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הסרת תוכן מיני ו"פורנו נקמה" מהאינטרנט
מאות נשים ישראליות מגלות בשנים האחרונות כי תמונות וסרטונים אירוטיים ב"כיכובן"
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 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.
המשרד עומד בקשר רציף עם מחלקות השירות ומשרדי עורכי הדין של החברות הגדולות בתחום ,בין גוגל
ישראל ,גוגל העולמית xHamster ,ו ,Xvideos-כך 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.
בכל מקום בו נפגעת מהפצת תכנים מיניים או השמצות אודותיך ,הנך מוזמן לפנות למשרדנו לקבלת טיפול
מיידי על מנת ולהבטיח שהתכנים יוסרו במהירות ,ביעילות ולפני שיגיעו לידהם של מליוני גולשים והמצב יצא
מכלל שליטה .עורכי הדין במשרד עוסקים בדיני לשון הרע ,הגנת הפרטיות ,מנוסים בהסרת תכנים
פורנוגרפיים שהופצו ברשת שלא בהסכמת המצולמת או המצולם ואף מומחים בתביעות לפיצוי כספי לאור
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דיחוי
ללא
פנה
עימנו
להתייעצות
כאמור.
אינטימיים
ותמונות
סרטונים
הפצת
לטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה
אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.

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:

דוגמא נוספת להודעה המבשרת על הסרת סרטון מיני של לקוח המשרד
מאתר :xhamster.com
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