ומשתמשים 

הפועלים בזירה המקוונת; קידום אוריינות תקשורת בציבור הכללי; קידום המחקר 

בתחום אוריינות תקשורת, והענקת תו תקן מצוינות לאתרים שבהם תונהג תרבות 

שיח מאחד, כמו גם פיתוח והטמעת כלים טכנולוגיים לקידום שיח הולם ברשת.

ארצית  חינוך  תכנית  הטמעת  כוללות  והרווחה  ההמלצות בתחומי החינוך, האתיקה 

חינוך  תכניות  שילוב  השונים;  ולמגזרים  לגילאים  המותאמת  האדם  כבוד  בנושא 

בנושא שימוש במרחב המקוון ואוריינות טכנולוגית; יצירת מנגנון בית ספרי שייתן 

מענה מיידי למצוקה של תלמידים; הטמעת תכנית חובה במכללות להכשרת מורים 

וכן קיום השתלמויות תקופתיות למורים מטעם משרד החינוך בנוגע לשימוש מיטבי 

במרחב המקוון; קיום פעילויות הסברתיות להורים בנושא אוריינות טכנולוגית והסרת 

תכנים; פיתוח כלים להתמודדות עם הורים המשתמשים באופן פוגעני במרחב המקוון; 

הטמעת כללי אתיקה העוסקים בביוש, בכל ארגון או מקום עבודה בו קיים הסדר אתי; 

ופיתוח מערך טיפול נפשי לנפגעים מפרסומים פוגעניים בכלל, ברשת בפרט. 

בפרק החמישי, נידונה בהתאם למנדט שניתן לוועדה תופעת הפרסומים הפוגעניים 

תחילה  מציג  הדו"ח  תפקידם.  מילוי  הרקע  ועל  במסגרת  ציבור,  לעובדי  ביחס 

האינטרסים והזכויות המהווים תשתית להמלצות בעניין זה. מצד אחד, הודגש חופש 

פעולותיהם  על  ביקורת  העברת  לאפשר  והצורך  בפרט,  והפוליטי  ככלל,  הביטוי 

הנגרמת  ובמשפחותיהם,  בעובדים  הקשה  הפגיעה  שני,  ומצד  הציבור,  עובדי  של 

כתוצאה מהפרסומים המופצים לגביהם, עלולה להוביל אף לפגיעה בתקינות השירות 

פגיעה בתפקודם של  גם  כמו  הנפגע,  העובד  פגיעה בתפקוד  זאת, בשל  הציבורי.  

עובדים המקבילים לו ואף בנכונותם של אנשים נוספים להתמנות לתפקידים כאמור, 

ולעיתים גם פגיעה באמון הציבור בשירות הציבורי . שנית, מוצגים הכלים העומדים 

היום בפני עובדי ציבור לשם התמודדות עם פרסומים פוגעניים  לגביהם, הכוללים 

בין היתר הסדרים מיוחדים בחוק העונשין ומנגנונים שפותחו בחלק מרשויות המדינה 

לסיוע לעובדיהן בהתמודדות עם התופעה. לבסוף, מוצגות המלצות ייחודיות הנוגעות 

ייעודי  גורם  מינוי  ובהן  ציבור,  עובדי  כנגד  פוגעניים  פרסומים  עם  להתמודדות 

שיטפל בנושא בכל רשות ציבורית; הרחבת הסדר הגשת תביעות אזרחיות בשם באי 

מודעות  קידום  והסברה לשם  דוברות  בכלי  היועץ המשפטי לממשלה; שימוש  כוח 

לחשיבות תרומתם של עובדי הציבור; כמו גם  הרחבת תחולתם של הכלים הקיימים 
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לגבי עובדים אשר אינם עובדי רשויות ציבור, עם זאת משמשים בתפקידים בעלי 

אופי ציבורי.

בפרק השישי לדו"ח מופיעה רשימת כלל המלצות הוועדה, בפירוט תמציתי. 

לסיום  מוצגת דעת המיעוט של מספר חברי הוועדה שעניינה הסרת תכנים, שמדברת 

בעד עצמה.  
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א. תופעת הפרסומים הפוגעניים במרחב המקוון

במרחב  פוגעניים  בפרסומים  להתמקד  הוועדה  החליטה  דיוניה  מתחילת  כבר 

הכלים  של  האחרונות  בשנים  המהירה  בהתפתחותם  בהתחשב  זאת,  האינטרנטי. 

אלו  לפרסומים  האינטרנטי.  במרחב  דעותיו  את  לפרסם  אדם  כל  לרשות  העומדים 

מאפיינים שונים מאלו המתפרסמים במרחב הפיזי, המאתגרים את ההתמודדות איתם, 

ובשים לב להיקפם היחסי של הפרסומים המתפרסמים במרחב המקוון. 

תופעת  על  ובראשונה  בראש  לעמוד  מצאה  הוועדה  הנושא,  את  לבחון  מנת  על 

של  השפעתם  אופן  על  גם  כמו  והיקפה,  האינטרנט  ברשת  הפוגעניים  הפרסומים 

מאפייני המרחב המקוון בהקשר זה. 

לביטוי “פרסומים פוגעניים במרחב המקוון" עשויים להיות מובנים רבים בהקשרים 

הפוגעים  לאחרים  המופצים  תכנים  כוללת  התופעה  ובראשונה,  בראש  שונים. 

במושא הפרסום בשל תוכנם או המביישים אותו. זאת, תוך שימוש במרחב המקוון 

יישומונים )אפליקציות(  גם  )Cyberspace(, הכולל אתרים ברשת האינטרנט, כמו 

רשתות  ובפרט  טלאגרם(,  )להלן:   Telegram או  ווטסאפ(  )להלן:   WhatsApp כגון 

אשר  ומשמיצים,  מבזים  תכנים משפילים,  לכלול  עשויים  אלה  פרסומים  חברתיות. 

אישיים  ונשנה; פרסום פרטים  חוזר  לפעמים מלווים בהפצה של הפרסומים באופן 

ללא הסכמה; פרסום תמונות או סרטוני וידאו בעלי תכנים פוגעניים )במיוחד כאלה 

בעלי אופי אינטימי( ללא הסכמה ועוד. מעבר להטרדה, השפלה והשמצה, התנהגויות 

אלו עלולות לכלול גם התחזות לאחר, מעשי תרמית, סחיטה, הפחדה ואיומים.4 תופעה 

זו על כל היבטיה טומנת בחובה סיכון לפגיעה בזכויות של מושא הפרסום, ובעיקר 

זכותו לכבוד, לשם הטוב ולפרטיות, ואף, לעיתים, פגיעה בביטחונו האישי ובשלומו 

מושא  על  הרסניות  השלכות  להיות  עלולות  פוגעניים  לפרסומים  בהתאם,  הנפשי. 

ובמקרים  נפשי  לנזק  עובר  רגשית,  ממצוקה  החל  חומרתם,  מידת  על-פי  הפרסום, 

קיצוניים אף מעשי התאבדות. 

לצד זאת, עשויות להיות הצדקות לפרסומים הכוללים תכנים פוגעניים, ואף לעיתים 

ברשתות  החופשי  השיח  הדברים,  מטבע  לפרסומם.  מובהק  ציבורי  אינטרס  קיים 

החברתיות ובכלל עשוי לכלול פרסומים בעלי תוכן מבייש או פוגע, לרבות ביקורת 

 ARCHIVES OF  14,  Sameer Hinduja & Justin W. Patchin, Bullying, cyberbulling and Suicide   4
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והבעת דעה לגבי אנשים אחרים. בהקשר זה יש לזכור שבית המשפט העליון חזר 

והדגיש כי “חופש הביטוי אינו חל רק על ביטויים שבקונצנזוס" וכי “חשיבותו היא 

בתחולתו של דעות מרגיזות ואף פוגעות".5 כמו כן, לעיתים דווקא פרסומים הנתפסים 

כ"שיימינג" עשויים להיות בעלי ערך חברתי משמעותי – כמו למשל ביקורת שלה עניין 

ציבורי של ממש, הפניית זרקור לתופעות חברתיות פסולות או חשיפתן של עוולות. 

זאת, בפרט בשים לב לנגישותו של המרחב המקוון המאפשרת לכל אדם להתבטא, 

בפלטפורמות  נשמע  איננו  לרוב  שקולן  בעוד  מוחלשות,  לקבוצות  גם  זאת  בכלל 

אחרות.6 דוגמה אחת הממחישה את חשיבותם של ביטויים פוגעניים מסוימים, לצד 

הקושי הקיים בהם, ניתן למצוא במחאת “me too" במסגרתה נפגעות ונפגעי תקיפה 

וזאת לעיתים תוך חשיפת פרטיו של מי שלטענתם פגע  מינית חשפו את סיפורם, 

בהם, הגם שלא נערך בירור משפטי.7 מתח אינהרנטי זה בין רצון הנפגע והגנה על 

ועל חופש הביטוי ככלל עמד לעיני  זכויותיו, לבין הגנה על השיח החופשי ברשת 

חברי הוועדה לאורך כל דיוניה, והובא בחשבון במסגרת המלצות הוועדה להלן. 

האחרונות,  בשנים  בישראל  המקוונים  הפוגעניים  הפרסומים  תופעת  היקף  מבחינת 

הוצגו לוועדה נתונים ומאפיינים שונים. מנתונים אלה ניתן ללמוד כי ככלל, בשנים 

האחרונות חלה עלייה בהיקף התופעה ובמספר הנפגעים ממנה, וכי שיעור הנפגעים 

בקרב ילדים ונוער )גילאי 18-13( מעט גבוה יותר מהיקפו בקרב מבוגרים. כמו כן, 

שיעור גבוה בהרבה של מבוגרים ושל ילדים נחשף לתופעה, גם אם לא היו הנפגעים 

הישירים ממנה.8 כך למשל, ביחס לפגיעות בקרב מבוגרים, בסקר שבוצע על ידי האגף 

בג"ץ 606/93   קידום יזמות ומו"לות בע"מ נ' רשות השידור, פסקה 5 לפסק דינה של השופטת דורנר )פורסם   5

בנבו, 13.1.94(.

בית המשפט העליון התייחס לדברים באמרו כי "חופש הביטוי הפך לזכות מוחשית הרבה יותר. אם בעבר היכולת   6

להעביר מסרים בתפוצה רחבה, וליטול חלק משמעותי בשיח הציבורי, הייתה שמורה בפועל למתי מעט, ובעיקר 

לאמצעי התקשורת עצמם או לאלה ש]ה[יו בעלי גישה אליהם, בא האינטרנט ופתח את שעריו לכל" – ראו, רע"א 

 14 664, פסקה  פ"ד סג)3(  ]1995[ החברה לשרותי בזק בינלאומיים בע"מ,  נ' ברק אי.טי.סי.  מור   4447/07

לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין )25.3.2010(. לעמדה המבקשת לאתגר תפיסה זו של המרחב המקוון ראו: 

ניבה אלקין-קורן "המתווכים החדשים בכיכר השוק הוירטאלית" משפט וממשל ו 381 )תשס"ג(.

של  עמדותיהן   "Naming, Blaming, Shaming: פלג,  וענת  דנציג-רוזנברג  הדר  ראו:  זו  סוגיה  על  להרחבה   7

כא  וממשל  במשפט  להתפרסם  )עתיד  תוקפיהן"  ביוש  כלפי  בפייסבוק  להיחשף  שבחרו  מין  עבירות  נפגעות 

)2020(. )המחברות הן חברות ועדת ארבל(. ממצאי המחקר מראים כי בניגוד להשערה הרווחת, נקמה או רצון 

לקדם עניינים פרטיים אינם הטעמים עיקריים המניעים את נפגעים אלה לחשוף את הפוגעים; הטעמים העיקריים 

שינוי חברתי דרך  ולחולל  נוספות  פוטנציאליות  נפגעות  על  ובראשם הרצון להגן  ציבוריים-חברתיים,  הם דווקא 

העלאת מודעות לסוגיה בשיח הציבורי.

עם זאת, יש לציין כי כל מחקר נעשה על ידי ארגון אחר, וששיטות המחקר מטבע הדברים שונות בין כל מחקר   8



20

18% מהמשתתפים   ,2016 למדיניות ותכנון אסטרטגי במשרד לביטחון פנים משנת 

82% שהעידו כי לא חוו פגיעות ברשת באותה  הודו שחוו פגיעות שכאלה, לעומת 

השנה. 9% מהמשתתפים נפגעו מ"ביוש, השפלה או הבכה ברשת"; 6% נפגעו כתוצאה 

מ"איומים או אלימות מילולית"; ו-3% נפגעו מ"עבירות הטרדה מינית" ברשת9 ומבין 

כי לאחר הדיווח התופעה חזרה על  ציינו   45% נפגעו,  כי  אלו שדיווחו לאדם אחר 

עצמה. הסיבה העיקרית לאי-דיווח הייתה שהנפגעים חשו כי הדבר אינו חשוב )55%(. 

הסיבות הנוספות לאי דיווח, על-פי הסקר, היו שנפגעים התביישו לדווח על הפרסום 

)31%(, חששו מפני מי שביצע את העבירה )כ-4%(, או הרגישו אשמים )כ-2%(. כמו 

כן, כ-57% מהנשאלים ציינו כי תופעת השיימינג ברשת היא תופעה שלילית; לעומת 

זאת 43% ציינו כי התופעה חיובית. לצד זאת, לפי דו"ח האינטרנט של בזק משנת 

2017, כ-21% מהנשאלים חוו “שיימינג" ברשת, זאת לעומת 14% בשנת 2016, ו-11% 

בשנת 10.2015 בהקשר זה יצוין עוד כי נראה שקבוצות הסובלות מביטויי שנאה גם 

כפי שהעידו  זו,  בזירה  גם  פוגעניים  לפרסומים  יותר  פגיעות  המקוון  למרחב  מחוץ 
למשל נציגי האגודה למען הלהט"ב בהופעתם בפני הוועדה.11

ביחס לפרסומים פוגעניים מקוונים כלפי קטינים בגילאי 18-13, ראוי לציין כי ילדים 

ונוער בישראל מבלים שעות רבות במרחב המקוון: על פי השנתון הסטטיסטי של 

המועצה לשלום הילד לשנת 2017, 88% מהילדים בגילאים 17-7 גולשים באינטרנט 

מהילדים  ומעלה; שליש  ארבע שעות  גולשים  מהם  וכ-60%  ביום,  ומעלה  שעתיים 

גולשים בין ארבע לשש שעות ביום. נתונים נוספים מעלים כי מעל 50% מבני הנוער 

שומרים במכשירים הניידים תמונות אישיות או מביכות; כ-90% מבני הנוער פעילים 

בווטסאפ, כ-50% פעילים בסנפצ’אט, כ-60% פעילים באינסטגרם וכ-75% פעילים 

מקיימים   77% המקוון,  במרחב  נוער  בני  שמקיימים  הפעילויות  מבין  בפייסבוק. 

קשר עם חברים ברשתות חברתיות, 44% מחפשים מידע וחדשות ו-40% משחקים 

של  האינטרנט  דו"ח  במסגרת  שנערך  סקר  לפי  הניידים.12  במכשירים  במשחקים 

בזק לשנת 2018, 67% מהמשיבים נחשפו לפרסומים שליליים של תופעת השיימינג 

במרבית  המבוססים  מדובר במחקרים  כן,  כמו  פשוטה.  אינה  מהמכלול  רוחביות  מסקנות  שהסקת  כך  ומחקר, 

המקרים על שאלונים ולכן יתכן שהם משקפים תחושות סובייקטיביות של הנשאלים בלבד.

גיא נגר דוח לסקר בנושא: תופעת השיימינג והאלימות ברשת בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל )2016(.  9

www.bezeq.co.il/media/PDF/inter- ,)2018( 2017 בזק החיים בעידן הדיגיטלי: דו"ח האינטרנט של בזק  10

.netreport_2017.pdf

ראו בהקשר זה - האגודה למען הלהט"ב דו"ח מצב הלה"טופוביה בישראל 6 )2019(.  11

המועצה הלאומית לשלום הילד ילדים בישראל שנתון 2017 187-196 )ציפי ברמן עורכת, 2017(.  12
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באינטרנט וברשתות החברתיות, לעומת 58% מהנשאלים בשנת 13.2015 בשנת 2017, 

כשליש מתלמידי מערכת החינוך העל-יסודית דיווחו כי נחשפו לפגיעות של איום או 

אלימות מילולית כלפיהם או כלפי אחר ברשת בשנה האחרונה. כרבע מהתלמידים 

האחרונה.14 כמו  בשנה  אחת  פעם  לפחות  חרם  או  השפלה  לביוש,  שנחשפו  דיווחו 

כן, סקר שנערך על ידי המועצה לשלום הילד בשנת 2015 בקרב בני נוער בגילאים 

בריונות ברשת.15 לפי סקר  או  נפגעו מפשיעה  כי 23.9% מהמתבגרים  18-12 מצא 

החינוך  ומשרד  בחינוך(  והערכה  )הרשות הארצית למדידה  ידי ראמ"ה  על  שנערך 

באמצעים  שימוש  תוך  לאלימות  “קורבנות  שהיו  התלמידים  שיעור   ,2015 בשנת 

 10% ז’-ט’;  11% מתלמידי  )9% מתלמידי כיתות ד’-ו’;  דיגיטליים" הוא בין 11-9% 

מתלמידי י’-י"א(. 16לפי ממצאי מחקר אחר, שנערך עבור משרד החינוך בשנת 2014 

27% מהתלמידים היו קורבנות  ועסק בתלמידים מכלל שכבות הגילאים,17 עולה כי 

“אלימות ברשת". לעומת זאת, לפי ממצאי מחקר של מכון כנרת לחקר מוגנות ילדים 

משנת 201618, שעסק בתלמידים בכיתות ג’ עד ו’, עולה כי תופעת “הבריונות ברשת" 

עומדת על כ-72%. 

נתונים אלה, המעידים בין היתר על הרחבת התופעה, בעיקר כלפי קטינים, מצביעים 

על הצורך לבחון את הנושא ולאתר דרכים להתמודדות טובה יותר עם התופעה. יצוין 

כי מדינות רבות כיום מתחבטות בשאלה כיצד להתמודד עם פרסומים פוגעניים. כך 

התופעה  של  הרחב  היקפה  על  מעידים  שנערכו  דומים  אמפיריים  מחקרים  למשל, 

https://www.bezeq.co.il/me-  ,)2018(  13  2018 הדיגיטליים  החיים  דו"ח  בזק   13

d i a /m i n i s i t e s /d o h / % D 7 % 93 % D 7 % 9 5 _ % D 7 % 9 7 - % D 7 % 9 1 % D 7 % 9 6 % D 7 % A 7 - 2 0 1 8 -

.%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F.pdf

המועצה הלאומית לשלום הילד השנתון הסטטיסטי ילדים בישראל 2018 – לקט נתונים 8 )2019(.  14

הילד,  ראו: המועצה לשלום  והתחזות.  מידע  גניבת  מינית,  איום, השפלה, הטרדה  הסקר מתייחס למעשים של   15

עבירות סייבר 2 )2015(,
www.odata.org.il/dataset/dabf8a9e-4399-4138-9476-8dca60fe7c86/resource/1c4586bf-0c7f-  

.40aa-a400-315cef537e59/download/-....pdf

ניטור רמת האלימות בבתי הספר על פי דיווחי תלמידים: נתונים מתוך סקרי ניטור  ומשרד החינוך  ראמ"ה   16

אלימות תשע"ה, תשע"ג, תשע"א, ותשס"ט )2016(.
טלי היימן, דורית אולניק שמש וסיגל עדן אלימות ופגיעות ברשת האינטרנט: מאפיינים, דפוסים, גורמי סיכון   17

וגורמים מגנים בקרב ילדים ובני נוער –דוח מחקר למשרד החינוך )2014(.
מכון כנרת לחקר מוגנות ילדים דוח מוגנות ילדי ישראל לשנת 2016 )2016(.  18
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במדינות כמו אוסטרליה,19 ארה"ב,20 קנדה,21 ומדינות רבות באירופה.22 גם במדינות 

ונעשים  נוער,  בני  בקרב  התופעה  להתרחבות  מיוחדת  לב  תשומת  מוקדשת  אלו 

חינוכיות.24  במסגרות  וכן  לקטינים,23  המיועדים  בהסדרים  איתה  להתמודד  ניסיונות 

עם  להתמודדות  המיועדים  חדשים  ייחודיים  הסדרים  חוקקו  רבות  מדינות  כן,  כמו 
התופעה. 25

לצד האמור, יש להדגיש כי תופעת הפרסומים הפוגעניים בישראל איננה מתקיימת 

בחלל ריק, וניתן לראותה כנטועה במגמה רחבה של הקצנה בשיח הציבורי, ועלייה 

ולרשתות  האינטרנט  לרשת  היתר,  בין  מיוחס,  זה  תהליך  שנאה.26  ביטויי  בהיקף 

Aashish Srivastava & Janice Boey, Online Bullying and Harassment: An Australian Perspec�  19

 .)2012( tive, 6 Masaryk U J.L. & Tech. 299, 305-307

Emily F. Suski, Beyond the Schoolhouse Gates: The Unprecedented Expansion of School Sur�  20

veillance Authority Under Cyberbulling Laws, 65 case W. res. L rev. 63, 67 )2014(. למחקרים נוספים 

 .https://cyberbullying.org/statistics :ביחס להיקף התופעה בארה"ב ראו

 Dylan E. Penza, The Unstoppable Intrusion: The Unique Effect of Online Harassment and What  21

 the United States Can Ascertain from Other Countries’ Attempts to Prevent It, 51 corneLL InT’L

http://www.rcmp-grc. :2018(. למידע על התופעה באתר המשטרה הפדרלית בקנדה ראו( L.J. 297, 312

 .gc.ca/cycp-cpcj/bull-inti/index-eng.htm

22  לנתונים בדבר היקף התופעה בפינלנד, גרמניה, בריטניה, איטליה, פורטוגל, בלגיה ושוויץ ראו הסקירה שהוגשה 

לוועדה מטעם משרד החינוך: תמר טרבלוס, "תיאור של מדיניות ותוכניות לאומיות בנושא שיימינג ובריונות ברשת 

 .307 בעמ'   ,21 ה"ש  לעיל   ,Penza גם  ראו  לבריטניה,  ביחס  ח'.  כנספח  המצורפת   ,)2018( נבחרות"  במדינות 

 .https://cyberbullying.org/research/map :למחקרים נוספים בנושא ראו

23  ראו למשל את ההסדרים באוסטרליה, ניו-זילנד ואיטליה בנספח ו' בנושא משפט משווה.

24  כך למשל כי במסגרת החקיקה במדינות ארה"ב, בכל המדינות מלבד מונטנה קיימות הוראות להסדרת מדיניות 

ראו  המדינות  ליתר  בנוגע  לפירוט   .https://cyberbullying.org/bullying-laws ראו:  בנושא.  בית-ספרית 

הסקירה שהוגשה לוועדה מטעם משרד החינוך )נספח ח'(. 

25  לפירוט החקיקה במדינות שונות ראו נספח ו' בנושא משפט משווה.

26  כך לדוגמה, לפי מחקר שנערך ע"י קרן ברל כצנלסון, במהלך 2017 חלה עלייה של 16% בהפצת ביטוי שנאה, 

ונמצאו 5,053,460 התבטאויות שנאה ברשת בעברית, מיליון יותר מהשנה הקודמת; מתוכן, 119,052 היו קריאות 

https://ha- ')2017( ?תשעה באב 2017 – כמה שנאה חינם שפכנו השנה  לאלימות. ראו קרן ברל כצנלסון

sata.berl.org.il/?research=%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%91-

2 0 1 7 - % D 7 % 9 B % D 7 % 9 E % D 7 % 9 4 - % D 7 % A 9 % D 7 % A 0 % D 7 % 9 0 % D 7 % 9 4 -

%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%A0%D7%95-

 . %D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94

דו"ח  )קרן ברל כצנלסון   2017 2018 חלה אף עליה של 241% בהיקף הפרסומים האמורים ביחס לשנת  בשנת   

שנאה נגד התקשורת )2018(,
w w w. b e r l .o rg . i l /w p - c o n t e n t /u p l o a d s / 2 0 1 8/ 0 8/ % D 7% 93% D 7% 9 5% D 7% 9 7-  

%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7

https://cyberbullying.org/statistics
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/bull-inti/index-eng.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/bull-inti/index-eng.htm
https://cyberbullying.org/research/map
https://cyberbullying.org/bullying-laws
https://hasata.berl.org.il/?research=%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%91-2017-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://hasata.berl.org.il/?research=%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%91-2017-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://hasata.berl.org.il/?research=%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%91-2017-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://hasata.berl.org.il/?research=%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%91-2017-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://hasata.berl.org.il/?research=%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%91-2017-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://www.berl.org.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-2018.pdf
http://www.berl.org.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-2018.pdf
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על  מילולית.27  ואלימות  הקצנה  המעודדות  כזירות  מזוהות  אשר  בפרט,  חברתיות 

המאפיינים המיוחדים של המרחב המקוון המשפיעים על התופעה נרחיב בפרק הבא. 

על מנת לשמוע באופן ישיר על הנושא, הוזמנו להופיע בפני הוועדה אנשים שנפגעו 

קשות  פגיעות  על  סיפרו  הנפגעים  שונים.  בהקשרים  ברשת  פוגעניים  מפרסומים 

שחוו, שכללו במקרים רבים הטחת עלבונות בפלטפורמות שונות, ובעיקר ברשתות 

כן  המסורתיים.  התקשורת  בכלי  לעיתים  ואף  וואטסאפ,  יישומון  דרך  החברתיות, 

ומחקרים בנוגע לפרסומים הפוגעים קשות בפרטיותם של הנפגעים,  הוצגו עדויות 

ובכלל זאת תכנים מיניים ומטרידים. 

את  והדגישו  הטרדה,  אף  ולעיתים  השפלה,  בושה,  של  חוויות  על  סיפרו  הנפגעים 

הציגו  הוועדה  הפני  שהופיעו  חוקרים  הפרסומים.  בעקבות  להם  שנגרמה  המצוקה 

גם הם את ההשפעות של תופעת הבריונות ברשת על הנפגעים, שעלולות להביא 

השפעות אלה כוללות לעיתים  להשלכות חמורות, במיוחד בקרב ילדים ובני נוער. 

חרדה, ירידה בדימוי העצמי, סימפטומים פסיכו-סומאטיים, ירידה בתפקוד החברתי 

ובריכוז ועוד.

לדברי הנפגעים, השפעתם המשמעותית של הפרסומים נובעת בין היתר מכך שפרסום 

באינטרנט  הנפגע  שם  של  חיפוש  שכל  באופן  המשתמשים,  לכלל  גלוי  באינטרנט 

בשמם  קשה  בצורה  פוגע  הדבר  רבים,  במקרים  אודותיו.  לפרסומים  להוביל  עשוי 

הטוב של הנפגעים בקרב סביבתם הקרובה. המצוקה הרבה הנגרמת לנפגעים נובעת 

גם מההרגשה שהפגיעה איננה הפיכה, משום שקיים קושי רב להסיר את הפרסום או 

לחסום את הגישה אליו. על כן, פרסומים עלולים לרדוף את הנפגע במשך שנים רבות. 

וחוקרים  נפגעים  ושמיעת  נתונים בדבר התופעה הכללית בישראל  מעבר לבדיקת 

בעניין, הן ביחס לאוכלוסייה הכללית, והן ביחס לקטינים, בחרה הוועדה לבחון האם 

קיימים מאפיינים מיוחדים במגזרים ספציפיים המחייבים התייחסות מותאמת במסגרת 

שונים  מאפיינים  הכוללות  קבוצות  לשתי  שהתייחסו  דוברים  נשמעו  המלצותיה. 

והמגזר  הערבי  המגזר  באינטרנט:  שלהם  השימוש  להרגלי  ביחס  הכללי  מהציבור 

הרגישות  את  שהדגישו  בישראל,  הלהט"ב  למען  האגודה  נציגי  נשמעו  כן  החרדי. 

 .)%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-2018.pdf

 Charlie Edwards & Luke Gribbon, Pathways to Violent Extremism in the Digital Era, :27  ראו למשל

 158 ;The rUsI JoUrnaL, 40, 40-41 )2013( Kaz Ross. Hate speech, free speech: The challenges of

 the online world 2 J. app. yoUTh sTUd. 76 )2018(;Alexander Brown, What is so special about online

.)2018( (as compared to offline) hate speech? 18 eThnIcITIes, 297

http://www.berl.org.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-2018.pdf
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המיוחדת ביחס לציבור הלהט"ב, המחייבת התייחסות ספציפית.28

לעניין המגזר החרדי, לפי הדברים שהוצגו בפני הוועדה, במגזר זה השימוש ברשת 

2017- כך, בשנים  האוכלוסייה.  לכלל  ביחס  בהיקפים מצומצמים  נעשה  האינטרנט 

2018 השימוש באינטרנט נעשה על-ידי 49% מן האוכלוסייה החרדית הבוגרת, קצת 

יותר ממחצית משיעור המשתמשים בקרב הלא-חרדים )89%(.29 עם זאת, עולה כי מאז 

שנת 2008 ועד שנת 2018, עלה שיעור השימוש בקרב החברה החרדית בכ-30.75% 

2016, עולה שהעלייה בשימוש באינטרנט  ועד שנת   2009 נוסף, משנת  לפי מחקר 

בקרב הנשים החרדיות מהירה יותר מהעלייה בקרב הגברים החרדים.31 האיסור על 

הגלישה באינטרנט נתמך על ידי רבנים רבים, ולרוב מי שגולש עושה זאת במסגרת 

מסוננת, המכונה "אינטרנט כשר", אשר עשוי לסנן חלק מהתכנים הפוגעניים )למשל 

תמונות עירום(, אך לא את כולם. ואולם, חרדים העובדים במקומות עבודה שאינם 

חרדיים משתמשים באינטרנט ככלי עבודה יומיומי, וגם בבתים רבים ניתן להתחבר 

לרשת אך הדבר נעשה בהיחבא, זאת בשל העובדה שחלק לא מבוטל של הפוסקים 

והרבנים בימים אלה מתירים החזקת מחשב ביתי.32 עם זאת, בהסתמך על דבריהם 

של נציגים שהופיעו בפני הוועדה ושל חברת הוועדה הגב' שרי רוט, בניגוד להיקף 

השימוש הנרחב של בני נוער וילדים באינטרנט בציבור החילוני, התופעה אינה נפוצה 

בציבור החרדי בגיל צעיר. בהתאם, גם בבתי ספר יסודיים במגזר החרדי לא קיימת 

אפשרות של גלישה ברשת. כמו כן, מעט הילדים שמחזיקים בטלפון נייד המחובר 

לאינטרנט משתמשים ב"מכשיר כשר", כלומר ללא כל אופציה של כתיבת הודעות 

ו/או גלישה ברשת.

28  ראו למשל להלן בעמ' 102.

29  המכון הישראלי לדמוקרטיה שנתון החברה החרדית בישראל 2019 69 )לי כהנר וגלעד מלאך עורכים, 2019(.

30  שם.

בישראל:  הדיגיטלי  הפער  למדידת  חדשנית  גץ גישה  ודפנה  אופנהיים  אלבו, יעל  לק, יעל  רפאלי, ערן  שיזף    31

https://www.neaman.org.il/  ,)2018 נאמן,  שמואל  )מוסד  מדיניות  לגיבוש  ככלי  דיגיטליים  עקבות 
An-Innovative-Approach-for-Measuring-the-Digital-Divide-in-Israel-Digital-Trace-Da-

 2008-2016 ta-as-Means-for-Formulating-Policy-Guidelines. בקרב הגברים החרדים חלה בשנים 

עלייה מ-28% ל-39% ובקרב הנשים מ-28% ל-47%.

32  אסף מלחי שימוש במחשב במגזר החרדי 4 )משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, 2009(. לפי המרכז לחקר 

וועדת הרבנים לענייני תקשורת שהוסמכה  2007, כאשר  החברה החרדית, המהפך בנושא התחולל בסוף שנת 

החרדית  לקהילה  מתירה  היא  כי  הודיעה  התקשורת,  בתחום  העולות  לבעיות  מענה  לתת  על-מנת  ב-2006 

העסקית בלבד לגלוש באינטרנט, זאת לאחר שנמצא פתרון טכני לחסימת תכנים הנחשבים כפוגעניים ומדיחים 

לדרך רעה. ההיתר חל על רשימה מצומצמת של אתרים ספציפיים שנבדקו ואושרו על-ידי הוועדה. פריצת-הדרך 

הייתה תוצאה של לחץ מתמשך של בעלי-עסקים במגזר החרדי, שעיסוקם מחייב תקשורת מחשבים. 

https://www.neaman.org.il/An-Innovative-Approach-for-Measuring-the-Digital-Divide-in-Israel-Digital-Trace-Data-as-Means-for-Formulating-Policy-Guidelines
https://www.neaman.org.il/An-Innovative-Approach-for-Measuring-the-Digital-Divide-in-Israel-Digital-Trace-Data-as-Means-for-Formulating-Policy-Guidelines
https://www.neaman.org.il/An-Innovative-Approach-for-Measuring-the-Digital-Divide-in-Israel-Digital-Trace-Data-as-Means-for-Formulating-Policy-Guidelines
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אם כן, באופן יחסי, הדרכים המרכזיות להפצת פרסומים פוגעניים המצויים בליבת 

השיח של הציבור החרדי הן עדיין "רכילות מפה לאוזן" או כרזות קיר )"פשקווילים"(. 

לפרסומים  אפשרית  זירה  מהוות  החרדי  הציבור  של  הווטסאפ  קבוצות  זאת,  עם 

העובדה  דווקא  הוועדה,  בפני  שהופיעו  מהגורמים  חלק  לפי  כאשר  פוגעניים 

שמדובר בקהילה סגורה בה "כולם מכירים את כולם" יוצרת פוטנציאל לנזק גבוה 

ממסגרות  להוקעה  להוביל  עלולים  אלו  כאשר  פוגעניים,  מפרסומים  כתוצאה  יותר 

פורמליות וקהילתיות. אפשרות נוספת היא של קבוצות טלפוניות קוליות, המשמשות 
בדרך כלל לתקשורת בין קבוצות משפחתיות או כיתתיות.33

ברשת.  השימוש  היקפי  לגבי  נתונים  הוועדה  בפני  הוצגו  הערבי  המגזר  בעניין  גם 

קיימים  אולם  הכללית,  האוכלוסייה  של  לזה  דומה  השימוש  היקף  כי  נראה  ככלל, 

פערים ביחס לחיבור לאינטרנט ביתי ולשימוש במחשב. כך למשל, ממחקר שהוצג 

בפני הוועדה עולה כי רק כ-60% מחברי המגזר הערבי הם בעלי מחשב ומשתמשים 

בו לגלישה באינטרנט, זאת לעומת כ-80% בחברה היהודית.34 על-פי נתוני הלשכה 

לאינטרנט  מינוי  היה  היהודיים  הבית  ממשקי  ב-79.4%  לסטטיסטיקה,  המרכזית 

בשנת 2017, לעומת 50.4% ממשקי הבית הערביים.35 עם זאת, על-פי המחקר שהוצג 

בפני הוועדה, 97% אחוז מחברי המגזר הערבי עושים שימוש באינטרנט באמצעות 

המכשיר הסלולרי, כאשר בתחום זה חלה עלייה בשנים האחרונות. גם לפי הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה הפערים בין יהודים וערבים ביחס לשימוש באינטרנט איננו 

גדול, כך ש-83.8% מהיהודים השתמשו באינטרנט במהלך שנת 2017, לעומת 70.9% 

גלישה  ובפרט  חברתיים,  לצרכים  הוא  העיקריים  השימוש  מסוגי  אחד  מהערבים.36 

ברשתות חברתיות.37 באשר לילדים ונוער )גילאי 18-13(, לרוב המוחלט )95%( יש 

טלפון-נייד חכם המשמש אותם לגלישה ברשתות החברתיות, כאשר 66% העידו כי 

הם עושים בו שימוש לפחות 5 שעות ביום. באשר לחשיפה לאלימות ברשת בקרב 

למהירות  רחוקה מלהשתוות  ומהירות הפרסום  לתפעול,  ומסורבל  אך הדבר קשה  כך,  שיימינג גם  לבצע  ניתן    33

בה ניתן כיום לבצע שיימניג ברשתות החברתיות )יש להקיש מקשים רבים עד לשמיעת ההודעות, יש להאזין להן 

כמו לשיחה טלפונית, כדי להקליט את עצמך יש לאשר בסיום התהליך מה שמאפשר חשיבה נוספת לפני שיגור 

ההודעה(.

34  להרחבה ופירוט ראו: אסמאא גנאים האינטרנט בחברה הערבית בישראל: תמונת מצב ראשונית והמלצות 

למדיניות 9 )2018(. המסמך הוכן ביוזמת איגוד האינטרנט הישראלי ובמימונו.
35  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנתון סטטיסטי לישראל 278 )2018(. 

36  שם, בעמ' 280.

37  73.4% מהנשאלים העידו כי הם משתמשים באינטרנט לכניסה לקבוצות דיון ורשתות חברתיות. ראו שם, בעמ' 

 .278
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ילדים, בסקר שנערך באחד מהיישובים הערביים בישראל והוצג בפני הוועדה, 12% 

מהמשתתפים הודו כי הם בעצמם נפגעו וחוו אלימות ברשתות חברתיות, 10% הודו 

פגיעה  על  ידעו  מהמשתתפים  ושליש  באחרים,  שנעשתה  בפגיעה  שותפים  היו  כי 

שנעשתה באדם אחר. כמו כן, מהמחקר עולה כי המודעות לתופעה גבוהה– כ-80% 

מהמשתתפים השיבו כי קיימת לדעתם אלימות ברשת ברמה גבוהה.

ההיבטים האמורים ביחס לשתי הקבוצות נלקחו בחשבון בהמלצות הוועדה, וההתאמות 

האפשריות והנדרשות לגביהן יפורטו להלן בפרק ההמלצות.
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ב. מאפייני המרחב המקוון

לשיח  המידע,  לזרימת  משמעותית  תרומה  תרמה  האינטרנט  רשת  של  ההתפתחות 

החופשי, וליכולתו של כל אדם לממש את עצמו ואת חופש הביטוי שלו. בית המשפט 
העליון הדגיש את המשמעות המיוחדת של האינטרנט בפסק דין רמי מור:38

"האינטרנט חולל תמורות נכבדות בהיבטים רבים של חיינו, ובכלל זה 
בתחום של איסוף מידע, היחשפות לו, תקשורת בין בני אדם והתבטאות 
עידן  של  הביטוי  חופש  כי  לומר  בהחלט  ניתן  למשל,  כך,  חופשית. 
חופש  הקדם-אינטרנטי...  העידן  של  הביטוי  כחופש  אינו  האינטרנט 
להעביר  היכולת  בעבר  אם  יותר.  הרבה  מוחשית  לזכות  הפך  הביטוי 
וליטול חלק משמעותי בשיח הציבורי, הייתה  מסרים בתפוצה רחבה, 
שמורה בפועל למתי מעט, ובעיקר לאמצעי התקשורת עצמם או לאלה 

ש]ה[יו בעלי גישה אליהם, בא האינטרנט ופתח את שעריו לכל."

הרשתות החברתיות מאפשרות לגולשים לנהל דיון עשיר בלתי מתווך, בעזרת כלים 

ובפורמטים מגוונים. בשנים האחרונות, הרשתות  יחסית, בעלויות נמוכות  פשוטים 

הפצתו  המידע,  ייצור  יכולת  שבו  באופן  מודרנית,  עיר"  "כיכר  מהוות  החברתיות 

אלא  המסורתית,  לתקשורת  בלעדי  באופן  נתונות  עוד  לא  בפומבי  עמדות  והבעת 

לכלל הציבור. עד כדי כך שבית המשפט העליון קבע כי מדובר ב"אמצעי דמוקרטי 

מובהק המקדם גם את עקרון השוויון ומציב מחסום בפני התערבות שלטונית ובפועל 

כינה את הרשתות  בית המשפט העליון בארה"ב אף  הביטוי".39  רגולטיבית בחופש 

כך  דעות".40  גיבוש  ולצורך  עמדות  להחלפת  ביותר  החשוב  כ"פורום  החברתיות 

אל  גישה  להם  שאין  הציבורי  במרחב  וחדשים  מגוונים  לקולות  ביטוי  מתאפשר 

של  בכוחן  בנוסף,  מוחלשות.  קבוצות  של  קולותיהן  ובפרט  הממוסדת,  התקשורת 

הרשתות החברתיות להקנות מודעות לעוולות חברתיות ולהניע מחאה.

גם  מציבים  המקוון  המרחב  של  הייחודיים  מאפייניו  אלה,  חיוביות  תכונות  לצד 

פוגעניים.  תכנים  ומופצים  מתפרסמים  שבו  האופן  על  ומשפיעים  חדשים  אתגרים 

קבוצת  היא  הראשונה  הקבוצה  קבוצות.  לשתי  לחלק  ניתן  הללו  המאפיינים  את 

38  עניין מור, לעיל ה"ש 6, שם. 

39  שם.

.)2017( Packingham V. North Carolina 137 S. Ct 1730  40
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המאפיינים המגבירים את התפוצה של פרסומים ואת מידת השפעתם )מנקודת המבט 

של המפרסם(. הקבוצה השנייה היא קבוצת המאפיינים המקשים על נקיטת אמצעים 

בצעדים  לנקוט  בדין  עילה  שקמה  כמובן,  )בהנחה,  פרסומים  או  מפרסמים  כלפי 

משפטיים(. בשל מאפיינים אלה, שיוצגו להלן, המרחב המקוון עלול להיות אף מסוכן, 

במיוחד לקטינים. כפי שכתב בית המשפט העליון בפרשת פלוני: "כפה אדומה כבר 

אינה מסתובבת ביער שורץ זאבים, היא משוטטת במרחב האינטרנטי, שם אורבים לה 
ציידים וטורפים מסוג אחר".41

המאפיין הראשון הוא הנגישות. המרחב המקוון נגיש כיום כמעט לכל אדם בישראל, 

 ,2017 לשנת  נכון  לסטטיסטיקה,  המרכזית  נתוני הלשכה  פי  על  כמעט מכל מקום. 

81.6% מבני 20 ומעלה במדינת ישראל השתמשו באופן תדיר באינטרנט באמצעות 

נייד.42 משתמשי האינטרנט יכולים ליצור תכנים ולפרסמם באופן  מחשב או טלפון 

החברתיות,  הרשתות  התפשטות  שהחלה  מאז  הדבר  נכון  במיוחד  ובחינם.  פשוט 

המרחב  ואחרות.   Telegram  ,Twitter  ,WhatsApp  ,Facebook  ,YouTube כדוגמת 

Many-( המקוון, ובמיוחד הרשתות החברתיות, מאפשר תקשורת מסוג רבים-אל-רבים

to-many(, שבה כל אחד יכול להיות דובר, להבדיל מהתקשורת הטרום-אינטרנטית, 

זו  לנגישות  מעבר   43.)One-to-many( יחיד-אל-רבים  כתקשורת מסוג  שאופיינה 

המאפשרת לכל אחד להיות דובר, ארכיטקטורת הרשת מאפשרת פרסום חלק גדול 

של התכנים בחינם. אומנם קיימת עלות בסיסית של רכישת והחזקת מחשב או טלפון 

ניכר,44  "חכם" לצורך התחברות לאינטרנט, אולם הנגישות לאינטרנט גדלה באופן 

הפרסום  את  אטרקטיבי  באופן  ויזואלית  להמחיש  או  להקליט  המאפשרים  וכלים 

)באמצעות תוכנות עריכה שונות( – אף הם זמינים לרוב שכבות האוכלוסייה וניתנים 

לשימוש, לעתים קרובות, בחינם. מאפיין זה העניק חיזוק משמעותי לקידום שיח תוסס 

ומגוון, ופתחון-פה גם למי שקולו איננו נשמע לרוב במסגרת השיח הציבורי.45 מעבר 

41  בש"פ 2065/13 פלוני נ' מדינת ישראל 4 )פורסם בנבו, 22.03.2013(.

42  השנתון הסטטיסטי לישראל, לעיל ה"ש 35, שם. 

43  מובן שהתקשורת מסוג רבים-אל-רבים אינה היחידה המתאפשרת במרחב המקוון, ומופעים אחרים של הרשת 

כוללים תקשורת מסוג יחיד-אל-רבים )לדוגמה ערוצי חדשות באינטרנט( ומסוג יחיד-אל-יחיד )כדוגמת שירותי 

דוא"ל(. יתר על כן, לעתים פרסומים מסוג יחיד-אל-יחיד הופכים לפרסומי שרשרת, של יחיד-אל-יחיד-אל-יחיד 

וכך הלאה )לדוגמה בפלטפורמות כמו של היישומון ווטסאפ(, ובמקרה כזה מושג אפקט של פרסום ברבים אך 

באמצעות מתווכים רבים יותר. 

,)2019( Statista Internet of Things – Number of Connected Devices Worldwide 2015�2025 :44  ראו

 .www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide  

45  עניין מור, לעיל ה"ש 6, שם.

http://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide
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לכך, נגישותו של המרחב המקוון מתאפשרת גם בהיותו גלובאלי ומבוזר מטבעו, מה 
שמאפשר לעקוף צנזורה מדינתית.46

המאפיין השני הוא המיידיות. פרסומים במרחב הסייבר הם כמעט תמיד מידיים, אלא 

אם בחר המפרסם אחרת. בעבר, חלק מצומצם בלבד מהתכנים שפורסמו באינטרנט 

הועלו באופן מיידי עם כתיבתם, ואילו מרבית התכנים שודרו לאחר עיבוד ועריכה. 

זאת, בדומה לתקשורת מסורתית כעיתונות או יומן חדשות טלוויזיוני. לעומת זאת, 

של  הפצתם  את  מאפשרים  בפרט  החברתיות  והרשתות  בכלל  הסייבר  מרחב  כיום 

ובחינה של  תיווך  ללא  "חי",  ובשידור  מיידי  באופן  בודדת,  כפתור  בלחיצת  תכנים 

עורך וללא עיכובים לצורך אישור הפרסום או הפצתו. לאחר פעולת הפרסום ייחשף 

התוכן בצורה מיידית לקהל עוקביו או מאזיניו של המפרסם. כאלה הם למשל תכני 

ה-Story )"סטורי"(47 ביישומון האינסטגרם, פונקציית ה-Facebook live וכדומה. 

מאפיין המיידיות אף מזין את עצמו, שכן לא אחת הצורך להיות "אקטואלי", "עדכני" 

ו"חדשני" מוביל לפרסומים מהירים וקצרים,48 עם העדפה לתכנים קליטים שימשכו 

גם  קשורה  זו  העדפה  המקוון.  במרחב  המשתמשים  שאר  של  האוזן  ואת  העין  את 

לשפע העצום של המידע המיידי המופיע ברשת בכל עת והצורך להתחרות במגוון של 

פרסומים מיידים אחרים. מכאן, שקיימת נטייה מסוימת לפרסום תכנים פרובוקטיביים 

לסנסציוניות  הנטייה  חברתיות.49  ברשתות  בפרט  המקוון,  במרחב  וסנסציוניים 

לאימפולסיביות  להוביל  עלולה  הפרסום  של  המיידיות  בשילוב  ופרובוקטיביות 

והסרת עכבות בטרם  בפרסום, במובן של קבלת החלטות מיידית על-ידי המפרסם 

46  קרין ברזילי-נהון וגד ברזילי "חופש הביטוי המעשי והמדומיין באינטרנט: על בטלותה והולדתה המחודשת של 

הצנזורה" משפט חברה ותרבות – שקט! מדברים 483, 487 )2006(.

47  יש לציין כי אופיו של פרסום זה הוא שונה מעט, שכן מדובר בתוכן אשר נמחק באופן אוטומטי מהרשת תוך 24 

שעות.

48  כך, למשל, המודל של הרשת החברתית טוויטר מבוסס על מסרים קצרצרים שהוגבלו משך שנים ל-140 תווים 

Mattha Busby, Twitter to Intro� ראו:  תווים.   280 ל המותר  התוכן  נפח  הועלה  לאחרונה  כי  אם  -בלבד, 

duce Expanded 280�Character Tweets for All Its Users, The GUardIan )8.11.2017(, https://www.

theguardian.com/technology/2017/nov/08/twitter-to-roll-out-280-character-tweets-

to-everyone. עדיין מדובר במגבלה המכתיבה תוכן קצר וקולע, המוגבל בממוצע לכ-30-40 מילים בלבד. 

 Valerie Edwards, The Key to World Peace? Sharing More on Facebook ‘makes the world more  49

,)27.2.2016( understanding’, Says Mark Zuckerberg, daILy MaIL

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3467123/The-key-world-peace-Sharing-Face-  

 .book-makes-world-understanding-says-Mark-Zuckerberg.html

https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/08/twitter-to-roll-out-280-character-tweets-to-everyone
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/08/twitter-to-roll-out-280-character-tweets-to-everyone
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/08/twitter-to-roll-out-280-character-tweets-to-everyone
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3467123/The-key-world-peace-Sharing-Facebook-makes-world-understanding-says-Mark-Zuckerberg.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3467123/The-key-world-peace-Sharing-Facebook-makes-world-understanding-says-Mark-Zuckerberg.html
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ממועד  שחולף  הזמן  מבחינת  הן  כפול-פנים:  הוא  המיידיות  מאפיין  הפרסום.50 

המחשבה ועד למועד ההחלטה לכתוב את התוכן, והן מבחינת הזמן שחולף ממועד 

כתיבת התוכן ועד למועד הגעתו לקהל היעד בפועל. מאפיין זה עלול לעיתים לתרום 

לפרסומם של תכנים פוגעניים, משמיצים ואף בריוניים ומסיתים. 

מאפיין שלישי הוא היקף ההתפשטות של הפרסומים. ארכיטקטורת המרחב המקוון 

)אפקט  "ויראלי"  ליצור אפקט  וזו של הרשתות החברתיות בפרט מאפשרות  בכלל 

שגורם להתפשטות התוכן בקצב מהיר(, דרך מפרסמי-משנה המשתפים את חבריהם 

ועוקביהם בתוכן שאדם אחר פרסם. פעולות אלה )למשל, פעולת Share בפלטפורמת 

Facebook או פעולת re-Tweet בפלטפורמת Twitter( הן למעשה פעולות לחשיפת 

הפרסום המקורי לעיניהם של גורמים נוספים, המתבצעת באופן מיידי, בלחיצת כפתור 

ובחינם. בכך, יוצאת תפוצת הפרסום משליטתו הישירה של המפרסם המקורי, ועוברת 

בפלטפורמות  ושוב  שוב  להתפרסם  עשוי  אף  שפורסם  התוכן  ההמון.51  של  לידיו 

שונות,52 וברשתות חברתיות שונות, מבלי שהמפרסם המקורי ביצע פעולות נוספות 

לשם כך, ואף מבלי שהיה מודע לכך, וזאת, בהתאם לכאורה לעניין שיהיה לגולשים 

הממוסדת,  למדיה  דרכו  את  למצוא  עשוי  אף  הפרסום  לעתים  שמפורסם.  בתוכן 

כדוגמת אתרי החדשות באינטרנט או ערוצי החדשות מחוץ לאינטרנט. לכך צדדים 

חיוביים בכל הנוגע למסרים בעלי עניין ציבורי. לעומת זאת, במקרים בהם מדובר 

בפרסום פוגעני, עצם הפרסום בתקשורת הממוסדת, אף אם נעשה ללא פרטים מזהים 

המקורי  הפרסום  אחר  לתור  רב  קהל משתמשים  להביא  עלול  הפרסום,  קורבן  של 

ברשתות החברתיות. בנוסף, פרסום בתקשורת הממוסדת מגביר, מטבע הדברים, את 

כמו  הפרסום.  במושא  הפגיעה  את  להעמיק  עלול  ובכך  שבפרסום,  האמינות  מימד 

כן, הפלטפורמות המקוונות עשויות לתרום באופן אוטומטי לתפוצתם של פרסומים 

מסוים  כך, למשל, אם משתמש  הגולשים.  לכוונת  ללא קשר  אף  לעיתים  מסוימים, 

בחר להגיב על פרסום מסוים ברשת חברתית או הביע אות "חיבוב" )Like( או סימן 

50  נהוג לטעון כי גלישה באינטרנט מפחיתה את העכבות שמפעיל הפרט לפני קבלת החלטות ודוחפת אותו לקבל 

החלטות מיידיות יותר לעומת אלו אשר היו מתקבלות בעולם הפיזי. זאת, לא רק בנוגע לפרסום תכנים אלא גם 

 Dennis W. Rook & Robert J. Fisher, :בנוגע לפעילויות מקוונות אחרות, כגון צרכנות מקוונת. בעניין זה ראו

 .)1995(  Normative Influences on Impulsive Buying Behavior, 22 J. consUMer research 305, 312

הדברים שנכתבו בשנת 1995 מקבלים משנה תוקף כיום, כשהתפשטות האינטרנט התרחבה באופן ניכר. 

51  אם כי ברשתות מסויימות מחיקת הפרסום על ידי המפרסם המקורי תגרום לכך שהוא יימחק גם מחשבונותיהם 

של מי ששיתפו אותו. כך בפייסבוק ובטוויטר, כפי שמוצג בהרחבה בהערת שוליים הבאה.

52  המונח "פלטפורמות" משמש לתיאור ספקיות שירותי תוכן שמהוות פלטפורמה לאנשים שמבקשים לפרסם תוכן, 

זאת ללא מעורבות של הספקית בתוכן המפורסם.
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"אהבתי" )תמונה של לב( בתגובה לפרסום מסוים, עשויה הפלטפורמה לעדכן את 

להנגיש  ובכך  הזאת,  הפעולה  בדבר  החברתית  ברשת  משתמש  אותו  של  חבריו 

נוסף. המונח השגור לתיאור התפשטותם של פרסומים  את הפרסום המקורי לקהל 

באינטרנט וברשתות החברתיות הוא "ויראליות", בדומה לאופן שבו מתפשטת מחלה 

ידוע מי המדביק  ניתן לחיזוי מראש אף אם  - באופן שלא בהכרח  מדבקת, משמע 

המקוון  במרחב  ויראלי  שפרסום  ברגע  הפרסום(.  מקור  מי   – בענייננו  )או  המקורי 

יצא מגדר שליטתו של המפרסם המקורי, גם החלטה של המפרסם המקורי למחוק 

את הפרסום לא תוביל בהכרח למניעת המשך התפשטות הפרסום, באשר הפרסום 

עשוי לקבל חיּות משל עצמו ובכוחו להמשיך ולהתפשט אף אם נגדע מקורו.53 לצד 

זאת, מאפיין הוויראליות בעל משמעות מיוחדת להפצת ידיעות ועמדות בעלות עניין 
ציבורי וזאת על ידי כל אדם למספר רב של אנשים באופן בלתי אמצעי ומיידי.54

וברשתות  המקוון  במרחב  הפרסומים  כל  לא  האנונימיות.  הוא  הרביעי  המאפיין 

כאלה  והן  בכלל  הן   – המקוונים  מהפרסומים  גדול  חלק  אנונימיים.  הם  החברתיות 

רבים  פרסומים  זאת,  עם  גלויה.  בזהות  נעשים   – הפרסום  במושא  לפגוע  שנועדו 

במרחב המקוון נעשים תחת מעטה של אנונימיות או של זהות שאולה )פסבדונימיות( 

קבועה או ארעית. אנונימיות מקדמת גם תכליות הראויות להגנה; בזכות האנונימיות 

או הפסבדו-אנונימיות מתאפשר למשתמש המחשב והאינטרנט לשלוט במידע על-

נוספים  מאפיינים  יחד עם   – זו מעצימה  הצגתו העצמית; אפשרות  ובאופן  אודותיו 

53  עם זאת, לא תמיד הפרסום ייצא משליטתו של המפרסם המקורי, שכן הדבר תלוי באופן ההפצה המשנית ובטיב 

הפלטפורמה שבה מתפרסם התוכן. כך, למשל, אם הפרסום מתבצע ברשת הפייסבוק ומפרסמי המשנה מבצעים 

פעולה של שיתוף )Share( לתוכן של המפרסם המקורי, הרי שמחיקת הפרסום המקורי תוביל למעשה למחיקת 

האחר,  המקור  משנמחק  אחר.  ממקור  לתוכן  קישור  אלא  אינה  השיתוף  פעולת  למעשה  שכן  פרסומי-המשנה, 

השיתוף אינו אלא קישור לתוכן מחוק. אם, לעומת זאת, מפרסמי המשנה יצלמו את הפרסום המקורי ויפיצו אותו, 

או יפנו לקישורית אחרת בו מופיע שכפול של אותו פרסום מקורי, הרי שגדיעת הפרסום המקורי לא תוביל לגדיעת 

כל שרשרת ההפצה שבאה לאחר מכן. 

פ"ד  פינס,  אופיר  חבר-הכנסת  נ'  תורה  שומרי  העולמית  הספרדים  התאחדות   – ש"ס  סיעת   16/01 תב"מ    54

נה)3( 159, 167 )2001(. דוגמה לתרומתו של מאפיין הוויראליות בהפצת פרסומים המשרתים את האינטרס הציבורי 

ייעודית למטרת סיוע למשפחות שביתן נשרף ביישוב מבוא מודיעים במאי  ווטסאפ  ניתן לראות בהקמת קבוצת 

www.kipa.co.il/%D7%9  ,)24.5.2019( כיפה  לנפגעי השריפות"  לסיוע  התגייסות  לעזור?  "רוצים  ראו   .2019

7%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/941298-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-

%D 7% 9C%D 7%A 2%D 7% 96%D 7% 9 5%D 7%A 8- %D 7% 94%D 7%AA%D 7% 92%D 7% 99

%D7%99%D7%A 1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A 1%D7%99%D7%95%D7%A2-

%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7

.%95%D7%AA

http://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/941298-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/941298-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/941298-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/941298-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/941298-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/941298-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
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לקבוצות  ביחס  במיוחד  וזאת  חופשי,  לביטוי  ההזדמנות  את   – המקוון  המרחב  של 

אוכלוסייה מוחלשות ולאנשים המבקשים להתבטא כנגד הקונצנזוס המשטרי-חברתי 

שבסביבתם, לחשוף עוולות חברתיות או לבטא ביקורת חשובה, אשר יש קושי להביע 

במנגנונים  מעודדת השתתפות  הפסידונימיות  או  האנונימיות  כן,  כמו  גלוי.55  באופן 

ההתנסות  עושר  של  שכלול  ומאפשרות  החברתיים  המעגלים  והרחבת  קהילתיים 

האישית של אדם.56 לאור זאת, מקובל כיום לתפוש את האנונימיות כזכות חוקתית, 

בין ככזו הנגזרת מחופש הביטוי57 או מהזכות לפרטיות,58 ובין כזכות עצמאית.59 כך 

לתמרץ  יכולה  היא  ובהקשרנו  לרעה,  מנוצלת  להיות  יכולה  האנונימיות  אחרת,  או 

פרסום תכנים פסולים מתוך תחושת חסינות כי האדם שמאחורי הפרסום יחשוב שהוא 

לא יכול להיחשף או שלא יובא לדין. במילים אחרות, ניתן להניח שחלק מהתכנים 

הפוגעניים המתפרסמים במרחב המקוון לא היו מפורסמים אלמלא מעטה האנונימיות 

המעניק תחושת חסינות.60 יצוין כי מעבר לעצם הבחירה של המפרסם האם להזדהות 

או לא, במקרים שבהם ספקיות השירות האינטרנטיות לא-דורשות חובת הזדהות ולא 

שומרות את הנתונים ביחס למשתמש, המפרסם יכול לפעול להשגת אנונימיות באופן 

יזום. זאת למשל תוך שימוש בשירותי אנונימיזציה מיוחדים לצורך הסוואה מיוחדת 

55  ראו עניין מור, לעיל ה"ש 6, בעמ' 675.

זכות לזהות אינפורמטיבית: עקרון משפטי חדש להגנת קיומה של זהות אינפורמטיבית  אורג,  56  ראו אלעד 

143-116 )חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור למשפטים", אוניברסיטת תל-אביב,  ויישומו בסביבת מידע מודרני 
ואינטראקטיביות באינטרנט – הזכות לפרטיות כמושג רב- "אנונימיות  ואורן פרז  יאיר עמיחי-המבורגר   ;)2008

כי  טענו  המחברים   .)2012 עורכת,  אלטשולר  שוורץ  )תהילה   212–209  ,201 שינוי  של  בעידן  פרטיות  ממדי" 

האנונימיות באינטרנט יש בה, מצד אחד, כדי לשחרר אלמנטים שליליים באישיותם של משתמשי הרשת )בדמות 

התנהגות תוקפנית ואף עבריינית או סוטה(, ומצד שני יש בה כדי לשחרר אלמנטים חיוביים באישיותם של משתמשי 

הרשת )בדמות התנהגות פרו-חברתית ואלטרואיסטית(. 

57  ראו McIntyre v. Ohio Elections Commission, 514 U.S. 334 )1995(; עניין מור, לעיל ה"ש 6, בעמ' -692

691; ה"פ )מחוזי ת"א( 541/07 סבו נ' ידיעות אינטרנט, 5–9; 12–20 )פורסם בנבו, 11.11.2007(.

58  ראו מיכאל בירנהק "חשיפת גולשים אנונימיים ברשת" חוקים ב 51, 89–94 )2010(. ראו גם את פסיקתו של בית 

המשפט העליון הקנדי, אשר קבע כי בקשה של המשטרה הקנדית לחשיפת פרטי זיהוי של משתמש, על סמך 

 .R. v. Spencer, ]2014[ SCC 43 )Ca.( :שלו, פוגעת בזכותו לפרטיות, במובן של אנונימיות IP-נתוני ה

59  ראו אורג, לעיל ה"ש 56, בעמ' 123-146. אורג טען כי האנונימיות או הפסידונימיות הן חלק מזכות אותה כינה "זכות 

לזהות אינפורמטיבית", קרי זכות לכך שלאדם תהיה זהות מקוונת, היכולה להיות בעלת מאפיינים שונים מזהותו 

הפיזית. האנונימיות או הפסידונימיות ברשת אף משרתת זכויות חוקתיות אחרות כשוויון וחופש ההתאגדות, דהיינו 

היא אמצעי שדרכו אפשר להגשים את הזכות לשוויון ולהתאגדות הגשמה מיטבית – ראו מיכאל בירנהק מרחב 

פרטי - הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה 315-318 )2010( )להלן: "בירנהק, מרחב פרטי"(.
מחקרי  ויצחק כהן "חשיפת זהותם של משתמשים אנונימיים באינטרנט – נקודת מבט מוסדית"  60  אמל ג'אברין 

משפט כח 7, 9-8 )2012(.
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של זהותו, כגון גלישה באמצעות שירותי VPN או דפדפן TOR61 או באמצעות יצירת 
פרופיל בדוי.62

ברשתות  רבים  פרסומים  הפרסום.  של  המצטבר  הממד  הוא  החמישי  המאפיין 

החברתיות זוכים לתגובות או הערות תומכות, חלקן לעיתים מתלהמות בפני עצמן, 

באופן שיוצר הצטברות של פרסומים. ככל שמדובר בפרסום פוגעני, לעיתים מידת 

ההתלהמות גוברת עם הזמן, כאשר מצטרפים למפרסם הראשוני מפרסמים נוספים, 

מאפייני  שבפרסומיהם.63  הפגיעה  עוצמת  לגבי  ביניהם  "מתחרים"  אף  שלעיתים 

 – והאנונימיות  הוויראליות  המיידיות,  הנגישות,   – לעיל  שהוזכרו  המקוון  המרחב 

מאפשרים למשתמשים רבים להצטרף למגמה – בין אם מדובר בחשיפתה של עוולה 

וזאת לפעמים אף מבלי  ובין אם מדובר בהפצת ביזוי והשמצה,  או הפצת ביקורת, 

שהיו מעורבים כלל בהתרחשות שהובילה לפרסום המקורי. כאשר מדובר בפרסומים 

לקורבן  לגרום  עלולה  ההמון,  של  כוחו  בזכות  והתגברותם  הצטברותם  פוגעניים, 

למתן  או  להתמודד  באפשרותו  אין  וכי  עבר  מכול  "מוקף"  הוא  כי  תחושה  הפרסום 

עם  הקטינים.64  אוכלוסיית  כלפי  במיוחד  נכון  כשהדבר  נגדו,  הפרסומים  שטף  את 

כך, כאשר הפרסומים הם בעלי עניין ציבורי, האפשרות למתן תגובות אגב הפרסום 

מאפשרת קיום של שיח ציבורי ער בסוגיות שונות.

המאפיין השישי שראוי לעמוד עליו הוא יכולת האחזור והזמינות של המידע. מנועי 

אותו  מקשרים  וכך  ברשת  המידע  את  אוטומטית  ו"ְמַאנֵדקסים"  שומרים  החיפוש 

61  אמצעים המאפשרים אבטחה של המידע האישי והפעולות של המשתמש ברשת על ידי טשטוש מקור הגלישה. 

"חוק חסימת  אדרי  יוחאי   ;)2019(  19  ,9 ב  ותרבות  משפט, חברה  "פרטיות: תמונת מצב"  מיכאל בירנהק  ראו: 

אתרי אינטרנט: מדרון חלקלק בדרך לצמצום חופש הביטוי במרחב הסייבר?" הארת דין יד 32, 38 )2020(; חיים 

ויסמונסקי חקירה פלילית במרחב הסייבר 56 )2015( )הכותב הוא חבר ועדת ארבל(.

62  לסקירה של שיטות אנונימיזציה ראו בירנהק, מרחב פרטי, לעיל ה"ש 59 בעמ' 395-388.

 Emily B. וכן   )2014(  danIeLLe keaTs cITron, haTe crIMes In cyberspace 5 ראו:  זו  63  להרחבה בעניין תופעה 

.)2017( Laidlaw, Online Shaming and the Right to Privacy, 6 LaWs 2017 3, 8

יכול להוביל  כי השימוש של קטינים ברשתות החברתיות  ורפואת הילדים מצאו  64  מחקרים רבים בתחום החינוך 

לשיפור במעמדו החברתי של הקטין, אך עלול גם להוביל לדיכאון וחרדה, במקרים שבהם הקטין לא מקבל את 

 Maarten V. Zalk, Susan Branje, Marc J. M. H. Delsing, :הפידבק החברתי שאותו קיווה לקבל. ראו למשל

 Wim H J Meetus & Tom F.M. ter Bogt, Different Types of Internet Use, Depression, and Social

Anxiety: The Role of Perceived Friendship Quality, 32 JoUrnaL of adoLescence 819 )2009(. עוד ראו 

מחקר שפורסם בכתב העת של האקדמיה האמריקנית של רופאי ילדים, המתייחס לתופעה שזכתה לכינוי "דיכאון 

 )Facebook Depression(: Gwenn O’Keeffe and Kathl een Cl arke-Pearson, Clinical Report—The פייסבוק" 

.)2011( Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families 127 pedIaTrIcs 800
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לנשוא הפרסום. באופן כזה, חיפוש שמו של נשוא הפרסום במנועי חיפוש יציג את 

המידע הקשור אליו. ככלל, למאפיין זה יתרונות מובהקים לזרימת המידע ולמימוש 

זכות הציבור לדעת. עם זאת, כאשר המידע הקשור בנשוא הפרסום הוא פוגע, ומופיע 

באתרי אינטרנט פופולריים, צפוי המידע האמור להופיע במקום גבוה יחסית בתוצאות 

החיפוש של מנוע החיפוש. האלגוריתם של מנוע החיפוש מחדש בכך למעשה את 

הפרסום הפוגעני. משמע, גם אם הפרסום המקורי כבר אינו מבוקש בידי משתמשי 

את  מי שמחפש  בפני כל  להיחשף  עשוי  הפרסום  עדיין  אקטיבי,  באופן  האינטרנט 

הפוגעני  הפרסום  את  במקור  חיפש  לא  אם  )גם  באינטרנט  הפרסום  נשוא  האדם 

עצמו(. החשיפה החוזרת, ואף המתחדשת, עשויה להגביר את תחושת המצוקה אצל 

הנפגע. גם הנפגע עצמו חשוף כל העת לעצם קיומו של הפרסום הפוגעני.65 

הסרת התוכן כליל מהאינטרנט היא לעיתים קרובות משימה בלתי אפשרית.66 עובדה 

 .)The right to be forgotten( "זו משפיעה על יכולת המימוש של "הזכות להישכח

מהותה של זכות זו, אשר יש הרואים בה כנגזרת של הזכות לפרטיות או של הזכות 

לשם טוב, היא לאפשר לכל אדם את היכולת לוודא כי פרטים מסוימים על-אודותיו 

לא יהיו נגישים לציבור הרחב.67 זכות זו זכתה להכרה בבית-הדין הגבוה לצדק של 

האיחוד האירופי68 ובבית-המשפט העליון בקנדה,69 וזוכה להתעניינות גוברת והולכת 

על  האתרים  ומפעילות  התוכן  ספקיות  אחריות   – המקוון  המשחקים  במגרש  "בריונות  עציוני,  לימור  עם  השוו    65

כי אחד המאפיינים המעצימים את הפגיעה  עציוני גורסת   .)2013(  475-474  ,463 יז  המשפט  הנעשה בשטחן" 

בילד אשר סובל מבריונות רשת הוא העובדה שהילד חשוף ללא הרף לבריונות זו, דרך מחשבים ניידים וטלפונים 

סלולריים, גם בביתו ובחדרו הפרטיים. 

 Abby Ohlheiser, Erasing Yourself from The Internet is Nearly Impossible. But Here’s How You  66

Can Try, The WashInGTon posT )10.2.2017(. available at: https://www.washingtonpost.com/

news/the-intersect/wp/2017/02/10/erasing-yourself-from-the-internet-is-nearly-im-

possible-but-heres-how-you-can-try/?utm_term=.23f6f79b8cbc. וראו, בהקשר תיאורטי רחב 

יותר על "שובל המידע" שמותיר אחריו הפרט בעידן המודרני: בירנהק, מרחב פרטי, לעיל ה"ש 59, החל מעמ' 169. 

כי מעסיקים רבים בוחנים מידע על מועמדים לעבודה באינטרנט לפני זימון לראיון עבודה. מכאן,  לציין  67  מעניין 

שמידע שלילי המצוי באינטרנט על אודות אדם עלול לפגוע באורח ניכר ביכולתו למצוא עבודה מיטבית עבורו. 

 Deborah L. Jacobs, How an Online Reputation Can Hurt Your Job Hunt forbes :ראו בעניין זה את

)2013(. Available at: https://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2013/05/17/how-an-on-

line-reputation-can-hurt-your-job-hunt/#700b1d156695 שם נטען כי 90% מהמעסיקים בודקים את 

שם נטען כי מדובר ב-80%   ,10-8 63 בעמ'  , לעיל ה"ש   Danielle Keats:וראו המועמדים לעבודה באינטרנט; 

מהמעסיקים. 

 .)2014( C-131/12 Google v. Agencia Espanola de Proteccion de Datos  68

.A.T. v. Globe24h.com, ]2017[ FC 114 )Ca.(  69

https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2017/02/10/erasing-yourself-from-the-internet-is-nearly-impossible-but-heres-how-you-can-try/?utm_term=.23f6f79b8cbc
https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2017/02/10/erasing-yourself-from-the-internet-is-nearly-impossible-but-heres-how-you-can-try/?utm_term=.23f6f79b8cbc
https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2017/02/10/erasing-yourself-from-the-internet-is-nearly-impossible-but-heres-how-you-can-try/?utm_term=.23f6f79b8cbc
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בעידן הדיגיטלי,70 שכן בעידן זה המידע עשוי שלא להימחק ולצוף מחדש מדי פעם 

)יכולת האחזור האמורה(. התחושה שהאינטרנט "זוכר הכול", ושלמעשה הנזק של 

נושא  של  מצחו  על  וירטואלי  קין  אות  מעין  מהווה  "כרוני",  הוא  הפוגעני  הפרסום 

הזהות המקוונת )נשוא הפרסום(,71 ובכך מבדילה לחומרה את הפרסום הפוגע המקוון 

מהפרסום הפוגע במרחב הפיזי. 

בעיקר  משפיע  זה  מאפיין  התיווכיּות.  מאפיין  הוא  במספר,  שביעי  נוסף,  מאפיין 

אזרחי  תובע  על-ידי  ראיות  באיסוף  מדובר  )בין אם  באינטרנט  יכולת האכיפה  על 

כל פעולה המבוצעת באינטרנט היא  מנהלית(.  או  פלילית  או באכיפה  פוטנציאלי, 

בפני  שהן  שונות,  שירות  וספקיות  גישה  ספקיות  בידי  המתווכת  תקשורת  למעשה 

עצמן חברות פרטיות לרוב. לדוגמה, פרסום תוכן ב-YouTube הוא למעשה פרסום 

את  לאתר  מנת  על  זה(.  אתר  של  הבעלים  )שהיא   Google חברת  בידי  המתווך 

המפרסם, בכדי לבוא איתו בדברים לעניין אותו פרסום, הן לצורך הידברות על תיקון 

המבקש  הגורם  נדרש  נגדו,  משפטי  בהליך  פתיחה  לצורך  והן  הסרתו,  או  הפרסום 

נדרש  אף  לעיתים  המפרסם.72  של  פרטיו  לקבלת   YouTube-ל לפנות  כן  לעשות 

 YouTube-ב המפרסם  אם  למשל,  כך,  מתווכות.  פרטיות  חברות  במספר  להסתייע 

נושא כינוי פיקטיבי, והמבקש לאכוף מבקש לעמוד על זהותו, ייתכן שיידרש לפנות 

Google, שתמסור  YouTube, שבבעלות חברת  היא  לשתי חברות-מתווכות: האחת 

כך  על   – זאת  לעשות  תסכים  בכלל  )אם  המפרסם  פעל  שממנה   IP-ה כתובת  את 

ה-IP שממנה  כתובת  את  לאינטרנט שהקצתה  הגישה  ספקית  היא  והשנייה  להלן(, 

פעל המפרסם. למעשה, בכך נוצרה תלות של התובעים הפוטנציאליים, וכן של גורמי 

אכיפת החוק, בספקיות השירות השונות.73 

Steven C. Bennet, The “Right to Be Forgotten”: Recon� :לדיון בזכות זו בראי המשפט האמריקני, ראו  70

ciling EU and US Perspectives, 30 berkeLey J. InT’L L. 161, 166-168 )2012(. גם במשפט הישראלי נערך 

דיון בהיבטים שונים של זכות זו, למשל בהקשר של מחיקת שמות בעלי דין מפסקי דין, על מנת שהמידע לא ינכח 

שאלות  לבחינת  הוועדה  את  נאמן,  יעקב  דאז,  המשפטים  שר  הקים   2011 בשנת  למשל,  כך,  באינטרנט.  לנצח 

הנוגעות לפרסום פרטים מזהים בפסקי-דין ובהחלטות של בתי המשפט ולעיון בתיקי בית המשפט, בראשות שופט 

בית המשפט העליון, יצחק אנגלרד. כן ראו, בהקשר זה, את מיכאל בירנהק, "חשיפה מקוונת וחשיפה משפטית: 

על פרטיות ופומביות של פסקי דין ברשת" משפטים מח 31 )2018(.

71  כדוגמה לתחושות אלה בקרב מרואיינים ראו: Emily B. Laidlaw, לעיל ה"ש 63, בעמ' 9. 

72  קיימת כמובן גם אפשרות לכתוב מסר למפרסם על גבי אותה רשת חברתית, אך אין בכך כדי לקבל את פרטיו 

האישיים לצורך פניה מסודרת. 

73  להרחבה בעניין בקשר לאכיפה הפלילית ראו: ויסמונסקי, לעיל ה"ש 61, בעמ' 59-57 )יוזכר כי הכותב הוא חבר 

ועדת ארבל(.
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המאפיין השמיני נוגע להיותו של המרחב המקוון בין-לאומי. בזכות מאפיין זה, לכל 

אדם ניתנת האפשרות להיות חשוף לפרסומים שנכתבו בכל העולם ולקיים שיח עם 

לו תקדים  היה  יש בכך כדי להגביר באופן שלא  ומגוונות.  אנשים ממדינות שונות 

את חופש הביטוי, ובייחוד את השיח הבין-תרבותי. לצד זאת, היבט זה מעלה קושי 

ביחס לאכיפה ומגביל את כוחן של הרשויות המדינתיות ושל הנפגעים ככלל בניהול 

תביעות נגד מפרסמים. מאפיין זה בא לידי ביטוי במספר דרכים. ראשית, יכול המפרסם 

לשבת במדינה א', בעוד הפרסום עוסק באדם המצוי במדינה ב', והפלטפורמה שבה 

מתפרסם התוכן היא בבעלות חברה שהתאגדה במדינה ג' ושרתיה מאוחסנים המדינה 

ד'. מטבע הדברים, הדברים מקשה עד מאוד על תקשורת עם המפרסם ככלל, ובפרט 

על כל הליך משפטי- אזרחי או פלילי.74 

המקוון,  המרחב  של  מהארכיטקטורה  הנובעים  מאפיינים  מספר  פירטנו  לסיכום, 

והרלוונטיים לסוגיית ההתמודדות עם פרסומים פוגעניים במרחב זה כמו גם לחשיבותו 

של המרחב המקוון בהקשר של חופש הביטוי. סקירה זו מחזקת את המסקנה כי קיים 

צורך בכלים המותאמים למאפיינים מיוחדים אלו.

74  כך למשל, סעיף 2)א( לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954 קובע כי מדינת ישראל לא תסגיר אנשים הנמצאים בשטחה 

למדינה זרה, אלא אם העברה שבגינה מתבקשת ההסגרה היא עברה פלילית גם בישראל שעונשה שנת מאסר 

ומעלה. סעיפים ברוח זו, הקובעים תנאי של פליליות כפולה, מצויים בחוקיהן הפנימיים של מרבית המדינות. ראו, 

)נפתחה   87  ,16 כ"א  האירופאית,  ההסגרה  לאמנת   2 בסעיף  המעוגנת  הכפולה  הפליליות  דרישת  את  למשל, 

לחתימה ב-1957(. באמנה חברות כל מדינות מועצת אירופה וכן מדינת ישראל, דרום אפריקה ודרום קוריאה. 
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ג. כלים קיימים להתמודדות עם פרסומים פוגעניים 

במהלך ישיבות הוועדה הופיעו בפניה גורמים רבים אשר סקרו את האמצעים הקיימים 

העומדים לרשות מי שרואה עצמו כנפגע מפרסום פוגעני. מתוך כך, התגבשה ההבנה 

אשר  עתה,  כבר  לרשותו  העומדים  האמצעים  לכלל  מודע  אינו  הרחב  הציבור  כי 

ובנפגע. לפיכך,  ולזרז את הטיפול בפרסום הפוגעני  יש בהם להקל  במקרים רבים 

פרק זה של הדין וחשבון מתמקד בהצגת אמצעים אלו, תכונותיהם ומגבלותיהם. 

1. מנגנוני פניה לרשתות החברתיות ואתרי אינטרנט בבקשה להסיר 
תוכן שפורסם בהם

כלי אחד הזמין להתמודדות עם תוכן פוגעני ללא צורך בנקיטת הליך משפטי הוא 

זאת  ישראלים,  משתמשים  על-ידי  לצפייה  התוכן  של  חסימתו  או  להסרתו  פניה 

דיוני  במהלך  התוכן.  פורסם  שבה  לפלטפורמה  כאמור  בקשה  הגשת  באמצעות 

יענה לבקשות,  ובייחוד המקרים בהם הפלטפורמות  זו,  הוועדה התחדד שאפשרות 

אינה מוכרת מספיק בקרב הציבור הרחב. בשל כך, יוצגו להלן בתמצית דרכי הפניה 

לספקיות השירות העיקריות שבהן משתמש הציבור הישראלי, והכללים המנחים אותן 

לעניין הסרת פרסומים וחסימת גישה אליהם. יצוין כי לכל אחת מהן כללים משלה, 

ויש לראות בהם כללי קהילה למשתמשים בהן, ללא קשר לחוקיות אותו תוכן בדין 

הישראלי. כללי קהילה אלה עשויים להיתפס כחלק מהחוזה שנכרת בין המשתמשים 

לבין הפלטפורמה ולכן המשתמשים מחויבים להישמע להם. חשוב לציין כי מנגנונים 

אלה יכולים להיות מופעלים על ידי כל אדם, בין היתר הנפגעים מתוכן פוגעני. כמו 

כן, ככלל הספקיות המרכזיות יסירו גם תוכן שנקבע כלא חוקי על ידי בית משפט 

ישראלי. 

1.1 פייסבוק

ניתן לפנות לחברת פייסבוק בבקשה להסיר תכנים או לשם השבתת חשבונות )סגירה 

של החשבון או השעיה שלו לתקופת זמן קצובה( של מפרסמים העוברים על תנאי 

 .)Community Standards( "השימוש של החברה, המכונים על ידיה "כללי הקהילה

כללים אלה אוסרים, בין היתר, פרסומים המהווים בריונות והטרדה.75 המשתמש יכול 

גם לנקוט באמצעים אחרים, שאינם הסרת התוכן, למשל באמצעות חסימת המפרסם 

.https://www.facebook.com/communitystandards/bullying :75  לפירוט הכללים ראו

https://www.facebook.com/communitystandards/bullying
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)כך שהמשתמש לא יוכל לצפות בתכנים שהמפרסם המטריד פרסם( או באמצעות 

לפי  ישיר.  פוגעניות לפרסום שהעלה המשתמש באופן  מחיקה עצמית של תגובות 

במכוון  המתמקדים  פרסומים  הם  והטרדה  בריונות  המהווים  פרסומים  פייסבוק, 

פרטיים  אנשים  מגדירה  פייסבוק  אותם.  לבייש  או  להשפיל  כדי  פרטיים  באנשים 

זכו להתעניינות ציבורית". פייסבוק  ולא  כ"אנשים שלא קיבלו התייחסות בחדשות 

מונה סוגים שונים של פרסומים אשר הוגדרו על-ידה כ"בריונות והטרדה": )1( דפים 

שמזהים ומביישים אנשים פרטיים; )2( תמונות ששונו כדי להשפיל אנשים פרטיים; 

 )4( לבייש את הקורבן;  כדי  פיזית שפורסמו  בריונות  או סרטונים של  )3( תמונות 

פנייה חוזרת ונשנית לאנשים בבקשות חברות או בהודעות לא רצויות. ניתן גם לפנות 

לפייסבוק לצורך הסרת דברי שטנה )Hate Speech(, כלומר תוכן התוקף ישירות 

אנשים על בסיס גזע, מוצא אתני, לאום, דת, נטייה מינית, מגדר, נכויות או מחלות 

קשות. 

הכוללים  עירום  תכני  תסיר  החברה  פייסבוק,  של  הקהילה  לכללי  בהתאם  כן,  כמו 

תמונות של אברי מין או המתמקדות בישבנים חשופים, ותמונות מסוימות של חזה 

נשי, תוך הותרת חריגים לגבי תמונות אמנותיות וקמפיינים שנועדו להעלות מודעות 

לנושא מסוים, כגון נשים מניקות. פייסבוק תסיר גם תמונות של אלימות גרפית כאשר 

הן משותפות לצורך הנאה סדיסטית או כדי לעודד או להלל אלימות. במקרים של 

אלימות גרפית קיצונית, פייסבוק תסיר את התוכן גם אם הוא פורסם במטרה לגנות 

את הפעולה.

כאמור, כל אדם הנחשף לפרסום שלדעתו מפר את כללי הקהילה של פייסבוק, יכול 

לדווח על כך. הדיווח מתבצע באמצעות תפריט קבוע של אפשרויות אשר מאפשר 

למשתמשים לבחור בעילה שבגינה הם מדווחים על התוכן. יוער, כי בתהליך הגשת 

הדיווחים המשתמשים לא יכולים להוסיף מלל חופשי לדיווחיהם.

מעבר לכך, תנאי לפתיחת חשבון בפייסבוק הוא שבעל החשבון יהיה לפחות בן 13. 

לפיכך, כאשר יובא לידיעתה של פייסבוק שגילו של משתמש נמוך מ-13, פייסבוק 

או  הורה  המשתמש.  של  הפרסומים  את  להציג  ותפסיק  החשבון  את  מיד  תמחק 

אפוטרופוס חוקי יכול לבקש מידע מהחשבון של הילד לפני המחיקה, אך עליו לצרף 

הצהרה מנוטריון שמאשרת שהוא אכן ההורה או האפוטרופוס.76 בנוסף, ביחס לתמונה 

 Facebook Help Center, https://www.facebook.com/help/173734372685099?helpref=related  76

.  )Last visited: Oct. 2020(

https://www.facebook.com/help/173734372685099?helpref=related
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המפרה את פרטיותו של קטין, ככל שהקטין מתחת לגיל 13, ההורה יכול למלא טופס 

בפייסבוק ולבקש להסיר את התמונה.77 אם הקטין הוא מעל גיל 13, עליו לדווח על 
התמונה בעצמו, אלא אם אינו מסוגל מבחינה פיזית או מנטלית לעשות זאת.78

https://www.facebook. :לעמוד המפרט כיצד ניתן לדווח על פרסומים פוגעניים

com/help/1380418588640631/?helpref=hc_fnav

1.2 יוטיוב

הטרדה  מגדירה  יוטיוב  ברשת.  הטרדות  על  אוסרת  יוטיוב  השימוש,  מתנאי  כחלק 

הקלטה  אדם;  של  אישיים  פרטיים  חשיפת  פוגעניים;  וסרטונים  הודעות,  כתגובות, 

זדונית של אדם ללא הסכמתו; פרסום מכוון של תוכן במטרה להשפיל מישהו; העלאת 

תגובות או סרטונים פוגעניים ושליליים על אדם אחר; ייצוג מיני בלתי הולם, הכולל 

הטרדה מינית או בריונות מינית בכל צורה שהיא; הסתה הקוראת להטריד משתמשים 

או יוצרים אחרים.79 

במקרה שאדם חווה הטרדה או בריונות ברשת, יוטיוב מאפשרת לחסום את המשתמש 

הפוגע ולמחוק תגובות פוגעניות, אם מדובר בתגובה לפרסום של המשתמש המוטרד. 

כמו כן, יכול המשתמש להשבית את האפשרות להשאיר תגובות בכל סרטון שהוא 

פרסום  לפני  הסרטון  בעל  של  מראש  אישור  שיידרש  כך  תגובות  לנהל  או  מעלה 

התגובות. מעבר לכך, הדרך להגשת בקשה להסרת סרטון מטריד או פוגעני ביוטיוב 

היא באמצעות דיווח על הטרדה או בריונות בלחיצת כפתור "דווח" שנמצא בתחתית 

כל סרטון. האפשרויות העומדות בפני המדווח הן: "תוכן מיני", "תוכן אלים או דוחה", 

"תוכן רווי שנאה או פוגעני", "מעשים מזיקים ומסוכנים", "התעללות בילדים", "מקדם 

טרור", "ספאם או תוכן מטעה", "מפר את הזכויות שלי" או "בעיה בכתוביות". בחלק 

מהאפשרויות הללו, ניתן להוסיף מלל חופשי של עד 500 תווים, בו מתבקש המדווח 

לפרט מדוע הוא מדווח על הסרטון. 

למשתמשים  מספקת  הפלטפורמה  מיוטיוב,  תכנים  הסרת  אודות  להסברים  בנוסף 

 )Last visited: Oct.  Facebook, https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097   77

.2020(

Facebook Help Center,https://www.facebook.com/help/327689333983073?helpref=faq_  78

.)Last visited: Oct. 2020( conten

ראו המדיניות של YouTube "המדיניות לגבי הטרדה ובריונות ברשת"  79

https://support.google.com/youtube/answer/2802268?visit_id=1-636215053151010017-   

1930197662&rd=1&hl=iw

https://www.facebook.com/help/1380418588640631/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/1380418588640631/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
https://www.facebook.com/help/327689333983073?helpref=faq_conten
https://www.facebook.com/help/327689333983073?helpref=faq_conten
https://support.google.com/youtube/answer/2802268?visit_id=1-636215053151010017-1930197662&rd=1&hl=iw
https://support.google.com/youtube/answer/2802268?visit_id=1-636215053151010017-1930197662&rd=1&hl=iw
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שלה בעמוד נוסף עצות בנושא שמירה על פרטיות וביטחון ברשת. 80

המשתמשים:  בפני  העומדות  ואפשרויות  יוטיוב  מדיניות  על  המפרט  לעמוד 

https://support.google.com/youtube/topic/2803176?hl= iw&ref_

 topic=6151248,3230811

1.3 מנוע החיפוש גוגל

בקשת  בבקשות הסרה של תוצאות חיפוש.81  אליה  לפנות  לגולשים  מאפשרת  גוגל 

האתר  מנהל  עם  קשר  יצר  כי  מאשר  המדווח  שבהם  במקרים  רק  מטופלת  ההסרה 

כן.  לעשות  באפשרותו  אין  כי  מאשר  שהמדווח  או  התוכן,  את  להסיר  ממנו  וביקש 

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שמנוע החיפוש של גוגל איננו הפלטפורמה שעל-גביה 

מפורסמים התכנים המטרידים או המשמיצים, אלא הוא מהווה אך פלטפורמה שדרכה 

ניתן לגשת לתכנים המצויים באתרים אחרים. במקרים שבהם מאשר המדווח את אחת 

מהסיטואציות שצוינו לעיל, הוא מתבקש לדווח על סוג התוכן אשר הסרתו התבקשה, 

למשל: "תמונה שאני מופיע בה", "מסמך מזהה בהנפקת הממשל", "אתר פורנוגרפי" 

על  פרטים  ובו  מובנה,  טופס  למלא  המדווח  נדרש  הללו  מהעילות  אחת  ועוד. בכל 

סיבת הדיווח, הקישור לאתר אשר מפרסם תוכן פוגעני ועוד. 

כרטיסי  מספרי  בנקים;  חשבונות  מספרי  להסיר  עשויה  גוגל  אישי,  למידע  ביחס 

שהועלו  מיניים  מעשים  של  או  עירום  של  תמונות  חתימות;  של  תמונות  אשראי; 

פרטיים. בנוסף, כאחת  אנשים  של  וסודי  אישי  רפואי  ומידע  הסכמה  בלי  שותפו  או 

מהעילות אותן ניתן לבחור בטופס, גוגל מסירה תוכן גם מסיבות משפטיות.82 במקרים 

כאלה יידרש המדווח לציין האם יש ברשותו צו שיפוטי או מסמך משפטי אחר אשר 

מוכיח את טענתו. אם מדובר בתוכן משמיץ, גוגל מבקשת שהמדווח ישתמש בטופס 

חופשי,  מלל  להוספת  אפשרות  כוללות  אלה  בקשות  משפטית".83  בעיה  על  "דיווח 

כולל דוגמאות, אשר נדרשות לגוגל כדי לקבל החלטה האם מדובר בהפרה של תנאי 

80  ראו YouTube "מדיניות ובטיחות"

.https://www.youtube.com/intl/iw/yt/about/policies/#staying-safe  

,Google 81  לקישור הכולל מידע על בקשות הסרה ראו

 https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061  

82  ראו Google "דיווח על תוכן מסיבות משפטיות"

https://support.google.com/legal/answer/3110420?rd=2&visit_id=636215053151010017-  

 .1930197662#ts=1115655

83  ראו Google "דיווח על תוכן שדורש הסרה בעקבות בעיה משפטית"

.)https://support.google.com/legal/contact/lr_legalother?product=websearch&uraw  

https://support.google.com/youtube/topic/2803176?hl=iw&ref_topic=6151248,3230811
https://support.google.com/youtube/topic/2803176?hl=iw&ref_topic=6151248,3230811
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061
https://support.google.com/legal/answer/3110420?rd=2&visit_id=636215053151010017-1930197662#ts=1115655
https://support.google.com/legal/answer/3110420?rd=2&visit_id=636215053151010017-1930197662#ts=1115655
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השימוש של החברה.84 

 – עדכני  איננו  התוכן  שבהם  במקרים  היא  מגוגל  תוכן  להסרת  שלישית  אפשרות 

באתר  המופיע  לתוכן  מפנה  אינו  גוגל  של  החיפוש  תוצאות  בדף  שמופיע  כשהתוכן 

שאליו ניתן להגיע מדף תוצאות החיפוש. אפשרות זו יכולה להתרחש במקרים שבהם 

הוסר תוכן מטריד או פוגעני מהאתר עצמו, אך מנוע החיפוש של גוגל טרם עדכן זאת 
בדף תוצאות החיפוש.85

https://support.:ראו גוגל  של  הדיווח  במנגנון  להשתמש  כיצד  המפרט  לעמוד 

.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=iw 

1.4 טוויטר

טוויטר  כך  בתוך  הטרדה.  על  אוסרת  טוויטר   ,)Twitter Rules( טוויטר  כללי  לפי 

כלפי  בבריונות  לנהוג  או  להטריד  היא  הפרסום  של  העיקרית  מטרתו  האם  בוחנת 

אחר; האם ההתנהגות כוללת איומים; האם ההתנהגות היא חד צדדית; האם מדובר 

שונים.  חשבונות  מספר  באמצעות  נעשית  ההטרדה  והאם  להטריד  אחרים  בשידול 

פגיעה  ועל  עקיפים,  או  ישירים  אם  בין  אלימים,  איומים  על  אוסרת  בנוסף, טוויטר 

לבקש  כדי  עירום.  תמונות  פרסום  על  איסור  חל  בנוסף,  אחר.  אדם  של  בפרטיות 

להסיר ציוץ מסוים, ניתן להשתמש בכפתור הדיווח אשר נמצא בסמוך לכל פרסום 

)"ציוץ"(.86 ניתן לדווח לטוויטר גם ביחס לפגיעה בפרטיות; אין צורך במשתמש קיים 

כדי לשלוח דיווח.87 

https://support.twitter.com/ ראו:  בטוויטר  דיווח  בנושא  נוסף  למידע 

להלן:  בקישור  לטוויטר  לדווח  ניתן  בפרטיות,  לפגיעה  ביחס   .articles/20170408

.https://support.twitter.com/forms/private_information

אין צורך במשתמש קיים כדי לדווח על כך. 

https://support.google.com/web- שלהלן:  בקישור  גוגל  של  המשפטיים  השימוש  בתנאי  לעיין  ניתן    84

.search/answer/2744324

 )Last visited: Oct. 2020( https://www.google.com/webmasters/tools/removals?pli=1  85

 ,Twitter Help Center :86  למידע נוסף בנושא דיווח

 .)Last visited: Oct. 2020( https://support.twitter.com/articles/20170408  

,Twitter Help Center 87  ראו

 .)Last visited: Oct. 2020( https://support.twitter.com/forms/private_information  

https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=iw 
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=iw 
https://support.twitter.com/articles/20170408
https://support.twitter.com/articles/20170408
https://support.twitter.com/forms/private_information
https://www.google.com/webmasters/tools/removals?pli=1
https://support.twitter.com/articles/20170408
https://support.twitter.com/forms/private_information
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1.5. אינסטגרם

אחרים  משתמשים  להטריד  משתמשים  על  נאסר  באינסטגרם,  השימוש  כללי  לפי 

או להתנהג כלפיהם בבריונות.88 כמו כן, אינסטגרם אוסרת על קטינים מתחת לגיל 

13 להחזיק בחשבון ביישומון )אפליקציה( ועל התחזות לאדם אחר. ניתן לדווח על 
חשבון של קטין מתחת לגיל 89.13

ככל שאין ברשות המשתמש חשבון אינסטגרם, ניתן למלא טופס דיווח במחשב.90

שכזו  הפרה  היתר  בין  השימוש,  כללי  את  מפר  הוא  כאשר  פרסום  על  לדווח  ניתן 

עשויה להיות עידוד פגיעה עצמית, הטרדה ובריונות, מכירה ופרסום של סמים, מכירה 

ופרסום של כלי נשק, פרסומים המכילים עירום או פורנוגרפיה, פרסומים המכילים 
91.)Hate Speech( אלימות או עידוד לשימוש באלימות ושיח שנאה

לעמוד ההנחיות באינסטגרם ראו:

https://help.instagram.com/contact/723586364339719?helpref=faq_

.content

1.6 וואטסאפ

חברת וואטסאפ תחסום משתמש שמפר את תנאי השימוש של האפליקציה, ביניהם 

האיסור על הפצת תוכן פוגעני הכולל פרסומים משמיצים, מגונים, מאיימים, מטרידים, 

Instagram, Help Center ראו  88

h t t p s : // h e l p . i n s t a g r a m . c o m / 4 4 3 1 6 5 6 7 9 0 5 3 8 1 9 / ? h e l p r e f = h c _ f n a v & b -  

c ] 0 [ = % D 7 % 9 4 % D 7 % A 2 % D 7 % 9 6 % D 7 % A 8 % D 7 % 9 4 % 2 0 % D 7 % A 9 % D 7 % 9 C % 2 0 I n s t a -

gram&bc]1[=%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%

98%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%

D7%95%D7%AA&bc]2 [=%D7%93%D7%95%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%9C%20

)%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F )Last visited: Oct. 2020

Instagram, Help Center ראו  89

)Last visited: Oct. 2020( https://help.instagram.com/contact/723586364339719?helpref=faq_  

 .content

 Instagram, Help Center  90

https://help.instagram.com/contact/584460464982589?helpref=faq_content  

 )Last visited: Oct. 2020(  

Instagram, Help Center  91

.)Last visited: Oct. 2020( https://help.instagram.com/477434105621119?ref=igtos  
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או  חוקית  שאינה  התנהגות  מעודדים  או  אדם  בזכויות  הפוגעים  כאלה  או  גזעניים 

הולמת.92 ניתן לדווח לוואטסאפ ישירות דרך האפליקציה, תחת הלשונית "הגדרות", 

ומשם לפנות ל"עזרה" ו"צרו קשר".93 ניתן גם לדווח ישירות על איש קשר או קבוצה 

כבעייתיים, מתוך חלון השיחה, או מתוך הפרופיל של איש הקשר או הקבוצה.94 

למידע נוסף על אפשרויות הדיווח בווטסאפ ראו:

 .https://faq.whatsapp.com/21197244/#Report

2. כללים להסדרה עצמית של אתרי אינטרנט לגבי תוכן משתמשים

בהליך משותף בין גופי תוכן גדולים באינטרנט הישראלי, בהנחיית איגוד האינטרנט 

מיום  הכנסת  של  והטכנולוגיה  המדע  בוועדת  שנערך  לדיון  ובהמשך  הישראלי, 

13.5.2008, גובשו כללים שמטרתם לקבוע נורמות התנהגות ביחס לתוכן משתמשים 

באינטרנט )תגוביות וכדומה(.95 לפי כללים אלה, האתר יבדוק תוכן משתמשים המיועד 

להתפרסם קודם לפרסומו בפועל או בסמוך לאחר פרסומו. תוכן משתמשים שברור 

למערכת האתר באופן חד משמעי וניכר, באופן שלא מצריך בחינה נוספת, דרישה 

משפטית או בירור עובדתי, כי אינו ראוי לפרסום – לא יפורסם, ואם פורסם – יוסר. 

תכנים מעין אלה עשויים לכלול: התבטאויות הכוללות בעיקר קללות וגידופים בוטים; 

התבטאויות המהוות באופן ברור עוולה של "לשון הרע", על-פי חוק איסור לשון הרע, 

התשכ"ה-1965 ללא התקיימות של כל הגנה; התבטאויות אשר מהוות באופן ברור 

עוולה של "פגיעה בפרטיות" כמשמעה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ללא 

התקיימות של כל הגנה; תוכן פדופילי; פרסום המזהה נפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

בשמותיהם; התבטאויות אשר נועדו להסית למעשי אלימות; התבטאויות אשר אין 

ולא ניתן למצוא בהן כל ערך מלבד היותן ביטוי גזעני. 

נוסף על כך, לפי כללים אלו, האתר יפעיל מנגנון הודעה והסרה כאמור בהצעת חוק 

WhatsApp Terms of Service 92  לכללי השימוש בווטסאפ ראו

.)Last visited: Oct. 2020( https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service  

 .Settings > About and Help > Contact Us 93  בממשק באנגלית

https:// "94  ראו גם המדריך באתר המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת "דיווח והסרת תכנים ברשתות החברתיות

www.gov.il/he/Departments/Guides/report_content_to_social_networks?chapterIn-

 .dex=4

https://www.isoc. ניתן לעיין בכללים המוסכמים: "כללים לאסדרה עצמית של תוכן משתמשים באינטרנט"   95

.org.il/freedom-of-internet/rules-for-self-regulation-of-content-internet-users

https://faq.whatsapp.com/21197244/#Report
https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/report_content_to_social_networks?chapterIndex=4
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/report_content_to_social_networks?chapterIndex=4
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/report_content_to_social_networks?chapterIndex=4
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זה מעניק פטור מאחריות אזרחית לספק  מסחר אלקטרוני, התשס"ח-96.2008 הליך 

שירותי אינטרנט, כל עוד עמד הספק בשלושה תנאים מצטברים: האחד, הספק לא 

ידע במועד העלאת המידע לרשת התקשורת האלקטרונית, שתוכן המידע או הפצתו 

מהווים עוולה או הפרת זכות קניין רוחני; השני, מפיץ המידע לא פעל מטעמו של 

לחסימת  או  המידע  להסרת  פעל  הספק  השלישי,  לשליטתו;  נתון  היה  ולא  הספק 

הגישה אליו לאחר שהתקבלה אצלו תלונה כי תוכן המידע או הפצתו מהווים עוולה 

או הפרת זכות קניין רוחני. לפי כללי איגוד האינטרנט הישראלי, על אתר אינטרנט 

שבחר לאמץ כללים אלו להעלות גילוי נאות וברור הן לעובדה זו והן למלוא הכללים 

שאימץ, וכן יפרסם באופן ברור כתובת או קישור המאפשרים לפנות אליו בתלונות 

בניגוד  פורסם  גולשים  תוכן  כי  הסבור  אדם  עוולה.  לכאורה  המהווה  לתוכן  ביחס 

יפנה אל האתר בכתב בצירוף הפרטים  לכללים, או שפרסומו מהווה עוולה כלפיו, 

התוכן,  את  שפרסם  המשתמש  אל  הפניה  להעברת  הסכמתו  לרבות  הרלוונטיים, 

במקרה וניתן לאתרו.97 מבדיקה שנערכה, נמצא כי אתרי החדשות המרכזיים פרסמו 

תנאי שימוש ביחס לתוכן שמתפרסם שלא ביוזמת האתר אשר דומים לכללי ההסדרה 

  98,Ynet שגובשו בעזרת איגוד האינטרנט הישראלי, וביניהם ניתן למנות למשל את

וואלה!,99 

http://www.knesset.gov.il/committees/  ,356 ה"ח  התשס"ח-2008,  אלקטרוני  מסחר  חוק  הצעת  ראו    96

heb/material/data/mada2008-07-07.pdf )להלן: "הצעת חוק מסחר אלקטרוני"(.

יתר הפרטים הם שמו, מהות הפרסום הפוגע ותוכנו, הכתובת המדויקת בה הדבר התפרסם, העוולה המשפטית   97

הנטענת. ראו לעיל ה"ש 95.

של  לרעה  ניצול  ולמנוע  וענייני  תרבותי  שיח  של  קיומו  את  לאפשר  מנת  "על   ,YNET של  השימוש  תנאי  לפי   98

ו/או לנטר את התכנים  )אך לא חייבת( לבדוק  ידיעות  האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתרים, רשאית 

הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח 

וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי." להלן קישור לתנאי השימוש של 

.Ynet: https://premium.ynet.co.il/web/static/terms

וואלה: "הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים,  לפי התקנון של   99

מזיקים,  בפרטיות,  פוגעים  אזרחיות,  או  פליליות  עבירות,  הסתה,  לביצוע  מעודדים  הרע,  לשון  מוצאי  גזעניים, 

פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע 

פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג 

שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו הנך נמצא...וואלה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים 

מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת." 

.https://dcx.walla.co.il/walla/terms/terms.pdf
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 .105)PANET( 104 ופאנט)101  ערוץ 102,7 כיכר השבת,103 אתר בוקרא )بكرا,Nrg 100,הארץ

הכללים מהווים מנגנון וולונטרי בלבד, והדין הישראלי הקיים כיום לא מחייב רשתות 

לפי תנאי השימוש של אתר הארץ: " המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר   100

וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל 

אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי 

חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או 

כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל 

חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981. למען הסר ספק מובהר כי 

האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור]...[ החברה רשאית, 

על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים בין 

אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, 

וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש באתרים, הוראות הדין או בזכויות צדדים 

שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא 

.https://www.haaretz.co.il/2.448 :יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים." להלן

מתוך תנאי השימוש של NRG: "המשתמש מתחייב, כי תגובותיו באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין, לא יכללו   101

כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או כל חומר הנוגע 

לקטינים ומזהה אותם ו/או הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או חומר המסייע, תומך, ומנחה לביצוע או 

מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע 

בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע ו/או גורם לפגיעה בפרטיות ו/

או כל חומר שאסור לפרסום עפ"י דין ו/או כל חומר המהווה הטעייה של צרכנים, כמשמעות הדברים בדין בכלל 

ובחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, בפרט... המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי השותפות רשאית לערוך, 

לשנות, לתקן, לצמצם, לשכתב, להסיר תגובות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי 

www.nrg.co.il/ :שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש." להלן

.online/nrg/termsofuse.php

מתוך תנאי השימוש של ערוץ 7 באינטרנט: "מצהיר הגולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן: ]...[ לא להעלות ו/או   102

לפרסם ו/או להעביר לרבות )אך לא רק( באמצעות מערכת המסרים והשיחה האישית, פורומים, דוא"ל וכו', תכנים 

בעלי אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות 

הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או 

מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או 

. www.inn.co.il/More/ActivePage.aspx/Takanon :פוגע בפרטיותו...". להלן

מתוך תנאי השימוש של אתר כיכר השבת: "על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני בהתאם לצביונו   103

של האתר ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתרים, רשאית כיכר השבת לבדוק 

את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה לפי שיקול הדעת הבלעדי של האתר בכדי לנסות למנוע 

פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם ו/או נוגדים את צביון 

https://www.kikar.co.il/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7% :האתר ו/או בכל סיבה שהיא". להלן

.A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-1.htm

.http://bokra.net/pop-1106138 - לעיון בתנאי השימוש של בוקרא  104

.PANET - http://panet.co.il/policy לעיון בתנאי השימוש של  105
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ואתרים לפעול לפי הוראות אלו. 

3. מוקדי סיוע בישראל 

לצד המנגנונים בפלטפורמות התוכן השונות, אחד הכלים המשמעותיים והחשובים 

מוקדים  מספר  בישראל  קיימים  הסיוע.  מוקדי  הם  הנפגעים  בפני  שעומדים  ביותר 

באינטרנט  פוגעני שפורסם  לתוכן  בנוגע  סיוע  לפנות לבקשת  לציבור  המאפשרים 

נציג  בעקבותיו.  שנגרמה  הפגיעה  עם  אחרת  התמודדות  לצורך  או  הסרתו  לצורך 

בתמצית את הפעילות של שני מוקדים העיקרים, כאשר קיימים בנוסף מיזמים שונים 

במגזר השלישי הפועלים בתחום.106 

3.1 המטה הלאומי להגנה על קטינים ברשת )מוקד 105(

המטה הלאומי להגנה על קטינים ברשת )שכונה "מערך מאו"ר" בשלביו המוקדמים(,107 

הוא מערך משולב, משטרתי-אזרחי, לאכיפה ולמניעה של תופעות אלימות ופשיעה 

נגד ילדים ובני נוער במרחב המקוון, שהחל לפעול בפברואר 108.2018 

מטרות המטה הן להוביל שינוי אסטרטגי במדינת ישראל בנושא, ליצור סביבה בטוחה 

במרחב המקוון ולחזק את תחושת הביטחון האישי של הציבור במרחב המקוון. המערך 

פועל במסגרת המשרד לביטחון פנים וכולל נציגים קבועים ממשטרת ישראל, משרד 

ומשרד  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  המשפטים,  משרד  החינוך, 

הבריאות, אשר חלקם יושבים תחת קורת גג אחת. המערך כולל יחידת מטה, מוקד 

לאומי ויחידת משטרה ייעודית. 

לפגיעות  בנוגע  ודיווחים  פניות  לקבלת  אחידה  כתובת  להוות  נועד  הלאומי  המוקד 

106  בין היתר הציגו בפני הוועדה את פעילותם הגופים הבאים: מועצת התלמידים והנוער הארצית, עמותת עתיד בטוח 

לדפדפן  תוסף  שסיפקה  האדום",  "הכפתור  עמותת  היא  קיימת בעבר  שהייתה  נוספת  עמותה  אשנ"ב.  ועמותת 

ואפליקציה שאפשרו לגולשים לדווח על תכנים אלימים ברשת. הדיווחים הועברו למתנדבי העמותה שהעבירו את 

2017 בשל  הפניות לגורמים הרלוונטיים. העמותה טיפלה במספר רב של מקרים בהצלחה, אך נסגרה באוגוסט 

קשיים תקציביים. 

107  ראו החלטה 1006 של הממשלה ה-34 "הקמת מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת )מערך 

1972 של הממשלה ה-34 "מערך למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער  מאו"ר(" )17.01.2016(; החלטה 

ברשת )מערך מאו"ר(" )27.09.2016(.

2018 החלה פעילות הרצה של המטה, ובנובמבר הושק קמפיין רשמי לידיעת הציבור. ראו את עמוד  108  בפברואר 

https://www.gov.il/he/Departments/child_on- בקישור:  ברשת  ילדים  על  להגנה  הלאומי  .המטה 

 line_protection_bureau

https://www.gov.il/he/Departments/child_online_protection_bureau
https://www.gov.il/he/Departments/child_online_protection_bureau
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הטיפול  ולהפניית  המקוון,  במרחב  נוער  ובני  ילדים  נגד  ופשיעה  אלימות  מקוונות, 

המערך  והחינוך.  הבריאות  הרווחה,  במשרדי  הרלוונטיים  לגורמים  הצורך  במקרה 

מפעיל מנגנוני דיווח טכניים, כולל מוקד דיווח טלפוני על פגיעות, אלימות ופשיעה 

במרחב המקוון. המוקד מקבל פניות מהילדים שנפגעו, הוריהם, הצוות החינוכי או כל 

המוקד  המוקד.109  ידי  על  לטיפול  פניה  מצדיק  לדעתו  אשר  לאירוע  עד  שהיה  אדם 

פועל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, ומופעל על ידי שוטרים בעלי הכשרה 

רלוונטית. כמו כן, באתר המטה מופיע מדריך בנושא האופן בו יש לפנות לרשתות 
החברתיות השונות בבקשה להסרת תכנים.110

פניה למוקד אפשרית על ידי חיוג בכל טלפון של המספר 105.

3.2 קו תמיכה של איגוד האינטרנט

קו  המפעיל  "נטיקה",  הגוף  פועל  שמכוחה  עמותה  הוא  הישראלי  האינטרנט  איגוד 

נותן  אשר  בשבוע,  ימים  שבעה  במשך  ביממה  שעות   24 לפנות  ניתן  אליו  תמיכה 

מענה לבעיות מגוונות הקשורות לשימוש באינטרנט. בין היתר, הקו מהווה כתובת 

לגולשים אשר חוו פגיעה ברשת.111 מטרות הקו הפתוח הן ייעוץ וליווי קהלי היעד 

בשימוש נכון באינטרנט; ייעוץ לפונים במקרי מצוקה, ובהם אלימות ברשת, חרמות 

ובחו"ל בבקשה  לגופים בארץ  ופנייה  ראויים,  לא  ותכנים  וקבוצות שנאה, התחזות 

להסיר תכנים או תמונות פוגעניות. נטיקה הוכר על ידי הספקיות המקוונות המובילות, 

וביניהם טוויטר, פייסבוק וגוגל, כגוף מוסמך לפניות ישירות, להבדיל מפניית כל אדם 

שנעשית באמצעות מתן דיווח כמתואר לעיל.112 לפיכך, גוף מסוגל לתת לפונים מענה 

2017, קו  מהיר ואפקטיבי, תוך תקשורת ישירה מול הגורם הרלוונטי. במהלך שנת 

התמיכה העניק מענה ליותר מ-5,000 פניות שהתקבלו, ולצד זאת נצפו באתר 21,691 

109  מאז מועד פתיחת המוקד בפברואר 2020, ועד יוני 2020 טופלו במוקד כ-16,400 פניות. מתוכן, 37% מהפניות 

התקבלו מהורים, 28% מהפניות התקבלו מהנפגעים עצמם, 10% מהפניות התקבלו מצוותי חינוך ו-10% מהפניות 

התקבלו מעד לפגיעה באחר. שאר הפניות התקבלו מקרובי משפחה, פורומים, חברים או גורמי משטרה ורווחה. 

כ-40% מחצית מהפניות למוקד נעשו על רקע מיני, כ-20% מהפניות נעשו בשל בריונות, הצקה או ביוש, וכ-13% 

מהפניות נעשו על רקע חשש לחיי אדם או איום בהתאבדות )הנתונים התקבלו מהמטה הלאומי להגנה על ילדים 

ברשת בתאריך ה-15.9.2020(.

https://www.gov.il/  "110  אתר המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת "דיווח והסרת תכנים ברשתות החברתיות

 .he/Departments/Guides/report_content_to_social_networks

netica – 111   נטיקה

 .https://www.isoc.org.il/safe  

112  לעיל בעמ' 37-43. 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/report_content_to_social_networks
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/report_content_to_social_networks
https://www.isoc.org.il/safe
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דפים בנושא אינטרנט בטוח.113 

ניתן ליצור קשר עם הקו הפתוח של איגוד האינטרנט הישראלי בטלפון: 03-9700911, 

בווטסאפ: 0548858911, במייל: safe@isoc.org.il או בטופס דיווח באתר האינטרנט: 

 .https://www.isoc.org.il/safe/report

4. פעילויות בנושא חינוך 

לפי המידע שהוצג בפני הוועדה, בשנים האחרונות משרד החינוך משקיע משאבים 

רבים במטרה לחנך לגלישה בטוחה באינטרנט ולשיח הולם ומכבד. כמו כן, גם גופים 

ונוער  לילדים  ולסייע  מענה  לתת  המיועדים  כלים  פיתחו  שונות  ועמותות  פרטיים 

דיגיטלית  אוריינות  לפתח  וכן  ברשת,  ובריונות  פוגעניות  התנהגויות  עם  להתמודד 

בכלל. 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 2015 מנחה את צוותי החינוך בנושא האופנים בהם 

פגיעה  של  במקרה  הנדרשים  הצעדים  ועל  ברשת,  פגיעות  למנוע  כדי  לפעול  יש 

לצוות  להתלונן  ניתן  הספר,  בבית  תלמידים  בין  שכזה  במקרה  המקוון.114  במרחב 

בית הספר - וחוזר המנכ"ל מפרט את מערך הפעולות בו על הצוות החינוכי לנקוט, 

כאשר חלקן מהוות חובה וחלקן נתונות לשיקול דעתו.115 כמו כן, החוזר מבחין בין 

לגביהן  פגיעות שהדיווח  נוספים,116  לגורמים  דיווח  חובת  עליהן  חלה  פגיעות שלא 

נתון לשיקול דעת הצוות החינוכי אך מחייב היוועצות,117 ופגיעות שיש חובה לדווח 

 )2018(  28  2017 )ע"ר(  דו"ח שנתי: סקירת פעילות איגוד האינטרנט הישראלי  הישראלי  האינטרנט  איגוד    113

https://www.isoc.org.il/files/docs/general-meetings/2018/isoc-il-annual-report-2017.

 .pdf

114  חוזר מנכ"ל משרד החינוך ע"ה/8)ב( "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי חינוך עם אלימות 

וסיכון" )אפריל 2015(.

115  בין היתר, במסגרת פעולות החובה, על הצוות החינוכי לפעול ככל שביכולתם להפסקת הפגיעה, לרבות הגשת 

פנייה להסרת התוכן הפוגעני, לתעד את פרטי האירוע, לנקוט בפעילויות ענישה נגד התלמיד המפרסם ולפתח 

הספר  בתי  מנהלי  את  מפנות  ההוראות  התכנים,  להסרת  באשר  המטפלים.  הגורמים  בליווי  התערבות  תכנית 

לטפסי דיווח המצויים בכל אתר, ולסיוע דרך איגוד האינטרנט הישראלי. ראו שם, בעמ' 182.

116  מדובר בפרסום הכולל פגיעה מילולית או הפצת שמועה חד-פעמית באמצעים דיגיטליים, ראו שם בעמ' 61.

תצלומים  הכוללים  פרסומים  מבזים,  או  משפילים  תכנים  הפצת  היתר,  בין  כוללת,  היוועצות  המחייבת  פגיעה    117

וכן הוראות   ,62 או סרטונים של אדם המתמקדים במיניותו, או פגיעה של תלמיד בעובד הוראה. ראו שם בעמ' 

החקיקה הרלוונטיות, להלן. 

mailto:safe@isoc.org.il
https://www.isoc.org.il/safe/report
https://www.isoc.org.il/files/docs/general-meetings/2018/isoc-il-annual-report-2017.pdf
https://www.isoc.org.il/files/docs/general-meetings/2018/isoc-il-annual-report-2017.pdf
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עליהן למשטרה ו/או לשירותי הרווחה.118 

אפשרות נוספת העומדת בפני תלמידים שחוו פגיעה היא פנייה לנציגי בית ספרם 

שהוכשרו במסגרת תכנית "עמיתים לגלישה בטוחה", הפועלת משנת 2016. תכנית זו 

מכשירה תלמידים להסברה בנושא שימוש נכון ברשת בקרב תלמידים צעירים יותר, 

ולמתן סיוע ראשוני במקרה של פגיעה.119 

ונוער  ילדים  התמודדות  בנושא  כיום  הקיימים  נוספים  ומיזמים  תכניות  על  פירוט 

העוסק  בפרק  להלן  יופיע  ברשת,  ראויה  להתנהלות  נורמות  והטמעת  התופעה  עם 

בהמלצות ועדת המשנה לענייני חינוך. 

5. קודים אתיים במקצועות מסוימים

תחום אחר שעשוי להיות רלוונטי לטיפול בתופעת הפרסומים הפוגעניים, הוא תחום 

האתיקה המקצועית. כאשר עובד הכפוף לכללי אתיקה מפרסם תוכן פוגעני, המנוגד 

לכללים האמורים, ניתן לפנות בתלונה לגוף האחראי לעמידה בכללים אלה. 

במקרה שהתוכן הפוגעני פורסם על ידי כלי תקשורת הרואה את עצמו כפוף לכללי 

מוצעת העיתונות, ניתן להגיש תלונה בנושא למועצת העיתונות, כאשר סעיף 4א של 

תקנון האתיקה שלה קובע כי לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ביודעין או ברשלנות דבר 

שאינו אמת, אינו מדוייק, מטעה או מסולף. בנוסף, לפי סעיף 5ג לתקנון, העובדה כי 

הידיעה  מהימנות  מבדיקת  הבא  העיתונאי  את  תפטור  לא  בעבר  התפרסמה  ידיעה 

לפני פרסומה. כלומר, במידה ועיתון או עיתונאי מסתמכים על פרסום קודם ברשתות 

חברתיות ללא בדיקה עצמאית בדבר מהימנות הטענות, הדבר יכול להיות עבירה על 

כללי האתיקה של מועצת העיתונות. את התלונה ניתן להגיש באמצעות טופס באתר 

בכתובת  או    www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26829:המועצה

.moaza@m-i.org.il :אימייל

העשויים  שונים  אתיים  כללים  קובעים  אחרים  מקצועות  של  האתיקה  תקנוני 

להיות רלוונטים במקרים של פרסומים פוגעניים ברשתות החברתיות, על אף שאין 

118  מדובר בפרסום תוכן הכולל עירום או יחסי מין ונעשה ללא הסכמתו של מושא הפרסום, בהתאם לאמור בסעיף 

3)5א( לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998 )להלן: "חוק למניעת הטרדה מינית"(. ראו פירוט על חוק זה 

להלן, תחת המלצות ועדת המשנה לעניינים משפטיים.

119  ראו פירוט על תוכנית זו להלן במסגרת המלצות ועדת המשנה לענייני חינוך.

http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26829
mailto:moaza@m-i.org.il
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במרביתם עד היום התייחסות ספציפית לפרסומים באינטרנט. ניתן לציין כדוגמה את 

כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין,120 כללי האתיקה של שופטים,121 הקוד האתי 

לפרקליטי המדינה,122 כללי האתיקה של דיינים,123 וכללי האתיקה של עובדי ציבור.124 

6. חקיקה רלוונטית

לצד האמצעים שתוארו לעיל, יצוין כי קיימות הוראות חוק העשויות להיות רלוונטיות 

לתופעה, ככל שמדובר בתוכן שעולה כדי עוולה אזרחית, כגון פרסום הכולל לשון 

הטרדה  לכדי  עולה  והתוכן  במידה  מינית.127  הטרדה  או  בפרטיות126  פגיעה  הרע,125 

עם  קשר  ליצור  הפוגע  על  שיאסור  צו  לבקשת  לביהמ"ש  לפנות  ניתן  מאיימת,128 

הנפגע, כשבתי המשפט משתמשים לאחרונה באמצעי זה גם בהקשר של פרסומים 

פוגעניים ברשת.129 מעבר לכך, תכנים מסוימים עלולים לעלות לכדי עבירה פלילית 

הפרק  במסגרת  להלן  יפורטו  אלה  שונים  הסדרים  למשטרה.130  בגינם  לפנות  וניתן 

23 לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית(, התשמ"ו-1986, מחייב את עורך הדין לנהוג בצד  120  למשל, כלל 

שכנגד ב"דרך ארץ". 

121  לפי סעיף 7)א( לכללי האתיקה לשופטים, התשס"ז-2007, "שופט יימנע ממעשים שאינם הולמים מעמדו של שופט 

או העלולים לפגוע בדימויה של מערכת השיפוט" )להלן: "כללי האתיקה לשופטים"(. 

122  כלל 25 לקוד האתי לפרקליטי המדינה, התשע"ג-2013, קובע כי "הפרקליט ינהג בכל התבטאויותיו הפומביות 

בכבוד ובנימוס הראויים ]...[ כלפי כל מגזר, וכלפי כל אדם באשר הוא אדם."

123  לפי סעיף 3)ב( לכללי האתיקה לדיינים, התשס"ח-2008: "]...[ מחובתו של דיין לפעול ביושר ובהגינות, לשוויון 

הכל לפני החוק, ותוך הקפדה על התנהגות שיש בה כדי לקיים ואף להגביר את האמון בשיטת המשפט בכלל 

ובמעשה השפיטה בפרט."

124  לפי סעיף 1.02 לכללי האתיקה לעובדי מדינה, התשס"ט-2008: "עובד המדינה ינהג בדרך ההולמת את מעמדו, 

 )3(17 תפקידיו וחובותיו כעובד מדינה. הוראה זו חלה אף על התנהגות שאינה קשורה בתפקידו." בנוסף, סעיף 

לחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963, מגדיר עבירת משמעת כהתנהגות שאינה הולמת את תפקידו 

כעובד המדינה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה; לחילופין, לפי סעיף 17)4( 

לחוק, עבירת משמעת היא התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר איתו".

125  לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 )להלן: "חוק איסור לשון הרע"(.

126  לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 )להלן: "חוק הגנת הפרטיות"(.

127  לפי חוק למניעת הטרדה מינית.

128  לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 )להלן: "חוק למניעת הטרדה מאיימת"(.

129  ראו ה"ש 190 והטקס הסמוך לה.

האיומים,  עבירת  וכן  הפרטיות  להגנת  בחוק  מינית,  הטרדה  למניעת  בחוק  מצויות  רלוונטיות  פליליות  עבירות    130

עבירה  קיימת  ציבור,  לעובדי  המיוחס  שמדובר בתוכן  ככל  העונשין.  ולגזענות בחוק  לאלימות  ההסתה  ועבירות 

האוסרת על העלבת עובד ציבור או על זילות בתי המשפט. להרחבה על הדין הפלילי הרלוונטי ראו פירוט להלן 

תחת המלצות ועדת המשנה לעניינים משפטיים. 
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העוסק בהמלצות בתחום המשפטי. 

חלקי  מענה  המאפשרים  אמצעים  של  שונים  סוגים  קיימים  כי  לראות  ניתן  כן,  אם 

לסוגיה, וזאת בדמות מנגנוני הסרה, תמיכה והדרכה, חקיקה אזרחית ופלילית וכללי 

ויוזמות חינוכיות המבקשות למנוע את התופעה מבעוד מועד או להתמודד  אתיקה 

איתה. עם זאת, מדיוני הוועדה עלה כי כלים אלה עדיין מוגבלים והם אינם ידועים 

לכל, כך שנראה שהם אינם יכולים לספק מענה מלא ומקיף לכל גווניה והיבטיה של 

התופעה. בהתאם, המלצות הוועדה הביאו בחשבון גם את המנגנונים האלה, ואת יחסי 

הגומלין ביניהם לבין האמצעים אותם מומלץ לפתח. 
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ד. מסקנות והמלצות הוועדה ביחס לציבור הרחב

לאחר שמיעת עדויות מנפגעים מפרסומים במרחב המקוון וחוקרים בסוגיות שונות 

הקשורות לנושא, ולאחר דיונים ראשוניים בוועדה, החליטה הוועדה להתחלק לשלוש 

ועדות משנה, שעסקו בתחומים העיקריים שראתה הוועדה שנדרש לגבש המלצות 

לגביהם לצורך שיפור ההתמודדות עם פרסומים פוגעניים במרחב המקוון. החלוקה 

נעשתה על מנת לקיים דיון ממוקד ומעמיק בסוגיות השונות. ועדות המשנה שהוקמו 

עסקו בנושאים הבאים: ענייני משפט; ענייני חינוך, אתיקה ורווחה; וענייני תקשורת. 

חברי הוועדה התחלקו בין הוועדות השונות, בהתאם לתחום מומחיותם. להלן פירוט 

החברים בכל ועדת משנה: 

ועדת המשנה לענייני משפט:

מר רז נזרי – יו"ר 

כבד' השופט מיכאל קרשן

גב' עמית מררי 

ד"ר יואב ספיר

תנ"צ איילת אלישר

ד"ר חיים ויסמונסקי

ד"ר נמרוד קוזלובסקי 

גב' גאל אזריאל

בהשתתפות מר אדוארד וייס 

ועדת המשנה לענייני חינוך, אתיקה ורווחה:

כב' השופטת דבורה ברלינר – יו"ר 

פרופ' אסא כשר

ד"ר מוחמד אלהיב 

בהשתתפות חוה לוי 

ועדת המשנה לענייני תקשורת: 

ד"ר ענת פלג – יו"ר 

מר חגי סגל

גב' שרי רוט 
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פרק זה פותח בהצגת המלצה מרכזית שגובשה על ידי כלל חברי הוועדה עוד לפני 

מוצגות  שבהם  פרקים  תתי  שלושה  מופיעים  מכן  ולאחר  משנה,  לוועדות  החלוקה 

המסקנות וההמלצות שגיבשו ועדות המשנה השונות, כפי שהן אומצו לאחר דיונים 

והתאמות שנעשו במליאת הוועדה. בפרק הבא, נידונה תופעת הפרסומים הפוגעניים 

זו.  נוספות הייחודיות להתמודדות עם תופעה  ומוצעות המלצות  כנגד אנשי ציבור, 

לבסוף, בפרק השישי, מוצגת רשימת כלל ההמלצות המופיעות בדו"ח בתמצית.

המלצה לגוף ייעודי לריכוז הטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת 

הוועדה סבורה כי ראוי להמליץ על ייחוד גוף אשר יהווה כתובת לנפגעים למתן סיוע 

בהקשרים השונים שנמצאו רלוונטיים להתמודדות עם פרסומים פוגעניים, ולשיפור 

המענה הלאומי הכללי בעניין.

להתמודדות  כיום  הקיימים  האמצעים  החברים  בפני  הוצגו  הוועדה,  דיוני  במסגרת 

להסרת  שונים  מנגנונים  הוצגו  היתר,  בין  שונים.  בתחומים  פוגעניים  פרסומים  עם 

פרסומים על ידי הרשתות החברתיות ואתרי אינטרנט אחרים, ויוזמות אזרחיות לקווי 

לשיח  חינוך  בטוחה,  לגלישה  בחינוך  המתמקדות   – בתלונות  לטיפול  וסיוע  תמיכה 

הריבוי  למרות  ברשת.  פוגעניות  ואמירות  התנהגויות  עם  התמודדות  ודרכי  מכבד 

כי הם אינם מספקים מענה מקיף לכל היבטי  ניכר  והמגוון של האמצעים הקיימים, 

התופעה. זאת ועוד, נראה כי לא קיים סנכרון ותיאום מספק בין האמצעים השונים, 

והמידע והכלים מפוזרים בין גורמים שונים. כמו כן, קיומם של כל האמצעים האמורים 

והדרכים להפעלתם אינם ידועים לכלל הציבור. 

מוקד  ישמש  אשר  לאומי  גוף  של  לקיומו  הצדקה  קיימת  הוועדה,  לעמדת  כן,  על 

אחד ומרכזי בנושא, וכתובת לכלל הציבור לקבלת סיוע להתמודדות עם פרסומים 

מכבד  לשיח  הקשור  בכל  הציבור  תודעת  לשיפור  יפעל  זה  ייעודי  גוף  פוגעניים. 

וההשלכות הפוטנציאליות של פרסומים פוגעניים באינטרנט במטרה לסייע בטיפול 

יעיל ומסודר למי שרואה את עצמו נפגע מפרסום פוגעני. גוף זה אמור לשמש כתובת 

ברורה לפניות הציבור ובחלק מהמקרים אף יושיט "עזרה ראשונה" ומיידית לנפגע 

בין האמצעים השונים הקיימים,  יהיה להביא לסנכרון  גוף מרכזי שתפקידו  כאמור. 

יוכל גם לשמש מסגרת לריכוז וטיפול ביוזמות אזרחיות ומדינתיות כאחד, וכן להוות 

מקום לפעילויות חדשות שיתפתחו בעתיד. 
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יפעל  הייעודי  שהגוף  רצוי  כי  סבורה  הוועדה  והסמכויות,  התפקידים  להיקף  ביחס 

במסגרת  ברשת.  מכבד  ושיח  הדיגיטלית  האוריינות  לנושא  מודעות  להעלאת 

של  ריכוז  וקמפיינים,  מחקר  לרבות  וההסברה,  החינוך  בתחום  פעילויות  יגובשו  זו 

היוזמות הקיימות במסגרתו ומתן סיוע והדרכה לגופים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים 

וההסברה,  החינוך  לנושא  הקשור  בכל  איתם.  פעולה  שיתוף  תוך  בתחום  הפועלים 

הוסכם כי יש מקום להגדיר את תפקידיו וסמכויותיו של הגוף באופן רחב, כך שתהיה 

לו אפשרות לקדם מהלכים כלליים לשיפור השיח ברשת בכלל, והכבוד ההדדי בפרט. 

הפעולות המומלצות בנושאים אלה יפורטו בפרקים הבאים שעניינם תקשורת וחינוך.

לצורך מילוי מגוון התפקידים במסגרת הגוף המיועד, מוצע כי בעלי התפקידים בו 

התקשורת,  המשפט,  בתחומי  היתר  בין  ובהם  תחומים,  במגוון  הכשרה  בעלי  יהיו 

החינוך, הרווחה ובריאות הנפש. כמו כן, מוצע שהגוף יכלול נציגים ממשרדי הממשלה 

בנושאי  העוסקים  רווח  מטרת  ללא  ומארגונים  מהאקדמיה  גם  כמו  הרלוונטיים, 

תקשורת דיגיטלית, תרבות דיגיטלית ורשתות חברתיות. 

באשר לפעילויותיו השונות של הגוף, סברו חברי הוועדה כי ראשית קיימת חשיבות 

והחיוני  הראשון  הסיוע  פוגעניים.  פרסומים  לנפגעי  מהיר  מענה  יספק  שהגוף  לכך 

ביותר הוא בהנגשה לציבור של כלל הכלים והאמצעים הקיימים ואלה שיפותחו על פי 

המלצות הוועדה להתמודדות עם פרסומים פוגעניים. בראש ובראשונה ראוי שהדבר 

ייעשה על ידי ריכוז הכלים האמורים באתר האינטרנט של הגוף – באופן שיהיה נגיש 

ובהיר, וכן יופיע במספר שפות. במקרה של פרסום שנפגע מעוניין לבקש את הסרתו 

מפלטפורמה ברשת יוכל גם הגוף לספק סיוע לנפגע בהדרכה באילו מקרים אותה 

פלטפורמה מסכימה להסיר תוכן וכיצד לפנות אליה. 

בעת קבלת פניה מאדם הרואה עצמו נפגע מפרסום פוגעני, מוצע כי הגוף האמור 

ינסה תחילה, במקרים המתאימים, לסייע בגיבוש הסכמות בין המפרסם לבין הנפגע. 

בשל העובדה שהיקף הביטויים הפוגעניים בהם אמור הגוף לטפל אינו מסתכם רק 

בביטויים המהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, מוצע שהגוף ישקול קודם 

כל לעשות שימוש בכלי טיפול רכים, הכוללים ייעוץ, משא ומתן, גישור ושכנוע על 

ובמידת  יוכל לנהל את הליכי הגישור,  מנת לטפל בתלונות. מומלץ שהגוף בעצמו 

הצורך יפנה את הצדדים לגורמים החיצוניים המתאימים. 

יפנה הגוף את הנפגע לגורמים הרלוונטיים על-פי העניין  יסתייע,  ככל שהדבר לא 

והמצב )טיפול פסיכולוגי, טיפול בית ספרי, משטרה( או להליך משפטי ככל שהדבר 
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ביחס מתאים  הוצע לקבוע מדרג בפעילויות שיינקטו  זה,  רלוונטי.131 בהקשר  יהיה 

למידת הפגיעה; ככל שהפגיעה מצומצמת יחסית, ניתן להסתפק בפתרונות כגון גישור 

האחרים  לגורמים  להפנות  יוכל  הגוף  חמורה,  בפגיעה  מדובר  שיהיה  ככל  ופשרה; 

ולמסלול המשפטי. 

אם כן, בהתאם לכל האמור, הגוף יוכל לשמש כתובת לפניות למי שרואה עצמו נפגע 

מפרסום פוגעני, במטרה לסייע באופן מהיר לנפגע ובמידת האפשר לייתר את הפנייה 

לבית המשפט, זאת בהתחשב בכך שתהליך זה עלול להיות ארוך ומסורבל יותר, וכן 

כרוך בהוצאות כלכליות, כפי שיוצג בפרק ההמלצות בתחום המשפטי.132 

לאילו  וביחס  יטפל  תלונות  באילו  להחליט  הגוף  של  בסמכותו  הדברים,  מטבע 

תלונות  סרק,  בתלונות  מדובר  כי  שיסבור  ככל  לדוגמה,  לטפל,  יסרב  מהתלונות 

קטנוניות, או כאלה שאינן צפויות לגרום נזק לנפגע. כמו כן, מומלץ שהגוף יוכל, אם 

ימצא לנכון, להחליט על הפסקת הטיפול בתלונה אף לאחר תחילת הטיפול בה, זאת 

בהתחשב במכלול הנסיבות, לרבות כאלה שתיווצרנה לאחר תחילת הטיפול בתלונה. 

במקרה של הפסקת בירור התלונה, יהיה על הגוף להודיע למתלונן על זכותו לפנות 

לבית המשפט בבקשה למתן צו, על פי המלצת הוועדה ליצירת הליך כאמור.133 כמו 

כן, ככלל, יידרש הגוף לתת מענה לפונים תוך פרקי זמן קצרים שייקבעו, כל מקרה 

על פי נסיבותיו ומידת הפגיעה הנגרמת מהפרסום. 

להשלמת התמונה יצוין כי המשרד לביטחון פנים השלים במהלך דיוני הוועדה את 

הקמת מטה 105 )לשעבר מערך מאו"ר(, אשר נועד לתת מענה מתואם עם הרשויות 

הרלוונטיות: בראש ובראשונה משטרת ישראל וכן משרד החינוך, משרד הבריאות, 

ברשת  קטינים  כלפי  לעבריינות  ביחס  וזאת  המדינה,  ופרקליטות  הרווחה  משרד 

זה מזכיר במאפייניו חלק מהתפקידים של הגוף  האינטרנט. במידה מסוימת, מערך 

כיוון  היתר  בין  נותן מענה שלם לבעיות שהועלו,  אינו   105 זאת, מטה  המוצע. עם 

שעניינו בקטינים בלבד, ובאשר לפרסומים, פעילותו מוגבלת לתכנים העולים לכדי 

עבירה פלילית. כמו כן, קיימים הבדלים בין המבנה של מטה 105 לבין המבנה המוצע 

בעניינינו. לבסוף, ישנם הבדלים מהותיים בין מטה 105, שפועל תחת גוף אכיפתי לבין 

הגוף המוצע, שתפקידיו רחבים בהרבה. על כן, מומלץ לבחון את היחס שבין הגוף 

המוצע לבין מטה 105. בהקשר זה ייאמר כי הובעה דעה בוועדה לפיה ראוי שהגוף 

131  לעניין הפנייה לבית המשפט ראו המלצה מס' 3.1.3  בפרק העוסק בתחום המשפטי, להלן בעמ' 71.

132  ראו שם.

133  שם.
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המוצע לא יהיה גוף משטרתי אלא מנהלתי-אזרחי. כמו כן ראוי יהיה גם לבחון את 

היחס בין הפעילות של הגוף המיועד לבין הפעילות של מחלקת הסייבר בפרקליטות 

המדינה אל מול ספקיות השירות המקוונות בכל הקשור להסרתם של תכנים, הגבלת 

גישה אליהם או סינונם מתוצאות חיפוש.
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המלצות בתחום המשפטי

פתח דבר

במסגרת דיוני הוועדה, הוקמה, בין היתר, ועדת המשנה לנושאים משפטיים, שמטרתה 

גיבוש הצעה והמלצות להתמודדות עם תופעת הפרסומים הפוגעניים בתחום המשפטי.

ועד  ה-28.2.17  מתאריך  ישיבות,  שמונה  קיימו  משפט  לענייני  המשנה  ועדת  חברי 

אלה,  בנושאים  הוועדה  במליאת  שהתקיימו  הרבים  לדיונים  בנוסף  זאת,  ה-1.5.18. 

לפני ואחרי ישיבותיה של ועדת המשנה. במסגרת הדיונים הוצגו עמדותיהם של נציגי 

משרדי ממשלה שונים והפרקליטות, נציגי אקדמיה, עיתונאים ובלוגרים ונציגי ארגונים 

מהמגזר השלישי, וכן אזרחים ועובדי ציבור שסבלו מפרסומים פוגעניים באופן אישי. 

כמו כן, ועדת המשנה הסתייעה במהלך גיבוש המלצותיה בנציגי פרקליטות המדינה 

רבות לבחינת  ותרמו  סייעו  וחקיקה במשרד המשפטים, אשר  ייעוץ  ונציגי מחלקת 

זה  בפרק  המופיעות  ההמלצות  הקיים.  לדין  והשוואתן  שהוצעו  השונות  החלופות 

הוועדה  במליאת  הרבים שהתקיימו  הדיונים  ואת  המשנה  ועדת  דיוני  את  משקפות 

בעניין, זאת בעיקר בשל הרגישות הטמונה בהתמודדות משפטית בכל עניין המשפיע 

על חופש הביטוי. משכך, גובשו ההמלצות בסופו של יום על ידי חברי הוועדה כולה. 

תת פרק זה מתחיל בהצגת הרקע המשפטי לסוגיה, לרבות הכלים האזרחיים והפליליים 

הקיימים ומגבלותיהם. לאחר מכן, מוצגות ההמלצות שגובשו במהלך הדיונים הרבים 

שקיימה הוועדה. 

1. תופעת הפרסומים הפוגעניים ברשת והאתגר המשפטי

תופעת  לעיל,134  שהוזכר  כפי  המקוון  במרחב  הגלומים  הרבים  היתרונות  לצד 

במסגרת  בחובו.  טומן  זה  שמרחב  הסכנות  של  מופע  מהווה  הפוגעניים  הפרסומים 

דיוני הוועדה הוצגו בפני המשתתפים עדויות רבות על-אודות אופייה של תופעה זו, 

הצורות שהיא לובשת ובעיקר הנזקים שהיא גורמת לקבוצות השונות של האוכלוסיה 

לכלול פרסום תכנים משפילים,  הפוגעניים עלולים  ולפרטים שבקרבה. הפרסומים 

134  ראו את פרק מאפייני המרחב המקוון לעיל, בעמ' 27.
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סרטוני  או  תמונות  פרסום  ונשנה;  חוזר  באופן  והפצתם  ופוגעים,  משמיצים  מבזים 

וידאו )במיוחד אלה בעלי אופי אינטימי( ללא הסכמה ועוד. מעבר להטרדה, השפלה 

והשמצה, התנהגויות אלו עלולות לכלול גם התחזות לאחר; תרמיות; הפצה של מידע 

בחובה  טומנת  היבטיה  כל  על  זו  תופעה  כן,  אם  ואיומים.135  הפחדה  סחיטה,  אישי; 

טוב  לשם  לכבוד,  זכותו  ובעיקר  הפרסום,  מושא  של  בזכויות  לפגיעה  ממשי  סיכון 

להיות  עלולות  פוגעניים  לפרסומים  לדו"ח,  הראשון  בפרק  שהוצג  כפי  ולפרטיות. 

השלכות הרסניות על מושא הפרסום, בהתאם למידת חומרתם, החל ממצוקה רגשית 

משמעותית, נזק נפשי ובמקרים קיצוניים אף מעשי התאבדות.136 

כנטועה  לראותה  וניתן  ריק,  בחלל  מתקיימת  אינה  הפוגעניים  הפרסומים  תופעת 

במגמה רחבה של הקצנה בשיח הציבורי בישראל ושל עלייה בהיקף ביטויי שנאה.137 

אשר  בפרט,  חברתיות  ולרשתות  האינטרנט  לרשת  היתר,  בין  מיוחס,  זה  תהליך 

מזוהות כזירות המעודדות הקצנה ואלימות מילולית.138 בהתאם לכך, ככלל, נדמה כי 

הכלים המרכזיים בהם ראוי שהמדינה תעשה בהם שימוש לצורך טיפול בתופעה הם 

כלים חינוכיים שיוכלו להתמודד עם שורשיה של התופעה, כפי שיוצג להלן בפרקים 

והולם  מכבד  לשיח  חינוך  האחרות:  המשנה  ועדות  של  המסקנות  את  המפרטים 

נקיטת צעדי  ולהתנהלות בטוחה ברשת,  דיגיטלית  חינוך לאוריינות  דיון,  ולתרבות 

חינוך להעלאת מודעות לסוגיה, הובלת קמפיינים בנושא ופיתוח תחום ההסברה. עם 

של  ושכלול  פיתוח  מצריכים  התופעה  במיוחד של  וחמורים  מסוימים  היבטים  זאת, 

הכלים המשפטיים, על מנת לספק מזור למצוקה הקשה שעלולה להיגרם לנפגעים, 

אשר עשויה להיוותר כיום ללא מענה הולם. על כן, חברי ועדת המשנה לענייני משפט 

הסכימו כי יש להמליץ על עריכת שינויים על מנת להתאים את הדין הקיים לשינויים 

הטכנולוגיים המתקדמים, ולאפשר התמודדות הולמת וסעד אפקטיבי ומהיר.

יוער כי לא ניתן לדון בפיתוח כלים להתמודדות עם פרסומים פוגעניים מבלי שנעמיד 

לנגד עינינו את חשיבות ההגנה על יתרונות המרחב המקוון ואת תרומתו לשיח מגוון 

ורחב, וככלל בשמירה על חופש הביטוי. בית המשפט העליון שב ועמד על חשיבותה 

של הזכות לחופש הביטוי כזכות העומדת בלב ליבן של החירויות הדמוקרטיות,139 

Hinduja & Patchin  135, לעיל ה"ש 4, בעמ' 206.

136  שם.

137  לעליה בהפצת ביטויי שנאה ראו קרן ברל כצנלסון, לעיל ה"ש 26.

 Kaz Ross, Hate Speech, Free Speech: The ;41 'לעיל ה"ש 27, בעמ ,Edwards & Gribbon :138  ראו למשל

Challenges of the Online World 2 J. appLIed yoUTh sTUd. 76 )2018(; Brown, לעיל ה"ש  27, בעמ' 297.

139  רע"פ 5991/13   סגל נ' מדינת ישראל, פסקה 61 לפסק דינה של הנשיאה )בדימ'( נאור )פורסם בנבו, 2.11.2017(.
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אשר הוכרה כזכות חוקתית הנובעת מחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, גם אם היא לא 

מופיעה בו במפורש, וכבעלת "מקום של כבוד בהיכל זכויות היסוד".140 כמו כן, יש 

לזכור כי בית המשפט העליון הבהיר כי ההגנה על חופש הביטוי משמעותית במיוחד 

ביחס לפרסום ביקורת והבעת דעה, גם כשמדובר בתכנים מרגיזים או פוגעים.141 בית 

"חופש הביטוי משתרע על כל ביטוי, יהא תוכנו אשר יהא,  כי  המשפט הדגיש עוד 
142 תהא השפעתו אשר תהא, ויהא אופן הבעתו אשר יהא".

חשוב לציין כי חופש הביטוי איננו זכות מוחלטת, והמחוקק מצא לנכון לאזנו אל מול 

זכויות ואינטרסים אחרים.143 בהתאם, חשוב לציין את הצורך באיזון עדין בין זכות 

משמעותית זו לבין מארג זכויותיו של הנפגע מהפרסום - ביטחונו האישי של הנפגע, 

זכותו לכבוד, לפרטיות ולשם טוב, הניב בעבר דיון רחב היקף בפסיקת בית המשפט 

העליון. יוזכר כי הזכות לכבוד מעוגנת בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו,144 ונתפסת 

כאיסור על השפלתו וביזויו של אדם, או התייחסות אליו כאל אמצעי להשגת מטרות, 

ולא כאל מטרה בפני עצמה.145 מהזכות לכבוד נגזרת הזכות לשם טוב, כאשר צוין 

כי "שמו של האדם, באשר שמו הוא – הינו בנו בכורו".146 כמו כן, הזכות לפרטיות147 

והזכות לחיים ולשלמות הגוף148 מעוגנות גם הן בחוק יסוד זה, והוכרו כבעלות מעמד 

משמעותי. כך למשל, הוזכר כי הזכות לפרטיות היא "אחת החירויות המעצבות את 

140  בג"ץ 153/83 לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל פ"ד ל"ח)2( 393, 398 )1984(. להתייחסות לחופש 

הביטוי כזכות חוקתית המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ראו בג"ץ 4804/94 חברת סטיישן פילם בע"מ נ' 

המועצה לביקורת סרטים, פ"ד נ)5( 661, 673 )1997( וכן המקורות הנזכרים בעניין סגל, לעיל ה"ש 139, בפסקה 
או בזכות  נאור. להרחבה בשאלה האם חופש הביטוי מעוגן בזכות לכבוד  )בדימ'(  22 לפסק דינה של הנשיאה 

לחירות ראו אהרן ברק "המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה" משפטים כז 223, 230-231 )1997( וכן ע"א 

751/10  פלוני נ' דיין, פסקאות 4-3 לפסק דינו של השופט עמית )פורסם בנבו, 8.2.2012(.

141  עניין רשות השידור, לעיל ה"ש 5, בפסקה 5 לפסק דינה של השופטת דורנר. 

142  בג"ץ universal city studios inc 806/88 נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ''ד מג)2( 22, 34 )1989(;

 81  ,65 ש.י.ן – לשוויון ייצוג נשים נ' המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, פ"ד נח)3(   5432/03 וראו גם: בג"ץ 

.)2004(

143  ראו לדוגמה, האיסור על הסתה לאלימות או גזענות, סעיף 144ד2 ו-144ב לחוק העונשין, התשל"ז-1977 )להלן: 

"חוק העונשין"(, וכן חוק איסור לשון הרע.

144  סעיף 2 וסעיף 4 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

145  ראו בג"ץ 7146/12   אדם נ' הכנסת, פסקה 72 לפסק דינה של השופטת ארבל )פורסם בנבו, 16.9.13(; אהרן ברק 

פרשנות במשפט – כרך שלישי: פרשנות חוקתית 421 )1994(.
146  ראו בג"ץ 6126/94 סנש נ' רשות השידור פ''ד נג)3( 817, 866 )1999(.

147  סעיף 7 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. 

148  שם, סעיף 2 וסעיף 4. 
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אופיו של המשטר בישראל כמשטר דמוקרטי והיא אחת מזכויות העל המבססות את 
הכבוד והחירות להן זכאי אדם כאדם, כערך בפני עצמו".149

ככלל, נוכח החשיבות המיוחסת לחופש הביטוי כבר בימי ראשית המדינה, נקבע כי 

רף ההסתברות הנדרש על מנת לאשר פגיעה בו הוא הוכחת ודאות קרובה לפגיעה 

שלום  כגון  משקל  בעל  באינטרס  שמדובר  הגם  אחר,150  ציבורי  באינטרס  ממשית 

הציבור וביטחונו.151 

באשר לאיזון בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב, קבע בית המשפט כי "המחוקק לא 

הכיר בזכות מוחלטת לשם טוב, תהיינה נסיבות הפרסום אשר תהיינה. בדומה, הוא לא 

הכיר בזכות מוחלטת לחופש הביטוי, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה. המחוקק איזן בין 

החופשים, תוך שקבע זכויות יחסיות, בהן מוותרת הזכות האחת לרעותה, תוך יצירת 

"בחברה  כי  בית המשפט  קבע  כן,  כמו  המתנגשים".152  היסוד  ערכי  בין  עדין  איזון 

דמוקרטית ממילא נדרש כל אדם לסיבולת גבוהה ביחס לביטויים גם אם אינם נעימים 

ואף אם הם פוגעים".153 

באשר לאיזון בין חופש הביטוי אל מול פגיעה בכבוד האדם באופן כללי הודגש כי על 

האיזון להיעשות אד-הוק לפי נסיבות העניין,154 כשההכרעה תושפע ממושא הביטוי, 

נושאו, מאפייניו ומהחשיבות הציבורית שבעניין.155 בדומה לכך, באשר לאיזון מול 

ביטוי  התרומה של  מידת  את  לבחון  יש  כי  הובהר  פלונית  בעניין  לפרטיות,  הזכות 

לשיח הציבורי אל מול עוצמת הפגיעה בזכות לפרטיות, וככלל להעדיף פגיעה בשולי 
הזכות לפרטיות על פני פגיעה בליבת חופש הביטוי, ולהפך.156

יצוין כי בנפרד מהפגיעה החמורה בחופש הביטוי שכרוכה בשימוש בכלים המונעים 

מראש את ההוצאה לאור של תוכן מסויים או החשיפה אליו, קיימת גם פגיעה בעצם 

בדיעבד,  ביטוי  של  חסימה  או  הגבלה  המאפשרים  משפטיים  אמצעים  של  קיומם 

מצנן  אפקט  ליצור  בנוסף  עלולים  מפני שהם  והן  הביטוי,  עבור  הסנקציה  בשל  הן 

149  ראו ע"פ 5026/97 גלעם נ' מדינת ישראל, פסקאות 9-10 לפסק דינו של השופט אריאל )פורסם בנבו, 13.6.1999(.

150  בג"ץ 73/53 חברת קול העם נ' שר הפנים, פ''ד ז 871 )1953(.

151  עע"א 4463/94 אבי חנניה גולן נ' שירות בתי הסוהר, פ''ד נ)4( 136, 155 )1996(. למקרה בו הוחלט כי האינטרס 

הביטחוני גובר על חופש הביטוי, ראו: רע"ב 9552/09  סיגלית כהן נ' שירות בתי הסוהר )פורסם בנבו, 2.4.2012(

152  ע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא, מג)3( 840, )1989(. 

153  ראו עניין סגל, לעיל ה"ש 139, בפסקה 47 לפסק דינה של הנשיאה נאור.

154  עניין דיין, לעיל ה"ש 140, בפסקה 4 לפסק דינו של השופט עמית.

155  שם, בפסקה 77 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין.

156  ע"א 8954/11    פלוני נ' פלונית, פסקאות 126 ו-136 לפסק דינו של השופט סולברג )פורסם בנבו, 24.4.14(. 



61

ולהרתיע מפרסום התוכן מבעוד מועד. בהקשר זה ניתן להזכיר את החשש מ"תביעות 

השתקה", תופעה הכוללת הגשת תביעות אזרחיות )בעיקר תביעות לשון הרע( או 

ידי בעלי-כוח, אשר מטרתן העיקרית היא להשתיק  איום בהגשתן של תביעות על 

קיימים הסדרים  ציבורית מחאתית.157 במדינות מערביות רבות  או פעילות  ביקורת 

בעבר  עלו  דומה  ליישום  והצעות  שכאלה,158  תביעות  למנוע  המבקשים  חקיקתיים 

גם ביחס לישראל.159 לאור הדברים שהוצגו בפני מליאת הוועדה על ידי עיתונאים 

ובלוגרים באשר לקיומה של תופעה זו בישראל, קיים חשש כי יצירת כלים משפטיים 

נוספים להתמודדות עם פרסומים פוגעניים עלולים להרחיב את השימוש בנתיב זה, 

ובכך לצמצם השתתפות חיונית וחשובה בשיח הציבורי. סוגיה זו עלתה גם בדבריהם 

הנימוקים  בנושא,160 כאשר אחד  מינית במחקר שנערך  ונפגעות תקיפה  נפגעי  של 

האדם  של  המפורש  שמו  את  לחשוף  ולא  מזהים  פרטים  לחשוף  שלא  לבחירה 

שלדבריהם תקף אותם היה החשש מתביעות. ההתמודדות עם התופעה של תביעות 

השתקה חורגת במקצת ממנדט הוועדה, לפיכך החליטו חברי ועדת המשנה לעניין 

משפט להשאיר נושא זה לבחינה וטיפול של הגורמים הרלוונטיים ברשויות השונות, 

ספציפית  המלצה  ליתן  ולא  לעומק  הנושא  את  לבחון  מבלי  המשפט,  בתי  לרבות 

בעניין. 

פוגעניים,  לפרסומים  בנוגע  היום  בישראל  הקיים  הדין  בתמצית  יוצג  הבא  בחלק 

שמתוך החסרים שבו גובשו מסקנות הוועדה והמלצותיה בעניין הצעות לשינוי המצב 

המשפטי, ובכלל זה בעניין הסרת פרסומים. 

2. הדין הקיים

 GerorGe W. prInGe and peneLope canan, sLapps: GeTTInG sUed for speakInG .oUT )TeMpLe:157  על סוגיה זו ראו

UnIversITy press, 1996(

158  מדינת קולרדו בארה"ב הייתה החלוצה בנושא, וקבע הלכה שיפוטית המהווה הסדר נגד תביעות השתקה בפרשת 

)Protect Our Mountain Environment v. District Court, 677 P.2d 1361, 1365–1366 )Colo. 1984. כיום 

 Protection of Public :במספר מחוזות בקנדה ,CAL. Civ. Proc. Code § 425 :קיימים הסדרים גם בקליפורניה

 Protection of Public Participation Act, 2008 :ובאוסטרליה ,Participation Act, S.B.C. 2001, c. 19. ]55

..))Cth

159  ראו למשל, הצעת חוק למניעת שימוש לרעה בהליך משפטי, התש"ע-2010; גאי כרמי "סטירה מצלצלת ואין עונה" 

עורך דין 76 )2013(; שחר טל "אימת הדיבה: מפת התמריצים להגשת תביעות SLAPP בישראל" משפטים כה 515 
.)2015(

160  הדר דנציג-רוזנברג וענת פלג, לעיל ה"ש 7  )יוזכר כי המחברות הן חברות ועדת ארבל(. 
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הפלילי  ובמשפט  האזרחי  במשפט  כלים  של  שורה  קיימת  הנוכחי  המשפטי  במצב 

עם  ברשת.  פוגעניים  פרסומים  עם  התמודדות  לצורך  רלוונטיים  להיות  העשויים 

זאת, נדמה כי כלים אלה אינם מעניקים מענה מקיף והולם למאפיינים הייחודיים של 

תופעה זו בפרט ביחס לצורך במתן הסעד המהיר. נציג להלן סקירה קצרה של הדינים 

הרלוונטיים הקיימים כיום.

תחילה יוצגו האמצעים הקיימים בדין האזרחי. הבסיס החוקי העיקרי להתמודדות עם 

פרסום של תוכן פוגעני הוא הגשת תביעה לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. 

חוק איסור לשון הרע קובע עוולה אזרחית של פרסום לשון הרע,161 ומלבד סמכותו 

לפסוק פיצויים, בית המשפט אף מוסמך לפי חוק זה לאסור הפצה של הפרסום, לצוות 

על החרמת עותקים שלו או לצוות על פרסום תיקון או הכחשה של הפרסום.162 החוק 

לעשותו  או  הבריות  בעיני  אדם  להשפיל  "עלול  כדבר שפרסומו  הרע  לשון  מגדיר 

מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות 

המיוחסים לו; לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, 

במשלח ידו או במקצועו; לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, 

נטייתו המינית או מוגבלותו".163 החוק קובע כי "פרסום" יכול להיעשות במגוון צורות- 

בעל פה, בכתב, או בדפוס,164 ובפסיקת בית המשפט העליון בנושא נקבע כי פרסום 

באינטרנט יהא בגדר "פרסום" כמשמעו בחוק.165 כך, נקבע גם כי גם פעולת השיתוף 
)share( ובנסיבות מסוימות גם פעולת החיבוב )like(, יהוו פרסום כמשמעו בחוק.166

כמו כן, החוק כולל מספר הגנות לזכותו של המפרסם: פרסום אמת אשר יש בו עניין 

161  סעיף 7 לחוק איסור לשון הרע.

162  שם, בסעיף 9.

163  שם, בסעיף 1.

164  שם, בסעיף 2)א(.

ע"א 1622/09 גוגל ישראל בע"מ נ' חב' ברוקר טוב, פסקה 3 לפסק דינו של המשנה לנשיאה השופט ריבלין )פורסם   165

בנבו, 1.7.2010(. בהקשר זה ראו גם רע"א 1688/18  סרנה נ' בנימין נתניהו )פורסם בנבו, 15.4.18( )קבלת תביעת 

ובפרט  לשון הרע ביחס לפוסט בפייסבוק, כאשר בית המשפט הבהיר כי מאפייני הפרסום הייחודיים של רשת זו, 

מאפיין המיידיות, אינם שוללים את הזכות החוקית להגיש תביעת לשון הרע(. בהקשר זה ראו גם: רע"א 3086/17 

בוהדנה נ' מרקוס )פורסם בנבו, 18.5.17( )תגובה לפוסט בפייסבוק כפרסום לשון הרע( ע"א )מחוזי מרכז( -44718
05-17 אשכנזי נ' הדס )פורסם בנבו, 30.7.17( )הודעה פרטית בפייסבוק כפרסום לשון הרע(.

166  ראו לעניין זה ע"א )מחוזי ת"א( 35757-10-16 נידיילי תקשורת בע"מ נ' יואל שאול )פורסם בנבו, 16.01.2019( 

וכן רע"א 1239/19 יואל שאול נ' חברת ניידלי תקשורת בע"מ )פורסם בנבו, 08.01.2020(. עם כך, ייתכן שתינתן 

חיבוב  )כאשר  שיתוף  באמצעות  הוא  הפרסום  כאשר  הרע  לשון  בחוק  הקיימות  להגנות  יותר  מרחיבה  פרשנות 

)"לייק"( לא ייחשב ככלל כפרסום(. 
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לציבור;167 מצב בו הפרסום נעשה בתום לב, בין היתר כאשר מדובר בהבעת דעה על 

הנפגע בתפקיד רשמי או ציבורי;168 ביקורת על יצירה ספרותית, מדעית, אמנותית או 

אחרת שנפגע פרסם ברבים, או על פעולה שעשה הנפגע בפומבי,169 ומצב בו הפרסום 

עליו  הטילו  הופנה הפרסום  לבין האדם שאליו  היחסים שבינו  בהן  בנסיבות  נעשה 

חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום.170 

הוועדה רואה להבהיר כבר עתה כי חוק איסור לשון הרע מתמקד בפגיעה בשם הטוב 

ובאיזון העדין שיש לבצע בין פגיעה מסוג זה לחופש הביטוי בחברה דמוקרטית. עם 

שחסר  סבורה  שהוועדה  כפי  ממש,  של  פוגעניים  פרסומים  כי  סבורה  הוועדה  זאת, 

מענה לגביהם, יעברו בנקל את המבחנים שקבע בית המשפט העליון לאיזון כאמור. 

בנסיבות מסוימות, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 עשוי להוות כלי להתמודדות 

עם פרסומים פוגעניים מסוימים.171 בין השאר, החוק מסמיך את בית המשפט לאסור 

על הפצה של החומר הפוגע או להחרימו.172 פגיעה בפרטיות יכולה להיות, בין היתר, 

פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;173 

שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא במטרה שלשמה 

נמסרה;174 פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות;175 פרסומו של 

עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, 

או להתנהגותו ברשות היחיד.176 גם לפי חוק זה עומדות למפרסם מספר הגנות: עניין 

ציבורי המצדיק את הפגיעה בנסיבות העניין, ובלבד שאם הייתה הפגיעה בדרך של 

פרסום, הפרסום לא כוזב;177 הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן הייתה מוטלת על הפוגע 

חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה;178 הפגיעה נעשתה לשם הגנה 

167  סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע. 

168  שם, בסעיף 15)4(. 

169  שם, בסעיף 15)6(. 

170  שם, בסעיף 15)2(. 

171  חוק הגנת הפרטיות.

172  שם, בסעיף 29)א(.

173  שם, בסעיף 2)4(. 

174  שם, בסעיף 2)9(.

175  שם, בסעיף 2)10(. 

176  שם, בסעיף 2)11(.

177  שם, בסעיף 18)3(. 

178  שם, בסעיף 18)2()ב(. 
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15 לחוק  גם מפנה להגנת תום לב בסעיף  על ענין אישי כשר של הפוגע.179 החוק 

איסור לשון הרע.180 

בכל הקשור לפרסום תוכן מיני פוגעני בדרך של תצלום, סרטון או הקלטה של אדם, 

וכאשר הפרסום  או לבזות אותו  בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם 

נעשה ללא הסכמתו, החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, קובע הסדר מקביל 

פרסום  האמורים,  החוקים  לשני  בהתאם  הפרטיות.  הגנת  חוק  מכוח  הקיים  לאיסור 

כאמור הוא עוולה אזרחית.181 גם בחוק למניעת הטרדה מינית קיימות הגנות, במקרה 

בו הפרסום נעשה בתום לב, אם הוא נעשה למטרה כשרה, וכן במקרה בו יש בפרסום 

עניין לציבור המצדיק אותו. כמו כן, גם חוק זה עוסק בביטויים בעלי אופי ספציפי, 

ולא נותן מענה למגוון הרחב של פרסומים פוגעניים אחרים.182 

אף כי מגוון הדינים הקיימים במשפט האזרחי מאפשרים פניה לערכאות לקבלת סעד 

ביחס לפרסומים פוגעניים, ישנן מגבלות משמעותיות המקשות על התמודדות שלמה 

בכל המקרים. ראשית, אופי ההליך המשפטי ומשך הזמן הדרוש לקבלת סעד כיום 

איננו מותאם לאופי הטכנולוגיה ולמהירות שבה מופצים פרסומים פוגעניים ברשת – 

כאשר דרוש זמן קצר בלבד להפצה של הפרסום בהיקף רחב שעלולה לגרום לנזקים 

כבדים. כמו כן, ההגנות המופיעות בחוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות וחוק 

בחופש  הפגיעה  לצמצום  וראויות  חשובות  הגנות  המהוות  מינית,  הטרדה  למניעת 

הביטוי, משפיעות על האפשרות לעשות שימוש בחוקים הללו ככלי יעיל להתמודדות 

עם כל פרסום פוגעני ברשת. כך לדוגמה, עלולים להיות תכנים בעלי השלכות קשות 

על מושא הפרסום כשהדבר נעשה באופן הפצה המוני באינטרנט )למשל, התייחסויות 

משפילות למראהו החיצוני של אדם המהוות לשון הרע( גם אם יהיה מדובר בתוכן 

אמיתי ובעל עניין לציבור. בעיקר, ההתדיינות המשפטית סביב ההגנות השונות עלולה 

לעכב את מתן הסעד ולהפוך את הדיון בתביעה לנעדר נפקות מעשית. בהקשר זה 

יש לזכור כי בעידן הרשתות החברתיות פרסומים הופכים לוויראליים בתוך שעות 

מעטות, ומספר ימים כמוהם כנצח מבחינת פוטנציאל החשיפה והפגיעה. מעבר לכך, 

כוללים כאמור סעיפים המקנים  הגנת הפרטיות  וחוק  איסור לשון הרע  חוק  כי  אף 

179  שם, בסעיף 18)2()ג(.

180  שם, בסעיף 18)2()ו(.

181  סעיף 5, 6 ו-)5א( לחוק למניעת הטרדה מינית.

182  לניתוח ההבדלים בין חוק זה לחוק הגנת הפרטיות וחוק איסור לשון הרע ראו: הדר דנציג-רוזנברג ורוני רוזנברג, 

"פורנוגרפיית נקם כהטרדה מינית" חוקים ט 265 )2017( )הכותבת היא חברת הוועדה(.
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סמכות לבית המשפט להורות על צווים למניעת הפצת הפרסום או להחרמתו )שניתן 

לדעת חברי ועדת המשנה לפרש כסמכות להורות על הסרת הפרסום מהרשת בעולם 

של פרסומים דיגיטליים(,183 בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ניתן להורות על 

ביותר.184 עם  חריגים  במקרים  רק  ההליך המשפטי  הפרסומים טרם השלמת  הסרת 

מי  של  נכבד  חלק  ידי  על  הוועדה  דיוני  במהלך  קרובות  לעיתים  שעלה  כפי  זאת, 

שהופיע בפניה, הסעד העיקרי שמרבית הנפגעים מעוניינים בו הוא הסרתו המיידית 

של הפרסום הפוגעני מהרשת. זאת, בשל עוצמתו והיקפו של הנזק הנובע מהפרסום 
לאור מאפייניה של רשת האינטרנט.185

לבסוף, מבחינה דיונית, טרם הוסדרה דרך לאפשר את חשיפת פרטיו בבית המשפט 

של מפרסם אנונימי, כאשר "האנונימיות עלולה לשמש מפלטו של מפיץ הדיבה".186 

על פי הדין הקיים וההלכה שנפסקה בפרשת רמי מור בשנת 2010, אין לבית משפט 

סמכות להורות על חשיפת פרטי גולשים אנונימיים והנושא מצריך הסדרה בחקיקה 

ראשית.187 

חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 )להלן: "חוק מניעת  מלבד כלים אלה, 

או  שהיא  דרך  בכל  או  אחר  בידי  אדם  של  "הטרדתו  כי  קובע  מאיימת"(,  הטרדה 

או המאיים  כי המטריד  הנותנות בסיס סביר להניח  איומים כלפיו, בנסיבות  נקיטת 

עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו, או בחירותו של האדם או כי הוא עלול 

לפגוע בגופו", מהווה הטרדה מאיימת.188 החוק מעניק לבית המשפט סמכות להוציא 

למניעת  צו  באמצעות  לענייננו,  מאיימת.  הטרדה  קורבנות  על  להגן  במטרה  צווים 

הטרדה מאיימת רשאי בית המשפט לאסור על אדם ליצור עם הנפגע כל קשר בעל 

פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, או לאסור עליו להטריד את הנפגע בכל דרך אחרת.189 

המשך  למניעת  ביחס  גם  החוק  את  להפעיל  המשפט  בתי  החלו  האחרונות  בשנים 

183  שם, פסקה 3 לפסק דינו של המשנה לנשיאה )כתוארו אז( השופט ריבלין. 

184  עניין אבנרי נ' שפירא, לעיל ה"ש 152, בעמ' 872-873. על פי הנפסק שם, במסגרת מקרים חריגים אלה ניתן לציין 

מקרה בו טיב הגנתו של הנתבע מבוססת על אדני סרק, או שהפרסום עוסק בעניין פרטי מובהק שאין לציבור כל 

עניין בו.

185  ראו את הפרק "מאפייני המרחב המקוון" לעיל.

186  עניין מור, לעיל ה"ש 6, בפסקה 17 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין. 

187  שם, פסקה 22 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין, וכן ראו עניין גוגל, לעיל ה"ש 165, שם. 

188  סעיף 2)א( לחוק למניעת הטרדה מינית. 

189  שם, בסעיף 5. 
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פרסומים מטרידים באינטרנט.190 ואולם, חברי ועדת המשנה סברו כי חוק זה אינו יכול 

להוות מקור נורמטיבי מספק להתמודדות עם תופעת הפרסומים הפוגעניים ברשת, 

הן משום שהוא מוגבל למקרים של הטרדה מאיימת )כהגדרתה בחוק זה( בלבד, והן 

משום שנדרשת צפיות לפגיעה חוזרת ונשנית. כמו כן, יישומו של חוק מניעת הטרדה 

מאיימת בענייננו מעורר קשיים: צו לפי החוק פועל רק מכאן ולהבא, ולכאורה אינו 

יכול לטפל בפרסומים קיימים; לצו יש תוקף מרבי של שישה חודשים. בנוסף לכל 

האמור, השימוש בכלי של צו הטרדה ביחס לפרסומים מעורר קשיים בהיבט הפגיעה 

בחופש הביטוי, שכן יש בו כדי למנוע מראש הוצאת ביטויים, ולכן יש להפעיל אותו 

בהקשר זה בזהירות רבה. 

באשר לדין הקיים במשפט הפלילי, תחילה יש לציין כי חוק איסור לשון הרע כולל 

גם איסור פלילי,191 המסויג גם הוא בהגנות בעניין תום לב ו"אמת דיברתי".192 משרד 

המשפטים מסר לוועדה כי מדיניות האכיפה של היועץ המשפטי לממשלה בעבירה זו 

זהירה ומצומצמת מאוד.193 זאת, בשל הפגיעה בחופש הביטוי הנובעת מהיקפה הרחב 

של העבירה, קיומו של סעד בדין האזרחי המהווה ככלל כלי מידתי יותר לשמירה על 

השם הטוב, וכן הקשיים ביישום הסעיף הנובעים ממבנה ההסדר.194 

ניתן לציין גם את העבירות הפליליות בחוק למניעת הטרדה מינית,195  מעבר לכך, 

ולגזענות  לאלימות  ההסתה  ועבירות  האיומים,197  עבירת  הפרטיות,196  להגנת  בחוק 

לא  הם  ולכן  מסוים,  מסוג  לביטויים  רק  רלוונטיים  אלה  איסורים  העונשין.198  בחוק 

)"העובדה שהתחום   )31.12.2003 5 )פורסם בנבו,  נ' נעמה,  185147/03    אנת  190  ראו למשל, בש"א )שלום ת"א( 

הווירטואלי-המשפטי נמצא בראשיתו היחסית אין פירושה שמדובר בעולם פרוץ או בשטח הפקר"(; ת"א )מחוזי 

ת"א( 2433/07 עיריית אריאל נ' וואלה תקשורת בע"מ )פורסם בנבו, 18.1.2009(; ע"ח )מחוזי מר'( -26227-05

17    מדינת ישראל נ' טריגר )פורסם בנבו,23.7.2017(. 

191  סעיף 6 לחוק איסור לשון הרע.

192  שם, בסעיף 15.

193  ראו: "חקירה והעמדה לדין בעבירה לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

4.1107, פסקה 9 )התשס"ו(. אחד המקרים הבודדים בהם הוגש כתב אישום בגין עבירת לשון הרע הייתה פרשת 

קסטנר – ע"פ 232/55 היועץ המשפטי לממשלה נ' גרינוולד, יב 2017 )1958(.

194  פירוט נוסף בנושא זה מצוי להלן במסגרת המלצות תת-הוועדה בעניין הדין הפלילי. 

195  סעיף 5 ו)5א( לחוק למניעת הטרדה מינית.

196  סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות.

197  סעיף 192 לחוק העונשין.

או  אהדה  שבח,  דברי  או  אלימות,  מעשה  לעשיית  קריאה  "המפרסם  כי  קובע  העונשין  לחוק  144ד2)א(  סעיף    198

עידוד למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו )בסעיף זה – פרסום מסית(, ועל פי תוכנו של הפרסום המסית 

והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות, דינו – מאסר חמש שנים"; סעיף 144ב 
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אלה  את  רק  אלא  פוגעניים,  פרסומים  של  האפשרית  הרחבה  הקשת  את  מכסים 

שהמחוקק קבע לגביהם שטמונה בהם פגיעה כה קשה בזכויות שהיא מצדיקה איסור 

פלילי או שהם עלולים להביא למעשה אלים. בנוסף, נציין את העבירה של העלבת 

עובד ציבור,199 אשר רלוונטית רק לקבוצה המסוימת של עובדי הציבור, ונועדה להגן 

על תפקודו התקין של השירות הציבורי. כמו כן, עבירה זו כשלעצמה מעוררת קשיים 

השפעתה  בשל  בעיקר  סגל,  בפרשת  לאחרונה  שוב  הדגיש  העליון  המשפט  שבית 

היא  זה  בהקשר  דומה  עבירה  ונציגיה.200  השלטון  רשויות  על  ביקורת  על  המצננת 

עבירת זילות בתי המשפט, האוסרת "פרסום דברי גידוף נגד שופט או דיין" במטרה 

"להחשיד או לבזות את דרכי השפיטה".201 

עבירה נוספת היא עבירת הטרדה באמצעות מתקן בזק,202 אולם היא איננה חלה בפועל 

על פרסומים המופצים לקהל הרחב ברשתות חברתיות, ומתמקדת בהטרדה באמצעים 

ספציפיים, ולכן איננה מותאמת לתופעה של פרסומים פוגעניים הקיימת היום. 

במצב דברים זה בחנו חברי ועדת המשנה לענייני המשפט את הדרכים להתאמת הדין 

לסעד  ויעיל  מהיר  מנגנון  כאמור  המצריכים  הטכנולוגיים,  לשינויים  הקיים  האזרחי 

אפקטיבי. כמו כן שקלו חברי ועדת המשנה האם יש מקום לתת מענה בדין הפלילי 

האדם  בכבוד  ממשית  לפגיעה  הגורמים  פרסומים  של  ביותר  הקיצוניות  לתופעות 

ובשלוות חייו. 

יצוין כי במסגרת הדיון בסוגיות אלו הובאו בחשבון גם ההסדרים המשפטיים הקיימים 

במדינות אחרות בעולם המערבי )סקירה בנושא מצורפת להלן כנספח ו'(. מבדיקת 

מקיימות  עדיין  או  קיימו  המדינות שנסקרו  רוב  הוועדה  דיוני  בעת  כי  עלה  הנושא 

דיונים להתמודדות עם התופעה באמצעות התאמת חקיקה פלילית או אזרחית קיימת 

לחוק העונשין קובע כי ")א( המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, דינו - מאסר חמש שנים. )ב( לענין סעיף 

זה, אין נפקא מינה אם הפרסום הביא לגזענות או לא ואם היה בו אמת או לא". בהקשר זה ראו למשל ע"פ 2831/95 

הרב עידו אלבה נ' מדינת ישראל, נ )5( 221 )1996(; בג"ץ 2684/12  התנועה לחיזוק הסובלנות בחינוך הדתי נ' 
היועץ המשפטי לממשלה )פורסם בנבו, 9.12.15(.

199  סעיף 288 לחוק העונשין: "המעליב בתנועות, במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין דתי 

או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, 

דינו - מאסר ששה חדשים".

200  ראו עניין סגל, לעיל ה"ש 139.

201  סעיף 255 לחוק העונשין. הסעיף קובע עוד כי "ביקורת כנה ואדיבה לטיב החלטתו של שופט או דיין בדבר שיש בו 

עניין לציבור לא תהא עבירה לפי סעיף זה".

202  סעיף 30 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1981.
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ספציפיים  הסדרים  הכוללים  חדשים  חוקים  נחקקו  כבר  ובחלקן  החדשה,  למציאות 

צווים  מתן  גם  מאפשרים  אלו  מהסדרים  חלק  ברשת.  פוגעניים  לפרסומים  ביחס 

שיפוטיים להסרת תכנים במקרים חמורים, לרוב כאשר הפנייה להסרה נעשית על 

ידי גורם מדינתי. יצויין כי חלק מהחוקים שנחקקו נמצאו כלא חוקתיים על ידי בתי 

המשפט של אותן מדינות, משום שהם נמצאו פוגעים בחופש הביטוי במידה שהיא 

מעבר לנדרש. כמו כן, מדינות רבות שמות דגש על הפן החינוכי בחקיקה, ומחייבות 

את בתי הספר לקבוע מדיניות וכלים הולמים על מנת להתמודד עם התופעה ביחס 

לתלמידים. 

 היבט נוסף אליו התייחסה ועדת המשנה היא עמדת המשפט העברי. במסגרת הדיונים 

הופיעו בפני חברי הוועדה מומחים שהבהירו את העמדות השונות בהלכה היהודית 

ביחס למתח שבין חופש הביטוי לשמירה על כבוד האדם ופרטיותו. מסקירה זו עלה 

כי גם המשפט העברי מכיר בחשיבותה של ההתבטאות החופשית, אולם עקב הבנת 

עוצמתה והשלכותיה, גם בהלכה נקבעו מגבלות מסוימות, בעיקר בכל הנוגע לאיסורים 

על רכילות, לשון הרע, ונבלות פה.203 עם זאת, ההלכה מכירה גם בקיומו של "לשון 

נזק  פוגעני עלול להיגרם  ובמצבים בהם בשל אי-פרסום של תוכן  הרע לתועלת", 

לאדם שלישי - הוטל חיוב לאומרם.204 

בהתאם לכל האמור, יוצגו להלן ההמלצות בתחום המשפטי.

3. המלצות בתחום המשפטי

3.1 מנגנונים להסרת פרסומים פוגעניים מרשת האינטרנט

כפי שהוצג לעיל, מהדיונים במליאת הוועדה וכן בוועדת המשנה לענייני משפט עלה 

כי קיימת חשיבות מיוחדת בבחינת כלים להסרת הפרסומים הפוגעניים ברשת. זאת, 

תוך תשומת לב לפגיעה בחופש הביטוי שעלולה להיגרם כתוצאה מהסרת פרסום, 

להבדיל ממתן סעד אחר )כגון פיצוי(. אמנם, כפי שהוצג בפרקים הקודמים,205 קשה 

להבטיח שתוכן מסוים יימחק לחלוטין מהרשת, ולכן ייתכן שהתועלת שבהסרה תהא 

203  ראו דברי הרמב"ם בנספח ז': "האיזון בין חופש הביטוי ובין הזכות לשם טוב ולפרטיות במשפט העברי". להרחבה 

ראו את חוות הדעת המלאה: "האיזון בין חופש הביטוי ובין הזכות לשם טוב ולפרטיות" 3 )חוות דעת של היחידה 

למשפט עברי, משרד המשפטים, 30.1.2019(.

204  ראו שם, חוות הדעת המלאה, בעמ' 11.

205  ראו להלן את פרק ב. 
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זה תהיה תועלת, לפחות במידה  כי לכלי  נראה  הוועדה  זאת, לעמדת  מוגבלת. עם 

מסויימת, וזאת בין היתר בשים לב לכך שלפי דוברים שונים שהופיעו בפני הוועדה 

הנפגעים  שמרבית  העיקרי  הסעד  זהו  כי  נראה  פוגעניים,  פרסומים  של  כנפגעים 

מעוניינים בו. 

אם כן, חלק משמעותי של דיוני ועדת המשנה התמקדו בכלים השונים האפשריים 

היא  כן, השאיפה  על  באימוץ חלקם.  החוקתיים  גם בקשיים  כמו  להסרת פרסומים, 

הביטוי,  בחופש  לנדרש  מעבר  פגיעה  ללא  כאמור  כלים  שיקנו  מנגנונים  ליצירת 

ושבמקביל יענו גם על הצורך בטיפול מיידי ויעיל.

3.1.1 עיגון הסדר הודעה והסרה בחקיקה

ועדת המשנה ממליצה על עיגון בחקיקה של מנגנון "הודעה והסרה", כלומר פטור 

מאחריות אזרחית לספק תוכן בגין פרסום מעוול אותו לא פרסם בעצמו, אם פעל 

בהתאם להסדר שנועד לאפשר הסרה – וזאת ללא צורך בניהול הליך משפטי ארוך 

נתח  של  להסרתם  מענה  לתת  שעשויים  הכלים  אחד  הוא  זה  כלי  כי  יצוין  ויקר. 

משמעותי מהפרסומים הפוגעניים המצדיקים הסרה. 

ההסדר המוצע יפורט להלן, ובעיקרו מבוסס על ההסדר שהופיע בהצעת חוק מסחר 

דיוני  במסגרת  אלקטרוני"(.  מסחר  חוק  "הצעת  )להלן:  התשס"ח-2008  אלקטרוני, 

וועדת המשנה ודיוני הוועדה, הוסכם כי עקרונות ההצעה האמורה נכונים ככלל גם 

היום, אולם יוצע לבחון בעת ניסוח ההסדר המפורט האם נדרשות התאמות מיוחדות 

בהקשר לפלטפורמות חדשות, שלא היו קיימות בעת ניסוחם. כמו כן, כפי שיוצג כאן, 

מוצעות כבר כעת התאמות מסוימות. 

שירותי  ספק  אלקטרוני,  מסחר  חוק  שבהצעת  להסדר  בדומה  כי,  מוצע  לפיכך, 

אינטרנט לא יישא באחריות אזרחית בשל מתן שירות אירוח, בהתקיים שלושה תנאים 

מצטברים: )1( הספק לא ידע במועד העלאת המידע לרשת התקשורת האלקטרונית 

)2( מפיץ המידע לא פעל מטעמו של  כי תוכן המידע או הפצתו מהווים עוולה;206 

)3( הספק פעל בהתאם לדרישות ההסדר לאחר  ולא היה נתון לשליטתו;207  הספק 

קניין  זכות  הפרת  או  עוולה  מהווים  הפצתו  או  המידע  תוכן  כי  תלונה  שהתקבלה 

רוחני.208 

206  סעיף 10)א()1( להצעת חוק מסחר אלקטרוני. 

207  שם, בסעיף 10)א()2(.

208  שם, בסעיף 10)א()3(.
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לפי ההסדר המוצע, עם קבלת התלונה על הספק לשלוח הודעה למפרסם ולהודיע 

על הבקשה להסיר את המידע או לחסום את הגישה אליו. אם הובעה הסכמה להסרת 

הפרסום הפוגעני, יוסר הפרסום בהקדם האפשרי. ההנחה העומדת בבסיס הסדר זה 

רבים הסרת  ולפיכך במקרים  להימנע מהליכים משפטיים,  יעדיפו  היא שמפרסמים 

הפרסום תיעשה בהסכמה. עם זאת, יש לקוות כי במקרים בהם קיימת הצדקה להמשך 

הפרסום על אף הפגיעה העלולה להיגרם על ידו, יתנגד המפרסם להסרתו ובמצבים 

נוספת  סיבה  המשפט.  לבית  בפניה  הסעד  את  הנפגע  ימצא  יותר,  המורכבים  אלה, 

לקידום הסדר זה היא העובדה שבדיוני הוועדה עלה כי לעיתים עשויים מפרסמים 

להתחרט לאחר הפרסום על תוכנו או סגנונו. זאת, במיוחד במקרים בהם המפרסם 

פונה אליהם ומסביר מהי הפגיעה שנגרמה לו. פניה להסרת הפרסום בהסדר המוצע 

יכולה לספק מענה בהקשר זה. זאת, לצד המנגנון לפיו הגוף יוכל לסייע לתיווך בין 

המפרסם לנפגע בנסיבות המתאימות. נוכח הפגיעה המצומצמת יותר בחופש הביטוי 

בהסדר הזה ביחס להסדרים אחרים בהם הפניה להסרת תוכן נעשית ללא מעורבות 

המפרסם, קיימת חשיבות לקידום כלי זה ככלי מועדף.

ככל שהובעה התנגדות להסרת התוכן, ברירת המחדל היא שמארח התוכן לא יפעל 

תושג  לא  אם  נזיקית.  מאחריות  פטור  כאמור  יהיה  זה  ובמקרה  הפרסום,  להסרת 

יהיה להסיר את הפרסום רק באמצעות צו בית המשפט,  ניתן  הסכמה בין הצדדים, 

בהליך מתאים שייקבע.209 

3.1.2 פנייה לספקיות התוכן בבקשת הסרה 

בהמשך להמלצה לייחוד הטיפול בנושא פרסומים פוגעניים ברשת בידי גוף לאומי, 

מוצע כי הגוף יוכל בין היתר לסייע לנפגעים בכל הקשור להסרת תוכן בפניה לספקיות 

התוכן - וזאת בשני אפיקים שיפורטו להלן. 

בעצמו  לפנות  הנפגע  בידי  יסייע  הגוף  במסגרתו  מנגנון  לבנות  מוצע  ראשית, 

לספקיות השירות ולבקש מהן להסיר תוכן פוגעני. במסגרת זו, מי שרואה עצמו נפגע 

מפרסום מסוים יוכל לקבל הדרכה מטעם נציגי הגוף בנושא הפנייה לספקיות התוכן; 

הגוף ינגיש עבור הנפגע את כללי השימוש הרלוונטיים של הספקיות ואת הדרכים 

המקוונות בהן ניתן לפנות בבקשה להסרת התוכן – ובמקרים מתאימים אף ילווה את 

הנפגע באופן מלא עד לקבלת מענה.

לספקיות  יפנה  מטעמו,  גורם  או  עצמו,  הגוף  המתאימים,  במקרים  כי  מוצע  שנית, 

209  ראו המלצה מס' 3.1.3  להלן.
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מטעם  שכזו  פנייה  שלהן.  השימוש  כללי  לפי  האסור  תוכן  פורסם  כי  וידווח  התוכן 

הגוף המדינתי תתבצע בהינתן שהתוכן הנדון פוגע באופן חמור בנושא הפרסום ורק 

אם הוא עולה, לדעת נציגי הגוף המדינתי, כדי עבירה פלילית לפי הדין הישראלי, 

וכאשר אין אפשרות, בנסיבות העניין, לפעול בדרכים חלופיות, כגון הדרכת הנפגע 

לפנות בעצמו לספקית השירות המקוונת, פעילות גישור בין הפוגע לבין הנפגע או 

ציבורי  אינטרס  קיים  העניין  בנסיבות  אם  אלא  ייעשה  לא  הדיווח  כן,  כמו  כדומה. 

להסרת הפרסום ואם התועלת שבהסרת הפרסום עולה על הפגיעה בחופש הביטוי 

לפגיעה  ממשי  חשש  קיים  בהם  קיצוניים,  במקרים  לכך,  בנוסף  כך.  עקב  שתיגרם 

לפנות  רשאי  יהיה  הגוף  כי  מוצע  הפרסום,  מושא  של  בבטחונו  או  בשלומו  חמורה 

לספקיות גם אם הפרסום לא יהווה עבירה פלילית. בהקשר זה, יודגש כי לדעת חברי 

הוועדה לא ראוי ליצור ביזור של פניות לספקיות השירות מטעם גורמים מדינתיים 

וכן יקשה  שונים, משום שביזור כאמור יקשה על פעילות אחידה ושוויונית בעניין, 

במיוחד,  קשה  תהיה  הפגיעה  בהם  חריגים,  במקרים  הספקיות.  מול  ההתנהלות  על 

מוצע לגבש מנגנון במסגרתו יפנה גורם מוסמך המייצג את הגוף הייעודי הנדון לבית-

המשפט המוסמך בבקשה לקבלת צו שיורה על הסרת התוכן, הגבלת גישה אליו או 

סינונו מתוצאות החיפוש – ועל כך ראו ההמלצה להלן. 

אל מול הסמכויות הרחבות המוצעות עבור הגוף הייעודי בסוגיות החינוך וההסברה 

נרחבות  זהירות בכל הקשור למתן סמכויות  יש מקום לנקוט משנה  כי  לעיל, מובן 

שתוצאתן תהיה הסרת פרסומים או צמצום החשיפה אליהם. זאת, בשל החשש הברור 

מפגיעה בחופש הביטוי של המפרסמים, בחופש ה"גלישה" של משתמשי האינטרנט 

כן, כאשר תינקטנה פעולות שתוצאתן  וכן בחופש פעולתן של ספקיות התוכן. על 

תהיה הסרת פרסומים או צמצום החשיפה אליהם, בין במסגרת מנגנון בקשת ההסרה 

מהספקית ובין במסגרת פניית הגוף לבית המשפט )ראו להלן(, ראוי שפעולות אלה 

תהיינה שקופות לציבור הרחב – בדרך של פרסום מידע נגיש על אודות מספר הפניות 

לגבי תכנים אסורים, תוצאת הפניות וסוגי העברות הפליליות לכאורה המגולמות בכל 

אחד מהפרסומים שבגינם נעשתה פנייה. 

3.1.3 הסמכת בית משפט להסרת תכנים או לצמצום חשיפה אליהם במקרים 

המתאימים

ועדת המשנה לעניינים משפטיים וכן מליאת הוועדה הקדישו ישיבות רבות לנושא 

של הסרת תכנים בצו בית משפט. מדובר בסעד שהנפגעים לרוב מעוניינים בו בראש 

ובראשונה, ויש בכוחו לצמצם באופן משמעותי את הפגיעה בהם. מצד שני, מחיקת 
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פרסום עלולה לפגוע בחופש הביטוי, לעיתים באופן קשה. בנוסף, מדובר בסעד מהיר 

הניתן בטרם נעשה בירור הדומה באופיו לבירור הנעשה במסגרת תביעה אזרחית או 

פלילית.210 בסוגיה זו מתחבטות גם מדינות רבות בעולם, וההסדרים החדשים שאומצו 

לייצר  מקום  שיש  החברים  בין  הוסכם  זה.211  בנושא  הדילמה  את  מבטאים  בחלקן 

יאפשר  זה  הליך  צו להסרת תוכן.  ומהיר בבית המשפט למתן  בחקיקה הליך עיקרי 

לאדם הנפגע, או לאחראים עליו, לפנות לבית המשפט בבקשה כאמור במקרים של 

פגיעה קשה המצדיקה שימוש בכלי מיוחד זה, ולא רק בכלים ה"רכים" יותר שהגוף 

יציע, או בכלים הרגילים של תביעה אזרחית. כמו כן, לעמדת חברי הוועדה יש מקום 

ליצירת הליך דומה בשם המדינה, כפי שיפורט להלן. עם זאת, בשל פוטנציאל הפגיעה 

וכדי שלא לצנן את השיח החופשי באינטרנט, הוסכם שסעד מעין  בחופש הביטוי, 

ומבחנים  פגיעה ברורה וממשית ובהתאם לאיזונים  נכון שיהיה רק במצבים של  זה 

שייקבעו בחוק. 

על פי המלצת הוועדה, האפשרות לפנות לבית המשפט המוסמך לצורך קבלת סעדים 

של הסרת תכנים או צמצום החשיפה אל התכנים בדרכים אחרות, תינתן גם לנפגע 

וגם למדינה, הכל כמפורט להלן:

המסלול הראשון הוא המסלול הפרטי, שבו אדם הרואה עצמו כנפגע ישירות מפרסום 

פוגעני, וכן הורהו של קטין, אפוטרופוס או גורם מטפל אחראי במקרה של חסר ישע, 

יוכל לפנות לבית-המשפט בבקשה לקבלת סעד מחייב שיופנה למפרסם או לספקית 

השירות המקוונת. הוועדה ממליצה על קביעת הסדר לפיו אדם הסבור כי יש בפרסום 

מסוים כדי להביא לפגיעה ממשית בבטחונו של אדם, כלומר בגופו או בנפשו, יוכל 

לפנות לבית-המשפט בבקשה לקבלת סעד. בית-המשפט יוסמך להורות על הסרת 

הפרסום או צמצום החשיפה אליו כאמור לאחר שמצא כי יש בהמשך הפרסום כדי 

לפגוע באופן ממשי בגופו או בנפשו, לאחר שבחן את התקיימות המבחנים והאיזונים 

שיוגדרו לכך, כפי שמוסבר בהמשך. 

המסלול השני הוא המסלול המדינתי, שבו הגוף הייעודי שירכז את הטיפול בנושא, או 

גורם מדינתי שייצג את הגוף הייעודי, יוסמך לפנות לבית-המשפט בבקשה לקבלת 

210  סוגיית האפשרות למתן סעד ביניים מהיר וזמני למניעת פרסום בשל פגיעה בשם הטוב נידונה בפסק דין אבנרי 

נ' שפירא, לעיל ה"ש 152. באותו מקרה עמד בית המשפט העליון על הקשיים הנובעים ממתן סעד כאמור ללא 
השלמת ההליך המשפטי כולו, ובין היתר בחינת ההגנות המופיעות בחוק, בשל הפגיעה בחופש הביטוי.

211  ראו את נספח ו' אשר בו סקירת ההסדרים המשפטיים הקיימים לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת האינטרנט 

במשפט המשווה.
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סעד מחייב שיופנה למפרסם או לספקית השירות המקוונת. בשים לב לכך שבמקרה 

זה המדינה היא היוזמת של ההליך והפונה לבית המשפט, מוצע לקבוע כי במסלול 

זה תוקנה סמכות לגורם המדינתי לפנות לבית-המשפט - במקום או לצד הנפגע - 

בבקשה להסרת תוכן מסוים או צמצום חשיפתו, רק במקרים בהם יש בפרסום בכדי 

לפגוע באופן ממשי בבטחונו של אדם. 

בהקשר זה התבססה ועדת המשנה על המקרים הרלוונטיים לענייננו שנכללו בהצעת 

החוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ו-2016 )להלן: 

"הצעת חוק הסרת תוכן"(.212 

תנאי נוסף שנדון רבות בדיוני ועדת המשנה וכן במליאת הוועדה הוא לעניין הדרישה 

יהווה עבירה פלילית. בנושא זה נחלקו  שפרסום התוכן שמבקשים לגביו צו הסרה 

הדעות: 

חלק חברי הוועדה סברו כי אין הצדקה לכלול תנאי מעין זה באף מסלול, שכן הפגיעה 

אינה  זה,  מסוג  צווים  להוצאת  ההצדקה  בבסיס  העומדת  מפרסום,  הנגרמת  באדם 

משום  המדינה,  ידי  על  פנייה  ולעניין  פלילית,  עבירה  של  לקיומה  עניינית  קשורה 

שראוי לעמדתם שהמדינה תגן על אזרחיה הנפגעים, גם כאשר הפגיעה איננה מהווה 

עבירה פלילית. 

לעומת זאת, חברי ועדה אחרים סברו שקיומה של עבירה פלילית מהווה תנאי נדרש 

לפנייה לבית המשפט על ידי המדינה, אולם אין לכלול אותו כאשר הפניה היא של 

האזרח. זאת, מפני שאין הצדקה לפניית המדינה לבית המשפט בהגנה על אדם אלא 

כשמתקיימת עבירה פלילית, אז מייצגת המדינה את האינטרס הציבורי לעניין מעשה 

אסור שקבע המחוקק שהוא מספיק חמור כדי להוות עבירה פלילית, לעומת פניה של 

הנפגע עצמו, שמגלמת את האינטרס של האדם הפרטי בלבד. 

חלק אחר של חברי הוועדה היו בעמדה כי נכון שתנאי זה ייכלל בין המבחנים למתן 

צו בית משפט להסרת תוכן בשני המסלולים. לעניין קיומו של תנאי זה במסלול בו 

פונה המדינה, הטעמים לעמדה זו דומים לעמדה הקודמת. לעניין הצורך בקיומו של 

התנאי במסלול של פניית הנפגע, עמדה זו מבוססת על התפיסה כי לעומת הריסון 

שנוקטת המדינה ביוזמה הליכים שעלולים לפגוע בחופש הביטוי, מתן פתח רחב מדי 

כדי  תוכן העולה  על הסרת  יורה  כי הצעת החוק התייחסה לאפשרות שבית-המשפט  יצוין  212  להשלמת התמונה 

עבירה פלילית אשר נשקפת ממנו מסוכנות לביטחון המדינה, ביטחון הציבור או ביטחונו של אדם. לענייננו הנדון 

כאן, רלוונטי החלק בהצעת החוק המתייחס למסוכנות לביטחונו של אדם. 
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לפניות של פרטים לצווי הסרת תוכן עלול להביא להצפה של פניות לא מוצדקות 

ולהשתקת השיח. 

יוסמך  בית-המשפט  כי  מוצע  המשפט,  לבית  לפניה  הראשוניים  התנאים  על  נוסף 

להורות על סעד כאמור רק לאחר שיבחן את נחיצותו של הסעד בדבר הסרת הפרסום 

או צמצום החשיפה אליו; יבחן האם במסגרת הסעד המבוקש עלול להיות מוסר או 

מוגבל גם תוכן נוסף שהוא לגיטימי "ביטוי מוגן"; יבחן האם ניתן לבחור סעד חלופי 

לסעד המבוקש שפגיעתו בחופש הביטוי וחופש השימוש ברשת – פחותה; וכן יבחן 

האם יש עניין לציבור בהמשך הפרסום )לדוגמה – אם מדובר בפרסום בעניינו של 

נבחר ציבור או עובד ציבור בכיר(, שאז נקודת האיזון תוסט לכיוון הותרת הפרסום 

על כנו. במסגרת האיזונים, יהיה מקום להעניק הגנה מיוחדת לקטינים, בשל פגיעותם, 

לצד היעדר עניין ציבורי של ממש בהמשך הפרסומים, במרבית המקרים.

ותנאים  מגבלות  האמור  ההליך  יוסדר  שבו  החוק  במסגרת  לקבוע  יש  כי  מובן 

נוספים, תוך בחינת היקף המגבלה המוטלת בכל צו וצו, הפגיעה בחופש הביטוי של 

המפרסם ושל הציבור, חופש הפעולה של ספקית השירות המקוונת וחופש ה"גלישה" 

הזכויות  בין  הקיימים  העדינים  לאיזונים  לב  בשים  זאת,  האינטרנט.  משתמשי  של 

המתנגשות כאן, כפי שהוזכר בתחילת פרק זה. 

סעדים  להעניק  בחוק  בית-המשפט  יוסמך  הנ"ל  המסלולים  שני  במסגרת  כי  מוצע 

שיופנו כלפי המפרסם, ככל שהוא מזוהה, או כלפי ספקית השירות המקוונת המארחת 

או מנגישה את התוכן הנדון, וזאת כמפורט להלן:

של . 1 מחדש  העלאה  שיאסור  צו  הפרסום,  להסרת  צו  למפרסם:  שיופנו  סעדים 

הפרסום, צו לפרסום תיקון של הפרסום, צו המורה לאפשר לנפגע זכות תגובה, 

צו המורה על פרסום התנצלות, צו המורה למשיב לא לעודד אחרים להשתתף 

בפרסום פוגעני דומה המכוון לאותו נפגע. 

סעדים שיופנו לספקית השירות המקוונת: צו להסרת הפרסום, צו להגבלת גישה . 2

אל הפרסום, ולעניין מנוע חיפוש- צו לסינון הפרסום מתוצאות החיפוש. 

חברי הוועדה סבורים כי נכון לקבוע בחוק הוראות להבטחת קיומו המהיר של ההליך 

להורות  ראוי  כי  שסבר  במקרים  לבית-המשפט,  לאפשר  מנת  על  וזאת  המשפטי, 

על הסרת הפרסום או צמצום החשיפה אליו, לצוות על כך בטרם יתפשט הפרסום 

וישוכפל. עוד מוסכם על חברי הוועדה כי ההליכים המשפטיים האמורים יהיו שמורים 

דרכי  כגון שיפור  יותר,  ה"רכים"  לעיל,  למקרים שבהם המנגנונים האחרים שנדונו 
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הפניה לספקי התוכן, עיגון מנגנון הודעה והסרה וכן סיוע של הגוף בתיווך בין הנפגע 

למפרסם – לא יספקו מענה הולם להגנה על ביטחונו של הנפגע, וכי הפגיעה במושא 

בחופש  משפטית  התערבות  למניעת  האינטרס  על  עולה  העניין  בנסיבות  הפרסום 

הביטוי באינטרנט.

יצוין כי קיימת חשיבות מיוחדת בהפעלת הליך זה באופן מהיר ונגיש לציבור. כמו 

כן, נוכח צורך זה והאיזון הרגיש בין הזכויות המתנגשות, מוצע כי יתקיימו הכשרות 

בהליכים  הטיפול  על  אמונים  שיהיו  המדינתי  הגוף  ולמייצגי  לשופטים  מיוחדות 

החדשות  לטכנולוגיות  בנוגע  השופטים  לכלל  הרצויה  להכשרה  מעבר  זאת,  אלה. 

ולהשלכותיהן על המשפט. 

הליך הסרת תכנים בצו בית משפט יהיה הליך אזרחי או מנהלי שבאופן טבעי יתנהל 

בין שני צדדים – הנפגע והמפרסם, ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין. עם זאת, מובן 

כי בהתאם לכללים הנוהגים במשפט אזרחי, יוכל בית המשפט, במקרים הקיצוניים 

בהם מדובר בפרסום שיש בו כדי לסכן באופן ברור את ביטחונו של אדם, ליתן סעד 

ארעי דחוף, כדי למנוע את המשך הפגיעה ואת המשך התפשטות הפרסום במרחב 

הרשתי, אף ללא שמיעת עמדתו של המפרסם, ובלבד שתינתן הזכות למפרסם להביע 

את עמדתו מייד לכשיתאפשר הדבר. נוסף על כך, ייתכנו מקרים שבהם תהיה מניעה 

של ממש לזמן להליך את המפרסם, למשל אם הוא נמצא מחוץ לישראל. 

זה, ולאור המלצת הוועדה לעיל לקביעת סעדים חדשים בדבר הסרת תוכן  בעניין 

פוגע, ולתפקיד הגוף המוצע באותו עניין, בחנה הוועדה את האפשרות להצבת דרישה 

בגין  סעד  לקבלת  המשפט  לבית  לפניה  מוקדם  כתנאי  לגוף  פניה  הליך  מיצוי  של 

טיפול  של  מהיר  הליך  ולאפשר  המשפט  בתי  של  הצפה  למנוע  כדי  זאת  הפגיעה. 

בפגיעה. עם זאת, הועלו במהלך הדיונים דעות לפיהן מדובר בפגיעה בזכות לגישה 

לערכאות וכן שמדובר בתקדים בעייתי. לפיכך מומלץ שהפניה לגוף לא תהווה תנאי 

לפנייה לבית המשפט, כאשר לבית המשפט הסמכות לדחות את הבקשה אם יראה כי 

לא נעשתה פניה לגוף על אף שבנסיבות העניין מענה מספק היה יכול להינתן על ידו. 

המאפיין  כי  עולה  הוועדה  בפני  שהוצגו  מהדברים  הערבי,  למגזר  באשר  כי  יצויין 

יותר  נמוכה  נגישות  הוא  האוכלוסייה  יתר  לעומת  זו  קבוצה  של  העיקרי  הרלוונטי 

לאינטרנט ולמחשב בבית – לצד היקף שימוש גבוה בסלולרי. על כן, מומלץ כי הכלים 

השונים הקיימים כיום, וכן הכלים מוצעים, יופיעו בשפה הערבית ויכוונו לציבור זה. 

מומלץ להביא היבט זה בחשבון, ולוודא כי כלל המידע והפרוצדורות השונות, כגון 
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הזנת טפסים אינטרנטיים, תהא זמינה ונוחה לגלישה בסלולר.213 

תקשורת  ברשת  משתמש  של  מידע  פרטי  חשיפת  חוק  בהצעת  תמיכה   3.2
אלקטרונית, התשע"א-2011 214

במסגרת הדיונים, חברי ועדת המשנה בחנו הצעות חוק קיימות הרלוונטיות בנושא. 

לאחר דיון בסוגיה, הוסכם להמליץ על קידום הצעת החוק המבקשת לעגן בחקיקה 

אזרחית.215  עוולה  לכדי  העולה  תוכן  פרטיו של מפרסם  את  לחשוף  את האפשרות 

מסגרת  אין  כי  הכריעה  רמי מור,216 שכאמור  פרשת  בעקבות  גובשה  זו  חוק  הצעת 

אזרחי,  הליך  במסגרת  אנונימי  מפרסם  של  פרטיו  חשיפת  את  המאפשרת  דיונית 

וקראה להסדרת הנושא בחקיקה. אף שהתופעה של פרסומים אנונימיים מצומצמת 

המפרסמים  שרוב  לכך  המביאות  החברתיות,  הרשתות  התפתחות  בשל  כיום  יותר 

יתבטאו בשמם, הוועדה סבורה כי יש מקום לתת מענה בדין לסוגיה זו, כפי שהמליץ 

בית המשפט לעשות במסגרת פסיקה זו כבר לפני כעשור. 

מטעם  בנושא  מפורט  מכתב  המשפטים  לשרת  נשלח   2016 בספטמבר  בהתאם, 

זכויות  בין  מאזנת  החוק  הצעת  הוועדה,  לעמדת  כי  צוין  זה  במכתב  הוועדה.217 

ואינטרסים רבים שיש לשקול בסוגיה. עם זאת, מוצע לשקול להוסיף לנוסח הצעת 

החוק שיקולים חוקתיים שיבנו את שיקול הדעת של בית המשפט בבואו לבחון את 

הבקשה לחשיפת זהות המפרסם. כמו כן, מוצע להבנות את הליך ההיוועצות בו בית 

המשפט מסתייע במומחים שונים במסגרת פעולות הזיהוי במסגרת ההליך, תוך מתן 

תשומת לב לשאלת העלויות. מעבר לכך, מוצע לשקול לקבוע הגנה על ספקי התוכן 

בנוסף,  פרטים.  לחשיפת  צו  ניתן  בהם  במקרים  למפרסם  ביחס  פרטים  מסרו  אשר 

ביחס לסעיף 7)א( בהצעת החוק, הקובע כי בית המשפט לא יקבל טענת התנגדות של 

מפרסם לחשיפת זהותו אם השתכנע כי זכותו של המבקש בעניין זה תיפגע, בין היתר 

עקב היעדר האפשרות לחקור חקירה נגדית, מוצע לאפשר לבית המשפט לשקול כל 

מקרה לגופו, ולקבל את טענת ההתנגדות של המפרסם במקרים שיצדיקו זאת. 

יצויין כי בתחילת שנת 2019 נחקק תיקון לחוק זכויות יוצרים, הכולל הסדר למתן צו 

לעניין  הבאים  הפרקים  בתתי  המוצעות  ועוד  סיוע  ברשת,  אוריינות  תוכניות  להנגשת  גם  רלוונטית  זו  המלצה    213

ההמלצות בתחום התקשורת וכן בתחומי החינוך, הרווחה והאתיקה. 

214  להלן: חוק חשיפת פרטי מידע של משתמש. 

215  תזכיר הצעת חוק חשיפת פרטי מידע של משתמש ברשת תקשורת אלקטרונית, התשע"א-2011. 

216  עניין מור, לעיל ה"ש 6. 

217  מכתב לשרת המשפטים איילת שקד מיום 20.9.2016 )מצ"ב כנספח ה'(. 
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החושף את פרטיו של גולש אנונימי, אשר מבוסס בעיקרו על המתווה של הצעת חוק 

חשיפת פרטי מידע של משתמש.218 לעמדת הוועדה, אין הצדקה לקיומו של הסדר אך 

ורק לגבי הפרת זכויות יוצרים, ויש מקום לקדם הסדר דומה לעניין עוולות אזרחיות 

ביחס לפרסומים פוגעניים. 

3.3 עבירות פליליות 

וכן במליאת הוועדה נדונה השאלה אם  דיוני ועדת המשנה לענייני משפט  במהלך 

יש מקום להמליץ על ביטול העבירה הפלילית של איסור לשון הרע. במהלך הדיונים 

הוסכם כי עבירה זו מגלמת פגיעה  ממשית בחופש הביטוי, וכי היא מעלה קשיי יישום 

ניכרים. כן נטען שהעבירה רחבה מדי משום שהיסוד ההתנהגותי שלה עמום, ואינו 

ממקד את העבירה בפגיעות חמורות או קשות במיוחד אלא מאפשר את תחולתה על 

כל פרסום מבזה ומשפיל. 

בשל הקושי האמור, קבע בית המשפט העליון שיש לפרש את העבירה באופן הדורש 

וכי לא חלה הלכת הצפיות,219  "כוונה לפגוע",  היסוד הנפשי של  להוכיח שמתקיים 

מה שמצמצם במידה במסוימת את תחולתה. מצד שני, הגנת "אמת דיברתי" עלולה 

לגרום למשפט להפוך לבמה לביוש יתר של הנפגע, גם אם בהליך הספציפי הגנה זו 

נטענת אך למעשה אינה מתקיימת. יצוין עוד כי על רקע הקשיים האמורים, בעבירה 

עדיין  קיימות  דומות  פליליות  שעבירות  הגם   220. נדירות  לעתים  שימוש  נעשה  זו 

היא  רבות  במדינות  כיום  והמגמה  ישנים  בסעיפים  מדובר  בעולם,  שונות  במדינות 

לפעול לביטולן .221 לפיכך הובעה עמדה על-ידי חלק מחברי הוועדה כי יש לבטל את 

העבירה הפלילית בחוק איסור לשון הרע. 

218  חוק זכות יוצרים )תיקון מס' 5(, התשע"ט-2019 )ס"ח 2777(. 

219  הלכת הצפיות, המעוגנת בסעיף 20)ב( לחוק העונשין, קובעת כי במקרה בו ניתן היה לראות מראש את התרחשות 

כוונה  להוכיח  הצורך  את  מייתר  כן, הדבר  על  לגרמן.  ככוונה  ייחשב  לוודאי, הדבר  קרובה  התוצאות כאפשרות 

ממשית במקרה המסוים. 

220  ראו הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.1107, לעיל ה"ש 193, שם. שני המקרים הבולטים ביותר שבהם נעשה 

שימוש בעבירה של לשון הרע הם פרשת קסטנר )עניין גרינוולד, לעיל ה"ש 193(, ו"פרשת הבלוגרים" )לפירוט 

על "פרשת הבלוגרים" ראו: בש"פ 2525/18 מדינת ישראל נ' שם טוב )פורסם בנבו, 17.4.18(. יוער כי במסגרת 

פרשה זו, בכל אחד מהאישומים בהם הואשמו הנאשמים בעבירה פלילית לפי חוק איסור לשון הרע, הם הואשמו 

גם בעבירות נוספות בגין אותה התנהגות. 

221  למשל, בניו זילנד בוטלה עבירת לשון הרע בשנת 1992 בחוק Defamation Act 1992, s. 56 ; בבריטניה בוטלה 

 ;  Coroners and Justice Act 2009, C-25, part 2, c. 3 section 73 2009 בחוק  עבירת לשון הרע בשנת 

.Defamation Act 2009, s. 4 ובאירלנד בוטלה עבירת לשון הרע בשנת 2009 בחוק
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לצד האמור, נדונה הצעה לקבוע תחת העבירה של איסור לשון הרע עבירה פלילית 

חדשה. לפי עמדת חלק מחברי ועדת המשנה, יש מקום להמליץ על עבירה פלילית 

חדשה שתיתן מענה לתופעות קיצוניות קיימות ותוכל להעניק מענה הולם לפגיעה 

הנדרשת  ההגנה  עם  איזון  תוך  חייו,  ושלוות  האדם  כבוד  של  המוגן  בערך  ממשית 

מפני פגיעה בחופש הביטוי, ובאופן המתיישב עם מגמות בחקיקה במדינות אחרות.  

ראשית,  חדשה:  פלילית  עבירה  לקביעת  מרכזיים  טעמים  שלושה  ישנם  לעמדתם, 

העבירה נועדה למקרים חמורים במיוחד בהם יש פגיעה ישירה וקשה בערך המוגן, 

מקרים המצדיקים שימוש בכלי הפלילי. שנית, העבירה המוצעת נותנת מענה למקרים 

בהם הכלים המנהליים, האזרחיים והחינוכיים לא הועילו – המפרסם חזר לסורו והפיץ 

פרסומים פוגעניים הפוגעים בשלוות חייו של האדם. שלישית, הגם שלעיתים ניתן 

לעשות שימוש בעבירות אחרות, העבירה המוצעת תיצור את התיוג הנכון למעשה 

.)naming( ולפגיעה בערך המוגן, ותסייע במתן שם לתופעה ומשכך גם לטיפול בה

בשים לב לפגיעה בחופש הביטוי ובשל שיוריות הדין הפלילי, הוצע במסגרת דיוני 

ועדת המשנה לייחד את אותה עבירה חדשה למקרים קיצוניים בלבד בהם הפרסומים 

הם פוגעניים מעצם טיבם ופורסמו בכוונה לפגוע באדם או להטרידו, ללא הסכמתו, 

של  החשיבות  הודגשה  בנוסף,  חייו.  בשלוות  במיוחד  חמורה  לפגיעה  גרמו  ובפועל 

הגנה מיוחדת על קטינים תוך יצירת איזון מתאים לאינטרס מיוחד זה. כן נדונו ההגנות 

את  הניתן,  ככל  למנוע,  מנת  על  הביטוי,  חופש  מול  איזון  ליצור  שנועדו  והסייגים 

יצירתו של אפקט מצנן על ביטויים לגיטימיים ואף רצויים, ביניהן בעניין תום לב, 

מטרה כשרה ועניין ציבורי. כמו כן, לשם צמצום הפגיעה בחופש הביטוי, הציעו חלק 

מחברי ועדת המשנה לקבוע לגבי עבירה זו הנחיות אכיפה מפורטות אשר יכוונו את 

שיקול דעת רשויות החקירה והתביעה, וזאת בפיקוחו של היועץ המשפטי לממשלה. 

ככל שהעבירה תתייחס למקרי קצה ותתוחם אליהם – פרסומים בלתי פוסקים על-

אודות אדם בכוונה לפגוע בשלוות חייו –, תוך כדי תנאים והגנות מתאימים, נדמה 
שעל אף הפגיעה בחופש הביטוי, הקשיים החוקתיים לא יהיו משמעותיים.222

כמו כן, בהקשר זה נדונה, בין היתר, השאלה האם יש לייחד עבירה מעין זו לפרסום ברשת 

222  יש להדגיש כי במדינות אחרות, חוקים שעסקו בבריונות ברשת ולא היו צרים דיו נפסלו על ידי בתי משפט חוקתיים 

2010 במחוז אולבני, ניו-יורק, נפסל  בשל פגיעה בלתי מידתית בחופש הביטוי. כך לדוגמה, חוק שנחקק בשנת 

מדי  ורחב  עמום  היותו  על  העותר  טענת  שהתקבלה  לאחר  יורק  בניו  העליון  המשפט  בית  ידי  על   2014 בשנת 

)overbroad(, ראו: ) The People V. Marquan M., 2014 W.L. 2931482 )Ct App. N.Y. 2014; חוק קנדי במחוז 

.Crouch v. Snell, 2015 NSSC 340 :נובה-סקוטיה נפסל גם הוא מנימוקים דומים
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האינטרנט בלבד, או שתחולתה לא תהיה תלוית אמצעי פרסום. חלק מהמשתתפים 

מאפייניו  עקב  בלבד  הווירטואלי  למרחב  ייעודית  תהיה  שהעבירה  ראוי  כי  סברו 

בנוסף, צמצום  לגביו.  הקיימים לבלתי אפקטיביים  הייחודיים, שהופכים את הכלים 

תחולת העבירה מטבע הדברים תגרום לפגיעה מצומצמת יותר בחופש הביטוי. מנגד, 

היו שטענו שעל העבירה להתייחס לפרסומים באשר הם, כשהמאפיינים הייחודיים 

של פגיעה ברשת יקבלו מקום בתוך יסודות העבירה. כמו כן, צוין שבקהילות סגורות 

כגון חלקים מהחברה החרדית או הערבית, נהוג פחות להשתמש ברשת אך קיימת 

תופעת שיימינג ופרסומים פוגעניים בדרכים אחרות, ולכן חשוב לספק מענה מדויק 

והולם גם למקרים אלה. 

הדעות לגבי הצורך וההצדקה להמליץ על הוספת עבירה פלילית  יודגש כי  כאמור, 

חדשה נחלקו. לעמדת חלק מחברי ועדת המשנה, על אף הניסיון לצמצם את יסודות 

העבירה, אין מקום ליצירת עבירה פלילית חדשה העוסקת בפרסומים פוגעניים, וזאת 

בין היתר משום שבפני הוועדה לא הוצגה תשתית עובדתית, ולו ראשונית, שיש בה 

להצדיק קביעת עבירה חדשה למרות קיומן של עבירות אחרות שיש בכוחן להתמודד 

עם תופעת הפרסומים הפוגעניים – קרי – לא הוצג ולו מקרה בודד שהוא חמור דיו 

כדי להצדיק העמדה לדין פלילי, אשר אינו זוכה למענה באמצעות עבירות הקיימות 

ונאכפות היום )כגון פגיעה בפרטיות, איומים, הטרדה מינית וכיו"ב(. לצד העבירות 

הפליליות הקיימות, ישנם אמצעים פוגעניים פחות, במישור האזרחי, המנהלי והחינוכי 

ומופנים כלפי  ידי קטינים  ניכר מן הפרסומים הפוגעניים מבוצעים על  )היות וחלק 

קטינים, ראוי כי הכלי החינוכי, שהוא יעיל ונכון יותר באשר לקטינים, יהיה פתרון 

מרכזי בהקשר זה(, שבכוחם להקטין את הפגיעה הנגרמת כתוצאה מפרסומים פוגעניים 

)ייחוד  זה  במסמך  הנזכרים  המוצעים  הכלים  והן  היום,  כבר  שקיימים  הכלים  הן   –

פרסומים  להסרת  מנגנונים  יצירת  ברשת;  פוגעניים  בפרסומים  הטיפול  לריכוז  גוף 

פוגעניים מרשת האינטרנט וכו'(. על כן, קביעת עבירה פלילית חדשה עומדת בניגוד 

לעיקרון השיוריות של המשפט הפלילי, לפיו יש לעשות שימוש בהליך הפלילי רק 

אותה המטרה.  בכוחו להגשים את  פוגעני פחות, אשר  בנמצא אמצעי אחר,  כשאין 

בחופש  הפגיעה  מפני  הזהירו  חדשה  פלילית  עבירה  ליצירת  המתנגדים  זאת,  לצד 

הביטוי כתוצאה מעיגונה של עבירה חדשה, שעלולה ליצור "אפקט מצנן" אף ביחס 

בניגוד למגמה המובהקת  עומדת  זו  פגיעה  ורצויים.  לגיטימיים  ופרסומים  לביטויים 

של בית המשפט העליון לצמצם גדרי עבירות פליליות הפוגעות בחופש הביטוי,223 

223  ראו למשל עניין סגל, לעיל ה"ש 139.
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ולמגמה העולמית לצמצום עבירות הפוגעות בחופש הביטוי. בנוסף, המתנגדים לעיגון 

עבירה חדשה ציינו כי יצירת עבירה חדשה תעמוד בניגוד לעקרונות יסוד נוספים של 

דיני העונשין – עקרון האחריות האינדיבידואלית )משום שעיקר הפגיעה מפרסומים 

הבוחרים  האחרים  הגולשים  בהתנהגות  אלא  המקורי  בפרסום  נעוץ  אינו  פוגעניים 

לשתף את הפרסום המקורי( ועקרון החוקיות )משום שבהגדרה קו הגבול בין הביטוי 

חדשה  עבירה  לעיגון  המתנגדים  כן,  כמו  עמום(.  יהיה  האסור  הביטוי  לבין  המותר 

התייחסו לקשיי האכיפה והנזקים הפריפריאליים שעלולים להיגרם מחקיקת עבירה 

חדשה, שכן – עמימותה האינהרנטית של העבירה תביא, בהגדרה, לקשיים באכיפתה, 

וכן לחקירות ולמעצרים מיותרים. קיים חשש ממשי שהעבירה תיושם בעיקר כלפי 

שכבות מוחלשות באופן מובהק וכלפי גורמים שאיבדו אמון במערכת אכיפת החוק 

המסורתית. 

לאור המחלוקת שהתגלעה בנוגע לנושא זה כאמור לעיל, ונוכח ההסכמה גם בקרב 

הפלילית  העבירה  כי  חדשה  פלילית  עבירה  של  בקביעתה  שתמכו  הוועדה  חברי 

המוצעת נותנת מענה למקרים החמורים ביותר ואינה אמורה לשמש כ"כלי" המרכזי 

העמדות  את  להציג  זה  בהקשר  הוחלט  פוגעניים,  פרסומים  של  בתופעה  לטיפול 

השונות בלי שהוועדה תמליץ לכאן או לכאן. 

4. סיכום הפרק

האינטרנט,  ברשת  הפוגעניים  הפרסומים  לתופעת  המשפטי  הרקע  סקירת  לאחר 

ועמידה על הכלים הקיימים היום להתמודדות עם תופעה זו בהיבט המשפטי, הוצגו 

הגוף  המתאימים,  במקרים  כי  מומלץ  ראשית,  זה.  בתחום  הוועדה  המלצות  לעיל 

עצמו, או גורם מטעמו, יפנה לספקיות התוכן וידווח כי פורסם תוכן האסור לפי כללי 

השימוש שלהן, בכפוף לעילות והמבחנים הנדרשים להצדקת פניה כאמור על ידי גוף 

שנית, מומלץ להקנות סמכות לבית המשפט, למתן  מדינתי, כפי שתואר בפרק זה. 

צו להסרת תוכן, במקרים המתאימים, בהליך עיקרי ומהיר שהנפגע או המדינה יוכלו 

ליזום. שלישית, מומלץ לעגן בחקיקה הסדר הודעה והסרה. רביעית, הוועדה ממליצה 

על קידום הצעת חוק חשיפת פרטי מידע של משתמש ברשת תקשורת אלקטרונית, 

חמישית, חלק מחברי הוועדה המליצו על ביטולה  התשע"א-2011, בשינויים קלים. 

של העבירה הפלילית שבחוק איסור לשון הרע וחלק מחברי הוועדה המליצו לבחון 

עבירה פלילית חדשה בנוגע לפרסומים פוגעניים קיצוניים אשר מותאמת לעידננו. 
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המלצות בתחום התקשורת 

פתח דבר    

זה  פרק  תקשורת.  לענייני  משנה  ועדת  היתר,  בין  הוקמה,  הוועדה  דיוני  במסגרת 

זו, בנושא הדרכים לצמצום פרסומים פוגעניים  מוקדש להצגת בחינת ועדת משנה 

שלוש  קיימה  המשנה  ועדת  התקשורת.  בתחום  אלה  פרסומים  עם  ולהתמודדות 

ועדת  זה מציג את המלצות  ועד ה-29.10.17. תת פרק  ישיבות מתאריך ה-10.9.17 

המשנה, אשר אומצו לאחר דיון במליאת הוועדה, לשיפור הכלים הקיימים בעניין.

כי על אף שבכוחה  היא  ועדת המשנה לענייני התקשורת  נקודת המוצא להמלצות 

של אכיפה משפטית לצמצם נזקים של פרסומים פוגעניים, אין ביכולתה לספק מענה 

חברתי כולל להשלכותיו הרחבות של השיח האלים ברשתות החברתיות על מרקם 

ועל  הישראלית  בחברה  ואי-הסובלנות  הקיטוב  על  בישראל,  הדמוקרטיים  החיים 

מאמצת  התקשורת  לענייני  המשנה  ועדת  זה,  בכלל  האדם.  זכויות  תפיסת  קעקוע 

את אזהרתם הברורה של דוברים שונים שהופיעו בפני מליאת הוועדה מפני משפוט 

יתר של השיח המקוון, אשר עלול לפגוע בזכותו של הציבור לחופש הביטוי, לחופש 

העיתונות ולזכות הציבור לדעת, ויהפוך לכלי להשתקת הדעה האחרת. 

לפני פירוט ההמלצות, ועדת המשנה לענייני תקשורת מבקשת להפנות את הזרקור 

אל חשיבותו החברתית של השיח המקוון ברשת, כפי שהוזכר לעיל,224 וכן למשמעות 

של אמצעי התקשורת בחברה דמוקרטית, כ"רשות חמישית" המפקחת על הממסד 

ותורמת לעידוד שיח ביקורתי על גורמי השלטון.225 בהקשר זה יוזכר כי נציגים רבים 

מעולם התקשורת שהופיעו בפני הוועדה, ביניהם נשיאת מועצת העיתונות, נציגות 

להגבלת  תביא  אשר  לחקיקה  התנגדות  הביעו  בכירים,  ועיתונאים  המועצה  חברי 

חופש הביטוי ברשת. חברי ועדת המשנה לענייני תקשורת תומכים בעמדה זו. 

המוצעים  לצעדים  משלים  כאמצעי  כי  לציין  מבקשים  המשנה  ועדת  חברי  כן,  כמו 

224  ראו לעיל בפרק א' ובפרק ב' לדו"ח.  

 .)2012(  Abdallah Hidri, The Fifth Estate: Media and ethics, 5 J. arab & MUsLIM MedIa 1,4 ראו:    225

 Lance Bennett & Alexandra Segerberg,, The Logic of להרחבה בנושא אקטיביזם במרחב המקוון ראו

Connective Action, Information, 15 coMM & soc’y, 739, 743-748 )2012(; Chriss Linder, Jess s. My-

 ers, Colleen Riggle & Marvette Lacy, From margins to mainstream: Social media as a tool for

.)2016( campus sexual violence activism, 9 .J. dIversITy In hIGher edUc. 231, 236
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על  ממליצה  הוועדה  אשר  הייעודי  הגוף  במסגרת  כי  ראוי  המלצותיהם,  במסגרת 

הקמתו כפי שהוצג לעיל ישולבו גם עיתונאים וחוקרי תקשורת אשר יוכלו להעניק 

מתובנותיהם להבטחת האיזונים הנדרשים בין הפגיעה המקוונת לבין זכות הציבור 

לחופש הביטוי. בנוסף, חברי ועדת המשנה סבורים כי קיימת חשיבות ליצירת כלים 

ציבורית  נגד פעילות  "תביעות ההשתקה", המכוונות  להתמודדות עם התופעה של 
וביקורת, אשר יוצרות במכוון אפקט מצנן על ההשתתפות בשיח הציבורי.226

להלן יוצגו מסקנותיה והמלצותיה של ועדת המשנה לענייני תקשורת, אשר אומצו על 

ידי כלל חברי הוועדה אחרי דיונים מקיפים במליאת הועדה. 

1. קמפיין ממשלתי לעידוד שיח ראוי ברשת 

בפני  הישראלי שהופיעו  האינטרנט  ואיגוד  פייסבוק  גוגל,  נציגי  דבריהם של  מתוך 

מליאת הוועדה, התוודענו לכך שקיימת בישראל פעילות מקומית מבוזרת ומועטה 

בלבד ביחס לנעשה בעולם המערבי, שמטרתה לייצר שיח נוגד פרסומים פוגעניים 

להגברת  חשיבות  קיימת  תקשורת,  לענייני  המשנה  ועדת  חברי  לעמדת  והסתה. 

זה בישראל. להלן נבקש להביא סקירה קצרה בנושא הפעילויות  הפעילות בנושא 

בנושאי  ברשת  הפוגעניים  הפרסומים  לתופעת  ביחס  השונות  במדינות  הנעשות 

ולאחר מכן תפורט ההמלצה  והמחקר על-אודותיהן,  ציבוריים,  וקמפיינים  תקשורת 

של ועדת המשנה בעניין זה. 

1.1 קמפיינים ציבוריים -רקע מחקרי ומבט השוואתי

הכולל  "שיח שנאה"  למגר  המבקשת  פעילות אסטרטגית  מתקיימת  המקוון  בעולם 

 counter“ הפצת דברי נאצה ברשתות החברתיות. המונח באנגלית המגדיר שיח זה הוא

speech“.227 מטרתו של שיח נוגד-שנאה זה, שבמהותו הינו שיח מאחד, היא לעצב 

את השיח החברתי באמצעות הפצת נורמות חברתיות סותרות, שמגדירות את שיח 

226  להסבר ביחס לתביעות השתקה ראו לעיל בפרק ההמלצות בתחום המשפטי, בעמ' 61. 

 Whitney v. California, 274 לקוח מפסק הדין המכונן )counter speech( "227  היסוד לדוקטרינת ה"דיבור הנוגד

U.S 357, 377 )1927( שניתן בשנות העשרים במאה הקודמת ביחס להגבלת ביטוי שנתפס כמסוכן, מאיים ומזיק. 

 If there be time to expose through discussion the falsehood and fallacies, " בפסק הדין נכתב: 

 to avert the evil by the processes of education, the remedy to be applied is more speech, not

 Robert Richards and Clay Calvert, Counterspeech 2000 : A new Look at :ראו ."enforced silence

.the Old Remedy for ‘Bad’ Speech, 2000 byU L. rev. 553, 553
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השנאה כמסוכן, וממצבות אותו מחוץ לגבולות השיח הציבורי הלגיטימי. בנוסף, שיח 

והטמעת מסרים המפריכים עובדתית את הנטען  זה מתבסס על הפצת  נוגד-שנאה 

בין עקרונות  בשיח השנאה. פרקטיקות השיח מבטאות חשיבה על האיזון המורכב 

ולשם  לכבוד  האדם  של  זכותו  על  הגנה  לבין  הביטוי  חופש  בין  בסיסיים,  וזכויות 

"נורמות  קטגוריית   )1( קטגוריות:  לשלוש  נחלקות  נוגד-שנאה  השיח  מטרות  טוב. 

חברתיות", ששמה דגש על התאמת נורמות השיח ברשת לנורמות הקיימות בקהילה 

כבוד,  דגש על לבביות,  פנים" ששמה  "סבר  )2( קטגוריית  לעולם המקוון;  שמחוץ 

ונימוס; )3( קטגוריה השמה דגש על פיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתית ושימוש אתי 

במדיה החברתית.

בכתיבה העוסקת בנושא זה, קיימת הבחנה בין קמפיינים ציבוריים מאורגנים ורחבי 

ניתוח  פרטיים.  אזרחים  של  ספונטאניות  תגובות  של  ועידוד  טיפוח  לבין  היקף, 

הרכיבים של השיח נוגד-שנאה מעלה כי לצד קמפיינים ממשלתיים, יש לעודד גם את 

השתתפותם של מקורות בלתי תלויים, כגון מובילי דעת קהל, מנהיגי דת וארגונים 

ליצור  ועל מנת  והאותנטיות של השיח,  בלתי ממשלתיים, לצורך הגברת האמינות 

מעורבות גבוהה של גולשים. מחקרים השוואתיים מצאו כי ככל שהממשלה מאמצת 

יוזמות מהשטח להפצת מסרים חיוביים ונוגדי-שיח שנאה, מספקת להן תמיכה כלכלית 

בהתאם,  האזרחית.  החברה  מצד  הספונטאנית  המעורבות  גדלה  כך  אותן,  ומטפחת 
מחקרים אלה המליצו על שיתופי פעולה ממשלתיים וא-ממשלתיים בתחום זה.228

קמפיינים  כי  הראו  מחקרים  ציבוריים,  קמפיינים  של  האפקטיביות  למידת  באשר 

 )1( הצלחה:  מנבאי  רכיבים  מספר  כשקיימים  אפקטיביים,  להיות  עשויים  שכאלה 

ההשפעה והפופולאריות של הדובר; )2( ממד התפוצה והנגישות במדיום שבו פורסם 

המסר; )3( ההקשר שבו פורסם הביטוי ויכולתו המוערכת לחולל אלימות; )4( טיב 

הבאות  האסטרטגיות  גובשו  אלה,  משתנים  על  בהתבסס  למסרים.  הנחשף  הקהל 

יש  שבו  הקהל  זיהוי  לצורך  דמוגרפי  ניתוח  בשיח-השנאה:  הסברתי  מאבק  לצורך 

היעד  קהל  את  שמכירים  מקומיים  שותפים  זיהוי  בשיח;  למאבק  התערבות  לבצע 

מעמד  בעל  דובר  בחירת  מוצלחת;  להתערבות  הנדרש  האנושי  ההון  את  ומזהים 

228  המחקר מומן על ידי פייסבוק, ונערך בבריטניה, גרמניה וצרפת. הקמפיינים כוונו בעיקר נגד הפצת תכנים מטעם 

 Anne Collier, Counterspeech: New online safety ראו:  קיצוני. להרחבה  איסלאם  או  קיצוני  ימין  ארגוני 

tool with huge potential, neT faMILy neWs 9.12.2015 https://www.netfamilynews.org/coun-

Jamie barTLeTT & aLex krasodd  ;terspeech-new-online-safety-tool-with-huge-potential

oMskydJones, cUnTerdspeech on facebook )2016( ( https://www.demos.co.uk/wp-content/up-

.loads/2016/09/Counter-speech-on-facebook-report.pdf
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צמצום  רחבה;  תפוצה  בעלות  ביטוי  פלטפורמות  בחירת  היעד;  בקהל  והשפעה 

מחקר  אפקטיביים.229  מסרים  יצירת  ליעדם;  יגיעו  הפוגעניים  שהמסרים  ההתכנות 

נוסף שבדק את אפקטיביות של קמפיין שיח נוגד-שנאה בטוויטר מצא כי אסטרטגיות 

שאינן מומלצות הן אלו המתאפיינות בטון אגרסיבי המדרדר את השיח עוד יותר, יוצר 

למצייצים  אזהרות  שיגור  זאת,  עם  אחרים.230  מצייצים  ומרחיק  חריפה,  תגובת-נגד 

בשוליים הקיצוניים הביאו לתוצאות חיוביות, אך צוין כי יש לעשות זאת במשורה, 

כדי לא לייצר אמצעי השתקה וצינון. החוקרים טענו עוד כי פרסום ממצאי בדיקה 

עובדתית המפריכה את דברי המצייצים הפוגעניים מניעה אותם לחפש עובדות נוספות 

לביצור טענותיהם. מנגד, החוקרים הצביע גם על הבעייתיות הטמונה ב"מוטיבציית 

ההצדקה",231 שעלולה לייצר ווכחנות יתר, המקשה על הרגעת השיח. 

 באשר למצב בישראל, בהקשר זה, למיטב ידיעתנו, אין בשלב זה פרסומים מחקריים 

על מאפייניה ויעילותה של פעילות אסטרטגית מעין זו בתחומי המדינה. עם זאת, יש 

לציין כי פעילות לצרכי הסברה והעלאת מודעות בישראל הוזכרה פעמים רבות מצד 

רויטל  פרופ'  הקרימינולוגית,  למשל,  כך  הוועדה.  בפני  שהופיעו  השונים  הדוברים 

ופיתוח  סלע-שיוביץ, אשר הופיעה בפני הוועדה, הציעה לפעול באמצעות הסברה 

הצורך  את  הדגישו  הישראלי  האינטרנט  איגוד  נציגי  גם  ברשת.232  לנעשה  מודעות 

בחינוך בדרך של קמפיינים ציבוריים, תוך העלאת מודעות לחוקים הקיימים והפיכת 

השיח הפוגעני לתופעה בלתי מקובלת מבחינה חברתית.233      

מיזם  היא  האזרחית  בחברה  שונים  גופים  בין  משותף  ומאמץ  ידיים  לשילוב  דוגמה 

נוספים. מובילי המיזם  ו-20 ארגונים חברתיים  שהשיקו איגוד האינטרנט הישראלי 

קוראים לציבור הכללי ולמתמודדים לבחירות ברשויות המקומיות, להצטרף ל"אמנת 

racheL hILd בוושינגטון:  האמריקאי  השואה  מוזיאון  מטעם  שפורסם  העמדה  בנייר  להלן  בנושא  הפירוט  ראו     229

 ary Brown, defUsInG haTe: a sTraTeGIc coMMUnIcaTIon GUIde To coUnTeracT danGeroUs speech )2016(

.https://www.ushmm.org/m/pdfs/20160229-Defusing-Hate-Guide.pdf

sUsan benesch, derek rUThs , keLLy p dILLon, haJI MohaMMad saLeeM & LUcas WrIGhT, consIderd   230

aTIons for sUccessfUL coUnTerspeech )2016( https://dangerousspeech.org/wp-content/up-

.loads/2016/10/Considerations-for-Successful-Counterspeech.pdf

 Brendan Nyhan & Jason Reifler, When Corrections Fail: The 231  להסבר על מוטיבציית ההצדקה ראו: 

.)2010( Persistence Of Political Misperceptions, 32 poL. behav. 303, 323-324

232  וראו גם את המאמר שנשלח לוועדה: רויטל סלע-שיוביץ "התנהגויות של נטילת סיכון בקרב ילדין ובני נוער בעת 

גלישה באינטרנט" במעגלי חינוך 2 53, 60 )2012(.

 https://www.isoc.org.il/files/docs/ISOC- )2015( 10 )233  ראו גם עמדת איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר

 .IL_position_Arbel_Committee.pdf
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השיח הישראלי",234 שנועדה לייצר אקלים לדיאלוג בריא בין הקבוצות השונות בחברה 

הישראלית, ובמרכזו תוצב אמנה שתכתב במשותף בידי כל הארגונים השותפים. לצד 

זאת, במסגרת דיוני הוועדה נחשפנו למספר יוזמות נוספות המבקשות לצעוד בנתיב 

זה. כך למשל, קרן לאוטמן, מכון שחרית וחברת Google ישראל התכנסו לתהליך 

משותף במיזם המכונה "דיבור אחר".235 המיזם כלל מפגשי תכנון ואסטרטגיה לקידום 

פעילויות ציבוריות בנושא. גם המיזם שהוזכר לעיל, “Creators of Change“ קיים 

תכנים  העלאת  לצורך  ישראליים  ליוצרים  גם  ומשמש   ,YouTube בערוצי  בישראל 

שנועדו להביא לקידום מודעות, סובלנות ואמפתיה. 

ביבשת  החברה  פעילות  על  האחראי  פייסבוק  חברת  של  נציגה  מילנר,  סיימון  גם 

אפריקה והמזרח התיכון והמזה"ת המליץ על קידום שיח נוגד-שנאה, ודיווח על מיזם 

“The Online Civil Courage Initiative“, במסגרתו פעילים חברתיים  עולמי בשם 

לומדים על הדרך היעילה ביותר לקדם שיח חיובי.236 

הפעילויות  מגוון  ועל  זה  בפרק  נסקרה  שמקצתה  המחקרית  הכתיבה  על  בהתבסס 

הקיימות וההמלצות שנסקרו לעיל, בישראל ובעולם המערבי, מוצע לתמוך ולהרחיב 

את המיזמים המתוארים וכן ליזום קמפיין ממשלתי בהתאם לפירוט להלן. 

1.2 תוכן הקמפיין המוצע 

בעיתונות  בטלוויזיה,  ברדיו,  הסברה ממשלתי  מיזם  להשיק  ממליצה  ועדת המשנה 

מומלץ  כך,  לשם  והסתה.  ביוש  למטרות  ברשת  השימוש  נגד  החברתיות  וברשתות 

להכריז על השנה הקרובה כ"שנת השיח המאחד", ולכלול במסגרת זו פעילויות שונות. 

ראשית, אנשי מקצוע יבחרו את סיסמת המיזם וינסחו את "עשרת הדיברות" למניעת 

פרסומים מביישים ומסיתים. עשרת דיברות אלה יהוו בסיס ל"אמנת שיח" לאומית 

ועליה יחתמו ראשי מדינה, נבחרי ציבור, אנשי  שתפורסם גם באתר כנסת ישראל 

תקשורת, ובאופן אידאלי כלל אזרחי המדינה. יעשה מאמץ להשיג שיתוף פעולה של 

וירטואליות להפיץ את האמנה ולהמריץ את הגולשים  ספקי התוכן ומנהלי קהילות 

 http://menakim.org/ ,234  ראו: אמנת השיח הישראלי

https://sheatufim.org.il/subject/cross-sec- 235  ראו: מיזם דיבור אחר – קידום מתינות וסובלנות ברשת

./tor/tolerance

בו  במשותף,  ישראל  ופייסבוק  גוגל  חברת  שארגנו  קהילות  מפגש  במסגרת  ידו  על  הועלתה  שוב  זו  המלצה    236

)מפגש   10.12.2017 ועדת המשנה לענייני תקשורת. באותו מפגש, שהתקיים ביום  יו"ר  השתתפה ד"ר ענת פלג 

נוסף התקיים ביום 5.7.2018(, הדגיש מר מילנר כי חברת פייסבוק תשמח לתרום רעיונות ביחס לשימוש מקדם 

סובלנות בפייסבוק – גם ברמה הממשלתית וגם ברמת הקהילה עצמה. 

http://menakim.org/
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לחתום עליה עם כניסתם לרשת. 

במסגרת המיזם יקבל הציבור מידע בעניין שיח מאחד ומכבד ועל פרסומי פוגעניים 

בישראל. מוצע בין יתר לשתף את הציבור בכמות הפוסטים הפוגעניים המתפרסמים 

חייהם  טעם  את  שאיבדו  אנשים  על  הנפגעים,  חיי  על  השלכותיהם  על  בישראל, 

העשויות  והאזרחיות  הפליליות  המשפטיות  הסנקציות  על  פוגעני,  פרסום  בעקבות 

בעקבות פרסומים שכאלה ועוד. מומחים לנושא יסבירו לציבור כולו, בדגש על בני 

הנוער, מהו ביוש ומהי הסתה, תוך שרטוט הגבול שבין ביקורת לגיטימית לבין תקיפה 

מילולית הרסנית. על מנת להגביר את העניין הציבורי בנושא, ניתן יהיה לקיים טקס 

את  שידגיש  שיר  וכן  במיזם,  קהל  דעת  ומובילי  מפורסמים  לשלב  המיזם,  להשקת 

המסרים אשר יחוברו לכבודו, ואף להתייחס לסוגיה במסגרת טקס הדלקת המשואות 

השנתי. 

על מנת לאפשר מדדי הערכה, מומלץ להקצות תקציבים למחקרים אקדמיים שיוכלו 

שניתן  דבר  ההסברתיים,  המאמצים  של  האפקטיביות  על  ונתונים  תובנות  לחקור 

לעשות במסגרת הגוף הייעודי המוצע על ידי הוועדה כפי שפורט לעיל.237 

כמשימה  ברשת  הפוגעני  בשיח  המאבק  מיצוב  על  ממליצה  המשנה  ועדת  כן,  אם 

לפעול  מומלץ  זו,  במסגרת  זו.  למטרה  ממשלתיים  משאבים  הקצאת  תוך  לאומית, 

והרשתות  האינטרנט  חברות  ועם  האזרחית  החברה  ארגוני  עם  פעולה  בשיתוף 

החברתיות, וכן לעודד מחקרים אקדמיים בנושא.

2. ריענון כללי האתיקה העיתונאית בעיתונות הממוסדת 

מקצת מהעדויות שנשמעו בפני מליאת הוועדה הפנו את הזרקור אל תרומתה של 

ברחבי  כמו  החברתיות.  ברשתות  וההסתה  הביוש  לתופעת  הממוסדת  התקשורת 

ידיעות  לאיתור  זירה  החברתיות  הרשתות  מהוות  בישראל  גם  המערבי,  העולם 

כשהתקשורת  כי  הטענה  נשמעה  הוועדה  במליאת  העיתונאים.  עבור  חדשותיות 

פוגעניים,  תכנים  הכוללים  פוסטים  על  המבוססים  פרסומים  מפרסמת  הממוסדת 

והואיל והיא נתפסת כבמה אמינה יותר מהפלטפורמה האינטרנטית – הדבר מגביר את 

תהודתם והיקף התפוצה שלהם, וכך אותם תכנים בעייתים מקבלים העצמה וחשיבות 

מופרזת, המגבירים מטבע הדברים את הפגיעה במושא הפרסום. בהקשר זה, הודגשה 

237  ראו לעיל את ההמלצה על ייחוד גוף, בתחילת פרק ד' בעניין מסקנות והמלצות לגבי הציבור הרחב, בעמ' 53-56.
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בדיוני הוועדה בעיקר הפגיעה בנפגעות תקיפה מינית, כאשר הסיקור החדשותי מצד 

העיתונות הממוסדת בסוגיות אלו עולה לכדי פגיעה קשה בפרטיותן ובכבודן.

בתל- האוכלוסין  רשות  לשכת  מנהל  רוניס,  אריאל  של  התאבדותו  לאחר  כי  יצוין 

אביב, התנהל דיון ציבורי בדבר זליגת הפוסט אודותיו מהפייסבוק למהדורת חדשות 

בתקשורת הממוסדת, ללא תחקיר מקיף. המבקרים טענו כי מאחר שהביוש ברשתות 

החברתיות מבוסס, על-פי רוב, על דיווח של צד אחד, ללא עובדות נוספות, הצלבות 

עם מקורות נוספים או תגובה של הצד שמנגד, הרי שברגע שהתקשורת הממוסדת 

משכפלת את סיפורי הביוש כלשונם, היא נכשלת בתפקידה המסורתי להביא לציבור 

האתיקה  ולכללי  בדיווח  להגינות  מחויבותה  את  ממלאת  ולא  ואיכותי,  בדוק  מידע 

הבסיסיים.238 ביקורת דומה נשמעה גם על הסיקור הבלתי-מידתי שהקצתה התקשורת 

הממוסדת לסרטונים שתיעדו התנהגות אלימה של נוסעים כלפי דייל שסירב למכור 

במלון  קבלה  פקיד  מול  נופשים  של  התבטאויותיהם  גם  כמו  שוקולד,  חפיסת  להם 

אילתי.239 

2.1 כללי אתיקה בעיתונות - מבט מחקרי והשוואתי         

רמת  על  החברתיות  ברשתות  השיח  של  בהשפעתו  דן  התקשורת  בתחום  המחקר 

המרכזיים  ההבדלים  מופו  זה,  לדיון  מוצא  כנקודת  הממוסדת.  האתיקה שבעיתונות 

בין מנגנון הפרסום בעיתונות הממוסדת לזה שברשתות החברתיות. מנגנון הפרסום 

תלוי  אינו  מקום,  מגבלת  נעדר  עריכה,  מנגנון  נעדר  ככלל  החברתיות  ברשתות 

במקורות רשמיים, ופחות מחויב לסטנדרטים הקבועים בהערכת איכותו של המידע 

החדשותי.240 במחקרים נוספים נמצא כי למרות הפערים המהותיים בין שגרת הפרסום 

שהלחצים  הרי  החברתיות,  לרשתות  הממוסדת  בעיתונות  חדשותיות  ידיעות  של 

ההולכים וגוברים לייצר סיפורים עתירי-רייטינג ומהירים, וכן הנטייה לצרוך חדשות 

באמצעות הרשתות החברתיות עצמן – הביאו לירידה באיכות התוכן העיתונאי בכל 

אמצעי התקשורת הממוסדים.241 ככל שגברה התחרות בין כלי התקשורת והתדרדר 

 .https://www.the7eye.org.il/159810 ,24.5.2015 238  ראו: יובל דרור "הכפתור האדום" העין השביעית

.https://www.the7eye.org.il/159860 ,25.5.2015 239  ראו: רועי פלד "כך נטען" העין השביעית

 Marcy Wheeler, How Noninstitutionalized Media Change the Relationship Between the Public  240

.)2008( and Media Coverage of Trials, 71 L. & ConTeMp. Probs. 135, 138

 Alfred Hermida, Twittering theNews, 4 JoUrnaLIsM prac. 297)2010(; Zvi Reich & Yigal ראו:    241

 Godler, A Time Of Uncertainty: The effects of reporters’ time schedule on theirWork, 15

 .)2014( JoUrnaLIsM sTUd. 607

https://www.the7eye.org.il/159810
https://www.the7eye.org.il/159860
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מצבם הכלכלי, כך התפתחו דרכי עבודה עיתונאיות של הפקה בלחץ במקום עבודה 

עיתונאית מושקעת, תוך הקפדה על רמת הדיוק בפרסומים.

מנגד, בעקבות התפשטותה של תופעת החדשות המזוייפות- "fake news", מסתמן 

עיתונאים  מדו"ח שחיברו  העיתונאית.  האתיקה  לכללי  עיתונאים  ביחסם של  שינוי 

שבה  כשנה  מסתמנת   2018 שנת  כי  עולה  ובאפריקה  האירופי  האיחוד  במדינות 

האתיקה העיתונאית מהווה דוגמה לסגולותיו של העיתונאי המיומן והמוסרי לעומת 

ברחבי  הושקו   2017 מפברואר  החל  כן,  כמו  האלגוריתמים.242  של  הקידוד  יכולות 

מיזמים שונים שמטרתם להתגבר על תופעת החדשות המזויפות  בעולם העיתונאי 

בעזרת פיתוח טכנולוגיות ופיתוח אתרים לבדיקת עובדות, כאשר מיזם דומה קיים 

גם בישראל.243 

ברוח זו, גם רשת העיתונות האתית השיקה קמפיינים נוגדי-שנאה שקהל היעד שלהם 

מונחים,  מילון  לפתח  בקהיר  לעיתונאים  סייעה  הרשת  לדוגמה,  כך  עיתונאים.  הוא 

שיבהיר מהו החוק נגד-הסתה, מה הן מילים נפיצות בתחום וכיוצא בזה, וכן הפיצה 

מידע הנוגע לזכויות אדם והבהירה את האחריות העיתונאית בנוגע לשימוש בדימויים 

ובביטויים מסוכנים.244      

בקפריסין נפתח מיזם בשיתוף פעולה עם מועצת העיתונות המקומית, במסגרתו נערכו 

באזור המפורז באי מפגשים בין עיתונאים טורקיים לעיתונאים קפריסאים, לגיבוש 

נוהל מוסכם להימנעות משיח שנאה. באיטליה, שם רווח השיח הפופוליסטי האלים 

כנגד ההגירה, מחוייבים העיתונאים בהשתלמויות בנושאי אתיקה ודיני תקשורת אחת 

לשלוש שנים. המיזמים השונים משקפים אפוא את הסברה כי עיתונות חוקרת, הוגנת, 

מעמיקה, המתאפיינת בחמלה לחלש, תביא לצמצום הפרסומים הפוגעניים ברשתות 

החברתיות, ולטיוב החברה שמחוץ לעולם המקוון.

באשר להתייחסותם של תקנוני אתיקה לסוגיית הפרסומים הפוגעניים ברשת עולה 

aIdan WhITe, TrUsT In eThIcaL JoUrnaLIsM – The key To MedIa fUTUres )2018(, available at: https:// :242  ראו

cdn.ethicaljournalismnetwork.org/wp�content/uploads/2018/04/Trust�in�Ethical�Journal�

העיתונות  רשת  ומנהל  לשעבר,  הגארדיאן  כתב  בריטי,  חברתי  ופעיל  עיתונאי  הינו  וויט,  אידן  הכותב   .ism.pdf

האתית. לדברי הכותבים, תקנוני האתיקה העיתונאית זוכים בהדרגה להכרה מחודשת בחשיבותם ככלי מפתח 

במלחמה בתופעת המידע המוטעה, ההסתה והפופוליזם ברשתות.

243  ראו: https://firstdraftnews.org/projects. לארגון הפועל בנושא בדיקת עובדות בישראל ראו את אתר 

.https://thewhistle.co.il/feed :"המשרוקית"

 .https://ethicaljournalismnetwork.org/supporters/egypt-media-development-program  244

https://ethicaljournalismnetwork.org/supporters/egypt-media-development-program
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כי קיימת מחלוקת אם יש צורך בכללים מיוחדים לטיפול בחומרים שמוצאם ברשתות 

החברתיות. עמדה אחת גורסת כי חומרים אלו אינם שונים מכל חומר עיתונאי אחר 

יכולים  אלו  מקורות  אחר.  מקור  לכל  ביחס  כמו שעושים  אמינותם  את  לבדוק  ויש 

את  לבדוק  ויש  מכוונים,  שקרים  או  טעויות  לכלול  ערך,  ובעל  חיוני  מידע  לספק 

אמינותם.245 מנגד, ישנם תקנונים אתיים המציעים כללים ייחודיים לבדיקת פרסומים 
מקוונים.246

בישראל נראה כי אין התייחסות מיוחדת לתכנים המגיעים מרשתות חברתיות, אלא 

תוכן  מזכירה  שלעיתים  המידע,  לאמינות  בקשר  בלבד  כללית  התייחסות  קיימת 

מודגשת  הציבורי,247  השידור  תאגיד  של  האתיקה  בתקנון  למשל,  כך  אינטרנטי. 

המחויבות לשקיפות ואמינות בהשגת המידע ובהצגתו, תוך התייחסות מפורשת לתוכן 

מודגשת  העיתונות,248  מועצת  בתקנון  גם  כמו  צה"ל,  גלי  של  האתי  בקוד  גולשים. 

חובת הבדיקה והאימות של כלל המידע המתפרסם, ללא ציון מפורש כי יש לבדוק 

אמיתות מידע המתפרסם ברשתות חברתיות. ואולם, יש לציין כי העיתונאים שהופיעו 

הפרסומים  את  זהירות  במשנה  לבדוק  נוהגים  הם  כי  הדגישו  הוועדה  מליאת  בפני 

ברשתות החברתיות.

במסגרת המלצות ועדת המשנה לענייני משפט הופיעה סקירה על-אודות האפשרויות 

להסרת תכנים מרשת האינטרנט, והמלצות למנגנוני הסרה שונים. חברי ועדת המשנה 

תחליף  להוות  יכולות  אינן  אלו  אפשרויות  כי  להעיר  מבקשים  תקשורת  לענייני 

לאתיקה עיתונאית, ולהזהיר מפני אפשרות הפגיעה בחופש העיתונות, כך שקיימת 

פוגעני תחול רק לעניין פרסומים בפלטפורמות  חשיבות לכך שפניה להסרת תוכן 

המקוונות השונות, ולא על פרסומים עיתונאים. 

כן, בהשוואה לשיח הציבורי במדינות המערב, השיח בישראל בנושא האתיקה  אם 

העיתונאית הוא מצומצם ביותר. בנוסף, בניגוד למתרחש בעולם המערבי, אין גופים 

World Herald https://stevebuttry.wordpress. ב-  שעבד  באטרי  סטיב  העיתונאי  הוביל  זו  עמדה  את    245

/com/2013/01/21/how-to-verify-information-from-tweets-check-it-out

BBC https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/accuracy/-246  ראו למשל את תקנון ה

http://handbook.reuters.com/index.php?title=Main_ ותקנון סוכנות הידיעות רויטרס guidelines

 .Page

https://www.idi.  12.11.2017 המכון הישראלי לדמוקרטיה  הישראלי"  "תקנון האתיקה של תאגיד השידור    247

 .org.il/articles/18966

http://www.moa- )2010( 248  תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות: תקנות מועצת העיתונות בישראל

.za.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26627

https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/accuracy/guidelines
http://handbook.reuters.com/index.php?title=Main_Page
https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/accuracy/guidelines
http://handbook.reuters.com/index.php?title=Main_Page
https://www.idi.org.il/articles/18966
https://www.idi.org.il/articles/18966
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פילנטרופיים או אקדמיים התומכים בעיתונות תחקירים כדי להבטיח את אי תלותה. 

לדעת חברי ועדת המשנה לענייני תקשורת, דיון אתי-ציבורי על התקשורת המרכזית 

בישראל יחלחל בתורו גם לרשתות החברתיות.

2.2 המלצה לעניין קווים מנחים לרענון כללי האתיקה 

וכן  בישראל  התקשורת  לכלי  תקשורת  לענייני  המשנה  ועדת  ממליצה  בהתאם, 

לבלוגרים הפועלים כעיתונאים בזירה המקוונת לקבל על עצמם את כללי האתיקה 

העיתונאית ולהירתם למאבק למיגור פרסומים פוגעניים ברשת. בנוסף, מומלץ לגופי 

וגופים המייצגים את העיתונאים, כגון מועצת העיתונות, לנסח  התקשורת השונים 

כללים אתיים ביחס לפרסומים המבוססים על תכנים שפורסמו ברשתות החברתיות. 

לצורך זה, מוצע כי יקיימו מפגשים בין עיתונאים לבין הנפגעים מפרסומים פוגעניים 

ברשת כדי לשמוע מחוויותיהם ולבחון את הכללים המתאימים בעקבות כך, בשים 

זה, מומלץ למועצת העיתונות  לב לצד זאת לאינטרס הציבורי שבפרסום. בהקשר 

עיתונאית  אתיקה  בנושא  מקוון  קורס  להכין  לתחום,  הרלוונטיים  אחרים  ולגופים 

ולהפיצו ברשתות החברתיות.

כמו כן, מומלץ לכלי התקשורת לחייב את העיתונאים המצטרפים לשורותיהם ללמוד 

את תקנון האתיקה העיתונאית. יתר על כן, מומלץ לכלי התקשורת לייחד מזמנם כדי 

לקיים מפגשים פנימיים קבועים בנושא אתיקה עיתונאית, על מנת לרענן את הידע 

של עיתונאים ותיקים נוכח סביבת התקשורת המשתנה ולהתייחס לחשיבות במניעת 

שיח שנאה ברשת. 

3. קידום אוריינות תקשורת ושימוש ביקורתי בתקשורת בקרב הציבור 
הכללי

והתנגדו  הוועדה,  בפני  שהופיעו  המחקר  מכוני  מנציגי  וחלק  התקשורת  נציגי 

להתמודדות עם התופעה באמצעות חקיקה נוספת, סברו שניתן לצמצם את תופעת 

הפרסומים הפוגעניים ברשת באמצעות חינוך כלל הציבור לצריכה נבונה יותר של 

תקשורת.  

מהיעדר  נובע  הבעייתי  שהשיח  העובדה  על  הצביעו  מהדוברים  חלק  למשל,  כך 

זה,  דיון מכבד. בהקשר  הבנה והשכלה בכללי התבטאות בסיסיים במסגרת תרבות 

הבלוגרית הפוליטית טל שניידר הציעה לבנות קורס מקוון בסיסי ללימוד דיני לשון 

הרע, שיופץ בפלטפורמות המקוונות, כדי ללמד את המשתמשים את הכללים בחוק. 
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הצעות נוספות ביחס להטמעת כללי תקשורת נכונים כללו התייחסות לצורך בתיקון 

של  באי-הבנה  המתאפיינת  בישראל,  רבים  בקרב  הקיימת  הדיגיטאלית"  ה"בורות 

השלכות השימוש בטכנולוגיות מחד-גיסא, ו"פאניקה מוסרית" ותחושת איום מוגזמת, 

מאידך-גיסא. בהתאם, ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, ראש התוכנית לרפורמות במדיה 

במכון הישראלי לדמוקרטיה, המליצה על חינוך ל"אוריינות תקשורת", מושג המתאר 

את  כולל  הטכני  הפן  קוגניטיביות.249  יכולות  לצד  טקטיות-טכניות,  יכולות  פיתוח 

היכולת ליצור תקשורת במגוון האמצעים השונים, ולהשתמש במכשירים וטכנולוגיות 

שונים לאיתור מידע ותוכן. הפן הקוגניטיבי נוגע ליכולתו של הצופה להבין את שפת 

התקשורת, להבחין בין אמת לבדיה או בין פרסומת לתוכן, ולחשוב באופן ביקורתי 

על המסרים השונים.250 

הבאות,  ההצעות  את  לאמץ  המשנה  ועדת  ממליצה  לעיל,  המובאים  הדברים  לאור 

אותן ניתן ליישם במסגרת הגוף הייעודי שיוקם.

אוריינות  לקדם  מנת  על  התקשורת  כלי  עם  פעולה  שיתופי  ליצור  מומלץ  ראשית, 

תקשורת: הפקה ושידור תכנים לימודיים בנושא אוריינות התקשורת והפקת סרטים 

שמטרתם להשכיל ולחנך את קהל הצופים לפיתוח חשיבה ביקורתית ולשימוש אתי 

רווח  מטרות  ללא  ארגונים  של  בהקמתם  לתמוך  מומלץ  בנוסף,  החברתית.  במדיה 

בנושאים  קורסים  לערוך  מומלץ  בנוסף,  תקשורת.  אוריינות  בתחום  מחקר  ומכוני 

אלה במרכזים קהילתיים עבור אזרחים מבוגרים, בשיתוף עם גורמים ואנשי מקצוע 

וגורמים  וחינוך  חברה  אנשי  תקשורת,  אנשי  העיתונות,  מועצת  כגון  רלוונטיים, 

רלוונטיים ברשתות החברתיות. מומלץ שקורסים אלה יקויימו בשפות שונות.

4. פיתוח והטמעת כלים נוספים לקידום שיח הולם ברשת 

לצד ההמלצות המופיעות בתתי הפרקים לעיל, חברי ועדת המשנה לענייני תקשורת 

טכנולוגיים  כלים  ולהטמיע  לפתח  שנועדו  נוספות,  הצעות  מספר  לאמץ  מציעים 

לקידום שיח הולם ברשתות החברתיות. ראשית, מוצע שהגוף הייעודי שיוקם יפעל 

וזאת בהתבסס על  להענקת תו מצוינות לאתרים שבהם תונהג תרבות שיח מאחד, 

המלצתו של פרופ' יאיר עמיחי-המבורגר. תו התקן המוצע יפורסם באתרים שעומדים 

בסטנדרטים המומלצים ויפעלו לקידום המאבק בפרסומים פוגעניים. 

249  ראו: YouTube creators for change yearly report 2016-2017 עמ' 2-1.

250  שם.
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חברי ועדת המשנה מציעים לפתח ולתמוך באמצעים טכנולוגיים שיאפשרו  שנית, 

קידום שיח הולם ברשתות החברתיות. במסגרת דיוני הוועדה נשמעו הצעות לפיתוחים 

טכנולוגיים שעשויים לצמצם את פרסום הפוסטים הפוגעניים, כגון מנגנון השואל את 

הגולש העומד לפרסם פוסט האם הוא בטוח ברצונו לשגר את המסר. זאת, בהמשך 

לממצאי מחקר שערך איגוד האינטרנט הישראלי, במסגרתו נשאלו הנחקרים מה היה 

מונע מהם מלכתוב פוסט פוגעני. 45% מהנשאלים ענו שאם היו חושבים שוב, זמן 

קצר לפני שפרסמו את הפוסט, אולי היו נמנעים מכך. הצעה נוספת שהועלתה בפני 

תכנים,  שיתוף  לפני  אזהרות  או  הסברים  לפרסם  הפלטפורמות  עידוד  היא  הוועדה 

מחשש שיהיו אסורים או פוגעניים. 

לאור האמור, ממליצה ועדת המשנה לבחון לעומק ולשקול לחיוב את ההצעות שהועלו 

על ידי מומחים בתחום, כמו גם להקצות משאבים לפיתוח אמצעים טכנולוגיים דומים. 

5. סיכום הפרק

התקשורת  בתחום  לקדם  שראוי  עניינים  מספר  קיימים  כי  סבורים  הוועדה  חברי 

במטרה לצמצם את היקף הפרסומים הפוגעניים ולאפשר התמודדות טובה יותר עם 

פרסומים כאמור. ראשית, מומלץ להכריז על "שנת השיח המכבד" )שם זמני( ולקדם 

קמפיין ממשלתי לעידוד שיח ראוי ברשת. שנית, מומלץ לרענן את כללי האתיקה 

שלישית, ממליצה  העיתונאיים כך שיכללו התייחסות לפרסומים המופיעים ברשת. 

את  עליהם  יקבלו  המקוונת  בזירה  הפועלים  והבלוגרים  העיתונאים  שכלל  הוועדה 

רביעית,  ברשת.  הפוגעניים  בפרסומים  למאבק  ויירתמו  העיתונאית  האתיקה  כללי 

מומחי  ישולבו  זה251  פרק  בתחילת  הקמתו  על  המליצה  שהוועדה  בגוף  כי  מומלץ 

תקשורת והגוף המוצע יקיים שיתופי פעולה עם כלי תקשורת במטרה לקדם אוריינות 

תקשורת. חמישית, מומלץ שבמסגרת פעילות הגוף ייעשה מאמץ לקדם את הקמתם 

שישית,  תקשורת.  אוריינות  בתחום  מחקר  ומכוני  רווח  מטרות  ללא  ארגונים  של 

מוצע להעניק תו מצוינות לאתרים שבהם תונהג תרבות שיח מאחד. שביעית, מומלץ 

לפתח ולתמוך באמצעים טכנולוגיים שיאפשרו ויתרמו לקידום שיח הולם ברשתות 

החברתיות. 

251  ראו את ההמלצה על הקמת הגוף, לעיל בעמ' 43.
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המלצות בתחומי החינוך, הרווחה והאתיקה

פתח דבר

במסגרת דיוני הוועדה, הוקמה ועדת משנה לענייני חינוך, רווחה ואתיקה. חברי ועדת 

המשנה קיימו ארבע ישיבות, מתאריך ה-7.3.17 ועד ה-17.8.17. לאחר כן התקיימו 

דיונים במליאת הוועדה בעניין, והמלצותיה ומסקנותיה של ועדת המשנה המופיעות 

בפרק זה הן על דעת הוועדה כולה. מטרתו של תת-פרק זה היא להציג את ההמלצות 

המתמקדות בכלים חינוכיים בקשר לתופעת הפרסומים הפוגעניים בקרב ילדים ונוער, 

ואת מעורבות מערכת החינוך ביחס אליהם. כמו כן, תת-פרק זה ידון גם בהמלצות 

לצרכיהם  בהידרשות  וכן  שונים,  בארגונים  והתנהגותי  אתי  קוד  הגדרת  בנושא 

קיימה ארבע  ועדת המשנה  לפגיעות ברשת.  ביחס  וקטינים  מבוגרים  הרגשיים של 

ישיבות עצמאיות בהן נשמעו גם גורמים שלא הופיעו בפני כלל המליאה.252 בנוסף, 

חברי ועדת המשנה השתתפו בסיור במטה הלאומי להגנה על קטינים ברשת )מוקד 

105(, לצורך דיון ולמידה משותפת על סוגיות בתחום החינוך, והתאמות אפשריות 

עבור בגירים. להלן יפורטו המלצות ועדת המשנה ביחס לשלושת התחומים – חינוך, 

אתיקה ורווחה. 

1. חינוך

1.1 תכניות ומיזמים קיימים בנושא חינוך

מציאות  הוא  והמקוון  הדיגיטלי  במרחב  השימוש  מאוד,  והצעיר  הצעיר  הדור  עבור 

במרחב  לשימוש  המיומנויות  רכישת  כי  נאמר  אם  נגזים  שלא  ודומה  בילתה,  שאין 

המקוון על צורותיו השונות כמעט זהה כרונולוגית עם לימוד דיבור, קריאה ושלבים 

יחסים  בו  לעולם  נולד  הנוכחי  הדור  כי  נראה  בהתאם,  בחינוך.  יותר  מתקדמים 

בינאישיים ואינטראקציות אינטימיות מתקיימים במרחב המקוון וברשתות החברתיות. 

זאת, בשונה מדור הוריהם, אשר אישיותם התגבשה בראש ובראשונה על בסיס יחסים 

בינאישיים בלתי אמצעיים. גב' תמר טרבלוס, שהכינה עבור לשכת המדען הראשי 

עם  החינוך  מערכות  התמודדות  בנושא  בעולם  הנעשה  על  סקירה  החינוך  במשרד 

252  גב' עינב לוק – השרות הפסיכולוגי, משרד החינוך; מר צביקה כספי – נציג פורום ועד ההורים הארצי, אחראי 

תחום תקשוב בטוח; מר חנן יזדי – יו"ר מועצת התלמידים הארצית.
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התופעה, הבהירה בדבריה בפני הוועדה כי ניתן להמשיל את האינטרנט למדינה המונה 

שלושה מיליארד משתמשים, וכי המחקר בתחום זה מכיר במושג "ילדים דיגיטליים". 

הנתונים שהציגה ביחס לזמן הרב שילדים ובני-נוער מבלים בגלישה באינטרנט וכן 

הנתונים על-אודות חשיפתם לאלימות ברשת,253 מבהירים כי לצד היבטים מבורכים 

רבים, באמצעים הטכנולוגיים גלומות גם סכנות, כאשר מטבע הדברים חשוב לפעול 

בראש ובראשונה בהגנה על ילדים מפניהן. 

חברי ועדת המשנה בחנו את האפשרויות לחינוך מיטבי, לא פוגעני ותורם של ילדים 

ובני נוער במרחב המקוון, תוך הישענות על ההנחה כי השימוש במרחב זה מתחיל 

כמעט מלידתו של ילד, וכי לא ניתן וגם לא ראוי לצמצם את השימוש הרווח באמצעים 

הדיגיטליים למיניהם. זאת, מתוך אמונה כי חינוך מותאם יאפשר להטות את אופני 

השימוש ולכוונם לאפיקים חיוביים ולצמצם במידה ניכרת את השימושים הפוגעניים. 

במהלך הדיונים, כל חברי הוועדה נחשפו לעשייה ברוכה ומרשימה בתחום זה, אשר 

התפתחה באופן משמעותי במהלך תקופת קיומה של הוועדה, הן של משרד החינוך 

ומשרדי ממשלה נוספים, והן של עמותות וגופים פרטיים. לאור הפעילות המשמעותית 

והחשובה של גופים אלה, מומלץ כי פעילותם תתוקצב ותיתמך על ידי המדינה. לצד 

זאת, חברי ועדת המשנה סבורים כי יש מקום לשיפורים ועשייה נוספת. על כן, תחילה 

יוצגו תכניות ומיזמים קיימים, לאחר מכן תוצג סקירה משווה באשר לנעשה במדינות 

אחרות, ולבסוף יפורטו המלצות ועדת המשנה בנושא זה.

1.1.1 חוזר מנכ"ל משרד החינוך: אקלים מיטבי

חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם 

אלימות וסיכון"254 מעגן את מדיניות משרד החינוך ביחס לתגובת בית הספר לבריונות 

שהיא "פגיעה מקוונת", קרי פגיעה מילולית או הפצת שמועה חד פעמית באמצעים 

בית הספר לנקוט במצב  קיימות מספר פעולות שחובה על  דיגיטליים. לפי החוזר, 

להפסקת  ככל שביכולתו  לפעול  המנהל  על  הפרטים,  בירור  לאחר  ראשית,  שכזה. 

הפגיעה ולהסרת התוכן הפוגעני.255 בנוסף, על הצוות החינוכי לערוך שיחת בירור עם 

התלמידים המעורבים, כאשר במקרה של פגיעה מקוונת בעלת גוון מיני, יש לערוך 

את הבירור בנפרד, תוך שמירה על פרטיות המעורבים. זאת ועוד, בית הספר נדרש 

253  ראו את הסקירה בנושא בנספח ח'.

254  לעיל ה"ש 114.

וההסרה של הרשתות החברתיות, לקו  182, מפנה למנגנוני ההודעה  10 של חוזר המנכ"ל,  בעמ'  255  שם. נספח 

הפתוח של איגוד האינטרנט הישראלי, לעמותת כפתור אדום ולמשטרה.
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ליידע הן את ההורים של הפוגע והן את ההורים של הנפגע. 

החוזר מונה מספר פעולות שעל צוות בית הספר לנקוט בהן במקרים חמורים יותר, 

דיגיטליים" )חרם מתמשך, הפצת תכנים פרטיים מביכים  "פגיעה באמצעים  ובהם: 

ומבזים, לרבות צילומים או הקלטות, איום ואיום בהפצה(; "פגיעה באמצעים דיגיטליים 

על רקע מיני" )פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, בנסיבות 

שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום(; 

ו"פגיעה מקוונת" של תלמיד בעובד הוראה. במקרים אלו, תחילה על צוות בית הספר 

לברר את פרטי האירוע תוך שמירה על פרטיות המעורבים ויידוע הורי התלמידים 

המעורבים.256 חוזר המנכ"ל אוסר על בית הספר לערוך חיפוש במכשיר הסלולארי 

הפרטי של התלמיד, אולם בהתאם לחוזר יש להנחות את הנפגע לתעד את הפגיעה 

ככל האפשר. במקרה של פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניות 

תלמיד, יש לערוך את הבירור מול התלמיד הפוגע והתלמיד הנפגע בנפרד, כאשר אם 

מדובר במקרה הכולל מספר נפגעים, יש לפגוש ולערוך את הבירור עם כל אחד מהם 

לחוד. על מנהל בית הספר לדווח על האירועים למפקח הכולל ועל יועץ בית הספר 

לדווח למפקח על הייעוץ. כשמדובר בסוגי פגיעות אלו, הדיווח למשטרה או לרשויות 

מפקח  עם  היוועצות  חובת  קיימת  אולם  המנהל,  של  דעתו  לשיקול  נתון  הרווחה 

המחוז. מבחינת ענישה, לפי החוזר, חובה להשעות את התלמיד הפוגע לטווח שבין 

יומיים לארבעה בחינוך היסודי, ובין חמישה לשמונה ימים בחינוך העל-יסודי. בנוסף, 

שתכלול  המעורבים  לתלמידים  אישית  תכנית  לבנות  וצוותו  הספר  בית  מנהל  על 

מרכיבים של השגחה, נוכחות וטיפול. מנהל בית הספר גם יכנס צוות בית-ספרי כדי 

לדון במקרה ולבנות תכנית התערבות כוללת. כמו כן, במקרים של פגיעה על רקע 

מיני כפי שנמנו לעיל, בנוסף לפעולות אלו חלה חובה להגיש תלונה למשטרה על ידי 

מנהל בית הספר. 

1.1.2 תכניות לימודים 

ידי משרד החינוך, המשרד פיתח מספר תכניות המבקשות  לפי הנמסר לוועדה על 

מועברת  ברשת"  "חיים  תכנית  למשל,  כך  בטוחה.  גלישה  בדבר  נורמות  להטמיע 

בשעות החינוך בכיתה א' כחלק מתכנית "כישורי חיים", ובחטיבה העליונה מקיימים 

כשבמסגרתם  נושאים,  במגוון  הלימודים  שנת  במהלך  מפגשים   15 התלמידים  עם 

מועברים מערכי לימוד הקשורים לכבוד האדם והתנהלות ראויה במרחב המקוון. את 

256  שם. ראו הערה בנושא עירוב ההורים בעמ' 99 לחוזר המנכ"ל. 
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התכנית מקדם צוות בית הספר ומטרתה להכשיר את הילדים ובני נוער להתנהגות 

לתכנים  מחשיפה  והימנעות  סיכון  מצבי  פגיעה,  ממצבי  הימנעות  ברשת,  מיטבית 

מזיקים ושאינם הולמים, ומתן כלים להתמודדות עם מצבי סיכון אלו. התכנית מותאמת 

ומתורגמת בהתאם לצורך בהתאם לזרם החינוכי ולגיל התלמידים. 

תכנית נוספת מטעם משרד החינוך הפועלת בשנים האחרונות היא "עמיתים לגלישה 

בטוחה". במסגרתה, מוכשרים בני נוער להעברת מסרים לקבוצת השווים ולתלמידים 

צעירים יותר, במטרה שישמשו כשומרי סף ברשתות החברתיות. התכניות מופעלות 

מופעלות  מהתכניות  חלק  גופים.  מספר  ובסיוע  אופנים  במגוון  החינוך  במערכת 

חלקן בשיתוף  החינוך(,  ייעוצי במשרד  פסיכולוגי  )שירות  מדריכי שפ"י  באמצעות 

"עיר ללא אלימות" וחלקן בשיתוף חברות פרטיות כגון מייקרוסופט וגוגל.257 על פי 

התכנית, העמיתים נושאים בארבעה תפקידים: א( הסברה בקרב עמיתיהם ותלמידים 

צעירים יותר לגבי נורמות התנהגות, אמפתיה ורגישות ברשת, מניעת פגיעה, שיימינג 

ופנייה לעזרה; ב( דוגמה אישית לילדים ובני נוער; ג( שומרי סף אשר מטרתם להגיב 

כאשר הם נחשפים לאלימות ברשת; ד( מקור פניה לעזרה. 

המיועדת  אל"  גיבורי  "כולנו  תכנית  היא  בנושא  נוספת  לימודים  לתוכנית  דוגמה 

לפיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות. כמו כן, כל שנה בחודש 

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה, במסגרתו מועברים מערכי שיעור  מצויין  פברואר 

השבוע   2019 בפברואר  בנושא.  התלמידים  עם  שיחות  מתקיימות  וכן  והדרכות 

הלאומי לגלישה בטוחה צויין תוך התמקדות בנושא "גם ברשת יש גבול", במסגרתו 

תוך  זהירה,  ובהתנהגות  בגבולות  צורך  יש  כך שגם במרחב המקוון  דגש על  הושם 

הקפדה על נורמות ראויות והפעלת שיקול דעת לפני הפצת תוכן.258 בנוסף, בשנת 

הלימודים תשע"ט נפתח קורס מומחיות דו-שנתי ליועצות, העוסק ברווחה הנפשית 

בעידן הדיגיטלי )Digital Well-Being(. בקורס מוצגות נקודות מבט שונות על-אודות 

התנהלות מיטבית ברשת מהיבטים שונים - רגשי, חברתי, משפטי, טכנולוגי ובריאותי. 

ובני  ילדים  בנוסף, הודגש האופן בו יש למנוע התנהלות פוגענית ברשת, להגן על 

להכשרת  עתודה  להוות  נועד  הקורס  פגיעה.  של  במקרים  ולהתמודד  ברשת  נוער 

יועצים ומורים במוסדות החינוך. 

257  ראו דוגמה לאחד משיתופי פעולה אלה – פרויקט "שומרי מסך", להלן בסעיף 1.1.4, בעמוד הבא. 

258  ראו: "גם ברשת יש גבול – איפה אתם שמים אותו? השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת 2019" המטה הלאומי 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/  15.1.2019 ברשת  ילדים  על  להגנה 
. safer_internet_week_2019

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/safer_internet_week_2019
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/safer_internet_week_2019
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יתר על כן, משרד החינוך, בשיתוף בית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה, 

"קוד אתי לגלישה בטוחה" המתייחס להתנהלות מיטבית במרחב  קידם כתיבה של 

ידי תלמידים מבתי ספר  ונוסח על  ומניעת מצבי פגיעה. הקוד האתי נכתב  המקוון 

ברחבי הארץ בשיתוף מועצת התלמידים הארצית.259 בשנת הלימודים התש"ף המשיך 

שנועדו  האינטרנט  ברשת  ההתנהלות  בנושא  העוסקים  מערכים  ופותחו  המיזם, 

לקידום הטמעתו של הקוד. 

במקביל לעבודה עם התלמידים מתקיימים גם מפגשים, הרצאות, סדנאות והדרכות 

להורים. זאת במטרה לפתח את המודעות והמעורבות של ההורים בהתנהלות ילדיהם 

בנושא  הארצית  התלמידים  מועצת  של  פעילות  קיימת  כי  יצוין  זאת,  לצד  ברשת. 

חינוך לגלישה בטוחה. 

1.1.3 אמנה לגלישה בטוחה ברשת, אגף "מצילה", המשרד לביטחון פנים

למדע  המינהל  בשיתוף  הפנים,  לביטחון  במשרד  האינטרנט  וצוות  מצילה  אגף 

אמנה  בישראל  הספר  בתי  בקרב   2016 הפיצו בשנת  החינוך,  במשרד  וטכנולוגיה 

לגלישה בטוחה ברשת. האמנה קוראת להורים ולילדים לאמץ את כללי ההתנהגות 

של גלישה בטוחה, ולחתום עליה יחדיו. המסר העיקרי שהאמנה מעבירה הוא שותפותו 

של ההורה ואחריותו של הילד. בין היתר, האמנה כוללת את העקרונות: "כל מילה 

שאני כותב מפורסמת ברשת – לכן, אחשוב פעמיים לפני פרסומה". "אפרסם תמונות 
המכבדות אותי ואת חבריי, רק לאחר הסכמתם, ולא אשלח את תמונותיי לאדם זר".260

1.1.4 מיזמים נוספים

החינוך,  בתחום  קיימים  מיזמים  מספר  נדגיש  לעיל,  שהוצגו  הקיימים  הכלים  לצד 

המנוהלים על ידי גופים שונים ועמותות. ראשית, פרויקט "שומרי מסך" הוא פרויקט 

תכנית  במסגרת  הפרויקטים  אחד  את  ומהווה  ישראל,  ולגוגל  אורט  לרשת  משותף 

"עמיתים לגלישה בטוחה" שהוזכר לעיל. הפרויקט מתמקד בגיוס בני נוער כשגרירים 

הסברתית  ופעילות  קמפיינים  מובילים  הנוער  בני  ובמסגרתו  בטוחה,  גלישה  של 

בליווי צוות חינוכי. לצד זאת, בשנת 2018 התקיימה תחרות למאבק בבריונות ברשת 

 )2019( ברשת  לגלישה  אתי  קוד  לשינוי!  גולשים  ביחד  הבינתחומי  והמרכז  החינוך  משרד  הקוד:  לקריאת    259

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_GLisha_2019/Kishuri_Haim/Mazeget_

. Kod_Eti.pdf

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/safe_surfing_ לאמנה:  קישור    260

.declaration

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_GLisha_2019/Kishuri_Haim/Mazeget_Kod_Eti.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_GLisha_2019/Kishuri_Haim/Mazeget_Kod_Eti.pdf
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בבתי הספר של רשת אורט בכל הארץ. במסגרת הפרויקט, התלמידים פיתחו יוזמות 

מקוריות להתמודדות עם הנושא, והוענקו פרסים לצוותים המנצחים. 

מיזם רלוונטי נוסף קיים במסגרת עמותת "עתיד בטוח", הפועלת למניעת בריונות 

ואלימות ברשתות בקרב ילדים ונוער. העמותה פועלת להעלאת המודעות לסכנות 

בין  לנוער.  מניעתיים מעשיים  כלים  והקניית  וליצירת שיח מכבד  האלימות ברשת 

מועברות  ובמסגרתה  ברשת",  "מנהיגים  המכונה  תוכנית  מפעילה  העמותה  היתר, 

נוער  מחלקות  ועם  ישראל  משטרת  עם  פעולה  שיתוף  תוך  לתלמידים  סדנאות 
עירוניות.261

מיזם נוסף פועל מטעם איגוד האינטרנט הישראלי, קבוצת המדיה הופ! וחברת הוט 

הוא הסכם תקשורת אינטרנט משפחתי. גופים אלה מציעים נוסח של הסכם תקשורת 

אינטרנט משפחתי, הכולל הצעה להסכמות הדדיות, המכבדות את הצרכים והרצונות 

של הילד, בצורה שתגן עליו מפני הסכנות ברשת. ההסכם כולל שלוש גרסאות: לילדי 

הגן, לילדי בית הספר היסודי ולבני נוער. בין היתר, הילד מתחייב לשמור על עצמו 

הוא מבלה בתקשורת  לזמן אשר  ביחס  גלוי לב עם משפחתו  להיות  ועל פרטיותו, 

וברשת,  הנייד  בטלפון  אחראי  שימוש  עושה  הוא  כי  להוכיח  ובאינטרנט,  סלולרית 

להציק  או  להשפיל  בבריונות,  להתנהג  לא  כך  ובתוך  ואחריות  בכבוד  ולהתנהג 

למישהו, בין השאר באמצעות הפצת צילומים, צילומי מסך, הפצת שמועות או פתיחת 

פרופילים מזויפים. בנוסף, הילד מתחייב לעמוד בתוקף מול מי שכן ינהג בבריונות 

ולספר להורים או למבוגר קרוב.

כאמור, תכניות חשובות אלו מצליחות לתת מענה מסוים ולתרום להטמעת נורמות 

נוספות,  יש מקום לפעילויות  כי  ועדת המשנה סברו  ואולם, חברי  לגלישה בטוחה. 

המשנה  ועדת  כן,  כמו  לאומית.  ברמה  אחידה  בתכנית  חשיבות  קיימת  כשבפרט 

התייחסה בהמלצותיה להלן גם לצעדים שיש לנקוט בתחום האתיקה והרווחה.

1.2 תחום התמודדות עם תופעת הפרסומים הפוגעניים במערכת החינוך – 

מבט משווה 

בנוגע  החינוך  בתחום  בעולם  הנעשה  את  הסוקר  מסמך  על  מבוסס  להלן  האמור 

למלחמה בפרסומים פוגעניים שהוכן על ידי גב' תמר טרבלוס, עבור לשכת המדען 

הראשי במשרד החינוך והוצג בפני מליאת הוועדה.262 כפי שהוצג בפני הוועדה, מדינות 

. https://bit.ly/2TLCW8T :261  לפירוט על התוכנית ראו

262  המסמך מצורף כנספח ח'. 
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רבות הכירו בכך שיש לגבש מדיניות חינוכית מיוחדת בנושא אלימות ברשת. הדגש 

בהסדרים השונים הוא על גיבוש מדיניות בית ספרית לשם יצירת אקלים המאפשר 

בית הספר. עקרונות המדיניות השונים מבקשים  ביטחון לכל באי  ותחושת  תמיכה 

למנוע התנהגות אלימה ולעודד פעילויות חיוביות.

מפורשת,  חקיקה  של  בדרך  הנושא  עם  להתמודד  בחרו  שנסקרו  מהמדינות  חלק 

המחייבת את בתי הספר להטמיע תוכניות חינוך בנושא בריונות ברשת )כך למשל 

המחשבים  לגבי  ברשת  בטיחות  בנושא  מדיניות  לגבש  ואף  ובאיטליה(,  בבריטניה 

תוכניות  לפתח  בחרו  אחרות  מדינות  הברית(.  בארצות  למשל  )כך  שברשותם 

חינוכיות ארציות שיפעלו בבתי הספר השונים במדינה )כך למשל בפינלנד, בגרמניה, 

באיטליה, באוסטרליה ובפורטוגל(. כמו כן, בחלק מהמדינות פועלים מנגנוני דיווח 

באוסטרליה  בפורטוגל,  למשל  )כך  פוגעניים  מפרסומים  שנפגעו  לתלמידים  וסיוע 

ובבלגיה(.

1.3 המלצות בתחום החינוך

1.3.1 המלצות ביחס לציבור בני הנוער

תכנית חינוך ארצית 

הנחת המוצא היא, כפי שהוצג בהרחבה בפרק 2 לדו"ח זה, כי מאפייני המרחב המקוון 

ברשת  ובריונות  בכלל,  פוגעניים  לפרסומים  הפוטנציאל  את  מעצימים  כשלעצמם 

בפרט. על כן, יש לפעול אקטיבית כדי להתמודד עם תופעה זו ולא לקוות שתיעלם 

מעצמה. ועדת המשנה הסכימה כי דרך המלך לשינוי דפוסי התנהגות פוגעניים היא 

באמצעות חינוך לשימוש מכבד במרחב המקוון על כל שלוחותיו. חינוך מיטבי ניזון 

נוער, הערך המרכזי  ובני  ילדים  יסוד, ועל מנת לצמצם את התופעה בקרב  מערכי 

אותו יש להטמיע הוא כבוד האדם.263 לדעת ועדת המשנה, יש לשים דגש על התחלת 

כי  החינוך לכבוד כבר מגיל הגן, תוך התאמות לרמת ההבנה. זאת, מתוך התפישה 

הטמעת ערך זה מגיל צעיר תשפיע על התנהגותו של הילד גם בהמשך ובין היתר 

במרחב המקוון. 

ועדת המשנה סבורה גם כי ישנה חשיבות לכך שתכנית החינוך תהיה אינטנסיבית 

ותוך  שונים  למגזרים  התאמתה  תוך  הספר,  בתי  בכל  ואחידה  הקיים,  מהמצב  יותר 

263  למותר לציין כי אדם, לרבות ילד, זכאי לכבוד בכל גיל שהוא. "קטן הוא אדם, הוא בן אדם, הוא איש גם אם איש קטן 

בממדיו. ואיש, גם איש קטן, זכאי בכל זכויותיו של איש גדול" ע"א 6106/92    פלונית   נ' היועץ המשפטי לממשלה, 

פ''ד מח)2( 833, 835 )1994(. 
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התאמות של צוותי בית הספר לצרכים הקונקרטיים.264 בהקשר זה נמליץ כי משרד 

במסגרת  המקוון".  במרחב  מכבד  "שימוש  בנושא  שבועיים  שיעורים  יקבע  החינוך 

התכנים שיועברו יש להדגיש את הערכים הנידונים תוך דוגמאות קונקרטיות הנוגעות 

כי  מומלץ  להימנעות משימוש פוגעני והתמודדות עם פרסומים כאמור. בהקשר זה 

יוכר כמקצוע בחירה  ראויה במרחב המקוון,  "כבוד האדם", תוך דגש על התנהגות 

במבחני הבגרות.

של  מחויבותו  את  להדגיש  יש  ובראשונה  בראש  זו,  בתוכנית  התכנים  במסגרת 

ציבור הצופים מן הצד להילחם בתופעת הפרסומים הפוגעניים, דהיינו לנקוט עמדה 

ולא לעמוד מן הצד. הדגש צריך להיות על כך שהמותקפים ברשת עלולים להפוך 

לתוקפים, והעומד מן הצד היום עלול להפוך לקורבן מחר. סוגיה נוספת שיש לתת 

עליה את הדעת היא הקניית אוריינות טכנולוגית לילדים וככל שניתן גם להוריהם. יש 

להעניק כלים ומידע על האפשרויות להסרת תוכן פוגעני,265 וכן על צריכה ביקורתית 

של התכנים ברשת. נושא נוסף שיש מקום לקדמו הוא הקניית הרגלים בדבר חשיבה 

נוספת אצל ילדים ובני נוער לפני כל פרסום או תכתובת אינטרנטית. בהקשר זה, 

ניתן להיעזר גם בפיתוח טכנולוגיה מתאימה.266 

מוצע שמשרד החינוך ישקול לעדכן את חוזר המנכ"ל בנושא "אקלים חינוכי מיטבי 

והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון" כדי שיכלול הנחיות אחידות 

שפורטו  לנושאים  בדומה  הלימוד,  נושאי  של  העיקריים  למרכיבים  המתייחסות 

מרגע  הפעולה  תהליך  דיווח,  מנגנון  האלימות,  )הגדרת  לעיל  האמריקאי  בחקיקה 

כדי  יפעל  וכן  המנכ"ל,  בחוזר  קיימים  אינם  והדברים  במידה  וכו'(,  התלונה  קבלת 

שמוסדות החינוך השונים, בכל המגזרים, ובהתאם למאפיינים מיוחדים של כל אחד, 

יפעלו בהתאם. 

264  בין היתר, מומלץ לשקול על דגשים והתאמות ביחס למגזר החרדי, אשר לגביו ייתכן כי עצם השימוש באינטרנט 

ופרטיות.  יש צורך בהקפדה מיוחדת על חיסיון  יהיה שנוי במחלוקת, או ביחס לקהילה הלהטב"ית, אשר לגביה 

בהקשר זה, ראו גם ההתייחסות להלן ביחס להמלצות לציבור המורים בעמ' 102. 

265  מובן כי השינויים הטכנולוגיים המהירים, עשויים להביא לכך שידע ביחס לאמצעי או דרך מסוימת יהפוך להיות לא 

רלוונטי תוך זמן קצר. עם זאת, ישנה חשיבות למתן כלים יסודיים, ובפרט כלים המבהירים את היכולת לצמצם את 

הפגיעה על ידי הסרת התוכן. בעניין מידע בנוגע לדרכים הקיימות היום להסרת תוכן פוגעני ראו את פרק ג' בעניין 

הכלים הקיימים להתמודדות עם תופעת הבריונות ברשת, בעמ' 37. 

266  ראו גם את ההמלצה אודות פיתוח כלים טכנולוגיים בתחום התקשורת, לעיל בעמ' 91.
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עידוד והטמעת פעילויות בית-ספריות נוספות

במסגרת הטמעת הנורמות לשיח הולם ברשת, אנו ממליצים ליצור אמנה אחידה עבור 

האמנה  שונים.  וגילאים  למסגרות  התאמות  תוך  החינוך,  במערכת  הספר  בתי  כלל 

תכלול התייחסות לערך של כבוד האדם, שממנו כאמור נובעת האחריות להתנהגות 

ראויה ברשת, והתלמידים יתבקשו לחתום עליה.267 האמנה תחייב את התלמידים גם 

מחוץ לכותלי בית הספר, וכל עוד הם לומדים במוסד החינוכי. כמו כן, מומלץ כי בכל 

מוסד חינוכי יהיה מנגנון למענה מידי למצוקה שייתן מענה גם מחוץ לשעות הפעילות 

של המוסד. 

תוך  המקוון,  במרחב  פוגעני  בשימוש  במלחמה  התלמידים  שיתוף  יהיה  נוסף  דגש 

הבהרה כי האחריות מוטלת גם עליהם. במסגרת זו, בכל מוסד חינוכי מספר תלמידים 

יתמנו להיות "נאמני רשתות חברתיות", אליהם ניתן יהיה להפנות כל דיווח על שימוש 

פוגעני, כשמורים אחראיים ילוו את פעילותם. כחלק מעידוד התלמידים לקחת חלק 

במלחמה בנגעי השימוש במרחב המקוון, מומלץ גם לבנות מערך ארצי של מנהיגות 

נוער  מערכי  עם  קשרים  יצירת  אפליקציות,  פיתוח  עידוד  פרסים,  מתן  זה,  בתחום 

בארצות אחרות, משלחות תלמידים וכיוצא בזה. לצד זאת, ניתן גם לשקול להתייעץ 

כן,  על  יתר  ההולם.  המשמעתי  הטיפול  על  לחשיבה  ביחס  עצמם  התלמידים  עם 

בהקשר זה מומלץ ליצור תמריצים לפעילות חיוביות ברשת, כגון תעודת הערכה על 

שימוש מכבד במרחב המקוון או קידום התנהגות ראויה במרחב זה. בהתאם, כל בית 

הנושא של הכרה  דו"ח שנתי על הנעשה במסגרת הבית ספרית לקידום  יגיש  ספר 

בכבוד האדם והתנהגות הולמת ברשת. ניתן לחשוב אף על תחרות ארצית בנושא זה. 

באשר לאמצעי משמעת, אנו ממליצים להותיר בעינם את אמצעי המשמעות הקיימים 

כיום בחוזר מנכ"ל, שעיקרם השעיה לימים ספורים ודיווח להורים.268 כמו כן, במסגרת 

ניידים  במכשירים  שימוש  איסור  שאלת  המשנה  בוועדת  נידונה  משמעת  אמצעי 

את  ששקלנו  לאחר  בנושא.269  הצרפתי  החוק  בהשראת  הלימודים,  שעות  במהלך 

האפשרות, נראה לנו כי אין מקום לחקיקה בנושא זה ויש להותיר את ההחלטה לכל 

267  בהקשר זה, ניתן להשתמש גם במונח "תקנון", "כללים" או אפילו "ברית". כמו כן, גם ההורים יתבקשו לחתום 

עליה, ועל כך יפורט להלן.

268  חוזר מנכ"ל משרד החינוך, לעיל ה"ש 114 בעמ' 38.

 LOI n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable  269

dans les établissements d’enseignement scolaire )1( https://www.legifrance.gouv.fr/affich-

Texte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieLien=id
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בית ספר או רשות מקומית באופן עצמאי.270

1.3.2 המלצות ביחס לציבור המורים

אנו ממליצים על  המורים מהווים את חוד החנית בחינוך ילדים ובני הנוער. על כן, 

יצירת תכנית חובה בכל המכללות להכשרת מורים לשימוש מיטבי במרחב המקוון, 

באופן שלא ניתן יהיה לסיים לימודי חינוך מבלי שהמורה ייקח חלק בהכשרה זו. כיוון 

שמדובר בנושא המתחדש מדי יום ושעה, יחויבו המורים לעבור השתלמות תקופתית, 

לפי תכנית שתקבע על ידי משרד החינוך. 

בהקשר זה, יש להעניק למורים כלים מדויקים ומוכרים על ידי משרד החינוך למלחמה 

בתופעות בריונות ברשת, לרבות אמצעי משמעת מוכרים – כגון השעיית תלמיד בשל 

בריונות ברשת. 

יהיו רגישות לצרכיהן של קהילות שונות,  כי תוכניות הכשרה אלה  כן, מומלץ  כמו 

ויתאימו את הכלים השונים אליהן. כך לדוגמה, במהלך הדיונים, חברי הוועדה שמעו 

לקהילת  המשתייכים  ונערות  בנערים  לפגיעות  ביחס  מיוחדת  ברגישות  הצורך  על 

ולהימנע למשל מפנייה  וסודיות,  יש להקפיד בעניינם על פרטיות  הלהט"ב, כאשר 

מיידית להורים של הנפגע מבלי הסכמתו, מתוך חשש שהפנייה תביא לחשיפה בפני 

ההורים בניגוד לרצונו. 

1.3.3 המלצות ביחס לציבור ההורים 

ציבור ההורים מציב אתגר בכל תכנית חינוכית. מטבע הדברים, לצוות בית הספר 

אין שליטה אפקטיבית ביחס להורים, וכל שיתוף פעולה מצדם מותנה ברצונם הטוב 

ובזמנם הפנוי. על כן, אנו ממליצים כי הפעילות בתחום זה תהיה הסברתית בעיקרה, 

תוך ניסיון לגייס את ההורים לשיתוף פעולה בנושא.

פוגעני  באופן  השתמשו  עצמם  הורים  כאשר  לתגובה  כלים  לפתח  מומלץ  בנוסף, 

האמצעים  הדברים  מטבע  כאמור,  במורים.  לפגוע  מנת  על  למשל  המקוון,  במרחב 

בהם ניתן יהיה לנקוט יהיו מוגבלים וזהירים. ועדת המשנה סבורה כי רוב מה שניתן 

שכבות  מכל  לתלמידים  הורים  כ-70,000  סקר בקרב   2018 אוקטובר  חודש  קיים בסוף  החינוך  משרד  כי  יצוין    270

הגיל, בנושא הבאת טלפונים ניידים לבית הספר והגבלת השימוש בהם בבתי הספר. בהמשך לסקר האמור, יצא 

משרד החינוך במהלך כולל בנוגע לחינוך היסודי, שכלל כלים חינוכיים והסברתיים, על מנת להפסיק את השימוש 

בטלפונים ניידים בכותלי בית הספר, תוך מתן אפשרות להביא טלפון לצורך יציאת קשר עם ההורים בדרך לבית 

יותר לבתי הספר, תוך  ובחזרה ממנו. לעומת זאת, בחינוך העל-יסודי הוחלט להשאיר שיקול דעת רחב  הספר 

עידוד של שיח הורים-מורים-תלמידים, לקביעת מדיניות בית ספרית בנושא.
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לעשות בנושא זה הוא הזמנת ההורים לשיחה, בנוכחות מנהלי בית הספר, והבהרת 

הפסול. מובן כי במקרי קיצון העולים לכדי עבירה פלילית, יש לעשות שימוש בגורמי 

האכיפה הרלוונטיים. 

כמו כן, מומלץ לעודד גם את ההורים לחתום על האמנה הבית ספרית, שתחייב גם 

הורים  נגד  בסנקציות  לנקוט  אין  כי  מובן  אולם  הספר,  בית  מקהילת  כחלק  אותם 

מודעותם  את  להעלות  מאמץ  לעשות  יש  לכך,  מעבר  האמנה.  על  לחתום  שיסרבו 

לנושא על ידי עריכת מפגשים ודיווח על אירועים הקשורים במרחב המקוון במסגרת 

בית הספר, תוך הדגשת חשיבותה של השתתפות מיטיבה של ההורים. 

באשר לתוכניות חינוך עבור המגזר החרדי, מאחר שבקרב בני נוער וילדים במגזר 

מוסדות  את  יהיה שלא לשלב  נכון  כי  נראה  רווח,  אינו  באינטרנט  החרדי השימוש 

החינוך החרדיים בתוכניות השונות של משרד החינוך בהקשר זה. בכל הנוגע לפעילות 

סביר  וכדומה,  צבא  כמו  גופים  או  ממשלה  למשרדי  הקשורה  בנושא  הסברתית 

להניח שהחרדי שהשתלב בגופים אלו חשוף לגלישה באינטרנט, ומשכך גם לנושא 

המתאימות  התוכניות  לפיכך  חרדי.  עמיתו שאינו  כמו  בדיוק  הפוגעניים  הפרסומים 

לציבור החילוני תוקפן טוב ויעיל גם מול המגזר החרדי. עם זאת, נכון יהיה להתאים 

את התכנים לרוח המגזר. מומלץ כי הפנייה למגזר החרדי המבוגר תעשה באמצעות 

אתרי האינטרנט החרדיים ובאמצעות הרשתות החברתיות עצמן, וכי התכנים ייערכו 
בידי צוות חרדי.271

2. אתיקה

2.1 רקע

בתופעת  להיאבק  ראוי  כי  סבורה  המשנה  ועדת  החינוך,  בתחום  ההמלצות  לצד 

שיוטמעו  זה,  בנושא  אתיקה  כללי  של  אימוץ  באמצעות  גם  הפוגעניים  הפרסומים 

ועדת  של  העבודה  הנחת  על  נשענת  זו  מסקנה  אתי.  קוד  בעלי  ארגונים  במסגרת 

המשנה, בהתאם לידע ולניסיון רב-השנים של הגורמים שהופיעו בפנייה ובפרט של 

שלילית  בתופעה  יסודי  מאבק  זו,  הנחה  לפי  כשר.  אסא  פרופ'  המשנה,  ועדת  חבר 

לשנות  הבריות. מאמץ  וההתנהגותית של  הערכית  בשינוי התשתית  חייב להתמקד 

אולם  המשפט,  בעולם  להתקיים  יכול  בו  קטן  שחלק  מאמץ  הוא  ונורמות  ערכים 

271  המלצה זו רלוונטית גם להמלצות בתחום התקשורת. 
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עיקרו מתקיים בקידום נורמות וערכים חברתיים, שניתן לבטא בין היתר בעולם של 

האתיקה. עמדת ועדת המשנה היא שכל עיסוק ראוי לשמו באתיקה, כאשר אין לצדו 

סנקציה, הוא עיסוק חינוכי.

 ככלל, ניתן לומר כי רוח הפעילות המשפטית-פלילית מובילה לסימון סף התנהגות 

אכיפת  שמנגנוני  כך  כדי  עד  פסולה  היא  ממנו  נמוכה  ברמה  התנהגות  מסוים, שכל 

החוק אמורים לטפל בה. לעומת זאת, רוח הפעילות האתית מובילה לסימון רף שכל 

התנהגות ברמה גבוהה ממנו תיחשב התנהגות ראויה, וכל התנהגות ברמה נמוכה ממנו 

תיחשב בלתי ראויה. זאת, ללא אכיפה או ענישה כשלהן– אלא באמצעות מנגנונים 

חינוכיים.

יסודי  אחראי,  באופן  לעסוק,  ניתן  בהם  התחומים  אחד  הוא  האתיקה  תחום  כאמור, 

הראוי  כשמין  וגם  אותן  להעצים  הראוי  כשמן  גם  חברתיות,  בתופעות  ומתמשך, 

להיאבק בהן, להחלשתן או לסילוקן.

בתחום.  הפעילים  של  ההתנהגות  את  להדריך  באה  מסוים  פעילות  בתחום  אתיקה 

הצורה  את  לובשת  כזו  בתחום. תפיסה  הראויה  ההתנהגות  של  תפיסה  מעצבת  היא 

תפיסה  של  היסודיים  המרכיבים  הם  הערכים  וכללים.  עקרונות  ערכים,  שורת  של 

בדבר ההתנהגות הראויה. העקרונות הם נגזרות של הערכים ומדריכות את ההתנהגות 

בקווים כלליים. הכללים הם נגזרות של הערכים והעקרונות והם באים להדריך את 

ההתנהגות במצבים מסוימים, בפירוט רב.

ברפואה, בשפיטה,  המקצועית. כך  הזהות  של  תפיסה  משקפת  מקצוע  של  האתיקה 

בהוראה, בעריכת דין, בפיקוד, בהנדסה וכדומה. האתיקה של ארגון משקפת תפיסה 

במפעל  בעירייה,  ממשלתי,  במשרד  במשטרה,  בצבא,  כך  הארגונית.  הזהות  של 

המקובלים  האמצעים  הפעילות,  ייעוד  של  תפיסה  היא  הזהות  תפיסת  תעשייתי. 

למימוש הייעוד ודרישות המעטפת החברתית שבתוכה מתקיימת הפעילות, כדוגמת 

חברת האזרחים של מדינה דמוקרטית.

ומכל  מקצועית  קהילה  מכל  הדמוקרטית,  האזרחים  חברת  של  העיקרית  הדרישה 

האדם  כבוד  על  לשמור  המוסרית  החובה  את  בנאמנות  לבטא  ארגונית, היא  קהילה 

באשר הוא אדם. הקוד האתי הרצוי של כל קהילה מקצועית או ארגונית אמור לכלול 

את עקרון השמירה על כבוד האדם וכן עקרונות וכללים למימוש החובה המוסרית 

הזאת במסגרת הפעילות באותו ארגון או מקצוע. בין הכללים הללו יהיו גם כללים 

האוסרים על יוזמה לפעולת ביוש או השתתפות בפעולה כזו.
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הדעת נותנת שפעולת הביוש במסגרת הארגון היא ככלל פעולה בלתי ראויה לא רק 

מפני שאינה עולה בקנה אחד עם הרעיון המוסרי של שמירה על כבוד האדם באשר 

הוא אדם, אלא גם מפני שהיא אינה הולמת את הייעוד של המקצוע או הארגון ואת 

האמצעים שלו למימוש הייעוד. ערכי ההוראה והחינוך, ערכי הפיקוד וערכי הרפואה, 

לדוגמה, מחייבים מאמץ לבניין אמון בין בעלי המקצוע לבין מי שהם מחנכים, מניעים 

או מרפאים אותם. פעולת ביושו של אדם אינה עולה בקנה אחד עם המאמץ ההכרחי 

לבניית האמון הנדרש באופן מקצועי או ארגוני.

המלצות  ואתיקה  לחינוך  המשנה  ועדת  העלתה  אלה  בסיסיים  עקרונות  יסוד  על 

בראש  הנוהגות,  האתיות  המערכות  בכל  ביוש  פעילות  כנגד  כללים  הטמעת  בדבר 

ובראשונה בחינוך. 

2.2 המלצות בתחום האתיקה

גופים  עבור  ובראשונה  בראש  מיועדות  להלן  ההמלצות  לעיל,  לסקירה  בהתאם 

שקיימים בהם הסדרים אתיים משל עצמם, וערוכות לפי טיבם של ההסדרים הללו. 

ההסדר האתי המפותח ביותר הוא קוד אתי, הכולל ערכים וכללי התנהגות; קוד שכזה 

הוא בעל מעמד רשמי בארגון המסוים, וקיים מנגנון הטמעה פעיל הנותן לו מקום מעשי 

בהתנהלות השגרתית של אותו ארגון. בנוסף, עשויים להיות הסדרים אתיים אחרים 

המעגנים רשימת כללי התנהגות בארגון או מבהירים את ערכיו ועקרונותיו. על כן, 

מומלץ כי לכל הסדר אתי קיים )בין אם קוד אתי או הסדר אחר המעגן רשימת כללי 

התנהגות בארגון( יתווספו עקרונות וכללים הקשורים במאבק בפרסומים הפוגעניים. 

בהתאם, מומלץ שמנגנון ההטמעה של הקוד האתי יכלול התייחסות לסוגיה חדשה 

הסדר  שקיים  ככל  הארגון.  במנגנון  הקיימות  ההטמעה  לשיטות  בהתאם  וזאת  זו, 

הכולל את ערכי הארגון בלבד, אנו ממליצים לייחד התייחסות לפרסומים הפוגעניים 

במסגרת ערך כבוד האדם. 

הכללים האתיים אשר מוצע לשקול להטמיע אותם יפורטו כדלקמן: 

 כל אדם הפעיל במסגרת ימנע מלקחת חלק בפרסומים פוגעניים כלפי בני )א( 

אדם אחרים הפעילים באותה מסגרת, בכל רשת חברתית;

 כל אדם הפעיל במסגרת ימנע מלקחת חלק בפרסומים פוגעניים כלפי )ב( 

אנשים כלשהם בכל רשת חברתית, כל עוד פעילותו נעשית באותה מסגרת 

או עלולה להצטייר כפעילות הנעשית באותה מסגרת;

 כל אדם הפעיל במסגרת שימצא את עצמו נוכח פעילות של פרסומים )ג( 
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פוגעניים הנעשית בידי מי מהעמיתים, ישתדל לפעול ככל שהדבר בידיו 

באופן מעשי כדי להביא לידי הפסקתה.

מומלץ כי כל ארגון יבחן את הכללים המוצעים ויתאים אותם למאפיינים ולערכים 

פרסומים  שימנע  מצנן  אפקט  יצירת  מפני  החשש  עקב  כי  יצויין  שלו.  הארגוניים 

חיוביים ויגביל באופן נרחב את חופש הביטוי של החברים בארגון, מומלץ כי הכללים 

לא יחולו על פרסומים המהווים ביקורת לגיטימית, או על פרסומים שיש להם הצדקה, 

וכי לא ינקטו צעדים משמעתיים בעקבות הפרה של הכללים האתיים. 

לשם דוגמה, בחנו חברי הוועדה נוסח של קוד אתי מתחום החינוך, שאומץ בקהילת 

החינוך של גבעתיים. בקוד זה מצוינים מרכיבים בולטים של המאמץ האתי למניעת 

פרסומים פוגעניים ברשת, ולהקפדה על אווירה המגנה על כבוד האדם באשר הוא 

אדם. כמו כן, קיימים בו גם ביטויים בולטים של הפעילות האמורה בתחום האתיקה. 

כמובן שגם ביטויים רבים אחרים המופיעים בו יכולים לשמש בפעילות חינוכית אתית 

למניעת פרסומים פוגעניים, וביטויים אלה או דומים להם ניתן וראוי לשבץ בכל קוד 

אתי של מקצוע או ארגון.

באשר ליישום, חלק מחברי הוועדה סברו כי מומלץ שגורם מתאים במשרד המשפטים 

יבצע את הפניות אל הגופים שיש להם הסדרים אתיים מן הסוגים שהזכרנו לעיל, 

יבוא בדברים עם הנוגעים בדבר בכל גוף כזה ויקבל מהם דיווח על פעולות אימוץ 

ועדת  יפעל בעזרת  הגורם המתאים במשרד המשפטים  בנוסף,  והטמעתן.  הנורמות 

היגוי מקצועית שתעזור בהכנת הפניות ובמעקב אחר מילוי הבקשות. ועדת ההיגוי 

זאת, חלק  גם בקביעת סדר העדיפויות בפניות אל הגופים השונים. לעומת  תעזור 

מחברי הוועדה חשבו כי אין זה נכון שתפקיד כזה יוטל על משרד המשפטים, שכן 

תחום האתיקה, כמו גם ככלל פיקוח על פעילות של גופים פרטיים, אינם רלוונטיים 

לתפקידי משרד המשפטים ולייעודו. 

3. רווחה 

לצד המלצות הנוגעות לחינוך ולאתיקה, סברה ועדת המשנה כי קיים ערך בפיתוח 

מערך טיפולי לנפגעים במרחב המקוון.

לא  כי  עולה  הוועדה  ומליאת  ועדת המשנה  בפני  לקטינים, מהמידע שהוצג  באשר 

קיימים שירותי טיפול המותאמים לסוגיית הפגיעה בקטינים במרחב המקוון. במטה 

הלאומי להגנה על קטינים ברשת )105( לא ניתן טיפול וסיוע נפשי לקטינים. כיום, 
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קטין שפנה או עניינו הגיע לטיפול המוקד, יכול להיות מופנה על ידי המוקד להמשך 

הרווחה,  כן, מסגרות שונות של משרד  כמו  מגוריו.  ידי הרשויות במקום  על  טיפול 

החינוך והבריאות מהוות כתובת לקבלת סיוע טיפולי מסוגים שונים.

המקוון.272  במרחב  לקטינים  שנגרמו  לפגיעות  ביחס  ייחודי  מענה  אין  כי  נדמה 

השירותים השונים אינם מותאמים לאופי הפגיעה במרחב המקוון, כך שלעמדת חברי 

ייחודיות לעניין זה.  ועדת המשנה יש צורך בפיתוח תורות מקצועיות ודרכי טיפול 

פרטי,  באופן  לרוב  היא  טיפול  לקבל  האפשרות  כי  נראה  בגירים,  לנפגעים  באשר 

שירותים  אין  כאן,  גם  החולים.  קופות  ובמסגרת  הקיים  הנפש  בריאות  במערך  או 

טיפוליים ייעודיים לעניין זה. בנוסף, לפי מה שהוצג בפני הוועדה, בשל כח אדם חסר 

בעניין, פעמים רבות הטיפול ניתן זמן רב לאחר התרחשות הפגיעה, דבר המקשה על 

ההתמודדות איתה. 

בנושא  לטיפול  שייוחד  הלאומי  הגוף  במסגרת  כי  ממליצה  המשנה  ועדת  כן,  על 

פרסומים פוגעניים תהיה התייחסות לצורך במענה טיפולי ייעודי, ולפיתוח מערך ידע 

שיותאם לטיפול בתחום זה. כמו כן, יש לשקול למסד שירות מותאם בתוך המערכת 

הטיפולית הקיימת במערכת החינוך, הבריאות, הרווחה ובמקומות עבודה.

4. סיכום הפרק

פרטיים  גופים  של  שפעילותם  כך  על  להמליץ  יש  כי  סבורים  הוועדה  כן, חברי  אם 

ועמותות הפועלים לחינוך ולמניעת בריונות ברשת תיתמך על ידי המדינה. בתחום 

בתחום  שונים  מיזמים  של  קיומם  אף  על  כי  סברו  הוועדה  חברי  ראשית,  החינוכי, 

החינוך, יש מקום לפתח ולקיים תוכנית חינוכית ארצית שתתמקד בערך של כבוד 

האדם. שנית, מומלץ לקיים תוכניות חינוכיות נוספות בנושא שימוש במרחב המקוון. 

שלישית, רצוי בכל מוסד חינוכי יוקם מנגנון למענה מידי של מצוקה של תלמידים. 

רביעית, מומלץ לקיים תוכניות הכשרה למורים שתעניק להם כלים להתמודדות עם 

272  כך למשל, בשנים האחרונות משרד הבריאות הקים את התכנית הלאומית למניעת אובדנות והתאבדות, אשר 

משרדי  בשיתוף  והבריאות  החינוך  במערכת  מענה  להציע  ומתגייסת  במצוקה,  ובגירים  ילדים  ומזהה  מאתרת 

הממשלה השונים. משרד הרווחה הקים מרכזי טיפול לקטינים נפגעי עבירות מין כולל במרחב המקוון. ראו משרד 

www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/ הבריאות, "התוכנית הלאומית למניעת אובדנות והתאבדות

Psychology/Pages/suicide-prev.aspx  וכן משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים "נפגעי עבירה" 

 .www.molsa.gov.il/populations/criminalvictims/pages/protectioncenters.aspx

http://www.molsa.gov.il/populations/criminalvictims/pages/protectioncenters.aspx
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תופעת הבריונות ברשת. חמישית, מומלץ לקיים פעילויות הסברתיות להורים בנושא 

נוסף על כך, בתחום האתיקה, מומלץ  אוריינות דיגיטלית והסרת תכנים פוגעניים. 

כי ארגונים יאמצו כללים אתיים העוסקים בצמצום הפרסומים הפוגעניים במסגרת 

הגוף  במסגרת  כי  מומלץ  הרווחה,  בתחום  לבסוף,  אליה.  בזיקה  או  הארגון  פעילות 

המוצע לריכוז הטיפול בתופעה,273 יפותחו מנגנונים לטיפול נפשי בנושא הפרסומים 

והרווחה  הפוגעניים בתוך המערכת הטיפולית הקיימת במערכות החינוך, הבריאות 

ובמקומות עבודה. 

273  ראו לעיל בעמ' 53-56.
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ה. פרסומים פוגעניים נגד עובדי ציבור

הפרסומים  לתופעת  הנוגע  בכל  כי  הודגש  הוועדה  להקמת  המינוי  מכתב  כחלק 

במסגרות  ציבור  בעובדי  מדובר  כאשר  מתחדדת  התופעה  "בעייתיות  הפוגעניים, 

השונות ]...[ אשר מלבד הפגיעה בזכויותיהם, עלולה להיפגע גם תקינות תפקודו של 

השירות הציבורי."274 בהתאם, חברי הוועדה קיימו מספר ישיבות בנושא הפרסומים 

הפוגעניים ביחס לעובדי ציבור ואף שמעו גורמים רלוונטיים, בין היתר נציגים של 

גורמים  וכן  לגביהם  במיוחד  בולטת  שהתופעה  שופטים  זה  ובכלל  ציבור  עובדי 

העוסקים בהתמודדות עם התופעה היום. 

פרק זה עוסק בהמלצות ייחודיות הנוגעות לפרסומים פוגעניים כנגד עובדי ציבור, והן 

באות להוסיף על ההמלצות הכלליות. תחילה, תוצג להלן תופעת הפצת הפרסומים 

הפוגעניים בכל הנוגע לעובדי ציבור. בהמשך, תובא סקירה של האמצעים הקיימים 

ונתונים שהוצגו בפני חברי  וזאת בהתבסס על מידע  כיום להתמודדות עם הנושא, 

הוועדה והופקו לבקשתה. לאחר מכן יוצג פירוט ההמלצות וסיכומן.

1. מאפייני התופעה 

חברה  בכל  וחיוני  הכרחי  מרכיב  מהווה  ועובדיהם  השלטון  מוסדות  על  ביקורת 

במשפט  ביותר  החזקה  להגנה  זוכה  הפוליטי  הביטוי  חופש  בהתאם,  דמוקרטית. 

הכרחי  תנאי  הוא  הפוליטי  הביטוי  ביטוי.275  לחופש  היסוד  מזכות  כחלק  הישראלי 

להחלפת דעות ולקיומו של שיח שבלעדיו לא ניתן לגבש עמדה בנושאים שעל סדר 

היום הציבורי, ובלעדיו לא יתאפשר פיקוח אפקטיבי על השלטון.276 זאת, גם כאשר 

הביקורת מנוסחת בסגנון חריף, מתלהם או בוטה.277 מעבר לכך, קיים חשש כי השתקה 

ודיכוי של ביקורת ותרעומת על השלטון יביאו להתפרצות אלימה.278 

הביקורת  רף  את  לחצות  עלולה  הציבור  עובדי  כלפי  ביקורת  לעיתים  זאת,  לצד 

274  ראו את כתב המינוי, המצורף כנספח א'.

275  עניין סגל, לעיל ה"ש 139, בפסקה 33 לפסק דינה של הנשיאה )בדימ'( נאור.

276  שם, בפסקה 34 לפסק דינה של הנשיאה )בדימ'( נאור.

277  עניין ש.י.ן. - לשוויון ייצוג נשים, לעיל ה"ש 142, בעמ' 83-84. 

בנבו,  )פורסם  ריבלין  לנשיאה  המשנה  של  דינו  לפסק   7 פסקה  ישראל  מדינת  נ'  אונגרפלד   7383/08 דנ"פ    278

.)11.7.2011
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עובדי  מצד  רבות  עדויות  חבריה  בפני  הוצגו  הוועדה  ישיבות  במהלך  הלגיטימית. 

סוציאליים ברשויות  ועובדים  ובהם שופטים, שוטרים, עובדי משרד הרווחה  ציבור 

המקומיות, אשר פירטו את החוויות הקשות שעברו כתוצאה מסוגים שונים של תכנים 

מפרסומים  בהם:  שפגעו  פרסומים  של  מגוון  תיארו  הם  נגדם.  שהושמעו  בעייתיים 

הכוללים ביקורת בלשון פוגענית, ועד פרסומים העולים לכדי הכפשות והשתלחויות 

וכדומה(,  לאומי  גזעי,  מגדרי,  )לרבות על רקע  ומשפילה  התייחסות מבזה  אישיות, 

כמו  לאלימות.  הסתה  ואף  משפחתו,  בני  על  או  העובד  על  אישיים  פרטים  פרסום 

כן, הוצגו תכנים הנחזים להיות לגיטימיים, החושפים לכאורה אמת חשובה הנוגעת 

לעובד הציבור כאשר בפועל מדובר בפרסומים בדויים לחלוטין )למשל, דיווח על 

עובד ציבור שנחקר בגין חשד לעבירת שוחד כאשר לדבר אין כל בסיס(. 

הצטברות של עלבונות והשמצות כגון אלו עלולה לפגוע בזכותו של עובד הציבור 

יש  זה,  בהקשר  בביטחונו.  מסוימים  במקרים  ואף  הטוב  בשמו  ולפרטיות,  לכבוד 

לזכור כי במקרים רבים עובדי ציבור מוגבלים ביכולתם להגיב באופן ישיר ולהתגונן 

מהפרסומים אודותיהם, מה שעלול להעצים את הפגיעה בהם.279 סיפורם הטראגי של 

תת-ניצב אפרים ברכה ז"ל ומנהל לשכת רשות האוכלוסין אריאל רוניס, ששמו קץ 

לחייהם בעקבות פרסומים משמיצים, ממחישים את עוצמת הסכנה הטמונה בתופעה 

זו. כמו כן, יש לציין כי לעיתים מעגל הפגיעה עלול להתרחב, והפרסומים עלולים 

הפגיעות  לצד  הקרובה.  ובסביבתו  העובד  של  משפחתו  בבני  גם  ולפגוע  להתייחס 

השירות  בתקינות  הפגיעה  פוטנציאל  עקב  במיוחד  מטרידה  זו  תופעה  האישיות, 

מושא  הציבור  עובד  של  המקצועי  בתפקודו  האפשרית  הפגיעה  בשל  הציבורי, 

אפשרית  פגיעה  לו.  המקבילים  אחרים  הציבור  עובדי  של  בתפקודם  ואף  הפרסום, 

נוספת היא באמון הציבור במערכת הציבורית בה מועסק העובד.280 

יודגש כי בדומה לאופי הסוגיה בדבר פרסומים פוגעניים בכלל, מאפייניו הייחודיים 

בלתי-מוגבל  לזמן  הופעתו  לכל,  נגישותו  הפרסום,  )מיידיות  המקוון  המרחב  של 

ברשת, תפוצתו הרחבה ואנונימיות המפרסם( עלולים להעצים את פוטנציאל הנזק,281 

השירות  של  המקצועי  התפקוד  על  ההשפעה  היקף  מבחינת  והן  האישי  בהיבט  הן 

הציבורי. 

279  כך למשל, סעיף 40)א( לכללי האתיקה לשופטים, קובע כי תגובתו של שופט על דברים שפורסמו עליו או על פסקי 

דין והחלטות שנתן תהיה באמצעות דוברות בתי המשפט. 

280  ראו עניין סגל, לעיל ה"ש 139, בפסקה 19 לפסק דינה של הנשיאה )בדימ'( נאור.

281  ראו פרק שני בעניין מאפייני המרחב המקוון.
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2. כלים קיימים העומדים בפני עובדי ציבור 

בחלק זה יוצגו תחילה הוראות החוק הרלוונטיות לנושא הקובעות הסדרים ספציפיים 

עבור עובדי ציבור, ולאחר מכן יפורטו מספר מנגנונים שגובשו ברשויות בהן התופעה 

בולטת במיוחד: משרד הרווחה, הנהלת בתי המשפט, המשטרה ופרקליטות המדינה.

2.1 הוראות חוק רלוונטיות

המחוקק בחר לייחד שתי עבירות פליליות הרלוונטיות לסוגיית פרסומים פוגעניים 

נגד עובדי ציבור. ראשית, עבירת העלבת עובד ציבור קובעת כי "המעליב בתנועות, 

מילים או מעשים עובד ציבור או דיין או פקיד של בית דין דתי או חבר ועדת חקירה, 

חודשים".282   6 מאסר  דינו  למילוי תפקידם,  בנוגע  או  את תפקידם  ממלאים  כשהם 

בפסק הדין בפרשת סגל,283 שניתן במהלך ישיבות הוועדה, בית המשפט העליון הדגיש 

כי העבירה נועדה להבטיח את תפקודו התקין של השירות הציבורי, וכי ההגנה היא 

על העובד בהיותו אורגן של השירות הציבורי, וכאמצעי להבטיח את יכולתו למלא 

תפקידו. זאת, להבדיל מההגנה על האינטרס הפרטי של העובד או על רגשותיו.284 על 

כן, הגנה מיוחדת זו איננה נובעת מהתפיסה כי האזרח נדרש לנהוג ביראת כבוד כלפי 

השלטון, או שזכותם של עובדי הציבור לכבוד או לשם הטוב בעלת מעמד עדיף על 

פני זכותם של כל אדם אחר בעניין, אלא יסודה בהבנה כי תפקודם התקין של עובדי 

הציבור מהווה אינטרס של הציבור כולו.285 

בית המשפט העליון הבהיר באותו  זאת, עקב חשיבות הביקורת על השלטון,  לצד 

עבירת  של  תחולתה  מפני  תמיד  כמעט  מוגנים  יהיו  פוליטיים  ביטויים  כי  דין  פסק 

מעובד  המצופה  הסיבולת  סף  כי  הובהר  כן  כמו  נדירים.286  במקרים  למעט  העלבה, 

הציבור גבוה מזה שניתן לצפות לו מאזרח מהשורה.287 בהתאם, גם בהנחיית היועץ 

תוך מתן  זו תיעשה  בגין עבירה  לדין  ראוי שההעמדה  כי  נקבע  המשפטי לממשלה 

282  סעיף 288 לחוק העונשין.

283  ראו עניין סגל, לעיל ה"ש 139.

284  שם, בפסקה 19 לפסק דינה של הנשיאה )בדימ'( נאור. 

285  שם, בפסקה 20.

286  שם, בפסקה 38. ראו גם את הדיון בנושא בפסק הדין בעניין פרשת אונגרפלד, לעיל ה"ש 278, בפסקאות 4-5 

לפסק דינה של הנשיאה ביניש, וכן ההתייחסות לדיון זה בעניין סגל, לעיל ה"ש 139, בפסקאות 41-42 לפסק דינה 

של הנשיאה )בדימ'( נאור.

287  שם, בפסקה 47 לפסק דינה של הנשיאה )בדימ'( נאור.
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משקל לעקרון חופש הביטוי והאינטרס הגלום בזכות לבקר את מוסדות השלטון.288 

לעניין פרסומים כלפי שופטים, יש לציין את עבירת זילות בית המשפט, לפיה "האומר 

דיין לעניין כהונתו בכוונה לפגוע במעמדו, או מפרסם  או כותב דבר על שופט או 

דברי גידוף נגד שופט או דיין כדי להחשיד או לבזות את דרכי השפיטה, דינו מאסר 

שלוש שנים".289 העבירה היא עבירת מטרה, הדורשת כוונה מיוחדת לבזות את השופט 

או את הדיין בתפקידו. עם זאת, הסעיף מבהיר כי העבירה לא תתגבש כאשר מדובר 

עניין  בו  או בדבר שיש  דיין",  או  ואדיבה לטיב החלטתו של שופט  כנה  ב"ביקורת 

לציבור.290 בפסיקה נקבע כי ביקורת שתחסה תחת כנפי חופש הביטוי תהיה ביקורת 

הוגנת, מרוסנת ועניינית. נקבע גם כי יש להימנע מהשתקת ביקורות אשר חצו את 

גבולות הטעם הטוב.291 בהתאם, גם בעניין עבירה זו, הנחיית היועץ המשפטי לממשלה 

קובעת כי יש לנהוג במדיניות של ריסון ואיפוק המגלמת את האינטרסים השונים, תוך 

הקפדה על מניעת פגיעה בלתי מידתית בחופש הביטוי.292 על כן, המקרים בהם יינקטו 

הליכים פליליים צריכים להיות מקרים יוצאי דופן, בהם כוונת הפגיעה והזדון בהטחת 

דברי עלבון גלויים לעיני כל.293 

לפי נתוני המשטרה שהופקו לבקשת הוועדה, בין השנים 2011 ל-2018 הוגשו 1172 

הסתיימו  תיקים   927 מתוכם,  ציבור.294  עובד  העלבת  עבירת  מכוח  אישום  כתבי 

159 כתבי אישום בשנה;  2011 ל-2017, הממוצע עומד על  בהרשעה.295 בין השנים 

בשנת 2018 חלה ירידה והוגשו 56 כתבי אישום,296 עובדה שניתן לייחס לפסק הדין 

288  "הגשת כתבי אישום בעבירות של העלבת עובד ציבור וזילות בית-המשפט" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

4.1103, 2-3 )התשס"ב( )להלן: "הנחיות היועמ"ש"(. יצוין כי בימים אלו נבחן במשרד המשפטים עדכון של הנחיה 

זו, לאור פסיקת בית המשפט העליון.

289  סעיף 255 לחוק העונשין.

290  שם.

291  ע"פ 364/73 זיידמן נ' מדינת ישראל פ"ד כח)2( 620, 634-635 )1974(.

292  סעיף 8 להנחיות היועמ"ש, לעיל ה"ש 288.

293  שם. כמו כן, הנחיית היועץ קובעת כי החלטה בדבר פתיחה בחקירה והגשת כתב אישום בגין עבירה זו יובא לאישור 

המשפטי  ביועץ  או  המדינה  בפרקליט  הצורך  במידת  שייוועץ  מיוחדים(,  )תפקידים  המדינה  לפרקליט  המשנה 

לממשלה - שם, בסעיף 10.

294  נתוני המשטרה התקבלו בדואר אלקטרוני מאת המשטרה עבור ועדת ארבל )29.10.2018(. 

295  שם. 208 מהמקרים הסתיימו ללא הרשעה. מעבר לכך, בשני מקרים הנאשם נעדר כשירות נפשית, וב-31 מקרים 

הנוער  לחוק   26 סעיף  לפי  חלופיות  טיפול  דרכי  על  הורה  המשפט  בית  מהם  בשניים   – קטינים  היו  הנאשמים 

)שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"א-1971, ובשניים נפסק פטור ללא צו, לפי סעיף 24)3( לחוק זה.

296  שם.
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בפרשת סגל. ביחס לעבירת זילות בית המשפט הוגשו 21 כתבי אישום בתקופה זו, 

ומתוכם 19 הסתיימו בהרשעה.297 

נוסף מעוגן בחוק למניעת  והבריאות, הסדר רלוונטי  בעניין עובדי מערכת הרווחה 

נוקט  כאשר אדם  כי  קובע  החוק  התשע"א-2011.  טיפול,  למתן  במוסדות  אלימות 

במתכוון במעשה אלימות כלפי איש צוות במוסד רפואי או כלפי איש צוות במקום 

 12 כי אם בתקופה של  רווחה, רשאי מנהל המוסד להזהירו בכתב  המספק שירותי 

חודשים יחזור וינקוט מעשה אלימות כאמור, יהיה המנהל רשאי להורות על מניעת 

אשר  אלימים,  פרסומים  גם  כוללת  אלימות  החוק,  לפי  האמור.298  למוסד  כניסתו 

במקום  צוות  איש  או  רפואי  במוסד  צוות  איש  כלפי  כ"פרסום  היתר,  בין  מוגדרים 

המספק שירותי רווחה, בקשר לעבודתו, שיש בו חשש ממשי שהמפרסם יעשה מעשה 

אלימות פיזית כלפי אדם כאמור."299 

לצד הסדרים ייחודיים אלה, יש להזכיר כי עבירות נוספות בחוק העונשין, כגון איסור 

על הסתה לאלימות,300 עשויות להיות רלוונטיות גם במקרים בהם מושא הפרסום הוא 

עובד ציבור, וכך גם עילות בגין עוולות אזרחיות כגון לשון הרע,301 הפרת פרטיות,302 

ועדת  המלצות  של  בפרק  לעיל  הוצגו  אשר  מאיימת,304  והטרדה  מינית303  הטרדה 
המשנה לענייני משפט.305

2.2 הגשת תביעות לשון הרע בשם שוטרים ועובדים סוציאליים באמצעות 

באי-כוח היועץ המשפטי לממשלה

חדש  הסדר  גובש  שנים  שלוש  לפני  לממשלה,  המשפטי  היועץ  להחלטת  בהתאם 

בהם  במקרים  סוציאליים:  ועובדים  שוטרים  של  בהקשר  חריגים  למקרים  ביחס 

הפרסומים על עובדים אלה חורגים מביקורת מותרת וסבירה, ובפרט במקרים בהם 

מדובר בהשתלחות או השמצות המתייחסות למרחב הפרטי של העובד אשר יוצרת 

297  שם. שני מקרים נוספים נסגרו עקב חוסר כשירות נפשית.

298  סעיף 2 לחוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א-2011.

299  שם, בסעיף 1. יש לציין כי לא נמצאה פסיקה העוסקת בתחולת החוק ביחס לסוגיית הפרסום האינטרנטי.

300  סעיף 144ד2)א( לחוק העונשין.

301  סעיף 7 לחוק איסור לשון הרע.

302  ראו סעיף 4 לחוק הגנת הפרטיות.

303  סעיף 6)א( לחוק למניעת הטרדה מינית.

304  סעיף 2)א( וסעיף 5 לחוק מניעת הטרדה מאיימת.

305   בעמ' 62-65. 
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פגיעה משמעותית באורח חייו, באי כוח המדינה מייצגים את עובד הציבור בתביעה 

האזרחית בגין עוולות שעיקרן לשון הרע והתנכלות. לפי ההסדר, עובד הציבור רשאי 

לבקש שהמדינה תיחלץ לעזרתו בגין מקרה חמור שכזה, והדברים יישקלו, ובמקרים 

)פרקליטות  כוח המדינה  באי  ידי  על  יינתן כאמור  הייצוג  לכך,  שיימצאו מתאימים 

אזרחית( – כך שהתביעה תכלול רק טענות ראויות שתהיינה מקובלות על המדינה.306 

הייצוג יינתן רק במקרים בהם יש קשר הדוק בין הפגיעה בעובד לבין הפעלת סמכותו 

הריאליות  ייצוגו  הוצאות  ינוכו  בפיצוי,  העובד  יזכה  בהם  במקרים  תפקידו.  ומילוי 

מהסכום שייפסק לו, והיתרה תועבר לעובד הנפגע.

2.3 מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

אמצעי נוסף קיים במסגרת מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה. מחלקה זו פועלת 

 ,Google  ,Facebook ביניהן  ישראליות,  שאינן  השונות,  השירות  ספקיות  מול  אל 

Twitter ,YouTube ועוד, בבקשה להסיר תוכן אשר מהווה עבירה פלילית ונוגד את 

זה בתנאי שקיים אינטרס ציבורי בפניית המדינה  וכל  כללי השימוש של הספקית, 

זה כאשר הפגיעה בהשארת התוכן שפורסם עולה על הנזק  ובכלל  להסרת התוכן, 

בקשה של  נוכח  רק  הסייבר  מחלקת  פועלת  ציבור  לעובדי  הנוגע  בכל  שבהסרתו. 

עובד הציבור שנפגע או של גורם ממונה, ובהסכמת העובד. בשלב זה, עיקר הטיפול 

ניתן לעובדי משרד הרווחה ולשוטרים שהם הנפגעים העיקריים, כשלעיתים המחלקה 

התקבלו   2018 בשנת  נוספים.  ממשרדים  ציבור  עובדי  של  בבקשות  גם  מטפלת 

במחלקה 94 בקשות להסרת תוכן, מתוכן 32 הועברו לספקיות התוכן. הספקיות הסירו 
28 פרסומים הסרה מלאה, שני פרסומים באופן חלקי, ודחו שתי בקשות.307

תחומים,  במספר  הציבור  לעובדי  מענה  נותנים  אשר  אלה  הסדרים  שלושת  לצד 

תופעת  בהן  הרשויות  במסגרת  הוקמו  בקצרה  להלן  שיפורטו  הנוספים  המנגנונים 

306  הייצוג המשפטי ניתן מכוח סעיף 2 לפקודת סדרי הדין )התייצבות היועץ המשפטי לממשלה( ]נוסח חדש[.

307  הנתונים מעודכנים ל-30 בספטמבר 2018. באשר לשנים הקודמות, בשנת 2015 בה החלה המחלקה את פעילותה 

התקבלו במחלקה 37 פניות בנוגע לפרסומים פוגעניים על אודות עובדי ציבור, מתוכן הועברו 29 פניות לספקיות. 

הספקיות הסירו 23 פרסומים הסרה מלאה, ארבע באופן חלקי, ודחו שתי בקשות. בשנת 2016, התקבלו במחלקה 

137 פניות, מתוכן הועברו 92 לספקיות. הספקיות הסירו 68 פרסומים הסרה מלאה, 15 באופן חלקי, ודחו 9 בקשות. 

בשנת 2017 התקבלו במחלקה 54 פניות, מתוכן 33 הועברו לספקיות; הספקיות הסירו 31 פרסומים הסרה מלאה, 

שני פרסומים באופן חלקי, ולא דחו אף בקשה. 

יצויין כי בעת הגשת הדו"ח תלויה ועומדת עתירה בעניין פעילות זו - בג"ץ 7846/19 עדאלה - המרכז המשפטי   

לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' פרקליטות המדינה - יחידת הסייבר. 
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והוצגו  הפרסומים הפוגעניים כלפי עובדי ציבור בולטת במיוחד בשנים האחרונות, 

על ידי נציגי רשויות אלה בפני חברי הוועדה. 

2.4 צוות הגנה בין-משרדי ביחס לעובדי ציבור בתחום המשפחה והרווחה

והפעילות  המידע  את  לרכז  שתפקידו  בין-משרדי  צוות  הוקם   2014 מאי  בחודש 

העוסקים  הציבור  בעובדי  הפגיעה  תופעת  עם  התמודדות  של  השונים  בהיבטים 

בתחום המשפחה והרווחה, במטרה לקדם באופן מתואם את הפעלת הכלים הקיימים 

החוץ  הרווחה,  ממשרדי  נציגים  חברים  בצוות  והמנהלי.  האזרחי  הפלילי,  במישור 

והמשפטים, וכן מהנהלת בתי המשפט וממשטרת ישראל. הצוות עוסק כאמור בתיאום 

הפעולות השונות שבידי המדינה להגנה על עובדי הרווחה. כמו כן, הצוות פועל מול 

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה להסרת פרסומים פוגעניים נגד עובדים בתחומי 

המשפחה והרווחה ברשתות החברתיות בפרט, ובאינטרנט בכלל, כפי שפורט בפסקה 

הקודמת. במסגרת זאת נעשות פניות כפי שהוצג לעיל לספקית תוכן לשם בקשה 

להסרת תוכן, מתבצע מעקב אחר הפניות, ובמידת הצורך נעשות פניות לדרג בכיר 

פרסומים  הובילה להסרת אתרים אשר שימשו לשם  אף  היתר, הפעילות  בין  יותר. 

מכפישים. מעבר לכך, אנשי הקשר במשרדים השונים גיבשו נהלים פנימיים בנושא, 

ובהם הנחיה של עובדי המשרד ועובדי השלטון המקומי כיצד לבצע פנייה למחלקת 

הסייבר לצורך הסרת פרסומים פוגעניים. 

2.5 טיפול בהסתה ואלימות נגד עובדי משרד הרווחה 

במשרד הרווחה, בה התופעה של פרסומים פוגעניות והתנהגויות קשות כלפי עובדים 

במקרים  לטיפול  מרכז  הוקם  האחרונות,  בשנים  במיוחד  בוטה  הייתה  סוציאליים 

ביצוע תפקידו  רווחה שנפגע עקב  עובד  כל  זאת,  או אלימות. במסגרת  של הסתה 

הונחה לדווח על כך למרכזי התחום במשרד. בנוסף, הוכן נוהל לטיפול במקרה של 

הסתה או אלימות נגד עובדי ציבור בשירותי הרווחה, המפנה את העובדים להליכי 

לכל  הנחיות  ניתנו  כן,  כמו  המדינה.  בפרקליטות  הסייבר  מחלקת  במסגרת  הסרה 

על  והדרכים  במשטרה  תלונה  להגשת  המתאימים  המקרים  לאופי  בנוגע  העובדים 

פיהן יש לעשות כן, כאשר קיים איש קשר המלווה את התהליך, ולאחר הגשת התלונה 

מתקיים הליך מעקב. במקרים קיצוניים, הטיפול עשוי לכלול גם פנייה להוצאת צו 

שיפוטי, למשל לפי חוק הטרדה מאיימת. מעבר לכך, על מנת לספק מענה לתחושות 

"אל-אלימות",  וועדת  הוקמה  הרווחה  מחוז של משרד  בכל  העובדים,  הקשות מצד 

המהווה צוות מחוזי האחראי לריכוז דיווחים על מקרי אלימות, ניתוחם וטיפול בהם. 

ופועלת לצמצום  ותמיכה לעובדים שהותקפו,  הוועדה מאפשרת מסגרת התייחסות 
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מקרי האלימות במחלקות לשירותים חברתיים. כמו כן, התקיימו גם כנסים אזוריים, 

והמשרד פועל כדי להעלות את הנושא על סדר היום.

2.6 טיפול בפרסומים פוגעניים כלפי שופטים 

את  ולפרט  להסדיר  בתי המשפט שמטרתו  הנהלת  נוהל מטעם  נקבע   2015 בשנת 

הליכי העבודה הפנימיים הנוגעים לטיפול מערכתי בפרסומים פוגעניים נגד שופטים. 

עדכונים לנוהל נעשו בתאריכים ה-17.6.2018 וה-11.11.2019 לאחר התייעצות עם 

משרד המשפטים. הנוהל קובע כי מנהל בתי המשפט ימנה בעל תפקיד אשר ירכז 

את הטיפול המערכתי בפרסומים פוגעניים, ויהא אחראי, בין היתר, להיבטים הבאים: 

קבלת פניות בנוגע לפרסומים פוגעניים על אודות שופטים ובני משפחותיהם בשל 

מילוי תפקידם של השופטים וכן ליווי השופט ותמיכה בו או בעובד מערכת המשפט 

נשוא הפרסום ועדכונו בדבר הטיפול. בעניין הסרת הפרסום, נקבע בנוהל כי במקרים 

מסוימים, היועץ המשפטי להנהלת בתי המשפט ימליץ למנהל בתי המשפט על פניה 

להסרת פרסום אשר יש בו לכאורה כדי לפגוע ביכולתו של השופט למלא את תפקידו 

כראוי או לפגוע בתפקודה של הרשות השופטת. במסגרת זו, יבחן היועץ המשפטי 

נגד  העלבה  או  ביזוי  השמצה,  גידוף,  דבר  הדומיננטי  בחלקו  מהווה  הפרסום  האם 

השופט או בני משפחתו, וכי הפרסום, על פי תוכנו יש בו כדי לפגוע, קרוב לוודאי, 

לפגיעה  להביא  בו  שיש  ובאופן  הציבור  בעיני  השופט  של  במעמדו  ממשי  באופן 

משמעותית במערכת בתי המשפט. כמו כן יבחן היועץ המשפטי האם הפרסום מהווה 

ציבורי  אינטרס  קיים  האם  וישקול  בנוהל,  המנויות  הפליליות  העבירות  מן  אחת 

בין היתר, לחומרת הפרסום, לצורך בהגנה  המצדיק את הסרת הפרסום, בשים לב, 

על חופש הביטוי, ולמידת הפומביות של הפרסום. ככל שמצא היועץ המשפטי כי יש 

מקום לנקוט בפעולה להסרת הפרסום, ובמידה שכללי הפעילות של הפלטפורמה בה 

היועץ המשפטי למנהל בתי המשפט  יפנה  התבצע הפרסום מאפשרים את הסרתו, 

לפרקליט  המשנה  עם  יתייעץ  המשפטי  היועץ  הפרסום.  להסרת  לפנות  בהמלצה 

ויעביר למנהל בתי המשפט את המלצתו בדבר אופן  המדינה )תפקידים מיוחדים(, 

ויעביר  הטיפול  אופן  על  המשפט  בתי  מנהל  יחליט  מכן,  לאחר  בפרסום.  הטיפול 

את החלטתו ליועץ המשפטי ולגורם הממונה, שיהיה אחראי על עדכון כלל הגופים 

הרלוונטיים, וביניהם המשנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(. הגורם הממונה 

יפעל בהתאם להנחיית מנהל בתי המשפט, ובמידה ויוחלט שיש הצדקה לבקש את 

הסרתו של הפרסום, יפנה לפלטפורמה בה פורסו דברי הפגיעה בבקשה כאמור ועל 
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פי הנוסח המופיע בנוהל.308 

7.2 ועדה פנימית במשטרה לטיפול בפרסומים פוגעניים כלפי שוטרים

במשטרה  הוקמה   2016 שנת  במהלך  שוטרים,  כלפי  פוגעניים  לפרסומים  באשר 

הנמסר  לפי  האמורים.  בפרסומים  לטפל  יש  כיצד  לבחון  במטרה  פנימית  ועדה 

מנציגי המשטרה במסגרת דיון בפני חברי הוועדה, הוועדה הפנימית עוסקת באיתור 

בתגובה  וכן  ובמשפחתו  הנפגע  בשוטר  בטיפול  וניטורם,  הפוגעניים  הפרסומים 

התקשורתית לפרסומים. 

ניתן לראות כי הכלים הקיימים כפי שפורטו מספקים מענה מסוים אולם חלקי, אשר 

המלצות  יפורטו  הבא  בחלק  כן,  על  הציבור.  עובדי  כלל  כלפי  רלוונטי  בהכרח  לא 

את  לצמצם  במטרה  הקיימים,  המנגנונים  את  ולהעמיק  להרחיב  המבקשות  הוועדה 

הפגיעה באינטרס הציבורי ובעובדים עצמם, תוך יישום ההמלצות בזהירות הנדרשת 

על מנת לא לצמצם את הביקורת על פעילות עובדי הציבור ורשויות השלטון, כדי לא 

לפגוע בחופש הביטוי מעבר לנדרש. 

3. המלצות הוועדה 

3.1 מינוי גורם ייעודי לנושא בכל רשות ציבורית

מנגנון  ליצור  הוועדה  חברי  בעיני  ההצדקה  ועקב  הקיימים,  מהאמצעים  חלק  ברוח 

אחיד שיוכל לספק מענה לכל עובדי הציבור ברשויות השונות, חברי הוועדה סבורים 

כי יש לשקול הצבת גורם ייעודי לטיפול בסוגיה בכל רשות ציבורית, שיוכל לשמש 

כתובת ברורה ונגישה לעניין. מומלץ כי גורם זה יפעל במספר מישורים:

תמיכה בנפגע וסיוע נפשי

מהעדויות שהוצגו בפני הוועדה עולה כי קיימת חשיבות רבה ליצירת מסגרת תמיכה 

יחווה את התהליך הקשה לבדו  בעובד מושא הפרסומים הפוגעניים, על מנת שלא 

פוגעניים  תכנים  להסרת  כולל בקשות  כשהטיפול  פרסומים,  טיפלה ב-118  המשפט  הנהלת בתי   ,2017 בשנת    308

40 פרסומים,  2018 טופלו  43 פרסומים. בשנת  מפלטפורמות התוכן השונות והמפרסמים עצמם. מתוכם הוסרו 

ומתוכם הוסרו 15. בנוסף, החל משנת 2016 הוגשו 31 תלונות למשטרה, כשבשנת 2018 הוגשה תלונה אחת בלבד. 

נתונים אלה נכונים ליום ה-8.1.19, וזאת בהתאם לנתוני הנהלת בתי המשפט שנמסרו במועד זה בדואר אלקטרוני. 
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ויזכה לתמיכה וגיבוי. יודגש כי הוועדה רואה חשיבות רבה בהגברת המודעות לצורך 

בליווי ותמיכה בעובד הנפגע על ידי הגוף המעסיק, ועל ידי והממונים עליו בפרט. 

במסגרת זו, קיימת חשיבות למתן כלים לממונים על מנת שיהיו ערים למצב האישי 

של העובדים הכפופים להם, ולדרכים השונות המאפשרות מתן תמיכה בהם. מהנתונים 

שהוצגו בפני הוועדה עולה כי במסגרת מספר גופים ציבוריים קיימים שירותי סיוע 

נפשי,309 אולם אין טיפול ייחודי בסוגיה. על כן, מומלץ כי אותו גורם ייעודי יענה גם 

על צורך זה, וילווה את העובד מרגע קבלת פנייתו. הגורם יפנה את העובד לאפשרות 

קבלת סיוע ותמיכה נפשית, ומומלץ כי במקרים המצדיקים זאת המדינה תממן את 

התמיכה הנפשית לנפגעים. כמו כן, מומלץ לקיים הכשרות עיתיות לאותם גורמים, 

על מנת לוודא כי הם מודעים למאפייני הפגיעות הייחודיים וכן לספק כלים לצורך 

תמיכה וסיוע שיעמדו לרשות העובדים. 

טיפול הכולל הסרה 

ירכז את הפניות של העובדים במשרד  הייעודי  הגורם  בהתאם לרצונו של העובד, 

המסוים בקשר לבקשות להסרת התוכן הפוגעני. מומלץ שהפניות יועברו לגורם אחר, 

המומחה בשאלות המשפטיות הרלוונטיות אשר יקבע האם הפרסומים מהווים עבירה 

והצדקה בנסיבות העניין לפעול לשם הסרתם או לצמצום  יש מקום  והאם  פלילית 

ינקוט  הצורך  ובמידת  בהתאם  הזה.  בהקשר  לפעול  יוסמך  אשר  אליהן,  הגישה 

ועל-פי  מול ספקיות השירות השונות. במקרים המתאימים  אל  גורם בפעולה  אותו 

ההמלצות המשפטיות של הוועדה, הפרקליטות תוכל גם לפנות לביהמ"ש לבקשת צו 

שיפוטי שיחייב את הסרת התוכן.310 לדעת חברי הוועדה קיימת חשיבות בכך שהגורם 

שיפנה להסרת הפרסום לא יהיה אותו הגורם הממונה על העובדים הנפגעים. זאת, 

הנפגע  העובד  של  למשרדו  חיצוני  גורם  של  דעת  שיקול  הפעלת  שנדרשת  משום 

כדי להבטיח איזון נאות בין חופש הביטוי לבין ההגנה על עובד הציבור ועל תפקודן 

התקין של הרשויות הציבוריות. בנוסף, הפעולה מול ספקיות השירות השונות מחייבת 

בהתאם לכך, מחלקת הסייבר  התמחות משפטית חוקתית וטכנולוגית ברמה גבוהה. 

התופעה  שלגביהם  הציבור  עובדי  לגבי  זה  תפקיד  ממלאת  המדינה  בפרקליטות 

309  כך למשל, קיים מערך בריאות נפש לחיילים בצבא ובמשטרה; במערכת החינוך קיימת אפשרות לקבלת טיפול 

טיפול  לפיקוח המחוזי לאשר  ישנה סמכות  ידי ארגוני המורים; במשרד הרווחה  על  במסגרת שירותים שפותחו 

פרטני לעובד שנמצא כי נפגע מאלימות )וזאת במרחב הפיזי או הווירטואלי(.

310  זאת במסגרת הדין הקיים, או בהתאם להמלצות הוועדה ביחס להסמכת בתי המשפט בנושא – ראו המלצה מס' 

3.1.3 בפרק ההמלצות בתחום המשפטי, בעמ' 71. 
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העובד  את  יידע  המקצועי  הגורם  לכך,  מעבר  ביותר.  בולטת  ברשת  פגיעות  של 

תוך  היועץ המשפטי לממשלה,  נזיקית באמצעות  על אפשרותה של הגשת תביעה 

הפנייתו לגורמים המתאימים )על כך ראו המלצה ב' להלן(. באשר לכלל הפעולות 

שיינקטו בהקשר זה, קיימת חשיבות בתיעוד התהליכים לשם שקיפות הדבר לציבור 

ואפשרות פיקוח.

קידום פעולות הסברה ודוברות 

ודוברות  הסברה  פעולות  עידוד  הוא  מעורב  יהיה  שהגורם  מומלץ  בו  נוסף  מישור 

בשיתוף הגורמים האמונים על הנושא במשרד. זאת, על מנת לאפשר הפצת מידע 

אמין ומדויק ברשת האינטרנט ביחס לפעילות הרשויות והעשייה של עובדי הציבור, 
ויצירת פעולת מנע בכל הנוגע לפרסומים כוזבים.311

3.2 הרחבת הסדר הגשת תביעות אזרחיות בשם באי-כוח היועץ המשפטי 

לממשלה 

ביחס  מצומצם,  בהיקף  פועל  זה  בנושא  כיום  הקיים  ההסדר  לעיל,  שתואר  כפי 

לתביעות בנושא לשון הרע בלבד, וכן רק ביחס לעובדים סוציאליים ושוטרים. עקב 

זה, מומלץ להרחיב את  והחיוניות הגדולה שמצאו חברי הוועדה במנגנון  החשיבות 

ציבור  זו, מומלץ לאפשר לכל עובד  והיקף המענה שהוא מספק. במסגרת  תחולתו 

עוולה  לכל  ביחס  זאת  לאפשר  וכן  המדינה,  כוח  באי  על-ידי  ייצוג  לבקשת  לפנות 

אזרחית הכוללת פגיעה קשה וממשית כאשר לא היה אינטרס ציבורי לפרסום התוכן 

הפוגע, ובשים לב לחשש לאפקט מצנן בהגשת תביעה כאמור.312 זאת, בכפוף לכך 

שקיים קשר הדוק בין הפגיעה בעובד לבין מילוי תפקידו. גם במקרה זה, הייצוג יינתן 

במקרים שיימצאו כמתאימים, ויכללו רק טענות שהן על דעת המדינה. 

3.3 שימוש בכלים רכים – קמפיין ופעולות הסברה להוקרת עובדי ציבור 

בשל חשיבותה של ביקורת על עובדי ציבור כחלק מחופש הביטוי הפוליטי, סברו 

חברי הוועדה כי לצד המנגנונים השונים באפיק המשפטי ראוי לעשות שימוש בראש 

ניתן  זו  בדרך  הביטוי.  בחופש  בפגיעה  כרוכים  שאינם  רכים,  באמצעים  ובראשונה 

יהיה לאפשר את המשך פרסומם של תכנים מסוימים אשר עשויים לבטא ביקורת 

או חריפה,313 תוך מתן הגנה לעובדים. היבט  גם אם מדובר בביקורת קשה  חיונית, 

311  להרחבה על סוגיה זו ראו להלן, בסעיף 3.

312  ראו פירוט העוולות הרלוונטיות בפרק ההמלצות בתחום המשפטי, בעמ' 65-62. 

313  בעניין זה יש לציין כי הפסיקה הבהירה שאין לקבוע מראש ובאופן גורף שביטויים חריפים כגון גידופים וקללות אינם 
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הומלץ  למשל,  כך,  הייעודי.  הגורם  של  מתפקידיו  כחלק  לעובדים  שתינתן  אחד, 

לעיל על יצירת מנגנון מובנה וזמין של תמיכה רגשית ופסיכולוגית לעובדי הציבור 

רואה  הוועדה  לגביו  נוסף  היבט  תפקידם.  בשל  נגדם  ומעשים  מפרסומים  שייפגעו 

מוצע  בפרט,  והסברה.  דוברות  בכלי  הוא שימוש  ופיתוח  על שיפור  להמליץ  לנכון 

להשיק קמפיין ציבורי שיעורר מודעות לחשיבות עבודתם ותרומתם של עובדי ציבור 

והוקרתה. הדבר יוכל לספק תמיכה ולתרום לחסינותם של העובדים שיחושו הערכה 

וגיבוי, וזאת לעומת התחושות הנוכחיות שעלו מהדברים שהוצגו על ידי חלק מנציגי 

נותרו  כי  ותחושה  הפקרות  בדידות,  על  והעידו   – הוועדה  בפני  שהופיעו  העובדים 

ינקטו בפעילויות  זאת, מומלץ שהגורמים המתאימים ברשויות  לבד במערכה. לצד 

דוברות אקטיבית: מוצע ליזום פרסומים והפצת מידע מדויק ביחס לפעילויות הגופים 

במקרים  יזום  באופן  הרשות  מצד  והתייחסויות  תגובות  להציע  וכן  הרלוונטיים, 

המתאימים – וזאת לצד המשך מתן מענה לפניות בנושא. היבט זה מתיישב עם פסיקת 

או שקריים,  פוגעניים  בפרסומים  למאבק  ביחס  כי  העליון, שהבהירה  המשפט  בית 

דווקא  וכי  היא התרופה של הדמוקרטיה",314  ולא השתקתו  הציבורי  "הגברת השיח 

ותעלה האמת, שכן סופה של האמת לנצח  "תצוף  בין התכנים השונים  זו  מתחרות 
במאבק הרעיוני".315

חוסים תחת חופש הביטוי – אלא לבחון כל ביטוי לגופו. ראו עניין סגל, לעיל ה"ש 139, בפסקה 42 לפסק דינה של 

הנשיאה )בדימ'( נאור, וכן איזכור הציטוט מביהמ"ש העליון האמריקאי: "הוולגריות של האחד היא לעתים הליריקה 

של האחר" המופיעה ב-עניין דיין, לעיל ה"ש 140, בפסקה 81 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין. 

314  עניין סנש, לעיל ה"ש 146, בעמ' 841.

315  בג"ץ 399/85    כהנא   נ' הוועד המנהל של רשות השידור, פ''ד מא)3( 255, 273 )1987(. ראו לעניין זה גם את 

דבריו הידועים של הפילוסוף ג'ון סטיוארט מיל: "השתקת דעה זו או אחרת גורמת רעה מיוחדת במינה... אם הדעה 

אז שוללים מהם טובת הנאה  כי  היא מוטעית,  ואם  נכונה, שוללים מהם את ההזדמנות להחליף טעות באמת; 

השקולה כמעט כנגד זו, כלומר הכרת אמת בהירה יותר ותפיסת אמת ערה יותר, הנובעת מתוך התנגשות האמת 

בטעות", ג'ון סטיוראט מיל על החירות 34 )אריה סימון מתרגם, 1994(. להתייחסויות נוספת לסוגיה זו בפסיקה 

ראו ד"נ 9/77 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" בע"מ, פ"ד לב)3( 337, 343 )1978( )חופש 

הביטוי הוא "חירותו ]של אדם[ להשמיע את אשר עם לבו ולשמוע מה שיש לאחרים להשמיע"(; עמ"מ 6013/04 

מדינת ישראל, משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ, פ"ד ס)4(, 60, 75 )2006(; בג"ץ 5771/93 
ציטרין נ' שר המשפטים, פ"ד מח)1( 661, 672 )1993( )"זכות הציבור לדעת הינה אחד מנגזריו המרכזיים והחשובים 
של חופש הביטוי]...[ אכן, בלא היכולת להחליף דעות, להפיץ ידיעות ולקבלן, אין חופש הביטוי יכול להתממש]...[ 

כך אף כיבודה של זכות הציבור לדעת מהווה תנאי להגשמתו של חופש הביטוי"(; בג"ץ 243/62 אולפני הסרטה 

בישראל בע"מ נ' גרי, פ"ד טז 2408, 2415 )1962(; בג"ץ 14/86 לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד 
מא)1( 142, פסק דינו של השופט )כתוארו אז( ברק )1987(; עניין סנש, לעיל ה"ש 146, בעמ' 831 )"חופש הביטוי 

וחופש היצירה הם גם החופש של כל אחד מאתנו לקרוא, לראות ולקלוט...זכות הציבור לדעת", כשמה כן היא. זו 

זכותו של כל אחד מבני הציבור לשמוע, להבין, לגבש עמדה, להתווכח ולשכנע". גם הספרות האקדמית הרחיבה 
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3.4 הגנה על עובדים בתפקידים בעלי אופי ציבורי 

"עובדי  מהווים  שאינם  רבים  עובדים  ישנם  כי  עולה  הוועדה  בפני  שהוצג  מהמידע 

ציבור" באופן רשמי, אולם מבצעים תפקידים בעלי אופי ציבורי,316 ועלולים גם הם 

לסבול מפרסומים פוגעניים על רקע מילוי תפקידם. במקרים רבים, קבוצה זו נותרת 

חשופה וחסרת הגנה,317 כשמדובר למשל בעובדי עמותות המעניקות שירותים בתחום 

הרווחה, שוטרים מתנדבים, מומחים מטעם בית המשפט ועוד. על כן, חברי הוועדה 

ממליצים לספק הגנה דומה בהיקפה גם לעובדים אלו, במקרים הרלוונטיים. 

4. סיכום הפרק

תופעת הפרסומים הפוגעניים ביחס לעובדי ציבור ראויה להתמודדות מיוחדת, ומהווה 

חלק מהמנדט שניתן לוועדה. זאת, עקב הפגיעה האפשרית בתפקוד תקין של השירות 

הפוליטי  הביטוי  לחופש  ביחס  הנדרשים  לאיזונים  לב  תשומת  מתן  ותוך  הציבורי, 

ומתחם הביקורת הלגיטימי על השלטון. 

בהמשך לכלים הזמינים כיום, המספקים מענה חיוני אך חלקי, חברי הוועדה סבורים 

ראשית כי ראוי שתתוגבר המודעות למתן תמיכה וליווי על ידי המשרד בכלל, ועל 

ידי הממונים על העובד בפרט. בכלל זאת, ראוי למנות גורם ייעודי לנושא בכל משרד 

ממשלתי, שילווה את העובד ויספק לו גיבוי ותמיכה. גורם זה יוכל גם לסייע לעובד 

התוכן  להסרת  הפנייה  אפשרות  לצורך  הרלוונטיים  המשפטיים  לגורמים  בפניות 

הפוגעני, וכן לסייע בקידום פעולות דוברות והסברה ביחס לפעילות המשרד, שיוכלו 

לספק מענה לפרסומים כוזבים. כמו כן, הועדה ממליצה כי יוצע ליווי ותמיכה נפשית 

בנסיבות  זה  טיפול  תממן  שהמדינה  לשקול  מוצע  וכן  לעובד,  המתאימים  במקרים 

על הסכנה שבהתבוננות על חופש הביטוי רק כמימוש הזכות והאוטונומיה של הדובר, במקום התמקדות בזכותו 

 Own M. Fiss Free Speech and Social של הציבור להיחשף לדיון חופשי ומגוון וכאינטרס דמוקרטי. ראו למשל

 Structure 71 IoWa L. rev. 1405, 1412d1421 )1986(; Jack M. Bal kin, Cultural Democracy and the First

.)Amendment 110 nW. U. L. rev. 1053 )2016

316  על תהליכי ההפרטה שהובילו לתופעה ראו למשל אדם שנער, "השוק הפרטי בעבודה הציבורית" מחקרי משפט 

לא 11, 23-31 )2017(.

317  כך למשל, טרם נקבעה הלכה רשמית בבית המשפט העליון בנושא הגדרת עובדים אלו כ"עובדי ציבור" לצורך 

עבירת העלבת עובד ציבור )ראו: רע"פ 229/12  צבי כהן נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 16.10.12((, אולם אושרה 

הרשעה בעבירה זו במקרה בו היה מדובר במתנדב משטרתי )ראו: ע"פ 7348/11   מדינת ישראל נ' שמעון אוזן 

)פורסם בנבו, 26.12.11((.
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המתאימות. שנית, הועדה ממליצה להרחיב את ההסדר הקיים כיום, ולאפשר לכלל 

ייצוגם בתביעות  עובדי הציבור לפנות לבאי-כוח היועץ המשפטי לממשלה לצורך 

אזרחיות נוכח פרסומים שקשורים למילוי תפקידם. שלישית, מוצע לבחון אפשרות 

והתקשורתי לצורך הגברת המודעות לחשיבות עבודתם  לפעול במישור ההסברתי 

של עובדי הציבור והוקרתה, ולהוביל יוזמות בתחום הדוברות להפצת מידע מדויק 

על פעילויות וכן ליזום תגובות והתייחסות מצד הרשות במקרים רלוונטיים. לבסוף, 

מומלץ לשקול לספק הגנה גם לעובדים הפועלים בתפקיד בעל אופי ציבורי וסובלים 

מהכפשות על רקע מילוי תפקידם, גם אם הם אינם מוגדרים כ"עובדי ציבור" באופן 

רשמי.
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ו. תמצית המלצות הוועדה

בפרק זה יוצגו כלל ההמלצות של הוועדה. בחלק הראשון כונסו ההמלצות מהפרק 

הציבור  בקרב  פוגעניים  פרסומים  עם  להתמודדות  בכלים  העוסק  לדו"ח,  הרביעי 

שתפקידו  ייעודי  גוף  להקמת  הכללית  ההמלצה  תחילה  מוצגת  זו  במסגרת  הרחב. 

לרכז את הטיפול בסיוע לנפגעים מפרסומים פוגעניים ברשת, ולאחר מכן ההמלצות 

שהוקמו  המשנה  ועדות  עסקו  בהם  והייחודיים  השונים  התחומים  במסגרת  שניתנו 

במטרה להתמקד ולקדם את הנושאים השונים שייוחדו לכל אחת מוועדות המשנה 

האמורות. בחלק השני, מוצגות ההמלצות הספציפיות שעניינן בעובדי הציבור. 

א. מסקנות והמלצות הוועדה ביחס לציבור הרחב

גוף ייעודי לריכוז הטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת

הוועדה ממליצה על הקמת גוף ייעודי אשר יהווה מוקד אחד ומרכזי בנושא הפרסומים 

הפוגעניים ברשת, וכתובת לכלל הציבור במטרה לקבל סיוע לצורך התמודדות עם 

פרסומים פוגעניים )להלן: "הגוף"(. הגוף שיוקם יפעל להעלאת מודעות בנושא השיח 

המכבד ברשת ויעסקו בכך אנשים בעלי הכשרה במגוון תחומים בהם תחום המשפט, 

הרלוונטיים,  הממשלה  ממשרדי  נציגים  וכן  הנפש  ובריאות  רווחה  חינוך,  תקשורת, 

כמו גם נציגים מהאקדמיה ומארגונים ללא מטרת רווח שעיסוקם בנושאי תקשורת 

דיגיטלית, תרבות דיגיטלית וכדומה. הגוף אמור להנגיש לציבור את מכלול הכלים 

יוכל  הגוף  כי  מוצע  כן  כמו  פוגעניים.  פרסומים  עם  התמודדות  לצורך  הקיימים 

הפונים  בין  לגישור  ולהביא  הסכמות  גיבוש  לצורך  המתאימות  בנסיבות  לפעול 

לבין המפרסמים. במקרה הצורך, הגוף יפנה את הפונים לגורמים הרלוונטיים, בהם: 

פסיכולוגים, גורמי טיפול בית ספרי, אנשי משטרה או בית המשפט. כמו כן הגוף, או מי 

מטעמו כפי שייקבע בחוק, יוכל לסייע לנפגעים מפרסומים במקרים המתאימים על 

ידי פניה להסרת תוכן פוגעני לספקיות התוכן או לבית המשפט, בהתאם להמלצות 

הוועדה בתחום המשפטי שתמציתן מפורט להלן. 

1. המלצות בתחום המשפטי

1.1 עיגון הסדר הודעה והסרה בחקיקה

הוועדה ממליצה לעגן בחקיקה הסדר לפיו יובהר כי ספק שירותי אינטרנט לא יישא 
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באחריות אזרחית בשל תכנים שפורסמו באתר שבאחריותו. זאת פרט למקרה בו פנה 

אליו הנפגע והספק לא עמד בדרישות שיפורטו בהסדר. על פי ההסדר, עם קבלת 

התלונה יהיה על הספק לשלוח הודעה למפרסם ולהודיע לו על הבקשה להסיר את 

המידע או לחסום את הגישה אליו. במידה שהובעה הסכמת המפרסם להסרת הפרסום 

הפוגעני, ייעשה הספק כל שניתן להסרת הפרסום בהקדם האפשרי, ובמידה שתהיה 

יהיה פטור מאחריות  זאת, ספק התוכן  ועם  יוסר,  התנגדות להסרת התוכן, הוא לא 

נזיקית.

1.2 פנייה לספקיות התוכן בבקשת הסרת תוכן פוגע

הוועדה ממליצה כי במקרים המתאימים, הגוף עצמו, או גורם מטעמו, יפנה לספקיות 

הפניה  ידן.  על  הקבועים  השימוש  כללי  לפי  האסור  תוכן  פורסם  כי  וידווח  התוכן 

לספקיות התוכן תתבצע רק במקרים בהם התוכן שפורסם פוגע באופן חמור במושא 

לדעתם  הישראלי,  הדין  פי  על  פלילית  עבירה  לכדי  עולה  הוא  אם  ורק  הפרסום, 

של נציגי הגוף. כמו כן, הדיווח ייעשה רק אם בנסיבות העניין קיים אינטרס ציבורי 

להסרת הפרסום ולא נמצאה חלופה מתאימה אחרת להתמודדות עם הפרסום. בנוסף 

לכך, הגוף יהיה רשאי לפנות באותה דרך לספקיות במקרים קיצוניים גם אם הפרסום 

אינו מהווה עבירה פלילית, זאת בתנאי שקיים חשש ממשי לפגיעה חמורה בשלומו 

או בבטחונו של מושא הפרסום.

1.3 הסמכת בית משפט לצוות על הסרת תכנים או לצמצום חשיפה אליהם

הוועדה ממליצה שייקבע הליך עיקרי ומהיר של פניה לבית המשפט למתן צו להסרת 

תוכן. סעד זה יאפשר לאדם הנפגע, או לאחראים עליו, לפנות לבית המשפט בבקשה 

כאמור באותם מקרים בהם ארעה פגיעה קשה במיוחד. על פי המלצת הוועדה, הליך 

זה יאפשר מתן צו להסרת תוכן באותם מקרים בהם יש בהמשך הפרסום כדי לגרום 

לפגיעה ממשית בבטחונו של אדם, כלומר בגופו או בנפשו, ואם הסעד נחוץ בנסיבות 

העניין בשים לב ובהתחשב בפגיעה הנגרמת לחופש הביטוי. כמו כן, ממליצה הוועדה 

נוסף שיאפשר למדינה לפנות לבית המשפט במטרה להביא להסרת  לייצר מסלול 

הוועדה  מנדט  במסגרת  הרלוונטיים  בהקשרים  שהוצע  למה  בדומה  כאמור,  תכנים 

התשע"ו  האינטרנט,  מרשת  עבירה  מהווה  שפרסומו  תוכן  להסרת  החוק  ובהצעת 

-2016. חברי הוועדה נחלקו בדעותיהם בשאלה האם נדרש תנאי של עבירה פלילית 

בכל אחד מהמסלולים. 
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1.4 תמיכה בהצעת חוק חשיפת פרטי מידע של משתמש ברשת תקשורת 

אלקטרונית, התשע"א-2011

הוועדה ממליצה על קידום הצעת החוק המבקשת לעגן בחקיקה את האפשרות לחשוף 

את פרטיו של מפרסם תוכן העולה לכדי עוולה אזרחית. הליך זה נועד לגלות מי עומד 

מאחורי פרסום פוגעני שפורסם באופן אנונימי, שכן היום אין אפשרות להגיש תביעה 

נגד מפרסם אנונימי. לעמדת הוועדה, יש מקום לקדם את הצעת החוק האמורה, תוך 

ביצוע שינויים ותוספות קלים, כמפורט בהמלצות במסגרת התחום המשפטי.

1.5 ביטול העבירה הפלילית של איסור לשון הרע

חלק מחברי הוועדה המליצו לבטל את העבירה הפלילית שבחוק איסור לשון הרע 

וחלק מחברי הוועדה המליצו לבחון עבירה פלילית חדשה בנוגע לפרסומים פוגעניים 

קיצוניים אשר מותאמת לעידננו.

2. המלצות בתחום התקשורת

2.1 קמפיין ממשלתי לעידוד שיח ראוי ברשת

הוועדה ממליצה להכריז על "שנת השיח המכבד" )שם זמני( ולהשיק מיזם הסברה 

ממשלתי ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות הכתובה, באתרים המקוונים וברשתות החברתיות 

שייצא נגד השימוש ברשת למטרות ביוש והסתה ויקדם שיח מכבד. הוועדה ממליצה 

משאבים  הקצאת  תוך  לאומית,  כמשימה  ברשת  הפוגעני  בשיח  המאבק  מיצוב  על 

ממשלתיים להרחבת מיזמים הקיימים בארץ ולאימוץ מיזמים בנושא הקיימים בעולם. 

2.2 רענון כללי האתיקה העיתונאיים 

על פי העולה מבדיקת חברי הוועדה, נראה כי אין התייחסות מיוחדת במסגרת כללי 

האתיקה העיתונאית בישראל לסוגיית פרסום עיתונאי של תכנים שמוצאם ברשתות 

חברתיות. על כן, ממליצה הוועדה לקיים מפגשים בין עיתונאים לנפגעים מפרסומים 

פוגעניים, זאת במטרה לנסח כללים אתיים מוסכמים ביחס לפרסומים בתקשורת של 

פרסומים שמוצאם  ברשתות החברתיות. 

2.3 הטמעת כללי האתיקה העיתונאיים

הוועדה ממליצה לכלל כלי התקשורת בישראל ולבלוגרים הפועלים כעיתונאים בזירה 

המקוונת לפעול על פי כללי האתיקה העיתונאית ולהירתם למאבק למיגור פרסומים 
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פוגעניים ברשת. כמו כן, מומלץ שכלי התקשורת יחייבו את העיתונאים המצטרפים 

לשורותיהם ללמוד את כללי האתיקה העיתונאית, וכן לקיים מפגשי רענון פנימיים 

שיעסקו באתיקה עיתונאית. בנוסף, מומלץ כי מועצת העיתונות תכין ותקיים קורס 

מקוון בנושא אתיקה עיתונאית ותפיץ אותו ברשתות החברתיות.

2.4 קידום אוריינות תקשורת וצריכה ביקורתית בציבור הכללי

במסגרת פעילות הגוף, מומלץ לשלב בו מומחים לתקשורת וליצור שיתופי פעולה 

עם כלי התקשורת על מנת לקדם אוריינות תקשורת. במסגרת זו מוצע ליזום הפקות 

הצופים  קהל  מודעות  את  לשפר  שמטרתם  בנושא  לימודיים  תכנים  של  ושידורים 

לחשיבות הפיתוח של חשיבה ביקורתית בקשר לפרסומים ברשת האינטרנט כמו גם 

לשימוש אתי במדיה החברתית. בנוסף, מומלץ לערוך קורסים בנושאים אלה במרכזים 

קהילתיים עבור אזרחים מבוגרים, זאת ייעשה בשיתוף עם גורמים רלוונטיים, כגון 

אנשי תקשורת, מועצת העיתונות, אנשי חברה וחינוך, מנהיגי דעה וגורמים רלוונטיים 

ברשתות החברתיות.

2.5 קידום המחקר בתחום אוריינות תקשורת

מומלץ שהגוף יפעל במסגרת פעילותו לקידום הקמתם של ארגונים ללא מטרות רווח 

ומכוני מחקר בתחום אוריינות תקשורת. 

2.6 יצירת תו תקן

מוצע להעניק תו מצוינות לאתרים שבהם תונהג תרבות שיח מכבד. תו התקן המוצע 

יפורסם באתרים שעומדים בסטנדרטים המומלצים ויפעלו לקידום המאבק בפרסומים 

פוגעניים.

2.7 פיתוח והטמעת כלים טכנולוגיים לקידום שיח הולם ברשת 

מומלץ לקדם פיתוח של אמצעים טכנולוגיים שיאפשרו קידום שיח הולם ברשתות 

כי  היא  הוועדה  והמלצת  הוועדה,  בפני  עלו  שונים  לאמצעים  הצעות  החברתיות. 

משאבים  יוקצו  וכי  בתחום,  מומחים  ידי  על  ההצעות  של  מקיפה  בחינה  תתבצע 

לתמיכה בפיתוח אמצעים טכנולוגיים כאמור.
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3. המלצות בתחומי החינוך, הרווחה והאתיקה

3.1 תכנית חינוך ארצית לכבוד האדם

הוועדה ממליצה לשים דגש על חינוך לכבוד במסגרת התכניות של משרד החינוך 

ביחס לכלל הילדים, וזאת ייעשה כבר מגיל הגן, תוך התאמות לרמת ההבנה של כל 

שכבת גיל. יש ליצור תכנית אחידה ואינטנסיבית יותר מזו הקיימת שתהיה מותאמת 

למגזרים השונים ולמאפייניהם של מוסדות החינוך השונים.

3.2 תכניות חינוך בנושא שימוש במרחב המקוון

אמנה  ליצור  וכן  המקוון  במרחב  מכבד  לשימוש  חינוכיות  תכניות  לקיים  מומלץ 

אחידה עבור בתי הספר, ובשים לב להתאמות הנדרשות בשל המאפיינים המיוחדים 

של המגזרים השונים בקשר להרגלי גלישה ופרסום תכנים, במטרה להטמיע נורמות 

שיבטיחו שיח הולם. בנוסף, מומלץ להגביר את היקף התכניות והשיעורים שמטרתם 

המאפיינים  זה  ובכלל  טכנולוגית,  לאוריינות  בנוגע  וכלים  ידע  לילדים  להקנות 

המיוחדים של רשת האינטרנט ושל תכנים המתפרסמים בה. 

3.3 יצירת מנגנון בית ספרי להתמודדות עם מצוקה

מומלץ כי בכל מוסד חינוכי יוקם מנגנון למענה מיידי למצב של מצוקה שיפעל גם 

מעבר לשעות הפעילות של המוסד.

3.4 תכניות הכשרה למורים

מיטבי  לשימוש  מורים  להכשרת  המכללות  בכל  חובה  תכנית  תתקיים  כי  מומלץ 

במרחב המקוון וכן כי יקויימו השתלמויות תקופתיות שייקבעו על ידי משרד החינוך. 

במסגרת זו מומלץ להעניק למורים כלים להתמודדות בתופעת הבריונות ברשת תוך 

התאמה לצרכי קהילות התלמידים השונות.

3.5 קיום פעילויות להורים

והדרכים  טכנולוגית  אוריינות  בנושא  להורים  הסברתיות  פעילויות  לקיים  מומלץ 

עצמם  הורים  כאשר  לתגובה  כלים  לפתח  מומלץ  כן  כמו  פוגעניים.  תכנים  להסרת 

הדברים,  מטבע  מורים.  כנגד  למשל  המקוון,  במרחב  פוגעני  באופן  משתמשים 

עם  שיחה  לרוב  ויכללו  מוגבלים,  יהיו  אלה  במצבים  לנקוט  יהיה  שניתן  האמצעים 

ההורים בנוכחות מנהלי בתי הספר, והבהרת הפסול. בנוסף, מומלץ לעודד את ההורים 

לחתום על האמנה המוצעת לעיל בסעיף 3.2 כחלק מקהילת בית הספר.
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3.6 תמיכה בגופים פרטיים ועמותות הפועלים למניעת בריונות ברשת

לאור פעילותם המשמעותית והחשובה של גופים פרטיים ועמותות הפועלים לחינוך 

ולמניעת בריונות ברשת, מומלץ כי פעילותם של גופים אלו תזכה לתמיכה כספית 

מהמדינה.

3.7 הטמעת כללי אתיקה

הוועדה ממליצה לעודד את השימוש בכללי אתיקה ככלים חינוכיים וללא סנקציה 

הפרסומים  היקף  לצמצם  רך  ככלי  המצופה,  הראויה  התנהגות  כללי  את  הקובעים 

הפוגעניים ושיפור ההתמודדות איתם. לפיכך, מומלץ כי כל ארגון או מקום עבודה 

בביוש,  העוסקים  אתיים  כללים  כחלק מההסדר  יאמץ  אתי  הסדר  במסגרתו  שקיים 

ומטרתם לקבוע רף התנהגות עבור העובדים. מוצע לאמץ שלושה כללים בהקשר 

ראוי   .2 או למקום העבודה;  ראוי להימנע מביוש ברשת של חברים לארגון   .1 זה: 

להימנע מביוש כל עוד הפעילות נעשית במסגרת העבודה, או בזיקה אליה, 3. מומלץ 

לדווח על מקרה שבו נתקלים במעשה ביוש על ידי חבר ארגון או עובד אחר במסגרת 

יצירת אפקט מצנן שימנע פרסומים מוצדקים  כי עקב החשש מפני  יצויין  עבודתו. 

ומהגבלה באופן נרחב של חופש הביטוי של החברים בארגון, מומלץ כי כללים אלה 

לא יחולו על פרסומים המהווים ביקורת לגיטימית, או על פרסומים שיש להם הצדקה 

ציבורית, וכי לא ינקטו צעדים משמעתיים בעקבות הפרה של כללים אלה.

3.8 פיתוח מערך טיפולי לנפגעים במרחב מקוון

ונסיון  ידע  הגוף תהיה התייחסות לפיתוח מערך בעל  כי במסגרת  הוועדה ממליצה 

לטיפול נפשי בתחום הפרסומים הפוגעניים והשלכותיהם על הנפגעים ולפיתוח שירות 

הבריאות,  החינוך,  במערכת  הקיימת  הטיפולית  המערכת  בתוך  זה  לנושא  מותאם 

הרווחה ובמקומות העבודה השונים. 

ב. מסקנות והמלצות הוועדה ביחס לעובדי ציבור 

1. מינוי גורם ייעודי לנושא בכל רשות ציבורית

מומלץ להציב גורם ייעודי לטיפול בסוגיית הפרסומים הפוגעניים בכל רשות ציבורית, 

אשר ישמש כתובת לעובדים הנפגעים ולממונים עליהם. בהתאם להמלצה, גורם זה 

יפעל בשלושה מישורים: 1. תמיכה וסיוע נפשי לנפגע; 2. ריכוז פניות הנפגעים לשם 

הסרת התוכן; 3. קידום פעולות הסברה ודוברות.
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2. הרחבת הסדר הגשת תביעות אזרחיות על ידי אי-כוח
היועץ המשפטי לממשלה

מומלץ להרחיב את תחולתו של הסדר הגשת תביעות אזרחיות על יד באי-כוח היועץ 

המשפטי לממשלה הקיים בינתיים רק ביחס לעובדי ציבור מעטים, והמאפשר במקרים 

של פרסום קשה, כאשר קיים אינטרס ציבורי מובהק להגיש תביעה בעניין, שתוגש 

תביעה אזרחית נגד מפרסם התוכן הפוגע על ידי בא כח היועץ המשפטי לממשלה. 

במסגרת זו, מומלץ לאפשר לכל עובד ציבור לפנות בבקשה לייצוגו על ידי באי כוח 

וממשית  פגיעה קשה  עוולה אזרחית הכוללת  ביחס לכל  זאת  וכן לאפשר  המדינה, 

כאשר לא היה אינטרס ציבורי לפרסום התוכן הפוגע, וזאת בשים לב לחשש לאפקט 

מצנן בהגשת תביעה כאמור.

3. קמפיין ופעולות הסברה להוקרת עובדי ציבור

לדעת חברי הוועדה, מן הראוי כי לצד המנגנונים השונים הקיימים והמוצעים באפיק 

המשפטי, ייעשה שימוש בראש ובראשונה באמצעים רכים, שאינם כרוכים בפגיעה 

בחופש הביטוי, כגון שימוש בכלי דוברות והסברה, כמו גם השקת קמפיין ציבורי על 

מנת לעורר מודעות באשר לחשיבות עבודתם ותרומתם של עובדי ציבור, לשבחה 

בהרחבה  ושפורטו  הקיימים  בכלים  יותר  נרחב  שימוש  שייעשה  במטרה  ולהוקירה, 

בפרק בעניין בדו"ח.

4. הגנה על עובדים בתפקידים בעלי אופי ציבורי 

לעובדי  המוצעת  מההגנה  כיום  הנהנה  הציבור  היקף  את  להרחיב  ממליצה  הוועדה 

הציבור, כך שהגנה זו תינתן גם לעובדים אשר מבצעים תפקידים בעלי אופי ציבורי, 

גם אם אינם מוגדרים כעובדי ציבור, שכן הם חשופים לפגיעה בשל כך ולפיכך זכאים 

גם הם להגנה כמו עובדי הציבור.
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ז. דעת המיעוט 

ז' בחשון תשפ"א

25 באוקטובר 2020

עמדתם המסתייגת של ד"ר יואב ספיר, ד"ר ענת פלג,

ד"ר נמרוד קוזלובסקי, פרופ' הדר דנציג-רוזנברג ועו"ד גאל אזריאל

פנייה לספקיות התוכן בבקשת הסרת תוכן פוגע והסמכת בית משפט 
לצוות על הסרת תכנים או לצמצום חשיפה אליהם

ברשתות . 1 הפוגעניים  הפרסומים  תופעת  אל  נחשפנו  הוועדה,  דיוני  במסגרת 

החברתיות. לעיתים, פרסומים אלו פוגעים בצורה קשה בפרט אליו הם מתייחסים, 

והם יכולים לכלול תכנים משפילים, מבזים ומשמיצים. 

של  הביטוי  חופש  את  המגשימים  רצויים,  פרסומים  גם  לעיתים  זאת,  עם  יחד 

חברתי  ערך  אלה  בפרסומים  יש  לעתים  פוגעניים.  להיות  יכולים  המפרסם, 

כאשר  למשל,  הדבר,  כך  חופשי.  לביטוי  הזכות  מימוש  לעצם  מעבר  אף  רב, 

מדובר בפרסומים שיש בהם ביקורת חשובה, חשיפת שחיתות או צביעות ועוד. 

הפרסומים הרבים ברשת על פגיעות מיניות, כחלק מתנועת metoo#, הם בוודאי 

דוגמה בולטת לכך. 

במקרים רבים הפרסום ברשתות החברתיות הוא אפיק ההתבטאות האפקטיבי . 2

הבלעדי או הכמעט בלעדי העומד לרשותם של מי שאינם בעלי מעמד חברתי 

מסורתית.  תקשורת  כגון  אחרים,  לאמצעים  גישה  להם  ואין  מיוחד,  כלכלי  או 

בנוסף, דווקא מי שמשתייך לקבוצות אוכלוסיה מוחלשות, יתקשה לעתים לפנות 

החברתיות  ברשתות  והפרסום  הרלוונטיים,  הביקורת  לגופי  מנומקות  בתלונות 

הוא דרכו לבטא את אשר על ליבו או לזעוק את זעקתו, ולהביא את הדברים 

לידיעת הציבור באופן ישיר, ללא תיווך של גורמים אחרים. 

מטעם זה, אנו סבורים כי יש לנקוט אמת מידה מצמצמת ביחס להסרת תכנים . 3

מרשת האינטרנט – הן ביחס למקרים בהם המדינה פונה לספקיות תוכן בבקשה 
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להסרת תוכן פוגעני, והן ביחס להסמכת בתי המשפט להורות על הסרת תכנים 

הביטוי  לחופש  בזכות  הישירה  הפגיעה  לצד  כי  לזכור,  יש  האינטרנט.  מרשת 

של הפרט כתוצאה מהסרת פרסום שהעלה לרשת ושל ציבור הגולשים, הסרת 

הפרסום גם עלולה ליצור "אפקט מצנן" על פרסום תכנים ברשתות החברתיות, 

שימנע מאזרחים המבקשים להשמיע את קולם באמצעות הרשת מלעשות זאת. 

חשש זה מתעצם כאשר מדובר בפרסומים של אנשים חסרי הון כלכלי וחברתי, 

אשר יחששו מהתדיינות משפטית סביב הפרסום, ואשר פרסום במרשתת הוא לא 

פעם מרכיב חשוב בהגשמת חופש הביטוי שלהם.

ביצירת . 4 הוועדה התומכים  וחברי  לא בלי התלבטות החלטנו להצטרף לחברות 

אנו  זאת  עם  יחד  פוגעניים מהרשת.  תכנים  להסרת  ומהירים  חדשים  מסלולים 

ביחס למקרים בהם המדינה תוכל לפנות לספקיות  הוועדה  כי הצעות  סבורים 

יוסמכו  משפט  בתי  בהם  למקרים  וביחס  פוגעני,  תוכן  להסרת  בבקשה  תוכן 

להורות על הסרת תכנים – הן מרחיבות יתר על המידה ועלולות לפגוע במידה 

העולה על הנדרש בזכות החוקתית לחופש הביטוי.

נבקש לחדד, כבר בפתח הדברים, כי העמדה המובאת מטה עוסקת בפרסומים . 5

על ידי בגירים וכנגד בגירים. כאשר מדובר בקטינים, אנו סבורים כי ניתן וראוי 

הרבה,  פגיעותם  מעצם  מתבקשת  קטינים  על  מוגברת  הגנה  מיוחד.  דין  לעצב 

והיא מוכרת ומקובלת גם בהקשרים אחרים של הדין, לרבות במקרים המגבילים 

את חופש הביטוי. 

פנייה לספקיות התוכן בבקשה להסרת תוכן פוגע

פוגע . 6 תוכן  להסרת  בבקשה  תוכן  לספקיות  לפניות  באשר  הוועדה  המלצות 

מתחלקות לשתיים: פניות על ידי גורמים פרטיים, בסיוע ובתיווך של המדינה; 

ופניות מטעם המדינה עצמה.

באשר לפניות מהסוג הראשון, הוועדה מציעה לבנות מנגנון במסגרתו הגוף )שעל . 7

הקמתו הוועדה ממליצה פה אחד( יסייע בידי נפגעים לפנות בעצמם לספקיות 

נפגע  עצמו  שרואה  מי  זו,  במסגרת  פוגעני.  תוכן  להסיר  מהן  ולבקש  השירות 

נציגי הגוף בנושא הפנייה לספקיות  יוכל לקבל הדרכה מטעם  מפרסום מסוים 

התוכן; הגוף ינגיש עבור הנפגע את כללי השימוש הרלוונטיים של הספקיות ואת 

הדרכים המקוונות בהן ניתן לפנות בבקשה להסרת התוכן – ובמקרים מתאימים 
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אף ילווה את הנפגע באופן מלא עד לקבלת מענה.

להצעה זו הכל מסכימים, ואנו עימם. כפי שעלה במסגרת דיוני הוועדה, ספקיות 

שהסבר  כך  שלהן,  הפנימיים  הכללים  את  מפרים  אשר  תכנים  מסירות  התוכן 

והכוונה של האזרחים על-אודות כללים אלו, ובמקרים המתאימים ליוויים באופן 

מלא בבקשה להסרת תוכן, מהווים מענה מספק וראוי לאזרחים החשים עצמם 

נפגעים מתכנים שפורסמו על-אודותיהם ברשת האינטרנט. כמובן שסיוע ועזרה 

אלו צריכים להינתן באופן נרחב, ללא קביעת כללי סף נוקשים דוגמת עבירה 

פלילית או חשש ממשי לפגיעה בפרט. מדובר בסעד העומד לרשות הכלל גם 

מעשי  באופן  זו  אפשרות  ולהנגיש  שוויון  ליצור  נועדה  הוועדה  והמלצת  כיום, 

לכולם.

לעומת זאת, כאשר מדובר בפניות מהסוג השני, קרי, פניות מטעם הגוף עצמו, או . 8

מטעם גורם מדינתי אחר, אל ספקיות התוכן – אנו סבורים כי יש לנקוט באמת 

מידה מצמצמת, ולעשות זאת במקרים חריגים וקיצוניים בלבד. זאת, בשים לב 

את  ומחייבת  כופה  אינה  פורמאלי  באופן  אם  גם  המדינה,  מטעם  שפנייה  לכך 

ספקית התוכן, טומנת בחובה שימוש מסוים בכוח המדינה, והיא יכולה להתפרש 

כניסיון של המדינה לצנזר תכנים ברשת האינטרנט.

יש לציין כי כבר כיום, מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה פונה אל פלטפורמות . 9

זו מוסדרת במסגרת נוהל שכותרתו  מקוונות בבקשות להסרת תכנים. פעילות 

"טיפול בתכנים בלתי-חוקיים שפורסמו במרחב המקוון". בהתאם לנוהל, ישנם 

שלושה תנאים מקדמיים לכך שמחלקת הסייבר תבחן אפשרות לפנות בבקשה 

תנאי  את  מפר  התוכן  הישראלי;  הדין  לפי  עבירה  מהווה  התוכן  תוכן:  להסרת 

דיווח  המצדיקים  נוספים  שיקולים  וישנם  המקוונת;  הפלטפורמה  של  השימוש 

לפלטפורמות המקוונות על אודות התוכן האסור.

בהתאם לנתונים המפורסמים בדוחות הפעילות של פרקליטות המדינה, בשנים 

בבקשות  תוכן  ספקיות  אל  שנה  מדי  מקרים  באלפי  המדינה  פונה  האחרונות 

"וולונטריות" להסרת תכנים )למעלה מ-10,000 פניות בכל אחת משלוש השנים 

האחרונות(, שרובן המוחלט נענות בחיוב על ידי ספקיות התוכן )למעלה מ-85% 

מן הבקשות שהוגשו בכל אחת משלוש השנים האחרונות(.

יוער, כי על פעילות מחלקת הסייבר בהקשר זה הוגשה עתירה לבית המשפט . 10

הערבי  המיעוט  לזכויות  המשפטי  המרכז   - עדאלה   7846/19 בג"ץ   – העליון 
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לב  בשים  כי  נטען  במסגרתה  יחידת הסייבר,   - נ' פרקליטות המדינה  בישראל 

לפגיעות הקשות בזכויות יסוד, ובעיקר בזכות לחופש הביטוי והנגישות למידע 

ברשת האינטרנט, פעילותה של מחלקת הסייבר, הנעשית ללא הסמכה מפורשת 

בחוק, אינה חוקית.

במסגרת  הסף.  על  למוחקה  וביקשה   29.7.2020 ביום  לעתירה  הגיבה  המדינה 

בהגשת  נוקטת  היא  בה  המידה המצמצמת  המדינה את אמת  הדגישה  התגובה, 

בבקשות להסרת תוכן, תוך הבהרה שבקשות כאמור תוגשנה רק במקרים בהם 

קיים  כאשר  ורק  הישראלי  הדין  לפי  פלילית  עבירה  לכדי  עולים  הפרסומים 

אינטרס ציבורי מובהק בהסרת התוכן או בהגבלת הגישה אליו )לצד התנאי לפיו 

התוכן מפר את תנאי השימוש של ספקית התוכן(. לשיטת המדינה, תנאים אלו 

כאשר  ביותר,  קשה  שפגיעתם  לתכנים  ביחס  רק  דיווחים  יועברו  כי  מבטיחים 

הנזק שבהמשך הפרסום עולה באופן ברור על התועלת שבהסרתו.

המשנה  חיות,  הנשיאה  כב'  קבעו  בסופו  בעתירה,  דיון  התקיים   3.8.2020 ביום 

לנשיאה מלצר והשופט שטיין, כי על המדינה להגיש השלמת טיעון בנוגע למקור 

מחלקת  נוקטת  בה  היידוע  ולפעולת  הוולונטרי"  "המסלול  להפעלת  הסמכות 

הסייבר אל מול ספקי תוכן באינטרנט לגבי פרסומים העולים, לשיטת מחלקת 

הסייבר, כדי עבירה פלילית. כמו כן, השופטים ביקשו מן המדינה להשלים טיעון 

ביחס להסדרים דומים ל"מסלול הוולונטרי"– בחקיקה או מכוח הסמכה אחרת – 

במדינות אחרות. נכון למועד כתיבת שורות אלו, השלמת הטיעון מטעם המדינה 

טרם הוגשה. 

הצעת הוועדה מבקשת להרחיב את קשת המקרים בהם תוכל המדינה לפנות אל . 11

למדינה  ולאפשר   – דהיום  המצב  לעומת  תכנים  להסרת  תוכן בבקשה  ספקיות 

וזאת בתנאי  אינו מהווה עבירה פלילית,  גם במקרים בהם הפרסום  כן  לעשות 

הפרסום.  מושא  של  בבטחונו  או  בשלומו  חמורה  לפגיעה  ממשי  חשש  שקיים 

להצעה מרחיבה זו איננו יכולים להסכים.

"וולנטרית", אשר לעתים נעשה בו שימוש . 12 כי הכינוי הסרה  יש לזכור  ראשית, 

את  לחלוטין  הולם  אינו  תכנים,  להסיר  בבקשה  הרשות  פניית  את  לתאר  כדי 

הסיטואציה אותו הוא מתיימר לתאר. אכן, לפלטפורמות השונות שמורה הזכות 

לסרב לבקשתה של המדינה להסרת תכנים, ואולם אין ספק כי לפנייה מדינתית 

יש משקל משמעותי, כבד בהרבה מזה של פנייתו של אזרח. משאלה פני הדברים 

השימוש בכלי זה צריך להישמר למקרים חריגים. דרישת הסף לקיומה של עבירה 
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אינו  החוק  לפיה  עמדה  להצדיק  קשה  מתאימה.  איזון  כנקודת  נראית  פלילית 

מן  להסירו  תבקש  המדינה  השני  הצד  מן  אך  מה,  דבר  לפרסם  אדם  על  אוסר 

הרשת, תוך פגיעה קשה בחופש הביטוי של המפרסם. ודוקו: בשלב זה אין מדובר 

כמובן בקביעה של בית משפט שמדובר בעבירה פלילית, לאחר קיומו של הליך 

משפטי, אלא בקביעה לכאורית של הרשות. 

כמובן שבכך שפרסום מסוים עולה לכדי עבירה פלילית אין די כדי להצדיק בקשה 

הן בשל העמדה הכללית הראויה  זאת,  של המדינה להסירו מרשת האינטרנט. 

של המשפט הישראלי המבקשת להימנע ממניעת פרסום מראש )להבדיל ממתן 

האיסורים  של  הרחבה  פרישתם  בשל  והן  המתאימים(,  במקרים  בדיעבד  סעד 

הפליליים בישראל. כך למשל, יש קושי רב בהסרת פרסום אשר עולה לכאורה 

לכדי עבירה של העלבת עובד ציבור, וזאת בשים לב לפגיעתה הקשה של עבירה 

זו בחופש הביטוי של הפרט, ולחשש מהשתקת ביקורת ציבורית כלפי רשויות 

המדינה ועובדיה. מטעם זה, תנאי העבירה הפלילית צריך להצטבר לתנאי הנוסף 

של  בבטחונו  או  בשלומו  חמורה  לפגיעה  ממשי  – חשש  הוועדה  בדוח  המוזכר 

מושא הפרסום.

מענה . 13 נתנה  הסייבר  מחלקת  פעילות  כי  הובהר  הוועדה  דיוני  במסגרת  שנית, 

מספק למקרים שהתעוררו עד היום, ועד כה לא התעורר ולו מקרה אחד שלא 

ניתן לו פתרון ראוי באמצעות הכלים הקיימים, ואשר הצדיק את הרחבת קשת 

המקרים בהם תוכל המדינה לפנות אל ספקיות התוכן בבקשה להסרת תכנים. 

יתרה מכך, במסגרת דיוני הוועדה לא הוצג ולו מקרה אחד בו סברנו כי מוצדק 

יהיה להסיר פרסום מרשת האינטרנט מבלי שהפרסום עולה לכאורה לכדי עבירה 

מוצדקת  כי  לגביהם  הוסכם  ואשר  הוועדה  בפני  שנדונו  הפרסומים  פלילית. 

הסרתם מהאינטרנט עולים לכדי עבירות של פגיעה בפרטיות, הטרדה מינית )חוק 

הסרטונים( או איומים. למרות בקשות חוזרות ונשנות להציג דוגמאות למקרים 

שאינם עולים כדי עבירה פלילית, אשר מצדיקים הסרת תכנים מהאינטרנט, חברי 

הוועדה התומכים באפשרות זו התקשו לספק דוגמה )למעט דוגמאות תיאורטיות 

שהובאו בעניינם של קטינים; כאמור בפתח הדברים – אף אנו מסכימים כי ניתן 

וראוי לעצב הסדרים שונים ונפרדים בעניינם של קטינים(.

שלישית, יש לזכור כי הגורם אשר מחליט בדבר הסרת התוכן הוא ספקית התוכן . 14

עצמה, אשר תסיר את התוכן כאשר הוא מנוגד לתנאי השימוש שלה. כל אדם 

יכול לפנות אל ספקית התוכן בבקשה להסרת התוכן, ובהתאם להצעת הוועדה, 
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דהיינו,  הבקשה.  בהגשת  אותו  וללוות  האזרח  את  להכווין  תוכל  אף  המדינה 

במקרים אלו קיים סעד חלופי מספק, כך שלעמדתנו אין הצדקה לעשות שימוש 

בסמכותה ובעוצמתה של המדינה מקום בו פרט רואה עצמו נפגע מפרסום מסוים 

שאינו עולה כדי עבירה פלילית.

הסמכת בית משפט לצוות על הסרת תכנים או לצמצום חשיפה אליהם

בהתאם לאיזון החוקתי הקיים כיום במדינת ישראל, אדם הטוען לפגיעה בו אינו . 15

יכול לפנות אל בית המשפט בבקשה ליתן צו המורה על הסרת התכנים. הסרת 

תכנים אפשרית, ככלל, רק כסעד נלווה להליך עיקרי אחר )למשל – תביעת לשון 

הרע(, וגם אז – צו כאמור יינתן רק במקרים חריגים ביותר )ע"א 214/89 אבנרי 

נ' שפירא )פורסם בנבו, 22.10.1989((.

ידי . 16 אף במדינות רבות אחרות, ככלל לא מתאפשר סעד של הסרת תכנים על 

בתי המשפט. כך, בהתאם לנספח ו', בארצות הברית כלל לא ניתן לפנות אל בתי 

המשפט בבקשה להסיר תוכן מרשת האינטרנט; בקנדה נחקק חוק אשר אפשר 

סעד כאמור, אך הוא נפסל על ידי בית המשפט העליון; ובאוסטרליה, סעד כאמור 

יכול להינתן רק כאשר מדובר בפגיעה בקטינים.

יש לציין כי לאחרונה, נעשה בישראל ניסיון לשנות את האיזון החוקתי המוזכר . 17

לעיל, ולהסמיך את בתי המשפט להסיר פרסומים מרשת האינטרנט – בהצעת 

התשע"ו-2016  האינטרנט,  מרשת  עבירה  מהווה  שפרסומו  תוכן  להסרת  החוק 

)"חוק הפייסבוק"(.

הצעת חוק זאת נועדה להחיל עצמה על מקרים מצומצמים וקיצוניים – מקרים 

ויש בהמשך פרסום התוכן כדי לסכן  בהם הפרסום עולה לכדי עבירה פלילית 

או את בטחון המדינה,  הציבור  ביטחונו של אדם, את בטחון  באופן ממשי את 

נועדה להחיל עצמה בעיקר על  – היא  כאשר לפי דברי ההסבר להצעת החוק 

הסתה לטרור.

למרות זאת, הצעת החוק זכתה לביקורת ציבורית רבה. כך למשל, המכון הישראלי 

לדמוקרטיה פרסם עמדה, שנכתבה על ידי ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, לפיה 

ובלתי מידתית בזכות לחופש הביטוי במרחב  הצעת החוק פוגעת פגיעה קשה 

המקוון וחושפת את אזרחי ישראל לסכנת צנזורה מטעם המדינה במקרים של 
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התנגדות למעשים שלטוניים.318 

כזה  הסדר  כיום  ואין  הושלם,  לא  זו  החוק  הצעת  חקיקת  הליך  יום,  של  בסופו 

בישראל.

בהקשר זה חשוב לציין שהמלצות הוועדה ביחס להסמכת בית משפט לצוות על . 18

הפייסבוק.  חוק  מרחיבות מהצעת  הן  אליהם  לצמצום חשיפה  או  תכנים  הסרת 

כך למשל, על פי ההצעה יהיה בנוסף למסלול המדינתי במסגרתו יכולה המדינה 

לפנות לבית המשפט בבקשה להסרת תכנים גם "מסלול פרטי" במסגרתו יוכל 

סבורים  הוועדה  מחברי  חלק  כי  עלה  הוועדה  מדיוני  כאשר  כן,  לעשות  הפרט 

שהמסלול הפרטי יכול להיות כזה במסגרתו ניתן יהיה להסיר תכנים מהרשת גם 

במקרים פחות קיצוניים, למשל גם כשלא מדובר בפרסום העולה כדי עבירה. 

יהיה צורך . 19 לעמדתנו, ככל שתיווצר אבחנה בין מסלול מדינתי למסלול פרטי  

בהתאמה של כל מסלול לפוטנציאל הפגיעה בחופש הביטוי הנובע ממאפייניו. 

עמדנו לעיל על הקשיים הנובעים מפניות של המדינה בבקשות להסרת תכנים, 

הן  רבים,  מעוררת קשיים  תוכן  להסרת  פרטי בבקשה  אדם  פנייתו של  גם  אך 

לב לחשש  והן בשים  הביטוי של המפרסם,  בחופש  לפגיעה  הנוגעים  בהיבטים 

שימוש  יעשו  וממון,  כוח  בעלי  גורמים  ובמיוחד  פרטיים,  גורמים  שדווקא  מכך 

בכלי זה לצורך השתקת ביקורת כלפיהם, בדומה לתופעה של "תביעות השתקה" 

)ראו הרחבה בעמ' 49 לדו"ח הוועדה(. מתן כלים לגורמים פרטיים לפנות אל בתי 

המשפט בבקשה להסיר פרסום מרשת האינטרנט – מעורר חשש שאף כלים אלו, 

לצד תביעות לפי חוק איסור לשון הרע )או איום בתביעות כאלו(, ישמשו לצורך 

של השתקת ביקורת לגיטימית ויהיה בהם אפקט מצנן משמעותי על פרסומים 

רצויים. 

– הדבר אמור להיעשות  פונה בבקשה להסיר תוכן  יתרה מכך, כאשר המדינה 

לאחר שקילת כלל האיזונים הרלוונטיים ומתוך מטרה להגן על אינטרס הציבור. 

מסננים אלו, מטבע הדברים, לא יופעלו במקרים בהם אדם או גוף פרטי, השוקל 

ההסדרים  כי  העמדה  בנייר  נטען  עוד   .https://www.idi.org.il/media/7872/opinion_internet.pdf   318

המוצעים במסגרת ההצעה הם בלתי ישימים, בשים לב לכך שמחיקת תוכן מן האינטרנט לא תמנע את פרסומו 

שוב ושוב )תחת שמות משתמש אחרים או בפלטפורמות אחרות(, ותביא דווקא למטרה ההפוכה – הפניית תשומת 

לב ציבורית אל התוכן שהוסר; וכן כי הצעת החוק יוצרת בעיית סמכות שיפוט שתעמיד את מדינת ישראל במצב 

בעייתי מול מדינות אחרות, ובהן ארצות הברית, בה כאמור לא ניתן להסיר תכנים מרשת האינטרנט, ובה שוהות 

כלל חברות האינטרנט הגדולות )גוגל, פייסבוק וטוויטר(.

https://www.idi.org.il/media/7872/opinion_internet.pdf
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אך את האינטרסים שלו עצמו, פונה אל בית המשפט בבקשה להסרת תוכן. יש 

חשש אם כן כי דווקא פתיחתו של "המסלול הפרטי" יביא לריבוי בקשות להסרת 

תכנים.

מטעמים אלו, הסמכת בתי המשפט להסיר תכנים מרשת האינטרנט, תוך שינוי . 20

צריכה  הביטוי,  בחופש  הדוגלות  ליברליות  במדינות  המקובל  הבסיסי  האיזון 

להיעשות בזהירות יתרה, עקב בצד אגודל, ולהגביל עצמה למקרים הקיצוניים 

ביותר. 

הזהירות בה יש לנקוט מתחייבת אף מכך שהמלצות הוועדה כוללות כלים רבים . 21

אחרים שיוכלו לסייע למי שנפגעו מפרסומים פוגעניים ברשת, ובהם הקמת גוף 

לכלל  כתובת  יהווה  אשר  ברשת,  פוגעניים  בפרסומים  הטיפול  לריכוז  ייעודי 

הציבור לקבלת סיוע ועזרה ראשונה להתמודדות עם פרסומים פוגעניים. לצד 

זאת, לוועדה המלצות בשורה של תחומים נוספים, כגון חינוך, אתיקה ותקשורת, 

שיהיה בהן כדי להביא לצמצום תופעת הפרסומים הפוגעניים.

להסרת  שונים  מנגנונים  קיימים  כיום  כבר  כי  זה,  בהקשר  לזכור,  יש  עוד 

פרסומים שפורסמו ברשתות החברתיות, ובהם הסרה וולונטרית על ידי הרשתות 

החברתיות עצמן במקרים הנוגדים את מדיניותן. כמו כן, הוועדה ממליצה לעגן 

להסרת  יביא  הוא  שגם  מאוד  סביר  אשר  והסרה",  "הודעה  של  הסדר  בחקיקה 

תכנים פוגעניים במקרים רבים. 

על כן, לעמדתנו המקרים בהם יוסמך בית המשפט ליתן צו במסגרתו יכפה הסרת . 22

יצירת הסדרים  תכנים מרשת האינטרנט צריכים להיות נדירים וקיצוניים, תוך 

ולהשתקת  הביטוי  בחופש  מידתית  בלתי  מפגיעה  לחשש  מראש  שיתייחסו 

ביקורת, הן בפניות מטעם המדינה, והן בפניות מטעם אנשים פרטיים. . בנוסף, 

יש לוודא כי התנאים להוצאת צו להסרת תוכן יכללו מבחן הסתברותי של ודאות 

קרובה, אשר אינו כלול בנוסח המלצות הוועדה. כמו-כן יש לקבוע מבחני איזון 

והגנות משמעותיים, אשר גם הם אינם כלולים בנוסח המלצות הוועדה. 

לעניין המבחן ההסתברותי – לעמדתנו, יש לקבוע כי הסרת תוכן מרשת האינטרנט . 23

תתאפשר אך ורק בהתקיים מבחן הסתברותי של ודאות קרובה לפגיעה ממשית 

המקובל  ההסתברותי  המבחן  הוא  הקרובה  הודאות  מבחן  אדם.  של  בבטחונו 

בפסיקת בית המשפט העליון לפגיעה בחופש הביטוי בהקשרים רבים, מאז פסק 

דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 73/53 חברת קול העם נ' שר הפנים )פורסם 
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בנבו, 16.10.1953(. מבחן זה אומץ כאשר אל מול הערך של חופש הביטוי עמדו 

מחזה  הצגת  על  איסור  של  בהקשר  מגוונים,  אחרים  חשובים  מתחרים  ערכים 

בבג"ץ 14/86 לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות )פורסם בנבו, 5.2.1987(, 

ובהקשר של עבירות פליליות הפוגעות בחופש הביטוי – למשל, עבירת ההמרדה 

)דנ"פ 1789/98 מדינת ישראל נ' כהנא )פורסם בנבו, 27.11.2000(( ועבירה של 

העלבת עובד ציבור )דנ"פ 7383/08 אונגרפלד נ' מדינת ישראל )11.07.2011, 

פורסם בנבו((. איננו סבורים שיש לשנות ממבחן מקובל זה דווקא במקרים בהם 

הפגיעה בחופש הביטוי תהא באמצעות הסרת תכנים מרשת האינטרנט.

לעניין מבחני האיזון וההגנות – בהמלצות הוועדה נאמר שסעד של הסרת תכנים . 24

או צמצום החשיפה אליהם יתאפשר "אם הסעד נחוץ בנסיבות העניין בשים לב 

ובהתחשב בפגיעה הנגרמת לחופש הביטוי". לטעמנו לא ניתן להסתפק באמירה 

כללית זו. יש לקבוע את השיקולים שיש לשקול במסגרת עריכת האיזון, ולצד 

את  לבחון  יש  כך,  האינטרנט.  מרשת  פרסום  הסרת  מפני  הגנות  להוסיף  זאת 

הערך הציבורי שבפרסום, באופן שפרסומים המגשימים את ליבת חופש הביטוי, 

ובמיוחד חופש הביטוי הפוליטי, ככלל לא יוסרו מן הרשת; יש לייסד מנגנוני בקרה 

מפני תביעות השתקה; יש לשקול את זהות הגורם נשוא הפרסום, כך שכאשר 

הפרסומים  את  להסיר  הנטייה  בכירים,  ציבור  עובדי  או  ציבור  בנבחרי  מדובר 

תהיה פחותה, ומאידך, כאשר מדובר בקטין, הנטייה להסיר את הפרסומים צריכה 

להיות גבוהה יותר; יש לבחון את אמיתות הפרסום, כך שכאשר מדובר בפרסום 

דברי אמת הנטייה להסירו תהיה פחותה; בנוסף, יש לבחון את מאפייני הפרסום 

)למשל, מידת התפוצה שלו(; את זהות הגורם המפרסם; ועוד. 

החלטנו לצרף את דעתנו לחלק הארי של המלצות הוועדה, וזאת בשל היותנו . 25

הנגרמת  החמורה  הפגיעה  את  שתצמצמנה  בפעולות  לנקוט  לצורך  שותפים 

זאת, לדעתנו ההסתייגויות  יחד עם  לאנשים רבים כתוצאה מפרסומים ברשת. 

והתוספות אשר עליהן עמדנו הכרחיות בכדי לצמצם את הסכנה שחופש הביטוי 

ייפגע יתר על המידה, ושכרנו יצא בהפסדנו.
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נספחים
נספח א': כתב מינוי הוועדה
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נספח ב': קול קורא מטעם הוועדה
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נספח ג': רשימת המופיעים בפני הוועדה

)לפי סדר אלף-ביתי של שמות המשפחה(

במהלך דיוני הוועדה, הופיעו בפני החברים נפגעים מפרסומים פוגעניים, ביניהם בני 

נוער, שופטים, עובדים סוציאליים, שוטרים, נציגי רשויות המדינה העוסקות בתחום 

ועוד. כמו כן, הופיעו בפני הוועדה אנשי מקצוע, וביניהם עיתונאים, נציגי עמותות 

וארגונים, נציגי רשתות חברתיות, פסיכולוגים וחוקרים. להלן רשימת אנשי המקצוע 

שהופיעו בפני הוועדה. 

מר תומר אביטל 

השופטת מיכל אגמון-גונן

עו"ד עמית אייסמן, המשנה לפרקליט המדינה )המחלקה לתפקידים מיוחדים(

רב פקד סוני אינגר, קצין חקירות נוער ארצי במחלקת נוער, אגף החקירות והמודיעין 

במשטרת ישראל

ד"ר תהילה אלטשולר שוורץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה

גב' נעה אלפנט, מנהלת תחום מדיניות וקשרי ממשל ב Google-ישראל 

מר שמעון אלקבץ, העורך הראשי של רשות השידור 

פרופ' ניבה אלקין-קורן

ניצב ירון בארי, משטרת ישראל

מר אלוף בן, העורך הראשי של עיתון "הארץ"

גב' טובה בן ארי, המפקחת הארצית ליישום חוק זכויות התלמיד, משרד החינוך 

פרופ' אריאל בנדור

ד"ר תמר ברנבלום 

מר דוד גולן, דובר איגוד העובדים הסוציאליים

ד"ר אסמאא גנאים

מר עמיר גפן, מנהל תחום מניעה וקהילה, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

גב' מי-טל גרייבר שוורץ, איגוד האינטרנט הישראלי

גב' ג'וניפר דאונס, מנהלת מדיניות ציבורית בגוגל 

עו"ד הילה דוידוביץ', ייעוץ וחקיקה )המחלקה למשפט אזרחי(, משרד המשפטים

מר יונתן דוכן, מנהל עמותת כפתור אדום

עו"ד דינה דומיניץ, המחלקה האזרחית, פרקליטות המדינה 

השופטת דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון בדימוס ונשיאת מועצת העיתונות

מר רוני דיין, מנהל אגף טכנולוגיות ומידע במנהל למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך 
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פרופ' הדר דנציג-רוזנברג

מר אבנר הופשטיין 

הגב' אורנה היילינגר, איגוד האינטרנט הישראלי

עו"ד לילך וגנר, ייעוץ וחקיקה )המחלקה למשפט פלילי(, משרד המשפטים

ד"ר חיים ויסמונסקי, מנהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

השופטת ורדה וירט-ליבנה, יו"ר נציגות השופטים הארצית

גב' שגית זילברברג יעקובוביץ', יו"ר עמותת "אשנ"ב"

פרופ' גיל זלצמן

מר משה חג'ג', האגודה למען הלהט"ב

עו"ד דן חי, יו"ר ועדת הגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין

נצ"מ מאיר חיון, מפקד מערך מאו"ר

גב' תמר טרבלוס 

מר יאיר טרצ'יצקי, מועצת העיתונות

גב' ליאת יוסים, הלשכה המשפטית של הנהלת בתי המשפט

עו"ד יובל יועז 

מר חנן יזדי, יו"ר מועצת התלמידים הארצית

מר משה כהן, דובר משרד המשפטים

סנ"צ אליעזר כהנא, סגן היועצת המשפטית למשטרה

מר צביקה כספי, פורום ועד ההורים הארצי

גב' עינב לוק, מנהלת אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך 

גב' ענת ליאור, המכון הישראלי לדמוקרטיה מהמרכז הבינתחומי 

מר ברק לייזר, היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט

גב' יסמין פנינה ליסמן, מדריכה ארצית לגלישה בטוחה, משרד החינוך

מר אהרן לפידות, סגן עורך עיתון "ישראל היום"

חברת הכנסת מרב מיכאלי

EMEA מר סיימון מילנר, ראש מחלקת המדיניות של פייסבוק

עו"ד אלעד מן

עו"ד אורי סבח, האגודה לזכויות האזרח

והרשתות  הוירטואלי  למרחב  השדולה  ראש  יושבת  סויד,  רוויטל  הכנסת  חברת 

החברתיות בכנסת ה-20

סגן אלוף חגי סידס, ראש מערך הקב"נים בצה"ל

פרופ' רויטל סלע שיוביץ 
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פרופ' יאיר עמיחי-המבורגר 

משרד  המדינה,  בפרקליטות  מיוחדים  לתפקידים  המחלקה  ענבר,  אילונה  עו"ד 

המשפטים

גב' איילת פילו, דוברת הנהלת בתי המשפט

עו"ד אבנר פינצ'וק, האגודה לזכויות האזרח

ד"ר ענת פלג

גב' מירה פרידמן חמו, יו"ר עמותת "עתיד בטוח" 

עו"ד ליאת פרנקו

גב' מרסיה צוגמן, סגנית היועצת המשפטית לרשות השידור

מר רוס קירשנר, מנהל מדיניות ציבורית בפייסבוק

ד"ר תמר קלהורה, ייעוץ וחקיקה )המחלקה למשפט אזרחי(, משרד המשפטים

גב' יעל קליגר 

עו"ד יונתן קלינגר

ד"ר דלית קן-דרור פלדמן

גב' אביגיל קרלינסקי

ד"ר יובל קרניאל

עו"ד בלה רדונסקי, הלשכה המשפטית, משרד החינוך

מר רני רהב 

מר משה רונן, מועצת העיתונות

השופט אליעזר ריבלין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון )בדימוס(

פרופ' שיזף רפאלי 

מר איתי שובל, מועצת הנוער הארצית

עו"ד ירון שטרן, ראש חוליית סייבר, חטיבת החקירות, משטרת ישראל

מר רן שלהבי, העמותה למען הלהט"ב

גב' טל שניידר 

השופט מיכאל שפיצר, מנהל בתי המשפט

ד"ר יעקב שפירא, ייעוץ וחקיקה )המחלקה לתפקידים מיוחדים(, משרד המשפטים

הרב יובל שרלו
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נספח ד': מכתב לשרת המשפטים בעניין פעילות הוועדה



145



146



147



148

נספח ה': מכתב לשרת המשפטים בעניין הצעת חוק חשיפת זהותו של 
מפרסם תוכן ברשת תקשורת אלקטרונית
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לטיפול  הקיימים  המשפטיים  ההסדרים  משווה:  סקירה  ו':  נספח 
בפרסומים פוגעניים ברשת האינטרנט319*

מנת  על  בעולם  שונות  במדינות  שגובשו  המשפטיים  בהסדרים  מתמקד  זה  נספח 

הקיימות  הנורמות  את  סוקר  זה  נספח  ברשת.  פוגעניים  פרסומים  עם  להתמודד 

וגרמניה.  זילנד, אוסטרליה, בריטניה, איטליה, אוסטריה  ניו  בארצות הברית, קנדה, 

הנספח יסקור הן את ההסדרים הנוגעים להסרת תכנים ולאחריות בעלי אתרים בנוגע 

לפרסומים פוגעניים והן את העבירות והעוולות הרלוונטיות החלות בכל מדינה, ואת 

הסדרים  נמצאו  בהן  במדינות  לחינוך  הנוגעים  הרלוונטיים  הנורמטיביים  ההסדרים 

ייחודיים בעניין.

1. ארצות הברית

1.1 הסדרה פדראלית

1.1.1 אחריות בעלי אתרים והסרת תכנים 

 320,Communications Decency Act-ל  )c()2(230 סעיף  לפי  הברית,  בארצות 

ניתנת חסינות לבעלי אתרים מפני תביעה אזרחית. חסינות זו פורשה בהרחבה בעניין 

Zeran v. America Online,321 בו קבע בית המשפט כי החסינות של ספקי שירותי 

)Service Providers( מתקיימת בכל תביעה כנגד ספקית מקוונת על פרסום שמקורו 
בצד שלישי, זאת גם במקרים בהם הספקית מקבלת הודעה אודות הפרסום הפוגע. 

היום, מדובר  נדחה. עד  נוסף בבית המשפט העליון, אך  לדיון  הגיש בקשה  התובע 

בהלכה הנוהגת בארצות הברית. יש לציין כי הרקע לקביעת הסדר החסינות היה חשש 

הקונגרס שהטלת אחריות על נותני שירות אלו יביא לפגיעה בלתי מידתית בחופש 

הביטוי.322 

יצוין כי, בארצות הברית לא קיים הסדר המסמיך בתי משפט פדרליים או מדינתיים 

להורות לאתרים להסיר תכנים. עם זאת יש בנמצא הסדר בנושא הודעה והסרה ביחס 

* נספח זה הוכן על ידי צוות הוועדה לצורך דיוני הוועדה, ומעודכן לשנת 2018.  319

..U.S.C 47  320

4th Cir. 1997( F.3d 327 Zeran v. America Online, Inc., 129  321(. במקרה זה, מספר הטלפון של התובע פורסם 

על ידי אלמוני בפורום של הנתבעת, יחד עם הצעה לקנות ממנו חולצות בעלות כיתוב פוגעני המשבח את הפיגוע 

בבניין הפדראלי באוקלהומה. כתוצאה, התובע סבל משיחות זועמות לביתו ואיומי מוות. "אמריקה און-ליין" ניסתה 

אותם פרסומים בשמות  אולם ללא ההצלחה, שכן האלמוני המשיך לפרסם את  ולחסום את הפרסומים  להסיר 

בדויים. 

322  רחל אלקלעי "אחריותו של ספק שירותי האינטרנט להעברת מידע מזיק" המשפט 151, 170 )תשס"א(. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation
https://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation


152

להפרת זכויות יוצרים.323 

2.1.1 עבירה פלילית 

ברמה הפדראלית, אין עבירה פלילית האוסרת על פרסום פרסומים פוגעניים ברשת. 

 Meganבשנת 2009 נעשה נסיון לקבוע עבירה פלילית מעין זו במסגרת הצעת חוק

ונשנה  חוזר  פרסום  החוק,  הצעת  לפי   324.Meier Cyberbullying Prevention Act

למצוקה  לגרום  או  להטריד  לאיים,  לחץ,  להפעיל  במטרה  אלקטרוניים,  באמצעים 

רגשית ניכרת לאדם, יהווה עבירה פלילית.325 "אמצעים אלקטרוניים" הוגדרו בהצעת 

החוק בצורה רחבה, וכללו בין היתר דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ובלוגים.326 

עוררה  החוק  הצעת  מאסר.  שנות  שתי  על  הועמד  לעבירה  שנקבע  המרבי  העונש 

קודמה לבסוף,327 בשל הטענות  ולא  ובקרב הציבור הרחב  הנבחרים  ביקורת בבית 

לפגיעה לא מידתית בחופש הביטוי ומחשש להפללת יתר.328 יש לזכור, בהקשר זה, 

כי בארצות הברית אין איסור פלילי פדרלי על פרסומים שמהווים לשון הרע, העלבה 

או הטרדה.329 

The Online Copyright Infringement Liability Limitation Act, 17 U.S.C § 512  323 )2006(. החוק מספק הגנה 

לספקיות מקוונות ביחס ל"אחסון" פרסום מפר זכויות יוצרים, בהתקיים הדרישות הבאות: נקיטת אמצעים טכניים 

היוצרים,  ישירה מהפרת זכויות  אי-קבלת הטבות כספיות כתוצאה  ונשנות,  חוזרות  סטנדרטיים, הסרת הפרות 

היעדר מודעות להפרת זכויות היוצרים, ובהינתן הודעה מצד בעלי התוכן המקורי או סוכניהם, פעולה במהירות 

להסרת התוכן. במידה וההודעה עומדת בתנאים של סעיף 512, הספקית המקוונת חייבת לפעול במהירות להסרה 

או למניעת גישה לתוכן, אחרת לא תהיה לזכאית להגנה ותהיה חשופה לתביעה. לאחר קבלת ההודעה, לפי סעיף 

)g()2()a(512, הספקית המקוונת חייבת לפעול כדי להודיע לצד המפר על התלונה שקיבלה. במקרה של תלונה 

נגדית מצד המפר לכאורה, על הספקית להודיע לצד המתלונן לפי סעיף )g(512)2(. אם בעל זכויות היוצרים לא 

תובע את הצד המפר בתוך 14 ימים, הספקית המקוונת יכולה להשיב את התוכן. לפי סעיף f(512( אם בית המשפט 

יקבע כי בעל הזכויות הציג באופן שגוי )misrepresented( את הטענה בדבר הפרה, הוא הופך להיות אחראי 

לכלל הנזקים שנגרמו לספקית מהסרת התכנים.

 .HR1966 )proposed in 04/2009; last action 09/2009(  324

.)a(3§ ,325  שם

.)2(3)a(§ ,326  שם

.https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/1966  327

 Jessica P. Meredith, Combating Cyberbullying: Emphasizing Education over Criminalization  328

 David Kravers, cyberbullying bill gets xhilly reception 63, )2010( וכן fed. coMM. L. J. 311, 327-330

.,/WIred )30.9.2009( http://www.wired.com/2009/09/cyberbullyingbill

Shira Auerbach, Screening Out Cyberbullies: Remedies for Victims on the Internet Play�   329

.)2006( ground, 30 cardozo L. rev. 1641, 1663
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1.1.3 אחריות אזרחית 

שנועדה  ייחודית,  אזרחית  חקיקה  קיימת  לא  האמריקאית  הפדראלית  בחקיקה 

ליצור עוולה האוסרת על פרסומים פוגעניים ברשת.330 עם זאת, פרסומים פוגעניים 

לכדי  עולה  הפוגעני  הפרסום  כאשר  למשל  קיימות,  עוולות  לכדי  לעלות  יכולים 

פגיעה בפרטיות )Invasion of Privacy(.331 עוולות רלוונטיות נוספות הן לשון הרע 

 )Intentional Infliction of Emotional וגרימת מצוקה נפשית במכוון )Defamation(

))Distress )IIED(. עוולות אלו אמנם מוסדרות ברמה המדינתית, אך זאת בהתאם 

הרלוונטית  העוולה  האקדמית,  הספרות  לפי  העליון.332  המשפט  בית  של  לפסיקתו 

ביותר בנושא פרסומים ברשת היא IIED,333 אולם נטען כי המגבלות שהוטלו על ידי 

זו, כמו גם עוולות נוספות, מקשות על  בית המשפט העליון ביחס לפרשנות עוולה 

היכולת של הפרט לזכות ולקבל פיצויים.334 

1.2 הסדרה מדינתית 

1.2.1 עבירה פלילית

ב-17 ממדינות ארצות הברית קיים איסור פלילי על לשון הרע.335 עבירות לשון הרע 

בחופש  מידתית  לא  פגיעה  עקב  המחוקק,336  ידי  על  בוטלו  ובקולורדו  בוושינגטון 

חקיקה  קיימת  ואלסקה,  וויסקונסין  למעט  הברית,  ארצות  מדינות  בכל  הביטוי.337 

330  שם, בעמ' 1645, 1661. 

. Restatement )Second(, Torts §652A  331

332  כך, בענייןU.S. 443 Snyder v. Phelps, 562 )2011( , בית המשפט העליון קבע שביטוי אודות נושא בעל עניין 

ציבורי אשר מפורסם במסגרת ציבורית, לא יכול להוות גרימת מצוקה נפשית במכוון. ביחס לעוולת לשון הרע, בית 

 Gertz v. Robert Welch, המשפט העליון יצר הגבלות משמעותיות על ההסדרים המדינתיים; בין היתר בעניין 

U.S. 323 Inc., 418, קבע כי לא ניתן לקבוע הסדר מדינתי של עוולת לשון הרע בתצורה של אחריות קפדנית; 

נדרש לכלול יסוד אשמה. 

Auerbach  333, לעיל ה"ש 328, בעמ' 1669.

334  שם.

ניו- ניו-המפשיר,  מונטנה,  נבדה,  מינסוטה,  מישיגן,  לואיזיאנה,  קנזס,  איידהו,  ג'ורג'יה,  פלורידה,  הן:  335  המדינות 

מקסיקו, צפון קרוליינה, צפון דקוטה, אוקלהומה, יוטה, וירג'יניה, ויסקונסין. 

 Brian Schraum Prompted by college student’s case, Colorado repeals criminal libel law,  336

sTUdenT press LaW cenTer )2012(, available at http://www.splc.org/blog/splc/2012/04/

 Chapter  ;prompted-by-college-students-case-colorado-repeals-criminal-libel-law

 9.58.010 RCW Dispositions: LibeL andSLander, Washingron State Legislature;Wash. Rev. Code c

. )2009( 88 § 1

a. Jay WaGner & anTony L. farGo, crIMInaL LIbeL In The Land of fIrsT aMendMenT 27 )2nd ed., 2015(   337, וראו 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_418
http://www.splc.org/blog/splc/2012/04/prompted-by-college-students-case-colorado-repeals-criminal-libel-law
http://www.splc.org/blog/splc/2012/04/prompted-by-college-students-case-colorado-repeals-criminal-libel-law
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פלילית  עבירה  נקבעה  בלבד  מדינות  ב-8  אלקטרונית.338  הטרדה  בנושא  מדינתית 

חלק  כאשר  פוגעניים,  אלקטרוניים  פרסומים  של  פרסומם  על  האוסרת  חדשה 

מהעבירות מוגבלות לפגיעה בקטינים בלבד.339 

 Ivan Moreno, Criminal Libel Repeal Considered in Colorado, denver :את נימוקי הצדדים בקולורדו

.posT )2012(, available at 2012, http://www.denverpost.com/dontmiss/ci_19953738

338  באיידהו וקנטקי צומצמה העבירה להטרדה אלקטרונית של קטינים או של תלמידי בית ספר בלבד.

339  ארקנסו, לואיזיאנה, מיזורי, נבדה, קרוליינה הצפונית, טנסי וושינגטון ומישיגן:

בארקנסו הוגדרה העבירה כעבירה מסוג עוון, שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר של 90 ימים וקנס היכול להגיע עד   

ל-1,000 דולר. העבירה אוסרת על תקשורת באמצעים אלקטרוניים בכוונה להפחיד, לכפות, לאיים, לנצל, להטריד 

או לגרום חרדה תוך התנהגות קשה, חוזרת או עוינת כלפי הזולת. 

Ark. Code §§ 5-4-401, 5-4-201  

)2012( AR Code § 5-71-217  

בלואיזיאנה הוגדרה העבירה כעבירה מסוג עוון, כאשר העונש בגינה יכול להגיע לחצי שנת מאסר או לקנס של   

500 דולר. העבירה הוגדרה כהעברת תקשורת אלקטרונית טקסטואלית, ויזואלית, בכתב או בעל פה, מתוך כוונת 

זדון לאלץ, לנצל, להכאיב או להפחיד אדם שגילו אינו עולה על 18 שנים.

LA Rev Stat § 14:40.7  

במיזורי תוקנה עבירת הבריונות, כך שתחול גם על בריונות ברשת. בריונות מוגדרת כהפחדה או הטרדה, הגורמים   

לתלמיד הסביר לחשוש לשלומו הפיזי או לרכושו, באמצעות פעולות פיזיות לרבות תנועות גוף, אמצעים מילוליים, 

אמצעים אלקטרוניים או תקשורת כתובה, וכן איום בפעולת תגמול כנגד המדווח על המעשים האמורים. 

MO Rev Stat § 160.775  

מתייחסת  זו  עבירה  אלקטרונית.  בתקשורת  שימוש  באמצעות  כבריונות  רשת  בריונות  עבירת  מוגדרת  בנבדה   

 )image( לקטינים, ואוסרת על שימוש ביודעין ובזדון באמצעי תקשורת אלקטרוני כדי להעביר או להפיץ תמונה

של בריונות נגד קטין לאדם אחר, במטרה לעודד, להרחיב או לקדם בריונות ולגרום נזק לקטין. קטין המבצע את 

העבירה בפעם הראשונה מוגדר כטעון פיקוח אך לא כעבריין. מהפעם השנייה ואילך הקטין מבצע עבריינות נוער 

ובית המשפט רשאי להורות על מאסרו אם לאחר מכן הוא עובר עבירה שמוגדרת עוון כאשר היא מבוצעת על ידי 

מבוגר. 

NV Rev Stat §200.900  

או ברשת לביצוע אחד  עוון. העבירה אוסרת על שימוש במחשב  בקרוליינה הצפונית העבירה הוגדרה כעבירת   

מהמעשים הבאים, מתוך כוונה להפחיד או להציק לקטין: בניית פרופיל או אתר אינטרנט מזויף; התחזות לקטין 

בהתקשרות אלקטרונית; מעקב אחר קטין ברשת; פרסום או עידוד אחרים לפרסם ברשת האינטרנט מידע פרטי 

או מיני הנוגע לקטין; רישומו של קטין לאתר פורנוגרפי; כל פרסום, בין שהוא אמת ובין שאינו אמת, מתוך כוונה 

להסית באופן מידי צד שלישי כנגד קטין; צירוף קטין לרשימת דואר אלקטרוני, דואר זבל או שירות הודעות מידיות, 

ללא הרשאה מצדו או מצד האפוטרופוס שלו. בנוסף, העבירה אוסרת על עשיית אחד מהמעשים הבאים, מתוך 

כוונה להציק לקטין, להוריו או לאפוטרופוס שלו: פרסום תמונה אמיתית או ערוכה של קטין דרך הרשת; כניסה, 

שינוי או מחיקה של רשת מחשבים, נתוני מחשב, תכניות מחשב או תוכנות מחשב; שימוש במחשב לתקשורת עם 

קטין. בנוסף, במדינה זו נקבעה בנוסף עבירת עוון, האוסרת על פרסומים פוגעניים של תלמיד כלפי עובד חינוך.

N.C.G.S. § 14-458.1  

N.C.G.S. § 14-458.2  
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יש לציין כי בית המשפט העליון במדינת ניו יורק פסל את העבירה של מחוז אלבני 

אשר אסרה על פרסומים פוגעניים ברשת.340 העבירה אסרה על תקשורת באמצעים 

אלקטרוניים, אשר כוללת הפצת מידע פרטי, אישי, שקרי או מיני, או שליחת דואר 

שטנה, ללא מטרה לגיטימית, פרטית, אישית או ציבורית, ובכוונה להטריד, לעצבן, 

לנזק  בצורה אחרת  לגרום  או  לענות, להשפיל  לאיים, להתעלל, להקניט, להפחיד, 

ניתן לבצע בריונות רשת  כי  רגשי משמעותי לאדם אחר. בסעיף ההגדרות, הובהר 

גם נגד תאגיד או שותפות.341 דעת הרוב קבעה כי החוק עמום ורחב יתר על מידה, 

באופן העולה לכדי פגיעה לא מידתית בחופש הביטוי. נקבע כי החוק רחב יתר על 

המידה משום שהוא כולל סוגי ביטויים רבים מהנחוץ בכדי למלא את תכלית החקיקה, 

שהיא הגנה על קטינים. בנוסף, החוק עמום מכיוון שהוא לא נותן לאזרח אזהרה על 

טבע ההתנהגות הלא חוקית, ומאפשר להפעיל שיקול דעת שרירותי ואכיפה בררנית. 

לנוכח זאת ביטל בית המשפט את החוק בשלמותו.

1.2.2 אחריות אזרחית 

לפי בדיקתנו, בחקיקה המדינתית לא קיימת עוולה ייחודית כנגד בריונות ברשת.342 

העבירה  אלקטרוניים.  אמצעים  תקשורת  גם  כוללת  שהיא  כך  ההטרדה,  עבירת  של  הגדרתה  הורחבה  בטנסי   

אוסרת על תקשורת בכוונת זדון להפחיד, לאיים או לגרום למצוקה רגשית, או כאשר הנאשם צפה או יכול היה 

לצפות תוצאות אלו, וכתוצאה מההתנהגות האמורה אותו אדם חש פחד, חש מאוים או נגרמה לו מצוקה רגשית; 

והכל בהעדר צידוק חוקי. 

)2015( Tenn. Code Ann. § 39-17-308  

בוושינגטון העבירה הוגדרה כעבירת עוון. העבירה אוסרת על קיום תקשורת אלקטרונית מתוך כוונה להטריד,   

להפחיד, להציק או להביך אדם אחר, תוך עשיית אחד מהמעשים הבאים: שימוש בשפה גסה או מגונה, בביטויי 

תועבה או בתמונות תועבה, או הצעה לביצוע מעשה תועבה או זימה; פניה אנונימית או חוזרת; איום בגרימת נזק 

לרכוש של אדם או של בן משפחתו או ביתו.

RCW 9.20.135  

במישיגן הוגדרה העבירה כפרסום בכל אמצעי התקשורת, ובפרט באמצעים אלקטרוניים, ללא הסכמת הקורבן,   

כאשר הפרסום מקיים את התנאים המצטברים הבאים: המפרסם יודע או שיש סיבה שידע שהפרסום עלול לגרום 

לשני מקרים או יותר של קשר עם הקורבן, ללא הסכמתו; הפרסום נעשה במטרה לגרום לקורבן להרגיש מפוחד, 

או  איום,  פחד,  ולתחושת  רגשית  למצוקה  לאדם הסביר  הנובעת מהפרסום תגרום  מוטרד; התנהגות  או  מאוים 

הטרדה; ההתנהגות הנובעת מהפרסום גורמת לקורבן להרגיש מצוקה רגשית ותחושת פחד, איום או הטרדה. 

כאשר הפרסום מפר הוראות צו הרחקה או תנאי תקופת מבחן, מהווה איום, או כשגילו של הקורבן צעיר מגיל 18 

וגילו של עובר העבירה מבוגר בחמש שנים מהקורבן, הדבר מהווה נסיבה מחמירה.

 .The Michigan Penal Code )Excerpt( Act 328 of 1931, §750.411s  

.The People V. Marquan M., 2014 W.L. 2931482 )Ct App. N.Y. 2014(  340

.Local Law no. 11 For 2010  341

Auerbach  342, לעיל ה"ש 328, בעמ' 1645, 1661.
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אימוץ  מחייבות  מונטנה,  למעט  הברית,  בארצות  המדינות  כל  כי  יצוין  זאת,  עם 

מדיניות בית ספרית למניעת בריונות והטרדה של תלמידים בחקיקה המדינתית, ו-14 

מדינות אף פורשות את הסמכות הבית ספרית אל מעשים שהתרחשו מחוץ לשטח 

בית הספר.343 בחלק מהמדינות, החקיקה אף מתייחסת במפורש גם לבריונות רשת.344 

2. קנדה

2.1 הסדרה פדראלית

2.1.1 הסרת תכנים בצו שיפוטי

בקנדה קיימת עבירה פלילית ביחס להפצת תמונות אינטימיות ללא הסכמה, הכוללת 

343  ארקנסו, קליפורניה, קונטיקט, פלורידה, אילינוי, לואיזיאנה, מסצ'וסטס, מינסוטה, ניו המפשייר, ניו ג'רזי, ניו יורק, 

דקוטה הדרומית, טנסי, ורמונט. 

ומייסד  ובתוך כך גם בריונות רשת,  החוק מחייב אימוץ מדיניות בית ספרית האוסרת על בריונות,  344  בקליפורניה 

ולהמליץ על הרחקה לצמיתות של תלמיד  ולחקירתן. בית הספר רשאי להשעות  מנגנון לקבלת תלונות בנושא 

שביצע מעשה בריונות באמצעים אלקטרוניים מתוך שטח בית הספר או בדרך אליו וממנו.

Cal. Educ. Code §234.1  

Cal. Educ. Code §48900  

הספר  בתי  כגון  רלוונטיים  גורמים  עם  בשיתוף  לקבוע,  המדינתית  החינוך  מחלקת  על  כי  בחוק  נקבע  בנבדה   

וארגוני הורים, מדיניות מחייבת לכלל בתי הספר, בעניין יצירת סביבת למידה בטוחה ומכבדת, חופשית מבריונות 

ומבריונות רשת. מדיניות זו תכלול, בין היתר, הקניית כלים חינוכיים ליצירת יחסי אנוש חיוביים, נקיים מבריונות 

ומבריונות רשת והקניית כלים חינוכיים למניעה, זיהוי ודיווח על מקרי בריונות ובריונות רשת.

NV Rev Stat §388.133  

בקונטיקט החוק קובע חובה לפתח וליישם תכנית ליצירת סביבה בית ספרית בטוחה, חופשית מבריונות, הכוללת   

גם בריונות רשת ואלימות. עיקרי התוכנית הם: מתן אפשרות לתלמידים לדווח באופן אנונימי על מעשה בריונות 

קביעת  כאלה;  למעשים  על חשד  לדווח  או האפוטרופוסים של התלמידים  להורים  ומתן אפשרות  לעובדי ספר, 

מנגנון  אימוץ  הרלוונטיים;  התלמידים  הורי  שיתוף  תוך  ואלימות,  בריונות  מעשי  אודות  תלונות  לחקירת  מנגנון 

תוך  לגופו  מקרה  בכל  הטיפול  הכוונת  בריונות;  מקרי  לתיעוד  נוהל  קביעת  ואלימות;  בריונות  מעשי  למניעת 

ונשנים של בריונות מצד  חוזרים  או מקרים  ונשנים של בריונות כלפי תלמיד מסוים  חוזרים  התייחסות למקרים 

תלמיד מסוים; דיווח לרשויות אכיפת החוק במקרה המעלה חשד לפלילים; קביעת איסור על בריונות בשטח בית 

הספר או במקומות הקשורים אליו, או מחוץ למסגרת של בית הספר - אם בריונות כאמור יוצרת סביבה עוינת בבית 

הספר עבור התלמיד שנגדו הופעלה בריונות, מפרה את זכויות התלמיד או משבשת באופן משמעותי את התהליך 

ספרית  בית  סביבה  ליצירת  התכנית  החינוכי בדבר  הצוות  יידוע  הספר;  בית  של  הסדירה  ההפעלה  או  החינוכי 

בטוחה והעברת השתלמויות בנושא.

.Conn. Gen. Stat. §10-222d  
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סעיפים המאפשרים לבית המשפט ליתן צווים להסרת התכנים או החרמת העותקים.345 

הסדרים  נמצאו  לא  הסקירה,  במסגרת  הפלילי.  ההליך  במסגרת  ניתנים  אלה  צווים 

אזרחיים המאפשרים הסרת תכנים. 

2.1.2 עבירה פלילית 

2013 פורסם דו"ח של קבוצת העבודה לעניין בריונות רשת מטעם הוועדה  בשנת 

 )Coordinating Committee of Senior בקנדה  הבכירה  הפקידות  של  המתאמת 

אינטימיים.346  תכנים  של  מורשית  בלתי  והפצה  רשת  בריונות  בנושא   ,Officials(

הדו"ח סקר את תופעת בריונות הרשת והשלכותיה, את החקיקה הקיימת, המדיניות 

הרצויה והתיקונים המוצעים לחוק הפלילי בהקשר זה. חלקו השני של הדו"ח התייחס 

להפצה בלתי מורשית של תכנים אינטימיים. 

בין המלצות הדו"ח, הוצע לתקן מספר עבירות קיימות כך שיובהר שהן חלות גם על 

ביצוען באמצעות אמצעים אלקטרוניים.347 קבוצת העבודה סברה שאין צורך ביצירת 

עבירה חדשה וייעודית, היות שהחוק הפלילי הקיים חל על התנהגויות חמורות דומות 

סעיף  הקנדי  הפלילי  לקוד  הוסף  הדו"ח,  בעקבות  הפיזי.348  בעולם  מתקיימות  אשר 

קשר/התקשרות"  "יצירת  של  אלמנט  בה  קיים  אשר  בקוד  עבירה  בכל  כי  הקובע 

ליצירת קשר באמצעי תקשורת אלקטרוניים,  גם  היא  הכוונה   ,)communication(

אלא אם נקבע מפורשות אחרת.349 

קבוצת העבודה מצאה שאין מענה בחוק הקיים להפצת תכנים אינטימיים ללא הסכמה, 

חקיקה  בתיקון  יושמה  זו  המלצה  בכך.  העוסקת  עבירה חדשה  יצירת  על  והמליצה 

 )Protecting Canadians from משנת 2014, בחוק להגנה על קנדים מפשיעה ברשת

)Online Crime Act.350 החוק הוסיף עבירה לקוד הפלילי הקנדי במסגרתה נקבע כי 

Protecting Canadians from Online Crime Act, 2014  345. ראו סעיף a בתקציר וכן הפירוט בסעיף 164.

 ccso cybercrIMe WorkInG GroUp, reporT To The federaL/provIncIaL/TerrITorIaL MInIsTers responsIbLe   346

 for JUsTIce and pUbLIc safeTy: cyberbULLyInG and The nondconsensUaL dIsTrIbUTIon of InTIMaTe IMaGes

)June 2013( http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/cndii-cdncii/pdf/cndii-cd-

.ncii-eng.pdf

347  שם, בעמ' 8-9. 

348  שם. העבירות שהוצע לתקן הן: הטרדה פלילית, איום, אילוץ באיומים, שימוש לרעה במידע, שימוש בלתי מורשה 

במחשב, גניבת זהות, סחיטה, הודעות שווא, שידול להתאבדות, לשון הרע, הסתה, פורנוגרפיית ילדים, תקיפה 

וגניבה.

349  סעיף 4)8( לקוד הפלילי הקנדי.

Protecting Canadians from Online Crime Act  350, לעיל ה"ש 344. 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/cndii-cdncii/pdf/cndii-cdncii-eng.pdf
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/cndii-cdncii/pdf/cndii-cdncii-eng.pdf
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מי שביודעין מפרסם, מפיץ, משדר, מוכר או הופך תמונה אינטימית של אדם אחר 

לזמינה, ביודעו שהמצולם לא נתן את הסכמתו לכך, או מתוך פזיזות בכל הנוגע למתן 
ההסכמה, עובר עבירה ויהיה צפוי לעונש של עד חמש שנות מאסר.351

לעניין  בקנדה  הסנאט  של  הקבועה  הוועדה  של  דו"ח  פורסם   2012 בשנת  בנוסף, 

זכויות אדם בנושא כיבוד זכויות בעידן הדיגיטלי )להלן: "דו"ח הוועדה לעניין זכויות 

אדם"(.352 בין המלצות הדו"ח הוצע שבכל הנוגע לפרסומים פוגעניים על ידי קטינים, 

יש להעדיף גישה של צדק מאחה על פני שימוש בכלים של הדין הפלילי.353 

דו"ח הוועדה לעניין זכויות אדם מצא כי טיפול יעיל בתופעת הפרסומים הפוגעניים 

ברשת מצריך מעורבות של הקהילה כולה: בין היתר, נדרשת מעורבות גם מצד בתי 

הממשל  בין  פעולה  שיתוף  ליצור  המליצה  הוועדה  זה,  בהקשר  וההורים.354  הספר 

מדיניות  לייסד  במטרה  רלוונטיים,  נוספים  וגורמים  בפרובינציות  הממשל  הפדרלי, 

לטיפול בתופעת הבריונות ברשת, שתכלול תכנית להעלאת מודעות לסוגיה, לשיתוף 

ידע ולקידום תכניות זמינות להורים ולילדים. בנוסף, המליצה הוועדה ליצור מערכים 

חינוכיים אשר מדגישים זכויות אדם ו"אזרחות דיגיטלית", כלומר סטנדרט התנהגות 

ראויה וכבוד הדדי ביחסים חברתיים ברשת ובהעברת מסרים אלקטרוניים.355 

2.1.3 אחריות אזרחית

אולם,  ברשת.  פוגעניים  פרסומים  כנגד  ייעודית  עוולה  קיימת  לא  הפדרלית  ברמה 

הטלת אחריות אזרחית אפשרית מכוח עוולת לשון הרע. בספרות המחקרית הובעה 

העמדה כי עוולה זו אינה נותנת מענה מספק לתופעת הפרסומים הפוגעניים ברשת, 

שכן היא קובעת מספר הגנות, בין היתר במקרים בהם מדובר בפרסום בעולם הפיזי, 

או כאשר מדובר בחזרה בתום לב על אמירה פוגענית ללא מודעות לטיבה.356 יצוין כי, 

ניתן להטיל אחריות על גורמים שלישיים, כגון בתי ספר ומקומות עבודה, מכוח עוולת 

351  שם, סעיף 3.

 sTandInG senaTe coMMITTee on hUMan rIGhTs, cyberbULLyInG hUrTs: respecT for rIGhTs In The dIGITaL aGe  352

,)December 2012(

.http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/411/ridr/rep/rep09dec12-e.pdf  

353  שם, בעמ' 74. 

354  שם, בעמ' 78-55.

355  שם.

 Ian Fraser, Louise Bond-Fraser, Dave Korotkov, and Shannon Noonan Cyberbullying and the  356

https://www.researchgate.net/publica- - 2012(. זמין לעיון בכתובת( .Justice System aLTa. L. rev

.tion/267330714_Cyberbullying_and_the_Justice_System

http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/411/ridr/rep/rep09dec12-e.pdf
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יצירת סביבה שאינה בטוחה.357 

2.2 הסדרה בפרובינציות

2.2.1 הסרת תכנים 

פלילי  הליך  במסגרת  פוגעני  תוכן  להסיר  אפשרות  קיימת  בקנדה  בפרובינציות 

 )hateבבתי המשפט העליונים, אך רק ביחס לפרסומים העולים כדי תעמולת שנאה

 )propaganda, )המוגדרת בחוק כהסתה לאלימות או קריאה לרצח עם נגד קבוצה(,358 

היועץ המשפטי לממשלה.359 בתי המשפט  ידי  כאשר על ההליך להיות מאושר על 

מוסמכים ליתן צווים המורים על החרמת עותקים אלקטרוניים של תעמולת השנאה, 

מערכת  למנהל  המורים  וצווים  כאלה,  ביטויים  ופרסום  אחסון  על  האוסרים  צווים 

מחשוב לספק מידע שיביא לזיהויו של מפרסם תעמולת השנאה.360 לאחר מתן הצו 

להסיר  אין  מדוע  המשפט  לבית  להסביר  לו  ולאפשר  למפרסם,  כך  על  להודיע  יש 

מנהל מערכת  סבירים,  ניתן לאתר את המפרסם במאמצים  לא  את הפרסום.361 אם 

המחשוב יפרסם הודעה על ההסרה באותו מקום בו פורסמו התכנים.362 מעבר לכך, 

בחוק אין התייחסות באשר לפנייה אזרחית להסרת התכנים מצד הנפגעים עצמם.

2.2.2 עבירה פלילית

נפסלה  אדם,  בכבוד  הפוגע  אמת  פרסום  המפלילה  הפדרלית,  הרע  לשון  עבירת 

אלברטה,363  של  העליונים  המשפט  בבתי  הביטוי  בחופש  מידתית  לא  פגיעה  בשל 

ססקצ'ואן,364 אונטריו,365 וניו ברנזוויק.366 

Canada Centre For Digital and Media Literacy, Cyberbullying and the Law: How the Law Ad�  357

 ,dresses Cyberbullying

http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/digital-issues/cyberbulling/cyberbully-

 .ing-law

.)2(,)Criminal Code, 1985, s. 318)1  358

359  שם, בסעיף 320.1)7(.

Criminal code  360, לעיל ה"ש 356, §320.1)1(- 

361  שם.

362  שם §320.1)2(.

.)1992( R. v. Finnegan  363

.)1995) R. v. Lucas  364

.)1996) R. v. Gill  365

.)2004( R. v. Osborne  366

http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/digital-issues/cyberbulling/cyberbullying-law
http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/digital-issues/cyberbulling/cyberbullying-law
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2.2.3 אחריות אזרחית

בית המשפט העליון בנובה סקוטיה ביטל את החוק המקומי נגד בריונות ברשת,367 

הגדיר  המקומי  הביטוי. 368החוק  לחופש  החוקתית  הזכות  את  הפר  זה  כי  משקבע 

בריונות רשת כתקשורת אלקטרונית באמצעות שימוש בטכנולוגיה, כולל מחשבים 

והודעות  אימייל  הודעות טקסט,  ומכשירים אלקטרוניים אחרים, רשתות חברתיות, 

אישיות באתרים אחרים, אשר באופן טיפוסי נעשית באופן חוזר ונשנה, כאשר קיימת 

כוונה או שניתן לצפות באופן סביר שיגרמו לפחד, השפלה, מתח, או נזק לאדם אחר: 

לבריאותו, לרגשותיו, להערכה עצמית שלו או למוניטין, או סיוע ושידול לתקשורת 

כזו בכל דרך.369 החוק העניק לנפגעים מבריונות ברשת בחירה בין שתי אפשרויות: 

הראשונה, להגיש תלונה ליחידה מיוחדת שהוקמה במשרד המשפטים בעקבות החוק 

הפוגע  נגד  הגנה  צו  לקבל  בבקשה  שלום  לשופט  ישירות  לפנות  השניה,  הקנדי; 

יכול להורות לפוגע לכאורה, בין היתר, להימנע מתקשורת עם  לכאורה. צו ההגנה 

הנפגע או מפרסום אודותיו,370 סעיף סל נוסף, מאפשר להעניק כל סעד נוסף שנראה 

לבית המשפט נחוץ למען הגנה על הנפגע.371 בנוסף, סעיף 21 לחוק קבע שבריונות 

ברשת מהווה עוולה נזיקית.

בית המשפט קבע כי אין קשר רציונלי בין תכלית החוק המקומי לבין הכלים שהוא 

מעניק לנפגע. בררת המחדל לפי החוק המקומי הייתה שצו ההגנה נגד הפוגע לכאורה 

משמעותי  באופן  לפגוע  עלול  כזה  צעד  המשפט,  בית  לפי  אחד.  צד  במעמד  יינתן 

ההחלטה  על  ערעור  מנגנוני  קיימים  אמנם  להגנתו.  לטעון  האחר  הצד  של  בזכותו 

החמורה  הפגיעה  בשל  המשפט,  בית  לדעת  מספק,  זה  אין  אולם  הצו,  את  להנפיק 

כי  קבע  המשפט  בערעורו. שנית, בית  לדיון  עד  ההמתנה  בזמן  המשיב  בזכויות 

ההגדרה  שכן  ביותר,  הפחותה  היא  שפגיעתו  האמצעי  אינו  נקט  החוק  בו  האמצעי 

של בריונות ברשת המופיעה בחוק הקנדי היא רחבה עד כדי כך שהיא מתייחסת הן 

לתקשורת ציבורית והן לתקשורת פרטית. יתרה מזו, החוק המקומי אינו מציע הגנות 

לפוגע לכאורה, וכן אין הוא דורש הוכחת כוונה של נזק. שלישית, אף באשר למבחן 

המידתיות במובן הצר, בית המשפט קבע כי החוק המקומי הינו רחב ועמום עד כדי 

.Cyber-safety Act, S.N.S. 2013, c. 2  367

.Crouch v. Snell, 2015 NSSC 340  368

 .)c()1(3 לעיל ה"ש 366, סעיף ,Cyber-safety Act  369

.)c()1(9 370  שם, בסעיף

.C)1()9()G( 371  שם, בסעיף
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כך שהוא לא עומד במבחן זה, וזאת בשל הפער שבין כוונת המחוקק לבין תוצאות 

החוק, וכן בשל הפגיעה בערכי הליבה העומדים בבסיסה של הזכות החוקתית לחופש 

הביטוי372.

בפרסומים  העוסקים  לחינוך  ייעודים  הסדרים  קבעו  מספר פרובינציות  כי  יצוין, 

פוגעניים ברשת. לרוב, מדובר בחוקי חינוך, המגדירים בריונות רשת כביטוי קונקרטי 

תכניות  ליצור  החובה  את  החינוך  מערכת  על  מטילים  וכן  כללית,373  בריונות  של 

בפרובינציית  החוק  למשל,  ספרית.374  הבית  במסגרת  התופעה  עם  להתמודדות 

אלברטה, מטיל על תלמידים חובת דיווח על מקרי בריונות רשת, וקובע סנקציות על 
הפרת חובה זו, עד הרחקה זמנית או קבועה מבית הספר.375

3. ניו זילנד 

היתר,  בין  ניו-מדיה.376  בנושא  חקיקה  ועדת  דו"ח של  2011 התפרסם  בשלהי שנת 

הוועדה התבקשה לבחון האם החוק הפלילי הקיים והעוולות האזרחיות הקיימות כגון 

לשון הרע, הטרדה, הפרת חובת סודיות ופרטיות, אפקטיביים לגבי פרסומים פוגעניים 

באמצעים אלקטרוניים, ואם לא – להציע סעדים חלופיים. הוועדה המליצה על שורת 

תיקוני חקיקה. בין היתר, המליצה הוועדה על יצירת עבירה חדשה של התחזות בזדון 

לאחר, על תיקון חוק ההטרדה משנת 1997 באופן שיבהיר שניתן להחילו על מקרי 

פרסום פוגעני ברשת באמצעות הרחבת ההגדרות בחוק, ועל תיקון חוק זכויות האדם 

1993 באופן שיבהיר שהאיסור בו על פרסום שיש בו משום הסתה לגזענות  משנת 

חל גם על פרסומים דיגיטליים, וכן תיקונו כך שיקבע שהרשת היא מרחב ציבורי בו 

הדרה על בסיס גזע או מין אסורים. בנוסף, המליצה הוועדה על יצירת עבירה האוסרת 

פלילי על שידול  איסור  יצירת  ועל  מסוימים  אינטימיים במקרים  על הפצת תכנים 

להתאבדות. 

עוד המליצה הוועדה על יצירת דרכים חלופיות לטיפול במקרי בריונות רשת, שלא 

נציב לענייני תקשורת.  ומינוי  גוף לנושאי תקשורת,  במסגרת בתי המשפט: הקמת 

372  שם. 

373  כך באונטריו, קוויבק, אלברטה, ניו ברונסוויק והטריטוריות הצפוניות.

Cyberbullying and the Law  374, לעיל ה"ש 356.

375  שם.

 LaW coMMIssIon, The neWs MedIa MeeTs ‘neW MedIa’: rIGhTs, responsIbILITIes and reGULaTIon In The dIGITaL  376

.aGe )2011(, http://img.scoop.co.nz/media/pdfs/1112/IP27Summarywebv2.pdf
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הקמת הגוף נועדה ליצור סעד יעיל ומהיר, תוך עלות ההתדיינות קטנה יחסית, שידון 

יהיה  הסנקציות שהטריבונל  צפוי.  או  לנזק ממשי  חוק שגרמו  הפרות  במקרים של 

רשאי להטיל לא תהיינה פליליות, אלא אזרחיות באופיין: פסיקת פיצויים, מתן צו 

לפרסום תיקון או התנצלות, מתן צו למתן זכות תגובה, מתן צו מניעה ומתן צווים 

להסרת תכנים. עוד יוסמך הטריבונל ליתן סעד הצהרתי לפיו הפרסום הפוגעני אינו 

באופן  בעיות  לפתור  האפשר  ובמידת  מידע  לספק  יהיה  הנציב  של  תפקידו  אמת. 

לא פורמלי, לדוגמה באמצעות גישור. הנציב יוכל לתת המלצות לרשויות וליחידים 

ולהפנות תלונות למשטרה. עוד מתפקידו של הנציב – לסייע לאזרחים בנגישות לחוק. 

הוועדה ציינה כי מקרים רבים יכולים לבוא על פתרונם באמצעות פנייה פשוטה של 

גורם בעל סמכות אל מנהל האתר בו התפרסמו הפרסומים הבעייתיים, והסבת תשומת 

ליבו לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מהפרסום או לכך שמדובר בהפרה של החוק. 

ועדת  של  נוסף  דו"ח   2012 אוגוסט  בחודש  התפרסם   ,2011 משנת  לדו"ח  בהמשך 

החקיקה, שנועד לתת מענה רחב ומעמיק יותר לשאלה האם הדין הקיים נותן מענה 

מספק לתופעה של מסרים דיגיטליים פוגעניים.377 בדו"ח זה, סקרה הוועדה בין היתר 

כי  ומצאה  פוגעניים,  דיגיטליים  מסרים  של  בתופעה  לטיפול  הקיימים  הכלים  את 

ההסדרים הקיימים של רגולציה עצמית אינם מספקים. עיקרי המלצות הוועדה היו: 

יצירת עבירה חדשה בעניין תקשורת דיגיטלית פוגענית; תיקוני חקיקה בחוק ההטרדה 

משנת 1997, חוק זכויות האדם משנת 1993, חוק הפרטיות משנת 1993 וחוק הפשיעה 

משנת 1961 לצורך הרחבת תחולתם על תקשורת דיגיטלית; ייסוד טריבונל לענייני 

תקשורת; עיגון בחוק של צעדים הנדרשים מבתי ספר לסיוע במאבק בבריונות בכלל 

ובבריונות רשת בפרט. לדו"ח צורף כנספח נוסח טיוטת הצעת חוק התקשורת )מדיה 

מכן,  לאחר  כשנה  בחוק.   2012 משנת  הוועדה  המלצות  את  לעגן  שנועדה  חדשה( 

פוגענית  דיגיטלית  תקשורת  חוק  הצעת  לכדי  התגלגלה  זו  טיוטה   ,2013 בנובמבר 

)Harmful Digital Communications Bill(,378 שנחקק בשנת 379.2015 החוק מטפל 

אחריות  הטלת  שלצד  כך  כוללת,  בצורה  פוגענית  דיגיטלית  תקשורת  של  בסוגיה 

להקמת  מנגנון  קובע  הוא  פוגעניים  דיגיטליים  תכנים  הפצת  על  ואזרחית  פלילית 

סוכנות שתהא אמונה על התחום, ומנגנון משפטי להסרת תכנים פוגעניים מהרשת 

 LaW coMMIssIon, MInIsTerIaL brIefInG paper: harMfUL dIGITaL coMMUnIcaTIons: The adeqUacy of The cUrrenT  377

sancTIons and reMedIes )2012( -http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/projectAvaila-

bleFormats/NZLC%20MB3.pdf )להלן: דו"ח ועדת החקיקה משנת 2012"(.

 . Harmful Digital Communications Bill, 2013  378

.Harmful Digital Communications Act, 2015  379

http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/projectAvailableFormats/NZLC MB3.pdf
http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/projectAvailableFormats/NZLC MB3.pdf
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או תיקונם. 

ההגדרה בחוק לתקשורת דיגיטלית היא רחבה: תקשורת אלקטרונית בכל דרך, לרבות 

הודעות טקסט )SMS(, הודעות כתובות, צילום, הקלטה או העברה אחרת של חומר 

העלאה  פרסום,  כהעברה, שליחה,  מוגדר  דיגיטלי  מסר  פרסום  אלקטרונית.  בצורה 

לרשת, הפצה וכל תקשורת אחרת באמצעות השימוש בתקשורת דיגיטלית, של כל 

מידע אודות הקרבן, בין שהוא אמת ובין שהוא אינו אמת, לרבות תמונה אינטימית 

עקרונות  כאשר  ראויה  דיגיטלית  לתקשורת  עקרונות  עשרה  מתווה  החוק  שלו.380 

החוק  מכוח  שתוקם  ולסוכנות  המשפט  לבתי  מנחים  עקרונות  לשמש  אמורים  אלו 

בעת הפעלת סמכויותיהם.381 העקרונות הם: תקשורת דיגיטלית לא תחשוף עובדות 

מסכנת;  או  מלחיצה  מאיימת,  תהיה  לא  דיגיטלית  תקשורת  אדם;  אודות  רגישות 

הנפגע;  של  במצבו  הסביר  האדם  על  בוטה  מתקפה  תהווה  לא  דיגיטלית  תקשורת 

תקשורת דיגיטלית לא תהיה גסה או מגונה; לא יעשה שימוש בתקשורת דיגיטלית 

בכדי להטריד אדם; תקשורת דיגיטלית לא תכלול טענות כוזבות; תקשורת דיגיטלית 

לא תכלול מידע שבפרסומו יש משום הפרת חובת סודיות; תקשורת דיגיטלית לא 

תשדל או תעודד שליחת מסר לאדם במטרה להזיק לו; תקשורת דיגיטלית לא תשדל 

או תעודד אדם להתאבד; תקשורת דיגיטלית לא תשחיר פניו של אדם על רקע צבע 

עורו, גזעו, מוצאו האתני או הלאומי, דתו, מינו, נטייתו המינית או נכותו. 

לקרבנות  וייעוץ  סיוע  הדרכה,  פיקוח,  גוף  של  להקמתו  מנגנון  קובע  החוק  בנוסף, 

על  הממונה  השר  )בהמלצת  הכללי  המושל  ידי  על  יוקם  הגוף  ברשת.382  הבריונות 

יישום החוק(, ויוסמך לחקור תלונות, לתת ייעוץ, ליישב סכסוכים באמצעות גישור 

לצורך  שונות  וסוכנויות  אתרים  מנהלי  רשת,  ספקי  עם  בקשר  לעמוד  ומתן,  ומשא 

הגשמת תכלית החוק, לחנך לבטיחות וכללי התנהגות ברשת ולייעץ לקובעי מדיניות 

בנושא. כמו כן, הגוף מוסמך לדחות על הסף תלונות בעלות אופי טורדני או של זוטי 

דברים, או כאשר נושא התלונה לא מפר את עקרונות התקשורת הנכונה.383 

היתר,  בין  בוצעו תיקוני חקיקה עקיפים לחוקים אחרים.  בחלקו האחרון של החוק 

לחוק הפלילי נוספה עבירה של שידול להתאבדות.384 כמו כן, נוספו הוראות לחוק 

380  שם, סעיף 4. 

381  שם, סעיף 6

382  שם, סעיפים 7-10.

383  שם, סעיף 8.

384  שם, סעיפים 29-30.
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ההטרדה בדבר הטרדה באמצעים אלקטרוניים,385 לחוק זכויות האדם נוספה הגדרה 

של ביטוי באמצעים אלקטרוניים להוראות העוסקות בביטויים גזעניים או הטרדות 

מיניות,386 ולחוק הפרטיות נוספו הוראות שעיקרן מגבלות על שימוש במידע שפורסם 
לציבור אם השימוש יהיה בלתי סביר או בלתי הוגן בנסיבות העניין.387

3.1 הסרת תכנים

אחריות בעלי אתרים ומנגנוני הודעה והסרה: החוק החדש קובע כי הסוכנות הייעודית 

מוסמכת לחקור, לייעץ, ליישב סכסוכים באמצעות גישור ומשא ומתן ולעמוד בקשר 

עם ספקי רשת, מנהלי אתרים וסוכנויות שונות. כמו כן, הגוף מוסמך לדחות על הסף 

נושא התלונה לא מפר  זוטי דברים, או כאשר  תלונות בעלות אופי טורדני או של 

החוק  הסתייע,  לא  הסוכנות  בפני  ככל שההליך  הנכונה.388  את עקרונות התקשורת 

קובע הליך ייחודי המתנהל בבית המשפט המחוזי )District Court(. לפי הליך זה, 

מי שרואה עצמו כנפגע מתקשורת דיגיטלית פוגענית )או אפוטרופוס, הורה, מנהל 

בית הספר של הקורבן וכן משטרה או חוקר מקרי מוות(, רשאי לפנות לבית המשפט 

מוקדמים  תנאים  אגרה.390  בתשלום  כרוכה  אינה  הבקשה  הגשת  סעד.389  בבקשת 

לפתיחת הליך בבית המשפט הם מיצוי הליכים בפני הסוכנות הממונה; הפרה חמורה 

או נשנית של אחד או יותר מעקרונות התקשורת או איום בהפרה כאמור; גרימת נזק 

ממשי או צפוי לאדם כתוצאה מההפרה, וכן שאין מדובר בתלונה טורדנית או שעניינה 

הממונה  הסוכנות  לבחינת  המקרה  את  להחזיר  מוסמך  המשפט  בית  דברים.391  זוטי 

או לדרוש ממנה פרטים נוספים.392 ההליך בפני בית המשפט יפתח בדרך של בקשה 

בכתב, אולם בית המשפט מוסמך גם לקיים דיון בעל פה. כמו כן, בית המשפט מוסמך 

להורות על חיסיון זהותו של צד להליך בכל דרך שהוא מוצא לנכון.393 החלטות בית 

תפורסמנה   – המתאימים  ובמקרים  לציבור,  ותפורסמנה  מנומקות  תהיינה  המשפט 

385  שם, סעיפים 31-34.

386  שם, סעיפים 35-38.

387  שם, סעיפים 39-41. 

388  שם, סעיף 8.

389  שם, סעיף 11. 

390  שם, סעיף 15)3(. 

391  שם, בסעיף 12. 

392  שם, בסעיפים 13-14. 

393  שם, בסעיף 16)2(. 
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ללא פרטים מזהים.394 בנוסף, בית המשפט מוסמך להיעזר בשירותיו של מומחה טכני 
ולתת לחוות דעתו את המשקל המתאים בעיניו.395

כמו כן, בית המשפט מוסמך לתת את הסעדים הבאים, כסעד עיקרי או כסעד זמני, 

כלפי הנתבע, כלפי מארחי התוכן המקוון או כלפי צדדים שלישיים:396 מתן צו להסרת 

תוכן או להגבלת הגישה אליו; מתן צו מניעה או צו עשה להימנע מהתנהגות אסורה 

או להפסיקה; מתן צו שיאסור עידוד של צדדים שלישיים לקחת חלק בתקשורת דומה 

כלפי הנפגע; מתן צו לפרסום תיקון לפרסום המקורי; מתן צו למתן אפשרות תגובה 

מסר  זהותו של מחבר  לגילוי  צו  מתן  התנצלות;  פרסום  על  שיורה  צו  מתן  לנפגע; 

אנונימי או של צד מעורב; מתן סעד הצהרתי לפיו תקשורת מסוימת מהווה הפרה של 

עקרון מעקרונות התקשורת הנכונה.

בבואו להכריע בבקשה למתן צו, על בית המשפט לשקול, בין היתר, את השיקולים 

הבאים:397 מידת הנזק שנגרם או שעלול להיגרם כתוצאה מהפרסום; מטרת הפרסום; 

נסיבות הפרסום והקשרו; מידת התפוצה של הפרסום; גילו ומידת פגיעותו של הנפגע; 

האם היתה אמת בפרסום; האם יש עניין ציבורי בפרסום; התנהלות הנתבע, לרבות 

שיקולי  לרבות  פרקטיים,  טכניים  שיקולים  התובע;  התנהלות  הנזק;  מזעור  לעניין 

עלות. החוק מבהיר כי הפעלת סמכות בית המשפט למתן סעד צריכה לעלות בקנה 
אחד עם הזכויות והחירויות המעוגנות במגילת הזכויות של ניו זילנד.398

24 לחוק קובע חסינות למארחי תוכן מקוון מפני הליך פלילי או  מעבר לכך, סעיף 

תביעה אזרחית ובלבד שפעלו בהתאם למתווה החוק.399 עיקרי המתווה: לא יאוחר 

מ-48 שעות לאחר קבלת תלונה בדבר פרסום פוגעני )מהנפגע עצמו או מהסוכנות 

השמטת  )תוך  התלונה  העתק  בצירוף  למפרסם  לפנות  התוכן  מארח  על  הממונה(, 

פרטים מזהים של המתלונן(, ולהודיע לו על זכותו להגיש תגובה בתוך 48 שעות. אם 

חרף מאמצים סבירים לא הצליח לאתר את המפרסם, עליו להסיר את התוכן הפוגעני 

בהקדם האפשרי; אם הוגשה תגובה בה הובעה התנגדות להסרת התוכן, מארח התוכן 

394  שם, בסעיף 16.

395  שם, בסעיף 17. 

396  שם, בסעיפים 18-19. 

397  שם, בסעיף 19)5(. 

.New Zealand Bill of Rights Act, 1990  398

לא  למתווה  בהתאם  פעולה  העדר   ;24 בסעיף   ,378 ה"ש  לעיל   ,Harmful Digital Communications Act   399

מקימה כשלעצמה אחריות פלילית או אזרחית, ואין במנגנון ההגנה כדי לפגוע בזכויות אחרות העומדות למארחי 

תוכן מקוון – שם, בסעיף 23.
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יודיע למתלונן על התנגדות זאת, ואם המפרסם הסכים לכך – מארח התוכן ימסור 

למתלונן את פרטיו. בהעדר תגובה מצד המפרסם, יש להסיר את התוכן תוך 48 מרגע 

מסירת ההודעה. 

3.2 אחריות פלילית

החוק יצר שתי עבירות חדשות: ראשית, עבירה של אי ציות לצו בית משפט שניתן 

או  חודשים   6 עד  של  לתקופה  מאסר  הוא  עליה  שהעונש  פוגעני,400  לתוכן  בקשר 

קנס בגובה שלא יעלה על $5,000 כאשר הנאשם הוא אדם, ועד $20,000 כשמדובר 

דיגיטלי.401  תוכן  הפצת  באמצעות  נזק  גרימת  של  עבירה  נחקקה  שנית,  בתאגיד. 

יסודות העבירה הם העברת תוכן דיגיטלי במטרה לגרום לנזק או שיש לצפות שיגרום 

נזק  נזק.  גרמה  התוכן  העברת  שבפועל  וכן  הנפגע,  של  במעמדו  סביר  לאדם  נזק 

מוגדר כגרימת מצוקה נפשית חמורה.402 העונש הצפוי למבצע העבירה עשוי להגיע 

עד כדי שנתיים מאסר או קנס כספי בגובה מרבי של $50,000 כשהנאשם הוא אדם, 

ועד $200,000 כשמדובר בתאגיד.

בחשבון  להביא  רשאי  המשפט  שבית  שיקולים  של  סגורה  לא  רשימה  מונה  החוק 

לצורך ההכרעה העובדתית האם נגרם נזק: אופייה הקיצוני של השפה שבה נעשה 

שימוש; גילו ומאפייניו של הקרבן; האם התקשורת הפוגענית היתה אנונימית; האם 

פרסום התוכן חזר על עצמו; היקף ההפצה של התוכן; האם תוכן הפרסום אמיתי או 
כוזב וההקשר שבמסגרתו הופיע התוכן הפוגעני.403

3.3 אחריות אזרחית 

בדו"ח ועדת החקיקה משנת 2012 נסקרו מספר עילות תביעה באמצעותן יכול נפגע 

פרסום לתבוע בשל הנזק שנגרם לו כתוצאה מפרסום פוגעני.404 ראשית, ניתן לתבוע 

Hosking.405 במסגרת  מכוח עוולת פגיעה בפרטיות אשר עוגנה בפסק הדין בעניין 

עוולת הפגיעה בפרטיות, פרסום של עובדות שבעניינן יש ציפייה סבירה לפרטיות 

ואשר פרסומן צפוי להיות פוגעני במיוחד עבור האדם הסביר והאובייקטיבי, מהווה 

400  שם, בסעיף 21.

401  שם, בסעיף 22.

402  שם, בסעיף 4. 

403  שם, בסעיף 22)2(. 

404  דו"ח ועדת החקיקה משנת 2012, לעיל ה"ש 376, בעמ' 75-76. 

.Hosking v Runting ]2005[ 1 NZLR 1 )CA(  405
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עוולה נזיקית.406 שנית, בהתאם לפסק דין Wilkinson, קיימת בניו-זילנד עוולה ביחס 

לגרימה מכוונת של נזק נפשי.407 באותו מקרה פרסום בזדון של מידע כוזב גרם לנזק 

נפשי. עוולה זו עשויה לכאורה להתאים במיוחד למעשי בריונות ברשת, אך בדו"ח 

)שהוא כאמור משנת 2012( נכתב שלא נעשה בה שימוש בעת האחרונה והיא בגדר 

אות מתה.408 שלישית, ניתן לתבוע מכוחה של עוולת לשון הרע – המהווה עוולה ותיקה 

במשפט המקובל – המאפשרת קבלת פיצוי בשל פרסום שיש בו פגיעה במוניטין של 

אדם, ולא ניתן להוכיח שהוא פרסום אמת. הגנות שונות וחסינויות מפני הטלת אחריות 

אזרחית לפי עוולה זו נקבעו בחוק לשון הרע )Defamation Act, 1992(.409 רביעית, 

מכוח חוק ההטרדה משנת 1997 ומכוח חוק אלימות במשפחה משנת 1995 ניתן לקבל 

סעד של צו הרחקה ביחס לעוולת ההטרדה. האפשרות לתבוע בנזיקין בגין עוולות 

 410,Khorasandjian אלו עוגנה בפסק דין של בית המשפט לערעורים באנגליה בעניין

אך לא צברה תאוצה בפרקטיקה.411 

חמישית, ניתן לעשות שימוש בעוולת הפרת האמון, באמצעותה ניתן להטיל אחריות 

אזרחית על מי שהפיץ מידע תוך הפרת האמון שניתן בו מלכתחילה, שלא יפיץ מידע 

זה. בהקשר זה ניתנת הגנה לפרסום מידע שיש בו עניין ציבורי. השימוש בעוולה זו 
בניו זילנד אינו נרחב, לאור קיומה של עוולת הפגיעה בפרטיות.412

לצד זאת, קיימת אי בהירות בשאלה אם ניתן יהיה לתבוע מכוח עוולת הפרת חובה 

חקוקה בגין הפרת הוראת חוק פלילי.413 

4. אוסטרליה

2015 הושלמו הליכי חקיקה של חוק חדש לקידום בטיחות הגלישה לילדים  במרץ 

Enhancing Online Safety for Children Act, 2015((. החוק מגדיר בריונות רשת 

406  דו"ח ועדת החקיקה משנת 2012, לעיל ה"ש 376, עמ' 75, סעיף 4.40.

 Wilkinson v Downton ]1897[ 2 QB 57  407

408  דו"ח ועדת החקיקה משנת 2012, לעיל ה"ש 376, עמ' 76, סעיף 4.41.

409  שם, בסעיף 4.44

.Khorasandjian v Bush ]1993[ QB 727  410

411  דו"ח ועדת החקיקה משנת 2012, לעיל ה"ש 376, עמ' 76, סעיף 4.42.

412  שם, בסעיף 4.45.

413  שם, בסעיף 4.43
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כפרסום באמצעות רשת חברתית או אמצעי אלקטרוני רלוונטי,414 שסביר שפורסם 

הטרדה  הפחדה,  איום,  של  בדרך  אוסטרלי,  ילד  על  חמור  באופן  להשפיע  במטרה 

הכוללת  באינטרנט",  ילדים  לבטיחות  "הנציבות  הוקמה  החוק  מכוח  השפלה.415  או 
סמכויות רבות ביחס לקידום בטיחות ברשת.416

הנציב ממונה על ידי שר התקשורת לכהונה של עד 5 שנים,417 וכפוף לו.418 תפקיד 

עיקרי של המפקח הוא לנהל מערכת לטיפול בתלונות בעניין בריונות רשת כלפי 

ילדים אוסטרליים. הנציב רשאי לחקור את התלונה ולטפל בה על דרך של מסירת 

התראה לרשתות החברתיות או דרישה לרשתות החברתיות, כפי שיפורט להלן. 

1.4 הסרת תכנים 

הנוגעים  פוגעניים  פרסומים  הסרת  המאפשר  הליך  כולל  האוסטרלי  בחוק  המנגנון 

משתכנע  הממונה  שהנציב  ככל  הוריו,  או  מקטין  תלונה  קבלת  לאחר  לקטינים. 

ילד אוסטרלי,419 הוא מוסמך להורות  שאכן מדובר בבריונות ברשת המכוונת כלפי 

לרשת החברתית להסירו. בהקשר זה, החוק כולל אבחנה בין שני סוגים של רשתות 

חברתיות: תחת הסוג הראשון, הרשתות עשויות לקבל "בקשה" להסרת פרסום, לפיה 

עליהן ליידע את המפרסם ולהסיר את התוכן תוך 48 שעות ממסירת הודעה.420 תחת 

הסוג השני, הרשתות יתבקשו לעשות זאת לפי "דרישה" מצד הנציבות, כשגם במקרה 

 s.6.2015 Enhancing Online Safety for ,( 414  מידע שפורסם הוא מידע נגיש או מידע שנשלח למשתמשי קצה

 .) Children Act

415  שם, בסעיף 5. 

416  חלק מסמכויותיה רלוונטיות גם ביחס לתכנים כלפי מבוגרים )ראו להלן(. לפירוט הסמכויות ראו שם, בסעיף 15. 

.https://www.esafety.gov.au :לאתר הנציבות

פעולות  תיאום  ילדים;  עבור  ברשת  בטיחות  קידום  כוללים:  הנציבות  תפקידי  היתר  בין   .50-51 בסעיפים  שם,    417

ייעוץ וסיוע לאנשים  הרשויות בנושא; איסוף מידע בנושא; מתן סיוע כספי בקשר עם בטיחות רשת עבור ילדים; 

במילוי חובותיהם לפי החוק וכיו"ב.

418  שם, בסעיף 70.

419  שם, בסעיף 5 מובהר כי תוכן ייחשב "בריונות ברשת" בהינתן התנאים הבאים:

:)b( an ordinary reasonable person would conclude that  

 )i( it is likely that the material was intended to have an effect on a particular Australian child;  

and

ii( the material would be likely to have the effect on the Australian child of seriously threaten-   

;ing, seriously intimidating, seriously harassing or seriously humiliating the Australian child

כמו כן, בסעיף 4 מובהר כי הכוונה היא לקטין עד גיל 18 שהינו תושב אוסטרליה.

420  שם, בסעיפים 23-29.

https://www.esafety.gov.au
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זה עליהן ליידע את המפרסם ולהסיר את הפרסום תוך 48 שעות ממסירת ההודעה.421 

הנציבות תקבע כיצד יסווגו רשתות חברתיות שונות.422 שהחוק מפרט את השיקולים 

של  קיומם  כגון:  פתוחה(,  )רשימה  לסווג  בבואה  להתחשב  הנציבות  נדרשת  בהם 

מנגנוני בטיחות ברשת המסוימת, וטיב התנהלותה מול הנציבות בעבר בנושא בקשות 

להסרת תכנים.423 במסגרת ההליכים ביחס לרשתות חברתיות הנכללות תחת הסוג 

השני, הנציבות רשאית ליידע את המפרסם, ולבקש ממנו לנקוט בכל אמצעי סביר 

נגד אותו קטין  נוסף  על מנת להבטיח את הסרת התוכן, להימנע מפרסום כל דבר 

דרישות  או  בקשות  עם  פעולה  שיתוף  חוסר  של  במקרה  הפרסום.424  על  ולהתנצל 

הנציבות, החוק מפרט סמכויות אכיפה וענישה אזרחיות )civil penalty( שבתי משפט 

רשאית  הנציבות  כן,  כמו  חברתיות.425  רשתות  ועל  מפרסמים  על  להטיל  מוסמכים 
לפנות לבית משפט בבקשה למתן צו שיאכוף ציות לדרישות.426

ברשת  כללי  באופן  "אסורים"  פרסומים  בהסרת  גם  עוסקת  הנציבות  לכך,  מעבר 

האינטרנט, וזאת במסגרת הוראות ה- Broadcasting Service Act.427 הגדרת התוכן 

שייחשב כ"אסור" תעשה על ידי "מועצת סיווג" )Classification Board(,428 כשבאתר 

הקשורים  אלמנטים  בחשבון  יילקחו  "אסורים"  תכנים  בהגדרת  כי  מצוין  המועצה 

ניתן לערער.430 במסגרת  ועל החלטותיה  ועירום,429  זנות  בסמים,  לאלימות, שימוש 

הסדר זה, הגשת תלונה לנציבות אפשרית לכל אדם שמאמין שאתר מסוים מכיל תוכן 

אסור )לאו דווקא אם הוא הנפגע הישיר ממנו(.431 לאחר חקירת התלונה,432 אם הנציב 

השתכנע שאכן מדובר בתוכן אסור וכי לאתר המארח את התוכן יש זיקה לאוסטרליה 

)final take- 433 הוא יפנה בבקשה להסרה לאתר המארח,)Australian connection(

421  שם, החל מסעיף 30.

422  שם, בסעיף 23 ובסעיף 30.

423  שם, בסעיף 31)5(.

424  שם, בסעיף 41.

425  שם, החל מסעיף 45.

426  שם, בסעיף 48.

 .)2013( Schedule 7 of the Broadcasting Services Act ,1992  427

428  שם בסעיף 21; סיווג של תוכן ייעשה לכל היותר אחת לשנתיים, ראו סעיף 28 שם. 

Classification board, Classification decisions  http://www.classification.gov.au/About/Pag-  429

.es/Classification-Board.aspx

the Broadcasting Services  430, לעיל ה"ש 426, בסעיף 30.

431  שם, בסעיף 37; המשך הסעיפים כוללים הוראות גם ביחס לתכנים שאינם כתובים.

432  שם, בסעיפים 44-45.

433  שם, בסעיף 47.
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עד השעה  התוכן  להסיר את  על המארח  ההודעה,  מרגע קבלת   434;down notice(

18:00 בערב של יום העסקים הבא.435 ניתן יהיה להחזיר את התוכן או לפרסמו מחדש 

אם מועצת הסיווג שינתה את ההגדרה וקבעה כי לא מדובר בתוכן אסור.436 בנוסף, 

לאתר   )interim take-down notice( ביניים  התראת  למסירת  אפשרות  קיימת 

 Potential prohibited( מארח במקרה בו מוגשת תלונה ביחס לתוכן שנחשד כאסור

content(, עוד לפני שסווג באופן רשמי ככזה.437 התראת הביניים תימחק אם לאחר 

קבלתה האתר המארח הסיר את התוכן.438 בהסדר זה לא נמצאו הוראות המסדירות 

מסירת הודעה למפרסם עצמו מטעם הנציבות.

של  המקרים  ברוב  תקף  יהיה  ולא  מסוים,  מסוג  לתכנים  כאמור  רלוונטי  זה  מנגנון 

המועצה  של  דו"ח  כי  יצוין  זה,  בהקשר  בגירים.  כלפי  ברשת  פוגעניים  פרסומים 

האוסטרלית לרפורמות חקיקה משנת 2014 התייחס לצורך לייסד הסדר שיסמיך את 

מחברי  חלק  כי  צוין  ברשת.  שפורסם  אישי  מידע  הסרת  על  להורות  המשפט  בתי 

אפקט  יצור  שהדבר  חשש  קיים  כי  הודגש  אך  שכזה,  הסדר  בכינון  תמכו  המועצה 

מצנן על חופש הביטוי ברשת, ועל כן יש לאזן זאת עם זכויות המפרסם ולהפעיל את 
סמכות זו, ככל שתתקיים, בזהירות.439

4.2 אחריות פלילית 

בפרק העשירי של הקוד הפלילי האוסטרלי מצויות מספר עבירות תקשורת, שניתן 

להחילן על מעשים שהם בגדר בריונות רשת.440 כך למשל, סעיף 474.14 של הקוד 

הפלילי קובע עבירה מיוחדת שעניינה שימוש ברשת תקשורת על מנת לבצע עבירה 

 )Using a telecommunications network with intention to commit a חמורה

ביצוע  בגין  הקבוע  העונש  על  יעלה  לא  זו  עבירה  על  העונש   serious offence(

.))C)1(47 434  שם, בסעיף

435  שם, בסעיף 53)2(.

436  שם, בסעיף, 49.

437  שם, בסעיף 47)2(.

438  שם, בסעיף 48.

 aUsTraLIan LaW reforM coMMIssIon, aLrc reporT 123: serIoUs InvasIons of prIvacy In The dIGITaL era, 313  439

)2014(,, https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/final_report_123_

.whole_report.pdf

הטלת אחריות פלילית או אזרחית על מעשי בריונות ברשת )הכנסת, הלשכה המשפטית, תחום  440  ירון אונגר 

חקיקה ומחקר משפטי( 21, 25 )2015(. 

https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/final_report_123_whole_report.pdf
https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/final_report_123_whole_report.pdf
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העבירה החמורה.441 

כדי  ברשת  שימוש  שעניינה  עבירה  קובע  הפלילי  הקוד  של   474.15 סעיף  בנוסף, 

ליצור איום ממשי בהריגה או בגרימת נזק חמור, אם הנאשם התכוון לטעת פחד בלב 

הקרבן בדבר מימוש האיום. לצורך יסוד זה של העבירה אין הכרח שהקרבן אכן יחוש 

פחד, אלא די בכוונתו של הנאשם להפחיד את הקרבן. העונש על עבירה זו מגיע עד 
כדי 10 שנות מאסר באיום בהריגה ועד 7 שנות מאסר באיום בגרימת נזק חמור.442

קובע עבירה של שימוש ברשת לשם  הפלילי  הקוד  474.16 של  סעיף  לכך,  מעבר 

יצירת איום במתיחה )hoax threat( בדבר הנחת חומר נפץ במקום מסוים. העונש 

הצפוי על העבירה הינו עד 10 שנות מאסר.443 סעיף 474.17 של הקוד הפלילי קובע 

עבירה של שימוש ברשת לשם הצקה, הטרדה או פגיעה באחר, שלצידה עונש מאסר 
של עד 3 שנים.444

ניתן לעשות שימוש בעבירות תקיפה, איום, מעקב,  ייעודיות אלו,  בנוסף לעבירות 

הטרדה, פגיעה בפרטיות והשמצה פלילית )עבירה שהחליפה את עבירת לשון הרע 

במרבית מדינות אוסטרליה(.445 

3.4 אחריות אזרחית 

ככלל, ניתן לתבוע סעד אזרחי ממי שביצע מעשה בריונות רשת וכן מצד שלישי שלא 
נקט בצעדים מתאימים למניעת ההתנהגות הבריונית, בגין העוולות שיפורטו להלן.446

ראשית, איום באלימות תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים לרבות פרסום באינטרנט, 

כאשר ההערכה הסבירה של התובע היא שבידי הנתבע אמצעים לממש את האיום, 

יכול להוות בסיס לתביעת נזיקין בעוולת התקיפה. יחד עם זאת, ככל שהאיום כללי 

כי הנתבע אכן ביצע את  יותר להוכיח  יהיה קשה  יותר,  נמוך  והסיכוי לממשו  יותר 

עוולת התקיפה.447 

Criminal Code Act, 1995.  441

 Des Butler, Sally Kift, & Marilyn Campbell, Cyber Bullying In Schools and the Law: Is There an  442

Effective Means of Addressing the Power Imbalance? eLaW JoUrnaL: MUrdoch UnIversITy eLecTrond

 .)2009( Ic JoUrnaL of LaW )2009( 16)1( 84, 92

Criminal Code Act  443, לעיל ה"ש 440, בסעיף 474.16.

444  שם, בסעיף 474.17. 

445  אונגר, לעיל ה"ש 439, בעמ' 26-27.

Butler  446, לעיל ה"ש 441, בעמ' 98.

447  שם, בעמ' 98-99.
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על  בהתבסס  גם  בנזיקין  לתבוע  אפשרה  נמוכות  בערכאות  פסיקתית  התפתחות 

ולא  דיה,  זו אינה מבוססת  כי אפשרות  נראה  עוולה של פגיעה בפרטיות.448 אולם, 

 2008 בשנת  בקרוב.450  תאושר  אם  וספק  גבוהות.449  ערכאות  של  בפסיקה  אושרה 

הוועדה האוסטרלית לתיקוני חקיקה המליצה על תיקון חוק שיאפשר הגשת תביעה 

נזיקית בגין פגיעה בפרטיות,451 אולם המלצה זו טרם יושמה. הריק החקיקתי הוביל 

ובמדינת  ויילס החדשה  דרום  להמלצות לתיקוני חקיקה ברמה המדינתית, במדינת 

דרום אוסטרליה, בשני דו"חות שפורסמו בחודש מרץ 452.2016 

באשר לעוולת לשון הרע, ניתן לתבוע בנזיקין באוסטרליה בהתבסס על עוולה זו, 

בהתקיים התנאים הבאים: הביטוי המשמיץ נעשה בפני אדם אחד נוסף לפחות, מעבר 

לקרבן בריונות הרשת; הביטוי חושף את התובע לשנאה, ביזוי או לעג; הביטוי מעודד 

אחרים  בעיני  התובע  של  מערכו  מפחית  שהביטוי  או  התובע;  מן  להתרחק  אחרים 

ומפגין זלזול כלפיו במובן של ייחוס אשמה מוסרית לתובע בגין התנהגות לא נעימה 

הוכחת  לצורך  רלוונטי  אינו  המשמיץ  הביטוי  לפרסום  המניע  שלו.  אופי  תכונת  או 

יסודות העוולה. הומור ברוח טובה או לגלוג קל לא יהוו עילת תביעה.453 

לבסוף, ניתן לעשות שימוש בעוולת הרשלנות, בין היתר, כלפי צד שלישי שלא נקט 

באמצעים למניעת בריונות הרשת, כדוגמת בית ספר. אולם, השימוש בעוולה זו הוא 

– נזק נפשי-פסיכולוגי בטיבו, בשל קשיים בקביעת היקף  בעייתי, בשל אופי הנזק 

חובת הזהירות של אותו צד שלישי כלפי הניזוק, ובשל הצורך בהוכחת קשר סיבתי.454 

4.4 חינוך 

במדינת דרום ויילס החדשה נקבעה הוראה ייחודית למלחמה בבריונות בבתי הספר, 

 Grosse v Purvis ]2003[ QDC 151.; Jane Doe v Australian Broadcasting Corporation ]2007[ VCC  448

.281

Butler  449, לעיל ה"ש 441, בעמ' 102.

soUTh aUsTraLIan LaW reforM InsTITUTe a sTaTUTory TorT for InvasIon of prIvacy  450 )2016( )להלן: "דו"ח המכון 

 Bryony Seignior, Jennifer Singleton and Nicolas Suzor, ;)"לתיקוני חקיקה במדינת דרום אוסטרליה

 Non�Consensual Porn and the Responsibilities of Online Intermediaries 40)3( MeLb. U. L. rev.

 .1057, 1061–1062 )2017(, https://eprints.qut.edu.au/view/person/Suzor,_Nicolas.html

Butler  451, לעיל ה"ש 441, בעמ' 102.

 sTandInG coMMITTee on LaW and JUsTIce, ;449 452  דו"ח המכון לתיקוני חקיקה במדינת דרום אוסטרליה, לעיל ה"ש

.)2016( reMedIes for The serIoUs InvasIon of prIvacy In neW soUTh WaLes

Butler  453, לעיל ה"ש 441, בעמ' 105.

454  שם, בעמ' 106-111.

https://eprints.qut.edu.au/view/person/Singleton,_Jennifer.html
https://eprints.qut.edu.au/view/person/Suzor,_Nicolas.html
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בית  בצוות  חבר  על  או  תלמיד,  על  מאיים  או  מטריד  עוקב,  שתוקף,  אדם  ולפיה, 

הספר, מבצע עבירה שעונשה יכול להגיע עד כדי שבע שנות מאסר כאשר נגרם נזק 

גופני, ועד חמש שנות מאסר כאשר לא נגרם נזק גופני. בין יסודותיה העובדתיים של 

העבירה נקבע, שהעבירה צריכה להתבצע בשעה שהקרבן נוכח בבית הספר. לדעת 

רבים, יסוד עובדתי זה שולל את ההעמדה לדין של בריון רשת שהפעיל בריונות רשת 

כלפי חבר ללימודים, בשעה שהאחרון לא היה נוכח בבית הספר.455 

5. בריטניה

1.5  אחריות בעלי אתרים ומנגנוני הודעה והסרה

מוגן מתביעה  יהיה  לפיו בעל אתר  והסרה,  הודעה  נוהל של  כולל  החוק בבריטניה 

וזאת בכפוף להוכחה כי בעל האתר אינו המפרסם הישיר  אם פעל בהתאם לנוהל, 

ולא על מנועי חיפוש, ספקי תקשורת  בעצמו. ההגנה חלה על בעלי אתרים בלבד 

 services that simply transmitמקוונת ואתרים שמשמשים להעברת מידע בלבד

בזדון.457  פעל  האתר  שבעל  יוכח  אם  תישלל  זו  הגנה  אולם,   456.)information( 

במסגרת נוהל זה, בקשה להסרת תוכן צריכה לכלול את שם המתלונן ואת כתובת 

האימייל שלו, הסבר אודות הפרסום הפוגעני, תיאור המבהיר היכן הפרסום מופיע, 

הצהרה על כך שאין לו די פרטים על המפרסם כדי לפעול מולו באופן עצמאי, הצהרה 

מדוע  והסבר  למפרסם,  המתלונן  פרטי  את  להעביר  מתיר  הוא  האם  לשאלה  ביחס 

לדעתו הפרסום מהווה לשון הרע.458 במידה וניתן לאתר את המפרסם, על בעל האתר 

להתריע בפניו כי התוכן עומד להיות מוסר עקב תלונה.459 במידה והמפרסם מסרב 

להסרה, עליו להגיש התנגדות בכתב תוך 5 ימים, ולציין האם ניתנת הסכמתו למסירת 

לא  כך שהפרסום  ועל  יודיע למתלונן על התנגדות  פרטיו למתלונן.460 בעל האתר 

הוסר, יעביר את פרטי המפרסם אם הסכים לכך, או יודיע למתלונן שהוא סירב לכך.461 

בהנחה שלא ניתן לאתר את המפרסם באמצעים סבירים, או שצו בית המשפט מורה 

455  אונגר, לעיל ה"ש 439, בעמ' 26.

456  שם, סעיף 5.

457  שם, בסעיף 5)11(.1212.

458  שם, בסעיף 5)6(.

.The Defamation )Operators of Websites( Regulations 2013, ISBN 978-0-11-110462-0, §2  459

.)b(2 460  שם, בסעיף

461  שם, בסעיף 8.
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לעשות כן, על בעל האתר להסיר את הפרסום תוך 48 שעות.462 

5.2 הסרת תוכן בצו שיפוטי

המשך  מניעת  או  הסרה  )Defamation Act 2013(, מאפשר  הרע  לשון  איסור  חוק 

הפצה של תוכן, לרבות תוכן אינטרנטי, לפי צו בית משפט, במסגרת הליך אזרחי.463 

 )likely to cause( החוק מגדיר פרסומי לשון הרע כפרסום שמסב, או סביר שיסב

מובהר  לחוק  למוניטין של אדם.464 בדברי ההסבר   )“Serious harm“( "נזק חמור" 

כי הסעיף מבקש ליצור מבחן מחמיר, ששואב השראה מהמבחן שקבע בית המשפט 

לערעורים בפרשת Jameel v Dow Jones & Co Inc )2005(, לפיו יש צורך בהוכחת 

real and substantial tort“" על מנת להוכיח פגיעה נזיקית מפרסום.465 עבור גוף 

מסחרי, "נזק חמור" מוגדר כקיומו של, או אפשרות קיומו של, הפסד כלכלי חמור ) 

financial loss(466.Serious 

פרסומים  הבאים:  הפרסומים  את  מחריגות  לחוק   7-2 בסעיפים  הקבועות  ההגנות 

שיש בהם אמת,467 פרסומים שנעשו בתום לב,468 בעלי עניין ציבורי,469 וכן פרסומים 

בכתבי עת מדעיים.470 אם כן, ככל שלא חלות הגנות והתוכן מהווה לשון הרע לפי 

בית המשפט, הוא רשאי להורות בפסק דינו על שני סוגי סעדים: צו המורה למפעיל 

האתר להסיר את התוכן הפוגעני, וצו המורה על כל אדם אחר שאיננו הכותב, העורך 

462  שם, בסעיפים C(,3(2 ו-5.

Defamation Act, 2013, c. 26 )eng.(  463, בסעיף 13.

 A statement is not defamatory unless its publication has caused or is likely to" .)1(1 464  שם, בסעיף

cause

.serious harm to the reputation of the claimant"  

Jameel v Dow Jones & Co, ]2005[ EWCA Civ 75  465. במקרה זה נדחתה תביעה נגד המוציא לאור של עיתון 

"עוולה משמעותית" שכזו, הואיל  יצר  כי כלל לשון הרע לא  הוול סטריט ג'ורנל, בטענה שמאמר מסוים שנטען 

 Explanatory Notes, Defamation Act והתובע הצליח להוכיח רק את חשיפתם של חמישה אנשים אליו. ראו

Chapter 26, paragraph 11 ,2013 )להלן: "דברי ההסבר לחוק הבריטי"(.

For the purposes of this section, harm to the reputa- ":)2(1 לעיל ה"ש 462, בסעיף ,Defamation Act  466

tion is not “serious harm” unless it has caused or is likely to cause the body" בדברי ההסבר מובהר 

כי המבחן נועד להיות תואם למבחן המחמיר בסעיף 1. ראו דברי ההסבר לחוק הבריטי, לעיל ה"ש 464, בפסקה 12.

.)"defenses"( 2 467  שם, בסעיף

468  שם, בסעיף 3.

469  שם, בסעיף 4.

470  שם, בסעיף 6. 



175

  “to stop distributing, selling or exhibiting:או המפרסם המקורי לחדול מהפצתו

material containing the statement“.471 החוק קובע עוד שהמשפט בנושא יתנהל 
ללא חבר מושבעים, אלא אם בית המשפט יחליט אחרת בנסיבות העניין.472

בנוסף, החוק מפרט מגבלות ביחס להגשת התביעה, וקובע כי ביחס לפרסום מסוים 

תקום עילת תביעה אחת, בגינה ניתן לפנות לבית המשפט תוך שנה ממועד פרסום 

שתקופת  קובע  הסעיף  התוכן,  אותו  של  חוזרת  להפצה  באשר  הפוגע.473  התוכן 

ההתיישנות לגבי תביעות שעניינן פרסומים חוזרים של תוכן זהה מבחינה מהותית 

מטעם אותו מפרסם תחל ממועד הפרסום המקורי.474 ביחס להכרעה האם הפרסום 

החוזר אכן זהה או שונה מהותית מהפרסום המקורי, הסעיף מבהיר כי בית המשפט 

רשאי, בין היתר, להתייחס לרמת ההבלטה והיקף החשיפה של הפרסום החוזר ביחס 

לפרסום המקורי.475 לצד זאת, בית המשפט רשאי לאפשר הגשת תביעה גם לאחר 

סיום התקופה בנסיבות בהן הוא רואה לנכון לעשות זאת.476 דברי ההסבר מבהירים כי 

הסדר זה משנה את העיקרון שהונהג קודם לכן ביחס לאיסורי לשון הרע בבריטניה, 

התיישנות  תקופת  בעלות  נפרדות  עילות  הקימה  פרסום  של  חוזרת  הפצה  לפיו 

עצמאית, וזאת בין היתר עקב אופיים של פרסומים אינטרנטיים.477 

5.3 אחריות פלילית 

תיקון לחוק השימוש לרעה בתקשורת )Malicious Communications Act( משנת 

את  מגדיר  לחוק   1 סעיף  בתקשורת.  לרעה  שימוש  של  חדשה  עבירה  יצר   ,2001

יסודות העבירה כמשלוח של מכתב, טקסט או מסר אלקטרוני שמכיל תוכן מגונה או 

פוגעני במיוחד, איום, מידע כוזב או כל תוכן אחר שיכול להיחשב בכללו או בחלקו 

ואשר  חרדה,  או  מצוקה  לזולת  לגרום  כדי  בו  יש  אשר  במיוחד,  פוגעני  או  כמגונה 

471  שם, בסעיף 13. יש לציין כי החוק לא מתייחס לסעדים אחרים כגון פיצויים, אולם נראה כי הדבר לא שולל זאת 

במסגרת הליך אחר. 

472  שם, בסעיף 11.

 . .Limitation Act 1980, c -473  שם, בסעיף 8)3(, זאת בהתאם ל

474  שם. 

475  שם, בסעיף a(5( ו-5)b(. בדברי ההסבר ניתנת דוגמה לסוגיית החשיפה וההבלטה שעשויה לגרום לפרסום חוזר 

וכמה  להיחשב כ"שונה מהותית": התוכן הפוגעני המקורי פורסם במדור נישתי באתר, שהצריך מעבר בין כמה 

עמודים על מנת להגיע אליו, ואילו בפרסום החוזר הוא הופיע בדף הבית. ראו דברי ההסבר לחוק הבריטי, לעיל 

ה"ש 464, בפסקה 63.

Defamation Act  476, לעיל ה"ש 462, בסעיף 6; דברי ההסבר לחוק הבריטי, לעיל ה"ש 464.

477  שם, בפסקה 60.
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נשלח בכוונה לגרום למצוקה או חרדה כאמור. העונש על העבירה הוא קנס או עד 

שתי שנות מאסר.478 בנוסף, חוק התקשורת משנת 2003 יצר עבירה של שימוש לא 

ראוי ברשת תקשורת אלקטרונית ציבורית, המכילה שתי חלופות. החלופה הראשונה 

היא שימוש ברשת תקשורת אלקטרונית ציבורית לצורך שליחת מסר או כל תוכן 

בעל אופי פוגעני במיוחד, מגונה, מאיים או של תועבה, או גרימה של משלוח מסר 

או תוכן כאמור. החלופה השנייה היא שימוש ברשת תקשורת אלקטרונית ציבורית 

או  או תוכן כאמור,  גרימה של משלוח מסר  כוזב,  תוכן  כל  או  לצורך שליחת מסר 

חוסר  לגרום להטרדה,  ציבורית, בכוונה  שימוש עקבי ברשת תקשורת אלקטרונית 

נוחות או חרדה מיותרת. העונש המרבי בשל ביצוע עבירה זו הוא חצי שנת מאסר או 

קנס כספי.479 עבירה נוספת בה ניתן להשתמש בהקשר של פרסומים פוגעניים היא 

עבירת ההטרדה.480 

המגבילות  עבירות  ביטול  היא  בבריטניה  העיקרית  המגמה  כי  לציין  יש  זאת,  לצד 

ווילס  באנגליה,  הרע  לשון  עבירות  כל  בוטלו   2009 בשנת  כך,  הביטוי.  חופש  את 

וצפון אירלנד481 ובשנת 2013, עקב מחאה ומאבק ציבורי ענף תוקן חוק בעניין הסדר 

הציבורי כך שמאפיין ההעלבה )insult( הוסר. 

5.4 אחריות אזרחית

בבריטניה, אין עוולה ייעודית לפרסומים פוגעניים אלקטרוניים. מי שרואה את עצמו 

נפגע מפרסומים כאלו, יכול לקבל סעד לפי מספר עוולות קיימות, ביניהן הטרדה482 

ולשון הרע.483 

5.5 חינוך

לטיפול  מדיניות  לקבוע  נדרשים  במדינה  והפרטיים  הציבוריים  הספר  בתי  כל 
בפרסומים פוגעניים, הן כלפי תלמידים והן כלפי מורים.484

 .,)eng.( Malicious Communications Act, 1998, c. 27 4§  478

.Communication act, 2003, c.21, §127 )eng.(  479

.Protection from Harassment Act, 1997, c. 40 )eng.(  480

481  יש לציין כי בצפון אירלנד נשארה עבירת לשון הרע כנגד הדת.

Protection from Harassment Act  482, לעיל ה"ש 479.

Defamation Act  483, לעיל ה"ש 462.

 School Standards and Framework Act 1998, c. 31 )eng.(, The Education )Independent School  484

.Standards( Regulations 2014, No. 3283, )eng.(
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6. איטליה 

6.1 הסרת תכנים 

 במסגרת החוק להתמודדות עם בריונות ברשת, קטין או הוריו יכולים לפנות לבית 

המשפט ולבקש את פרטיו של המפרסם או של בעל האתר, על מנת לדרוש מהם 

להסיר את התוכן תוך 48 שעות.485 במידה והדבר לא נעשה בפרק זמן זה, או שלא ניתן 

 Italian-לאתר את בעל האתר או המפרסם, הקטין או הוריו יכולים להגיש תלונה ל

Data Protection Authority; תוך 48 שעות, על היחידה לפנות למפרסם או לבעל 

האתר ולהורות לו להסיר את התוכן, וזאת ללא שמיעת עמדתו של הצד המפרסם. 

לכדי  עולה  לא  התוכן  כי  סבורה  היא  אם  כן  לעשות  שלא  רשאית  היחידה  ואולם, 
עבירה או אם הליך ההסרה יפגע באינטרסים ציבוריים משמעותיים.486

6.2 אחריות פלילית

anti-"-ה באיטליה  נחקק  התאבדויות,  מקרי  מספר  בעקבות   ,2017 בשנת 

cyberbullying law".487 )להלן: "החוק להתמודדות עם בריונות ברשת"( במסגרתו, 

נקבע כי שימוש באינטרנט ככלי לפגיעה, להשמצה, לאיום או לגניבת זהות של קטין 
אינו חוקי.488

6.3 אחריות אזרחית

במסגרת החוק להתמודדות עם בריונות ברשת אין התייחסות לעוולה אזרחית, אולם 
פיצויים אזרחיים אפשריים בגין פרסומים פוגעניים מכוח עוולת לשון הרע.489

Defamation Act 484, לעיל ה"ש 462.  485

ההוראות  לתמצות   .Italian Personal Data Protection Code ב-  ו-144   143 לסעיפים  בהתאם  וזאת    486

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a53d766e-5060-4ffc-996f-:ראו באנגלית 

.b0225910a605

Law no. 71/2017,. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglio-   487

Atto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-03&atto.codiceRedazio-

 .nale=17G00085&elenco30giorni=false

Pietro Ferrara, Francesca Ianniello, Alberto Villani and Giovanni Corsello Cyberbullying a mod�  488

 ern form of bullying: let’s talk about this health and social problem 44 ITaL. J. pedIaTr. 2 )2018(

./available at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5772693

Italy: Responding to ‘hate speech’ arTIcLe 19 )6.4.2018( available at https://www.article19.org/  489

./resources/italy-responding-hate-speech

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a53d766e-5060-4ffc-996f-b0225910a605
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a53d766e-5060-4ffc-996f-b0225910a605
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-03&atto.codiceRedazionale=17G00085&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-03&atto.codiceRedazionale=17G00085&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-03&atto.codiceRedazionale=17G00085&elenco30giorni=false
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6.4 חינוך

 "Noncadiamointrappola" באיטליה קיימת תכנית להתמודדות עם בריונות ברשת בשם

מחנכים  מוכשרים  התכנית  במסגרת   .14-19 בגילאים  תלמידים  בקרב  הפועלת 

ייעודיים בנושאים שונים הקשורים לבריונות ברשת, אשר לאחר מכן מעבירים תכנים 

ירידה משמעותית בתופעת  בנושא לתלמידי בית הספר. מאז תחילת התכנית חלה 

הבריונות ברשת.490 החוק להתמודדות עם בריונות ברשת מעגן את חובתו של בית 

הספר לפעול לחינוך לשימוש אחראי באינטרנט, וכן למנות חבר צוות שיהיה אחראי 
להתמודד עם מקרים של בריונות בין התלמידים.491

7. אוסטריה

7.1 הסרת תכנים 

חוק המדיה האוסטרי כולל עבירה פלילית האוסרת לשון הרע,492 כשבמסגרת ההעמדה 

לדין ניתן להגיש בקשה מטעם התביעה למחיקת התוכן הפוגעני ואיסור הפצתו.493 

זאת, בכפוף להגנות הקבועות בחוק: אם התוכן הוא אמת או "קשור באופן ישיר לחיים 

הציבוריים",494 אם הייתה סיבה למפרסם להאמין שמושא הפרסום נתן את הסכמתו 

לפרסום, או שמדובר בפרסום עיתונאי שקיים את חובות האתיקה העיתונאית, הדבר 

לא ייחשב כלשון הרע.495 מעבר לכך, החוק מבהיר כי אדם שמוסמך להגיש קובלנה 

בקשה  להגיש  רשאי   496)person authorized for private prosecution( פרטית 

למחיקה או איסור הפצת התוכן שעלה לכדי עבירה תוך שישה שבועות מהיום בו 

Dorothy L. Espelage & Jun Sung Hong Cyberbullying Prevention and Intervention Ef�   490

 forts: Current Knowledge and Future Directions, 62 The canadIan JoUrnaL of psychIaTry 374,

.)2017( 377

Ferrara, Ianniello, Villani and Corsello  491, לעיל ה"ש 487, שם.

Federal Act on the Press and other Publication Media https://www.ris.bka.gv.at/Doku-   492

.mente/Erv/ERV_1981_314/ERV_1981_314.pdf

493  שם, בסעיף 33)1( ו-33)2(.

494  בהקשר זה, ביהמ"ש העליון באוסטריה הבהיר בשנת 2011 כי הגנה האמת תהיה רלוונטית כאשר ניתן להוכיח 

שהפרסום נכון בהיבטים המהותיים שלו או בליבתו, וכן שהמבחן ביחס למה ייחשב כמעורר עניין ציבורי יהיה נמוך 

ולא מחמיר. ראו: )RIS – Justiz – Entscheidungstext 15Os106/10t )15Os49/11m, 15Os50/11h. להסבר 

. http://legaldb.freemedia.at/legal-database/austria/?target=civil-defamation :באנגלית ראו

495  שם, בסעיף 6.

496  שם, בסעיף 8.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1981_314/ERV_1981_314.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1981_314/ERV_1981_314.pdf
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נודע לו על קיומה, וזאת במקרים בהם לא ניתן להעמיד לדין.497 מעבר לכך, יצוין כי 

נכון לשנת 2017, קיימת הצעת חוק באוסטריה לחקיקת עבירה ייחודית להתמודדות 

נמצאו  לא  שנערכה  מהבדיקה  לכך,  מעבר  ברשת.498   hate speech-ו בריונות  עם 

הסדרים בנושא הסרת תכנים בכלים אזרחיים, אך יש לציין כי הבדיקה נעשתה רק 

במקורות בשפה האנגלית, וייתכן שנדרשת בדיקה נוספת בשפה הגרמנית.

7.2 אחריות בעלי אתרים

הטלת אחריות בנזיקין על בעל הפלטפורמה במסגרתה בוצע הפרסום אפשרית מכוח 

חוק המדיה האוסטרי במסגרתו יינתנו פיצויים על לשון הרע, השמצה, דיבה, העלבה 

או לעג, בהתחשב בהיקף הפרסום, השפעותיו, סוג הפלטפורמה ובהתחשב ביכולת 

הכלכלית של בעל הפלטפורמה.499 הטלת אחריות פלילית אפשרית גם היא על בעלי 

לבעל  שונות  הגנות  קיימות  זאת,  עם  העונשין.500  חוק  להוראות  בכפוף  האתרים, 

הפלטפורמה וביניהן הגנת אמת הפרסום והאחריות העיתונאית, במקרה של הוצאת 

דיבה או השמצה.501 בנוגע לעבירה הפלילית, קיימת הגנת העיתונות האחראית לבעל 
הפלטפורמה, שדורשת את אמיתות הפרסום וכן קיום אינטרס ציבורי בפרסומו. 502

7.3 אחריות פלילית

הרע.  לשון  האוסרת  פלילית  עבירה  כולל   )Mediengesetz( האוסטרי  המדיה  חוק 

מכוח  אפשרית  ברשת  בריונות  בגין  באוסטריה  פלילית  אחריות  הטלת  בנוסף, 

 506.)stalking( והטרדה  השמצה505  עלבון,504  הרע,503  לשון  על  הפליליים  האיסורים 

497  שם, בסעיף 33)3(.

 Scott Griffen Defamation and Insult Laws in the OSCE Region A Comparative Study, 30 )2017(  498

 .avalaible at https://www.osce.org/fom/303181?download=true

Federal Act on the Press and other Publication Media, §6 https://www.ris.bka.gv.at/Doku-  499

.mente/Erv/ERV_1981_314/ERV_1981_314.pdf

500  שם, בסעיף 28.

501  שם, בסעיף 6.

502  שם, בסעיף 29.

..Austrian Criminal Code, art 111  503

504  שם, בסעיף 115.

505  שם, בסעיף 297.

Petra Gradinger, Dagmar Strohmeier and Christiane Spiel Motives for Bullying Others in Cy�  506

berspace: A Study on Bullies and Bully�Victims in Austria, In cyberbULLyInG In The GLobaL pLayd

 GroUnd: research froM InTernaTIonaL perspecTIve, 3d4 )Q. Li, D. Cross, & P. Smith Eds., 2012(. available

.at http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.688.2234&rep=rep1&type=pdf

https://www.osce.org/fom/303181?download=true
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1981_314/ERV_1981_314.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1981_314/ERV_1981_314.pdf
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העונש על עבירות אלו נע בין קנסות שונים למאסר בפועל שיכול להגיע אף לחמש 

שנים.

7.4 אחריות אזרחית

במקרה  האוסטרי  הנזיקין  חוק  מכוח  אפשרית  פוגעני  פרסום  מפרסם  כנגד  תביעה 

של עלבון לכבוד הגורם נזק ממשי או אבדן הכנסה, או במקרה של פרסום עובדות 

שקריות שפוגעות בכבודו או בזכויותיו של התובע, כאשר המפרסם יכול היה לדעת 

שהן שקריות.507 

8. גרמניה

8.1 הסרת תכנים

בסוף  שנחקק  הגרמני"(  "החוק  )להלן:   Network Enforcement Act-ה במסגרת 

2 מיליון משתמשים בגרמניה )כגון  2017, רשתות חברתיות שיש להן לפחות  שנת 

פייסבוק, טוויטר ויוטיוב(, מחויבות לכלול מנגנון במסגרתו כל משתמש בגרמניה יהא 

רשאי להגיש תלונה על תוכן פוגעני.508 אם התלונה עוסקת בפרסום שמהווה "הפרה 

וזאת  24 שעות,510  בעליל" של החוק הגרמני הפלילי,509 עליה לפעול להסרתו תוך 

אלא אם הוסכם בינה לבין רשות האכיפה האחראית על פרק זמן ארוך יותר.511 אם 

Austria Civil Defamation, International Press Institute http://legaldb.freemedia.at/legal-da-  507

./tabase/austria

ראו:  באנגלית  החוק  הוראות  לפירוט  הגרמני(.  החוק  )להלן:   .)1(3 בסעיף   ,  Network Enforcement Act   508

https://www.bmjv. :לחוק המלא בגרמנית ראו ;https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1245

de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_NetzDG.pdf?__blob=-

.publicationFile&v=2

הוא תואם להגדרה של אחד מהסעיפים  חוקי" אם  "בלתי  ייחשב  2. התוכן  "Manifestly illegal", שם בסעיף    509

הבאים בחוק העונשין הגרמני – בין היתר, מדובר בעבירות לשון הרע, העלבה, הפצת תכנים אלימים, הפרת הסדר 

הציבורי על ידי איום לבצע עבירות, הקמת ארגון פשע ועוד. )להלן רשימת העבירות וקישור לתרגום החוק לאנגלית: 

 184d, 86 במשולב עם סעיפיםa, 89a, 91, 100a, 111, 126, 129 to 129b, 130, 131, 140, 166, 184b ,86 סעיפים

Criminal Code. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/ 269 ל-  241 ,185-187 או 

.)englisch_stgb.pdf

510  החוק הגרמני, לעיל ה"ש 507, בסעיף 2)3(.

 this shall not apply if the social network has reached agreement with the competent" 511  שם: 

 law enforcement authority on a longer period for deleting or blocking any manifestly unlawful

."content

http://legaldb.freemedia.at/legal-database/austria/
http://legaldb.freemedia.at/legal-database/austria/
http://legaldb.freemedia.at/legal-database/austria/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_NetzDG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1245
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_NetzDG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_NetzDG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.pdf
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מדובר במקרה שאיננו חד-משמעי, הרשת רשאית לבחון את הנושא במשך 7 ימים וכן 

לשמוע את עמדת המפרסם,512 ובכל מקרה עליה להודיע באופן מידיי על החלטתה 

למתלונן ולמפרסם, ולספק נימוקים.513 החוק מפרט גם דרכי אכיפה: במקרה בו רשת 

דו"חות  להגשת  ביחס  ההוראות  את  קיימה  לא  שכזה,  מנגנון  הקימה  לא  חברתית 

קבועים בנושא, או לא הסירה תוכן שהוצהר על ידי בית המשפט כי הוא אכן בלתי-

יוני  בחודש  יורו.515  50 מיליון  חוקי,514 ניתן להטיל עליה קנס מנהלי בסכום של עד 

2018 הוגשה עתירה נגד החוק )Constitutional Complaint( לבית המשפט המנהלי 

בקלן,516 ובעת כתיבת הסקירה בירורה טרם הסתיים.

2.8 אחריות פלילית 

החוק הפלילי הגרמני אוסר על איומים, הטרדה מאיימת ופגיעה בפרטיות, הכוללות 
חלק ממעשי הבריונות ברשת.517

3.8 אחריות אזרחית 

על  פיצויים  לקבל  ניתן  אולם  ייעודית,  אזרחית  עוולה  כולל  איננו  הגרמני  החוק 

נזקים ממוניים ושאינם ממוניים שנגרמו עקב פרסומים פוגעניים מכוח עוולת הפרת 

חובה חקוקה בגין הסתה לשנאה, העלבה ולשון הרע.518 עוולות נוספות אפשריות הן 

פגיעה בזכויות אישיות )allgemeines Persönlichkeitsrecht( או נזק מכוון שאינו 

יכול לתבוע גם צו למניעת המשך הפרסום, אולם זאת כאשר לא  מוסרי.519 הנפגע 

בפרסום  מדובר  כאשר   .)Value judgements(המפרסם של  דעה  בהבעת  מדובר 

.)A(3 512  שם, בסעיף

513  שם, בסעיף 4.

514  על הרשות להגיש הליך לבית המשפט לצורך כך – ראו שם, בסעיף 4)5(.

515  שם, בסעיף 4)2(.

.Jimmy Schulzלדיווח  ה-FDP, Manuel Höferlinו-  ממפלגת  פרלמנט  חברי  שני  ידי  על  הוגשה  העתירה    516

https://connectedrights.net/2018/06/20/censorship-disaster-looms-in-eu- ראו:  באנגלית 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zwei-fdp-poli- :יותר בגרמנית rope/; לדיווח מפורט 

 tiker-klagen-gegen-netzdg-15632476.html

לצפייה  זמין   .)2013(  18 ברשת  בריונות  עם  והתמודדות  בטוחה  וירטואלית  סביבה  רקע:  מסמך  וגשל  הדי    517

 ;pdf.סביבה20%וירטואלית/www.gov.il/BlobFolder/reports/cyberbullying_review/he בקישור: 

GerMany: respondInG To ‘haTe speech’: coUnTry reporT 28 )2018(, available at https://www.article19.

 org/wp-content/uploads/2018/07/Germany-Responding-to-‘hate-speech’-v3-WEB.pdf

וההפניות שם.

.)The Civil Code )Bürgerliches Gesetzbuch-BGB(, sec 823)2  518

519  שם, בסעיפים 826, 823)1(.

https://connectedrights.net/2018/06/20/censorship-disaster-looms-in-europe/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zwei-fdp-politiker-klagen-gegen-netzdg-15632476.html
https://connectedrights.net/2018/06/20/censorship-disaster-looms-in-europe/
https://connectedrights.net/2018/06/20/censorship-disaster-looms-in-europe/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zwei-fdp-politiker-klagen-gegen-netzdg-15632476.html
http://www.gov.il/BlobFolder/reports/cyberbullying_review/he/סביבה וירטואלית.pdf
http://www.gov.il/BlobFolder/reports/cyberbullying_review/he/סביבה וירטואלית.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/07/Germany-Responding-to-'hate-speech'-v3-WEB.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/07/Germany-Responding-to-'hate-speech'-v3-WEB.pdf
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מפלה, ניתן לתבוע פיצויים גם מכוח החוק נגד אפליה.520

סיכום 

האחרונות  בשנים  הביאה  רשת  בריונות  של  הגלובלית  התופעה  עם  ההתמודדות 

או  הפלילי  במישור  התופעה  עם  להתמודד  המבקשים  חוקים  לחוקק  רבות  מדינות 

במקרי  לטיפול  ייעודי  מנגנון  המקימה  ישירה,  חקיקה  באמצעות  הן  זאת,  האזרחי. 

את  להתאים  המבקשים  עקיפים,  חקיקה  תיקוני  של  דרך  על  והן  רשת,  בריונות 

החקיקה הקיימת למציאות החדשה. 

ייעודי  ביחס להליכי הסרת תכנים הסקירה העלתה כי בבריטניה קיים הליך אזרחי 

המאפשר הוצאת צווי בית משפט בנושא, בעוד שבקנדה ובאוסטריה הדבר אפשרי 

גם במסגרת בקשת התביעה בהליך פלילי, ואילו באוסטריה ניתן לעשות כן במסגרת 

קובלנה פרטית. עם זאת, וכפי שהובהר בגוף הסקירה, הסדרי הסרת התכנים במקרים 

ולעיתים  הוועדה;  עוסקת  בהן  מאלו  שונים  תוכן  לסוגי  לעיתים,  מתייחסים,  אלו 

ההסדרים חלים רק ביחס לקטינים. יצוין, כי בארצות הברית לא קיימים כלל הסדרים 

חוקיים להסרת תכנים בהם מעורבות הרשויות. 

מהבדיקה שנערכה עולה כי באוסטרליה, בניו-זילנד הוקמו גופים מדינתיים ייעודיים 

שתפקידם לסייע לאזרחים, ובפרט לקטינים, בהליכי הסרת תכנים מול פלטפורמות 

התוכן, ובאוסטרליה ובניו-זילנד ביחס לתכנים שנאסרו בחקיקה אזרחית.

רבה  חשיבות  מייחס  שנסקרו  המדינות  של  המכריע  רובן  כי  מהסקירה  עולה  עוד   

לאפיק החינוכי לצורך הטיפול בתופעה, בדרך של חקיקה המחייבת אימוץ מדיניות 

בית ספרית להתמודדות עימה. 

Country Report  520, לעיל ה"ש 516, בעמ' 35-36. 
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ולפרטיות  טוב  הזכות לשם  לבין  הביטוי  חופש  בין  ז': האיזון  נספח 
במשפט העברי521*

ד"ר יעקב שפירא

5 בפברואר 2019

במקורות  דנא  מקדמת  עוד  הוכרו  האנושית  ההתבטאות  יכולת  של  וייחודה  כוחה 

התרבות היהודית. אולם שלא כמו בתרבות המערבית, לא הוקנתה ליכולת ייחודית 

זו 'חופש' גורף. דווקא לנוכח עוצמתה של יכולת זו, נדרש האדם להקפיד על מוצא 

פיו - "מֹוָצא ְׂשָפֶתיָך ִּתְׁשֹמר" )דברים כג, כד(.

של  קטגוריה  בכללן  אשר  שונות  הלכתיות  לקטגוריות  הדיבור  את  סווג  הרמב"ם 

אלא גם רכילות, לשון  וכזב,  זו נכללים לא רק עדות שקר  דיבור אסור. בקטגוריה 

הרע, ונבלות פה. בצד זה קבע הרמב"ם קטגוריה של 'דיבור אהוב' - דיבור שעניינו 

מוטעמת  זו  מוסרי. בהקשר לקטגוריה  ושיח  פילוסופי  רום מעלתו של האדם: שיח 

חכמים  הדברים.  פרסום  בערך  הכרה  תוך  הביטוי,  חופש  חשיבותו של  במקורותינו 

מאוחרים יותר הבליטו בהקשרם של דברים אלה את חשיבות חופש הדעה והביטוי 

לבירור האמת. רבי אליעזר אשכנזי )נדד במקומות שונים באירופה, המאה הט"ז( אף 

סבור כי החטא של דור הפלגה בהקמת מגדל בבל היה תכניתם להקמת 'קיבוץ מדיני' 

שלא יותר בו חופש דעה וחופש ביטוי ותושלט בו רק אמונה אחת.

הזכות לשם טוב ולפרטיות הוכרו אף הם במקורות היהודיים עוד מקדמת דנא, ולשם 

שמירתן נקבעו במשפט העברי הוראות מחמירות. כך לדוגמה נקבעו איסורי רכילות 

ולשון הרע האוסרים לספר בענייניו הפרטיים של אדם ובגנותו, אף אם מדובר בדברי 

את  ולתבוע  הפוגע  מול  להתמודד  לנפגע  מאפשרת  שאינה  אנונימית  פגיעה  אמת. 

עלבונו, וכן פרסום דברים פוגעניים בתיעוד שאינו משתכח מסווגים כפגיעה חמורה 

במיוחד. 

הרמב"ם מטעים כי לשון הרע פוגעת בכל מי שנקשר אליה: 

שלושה לשון הרע הורגת: האומרו, והמקבלו, וזה שאומר עליו, והמקבלו 
יותר מן האומרו )רמב"ם, הלכות דעות, פרק ז, הלכה ג(. 

דבריו האחרונים של הרמב"ם לפיהם עונשו של המקבל לשון הרע חמור יותר מזה 

* סיכום תמציתי של חוות דעת מפורטת אשר נמסרה לוועדה. חוות הדעת ניתנת לצפייה באתר חוות הדעת של   521

https://tinyurl.com/fos-ivri :היחידה למשפט עברי במשרד המשפטים, בכתובת

https://tinyurl.com/fos-ivri
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של האומרו אינם מובאים בנוסחי התלמוד, ואף לא בנוסחי מקורות הלכתיים אחרים 

הקדומים לרמב"ם, כפי שאלה מצויים בידינו. יש המבארים כי הרמב"ם מדגיש שלולי 

המקבל לא היו הדברים נאמרים כלל, ולפיכך עונשו חמור יותר. כך כותב רבי יצחק 

אבוהב )ספרד, המאה הי"ד(: "המקבל לשון הרע הוא סבה למספרים אותו". רבי שבתי 

סופר )מזרח אירופה - ארצות הברית, המאה הי"ט( מוסיף: "ויש בזה מליצת התלמוד: 

'לא עכברא גנב אלא חורי גנב' ]=לא העכבר גנב אלא החור שדרכו העכבר נכנס הוא 

הגנב! קרי, גרם למעשה הגניבה[ )קידושין לו ע"ב(, דהמקבל הוא הגורם את הסיפור". 

בדברים אלה יש אמירה חברתית חשובה, הרלבנטית לימינו אלה, ולפיה מי שמספק 

אוזן קשבת - ובוודאי אף פלטפורמה - למספר לשון הרע, אחראי על הנזק שגורמים 

הדברים אף יותר ממספרם. דברים אלה נוגעים לבעלי אתרים ולספקי אינטרנט. 

עם זאת, ההלכה היהודית מכירה בכך שלעתים אין ברירה אלא לפגוע בפרטיותו של 

האדם או בשמו הטוב, וזאת לשם מניעת נזק מאחרים. יש הסוברים כי לנוכח תפקידה 

מידע  מסירת  עוולות,  על  הכולל התרעה  המודרנית,  העיתונות בחברה  החשוב של 

חיוני, וביקורת השלטון כשהוא הולך בדרכים נלוזות - הרי שיש לאפשר לה חופש 

ביטוי. ברם, המשנה לנשיאה אליקים רובינשטיין, מטעים כי האתוס של המשפט העברי 

והתרבות היהודית מחייבים את העיתונות ברגישות גבוהה לשם הטוב, ובמיוחד עליה 

להיזהר מהיוהרה ואל לה לפרסם דברים פוגעניים בטרם נבדקו כיאות. יש המטעימים 

את חשיבות הביקורת השלטונית בהשראת נביאי ישראל, ובהתאם לכך מצדיקים את 

ביקורת דרכיהם הנלוזות של נבחרי הציבור. אחרים סבורים שאין מקום להתיר את 

דמם של אלה האחרונים, ופגיעה בכבודם היא פגיעה בכבודו של הציבור כולו. 
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עם  בעולם  חינוך  מערכות  התמודדות של  משווה:  סקירה  ח':  נספח 
בריונות ברשת522*

תמר טרבלוס

מבוא 

הגדרה של בריונות ברשת

הנעשית  ונשנית  מכוונת  כפגיעה  מוגדרת   )Cyber-bullying( ברשת  בריונות 

 Hinduja &( באמצעות מחשב, או אמצעי אלקטרוני אחר על ידי אדם כלפי זולתו

 )Dooley,( הגדרת הבריונות ברשת מורכבת משלושה קריטריונים .)Patchin, 2009

:Pyzalski, & Cross, 2009

פעולות שנעשות ברשת עם כוונה לפגוע )על ידי הבריון( ונתפסות כפוגעות על . 1

ידי הקורבן. 

דפוס של הישנות או חזרה על הפעולה. להבדיל מפעולות אגרסיביות אקראיות . 2

כלפי אנשים שונים, החזרה על מעשי הבריונות מאפשרת לבריון ליצור אפקט 

מעשי  על  החזרה  מתמשך.  פסיכולוגי  לנזק  לו  ולגרום  הקורבן  אצל  פחד  של 

הבריונות ברשת מתאפשרת באמצעות כניסות חוזרות ונשנות של גולשים ברשת 

האינטרנט. על פי עדויות של קורבנות ברשת, הפרסום של תמונות וקטעי וידיאו 

מביכים ברשת, הם בעלי השפעה מתמשכת באותה מידה כמו החזרה על פעולת 

והתמונות  הווידאו  לקטעי  הצופים  של  הכניסות  מספר  כאשר  עצמה.  הבריונות 

לאתר  הנכנסים  חדשים  וצופים  מושפל,  ושוב  שוב  מרגיש  הקורבן  וגדל,  הולך 

יכולים להגיב על כך למרות שהאירוע התרחש מזמן. למעשה, החזרה של מעשה 

באמצעות  ולא  הצופים,  של  החוזרות  הכניסות  באמצעות  מתבצעת  הבריונות 

החזרה על הפעולה עצמה.

מעשה הבריונות מתבצע במסגרת יחסים בלתי שוויוניים שבהם לאחד הצדדים יש . 3

יתרון על פני הצד השני. כלומר, אם בבריונות מחוץ לרשת לבריון יש יתרון פיסי, 

הרי שבבריונות ברשת היתרון יכול להיות ידע טכנולוגי. האוכלוסייה המעורבת 

בריונים  קורבנות,  'משתתפים':  סוגי  שלושה  כוללת  ברשת  הבריונות  במעשי 

מעשי  את  ויוזמים  מפעילים   - הבריונים  נפגעים,   - הקורבנות  הצד.  מן  וצופים 

הבריונות, והצופים מן הצד - חווים את המעשים מהצד באמצעות צפייה במסרים 

* סקירה זו הוכנה על ידי גב' תמר טרבלוס בהזמנת לשכת המדען הראשי במשרד החינוך.   522



186

הנשלחים )הצפייה יכולה להיות באמצעות נוכחות בחדרי צ'אט, פורומים, רשתות 

חברתיות או כל רשימת תפוצה ברשת(. לעיתים, הצופים מן הצד נוטלים חלק 

פעיל במעשה הבריונות כאשר הם מעבירים מסרים, או מגיבים 'מאחורי הקלעים'. 

כתוצאה  בתופעה  מודע  חלק  כלוקחים  מאופיינים  הצד  מן  הצופים  לרוב  אבל 

להיות  רוצים  מהתוקפים,  מושפעים  הם  כאשר  קבוצתי,  ללחץ  גבוהה  מחשיפה 

 Druck & Kaplowitz, 2005;( החזקה  לקבוצה  ולהשתייך  בעיניהם  מוערכים 

.)Twemlow, Fonagy, & Sacco, 2004

הבריונות ברשת באה לידי ביטוי בשימוש בסוגים מגוונים של אמצעים אלקטרוניים, 

נשלחות  דרכם  נייד,  וטלפון  חברתיות  רשתות  מיילים,  צ'אט,  בחדרי  שימוש  כגון: 

בדרך- נעשית  באינטרנט  טורדניים  מסרים  העברת  פוגעות.  או  מאיימות  הודעות 

כלל באופן אנונימי, תוך ניצול הזדמנויות להעברת פרטים אישיים לגורמים אחרים, 

התחזות, הפצת חומר אישי ברבים, חרם, סחיטה, שימוש במצלמות אינטרנט לשם 

העברת תכנים פוגעים כגון תמונות או וידיאו קליפים, יצירת פרופיל מזויף, שימוש 

בלתי הולם בסביבות למידה וירטואליות - לשם פרסום הודעות מביכות על מישהו, 

ועוד )ברק, 2006(. 

להתמודד  צריכים  המדיניות  קובעי  אשר  עיקרים  אתגרים  שלושה  ישנם  לסיכום, 

ובכל  מקום  בכל  האינטרנט  של  הנגישות  ראשית,  ברשת.  באלימות  במאבק  עימם 

שעה )באמצעות טלפונים ניידים ואינטרנט( מטשטשת את הגבול בין מקום הימצאות 

הבריון לבין מקום הימצאות הקורבן, וחושפת את הקורבן למעשי הבריונות ברשת. 

גם "בביתו-מבצרו", אין לקורבן לאן לברוח. ההודעות הפוגעניות עלולות להמשיך 

להגיע לכל מקום שיש בו מחשב, טלפון נייד או גישה לאינטרנט ואין אפשרות כמעט 

למנוע את החשיפה של הקורבן לאלימות ברשת. שנית, רשת האינטרנט מאפשרת 

תפוצה רחבה ומהירה למספר רב של משתמשים ומגדילה את כמות ה"צופים מן הצד" 

הפוטנציאליים לבריונות ברשת ולכן, יש קושי באיתור כול ה"צופים מן הצד" למעשי 

האלימות. שלישית, מאפיין מרכזי של הבריונות ברשת הוא האנונימיות, כיון שהתוקף 

אינו נראה פיסית ואינו מזוהה, ישנה מורכבות נוספת שמקשה על יישום מוצלח של 

 .Couvillon & )Ilieva, 2011( תכניות מניעה

מדיניות ותוכניות לאומיות במדינות נבחרות:

של  ולשעות  לשטח  מחוץ  לרוב  מתרחשת  אשר  ברשת,  האלימות  של  ההשלכות 

בית הספר, מורגשות היטב בסביבה החברתית והלימודית של בית הספר. לכן, ישנה 

באופן  ומניעה  להתערבות  ברורים  מנחים  וקווים  מדיניות  לגיבוש  גבוהה  חשיבות 
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אשר ישמש מסגרת להבנה, ליעילות ושקיפות של המדיניות המיושמת בבית הספר 

 .)Chalmers, et al., 2016(

יתר על כן, ישנה חשיבות גבוהה לגיבוש מדיניות בית ספרית בנושא אלימות ברשת 

לשם העברת מסר חזק בנושא לכלל הקהילה הבית ספרית ולשם יצירת אקלים בית 

ספרי המאפשר תמיכה והרגשת ביטחון לבאי בית הספר. מדיניות כזו צריכה להרתיע 

מצד אחד התנהגות אלימה אולם מצד שני צריכה לעודד מיומנויות חברתיות חיוביות 

להגיב  הספר  בית  לצוות  לאפשר  מנת  על  אלימה  התנהגות  על  דיווח  לאפשר  וגם 

ביעילות ועקביות. המדיניות צריכה להתגבש תוך כדי שיתוף פעולה עם כול חברי 

הקהילה הבית ספרית והיא צריכה להתפרסם ברשת ומחוץ לרשת 

. )Farrington & Ttofi, 2009(

שיימינג  בנושא  לאומיות  ותכניות  מדיניות  של  תיאור  תכלול  זה  במסמך  הסקירה 

 COST- European של  בפרויקט  השותפות  מהמדינות  בחלק  ברשת  ובריונות 

Cooperation in Science and Technology. פרויקט זה נוסד בשנת 2008 וכלל 28 

מדינות. מטרתו הייתה לחלוק מידע בין מומחים ממדינות שונות וליצור קווים מנחים 

בנושא מניעה וטיפול באלימות ברשת במסגרות חינוכיות . 

המדינות הנבחרות לסקירה הנוכחית הן: ארצות הברית, פינלנד, גרמניה, בריטניה, 

איטליה, אוסטרליה, פורטוגל, בלגיה ושוויץ. הבחירה ב-9 מדינות מתוך ה-28 מדינות 

החברות בפרויקט COST נעשתה בגלל היותם מדינות מובילות בתחום המחקר וגיבוש 

מדיניות בנושא האלימות ברשת.

9. ארצות הברית

26 מיליון  17 מתוכם מעל  ילדים מתחת לגיל  75 מילון  בארצות הברית חיים מעל 

U.S. Census Bureau, 2008( 17(. מסקר שנערך בשנת  12 עד  מתבגרים בגילים 

 54% י'.  ו' עד כיתה  2005 עולה כי הרבה ילדים מעורבים באלימות כלשהי מכיתה 

מתוכם מעורבים באלימות מילולית, 51% מעורבים באלימות חברתית, 21% מעורבים 

 Wang, )Iannotti & Nansel,( 14% מעורבים באלימות ברשת  ו-  באלימות פיסית 

 .2009

9.1 חקיקה 

באלימות  מהמאבק  כחלק  בחקיקה  מושקע  הברית  בארצות  הלאומי  המאמץ  עיקר 

העיקרי  החוק  החוק.  במסגרת  וספריות  ספר  בבתי  מניעה  תכניות  ועיגון  ברשת 



188

 The Children Internet“ - בנושא ביטחון ברשת נקרא – החוק להגנת ילדים ברשת

לגבש  וספריות  ספר  בתי  שעל  קובע  זה  חוק   .“Protection Act of 2000 )CIPA(

מדיניות בנושא ביטחון ברשת עבור המחשבים שברשותם ולסנן תכנים לא הולמים. 

הולמים  בלתי  לתכנים  קטינים  של  הגישה  לגבי  מדיניות  לגבש  חייבים  הם  בנוסף, 

ברשת. 

 The Protecting“ – חוק נוסף שקשור למאבק באלימות ברשת הוא - החוק שנקרא

Kraft & Wang, 2009( "Children in the 21st Century Act of 2008(. חוק זה מציין 

מפורשות את החובה של בתי ספר ללמד תלמידים נורמות התנהגות הולמות ברשת. 

במסגרת המאבק באלימות ברשת 21 מדינות בארצות הברית חוקקו חוקים המתייחסים 

באופן ספציפי למקרי אלימות ברשת. מדינות אלו הן: ארקנסו, קליפורניה, דלאוור, 

ניו- נברסקה,  מיזורי,  מינסוטה,  מרילנד,  קנזס,  אייווה,  איידהו,  ג'ורג'יה,  פלורידה, 

המפשייר, ניו-ג'רזי, צפון קרוליינה, אוקלהומה, אורגון, פנסילבניה, רוד-איילנד, דרום 

וושינטגון. החוקים במדינות אלו מחייבים את בתי הספר לפתח מדיניות  קרוליינה, 

זו יכולה לכלול התאמה של תכניות נגד אלימות  בנושא האלימות ברשת. מדיניות 

בית ספרית למאבק באלימות ברשת או הפעלת תכניות אחרות בנושא.

מצב החקיקה בנושא אלימות ברשת בארצות הברית הוא מורכב בעיקר בגלל החוקה 

הקיימת בארצות הברית. כיון שאין הלכה ברורה מצד בית המשפט העליון בנושא, 

חופש  לבין  ברשת  האלימות  חוקי  בין  התנגשות  כביכול  קיימת  בהם  מקרים  ישנם 

ההורים  בזכות  העוסק  לחוקה,   14 תיקון  ובין  האמריקאית  בחוקה  המוגדר  הביטוי 

לאוטונומיה בעניין חינוך ילדיהם. לדוגמה, תלמיד ערך רשימה של הערות משפילות 

נערכה  לא  שהרשימה  למרות  חברים.  למספר  במייל  אותה  ושלח  שלו  המורה  על 

בתחום בית הספר היא בסופו של דבר הגיעה אליו והביאה להשעיית התלמיד. בית 

המשפט המחוזי של מחוז מערב פנסילבניה פסק שבית הספר הפר את זכות התלמיד 

לחופש ביטוי. לפי בית המשפט, בית הספר לא הציג כל ראיה לכך שהרשימה הפריעה 

וולגרי. אם כן, ללא הלכה ברורה  ו/או שתוכן הרשימה נחשב  לפעילות בית הספר 

דעות  מביעים  מדינתיים  משפט  ובתי  נמוכות  ערכאות  העליון,  המשפט  בית  של 

מנוגדות לעניין תחולת ההגנה על ביטויים ברשת, מחוץ לשטח בית הספר. בתי ספר 

בארצות הברית הכניסו לתכניות הלימודים את התכנית לשמירה על ביטחון הילדים 

ברשת, כחלק מהאסטרטגיה למנוע אלימות ברשת. תכניות לביטחון ברשת התגלו 

כיעילות בהגברת הידע והמודעות של התלמידים לאלימות ברשת אולם, אין מידע 

מחקר  ברשת.  האלימות  מקרי  את  להפחית  אלו  תכניות  של  היכולת  לגבי  אמפירי 
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אשר בדק את היעילות של 14 אסטרטגיות שונות שהופעלו בבתי ספר שונים מצא 

ש-5 האסטרטגיות היעילות ביותר היו: 1. מניעת גישה של בריונים ברשת לרשתות 

2. הורים אשר מחרימים את האמצעים הטכנולוגיים מידי הבריונים כגון  חברתיות. 

3. יצירת חוקים בבית הספר נגד בריונים ברשת עם אכיפת  מחשב אישי ופלאפון. 

קהילתיות  שירות  עבודות  שעות   20 של  עונש   .4 עונשים.  באמצעות  אלו  חוקים 

ובבית עבור הבריונים  איסור על שימוש במחשב בבית הספר   .5 לבריונים ברשת. 

ברשת )Kraft & Wang, 2009(. ממצאים אלו תואמים את המחקר על השימוש של 

צעירים בטכנולוגיה כדרך לשמר קשרים חברתיים. אחד החששות הכי גדולים של 

 )Keith & הפריווילגיות של השימוש בטכנולוגיה  הוא להפסיד את  בימינו  צעירים 

 .Martin, 2005(

9.2 תכניות ממשלתיות ומדיניות

 “The Social Skill Group Intervention“ – תכנית של משרד החינוך האמריקאי בשם

– נבנתה כחלק מהמדיניות למאבק באלימות. התכנית מיועדת לחזק ולשפר מיומנות 

חברתיות בקרב ילדים ועקב כך להוביל לירידה במקרי האלימות. במסגרת תכנית זו 

הדגש הושם על ילדים עם בעיות חברתיות בשלושה תחומים: ילדים דחויים חברתית, 

וההערכה  המשוב  חברתיות.  חרדות  עם  וילדים  לאלימות  קורבנות  שהם  ילדים 

שבוצעו במחקר על יישום התכנית, הראו הצלחה בשלושת המקרים. תלמידים עם 

בעיות של אגרסיביות, הראו את השיפור הניכר ביותר כתוצאה מההשתתפות בתכנית 

.)DeRosier & Marcus, 2005(

שנקרא  אתר  השקת  האמצעות  הברית  בארצות  נעשו  נוספים  לאומיים  מאמצים 

ידי המחלקה לשירותי בריאות ורווחה  –".Stopbullying.gov" – אתר זה מנוהל על 

של ממשל ארצות הברית. באתר ישנם טיפים להורים, מורים ובני נוער. 

בארצות  המדינות  לכלל  אלימות  בנושא  מדיניות  ביצירת  הרבה  המורכבות  לאור 

ובו המלצות אחידות למדיניות שאותן  הברית, החליט משרד החינוך לכתוב מסמך 

להיכלל  שצריכים  עיקריים  מרכיבים  ל6  מתייחס  המסמך  השונות.  המדינות  יישמו 

במדיניות המחוזית של כל מדינה:

 1. הגדרה של סוגי האלימות ומהי התנהגות אלימה ולא מקובלת וכיצד היא מוגדרת 

בחוק .

 2. דיווח על מקרי אלימות – תיאור התהליך של הדיווח ומי הכתובת המקצועית לדיווח. 

תהליך זה צריך להיות אנונימי כדי למנוע ממי שמדווח, להיות קורבן לפעולת תגמול. 



190

מתקבל  כאשר  המדיניות,  מהי  האלימות.  מעשה  של  החקירה  תהליך  של  פירוט   .3

דיווח על מקרה אלימות? מהי אסטרטגית ההתערבות שאמורה להפסיק את מעשי 

האלימות ולהגן על הקורבן? וכיצד מיידעים את ההורים של המעורבים במעשה, הן 

של הקורבן והן של הבריון?

4. תיעוד מעשה האלימות – מהי המדיניות לתיעוד מקרי האלימות.

– תיאור מפורט של ההשלכות כתוצאה ממקרי האלימות, כיצד טופלו  5. סנקציות 

מקרי האלימות ובאלו סנקציות השתמשו.

6. מהי המדיניות בהפניית המעורבים במעשי האלימות לטיפול ייעוצי או פסיכולוגי. 

בארצות  מסצ'וסטס  במדינת   )Millis( מיליס  מחוז  שמפעיל  למדיניות  דוגמה  להלן 

הברית. 

בהמשך  אלימות.  ומהי  תוקף  מיהו  של  בהגדרות  פותח  המחוז  של  המדיניות  מסמך 

ראשית,  להורים.  הספר  בתי  בין  פעולה  שיתוף  לגבי  המדיניות  את  מפרט  המסמך 

כיצד ליידע את ההורים לגבי ההשלכות של האלימות. שנית, כיצד לזהות ילדים שהם 

קורבנות או בריונים. שלישית, מפורט במסמך מה בית הספר מייעץ להורים לעשות 

להשתמש  מבלי  בעיות  לפתור  ילדים  ללמד  יש  לדוגמה,  אלימות.  למנוע  מנת  על 

באלימות ולשבח אותם כאשר הם עושים זאת. בנוסף, חשוב לייעץ להורים מה עליהם 

לעשות כאשר נודע להם שילדם הוא הקורבן או הגורם לאלימות. המדיניות מפרטת 

ההתערבות  מתכנית  כחלק  לעבור  צריך  הספר  בית  צוות  שכול  ההכשרה  לגבי  גם 

והמניעה של המחוז. מטרת ההכשרה היא לתת לצוות בית הספר כלים להתמודד עם 

אלימות אבל גם לעודד אקלים בית ספרי חיובי שמקדם אצל קהילת בית הספר )מורים 

ותלמידים( תחושת ביטחון ותקשורת הולמת ומכבדת בתוך קהילת בית הספר. ישנו 

בנושא,  דו"חות  למלא  וכיצד  אלימות  מקרי  על  הדיווח  תהליך  לגבי  פירוט  במסמך 

כיצד לנהל את החקירה בנושא, כיצד ליידע את ההורים של התלמידים המעורבים 

וכיצד לתעד את האירוע. התהליך מסוכם בתרשים זרימה:
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דיווח ותיעוד המקרה 

יוזמה לתכנית פעולה 

כתיבת דוח בנושא 
התקרית ותכנית הפעולה

משוב ומעקב אחרי 
ההתנהגות כתוצאה 

מהטיפול במקרה

ראיון עם עדים

יצירת קשר עם ההורים 

בעל פהבכתב 

ראיון עם הקורבן

הערכה של ההשלכות 

ראיון עם התוקפן 

ניהול חקירה 

10. פינלנד

ממחקר שנערך בשנת 2009 בפינלנד על השכיחות של אלימות ברשת בקרב מדגם 

מייצג של 5,516 מתבגרים בגילים: 12, 14, 16 ו-18 עלה כי האלימות ברשת שכיחה 

יותר בקרב בנות מאשר בנים. בקרב הבנות, 16% היו עדות לאלימות ברשת כלפי 

 10% הבנים,  בקרב  ברשת.  בריונים  היו  ו-9%  ברשת  קורבנות  היו   11% חבריהם, 

 )Kaltiala-Heino &  Lindfors,( בריונים  היו   10% ו-  קורבנות  היו   10% עדים,  היו 

 .Rimpelä, 2012
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10.1 חקיקה

בפינלנד טרם נחקקו חוקים שנועדו לטפל באופן ספציפי באלימות ברשת. יחד עם 

זאת, ישנם חוקים אשר ניתנים ליישום במקרים של טיפול באלימות ברשת. לדוגמה, 

על פי החוק בפינלנד ניתן להטיל קנס כספי על כל תוקפן ברשת או מחוץ לרשת בלי 

קשר לגילו חוק זה. חוק זה נכנס לתוקף ב- 1995 אחרי ששני ילדים בני 15 הואשמו 

יורו עבור הסבל הנפשי שנגרם  בבריונות נגד תלמיד אחר. כול אחד נקנס ב1,200 

לקורבן )Stanton & Beran, 2009(. בנוסף, החקיקה בפינלנד מדגישה את האחריות 

מאלימות  כתוצאה  נפגע  שתלמיד  במקרה  ולכן  התלמיד  לביטחון  הספר  בית  של 

כלשהי, גם לבית הספר יש אחריות וניתן לתבוע את בית הספר בגין רשלנות. האכיפה 

משטרת  האינטרנט.  משטרת  באמצעות  מתבצעת  ברשת  אלימות  נגד  חוקים  של 

 The Finnish“  – מיוחד  משטרתי  ככוח   2008 בשנת  בפינלנד  הוקמה  האינטרנט 

)Internet Police )Nettipolisi“ אשר מטפל בפשע האינטרנטי.

10.2 תכניות ממשלתיות ומדיניות

 “The Kiva Antibullying Program“ – התכנית הלאומית שיושמה בפינלנד נקראת

)Williford et al., 2013(. תכנית זו פותחה באוניברסיטת טורקו )Turku( בפינלנד, 

וממומנת על ידי משרד החינוך בפינלנד. במקור התכנית נכתבה כאמצעי להתמודדות 

עם אלימות בית ספרית, אך נמצאה כיעילה גם בהתמודדות עם אלימות ברשת. הייחוד 

של תכנית זו הוא בכלים היישומיים הניתנים במסגרת התכנית לאנשי חינוך. התכנית 

התחילה כפיילוט ב134 בתי ספר וכיום היא מיושמת ב-90% מבתי הספר בפינלנד. 

בתכנית זו קיימים 3 מודלים. הראשון הוא מודל מניעה, אשר כולל מערכי שיעור על 

קבלת השונה, כבוד הדדי וויסות רגשות. המודל השני הוא מודל של התערבות, בו 

ידי צוות התכנית הכולל שלושה מורים מבית  ומטופלים על  מקרי אלימות מזוהים 

עברו  אלו  מורים  בכיתה.  המורים  עם  ביחד  התכנית,  את  להוביל  שנבחרו  הספר 

הכשרה לכך. בין שאר התפקידים הם אמורים לזהות האם מדובר באלימות מתמשכת 

או במקרה חד פעמי. בהמשך הם אמורים להיפגש עם הקורבן על מנת לתמוך ולעזור 

לו ובמקביל לנהל דיאלוג עם הבריונים כדי להוביל אצלם לשינוי התנהגותי. התהליך 

אמורים  המורים  הצד.  מן  והצופים  הבריונים  הקורבנות,  עם  בראיונות  מלווה  כולו 

לזהות באיזה שלב יש ליידע הורים ולכן, מורים אלו אחראים לעקוב ולנתר כול אחד 

מהמקרים.המודל השלישי והאחרון הוא מודל של ניתור אשר מטרתו לעקוב אחרי 

המקרים שכבר טופלו. 
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במהלך היישום של המודלים, התכנית שמה דגש על דמויות המפתח שהן: הקורבן, 

הבריון והצופה מן הצד. הרעיון המרכזי בתכנית הוא להעצים את הצופים מן הצד, על 

מנת שתלמידים יוכלו לזהות ולמנוע אלימות על ידי דיווח למורים. 

הבסיס  הצד.  מן  הצופים  אוכלוסיית  על  הושם  מיוחד  דגש  המפתח  דמויות  מתוך 

התאורטי לכך הוא ששינוי התנהגות חיובי אצל כלל התלמידים יוביל להפחתה במתן 

חיזוקים לאוכלוסיית הבריונים ויפחית את הרצון של הבריונים לפעול בצורה שלילית. 

המסוגלות  האמפתיה,  תחושת  של  הגברה  הם:  התכנית  של  המנחים  הקווים  לכן, 

שני  כוללת  התכנית  הצד.  מן  הצופים  אצל  ברשת  לאלימות  וההתנגדות  העצמית 

מרכיבים עיקריים:

1. פעולות אוניברסליות כגון, מערכי שיעור להעברה בכיתות.

דרך  ברשת  אלימות  של  ספציפיים  למקרים  התייחסות  כגון,  ממוקדות  פעולות   .2

התערבות של מבוגרים ותמיכה של עמיתים שמלווים בדיונים אישיים או קבוצתיים 

של אנשי צוות שהוכשרו במסגרת התכנית את הבריונים והקורבנות. במקביל תפקיד 

המורה בכיתה הוא לזהות את הילדים בכיתה שיכולים להוות קבוצת תמיכה לקורבן 

ולעודד אותם לחשוב כיצד לתמוך לקורבן. 

10.3 תוצאות הערכה 

ספר  בתי   275 בקרב  בפינלנד  ל2009   2007 השנים  בין  התבצעה  התכנית  הערכת 

באזורים שונים בפינלנד. הממצאים מראים שלמרות שתכנית זו פותחה במקור לשם 

עולה  עוד  ברשת.  אלימות  במניעת  גם  הצליחה  היא  ספרית,  בית  אלימות  מניעת 

מהממצאים כי ההשפעה של התכנית על מניעת אלימות ברשת, מתווכת על ידי גיל. 

 .)Williford et al., 2013( מעל גיל 12 התכנית הייתה פחות יעילה

11. גרמניה

נוער  ילדים. מחקר שנערך בקרב 1,987 בני  2005 היו 12.3 מיליון  בגרמניה בשנת 

19 העלה ש5.4% חווה אלימות ברשת על בסיס שבועי ואילו 14.1%  6 עד  בגילים 

 .)Riebel, Jäger & Fischer, 2009( חווה אלימות ברשת באופן חד פעמי

11.1 חקיקה

באלימות  העוסק  ייעודי  עדיין חוק  קיים  לא  אלה,  שורות  לכתיבת  נכון  בגרמניה 

חוקים במסגרת  נעשה באמצעות מספר  זאת, הטיפול באלימות ברשת  ברשת. עם 

החוק הפלילי כגון: הטרדה או איום. בנוסף, חוק הגנת הפרטיות הגרמני אוסר על אדם 
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זה נעשה שימוש  לפרסם מידע אישי בצורה מקוונת על אחר ללא הסכמתו. בחוק 

בעבר על מנת להגן על קורבנות של אלימות ברשת. עם זאת, החיסרון העיקרי הוא 

שהחוק מתייחס רק לסוג של אלימות אשר עושה שימוש במידע פרטי אודות אדם, 

בעוד שאלימות ברשת יכולה להתבצע בדרכים שונות, כגון הקנטות או חרמות בין 

תלמידי בית ספר. עיקר הביקורת על המצב הקיים מבוססת על היעדרה של מערכת 

רגולטורית או "יד מכוונת" של הממשלה. כיום, הפעילות הפרטית בתחום מבוצעת 

בעיקרה על ידי אנשי מקצוע בתחום וממומנת מכספי ארגונים שונים, שיעילותן טרם 

הוכחה. כנובע מכך, קיימת שונות בתוך מערכת החינוך בדרכי הטיפול כך שכל מחוז 

בוחר את דרך הפעולה המועדפת עליו. 

11.2 תכניות ממשלתיות ומדיניות 

המדיניות בנוגע לאלימות ברשת מגובשת ברמה המקומית ומפותחת על ידי המחוזות 

השונים. להלן מספר תכניות המיושמות כרגע בגרמניה. 

 The Medienhelden-Media  – אחת התוכניות הלאומית שיושמה בגרמניה נקראת 

 .)Schultze-Krumbholz et al., 2012( "“Heroes

הדגש בתכנית זו הוא על שיפור האוריינות דיגיטלית כאמצעי למניעת של אלימות 

ברשת. הבסיס התאורטי לתכנית הוא הקשר שנמצא במחקרים קודמים, בין אלימות 

לאמפתיה.  ברשת  אלימות  בין  שלילי  קשר  קיים  המחקר,  פי  על  ואמפתיה.  ברשת 

נמוכות  רמות  נמצא  כבריונים,  ברשת  באלימות  המעורבים  ילדים  בקרב  כלומר, 

 Media“ של  המטרה  התנהגותי,  שינוי  של  התאוריה  פי  על  האמפתיה.  של  יותר 

Heroes“ )"גיבורים ברשת"( היא לגרום לשינוי בגישה וההתנהגות באמצעות חשיפת 

המשתתפים למידע על אלימות ברשת ועל ההשלכות של האלימות ברשת על הקורבן 

 .)Schultze-Krumbholz et al., 2016(

המיושמות  לימודים  תכניות  לפיתוח  הכשרה  עוברים  מורים  התוכנית,  במהלך 

חומרי  ואת  שעות   8 אורכת  המורים  הכשרת   .)12-16  – )גילים  ביניים  בחטיבות 

מקוצרת.  או  ארוכה  בגרסה  לבצע  ניתן  התלמידים  עם  המורים  הלמידה שמפתחים 

בגרסה  ואילו  מפגשים  ארבעה  עם  שלם  יום  אורכת  הפעילות  המקוצרת  בגרסה 

הארוכה הפעילות אורכת 7 שבועות עם 14 מפגשים ומפגש ערב עם ההורים. הדגשים 

להתנהגויות  והנורמות  הערכים  בחינת  ידע,  העברת  הם:  התוכנית  של  העיקריים 

וזיהוי יכולות רגשיות שיכולות להעצים את ה"“Media Heroes. הפעילויות  ברשת 

מנהיגות לתלמידים,  ביניהן תכנית  מגוונות.  הן  שנערכות במהלך הפעלת התוכנית 
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אשר מעבירים פעילויות להורים ומשחקי תפקידים. 

שלבי התהליך הם: 

ברשת . 1 להתנהגותם  האפשריות  ההשלכות  לגבי  תלמידים  של  המודעות  הגברת 

באמצעות התכנים שמעבירים המורים שהוכשרו לכך.

חוויות . 2 לחוות  והאפשרות  ברשת  התלמידים  של  בהתנהגויות  שינויים  בחינת 

חיוביות ברשת באמצעות העברת שאלוני משוב בסוף התכנית. את השאלונים 

ממלאים התלמידים והמורים שליוו את התכנית. 

11.3 תוצאות הערכה

הדגש בהערכת התוכנית היה על מידת המעורבות באלימות ברשת, רמות אמפתיה 

הנבדקים.  של  האישית  הבריאות  כלפי  ועמדות  עצמית,  הערכה  התלמידים,  בקרב 

במשך  במדדים  התדרדרות  על  הצביעו  הביקורת,  קבוצת  בקרב  ההערכה  תוצאות 

הזמן. בבתי הספר בהם נערך הניסוי בגרסה המקוצרת התוצאות היו דומות לתוצאות 

בגרסת  הניסוי  נערך  בהם  ספר  בבתי  ואילו  ביקורת  כקבוצת  הספר ששמשו  בבתי 

Schultze-( הפעילות הארוכה התוצאות היו טובות יותר וחל שיפור בסוף התהליך

 .)Krumbholz et al., 2012

11.4 תכנית נוספת שיושמה בגרמניה

תכנית נוספת שיושמה בבתי ספר בגרמניה נקראת The Fairplay.manual“ -“מדובר 

בתכנית הדרכה שמוצעת לבתי ספר שונים ברחבי המדינה ומטרתה להתמודד עם 

תופעת האלימות הבית ספרית והאלימות החברתית בדרך חינוכית שונה מהשיטות 

פסיכולוגים  ניסיון בתחום, בשיתוף עם  מורים בעלי  המקובלות. את התכנית כתבו 

ומטרתה לעשות שימוש בכלים חברתיים על מנת למנוע דפוסי התנהגות שיוצרים 

את מעגל האלימות, כמו העלאת המודעות, פיתוח אינטראקציות חברתיות בין חברי 

הקבוצה ויצירת דפוסי חשיבה חדשים. התכנית אומצה בבתי ספר רבים. במסגרת זו 

מועברת הדרכה בנושא זה, במשך 90 דקות שבועיות לכלל התלמידים.

11.5 תוצאות הערכה

בין  האלימות  באחוזי  ניכרת  לירידה  והביאה  מובהקת  כהצלחה  הוגדרה  התכנית 

התלמידים.
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12. בריטניה

בבריטניה 99% מהילדים בגילים 8-17 הם בעלי גישה לאינטרנט. מעל 90% מהילדים 

בגילים 5-16 הם בעלי מחשב ומכשיר סלולרי )Byron, 2008( . על פי מחקר שנערך 

533 תלמידי חטיבות ביניים 6.6% היו קורבנות ברשת לעיתים  2008 בקרב  בשנת 

פעמיים  או  פעם  ברשת  אלימות  חווה   15.6% ו-  בחודש(  פעמים  )מספר  קרובות 

.)Smith et al., 2008(

12.1 חקיקה

ארגון“   פי  על  בבריטניה.  מאד  נפוצה  ברשת  אלימות  אחרונים  מחקרים  פי  על 

 Cybersmile Foundation“ אחד מכול שלושה ילדים הוא קורבן לאלימות ברשת, 

ולמרות זאת אין בבריטניה כיום חוק המתייחס באופן ספציפי לאלימות ברשת. ישנם 

להעמיד  והטרדה אשר מאפשרים  הרע  לשון  דיני  בתחום  בבריטניה  אחרים  חוקים 

לדין בריונים ברשת ביניהם: Protection from Harassment Act )1997(  .1- חוק 

המגן מפני הטרדות. Malicious Communication act )1988(  .2– חוק המגן מפני 

תקשורת זדונית. כך, למשל, ניתן לתבוע אדם אם הוא שלח הודעות פוגעות דרך רשת 

תקשורת. בנוסף, גם שיתוף והעברתתגובה או פעילות פוגענית עלולה לחשוף את 

המבצע לתביעה. בנוסף, ישנה רגולציה הקשורה למעשי אלימות באופן כללי ונראה 

כי הם גם כוללים אלימות ברשת,במערכת החינוך. בין השאר, בתי הספר מחויבים על 

פי חוק בשםFramework and Standards School Act“ “ ליצור מדיניות פנימית 

  “Education and– בשמו  המוכר  החינוך  חוק  ומשמעת.  נאותה  התנהגות  לעידוד 

)Inspections Act“ )2006 מחייב כל מנהל בית הספר לקבוע כחלק ממדיניות בית 

הספר, את התגובות והצעדים שניתן לנקוט לעידוד התנהגות טובה ולמיגור תופעת 

האלימות. מדיניות אשר צריכה להיות מותאמת להנחיות של הגוף השלטוני המפקח 

על בית הספר.

12.2 תכניות ממשלתיות ומדיניות

ישנם מספר יוזמות לאומיות אשר שמו להם למטרה לקדם את החינוך ולמנוע את 

תופעת האלימות ברשת. לדוגמה, The Cybersmile Foundation – קרן פילנתרופית 

אשר שמה לה למטרה לחנך וללמד את הנוער והילדים הצעירים כיצד להגן על עצמם 

גילאים  חתך  לפי  מגוונות  לימוד  תכניות  מציעה  הקרן  ברשת.  הטמונות  מהסכנות 

אשר ניתן ליישם בבתי ספר. בנוסף, היא מפעילה בלוג ומערכת תמיכה מקוונת אשר 

מספקת תמיכה לאנשים החשים מצוקה עקב אלימות ברשת. ארגון זה מקיים פעם 
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בשנה יום להעלאת המודעות לאלימות ברשת. בנוסף, הארגון מתחזק ובונה מאגרי 

מידע בנושא אלימות ברשת ומנגיש אותם עבור כלל הציבור. פעילות נוספת שהארגון 

יצר היא ועידת הצעירים שבה צעירים נפגשים ומביעים את דעתם וחזונם לאופן שבו 

האינטרנט והמרחב הווירטואלי יראה בעתיד ועוזר להם לפעול להשגת יעד זה.

נוסד לפני למעלה  BullyingUK, מלכ"ר אשר   – נוספת היא של ארגון בשם  דוגמה 

בנושאים  ושאלות  שינויים  עם  להתמודד  להורים  לסייע  היא  ומטרתו  שנה   30 מ- 

משפחתיים באמצעות מתן עזרה מקצועית ובלתי שיפוטית. בשנים האחרונות הארגון 

לקח על עצמו משימה נוספת של סיוע ליחידים ולמשפחות אשר חוו אלימות ברשת. 

הארגון מציע:

קו תמיכה טלפוני או צ'ט אלקטרוני עם איש מקצוע המתמחה בנושאי משפחה . 1

וגם באלימות ברשת.

בין אנשים שונים אשר עברו . 2 ושיתוף  פורומים שונים בתחום המאפשרים קשר 

חוויות של אלימות ברשת.. 

בקרב . 3 ברשת  שלמקריאלימות  לזיהוי  כלים  להורים המספקים  הכשרה  קורסי 

ילדים וטיפול בהם.

www.cybermentors.org.(  “CyberMentors“ בשם  תכנית  הושקה  גם  בבריטניה 

התלמידים   .2009 בשנת   "“BeatBullying בשם  מוביל  לאומי  ארגון  ידי  על   )uk/

שגויסו לתכנית הוכשרו על ידי אנשי צוות של “BeatBullying“ במהלך סדנה של 

יומיים. התלמידים שהוכשרו בתור מנטורים )מנהיגים, מובילי שינוי(, קיבלו חשבון 

מיוחדת  תוכנה  באמצעות  ברשת  ותקיפות  מאלימות  מוגן  אשר  ברשת  משתמש 

שנקראת – “Netmod“. את התמיכה הם קיבלו מהאתר של "“CyberMentors. באתר 

פעלו צוות מומחים ויועצים שמטרתם לתמוך במנטורים הצעירים. 

12.3 תוצאות הערכה

)Banerjee, Robinson & Smalley, 2010(, העלתה   2010 הערכת התוכנית בשנת 

ירידה במקרי אלימות בחמישה בתי ספר שהיו כלולים  ודיווח על  תוצאות חיוביות 

יותר  גבוהה  מודעות  על  דיווחו  שתלמידים  עלה  התכנית  על  מהמשוב  בתכנית. 

לאלימות בכלל וברשת בפרט ועל חשיבות הדיווח על מקרי אלימות ברשת ומחוץ 

לרשת. התלמידים דיווחו על הצלחה בנוגע לקשר עם המנטורים ברשת. הם ציינו 

את הנגישות הגבוהה של המנטורים ואת היעילות של הפעלת התכנית. הערכה שניה 

)Thompson, Robinson & Smith, 2012( העלתה תוצאות   2012 שבוצעה בשנת 
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על  דיווחו  התלמידים(  ושאר  )המנטורים  המשוב  שאלון  על  המשיבים  וכי  דומות 

הצלחת התכנית בהעלאת המודעות, הפחתת מקרי האלימות ומתן תחושה למשתתפי 

של  היחידי  החיסרון  לכך.  נזקקים  והם  במידה  לתמיכה  כתובת  להם  שיש  התכנית 

התכנית שעלה מן המשוב הוא שרוב המשיבים על השאלון הן בקרב המנטורים והן 

בקרב התלמידים, היו בנות וכי בנים פחות נטו לשתף פעולה ולקחת חלק בתכנית. 

13. איטליה

באיטליה יש מעל 2 מיליון ילדים עם גישה לטכנולוגיה ומדיה חברתית בגילים 14-17. 

  IX Italian Monitoring( על פי סקר ארצי שנערך באיטליה על ידי ארגון זכויות הילד

of ONU )Convention, 1 מתוך 2 ילדים היה קורבן ברשת.

13.1 חקיקה

בשנת 2017 נחקק בפרלמנט האיטלקי חוק המגדיר מהי אלימות ברשת ומחייב את 

בתי הספר במדינה ללמד את התלמידים להתנהג בצורה אחראית בה. לחוק קדמו 

הצעת  לפרלמנט.  הסופית  בגרסתו  שהועבר  עד  שונות  טיוטות  גיבוש  של  שנים   3

ברשת.  לאלימות  קורבנות  של  התאבדות  מקרי  מספר  בעקבות  נחקקה  החוק 

על  אחראי  להיות  יהיה  צוות אשר תפקידו  איש  יהיה  ספר  בית  קובע שבכל  החוק 

מידע  והפצת  זהות  גניבת  איום,  פגיעה,  כל  זה,  חוק  פי  טיפול בפגיעות ברשת. על 

לדרוש  יוכלו  הוריהם  או  קורבנות  החוק.  על  עבירה  יהווה  קטינים  על  פוגעני 

יוסר,  לא  זה  תוכן  שעות   48 תוך  ואם  הפוגעני  התוכן  את  להסיר  האתר  ממנהלי 

באחריות  האתר.  מנהלי  מול  בנושא  שיטפל  עצמאי  לגוף  לפנות  יוכלו  הקורבנות 

באלימות  הטיפול  לגבי  ההנחיות  את  שנתיים  כל  לעדכן  האיטלקי  החינוך  משרד 

הטכנולוגית.  ההתקדמות  עם  רלוונטיות  יישארו  אלו  שהנחיות  מנת  על   ברשת 

 

13.2 תכניות ממשלתיות ומדיניות

 The Noncadiamointrappola“ – התכנית הלאומית אשר יושמה באיטליה נקראת

 Monesini & Nocentini,(“The NoTrap Program!“ – בתרגום לאנגלית “Program

.)2012

מטרת התכנית היא למנוע ולהפחית אלימות ברשת על ידי הכשרת תלמידים מנהיגים 

על  מבוססת  זו  גישה  ברשת.  התנהגות  כללי  בפיתוח  התלמידים  לחבריהם  לעזור 



199

ההנחה שלתלמידים יש השפעה מרכזית על החיים החברתיים של חבריהם ועל קביעת 

התערבות  כללה  התוכנית  של  הראשון  המחזור  חברתיים.  התנהגות  וכללי  נורמות 

פנים אל פנים ואון ליין שאותה הובילו התלמידים המנהיגים שהוכשרו לכך, בקרב 

תלמידים בבית ספרם )Monesini & Nocentini, 2012(. בתחילת התכנית היא יושמה 

בשני בתי ספר בלבד ובהמשך לאחר שיפור התכנית במהלך המחזור השני והשלישי 

היא יושמה בבתי ספר נוספים ברחבי איטליה. במחוזות –  Luccaו – Florence משרד 

החינוך פרסם קול קורא לבתי ספר להשתתף ולהציע את מועמדותם לתכנית. את 

הכיתות שהשתתפו מתוך בתי הספר שנבחרו, בחרו צוות בית הספר. בסוף תהליך 

הבחירה נבחרו שלושה בתי ספר אשר כללו 10 כיתות וטווח הגילים של התלמידים 

שהשתתפו נע בין 14-18. ההתערבויות פנים אל פנים נערכו בתיכון וכללו מפגש של 

התלמידים מנהיגים עם כלל התלמידים שבו הם דנו והסבירו לחבריהם על תופעת 

השיימינג והאלימות ברשת. בנוסף, ההתערבות און ליין כללה הקמת פורום בית ספרי 

אשר  תלמידים  לעודד  הייתה  המטרה  הפורום.  מנהלי  היו  מנהיגים  התלמידים  שבו 

חוו אלימות ברשת או מחוץ לרשת להשתתף בתכנית כאשר היא הועברה באמצעות 

התלמידים המנהיגים שהוכשרו לשם כך ולתת כלים לתלמידים כיצד למנוע אלימות. 

13.3 תוצאות הערכה

סותרות.  תוצאות  הראה   )2009/2010 )בשנים  התוכנית  של  ראשוני  הערכה  מחקר 

אולם  גברים  היו  המחנכים  בהם  בקבוצות  רק  אבל  ברשת  באלימות  ירידה  הייתה 

בתוכנית  משתתפים  יותר  לגייס  ניכר  מאמץ  נעשה  התוכנית  של  השני  במחזור 

על  הצביעו   )2011  /2010 )בשנים  שני  הערכה  מחקר  ממצאי  מנהיגים.  התלמידים 

עליה ביכולת של התלמידים להתמודד עם בעיות של אלימות ברשת והדגישו את 

החשיבות של מתן כלים ואסטרטגיות להתמודדות, בהפחתת מקרי האלימות ברשת 

)Palladino et al., 2012(. המחזור השלישי של התכנית כלל התערבות שאוכלוסיית 

היעד שלה )תלמידים בשנתם הראשונה בתיכון( הייתה המעורבים באלימות ברשת 

וגם מחוץ לרשת. הסיבה לכך נעוצה בעדויות מהמחקר שישנה הלימה בין מעורבות 

באלימות בית ספרית למעורבות באלימות ברשת. הפעילויות במחזור זה של התכנית 

שמו דגש על אמפתיה ופתרון בעיות. הוחלט שהאוכלוסייה אשר תשתתף בפיילוט 

זה תהיה מכיתות יוד )גילים 14-15( כיון שבגיל זה מתרחש המעבר מחטיבת ביניים 

הרבה  בו  וקורים  נוער  בני  של  בהתפתחות  צומת  הוא  זה  מעבר  באיטליה.  לתיכון 

הזדמנויות  הרבה  יש  במקביל  באלימות.  המעורבות  על  להשפיע  שיכולים  שינויים 

למערכות יחסים חדשות בגלל המעבר בין מסגרות בית ספריות ולכן יש צורך בבחינה 
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של הקשיים בתקופה זו. הערכה )בשנים 2012/ 2013( של התכנית העלתה שהתכנית 

הצליחה להפחית מקרי אלימות ברשת וגם מחוץ לרשת והערכה נוספת אשר נערכה 

  )Palladino,( 6 חודשים אחרי ההערכה הראשונה הראתה שהתוצאות נשארו יציבות

 .Nocentini & Menesini, 2016

13.4 תכנית נוספת באיטליה

גילם של בני  נגד אלימות באיטליה היא על הכשרת עמיתים, בני  הדגש במדיניות 

 Befriending Intervention“ – הנוער. תכנית נוספת ברוח זו שיושמה באיטליה נקראת

Program“. התכנית יושמה בשתי חטיבות ביניים. טווח הגילים של המשתתפים נע 

בין 11 ל 14. סך הכל לקחו בתכנית חלק 94 בנים ו-84 בנות. 

המודל של תכנית זו מבוסס על ארבעה עקרונות:

1. פיתוח מודעות אצל הבריונים להתנהגותם ולזו של חבריהם.

2. חיזוק היכולת של תלמידים להציע עזרה ותמיכה לקורבנות של אלימות. 

3. חיזוק תחושת האחריות והמעורבות של הצופים מן הצד.

4. שיפור היחסים הבין אישיים בין התלמידים בכיתה. 

תכנית זו יושמה בחמישה צעדים. בשלב ראשון, נעשו פעילויות ברמת הכיתה כדי 

להגביר את המודעות של התלמידים לגבי מתן עזרה לאחרים. בשלב שני, נבחרו 3-4 

של  הבחירה  באמצעות  וכן  אישית  מועמדות  הצגת  באמצעות  כיתה  בכול  עמיתים 

שאר התלמידים בכיתה. בשלב שלישי, העמיתים שנבחרו עברו הכשרה של מספר 

ואנשי מקצוע. במהלך ההכשרה התלמידים קיבלו  גם מורים  ימים בהם לקחו חלק 

וכלים לגישור בין תלמידים. בשלב רביעי,  כלים להתמודדות עם תלמידים אחרים 

המורים.  בעזרת  שלהם  בכיתות  פעילויות  העבירו  הכשרה  עברו  אשר  התלמידים 

בשלב חמישי, תלמידים אלו העבירו בעצמם את ההכשרה שעברו לשאר התלמידים 

על מנת להרחיב את מעגלי ההשפעה. 

13.5 תוצאות הערכה

בהם  הכיתות  שבקרב  העלה  ספר  בבתי  התכנית  יישום  את  העריך  אשר  המחקר 

בהם  אשר  הביקורת  בכיתות  ואילו  זהה  נשארה  האלימות  רמת  התכנית,  התבצעה 

החוקרים  הובילו את  הללו  התוצאות  האלימות עלתה.  רמת  הפעילות,  הועברה  לא 

כיון שבכיתות  בכיתות  האלימות  רמת  עליית  למנוע את  יכולה  למסקנה שהתכנית 
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עליה  היתה  לא  גם  אבל  האלימות  ברמת  ירידה  היתה  לא  הופעלה  התכנית  בהם 

 .)Menesini et al., 2003(

14. אוסטרליה

דיווחו על קבלת  11-12 העלה ש10%  בגילים  2,027 תלמידים  סקר שנערך בקרב 

 )Epstein, Waters & לסקר  שקדמה  השנה  במהלך  באינטרנט  פוגעניות  הודעות 

)Cross, 2006. ראיונות שנערכו בני נוער העלו ש 50% מהתלמידים לא ידעו מי הוא 

.)Cross et al., 2009( הבריון שמטריד אותם באינטרנט

14.1 חקיקה

כאשר אלימות מתרחשת במסגרת שעות בית הספר ובתחומי בית הספר האחריות 

המוטלת על בית הספר לטיפול בנושא היא מובנת מאליה. אולם כאשר מתרחשת 

עמימות  יותר  קיימת  הספר  בית  לשעות  ומחוץ  הספר  בית  לתחומי  מחוץ  אלימות 

למידת האחריות של בתי הספר. לכן, באוסטרליה החוק קובע שאחריות בית הספר 

על התנהגות התלמידים נמשכת מעבר לשעות בהם הם שוהים בבית הספר. ואכן, רוב 

מקרי האלימות ברשת מדווחים ומטופלים במסגרת בתי הספר ללא התערבות של 

 .)Chalmers et al., 2016( המשטרה

14.2 תכניות ממשלתיות ומדיניות

 The National Safe Schools"  – בשם  ארגון  הוקם  לאומית  מדיניות  גיבוש  לשם 

של  מקרים  להפחית  ספר  לבתי  לסייע  היא  מטרתו  אשר   "Framework )NSSF(

התנהגות אלימה ולשפר את רווחתו של התלמיד. בנוסף, מטרת הארגון היא ללוות 

על  ספרית.  בית  מדיניות  בפיתוח  מחוזיים  רישום  ואזורי  מדינות  לפי  ספר  בית  כל 

פי המחקר )Cross et al., 2011(, בעקבות היישום של מדיניות נגד אלימות בבתי 

ספר נרשמה ירידה באחוזי הדיווח על מקרי אלימות בשנים 1999-2007. אולם, מתוך 

המחקר גם הצורך בחיזוק ההמלצות לניהול אווירת ביטחון ומוגנות בבתי הספר בקרב 

המורים. 

 The Safe And“ שנקרא  משותף  בפרויקט  נציגים  יש  באוסטרליה  המדינות  לכל 

פעולה  שיתוף  שמייצג  אתר  זהו   .“Supportive School Communities Project

לאומי תחת הפיקוח של משרדי החינוך במדינות של אוסטרליה ומקושר גם לאתר 

שנקרא – "“!Bullying. No Way. דרך האתר מנהלי בתי ספר יכולים לקבל הנחיות 
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כיצד ליצור בעצמם מדיניות בית ספרית ואיך ניתן לערב את כל קהילת בית הספר 

ביצירת המדיניות. 

דוגמה לאחת התוכניות הלאומיות שיושמה באוסטרליה היא פרויקט ברשת שנקרא 

– The Safe and Well Online project. הרקע התיאורטי לתכנית מבוסס על מספר 

באלימות  להילחם  שנועדו  בתכנים  הנוער  בני  את  לערב  שחשוב  ראשית,  הנחות. 

נוער  בני  שבהם  בפלטפורמות  שימוש  לעשות  צריכה  שהתכנית  שנית,  ברשת. 

משתמשים ברשת ולכן, הושק קמפיין שמטרתו לתת כלים ולבנות סביבות תומכות 

ברשת. בקמפיין שהושק ברשתות החברתיות, נעשה שימוש בבני נוער למען קידום 

המאבק באלימות ברשת. מחקר אורך שנלווה לפרויקט, נעשה במהלך שלוש שנים 

תלמידים  של  קבוצות  וכן  ביקורת  קבוצות  בדק  המחקר   .2013-2015 השנים  בין 

התנהגותיים.  שינויים  לבחון  כדי  הקמפיין  ואחרי  במהלך  לפני,  לקמפיין,  שנחשפו 

הקמפיין הראשון שנקרא – "Keep it Tame" הושק בנובמבר 2012 באמצעות יוטיוב 

להיות  מונפש הפך  סלולרי  4 שבועות ברשת. בקמפיין מכשיר  והוא שודר במהלך 

מכוער ונבזה ברגע שהתקבלו החלטות שגויות. צעירים קיבלו עידוד במהלך הקמפיין 

לא לתת למכשיר הסלולרי שלהם לצאת משליטה. הם הונחו ליצור ולשמור על אוירה 

מכבדת ובטוחה ברשת עבורם ועבור חבריהם. 

14.3 תוצאות הערכה

 The model of goal directed( התנהגותי  מודל  פי  על  בוצעה  התוכנית  הערכת 

הנורמות  הגישות,  את  בחן  אשר   )Perugini & Bagozzi, 2001(  )behavior

התוצאות  פי  על  ההתנהגויות.  ניבוי  לשם  המשוערות  התגובות  ואת  ההתנהגותיות 

לאחר  שנערכו  עומק  בראיונות  חיזוק  לכך  וקיבל  להצלחה  זכה  הקמפיין  המודל, 

הקמפיין עם תלמידים שבתי הספר שלהם השתתפו בתכנית. נערכו 17 ראיונות עומק 

אחרי שההורים של התלמידים נתנו את הסכמתם. גיל התלמידים נע בין 12 ל18. 

14.4 תכנית נוספת באוסטרליה

 The Cyber – תכנית לאומית נוספת שהופעלה באוסטרליה וזכתה להצלחה נקראת

Friendly“ “Schools Projects. תכנית זו פותחה הודות לשיתוף פעולה בין תלמידים, 

עקרונות   5 על  הסתמכה  התכנית  ברשת.  פגיעות  להפחית  מנת  על  והורים.  מורים 

או  ההקשרים  כלומר   Contexts ה-  את  מייצגת   C האות   .C–  5 שנקראים  מובילים 

צ'אטים.  פייסבוק,  כגון,  בגלישה ברשת האינטרנט.  זמן  צעירים מבלים  הרקע שבו 

מגדירים  שצעירים  הפרטיות   –  Confidentiality הקשר.  אנשי  כלומר   –  Contacts
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ו-  ברשת.  הצעירים  של  ההתנהלות  צורת  כלומר   –  Conduct ברשת.  לעצמם 

Content – כלומר התוכן שלאליו צעירים חשופים ברשת. מטרת התכנית היא לחזק 

את המיומנויות של הצעירים ברשת עם דגש רב על תקשורת חיובית ברשת, חוסן, 

ניהול עצמי ואחריות חברתית. 

14.5 תוצאות הערכה

ילדים  בקרב  באוסטרליה  צעירות  חטיבות   37 בקרב  התבצעה  התכנית  הערכת 

בשכבת ח' )Grade 8(. מספר המשתתפים במחקר היו 3,500 תלמידים. שאלון סקר 

הועבר ברשת בקרב התלמידים לפני הפעלת התכנית בתחילת כיתה ח'. מבחן נוסף 

הועבר בסוף כיתה ט' אחרי הפעלת התכנית ושוב בסוף כיתה י'.

אחרי  חדשים   18 ברשת  באלימות  במעורבות  מתונה  ירידה  הראו  המחקר  תוצאות 

שהתכנית  אחרי  חודשים   12 נשמרו  לא  אלו  תוצאות  אולם  הופעלה,  שהתכנית 

 .)Cross, Brown, Epstein & Shaw, 2010( 'הסתיימה כאשר התלמידים היו בכיתה י

15. פורטוגל

מחקר שנערך בשנת 2010 בקרב 934 תלמידים בבתי ספר ציבוריים בפורטוגל העלה 

 .)Mora-Merchán, 2010( ש10% ממשתתפי המחקר היו קורבנות לאלימות ברשת

15.1 חקיקה

ופחות על אלימות ברשת. החוק  החוק בפורטוגל שם דגש על פשעים טכנולוגיים 

על  ומתקפות  ולמחשבים  לאתרים  פריצות  מידע,  לליקוט  הקשורים  בפרטים  נוגע 

רשתות מידע. בחוקה של פורטוגל יש התייחסות לנאומי שנאה ברשת ומחוץ לרשת 

בהקשר של שוויון ואי הפליה ולכן, על פי חוק, העונש למי שמבצע זאת הוא בין חצי 

 .)Constitution, Article 13,2 / Penal Code, Article 240,2( שנה ל5 שנים מאסר

הטיפול באלימות ברשת נעשה בשיתוף פעולה בין מספר משרדים ממשלתיים: משרד 

 Safer Internet( החינוך ומשרד המדע והטכנולוגיה באמצעות מרכז אינטרנט בטוח

לאינטרנט  המרכז  באמצעות  ברשת  אלימות  של  מקרים  על  לדווח  ניתן   .)Centre

 APAV – Portuguese Victims( קו חם לקורבנות ,)Safer Internet Centre( בטוח

 IAC- Supporting Children( ברשת  לילדים  חם  וקו   )Support Association

 .)Institute
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15.2 תכניות ממשלתיות ומדיניות

הפורטוגזי  החינוך  משרד  של  תלמידים  בקרב  ברשת  ביטחון  לקידום  יוזמה  ישנה 

בידי  מונה   SeguraNet“  "– בשם  ארגון  בנושא.  לאומית  מדינית  עדיין  אין  אולם 

ונציגים של הארגון  משרד החינוך הפורטוגזי לגשר בין משרד החינוך לבתי הספר 

יש  ספר  לבתי  ברשת.  תלמידים  ביטחון  בנושא  מחוזיות  פעילויות  לקדם  אחראים 

הספר  מבתי  ובחלק  הארגון  שמציע  המניעה  תוכניות  ביישום  אוטונומיה  למעשה 

תכניות אלו מיושמות אולם אינן חובה. עבור מורים ארגון ה- “SeguraNet“ מספק 

חומרים כגון, עלונים ופוסטרים וכן השתלמויות. האתר של הארגון מספק גם משאבים 

ההורים  כיתתיות.  פעילויות  במסגרת  לשלב  שאפשר  ברשת  ומשחקים  טכנולוגיים 

מדיניות  על  חתומים  ואינם  ילדיהם  של  ברשת  לבטיחות  מחויבים  אינם  בפורטוגל 

כלשהי בנושא. ההורים מקבלים מידע בנושא רק אם בית הספר לוקח חלק בפעילות 

לגבי  המדיניות  בנושא.  מידע  מבקשים  בעצמם  ההורים  אם  או   SeguraNet“" של 

השימוש במחשבים קובעת שאין הגבלה על שימוש ברשתות חברתיות במחשבי בית 

הספר וכל בית ספר קובע את המדיניות שלו בנושא. לכול בית ספר יש רכז תקשוב 

אשר אחראי על ביטחון המידע ברשת. 

כמאמץ לאומי למנוע ולהפחית מקרים של אלימות ואלימות ברשת, הושק בפורטוגל 

משחק שנקרא – “Raminhos et al., 2016( “StopBully(. המשחק הוא אינטראקטיבי 

ומשתמש בטכניקה של "טכנולוגיה משכנעת" )Persuasive Technologies(, אשר 

של  תמיכה  כוללת  המשחק  של  האפליקציה  התנהגותי.  לשינוי  לגרום  מיועדת 

12 להתמודד עם מצבים שונים של  10 עד  פסיכולוגים, כדי לעזור לילדים בגילים 

אלימות. קהל היעד של המשחק הוא קורבנות וצופים מן הצד. תפקידים אלו קיימים 

בפרופיל משתמש של השחקן. מסיבות אתיות לא נוצר פרופיל משתמש של בריון 

במשחק. בתחילת המשחק השחקן בוחר פרופיל של קורבן או צופה מן הצד ואת זירת 

מצבו  את  להעריך  צריך  אפיזודה של משחק, השחקן  כל  ואחרי  לפני  ההתרחשות. 

הרגשי. בכל סצנה במשחק, הקורבן או הצופה מן הצד צריך להתמודד עם תרחיש של 

אלימות ולקבל החלטה. לכל החלטה יש השלכות שנבנות באמצעות ציון אשר מורכב 

ההזמנות ששחקן מקבל במשחק.  ומספר  האומץ  מדרגת  החברים במשחק,  ממספר 

הגיע למינימום הנקודות  הוא  גבוהה רק אם  יותר  יכול לעבור לרמת משחק  שחקן 

הנדרש. 

15.3 תוצאות הערכה

הערכת המשחק מתבצעת בשלבים, כאשר בשלב הראשון לפני ההשתתפות במשחק 
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שלהם  המעורבות  מידת  את  לקבוע  היא  שמטרתו  שאלון  ממלאים  המשתתפים 

המשתתפים  השני  בשלב  המשתתפים.  של  האמפתיה  רמת  ואת  אלימות  באירועי 

לוקחים חלק במשחק בגרסת המחשב וממלאים שאלון שני שמתייחס למשחק עצמו 

15 דקות לפני סוף המשחק. אחרי המשחק המשתתפים ממלאים שאלון נוסף שמטרתו 

היא לבדוק שינויים ברמות האמפתיה כתוצאה מהשתתפות במשחק. התוצאות של 

.)Raminhos et al., 2016( שאלוני הערכה אלו עדיין לא פורסמו

16. בלגיה

 1,302 עלה שמתוך  צרפתית  הדוברת  האוכלוסייה  בקרב  בפלנדריה  מסקר שנערך 

לאלימות  קורבנות  היו  כי  דיווחו   )34.2%( משליש  יותר   12-18 בגילים  תלמידים 

 )Walrave, Lenaerts ברשת בעוד ש 21.2% מהמשתתפים הודו כי היו בריונים ברשת

.& De Moor, 2008(

16.1 חקיקה

פשעים  גם  לכלול  כדי  הפלילי  החוק  את   2000 בשנת  עדכן  הבלגי  הפרלמנט 

ברשת  אלימות  למקרי  ופחות  למחשב  לפריצות  בעיקר  מתייחס  הוא  אולם,  ברשת 

שמתייחס  חוק  אין  בהם  אשר  מדינות  של  לרשימה  מצטרפת  בלגיה  שיימינג.  כגון 

ניתן לטפל באלימות ברשת במסגרת חוקים  לאלימות ברשת באופן ספציפי אולם 

אחרים הקיימים כגון, החוק נגד הטרדה )Article 422(, החוק נגד גרימת נזק כתוצאה 

 Article( החוק נגד הונאת תקשורת ,)Article 145( משימוש בתקשורת טכנולוגית

 .)Vandebosch et al., 2012( )Article 448( או החוק נגד השמצות והכפשות )210

16.2 תכניות ממשלתיות ומדיניות

ספר  בתי   .1 חינוך:  של  רשתות  שלוש  יש  מורכבת.  היא  בבלגיה  החינוך  מערכת 

ציבוריים מסובסדים אשר שייכים לקהילות שונות. 2. בתי ספר ציבוריים מסובסדים 

השייכים למחוזות ורשויות מקומיות. 3. בתי ספר פרטיים מסובסדים השייכים לכנסיה 

 The Pupil“  – בשם  מרכזים  קיימים  לפלנדריה(  )השייך  הפלמי  במחוז  הקתולית. 

)Guidance Centres“ )CLB. הם אחראים על הרווחה הנפשית, הכלכלית והחינוכית 

של התלמידים. לכן, מרכזים אלו גם נותנים את התמיכה הנחוצה לתלמידים, מורים 

ופסיכולוגית.  רווחה אישית  ועד  והוראה  והורים בכול התחומים הנדרשים, מלמידה 

 Centre Psycho – בקהילות דוברות צרפתית וגרמנית בבלגיה ישנם מרכזים בשם

)Medical Socio“ )PMS" אשר להם תפקיד דומה. על מדיניות בנושא אלימות בכלל 
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מספקים  לרוב  אשר  השונות  הקהילות  של  החינוך  משרדי  אחראים  בפרט  וברשת 

אולם  הספר  בבתי  תיושם  אלימות  נגד  שמדיניות  מנת  על  וחומרים,  מנחים  קווים 

בתי הספר הם בעלי התפקיד המכריע במניעת אלימות אם ברשת או מחוץ לרשת. 

הגישה המקובלת של בתי הספר היא גישה הוליסטית המערבת את התלמידים וגם את 

הוריהם. מרכזי ה- CLB וה- PMS הם בעלי תפקיד משני בלבד ואמורים לתת תמיכה 

ועזרה לבתי הספר. 

 Vandebosch,( 2006 הסקר הראשון על אלימות ברשת בקנה מידה לאומי נערך בשנת

Van )Cleemput, Mortelmans & Walrave, 2006. סקר זה הוזמן על ידי הממשלה 

שליש  שלפחות  עלה  מהסקר  בפלנדריה.  ספר  בתי   2052 הקיף  הוא  הפלמית 

מהתלמידים בגילים 10-18 נפלו קורבן לאלימות ברשת, בעוד שחמישית מהתלמידים 

שהשתתפו הודו כי היו התוקפים ברשת. סוגי הפגיעות הנפוצים ברשת היו: שליחת 

הודעות פוגעניות דרך הסלולרי, העברה מכוונת של וירוסים למחשב, הפצת שמועות 

 )Vandebosch & Van Cleemput, 2008 (  2008 נוסף שנערך ב  בסלולרי. מחקר 

מעלה שהבריונים ברשת הם לרוב הבריונים גם מחוץ לרשת והוריהם פחות מעורבים 

בפעילות שלהם ברשת. הסיבה הנפוצה ביותר לאלימות ברשת על פי דיווחי התלמידים 

היא נקמה. עוד עולה שמחצית מהקורבנות לאלימות ברשת הפוכים בעצמם לתוקפים 

ברשת. לאור הממצאים המדאיגים, שר החינוך הפלמי החליט להקדיש תשומת לב 

מיוחדת לטיפול בנושא האלימות ברשת. כתוצאה מכך, חולקו עלוני מידע לבתי ספר 

על שמירת הביטחון והפרטיות ברשת. בנוסף פותח קורס און ליין בנושא האלימות 

ברשת. ברמה הפדרלית, המחלקה האחראית על תחום האינטרנט פרסמה דו"ח מצב 

לגבי נושא האלימות ברשת. החידוש בדו"ח זה הוא ההתייחסות להשלכות המשפטיות 

של מעורבות באלימות ברשת בבלגיה. בנוסף, המחלקה הפדרלית של המדינה צירפה 

מנחים להתמודדות עם האלימות  קווים  ותלמידים על  הורים  למורים,  מידע  בדו"ח 

ברשת. עבור משפחות נוצרה ערכה אשר מיועדת למשפחות עם ילדים עד גיל 12. 

הערכה כוללת חוברת עבודה עם פעילויות בנושא אלימות ברשת. 

אינטראקטיבי  משחק  בהכרת  לאומי  מאמץ  הושקע  בבלגיה  גם  לפורטוגל  בדומה 

לתלמידים אשר דרכו ניתן לשנות התנהגויות של צופים מן הצד. הבסיס התאורטי 

למשחק הוא החשיבות שהמחקר מייחס לקבוצת הצופים מן הצד למניעת האלימות 

בכלל וברשת בפרט )Allison & )Bussey, 2016. הגישה בפורטוגל היא הוליסטית 

ודורשת את המעורבות של כול בעלי העניין והם: הורים, מורים, תלמידים ועמיתים. 

“The Friendly ATTAC Project“ שמטרתו   – פותח כחלק מפרויקט בשם  המשחק 
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העלילה  ברשת.  אלימות  של  באירועים  הצד  מן  הצופים  התנהגות  על  להשפיע 

זהה לדפי שנאה שמופצים  והיא   “An Ugly People Page“  - נקראת  של המשחק 

מנת  על   2015 לתוך המשחק לשנת  העתיד  מן  מועבר  חברתיות. השחקן  ברשתות 

לפתור את הבעיה באמצעות שיחה עם תלמידים, מתן חיזוקים חיוביים להתנהגות 

 An – הולמת של צופים מן הצד וסיום מקרה האלימות באמצעות הסרת הדף שנקרא

 ."“Ugly People Page

16.3 תוצאות הערכה

על מנת להעריך את מידת ההצלחה של המשחק בשינוי ההתנהגות של הצופים מן 

הצד, נערך מחקר בקרב 2 בתי ספר במחוז פלנדרס בבלגיה. נערכו 3 מדידות במהלך 

המחקר: מדידה אחת, שבוע לפני הצגת המשחק לתלמידים, מדידה נוספת מיד אחרי 

סיום המשחק ומדידה שלישית ארבעה שבועות אחרי סיום המשחק. המדידות כללו, 

שכיחות  המשתתפים,  של  הסוציו-דמוגרפי  המצב  את  שהעריך  עצמי  דיווח  שאלון 

תופעות של אלימות ברשת והתנהגות של צופים מן הצד. התוצאות הראו השפעה 

חיובית על איכות החיים בכלל ומרכיבים התנהגותיים אולם, לא נמצאה השפעה על 

 .)DeSmet et al., 2018( התנהגות הצופים מן הצד

17. שוויץ

סקר שערכה חברת מייקרוסופט בשנת 2009 ב-10 מדינות אירופאיות העלה שבשוויץ 

)Mora- ברשת  לאלימות  קורבנות  היו  כי  דיווחו   14-18 בגילים  הנוער  מבני   52%

 .Merchán, 2010(

17.1 חקיקה

הפדרלית  המועצה  ברשת.  לאלימות  ספציפי  באופן  המתייחסים  חוקים  אין  בשוויץ 

בשוויץ טוענת בדו"ח שפורסם בשנת 2010 כי אין צורך בחוקים ספציפיים לטיפול 

קיימים.  חוקים  כיון שניתן לטפל באלימות ברשת במסגרת  אלימות ברשת  במקרי 

כגון, החוק נגד השמצה )Article 173(, החוק נגד שמות גנאי )Article 177(, החוק 

 )Van der Hof, Van den )Article 181( או החוק נגד כפיה )Article 180( נגד איומים

 .Berg & Schermer, 2014(

17.2 תכניות ממשלתיות ומדיניות

אשר  לאומי  קמפיין  השיק   ,“Pro Juventute“  – בשם  בשוויץ  הנוער  בני  ארגון 
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הופץ בכול בתי הספר על לוחות מודעות אינטראקטיביים ובערוצי הטלוויזיה. שם 

נוער  בני  קו חם אשר באמצעותו  יש  Stop Cyber“-“Mobbing לארגון   – הקמפיין 

כי  עולה  החם  הקו  והפעלת  הארגון  של  מהנתונים  מצוקה.  בעת  להתקשר  יכולים 

יושמו  יש עליה משמעותית בהתקשרויות לקו החם בנושא אלימות ברשת. בנוסף, 

 Paths – Promoting Alternative Thinking“ – בכול בתי הספר בשוויץ תכנית בשם

 ."Triple-P – Positive Parenting Program“ – ובמקביל תכנית בשם "Strategies

הם  כי   )Wilson & Lipsey, 2007( כיון שישנם עדויות במחקר  נבחרו  תכניות אלו 

יעילות במניעת אלימות בקרב צעירים. הבסיס התאורטי לשימוש ב- “Paths“ הוא 

יעילות התכנית בהגברת המסוגלות החברתית בקרב צעירים  עדויות מהמחקר על 

אשר מפחיתה את הנטייה להתנהגויות של אלימות. 

17.3 תוצאות הערכה

לשם הערכת התכנית נבחרו 1,675 תלמידים בשנתם הראשונה ב 56 בתי ספר יסודיים 

בציריך, שוויץ. לשם הערכת תכנית ה- Triple-P נבחרו 1,235 הורים אשר לקחו חלק 

הייתה   “Paths“ ה-  וההורים תכנית  המורים  דיווח  פי  הורים. על  בתכנית להכשרת 

 “Triple-P“ -יעילה בהפחתת התנהגויות אימפולסיביות ואגרסיביות. אולם לתכנית ה

.)Malti, Ribeaud & Eisner, 2011( לא הייתה השפעה על שינוי התנהגויות תלמידים

סיכום

נכון למועד כתיבת שורות אלה, עדיין אין חקיקה מקיפה או מדיניות אחידה במדינות 

האיחוד האירופי. חקיקה קיימת באיטליה, פורטוגל ובחלק ממדינות ארצות הברית. 

בתי  חיוב  הוא  החקיקה  של  העיקרי  הכיוון  בנושא,  חקיקה  קיימת  שבהם  במדינות 

ספר ליצור מדיניות בנושא האלימות ברשת. רוב המדינות באירופה מתמודדות עם 

תופעת הבריונות ברשת באמצעות החקיקה הפלילית הקיימת. רוב תכניות המניעה 

שהופעלו במדינות השונות התמקדו במתן כלים למורים ולתלמידים כיצד להתמודד 

 Kiva עם האלימות ברשת. ההצלחה הגדולה ביותר היתה בקרב תכניות כגון תכנית

בפינלנד, כאשר הדגש בתכנית היה על מתן כלים לקבוצת הצופים מן הצד וחיזוק 

קבוצה זו כבעלת ההשפעה הרבה ביותר ליצירת שינוי התנהגותי אצל הבריונים. 

יש הטוענים כי האמצעים האפקטיביים ביותר להרתעה מפני אלימות ברשת ותופעת 

תפקיד  ספר  ולבתי  להורים  ספר.  לבתי  הורים  בין  פעולה  בשיתוף  יושגו  השיימינג 

בעל חשיבות מכרעת בהתפתחות הילד. לכן, ללא שיתוף פעולה מצד שני הגורמים 
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יהיה כמעט בלתי אפשרי למדינות ליצור תגובה אפקטיבית לתופעה. קיימת טענה 

למנוע  ביותר  הטובה  בעמדה  נמצאים  אחרים,  סמכות  לבעלי  בהשוואה  הורים,  כי 

ילדיהם ולתמוך  יכולתם לטפח את  אלימות ברשת עוד לפני שהתחילה, באמצעות 

בהם. מאחר ולטכנולוגיה תפקיד כה חשוב בביצוע ובצמיחת אלימות ברשת, הורים 

ידי  ועל  בטכנולוגיה  השימוש  על  פיקוח  ידי  על  התופעה  בהפחתת  לעזור  יכולים 

פתוחה  תקשורת  ולאינטרנט.  סלולאריים  למכשירים  נוער  בני  של  הגישה  הגבלת 

בין הורים ובני נוער על הסיכונים שבאלימות ברשת היא הכרחית למניעת התופעה. 

בנוסף לכך, גם לבתי הספר תפקיד חשוב במניעה ובהרתעה מפני אלימות ברשת. 

לבתי ספר יש יכולת להרתיע תלמידים שהיו מעורבים באלימות ברשת בשטח בית 

הספר וגם מחוץ לכותלי בית הספר. על כן, בתי ספר צריכים לפעול באמצעות יוזמות 

ההורים  את  והן  התלמידים  את  לחנך  ביותר  הטובה  בעמדה  שהם  משום  חינוכיות, 

בנוסף, לבתי ספר יש חובה ואחריות כחלק  לשימוש בטוח באינטרנט ובטכנולוגיה. 

מהמדיניות למאבק באלימות ברשת, להעביר למורים ולצוות בית הספר מידע וכלים 

במסגרת השתלמויות בית ספריות. מצד אחד נדרשת גישה הוליסטית אשר מערבת 

מדיניות משלו  תהיה  ספר  בית  רצוי שלכול  שני,  ומצד  הספר  בית  קהילת  כול  את 

אשר מתאימה לצרכים ולאקלים הייחודי של בית הספר. ישנם מחקרים שאף הגדילו 

והדגישו את הצורך בהכנסת נושא הטיפול באלימות ברשת לתוך תכנית הלימודים 

 .)Brown & Cassidy, 2006(
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