
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ט באייר תשפ"ב                                                                                                         
  2022במאי  10                                                                                                        

 

 פרוטוקול מישיבת וועדת זכויות הילד                    

  2022במאי  10מיום ג'                               

 

 

  מ"מ וסגנית ראש העירייה, יושבת ראש הוועדה      איה פרישקולניק   :נוכחים

 סגן ראש העיר, חבר הועדה עופר לוי                                  

 חברת מועצה , חברת הועדה פזית בכר                                

  יו"ר ועד הורים עירוני חבר הועדהעומר זיו                                  

 ג'ו ניסימוב              סמנכ"ל העירייה                 

 המפקחת הארצית לזכויות הילד/התלמיד טובה בן ארי                           

 מישל עצמון            מנהלת אגף ועדות עירוניות ויועצת ראש העיר למעמד האישה                   

 מנהל אגף רווחה           אהרון סלברג                

 סגנית מנהלת אגף החינוך יעל חקון                                 

 מנהל מחלקת הבריאות עדי חמו                                  

 התמחות בדיני תקשורת, הגנת הפרטיות ולשון הרע. עו"ד טלי ליבליך                    

 חברת אתוס  מנכ"לית כהן                ליאת                

 עירונית  מדור תנועות נוער ומנחת מועצה מנהלת              ליטל ברדה                

 עוזר אישי למ"מ וסגן ראש העירייה  איליי קגנוביץ                        

 נציג מועצת תלמידים  יובל סטרוגו                           

 נציגת מועצת תלמידים  ועה  שלוש             נ                

 נציג פרלמנט הילדים   יונתן ספייסר                         

 נציגת פרלמנט הילדים   סול ספיר                               

 נציג פרלמנט הילדים   גיא רוזין                                

 נציג פרלמנט הילדים            גיל פירסט                   

 חבר מועצה , חבר הועדה   ירון עולמי                  חסרו :



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 על סדר היום :

 

   נציגי פרלמנט הילדים -פעילות בבתיה"ס בנושא "יום הגנת הפרטיות"  הצגת 

 הרע ולשון הפרטיות הגנת, תקשורת בדיני מומחית, ליבליךשל עו"ד טלי  הרצאתה. 

  פותח בהנחיית טובה בן ארי, המפקחת על זכויות התלמידים במשרד החינוך.דיון 

 

לטובה בן ארי  דאני רוצה להודות לכל הנוכחים, ובמיוחאחה"צ טובים, : איה פרישקולניק

שמלווה את הועדה החשובה הזו ודואגת לנו ,טובה היא תושבת העיר ומפקחת  על זכויות 

 הילד. אני מודה מאוד גם לעו"ד טלי ליבליך  שמקדישה מזמנה .

 

 : אני מרכזת את הועדה כבר כמה שנים, בתקופת הקורונה הועדה  לא התכנסה מישל עצמון

 שחוזרים לשגרה ולפעילות, לבנות תוכן עם משמעות ולצאת  ויש לנו רצון מאוד גדול עכשיו,

 עם בשורה מעשית לציבור. 

 

 : במחשבה משותפת החלטנו שהנושא של הגנת הפרטיות  הוא הדבר הכי טובה בן ארי

 משמעותי והכי חשוב לכל אחד מאתנו, גם למבוגרים וגם לצעירים, ולכן איה פרישקולניק, 

 השנה בנושא זה, בהיבטיו השונים, בשאיפה לצאת עם יו"ר הוועדה, החליטה שנתמקד

 בשורה מעשית לציבור מהוועדה.  

 

 פרלמנט הילדים, שנציגיו יושבים פה היום.את  אני רוצה שתכירו יעל חקון: 

 ילדים  120שנים בעיר ומדובר בקבוצה של כ  7פרלמנט הילדים זהו פורום שמתקיים כבר 

 יים  הנבחרים  ע"י ההנהלה וצוות המורים. הילדים נפגשים אחת מכל בתי הספר היסוד

לשבועיים כפורום של מליאה או ועדות. עיקר הפעילות שלהם היא אקטיביזם חברתי ושיתוף 

פעולה עם אגפים שונים ברשות. הפרלמנט יציג את בפעילות שהם עשו בתחום של הגנת 

 הפרטיות בבתי הספר בעיר.

 

ינואר, הכנו  28: ביום הבינלאומי  להגנת הפרטיות, שחל ב מנט הילדיםספיר, נציגת פרלסול  

מצגת שאותה העברנו בבתי הספר בין הכיתות. בפעילות יש קודם כל סרטון שמסביר על 

ברשת, ולמה אנחנו צריכים לשמור על הפרטיות שלנו,  ואחריו  חידון של נכון / לא  הסכנות

 .התשובה הנכונה. )מציגים דוגמא אחת מתוך המצגת (אחרי כל שאלה יש הסבר על  נכון.

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

הפעילות עברה בכיתות ה', ו' בכל בתי הספר בעיר ע"י נציגי  נציג פרלמנט הילדים: רוזין, גיא

 הפרלמנט.

 

 בנושא מוגנות ברשת אנחנו פעילים במיוחד נציגת מועצת התלמידים:  שלוש, נועה

 יש לנו דף פעיל ומעודכן. באינסטגרם 

 

 פעילות חברתיות לבתי הספר העל  ס: אחרי משבר הקורונה מאוד קשה להכניליטל ברדא

 יסודיים, הם בעיקר עובדים על השלמת החומר השותף. את הפעילויות החברתיות הם 

 ממנפים בעיקר ברשת.  

 

 : כל הכבוד לפרלמנט שלנו ולמועצת הנוער, אתם דוגמה וגאווה ליוזמה איה פרישקולניק

 חברתית. נעבור לעו"ד טלי בליך.

 

 אני רוצה שנדבר קצת על פרטיות, מה זה פרטיות? האם מצלמות של רשות : טלי בליך

 שמצלמות אתכם זו פגיעה בפרטיות? האם ניתן לסבול פגיעה בפרטיות בתמורה לביטחון? 

  כשחברי הכנסת ניסו לחוקק חוק על הגנת הפרטיות הם בכלל לא הצליחו להגדיר מה זה

 חוקקו את חוק  1981פרטיות? הם כן הצליחו להגדיר מה זה פגיעה בפרטיות, ולכן בשנת 

הגנת הפרטיות המדבר על מהי פגיעה בפרטיות ,החוק מאוד מיושן אבל עדיין מנסים להכיל  

אותו על ימינו ההגדרה של פגיעה בפרטיות ע"פ החוק הוא בילוש או התחקות אחרי אדם, 

 העלולים להטרידו. 

לכך, אתם יושבים בבית קפה ואדם שלישי שומע את השיחה הפרטית  מאאזנת סתר זה דוגה

היה  מהשיחה, אםאם לא היה חלק  שלכם והוא מפיץ את הדברים שנאמרו בשיחה זה אסור, 

 שותף לשיחה אז היה מותר לו אף להקליט ולהפיץ.

 ותר להקליט אותם לדוגמה יש מורים לא אהובים שצועקים ומדברים לא יפה לתלמידים, מ

 ההקלטה כבילה גם בבתי המשפט.  

 דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, מכיוון שזה חוק ישן אבל קיים פגיעה בפרטיות זה גם 

 צילום של אדם שהוא ברשות היחיד, למה הכוונה היום יש רחפנים שמצלמים אם הם 

 ה בפרטיות היא מצלמים בית ששוכבת שם בחורה משתזפת אסור להם לפרסם זאת זו פגיע

 נמצאת ברשות היחיד, אך במתחם ציבורי מותר אם הרחפן היה מצלם בחוף הים היה מותר

 לו לפרסם. בתי המשפט קבעו שברגע שאתה הולך למקום ציבורי אתה זה שבחרת להיחשף

 ומותר לצלם אותך יש מתחמים ציבוריים 'שהם יוצאים מהכלל כמו בתי חולים.

 

 ריכים לקבל אישור כדי לצלם ילדים והורים אף יכולים להתחרט בתי ספר צ :טובה בן ארי

 גם אחרי שהתמונות פורסמו. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

פגיעה בפרטיות זה גם איסור פרסום תצלום של אדם ברבים בנסיבות שהתצלום  :טלי בליך

 עלול להשפילו או לבזותו. 

 , ילדתי מאהרשת זוכרת ושומרת, ומה קורה ? אני אתן דוג יבואו נדבר קצת על שובל דיגיטל

תינוק חמוד  אני מצלמת אותו בן חצי שנה כשהוא ערום במקלחת ואני מפרסמת אח"כ עולה 

 לכתה א' ואני מצלמת ומפרסמת אח"כ עם שפם וכן הלאה ולימים הוא נהפך למורה 

 איכול לעשות האימבבית ספר והתלמידים רואים את התמונות שפרסמתי ומה המורה 

 עוד פרסמה את התמונות שלו זה אחד הדברים שמאוד חשוב שנקפיד עליהם ונשים לב  . 

, אומנם זה מאוד נוגע ללב וקשה ת בפייסבוק שלילדה שלה אין חבריםשמפרס אאימדוגמא 

ילדה תרצה  להתקבל בצבא לתפקיד משמעותי ויבדקו עליה ברשת זה עלול האך לימים כש

 בה. מאוד לפגוע 

 לילדים יש זכויות ואנו בלי כוונה יכולים לפגוע בהם.

 אני מחנכת את הילדים שלי לשים במשורה את הדברים שהם מפרסמים בפייסבוק שכן הם 

 חייבים להבין שבעתיד אנשים יוכלו לסרוק את הרשת ולהיחשף לתמונות, וכל אדם צריך

שאול את הילדים שלהם האם מותר  הורים צריכים להבין שיש לו זכות לפרטיות, גם ילדים. 

להם לפרסם מידע זה או אחר על הילד  לכל אחד יש מעמד וזכות לפרטיות זו זכות שנובעת 

 מזכות האדם. 

 יש עוד נושא של פגיעה בפרטיות, אם מפרסמים תוכן של מכתב או כתב כלשהו שלא נועד

 לפרסום לדוג כתבתי מכתב לאימא שלי ומשיהו מפרסם אותו זה נחשב פגיעה בפרטיות  

 מתי זו לא פגיעה בפרטיות? 

 כשמפרסמים את הדברים האלו אבל מדובר בביאליק או בעגנון אנשים שמאוד חשוב לדעת

 מה הם .מכתבים בעל ערך היסטורי לא נחשבים לפגיעה בפרטיות. 

 רטיות, שידור חוזר של שידור חי, כשיש אדם שצולם ונפגעה לו דבר נוסף שנחשב פגיעה בפ

 הפרטיות באותה העת.

עוברים שם מדברים, הסעיף הזה נולד אחרי  אתכםחלילה פיגוע ובחדשות מצלמים   מאלדוג

 אסון המסוקים שם הטלוויזיה שידרה עוד לפני שהודיעו למשפחות ההרוגים את

 שונה לאחר המקרה הזה שזה נחשב לפגיעה  של ההרוגים עם השמות. החוק םהקיטבגי

 בפרטיות אלה אם כן מדובר בשידור ישיר. זו פגיעה בפרטיות לפרסם אחרי כך וכך זמן 

תמונות תוך כדי פגיעה בפרטיות של משיהו בלי חולצה, פצוע מדמם. תודה רבה לכם על 

 ם לרשת. ההקשבה .אתם עושים עבודה נהדרת ותחשבו טוב טוב לפני שאתם מעלים דברי

 

 הזכות  הנושא של עלריאה בכנסת וגם במשרד המשפטים אני מובילה קטובה בן ארי: 

 , טלי עוזרת לי בנושא הזה מאוד זה בעצם סוג של הסדרה שתהיה אפשרות לילדים חלהישכ

 למחוק ,לבקש מחיקה או לקיים הסדרה למחיקה של דברים בין אם הם פרסמו או אחרים

 פרסמו עליהם .

 לים את מה שטלי אמרה אני אציג סרט קצר וחזק שמציג את השובל הדיגטלי.כדי להש



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 תמונות של ילדים   סרטונים של הורים המצלמים מעלים פוסטיםו)בסירטון מוצגים הודעות 

 להשפילם(. יםהעלוללרשת 

 אני אדבר היום כיצד אנו יכולים להגן על עצמינו ועל אחרים על שמירת סודיות והזכות 

 , ואני אתחיל עם שאלה מאוד חשובה מתי חייבים לספר סוד של אחר? לפרטיות

 

 : סוד שחייבים לגלות זה סוד שפוגע בילד אחר באופן מאודפרלמנט הילדיםרוזין, נציג גיא 

 קיצוני. 

 

 שלנו ושל אחרים אני אציג  סודיותהברמה החברתית אנו צריכים לשמור על : טובה בן ארי

 בים סיפורים על ילדים ברשת. )מציגה במצגת מקרים שהורים כותבים מקרים שהורים כות

האלה אנו נבין  אמא שרושמת על חרם(  אם אנו קוראים את הסיפורים אעל ילדים לדוגמ

ולהשפיע שהסיפורים האלו יזיקו בהתפתחות העתידית של הילדים אנו חייבים להגיע 

 אמתיתשאנשים יתחילו להבין שהפרסום מזיק ולא יפרסמו ואם כבר פרסמו שתהיה הסדרה 

 למחיקה . גוגל לא מסכים למחוק כלום. 

 ,  24בבריטניה היה חבר פרלמנט בן 

 שהיסטוריה ומתמטיקה זה מקצועות מיותרים  17כשגילו המתחרים שהוא פרסם בגיל 

 . התפקיד החברתי שלנו זה לשמור יני רביםוא פוטר, זו דוגמא אחת מבמערכת החינוך וה

 עלינו וגם על ההורים שלנו.

רוצה להתכנס אתכם ביחד ולחשוב מהם הפעולות שאנחנו יכולים לעשות ביחד כדי  פה אני

מבוגרים שלא יפרסמו ולא יתפרסמו בעתיד מידע מביך מביש עליכם בני הנוער וגם עלינו ה

ם בישראל זה עדיין השהזכות למחיקה קיימת  אצליש מדינות  כדי שלא יהיה שובל ברשת. 

 לא קיים . 

  ,בבריטניה קיימת התנועה שנקראת

 ואלו הזכויות שהיא דוגלת בהם:  rights 5הזכויות שלנו  5

 

 לדעת  הזכות -

 להסיר תכנים ברשת  הזכות -

 להגנה ותמיכה בשימוש באינטרנט  הזכות -

 לשימוש מושכל ושימושי  הזכות -

 לאוריינות דיגיטלית  הזכות -

 אני מבקשת מכם שיח חופשי על הפעולות שאפשר לעשות בעיר הרצליה בתוך  מערכת 

 , מה אנחנו ביחד יכולים לעשות כדי אנשי הרשות כדי שאנשים לא יפרסמוהחינוך בקרב 

 לשמור על הפרטיות שלנו . איך נעורר את המודעות של תושבי הרצליה לא לפרסם מידע 

 עליו . טרשאפשר להתח



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 עבד לנו בכיתה ח' והואממה שעשו אפשר לקחת את הרעיון : נועה נציגת  מועצת התלמידים 

 וזה תמיד היה מול הפרצוף שלנו וככה  יר שמראה את החוק והעונשמצוין שמו לנו פלי

 תמיד ראינו את העונש מול העיניים . 

 

 העיניים את המעשה ומול את העונש .. לשים מול המודעות תרעיו מצוין להעלא : זיו עומר

 

 : לדעתי צריך להעביר את המידע והידע בנושא גם להורים. ליטל ברדא

 

 צריך להעלות את המודעות במערכת החינוך לסכנות שהעלנו כאן לדוגמא  זיו עומר:

 בהרצאות .

 

 ם אנחנו צריכים לעשות תהליך חינוכי ואנחנו צריכים להגדיר שמי שמצל טובה בן ארי :

 מפיץ חומר פרטי אסור יקבל עונש הרתעתי .

 

 כמו שנועה אמרה שבחטיבה הראו להם את המעשה שעושים יובל נציג מועצת תלמידים : 

 ולצד זה את העונש כשמישהו בא ומפיץ דברים אפילו בהתאם לחוק שיכולים לפגוע בו או  

 של זה, אז לחשוב על  בחבר שלו בעתיד גם בלי כוונה זה בגלל שהוא לא חושב על ההשלכות

 שכבת הגיל ומה מעניין אותם כרגע ולהראות להם למה, הסרטונים התמונות יכולים להוביל 

 ועל ההשלכות בקמפיין גדול .

 

 : קמפיין קצר תמציתי וחזק על ההשלכות . מישל עצמון

 

 אנשים שתתכנס כבר בשבוע הבא לכמה 4: הייתי רוצה למנות ועדה קטנה של  טובה בן ארי

 מפגשים שבועיים כדי לגבש פעילות.  

 

 : הרצון שלנו זה לצאת מפה עם מסר אמירה קמפיין. מישל עצמון

 

 לכולם. תודה רבה וערב טוב  איה פרישקולניק: 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 החלטות הוועדה : 

 

 מעשית ספציפי פעילות ותגבש שבועיים מפגשים כמה שתתכנסועדה קטנה  למנות .1

 . תלמידים, הורים, צוותי חינוך וכדומה -נבחניםממוקדת לקהלי ידע 

 

 השובל של ההשלכות על הציבור של המודעות את לעוררלקדם קמפיין במטרה  .2

 . הדיגיטלי

 

 

 

                                                                                           

 

 בכבוד רב ,  

 איה פרישקולניק                                                                                             

 מ"מ וסגנית ראש העיר                                                                                             

 יו"ר ועדת זכויות הילד                                                                                            

 

 רשמה:

 אופל שיינהורן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


