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 תקציר מנהלים 

מדובר . אינה ייחודית למדינת ישראל ושותפות לבעיה זו מדינות רבות בעולם, תופעת הבריונות המקוונת

החלה , זילנד כמו במדינות אחרות בעולם-בעיית האלימות המקוונת בניו, למשל, כך. בתופעה גלובלית

התאבדויות בקרב זילנד אחוזים גבוהים של -מחקר הראה כי בניו. להוות בעיה מהותית בשנים האחרונות

מהווה אף היא גורם  ,ככל הנראה ,כאשר בריונות בכלל ובריונות ברשת בפרט, 81-54צעירים בגילאים 

.בהתאבדויות אלה
1

נמצא כי שיעור הבריונות בבתי ספר , 5183שפורסם בשנת  אחר על פי מחקר 

מהילדים שהשתתפו במחקר  82%-כ, כמו כן. מהילדים 21%-הינו גבוה ומשפיע על כ, באוסטרליה

.דיווחו כי חוו בריונות ברשת
2
  

פה למיגור האלימות ברשת והגברת המודעות לגלישה ענקיימת פעילות , כמו בישראל, במדינות שנסקרו

 .בדומה לפעילות איגוד האינטרנט הישראלי וארגונים אחרים בארץ שפעילים בתחום, בטוחה

משפטיים לתופעת הבריונות המקוונת בשמונה -נסקרו פתרונות משפטיים ולבר להלן בנייר העמדה, על כן

קנדה , בריטניה, הולנד, אוסטרליה, זילנד-ניו, וסטס'מסצ –ב "ארה, מיזורי –ב "ארה: בעולם מדינות

 .  רמניהוג

 

 המחקר בנקודות סיכום

  שנגעו רק למערכת במרבית המדינות בהן חוקקו חוקים ייעודיים לבריונות מקוונת היו חוקים

 .החינוך או שעסקו בילדים ובנוער

 לא , שכן רובם חוקקו אך לאחרונה, הייעודיים מכיוון שאין עוד ניסיון רב עם מרבית מהחוקים

 . אם הם מסייעים בהורדת הבריונות המקוונת אם לאו ניתן לקבוע בוודאות

 דבר שנעשה , ללא הסכמה הפצה של תמונות אינטימיותאוסר בעיקר על נחקק חוק ש בקנדה

 . 8991-ח"תשנ, בארץ זה מכבר בחוק למניעת הטרדה מינית

 א לאו דווק –נחקק לאחרונה חוק מקיף המטפל בהיבטים שונים של בריונות מקוונת  זילנד-בניו

ולא ניתן לומר אם הוא אפקטיבי ( 5.7.5182-התקבל רק ב)החוק חדש , עם זאת. בקרב צעירים

קיימת ביקורת . במקביל החוק גם תיקן חקיקה קיימת והותיר אותה על כנה. ומשיג את המטרה

ולאפקט מצנן על השיח מחשש לפגיעה בחופש הביטוי זילנד בעיקר -על החקיקה בניו רבה

 .המקוון

  לא ייתר הוא חוק ייעודישנחקרו ישנו שימוש בחקיקה קיימת וכי אם קיים מדינות בראינו כי 

חוק הפלילי או חוקים בעלי אופי פלילי כמו חוק איסור לשון חוקים אחרים כגון האת הצורך ב

   .וכדומה( stalking)בילוש והתחקות אחר אדם , עבירות של הטרדה, הרע

 מדינות השונות שנחקרו מתמקדת אף היא בקבוצת הילדים משפטית ב-רוב הפעילות הלבר

אנו מניחים לאור זאת כי זוהי הקבוצה שזוהתה כקבוצה הפגיעה ביותר ועל כן )והמתבגרים 

 (. הטיפול המוצע בה הינו הרחב ביותר

 קו חם לפניות של הוקם  –בין אם בחקיקה ובין אם בארגונים לבר משפטיים , במרבית המדינות

קו חם זה אמור . לקו החם של איגוד האינטרנט הישראליבדומה  ,ידים ומוריםתלמ, הורים

                                                           
1
   Cyber Bullying Statistics New Zealand (15 Apr. 2015) available at: http://nobullying.com/cyber-

bullying-statistics-new-zealand./ 
2

 Amy Dweyr Patricia Easteal, Cyber Bullying in Australian Schools the Question of Negligence and 

Liability, 38 ALTERNATIVE L.J. 92 (2013). 
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זילנד קיבלו גופים שהוסמכו לטפל -בניו. כ לשמוע את המקרה ולתת מענה או הצעה לפתרון"בד 

 .אף סמכויות חקירה( לאו דווקא של ילדים)בתלונות על אלימות מקוונת 

 נראה כי יש . מדעיתכיעילות מבחינה  שהוכחומשפטיות -תוכניות לבר על פי הטענה ישנן מספר

 .לבחון אותן יותר לעומק

 המדיניות . בחלק מהמדינות הותוותה המסגרת הכללית לקביעת מדיניות בית ספרית בחקיקה

 .עצמה נקבעה שלא בחקיקה הראשית

 לפעולה מול הגופים הפרטייםמבלי לקבוע הליכים פורמליים או כללים , זילנד-כפי שנקבע בניו 

. נראה כי יהיה קשה להילחם בתופעה, (ועוד +facebook, goole)כגון רשתות חברתיות  –

נעיר כי לא עלתה הטענה של הקושי בהחלת הדין המקומי על חברות פרטיות בינלאומיות ולא 

בשיתוף פעולה עם  גם ייתכן שניתן יהיה לזכות, עם זאת. זילנדי-נבחנה במסגרת החוק הניו

כך שתוספנה אפשרות פשוטה לדווח על מקרי , תחום הבריונות המקוונתבהחברות הפרטיות 

  . בקשה להסרת התכנים הפוגענייםאפשרות להגיש בריונות מקוונת ו

פרסמה כבר הבהרה בכל הנוגע למדיניות שלה להסרת קישורים  חברת גוגלבהקשר זה נעיר כי 

.סרת התמונותויצרה טופס פניה לבקשה לה, "פורנו נקמה"במסגרת של בעיית ה
3

 

 

 ההמלצות לאור הממצאים

 כפי , נציע לבחון האם די בחקיקה הקיימת תוך אולי עדכונה והתאמתה לנושא הבריונות המקוונת

 :ובין היתר לבחון חוקים כגון – 8991-ח"תשנ, שנעשה בחוק למניעת הטרדה מינית

o 8962-ה"תשכ, חוק איסור לשון הרע 

o 5118-ב"התשס, חוק למניעת הטרדה מאיימת 

o 8918-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות 

o שידול או  315סעיף , הדן באיומים 895סעיף  –למשל ) 8977-ז"התשל, חוק העונשין

 (.'סיוע להתאבדות וכו

 נראה שבמרבית מהחוקים אין צורך בעדכון שכן ניתן להחיל אותם גם על בריונות , נעיר כי

 .במדיניות התביעה הפלילית עשות גם בשינוילהיהשינוי יכול נציין כי . מקוונת בנוסחם הנוכחי

  נציע לשקול איזונים אפשריים להגנה על חופש הביטוי ולהגנה , חוק ייעודיאם ייבחן חקיקה של

 . על הפרטיות

  ועל מנת לשמור על גמישות ואפשרות לשינוי לאור שינוי  למערכת החינוךבכל הנוגע

 . ל של משרד החינוך"חוזרי מנכ :גוןנקוט ברגולציה משנה כדעתנו למומלץ לטכנולוגיה 

  מפני תביעות פרטיות בינלאומיות לאותן חברות משפטית הגנה מתן ייתכן שיהיה מקום לשקול

, ובתנאי שיהיה להן מנגנון הודעה והסרה, על בריונות מקוונת כתמריץ לשיתוף הפעולה שלהן

-א"התשע, אלקטרונילהצעת חוק המסחר ה 81בזמנו בסעיף , למשל, שהוצעבדומה למנגנון 

5188,
4
  .להסרת תכנים פוגעניים שמפורסמים אצלם, או מנגנון דומה אחר 

                                                           
3

 http://googlepublicpolicy.blogspot.co.il/2015/06/revenge-porn-and-search.html 
4

 /data/18/3418.rtflawwww.knesset.gov.il/private 
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 כללי. 8

בעידן הרשתות לאלימות המקוונת  המענה המשפטי והלבר משפטיבמסגרת נייר העמדה בו אנו בוחנים את 

 . החברתיות בפרט והאינטרנט בכלל

נבחן האם ישנה קורלציה בין , מאפייניה והשחקנים הנוטלים בה חלק, תחילה נבחן מהי בריונות ברשת

האלימות הפיסית לבין האלימות המקוונת ונדון בקווי הדמיון בין השתיים ולאחר מכן נבחן את הבריונות 

 . המקוונת ברשתות החברתיות

בתופעה הן בכלים משפטיים והן בכלים לבר מספר מדינות נבחן את התמודדות , מיפוי הדבריםבתום 

 .נציע מדיניות להתמודדות עם תופעת הבריונות ברשת , הדבריםעל בסיס ניתוח , לבסוף. משפטיים

בריונות , כאמור, אולם, אמנם בכל הנוגע לרקע ולהגדרות הבסיסיות בחרנו להתמקד דווקא במתבגרים

ברשת אינה אופיינית רק למתבגרים ובבחינת הפתרונות המשפטיים והלבר משפטיים התייחסנו לנושא 

 .באופן כללי

 

 רקע והגדרות בסיסיות. 5

בני  עלה כי שערכובבדיקה . פעילות חברתיתלומשמשת עבור המתבגרים מקור מידע וכר לתמיכה  הרשת

, מקצתם יוצרים קשר עם זרים. אישית-הנוער מקדישים את מרבית זמן הגלישה באינטרנט לתקשורת בין

.קיימיםחברתיים אולם מרביתם משתמשים ברשת כדי לשמר קשרים 
5
 

בריונות ה: הועתקו גם תחלואיו, המקווןהמרחב  –כשם שהמרחב החברתי הפיזי הועתק למקבילו , כך

שביטויים , מוביל לגילויי אלימות קשיםדבר ההאינטרנט מתאפיין בהסרת עכבות , יתר על כן. הצקההו

אולם , בריונות והצקה נפוצות יותר במרחב הפיזי, יש הטוענים כי למרות זאת. נפשיבעיקר אינו פיזי אלא 

.וצמתההבריונות ברשת זוכה להד תקשורתי בשל ע
6
 

 

  (Cyber bullying)מקוונת  תבריונו 5.8

 באמצעות באדם אחר לפגוע שמטרתה וגלויה מכוונת ,תוקפנית בריונות מקוונת מוגדרת כפעילות

.או באמצעי תקשורת נוספים/ו האינטרנט
7
  

 

                                                           
5

, 517 83עיון ומחקר בהכשרת מורים " תרבות הפייסבוק: על קירות...ילדים כותבים"כהן -נסים ומיכל דולב-מירן בוניאל 

519-517 (5185.) 
6

 .שם 
7
 M. L. Ybarra, and K. J. Mitchell, Online Aggressor, Targets, Aggressors, and Targets: A Comparison 

of Associated Youth Characteristics, 45 J. OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 1308–1316 

(2004); P. K., Smith, J. Mahdavi, M. Carvalho, S. Fisher, S. Russell and N. Tippett,. Cyberbullying: 

Its Nature and Impact in Secondary School Pupils, 49 J. OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 

376–385 (2008).  
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  הקליניקה למשפט וטכנולוגיה   

 מקוונתהשחקנים בבריונות  5.5 

 : הינם( פעילים וסבילים) הבריונות המקוונתהשחקנים בזירה 

 הקורבנות  .8

 יוזמים ומפעילים את האלימות –הבריונים , התוקפים .5

, י הבריונים"הנשלחים לקורבנות ע במסרים צפייה באמצעות מהצד המעשים את חווים -  העדים .3

.אטים'במסגרות כמו פורומים או צ
8

 

 

 ברשת הקורבן 5.5.8

 מבוכה תחושת בשל בעיקר ,למבוגר כך על לדווח רחוקות לעיתים קורבנות לאלימות ברשת נוטים

 שאינם או ,להם יאמינו לא, לעזור להם יכולים לא שמבוגרים חשים רבים תלמידים, כמו כן. והשפלה

 הגלישהאפשרות  את מהם דיווחם ישללו בעקבות כי וחוששים ,האינטרנט בטכנולוגית מבינים

.באינטרנט
9

   

 

 ברשת התוקף 5.5.5

 יותר פיסית חזקה קבוצה של במעמד הבריונים את ומעמידה פנים מול פנים המתרחשת לאלימות בניגוד

 להתחבא יכולים ברשת הבריונים .פיסית מבחינה יותר חלשים להיות יכולים ברשת הבריונים ,וחברתית

 הבריונים את לזהות ניתן הספר בית בעוד שבתחום .בדויים שמות באמצעות הרשת אנונימיות מאחורי

 רואים תמיד לא הבריונים. אחריהם לעקוב מאד שברשת קשה הרי ,פוגעים הם שבהם הקורבנות בעזרת

 זו עובדה. לקורבנותיהם גרמו שהם הפגיעה למידת מודעים תמיד ולא ,פנים מול קורבנותיהם פנים את

 ,הקורבנות כלפי החמלה או החרטה תחושת את מפחיתה ,ולהיענש מלהיתפס הפחד את רמת מקטינה

.ברשת האלימות את להעצים ועלולה ,מעשיהם על אחריות מקטינה לקיחת
10
 

שכן שלא כמו , העובדה שהקורבן לא תמיד יודע מי תקף אותו מעצימה את תחושת החרדה, בנוסף

.מלט מהתוקףיהקורבן לא יכול לה –באלימות פנים אל פנים 
11
 

 

 ברשת העד 5.5.3

 פנים-מול-פנים שבאלימות בעוד ,הנשלחים המסרים את ורואים ברשת נמצאים מקוונת לאלימות העדים

 ,להערכה מדויקת ניתנת ואינה עצומה להיות יכולה העדים כמות .האלימות במעשי פיסית צופים העדים

 מאחורי" מגיבים או המסרים את מעבירים ,האלימות במעשה פעיל חלק נוטלים העדים לעתים. בכלל אם

                                                           
8

ייס למחקרי 'ספר כנס צ" אלימות ברשת מול אלימות פנים מול פנים"שמש -קטלי היימן ודורית אולני, תמר טרבלוס 

' י, גרי' נ, עדן' ס, כספי' א, אלקלעי-עשת' י) 872-874, 874 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: 5100טכנולוגיות למידה 

 (.5188, עורכים יאיר
9

 .872' בעמ, שם 
10

 .872-874' בעמ, שם 
11

 (.5188) 38, 59 24האוניברסיטה הפתוחה : עדכן" לטברשת לקורבן אין לאן להימ" 
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  הקליניקה למשפט וטכנולוגיה   

 בעיניהם מוערכים להיות ורוצים מהתוקפים מושפעים ,חשופים ללחץ קבוצתי רב העדים לרוב". הקלעים 

.החזקה לקבוצה ולהשתייך
12
 

העדים נמצאים , פנים־מול־פנים בבריונות: באלימות ברשת לעדים תפקיד פעיל וחשוב הרבה יותר

 העדים מספר הפיזי בעולם .יםמתערב לא או יםמתערב והם ,הבריונות מעשה מתרחש שבו במקום במקרה

 בו נתקל או המסר את מי שקיבל כל ברשת כי ,אינסופי כמעט הוא הפוטנציאל — ברשת ;מוגבל בהכרח

, ברשת, על כן. נציאליתדאקספו בצורה עולה הקוראים ומספר שלו בין החברים הלאה אותו להפיץ יכול

את הבריון  אחד השיקולים המנחים; העדים אל פזילה של התוקף יש, במציאות מאשר יותר הרבה

בלתי , כאמור, לה תזכה הפגיעה בקרב העדים שמספרם א החשיפה הנרחבתבבחירתו לפעול ברשת הו

.מוגבל
13
 

 

 הרשתות החברתיות 5.3

מהמתבגרים חברים ברשתות  62%-כ. רשת חברתית הינה התקהלות של אנשים סביב מכנה משותף

במקביל לצורך , (להם יםקבוצה הדומ) השוויםחברתית לאור הצורך שלהם באינטראקציה עם קבוצת 

אי הנראות והיעדר קשר העין מאפשרים , אשר בראשם האנונימיות, מאפייני האינטרנט. לראות ולהיראות

צעירים בעלי דימוי עצמי נמוך נוטים יותר ליצור . התלכדות שלא הייתה מתאפשרת בהכרח במרחב הפיזי

לפיה מופנמים מפיקים תועלת רבה יותר , "המתעשר העני"נתון שנותן תוקף לגישת  –חברויות ברשת 

.מהאינטרנט בהשוואה למוחצנים
14
 

 –על מכלול המפגשים  אאל, האינטראקציות החברתיות כבר אינן מבוססות רק על מפגשים פנים אל פנים

חובה , כהן-דולבנסים ו-לפי בוניאל. כאשר איכותם ומשמעותם עבור המתבגר שווה, הפיזיים והמקוונים

משום שהם  –על גורמי החינוך להבין את עולמם המקוון של הילדים והמתבגרים ולהיות ערים לנעשה בו 

 . אלו שמתמודדים פעמים רבות עם תוצריו

רשת חברתית חינמית המאפשרת שיתוף עם כל  –דוגמה בולטת ונפוצה לרשת חברתית היא פייסבוק 

ככל שבעלי הכרטיסים מנדבים יותר . כרות מוקדמתילרוב ה בפייסבוק המכנה המשותף הוא. החברים בה

.כך הם מקלים על חבריהם בחבירה אליהם, מידע על עצמם
15
 

ידוע שרבים נרשמים , בפועל, אולם. 83לפי מדיניות פייסבוק אין להירשם לאתר לפני גיל , בעקרון

בים מהילדים יודעים שאינם ר. לעיתים אף בסיוע ההורים –י זיוף גילם "בהיותם צעירים יותר ע לאתר

נסים וכהן-מהמחקר של בוניאל. אך הורים רבים אינם מודעים כלל לאיסור, אמורים להירשם לאתר
16
 

מהם  61% –מנסים לפקח על התנהלות ילדם בפייסבוק  83עולה שהורים רבים לילדים מתחת לגיל 

.83בקרב קבוצת הגיל שמעל גיל  39.7%לעומת רק , חברים של ילדיהם
17
  

                                                           
12

 .872' בעמ, 8ש "לעיל ה, "אלימות ברשת מול אלימות פנים מול פנים"שמש -טלי היימן ודורית אולניק, תמר טרבלוס  
13

 .872' בעמ, שם 
14

 .519 'בעמ, 5ש "לעיל ה ,"תרבות הפייסבוק: על קירות...ילדים כותבים"כהן -נסים ומיכל דולב-מירן בוניאל 
15

  .581' בעמ, שם 
16

 .שם 
17

 .586' בעמ, שם 
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  הקליניקה למשפט וטכנולוגיה   

 לאלימות פנים מול פנים בריונות מקוונתהקשר בין . 3 

אלימות ברשת מול אלימות "אשר הוצג במאמר ) שמש-טרלבסי ואולניק, הקשר נבדק במחקר של היימן

"(.פנים מול פנים
18

ס היסודי "ביה" חממת"נקודת התפר בין ', המחקר האנונימי התמקד בשכבת ז 

שכבה זו נבחרה משום שבאופן טבעי היא מתאפיינת בקשיי . יסודי-ס העל"למסגרת ההמונית של ביה

ידוע שרוב האלימות , כמו כן. ס יסודיים"לאור הערבוב בין תלמידים מכמה בתי, הסתגלות חברתיים

.88-84בקרב בני נוער בגילאים , נייםמתרחשת בחטיבת הבי
19
 

 . אך ניתן גם לאבחן אותם, במחקר נמצא שישנו דמיון רב בין דפוסי ההתנהלות של שני סוגי האלימות

 

 קווי הדמיון  .3.8

לרוב ישנה התאמה בין , הגם שפוטנציאלית גם הילדים החלשים יכולים לנקוט ברשת בבריוניות

בריונים ברשת הם לרוב בריונים גם פנים , כלומר; מחוץ לרשת" תפקידו"לשל תלמיד ברשת " תפקיד"ה

 בין לפיהם הגבולות ,ממצא זה תואם לממצאים קודמים. וכך גם לעניין הקורבנות והעדים, מול פנים

 לרשת מחוץ לחיים לגלוש ברשת יכול שקורה ומה ,מטשטשים הווירטואלי לעולם האמיתי העולם

.ולהיפך
20
  

 

 השוני 3.5

 באלימות המעורבים מאחוז גבוה פנים מול באלימות פנים המעורבים שאחוז מראים המחקר ממצאי

 . ברשת באלימות של מעורבות והולכת גוברת עליה שיש נראה ,לצד זאת, אולם. ברשת

ישנן מספר . הרשת באמצעות בבית ממשיכה גם הספר בבית שמתחילה במחקר נמצא שהאלימות, למעשה

 :להתרחבות התופעהסיבות אפשריות 

 אינם יודעים ברשת האלימות קורבנות רוב: תכונת האנונימיות המאפיינת את הסביבה הטכנולוגית .8

 הם בבירור מי לזהות יכול הקורבן פנים מול פנים שבאלימות בעוד ,אותם שתקפו הבריונים הם מי

  .תוקפיו

ניתוק . לקורבן גורם שהוא הסבל את לא רואה התוקף -ברשת  הקורבן (invisibility) נראות אי .5

כתוצאה מנטרול  יותר ומשוחררת אגרסיבית התנהגות :אינהיביציה-הדיס אפקט להגברת זה תורם

.עכבות
21
 

 

 

                                                           
18

 .519-517' בעמ, שם  
19

 .38' בעמ, 11ש "לעיל ה, "ברשת לקורבן אין לאן להימלט"  
20

 .872' בעמ, 8ש "לעיל ה, "אלימות ברשת מול אלימות פנים מול פנים"שמש -טלי היימן ודורית אולניק, תמר טרבלוס  
21

 .879' שם בעמ 
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  הקליניקה למשפט וטכנולוגיה   

 הבדלים בין המינים  3.3 

הבריונים  בקרב ואילו ,(מספר כמעט כפול ממספר הבנים)בנות  יותר יש ברשת הקורבנות בקרב כי נמצא

 בין במחקר שנמצא להיות הקשר יכולה לכך הסבר (.מספר כמעט כפול –גם כאן )בנים  יותר יש ברשת

 בנים בין הבדל שקיים הוכח פנים-מול-פנים באלימות, כלומר  .ברשת פנים ואלימות-מול-פנים אלימות

, כשהאלימות נגררת אל מרחבי הסייבר, באופן טבעי, כך; הבנים של מהיתרון הפיסי בעיקר הנובע ובנות

.נותר בעינויחס המינים 
22
  

 

 ?הבריונות המקוונתכיצד מבוצעת . 4

בין התלמידים לבין עצמם ובין  באלימות מקוונת המתרחשת ברשתות החברתיותתחילה להלן נתמקד 

 .רשתות החברתיותלרבות אלימות ב, לאחר מכן נדון באלימות מקוונת נוספת. התלמידים והמורים

 בריונות ברשתות חברתיות  4.8

 כללי 4.8.8

במחקרן  .מקבלים תפנית מסוימת ברשת החברתית, אנונימיות ואי נראות –מאפייני השימוש באינטרנט 

לא , בפייסבוק 83ומתחת לגיל  83שבדק את אופי השימוש של בני נוער מעל גיל , נסים וכהן-של בוניאל

הוא , יק יותרככל שהמתבגר הצ: נמצא קשר בין בריונות וקורבנות, עם זאת. נמצא קשר בין גיל להצקה

 . גם היה קורבן להצקה פעמים רבות יותר

, בסוג זה של אלימות ברשת החברתיתש ניתן להבין" ?רוצה להיות חבר שלי"נסים -ממאמרה של בוניאל

כאלו שלעיתים  –ואי הנראות מוחלפת בשלל תמונות , זהות החברים המשתתפים בתקרית האלימה ידועה

.באלימות פנים מול פניםאף חושפות יותר מידע משהיה נחשף 
23
  

אשר רובם מדווחים על שימוש , בני הנוער –האלימות בפייסבוק שואבת את כוחה מהקהל הפוטנציאלי 

בה שומעים את הדברים רק הנוכחים , פנים-מול-פניםשלא כמו בהעלבה . יומיומי קבוע ברשת החברתית

נוספים להיחשף להעלבה במועד מאוחר יכולים חברים , כך. ההעלבות בפייסבוק נותרות חקוקות, במקום

.יותר
24
 

 

 בריונות תלמידים נגד תלמידים 4.8.5

על אף שהרשת . בדומה לאלימות פנים מול פנים – למשל בפייסבוק, מרבית האלימות עדיין הינה מילולית

עדיין רוב התוקפים בוחרים , (למשל, העלאת סרטונים ותמונות)מאפשרת דרכים רבות לפגוע בקורבן 

.בדרך הפשוטה של לעג וקללות
25
  

                                                           
22

 .872' בעמ, שם  
23

 (.  5181) 3, 8 2 עט השדה" על חברות ואלימות בקרב בני נוער בפייסבוק? רוצה להיות חבר שלי"נסים -מירן בוניאל 
24

 .שם 
25

 .35' בעמ, 11ש "לעיל ה, "ברשת לקורבן אין לאן להימלט"  
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  הקליניקה למשפט וטכנולוגיה   

  

 "קירות"אלימות על  4.0.5.0

ועליו ניתן לנהל שיחות , חלק שגלוי לכולם –" קיר"יש כרטיס אישי וכחלק ממנו גם  לכל חבר בפייסבוק

העדכון בעניין . הקללות וההעלבות מתבצעים על גבי הקיר, פעמים רבות הגידופים. החשופות לעיני כל

וכך גם אלו שלא השתתפו בפועל נחשפים , של חברים אחרים" חדשות"השיחה המתנהלת מופיע בדף ה

יכולים להשתמש בחילופי הדברים ולהעבירם , גם עדים שכלל לא השתתפו בשיחה אלימה, כך. תלאלימו

ילדים שהופכים לקורבנות של חילופי דברים קשים בדרך זו חווים שחזור כואב של . אל המרחב הפיזי

הם חווים . החוויה בכל פעם שהם נכנסים לכרטיסם האישי ומגלים את שטף הדברים ההולך ומתעצם

.לבית הספר ולמפגשים אחרים, ה עצומה שמא יזלגו הדברים למרחב הפיזיחרד
26
 

 עשו הבריונים שימוש, ל"המקרה של דודאל מזרחי ז, מקרה הבריונות ברשת הידוע ביותר בישראלב

.הובילה הבריונות ברשת את דודאל להתאבדות, במקרה זה. אלימות על קיר הפייסבוק של הקורבןב
27
 

 

 "קבוצה"אלימות ב 4.0.5.5

בו מוזמנים העדים להגיב או אפילו , של ילד מסוים בפייסבוק" דף שנאה"הקמת דרך הקנטה נוספת הינה 

,ובדרך זו להביע תמיכה, "לייק"ות רק לעש
28

דוגמה  .או פתיחת קבוצה שכל מהותה לעג לילד מסוים 

כאשר נושא הקבוצה הינו ', י ילד בכיתה ו"נסים הינה פתיחת קבוצה ע-אחת המופיעה במאמר של בוניאל

המטרה הייתה להקניט את הילד האחר ולהניח הנחות סביב זהותו . זהותו המינית של ילד אחר בשכבה

מנהל הקבוצה פרסם את הקבוצה בין חבריו . אלא כדי לפגוע, לא מתוך עניין או אכפתיות –המינית 

, הקבוצה בסופו של דבר מנתה מספר רב של חברים. ין אותם לאשר חברות בההרבים בפייסבוק והזמ

המצטרפים לאלימות במטרה להלהיט והעדים הפסיביים , (מנהל הקבוצה)אותם ניתן היה לחלק לבריון 

, גם העדים הפסיביים תורמים לאלימות. ס"בדיוק כמו במקרה של אלימות פיזית בחצר ביה –השותקים 

כולם היו , מבחינת הקורבן. את תחושת ההשפלה של הקורבן בעצם צפייתם במתרחששכן הם מגבירים 

.עדים לתבוסתו
29
  

רק על  –שהם מוכנים להיות קורבנות , יש ילדים המעידים שהחברות בפייסבוק כה משמעותית עבורם

 ,ס"שמורגשים בקלות בביה" היררכיה"הרשת החברתית מבטלת את הריבוד וה. שאר בהימנת שיזכו לה

ילדים בודדים זוכים להיחשף . כולם חברים של כולם –ויוצרת אשליה של שוויון , במרחב הפיזי

.כאילו היו חלק מקבוצה גדולה ושוויונית, לפעילויות המרכזיות ולרכילויות
30
 

ת שאר במרחב הפייסבוק הופכת למעשה את האלימוימוכנות זו של ילדים להיות קורבנות רק כדי לה

.שמוכנים לסבול אותה שקטה במרחב זה לאלימות
31
 

                                                           
26

 .3' בעמ, 23ש "לעיל ה, "על חברות ואלימות בקרב בני נוער בפייסבוק? רוצה להיות חבר שלי"נסים -מירן בוניאל 
27

: ניתן לצפיהNRG (6.8.5188 )" עמוד הפייסבוק נחשף: התאבדות הנער"יוסי אלי  

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/197/550.html. 
28

 .38' בעמ, 11ש "לעיל ה, "ברשת לקורבן אין לאן להימלט 
29

   .4' בעמ, 23ש "לעיל ה, "על חברות ואלימות בקרב בני נוער בפייסבוק? רוצה להיות חבר שלי"נסים -מירן בוניאל 
30

 .8' בעמ, שם 
31

 .  4' בעמ, שם 



 
 
 

9 
 

  הקליניקה למשפט וטכנולוגיה   

  

  אנונימית בריונות 4.0.5.3

אלימות ברשת החברתית כאשר . לעומת בריונות מזוהה ברשת החברתית קיימת גם אלימות אנונימית

 .דומה לסוגי אלימות אחרים באינטרנט, זהות התוקף איננה ידועה

 על שםנסים תואר מקרה בו קבוצת בריונים שזהותם אינה ידועה פתחה דף משתמש -במאמרה של בונן

מדובר באלימות . בו הוצגו תמונות עירום מזויפות שלה ולכאורה הוצעו על ידה שירותי מין, בת כתתם

 85ני וצעה על ידי ילדים באלימות קשה זו ב. שמטרתה הרס תדמיתו של אדם, באינטרנט מסוג השמצה

.בלבד
32
  

היות שחשבון פייסבוק מכיל מידע רב מאוד על . דוגמה נוספת לאלימות אנונימית בפייסבוק הינה התחזות

אלא רק מגבלה חוזית)טכנולוגית אוטומטית ומאחר ואין הגבלה , ים שלובעלה
33

על מספר הכרטיסים  (

שולח בקשת חברות לחברים של  ההמתחזה במקרים אל. ד לזייף כרטיסקל מאו, שניתן לפתוח לכל שם

, הם סבורים שהוא פתח חשבון חדש או שאף אינם זוכרים אם הוא בין חבריהם; "מקורי"הילד ה

מובן שההתנהגות תיוחס . המתחזה מגדף אותם ומסכסך בין חברים, לאחר האישור. ומאשרים אותו

.על אף שכלל איננו מעורב בפעילות, לקורבן
34
   

י זרים המבקשים לחבור "נפוצה ביותר והיא נעשית בעיקר כמעשה ליצנות או ע ילדים מדווחים שהתופעה

אנשים הפועלים ברשת אך ורק על מנת לייצר , "טרולים"ההתנהגות אופיינית בעיקר ל. אליהם

ואילו כאן הם פועלים בקרב מכרים , טרולים פועלים במסגרות אנונימיות ברשת, כ"בד. פרובוקציה

.ותבעזרת מסווה האנונימי
35
 

 

 אלימות תלמידים כלפי מורים 4.8.3

ולכן הם אינם מהססים להשתמש , ילדים מרגישים שידם על העליונה בכל הקשור לטכנולוגיה ולאינטרנט

כהן דיווחו על -מהנשאלים במחקר של בוניאל נסים 89%-כ. ברשת כדי לנהוג באלימות גם כלפי מבוגרים

.בריונות כלפי מורים
36
 

מי )"י תלמידים בעניין מוריהם בהקשר שלילי "אחת התופעות השכיחות בפייסבוק היא פתיחת קבוצות ע

בניגוד לאלימות בין (. 'וכו" ס"המורה הכי גרוע בביה X-כל מי שחושב ש", "?צריך לפרוש X-חושב ש

כאשר , כ במקרה"התופעות הללו מתגלות בד ;כלל אינם נוכחים בזירה, הקורבנות, כאן המורים, תלמידים

מורים שנפגעו בדרך זו דיווחו . ס מתוודע למתרחש ומיידע את המורה"ילדיהם של המורה או גורם בביה

כולם ציינו , כמו כן. החל מעלבון ועד קושי ממשי לחזור וללמד את אותם התלמידים, על רגשות קשים

.צא בה כדי להגן על עצמושכן המורה לא נמ, שמדובר בתקיפה לא הוגנת
37
 

                                                           
32

 .2' בעמ, שם 
33

 .https://www.facebook.com/legal/terms, לתנאי השימוש בפייסבוק( 5)4' ס 
34

 .2' בעמ, 23ש "לעיל ה, "על חברות ואלימות בקרב בני נוער בפייסבוק? רוצה להיות חבר שלי"נסים -מירן בוניאל 
35

 .2' בעמ, שם 
36

 .5' בעמ, שם 
37

 .6-2' שם בעמ 
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  הקליניקה למשפט וטכנולוגיה   

בהם המורה מצולם בזמן , תופעה נוספת של בריונות ברשת כלפי מורים הינה העלאת סרטונים לאינטרנט 

סרטון אחד שנמצא ביוטיוב מתעד אלימות , לדוגמה. מוטרד או מושפל על ידי תלמידיו, שהוא מותקף

.פיזית ומילולית כלפי מורה בשיעור מחשבים
38
 

 

 בארץ מוצעות להתמודדות עם בריונות ברשת החברתיתכים דר. 2

 ית הבריונות ברשתיהטיפול בבע 2.8

יש לבנות תכנית התערבות או לאמץ . ס"י ביה"לפי טרבלוס הטיפול צריך להיעשות בראש ובראשונה ע

על . יש לערב את ההורים, בנוסף. מאלו הפועלות כבר במדינות אחרות ומוכיחות הצלחה, אחת קיימת

.אלא בדרך של חינוך, ול להיעשות שלא על דרך הענישההטיפ
 39

 

 תוך התמקדות, תות החברתיותלהתמודד עם הבריונות ברש פרקטיות נסים מציעה מספר דרכים-בוניאל

 :בחינוך ובהסברה

 –בפייסבוק , למשל)כך שלא יירשמו לרשתות חברתיות מתחת לגיל המותר , פיקוח על הילדים .8

, תתי להירשם לפייסבוקיבשל הלחץ הכ. צעד זה איננו ישים בפועלשלדעתנו  ,נציין] (.83

 .[ההורים בדרך כלל נכנעים לילדיהם ופותחים עבורם משתמש עם גיל מזויף

שימוש , למשל. לימוד ילדים מעל הגיל המותר ברשת החברתית להתנהל בחוכמה ובזהירות .5

 . באפשרויות הגדרות הפרטיות כך שפרטי הילד לא ייחשפו לכל אדם

כך שהילד יבין שאין לאשר כל אדם כחבר ברשת החברתית רק , "חבר"הטמעת משמעות המושג  .3

ילדים שיש לוודא מול חבר במרחב הפיזי ניתן ללמד את ה, כמו כן. כדי להיחשב פופולארי

ובכך להקטין את הסיכוי לאישור , שאכן הוא מבקש החברות( SMS-בשיחת טלפון או ב, למשל)

 .מתחזים

הצבת גבולות ברורים לעניין העלאת תמונות ברשת החברתית ופיתוח תהליך חשיבה ביקורתי  .4

את תמונות הכוללות אנשים שאולי איסור העל, איסור העלאת תמונות פרובוקטיביות: לעניין זה

 . וכן הטמעת ההבנה שהעלאת תמונות מאפשרת גניבת זהות בקלות יתרה, לא הסכימו להעלאה

, זהר מפני חשיפת מספרי טלפוןייש לה –החשוף לעיני כל " קיר"בחינה זהירה של הכתוב על ה .2

 .לילייםשכן הדבר עלול להגיע לידיעת גורמים ש, פרטי מפגשים והשארות לבד בבית

הכותבת מציעה להכניס . הסברה וחינוך הילדים לכך שהשתלחות אלימה ברשת החברתית אסורה .6

 .זאת גם לתקנון בתי הספר

יש להדפיס את , ס נחשפו אליה"במקרים בהם כבר בוצעה אלימות ברשת וגורמים בביה .7

ל ולהעניש בתגובה את כ, י מחיקה"התכתובת כך שלא יוכלו המשתתפים לחמוק מעונש ע

 .המעורבים

                                                           
38 

, Teacher bullied by students, www.youtube.com/watch?v=4hFXA41jWuosportzdata. 
39

 .6ש "ה, לעיל 



 
 
 

11 
 

  הקליניקה למשפט וטכנולוגיה   

כך שגם הקורבנות וגם חבריהם יידעו שיש לדווח , יש לחנך את הילדים לאחריות בין חבריהם .1 

כולל לעדים , יש לטפל בכל המעורבים באלימות שכזו. גם למשטרה –על כל אלימות ברשת 

 . צפו במתרחש" רק"ש, פסיביים

 .ס"יהיש ליידע את ההורים על זכותם לפעול בהקשר זה גם מחוץ לכתלי ב .9

י דיונים הנוגעים "י פתיחת קבוצות חיוביות וע"יש לעודד פעילות חיובית ברשת החברתית ע .81

.להתנהלות ברשת החברתית
40

 

 

מרצה וחוקרת בתחום הפסיכולוגיה של האינטרנט , נסים-ר מירן בוניאל"דשל סט הקווים המנחים 

הכללים נועדו , לפי הצעתה .של בריונות מקוונת עוסק ישירות בתופעה, חיפה' מהפקולטה לחינוך באונ

הקביעה בתקנון תמנע עמימות וחוסר בהירות ותספק , נסים וכהן-לפי בוניאל. ס"קבע בתקנון ביהילה

ס לקבוע מדיניות ברורה באשר לסוגיות העולות "על ביה. כלים ממשיים לטיפול במקרי בריונות ברשת

, אלא להוות כתובת נכונה לפנייה, נוכח במרחב המקווןתפקיד המורה לא בהכרח להיות . מהתופעה

.להראות רלוונטיות לתלמיד ולהיות מסוגל לדבר עליו
41
  

 :נסים-להלן הכללים שמציעה בוניאל

  כך , ומעלה 83להבין שכניסה לפייסבוק מורשית רק מגיל  יש -כאשר מדובר בבית ספר יסודי

היא בבחינת הסכמה לעבירה והסכמה לחברות עם התלמידים שלדעתה הצטרפות המורים לרשת 

  .ויש בה אמירה חינוכית בעייתית

 ומכאן , בית ספר יסודי יכול לנסח מכתב עבור המורים וההורים המסביר את ההגבלה על הגיל

 .לכך שהמורים לא יהיו חברים של התלמידים כדי לא לתת לגיטימציה

 יט שמורים יכולים להיות חברים של התלמידים תיכון אשר מחלבחטיבת ביניים ובס "בי

איזה מידע מחייב דיווח והתערבות ואיזה מידע לא מחייב , מה מטרת החברות ינסחבפייסבוק 

כתיבה על , אט'שיחות צ)רמת התקשורת של המורה עם תלמידיו ברשת  ימה וכן ,התערבות

 . )אימייל פנימי ועוד, התייחסות לתמונות, הקיר

 עליו לפתוח כרטיס ייעודי לכך ולא  ,ה מחליט לחבור לתלמידים בפייסבוקבכל מקרה שמור

בו הוא חבר של משפחה ומכרים ומפרסם מידע ותמונות מחייו , להשתמש בכרטיס הפרטי שלו

והאיסור לפתוח שני  הצעה זו בעייתית לאור כללי השימוש בפייסבוק, כאמור] .הפרטיים

 .[עמודים

  אף ניתן לעשות . אום ציפיותישל תלמיד עליו להציג בפניו תחבר להיות מורה הופך שבמידה

תדירות  ובאיז, אופי הקשר ומה יש לקבוע בין היתראום הציפיות יבמסגרת ת. התקנון במסגרת

  .וכדומה כנס המורה לכרטיסיי

                                                           
40

 .  1-3' בעמ, 23ש "לעיל ה, "על חברות ואלימות בקרב בני נוער בפייסבוק? רוצה להיות חבר שלי"נסים -מירן בוניאל 
41

 .83-85' בעמ, 8ש "לעיל ה, כהן מירן בוניאל נסים ודולב 
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  הקליניקה למשפט וטכנולוגיה   

  יענה ימן הראוי ש, מורה בעל כרטיס פרטי בפייסבוק אשר מקבל הצעה לחברות ומסרב לקבלה

איני מאשר חברויות עם תלמידים ולכן איני , תלמיד יקר :החברות משפט כגוןבהודעה להצעת 

  .בכל שאלה אשמח לענות במסגרת הבית ספרית. מקבל את הצעתך

 אם מדובר . תוקף החברות ועל המורה והתלמידים אשר חברים ברשת הפייסבוק לדעת מה

ו למחוק את התלמידים עלי, במחנך לשכבה מסוימת אשר אינו ממשיך עם שכבה זו בשנה הבאה

  .עם התלמידים החדשים שיצורפו ליצור עירובמכרטיסו בתום השנה כדי לא 

 מידע אשר עשוי להגיע לידיים , חשוב לדעת שברשת הפייסבוק ישנו מידע רב על האנשים

שמות , תמונות, מפוקפקות ולכן רצוי לפרסם כמה שפחות מידע מזהה הכולל תאריכי מפגשים

  .מלאים וכדומה

  רצוי שזו תעשה במרחבים שאינם , נעשית תקשורת בין מורה ותלמיד בפייסבוקשבמידה

  .ולא על הקיר, אט'חשופים לכל כמו האימייל הפנימי של פייסבוק או הצ

  חשוב להתייחס במסגרת התקנון לדרכי התמודדות עם אלימות בפייסבוק המתרחשת בין

 .כלפי מורים, בית הספרבין תלמידים אשר חלקם לא מ, תלמידים מבית הספר

 רצוי לשלב את התלמידים ביצירת התקנון ולהעבירו גם להורים.
42

 

 

,מלבד הוראות שונות בחוקים שונים כמו החוק למניעת הטרדות מיניות, בארץ
43

ומספר סעיפים בחוקים  

עולה . בקשים לתת מענה לבעיהמשבמידה  השינח , לטיפול בבריונות המקוונת חוק סדוראין , נוספים

נבחן כיצד מדינות לאור כל האמור . הטענה כי יש ליצור חוק ייעודי לנושא ולא להסתפק בחקיקה הקיימת

 .אחרות מנסות לתת מענה לבעיה

 

 בחינה השוואתית – למיגור תופעת האלימות המקוונתמשפטית -ולברפעילות משפטית . 6

 ב"ארה 6.8

 כללי -מבוא  6.8.8

cyberbullying.usאתר 
44

ב העוסקות בבריונות ברשת "המדינות בארהשל  הרשימ ,בין השאר, מעדכן 

 :הנתונים המוצגים בהולהלן חלק מ 5182יולי הטבלה התעדכנה לאחרונה ב. בחקיקה

 מלבד )מהן  49-ב(. לאו דווקא מקוונת)מדינות ישנו חוק העוסק בבריונות כשלעצמה  21-ב

 . נדרשת מדיניות בית ספרית לעניין בריונות (במונטנה

 5119שנת מ בריונות מקוונת אם כי יש הצעת חוק בנושא, אין חוק פדראלי העוסק בבריונות. 

  ישנן הצעות  3-מקוונת ובבריונות התייחסות למדינות בהן החוק כולל מפורשות  55ישנן

 .לחקיקה בתחום

                                                           
42

 .sites.google.com/site/meyranbn/links/facebook 
43

 (.א2)3שימו לב במיוחד לסעיף . 6-3סעיפים . 8991-ח"התשס, חוק  למניעת הטרדה מינית 
44

 cyberbullying.us/. 

http://cyberbullying.us/
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  הקליניקה למשפט וטכנולוגיה   

  מדינות ישנה סנקציה בית 44-מקוונת ואילו בבריונות ישנה סנקציה פלילית למדינות  86-ב-

 .ספרית לבריונות המקוונת

 ישנה הצעת חוק לקבוע בריונות ברשת כעבירה פלילית גם בחוק פדראלי. 

 

הראשונות שנאלצה להתמודד בחקיקה עם הבריונות  המדינותשהייתה אחת , אנו בחרנו להתמקד במיזורי

נמצא כי תופעת בריונות הכוללת גם את הבריונות , וסטס שעל פי אחד המחקרים'ובמסצ, המקוונת

הגם שמבחינת הצקות מקוונות ) ב בפער ניכר מהשאר"המקוונת היא הנמוכה ביותר מבין המדינות בארה

.(מוך ביותראינה נמנית בין המדינות הראשונות כאחוז הנ
45
  

 

 מיזורי 6.8.5

 פעילות משפטית 6.0.5.0

מיזורי הייתה בין המדינות הראשונות שאולצו לנקוט פעולה חקיקתית על מנת להתמודד עם תופעת 

,בפרשה זו. 5116הפרשה שכוננה את המודעות המדינתית בנושא התרחשה בשנת ". בריונות ברשת"ה
 46

  

לפתוח חשבון , לורי דרו, בחרה אם השכנה, בתגובה. הסתכסכה עם בת השכנים, 83-בת ה, מגאן מאייר

  ". וש'ג" -פיקטיבי על שם נער מתבגר ברשת חברתית העונה לשם

אינטימי -באמצעות חשבון זה ניהלה התכתבות ארוכה עם שכנתה הקטינה עד אשר נוצר קשר וירטואלי

שבה היא תוקפת , למייגן" וש'ג"בחרה לורי לשלוח הודעה בשם , צול המצבתוך ני". וש'ג"בינה לבין 

. מייגן נמצאה תלויה בחדרה עוד באותו היום, בעקבות זאת. אותה ברובד האישי ודוחקת בה להתאבד

כנגד לורי דרו הוגש כתב אישום בגין עבירות מחשב בלבד מכיוון שהחקיקה הנוגעת למקרי הטרדה לא 

המענה המשפטי של . שביל לאפשר העמדה לדין בגין הטרדה שבוצעה בצורה מקוונתהייתה רחבה דיה ב

מדינת מיזורי לסוגיה התרחש במספר מישורים והתבטא בעיקר בהתאמה של החקיקה הקיימת לתופעה 

ניתן לאמר שאף בלטה בהיעדרה תכנית פעולה , למעלה מכך". בריונות ברשת"החדשה והמתפתחת של 

.בדמות תכנית חינוכית או מניעתית אחרת, ונהגה במדינות אחרותכפי שה, חוץ משפטית
47
 

 

                                                           
45

 :Richie Bernardo, 2015’s Best & Worst States at Controlling Bullying, available at :ראו 

https://wallethub.com/edu/best-worst-states-at-controlling-bullying/9920/#main-findings  
46

 United States v. Drew, 259 F.R.D 449, 452 (C.D Cal. 2009). 
47
 Dena T. Sacco, Katharine Silbaugh, Felipe Corredor, June Casey and Davis Doherty ,An Overview of 

State Anti-Bullying Legislation and Other Related Laws (February 23, 2012) available at: 

www.meganmeierfoundation.org/cmss_files/attachmentlibrary/State-Anti-Bullying-Legislation-

Overview.pdf.   

https://wallethub.com/profile/rbernardo/
https://wallethub.com/profile/rbernardo/
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 התאמת החוק הפלילי( א 

. המחוקק בחר לעגן בחוק הפלילי כלים להתמודד עם תופעות של בריונות ברשת, לאור פרשת לורי דרו

 הותאמה כך שניתן יהיה לתבוע תביעה פלילית אנשים גם בגין הטרדה( harassment" )הטרדה"עבירת ה

.כפי שהיה בעבר מקוות ולא רק הטרדה פנים מול פנים או הטרדה טלפונית
48
 

עשויה להשתכלל בנקלה " הטרדה"אשר מאופיינת בקיומם של מספר מעשי  -stalkingעבירת ה, בנוסף

.גם על ידי מעשים מטרידים שבוצעו ברשת האינטרנט
49
 

                                                           
 

48
 State Cyberbullying Laws: A Brief Review of State Sameer Hinduja and Justin W. Patchin, 

Cyberbullying Laws and Policies, available at: http://cyberbullying.org/Bullying-and-

Cyberbullying-Laws.pdf ראו את המפורט תחת מדינת מיזורי: 

"Missouri Revised Statutes, Chapter 160 (160.775) - 

http://www.moga.mo.gov/statutes/C100-199/1600000775.HTM - “‘Bullying’ 

means intimidation or harassment that causes a reasonable student to fear for his 

or her physical safety or property. Bullying may consist of physical actions, 

including gestures, or oral, cyberbullying, electronic, or written communication, 

and any threat of retaliation for reporting of such acts.”  

S.B. 818; http://www.senate.mo.gov/08info/pdf-bill/tat/SB818.pdf; “

 Currently, harassment is a Class A misdemeanor. Under this act, it is a Class 

A misdemeanor unless 1) committed by a person twenty-one years of age or 

older against a Cyberbullying Research Center www.cyberbullying.us 11 person 

seventeen years of age or younger; or 2) the person has previously committed the 

crime of harassment. In such cases, harassment is a class D 

felony.”http://www.senate.mo.gov/08info/BTS_Web/Bill.aspx? 

SessionType=R&BillID=147" 
49

 Peter Followill, Cyberbullying in Missouri, available at:  

 www.criminaldefenselawyer.com/resources/cyberbullying-missouri.htm. 

Mo. Rev. Stat. § 565.225: 

"1. As used in this section and section 565.227, the term "disturbs" shall mean to 

engage in a course of conduct directed at a specific person that serves no 

legitimate purpose and that would cause a reasonable person under the 

circumstances to be frightened, intimidated, or emotionally distressed. 

 2. A person commits the offense of stalking in the first degree if he or she 

purposely, through his or her course of conduct, disturbs or follows with the 

intent of disturbing another person and: 

(1) Makes a threat communicated with the intent to cause the person who is 

the target of the threat to reasonably fear for his or her safety, the safety of 

his or her family or household member, or the safety of domestic animals 

or livestock as defined in section 276.606 kept at such person's residence 

or on such person's property. The threat shall be against the life of, or a 

threat to cause physical injury to, or the kidnapping of the person, the 

person's family or household members, or the person's domestic animals 

or livestock as defined in section 276.606 kept at such person's residence 

or on such person's property; or 

(2) At least one of the acts constituting the course of conduct is in violation 

of an order of protection and the person has received actual notice of such 

order; or 

(3) At least one of the actions constituting the course of conduct is in 

violation of a condition of probation, parole, pretrial release, or release on 

bond pending appeal; or 

(4) At any time during the course of conduct, the other person is seventeen 

years of age or younger and the person disturbing the other person is 

twenty-one years of age or older; or 
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 בחוק מדינתי בתי הספרחיוב יצירת מדיניות כנגד בריונות ב( ב 

חייב את בתי הספר ליצור מדיניות שנאבקת ( V.A.M.S. 160.775)החוק המקומי  5116שנת ב

החוק תוקן וחייב את המחוזות  5181-ב. (5117החוק נכנס לתוקף בשנת ) בבריונות בבתי הספר

 electronic" -ן "cyber- bullying"לאמץ אל תוך חקיקתם גם את המונחים של 

communication "את המדיניות הקיימת גם לבריונות מקוונת ובכך להתאים:
50
 

 
" 1. Every district shall adopt an antibullying policy by September 1, 2007. 
   2. "Bullying" means intimidation or harassment that causes a reasonable 

student to fear for his or her physical safety or property. Bullying may 
consist of physical actions, including gestures, or oral, cyberbullying, 
electronic, or written communication, and any threat of retaliation for 
reporting of such acts. 

  3. Each district's antibullying policy shall be founded on the assumption 
that all students need a safe learning environment. Policies shall treat 
students equally and shall not contain specific lists of protected classes of 
students who are to receive special treatment. Policies may include age-
appropriate differences for schools based on the grade levels at the 
school. Each such policy shall contain a statement of the consequences of 
bullying. 

 4. Each district's antibullying policy shall require district employees to 
report any instance of bullying of which the employee has firsthand 
knowledge. The district policy shall address training of employees in the 
requirements of the district policy." 

 :מספר עקרונות מנחיםאלא הותוו , בחוק עצמו לא נקבעה המדיניות הכוללת, י שניתן לראותכפ

אם כי ניתן יהיה לקבוע הנחיות , המדיניות תחול בצורה שווה וזהה על כל התלמידים -שוויון -

 .שונות בהתאמה על פי גיל הילדים והכיתה בה הם לומדים

 .ההתנהגות הבריוניתהשלכות של ל התייחסותהמדיניות צריכה לכלול  -

ממקור  הםבמדיניות יש לחייב את עובדי בית הספר לדווח על כל פעילות בריונית שידועה ל -

 . ראשון

                                                                                                                                                                      
(5) He or she has previously been found guilty of domestic assault, violation 

of an order of protection, or any other crime where the other person was 

the victim. 

 3. Any law enforcement officer may arrest, without a warrant, any person he or 

she has probable cause to believe has violated the provisions of this section. 

 4. This section shall not apply to activities of federal, state, county, or 

municipal law enforcement officers conducting investigations of any 

violation of federal, state, county, or municipal law. 

 5. The offense of stalking in the first degree is a class E felony, unless the 

defendant has previously been found guilty of a violation of this section or 

section 565.227, or any offense committed in another jurisdiction which, if 

committed in this state, would be chargeable or indictable as a violation of 

any offense listed in this section or section 565.227, in which case stalking in 

the first degree is a class D felony." 

 .www.moga.mo.gov/mostatutes/stathtml/56500002251.HTMLלחקיקה ראו 
50

 Sarra Sonne Lenz, Missouri Schools Take on Cyber-Bullying with New Law, St. Louis Post-Dispatch 

(25.8.2010) , available at:  

 www.stltoday.com/news/local/education/missouri-schools-take-on-cyber-bullying-with-new-

law/article_a688e650-610f-54d8-a93e-25f1f40dd6ba.htm 
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לקיים את של עובדי בתי הספר כך שיוכלו  מתאימה ההכשרהמדיניות תעגן חובה לקיום  - 

.המדיניות כאמור
51
 

לאור חומרת התופעה והגידול המהיר  תיקון חקיקתי זה הדגיש את חשיבות הנושא בעיני המחוקק המקומי

.בהיקפה
52
 .לעיתים ישנה חשיבות ולו רק מבחינה הצהרתית לציין זאת במפורש 

שכן ניתן היה להתמודד , לא היה כל צורך בתיקון כאמור בשונה מהדין הפליליעם זאת ישנם הטוענים כי 

".רגילה"כנגד בריונות עם תופעת הבריונות המקוונת אף עם המדיניות שהותוותה בבתי הספר 
53
  

 Wallethubלאור מחקר של , נציין כי המדיניות ככל הנראה אינה משיגה את התוצאה שכן, עם זאת

5182משנת 
54

לרבות )המבקש לדרג את מדינות ארצות הברית לפי מידת הצלחתן במיגור בריונות  

במסגרת המחקר . שנחקרומדינות  43מתוך  48עולה כי מדינת מיזורי נמצאת במקום ( בריונות ברשת

אחוז : על מנת לקבוע את מידת מיגור התופעה וביניהם גם פרמטרים כגון, נבחנו פרמטרים שונים

אחוז התלמידים שהפסידו יום לימודים כתוצאה מבריונות , התלמידים שסבלו מבריונות בשטח בית הספר

בחרנו לבחון את התייחסותה , ןעל כ. וסטס'ניצבת מדינת מסצ, בפער משמעותי, בראש הדירוג. וכדומה

 .כפי שיובא בהמשך, וסטס לתופעת הבריונות המקוונת'של מדינת מסצ

 

 משפטית -ות לברפעיל -מיזורי  6.0.5.5

העברת , הפצת מידע; ניתן למצוא, בולינג -בין פעילות בתי הספר אשר נועדו להלחם בתופעת הסייבר

כמו פעילות קבוצתיות ואף  ,פעילויות מחוץ לשעות בית הספרריכוז אספות הורים בנושא ואף , שיעורים

".בולינג-סייבר"כגון תחרות ציורי פוסטרים בנושא , תחרויות חינוכיות נושאות פרסים
55
 

, כאמור עיקר הפעילות הנדרשת ממוסדות החינוך השונים עוגנה על ידי עקרונות מנחים בחקיקה

 . ממדרגות נורמטיביות שונות

רוח באך , חינוכית נכבדת אשר מתרחשת גם הרחק מעינו של המחוקק/פעילות הסברתיתה שישניש לציין 

אשר , המקומיות Girl-scouts -כמו ה, פעילות כזאת ניתן למצוא בתנועות הנוער המקומיות. דבריו

פעילותן כוללת סימולציה של מצב . מעבירות את הנושא לחניכות התנועה במסגרת הפעילות השגרתית

הפעילות . לרבות אלה שצופים מהצד, תוך מתן דגש על תפקידי כלל האנשים בסיטואציה -בריונות

.מועברת תוך דגש על מחויבות חברתית והצורך להתערב לטובת הזולת
56
 

קו חם לבריונות "היא פתיחת , אשר פועלת במדינה מיזורי יחד עם מדינות נוספות, יוזמה יצירתית נוספת

להיות בקשר עם , למנהלי בית ספר ומובילים חברתיים אחרים זאת מערכת אשר עוזרת". ברשת

המערכת נועדה לסייע בטיפול במפגע המיידי וכן לאפשר תמיכה . תלמידיהם כאשר אלה נמצאים במצוקה

                                                           
51

 www.moga.mo.gov/mostatutes/stathtml/16000007751.HTML: לשון החוק 
52

 Richard Donegan, Bullying and: להרחבה על משמעותה המודרנית של הבריונות המקוונת ראה גם  

Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis, available at:  

www.elon.edu/docs/e-web/academics/communications/research/vol3no1/04doneganejspring12.pdf 
53

 Sarra Sonne Lenz ,21ש "לעיל ה. 
54

  Richie Bernardo ,42ש "לעיל ה. 
55

  2013-2014 Kids Cyber-Bullying Poster Contest, St Charles www.sccmo.org/gallery.aspx?AID=2. 
56

  Anti-Bullying, girl scouts, www.girlscoutsksmo.org/programs/Pages/antibullying.aspx. 
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אך יוזמיה מבקשים , התכנית אינה חובה בכלל בתי הספר, כיום. נפשית בסיסית לקורבן באופן מיידי 

יוזמי התכנית אף פיתחו אפליקציה אשר נועדה . רך מנהלי בתי הספרלהפיצה בצורה נרחבת בעיקר ד

.להקל על התקשרות התלמיד שנמצא במצוקה עם הגורם הרלוונטי
57

   

 

 וסטס'מסצ 6.8.3

 פעילות משפטית 6.0.3.0

ניתן להתייחס למספר פעולות , וסטס בתחום'מסצ תכאשר אנו בוחנים את הסיבה להצלחתה של מדינ

, במדינה. משפטית -מבחינה משפטית ומבחינה לבר, שננקטו על ידה במסגרת תכניתה למאבק  בבריונות

 criminalוסטס לעבירה של 'הגדרת המחוקק של מדינת מסצ; החוק הפליליישנו טיפול בנושא על ידי 

harassment ללא הגבלה , אשר כוללות, הינה רחבה ומכילה פירוט לדרכים בהן ניתן לבצע הטרדה זאת

.גם אמצעים במדיה אלקטרונית
58
  :ישנן עבירות נוספות המתייחסות לסוגיית הבריונות המקוונת 

 

"Massachusetts General Laws Chapter §69 Section 1D. Statewide 
educational goals; academic standards; vocational training; grant program  
Massachusetts General Laws Chapter §71, Section 37H. Policies relative to 
conduct of teachers or students; student handbooks 
Massachusetts General Laws Chapter §71, Section 37O. School bullying 
prohibited; bullying prevention plans  
Massachusetts General Laws Chapter §71 Section 93. Policy regarding 
internet safety measures for schools providing computer access to students  
Massachusetts General Laws Chapter §265 Section 43. Stalking; 
punishment  
Massachusetts General Laws Chapter §269 Section 14A. Annoying 
telephone calls and electronic communication."

59
  

 

אשר  תכנית למאבק בבריונותובוטאה ב פעילות לבר משפטיתהפעילות העיקרית בתחום הייתה , עם זאת

.נקבעה בחוק
60
 

                                                           
57

 www.cyberbullyhotline.com/components-cyberbully-hotline.html. 
58

 M.G.L. ch.265 §43A(a): 

"Whoever willfully and maliciously engages in a knowing pattern of 

conduct or series of acts over a period of time directed at a specific 

person, which seriously alarms that person and would cause a reasonable 

person to suffer substantial emotional distress, shall be guilty of the crime 

of criminal harassment and shall be punished by imprisonment in a house 

of correction for not more than 21/2 years or by a fine of not more than 

$1,000, or by both such fine and imprisonment. The conduct or acts 

described in this paragraph shall include, but not be limited to, conduct or 

acts conducted by mail or by use of a telephonic or telecommunication 

device or electronic communication device including, but not limited to, 

any device that transfers signs, signals, writing, images, sounds, data or 

intelligence of any nature transmitted in whole or in part by a wire, radio, 

electromagnetic, photo-electronic or photo-optical system, including, but 

not limited to, electronic mail, internet communications, instant messages 

or facsimile communications." 
59

 www.stopbullying.gov/laws/massachusetts.html. 
60

 Sameer Hinduja and Justin W. Patchin  ,וסטס'ראו את המפורט תחת מדינת מסצ, 48ש "לעיל ה: 
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הועבר החוק אשר מסדיר את מתווה , לאחר התאבדות שני בני נוער כתוצאה מבריונות רשת, 5181בשנת  

".מאבק בבריונות"תכנית 
61
לפיהם , בתי הספר בשטחי המדינהקווים מנחים עבור להתוות , מטרתו הייתה 

תכני  הושם דגש עלבין היתר . קרב התלמידיםב תופעת הבריונות המקוונתיש לפעול על מנת למגר את 

 . ית על המורים במקרים מסויימיםהטלת אחריות פדגוגעל הפצת מידע להורים ועל , הסברה

שהוסיף לפרק  –לתיקון לחוק  2עיקר השינוי מופיע בסעיף  .בריונות לרבות בריונות מקוונתהחוק מגדיר 

ישנן הגדרות לבריונות ולבריונות  בסעיף. בסעיף זה הותוותה המדיניות המרכזית .371את סעיף  78

 :מקוונת

““Bullying”, the repeated use by one or more students of a written, verbal 
or electronic expression or a physical act or gesture or any combination 
thereof, directed at a victim that: (i) causes physical or emotional harm to 
the victim or damage to the victim’s property; (ii) places the victim in 
reasonable fear of harm to himself or of damage to his property; (iii) 
creates a hostile environment at school for the victim; (iv) infringes on the 
rights of the victim at school; or (v) materially and substantially disrupts 
the education process or the orderly operation of a school. For the purposes 
of this section, bullying shall include cyber-bullying. 
…  
“Cyber-bullying”, bullying through the use of technology or any electronic 
communication, which shall include, but shall not be limited to, any 
transfer of signs, signals, writing, images, sounds, data or intelligence of 
any nature transmitted in whole or in part by a wire, radio, electromagnetic, 
photo electronic or photo optical system, including, but not limited to, 
electronic mail, internet communications, instant messages or facsimile 
communications. Cyber-bullying shall also include (i) the creation of a web 
page or blog in which the creator assumes the identity of another person or 
(ii) the knowing impersonation of another person as the author of posted 
content or messages, if the creation or impersonation creates any of the 
conditions enumerated in clauses (i) to (v), inclusive, of the definition of 
bullying. Cyber-bullying shall also include the distribution by electronic 
means of a communication to more than one person or the posting of 

                                                                                                                                                                      
"CHAPTER 92 AN ACT RELATIVE TO BULLYING IN SCHOOLS. (see 

Senate, No. 2404) Approved by the Governor, May 3, 2010; Includes 

cyberbullying and addresses those behaviors that “materially and substantially 

disrupts the education process or the orderly operation of the school.” Includes 

behaviors that occur: “at a location, activity, function or program that is not 

school-related, or through the use of technology or an electronic device that is not 

owned, leased or used by a school district or school, if the bullying creates a 

hostile environment at school for the victim, infringes on the rights of the victim at 

school or materially and substantially disrupts the education process or the orderly 

operation of a school.”  

http://www.malegislature.gov/Laws/SessionLaws/Acts/2010/Chapter92 S.B. 261 

(S2323); 

http://www.mass.gov/legis/bills/senate/186/st02pdf/st02283.pdf; Each school 

district, commonwealth charter school and non-public school shall provide to all 

school staff annual written notice of the bullying prevention and intervention plan. 

The faculty and staff at each school shall be trained annually on the bullying 

prevention and intervention plan applicable to the school. Relevant sections of the 

bullying prevention and intervention plan shall be included in a district or school 

employee handbook. Define clearly what cyber bullying is and how severe it can 

be on schools. (includes private schools)". 
61

 https://malegislature.gov/Laws/SessionLaws/Acts/2010/Chapter92. 
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 material on an electronic medium that may be accessed by one or more 
persons, if the distribution or posting creates any of the conditions 
enumerated in clauses (i) to (v), inclusive, of the definition of bullying.” 
(Emphasis added) 

על מנת להתאימו , ניתן לראות כי ההגדרה של הבריונות המקוונת כוללת הגדרה רחבה של המונח

הוכר כי בריונות שמבוצעת באמצעות שימוש בטכנולוגיה או כל תקשורת , כך. לטכנולוגיה המשתנה

, מידע או מודיעין מכל סוג, ותקול, תמונות, כתיבה, סיגנלים, כל החלפת סימנים, לרבות, אלקטרונית

מערכת של תמונות אלקטרוניות או , אמצעים אלקטרומגנטיים, באופן מלא או חלקי באמצעות רדיו

.תקשורת אינטרנט תעבורת הודעות מיידית או באמצעות פקס, מייל אלקטרוני, לרבות, אופטיות
62

כך גם  

בחר המחוקק לפרט מספר פעולות שייראו בהן משום בריונות מקוונת גם אם לא רואים בהם באופן רגיל 

התחזות לאדם אחר ופרסום , יצירת עמוד באינטרנט או בלוג תוך התחזות לאדם אחר: ככאלה וביניהן

הבריונות  ,סףבנו. הודעות בשמו אם ההודעות נכנסות תחת הגדרת הבריונות כאמור בסעיף ההגדרות

ליותר מאדם אחד או פרסום של , המקוונת כוללת גם הפצה באמצעים אלקטרוניים של התכתבות

התכתבות במדיה אלקטרונית הנגישה לאדם אחד או יותר אם יש בהפצה משום בריונות על פי הגדרתה 

 .  בחוק

מצים בפיתוח מודעות להשקיע את מירב המאלקדם את החינוך בנושא ובתי הספר בסעיף זה ישנו חיוב ל

יב לעבור הדרכות מדי שנה על זיהוי התופעה ודרכי סגל בית הספר מחו, כך גם. לתופעה ולטיפול בה

 על סגל בית הספר, מוחלת חובת דיווח, יתר על כן.  על פי המדיניות של בית הספר התמודדות עמה

, (מאמן ההתעמלות וכדומה, ספראחות בית ה, נהג האוטובוס של בית הספר, אנשי מנהלה, לרבות מורים)

 . ((g)371) למנהל המוסד או לאחראי תלונות שמונה לטיפול בנושא

הגדרת הבריונות בחוק מכירה בכך , מחד גיסא. סיון להתאים למציאות החיים המודרניתיהחוק נכתב תוך נ

ם כיום דפוס מילוליות או במרחב הסייבר ושלא קיי, פיזיות ,שהבריונות יכולה להתפרש בדרכים רבות

יש רצון למנוע עומס על מערכת החינוך ומנגנוני אכיפה שעשויים , מאידך גיסא. עיקרי אחד של התופעה

סגל בית הספר עובר הכשרות בנושא זיהוי נגע הבריונות והגדרת החוק מבקשת לייחד את , לכן .לסייע

 . כאמור לעיל, הבריונות מתופעות אחרות

 שלרובוזאת מתוך נקודת הנחה  רספהבית ול כנגד בריונות גם מחוץ למסגרת החוק מטיל חובה לפע

.תשפיע בצורה ישירה גם על התנהלות המוסד הלימודי, תלי בית הספרוהבריונות שמתרחשת מחוץ לכ
63
 

כל בית ספר צריך לספק הדרכות מותאמות לשכבות גיל , במסגרת החובות שמוטלות על המוסד הלימודי

, תכנית שנתית למיגור בריונות –הפיץ בין כלל חברי הסגל ואפוטרופסי התלמידים שונות וכמו כן ל

.לרבות בריונות ברשת
64

יב לידע את אפוטרופסי התלמידים גם לגבי דרכים בית הספר מחו, יתרה מכך 

 . למניעת בריונות וכללים מומלצים לגלישה בטוחה ברשת האינטרנט

                                                           
62

   .שם 
63

שמתירה התערבות של בית הספר בביטויים שמתבצעים מחוץ למסגרתו רק אם יש לכך ,8969בהתאם לפסיקה משנת  

 Tinker v. Des Moines Independent Community School District, 393: השפעה ישירה על המצב בו ועל נהליו

U.S. 503(1969). 
64

 Cyberbullying and the States, NCSL (9.7.2010), available at: www.ncsl.org/research/civil-and-

criminal-justice/cyberbullying-and-the-states.aspx   
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קווים מנחים לבתי הספר על מנת לסייע להם ליישם את הוצאו הנחיות ו, לאחר כניסת החוק לתוקף 

.Department of Elementary and Secondary Education (DESE)הדרישות של החוק על ידי 
65
 

 . הפעילות המשפטית והלבר משפטית משולבות יחדיו, כך

 

 ניו זילנד 6.5

 פעילות משפטית 6.5.8

החלה להוות בעיה מהותית בשנים , זילנד כמו במדינות אחרות בעולם-בעיית האלימות המקוונת בניו

של התאבדויות בקרב צעירים בגילאים  אחוזים גבוהיםזילנד -מחקר הראה כי בניו, למשל, כך. האחרונות

.גורם בהתאבדויות אלה יםמהוו ,ככל הנראה ,בפרטרשת ב בכלל ובריונות כאשר בריונות, 81-54
66

 

מינה וועדה על מנת שתחקור את ( Law Commission)השר הממונה על ועדות החוק  5185בחודש מאי 

.נושא הבריונות המקוונת ותגיש המלצות בנושא
67
 

 :השאלות שעמדו בפני הוועדה היו

 

"(a) how to adapt our laws to ensure they are fit for purpose in the 
digital era;  

 (b) how to ensure these laws can be understood and accessed by 
ordinary citizens; and, critically  

 (c) how citizens can access meaningful remedies when they have 
experienced significant harm as a result of digital 
communication."

68
 

נגישותה של החקיקה , הוועדה בחנה את החקיקה הקיימת והתאמתה לעידן הדיגיטלי ,כפי שניתן לראות

כיצד אזרחים יכולים לקבל סיוע משמעותי שעה  וכן להבין אותהלגשת אליה ולאזרחים מבחינת היכולת 

הוועדה הגישה את המלצותיה בחודש אוגוסט . שהם נתקלים בבעיה כתוצאה מהתקשורת הדיגיטלית

5185 . 

של בריונות  שהוקמה לבחינת הנושאבנובה סקוטיה קנדית עדה מסקנות ומצאה כי  זילנד-בניו הוועדה

 :גם בעניינם תקפות ,בריונות קונוונציונלית לבריונות מקוונתלגבי השוני בין בכל הנוגע  ,מקוונת

"Traditional bullying tends to take place in secluded places, like 
washrooms, hallways and school buses, where there is little adult 
supervision. The cyber-world provides bullies with a vast 
unsupervised public playground, which challenges our established 
methods of maintaining peace and order – it crosses jurisdictional 

                                                           
65

 www.mass.gov/ago/about-the-attorney-generals-office/community-programs/bullying-and-

cyberbullying/information-and-resources/bullying-prevention-and-intervention-model-plan.html 

 DESEשפורסם גם מטעם   Bullying Prevention and Intervention Resourcesוכן ראו גם 

www.doe.mass.edu/bullying/ 
66

   Cyber Bullying Statistics New Zealand  ,1ש "לעיל ה. 
67

 Law Commission - Grant Hammond, Geoff McLay and Wayne Mapp, 

Harmful Digital Communications: The Adequacy of the Current Sanctions and Remedies - Ministerial 

Briefing Paper (August, 2012) available at:   

www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/projectAvailableFormats/NZLC%20MB3.pdf. 
68

 .6' בעמ, שם 
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 boundaries, is open for use 24 hours a day, seven days a week, and 
does not require simultaneous interaction."

69
 

הוא יכולת האכיפה המוגבלת מאוד כנגד בריונות מקוונת שיכולה להיות בריונות  נראה כי הקושי המרכזי

ימים בשבוע ואינה דורשת  7ה שעות ביממ 54בזירה פומבית ולא מפוקחת , אינה בהכרח מקומיתש

 .זאת בניגוד לבריונות קונוונציונלית. תקשורת סימולטנית כלל

 :אשר כללו בין היתר 5185הוועדה הגישה את מסקנותיה כאמור באוגוסט 

 למעשה פלילישל הבריונות המקוונת  והפיכתהריונות מקוונת יצירת עבירה חדשה המותאמת לב – 

ולכן יותר מזיקה , הוועדה מצאה כי הבריונות המקוונת היא יותר פולשנית ומתפשטת מבריונות רגילה

, לנפגע מבחינה רגשית מאשר בעידן טרום הדיגיטלי ויכולה לשבש את החיים ולתרום למחלת נפש

.התאבדות ופגיעה עצמית
70

 

  מסקנה כי החוקים הקיימים עדה הגיעה לוהו –תיקונם של חוקים קיימים על מנת להתאימם למטרה

אולם על מנת שתהיה התאמה ברורה יותר , זילנד יכולים לתת מענה לבעיית הבריונות המקוונת-בניו

 Harassment Act 1997, Human -הוצע לתקן את חלקם , של החוקים הללו לבריונות מקוונת

Rights Act 1993, Privacy Act 1993 and Crimes Act 1961.
71

 

  הקמת בית דין ייעודיCommunications Tribunal – גם מערכות מתוחכמות , לטענת הוועדה

אינן יכולות תמיד לתת את המענה המתאים ובזמן במקרים המערבים פגיעה , לדיווח בעיה ולגישור

זול ויעיל לבעיה מחוץ למערכת , על כן הקמת בית דין ייעודי לכך הינו הפתרון למענה מהיר. חמורה

על פי הוועדה הצעה זו אינה תקדימית שכן ישנם נושאים שונים המטופלים בדרך . פט הרגילההמש

 Tenancy Tribunal, the Human Rights Review Tribunal and the -דומה כיום למשל 

Disputes Tribunal.
72

 

  שלמעשה יהווה גוף מקדים לטריבונל בו יראו הצדדים כי ניסו  –סטטוטורי  (תיווך)גישור הקמת גוף

האחת ישאיר את הכוח בידיים של האנשים  –הדבר יענה על שתי מטרות . לפתור את הבעיה ביניהם

כאזרחים דיגיטליים להסדרת הנושא עצמאית
73

לא יעמיס על הטריבונל שיוקם מקרים  –והאחרת  

  :ח"כמוביל את הגישור כדבריהם בדו NetSafeאף על גוף פרטי המליצה הוועדה . רבים מדי

 
"As we have already noted, the non-profit NGO NetSafe is one of few 

organisations specifically focused on bridging the digital divide and 
actively promoting digital citizenship through education, advice and 
practical technological support. It works collaboratively with a 

                                                           
69

 Report of the Nova Scotia Task Force on Bullying and Cyberbullying: הדברים צוטטו מתוך. 81' שם בעמ  

Respectful and Responsible Relationships: There’s No App for That 12 (Nova Scotia, 29 February 

2012). 
70

 .82-84' בעמ, שם 
71

 . 82' בעמ, שם 
72

 . 86' בעמ, שם 
73

עולה כי גוגל ופייסבוק שניהם טוענים , כך. ה את ההסדרה הפרטית של הנושא באתרים כמו גוגל וכמו פייסבוקהוועדה בחנ 

יש להתמקד במתן כוח לאזרחים על ידי חינוכם לזכויות שלהם ולחובות , כי על מנת להוריד את תופעת השיח הבריוני

. אימים להוציא אל הפועל את החובות והזכויות הללושלהם כאזרחים דיגיטליים ולספק להם את הכלים הטכנולוגיים המת

עם זאת מצאה את הטיעון למתן כוח לאזרח הדיגיטלי כטיעון , הוועדה מצאה כי די רק בהסדרה העצמית מסיבות שונות

 .   81, 83' בעמ, ראו שם. תקף
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 number of government departments and organisations including the 
Police, and the Ministries of Education and Economic Development. 
It has undertaken pioneering work in the education sector around 
responsible use of online technologies and initiated the National Task 
Force on Cyber-Bullying. As noted by Google in its submission to us, 
NetSafe’s programmes have been described as “world leading”.

74
 

 

 ועדה לחייב את בתי הספר ליצור תוכנית אפקטיבית המליצה הו מבחינת בתי ספר ובריונות מקוונת

לטיפול בבעיית הבריונות בכלל ובריונות מקוונת בפרט ולחייב בתי ספר פרטיים כתנאי לרישומם 

הוועדה אף המליצה לשר . ליצור סביבה בטוחה ותומכת הכוללת מדיניות ונהלים בנושא הבריונות

לל ובריונות מקוונת בפרט ולעודד בתי ספר ליצור החינוך לשקול יצירת הגדרה ברורה לבריונות בכ

דרכן ניתן יהיה להקים מערכות של איסוף נתונים הפועלות בצורה רציפה ; ופעהמדיניות למיגור הת

ליצור כלים ודרכים בהן ניתן יהיה לבחון ולכמת ; את הדרכים הגלויות והסמויות של הבריונות לבחון

להרחיב את החוזים הקיימים בבתי הספר שעוסקים ; את התמודדות בתי הספר עם תופעת הבריונות

במידע וטכנולוגיה כך שיכללו מידע על הזכויות והחובות בנוגע בין השאר לנושא הבריונות 

.המקוונת
75
    

 

 החוק החדש 6.5.0.0

.החלו בהליך של חקיקת עבירה ייעודית וכן תיקונם של חוקים קיימים, בעקבות המלצות הוועדה
76
 

 Harmful Digital)בניו זילנד חוק האוסר על תקשורת דיגיטלית פוגענית התקבל  5.7.5182ב

Communications Act) לוהתנגדו  2רק ו 886תמכו בחוק על פי הדיווחים . ברוב גדול.
77

מטרת החוק  

ולתת לקורבנות כלים יעילים  ההולכת וגוברת( cyberbullying)למגר את תופעת בריונות הרשת הינה 

.ומהירים לתיקון המצב
78
  

 

                                                           
74

 . 81' בעמ, שם 
75

 .51-89' בעמ, שם 
76

  ראו דברי רקע להצעת החוק 

 www.parliament.nz/en-nz/pb/legislation/bills/digests/50PLLaw21041/harmful-digital-

communications-bill-2013-bills-digest 
77

 Radio New Zealand, Media freedom fears under new cyberbullying law (2015)   

radionz.co.nz/national/programmes/mediawatch/audio/201760997/media-freedom-fears-under-

new-cyberbullying-law; Nicholas Jones, Controversial Cyberbullying Law Passes, nzherald.co.nz 

(30.6.2015)  available at: www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11473545 
78

www.parliament.nz/en-( 5182)פרלמנט ניו זילנד , מידע לגבי הצעת החוק 

bill-communications-digital-lnz/pb/legislation/bills/00DBHOH_BILL12843_1/harmfu . 

 

  מטרת החוקלחוק הוגדרה  3בסעיף 

"The purpose of this Act is to— 

(a) deter, prevent, and mitigate harm caused to individuals by digital 

communications; and 

(b) provide victims of harmful digital communications with a quick and 

efficient means of redress." 

http://www.parliament.nz/en-nz/pb/legislation/bills/00DBHOH_BILL12843_1/harmful-digital-communications-bill
http://www.parliament.nz/en-nz/pb/legislation/bills/00DBHOH_BILL12843_1/harmful-digital-communications-bill
http://www.parliament.nz/en-nz/pb/legislation/bills/00DBHOH_BILL12843_1/harmful-digital-communications-bill
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מה אסור לעשות בעת שכותבים  –את העקרונות המרכזיים להתקשרות או ליתר דיוק  6' החוק מגדיר בסע 

 :על אחרים או לאחרים
"The communication principles are— 
Principle 1 
A digital communication should not disclose sensitive personal facts 

about an individual. 
Principle 2 
A digital communication should not be threatening, intimidating, or 

menacing. 
Principle 3 
A digital communication should not be grossly offensive to a 

reasonable person in the position of the affected individual. 
Principle 4 
A digital communication should not be indecent or obscene. 
Principle 5 
A digital communication should not be used to harass an individual. 
Principle 6 
A digital communication should not make a false allegation. 
Principle 7 
A digital communication should not contain a matter that is published in 

breach of confidence. 
Principle 8 
A digital communication should not incite or encourage anyone to send 

a message to an individual for the purpose of causing harm to the 
individual. 

Principle 9 
A digital communication should not incite or encourage an individual to 

commit suicide. 
Principle 10 
A digital communication should not denigrate an individual by reason 

of his or her colour, race, ethnic or national origins, religion, gender, 
sexual orientation, or disability. 

(2)In performing functions or exercising powers under this Act, the 
Approved Agency and courts must— 
(a)take account of the communication principles; and 
(b)act consistently with the rights and freedoms contained in the New 

Zealand Bill of Rights Act 1990." 

 

החוק אף אימץ את ההמלצה להכיר בגופים פרטיים שיאושרו
79

כמי שיכולים לבחון , במסגרת החוק ולפיו 

כך גם גופים אלה יוכלו להעניק . לחקור תלונות ולתווך במסגרת סכסוכים, תלונות על בריונות מקוונת

.למדיניות לשימוש בטוח באינטרנט עצות וחינוך הנוגע
80

החוק להגיש תביעות לבית ניתן על פי , כך גם 

.ובסמכותו להשיב את הדיון לגופים המאושרים, המשפט המחוזי
81
 

 

 

 : לחוק הוגדרה העבירה עצמה 55בסעיף 

                                                           
79

 .לחוק בניו זילנד 7' הכללים להכרזה על גוף כמאושר על פי החוק הוגדרו בסע 
80

 .לחוק בניו זילנד 1' סע 
81

 .לחוק בניו זילנד 88-84' סע 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0063/latest/link.aspx?id=DLM224791#DLM224791
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0063/latest/link.aspx?id=DLM224791#DLM224791
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 "Causing harm by posting digital communication 
(1) A person commits an offence if— 

(a) the person posts a digital communication with the 
intention that it cause harm to a victim; and 

(b) posting the communication would cause harm to an 
ordinary reasonable person in the position of the victim; 
and 

(c) posting the communication causes harm to the victim. 
(2) In determining whether a post would cause harm, the court 

may take into account any factors it considers relevant, 
including— 

(a) the extremity of the language used: 
(b) the age and characteristics of the victim: 
(c) whether the digital communication was anonymous: 
(d) whether the digital communication was repeated: 
(e) the extent of circulation of the digital communication: 
(f) whether the digital communication is true or false: 
(g) the context in which the digital communication 

appeared. 
(3) A person who commits an offence against this section is 

liable on conviction to,— 
(a) in the case of a natural person, imprisonment for a term 

not exceeding 2 years or a fine not exceeding $50,000: 
(b) in the case of a body corporate, a fine not exceeding 

$200,000. 
(4) In this section, victim means the individual who is the target 

of a posted digital communication." 

 כוונהמתוך הייתה דברים בהתקשרות השליחת  – דרישות מצטברות 3הסעיף מדבר על  ניתן לראות כי

יצרו פגיעה הייתה פוגעת באדם סביר הנמצא במצבו של הקורבן ושליחת הדברים דברים השליחת , לפגוע

 serious emotional)כמצוקה רגשית קשה " harm"החוק מגדיר את המונח פגיעה . אצל הקורבן

distress .) שעה שהוא בוחן האם בדברים יש כך גם נקבעו מספר שיקולים שבית המשפט יכול לשקול

האם ההתקשרות , את הגיל של הקורבן, משום פגיעה אפשרית וביניהם ניתן לשקול את הלשון הקיצונית

 . האם יש אמת בדברים וההקשר בהם הדברים הופיעו, האם ההתנהגות חזרה על עצמה, תהייתה אנונימי

צפויים למאסר של עד שנתיים להיות העוברים על החוק עלולים  ,ניתן לראות כי אם ייצא שעברו עבירה

 (.חברותבמקרה של ואף יותר )אלף דולר ניו זילנד  21וקנס של עד 

,י תוכן לדברים המופיעים אצלםהחוק מגדיר גם את האחריות של ספק
82

מעניק גם הגנה מפני במקביל ו 

 . יקימו מנגנון של הודעה והסרה של הדברים הפוגענייםתביעות אם אותם הספקים 

 

 

 

 

 

 :לחוק וכולל כדלקמן 54מנגנון ההודעה וההסרה נקבע בסעיף 

"Process for obtaining protection against liability for specific 

                                                           
82

 .לחוק בניו זילנד 52-53' וראו סע 
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 content 
(1) No civil or criminal proceedings may be brought against an 

online content host in respect of the content complained of 
(the specific content) if the online content host— 

(a) receives a notice of complaint about the specific content; 
and 

(b) complies with subsection (2). 
(2) The requirements of this subsection are that— Host to notify 

author of complaint 
(a) the online content host must, as soon as practicable but 

no later than 48 hours after receiving a notice of 
complaint,— 
(i) provide the author of the specific content with a copy 

of the notice of complaint, altered to conceal personal 
information that identifies the complainant if the host 
has received confirmation that the complainant does 
not consent to the host providing that information to 
the author; and 

(ii) notify the author that the author may submit a 
counter-notice to the host within 48 hours after 
receiving that notification: 

(b) if the host is unable to contact the author (for example, 
because the identity of the author is unknown) after 
taking reasonable steps to do so, the host must take down 
or disable the specific content as soon as practicable after 
taking those steps but no later than 48 hours after 
receiving a notice of complaint: Author’s counter-notice 
consenting to removal of content 

(c) if the author submits a valid counter-notice no later than 
48 hours after receiving the host’s notification under 
paragraph (a) in which the author consents to the 
removal of the specific content, the host must take down 
or disable the specific content as soon as practicable after 
receiving that counter-notice: Author’s counter-notice 
refusing consent to removal of content 

(d) if the author submits a valid counter-notice no later than 
48 hours after receiving the host’s notification under 
paragraph (a) in which the author refuses to consent to 
the removal of the specific content, the host must leave 
the specific content in place and, as soon as practicable 
after receiving that counter-notice,— 
(i) notify the complainant of the author’s decision; and 
(ii) if the author consents, provide the complainant with 

personal information that identifies the author: 
Author failing to submit valid counter-notice 

(e) if the author does not submit a valid counter-notice in 
accordance with this subsection (whether by failing to 
submit a counter-notice or by submitting an invalid 
counter-notice), the host must take down or disable the 
specific content as soon as practicable but no later than 
48 hours after notifying the author under paragraph (a). 

(3) A notice of complaint must— 
(a) state the complainant’s name and a telephone number, a 

physical address, and an email address for the 
complainant; and 

(b) state the specific content, and explain why the 
complainant considers that the specific content— 
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 (i) is unlawful; or 
(ii) breaches 1 or more communication principles and has 

caused harm; and 
(c) sufficiently enable the specific content to be readily 

located; and 
(d) state whether the complainant consents to personal 

information that identifies the complainant being released 
to the author; and 

(e) contain any other information that the complainant 
considers relevant. 

(4) A counter-notice must state— 
(a) the author’s name and a telephone phone number, a 

physical address, and an email address for the author; 
and 

(b) whether the author consents to personal information that 
identifies the author being released to the complainant; 
and 

(c) whether the author consents to the removal of the 
specific content. 

(5)An online content host must not disclose any personal 
information about the complainant or author under privacy 
principle 11(e)(iv) in section 6 of the Privacy Act 1993, 
except by order of a District Court Judge or a High Court 
Judge made on an application under this subsection. 

(6) Nothing in subsection (5) affects the application of any other 
provision in the Privacy Act 1993. 

(7) This section is subject to section 25(5)." 

 

ם למשל החוק הפלילי העוסק בשידול להתאבדות הותאם כך שג. החוק גם תיקן באופן עקיף חוקים אחרים

ניתן יהיה להרשיע אותו בגין עבירה זו , מי שמשדל אחר להתאבד ואין זה משנה את התאבד בפועל או לא

.שנות מאסר 3ולפסוק לו עד 
83
כך גם תוקנו בהתאם החוקים האחרים שהומלץ לתקנם בדוח הוועדה כפי   

 . שצויין לעיל

 

 על החקיקהביקורת  6.5.0.5

הקביעה כי פעולה פוגענית ברשת הינה כל פעולה הגורמת לנזק נפשי וכי , יש הטוענים כי חוק זה רחב מדי

החוק הוא עמום מדי ועלול לשמש כחרב כנגד חופש הביטוי . עשויה להביא להשלכות חמורות ,לצד מסוים

עלה חשש כי מחד גיסא אנשים יעשו שימוש אינטרסנטי בחוק . התקשורתשל הן פרטיים ואנשים של  הן

האישיות או עשוי לפגוע בהם  עמדותיהםכל מידע ברשת שאינו תואם את /פוסטים/על מנת לסלק ידיעות

שידם של ספקי תוכן תהיה קלה על ההדק , גיסא מאידך .בטענה כי הדבר גרם לנזק נפשי, תמבחינה עסקי

וזאת על מנת למנוע הסתבכות עם החוק ותשלום קנסות , מבלי בדיקה מעמיקה שלהם, להורדת תכנים

יצנזרו עצמם וימנעו ( עיתונים, טלוויזיה, רדיו)נוסף הוא שאפיקי מדיה קונבנציונליים חשש . כבדים

.בכדי להימנע גם הם מתביעות שכאלה, מדיווחים
84
  

                                                           
83

 .לחוק בניו זילנד 31' סע 
84

 Radio New Zealand ,77ש "לעיל ה. 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0063/latest/link.aspx?id=DLM296638#DLM296638
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0063/latest/whole.html#DLM6512507
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, החוק נועד להתמודדות עם מקרים חמורים, איימי אדמס' הגב, לטענתה של שרת המשפטים של ניו זילנד 

כי זה מקרה של חוק רע שיגרום לאפקט מצנן לחופש נים מתנגדים טוע, עם זאת. הה גבושסף התביעה יהי

היה , כך גם טוענים. כל ערובה כי התביעה תגיש תביעות רק במקרים חמוריםבחוק עצמו אין כי הביטוי ו

בלבד כגון סעיף בחוק הפלילי שיטפל בנושא תיקון חקיקה קיימת  ניתן להתמודד עם התופעה באמצעות

.ור חוק עם פוטנציאל כה רב לפגיעה בחופש הביטוימבלי ליצ של פורנו נקמה וזאת
85
  

 

 משפטית-פעילות לבר 6.5.5

המליצה לאמץ בחקיקה חובה שתוטל על בתי הספר לקבוע מדיניות למיגור  5185ועדת החוק מ, כאמור

יש צורך במדיניות כוללת שתספק , ציינה שלמרות שישנם בתי ספר המנסים לפעול בנושא. התופעה

ברשת או מחוץ , להגדרת הבריונותבאשר , (הורים ומורים, תלמידים), הסברים וכלים לכל הנוגעים בדבר

.ומתי לפנות לרשויות, כיצד יש להגיב לבריונות, לה
86

ההמלצה הזו לא עוגנה בחקיקה החדשה ועל כן  

לאנשים מבתי הספר בסעיף הקובע למי ישנו מעמד  החוק מתייחס. מוסדרת כיום בדרך לבר משפטית

.משפטי להגשת תביעה בבית המשפט המחוזי
87
  

חינוך הינה שמטרתם ו בטרם נכנס החוק החדש לתוקףשפעלו במערכת החינוך עוד  ישנם מספר פרויקטים

אשר אף התייחסו אליו , בתחום הינו הארגון הבולט NetSafeארגון  .ילדים והורים בתחום, של מורים

כפי שמוצהר באתר , הארגון הינו ארגון עצמאי ללא כוונות רווח שמטרתו הבלעדית. ועדת החוק כאמורוב

 שלו הינה

"to promote confident, safe, and responsible use of online technologies"
88

 

גופים כן עם גופי התקשורת ו; המשטרה; משרד החינוך: יהם עםלארגון ישנם קשרים עם גופים רבים ובינ

בתי הספר לחינוך התלמידים לחיים כאזרחים  עםהארגון גם עובד . מרכזיים ברשת כמו גוגל ופייסבוק

 Information andדיגיטליים בין היתר באמצעות חוזים בנושא טכנולוגיות של מידע ותקשורת 

Communication Technologies (ICT) , בהם קובעים כללים להתנהגות ראויה מקוונת וניידת בתוך

.בית הספר ומחוצה לו
89
  

טחון סייבר יהמרכז לב, רשימת השותפים לארגון היא ארוכה וכוללת גם גופי ממשל כמו משרד החינוך

, וגם חברות מסחריות כגון יאהו, משרד נציב הגנת הפרטיות והמשטרה כאמור לעיל, רשויות המכס, לאומי

.מייקרוסופט ואינסטגרם
90

פייסבוק תרמו כלכלית לארגון בדרך בה הם פרסמו את הארגון  5182בשנת  

נו את מעורבות הארגון זילנד שגם מימ-וכך גם גוגל ניובאתר שלהם ואת השירותים אותם הוא מציע 

                                                           
 
85

 Nicholas Jones ,77ש "לעיל ה. 
86

 Grant Hammond, Press Release: Combatting Cyber-Bullying: A Toolkit For Schools (15 Aug. 2015) 

available at: http://www.lawcom.govt.nz/sites/default/files/mediaReleaseAttachments/press_release-

cyberbullying_toolkit.pdf . 
87

 .לחוק בניו זילנד( c()8)88' סע 
88

 www.netsafe.org.nz/about-netsafe/. 
89

  Grant Hammond  ,16ש "לעיל ה. 
90

 www.netsafe.org.nz/about-netsafe/our-partners/. 
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(web rangers)רים אינטרנטיים 'בפרויקט של ריינג 
91

שזו למעשה תחרות בין ילדים נושאת פרסים   

 :לקידום השימוש הבטוח באינטרנט
"Web Rangers is a programme for teenagers to think of creative 
ways to get the message through to their peers about being safe 
and secure online. There are great prizes to win and fun 
workshops to attend. It’s run by NetSafe, Sticks ‘n Stones and 
Google NZ."

92
 

להתמודדות עם תופעת הבריונות בכלל ועם , הארגון היה שותף גם ליצירת מדריך למערכת החינוך

מציע כלים להתמודדות עם , המדריך מגדיר מהי בריונות מקוונת. בפרטהתופעה של הבריונות המקוונת 

 התכנית מעודדת. התופעה וליצירת סביבה חיובית וגם מציע תגובות אפשריות לבריונות שמתרחשת

.והכוונה ותמיכה על ידי מורים, שיתוף פעיל של תלמידים
93
  

יביאו למיגור  מקוונתשל בריונות  התקווה היא כי שילוב של החוק החדש וחינוך להתמודדות ומניעה

בכל הנוגע לחיוב בתי הספר  5185נראה כי הוחלט שלא לאמץ את המלצות הוועדה משנת  .התופעה

 . שכן תוכניות אלה היו קיימות ממילא דרך משרד החינוך בבתי הספר, בחקיקה לתוכנית למיגור הבריונות

 

 אוסטרליה 6.3

 כללי 6.3.8

גבוה ומשפיע הינו , שיעור הבריונות בבתי ספר באוסטרליהנמצא כי , 5183על פי מחקר שפורסם בשנת 

.מהילדים שהשתתפו במחקר דיווחו כי חוו בריונות ברשת 82%-כ, כמו כן. מהילדים 21%-כעל 
94
 

קרו בתוכנות המסרים המיידים וברשתות  המקוונתנמצא שרוב אירועי הבריונות במחקר אחר 

.החברתיות
95
 

קיים גוף כללי האחראי על הסדרת התכנים באינטרנט והוא רשות התקשורת , באוסטרליה

(ACMAAustralian Communication and Media Authority - .)
96

נכנס חוק חדש  5182בשנת  

 חלק עם חקיקת החוק עברו. םלתוקף ויצר את משרד הנציב לשמירת בטיחותם המקוונת של ילדי

 . נפרט על כך להלן. סמכויות מרשות התקשרות אל הנציבמה

 

 

                                                           
91

 https://netsafe.org.nz/webrangers/. 
92

 .שם 
93

  Bullying Prevention Advisory Group, Bullying Prevention and Response: A Guide for Schools 

(2015) available at:   

www.education.govt.nz/assets/Documents/School/Bullying-

prevention/MOEBullyingGuide2015Web.pdf 
94

 Amy Dweyr Patricia Easteal ,2ש "לעיל ה. 
95

 he Cyberbullying in Australia :Clarifying t, Srivastavaa , Roger Gambleb & Janice Boeyc  Aashish

Problem, Considering The Solution, 21 Int'l J. of Children’s Rights 25 (2013) . 

  ראו האתר הרשמי של הרשות האוסטרלית לתקשורת ומדיה בכתובת 

www.acma.gov.au/theACMA/About/Corporate/Responsibilities. 
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פעילות משפטית 6.3.5 
97

 

 Enhancing Online)נחקק החוק להגברת וחיזוק השמירה על בטחון הילדים ברשת , 5182בשנת 

Safety for Children Act 2015),
98

של  המקוונת שמכוחו הוקם משרד הנציב לשמירה על בטיחותם 

.ילדים
99

מטרת המשרד היא להכווין ילדים ונערים ליצירת סביבה אינטרנטית בטוחה ומהנה ותוך כך  

.שהמשתמשים ינהגו בצורה אחראית גם בסביבה הווירטואלית על מנתלעודד שינוי התנהגותי 
100

ניתן  

אינטרנטית אינה  בריונותשלראות כי המשרד הממשלתי מצהיר כי אחת ממטרותיו הינה השרשת הרעיון 

.בעיקר באמצעות כלים מעולם החינוך ולא רק באמצעות חקיקה מונעת( unacceptable)מקובלת 
101
כך  

מתוך אחת הכותרות באתר ניכר כי הכוונה הייתה ליצור מקום אחד ובו הסבר וסיוע כולל לבטיחות 

 :מקוונת

"The Office of the Children’s eSafety Commissioner is a one-stop-shop for online 
safety. 
The Office provides Australians a range of up-to-date information and resources, 
coupled with a comprehensive complaints system to assist children who 
experience serious cyberbullying "

102
  

 

סעיפים וביניהם סעיפים הדנים בהקמת משרד הנציב וכן בתפקידי המשרד  811החוק החדש מונה 

רשויות רווחה ושל רשויות וסוכנויות תיאום פעילויות של , קידום בטיחות מקוונת עבור ילדים –וביניהם 

ניהול תוכנית התוכן באינטרנט שבעבר הייתה מנוהלת והעוסקות בתחום של בטיחות מקוונת של ילדים 

.ACMAעל ידי 
103

בריונות מקוונת שמכוונת כלפי ילד  מקריהחוק דן אף בהקמת מערכת לדיווח על   

.אוסטרלי ומעניק לנציב סמכות לחקור תלונות
104

מאפשר הגשת תלונות אם חווית בריונות המנגנון  

השפלות , הטרדות, ביחס לאיומים ניתן להגיש תלונה. ברשת ישירות למשרד המטפל בכך באופן בלעדי

בתנאי , 81מעל גיל אדם ; וגר באוסטרליה 81ילד מתחת לגיל כולים להגיש את התלונה בין השאר י .וכו׳

 81 לושישה חודשים מהיום שמלאו המקרה ולא יאוחר מזמן סביר מהרגע שקרה על כך תוך  שדיווח

או  (הורה או בעל משמורת על הילד) או כאפטרופוס ולהגיש תלונה בשם הילד של יכול, מבוגר .שנה

.באישור של הילד
105
 

כך  רשתות חברתיות ומחיל עליהן רמת פיקוח שונהשירותים של סיווג של רמות  5יוצר גם החוק 

שבמעגל הראשון תקבלנה החברות בקשה להסרת התכנים הפוגעניים ואילו חברות ברמת הפיקוח השניה 

                                                           
97

 www.esafety.gov.au/about-the-office/legislation. 
98

 Enhancing Online Safety for Children Act (2015)   

www.comlaw.gov.au/Details/C2015A00024/Html/Text. 
99

 www.esafety.gov.au Enhancing Online Safety for Children Act (2015) Article 53,. 
100

-www.esafety.gov.au/about-the-office/role-of-theמתוך האתר הרשמי של המשרד לבטיחות ילדים באינטרנט   

office. 
101

 .שם 
102

 .שם 
103

 .לחוק האוסטרלי 86-83' סעראו  
104

 .לחוק האוסטרלי 89-87' ראו סע 
105

 .לחוק האוסטרלי 81' ראו סע 
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. הנציב להוביל לסנקציות על ידי השהתעלמות מהדרישות עלול, תקבלנה דרישות להורדת התכנים 

.כאלה על ידי שר התקשרותכהחברות שבפיקוח המוגבר מוכרזות 
106
 

ולדרוש ממנו ( שמסווג כבריונות ברשת)למשרד הסמכות לפנות לאדם שיצר תוכן מטריד או מאיים 

; לדרוש מאותו גורם לא להעלות תכנים דומים בעתיד; התוכן לנקוט בכל האמצעים הסבירים להסרת

.ולדרוש את התנצלותו על פעילותו זו
107

הנציב יכול גם במקרים מסויימים המפורטים בחוק להעביר  

.הורים וכדומה, מורים, מנהל בית ספר, מידע לגורמים כמו השר הממונה
108
  

העיצוב נוח . דרך אתר הנציבות ניתן להגיש תלונות לנציב או לאתרים של רשתות חברתיות בקלות יחסית

.יתן למצוא את התכנים באתר בקלותוקל לשימוש ונ
109

באתר של משרד הנציב ישנה גם רשימה של  

ת במשפט הפדרלי ובמשפט של כל מחוז חוקים קיימים שניתן להיעזר בהם בכל הנוגע לבריונות מקוונ

.וכדומה (סטוקרים)מטרידנים , איומים, חוקים על הטרדות ומחוז וביניהם
110
 

 

  משפטית-פעילות לבר 6.3.3

שהוקמה על ידי קרן , למשל, eSmartיוזמת . ישנם מספר ארגונים ויוזמות שקמו באוסטרליה בתחום

עושה שימוש בשיטה של שינוי הגישה , The Alannah and Madeline Foundationאלאנה ומדליין  

יהול התוכנית מעניקה מסגרת למניעה ונ. התרבותית לשיפור הבטיחות המקוונת ולהפחתת בריונות מקוונת

סיכונים לבתי ספר באוסטרליה ולספריות על מנת שניתן יהיה לשלב פרקטיקות של בטיחות מקוונת 

היוזמה חושבת שיש צורך לנקוט בגישה שתביא את . ולקדם את השימוש המוגן בטכנולוגיה המקוונת

ר באתר כפי שמוצה, לכן הפילוסופיה של הארגון. המעורבות של כל הקהילה על מנת ליצור את השינוי

.בטוח ואחראי בכל הנוגע לטכנולוגיה, שלהם היא לחנך את הדור הבא לשימוש חכם
111
 

אוסטרלי אולם יש כמה מסלולים $ 3211-העלות של הטמעת התוכנית בבתי הספר הינה בסביבות ה

.אפשריים
112

גישה לאתר , מקבל אסטרטגיות מבוססות וגישות ליצירת השינוי בהתנהגותכל בית ספר  

מערכת מקוונת לתעד , הדוגמאות ודרך הפעולה המוצעת כקווים מנחים, מרכז את כל הכליםאינטרנט ש

תמיכה ועזרה בתוכנית , הדרכות מקוונות ופרונטליות, את כל המידע והדוחות על הקהילה של בתי הספר

עדכני שנשלח בצורה תדירה בדואר אלקטרוני על נושאים הקשורים לבריונות מקוונת מידע , בפרויקט

.טיפים אפשרייםו
113

 41%-על פי ההצהרה תוכנית זו נמצאת בכ. בספריות התוכנית המוצעת דומה 

.מהספריות הציבוריות באוסטרליה
114

אותם ניתן  81הארגון גם מציע רישיונות עבור ילדים מעל גיל  

                                                           
106

 .לחוק האוסטרלי 51-41' ראו סע 
107

 .לחוק האוסטרלי 44-48' ראו סע 
108

 .לחוק האוסטרלי 16-72' ראו סע 
109

 www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting. 
110

 www.esafety.gov.au/about-the-office/legislation. 
111

 http://esmart.org.au/our-story/. 
112

 www.esmartschools.org.au/Pages/Cost.aspx. 
113

 www.esmartschools.org.au/Pages/WhatYouReceive.aspx. 
114

 www.esmartlibraries.org.au/Pages/default.aspx. 
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את . בעלות נמוכה יחסית המשלבים מידע לימודי ומבחנים בתחום הבטיחות המקוונת, ליצור באתר 

.ההורים או המורים, יונות יכולים ליצור הסטודנטיםהריש
115
  

 

 הולנד 6.4

 פעילות משפטית  6.4.8

סיימון ון דר ' פנינו לפרופ, שאינה נגישה לנו, ון שכל המידע על הולנד בתחום הינו בשפה ההולנדיתומכי

 Professor Simone van der)הופ מהמרכז למשפט וטכנולוגיות דיגיטליות באוניברסיטת ליידן בהולנד 

Hof, Center for Law and Digital Technologies, Leiden University  ) שחוקר את התחום

 .בהולנדושהסכים לכתוב לנו על הנעשה 

הנושא עלה לכותרות בהולנד , לאחר מספר מקרים של בריונות מקוונות אשר הסתיימו בהתאבדויות

ביל ליצירת הצהרת מדיניות על ידי שר חינוך ועל ידי האומבוצמן של המצב הו. לרבות לדיון ושיח פוליטי

החוק מטיל . 5182באוגוסט  8המדיניות הובילה בסופו של דבר ליצירת חוק שנכנס לתוקף ב. הילדים

בתי ספר מחוייבים למנות מתאם . אחריות רבה יותר על בתי ספר להתמודד עם תופעת הבריונות המקוונת

שיהיה איש אמון של תלמידים ומורים שניתן לפנות , ”anti-bullying coordinator“" בריונות-נגד"

לנטר בטיחות חברתית יהיה עליהם , יתר על כן. אליו וכן יפקח וייזום מדיניות כנגד בריונות בבתי ספר

בבית הספר ולאמץ תוכנית נגד בריונות כזו שיש לה הוכחות מדעיות ברורות של יעילות בטיפול ובמניעת 

המפקח החינוכי מטעם משרד החינוך שעורך ביקורות עיתיות בבתי ספר מחוייב באופן אקטיבי . בריונות

 .הבטיחות החברתית לוודא כי ננקטות פעולות כנגד בריונות וכי נשמרת בבתי הספר

במקרים קיצוניים של בריונות מקוונת ניתן לפנות לדין הפלילי בהולנד מבלי צורך לעדכנו או , כך גם

 .לשנותו

 

 ביקורת על החוק 6.4.0.0

משפטית להבטיח סביבה  בטוחה לרבות סביבה מקוונת בטוחה והחוק  בבתי ספר ישנן כבר מחוייבות

אלא רק יעלה את כמות הניירת והעבודה המנהלית הנוספת אותה יהיה , החדש לא יביא לשינוי גדול

 .עליהם למלא

החוק גם מתמקד בבריונות כללית לאו דווקא מקוונת ואומר כי בריונות מקוונת נכללת בבריונות ודומה 

אולם ישנו גם שוני מהותי הנובע בעיקר מהמדיום בו הבריונות , ים רבים ההשוואה אולי במקוםקרמב. לה

עולה השאלה האם בתי הספר הם המקום האידאלי לטיפול , כך גם .האינטרנט –המקוונת מבוצעת בעיקר 

ה ומכל והיא נעשית בכל שע, שכן הבריונות המקוונת אינה מבוצעת תמיד בצורה הגלוייה למורים, בבעיה

לא זו בלבד אלה שגם בתי ספר צריכים לאמץ תוכנית . מקום ולבתי הספר אין מידע או שליטה על כך

אולם רק מעט מאוד תוכניות לטיפול בבריונות המקוונת הוכחו מדעית כיעילות , אפקטיבית כנגד הבריונות

 . או כיעילות חלקית

                                                           
115

 www.digitallicence.com.au/. 
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יש לספק מידע עדכני על הנושא בצורה , מעשהעל פי הטענה יש לזכור כי מעבר לטיפול בבריונות לאחר  

גם אם אינם מסכימים או אינם חברים , לרבות סכנות אפשריות ולחנך את התלמידים לכבוד הדדי, נגישה

בכך יש מקום לא רק לבתי ספר אלא גם להורים ולמסגרות אחרות בהם יש אינטראקציה בין . של האחר

  . ילדים כמו מועדוני ספורט וכדומה

התערבות ומניעה הינן פעולות שלא רק בתי הספר צריכים להיות שקיימת ביקורת על כך , ל כןיתר ע

, הגם שחשוב שיהיו לבתי הספר הכלים והידע להתמודד בבריונות לרבות בריונות מקוונת. מעורבים בהן

הרשתות הרי שגם החברות הטכנולוגיות ו, ושיעבדו על כך עם הורים ותלמידים לפתור בעיות של בריונות

כל זאת משום שעיקר הבריונות . החברתיות צריכים להיות חלק באסטרטגיות ההתערבות והמניעה

-noticeלמרות התהליכים של הודעה והסרה . המקוונת אם לא כולה מתרחשת בפלטפורמות שהן יוצרות

and-takedown ,אם  בפועל עדיין קשה ואפילו בלתי אפשרי להסיר את התכנים בצורה יעילה מהירה

פרוצדורה כזו צריכה להיות יותר נגישה ושקופה להורים ולילדים ואולי אף יש ליצור תקן מסויים . בכלל

הממשל ההולנדי אינו חושב כי קיים כשל שוק המחייב התערבות . לכך ולדרוש מהחברות לעמוד בו

 .הסדרה פרטיתזה בדרך של שכן לעניות דעתם השוק יסדיר את עצמו בתחום , רגולטורית

 

  משפטית-פעילות לבר 6.4.5

Pestweb.nl – ילדים , אתר בו יכולים ילדים לדבר על כך שהיו קורבנות לאלימות וכן יכולים הורים

 . ומורים לקבל עצה בנוגע לבריונות

‘Meldknop’ (http://www.meldknop.nl/) –  כפתור שניתן להתקינו בתוך דפדפנים ומשמש כדרך

 Programmeהיוזמה פותחה על ידי . מהירה לדיווח על בעיות כמו בריונות שמתרחשות באינטרנט

‘Digiveilig, digivaardig’ שמשתפים פעולה במקרים  שזו פלטפורמה של שותפים פרטיים ומסחריים

 . מקוונתהקשורים לבטיחות 

ולכן יש ובעיקר לאחר מעשה ולאחר שהבריונות מתרחשת היוזמות לכשעצמן נותנות מענה חלקי לבעיה 

 . לשלב אותן עם פתרונות נוספים

 

 בריטניה 6.2

 פעילות משפטית 6.2.8

 Cybersmile"על פי ארגון , על פי מחקרים אחרונים בריונות מקוונת נפוצה מאד בממלכה המאוחדת

Foundation"  ילדים  3וכל אחד מ 81-89דקות ישנו ניסיון התאבדות של ילדים בין הגילאים  51כל

.יש מי שקורא בבריטניה ליצירת חוק ייחודי לבריונות מקוונת, על כן, סובל מבריונות מקוונת
116
  

עם זאת ניתן לאכוף את הבריונות המקוונת . אין חוק יחיד המדבר על בריונות מקוונת כיום בבריטניה

   Protection from Harassment Act (1997), Malicious:צעות מספר חוקים קיימים וביניהםבאמ

Communications Act (1988), Communications Act (2003) Obscene Publications Act 

                                                           
116

  /http://nobullying.com/anti-cyber-bullying-legislative-matters-in-the-uk: אתר אינטרנט  

http://pestweb.nl/
http://www.meldknop.nl/
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 (1959) and Computer Misuse Act (1990).
117

ניתן לתבוע אדם על פי  , למשל, כך 

Communications Act 2003  אם , בנוסף .תקשורתהוא שלח הודעות פוגעות דרך רשת  אם

,גם כן לתביעה פיםפעילות פוגענית עלולים להיות חשומשתפים ומעבירים תגובה או 
118

דבר שעל פי  

ליצור אפקט מצנן כך שאנשים יפחדו  –הטענה עלול לגרום למדרון חלקלק ולפגיעה בחופש הביטוי 

לכן יש לדאוג כי ההגדרה של הפעילות הפוגענית . מפאת החשש להימצא כמי שעברו עבירה, לשתף

.לא תהיה רחבה מדי ושתהיה ברורה לאכיפה
119
 

, באופן כללי ונראה כי הם גם כוללים בריונות מקוונתנות ישנה רגולציה הקשורה למעשי בריו, בנוסף

 School Standards and Framework Actבתי הספר מחויבים על פי , בין השאר. במערכת החינוך

(1998) 
120

 חוק החינוך המוכר בשמו. לעידוד התנהגות נאותה ומשמעתליצור מדיניות פנימית  

                                                           
117

  מתוך האתר הרשמי של משטרת מחוז קנט  

http://www.kent.police.uk/advice/personal/internet/cyberbullying.html 
118

 :Communications Act (2003)לחוק  857ראו סעיף  

"Improper use of public electronic communications network 

(1) A person is guilty of an offence if he— 

(a) sends by means of a public electronic communications network a 

message or other matter that is grossly offensive or of an indecent, 

obscene or menacing character; or 

(b) causes any such message or matter to be so sent. 

(2)A person is guilty of an offence if, for the purpose of causing annoyance, 

inconvenience or needless anxiety to another, he— 

(a) sends by means of a public electronic communications network, a 

message that he knows to be false, 

(b) causes such a message to be sent; or 

(c) persistently makes use of a public electronic communications 

network. 

(3)A person guilty of an offence under this section shall be liable, on summary 

conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine 

not exceeding level 5 on the standard scale, or to both. 

(4)Subsections (1) and (2) do not apply to anything done in the course of 

providing a programme service (within the meaning of the Broadcasting Act 

1990 (c. 42))". 
119

 http://nobullying.com/anti-cyber-bullying-legislative-matters-in-the-uk/. 
120

 :משמעת בבית הספרשדנים ב, לחוק האוסטרלי 68-65ראו למשל סעיפים  

"61. Responsibility of governing body and head teacher for discipline. 

(1) The governing body of a maintained school shall ensure that policies 

designed to promote good behaviour and discipline on the part of its pupils 

are pursued at the school. 

(2) In particular, the governing body— 

(a) shall make, and from time to time review, a written statement of 

general principles to which the head teacher is to have regard in 

determining any measures under subsection (4); and 

(b) where they consider it desirable that any particular measures should 

be so determined by the head teacher or that he should have regard to 

any particular matters— 

(i) shall notify him of those measures or matters, and 

(ii) may give him such guidance as they consider appropriate; 

and in exercising their functions under this subsection the 

governing body shall have regard to any guidance given from time 

to time by the Secretary of State.  
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(3)Before making or revising the statement required by subsection (2)(a) the 

governing body shall consult (in such manner as appears to them to be 

appropriate)— 

(a) the head teacher; and 

(b) parents of registered pupils at the school. 

(4)The head teacher shall determine measures (which may include the making 

of rules and provision for enforcing them) to be taken with a view to— 

(a) promoting, among pupils, self-discipline and proper regard for 

authority; 

(b) encouraging good behaviour and respect for others on the part of 

pupils and, in particular, preventing all forms of bullying among 

pupils; 

(c) securing that the standard of behaviour of pupils is acceptable; and 

(d) otherwise regulating the conduct of pupils. 

(5)The head teacher shall in determining such measures— 

(a) act in accordance with the current statement made by the governing 

body under subsection (2)(a); and 

(b) have regard to any notification or guidance given to him under 

subsection (2)(b). 

(6)The standard of behaviour which is to be regarded as acceptable at the school 

shall be determined by the head teacher, so far as it is not determined by the 

governing body. 

(7)The measures determined by the head teacher under subsection (4) shall be 

publicised by him in the form of a written document as follows— 

(a) he shall make the measures generally known within the school and 

to parents of registered pupils at the school; and 

(b) he shall in particular, at least once in every school year, take steps 

to bring them to the attention of all such pupils and parents and all 

persons employed, or otherwise engaged to provide their services, at 

the school. 

 

62 LEA’s reserve power to prevent a breakdown of discipline. 

(1)The local education authority may, in the circumstances mentioned in 

subsection (2) or where subsection (3) applies, take such steps in relation to a 

maintained school as they consider are required to prevent the breakdown, or 

continuing breakdown, of discipline at the school. 

(2)The circumstances are that— 

(a) in the opinion of the authority— 

(i) the behaviour of registered pupils at the school, or 

(ii) any action taken by such pupils or their parents, is such that 

the education of any registered pupils at the school is (or is 

likely in the immediate future to become) severely prejudiced; 

and  

(b)the governing body have been informed in writing of the 

authority’s opinion. 

(3) This subsection applies where— 

(a)a warning notice has been given in accordance with section 15(2) 

referring to the safety of pupils or staff at the school being 

threatened by a breakdown of discipline at the school, 

(b)the governing body have failed to comply, or secure compliance, 

with the notice to the authority’s satisfaction within the compliance 

period, and 

(c)the authority have given reasonable notice in writing to the 

governing body that they propose to exercise their powers under 

subsection (1) of this section (whether or not in conjunction with 

exercising their powers under either or both of sections 16 and 17); 
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 Education and Inspections Act (2006)
121

לקבוע  head teacherמחייב את המורה הראשי  

תגובות והצעדים שניתן לנקוט לעידוד התנהגות טובה את ה ,בין היתר, במדיניות של בית הספר

מדיניות שצריכה להיות מותאמת להנחיות של הגוף השלטוני המפקח על , ולמיגור תופעת הבריונות

.בית הספר
122
  

 

 משפטית-רפעילות לב 6.2.5

 :היוזמות הבאות וביניהן ניתן למצוא את ,בבריטניה יוזמות לבר משפטיותישנן מספר 

The Cybersmile Foundation נו ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לקדם את החינוך יה

ארגון זה מציע תוכניות לימוד מגוונות לפי . ולמנוע את תופעת בריונות הרשת ברחבי בריטניה והעולם

, כמו כן. א לחנך וללמד את הנוער והילדים הצעירים על הסכנות הטמונות ברשתחתך גילאים אשר ב

הארגון מפעיל בלוג ומערכת תמיכה מקוונת אשר יכולה לסייע לאנשים המרגישים כי נמצאים במצוקה 

. ארגון זה מקיים פעם בשנה יום להעלאת המודעות לבריונות רשת. עקב בריונות רשת שהופעלה כנגדם

פעילות . ון מתחזק ובונה מאגרי מידע בנושא בריונות רשת ומנגיש אותם עבור כלל הציבורהארג, בנוסף

נוספת שהארגון יצר היא ועידת הצעירים שבה צעירים נפגשים ומביעים את דעתם וחזונם לאופן שבו 

.האינטרנט והמרחב הווירטואלי יראה בעתיד ומדרבן אותם לפעול להשגת חזון זה
123

 

 

 31 -שהינו ארגון צדקה שקיים למעלה מ  Family livesארגוןהוקם כחלק מה BullyingUKארגון 

שנה ומטרתו היא לסייע להורים להתמודד עם שינויים ותהיות בנושאים משפחתיים על ידי  עזרה 

 .משפחות אשר חוו בריונות רשתלארגון זה מסייע בצורות מגוונות ליחידים ו. מקצועית ובלתי שיפוטית

. ט אלקטרוני עם איש צוות מיומן בנושאי משפחה וגם בריונות רשת'צ או תמיכה טלפוני קו הארגון מציע

הארגון מתחזק פורומים שונים בתחום ויוצר פלטפורמה לשיתוף בין אנשים שונים לחוויות אשר עברו או 

ים הארגון מפעיל ערוץ וידיאו שמטרתו לספק מדריכים בנושא, כמו כן, מאפשר מקום לקבלת ייעוץ הדדי

שונים אשר מועברים על ידי מומחים בתחומים משפחתיים שונים עבור הורים והתמודדות עם ילדיהם 

האתר גם מפעיל קורסים באורך מלא בנושאים שקשורים להורות וכחלק מהם , בנוסף. 89ועד  1מגיל 

.כיצד לזהות ולטפל במקרים של בריונות רשת בקרב ילדים
124

 

 

                                                                                                                                                                      
and a notice under paragraph (c) of this subsection may be combined 

with a notice under section 15(1)(c).  

(4) Steps taken by a local education authority under subsection (1) may include 

the giving of any direction to the governing body or head teacher." 

 

 .אלא באופן כללי על האחריות לשמירת הסדר והמשמעת, אין המדובר באופן ישיר באלימות מקוונת
121

 Education and Inspections Act 2006  חריגיםבהתנהגות ובמשמעת דן בה ,ל"הנ לחוק 7ראו בעיקר את חלק. 
122

 .Education and Inspections Act 2006לחוק ( 5)-(8)19ראו סעיף  
123

 www.cybersmile.org/. 
124

 www.bullying.co.uk/cyberbullying/. 
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 NSPCC- מרכזי ייעוץ ברחבי  41-הוא מפעיל מעל ל. "כל ילד על"רה להילחם הינו ארגון השם לו למט

לבתי ספר מעביר הדרכות , אולם הוא בין השאר, אינו עוסק אך ורק בבריונות מקוונתהארגון . בריטניה

בנושא התמודדות עם חרמות או התעללויות בילדים שיכולים לנבוע גם מבריונות רשת ומייעץ להם כיצד 

הארגון מפעיל גם שירות עבור בתי הספר אשר מאתר ומסייע לנטר . לסייע לילדים אשר חוו מקרה שכזה

.של פגיעה ולעודד אותם ולסייע להםילדים אשר עוברים חוויות 
125

 

 

 קנדה 6.6

 פעילות משפטית 6.6.8

זכה לכינוי על שם ש, סקוטיה שבקנדה-במחוז נובה, Cyber Safety Act""חוקק חוק , 5183בשנת 

."Rehtaeh's Law" -צעירה שהתאבדה
126

. החוק עצמו היה הראשון בקנדה שעסק בבריונות מקוונת  

 (:b)3החוק מגדיר בריונות מקוונת בסעיף 

" "cyberbullying” means any electronic communication through the use of 
technology including, without limiting the generality of the foregoing, 
computers, other electronic devices, social networks, text messaging, instant 
messaging, websites and electronic mail, typically repeated or with continuing 
effect, that is intended or ought reasonably be expected to cause fear, 
intimidation, humiliation, distress or other damage or harm to another person’s 
health, emotional well-being, self-esteem or reputation, and includes assisting or 
encouraging such communication in any way" 

 

 :בדרך הבאה( c)3ואילו המונח אלקטרוני מוגדר בסעיף 

 

" “electronic” includes created, recorded, transmitted or stored in digital 
form or in other intangible form by electronic, magnetic or optical means or by 
any 
other means that has capabilities for creation, recording, transmission or storage 
similar to those means" 
 

 :לחוק ניתן לבקש צו הגנה אשר יכלול את אחד או כמה מהאיסורים הבאים 9על פי סעיף 
" A protection order may include any of the following provisions that the justice 

considers necessary or advisable for the protection of the subject: 
(a) a provision prohibiting the respondent from engaging in cyberbullying; 
(b) a provision restricting or prohibiting the respondent from, directly or 

indirectly,communicating with or contacting the subject or a specified 
person; 

(c) a provision restricting or prohibiting the respondent from, directly or 
indirectly,communicating about the subject or a specified person; 

(d) a provision prohibiting or restricting the respondent from using a specified 
or any means of electronic communication; 

                                                           
125

 www.nspcc.org.uk  בייחוד ראו את העמוד העוסק בבריונות מקוונתwww.nspcc.org.uk/preventing-

abuse/child-abuse-and-neglect/bullying-and-cyberbullying/. 
126

 C.T.V. News  ,.Cyberbullying law inspired by Rehtaeh Parsons takes effect in N.S ,Melanie Patten

(7.8.2013) available at: www.ctvnews.ca/canada/cyberbullying-law-inspired-by-rehtaeh-parsons-

takes-effect-in-n-s-1.1401106. 
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 (e) an order confiscating, for a specified period or permanently, any electronic 
device capable of connecting to an Internet Protocol address associated 
with the respondent or used by the respondent for cyberbullying; 

(f) an order requiring the respondent to discontinue receiving service from an 
Internet service provider; 

(g) any other provision that the justice considers necessary or advisable for the 
protection of the subject." 

 
 

או קנס שלא /חודשים ו 6שמפר את הצו עלול להימצא כמי שעבר עבירה שהעונש עליה הוא מאסר עד  מי

.קנדי$ 2111יעלה על 
127
בקובעו כי מעשה , החוק יצר גם מסלול תביעה אזרחי שניתן לתבוע בו פיצויים 

.של בריונות מקוונת הינו למעשה עוולה נזיקית
את החוק עצמו תיקן בעקיפין גם חוקים אחרים וביניהם  128

.Education Act -ה
129
  

אנשים שחוקרים את הבריונות  2-נובה סקוטיה גם הקימה יחידה המורכבת על פי הדיווח באתר מ

.CyberSCANהיחידה מכונה . המקוונת
130

על פי , באתר מופיע גם קו חם של היחידה וניתן לדבר 

.חידהעם חוקר בי, הכתוב באתר
131

היחידה תחילה מנסה לדבר עם כל המעורבים לרבות בית הספר  

היחידה יכולה , אם היא לא מצליחה להגיע לפתרון מיוחל, אולם. על מנת לפתור את הבעיה, וההורים

אם לדעתם עולה חשד לפלילים הם יכולים להפנות את . לפנות לבית המשפט ולבקש צו הרחקה

.למשטרה
132
בו מסבירים את עיקר הדברים שיש  ,עמודים 5 באורך של, קצר הסברדף היחידה הכינה אף  

נותן מידע ופרטים על  דף ההסבר. לעשותם שעה שנתקלים בבריונות מקוונת ועל הפעילות של היחידה

.הנושא
133
 

הפגיעה . שטוענת כי החוק פוגע בחופש הביטוי ועל כן יש לבטל אותו, כנגד חוק זה הוגשה כיום תביעה

ניתן להעמיד לדין גם אדם שכותב ביקורת על פוליטיקאים , שעל פי הטענה, י נובעת מכךבחופש הביטו

.למשל
134
  

Protecting Canadians from Online Crime Act, נכנס בקנדה חוק חדש לתוקף 81.3.82-ב 
135
 

(Bill C-13  ) מוגדרת " תמונה אינטימית. "ללא הסכמה על הפצה של תמונות אינטימיותבעיקר האוסר

 :בו 3בסעיף חוק ב

(2) In this section, “intimate image” means a visual recording of a 
person made by any means including a photographic, film or video 
recording,  
(a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs 

or anal region or her breasts or is engaged in explicit sexual 
activity; 

                                                           
127

 http://nslegislature.ca/legc/PDFs/annual%20statutes/2013%20Spring/c002.pdfהקנדי לחוק  89' וראו ס 
128

 .הקנדי לחוק 55-58' וראו ס 
129

 .הקנדי לחוק 52' ראו ס 
130

 http://cyberscan.novascotia.ca. 
131

 .שם 
132

 .שם 
133

 http://cyberscan.novascotia.ca/docs/CyberScanBrochure_English.pdf. 
134

 Halifax Lawyer to Launch Charter Case Challenge Of Cyber-Safety Act, CBC News (15.8. 2015). 

available at: www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/halifax-lawyer-to-launch-charter-case-challenge-

of-cyber-safety-act-1.3192440. 
135

 www.parl.gc.ca/content/hoc/Bills/412/Government/C-13/C-13_4/C-13_4.PDF. 
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 (b) in respect of which, at the time of the recording, there were 
circumstances that gave rise to a reasonable expectation of 
privacy; and 

(c) in respect of which the person depicted retains a reasonable 
expectation of privacy" 

 

התמונה צריכה להיות , תר על כןי. גם על פי חוק זה ניתן להוציא צו מניעה כנגד עובר העבירה הלכאורית

לפרטיות  לא ויתר על אינטרסכי הוא ו צילומהכזו שלאדם המתואר יש ציפייה סבירה לפרטיות בזמן 

.רבי על עבירה על חוק זה הינו חמש שנות מאסריהעונש המ. העבירהקרות ה בזמן /שלו
136 

 

 

:ניתן תמיד לפנות לדין הפלילי ולהגיש תביעה בגין כל אחד מהעבירות הפליליות הבאות, לכךבנוסף 
137
 

o הטרדה פלילית 

o השמעת איומים 

o הפחדה 

o שימוש לא מורשה במחשב 

o הונאת זהות 

o סחיטה 

o  שיחות טלפון מגונות או הטרדה, כוזבותהודעות 

o להתאבדות שידול 

o הסתה לשנאה 

o פורנוגרפיה של ילדים 

o השמצה 

 

 ביקורת על החוק 6.6.0.0

למשטרה לעקוב אחר אנשים במקום הביקורת המרכזית על החוק היא שלמעשה החוק העניק סמכויות 

לא מתייחס מספיק לאינטרס  Bill C-13 הטענה היא כי, זאת ועוד .לטפל נקודתית רק בתופעת הבריונות

.ומעניק לממשל יכולת פשוטה יחסית לעקוב אחר האזרחים לפרטיות
138

במהלך הדיונים , למשל, כך 

 :את הטיעונים הבאים כנגד הפרת הפרטיות Carol Todd' בוועדה על הצעת החוק בנושא העלתה הגב
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 www.getcybersafe.gc.ca/cnt/cbrbllng/prnts/lgl-cnsqncs-en.aspx. 

 
137 

Get Cyber Safe, What Are the Potential Legal Consequences of Cyberbullying? 

www.getcybersafe.gc.ca/cnt/cbrbllng/prnts/lgl-cnsqncs-en.aspx 
138 

Michael Geist, Choosing Between Privacy and Cyberbullying: My Appearance on Bill C-13 Before 

the Senate Legal and Constitutional Affairs Committee (20.11.2014), 

www.michaelgeist.ca/2014/11/choosing-privacy-cyberbullying-appearance-bill-c-13-senate-legal-

constitutional-affairs-committee/ ראו גם:Michael Geist, Government Goes for the “Head in the 

Sand” Approach on Voluntary Warrantless Disclosures (2.10.2014). 

 

 

http://www.michaelgeist.ca/2014/11/choosing-privacy-cyberbullying-appearance-bill-c-13-senate-legal-constitutional-affairs-committee/
http://www.michaelgeist.ca/2014/11/choosing-privacy-cyberbullying-appearance-bill-c-13-senate-legal-constitutional-affairs-committee/
http://www.michaelgeist.ca/2014/10/bill-c-13-clears-another-hurdle/
http://www.michaelgeist.ca/2014/10/bill-c-13-clears-another-hurdle/
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 "" Bill C-13's cyberbullying provisions are needed for my wish to come true 
as a mother of a cyberbullying victim. While I applaud the efforts of all of 
you in crafting the sextortion, revenge porn, and cyberbullying sections of 
Bill C-13, I am concerned about some of the other unrelated provisions that 
have been added to the bill in the name of Amanda, Rehtaeh, and all of the 
children lost to cyberbullying attacks. 
     I don't want to see our children victimized again by losing privacy 
rights. I am troubled by some of these provisions condoning the sharing of 
the privacy information of Canadians without proper legal process. We are 
Canadians with strong civil rights and values. A warrant should be required 
before any Canadian's personal information is turned over to anyone, 
including government authorities. 
    We should also be holding our telecommunication companies and 
Internet providers responsible for mishandling our private and personal 
information. We should not have to choose between our privacy and our 
safety. We should not have to sacrifice our children's privacy rights to 
make them safe from cyberbullying, sextortion, and revenge 
pornography."

139
 

 

יש להרחיב את השיח מטפל רק בפן אחד של הבריונות המקוונת וכי  Bill C-13עולה הטענה כי , בנוסף

.הציבורי שיכלול גישה מקיפה יותר
140
 

 

 משפטית-פעילות לבר 56.6.

STOP A BULLY  -  במסגרתה יכול , 5119שפיתח תוכנית כנגד בריונות בשנת ארגון צדקה קנדי

כל תלמיד בקנדה . לפנות כל תלמיד שהיה קורבן לבריונות או היה עד לה לגורמים רשמיים בבית הספר

התוכנית מעלה את  .יכול לעשות שימוש בשירות הדיווח שניתן ללא עלות לכל תלמיד או בתי ספר

האתר מציע . המודעות לבריונות ומאפשרת למורים להיות יותר אקטיביים במניעת אירועים קשים יותר

כך גם ישנן סטטיסטיקות שונות וביניהן מהיכן . גם הסברים שונים על התוכנית ועל תופעת הבריונות

.התקבלו בקנדה רוב הדיווחים על אלימות וכדומה
141
 

מציע הסברים וחומרים שונים על התופעה של הבריונות המקוונת  – של בקנדההאתר הרשמי של הממ

.האתר מציע מידע גם לנוער וגם להורים. והדרכים להתמודדות איתה
142
  

 

 

 

 

 

                                                           
139

 Standing Committee on Justice and Human Rights, No. 024, 2
nd

 Session, 41
st
 Parliament 

(13.5.2014)www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Mode=1&Parl=41

&Ses=2&DocId=6593964&File=0 
140

 Mylynn Felt, The Incessant Image: How Dominant News Coverage Shaped Canadian 

Cyberbullying Law, 66 U.N.B.L.J. 137 (2015) . 
141

 www.stopabully.ca  לסטטיסטיקות השונות ראוwww.stopabully.ca/program-statistics.html. 
142

 www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/cbrbllng/index-en.aspx. 
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 גרמניה 6.7 

 פעילות משפטית  6.7.8

מינוח זה נותן משקל עודף לרובד . Cyber-mobbingנות מקוונת בגרמניה הוא והמינוח המקובל לברי

; של תופעת הבריונות" מסורתיים"מאפיין זה מתווסף למאפיינים ה. קבוצתי של תופעת הבריונות-החברתי

אין , בגרמניה 143.שוויון ביחסי הכוחות בין הקורבן לתוקף-שרשרת אירועים חוזרים ואי, "וקףת"כוונת ה

עם זאת ניתן לאכוף את הבריונות המקוונת באמצעות מספר . המדבר על בריונות מקוונת ייעודיחוק 

 .הטרדה או איום: כגון, הקוד הפלילי בעבירות ובעיקר באמצעותחוקים קיימים 

, הגרמניחוק הגנת הפרטיות . יקה שנועדה להגן על פרטיותחקב בריונות מקוונת ניתן להתגונן מפני, בנוסף

על בחוק זה נעשה שימוש בעבר . סכמתוללא ה אחרעל בצורה מקוונת רסם מידע אישי אדם לפ אוסר על

 היותהנקודת התורפה המרכזית של הגנה זאת היא , עם זאת .מנת להגן על קורבנות של בריונות מקוונת

בעוד . מאפשרת הגנה רק על סוג של בריונות אשר עושה שימוש במידע הפרטי אודות האדםה, צרה מאוד

לא תזכה , כגון הקנטות או חרמות בין תלמידי בית ספר, נות שפוגעת בקורבן באמצעים שוניםשבריו

 144.להגנת חוק זה

של " יד מכוונת"עיקר הביקורת על המצב הקיים מבוססת על היעדרה של מערכת רגולטורית או 

ת מכספי הפעילות הפרטית בתחום מבוצעת בעיקרה על ידי אנשי מקצוע בתחום וממונ, כיום. הממשלה

נוצר חוסר אחידות בתוך מערכת . אך מרבית התכניות חדשות ויעילותן מוטלת בספק, ארגונים שונים

ללא תיאום עם מוסדות , החינוך עצמה בשעה שכל בית ספר בוחר את דרך הפעולה המועדפת עליו

 145.אחרים

 

 משפטית-פעילות לבר 6.7.5

מדובר בתכנית הדרכה שמוצעת לבתי ספר ". Fairplayer.manual" -תכנית פעולה שונה במקצת הינה ה

שונים ברחבי המדינה ומטרתה להתמודד עם תופעת הבריונות בדרך חינוכית שונה משיטות הלימוד 

ומטרתה לעשות , פסיכולוגיםכתבו מורים בעלי ניסיון בתחום בשיתוף עם , את התכנית .הקלאסיות

כמו העלאת , דפוסי התנהגות שיוצרים את מעגל הבריונות למנועעל מנת  חברתייםשימוש בכלים 

התכנית  146.חברתיות בין חברי הקבוצה ויצירת דפוסי חשיבה חדשים אינטראקציותפיתוח , המודעות

דקות שבועיות לכלל  91במשך , מועברת הדרכה בנושא זה במסגרת זו. אומצה בבתי ספר רבים

                                                           
143

 Annalaura Nocentini, Cyberbullying: Labels, Behaviours and Definition in Three European 

Countries, 20 AUST J GUID COUNS 129, 131 (2010). 
144

 Katharine Quarmby, How the Law Is Standing Up to Cyberstalking, Newsweek (13.8.2014) 

available at: www.newsweek.com/2014/08/22/how-law-standing-cyberstalking-264251.html   
145

 . שם 
146

 based Prevention of Bullying -School .Heike Dele Bull, Martin Schultze, and Herbert Scheithauer,

(2009) 315 312, EJDS 3 he fairplayer.manual,and Relational Aggression: T. 
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והביאה לשינוי ניכר באחוזי אלימות בין התלמידים התכנית הוגדרה כהצלחה מובהקת . התלמידים 

 147.ובאיכות קשרם למוסד לימודיהם

. שנעשה על מנת להוכיח את תקפות התוכנית מבוססת על מחקרשמוצעת לטיפול בתופעה תכנית נוספת 

התוכנית מתמקדת בתלמידי חטיבת הביניים כאשר הרעיון הוא ללמד ולפקח על המורים , בהתאם למחקר

התוכנית לא נעשית כחלק מהעשרה בית ספרית אלא משולבת במערכת הקבועה והרגילה של . זובסביבה 

התוכנית מקדמת העלאת מודעות לתוצאות הכרוכות . ס ולכן ההתקדמות בתוכנית הינה רציפה"ביה

האחראים על הטמעת התוכנית הם המורים עצמם שעוברים הכשרה . ברמה החברתית והחוקית, בבריונות

על פי הטענה המחקר הוכיח כי תוכנית זו אם תיושם תביא להפחתת שיעור הבריונות . כךמעמיקה ל

 148.המקוונת בקרב התלמידים

מדיניות על מסמך בהתנדבות  חתמו התקשורת הסלולריתחברות  5117בשנת ש, לא זו בלבד אלה

 Protection of) שנועדה להבטיח את ביטחון גלישת הנערים והנערות ברשת האינטרנט הצהרתית

Minors in Mobile Communications, Voluntary Commitment by Mobile 

Communications Providers) . ההתחייבות הזו הינה חלק קטן מתוכנית רחבה יותר באיחוד האירופאי

 European Union Framework for Safer Mobile)להגנה על ילדים ומתבגרים בתקשורת ניידת 

Use by Younger Teenagers and Children.) 149.מדינות 82חתמו על התוכנית  5117כשנוצרה ב  

 

 ב"ארה –מקרה בוחן  - אפקטיביות. 7

 כללי - 7.8

עולה , עם זאת. ת הבריונות המקוונתלחם בתופעיסקרנו עד כה את המהלכים השונים שנעשו על מנת לה

 . בעיה זוהשאלה האם אכן צעדים אלה הובילו לפתרון 

ב הדנים בנושא אינם מותאמים "מרבית החוקים הקיימים בארה, המלומד וויליאמסלטענת , למשל, כך

על  ,לדעתו. ולכן אינם מהווים כלים משפטיים מתאימים לטיפול בתופעה, להתפתחות הטכנולוגית

ופש לבין זכותם הבסיסית של התלמידים לח, לחם בבריונות ברשתיהמחוקק האמריקאי לאזן בין רצונו לה

.הביטוי וזכות ההורים לאוטונומיה הורית
150
 

                                                           
147

 .382' עמ, שם 
148

 Prevention 2.0: Targeting Cyberbullying @  Krumbholz ,-.Ralf Wölfer & Anja Schultze

(2014) 879 882, .CISREV P 15 School,. 
149

 www.fosigrid.org/europe/germany Germany, Grid . 
150
 Jamie L. Williams Teens, Sexts & Cyberspace: The constitutional Implications of Current Sexting & 

Cyberbullying Laws 20 Wm & Mary Bill Rts. J 1017, 1018 (2011-2012). 
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הרימו את הכפפה ובחרו , Beat Bullyingאשר חלקו תפיסה דומה לזאת של ארגון , ארגונים אחרים 

.הרגולציהשלא באמצעות , משפטית על מנת להתמודד עם תופעת הבריונות-לעסוק בפעילות לבר
151
 

כמו , לות הלבר משפטית שמתקיימת במדינת מיזוריפעילויות אחדות מבין אלה תוארו לעיל במסגרת הפעי

 . והפעילויות בתנועות הנוער" הקו החם"

מידת האפקטיביות שלהם שנויה במחלוקת ויש , ב"על אף שננקטו צעדים רבים בכלל מדינות ארה, כאמור

לרב בדרכים שונות מעט מאלה שנקט הממשל , ארגונים שבוחרים להשלים את המאבק בתופעה מצדם

.במדינתם
152
  

 

 השלכות חוקתיות  7.5

על אף שמניעת הבריונות ברשת . ישנם צורך ודרישה לתגובה משפטית הולמת לבריונות ברשת, כאמור

נראית צעד פשוט שיאפשר למדינות להעניש בריונים ברשת וגם להרתיע בני נוער ממעורבות בבריונות 

.עמים חוקתייםיש הטוענים שעל המחוקק להימנע מכך מט, ברשת בהינף יד
153
 

 

 הפרת הזכות לחופש ביטוי  7.5.8

הוא העובדה שמרביתה מתרחשת , האתגר הגדול ביותר למחוקק ולאנשי החינוך בנוגע לבריונות ברשת

לבעיה זו . סמכות בית הספר בנוגע לביטויים שמחוץ לשטחו מוגבלת יותר. מחוץ לתחומי בית הספר

בהתייחס לפיקוח על מה שנראה , הגבול בין שני המקריםמצטרפת העובדה שהטכנולוגיה מעמעמת את 

לבין הפעולות העומדות לרשות אנשי החינוך כאשר אירועים המתרחשים מחוץ " רכוש בית הספר"כ

מבחינה חוקית לא ברור האם בתי ספר , כך גם. לבית הספר משפיעים על תלמידים בעודם בבית הספר

.מיד מחוץ לשטח בית הספרציבוריים יכולים להגביל את הביטוי של תל
154
  

ערכאות נמוכות יותר נחלקו בדעותיהם לעניין תחולת , בהיעדר פסיקה מנחה של בית המשפט העליון

יי אס'בפרשת ג, לדוגמה. ההגנה על חופש הביטוי על ביטויים מחוץ לבית הספר
155

העליון בית המשפט  

במקרה . הייתה מוצדקת, לבית הספר תלמיד בגין הקמת אתר אינטרנט מחוץשל פנסילבניה פסק שהענשת 

ד הושעה התלמי. הקים אתר שכלל העלבות ואיומים על המורה שלו למתמטיקה' תלמיד כיתה ח, זה

שנקבע בפרשה בית המשפט הכשיר את הפעולות בהתבסס על סטנדרט  .ולבסוף הורחק מבית הספר

יד כשהביטוי סותר בפועל סמכות בית הספר להגביל את חופש הביטוי של תלמ: טינקרפרשת , אחרת

.תלי בית הספרועל אף שפעילות זו הייתה מחוץ לכ, ובאופן משמעותי את פעולות בית הספר
156
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 Daniel M. Stewart and Eric J. Fritcsh, School and Law Enforcement Efforts to Combat 

Cyberbullying, 55(2) Preventing School Failure 79-87 (2011) available at:   

http://ctichota.pbworks.com/w/file/fetch/69697133/Law%2520Cyberbully%2520Combat.pdf 
152

 .שם 
153

 Jamie L. Williams ,8141' בעמ, 821ש "לעיל ה. 
154
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 Pa. 2002)).J.S v. Bethelhem Area Sch. Dist., 807, A.2D 847  
156

 .169' בעמ, שם 
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בתי משפט אחרים פסקו שביטוי של תלמיד מחוץ לשטח בית הספר נמצא מחוץ לתחום הסמכות של , מנגד 

במקרה קיליון, לדוגמה. בית הספר
157

תלמיד ערך רשימה של הערות משפילות על המורה , 5118בשנת  

למרות שהרשימה לא נערכה בתחום בית הספר היא בסופו . להתעמלות ושלח אותה במייל למספר חברים

בית המשפט המחוזי של מחוז מערב פנסילבניה הפעיל . והביאה להשעיית התלמיד, של דבר הגיעה אליו

בית הספר , לפי בית המשפט. פר הפר את זכות התלמיד לחופש ביטויאת סטנדרט טינקר ופסק שבית הס

או שתוכן הרשימה נחשב וולגרי לפי /לא הציג כל ראיה לכך שהרשימה הפריעה לפעילות בית הספר ו

.סטנדרט פרייזר
158

      

מדינתיים מביעים דעות  בתי משפטערכאות נמוכות ו, ללא הלכה ברורה של בית המשפט העליון, אם כן

.מחוץ לשטח בית הספר, יטויים ברשתוגדות לעניין תחולת ההגנה על במנ
159
 

 

 הפרת הזכות לאוטונומיה הורית  7.5.5

  לפי התיקון , חוקי בריונות ברשת עשויים גם להפר את זכות ההורים לאוטונומיה בעניין חינוך ילדיהם

על הממשלה , זמן רב וכתוצאהניכר כי בית המשפט העליון האמריקאי מכיר בזכות זו מזה . לחוקה 84-ה

.נטל רב בהצדקת חוק שפוגע בה
160
 

ניתן להעלות על הדעת סיטואציות בהן מדיניות בית הספר תתנגש עם זכותם הבסיסית של ההורים לחינוך 

, בתי המשפט פסקו שבהתנגשות בין האינטרסים של ההורים לבין האינטרסים של בית הספר. ילדיהם

, על פי אחת הטענות, לכן. פעולת בית הספר משרתת אינטרס חזק יותר זכות ההורים נסוגה רק כאשר

מטילים נטל כבד על הממשלה להוכיח אינטרס , י בתי ספר ציבוריים"חוקי בריונות ברשת שמיושמים ע

יש הממליצים , לכן. לאוטונומיה הורית, חזק מספיק כדי לגבור על הזכות הבסיסית לחינוך על ידי ההורים

י יצירת תכנית אחידה "ע, אלא, אלי יטפל בבריונות ברשת שלא במסגרת המשפט הפלילישהמחוקק הפדר

.ללימוד בני נוער על סכנות הבריונות ברשת
161
 

 

 חלופות לבר משפטיות 7.3

ביותר להרתעה מפני בריונות ברשת יושגו בשיתוף פעולה בין  האפקטיבייםיש הגורסים שהאמצעים 

למאבק , לכן. להורים ולבתי ספר תפקיד בעל חשיבות מכרעת בהתפתחות הילד. הורים לבתי ספר

בלא שיתוף פעולה . פוטנציאל ממשי להשפיע באופן אפקטיבי, בבריונות ברשת הן בבית והן בבית הספר

.י אפשרי למדינות ליצור תגובה חקיקתית אפקטיבית לתופעהיהיה כמעט בלת, בין שני הגורמים
162
 

                                                           
157
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 Jamie L. Williams ,8145' בעמ, 821ש "לעיל ה. 
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, פורמאלית והפשוטה ביותר למנוע ולצמצם את תופעת הבריונות ברשת-קיימת טענה כי הדרך הבלתי 

נמצאים בעמדה , בהשוואה לבעלי סמכות אחרים, הורים. היא דרך ההורים, ללא אמצעים משפטיים

באמצעות יכולתם לטפח את ילדיהם ולתמוך , לפני שהתחילה הטובה ביותר למנוע בריונות ברשת עוד

הורים יכולים לעזור , מאחר ולטכנולוגיה תפקיד כה חשוב בביצוע ובצמיחת בריונות ברשת. בהם

בהפחתת התופעה על ידי פיקוח על השימוש בטכנולוגיה ועל ידי הגבלת הגישה של בני נוער למכשירים 

חה בין הורים ובני נוער על הסיכונים שבבריונות ברשת היא הדרך תקשורת פתו. סלולאריים ולאינטרנט

.הטובה ביותר למנוע אותה מראש
163

גם לבתי הספר תפקיד חשוב במניעה ובהרתעה מפני , בנוסף לכך 

אין ספק שלבתי ספר היכולת להעניש תלמידים שהיו מעורבים בבריונות ברשת , ראשית. בריונות ברשת

על מנת למגר , תלי בית הספרורה בכך שמקרים רבים מתרחשים מחוץ לכלמרות ההכ. בשטח בית הספר

את התופעה עד כמה שניתן נראה כי על בתי הספר להפעיל את סמכותם בכל הפעמים בהם הבריונות 

.מתבצעת בתחומם
164
 

בני נוער ממשיכים בבריונות ברשת למרות העובדה שמרביתם יודעים שעשויות לכך השלכות , יתר על כן

לשחק תפקיד פעיל במניעה , וצריכים, בתי ספר יכולים. וגם על שותפיהם, גם עליהם –ת רציניות שליליו

משום שהם בעמדה הטובה ביותר לחנך את התלמידים והן את ההורים , באמצעות יוזמות חינוכיות

.כמו גם ללמדם על ההשפעות השליליות של בריונות ברשת, לשימוש בטוח באינטרנט ובטכנולוגיה
165
 

 

ס "מאמצים עצמאיים נפרדים של בתי - ס"שותפות חינוכית לאומית בין הורים ובתיוכנית המשלבת ת

יש הגורסים כי יש ליצור שותפות חינוכית . והורים אינם מספיקים כדי לנצח בקרב כנגד בריונות ברשת

 לבית הספר ההשפעה הרבה, מחקרים מראים שלאחר התא המשפחתי. לאומית בין בתי ספר להורים

.ביותר על חייהם של צעירים
166

ההצעה הינה . לחינוך חלק מכריע במניעה והכחדה של בריונות ברשת 

,(D.A.R.E)ליצור תכנית דומה לתכנית למניעת שימוש בסמים 
167

שכן זו כוללת עבודה משותפת של  

.ס והורים"בתי
168
  

-מעורבות בית"יון הצלחת התכנית מקורה בשימוש ברע, D.A.R.E-לדברי הממליצים על תכנית דומה ל

ס כך שהתלמידים יחושו שלמבוגרים ושלחבריהם לספסל הלימודים אכפת לא רק "ניהול ביה": ספרית

..אלא גם מהם ברמה האישית, מודייםמהישגיהם הלי
169

מעורבות "מחקר שנערך לאחרונה מצא שרעיון  

היעדרות , שימוש בסמיםלהפחתת , הן עבור בנים והן עבור בנות, הינו הגורם החזק ביותר" ספרית-בית

אותו מחקר . אלימות והסיכון לפגיעה פיזית שלא במתכוון, מניעת פעילות מינית מוקדמת, מבית הספר
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 Robert Blum, Health, School Connectedness: Improving Students' Lives, (2003-2004) 
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התאבדות וניסיונות , אכילה לא מסודרת, מגן מפני לחץ נפשי" ספרית-מעורבות בית"מצא שמודל  

.התאבדות
170
 

שייכות לקבוצה , יכה מצד מבוגריםתמ": ספרית-מעורבות בית"ארבעה גורמים משפיעים על מודל 

מחקרים מראים , ראשית. ספרית-מחויבות לחינוך ואווירה בית, חיובית של חברים לספסל הלימודים

שתלמידים נוטים יותר להתחבר לבית הספר וללמידה כאשר הם מרגישים שדמויות מבוגרות חשובות 

לימודים מגנה על תלמידים מהפיכה שייכות למערכת יציבה של חברים ל, שנית. בחייהם תומכות בהם

, אליהן הם משתייכים ולכן" קליקות"התנהגות תלמידים מוכתבת לא פעם על ידי ה. לקורבנות בריונות

באמצעות שליטה על המעגלים . חיובית" קליקה"חשוב שהורים ובתי הספר יסייעו לבני נוער לבחור 

הורים ובתי ספר יכולים לעזור לבני , ים חזקיםאישי-החברתיים של בני נוער וסיוע בפיתוח כישורים בין

הורים ובתי הספר יהיו מחויבים , חיוני שתלמידים, שלישית. הנוער ליצור ולתחזק מערכות יחסים חיוביות

שמירה על מיקוד התלמידים בהישגים לימודיים ועידודם לפעילות חיוביות מחוץ לבית הספר . להשכלה

כמו גם להפחית מהזמן בו הם פנויים לעסוק בבריונות , ונות ברשתיכולים לסייע בהורדת עניינם בברי

בתי ספר שיוצרים אווירה חיובית ותומכת מסייעים לבני נוער לבנות מערכות יחסיות חיוביות . ברשת

האווירה החיובית הזאת חיונית . ומתמודדים עם שיעור מופחת של התעללות בקרב התלמידים, ומכבדות

.וער בבריונות ברשתלמניעת השתתפות בני נ
171
 

D.A.R.E  שנים 52-במשך יותר מ" ספרית-מעורבות בית"תרמה מאוד לכל אחד מארבעת מרכיבי .

בשנים ח שבוצע "לפי דו: מבנה התכנית יכול להוות אמצעי מוצלח להתמודדות עם בריונות ברשת

, מערכת מניעה התכנית מספקת הבנה של הפרמטרים החשובים בבניית, י מפעילי התכנית"עהאחרונות 

מתן ההזדמנות להורים להיות מעורבים הן : באופן שיוכל לסייע גם בהתמודדות עם התופעה דנן

.והן בהתפתחות החברתית של ילדיהם, בהתפתחות האקדמית
172

חשוב שהמחוקק יכיר בחשיבות , לכן 

לחינוך בני נוער וייצור תכנית לאומית המכוונת , ההורים ובתי הספר כדמויות מרכזיות בחיי בני הנוער

תכנית כזו לא רק מונעת , לפי עמדה זו. לצד תמיכה בבני הנוער כאינדיבידואלים, בעניין בריונות ברשת

שכן ההורים יהיו חלק אינהרנטי מעיצוב , כמו אלו שבחקיקה אחרת)סוגיות של התנגשות חוקתית 

נוכח הצלחת תוכנית , רות גבוההאלא גם תביא לשיפור המצב בסבי, (המדיניות למיגור הבריונות המקוונת

, יכולת החברה להכחיד לחלוטין את התופעה מוטלת בספק. שנבנתה על בסיס אותו המודלD.A.R.E ה

והמשלבת את עזרת " ספרית-מעורבות בית"המבוססת על רעיון , נראה כי תכנית חינוכית לאומית, אולם

 . הבריונות המקוונתדרך אפשרית לצמצום התופעה של היא , ההורים ובתי הספר
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 המלצותסיכום ו. 8

 סיכום 1.8

  שנגעו רק למערכת במרבית המדינות בהן חוקקו חוקים ייעודיים לבריונות מקוונת היו חוקים

 .החינוך או שעסקו בילדים ובנוער

 לא , שכן רובם חוקקו אך לאחרונה, הייעודיים מכיוון שאין עוד ניסיון רב עם מרבית מהחוקים

 . אם הם מסייעים בהורדת הבריונות המקוונת אם לאו בוודאותניתן לקבוע 

 דבר שנעשה , ללא הסכמה הפצה של תמונות אינטימיותאוסר בעיקר על נחקק חוק ש בקנדה

 . 8991-ח"תשנ, בארץ זה מכבר בחוק למניעת הטרדה מינית

 או דווקא ל –נחקק לאחרונה חוק מקיף המטפל בהיבטים שונים של בריונות מקוונת  זילנד-בניו

ולא ניתן לומר אם הוא אפקטיבי ( 5.7.5182-התקבל רק ב)החוק חדש , עם זאת. בקרב צעירים

קיימת ביקורת . במקביל החוק גם תיקן חקיקה קיימת והותיר אותה על כנה. ומשיג את המטרה

ולאפקט מצנן על השיח מחשש לפגיעה בחופש הביטוי זילנד בעיקר -על החקיקה בניו רבה

 .המקוון

 לא ייתר הוא חוק ייעודישנחקרו ישנו שימוש בחקיקה קיימת וכי אם קיים מדינות באינו כי ר 

חוק הפלילי או חוקים בעלי אופי פלילי כמו חוק איסור לשון חוקים אחרים כגון האת הצורך ב

   .וכדומה( stalking)בילוש והתחקות אחר אדם , עבירות של הטרדה, הרע

 דינות השונות שנחקרו מתמקדת אף היא בקבוצת הילדים משפטית במ-רוב הפעילות הלבר

אנו מניחים לאור זאת כי זוהי הקבוצה שזוהתה כקבוצה הפגיעה ביותר ועל כן )והמתבגרים 

 (. הטיפול המוצע בה הינו הרחב ביותר

 קו חם לפניות של הוקם  –בין אם בחקיקה ובין אם בארגונים לבר משפטיים , במרבית המדינות

קו חם זה אמור . לקו החם של איגוד האינטרנט הישראליבדומה  ,תלמידים ומורים, הורים

זילנד קיבלו גופים שהוסמכו לטפל -בניו. כ לשמוע את המקרה ולתת מענה או הצעה לפתרון"בד

 .אף סמכויות חקירה( לאו דווקא של ילדים)בתלונות על אלימות מקוונת 

 נראה כי יש . מדעיתכיעילות מבחינה  שהוכחוות משפטי-תוכניות לבר על פי הטענה ישנן מספר

 .לבחון אותן יותר לעומק

 המדיניות . בחלק מהמדינות הותוותה המסגרת הכללית לקביעת מדיניות בית ספרית בחקיקה

 .עצמה נקבעה שלא בחקיקה הראשית

 םלפעולה מול הגופים הפרטיימבלי לקבוע הליכים פורמליים או כללים , זילנד-כפי שנקבע בניו 

. נראה כי יהיה קשה להילחם בתופעה, (ועוד +facebook, goole)כגון רשתות חברתיות  –

נעיר כי לא עלתה הטענה של הקושי בהחלת הדין המקומי על חברות פרטיות בינלאומיות ולא 

בשיתוף פעולה עם  גם ייתכן שניתן יהיה לזכות, עם זאת. זילנדי-נבחנה במסגרת החוק הניו

כך שתוספנה אפשרות פשוטה לדווח על מקרי , בתחום הבריונות המקוונתהחברות הפרטיות 

  . בקשה להסרת התכנים הפוגענייםאפשרות להגיש בריונות מקוונת ו

פרסמה כבר הבהרה בכל הנוגע למדיניות שלה להסרת קישורים  חברת גוגלבהקשר זה נעיר כי 

.להסרת התמונותויצרה טופס פניה לבקשה , "פורנו נקמה"במסגרת של בעיית ה
173
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 המלצות 1.5

 כפי , נציע לבחון האם די בחקיקה הקיימת תוך אולי עדכונה והתאמתה לנושא הבריונות המקוונת

 :ובין היתר לבחון חוקים כגון – 8991-ח"תשנ, שנעשה בחוק למניעת הטרדה מינית

o 8962-ה"תשכ, חוק איסור לשון הרע 

o 5118-ב"התשס, חוק למניעת הטרדה מאיימת 

o  8918-א"התשמ, הגנת הפרטיותחוק 

o שידול או  315סעיף , הדן באיומים 895סעיף  –למשל ) 8977-ז"התשל, חוק העונשין

 (.'סיוע להתאבדות וכו

 נראה שבמרבית מהחוקים אין צורך בעדכון שכן ניתן להחיל אותם גם על בריונות , נעיר כי

 .במדיניות התביעה הפלילית בשינוילהיעשות גם השינוי יכול נציין כי . מקוונת בנוסחם הנוכחי

  נציע לשקול איזונים אפשריים להגנה על חופש הביטוי ולהגנה , חוק ייעודיאם ייבחן חקיקה של

 . על הפרטיות

  ועל מנת לשמור על גמישות ואפשרות לשינוי לאור שינוי  למערכת החינוךבכל הנוגע

יש גם . ל של משרד החינוך"רי מנכחוז :נקוט ברגולציה משנה כגוןדעתנו למומלץ לטכנולוגיה 

 . משפטיות שהוכחו כיעילות מבחינה מדעית-התוכניות הלברלבחון את 

  מפני תביעות פרטיות בינלאומיות לאותן חברות משפטית הגנה מתן ייתכן שיהיה מקום לשקול

, ובתנאי שיהיה להן מנגנון הודעה והסרה, על בריונות מקוונת כתמריץ לשיתוף הפעולה שלהן

-א"התשע, להצעת חוק המסחר האלקטרוני 81בזמנו בסעיף , למשל, שהוצעבדומה למנגנון 

5188,
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  .להסרת תכנים פוגעניים שמפורסמים אצלם, או מנגנון דומה אחר 
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