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הפעלה מספר 10

"חותמו של הקב"ה אמת" )שבת נה, א(

יפיופיה 14 וחתיך 17

על סכנות ההתחזות והעמדת הפנים ברשת

רציונל
התחזות, על־פי הגדרתה, הינה הצגה עצמית בצורה כוזבת כאדם אחר כדי להשיג מטרה כלשהי 

שלא היה ניתן להשיגה אילולא ההתחזות.
התחזות הינה דבר שקר חמור אשר אינה עולה בקנה אחד עם הציווי "והלכת בדרכיו" )דברים 

כח, ט( — דרך של אמת שנאמר "חותמו של הקב"ה אמת" )שבת נ"ה, א'(.

התחזות שלעצמה אינה מהווה עבירה פלילית. כדי שהתחזות תיחשב פלילית, צריכה להתלוות 
להתחזות פעולה או התנהגות כלשהי, ההופכת את ההתחזות לאסורה על פי החוק.

סוגי התחזות המהוות עבירות פליליות:
בכוונה  לאדם אחר  לחוק, התחזות   441 סעיף  על־פי   — להונות  בכוונה  לאדם אחר  התחזות 

להונות מהווה עבירה פלילית ודינה שלוש שנות מאסר.
יותר להתחזות לאדם אחר מאשר בעולם האמיתי. באתרי הכרויות,  בעולם הווירטואלי פשוט 
למשל, ניכרת תופעה בה אנשים מפרסמים בדף הפרופיל שלהם תמונה שאינה שלהם, ועל־ידי כך 
מטעים אחרים וגורמים להם לבצע פעולות שלא היו מבצעים אילולא פורסמה התמונה המזויפת.

מטרות
להביא למודעות המשתתפים את סכנת ה"התחזות" הווירטואלית ושכיחותה הרבה ברשת.. 1
לברר עם המשתתפים דרכי התגוננות מפני ניצול על ידי מתחזים.. 2
להביא למודעות המשתתפים, כי התחזות וירטואלית הנפוצה בקרב משתמשים תמימים . 3

מסוכנת ובלתי ראויה.
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עזרים
נספח מספר 1: "זהירות מתחזים!!", דף משימה קבוצתי, כמספר הקבוצות

סרטון 1: "יפיופיה 14 וחתיך 17" קטע מתוך הצגת תיאטרון של "תיאטרון נגיעות" 
סרטון 2" "בריונות ברשת מתוך מהדורת מבט לחדשות" )20 דקות(

המלצה: עמדות מחשב מקוונות לעבודה בקבוצות

קהל יעד
ז'-י"ב

משך ההפעלה
45 דקות

שלב א': מליאה, "סכנות ההתחזות" )15 דקות(
שלב ב': מליאה, "סיבות להתחזות" )20 דקות(

שלב ג': קבוצתי, "התגוננות מפני מתחזים" )10 דקות(
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17 14 וחתיך  יפיופיה 

מהלך ההפעלה

שלב א: מליאה, "סכנות ההתחזות"
המנחה יקרין למשתתפים את הסרטון "יפיופה 14 וחתיך 17"  	 	❖

למנחה: תקציר הסרטון    

וגבר  צעירה  נערה  המתכתבים  חברתית.  ברשת  רומנטית  התכתבות  מדמה  הסרטון   
לקשר  )רצון  הנערה  של  החולשה  נקודות  את  מנצל  הגבר   .17 לבן  המתחזה  מבוגר 

רומנטי, צורך להפגין עצמאות, תחושת בגרות ועוד( וקובע אתה פגישה מסוכנת.

הערה: בגדיה של השחקנית המדמה את הנערה — "יפיופה 14", אינם עולים בקנה אחד עם    	❖
דרישות הצניעות ההלכתיות. מומלץ לצפות ולהחליט על התאמת הסרטון לתלמידיכם.

שאלות לדיון:
מה מניע את ויקטור להתחזות "לחתיך 17"?   .1

מה מניע את יפיופה לבחור בשם זה? האם גם היא מתחזה?   .2
האם, לדעתכם, מדובר במקרה יוצא דופן?    .3

האם אתם מכירים מקרים דומים? שתפו את המליאה.   .4

שלב ב: מליאה, "סיבות להתחזות"
המנחה ירשום על הלוח מניעים שונים להתחזות ברשת, יסביר כל אחד מן המניעים, ויבקש    	❖

מן המשתתפים להציג מקרים שונים של התחזות לכל אחת מן הקטגוריות.
משחק  •

שיפור סטטוס  •
שיפור מידת האטרקטיביות  •

פתולוגיה ובעיות זהות  •
כוונות זדון  •
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דוגמת לוח

מה משותף לכל מקרי ההתחזות?   .5
גזילת  "סתם"  או  רצח  מיני,  ניצול  כגון:  קיצוניים  לגרום למקרים  עלולה  התחזות ברשת    .6

זהות לצורך שעשוע או רווחים אישיים שונים.

שאלות לדיון:
האם מתחזים שאינם מקצועיים )ללא כוונות זדון מובהקות( גם הם מסוכנים?   .1

מה בין שיפור הסטאטוס לבין שיפור מידת האטרקטיביות?   .2
של  "חותמו  שנאמר  האמת  דרך  וביניהם  הקב"ה,  של  בדרכיו  לדבוק  מצווה  יהודי  אדם    .3
הקב"ה אמת" )שבת נ"ה א'(. האם, לדעתכם, העמדת פנים ברשת ואמירה שגילכם שונה 

מן הגיל האמיתי מהווה דבר שקר?
למנחה: לקריאה ולהעשרה בהיבטים הלכתיים של נושא האמת — במאמר "מעלת האמת"   

http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=1627 :של הרב אליעזר מלמד באתר
מי מועד להפוך למתחזה?   .4

האם כל אחד מאיתנו יכול להפוך למתחזה?   .5
מה הופך את רשת האינטרנט למקום מועד להתחזות?   .6

מהי, לדעתכם, קבוצת המתחזים הגדולה ביותר?   .7
האם כל התחזות היא שלילית?   .8

שיפור משחק
הסטאטוס

שיפור מידת 
האטרקטיביות

פתולוגיה 
ובעיות זהות

כוונת זדון
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למנחה: הגדרות
התחזות לשם משחק — לצורך שעשוע, העברת זמן וגלישה באתרים תחת שם בדוי.  		 ❖

)פתיחת זהות בדויה/כפולה בפייסבוק, פתיחת זהות בשם של חבר או מורה(
וכדומה  יותר  יפה  יותר,  הצגת ה"אני" כבוגר   — התחזות לצורך שיפור הסטאטוס  		 ❖

)זיוף הגיל לצורך פתיחת דף  לצורך גלישה באתרים אסורים או לצורך מציאת חן 
פייסבוק, הצגת תחומי עניין מומצאים כדי למשוך עוד חברים(.

התחזות לשם שיפור מידת האטרקטיביות — הצגת ה"אני" כבוגר יותר, יפה יותר,  		 ❖

חשוב יותר או מפורסם בהתאם למה שימצא חן בעיני אחרים )סוכן דוגמניות, מנחה 
תכנית טלוויזיה, המצאת סיפור חיים או קורות חיים לצורך השגת חברים/עבודה(.

פתולוגיה ובעיות זהות — אנשים שעושים זאת כל הזמן, בכל פורום, בכל הזדמנות  		 ❖
תוך סיכון לחשיפה. מונעים על ידי קושי פתולוגי של זהות מדומיינת ובלבלול בין מה 

שאני רוצה להיות לבין המציאות.
כוונות זדון — מתחזים מקצועיים לצורך ניצול )ניצול מיני של ילדים נערות, נערים  		 ❖

ונשים, ניצול כספי )הימורים, רכישות פיקטיביות( טרור אישי ועוד(

שלב ג: קבוצתי, התגוננות מפני מתחזים
המנחה יחלק את המשתתפים לקבוצות בנות ארבעה־חמישה משתתפים וייתן להם דף  	 	❖

משימה קבוצתי "זהירות מתחזים" )נספח 1(
לאחר דיון קבוצתי קצר על השאלה הראשונה, המנחה יקרין בפני המשתתפים את כתבת  	 	❖

טלוויזיה העוסקת בתוכנת שליטה של ההורים על תוכן שיחות צ'אט

למנחה: תקציר הסרטון  
הכתבה  מגישי  של  המוצא  נקודת  ברשת.  הבריונות  נושא  על  כוללנית  מצב  סקירת   
מבוססת על פערי מידע של המבוגרים, אשר אינם מודעים לסכנות הטמונות ברשת, 

ועל מציאות של "נרמול הבריונות" ברשת כמצב רגיל ומובן מאליו.
בסרט מוצגים מקרי אלימות קשים.   

בסוף הכתבה מוצעת למבוגרים תוכנת ניטור לשימושם של הורים או מבוגרים אחראים.   
המלצה: הסרטון ארוך, מומלץ לבחור את החלק הרלוונטי לפעילות.  
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נספח 1

זהירות מתחזים!!!

דף משימה קבוצתי

שאלות לדיון:
האם לדעתכם ניתן להתגונן מפני מתחזים? כיצד? )הציעו רעיונות מעשיים(   .1

מה אתם, כבני נוער, יכולים לתרום לקידום המודעות לנזקים הנגרמים בגלל התחזות?   .2
לאחר הצפייה בכתבת מבט בנושא בריונות:

מה דעתכם על שיטה זו להגן עליכם?   .3
האם דרך זו נחוצה, או האם אתם מסוגלים להגן על עצמכם?   •

חורשי  מפני מתחזים מסוכנים  להתגונן  ניתן  רעיונות באמצעותם  העלו מספר   •
רעה. 

הכינו תכנית פרסום לשיווק הרעיונות שעלו בקבוצה. )שיר, פלייר, דף פייסבוק,   •
סרטון, שלטי חוצות ועוד(.

רצוי לאפשר פעילות קבוצתית מול עמדות מחשב מקוונות.  •

את דוגמנית? מגניב! אני חשפן. אני גם נהג סירות מרוץ. איזה מזל את?


