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 26 חינוכיות שונות.

פרטיות ילדים; עולם הרשת מציב אתגרים שיש להתייחס אליהם, ולכן נדרשנו בעניין  סוגיותמספר סוקר המסמך  עו"ד סני כלב: 27 

 28 להבין אם הדין מספק מענה לשאלות וחקר הדין בעולם. 



בעולם; לנושא זה הדין הישראלי כמעט ולא מתייחס לנושא פרטיות ברשת, מנגד, כן מתייחסים במהלך המחקר, אנו שמים לב ש 29 

סדרה אשהדין הישראלי יצטרך לתת מענה. הסקירה שניתנה היא רחבה;  ן, ניתן לראותלכ האירופי, קנדה ובארה"ב. באיחוד 30 

 31 ומדיניות וחינוך. , אסדרה עצמית, אמצעים טכנולוגים ועוד. המסמך מעיד על הצורך הקיים שמוצגים בהמלצות; חקיקה

ידע על קטינים, אישור וחזרה בשימוש, הגבלות על שימוש במ –הוכן נוסח הצעת חוק בנושא זה; הייתה התייחסות לנושאים שונים  32 

ולכן אנו נותנים הגנת יתר  באופן כלליתפגיעה בפרטיות מסוגיות אבטחת מידע ועוד. פגיעה בפרטיות ילדים היא יותר חמורה  33 

 34 לקטינים; הן בדרישות לאבטחת יתר וגם למתן פיצויים. 

איכות שלו. מסמך זה צריך להיות בסיס לתהליך חקיקה ראשית חשוב לציין את החשיבות של המסמך ואת ההיקף והאלון הסגל:  35 

הדיגיטלית  תרבותהתפתחות החסרה סקירה של  לדעתי,.  המוצג במסמך לגבי המידעבתחום. עם זה, יש לי מספר הערות  36 

ו וההבדל שנוצר בין תרבות הילידים ]אלו שנולדו לטכנולוגיה הדיגיטלית והיא מהווה עבורם את המציאות [ והמהגרים, אל 37 

לילידי דור הדיגיטל בניגוד ; של פרטיות מחקרים מראים שיש הבדל תרבותי ברצון ובצורךשמקבלים אותה כאלטרנטיבה לעבר.  38 

מצב של החלה להיות מוגדרת כפרטיות , אנונימיות או הסתרה של פרטים אלא שחיסיון כבר לא מוגדרת כפרטיות לדור הקודם ה 39 

הנוער השונה של בני  םתפיסת במסמך יש צורך להתייחס להבדלים תרבותיים אלו  ותוצג התאמה אישית והתאמה פרטית.  40 

כסביבה המצריכה שמירה על פרטיות אך בהקשר של ניהול הפרטים האישיים  כאנשים שגדלו בסביבה שונה משל המבוגרים;  41 

 42 ולגיטימציה למסחר בהם בהתאמה אישית ולא כתהליך של הסתרה וחיסיון. 

חשיבות פרטיות לילדים, זה נעשה בהתבסס על  –נה הצגה די רחבה למחקרים שנעשו, המחקרים ראיינו בני נוער יש סני כלב: 43 

 44 מחקרים שנעשו בקרב בני נוער. 

ההתייחסות לכל הקטינים כשווה ערך במסגרת הזאת היא לדעתי איננה נכונה; צריך להיות גיל שיוגדר שבו רמת  לביא שיפמן: 45 

 46 ם צריכה להשתנות.ההגנה על פרטיות הילדי

 47 .18עד  13גיל נבחרה קבוצת הגיל:  יורם הכהן:

אני מבין את האחריות הפלילית, ; להגדיר יותר מדרגות של גלאים. נת יותרלהיות מעודכההגיל צרי תחלוקלדעתי, אלון הסגל:  48 

יש למשתמש הצעיר עניין רב ברשתות  10. כבר בגיל 18ואז ל 16לגיל  13ומגיל  13עד  10כבר מגיל אבל חושב שצריך לחלק  49 

החברתיות ובאתרי האינטרנט הכוללים תוכן ומסחר. וכבר לגיל ה יש צורך להתייחס כמשתמשים עצמאיים בעלי הבנה , יכולת  50 

 51 .מגילאי האחריות הפלילית הנהוגים כיום.  גם אם ההתייחסות שונה המציאות מכתיבה לנו שיש שינוי, ואחריות. 

הוא הגיל שבו נדרשת הסכמה הורית; מצב בו נדרשת אחריות מצד ההורים על הילדים. בני האדם לא השתנו  13גיל יורם הכהן:  52 

 53  רכים שלה, הטכנולוגיה כן השתנתה. השאלה היא כמחוקק: מה העוגן שתרצה שהדבר הזה סביבו יבנה?בשנים האחרונות או הצ

הטכנולוגיה משפיעה על התנהגות האדם. לדוגמא: חל  חל שינוי בבני האדם; גם פיזית וגם האדם החברתי.  לדעתי, אלון הסגל: 54 

שינוי בתהליך קבלת ההחלטות במרחב הדיגיטלי. מחד, מתרבות ההחלטות , מתפתחות סיטואציות מגוונים וזמני קבלת ההחלטה  55 

ת וטיפים מתקצרים אך מנגד מתרבים הכלים איתם אנחנו יכולים לאסוף מידע, כמו: ניתוחים סטטיסטיים, חוכמת ההמון כהמלצו 56 

 57 להחלטה. 

[ לעשות דברים, אך לא אוסרים על ילדים. כגוף עסקי אתה גופים מדינתייםו חברותאנו אוסרים על גופים חיצוניים ] יורם הכהן: 58 

 59 להתאים את השירותים שאתה מציע מול הלקוח. לכן, צריך לוודא מה הגיל שאתה עובד איתו ובהתאם

 60 ריאלי כי קל להסביר אותו.  13המצב הנוכחי לא טוב ונרצה לעשות יותר טוב. לי נראה גיל  לביא שיפמן:

בתור מישהו שניסה לקדם שינוי של חוק הגנת הפרטיות. יש פה אפשרות ריאלית למסמך הזה, אשר עושה את כל  יורם הכהן: 61 

 62 העבודה של משרד המשפטים לקידום חוק. 

שהיו צריכים להיות במסמך במסגרת ההמלצות; כמו המשרד לביטחון פנים, ישראל דיגיטלי.  חסרים גופים נאווה שלומוביץ גלעד: 63 

וגם התייחסות לחברה האזרחית שעד היום מניעה תהליכים חשובים; איגוד האינטרנט וכל הארגונים הדומים. חסר פה מקום של  64 

; לא יכול להיות שלא נזכיר את עצמנו ואת האיגוד כמי שמקים את המרכז לאינטרנט בטוח ומקים את המרכז להגנת הסייבר 65 

 66 הסיבות שהובילו אותנו להקים את שני המרכזים על ידי האיגוד; הסברה, מניעה וחינוך.

ה ברמה המהותית, כשבאים למחוקק ורוצים לדרוש ממנו לתקן חוק ולשנות מדיניות של מדינה לא ברור מה המדינ סני כלב: 67 

 68 ( תחת חינוך והסברה.3מוצג בסעיף ו)צריכה להגיד לארגונים חברתיים; זה 



לראות  –ההערה היא המטרה של המסמך היא להציע למדינת ישראל פתרון לבעיה, ולא להציג מה האיגוד עושה.  יורם הכהן: 69 

אנו רואים שהורים היום מקריבים את  הפרטיות של הילדים  איפה ניתן להציג את האיגוד ושאר הארגונים במסגרת ההמלצות. 70 

 71 .א1; סעיף מוצגת בסעיפים המוצעיםהאמירה  –בשביל אינטרס של ההורים 

 72 המצב הקיים?בין מטרת המסמך לבין מה ההבדל אם כך  אלון הסגל:

 73 יש טעם וחשיבות שהחוק הישראלי יצהיר על זה. סני כלב: 

בסיפא אני מוצא בעיה; כהורה פעלתי לפי מה שאני רואה  ?תוהאפוטרופסואיך מעמידים את זה מול חוק הכשרות  דור נחמן: 74 

 75 תלוי מצב. –לנכון לעשות. גם במישור של פרטיות עלולה להיות לי בעיה; במישורים של קופ"ח, ביטוח וכו'.  אינטרס כשר 

גנת הפרטיות. אם זה יגיע לבית המשפט, בית המשפט יבחן את ישא מתיישב עם חוק ההסעיף הזה הוא חשוב, הר סני כלב: 76 

 77 ההתנהגות של ההורה הסביר, וזה מתיישב עם המוצע.

 78 שלשמה החוק נועד. –זו בדיוק ההכוונה שאנו רוצים לעשות, הכוונת התנהגות  יורם הכהן:

הכפפה ולהוביל את המדיניות, לא חשוב מה המטרה של מסמך מדיניות היא להציב בעיה. כל הרעיון הוא להרים את  יעקב נבות: 79 

 80 נכתוב.

 81 מסכים עם יעקב. נתן גביש:

לתת מחקרי המשך, שווה להוסיף חקירה עמוקה יותר של תרבות, להוסיף סימני שאלה עם ההמלצות  לדעתי יש מקום אלון הסגל: 82 

 83 ולא רק עם סימני קריאה. ואם ניתן להוסיף המלצה או שתיים על הנושא שדור העלה.

החשיבות של המסמך היא קיומו ופרסומו. כולנו מרגישים שצריך לטפל בנושא. ואולי אנו לא קולעים  בר:-שבע אנגלברג-בת 84 

 85 לפתרון, אך צריך להעביר את הטיפול הלאה.

 86 , אך חשוב לקדם את המסמך ולהציף אותו.נוכל לשבת ולדון על כל סעיף ולהגדיר מחדש לביא שיפמן:

להעלאת דעות שונות,  הוא לפרסם את המסמך לשימוע ציבורי, נקיים עליו שולחנות עגולים או כנסמה שאנו עושים  יורם הכהן: 87 

 88 בהתבסס על כך נתקן את המסמך, שאותו נקדם בדרך חקיקה.יכול להיות 

לגבי ההצעות האופרטיביות; לי חסר על הנושא של ההסדרה שצריך לעשות מול ההורים; ההתייחסות  נאווה שלומוביץ גלעד: 89 

 90 . האיגוד צריך להביע את העמדה שלו., כולל המלצות לשינוי מדיניותבעלי הענייןקה בחסר מול הגופים המדינתיים וול

בהמשך  במסגרת ההמלצות, קטינים יוכלו להתמודד עם בעיות של הפרת פרטיות; שיהיה מנגנון שיטפל בתחום זה. לביא שיפמן: 91 

 92 נון רחב יותר..ט.ד להרחיב את המנגנון הבית ספרי למנג3לסעיף 

; עד ערב להתנעת התהליך תתוך שלושה שבועו למסמך זאת הצעות ספציפיות להגשתחברי הוועד ללו"ז  נקבע: הצעה להחלטה 93 

שהמסמך יצא , ו13.10.2016 לאשרו בוועד המנהל בתאריךכהערות לסיכום העניין מתוך מטרה  ,[2.10.2016] ראש השנה 94 

 95  לשימוע ציבורי. 31.10.2016 לקראת סוף חודש אוקטובר

 96 ההחלטה התקבלה.

ליווי פיתוח מוצרי הנגשה שאינם מפותחים בידי חברות פרטיות מסיבות  .1.5 97 

 98 כדאיות כלכלית. -אי

ונתנה את הדוגמא של מימון קורא מסך שמעדיפים לשמוע את הכתוב כדי ללמוד  הציגה את ההצעה שלה ברבת שבע אנגלברג  99 

ליווי פיתוח מוצר אינו בהכרח יהיה  ; SPEECH TO TEXTשים , עם לקות שמיעה; יותר טוב, המוצר המדובר מיועד לאנשים חר 100 

.  אני חושבת שיש רכיבים ידאושהופכת את הדבר למוצר; הוספת כתוביות לסרטי ובמסגרת במימון האיגוד. אנו צריכים לטפל  101 

היום את הנושא של הוספת כתוביות עושים לפתח כדי לבנות את המוצר המדובר שיכין את הכתוביות שימיר את הווידאו לטקסט.  102 

 103 ידנית. 

יטואציות . יש סבדיקת שוקמנוע כזה עלול לפגוע להם בעבודה. יכול להיות שנצטרך לעשות מסוים, שמדובר על שוק  יורם הכהן: 104 

 105 הצדקה כלכלית.  ןשאין בה

. מישהו צריך לקחת את המנוע ים ופתוחיםהמנועים קיימ .באופן לא רעעבודה את השעושים  מנועיםאני מכיר היום  לביא שיפמן: 106 

ולהלביש את זה? או לממן חברת צד ג' וידאו מה התפקיד של האיגוד? לקחת נגן  –. השאלה וידאוהזה ולהלביש אותו על נגן  107 

 108 לפרויקט ? למה איגוד האינטרנט ? הקולנוע יכול לעשות זאת או בטלוויזיה. מה זה קשור לאיגוד האינטרנט שצריך להשקיע בזה? 

 109 ההצעה שלי היא לבדוק את הנושא הזה; ההתרשמות שלי הוא שאין טריגר כלכלי לעשות זאת.  בת שבע אנגלברג בר:



 110  יכול להיות שזה התפקיד של הנציבות ולא של האיגוד. :יורם הכהן

אם זה היה פלאגין לאינטרנט  עם כל הכבוד לנגישות, למוצר כזה יש שימושים הרבה יותר רחבים ולא רק לנגישות. לביא שיפמן: 111 

 112 הייתי מבין את זה, אך כשזה נוגע לסרטונים זה פחות נוגע לאינטרנט לדעתי.

מבינה שהושקעו סכומים בפיתוח מוצר בעבר, שווה לבדוק למה הפיתוח נעצר? האם היה מגבלה  אני נאווה שלומוביץ גלעד: 113 

 114 שר לבחון מספר אפיקים. פטכנולוגית? א

 115 הבעיות הקיימות היום במנועים הקיימים היא הבעייתיות בעברית.  בת שבע אנגלברג בר:

 116 .2017נת תקציב הוועד המנהל מנחה את המשרד לשקול את הנושא הזה לקראת הכ :החלטה

לבטל את החלטת הועד מישיבת אוגוסט לגיבוש ראשי  הסגל בקשת אלון .1.6 117 

 118 פרקים למסמך מדיניות בנושא מקצועות תעסוקה באינטרנט

הנושא עלה עוד במאי שאז היה זמן לפצח את המבנה ולהתמודד עם נושא מורכב זה. אבל הסבר הצורך והחשיבות  אלון הסגל: 119 

אין לנו  כיון שכרגע עדיין שלו לקח זמן רב, ההחלטה שהתקבלה דורשת ממני לבצע שלב מקדים של הבנייה של נושאי המסמך  120 

הצפוף  לוח הזמןתהליך ארוך ולא פשוט שצריך לעשות ביחד עם המשרד. לצערי, לאור במדובר הבסיסי של המסמך.  את המבנה  121 

 122 בניסוח.  ולא המטלה שהוטלה עליי לא בהגדרה את אני לא חושב שאצליח לעשות 

 123 יש מספר אפשרויות: לביא שיפמן:

  124 שנים להעלות את הנושא. 3שזה מותר ואז יהיה לך  –להתמודד בבחירות הבאות 

 הקרובים כן תרצה לעשות את זה; יכול להיות שהמסמך יהיה מספיק מעניין כדי שהוועד יחליט כן לעניין  במהלך החודשים 125 

 126 אותו.

אני חושב שזה נושא נכון למסמך מדיניות של האיגוד. אנו רוצים שגופים מסוימים יפעלו בעניין זה. אנו יכולים לקדם  יורם הכהן: 127 

 128 נצטרך לחפש מומחה בעניין. ,את המסמך

 129 .אוכל לחזור לביצוע להיות מעורב בזה, כשתהיה לי האפשרות  מחייבת אותי ההצעה  הסגל:אלון 

 130 הצעה להחלטה:

 131 ון הסגל כפי שהועלתה על סדר היום לביטול כתיבת מסמך המדיניות שהועלה.הוועד המנהל מקבל את בקשת אל

 132 הצבעה:

 133 נבות, לביא שיפמן, נתן גביש, נאווה שלומוביץ גלעד. שבע אנגלברג בר, דור נחמן, יעקב-: אלון הסגל, מני לוי, בת(8) בעד

 134 -----: (0) נגד

 135 -----:(0) נמנע

 136 (: קרין נהון ]לא נמצאת[.1) לא הצביע

 137 ; מקבלים את בקשתו של אלון במידה ואלון יציג מסמך של ראשי פרקים הוועד ידון בנדון זה שוב.ההצעה התקבלה :החלטה

 138 באינטרנטהצטרפות לפועלים  -אישור החלטה  .1.7

 139 הוועד המנהל מאשר למשרד להשתמש בשירותי פועלים באינטרנט.: הצעה להחלטה

 140 הצבעה:

 141 שבע אנגלברג בר, דור נחמן, יעקב נבות, לביא שיפמן, נתן גביש, נאווה שלומוביץ גלעד.-(: אלון הסגל, מני לוי, בת8) בעד

 142 -----)(:  נגד

 143 -----)(: נמנע

 144 (: קרין נהון.1) לא הצביע

 145 ההצעה התקבלה.: הוחלט
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הקצאת  נושא מספר
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 נאוה 2 קביעת יו"ר ואישור סדר היום קבוע

 

 נאוה 5 החלטות דוא"ל קבוע

 

 –מסמך המדיניות בנושא  1

 פרטיות ילדים

יורם+עו"ד  60

 סאני עדיין לא נתן תשובה סופית האם יוכל להגיע במועד זה! סאני כלב

ליווי פיתוח מוצרי הנגשה  2

שאינם מפותחים בידי חברות 

כדאיות  -פרטיות מסיבות אי

 כלכלית.

20 

 שבע-בת

לאנשים  כתוביותהמוצר הראשון הנדרש הוא מוצר להמרת דיבור למלל כדי ליצור 

עם לקות שמיעה, לחרשים ולבעלי לקויות אחרות. מדובר במוצר שאינו כלכלי 

 )ריווחי( אך נדרש בגלל המורכבות של השפה העברית.

בקשת אלון לבטל את  3

החלטת הועד מישיבת 

אוגוסט ) שטרם פורסמה ( 

לגיבוש ראשי פרקים למסמך 

מדיניות בנושא מקצועות 

 אלון 15 תעסוקה באינטרנט
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הצטרפות  -אישור החלטה 

 הצטרפות לשירות "פועלים באינטרנט לעסקים". גלי 5 לפועלים באינטרנט

 יורם 40 דיווח מנכ"ל 4

עדכון ומידע מוועדת תשתיות לבקשה שהונחו לדון בה בנוגע לפרטים שיש  -

 לקבל ממבקש המבקש לרשום כתובת מתחם.

מרכז הסייבר האזרחי -  

חבריםהתקדמות בנוגע לגיוס -  

עדכון לגבי הסקר בחברה הערבית -  

2016עדכון לגבי בחירות  -  

סטטוס ביצוע החלטות ועד מנהל :  -  

, קידום שבות מתחםפרסום דמי רישום, חברות בעמותה ללא עלות לבעלי 

, בחינת 99 שמות מתחםנושא   

האיגוד כגוף בורר לנגישות  -אפשרויות וסיכונים   

מוות דיגיטלי, אתיקה ואסדרה  ,IPV6 -ציבוריתעדכון לגבי מסמכי מדיניות  -

 פרטית, נושא התעסוקה במרחב הדיגיטלי

מרשם שמות המתחם –סטטוס מס הכנסה, בקורת עומק, הצעת חוק -  

פרסום מידע לציבור ומיצוב האיגוד כגוף מקצועי )  - DNSSEC ,  ) 'נגישות וכו 
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