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לכבול
 אמצעים לגיבוש הועלה חבלי

 פוגעניים פרסומים מפני הציבור על להגנה
 המשפטים משרל

ירושלים

החברתיות וברשתות באינטרנט פוגעניים פרסומים עם התמוללות ללרכי הצעה הגלוו:

:כדלקמן בנושא, פעולה וכיווני מחשבות כמה בפניכם להציג מתכבד אני שפרסמתם קורא לקול במענה

 מחקרי ותחום הרצליה, הבינתחומי במרכז לתקשורת עופר סמי הספר בבית בכיר ומרצה כחוקר מכהן אני .1
ואתיקה. תקשורת דיני לרבות בתקשורת, ונורמות אידיאולוגיה ערכים הוא העיקרי

 חדשים למימדים השנה הגיעה האינטרנט ברשת משמיצים תכנים הפצת באמצעות )ה״שיימינג״( הביוש תופעת .2
 האוכלוסין רישום בלשכת מנהל רוניס, מניס. אריאל של התאבדותו :שלה הכואבים השיאים לאחד וגם

 בקבלת אותה שהפלה כמי אותו תיארה בו אישה, עליו שכתבה סטאטוס בעקבות לחייו קץ שם הפנים, במשרד
 פוגעניים לפרסומים יוחסה ברכה אפרים השוטר של התאבדותו גם השחור. עורה צבע רקע על בלשכה שירות
החברתיות. ברשתות רובם או חלקם כנגדו,

 התופעה ביוש. של דופן יוצא במקרה לא וגם ברשת, פרסומים בעקבות התאבדות של ראשון במקרה מדובר אין .3
 השמצה לביוש, רבים אנשיכז זכו בו איתן, צוק מבצע בעקבות משמעותי פרסום וקיבלה ביותר, לנפוצה הפכה

 המכוער״ ״הישראלי פרסומי של הנמשכת הסדרה בעקבות וכן פוליטיות, התבטאויות בעקבות והסתה
 התנהגות המציגים נוספים ופרסומים בסרטונים והמשכם השוקולד״ ״טיסת של המפורסם בסרטון שתחילתם

 רגשים המעורר החדש, הטרור בגל אלה בימים לאחרונה חוזרת התופעה פרטיים. אנשים של זךז2אלימת-או.ג
ברשתות. פוגעניים לפרסומים מביאים חלקם חזקים

 של לתומכים קשה אתגר שמהווה יחסית, חדשה חברתית תקשורתית תופעה הוא החברתיות ברשתות השיימינג .4
 אכן יש לשיימינג לחברה. החיובית תרומתו את המדגישים חסידים מעט לא יש לשיימינג הביטוי. חופש עקרון

 אלימות כנגד הרתעה של כמנגנון לעיתים ופועל ומזיקה, רעה התנהגות ומגנה חושף הוא חיובי: חברתי תפקיד
 והוא החלש, של או הקורבן של היחיד נשקו לפעמים הוא ובאינטרנט החברתית ברשת המגנה הפרסום וגסות.

 תוך או קיצונית בדרך לפעול אסור לכן ואנסים. מטרידים נגד החשוב במאבק נשים של לכלי למשל, הפך,
אלה. פרסומים ולמנוע לאסור כדי הפלילי במשפט שימוש

שליטה. ובלי בקרה בלי רבות פעמים המופעל עוצמה רב בנשק גט מתגלה השיימינג אולם .5
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 שכאן נראה אבל האדם, ובכבוד בנשמה פוגעים והם תמיד, היו המונים בתקשורת הרע ולשון השמצות פרסומי .6
 ועם חדשים, במדיה מיוחד אופי בעלי פרסומים חדש. מזן תקשורת זוהי יותר. עוד ומסוכן חדש משהו יש

בעוצמתה. דופן ויוצאת חזקה טראומה לגרום שעלולה לפגיעה שנחשפים חדשים, קורבנות

 שניים, או אחד פרסום ידי על לא מותקפים הם בה חברתית למדיה רבים פרטיים אנשים נחשפים לראשונה, .7
 את וונמונתם, בשמם מזוהים הכותבים רוב אנשים. של פרסומים מאות־נאלפי -אלא-על.ידי ומנומק, עובדתי
 כדי תוך זעם, בחמת הקורבן על ומתנפלים הם ומוקירים. מעריכים אפילו אולי אישית, מכירים אנו חלקם
 גבול, בלי הרף, ללא ובאים, ממשיכים והולכים, המצטברים מכוערים, הסתה ודברי קללות השמצות, פרסום
מתגבר. כמעיין

 אין פרסומים, כמה או בודד בפרסום מדובר אין בעבר. לנו המוכר הרע לשון לפרסום בכלל, דומה הדבר אין .8
 לבקש טעויות, לתקן איתו, לדון שאפשר מו״ל, ראשי, עורך כתובת, לו שיש תקשורת אמצעי או בעיתונאי מדובר

 את לחוות יכול והקורבן לב, וחסרת ראשים רבת מפלצת מעין הוא המתמשך הביוש לתבוע. גם אולי התנצלות,
ממש. של בטראומה תקיפה, או דרכים, כתאונת ממש המפגש

 וכל תגובה כל וגובר, הולך הוא צונאמי. כמו שלג, כדור כמו העיר, בכיכר לינץ׳ כמו פועל המבייש הפרסום .9
 לא ולפעמים כעס, זהו גינוי, רק לא זה וגדלה. הולכת ההתלהמות ולהפיץ. להמשיך זה את זה מעודדים תמיכה

הקורבן. על מתנפץ שהוא עד וגדל הולך הגל שנאה. אלא כעס רק

 התייחסות או תגובה קבלת המקורות, הצלבת מעמיקה, בדיקה דורש ולא מחייב לא החברתית ברשת הפרסום .10
שיגרום. הנזק מול הפרסום חשיבות על דעת שיקול שמפעיל עריכה של מקצועי מנגנון מאחוריו אין הנפגע. של
 חלק לפגוע. מקרים בהרבה שמטרתו שיפוטי, צדדי, חד .סובייקטיבי, אמוציונאלי, מיידי, פרסום זהו

הפרט. צנעת של לתחום שייכים מהם רבים זדוניים, חלקם טעויות, הם מהפרסומים

 לא ציבור, אנשי לא פרטיים. אנשים כלל בדרך הם הרע, לשון של המוכרת בפרדיגמה כמו שלא הקורבנות, .11
 לחוות מאוד קשה לאלה גם בה. להתנהל איך ושיודעים בתקשורת שמקצועם כאלה לא מוכרים, אנשים

 במהלך לכך מתרגלים והם הציבוריים, מהחיים חלק מהמקצוע, חלק זה אך ועוינים, ביקורתיים פרסומים
 להתקפה מושא להיות שיהפכו דעתם על מעלים שלא בקורבנות מדובר כאן הציבורי. או הפוליטי העיסוק שנות

•־־ תקשורתית. השמצה של טעמה בעבר טעמו ולא יודעים שלא אנשים תקשורתית,”

 ממש זוהי טראומתית. פוסט לתגובה מהאנשים לחלק לגרום עלול עוצמה, ושל הפתעה של הזה, השילוב .12
 עוד ייקח אבל אותה, לחקור כבר התחילו הנפש בתחום המקצוע אנשי חדשה. נפשית מחלה חדשה, טראומה

 רואים שרבים אנורקסיה, של הנפשית התופעה את מזכיר קצת זה מחקרים. של תוצאות לנו שיהיו עד רב זמן
 הרבה עברו ובפרסום. בטלוויזיה בקולנוע, הנשי הגוף של הייצוג ואופן המונים תקשורת של תולדה היום בה

 בדרך להתערב התחילה והרגולציה האנורקסיה, למחלת החלקית באחריותה הכירה שהתקשורת עד שנים
יותר. הרבה גדול להיות יכול והנזק הזמן, את לנו אין שכאן דומה בפרסום. הנשי הגוף של הייצוג

 אדם כל שעל ברור החברתית. ברשת ביוש בפרסומי הגלומה לטראומה רגישים אנשים כמה להעריך קשה .13
 בעקבות נזק של חדשה לפרדיגמה מקום יש כאן גם ממש. של נפשי ונזק השפלה, שחווים רבים יש שמתאבד

 לתפקוד הנפש, לבריאות ממש של נזק אלא לכבוד, למוניטין, הטוב, לשם נזק רק לא זהו הרע. לשון תביעות
בעתיד.



י מ ו ח ת נ י ב  עופר סמי ספר בית י־1 ה
לתקשורת הרצליה

^ \

 אלא בפרטיות פגיעה ו/או הרע לשון של ההגדרות שינוי בתחום לא הוא זה מכל המתחייב המשפטי התיקון .14
 במפורש לכלול ואף לאפשר הנזק, הוכחת בתחום הוא אחד שינוי וההרתעה. הפרוצדורה האכיפה, בתחום

 שיש נוסף נושא והשלכותיה. הנפשית הטראומה בתחום נזקים להוכחת וקלה נוחה פרוצדוראלית אפשרות
 לייק. או סתמית, תגובה להוסיף זה עשה שהוא מה כל אם גם לאחרים. שמצטרף מי של האחריות הוא לחדד
 של מהירה להסרה ויעילים פשוטים כללים לגבש גם רצוי תוצאותיו. על אחריות לקבל זה מלינץ׳ חלק להיות
הביטוי. בחופש לפגוע בלי ומסוכן, פוגעני תוכן

 במדיה חשובות ועובדות דעות ביקורת, פרסום של הכלי על לשמור ומבקש הביטוי חופש בעקרון שתומך כמי .15
 עדיין הנמצאת התופעה נגד הפלילי במשפט שימוש של פזיזים צעדים זה, בשלב לנקוט, לא מציע אני החברתית
 הציבורי במרחב שלהם והטמעה אתיקה, כללי של לגיבוש מופנה להיות ויכול צריך המאמץ עיקר בחיתוליה.

 וגם הראשוני, בפרסום זהירות החברתיות. ברשתות בפרסומים ריסון של אתיקה לגבש צורך יש והאינטרנטי.
הדין. ובחריצת בתמיכה בתגובה, בהפצה, ריסון

 לתלמידי משותף אתי קוד בגיבוש שותפים להיות החינוך למשרד הצענו לתקשורת עופר סמי הספר בבית אנו .16
 ההמון, בחוכמת שימוש של בדרך עצמם התלמידים עם יחד ניצור האתי הקוד את הביניים(. ישראל)בחטיבת

המקוון. במרחב הולמים התנהגות כללי להציע הנוער לבני שתאפשר אינטרנטית ובפלטפורמה

 ונוהלי אתיקה כללי לגבש נוספים גורמים לחייב אף ואולי להמליץ, יש תלמידים, של אתיקה כללי גיבוש לצד .17
 שלהם לעובדים לסייע וצריכים יכולים רבים, עובדים המעסיקים עבודה מקומות למשל כך בנושא. משמעת
 הנוגע חברתית״, מדיה ״מדיניות של מסמך ולהטמיע לגבש ועליהם ברשתות, והאסור המותר כללי את להכיר
 חשוב עזר כלי להיות יכול זה מסמך פוגעניים. פרסומים של והפצה ציבורי בלינץ׳ השתתפות באיסור בעיקר

הציבורי. במרחב הראויות הנורמות בגיבוש לעובדים וגם למעביד

המלצותיה. בגיבוש ולסייע זה, קצר במכתב שעלו בנושאים הדיון את להמשיך הועדה בפני להופיע אשמח .18
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