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 התשפ"ב בטבת ט"ז

 2021, דצמברב 20
 

 ניהול תוכן של פלטפורמות לשקיפות ואחריות  Santa Clara 2.0עקרונות 

 כתיבה: ד"ר אסף וינר, ראש תחום רגולציה ומדיניות, איגוד האינטרנט הישראלי

 עדו אילי עוזר מחקר: 

 

תלויה   בלתי  עמותה  הוא  הישראלי  האינטרנט  חיוניות  איגוד  אינטרנט  רווח, המנהלת תשתיות  כוונת  וללא 

ומחלף    ; שדרת האינטרנט המרכזית( והפצת המידע על אודותיו לil.מרשם שמות המתחם המדינתי )  -בישראל  

הפנים )- האינטרנט  האיגוד  (.IIXמדינתי  התשתיתית,  לפעולתו  עקרונות    פועל  במקביל  על  ושמירה  לקידום 

האינטרנט  איגוד  מפרסם  זה,  בכלל  בישראל.  האינטרנט  של  בפעולתו  אודות    דמוקרטיים  מקיפים  נתונים 

ומשתמשיו הישראלי  גם  האינטרנט  כמו  מדיניות,  זירת    וניירות עמדה  מחקרי  ולטייב את  ליידע  המיועדים 

של    יםבצמתים מגוונ המעשית  האינטרנט הישראלית והגלובלית, על בסיס עבודת מחקר מקיפה ומומחיותיו  

 משפט וטכנולוגיה.  

וד האינטרנט הישראלי מיקד את פעילותו המחקרית בסוגיות מגוונות של אסדרת  במהלך השנה האחרונה, איג

מקוונים ופלטפורמות  כמותישירותים  מידע  איסוף  לרבות  ותוך  -,  הישראלית  הזירה  על  רלוונטי  סטטיסטי 

 . השתתפות בפורומים בינלאומיים בהן נידונים הסטנדרטיים המתעצבים לרגולציה בתחום זה

העקרונות והכללים שהוסכמו על ידי ארגוני מציגה את    מטעם איגוד האינטרנט הישראלי  הנוכחיתהסקירה  

ומומחים   בכל הנוגע    "דרישות מינימליות" מפלטפורמות מקוונות-כמובילים  אקדמיים  זכויות דיגיטליות 

משתמשיהן.ל מול  מבצעות  שהן  האכיפה  ופעולות  התוכן  מצטרף  1ניהול  זה  של  נוספים    לפרסומים  מסמך 

חומרי רקע ונתונים הרלוונטיים לדיונים המתקיימים כיום בישראל אודות הסדרה  שמטרתם לספק  האיגוד  

 2של שירותים דיגיטליים ופלטפורמות מקוונות בפרט. 

מוסדות ברחבי העולם    100- מוזכו לתמיכה של למעלה    2018עקרונות סנטה קלרה פורסמו לראשונה בשנת  

מרכזיות.   פלטפורמות  ידי  על  גם  להכרה  זכו  שנת  ואף  רקע   2021בסוף  על  העקרונות  והורחבו  עודכנו 

 התפתחויות טכנולוגיות ומשפטיות עדכניות.

 

לנתונים וסקירות נוספים    |    .org.ilpolicy@isocלמידע נוסף ושיתופי פעולה ניתן לפנות אלינו בכתובת: 

  services-digital-isoc.org.il/regulatingבנושאי אסדרת פלטפורמות ושירותים מקוונים: 
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I .לפיהם נדרשות פלטפורמות תוכן לפעול  עקרונות יסוד 

 שמירה על זכויות אדם והליך הוגן  .1

חברות לוודא ששיקולי זכויות אדם ושיקולי הליך הוגן משולבים בכל שלבי תהליך ניהול התוכן,  על ה •

 ועליהן לפרסם מידע המתאר כיצד שילוב זה מתבצע.  

הקשורות  ברורות ונגישות לקבלת תמיכה במקרה של פעולות    דרכיםלספק למשתמשים    ותחבר על ה •

 . ולחשבון שלהםתוכן  ל

להבטיח   • ניהול  יש  תהליך  שלבי  בכל  שולבו  הוגן  הליך  ושיקולי  אדם  זכויות  ששיקולי  למשתמשים 

)עם דגש על חופש  החברה את זכויות האדם  שקלה    : הדרך בה התוכן, לרבות על ידי קבלת מידע על

החברה את החשיבות של הליך הוגן  שקלה    הביטוי ואי אפליה( בפיתוח כלליה ומדיניותה; הדרך בה 

עת ניהול  מידת השימוש של החברה בתהליכים אוטומטיים בה;  ים והמדיניות של אכיפת הכללבעת  

 זה.  וכיצד שקלה החברה זכויות אדם בשימוש   תוכן

 יושרה ויכולת לספק הסבר .2

שלהן,   • התוכן  ניהול  שמערכות  לוודא  צריכות  אוטומטיים    הליכים  לרבותחברות  ולא  אוטומטיים 

  הפעלת הפליה בשיטות הזיהוי, ו-חתירה לדיוק ואיתוך    כאחד, פועלות בצורה מהימנה ואפקטיבית 

ה  .וערעור הוגניםמנגנוני הודעה   לניהול או הסרה של תוכן    מערכות אוטומטיות  לגביחששות  נוכח 

 קופה ואחראית. אמון בהן, ובצורה ש חברות יש אלו יופעלו רק כאשר ל, ומשתמשים

לפקח באופן פעיל על איכות קבלת ההחלטות שלהן כדי להבטיח רמות אמון גבוהות,    נדרשות חברות   •

המערכות    תוך פתיחת נתונים על דיוק המערכות שלהן    עם הציבור לשתף    העקרונות מעודדים אותן ו

 האלגוריתמיות שלהן לביקורת חיצונית תקופתית.  

הן אותנטיות ולא תוצאה של בוטים    )הסרה, חסימה(  קשות לפעולהחברות לפעול כדי להבטיח שבעל ה •

   או התקפות מתואמות.

לעדכן • תוכן  וכיצד  משתמשים מתי    יש  ניהול  של  אוטומטיים.    אשרהתקבלו החלטות  בכלים  נעזרו 

בבירור  ה לתאר  גם  צריכות  באמצעות  חברות  תוכן  נאסף  בו  באופן  הנוגעים  ביקורת  אמצעי  לאילו 

 אלגוריתמים, זכאים המשתמשים. 

 ת הכללים ומדיניות בנוגע לניהול תוכןּומובנ .3

ה לפרסם  על  ונגיש  ברור,  באופן  חברות  והמדיניות  את  בולט  תוכן  ןשלה הכללים  ניהול  לדאוג    .בנושאי  יש 

 להבין בקלות את הדברים הבאים:יהיו מסוגלים  םשמשתמשי

דוגמאות של תוכן  הכוללות  , עם הנחיות מפורטות  וסרואילו סוגי תוכן אסורים על ידי החברה וי  •

 .  מותר ואסור

תוכןנגד   • סוגי  הסרההחברה    תנקוט  אילו  שאינן  עם  פעולות  אלגוריתמית,  דירוג  הורדת  כגון   ,

 . כל סוג של תוכן ופעולה שלדוגמאות הכוללות הנחיות מפורטות 

 . או קבוע , בין אם באופן זמני חשבון המשתמשאת  עההנסיבות שבהן החברה תש •
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 התאמה תרבותית של החלטות ניהול תוכן .4

מחייבת   התאמה • מט  תרבותית  ההשגה  והליכי  התוכן  ניהול  החלטות  הפלטפורמות  שמקבלי  עם 

 . נהליםיבינו את השפה, התרבות וההקשר הפוליטי והחברתי של הפוסטים שהם מ והערעור 

בחשבון את מגוון התרבויות וההקשרים  צריכים לקחת  ,  ם, ואכיפתל החברותוהמדיניות ש  הכללים   •

לפרסם מידע לגבי האופן שבו שולבו שיקולים  החברות    בהם הפלטפורמות והשירותים זמינים, ועל 

 .  דרישה יישומית אלה ביחס לכל 

בשפה   • זמינים  ערעורים  ותהליכי  הודעות  שדו"חות,  לוודא  צריכות  המשתמש  חברות  מקיים  בה 

ניהול תוכן על בסיס שפה,  תהליכי  , וכי המשתמשים לא יקופחו במהלך  עם הפלטפורמה  האינטראקצי

 או אזור. מדינה  

יש לתת למשתמשים את הביטחון כי ניהול תוכן נעשה על ידי גורם המכיר את ההקשר התרבותי של   •

האזור. בכלל זה, על החברות לפרסם נתונים אשר מראים כי יש להן את היכולת לנהל תוכן עם רגישות  

 לשפה, אזור ותרבות ומידע לגבי הגיוון התרבותי והלשוני של מנהלי התוכן.  

 ות מדינתית בניהול תוכןהתערב .5

על לדווח למשתמשים  כלשהי    מדינתי אשרגורם    יש  בפעולה  השתתף  או  או  ל  הקשורהביקש  חשבון  לתוכן 

 בנושאים הבאים:, גם אם הפעולה נדרשה על פי חוק. כלל זה, יש לאפשר למשתמשים גישה למידע שלהם

הדורשים מחברות להחיל  ,  מקומיפרטים על כללים או מדיניות, בין אם חלים באופן גלובלי או   •

 חוקים המקומיים. ל  חוקים זהים

ו/או • פורמליים או בלתי פורמליים  גורמי    פרטים על כל קשרי עבודה  הסכמים שיש לחברה עם 

 ה על ידי החברה. תכנים או חשבונות או כל פעולה אחרת שננקט  דיווח עלמדינה בכל הנוגע ל

על בסיס  זה  , בין אם  נבחנים  מדינה  על ידי  אשר סומנותוכן או חשבונות    השב  דרךפרטים על ה •

 חוקים מקומיים. על בסיס המדיניות של החברה או והכללים  

 פרטים על בקשות המדינה לפעול כנגד פוסטים וחשבונות. •

 

II .מפלטפורמות דרישות יישומיות 

 ניהול תוכןשקיפות ונתונים על  .1

היקפי הפוסטים שהוסרו וחשבונות שהושעו או נסגרו עקב הפרת כללי  לפרסם את  על פלטפורמות מקוונות  

 . כדרישת מינימום, יש לפרט את הדיווח  לפי הקטגוריות הבאות:התוכן של הפלטפורמות

o  וחשבונות ספציפיים המספר הכולל של פוסטים ( שדווחוflagged .כמפירים ) 

o  שהוסרו והמספר הכולל של החשבונות הושעו.  ספציפייםהמספר הכולל של פוסטים 

o   .המספר הכולל של ערעורים הנוגעים להסרת תוכן וחשבונות 

o  .מספר הערעורים )או אחוז( אשר התקבלו, ומספר )או אחוז( הערעורים שלא התקבלו 

o  .מספר הערעורים שהתקבלו לאחר שהתוכן או החשבון הוסר על ידי הליך אוטומטי 
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o  .מספר החשבונות או התוכן אשר בוטלה הסרתם ללא ערעור עקב הכרת החברה בטעותה 

o  וקה לקבוצות היעד. מספרים המשקפים אכיפה של שיח שנאה תוך חל 

o   קונפליקטים או  הקורונה  מגפת  כמו  חירום  מצבי  בעת  מגבלות  או  תוכן  להסרת  הנוגעים  מספרים 

 אלימים.  

כמו כן, קיימות דרישות דיווח מיוחדות לפעולות אשר התקבלו תוך מעורבות של גורם מדיני )יש לדווח לפי  

 כל מדינה(: 

o ם לפעול כנגד תוכן או חשבון.  מספר הדרישות או הבקשות של גורמים מדינתיי 

o  .הזהות של הגורם המדיני בכל בקשה 

o  .האם התוכן דווח על ידי שופט/צו שיפוטי או גורם מדיני אחר 

o   מספר הבקשות והדרישות של גורמים מדינתיים אשר הובילו לפעולה ומספר הבקשות שלא הובילו

 לפעולה.  

o  ה )איזה כלל( או הפרה של החוק המקומי  האם הסיבה לדיווח היא הפרה של כללי ומדיניות החבר

 )איזה חוק(.  

o   של החוק הפרה  או  החברה  ומדיניות  כללי  של  נבעה מהפרה  המשתמש  נגד  שננקטה  האם הפעולה 

 המקומי.  

  שלינוצלו לרעה, חברות צריכות לשקול דיווח    דיווח תוכן או משתמשים  שתהליכי  קיים חששמכיוון ש

ואת האמצעים שהחברה    , נתונים שיאפשרו למשתמשים ולחוקרים להעריך את תדירות השימוש לרעה

תוך  הפרטים הבאים,    אתחברות צריכות לשקול לאסוף ולדווח  לכל הפחות, ה  כדי למנוע זאת.בנוקטת  

 חלוקה לפי מדינה או אזור: 

o  הדיווחים שהתקבלו בתקופה מסוימת. מספר 

o  .מספר הדיווחים שניתן לשייכם לבוטים 

o   לקטגוריות לפי מקור הדיווח    בחלוקההחשבונות שהושעו,    ומספר  דווחוש  הספציפייםמספר הפוסטים

,  מהימנים, משתמשים, סוגים שונים של זיהוי אוטומטי(  דיווח על ידי גורמי ממשל, מדווחים)למשל,  

 יווח )איזה כלל הופר(.  בנוסף לסיבת הד

ב  הגוברבשל התפקיד   הבנה מקיפה של התהליכים    נדרשת   תוכן,  ניהולשתהליכים אוטומטיים ממלאים 

 החברות נדרשות לפרסם את הנתונים הבאים: ,ובכלל זה המעורבות בכך והמערכות

o תוכן. ניהול פיקוח אנושי( בעת  מתי וכיצד נעשה שימוש בתהליכים אוטומטיים )אם לבד או עם 

o   .סוגי התוכן בהם נעשה שימוש בתהליכים אלה 

o   .הקריטריון העיקרי המשמש תהליכים אוטומטים בעת קבלת החלטות 

o   רמת ההצלחה/דיוק/ביטחון של תהליכים אוטומטים, כולל שינויים לאורך זמן, והבדלים בין שפות

 שונות וסוגי תוכן שונים.  

o לניהול  רמת הפיקוח על ההלי ך האוטומטי, כולל האפשרות של משתמשים לדרוש ביקורת אנושית 

 תוכן שנעשה על ידי תהליך אוטומטי.  
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o    תוך אוטומטי  תהליך  ידי  על  שדווח  בתוכן  הנוגעים  מוצלחים  והלא  המוצלחים  הערעורים  מספר 

 חלוקה לסוג התוכן וסוג ההפרה. 

o   החברה לתוכן המדווח דרך מיזמים אלו.  השתתפות במיזמי שיתוף מידע תעשייתיים וכיצד מגיבה 

  פתוח הניתן , כל רבעון )באופן אידיאלי(, בפורמט  באופן שוטףצריכים להיות מפורסמים  כל הנתונים לעיל  

 . לקריאת מכונה

 התראות והודעותהליך הוגן:  .2

הנחיות מפורטות לגבי התוכן האסור בפלטפורמה   ןלפרסם לקהילת משתמשיה   הפלטפורמות המקוונותעל  

 זו, תוך מתן דוגמאות של תוכן מותר ואסור ופירוט ההנחיות המשמשות את הבודקים. 

לדרוש   מקוונותיש  הושעה,    מפלטפורמות  שחשבונו  או  הוסר  שפרסם  שהתוכן  משתמש  לכל  הודעה  לספק 

שתמש הודעה הכוללת את הסיבה שהפוסט  כאשר נשלחת  למ. התוכן או ההשעיה תהכוללת את הסיבה להסר

 שלו הוסר או חשבונו הושעה, על ההודעה לכלול לכל הפחות את הפירוט הבא:  

o   .קישור, מקטע מהתוכן או כל מידע אחר אשר יעזור בזיהוי התוכן שהוסר 

o   .אזכור של הנוהל הספציפי ממנו חרג או בו פגע התוכן 

o   זיהוי מהימנים,  מסמנים  ממשלות,  אחרים,  משתמשים  ידי  על  )סומן  התוכן  והוסר  זוהה  כיצד 

 אוטומטי או תלונה חיצונית משפטית או אחרת(.  

o   .או משתמש תוכן  כנגד  לפעולה  דרישה  או  בדיווח  מדיני  גורם  של  מערובות  על  ספציפי  ן  תוכמידע 

 המסומן על ידי הממשלה צריך להיות מזוהה ככזה, אלא אם כן  הדבר אסור על פי חוק. 

o שבאמצעותו יוכל המשתמש לערער על ההחלטה. תהליך הסבר על ה 

o  מושעה או נחסם. על ההודעות להיות נגישות גם אם חשבון המשתמש 

o   הליך ניהול התוכן.  דיווחו ותוצאות  משתמשים אשר דיווחו על תוכן צריכים לקבל דוח עם התוכן עליו 

o  .על ההודעות וההתראות להיות בשפה בה נכתב התוכן או בשפה של ממשק המשתמש 

o אליהם.  תהודעות צריכות לספק מידע על ערוצי תמיכה למשתמשים והדרכים לגש 

o   את  . זווחיםמנהלי קבוצות ומד  כמו  רלוונטיים אחריםלגורמים  במידת הצורך, יש למסור הודעה גם

 במיקום המקורי של התוכן שהוסר. תפורסםש הודעהל  בנוסף

 והשגה על החלטות ערעורהליך הוגן: זכות  .3

על כל הסרת תוכן או השעיית  אמת  לספק יכולת ערעור משמעותית ובזמן    פלטפורמות מקוונותיש לדרוש מ

ההגבלות החמורות ביותר, כגון  על פי עקרון המידתיות, חברות צריכות לתת עדיפות למתן ערעור על  .  חשבון

 על החברות לדאוג שהליך הערעור כולל:  הסרת תוכן והשעיית חשבון. 

o   ,למשתמשים ונגיש  ברור  למ  על  פרטים  הכוללתהליך  הניתן  אחר  ערער  הזמן  לעקוב  והיכולת 

 תקדמות.הה

o  הראשונית. ביקורת אנושית על ידי אדם או פאנל של אנשים אשר לא היו מעורבים בהחלטה 

o בביקורת פאנל האנשים אשר משתתפים  או  וההקשר התרבותי הקשורים    ,האדם  יכירו את השפה 

 לערעור. 
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o  .יש לתת למשתמש הזדמנות להציג מידע נוסף שיישקל בבדיקה 

o  .הודעה על תוצאות הבדיקה אשר תכלול הנמקה מספיקה שתאפשר למשתמש להבין את ההחלטה 

תהליכי ביקורת חיצוניים בלתי תלויים עשויים גם הם להוות מרכיב חשוב    בטווח הארוך,העקרונות מוסיפים ש

 עבור המשתמשים בחיפושם אחר פיצוי. 

, לדוגמא במקרים של תוכן רגיש בזמן  חברות צריכות לשקול אם, בנסיבות מסוימות, יש לזרז הליכי ערעור

פוליטי בתקופת בחירות(. כזוכאשר    )לדוגמא תוכן  אופציה  ומדיניות    , חברותקיימת  צריכות לספק כללים 

 ברורים לגבי מתי זה מתרחש והאם משתמשים יכולים לבקש ערעור מזורז. 

 

III .  באסדרת תוכן בפלטפורמותלפעילות מדינתית עקרונות 

 הסרת חסמים לשקיפות החברות

הדרישות  ן בשיבוש השקיפות, ועליהן לספק שקיפות גם לגבי  מדינות חייבות להכיר ולמזער את תפקיד  •

 שלהן להסרה או הגבלה של תוכן. 

  , לשקיפות )ולהימנע מהכנסת חסמים כאלה(  קיימים   ממשלות וגורמי מדינה אחרים להסיר חסמיםעל   •

 המונעים מחברות לעמוד במלוא העקרונות שלעיל. 

חברות לפרסם מידע המפרט  מ   אסרו או ימנעואחרים להבטיח שלא י  דינתייםעל ממשלות וגורמים מ •

  כזה   לאיסוריש  , אלא אם  דינתייםהמגיעות מגורמים מ  נותדרישות להסרת תוכן או חשבו  בקשות או 

 השגת מטרה לגיטימית. ל בסיס משפטי ברור, והוא אמצעי הכרחי ומידתי 

 קידום שקיפות ממשלתית 

ניהול תוכן, לרבות   • וגורמי מדינה אחרים צריכים לדווח בעצמם על מעורבותם בהחלטות  ממשלות 

חלוקה לפי הבסיס  תוך  שעיית חשבון,  ו בהתוכן אהנוגעת בנתונים על דרישות או בקשות לביצוע פעולה  

לבקשה.   תתעל  המשפטי  גופים  לכלול  רלוונטי,  ובמקרה  המדינה,  גורמי  לכל  להתייחס  -הדיווח 

 . ומייםלא

ממשלות וגורמי מדינה אחרים צריכים לשקול כיצד הם יכולים לעודד שקיפות הולמת ומשמעותית   •

 על ידי חברות, בהתאם לעקרונות לעיל, לרבות באמצעות אמצעים רגולטוריים ולא רגולטוריים. 

 

 

והיבטים   דיסאינפורמציהזמות חקיקה ורגולציה להתמודדות עם יולעדכונים על התפתחות  

 : בקרו בעמוד ,  נוספים של רגולציה על פלטפורמות ושירותים מקוונים

 services-digital-isoc.org.il/regulating 

 

https://www.isoc.org.il/regulating-digital-services

