
סכנות

ברשת האינטרנט

ההיבט החוקי

המחלקה לתקשורת הסברה ואינטרנט/ המחלקה לשיטור קהילתי / אזרחי -אגף קהילה ומשמר:תודות

מחלקת הנוער  -אגף חקירות ומודיעין:בשיתוף
המזכירות הפדגוגית -המינהל למדע ולטכנולוגיה -משרד החינוך התרבות והספורט

ראש מדור מידע ואינטרנט:תוכן ויעוץ מקצועי



:הגדרה

מעשה או מחדל האסור  "

"  פי החוק-על

"עבירה"
(1)



:הגדרה

לא ישא אדם באחריות "

,  פלילית בכל מעשה שעשה

" שנים 12בטרם מלאו לו 

"אחריות פלילית"
(2)



"אחריות פלילית"

אינו יכול תמיד להבין את ההשלכות של  , 12מתחת לגיל ,ילד

ילד שביצע עבירה פלילית יטופל  . מעשה פלילי ואת תוצאותיו

ויהיה במעקב של פקידי הסעד לפי חוק , י גורמי הרווחה"ע

.הנוער

, נושא באחריות הפלילית על עבירה שביצע 12מעל גיל ילד

מאחר והוא כבר מבין את משמעות מעשיו ובמידה ויבצע  

, (יחד עם הוריו)עבירה פלילית הוא יזומן לתחנת המשטרה 

, שוטר הלבוש בלבוש אזרחי)י עובד נוער "יחקר באזהרה ע

ויפתח נגדו תיק  , (שעבר הכשרה מיוחדת לחקור קטינים

.פלילי

(3)



הרישום הפלילי  )ל "לא יוכל להתגייס ליחידות מובחרות בצה
(.  ל"מגיע לידי לשכת הגיוס בצה

לא יוכל להתקבל למקומות עבודה במוסדות ציבוריים  
(.  המצריכים אישור מהמשטרה שלאדם אין הרשעות פליליות)

(.  מונית/ אוטובוס )לא יוכל לקבל רשיון לכלי רכב ציבורי 

ההשלכות לפתיחת

הנער/תיק פלילי על הילד

(4)



:חוק המחשבים מגדיר מחשב

 מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לעיבוד נתונים.

 לרבות ציוד היקפי.

 למעט מחשב כיס המסוגל לבצע פעולות מתמטיות.

  מידע או תוכנה האגורים במחשב -חומר מחשב  .

הגדרת החוק למחשב
(5)



:חוק המחשבים מגדיר את סוגי עבירות המחשב

 שיבוש פעולות מחשב.

 מידע כוזב.

 חדירה למחשב.

 וירוס מחשב.

  (.  מחיקה או גניבת חומר ממחשב, שיבוש)עוולה נזיקית

"חוק המחשבים"
(6)



ללא ידיעה )פריצה למחשב של אחר שלא כדין 

.שנות מאסר 3עד  - )והסכמה של בעל המחשב

קבע בית המשפט  , כדי להדגיש את חומרת העבירה

פריצה למחשב  "כי , (באחד מפסקי הדין בתחום זה)

".ואף גרוע מכך, היא כמו פריצה לבית !

דוגמאות לענישה

על עבירות מחשב

(  7 )



שאינה )פריצה למחשב לצורך ביצוע עבירה אחרת 

הוצאת תמונות עירום : כגון, (מוזכרת בחוק המחשבים

גניבת  , גניבת כרטיסי אשראי, של ילדות וסחיטתן

.שנות מאסר 5עד  -' שמות לקוחות מסחריים וכד !

דוגמאות לענישה

על עבירות מחשב

( א7  )



  -הפצת וירוס היא עבירה חמורה ביותר 

.שנות מאסר 5עד  !

דוגמאות לענישה

על עבירות מחשב

( ב7  )



הימורים ברשת האינטרנט הם  

!  עבירה פלילית שדינה מאסר

דוגמאות לענישה

על עבירות מחשב

!

( ג7  )



האנונימיות באינטרנט היא לא 

מהאינטרנט ניתן . מוחלטת

 .להגיע גם לכתובת פיסית

חשוב לדעת

!

(8)



הנוער כפוגע -

(9)סכנות באינטרנט



הנוער כנפגע -

(10)סכנות באינטרנט



(11)



(12)

רצח אופיר רחום



(13)



עבירות מחשב כהגדרתן בחוק המחשבים .

עבירות רגילות בסביבת מחשב.

חיפוש מידע במחשבים .

טיפול בהודעות אובדניות והצלת חיים .

פעילות המשטרה באינטרנט

(14)



המשטרה והאינטרנט
(15)



מערך חוקרי מחשב במחוזות .

ה”חוקרי מפלג עבירות מחשב ביאח.

מערך חוקרי הנוער במחוזות .

ק בתחנה”המש  .

המערך המשטרתי המטפל

(16)



להורים .

 ס"ליועצת ביה/ למורה.

 ( ק"מש)לגשת למרכז השיטור הקהילתי
.  ולספר לשוטר הקהילתי, שבאזור מגוריך

עם ולבקש לדבר ,לגשת לתחנת המשטרה
.  מחשב מיומןחוקר/ עובד נוער 

?למי לפנות -בשעת מצוקה 

(17)



 100 -מוקד משטרה  .

 02-5308888 -הצלת חיים.

 רשימת  -אתר האינטרנט המשטרתי
 www.police.gov.il–תחנות וטלפונים 

קצין עבירות מחשב במטה הארצי .

טלפונים חיוניים

(18)


