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הביאההבחירותערבת

׳הישראליסרטוניאת

רתיחה״לנקח־תהמכוער

גולדנבר*רועי

צולמו,הללוהאירועיםכלבמסעדההריבהמשחקים,בג/ההתפרעותהשוקולד,טיסת

ראשהאתהרימההוותיקהה״שיימינג"תופעתמדועברשתחריףלגינויתכוהופצו

הסרטונים,אתולהפיץהתופעותאתלתעדלאנשיםכךכלדחוףלמהעכשיו,דווקא

עליודעיםבאמתאנחנוומהמשפטית,לתביעהחשוףהאירועיםשלהצלםהאם

AinjiViAכפתורעללוחציםשאנחנולפנירגעשצולמההסיטואציה -un ?Share

PMממים,ומאותשרות

עברווסרטוניםפוםטים

mimימיםחורשבתוךבפיר

לאווירשוחררמאזבלבד,

התפרעותסרטוןהוויראלי

מכירתסביבהישראלים

ישראיירבטיסתהשוקולד

באירועיםעודחזינומאזלוורנה.

בגןבאילת,במלוןדומים

באשדוד,במסעדהמשחקים,

יתרהלא.ואיפהדלקבתחנת

שלהנסיעותבסוכנותמזאת,

להקיםהחליטו90ה־״הרקה

ויעקובשיתעדפייסבוק,עמוד

שזכתההתופעהאחרמקרוב

המכוער״.״הישראלילכינוי

חריגהולתעדלצלםהרצון

ולהפיץהמוסריותמהנורמות

מכברזהזכתהברביםאותה

בעבריתאו״שיימינג״לכינוי

התופעהבושה.מלשון״ביוש״

חודשבתוךבמהרההתפשטה

כללהיאלמעשהאךבלבד,ימים

ידועהכברהתופעהחדשה.לא

בדיוקובעולם,בישראלומוכרת

שלהולמתלאשהתנהגותכמו

בנוףחדשדברלאהיאישראלים

בחו״ל.ובטיוליםהמקומי

עמיחי־המבורגר,יאירפרופ׳

הפסיכולוגיהלחקרהמרכזראש

במרכזהאינטרנטשל

מסביר,הרצליה,הבינתחומי

חלקהיאהשיימינגתופעתכי

להגדרההמצלמיםשלמהרצון

אזסרטשהפצתי״ברגעעצמית.

שייךאניעצמיאתהגדרתי

שלדוגמהתראווהנהלטובים,

אומר.הואהרעים״,האנשים

אתהגדירוהאלה״הסרטונים

מנגראבלהטובים,שלהמחנה

שהואמחנהנגדעליהוםיצרזה

ובעלתרבותילאפרימיטיבי,

נכונות.לאפוליטיותעמדות

וחלקהשוקולד,סרטוןלמעשה,

מצביצרואחריו,שבאומאלה

מהלצופיםברורהיהשכאילו

בסרטוקיללושצעקוהאנשים

הדתיותרמתומהמצביעים

שלהם״.והמזרחיות

למההיאהגדולההשאלה

השאירההשוקולדפרשת

מרירטעםמאתנורביםאצל

התפשטההיאולמהכך,כל

דווקאקוציםבשדהאשכמו

עמיחי־פרופ׳לטענתעכשיו.

המבורגר,

$TS1$,עמיחיהמבורגר$TS1$

$DN2$,עמיחיהמבורגר$DN2$לבחירות.קשורהדבר

תחושתיצרו״הסרטונים

המצלמיםבקרבאליטיזם

מידתשםוהייתהוהמפיצים,

אתראיתרבה.התנשאות

וזההחברתיותברשתותזה

מפחידות.ברמותמכוערהיה

שללהגדרותיצאוכזהמסרטון

אחר,מצרהלבניםהאשכנזים

מצדהפרימיטיביםוהמזרחים

להשלכותמאודרומהזהשני.

מנשקיעלגרבוזיאירנאוםשל

האלילים.ועובדיהקמעות

אתהביאההבחירותמערכת

רתיחה״.לנקודתהשיימינג

שלהתםרעותביןהקשרמה

לביןבאילתבמלוןישראלים

הרצוג?מולנתניהו

חושב״אניעמיחי־המבורגר:

היולאהשיימינגשסרטוני

זהאםרמהבאותהמתפשטים

כלהבחירות.בזמןקורההיהלא

כישראליםשלנוהעצביםמרכזי

שלהרגישותפתוחים.היו

דברכלאותם.הקפיצההאנשים

הסרטוניםהם׳.או׳אנחנוהיה

לוויראלייםהופכיםהיוהאלה

בעוצמהלאאבלממילא,

שראינו״.

בחברהשהמחנאותכמובדיוק

כתוצאהשהתעמקההישראלית,

האחרונה,הבחירותממערכת

מזהירעמיחי־המבורגרפרופ׳

לדרדרשיכולמהשיימינג,גם

שלדווקאהתנהגותדפוסי

הוא״השיימינגהמצלמים.

הואאבלמאוד,חביבמנגנון

זהמאוד.למסוכןלהפוךיכול

ציבורי.ללינץ׳להפוךיכול

גםלהיותהופכיםאנחנו

אםהתליינים.וגםהשופטים

בצדלהיותכיףזהעלנחשוב

נוכלמחראבלהשופטים,של

השני,בצדעצמנואתלמצוא

ונתליםנשפטיםכשאנחנו

הווירטואלית.העירבכיכר

ירדתפשוטה:בסיטואציהאפילו

להביאושכחתלטיול,הכלבעם

רצתהצרכים;עבורשקית

כברמישהואבללהביא,הביתה

שהשארתמהאתלצלםהספיק

שלךהסרטיוםחציאחריברחוב.

ולךצפיות,אלף100זכהל־

הביתהשרצתכךאחרתספר

שקית״.להביא

ממערכתתסכול

המשפט

תסכולמבטא״השיימינג

שלביכולתאי־אמוןהבעתאו

מערכתאוהמשפטמערכת

להשלטתלהביאהחוקאכיפת

ד״רמסביררצויה",נורמה

מומחהקוזלובםקי,נמרוד

וטכנולוגיה.למשפט

שלתיאוריה״ישנהלדבריו,

שטוענתלסיג,לאריפרופ׳

להטמיעמצליחיםשאנחנו

ולפסולבחברהרצויותנורמות

באמצעותרצויותלאנורמות

הואמהםאחרכלים.מספר

מהיכביכולשמגדירמשפט

נורמהומענישרצויהנורמה

שהרבההיאהבעיהרצויה.לא

לאכליהואהמשפטפעמים

חוסרבגללבמיוחד,מוצלח

התהליךמיצויאיאואכיפה

לחפשמנסיםולכןהמשפטי

ישלציבורכך,אחרים.כלים

בהשלטתמשמעותיתפקיר

שלמנגנוניםעל־ידינורמות

ובוז״.להגשיימינג,

״ישראליםקוזלובסקי,לדברי

עלסרטוןאותמונהמעלים

שזההנחהמתוךנורמות,הפרת

לאכוףהרשויותאתיתמרץ

שאםהנחהמתוךאוהחוק,את

המצלםפעלו,לאהרשויות

שהגנאיבכךהמבצעאתירתיע

יגרמולהם,יזכהשהואוהבוז

שיחרוגלפנישובלחשובלו

המקובלת״.מהנורמה

קוזלובסקי,גםמודהשיימינג,

אבלחרשה,תופעהלאהוא

כלאתעושהשהשתנההמדיום

אומרהייתיבעבר״אםההבדל.

היהזהמישהו,עלרעמשהו

הקבוצתיהמעגלבתוךנשאר

משמשהיהולפעמיםהקטן

אותהשלמידתיתבסנקציה

בגללברשת,קטנה.קבוצה

ובגלללנצחזיכרוןלהשיש

הופךשיימינגהוויראליות,

מידתי״.לאלהיות
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וטועןמפתיעקוזלובםקי

רקלאהיאבשיימינגשהבעיה

המצולם,שלברביםפניוהלבנת

גםביוקרלעלותיכולהאלא

איןספציפי״באופןלמצלם.

השיימינג,לענייןחוקיאיסור

אנישאםמצבלהיותיכולאבל

הואאדם,עלשיימינגאפרסם

עצםעלאותילתבועעשוי

בסיסעלהשיימינגפרסום

הגנתאוהרעלשוןאיסורחוקי

מעשהלהיותיכולזההפרטיות.

לכן,לתביעה.בסיסשהואעוולה

שארםמקריםלהימצאיכולים

אתימצאובסוףשיימינגיעשה

טוען.הואמשפטי״,בהליךעצמו

המשתףאפילו

משפטיתתעווף

בפייסבוקשמשתףמיגם

סרטוניהאינטרנטוברחבי

אתלמצואעלולשיימינג,

״אנחנומשפט.בביתעצמו

שללענייןבקלותמתייחסים

החוקלפיאבלפוסטים,שיתוף

אוהפצהשביצעתיהעובדהעצם

שבדקתימבלימידעשלפרסום

ליהיהכאשרהעובדות,את

לאשהעובדותלחשוביסור

מסוימותבנסיבותעלולנכונות,

מסבירהרע״,כלשוןלהתפרש

פוסטשלשיתוף״אםקוזלובםקי.

שקרי,הואפניושעליודעשאני

שוםשאיןמביןאנילחילופיןאו

שלובהפצהציבוריאינטרס

באדםפגיעההיאתכליתווכל

אותו,ולהשפיללבזותונועדה

אניההפצהמהליךחלקואני

משפטית״.מוגןלהיותיכוללא

הנתבעלטובתזאת,עם

והראשונההגנות,שתיעומדות

״אםדיברתי.אמתהיאבהן

בעיקרוהואשפרסמתיהפרסום

אינטרסישולפרסוםאמת

מההגנה.נהנהאניאזציבורי,

לאעדייןהמשפטבתיזאת,עם

האינטרסנושאאתלעומקבחנו

אוסרטוןפרסוםהציבורי

בלתיהתנהגותאורותכתבה

היותהלצדאדם,שלנורמטיבית

לפרסוםאםהיאהשאלהאמת,

צילמתיאםציבורי.אינטרסיש

ציבוריבחניוןפיפישעושהארם

לאשהפעולהלהיותיכול

הציבוריהאינטרסאבלראויה,

לפגיעהיחסיתגבוהכזהלאהוא

מהפרסום״.בארםשיש

לב.תוםהיאשנייההגנה

הצדקהשישלראות״צריך

שלמטעםהזהלפרסום

ומטעםכשר,אישיאינטרס

מוסריתאוחוקיתעמדהשל

פרסוםכללאלפרסם.שמחייבת

הזה״,מהדברייהנהשיימינג

כיומוסיף,קוזלובםקי,מסביר

החקיקההפרטיותהגנתבחוקגם

ארםצילוםפרסוםעלאוסרת

אופרטי,להישאראמורשהיה

באזוראותוצילמתאםשגם

יפגעהפרסוםפניועלאזפומבי,

בפרטיותו״.

אתמסייגקוזלובסקי

המשפטיותהאפשרויות

״אניהמצולם.לטובתשעומדות

מפרסםשלשהסיכוןחושב

בביתעצמואתלמצואסרטון

במרביתמועט.הואמשפט

לאהסרטוןשלהמושאהמקרים

משפטיים,הליכיםלמצותיתחיל

רקכללשבדרךהליךלאובטח

להתנהגותנוספיםחייםנותן

מקריםבהרבהבסרטון.שלו

בעינוינגמרכולוהעניין

להעמדההופךולאהחברתי

כמוחמורים,במקריםלדין.

אלימותעבירותאומיןעבירות

הואהסרטוןלעתיםאחרות,

חקירהשללפתיחתההטריגר

עדייןזהגםאבלמשפטי;והליך

נפוץ״.לא

בהמשך,לקרותצפוימהאז

הולךהבחירותשלהטעכשיו

לאקוזלובםקילו?ודועך

שהתופעהלהניח״ישאופטימי.

אתרואיםאנחנוכיתתרחב,

הסרטוניםשלהפופולריות

ישוגםמתמרץ,וזההוויראליים

אתשמעודדותפלטפורמותיותר

השיימינג״.תופעת

אתשיבדוקמנגנוןיהיהלא״אם

מאוד״גדולהסכנהזוהעובדות,

נשפטיםלרשתהמועליםהסרטונים״מושאי

ההתנהגותאםגםלהתגונן.יכולתשוםללא

מהברורתמידלאמחפירה,הייתהשלהם

משקףבסרטוןשמוצגמהוהאםהנסיבותהיו

הרביםלמשתפיםהמציאות.תמונתאתנאמנה

במלאכתמפריעממשלאזהוביו־טיוב,בפייסבוק

אמיתי.שיפוטימנגנוןאיןוהגינוי.ההפצה

חובריםואנשיםמידע,שמוציאמישהויש

ברובהנושאאתלבדוקמבליומשתפיםאליו

עמיחי־המבורגר.אומרהמקרים״,

90ה־הרקהשלהפייסבוקעמודעל״תסתכלו

מנגנוןיהיהלאאםהמכוער׳.בישראלי׳נלחמים

מאור.גדולהסכנהזוהעוברות,אתשיבדוק

ויצרוהרייטינג,שללמלכודתנפלו90ה־הדקה

ישתפוהגולשיםאםולהזיק.לפגועמנגנון

בעצמנונהפוךעוברות,לבדוקבליפעולה

אתלבדוקמבליללינץ׳ונצטרףלעבריינים

איזושהיאוציבורימנגנוןלהיות״חייבהאמת.

האצבעכיהמקרים,אתלבדוקכרירגולציה

אתלבדוקקשהאםגםמדי.קלהShareעל

מילהביןכריביקורתיתחשיבהצריךהעובדות,

אינטרס״.לוישוהאםהמסרמאחוריעומד

אתמסביר90ה־הדקהמנכ״לתורג׳מן,שחר

״נלחמיםהפייםבוקעמודאתלהקיםההחלטה

ההתנהגותאיך״ראיתיהמכוער״:בישראלי

ומשתלטתהולכתהישראליםשלהברוטאלית

ישראליםויותרויותרהציבורי,המרחבעל

עושהלאאחרואףככהלהתנהגלעצמםמרשים

הזההכליאםיודעלאאניבעניין.דברשום

שזואלהאתיעצורזהאבלהקיצונים,אתיעצור

ישבברוטאליות.להתנהגשלהםהחייםשגרתלא

מתעריששאוליההבנהמתוךהרתעה,אפקטפה

התנהגתאםאותךלבייששעלולפוטנציאלי

תורג׳מן.מוסיףראויה״,לאבצורה

אתבורקבחברהמישהוהאםלשאלהבאשר

הפייסבוקיתשהבמהומוודאהפוסטים,אמינות

תורג׳מן:משיבלהתנגחויות,משמשתלא

סיטואציותישאבלמגבלות,הזהלכלי״יש

מצדיקלאדברושוםמעניינותלאשהעובדות

יפגעהזהשהכלילהיותיכולכזו.התנהגות

ארםבןלהיותרוצההייתילאספורים.באנשים

מאמיןאניהמחיר?אתשווהזההאםאבלשנפגע,

לאלשתוק?שנמשיךמציעים?אתםמהשכן.

לחוסרעדיםאנחנואחת.הצעהאפילושמעתי

החינוך,משרדהמחוקק,שלידולאוזלתאונים

והבאנוואקום,ישהמשפט.ובתיישראלמשטרת

עדהתופעהאתלמתןיכולשאוליקיצוניכלי

זאת״.לעשותיוכלואחריםשכלים
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