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 זיק, עו"ד רחל ארידור הרשקוביץ-ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, רן בר

 

 ההקדמה: אכן, מדובר בשאלת מדיניות שיש מקום לחשוב על פתרונות לגבי    א. 

הקלות שבה ניתן קל בה ראש. מאפשרת שנהבעיה שעליה מצביעה הצעת החוק אינה 

פוגעניים העובדה שילדים בגילאים צעירים נחשפים לתכנים לצד לאתרי פורנו,  לגשת

מהווה  על תפיסות המיניות שלהם ועל יחסם לבני מגדרים אחרים, המשפיעיםאלה 

 .ביותר אתגר מדיניות חשוב ומשמעותי

לא ממילא  נסובה סביב הטענה כי אם ,בנוגע להצעת החוק יקורת שהושמעהחלק מהב

דבר. אם ילד  הרי שאין צורך לעשותלחסום את האינטרנט באופן הרמטי,  ניתן

אינטליגנטי ומתוחכם יוכל לעקוף את החסימות, ממילא אין צורך לדאוג למרבית 

עקיפת לפיה הילדים, שאינם מתוחכמים, אלא הם סתם ילדים. אכן, התפיסה 

הידיים מהאינטרנט באופן מוחלט, ולפיכך יש להסיר את כנולוגיה אינה אפשרית טה

גישה מיושנת, שלא לומר ב אך מדוברפיינה את אנשי הטכנולוגיה עד לפני כחמש שנים. א

חסרת אחריות. ההבנה שבאינטרנט יש רעות חולות אמיתיות, שהשפעתן החברתית 

לגבי דיס  חלים גםנכונה יותר. הדברים  היאופתרונות,  הגבלות ודורשתומזיקה,  מסוכנת

אינפורמציה, ביטויי שנאה ושיימינג ציבורי, הסתה לאלימות ולטרור, השפעה על רעיונות 

 ועל בחירות, קיטוב חברתי ופוליטי ומערות הדהוד, וגם לגבי חשיפה לתכני פורנוגרפיה.

פתחות בתפיסה לגבי הצורך ההת מצביעים עלפורנוגרפיה, ה הממצאים מבחינת נושא

בחקיקה ומידת הנחיצות של חקיקה כזאת. בארצות הברית, למשל, ניסיונות שנעשו 

בסוף שנות התשעים לחייב הסרת תכנים פוגעניים לילדים מן הרשת נתפסו כבלתי 

, שאסר על Communication Decency Act of 1998ביהמ"ש העליון פסק כי  חוקתיים:

ם לקטינים, אלא אם נעשה שימוש באמצעי גישה ייים פוגענהעברה מודעת של מסר

המונעים גישת קטינים כמו למשל דרישת כרטיס אשראי, פוגע בזכות החוקתית לחופש 

 Child Online Protection Act (COPA)-(. כן נפסק שה Reno v. ACLU (1997)ביטוי )



 

 

of 1998יע אמצעי הגנה , שחייב מפיץ מסחרי של תכנים פוגעניים לקטינים להטמ

המונעים גישת קטינים לאתר, פוגע במידה העולה על הנדרש בזכות החוקתית לחופש 

 ביטוי. 

 Communication Decency Actל  230( תוקן סעיף 2018לעומת זאת, באפריל האחרון )

והעניק חסינות לספקי שירות אינטרנט מפני תביעות בגין הפרת  1996, אשר נחקק בשנת 

מעתה ניתן להגיש תביעה אזרחית )לצד תביעה פלילית( נגד ספק שירות לשון הרע, ו

שביודעין או ברשלנות מאפשר העברת תוכן פורנוגרפי אסור )זנות, פדופיליה, ניצול( ראו 

- (Fight Online Sex Trafficking Act  ו ;the Stop Online Sex Trafficking Act  .) 

בעוד שהגישה הרגולטורית משתנה, הולך ומתברר שחסימה טכנולוגית הופכת לקשה 

לתפוס פורעי חוק יש ראשית, שיותר ויותר. לפיכך, הגישה ההולכת ומתקבלת היא 

ולהאשים אותם בעולם האמיתי, ושנית, למנוע שירותים )כמו סליקה או שירותי 

 חסון( ממי שמפר את הכללים.א

 

 חלק ראשון: עקרונות כלליים    ב. 

 תפסת מרובה לא תפסת          . 1 

ללא כל קשר לעניין ההיתכנות הטכנולוגית, וברמה החוקתית בלבד, אם הכוונה היא 

ם בשם הצעת החוק וכפי כפי שמוצג באופן מסויור חשיפה של קטינים לפורנוגרפיה )לאס

יש הרי ש, (דברי ההסבר ובדיונים סביב הצעת החוק בוועדות הכנסתשבעיקר הוצג ב

 לצמצם את ההגדרות לסוגיה זו בלבד.

לפעמים נראה שעם ההסדר בא גם התיאבון. ראינו זאת בחוק להסרת תכנים )המכונה 

"חוק הפייסבוק"( שנולד בכדי להתמודד עם תכני הסתה לטרור, אבל משהורחב והורחב 

 –יליות שבחוק העונשין, ולכלל האתרים, ערוכים ושאינם ערוכים לכלל העבירות הפל –

תה גם סיבת קבורתו, יחשש אמיתי מפני פגיעת יתר בזכות לחופש ביטוי. זו הי נוצר

 ובצדק, על ידי ראש הממשלה.

מתמודדים עם סוגיות של גישת טוב עשה ח"כ זוהר שהחליט לנתק בין הדרך שבה 

יניות שבהם מתמודדים עם הסתה גזענית או קטינים לפורנוגרפיה לבין כלי מד

 לאומנית שעשויה לעורר סוגיות של ביטוי פוליטי.

https://www.congress.gov/115/plaws/publ164/PLAW-115publ164.pdf


 

 

טוב עשו המחוקקים גם שהסירו מעל השולחן אמצעי אכיפה דרקוניים דוגמת התקנת 

תוכנות סינון בכפיה או כברירת מחדל, ודוגמת ניתוק הגישה לאינטרנט במקרה של אי 

 להתקין תוכנת סינון או להתעלם מכך.  –הודעה מה המנוי מבקש לעשות 

 קיימת אפשרות טכנולוגית סבירה להחיל את ההסדר המוצע          . 2

אמנם, תפקידם של חברי הכנסת לעסוק בערכים, אבל חלק משמעותי מתפקידם הוא 

להיכנס לעובי הקורה ככל שמדובר בהסדרים ספציפיים ובכלי מדיניות. חקיקת הסדרים 

ימות טכנולוגית הופכת את החוקים לפארסה וגורמת לפגיעה בעיקרון שאין להם יש

שלטון החוק. השיח עם אנשי הטכנולוגיה הוא לפיכך חשוב ביותר. אין הכוונה לכך 

שחברי הכנסת צריכים להפוך להיות מומחי טכנולוגיה, אבל חובה עליהם ללמוד 

 חים בעלי ידע מספק.עקרונות בסיסיים בנוגע לעולם הדיגיטלי, וכן להיוועץ במומ

הידע הטכנולוגי הנדרש כאן נוגע לשתי סוגיות חשובות. האחת היא היכולת הטכנית 

יה היא יכולתן של תוכנות הסינון לעשות כן ילחסום את הגישה לתכנים בעייתיים, והשנ

באופן אפקטיבי ובצורה שלא תיצור צנזורת יתר על תכנים. שתי שאלות אלה עמדו 

דמים ובמוקד חוות הדעת של איגוד האינטרנט ורן בר זיק שנשלחו במוקד הדיונים הקו

 אל הוועדה לפני מספר שבועות, ולכן לא נאריך בהן. 

קת תכנים מכונות המסוגלות לאתר בצורה מדויעם זאת, נעיר שאין עדיין בנמצא 

פוליטיים כמו ביטוי מסית, שההקשר שלהם הוא זה שהופך אותם פעמים רבות מתכנים 

ם וחשובים לשיח ולתכנים בעייתיים. לפי הידוע לנו כיום, שנים ארוכות יחלפו מוצדקי

 בטרם ניתן יהיה לעשות כן באופן יעיל. 

לכן, החשיבה על האפקטיביות הטכנולוגית של ההצעה צריכה להתייחס הן לעצם הרצון 

בחסימה והן להגדרת התכנים שייחסמו. זוהי הסיבה שבעטיה הצענו, למעלה, לצמצם 

 ד את ההגדרה ולא רק את השימוש בסינון כשלעצמו. מא

 הגנה על הזכות לפרטיות, מלכת זכויות האדם בעולם הדיגיטלי          . 3

אין ספק שדרך המלך היא שהורים יתקינו תוכנות סינון כאשר ילדיהם בגיל רלבנטי. 

בחור הדחיפה ההתנהגותית שנדרשת להורים ל -  Nudge-האחריות על תהליך היידוע, ה

בתוכנות סינון, צריכה להיות דרך ספקי האינטרנט, בהודעות באותיות קידוש לבנה, 

בדף נחיתה שאליהם יגיעו אם לא יגיבו להצעה להתקין ובגיבוי אזהרות מהבהבות או 

תוכנות סינון, ובפיקוח שלטוני על איכות תוכנות הסינון. חובה לוודא, עם זאת, 

ולא באמצעות סינון רשתי, שלא נוצרות רשימות שההתקנה נעשית במכשירי קצה 



 

 

שחורות מצומצמות יתר על המידה ושהמדינה אינה הופכת להיות אח גדול המשגיח על 

מה שאזרחיה עושים בצנעת חייהם. הצעת החוק במתכונתה המתוקנת נראית סבירה 

 בהקשר זה. אכן, בידי ספקיות האינטרנט תיווצר רשימה של מי שבחרו או שלא בחרו

ערכי לרשימת להתקין תוכנת סינון, ואולם מדובר בקבוצה רחבה, שאינה שווה באופן חד 

צרכני הפורנו. הסיבה לסירוב להתקין סינון יכולה להיות נוחות שימוש, חוסר רצון 

ה ערכית לפיה התמודדות חינוכית יכולה להיעשות רלהתעסק בתוכנות נוספות, אמי

 בדרכים אחרות ועוד. 

, עם זאת, ובאופן כללי, לפקח על אפשרות של דליפה אפשרית של מאגרים חשוב ביותר

מחברות סינון התכנים בישראל, ואולם עניין זה אינו נוגע רק  באחתאלה, כמו זו שארעה 

 למקרה שלפנינו.  

  "וגמרנו זבנג"תרון אחד שיכסה הכל, אין פתרון של אין פ.  4

העובדה שאף פתרון לא יוכל להתמודד לבדו עם התופעה של חשיפת קטינים לפורנוגרפיה 

 נובעת ממספר סיבות. 

ראשית, לא ניתן לראות בכלל ציבור הקטינים ציבור אחד. יש צורך לחלק אותו לפי 

. הן 16קבוצות גיל. לא הרי התמודדות עם ילדים בני שמונה כהתמודדות עם נערים בני 

בחינת רמת התחכום הטכנולוגי, הן מבחינת הנכונות לשקר וחוסר הפחד לעקוף מ

 חסימות והן מבחינת הצרכים והנזק הפסיכולוגי מן החשיפה. 

שנית, דפוסי השימוש בעולם הדיגיטלי, ובתוכם החשיפה לפורנוגרפיה, אינם אחידים. לא 

לטפורמות שיש להן הרי גלישה באתרים באינטרנט, כהרי כניסה לרשתות חברתיות ולפ

ה תנאי שימוש בהעלאת תוכן )ולרוב העלאת פורנוגרפיה היא אסורה(, כהרי חשיפ

ידיים מוצפנים כמו ווטסאפ. כל אחת מן הדרכים לפורנוגרפיה דרך רשתות מסרים מ

 דורשת התמודדות שונה ברמה הטכנולוגית וברמה המהותית. 

תמקד רק בכלי מדיניות מסוג אחד. שלישית, תופעה חברתית כה מורכבת אינה יכולה לה

ברי, שההתמודדות הראשונית צריכה להיות אחריות הורית ותהליכי חינוך. אבל, 

התפיסה שכל התהליך צריך להתחיל ולהסתיים בחינוך ובשינוי התנהגות, והורים 

צריכים לדאוג לילדים שלהם, מתבררת כתפיסה מיתממת במקרה הטוב. הורים נבוכים 

המיושנת עומדים בהרבה הקשרים חסרי אונים מול השפע חסר  ומערכת החינוך

צב בפני הילדים. דפוס ההורות הישראלי, שמעניק לילדים מידה גדולה של האחריות שני

עצמאות ביחס למקביליהם בעולם, מחריף את העניין. הלקחים מניסויים מתחום 

יה להעצים אנשים באמצעות מתן כלים כמו יהכלכלה ההתנהגותית מלמדים שהציפ

http://www.bhol.co.il/news/78734


 

 

ה בפרטיות שלהם, או חובה לבטא הסכמה לפגיע TORתוכנות סינון, שימוש בתוכנות 

מתנפצת על קרקע העצלות, האדישות וחוסר ההבנה של הציבור והופכת מהר מאד 

למכבסה עבור חברות מסחריות שממשיכות הלאה למוקד הרווח הבא. לכן, התמודדות 

עם ההקשרים ההתנהגותיים של העולם הדיגיטלי צריכה להיעשות תוך שילוב של כלי 

ות דיגיטלית והסברה, במקביל לחקיקה עונשית ובכלים מדיניות, שבראשם חינוך, אוריינ

 רגולטוריים מידתיים נוספים.

ט לחוק 4לכן, גם אם ההצעה שלפנינו, המבטאת את חידוד ההסדר הקיים כיום בסעיף 

 הבזק, היא סבירה, לבטח היא אינה מספיקה. 

ים יש לחשוב על כיוונים נוספים, שחלקם השקעה בקמפיינים פרסומיים, הענקת כל

להורים להגברת האוריינות הדיגיטלית שלהם, בחירה גמישה יותר בתוך תוכנות הסינון 

עצמן, ליווי טכני בעת התקנת תוכנות הסינון, הצעה בנקודות קצה של מכירת מכשירים 

סלולריים וכרטיסי סים להתקין תוכנות סינון, שליחת עלוני הסברה דרך בתי הספר בעת 

 קבעו ועוד.  הרשמה ובזמנים נוספים שיי

 מדיניות מבוססת נתונים . 5

אחת השאלות המטרידות בהקשר של התמודדות עם פורנוגרפיה היא השאלה מדוע 

המודעות הציבורית לכך כה נמוכה ומהם החסמים הגורמים לקושי ל"הביא את הפרה 

 אל השוקת" ולממש התקנת תוכנות סינון. 

 הספרות מלמדת כי מדובר בשלוש נקודות השקה. 

ראשית, עצם המודעות להתקנת התוכנות, שנית, הליך ההתקנה עצמו, ושלישית, 

 הגמישות של התוכנה כך שלא תכביד מידי ותגרום להסרה שלה לאחר זמן קצר. 

נתונים התנהגותיים באשר לכל אחת מנקודות אלה חסרים היום בדיון הציבורי, ויש 

התערבות. למשל, ייתכן כי צורך לאסוף אותם כדי להבין את המקומות המתאימים ל

לבדוק שהצליח  –השקעה כספית בשיחות טלפון דווקא למי שהסכים והתקין תוכנה 

להתקין אותה עד הסוף, היא פתרון יעיל יותר מאשר שיחות טלפון לוודא שאנשים 

מודעים לכך שכדאי להתקין תוכנה. עוד ייתכן, שהצעת בחירה גמישה יותר של מאפייני 

קנו, מה מבחינת תוכן יחסמו ובאיזה עוצמה, לאיזה פרק זמן ועוד( סינון )היכן יות

ופעולה להגדרת תקן של תוכנות סינון באמצעות קביעת שיעורי טעות וכלים למדידה 

שלהם, וכן בקרה מצד המדינה ומצד ספקיות האינטרנט על איכות התוכנות, תהיה יעילה 

 יותר.



 

 

( ומה שהיא Nudge–)למשל תיאוריית הגם שימוש בתיאוריות התנהגותיות של רגולציה 

 יכולה  ללמד אותנו על הינעים התנהגותיים של צרכנים, חסרות בתוך הדיון. 

 

 יצירת מנגנון של וידוא גיל  -חלק שני: ההסדר המוצע     ג. 

 –ההצעה שלנו מבקשת כבר כעת להניח אפשרות נוספת, אחת מני כמה, מלבד סינון 

נחיתה ראשוני  ףפורנוגרפי באופן מסחרי, לכלול ד פקים תוכןוהיא, חיוב של אתרים המס

נקי מתוכן פורנוגרפי בעצמו ובו חלונית בולטת ומשמעותית המזכירה למשתמש כי 

 מדובר בתוכן פורנוגרפי וכן את הסכנות שיש בצריכתו על ידי קטינים. 

מפיקה ו 2015הצעה זו מבוססת בצורה מקלה יותר על הסדר הקיים באוסטרליה משנת 

 . 2019לקחים גם מהסדר שאמור להיכנס לתוקפו באנגליה בתחילת 

 

 ההסדר המוצע:

)ג( לחוק התקשורת, -()א(1ט )4: בהתאם להגדרה בסעיף סעיף הגדרת פורנוגרפיה    א. 

כך שתכלול רק הצגת יחסי מין שיש בהם אלימות, התעללות, ביזוי, השפלה או ניצול; 

אדם הנחזה לקטין; הצגת אדם או איבר מאיבריו כחפץ  הצגת יחסי מין עם קטין או עם

זמין לשימוש מיני; והכל כשאין בתוכן המוצג ערך אמנותי, מדעי, חדשותי, חינוכי או 

 הסברתי המצדיק, בנסיבות העניין, את הצגתו.

: על אתרים שלפחות שליש מן התוכן שהם מציעים כולל פורנוגרפיה תחולת החוק    ב. 

 ומר באמצעות דרישת תשלום או פרסומת.למטרת רווח, כל

בכל אתר פורנוגרפי הפועל למטרת רווח, תופיע, מיד עם הכניסה לאתר, בדף      ג. 

ידוא גיל המשתמש וכן אזהרה כי ושאינו כולל תוכן פורנוגרפי, חלונית הכוללת בקשה לו

ולש כי מדובר בתוכן פורנוגרפי שיש לו השלכות שליליות על קטינים. באם לא יסמן הג

  קרא והבין את העניין, יוחזר לאתר שממנו הגיע. 

ההסדר לא יחול על רשתות חברתיות או פלטפורמות המציעות אפשרות להעלות     ד. 

תוכן רק בכפוף לתנאי שימוש, או מנועי חיפוש, אבל אלה יוכלו להידרש להסיר קישורים 

ה כאמור הכולל חלונית לאתרים כמצויין למעלה, אם יימצא שאינם כוללים דף הנחית

 מידע ווידוא גיל.



 

 

אתר פורנוגרפי המיועד בין השאר לשימוש משתמשים ישראלים בישראל,  סנקציה:   ה. 

 יוסמך הרגולטור: –שלא יציע דף הנחיתה כאמור הכולל חלונית מידע ווידוא גיל 

עי להורות לספקי שירותי פרסום באינטרנט, כגון מפעילי רשתות חברתיות ומנו   · 

 חיפוש להפסיק הצגת פרסומות באתר;

לדרוש מספקי שירותי תשלום אינטרנטיים ומחברות אשראי לא לספק שירות    · 

 סליקה;

לדרוש מספקי שירות ומחברות סלולר לחסום כניסה בהתאם לכלים הקיימים    · 

 בחוק חסימת אתרים. 

  

 יתרונות ההצעה:

 ישימות טכנית.    . 1

 לונית יהוו רשת ביטחון עבור קטינים שהוריהם לא התקינו סינון. דף הנחיתה והח   . 2

לא יהיו שאלות של טעויות סינון וכן לא יהיו רשימות שחורות אצל ספקיות     . 3

 האינטרנט לגבי כלל הרגלי הגלישה.

הואיל והסדר דומה קיים באוסטרליה, בריטניה ובמדינות נוספות, יצרף את ישראל     . 4

בינלאומי של מדינות שונות ולפיכך יצור סטנדרט למלחמה בחשיפת לחלק ממהלך 

 קטינים לפורנוגרפיה.

( הגולשים 12-8לתפיסתנו, יש להבחין בין שתי קבוצות גיל. ילדים קטנים )בגילאי     . 5

בעצמם ברשת ועשויים להיכנס, אף ללא כוונה למשל לאחר הקשת שאילתת חיפוש 

בלתי הולמים. כלומר, מדובר באמצעי שמיועד  תמימה למראה, לאתר המכיל תכנים

 .אזהרה מתאימה ת אקראי ויהווה עבור ילדים כאלהלקבוצת הגיל הזאת, ימנע גליש

לתפיסתנו, , אשר עשויים לשקר למערכת. 12הקבוצה האחרת היא בני נוער מעל גיל 

קטינים, אינה נכונה. גם משום  -של כלל קבוצות הגיל של קטינים כ הראיה האחודה

שדפוסי ההתנהגות שונים מאד, וגם משום שהנזק מחשיפה לתכנים אלה שונה בין שתי 

קבוצות הגיל. החלוקה לפי קבוצות גיל מקובלת גם ברגולציית התקשורת המסורתית 

שהותקנו  2002-קים, תשס"גונמצאת למשל בתקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזי



 

 

יש להניח כי בני נוער גם מסוגלים בצורה קלה יותר מכוח חוק סיווג וסימון משדרים. 

 למצוא דרכים לעקוף חסימה של תוכנות סינון.

. השימוש במנגנוני אימות גיל מוכר בהקשר של מכירה של טובין או שירותים מוגבלי 6

נשענים על מאגרי מידע לרבות כרטיסי גיל באינטרנט. הקושי הוא שמנגנונים אלה 

אשראי, דרכונים, רישיונות נהיגה ומספרי טלפונים ניידים באמצעות צדדים שלישיים. 

בבריטניה, הוצע לקבוע קווים מנחים למנגנוני אימות גיל )בהינתן העובדה שמנגנוני 

אימות גיל הם טכנולוגיה מתפתחת לא מוצע ליצור רשימה סגורה( כאשר העיקרון 

המנחה הוא שמנגנון אימות גיל נועד לאשר את גילו של המשתמש ולא את הזיהוי שלו. 

כלומר הבעיה בבריטניה היא שטרם נמצאה דרך לאמת גיל משתמש ללא חשיפת זהותו, 

לכן  משלוח תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי או תשלום בפייפאל. אין כרגע דרך כזו.

ת בכך וללמוד אחר כך מהלקחים שיפיקו. אנו בעת הזאת מוטב להניח לבריטים להתנסו

מתקשים לראות כרגע כיצד יוכלו הרשויות האמונות על פרטיות, שמירת מידע ובטחון 

 סייבר בישראל להסכים לכך שחברות צד ג יחזיקו מידע פרטי מסוג זה. 

אזהרה גרפית וויזואלית ומילולית היא אמצעי מקובל למניעת שימוש במוצרים  7.

ומחקרים רבים שעסקו בתחום מניעת עישון תומכים בכך. זו למעשה הסיבה  מסוכנים,

שלפיה כלי המדיניות העיקריים בנוגע להתמודדות עם עישון על ידי קטינים הם כלים 

כאלה המופיעים על חפיסות הסיגריות ועל פרסומות. אכן, קיים גם איסור על מכירת 

איסור זה אינו יוצר פגיעה כה חמורה  סיגריות או מוצרים אלכוהוליים לקטינים, אולם

 בפרטיות של אחרים )בגירים( כפי שעשוי ליצור הסדר של אימות גיל בעולם הדיגיטלי.

 

 חסרונות ההצעה:   

קושי בפיקוח על אתרים הנמצאים מחוץ לישראל )הפתרון: ללכת בדיוק לפי       . 1

היו חייבים וחלונית שי הקבוע בחוק חסימת אתרים, וממילא כאן מדובר על דף נחיתה

ישראלים. כאמור, מדינות שונות דורשות זאת היום   IPלהיות רק עבור משתמשי

 והחברות המספקות פורנו מתיישרות לפי זה(.

תידרש מערכת של הגשת תלונות וכן יצירת מערכת ניטור עצמאית על ידי משרד       . 2

ספקיות האינטרנט, ובכל  התקשורת כרגולטור )הפתרון: מוטב שהמדינה תפקח ולא

 מקרה פשוט יותר מאשר פיקוח על איכות תוכנות סינון(.

פגיעה בפרטיות כתוצאה מזליגה של מידע או פרטים בתהליך וידוא הגיל )כרגע       . 3

 ממילא לא מבקשים שום פרטים מזהים, אלא רק סימון בתיבת סימון(.


