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 מבוא

, וטמונות בו סכנות,  וכמו בעולם האמיתי גם בו יש פינות אפלות,האינטרנט הוא עולם ומלואו

התמכרות לשוטטות ו, אתרי הימורים, פורנוגרפייםאתרים , ביניהן נוכל למנות את חדרי השיחות

הקדשת זמן בלתי פרופורציונלית , בריחה מהמציאות:  כל המשתמע מכךל עבעולם הוירטואלי

 .'וכו

 ה שלושיםמאיגוד האינטרנט הישראלי קיימ, על פי מסמך שהוכן על ידי צביה אלגלי ונאוה גלעד

 . תכנים לא ראויים שהגולש נחשף אליהם. 2 .סכנה מצד גורמים עוינים. 1: סוגי סכנות ברשת

 )2005ידיעות אחרונות , מוסף אינטרנט. (פרסום באינטרנט ושיווק אגריסיבי. 3

או בכלל לא לבקר , אט או קבוצות דיון' להכנס לחדרי צבני נועראם היה אפשר לאסור על  

 אינה אפשרות כזאת ,אבל כידוע. אולי היינו בוחרים באפשרות זו, באתרים מסויימים באינטרנט

ללמדם את חוקי , בני הנוערומה שנותר לנו הוא לנסות לבקר את הפעילות של , ברת ביצוע

 .  מפני הסכנות האורבות בו ובעיקר כיצד להתגונן בו כיצד להתנהג, המרחב הזה

מים המידע הבלתי ,  וההנאה מהשיטוט בועשיר ומרתק האינטרנט הוא עולם , של ענייןתמציתו

 חלק מתופעת האינטרנט והאטרקטיביות שלה .השיחות היא בלתי נגמרתמ מהמשחקים ו,סופי

ראש היחידה לשילוב הטכנולוגיה , אבינועם בן זאבעל פי דבריו של  . זה עולם הזהויות הבדויות

לא זו בלבד , בהרצאה שנשא בכנס איגוד האינטרנט הישראלי, בחינוך במכללת אורנים

 .הן אפילו עומדות להיכנס אל העולם שמחוץ למחשב, לכות להיעלםשהדמויות הבדויות אינן הו

לא מעט מאנשי המסיכה כותבים על הלבטים  .חיי המסיכה מלווים רבים מאוד מגולשי האינטרנט

קשה להתחרות עם האטרקטיביות ? ובעצם מדוע לא. הם חוששים מאכזבות; שלהם מפני הזיהוי

לסיכום הוא . ים מאוד לחיים על פי הפנטזיותחיי מסכה קרוב. של החיים מאחורי מסיכות

יש לנו נפש מספיק רחבה כדי שתוכל להכיל גם חיים מזוהים מלאים וגם חיי מסיכה :"אומר

 ."מלאים

 . נפיק ממנו את המירבהבה ומאחר שכך , הוא עובדה קיימת!האינטרנט פה, והעיקר

. אט' והיא חדרי הצ,כולן שבעיני היא החמורה מ,בחרתי להתמקד באחת הסכנות, בחוברת זו

 כיצד ,"אט'חדרי צ" בדיוק הםמה , יטבחלקה הראשון של החוברת בחרתי לתת רקע תיאור

 פרק .  מדעיות ממחקרים שנערכו בנושאהעובדות משהו מן הולהביא בפני הקורא , התפתחו

, וטטים'קהילת המצ.  בגיל ההתבגרותבני הנוערעוסק בקבוצות בני הגיל ומשמעותן לנוסף 

חשובה אט 'ההשתתפות בחדרי צ,  מעבר לסכנות,ולכןמהווה כיום קבוצה חברתית לכל דבר 

נך לשימוש לחויותר מכך קיים הכרח  חשוב להבין את הצורך לפיכך,  תקינה בעולמנולהתפתחות

 .נכון ונבון בכלי זה
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ת ובעיקר להעלו, פעילויות שמטרתן להבין את החוקים זו מוצעות למדריך בפנימיהבחוברת 

 .הסכנות האורבות ברשת בצד היתרונות הרבים בשימוש בהלמודעות את כל 

 .בסוף החוברת תמצאו נספח עם קטעי עיתונות ומאמרים בנושא

 

 )אט'צ(תקשורת סינכרונית 

 והם יכולים להחליף מידע או ,זמני בין אנשים במקומות שונים-בתקשורת סינכרונית נוצר קשר בו

אחד : "אם נסווג את שרותי התקשורת לקטגוריות שונות. ת טלפוןלשוחח בזמן אמיתי כמו בשיח

, שיחת ועידה" (רבים לרבים"או ) למשל הרצאה" (אחד  לרבים) "שיחת טלפון או מכתב" (לאחד

-טכנולוגיית ה". רבים לרבים"נמצא שקבוצות השיח שייכות לקטגוריית )  'ישיבה וכו, שיח-רב

CMC Computer Mediated Communication)  (אם במכתב או בשיחת . מציעה משהו חדש

הסגנון הנהוג . זה אינו קייםצורך הרי כאן ,  כלשהיטלפון דרושה איזושהי הכרות מוקדמת

 ).Collins & Berge, 1993( של כתיבה ושיחת טלפון שילוב מאופיין כ CMCבשיחות 

טיבית בין שני באינטרנט יש אפשרות להחלפת מסרים בזמן אמיתי בצורה של שיחה אינטראק

או במעין שיחת ועידה , מול מסך מחשב ברגע נתון, משתמשים הנמצאים כל אחד במקום אחר

,  אשר כל אחד מהם יושב בביתו, שיח משתתפים משתמשים רבים-ברב". שיח-רב"בה מתקיים 

 ). 1998, יוידאלי'צ(מתחבר לאינטרנט ונכנס לאותו ערוץ 

  Jarkkoידי- על1986המקורית נכתבה ב) IRC )Internet Relay Chat אט'צתוכנת ה

Oikarinenמעניקים ) הערוצים(חדרי השיחה .  סטודנט למדעי המחשב באוניברסיטה בפינלנד

אך ,  הוא כייף ולעיתים גם מענייןאט'צ: "אך כפי שהתבטא משתמש אחד, אשלייה של אינטימיות

, דנט" (ידי ילדים-נשלט בעיקר עלבשל העובדה שאינו בטוח לשימוש ו, לעולם לא יהיה כלי רציני

לא מניחה מגע פיזי בין  אט'צ-תוכנת ה). 149'  עמ1997, תמרי-רייט ורוזנבאום-רודנברג

 ,היא מעודדת תקשורת בין אנשים שמעולם לא התראו, המתקשרים לפני אירוע השיח או אחריו

שני על סמך וכנראה גם לעולם לא יהיו בסיטואציה שתאפשר להם לבסס את הידע אחד על ה

גרמו למשתמשים לפתח מתודות למילוי ' הבעות פנים וכו, העדר רמזים חברתיים. נוכחות פיזית

. חיבוקים ונשיקות, שליחת צעקות ממוחשבות, התפתחה שפה חלופית לביטויי צחוק. החסר

 .יכולת הקלדה מהירה ותגובות מהירות ושנונות הן תכונות חשובות למשתמש

 כי המשתתפים מתייחסים אל Reid)  ,1991( מציינת אליזבת ריד ,טא'במחקר שערכה על הצ

המדיום כאל מגרש משחקים בו הם חופשיים לערוך ניסויים בצורות שונות של תקשורת וייצוג 

לאתגר נורמות חברתיות ולאפשר לכל , אט יוצרת מקום בו ניתן לממש פנטזיות'תוכנת  הצ. עצמי

 . לעיתיםים היבטים שבנסיבות הרגילות מודחק, יותואחד להתנסות בהיבטים שונים של איש
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 שהשימוש הנפוץ , נמצא9-17 מכון גיאוקרטוגרפיה בקרב בני י"ע 2005במחקר שנערך בינואר 

 40%. נוער גולשים באינטרנט-בנימילדים ומה 85%: אט'הנוער הוא הצ-ביותר בקרב בני

עוד  .ם שהיכירו דרך האינטרנט נוהגים להפגש עם אנשי15%מתכתבים עם אנשים לא מוכרים ו

כי הבנים מחוברים , מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך על ידי אחרונהלערך נעולה מסקר ש

תלמידים מחטיבת הביניים ומבתי ספר  1,250בסקר השתתפו . יותר לאינטרנט מאשר הבנות

.  מהבנות79.1% מהבנים מחוברים לאינטרנט לעומת 89.6%מתוצאות הסקר עולה כי . תיכוניים

ובאיזו ,  תלמידים מודעים לסכנות שבאינטרנט, אם בכלל, באיזו מידה, בין השאר,הסקר גם בדק

 מהתלמידים מוכנים 34%:  הנתונים שהתקבלו מעוררים דאגה.מידה הם נוקטים אמצעי זהירות

  כי, מהתלמידים ציינו38% .כירו במהלך גלישה באינטרנטלהפגש פנים אל פנים עם זרים שה

 מתוך קבוצה זו 17%. אף שהוריהם אוסרים זאת עליהם, הם משוטטים באתרי סקס והימורים

 שהם עושים , אמרו12%ו,  פעם בשבוע9% .גולשים באתרים אלו לעיתים רחוקות כי הם ,ציינו

 כי פעם בשבוע הם שולחים ברשת פרטים , מהתלמידים העידו20%. זאת כמעט בכל יום

 שאחת לשבוע הם מתכתבים , אמרו31% .שלהם או של חבריהם תמונות  הכוללים,אישיים

 מהתלמידים 41% . שהם עושים זאת לעיתים רחוקות, אמרו42% .ברשת עם אנשים לא מוכרים

 שהם מקבלים , אמרו29% . כי מידי פעם הם חשים צורך להשתמש ברשת בשם בדוי,ציינו

 מקרים שהם מרגישים צורך להתלונן  כי יש, ציינו21% . שגורמות להם אי נוחות,אט תגובות'בצ

 כניסהמאפשרים  40% . מוסמך על הטרדה או על פגיעה ברשתבפני גורם

 .זרים לאנשים שלהם גם I,C,Q  ל

כי זהו מדיום ממכר וברגע שמתחברים לרשת מאבדים את , אט מגלים'צ-אנשים המתנסים ב

 שלא ,יחסים חברתיים, ותמעידים על איבוד שעות שינה יקר, סיפורי מתמכרים. תחושת הזמן

 מבקרה). 1997, דנט ועמיתיה(הגיעו לכלל מפגש פנים אל פנים וחוסר עניין בנושאים אחרים 

ורוב המשתתפים ,  נושאי השיחות דלים למדי,הנוער גבוה- כי אחוז בני,בחדרי השיחות יתרשם

יחה הפומבית אינה  כי הש,בחדרי שיחה רבים ניתן להבחין. באים כדי ליצור הכרויות לא מחייבות

מתקיימת ברובה בשעות הפעילות . ורוב הפעילות מתרחשת בחדרים פרטיים, מתקיימת כלל

 ).רדלר. (הלילה ובחופשות מלימודים

 
 אנונימיות כמאפיין מרכזי של שיחה סינכרונית 

  מכך וכתוצאה, דבר המוביל לבחירת כינוי, אט יש לציין שם משתמש כלשהו'בעת ההתחברות לצ

הכינוי הוא כרטיס הביקור של המשתתף ולעיתים . אנונימיתהופכת להיות תפות בשיחה ההשת

 האנונימיות מזמנת אפשרות בריחה .המיועדת למשוך תשומת לב הוא בעל משמעות מיוחדת

אנשים מסויימים מעודדת האנונימיות , בנוסף". אני אידיאלי"מהתרבות ומהגוף ויצירת , מהשפה
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 Reid(בצורה קולנית , לעיתים אלימות, גת דעות לא מקובלות כבמה להצאט'צלהשתמש ב

אטים התייחס נער  הנוהג להשתתף בשיחות אלו לגורם 'בדיון על תרבות השיחה בצ). 1991

 :האנונימיות

, יש אומרים שהאנונימיות ממנה נהנים משתתפי השיחות היא החלק הטוב בפעילות זו "
האנונימיות מאפשרת לך לשמור . עדה או מראהאין מקום לדעות קדומות ואפלייה על רקע 

, מצד שני....או לחשוף, על כך שלא ידעו עליך דבר יותר ממה שאתה מעוניין להציג
ואני חייב לציין כי קיים פוטנציאל , כתוצאה מהאנונימיות אני לא יודע בדיוק עם מי אני מדבר

 Hanson, 1994". (יותרמת האנונימיות יוצרת בע. גבוה לפשע ולפעילות לא אתית ברשת
 ).35' עמ

 

שיתוף פעולה רב יותר בסביבה נטולת סימנים ורמזים חברתיים מתבטא באנונימיות  היתרון ב

, חסרי ביטחון וביישנים,  שקטיםאנשים. לעיתים מדכאים כל שיתוף פעולה, שבהיותם קיימים

מעכבות ועשוייה  משחררת אט'צאנונימיות ב. יכולים להתבטא ללא מורא וללא חשש מביקורת

, משוחררים מנוכחותם הפיזית של השותפים. חיוביים ושליליים כאחד, להעלות רגשות עזים

 הטקסט על המסך חסר ייחודיות ואינו .והן להיות יותר עצמך, החופש ניתן הן להיות מי שאינך

, היעדרות הסימנים החברתיים מזמנת תקשורת דמוקרטית, מרמז על המסתתר מאחוריו

כמות שגיאות הכתיב  , נות ליצירת סטיגמות מופחתת ומצטמצמת לרמת השימוש בשפהוההזדמ

אשר אמרה כי בחיים , אטים'חיזוק לכך נמצא בדבריה של משתתפת קבועה בצ. ואיכות התכנים

 :האמיתיים  היא

. מאוד שקטה בסביבת אנשים שאיני מכירה ובמידת מה אף בסביבת אנשים מוכריםאני  "
" כישורי הדיבור שלי איומים ואני מגמגמת, ולמרות היותי אינטליגנטית, מאוד ביישנית

)world 2000 (Internet  
 

 :עוד אמרה. כושר ביטוי וביטחון עצמי, היא בעלת שנינות רבה, ברשת לעומת זאת

יש  בי פחד מסיטואציות . אני משתמשת ברשת להיות האדם שתמיד רציתי להיות "
 ).62' עמ" (לחשוש כי עם הכתיבה אני מסתדרת נהדרכאן איני צריכה ... חברתיות

 

מסבירים גם את תופעת , יתרונות אלו שמזמנת האנונימיות, קיים גם צד שני למטבע, אולם

ללא הסביבה הפיזית שבמפגש פנים אל פנים במסגרת . ההתנהגות חסרת המעצורים ברשת

וכן קביעות ההודעות , ענההמאפשרת התמתנות המ, ללא מחיצת הזמן, חוקים חברתיים ברורים

 היותעלולים המשתתפים ל,  ללא כל אלה,)אלא אם מוקלטת(שאיננה אפשרית בשיחה רגילה 

 כאשר ההשלכות להפרתן אינן ,היכולת להעמיד את הנורמות הנהוגות במבחן. משוחררי רסן

 כי אם גם להתנהגות אנטי חברתית, גורמת לא רק לרמה גבוהה של חשיפה אישית, מיידיות

, צעקות, קללות: שפרושו התנהגות מילולית בלתי מרוסנת כגון) Flaming(כולל שילהוב 

במחקר שבדק קשר . 'העברת ביקורת חריפה וכו, לחץ לא דמוקרטי על קבלת החלטות, עלבונות
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כי כאשר , נמצא) Collins,1992(בין רמת הריסון בהתבטאות מילולית והעדר רמזים חברתיים 

כאשר . ומאופקת, נשלטת, ההתנהגות נוטה להיות מתחשבת בזולת, ולטיםהרמזים החברתיים ב

 הסיבה לכך .תוביל האנונימיות להתנהגות שאינה מתחשבת באחרים, הרמזים החברתיים דלים

התנהגותם הופכת . היא השתחררות אנשים מדאגה שמה יותירו רושם רע על אחרים, כנראה

 & Smilowitz, Compton(במחקר אחר . חברתיתופחות רגישה , אימפולסיבית, קיצונית יותר

Flint, in: Collins ( המבוסס על ניסויו שלAshכי לחריג נוח יותר , מתברר,  בהשפעה חברתית

סברו ובונסול  'צ. שם הוא חש חופשי מלחץ הרוב ומשוחרר לבטא את דעותיו, בסביבת הרשת

)Chesebro & Bonsol, in: Collins (אל להפחתת תחושת האחריות של אט פוטנצי'טענו כי לצ

המשתתף כלפי האחרים כתוצאה מכך שכל מה שהמשתתף  יודע  על האחר זה מה שמופיע על 

 .המסך

  קבוצות שיח
. פי מידת פעילות הגומלין בין חבריה-אחת ההגדרות היא על. הגדרות שונות" קבוצה"למושג 

 שיש ביניהם , קבוצה כיחידיםהגדיר) 1991, וינר-וייס ולוי:  בתוךHomans, 1950(הומאנס 

לקיים תקשורת בקבוצה ומספרם מאפשר לכל חבר , משך תקופה מסויימתבקשרים תכופים 

שיכולה , אישית-מדגישה את התקשורת הבין, הגדרה זו. בלתי אמצעית עם כל שאר החברים

 . רגשית וכדומה, פיזית, להיות מילולית

 לדיון בנושאים חברתיים המעניינים בני נוערלקבוצות שיח יכולות להוות פתרון מהנה ומגרה 

 . אותם

ומסתמכת על שורה , הגיל ערך מיוחד-ההתבגרות יש לקבוצת בני-כי בגיל, טוענת) 1994(מירז 

כי לגיל זה , טען) 1994מתוך מירז (אריקסון . של פסיכולוגים העוסקים בגיל ההתבגרות

סמילנסקי . ם שונים והתנסויות חברתיותהתנסות בתפקידי, בניית זהות אישית: תפקידים אחדים

. הכרת העצמי והגדרת המיקום החברתי: מגדיר בתהליך ההתבגרות שתי מטרות) מתוך מירז(

כדי המתבגר זקוק לקבוצת השווים . הגיל עוזרת במידה רבה להשגת מטרות אלו-קבוצת בני

שיתוף . שוואה אליהםבעוד הוא מעריך את עצמו בה, הם משקפים לו מיהו. שיהוו לו מעין מראה

קבוצת . כאילו הוא עצמו שותף פעיל בחוויות הזולת, בחוויות מאפשר למתבגר התנסות דמיונית

הקבוצה מטפחת מיומנויות . השווים מאפשרת אוורור רגשות ומשמשת תמיכה למתבגר

אישיות להתמודדות -משפרת מיומנויות בין, ועוזרת למתבגר להביע רגשות באופן בונה, תקשורת

כי קבוצת השווים היא מקום , עוד הוא טוען. עם סמכות ועם השינויים העוברים עליו בגיל זה

. תגובותיהם כנות ואמיתיות והמשוב המתקבל פחות מאיים, בטוח יחסית לחשיפה עצמית

הדגיש את החשיבות העליונה של שיתוף פעולה , )1981, אקרמן ולזרוביץ, מתוך שרן(ה 'פיאז



     

 

7

על ידי עימות .  שלוותהמשחרר את הילד מן האגוצנטרי, כי זהו אמצעי, וטעןבין בני אותו גיל 

 . דעותיו עם דעות חבריו יפתח הילד פרספקטיבה רחבה יותר ותתפתח האובייקטיביות שלו

הבחינו בין שיח אורייני , במחקר הבודק את אופיו של שיח קבוצה, )1997(קולקה -פלד ובלום

א שיח המתמקד בנושא ובמסר יותר מאשר ביחסי המשתתפים או שיח אורייני הו. לשיח דיאלוגי

בדיאלוג יש מפגש רצוני בין . דיאלוג הוא ארוע שיח השומר על כללי שיתוף פעולה. באופן הדיבור

בשיח .  כאשר תרומתו של כל משתתף מקבלת מעמד שווה לתרומת המשתתפים האחרים,שווים

 .אמיתייכול להיבנות דיאלוג , דרך הרשת, וירטואלי

 אטים'חדרי צ
  ישנם הרבה מאוד סוגי.  אחת הפעילויות המלהיבות ביותרהיאאטים 'חדרי צההשתתפות ב

 אך אין לו יכולת ,ובחלקם יש מנחה המוביל את המשתתפים,  בחלקם השיחות חופשיות.אטים'צ

 . לשלוט בשיחות ובתכנים

המנחה יכול . באותו חדר כל מי ששוהה ךמסהכל מה שמוקלד למחשב נראה באופן מיידי על 

אשר שימשה , על תופעה נוספת אנו למדים מעדותה של דרורה ברוק. לפעול רק בדיעבד

אט ותפקידה היה ' שניהלה חדרי צ,י חברה ישראלית"היא נשכרה ע. אטרית פרובוקטיבית'כצ

) מוחא כפיים(כמו קלאפר . מישהו שייצור אקשן, אטים/'לדאוג שתהיה פעילות בחדרי הצ

פרקול (יתעקש וידבר , שגם אם אחרים לא מדברים אליו, מישהו עקשן מספיק. צרטיםבקונ

מספר לכאשר משתתף אינו רוצה שיראו את דבריו הוא יכול להציע למשתתף אחר או ). 2002

את השיחה שנערכת בחדרים הפרטיים  אין לאף משתתף יכולת , משתתפים לעבור לחדר פרטי

 .לראות אם לא הוזמן

 אפשר לראות שכל אחד יכול להכנס אך יש :אט של תפוז'א לדף כניסה לחדר צלהלן דוגמ

 .להרשם
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 :כל מי שנכנס לחדרי השיחה מקבל הוראות מקדימות ואזהרות מפי מנהלי החדרים בזו הלשון

 

 לב  אילו שמות בוחרים-שימו.  ושל נענעmsnאטים של 'לפניכם עוד דוגמאות של  צ

 .המשתמשים ומה שמות חדרי השיחה שאפשר להכנס אליהם
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 לקסיקון אינטרנט קצר
 

 . השם המקובל והנפוץ לעולם הווירטואלי.אינטרנט

 .מיועדת בעיקר לקשר עם אנשים ברשת, ים תוכנת מסרים מיידי.)Odigo (אודיגו

 .חיבור לרשת וגלישה בה. )Online (אונליין

 .ט שאינה קשורה לנושא החדר' הודעה בצ.)Of topic (אוף טופיק

 . מחוץ לחיבור או גלישה ברשת.)Ofline (אופליין

 . אט שהודעותיו אינן מתקבלות על ידי משתתף אחר' משתתף בצ.)Ignor (איגנור

 . ומסר בודד, וכן כתובת דואר אלקטרוני, הדואר האלקטרוני  ל"דֹוֶא: בעברית .)E-mail (לִאיֵמיי

 .ט שאחרים אינם יכולים לזהות שהוא מחובר' משתתף בצ.)Invisable (אינוויזיבל

 . על עצמו-icq מידע שמחזיק משתמש ב.)Info (ִאיְנפֹו

פותחה בישראל . כירים זה את זה תוכנת מסרים מיידיים בין גולשים המ.)I.C.Q (אייסיקיו

 ".איציק"וכינויה 
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, סמיילים: גם.  סימנים גרפיים ואחרים המייצגים תגובה ראשונית.)Emoticon (ֵאמֹוִטיקֹון

 .פרצופונים

 . טים' גינוי כולל לשפה האופיינית לצ.)S.M.S (אסית-אמ-אס

 . רצועת פרסום העולה בעת הגלישה באתרי אינטרנט.באנר

 .אינטרנט מתעדכן של כותביומן . בלוג

 . כותב יומן אינטרנט.בלוגר

  .ט'מסר הפותח דיון בפורום או בצ. הודעה
 .  פליימינג,  שיח אלקטרוני נסער היוצא משליטה.)Flaming (התלהמות

 . ט' המקום הדיגיטלי בו קבוצת משתתפים מנהלת צ.חדר

 . תגובה על מאמר בעיתון מקוון)Talkback (טוקבק

 .טים או מאמרים מקוונים'אדם המרבה להגיב על צ .טוקבקיסט

 . נושא הדיון בחדר.)topic (טופיק

 .לשוחח ברשת, ט’להשתתף בצ. וטט'לצ

 . תוכנת מסרים מיידיים.)(Masenger ר'מסנג

 . הודעה אלקטרונית.מסר

 . דואר זבל. )Spam (ספאם
 .ט' הודעה הבאה בעקבות הודעה מובילה בצ.Post) (פוסט

 .  קבוצת דיון בנושא מוגדר.)Forum (פורום

 .  דף המאפשר כניסה למיגוון רחב של אתרי משנה.Portal)  (פורטל

 . תוכנת אבטחה .)Firewall (פיירוול

ללא אחסון , שיחה חופשית ברשת בין משתתפים אלמונים, או בעברית שיחון .Chat) (ט'צ

 .המסרים

 .טרנטקבוצת אנשים המקיימת מערכת קשר מורכבת באינ. קהילה
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 מה נעשה עד היום כדי למנוע פגיעה
 

הנסיונות . ונעשים כל העתנסיונות  נעשו יםוטט' והמציםנוער הגולשבני כדי למזער את הפגיעה ב

בתחום של פיתוח , מתמקדים בתחום של תוכניות חינוכיות העוסקות בהקניית כללי התנהגות

 .וטט'יהוי המצמכשיר לזפיתוח  ,ובתחום של חומרה, תוכנות סינון

  "קווים חמים"
 שמטרתה להילחם " קווים חמים", מיליון דולר 60בהיקף של  תוכנית האיחוד האירופי השיק

 , זו תוכנית המשך .על ילדים מפני פורנוגרפיה וגזענות באינטרנטולהגן  ברשת בפשיעה

ר הקווים  יוגדל מספ,במסגרת הפרויקט החדש. פוגעניים  להורים לדווח על תכניםתהמאפשר

הקווים .  פעילות להגברת המודעות בקרב הורים וילדיםתקייםות תמומן טכנולוגיית סינון, החמים

עזרו למשטרה לחשוף רשתות של , האיחוד האירופי ובאיסלנד  מדינות18-הפועלים ב, החמים

 המבצע - בני אדם 90שהגיע לקו החם בספרד הביא למעצרם של  טיפ,  לדוגמא. פדופילים

 )מאמר מקורי באנגלית: ראה נספח (.פדופילים במדינה  ביותר נגד רשתהגדול

 )10.2.2005אתיקה ונוער מחשבים ,  מידענות:מתוך יום עיון בנושא" רויטרס"ידיעה של סוכנות (
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 גלאי לגיל הגולש
:  מאמר על פיתוח חדש של חברה ישראלית, במוסף המחשבים בעיתון הארץ, לאחרונה פורסם

 ייצרה אבטיפוס של מכשיר המסוגל לזהות אם משתמש הוא i-Matureחברת . גולשגלאי לגיל ה

 .י סריקת העצםמבוגר או ילד לפ

 אם משתמש ברשת הוא ילד או , המאפשרת לוודא,חברת אבטחה ישראלית בוחנת טכנולוגיה

המערכת בודקת את גילו של המשתמש על ידי מכשיר אולטרה סאונד קטן המתחבר . מבוגר

 .  ומוודא את גילו של המשתמשלמחשב

המשתמש רק צריך להניח את אצבעו על המכשיר שסורק את העצם ובודק כתריסר מאפיינים 

. צל מבוגריםאצל ילדים מאשר איותר שקטנה , ובין היתר את כמות הסידן בעצם, ביומטרים

הוא פחות שימושי לקביעת גילם של , מכיוון שהמכשיר לא יכול לקבוע את גיל המשתמש במדוייק

ועל כן הוא יכול לשמש למניעת כניסת ילדים מתחת לגיל . מתבגרים בסוף שנות העשרה לחייהם

 i-Matureל חברת "מנכ, כך אמר שמואל לוין,  לאתרי מבוגרים המשתמשים בטכנולוגיה14

אך היא ציינה כי המטרה אליה היא , החברה לא גילתה מה רמת הדיוק של המכשיר. שראליתהי

 . 18 ומבוגרים מעל 13 בזיהוי ילדים מתחת לגיל 100%שואפת היא 

 

המובילה בתחום , RSA Securityהחברה ייצרה כבר אבטיפוס למכשיר בשיתוף עם חברת 

מזהות את החששות המתלווים לשימוש שתי החברות "לווין אמר כי . טכנולוגיות הזיהוי

באינטרנט ומצפות לפיתרון שיעניק את הכוח לילדים בכדי שיוכלו להגן על עצמם מפני אתרים 

 ".עם תוכן לא הולם ופדופילים

המחיר אליו שואפות שתי .  לתוכויתחבר למחשב חיצונית או להיות מובנתהמערכת יכולה לה

) 2005( להשלים את עיצוב המוצר עד יוני יםווחברה מקב.  למערכת דולר25החברות הוא 

בתי ספר ושדות ,  לשווק אותו לשימוש במחשבים במקומות ציבוריים כמו ספריותיםומתכוונ

 . תעופה

 )13/02/05מוסף קפטן אינטרנט עיתון הארץ (
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 א לפעילויות מבו
 

לאפשר להם ו, נות לחניכים הרגלי גלישה נכוניםנועד להק, המוגש בפרק זה,  אוסף הפעילויות

 .יטוט' תוך כדי צ שנתקלים בהם אופיניים  של ארועיםהדמיהלהתנסות במצבים שונים על ידי 

צדדים השונים הטובים והלא טובים של העולם  את המודעות ל דרך ארועים אלהלהעלות

נתנת להם האפשרות לבנות לעצמם כללים ועל ידי כך לחזק את תחושת הביטחון  .רטואליהוי

 .  בבית בעצםשלהם בשליטה בעולם בו הם מרגישים

 חשוב .  השונות בפעילויותשיעזור לכםחומר רקע   תמצאו,בנספחים המצורפים בסוף החוברת

 . םלקרוא אות
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 טרנט אני והאינ-בחן את עצמך :  פתיחה 1 פעילות
 

פרק העוסק באתיקה ב, הלקוח מאתר האינטרנט של מינהל חברה ונוער, להלן דוגמת שאלון

זו גם ההזדמנות של המדריך לקבל .  השאלון בודק את הרגלי הגלישה של הנערים.ואינטרנט

 .תמונת מצב על הרגלי הגלישה של חניכיו

 הפעילות
ת התנהגויות הגלישה של מדגמים הלומדים א" חוקרים"או " סוקרים"להפעיל את החניכים כ

. למידה והפקת מסקנות, שונים של בני גילם ולהשתמש בממצאים כטקסט מוצא לדיאלוג

 ).ערנות לסיכונים ועוד, תחומי עניין, גילאים שונים, השוואת מגדריות(

 .בהתאם לקבוצה איתה עובדים, אפשר לשנות שאלות או להוסיף

 .דריך ינתח את התשובות ויציגם לקבוצההמ, ים ימלאו את השאלוןחניכאחרי שה

 .אפשר לקיים דיון על התוצאות

                                                                              :דוגמא לשאלון הבודק הרגלי גלישה באינטרנט

  ?באיזו תדירות אתה גולש באינטרנט .1

  לעתים רחוקותא

  פעם בשבועב

  וםכל יג

  ?האם קיבלת פעם דואר אלקטרוני ממישהו שאינך מכיר. 2

  אף פעם לאא

 .קיבלתי פרסומות. כןב

  .קיבלתי מכתב שרשרת. כןג

  קיבלתי מכתב מסוג  אחר. כןד

  ?האם קיבלת פעם דואר אלקטרוני מעליב או מרגיז . 3

 אף פעם לאא

 פעם אחתב

 יותר משלוש פעמיםג

  ?טים' משתתף בצהאם אתה . 4

 בכלל לאא

 פעם ביום לפחותב

 עד שלוש פעמים בשבועג
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  ?ט בצורה מעליבה'האם פנו אליך פעם בצ. 5

 אף פעם לאא

  פעם אחתב

 יותר משלוש פעמיםג

עמך קשר לא דרך    האם מישהו באינטרנט ביקש פרטים אישיים שלך כדי ליצור . 6
  ?האינטרנט

 . ממני פרטים אישייםאף פעם לא ביקשוא

 .אך לא נוצר בינינו קשר. כןב

 .כן ונוצר בינינו קשרג

  ?בעיניך " לא ראויים"איזה אחוז מבני הנוער לדעתך גולשים לאתרים  . 7
  כלל לאא

 מעטיםב

  רוב בני הנוערג

 כולםד

  ?האם נפגעת מווירוס דרך האינטרנט . 8

 סיםדרך קבצים שהיו בהם וירו. כןא

 .באמצעות דואר אלקטרוני. כןב

  ICQ   דרך. כןג

 אף פעם לאד

  ?האם שמעת על בני נוער שחדרו למערכות ממוחשבות . 9

  .הכרתי אישית בני נוער כאלה. כןא

  .קראתי על כך בעיתון. כןב

 .שמעתי מחברים. כןג

 .לא הכרתיד

  ?ושבותמה עושים בני נוער שחודרים למערכות ממח . 10

  .לא עושים כלוםא

  .משנים תכנים של אתרים וקבציםב

  .אוספים מידע מצונזרג

  .מפיצים מידע משלהם באתר או בקבציםד

  .עושים פעולות גניבה או מירמהה

  עושים דברים אחרים ו
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  ?האם אתה מעתיק קובצי מוזיקה מהאינטרנט . 11

  בכלל לאא

  לעתים קרובותב

   תים רחוקותלעג

  האם כאשר מורידים קבצים מהאינטרנט צריך לבדוק . 12

  ?אם יש עליהם זכויות יוצרים א

 כןב

 לאג

כמה בני נוער מעתיקים לדעתך קובצי מוסיקה  שהיוצרים או המפיקים לא נתנו  . 13
  ?רשות להפיצם באינטרנט

  מעטיםא

  כחצי מבני הנוערב

  רוב בני הנוערג

  כולםד

  ?כמה בני נוער לדעתך מעתיקים עבודות לבית הספר . 14

  ?האינטרנט ומציגים אותן כאילו היו שלהםא

  מעטיםב

  כחצי מבני הנוערג

  רוב בני הנוערד

  כולםה

  ?האם נתקלת באתרים גזעניים . 15

 כןא

 לאב

  ?מה לדעתך צריך לעשות כשנתקלים באתר גזעני . 16

  רוס אותולהא

  לשלוח וירוסים למפעיליוב

  לפנות למפעילי הרשתות כדי שלא יאפשרו לאתר לפעולג

 .וגם אי אפשר לעשות כלום, לא צריך לעשות כלוםד

 .לצאת ממנו מידה

 להקים אתר אחר הקורא לסובלנות ו
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  :ניתוח התוצאות

 .              כ בכל מחשב"בד המצויה  Exelאפשר לנתח את התוצאות תוך שימוש  בתוכנת 

 :  על פי הדוגמא הבאה, או באופן ידני

 טבלה לניתוח תוצאות השאלון
 תשובות                                                                                  

 ז והד גבא שאלות  

        ?באיזו תדירות אתה גולש באינטרנט .1

         ?בלת פעם דואר אלקטרוני ממישהו שאינך מכירהאם קי. 2

         ?האם קיבלת פעם דואר אלקטרוני מעליב או מרגיז. 3

         ?טים'האם אתה משתתף בצ. 4

         ?ט בצורה מעליבה'האם פנו אליך פעם בצ. 5

האם מישהו באינטרנט ביקש פרטים אישיים שלך כדי  .6
  ?ך  האינטרנטעמך קשר לא דר  ליצור

       

 לא ראויים"איזה אחוז מבני הנוער לדעתך גולשים לאתרים  .7

"?  

       

        האם נפגעת מווירוס דרך האינטרנט. 8

         ?האם שמעת על בני נוער שחדרו למערכות ממוחשבות . 9

        ?מה עושים בני נוער שחודרים למערכות ממחושבות. 10

         ? מעתיק קובצי מוזיקה מהאינטרנטהאם אתה. 11

         האם כאשר מורידים קבצים מהאינטרנט צריך לבדוק. 12

         ?כמה בני נוער מעתיקים לדעתך קובצי מוסיקה . 13

        כמה בני נוער לדעתך מעתיקים עבודות לבית הספר. 14

         ?האם נתקלת באתרים גזעניים . 15

        ?דעתך צריך לעשות כשנתקלים באתר גזענימה ל. 16
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 כללי התנהגות: 2פעילות 
 .התנהגות באינטרנט כללישתי רשימות בנושא ת ולהלן מצורפ

  .לרגל החופש הגדול Ynet פורסמה באתר הראשונה

 .וטטים ברשת' דיברות למצעשר וכוללת ת"אמישל רשת השניה פורסמה באתר 

 :1אפשרות 
 .י בנושא הסכנות באינטרנטלקיים דיון כלל

אטים 'ולהטיל עליהם לחבר רשימת כללי התנהגות  בחדרי הצ, לחלק את הנערים לקבוצות

 .ובאינטרנט בכלל

 . ולהשוות בין מה שכתבו לרשימה הנתונה,לבסוף להראות להם את הכללים שברשימה להלן

 :2אפשרות 
 .  רשימות הכללים למשתתפים שתילחלק את

 .להוריד או להוסיף כללים חדשים, לשנות כללים, וצותלדון בכללים בקב

 
  ynetרשימת הכללים מאתר  .1
 

 למשתמשכללים 

יטוט אתם עשויים להאמין שפגשתם את ' למרות שלאחר חמש שעות צ.אל תמהרו לתת אמון

בשום אופן . בחורה אינם מי שהם טוענים שהינם/ייתכן מאוד שאותו בחור, נסיכת החלומות/אביר

 .סור פרטים מזהים אודותיכם בשלב ההיכרות הראשוניאין למ

מומלץ למסור את .  כלל זה נכון גם לגבי בחורים.לעולם אין למסור את מספר הטלפון בבית

לא מדובר בהיכרות של (רק לאחר היכרות מסוימת עם האדם בצד השני , מספר הטלפון הסלולרי

מסירת פרטים מזהים נוספים גם לאחר המעבר לשיחה בסלולר אין למהר ב). חמש שעות

 .אודותיכם

 

רצוי . ט או בטלפון' שימו לב לכל סימן חשוד בדברי האדם בצד השני בצ.סימכו על חושיכם

הקשיבו לקול של בן זוגכם . להאריך בשיחות הטלפון עם הצד השני ולא למהר להיפגש

 . ת רעותיש לנתק קשר כאשר התחושה מבשר. הווירטואלי והקשיבו לתחושות הבטן שלכם

גלו , מחנכיםאם אתם לא חשים בנוח ליידע את ה.  או חברים לפני כל פגישהמחנכיםידעו את ה

והתייעצו , ם להיפגש עם החבר הווירטואלי החדש שלכםכלחבר שאתם סומכים עליו את כוונת
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בקשו מהם להתקשר אליכם במהלך , או חבר לפני צאתכם לפגישהמחנכים ידעו את ה. אתו

 .כדאי אפילו שחבר יתלווה אליכם.  לבדוק מה מצבכםכדי, הפגישה

כמו בתי קפה שאתם יודעים שהם , קיבעו פגישות רק במקומות ציבוריים. להפגש במקום ציבורי

  .מלאים בבני אדם

 .טטים ברשת' הדיברות למצעשרת פורסמו  "באתר של רשת אמי. 2
 

 איך לא ליפול ברשת
 
לא ! ם אישיים לאדם שאיתו אתם משוחחים באינטרנטאל תמסרו פרטי, אבל לעולם,  לעולם.א

 .וכמעט לעולם לא טלפון, לא שם המוסד שבו אתם לומדים, כתובת

 

לעיתים , גם אם הכל נראה בסדר.  דעו כי לעולם אינכם יודעים עם מי באמת אתם מדברים.ב

 .כצעיר או אף כצעירה קרובות זהו מבוגר המציג את עצמו

 

 .טטים יש לא מעט סוטים מסוגים שונים'י בין המצ כ, זכרו כהנחת מוצא.ג

 

, במיוחד כאשר הדבר נעשה בתחילת השיחה,  כאשר הינכם מקבלים מסרים בעלי אופי מיני.ד

 .בחלק ניכר מן המקרים אי ניתוק מיידי יכול להסתיים בפגיעה בכם. נתקו את הקשר

 

 . היזהרו ממקרים בהם המשוחח עימכם מתפאר ביכולתו הכלכלית.ה

 

התיעצו , ים כי מדובר בבן גילכםחגם אם הינכם בטו,  אם יצרתם קשר עם אדם אחר באינטרנט.ו

הדבר  .שתפו אותו בנושא). מורה, מדריך, אחים, הורים(חים בו  טעל כך עם מבוגר שאתם בו

 .יכול למנוע מכם להסחף בצורה שלא תבחינו בפרטים שידים

 

גם אם שלחו . פגישה עם אדם שהכרתם באינטרנטאתם חייבים לעשות זאת במיוחד לפני .  ז

אין לכם דרך להיות בטוחים שזהו אכן צילום אמיתי של האדם , לכם תמונה בדואר אלקטרוני

 .לצד השני שאחרים יודעים על פגישתכם דאגו להודיע, ששוחחתם איתו

 

 אך ורק וקיימו אותה. אל תגיעו לפגישה לבד, אם אתם נפגשים עם אדם שהכרתם באינטרנט. ח

 .במקום ציבורי
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ואפילו כאלה של בני , טים רבים יש חדרים או ערוצים נפרדים לצעירים דתיים' באתרי צ.ט

שהמשוחח עימכם הוא אכן מה שהוא מציג את , אבל האמת היא שאין שום דרך לודא, עקיבא

 .זכרו זאת בכל רגע. עצמו

 

 כאשר אתם חשים שהם נסחפים ,הםהטילו ספק באוזני.   העבירו את הכללים הללו לחבריכם.י

יתכן שתצילו אותם מפגיעתם של ! זכרו  .ט'או מאבדים את חוש הביקורת בעקבות היכרות בצ

 .טיפוסים מפוקפקים

 עולם חדש :3פעילות 

 . 2000 החלה את פעילותה בינואר - אנשים למען שימוש נבון באינטרנט -ב "עמותת אשנ

שפעות החיוביות והשליליות שיש לשימוש באינטרנט על ייעודה הוא קידום מודעות הציבור לה
 החברה 

 il.org.eshnav-amutat.www://http/. וקידום שימוש נבון וחיובי ברשת, ועל ערכיה

 .פרטים נוספים אפשר לראות בנספח

 
 :ב"מתוך כנס היסוד של עמותת אשנ

 
מדאיג אותי כאזרח לראות כיצד החברה הישראלית ,  דבר אחריותר מכל..."

שבו ניתנת לאנשים שמרגישים את , גולשת בקצב מסחרר אל תוך ממד חדש
היכולת לפגוש בני אדם אחרים ולעולל , עצמם חפים מכל מחויבות לאיזה קוד ערכי

  ."להם כרצונם
 

ב לתפקיד "ד של עמותת אשנשנבחר בכנס היסו, עיתונאי ובונה אתרים, אומר שמואל מאירי
 .המזכיר והדובר

 
היית יודע שבכל פעם , שער בנפשך כמה החיים במדינה היו מוזרים לו למשל"

אתה עתיד לפגוש בהמוני בני אדם שפניהם עטויות , שאתה יוצא אל הרחוב
מוסיף מאירי הרהור , "מסיכות ואין לך שום דרך לזהות אותם או לעמוד על טיבם

 יכול למצוא את עצמך מוקף פתאום בחבורה של תע נתון הייבכל רג", מודאג
מספרים לכל מי שעומד , חרפות וגידופים, באין מפריע, אנשים שמטיחים בך

ובזכות האנונימיות המוחלטת גם , סביבך סיפורים שלא היו ולא נבראו אודותיך
מרגישים את עצמם מספיק מוגנים כדי לנסות ולהציץ לתוך תיק המסמכים שאתה 

להשחית את כל התעודות החשובות לך ואולי גם לגזול ממך את כרטיס , נושא
 ".האשראי
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 :תיופעילול הצעות שלוש
 

להמשיך את התאור של המדינה  מחלקים את הקטע לנערים ומבקשים מהם. 1

  .על פי רצונם, הדמיונית הזו

ספרת או מ, אפשר לעשות זאת בקבוצות  כשבסיכום כל קבוצה מקריאה את מה שכתבה

 .על דיוניה

, לתאר את העולם הוירטואלי בו הם נוהגים לשוטט , משימה החניכיםמטילים על .2

 .כמדינה דמיונית

 .אפשר לעשות זאת בקבוצות או כיחידים

 פעילות יצירתית . 3

 'דבק וכו, צבעים, עתונים, ניירות, להכין בריסטולים

 או של דמות וירטואלית המדינה השל, פסל וכדומה, ציור, 'קולאזעל הנערים יהיה להכין 

   .של אזרח במדינה זוכלשהי 

 .לחטט בתיק שלך, לגעת, לדבר, ליצור מסכות, להמחיז את הקטע. 4

 .לסיום לשבת ולדבר על ההרגשה שהיתה לכם בסיטואציה זו

 נשף מסכות: 4פעילות 

, בהתבגרנובנו  וגם זה נפסק אצל רו-אם בחיים שמחוץ לאינטרנט אנחנו מתחפשים רק בפורים "
באינטרנט לא צריך . ואפילו כמה פעמים ביום, הרי שברשת יש לנו אפשרות להתחפש כל יום

, אטים והפורומים'בעולם של הצ. גם לא צריך איפור מיוחד, מחסן תלבושות כדי להחליף דמויות
ה מגילו  שנ20 יכול להשיל 60בן , תימניה יכולה להפוך לבלונדינית, ה יכול להפוך לאורן'יענקל

, בלי לזוז מהכסא, את כל זה אפשר לעשות מול המחשב. או להפך, ודניאל יכול להפוך לדניאלה
 .)2002, פרקול שרית( "בכוחות המחשבה ובמצב הרוח המתאים, מצוידים במקלדת

 
ביודעין או שלא , משתתף במשחק המסיכות המקוון הזה, אפילו מי שאינו רוצה להתחפש ממש

עם כניסתנו אל הקרנבל הגדול , או כובע פורימי מצחיק, כה סמלית על העינייםכמו מסי. ביודעין

 . או תמונה אטרקטיבית/ו, אנחנו לרוב עוטים כינוי מחמיא, אטים/'של עולם הצ

 פעילויותאפשרויות ל
 :'אפשרות א

 .וכדומה, צבעי איפור, פאות, אביזרים, חלקי בגדים, ושות שונותיש להכין תחפ

מרגע זה ועד סיום המפגש הנער המחופש . ם יתחפש לדמות שתייצג אותוכל אחד מהחניכי

 .נער שיתחפש לנערה: לדוגמא. יתנהג כפי שאותה דמות מתנהגת
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 :'אפשרות ב

במשך הפעילות הנערים . כל אחד יקח מסיכה ויסתתר מאחוריה. להכין מסכות לכיסוי הפנים

 .אינם מזוהים ומציגים עצמם כדמות אותה הם בחרו

 'ות גאפשר

 . מכין לעצמו מסיכה אשר מאחוריה יוכל להסתתרחניךכל . מחלקים חומרי יצירה

כולם מסתובבים בחדר מאחורי המסכות ובשינוי קולם הם . חניך אחד עומד במרכז החדר

, כלומר, באופן אמיתי, כל זה מכל הלב, תמיכה וחיזוקים, אומרים לו מילים טובות, מחמיאים לו

 .ונותיו האמיתיות ומדגישים את מה שטוב בומתייחסים לחניך ולתכ

 :מסכמים בשיחה

 .כמה טוב להשמיע דברים נעימים, כמה טוב לשמוע דברים נעימים? מה זה עשה לי

 ?לגדף ולהשמיץ, מה היה קורה אם היו בוחרים להשמיע דברים לא נעימים

 ?האם קרה לי פעם שהייתי במצב כזה

 ?ה אני עושה במקרה כזהמ? אט'האם זה קרה לי אי פעם בחדרי צ
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  ומשמעותם כינויים:5פעילות 

 או במשך השבוע , או בזמן ההתכנסות, במשך זמן קצוב שיוחלט עליו,החניכים מתבקשים

ולנתח את המשמעות של הכינויים , אטים' לאסוף כינויים של משתתפים בצ,לקראת ההתכנסות

 .םומה מסתתר מאחוריה? מה הם מסמלים? מדוע נבחרו, והשמות

 :לדוגמא
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 ס בליך"ביפעילות שנערכה בהרעיון לקוח מ( זהירות פיתוי וירטואלי :6פעילות 
 )גן-ברמת

 .לפני פעילות זו כדאי שהמדריך יקרא את הנספחים הנוגעים לעניין הרצח של הנער אופיר נחום
 

זהירות פיתוי : "ב"מעוז מעמותת אשנ-תיעוד השיחות לקוח ממצגת שהכינה טל בר
 ".ירטואליו

 
 . המכונה סאלי, המחבלת הפלשתינאיתואופיר נחום שנערכו בין אטים 'צמ םקטעילקבוצה להביא 

 .וטטים ולהכניס שמות אחרים'למחוק את שמות המצ

  הדמויות הןמי ? ומתיהיכן נערכה השיחה: להציג את הקטעים לנערים ולבקש מהם לנחש

 ? ררת בהם השיחהאילו רגשות מעו? ןמה מינ, ןמה גיל, המשוחחות

 ואינה מעוררת שום של בני עשרה מאוהביםתמימה הרעיון הוא שהשיחה מצטיירת כשיחה 

 .פחד

יש להדגיש את העניין שאין שום אפשרות לדעת מי מסתתר מאחורי , לאחר הפעילותבשיחה 

 .'היכן הם וכו, הדוברים

 .אפשר גם להמחיז את השיחה* 

 תיעוד השיחות בין השניים
  14.1.01',  יום א

בבקשה אל . נדבר היום ואני מקווה שאתה מגיע ביום רביעי, אופיר, אני מתגעגעת אליך: סאלי•

 . בבקשה, אני רוצה שתהיה איתי, תגיד לא

  15.1.01', יום ב

 . אני עצובה, לא התקשרת: סאלי•

, יעיאבל אני עדיין מתכוון לבוא ביום רב, אני מניח ששכחתי. אני מצטער שלא התקשרתי: אופיר•

 . אני מתגעגע אליך

 . אופיר, אני מתגעגעת אליך: סאלי•

 . אבל אני אראה אותך ביום רביעי בבוקר, גם אני מתגעגע: אופיר•

 . אופיר, אני מאד שמחה שאתה תבוא: סאלי•

 , אבל אני עדיין מתכוון לבוא ביום רביעי, אני מניח ששכחתי.  אני מצטער שלא התקשרתי:אופיר

 . אני מתגעגע אליך

 . אופיר, אני מתגעגעת אליך: סאלי•

 . אבל אני אראה אותך ביום רביעי בבוקר, גם אני מתגעגע: אופיר•

 . אופיר, אני מאד שמחה שאתה תבוא: סאלי•
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 . גם אני שמח: אופיר•

 ? מתי תעזוב את אשקלון: סאלי•

 . בשבע וחצי בבוקר: אופיר•

 ? באוטובוס או במונית, איך תבוא, cool: סאלי•

 ? ודעת במקרה כמה עולה מונית מתל אביב לירושליםאת י: אופיר•

 ? יש לך כסף. אבל תוכל להשיג גם במאה חמישים,  שקלים בערך200: סאלי•

 . אני לא חושב: אופיר•

 ? אתה צריך כסף: סאלי•

 . אבל לא יכול לבקש ממך, אני צריך: אופיר•

 ? כמה אתה צריך, זה בסדר: סאלי•

 .  כסף כדי לחזור לאשקלוןאני לא יודע אם יש לי מספיק: אופיר•

היא תהיה איתנו , אני אחזיר אותך במכונית של חברה שלי לתל אביב, אמרתי לך כבר: סאלי•

 . כי אני מפחדת לנסוע לבד בלילה, וזה בסדר

 . אני צריך לחזור כבר בצהריים: אופיר•

 ? איך: סאלי•

 . ימוםמקס, אני בא בבוקר וחייב להיות בחזרה באשקלון עד חמש בערב: אופיר•

כי זה עדיין , אני אביא אותך לבד בחזרה, אבל אם אתה לא יכול אחרת, חמש זה מוקדם: סאלי•

 . מוקדם מידי בשבילי בשביל לנסוע לבד

 ? מתי את גומרת לעבוד ביום רביעי: אופיר•

, אני חייבת ללכת עכשיו, יקירי. אני חושבת שאני אקח יום חופש כדי שנוכל להיות ביחד: אופיר•

 . יהיה לי חלום טוב עליך, קשר אליך מחר בשלוש ואחכה לך ביום רביעיאני את

 . אוהב אותך, או קיי: אופיר•

 . להתראות, גם אני אוהבת אותך: סאלי•

אני כבר מתגעגע , אני לא יכול להגיד לך להתראות: אופיר•

 . אליך

אתה לא יודע כמה אני מחכה לך ביום . אופיר, גם אני: סאלי•

 .  חייבים להיפרד עכשיואבל אנחנו, רביעי

 ביי : אופיר•

 . אוהבת אותך יקירי: סאלי•
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 קטעי שיחה: 7פעילות 

 .להכין כרטיסיות עם קטעי שיחה

 .  כל זוג ימחיז את הקטע שנפל בחלקו. אפשר לחלק את החניכים לזוגות

 . לנהוגראויל וכיצד " נוהגים במקרה הנמשתתפיםבעקבות ההמחזה יתנהל דיון כיצד היו ה

 
 :אפשר להכין עוד כדוגמתן, קטעי שיחהכרטיסיות עם דוגמאות ל

משפטים בכתב יד   ןלהוסיף עליהלגזור וניתן , ות לכרטיסיותת ריקות תבניומצורפ ,12בנספח 

 .ידי הוספת תיבת טקסטפי רצונכם או לעשות זאת  במחשב על שונים על 

 : עושים זאת כך

 .paste  וcopyעל ידי , ים אותה לדף חדש מסמנים את הכרטיסיה ומעתיק wordנכנסים ל .1

פותחים תיבת טקסט ממקמים אותה על הכרטיסיה וכותבים את המשפטים המתאימים  .2

 . לכם

 

 :עם משפטיםמוכנות רטיסיות להלן אוסף כ
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 משחקי הדמיה: 8פעילות 

הנערים ינתחו את סיפורי . המחנך יציג בפני הקבוצה סיפורי מקרים שקרא או שמע עליהם

 .המקרים יחד עם המחנך

כ לנערים אחרים כאשר יש להם בעיות "המחנך יכול  לספר על סיטואציה של נערים שפונים בד

 . כביכול בשם חברו, ו לתאר מקרה שנער פונהא. עם המחנכים שלהם

אפשר לאתר עם הנערים כתובות של אנשים שיוכלו לעזור להם במקרה והם לא ירצו , לסיכום

 ). קרובי משפחה, מורים, יועצים, למשל(לפנות למחנכים 
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 קוד ציטוט: 9פעילות 
 

 החינוךמשרד , י השרות הפסיכולוגי יעוצי"לקוח מאתר של משטרת ישראל הוכן ע

kishuri/linked_files/al/informatic/kehilot/uploaded_files/il.12k.amalnet.kehilot://http
pdf.4m 

 

 . באינטרנט" וטיט'התנהגות צ"ליצור קוד החניכים יקבלו הוראה 

למיין מצבי גלישה על פי שלושה   ו אפשר להשתמש  בדימוי דגלים על סוכת המציל,לדוגמא

 :דגלים

 

 . גלישה בטוחה-גל לבן ד

 

 . רמזי סכנה- דגל אדום

 . גלישה מסוכנת ואסורה–דגל שחור 

 

יזה דגל א" :ולשאול, להלן "התנהגויות גלישה"רשימת אפשר לתת לחניכים את , בשלב ראשון

 "?תניפו על כל אחת מהן

 .בת לא מוכרים/התכתבות עם בן .1

 .מסירת כתובת ומספר טלפון של בית .2

 .ה  שהכרתי ברשת/שיחת טלפון עם החבר .3

 .מסירת מספר כרטיס האשראי של ההורים .4

 ).כינוי. (שימוש בשם דמיוני .5

 .חברה שהכרתי ברשת/ קביעת פגישה עם החבר .6

 .כניסה לאתרים מומלצים .7

 .מכירה/עם חברים שאני מכירהתכתבות  .8

 .יטוט'כאשר חשים באי נוחות בצ) מישהו מהמשפחה, ה/חבר(שיתוף מישהו נוסף  .9

 .ועלבונות במהלך השיחה, קללות, שימוש בגסויות .10

  

 ולהתאים,  עוד התנהגויות גלישהףהוסי לויתבקשו, יתחלקו החניכים לקבוצות, בשלב שני

 .להם דגלים
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  משפט לאינטרנט:10פעילות 
 ?האם נגד ומה אפשר לעשות, האם אנחנו בעד, פעילות זו יערך משפט ציבורי לאינטרנטב

  : יש להכין חומר רקע לפעילות

טקסטים העוסקים ביתרונות ובצד הטוב והחשוב של ו, טקסטים העוסקים בסכנות האינטרנט

 .המדיה

 כדאי .אבל כדאי לתת לחניכים לחפש בכוחות עצמם חומר נוסף. יש חומר רב בנספחים

 ,כך גם יכנסו לאוירה. כדי שהחניכים יוכלו להתכונן כראוי, להתארגן לפעילות זו כשבועיים מראש

 . שיאיהווהויום המשפט 

 

 .מורה לייעוץ ולהדרכה/ כל קבוצה תלווה במדריך:ארבעהקבוצה תתחלק ל

 .קבוצת המתנגדים לאינטרנט .1

 .קבוצת התומכים באינטרנט .2

 .קבוצת השופטים .3

 .הקהל .4

לחפש חומר כל קבוצה יהיה על  , בפרק זמן זה. ים ינתנו שבועיים כדי להתכונן למשפטלחניכ

 . ולהכין את טיעוניה

 .כדאי שהמחנכים ילוו את הקבוצות ויעזרו בהכנה

, מצד אחד) התומכים(הסנגוריה  , המשפט יתנהל בחדר גדול שיסודר כמו בית משפט

פטים סביב שולחן מכוסה מפה וישתמשו במרכז ישבו השו. מצד שני) המתנגדים(הקטגוריה 

 .סדר הדובריםוהוא שיחליט על , אחד החניכים יהיה השופט הראשי  . בפטיש עץ

כדאי להזמין קבוצות נוספות . הקהל ישב על כסאות מסודרים בשורות מול שולחן השופט

 .כקהל על מנת להגביר את העניין

תהיה זכות הצבעה ואף הוא ישתתף  קהללאבל גם . השופטים הם אלו שיכריעו בעד או נגד

  .בהכרעה

 

 .להצבת המצלמה יש אפקט של חשיבות ושל רצינות. מומלץ לצלם בוידאו את כל הארוע

 :שימושים אפשריים לסרט
 .הקרנה תוך ניתוח התפקוד של המשתתפים .א

 .בית ספר כולל אלה שלא נכחו באירוע/הקרנה במעגל סגור לכל הפנימיה .ב

 .ר ושליחתם להוריםקלטות עם החומ שיכפול .ג
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 משמרות האינטרנט: 11פעילות 
 .ונאמני אינטרנט,  להפוך למנהלי חדרים: המטרה

 . קבוצות3מחלקים את הקבוצה ל 

 .הגולשים: קבוצה ראשונה

 .נאמני אינטרנט: קבוצה שניה

 .בנוסף מתמנה אחד התלמידים למנהל  חדר

י "אולי ע(,  ים ופתיחת חדרים חדשיםכולל פרסום שמות חדר, אט'יה של צהדמהרעיון הוא לנהל 

החניכים יפנו לחדר שמעניין אותם ויוכלו לצאת בכל רגע ) הכנת שלטים עם שמות החדרים

השיחות יתנהלו . אפשר יהיה לפתוח חדר פרטי אליו הכניסה תהיה מוגבלת.  ולעבור לחדר אחר

 .אט'הל הצומעל כולם יפקח מנ. בכל חדר יהיה נוכח נאמן אינטרנט. באופן חופשי

להעיר למי שצריך ולחסום את , עליו לעקוב אחר השיחות . תפקידו של המנהל לפקח על השיחות

 .מי שאינו עומד בנורמות ההתנהגות שהוחלט עליהן בקביעת כללי התנהגות ברשת

נאמני האינטרנט אמורים לעזור למנהל ולהוות את הכתובת הראשונה אליה יפנו לעזרה הגולשים 

הם אמורים לפנות למנהל גם . שלא בנוח כתוצאה מהתנהגות גולשים אחריםהחשים עצמם 

 .מיוזמתם אם משהו לא נראה להם 

 :אפשרות נוספת
אט  מקומי 'אפשר לפתוח צ, אם יש רשת מקומית

 .החיפעילות כ וולנהל
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  הגדרת גבולות : 21 פעילות
 

 כניסה אפשראליו לא נו) ים חיצוניולעית(הגבול הנו גבול פנימי .  לכל אחד מאיתנו הגבול שלו

  .לאף אחד
 .פיזייםהו, רגשייםה,   הנפשיים- הרעיון הוא לבדוק ולשרטט את הגבולות הפנימיים והחיצוניים

 ?מהו הגבול שלך: כל חניך מקבל דף עליו הוא רושם כותרת

 :יהיו הנושאים הבאים אליהם יהיה עליו להתייחסבדף 

ומה אתה , לך להרגיש שהוא עבר את הגבול שלךמה יגרום ,כשמישהו משוחח איתך .1

 ?עושה בנידון

ומה ? מה יגרום לך להרגיש שאתה עברת את הגבולות שלו, כשאתה משוחח עם מישהו .2

 ?אתה עושה בנידון

 עד איפה תרשה לעצמך להפתח ובתקשורת –חבר , מדריך, מחנך, תקשורת עם הורה .3

  ?עם מי
 )'אלימות וכו, דרמה, מתח(? איזה סוג של ספר לא תקרא .4

 )'אלימות וכו, דרמה, מתח(? באיזה סוג של סרט לא תצפה .5

, כאשר תרגיש שהוא מגיע למקומות פנימיים שלך, האם תצא מסרט באמצע הצפיה .6

 ?מדוע
 ?מה יגרום לך להתנתק מהשיחה, אט' כאשר אתה בצ-באינטרנט  .7

 ?מה יגרום לך להמשיך ולשוחח, אט' כאשר אתה בצ-באינטרנט  .8

 

 לות פיזייםבדיקת גבו
 .מתחלקים לזוגות

 .לאט מתקרבים,לאט. תחילה עומדים במרחק מסויים אחד מול השני

מתי בן הזוג חוצה את הגבולות שלך ומה אתה עושה בקשר . בודקים מתי הקירבה מפריעה

 .אפשר להחליף בין הזוגות ולבדוק מה קורה עם בני זוג אחרים .לכך

 

 שיחה בקבוצה
 :מספר נושאים לשיחה

 ?מתי אני מוכן לותר על הגבולות שלי .1

 :מציעים לכם את הדברים הבאים

המדריך יכול להוסיף עוד (, בגדים יפים, כסף, חיוך, אמפטיה, הבנה, מילה טובה, חום, חיבוק

 ).כראות עיניו
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ולהסכים שיעברו את , מה מבין דברים אלה יגרום לכם לותר על שמירת הגבולות שלכם

 .הגבול

ובין , ןלהעמיק בהתאם ליחסים בינו לבין הקבוצה, ח שיחה על כל סעיףהמדריך יכול לפת

 .החניכים לבין עצמם

 .תסמן גבולות אישיים לכל משתתףותבנה , גם שיחה שאינה מעמיקה! לב-שימו

 

  בפנים ובחוץ. 2    

 אט'אתה משוחח בצ:     הסיטואציה

 ?מה אתה מוכן לחשוף, מה אתה מוכן לספר?     מה אתה מוכן להוציא לאור על עצמך

 .מה לא תחשוף אף פעם, על מה אתה לא מוכן לדבר

מה לא ? מה אני משאיר לעצמי: ובסוף מדברים על כך בקבוצה, כל חניך מכין לו רשימה

 . אחשוף ובאילו מקרים כן אחשוף
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 תפזורת מושגים מעולם האינטרנט: 31פעילות 
 
 ט נ ר ט נ י א צ ח ז ב
 ב ה י ע ח ו פ נ א נ ל
 מ צ פ ל מ י ק ר ר כ א
 נ ת ש ר נ ח ע ק ג א י
 ג ל ג ע ו כ ג ו ל י מ
 ל ג ו ג ע ג ה ב ט ג י
 ד א ש ר ח ט א צ ק נ י
 פ ל ס ק י ב מ ש פ ו ל
 ו ח פ א פ ו ו ס י ר ל
 ר ת א י ו א א ר נ  ח
 ט פ מ נ ש ד ל ן ש 'ג ק
 ל ד ב פ ב ש ה מ ז כ ר
 ש א ו ו ח ק ר ד י ס ש
 א ק ב ק ו ט ו ז ע ה ז
 

 :הגדרות
 .השם המקובל והנפוץ לעולם ווירטואלי .1

 .מערכת לתקשורת מבוססי מחשב כדי לאפשר שיתוף משאבים .2

 .מנוע המבצע חיפוש מאגרי נתונים של מנועים אחרים .3

 .או אוסף אחר של מידע המאוחסן בדיסק ומזוהה כיחידה באמצעות שם ייחודי, מסמך .4

 .בין משתתפים אלמוניםשיחה חופשית ברשת  .5

 .ט שהודעותיו אינן מתקבלות על ידי  משתתף אחר'משתתף בצ .6

 .מנוע חיפוש בשם זה .7

 .דואר זבל .8

 .   על עצמו i c q -מידע שמחזיק משתמש ב .9

 .רצועת פרסום שעולה לחלון בשעת גלישה .10

 .מכתב באינטרנט .11

 תוכנת גלישה .12

 .טים או למאמרים מקוונים'אדם המרבה להגיב לצ .13

 .רים מידייםתוכנת מס .14

 .דף המאפשר כניסה למגוון רחב של אתרי משנה .15
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 פתרון תפזורת מושגים מעולם האינטרנט

 
 ט נ ר ט נ י א צ ח ז ב
 ב ה י ע ח ו פ נ א נ ל
 מ צ פ ל מ י ק ר ר כ א
 נ ת ש ר נ ח ע ק ג א י
 ג ל ג ע ו כ ג ו ל י מ
 ל ג ו ג ע ג ה ב ט ג י
 ד א ש ר ח ט א צ ק נ י
 פ ל ס ק י ב מ ש פ ו ל
 ו ח פ א פ ו ו ס י ר ל
 ר ת א י ו א א ר נ  ח
 ט פ מ נ ש ד ל ן ש 'ג ק
 ל ד ב פ ב ש ה מ ז כ ר
 ש א ו ו ח ק ר ד י ס ש
 א ק ב ק ו ט ו ז ע ה ז
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 1נספח 
  ט' בצ14תלאותיה של בת 

 
מיקה , הבטיח להביא חבר" מיכאל"? טים באינטרנט' שנכנסת לצ14מה קורה לילדה בת 

ורק צדיק אחד שלח אותה לשחות בבריכה או ,  יחד עם בנה- הציעה שלישיה 35-בת ה
 יש מקום לדאגה. לקרוא ספר

 אריאנה מלמד
 
 

משועממת מתחילת החופש ',  חבוגרת כיתה, 14קראתי לעצמי אנאבל לי והייתי בת 

שתיים שלוש שגיאות כתיב אופייניות ואפילו , למקרה הצורך היו לי גם תחביבים מוכנים .הגדול

אלא שלא . הייתי אומרת שעופר שכטר שולט, ואם היו שואלים. בתעודה האחרונה רשימת ציונים

 .שאלו

הנושא את הכותרת , כלט פתוח ונגיש ל'לבדו בחדר צ, רוצה לדעת מיכאל, "?בת כמה את"

מכנס . "מה אני לובשת ומיד הוא רוצה לדעת, אני אומרת לו, "14בת . "IOL-ב, "קטנטנה ילדה"

ובשאלה השלישית כבר , בסך הכל' בוגרת כיתה ח, אומרת לו אנאבל, "ינס קצר וחולצת בטן'ג

 .תבע לדעת אם יש לי ניסיון עם גברים

אף אחת מהן לא . ל פרש לפניה שלל של אפשרויותמיכא. היתממה אנאבל" ?למה אתה מתכוון"

שבפעם , אחר כך הבטיח לה שכאשר ייפגשו זה יהיה כל כך בסבבה. לפרסום בעמוד זה ראויה

  .שלו ושניהם יעשו לאנאבל נורא נעים הבאה הוא יביא חבר

  

 קטנה עם עור מתוח

בחדר הכניסה יש לה כבר . וואלה. ואנאבל מתיישבת באתר אחר, כדור קטן נגד בחילה, קפה 

אם את יודעת למה ",  ונשוי שמחפש ריגושים38אחד שקורא לעצמו גלעד והוא בן , שני מחזרים

 .גלעד מתנדב. אבל שיסביר, אנאבל אומרת שהיא לא כל כך יודעת". אני מתכוון

, ככה הוא אוהב. קטנה כזאת, עם עור כזה מתוח, הוא אומר שהוא צריך אחת כזאת חלקה 

הוא אומר שאם . הוא מציע לה פגישה כבר למחרת. אנאבל שומעת. מרגשת אותו ואשתו לא

ושזה מדליק אותו לחשוב על כך שתהיה לו שרמוטה , יתמוך בה כספית יהיה ביניהם קשר הוא

 .קטנה רק שלו

 שמציע לה להיפגש 27בן " חתיך הורס"אנאבל מתמרנת כמיטב יכולת ההקלדה שלי בינו לבין 

הוא תובע לדעת בדיוק כיצד . שם יעשו את זה כי הוא חם אש, "כוכב נולד"ב, בסבבה בניצנים

והאם כבר אחזה בין ידיה איבר מין , צבעי הלבנים המועדפים עליה מהם, נראה החזה שלה

 . הגיעה תשע דקות נדרשו עד שהשאלה. גברי
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א משום שאנאבל ל, קצת באכזבה, אחר כך הציע שבינתיים יאוננו קצת ביחד מול המסך 

, עוד אמר". אמא החרימה לי את הפלאפון"לקיום שיחת סקס בטלפון שלה בתואנה ש נעתרה

 .שאם היא לא יודעת לאונן כמו שצריך הוא ילמד אותה

 ?האם המשטרה מגזימה

 אותה הכיר בחדר 15 כחשוד בבעילת קטינה בת 40-בראשית השבוע נעצר איתמר באן בן ה 

נו המקרה היחיד שבו באן מצא קטינה משוטטת המשטרה חוששת שזה אי. באינטרנט ט'צ

  .לה קורים חזקים שנמשכו משם אל העולם האמיתי במרחבי הרשת וטווה

כולם הורים לילדים , שעות ספורות אחרי המעצר השתתפתי בשיחת סלון עם קבוצה של זוגות

, ריךשאפשר לסמוך על הילדים שלא יגיעו לאן שלא צ, שטענו שהמשטרה מגזימה, העשרה בגיל

 . הם לא יגבילו את ילדיהם בשימוש, ולא, להציב שוטרים באינטרנט שאי אפשר

וסיפרתי להם על מפגשים מחרידים שהיו לי , טענתי לעומתם ,אבל אין לכם מושג מה קורה שם

כך , הפדופילים האלה. ט עם פדופילים מוצהרים כשתיחקרתי את הנושא לצורך כתבה אחרת'בצ

 .ב"ם באנגליה ובארהשורצים באתרי, אמרו לי

אבל לא תיארתי לעצמי . באתרים היותר פעילים שלהם, בשעתו הלכתי לחפש אותם שם: צדקו

אפשר למצוא קרוב כל כך , אמפתים ומצחיקים, גברים ישראלים רהוטים ואינטליגנטים כמה

 .חררצוי כבר מ. 14וכולם מוכנים ומזומנים לשכב עם ילדה בת , הגדולים בישראל באתרים, לבית

אף . שהיו גם שלוש נשים שחשפו בפני אנאבל את מסתרי העונג הלסבי, למען הדיוק צריך לומר

מהן לא הזדעזעה מהעובדה שאנאבל זה עתה יצאה מבית הספר מצוידת בתעודה של  אחת

סיפרה שבטיול שנתי של ) 42(דינה . אמרה שאף פעם לא מוקדם להתחיל )26(שירלי . 'כיתה ח

וגם הפליאה לתאר מה עשו , 12מלווה ונדלקה על ילדה בת   היתה מורההשנה היא' כיתה ו

אבל אין לי הכלים להעריך נכונה , שמדובר בפנטזיה אני רוצה להאמין. השתיים בערבו של יום

  .ודאי שלא היו לי כלים, לו הייתי אנאבל. רק על יסוד הטקסט

  

 "מורה מחנך"ההצעה של 

זה היה היבול המקובץ .  גברים30-יותר מ, קשה מנשוא שעות עד שהבחילה היתה 10-פחות מ

 NRG-ב. ט במשך שעות ארוכות' לא היה איש בצynet-ב. IOL, תפוז, אנאבל בוואללה ממסעות

שהם אתרי הבית של מאות , אבל בשלושת האתרים הפעילים יותר. ynet שממה דומה לזו של

 אליהם למרות שהם מכילים מעלה בדעתו לחסום את הגישה שאיש לא, אלפי גולשים בארץ

 .אנאבל כמה גברים יצירתיים ביותר מצאה, ט פרועים ופתוחים לכל'חדרי צ

והיה מוכן להצפין עד ליישוב שבו מתגוררת אנאבל הדמיונית עוד " מורה מחנך"אחד קרא לעצמו 

שככל , ויומיים אחרי שמעצרו של איתמר באן אמור היה להרתיע את בני דמותו, באותו יום
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מורה "אנאבל אפילו שאלה את . במספרים מבהילים למדי ברשת הישראלית אה מסתובביםהנר

והטעות היחידה שלה , באן לא אנס, והוא אמר שהקטינה רצתה ,מה דעתו על הסיפור" מחנך

 . היתה שסיפרה להורים

לובש רק תחתוני , אני יושב כאן מול המסך? נכון אנאבל חמודה ,אבל את לא תספרי" 

  "?רוצה לענג אותי...בוקסר

מן השיר של אדגר , כמובן, שנשאל, היא סתם ישבה לה שם בכינוי הזה. אנאבל לא פיתתה איש

שיזכור אולי , בין היתר חיכתה למישהו שייווצר אצלו הקשר האסוציאטיבי. וחיכתה ,אלן פו

 13והיא היתה בת , רעייתו היתה גם בת הדודה שלו. רעייתו של פו שהשיר נכתב אחרי מות

כי הגדרת הילדות הייתה שונה מאוד , הזדעזע בשעתו מובן שאיש לא. כשפו נשא אותה לאישה

מחד אנחנו שואפים להאריך את ימי התום : שלנו מסובכת יותר וצבועה בהרבה. מזו של ימינו

מאידך חושפים את בני הנעורים לכמויות מפלצתיות של , עד כמה שניתן הלא מיניים של הילדות

באופנה , בטלוויזיה הרב ערוצית, בווידאוקליפים שהם צורכים בחמדה, בפרסומותסקס בוטה 

שואפים שלא להגביל , ומעבר לכל זה. פדופילים עולמי שנראית יותר ויותר כמו חלומו של איגוד

  .את חירותם שלא לצורך

? כמה מכם יודעים היכן הם עושים זאת? וטטים להנאתם'כמה מכם יודעים שילדיכם מצ, ובכן

או בבוטות שגם בה עלול להיות , ולאן הם מובלים בקורים עדינים של סמכות ופיתוי ?ועם מי

  ?14-עבור חלק מבני ה משהו מסקרן ומושך

". צעירונת לנשוי"ב, "לה'בואי לאבא"בחדר , "עריות ופנטזיות" יכלה אנאבל לבחור בחדר IOL-ב

אבל , פעם לא היתה לו מישהי בגיל הזהכי אף , חשב שהיא קצת צעירה מדי, 44רונן בן  ,הנשוי

שהתוודתה על יחסי , 35בת , פגשה את מיקה" אמא בילדה"בחדר ? לא ,תמיד אפשר לנסות

לא היה אפילו גבר " דרושה צייתנית"ב.  ורצתה לצרף את אנאבל16-המין שלה עם בנה בן ה

 .אחד שהסתייג מגילה

 
 מקום לדאגה

 12כמה מקרים של ציידי אינטרנט שמצאו ילדות בנות  אחרי -לא מזמן הודיעה משטרת אנגליה 

כי ,  שמעתה יהיה קשה יותר-נפגשו עימן ואנסו אותן , סקרניות ותאבות להרפתקאות ,13-ו

יפתו את , כאלה שיתחזו לילדות, ט הפופולריים באנגליה'בלשים באתרי הצ המשטרה מציבה

  .שום דבר? נואצל. בקשר ויובילו להרשעות הגברים האורבים להן להתחיל

חרמן "שדווקא קרא לעצמו , האם הייתי שועה לצדיק האחד בסדום, לו באמת הייתי אנאבל

, לקרוא ספר, ללכת לבריכה, שהתעשת כששמע מה גילה והציע לה לצאת מהרשת ,"וסקסי

או שסקרנותי והתרגשותי היו ? שיש בהם רגשות לא דרך המקלדת ולחוות יחסים, להתבגר
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? ומה היה קורה אחר כך? נעתרת למפגש עם גבר מבוגר והייתי, ו של דברגוברים עלי בסופ

 ?יגיעו לטיפולה של המשטרה וכמה מקרים כאלה מסתובבים בינינו בלי שהדברים

מתוך מה שראיתי על גבי המסך . עדיין אין, בשבוע שבו נעצר איתמר באן, תשובות מוסמכות

רחבה הרבה יותר , ככל הנראה, תופעהה: בשעות ספורות הרשו לי להפחיד אתכם מעט שלי

 .  יש גם מקום לדאגה14 -ואם יש לכם ילדה בת , קיץ עכשיו. שאננים מכפי שנדמה להורים

ynet    .04.0624 
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 2נספח 
 

 .בפנימיההמאמר עבר שיכתוב כדי להתאימו למדריכים 
 

 האינטרנט יודע גם להרוג
 
ולהתחיל לעמוד על , כדאי להפסיק להיתמם ולהסתתר מאחורי חוסר הידיעה או חוסר האונים"

, ארגונים, שהביא ברכה רבה לאפשרויות התקשורת בין אנשים, האינטרנט: העובדות הקשות

 .אדרתר "ד אומר "  במיוחד לצעירים, נושא עמו סיכונים לא פחותים, תרבויות

כאשר נכנס לתכתובת הענפה שניהל ערן ברשת בחודשים שקדמו . התאבד בנו ערן, 1997ביוני 

). דבר שלא עשה בחייו הפרטיים(שערן שיתף אנשים ברשת במצוקותיו , התברר לו, להתאבדותו

העבודה הפיזית הקשה שהוטלה עליו . הוא סיפר בפרטי פרטים עד כמה קשה לו הצבא

הוא תיאר . אפילו כפקיד, ש הגדול כשלא נענו בקשותיו לעסוק במחשביםמפח הנפ, באפסנאות

אף אחד לא היה שם לעודד ". חוסר אור בקצה המנהרה"את הייאוש שאחז בו לנוכח מה שראה כ

בנוסף הוא קיבל עצות כיצד . את רוחו ולומר לו שכל הקשיים הם זמניים ויחלפו בתוך חודשים

  אנשים למען -ב "ר אדרת את עמותת אשנ"כך יזם דבעקבות . לבצע את מעשה ההתאבדות

 שפועלת להגברת המודעות הציבורית -) www/amutat-eshnav.org.il(שימוש נבון באינטרנט 

ב הוא קידום מודעות הציבור "יעודה של אשנ. לסיכונים באינטרנט ולהחדרתה לבתי הספר

וקידום שימוש נבון ,  וערכיהלהשפעות החיוביות והשליליות של השימוש באינטרנט על החברה

תאורטיקנים , טק ואנשי עסקים-אנשי היי, שחבריה מייצגים משתמשי אינטרנט, העמותה. וחיובי

המסמנת שביל , ניסחה אמנה לשימוש נבון, של הרשת ואנשי אקדמיה במדעי ההתנהגות וחינוך

לקהילת האמנה קוראת ). ראה נספח למאמר זה(לבעלי אתרים ומשתמשים , חדש לספקים

, חופש ביטוי, אמינות, משתמשי האינטרנט לקבל ערכים חשובים כמו שמירה על פרטיות

 .איכות ומקצועיות, אחריות

על החופש האינסופי שבו והיכולת לשוטט , שהאינטרנט, או אינם רוצים לדעת, רבים אינם יודעים

נשים מסוימים גם היעדר הגבולות מתפרש אצל א. עלול להיות קטלני, וללבוש זהויות שונות

האם כזהו אינטרנט . לבזות ולפגוע בשמם הטוב או בכבודם של אחרים, להעליב, כחופש להסית

 ?זה יעזור? האם יש לשים גבולות לחופש הזה? שאנחנו רוצים

המבוגרים אינם יודעים מה הילדים שלהם "מחקר חדש שהתפרסם לאחרונה בבריטניה טוען כי 

שאלות זהות או דומות על העיסוק , בנפרד, דיהם נשאלו במחקרהורים ויל". עושים באינטרנט

).  בערך60%(התברר שהשימוש העיקרי של ילדים באינטרנט הוא למשחקי מחשב . באינטרנט

 מהילדים אמרו שהעיסוק 8%. רק כשליש מההורים חשבו שזה מה שהילד עושה באינטרנט
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 מהילדים ציינו 8%. ים ידעו על כך מההור0%. העיקרי שלהם הוא גלישה לאתרים פורנוגרפיים

לא פחות .  מההורים חשבו שזה העיסוק של ילדיהם1%רק . שהם גולשים בעיקר לצורך קניות

. לאתרי סקס ופורנוגרפיה ברשת, בטעות או בכוונה תחילה,  מהילדים דיווחו שנכנסו44%-מ

ם לא סיפרו על כך רוב. דיווחו שקיבלו מסרים מיניים בלתי רצויים) רובן בנות(כשליש מהם 

 . למבוגרים

. דיווחו שקיבלו הצעות להיפגש, וטטו ברשת' מהילדים שצ40%-עוד נתון מדאיג במחקר הוא ש

בחלק לא מבוטל של ).  מהם דיווחו למבוגר4%רק ( מהילדים דיווחו שנענו בחיוב להצעה 20%

 .התברר לילדים שהמציע הוא מבוגר) 16%(המקרים 

מנהל בחדר , 16המתחזה לבן ,  ידע שגבר בן חמישים או שישיםמה היה עושה מדריך אילו

ומנסה לפתות אותה , על הפנטזיות המיניות שלה, הסמוך שיחה ערה עם חניכה בקבוצה

מה היה עושה מדריך לו ידע שנערים בקבוצה החליטו להפיץ מידע שיקרי על אחד . להיפגש אתו

בה נראה הנער עירום בסאונה עם גברים וללוות זאת בתמונה ש, "אוהב גברים"הנערים שהוא 

מה היה עושה מדריך לו ידע שאחד החניכים או החניכות גולשים באינטרנט ומספרים . אחרים

ומוצאים בני שיח , על מחשבות לשים קץ לחייהם, באחד הפורומים על מצוקתם הקשה בחברה

 .המעודדים אותם לכך

שפעמים רבות מסתיים (ע וירטואלי הפגיעה הנפשית שסופג נער מחשיפה לא מבוקרת למג

היא קשה לאין ערוך , )שבדרך כלל יסתתרו מאחורי דמויות בדויות(עם חורשי רעה ) במגע פיזי

 . או במסיבות אלכוהול במועדונים, מכל מה שיכול לקרות לו בפנימיה

מה אני כבר יכול ("כדאי להפסיק להיתמם ולהסתתר מאחורי חוסר הידיעה או חוסר האונים 

שהביא ברכה רבה לאפשרויות , האינטרנט: ולהתחיל לעמוד על העובדות הקשות, ")עשותל

במיוחד למשתמשים , נושא עמו סיכונים לא פחותים, תרבויות, ארגונים, התקשורת בין אנשים

ההתרחבות המהירה של השימושים ברשת והגידול הניכר במספר המשתמשים . הצעירים

גם הקשרים , )'מהירות העברת נתונים וכו, זמינות הרשת(ם בצד ההקשרים הטכנולוגיי, הביאו

במעטה האנונימיות יכול אדם . ספור-סכנות לאין, בצד היתרונות, ערכיים שיש בהם-חברתיים

לחדור לפרטיותו ולהפר את זכויות , במוניטין שלו ובכבודו, לפגוע בשם הטוב של אחר, להונות

 !ית וגם לעודד להתאבדלהס, לפגוע, להשמיץ, לתקוף, היוצרים שלו

המידע זורם מהר והוא נגיש : היא מבטלת כמה ממחסומי הזמן והמרחב: לרשת יתרונות ייחודיים

אבל זו גם רשת . אישית מתפתחת-התקשורת הקהילתית והבין, השווקים יעילים יותר, לכל

טינים לניצול משתמשים ק, פתוחה לשימוש לרעה בחופש הביטוי שבה, נטולת פיקוח, אנונימית

גילויי האלימות לא רק . דתות וקבוצות מיעוט, ולעידוד הסתה לשנאה כלפי עמים, או לקוחות
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הם גם מאיימים על קיומה של הרשת כמקום להחלפת דעות ולהבעת , פוגעים באנשים רבים

 . ליברלי ודמוקרטי, ככלי להעברת מסרים ומידע חופשי, רגשות

נכונות להתעמת עם חניכיהם והסכמה על , שלהםעל המחנכים להבין שללא פעילות מושכלת 

חשוב שהמדריכים . לא תהיה אפשרות לחולל מפנה בעניין זה, כללי התנהגות מסוימים ברשת

ישוטטו באתרים ובדפי אינטרנט שחניכיהם שוטטו בהם ויכירו את , )אפילו במסווה(טים 'ייכנסו לצ

. לסיכונים כשלעצמה לא תביא מזוראבל מודעות ". המערב הפרוע המודרני"מה שרבים מכנים 

, והדרכים להיזהר מהן, רק הידברות אמיתית עם הנערים ונכונות לדבר בגלוי על סכנות אלה

 .עשויים להביא לפריצת דרך בעניין מורכב זה

 ב"עמותת אשנ, ר אבשלום אדרת"ד
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  3נספח 
 

 .נימיהעבר שיכתוב כדי להתאימו למדריכים בפ, המאמר נכתב במקור עבור הורים

 הצד האפל של הרשת
 )2000מרץ   Family PC: מתוך העיתון, י גילה ברונר"תורגם ע(

אבל אסור להתעלם מהעובדה שיש בו צד אפל . האינטרנט הוא הכלי החינוכי נפלא ביותר

 .אין קול ולא מחוות אופייניות, זהו עולם שבו אין פנים. ומפחיד

זהו עולם . מחופשים לכל דבר, ם בכל מקוםנמצאי) (PREDATORS" טורפים"זהו עולם שבו 

כיום האתגר . עשוי לשחרר למסך כמות עצומה של תמונות פורנו" אופנה"שבו חיפוש מילה כמו 

עלינו להכיר איך להגן על . הוא לחנך את הדור הדיגיטלי הראשון, הקשה העומד בפני המחנכים

ת הגבול שבין חופש הדיבור לבין יש לבדוק א. חניכנו מפני היסחפות ליחסים לא נעימים ברשת

שמירה על בטחון הנער ולתת טיפים מעשיים להתמודדות עם האתרים רווי השנאה 

 .והפורנוגרפיה

כאשר מדובר . מחנכים נמצאים תמיד במאבק על הקו הדק שבין להיות זהיר לפרנואידי

 .ם החניכיםמפני שההיכרות עם הסכנות נעשית יחד ע, התפקיד נעשה קשה במיוחד, באינטרנט

 .הדרך הטובה ביותר היא לתת לנערים מידע והדרכה על מנת שיוכלו לבחור נכון כשהם לבד

  מה שמחנכים לא יודעים על אינטרנט-סקס שקרים ונערים 

 אבס'קרולין ג

הנערים מבלים . האינטרנט שהמדריכים מכירים הוא בוודאי לא אותו מקום שבו הנערים מבקרים 

למרות שרוב השיחות הן חסרות . ן ומחליפים ביניהם מסרים מיידיםליי-שעות בשיחות און

מצפון המשתמשים ברשת כדי -משתתפים מבוגרים חסרי, הרי שבאחדות, משמעות ולא מזיקות

 .לקשור קשרים עם נערים לא תמיד מתוך כוונות טובות

. ליין-שפגשו און "טורף"י "כל אחד שמע כבר על מקרים בהם פותו צעירים מחוץ לבתיהם ע

. המדריכים מאמינים שחניכיהם בטוחים מפני שהם הזהירו אותם לא למסור שם או מספר טלפון

אלא גם ,  להטריד מינית שמטרתם" טורפים"אבל הנערים ממשיכים להיות חשופים לא רק ל
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סקס בוטה -חומר פורנוגרפי ומשתפים אותם בסייבר, לסוטים ששולחים לקטינים הודעות זימה

 . וסוטה

אחרים מאמינים . מומחים הטוענים שזה לא מזיק כי הנערים יכולים להתנתק בכל רגעיש 

שמתבגרים הנמצאים בתהליך גיבוש של עמדות מיניות לא צריכים להיחשף לצד הגס של 

 .י מבוגרים אנונימיים שטובת הקטין אינה לנגד עיניהם"בעיקר כשזה נעשה ע, המיניות

 DURHAMהמפשייר - פשעים נגד נערים באוניברסיטת ניומנהל המרכז לחקר, דיויד פינקלהור

לא מדובר רק בהגנה ממגע . טוען שנערים זקוקים להגנה ממעורבות עם מיניות של מבוגרים

 .אלא גם מקשר עם הפנטזיות של מבוגרים, פיזי

כיוון שלא , לא קיימים נתונים סטטיסטים על מספר הנערים שנוצלו מינית לאחר שפותו באינטרנט

, אבל חוקרי משטרה משוכנעים שהיקף הבעיה גדול וצומח. ווחים על פשעי אינטרנט בנפרדמד

אנשי . כי האינטרנט מוצף במשחרים לטרף מיני שהנגישות שלהם לנערים קלה במסגרת זו

ספר -לגני משחקים או לבתי,  היו חייבים ללכת לפארקיםpredators-משטרה אומרים שבעבר ה

ושם אפשר  האינטרנט הוא פארק וירטואלי אינסופי,  אבל היום . אותםוהם נמצאו בסיכון שיגלו

 .להתקרב לנערים מבלי שאחרים יראו אותם

בקבוצות עניין . תקדים לעניינם-למצוא תמיכה חסרתpredators -סקס גם מאפשר ל-סייבר

ם הם מעודדים זה את זה ומחליפי" אונס קטינים"או " ילד-אהבת גבר"המוקדשות לנושאים כמו 

). י משלוח תמונות פורנו עם דמויות מצויירות"ע, למשל, איך להתגבר על עכבות של נערים(עצות 

הודות למצלמות דיגיטליות וחיבורי אינטרנט יעילים הם יכולים לשלוח ולקבל חומר פורנוגרפי לא 

 . במהירות רבה) עם נערים(חוקי 

שם בחדרי -רב לכל ילד הנמצא אי מנסים להתקpredators -כל הגורמים האלה מביאים לכך שה

אבל זו , כי יש שם אפשרויות חינוך והעשרה מצוינות, זו אינה סיבה לנתק את האינטרנט. אט'הצ

 .ליין-סיבה להשקיע יותר זמן בהכנת הנערים להתמודד עם מה שניתן לפגוש און
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 ?איך עושים את זה 

 :כדאי לשאול  את החניכים על התחומים הבאים

 CHAT אט' צ:  

predatorsאט הוא מעין הרחבה 'עבור מתבגרים הצ.  אט'כ את הקורבן בחדרי הצ" מוצאים בד

בגלל האנונימיות הנערים חופשיים , אולם. טבעית של שיחות אינסופיות פנים אל פנים או בטלפון

אילין ברסון ' במחקר משותף של פרופ. כ"יותר להגיד דברים שלא היו מעיזים לומר בד

אמרה אחת ) 12-18( נערות 10,800ליין של -פלורידה בו נבדקו הרגלי און-דרוםמאוניברסיטת 

אבל כיוון . אני מדברת על מין בצורה שאני לא נוהגת לעשות עם מי שפגשתי רק לאחרונה: "מהן

 ."אז לא איכפת לי מה חושבים, שלא יודעים מי אני

הצביעו על ,  המשתתפיםשוחחו איתם על האנשים. כדאי לשבת עם החניכים לפחות פעם אחת

כמבוגרים אתם עשויים להבחין מיד בדברים . מסרים שנראים מניפולטיבים או פרובוקטיבים

 משתמשים בכל מידע שנערים predators -הסבירו לנערים ש. שאינם תמימים כמו שנער חושב

ם שמות של חברי, כמו למשל(אט כדי לבנות לעצמם תמונה שלמה עליהם 'פולטים תוך כדי הצ

, למשל. חשבו יחד עם הנערים איזה מידע אין למסור מבלי להתיעץ עם המחנכים). חיים-או בעלי

שמות מורים וחברים או לוח , קבוצת ספורט, שם בית הספר, סיסמה, מספרי טלפון, כתובת, שם

 .את הרשימה ניתן להדביק ליד המחשב. זמנים ופעילויות

בחרו עם הנער את המידע הבסיסי . ת גילו של הילדעזרו לנערים לבחור שם ניטרלי שלא מגלה א

, בדקו גם האם הנערים יודעים לסמן. ולמדו אותו איך לחסום מסרים לא רצויים, שהוא ימסור

 . כך שניתן לדווח עליהם, לחתוך ולהדביק דיאלוגים פוגעים

  

mail - E דואר אלקטרוני: 

יש להזהיר . ם מצרפים פורנוגרפיה שולחים דואר אלקטרוני לנערים ולפעמיpredatorsהרבה 

כדאי לשבת עם נערים צעירים . את הנערים לא לפתוח חומר מצורף מאנשים שאינם מכירים

 . ולעזור להם להכיר הודעות דואר חשודות

  

. השתמש בסיפורים שקראת או שמעת עליהם.  זה מאד יעיל:שחק עם הנער משחקי סימולציה

אתר עם הילד . ערים שיש להם בעיות עם המחנכים שלהםכ לנ"ספר לנערים שפונים בד, למשל

, יועצים, למשל(כתובות של אנשים שיוכלו לעזור להם במקרה והם לא ירצו לפנות למחנכים 

 ). אנשי דת, קרובי משפחה, מורים
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 מחנכים מתקשים  :ליין- עם הנערים על ההבדלים שבין יחסים אמיתיים לבין יחסים אוןושוחח

 -הם לא מבינים ש. ליין-ים לא קולטים את הצביעות הקיימת ביחסים אוןלהבין איך נער

predators עמלים קשות על מנת לרכוש את אימון הנער ולערער את יחסיו עם מבוגרים 

מתבגרים הנאבקים נגד מגבלות המחנכים שמחים לשמוע ממישהו שהם באמת . שבסביבתו

 . מספיק בוגרים

יש לשוחח . כי לא צריך להתמודד עם החסרונות של החיים, ותהאינטרנט מגביר פנטזיות רומנטי

עם מתבגרים לעיתים קרובות על הקושי להכיר אדם לעומק בכל מצב ולהסב את תשומת ליבם 

).  והתנהגות שפת גוף, מראה חיצוני: כמו(לכך שהאינטרנט מבטל סימנים העוזרים להיכרות זו 

 יכולים  באינטרנט. מהר מאד האמת תתגלה, בחיים אם מישהו מספר לך שהוא ספורטאי נפלא

 .לספר מה שהם רוצים

רק בעולם .  הם זרים-חשוב שנערים יבינו שאנשים שהם מכירים באינטרנט אינם חברים

 .  אנשים יכולים להיות חברים האמיתי

וכדי לראות מיהם באמת הם חשים , ליין-לפעמים הנערים מבינים שאנשים נוהגים לשקר און

. הם בטוחים שהדרך היחידה לגלות את האמת היא בפגישה פנים אל פנים. ש אותםצורך לפגו

לכן יש להזהירם שקיימת סכנה ממשית לפגוש . חלק מהם קובעים פגישות ללא ידוע אף אחד

חשוב להגיד לנערים שכל מי שמבקש מהם לשמור סודות מהמחנכים אינו . אדם שהכרנו ברשת

 .מעוניין בטובתם דווקא

  

חושבים שזה בטוח ,  מתבגרים אחדים ואפילו מחנכים:סקס-עם מתבגרים על סייברשוחחו 

, המומחים טוענים לעומת זה. אונס או מחלות, מקום בו אין סכנת הריון, ליין-ללמוד על סקס און

. כ את בני גילם הנמצאים בשלב התפתחותי דומה"שבחיים האמיתיים פוגשים המתבגרים בד

במחקר של . אין ספק שהמתבגר נמצא בעמדה נחותה, 35עם בני  משוחחים 13אבל אם בני 

מצאו עצמם פתאום במצבים , ברסון היא מצאה שאפילו מתבגרים שחיפשו הרפתקה מינית

 . נוחות או פחד מפני שהמתכתבים איתם לא הרפו מהם-לאי, שחשפו אותם למבוכה

  

, תם פחות פגיעים לפיתויהאתגר הוא לעזור לנערים לפתח הערכה עצמית שתהפוך או: לסיום

ולפתח בהם בטחון שיש סביבם , לחדד את חושיהם כך שיכירו בסכנה כאשר היא מופיעה

שניתן לפנות אליהם עם כל דבר ולדווח על מצבים בהם נראה שהנער , מבוגרים שדואגים להם

 .איבד שליטה על מה שקורה

   4נספח 
 .להתאימו למדריכים בפנימיהעבר שיכתוב כדי ,   המאמר נכתב במקור עבור הורים

 



     

 

49

 הבריון של הכיתה עובר לצ'ט
מחקר חדש מראה כי אחד מכל ארבעה נערים בבריטניה נפל קורבן 

 גל מור /להטרדה של נערים אחרים באינטרנט
 

שמא הבריון של , חששו הנערים הבלתי פופולריים בבית הספר מפני הצלצול הגואל, בעבר

הבריונים האלה מעתיקים את שיטות ההצקה שלהם , כיום. ם חשבוןהכיתה יבוא לסגור אית

כך מזהיר ארגון בריטי , ממגרשי המשחקים בשכונה ובבתי הספר לטלפון הסלולרי והאינטרנט

 . למען הנערים

אחד מכל ארבעה נערים בבריטניה נופל קורבן להצקות או איומים של בני גילם במחשב האישי 

.  מחקר שפורסם השבוע על ידי ארגון בריטי שפועל למען נעריםעל פי, או בטלפון הסלולרי

,  נערים856נערך בחודש מרץ והקיף , NCHשהוזמן על ידי ארגון הנערים הבריטי , המחקר

 . 19 עד 11נערים ונערות בגילאים , ילדות

 16. על פי המחקר, טלפונים סלולריים הם אמצעי התקשורת הנפוץ ביותר שמשמש להצקות

שבעה אחוז אמרו , SMSאחוז מהנשאלים מסרו כי קיבלו מסרים מטרידים או מציקים בהודעות 

 . ט באינטרנט וארבעה אחוז מסרו כי הוטרדו בדואר האלקטרוני'כי הוטרדו בחדרי צ

 שסובלים מהטרדות מעדיפים לסבול בשקט ולא לספר על כך  מודאג מכך שנעריםNCHארגון 

אך אלה אינם יודעים , נערים שמוטרדים פונים לנערים אחרים בבקשת עזרה, לחילופין. לאיש

 אחוז 69, כי לא דיווחו על האיומים לאיש,  אחוז מהנשאלים מסרו29. כיצד לטפל בבעיה ביעילות

 .  אחוז סיפרו על כך להורה32- אחוז מהם סיפרו לחבר ו42, דיווחו על כך

 קוראים להגברת המודעות 

 קורא להגברת המודעות לתופעה בקרב NCHארגון , בעקבות פרסום תוצאות המחקר

הצקה . "ולפעולות חינוכיות כדי למנוע פגיעה בנערים חלשים באמצעות הטכנולוגיה, המבוגרים

-מנהל יחידת נערים וטכנולוגיה ב, ון קאר'מוסר ג, "מקוונת היא רעה מודרנית שיש לטפל בה

NCHאם ברצוננו שהנערים שלנו ירוויחו מהדברים הטובים . " בהודעה לעיתונות שפירסם הארגון

 ". עלינו להגן עליהם מפני הסיכונים שהיא מציבה, שיש לטכנולוגיה להציע

ר ההבדל המהותי בין הטרדה מחוץ לאינטרנט לבין הטרדה באמצעים טכנולוגיים היא שבעב"
אך אם הם סובלים מהטרדות ", מסר קאר, "נערים שסבלו מהצקות יכלו למצוא מפלט בחדרם

היא . זו תופעה חדשה ומסוכנת. ההצקה תמיד נוכחת בחייהם, בטלפון הסלולרי או באינטרנט
כך יקל , ככל שיותר נערים ידעו על התופעה הזו ונזקיה. עלולה למרר חיים ולהוביל להתאבדויות

 ) 11:51, 18.04.02(". דד עמהעליהם להתמו
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 5נספח 
 

 בלהה קלישר הזז / חיזור אינטרנטי גורלי
 

 )htm.musareshet/ethics/il.12k.ramatgan.blich.www://httpס בליך  "מתוך אתר של בי(
 

הפעם זה היה רצח בשל מה שמכונה . וגם לא רוצח סדרתי, הפעם זה לא היה סקס מאנייק 

כי התפתה באמצעות , שילם בחייו, ל"אופיר רחום ז,  מאשקלון16נער בן ". מניע לאומני"

משערת המשטרה , מבדיקת המחשב האישי שלו. האינטרנט להיפגש עם בחורה מרמאללה

אשר פיתתה אותו להגיע , או מישהו שהתחזה לנערה, שהוא ניהל שיחות באינטרנט עם נערה

הרוצחים והנערה נעלמו בשטחי הרשות . שם נפגשה אתו והובילה אותו את רוצחיו, לרמאללה

 .הפלסטינית

בשל אופייה . הזהירה לא פעם בפני הסכנות האורבות באינטרנט)  נשים ברשת-אתר(ר "נש

 ההתחזות היא .אף פעם אי אפשר לדעת מי נמצא בצד השני של המקלדת, האנונימי של המדיה

 .חזות האינטרנט

המקלדת והצג לא . בצורה שתשמש כל מטרה שעולה על רוחך, את מציגה עצמך כפי שאת רוצה

האותיות . שוויון מוחלט. או את מין המקליד, פטפטת, שתיקות, דיבור, מסגירים ניואנסים של טון

אבל , סימני מצב רוחאת יכולה לצרף . ב"שאת מקלידה שוות בדיוק לאותיות שמקליד נשיא ארה

 .אלא את מצב הרוח שאת רוצה שבן זוגך למקלדת ירגיש, הם לא בהכרח מייצגים את מצב רוחך

נובע מהעובדה , פן נוסף שאני בטוחה שסוציולוגים ופסיכולוגים ימלאו ספרים כדי להסביר אותו

 אחד את מבלי שיראו, רק על פי פלט המקלדת, שאנשים מפתחים רגשות עזים אחד כלפי השני

 .רגש מדבק גם דרך המקלדת, לרגש אין גבולות פיזיים. השני או ידברו אתו

ולפתח יחסים , בהרבה מקרים ההתחזות מסייעת לחסרי ביטחון לפרוץ את מסך הבדידות שלהם

הקלות הבלתי נסבלת של ההתחזות , אבל לצערנו. שלא היו מצליחים לפתח פנים את פנים

רוצחים ושאר ירקות לנצל את המדיה כדי להפיל את , פדופילים, מאניאקים, מאפשרת גם לסוטים

שהצד המפותה רואה בו קשר , הסוטים האלה מנצלים את הקשר שנוצר. קורבנותיהם בפח

 .לא פעם הסתיימו מפגשים אלו באונס וברצח. רגשי, אנושי , תמים

תפס כמשיל האינטרנט נ. עד כה לא נתקלנו בארץ במקרה של פיתוי לרצח על רקע לאומני

עם מחבל , כוויתי, עם סעודי, מביתנו בו אנו חשים מוגנים, ט` אנחנו יכולים לפטפט בצ. מחיצות

שהתחזה , המפגש הזה, ולמרבה האסון. או לנהל רומן עם תושבת רשות עוינת, מרמאללה

 .ל"הסתיים ברצח אופיר רחום ז, להיות רומנטי
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ליידע מראש מבוגרים או .  באמצעי זהירותוטטים לנקוט'יש צורך להזהיר שוב ושוב את המצ

, לבדוק שוב ושוב במידת האפשר עם מי נפגשים. אנשים אחרים בדבר המפגש מחוץ לרשת

, לבקש טלפונים במקום העבודה, לבדוק טלפון רגיל לא סלולרי, )לא תא דואר(, לבדוק כתובות

 .`להצליב מידע  וכו

האם עצם מיקום המפגש ליד ? שגרתיתהאם אופיר ידע שהוא הולך לקראת הרפתקה לא  

ולכן אני משערת שהוא לא ידע את מקורביו כי חשש , יתכן מאוד שכן? רמאללה לא עורר בו חשד

 .שינסו להניא אותו מלקיים את המפגש ההרפתקני

ידעו , פקחו עיניים. אבל זה עלול להיגמר באסון, בני הנוער נוטים להרפתקנות. אנא היזהרו

, אל תתעלמו ממידע סותר שעמיתכם למקלדת מנדב על עצמו,  מחוץ לרשתאחרים על מפגשים

לא רק . משתמשים ברשת כדי להפיל את קורבנותיהם" מניעים לאומניים"ודעו שגם רוצחים מ

 .מופרעים וסקס מאניאקים, פושעים פליליים
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 6נספח 
 

כמו , ל"האמנם המדיום היה זה שהביא להירצחו של אופיר רחום ז
 ? התקשורתשהציגה זאת

 

אביו של , אמר אמש שלום רחום, "כמו המדיום שהביא למותו, הילד שלי יישאר ילד וירטואלי"

 . בני אדם רצחו אותו. האינטרנט לא רצח את הנער, ולמרות זאת. אופיר רחום המנוח

שצמח בהוויית השנאה המקובלת , ברצח הלאומני האחרון בא לידי ביטוי סוג חדש של רוע ישן

 מדובר , על פי התקשורת.  שנים לכל הפחות100ינו זה במחוזות

בחינת העובדות הידועות עד כה מגלה שהרוצחים , ועדיין". רצח האינטרנט הלאומני הראשון"ב

 . ניצלו חולשות אנושיות בסיסיות לפיתוי הנוער ולא השתמשו בטכנולוגיה באופן מחוכם

רץ בגיל העשרה בצירוף תמימות וחוסר לא הטכנולוגיה כי אם כוח החיות המתפ, באופן טראגי

מהכפר ביר , עד כה לא ברור אם הבחורה מונא. ניסיון חיים הובילו את אופיר רחום אל מותו

 עם רחום או שפשוט לא גילתה לו את כל ICQ-הסוותה את זהותה בהתכתבות ב, נבאללה

 ממפגשים המפגש בין רחום לבעלת השיער השחור לא נבדל, כך או כך. הפרטים אודותיה

 . אקראיים דומים בין בני נוער במציאות הלא מקוונת

  שנה 2000שנאה בת 

האם גם אז , או דרך מודעת דרושים בעיתון, אם הקשר הראשוני בין השניים היה נוצר במועדון

המסר אותו הייתה בוחרת התקשורת להעביר היה שיש להתרחק ממועדוני הלילה או לבטל את 

 ? מודעות הדרושים

גישה שהיא תוצר של ראיה שמרנית המעידה על פחדי , רה הראשון התשובה היא חיוביתבמק

הכיבוש ,  השנה100הסכסוך בן . בעליה יותר מאשר על הסכנות הנוראות של המדיום החדש

, והאחריות של הסביבה החברתית בהם גדלו, אלו שסיפקו בידי הרוצחים כלי נשק, המתמשך

ציד מכשפות .  אלו ברצח עולה לאין שיעור על זה של האינטרנטחלקם של כל, הוריהם ומחנכיהם

, אופיר רחום הוא קרבן לפשע שנאה. לעולם מרחיק את הדיון הציבורי מעיסוק בבעיה האמיתית

 .  שנה2000 -ושנאה שוררת באיזור הזה כבר יותר מ

התיכון שאירע בבית הספר , העיסוק התקשורתי ברצח האחרון מזכיר דיון ציבורי ברצח אחר

באותו יום ירו ורצחו אריק האריס בן . 1999 באפריל 20 -ב, קולורדו, פרסון'קולמבינה במחוז ג

בנים , השניים.  לפני שהתאבדו בירייה21 תלמידים ופצעו 13 17 - ודילן קלבולד בן ה18 -ה

 . גלשו באתרי אינטרנט גזעניים, למשפחות מבוססות ובעלי גישה נוחה לכלי נשק

שבלשון המעטה אינו מוכר כמתנגד של תעשיית הנשק , בוש. וו' ורג'ג,  דהיוםב"נשיא ארה

מקרה קולמבינה : "במהלך העימות על הנשיאות, 2000,  באוקטובר11 -אמר ב, האמריקאית
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כאשר לבו של ילד יכול להפוך לשחור בגלל , והוא בעצם סוגיה תרבותית, נוגע בסוגיה רחבה

 ".  עלול לקחת חיים של מישהו אחרהשימוש באינטרנט ולאחר מכן הוא

מוזיקת , סרטי הקולנוע והטלוויזיה אלימים, משחקי הווידאו אלימים, על פי הראיה השמרנית

 . ורק אנשים לעולם אינם אלימים, הסמים אלימים, הטראנס אלימה

 תולדה של בורות 

רצח "כמו התקשורת מצטרפת למסע הצלב ומנפיקה לצורך העניין מטבעות לשון אוטומטיות 

התקשורת . תולדה של בורות ונטייה של עיתונאים רבים לא לחשוב באופן עצמאי, "האינטרנט

מבקשת לעצמה בובת סמרטוטים כדי לשרוף אותה לעת ערב במדורת השבט בעוד בחוץ העולם 

אותו טמטום ישן מופנה גם . בובת הסמרטוטים היא בדמות האינטרנט, במקרה זה. משתולל

 . קשורת הצעירכלפי אמצעי הת

בנושא רצח , אהוד טננבאום, "אנלייזר"ראיין המנחה את ה" חמש עם גדי סוקניק"היום בתוכנית 

ראוי לזכות את . הראשון פרץ למחשבים ואת השני רצח מחשב. מדובר בליהוק מבריק. רחום

 . התחקירן בשבועיים חופשה בתשלום

. יער עבות שמסתיר פנים חורשי רע, רעהאינטרנט הוא מקום מוזר ו, לאנשים כמו בוש וסוקניק

הבורות . האינטרנט הוא מציאות והמציאות היא אינטרנט: שנובעת מחוסר הפנמה בסיסי, גישה

 . במקום להכיר במציאות עצמה, מעדיפה להאשים את האינטרנט בהיווצרות המציאות

 רצח אינו תכונה טכנולוגית 

לעתים קרובות הסייברספייס . קשים לאכיפהבסביבה המקוונת הכללים עמומים והחוקים , אמת

הרשת , במלים אחרות. עברייני מחשב ופשעים אחרים, פדופילים, משמש כעיר מקלט לרמאים

כמובן שהאינטרנט מציע שכלולים משלו . מציעה את אותו זבל אנושי שנמצא בעולם האוף ליין

אך רצח אינו , י מלכתחילהומאפשר לנצל את אותן טכנולוגיות שהפכו את הרשת ללהיט בין לאומ

 . כלול עדיין באותן תכונות טכנולוגיות

כי , נרשמים עשרות אלפי הרוגים בתאונות דרכים" רצח אינטרנט"הסטטיסטיקה מורה כי על כל 

כמובן שגם בדרכי , כמו בכבישים. המחשב אינו הורג, בניגוד לכלים הדמוניים שטסים בדרכים

 . ת ובטיחותהאינטרנט יש לשמור על כללי זהירו

, המטריד ברצח רחום הוא דווקא שלא ניתן לאפיין אמצעים טכנולוגיים כלשהם ששימשו לרצח

. טים וגם להיפגש'בני נוער ימשיכו לדבר בצ. ואשר יכולים למנוע את היווצרות הרצח הבא

זו כוונותיו של אדם עלולות להיות לא טהורות ואמת , כמו גם במועדון לילה או ברחוב, באינטרנט

 . מאז ימי קין והבל, נכונה לאינטרנט כשם שהיא נכונה במציאות הלא מקוונת

 )19:05, 21.01.01(גל מור טור אישי 
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 ישראלי מעורב בפרשת פדופיליה עולמית

נעצרו עשרות חשודים בהפצת פורנוגרפיה , שתואם על ידי משטרת בריטניה, במבצע עולמי
 כי שמו של חשוד אחד הועבר ynet- מסרה לדוברת המשטרה הבריטית. של ילדים

 .למשטרת ישראל

עשרות בני אדם נעצרו במבצע שנערך במדינות רבות לאיתור חשודים שהפיצו תמונות 

 כך מסרה משטרת בריטניה אשר תיאמה את המבצע -פורנוגרפיות של ילדים באינטרנט 

ל חשוד אחד במעורבות דוברת המשטרה הבריטית מסרה כי הועבר לישראל כינויו ש. העולמי

. ממשטרת ישראל נמסר כי טרם נעצר חשוד. וכי הם אינם יודעים הוא נעצר או לא, ברשת

משטרת בריטניה הודיעה כי מדובר בשיתוף הפעולה הנרחב ביותר עד היום בין המשטרות 

.  השתתפו במבצע- מאסיה ועד אירופה - מדינות 20-שוטרים מ". בכל קנה מידה"השונות 

 . לאחר שבוצעו חיפושים בעשרות בתים, מחשבים הוחרמועשרות 

טורקיה , רוסיה, שבדיה, הולנד, צרפת, קנדה, בלגיה, ב"בין השאר החקירה התנהלה בארה

סחרו הגולשים , על פי החשד,  אתרי אינטרנט שבהם30-החוקרים איתרו יותר מ. וצפון קוריאה

ונות חדשות של ניצול ילדים שהועברו  אלף תמ60בסך הכל התגלו . הפדופילים באלפי תמונות

 . בין הפדופילים

או , משטרת בריטניה לא סיפקה פרטים נוספים בנוגע לגילם של הילדים שתמונותיהם הופצו

 . לגבי זהות העצורים

.  בני אדם נכנסו לאתרים אלה בתקופה של שבועיים10,000-למעלה מ, לדברי המשטרה

אולם לדברי קציני ,  פעמים10-לאתרים למעלה משנכנסו ,  איש440ברשימת החשודים יש 

ביניהם , מספר החשודים צפוי לרדת מכיוון שחלקם השתמשו בשמות מזויפים וכפולים, משטרה

 ". מיקי מאוס"גם 

אלה שהשתמשו בתמונות הללו למדו כיצד להסוות את זהויותיהם האמיתיות בעקבות הצלחות "

ום של פורנוגרפיית ילדים הוא גם דוגמה כל ציל. "מסרה המשטרה, "משטרתיות קודמות

 . נמסר, "כך שכל אחד שמעורב בכך ייעצר ויועמד לדין, וזו עבירה חמורה, להתעללות בקטינים

 ממשטרת ישראל נמסר כי לא ידוע להם לפי שעה על -למרות ההודעה של משטרת בריטניה 

 ממילא משטרת ישראל קצין משטרה בכיר לשעבר אומר כי. פנייה של משטרת בריטניה בנושא

לפני כמה , לדברי הקצין. אינה יכולה לטפל במקרים כאלה בגלל מחסור בכוח אדם ובאמצעים
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כולל , שנים העבירה משטרת איטליה פרטים אודות ישראלי החשוד בהפצת תמונות באינטרנט

 . אומר הקצין, "עד היום לא נעשה שום דבר בנדון. " שלוIP-מספר ה

 )ynet  28.11.01 ,15:27-רויטרס ו(
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 ט וקיים עימה יחסי מין'פיתה נערה בצ: חשד
נעצר בחשד שקיים יחסי מין עם נערה בת , חלוץ שליד כרמיאל- מהיישוב הר44בן , איתמר באן

משפט -בית . לאחר שניהל עימה במשך מספר חודשים שיחות בעלות אופי מיני באינטרנט15

  . את מעצרו בארבעה ימים) 'יום ב(השלום בחיפה האריך הבוקר 

טען שיש לו , הודה במעשים המיוחסים לו, שחשוד בבעילת קטינה, האיש, לדברי המשטרה

 .משיכה לקטינות ושהוא צריך טיפול

 מידע מודיעיני הוביל לחקירה

לדברי ראש . הפרשה נחשפה בסיוע היחידה לעבירות מחשב של מפלג ההונאה במחוז הצפוני

 , פוןמפלג ההונאה במחוז הצ

ולאחר מכן נפגש , הגבר קיים קשר עם הנערה במשך כשישה חודשים, רב פקד הרבי פרימט

 . עימה מספר פעמים וקיים עימה יחסי מין במספר אתרים בצפון הארץ

סיפר כי החקירה החלה לאחר קבלת , אור אהרון-רב פקד גל, ראש מפלג ההונאה במרחב חוף

א נוהג להתכתב עם קטינות באינטרנט באמצעות תוכנת לפיו הו, מידע מודיעיני שהתייחס לבאן

ICQ" .בין , התחלנו לעקוב אחריו וגילינו שהוא מנהל שיחות עם תכנים מיניים ברורים מאוד

 ". ושהיא פיתחה כלפיו יחסי תלות, היתר עם אותה קטינה

באן משתף בשיחות  היה, במהלך החקירה התברר כי כאשר נקלעו יחסיו עם הנערה למשבר 

והיא הייתה מפייסת את הנערה ומשכנעת אותה לשוב  ,ידידה בוגרת שלו שאיננה תושבת ישראל

היא שיכנעה את הנערה כי הפעילות המינית עם גבר , על פי החשד. ולקיים את הקשר עימו

המשטרה . ובין היתר הציעה כי השלושה יקיימו יחסי מין יחד, מבוגר היא דבר חיובי ולגיטימי

  .באיתורה  האינטרפולביקשה את סיוע

במשטרה חושדים שהיה לו קשר . לאחר מעצרו המשטרה החרימה את מחשבו האישי של באן

 .בינתיים התברר כי הוא נהג להפיץ תמונות פדופיליה באינטרנט. עם קטינות נוספות

במשטרה אמרו כי מדובר באדם אינטיליגנטי שניצל את כושר השכנוע שלו ליצירת יחסי תלות 

 . לשם ביצוע עבירות חמורות, בין הנערהבינו ו

עוד התברר כי הוריה של הנערה גילו את הקשר שניהלה עמו לאחר שהוא ביקר מספר פעמים  

   .אחותה של הנערה ראתה אותו וסיפרה על כך להוריה. בביתם

 
 

 תופעה מוכרת



     

 

57

בחשד  45באפריל השנה נעצר תושב יפו בן . בתקופה האחרונה נחשפו מספר מקרים דומים

במארס נעצר תושב חדרה . לאחר יומיים של שיחות שניהלו השניים ברשת האינטרנט שאנס נער

  .בחשד שתקף מינית נערה עימה ניהל שיחות באינטרנט

סער נעצר לפני כשנתיים בחשד . אחד המקרים המוכרים יותר היה פרשת העיתונאי טוביה סער

בעקבות הסדר טיעון . ר דרך האינטרנטאיתה יצר קש, 16לביצוע עבירות מין בנערה כבת 

בעבירה של קבלת דבר במרמה ונגזרו עליו שמונה חודשי מאסר על , הואשם סער על פי הודאתו

 .תנאי בלבד

 23.06.04ד " ואחיה ראבynetכתב 
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 ט' שפגש בצ13 אנס בן 23בן 
 

 ויובל דרור רוני זינגרמאת 

נעצר לפני כעשרה ימים בחשד כי ביצע מעשה סדום ומעשים מגונים ,  מיפו23בן , טל אללוף

ורק לאחר שהתברר כי , בעקבות קיום יחסי המין נדבק הנער במחלת מין.  וחצי מלוד13בנער בן 

 . סיפר לאמו על המקרה, חלה

לש הנער במחשבו באחד מאתרי האינטרנט הפופולריים המפעילים חדרי שיחות לפני כחודש ג

במהלך . שהזדהה בשמו הפרטי, ט פנה אליו החשוד'תוך כדי גלישתו באחד מחדרי הצ). טים'צ(

 .את מספר הטלפון שלו, לבקשת טל, שיחתם מסר הנער

, "רות הגיע לביתוקיבל ממנו את כתובת מגוריו ותוך שעות ספו, החשוד התקשר לבית הנער"

באותה שעה שהה . קצין מחלק הנוער בתחנת משטרת לוד, סיפר אתמול מפקח אריק מולכו

נכנסו השניים , כעבור פגישת היכרות קצרה. והוריו היו במקומות עבודתם, הנער לבדו בביתו

מעדותו של המתלונן עולה כי לפחות . "שם כפה עליו החשוד קיום יחסי מין, לחדרו של הנער

במעשיו . סיפר מפקח מולכו, "אך זה לא הפסיק, עמיים הוא ביקש מהחשוד כי יפסיק במעשיופ

לאחר שהחלו בקיום יחסי המין הופרעו השניים . ביצע החשוד בנער מעשה סדום וכן מין אוראלי

יצאו הנער והחשוד מהבית והלכו לגינה ציבורית , משום כך; שדפקו בדלת, על ידי ילדי השכנים

 . המשיך החשוד לבעול את הנער בלא שאיש יבחין במעשיםשם, סמוכה

אלא . ואמו לקחה אותו לרופא המשפחה, מספר ימים לאחר המפגש החל הנער לחוש שלא בטוב

האם שאלה את הנער כיצד יכול להיות . "הבחין הרופא כי הנער חלה במחלת מין, שבביקור

בשלב . סיפר מפקח מולכו, "סי מיןוכי אינו מקיים יח, משום שידעה שלבנה אין חברה, הדבר

ומיד לאחר מכן פנו האם ובנה לתחנת משטרת לוד , החליט בנה לספר לה את שאירע לו, הזה

 .והגישו תלונה בעניין

והחוקרים החלו בחקירה מאומצת בניסיון , עם תחילת החקירה הוטל צו איסור פרסום על המקרה

בעזרת פלטי שיחות ופעולות נוספות . הםאשר רק שמו הפרטי היה ידוע ל, להגיע אל החשוד

 .הגיעו השוטרים אל ביתו של אללוף ביפו לפני כעשרה ימים

עם . "ובמשטרה אמרו כי אללוף אינו מוכר כפדופיל, "סטנדרטי"בביתו נמצא חומר פורנוגרפי 

, "כעת אנחנו בודקים האם בשיטה זהה הצליח החשוד ליצור מגע מיני עם נערים אחרים, זאת

 .במשטרהאמרו 

. באשמת מעשה סדום בקטין, הבוקר יוגש כתב אישום כנגד אללוף בבית משפט השלום ברמלה

ד דניאל חקלאי מסר "עו, עורך דינו של החשוד, על אף כי בחקירתו הודה החשוד בכל המיוחס לו
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וכי חשב שהנער מבוגר יותר , מרשי טוען כי יחסי המין בוצעו בהסכמת הנער"אתמול בתגובה כי 

 ".פי גילו האמיתימכ

. מדובר בעשרות מיליונים, בעולם. טים'בישראל עשרות אלפי גולשים הנוהגים להיכנס לצ

מקליד את מה שברצונו להקליד ושולח את , אדם נכנס לחדר: ט דומה לשיחת טלפון'השיחה בצ

הטיפול באנשים , בדרך כלל; לא ניתן למנוע ממנו לשלוח את הודעתו. הטקסט לחלל החדר

מינו מנהלי הפורטלים הגדולים מנהלי , לשם כך. חים הודעות בלתי ראויות מתבצע בדיעבדששול

 .ט'משתמשים מסוימים מהחדר תוך כדי הצ" לזרוק"חדרים שבסמכותם וביכולתם הטכנית 

אמר כי , נענעעורך אתר , רונן שמיר: ט'אפשרות אחרת היא למנוע מראש מהגולש מלהכנס לצ

מנהל "אדם המכונה , מנהל החדר יכול לפנות לסמכות עליונה יותר באתר מזו של מנהל החדר

, כתובת המורכבת מארבע קבוצות של מספרים (IP-וזה יכול לשלוף את כתובת ה, "ט'הצ

ייתי של הגולש הבע) המוקצית על ידי ספק האינטרנט לכל גולש ברגע ההתחברות לאינטרנט

 שונות בכל פעם שהם IPשחלק מהגולשים מקבלים כתובות , אלא. ט'ולמנוע ממנו להתחבר לצ

 .ולכן יעילות סנקציה זו מוגבלת, מתחברים לרשת

אחר אומר כי תפוז החליטה לנהל מעקב קפדני יותר , "תפוז אנשים"ל פורטל "מנכ, גיא אליאב

מי . אט' של כל הגולשים שמתחברים אלינו לצIP-אנחנו שומרים את כל כתובות ה. "הגולשים

תפוז מינתה , מעבר לזה. הוא אומר, "שרוצה לעשות בלאגן אצלנו שידע שאנחנו עוקבים אחריו

ושאליהם יכולים הגולשים , ט צבוע בכחול'שהכינוי שלהם בחדר בצ, "שומרים"גולשים שישמשו כ

 .להתלונן על גולשים אחריםלפנות ו

כל גולש יכול בכל רגע ; טים פתוחה במהותה'מערכת הצ, למרות ניסיונות ההגנה מצד הפורטלים

בחדרים אלה אין לפורטל מנהל מטעמו ולכן אין יכולת לפקח אחר . נתון לפתוח חדר שיחה חדש

 .התכנים הנכתבים בו

 הביאה את מיקרוסופט להכריז טים הפכה לכר פעולה של פדופילים'העובדה שמערכת הצ

החברה הסבירה את הצעד .  ברחבי העולםMSNט באתרי 'בספטמבר על סגירת כל חדרי הצ

הגענו לשלב שבו איננו יכולים לסבול עוד את . "ברצון להגן על קטינים החשופים להצעות מגונות

 .מאט וויטניגהם,  בריטניהMSNל "אמר מנכ, "טים'התקשורת הבלתי הולמת בצ

היא מקווה שהעובדה .  בתשלום-אולם , אט'פותחת מיקרוסופט בהדרגה את חדרי הצ, זמא

 . שהיא מחזיקה בפרטיהם האישיים של הגולשים תרתיע את המטרידים

  14/01/04 10:36 -עדכון אחרון 
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 10נספח 

 מורן כרמון / כשאף אחד לא יודע שאתה כלב
 

  דירה ושתי, חברות נפש, קריירה, בן זוג: ברשת מצאתי. משפטנית וכותבת, 25בת 

 ".חתולות

  

יש אם כן יחס הפוך . השיח וירטואלית יותר-ככל שדמות בן, מיטשטש" אחר"ל" אני"הגבול בין ה

ן יכולתנו לקיים אינטראקציה לבי, בין הרצון לבטא את עצמנו ולחוות רגש בעוצמות גבוהות

 הפער הבלתי נסבל הזה הוא הגורם העיקרי לגילויי תסכול ורוע ברשת. אמיתית עם הזולת

  

מהכותבות הבולטות באתר , אומרת אריאנה מלמד, "כמה קל להשמיד באנונימיות מוחלטת"

בריון , ונטכמה קל להיות ברי. "ומשרטטת קווים לדמותו של הרוע הווירטואלי, ynetהאינטרנט 

 ובמקומות אחרים ברחבי האינטרנט Ynet-המונים הם שורצים כאן ב-המונים. של רשת

אחרי שבריונטים : "מלמד לא צריכה ללכת רחוק כדי להביא דוגמאות לתופעה". הישראלי

לחבור לאויבי , הציעו לי להתאבד בשתיית רעל, הצטערו על כך שמשפחתי לא הושמדה בשואה

 וכל זה מפני שלא הסכימו לדעה -להתאייד וסתם למות בפיגוע הבא , אסלםלהת, להתנצר, ארצי

את הסיבה שבגללה נשרפים לאנשים פיוזים ,   חיפשתי את המקור להתלהמות-שהבאתי כאן 

 ".במוח כשהם מתיישבים לכתוב

תגובות נאצה משולחות רסן הפכו לאחד . נדמה שאין כל צורך להציג את הרוע ברשת

וצחצוחי חרבות מרושעים הם שגרה יומיומית , טים של הפורטלים הגדוליםממאפייניהם הבול

ההסבר שמציעה מלמד לתופעה מבוסס על השוואה בין . לחבריהן של קהילות וירטואליות

הסוציולוגים יודעים לספר שאנחנו יצורים . "העוינות האינטרנטית לבין תופעת הזעם בכבישים

אתנו להרוג זה את זה בסיטונות נובעות מעצם ושחלק מן העכבות שמונעות מ, חברתיים

ואפילו בכך , שאנחנו מכירים בקיומו של זולת ובזכויותיו, העובדה שיש לנו קשר עין זה עם זה

ברגע שאנחנו רואים אותו ומפענחים את שפת , שהוא ממש כמונו ולכן ראוי לכבוד ולהערכה

והברייה הפרימיטיבית , ת נעלמות לרגעהעכבו, כשאנחנו לא יוצרים קשר עין. "היא כותבת, "גופו

היא נאצות באמצעות המחשב " פעולה"ה, במקרה זה". שבתוכנו מתעוררת ותובעת פעולה

במפגש אנושי ", מסכמת מלמד, " כך אני רוצה להאמין-כי הרי . "בחסות השם הבדוי, האישי

פטור אותי לשתות רעל ול, בנוכחות בני אדם, לא היתה מציעה לי בקול רם' תמר'אמיתי 

, זה היה מתחיל בלחיצת יד ובברכת שלום ובחיוך שמפוגג כעסים, במפגש אמיתי. מנוכחותה

 ".ובכל הטקס החברתי שנועד לעשות את החיים במחיצת הזולת לנסבלים יותר
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היד הקלה על המקלדת לעומת הזהירות המאפיינת מפגש , אינני סבורה שהתופעה המתוארת 

מבקר מסעדות שכותב טור בעיתון תחת שמו . ווקא לכתיבה ברשתייחודית ד, פנים מול פנים

אך יהסס אולי , ידווח לקוראיו ללא עכבות על סלט החסה הגרוע שטעם בחייו, למשל, המלא

רבים . מלמד בהחלט לא לבד, ובכל זאת. להשמיע אותה ביקורת בוטה לפני המלצר מולו

את הסיבה לריבוי גילויי " יות המוחלטתאנונימ"מקורבנות חצי הרעל הווירטואליים מייחסים ל

חלקם אף מערערים על הלגיטימיות של השמעת ביקורת ללא התייצבות שמית . הרוע בה

לא לקחת אחריות על מידע , האנונימיות מאפשרת לאנשים לא לעמוד מאחורי דברים. "מאחוריה

לעשות , ילהלהפיץ מידע שגוי בכוונה תח,  להתחזות;שהם מפיצים או עמדות שהם מביעים

שבסופו של דבר הביאו , נעמה כרמי את תחלואי האנונימיות' מונה פרופ, "מניפולציות וכן הלאה

כי , רשימה חלקית בלבד, כמובן, וזאת. אותה לחסום את האפשרות להגיב באתרה האישי

, יותר הוא דווקא של מגיבים שעומדים מאחורי הדברים שהם כותבים-פוטנציאל הפגיעה הגדול

אבל יעזו להפגין את אומץ לבם וחדות , עים לכוון היטב לנקודות התורפה של מושא ביקורתםויוד

 ". ללא שם"לשונם רק מאחורי מסיכת ה

הכפוף לא רק , נדמה שאין חולק כי כתיבה גלויה תחת שמנו בעולם יוצרת מנגנון משתק

, תיבה אנונימיתכ. ושאר לחצים חברתיים" מה יגידו"אלא בעיקר לאימת ה, לאחריות משפטית

, בכל זאת. וככזו היא נוטה להיות פוגענית ומרושעת, אינה מחויבת לדבר מלבד עצמה, לעומתה

, אני מבקשת להסתייג מהטענה הרואה בחירות האנונימיות מקור למפגעי הרוע הווירטואליים

ה אינני מחזיקה בתפיסת עולם הובסיאנית העומדת בבסיס משנ, ראשית. משתי סיבות עיקריות

בריות "כזאבים או כ, ולפיה האנונימיות חושפת את טבעם האמיתי של בני האדם, זו

היא שבאזורים , הרלוונטיות יותר לענייננו, הסיבה השנייה להסתייגות. זה לזה" פרימיטיביות

לאור או בצל , צומחת, ויעידו עשרות אלפי קבוצות דיון ובלוגים ישראליים, אחרים ברשת

 . יצירתית ואינטימית מאין כמותה, חיוביתכתיבה , האנונימיות

עדות לעוצמת הרגשות , הוא לא יותר מתופעת לוואי, כך אני מבקשת לטעון במאמר, הרוע

 עדות למרחק שאנו -ובעיקר , שמעוררת האינטראקציה הווירטואלית אצל המשתמש היחיד

וים כאשר גם ולכאב והתסכול שאנחנו חו, להישמע ולהיראות, מוכנים לעשות כדי להתבטא

 .אנו כושלים במשימתנו זו שוב ושוב, במדיום האינטראקטיבי ביותר העומד לרשותנו

           

ההשוואה בין הזעם בכבישים לזעם באינטרנט : אולי נפתח במה שנדמה כמעט מובן מאליו

אלא אמצעי  , נסיעה בכביש אינה מטרה לעצמה. חוטאת למהותן המנוגדת של שתי הפעולות

לכן שאיפתו העיקרית של הנהג היא שהדרך ליעד תעבור . הגעה למקום היעד, המטרהלהשבת 

, הזעם"תיאורה של מלמד את תחושת , ובהקשר זה, עליו במהירות האפשרית וללא תקלות
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. נאמן למציאות, שנוצרים אצל נהג כאשר המכונית שלפניו מאיטה באופן לא סביר" החרון והקבס

היא מאפשרת לנהגים מתוסכלים , "משחררת מעכבות"ת אכן הפרטיות שמאפשר חלל המכוני

את הקללות ואת האלימות הכבושה המתפרצת , התגובה שיוצאת מכל פרופורציה"לבטא את 

בניגוד . אבל המצב שונה לגמרי כאשר הזעם מתעורר במסגרת השיח הווירטואלי". מהם פתאום

הגולש שנכנס לאתר , קדם בדרכושכל מבוקשו לנתק קשר ממכוניות אחרות ולהת, לנהג בכביש

ynetדווקא מעוניין מאוד ,  קורא את כתבתה של אריאנה מלמד וטורח להוסיף לה תגובה משלו

 .האינטראקציה היא תכלית מעשיו, למעשה. לקיים אינטראקציה

. האינטראקציה אינה מובנת מאליה, אבל גם כשמדובר במדיום אינטראקטיבי כמו הרשת

המאפשר לכולם להגיב ומרופף מחיצות , היא מדיום שוויוני לכאורהעל אף שהרשת , ראשית

בבואו להוסיף תגובה לכתבה של מלמד הגולש נמצא תמיד בעמדת , קורא-ממוסדות של כותב

ולו נותר מקום , המקום תפוס  על ידי מלמד, לעולם לא יהיה הוא על הבמה המרכזית. נחיתות

  .מהיציע) או המקללים(רק בעמדת המעודדים 

ועל כולם נגזר להסתופף , יש עוד מאות גולשים כמו אותו גולש המבקש אינטראקציה, שנית

כיצד תצליח דווקא . שם יתקוטטו זה עם זה על הזכות להיקרא, למרגלות כתבתה של מלמד

המיושם בהרחבה , פתרון אפשרי? למשוך את תשומת לב הגולשים האחרים, נניח, 89תגובה 

באמצעים , לפעמים עד גיחוך, הוא שימוש אינטנסיבי, ם הגדוליםבכל הפורטלי, בטוקבקים

פתרון פופולרי אחר הוא שיווק עצמי נמרץ מסוג . כמו אותיות מוגדלות או סימני קריאה, צורניים

כיצד תצליח אותה תגובה ". 1!!!משהו שאף אחד לא יודע!!! כנסו"או !" 1!!!!!חייבים להיכנס"

, ממש כפי שזה עבד בבית ספר יסודי? רתית במיוחדהיוק, לזכות בתשומת לב הכותבת

קללות : נורמטיבית-כשהתעורר הצורך להסב את תשומת לב המורה באמצעות התנהגות לא

לא אתפלא אם המגיבים שזיהו . עושים זאת היטב, כפי שהוכיחה מלמד במאמרה, ואיחולי מיתה

לא כל , בכל זאת. ל דבריהםחשו גאווה גדולה על ההד ש, את פירות השמצותיהם בין ציטוטיה

 .יום הם זוכים לעשות את כל הדרך משולי הבמה למרכזה

או כל פורטל גדול , ynetכאשר בוחנים מקרוב את יחסי הכוחות בין הכותבים הרשמיים מטעם 

האמיתיים הם דווקא הכותבים " הבריונים"מגלים למעשה ש, לבין הגולשים המגיבים בהם, אחר

בעוד האחרים , שניתנת להם להשמיע את דעתם על הבמה המרכזיתבעצם ההזדמנות . מטעם

יש . בלי שתהיה להם היכולת הטכנית להגיב באופן ישיר זה לזה, ניזונים מפירורי הטוקבקים

שם מצויה הפונקציה הטכנית , nrg, לציין שיוצא הדופן הוא אתר האינטרנט של מעריב

שאינה , ררכיה בלתי ניתנת לגישורנוצרת הי. המאפשרת למגיבים לשרשר את תגובותיהם

, כותב המאמר ממילא אינו מגיב לדברי קוראיו באמצעות מנגנון התגובות. מאפשרת דיון אמיתי

, הצעקה. אם אינך נשמע אינך קיים, באינטרנט. כך שלמגיב אין דרך לדעת אם המסר הגיע ליעדו
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 - וצריך -אם צריך , סטיםובמנגנון ההישרדות של הטוקבקי. היא קודם כל דרך לשרוד, אם כן

. צעק בקול רם יותר, וסביר להניח שלא הקשיבו, ואם לא הקשיבו לך בפעם הקודמת. צועקים

גוברים הכעס והתסכול והתגובות , וכאשר נכשלים הניסיונות להשיג את ההתייחסות המבוקשת

 .נעשות קיצוניות ומכוערות יותר

  

כרמי ' פרופ". זכרו את האנושי: "אומר, תהאתיקה של הרש, כלל מספר אחת בכללי הנטיקט

, אישית של המחשב-מנחה אותנו לא לשכוח שמאחורי החזות הבלתי"מפרשת את הכלל כמה ש

אבל במאבקי ההישרדות שנוצרו ". בשר ודם, נמצאים אנשים אמיתיים, שדרכו אנו מתקשרים

ושית ומכובדת האפשרות לנהל אינטראקציה אנ, שם החזק זוכה להכרה, ונגל הטוקבקים'בג

אלא , את תרבות התגובות האלימה, כמובן, בדברים אלו אין בכוונתי להצדיק. כמעט אינה קיימת

השמה דגש על חולשת המגיב האלים , נדמה שמפרספקטיבה זו. רק לנסות ולעמוד על סיבתה

דת גם האנונימיות מאב, )אפשר כמובן לטעון שכל בריון הוא ביסודו אדם חלש(ולא על בריונותו 

 . הכותב" גדולת"המגיב לעומת " אפסות"והופכת ביטוי ל, מהעוצמה המיוחסת לה

דני מזרחי " הוא 106' אם שם המגיב מס, או לכל כותב אחר, האם באמת משנה לאריאנה מלמד

לא רק בעיני הכותב ויתר , כך או כך הוא אלמוני? "יוסי לוי מירושלים"או דווקא " מתל אביב

משום שהיא , יש חשיבות ומשקל" אריאנה מלמד"לשם . ל בעיני עצמואלא קודם כ, הגולשים

, אבל דני מזרחי מתל אביב. המזוהה עם תחומי עניין ומומחיות מסוימים ועם דעות, דמות ידועה

. עשוי להרגיש עצמו קטן ונחות יותר מבריון וחזק, בבואו לפרסם את תגובתו בתחתית הרשימה

האנונימית כמו כל ניק שיבחר , יסתיר את זהותו, מובס, ת ולכןהוא עשוי לסבור שלשמו אין חשיבו

יהיה מי שיתעניין , "ללא שם", ויקווה שמאחורי הניק היחיד בעל הפוטנציאל להיות מישהו, לעצמו

 .במה שיש לו לומר

 נפוצה - הלהטת ויכוח באמצעות הערות אישיות ופוגעניות -" פליימינג"מעניין לראות שתרבות ה

ופחות בתגובות דומות באתרים עצמאיים , בתגובות למאמרים בפורטלים הגדוליםהרבה יותר 

!: יריב מוהר מציע הסבר לכך במאמר שפורסם באתר וואלה". עין הדג"ו" אייל הקורא"כמו 

באתרים העצמאיים התהום בין הכותב למגיבים איננה כה גדולה ולא , בניגוד לפורטלים הגדולים"

כאן הכל מכירים את כותב המאמר עוד כשהיה טוקבקיסט : י כה רבאליטיסט-מעוררת זעם אנטי

הדיאלקטיקה . והוא עצמו משתתף פעיל בוויכוח סביב הטקסט שכתב ומגיב לתגובות, קטן

כמו , האינטראקטיבית הזאת היא לפעמים מקור לרעיונות בוסר או לווכחנות קנטרנית על זוטות

אבל בסוף היא מניבה רעננות , ת סרקגם מקור לא אכזב להתעלקות סמנטית על דקויו

, קפדנות ורוחב אופקים שחסרים לא פעם במדורי התרבות המסחריים, אינטלקטואלית מדהימה

' קוראי פלייבוי'אולי בפרפרזה צינית על . בעלי הנטייה למונוליטיות מחשבתית ולדקדנטיות זחוחה
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 יש פה ynetמעבר לדחקות על . 'ת בשביל התגובוynetאני קורא את ': 'עין הדג'ב' ניק אחד'כתב 

לעג , כלומר.  לעג להגמוניה של גרפומנים מסוימים על פני אחרים-גם לעג סמוי אפשרי נוסף 

כאילו . קוראים בעידן האינטרנט והטוקבקים/לעצם הקונספט של החלוקה הנוקשה כותבים

ות שמבקשים הטוקבקיסטים להלאים את בוקסת המאמר ולהפוך אותה לתגובה הראשונ

 ".לה כל פורום מפותח אחר-בשרשרת תגובות א

-שהרשת תהפוך למדיום של כותבים, www-ממציא ה, בשנות התשעים חזה טים ברנדס לי

בפורטלים ,  כפי שציין בצדק מוהר". למעלה" "למטה"ושכיוון זרימת המידע בה יהיה מ, קוראים

את העיתונות הממוסדת של  ובדומיו נשמרת התבנית המאפיינת ynet-ב. הגדולים זה לא קרה

והזעם והתסכול מתבטאים , מגיבים אין מקום אמיתי לבטא את עצמם-לקוראים. כותבים בלבד

היוצר מקום אמיתי , הפורומים והבלוגים הוכיחו ששינוי טכנולוגי. ברפש מילולי המוטח לכל עבר

 . מאפשר תרבות כתיבה אחרת ברשת, להתבטאות של הפרט

  

אף , באינטרנט: "תיארה כלב יושב ליד מחשב ואומר לכלב שלצדו" יו יורקרנ"קריקטורה ידועה ב

כפי שמוכיחים עשרות אלפי הכותבים , אבל השאלה האמיתית". אחד לא יודע שאתה כלב

 ".?בשביל מה לטרוח, אם אף אחד לא יודע שאתה כלב"היא , בפורומים ובבלוגים

ובעיקר בבלוגים שמאפשרים לכל , דווקא בחסות האנונימיות של הרשת מתפתחת בפורומים

הכתיבה , במקומות האלה. תרבות מרתקת של התערטלות נפשית, כותב במה משל עצמו

אך , רוב הכותבים אמנם יוצרים לעצמם זהות בדויה. האנונימית מוחלפת בכתיבה פסבדונית

לגבש זהות זו מלווה אותם לאורך זמן ומאפשרת לייחס להם תכונות אופי והיסטוריה אישית ו

דווקא תחת הזהות האלטרנטיבית מרגישים הכותבים קרובים . סביבם קהילה וירטואלית תומכת

ניתנת להם ההזדמנות לחשוף צדדים , משוחררים מכבלי זהותם בעולם. שלהם" אני"יותר ל

 .צדדים שבדרך כלל אינם באים במגע עם העולם החיצון, נסתרים בעולמם הפנימי

לארגן את העולם הנפשי שלו בתוך הכאוס של , הביע את עצמוזה מתחיל מצורך של אדם ל"

כך , "עולם משתנה וביזארי שבו הצפה של חוויות תסכולים וחרדות פוקדים את האדם המודרני

פסיכולוג קליני שחוקר את האינטראקציה בין הטכנולוגי , ר ארנון רולניק"מסביר את הבלוגים ד

תם הוצא היומן האישי מהמגירה ופורסם במדיום אבל לא ס". הארץ"בראיון למוסף , לאנושי

אחת מהבלוגריות המוערכות ביותר ברשת , "זו ש"מספרת , "יש לי צורך בקהל: "להמונים

היום אני מתייחסת אל העובדה שיש . בהתחלה לא כתבתי אל מישהו. "באותו ראיון, הישראלית

תי את חומם הנעים של הזרקורים אחרי שגילי. שיכירו ביכולותיי, חשוב לי שיאהבו אותי…לי קהל

, כאילו מישהו מלטף אותי, זו הרגשה נעימה. אני בספק אם הייתי יכולה לחזור לכתוב למגירה
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הוא נותן לי אינטראקציה הרבה יותר אישית , הבלוג הוא כלי הביטוי שלי. קורא כל מלה שכתבתי

 ".ומיידית עם מי שקורא אותי

 לא יצליחו לתת ynet-ה שכל סימני הקריאה בתגובות בהבלוגים הצליחו להעניק לכותביהם מ

והוא התלות הגוברת של כותב הבלוג , אבל לאלה יש מחיר. התייחסות ותמיכה, הכרה: לעולם

גם לבלוג יש כותב אחד שיכול לשנות את , בדומה למאמרים בפורטלים הגדולים. באהדת הקהל

 שמורכב לעתים -וראים בבלוג קהל הק, אבל בשונה מהפורטלים, הטקסט ולמחוק תגובות

שיש כותבים הרואים בו שותף מלא ,  הוא כה דומיננטי ומשפיע-קרובות מכותבי בלוגים אחרים 

ברגע שכתבת את העולם : "ר רולניק"ד. ולכן גם לתהליכים הנפשיים שעוברים עליהם, ליצירה

 לתוכן רגשי ברגע שמישהו מגיב. אתה מתחיל להתעסק בשאלה מי יקרא את זה, הרגשי שלך

זה מתחיל להיראות . זה גורם להתקשרות רגשית, שכתבת הוא כבר נהפך לדמות חשובה בחייך

באופן זה הופכת הכתיבה באינטרנט מדיאלוג עם . כמו משהו שמשמש לתקשורת בין אנשים

שמבוססת דווקא על , האינטרנט גילה לנו סוג חדש של אינטימיות. העצמי לדיאלוג עם העולם

אנשים נפתחים בצורה יוצאת דופן דווקא הודות לזה שהם לא מכירים את מי שהם . תאנונימיו

 ".וחשים קשר רגשי חזק לדמויות וירטואליות, כותבים  אליו

השאלה היא עד כמה ניתן . אלה כנראה מילות המפתח, "אינטימיות שמבוססת על אנונימיות"

לעתים קרובות נראה ? מסכים ומקלדותדרך , להזדהות ולתמוך בדמות בדויה ואנונימית, להרגיש

,  "תופעת החיבוקים האוטומטיים"שזכה לכינוי , אחד המראות הנפוצים ברשת. שלא יותר מדי

" חיבוק וירטואלי"שבו מציעים המגיבים , הוא טור תגובות בתחתיתו של קטע עצוב או קודר

תקל בה כשינסה הבעיה שהכותב האהוב י. חלקם אף מצהירים הצהרת אהבה מהדהדת. לכותב

היא שאינפלציית , להמיר את הרגשות הווירטואליים בתמיכה החוצה את גבולות המדיום

הקלות שהבעת תמיכה או חיבה מאפשרת גם חוסר . הרגשות ברשת מרקיעה שחקים

בעיקר משום שאנו יודעים שעלינו , בחיינו אנו שקולים יותר במתן חיבוקים ואהבות.  התחייבות

. תמיכה רגשית כזאת שמורת לקרובים לנו. המצריכה אנרגיה, כה אמיתיתלגבות אותם בתמי

 .ברשת  אפשר להעניק אהבה חסרת כיסוי לכל זר

מי שעוקב אחרי בעלי . מותר גם לשאול אם חיבוקים וירטואליים אמנם מבטאים אינטימיות

ם יותר לומד להכיר גם את הצדדים החלשי, בלוגים או חברים בקהילה וירטואלית לאורך זמן

לעתים נדירות בלבד , ובכל זאת. שלהם" הנקודה העיוורת"את הטעויות הנשנות ואת , שלהם

. למרות כל החשיפה, שמאפשרת לאדם לגדול ולצמוח, מעמיקה, נמצא ברשת ביקורת אמיתית

וזוכה , אחת הבלוגריות האהובות ברשת הישראלית מספרת תדיר על הכשלונות שלה עם גברים

, אף לא אחד מהמעודדים אינו טורח להעיר לבלוגרית הכאובה. לויי תמיכהבשל כך לשפע גי

. דבר הגלוי לעין בפרטים שהיא מנדבת, שהיא עצמה נושאת בחלק גדול מהאחריות לכשלונות
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יואשם בהתנכלות ויהפוך , מגיב שיעז לשקף לבעלת הבלוג אמת פחות מחמיאה. ואולי בצדק

וכך להגן על ,  להתאחד ולהשתיקו בגידופים ואיומיםהמעודדים מהיציע ישמחו. שעיר לעזאזל

לכל " חיבוק"הקוד המוסכם הוא . הבלוגרית המסכנה מהרשע ולהוכיח שוב את נאמנותם הריקה

מה שנראה . אפילו זו בחירה מוטעית והרסנית, כישלון ותמיכה אוטומטית בכל בחירה

נראה שכמו . ושית אמיתיתשאין בה אינטראקציה אנ, כאינטימיות הוא בעצם מחווה מזויפת

גם בבלוגים ובקהילות הווירטואליות אנחנו מדברים במידה רבה עם , Ynet-בטוקבקים לכתבות ב

 .עצמנו

תחת ". לשאוף לנשוף"בבלוגה , עמדה על כך בחריפות הבלוגרית הפופולרית שלומית אהרונסון

בין . יקורת בונההטיחה בקוראיה הנאמנים קצת ב" עשרה דברים שאני שונאת בכם"הכותרת 

כשפרסמתי את ": "המגיבים המחבקים באוטומט"הדברים שהיא שונאת הזכירה אהרונסון את 

, ]כ" מ-ל " זIOLכינוי לאתר [של יואל ' מהמגירה לדיסק'בפורום , הסיפור הראשון שלי באינטרנט

-יר לאמי שכתב את התגובה האיומה היה יא. ותגובה אחת איומה, קיבלתי המון תגובות אוהדות

הייתי רוצה להגיד . אחר כך כתבתי בעוד מקומות. הוא היחיד שאני זוכרת את שמו, לפרסום

מה שלמדתי הוא שכל הרוע לא קשור , אבל זה לא יהיה נכון, שהתרגלתי לתגובות מרושעות

בשביל רוב הקוראים אני לא יותר מאשר . גם כל הטוב שמורעף לא קשור אלי? אבל מה, אלי

כשאתם כועסים . אתם מזדהים עם עצמכם, כשאתם מזדהים אתי. זה בסדר גמורו, דמות בדויה

הבעיה מתחילה . אני רק הטריגר כאן. אתם כועסים על היבלת שלכם שאני דרכתי עליה, עלי

כמה בלוגרים יש כאן ,  כשאני חושבת על זה בהיגיון…כשלוקחים את התגובות ממש ברצינות

, מתי מעט? דע לי שקרה להם משהו אני באמת אצטערכאלה שאם ייוו? שממש איכפת לי מהם

או אולי אני מודעת למגבלות , אולי אני חסרת לב. ורובם המוחלט מהווה חלק מחיי האמיתיים

 ".המדיה

כפי שעולה מדבריה . ההשוואה בין אהבה לשנאה ברשת עשויה לשפוך אור על הרוע הווירטואלי

או על גבי ,  מעוצביםHTMLי ברשת אינו דפי מקום ההתרחשות החברתית העיקר, של אהרונסון

כאשר . ההתרחשות האמיתית מתחוללת בראש כל אחד מהמשתתפים. שרתים מרוחקים

 בספירות ציבוריות כמו הפורומים והבלוגים או בספירה -האינטראקציה המתקיימת בין גולשים 

נטייה היא להשלים ה,  נעשית במלים בלבד- ICQהפרטית באמצעות תוכנות מסרים מיידיים כמו 

שככל שאנו יודעים פחות על הגולשת המסתורית שפגשנו , יוצא. את הפרטים החסרים בראש

דמות . קל לנו יותר להשליך עליה את התכונות הרצויות לנו ולהתאהב בה, טים'אתמול באחד הצ

משמשת , לפעמים בלי משים, האשה המושלמת או הגבר המושלם שאנו יוצרים בפנטזיות שלנו

, אנחנו מתאהבים לעתים קרובות בעצמנו, אם כן, ברשת. נו מודל לכל זר שנפגוש ברשתל
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עד שהן , לכן אהבות ברשת הן מושלמות כל כך. בפנטזיות הכי גדולות שלנו, במאוויינו הכמוסים

 .פוגשות מציאות ומתנפצות

במלה " תפנטזיו"צריך רק להחליף את המלה , מאהבות ברשת ניתן ללמוד גם על שנאות ברשת

הדימוי העצמי , דלות המלים היא מנוף להגברת ההד הפנימי, גם בהקשר השלילי". פחדים"

, כל שתיקה של הצד השני לשיח הווירטואלי יכולה להתפרש. החרדות ואימת הנטישה, הנמוך

" אחר"ל" אני"הגבול בין ה. ולעורר תגובה מתגוננת ותוקפנית, לגלוג או בוז, כדחייה, שלא בצדק

שככל שהתקשורת בין , אם כן, המסקנה היא. יותר" וירטואלית"השיח -טש ככל שדמות בןמיטש

ככל שאנו . התקשורת היא בעלת אינטראקטיביות נמוכה יותר, רשת יותר-אנשים היא מבוססת

כשהתקשורת היא עקרה , ודווקא אז. אנחנו מדברים יותר עם עצמנו, יודעים פחות על הזולת

משום שאנחנו חווים את עצמנו במלוא ,  בעוצמות הגבוהות ביותרהיא נחווית, צדדית-וחד

 . העוצמה

לבין יכולתנו , התוצאה היא יחס הפוך בין הרצון לבטא את עצמנו ולחוות רגש בעוצמות גבוהות

הגורם , לדעתי, הפער הבלתי נסבל הזה הוא. לקיים אינטראקציה אמיתית עם הזולת ברשת

כאשר , כאשר אין לאן להוליך את הרצון להתבטא ולהישמע. תהעיקרי לגילויי תסכול ורוע ברש

המוצא הנפוץ הוא להגיע , מגבלות המדיום מונעות הושטת יד ונגיעה במי שמעבר למסך

בין שהוא אריאנה מלמד ובין שהוא בלוגר מדהים שהתאהבתי בו , לקיצוניות ולנסות להכאיב לו

 .פל של כל מה שאנחנו אוהבים ברשתהם לא יותר מהצד הא, אם כן, בריוני הרשת. הבוקר
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   האינטרנט בראי המשפט:  11נספח
 

 קרניאל יובל/  "5הנסיך הלבן "הילדה שלך ו
 
ר יובל קרניאל הוא מרצה בכיר בבית הספר למשפטים ובית הספר לתקשורת במכללה "ד ד"עו 

 " דה מרקר"בעל טור במגזין המקוון . למנהל

אלא גם את התרבות והערכים , האינטרנט משנה לא רק את המציאות הארכיטקטונית והפיזית

 .ולכן גם את המשפט, שלנו

מול מסך המחשב החדש שאבא קנה לה , א יושבת בחדרה ברעננההי. מאוד עסוקה" המהממת"

גבר בוגר ומאוד , "הנשר"ט את 'לפני שבועיים פגשה בצ. וטטת'היא מצ. 14-ליום הולדתה ה

הרבה יותר טוב . מבין אותה היטב, כך נדמה לה, הנשר. חכם ומסתורי שטייל בכל העולם, מעניין

, רי שבועיים של שיחות נפש אל תוך הלילהאח. מאבא ומאמא ומהחברים המשעממים בכיתה

 . לבד. הוא מציע לה להיפגש, עם נגיעות של ארוטיקה

הוא המנוע העיקרי מאחורי העיסוק , המתרחש מדי יום בעולם, והדומים לו, התסריט הזה

הפחד מהלא נודע והסכנה הנשקפת לקטינים הנחשפים לפורנוגרפיה . המשפטי באינטרנט

 . ים את עולם המשפט לעיסוקו הגמלוני והמגושם באינטרנט ובנעשה בוהם שגורר, ופדופיליה

, אבל לדעתי. של ממש או רק אבולוציה" מהפכה" הדעות עדיין חלוקות בשאלה אם אנו חווים  

המושגים . רשת האינטרנט משנה את העולם וחוללת טלטלה גדולה גם בעולם המשפט

, זהות, מקום, מושגים של זמן. משתניםהבסיסיים ביותר שעליהם נשענת השיטה המשפטית 

 . ומחייבים שינוי דרמטי בעולם המשפט, משנים את משמעותם, ריבונות וכללי התנהגות, מציאות

כל צעד קדימה מלווה בשניים . השינוי הוא איטי, מחוקקים ובתי משפט, כדרכם של משפטנים

ונבנה בידי , היררכיהה, על המסורת, על התקדים, המשפט מתבסס על נסיון העבר. לאחור

הרשת . האינטרנט הוא ההפך הגמור. זקני השבט שעיסוקם ועניינם הוא הצבת גבולות, מבוגרים

, הרוח המנשבת בה היא אנרכיסטית. על בסיס חדש ולא מוכר, יש מאין, הוקמה על ידי צעירים

עמד על . ייהפוסט מודרנית בנשמתה וחסרת גבולות באופ, חוצה גבולות והיררכיות, אוניברסלית

. מהמשפטנים המבריקים של עידן האינטרנט, מאוניברסיטת סטנפורד, לורנס לסיג' כך פרופ

המציאות השתנתה ואתה הערכים . האינטרנט החליף את חוקי הטבע בקוד התוכנה, לדבריו

 . והנורמות שלנו

את המהפכה הגלומה באינטרנט ומשמעותה לעולם המשפט אפשר ללמוד מהטיפול בחרדה 

ומהטיפול בפרטיות שהפכה , החרדה הקשורה לילדים הנחשפים לפורנוגרפיה, בה פתחנוש

 . לאנונימיות
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בעולם הפיזי המוכר ניתן להשגיח על . מרגע לידת האינטרנט הבינו הורים ומחנכים שנפל דבר

במסגרות דתיות וחרדיות אפשר למנוע , למשל, כך. נגישות ילדים למה שנתפס כתוכן מזיק

, אפשר למנוע או להקשות על ילד מפגש עם אדם זר. תרועע עם בנות עד הנישואיםמילדים לה

בעולם הפיזי לא יכול הילד להסתיר את היותו ילד וקשה לו לפרוץ . או רכישת חוברת פורנוגרפית

מציאות זו מאפשרת פיקוח מתמיד על מעשיו ועל התכנים . את הגבולות שסימנו לו הוריו ומחנכיו

  .שהוא נחשף להם

כלב ניצב מול מסך מחשב ואומר (כמאמר הקריקטורה המפורסמת , לעומת זאת, באינטרנט

האינטרנט המציא . לא יודעים שאתה ילד, ")באינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב: "לחברו

או , לפורום, שנכנסה לאתר" המהממת"אף אחד לא יודע אם הגולשת . מחדש את  האנונימיות

 וכמובן אף אחד גם לא יודע אם הגולש הנוסף שנכנס לאותו מקום הוא ,היא כיפה אדומה, ט'לצ

 . הסבתא או הזאב

, לשנות את גבולות העולם המוכר להם, האינטרנט מאיים לחשוף את הילדים לעולם שלא הכירו

 . ומציב סכנה של ממש לחינוכם של קטינים ואולי לביטחונם האישי

. ו והתנהגותנו בחברה מורכב מארבעה יסודותעולם הכללים והנורמות המכוונים את מעשינ

היסוד השני הוא המציאות . היסוד הראשון הוא הנורמה בחברה ובתרבות שבהן אנו חיים

כלומר המחיר של , היסוד השלישי הוא השוק". הארכיטקטורה", או בשמה המוכר ברשת, הפיזית

השילוב של . החוק הפורמליהוא , שאינו תמיד החשוב ביותר, היסוד הרביעי. מוצרים ושירותים

 . הארבעה הוא המכוון את התנהגות הפרט

אפשר לחוקק חוקים רבים שקובעים את הזכות .  ניקח דוגמה קטנה שלא מעולם האינטרנט

ברור לכל כי הנורמה של שוויון תבוא לידי ביטוי רק כאשר . לשוויון של אדם הרתוק לכסא גלגלים

כאשר ; )הנורמה החברתית(יה כאל אדם שווה זכויות ההתייחסות החברתית המקובלת לנכה תה

; )הארכיטקטורה(המציאות הפיזית תאפשר גישה נוחה של כסא הגלגלים לכל מקום ציבורי 

, המשפטן החכם). השוק הכלכלי(וכאשר בשוק העבודה יהיה ביקוש זהה לנכה ולמי שאינו נכה 

פק בקביעת הנורמה הפורמלית ולא יסת, יפנה אם כן ליסודות האלה, המנסה לעצב התנהגות

את החובה להתקין מסלולי גישה , למשל, הוא יפנה למציאות ויקבע. והמופשטת של שוויון

יפנה אל ; יפנה לשוק העבודה ויאסור על אפליה של נכה בקבלה לעבודה; ומעליות לנכים

 .  םהתודעה החברתית וינסה להחדיר לתוכנית הלימודים את היחס לכבוד האדם באשר הוא אד

יש להכיר היטב את , שתצליח במשימתה לכוון התנהגות, כדי לעצב נורמה משפטית ראויה

להכיר במגבלות הנורמה הפורמלית ובחשיבות הגורמים האחרים , המציאות שבה היא עוסקת

 . שהוזכרו לעיל, המשפיעים על ההתנהגות
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,  המכוונים את מעשינושכאשר חלים שינויים במרכיבים האחרים, הצד השני של אותו מטבע הוא

לא ראוי ולא ניתן לדבוק באותם , לכן. יש צורך בשינוי והתאמה של הכלל המשפטי העוסק בהם

של אוסף בלתי , למרות התדמית שלו, החוק. חוקים ונורמות משפטיות במציאות משתנה

ור הוא יצ, משתנה של כללים ישנים העוברים מדור לדור ומשקפים ערכים יציבים של אמת וצדק

הנחשבת דוגמה לחוק שקפא וסובל , אפילו ההלכה היהודית. משתנה תדיר ומסתגל לסביבה

אלא בדרך של התאמה לזמן , אינה יכולה לשרוד ולשרת את הדבקים בה, מהסתיידות קשה

 . בפרשנות מתמדת ושינוי זוחל, ולמקום

 עשויים בדרך ,הפרשנות של החוק והשינוי הזוחל בחוק עצמו, הכלים המסורתיים של המשפט

הכלים , אבל כאשר חל שינוי גדול במציאות עצמה. כלל לאזן בין הדרישה ליציבות ולצורך בשינוי

זה המצב המשפטי היום בנוגע . ולפעמים נשברים, המשפטיים נמתחים עד קצה גבול היכולת

 . לאינטרנט

 העולם הפיזי עולם וירטואלי ודיגיטלי מחליף במהירות את. המציאות השתנתה באופן פתאומי

את . הזמן נעשה נזיל. המרחקים נעלמים והגבולות הגיאוגרפיים נמחקים. והאנלוגי שבו חיינו

העולם הפרטי . של הדמות הווירטואלית שלנו) החלקית(הפרטיות הפיזית החליפה האנונימיות 

היכולת לתקשר עם אנשים זרים עברה תפנית של . גדל והתעצם, של כל אדם התרחב פתאום

סחר אלקטרוני מחליף את , המידע זמין ממקורותיו, התקשורת ישירה: המתווכים נעלמים. ממש

תרבותית נתונה בתהליך -הנורמה החברתית. כל אלה שינו את כל הפרמטרים. הקניות בחנות

 .  שינוי

מה המשפט עושה ? ומה ניתן לעשות כדי להפחית את הסכנה? איך כל זה משפיע על הילדים

 ?צריך לעשותומה הוא יכול ו

האנונימיות מעניקה . הילדים גילו במהרה את המציאות הוירטואלית והם שולטים בה באופן מלא

שלמדו (להורים . הדלת סגורה. הם יושבים בחדרם הבטוח. להם תחושה של פרטיות והגנה

אני . שואלת אמא" ?מה אתה עושה בחדר  כל היום. "אסור להיכנס) לכבד את פרטיות ילדיהם

והדלת , "עם חברים מהכיתה. "שואל אבא, "עם מי את מדברת כל הלילה. "עונה הילד, במחשב

כולם , כולם גולשים באינטרנט. גם אתרי פדופילים. הפורנוגרפיה נגישה בלחיצת כפתור. נסגרת

 . 12כבר בגיל . טטים עם כולם'נחשפים לפורנוגרפיה וכולם מצ

, מגזין פלייבוי עולה עשרות שקלים. יהבעקבות הטכנולוג, השוק הכלכלי השתנה גם הוא

 .  הנגישות לקטינים מלאה. האתרים באינטרנט הם בחינם

. השליטה והנגישות של הילדים משפיעים באופן עמוק עוד יותר על התרבות והנורמה החברתית

קץ . "הילד בקיא יותר בהלכות העולם החדש. אפילו בצניחה חופשית, הסמכות ההורית בירידה

וחוסם את דרכה , SMSהילד מלמד את אמו לשלוח . של ניל פוסטמן מקבל ממד חדש" הילדות
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האם ניתן לשמר את הערכים והכללים המונעים מילדים גישה . למחשב באמצעות סיסמה פרטית

 ? לפורנוגרפיה ומרחיקים אותם מסכנת הפדופילים

האדם שלא יחדרו זכות . 20-של המאה ה, הישן, הפרטיות היתה ערך מרכזי בעולם המודרני

היא הבסיס לזהות האישית של הפרט ולקשרים , לסודותיו, לעולמו האישי, לצנעת חייו, לביתו

בין , ההבחנה היסודית ביותר בעולם הישן היא בין הפרטי לציבורי. החברתיים בעולם המודרני

 . כל זה הולך ונעלם.  בין הגלוי לסמוי מן העין, האישי לחברתי

החיים . בין האישי לציבורי, בין הבית לכיכר, אין עוד הבחנה בין הפנים לחוץבעולם הווירטואלי 

הסודות הכמוסים והאישיים . השייכת לכולם, והם נעשים ברשת הדיגיטלית, כולם וירטואליים

את שיחות הטלפון שלנו בעניינים הרגישים ביותר אנו . ט'בפורום או בצ, ביותר נמצאים ברשת

, נייחות וניידות, מצלמות קטנות. בנסיעה באוטובוס או בישיבה בבית קפה, מנהלים בטלפון הנייד

בביטוח לאומי ועל חוף הים , בבנק, 6בכביש , נמצאות בכל מקום ואנו יודעים שמצלמים אותנו

, "כוכב נולד"כולם רוצים להיות . הפרטיות איבדה את מקומה לחשיפה המלאה). גם במלתחות(

כל . לעיני כל, גלוי, חשוף. או בווילה בערוץ הלוויין, לוג באינטרנטלפחות בב, ואם לא בטלוויזיה

 . הזמן

חושף את סודותיי , אני חי ברשת. את הפרטיות החליפה האנונימיות החלקית של האינטרנט

מעיר הערות בוטות , קונה ספרים באמאזון, גולש באתרים למבוגרים, ט עם אנשים זרים'בצ

 ". 5הנסיך הלבן"כל זה תחת המעטה דק של . ת בפורומיםומתחיל עם ילדות קטנו, בטוקבק

, שהרי בדרך כלל, ואולי בכלל אין בה צורך. אשליה חולפת. האנונימיות היא אשליה של פרטיות

הוא " 5הנסיך הלבן "מתברר ש. כלום לא קורה? ומה קורה אז. נחשף המסווה, בשלב כלשהו

כולם גולשים ". 3הנשר הגדול" בכלל חשבנו שהוא. באמת מאוד מפתיע. האיש מהדלת ממול

. כי אבדה הבושה, אין כמעט צורך בפרטיות. ופועלים פחות או יותר באותם פרמטרים, ברשת

יודעים שחשיפתו יכולה , רוצים להסתירו, הפרטיות נועדה לכסות על מה שאנו מתביישים בו

, ואל יכול לצאת מהארוןההומוסקס. הכל הולך. בעולם פוסט מודרני אין מקום לבושה. לפגוע בנו

החברה היום הרבה יותר פתוחה . אבדן הבושה אינו בהכרח תופעה שלילית. גם הנימפומנית

 . ובוודאי לכל אלה כשהם רק גולשים ברשת, לחריג, לאחר

שם אנו רוצים . חשיפה יכולה לפגוע בנו, שם. גבול האנונימיות הוא גבולו של המשפט הפלילי

כל בית משפט יורה לחשוף את זהות . מקום שבו נגמרת האנונימיותאבל זה בדיוק ה. פרטיות

הטכנולוגיה מאפשרת לספקי הגישה . גם זה שהתחבא מאחורי דמות וירטואלית, פדופיל

, כפי שאמרנו. ולחשוף את זהותה, לדעת בדיוק מאיזה מחשב פעלה הדמות )  ISP(לאינטרנט 

את המידע על הדמות הווירטואלית ניתן . ליהוהיא בעיקר אש, האנונימיות באינטרנט היא חלקית
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. הכל מתועד. הפרטיות מדומה. וברגע המכריע גם לחשוף את העומד מאחוריה, לאסוף בקלות

 .  במקרים רבים יש גם מי שמקליט ואוגר את המידע. הכל נמצא במאגרי המידע

 במסכות ולכן כולם. כמו במסיבת פורים. האנונימיות מעניקה תחושה של חופש, למרות כל זה

שהגיע עד לקונגרס הפדרלי , נגד המצב הזה הקימו הורים ומחנכים קול זעקה. הכל מותר

 . ולאחרונה גם לכנסת בישראל, ב"בארה

  

החקיקה האמריקאית הנוגעת לאינטרנט היא בעיקרה ניסיון מתמשך להתמודד עם החרדות של 

חומרים מגונים "ל, או ביתר דיוק, ולהקשות על נגישות קטינים לפורנוגרפיה, הורים ומחנכים

פדופילי ומאיים לחיי קטינים אינו , החשש מחדירת חומר פורנוגרפי". העלולים לפגוע בקטינים

שעניינם מפגשים , התקשורת האמריקאית מלאה בסיפורים מהכרוניקה הפלילית. חשש שווא

, אתר מיוחד.  באינטרנטט'בין גברים מבוגרים לקטינות שהכירו ופיתו בצ, חלקם אלימים, מיניים

מתעד את הסיוטים של משתמשי המחשב ומפרט כל חודש את המקרים שבהם מפגשים , למשל

גבר .  מפרט האתר ארבעה מקרים2004בספטמבר . ברשת הביאו לפגישות פליליות מחוצה לה

ים   מרוד איילנד שקי32רופא בן ;  ופיתה אותה ליחסי מין14 מניו יורק שהכיר ברשת בת 31בן  

, מקרה מאנגליה; 13 שפיתה בת 19בחור בין ;  שהכיר ברשת14במשך שנה יחסים עם בת 

 ומאוחר יותר פגש אותה במוטל וקיים עמה 15 שלח תמונות עירום שלו לנערה בת 27שבחור בן 

 . יחסי מין

הוא התאפיין בכך שהיה מנותק לחלוטין מהמציאות . 1996החוק הראשון בעניין זה חוקק בשנת 

החוק . של האינטרנט) אז(נולוגית ונבע מהבנה חלקית בלבד של התופעה החדשה יחסית הטכ

מיד אחרי החקיקה הגישה האגודה . אסר על שידור חומרים מגונים לקטינים באינטרנט

בית . בטענה של פגיעה בחופש הביטוי, האמריקאית לזכויות האזרח עתירה לבית המשפט

, בהחלטה מנומקת וחשובה שניתנה פה אחד, 1997בשנת , ב החליט"המשפט העליון בארה

שכל חקיקה הנוגעת לאינטרנט צריכה להביא בחשבון את מאפייניה הארכיטקטוניים 

בית המשפט פסק כי החוק . ואת השלכות החקיקה על השימוש בה, והטכנולוגיים של הרשת

א פוגע פגיעה קשה ול)  Communication Decency Act (CDA)שנקרא (1996משנת 

לכן החוק . וקטינים יכולים להיכנס לכל אתר, כי הרשת פתוחה לכולם, חוקתית בחופש הביטוי

ומוריד את הביטוי המותר , העברה באינטרנט של ביטוי ומידע המיועד למבוגרים, למעשה, אוסר

 . באינטרנט לרמה של ביטוי המיועד לקטינים

אוסר על הפצה ברשת של , במתכונת הרחבה שבה נוסח, בית המשפט עמד על כך שהחוק

אוסר פרסום והפצה של ספרות ; אמנות קלאסית הכוללת עירום נשי או הצגה של יחסי מין
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בית המשפט ביטל את החוק ושלח את . ומידע רפואי חיוני, חשובה העוסקת בארוטיקה

 .לפני שהם מטילים איסורים דרקוניים על הביטוי החופשי, המחוקקים ללמוד את עולם האינטרנט

התופעה של קטינים החשופים לפורנוגרפיה המשיכה . הקונגרס האמריקאי הרים את הכפפה

שחתם עליו , החוק. 1998בשנת , והביאה לחקיקת חוק חדש, להסעיר ולהטריד את אמריקה

ניסה להפיק לקחים מפסיקת בית המשפט העליון ולהתאים את האיסורים , הנשיא קלינטון

 Child Online Protection Act(החוק החדש . פטיםלמדיום החדש ולפסיקתם של השו

COPA( , קבע איסור פלילי על הצגה באינטרנט) הפעם רק בwww ולא בכל אמצעי התקשורת 

כדי לצמצם את האיסור  ולהבטיח את עמידתו במבחן . של חומרים המזיקים לקטינים, )ברשת

, הוא לא כלל ספריות ציבוריות. חהוגבל האיסור לגופים מסחריים הפועלים למטרות רוו, השיפוטי

כלל , וכדי לאפשר הצגה של חומרים המותרים למבוגרים בלבד. מוזיאונים ובתי חולים ציבוריים

החוק החדש הגנה מיוחדת למי שמציג חומרים המיועדים למבוגרים בלבד ומבטיח שהנכנסים 

 .  לאתרים אלה הם מבוגרים בלבד

, האתרים המיועדים למבוגרים בלבד  נדרשים).  zoning(ב שיטת התיחום "הדבר נקרא בארה

איך ניתן לעשות . כך שתימנע גישת קטינים, להיות מתוחמים באמצעים טכנולוגיים, לפי החוק

ובאמצעי סביר ;  באמצעות דרישה לשימוש בכרטיס אשראי: החוק מציע שתי אפשרויות? זאת

או , המבוגר וקבלת קוד סודיהזדהות מראש של , למשל(אחר האפשרי מבחינה טכנולוגית 

 ). באמצעות חתימה אלקטרונית

-ב, לאחרונה. גם לאחר חקיקת החוק הזה מיהר הארגון האמריקאי לזכויות האדם לבית המשפט

החליט בית המשפט העליון שגם חקיקה זו , לאחר הליכים שנמשכו שנים ארוכות, 2004 ביוני 29

הקובע את , יעה קשה ומיותרת בתיקון הראשוןופוגעת פג, אינה תואמת את החוקה האמריקאית

 . הזכות לחופש ביטוי

בעקבות פסיקת בית המשפט הפדרלי של פילדלפיה באותו , ב קבע"בית המשפט העליון בארה

בית המשפט . וביטל גם את החוק החדש, את עליונות הערך של חופש הביטוי באינטרנט, עניין

שבעזרתה יכולים הדוברים ובעלי האתרים למנוע , םקבע כי אין עדיין טכנולוגיה יעילה לתיחו

בלי להכביד על , ולמנוע את הפגיעה בקטינים, קטינים מחשיפה לחומרים פוגעים ומגונים

, פגיעה זו בזכותם של מבוגרים היא פגיעה בחופש הביטוי. מבוגרים את הגישה לביטוי המוגן

 . במידה העולה על הנדרש

 :ק הםהנימוקים העיקריים לפסילת החו

 .החוק מונע  ממבוגרים שאין להם כרטיס אשראי גישה לביטויים למבוגרים

שהרי כל תקשורת , נגישות של קטינים לכל ביטוי אינטראקטיבי, ולמעשה אוסר, החוק מכביד על

 .חומר מגונה או פוגע, בשלב זה או אחר, אינטראקטיבית יכולה לכלול
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אף , ויוצר עלות נוספת לגישה לחומר זה, בלבדהחוק מרתיע מבוגרים מגישה לחומר למבוגרים 

 . שמדובר בחומר המוגן על ידי החוקה ומותר להפצה

החוק גורם לפגיעה בפרטיות בכך שהוא מחייב את המבוגר להזדהות כאשר הוא נכנס לאתרים 

 .למבוגרים

וני הנדרשים להקים מנגנ, החוק מכביד כספית על הדוברים והאתרים הכוללים חומרים למבוגרים

 . ומהווה צנזורה עצמית בגורמו לוויתור על חלק מהתכנים, תיחום

שאין בחוק כדי למנוע את גישתם של הקטינים לאתרים המופעלים , נימוק מרכזי נוסף הוא

 . שהחוק האמריקאי לא חל עליהם, ל"בחו

, "סינון"הקרויה , לשיטה אחרת של הגנה על קטינים) וההורים(בית המשפט מפנה את המחוקק 

אלא , בשיטה זו אין הגבלה על הדוברים ובעלי האתרים. בחופש הביטוי, לדעתו, הפוגעת פחות

 . כדי לחסום או לסנן החוצה תכנים אסורים") ההורים("יש טכנולוגיה שמפעילים משתמשי הקצה 

שאין עדיין טכנולוגיה יעילה לאכוף את האיסורים בדרך של , מה שבית המשפט אומר הוא

כל מה שהחקיקה יכולה לעשות הוא לפגוע בביטוי המוגן ובמבוגרים . החוק לא מעשיוש, "תיחום"

בלי לפתור באמת את בעיית נגישות הקטינים לחומר , המבקשים להפיץ ולקבל מידע לגיטימי

 . הפוגע

ניתן לסכם את המצב המשפטי , ב לעניינו של מאמר זה"אם  לתרגם את הדיון המשפטי בארה 

כל אחד יכול היום להיות דובר . גזר היום מהארכיטקטורה של רשת האינטרנטחופש הביטוי נ. כך

מבחינה . יכול לגשת לחומרים שהיו בעבר תחת הגבלה ומוצנעים, גם קטין, וכל אדם, באינטרנט

אי אפשר למנוע נגישות קטינים לחומרים למבוגרים , ועל פי הארכיטקטורה של הרשת, טכנולוגית

או בלי לפגוע ,  חמור את נגישותם של המבוגרים לאותם חומריםבלי להגביל באופן, בלבד

הדרך הטכנולוגית המוצעת היא . במה שנשאר מהפרטיות של אותם מבוגרים, כלומר, באנונימיות

בשביל זה . החוסמות את החומרים הפוגעים" סינון"להתקין על מחשבים הילדים תוכנות של 

שני התנאים . להבין במחשבים לא פחות מילדיהםוהורים נדרשים , צריך לפתח תוכנות יעילות

 . האלה לא מתקיימים עדיין

האינטרנט חושף לפנינו את הקשרים המורכבים בין שני הערכים המודרניים שעליהם אנו רוצים 

שמשני צדי , באופן מסורתי היה נהוג לדבר על מתח בין שני הערכים. חופש ביטוי ופרטיות: להגן

גילוי ופרסום , המושכים לכיוון חשיפה, ביטוי וזכות הציבור לדעתמצד אחד חופש ה: המתרס

, זכותו של אדם לפרטיות, מצד שני; )ציבור או סלבריטי-לרוב איש(פרטים מצנעת חייו של האדם 

 . כלומר איסור חדירה ואיסור פרסום פרטים על חייו

ם הדבר שמאפשר והיא נחשבת היו, הפרטיות הפכה לאנונימיות. האינטרנט טורף את הקלפים

או , הצורך להזדהות בכניסה לאתר למבוגרים בלבד, למשל, כך. לאדם את הביטוי החופשי
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כפגיעה בחופש הביטוי  ובזכותו של אדם , בצדק, נתפסים, החובה לתת מספר כרטיס אשראי

 .  לקבל מידע

 בקלות כל אחד יכול לבטא כל דבר ולהגיע. האינטרנט הביא לפריחה מדהימה של חופש הביטוי

, המידע.  הכל דיגיטאלי והכל מתועד. האינטרנט הביא גם למותה של הפרטיות. למידע עצום

 . יוצא בסוף לאור, פרטי ואישי ככל שיהיה

המאבק נגד פדופיליה ופורנוגרפיה לקטינים ברשת הוא מאבק הכרוך בפגיעה בערכים של חופש 

, ידועות וגלויות בין מבוגר לקטין, ברורותהמציאות הפיזית זימנה לנו הבחנות . הביטוי והפרטיות

בתחומי , לזכויותיו הפחותות של הקטין, ואיפשרה לקיים הבחנה נורמטיבית בין זכויות מבוגר

באינטרנט אי . המציאות הווירטואלית החדשה שינתה את המציאות. חופש הביטוי והפרטיות

יהם באופן ודאי כרוכה באובדן כל טכניקה שתבחין בינ. אפשר להבחין בקלות בין מבוגר לקטין

באבדן אנונימיות ובהגדלת המעקב והשליטה של החברה בתושביה המבוגרים , פרטיות

ונוגע למעמדם של , אלא חברתי וערכי, לא טכנולוגי, הפתרון לכך הוא לכן. והקטינים כאחד

 . ויכולתם לפקח על חיי הקטינים, קטינים בחברה המודרנית ולסמכותם של הורים

צה לשלום הילד העבירה לאחרונה למשרד המשפטים הצעה לתקן את החוק נגד הטרדה המוע

הכוונה .  שנים14ט בעל מאפיינים מיניים בין מבוגר לקטין שלא מלאו לו 'ולכלול בו גם צ, מינית

 .  אך המציאות החדשה באינטרנט מבלבלת וקשה לטיפול משפטי, כמובן רצויה

ואולי שניהם ; וקשה לדעת מי המבוגר ומי הקטין, כלבאף אחד לא יודע שאתה , באינטרנט

המשטרה לא יכולה ולא צריכה לעסוק במעקבים ? מתחזים ומסתתרים מאחורי דמות וירטואלית

ממילא תעלה השאלה .  טטים'ובהטמנת פח למצ, באינטרנט אחר שיחות אנשים פרטיים

, 12התחזה לילדה בת  ש35האם שיחה מגונה של דמות וירטואלית עם שוטר בן , המשפטית

המשמעות היא . גם במציאות החדשה אין עדיין תחליף למעורבות ולסמכות ההורים. היא עבירה

שהורים הרוצים להגן על ילדיהם צריכים להכיר את המציאות החדשה ולקבוע גבולות לילדיהם 

מבוגר בעולם וירטואלי שאי אפשר להבחין בו בין . בעניינים של פרטיות וחופש ביטוי ברשת

האלטרנטיבה . גם במחיר הגבלת החופש של הילד, ההורים צריכים להקפיד על ההבחנה, לקטין

שפירושו פגיעה קשה יותר בפרטיות , לפיקוח הורים היא הפיקוח של המדינה על כלל הגולשים

גם . ב קבע שזה עומד בניגוד לחוקה"בית המשפט העליון בארה. ובחופש הביטוי של מבוגרים

המשמעות החברתית והתרבותית . שלא ניתן ולא רצוי להפוך את כולנו לילדיםאני חושב 

 . שהילדים שלנו יהפכו מהר עוד יותר למבוגרים, העמוקה של כל זה היא

כל שניתן . אלא רק לשקף אותם, המשפט לא יכול לשנות את המציאות ולא את התרבות וערכיה

לפחות בתקופת , שיאפשרו להם, משפטייםטכנולוגיים ו, לעשות הוא לצייד את ההורים בכלים
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לממש את אחריותם כהורים ולנסות להגן על ילדיהם מהסכנות האורבות , המעבר שאנו חיים בה

 . כלים אלה הם כנראה תוכנות החסימה והסינון. להם במרחב הווירטואלי הפתוח

, ד רצונםנג, הדיון המשפטי הבא יהיה כנראה בשאלת סמכותם של ההורים לאכוף על ילדיהם

הדיון הזה יוביל אותנו קרוב יותר להכרה שהאינטרנט משנה לא רק את . שימוש בתוכנות אלה

 .ולכן גם את המשפט, אלא גם את התרבות והערכים שלנו, המציאות הארכיטקטונית והפיזית

 

 
 2004 - 30 גליון -עת פנים בהוצאת הקרן לקידום מקצועי בשיתוף עמותת המוריםמכתב ה

 

 

  הטרדה מינית-ט על מין עם קטין 'צ

 
 "הארץ" ושירות יובל דרורמאת 

ור הצעת החוק שניסחה המועצה לשלום הילד נועדה לסגור פרצות בחקיקה הקיימת בכל הקש

 להטרדה מינית באינטרנט 

הצעה למשרד המשפטים לתקן את חוק ההטרדה ) ראשון(המועצה לשלום הילד העבירה אתמול 

 בין מבוגר לקטין או בעלת מאפיינים מיניים בוטים באינטרנט) ט'צ(שיחה , על פי ההצעה. המינית

תחשב כהטרדה מינית ומכאן שדינה יהיה עד שנתיים מאסר ,  שנה14קטינה שלא מלאו להם 

אטים באינטרנט 'אין כל מניעה מצד מבוגר להציע הצעות מגונות בצ, על פי החוק היום. בפועל

 ". בעולם האמיתי"שכן אין כל איסור על שיחה באינטרנט שלא התממשה לכדי פעולה 

כיום קובע החוק כי , סגנית היועצת המשפטית במועצה לשלום הילד, ד ורד וינדמן"רי עולדב

 תחשב ככזו רק אם קיימים יחסים מרות ותלות בין 14הטרדה מינית של ילדים מתחת לגיל 

, "טים באינטרנט אין יחסים מעין אלו ולכן חוק ההטרדה המינית אינו תופס'בצ. "המבוגר לילד

בה הודגם כיצד מבוגר מנסה , 2קבות תוכנית הטלוויזיה של אמנון לוי בערוץ בע, לדבריה. אמרה

החליטו במועצה כי יש להכניס שינוי , 13לפתות את תחקירנית התוכנית שהתחזתה לילדה בת 

 .לחוק

 

 החוק עשוי לאפשר לשוטרים להתחזות לילדים

 

 14החוק קובע את גיל " ש כגיל הקובע כיוון14המועצה החליטה לקבוע את גיל , לדברי וינדמן

כגיל שמתחתיו אין חשיבות לשאלה האם הילד הסכים למעשה או לא והוא מוזכר גם בעבירות 
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התיקון לחוק קובע כי גם , זאת ועוד". מעשה סדום וכדומה, מעשה מגונה, מין אחרות כמו אינוס

 עבירה להתייחס תהה זו, 14אם הילד אינו ילד בכלל אלא מבוגר שהציג עצמו כקטין מתחת לגיל 

מכאן שהתיקון לחוק עשוי לאפשר לחוקרי המשטרה להתחזות . ט'אליו כאל אובייקט מיני בצ

 .לילדים ובכך לשמש כמטרת דמה לפדופילים

. וינדמן הודתה שקיימת בעייתיות רבה בהעברת חוק המתייחס אל המלים כאל דבר העבירה

ואולם היא הוצאה ממנו בדיוק '  מגונהרמיזה'בעבר היתה בספר החוקים הישראלי עבירה בשל "

 ".בשל הבעייתיות הזו ולכן קשה לדעת מה תהיה עמדת משרד המשפטים בנושא

ב ניסו להעביר חוקים דומים ואולם בתי המשפט פסלו אותם פעם אחר פעם בטענה שהם "בארה

 שניסה גם חוק. מטילים מגבלות על חופש הדיבור המוגן לפי התיקון הראשון לחוקה האמריקאית

 על ידי בית 2002לאסור על הצגת איורי מחשב המציגים ילדים בתנוחות מיניות נפסל בשנת 

 .בטענה שהוא רחב מדי ופוגע בחופש הביטוי, 3-6ב ברוב של "המשפט העליון בארה

מסר כי המועצה פועלת בשתי דרכים במקביל בניסיון , יצחק קדמן, ל המועצה לשלום הילד"מנכ

כדי שזה יעביר אותה , ההצעה הועברה למשרד המשפטים, לדבריו. החוקלהעביר את הצעת 

שלחה המועצה את הצעת , במקביל.  ואז ההצעה תתקבל כהצעת חוק ממשלתית-לממשלה 

כדי שיציג אותה כהצעת חוק , כ מיכאל מלכיאור"ח, ר הוועדה לזכויות הילד בכנסת"החוק גם ליו

 . פרטית

 

 

  08/08/04 22:57 -עדכון אחרון 
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 תבניות לכרטיסיות: 12נספח 
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