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לכבוד

 משרה ונושאי הציבור על להגנה אמצעים לגיבוש הציבורית הוועדה יו״ר ארבל, עדנה )בדימוס( השופטת
״(הוועדה)״ ברשת בריונות גם כמו פוגעניים ופרסומים פעילות מפני הציבור בשירות

הוועדה חברי

רב, שלום

 פעילות מפני הציבור בשירות משרה ונושאי הציבור על ״הגנה בנושא לציבור קורא קול הנדון:
האינטרנט״ ברשת בריונות גם כמו פוגעניים ופרסומים

Google שבנדון. בעניין עמדתה את הנכבדה הוועדה בפני להביא מתכבדת 

דבר פתח
 בשיח מאליו מובן מרכיב עוד סתם אינה המקוונת הרשת״

 במאה דמוקרטית תרבות של מכונן מרכיב אלא הדמוקרטי,
;1״ואחת העשרים

 האינטרנט, ברשת הפעילות של רלוונטיים היבטים בתמצית, לסקור, נבקש זה, מסמך במסגרת .1
 דיוניה במסגרת הנכבדה הוועדה עיני לנגד שיעמדו לדעתנו שחשוב עקרונות מספר לפרט ולאורם
הנדון. בהקשר

 של המינוי מכתב גם שעולה כפי אולם הווירטואלי, במרחב מתמקדת התייחסותנו הדברים, מטבע .2
האינטרנט. לרשת ייחודיות אינן פוגעניים ופרסומים פעילות של התופעות הנכבדה, הוועדה

 והן ה״ממשית״ למציאות הן מתייחס במדינה החל המהותי שהדין הטעם מן גם חשובה זו עובדה .3
 חייבים - במסגרתו המועלים פתרונות גם כמו - שהדיון מכיוון וגם הווירטואלית; למציאות
 )כמובן מתרחשות הן בו המרחב מן במנותק רבה ובמידה ,כוללת בראייה עצמן, לתופעות להתייחס

 מחוץ שחוקי שמה להיות לדעתנו חייב המנחה העיקרון למרחב(; האמצעים של התאמה תוך
ולהפך. ברשת, גם חוקי לאינטרנט

 התוכן בעולם חל המהותי הדין ;באינטרנט מותר הכל לא לעת, מעת המועלית לטענה בניגוד אכן, .4
 המהותי הדין של תחולתו לצד לכך, מעבר ״האמיתי״. התוכן בעולם חל שהוא כפי הווירטואלי,

 בעולם שונים שחקנים מפעילים ברשת, השלילית הפעילות את לצמצם מנת ועל האינטרנט, ברשת
 מסוימים שבמקרים ואפקטיבית, משמעותית עצמית הסדרה ,Google זה ובכלל הווירטואלי,

המדינתית. החקיקה של לדרישות ביחס המחמירים כללים על מתבססת
 הדין של האכיפה הגברת שנדרשת תסבור הנכבדה שהוועדה ככל כי להראות, נבקש זה רקע על .5

 מציאת הוא הוועדה בפני העומד האתגר לרשת(, מחוץ להגברתה )במקביל האינטרנט ברשת המהותי
הלוואי תופעות צמצום תוך חוקיות, באי הנגועות בתופעות נקודתי באופן המטפל מאוזן, מנגנון

 בתוך הצנזורה״ של המחודשת והולדתה בטלותה על באינטרנט: והמדומיין המעשי הביטוי ״חופש ברזילי ג' ברזילי-נהון ק' 1
״.והמדומיין המעשי הביטוי חופש״ :להלן ; (2006) 509 ,483 בירנהק( מ' )בעריכת מדברים! שקט,
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 להמונים ביטוי המאפשרת תוססת כבמה האינטרנט רשת של הייחודי במרקם מפגיעה והימנעות
הרף. ללא ומתחדשת והמתפתחת

 והחדשנות הצמיחה כמנועי ,Google דוגמת (Intermediaries) המידע מתווכי של תפקידם שימור .6
 בעולם החיונית ההבחנה על נעמוד הדיון, במסגרת כזה. מנגנון בכל חשוב נדבך הוא האינטרנט של

 - מידע מתווכי לבין בהם, המפורסם התוכן את ועורכים היוצרים אתרים - תוכן אתרי בין הדיגיטלי
 מגיעים דרכו אשר צינור המהווים ושירותים אחרים, ידי על שנוצרו תכנים אירוח של שירותים
אחרים. ידי על המועלים או הנוצרים לתכנים הגולשים

 מקובל מנגנון (,Notice and Takedown) והסרה ההודעה מנגנון על בקצרה נעמוד זה בהקשר .7
 תנאים ובהתקיים מסוימים בהקשרים - היוצר יוצרים(, זכויות של )בהקשר בארה״ב ואף באירופה
 בגין באחריות נושאים אינם האינטרנט ברשת מידע מתווכי במסגרתו מבטחים״, ״נמל - מסוימים

מפר. פרסום
 חברתיות, תופעות בעיקרן הן להתמודד הנכבדה הוועדה התבקשה עמן התופעות כי גם, לזכור ראוי .8

כך, לצורך עמן. להתמודד היחיד, לא ובוודאי היעיל, הכלי בהכרח אינם משפטיים אמצעים - וככאלו
 מסוג בפרויקטים פעיל שותף היא Google ואחרים. חינוכיים משלימים, צעדים של שורה לגבש יש
ובחו״ל. בישראל זה,
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עניינים תוכו

4.רקע א.

 4.. הפרט של יסוד וזכויות חשובות חברתיות תכליות המגשים חיוני, כלי - האינטרנט רשת .1א.

Intermediaries.............................................6)) מידע ומתווכי תוכן אתרי בין האבחנה .2א.

7......................................................................................................האינטרנט רשת של לרעה ניצול .3א.

7.הפקר שטח אינו האינטרנט ב.

7..................................................................................................האינטרנט ברשת חל המהותי הדין .1ב.

8....................................................................עצמית הסדרה מפעילים האינטרנט בתעשיית השחקנים .2ב.

9...............................................................................................................................ביניים סיכום .3ב.

רשת של תפקידה וערעור מצנן״ ״אפקט - האינטרנט ברשת מידע מתווכי על אחריות הטלת ג.
10..............................................................................................................................................האינטרנט

12.והסרה״ ״ההודעה מנגנון ד.

14 משפטיים לבר משלימים, בצעדים הצורך על ה.

15.דברים של סיכומם ו.
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רקע א.
הפרט של יסוד וזכויות חשובות חברתיות תכליות המגשים חיוני, כלי - האינטרנט רשת .1א.

 אנשים למיליארדי מאפשרת היא העולם. רחבי בכל מחשבים מיליוני מאות מחברת האינטרנט רשת .9
 - ובעיקר ממש, כפתור בלחיצת וזולה, נוחה קלה, בדרך אלה עם אלה לתקשר תבל קצוות מכל

 חיפוש, מנועי - האינטרנט ברשת המוצעים מקוונים שירותים של רחב מגוון באמצעות מידע. לחלוק
 עם ולשתפו תוכן ליצור יכול הפרט - באלה וכיוצא בלוגים תקשורת, אפליקציות חברתיות, רשתות
 לתקשר ורעיונות, דעות להחליף הדעת, על להעלות שניתן עניין בכל מידע למצוא עצומים, קהלים

ולסחור.
 ציבורי מרחב היוצרת מודרנית, עיר״ כ״כיכר האינטרנט את הרואים יש אלה, מאפיינים בשל .10

:הציבורי בשיח פעיל חלק ליטול פרט כל יכול בו וירטואלי,
 המאפשר מבוזר, שיח להתפתחות טבעית זירה אפוא היא ״הרשת

 ׳הייד במעין וישיר עצמאי באופן להתבטא רבים למשתתפים
 אדם יכול וכעת עליונה, חשיבות קיימת לכך וירטואלי. פארק׳
 נתון היה אינטרנט, הטרום שבעידן הביטוי, חופש את בפועל לממש

.2בלבד״ תיאורטי באופן כמעט לו

 באמצעות - אדם כל יכול כיום, לכל. בנגישותה הנו האינטרנט רשת של העיקרי היתרון אכן, .11
 פנים שני זה ביטוי לחופש מלא. באופן שלו הביטוי חופש את לממש - האינטרנט ברשת השימוש

 להיחשף החופש השני, ולהשפיע; בציבור דעתו את להשמיע אדם כל של החופש האחד, עיקריים:
ולרעיונות. לדעות למידע,

 וכ״ציפור 3עילאית״ כ״זכות הוגדר הוא הישראלי. במשפט היסודיות מהזכויות הוא הביטוי חופש .12
.4הדמוקרטיה של נפשה״

 .5מידע לקבל והזכות למידע הגישה זכות היא הישראלי המשפט בשיטת הביטוי חופש של נגזרת .13
 חברה של בליבה העומד הביטוי חופש ערך של אחד פן היא מידע של חופשית זרימה אכן,

 לשמוע לדעת, הזכות את אף אלא ולהראות, להשמיע להתבטא, הזכות את רק לא הכולל חופשית,
 קיבלה האינטרנט שבעידן הרי דנא, מקדמת הישראלי במשפט הוכרו אלו שזכויות הגם .ולראות
תוקף: משנה זו הכרה

 חלק וליטול רחבה, בתפוצה מסרים להעביר היכולת בעבר ״אם
 ובעיקר מעט, למתי בפועל שמורה הייתה הציבורי, בשיח משמעותי
 בא אליהם, גישה בעלי שהיו לאלה או עצמם התקשורת לאמצעי

העיר׳ ׳כיכר הוא האינטרנט ... לכל שעריו את ופתח האינטרנט
 הווירטואלי המרחב - החדש המדיום לה. שותפים שהכול החדשה

השיח׳, ׳חדרי ובהם מציע, שהוא הכלים לכל. ופתוח בכל מצוי -
 ובתוך העולמית הרשת גלי על הגלישה האלקטרוני, הדואר

׳האזנה׳ והעברתו, מידע קבלת מאפשרים - החברתיות הרשתות
אמצעי אפוא זהו עצמיות. דעות של והשמעתן אחרים של לדעות

(.28.2.2006 בנבו, )פורסם בע"מ בינלאומי בזק נ' פלונית 4995/05 אביב( תל )מחוזי בש״א 2
(.1953) 878 ,871 (2ז) פ״ד ,הפנים שר נ' בע"מ העם" "קול חברת 73/53 בג״ץ 3
(.1968) 435 ,427 (2כב) פ״ד ,משה בן נ' ישראל מדינת 255/68 ע״פ 4
(.1990) 366-365 ,353 (3מד) פ״ד ,פרס נ' שליט 1601/90 בג״צ 5
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 מחסום ומציב השוויון עקרון את גם המקדם מובהק דמוקרטי
.6הביטוי״ בחופש רגולטיבית ובפועל שלטונית התערבות בפני

 חופש על להגן הנטייה גוברת ציבור, לאישי הנוגעים ובהתבטאויות בפרסומים כשעסקינן כי יודגש, .14
:הביטוי

 לתת יש בעיקר הביטוי. חופש בדבר לערך מיוחד משקל ליתן ״יש
 הציבור לענייני הנוגע הביטוי לחופש הנוגע בכל זה מיוחד משקל

 בתפקידים שהם או ציבוריות, משרות הנושאים ולאנשים ולגופים
.7בהם״ עניין שלציבור

 חופש ככזו, ותוססת. חיוניות מלאת גלובלית, היא החדשה. העיר כיכר כן, אם היא, האינטרנט רשת .15
 בזרימת רואה הישראלי המשפט חוקה. לחם היא מידע של חופשית וזרימה אפה, נשמת הוא הביטוי
:עוצמתה מקור את העולם רחבי בכל לאנשים ובנגישותה ברשת החופשי המידע

 והזמינות האינטרנט רשת של המגוונים התכנים המידע, ״מקורות
 הרשת את הפכו וירטואלי, פארק׳ ׳הייד בבחינת גולש, לכל שלה

 ׳אוטוסטרדת היא הרשת דמוקרטיות... במדינות מכונן לגורם
 חזון את שמקדמת (World Wide Web) עולם חובקת מידע׳
 בה למצוא שניתן ענק ספריית הוא האינטרנט ... הגלובלי׳ ׳הכפר
 ייתי דיכפין כל בה׳. דכולא בה והפוך בה ׳הפוך בבחינת הכל,

נזקק. הוא לו המידע את מהרשת ישאב דצריך וכל דברו את ויאמר
 אינטרס לחברה שיש חיובית, בתופעה שמדובר היא, ההנחה
.8עליה״ ולהגן לקדמה

 מכלי הורכב אשר - ״המסורתי״ המדיה לעולם שבניגוד היא הדברים של העיקרית המשמעות .16
תוכן. יוצרי של מיליונים מאות קיימים האינטרנט, בעידן כיום, - ספורים תוכן, יצרני תקשורת,

 ניתנה להם שרק עיתונים(, עורכי )כגון שונים תקשורת עורכי על הפרט הסתמך שבעבר בעוד אכן,
 התעצמה האינטרנט בעידן פרסומו, אופן ועל יפורסם, מסוים תוכן או מידע האם להחליט האפשרות

 עורך של דעתו בשיקול תלוי להיות ומבלי אמצעי ובלתי ישיר באופן מידע לפרסם הפרט של יכולתו
)בודדים(, אחרים ידי על שנוצר ממידע הפרט ניזון שבעבר בעוד אחרות, במלים אחר. או כזה תוכן
 נתונה גם שלפרט הוא המטבע של השני צדו בעצמו; התוכן את ליצור לו מאפשר האינטרנט עידן
יותר. הרבה ומגוון רחב תוכן לעולם גישה עתה

 של התיאורטי במישור אינם הווירטואלי המרחב ושל האינטרנט רשת של ויתרונותיהם חשיבותם .17
תרבות, - החיים בתחומי אספקט כל על משליכות והשקיפות המידע נגישות בלבד. הזכויות שיח

ומקוריות. יצירתיות חדשנות, מעודדות הן באלה. וכיוצא בריאות חינוך,
 ללא פניהם את ומשנים והכלכלה המסחר חיי על גם משליכים הווירטואלי והמרחב האינטרנט רשת .18

 למידע הגישה השקיפות, באמצעות שרק ובינוניים, קטנים לעסקים צמיחה מנוע מהווים הם הכר.
להגיע האפשרות להם ניתנת - הווירטואלי והמרחב האינטרנט רשת שמספקים החשיפה ואפשרויות

 14 בפסקה (,25.3.2010 בנבו, )פורסם בע״מ בינלאומית בזק לשירותי החברה (1995) סי טי אי ברק נ' מור 4447/07 רע״א 6
ריבלין. לנשיאה המשנה של הדין לפסק

(.1989) 866 ,840 (3מג) פ״ד ,שפירא נ' אבנרי 214/89 ע״א 7
Y אתר מערכת אינטרנט ידיעות נ' מור 850/06 חיפה( )מחוזי בר״ע 8 N ET (.22.4.2007 בנבו, )פורסם
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 הטרום בעידן הדעת על להעלותם היה ניתן שלא גיאוגרפית ובפרישה בהיקף פוטנציאליים ללקוחות
.9אינטרנטי

(Intermediaries) מידע ומתווכי תוכן אתרי בין האבחנה .2א.

19. Google ,אתרי בין המהותי השוני שעניינה חשובה, אבחנה בחשבון להביא צריך דיוננו כי סבורה
שירותי - קרי מידע, מתווכי לבין בהם, המפורסם התוכן את ועורכים היוצרים אתרים - קרי תוכן,

הגולשים מגיעים דרכו אשר צינור או אחרים, ידי על הנוצרים תכנים הצגת המאפשרים אירוח
אחרים. ידי על הנוצרים לתכנים

אחרים. תוכן ואתרי חדשות אתרי למנות ניתן התוכן, אתרי - קרי הראשון, הסוג על .20
 חיפוש מנועי - הראשונה :עיקריות קטגוריות לשתי למעשה נחלקים - המידע מתווכי - השני הסוג .21

 מצוי שממילא תוכן בהנגשת לסייע מיועדים אשר (,Google ידי על המופעל החיפוש מנוע )דוגמת
 yad2 ולוח זאפ הבינ״ל, Amazon )דוגמת ורטיקאליים חיפוש מנועי וכן ,10האינטרנט ברשת

 אלו על .אחרים ידי על הנוצרים ומידע תכנים הצגת המאפשרים אתרים - השנייה ;הישראליים(
 לפרסום אתרים (;Facebook )דוגמת החברתיות הרשתות את ;YouTube האתר את למנות ניתן

 תקשורת ואפליקציות ; (WordPress הבלוגים ואתר Blogger )דוגמת המשתמשים של אישיים בלוגים
(.WhatsApp )דוגמת

 בתכניה העצום לגיוון לעיצובה, האינטרנט, רשת של להתפתחותה המידע מתווכי של תרומתם .22
מכרעת. היא - בה המתמדת ולחדשנות

 ברשת המצוי המידע אינסוף את שמארגנים אלה הם הרשת. של הנבוכים מורה הם החיפוש מנועי .23
 למידע, גישה לפרט מאפשרים הם נתפסים. בלתי בקצבים המתעדכן אתריה, של אינדקס ומהווים
 אינם אולם רבים, ובמאמצים זמן בהשקעת כרוך היה האינטרנט רשת ברחבי הפרטני שאיתורו
עצמם. בפני תוכן אתרי מהווים

 רחבי מכל גולשים מיליוני למאות במה מעמידים תוכן אירוח שירותי החיפוש, מנועי כמו שלא .24
 אפוא, הם, תוכן אירוח שירותי ורעיונות. דעות ולהחלפת בהם, ולצפייה תכנים להצגת העולם

ביותר. והרחב העמוק הפשוט, במובנו - הביטוי חופש של האולטימטיבית ההגשמה
 - דולרים למיליארדי מסתכמת בהם שההשקעה - המידע מתווכי של באתרים השימוש כי לציין, יש .25

המשתמש. מצד בתשלום כרוך אינו לרוב
ברשת המפורסמים מפרים בתכנים הדיון במסגרת הדמוקרטי, בעולם הרווחת הגישה פי על .26

שניתן האחריות בהיבט רבה, חשיבות נודעת מידע מתווכי לבין תוכן אתרי בין לאבחנה האינטרנט,
 ההליכים של ובהיבט ברשת, המפורסמים מזיקים תכנים בגין מהם אחד לכל לייחס )ונכון(

אלה. בתכנים לטיפול הנדרשים

 בתוצר חלקה אשר האינטרנט, כלכלת בשל כלכלית מצמיחה הנהנות המדינות של החנית בחוד נמצאת ישראל כי יצוין, 9
& McKinsey, 2010) 8.5% כ- על השנה לעמוד צפוי בישראל, הגולמי הלאומי  Co., E-conomy.)

 המאפשר אינדקס לחלוטין אוטומטי באופן ויוצר השונים האינטרנט דפי בין העובר (crawler) ״זחל״ על מבוסס החיפוש מנוע 10
 מבלי השפות, בכל אינטרנט דפי מאנדקס החיפוש מנוע ספציפיים. אינטרנט לדפי מילים צירוף או מילה מכל במהירות להגיע

 לדפי קישורים מציג אלא בעצמו תוכן יוצר אינו החיפוש מנוע תוכן. באותו שליטה לו שיש ומבלי התוכן את מבין ״זחל״ שאותו
שלישיים. צדדים ידי על ופורסמו שנערכו שונים, אינטרנט

https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Cloud_Drive
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האינטרנט רשת של לרעה ניצול .3א.

 של וגוברת הולכת תופעה מתרחשת האחרונות ״בשנים כי נאמר, הנכבדה הוועדה של המינוי בכתב .27
 מושאי של בפרטיותם או הטוב בשמם קשות הפוגעים האינטרנט, ברשת בעיקר פרסומים,
הפרסום״.

 החיובית ההשפעה לצד בה, ובשימוש האינטרנט ברשת הטמונים היתרונות לצד לכחד; אין אכן, .28
 את לרעה לנצל עלולים שונים גורמים מגשימים, שהם החשובות החברתיות התועלות ולצד שלהם
 לגזענות המסיתים פרסומים )כגון חוקית בלתי לפעילות כר שתשמש באופן האינטרנט, רשת

הרוחני(. הקניין בדיני שונות והפרות בפרטיות פגיעה הרע, לשון דברי פרסום ולאלימות,
 בעולם גם .האינטרנט לרשת ייחודי אינו חיוביות פעילויות של לרעה ניצול כי לזכור חשוב ואולם, .29

 תופעות הגוררות רבות, חיוביות פעילויות למנות ניתן - ״הווירטואלי״ לעולם בדומה - ״האמיתי״
 - העיקריים פניה שני על הביטוי חירות של עסקינן, בו בהקשר גם וכך בכלל, כך ;שליליות לוואי
מידע. לקבל והזכות להתבטא הזכות

 לביצועם פלטפורמה לשמש עלול - כשלעצמה חיובית פעילות - אשראי בכרטיסי שימוש למשל, כך, .30
 המודפסת ובעיתונות הטלוויזיוני במדיום גם - הביטוי חופש ובהקשר בלתי-חוקיים. מעשים של

בפרטיותו. או מסוים פרט של הטוב בשמו הפוגעים תכנים להתפרסם עלולים
 שבו הנכבדה, הוועדה של המינוי מכתב גם עולה זה בהקשר האינטרנט רשת של הייחודיות היעדר .31

 אלא האינטרנט[ ]ברשת האמורים לפרסומים אך מצטמצמת ואינה היקף, רחבת ״התופעה כי נאמר
 מגוריו בשכונת פוגעני מסר עם מודעות של ופרסום הדבקה מחלוקה, החל נוספות, פעילויות כוללת

בו״. לפגיעה וחשש לביתו בסמוך פוסקות בלתי בהפגנות וכלה הפרסום מושא של
 ;בערוגה לפגוע מבלי העשבים את לנכש אפוא, הוא, הנכבדה הוועדה של לפתחה המונח האתגר .32

 הלוואי תופעות עם להתמודד וכלים דרכים איתור תוך הסוגיה, את וכולל מקיף באופן לבחון
 איסורים יצירת ללא מקרה )ובכל והאסור המותר לגבי הקיים המהותי הדין פי על השליליות,

 על האינטרנט, ברשת המתרחשת העצומה החיובית הפעילות שימור תוך זאת, ;לאינטרנט( נפרדים
 ערים, לדיונים ובמה עצומות בכמויות מידע של שוטפת לזרימה פלטפורמה - הייחודיים מאפייניה
הגולשים. של מסיבית במעורבות והכל סוערים, ואף תוססים

הפקר שטח אינו האינטרנט ב.
 התוכן בעולם חל המהותי הדין ;באינטרנט מותר הכל לא לעת, מעת המועלית לטענה בניגוד .33

 המהותי הדין של תחולתו לצד לכך, מעבר ״האמיתי״. התוכן בעולם חל שהוא כפי הווירטואלי,
 בעולם שונים שחקנים מפעילים ברשת, השלילית הפעילות את לצמצם מנת ועל האינטרנט, ברשת

 כללים על מתבססת מסוימים שבמקרים ואפקטיבית, משמעותית עצמית הסדרה הווירטואלי
המדינתית. החקיקה של לדרישות ביחס המחמירים

האינטרנט ברשת חל המהותי הדין .1ב.

 בגדרי והאסור המותר של המהותיים הכללים על משליך אינו הפעילות מתבצעת שבו המדיום .34
והאסורות, המותרות החברתיות ההתנהגויות את המגדירים המהותיים, הכללים אכן, המשפט.

)העיתונות ״המסורתי״ התוכן עולם על חלים שהם כפי הווירטואלי, התוכן עולם על ככלל חלים



 זירת משתנה; הביטוי לא אחרות, במלים ובכלל. האלקטרוניים(, התקשורת ואמצעי המודפסת
שינוי. עוברת הביטוי

 המבחנים פי על מוכרעת הטוב בשמו פוגע פלוני אודות מסוים פרסום האם השאלה למשל, כך, .35
 נעשה פרסום אותו האם השאלה ועצם ,1965תשכ״ה- הרע, לשון איסור בחוק הקבועים המהותיים

 הכרעה לצורך רלוונטית אינה האינטרנט ברשת או ברדיו בטלוויזיה, המודפסת, בעיתונות בכיכר,
.11זו

 משרה נושאי על להגן הצורך על מיוחד דגש שמה היא כי עולה, הנכבדה הוועדה של המינוי מכתב .36
 על להגן המבקשים חוקים זה, בהקשר גם ברשת. ובריונות פוגעניים פרסומים מפני הציבורי בשירות

הווירטואלי, התוכן בעולם חלים העונשין, בחוק ציבור עובד העלבת על האיסור דוגמת ציבור, עובדי
 בפרסומים כשעסקינן כי ונציין, נשוב זה בהקשר ״המסורתי״. התוכן בעולם חלים שהם כפי

הביטוי. חופש על להגן הנטייה גוברת ציבור, לעובדי הנוגעים ובהתבטאויות
תכנים של פרסום דיין. של למרותו כפופה והיא דין בה חל הפקר. שטח אינה האינטרנט רשת כן, אם .37

אחר. מדיום בכל אסור שהוא כפי האינטרנט, ברשת אסור המהותי הדין את המפרים
 עם להתמודדות רבים כלים - המשפט ובתי פרקליטות משטרה, - האכיפה לגורמי כי לזכור, יש .38

 סעדים לגבי האזרחי, במישור גם נכונים והדברים האינטרנט, ברשת המהותי הדין של הפרתו
מההפרה. לנפגעים העומדים

 במישור בעיקרה מצויה באינטרנט חוקיות בלתי התנהגויות עם ההתמודדות כי נראה, זה רקע על .39
הרשת. של המיוחדים למאפייניה הנדרשות בהתאמות הקיים, המהותי הדין של האכיפה

 לתופעות לתחום יש האינטרנט ברשת שליליות״ ״תופעות עם בהתמודדות הדיון את כי יודגש, .40
 כי העובדה הכבוד, בכל האזרחי(. במישור ובין הפלילי במישור אם )בין חוקיות בלתי והתנהגויות

 דין ליצירת להביא יכולה ואינה צריכה אינה חדשניות, חלקן טכנולוגיות, עתיר בעולם מדובר
 מהותי דין אותו הוא האינטרנט ברשת החל המהותי הדין אחרות, במלים .לאינטרנט נפרד מהותי

 על לאסור - למשל - יכולה אינה האינטרנט, ברשת עסקינן כי והעובדה אחרת, פלטפורמה בכל החל
כשלעצמו. חוקי שהוא ביטוי פרסום

עצמית הסדרה מפעילים האינטרנט בתעשיית השחקנים .2ב.

של מנגנונים מפעילים האינטרנט בתעשיית השחקנים המהותי, הדין של תחולתו לצד כאמור, .41
עצמית. הסדרה

 ליצור שנועדו מפעילה, שהיא השונים בשירותים שימוש מדיניות כללי קבעה Google זו, במסגרת .42
אלה. בשירותים משתמשים של מגוונת לקהילה המתאימה פעולה סביבת

 להסית נועד אשר תוכן על היתר, בין אוסרים, ,YouTube^ הנוהגים המדיניות כללי למשל, כך .43
 לגרימת אינהרנטית סכנה בחובה טומנת אשר חוקית, בלתי או מסוכנת פעילות לעודד או לאלימות

 כלפי סלחנות מגלה או המקדם תוכן על אוסרים המדיניות כללי כן, כמו מוות. או חמור גופני נזק
שירות לאום, גיל, מין, מוגבלות, דת, אתני, מוצא או גזע בסיס על קבוצות או יחידים נגד אלימות

8

 כלומר, אזרחית...״. עוולה תהא הנפגע זולת יותר או אחד לאדם הרע לשון פרסום כי קובע, הרע לשון איסור לחוק 7 סעיף 11
 הנפגע( )למעט אליו שנחשפו הפרטים ומספר התהודה ושאלת בתוכנו, מתמקד החוק הרע, כלשון מסוים פרסום של סיווגו לצורך

הסיווג. לעצם רלוונטי אינו
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 בסיס על שטנה דברי לעורר היא העיקרית מטרתם אשר תכנים או מינית נטייה/זהות צבאי,
האמורים. המאפיינים

44. Google של המדיניות כללי את המפרים תכנים על לדיווח יעילים, טכנולוגיים כלים פיתחה אף 
 המדיניות כללי את מפר YouTube ל- שהועלה תוכן כי הסבור משתמש למשל, כך, השונים. שירותיה
 של ייחודיים צוותים בוחנים הבא בשלב כפתור. בלחיצת כך על לדווח יכול זה, לשירות הנוגעים

YouTube המדיניות. כללי את תואמים אינם אשר תכנים ומסירים הדיווחים, את
 העולם, ברחבי ממשל ופקידי ארגונים בשיתוף מיוחדת תכנית מפעילה Google כי יצוין, זה בהקשר .45

 שהם YouTube ל- המועלים תכנים על לדווח להם ומאפשרת אלה, של אמינותם על המתבססת
 ומהיר ממוקד לטיפול מובילה זו תכנית השירות. של המדיניות כללי את מפרים הם כי סבורים
 ומשטרת ,בישראל גם מיושמת זו תכנית מהממוצע. בהרבה גבוהים דיוק בשיעורי מפרים, בתכנים
 הכשרות עברו ואף חלק, בה נוטלים האדום הכפתור ועמותת הישראלי האינטרנט איגוד ישראל,

כך. לשם ייעודיות
 בסיס )על אי-חוקיות של בהיבט בעיקר ,Google של החיפוש למנוע בנוגע גם קיימים דיווח כלי .46

 אינם Google של החיפוש במנוע המופיעים מסוימים תכנים כי הסבורים משתמשים, טריטוריאלי(.
משפטית. להסרה בקשה באמצעות אודותיהם לדווח יכולים מסוימת, במדינה חוקיים

47. Google ובמקרים מפעילה, שהיא השונים לשירותים בנוגע אצלה המתקבלות הבקשות את בוחנת 
 לחסימתו, או התוכן להסרת פועלת Google המדיניות, כללי את נוגד או חוקי בלתי התוכן בהם

לעניין. בהתאם
 המצוי מידע של אינדקס אך מהווה Google של החיפוש ומנוע הואיל כי להדגיש, יש זה בהקשר .48

 עצמם התוכן מאתרי אותו מסירה אינה החיפוש ממנוע מסוים תוכן של הסרתו או חסימתו ברשת,
אחרים(. חיפוש ממנועי )או

 מגוון בכך המעוניינים לגולשים המספקים מתקדמים, טכנולוגיים כלים Google פיתחה לכך, בנוסף .49
 בהקשר בהם. מעוניינים הם שאין לתכנים חשיפתם מניעת תוך בטוחה, גלישה סביבת ליצירת כלים

 מידע בכלל( )ולמשתמשים להורים נותן אשר המשפחה, לבטיחות מרכז מפעילה Google כי יצוין, זה
.12האינטרנט ברשת בטוחה שימוש חוויית ביצירת להם שיסייעו ואמצעים כלים על ורחב עשיר

ביניים סיכום .3ב.

50. Google ,ההתמודדות במוקד לעמוד אמורה הקיים המהותי הדין של אפקטיבית אכיפה כי סבורה 
האינטרנט. ברשת חוקיות בלתי התנהגויות עם

 רשת את לשמר המעלה רם האינטרס בין האיזון מציאת הנו זה בהקשר האמיתי האתגר זה, רקע על .51
 לבין חשובות, חברתיות תועלות והמקדם הפרט, של היסוד זכויות את המגשים ככלי האינטרנט

האינטרנט. ברשת לשימוש הנלוות השליליות התופעות את לצמצם הצורך
 רשת של החיוני בתפקידה יפגע אשר מצנן״, ״אפקט גרימת מפני להישמר יש איזון במסגרת .52

מגשימה. היא שאותן היסוד ובזכויות החשובות החברתיות ובתכליות 21 ה- במאה האינטרנט

.http://www.google.co.il/intl/iw_il/safetycenter/ 12
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 עבור ייחודיים ואסור מותר כללי ליצור הצדקה או מקום אין כי סבורה, Google מעלה, שפורט כפי .53
 ותפגע רגולציה כפל תהווה האינטרנט עבור נפרדים מהותיים כללים קביעת להפך: האינטרנט; רשת

ברשת. הפעילות של המכריע רובה - חשבון של בסופו - שהיא החיובית, בפעילות
54. Google שאינה אפשרות - ברשת הנמצא במידע לטפל הטכנית שהאפשרות לוודא יש כי גם, סבורה 

 לגבי יותר מחמירים כללים יצירת תגרור לא - המסורתיים התקשורת אמצעי לגבי קיימת
מגשים. שהוא והחשובים הרבים הציבוריים באינטרסים פגיעה תוך האינטרנט,

 שמחוללי לכך תנאי מהווה אשר משפטית, ודאות של לקיומה קריטית משמעות נודעת זו, במסגרת .55
מורא, ללא החשובים תפקידיהם את למלא ימשיכו - המידע מתווכי - ברשת והחדשנות הצמיחה

 מרכזי תפקיד כזו משפטית לוודאות הרשת. של והחיוניות המידע של החופשית הזרימה שימור תוך
הגולשים. כלל לטובת והחדשנות, היצירתיות להמשך תומכת כסביבה

 אתרי מפעילי של האינטרנט, משתמשי של התנהלותם על ישפיע שייקבע האיזון הדברים, מטבע .56
 כאלה או ישימים, בלתי ובצעדים בפעולות נקיטה מפני להישמר יש המידע. מתווכי ושל התוכן

 המרכזי ובתפקיד האינטרנט רשת של החשוב החברתי בתפקידה לפגוע עלולות שתוצאותיהם
הייחודי. באופיה ולפגוע ;בה המידע זרימת את להגביל ;המידע מתווכי בה שממלאים

 והיא התוכן, ועורכי יוצרי - בדבר בנוגעים להתמקד צריכה הווירטואלי בעולם המהותי הדין אכיפת .57
 מהותית הצדקה כל אין מוצא כנקודת שנסביר, כפי המידע. מתווכי על לחול צריכה אינה ככלל

 צדדים ידי על האינטרנט לרשת המועלים ופרסומים תכנים בגין מידע מתווכי על אחריות להטיל
 החברתי בתפקידה לפגיעה וממילא מצנן לאפקט לגרום עלולה אף כזו אחריות והטלת שלישיים,

האינטרנט. רשת של החשוב

 תפקידה וערעור מצנן״ "אפקט - האינטרנט ברשת מידע מתווכי על אחריות הטלת ג.
האינטרנט רשת של

 והמקובלת הרווחת הגישה באינטרנט, המידע מתווכי של פעילותם של הייחודיים מאפייניה נוכח .58
מפרים. פרסומים בגין אחריות ככלל, עליהם, להטיל מקום אין כי הנה הדמוקרטי בעולם

 השירותים במסגרת המתפרסמים התכנים את מייצרים אינם באינטרנט המידע מתווכי ראשית, .59
 הצדקה כל אין כן, על המידע. להעברת ״צינור״ היותר, לכל ומהווים, באמצעותם, או שלהם

 מפרים, תכנים בגין ואשם אחריות מידע ליצירת זיקה כל נטולי מתווכים על להטיל מהותית
גורף. באופן לא בוודאי שלישיים, צדדים ידי על והנערכים המיוצרים

 משמשים - כאמור - הללו האינטרנט. ברשת החיפוש למנועי שאת ביתר נכונים אלה דברים .60
 כי לכל, מובן למשתמשים. אותו ומנגישים האינטרנט, ברשת ממילא המצוי למידע כאינדקס
 לשוב חשוב זה בהקשר ברשת. המצוי המידע את הניתן ככל מדויק באופן לשקף צריך האינדקס
 הסרתו שהרי המידע, הסרת - מטרתה את תחטיא גם חיפוש מנועי על אחריות הטלת כי ולהדגיש,

 תוכן של לעריכתו משול הדבר עצמה; מהרשת אותו תסיר לא החיפוש ממנוע מסוים מידע של
עצמו. הספר תוכן את לשנות מבלי כלשהו, ספר של עניינים

 לרשת המועלים והתכנים הפרסומים המידע, כמות על לשלוט יכולת ובהיעדר כך, על נוסף .61
 מפרים תכנים של לקיומם מודעים אינם כלל המידע מתווכי המקרים של רובם ברוב - האינטרנט

שעות 400 כ- מועלות YouTube ב- כי לדוגמה, יצוין האוזן סיבור ולמען זה בהקשר .הרשת ברחבי



 אינם כלל שהם מידע בגין מידע מתווכי על אחריות להטיל קושי קיים כי ברי, .דקה מידי חדש תוכן
לו. מודעים

 ככלל, להטיל, מקום אין מעשיים, משיקולים גם כמו משפטית, מדיניות של משיקולים כן, אם .62
 או דרכם המתפרסם המידע את מייצרים שאינם האינטרנט ברשת מידע מתווכי על אחריות

לו. מודעים אינם כלל המקרים של רובם וברוב באמצעותם,
ליצור מאוד, גבוהה ודאות ברמת עלולה, התוכן את יצרו שלא גופים על אחריות הטלת שנית, .63

לא - בפרסומם חברתיים ותועלות אינטרסים שקיימים ביטויים שגם לכך ולגרום מצנן״, ״אפקט
יפורסמו.

 של להפעלתה המשפטית האחריות שיוצרת התמריץ מן ובראשונה בראש נובע זה מצנן אפקט .64
:עצמית צנזורה

דרכם, המועברות הודעות בגין לחוב צפויים ספקי-השירות ״כאשר
 ניתן אשר והתכנים המסרים את ניכר באופן להגביל יבקשו הם

 ספקי על אחריות המטיל כלל השירות. באמצעות להעביר יהיה
 המשתמשים אחר מתמשך מעקב מחייב למיניהם השירותים

 עשוי זה מעקב להפיץ. מבקשים שהם המידע וסינון עיון וכין ברשת
... למידע הציבור של הגישה חופש את דבר של בסופו להגביל
 יותר פעיל חלק ליטול שירות ספקי לעודד עלולה משפטית אחריות
ובעריכתו... ברשת שיופיע המידע בבחירת
 עלולה ספקים על אחריות הטלת של התוצאה אחרות: במלים
.13המבוזר״ ציבורי השיח צינון להיות

 המפורסמים ותכנים מידע של נתפסת הבלתי הכמות את - שוב - להזכיר למותר לא זה בהקשר .65
עליהם. אחריות הטלת שמעוררת המעשי הקושי ואת האינטרנט, ברשת המידע מתווכי באמצעות

 תוכן האם לשאלה התשובה - זה בהקשר תדיר העולות הסוגיות ממורכבות גם נובע זה מעשי קושי
 וזאת רבות, בה מתחבטים לה הנדרשים משפט בתי ואף משמעית, חד אינה חוקי בלתי הוא מסוים
 על הנוצרים ותכנים מידע בגין מידע מתווכי על אחריות הטלת עדים. ושמיעת ארוכים דיונים לאחר

 מקום אין ואולם, זוטא״. משפט כ״בתי - כורחם בעל - לשמש אותם תאלץ שלישיים צדדים ידי
 ולהפעיל המשפט בתי של בנעליהם לבוא שיפוטיות, יכולות בעלי שאינם מסחריים, מגופים לדרוש
להכרעות. להגיע אחת לא מתקשים עצמם המשפט בתי שבהן בסוגיות בוודאי שיפוטי, דעת שיקול

 קיימת שבהם אינטרנט בשוקי להשקיע משקיעים של חשש על מלמדים שונים מחקרים ועוד; .66
ובפרט, לדיוננו, הנוגעות לסוגיות גם חשיבות מייחסים אלה מחקרים מסיבית. רגולטורית התערבות

 שנערך במחקר כי יצוין, ישראלל קונקרטית תכנים. והסרת מידע מתווכי על אחריות הטלת
 אחריות המטיל רגולטורי משטר בין מובהק קשר נמצא פורסמו(, טרם הסופיים )שממצאיו לאחרונה

 של החשש לבין להסירם, ומחייב אחרים ידי על שנוצרו ופרסומים תכנים בגין מידע מתווכי על
 בגין מידע מתווכי על אחריות להטיל מאפשרת שהרגולציה ככל אחרות, במלים להשקיע. משקיעים

 והנכונות המוטיבציה - להסירם המידע מתווכי את לחייב ומאפשרת אחרים ידי על שנוצרו תכנים
ומקוריות. יצירתיות חדשנות, כמעודדת הרשת של תפקידה נפגע זה, באופן .פוחתות להשקעה

 על-ידי נוצרו אשר תכנים בגין מידע מתווכי על אחריות להטיל אין ככלל כי הנה, הדברים מסקנת .67
שלישיים. צדדים
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 ביטויים בגין מידע מתווכי על אחריות להטיל אין ככלל לפיה - Google של עמדתה כי להדגיש, חשוב .68
 פירושו אין - אליהם מפנים שהם או אצלם, המפורסמים שלישיים צדדים ידי על הנוצרים ותכנים
 הקיים הדין פי על לפעול האפשרות עומדת מפר מתוכן לנפגע כי לזכור, יש תרופה. ללא נותר שהנפגע

 כי ברי התוכן, יוצר על הקיים המהותי הדין אכיפת לשם צעדים שנדרשים ככל התוכן. יוצר כלפי
המידע. מתווכי כלפי ולא המידע״ ״יוצר כלפי מוכוונים להיות צריכים הללו

 בגין מידע מתווכי על אחריות להטיל אין - ככלל - כי הנה הדמוקרטי בעולם הרווחת הגישה כאמור, .69
 בו מקום לפיו בארה״ב, הדין הוא זו לגישה בולט ביטוי שלישיים. צדדים ידי על הנוצרים תכנים
 Decency Communication ל- 230 סעיף פי על - מידע למתווך מוענק פוגעני, תוכן בדבר בטענה מדובר
1996 ,Act - זכויות בעניין .14שלישי צד ידי על שנערך תוכן בגין אזרחית מאחריות מלא פטור 

מיד. נעמוד עליו והסרה, הודעה מנגנון חל יוצרים,
 והסרה״ ״ההודעה למנגנון הנכבדה הוועדה לב תשומת את להפנות Google מבקשת לכך, בהמשך .70

(Notice and Takedown,) (יוצרים זכויות דיני של בהקשר )כאמור, בארה״ב הנוהג מנגנון שהוא 
 שלישיים צדדים על-ידי הנוצרים בתכנים האינטרנט ברשת מידע מתווכי של לטיפול בנוגע ובאירופה

 - כי העיקרון עומד זה מנגנון של בבסיסו שיפורט, כפי מפרים. תכנים הם כי לגביהם נטען ואשר
 ופרסומים תכנים בגין מאחריות המוצא בנקודת מוגנים האינטרנט ברשת מידע מתווכי - ככלל

שלישיים. צדדים ידי על הנוצרים

והסרה״ ״ההודעה מנגנון ד.
 להסדרת גם כך ובתוך האינטרנט, ברשת מפר במידע הטיפול להסדרת המערבי בעולם מקובל מנגנון .71

 מנגנון הוא שלישי, צד ידי על שנוצר מידע בגין האינטרנט ברשת המידע מתווכי של אחריותם סוגיית
והסרה. ההודעה

 נקודת אולם נוהג, הוא בהן המדינות בכל זהים אינם זה מנגנון של יישומו ואופן תחולתו היקף .72
 והתכנים המידע את מראש לבחון נדרשים אינם מידע מתווכי כי היא זה מנגנון של המוצא

 על נוצרו אשר תכנים בגין באחריות נושאים אינם הם ככלל וכי באמצעותם, או דרכם המפורסמים
באמצעותם. או אצלם המפורסמים שלישי, צד ידי

 יסרב והוא כלשהו, חוקי בלתי תוכן להסרת פנייה מידע למתווך תתבצע בו במקרה זה, מנגנון לפי .73
 ואופן מהות את מפורשות להגדיר צריך המנגנון כי )מובן, האמורה ההגנה עליו לחול תחדל - להסירו
המידע(. למתווכי הפנייה

 האינטרנט ברשת מידע למתווכי ניתנת במסגרתו מבטחים״, ״נמל יוצר זה מנגנון אחרות, במילים .74
 עשו הם פרסום, אותו את להסיר פנייה אליהם נעשתה שאם ובלבד מפר, פרסום בגין מאחריות הגנה

מאחריות. פטורים יהיו המידע מתווכי - כאמור פנייה נעשתה לא עוד כל סביר. זמן תוך כן
 ל- 512 סעיף .15יוצרים זכויות של נטענת הפרה לעניין בארה״ב אומץ והסרה ההודעה מנגנון כאמור, .75

1998 ,Digital Millennium Copyright Act ,זכויות להפרת אחראי יהיה לא מידע מתווך כי קובע

 הדין לב, ובתום וולונטרי באופן מסוים לתוכן הגישה את מגביל או מסיר המידע מתווך כאשר בארה״ב, הדין לפי כי יצוין, 14
התוכן. יוצר כלפי מאחריות אותו פוטר האמריקאי

 מתן הנו שלישיים צדדים ידי על הנוצרים תכנים בגין מידע מתווכי של אחריותם לעניין האמריקאי בדין הכלל לעיל, כאמור 15
זה. בהקשר מוגבל הסדר יוצר יוצרים זכויות בדיני וההסדר אזרחית, מאחריות מלא פטור
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 קיומו ובכללם סעיף, באותו הקבועים בתנאים עומד הוא עוד כל שלישי, צד ידי על שנגרמה יוצרים
והסרה״. ״הודעה מנגנון של

 (DIRECTIVE 2000/31/EC) אלקטרוני מסחר בעניין האירופי האיחוד של הדירקטיבה באירופה, .76
 להבחין מבלי שלישי, צד ידי על שנוצר תוכן בגין המידע מתווכי אחריות את אחיד באופן מסדירה

 פטור יהיה מידע מתווך זו, דירקטיבה פי על יוצרים. זכויות הפרת המהווה לתוכן פוגעני תוכן בין
 או מפר התוכן של היותו על בפועל ידיעה לו הייתה שלא מקום שלישי צד שיצר מידע בגין מאחריות

 אינה הדירקטיבה כאמור. המידע להסרת מיידי באופן פעל כך, על לו נודע כאשר - וכן חוקי; בלתי
 של דעתם לשיקול העניין את ומותירה והסרה, ההודעה מנגנון של הספציפיים התנאים את קובעת

המדינתיים. הרגולטורים המחוקקים/
להביאם שראוי שונים, לקחים העלה והסרה ההודעה מנגנון של מיישומו המצטבר הניסיון כי יצוין, .77

שהוועדה ככל בהמשך, זה בעניין להרחיב תשמח Google בו. עתידיים דיונים במסגרת בחשבון
צורך. בכך תראה הנכבדה

 הדין כללי לפי התוכן, יוצר כנגד תביעה הגשת מונע אינו והסרה ההודעה מנגנון כי להדגיש, חשוב .78
 של אחריותם את ומסדיר מתאימים במקרים מפר תוכן של הסרה מאפשר אך המנגנון המהותי.
 על מלתבוע שנפגע מי את מגביל אינו אולם שלישי, צד ידי על המיוצרים תכנים בגין המידע מתווכי

התוכן. יוצר את דין פי
 על :דגש עליה שמה הנכבדה הוועדה אשר סוגיה ברשת״, ״בריונות מפני ציבור עובדי על להגנה אשר .79

 תכנים על לדווח לעיל( )כמפורט האפשרות של קיומה ונוכח ציבור, עובדי על ההגנה את לייעל מנת
 כל את המדינה מטעם שירכז אחד ממשלתי גורם מינוי על להמליץ תשקול הוועדה כי מוצע מפרים,
 הוא גורם אותו בהם. הפוגעים באינטרנט חוקיים בלתי לפרסומים בנוגע ציבור עובדי של הפניות
 הטיפול יהפוך כך ידי ועל ניסיון, ויצבור יתמקצע שהוא להניח ויש המידע, מתווכי מול שיפעל
יותר. וממוקד ליעיל ציבור עובדי של בפניות

 בחופש פוגעת ההסרה עצם כי והסרה, ההודעה מנגנון בהקשר עוד, להדגיש חשוב זה חלק סיום טרם .80
 ומפני חלקלק למדרון גלישה מפני החשש את בחשבון להביא חייב זה במנגנון דיון כל כן ועל הביטוי,
 שימוש במנגנון ייעשה לא כי החשש, את גם בחשבון להביא זה דיון על .16מצנן אפקט של יצירתו
 החשש את גם כמו האינטרנט, לרשת מחוץ קיים אינו שכלל לצנזורה לכלי יהפוך שלא מנת על לרעה,
 בהסדרת גם לדון יש זה דיון במסגרת זוטא״. משפט ל״בתי המידע מתווכי של הפיכתם מפני

 על להשיג - שלו הביטוי בחופש ובראשונה בראש תפגע התוכן שהסרת - התוכן יוצר של האפשרות
 המצוי מידע של אינדקס המהווים החיפוש, למנועי שאת ביתר נכונים הדברים ההסרה. הודעת
ברשת. ממילא

 הדברים במצב ההסרה. למבקש ביחס מובנית בנחיתות מצויים המידע מתווכי והסרה הודעה של במשטר כי להוסיף, יש לכך 16
 הטענות. את לבחון הכלים את לו ויש הפרסום לפני עובדתי בירור שערך תקשורת אמצעי מול עומד לפגיעה הטוען הרגיל,

 שלו, הפלטפורמה באמצעות שלישי צד ידי על שנעשה לפרסום הנוגעות עובדות לגבי ידיעה כל אין זאת, לעומת המידע, למתווך
הטענות. את ענייני באופן לבחון מעשית דרך כל לו ואין
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משפטיים לבר משלימים, בצעדים הצורך על ה.
 די, בהן אין - המשפטית בספירה המצויות פעולות כי סבורה, Google הדברים, בפתח שצוין כפי .81

 לבר משלימים, נוספים, בצעדים לנקוט יש הנדון. בהקשר ביותר היעילות לא אף שהן ואפשר
 אחד רק הוא המשפט - וככזו חברתית, תופעה הוא לרעה האינטרנט רשת של ניצולה משפטיים.

עמה. להתמודד הכלים
82. Google ,הממשל גורמי על ברשת״, ״הבריונות תופעת את לצמצם, ולפחות לבער, מנת על כי סבורה 

 ולהיעדר זו לתופעה המודעות את להעלות בניסיון פעולה לשתף האינטרנט בתעשיית והגורמים
 שהשיק הקמפיין את למשל, נזכיר, זה בהקשר האינטרנט. רשת של לרעה ניצול של הלגיטימיות

ברשת. נוער עבריינות למנוע שמטרתו האחרון, יוני בחודש המשפטים משרד
 להתמודד מנת על הממשל גורמי עם יחד Google פועלת היום וכבר דקלרטיבית, בעמדה המדובר אין .83

התופעה. עם
 פרטיות, וחברות שונים ממשל גורמי בשיתוף החינוך, משרד שהקים בוועדה חברה Google כך, .84

 משרד עם פעולה Google משתפת כיום כן, כמו ברשת. הבריונות תופעת לצמצום לפעול שנועדה
בטוחה. גלישה סביבת על לשמור שמטרתם נוער, בני המשלבים שונים בפרויקטים החינוך

 שנולד בינלאומי פרויקט שהינו ,17מסך״ ״שומרי פרויקט את שנים ארבע מזה Google מקדמת וכך, .85
 נוער בני הופכים הפרויקט, במסגרת העולם. ברחבי מדינות 10 מ- ביותר כיום ומיושם בישראל
 הפרויקט בישראל, בנושא. קמפיינים בעצמם ויוצרים שלהם, בקהילות בטוחה גלישה לשגרירי
 החינוך משרד מול פועלת Google ו- הארץ, ברחבי תלמידים של האישית המחויבות במסגרת משולב

להרחיבו. מנת על
 שנועדו ביוזמות העולם ברחבי וארגונים ממשלות עם פעולה Google משתפת כיום כי לציין, יש עוד .86

 במדינות סדנאות מקיימת Google למשל, כך, פוגעניים. תכנים עם להתמודדות תכניות לפתח
 שיפעלו חיוביים תכנים לפתח במטרה תקשורת, ומומחי מנהיגים בין מפגישה היא שבהן שונות,

ברשת. שנאה ולהפצת קיצוניות להתבטאויות נגד כמשקל
 האינטרנט. ברשת תוכן של ביקורתית צרכנות לקידום Google פועלת החינוך, בתחום פעילותה לצד .87

Google 18בטוחה לגלישה ואמצעים כלים המציע המשפחה לבטיחות המרכז את השיקה. Google 
 בפיתוח חלק תיטול המדינה גם כי יהיה נכון בטוחה, אינטרנט סביבת על לשמור במטרה כי סבורה,

.19האינטרנט ברשת תוכן של ביקורתית וצרכנות דיגיטלית אוריינות
 באינטרנט, השימוש סכנות לצמצום המפתח הוא הממשל גורמי ובין הפרטי המגזר בין פעולה שיתוף .88

 הפעולה שיתוף את ולהעמיק להרחיב תשמח Google זה. בכיוון צעד כל על מברכת Google כן ועל
העולם. ברחבי גם עושה שהיא כפי בישראל, בעניין הרלוונטיים הגורמים עם

17 https://www.youtube.com/watch?v=72QWRnTdBO8.
18 https://www. goo gle.co.il/intl/iw/safetycenter .
 ״המיזם בנושא בהחלטתה עצמה הממשלה עמדה דיגיטלית אוריינות לקידום הממשלתית הפעילות בהרחבת הצורך על 19

(.15.12.2013 מיום 1046 מס' הממשלה )החלטת דיגיטלית'״ 'ישראל הלאומי

https://www.youtube.com/watch?v=72QWRnTdBO8
https://www
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דברים של סיכומם ו.
 ״בריונות הוועדה ידי על כונה אשר בנושא, Google של העקרונית עמדתה בתמצית, אפוא, זוהי, .89

 והיא ראש, בכובד הנכבדה הוועדה על-ידי יישקלו הדברים כי מאמינה, Google האינטרנט״. ברשת
התהליך. בהמשך פעיל חלק ליטול תשמח כמובן

 להביא Google מבקשת - בכללותו הציבור עבור והן עבורה הן - הדברים של הרבה חשיבותם מפאת .90
לנכון. שיראו בהיבטים ולהעמיק להרחיב מנת על פה, בעל גם הנכבדה הוועדה חברי בפני עמדתה את

טרחתכם. ועל זמנכם על לכם מודים אנו .91


