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הנחייה חדשה :מהיום גם קטינים יועמדו לדין
פלילי בעבירות על "חוק הסרטונים"
נוכח הפגיעה הקשה של קרבנות העבירה ,פרקליט המדינה שי ניצן פרסם הנחיה החדשה
הקובעת כי יש להגיש כתבי אישום גם במקרים של קטינים נעדרי עבר פלילי העוברים על
חוק הסרטונים .רק במקרים חריגים ייסגרו תיקים בעילה של חוסר עניין.
בשנים האחרונות הפצה של תכנים מיניים ברשת האינטרנט ,באמצעות סרטונים ותצלומים ,ללא הסכמתו
של המצולם ,הפכה למכת מדינה .מקרה שקרה לאחרונה ,בו נגנב טלפון סלולארי של שדרנית ספורט
ידועה ותכנים מיניים שהיו בו פורסמו ברשת האינטרנט ,ממחישים את חומרת הבעיה.
לפני כשלוש שנים ,תוקן החוק למניעת הטרדה מינית ,הקרוי גם "חוק הסרטונים" ,וקבע כי גם פרסום של
סרט ,הקלטה או תצלום של אדם ללא הסכמתו ,המתמקד במיניותו בנסיבות בהן הפרסום עלול לבזות את
האדם או להשפילו ,נחשב להטרדה מינית .אדם העובר על חוק הסרטונים צפוי לעונש מאסר של עד 5
שנות מאסר .התיקון לחוק נעשה עקב התרחבות התופעה של פרסום סרטונים ותמונות המכילים תכנים
מיניים ברשתות החברתיות.
מאז שתוקן החוק ,אל פרקליטות המדינה הגיעו תיקי חקירה רבים ועד כה הוגשו כשלושים כתבי אישום בגין
עבירות על חוק זה .בכדי להכווין את גורמי התביעה והאכיפה לפעול באפקטיביות ,פרקליט המדינה פרסם
הנחייה שמטרתה לקבוע מדיניות אחידה בדבר העמדה לדין וכן ליצור הרתעה יעילה.

מה כוללת ההנחיה החדשה בדבר חוק הסרטונים?
ההנחיה קובעת כי תופעת הפצת התמונות והסרטונים המיניים ללא רשות המצולם ,פוגעת באופן משמעותי
ובל היכר בקרבנות .על כן ,קיים אינטרס ציבורי באכיפת העבירה גם אם מדובר בחשודים שהם קטינים ללא
עבר פלילי .הפרקליט קבע כי יש צורך להנחיל ולהטמיע בקרב בני הנוער את האיסור הפלילי שבעבירה.

מי יועמד לדין פלילי ובאילו מקרים ייסגר התיק?
ההנחיה החדשה קובעת כי חשודים שלגביהם נמצאו ראיות מספיקות בכדי להעמידם לדין בגין העבירה יובאו
לדין פלילי .רק במקרים חריגים ייסגר התיק בנימוק כי נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין ,לדוגמה
במקרה בו טרם מלאו לחשוד  15שנים ,כאשר חלקו במעגל ההפצה לא היה כל כך משמעותי )לדוגמה
כאשר החשוד העביר את התכנים לאדם אחד או שניים והם אלה שהפיצו את החומרים בתפוצה רחבה(,
כאשר היקף התפוצה של החומרים המיניים היה מזערי וכיוצא בזה.

כיצד ההנחיה מתייחסת להעברת תכנים מיניים לאדם אחד?
להבדיל מהעברת סרטונים ותמונות לאדם אחד בלבד ,מדגישה ההנחיה את ההתמקדות בחוליה הראשונה
שהתחילה את הפרסום וכן בחוליה שהפיצה ברבים את הפרסום המיני .על החוקרים יידרש להוכיח כי
החשוד היה בעל מודעות או העלים עין מלדעת כי ישנו סיכוי שמקבל התכנים עשוי להפיצם הלאה ברבים גם
אם העביר זאת לאדם אחד שהפיץ זאת לאנשים נוספים .כמו כן ,על פי ההנחיה ,חלה החובה לבדוק אם
החשוד ידע כי המצולם לא הסכים לפרסום כאמור.

הסרת תכנים מיניים :באיזה אופן?
בנוסף לאכיפה הנוקשה ,ההנחיה החדשה עוסקת בהסרת התכנים המיניים מרשת האינטרנט .על פי הנחייתו
של הפרקליט יש לפעול בשני מישורים:
 .1פנייה לפלטפורמה בו מוצג התוכן המיני – באפשרותו של נפגע העבירה לפנות לפלטפורמה בו פורסמו
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התמונות ו/או הסרטונים תוך דרישה להסרתם לצמיתות.
 .2פנייה למחלקת הסייבר בפרקליטות – נפגע העבירה יכול להגיש בקשה לספקיות השירות המקוונות )כגון
מנועי החיפוש השונים או פייסבוק( מטעם מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה בדרישה כי יסירו את התכנים
המיניים.
אם יימחקו התכנים – יימחקו הראיות?
ההנחיה מדגישה כי מחיקת התכנים לא יובילו למחיקת הראיות בתיק הפלילי .כמו כן נקבע כי חומר הראיות
הפוגעני יישמר במשרדי הפרקליטות בכדי למנוע חשש שהמידע יופץ .בא כוחו של הנאשם יוכל לעיין
בחומרים אך ללא אפשרות להחזיקם או להעתיקם.

הנחיית פרקליט המדינה מספר  - 2.29חקירה והעמדה לדין בעבירות של
פרסום תצלומים ,הקלטות או סרטים של אדם ,בעלי אופי מיני ,ללא הסכמתו
ההנחיה החדשה קובעת כי תופעת הפצת התמונות והסרטונים המיניים ללא רשות המצולם ,פוגעת באופן
משמעותי ובל היכר בקורבנות ,ולכן קיים אינטרס ציבורי באכיפת העבירה והעמדה לדין פלילי של מפרסמי
התוכן הפוגעני ,גם כאשר מדובר בחשודים נעדרי עבר פלילי או קטינים.

כיצד עליך לנהוג במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין הפצת
תמונות וסרטונים אינטימיים?
במידה וזומנת לחקירה או שהוגש נגדך כתב אישום בגין הפצת תמונות או סרטונים מיניים כדאי שתפנו ללא
דיחוי להתייעצות עם עורך דין פלילי מנוסה העוסק בייצוג קטינים ואשר מתמחה בעבריינות מין ברשת .דע כי
המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם הותרת
רישום פלילי או במקרים מסוימים אף השתת עונשי מאסר .במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום
בגין הפצת תמונות וסרטונים מיניים כדאי שתקדים תרופה למכה ותסתייע בשירות משפטי מקצועי .במידה
עימנו
להתייעצות
דיחוי
ללא
פנה
בנושא
מקצועי
משפטי
לייעוץ
זקוק
ואתה
בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה
אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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