
   עיצבנו אותך?
בא לך "לרדת" על 

משהו ברשת?
   בא לך לצחוק על 
מישהי בוואטס אפ?

לפעמים נראה לנו
  שברשת אין חוקים

  ואין גבולות

    אז זהו שלא

גבולות הגזרה המשפטיים בתרבות השיח האינטרנטית



מהי לשון הרע?

הביטוי "לשון הרע" מתייחס לדבר 

שפרסומו יכול להוביל להשפלה, לבוז 

או ללעג של אדם )או של תאגיד(. לשון 

הרע היא גם פגיעה בעבודתו או מקצועו, 

וכן ביזוי אדם בשל מעשים, התנהגות או 

תכונות המיוחסות לו, או בשל גזעו, מוצאו, 

דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או 

מוגבלותו.

פרסום משמיץ שנעשה ברשת )אתרים, 

בלוגים, רשתות חברתיות( או בקבוצות 

וואטסאפ -  אינו פטור מהוראות החוק וגם 

הוא עשוי להיחשב כלשון הרע.

הגדרת לשון הרע איננה מבדילה בין 

דעה )אני חושב ש...( לעובדה )אני יודע 

ש...(. אולם לעניין זה יש חשיבות כשאנו 

מגיעים למשפט. אז, במידה שנתבענו על 

לשון הרע על עובדה שפרסמנו, או על דעה 

שהבענו, נוכל לנסות ולהתגונן לפי ההגנות 

 הקבועות בחוק.

)מתוך חוק איסור לשון הרע(

חשוב לדעת ש: פרסום לשון הרע יכול להוות עוולה אזרחית, שיכולה לזכות את 
  !

האדם הנפגע בפיצויים של עד 50,000 ₪, אפילו ללא הוכחה שנגרם נזק לתובע 
)ולעיתים אף סכום כפול, במקרה של כוונה לפגוע(. לשון הרע יכולה להיחשב גם 

כעבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר על האדם הפוגע.

XXX גנב ואנס 

XXX בוגד 

הצמדת תמונתו של אדם XXX מתנחל מסריח 
לתמונת מנהיג דאע"ש

XXX נוכל

דוגמאות מהרשת ללשון הרע:

מהי הסתה לגזענות? 

גזענות היא רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי 
 ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני.

)מתוך חוק העונשין, הסתה לגזענות, לאלימות או לטרור(



מהי הסתה לאלימות?

פרסום קריאה לעשיית מעשה אלימות או טרור, או דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה 
אלימות או טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו )"פרסום מסית"( ועל פי תוכנו של הפרסום 
המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות או 

טרור.  )מתוך חוק העונשין, הסתה לגזענות, לאלימות או לטרור(

כך אם כותבים בפוסט או בקבוצה בוואטסאפ:

זה עלול להיחשב כהסתה לאלימות או לגזענות. על פי חוק, אין חשיבות אם הפרסום 
הביא בפועל לגזענות או גרם לאלימות. נבחן רק מה נכתב בו. 

חשוב לדעת ש: המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות או להסית לאלימות, 
  !

דינו – מאסר חמש שנים.

צריך להרוג את כל השמאלניםאו

צריך לקום היטלר בדור הזה שישמיד את כל הערבים 

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום 
 עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום הינה עבירה.

)מתוך החוק למניעת הטרדה מינית(

 חשוב לדעת ש: גם מי שמעביר סרטון כזה שקיבל ממישהו אחר נחשב עבריין לפי 
 !

החוק. המפרסם סרטון מיני ללא אישור, דינו - מאסר עד חמש שנים.

הפצת סרטונים מיניים



מהי פגיעה בפרטיות?

הבחורה הזאת רק יוצאת ונכנסת 
מבתי חולים לחולי נפש... 

XXX, יצא כבר מהארון?

חוק הגנת הפרטיות קובע כי אסור לפגוע בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו. 

מה יכול להיחשב פגיעה בפרטיות? בילוש או התחקות אחרי אדם העלולים להטרידו | 
צילום אדם כשהוא ברשות היחיד )בביתו למשל( | פרסום תצלום של אדם ברבים בנסיבות 

שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו | העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר )או 
סמסים/מיילים שלא ממוענים אלייך( שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות 

מהנמען או הכותב | שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו למטרות רווח | שימוש 
בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה  | 

פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, מצב בריאותו, או 
התנהגותו ברשות היחיד. )מתוך חוק הגנת הפרטיות(

דוגמאות מהרשת לפגיעה בפרטיות:

 חשוב לדעת ש: החוק מגדיר פגיעה בפרטיות כעבירה ודינה מאסר של עד חמש 
 
!

שנים. היא מהווה גם עוולה אזרחית בנזיקין שיכולה לזכות את האדם הנפגע 
בפיצויים, ללא צורך אפילו להוכיח נזק בפועל.

hasata.berl.co.il

 זכותון תרבות השיח הופק על ידי קרן ברל כצנלסון,
בשיתוף איגוד האינטרנט הישראלי

אין בזכותון זה כדי למצות את כל איסורי הפרסום או ההגנות הקבועים בדין. בכל 
מקרה, שאלת היותו של פרסום אסור או מותר לפי הדין תיקבע אך ורק על-ידי 

הערכאות המוסמכות ובהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.

 לייעוץ בנושא פגיעות ברשת ניתן לפנות לקו החם של איגוד האינטרנט הישראלי:
safe@isoc.org.il | 03-9700911


