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 בפייסבוק וסרטונים תמונות פרסוםאודות  לדעת שכדאי דברים 10

 

 "ברשת לטוב מתקוונים ,לאתיקה מתקוונים" מיזם  ,אבני אברום רותם ועדית

 

 ובפייסבוק בפרט, לגיטימי ומובן. כולנו עושים זאת. הצורך לשתף תמונות במדיה החברתית בכלל,

   .בזמן אמתשידורים  -liveסרטוני ואנו משתפים תמונות בודדות, אלבומי תמונות, סרטונים 

ויגבירו את האפקטיביות עצימו מקדו, ישי, חברתי וטכנולוגי יםבהבט מומלץ לשים לב למספר נקודות

   . וסרטונים תמונותפרסום המסר האישי בשל 

 

בשירות הפייסבוק ניתן לאחסן תמונות, אך שימו לב ששירות  :וסרטונים תמונות של האחסון ושמיר .1

בשירותים לשמור אלבומי תמונות אישיים עדיף  .צרכי פרסום ושיתוף עם אחריםלה נועד במקור ז

שמירה  בפייסבוק אינו מבטיח התמונות חסוןא. אחסון תמונות ברשתל המותאמים במיוחד ייעודיים

  אישיה ןהגישה לחשבו תשנחסמכ למשל,  .שתמנע שימוש בהן על ידי אחרים על איכותן ולא על אבטחה

 גם למאגר התמונות. אוטומטי נחסמת הגישהבאופן מסיבות שונות, 

 

אינה ערובה לשליטה לפייסבוק או סרטון תמונה  עלאתה: ועלושה והסרטונים שליטה על התמונות .2

נאי השירות תשכאחרים, משתמשי פייסבוק גם בידי  םינמצא םהבפייסבוק  םשהמהרגע . יהםעל

לא  , גם אם פורמאליתבגבולות הפייסבוק, משלהם סטיםקלצרף אליהם טו שתףלמתירים להם 

שאתם לא מזדהים  ופרשנות מקור למסרעשויה להוות  ,םשהעליתתמונה תמימה מכאן שמחוצה לו. 

 .ולהתחרט כךאתו, שעשוי אף לפגוע במוניטין שלכם, ואינכם יכולים להתנגד ל

 

, ובמרבית המקרים בפייסבוק מוגבלת מונות המאוחסנותהתאיכות  :וצפייה בהן איכות התמונות .3

שלשמו  נושא הצילום /לכן יש להתמקד במסר .בעצם העלאה לשירות זהבאופן אוטומטי נפגמת 

ולעתים את ל התמונה, משנה באופן אוטומטי את גוד פייסבוק . ופחות באיכות התמונה מפורסמת,

 ממוצעת מגודל תמונה מפורסמת בפועל בפייסבוק, קטןהתמונה של  (מספר בייטים)דל גו. עיצובה

 כמו גם שינוי ממדיםדחיסה,  כך היא עוברתשם ל .האישיים הקיימים כיוםהמצולמת באמצעים 

 -אורך/רוחב מירביים ב, 2016 -נכון ללמשל,  .ללא שליטתכםובכך האיכות נפגמת , (מספר פיקסלים)

timeline – 470 אם   .ההרבדים של התמונה המקורית גדולים בממהללא התחשבות אם  פיקסלים

 העלאהבמקום  -ל ואיכות מלאיםודבגהנכם מעונינים שחבריכם במדיה יהנו מאיכות התמונה 

בו אתם מאחסנים תמונות שלכם ברשת, פרטי ייעודי ( למקום קישור -)לינק פרסמו הפניהלפייסבוק, 

 .מקורייםהבאיכות ממדים ובבשירות בטוח ו

לכל תמונה על  (מדיהמ)במסגרת מגבלות איכות התמונה ו טביתיצפייה מ יםפייסבוק מאפשרשירותי 

יש הבדל, לעתים גדול, בין התמונה הממוזערת יחסית המופיעה בדף  רביםבמקרים עליה.  קהלידי הק

כם, יופיעו כבר חשובים ליש לשים לב שהפרטים המרכזיים ה. המלאה, לבין תצוגת התמונה האישי

, אלא אם מצא בה קודם לכן גדלתההעל התמונה לשם  יקלאל תצפו שכל אחד יק. בתמונה הממוזערת

 .עניין מיוחד

 

http://ianethics.com/
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ובטקסט  יוכל לצפות בתמונההמשתמשים  יבורמבין צמי  לבחורניתן  לכל תמונה  :הצופים יבורצ .4

סוג שימו לב ש  .רק אני* חברים מסויימים, * כלל החברים, * ציבורי, * : (אם נוסף) לווה אליהנה

גם לזכור שיש  תמיד.  חשופות לכל הציבור תמונות מסוימות, כגון תמונת הפרופיל ותמונת הנושא הן

באופנים  לכלל הציבור א תזלוגלהתמונה און הסרטון אין הבטחה שאם הגבלת את קהל הצופים, 

 ., שכן זליגה כזו עלולה להתרחש מידי חבר שהורשה לצפות בהשונים

 

 בשוגג, שלך עשוי להשפיע או אף לפגוע באחריםתמונה או סרטון פרסום : יות מפרסוםוהשלכות לא צפ .5

ת על ההשלכות להפעיל שיקול דע לשם כך ישיש וניתן להקטין את הסיכוי לכך. . כל כוונה מצדךללא 

את  המשקפותתמונות כמו גם זרים לחלוטין,  ,פיעים אנשים נוספיםומ ובשעשויות לצמוח מפרסום 

תמונות של מקומות או ארועים מכרים או זרים, כולל , של בני משפחהתמונות , מערכות יחסים עצמך,

מפרסם בקיר שלך את/ה  אילו תמונות מומלץ להפעיל שיקול דעת  ,תמונות פרסום לפני  .בכל הקשר

דעת דומה יש להפעיל יקול ש .שיתוףבבציר הזמן שלהם או  פהסוהבאמצעות שנעשה , אצל אחריםאו 

 תמונה של אחר. או מפיץ גם כשאת/ה משתף

 נםיש המופיעים בתמונותיך ללא הסכמתם.  (זיהוי מי מצולם) אחרים מתיוגגם יש להימנע  מכאן,

, ועליך לכבד בפרטיות שלהםפגיעה כבכל הקשר ברשת הציבורית,  םמרואים בעצם פרסוהאנשים 

ה עומד לפרסם /אתשע אישי בפרטי התמונה דיאולי מוכמן מ - היטב בדוקלו שים לביש ל בנוסף,. זאת

   .א לאורצישין שאינך מעונ ,בפומבי

 

הגבילו את כמות  כךשם ל ., ודאי בחברים שלכםהתחשבו בקוראים :, ממוקד ומוגבלפרסום מסביר .6

השימוש בפייסבוק מאפשר פרסום נם אמ .הרשומות )פוסטים בפייסבוק( שאתם מפרסמיםותדירות 

אפשרות כה אך אין טעם לנצל  ,, במספר פעמים ללא הגבלהתמונות אף מאותושל עשרות  םאלבומי

להפעיל סינון  מומלץ ברשומה )פוסט( יחיד, הגדלת האפקטיביות וההשפעה של הפרסוםשם . לרחבה

קהל יעד  /, שעשוי לעניין את החבריםוייחודי אישיבעלות מסר  תמונות 1-3 מושכל בו תיבחרנה רק 

, ודאי כאלה עם מסר דומה, נמוכה ממילא, ו/או מופעים האפקטיביות של מספר גדול של תמונות. אחר

   ופוגמת בכוונת הפרסום.

, ולשם בדוא"לאו אף  תפרטיבהודעה פרסום אישי אמצעות בקהל ייעודי ורלוונטי תמיד אפשר לשתף 

 ,מצומצם בחרנקהל לארוע  אלבוםלשתף ניתן  של,מל לכלל החברים/ הציבור.  פרסםלכך אין צורך 

 , ללא קשר למספר התמונות.הפניה-בלינק

 

שמבטא  סרטוןגם בשיקול האם לפרסם או להעלות  ובהט המלצה דומה : סרטון )ווידאו או אנימציה( .7

סר. מספר הנו קריטי לאפקטיביות המ וןאורך סרטת. יתן להביע בתמונה סטטישלא נ מסר דינמי

 .שניות עד דקה הוא אורך סביר, באורך גדול יותר, קחו בחשבון שרק מעטים יטרחו לראות עד הסוף

 שבגללה בחרתם לפרסמו.  תופיע בו, זו ות המרכזית/הסצנה רקשכך,  הסרטון ערוך אתלמומלץ למקד ו

 לעיקר בזמן קצר. גיעותוהסברים רחבים, ו , הכוללות קרדיטיםבהקדמות מעיטוה

שיתוף . הכוונה בגם בפייסבוק ורציפים שידורים חייםלאחרונה גדלה מגמה של  – liveפייסבוק 

צופים,  האפקטיביות ומספר הגברת ל המצלמה קולטת. העוקבים שלכם בזמן אמת בכל מה שחברים ו

כרו ז חי, מועד מדויק והתוכן הצפוי.-לשדר שידור , את הכוונההפייסבוקכדאי לידע מראש בקיר 

רגישים ומודעים יו ה .או לצנזר לעדכן ,לערוך שלא ניתןנשים וארועים אשסרטון בזמן אמת מתעד 

   .גם זכויות יוצרים (הופעות בדרך כלל) , ובהקשרים רביםבו לפרטיות המצולמים
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 בכיתוב מסביר או סרטון תמונהכל מומלץ ללוות  ,פרסוםבלשם העצמת המסר : טקסט מבהיר הקשר .8

 .המקוםו ההקשרכמו רלוונטיים המסר ופרטי מידע ת כוונהמידע הויזואלי,  הסבר עלהכולל , ממוקדו

 ואף להגיב.  תעודד את הצופים לצפות  ,שמלווה או בקולו/בכתב  כותרת או הודעה קצרה

 

על זכות היוצרים הקפידו . פרסום תמונה וסרטוןרים בולטת במיוחד בסוגית זכות יוצ :יוצריםזכויות  .9

פריטים או כל השל  יוקול ויזואלי הטכסטואלי,מקור המידע ו/או מקוריות, והסרטון,  של התמונה

 .הנחיות נוספותו למדיניות פייסבוק הרשמית בענייןיה כאן בהמשך הפנראו . ושאים המוצגיםנה

 

 

 :תמצאו ,2016אוקטובר  15 -נכון ל ,)עברית(  מרכז העזרה של פייסבוקב .10

את   -ראו תמונה מצורפת -בפייסבוק "עזרהחפש בשדה ")אחרת, חפשו ב

 .הסעיף הספציפי(

 "פרטים טכניים ועוד – "העלאת תמונות פרופיל ותמונות אחרות 

 פרטים טכניים ועוד, כולל ווידאו חי – העלאה וצפייה בסרטונים. 

 כולל שאלות ותשובות בתחום מטעם  -  אודות זכות יוצרים  בפייסבוק

 חפשן גוגל מידע עדכני תחת מילות המפתח בניתן למצוא הרחבה ל. פייסבוק

 גם לגבי סרטון.כך . "זכויות יוצרים תמונות בפייסבוק"

  של פייסבוק  שמנגנון העלאת התמונות על גודל תמונה 2016 -קונקרטי למידע

 :כמו גוגל תחת מילות מפתחחפשן תמצאו ב מטפל ושומר,משנה, 

Facebook image size 2016"". 
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