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 IIX. 56 "לאיגוד" לסעיף "הגדלת קיבולת 20ש"ח מסעיף "כנס  250,000ב. העברת סכום של 
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 112 התנדב להיות מורשה חתימה ולכן מן הראוי שישמש כנציג לוועדת הכספים.
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 117 ההצעה התקבלה.

 118 (חוק הפייסבוקהצעות חקיקה בנוגע לאינטרנט )על דיון 

ואנו אמורים להגיב עליהם. איגוד נושאי הליבה של הל הצעות חוק שקשורות לתחומים הקשורים באופן ישיר 4-3בין  יש :נהון קרין 119 

 120 הרלוונטיים. ברית של החברה האזרחית שקשורה לכל הנושאים היינו שותפים בהקמתשנה שעברה ב

 121 אינהשהיא ( 2017-חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז)עברה הצעת חקיקה  2017ביולי 

׳חוק לדון בעמדת האיגוד לגבי הצעת  נדרשים כעת אנו , אם כי היתה גרועה יותר במקור ושונתה בעקבות לחץ של האיגוד.טובה 122 

 123 שמתקרבת לקריאה השניה והשלישית.הפייסבוק׳ 

והמטרה שלה היא לנסות לאפשר למדינה להתמודד עם פרסום תכנים  "חוק הפייסבוקידועה כ"הצעת החוק  :גרייבר שוורץ טל-מי 124 

ותר רחבה על הצעת חוק שמיועדת לטפל בטרור אבל בפועל היא יגלעד ארדן דיבר בעלי משמעות עבריינית באינטרנט. השר  125 

צו ולבקש ליים לעניינים מנהלבימ"ש  חוק מבקשת להסמיך גורמים מסוימים שיוכלו לפנותההצעת  ומטפלת בכל עבירה שהיא. 126 

 127 אדם, ציבור או מדינה.  לשיכול לפגוע בביטחונו שכזה אם הוא גם פלילית  העבירהמהווה הסרת תוכן ל

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls2_388413.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls2_388413.pdf


לטפל כדי דון במעמד צד אחד, יכולות להיות ראיות חלקיות והמטרה היא לאפשר למדינה לייצר הליך מהיר ייכולה להבקשה  128 

 129 בעבירות האלה. 

הסרת מדובר בלא  ה,השניד ומטפלת בכל העבירות האפשריות. היא רחבה מאוהאחת,  הזו הן:רואים בהצעת החוק  שאנוהבעיות  130 

רך שאם משהו סותר את תנאי השימוש שלהן הן מסירות את התוכן לגמרי החברתיות פועלות בדהתוכן מהפלטפורמה. הרשתות  131 

אלא רק חוסמות את הגישה לאותו  ,לגמרי הן לא מסירות את התוכןאם יש צו שיפוטי של מדינה מסוימת, עם או בלי צו. אבל  132 

ות צווים ישראלים למשל אתרי מכבד השלישית היא שהחוק מדבר על הוצאת צו ישראלי. חלק מהפלטפורמות אינןהבעיה תוכן.  133 

 134 פרס. וורד

"ש שמבקשים הגופים הגדולים מכבדים צווים ישראליים. בימושאר גוגל מכבדים צווים של בימ"ש ישראלים.  ,למשל :הכהן יורם 135 

ש זה כדי שתוציא צו כלפי גוף פרטי. ההצעה היא בעייתית כי היא "נה לבימוש לעניינים מנהלים. המדינה פ"בימלהסמיך אלה  136 

 137  כל דבר, נתון לפרשנות המדינה.נותנת למדינה כוח לעשות חסימה לכל דבר שנחשב עבירה פלילית זה יכול להיות 

בל אם לא, אז יוכלו להמשיך אפסית כי אם זה סותר את תנאי השימוש זה ירד לחלוטין אפרקטיקה מדובר ב :גרייבר שוורץ טל-מי 138 

 139 לראות את התוכן.

מדינות כדי  5בן מחקר השוואתי  יזמנועדה. ונו מתמודדים עם הצעת החוק הזו כבר תקופה לא קצרה. משתתפים בדיונים בוא 140 

ממה שדיברתי עם חברת לקסידל  אבלטרם קיבלתי את הדו"ח . לראות איך במדינות אחרות מתמודדים עם עבריינות רשת 141 

ת בעבירות מאוד ספציפיות, כמו למשל עבירות מתמקד היא ,ינות אין התמודדות בכלל ואם ישמרבית המדשמבצעת את המחקר ב 142 

. ההערכה היא עבירות טרור וכו'. למעשה הצעת החוק הזו מקודמת ע"י גלעד ארדן ואיילת שקד שמאוד רוצים להעבירההימורים,  143 

שבשלב מסוים הם העבירו חוק שחוסם גישה לאתרים שמבצעים עבירות שהוא היה רחב מאוד בהתחלה ואז צמצמו למס' מצומצם  144 

 145 של עבירות. 

 146 , וכאן נשאלת השאלה אם עלינו לדבוק בעמדתנו המסורתית שמתנגדת ליוזמת החקיקה, או להציע עמדה מרוככת יותר. 

 147 בקו אותו מוביל האיגוד בשנים האחרונות ולהתנגד ליוזמת החקיקה. לאחר דיון, הוחלט להמשיך

 148 הנגשת פנקס החברים עם המייל האישי לחברי העמותה

, זה חבר האיגוד תקשורת עם חבר אחר, המעוניין בכך, דרך הפורום כלל אפשרל מנת על חברים פורוםאת  הקמנו :נהון קרין 149 

 150 . עמותה חבר לכל לפנותיוכל  חבר יתן מענה לכך שכל

 151 . בפורום משתתפים אינם בשלב התחלתי זה רובם כי חבר לכל להגיע יכול לא שהוא אומר ,דויטש יהודה, העמותה חבר

 152 . ל"בדוא שנעשתה בהתכתבות דויטש ליהודה יורם של תשובתו את מגבה קפלן טל ד"עו, המשפטי היועץ

דויטש ביקש כי הועד יוציא . (טלפון ומספרי ל"דוא) עימם ההתקשרות פרטי תא לרבות, החברים פנקס את מבקש דויטש יהודה 153 

 154 ,(2017) שעברה שנהב בפברואר ,הוחלט ?העמותה חברי של ל"הדוא פרטי את מספקים אנו האםהחלטה מסודרת לשאלה 

 155 בעת ניתן בהנחה כי עמדתנו נשארה זהה, פתרון אחד שאני רואה הוא כי .העמותה חברי של פרטיותם את מפרים לא שאנו

 156 נותנים לא אנו כי לציין ניתן מחדל וכברירת ל"הדוא פרטי את לחשוף מעוניין חבר אותו האם: והיא שאלה להוסיף חבר של רישום

 157 .הסכים החבר כן אם אלא, החבר פרטיות על שמירה מתוקף הללו הפרטים את

מספר זהותו, שמו, מענו ומועד קובע כי עמותה צריכה לנהל פנקס חברים ולרשום את  העמותותלחוק  18סעיף  :שיפמן לביא 158 

 159 החבר. תחילת חברותו ומועד סיום חברותו של 

רלוונטים ני רגולטורים תי הוראות חוק שחלות על המקרה )חוק העמותות וחוק הגנת הפרטיות(, וכתוצאה מכך שיש ש :הכהן יורם 160 

ימי לדרוש ולקבל לגיטבנסיבות מסוימות חלטות של רשם העמותות שאומרות שה ישנןי מידע. רשם העמותות ורשם מאגרלנושא:  161 

 162 תה היא לפנות לחברים אחרים. והאפשרות של חברי העמ , מתןבין היתר ,המטרה של זכות העיון היאשמכיוון  ,לאת רשימת הדוא"

 163 לתקנון האיגוד אנו מחויבים לשמור על פרטיותם של חברי העמותה.  6לפי סעיף  :שיפמן לביא

היא  לכך. הסיבה כנדרש בחוק י חוק הגנת הפרטיותפכמאגר מידע לאנו רשמנו את מאגר החברים לפני כשנתיים  :הכהן יורם 164 

אם היום מישהו שזאת אומרת . ותה, שכן יש מכנה משותף משמעותי בין חברי העמשמאגר חברי העמותה זה מאגר מידע מאופיין 165 

לתקנון העמותה קובע  6. סעיף כמאגר לדיוור ישירערך  לכךאת המאגר של חברי עמותת איגוד האינטרנט יש  למכירה היה מציע 166 

 167 למטרות של בחירות וכו'.  לצורך העניין,אלא למטרות העמותה.  במפורש שלא מעבירים את מאגר המידע הזה,

פורום החברים שהוקם הוא נכונה באיזון בין חוק העמותות לבין חוק הגנת הפרטיות.  עמדתנולא בכדי הקמנו את פורום החברים.  168 

את כתובות הדוא"ל. אם היינו שואלים את חברי ובמקביל לא חושף בדיוק הפלטפורמה המאפשרת אינטראקציה בין חברים  169 



בבחירות שהיו עכשיו קיבלנו פניות מאנשים לראיה, , הרוב היה אומר שלא. וא"לכתובות הדהעמותה אם היו מוכנים להעביר את  170 

 171 שלא רוצים לקבל פניות במיילים ולהסיר אותם מהתפוצה. 

שמירת הפרטיות של חברי העמותה עקרון עומדים מאחורי  אנוהאחרון, והיא שפברואר יש לאשרר את ההחלטה שלנו מ נהון: קרין 172 

חבר העמותה יישאל אם מעוניין לחשוף את כתובת , מנגנון כאשר נרשמים או מעדכנים פרטי חברות ניתן לעשותובאיגוד. יתכן  173 

 174  הדוא"ל, כלומר לקבל הסכמתו.

עכשיו  ,מנומקת לחלוטין. בניסוח של ההחלטה הזוצריכה להיות  לרשם העמותות,גם דויטש, ובזאת  התשובה ליהודה :הכהן יורם 175 

ק הגנת הפרטיות והחלופה שניתנת חה את הבקשה מאחר ומדובר במאגר מידע שרשום לפי חודו הוועד, ייכתב כי הוועדבהחלטת  176 

י האיגוד היא חלופה שפוגעת פחות בפרטיות ומאפשרת תכלית של יצירת קשר בין חברי העמותה באופן שלא חושף את ע" 177 

 178 הגנת הפרטיות יכותב עליה.ככל שנדרש לתשובה מרשם העמותות, גם ראש הרשות להפרטים ומצד שני מאפשר קשר ישיר. 

 179 ?ברשומות אצלנו ל"דוא כתובות של בנתון לצפות עמותה לחבר לאפשר ניתן האם :סלע קובי

 180 הוא אם כגון, זה למידע נדרש חבר אם. הזהות תעודות' מס את להוריד הוראה ניתנת, בוחרים פנקס מפיצים כשאנו :הכהן יורם

 181 .התביעה את ולהגיש הזהות תעודת' מס את לקבל, במשרדים לעיין ניתן אז אחר עמותה חבר נגד תביעה להגיש רוצה

מאז שנקבע חוק זה התקדמנו וכעת זכות העיון לפי חוק העמותות היא רק במשרדי העמותה, העיון הוא פיזי בלבד.  :שיפמן אילב 182 

פרטיות של פגיעה לא מידתית במסוימים שפוגעים מורידים פרטים  בצורה אלקטרונית, אך אנופרטים שמאפשר מתן יש פס"ד  183 

 184 עמותה.החברי 

 185 עמדת הועד במענה לבקשת החבר יהודה דויטש:

הועד דוחה את הבקשה של החבר יהודה דויטש להעביר באופן אלקטרוני את המידע הנוסף של פרטי התקשרות של  .1 186 

 187 לכלל חברי העמותה.לחוק העמותות,  18, מעבר לאלו המפורטים בסעיף חברי העמותה

ס כי פורום החברים, במסגרתו יכול כל חבר עמותה לפנות לכל חבר עמותה אחר שאישר את ההזמנה להצטרף הועד גור .2 188 

לפורום, הוא דרך תקשורת נכונה ועדיפה בין חברי העמותה, המאזנת באופן מיטבי בין הצורך של חברי העמותה  189 

 190 להתקשר האחד עם השני ופרטיותם במידע.

 191 י העמותה, באמצעות הדואר האלקטרוני, והציע להם להצטרף לפורום החברים.האיגוד פנה באופן אקטיבי לכל חבר .3

 192 6עמדת הועד היא כי העברה של מידע אישי מהסוג שהתבקש על ידי החבר יהודה דויטש סותרת את הוראת סעיף  .4

 193 .נוכח החלופה הפוגעת פחות בפרטיות של שימוש בפורום לתקנון העמותה ואת הוראות חוק הגנת הפרטיות

הועד מאשר את ההסדר לפיו הפצה של פנקס חברי העמותה לחברי העמותה באופן אלקטרוני ייעשה תוך הסרת פרטי  .5 194 

מספר תעודת זהות, ויכלול רק את המידע של שם החבר, מענו, מועד תחילת החברות ומועד סוף החברות. עיון בפנקס  195 

 196 מותה בלבד.לצורך איתור מספר תעודת הזהות של חבר העמותה ייעשה במשרדי הע

 197 המנהל הוועד לישיבת היום סדר – א' נספח

 198  .היכרות עם חברי הועד החדשים .א

 199 .2018בחירת נשיא/ה לשנת  .ב

 200 .אישור דוא"ל .ג

 201 . 2018תיקון סעיף רו״ח בתקציב  .ד

 202 .בחירת מורשי חתימה .ה

 203 עדת תשתיות.ובחירת נציג ועד לו  .ו

 204  .(חוק הפייסבוקהצעות חקיקה בנוגע לאינטרנט )דיון על  .ז

 205   .פנקס החברים עם המייל האישי של חברי העמותה הנגשת .ח

 206 לביצוע פעולות – ב' נספח

 מועד אחריות פעולה לביצוע נושא

 הישיבה הבאה. נועה/מור זימון קובי סלע כמשקיף ועדת תשתיות

הגדלת הסעיף התקציבי של  עדכון תקציב

ש"ח  40,000-גוף מבקר מ

 ש"ח 60,000-ל

 מיידי גלי
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