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הסרת עמוד מתחזה בפייסבוק
רשת האינטרנט בכלל ופייסבוק בפרט הן פלטפורמות ידועות להעתקות ,חיקויים וזיופים.
מדובר בתופעה לא חוקית הפוגעת באנשים פרטיים ,ידוענים ,חברות ,עסקים וארגונים.
יחד עם זאת ,בימינו ניתן לטפל בבעיה זו על ידי הגשת תביעה משפטית או תלונה
למשטרת ישראל וכן במקביל על-ידי פנייה למחלקה המשפטית של פייסבוק בבקשה
למחיקת העמוד המתחזה משטחה .עו"ד אסף דוק מסביר כיצד ניתן לאתר חשבונות
מזויפים בפייסבוק וכן כיצד ניתן להביא להסרתם לאלתר תוך שמירה על פרטיותכם
ושמכם הטוב.
תופעת עמודים מתחזים ומזויפים בפייסבוק
האינטרנט ורשת החברתית פייסבוק הינן פלטפורמות חופשיות להזרמת מידע ונתונים שונים .על כן ,בהן כל
אחד יכול להפוך באופן עצמאי גלוי או אנונימי לערוץ תקשורת ,ולהציג כל תוכן העולה על רוחו .ואולם,
הפלטפורמה החופשית של פייסבוק היוותה גם מצע לחיקויים והתחזויות לאנשים ולגופים אחרים ,תוך ביצוע
פעולות לצורך מטרות אישיות או למטרות רווח .פעולות אלו חודרות לפרטיות ,פוגעות בשם הטוב וגורמות
לעוולות רבות לאדם או לגוף שאליו מתחזים.

פגיעות הנגרמות על ידי התחזות בפייסבוק
כאמור ,ההתחזות בעמוד פייסבוק עלולה לגרום לפגיעות רבות .ראשית ,מקורן בעצם ההתחזות למישהו
אחר ,המשכן בהפצת מידע שקרי או פרטי ,וכן בהפצת מידע ,תכנים ,תמונות ,דעות וסרטונים פוגעניים.
פגיעות אלו עלולות לגרום לעוגמת נפש ,להזיק לשמו הטוב ולתדמיתו של אדם או מוסד ,והן עלולות אף
להסב נזק כלכלי.
עוגמת נפש בגין התחזות  -הגילוי כי יש עמוד מתחזה בפייסבוק מהווה מקור לעוגמת נפש ,בגין
פגיעה בזהותו האישית וחדירה לפרטיותו של האדם .הפגיעה גדלה בשל תכנים שקריים ונבזיים
הגורמים ללשון הרע ופגיעה בשמו הטוב של האדם ,וגורמת לנפגע עוגמת נפש שיכולה להתבטא
כתסכול ,כעס ,חרדה וחוסר אונים.
נזק לשם הטוב של האדם  -ההתחזות בפייסבוק לאדם או לארגון ,והפצה בשמם מידע ותכנים לא
נכונים או לא רצויים ,עלולה לפגוע בתדמיתם ובשמום הטוב ברשת האינטרנט ומחוצה לה .הנזק
עשוי לבוא לידי ביטוי בדעות שליליות ולא מכבדות ,חוסר אמון ,וכן בהתרחקות והתנתקות ממגע או
קשר עם הגורם שאליו מתחזים.
נזק כלכלי בגין התחזות בפייסבוק  -ההתחזות בפייסבוק עלולה גם לגרום לנזק כלכלי לאנשים
ולגופים עסקים .הנזק עשוי להתבטא באובדן קשרים עסקיים ולקוחות ,וכן באובדן מקום עבודה או
הכנסה .יש לציין כי במידה שיוכחו כנכונים ,עשויים נזקים אלו להוביל לפיתוי כספי עבור הנפגע.

הסרת עמוד מתחזה בפייסבוק
עם או בלי תביעה משפטית ,ניתן גם להסיר עמוד מתחזה על ידי דווח למערכת של פייסבוק אודות חשבון
פרופיל מתחזה .זאת באמצעות פנייה לקישורים הבאים:
במידה ואין לך חשבון פייסבוק ניתן לדווח על עמוד פייסבוק מתחזה בעמוד הזה.
במידה ויש לך חשבון פייסבוק ניתן לדווח על עמוד פייסבוק מתחזה בעמוד הזה.
כמו כן ,כיום פייסבוק מאפשרת לבעלי עמודים עם יותר מחמשת אלפים חברים לפתוח עמוד מאומת בעל
סימון וי בצבע כחול.
במקרים בהם הדיווח הידני לא נושא פרי ניתן לפנות באמצעות עורך דין למחלקה המשפטית של
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פייסבוק בבקשה להסיר את התוכן השלילי והמשמיץ לאלתר .משרדנו הביא להסרתם של אלפי סרטונים,
תמונות וסטטוסים מכפישים ומפרי חוק עד כה.
להלן דוגמא להודעה המבשרת על הסרה מיידית של עמוד מתחזה בפייסבוק:

Dear Asaf Dok Adv,

Thanks for bringing this matter to our attention. We removed or disabled access to the
content you reported for violating the Facebook Statement of Rights and
Responsibilities.
We understand this action to resolve your intellectual property issue.

Thanks,
Community Operations
Facebook
דוגמא נוספת להודעה המבשרת על הסרה מיידית של לשון הרע שפורסם במסגרת עמוד מתחזה בפייסבוק:
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זיהוי עמוד מתחזה בפייסבוק
ישנם מספר כלים המאפשרים לזהות עמוד מתחזה בפייסבוק:
תגובות לא ראויות  -במקרים רבים פרופיל מתחזה מרשה לעצמו להכניס תכנים ותגובות לא ראויים
ואף קיצוניים ,הכוללים בין היתר דברי השמצה ,הסתה או איומים.
גוגל תמונות  -העתיקו את התמונה מפייסבוק ואמתו את נכונות פרטיה בעזרת מנוע החיפוש גוגל
תמונות.
פעילות עמוד מתחזה  -על פי רוב עמודים מתחזים פועלים לאורך תקופות קצרות ,ולכן היסטוריית
הפעילות שלהם בעבר תהיה ריקה.
כמות חברים  -במקרים רבים עמוד מתחזה למטרת היכרות אישית יכיל כמות קטנה של חברים,
העומדת על פחות מ.20 -

תביעה משפטית כנגד מתחזים
חשוב להבין כי התחזות למישהו אחר בפייסבוק הינה עבירה על החוק ,וככזאת ניתן להגיש תביעה משפטית
אזרחית כנגד המתחזה וכן אף תלונה בגין התחזות במפלג עבירות מחשב של משטרת ישראל .אמנם מדובר
בתופעה חדשה שעימה נדרשת להתמודד מערכת המשפט ,אך כבר היו מספר תקדימים ובמיוחד בגין פגיעה
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בשם הטוב של אדם.

תביעה בגין איסור לשון הרע
על פי חוק ,עבירה על איסור לשון הרע הינה עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר אחת .מדובר בעבירה
המוגדרת כפרסום הפוגע בשם הטוב של האדם ,מבזה או משפיל אותו ,וככול שמדובר בפרסום בהיקף יותר
גדול המגיע לקהל רב של אנשים כך הנזק שנגרם לאדם גדל בהתאם .לכן ,התחזות בדף פייסבוק הפוגעת
בשמו הטוב של אדם עלולה להוביל לתביעה בבית דין פלילי ואזרחי .בהתאם להגדרת לשון הרע ,סכום
הפיצויים בבית דין אזרחי יגדל בהתאם להיקף חשיפת העמוד המתחזה .יש לציין כי בשל הקושי לאמוד את
הנזק שנגרם בגין לשון הרע ,נקבע בחוק סכום מרבי לפיצויים .התקרה גדלה במידה והוכח כי התכנים
שפורסמו נועדו מלכתחילה לפגוע באדם שאליו התחזו.

הקימו על שמך עמוד מתחזה בפייסבוק? הוציאו דיבתך רעה ופגעו בפרטיותך בפייסבוק?
אתה זקוק לעורך דין המתמחה בעבירות מחשב ודיני לשון הרע והגנת הפרטיות שייסע לך להסיר מהר ככל
שניתן את עמוד הפייסבוק המתחזה לך בפייסבוק וכן את התכנים אשר פוגעים בשמך הטוב ובפרטיותך.
משרדנו מלווה ומייצג תובעים ונתבעים כאחד בתחום זה מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות
והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת בגורמים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות
רצונם .במידה והקימו על שמך עמוד פייסבוק מתחזה ו/או פרסמו עליך לשון הרע ופגעו בפרטיותך 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.
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