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 2016-הנדון: תזכיר חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט התשע"ו

רשתותהחברתיותהיאראויה,והצורךלהתמודדעםתוכןפוגעניבאףשהתכליתשתזכירהחוקמשקף
 הדרךהמשתקפתמהואצורךאמיתי–בשלהמאפייניםהמיוחדיםשלהן ,תזכירהחוקאינהראויה,

הבאים:מןהטעמים,בהכללה,וזאת

 .1 בהיבטתזכיר הן המקוון, במרחב ביטוי לחופש בזכות מידתית ובלתי קשה פגיעה פוגע החוק
 המהותיוהןבהיבטהפרוצדורלי.

בתזכ .2 המוצע ההסדר אבל לטרור הסתה של ספורים במקרים יטפל ישראלוחשייר אזרחי את ף
לסכנתצנזורהמטעםהמדינהבמקריםשל"סתם"התנגדותלמעשיםשלטונייםכאלהואחרים.

 מציעהסדריםבלתיישימיםשנזקםיעלהעלתועלתם.התזכיר .3

 עייתימולידידותיה.החוקיוצרבעייתסמכותשיפוטשתעמידאתמדינתישראלבמצבבתזכיר .4

חוותהדעתהמפורטתמצורפתבזה.
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 התסכול מובן אך הדרך אינה מתאימההקדמה קצרה:  .1

ביסו העומד החוקהתסכול תזכיר לגמריד גודלמובן בסדר מהפיכה היא הדיגיטלית המהפיכה .

היסטורי,שיתרונותיהברורים:כלמידעיכוללהגיעאלינובקלות,ללאצנזורהוללאתיווךשלמישהו

מטרות מימוש לצורך חברתיות ולהתארגנויות חדש מסוג ציבורי לשיח מוביל הדבר "מלמעלה".

:הולךומתברריםגםחסרונות.למשלנפלאות.אבל,במקביל,

  אלגוריתמים ידי על מופעלות אלאהרשתותהחברתיות "אובייקטיביים" מטיםאתשצףשאינם

לפיצרכיםשלחברותהענק.המידע

  לא הביטוי חופש וגבולות המשחק כללי ידי על נקבעים אלא המדינה ידי מסחריותעל  חברות

תתנאיהארץותושביהואתהמורכבויותשלהסכסוך.,שאינןתמידמבינותאבינלאומיות

 "קללהביעדיעות.מתבררשיצרלבהאדםרעמנעוריו,אבלעודיותרכאשרהואפועלמול"מכונה

פוגעניות,גזעניותושונאותזריםולשתףהלאהדיעותמרושעות,שנאהורועשכתבואחרים.

וגם,ריםאלהבצורההמתאימהלמדינהדמוקרטיתעםזאת,הצעתהחוקדנןאיננהמתמודדתעםאתג

לאבצורהאפקטיבית.

 

 הצעת החוק פוגעת בזכות לחופש ביטוי, המוכרת כזכות חוקתית במדינת ישראל  .2

 

למרות .א שלנו, המשפטית בשיטה המוכרות החוקתיות הזכויות מן היאאחת ביטוי לחופש הזכות

הצעתהחוקכרבפסיקתבתיהמשפטמימיםימימה.שאיננהמעוגנתבאופןמפורשבחוקיסוד.כךהו

 מידתיתבזכותלחופשביטוי בכךשהיאיוצרתמערךצנזורהחסרתקדים.פוגעתבצורהקשהובלתי

 לאמת, להתאבדותהזכות מרשם אינן בכלל אדם וזכויות מוגבלת בלתי זכות איננה הביטוי חופש

 ביטוי לחופש בזכות הפגיעה קלות ואולם, בתילאומית. את וגם החוקתית התיאוריה את הובילה

על מאוחרת ענישה באמצעות רק שניתן, ככל לביטוי, הזכות את להגביל שיש בכך לתמוך המשפט

 אמירתהביטויולאבאמצעותצנזורה.

מגישיהצעתהחוקמודעיםלחששהכבדמפניפגיעהבחופשהביטוי.לכןהםמציעיםבדבריההסבר .ב

תנאים" שני התנאילקבוע התוכן: להסרת צו ליתן המשפט בית יוסמך בהתקיימם מצטבריםשרק

שהמשךהפרסוםמהווה-שפרסוםהתוכןמהווהמעשהשהואעבירהפלילית;התנאיהשני-הראשון

סיכוןממשילביטחונושלאדם,לביטחוןהציבוראולביטחוןהמדינה".



 

 

הםאחיזת .ג ההסבר שדברי הרי הראשון, לתנאי באשר סעיף "2עיניים. קובע החוק ביתלתזכיר

רשאילענייניםמנהלייםמשפט כישוכנעאםסרתתוכן...הלצו...ליתן מהווההפרסום האמור תוכן

מעשהשהואעבירהפלילית" סמכותמבקשתלהקנותלביתמשפטמנהליאתהלמעשההצעתהחוק.

יןהנדרשיםבהליךפלילי?אםביתמשפטלקבועשנעברהעבירהפלילית!הכיצד?ללאראיותוסדריד

מנהלייכוללהכריזעלמעשהמסוייםכעלמעשהפלילי,ואףלקבועשישלדברהשלכות)כגוןצנזורהעל

ביטוי(,מדועבכללישצורךבסדרהדיןהפלילי?הבהניקחכלמעשהלאראויאלביתהמשפטהמנהלי

 עבירהפלילית!ונאפשרלו"להשתכנע"כימדוברבמעשהשהוא

ביתמשפטמנהליתזכירלפיה .ד , ולאביתמשפטהעוסקבענייניםפליליים, יוסמךלתתצולהסרת,

תוכןאם"פרסוםהתוכןמהווהמעשהשהואעבירהפלילית".הכיצדיכולביתמשפטמנהלי,שאיןלו

במעמדצדעמיםאפילולפלקבוע,שסדריהדיןשלודומיםלאלהשלבג"ץ,כפיפותלסדרידיןפליליים,

וללאראיותהנדרשותבמשפטפלילי ,אחד, מסוים תוכן אתמהווהכי נזכיר אם די פלילית? עבירה

הדיוניםהארוכיםשניהלוערכאותשונותבשאלותשלהגדרתעבירותביטוישונות)כגוןהסתהלגזענות

לאלימות הסתה ולא1או חוקי לא הגיוני, לא כי להבין בנקל ונוכל משפט( לבית להעניק חוקתי,

וזאתללאכלעמידהברמתההוכחהלענייניםמנהלייםסמכותלהכריעמהנחשבעבירהפליליתומהלא

 הנדרשתבמשפטפלילי.

 .ה תזכירהחוקלמעשהמסמיךאתביתהמשפטלתתצו קישוריםאלמידעלהסירלהסירמידעאו

נסביר:בשוםשלבנמצאברשתהאינטרנט.ושו שלא נקבע מפורשות שהוא מידע בלתי חוקי כשלעצמ

ככזה. הפרסום על יכריז המשפט שבית או חוקי בלי להיות יהפוך הפרסום כי מהתזכיר עולה לא

משוםש מקוםהואראשית, מכל הפרסוםמהווהעבירהפלילית, גםאםלדעתביתהמשפטהמנהלי

א הרשיע פליליים בעניינים העוסק משפט שבית פרסום בדיאיננו מפרסמו .ןת פרסוםשנית, גם

שמפרסמוהועמדלדיןפליליואףהורשע,אינובהכרחהופךלפרסוםשאינומוגןעודעלבסיסהזכות

 לחופשביטוי.

כברהיוםמעניקיםבתימשפטצוויםלאתריאינטרנט,רשתותחברתיותומנועיחיפושעודנוסיף: .ו

איסור חוק לפי אסור מידע שהוא מידע חוקיםלהסיר לפי או הפרטיות, הגנת חוק לפי הרע, לשון

הפסיקההקיימתבישראל,פלילייםשונים)מתוכנותזדוניותועדפדופיליהוהסתהלגזענות(.אבל,גם

היווהכברנקבעבהליךמסודרש,עסקהבפרסוםשגוילחלוטיןש2שחייבהמנועיחיפושלהסירקישורים

ע המהווה בפרסום כלומר הרע, מובהקת.לשון לענייניםוולה משפט שבית היא והבחירה הואיל

למעשה פרסוםמסוייםמהווהעבירהפלילית, כי כמפורטבהמשך, ללאהליךפלילי מנהלייםיחליט,

                                                            

.אלבהנ'מדינתישראל  2831/95ע"פלהזכירכאןאתענייןדומהשדי1 
2
 )מחוזית"א(השופטתאביגילכהן.'סבירנ'ברנויואח44711-11-14ע"אראולמשל 


https://law.co.il/media/computer-law/ami_savir1.pdf


 

 

מנועיחיפושמפעיליאתריאינטרנטומהחוקשלפנינומבקשלהסמיךאתבתיהמשפטלדרושמתזכיר

 .כזהקיאוקישוריםלמידעחולהסירמידעחוקי

הבנהאחרת,לפיהעצםקביעתושלביתהמשפטהמנהליכיהפרסוםנחזהלהיותעבירהפליליתוכי .ז

היאהבנהבעייתיתאףיותר.–הואעלוללסכןאינטרסיםציבוריים,הופכתאתהפרסוםלבלתיחוקי

 פקודתהעיתונותהמנדטוריתתתבטלסוףסוף, שבו ההבנהשבתיובעידןשבומתחילהלחלחלבעידן

איסורפרסוםמטעמיםמדוייקיםהמנוייםבחוק המשפטעושיםשימושיתרבסמכותםלהעניקצווי

מןהדלת-יבואתזכירהחוקויעניקאפשרותלצנזרמידעבהיקפיםרחביםהרבהיותרבתיהמשפט,

 האחורית.

לולהכל"בתזכירהתפיסהלפיהכדאי"לכבמה מיועדת לטפל הצעת החוק? באשרלתנאיהשני: .ח

מדובר נכונה. איננה ולטרור( לאלימות וגםהסתה גםשנאה רשת, ביריונות  גם פרטיות, )גם החוק

בסוגיםשוניםשלעבריינות,ברמותסיכוןשונותשלהתממשותמעשיםכתוצאהמןהביטויים,בקהלי

יןעירובביןסוגיםאלהשליעדשוניםובאיזוניםשוניםביןאינטרסים.גםבחוקהפלילי"המסורתי"א

עבירות.איןסיבהלעשותזאתכאן.גםבהתבטאויותהתקשורתיותשלמנסחיהחוק,הםעסקובעיקר

העירובשלמגווןרחבמידישלתכליותעם–כפישנעירמאוחריותרבענייןההסתהלאלימותולטרור.

בזכותלביטוי.יוצרפגיעהכפולה–פרוצדורהונוסחאותאיזוןמקלותמידי

דרךהמלךבמשטרדמוקרטיאיננההסרתתכניםאלאהעמדהלדיןעלביטוייםשהםאסוריםלפי .ט

 כזאת הצמדה יוצרת איננה החוק הצעת הפלילי. הסרת–החוק לבין פלילי, אישום כתב הגשת בין

ותהתביעההתכנים.בדבריההסברנכתבבמפורשכיהכוונההיא"הוספתכלינוסףבהתמודדותרשוי

ישעםפרסומיםהמהוויםעבירהושישבהםסיכוןכאמור,שיעמודלצדהכליהפלילי)ולאכחלופהלו(".

גםעםתכניםשמישאחראילהםאיננובאמצעותהלדעתמנסחיההצעהניתןיהיהלהתמודדלהניחכי

 אישום כתב נגדו להגיש ניתן שבו במקום –נמצא ישראל. לגבולות מחוץ לבעיהכלומר מעבר

ישראלריטריטו-האקסטרא הצעתהחוקיוצרתסיכוןשלממשעבוראזרחי ,אליתשבהנדוןבהמשך,

להגיש מסיבותשונותניתן שאיננואזרחאךכן גםמי זאתםנגדואולי גםאםמשוםש,כתבאישום.

 ראויה, ום נגד הגיש כתב אישרק למקרים שבהם לא ניתן ל מוגבלמכל מקום נוסחה אינו מטרתה

 .(פרסוםהאחראילאפילונגדאו)עצמוהמפרסם 

 .י ללא לתובע משטרתי לדרוש הסרת תכנים מרשת האינטרנט למעשה  תזכיר החוק מאפשרבכך,

גם נגד אזרח ישראלי הנמצא  חקירה פלילית ובהגשת כתב אישוםלפתוח, לפחות במקביל, בחובה

.בתחומי מדינת ישראל בכלל, בהצעת החוק לשיורי ולא לחלופי, כך יש להפוך את ההסדר שאם

ודוק:הכוונהאיננהשלאניתןלהסירשיחול אך ורק כשאין אפשרות להגיש כתב אישום נגד המפרסם. 

ש אתמוצדקלעתיםתוכן אלאשישלהצמיד במהירות, אישוםדרישתלהסירו ההסרהלהגשתכתב

 .ולראותבהחלקמהליךפליליולאמהליךמנהלי





 

 

האי .יא החוקתינוסחת במשפט המקובלת האיזון מנוסחת חורגת החוק בהצעת המבוטאת זון

הישראליבמקריםשלצנזורהעלביטויוהתנגשותביןהזכותלחופשביטוילביןאינטרסיםציבוריים,

רק מידע לצנזר ניתן כי העם" "קול בעניין הדין בפסק נקבע דנא מקדמא עוד שיהיו. ככל חשובים

בהתקייםוודאותקר להצעתהחוקובהלפגיעהחמורהבאינטרסציבורי. ההסבר כדברי מטרת,אם,

כ ואם פלילית, ענישה ולא עתידי סיכון מניעת היא בהחוק שנכתב היאפי "הכוונה ההסבר דברי

בסעיף,לאברורההקביעהלפרסומיםשהסיכוןהנשקףמהםאינוסיכוןעקיףותאורטי,סיכוןבעלמא"

לסכןבאופןסירמידעכאשרנראהלביתהמשפטשישבהמשךפרסוםהתוכןכדי"כיניתןלהלתזכיר2

ו אינטרסיםציבוריים, המקובלתבמשפטהישראליממשי" לאנבחרהנוסחתהאיזון מדוברלמעשה.

המרחב פני על המשתרעת מאד רחבה בצורה ישראל, במדינת היום הקיים החוקתי האיזון בשינוי

סחתהאיזוןשלסיכוןממשיהיאנוסחההקיימתבחוקהטרורהחדש,אבלאםאמנם,נוהדיגיטליכולו.

ולאלהרחיב יש,כפישנציעבהמשך,להצמידאתהגדרתהתוכןהפוגענילזושלחוקהטרור, כךהוא,

 אתנוסחתהקשרבדבבדעםהרחבתהגדרתהביטוי.כךנוצרתפגיעהכפולהוקשה.



3פיםסעי .יב )ד( החוקלתת צו הסרה במעמד צד אחדשריםלביתהמשפטמאפלתזכיר)ב(, כלומר, .

ללא מסוייםהואעבירהפלילית, שביטוי משפטבטיעון יאפשרבעתידלרשויותהאכיפהלפנותלבתי

שאכןמדוברבכזאת,וכןשהביטוימסכןאתבטחוןהציבור)ענייןרחבברמההנדרשתבפליליםהוכחה

סויימיםלהיתפסלמשלביחסלאנשיםהמתנגדיםנחרצותלשלטוןולאברורהעלוללמשלבמקריםמ

–ולהסיראתההתבטאויותהאלהמרשתהאינטרנט,ובדומהלבעייתיותשבמעצריםמנהליים(מסויים

העוסקיםבאפשרותלהשתמשבמידע5-6-7סעיפיםבעייתיותזומתגברתלאור.והכלבמעמדצדאחד

ל–ואםהמידעהחסויהתגלה,חסוי שנוצרהואמנגנוןמנגנוןהדרושמביתהמשפטלאלהתחשבבו.

 מאדשגםבהיבטהפרוצדורלימעוררחששמשמעותילפגיעהבזכותלחופשהביטוי.מעורפלורחב



לחוקהעונשין(באמצעותרשתהאינטרנטהיא144כדאילהעירכיהעמדהלדיןבשלהסתה)סעיף .יג

) מבוכה וניכרת בישראל, נדיר פעםהליך מידי נכונה. אכיפה למדיניות ביחס בורות( לומר שלא

החברתית, ברשת פרסומים בעקבות משטרה חקירות על דיווחים התקשורת באמצעי מתפרסמים

שבוודאיאינםעוליםכדיעבירתהסתה,ומאידך,כאשרהוגשוכתביאישום,הענישהאיננהמשמעותית,

ביומי בעניין עבאדין. שעולהמעניין נעשהשימושבסעיפיםדומיםמתוךהפקודהלמניעתטרור3כפי

אבלגםשםמדוברבענישהברףהנמוך.כלעודהמדינהלאמיצתהאתיכולתהלטפלבפרסומישנאה

 מבחינת והן לדין העמדה של ברורה מדיניות יצירת מבחינת הן הפלילית, בדרך פסיקהוהסתה גוף

קוםלהרחיבאתסמכויותיהגםלכיווןהמשפטהמנהלי.איןשוםמהמסוגללהתמודדעםהעניין,

                                                            

 .מדינתישראלנ'ביומי44790-12-14ת"פ3



 

 

 .יד להעיר כדאי גם כי להטיל אינטרנטצנזורהניסיונות ואתרי חיפוש מנועי חברתיות, רשתות על

עלולדיון2012-2011בעבר,אםכיממניעיםאחרים.כך,בשניםאינםחדשיםוהתרחשוכבר–אחרים

 שביציבורי חוקאמריקניות הצעות שתי האחת ברשת: בפיראטיות להילחם  Stop Online–קשו

Piracy Act (SOPA)-היוהשניProtect IP Act (PIPA).כנגדכבדיהמשקלאחדמטיעוניהנגד

צנזורהשלתוכןעלידיחברותפרטיות.ואףשמטרתהאמצעיםתאפשרנההצעותחוקאלוהיהכיהן

שמירהעלזכויותהקנייןהרוחנישלבעליהן,מרגעשנפתח–הדרקונייםשקבועיםבחוקהינהלגיטימית

 כזו וצנזורה הסכר לנצלהלרעהלצרכיםאחריםלרבותפגיעהממשיתבחופש-תתאפשר יהיה ניתן

ספק ידי על תוכן מהסרת כתוצאה אף להתרחש עלולה הביטוי בחופש הפגיעה לכך, מעבר הביטוי.

ועהארוכהשלבתיהמשפטבקביעהמהותוכןהמפרזכותךלהיותהזרוהשירותאומפעילהאתרשיהפ

 4יוצרים.

האמריקני,אבלגםשםאיןסמכות Patriot Actאמנם,לכאורה,המקבילההמתאימהכאןהיאה .טו

בווירג'יניהמשנת אחדשלביתהמשפטהמחוזי ולמעטפסקדין 2011הסרתתוכן הורשעאדם, שבו

 ,החוקלאשימשלענייניםהדומיםלתזכירשלפנינו.5דרתובחוקב"סיועחומרילארגוןטרור"כהג

ובהתאם .טז האיסורהפליליחלעלה'מפרסם', כיבכלהנוגעלסעיפיההסתהשבחוקהעונשין, עודנציין

יכולים34להגדרהשבסעיף "באופןשאנשיםבמקוםציבורי המפרסםהואמישמפיץתוכן כדשלהחוק,

מקוםשהו בכל אולראותו... הזמינהלציבור, בדרך באמצעותמחשב טלוויזיה... בשידורי להפיצו או א,

נראהשהגדרהזומאפשרתבאופןעקרוניאתהטלתהשלהאחריותלהציעולציבורבאמצעותמחשב ."

לרשת בהעלאתהתוכן רשתהנוטליםחלקפעיל הסתהגםעלמתווכי דברי הפליליתעלהפצתםשל

 בעריכתו. או המשפטיתהאינטרנט האפשרות את לבחון מנהלית, לצנזורה פונים בטרם היה, מוטב

להטילאחריותפליליתעלמתווךרשתלדיןפליליבעבירותשלהסתהלגזענות,לאלימותאולטרור.

בדומהלהשלכותהאפשריותשנדונובזמנושל.חששמפנימדרוןחלקלקהצעתהחוקיוצרת,בנוסף, .יז

SOPAהחוקים PIPAו הואשבהמשךאה, מוזכרבפורשבתזכיר, גםאםאיננו , אתרםחששכאן

,אינטרנטאורשתחברתיתשלאיסירופרסוםהמסיתלטרוראולאיצייתולצוביתמשפטלהסירתוכן

בנוסףלאפשרותלהרשיעןבבזיוןביתהמשפט.6יחויבובאחריותעקיפהאותורמתלמעשההטרורהם

                                                            

cKinnon, We’re losing control of our digital privacy, CNN (Jan. 22, 2012), Rebecca Ma4 

surveillance/-government-sopa-http://edition.cnn.com/2012/01/26/opinion/mackinnon;Ian Moskovitz, 
SOPA and the Battle Between Piracy and Privacy, The Quad (Dec. 5, 2011), 

http://buquad.com/2011/12/05/sopa. 
 United States of America v. Emerson Winfield Begolly Criminal No 1:11 CR 3265
 ,Ian Moskovitz, SOPA and the Battle Between Piracy and Privacy, The Quad (Dec. 5, 2011)6

http://buquad.com/2011/12/05/sopa/.

http://edition.cnn.com/2012/01/26/opinion/mackinnon-sopa-government-surveillance/
http://buquad.com/2011/12/05/sopa/


 

 

 יח. גםלהעירכי מנסחיההצעהטורחיםלהדגיששמדוברבסמכותשתיוחד"רקלמקריםבהםכדאי

איןזההמשךהפרסוםעלוללהביאלסיכוןממשילאינטרסיםהמוגניםהאמורים".אםכךהואהדבר,

אם מצדאחר, הרחב. הפרוצדורלי הצעתהחוקלאמתיישבעםהוראותהחוקהרחבותועםהמנגנון

,פוליטייםלהשיג,משוםשתעסוקבמקריםחריגיםשבחריגיםבלבדתטפלבמהשמבקשיםמנסחיהה

 זוהי,במידהרבה,אחיזתעיניהציבור.

 

 היעדר סמכות שיפוט והתנגשות עם חוקי מדינות אחרות .3

" .א כי נכתב החוק לתזכיר ההסבר גבולותבדברי חוצה מאמץ הוא אלה תופעות למיגור המאמץ

תמשפטשונות..נדרשלהעציםאתהיכולתלשתףפעולהעםהמצריךשיתוףפעולהביןממשלותושיטו

פוךאתלעשותאתההיפךהגמור:לה,מבקשהתזכירמדינותשונותלצורךהסרתתכניםאלו".בפועל

מדינההראשונהמביןהמדינותהמתוקנותהפוגעתכךבחופשהביטויהמקוון,ועושהכןמדינתישראלל

ודוק:כלעודהמפרסם.ללאשוםשיתוףפעולהעםמדינותאחרותטריטוריאליותבוטהו-התוךאקסטר

טריטוריאליותאךממילאאיןצורךבהסדר-אוהאחראילפרסוםהואישראלי,איןבעיהשלאקסטרה

 שבתזכירהחוק!

 

ראשית,נעירכיהיהמקוםבתזכירחוקהעוסקבענייןכהרגיש,להביאדוגמאותלדרךשבהמדינות .ב

אחרו בכדינאורות לא כאלה. לפתרונות השוואתית חקיקה להציג וכמובן הבעיה, עם מתמודדות ת

מסקירתומאירתהעינייםשלד"רירוןאונגרמןהמחלקההמשפטיתשלהתזכיראינוכוללאתאלה.

 קיימיםבצורהמצומצמתביותרולאבכדי.הכנסתעולהכיצוויםלהסרתתכניםעלידירשויותמדינה



החצה .ג אקטסרעת בעיית הפלטפורמות עבור יוצרת טלוטרי-אוק העניין, לצורך קשה. טוריאליות

לביצוע לחוקההאמריקנית, הראשון המוגנתתחתהתיקון מפרסםקריאה, אזרחאמריקני מצבשבו

מעשהטרורכנגדישראלי.במקרהכזה,דורשהמחוקקהישראלי,לאחרשתתקבלהצעתהחוק,כירשת

,למשלפייסבוק ותפגעכחברהמסחריתהיושבתבארצותהבריתוכפופהלחוקיה, תסיראתהפרסום,

 האזרחהאמריקאי. החוקתיתשל בינלאומייםלמנועבזכותו חיפוש דורשממנועי הוא יתרהמזאת,

 מאזרחיארצותהבריתאחרים,להגיעאלהמידע.



 .ד טוויטר( פייסבוק, )גוגל, הגדולות האינטרנט חברות לגבי הברית,בעיקר בארצות שמקוםמשכנן

 US Communications Decency Act (CDA) ofל230התנגשותביןתזכירהחוקלביןסעיףמתעוררת

מאחריות1996 להעברתתוכן, בלבד ותקשורתהמשמשכצינור מחשב ספקשירותי פוטר זה סעיף .

והמפ הפוגעני התוכן על הודעה קיבל לא עוד כל לפחות המפורסם, החברהר.לתוכן ארגון אכן,



 

 

כיבארצותהבריתהאזרחית"שורתהדין"טעןבהליךמשפטיהמתנהלבימיםאלהנגדחברתפייסבוק

והיאאףעושה,אלגוריתםשלפייסבוקמאפשרלהלנתראתכלהתוכןהמועלהלפלטפורמההעובדהשה

הופכתאותהלחברה–שימושבאלגוריתםזהלהפקתרווחכלכליבאמצעותהתאמתפרסומותאישיות

צ בלבדשאיננה תוכן להעברת אחראיתינור ולפיכך , ה. המשפטואולם, בבית הוכרעה טרם סוגיה

 .7,והסיכוישתוכרעבצורהשתחריגאותהאינוגדולהאמריקני



אפשרלטעוןכמובןכיישראלתקנוסאתהמשרדהמקומישלחברהבינלאומית,אבלכדאילהבין .ה

מישלהרשתותכדילעמודעלהבעייתיותשתיווצר:חברהבינלאומיתתצטרךלשאתאתטבעןהבינלאו

במדינהמפירהאתזכותוהחוקתיתשלמשתמשבעונשבישראל,אםתסירמידעשבעצםהסרתוהיא

אחרת.מעברלהיבטהנורמטיבי,הרישהחששכאןהואפרקטיולאמופרךכללועיקר:השוקהישראלי

 החברותהבינלאומיותוהןעשויותלהחליטשלאלהעניקשירותיםלאזרחיישראל.איננו"מדגדג"את



להגישכתביאישוםנגדמישמפרסםפוסטיםהעשוייםלסכןאתבטחוןכברהיוםניתןנוסףעלכך, .ו

שהריגםאםהואנמצאבחו"להרישאפשרלראותבפרסוםעבירתהכנה,המדינהאובטחוןהאזרחים

,ועוסקתבמעשההכנהלעבורעבירהשנעשומחוץלשטחישראל(לחוקהעונשין2א)7כמשמעהבסעיף

 ישראל. שטח בתוך להיעשות אמורה הייתה מקצתה או כולה שהעבירה בהסתהובלבד מדובר אם

אם להתערב. לנו מה שממילא הרי אחרת, במדינה לישראל( קשור )שאינו אחר אדם לסכן העשויה

אומישקשורלישראלהיאאיוםעלרכושם,חייםובטחוניםשלאזרחיישראלביטוישהשלכתומדוברב

 שניתן ככל ומוטב קיים, זה נתיב ממילא בעולם( יהודים ב)כגון לבעייהולהשתמש להיכנס במקום

.טריטוריאלית-ההאקסטר

 

  וישימה בעולם דיגיטלי הצעת החוק איננה פרקטית .4

רשתהאינטרנט.הניסיוןמלמדכיתכניםשניתןלגבםצובעולםדיגיטליקשהמאדלהסירתכניםמ .א

הוהסרה למרחב חזרה דרכם את מאד מהר ושיתופיםוימוצאים מסך צילומי באמצעות רטואלי

 אחר משתמש שם תחת ושוב שוב פרסומו את תמנע לא התוכן מחיקת אואחרים. אמצעי בכל

םאושאינים,מוצפניםמנוטרםושאיניםמנוטרתתקשורתזמינהאובאתראינטרנטאחר,בפלטפורמ

הניסיוןלגביצנזורהמוכיחבצורהברורהכיפעמיםשהסרתתוכןמסוייםיוצרתתשומתלב.יםמוצפנ

 ציבוריתרבהיותראליו.
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להקיםאתראינטרנטשאינוניתןלהורדהיםשיתופייםהמאפשריםזאת,מבלילהזכירפרוטוקול .ב

עלמחשבי והואמאוחסן הואיל יעילותהחוקבמניעתההסתהמוטלתבספק.מכךכתוצאהםרבים.

יתרהמזאת,דווקאהדרישהכיתינתןהסכמהבכתבשלהיועץהמשפטילממשלהלעצםפתיחתההליך

תיצורעיכובשבעולםדיגיטלייאפשרלמיליוניצפיותאועותקיםשלהתוכןלהתפזרבמרחבהדיגיטלי.

תןלאסדראתהרשתכלל,וישלראותבהמערבפרועלאמאוסדר.אלא,יודגש:הכוונהאיננהשלאני

 שישמחיריםלאסדרה,וצריךלהיותמודעיםאליהםהיטב.



 

תוכל .ג לא היא החוק, הצעת תעבור אם המקרים,גם מרשת,ברוב מוחלט באופן תכנים למחוק

האם בלבד. ישראל אזרחי מעיני בפשטות, תתבצע, התכנים הסרת נוכלהאינטרנט. שלא העובדה

לראותאתההסתה,משמעותהשההסתהלאתתקיים?התשלוםהדמוקרטישלפגיעהבחופשהביטוי

בייחוד,אםלמעשההכוונההיאלמנועאפשרותלתכנןישולם,אךהמטרהשלמניעתהסתהלאתושג.

זרוקאבניםפיגועיםבאזרחיםישראלים.בתורדוגמא:נניחשתושבהשטחיםמפרסםפוסטהקוראל

 עלמתנחלים.במהתועילמחיקתהפוסטמעיני...ישראלים?

יהיו .ד הגבוהה, הדיגיטלית האוריינות בעלי במידע. השוויון אי גדל שבמקריםכאלה לזכור גם יש

 בעלינגישותלמידעויוכלולמצואאתהתוכןשהוסר,בעודשמשתמשיםאחריםלאיוכלולגשתאליו.

 

 הצעות לתיקון:  .5

 בדומהילהעניקאתהסמכותלאלביתהמשפטלענייש ניםמנהלייםאלאלביתהמשפטהמחוזי,

 .יםמנהלייםמעצרהסדריםהנוגעיםלל

 הסעיף,העוסק)ב(לחוקהמאבקבטרור24ישלהצמידאתההגדרהשלפרסוםטעוןהסרהלסעיף.

אב יש העניין שבנסיבות שבח/אהדה/תמיכה או טרור למעשה ישירה שיביאקריאה ממשית פשרות

מאשרההצעהשבתזכיר.בצורהטובהיותרומהודקתיותר,מוגדרלעשייתמעשהטרור

 וישלהגבילאתתחולתתןלהגישכתבאישוםישלאפשראתתחולתהחוקרקבמקריםשבהםלאני

יל,ישחולעלאזרחיישראלאועלמישניתןלהבאהלישראללצורךהעמדהלדין.במקביהחוקכךשלא

מיוחדת דחיפות שיש שיירשמו, מנימוקים שוכנע, המשפט בית אם יחול החוק שבו מסלול לאפשר

)ב(לחוקהטרור24בהסרתהמידע.ואולם,במקריםאלהישלהחליףאתנוסחתהאיזוןהמצויהבסעיף

בנוסחשלוודאותקרובהלעשייתמעשהטרור.



 

 

 ולהחליפם5-6-7םשיירשמו.ישלבטלאתסעיפיםישלאפשרדיוניםבמעמדצדאחדרקמנימוקי

 בהסדרמידתייותרבנוגעלשימושבראיותחסויות.

 להסירתוכןלפנישנקבע)להבדילמרשתחברתית(בכלמקרהאיןלאפשרמתןצולמנועחיפוש

 וכןעברעבירהפליליתלפיחוקימדינתישראל.תבהליךפלילימסודרכימפרסם




