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הסרת תמונות וסרטונים אינטימיים מהרשת
במאה העשרים ואחד שמו של האדם מתבסס לרוב על סמך תוצאות החיפוש אודותיו
ברשת האינטרנט .שלל תמונות וסרטונים לעיתים מפורסמים ברשת בידיעתו של האדם
לשם בניית שמו הטוב .אומנם בצד השני של המטבע ,הדבר עלול להיות מסוכן כאשר
הפרסום יתבצע ללא ידיעה ,לרוב בתור נקמה ,ויכיל תכנים פוגעניים ואינטימיים .הדבר
עשוי להוביל להשלכות קשות ולפגוע בשמו של האדם .עו"ד אסף דוק מסביר כיצד ניתן
להסיר תמונות וסרטונים אינטימיים מהרשת תוך התמקדות בפלטפורמות הבאות:
 Youtube, Facebook, Vimeoו.WhatsApp -

כיצד ניתן לקבוע מה הוא הגבול בין חופש הביטוי לבין השמצה ופגיעה
בשמו הטוב של אדם?
על פי חוק איסור לשון הרע ,פרסום שנחשף לאנשים אחרים ייחשב לשון הרע והוצאת
ומבזה אדם ,ופוגע בשמו הטוב .במצב כזה ,הקורבן יכול להגיש תביעה אזרחית כנגד
שהסרטון הפוגע נחשף לאנשים רבים יותר ,כך הפגיעה תחשב ליותר משמעותית -
לדרוש יגדל בהתאם .כמו כן ,כל פרסום או הפצה של סרטונים ותמונות מיניות
המופיעים בהם מהווה עבירה של הטרדה מינית שדינה הוא עד  5שנות מאסר.

דיבה ,אם הינו משפיל
מפרסם הסרטון .ככל
וגובה הפיצויים שניתן
ללא אישור האנשים

כיצד החוק בישראל מתייחס להפצה של תמונות או סרטונים
אינטימיים?
סרטון מיני שצולם על ידי מהן דהוא יכול להיות מופץ במהירות אדירה בין קבוצות שונות ולעתים המוניות של
אנשים ,וייתכן שיעבור דרך עשרות אלפי אנשים עד שקורבן הסרטון יגלה זאת ,אם בכלל .אירעו פרשיות
רבות בהן בני נוער הפיצו סרטון פוגעני ,ובדרך כלל מיני של נערה ,שצולם לידיעתה או ללא ידיעתה,
והסרטון התפשט כאש בשדה קוצים .כשהתגלה הסרטון וננקטו צעדים כדי להפסיק את הפצתו זה היה כבר
מאוחר מידי :אלפים רבים כבר צפו בסרטון ,ונגרם לקורבן הסרטון  -לרוב נערה צעירה ,השפלה גדולה.
כיצד ניתן להתגונן נגד סכנה זו?
בשנת  2014הכנסת אישרה את הצעת החוק המכונה "חוק הסרטונים"  -המהווה הרחבה לחוק למניעת
הטרדה מינית .לפי חוק זה ,קיים איסור על הפצת סרטונים אינטימיים ללא הסכמת המצולמים ברשת
האינטרנט או ברשתות החברתיות .על פי החוק ,פרסום סרטון של אדם במצב מיני מהווה עבירה פלילית,
ונחשב להטרדה מינית .בנוסף ,מדובר על פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות ,ואף הוצאת לשון הרע
תחת נסיבות מסוימות .הדבר מאפשר תביעות משפטיות על סכומי כסף גדולים ,ללא הצורך להוכיח נזק.

סחיטה באמצעות תמונות וסרטונים אינטימיים
ישנה גרסה מכאיבה ופלילית יותר של הפצת תמונות וסרטונים פוגעניים ללא הסכמת המצולם  -סחיטה
באמצעות תמונות וסרטונים פוגעניים .לא אחת שומעים על אנשים המאיימים להפיץ תמונה וסרטון אינטימי
של אישה ,במידה ולא תענה לבקשותיהם  -הכספיות או המיניות .בעבירה שכזו" ,חוק הסרטונים" ,עליו דובר
בפסקות הקודמות ,מקבל תוספת של עבירת סחיטה באיומים .לכן כדאי לדעת כי עצם איום על ביצוע
מעשה שכזה הוא מעשה חמור ביותר על פי החוק ,ובמידה והאיום מממומש  -העבריין יכול להיכנס לעד
תשע שנות מאסר ,בהתאם לחומרת המעשה .לכן ,במידה והופנה נגדך איום כזה ,תפנה ללא דיחוי לעורך
דין פלילי אשר יפעל משפטית נגד המאיים תוך שימוש במלוא ארסנל הכלים המשפטיים הקיימים ,וכן יפעל
להסרת הסרטון מהאינטרנט ו/או מהרשתות החברתיות ,במהירות המרבית ,במידה והוא הופץ.
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כיצד ניתן להסיר תמונות וסרטונים אינטימיים מאתר Facebook
ניתן לומר שהרשת החברתית פייסבוק שינתה את העולם ,בעיקר לטובה .היא השפיעה על הדרך בה בני
אדם מתקשרים אלו עם אלו ,כשהיא מגשרת בין מדינות ,תרבויות ושפות .פייסבוק מאפשרת לאנשים מכל
העולם להביע רעיונות ,להניע מחאות ,ולשתף אחרים בכל העולה על רוחם .אמנם ,עלייה וקוץ בה .פייסבוק
גם פתחה פתח לתופעות מכוערות ,של שיימניג ,פגיעה בפרטיות ,השמצה ,ועלילת עלילות שווא .רבים הם
האנשים שנפגעו מתמונות או סרטונים פוגעניים שפורסמו בפייסבוק ,בהם הם מופיעים .בין אם הסרטון צולם
בידיעתם ,או לא .פייסבוק מתגאה בהיותה פלטפורמה פתוחה וסובלנית ,אמנם גם לפייסבוק ישנם כללים
ברורים ונוקשים נגד פרסום תוכן אינטימי .אדם שפורסם נגדו סרטונים או תמונות אינטימיים בפייסבוק עלול
לסבול מהשלכות קשות .סרטון משפיל ומבזה יגרום לאדם לחוש לתחושות קשות ,אשר עלולות לפגוע
בתפקודו השותף ובשמחת חייו .אנשים עלולים לתפוס את אותו אדם באופן שלילי ,ולהתנהג אליו בהתאם
דבר שייפגע בתדמיתו .כמו כן ,ייתכן והסרטון יפגע בפרנסתו של האדם על ידי פגיעה בקשרים העסקיים שלו
בהרחקתם של שותפים פוטנציאליים או לקוחות .אי לכך ,ישנה חשיבות עליונה לכך שבמידה ואדם מגלה
שהועלה לפייסבוק תמונה או סרטון הפוגעים בשמו הטוב ,יפעל כדי להסירם .יש לציין כי אדם לא יוכל
להסיר כל סרטון שלטעמו פוגע בשמו .יש להוכיח שאכן אותו סרטון חורג מגבולות חופש הביטוי והינו גולש
לפגיעה בשמו הטוב של אדם.
הדרך הפשוטה ביותר להסרת התוכן הפוגעני או האינטימי היא על ידי הגעה להסדר עם האדם שהעלה את
הסרטון או התמונה ,שהוא ימחק או יסתיר את התוכן מציר הזמן שלו .אמנם ,במידה והסרטון או התמונה
כבר הופצו  -הנזק כבר נעשה .במידה והאדם המפיץ אינו משתף פעולה ,ניתן לדווח לפייסבוק על כך
שהפרסום הוא פרסום ספאם ,באמצעות לחיצה על סימן החץ סמוך לכל פרסום ,ובחירה באופציית" -זהו
ספאם" ,או ניסוח דומה אחר .בקשה להסרה נבדקת על ידי פייסבוק ,וההחלטה מתקבלת תוך זמן משתנה.
חשוב שלא תעשו שימוש במתקפה או ביצירת פרופילים מזויפים להסרת התוכן ,שכן פייסבוק תחשיב זאת
כניסיון מלאכותי להסרת הסרטון או התמונה ,ולא כבקשה אמתית .במידה ופייסבוק לא מאשרת את הסרת
התמונה או הסרטון ,יש לפנות לעורך דין פלילי אשר יפעל מולם בצורה משפטית ויגיש להם בקשה להסרת
תוכן אינטימי מפייסבוק.

הסרת תמונות וסרטונים אינטימיים מאפליקציית WhatsApp
אפליקציית  WhatsAppהיא אפליקציה מאוד נוחה ,ידידותית ומהירה ,המאפשרת למשתמש לתקשר בצורה
מהירה עם אנשים ועם קבוצות שהוא לוקח חלק בהן .היא גם מאפשרת פרסום ושיתוף תוכן במהירות
ובנוחות רבה .אומנם ,אותן תכונות של מהירות ,יעילות נוחות ושיתופיות ,משמשות לא רק לתקשורת
והעברת מסרים בין אנשים וקבוצות ,אלא גם לפגיעה קשה בקורבנות מזדמנים .שלא כמו בפייסבוק ,ב -
 WhatsAppאין מערכת יעילה לצנזור או להסרת תוכן אינטימי.
במידה וקיבלת סרטון אינטימי ב  - WhatsApp -אסור בשום אופן להעביר אותו! הדבר עלול לחשוף את
המפיץ והן את המצלם לתביעות .במידה וגילית כי סרטון מיני שלך מופץ ברשת ה  WhatsApp -ללא
הסכמתך ,צור קשר מיד עם עורך דין פלילי אשר יפעל להסרת הסרטון ולגילוי המצלם והמפיץ שלו.

הסרת תמונות וסרטונים אינטימיים מאתר Youtube
על פי סעיף  14בתנאי השימוש ב  ,Youtube -נקבע כי במידה ואדם כלשהו חש נפגע עקב פעילות האתר,
עליו להגיש תביעה אל בית הדין בקליפורניה תחת סמכותה המשפטית .בנוסף ,עצם תביעה היא בעייתית שכן
לפי חוק ההגינות בתקשורת ,בסעיף "ספקי שירותי מחשב אינטראקטיביים" ,ספק תשתית או אתר אינטרנט
לא יישא באחריות על תכנים שהועלו אליו או לחלופין עברו דרכו ,על ידי צד שלישי.
אי לכך ,עצם הגשת התביעה להסרת סרטון פוגעני היא בעייתית ,בנוסף לכך שאת התביעה צריך להגיש
בקליפורניה .האם זה אומר שאין תקווה? ממש לא .מבחינה משפטית ,כל הכתוב למעלה תקף רק לגבי
משתמש רשום ב  Youtube -אשר כפוף לתנאי השימוש שלה .ואם אדם הנפגע מסרטון ב Youtube -
מעולם לא נרשם לאתר ולא אישר את תנאי השימוש בו? במצב כזה ,אין ל  Youtube -הגנה מפני תביעות.
בעיה נוספת הניצבת בפני קורבן של סרטון פוגעני ב  Youtube -או קורבן סחיטה של סרטון מיני ביוטיוב,
היא שהאתר הינו במקורו אמריקאי והוא לא כפוף לחוק המקומי של ישראל .עם זאת ,במידה וניתן להוכיח
שישנה לסמכות השופטת הישראלית זיקה חזקה יותר לתביעה על פני קליפורניה או סמכות משפטית אחרת,
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אזי ניתן להביא לכך שהמקרה יישפט על ידי הסמכות השופטת המקומית בישראל.
כיצד קובעים עד כמה זיקת הסרטון קשורה לישראל? במידה ומפרסם הסרטון או קורבנות הסרטון הינם
ישראלים ,או שהנזק מהסרטון יבוא לידי ביטוי בישראל .ככל שיותר מתנאים אלו יתקיימו ,כך יהיה ניתן לגרום
לכך שהמקרה יידון בבית משפט ישראלי.
לאחר התגברות על מכשולים אלו ,ניתן לשלוח הודעה משפטית חתומה בידי עורך דין פלילי ישראלי ,בדבר
בקשה להסרה מידית של הסרטון מ  ,Youtube -טרם הגשת תביעה Youtube .וגוגל  -בעלת השליטה על
האתר ,לרוב לא ירצו להסתכן בתביעה ,ולכן יעדיפו להסיר מיד את הסרטון הפוגעני.

הסרת סרטונים ותמונות אינטימיים מאתר Vimeo
אתר האינטרנט  Vimeoהינו אתר לשיתוף קבצי וידאו בו משתמשים יכולים לשתף ,להעלות ולצפות בתכנים.
אתר  Vimeoהוא אתר פופלרי המכיל כשישים וחמישה מיליון גולשים ,נכון לשנת  ,2011מספר עצום
הנרשם לאחר אתרי שיתוף וידאו פופולאריים אחרים כמו  Youtubeופייסבוק .על כן ,סרטוני וידאו המועלים
לאתר זה עשויים להיות חשופים בפני אנשים רבים ,עובדה לא סימפטית עבור "כוכבי" ווידאו שסרטון אינטימי
בו מופיעים עלה ללא ידיעתם או בניגוד לרצונם .שרתי אתר  Vimeoנמצאים בארה"ב על כן ,מדיניות
הפרטיות פועלת על פי החוקים והתקנות בארה"ב .הסרת סרטונים אינטימיים של משתמשים באתר Vimeo
תיעשה על פי המדיניות באתר .ניתן לשלוח מייל לכתובת support@vimeo.com :ובו לבקש להסיר את
התוכן האינטימי .במידה והקורבן איננו רשום לאתר  Vimeoולא הסכים לתנאי המדיניות באתר ,ניתן להוכיח
כי יש לשפוט את המקרה בבית דין בישראל במידה ומתקיימים כמה שיותר תנאים המבטאים זיקה לישראל
כגון ; הקורבנות בסרטון הם אזרחי ישראל והנזק הנגרם מהפצת הסרטון יתבטא בישראל .על מנת להוכיח
זאת יש להיעזר בעורך דין פלילי.

סרטון אינטימי שלי מופץ ברשת מה עושים?
משרדנו מתמחה בהסרת תכנים משמיצים מרשת האינטרנט ,החל מתוצאות חיפוש שליליות ומשמיצות
במנוע החיפוש  ,googleדרך הסרת תכנים משמיצים או מיניים באתרים ורשתות חברתיות כגוןYoutube, :
 Facebook, Vimeoוכלה במחיקת סרטונים ותמונות בעלי גוון מיני שהופצו שלא בהסכמת המצולם
באתרים פורנוגרפיים ברחבי העולם.
המשרד עומד בקשר רציף עם מחלקות השירות ומשרדי עורכי הדין של החברות הגדולות בתחום ,בין גוגל
ישראל ,גוגל העולמית ,פייסבוק 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
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.

}{*:fast_contact

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

