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לכבוד 
שרתהמשפטיםהגב'איילתשקד 
השרלביטחוןפניםמרגלעדארדן 
חבריוועדתהשריםלחקיקה 


הנדון :תזכיר חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט התשע"ו2016-

אףשהתכליתשתזכירהחוקמשקף היאראויה,והצורךלהתמודדעםתוכןפוגעניברשתותהחברתיות
בשל המאפיינים המיוחדים שלהן – הוא צורך אמיתי ,הדרך המשתקפת מתזכיר החוק אינה ראויה,
וזאת,בהכללה,מןהטעמיםהבאים :
 .1תזכיר החוק פוגע פגיעה קשה ובלתי מידתית בזכות לחופש ביטוי במרחב המקוון ,הן בהיבט
המהותיוהןבהיבטהפרוצדורלי.
 .2ההסדר המוצע בתזכיר יטפל במקרים ספורים של הסתה לטרור אבל יחשוף את אזרחי ישראל
לסכנתצנזורהמטעםהמדינהבמקריםשל"סתם"התנגדותלמעשיםשלטונייםכאלהואחרים. 
 .3התזכירמציעהסדריםבלתיישימיםשנזקםיעלהעלתועלתם.
 .4תזכירהחוקיוצרבעייתסמכותשיפוטשתעמידאתמדינתישראלבמצבבעייתימולידידותיה.
חוותהדעתהמפורטתמצורפתבזה. 
אשמחלעמודלרשותכםבכלהבהרהנוספתשתידרש. 
בכבודרב, 


ד"רתהילהשוורץאלטשולר 
ראשתהתוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידע 
המכוןהישראלילדמוקרטיה 

 .1הקדמה קצרה :התסכול מובן אך הדרך אינה מתאימה
התסכול העומד ביסוד תזכיר החוק מובן לגמרי .המהפיכה הדיגיטלית היא מהפיכה בסדר גודל
היסטורי,שיתרונותיהברורים:כלמידעיכוללהגיעאלינובקלות,ללאצנזורהוללאתיווךשלמישהו
"מלמעלה" .הדבר מוביל לשיח ציבורי מסוג חדש ולהתארגנויות חברתיות לצורך מימוש מטרות
נפלאות.אבל,במקביל,הולךומתברריםגםחסרונות.למשל :
 הרשתות החברתיות מופעלות על ידי אלגוריתמים שאינם "אובייקטיביים" אלא מטים את שצף
המידעלפיצרכיםשלחברותהענק. 
 כללי המשחק וגבולות חופש הביטוי לא נקבעים על ידי המדינה אלא על ידי חברות  מסחריות
בינלאומיות,שאינןתמידמבינותאתתנאיהארץותושביהואתהמורכבויותשלהסכסוך. 
 מתבררשיצרלבהאדםרעמנעוריו,אבלעודיותרכאשרהואפועלמול"מכונה".קללהביעדיעות
פוגעניות,גזעניותושונאותזריםולשתףהלאהדיעותמרושעות,שנאהורועשכתבואחרים. 
עםזאת,הצעתהחוקדנןאיננהמתמודדתעםאתגריםאלהבצורההמתאימהלמדינהדמוקרטית,וגם
לאבצורהאפקטיבית. 

 .2הצעת החוק פוגעת בזכות לחופש ביטוי ,המוכרת כזכות חוקתית במדינת ישראל
א .הזכות לחופש ביטוי היא אחת מן הזכויות החוקתיות המוכרות בשיטה המשפטית שלנו ,למרות
שאיננהמעוגנתבאופןמפורשבחוקיסוד.כךהוכרבפסיקתבתיהמשפטמימיםימימה .הצעתהחוק
פוגעת בצורה קשה ובלתי מידתית בזכות לחופש ביטוי בכך שהיא יוצרת מערך צנזורה חסר תקדים.
אמת ,הזכות לחופש הביטוי איננה זכות בלתי מוגבלת וזכויות אדם בכלל אינן מרשם להתאבדות
לאומית .ואולם ,קלות הפגיעה בזכות לחופש ביטוי הובילה את התיאוריה החוקתית וגם את בתי
המשפט לתמוך בכך שיש להגביל את הזכות לביטוי ,ככל שניתן ,רק באמצעות ענישה מאוחרת על
אמירתהביטויולאבאמצעותצנזורה.
ב . מגישיהצעתהחוקמודעיםלחששהכבדמפניפגיעהבחופשהביטוי.לכןהםמציעיםבדבריההסבר
"לקבוע שני תנאים מצטברים שרק בהתקיימם יוסמך בית המשפט ליתן צו להסרת התוכן :התנאי
הראשון -שפרסוםהתוכןמהווהמעשהשהואעבירהפלילית;התנאיהשני -שהמשךהפרסוםמהווה
סיכוןממשילביטחונושלאדם,לביטחוןהציבוראולביטחוןהמדינה". 

ג .באשר לתנאי הראשון ,הרי שדברי ההסבר הם אחיזת עיניים .סעיף  2לתזכיר החוק קובע "בית
משפט לעניינים מנהליים רשאי...ליתן צו להסרת תוכן ...אם שוכנע כי פרסום התוכן האמור מהווה
מעשה שהוא עבירה פלילית" .הצעת החוק למעשה מבקשת להקנות לבית משפטמנהלי אתהסמכות
לקבועשנעברהעבירהפלילית!הכיצד?ללאראיותוסדרידיןהנדרשיםבהליךפלילי?אםביתמשפט
מנהלייכוללהכריזעלמעשהמסוייםכעלמעשהפלילי,ואףלקבועשישלדברהשלכות(כגוןצנזורהעל
ביטוי),מדועבכללישצורךבסדרהדיןהפלילי?הבהניקחכלמעשהלאראויאלביתהמשפטהמנהלי
ונאפשרלו"להשתכנע"כימדוברבמעשהשהואעבירהפלילית!
ד .לפיהתזכיר,ביתמשפטמנהלי,ולאביתמשפטהעוסקבענייניםפליליים,יוסמךלתתצולהסרת
תוכןאם"פרסוםהתוכןמהווהמעשהשהואעבירהפלילית".הכיצדיכולביתמשפטמנהלי,שאיןלו
כפיפותלסדרידיןפליליים,שסדריהדיןשלודומיםלאלהשלבג"ץ,לקבוע,לפעמיםאפילובמעמדצד
אחד ,וללא ראיות הנדרשות במשפט פלילי ,כי תוכן מסוים מהווה עבירה פלילית? די אם נזכיר את
הדיוניםהארוכיםשניהלוערכאותשונותבשאלותשלהגדרתעבירותביטוישונות(כגוןהסתהלגזענות
או הסתה לאלימות )1ונוכל בנקל להבין כי לא הגיוני ,לא חוקי ולא חוקתי ,להעניק לבית משפט
לענייניםמנהלייםסמכותלהכריעמהנחשבעבירהפליליתומהלאוזאתללאכלעמידהברמתההוכחה
הנדרשתבמשפטפלילי.
ה .תזכיר החוק למעשה מסמיך את בית המשפט לתת צו להסיר מידע או להסיר קישורים אל מידע
שלא נקבע מפורשות שהוא מידע בלתי חוקי כשלעצמו ושנמצאברשתהאינטרנט .נסביר:בשוםשלב
לא עולה מהתזכיר כי הפרסום יהפוך להיות בלי חוקי או שבית המשפט יכריז על הפרסום ככזה.
ראשית ,משום שגם אם לדעת בית המשפט המנהלי הפרסום מהווה עבירה פלילית ,מכל מקום הוא
איננו פרסום שבית משפט העוסק בעניינים פליליים הרשיע את מפרסמו בדין .שנית ,גם פרסום
שמפרסמוהועמדלדיןפליליואףהורשע,אינובהכרחהופךלפרסוםשאינומוגןעודעלבסיסהזכות
לחופשביטוי.
ו .עודנוסיף:כברהיוםמעניקיםבתימשפטצוויםלאתריאינטרנט,רשתותחברתיותומנועיחיפוש
להסיר מידע שהוא מידע אסור לפי חוק איסור לשון הרע ,לפי חוק הגנת הפרטיות ,או לפי חוקים
פלילייםשונים(מתוכנותזדוניותועדפדופיליהוהסתהלגזענות).אבל,גםהפסיקההקיימתבישראל,
שחייבהמנועיחיפושלהסירקישורים,2עסקהבפרסוםשגוילחלוטיןשכברנקבעבהליךמסודרשהיווה
לשון הרע ,כלומר בפרסום המהווה עוולה מובהקת .הואיל והבחירה היא שבית משפט לעניינים
מנהליים יחליט ,ללא הליך פלילי כמפורט בהמשך ,כי פרסום מסויים מהווה עבירה פלילית ,למעשה

1דומהשדילהזכירכאןאתענייןע"פ  2831/95אלבהנ'מדינתישראל. 
2ראולמשלע"א44711-11-14סבירנ'ברנויואח'(מחוזית"א)השופטתאביגילכהן.


תזכירהחוקשלפנינומבקשלהסמיךאתבתיהמשפטלדרושממפעיליאתריאינטרנטוממנועיחיפוש
להסירמידעחוקיאוקישוריםלמידעחוקיכזה.
ז .הבנהאחרת,לפיהעצםקביעתושלביתהמשפטהמנהליכיהפרסוםנחזהלהיותעבירהפליליתוכי
הואעלוללסכןאינטרסיםציבוריים,הופכתאתהפרסוםלבלתיחוקי– היאהבנהבעייתיתאףיותר.
בעידן שבופקודתהעיתונותהמנדטורית תתבטלסוף סוף,ובעידןשבומתחילהלחלחלההבנהשבתי
המשפט עושים שימוש יתר בסמכותם להעניק צווי איסור פרסום מטעמים מדוייקים המנויים בחוק
בתיהמשפט,יבואתזכירהחוקויעניקאפשרותלצנזרמידעבהיקפיםרחביםהרבהיותר -מןהדלת
האחורית.
ח .באשרלתנאיהשני:במה מיועדת לטפל הצעת החוק? התפיסהלפיהכדאי"לכלולהכל"בתזכיר
החוק (גם פרטיות ,גם  ביריונות רשת ,גם שנאה וגם הסתה לאלימות ולטרור) איננה נכונה .מדובר
בסוגיםשוניםשלעבריינות,ברמותסיכוןשונותשלהתממשותמעשיםכתוצאהמןהביטויים,בקהלי
יעדשוניםובאיזוניםשוניםביןאינטרסים.גםבחוקהפלילי"המסורתי"איןעירובביןסוגיםאלהשל
עבירות.איןסיבהלעשותזאתכאן.גםבהתבטאויותהתקשורתיותשלמנסחיהחוק,הםעסקובעיקר
בענייןההסתהלאלימותולטרור.כפישנעירמאוחריותר– העירובשלמגווןרחבמידישלתכליותעם
פרוצדורהונוסחאותאיזוןמקלותמידי–יוצרפגיעהכפולהבזכותלביטוי. 
ט .דרךהמלךבמשטרדמוקרטיאיננההסרתתכניםאלאהעמדהלדיןעלביטוייםשהםאסוריםלפי
החוק הפלילי .הצעת החוק איננה יוצרת הצמדה כזאת – בין הגשת כתב אישום פלילי ,לבין הסרת
התכנים.בדבריההסברנכתבבמפורשכיהכוונההיא"הוספתכלינוסףבהתמודדותרשויותהתביעה
עםפרסומיםהמהוויםעבירהושישבהםסיכוןכאמור,שיעמודלצדהכליהפלילי(ולאכחלופהלו)".יש
להניחכילדעתמנסחיההצעהניתןיהיהלהתמודדבאמצעותהגםעםתכניםשמישאחראילהםאיננו
נמצא במקום שבו ניתן להגיש נגדו כתב אישום – כלומר מחוץ לגבולות ישראל .מעבר לבעיה
האקסטרא-טריטוריאליתשבהנדוןבהמשך,הצעתהחוקיוצרתסיכוןשלממשעבוראזרחיישראל,
ואוליגםמי שאיננואזרחאךכן מסיבותשונותניתןלהגישנגדם כתבאישום .זאת ,משום שגםאם
מטרתה ראויה ,מכל מקום נוסחה אינו מוגבל רק למקרים שבהם לא ניתן להגיש כתב אישום נגד
המפרסם עצמו(אואפילונגדהאחראילפרסום).
י .בכך ,תזכיר החוק מאפשר למעשה לתובע משטרתי לדרוש הסרת תכנים מרשת האינטרנט ללא
חובה לפתוח ,לפחות במקביל ,בחקירה פלילית ובהגשת כתב אישום גם נגד אזרח ישראלי הנמצא
בתחומי מדינת ישראל .אם בכלל ,יש להפוך את ההסדר שבהצעת החוק לשיורי ולא לחלופי ,כך
שיחול אך ורק כשאין אפשרות להגיש כתב אישום נגד המפרסם .ודוק:הכוונהאיננהשלאניתןלהסיר
תוכן שמוצדק לעתים להסירו במהירות ,אלא שיש להצמיד את דרישת ההסרה להגשת כתב אישום
ולראותבהחלקמהליךפליליולאמהליךמנהלי.


יא .נוסחת האיזון המבוטאת בהצעת החוק חורגת מנוסחת האיזון המקובלת במשפט החוקתי
הישראליבמקריםשלצנזורהעלביטויוהתנגשותביןהזכותלחופשביטוילביןאינטרסיםציבוריים,
חשובים ככל שיהיו .עוד מקדמא דנא נקבע בפסק הדין בעניין "קול העם" כי ניתן לצנזר מידע רק
בהתקיים וודאות קרובה לפגיעה חמורה באינטרס ציבורי .אם ,כדברי ההסבר להצעת החוק ,מטרת
החוק היא מניעת סיכון עתידי ולא ענישה פלילית ,ואם כפי שנכתב בדברי ההסבר "הכוונה היא
לפרסומיםשהסיכוןהנשקףמהםאינוסיכוןעקיףותאורטי,סיכוןבעלמא",לאברורההקביעהבסעיף
 2לתזכירכיניתןלהסירמידעכאשרנראהלביתהמשפטשישבהמשךפרסוםהתוכןכדי"לסכןבאופן
ממשי" אינטרסים ציבוריים ,ולא נבחרה נוסחת האיזון המקובלת במשפט הישראלי .מדובר למעשה
בשינוי האיזון החוקתי הקיים היום במדינת ישראל ,בצורה רחבה מאד המשתרעת על פני המרחב
הדיגיטליכולו.אמנם,נוסחתהאיזוןשלסיכוןממשיהיאנוסחההקיימתבחוקהטרורהחדש,אבלאם
כךהוא,יש,כפישנציעבהמשך,להצמידאתהגדרתהתוכןהפוגענילזושלחוקהטרור,ולאלהרחיב
אתנוסחתהקשרבדבבדעםהרחבתהגדרתהביטוי.כךנוצרתפגיעהכפולהוקשה.

יב .סעיפים  3(ב),(ד)לתזכירמאפשריםלביתהמשפטלתת צו הסרה במעמד צד אחד.כלומר,החוק
יאפשר בעתיד לרשויות האכיפה לפנות לבתי משפט בטיעון שביטוי מסויים הוא עבירה פלילית ,ללא
הוכחהברמההנדרשתבפליליםשאכןמדוברבכזאת,וכןשהביטוימסכןאתבטחוןהציבור(ענייןרחב
ולאברור העלוללמשלבמקריםמסויימיםלהיתפסלמשלביחסלאנשיםהמתנגדיםנחרצותלשלטון
מסויים,ובדומהלבעייתיותשבמעצריםמנהליים)ולהסיראתההתבטאויותהאלהמרשתהאינטרנט–
והכלבמעמדצדאחד.בעייתיותזומתגברתלאורסעיפים 5-6-7העוסקיםבאפשרותלהשתמשבמידע
חסוי ,ואםהמידעהחסויהתגלה– לדרושמביתהמשפטלאלהתחשבבו.המנגנוןשנוצרהואמנגנון
מעורפלורחבמאדשגםבהיבטהפרוצדורלימעוררחששמשמעותילפגיעהבזכותלחופשהביטוי.

יג .כדאילהעירכיהעמדהלדיןבשלהסתה(סעיף 144לחוקהעונשין)באמצעותרשתהאינטרנטהיא
הליך נדיר בישראל ,וניכרת מבוכה (שלא לומר בורות) ביחס למדיניות אכיפה נכונה .מידי פעם
מתפרסמים באמצעי התקשורת דיווחים על חקירות משטרה בעקבות פרסומים ברשת החברתית,
שבוודאיאינםעוליםכדיעבירתהסתה,ומאידך,כאשרהוגשוכתביאישום,הענישהאיננהמשמעותית,
כפי שעולה מעניין עבאדין .בעניין ביומי 3נעשה שימוש בסעיפים דומים מתוך הפקודה למניעת טרור
אבלגםשםמדוברבענישהברףהנמוך.כלעודהמדינהלאמיצתהאתיכולתהלטפלבפרסומישנאה
והסתה בדרך הפלילית ,הן מבחינת יצירת מדיניות ברורה של העמדה לדין והן מבחינת גוף פסיקה
המסוגללהתמודדעםהעניין,איןשוםמקוםלהרחיבאתסמכויותיהגםלכיווןהמשפטהמנהלי. 
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ת"פ44790-12-14מדינתישראלנ'ביומי.

יד .כדאי להעיר גם כי ניסיונות להטיל צנזורה על רשתות חברתיות ,מנועי חיפוש ואתרי אינטרנט
אחרים–אינםחדשיםוהתרחשוכברבעבר,אםכיממניעיםאחרים.כך,בשנים2011-2012עלולדיון
ציבורי שתי הצעות חוק אמריקניות שביקשו להילחם בפיראטיות ברשת :האחת –  Stop Online
) Piracy Act (SOPAוהשנייה  - ) .Protect IP Act (PIPAאחדמטיעוניהנגדכבדיהמשקלכנגד
הצעותחוקאלוהיהכיהןתאפשרנהצנזורהשלתוכןעלידיחברותפרטיות.ואףשמטרתהאמצעים
הדרקונייםשקבועיםבחוקהינהלגיטימית–שמירהעלזכויותהקנייןהרוחנישלבעליהן,מרגעשנפתח
הסכר וצנזורה כזו תתאפשר  -ניתן יהיה לנצלה לרעה לצרכים אחרים לרבות פגיעה ממשית בחופש
הביטוי .מעבר לכך ,הפגיעה בחופש הביטוי עלולה להתרחש אף כתוצאה מהסרת תוכן על ידי ספק
השירותאומפעילהאתרשיהפוךלהיותהזרועהארוכהשלבתיהמשפטבקביעהמהותוכןהמפרזכות
יוצרים4.
טו .אמנם,לכאורה,המקבילההמתאימהכאןהיאה Patriot Actהאמריקני,אבלגםשםאיןסמכות
הסרת תוכן ולמעט פסק דין אחד של בית המשפט המחוזי בווירג'יניה משנת  ,2011שבו הורשע אדם
ב"סיועחומרילארגוןטרור"כהגדרתובחוק,5החוקלאשימשלענייניםהדומיםלתזכירשלפנינו.
טז .עודנצייןכיבכלהנוגעלסעיפיההסתהשבחוקהעונשין,האיסורהפליליחלעלה'מפרסם',ובהתאם
להגדרהשבסעיף34כדשלהחוק,המפרסם הואמי שמפיץ תוכן"באופן שאנשים במקום ציבורייכולים
לראותו ...בכל מקום שהוא ,או להפיצו בשידורי טלוויזיה ...באמצעות מחשב בדרך הזמינה לציבור ,או
להציעולציבורבאמצעותמחשב".נראהשהגדרהזומאפשרתבאופןעקרוניאתהטלתהשלהאחריות
הפלילית על הפצתם של דברי הסתה גם על מתווכי רשת הנוטלים חלק פעיל בהעלאת התוכן לרשת
האינטרנט או בעריכתו .מוטב היה ,בטרם פונים לצנזורה מנהלית ,לבחון את האפשרות המשפטית
להטילאחריותפליליתעלמתווךרשתלדיןפליליבעבירותשלהסתהלגזענות,לאלימותאולטרור. 
יז .הצעתהחוקיוצרת,בנוסף,חששמפנימדרוןחלקלק.בדומהלהשלכותהאפשריותשנדונובזמנושל
החוקים  SOPAו  ,PIPAהחשש כאן  ,גם אם איננו מוזכר בפורש בתזכיר ,הוא שבהמשך אם אתר
אינטרנטאורשתחברתיתשלאיסירופרסוםהמסיתלטרוראולאיצייתולצוביתמשפטלהסירתוכן,
הםיחויבובאחריותעקיפהאותורמתלמעשההטרור 6בנוסףלאפשרותלהרשיעןבבזיוןביתהמשפט.

4 Rebecca MacKinnon, We’re losing control of our digital privacy, CNN (Jan. 22, 2012),
;http://edition.cnn.com/2012/01/26/opinion/mackinnon-sopa-government-surveillance/ Ian Moskovitz,
SOPA and the Battle Between Piracy and Privacy, The Quad (Dec. 5, 2011),
.http://buquad.com/2011/12/05/sopa 
5United States of America v. Emerson Winfield Begolly Criminal No 1:11 CR 326
6 Ian Moskovitz, SOPA and the Battle Between Piracy and Privacy, The Quad (Dec. 5, 2011),
./http://buquad.com/2011/12/05/sopa 

יח.כדאיגםלהעירכימנסחיההצעהטורחיםלהדגיששמדוברבסמכותשתיוחד"רקלמקריםבהם
המשךהפרסוםעלוללהביאלסיכוןממשילאינטרסיםהמוגניםהאמורים".אםכךהואהדבר,איןזה
מתיישב עם הוראות החוק הרחבות ועם המנגנון הפרוצדורלי הרחב .מצד אחר ,אם הצעת החוק לא
תטפלבמהשמבקשיםמנסחיההפוליטייםלהשיג,משוםשתעסוקבמקריםחריגיםשבחריגיםבלבד,
זוהי,במידהרבה,אחיזתעיניהציבור.

 .3היעדר סמכות שיפוט והתנגשות עם חוקי מדינות אחרות
א .בדברי ההסבר לתזכיר החוק נכתב כי "המאמץ למיגור תופעות אלה הוא מאמץ חוצה גבולות
המצריךשיתוףפעולהביןממשלותושיטותמשפטשונות..נדרשלהעציםאתהיכולתלשתףפעולהעם
מדינותשונותלצורךהסרתתכניםאלו".בפועל,מבקשהתזכירלעשותאתההיפךהגמור:להפוךאת
מדינתישראללמדינההראשונהמביןהמדינותהמתוקנותהפוגעתכךבחופשהביטויהמקוון,ועושהכן
תוךאקסטרה-טריטוריאליותבוטהוללאשוםשיתוףפעולהעםמדינותאחרות.ודוק:כלעודהמפרסם
אוהאחראילפרסוםהואישראלי,איןבעיהשלאקסטרה-טריטוריאליותאךממילאאיןצורךבהסדר
שבתזכירהחוק!

ב .ראשית,נעירכיהיהמקוםבתזכירחוקהעוסקבענייןכהרגיש,להביאדוגמאותלדרךשבהמדינות
נאורות אחרות מתמודדות עם הבעיה ,וכמובן להציג חקיקה השוואתית לפתרונות כאלה .לא בכדי
התזכיראינוכוללאתאלה .מסקירתומאירתהעינייםשלד"רירוןאונגרמןהמחלקההמשפטיתשל
הכנסתעולהכיצוויםלהסרתתכניםעלידירשויותמדינהקיימיםבצורהמצומצמתביותרולאבכדי.

ג .הצעת החוק יוצרת עבור הפלטפורמות בעיית אקטסרא-טריטוריאליות קשה .לצורך העניין ,טלו
מצב שבו אזרח אמריקני מפרסם קריאה ,המוגנת תחת התיקון הראשון לחוקה האמריקנית ,לביצוע
מעשהטרורכנגדישראלי.במקרהכזה,דורשהמחוקקהישראלי,לאחרשתתקבלהצעתהחוק,כירשת
פייסבוק למשל,כחברהמסחריתהיושבתבארצותהבריתוכפופהלחוקיה,תסיראתהפרסום,ותפגע
בזכותו החוקתית של האזרח האמריקאי .יתרה מזאת ,הוא דורש ממנועי חיפוש בינלאומיים למנוע
מאזרחיארצותהבריתאחרים,להגיעאלהמידע.

ד .בעיקר לגבי חברות האינטרנט הגדולות (גוגל ,פייסבוק ,טוויטר) שמקום משכנן בארצות הברית,
מתעוררתהתנגשותביןתזכירהחוקלביןסעיף230ל US Communications Decency Act (CDA) of
 .1996סעיף זה פוטר ספק שירותי מחשב ותקשורת המשמש כצינור בלבד להעברת תוכן ,מאחריות
לתוכן המפורסם ,לפחות כל עוד לא קיבל הודעה על התוכן הפוגעני והמפר .אכן ,ארגון החברה

האזרחית"שורתהדין"טעןבהליךמשפטיהמתנהלבימיםאלהנגדחברתפייסבוק בארצותהברית כי
העובדהשהאלגוריתםשלפייסבוקמאפשרלהלנתראתכלהתוכןהמועלהלפלטפורמה,והיאאףעושה
שימושבאלגוריתםזהלהפקתרווחכלכליבאמצעותהתאמתפרסומותאישיות–הופכתאותהלחברה
שאיננה צינור להעברת תוכן בלבד ,ולפיכך אחראית .ואולם ,הסוגיה טרם הוכרעה בבית המשפט
האמריקני,והסיכוישתוכרעבצורהשתחריגאותהאינוגדול.7

ה .אפשרלטעוןכמובןכיישראלתקנוסאתהמשרדהמקומישלחברהבינלאומית,אבלכדאילהבין
אתטבעןהבינלאומישלהרשתותכדילעמודעלהבעייתיותשתיווצר:חברהבינלאומיתתצטרךלשאת
בעונשבישראל,אםתסירמידעשבעצםהסרתוהיאמפירהאתזכותוהחוקתיתשלמשתמשבמדינה
אחרת.מעברלהיבטהנורמטיבי,הרישהחששכאןהואפרקטיולאמופרךכללועיקר:השוקהישראלי
איננו"מדגדג"אתהחברותהבינלאומיותוהןעשויותלהחליטשלאלהעניקשירותיםלאזרחיישראל.

ו .נוסףעלכך,ניתןכברהיוםלהגישכתביאישוםנגדמישמפרסםפוסטיםהעשוייםלסכןאתבטחון
המדינהאובטחוןהאזרחים ,שהריגםאםהואנמצאבחו"להרישאפשרלראותבפרסוםעבירתהכנה
כמשמעהבסעיף7א()2לחוקהעונשין,ועוסקתבמעשההכנהלעבורעבירהשנעשומחוץלשטחישראל
ובלבד שהעבירה כולה או מקצתה הייתה אמורה להיעשות בתוך שטח ישראל .אם מדובר בהסתה
העשויה לסכן אדם אחר (שאינו קשור לישראל) במדינה אחרת ,הרי שממילא מה לנו להתערב .אם
מדוברבביטוישהשלכתוהיאאיוםעלרכושם,חייםובטחוניםשלאזרחיישראלאומישקשורלישראל
(כגון יהודים בעולם) ממילא נתיב זה קיים ,ומוטב ככל שניתן להשתמש בו במקום להיכנס לבעייה
האקסטרה-טריטוריאלית. 

 .4הצעת החוק איננה פרקטית וישימה בעולם דיגיטלי
א .בעולםדיגיטליקשהמאדלהסירתכניםמרשתהאינטרנט.הניסיוןמלמדכיתכניםשניתןלגבםצו
הסרה מוצאים מהר מאד את דרכם חזרה למרחב הווירטואלי באמצעות צילומי מסך ושיתופים
אחרים .מחיקת התוכן לא תמנע את פרסומו שוב ושוב תחת שם משתמש אחר בכל אמצעי או
בפלטפורמתתקשורתזמינהאובאתראינטרנטאחר ,מנוטרים ושאינם מנוטרים,מוצפנים אושאינם
מוצפנים .הניסיוןלגביצנזורהמוכיחבצורהברורהכיפעמיםשהסרתתוכןמסוייםיוצרתתשומתלב
ציבוריתרבהיותראליו.
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ב .זאת,מבלילהזכירפרוטוקוליםשיתופייםהמאפשריםלהקיםאתראינטרנטשאינוניתןלהורדה
הואיל והוא מאוחסן על מחשבים רבים .כתוצאה מכך יעילות החוק במניעת ההסתה מוטלת בספק.
יתרהמזאת,דווקאהדרישהכיתינתןהסכמהבכתבשלהיועץהמשפטילממשלהלעצםפתיחתההליך
תיצורעיכובשבעולםדיגיטלייאפשרלמיליוניצפיותאועותקיםשלהתוכןלהתפזרבמרחבהדיגיטלי.
יודגש:הכוונהאיננהשלאניתןלאסדראתהרשתכלל,וישלראותבהמערבפרועלאמאוסדר.אלא,
שישמחיריםלאסדרה,וצריךלהיותמודעיםאליהםהיטב.

ג .גם אם תעבור הצעת החוק ,היא לא תוכל ,ברוב המקרים ,למחוק תכנים באופן מוחלט מרשת
האינטרנט .הסרת התכנים תתבצע ,בפשטות ,מעיני אזרחי ישראל בלבד .האם העובדה שלא נוכל
לראותאתההסתה,משמעותהשההסתהלאתתקיים?התשלוםהדמוקרטישלפגיעהבחופשהביטוי
ישולם,אךהמטרהשלמניעתהסתהלאתושג.בייחוד,אםלמעשההכוונההיאלמנועאפשרותלתכנן
פיגועיםבאזרחיםישראלים.בתורדוגמא:נניחשתושבהשטחיםמפרסםפוסטהקוראלזרוקאבנים
עלמתנחלים.במהתועילמחיקתהפוסטמעיני...ישראלים?
ד .יש גם לזכור שבמקרים כאלה גדל אי השוויון במידע .בעלי האוריינות הדיגיטלית הגבוהה ,יהיו
בעלינגישותלמידעויוכלולמצואאתהתוכןשהוסר,בעודשמשתמשיםאחריםלאיוכלולגשתאליו.

 .5הצעות לתיקון:
 יש להעניק את הסמכות לא לבית המשפט לעניינים מנהליים אלא לבית המשפט המחוזי ,בדומה
להסדריםהנוגעיםלמעצריםמנהליים.
 ישלהצמידאתההגדרהשלפרסוםטעוןהסרהלסעיף 24(ב)לחוקהמאבקבטרור.הסעיף,העוסק
בקריאה ישירה למעשה טרור או שבח/אהדה/תמיכה שבנסיבות העניין יש אפשרות ממשית שיביא
לעשייתמעשהטרור,מוגדרבצורהטובהיותרומהודקתיותרמאשרההצעהשבתזכיר. 
 ישלאפשראתתחולתהחוקרקבמקריםשבהםלאניתןלהגישכתבאישוםוישלהגבילאתתחולת
החוקכךשלאיחולעלאזרחיישראלאועלמישניתןלהבאהלישראללצורךהעמדהלדין.במקביל,יש
לאפשר מסלול שבו החוק יחול אם בית המשפט שוכנע ,מנימוקים שיירשמו ,שיש דחיפות מיוחדת
בהסרתהמידע.ואולם,במקריםאלהישלהחליףאתנוסחתהאיזוןהמצויהבסעיף(24ב)לחוקהטרור
בנוסחשלוודאותקרובהלעשייתמעשהטרור. 

 ישלאפשרדיוניםבמעמדצדאחדרקמנימוקיםשיירשמו.ישלבטלאתסעיפים 5-6-7ולהחליפם
בהסדרמידתייותרבנוגעלשימושבראיותחסויות.
 בכלמקרהאיןלאפשרמתןצולמנועחיפוש(להבדילמרשתחברתית)להסירתוכןלפנישנקבע
בהליךפלילימסודרכימפרסםתוכןעברעבירהפליליתלפיחוקימדינתישראל.


