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דו"ח 1 :מכל  7ילדים קיבל באינטרנט הצעות מגונות מבגירים
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עריכה :ניר הופמן
דו"ח מכון "תודעה" בנושא תעשיית המין כפי שהיא משתקפת באינטרנט חושף נתונים קשים על
המתרחש ברשת בכל הנוגע לפורנוגרפיית ילדים ולפדופילים .הדו"ח :פורומים של פדופילים
מציעים טיפים לגולשים כיצד להסתיר את התכנים האסורים ואיך להעלים אותם מהמשטרה .יו"ר
המכון :יש חוקים בישראל אבל אין אכיפה ,המשטרה אדישה ולא מאתרת עברייני מין באינטרנט

 6מכל  0ילדים בעולם המבקרים בצ'אטים (חדרי שיחות) באינטרנט ,או המשתמשים בתכונות מסרים
מיידיות ,קיבל הצעות מגונות מאנשים בגירים  -כך עולה מהדו"ח השנתי של מכון "תודעה" על מצב
הזנות ותעשיית המין בישראל .הדו"ח ,שנושאו השנה הוא "סקירת מצב תעשיית המין בישראל ,כפי
שמשתקף באינטרנט" ,התקבל במועצת זכויות האדם של האו"ם.
משרד החינוך ,משטרת ישראל ,חברי הכנסת ואפילו ספקי האינטרנט  -כולם רוצים להציל את
הנוער מפני גלישה באתרים הכוללים תכנים מיניים .אז אם כולם כל כך מתאמצים ,איך זה שאף לא
מצליח?
במסגרת התחקיר לדו"ח מכון "תודעה" נבדקו אתרים רבים ברשת ,ביניהם שירותי ליווי און ליין ,אתרי
פורנו ,חנויות סקס און ליין ,משחקי סקס און ליין ,פורנוגרפיית ילדים ,קהילות ,פורומים וצ'טים .כמו
גם ,התקיימה בדיקה של דיונים בכנסת בנושא ,ונבדקה פעילות גורמי אכיפה ומשרדי ממשלה שונים.
כמה מהממצאים המופיעים בדו"ח :בשנת  0771נכנסו כ 00-מיליון גולשים בעולם לאתרי פורנוגרפיה
כל חודש .בכל שנייה יש למעלה מ 00,777-גולשים הצופים בפורנוגרפיה באינטרנט .בכל  90דקות,
מתברר ,נוצר סרט פורנו חדש ,רק בארצות הברית.
בכל יום נפתחים אתרים חדשים שמציעים מגוון שרותי מין כגון :הזמנת נערות ליווי ,שירותי סטריפטיז
וסייבר סקס און ליין ,אתרי משחקי סקס און ליין .יותר ויותר חומרים מוצעים בחינם .ברוב מדריכי
האתרים ובמנועי חיפוש מתפרסמים עשרות אתרים שמציעים "נערת ליווי" און ליין.
ברשת האינטרנט ישנם עשרות אתרים ישראלים בשפה העברית שמשדרים סרטי פורנו און ליין .על
פי הערכת דו"ח על"ם שהתפרסם השנה 17% ,מהצעירים והנוער הנשאבים לתעשיית המין בישראל
עושים זאת באמצעות האינטרנט.
פורומים שונים מאפשרים לפדופילים להפיץ תכנים של פורנוגרפיית ילדים ,לקבל מידע לגבי אתרים
ופורומים פדופיליים ולהוריד תמונות או סרטים .הפורומים מפרסמים לעיתים המלצות לפדופילים איך
להישאר אנונימים ברשת ,איך להגן על המידע כדי לחסום גישה לתכנים האסורים מפני המשטרה,
ואיך להתנהג במקרה ששוטרים יגיעו לבית הפדופיל .הכניסה לפורומים כאלה ,ברוב המקרים ,לא
דורשת אפילו הרשמה.

כ 6.1-מיליארד קבצי פורנוגרפיה מועברים בכל חודש ברשתות שיתוף קבצים 44% .מכל התמונות
המורדות דרך תוכנות שיתוף הקבצים הן של פורנוגרפיית ילדים 00% ,של פורנוגרפיית מבוגרים,
 69%כוללים תמונות ארוטיות של ילדים.
בדו"ח נטען כי סקרים שנערכו בשנת  0771מצביעים על כך ש 6-מכל  0ילדים המבקרים בחדרי
הצ'טים ,או משתמשים בתוכנות מסרים מידיים ,קיבל הצעות מגונות מאנשים בגירים .כ07%-
מהילדים שגולשים באינטרנט הודה שהם נפגשו במציאות עם האנשים שהכירו דרך האינטרנט.
יו"ר מכון "תודעה" ,לאה גרינפטר גולד ,מודאגת מהפיכת האינטרנט לפטפורמה של תעשיית המין
בישראל ובעולם" :האינטרנט הוא לא תמיד 'רק וירטואלי' ,ורבים המקרים בהם נפגעים אנשים וילדים,
כתוצאה מהגלישה ברשת".
הבלוגים מאפשרים לכולנו לאוורר קצת את השלדים בארון ,גם לפדופילים הישראלים .יש מי
שיקראו להם סוטים ,אבל הם מאשימים את החברה .עמיחי שלו חושב שאדישות ,ממש כמו
פדופיליה ,היא מחלה...
"גם אם יש חוקים בישראל ,אין אכיפה .קיימים חוקים שאמורים להגן על הקטינים ,כמו החוק החדש
שאוסר לדבר עם הקטינים על יחסי מין ,ויש חוק שמחייב את ספקיות האינטרנט ליידע כל לקוח חדש
על האפשרות להתחבר לתוכניות סינון תכנים  -אך ספקיות האינטרנט מתעלמות" ,אומרת גרינפטר
גולד.
דו"ח "תודעה" מאשים את משטרת ישראל ב"אדישות בעייתית מאוד" ,שכן היא "לא מנצלת אפשרות
לאתר עברייני מין ופדופילים ברשת" .עם זאת ,כותבי הדו"ח ממליצים שמלבד האכיפה ,יש לשפר את
החינוך וההסברה בנושא.
באירופה קיימת מודעות רבה והתייחסות לנושא פשעי מחשב בתחום תעשיית המין .פעילות המדינות
מעוגנת באמנת מועצת אירופה למלחמה בפשעי מחשב .ישראל לא אשררה את הפרוטוקול המצורף
לאמנת זכויות הילד לגבי מכירת ילדים ,זנות ילדים ופורנוגרפיה .מכון "תודעה" ממליץ בדו"ח לאשרר
את הפרוטוקול ,להצטרף לחותמים על אמנת מועצת אירופה למלחמה בפשעי מחשב ולקדם חוקים
להטמעתם.
המכון מייעץ עוד להקים וועדת חקירה פרלמנטרית מיוחדת לנושא ,שתפעל להקמת וועדה
בינמשרדית לאכיפת חוקים ונהלים ולהתמודדות עם המצב .לחלופין מציע הדו"ח לפעול להרחבת
המנדט של הוועדה הבינמשרדית שעובדת כעת על נושא הקמת תכנית פעולה למאבק בזנות.

