
"?מרחבי ילדות"
מעקב וצמצום המרחב הפרטי של , פרטיות

"  ילדים בעידן הדיגיטלי

ש "הפקולטה למשפטים ע–מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים , ד סאני כלב"עו
אוניברסיטת תל אביב, בוכמן

(.448/15מענק )קרן וולף והקרן הלאומית למדע , המחקר נערך תודות למלגות מטעם מרכז צבי מיתר

נא לא לעשות כל שימוש ללא הסכמת המחבר. סאני כלב, כל הזכויות שמורות







מרחבים עיקריים בחיי ילדים

oמשפחתי/המרחב הביתי;

oספרי-המרחב הבית;

oהמרחב הציבורי;

oהאינטרנט–ווירטואלי/המרחב המקוון  .
"Children are undoubtedly the 
most photographed and the 
least listened to members of 
society“.

Roger A. Hart (1992)



משפחתי -המרחב הביתי
מטרת הפגיעהאמצעי הפגיעההגורם הפוגע

(:Monitoring)אמצעים טכנולוגיים למעקב אחר ילדיהם •הורים

;(מחשבים, ניידים)חיפוש במכשירים הדיגיטליים של הילדים -

;(CCTV)בייתיותשימוש במצלמות מעקב -

.IOT-מעקב באמצעות חיישנים ומכשירי ה-

(.Sharenting)חשיפת מידע על אודות ילדיהם ברשתות חברתיות•

.הגנה על הילד מפני עצמו ומפני אחרים-

.הגנה על אחרים מפני הילד-

:  צרכים של הורים-

;מניעים חברתיים* 

;פסיכולוגיםמניעים *

המכשיריםבאמצעותבביתםילדיםהתנהלותאחרספר-בתימעקב•מדינה

.ניידיםומחשביםטאבלטיםכגון,הילדיםשבשימושהדיגיטליים

.ספרצרכים פדגוגים של בתי-

.קבלה ליחידות צבאיותסינון בהליכי-

חברות 

מסחריות

"חכמים"צעצועים •

. IOT-מעקב באמצעות חיישנים ומכשירי ה•

.רווח כספיכלכליים ומניעים-

גורמים  

עבריינים

.פלילייםמניעים-.IOTצעצועים חכמים ומכשירי, על מצלמות ביתיות" השתלטות"•



חשיפה: משפחתי-המרחב הביתי





“On average, by the age of 
13, parents have posted 
1300 photos and videos of 
their child to social media”.

Anne Longfield, Children's 
Commissioner, Who Knows 
What About Me? (Nov. 
2018). 

internet security company AVG surveyed 

mothers in North America (USA and 

Canada), the EU5 (UK, France, Germany, 

Italy and Spain), Australia/New Zealand and 

Japan, and found that 81 percent of children 

under the age of two currently have some 

kind of digital profile or footprint, with images 

of them posted online. In the US, 92 percent 

of children have an online presence by the 

time they are two compared to 73 percent of 

children in the EU5. (2010)

https://www.businesswire.com/news/home/20101006006722/en/
Digital-Birth-Online-World

https://www.businesswire.com/news/home/20101006006722/en/Digital-Birth-Online-World


מעקב הורים: משפחתי-המרחב הביתי



שהאייפוןיש איזו תחושה : אני גם פונה להורי ישראל"
.  לא. שאנחנו לא מתערבים, זה המרחב הפרטי של הילד

זכותנו וחובתנו לדעת מה קורה ... אני לא מקבל את זה 
". שם

זה נקרא להשגיח  : זה לא לפשפש ולא לעקוב"

אל תדברו איתי ... וילדים ונוער צריכים פיקוח .ולפקח

...".על הפרטיות של הילדים 





ספרי -המרחב הבית
מטרת הפגיעהאמצעי הפגיעההגורם הפוגע

(:Monitoring)אמצעים טכנולוגיים למעקב אחר תלמידים •בית הספר

;של בתי הספר" ציבוריים"שימוש במצלמות מעקב בשטחים -

באמצעות  , חיוב תלמידים לענוד תגי זיהוי דיגיטליים המעדכנים-

;על מיקומם בשטח בית הספר, RFIDטכנולוגיית 

.שימוש במערכות ביומטריות-

. אפליקציות ליידוע הורים בדבר התנהגות והישגי ילדיהם•

הפייסבוקהאינטרנט ועמודי חשיפת מידע על אודות תלמידים באתרי•

. של בתי הספר

.הגנה על הילד מפני עצמו ומפני אחרים-

.הגנה על אחרים מפני הילד-

.הגנה על רכוש בית הספר-

: צרכי מערכת-

;"שעושים משהו"נראות•

ברור במקרים של הפרות  ייעול הליכי•

.משמעת

.העברת אחריות לכתפי הורים•

.צרכים של הורים-









המרחב הציבורי
מטרת הפגיעהאמצעי הפגיעההגורם הפוגע

הרשות  /המדינה

המקומית

גני  : כגון, נוער-מצלמות מעקב באזורים ציבוריים שבשימוש ילדים ובני•

.קווי התחבורה הציבורית וקניונים, מגרשי ספורט, משחקים

;עיר ללא אלימות-

.  ערים חכמות-

.הגנה על ילדים-

.מנגנוני האכיפהייעולוהרתעה-

.נראות ציבורית-

.שיקולים כלכליים-

:ילדיהםשלהגיאוגרפיהמיקוםאחרלמעקבטכנולוגייםאמצעים•הורים

של(אחריםובמכשירים)בניידים(GPS)גיאוגרפימעקבאפליקציות-

;הילדים

במרחבילדיםהתנהלותעלמידעהמעבירים"לבישים"מכשירים-

.בריאותומדדיהפיזיתהפעילותהיקף,מיקומםכדוגמתהציבורי

.דאגה ורצון לגונן על ילדים

חברות

מסחריות

.פרטייםבשטחיםמעקבמצלמות•

:הציבוריבמרחבילדיםהתנהלותעלטכנולוגימעקב•

."צעיריםנהגים"עלביטוחחברותמעקב:לדוגמה-

.מסחרייםשיקולים







המרחב הווירטואלי
מטרת הפגיעהאמצעי הפגיעההגורם הפוגע

:ברשתילדיהםהתנהלותאחרלמעקבטכנולוגייםאמצעים•הורים

.הילדיםשלבניידיםמעקבאפליקציות-

.דאגה ורצון לגונן על ילדים

חברות 

מסחריות

:ברשתילדיםאודותעלמידעוהעברתעיבוד,איסוף•

;חברתיותרשתות-

;YOUTUBEכגוןבשימושםאולילדיםהמיועדיםאינטרנטאתרי-

;רשתומשחקיאפליקציות-

.הוריםשללמעקבשירותממתןכתוצאהמידעאיסוף-

.ad tracking–מסחריים שיקולים

מדינתיים כגון סינון ליחידות צרכים.ברשתילדיםאודותעלמידעאיסוף•מדינה

.  מובחרות

.שוניםצרכים.ילדיםותיוגמידעהעברת,חשיפה•ברשתאחרים







Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)



מרחבים עיקריים בחיי ילדים

o המרחב המשפחתי–הבית;

oספרי-המרחב הבית;

oהמרחב הציבורי;

oהאינטרנט–ווירטואלי/המרחב המקוון  .
"Children are undoubtedly the 
most photographed and the 
least listened to members of 
society“.

Roger A. Hart (1992)







(stranger danger)חשיפת ילדים לגורמים העשויים לסכן אותם . 1

"Researchers at New York University explored how generally shared “personally identifiable” 
information can pose a risk to children. By tracing a parent’s social media data to voter 
registration materials, children’s identity can be inferred, including name, location, age and 
birthday, and religion. This information often leads to the traditional concerns of “Stranger 
Danger”.

Stacey B. Steinberg, Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social Media, 66 EMORY L.J. 839 
(2017).

;(self-presentation)הציבורי קיבוע הפרסונה של הילד במרחב . 2

“every publically accessible image or comment featuring your child contributes to a public image 
which will follow them into the future.”

Tama Leaver, Intimate Surveillance: Normalizing Parental Monitoring and Mediation of Infants 
Online, SOC. MEDIA + SOC'Y 1, 2 (2017)



:קרויטורופרשת 

.  פשוט במכה, זה נפל עלי במכה"
שוקו  'ישר , איך שזה הגיע למדפים

הגיע  , זה לא נגמר הדבר הזה. 'שוקו
".איתי לכל מקום

בכל .'ילד השוקו'נמאס לי להיות "
מקום שאני הולך אליו קוראים לי 

השם שוקו נדבק  . זה מציק לי. שוקו
הם לא יכולים . אליי ולא עוזב

.  להשתמש בתמונה שלי בלי רשות
".רוצה לשים לזה סוףהכלאני בסך 

רועי ( ם-מחוזי י)7901/09א "בש
,  מ"בעגרופשטראוס ' נקרויטורו

(. 20.08.2009, פורסם בנבו)



ומסחור מידע על אודות ילדיםפרופילינג. 3

Tehila Minkus, Kelvin Liu & Keith W. Ross, Children Seen but Not Heard: When Parents 
Compromise Children’s Online Privacy, THE INTERNATIONAL WORLD WIDE WEB CONFERENCE COMMITTEE

(IW3C2) (2015).



:פגיעה בצרכים התפתחותיים של ילדים. 4

;אוטונומיהגיבוש זהות אישית פיתוח -

;אינטימייםקשרים יצירת -

;  אגוצנטריות של מתבגרים-

; אמון-

;  פיתוח כושר השיפוט המוסרי-

;( self-reliance)עצמאות והסתמכות עצמית -

(.בעיקר מול קבוצת השווים)השפלה ומבוכה -



פגיעה בתהליך פיתוח הזהות העצמית . 5

שפוקו פוגש את אריקסון–נרמול אזרחי המחר 

"  מעקב וצמצום המרחב הפרטי של קטינים בעידן הדיגיטלי, פרטיות? מרחבי ילדות"סאני כלב : להרחבה
(. 2019, עורךבירנהקמיכאל )279ב חברה ותרבות, משפט



"A child born today will grow up with

no conception of privacy at all. They’ll

never know what it means to have a

private moment to themselves, an

unrecorded, unanalyzed thought.

That’s a problem because privacy

matters. Privacy is what allows us to

determine who we are, and who we

want to be“



"



עמדת המשפט הישראליהמרחבסוג

-מרחב ביתי

משפחתי

".מיוחדות ויוצאות דופן"הדין הישראלי לא מגביל הורים אלא בנסיבות , ככלל–הוריםלגבי 

הדין הישראלי אינו מטיל מגבלות מיוחדות על גופים , בניגוד לדינים האמריקני והאירופי–גופים מסחרייםלגבי 

.במידה והתקבלה הסכמת ההורים לכך, לרבות בביתם, מסחריים המבקשים לאסוף מידע על אודות ילדים

.העדר התייחסות מיוחדת–עבריינים לגבי גורמים

.מיושמותאכןהקיימותהדיןהוראותכמהעדספקקיים,בנוסף.ספרלבתירחבד"שק–מעקבמצלמותלגבימרחב בית ספרי

.הנחיותהעדר–תלמידיםאחרלמעקבאחריםטכנולוגייםומכליםיידועמערכותלגבי

. הדין הישראלי נעדר התייחסות עקרונית לסוגיית פרטיותם של ילדים במרחב זה, ככללמרחב ציבורי

זהירות יתרה בקבלת החלטה על הצבת מצלמות במקומות המיועדים לילדים : הנחיית רשם מאגרי מידע בנושא מצלמות מעקב-

.ועל השימוש במידע

".  קו-רב"מידע על אודות ילדים במסגרת כרטיס ברשם מאגרי המידע לצמצום איסוף ושימושהנחיית-

".קצה"אלא במקרי , של ילדים במרחב זההדין הישראלי נעדר התייחסות לסוגיית פרטיותם, כללווירטואלימרחב



.המרחב הוא תוצר של יחסי הכוח הקיימים בחברה, (Lefebvre)לפבראנרי פי -על-

,  המפיקים רווחים, תופעת צמצום המרחב הפרטי של ילדים מייצגת ומבטאת אינטרסים של גורמים שונים-

.מצמצום זה, כלכליים ואחרים

. בחשיבות ההגנה על מרחב פרטי לילדים במרחבי הילדות שלהםוכוללת המכירה נעדר עמדה עקרונית המשפט -

לא מתייחס לתופעת צמצום המרחב הפרטי של ילדים ולגורמים לה אלא מתוך ההקשר הספציפי של כל המשפט -

כל מרחב  " רואה"ההמשפט נוקט בעמדה . מרחב ואופי מערכת היחסים של הילדים עם הגורמים השונים בו

תוך שהוא מתעלם מצמצום המרחב הפרטי של ילדים , וכל מערכת יחסים המתקיימת בו כיחידה נפרדת

מהחפיפה בין המרחבים ומההיבטים הטכנולוגיים והתרבותיים המביאים לצמצום  , במרחבים השונים

.אשר מקשים על ילדים ליצור לעצמם מרחב פרטי, האמור

השונים בשקלול האינטרסים של  במרחבים של ילדים מעניק המשפט הישראלי לפרטיותם המועטה אותה ההגנה -

.מרכזי בצמצום המרחב הפרטי של ילדיםבעל תפקיד הופכים אותו לגורם , הגורמים השונים





ככל שאנו חושבים שמרחב

,פרטי הוא חשוב עבור ילדים

"נייטרלי"המשפט לא יכול להישאר 

ולהשאיר את קביעת גבולות המרחב 

,הפרטי של ילדים רק להורים

.  לרשויות המדינה או לשוק



?אז מה עושים

:שלושה מהלכים מרכזיים

תוך מתן  , עם הילד בכל מרחב" ההולך"משפטית בקיומו של מרחב פרטי -הכרה עקרונית-

.אלא במקרים המצדיקים התערבות, "לשלוט על גבולותיו"אפשרות לכל ילד 

הגבלה משמעותית של הגורמים המסחריים והמדינתיים המבקשים לעקוב אחר ילדים ולאסוף  -

והתרת איסוף ועיבוד מידע על אודות ילדים בנסיבות ובתנאים מוגדרים ככל  , עליהם מידע

.הניתן

.קיומו של שיח ציבורי לכינון נורמות חברתיות המכירות בחשיבותו של מרחב פרטי עבור ילדים-



טעימה מהמחקר האמפירי, ולסיום

המדגיש את  , (social privacy)מרבית ההורים והמתבגרים מתייחסים לסוגיות של פרטיות ברשת באופן חברתי 

מוסדית  תוך שהם מעניקים מעט מאד משקל להיבטים של פרטיות , ההיבט של פרטיות במערכות יחסים חברתיות

(Institutional privacy) ,  המיוחסת לסוגיות של פרטיות והגנת מידע במערכות היחסים של הפרט עם מוסדות

.  ועסקייםמדינתיים , וארגונים

אלא  , (במובן של חשיפה שלהם באופנים שונים)לא רק תורמים לפגיעה בפרטיות ילדיהם , הורים במובן זה

.שהם גם לא פועלים להגנה על פרטיות ילדיהם מפני רשויות המדינה ותאגידים מסחריים



נרמול ילדים למעקב

ושהוא , תתקין את זה, ביום שאתה קונה לילד שלך את הטלפון הראשון, אני תמיד אומרת להורים"... 

...".שבגלל שהוא גדל לתוך זה, סיכוי סביר. יגדל לתוך זה

שזה ממש , אז נוצר שם איזשהו למידה מבחינת הילדים... הם כן יודעים מגיל מאד צעיר שאבא עוקב "

".בסדר שכל הזמן יש אינטראקציה



!תודה על ההקשבה

sunnykalev@gmail.com


