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 2102 באוקטובר 22

 ט"תשעה בחשון ג"י

 

 לכבוד 

 ד שי ניצן"עוה –פרקליט המדינה 

 

 התכנים לחסימת/הסרתאכיפה הוולונטרית לקריאה להקמת וועדה מפקחת בנוגע ל: הנדון

של הצהירו מספר פעמים על קיומה של אכיפה וולונטרית בפרקליטות המדינה נציגי יחידת הסייבר  .0

בין השאר . םובחסימתתכנים בהסרת  ואתרי האינטרנט השונים החברתיות הגדולותהמדינה ושל רשתות 

, חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנטמסגרת חקיקתו של עלה הנושא ב

 החברתית ברשת שהתפרסם הסתה פרסום הסרת חוק הדיונים על הצעתוכן במסגרת , 2102-ז"התשע

, האינטרנט מרשת עבירה מהווה שפרסומו תוכן להסרת חוק ועל הצעת 2102-ו"התשע, המקוונת

   .2102-ז"התשע

 

אכיפה " ויסמונסקי חיים ר"דיחידת הסייבר בפרקליטות המדינה  ראששל  ובמאמרזה גם עולה  עניין .2

? משפט צדק –בכתב העת משפט חברה ותרבות  שפורסם" אלטרנטיבית של עברות ביטוי במרחב הסייבר

 . בעריכת אלון הראל, כשלים ואתגרים –ההליך הפלילי בישראל 

 

חקיקת משנה או לכל הפחות , זו שאינה מוסדרת בחקיקהאכיפה בפתח הדברים נבקש להתנגד לפעילות  .3

ממשיכה אם פעילות זו , עם זאת. מוטלת בספק, לדעתנו, חוקיותה של פעילות זו. בהנחיות ברורות

אין בפנייתנו זו בכדי ליתר את הדיון בשאלה . עליה לכל הפחות להיות שקופה ומתועדת, להתקיים

   .של חוקיות פעילות זו

 

כי יחידת הסייבר אינה שומרת את על ידי הפרקליטות בוועדת הכנסת הוצהר לפרוטוקול דיונים במספר  .4

לרשתות  הובהר כי הפניות, בד בבד. התוכן שביקשה להסיר או את הפניות הרבות המגיעות אליה

מטופלות וכי פניות רבות של גורמי ממשל שונים לא  ,נעשות במשורה החברתיות ולאתרי האינטרנט

מוגנים במסגרת ההגנה  - משפטיםלעמדת האמונים על הנושא במשרד היטויים שנוגעות לבמפאת היותן 

 . חופש הביטויעל 

 

שמבצעת המדינה לרשתות חברתיות ואתרי אינטרנט לשם הסרת תכנים  פניותעולה מהמתואר לעיל כי ה .5

מעוררות חששות כבדים בדבר  ובכך ,שיפוטיתביקורת ציבורית או נעשות ללא כל בחינה  ,וחסימתם

מביאה בפועל  ,מכובדת ככל שתהיה, זרוע ממשלתית מצב בוה .דמוקרטיתקין במשטר ניהול ממשל 

מבלי שיש אפשרות , בזכותם החוקתית של פרטים לחופש הביטוי( מידתית או שאינה מידתית)לפגיעה 

להסרתם התכנים כמו גם אופי , היקף הפעילות. הינו בעייתי, יהביקורת כלשהי על פעולותל מעשית 

  . נותרים חסויים, וכן תוכנם, פועלת המדינה
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לכל אנו פונים אליך בבקשה להקים , על אף הספק בחוקיותה, אם יוחלט על המשך הפעילות כאמור .2

פעילותם של את  ,(בדיעבד ולו), לבקרבעל סמכויות ואמצעים לפקח ו, ציבורימנגנון ביקורת הפחות 

נעשו תוך איזון ראוי בין האם הפניות  גוף כזה ראוי שיבחן. האינטרנטמם פרסומים הסרתל גורמי המדינה

אנו מציעים כי . הפגיעה בזכויותיהם החוקתיות של הדוברים לבין האינטרסים הציבוריים העומדים מנגד

נציגים מפרקליטות המדינה או היועץ המשפטי , מן החברה האזרחיתנציגים , שופטבו יהיו חברים 

 .אפשר שחברי הוועדה יוחתמו על הסכם סודיות. לממשלה וכדומה

 

בדיוני ועדת חוק אף כפי שעלה , להסדיר את הפעילות של האכיפה הוולונטרית אנו ממליצים ,לסיכום .7

רשתות ל לפניותלקבוע כללים ברורים ונהלים  בתוך כך אנו ממליצים. חוקה ומשפט בהצעות החוק

, משנית, בין אם בחקיקה ראשית) "אכיפה וולונטרית"חברתיות וגורמי ביניים אחרים לשם ביצוע 

לאפשר פיקוח ציבורי על מנת , כללים אלה יש לפרסם אף בפומבי. (ש או פרקליט המדינה"בהנחיות יועמ

אנו ממליצים להקים מנגנון , לצד זאת. לכך על פעילות המדינה ועל מנת שלא תיראה כשרירותיתנוסף 

 . ביקורת ציבורי כמפורט לעיל

 

 

 

 ,ובכבוד רב בברכה

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

 אוניברסיטת חיפה 

  המרכז הבינתחומי הרצליה ונשיאת איגוד האינטרנט, נהון קרין 'פרופ .2

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

, ראשת התוכניות רפורמות במדיה ודמוקרטיה בעידן המידע ,עמיתה בכירה, אלטשולר ר תהילה שוורץ"ד .4

 המכון הישראלי לדמוקרטיה

 )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, הקליניקה למשפט לטכנולוגיה ולסייבר, מנחה משפטית –ד "עו, דרור פלדמן-ר דלית קן"ד .2

 

 

 

 

 

 

 14-2222504 :סקפ 14-2222529 :ןופלט  dalitkd@gmail.com - םיפסונ םירוריבלו הנעמל


