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 8102באוקטובר  22

 ט"תשעבחשון ה ג"י

 

 לכבוד 

 (פקסבאמצעות )ד "עו, ר אביחי מנדלבליט"ד –היועץ המשפטי לממשלה 

 

, והסרה של תגובות הסתרה, ש בנוגע לכללי מחיקה"הצורך בקביעת הנחיות יועמ: הנדון

 של אנשי ציבור בדפי אינטרנט משתמשיםשל  וחסימה

 כללי

כך ראשי . לרשתות החברתיות ולרשת האינטרנט רלכך שהשיח הציבורי עובבתקופה האחרונה אנו עדים  .0

ממשלות ונשיאים מתחילים להודיע הודעות מדיניות כבדות משקל ברשתות חברתיות וכן מנהלים דיונים 

בין אם ברשתות החברתיות ובין אם באתרי רשת ייעודיים  –ציבוריים ערים באתרי האינטרנט השונים 

 . אחרים

 

 "לחסום"הסיר תגובות ולהסתיר ול, מחוקישנם מקרים בהם אנשי ציבור מוצאים לנכון ל, מכךכתוצאה  .8

בחשבונות ברשתות חברתיות השייכות לאנשי הציבור או  אשר נראים להם כלא ראויים לכאורה משתמשים

התבטאויות הסרת בחלק מן המקרים מדובר ב. (לדוג׳ חשבון של רשות מקומית)ליחידה הממשלתית 

ולהגיב  שיחצפות בל אפשרותמהמניעת המגיבים  או ,מהשיח מחיקת התגובות. ימיות במדינה דמוקרטיתלגיט

זכות בו הביטוי בחופש קשה פגיעה מהווה, המקוון המרחב באותו מתנהל הציבורי השיח רוב כאשר, לו

 . בחירות בתקופת בייחוד, דמוקרטית במדינההציבור לדעת 

 

 לסוגיה במשרד מבקר המדינה התייחסות נציב תלונות הציבור

 ח"דוה .8102שנת מ 33 'ח השנתי מס"דונתן את דעתו על נושא החסימות וההסרות בנציב תלונות הציבור  .3

אישי ציבור שונים מחקו תגובות של מתלוננים מדף הפייסבוק "כי הנציב החל לבחון תלונות על כך ש מדווח

"שלהם או חסמו את גישתם של המתלוננים אליו
1

 מפרט באריכות את הדרך בה בוחנים את התלונות הללוו, 

  .בייחוד בעידן הנוכחי בו מירב השיח מתנהל שם, חשיבותו של חופש הביטוי ברשת הדגשתתוך , בנציבות

 

 ":סממנים ציבוריים"קריטריונים לדף פייסבוק בעל  3 ח"בדו לצורך בירור תלונות אלה קבעה הנציבות .3

 

של איש ציבור או גוף ציבורי " דף אוהדים"האם מדובר בדף ציבורי או ב  - סוג הדף"

שכל אדם בעל חשבון פייסבוק יכול להיחשף אליו באמצעות התחברות 

או באמצעות חשבונות של חברים אחרים ברשת  ("לייק"הקשה על )לדף 

או להבדיל מדובר בדף פייסבוק פרטי שאליו חשופים רק מי שמוגדרים  -

 ;בעל הדף של "חברים"

                                                           
1

 .(8102) 31 6102לשנת  - 34ח שנתי "דונציב תלונות הציבור  
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 ;האם החזקת הדף והפעלתו ממומנות על ידי הגוף הציבורי  - מימון הדף

האם הדף מופעל על ידי עובדי ציבור מטעמו של איש הציבור או על ידי -  הפעלת הדף

 ;איש הציבור בעצמו באופן פרטי

האם הדף משמש את איש הציבור ועיקר תכניו קשורים למילוי תפקידו   -תכני הדף 

".או שעיקר תכניו פרטיים ואישיים, יהציבור
2

 

 

 .  קריטריונים אלה יוצא כי חשבונות הרשתות החברתיות של נבחרי הציבור הם בעלי ׳סממנים ציבוריים׳ על פי

 

 :ח כאמור"בדו -עמדתו בנושא  אלא שנציב תלונות הציבור אף מצהיר את, לא זו בלבד .5

עמדת הנציבות היא כי על גוף ציבורי או איש ציבור המפעיל דף פייסבוק ציבורי "

לפרסם מדיניות בדבר השימוש בדף ולקבוע נהלים שיסדירו שימוש סביר וראוי 

כדי לשמור על כבוד השיח והמשתמשים , בתגובות הציבור המופיעות בדף הפייסבוק

לחופש הביטוי ולחשיבות  ,בשים לב בין היתר לאופיו הציבורי של הדף, בדף

על נוהלי השימוש לעלות בקנה אחד עם הזכות לחופש הביטוי . הביקורת הציבורית

כגון , ולכלול אמצעי תגובה מידתיים שיינקטו נגד המפרים את מדיניות השימוש בדף

".אזהרה קודם מחיקה או חסימה לזמן מוגבל בתגובה על ההפרות הראשונות
3
 

 

 פסיקה זרה

החלטה ההראשונה בהם היא . ונבקש להביא דוגמאות מהם, ב הסוגיה כבר נדונה במספר פסקי דין"בארה .2

, Knight First Amendment Institute v. Trumpבעניין 
4

מחוז הדרומי של בית המשפט בבמסגרת  

 אףנציין כי ככל הידוע לנו הוגש . 8102פרסם החלטה בנושא בחודש מאי בית המשפט  .יורק-ניומדינת 

 .על ההחלטהערעור 

 

ב דונלד "גונים בעלי חשבון טוויטר כי נחסמו על ידי נשיא ארהבאותו מקרה טענה קבוצה של אנשים ואר .2

מי שנחסם לא יכול לראות עוד את , לטענתם. realDonaldTrump@הפרטי שלו הטוויטר טראמפ מהחשבון 

אין להם שכן , אותם ארגונים ואנשים טענו לפגיעה בזכות לחופש הביטוי שלהם. הציוצים של מי שחסם אותו

כך גם טענו כי הפוסטים המופיעים . בנושאים שעל סדר היום הציבוריהנשיא  היכולת לראות מה כותב

  . ות רשמיותבחשבון האישי של הנשיא הם בבחינת הצהר

 

אינה רק מניעתו מהיכולת להגיב למידע רשת חברתית בהיר כי תוצאת חסימת משתמש בלהמן הראוי  .2

בכך מודר . ואחריםהמועלות על ידי איש הציבור התבטאויות על הנגישות ל מקשהאף אלא , המפורסם שם

 . מהשיח הציבורי המתנהל בעמודהאזרח 

 

                                                           
2

 . שם 
3

 .38' בעמ, שם 
4
 -, Dkt. No. 18filed appeal , 302 F.Supp.3d 541 (S.D.N.Y. 2018),Trump v. Institute Amendment First Knight

1691 (2d Cir. June 5, 2018). 
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-בארצותשל בית המשפט העליון על פסק דין אחר  ,בין היתר, בעתירתםהסתמכו העותרים  Knightבפרשת  .9

לרבות )שהכיר ברשתות החברתיות ( Packingham v. North Carolina, 582 U.S. ___ (2017)) הברית

. חופש הביטויהזכות לכמקומות מוגנים במסגרת ( וושינגטון פוסט ואתרים אחריםאתר ה, אמזון, פייסבוק

וכאחד מהמקומות החשובים  "כיכר העיר המודרנית"הוכרו על ידי בית המשפט העליון כהרשתות החברתיות 

לא ניתן למנוע  נקבע כי, מרחב ציבוריבהיות הרשת החברתית בבחינת . יותר כיום להחליף בו רעיונות ודעותב

את ית הבר-של ארצותלאור זאת פסל בית המשפט העליון . מעברייני מין מורשעים מלקחת חלק בהםאפילו 

 . שניסה לעשות כן צפון קרולינהמדינת החוק של 

 

חופש לחסום את העותרים שכן חסימה זו פוגעת במנוע מב "נשיא ארהכי  נקבע  Knightבעניין בעתירה  .01

 :תיקון הראשון לחוקההביטוי המוגן ב

“Turning to the merits of plaintiffs’ First Amendment claim, we 

hold that the speech in which they seek to engage is protected by 

the First Amendment and that the President and Scavino exert 

governmental control over certain aspects of the 

@realDonaldTrump account, including the interactive space of the 

tweets sent from the account. That interactive space is susceptible 

to analysis under the Supreme Court's forum doctrines, and is 

properly characterized as a designated public forum. The 

viewpoint-based exclusion of the individual plaintiffs from that 

designated public forum 1s proscribed by the First Amendment and 

cannot be justified by the President's personal First Amendment 

interests.” 

 

ראש מחוז לונדון במדינת -הציבורי של יושבת מדף הפייסבוק אדם ו שלבמקרה אחר נקבע כי חסימת .00

מהווה פגיעה פסולה בחופש הביטוי, בשל ביקורת על התנהלות מועצת המחוז, פיליס רנדל, יניה'וירג
5

 .

היא  נבחרי הציבורהמופנית כלפיי ביקורתית הפרשנות השל  הריס כי דיכוי’השופט קצבפרשה זו פסק 

הייתה באותו המקרה אמנם (. חוקהתיקון הראשון למור במוגן כאה)הפרה מהותית של חופש הביטוי 

, שים הרלוונטייםחסימה קצרת מועד ולא מנעה תיאורטית מהתובע מלפרסם את דבריו בפני קהל האנה

שניתן להטיל על מעלה שאלות חשובות על המגבלות החוקתיות  ציין כי המקרהאולם בית המשפט 

לא כל ניהול חשבון , לדברי בית המשפט. נבחרי מציבורחשבונות מדיה חברתית שמנוהלים על ידי 

לתת את הדעת לזכות אולם יש , תהיה הפרה של התיקון הראשון לחוקה וככזה אסור, והסרת תכנים ממנו

.חופש הביטוי שעה שמנהלים את החשבון או פורום דיגיטלי אחר
6
  

 

                                                           
5

 (JCC/IDD), 2016 U.S. Dist. (E.D. Va. Sep. 14, , No. 1:16cv932 Davison v. Loudoun Cty . Bd. of Supervisors

2017 WL 3158389 (E.D. Va. July 25,  Davison v. Loudoun County Board of Supervisors, 2016)

1:16cv180 (JCC/EDD) (E.D. Va. Mar. 28, 2017) ,Davison v. Plowman 2017); 
6

 , 2017 WL 3158389 (E.D. Va. July 25, 2017) Davison v. Loudoun County Board of Supervisors. 



 

4 
 

מחוז בית הספר המאוחד ב שניים מחברי מועצת המנהלים של אזרחתבע , 8102ממאי מקרה נוסף ב .08

Poway שלהם לאחר שהעביר ביקורת  האישי וק והטוויטרבעל שחסמו אותו מחשבון הפייס, קליפורניהב

פורמלית חשבונות המשתמשים של מבחינה למרות שבית המשפט קבע כי  7.על התנהלותם המקצועית

, בהם לפעילותם הציבוריתהנתבעים השתמשו , "פרטייםחשבונות "הנתבעים ברשתות החברתיות נחשבו 

 כך גם. המחוז בתחום פעילותם הציבוריתתושבי ציבור סוגיות פוליטיות ויצירת קשר עם  כגון קידום

בשל קביעות אלה  .התובע נחסם מחשבונותיהם בשל הביקורת שהעביר עליהם כאנשי ציבור נקבע כי

נדחתה טענת הנתבעים כי זכותם לפרטיות , שדנו בה לעיל ,ותוך הסתמכות על הפסיקה בעניין רנדל

 . מצדיקה את חסימת התובע

 

” Based on these allegations, and at this stage in the litigation, it is 

reasonable to infer that Defendants, like the Chairperson in Davison, 

used their private social media accounts as a tool for governance. 

Accordingly, the Court finds the Complaint adequately alleges 

Defendants acted under color of law when they blocked Plaintiffs 

from posting messages on their Facebook and Twitter accounts." 

 

המשמשים את , גם חשבונות מקוונים פרטיים, הברית-לפי הדין המתהווה בארצותנראה כי , לאור זאת

זכות ההגנה על הכללים מתחום המשפט הציבורי לרבות כפופים ל, האנשים הפרטיים בתפקידם הציבורי

סיווג החשבון הפרטי כחשבון ובו פעילות ציבורית יכול להיעשות לאור סממנים שונים כמו . לחופש ביטוי

 .ל היעד ועודקה, תוכנם של הפוסטים המופיעים בחשבונות

 

( 'חי)עתמ ) חיפההמשפט לעניינים מינהליים ב-ביתבגם בישראל הוגשה עתירה מנהלית בנושא זה  .03

מועצה החברת טענו  בעתירה זו (.צביקה גנדלמן ראש עריית חדרה 'נ שירלי עודד 58598-12-02

אולם , ראש עיריית חדרה ואנשים נוספים שהם נחסמו מדף הפייסבוק של צביקה גנדלמןשירלי עודד 

  :לאחר שהעירייה וראש העיר התחייבו ,ככל הידוע לנו, העתירה נמחקה

פי לפעול בהתאם לכללים שנקבעו על ידי נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה בעניין ד. א

 ;פייסבוק ציבוריים כאמור לעיל

  ;העירייה והן של ראש העירייההן של , החסימות של העותרים משני דפי הפייסבוק להסיר את. ב

לאפשר לכאלה שנחסמו בעבר ולא היו חלק מן ההליך לפנות למנהלי הדף ולבקש להסיר את . ג

 . במידה ויודיעו כי הוראות תקנון הפעילות של הדף ידועות להם, החסימה
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 W (JLB), 2018 U.S. Dist. (S.D. Cal. May 24, 2018)-2215-cv-, No. 17Dist. Sch. Unified Poway v. Garnier. 
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 מן הכלל אל הפרט

עיקר מתקיים ובייחוד לאור העובדה כי הרשת הפכה להיות כיכר העיר החדשה בה , לאור כל האמור לעיל .03

מודר לחלוטין מהשיח האדם  –הרעיונות ולאור העובדה שאם מישהו חוסם אדם ברשת חברתית חילופי 

 .מרוכזת נראה כי הנושא דורש הסדרה, ולא יכול ולו לצפות בו הציבורי המתנהל בעמוד

 

הגם שנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה קרא לאנשי הציבור לפרסם תקנונים ברורים המגנים  .05

מן הראוי לא להשאיר זאת לשיקול דעתו של כל איש  –לאור חשיבותו של הנושא , על חופש הביטוי

  .בנושאואחידים ציבור בנפרד אלא לקבוע נהלים ברורים 

 

אשר תשרת את כלל , ש בנושא"לכתוב הנחיית יועמ פעלתי אנו פונים אליך בבקשה כ, לאור זאת .02

בהן , בתקופות של בחירותשכזו תהיה חשובה במיוחד  הנחייה. בארץ ותגן על חופש הביטויהציבור 

הציבור יבקש להיחשף למגוון גדול ככל הניתן של דעות אלה ואחרות על מנת לגבש את דעתו הפוליטית 

   .ולבחור בהתאם

 . לסייע בניסוח ההנחיות במידת הצורךאנו נשמח כמובן 

 

לטכנולוגיה ולסייבר , למשפט קליניקהאוראל אלימלך מה' גביה נכתבה בעזרתה של הסטודנטית יהפנ .02

 .אוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים

 

 

 ,בברכה ובכבוד רב

, ומדיניותמשפט , המרכז לחקר הסייבר ראשו ראש המרכז למשפט וטכנולוגיה, קורן-ניבה אלקין' פרופ .0

 אוניברסיטת חיפה 

  המרכז הבינתחומי הרצליה ונשיאת איגוד האינטרנט, נהון קרין 'פרופ .8

 המסלול האקדמי המכללה למנהל , ש שטריקס"בית הספר למשפטים ע, ר רועי פלד"ד .3

, ראשת התוכניות רפורמות במדיה ודמוקרטיה בעידן המידע ,עמיתה בכירה, ר תהילה שוורץ אלטשולר"ד .3

 הישראלי לדמוקרטיההמכון 

 )ר"ע)ל איגוד האינטרנט הישראלי "מנכ, ד יורם הכהן"עו .5

 האזרח בישראל האגודה לזכויות, אש צוות זכויות אזרחיות ופוליטיותר -וק 'ד אבנר פינצ"עו .2

 התנועה לזכויות דיגיטליות ,יהונתן קלינגרד "עו .2

 אוניברסיטת חיפה, לטכנולוגיה ולסייברהקליניקה למשפט , מנחה משפטית –ד "עו, דרור פלדמן-ר דלית קן"ד .2
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