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רב, שלום

 מפני הציבור בשירות משרה נושאי ובהם הציבור על להגנה אמצעים לגיבוש הוועדה :הנדון
האינטרנט ברשת בריונות כמו פוגעניים ופרסומים פעילות

 נושאי ובהם הציבור על להגנה אמצעים לגבש במטרה בוועדה לכהן בזאת מתמנה הנך
האינטרנט. ברשת בריונות גם כמו פוגעים ופרסומים פעילות מפני הציבור בשירות משרה

 האינטרנט, ברשת בעיקר פרסומים, של וגוברת הולכת תופעה מתרחשת האחרונות בשנים
 התופעה בעייתיות הפרסום. מושאי של בפרטיותם או הטוב בשמם קשות הפוגעים

 עובדים שוטרים, שופטים, בהם השונות, במסגרות ציבור בעובדי מדובר כאשר מתחדדת
 גם להיפגע עלולה בזכויותיהם, הפגיעה מלבד אשר ועוד, לצה״ל מגייסים הרווחה, בתחום
 לא גורל. הרות לעיתים, אלו, פרסומים תוצאות הציבורי. השירות של תפקודו תקינות
 מצטמצמת ואינה היקף, רחבת התופעה הלשון״. ביד ומוות ״חיים משלי בספר נכתב לשווא

 של ופרסום הדבקה מחלוקה, החל נוספות, פעילויות כוללת אלא האמורים לפרסומים אך
 פוסקות בלתי בהפגנות וכלה הפרסום מושא של מגוריו בשכונת פוגעני מסר עם מודעות
בו. לפגיעה וחשש לביתו בסמוך

 תוך הציבור, על להגנה אמצעים לגבש הוועדה מתבקשת זו תופעה עם התמודדות לשם
על השמירה זה ובכלל ביטוי, חופש על משמירה המתחייב בין הנדרש האיזון על שמירה
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 מהפרסום הנפגעים על ההגנה לבין האינטרנט רשת את המאפיין המיוחד החופשי השיח
כאמור.

 הוועדה. ראש כיושבת תשמש ארבל עדנה העליון)בדימוס( המשפט בית שופטת כב׳

הוועדה. עבודת את תרכז אזריאל גאל עו״ד

 אם עמדתם, את ותשמע דעתה, שיקול פי על הרלוונטיים הגורמים את בפניה תזמן הוועדה
 לענין, הנוגעים הממשלה משרדי עמדות קבלת הוועדה תשקול זה, בכלל פה. בעל ואם בכתב

הציבור. עמדות ואת השלישי המגזר עמדות התקשורת, נציגי עמדות קבלת תשקול גם וכן

הצלחה. לך ומאחלת מזמנך לתרום נכונותך על לך מודה אני

שקד איילת

:שרהחיגוד1העתל
 ארבל עדנה השופטת)בדימוס( כב׳

המשפטים משרד מנכ״לית
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