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לכבוד 
ח"כ ניסן סלומינסקי ,יו"ר וועדת החוקה חוק ומשפט
ח"כ אורי מקלב ,יו"ר וועדת המדע והטכנולוגיה
חברי וועדות החוקה והמדע של הכנסת


הנדון :הצעת חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט התשע"ו6102-
הצעת  חוק זו משקפת צורך להתמודד עם תוכן פוגעני ברשתות החברתיות אבל  ההסדר
המוצעבההואהסדרבלתיראויבמדינהדמוקרטיתוזאתמןהטעמיםהבאים :
.0

הצעת החוק פוגעת פגיעה קשה ,בלתי חוקתית ובלתי מידתית בזכות לחופש ביטוי.

היא יוצרת כלי מנהלי חדש להגבלת ביטוי שהוא רחב פי כמה וכמה מפקודת העיתונות
המנדטוריתשבוטלהאךלפנישנה.
.0

מתן האפשרות לשופט מנהלי להחליט אם נעברה עבירה פלילית הוא חסר תקדים

במשפטמדינתישראל(להבדילמןהחקיקההמנדטוריתשאיננורוציםלהתגאותבה).
.3

הבחירהבנוסחתאיזון של "אפשרותממשית"לפגיעה ולא במבחןהוודאותהקרובה,

היאחריגהמןהתיאוריההחוקתיתשלחופשהביטויבישראל.
.4

ההסדר המוצע בהצעת החוק מדבר בלשון כפולה .מצד אחד ,עיקר ההנמקה בדברי

ההסבר הוא הצורך לטפל במקרים של הסתה לטרור .מצד שני ,ההסדרים הרחבים שבחוק
יחשפואתאזרחיישראללסכנתצנזורהמטעםהמדינהבמקריםנוספיםורחבים,עדכדימקרים
שלהתנגדותלמעשיםשלטונייםכאלהואחרים.

.5

הבחירהבדרךשלמניעהמוקדמתשלביטויבמקוםענישהמאוחרתעלאמירתו,ואי

ההצמדהביןהגשתכתב אישום פלילי,ככל שמדוברבאזרחי ישראל ובמי שניתן להביאולדין
בישראל,לביןהסרתהתוכן–מהוויםצנזורהדהפקטו.
.6

ההיבטהפרוצדורלישלהצעתהחוק,ובראשוהאפשרותלהעניקאתהצובמעמדצד

אחדוהאפשרותלהשתמשבראיותשאינןקבילות–מגבירעודאתהפגיעהבזכותלביטוי. 
.2

הצעת החוק מציעה הסדרים בלתי ישימים ,שעיקרם שתוכן פוגעני יוסר רק מעיני

משתמשי האינטרנט בישראל ולפיכך לא בהכרח ימנע הסתה לאלימות ולטרור נגד אזרחים
ישראליים.
.8

תזכיר החוק יוצר בעיית סמכות שיפוט ,אשר בין השאר תעמיד את מדינת ישראל

במצבבעייתימולידידותיה.
חוותהדעתהמפורטתמצורפתבזה. 
אשמחלעמודלרשותכםבכלהבהרהנוספתשתידרש. 
בכבודרב, 


ד"רתהילהשוורץאלטשולר 
ראשתהתוכניתלדמוקרטיהבעידןהמידע 
המכוןהישראלילדמוקרטיה 
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.0

הקדמה קצרה :התסכול מובן אך הדרך אינה מתאימה

התסכולהעומדביסודהצעת החוק מובןלגמרי.המהפכההדיגיטליתהיאמהפכהבסדרגודל
היסטורי ,שיתרונותיה ברורים :כל מידע יכול להגיע אלינו בקלות ,ללא צנזורה וללא תיווך של
מישהו"מלמעלה".הדברמוביללשיחציבורימסוגחדשולהתארגנויותחברתיותלצורךמימוש
מטרותנפלאות.אבל,במקביל,הולךומתברריםגםחסרונות.למשל :
הרשתותהחברתיותמופעלותעלידיאלגוריתמיםהמטיםאתשצףהמידע לפיצרכים

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

מסחריות בינלאומיות,שאינןתמידמבינותאתתנאיהארץותושביה ,ושאכיפתהכלליםעל
ידןנעשיתלרובבלאהנמקהוללאשקיפותמספקת. 
מתבררשיצרלבהאדםרעמנעוריו,אבלעודיותרכאשרהואפועלמול"מכונה".קל

להביע דעות פוגעניות ,גזעניות ושונאות זרים ולשתף הלאה דעות מרושעות ,שנאה ורוע
שכתבואחרים. 
עםזאת,הצעתהחוקאיננהמתמודדתעםאתגריםאלהבצורההמתאימהלמדינהדמוקרטית,
ונדגיש-גםלאבצורהאפקטיבית. 
.6

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

הזכות לחופש ביטוי היא אחת מן הזכויות החוקתיות המוכרות בשיטה המשפטית
א.
שלנו,למרותשאיננהמעוגנתבאופןמפורשבחוקיסוד.כךהוכרבפסיקתבתיהמשפטמימים
ימימה .הצעתהחוקפוגעתבצורהבלתימידתיתבזכותלחופשביטויבכךשהיאיוצרתמהלך
חסרתקדים בהיקפושלמתןאפשרות לרשויותהמדינהלדרושהסרהשלפרסומיםמןהמרחב
הציבורי.
אכן ,אין מדובר בצנזורה מוקדמת – משום שהפרסומים נמצאים כבר ברשת
ב.
האינטרנט כלומר הציבור כבר נחשף אליהם ,אך גם אין מדובר בענישה מאוחרת באמצעות
הדיןהפליליעלביטוישכברנאמר.דבריההסברלהצעתהחוקמדגישיםכי"כלי זה ישמש על
פי המוצע את הרשויות לצד הכלי הפלילי ולא כתחליף לו .בשונה מהדין הפלילי המכוון נגד
מפרסם התוכן ובהתאם לכך עניינו בענישת מפרסם שעבר עבירה ,נועד הכלי המוצע ,שהוא
כלי מינהלי במהותו לאפשר התמודדות...עם התוכן המזיק עצמו ,במטרה להקטין את הסיכון
הנשקף ממנו" .
אכן,איןמדוברבצנזורההנכפיתעלידי פוליטיקאיאועלידיפקיד,יהאזהשרהפניםבפקודת
העיתונותהזכורהלשמצהאוהצנזורהצבאי מכוחתקנותההגנההמנדטוריותהבעייתיות,אלא
עלידיביתהמשפט,אךאיןגםמדוברבהליךפלילי דווקניאובסעיפיםקונקרטייםשלחוקבתי
המשפטהמאפשריםמתןצוויאיסורפרסוםבצמודלהליךמשפטי. 
מדובר בהליך בבית משפט מנהלי ,שמשרעת תחולתו היא אדירה  -הסרת פרסומים מרשת
האינטרנט (כאמור בסעיף  0להצעת החוק) וכן חסימה או הסרת עותקים של פרסומים אלה
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שפורסמוברשתהאינטרנטלפנימתןהצואובתוךשישהחודשיםמיוםשניתן(כאמורבסעיף5
להצעתהחוק). 
לפיכך ,ללא ספק  -מדובר בצנזורה .אמנם ,לא צנזורה במשמעותה הפשוטה אלא
ב"צנזורת ביניים" ,אבל מכל מקום – מדובר במרחב עצום של הגבלת ביטוי – שלא היה
קיים עד היום במערכת החקיקה במדינת ישראל.
אמת,הזכותלחופשהביטויאיננהזכותבלתימוגבלתוזכויותאדםבכללאינןמרשם
ג.
להתאבדותלאומית.ואולם,קלותהפגיעהבזכותלחופשביטויהובילהאתהתיאוריההחוקתית
וגם את בתי המשפט לתמוך בכך שיש להגביל את הזכות לביטוי ,ככל שניתן ,רק באמצעות
ענישהמאוחרתעלאמירתהביטויולאבאמצעותצנזורה.זאת,משוםשבתיהמשפטתפסואת
עיקרהפגיעהבחופשהביטויכנעוצהבהרתעה–אובמהשמכונה"האפקטהמצנן"–עליכולתו
של הפרט למימוש חירותו הבסיסית וסגולותיו האישיות .חופש הביטוי נתפס , בנוסף ,כתנאי
הכרחי להחלפת דעות ,לזרימת מידע ולקיומו של שיח חופשי – שבלעדיהם לא ניתן לגבש
עמדה בנושאיםשוניםובוודאישלאליטולחלקבהליךהדמוקרטי.כמובןשבלאחופשביטויאין
יכולתלקייםפיקוחאפקטיביעלהשלטון.
אדגיש :העובדה שביטוי מסויים נחזה להיות עבירה פלילית לא בהכרח מאיינת את
ד.
חשיבותולשיחהציבורי.אךלפנישבועותספוריםניתןבביתהמשפטהעליוןפסקהדיןהמכונן
בענייןאליצורסגל,1שבוקבעביתהמשפטכיבאותומקרהעבירתהעלבתעובדציבור,ששתי
ערכאות סברו שהתקיימה ,היא למעשה חלק מחופש הביטוי הפוליטי – כלומר מוגנת בתוך
ליבתהזכותלביטוי.. 
מנסחיהצעתהחוקמודעיםלחששהכבדמפניפגיעהבחופשהביטוי אבלנדמהשהם
ה.
עושיםכןמןהשפהולחוץבלבד,משוםשההסדריםהמופיעיםבהצעהמאפשריםפגיעהרחבת
היקףומעברלנדרשבזכותזו.

תכלית הצעת החוק :לא התמודדות עם טרור אלא שליטה בשיח המקוון ופגיעה
.3
בחופש הביטוי הפוליטי
הצעתהחוקמשקפתשתיתכליות.התכליתהאחתהיאהתמודדותעםהסתהלטרור,
א.
בעודשהתכליתהאחרתהיאניסיוןמצדהמדינהלשלוטבשיחהמתקייםברשתותהחברתיות
ובמידהמסויימתגםבמנועיהחיפוש.למעשה,הצעת החוק מסתתרת מאחורי טיעון חלול של
ניסיון להתמודד עם טרור ,כשמטרתה האמיתית היא הגבלת חופש הביטוי ברשתות
החברתיות.
דברי ההסבר להצעת החוק קובעים כי "יש המנצלים את רשת האינטרנט לביצוע
ב.
עבירותכגון:פרסוםדבריהסתהלאלימותאולטרור,עבירותמין,פרסומיםשישבהםפגיעה
שאינה מוצדקת ב פרטיותו של אדם ,ועוד" .מיד לאחר מכן נכתב כי "בעת האחרונה קיימת
מגמה עולמית של עלייה בהיקף השימוש באינטרנט לצורך פרסום תכנים מזיקים .מגמה זו
הובילה,ביןהשאר,לעלייהברףהאלימותובהסתהלטרורבמדינותשונותבעולם".ולאחרמכן
מדוברעל"פרסומיםמזיקים"ועלהעובדהשמאפייניהאינטרנט–כמוזמינות,מהירות,נגישות,
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רע"פ5//0903אליצורסגלנ.מדינתישראל. 
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תפוצה וגלובליות – יוצרים פגיעה אפשרית בביטחונו של אדם ,בביטחון הציבור או בביטחון
המדינה.
הצעת החוק ממשיכה וקובעת כי עניינה הוא "ביצירת כלי נוסף שישמש את גורמי
ג.
האכיפה בהתמודדות עםהתופעה" ,אך סותמת מלפרש באיזו תופעה מדובר .יתרה מזאת,
בהמשך היא קובעת כי החוק לא נועד להתמודד עם כל סוגי הפרסומים הפוגעניים ,ובהמשך
קובעתכי"גלהטרורהפוקדאתמדינתישראלבחודשיםהאחרונים(כךלשוןדבריההסבר!!!
ת.ש.א ,).בין השאר כתוצאה מההסתה הקשה ברשת האינטרנט ,כמו גם פרסומים אחרים
המהווים עבירות פליליות ומסכנים את בטחונו של אדם ,את בטחון הציבור או את בטחון
המדינה,מצריכיםקביעתכליחדשוייחודישיאפשרהתמודדותיעילהעםפרסומיםכאמור".
אם מנסחי הצעת החוק מבקשים באמת ובתמים לסייע במלחמה בטרור ,עליהם
ד.
להסביר:
 כיצד דעך גל הטרור שלשיטתם נבע מההסתה הקשה ברשת – גם מבלי שנתקבל
ונאכףהחוקשלפנינו?
 מדוע לא יצמצמו את תחולת החוק למקרים שבהם קיימת וודאות קרובה לסכנה
לביטחונו של אדם או לביטחון המדינה ,וישמיטו את הביטוי "בטחון הציבור" ,שהוא –
כאחיוהתאום"שלוםהציבור"– אינומיועדלטפלבטרורכי אםבהקשריםמגביליביטוי
אחריםכמוהעלבתעובדיציבור?
2
 מדועלאתוצמדההגדרהשלפרסוםטעוןהסרהלסעיף 04(ב)לחוקהמאבקבטרור 
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וזולשונושלסעיף04לחוקהמאבקבטרורתשע"ו:0206 

.04(א) העושה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור ,לרבות בדרך של פרסום דברי שבח ,תמיכה או אהדה,
הנפת דגל ,הצגה או פרסום של סמל ,או הצגה ,השמעה או פרסום של סיסמה או המנון ,באחד מאלה ,דינו –
מאסרשלוששנים:
()0בפומבי,במטרהלהזדהותעםארגוןהטרור; 
()0בנסיבותשבהןיש אפשרותממשיתשהדבריביאלביצועמעשהטרוראועבירהלפיסעיפים,00,03 05או
 .0/
(ב)העושהאחדמאלה,דינו–מאסרחמששנים :
()0מפרסםקריאהישירהלביצועמעשהטרור; 
()0 מפרסם דברי שבח ,אהדה או עידוד למעשה טרור ,תמיכה או או הזדהות עמו ,ועל פי תוכנו של הפרסום
והנסיבותשבהןפורסםישאפשרותממשיתשיביאלעשייתמעשהטרור .
(ג)העושהאחדמאלה,דינו–מאסרשנתיים :
()0 מחזיק,לשםהפצה,פרסוםכאמורבסעיףקטן(א)שעלפניומגלההזדהותעםארגוןטרור,אופרסוםכאמור
בסעיףקטן(ב); 
()0נותןשירותלשםהכנה,ייצורפרסוםאוהפצהשלפרסוםכאמורבפסקה( .)0
(ד) פרסום דין וחשבון נכון והוגן על הפרסום האסור לפי הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב) ,אינו מהווה
עבירהלפיסעיףזה .
(ה)לאיוגשכתבאישוםלפיסעיףזהאלאבאישורהיועץהמשפטילממשלה .

מעשהטרורמוגדרבחוקבדרךהבאה: 
"מעשהטרור"– מעשההמהווהעבירהאואיוםבעשייתמעשהכאמור,שמתקיימיםלגביהםכלאלה:
()0הםנעשומתוךמניעמדיני,דתי,לאומניאואידאולוגי; 
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העוסק בקריאה ישירה למעשה טרור או שבח9אהדה9תמיכה שבנסיבות העניין יש
אפשרותממשיתשיביאלעשייתמעשהטרור?
 מדוע איןהחוק עוסק רקבמי שמסית לטרוראךלאניתן להעמידולדין בישראלבגין
העבירותהנוגעותלכך–ולכןישצורךלהתמודדעםהתוכןשהואמפיץ?
הקשרשביןתוכןברשתותהחברתיותלביןמעשיםבפועלהנוגעיםלביטחונושלאדם,
ה.
אינוקשרישירוברורכפישנראהמדבריההסברלהצעתהחוק.המחקריםהמסוגליםלהוכיח
קשרישירביןהמציאותהווירטואליתלביןמעשיטרוראינםקונקלוסיביים.כדאיגםלזכור,כפי
שקבעההשופטתנאורבענייןסגל,3כיפרסומיםברשתמגיעיםלקהלשאינועשוימקשהאחת.
" על רשויות האכיפה ובתי המשפט לשים מבטחם ביכולתו של הציבור לבחון באופן ספקני
וביקורתי פרסומים המובאים לפניו".
כעולה מן הדברים ,דברי ההסבר להצעת החוק – כמו התבטאויות מצד גורמים
ו.
פוליטיים אחרים – מלמדים כי התכלית הביטחונית להסדר המוצע בהצעת החוק היא תכלית
למראית עין ,לפחות באופן חלקי ,ועיקר מטרתו של החוק להרחיב את פרישתו מעבר
לשיקולי הסתה לאלימות או לטרור – אל ביטויים פוליטיים שונים ,הנכתבים ומתפרסמים
על ידי אזרחי מדינת ישראל ,והעשויים להיתפס ככאלה המסכנים את "בטחון הציבור".

()0 הםנעשובמטרהלעוררפחדאובהלהבציבוראובמטרהלאלץממשלהאורשותשלטוניתאחרת,לרבות
ממשלהאורשותשלטונ יתאחרתשלמדינהזרה,אוארגוןציבוריבין-לאומי,לעשותמעשהאולהימנעמעשיית
מעשה; 
()3במעשהשנעשהאובמעשהשאיימובעשייתו,היהאחדמאלה,אוסיכוןממשילאחדמאלה :
(א)פגיעהחמורהבגופושלאדםאובחירותו; 
(ב)פגיעהחמורהבבטיחותהציבוראובבריאותו; 
(ג) פגיעה חמורה ברכוש ,שבנסיבות שבהן בוצעה יש אפשרות ממשית שתגרום לפגיעה חמורה כאמור
בפסקאותמשנה(א)או(ב)ושנעשתהבמטרהלגרוםלפגיעהכאמור; 
(ד)פגיעהחמורהבקודשידת;לענייןזה,"קודשידת"–מקוםפולחןאוקבורהותשמישיקדושה; 
(ה)פגיעהחמורהבתשתיו ת,במערכותאובשירותיםחיוניים,אושיבושחמורשלהם,אופגיעהחמורהבכלכלת
המדינהאובסביבה; 
לענייןהגדרהזו– 
(א)נעשההמעשהאוהאיוםכאמורבפסקה(() 3א)תוךשימושבנשקאובסכין,יראואותוכמעשהטרורגםאם
לאהתקייםבוהאמורבפסקה( ;)0
(ב) נעשההמעשהאו האיום תוךשימושבנשקכימי,ביולוגי אורדיואקטיבי,בחומרמזיקאובמיתקן רגיש,או
תוך פגיעה במיתקן רגיש ,העלולים לפי טיבם או סוגם לגרום לפגיעה חמורה בשטח גדול או בציבור גדול ,יראו
אותוכמעשהטרורגםאםלאהתקייםבוהאמורבפסקאות()0או( ;)3
(ג) נעשההמעשהאוהאיוםעלידיארגוןטרוראועלידיחברבארגוןטרור,חזקהכיהתקייםהאמורבפסקאות
()0ו;) 0(-עוררנאשםספקסבירלענייןזה,יפעלהספקלטובתו; 
(ד) אין נפקא מינה אם המניע או המטרה המנויים בפסקאות ( )0ו )0(-היו המניע או המטרה הבלעדיים או
העיקרייםלמעשהאולאיום; 
(ה)נשק–למעטחלקואבזרכאמורבסעיף(044ג)לחוקהעונשין; 
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בטחון הציבור ,בתורו ,יכול להתפרש כניסיון לקעקע את אמון הציבור בשירות הציבורי או
התנגדותנחרצתלשלטוןמסויים.
לכן , תכלית הצעת החוק היא לפגוע בחופש הביטוי הפוליטי של אזרחי ישראל לא
ז.
פחותמשהיאלהגןעליהםמפניהסתהלטרור.
"בלא חופש ביטוי פוליטי",כתבההשופטתאיילהפרוקצ'יהבעניין"המפקדהלאומי",4
ח.
"מאבדת הדמוקרטיה את חיותה ואת חיוניותה ,ומפנה את מקומה למשטר של אפלה ,הפועל
רחוק מעיניו של הפרט ,ורחוק גם מן העין הציבורית .בלא חופש ביטוי פוליטי ,נעלם גם חופש
הביטוי בתחומי החיים האחרים ,התרבות והיצירה האנושית נבלמים ,ההגות והמחשבה
קופאים ,והקידמה האנושית נעצרת .יחד עימם נעלמת יכולתו של הפרט לפתח את כשרונותיו,
ולהגשים את עצמיותו; זרימת המידע והאינפורמציה על מהלכיו של השלטון ,שהם תנאי הכרחי
 
לקיום ביקורת ציבורית על המשטר ,משתתקת".
חובהלזכורכיעצםהעובדהשמדוברבהחלטהשלשופטולאשלפקיד,איננהבהכרח
ט.
ערובהלאיפגיעהבזכויותהאדם.שימושלרעהבהליךמשפטי,ולמצערשימושמיותרבהליך
כזה,כשמדוברבביטוייםהמכווניםנגדנציגיהשלטון,אינומופרךכשלעיתיםהגורמיםהאמונים
עלהאכיפההםבעליהשפעה.ניסיוןהעברמלמדכיהחששלאנותרתמידתיאורטיגרידא.
בנוסף ,התפיסה לפיה כדאי ליצור מערכת "הכל כלול" בהצעת החוק (בריונות רשת,
י.
העלבת עובד ציבור  ,ביטויי שנאה ,המרדה וגם הסתה לאלימות ולטרור) היא תפיסה שגויה.
מדובר בסוגים שונים של עבריינות ,ברמות סיכון שונות של התממשות מעשים כתוצאה מן
הביטויים ,בקהלי יעד שונים ובאיזונים שונים בין אינטרסים .גם בחוק הפלילי המסורתי אין
עירובביןסוגיםאלהשלעבירותואיןסיבהלעשותזאתכאן.
הפגיעה בזכות לחופש ביטוי היא לא מידתית והתנאים הקבועים בחוק להסרת
.4
תוכן הם רחבים וחסרי תקדים בשיטה המשפטית שלנו.
סעיף  0להצעת החוק קובע שני תנאים מצטברים שבהתקיימם יוסמך בית המשפט
א.
לתת צו להסרת תוכן מרשת האינטרנט .התנאי הראשון הוא שפרסום התוכן מהווה מעשה
שהוא עבירה פלילית .התנאי השני  -שהמשך הפרסום יצור אפשרות ממשית לפגיעה
בביטחונו של אדם ,בביטחון הציבור או בביטחון המדינה.
באשרלתנאיהראשון,קובעסעיף 0כי "ביתמשפטלענייניםמנהלייםרשאי...ליתןצו
ב.
להסרתתוכן...אםשוכנעכיפרסוםהתוכןהאמורמהווהמעשהשהואעבירהפלילית".דברי
ההסברמוסיפיםומבהיריםכיאין מדובר בדרישה להוכחת כל יסודות העבירה ברףובדרכי
ההוכחההנדרשיםבהליךפלילי.
כלומר,הצעתהחוקלמעשהמבקשתלהקנותלבית משפטמנהליאתהסמכותלקבוע
ג.
שנעברהעבירהפליליתוזאתללאראיותוסדרידיןהנדרשיםבהליךפלילי,ולעתיםבמעמדצד
אחד.אםביתמשפטמנהלייכוללהכריזעלמעשהמסוייםכעלמעשהפלילי,ואףלקבועשיש
לדברהשלכות(כגוןצנזורהעלביטוי),מדועבכללישצורךבסדרהדיןהפלילי?הבהניקחכל
מעשה לא ראוי אל בית המשפט המנהלי ונאפשר לו "להשתכנע" כי מדובר במעשה שהוא
עבירהפלילית!.5
בג"צ02023923המפקדהלאומינ.היועץהמשפטילממשלה,בעמ'.854 
5
אכן, גםבהליכימעצרעשויביתמשפטלהגיעלמסקנהשישחששלעבירהעלסמךתשתיתראייתיתחלקית.
ואולם, הואכפוףלסדריהדיןהפלילייםוברורלכלשמדוברבהליךשמטרתולהיצמדלהליךפלילילכלדברועניין. 
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הכרעה האם מעשה מסויים מהווה עבירה ,בייחוד כאשר מדובר בעבירות מגבילות
ד.
ביטוי – היא מורכבת . די אם נזכיר את הדיונים הארוכים שניהלו ערכאות שונות בשאלות של
הגדרתעבירותביטוישונות(כגוןהסתהלגזענותאוהסתהלאלימות 6וכמובן–לאחרונהממש
– העלבתעובדציבור בענייןאליצורסגל)ונוכלבנקללהביןכילאהגיוני,לאחוקיולאחוקתי,
להעניקלביתמשפטלענייניםמנהלייםסמכותלהכריעמהנחשבעבירהפליליתומהלאוזאת
במהירותוללאכלעמידהברמתההוכחההנדרשתבמשפטפלילי.
בייחודכאשרדוברבביטוייםבעליאופיפוליטי,קבעההנשיאה(דאז)נאורכיישלפרש
ה.
עבירותמגבילותביטויבצורהמצמצמתביותר,וכלשונה בתוךפסקדיןסגל:7"אני סבורה כי יש
לקבוע שביטויים פוליטיים יהיו מוגנים כמעט תמיד מפני תחולת עבירת ההעלבה" .אם כך הוא
הדבר ,כיצד יוכל לבוא שופט בית משפט מנהלי ולקבוע אחרת?
יתרהמזאת,הצעתהחוקמבקשתלהסמיךאתביתהמשפטלתתצולחברותפרטיות
ו.
המשמשות פלטפורמה למימוש חופש הביטוי להסיר מידע או להסיר קישורים אל מידע שלא
נקבע מפורשות שהוא מידע בלתי חוקי ושנמצא ברשת האינטרנט .נסביר :בשום שלב לא
עולה מהצעת החוק כי הפרסום יהפוך להיות בלתי חוקי או שבית המשפט יכריז על הפרסום
ככזה.ראשית,משוםשגםאםלדעתביתהמשפטהמנהליהפרסוםמהווהעבירהפלילית,מכל
מקוםהואאיננופרסוםשביתמשפטהעוסקבענייניםפלילייםהרשיעאתמפרסמובדין .שנית,
גםפרסוםשמפרסמוהועמדלדיןפליליואףהורשע,אינובהכרחהופךלפרסוםשאינומוגןעוד
עלבסיסהזכותלחופשביטוי.
עוד אוסיף :כבר היום מעניקים בתי משפט צווים לאתרי אינטרנט ,רשתות חברתיות
ז.
ומנועיחיפושלהסירמידעשהואמידעאסורלפיחוקאיסורלשוןהרע,לפיחוקהגנתהפרטיות,
או לפי חוקים פליליים שונים (מתוכנות זדוניות ועד פדופיליה והסתה לגזענות) .אבל ,גם
הפסיקההקיימתבישראל,שחייבהמנועיחיפושלהסירקישורים,8עסקהבפרסוםשכבר נקבע
בהליך מסודר שהיווה לשון הרע או עבירה פלילית .בהיעדר קביעה כזאת ,הצעת החוק
למעשה מבקשת  להסמיך את בתי המשפט לדרוש ממפעילי אתרי אינטרנט וממנועי חיפוש
להסירמידעחוקיאוקישוריםלמידעחוקי.הבנהאחרת,לפיהעצםקביעתושלביתהמשפט
המנהליכיהפרסוםנחזהלהיותעבירהפליליתוכיהואעלוללסכןאינטרסיםציבוריים,הופכת
אתהפרסוםלבלתיחוקי–היאהבנהבעייתיתאףיותר.
באשר לתנאי השני ,הצעת החוק קובעת כי יש להשתכנע שהמשך הפרסום יצור
ח.
אפשרות ממשית לפגיעה בביטחונו של אדם ,ביטחון הציבור או בביטחון המדינה .כפי
שכברנכתבלעיל,אםהכוונההיאלהתמודדעםתופעת"טרורההשראה"איןצורךלהוסיףאת
עילתהפגיעהבביטחוןהציבורודילכלולאתעילותבטחונושלאדםובטחוןהמדינה. 
חשובמזה:נוסחתהאיזוןהמבוטאתבהצעתהחוקחורגתמנוסחתהאיזוןהמקובלת
ט.
במשפטהחוקתיהישראליבמקריםשלצנזורהעלביטויוהתנגשותביןהזכותלחופשביטוילבין
אינטרסיםציבוריים,חשוביםככלשיהיו.עודמקדמאדנאנקבעבפסקהדיןבעניין"קולהעם"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
6

דילהזכירכאןאתענייןע"פ  2831/95אלבהנ'מדינתישראל. 
7
פסקה38לפסקהדין. 
8

ראולמשלע"א44200-00-04סבירנ'ברנויואח'(מחוזית"א).



8

שנכתבבדבריההסבר"הכוונההיאלפרסומיםשהסיכוןהנשקףמהםאינוסיכוןעקיףותאורטי,
סיכוןבעלמא",לאברורה הקביעהבסעיף 0להצעתהחוקכיניתן להסירמידעכאשרנראה
לבית המשפט שיש בהמשך פרסום התוכן כדי "לסכן באופן ממשי" .מדובר למעשה בשינוי
האיזון החוקתי הקיים היום במדינת ישראל.
 מבחן הוודאות הקרובה אומץ לא רק במקרים של מניעה מוקדמת של ביטוי אלא
י.
אפילו כאשרהיהצורךלאפייןאתנוסחתהקשרההסתברותיבעבירותפליליותמגבילותביטוי,
כגוןעבירתההסתהלגזענות(אלבה)9ועבירתהעלבתעובדציבור (אונגרפלד.)10אםכךהדבר
– הצעת החוק פוגעת באופן כפול בזכות לחופש ביטוי .הן בכך שהיא פוטרת מן הצורך
ברמת הוכחה פלילית רגילה ,הן בכך שהיא בוחרת בנוסחת איזון שאינה מקובלת במשפט
החוקתי הישראלי.
נחזורשובלמושכלותראשוניםהמתבטאיםבדבריושלהנשיאדאזאגרנטבעניין"קול
יא.
העם" :11"אותה גישה של "נטיה רעה" מתאימה אולי לשיטה הפוליטית הנהוגה במדינה
המושתת על משטר אוטוקרטי או טוטליטרי ,אך היא מסכלת או לפחות עושה לבלתי יעיל ,את
השימוש באותו תהליך המהווה עצם מעצמו של כל משטר דמוקרטי  -דהיינו ,התהליך של בירור
אמת" ."הצנזור" ,מצטט אגרנט את המלומד זכריה צ'פי ,"הוא המסוכן מבין כל האויבים של
חופש העיתונות ואינו צריך להתקיים במדינה אלא אם יש הכרח בכך מחמת סכנות בלתי
רגילות" ,והוא ממשיך וכותבכי מה שמקנה לשימוש באמצעי מהסוג המונע את אופיו החריף
והדרסטיהואההכרההכללית,"שעוד טרם נולד על אדמות פקיד שהוא חכם או רחב לב עד כדי
שישכיל ,או ירצה ,להפריד בין רעיונות טובים לגרועים ,בין אמונות טובות לרעות".איןכלסיבה
להניחששופטביתמשפטמנהלי,ללאסדרידיןפליליים,יהיהטובמכלפקידבהקשרזה. 
אמנם,נוסחתהאיזוןשלסיכוןממשיהיאנוסחההקיימתבחוקהטרורהחדש,אבלאם
יב.
כךהוא,יש להצ מיד את הגדרת התוכן הפוגעני לזו של חוק הטרור ,ולא להרחיב את נוסחת
הקשר בד בבד עם הרחבת משרעת סוגי הפגיעה.


הפרוצדורה וההליכים הקבועים בהצעת החוק רחבים מידי ופוגעניים
.5
אףשסעיפים  3(א),(ב) להצעתהחוק קובעיםכיככלליוזמנולדיוןבהסרתתכנים -
א.
מפרסם התוכן ,הבעלים ,המנהל או המפעיל של אתר האינטרנט שבו פורסם התוכן האמור,
מכלמקוםהצעתהחוקמאפשרתבצורהקלהלביתהמשפטלתת צו הסרה במעמד צד אחד.
כלו מר ,החוק יאפשרבעתידלרשויותהאכיפהלפנות לבתימשפטבטיעון שביטוימסויים הוא
עבירה פלילית ,ללא הוכחה ברמה הנדרשת בפלילים שאכן מדובר בכזאת ,ולהסיר את
ההתבטאויותהאלהמרשתהאינטרנט– והכלבמעמדצדאחד וללאצורךבנימוקיםשיירשמו
לשםכך.
לאזואףזו,סעיף2מאפשרלקבלהחלטהגםעלסמךראיותשאינןקבילותבמשפט,
ב.
וסעיפים  02-00מאפשרים לקבל החלטה על סמך מידע חסוי ,ואם המידע החסוי התגלה –
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לדרושמביתהמשפטלאלהתחשבבו.גם אם יש היגיון בסעיף זה ככל שהמדובר בהסתה
לטרור ,מכל מקום הוא בוודאי אינו מתאים כשמדובר בהקשרים של עבירות מגבילות ביטוי
מסוג אחר ובפגיעה בבטחון הציבור ולא בבטחונו של אדם או בבטחון המדינה.
בהתאםלסעיף(0ד)נדרשאישורבכתבשלהיועץהמשפטילממשלהאומישהסמיך
ג.
לצורךכךכדילהגישבקשתהסר תתוכן.לכאורה,ענייןראויבהתחשבבפגיעההקשהבחופש
הביטויובדרישההקיימתלקבלאישורזהלצורךהגשתכתביאישוםבעבירותמגבילותביטוי.
עם זאת ,יש בכך כדי לחדד את הפרדוקסליות של ההצעה :אם כל כוונתה למנוע מצב של
התפשטות ביטוי מסויים במהירות האפשרית ,ולכן יש צורך בכלי מנהלי ואי אפשר להסתפק
בכליהפלילי הרגיל,הרי שהדרישה לקבל אישורהיועץ המשפטי לממשלההכרחית תאט את
התהליך ותהפוך את הסיטואציה של דרישת הסרת התוכן שעה שהוא כבר נפוץ במרחבים
הדיגיטליים  -לפארסה .אין בכוונתי לטעון שהאישור לא נדרש ,אלא אך להצביע על כך
שהאמצעים שנבחרו אינם בהכרח כאלה שיוכלו לטפל במטרה שאותה מבקשת הצעת החוק
להשיג.
לכן ,בסיכומו של דבר המנגנון שנוצר הוא מנגנון מעורפל ורחב מאד שגם בהיבט
ד.
הפרוצדורלימעוררחששמשמעותילפגיעהבזכותלחופשהביטוי.

 .2הפתרון :הצמדה של הסרת ביטוי להגשת כתב אישום פלילי
דרךהמלךבמשטרדמוקרטיאיננההסרתתכניםאלאהעמדהלדיןעלביטוייםשהם
א.
אסורים לפי החוק הפלילי .הצעת החוק איננה יוצרת הצמדה כזאת – בין הגשת כתב אישום
פלילי ,לבין הסרת התכנים .בדברי ההסבר נכתב במפורש כי הכוונה היא "הוספת כלי נוסף
בהתמודדות רשויות התביעה עם פרסומים המהווים עבירה ושיש בהם סיכון כאמור ,שיעמוד
לצדהכליהפלילי(ולאכחלופהלו)".
מדוע לא נבחרה דרך המלך ההגיונית בהקשר זה – הסמכת שופטים להעניק סעד
ב.
זמני של הסרת תוכןמקוםשבומוגשכתבאישום פלילי וכחלקמןההליךהפלילי,צו שיהפוך
לקבועאםיחליטביתהמשפטלהרשיעאתהנאשםואםיחשובשראוילעשותכן?זהלמעשה
ההסדר המתבקש שיכולהיה להתמודד עםהצורךשעליומצביעה הצעתהחוקבאופןמידתי.
במקום זאת סעיף  6להצעת החוק עוסק אך ורק בהסרת תוכן לאחר שכבר היתה הרשעה
פליליתבגיןפרסומו.
ישלהניחכימנסחיההצעהמבקשיםלהתמודדבאמצעותהעםתכניםשמישאחראי
ג.
להםאיננונמצאבמקוםשבוניתןלהגישנגדוכתבאישום–כלומרמחוץלגבולותישראל.ייתכן
שנכון לאפשר זאת ,ואולם – במקביל להשגת מטרה זאת הצעת החוק יוצרת סיכון של ממש
עבור אזרחי ישראל משום ש נוסחה אינו מוגבל רק למקרים שבהם לא ניתן להגיש כתב
אישום נגד המפרסם עצמו(אואפילונגדהאחראילפרסום).
בכך ,תזכיר החוק מאפשר למעשה לתובע משטרתי לדרוש הסרת תכנים מרשת
ד.
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 :הכוונה איננה שלא ניתן להסיר תוכן שמוצדק לעתים להסירו במהירות,
אלאשישלהצמידאתדרישתההסרהלחקירהפליליתמתנהלתאולהגשתכתבאישוםולראות
בה חלק מהליך פלילי ולא מהליך מנהלי ,בדיוק כפי שאפשר לבקש מעצר לפני הגשת כתב
אישום.
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כדאילהעירכיהעמדהלדיןבשלהסתה(סעיף 044לחוקהעונשין)באמצעותרשת
ה.
האינטרנט היא 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 ,שבוודאי אינם עולים כדי עבירת הסתה ,ומאידך ,כאשר הוגשו
כתבי אישום ,הענישה איננה משמעותית ,כפי שעולה מעניין עבאדין .בעניין ביומי 12נעשה
שימושבסעיפיםדומיםמתוךהפקודהלמניעתטרוראבלגםשםמדוברבענישה ברףהנמוך.
כל עוד המדינה לא מיצתה את יכולתה לטפל בפרסומי שנאה והסתה בדרך הפלילית ,הן
מבחינתיצירתמדיניותברורהשלהעמדהלדיןוהןמבחינתגוףפסיקההמסוגללהתמודדעם
העניין,איןשוםמקוםלהרחיבאתסמכויותיהגםלכיווןהמשפטהמנהלי. 
לכאורה ,המקבילה המתאימה כאן היא ה  Patriot Actהאמריקני ,אבל גם שם אין
ו.
סמכותהסרתתוכןולמעטפסקדיןאחדשלביתהמשפטהמחוזיבווירג'יניהמשנת,0200שבו
הורשע אדם ב"סיוע חומרי לארגון טרור" כהגדרתו בחוק ,13החוק לא שימש לעניינים הדומים
לתזכירשלפנינו.
עוד נציין כי בכל הנוגע לסעיפי ההסתה שבחוק העונשין ,האיסור הפלילי חל על
ז.
ה'מפרסם' ,ובהתאם להגדרה שבסעיף 34כד של החוק ,המפרסם הוא מי שמפיץ תוכן "באופן
שאנשיםבמקוםציבורייכוליםלראותו...בכלמקוםשהוא,אולהפיצובשידוריטלוויזיה...באמצעות
מחשבבדרךהזמינהלציבור,אולהציעולציבורבאמצעותמחשב".נראהשהגדרהזומאפשרת
באופן עקרוני את הטלתה של האחריות הפלילית על הפצתם של דברי הסתה גם על מתווכי
רשת הנוטלים חלק פעיל בהעלאת התוכן לרשת האינטרנט או בעריכתו .מוטב היה ,בטרם
פוניםלצנזורהמנהלית,לבחוןאתהאפשרותהמשפטיתלהטילאחריותפליליתעלמתווךרשת
לדיןפליליבעבירותשלהסתהלגזענות,לאלימותאולטרור.

 .7היעדר סמכות שיפוט והתנגשות עם חוקי מדינות אחרות
בדבריההסברלהצעת החוקנכתבכי"המאמץלמיגורתופעותאלההואמאמץחוצה
א.
גבולותהמצריךשיתוףפעולהביןממשלותושיטותמשפטשונות..נדרשלהעציםאתהיכולת
לשתףפעולהעםמדינותשונותלצורךהסרתתכניםאלו".בפועל,מבקשהתזכירלעשותאת
ההיפךהגמור:להפוךאת מדינת ישראללמדינההראשונהמביןהמדינותהמתוקנותהפוגעת
כךבחופשהביטויהמקוון,ועושהכןתוךאקסטרה-טריטוריאליותבוטהוללאשוםשיתוףפעולה
עםמדינותאחרות.
כדאילזכור,כפישנכתבלמעלהשכלעודהמפרסםאוהאחראילפרסוםהואישראלי,
ב.
איןבעיהשלאקסטרה-טריטוריאליות,אךממילאגםאיןצורךבהסדרשבהצעהאלאישלעשות
שימושבדיןהפליליהרגיל.
ראשית,נעירכיהיהמקוםבתזכירחוקהעוסקבענייןכהרגיש,להביאדוגמאותלדרך
ג.
שבהמדינותנאורותאחרותמתמודדותעםהבעיה,וכמובןלהציגחקיקההשוואתיתלפתרונות
כאלה .לא בכדי התזכיר אינו כולל את אלה .מסקירתו מאירת העיניים של ד"ר ירון אונגר מן
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המחלקה המשפטית של הכנסת עולה כי צווים להסרת תכנים על ידי רשויות מדינה קיימים
בצורה מצומצמת ביותר ולא בכדי .החוק הגרמני החדש שעבר באוקטובר  0202מציע הסדר
שונהבתכליתואיןבוהסמכהשלשוםרשותמרשויותהמדינהלהוציאצוויםלהסרתתוכן.
הצעת החוק יוצרת עבור הפלטפורמות בעיית אקטסרא-טריטוריאליות קשה .לצורך
ד.
העניין ,טלו מצב שבו אזרח אמריקני מפרסם פוסט ,המוגן תחת התיקון הראשון לחוקה
האמריקנית ,הקורא להפגנה נגד מדינת ישראל או נציגיה .במקרה כזה ,דורש המחוקק
הישראלי ,לאחר שתתקבל הצעת החוק ,כי רשת פייסבוק למשל ,כחברה מסחרית היושבת
בארצות הברית וכפופה לחוקיה ,תסיר את הפרסום ,ותפגע בזכותו החוקתית של האזרח
האמריקאי .יתרה מזאת ,הוא דורש ממנועי חיפוש בינלאומיים למנוע מאזרחי ארצות הברית
אחרים,להגיעאלהמידע.
בעיקר לגבי חברות האינטרנט הגדולות (גוגל ,פייסבוק ,טוויטר) שמקום משכנן
ה.
בארצות הברית ,מתעוררת התנגשות בין תזכיר החוק לבין סעיף  032ל US
.Communications Decency Act (CDA) of 1996סעיףזהפוטרספקשירותימחשב
ותקשורתהמשמשכצינורבלבדלהעברתתוכן,מאחריותלתוכןהמפורסם,לפחותכלעודלא
קיבלהודעהעלהתוכןהפוגעניוהמפר.

אכן ,ארגון החברה האזרחית "שורת הדין" טען בהליך משפטי המתנהל בימים אלה
ו.
נגדחברתפייסבוקבארצותהבריתכיהעובדהשהאלגוריתםשלפייסבוקמאפשרלהלנטראת
כל התוכן המועלה לפלטפורמה ,והיא אף עושה שימוש באלגוריתם זה להפקת רווח כלכלי
באמצעות התאמת פרסומות אישיות – הופכת אותה לחברה שאיננה צינור להעברת תוכן
בלבד ,ולפיכך אחראית .ואולם ,הסוגיה טרם הוכרעה בבית המשפט האמריקני ,והסיכוי
שתוכרעבצורהשתחריגאותהאינוגדול.14עודנעירכיניתןלראותממשבחודשיםהאחרונים
בספרות המשפטית תחילתה של כתיבה המבקשת לתקן את סעיף  032ל  DCAוזאת לאור
כוחןשלהפלטפורמותהדיגיטליות,ואולםגםהצעותכאלה 15נוגעותלעניינילשוןהרעופרטיות
ולאמבקשותלהעניקסמכותמדינתיתכהרחבהלהסירתכנים.

אפשרלטעוןכמובןכיישראלתקנוסאתהמשרדהמקומישלחברהבינלאומית,אבל
ז.
כדאי להבין את טבען הבינלאומי של הרשתות כדי לעמוד על הבעייתיות שתיווצר :חברה
בינלאומית תצטרך לשאת בעונש בישראל ,אם תסיר מידע שבעצם הסרתו היא מפירה את
זכותוהחוקתיתשלמשתמשבמדינהאחרת.מעברלהיבטהנורמטיבי,הרישהחששכאןהוא
פרקטי ולא מופרך כלל ועיקר :השוק הישראלי איננו "מדגדג" את החברות הבינלאומיות והן
עשויותלהחליטשלאלהעניקשירותיםלאזרחיישראל.
הצעת החוק יוצרת ,בנוסף ,חשש מפני מדרון חלקלק .בדומה להשלכות האפשריות
ח.
שנדונובזמנושלהחוקים SOPAו,PIPAהחששכאן,גםאםאיננומוזכרבמפורשבתזכיר,
הואשבהמשך אתראינטרנטאורשתחברתיתשלאיסירופרסוםהמסיתלטרוראולאיצייתו
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לצו בית משפט להסיר תוכן יחויבו באחריות עקיפה או תורמת למעשה הטרור 16בנוסף
לאפשרותלהרשיעןבביזיוןביתהמשפט.

נוסף על כך ,ניתן כבר היום להגיש כתבי אישום נגד מי שמפרסם פוסטים העשויים
ט.
לסכן את בטחון המדינה או בטחון האזרחים ,שהרי גם אם הוא נמצא בחו"ל הרי שאפשר
לראותבפרסוםעבירתהכנהכמשמעהבסעיף2א()0לחוקהעונשין,ועוסקתבמעשההכנה
לעבור עבירה שנעשו מחוץ לשטח ישראל ובלבד שהעבירה כולה או מקצתה הייתה אמורה
להיעשות בתוך שטח ישראל .אם מדובר בהסתה העשויה לסכן אדם אחר (שאינו קשור
לישראל)במדינהאחרת,הרישממילאמהלנולהתערב.אםמדוברבביטוישהשלכתוהיאאיום
עלרכושם,חייםובטחוניםשלאזרחיישראלאומישקשורלישראל(כגוןיהודיםבעולם)ממילא
נתיבזהקיים,ומוטבככלשניתןלהשתמשבובמקוםלהיכנסלבעייההאקסטרה-טריטוריאלית. 

 .8הצעת החוק איננה פרקטית וישימה בעולם דיגיטלי
בעולם דיגיטלי קשה מאד להסיר תכנים מרשת האינטרנט .הניסיון מלמד כי תכנים
א.
שניתןלגבםצוהסרהמוצאיםמהרמאדאתדרכםחזרהלמרחבהווירטואליבאמצעותצילומי
מסךושיתופיםאחרים.מחיקתהתוכןלאתמנעאתפרסומושובושובתחתשםמשתמשאחר
בכל אמצעי או בפלטפורמת תקשורת זמינה או באתר אינטרנט אחר ,מנוטרים ושאינם
מנוטרים ,מוצפנים או שאינם מוצפנים .הניסיון לגבי צנזורה מוכיח בצורה ברורה כי פעמים
שהסרתתוכןמסוייםיוצרתתשומתלבציבוריתרבהיותראליו.
זאת ,מבלי להזכיר פרוטוקולים שיתופיים המאפשרים להקים  אתר אינטרנט שאינו
ב.
ניתן להורדה הואיל והוא מאוחסן על מחשבים רבים .כתוצאה מכך יעילות החוק במניעת
ההסתה מוטלת בספק .יתרה מזאת ,דווקא הדרישה כי תינתן הסכמה בכתב של היועץ
המשפטילממשלהלעצםפתיחתההליךתיצורעיכובשבעולםדיגיטלייאפשרלמיליוניצפיותאו
עותקים של התוכן להתפזר במרחב הדיגיטלי .יודגש :הכוונה איננה שלא ניתן לאסדר את
ה רשתכלל,וישלראותבהמערבפרועלאמאוסדר.אלא,שישמחיריםלאסדרה,וצריךלהיות
מודעיםאליהםהיטב.

גםאםתעבורהצעתהחוק,היאלאתוכל ,ברובהמקרים ,למחוקתכניםבאופןמוחלט
ג.
מרשתהאינטרנט.הסרתהתכניםתתבצע,בפשטות,מעיניאזרחיישראלבלבד.האםהעובדה
שלא נוכל לראות את ההסתה ,משמעותה שההסתה לא תתקיים? התשלום הדמוקרטי של
פגיעה בחופש הביטוי ישולם ,אך המטרה של מניעת הסתה לא תושג .בייחוד ,אם למעשה
הכוונה היא למנוע אפשרות לתכנן פיגועים באזרחים ישראלים .בתור דוגמא :נניח שתושב
השטחים מפרסם פוסט הקורא לזרוק אבנים על מתנחלים .במה תועיל מחיקת הפוסט
מעיני...ישראלים?
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יש גם לזכור שבמקרים כאלה גדל אי השוויון במידע .בעלי האוריינות הדיגיטלית
ד.
הגבוהה ,יהיו בעלי נגישות למידע ויוכלו למצוא את התוכן שהוסר ,בעוד שמשתמשים אחרים
לאיוכלולגשתאליו.

 .9הצעות לתיקון:
תיקונים הנוגעים למהות החוק:
אםכוונתהחוקלעסוקבהסתהלטרורברשתות,ישלהצמידאתההגדרהשלפרסום
א.
טעוןהסרהלסעיף 04(ב)לחוקהמאבקבטרור.הסעיף,העוסקבקריאהישירהלמעשהטרור
או שבח9אהדה9תמיכה שבנסיבות העניין יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה טרור,
מוגדרבצורהטובהיותרומהודקתיותר.במקביל,ישלאפשרמסלולשבוהחוקיחולאםבית
המשפטשוכנע,מנימוקיםשיירשמו,שישדחיפותמיוחדתבהסרתהמידע.ואולם,במקריםאלה
יש להחליף את נוסחת האיזון המצויה בסעיף (04ב) לחוק הטרור בנוסח של וודאות קרובה
לעשייתמעשהטרור. 
ישלאפשראתתחולתהחוק אך ורק על מקרים שבהם לא ניתן להגיש כתב אישום
ב.
בישראל ולכן  יש להגביל את תחולת החוק כך שלא יחול על אזרחי ישראל או על מי שניתן
להבאהלישראללצורךהעמדהלדין.
ישליצוראפשרותלתביעהלבקשצוהסרהזמנישלתוכן,כחלקמניהולהליךפלילי,
ג.
שבותצטרךהתביעהלשכנעאתביתהמשפטכיישצורךלהפסיקאתהתמשכותהעבירה.יש
ליצור הליך של השבת תוכן שהוסר אם אין הרשעה .אם תהיה הרשעה בעבירה ,בסופו של
דבר,כיאזניתןיהיהלהפעילאתסעיף6להצעתהחוק.
ד .בכלמקרהאיןלאפשרמתןצולמנועחיפוש(להבדילמרשתחברתית)להסירתוכןלפני
שנקבעבהליךפלילימסודרכימפרסםתוכןעברעבירהפליליתלפיחוקימדינתישראל.
זאת,משוםשהסרתתוכןממנועחיפושהיאפגיעהקשהיותרבחופשהביטוימאשרהסרת
פוסטאחדמרשתחברתית.

תיקונים הנוגעים לפרוצדורה בהצעת החוק:
הסמכותבנוגעלחוקצריכהלהינתןלביתהמשפטהמחוזי,בדומהלהסדריםהנוגעים
א.
למעצריםמנהליים,ולאלביתמשפטמנהלי.
ישלאפשרדיוניםבמעמדצד אחדרקמנימוקיםשיירשמו.ישלאפשרעיוןחוזרבכל
ב.
מקרה של החלטה במעמד צד אחד בלא שיהיה צורך בהוכחת חשיבות ציבורית בהמשך
הפרסוםכאמורבסעיף)0(8להצעתהחוק.
יש לבטל את סעיפים  2-00ולהחליפם בהסדר מידתי יותר בנוגע לשימוש בראיות
ג.
חסויות.
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להבדילמןההסדרבנוגעלצנזורההצבאיתבישראל,ישלעגןבחוקחובתסימוןבמקום
ד.
שבוהוסרתוכןבדרךשתאפשרלמשתמשסבירלדעתכימדוברבהסרתתוכןבשלצושיפוטי
שלמדינתישראל.


 .01הערות לסיום
אפתחבדבריושלהשופטלואיסברנדייסבעניין:Whitney17"אםישזמןלגלותעלידי
א.
דיון את הכזב ואת הטעויות ,ולמנוע את העוול על ידי תהליכים חינוכיים ,אזי התרופה שיש
לנקוט בה היא דווקא דיבורים ולא שתיקה שכופים אותה" .למחוקקים העוסקים בסוגיות
טכנולוגיותישנטייהלעסוקבמהשנמצאמעלפניהשטחולאבסוגיותהיסודוהליבה.ישבזה
מידהשלהיגיון:התלונותמגיעותלגבימקריקצה,קשהלפעמיםלהביןאתסוגיותהליבה,לא
תמידאפשרלהשפיעעליהןבחקיקה ,ואוליפשוטיותרנוח ופופוליסטילדון בקצוות.כך,חלק
ניכר מהתופעות שהצעת החוק באה לטפל בהן  -הסתה לטרור ברשת ,העלבת עובדי ציבור,
ביטויישנאה,גזענותוהסתהלאלימות,שיימינג , bullying– הןלמעשהסימפטומים שלבעיה
גדולהאחת:הנכונותלהגיד,לכתובולהקלידמולהמחשבוהטלפוןהסלולרידבריםשאנשיםלא
מעזיםלומרבשיחהפניםאלפנים.זוהיתופעהפסיכולוגיתהמוכרתבספרותמזהכשבעשנים
ונקראת "חוסר עכבות מקוון" ( )online disinhibition effectוההתמודדות איתה איננה בכלל
במישוריהחקיקהוהענישהאלאבמישוריאוריינותוחינוך.המהפיכההדיגיטליתמתרחשתמהר
ונדרשתהסתגלותהתנהגותיתלמהשהיאמביאהאיתה.כךהיהלמשלבנושאהבנתהגדרות
הפרטיותשלאפליקציותושלהרשתותהחברתיות.מחקרישימושמראיםכימסעותהאוריינות
וההסברהפועליםאתפעולתםגםללאחקיקה,וצעיריםמפעיליםאתכוחםלשנותאתהגדרות
הפרטיותומשקפיםאתההבנהוההסתגלותלזכותםלעשותכן.לכן,כשמדוברעלחוסרעכבות
מקוון אין  צורך בחקיקה עונשת או צנזורה על תכנים .יש צורך בקידום אוריינות בנוגע ליחסי
האדםוהמכונה.
כדאי לזכור ,כי כפי שהדבר נכון ביחס למעשי צנזורה בדרך כלל  -לעיתים קרובות
ב.
קורה כי עצם המעשה מקנה לתוכן שנפסל ערך מופרז בעיני הציבור .חובה לזכור כי מתן
סמכות להעניק צווי הסרת תוכן תוביל איתה באופן הכרחי דיון ציבורי – ברשתות ומחוץ להן,
בישראלומחוצהלה–בכלדברתוכןשייפסל.לרוב,תשומתהלבהזאתגורמתלנזקגדוליותר
מאשרהתעלמותמןהתוכן.




)Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927
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