הכנסת השבע-עשרה
הצעת חוק של חבר הכנסת ישראל חסון

פ1637/17/
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון – זיהוי המגיבים באתרי אינטרנט(,
התשס"ז2006-
תיקון סעיף  .1 4בחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב , 11982 -בסעיף  ,4אחרי
סעיף קטן )ו( יבוא:

")ז( בלי לגרוע מסמכויות השר לפי סעיף זה ,השר יקבע ,בתקנות או
ברשיון ,הוראות לענין חובתו של בעל רשיון מיוחד למתן שירותי
גישה לאינטרנט ,להבטיח כי באתרי אינטרנט שבהם ניתנת
לגולשים האפשרות להגיב על תוכן הידיעות המפורסמות באתר,
יידרשו הגולשים להזדהות בדרך שניתנת לאימות באמצעים
סבירים כתנאי למתן אפשרות להגיב לתוכן כאמור".

דברי הסבר
אתרי האינטרנט הינם אחד מאמצעי התקשורת הפופולאריים ביותר ותפוצתם רבה יותר
מחלק לא מבוטל מאמצעי התקשורת האחרים.
בנוגע לכלל אמצעי התקשורת חלים כללים המחייבים את מנהלי אמצעי התקשורת
לזיהוי האנשים אשר מעוניינים להתבטא באמצעותם ,במטרה לשמור על כללי תרבות
בסיסיים  ,ועל-מנת שהמתבטא יהיה אחראי לדבריו וחלילה לא יפגע בנשוא כתיבתו.
כיום ,במסגרת התגובונים )"טוקבקים"( באינטרנט אין חובה של מנהלי האתר לזהות את
הכותבים ,מה שיוצר לעיתים תכופות ,תגובונים חסרי תרבות ולעיתים לא מבוטלות פגיעה
אישית ישירה בנושא התגובון.
הצעת החוק מחייבת את ספקיות האינטרנט לתת תשתית רק לאתרים בהם קיים זיהוי
כלשהו לכותבי התגובות.
במסגרת הצעת החוק אנשים יוכלו להמשיך להגיב בעילום שם ,אולם שמם ופרטיהם יהיו
שמורים במערכת.

 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218
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מטרת החוק המוצע הינה ליצור ,מחד ,גורם מרסן לכותבי התגובונים לביצוע בקרה
עצמית ,ומאידך לטפח תרבות דיון ראויה אשר תעלה את ערך ואיכות התגובונים שהנה
אמצעי חשוב ביותר לטיפוח שיח ציבורי.
במידה ותגובה כלשהי ,יש בה מעין הוצאת דיבה או פגיעה ברגשותיו של אדם כלשהו,
תהיה לאדם זה ,בהתאם למוצע בחוק זה ,היכולת לדרוש את זיהויו של המגיב על-מנת
שיוכל לעמוד על זכויותיו.
הדרכים לזיהוי הן רבות .לשם דוגמא ,קיים מודל בפורומים השונים של מסירת פרטי
הכותב ,אשר נשארים שמורים במערכת ,בעוד שהגולש יכול להמשיך לכתוב תחת כינוי
שבחר לעצמו.
אין ספק כי זיהוי מוחלט לא ייתכן ,אך להצעה זו מימד הרתעתי ומוסרי משמעותי
לצמצום התופעה הפסולה ולקידום תרבות השיח בישראל.
-----------------הוגשה ליו"ר הכנסת ולסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח בחשון התשס"ז 30.10.06 -

הכנסת השבע-עשרה
הצעת חוק של חבר הכנסת

אמנון כהן
פ892/17/

הצעת חוק הגבלת גישה לאתרי אינטרנט למבוגרים,
התשס"ו2006-
בחוק זה –

הגדרות

.1

חסימת
אתרי
אינטרנט
עונשין

.2

ספק שירותי אינטרנט יחסום את הגישה לאתר למבוגרים ולא יאפשר
גישה אליו ,אלא באמצעות זיהוי פיזי.

.3

ספק שירותי אינטרנט העובר על הוראת סעיף  2דינו – מאסר
שנה וקנס של .₪ 20,000

"אתר למבוגרים" – אתר אינטרנט שמהותו העיקרית עיסוק במין,
באלימות ,או בהימורים;
"זיהוי פיזי" – אמצעי פיזי ,אלקטרוני או ביומטרי ,אשר יאמת את
זהות המשתמש במחשב ,בנוסף לשימוש בסיסמה.

)א(
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)ב(

תחילה

.4

ספק שירותי אינטרנט שהורשע בעבירה לפי סעיף קטן )א( ,יישלל
רישיונו בנוסף לכל עונש אחר ,לתקופה שלא תפחת משישה
חודשים.

תחילתו של חוק זה  30ימים מיום פרסומו.

דברי – הסבר
כיום פרוץ התחום באינטרנט ,כך שקטינים נחשפים לאתרים העלולים להזיק להם
ולחינוכם ולספק להם תמונת מציאות מעוותת ומזיקה.
הצעת החוק באה לצמצם מצבים אלו ,על ידי יצירת מצב בו אתרים אלו חסומים
מלכתחילה ,ופתיחתם תתאפשר רק על ידי מפתח פיזי שיזהה את המשתמש .כך תצומצם
הגישה לאתרים אלו לקטינים.
הצעת חוק זהה הונחה על שלחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת יחיאל חזן
)פ (2682/ועל-ידי חבר הכנסת יצחק וקנין )פ.(3858/
-----------------------------------הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שלחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשס"ו – 10.7.06

--------------------------------הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
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שירותי משרד/הצעות חוק

הכנסת השש-עשרה
הצעת חוק של חבר הכנסת יצחק וקנין

פ3858/
הצעת חוק הגבלת גישה לאתרי אינטרנט למבוגרים,
התשס"ה2005-
הגדרות

.1

בחוק זה –
"אתר למבוגרים" – אתר אינטרנט שמהותו העיקרית עיסוק במין,
באלימות ,או בהימורים;
"זיהוי פיזי" – אמצעי פיזי ,אלקטרוני או ביומטרי ,אשר יאמת את
זהות המשתמש במחשב ,בנוסף לשימוש בסיסמה.

חסימת
אתרי
אינטרנט
עונשין

.2

ספק שירותי אינטרנט יחסום את הגישה לאתר למבוגרים ולא
תתאפשר גישה אליו ,אלא באמצעות זיהוי פיזי.

.3

)א( ספק שירותי אינטרנט העובר על הוראת סעיף  2דינו – מאסר
שנה וקנס של .₪ 20,000

תחילה

.4

)ב( ספק שירותי אינטרנט שהורשע בעבירה לפי סעיף קטן )א(,
ישלל רשיונו בנוסף לכל עונש אחר ,לתקופה שלא תפחת משישה
חודשים.
תחילתו של חוק זה  30ימים מיום פירסומו.

דברי  -הסבר
כיום פרוץ התחום באינטרנט ,כך שקטינים נחשפים לאתרים העלולים להזיק להם
ולחינוכם ולספק להם תמונת מציאות מעוותת ומזיקה.
הצעת החוק באה לצמצם מצבים אלו ,על ידי יצירת מצב בו אתרים אלו חסומים
מלכתחילה ,ופתיחתם תתאפשר רק על ידי מפתח פיזי שיזהה את המשתמש .כך תצומצם
הגישה לאתרים אלו לקטינים.
הצעת חוק זהה הונחה על שלחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת יחיאל חזן
ומספרה פ.2682/
--------------------------------הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשס"ה – 25.7.2005
שרותי משרד/הצעות חוק2744104 /
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הכנסת השש-עשרה
הצעת חוק של חבר הכנסת יחיאל חזן

פ2682/
הצעת חוק הגבלת גישה לאתרי אינטרנט למבוגרים ,התשס"ד2004-
הגדרות

.1

בחוק זה -
"אתר למבוגרים" – אתר אינטרנט שמהותו העיקרית עיסוק במין,
באלימות ,או בהימורים.
"זיהוי פיזי" – אמצעי פיזי ,אלקטרוני או ביומטרי ,אשר יספק אימות
לזהות המשתמש במחשב ובנוסף לשימוש בסיסמה לבדה.

חסימת
אתרי
אינטרנט

.2

ספק שירותי אינטרנט יחסום את הגישה לאתר למבוגרים ולא
תתאפשר גישה אליו אלא באמצעות זיהוי פיזי.

עונשין

.3

ספק שירותי אינטרנט העובר על הוראת סעיף  2דינו – מאסר
שנה וקנס של .₪ 20,000
ספק שירותי אינטרנט שהורשע בעבירה לפי סעיף קטן )א( ,ישלל
רשיונו בנוסף לכל עונש אחר ,לתקופה שלא תפחת משישה
חודשים.

תחילה

.4

)א(
)ב(

תחילתו של חוק זה  30יום מיום פירסומו.

דברי  -הסבר
כיום פרוץ התחום באינטרנט ,כך שקטינים נחשפים לאתרים העלולים להזיק להם
ולחינוכם ולספק להם תמונת מציאות מעוותת ומזיקה.
הצעת החוק באה לצמצם מצבים אלו ,על ידי יצירת מצב בו אתרים אלו חסומים
מלכתחילה ,ופתיחתם תתאפשר רק על ידי מפתח פיזי שיזהה את המשתמש .כך תצומצם
הגישה לאתרים אלו לקטינים.
--------------------------------הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באב התשס"ד 4.8.2004 -

שרותי משרד/הצעת חוק2769/מ
הכנסת החמש-עשרה
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הצעת חוק של חברי הכנסת :חוסניה ג'בארה
תאופיק חטיב
אחמד טיבי
מוחמד כנעאן
מוסי רז
פ2294/

הצעת חוק הגבלת דרכי גישה לאינטרנט ,התשס"א2000-
בחוק זה –

הגדרות

.1

הגבלת
הגישה
באינטרנט

.2

אחריות
לביצוע
ההגבלה

.3

עונשין

.4

העובר על הוראות סעיפים  2ו ,3-דינו – הקנס הקבוע בסעיף )61א()(4
לחוק העונשין ,התשל"ז) 21977-להלן – חוק העונשין( ,ועבור כל יום
נוסף שבו תעבר העבירה האמורה ,דינו -הקנס הקבוע בסעיף )61א()(3
לחוק העונשין.

ביצוע
ותקנות

.5

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,באישור הועדה ,להתקין
תקנות לביצועו.

תחילה

.6

תחילתו של חוק זה ב 1-בחודש שלאחר מלאת שלושה חודשים מיום
פרסומו.

"הועדה" – ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
"ילד" – מי שגילו אינו עולה על גיל ;18
"השר" – שר החינוך.
)א(

לאתר באינטרנט בעל גוון פורנוגרפי ,הכולל ביטויים חזותיים,
מילוליים או קוליים של אלימות ,מין או אכזריות – לא תותר
הגישה לילדים.

)ב(

השר יתקין תקנות לביצוע האמור בסעיף קטן )א(.

)א(

ספק שירותי אינטרנט ינקוט בכל אמצעי סביר לביצוע האמור
בסעיף .2

)ב(

השר ,באישור הועדה ,רשאי להחיל את החובה האמורה בסעיף
קטן )א( על גופים נוספים.

דברי  -הסבר

2ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
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האלימות הולכת וגואה בחברה הישראלית ועולה גם ברמה אכזריותה.
למרות שרוב ההורים אינם מודעים לכך ,יש לילדיהם גישה חופשית לחלוטין לחומר
פורנוגרפי קשה באתרי האינטרנט.
מטרת הצעת חוק זו היא ליצור סטנדרט חדש של חופש מידע ,תוך הכרה בגבולות
מוסריים השומרים על החברה הישראלית.
מכיוון שמדובר בחומר פורנוגרפי קשה לכל הדעות )תמונות הכוללות סטיות ,אכזריות,
עבריינות ,קללות ועוד( על המחוקק להגן על ילדי המדינה ולמנוע מהם להיחשף לאתרים
מסוג זה.
--------------------------------הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בחשון התשס"א13.11.2000-

