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לכבוד 
כבוד ראש הממשלה
מר בנימין נתניהו


הנדון :הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט ,התשע"ז –
( 2016מ)1104-
אניכותבתאליךבעקבותהפרסומיםאודותהתלבטותךבנוגעלהצעתהחוקהמכונה"חוק
הפייסבוק" .ברצוני לברך אותך על כך שעצרת את הצעת החוק מלעלות לקריאה שניה
ושלישית,משוםשהבנתכי פגיעתהבחופש הביטויוהדיבור – רחבהיתרעלהמידהויש
צורךבדיוןנוסףבעניינה. 
הצעתהחוקמשקפתגרעיןשלאמת.מוצדקלהתמודדעםתוכןפוגעני,בעיקרכזההמסית
לטרור ואלימות ,ברשתות החברתיות .אבל ,הצעת החוק התנפחה לממדים כמעט
מפלצתיים,רחוקיםמן הרציונליםשבגללםהוגשהלכתחילה ,והיאמשקפת פגיעה רחבה
מאד והסדר ברמת חודרנות שאינו קיים באף מדינה אחרת בעולם ,כולל ,למשל ,גרמניה
אשרהסדירהלאחרונהאתהסוגיהבחקיקה. 
עלפידבריההסברהמקורייםלחוקהרציונליםלחוקהיו :
טיפולבעיקרבהסתהלטרורולאלימות(נזכירכיאתהחלקהאריבדבריההסבר

תפסהרציונלשל"אינתיפדתהסכינים"ו"טרורההשראה") .
מצדמישלאניתןלאתראותובארץאבלמשפיעעלמישחשופיםלתכניםשהוא

יוצרבישראלאובשטחים 
בלוח זמנים קצר מתוך הבנת המהירות שבה מתרחשת הפצת תכנים בעולם

דיגיטלי .
לעומתזאתהצעתהחוקהנוכחית :


הרחיבהאתתחולתהלכללהעבירותהמנויותבחוקהעונשין,מגניבהועדהעלבת
עובדציבור,משוחדועדאיסורלקרואלמרדמיסים. 



הרחיבהאתתחולתהמעברלרשתותחברתיות -לכלאתראינטרנטכוללאתרים
שיש בהםממילא"עריכה",ביןבארץביןבחו"ל ,ובכללזהאתריעיתונות,ובכך
הפכהאתעצמהל"פקודתהעיתונותהמנדטורית"הדיגיטלית. 



הרחיבהאתתחולתהגםביחסלמפרסמיתוכןשניתןבקלותלהגיעאליהםהיות
שהםאזרחיםישראליםמזוהיםונמצאיםבארץ,ולארקלמפרסמיתוכןהנמצאים
בחו"לורקמפנישלאניתןלהגיעאליהםולפתוחנגדםבחקירהישצורךלהסיראת
התוכן שפרסמו .בכך היא יוצרת חשש לפגיעה בחופש הביטוי דווקא של אזרחי
ישראל. 



יצרה הבטחה מסורבלת שלפיה היועץ המשפטי לממשלה יצטרך לאשר הגשת
בקשותלהסרתתוכן–הליךשלבטחייקחזמןולמעשהמעקרמתוכןאתהרציונל
שלצורךלפעולבמהירותכדילהתמודדעםוויראליותשלהפצתתכניםברשת. 

דווקאבשלפרישתההרחבהמידי,הצעתהחוק :


יוצרת איזון החוקתי של "אפשרות ממשית" להתקיימות עבירה שאינו מתאים
לצנזורהעלביטוי 



מציגה פרוצדורה בעייתית לאפשרות לקבל צווים במעמד צד אחד ותוך שימוש
בראיותחסויותולאקבילות 



מציעה הסדרים בלתי ישימים ,שעיקרם שתוכן פוגעני יוסר רק מעיני משתמשי
האינטרנט בישראל ולפיכך לא באמת ימנע הסתה לאלימות ולטרור נגד אזרחים
ישראליים 



יוצרת בעיית סמכות שיפוט ,אשר בין השאר תעמיד את מדינת ישראל במצב
בעייתימולידידותיה.(למשל,אםיוצאצולהסרתתוכןמה"וושינגטוןפוסט",דבר
שהואאפשרילפיהחוק)...

לפיכך ,אני קוראת לך לתמוך בהצעת החוק אך פשוט להחזיר אותה לממדיה המקוריים
והמוצדקים,ולאלאפשרלהעביראותהבצורתההרחבהוהפוגענית.התיקוניםהנדרשים
לכךאינםגדוליםאךהשפעתםתהיהחיובית :
לקבועכיתחולתהחוקתהיהרקכאשרלאניתןלפתוחחקירהפליליתבישראל.
א.
אחרת,מדוברעלכליעוצמתישיינתןלמשטרהולפרקליטותלסתוםפיותבליצורךלפתוח
בכללבחקירהפלילית.לחלופין,לקבועכיצוההסרהיחוללמשך תשעיםיוםבלבד,אלא
אם כן תיפתח במהלך זמן זה חקירה פלילית ויוגש כתב אישום .באם לא כן ,יוכל שופט
להאריךאתצוההסרהלשבעהימיםבכלפעם.
להגדיר באופן מדוייק רשת חברתית ,שיש לה היקף של לפחות חמישים אלף
ב.
משתמשים בישראל ,ולא להחיל את החוק על אתרי תוכן ערוכים (עיתונים) או על אתרי
רשתותחברתיותקטנים.
לקבוע רשימת עבירות סגורה ,שתכלול עבירות של הסתה לאלימות ,לגזענות
ג.
ולטרורבלבד.אזכירכיהפצהשלתוכןמיניפוגעניאסורהלפיחקיקהשממילאכברעברה

בכנסת(חוקהסרטונים),ואתריזנות,למשל,ניתןלחסוםבאמצעותחקיקהאחרתשעברה
לפנישנה(חוקחסימתאתרים).כך,למשלקייםבחקיקההגרמניתוהצרפתית.
לחלופין ,להחריג רשימת עבירות "מגבילות ביטוי" שאין בהן הסתה לאלימות
ד.
מוחשית . עבירות אלה נוגעות לליבת השיח הפוליטי ואין לעשות בהן שימוש בדרך
המנהליתהבעייתיתשבהצעתהחוק– בקשותבמעמד צדאחדללאצורךבראיותקבילות.
הפרקליטות עצמה הסכימה לכך שינוסחו הנחיות יועמ"ש לגבי צורך באישור מיוחד
במקרים של עבירות מגבילות ביטוי וכי יש מקרים שבהם אין לעשות שימוש בכלי של
הצעת חוק זו וזאת בשל פגיעתה הרעה בזכות לחופש ביטוי .מוטב להגדיר בצורה טובה
יותר ,ותוך הליך מחשבה ועבודה מסודר יותר ,את רשימת העבירות שבגינן ראוי לעשות
שימושבהצעתהחוק.

אשמחלעמודלרשותךבכלהבהרהנוספתשתידרש. 
בכבודרב, 


ד"רתהילהשוורץאלטשולר







עמיתהבכירהוראשתהתוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידע 
המכוןהישראלילדמוקרטיה 

