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 . 1תמצית מנהלים
זהו הדו"ח השנתי השני שמוציא לאור איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) על אודות פעילותו
בפורמט מורחב זה .בשנה שעברה ,תקופת הדו"ח נקבעה למועד שבין שתי האסיפות
השנתיות של האיגוד ,המתקיימות בחודש יוני בכל שנה .השנה הוחלט לסנכרן את הדו"ח עם
שנת הכספים והשנה הקלנדרית של הפעילות ,ודו"ח זה סוקר את פעילות האיגוד לכל אורך
שנת  .2016מטבע הדברים ,תתקיים בדו"ח זה חפיפה מסוימת עם הדיווח בדו"ח הקודם ,אך
נושאים שפורטו באופן מלא בדו"ח הקודם לא נכללו בדו"ח זה ,אף אם ארעו בשנת .2016
הדו"ח סוקר את פעילות האיגוד במגוון הפעילויות שהוא מקיים ,מספק נתונים שונים על אודות
הפעילות ומדגיש את החידושים שאירעו בתקופת הדו"ח.

עיקרי הדברים:


הגברת התחרות בשוק רישום שמות המתחם :בחודש נובמבר  2016הפסיק האיגוד
לחלוטין את פעילותו ברישום שמות מתחם חדשים תחת מרחב  ,.ilוהחל בתהליך
יציאה מסודרת מפעילות זו שתמשך כשנתיים .האיגוד מתמקד ,לאור החלטת הוועד
המנהל בשנת  ,2015בניהול מרשם שמות המתחם בלבד.



שכבת אבטחה נוספת למערך ה DNS-במרחב  :.ILהושלם בהצלחה השלב הראשון
בהקמת מערך ה DNSSEC-לחתימה דיגיטלית של מידע ה DNS-במרחב  .ILבטקס
חילול מפתחות הצפנה ) (Initial key ceremonyשנערך באתר המאובטח בו מחזיק
האיגוד את שרתיו .האיגוד המשיך בפיתוח השלב השני של הקמת המערך ,והוא
האפשרות

לחתום

את

הרמה

השניה

של

מתחם

.IL

( (SLD – Second Level Domainוהטמעת היכולת לקבל מידע  DNSחתום
דיגיטלית במערכות האיגוד .תהליך זה אמור להסתיים בשנת .2017


מיסוי האיגוד  -האיגוד הגיש השגה מנומקת ומפורטת על קביעת מפקח מס הכנסה
בפקיד שומה ירושלים ,לפיה פעילות האיגוד בתחום שירותי התשתית שהוא מנהל
עבור האינטרנט הישראלי אינם ל"מטרה ציבורית" ,ועל כן אינם נכללים בגדר הפטור
שקובע סעיף  )2(9לפקודת מס ההכנסה מתשלום מס הכנסה.



עלייה בכמות שמות מתחם רשומים :כמות שמות המתחם הרשומים במרשם .IL
המנוהל על ידי האיגוד הגיעה בסוף שנת  2016ל 239,067-שמות מתחם ,גידול של
.2.43%



עלייה בנפח הפעילות של מחלף האינטרנט הישראלי :נפח הפעילות (ב-
 )Gbits/Secבמחלף האינטרנט הישראלי  ,IIXהמנוהל על ידי האיגוד גדל בשנת
 2016ב 60%-והתחברו אליו שני ספקי גישה לאינטרנט נוספים.
4



כמות החברים בעמותה גדלה :מכ 225-בתחילת שנת  ,2016ללמעלה מ600-
בסיומה.



סיכום ביקורת עומק רשם העמותות :ביקורת העומק של רשם העמותות אשר בחנה
את פעילות האיגוד בשנים  2010-2013הסתיימה בהצלחה ומבלי שנמצאו כשלים
מהותיים בפעילות .רוב הכשלים שאותרו תוקנו טרם הביקורת ,ויתרתם הושלמו
במהלך השנה ובאסיפה השנתית שתתכנס בשנת .2017



ביצוע סקר מקיף אודות הרגלי גלישה בישראל :האיגוד קיים סקר מקיף על אודות
הרגלי השימוש באינטרנט בחברה הישראלית ,תוך העמקת הבחינה בסוגיית הרגלי
השימוש באינטרנט של החברה הערבית בישראל .הממצאים מלמדים על התקרבות
בהיקף השימוש בין האוכלוסיה היהודית והערבית ,ולצידם מספר נושאים בהם עדיין
קיים פער במיצוי הפוטנציאל הרשת.



מהלכים להגברת ההגנה על פרטיות ילדים :במהלך השנה החל האיגוד בכתיבת
מסמכי מדיניות מקיפים בסוגיות שונות הקשורות באינטרנט בישראל .נכתב מסמך
מדיניות ומחקר מקיף ,בנושא של הגנת פרטיות של קטינים ברשת ,אשר הוביל להצעת
חוק פרטית המבקשת לשנות את חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-על בסיס
ההצעה המפורטת במסמך.



ניירות עמדה בסוגיות זכויות יוצרים וחסימת אתרים :במהלך השנה הגיש האיגוד
למקבלי החלטות שני ניירות עמדה .המסמך הראשון מבקר את התזכיר לתיקון חוק
זכויות יוצרים ,המבקש להסדיר הליכים של חסימת אתרי אינטרנט בשל הפרת קניין
רוחני .המסמך השני ,המבוסס על שולחן עגול שערך האיגוד בנושא ,מתייחס לשתי
הצעות חוק ממשלתית ופרטית שעניינן הסרת תכנים המסיתים לטרור ברשת.



דחיית הכניסה לתוקף של תקנות הנגשת אתרי אינטרנט (תקנה  35לתקנות
נגישות השירות) :בהתאם להמלצת האיגוד ,דחתה נציבות אנשים עם מוגבלות את
הכניסה לפועל של תקנה  35בשנה על מנת לאפשר עדכון התקנה וביצוע התאמות
נגישות ע"י בעלי האתרים בהתאם לנדרש בתקנה המתוקנת.
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 . 2דבר נשיאת האיגוד  ,פרופ' קרין נהון
יוני 2017
מהפכת האינטרנט והמידע היא מהפכה במלוא מובן המילה .אבות האינטרנט עיצבו את
האינטרנט על פי רעיונות של ביזוריות ,חופש ויכולת לקשר אנשים יחדיו .מהפכה זו העצימה
וחיזקה את מעמדנו כמשתמשים .כיום מרחב האינטרנט רווי במאבקי כוחות המתחוללים ביתר
שאת בעשרים השנים האחרונות לגבי תפקיד הטכנולוגיה בחברה שלנו ,בדרך כלל הרחק
מעיני הציבור .מאבקי כוחות אלו כוללים בין השאר את המאבק על השליטה והאסדרה של
מרחב האינטרנט ,והשאלה היא מי יסדיר מה ועד כמה? ושאלות לא פחות חשובות ,של מהי
הדרך הטובה ביותר להשיג נייטרליות ברשת? מה צריך להיות תפקידם של המתווכים בעולם
זה ,ומי הם? מה עושים גופים פרטיים וציבוריים עם הנתונים הנאספים עלינו וכיצד אנו יכולים
להגן על עצמנו משימושים לרעה במידע זה?
הפתרונות לשאלות חשובות אלו משנים החלטות שלנו ,קובעים את ההתנהגות שלנו ,מעצבים
את סדר היום שלנו ,ומכווינים את התודעה והערכים שלנו בחיי היומיום .הפתרונות נקבעים
בעקבות מאבקי הכח אותם ציינתי ,ובזירה משחקים בעלי עניין רבים עם אינטרסים שונים:
הפלטפורמות הגדולות (גוגל ,פייסבוק ,מייקרוסופט ,אפל ,אמאזון) ,רשתות חברתיות וגופים
מקוונים שונים ,המדינה ויחידות ציבוריות ,עמותות ,משתמשים ועוד .כל שחקן מושך לכיוונו
ולאינטרסים שלו .לאור כל השינויים הללו ,התפקיד של איגוד האינטרנט חשוב כפליים.
איגוד האינטרנט הוא אחד הגופים המעטים שיכול להתגאות בכך שהוא מייצג את האינטרס
הציבורי ללא תלות בבעלי הון או ממשל .כזה הוא איגוד האינטרנט הישראלי ,גוף מקצועי ובלתי
תלוי ,המספק שירותי תשתית קריטיים מצד אחד ,ומצד שני פועל ללא לאות בנושאי מדיניות
וחברה שהם חלק בלתי נפרד מהמרחב החדש שחי ומתפתח לנגד עיננו.
היום ,יותר מתמיד זהו גוף ,שחשיבותו היא קריטית.
אין לנו פריבילגיה לעמוד מהצד.
עלינו להפוך לשחקן מוביל במרחב האינטרנט ולתפקד כשומר סף .כזה שמשתף מידע עם
גופים ציבוריים ופרטיים על מנת לקדם יוזמות ,ובמקביל עומד על המשמר ,בולם ניסיונות
לפגוע ברשת ומציע את האיזונים הראויים.
בשנה האחרונה הצטרפו לאיגוד כ 400-איש ,עליה של  .200%זה מרגש לקבל טלפונים
ומיילים מאנשים המוכנים להפשיל שרוולים ולהצטרף למסע המשותף .וזו רק ההתחלה.
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כנשיאת האיגוד אני קוראת לכל החברים והחברות להתנדב ,לעזור ,לצרף חברים ולהוביל
יוזמות .כמו כן ,בחודשים הקרובים נתחיל באיגוד בתהליך של חשיבה אסטרטגית המחדדת
את ׳תעודת הזהות של האיגוד׳ ולאן אנחנו צועדים .התהליך ילווה בהשתתפות של קהילת
חברי האיגוד והציבור.
יחד נפעל כדי לשמור על מרחב האינטרנט כמרחב של התפתחות ,צמיחה ,הכלה ,יזמות
וחופש.

פרופ׳ קרין נהון
נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי
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 . 3דבר מנכ"ל האיגוד  ,עו"ד יורם הכהן
יוני 2017
שנת  2016היא השנה הראשונה בה כיהנתי כמנכ"ל האיגוד לאורך מלוא השנה .דו"ח זה
פותח צוהר לשינויים המתרחשים באיגוד שתמציתם הוא חיזוק ושיפור תשתיות האינטרנט
שהאיגוד מנהל עבור הציבור הישראלי ,ובמקביל העמקה של פעילות המדיניות הציבורית
והחברתית של האיגוד לקידומו של אינטרנט ישראלי איכותי ,הפועל על פי עקרונות היסוד של
דמוקרטיה מערבית.
לאיגוד האינטרנט תפקיד מהותי בחיי החברה והדמוקרטיה בישראל ,ובפרט באותו היבט
שלהם המתרחש במרשתת ,היא האינטרנט .חלק משמעותי וגדל של חיי החברה ,הכלכלה
והשיח הפוליטי מתקיימים בתקופתנו במרשתת ,וכתוצאה מכך הולכת וגוברת חשיבותו של
האיגוד מדי שנה.
עקרונות היסוד של פעילות האיגוד מעוגנים בתשתיות הטכנולוגיות שהוא מנהל – מרשם
שמות המתחם של מרחב  ,.ILומחלף שמות המתחם  .IIXתשתיות אלה מתנהלות על פי
עקרונות ציבוריים מהמעלה הראשונה – ניטרליות ,שיוויוניות ,אי פעולה משיקולים מסחריים,
מצויינות וביצור האינטרנט הישראלי כזירה יעילה ,בטוחה ,מתקדמת טכנולוגית ותחרותית.
במקביל לפעילות התשתיתית ,האיגוד ממשיך ביתר שאת לקדם מדיניות ציבורית ראויה
לביסוס האינטרנט בישראל על בסיס עקרונות של דמוקרטיית הרשת – חופש ביטוי ,חופש
תנועת המידע ,הגנה על פרטיות ,בטחון ,שיויון .עקרונות אלה הם הנר לפעילותו של האיגוד,
אך היכולת לאזן ביניהם הינה משימה כבדת משקל ,לעיתים הרקוליאנית.
בשנת  2016נתן האיגוד משקל משמעותי להרחבת כמות החברים בעמותה ,מתוך רצון לגוון
את השורות ולבסס את הייצוג הציבורי לפעילותנו .מגמה זו תמשיך בשנים הבאות ,שכן אנו
מאמינים שהיא מהותית וחשובה לאיגוד.
אני מבקש להודות לעובדי האיגוד המסורים ,אשר ללא עבודתם המקצועית ,הבאה מהלב ,לא
היה האיגוד מה שהוא.
יורם הכהן
מנכ"ל איגוד האינטרנט
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 . 4על האיגוד
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד") הינו עמותה ,אשר שמה לה למטרות לקדם מגוון
נושאים הקשורים לפעילותה של רשת האינטרנט במדינת ישראל .מטרותיה הרשומות הינן:


קידום פעילות אסדרה עצמית בתחומי האינטרנט; לרבות גיבוש כללי אתיקה ,ואמצעים
נוספים וזאת תוך שמירה על ניטרליות הרשת.



להוות גוף טכנולוגי מוביל לניהול תשתיות האינטרנט בישראל ולקידום קהילת
הגולשים.



הקצאת שמות מתחם והסדרת התחום ,בישראל.



ייצוג ארגון האינטרנט העולמי ( )ISOC - Internet Societyבישראל.



להרחיב ולהעמיק את השימוש באינטרנט בחברה הישראלית באופן בטוח ,נגיש
ופתוח.



המחקר ,החינוך והאוריינות ,התקשורת ושיתופי פעולה הקשורים ברשת האינטרנט
בישראל.



השתתפות ביצירה ועדכון של תקינה (ישראלית ועולמית) הקשורה לרשת האינטרנט
והשימוש בה.



העשרה של העוסקים בתחום האינטרנט לשדרוג  /לשיפור הידע המקצועי שלהם ,ע"י
ארגון ימי עיון ,סדנאות והפצת חומרי ידע מקצועי.



ייצוג קהיליית האינטרנט הישראלית בגופים בינלאומיים שונים לרבותICANN (the :
.)Internet Corporation for Assigned Names and Numbers



כל פעילות אחרת לקידום נושא האינטרנט בישראל.

האיגוד מנהל שתי תשתיות מרכזיות בליבת האינטרנט הישראלי – מרשם שמות המתחם
ברמה העליונה של ישראל )"( (.IL ccTLDהמרשם") ,ומחלף האינטרנט הישראלי IIX
(.)"IIX"( )Israeli Internet eXchange
המרשם הוא מאגר מידע מרכזי וייחודי המקשר בין שמות מתחם ( )domain namesוכתובות
האינטרנט שלהם ,ובאמצעותו מוקצים שמות המתחם למי שמחזיק בהם .רישום שמות
המתחם נעשה כיום על ידי רשמים הפועלים מטעם האיגוד ,ומבצעים את הקשר מול הציבור
הרחב המבקש לרשום או לחדש שם מתחם .מתוקף ניהולו של האיגוד את המרשם ,הוא גם
מפיץ לכל העולם את המידע על אודות שרתי ה ,(Domain Name Servers) DNS-בהם
מפורסם המידע המקשר בין שם המתחם וכתובת האינטרנט שלו.
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 IIXהוא מערך תקשורת מחשבים ,המקשר באופן שיוויוני ונייטרלי בין הרוב המוחלט של ספקי
הגישה לאינטרנט בישראל ) ,(ISP – Internet Service Providersכך שגלישה ממשתמש
בישראל לאתר אינטרנט במדינת ישראל ,או לשירות הפועל בה ,תעשה מבלי לצאת מגבולות
המדינה IIX .חוסך עלויות תקשורת בינלאומית ,מאיץ את השימוש באינטרנט למשתמשים
בישראל ,משפר את יכולת הגנת הסייבר של מדינת ישראל ומחולל תחרות בהיצע שירותי
האינטרנט ,שכן הוא מקל על  ISPחדשים להיכנס לשוק.
במקביל לניהול הפעילות התשתיתית של המרשם ו ,IIX-האיגוד עוסק בסוגיות מגוונות של
הטמעת ושימוש באינטרנט בחברה הישראלית .בין היתר ,מקדם האיגוד מדיניות ציבורית
שבמרכזה שמירה על ערכי חופש הרשת ,שמשמעותם יישום של העקרונות החוקתיים של
מדינה דמוקרטית ברשת האינטרנט .במסגרת זאת ,האיגוד רואה עצמו כשומר על זכויות
חוקתיות כגון חופש הביטוי (שפגיעה בו ברשת עשויה להיות ,לדוגמא ,בחסימת גישה לאתרי
אינטרנט) ,שיוויון (שברשת משמעותו הוא ,לדוגמא ,עיקרון נייטרליות הרשת והנגשה של אתרי
אינטרנט לאנשים עם מוגבלות) ,פרטיות ,חופש תנועה (שמשמעותה ברשת היא ,לדוגמא,
חופש גלישה ללא מגבלות) וחופש מידע.
בנוסף לקידום מדיניות ציבורית במובנה הרחב ,האיגוד גם מקיים פעילויות תמיכה לקהל
המשתמשים ברשת ,כדי להתמודד עם אתגרים שהרשת מעמידה בפני החברה .כך ,מפעיל
האיגוד את המרכז לאינטרנט בטוח ) ,(safe.org.ilאשר נותן מענה אנושי  24/7של תמיכה
וייעוץ לפניות בנושאי תופעות רשת שכיחות כגון אלימות וירטואלית ,ביוש ) ,(shamingהפצה
של תכנים פוגעניים ומיניים ועוד .בנוסף ,האיגוד מפעיל במשותף עם האוניברסיטה הפתוחה
את אתר  nagish.org.ilהמספק מידע טכנולוגי להנגשת אתרי אינטרנט לאנשים עם מוגבלות.
האיגוד יזם מאגר מידע על אודות הרשת בישראל ) ,(data.isoc.org.ilבמסגרתו מתפרסמים
נתונים סטטיסטיים שונים ,תמציות של מאמרים וידיעות המכילים מידע כזה על אודות הרשת
בישראל והפניה אליהם .במסגרת פעילות זו ,האיגוד יוזם סקרים על אודות שימוש ועמדות
הציבור בקשר לאינטרנט במגוון נושאים.
בנוסף לפעילותו המקומית ,האיגוד משתתף במספר פורומים בינלאומיים ,שם הוא מייצג את
משתמשי

האינטרנט

הישראלי.

האיגוד

הוא

הchapter-

הישראלי

של

ISOC

) ,(Internet Society, ISOC.ORGוכן חבר באיגוד האירופי של רשמי שמות מתחם
) .(CENTRבנוסף ,האיגוד פועל במסגרת ICANN (Internet Cooperation for Assigned
 ,)Names and Numbersובפרט במסגרת הccNSO (country code Names -
 .)Supporting Organizationהאיגוד משתתף דרך קבע בפגישות של  ,IGFארגון משילות
האינטרנט ) (Internet Governance Forumוכן בפעילויות WSIS (World Summit of the
 )Information Societyשל ארגון ה.ITU-
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 . 5הו ו עד המנהל
הוועד המנהל של האיגוד מונה תשעה חברים ,אשר נבחרים מתוך חברי העמותה .חברי הוועד
המנהל פועלים בהתנדבות ,ותפקידם להתוות את האסטרטגיה של האיגוד ,ולוודא כי הדרג
המקצועי באיגוד בניהול המנכ"ל פועל ליישומה.

בחירות וחילופי חברי וועד
בסוף שנת  2016התקיימו ,כבכל שנה ,בחירות לוועד המנהל .בחירות אלה מתקיימות מזה
מספר שנים באופן אלקטרוני ,והשנה ארעה תקלה במערכות קבלן המשנה שהאיגוד שכר
לצורך ניהול הבחירות ,בגינן לא קיבלו חברים רבים הודעות ממערכת הבחירות .משהתגלתה
תקלה זו ,הוחלט על דחיית מועד הבחירות ותיקון התקלה .לאחר התיקון ,עברו הבחירות ללא
תקלות מיוחדות.
בשנה זו עמדו לבחירה שלושה מושבים בוועד המנהל .בבחירות נבחרו מחדש חברי הוועד
המנהל נאוה גלעד-שלומוביץ' ולביא שיפמן ,ונבחר חבר וועד חדש – רו"ח איל דרורי.

נשיאות ה עמותה
בישיבת הוועד המנהל הראשונה שהתקיימה בשנת  ,2016בחרו חברי הוועד המנהל בגב'
נאווה גלעד-שלומוביץ' כנשיאה של האיגוד .נאוה כיהנה כנשיאה לאורך שנת  ,2016בינואר
 2017הודיעה נאוה על פרישתה מהוועד לאחר שנים רבות של פעילות באיגוד ,הן כספקית
שרות מקצועית בתחום האוריינות הדיגיטלית והן כחברת וועד מנהל בהמשך .הוועד המנהל
של האיגוד והצוות המקצועי מודים ,בשם חברי העמותה ,לנאווה על תרומתה המשמעותית
לפעילות האיגוד .בבחירות שנעשו בתחילת שנת  2017בחר הוועד המנהל בהרכבו החדש
בפרופ' קרין נהון לנשיאת העמותה .

מימוש מדיניות ה שקיפות ה חדשה
בישיבת מרץ  2016קיבל הוועד המנהל ,על בסיס המלצת הדרג המקצועי באיגוד ,מדיניות
שקיפות חדשה למסמכים פנימיים של האיגוד .במסגרת מדיניות זו ,אושרו להפצה קבועה
מסמכים כגון התקציב המאושר ,סדר יום לישיבת הוועד המנהל ,הודעות לעיתונות ,פרוטוקולים
של ישיבות הוועד המנהל ,תכנון מול ביצוע שנתי ועוד.
במסמכים השוטפים ניתן לעיין באתר האיגוד בכתובת
 http://www.isoc.org.il/about/managementשם מפורסמים תקציב האיגוד,
הפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל ,אישור הניהול התקין של האיגוד ודו"חות הביקורת
של רשם העמותות על אודות האיגוד והדו"חות השנתיים על אודות פעילות האיגוד.
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תכנון מול ביצוע ל  2016 -והדו"חות הכספיים ל  2016 -ותקציב
האיגוד ל 2017 -
תקציב האיגוד לשנת  2016אושר בישיבת הוועד המנהל בחודש דצמבר  ,2015והוא צורף
כנספח לדו"ח השנתי הקודם .בדו"ח זה ,מצורפים כנספח א' דו"ח התכנון מול ביצוע של תקציב
 ,2016כנספח ב' הדו"חות הכספיים לשנת  ,2016וכנספח ג' תקציב  2017שאושר על ידי
הוועד המנהל של האיגוד בסוף שנת .2016
דו"ח התכנון מול ביצוע לשנת  ,2016ובעיקר אחוזי ביצוע נמוכים במספר סעיפים ,מלמד כי
על האיגוד לשפר את יכולת המימוש של התקציב .עיקר יכולת מימוש התקציב נוגעת למשאב
האנושי באיגוד ,ועל כן תוקצבה בתקציב  2017פונקציה חדשה של ניהול משאבי אנוש באיגוד.
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 . 6ניהול העמותה
קביעת שומה לפי מיטב השפיטה לשנים 2011 - 2013
בתחילת חודש מאי  2016הגיש האיגוד ,באמצעות פרופ' דוד גליקסברג ,השגה מפורטת
ומנומקת על קביעת השומה של מפקח מס הכנסה מפקיד שומה ירושלים בסוף שנת 2015
לפיה בפעולתו בתחום שירותי התשתית (ניהול המרשם והפעלת  )IIXהוא אינו פועל לשם
"מטרה ציבורית" ,ועל כן אינו נכנס לגדרו של סעיף  )2(9לפקודת מס הכנסה הפוטר פעילות
ציבורית מתשלום מס הכנסה.
עמדת האיגוד היא כי קביעה המפקח מוטעית ,וכי האינטרנט הישראלי הוא מרכיב מהותי בחיי
החברה הישראלית ,ושירותי התשתית של האיגוד מסופקים למטרה ציבורית לעילא ולעילא.
עד תום שנת  ,2016לא התקבלה תשובתו של פקיד שומה ירושלים על ההשגה שהוגשה.

מערך חברי העמותה
חברי העמותה הם הלב הפועם שלה ,ולייצוגיות שלה את משתמשי האינטרנט בישראל.
הצוות המקצועי של האיגוד גיבש בתחילת  2016תוכנית חדשה לגיוס חברים חדשים לאיגוד,
בכוונה להעשיר את האיגוד בחברים העוסקים בליבת האינטרנט הישראלי מהאקדמיה,
מהסקטור העסקי ,ממגזר הטכנולוגיה ,מהשירות הציבורי ומכלל הציבור.
לצורך מימוש התוכנית ,הניעה מחלקת השיווק תהליך שבמסגרתו קיים האיגוד מספר כנסים
מקצועיים להעשרת הידע ,ובעקבותיו עלה מספר החברים בעמותה בכ .200%-נושאי הכנסים
שקיים האיגוד היו:


יולי  - 2016הנגשת אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלות  -לבעלי אתרים ועסקים



נובמבר  - 2016כנס  :Wordpressעדכונים וחידושים



דצמבר  - 2016נגישות למעצבים וגרפיקאים
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כמות החברים עמדה בתחילת שנת  2016על  223חברים ,ובתחילתה של שנת  2017על
למעלה מ 600-חברים.

להלן פירוט מילולי לגרף התפתחות מערך החברים באיגוד :2016-


ינואר –  223חברים



מרץ  224חברים



אפריל –  250חברים



מאי –  219חברים



יוני –  221חברים



יולי –  296חברים



אוגוסט –  298חברים



ספטמבר –  304חברים



אוקטובר –  317חברים



נובמבר 365-חברים



דצמבר –  418חברים



ינואר ( 617 – )17חברים
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בנייתה של מערכת מידע חדשה לניהול מערך החברים התעכבה בשל מגבלות טכנולוגיות
שונות שנוגעות למערך אבטחת המידע של האיגוד ,אך היא צפויה להסתיים בשנת .2017

ביקורת עומק של רשם העמותות
במהלך השנים  2014-2015בצע רשם העמותות ביקורת עומק על פעילות האיגוד ,ככל
הנראה בשל תלונות שונות של חברים על המתרחש ,לכאורה ,בניהול העמותה .ביקורת העומק
של רשם העמותות אשר בחנה את פעילות האיגוד בשנים  2010-2013הסתיימה בהצלחה
ומבלי שנמצאו כשלים מהותיים בפעילות .טיוטת דו"ח הביקורת הוגשה לעמותה במחצית
חודש מרץ  ,2016ותגובת העמותה הוגשה במחצית חודש מאי .2016
באמצע ספטמבר  2016קיבל האיגוד את הנוסח הסופי של ביקורת העומק ,ותגובתו הסופית
הוגשה בתחילת נובמבר  .2016ראוי לציין כי הביקורת לא העלתה ,לדעת הנהלת העמותה,
סוגיות משמעותיות המעידות על אי תפקוד או כשלים בעמותה .נושאים רבים שהועלו בדו"ח
הביקורת טופלו כבר לפני הביקורת ,והסוגיות שנותרו בעינן הינן מינוריות.
תום הטיפול של האיגוד בדו"ח ביקורת העומק יגיע עם כינוסה של האסיפה השנתית ,בה תידון
המסגרת הראויה להתקשרות העמותה עם צדדים קשורים ,בעיקר אלה שהינם חברי עמותה.
הדו"ח הסופי ותגובת האיגוד לו הופצו לחברים ,וזמינים לעיון באתר האיגוד.

תרומת חברת

GOOGLE

לפרסום פעילות האיגוד ב A D W O RDS -

בשנת  2016קיבל האיגוד זכות מחברת  Googleלעשות שימוש במנגנון הפרסום האלקטרוני
שלה  google AdWordsלפרסום פעילותו החברתית והציבורית של המרכז לאינטרנט בטוח
המופעל על ידי האיגוד.
היקף התרומה עומד על עד  120,000דולר ארה"ב ,אשר ממומשים במסגרת המנגנון של
 AdWordsאשר מתמחר עלות של כל מודעת פרסום בהתאם להיצע וביקוש של מילות חיפוש.
הפעלת הפרסום על ידי האיגוד החלה בחודש מרץ  .2016עד סוף השנה השתמש האיגוד
לצורכי פרסום פעילות המרכז לאינטרנט בטוח בסכום של כ 11,000-דולר מכלל התקציב.

15

איגוד האינטרנט הישראלי ברשת ובתקשורת
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ,הנו גוף מיוחד בזירת האינטרנט והתקשורת המקומית,
בהיותו גוף הפועל באופן לא מסחרי ,ללא שיקולים פוליטיים וללא מטרות רווח.
תקשורת ויח"צ
בשנת  ,2016הוציא האיגוד כ 13-הודעות לעיתונות בנושאים שונים ,ובשילוב אזכורים
ותגובות ,הגיע לכ 100-חשיפות תקשורתיות במדיות השונות – עיתונות ,רדיו טלויזיה ואתרי
האינטרנט השונים.
בעמדות שהוצגו לעיתונות ולתקשורת ,הובעו הערכים עליהם מגן האיגוד ועמדותיו כלפי
אירועים ותהליכים המשפיעים על המרחב האינטרנטי בישראל וכמובן – הפעילויות המרכזיות
סביב הצירים של שמירת רשת האינטרנט כפלטפורמה פתוחה ,שוויונית ,נייטרלית ובטוחה
לכלל אזרחי ישראל ותושביה וייצוג הציבור בכל הקשור לסוגיות דיגיטליות המשפיעות על חיי
היומיום של כולנו.
עמדות אלו ,מוצגות גם בעמוד הפייסבוק הפעיל שלנו ,וכמו כן – מועלות באופן תדיר גם לאתר
האינטרנט של האיגוד ויתר האפיקים הרלבנטיים  -בהתאמה למידע המוצג.
ברבעון הראשון של שנת  ,2016הוחלפה גם חברת יחסי הציבור של האיגוד ,ונשכרו שרותיה
של חברת דבי תקשורת.
עדכון לוגו האיגוד
במהלך  ,2016התעדכן גם לוגו האיגוד באופן שנועד להדגיש את פעילות הליבה שלו:

אותיות ה IL-מייצגות את מרשם שמות המתחם בסיומת הלאומית ואת הפעילות הציבורית
במרחב הישראלי ,והן ממוקמות בעיגול בזיקה לפעילות הגלובלית של איגוד האינטרנט כמייצג
קהילת האינטרנט הישראלית מול קהילת האינטרנט העולמית .ככזה ,הלוגו החדש מסמל את
הקשר בין האזרח והתושב הישראלי החי במרחב ה IL-באינטרנט ,והגלובליות של המרשתת.
בצד שינוי הלוגו ,הופקו חומרי הסבר עדכניים על אודות האיגוד והמרכז לאינטרנט בטוח.
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נתוני כניסה לאתר

גם אתר האינטרנט התחדש  -קטגוריות המידע נבחנו מחדש ,באופן שמשקף את מגוון
הפעילויות והנושאים שהאיגוד עוסק בהם .פירוט המידע בנושא זה ,נסקר בהרחבה בדו"ח
הקודם.
להלן נתוני השימוש באתר האינטרנט של האיגוד:


 158,635משתמשים ייחוודיים



 257,600כניסות (משתמשים נכנסו לאתר יותר מפעם אחת)



 726,194דפים נצפים



 2.82דפים נצפים לביקור באתר

כפי שניתן עוד לראות באינפוגרפיקה ,הופיע האיגוד בכ 100-חשיפות בתקשורת ,בנוסף
להוצאת  13הודעות לעיתונות וכ 40-עדכוני דוא"ל לחברים ולאנשי הקשר של האיגוד .מספר
כיום ,מספר האוהדים בעמוד הפייסבוק גדל ל 17,000 -אוהדים .עלייה זו ,ממשיכה קו של
עלייה במספר האוהדים בשלוש השנים האחרונות ,כאשר בסיומה של שנת  2015עמד הדף
על  ,12,706ושנת  2016הסתיימה עם  14,540אוהדים.
סה"כ פעילות רשת ,עפ"י נתוני תכנת "באזילה" הסוכמת את אזכורי הרשת השונים ,עומד על
 1003שיחות ,המתווספות לעשרות אזכורים בעיתונות הכתובה ברדיו ובטלויזיה.
בנספח ח' ,תוכלו לעיין במקבץ פרסומים תקשורתיים אודות האיגוד ,שעלו לרשת.
להלן תאור מילולי לאינפוגרפיקה המופיעה בדו"ח:
אתר ולוגו חדש +100 ,חשיפות תקשורת 13 ,הודעות לעיתונות 15,000 ,לייקים 400 ,חברים
חדשים 1,003 ,שיחות רשת 40 ,דיוורים 1,200 ,חברים בקבוצת הפייסבוק.
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 . 7פעילות מערך ה תשתית והטכנולוגיה באיגוד
כאמור ,איגוד האינטרנט הישראלי מנהל את מרשם השמות הלאומי (domain name
 )registryבסיומת  )ccTLD - Country Code Top Level Domain( .ILמשנת  1994ופועל
כגוף טכנולוגי המוביל תשתיות קריטיות-מרכזיות ,כשירות לציבור ,לא מסחרי וללא מטרות
רווח .בנוסף ,מנהל האיגוד את מחלף האינטרנט הישראלי  .IIXפרק זה מתאר את עיקרי
הפעילות והחידושים בפעילות מערך התשתית והטכנולוגיה באיגוד בשנת .2016

מימוש ה החלטה להפסיק את פעילות האיגוד כרשם
לקראת סוף שנת  ,2015קיבל הוועד המנהל את המלצת הדרג המקצועי באיגוד להפסיק את
פעילות האיגוד כרשם במקביל לרשמי המשנה שפועלים מאז שנת .2007
במהלך השנה ,בוצעו התהליכים השונים הנדרשים לצורך מימוש החלטה זו .מערכות המרשם
שונו כך שגם רשמים מטעם האיגוד יוכלו לרשום שמות מתחם תחת הרמה השניה ()SLD
שאינה  co.ilו .org.il-במקביל ,שונו הסכמי ההתקשרות עם הרשמים כך שאלה יורשו לרשום
שמות מתחם תחת רמות שניות נוספות.
תהליך זה הסתיים ב 1-בנובמבר  ,2016בו הפסיק האיגוד סופית את הרישום הישיר והעביר
את כל פעולות הרישום של שמות מתחם חדשים ,והחידוש של שמות מתחם רשומים לרשמיו
המוסמכים .החל ממועד זה הורשו הרשמים גם לרשום שמות מתחם תחת הרמה השניה
 ,.ac.il, muni.il, net.il.אשר לכל אחת מהן כללי רישום מיוחדים .בשל מורכבות מבנית של
הרמה השניה  ,k12.ilהאיגוד ממשיך בשלב זה לנהל סיומת זו .הרמה השניה של gov.il
ממשיכה להתנהל על ידי יחידת ממשל זמין במשרד רוה"מ ,ו idf.il-על ידי צה"ל.
בחודש הראשון להפסקת הרישום הועבר ניהולם של  1,200שמות מתחם מהאיגוד לרשמים.
תהליך העברה צפויה להסתיים בינואר  ,2019עת תסתיים תקופת התוקף (ותקופת החסד)
של שמות מתחם שנוהלו באיגוד ואשר חודשו לשנתיים באוקטובר  2016עדיין על ידי האיגוד.

ה קמת מערך  DNSSECל . IL -
ב 12.7.2016-קיים האיגוד טקס חילול מפתחות הצפנה ) (Initial key ceremonyשחתם את
השלב הראשון בהקמת מערכת  DNSSECמעל מרחב  .ILהטקס נערך באתר האירוח
) (data centerשל חברת מד 1-בפתח תקווה ,במעמד ראש מערך הסייבר הישראלי ד"ר
אביתר מתניה ,מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר ונציגים מקהילת האינטרנט הישראלית.
מערכת ה DNS-חשופה למתקפות של הזנתה במידע מזויף ,או שידור מידע מזויף
למשתמשים במקומה .מערך  DNSSECמקשה מאוד על האקרים לבצע מתקפות מסוג זה,
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ולהפנות גלישה מאתרים אמיתיים לאתרים מתחזים המנסים לגנוב מידע וכסף מגולשים
תמימים .במסגרתו ,מתווספת חתימה דיגיטלית על המידע המקשר בין כתובת האתר כפי
הופעתה בשם המתחם ( )domain nameשלו לכתובת המספרית שלו באינטרנט (כתובת
 ,)IPכך שתימנע התחזות של אתרים שהוקמו על ידי האקרים לאתרים לגיטימיים.
בטקס חילול המפתחות נוצרו במחשבי האיגוד ,בסביבה מאובטחת ביותר ,מפתחות הצפנה
א-סימטריים (מפתח פרטי ומפתח ציבורי) ,ואלה משמשים לחתימתו הדיגיטלית של המידע
ברמה של מרחב  ,.ILולהפצת המפתח הציבורי לגורמים המבקשים להסתמך על החתימה
הדיגיטלית .מספר ימים לאחר הטקס ,הוסף המרכיב הציבורי לשרשרת האמון העולמית
המנוהלת על ידי ארגון ,ICANN

הארגון העולמי המנהל את שמות המתחם וכתובות

האינטרנט ברמה העליונה.
ר' מערך הסייבר הלאומי ,ד"ר אביתר מתניה ציין בטקס כי מערך הסייבר הלאומי מוביל מכלול
נרחב של תהליכים במטרה להגן על פעילותם של אזרחים וחברות במרחב הסייבר .בתוך כך,
התנעת היישום של  DNSSECבישראל ,בהובלת איגוד האינטרנט הישראלי ובשיתוף המערך,
היא צעד חשוב להבטחת גלישה בטוחה באינטרנט ,שמהווה מרכיב הכרחי לחברה וכלכלה
דיגיטלית .הוא ציין כי מערך הסייבר הלאומי ימשיך בשיתוף הפעולה הפורה עם איגוד
האינטרנט הישראלי לטובת יישום המהלך בכלל המשק וקידום מהלכים משלימים.
בשלב הבא של הפרויקט ,שכבת ההגנה תיושם בשרתים המשמשים את הרמה השניה של
מערך  muni.il ,idf.il ,net.il ,ac.il ,gov.il ,org.il ,co.il( .ILו .)k12.il-ששה מהשרתים הנ"ל
מנוהלים על ידי האיגוד ,ושניים על ידי גורמי מדינה (ממשל זמין במשרד רוה"מ וצה"ל) .לאחר
מכן ,תתאפשר העברת מידע חתום דיגיטלית ממחזיקי שמות מתחם ,דרך מערך הרישום,
למערכות המרשם של איגוד האינטרנט.
לאחר הפרישה המלאה של  DNSSECבישראל ,בעל שם מתחם שיבקש להגן על הגולשים
אליו יוכל לייצר לעצמו מפתחות חתימה דיגיטלית ,לחתום את המידע על שם המתחם שלו
ולהעביר את החלק הציבורי של מפתח ההצפנה לאיגוד האינטרנט .האיגוד יחתום דיגיטלית
על המפתח שהועבר וכך תיווצר "שרשרת אמון" על אודות שם המתחם ומידע ה DNS-שלו.
מאותו רגע ,כל גולש שיפנה לקבל מידע על שם מתחם זה יקבל מידע מאומת וחתום דיגיטלית
בלבד .משתמשי הרשת בישראל לא יחושו בהבדל .במקרה של זיוף  DNSהגולש לא יקבל
התרעה ,אלא לא יקבל מידע לגבי שם מתחם שבדיקת חתימתו נכשלה ,והחיווי מבחינתו יהיה
כאילו שם המתחם אינו קיים כלל.
האיגוד השקיע בהקמת מערך ה DNSSEC-לאור השנים האחרונות משאבים רבים ,כחלק
מייעודו לשפר את הבטחון בגלישה באינטרנט למשתמשי מרחב .IL
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סטטיסטיקת המרשם
בטבלה הבאה מובאים נתונים סטטיסטיים על אודות התנהגות רישום שמות המתחם בשנת
 ,2016תוך השוואת הנתונים לשנת  .2015מידע נוסף המתעדכן עיתית ניתן למצוא באתר
האינטרנט של האיגוד.

שמות מתחם שנרשמו לפי כללי הרישום הישנים לפני 1999
לשנה

סה"כ

לשנתיים

סוף

סוף

סוף

סוף

סוף

סוף

2016

2015

2016

2015

2016

2015

שמות מתחם חדשים

33,304

33,868

14,080

14,513

47,384

48,381

חידוש שמות מתחם

83,938

81,205

40,787

38,481

124,725

119,686

העברת שמות מתחם

865

909

127

209

992

1,118

פקיעה ללא חידוש

1931

20,419

22,597

23,136

24,528

43,555

0

0

16

31

16

31

סוף

סוף

שינוי

שינוי ב-

2016

2015

כמותי

%

239,067

233,404

5,663

2.43%

8,649

8,712

- 63

- 0.72%

מחיקת שמות מתחם

סה"כ שמות מתחם
במרחב .IL
שמות מתחם מלפני 1999

וועדת ההיגוי לשירותי התשתיות ,בחנה מודלים שונים להסדרת הטיפול בשמות מתחם
שנרשמו לפני שנת  .1999על שמות אלה חלים הכללים הישנים של רישום שמות מתחם
שהוחלפו בתחילת שנת  ,1999ומספר חובות מהותיות המוטלות על רושמי שמות מתחם לפי
הכללים החדשים אינן חלות לגביהם.
עמדת ועדת ההיגוי לשירותי התשתית והדרג המקצועי באיגוד היא ששתי הבעיות העיקריות
הנוגעות לשמות המתחם שנרשמו לפני שנת  1999הינן:


אי עדכון המידע על ידי מחזיקי שמות המתחם (מאחר ולא קיימת חובה כזו בכללים
הישנים ,ואין מגע עיתי עם המחזיקים בשל אי חובת תשלום אגרה שנתית).
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קיומם של מאות רבות של שמות מתחם שמחזיקהם עברו מן העולם והם הפכו לזכויות
נפקדות.

ועדת ההיגוי לשירותי התשתית הורתה על בחינת חלופות לפתרון בעיות אלה ,ותהליך זה
יתקיים במהלך שנת .2017

י י שוב מחל ו קות סביב שמות מתחם – ILDRP
מערך ה ILDRP-מאפשר למחזיקי שמות מתחם ולמי שטוען לזכויות נוגדות ליישב את הסכסוך
ביניהם במנגנון ) ADR (Alternative Dispute Resolutionבמסגרת האיגוד ,ולהמנע
מהצורך לפנות לבית משפט בנושאים אלה.
במהלך  2016טופלו במסגרת  ILDRPתשעה סכסוכים ,והם:


ahimtzadik.co.il



teva4me.co.il tevadrugs.co.il



essie.co.il



sketchers.co.il



azrieli.co.il



att.co.il



canna.co.il



barrisol.co.il



pa-cochav.co.il

סיכום ההחלטות של פורומי ה ILDRP-זמינות לצפייה חופשית באתר האיגוד.
במהלך השנה התקיים תהליך איתור להעשרת מאגר הדיינים למערך ה  IL-DRPלאחר תהליך
מיון קפדני שבוצע ע"י ועדת בחירה ייעודית לכך נבחרו עוה"ד יורם ליכטנשטיין ,נעמי אסיא,
עדי ברקן-לב ,רחל אלקלעי וערן ליס לשמש כדיינים בהליכי .IL-DRP

 - IIXמחלף האינטרנט הישראלי
מחלף האינטרנט הישראלי ,IIX ,אשר מופעל על ידי האיגוד מאז שנת  ,1996המשיך לצמוח
בהיקפי התעבורה בו לכל אורך שנת .2016
בתחילת שנת  ,2016הצטרפה ל IIX-חברת  ,Interhostשהתחברה בקצב של 10
 .Gbits/secברבעון השלישי הצטרפה חברת  ,VoiceCenterבקצב חיבור של 100
 .Mbits/secבמהלך תקופת הדו"ח ,גדל הנפח המצרפי של המידע המועבר בIIX-
מ 15.5 Gbits/Sec-בתחילת  ,2016ל 25.5 Gbits/Sec-בסופה.
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גידול זה של כ 60%-בנפחי התעבורה ב IIX-הניע תהליך בחינה של שדרוג מערכות ,IIX
להגדלת קיבולת ההעברה של המחלף .תהליך זה יתקיים בשנת .2017
באירועי השריפה שפקדו את ישראל בחודש דצמבר  ,2016פנה אחד מספקי הגישה לאינטרנט
שמערכותיו מחוברות ל ,IIX-ואשר השריפה איימה לפגוע באתר שלו בחיפה ,בבקשת עזרה
דחופה לאיגוד .תוך  3שעות התקין המערך הטכני של האיגוד לספק הגישה חיבור נוסף בן
 , 10 Gbits/secובכך נמנעה פגיעה אפשרית בשירותי ספק הגישה .שירות זה ניתן על ידי
האיגוד כסיוע חירום ,ללא חיוב בעלויות האיגוד.
במהלך שנת  2016עמדה רמת הזמינות של  IIXעל ( 99.9995%פחות מ 3-דקות הפרעה
לשירות במהלך כל השנה).
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 . 8פעילות קשרי קהילה
כללי
פעילות האיגוד בתחום קשרי קהילה עוסקת בזכויות חברתיות ,במטרה שהאינטרנט ישרת
באופן הולם את צרכי האזרח הדיגיטלי .במסגרת זו ,פועל האיגוד לשיפור "איכות החיים
הדיגיטלית" של אזרחי הרשת ,כך שידעו כיצד להשתמש בו (קרי  -אוריינות דיגיטלית) ויעשו
בו שימוש בטוח ,בשלל ההיבטים הקשורים לנושא זה (בריונות רשת ,ביוש ] ,[shamingהגנת
פרטיות ,אבטחת סייבר וכד').
במסגרת תחום זה ,מקים האיגוד ומפעיל מגוון פעילויות סיוע לאוכלוסיה בסוגיות שונות ,כגון
הדרכה לאינטרנט בטוח ,קידום הגנת סייבר והטמעת שימושי אינטרנט שונים (כגון מסחר
אלקטרוני).

הקמה של מרכז הגנת סייבר ל יחידים ועסקים קטנים
מרכז הגנת הסייבר ליחידים ולעסקים קטנים ,עליו דווח בדו"ח הקודם החל לקראת סוף שנת
 2016לקרום עור וגידים.
מרכז הגנת הסייבר לאזרחים נדרש לגורם מקצועי ,מעודכן ובעל ידע עמוק בהגנת סייבר
ובאבטחת מידע ,על מנת לתת מענה לפניות של יחידים ועסקים קטנים ,ולצורך גיבוש חומרי
ההסבר שיופקו באתר המרכז .לצורך כך ,ניהל האיגוד תהליך בחירה סדור בין  8מתמודדים
מהגופים המובילים במשק בהגנת סייבר ,ובסופו נבחרה חברת  2BeSecureמקבוצת
מטריקס לשמש כמנהל המקצועי של המרכז.
במקביל ,הוחל באפיון אתר האינטרנט של המרכז ,וגיבוש השפה המותגית שלו על מנת לשרת
היטב את היעדים של הגעה לכלל האוכלוסיה .המרכז צפוי לעלות לאויר במהלך שנת .2017
במסגרת הגברת הפעילות של האיגוד בסוגיות של הגנת סייבר ,נערך בחודש דצמבר 2016
כנס משותף לאיגוד ,לחברת קונפידס ,חברת הייעוץ  delloiteובנק הפועלים בסוגיה של ניהול
משברי סייבר .מטעם האיגוד הציג מנכ"ל האיגוד את מיזם מרכז הגנת הסייבר לאזרחים ,תוך
התמקדות במשבר סייבר המתרחש לאדם פרטי.

קידום אוריינות דיגיטלית (האקדמיה לאינטרנט)
האיגוד פועל מזה כעשור להעשרת הידע של הציבור בשימוש באינטרנט ,תוך קידום אוריינות
דיגיטלית ופניה לקהלי יעד שונים .ביניהם:
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לימוד אוכלוסיות מוחלשות (דוברי ערבית ,עולי אתיופיה ,המגזר החרדי ,גיל שלישי,
ילדים בסיכון) אוריינות דיגיטלית ושימוש בסיסי במחשב ובאינטרנט.



הדרכת ציבור בעלי העסקים הקטנים והבינוניים לשימוש נכון באינטרנט וניצולו בצורה
מיטבית לתכלית העסקית של העסק הקטן.



עדכון ציבור בעל אוריינטציה טכנולוגית בחידושים הטכנולוגיים ומגמות חדשניות
בתחום האינטרנט.

לאחר שנים של פעילות לקידום האוריינות הדיגיטלית ,החליט האיגוד בשנת  2016לבחון
מחדש ולמפות את הנושאים שאותם צריך לחזק ,ולזהות את פלח האוכלוסיה בחברה
הישראלית בה נדרש להתמקד.
לצורך כך ,ערך האיגוד ביוני  2016סקר בקרב  1,213משיבים ( 600מהאוכלוסיה הערבית ו-
 613מהאוכלוסיה היהודית) .הסקר מיפה את הרגלי השימוש באינטרנט של כלל החברה
הישראלית בהתאם למגדר ,גיל ,השכלה ,לאום (דרוזי ,מוסלמי ,ערבי ,יהודי) ,מידת דתיות
ואיזור גיאוגרפי.
מהממצאים עולה כי על אף ששיעור החדירה של האינטרנט בישראל ב  -2016גבוה בשני
המגזרים 89% :מהמגזר היהודי ו  78%מהמגזר הערבי ,אופי השימוש באינטרנט הוא שונה
לחלוטין ואחוזים גבוהים בחברה הערבית לא עושים שימוש בשירותים שונים באינטרנט
שיכולים להקל על חיי היומיום שלהם .כך למשל ,רק  26%מהאזרחים הערבים מבצעים
תשלומים או מקצרים תורים בעזרת האינטרנט לעומת  68%מהאזרחים היהודים .כמו כן,
רק  16%מהאזרחים הערבים ממלאים טפסים ומבצעים פעולות באתרי אינטרנט לעומת
 60%מהאזרחים היהודים .לעומת זאת ,האזרחים הערבים עושים שימוש אינטנסיבי הרבה
יותר ברשתות החברתיות .בעוד שבחברה היהודית רק  28%מהמשתמשים מבקרים ברשתות
החברתיות כמה פעמים ביום ,בחברה הערבית  73%ממשתמשי הרשתות החברתיות מעידים
כי הם מבקרים בהן כמה פעמים ביום.
את הנתונים המלאים מהסקר ניתן למצוא בhttps://www.isoc.org.il/sts-data/11214-
בעקבות הממצאים ,תמוקד ותורחב ב 2017-פעילות האיגוד לצמצום הפער הדיגיטלי הקיים
בין החברה היהודית לחברה הערבית ,תוך שיתוף גורמים מקרב החברה הערבית ,חברות
תקשורת ,משרדי ממשלה וגופים נוספים העוסקים בצמצום הפער הדיגיטלי.
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המרכז לאינטרנט בטוח
בשנה החמישית של פעולתו ,המרכז לאינטרנט בטוח המשיך בעיקר הפעילות שקיים לאורך
השנים ,ובמקביל פנה לפעול באפיקי השפעה נוספים .ככלל ,המרכז פועל בשני מימדים
עיקריים:

מניעה ושינוי
בפעילות המרכז למניעה ושינוי ,הוא מבקש להוביל תהליכי שינוי בחברה בכל הקשור לשימוש
מושכל במרחב הדיגיטלי .הפעילויות המשמעותיות אותן ביצע המרכז לאינטרנט בטוח במהלך
 2016בהיבטים אלה היו:


יצירת שיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי מתוך ההבנה שהשינוי צריך להתחיל
קרוב הביתה .השת"פ שהחל ב 2016-עם מספר רשויות מקומיות הבשיל בתחילת
 2017לקריאה נרחבת של יו"ר מרכז השלטון המקומי וליצירת מספר קמפיינים
עירוניים עם הסמליל המשותף – "אפס סובלנות לבריונות ברשת" ,הפניה לסיוע לקו
החם של המרכז ,הרצאות תוכן לאנשי מקצוע בעיר ,עובד ערייה ,אנשי חינוך ,קהל
הורי המתבגרים ועוד.



ניהול קהילת אנשי מקצוע וגורמים משפיעים בתחום לצורך החלפת מידע ,דעות וקידום
תכנים ורעיונות.



כתיבת מדריכי שימוש וטיפים להורים ולמחנכים.1



ניסוח כללי שימוש השומרים על שיח מכבד לפלטפורמות .נוסח הכללים מצ"ב כנספח
ד'.



המשך פעילות קידום המדיניות הציבורית להובלת תהליכי שינוי בשיח הדיגיטלי,
במגוון של פעילויות:
 oהשתתפות בדיוני וועדות הכנסת השונות
 oחברות בשדולה לקידום השיח המכבד ברשת של ח"כ רויטל סוויד
 oהעברת ידע של המרכז לצוות ההקמה של מערך מאו"ר הממשלתי
 oהמשך הדרכת המאמנים :יועצים ,מדריכים ,מחנכים ,שוטרים ,הורים ועוד.

במהלך  2016נחשפו להרצאות המרכז לאינטרנט בטוח כ 6,600-איש .ההרצאות התאפיינו
גם השנה במתן כלים לבעלי מקצוע שהמשיכו להעביר את הידע ,ולחולל את השינוי בקהילות
הקרובות אליהם.

https://www.isoc.org.il/safe/guidance-for-parents-and-teachers/tips-for-surfing-safe 1
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תמיכה וסיוע
המרכז מפעיל מענה אנושי לתמיכה ,ייעוץ וטיפול בפגיעות ברשת (צעירים ומבוגרים)24 ,
שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
במהלך  2016נתן המרכז לאינטרנט בטוח מענה ליותר מ 4,000-פניות ישירות בדוא"ל,
בטלפון ובאמצעי תקשורת מיידים דוגמת יישומון  .Whatsappעוד כ 20,000-גולשים קיבלו
מענה

מעיון

במידע

הרב

וההצעות

לפתרונות

הנמצאים

באתר

האיגוד

(.)www.isoc.org.il/safe
נספח ה' מפרט את התפלגות הפניות המגיעות למרכז לאינטרנט בטוח ,לפי נושאי הפניה,
מיהות הפונים ומיקום (וירטואלי) של הפגיעה.
המרכז פועל בשיתוף עם קואליציה רחבה של גורמים מקצועיים ,ממשלתיים ובינלאומיים
וביניהם ,Facebook, Microsoft, Twitter, Google :משרד החינוך ,המשרד לבטחון פנים,
משטרת ישראל ,ארגון ההורים הארצי ,מכון אדלר ,המועצה הלאומית לשלום הילד ועוד.
לרשימת השותפים המלאה יש לעיין ב .safe.org.il/partners-לפניות למרכז לאינטרנט בטוח
בכל זמן יש לפנות בטלפון  /וואטסאפ | 054-88-58-911 :דוא"לsafe@isoc.org.il. :
שנת  2016הוקדשה לקידום הסמכות ההורית ברשת ,מתוך התובנה שעל ההורים להכיר את
הזירות הדיגיטליות בהן מבלים ילדיהם במרחב המקוון ,ואת סוגי הפעילות המתקיימות בהן.
מסע הפרסום שיצא בו המרכז לאינטרנט בטוח בשלהי  ,2015במסגרתו הורים נחשפו
לבריונות ברשת שילדיהם חווים ,חולל שיח ציבורי שליווה את פעילות המרכז לאורך כל השנה.
לקמפיין נחשפו למעלה ממליון וחצי איש וממשיכים להיחשף אליו גם כיום בהרצאות רבות
המועברות על ידי האיגוד ,בשיתוף הסרטון שוב ושוב ברשתות החברתיות וע"י שותפים
נוספים לדרך.
כגוף מקצועי ,נקרא האיגוד במהלך השנה להציג את עמדותיו בוועדות ציבוריות ,בתקשורת,
מול גורמי השפעה שונים ,ובכנסים ואירועים בתחום.
המרכז קיים שיתוף פעולה מעניין עם ההסתדרות הרפואית ,במסגרתו ניתן סיוע לאנשי מקצוע
ממגזר הרפואה הנפגעים ברשת בשל מקצועם .שיתוף פעולה זה ,אפשר לאיגוד להסביר
לציבור הרחב בכלל ,ולחברי ההסדרות הרפואית בפרט ,את האיזון בין זכותו של אדם לחופש
ביטוי והבעת עמדותיו ,לבין הגנה על שמו הטוב של אדם ושימוש בלשון הרע.
נושאים נוספים בהם מסייע המרכז לאינטרנט בטוח לציבור הם חובת הנגשת אתרים והפגעות
מספאם.
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 . 9פעילות רגולציה ומדיניות ציבורית
כללי
האיגוד פועל מול הכנסת ומשרדי הממשלה בסוגיות שונות הקשורות לחופש הרשת ,במובן
הרחב שלו .מטרת האיגוד הינה לשמור על אינטרנט פתוח ,שיוויוני ,נגיש ,גלובלי ונייטרלי תוך
שמירה על תחרותיות וחדשנות והגנה על המשתמשים .לפיכך ,עוסקת הפעילות בנושאים של
זכויות יסוד אזרחיות ברשת ,כגון הגנה על חופש ביטוי ,חופש תנועה ברשת (למשל ,בהתנגדות
לחסימת אתרים) ,פרטיות ,שיוויון (למשל ,לעניין נגישות של אתרי אינטרנט וזמינות שירותי
אינטרנט למיעוטים וקבוצות מוחלשות) וקניין (כגון בענייני  SPAMוהפרת קניין רוחני).
במסגרת הפעילות ,מעורב האיגוד במהלכים והסדרים רגולטוריים ועצמיים בתחומים הקשורים
לאינטרנט ,יוזם מדיניות ציבורית ראויה ומגיב ליוזמות מדיניות שונות המגיעות מהכנסת,
הממשלה או המגזר הפרטי.
בין פעילויות האיגוד המשמעותיות אותן ביצע ומבצע האיגוד במהלך  2015-2016ניתן למצוא:

פעילות האיגוד למיגור הצעות החוק המאיימות על חופש האינטרנט
במהלך  2016ותחילת  2017הונחו על שולחן הכנסת  6הצעות חוק 2אשר ,כל אחת בדרכה
ומסיבותיה ,מאיימות על חופש האינטרנט בישראל .האיגוד פועל בוועדות הכנסת ,מול חברי
הכנסת ובתקשורת על מנת למנוע חקיקת הצעות חוק אלה .לפרטים נוספים על פעילות זו של
האיגוד.

כתיבת מסמכי ייזום מדיניות ציבורית בנושאים שונים
מרכיב משמעותי בתוכנית האסטרטגית של האיגוד לשנת  ,2016הינו ייזומם של מספר מסמכי
מדיניות בנושאים שונים הקשורים לאינטרנט במדינת ישראל .מטרת מסמכים אלה הינה לעורר
דיון ציבורי בנושאים הנחקרים בהם ,ולקדם פתרון ראוי של הבעיה המוצגת בהם.

 2 2תזכיר חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט ,התשע"ו;2016-
תזכיר חוק זכויות יוצרים ,התשע"ו;2016-
הצ"ח הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת ,התשע"ו;2016-
הצ"ח התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת סינון אתרים פוגעניים) ,התשע"ו;2016-
הצ"ח התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – סינון אתרי הימורים ותכנים המציגים דברי תועבה באינטרנט),
התשע"ו2016-
הצ"ח הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות ,התשע"ז;2017-
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הוועד המנהל ,על בסיס הצעה של הדרג המקצועי באיגוד ,אישר את כתיבתם של חמישה
מסמכים ,בנושאים הבאים:
א.

פרטיות ילדים בעידן הדיגיטלי

ב.

מדיניות הטמעת  IPV6בישראל

ג.

"עיזבון דיגיטלי" – מעמדם של נכסים דיגיטליים של נפטרים.

ד.

מדיניות קידום שימוש באינטרנט בחברה הערבית

ה.

מתי עדיפה הסדרה עצמית בסוגיות אינטרנט על פתרונות אחרים?

תהליך הכתיבה של מסמכים אלה הוגדר כך שלכל אחד מהנושאים יישכר מומחה אקדמי ו/או
בעל ניסיון רלוונטי ,אשר יכתוב מסמך מדיניות בפיקוח הדרג המקצועי של האיגוד .מסמך זה
יופץ לעיון ותגובת הציבור ,ויקויים לגביו דיון ציבורי .לאחר דיון זה ,האיגוד יגבש ,בעזרת
המומחה ,את הנוסח הסופי של המסמך לרבות הפתרון המוצע ,ויישומו יקודם על ידי האיגוד
כחלק מפעילות המדיניות הציבורית שלו.
נכון לסוף שנת  ,2016להלן סטטוס כתיבת המסמכים שאושרו.
פרטיות ילדים בעידן הדיגיטלי
לצורך כתיבת המסמך ,התקשר האיגוד עם עו"ד סאני כלב ,דוקטורנט באוניברסיטת
תל-אביב המתמחה בפרטיות ילדים .באוקטובר  ,2016לאחר אישור המסמך שנכתב
על ידי עו"ד כלב ,פירסם האיגוד את מסמך המדיניות המקיף בנושא פרטיות ילדים
ברשת האינטרנט.
מסמך זה סוקר את הרציונל הפסיכולוגי לחשיבות פרטיות עבור ילדים ,ממפה את
הסדרי הגנת הפרטיות ברשת על קטינים בארץ ובעולם ומציע שורה של פתרונות
לקידום ההגנה על פרטיותם ,הן בשינוי חקיקה מקיף בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א-
 1981והן ביוזמות אזרחיות שונות.
המסמך הוצג לדיון ציבורי פתוח במסגרת יום עיון פתוח שהתקיים בחודש נובמבר
 ,2016ובו השתתפו גורמים העוסקים בתחום .בנוסף ,מסמך זה שימש כמצע ל"משפט
מבויים" שנערך במסגרת כנס שדרות לחברה שהתקיים בסוף חודש נובמבר.
בעקבות המסמך הוגשה ,על בסיס הנוסח המוצע בו ,הצעת חוק פרטית 3אשר הונחה
על שולחן הכנסת ביום הפרטיות הבינלאומי ( )28/1/17ע"י ח"כ יפעת שאשא ביטון ו-

 3הצ"ח הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – הגנה על פרטיות של קטינים) ,התשע"ז– ,2017פ3942/20/
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 18ח"כים נוספים .דיון בהצעת החוק אמור להתקיים במהלך שנת  ,2017והאיגוד
ימשיך לקדם את ההצעות המפורטות בו.
מדיניות הטמעת  IP V 6בישראל
חשיבותו של נושא זה נובעת מהמחסור ההולך וגובר בכתובות של פרוטוקול
האינטרנט  ,Ipv4ופיגורה של ישראל מול העולם בתהליך המעבר לפרוטוקול ,IPv6
אשר בין היתר פותר גם את המחסור בכתובות .IP
לצורך כתיבת מסמך זה נשכרו שירותיו של מר ערן גרף ,שהוא בעל נסיון רגולטורי
ממשרד התקשורת ונסיון עסקי-טכנולוגי באחת מספקיות הגישה לאינטרנט הגדולות
בישראל.
מר גרף חיבר מסמך מחקר מקיף על סטטוס הטמעת פרוטוקול  IPv6בישראל ובעולם,
ממפה את בעלי העניין הרלוונטים לקידום הנושא ומציע מסגרת פעולה ברמה
המדינתית .מסמך זה נמצא בשלבים אחרונים של אישור באיגוד.
עזבון דיגיטלי
לקראת סוף שנת  ,2016הוחל בתהליכי התקשרות ראשוניים לכתיבת מסמך זה.
אינטרנט בחברה הערבית
השלב הראשון לכתיבת מסמך זה התמקד באיסוף נתונים ,ובעיקר בעקבות סקר מקיף
שבוצע במדגם מייצג ומקיף של החברה הערבית על ידי מכון הסקרים סטאטנט עבור
האיגוד .תוצאותיו של סקר זה מפורטות בסעיף קידום אוריינות דיגיטלית
על בסיס הסקר ,הוחל באיתור מומחה לכתיבת מסמך אשר יציע מדיניות לאומית
לקידום האינטרנט בקרב האוכלוסיה הערבית בישראל .מסמך זה נמצא בשלבים
מתקדמים של כתיבה.
הסדרה עצמית באינטרנט
כתיבת נייר עמדה זה נבחנת מחדש על ידי הדרג המקצועי ,שכן הסתבר כי נייר דומה
נכתב על ידי פרופ' מיכאל בירנהק לפני מספר שנים.
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עמדת האיגוד כ ידיד בימ " ש בתביעת צ'רלטון נגד ספקיות
האינטרנט
נושא זה דווח בפירוט בדו"ח הקודם .נכון לסוף שנת  ,2016טרם ניתן פסק דין.
נייר עמדה בנושא תזכיר לתיקון חוק זכויות יוצרים
בחודש נובמבר  2016הגיש האיגוד למחלקת ייעוץ וחקיקה נייר עמדה בקשר לתזכיר המבקש
לתקן את חוק זכויות יוצרים ,התשס"ה .2005-בתזכיר זה נכללו מספר מנגנונים המשנים את
האיזון העדין בין תהליכי זרימת מידע חופשית באינטרנט לבין ההגנה על זכותו של היוצר
להגנה על יצירתו .לדעתו של האיגוד ,יש לשנות מספר הסדרים מוצעים על מנת לבצר באופן
נכון יותר את חופש זרימת המידע .בין היתר ,ביקש האיגוד כי:
א.

ייקבע מנגנון של "הודעה והסרה" ,אשר יחייב את הטוען לפגיעה בזכות לפנות קודם
כל אל ספק השירות ,אשר יפנה את הבקשה אל מפרסם המידע ,ואשר יטיל אחריות
על ספק שירות רק אם לא קיים את המנגנון הנ"ל.

ב.

להגביל את זכות התביעה בגין ההפרה לבעל זכות היוצרים המקורי ,או למי שהוא נתן
רשיון ייחודי.

ג.

כתנאי לקבלת צו ,יהיה על המבקש להציג התראה שנשלחה לאתר המפרסם כבעלים,
או בעל הרשיון הייחודי ,של היצירה שפורסמה.

ד.

בית המשפט יידרש לבחינת חלופות פוגעות פחות לחסימת גישה לאתרים .ככלל,
מבקש האיגוד שצו חסימה יהיה המפלט האחרון ,ומתן צו כזה יחוייב בנימוק של בית
המשפט.

ה.

ברירת המחדל בצווי הגבלת גישה תהא לדפים מוגדרים ,והוכחת ההפרה תותנה
בראיות הולמות.

ו.

תורד האפשרות לפטור את מבקש הצו מחובת התייצבות של בעל האתר המפרסם
בבית המשפט.

נוסח נייר העמדה מצ"ב כנספח ו' לדו"ח.
נייר עמדה בנושא של הסתה לטרור ברשת
במחצית חודש ספטמבר  ,2016קיים האיגוד שולחן עגול בנושא ההתמודדות עם הסתה
לטרור ברשת ,וזאת על רקע של שתי יוזמות חקיקה ,ממשלתית (תזכיר חוק הסרת תוכן
המהווה עבירה מרשת האינטרנט ,התשע"ו ,)2016-ופרטית (הסרת פרסום הסתה שהתפרסם
ברשת החברתית המקוונית ,התשע"ו 2016-של ח"כ רויטל סוויד ואח') שקודמו באותה עת.
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בשולחן העגול השתתפו מומחים מתחומים שונים – בטחון לאומי ,משפט וטכנולוגיה ,זכויות
אזרח וממוסדות שונים – גופי מדינה בתחום אכיפת החוק והלחימה בטרור ,אקדמיה ,מגזר
פרטי ומגזר שלישי ובכירים.
על בסיס דיון זה ,הציג האיגוד בפניועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בסוף חודש נובמבר
נייר עמדה מקיף בנושא .נייר העמדה מצ"ב כנספח ז'.
ריכוז שיח של בעלי עניין בנושא תקנה  35לתקנות הנגישות
נושא זה דווח במפורט בדו"ח הקודם.
בהתאם להמלצת האיגוד ,דחתה נציבות אנשים עם מוגבלויות ,שהיא הרגולטור של התחום,
את הכניסה לפועל של תקנה  35בשנה ,מאוקטובר  2016לאוקטובר  .2017מטרת דחיה זו
נועדה לאפשר לבעלי האתרים לבצע את התאמות הנגישות בהתאם לנדרש בתקנה המתוקנת,
אשר אמורה להיות מוגשת לאישור הכנסת במהלך שנת .2017
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 . 10אינטרנט ישראלי
מאגר מידע על אודות אינטרנט ישראלי ( ) STS
האיגוד מפעיל מאגר נתונים סטטיסטיים על האינטרנט הישראלי ,הזמין לציבור באתר
.data.isoc.org.il
מטרת המאגר היא לאפשר לכלל הציבור ,ולחוקרי האינטרנט הישראלי בפרט ,ניתוח והבנה
של האינטרנט בישראל באמצעות שיתוף נתונים סטטיסטיים באופן חופשי וללא עלות .המאגר
מכיל נתונים סטטיסטיים במגוון תחומים וביניהם :הפער הדיגיטלי ,הרגלי שימוש ,אבטחת
מידע ,צרכנות ועוד .במקביל ,מועלים למאגר בלוגים המנתחים סדרות נתונים חשובות ,תוך
השוואה לסדרות נתונים קודמות או לסדרות נתונים מקבילות מהעולם.
במהלך שנת  2016הועלו למאגר הנתונים למעלה מ 100-סדרות נתונים חדשות על
האינטרנט בישראל ולמעלה מ 50-בלוגים המנתחים נתונים מעין אלה.

מאגר התמונות החופשיות של ישראל ( פיקיויקי )
מאגר התמונות פיקיויקי הוקם כמיזם משותף של איגוד האינטרנט ,ויקימדיה ישראל ומט"ח.
פיקיויקי הינו מאגר שיתופי של תמונות דיגיטליות בנושאי היסטוריה ,גיאוגרפיה וחברה
בישראל .הפריטים נתרמים למאגר ע"י הציבור הרחב ,צלמים מקצועיים ,ארכיונים ומוזיאונים.
התמונות המועלות למאגר עומדות לרשות הציבור לשימוש חופשי ,ללא מגבלות של זכויות
יוצרים.
המאגר מכיל כיום כ 42,000-תמונות.
במהלך  2016נתרמו למאגר  2956-תמונות חדשות ,כ 221,700-דפים נצפו באתר וכ8,260-
תמונות הורדו ( )DOWNLOADונעשה בהם שימוש חופשי.

32

 . 11ייצוג של קהילת האינטרנט ה ישראלית בפורומים
בינ " ל
האיגוד מייצג את קהילת האינטרנט הישראלית בפורומים בינלאומים שונים ,כגון בICANN-
וב ,ISOC-שהוא משמש ה chapter-הישראלי בה.
במהלך תקופת הדו"ח ,השתתפו מנכ"ל האיגוד ,מנהלת המרשם והמנהל הטכני של האיגוד
במספר כינוסים של  ,CENTRארגון רשמי שמות המתחם האירופיים ,שהאיגוד חבר בו מיום
הקמת הארגון.
בנוסף ,ייצגה סמנכ"ל קשרי קהילה ורגולציה את האיגוד בכנס IGF (Internet Governance
 )Forumשנערך במקסיקו בחודש דצמבר .2016
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 . 12נספח א' – ת כנון מול ביצוע איגוד האינטרנט לשנת 2016

תקציב

ביצוע

עודף /גרעון

אחוז ביצוע

תשתיות

7,790,000

8,728,516

938,516

112%

IIX

540,000

605,764

65,764

112%

מרשם

7,250,000

8,122,752

872,752

112%

מנהלה

69,000

40,689

)(28,311

59%

סה"כ הכנסות

7,859,000

8,769,205

910,205

112%

הכנסות

שווי כסף
אינטרנט בטוח ע"י google
adwords

456,000

39,435

)(416,565

9%

מערכות מידע

20,000

14,294

)(5,706

71%

הכנסות משווי כסף

476,000

53,729

)(422,271

11%

קרנות יעודיות
אינטרנט ישראלי -המאגר
הסטיסטי

80,000

66,000

)(14,000

מענקי מחקר

0

124,787

124,787

המרכז להגנת הסייבר

716,000

18,588

)(697,412

3%

רגולציה -מסמכי מדיניות

360,000

111,309

)(248,691

31%

320,684

)(835,316

28%

פרעון קרנות ייעודיות 1,156,000
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83%

תקציב

ביצוע

עודף /גרעון

אחוז ביצוע

הוצאות

תקציב

ביצוע

יתרת ביצוע

אחוז ביצוע

כ"א

5,039,178

4,497,697

541,481

89%

רווחת עובדים

80,000

63,428

16,572

79%

שכר

4,959,178

4,434,269

524,909

89%

הכנסות

מדיניות ציבורית
וחברתית

2,258,164

993,188

1,264,976

44%

אינטרנט ישראלי

130,001

132,136

)(2,135

102%

האקדמיה לאינטרנט

250,000

244,034

5,966

98%

המרכז לאינטרנט בטוח

189,913

189,913

0

100%

שווי כסף אינטרנט בטוח
google adwords

456,000

39,435

416,565

9%

יעוץ

76,250

67,909

8,341

89%

מענקי מחקר

0

124,787

)(124,787

המרכז להגנת הסייבר

716,000

18,588

697,412

3%

רגולציה

440,000

176,386

263,614

40%

מנהלה

1,205,858

1,255,867

)(50,009

104%

ביטוחים

68,500

56,629

11,871

83%

השקעות

10,000

0

10,000

0%

יעוץ ושירותים מקצועיים

180,000

347,938

)(167,938

193%
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תקציב

ביצוע

עודף /גרעון

אחוז ביצוע

כללי

78,000

70,634

7,366

91%

ניהול העמותה

33,500

26,556

6,944

79%

תחזוקת משרד

835,858

754,109

81,749

90%

קשרי חוץ וחו"ל

202,000

143,135

58,865

71%

הכנסות

דמי חבר בארגונים
בינלאומיים

115,500

101,387

14,113

88%

השתתפות בכנסים

86,500

41,748

44,752

48%

שיווק יח"ץ ופרסום

586,500

463,599

122,901

79%

חברים

120,000

77,641

42,359

65%

יחץ ושיווק

311,500

311,500

0

100%

מיצוב האיגוד

155,000

74,458

80,542

48%

תשתיות

2,178,584

1,853,981

324,603

85%

258,784 IIX

248,795

9,989

96%

כללי

278,650

266,222

12,428

96%

מערכות מידע משרדיות

222,520

155,676

66,844

70%

מרשם ו DNS

1,418,630

1,183,288

235,342

83%

סה"כ הוצאות

11,470,284

9,207,468

גרעון

80%

)(384,534
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 . 13נספח ב '  -הדו " חות הכספיים המאושרים של האיגוד לשנת 2016

דו"ח רואי החשבון המבקרים לחברי העמותה
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
ביקרנו את המאזנים המצורפים שלאיגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) (להלן -העמותה) לימים 31
בדצמבר  2016ו 2015 -ואת הדוחות על הפעילויות והדוח על השינויים בנכסים נטו והדוח על תזרימי
המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים .דוחות כספיים אלה הנם באחריות הועד
וההנהלה של העמותה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך
פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג  . 1973 -על  -פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת
כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ע"י ההנהלה של
העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס
נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את מצבה הכספי של
העמותה לימים  31בדצמבר  2016ו 2015 -ואת תוצאות פעולותיה ,לכל אחת מהשנים שהסתיימו
באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (.) Israeli GAAP
חיים וורמברנד

ירושלים
 20באפריל 2017

רואה חשבון
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
מאזנים
ליום  31בדצמבר

2016

באור

נכסים

ש"ח

2015
ש"ח

רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות

3

חייבים ויתרות חובה

4

2,198,659
89,062
835,352
3,123,073

רכוש קבוע נטו

6

537,352

859,064

537,352

859,064

פקדונות לזמן ארוך

5

782,950
1,103,226
1,886,176

9,304,103

11,003,948

9,304,103

11,003,948

12,964,528

13,749,188

התחייבויות
התחייבויות שוטפות
בנקים והלוואות לזמן קצר
ספקים ונותני שירותים

7
8

זכאים שונים ויתרות זכות

29,190
616,586
825,321
1,471,097

449,689
807,270
1,256,959

נכסים נטו
שלא קיימת לגביהם הגבלה שיועדו ע"י המלכ"ר

9,304,103
537,352
1,651,976

ששימשו לרכוש קבוע
ששימשו לפעילויות

11,493,431
12,964,528

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

תאריך

חבר ועד

2

יו''ר הועד

10,728,327
859,064
904,838
904,838
12,492,229
13,749,188

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
דוחות על הפעילויות
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2016
באור

10

מחזור הפעילויות
הכנסות שווי כסף

ש"ח

8,902,247
53,729

2015
ש"ח

8,550,986
863,640

8,955,976

9,414,626

פעילות תשתית

11

5,916,370

4,525,476

פעילות קשרי קהילה ורגולציה

12

1,940,741
53,729

2,361,884
863,640

1,045,136

1,663,626

1,956,975

2,107,240

)(911,839

)(443,614

הוצאות שווי כסף

13

הוצאות הנהלה וכלליות
גרעון נטו לפני מימון

86,958

הוצאות מימון ,נטו
גרעון לשנה

)(998,797

3

60,836
)(504,450

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
דוח על השינויים בנכסים נטו
ליום  31בדצמבר 2016
ש"ח

שאין לגביהם הגבלה שקיימת לגביהם הגבלה נכסים נטו לשימוש לפעילויות
שלא יועדו על שיועדו על ידי
מוסדות
ידי מוסדות
המלכ"ר
המלכ"ר

יתרה ליום 01/01/2015

1,678,211

נכסים נטו ששימשו
לרכוש קבוע באופן זמני

1,116,323

10,202,144

באופן קבוע סך הכל

12,996,678

תוספות במהלך השנה

)(504,450
470,219

)(470,219

סכומים ששימשו לרכישת רכוש
קבוע

)(212,960

212,960

סכומים שהועברו מנכסים שיועדו על ידי
הנהלת המלכ"ר לפעילות

)(526,183

526,183

יתרה ליום 01/01/2016

904,837

10,728,327

גרעון נטו לשנה

)(998,797
366,817

)(366,817

סכומים ששימשו לרכישת רכוש
קבוע

)(45,105

45,105

סכומים שהועברו מנכסים שיועדו על ידי
הנהלת המלכ"ר לפעילות

1,424,224

)(1,424,224

1,651,976

9,304,103

גרעון נטו לשנה
סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

תוספות במהלך השנה

סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

יתרה ליום 31/12/2016

)(504,450

859,064

12,492,228
)(998,797

537,352

6

11,493,431

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016

דוח על תזרימי המזומנים
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
גרעון לפי דוח על הפעילויות
ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי המזומנים
לפעילות שוטפת (נספח א')(ראה להלן)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת תזרימי מזומנים מפעילות
השקעה
רכישת נכסים קבועים
ירידה (עליה) בפקדונות לזמן ארוך
מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות השקעה

)(998,797

)(504,450

730,576
)(268,221

)(410,267
)(914,717

)(45,105
1,699,845

)(212,960
)(801,804

1,654,740

)(1,014,764

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

29,190

עלייה (ירידה) עליה במזומנים ושווי מזומנים

1,415,709

()1,929,481

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

782,950

2,712,431

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

2,198,659

782,950

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת"

נספח א'

נספח א'

הכנסות והוצאות שאינן ברובות בתזרימי מזומנים
פחת והפחתות

366,817
-

עלייה (ירידה) בהתחייבות בשל סיום יחס עובד מעביד נטו

366,817

470,219
()13,762
456,457

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
(עלייה) ירידה בחייבים ויתרות חובה

178,812

()205,191

ירידה (עלייה) בספקים ובהמחאות לפרעון

166,896

()705,672

ירידה (עלייה) בזכאים אחרים ויתרות זכות

18,051

44,139

363,759

()866,724

730,576

)(410,267
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באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי
א .איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד") נרשם כעמותה בחודש מרץ  1997שמספרה במרשם
העמותות הינו .58-029954-3
ב .האיגוד משמש כסניף ( )chapterהישראלי ( )isoc-ilשל איגוד האינטרנט העולמי ( ,)ISOCופועל כמוסד
ללא כוונת
רווח (כפי שפועל איגוד הגג העולמי).
ג .העמותה הינה גוף התנדבותי ,בלתי תלוי ,הפועל לקידום האינטרנט והטמעתו בישראל כתשתית
טכנולוגית ,מחקרית,
חינוכית וחברתית .את פעילותו הוא מקיים ,לעיתים ,בשיתוף עם גופים נוספים בקהילה.
ד .העמותה מרכזת מקורות כספיים שונים למטרות שנקבעו על ידה כמתואר בביאור מספר  5להלן.
פעילות האיגוד כוללת ,בין היתר ,הקמתם ואספקתם לכלל הציבור הישראלי של מספר שירותי תשתית
מרכזיים באינטרנט הישראלי ,והם:
 .1ניהול מרשם שמות המתחם ( )domain namesבסיומת הלאומית  :.ILהאיגוד מנהל את מרשם
שמות המתחם באינטרנט ( )domain namesברמה העליונה של ..ILהמערכות והתשתיות
המשרתות את המרשם מתוכננות לפעול על פי קריטריונים בין-לאומיים ,המבטיחים ניהול שירות
אמין ובטוח .הרישום מתנהל דרך מערך רשמים מקומיים ובינלאומיים שהוסמכו על ידי האיגוד,
והפועלים בהתאם לכללי הרישום שהוגדרו על ידי האיגוד החל בשנת .1999
כמרשם האחראי על הסיומת  il.,האיגוד מפעיל את תשתית הDNS (Domain Name System)-
 המקשרת בין שמות מתחם וכתובות אינטרנט ( .)IPבאמצעות ה DNS-מוקנית לציבור יציבותתפעולית ,אבטחת מידע ,שוויון,
יתירות וגיוון .האיגוד עוסק על בסיס יומיומי במניעת התקפות ממוקדות על מערך הDNS-
 .2ניהול  IIXמחלף האינטרנט הישראלי ( )IIX - Israeli Internet eXchangeשהוא צומת תקשורת
מרכזית ויחידה בין כלל ספקי האינטרנט בישראל .המחלף נועד לנתב את כל תעבורת האינטרנט
הפנימית בישראל ,ן הספקים השונים ,בצורה יעילה ככל הניתן ,בעלויות נמוכות ותוך הורדת חסמי
כניסה לספקים חדשים .לאחר התחברות,
ספקי האינטרנט יכולים להעביר תעבורת אינטרנט בינם לבין עצמם.
 .3הפעלת שרת מראה :האיגוד  ,כחלק מתמיכה בעקרונות של תוכנה חופשית וקוד מקור פתוח,
מספק שירותי אחסון של אתר מראה ישראלי ( )mirror siteלתוכנות ופרוייקטים נפוצים בקוד
פתוח.
בנוסף ,מקיים האיגוד שלל פעיליות של קידום מדיניות ציבורית וחברתית בהקשר של האינטרנט
בישראל ,ובין היתר מנהל את המיזמים הבאים:
 .1ייזום וכתיבה של מסמכי מדיניות ציבורית בנושאים טכנולוגיים ,חברתיים ומשפטיים הקשורים
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לאינטרנט בישראל ,וקידום יישומם אצל מקבלי ההחלטות בישראל.
 .2הפעלת המרכז לאינטרנט בטוח .www.safe.org.il:אשר פועל בשני מישורים:
א .הדרכות להורים ,יועצים ,מדריכים ומחנכים למתן כלים יישומיים לגלישה בטוחה ותרבות
שימוש נכון ברשת של ילדים ובני נוער .פיתוח תרבות רשת הוגנת ובטוחה בקרב הדור הצעיר
בישראל.
ב .הפעלת קו פתוח לתמיכה ,לסיוע ולהכוונה לגולשים אשר נפגעו ברשת (ילדים ובוגרים) ,תוך
תמיכה וסיוע מקואליציה של ארגונים שותפים ובהם משרדי ממשלה ,עמותות תמיכה וסיוע
וגופים מסחריים
 .3הפעלת האקדמיה לאינטרנט לצורך העשרת הידע של ציבור משתמשי האינטרנט ,תוך קידום
אוריינות דיגיטלית לקהלי יעד שונים וביניהם:
א .אוכלוסיות ייחודיות(דוברי ערבית ,עולי אתיופיה ,חברה חרדית) הלומדות להשתמש ברשת
באופן מושכל על ידי פיתוח מיומנויות טכנולוגיות ,תקשורתיות ויישומיות;
ב .ציבור בעלי העסקים הקטנים והבינוניים הלומדים על הכלים הדיגיטליים והטכנולוגיים שמציעה
הרשת למען הגברת יכולתם להשתלב בשוק תחרותי;
ג .ציבור בעל אוריינטציה טכנולוגית הנחשף לחידושים טכנולוגיים ולמגמות העדכניות בשוק.
 .4פעולות לשמירה על חופש האינטרנט :פעילות בוועדות הכנסת השונות ומול משרדי הממשלה
לייזום או מניעה של מהלכים רגולטוריים והסדרה עצמית בתחומים הקשורים לאינטרנט במטרה
לשמור על ערכי חופש רשת האינטרנט בישראל כמרחב פתוח ,גלובלי ,שיוויוני ,בטוח ונייטרלי.
 .5הנגשת מידע על אינטרנט ישראלי :הנגשת מידע בעל ערך ציבורי וישראלי לציבור הרחב כגון-
מאגר נתונים על האינטרנט בישראל ,קידום המחקר בתחום האינטרנט ועוד.
 .6הפעלת קו תמיכה ואתר אינטרנט ( )nagish.org.ilלסוגיות של נגישות אנשים עם מוגבלויות לאתרי
אינטרנט.
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
 באור  - 2מדיניות חשבונאיתעיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ,באופן עקבי ,הינם כדלקמן:
א  -בסיס ההצגה
הדוחות הכספיים מוצגים בערכים נומינליים היסטוריים .הדוחות הכספיים הנ"ל אינם מוצגים בסכומים
מדווחים בהתאם לתקן חשבונאות מספר  12של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ואינם מתואמים
על פי השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי כאמור בגילויי הדעת של לשכת רואי החשבון
בישראל.
ב  -מבנה הדוחות הכספיים
הצגה על פי גילוי דעת מס׳  69לתקן מס' 5
העמותה מציגה את דוחותיה הכספיים על פי גילוי דעת מספר  69של לשכת רואי חשבון בישראל ועל
פי תקן מס׳  5של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הקובעים מספר כללים בנוגע להצגת הדוחות
הכספיים על ידי מלכ"רים,
כדלקמן:
הדוח על הפעילויות יכלול את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח ,לרבות סכומים ששוחררו
מהגבלה ושימשו לפעילויות.
הדוח על הפעילויות לא יכלול תרומות שהתקבלו ושהוגבלו כל עוד לא שוחררו .תרומות אלו יוצגו בדוח
על השינויים בנכסים נטו ,כתוספת לנכסים נטו שקיימת הגבלה על השימוש בהם.
נכסים נטו  -ההגבלות המוטלות על השימוש במקורות השונים שנתקבלו ,או העדר הגבלות כאלה,
מקבלות את ביטויין בהבחנות הנעשות במסגרת קבוצת הנכסים נטו (הקבוצה המקבילה לקבוצת ההון
העצמי המקובלת בעסקים).
ג  -מזומנים ושווה מזומנים
כולל פיקדונות בבנקים שהתקופה עד למועד פדיונם לא עלתה על שלושה חודשים.
ד  -רכוש קבוע
הרכוש הקבוע כלול בדוחות הכספיים על בסיס העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי הפסדים
מירידת ערך במידה ונצברו ובניכוי פחת ומענקי השקעה שנתקבלו.
הפחת מחושב בשיטת השווה בשיעורים שנתיים ,הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים על פני תקופת
השימוש המשוערת בהם.
ה  -הכנסות והוצאות
בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים במלכרי"ם ההכנסות וההוצאות נרשמות על בסיס צבירה.
ו  -יתרות צמודות
נכסים והתחייבויות במטבע חוץ ,או הצמודים לו ,נכללו בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין שפורסמו
על ידי בנק ישראל ליום המאזן .הפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות נכללים בדוח רווח והפסד עם
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התהוותם.
ז  -שימוש באומדנים
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת הנהלת העמותה להשתמש
באומדנים והערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים אינה ניתנת
לקביעה מדויקת בעת עריכתם .אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של ההנהלה,
השפעתם הסופית של עסקאות או עניינים כאמור ,עשויה להיות שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו
לגביהם.
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באורים לדוחות הכספיים
ליום  31לדצמבר
באור  - 3מזומנים ושווי מזומנים

2015

2016
ש"ח

25,984

12,261

2,172,675
2,198,659

770,689
782,950

מזומנים בבנקים ובקופה
פקדונות שקליים
סה''כ מזומנים ושווי מזומנים:

ליום  31לדצמבר
2016

באור  - 4חייבים ויתרות חובה

2015
ש"ח

מקדמות לספקים
הוצאות מראש
חברות כרטיסי אשראי
מוסדות
אחרים

75,929

158,836

117,603
606,653
35,167

129,184
737,379
8,864
68,963
1,103,226

-

סה''כ חייבים ויתרות חובה:

835,352
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
ליום  31לדצמבר

2016
באור  - 5פקדנות לזמן ארוך

2015
ש"ח

מיועד לרכישת ציוד ותחזוקה

7,000,000

7,321,399

מיועד לקו פתוח לפגיעות באינטרנט

822,691
1,481,412
9,304,103

120,390
1,062,159
1,000,000
1,500,000
11,003,948

מיועד למענקי מחקר ומלגות
מיועד לקרן מדיניות ציבורית
מיועד לקרן המרכז להגנת הסייבר
סה''כ פקדנות לזמן ארוך:

א .לאיגוד האינטרנט הישראלי מחויבות להחזקת תשתיות אינטרנט החיוניות לכלל המשתמשים ברשת
האינטרנט בישראל (מערך שמות המתחם ־  - Names Domainתחת הסיומת של ישראל ומחלף
האינטרנט הישראלי ־  .)IIXהאיגוד מתנהל לטובת קהילת האינטרנט בישראל .האיגוד אינו נתמך ע"י
המדינה ו/או כל גוף אחר ולפיכך ,לדעת ההנהלה ,כנותן שרות חיוני ,הוא מחויב בהותרת רזרבות
פיננסיות אשר יבטיחו את המשך התפעול הסדיר והתקין של תשתית האינטרנט במצבים משתנים.
לשם כך ,ועל סמך תחשיבי הנהלת העמותה הוחלט לשמור רזרבות פיננסיות בהיקף  7מיליון ש"ח.
ב .על מנת להבטיח ביצועם הספציפי של פרויקטים עליהם הוחלט ע"י הנהלת העמותה לייעד ,פנימית,
סכומים מתאימים למטרות המצוינות להלן:


סך  3מיליון ש" ח לצורך מענקי מחקר ומלגות ,קרן זו מימנה שני סבבים של מחקרים בסך הכל
פורסמו  28מחקרים



סך  5.2מיליון ש"ח לקו פתוח לפגיעות באינטרנט ,הקרן מימנה האת הקמת הקו והפעלתו במשך
כ 5שנים ,ועכשיו האיגוד מפעיל את הקו הפתוח מתקציבו השוטף.



סך  1מיליון ש"ח להקמת מאגר נתונים על האינטרנט בישראל () stsומסמכי מדיניות.
במקביל לסכומים שיועדו כאמור ,בהחלטה פנימית ,יוחסו חלק מהפיקדונות בבנק לפיקדונות לזמן
ארוך ,לרבות סכומי הריבית שצברו הפיקדונות .כמו כן בשנת החשבון בוצעו חלק מהפרוייקטים
המיועדים

ג .בנוסף ,בסוף שנת , 2015החליט הוועד המנהל על הקמת קרן נוספת בסך  1,500,000ש"ח עבור
הקמת מרכז להגנת הסייבר .הרחבת קרן  STSלקרן מדיניות ציבורית והגדלתה למליון ש"ח לשלוש
שנים.

13

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים
באור  - 6רכוש קבוע נטו
ליום  1בינואר 2016
הרכב :

תוספות בתקופה גריעות בתקופה ליום  31בדצמבר
ש"ח

עלות
מחשבים וציוד הקפי
ריהוט וציוד
שיפורים במושכר
סה''כ עלות

7,890,378
839,558
641,683
9,371,619

45,105

45,105

7,935,483
839,558
641,683
9,416,724

פחת
מחשבים וציוד הקפי
ריהוט וציוד
שיפורים במושכר
סה''כ פחת

7,383,895
691,037
437,623
8,512,555

281,361
27,655
57,801
377,817

7,665,256
718,692
495,424
8,879,372

עלות מופחתת
מחשבים וציוד הקפי
ריהוט וציוד
שיפורים במושכר
סה''כ עלות מופחתת

506,483
148,521
204,060
859,064

)(236,256
)(27,655
)(57,801
)(321,712

270,227
120,866
146,259
537,352
537,352
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

באור  - 7ספקים ונותני שירותים
ליום  31לדצמבר
2015

2016
ש"ח

בחשבונות פתוחים

213,716

118,101

בהמחאות לפרעון

402,870

331,588

סה''כ ספקים ונותני שירותים:

616,586

449,689

ליום  31לדצמבר

באור  - 8זכאים שונים ויתרות זכות

2015

2016
ש"ח

עובדים ומוסדות שכר

368,947

355,756

194,478

119,504

מקדמות מרשמים (הכנסות מראש)
הוצאות לשלם

140,760

178,738

61,136

93,272

בטחונות רשמים

60,000

60,000

סה''כ זכאים שונים ויתרות זכות:

825,321

807,270

הפרשה לחופשה
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 באור  - 9התחייבויות בשל סיום יחסי עובד  -מעבידא .התחייבויות העמותה בשל סיום יחסי עובד  -מעביד מחושבות על בסיס שכרם האחרון של העובדים
ליום המאזן ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין ומכוסות בחלקן על ידי תשלומים שוטפים לחברות ביטוח
בגין פוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל וכן על ידי יתרת ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד.
ב .הסכומים שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל על שם העובדים וההתחייבויות בגינם אינם
מוצגים במאזן מאחר שאינם בשליטתה ובניהולה של העמותה
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
לשנה שהסתיימה ביום  31לדצמבר
2016

באור  - 10מחזור הפעילויות
הכנסות מרישום שמות מתחם
הכנסות מספקי גישה IIX
הכנסות שונות
הכנסות מדמי חבר ומפעילות
סה''כ מחזור הפעילויות:

2015

ש"ח
8,168,898

7,985,064

695,159

555,397
3,332

38,190

7,193

8,902,247

8,550,986

לשנה שהסתיימה ביום  31לדצמבר
2016

באור  - 11פעילות תשתית
רישום שמות מתחם
תחזוקת שרתי DNS
נציגות בארגונים בינלאומיים
השתתפות בכנסים בינלאומיים
ILDRP

ניהול מחלף האינטרנט
ביטוח
שכר דירה ואחזקה
תשתיות שונות
פחת
משפטיות
משכורות ונלוות
סה''כ פעילות תשתית:

2015

ש"ח
616,870

694,333

566,728

380,593

126,711

76,515

21,694

31,139

19,824

5,640

300,848

212,173

26,566

53,651

764,257

534,064

9,808

12,516

366,817

470,219

196,206

123,481

2,900,041

1,931,152

5,916,370

4,525,476
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
לשנה שהסתיימה ביום  31לדצמבר
2016

באור  - 12פעילות קשרי קהילה ורגולציה

2015

ש"ח

אינטרנט בטוח
אקדמיה
מענקי מחקר
אינטרנט ישראלי
משפטיות
המרכז להגנת הסייבר
דמי שכירות ואחזקה
מסמכי מדיניות ציבורית
משכורות ונלוות
סה''כ פעילות קשרי קהילה ורגולציה:

76,688

737,859

264,312

204,556

297,543

255,867

165,052

103,361

71,234

90,257
-

6,645
274,103

229,340

-

42,346
787,581

695,881

1,940,741

2,361,884

לשנה שהסתיימה ביום  31לדצמבר
2016

ש"ח

באור  - 13הוצאות הנהלה וכלליות
שכר ונלוות
שכר דירה ואחזקה  -משרדים
דואר ומשלוחים
יחסי ציבור
שירותים משפטיים
שרותים מקצועיים
ביטוחים
הוצאות שונות
כיבודים ,אירוח ומתנות
טלפון ואינטרנט
משרדיות והדפסות
סה''כ הוצאות הנהלה וכלליות:

2015

1,073,812

1,575,000

405,919

157,802

11,079

9,470

153,544

87,374

229,662

124,274

45,170

76,480

4,973

30,904

-

14,835

8,772

6,119

18,514

21,551

5,530

3,431

1,956,975

2,107,240
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
 באור  - 14מיסיםבהתאם לאמור בביאור מספר  ,1העמותה פועלת למטרות ציבוריות שלא לשם הפקת רווח.
בידי הנהלת העמותה חוות דעת משפטית ממומחים במיסוי ,לפיה פעילות האיגוד עומדת בכל
הקריטריונים שנקבעו בהנחיות רשות המיסים לסיווגו כמוסד ציבורי ופעילותו ,כמקובל ,אינה חייבת
במס.
איגוד האינטרנט נמצא בתהליך של דיון שומה מול מס הכנסה לשנים  .2010-2014במסגרת הדיון
לא הגיע האיגוד להסכמה עם פקיד השומה על שומה מוסכמת .בתאריך  28/12/2015הוציא פקיד
השומה שומה שאינה בהסכמה בסך כולל של  8,727אלפי  .₪איגוד האינטרנט הגיש השגה על
השומה.
בתאריך  1/5/2016הגיש האיגוד השגה על שומת המס שהוציא מס הכנסה .בהמשך להגשת
ההשגה ,נתבקשה העמותה לבצע השלמות ובתאריך  31/7/16הגיש האיגוד תשובות לשאלות של
פקיד השומה.
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
 באור  - 15התחייבויות תלויות וצדדים קשוריםנכון למועד עריכת הדוחות הכספיים אין כל הליך בו תאגיד מעורב באופן ישיר ,התלוי ועומד להכרעת ערכאה
משפטית.
האיגוד הוא ,בין היתר ,הגוף האחראי על ניהול מרשם שמות המתחם (  ) Domain Namesתחת הסיומת
הלאומית של ישראל (" .)".ILמתוקף תפקידו זה קיימים מעת לעת הליכים משפטיים שבהם האיגוד הוא משיב
 /נתבע פורמאלי .לר וב מדובר בסכסוכים הנוגעים לשמות מתחם ,כאשר צד אחד הוא המחזיק הרשום של
שם המתחם שבמחלוקת והצד שכנגד הוא הצד הטוען לזכויות בשם .ברובם המכריע של המקרים הללו ,
האיגוד אינו מעורב באופן פעיל בהליך עצמו והוא מעביר את הזכויות בשם המתחם כפי שמורה לו בית
המשפט.
לדעת יועציה המשפטיים של העמותה ,הליכ ים אלו אינם עלולים להטיל חבות כספית על האיגוד .באופן
דומה ומכח תפקידו כגוף האחראי על ניהול מרשם שמות המתחם ,נמסרות לאיגוד מעת לעת הודעות בדבר
עיקול זכויותיהם של חייבים בשמות מתחם שנרשמו על שמם (לרוב מדובר בהודעות מטעם לשכות ההוצל"פ
ברחבי הארץ) .האיגוד מקפיד להשיב להודעות העיקול הללו ולהטיל את העיקולים כנדרש.
לדעת יועציה המשפטיים של העמותה ,הליכים אלו אינם עלולים להטיל חבות כספית על האיגוד.
מעת לעת ,נשלחים לאיגוד מכתבי התראה משפטיים הנוגעים לרוב לניהול מרשם שמות המתחם .מכתבים
אלו קובלים לרוב על כך שהאיגוד אישר את הקצאתו  /העברתו של שם מתחם זה או אחר ולעיתים מלינים על
כך שהאיגוד סרב לאשר את הקצאתו של שם מתחם מסוים  .האיגוד מקפיד להשיב באופן הולם לכל הפניות
כאמור ,באמצעות יועציו המשפטיים ו/או באמצעות מנהל מרשם שמות המתחם  .לדעת יועציה המשפטיים
של העמותה לא ידוע על פתיחת הליכים משפטיים כלשהם כנגד האיגוד בהמשך למכתבים אלו.
בנוסף ,עוסק האיגוד בהכרעה במחלוקות שונות שעניינן בהקצאת שמות מתחם ורישומם -
א .הגוף הראשון הוא  .IL-DRPמוסד להכרעה בסכסוכי שמות מתחם .הכללים והנהלים הנוגעים להכרעת
סכסוכים במסגרת  , IL-DRPמהווים חלק בלתי נפרד מכללי רישום שמות המתחם ,אותם נדרש לאשר כל מי
שרושם שם מתחם באמצעות האיגוד או רשמיו המוסמכים .ההחלטות בהליכי  IL-DRPניתנות על ידי
משפטנים הבקיאים בתחומי הקניין הרוחני ודיני שמות המתחם;
ב.

הגוף השני הוא "הועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים" ,בעזרת אנשי רוח ,משפט ואינטרנט נבחנים שמות

מתחם שרישומם התבקש ,כדי להכריע אם הם ניתנים לרישום לפי כללי רישום שמות המתחם הנוהגים באיגוד.
האיסורים הקבועים בכללי הרישום ולכן אינם מותרים ברישום מטבע הדברים ,דנה ועדה זו בשמות מתחם
שנויים במחלוקת.
נכון למועד עריכת הדוחות הכספים לא ידוע על פתיחת הליכים משפטיים כלשהם נגד האיגוד בגין פעילותם
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של גופים אלו.
ת"א  31050- 14 - 34צ'רלטון בע"מ נ'  13 .סמייל טלקום בע"מ ואח' הליך המתנהל בבית המשפט המחוזי
מרכז ,בפני השופט אהרון מקובר .מדובר בתביעה כספית על סך  10מיליון ש"ח שהגישה חברת צ'רלטון נגד
מספר ספקיות גישה לאינטרנט( 012סמייל ,בזק בינלאומי ונטוויז'ן  .)013בתביעתה ,טענה צ'רלטון (המפעילה
ערוצי טלוויזיה בתחום הספורט) כי ספקיות האינטרנט לעיל מעוולות כלפיה בהפרה תורמת של זכויות יוצרים,
שעה שהן מאפשרות ללקוחותיהן לגלוש לאתרי אינטרנט פיראטיים המשדרים את ערוציה של צ'רלטון.
צ'רלטון הגישה את תביעתה לאחר שפנתה בכתב לספקיות והתריעה בפניהן על ההפרה לכאורה של זכויותיה,
אך אלו נמנעו מחסימת הגישה לאתרים לפי בקשת התובעת.
איגוד האינטרנט אינו נתבע בהליך .הוא ביקש מיוזמתו להצטרף להליך כ"ידיד בית המשפט" ולשטוח בפניו
את עמדתו ,לפיה אין לאפשר לחברה פרטית כוח נטול איזונים ובלמים לחסום גישה למידע ,ללא סמכות חוקית
או בקרה שיפוטית ,ולהפוך את ספקיות הגישה לאינטרנט כזרועה הארוכה של התובעת.
נכון למועד מכתבי זה ,הגישו כל הצדדים את סיכומיהם בתיק ואנו מעריכים כי פסק הדין יינתן בתוך פרק זמן
של מספר  -חודשים.
כיוון שהאיגוד אינו נתבע בהליך ,הוא אינו חשוף לתביעה הכספית נגד ספקיות האינטרנט .החשיפה של האיגוד
מתמצה בסיכון כי הוא יחויב בתשלום הוצאות משפט בלבד ,היה והתביעה תתקבל ועמדתו תידחה .מאידך,
היה והתביעה תידחה ,עשוי ביהמ"ש לפסוק הוצאות משפט לזכות האיגוד .לדעתנו ,הסיכוי כי ביהמ"ש יפסוק
הוצאות לחובת האיגוד נמוך ,בין היתר לאור מעמדו של האיגוד בהליך זה כידיד בית המשפט.
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 . 14נספח ג'  -תקציב איגוד האינטרנט לשנת 2017
איגוד האינטרנט הישראלי  -תקציב מאושר ( 2017בש"ח)
הכנסות

9,183,994

דמי חבר בעמותה

35,000

שווי כסף פרסום אינטרנט בטוח

132,000

מרשם וIIX-

8,028,300

שווי כסף מערכות תשתית

82,694

מימון

54,000

קרנות ייעודיות

852,000

הוצאות

11,614,504

כ"א

5,594,031

רווחת עובדים

100,400

שכר

5,493,631

שכר מנהלה שיווק ובינ"ל

1,899,244

שכר רגולציה חברתי וציבורי

861,673

שכר תשתיות

2,637,713

עתודת עדכוני שכר

95,000

תשתיות

1,858,703

מרשם וDNS-

1,151,244

אירוח שרתים

341,300

חומרה /תוכנה

245,241

שרותי אבטחת מידע

564,703

IIX

386,548

כללי

320,911

ייעוץ

70,000

ביטוח

29,000

מערכות מידע

110,946

שווי כסף מערכות מידע

82,964
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מדיניות ציבורית וחברתית

1,770,450

אינטרנט ישראלי

131,100

המאגר הסטטיסטי ))STS

91,000

פיקיוויקי

40,100

האקדמיה לאינטרנט

258,750

חברה דוברת ערבית

208,750

מגזר אתיופי

50,000

המרכז לאינטרנט בטוח

231,600

שווי כסף  -אינטרנט בטוח

132,000

מרכז להגנת הסייבר

392,000

מסמכי מדיניות אינטרנט והליכי רגולציה

425,000

מועצת הארגונים הדיגיטליים

200,000

מנהלה

1,573,500

ביטוחים

57,500

יעוץ ושירותים מקצועיים

280,000

ייעוץ משפטי

400,000

כללי

75,000

ניהול עמותה

25,000

תחזוקת משרד

736,000

קשרי חוץ וחו"ל

205,500

השתתפות בכנסים

40,000

דמי חבר ארגונים בינלאומיים

165,500

יחץ ושיווק

612,320

יחץ ושיווק

262,320

חברים

350,000

-2,430,510

גירעון/רווח*

* הגירעון ימומן מיתרות משנים קודמות
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 . 15נספח ד'  -כללי שיח מכבד לשימוש בפלטפורמות
להלן המלצות האיגוד להתנהגות מכבדת בקבוצות הוואטסאפ:

חברי הקבוצה מתחייבים:


לשמור על שיח מכבד ,גם במצבים של אי הסכמה



לשמור על פרטיות המשתמשים ובני משפחותיהם



לא לפרסם תכנים שאינם ראויים או פוגעניים



לא לנהל עימותים אישיים באופן פומבי



מנהל הקבוצה רשאי להוציא ממנה חבר שלא מקפיד על כללים אלו



הסמליל הנלווה לתמונת ההמלצות :מחוללים שינוי ברשת – אפס סובלנות לריונות ברשת

נוסח ע"י :איגוד האינטרנט הישראלי ,משרד החינוך ,אגף מצילה במשרד לבט"פ ,הוועדה לזכויות הילד,
מגזין עשר פלוס ,תאטרון מאחורי הקלעים.
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 . 16נספח ה'  -התפלגות הפניות המגיעות למרכז לאינטרנט
בטוח של איגוד האינטרנט4

בגין מה פונים?

הנגשה
22%

פגיעות במרחב
המקוון
62%

ספאם
16%

להלן תיאור מילולי של הסיבות בגינן התבצעו הפניות:


פגיעות במרחב המקוון 62% -



ספאם 16% -



הנגשה 22%-

 4הנתונים מבוססים על  4,000פניות אשר הגיעו למרכז לאינטרנט בטוח של איגוד האינטרנט במהלך שנת .2016
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בקשה
המקוון  -בגין מה פונים?
במרחב
פגיעות
אלימות
למידע מילולית
6%
8%
בריונות
8%
תוכן
תוכן
פוגעני
מיני
הונאה
21%
מופץ
4%
9%
לשון
הרע
5%
הטרדה
4%
סחיטה
7%

פרופיל
פישינג
מזוייף/ה
2%
תחזות
10%

פריצה/ה
שתלטות
על
פגיעה
בפרטיות חשבון
11%
5%

להלן תיאור מילולי של הסיבות בגינן התבצעו הפניות לנושא פגיעות במרחב המקוון:


תוכן פוגעני 21%



אלימות מילולית 8%



בקשה למידע 6%



הונאה 4%



בריונות 8%



הטרדה 4%



סחיטה 7%



לשון הרע 5%



פישינג 2%



פרופיל מזוייף/התחזות 10%



פגיעה בפרטיות 5%
25



פריצה/השתלטות על חשבון 11%



תוכן מיני מופץ 9%

היכן

אתרי הכרויות
נפגעים?
5%

רחבי הרשת
13%

ווטסאפ
21%

יוטיוב
12%

אינסטגראם
16%
פייסבוק
25%

גוגל
8%

להלן תיאור מילולי לתיאור מרחבי הפגיעות:


וואטסאפ 21%



רחבי הרשת 13%



יוטיוב 12%



אינסטגרם 16%



גוגל 8%



פייסבוק 25%
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 . 17נספח ו'  -התייחסות האיגוד לתזכיר תיקון חוק זכויות
יוצרים
 30בנובמבר 2016
לכבוד
מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי)
רח' צלאח א-דין 22
ירושלים 9711045
במצורף להודעת דואר אלקטרוני
ג.א.נ,.

הנדון :תזכיר חוק זכות יוצרים (תיקון מס'  ,)....התשע"ו 2016 -
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("איגוד האינטרנט") מתכבד בזאת למסור את הערותיו לתזכיר הצעת
החוק שבכותרת ("התזכיר") ,כדלקמן:
אקדמת מילין
מתוך דברי ההסבר להצעת חוק זכות יוצרים ,התשס"ה – :2005
"דיני זכות יוצרים נועדו לקבוע הסדר שמטרתו הגנה על יצירות ,תוך איזון בין
אינטרסים שונים ,לטובת הציבור .האיזון נדרש בעיקר בין הצורך ביצירת תמריץ
הולם ליצירה ,בדרך של הענקת זכויות כלכליות ביצירות ,לבין הצורך לאפשר
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לציבור להשתמש ביצירות לשם קידום התרבות והידע ,כל זאת תוך שמירה על
חופש הביטוי וחופש היצירה ,והבטחת תחרות חופשית

והוגנת5".

היצירה ככלל והיצירה הישראלית בפרט הינן מאבני היסוד של התרבות והחברה .יש להקדיש לפיתוח
היצירה משאבים וכלים כדי לטפח אותה ,להביא לפריחתה ושגשוגה .איגוד האינטרנט הישראלי איננו מקל
ראש בצורך להגן על זכויות יוצרים .האיגוד יוזם ותורם ממשאביו באופן עקבי לעידוד היצירה בישראל.
האיגוד אף איננו מקל ראש באתגרים שהאינטרנט מזמנת להגנה על זכויות אלה וסבור שאכן ישנם מעוולים
המקיימים פעילות מפרת זכויות יוצרים שיש להילחם בה.
בה בעת ,הביטוי החופשי והגישה החופשית למידע הן מנשמת אפה של הדמוקרטיה הישראלית
והאינטרנט היא המרחב העיקרי והחשוב ביותר למימוש חופש הביטוי .האינטרנט היא הכלי המאפשר את
מה שלא התאפשר קודם לכן והוא לתת לכל אדם את ההזדמנות לגשת באופן חופשי למידע ,לצרוך מידע
ולהתבטא ובכך מממשת הרשת את האידיאל העומד ביסוד הזכות החוקתית לביטוי חופשי.
לאינטרנט נודעות מעלות רבות ובכללן –


הוא מאגר המידע האנושי הגלובאלי והוא מאפשר לכל אחד לגשת למאגר בלחיצת כפתור;



הוא מאפשר לכלל האוכלוסיה להתבטא ולהשתתף בדיונים ציבוריים ,בפורומים ובקבוצות דיון
במגוון רחב של נושאים ושל אתרי אינטרנט המאפשרים זאת ,ובכך אף נותן במה ומאפשר ביטוי
לאוכלוסיות שהיו מודרות מהשיח הציבורי;



הוא מייצר סביבות ואפשרויות למידה וחינוך שלא היו לפניו;



הוא מחזיר לפרט את השליטה בצריכת תוכן (היכולת להחליט לאיזה אתר להיכנס ,איזה יישומון
להוריד ובאיזה קובץ לצפות על פלטפורמות כדוגמת  – YouTubeוזאת להבדיל מכלי המדיה
הלינאריים המסורתיים – הטלוויזיה ,העיתון והרדיו);

 5הצעת חוק זכות יוצרים ,התשס"ה –  ,2005מתוך דברי ההסבר .ראו גם את פסק הדין הידוע של בית המשפט העליון בארה"ב בעניין
) ,Fox Film Corp. v. Doyal, 286 U.S. 123, 127 (1932שם נקבע כך:
"The primary purpose of copyright, is not to reward the author, but is rather to secure the general benefit derived by
"the public from the labors of authors.
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הוא מאפשר תקשורת קלה ,מהירה ונוחה בין בני אדם ,החופשיה מפיקוח וצנזורה ממשלתיים,
באמצעות ממשקים כדוגמת דואר אלקטרוני וממשקים מוצפנים כדוגמת ;WhatsApp



הוא מאפשר לפרט לבנות ולעצב את הזהות שלו בעצמו ,על ידי בניית פרופיל אישי בפלטפורמות
כדוגמת  LinkedInו – ,Facebook



הוא מאפשר מחאה ציבורית כנגד עוולות ממשל באופנים שלא התאפשרו קודם לאינטרנט (ע"ע
אתרי עצומה ,המחאה החברתית ו"האביב הערבי").

כלל המעלות הללו ועוד קשורות בטבורן בזרימה חופשית של מידע ברשת ובמתן מרחב ביטוי חופשי
לכולם .יש להיזהר ולשקול היטב כל מהלך חקיקתי שיביא במכוון או שלא במכוון לפגיעה בערכה
העצום של האינטרנט לחברה בישראל.
כך ,איגוד האינטרנט הישראלי סבור שיש ליצוק לתוך הסדר שנועד להילחם בסוחרי העותקים
המפרים ברשת ,מערכת של איזונים הולמת שתמנע גלישה של פעולות אכיפה כלפי פעילות תמימה
ולגיטימית.
הזכות לביטוי חופשי וזכות היוצר ביצירתו – שתיהן זכויות יסוד בעלות מעמד-על 6.אין ספק כי יש צורך
לאזן בין שתי זכויות היסוד הללו ,המשרתות שתיהן מטרות מהותיות לחברה בישראל – קידום הידע
והתרבות מחד ומימוש הדמוקרטיה והביטוי החופשי מאידך .זוהי מלאכת איזון עדינה .אין להקל בה ראש
ויש להיזהר שלא להטות את המחוג יתר על המידה לאיזה מהצדדים.
הטיה מוגזמת לכיוון חופש הביטוי תגרור פגיעה ביצירה וביוצרים ועקב כך תפגע גם בתרבות ובחברה.
הסדר שיהפוך קבלת צווים להסרת תכנים מפרים מהרשת וחשיפת מעוולים ברשת לבלתי אפשריים,
יאפשר למעוולים הפוגעים בצורה גסה בפרי יצירתם של היוצרים לפרוח באנארכיה אינטרנטית.
מנגד ,הטיה מוגזמת לכיוון של ההגנה על זכויות היוצרים בדמות של 'יד קלה' מדי על הדק חסימת הגישה
לאתרי אינטרנט ,של הפיכת מרבית הפעילות המפרה ברשת לעבירות פליליות ,לחשיפה מהירה מדי
ובלתי מידתית של זהותם של משתמשי אינטרנט ,להטלת אחריות על ספקי שירותי אינטרנט בגין הפרות

 6הזכות לביטוי חופשי עוגנה היטב בפסיקות בית המשפט העליון והוכרה כחלק מהזכות לכבוד האדם המעוגנת בחוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו .ראו :בגץ  4804/94חברת סטיישן פילם בע"מ נ' המועצה לביקורת סרטים ,פ''ד נ( .661 )5זכות היוצרים ,ככל זכות
קניינית ,מעוגנת אף היא כזכות יסוד בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
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שנעשות על ידי המשתמשים בשירותים שלהם ,ללא כל הסדר של חסינות – הטיה מסוג זה תפגע קשה
בפעילות לגיטימית ברשת ובזכויותיהם של בני אדם לביטוי חופשי ,לגישה חופשית למידע ולאנונימיות.
הסדר שישקף הטיה כזו ,אף עלול לגרום להצפה של בתי המשפט בבקשות לחסימת גישה לאתרים
ולחשיפת פרטי משתמשי אינטרנט ,להגשת בקשות לצווי חסימה או לצווי חשיפה בנוסחים אחידים ,לדיונים
קצרים ולא ענייניים ולאישורים של צווים מסוג זה במאות ובאלפים .הסדר כזה אף עלול לגרום לעליה חדה
בהעמדה לדין פלילי של מפרי זכויות יוצרים ולהרתעת יתר מפני השתתפות בפעילות תוכן ברשת.
השאלה איננה איפוא שאלה דיכוטומית ,אלא שאלה של איזון ,של מינון נכון ושל מידתיות.
שני התסריטים המתוארים לעיל  -שתי ההסטות של המחוג לקצות הסקאלה  -אינן רצויות .איגוד האינטרנט
הישראלי סבור שתזכיר החוק מטה את המחוג באופן בלתי מידתי להגנה על זכויות היוצרים .מטרת נייר
עמדה זה היא להשיב את המחוג לנקודת האיזון הראויה.
נייר עמדה זה יתייחס לתזכיר החוק בהתאם לארבעת העיקרים המצויינים בדברי ההסבר לו.

תמצית המלצות איגוד האינטרנט הישראלי
עיקר 1
.1

עיקר  1בתזכיר החוק (סעיף 48א) הוא פסול מיסודו ויש להסירו מהתזכיר .בדומה למדינות מערביות
רבות יש לאמץ אל תוך לשון החקיקה הישראלית מנגנון "הודעה והסרה" המחייב את הטוען לפגיעה
בזכויות יוצרים לפנות תחילה אל ספק השירות אשר יפנה אל המפר לכאורה והמטיל אחריות על
ספק שירותים רק במקרה של אי עמידה בתנאי המנגנון.

עיקר 2
.2

אין לשנות עקרונות יסוד בדיני זכות יוצרים .רק לבעל זכות יוצרים או לבעל רישיון ייחודי יש זכות
תביעה .בהתאם ,יש להקנות זכות להגשת בקשה לצו להגבלת גישה אך ורק לבעל זכות היוצרים
או לבעל רישיון ייחודי מטעמו.

.3

בבקשה לקבלת צו וכתנאי לקבלתו ,על המבקש להציג התראה ששלח לבעל האתר ובה דרישה
להסיר את העותקים המפרים לכאורה של היצירות שבבעלות המבקש ,או שהמבקש הוא בעל רישיון
ייחודי בהן והעומדים לרשות הציבור באמצעות האתר.
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.4

שיקול הדעת של בית המשפט צריך להיות מונחה כך שבכל בקשה לצו תיבדקנה חלופות אחרות
לחסימת הגישה וצו יינתן רק אם החלופות האחרות הפוגעות פחות בזכות הגישה של הציבור למידע
ובחופש הביטוי ,אינן ישימות ורק אם מוצו סעדים אפשריים פוגעניים פחות מהגבלת הגישה.

.5

ברירת המחדל בצווי הגבלת גישה ,תהיה הגבלת גישה לדפי אתר מסוימים שעיקרם הפרה לכאורה
של זכות יוצרים ,בכפוף לכך שהמבקש סיפק ראיות מספקות כדי להוכיח את ההפרה ואת היותו
בעל הדין הנכון לבקש את הצו.

.6

צו לחסימת גישה לאתר שלם הוא צעד קיצוני וצריך להישאר כיוצא מן הכלל שיינתן בנסיבות מיוחדות
ומנימוקים שבית המשפט יונחה לקבוע בהחלטתו.

.7

יש להסיר את האפשרות לפטור את המבקש מהתייצבות בעל האתר לדיון.

.8

יש לחייב את המבקש (ולא את ספקי הגישה לאינטרנט ,כמוצע בסעיף 53א(ד) ) לפרסם את דבר
הצו וכן לספק הודעה לארגוני זכויות בהתאם לקביעת בית המשפט.

.9

יש ליצוק תוכן ואמות מידה מדויקות לביטוי "עיקר התכנים" ולהסיר את ההסדר המאפשר לבית
המשפט 'להחשיך' אתרים תמימים.

 .10למסגרת השיקולים שעל בית המשפט להביא בחשבון בבואו להכריע האם יש ליתן בידי המבקש את
צו ה'החשכה' יש להוסיף שיקולים בדומה לשיקולים הנבחנים בעת קביעת פיצוי סטאטוטורי על פי
החוק (סעיף (56ב)) .יש לציין בסעיף כי על בית המשפט לנמק את החלטתו.
 .11יש להגדיר את המונחים" :כתובת  "IPו – "."URL
 .12יש להסיר מהצעת החוק את האפשרות להעניק צו זמני במעמד צד אחד.
 .13יש לחייב את המבקש (ולא את ספקי הגישה לאינטרנט) לפרסם את דבר הצו וכן לספק הודעה
לארגוני זכויות בהתאם לקביעת בית המשפט .יש לציין בחוק כי נוסח ההודעה לפרסום ייקבע על ידי
בית המשפט ויש להנחות את בית המשפט ליתן דעתו לכך שההודעה תכלול מידע אך ורק על חסימת
הגישה נשוא הצו ולא תכלול כל טקסט שעלול להוות הרתעת יתר.
עיקר 3
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 .14על לשון החוק לכלול את תנאי הסף שהמבקש צריך לעמוד בהם בכדי להגיש לבית המשפט בקשה
לחשיפת פרטי משתמש ובכלל זה( :א) הצגת ראיות לכאורה לבעלות המבקש בתוכן או להיות בעל
רישיון ייחודי בו; (ב) הסבר לגבי מדוע התוכן מוגן בזכויות יוצרים ומדוע אין מדובר בשימוש הראוי
להגנה על פי החוק; (ג) ראיות לכאורה להפרת זכות היוצרים של המבקש (או של צד שלישי כאשר
המבקש הוא בעל רישיון ייחודי); (ד) ראיות לכאורה לקשר בין ההפרה למפרסם; (ה) הפעולות בהן
נקט המבקש קודם להגשת הבקשה ,כדוגמת תכתובת עם המפר לכאורה האנונימי ומכתבי התראה
ששלח.
 .15על לשון החוק לכלול את המנגנונים להגנת זכויותיו של המשתמש האנונימי באמצעות חיוב המבקש
בהפקדת ערבות ועיכוב ביצוע אוטומטי של ההחלטה לחשוף את פרטיו ,כדי לאפשר למשתמש
האנונימי להגיש ערעור על ההחלטה לחשוף את פרטיו ,בעודו נותר אנונימי.

עיקר 4
 .16במקום הנוסח המוצע ,יש לנסח את הסעיף כך" :לא יעמיד אדם יצירה לרשות הציבור ולא ישדר
לציבור יצירה ,במטרה לסחור ביצירה בדרך של מכירת עותקים ממנה או מתן זכות שימוש בה כנגד
תשלום ,ללא רשותו של בעל זכות היוצרים".

עמדת איגוד האינטרנט הישראלי בפירוט
עיקר  1בתזכיר החוק
"48א .העושה פעולה ,על דרך עיסוק ,ביחס להעמדה מפרה במטרה להפיק
רווח מהעיסוק כאמור ,בלא רשותו של בעל זכות היוצרים ביצירה ,כך שלאנשים
מקרב הציבור תהיה גישה להעמדה המפרה ,ממקום ובמועד לפי בחירתם ,מפר
את זכות היוצרים ,אם בעת ביצוע הפעולה ידע או היה עליו לדעת כי אותה
העמדה היא העמדה מפרה ,אלא אם כן עשיית הפעולה מותרת לפי הוראות פרק
ד.".
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טלו לדוגמה קובץ וידיאו ,מאמר או תמונה הנטענים ( )uploadלאתר אינטרנט על ידי משתמש (ולא על
ידי מערכת האתר) (פעולה המוכרת בשם" :תוכן גולשים" – " .)"User generated contentכלל הרשתות
החברתיות על מגוון סוגיהן ומיניהן מאפשרות פעולות מסוג זה ופעולה זו אפשרית גם באתרי אינטרנט
ויישומונים ('אפליקציות') רבים .האתר מספק פלטפורמה טכנולוגית שבאמצעותה אפשר לטעון את קובץ
הוידיאו לשרתי האתר וכן הוא מספק את האמצעים על מנת שניתן יהיה לצפות בקובץ באמצעות האתר.
בכך האתר מבצע ,לכאורה" ,פעולה" וכן הוא מאפשר "לאנשים מקרב הציבור גישה להעמדה המפרה,
ממקום ובמועד לפי בחירתם".
הפעילות המתוארת לעיל של האתר נעשית "על דרך עיסוק" והיא נועדה על מנת שבעלי האתר "יפיקו
רווח" מפרסום המוצג למשתמשי האתר ,אגב הצפיה בקבצים.
התיאור לעיל הולם אתרי אינטרנט רבים ,ישראליים ואחרים ,המאפשרים למשתמשיהם להעלות תוכן
ולהציג אותו באמצעות האתר ,החל מפלטפורמות גדולות כדוגמת  YouTubeוכלה במאות ואלפי אתרים
המאפשרים למשתמשיהם להעלות תוכן.
אם פעולת טעינת היצירה המוגנת לאתר נעשתה ללא רשות בעל זכות היוצרים בה ,הרי שמדובר לכאורה
בהפרת זכויות ההעתקה וההעמדה לרשות הציבור של בעל הזכות.
התוצאה :אחריות של האתר לתוכן מפר של משתמשים.
הטלת אחריות באופן זה מבקשת לבטל את החסינות היחסית שעוגנה היטב בפסיקת בתי המשפט
בישראל 7ובחקיקה בעולם ,8לספקי שירותים אינטרנטיים בגין הפרת זכויות יוצרים.

 7ראו לדוגמה :ת.א'  ,064045/04ת.א' ( 41022/04שלום ,תל-אביב) "על השולחן" מרכז גסטרונומי בע"מ נ' אורט ישראל (פסק דין
מיום .)16.5.2007
8

1 7 U.S. C O D E § 5 1 2 .

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of
information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic
commerce'), articles 12-15.
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להשוואה ,הדין בארה"ב ,הידוע בשם –  ,Digital Millennium Copyright Actמחייב שהספק ידע בפועל
(' )'Actual Knowledgeאודות קיומה של הפרה ספציפית .גם בהתקיימה של ידיעה או מודעות כזו ,לא
מוטלת אחריות על הספק ,אלא הוא חייב לפעול להסרה או לחסימת הגישה לעותק המפר של היצירה.
הספק יישא באחריות רק אם לא פעל להסרה

כאמור9.

החסינות היחסית מפני תביעות מסוג זה ,המבוססת על מנגנון של 'הודעה והסרה' ,משרתת תכליות ידועות
של מניעת אפקט מצנן על חופש הביטוי ,מניעת הפיכת הספקים לבתי משפט ולצנזורים בפועל של תוכן
ברשת וליצירת האיזון הראוי והמקובל בעולם בין הגנה על זכויות יוצרים לבין חופש הביטוי ,כמו גם חופש
העיסוק של הספקים.
תחת כסות המונח "הפרה עקיפה" ,ההסדר המוצע בסעיף 48א הופך את הספק לאחראי להפרות הגלומות
בתכנים שהועלו על ידי משתמשי האינטרנט .בכך הוא מפר באופן גס את האיזון הנדרש .הוא יגרום לאתרי
אינטרנט לסנן תכנים לפני העלאתם – בניגוד גמור להוראות הקיימות בעולם (ארה"ב והאיחוד האירופי
כדוגמה) הקובעות במפורש שלא מוטלת על הספק כל חובה לסנן אתרים לפני העלאתם.
עיקר מס'  1פסול מדעיקרו ויש להסיר אותו לחלוטין מתזכיר החוק.
המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :בדומה למדיניות מערביות רבות יש לאמץ אל תוך לשון החקיקה
הישראלית מנגנון "הודעה והסרה" המחייב את הטוען לפגיעה בזכויות יוצרים לפנות תחילה אל ספק
השירות אשר יפנה אל המפר לכאורה והמטיל אחריות על ספק שירותים רק במקרה של אי עמידה
בתנאי המנגנון.

עיקר  2בתזכיר החוק

9

ראו 17 U.S. CODE § 512 (C)(1)(A) :וכן ראוVIACOM INT’L INC. V. YOUTUBE, INC., 07 CIV. 2103 (S.D.N.Y. APRIL 18, :
) .2013עותק מההחלטה זמין באתר בתי המשפט של מדינת ניו-יורק בכתובת:
HTTP://WWW.NYSD.USCOURTS.GOV/CASES/SHOW.PHP?DB=SPECIAL&ID=287
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" במישור הסעדים מוצע להסדיר את ההליך לקבלת מתן צו מניעה כנגד צדדים
שלישיים מכח סעיף  53לחוק ,לצורך הגבלת גישה לאתר אינטרנט אשר עיקר
התוכן שבו מהווה הפרה של זכות יוצרים .מכיוון שמדובר באיזון עדין ומורכב בין
האינטרסים של בעלי הזכויות לבין האינטרסים של ספקיות הגישה והאינטרס
הציבורי אשר עלול להיפגע ממתן הצו ,מוצע הליך זה אשר מטרתו לאזן בין
האינטרסים השונים.".
עיקר זה עוסק במתן סעד של הגבלת גישה לאתר אשר מצויים בו תכנים מפרי זכויות יוצרים ,דהיינו
ב'החשכת' אתרי אינטרנט.
כללית ,ההסדר עוסק באיזון בין פגיעה ודאית בביטוי החופשי ובזרימה חופשית של מידע ברשת בדרך של
מניעת גישה לתוכן ברשת ,לבין טענה להפרת בזכויות קנייניות .התזכיר מבקש להעדיף את הטענה
לפגיעה בזכות קניינית על פני הפגיעה בפועל בביטוי החופשי .לכן ,איגוד האינטרנט הישראלי סבור
שההסדר המוצע איננו משקף נקודת איזון ראויה וכי יש לתקנו.
הסעד של 'החשכת' אתרי אינטרנט מגלם בתוכו קשיים מהותיים .בכלל זה ,הוא איננו מכוון להסרת תוכן
מפר מסוים ,אלא לחסימת גישה לאוסף ,לעתים גדול ,של דפי אינטרנט החוסים תחת שם מתחם
( )Domain Nameאחד או כתובת אינטרנט ) (IP addressאחת.
בתוך כך גלומה בחסימה כאמור ,פגיעה אפשרית גם בתוכן שהעמדתו לציבור והפצתו הם חוקיים .חסימה
כזאת עלולה 'להחשיך' לא רק את האתר המפר (לכאורה) ,אלא גם אתרים אחרים החולקים איתו את
אותה כתובת אינטרנט .במקביל ,באותו אתר שמבקשים לחסום עשויים להיות גם תכנים לגיטימיים ויתכן
שאף מרבית התכנים שבו לגיטימיים ורק חלקם מהווים תוכן מפר מסוים .חסימה כזאת תחסום גם את
התכנים החוקיים.
זהו צעד קיצוני הפוגע בחופש הביטוי ובחופש העיסוק ויש להשתמש בו ,אם בכלל ,רק במקרים היוצאים
מן הכלל ולא להפוך אותו לכלל.
עדות לכך שמדובר בסעד שהוא בבחינת היוצא מן הכלל נמצאת בהצעת החוק הגבלת שימוש במקום
לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס'  )2התשע"ד .102016-בהצעת חוק זו ,שטרם נחקקה עד היום,

http://fs.knesset.gov.il/%5C20%5Claw%5C20_ls2_343067.pdf 10
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המדינה גילתה דעתה שהיא שוקלת לאפשר 'החשכת' אתרים אך ורק בהקשר לעבירות פליליות מסוימות
המצוינות במפורש בתוספת להצעת החוק וביניהן הימורים בלתי חוקיים ,חומרים פדופיליים רכישת סמים
מסוכנים .בהקשר של חוק זכות יוצרים ,ברשימת העבירות מצויה אך ורק עבירה של סחר בעותקים מפרי
זכויות יוצרים לפי סעיפים  61ו –  62לחוק ,ולא הפרת זכות יוצרים גרידא.

איגוד האינטרנט הישראלי איננו מקל ראש בהפרת זכות יוצרים ,אולם )1( :המדינה לא מצאה לנכון לצרף
את הפרת זכות היוצרים לרשימת העבירות המופיעות בהצעת החוק ,אלא נהפוך הוא ,צמצמה את
ההתייחסות של הצעת החוק אך ורק למקרים הקיצוניים של זיוף תרופות ,אלכהול ודיסקים ;11ו – ()2
הצעת החוק לא חוקקה עד היום וברי כי המדינה מתלבטת מזה כשנתיים אם כלל לחוקק את הצעת החוק
הנ"ל.
נציגי משרד המשפטים אף עמדו על הטעמים המובאים לעיל בדיון שהתקיים בנוגע להצעת חוק העונשין
(תיקון – משחקים אסורים ,הגרלות והימורים ברשת האינטרנט) ,התשס"ז ,2007-של חברת הכנסת רונית
תירוש ,בדיון צוין על ידי עו"ד רביד דקל

כדלקמן12:

"יש השלכות הרבה יותר מרחיקות לכת ,שאתה מורה לספק שירותי גישה לחסום
את השירות לאתר .זה לא שאתה חוסם את האתר הספציפי הזה ,תלוי באיזו
טכניקה מדובר .יכול להיות שבאותה חסימה אתה חוסם אתרים נוספים אחרים
שהם לגיטימיים .יכול להיות שהוראת החסימה הזאת היא חסרת משמעות,
משום שאם החסימה מבוססת על שם האתר אז תוך חצי שעה אפשר להקים
אתר אחר.".
ההליך המוצע בתזכיר החוק מאפשר 'החשכת' אתר ללא דיון משפטי מעמיק ,כפי שנדרש בעת הפעלת
סעד קיצוני מעין זה .בכדי לאפשר 'החשכת' אתר על בתי המשפט לקבל את מלוא העובדות הנוגעות
למקרה ,את עמדתו של בעל האתר ,את עמדת הציבור ולהיכנס לעובי הקורה בטרם יתנו את החלטתם,

11

כפי שעולה בבירור מפרוטוקול מס'  196מישיבת ועדת החוקה ,חוק ומשפט מיום  6.6.2016בנושא הצעת חוק זו .ראו כאן:

fs.knesset.gov.il/%5C20%5CCommittees%5C20_ptv_343619.doc

 12מתוך עמ'  7בפרוטוקול מס'  417מישיבת ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,יום שני ,ז' בשבט התשס"ח ( 14בינואר  ,)2008שעה .10:00
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שכן מדובר בשלילת זכויות יסוד של הציבור לצפות במידע באותו אתר במקביל לשלילת זכות היסוד של
בעל האתר.
יתר על כן ,ישנם לכל הפחות שני סעדים פחות פוגעניים אשר ניתן להפעיל כנגד בעל אתר במקום 'החשכת'
האתר :הראשון – התראה לבעל האתר לפיה הוא נדרש לחסום את הגישה לעמודי האתר הספציפיים
בהם מוצג תוכן המפר זכויות יוצרים ,תוך ציון ברור של היצירות נשוא ההודעה ,כתובות האינטרנט של דפי
האינטרנט הספציפיים ( )URLsבהן מופיעי ם העותקים המפרים לכאורה של היצירות .על הפניה להיות
מלווה בהצהרת הפונה שהוא בעל הזכויות ביצירות נשוא ההודעה והתחייבות הפונה לפצות את בעל
האתר ,אם יתברר שפנייתו כוזבת; השני – חסימה ספציפית של עמודי האתר אשר התוכן המופיע בהם
הוכח כמפר זכויות יוצרים.
הסדר מידתי ייצור הליך הדרגתי ,קודם לפניה לבית המשפט .תחילה ,המבקש ישלח הודעת התראה לבעל
האתר ובה דרישה להסיר את התכנים המסוימים שהמבקש הוא בעלים או בעל רישיון ייחודי בזכויות בהם.
אי הסרת התכנים תאפשר למבקש לפנות לבית המשפט בצו מתאים להסרת התכנים המסוימים ,תוך
צירוף תגובת בעל האתר לפניה להסרה וראיות נדרשות נוספות ,כמפורט להלן.

התייחסות לסעיפי תזכיר החוק הנוגעים לעיקר 2


סעיף 53א(ב)
"בית המשפט רשאי ליתן לבעל זכות היוצרים או למי שקיבל לעניין זה רישיון
לפי סעיף ( 37בסעיף זה – המבקש) סעד בדרך של צו מניעה שיופנה כלפי ספק
גישה לאינטרנט או ספק שירותי אחסון בישראל על מנת שיגביל את הגישה
לאתר אינטרנט או לחלקו (בסעיף זה – צו הגבלת גישה לאתר) ,והכל כמפורט
להלן.".

הסעיף מקנה הן לבעל זכויות היוצרים והן לבעלי רישיונות – ייחודיים ושאינם ייחודיים – את הרשות לפנות
אל בית ה משפט בבקשה לסעד בדרך של צו הגבלת גישה לאתר .באופן זה כל אדם שמחזיק רישיון כלשהו
מטעם בעל זכות היוצרים יוכל לפתוח בהליכים כנגד כל אתר אשר לטענתו של מחזיק הרישיון מפר זכויות
יוצרים.
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זוהי פריצת גבולות מובהקת של הזכות לפתוח בתובענה על הפרת זכויות יוצרים ,השמורה לבעל זכות
היוצרים או לבעל רישיון ייחודי בלבד ,כאמור בסעיף (54א) לחוק.
המלצות איגוד האינטרנט הישראלי:
יש לצמצם את הסעיף באופן שלא ישנה עקרונות יסוד בתביעות על הפרת זכות יוצרים ויקנה את
הרשות לסעד זה אך ורק לבעל זכות היוצרים או לבעל רישיון ייחודי מטעמו.
בבקשה לקבלת צו וכתנאי לקבלתו ,על המבקש להציג התראה ששלח לבעל האתר ובה דרישה להסיר
את העותקים המפרים לכאו רה של היצירות שבבעלות המבקש ,או שהמבקש הוא בעל רישיון ייחודי
בהן ,והעומדים לרשות הציבור באמצעות האתר.
שיקול הדעת של בית המשפט צריך להיות מונחה כך שבכל בקשה לצו תיבדקנה חלופות אחרות
לחסימת הגישה וצו יינתן רק אם החלופות האחרות הפוגעות פחות בזכות הגישה של הציבור למידע
ובחופש הביטוי ,אינן ישימות ורק אם מוצו סעדים אפשריים פוגעניים פחות מהגבלת הגישה.
ברירת המחדל בצווי הגבלת גישה ,תהיה הגבלת גישה לדפי אתר מסוימים שעיקרם הפרה לכאורה
של זכות יוצרים ,בכפוף לכך שהמבקש סיפק ראיות מספקות כדי להוכיח את ההפרה ואת היותו בעל
הדין הנכון לבקש את הצו.
צו לחסימת גישה לאתר שלם הוא צעד קיצוני וצריך להישאר כיוצא מן הכלל שיינתן בנסיבות מיוחדות
ומנימוקים שבית המשפט יונחה לקבוע בהחלטתו.



סעיף 53א(ג)
"( )1המבקש יצרף כבעל דין את הבעלים או מפעיל אתר האינטרנט שמבוקשת
הגבלת הגישה אליו (בסעיף זה – האתר); ואולם ,רשאי בית המשפט לפטור את
המבקש מצירופם של אלה אם הוכיח כי לא ניתן היה לאתרם בשקידה סבירה.
( )2כל אדם מעוניין רשאי לבקש מבית המשפט להצטרף להליך.".

הנוסח הקיים מהווה סעיף 'עוקף' פרוצדורות להמצאת כתבי בי-דין והוא מכוון כולו לקיום דיונים במעמד
צד אחד ,שכן  -מהי 'שקידה סבירה' ומדוע התזכיר איננו משתמש בכללים הידועים בדין להמצאת כתבי
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בי -דין? מדוע שבית המשפט יפטור את המבקש מצירוף בעל האתר שהמבקש מבקש 'להחשיך'? מדוע
אין כל מנגנון של פרסום הבקשה לצו ,כדי שנציגי הציבור יוכלו לדעת מקיומו ולהשתתף בו?

מספר מרכיבים מטרידים קיימים בהסדר המוצע בסעיף זה:
-

המונח "שקידה סבירה" איננו מוגדר.

-

הסעיף איננו מציע כללים כלשהם להתוויית שיקול הדעת השיפוטי לצורך קבלת החלטה אם מבקש
הצו אכן "שקד באופן סביר" .בכלל זה ,הסעיף איננו כולל דרישות סף לראיות ולהצגת עובדות
שהמבקש צריך להציג על מנת להראות "שקידה סבירה".

-

אין אינדיקציה כלשהי אם "שקידה סבירה" היא תלויית נסיבות ,או שעל כלל המקרים תחול אמת מידה
אחת.

העדר הפרטים הנ"ל בהסדר המוצע והעובדה שהסעיף המוצע איננו מכוון לכללים הידועים להמצאת כתבי
בי-דין לפי תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד –  ,1984מעיד על כך שמטרתו המובהקת של ההסדר היא
להקל על המבקש ולהקנות לו דרך זמינה לקיים את הדיון ללא בעל האתר שאותו המבקש מבקש
'להחשיך'.
אין מדובר בהקלה פרוצדוראלית גרידא ,אלא במנגנון שיאפשר דיון העלול לפגוע בזכויות יסוד מבלי לתת
לבעל האתר הזדמנות ממשית לשטוח את טענותיו בפני בית המשפט.
יש לדבוק בהוראות תקנות סדר הדין האזרחי בנוגע להמצאת הבקשה לצו ה'החשכה'.
עוד ובנוסף ,מתן האפשרות לבית המשפט לפטור את המבקש מצירופו של מפעיל אתר האינטרנט צריכה
להיות כפופה לכך שהמבקש עשה מאמץ לזמנו לעדות והציג בפני בית המשפט ראיות מספקות למאמציו.
חמור מכך ,הנפגע הפוטנציאלי העיקרי מצו 'החשכה' בלתי מידתי ,או שחוסם גישה לתוכן לגיטימי הוא
הציבור הישראלי .בעוד שמוצע בסעיף 53א (ג) שכל אדם מעוניין יהיה רשאי לבקש מבית המשפט
להצטרף להליך ,ההליך איננו מטיל על המבקש לפרסם את דבר בקשתו לצו ואף איננו מחייב אותו להודיע
על כך לארגונים להגנה על זכויות הפרט בכלל וזכויות דיגיטליות בפרט על מנת שיוכלו לדעת מקיום הדיון
ולהשתתף בדיון.
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הנחת המוצא צריכה להיות שבקשת אדם להצטרף להליך בקשה לצו 'החשכת' אתר ,מחייבת את אותו
אדם להקדיש מזמנו ,מרצו ומשאביו להצטרפות להליך משפטי ומכאן שחזקה על בקשת ההצטרפות שהיא
ראויה למלוא תשומת הלב ולשיקול רציני .לכן ,על הסעיף להוסיף ולקבוע שעל בית משפט המחליט לדחות
בקשת אדם להצטרף להליך ,ליתן נימוקים בכתב להחלטתו.
לסיכום ,סעיף זה מייצר הסדר בלתי סביר והחורג מגדר האיזון הראוי .מטרתו המובהקת היא לאפשר
למבקשי הצווים ל'החשכת' אתרים לנהל את הדיונים בבקשותיהם באין מפריע ובמעמד צד אחד.
לא ניתן לבצע דיון משפטי מעמיק בהיעדרם של שני צדדים משמעותיים אשר זכויותיהם עלולות להיפגע
בשל ההליך – בעל האתר והציבור המשתמש באתר ועל כן אין לקיים דיון בסעד מרחיק לכת כמו 'החשכת'
אתר אינטרנט כאשר מבקש הצו הוא הנוכח היחיד בפני בית המשפט .עצם העובדה שסעיף קטן (יא)
מאפשר לכל אדם להגיש בקשה לביטול הצו לא פוטרת מהצורך לקיים דיון משפטי מלא בבקשה למתן
הצו.
המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :יש לשנות את הסעיף ואת ההליך המוסדר מכוחו ,מן היסוד.
יש להסיר לחלוטין את האפשרות לפטור את המבקש מהתייצבות בעל האתר לדיון.
יש ליצוק לתוך הסעיף הסדר המחייב את המבקש (ולא את ספקי הגישה לאינטרנט ,כמוצע בסעיף
53א(ד) ) לפרסם את דבר הצו וכן לספק הודעה לארגוני זכויות בהתאם לקביעת בית המשפט.


סעיף 53א(ד)
" הוגשה בקשה למתן צו כאמור בסעיף קטן (ב) ,יציג ספק הגישה לאינטרנט או
ספק שירותי האחסון ,לפי העניין ,במידת האפשר ,הודעה באתר בדבר הגשת
הבקשה; ההודעה תכלול את פרטי ההליך ויצוין בה כי כל אדם מעוניין רשאי
להצטרף להליך באישור בית המשפט הדן בבקשה.".

זהו סעיף ההופך את ספק הגישה לאינטרנט למעורב באופן פעיל בהליך הסכסוך שבין המבקש לבין בעל
האתר ולידו הארוכה של המבקש .בכך פוגע הסעיף המוצע בכלל נייטרליות הרשת שהוכר עם חקיקתו של
סעיף 51ג לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב –  ,1982במסגרת תיקון  58לחוק זה.
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המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :יש להסיר סעיף זה וכפי שצוין לעיל להטיל את האחריות למתן
הודעה אודות הצו המבוקש על המבקש.


סעיף 53א(ה)
" צו הגבלת גישה לאתר יינתן אם הוכח להנחת דעתו של בית המשפט כי עיקר
התכנים שבאתר מהווים הפרה של זכות יוצרים לפי סעיפים  48 ,47ו48-א לחוק
זה ואם שוכנע כי בנסיבות הענין שבפניו מניעת הפרת זכות היוצרים עדיפה על
הפגיעה באתרי אינטרנט אחרים ,אם קיימת ,והכל במידה שאינה עולה על
הנדרש כדי למנוע הפרת זכות יוצרים באתר בנסיבות הענין.".

אף סעיף זה יוצר הסדר בלתי מאוזן ההופך את מתן צווי ה'החשכה' לקלים מדי ,זמינים מדי ורבים מדי,
תוך פוטנציאל לפגיעה בלתי מידתית בציבור ובבעלי אתרים.
מספר מרכיבים בסעיף מטרידים במיוחד:


"עיקר התכנים" של מי? לצורך ההמחשה נדגים על דרך הקיצון – אם מבקש הצו הוא בעל הזכויות
ביצירה אחת בלבד שעותק מפר שלה נמצא באתר מסוים ,מתוך אלפי יצירות המוצעות לשימוש
באמצעות האתר – האם למבקש הצו תהיה הזכות לבקש את 'החשכת' האתר? היתכן שאדם
יוכל לבקש ל'החשיך' אתר אינטרנט בגלל שלטענתו האתר מפר זכויות יוצרים של אחרים? ברי
שהתשובה לכך חייבת להיות שלילית.
כלל ברור צריך להיות שמדובר ב"עיקר התכנים" שבבעלות מבקש הצו ,או שמבקש הצו הוא בעל
רישיון ייחודי בהם .לחילופין ,יש לשנות את הסעיף באופן שיאפשר לבית המשפט להגביל את
הגישה אך ורק לעמודי האתר אשר הוכח להנחת דעתו כי התוכן בהם מפר באופן ישיר את זכויותיו
של המבקש כבעל זכות היוצרים או כבעל רישיון ייחודי בה .ככל שישנם תכנים אשר לטענת
המבקש פוגעים בזכות יוצרים אשר נמצאת בבעלות גורם אחר יהיה על המבקש לגייס את בעל
זכות היוצרים בתכנים להצטרף להליך.



כיצד נמדד "עיקר התכנים שבאתר"? ההסדר המבוקש איננו מתווה את הדרך שבה יש לבדוק
ולקבוע ש"עיקר" התכנים באתר מהווה הפרת זכות יוצרים .הסדר ראוי (וזו עוד סיבה מדוע מקומו
של הסדר כזה בתקנות סדר הדין ולא בחוק המסדיר דין מהותי ספציפי) יקבע שעל המבקש להציג
41

חוות דעת של בר סמכא ,שתציג את מתודולוגיית הבדיקה ,את ממצאיה ומסקנותיה ושבית
המשפט יוכל לבקש לערוך חוות דעת מטעמו.


מה משמעות המונח "תכנים" בהשוואה ל"יצירות מוגנות בזכויות יוצרים"? לדוגמה ,אתר אינטרנט
יכול לכלול גם נתונים שהם 'תכנים' לכל דבר ועניין ,אך הם אינם מוגנים בזכויות יוצרים .האם גם
הם ייספרו?



"מהו תוכן"? האם מדובר בדבר מה שניתן לספור אותו? ואם כן כיצד? לשם הדוגמה ,שיר מורכב
מלחן (יצירה 'מוסיקלית' בהתאם להגדרת החוק) ותמליל (יצירה 'ספרותית' בהתאם להגדרות
החוק) .האם שיר ייספר כיחידת 'תוכן' אחת או שתיים? ועוד לשם הדוגמה ,עיצוב של אתר
אינטרנט עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים כיצירה אמנותית או כיצירת לקט אחת ,אולם הוא מורכב
מעשרות ,מאות ולעתים אף אלפי רכיבים גראפיים ,אמנותיים ,חזותיים ,טקסטואליים ואחרים.
האם הוא ייספר כיחידת 'תוכן' אחת או כמספר 'תתי' היחידות המרכיבות אותו?



לתשומת הלב ,שימוש במונח "עיקר התכנים" אף עשוי להיות בעוכרי מבקשי הצווים ,היות שבעלי
אתרים יכולים להזין לאתר האינטרנט שלהם כמות גדולה של יחידות 'תוכן' המותרות לשימוש,
כדוגמת ערכים מהאתר ויקיפדיה .התוצאה תהיה שאף אם האתר מפר זכויות ביצירות רבות,
עדיין 'עיקר התכנים' בו לא יפר זכויות יוצרים כלל וכך שכרם של מבקשי הצווים יצא בהפסדם.



מהו שיעור "עיקר התכנים"? האם "עיקר" משמעו  ,95%או  ,51%או שיעור כלשהו ביניהם? האם
שיעור "עיקר התכנים" ייקבע לפי אמת מידה אחת כללית לגבי כלל המקרים ,או שיהיה תלוי
בנסיבות כל מקרה?

הסדר בלתי סביר נוסף הכלול בסעיף זה הוא היכולת 'להחשיך' אתר אף כאשר קיימת סבירות לכך
ש'ה חשכתו' תגרום לפגיעה באתרי אינטרנט אחרים .זוהי קביעה מרחיקת לכת .היא מבקשת להתמודד
עם שלל דוגמאות והתבטאויות מהעבר המתריעות שחסימת אתרי אינטרנט ,לא רק שהיא איננה
אפקטיבית ,אלא שהיא גורמת לחסימת יתר ,דהיינו לחסימת אתרים "כשרים למהדרין".
לדעת איגוד האינטרנט הישראלי ,אין להתיר 'החשכת אתר' שמתקיימות בו הפרות זכויות יוצרים ,אם
ה'החשכה' עלולה להביא גם ל'החשכה' של אתרים תמימים.
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על המבקש להציג בפני בית המשפט ראיות משכנעות לכך ש'החשכת' האתר המבוקש לא תפגע באתרים
אחרים.
המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :יש ליצוק תוכן ואמות מידה מדויקות לביטוי "עיקר התכנים"
ולהסיר את ההסדר המאפשר לבית המשפט 'להחשיך' אתרים תמימים.


סעיף 53א(ו)
"בבואו לשקול מתן צו לפי סעיף קטן (ו) [צ"ל (ה) – הח"מ] או את תנאיו לפי סעיף
קטן (יא) ,ישקול בית המשפט ,בין השאר ,את אלה )1( :חומרת ההפרה הנטענת;
( )2נחיצות הצווים למניעת הפרת זכות יוצרים; ( )3יעילותם של סעדים אחרים
העומדים לרשות בעל הזכות; ( )4ההשפעה על הציבור כתוצאה ממתן הצו או
מתנאיו;".

אל השיקולים שעל בית המשפט להביא בחשבון בבואו להכריע האם יש ליתן בידי המבקש את הצו
ל'החשכת' אתר יש להוסיף שיקולים נוספים בדומה לשיקולים המנחים את בית המשפט בבואו להכריע
בנוגע לגובה הפיצוי הסטאטוטורי אותו יפסוק על הפרת זכות יוצרים - 13הנזק הממשי שנגרם למבקש,
להערכת בית המשפט; הרווח שצמח לבעל האתר בשל ההפרה; מאפייני פעילותו של בעל האתר; טיב
היחסים שבין המבקש לבעל האתר; תום ליבו של בעל האתר .בנוסף לשיקולים אלה ,יש להביא בחשבון
את חומרת הפגיעה בזכויותיו של בעל האתר כתוצאה מאישור הצו.
כמו כן ,יש לציין בסעיף כי על בית המשפט לנמק את החלטתו.
המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :יש להוסיף לסעיף שיקולים שיבחנו על ידי בית המשפט באופן
הדומ ה לשיקולים הנבחנים בעת קביעת פיצוי סטאטוטורי על פי החוק .יש לציין בסעיף כי על בית
המשפט לנמק את החלטתו.



סעיף 53א(ח)

 13סעיף (56ב) לחוק זכות יוצרים ,התשס"ח.2007-
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"צו הגבלת גישה לאתר יורה על נקיטת אמצעים סבירים להגבלת הגישה ויכלול
את כל אלה )1( :פרטי האתר שיש להגביל את הגישה אליו ,לרבות כתובת ה-
 URLוכתובת ה IP-של האתר; ( )2הוראות לעניין אופן הגבלת הגישה לאתר או
לחלק של האתר הכולל את התכנים המפרים; ( )3התקופה בה יחול הצו )4( .כל
פרט אשר ימצא בית המשפט לנכון לציינו בצו.".
סעיף קטן ( ) 1קובע כי צו הגבלת הגישה יכלול את פרטי האתר שיש להגביל את הגישה אליו ומשתמש
במונחים "כתובת  "URLו"כתובת  ,"IPאשר אינם מוגדרים בחוק.
המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :יש לשנות את הסעיף באופן שיאפשר הגבלת גישה לעמודים
שבהם הוכח כי מצוי תוכן מפר זכות יוצרים (שבבעלות מבקש הצו או ברישיון ייחודי של מבקש הצו)
ולא של האתר בכללותו וכן להגדיר את המונחים" :כתובת  "IPו – ""URL


סעיף 53א(ט)
"בית המשפט רשאי ליתן צו זמני להגבלת גישה לאתר אינטרנט במעמד צד
אחד ,אם שוכנע ,על בסיס ראיות מהימנות לכאורה ,כי קיים חשש סביר
שההשהיה שבקיום הדיון במעמד הצדדים תסכל את מתן הצו או תגרום למבקש
נזק חמור; הוגשה בקשה למתן צו זמני כאמור וטרם הוכרעה ,לא תפורסם
הודעה כאמור בסעיף קטן (ד)".

מדובר בסעיף תמוה ומוטב שיוסר מתזכיר החוק.
תזכיר החוק מציין כי במקרה בו קיים "חשש סביר שההשהיה שבקיום הדיון במעמד הצדדים תסכל את
מתן הצו או תגרום למבקש נזק חמור" יוכל בית המשפט ליתן צו זמני ואף מציין כי הודעה בנוגע למתן הצו
לא תפורסם .לא ברור מהן אותן הנסיבות בהן ייגרם למבקש "נזק חמור" או שבנסיבות העניין המתנה
תביא לסיכול במתן הצו.
כלל ידוע הוא שבית המשפט אינו נוהג לנקוט במתן צו זמני מקום בו ניתן להעריך את הנזק שנגרם בכסף.
אין מדו בר בדיני נפשות או בביצוע עבירות פליליות חמורות אשר מסכנות את הציבור ואף לא בפגיעות
נוספות שפיצוי כספי לא יהיה סעד ראוי בגינן .מדובר בפגיעה נטענת בזכותו הקניינית של המבקש לכל
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היותר ,פגיעה ששווייה מוסדר בחוק בדרך של פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד  100,000ש"ח .14עוד
שמורה לבעל זכות יוצרים שזכותו הופרה ,האפשרות להוכיח את נזקו ולתבוע פיצוי גבוה יותר .הסעד של
מתן צו בזק במעמד המבקש בלבד הוא סעד שאין בצידו הצדקה .אף הוא נועד לייצר מציאות של 'החשכת'
אתרים בנקל באמצעות פרוצדורות 'מקוצרות' ,תוך התעלמות מהפגיעה האפשרית הגלומה בזכויות הפרט
והציבור כתוצאה מ'החשכה' רבתי של אתרי אינטרנט.
המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :יש להסיר סעיף זה מתזכיר החוק.


סעיף 53א(י)
" הוצאות ספק הגישה לאינטרנט או ספק שירותי האחסון ,לפי העניין ,הכרוכות
בביצוע הצו  -יוטלו על המבקש ,אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.".

הוראה של בית המשפט המאפשרת לפטור את המבקש מתשלום הוצאות ספק הגישה מטילה את
ההוצאות ,הלכה למעשה ,על ספק הגישה לאינטרנט .הספק הוא שיצטרך לרדוף אחר תשלום הוצאותיו,
כדי לממן את ההגנה על האינטרסים של המבקש .איגוד האינטרנט סבור שאין כל הצדקה לכך.
המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :על המבקש לשאת בהוצאות ספק הגישה וספק שירותי האחסון
ולאפשר לו לבקש את בית המשפט לחייב את בעל האתר לשפותו על הוצאותיו .יש להסיר את הסיפא
של הסעיף המאפשר לבית המשפט להורות אחרת.


סעיף 53א(יב)
"ניתן צו להגבלת גישה לאתר ,יציג ספק הגישה לאינטרנט או ספק שירותי
האחסון ,לפי העניין ,הודעה באתר כי הוגבלה הגישה לאתר האינטרנט; הודעה
כאמור תכלול את מספר ההליך שבמסגרתו ניתן הצו ואת זהות מבקש הצו ,ויצוין
בה כי כל אדם רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לביטול הצו או לשינוי תנאיו.".

פירטנו לעיל את הקשיים ואת הפגיעה בנייטרליות הרשת שבעצם הצבת הודעה באתר נושא הצו על ידי
ספק הגישה לאינטרנט או ספק שירותי האחסון .הערתנו לעיל תקפה ורלבנטית אף כאן.

 14סעיף (56א) לחוק זכות יוצרים.
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בנוסף לכך ,כל הסדר שכורך בתוכו הודעה לציבור בדבר 'החשכת' אתר מחייב שנוסח ההודעה יאושר על
ידי בית המשפט .על בית המשפט להיות מונחה לאשר הודעה הכוללת איומים שיגרמו להרתעת יתר.
המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :יש ליצוק לתוך הסעיף הסדר המחייב את המבקש (ולא את ספקי
הגישה לאינטרנט) לפרסם את דבר הצו וכן לספק הודעה לארגוני זכויות בהתאם לקביעת בית
המשפט .יש לציין בחוק כי נוסח ההודעה לפרסום ייקבע על ידי בית המשפט ויש להנחות את בית
המשפט ליתן דעתו לכך שההודעה תכלול מידע אך ורק על חסימת הגישה לאתר נשוא הצו ולא תכלול
כל טקסט שעלול להוות הרתעת יתר.

עיקר  3בתזכיר החוק
" במישור הדיוני מוצע להוסיף הליך שיאפשר לבעל זכות יוצרים שזכותו הופרה
לפנות לבית המשפט ולבקש את חשיפת פרטי זהותו של מפרסם התוכן המפר
ברשת תקשורת אלקטרונית לצורך מיצוי הדין ואכיפת זכויותיו .התזכיר מבקש
להסדיר את ההליך לחשיפת פרטי הגולש ,על בסיס הצעת חוק חשיפת זהותו
של מפרסם תוכן ברשת תקשורת אלקטרונית ,התשע"ב ".2012 -
חשי פת פרטי זהותם של משתמשי אינטרנט ,שנטען לגביהם שהם מפרי חוק זכה להתייחסות מרחיבה
של איגוד האינטרנט הישראלי במסגרת נייר העמדה שהוגש מטעם האיגוד 15ביום  14.8.2011ביחס
לתזכיר הצעת חוק חשיפת פרטי מידע של משתמש ברשת תקשורת אלקטרונית ,התשע"א – .2011
הצעת חוק זו קדמה להצעת החוק הנזכרת בדברי ההסבר לתזכיר החוק הנוכחי .בהתאם לנייר העמדה
האמור ,גם כיום סבור האיגוד כי יש צורך להסדיר בחקיקה את חשיפת זהותם של משתמשי אינטרנט
אנונימיים ,המעוולים כלפי אחרים ברשת האינטרנט ומנצלים לרעה את מסך האנונימיות שמאפשרת
הרשת.

 15ראוhttp://www.isoc.org.il/files/docs/Position_Paper_Unmasking_2011.pdf :
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הסדרת הליך החשיפה צריכה להיעשות באמצעות יצירת פרצדורה כללית ולא כזו הרלבנטית אך ורק לדין
ספציפי אחד (הפרת זכות יוצרים).
כפי שקבע בית המשפט העליון בעניין רמי מור ,16אין בתקנות סדר הדין האזרחי הקיימות הוראות אשר
יאפשרו את קיום הפרוצדורה המבוקשת .אין סיבה להעדיף את חשיפת פרטיו של משתמש ברשת
האינטרנט בגין הפרת זכות יוצרים על פני פגיעה בשמו הטוב של אדם ,פגיעה בפרטיותו או פגיעה בסודות
מסחר של חברה .אלה עוולות חמורות לא פחות מהפרת זכות יוצרים.
הזכות לאנונימיות ברשת האינטרנט משקפת זכויות יסוד חוקתיות ,בדמות חופש הביטוי והזכות
לפרטיות .זכות זו הוכרה על ידי המדינה בדברי ההסבר להצעת חוק חשיפת זהותו של מפרסם תוכן ברשת
תקשורת אלקטרונית ,התשע"ב ,2012-בהם נכתב ,בין היתר ,כדלקמן:
"אחד ממאפייניה של רשת האינטרנט הוא האפשרות להתבטא באופן אנונימי -
מאפיין שטומן בחובו יתרונות וחסרונות כאחד .הזכות להתבטאות אנונימית
מגלמת בתוכה שתי זכויות יסוד חשובות :הזכות לחופש ביטוי והזכות לפרטיות.
האנונימיות מאפשרת לאדם להימנע מחשיפת פרטיו האישיים מקום שבו הוא
אינו מעוניין בכך ,וכן ,לעתים ,היא כשלעצמה מאפשרת את התבטאותו של אדם,
שכן מצבים שבהם אדם שלא יוכל להתבטא באנונימיות יעדיף שלא להתבטא
כלל".
כשבית המשפט נדרש לסוגית חשיפת זהותו של משתמש אנונימי ,הוא נדרש לאזן בין שתי זכויות יסוד –
האחת היא הזכות של המשתמש לאנונימיות והשניה היא הזכות של מבקש החשיפה .בעוד שהפגיעה
בזכותו של המשתמש לאנונימיות היא פגיעה ודאית (זהותו תיחשף) ,הפגיעה בזכות של המבקש היא
פגיעה נטענת שטרם הוכחה.
הצעת חוק חשיפת זהותו של מפרסם תוכן ברשת תקשורת אלקטרונית ,התשע"ב ,2012-אשר הציעה
ליצור מנגנון חשיפת פרטי משתמשים אשר הפרו זכויות קניין רוחני (ולא רק זכויות יוצרים כפי שמציע
תז כיר החוק הנוכחי) ,נעצרה ולפי שעה איננה מקודמת .יש בכך להעיד לכאורה על חוסר העניין של
המדינה להמשיך בתהליך החקיקה של הצעה זו.
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כאשר לבית המשפט ניתנת הסמכות לפגוע באופן וודאי בזכות לאנונימיות ,בשם זכות נטענת ,יש להבנות
את שיקול דעתו של בית המשפט ולתת בידיו 'ארגז כלים' להכרעה מידתית .על כך בפירוט עמדת איגוד
האינטרנט הישראלי להלן בנוגע לסעיפים הספציפיים המוצעים להסדרת נושא זה.
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סעיפים 60ב ו60-ג
" אדם שטוען כי פרסומו של תוכן ברשת תקשורת אלקטרונית מהווה כלפיו
הפרה ,לרבות הפרה עקיפה ,של זכות יוצרים או זכות מוסרית וזהותו של מי
שפרסם את התוכן כאמור (בפרק זה  -המפרסם) אינה ידועה לו ,רשאי לבקש
מבית משפט להורות לאדם הנקוב בבקשה (בפרק זה  -המשיב) למסור לבית
המשפט פרטי מידע לגבי המפרסם ,המצויים ברשותו והנדרשים לשם הגשת
תביעה נגד המפרסם בשל אותה הפרה (בחוק זה -בקשה לחשיפת זהות)".
"סבר בית המשפט כי בקשה לחשיפת זהות מגלה עילה ,אינה טורדנית או
קנטרנית והוגשה כדי לאפשר למגיש הבקשה (בפרק זה -המבקש) להגיש
תביעה נגד המפרסם ,רשאי הוא להורות למשיב למסור לבית המשפט פרטי
מידע המצויים ברשותו ,אשר עשויים להביא לזיהויו של המפרסם".

יש צורך לשלב בסעיפים תנאים מינימאליים להגשת בקשה לבית המשפט ולכלול בתנאים:
-

הצגת ראיות לכאורה לבעלות המבקש בתוכן או להיות בעל רישיון ייחודי בו;

-

הסבר לגבי מדוע התוכן מוגן בזכויות יוצרים ומדוע אין מדובר בשימוש הראוי להגנה על פי
החוק;

-

ראיות לכאורה להפרת זכות היוצרים של המבקש (או של צד שלישי כאשר המבקש הוא בעל
רישיון ייחודי);

-

ראיות לכאורה לקשר בין ההפרה למפרסם;

-

הפעולות בהן נקט המבקש קודם להגשת הבקשה ,כדוגמת תכתובת עם המפר לכאורה
האנונימי ומכתבי התראה ששלח.
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המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :על לשון החוק לכלול את תנאי הסף שהמבקש צריך לעמוד בהם
בכדי להגיש לבית המשפט בקשה לחשיפת פרטי משתמש.


סעיף 60ה
"(א) לא הודיע המפרסם לפי סעיף 60ד(ב) על הסכמתו לחשיפת זהותו ,יחליט
בית המשפט בבקשה לחשיפת הזהות על יסוד כתבי הטענות בהליך בלבד ,ואם
ראה צורך בכך  -לאחר שהתקיים דיון בבקשה; ואולם בית המשפט לא יקבל
טענת התנגדות של מפרסם לחשיפת זהותו ,אם שוכנע כי זכותו של המבקש
לטעון נגד טענת ההתנגדות כאמור ,ללא חשיפת זהותו של המפרסם ,נפגעת,
בין השאר ,בשל היעדר חקירה נגדית.
(ב) הוכח להנחת דעתו של בית המשפט ,בהתבסס על ראיות לכאורה שהציג
המבקש ,כי קיים חשש ממשי שהמפרסם הפר זכות יוצרים או זכות מוסרית שלו
וכי קיימת אפשרות סבירה שתביעה נגד המפרסם בשל אותה הפרה תוכרע
לטובת המבקש ,רשאי בית המשפט להורות על מסירה למבקש של פרטי המידע
לגבי המפרסם הנדרשים לו לשם הגשת התביעה כאמור ,כפי שיורה בית
המשפט.".

יש להוסיף לסעיף הוראה לפיה על המבקש להפקיד ערבות שממנה ישולם למשתמש האנונימי פיצוי כספי
במקרה שבו ידחה בית המשפט את הבקשה לחשיפת פרטיו.
יש להוסיף לסעיף הסדר המאפשר לערער על החלטה של בית המשפט .אם החליט בית המשפט על
חשיפת פ רטי המשתמש האנונימי ,יש לאפשר למשתמש האנונימי פרק זמן הולם להודיע לבית המשפט
כי בדעתו לערער על ההחלטה ויש להחיל עיכוב אוטומטי של ביצוע ההחלטה מהמועד שבו הודיע
המשתמש האנונימי לבית המשפט כי בדעתו לערער ועד למאוחר מבין ההחלטה בערעור ,או תום המועד
להגשת הערעור כקבוע בדין ,אם המשתמש האנונימי לא ערער על ההחלטה על אף שהודיע שיערער
עליה.
המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :על לשון החוק לכלול את המנגנונים להגנת זכויותיו של המשתמש
האנונימי באמצעות חיוב המבקש בהפקדת ערבות ועיכוב ביצוע אוטומטי של ההחלטה לחשוף את
פרטיו.
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עי קר  4בתזכיר החוק
"במישור הפלילי מוצע לשקול לקבוע איסור פלילי דומה לאיסורים הפליליים
הקיימים ,אשר יותאם לעידן הטכנולוגי ,כך שהעמדה לרשות הציבור ושידור
יצירות ללא רשות בעלי הזכויות יחשבו לעבירות פליליות כאשר נלווית לביצוען
מטרה להפיק רווח מהעיסוק בהפרת הזכויות כאמור".
העבירות הפליליות הקבועות כיום בסעיפים  61ו –  62עוסקות בסחר בעותקים מפרים של יצירות ובעיקרו
של דבר במכירה ,השכרה או הפצה שלהם באופן מסחרי ,דהיינו כנגד תשלום.
מטרת הסעיפים להפוך לעבירה פלילית לא את ההפרה עצמה ,אלא פעילות של סחר בהפרות .פועל יוצא
הוא שהעבירות הפליליות בחוק הן היוצא מהכלל ונוגעות לפעילויות מסוגים מאופיינים ומובחנים.
איגוד האינטרנט חושש מכך שניסוח לא הדוק ולא מדויק יגרום להפיכת היוצרות ,כך שכמעט כל הפרת
זכות יוצרים ברשת תהווה גם עבירה פלילית .מצב מסוג זה משנה את תכלית החקיקה של חוק זכות
יוצרים ועלול ליצור הרתעת יתר לפעילות ברשת.
ניתוח סעיפי החוק הנוגעים לעיקר 4


סעיף (61ז) ו – (ח)
"( ז) לא יעמיד אדם יצירה לרשות הציבור ,על דרך עיסוק ,ללא רשותו של בעל
זכות היוצרים ,במטרה להפיק רווח מעיסוקו כאמור.
(ח) לא ישדר אדם יצירה ,על דרך עיסוק ,בלא רשותו של בעל זכות היוצרים,
במטרה להפיק רווח מעיסוקו כאמור".

לשם ההמחשה – אתר אינטרנט חדשותי נוטל תמונה של צלם ,ללא רשותו של הצלם ,בעל זכויות היוצרים
בתמונה ,ומציב אותה כתמונת אילוסטרציה לצד כתבה באתר .אתר האינטרנט סבור ,בטעות ,שהוא רשאי
להשתמש בתמונה ללא רשות בטענת שימוש הוגן.
במקרה זה ,האתר העמיד יצירה לרשות הציבור ,הוא עשה זאת כחלק מעיסוקו השוטף .הוא אף עשה זו
כדי להפיק רווח מעיסוקו (תמונה מושכת יותר צופים ,יותר צופים רואים פרסומות וכך האתר יכול להפיק
רווח גבוה יותר מהמפרסמים אצלו) והוא עשה זאת ללא רשות מבעל זכות היוצרים.
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זוהי הפרת זכות יוצרים שצריכה לזכות את הצלם בפיצוי כספי על הפרת זכויותיו .אולם הפרה כזו איננה
צריכה להיות עבירה פלילית .אם היא תהיה עבירה ,אתר החדשות ימנע מלהשתמש יותר בתמונות ,גם
במקרים שבהם יתכן ומותר לו להשתמש בהם בשל הגנת השימוש ההוגן ,כיוון שמנהליו לא יעזו להסתכן
בעבירה פלילית של הפרת זכות יוצרים .הראשון להיפגע מכך יהיה הציבור שלא יוכל לגשת לתוכן לגיטימי.
זוהי דוגמה להרתעת יתר.
נוסח הסעיפים צריך לדבוק ב"מסחר בעותקים" כעבירה פלילית ,דהיינו ,לא כל העמדה לרשות הציבור או
שידור יצירה שנעשו בהקשר ל"הפקת רווח מעיסוק" ,אלא שהעבירה הפלילית צריכה להיות מצומצמת רק
להפקת רווח מפעולה של מסחר בעותק המפר (מכירה או השכרה שלו).
לשם ההמחשה – אתר המציע להורדה ( )Downloadאו להשמעה ( )Streamingשירים בתמורה
לתשלום ,סוחר בעותקים המפרים ולכן מדובר בעבירה פלילית ,גם כיום ,ללא צורך להוסיף סעיפים נוספים
להוראות החוק הקיימות .אם אכן קיימת מחלוקת בהקשר זה ,אזי יכולים הסעיפים המוצעים להבהיר כי
אכן מדובר בפעילות פלילית.
המלצת איגוד האינטרנט הישראלי :במקום הנוסח המוצע ,יש לנסח את הסעיף כך" :לא יעמיד אדם
יצירה לרשות הציבור ולא ישדר לציבור יצירה ,במטרה לסחור ביצירה בדרך של מכירת עותקים ממנה
או מתן זכות שימוש בה כנגד תשלום ,ללא רשותו של בעל זכות היוצרים".
סיכום
תמצית המלצות איגוד האינטרנט הישראלי ביחס לעיקרי התזכיר מסתכמות כך:


את העיקר הראשון יש להחליף במנגנון הולם של הודעה והסרה.



יש לבצע שינויים מעמיקים בעיקר השני.



העיקר השלישי ראוי לחקיקה ,אולם נדרשים בו תיקונים.



יש לבצע שינוי בעיקר הרביעי ,כדי לא להפוך את מרבית הפרות זכויות היוצרים לעבירות פליליות.
סדרי עולם בעקרונות ההגנה על זכויות יוצרים.
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איגוד האינטרנט הישראלי עומד לרשות משרד המשפטים כדי לסייע בגיבוש נוסח מאוזן ומידתי של הצעת
חוק.

בכבוד רב ובברכה,

עו"ד יורם הכהן ,מנכ"ל
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עו"ד מי-טל גרייבר שוורץ ,סמנכ"ל

 . 18נספח ז'  -נייר עמדה בנוגע להסתה לטרור ברשת

הסתה לטרור ברשת –
נייר עמדה מטעם איגוד האינטרנט
הישראלי (ע"ר)
מוגש לועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת לקראת דיון ביום 21.11.16

כתבו :עו"ד יורם הכהן ועו"ד מי-טל גרייבר שורץ
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תקציר מנהלים
מסמך זה נכתב על בסיס סיעור מוחות של מומחים הבאים מרקעים ודיסיפלינות שונות במתווה של שולחן עגול
שהתקיים ביוזמת איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ביום  19/9/16במשרדי האיגוד
 .1הסתה אינה תולדה של האינטרנט ,אך בשנים האחרונות נעשה שימוש נרחב במרחב הווירטואלי ,בין היתר לצורך
ההסתה לטרור .תופעה זו מציבה אתגרים חדשים בשל המאפיינים הייחודיים של התקשורת באינטרנט המאפשרת
העצמה של המסר והגעתו לקהלים רבים.
 .2לא כל אדם הוא יעד למסרי הסתה ,שכן אצל מרבית הציבור בעולם הוא יגרום זעזוע או כעס .אף שלא כל מי שיחשף
למסר יוסת לבצע דבר עבירה ,עשויים להיות בין המוני הנחשפים כאלה שכן יונעו לביצוע.
 .3לאינטרנט ,ולשירותי התקשורת שהתפתחו על בסיסה ,מאפיינים ייחודיים:
א .הפצה בלתי ניתנת לעצירה במהירות גבוהה
ב .עולם ללא גבולות גיאוגרפיים
ג .אפקט "הצתה" בלתי ניתן לצפיה
ד .אפשרות לאנונימיות (יחסית)
 .4חברות האינטרנט הגלובליות (דוגמת  Facebook, Google, Twitterוכד') פועלות בפלטפורמות שלהן בהתאם
לתנאי שימוש שנקבעו על ידן ,ומסירות מהפלטפורמה תכנים המפרים אותם .בנוסף ,רוב החברות הללו רואות עצמן
מחוייבות לפעול בהתאם לצווי בתי משפט מדינתיים המפרשים חקיקה מקומית-מדינתית ,ומסירות מעיני
המשתמשים במדינה מסוימת תכנים הסותרים את החוק המקומי בהתאם לצו שניתן בהליך משפטי סדור.
 .5הסרה של תכנים המפרים את תנאי השימוש של הפלטפורמה עדיפה על הסרה של תכנים בהתאם לצו של בית
משפט במדינה מסויימת ,שכן תכנים הסותרים את תנאי השימוש יוסרו מכלל המופעים בפלטפורמה .הסרה של
תכנים המפרים חוק של מדינה ספציפית (כל עוד אינם גם סותרים את תנאי השימוש של הפלטפורמה) ,תמנע
עיון במידע אך ורק מגולשים במדינת היעד (בהתאם לסמכות השיפוט של אותה מדינה) ,ולא במופעים של אותו
מידע במדינות אחרות.
 .6לא ברור אם תכנים הסותרים חוק ישראלי ,יוסתרו ממשתמשים הגולשים ,למשל ,בתחומי איו"ש .שאלה זו צריכה
להיבחן בהתאם לסמכות השיפוט של בתי משפט בישראל על האיזור ממנו מבקשים להסיר את התוכן המפר.
 .7אין יכולת טכנולוגית לאתר פרסומים שיש בהם חשש לעבירת ביטוי בשפע התכנים המועלה לרשת ובוודאי לא
ניתן בניטור אוטומטי של תכנים כאלה לנתח את ההקשר שלהם כדי להכריע אם מדובר בטקסט מסית או לא.
 .8הפעלת מנגנוני ניטור אוטומטי תהיה כרוכה בטעויות – חסימת ביטויים לגיטימיים מצד אחד ו"בריחת" פרסומים
ממנגנון הניטור.
 .9אין זה ראוי שההחלטה אודות הסרת פרסומים שנויים במחלוקת תהיה בידי גוף מסחרי .שאלות אלה הן שאלות
ערכיות שראוי שבית משפט יקבע בגינם ולא עובד בחברה מסחרית.
 .10תנאי השימוש הקיימים כיום ברשתות החברתיות מבהירים כי תכנים הקוראים לאלימות ,העוסקים בגזענות,
בריונות ועוד ייחסמו .כל הסדרה אחרת שתיעשה בין הפלטפורמות (גורמי הביניים) לבין המדינה ,מחייבת שקיפות
מירבית .בהעדר שקיפות ,חופש הביטוי וערכי יסוד נוספים עשויים להיפגע עוד יותר מאשר בחקיקה שמאזנת באופן
גלוי בין חופש הביטוי וחופש הרשת לבין סכנה לחיי אדם.
לאור כל זאת ,עמדת היא כי חקיקת חוק ישראלי לטיפול בהסתה לטרור ברשת (כנגד ישראלים) אינו יעיל,
.11
מהווה איום לפגיעה בחופש הביטוי ואינו מהווה פיתרון ראוי ורצוי .אם יש צורך בהסרת תכנים ,יש לעשות את
זה על דרך הצמצום ,דהיינו רק במקרים מובהקים של הסתה לטרור ,כדי למנוע עד כמה שניתן הסרה של תכנים
לגיטימיים ופגיעה בחופש הביטוי.
לא ניתן למצוא פיתרון שיהא אפקטיבי ב 100%-מהמקרים של ההסתה לטרור ברשת .עם זאת ,לדעת כותבי
.12
מסמך זה ,ניתן לעשות מספר דברים שיסייעו בצימצום התופעה ללא חקיקה שעשויה לפגוע בזכויות אדם:
א .דיווח מהיר ואפקטיבי אודות תוכן מסית;
ב .הקמת הרכב בית דין מהיר ומתמחה בכל בית משפט העוסק בסוגיות של משפט וטכנולוגיה ושל תחום
האינטרנט;
ג .מו"מ עם הפלטפורמות הגלובליות להרחבת תחולתם של תנאי השימוש שלהן על תכנים נוספים שעשויים להכלל
לדעת הציבור בישראל בגדר הסתה לטרור ולאלימות ואשר כיום לא נכנסים בגדר מקרים המפרים את תנאי
השימוש ,תוך שקיפות מכסימלית גם של התנאים וגם של המקרים שהוסרו בגינם.

מבוא
טרור הינו תהליך של "הטלת אימה על ידי מעשי אלימות" 17של קבוצות שונות .לאחרונה אנו עדים לתופעה במסגרתה
טרוריסטים קוראים לאנשים נורמטיבים ,שאינם פעילים בקבוצה טרוריסטית ,לבצע פעולות טרור ,אשר גורמת ל"טרור
של יחידים" .הכנסת אנשים נורמטיביים למעגל הטרור בדרך של פניה כללית היא התופעה של "הסתה לטרור".
ההסתה לטרור הינה רעה חולה המטרידה את שנתם של ראשי מדינות רבות בעולם ,עת העולם עובר ממאבקים
מזויינים בין צבאות סדירים לסכסוכים בין בעלי עניין שונים במרחב מדינתי מסויים ,הנושאים אופי טרוריסטי .ההסתה
לטרור מבקשת להרחיב את מעגל הטרוריסטים לקבוצות רחבות באוכלוסיה.
הסתה אינה תולדה של רשת האינטרנט .הסתה מתרחשת ראשית בעולם האמיתי ועשויה להתקיים במסגרות
פורמליות כגון מערכת חינוך או תקשורת ממוסדת .אך בשנים האחרונות נעשה שימוש נרחב במרחב הווירטואלי ,בין
היתר לצורך ההסתה לטרור ,ותופעה זו מציבה אתגרים חדשים הנובעים מהמאפיינים הייחודיים של התקשורת
באינטרנט המאפשרת העצמה של המסר והגעתו לקהלים רבים ,בקלות ,במהירות ולעיתים באנונימיות.
המרשתת ויכולות התקשורת שהיא מציעה הפכו בשני העשורים האחרונים למרכיב אינטגרלי ומהותי בחיי היום-יום
של הציבור ורשויות המדינה השונות .לצד האפשרויות המדהימות הגלומות במרחב הדיגיטלי ,אשר משמשות רבים,
צעירים כמבוגרים ,ככלי לגילוי עולמות חדשים ,מפגש עם אנשים ,הבעת דעות ,פעילות עסקית ,תרבותית והתנדבותית,
מנוצלת לעיתים הרשת לרעה כבמה להסתה ,לגזענות ולפגיעה באחר .ראוי לציין כי רק אחוז מזערי מהמידע והעמדות
המפורסמים ברשת הם כאלה שניתן להגדירם כמסיתים לטרור .עם זאת ,אין להתעלם מהעובדה כי הרשת היא כלי
אפקטיבי ביותר להפצת תכנים מסיתים ,וזאת בשל מגוון תכונות הייחודיות לתקשורת האינטרנטית .על כן עולות שאלות
לגבי אפשרות מניעת ההסתה ברשת או צמצומה.
יש לזכור כי לא כל אחד הוא קהל יעד של סרטוני או תכני הסתה .סרטון או תוכן הסתה יעורר אצל מרבית הציבור
זעזוע או כעס .לא כל מי שיראה את הסרטון יוסת לבצע דבר עבירה ,אלימות או טרור .אך בשל התפוצה העצומה של
המידע ,מסר הסתה יכול להגיע ליעד אשר יונע לפעולה.
מסמך זה עוסק בסוגיות אלה ,ובמיוחד הוא מבקש לבחון מספר שאלות:


האם הסרה של תכנים מסיתים אכן תפסיק את ההסתה לטרור ברשת?



האם ניתן באופן יעיל למנוע הסתה לטרור ברשת באמצעות חקיקה?



האם קיימים אמצעים חלופיים לצמצום ההסתה לטרור ברשת?



מהן ההשלכות של הסדרה עצמית בהעדר חקיקה?
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מהן הסכנות הכרוכות בחקיקה המוצעת וכיצד ניתן לצמצם אותן?

מסמך זה נכתב על בסיס סיעור מוחות של מומחים הבאים מרקעים ודיספלינות שונות במתווה של שולחן עגול שהתקיים
ביוזמת איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ביום  19/9/16במשרדי האיגוד (להלן – השולחן העגול) נוכח שתי הצעות
חוק שפורסמו לאחרונה .האחת היא "תזכיר חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט ,התשע"ו( "2016-להלן
– התזכיר הממשלתי) והשניה היא הצ"ח "הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת ,התשע"ו–
( 2016פ ")3110/20/של ח"כ רויטל סוויד ואח' (להלן – הצעת החוק הפרטית).
בדיון השתתפו (לפי סדר א-ב של שם המשפחה):


עו"ד דן אור-חוף ,מומחה למשפט באינטרנט ,אור-חוף טכנולוגיות וקניין רוחני



עו"ד גאל אזריאל ,מחלקת ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים



פרופ' ניבה אלקין-קורן ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה ,אשר הכינה וניהלה את הדיון



פרופ' מיכאל בירנהק ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב



עו"ד אלי בכר ,חוקר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ולשעבר היועץ המשפטי של שב"כ



ד"ר ענת בן דוד ,המחלקה לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת ,האוניברסיטה הפתוחה



עו"ד מי-טל גרייבר שורץ ,סמנכ"לית קשרי קהילה ורגולציה ,איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)



אורנה היילינגר ,מנהלת המרכז לאינטרנט בטוח ,איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)



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



מר איתי ולדמן ,עורך אתר mako



עו"ד ליאור חיימוביץ ,יועץ השר לביטחון פנים לענייני כנסת וממשלה



פרופ' ברק מדינה ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית



עו"ד עמית מררי ,מחלקת ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים



פרופ' קרין נהון ,חברת וועד ,איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר); חוקרת בתחום הפוליטיקה של המידע ,אונ'
וושינגטון



עו"ד דור נחמן ,חבר וועד ,איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר); משרד עו"ד שוק-שקד ,נחמן



עו"ד אורי סבח ,האגודה לזכויות האזרח בישראל



ח"כ רויטל סויד ,יו"ר השדולה למרחב הוירטואלי והרשתות החברתיות בכנסת



עו"ד אבנר פינצ'וק ,האגודה לזכויות האזרח בישראל



הגב' אורית פרלוב ,חוקרת ,מומחית לענייני רשתות חברתיות ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ()inss



תא"ל יוסי קופרווסר ,לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן ומנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים



עו"ד ליאת קילנר ,יועמ"ש יחידת הסייבר ,להב  ,433משטרת ישראל



עו"ד חיים רביה ,מומחה למשפט באינטרנט ,שותף בכיר בפרל כהן צדק לצר ברץ

האמור במסמך זה אינו כולל דעות פרטיות ומזהות של המשתתפים בו ,אך הוא מבוסס על נושאים שעלו ועמדות
שהובעו במהלך הדיון בשולחן העגול.

המאפיינים הייחודיים של הרשת בהקשר של הסתה לטרור
לאינטרנט ,ולשירותי התקשורת שהתפתחו על בסיסה ,מאפיינים ייחודיים .השולחן העגול חידד מספר מאפיינים
ייחודיים של הרשת הרלבנטיים להסתה לטרור ,וביניהם:
 .1הפצה בלתי ניתנת לעצירה במהירות גבוהה .תכנים המועלים לרשת מגיעים במהירות מסחררת למיליוני
נמענים ,שהם עצמם יכולים להפיצם עוד ועוד .על פי מחקרים 98-99% ,מהתוכן העולה לרשת אינו ויראלי .ורק
 1-2%מהתוכן העולה לרשת יהפוך להיות ויראלי .18על פי מומחי רשתות חברתיות ,זמן הטיפול לזיהוי ולהסרת
תכנים באופן אפקטיבי עומד כיום על כ 7-דקות .זמן זה הינו זמן קצר להפליא בהתחשב בכמות התכנים
האדירה המועלית לרשת בכל דקה .על אף זאת ,בזמן רשת פרק זמן של שבע דקות מאפשר לפרסום ,מעשית,
חיי נצח .גם אם לאחר  7דקות הוסר הסרטון או התוכן הב עייתי ,רבים כבר ראו אותו ,העבירו אותו הלאה,
הורידו אותו למחשב או לסלולרי שלהם ואפילו יצרו ממנו  .Remixכך שגם אם הפרסום המקורי הוסר מהרשת,
הסרתו לא באמת אפקטיבית שכן שכפוליו ממשיכים להיות מופצים.
 .2עולם ללא גבולות גיאוגרפיים .הפעילות ברשת היא גלובלית ,וזו הפוגעת והמסיתה אינה בהכרח "מתקיימת"
בישראל .השרתים עליהם נמצאים חומרי ההסתה לרוב לא יהיו באותה מדינה בה מתבצעת ההסתה ובה
נמצאים המסיתים ו/או המוסתים .הכללים והחוקים החלים בכל אחת מהמדינות בהן "עוברת" ההסתה שונים,
ובמרבית המקרים לא ניתן להחיל את הדין הישראלי על האתרים המסיתים .פער דינים זה מאפשר למי שמבקש
לפגוע ,לפעול תחת משטרים משפטיים וטכנולוגיים אשר מונעים אפקטיביות אכיפתית של רשויות חוק
ישראליות ,ועשויים להפוך כל חוק שיגובש לבלתי ישים ולאות מתה.
במקביל ,הפלטפורמות בהן מתפרסמים חלק גדול מהתכנים ברשת הן של חברות גלובליות וניתנות לצפיה
ולגישה מכל העולם .חברות אלה פועלות בהתאם לתנאי השימוש שלהן וחלקן 19מסירות תכנים הסותרים את
תנאי השימוש שלהן בהליך של "הודעה והסרה" .כיוון שעל פניו מדובר בעבירות ביטוי ,יש חשיבות לפרשנות
הניתנת לתכנים הנכתבים .למרות שתוכן שמסית באופן ברור לאלימות יוסר מהפלטפורמה שכן הוא סותר את
תנאי השימוש שלה ,יש לא מעט מקרים בהם מדובר בביטויים שהפרשנות שלהם עשויה להיות שנויה
במחלוקת .לעיתים ,פרשנות זו אינה לוקחת בחשבון פגיעה ברגשות לאומיים או פרשנות מקומית .אמירות
אשר עשויות להתפרש ע"י הציבור בישראל כהסתה ,עשויות להחשב על ידי הפלטפורמות הגלובליות כביטויים
לגיטימיים ולהיפך .ביטוי הוא עניין של גיאוגרפיה ותרבות .כך לדוגמא ,פרסום תמונת ראש הממשלה לבוש
בבגדים נאציים אינה נחשבת כהפרה של כללי השימוש של הפלטפורמות ,כל עוד לא נאמר לצידה מסר ספציפי
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 19מרבית הביקורת והדרישות להסרה מגיעות לגופים הידועים – גוגל ופייסבוק .עם זאת ,אל לנו לשכוח כי לא מעט תוכן מסית נמצא באתרים
פרטיים שפרטי הזיהוי של מי שעומד מאחורי האתר חסויים או באתרי בלוגים היושבים על הפלטפורמה של  WordPressאו שמועברים
ברשת  Whatsappבה כלל לא ניתן להסיר תכנים.

הקורא לאלימות .הפרשנות הישראלית-יהודית הניתנת לתמונה כזו אינה הפרשנות הגלובלית .יש גם לזכור כי
רבים מהביטויים העשויים להיחשב כביטויים מסיתים בישראל ,הם ביטויים לגיטימיים על פי קודי הדת של
הדוברים ,וחלקם אף הינו ציטוט מכתבי דת .על כן ,בקשת הסרה מכניסה את הפלטפורמה להתנגשות מובנית
בין תפיסות תרבותיות ודתיות שונות ,ויכול לפעול גם כבומרנג כנגד ביטויים הלקוחים ממקורות דת יהודיים.
 .3אפקט ה"הצתה" .אירועים קטנים וזניחים ,מקבלים לעיתים העצמה באמצעות הרשת ,כך שהאפקט של פרסום
האירוע גורם לתהודה גדולה של האירוע הזניח .קשה מאוד לחזות את התפתחותם של אירועי "הצתה" ויראליים
כאלה ,ויש בהם ,ככל הנראה ,מרכיב משמעותי של אקראיות .קיימים מקרים בהם האירוע האינטרנטי מתלכד
עם תהליך בעולם האמיתי ,רוכב עליו ומעצים אותו .הדוגמא המפורסמת ביותר של תהליך זה הוא פריצת
ה"אביב הערבי" בשנת  ,2010כתוצאה מפרסום ברשתות חברותיות דבר הצתתו העצמית של הרוכל מוחמד
בועזיזי ,בעקבות סטירה שנתנה לו פקחית עירונית תוניסאית.
 .4אפשרות לאנונימיות (יחסית) .במהלך השנים האחרונות הצטמצמה באופן משמעותי תפיסת האנונימיות
ברשת ,ומשתמשים רבים ,כולל כאלה המבצעים הסתה או פגיעה ברשת ,אינם מסתירים את זהותם ומבצעים
אותה באופן מזוהה ,כגון תוך שימוש בחשבון רשת חברתית אמיתי .אך הרשת עדיין מאפשרת ,למי שמבקש
זאת ויודע כיצד להשיגה ,לפעול באנונימיות ברמה גבוהה .זו עשויה להיות מושגת באמצעות יצירת זהות בדויה,
או באמצעים טכנולוגיים כגון שימוש במנגנוני הסתרה דוגמת  TORאו פלטפורמות טכנולוגיות שהדין הישראלי
אינו חל עליהן במובהק .כאשר מדובר במסית שהשתמש לצורך ההסתה בתשתית תקשורת בעלת זיקה
ישראלית ,ניתן לנסות לאתר את המסית בהתאם לחוק נתוני תקשורת ,אולם במרבית המקרים איתורו קשה
מאוד עד בלתי אפשרי.
חשוב לנו להזכיר ,כי ליכולת שמירה על אנונימיות ברשת חשיבות רבה למימוש חופש הביטוי ,וזו מגנה על
המתבטא מפני נחת זרועו של בעל הסמכות לגביו התבטא ,כגון במקרים של ביקורת פוליטית ,חשיפת הטרדה
מינית וכד'.

האם ניתן באופן אפקטיבי למנוע הסתה ברשת באמצעות חקיקה?
על שולחנן של הכנסת והממשלה עומדים כעת תזכיר ממשלתי שהופץ להערות הציבור ,והצ"ח פרטית המבקשים
(בדרכים שונות לחלוטין) למנוע את המשך ההסתה ברשת .בתמצית ,התזכיר הממשלתי מבקש להסמיך בית משפט
לעניינים מנהליים להוציא צווים כנגד אתרי אינטרנט המורים להם להסיר תוכן המהווה מעשה שהוא עבירה פלילית
(לא רק בשל הסתה לטרור) ולהורות למנועי שירותי איתור מידע באינטרנט להסיר אתרים אלה מרשימת ההפניות
שלהם ,בתנאי שיש בהמשך פרסום התוכן כדי לסכן באופן ממשי את ביטחונו של אדם ,את בטחון הציבור או את בטחון
המדינה .הצעת החוק הפרטית מבקשת לחייב רשת חברתית לנטר באופן מתמיד את השיח המתקיים בה ,ואם זיהתה
דבר הסתה לטרור (כהגדרתה בהצעת החוק) ,או שנודע לה על כך ממקור אחר – להסירו תוך  48שעות .ולא – תיקנס
בסכום גבוה.
הצעות אלה צריכות להיבחן לפי עקרונות של מידתיות ,ובין היתר כמובן לשאול את השאלות המתבקשות מאליהן :האם
ניתן לפתור באמצעות חקיקתן את הבעיה שהם מנסים לפתור ,קרי ההסתה לטרור ברשת? האם ביכולתה של חקיקה

מעין זו למנוע מהסתה להגיע אל מוסתים פוטנציאליים? ומנגד –האם הסיכון הקיים בחקיקה מעין זו (כמפורט להלן)
גובר על האפקטיביות שלה (ככל שזו קיימת)?.
חברות האינטרנט הגלובליות (דוגמת  Facebook, Google, Twitterוכד') פועלות בפלטפורמות שלהן בהתאם לתנאי
שימוש שנקבעו על ידן ,ובמסגרת זו מסירות מהרשת תכנים המפרים אותם .במקביל ,רוב החברות הללו רואות עצמן
מחוייבות לפעול בהתאם לצווי בתי משפט מדינתיים המפרשים חקיקה מקומית-מדינתית ,ומסירות תכנים הסותרים
את החוק המקומי בהתאם לצו שניתן בהליך משפטי סדור.
על פי דוח השקיפות של גוגל ,20במהלך  2015התקבלו  162בקשות של מדינת ישראל להסרת תכנים שהפרו חוקים
מקומיים ובהן בקשות להסרה של  892פריטים בסה"כ 65.5% .מהבקשות נענו על ידם .במקביל ,באותה תקופה
הסירה פייסבוק 431 21פרסומים שהפרו את תנאי השימוש שלה או שהפרו הוראות חקיקה בישראל.
במקביל ,יכולים המדינה וכל אדם פרטי לפנות בדרישה לפלטפורמה להסרה של תוכן בעילה של הפרת תנאי
השימוש , 22או לצרף צו שניתן בהליך משפטי .דיווחים אלה מועברים לשיקול דעת של הפלטפורמה ,ובמקרים
שמתקיימים התנאים הנ"ל המידע מוסר.
עם זאת ,ההסרה של תכנים שהפרו את תנאי השימוש של הפלטפורמה שונה מהותית מהסרה של תכנים בהתאם לצו
של בית משפט במדינה מסויימת .תכנים הסותרים את תנאי השימוש יוסרו מהרשת כולה .עם זאת ,הסרה של תכנים
המפרים חוק של מדינה ספציפית (כל עוד אינם גם סותרים את תנאי השימוש של הפלטפורמה) ,תמנע עיון במידע
אך ורק מגולשים במדינת היעד (בהתאם לסמכות השיפוט של אותה מדינה) ,ולא במופעים של אותו מידע במדינות
אחרות ,23שכן לבית המשפט שהוציא את הצו אין סמכות שיפוט במדינות האחרות .כך לדוגמא ,החוק הגרמני אוסר
הצגת כל סממן נאצי .צו שהוצא להסרת פרסום כזה ,יוסתר ממשתמשי פייסבוק בגרמניה אולם יהיה ניתן לצפיה
באוסטריה או בישראל.
לעניין זה כלל לא ברור אם תכנים הסותרים חוק ישראלי ,יוסתרו ממשתמשים הגולשים ,למשל ,בתחומי איו"ש .שאלה
זו צריכה להיבחן בהתאם לסמכות השיפוט של בתי משפט בישראל על האיזור ממנו מבקשים להסיר את התוכן המפר.
כך ,ביטוי שייחשב על פי הדין הישראלי כהסתה לטרור כנגד ישראלים ,אשר יכתב במדינה שבה ביטוי זה אינו בניגוד
לחוק ,בודאי לא יוסתר מהמשתמשים באותה מדינה (בהנחה ,כמובן ,שהפרסום אינו סותר את תנאי השימוש
בפלטפורמה).
בשל אופי הפעולה של הרשת ,כמתואר לעיל ,נראה כי האפקטיביות של חקיקה נגד הסתה ברשת הינה נמוכה ואין היא גוברת
על הסיכון שבה לערכי יסוד ,כמתואר להלן .הפרסומים יוסתרו אך ורק מהמשתמשים בישראל ולא ממשתמשים במדינות
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ראוhttps://www.google.com/transparencyreport/removals/government/?hl=iw :
ראו#/https://govtrequests.facebook.com/country/Israel/2015-H2 :

 22כדאי לשים לב שלדברי הפלטפורמות  ,השימוש בכלים הקיימים הוא נמוך ורחוק ממיצוי .שיפור המיומנות וההיקף בשימוש בכלים אלה יתן
מע נה משמעותי ביחס לחלק גדול מהתכנים .בוודאי תכנים קיצוניים שמהווים הסתה על פניהם.
 23או בקרב משתמשים במדינת היעד שמרמים את מנגנון ייחוס המיקום של המשתמש ומזדהים כגולשים ממקום אחר.

אחרות בעולם או ממשתמשים באיו"ש ,שזו עיקר האוכלוסיה שהחוק מנסה למנוע הסתה אותה .יותר מכך  -הסתרה זו תתבצע
לאחר פרק זמן ארוך מדי ,לאחר שכבר רבים ראו את הפרסום.

הסכנות הכרוכות בחקיקות המוצעות
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לרשת מתווספות בכל יום כמויות אדירות של מידע חדש .כך לדוגמא ,על פי דיווחי  ,Facebookבכל יום מתפרסמים
בה כ 432-מיליון פרטי מידע אישיים חדשים וכ 300-מיליון תמונות חדשות .ל YouTube-עולות  400שעות של וידאו
בכל דקה! הצעת החוק הפרטית מבקשת לחייב את הפלטפורמות לנטר באופן רציף את זרם המידע ,ולזהות בתוכו
תוכן שהוא הסתה לטרור.
אין יכולת טכנולוגית לאתר פרסומים שיש בהם חשש לעבירת ביטוי בים כזה של תכנים ובוודאי – שלא ניתן בניטור אוטומטי של
תכנים כאלה לנתח את ההקשר שלהם כדי להכריע אם מדובר בטקסט מסית או לא .הפעלת מנגנוני ניטור אוטומטי תהיה כרוכה
בטעויות משני סוגים:
 .1ביטויים לגיטימיים שייחסמו באופן אוטומטי על ידי המערכת ,בשל אי דיוק מובנה במערכות הניטור הנ"ל.
 .2אי יכולת של מערכות אוטומטיות לאתר באופן מדויק ביטויים פוגעניים ,אשר יגרמו ל"בריחת" פרסומים ממנגנון הניטור
(וכמובן ,אותם משתמשים בפלטפורמה שירצו לעבור את המסננת ,ילמדו לעשות כן ו"לעבוד" על הפלטפורמה).

במקביל ,אין זה ראוי שההחלטה אודות הסרת פרסומים שנויים במחלוקת תהיה בידי גוף מסחרי .שאלות אלה הן
שאלות ערכיות שראוי שבית משפט יקבע בגינם ולא עובד בחברה מסחרית.
הדרישה בהצעת החוק הפרטית לניטור רציף של הרשת ,תוך מתן קנס על אי ניטור ,מהווה תמריץ אפקטיבי ביותר
להשתקת ביטוי .מדובר במתן לגיטימציה (ואף קביעת חובה!) לגוף מסחרי ,לבצע פעילות ניטור רציפה של כלל המידע
שמועלה על ידי הציבור ושל התקשורת בין משתמשי הרשת חברתית ,למטרות של בקרת ביטוי ,מבלי שהמשתמש
התיר זאת.
הרשתות החברתיות ואתרי החיפוש מופעלים בידי גופים עסקיים-מסחריים אשר להם נטיה טבעית למזער את הסיכון
העסקי .מתן סמכות ההחלטה בידי גופים עסקיים-מסחריים אילו ביטויים לצנזר כדי לא להקנס יגרום לפגיעה אנושה
בביטוי ברשת ,שכן הגופים יצנזרו מידע עודף.
התזכיר הממשלתי ,בניגוד להצ"ח הפרטית ,מחייב אמנם ביקורת שיפוטית בטרם הסרת התכנים ,אולם בשם ההגנה
על בטחון המדינה ,שלום הציבור או עניין ציבורי חשוב אחר ,מבקש התזכיר לקבוע הליכי שיפוט חריגים כגון :הצגת
מידע או דיון במעמד צד אחד בלבד ,הצגת ראיות לא קבילות ועוד .במקביל ,משתמש התזכיר במונחים עמומים הניתנים
לפרשנות רחבה (בטחון הציבור ,בטחון המדינה) .הדבר עשוי לפגוע קשות בחופש הביטוי.
יודגש ,בהליכים פליליים בבתי המשפט ניתן לקבל כבר כיום ,ללא צורך בהסמכה חוקית נוספת ,צו להסרת תכנים
מהרשת כאשר הפעולה המובעת בהם יש בה כדי לעודד ביצוע עבירה .צו זה ינתן לאחר בחינה יסודית של דיות

 24אין באמור להלן כדי לפרט את כל הערות איגוד האינטרנט לתזכיר ולהצ"ח הפרטית .אלה פורטו בתגובתנו לתזכיר הממשלתי .ראו:
http://www.isoc.org.il/files/docs/ISOC-IL_Position_paperMemorandum_Act_removing_content_which_constitutes_an_offense.pdf

הראיות ,מידתיות הפגיעה בחופש הביטוי שתגרם כתוצאה מהסרת התוכן הפוגע ווידוא כי הפגיעה הינה לתכלית
ראויה .כאמור לעיל ,צו כזה שינתן יוביל להסתרת אותו תוכן אך ורק מהמשתמשים המצויים בתחום השיפוט של בית
המשפט.
התזכיר מבקש לקבוע הסדר חריג לדיון בהסרת תכנים ,אולם הסדר מיוחד זה ,בשל האפשרות לחריגה מדיני הראיות
וסד"פ ,מעצים את החשש לפגיעה בחופש הביטוי וראוי שייעשה רק במקרים חריגים ובמלוא הזהירות.
יתר על כן  -התזכיר הממשלתי מבקש לטפל בהסרת דבר העבירה מהרשת ,אך חסרה בו קביעת חובה בסיסית ועדיפה
לפעול כנגד העבריין עצמו אשר פרסם את דבר העבירה .הוא יוצר מסלול עוקף להליך הפלילי היסודי ,של אכיפת חוק
נגד העבריין האמיתי ,ומוריד את המוטיבציה של גופי האכיפה לפעול כנגדם .הוסר הפרסום ,נפתרה הבעיה וניתן לעבור
לצו הבא .יש לוודא כי ככל שיחוקק חוק המנסה לטפל בהסתה ברשת ,תהיה אחת הדרישות בחוק כי המשטרה תחוייב
לעשות מאמץ לאיתור העבריין שביצע את הפרסום ,שכן העבירה לא תפסק והעבריין יפרסם במקום אחר.
אין ספק כי על הרשתות החברתיות לסייע במיגור ההסתה ברשת ,ולהענות לבקשות של גורמי האכיפה השונים באופן
מהיר ואפקטיבי מקום בו מתקיים ביטוי המניע לפעולת טרור .אולם ,הסרת תכנים לא יכולה להיעשות ללא בחינה
קפדנית של ערכאה שיפוטית כלשהי ,אשר תבחן האם האמירה המדוברת הינה ביטוי לגיטימי ,שנוי במחלוקת ככל
שיהיה ,או הסתה שהתוצאה הברורה והמיידית שלו היא מעשה טרור .רק לאחר קביעה של אותה ערכאה כי מדובר
בתוכן מסית ,יש לחייב את הרשת החברתית להסיר את התוכן.
ובמקביל ,כפי שנאמר לעיל ,כיוון שהמסיתים והמוסתים אינם בהכרח יושבים תחת טריטוריה ישראלית ,דרישה לחסימה
של תכנים שתיעשה על ידי בית משפט ישראלי או על ידי חקיקה ישראלית ,תוביל בהכרח לחסימה של התוכן אך ורק
בגבולות ישראל ולא מחוצה לה.

הסדרה עצמית בהעדר חקיקה
תנאי השימוש הקיימים כיום ברשתות החברתיות מבהירים את הנושאים לגביהם יוסרו תכנים מהרשת החברתית.
בהתאם לתנאים אלה ,יוסרו תכנים הקוראים לאלימות ,העוסקים בגזענות ,בריונות ועוד .תנאי שימוש אלה מהווים
הסדרה עצמית של הרשת החברתית .באופן מסורתי ,תומך איגוד האינטרנט הישראלי בהסדרה עצמית ללא חקיקה.
על פי הפרסומים בתקשורת ,פועלים גורמים בממשלה לשינוי כללי ההסדרה העצמית של הפלטפורמות (גופי הביניים).
הסדרה זו ,ככל שתעשה ,מחייבת שקיפות מירבית של גורם הביניים (הפלטפורמה) ושל המדינה כלפי הציבור .בהעדר
שקיפות ,עשויים גורמי הביניים והמדינה להגיע להסכמות שיפגעו בחופש הביטוי על מזבח אינטרסים כלכליים של גורם
הביניים ושל המדינה .בהעדר שקיפות ,חופש הביטוי וערכי יסוד נוספים עשויים להפגע ,בהליך של הסכמות בין הגופים,
יותר מחקיקה שמאזנת באופן גלוי בין חופש הביטוי וחופש הרשת לבין סכנה לחיי אדם.
במהלך השולחן העגול שהתקיים באיגוד הועלתה טענה כי פלטפורמה כגון רשת חברתית אינה נייטרלית ,כיוון שיש לה אינטרס
בעידוד המשתמשים להעלאת עמדות שנויות במחלוקת ומעוררות מהומה ,תהליך אשר מגדיל את תנועת הגולשים באתר .עמדה
זו שימשה להצדקת הטלת חובה על הפלטפורמה לבצע תהליך של ניטור עצמי .טענה זו לא נבחנה עובדתית על ידי כותבי מסמך
ולא הוצג לה ביסוס בדיון ,אך ככל שהיא אכן קיימת הכלי לטפל בה אינו בקביעת חובת ניטור אלא במענה על השאלה האם
פרקטיקה כזו מהווה סיוע לטרור ,ועל כן מפירה את הקוד הפלילי בישראל.

לאור כל זאת ,עמדתנו היא כי חקיקת חוק ישראלי לטיפול בהסתה לטרור ברשת (כנגד ישראלים) אינו אפקטיבי,
מהווה איום לפגיעה בחופש הביטוי ואינו מהווה פיתרון ראוי ורצוי .אם יש צורך בהסרת תכנים ,יש לעשות את זה
על דרך הצמ צום ,דהיינו רק במקרים מובהקים של הסתה לטרור ,כדי למנוע עד כמה שניתן הסרה של תכנים
לגיטימיים ופגיעה בחופש הביטוי.

אמצעים חלופיים לצמצום ההסתה ברשת
לא ניתן למצוא פיתרון שיהא אפקטיבי ב 100%-מהמקרים של ההסתה לטרור ברשת .עם זאת ,לדעת כותבי מסמך זה ,ניתן
לעשות מספר דברים שיסייעו בצימצום התופעה ללא חקיקה שעשויה לפגוע בזכויות אדם:
 .1דיווח מהיר ואפקטיבי אודות תוכן מסית – אלמנט קריטי למניעתה ,או לכל הפחות לצימצום ההסתה לטרור הוא פרק
הזמן החולף עד להסרת התוכן המסית מהרשת .ניטור הרשת צריך להעשות (ולמיטב הבנת כותבי המסמך גם מבוצע)
ע"י גורמי ביטחון ישראליים האחראים על סיכול טרור .יש לפעול ליצירת ושכלול ערוץ תקשורת אפקטיבי ומהיר שבו ייפנו
גורמי ביטחון ישראליים לפלטפורמה לטיפול והסרת תוכן אשר באופן ברור וחד משמעי מסית באופן ברור ומיידי לטרור.
עם זאת ,חשוב שניטור הרשת על-ידי גורמי ביטחון ,יי עשה לפי החוק ,תוך איזון מול זכויות יסוד כגון חופש הביטוי
ופרטיות ,ועל פי נהלים והנחיות מסודרים .יש להמנע משמירת מידע שלא לצורך על אודות משתמשי הרשת ,או תיוג
אוכלוסיות שלמות בלי חשד ממשי .יש לשקף לציבור באופן סדור את דבר קימו ואופן פעולתו של ערוץ תקשורת מיוחד
בין גורמי הביטחון לפלטפורמות פרטיות ,כמובן תוך שמירה על אינטרסים בטחוניים של אפקטיביות מניעתית .בכל מקרה,
יש לקיים מערך ביקורת חיצוני ובלתי תלוי לממשק זה ,על מנת להגן על זכויות יסוד.

 .2אופייה המהיר והגלובלי של הרשת ,ההבנה המיוחדת של התחום הטכנולוגי והחובה לשמור על אינטרנט חופשי ופתוח,
מחייבים לדעתנו הקמה של הרכב בית דין מהיר ומתמחה בכל בית משפט ,בדומה לבית דין לעניינים כלכליים .הרכב כזה
יאפשר איזון ראוי בין חופש הביטוי ,הגנת הפרטיות ,הזכות למידע וכד' ומזעור אפשרות הפגיעה באחר במסגרת זמנים
התואמת את זמן הרשת .הרכב בית משפט כזה צריך להיות מאוייש ע"י שופטים בעלי הבנה ועניין בסוגיות של משפט
וטכנולוגיה ולהיות מסוגל לפעול מהר מספיק כדי להתמודד עם תופעות מהירות כגון אפקט ההצתה .נבהיר כי לא כל תיק
בית משפט שמוזכרת בו המילה "אינטרנט" צריך לעבור לטיפול של הרכב זה .כן צריכות להידון בו סוגיות של הסתה
לטרור ברשת ,המחייבות דיון מהיר והבנה טכנולוגית ,תוך האיזון והמידתיות מול השמירה על חופש הרשת ועל חופש
הביטוי .עם זאת ,בניגוד להצעה המופיעה בתזכיר ,בית משפט כזה עדיין צריך לשמור על כללי הראיות ועל סדרי דין
תקינים.
 .3מקרים ברורים של הסתה לטרור ולאלימות יוסרו גם כיום מהרשת שכן הם מנוגדים לתנאי השימוש של הפלטפורמה .עם
זאת ,מומלץ לפתוח במו"מ עם הפלטפורמות הגלובליות להרחבת תחולתם של תנאי השימוש שלהן על תכנים נוספים
שעשויים להכלל לדעת הציבור בישראל בגדר הסתה לטרור ולאלימות ואשר כיום לא נכנסים בגדר מקרים המפרים את
תנאי השימוש .היה ויסוכמו תנאים כאלה ,יש לשים לב כי הם מפורסמים תוך שקיפות מכסימלית גם של התנאים וגם של
המקרים שהוסרו בגינם.

 . 19נספח ח '  -איגוד האינטרנט הישראלי ברשת ובתקשורת
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ,הנו גוף מיוחד בזירת האינטרנט והתקשורת המקומית ,בהיותו גוף הפועל באופן לא
מסחרי ,ללא שיקולים פוליטיים וללא מטרות רווח.

להלן רשימה חלקית של פרסומים אודות האיגוד במהלך : 2016
פברואר  : 2016הגברת התחרות בשוק רישום שמות המתחם בישראל


(אנשים ומחשבים) http://bit.ly/PC-ADDITIONAL-REGISTRAR



(http://bit.ly/new1-additional-registrar )NEWS1



(נענעhttp://bit.ly/nana10-additional-registrar )10

פברואר  : 2016פעילות הסברה של האיגוד  -שבוע האינטרנט הבטוח 2016


(http://bit.ly/YNET-MODELING-CAMPAIGN )YNET



(http://bit.ly/ynet-safe-panel )YNET



(אנשים ומחשבים) http://bit.ly/PC-ISOC-IL-SAFELINE



(ערוץ שבע ) http://bit.ly/arutz7-safer-internet



(מעריב) http://bit.ly/MAARIV-ISOC-IL-SAFELINE



(-LOCALפתח תקווה) http://bit.ly/LOCAL-KIDS-PARLIEMENT

פברואר  : 2016דיון בכנסת :האיגו ד מתנגד לחקיקה כפתרון לסינון תכנים


(http://bit.ly/maariv-no-for-censorship )NRG

מרץ  : 2016כנס של איגוד האינטרנט להגברת מודעות ליזמות עסקית במסחר אלקטרוני  -לרגל
יום האישה הבינלאומי


(דהמרקר) http://bit.ly/THE-MARKER-CONF



(דהמרקר) http://bit.ly/THE-MARKER-ECOMMERCE

מאי  : 2016סקר איגוד האינטרנט  : 2016מיהו הגולש הישראלי – נתוני שימוש ופערים


(וואלה) http://bit.ly/walla-isoc-il-2016survey



(גלובס) http://bit.ly/globes-isoc-il-2016survey



(דהמרקר) http://bit.ly/themarker-isoc-il-2016survey



(אנשים ומחשבים) http://bit.ly/pc-isoc-il-2016survey



(ערוץ http://bit.ly/arutz7-isoc-il-2016survey )7



(http://bit.ly/nrg-isoc-il-2016survey )NRG

 הצצה לפרויקט " פיקיויקי" של-  מאגר התמונות החופשיות השיתופי של ישראל: 2016 מאי
האיגוד
http://bit.ly/walla-pikiwiki )(וואלה



 הקמת מרכז הסייבר האזרחי בהובלת האיגוד: יזמה חדשה: 2016 יוני
http://bit.ly/themarker-isoc-civil-cyber )(דהמרקר



http://bit.ly/pc-isoc-il-civil-cyber )(אנשים ומחשבים



http://bit.ly/itportal-isoc-il-civil-cyber )IT PORTAL(



http://bit.ly/nrg-isoc-il-civil-cyber )NRG(



http://bit.ly/israel-defenceisoc-il-civil-cyber )ISREAL DEFENCE(



. IL  האיגוד מוסיף שכבת הגנה למתחם- DNSSEC : 2016 יולי
http://bit.ly/WALLA-DNSSEC )(וואלה



http://bit.ly/ARUTZ7DNSSEC )7 (ערוץ



http://bit.ly/ITPORTAL-DNSSEC )IT PORTAL(



http://bit.ly/NRGDNSSEC )NRG(



http://bit.ly/PCDNSSEC )(אנשים ומחשבים



http://bit.ly/ISRAELDEFENCE-DNSSEC )ISRAEL DEFENCE(



http://bit.ly/CENTR-DNSSEC CENTR האתר הבינלאומי של



 מה החברות הגדולות לא רוצות שנדע? השתתפות בדיוני הכנסת בנושא פייסבוק: 2016 יולי
וגוגל
http://bit.ly/nrg-isoc-il-knesset )NRG(



http://bit.ly/ynet-isoc-il-knesset )YNET(



 נוער ושיימינג ברשת-  פעילות האיגוד להגברת מודעות לשיח מכבד: 2016 יולי
http://bit.ly/frogy-youth-on-the-net )(פורטל הנוער פרוגי



 האיגוד דורש שמירה על פרטיות המידע באפליקצייה משטרתית: תגובה: 2016 אוגוסט
http://bit.ly/calacalist-privacy-police-app )(כלכליסט



 בהובלת האיגוד-  תהליך מאוזן (של כלל בעלי העניין) להנגשת אתרי אינטרנט: 2016 ספטמבר
http://bit.ly/themarker-accessibilty-process )(דהמרקר



http://bit.ly/ynet-accessibilty )YNET(



 אפס סובלנות: חברי הכנסת חוברים לקריאת איגוד האינטרנט הישראלי: 2016 ספטמבר
לבריונות ברשת

http://bit.ly/frogy-net-ethic-isoc-il )FROGY (פורטל הנוער



http://bit.ly/thepulse-ethic-isoc-il )THEPULSE (



http://bit.ly/ashdod-net-ethic-isoc-il )נט-(אשדוד



http://bit.ly/hasharon-ethic-isoc-il )(רשת מקומוני השרון



DYN  איגוד האינטרנט מתייחס לתקיפת שרתי: 2016 אוקטובר
http://bit.ly/nana10-dyn-attach-response )10(נענע



 האיגוד מתנגד להצעות החוק מצנזרות וחסימת יתר של תכנים: 2016 אוקט ובר
http://bit.ly/themarker-no-censorship )(דהמרקר



http://bit.ly/haaretz-no-censorship )(הארץ



http://bit.ly/geektime-no-censorship )(גיקטיים



http://bit.ly/walla-no-censorship )(וואלה



http://bit.ly/pc-no-censorship )(אנשים ומחשבים



http://bit.ly/mako-no-censorship )(מאקו



http://bit.ly/hwzone-no-censorship )HWZONE(



http://bit.ly/iba-no-censorship )'(רשת ב



http://bit.ly/ynet-no-censorship )YNET(



 מבוססת מחקר מקיף ודיון ציבורי-  האיגוד יוזם הצעת חוק פרטיות ילדים ברשת: 2016 נובמבר
http://bit.ly/the-marker-children-privacy )(דהמרקר



http://bit.ly/mako-children-privacy )(מאקו



 קנייה בטוחה ברשת-  מדריך לגולשים: 2016 נובמבר
http://bit.ly/globes-shopping-online-tips )(גלובס



" האיגוד יוצא בביקורת לפגיעה בחופש הביטוי ב"חוק הפייסבוק: 2016 דצמבר
http://bit.ly/calacalist-no-censorship )(כלכליסט



http://bit.ly/themarker-content-restricting )(דהמרקר



http://bit.ly/mako-conetnt-restricting )(מאקו



http://bit.ly/pc-content-restricting )(אנשים ומחשבים



http://bit.ly/globes-content-restricting )(גלובס



http://bit.ly/haaretz-content-restricting )(הארץ



דצמבר  : 2016האיגוד שותף לכנס למנהלי מערכות מידע ואבטחה :מוכנות ארגונים לתקיפות
סייבר


(גלובס – מהדורה מודפסת)

