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שלום רב,
*דחוף*
הנדון :הפסקת פעילות לא חוקית של מחלקת הסייבר במסלול הוולונטרי ובקשה לקבלת מידע
הרינו לפנות אליכם בבקשה להפסיק כל פעילות שאינה בהתאם לדין ולמסור לידינו מידע מפורט
על-אודות פעילות מחלקת הסייבר בעת האחרונה ,והכל כמפורט כדלקמן:
 .1בימים האחרונים קיבל משרדנו פניות רבות שמדווחות על הסרת תכנים מהפלטפורמות
המקוונות ,לרבות פייסבוק ,אינסטגרם וטיק-טוק .כמו כן ,בשבוע האחרון דווח בכלי
תקשורת בינלאומיים שונים על צנזורה רחבת היקף של תכנים הנוגעים לאירועים
שמתרחשים בעת האחרונה .בין היתר ,מדובר על הסרת תכנים המתעדים פורעים יהודים
המסתובבים בערים כגון חיפה ,לוד ,יפו ועוד; הסרת תכנים ממסגד אל-אקצא ושכונת
שייח׳ ג׳ראח; הסרת תכנים ודיווחים מעזה; ועוד.
 .2ביום חמישי ,ה ,14.5.2021-פורסם בכלי התקשורת כי שר המשפטים בני גנץ נפגש על נציגים
בכירים ברשתות חברתיות שונות והפציר בהם :״להירתם למאמץ להסרת תכנים
המסיתים לאלימות ולטרור ותכנים ושקריים ,תוך מתן מענה מהיר במיוחד בעת הזו
לפניות המגיעות ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה (המחלקה מרכזת את הטיפול
בנושא זה בשיתוף עם גורמי הביטחון).״ (מקור :חדשות  ,20״גנץ נפגש עם ראשי טיק-טוק:
הסירו תכנים המסיתים לטרור״  ;https://bit.ly/3uUmEgw 14.5.2021ההדגשה אינה
במקור).
 .3כמו כן ,בהודעה שהופצה מטעם פרקליטות המדינה ביום  ,14.5.2021נכתב ,בין השאר ,כי
פעילות יחידת הסייבר בפרקליטות מתבצעת על פי חלופות של הפרת החוק או תנאי
השימוש .כך נכתב בלשון ההודעה :״מסוף השבוע שעבר עלה פי חמישה מספר הפניות מגופי
הביטחון השונים ,להסרה של תכנים העוסקים בהסתה לאלימות ,הסתה לטרור ,תמיכה
בארגוני טרור ושבח למעשי טרור ברשתות החברתיות השונות .מחלקת הסייבר
בפרקליטות המדינה טיפלה במאות פניות להסרת דפים ,חשבונות ותכנים בטוויטר,
אינסטגרם ,פייסבוק ועוד .לאחר בחינה כי תוכן הפנייה אכן מפר חוק ,מהווה סיכון או
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מפר את תנאי השימוש ,פועל צוות המחלקה אל מול הפלטפורמות הרלבנטיות לשם
צמצום החשיפה או הסרת התוכן.״ (ההדגשה אינה במקור).
 .4לאור האמור ,נבקשכם להפסיק באופן מידי את פעילות יחידת הסייבר שאינה בהתאם
לתנאים שנקבעו בבג״ץ  7846/19עדאלה נ׳ יחידת הסייבר ,לרבות פעילות שנשענת על
הפרת תנאי השימוש בלבד ללא קביעה מצטברת שמדובר בעבירה על פי דין.
 .5בנוסף ,באשר לתכנים שנתבקשה הסרתם החל מ ,1.5.2021-נבקשכם לפרט באופן ספציפי
את המידע שלהלן:
א .מספר התכנים שהתבקשה הסרתם על פי ציר הזמן בכל יום;
ב .מספר התכנים שהתבקשה הסתרם בחלוקה לפי פלטפורמה ואחוז היענות
הפלטפורמה;
ג .רשימת החשבונות או הדפים שאינם תכנים בודדים שהתבקשה הסרתם;
ד .מספר התכנים (לרבות חשבונות ודפים) שהתבקשה הסרתם ,בחלוקה לפי
השיקולים המצדיקים לשיטתכם את הסרת הפרסום ,ובין היתר :תפוצת הפרסום
בפועל ופוטנציאל ״ויראליות״ הפרסום.
ה .דוגמאות מפורטות וממצות למנעד וסוג התכנים שהמחלקה מבקשת הסרתם
תחת האמטלה הביטחונית החל מ( 1.5.2021-בין אם מדובר לשיטתכם בעבירת
טרור ,הסתה או עבירה אחרת לכאורה) .במסגרת זו ,נבקש לקבל ,לכל הפחות,
פרפרזות מייצגות למנעד וסוג התכנים שהתבקשה הסתרם.
 .6בנוסף ,נבקשכם למסור לידינו העתק לדוגמא מחוות דעת הקובעת כי תוכן מסוים מהווה
עבירה פלילית על פי דין בטרם פניה לפלטפורמות הרלוונטיות.
 .7כמו כן ,נבקש לקבל העתק מכל הסכם על שיתוף פעולה ,חדש או ישן ,בין המחלקה או מי
מטעמה לבין ספקיות תוכן.
 .8יובהר ,כי בד בבד לבקשה להפסקת פעילות לא חוקית המופנית למחלקה ,יש לראות
בבקשתנו זו כבקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ״ח .1998-בקשה זו פטורה מאגרה על פי
תקנות חוק חופש המידע (אגרות) ,תשנ״ט( 1999-מצ״ב אישור ניהול תקין לשנת .)2021
 .9נודה על היענותכם בהקדם.

בכבוד רב,
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