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הסרת תוכן מיני ו"פורנו נקמה" מהאינטרנט
אלפי נשים וגברים מישראל מגלים בשנים האחרונות כי תמונות וסרטונים אירוטיים
ב"כיכובם" הועלו לאתרי אינטרנט שונים והופצו ברחבי הרשת .מעבר להמלצה החד
משמעית להישמר ולהיזהר בהפצת התכנים הללו ,ישנה חשיבות מכרעת לחלוף הזמן .ככל
שתקדימו לפנות לעורך דין פלילי המתמחה בהסרת תכנים משמיצים ,כך יקטן הסיכוי
שהתכנים הללו יגיעו לתפוצה גדולה ויצאו מכלל שליטה.

סחיטה באמצעות הפצת סרטון מיני ברשת האינטרנט Sextortion -
בשנים האחרונות הפצת סרטונים אינטימיים של גולשים ללא הסכמתם הפכה לתופעה של ממש .גולשים
ובעיקר גולשות רבות הופתעו לגלות סרטונים או תמונות אירוטיים ,אשר שלחו בעבר לבני זוגם או לחבריהם,
מופיעים באתרים מפוקפקים ברחבי העולם .מיותר לציין את גודל ההלם ,עגמת הנפש והפגיעה שנגרמת
לקורבן ולבני משפחתו מחשיפת תוכן מסוג זה.
בחלק מן המקרים תכנים מיניים אלו מתגלגלים לרשת בכוונה תחילה ,מתוך נקמה של בן זוג לשעבר או
במטרה לסחוט את המצולם בסרטון או בתמונה  -דבר המכונה בשפה המקצועית "פורנו נקמה" .בחלק
אחר ,מדובר בטעות או ברשלנות שהחזקת התכנים הללו אשר גילגלה אותם הלאה .למשל ,משלוח
סרטונים אירוטיים בין חברים קרובים ברשת הווטסאפ אשר מתגלגלת במהרה לתפוצה של מאות אלפי
ומליוני גולשים.

הפצת סרטונים מיניים באינטרנט מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית
הפצת סרטון או תמונה ובה מופיע אדם בסיטואציה מינית ,ללא הסכמתו להפצת התוכן ,מהווה עבירה על
מגוון חוקים ובגינה ניתן לזכות בכמה סעדים .בין היתר ,חוק הגנת הפרטיות קובע כי ניתן לתבוע פיצוי כספי
בגובה  ₪ 50,000ללא הוכחת נזק ,לצד סנקציה פלילית של עד  5שנות מאסר .חוק איסור לשון הרע קובע
מנגנון פיצוי גבוה יותר כך שניתן לתבוע עד  ₪ 140,000ללא הוכחת נזק ,לצד סנקציה פלילית של שנת
מאסר.
הפצת סרטונים ותמונות אירוטיות בפומבי מהווה גם הטרדה מינית לכל דבר ועניין .תיקון לחוק למניעת
הטרדה מינית קובע כי הפצת תוכן בעל אופי מיני ללא הסכמת המצולם מהווה עבירה פלילית לכל דבר
ועניין .וכאשר האובייקט המצולם הוא קטין ,חוק העונשין קובע ענישה הנעה בין שלוש לחמש שנות מאסר.

מחיקת סרטונים פורנוגרפיים ו"פורנו נקמה" מהרשת
משרדנו מתמחה בהסרת תכנים משמיצים מרשת האינטרנט ,החל מתוצאות חיפוש שליליות ומשמיצות
במנוע החיפוש  ,googleדרך הסרת סרטונים משמיצים באתר  youtubeוכלה במחיקת סרטונים מיניים
ותמונות אירוטיים אשר הופצו שלא בהסכמת המצולם באתרים אירוטיים ברחבי העולם.
למשרדנו ערוץ הידברות פתוח עם המחלקות המשפטיות של מרבית אתרי האינטרנט המובילים
פורנוגרפיים
ואתרים
Vimeo.com
,google
,facebook,
youtube
כדוגמת
כדוגמת  ,xhamster.com, xvideos.com, sphinxtube.com, pornhub.comכך שאנו מוכנים
בכל עת לטיפול מהיר ,יעיל וחד משמעי בהסרת תכנים משמיצים מרשת האינטרנט.
בחלק מן המקרים ,ובעיקר בהפצת סרטונים ותמונות פורנוגרפיים שלא בהסכמת המצולם ,משרדנו מציג
תוצאות מרשימות לפיהן סרטונים כאמור לעיל הוסרו מעל גבי הרשת תוך שעות ספורות בלבד.
באשר למקרים של סחיטה מינית באינטרנט ) ,(Sextortionהמצב כיום הוא שסוחטים ממדינות עולם שלישי
ומדינות שאינן מנהלות יחסים דיפלומטיים וביטחוניים עם ישראל מבצעים תרגילי סחיטה ועוקץ כלפי אזרחים
ישראלים ומשטרת ישראל חסרת אונים לנוכח התופעה .סחיטה זו נפוצה מאוד בישראל ואלפי גברים נופלים
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מדי שנה בפח שטמנו להם מספר כנופיות מתוחכמות ממדינות שונות בעולם ובניהן מרוקו ,חוף השנהב,
אוקראינה ועוד.
משרדנו ,כמוביל בתחומו ,ניהל אלפי משברים ואירועי סחיטה וירטואלית עד כה ומספק מזה שנים רבות ייעוץ
וייצוג משפטי למטופלים שנפלו קורבן לפרסומים פוגעניים ,מעשי נוכלות ,איומים וסחיטה ברשת .במידה
ונפלת קורבן לאחד מאלו ,פנה בהקדם לעורך דין פלילי שינהל עבורך את המשבר וידאג להסיר מהר ככל
שניתן את התכנים המאיימים לפגוע בשמך הטוב ,במוניטין שרכשת ובקשרים החברתיים והמשפחתיים שלך.

דוגמא להודעה מחברת גוגל על הסרת תוכן משמיץ שהופץ על לקוח המשרד ברשת
האינטרנט:

דוגמא להודעה מחברת יוטיוב על הסרת סרטון משמיץ שהופץ על לקוח ברשת
האינטרנט:

דוגמא נוספת להודעה מחברת יוטיוב על הסרת סרטון משמיץ שהופץ על לקוח
ברשת האינטרנט:
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דוגמא נוספת להודעה מחברת פייסבוק על הסרת סרטון משמיץ שהופץ על לקוח
ברשת האינטרנט:

דוגמה נוספת להודעה המבשרת על הסרת סרטון מיני של לקוח המשרד
מאתר :xvideos.com

דוגמא נוספת להודעה המבשרת על הסרת סרטון מיני של לקוח המשרד מאתר
:xhamster.com
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בתמונה :כתבה בנושא סחיטה מינית ברשת שפורסמה בחדשות 2

מישהו מפרסם מידע אישי או תוכן מיני שלך ברשת האינטרנט?
אתה זקוק לעורך דין פלילי שינהל עבורך את המשבר וידאג להסיר מהר ככל שניתן את התכנים המאיימים לפגוע
בשמך הטוב ,במוניטין שרכשת ובקשרים החברתיים והמשפחתיים שלך .למשרדנו ערוץ הידברות פתוח עם
כדוגמת
המובילים
האינטרנט
אתרי
מרבית
של
המשפטיות
המחלקות
פורנוגרפיים
ואתרים
Vimeo.com
,google
,facebook,
youtube
אתר
כדוגמת  .xhamster.com, xvideos.com, sphinxtube.com, pornhub.comבידי משרדנו הידע והכלים להסרת תכנים
משמיצים ,הסרת סרטונים אינטימיים מהרשת ,הסרת חשבונות ופרופילים מזויפים ודברים נוספים הפוגעים
בפרטיותו ושמו הטוב של הלקוח.
משרדנו ,כמוביל בתחומו ,ניהל אלפי משברים ואירועי סחיטה וירטואלית עד כה ומספק מזה שנים רבות ייעוץ
וייצוג משפטי למטופלים שנפלו קורבן למעשי נוכלות ,איומים וסחיטה ברשת ובכך שומר נאמנה על הזכויות
והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת בגורמים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות
רצונם .במידה ופרסמו עליך לשון הרע או חדרו לפרטיותך פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו
בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה
אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
}:fast_contactלקבלת סיוע משפטי מיידי בנושאי סחיטה ברשת  -השאירו פרטים{

✔️ הצלחות המשרד ולקוחות ממליצים

◻️ דוגמאות להצלחות המשרד
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◻️ משרדנו בתקשורת
◻️ המלצות על משרדנו בגוגל עסקים

☎️ יצירת קשר עם המשרד

טלפון03-5505995 :
נייד052-6885006 :

טלפון נוסף077-5006206 :
פקס077-5558060 :

דוא"לoﬃce@dok.co.il | asaf@dok.co.il :
כתובת :רח' השלושה  ,2מגדל אדגר ) 360קומה  (25תל אביב ,ת.ד ,9173 .מיקוד:
 ,6706054הצג מפה | זימון פגישה במשרד
המשרד מעניק ללקוחותיו ייצוג משפטי יסודי ואחראי בכל רחבי הארץ ,ראו הצלחות
המשרד | לקוחות ממליצים.

⚖ תרומה לקהילה
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משרדנו רואה עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה ומאמין כי יש לתת ייעוץ וייצוג משפטי לכל אדם באשר
הוא ,ולכן במקרים רבים מטפל בתיקי פרו-בונו )בהתנדבות( ומעניק סיוע משפטי גם לאלה שידם אינה
משגת .תרומה לקהילה הינה חלק בלתי נפרד מהמשרד ופעילות זו מעניקה רובד נוסף לעבודתנו
המשפטית.

}{*:fast_contact
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