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 לכבוד 
  ועדת הכלכלה

 הנדון: תגובת הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר 
סינון אתרי הימורים ותכנים  –להצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון 

 2016-המציגים דברי תועבה באינטרנט(, התשע״ז

 סינון תוכן פוגעניחשיבות 

ראשית נבהיר, כי אנו מכירים בחשיבות ההגנה על קטינים מפני תוכן שעלול להזיק להם, כפי שבבסיס  .1

. ההפך הימורים אין כוונתנו להביע תמיכה בפורנוגרפיה אוהצעות החוק הממשלתית והפרטית. בנוסף, 

 . הוא הנכון

ספקית הגישה לאינטרנט לספק שירותי חסימת אתרי אינטרנט בעלי  ההסדר המשפטי הקיים מחייב את .2

הצעת הנוסח המוצע של משרד התקשורת ל. אקטיבית ווולונטריתתוכן פוגעני אם בחר בכך המנוי בצורה 

, שמטרתה הגברת המודעות לשירותי הסינון ע״י הרחבת מספר הדרכים שבהן יודיעו על השירות החוק

ניקה משפטית יכקלהותרת ברירת המחדל בעינה, לדעתנו, ראויה ורצויה. לא זו אף זו,  למשתמשים, תוך

 . נשמח לעזור למשרד התקשורת בהגברת המודעות לנושא, ככל שנוכל

 הקיימות כיום.  לעודד בחוק את שיפורן של תוכנות הסינון אף יתר על כן, יש מקום .3

 

 הבעייתיות בהצעת החוק הפרטית 

הצעת החוק הפרטית מעלה סוגיות קשות ובהן פגיעה בפרטיות וסינון ת דעתנו, לעומת זאת, לעניו .4

 תכנים כברירת מחדל, על ידי גופים פרטיים ללא כל פיקוח ציבורי או שקיפות.

המחדל, כך, שספקיות -, מבקשת כאמור לשנות את ברירתלחוק של חה״כ מיקי מכלוף זוהרהצעת התיקון  .5

אתרי אינטרנט בעלי תוכן פוגעני כברירת מחדל, ואף מתומרצות הגישה לאינטרנט תוכלנה, לחסום 

כלכלית לעשות כן. מנוי הרוצה בביטול החסימה, יצטרך לדרוש זאת באופן אקטיבי, על ידי פניה לספק 

 הגישה.

 החששות משינוי ברירת המחדל הן שתיים מרכזיות: .6

שש מיצירת וח ן התכניםשלא רוצים בסינו פגיעה בזכות לפרטיות של המשתמשיםא. חשש מפני 

 של מנויים החפצים בתכנים פוגעניים.  ״רשימה שחורה״

לחברות פרטיות, בשל שיקול הדעת הבלעדי שניתן , כברירת מחדל יתר של תכנים-מחסימת חששב. 

ציבורי על הסינון או שקיפות מה -כל פיקוח חיצוני לספקיות הגישה לאינטרנט בהענקת השירות, ללא

גם של תכנים שאינם  סינון יתרמ , החששהמוצע לספקיות הגישה התמריץ הכלכלינוכח מסונן. 

 . הפרטת הצנזורה לידיים פרטיות הינה בעייתית. , גוברבבחינת תוכן פוגעני
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ביחס לצנזורת תכנים  מדרון חלקלקכך, עולה חשש כי באישור הצעת החוק הפרטית, עלול להיווצר  .7

 ופגיעה בחופש הביטוי, על ידי גורמים פרטיים, ללא כל פיקוח או שקיפות לתכנים המסוננים.  באינטרנט 

 

 –בהן ילדים עושים שימוש. על כן געניים דרך אפליקציות שיפת תכנים פוהחוק לא יפתור את הבעיה של ח

 בהעלאת המודעות ובכלים להורים להתמודד עם התופעה ,בחינוך עיהשקליש 

ני נוער נחשפים לתכנים פוגעניים באמצעות אפליקציות דים ובדוע לנו ילכי ככל שיבשולי הדברים נעיר,  .8

 ל. יפתר בשינוי ברירת המחדעל כן הבעיה לא תשונות עליהן החוק אינו חל. 

וכך עלול להיווצר מצב  -ניתנות לעקיפה ברובן תוכנות לסינון תכנים ר לנו, יתר על כן, ככל שהוסב .9

צפות באותם עקוף את החסימה ולמהם אנו מבקשים לסנן את התכנים הפוגעניים, ידעו לשדווקא הילדים, 

  תכנים, בעוד שהוריהם יהיו בטוחים כי הם אינם חשופים.

יש להשקיע אף בחינוך הילדים והנוער בסכנות הטמונות בכך, ובד בבד לעניות דעתנו, , לאור זאת

 . חינוכייםלספק כלים בידי ההורים להתמודדות עם התופעה, בעיקר באמצעים 

 בכתיבת תגובה זו סייעו הסטודנטיות גב' ליאל אורן וגב' נעמה שירן. .10

 

 

 בברכה, 

 

 דרור פלדמן,                         עו"ד-דלית קןד"ר 
 מנחה משפטית,     הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר
 המרכז למשפט וטכנולוגיה
 הפקולטה למשפטים,            אוניברסיטת חיפה

 

 

 


