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תקציר מנהלים
בעידן שלאחר מלחמת העולם השנייה ובעיקר בתום "המלחמה הקרה" התפתח איום חדש
ומסוכן בקנה מידה עולמי ,במה שנראה כמלחמת תרבויות ,אך בעיקר כמלחמת דת בהובלת
האסלאם הקיצוני .העימות שבין האידיאולוגיה הקפיטליסטית של ארצות הברית ובעלות
בריתה המערביות לקומוניזם של ברית המועצות ובעלות בריתה מהמזרח ,מלחמה שניטשה
בין האידיאולוגיות והתרבויות אך בהרבה מובנים התנהל בעיקר בחזית הכלכלית הוכרע ב-
 1990בעקבות קריסת ברית המועצות הקומוניסטית .בעולם החדש התפתחו בקצב עצום
טכנולוגיות מתקדמות ,גלובליזציה והסרת הגבולות .הניצחון הכלכלי הקפיטליסטי הניב
יתרונות משמעותיים אך גם נשא עמו תג מחיר של התעצמות התאגידים ,רובם אמריקאים,
שצברו השפעה אקסטריטוריאלית גלובלית חסרת תקדים.
תוצר נוסף וחשוב של העת החדשה ששילב טכנולוגיה בשינוי תרבותי וחברתי הינו תופעת
הרשתות החברתיות .הבעיה העולמית שהתפתחה נבעה בחלקה מהעובדה שהרשתות הללו
הפכו גם לאמצעי בעל משמעות אסטרטגית עבור ארגוני הטרור .פלטפורמה להפצת תכני
הסתה ,לגיוס חברים ולמימון .לארגונים דוגמת הדעא"ש המנהלים חזון אפוקליפטי ,שאיפה
לשליטה ולהתפשטות גלובלית נדרשת תנועה עקבית של התרחבות .המגוייסים והחסידים
הפוטנציאליים נדרשים להיחשף לאידיאולוגיה ,לרעיונות ולהכוונה עם מגע וקשר חברתי
קבוע ,מחזק ומדריך .נדרש הליך הדבקות והתפשטות חברתית(.1)Social contagion
מהסיבות הללו יכולת הצמיחה של ארגונים מהסוג הזה נבלמה במשך מאות שנים בעיקר
בגלל מגבלות הפריסה הגיאוגרפית וחוסר היכולת לפעול בדיסקרטיות ובביטחון .המגבלות
הללו הוסרו בעקבות אימוץ הפיתוחים הטכנולוגיים והפריסה הגלובלית של הרשתות
החברתיות והאינטרנט .האידיאולוגיה ההרסנית החלה מתפשטת בצורה נרחבת ,תוך
התגברות על המגבלות הטריטוריאליות וניצול הקהילות הווירטואליות.
מתקפת הטרור העולמית המאפיינת את השנים האחרונות וזכתה לכינוי "טרור הבודדים" או
"טרור הזאב הבודד" הינה תוצר המציאות הזאת .המאמר מצביע על המגמה ועל האפשרויות
להתמודד עמה .האצבע המאשימה מופנית כלפי להקת זאבי המדיה החברתית המאפשרים
ואף המרוויחים היטב ובעקיפין מהתופעה.
ארגוני הטרור מנצלים את השילוב שבין הטכנולוגיה המודרנית לאמנות הבינלאומיות המגנות
על זכויות הפרט וחופש הביטוי ,החקיקה הליברלית ,בעיקר בעולם המערבי  .חוסר ההסכמה
הבינלאומית בהגדרת הטרור וכן האידיאולוגיה הקפיטליסטית של התאגידים הבינלאומיים,
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שרובם המוחלט אמריקאים ,דוגמת פייסבוק ,טוויטר וגוגל (כולל יוטיוב) ,המאפשרים לארגוני
הטרור להשתמש בפלטפורמה שלהם ללא סינון או חסימת תכנים בעיתיים.
הטרור באמצעות המדיות החברתיות והאינטרנט הצליח לפרוץ ולהתרחב מתחומי המחייה
המסורתיים המקומיים בארצות המוצא הרחוקות ובד"כ העניות והלא מפותחות שלהם
ולהפוך לטרור גלובלי המסוגל לפגוע עמוק בעורף העולם המערבי והמסוגל לשוב להפתיע
ולהסב נזקים כבדים המערערים את תחושת הביטחון בערים ובמקומות ,שברובם לא חשו
בכל איום ביטחוני מתום מלחמת העולם השניה .במדינות הסופגות את גל הפיגועים
מתרחשים באיטיות תהליכי עומק המושפעים בהדרגה בהיבטים החברתיים ,הכלכליים
ובעיקר הפוליטיים מהאיומים הללו .
המאמר מצביע על שלושה ערוצי מענה העשויים לרסן בצורה משמעותית את הניצול הציני
של המדיות החברתיות והאינטרנט בחסות החקיקה והגישה הליברלית ,ההומניסטית
וההגנות על חופש הביטוי ועל זרימת המידע של העולם המערבי הן ע"י ארגוני הטרור אך גם
ע"י התאגידים .חוות דעת של מומחים שונים מצביעות מכל זווית אפשרית על הבעיה אך גם
רומזים על הפתרון .כך לדוגמא חבר הפרלמנט הבריטי  ,Keith Vazהדגיש שחברות
התקשורת והרשתות החברתיות ממוקדות ברווח הכספי שלהן בלבד ,או ,Volker Kauder
יו"ר מפלגת השלטון בגרמניה שטען כי מפעילי הרשתות החברתיות "העמידו פני מת" כאשר
התעמתו עם הנושא .וכי "הטלת הקנסות צריכה להכאיב להם ,אחרת זה לא יעבוד".
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הערוץ הכלכלי והסנקציות הפיננסיות יכולים אמנם להוות בסיס לשינוי המדיניות של
התאגידים .אך הפגיעה ברווחים שלהם מחייבת גם מענה משפטי .כאן נהנים עדיין
התאגידים הן מההגנה של התיקון הראשון לחוקה האמריקאית אך גם ובעיקר מחוק The
)’ ,Communications Decency Act 1996 (‘CDAחוק שנועד במקורו להאבק בפורנוגרפיה אך
הפך לחומת מגן לתאגידי המדיה החברתית בהעניקו להם חסינות מעשית מתביעה בעיקר
עפ"י סעיף  230והמרחיב את ההגנה על נותני השרות המקוון כשאינו רואה בהם מו"ל או
מפיץ גם כאשר חברות האינטרנט ממלאות תפקיד פעיל יותר בהפצת התוכן המיוצר על ידי
אחרים .החברות בהגיון הזה הן לכאורה אך ורק פלטפורמה טכנולוגית ולא ניתן לתבוע
"מכונה" שהינה בינה מלאכותית המתפעלת אלגוריתם ללא מעורבות אנושית .הרציונל
במאמר שולל את התפיסה הזאת וגורס שהאלגוריתם נכתב ומעוצב ע"י בני אדם ע"מ לספק
תוצר מסוים ולכן השליטה על התפוקות הינה על הממד האנושי .מרכיב נוסף המחליש
הטיעונים הללו הינו שבהדרגה תאגידי המדיות החברתיות הולכים והופכים לערוצי תקשורת
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מרכזיים ודומיננטיים.בינתיים נראה שהלחץ לשינוי לא יגיע מארה"ב וסימנים למאבק כנגד
התאגידים כבר נראים לדוגמא ,עם החלטת הנציבות האירופאית משנת  2016להטיל על
התאגיד האמריקאי אפל Apple -קנס עצום של כ  14.6מיליארד דולר על תשלום מגוחך של
 0.005%מיסים בשנת .2014
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צעדים משפטיים בתחום הכלכלי שנראו לפני כעשור לא הגיוניים וחסרי סיכוי במאבק כנגד
הלבנת ההון ומימון הטרור הפכו מעשיים ויעילים מאד בהובלת ארה"ב ואימוץ הגישה ע"י
האו"ם והשת"פ הבינלאומי .אימוץ כללי מודל האכיפה כלפי עולם הפיננסים של הכר את
הלקוח ( (KYCוזיהוי המפקידים ומעבירי הכספים עשוי להוות בסוף התהליך גם חלק מחובתם
של תאגידי המדיה החברתית שיאלצו לבצע מעין הליך דומה של Know Your Customer
) materials (KYCMתוך זיהוי ,סינון וניטור חומרי ההסתה ועידוד הטרור כבר עם ניסיון
החדירה הראשוני שלהם לרשת.
סדרת תביעות משפטיות באירלנד ,אוסטריה וגרמניה משקפות התנערות מהפסיביות
האמריקאית העכשוית ומאבק בתאגידים הבינלאומיים .מאידך בחינת רמת הענישה כנגד
מורשעים בארה"ב ,אנגליה וישראל על הפצת חומרי איום ועידוד טרור במדיות השונות
מוכיחה שמערכות המשפט עדיין נוטות בד"כ בגישה מקלה יחסית ,שספק אם תשיג הרתעה
וגם אינן יעילות בבואן לטפל בעברות אקסטריטוריאליות .הפתרון מחייב הן שינוי בגישה
המשפטית אך גם עדכוני חקיקה ופסיקה בעיקר בארה"ב שישפיעו על החברות האמריקאיות.
סימני שינוי איטיים כבר נראים בפער שבין הפסיקה שלפני ואחרי מתקפת הטרור מ 11
לספטמבר ב  .2001מהלכת  Brandenburgמשנת  1969הנחשבת לאחד מפסקי הדין
האמריקאים הבולטים שנתנו עליונות לתיקון הראשון לחוקה ,בהגנה על חופש הביטוי גם
במחיר של מה שעלול להראות כעידוד לאלימות .לעומת הלכת "פרויקט המשפט
ההומניטארי" משנת  2010שקבע שמתן סיוע הומניטרי לגופים שהוכרזו חוקית כארגוני טרור
אינו חוקי ומסייע לטרור  .הפער שבין שני פסקי הדין הללו עשוי לנבא את הכיוון אליו נודדת
הפסיקה כפועל יוצא מעוצמת האיום הביטחוני.
המענה השלישי הטכנולוגי מצביע על היכולת הטכנית של התאגידים לחסום ולסנן תכנים
בעיתיים הן באמצעות הפיתוחים העצמיים שלהם ,המתבטאים היטב בהתמודדותם
המוצלחת לדוגמא בפדופיליה ברשת ,אך גם בהמלצות של מומחים וגופי מחקר חיצוניים
המתעקשים שאין מגבלות טכנולוגיות המונעות סינון וניטור תכנים וזאת בסתירה לתשובה
הקבועה והמתחמקת של התאגידים הטוענים שאין להם פתרון יעיל.פיתוח הרכב האוטונומי
הייחודי של גוגל ללא נהג ודוושות מוכיח שכאשר לתאגיד יש מוטיבציה כלכלית המחסומים
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הטכנולוגיים מוסרים וניתן להתגבר על המכשולים המאתגרים ביותר .ההוכחה לכך שגוגל
בוטחת ביעילות המענה הטכנולוגי של הבינה המלאכותית שפיתחו הינה שלצד חברות
אחרות המפתחות רכבים אוטונומיים הן עשויות ככל הנראה לשאת באחריות לתאונות בהן
הרכב יהיה מעורב .גם ההכרזה של תאגיד האם אלפאבית של גוגל על התקדמות טכנולוגיית
פרספקטיב ) 4(Perspectiveשנועדה לאתר ולסנן תכנים בעייתיים בתגובות המופצות באתרי
האינטרנט השונים מרמזת על הפוטנציאל האין סופי של הפתרונות בתחום.
שילוב שלושת ערוצי המענה אפשרי וניתן ליישום.גם הזליגה ההולכת וגדלה של הרשתות
החברתיות מהיותם לכאורה רק פלטפורמה טכנולוגית פאסיבית לערוצי תקשורת אקטיבית,
עם שיקולי עריכה והוצאה לאור הולכת ומרחיקה אותם מההגנות של חוק הCDA -
וכשבמקביל מתרחשת התעוררות ,בעיקר באירופה ,בתביעות כנגד התאגידים ובעימותים
המשפטיים עימם ,תוך הטלת קנסות וסנקציות המוכיחים שאמנם מוקדם עדיין לראות את
כניעת התאגידים ,אך ככל שרף האיום הבטחוני עולה ,אירופה מוצפת במהגרים ,גל הטרור
הולך ומתעצם ,בארה"ב הפסיקה הולכת ומצמצמת את המרחב האין סופי של ההגנות ושיח
הזכויות ומתחילים להתאים אותם באיטיות רבה למציאות ,מה שעשוי בסופו של התהליך אף
להוביל לעדכוני חקיקה .התהליכים הללו מצביעים על שינוי ריאלי ומימוש אפשרי של גישה
חדשה כלפי מידת האחריות של החברות הללו.

מבוא
בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה כלל עולמית של מתקפת טרור אלימה ,בעיקר
אסלאמית .חלק מהגל זכה לכינוי "טרור הבודדים או הזאב הבודד" .המאמר יצביע על
המגמה ועל האפשרויות להתמודד עמה .המכנה המשותף המחבר בין הדמויות הבודדות
הללו וההופך אותן מזאבים בודדים ללהקות מאיימות ,הינו השימוש הנרחב שלהם במדיות
החברתיות.
ארגוני הטרור השכילו לנצל את השילוב שבין הטכנולוגיה המודרנית לאמנות הבינלאומיות
המגנות על זכויות הפרט וחופש הביטוי ,החקיקה הליברלית ,בעיקר בעולם המערבי .שעדיין
לא הותאמה למציאות החדשה ,במשולב עם הפלטפורמה העצומה והיעילה של התאגידים
הבינלאומיים ,שרובם המוחלט אמריקאיים ,דוגמת פייסבוק ,טוויטר וגוגל (כולל יוטיוב)
ובעיקר הרשתות החברתיות שיצרו מרחב מוגן יחסית לקידום האידיאולוגיה האלימה
והמסיתה .פני המלחמה המודרנית השתנו .ארגוני הטרור אינם זקוקים למטוסים ,טנקים
ותותחים על מנת לפגוע באוכלוסייה ולהטיל אימה .כל שהם צריכים בעלות מינימלית של

Brian Feldman "Can Google Use AI to Fix the Comments Section?" Select all February 23, 2017
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הוצאות ובהיקפי כוח אדם לא גדולים יחסית זה להשתמש בבטחה באמצעי הקדמה ,בחסות
ההגנות שמקנים להם החוקים והאמנות הבינלאומיות ולהפוך לבעיה עולמית.
הטיעון המרכזי במאמר מתמקד בתאור העידן הדיגיטלי וניצול המרחב הווירטואלי והמדיה
החברתית ע"י ארגוני הטרור לגייס ,לממן ולהסית ביעילות ובאנונימיות ,כתוצאה מכך נוצרו
חללים גדולים בהם רשויות הביטחון והאכיפה מגששים באפילה .חדשות לבקרים מתרחשים
במקומות שונים מתקפות טרור הבודדים ,לכאורה ללא שיוך ארגוני מובהק .האירועים הללו
מהווים גורם מפתיע בזהות המבצעים ,בעיתוי ובמיקום המתקפה ,בכך מקשים על יכולת
האיתור והסיכול המוקדם שלהם .חלק משמעותי מהדמויות הבודדות מקושרות עם דמויות
נוספות ודומות באמצעות המרחב הווירטואלי במה שמכונה " "Remote intimacyאו
אינטימיות מרוחקת .5המאמר יצביע על רציונל המענה הבנוי משלושה ערוצי תגובה:
פיננסי,טכנולוגי ומשפטי כאופציות מעשיות המוכוונות בעיקר לכפות על תאגידי המדיה
החברתיות לקיחת אחריות וסינון התכניים הבעיתיים .כחלק מרציונל המענה יוצגו מודליים
השוואתיים מתחומים אחרים שננקטו בהצלחה כנגד תאגידים בינלאומיים.

האו"ם בעידן האינטרנט
הערכות הינן שבשנת  2017כ 3.55 -מיליארד בני אדם מחוברים לאינטרנט בהיקף המהווה
כמחצית )47%( -מכלל אוכלוסיית תבל.
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מתוכם  2.55מיליארד משתמשים במדיות

החברתיות .הרשתות הללו הפכו תוך עשור לצורת התקשורת הדומיננטית .כשהכלים
הטכנולוגים המתקדמים מנוצלים ביעילות גם ע"י ארגוני הטרור נוצרה מציאות המחייבת
מענה יעיל ומאוזן.
הדילמה הערכית והחוקית הינה שכל פתרון עלול לפגוע במידה מסוימת באחד הערכים
החשובים והבולטים ביותר של זכויות הפרט וזהו חופש הביטוי  .בארה"ב לחופש הביטוי
בכורה ביחס לשאר זכויות היסוד .לזכויות הללו ניתן דגש כבר בתיקון הראשון לחוקה בשנת
 1791כשהוטלו שש מגבלות המסכלות עדכוני חקיקה .אחת מהן הינה הפגיעה בחופש
הביטוי.
הערך זכה למעמד מיוחד גם בהחלטת האו"ם משנת  .1948החלטה הנחשבת לאבן יסוד
בהגנה על זכויות הפרט בעידן המודרני 7אמנה בינלאומית נוספת של האו"מ התווספה בשנת
( 1976סעיפים  )3(19ו .))a(4 -בהן המדינות התחייבו לאסור הסתה המעודדת אפליה,
5

J.M. Berger " The Metronome of Apocalyptic Time: Social Media as Carrier Wave for Millenarian
Contagion" Perspectives on Terrorism, journal of the Terrorism Research Initiative T.R.I and the Center
)for Terrorism and Security Studies. Vol 9, No 4 (2015
6
The state of broadband:Broadband catalyzing sustainable development ,September 2016 ITUUNEESCO pp. 14
7
The Universal Declaration of Human Rights (“UDHR), 10 December 1948 General Assembly
resolution 217 A.

6

עוינות או אלימות  ,כל זאת בניסיון להתמודד עם הסתירה שבין חופש הביטוי לעידוד ולהפצת
שנאה .8סעיפים  19באמנות האו"מ ( UDHRו )ICCPR -מתמקדים בהגנה על חופש הדעה
והביטוי והשמירה על יכולתו של הפרט לקבל מידע .האמנות מחייבות את המדינות השוקלות
לבצע עדכוני חקיקה בזכויות הללו לבחון האם השינויים הינם אמנם למטרה לגיטימית,
מידתית ונחוצה.
לכאורה הגוף המתאים ביותר לפתור בעיה בינלאומית חוצת גבולות והמהווה איום על מדינות
רבות הינו האו"מ .למרות שכבר משנות התשעים של המאה הקודמת הכירו בארגון שהטרור
עושה שימוש ברשת האינטרנט ,נוצרה אי הסכמה בהגדרת המושג עצמו .שורשי המחלוקת
נעוצים בעובדה שאין אמנה מקיפה המגדירה מהו טרור .הוויכוחים נמשכים סביב סוגיות כגון
ההבחנה שבין ארגונים או בודדים חמושים ,האם הם חלק ממאבק לגיטימי לשחרור ולהגדרה
עצמית או מהווים טרור כנגד חפים מפשע ? הערוץ היחיד בו התגבשו הסכמות חלקיות הינו
בהיבטים החוקיים הפלילים של הטרור .9מהסיבה הזאת האכסניה בה ממוקם המטה החוקר
והמתאם את הנושא הינה בחסות הגוף העוסק במאבק בסמים ובפשיעהOffice on drugs -
 .and crimeהפערים הללו משקפים את הסתירה ובעיקר את הקושי שבגיבוש שת"פ
בינלאומי בהגנה על חופש הביטוי ובמאבק לסיכול הטרור ברשתות החברתיות.
המרוויחים הגדולים מהמציאות הזאת הינם ארגוני הטרור .אי ההסכמות באו לידי ביטוי
לדוגמא בכינוס האו"מ בדצמבר  2012בדובאיThe world conference of international :
) telecommunications (WCITכשהפערים פילגו את המדינות לגוש בהובלת רוסיה וסין,
ביחד עם מדינות העולם השלישי ,דוגמת חוף השנהב וקסאחסטאן ,שתמכו בהצעת האמנה
ומנו  89מדינות .מדובר במדינות שברובן חופש הביטוי וזרימת המידע מינימליים ,לעומתן
המדינות שהתנגדו לאמנה היו הליברליות והמפותחות המקנות לערכי חופש הביטוי עדיפות
והן כללו בין היתר את ארה"ב ,קנדה ,בריטניה ,צרפת וגרמניה.

איום להקת זאבי המדיה
אינטימיות מרוחקת
כשמנסים להגדיר את טרור הזאב הבודד מתמודדים לכאורה רק עם אדם ההוגה בעצמו,
מכוון ומבצע פעולה עצמאית וללא קבלת פקודה מגורם חיצוני או מהיותו חלק ממבנה
היררכי.

10

מאידך בולטת העובדה שארגוני הטרור בעלי האג'נדה הכלל עולמית דוגמת

אלקעידה ודעא"ש משתמשים באינטרנט ובמדיה החברתית,במחשוב ובתוכנות החדשניות
8

The U.N International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) 1976
The use of the internet for terrorist purposes, United nations office on drugs and crime ,2012 pp. 18
10
Claire Wiskind," LONE WOLF TERRORISM AND OPEN SOURCE JIHAD:AN EXPLANATION AND
ASSESSMENT" the International Institute for Counter-Terrorism (ICT). Summer 2016
9

7

והעדכניות ביותר בצורה מרשימה ,הארגונים מצטיינים ביכולתם להתעדכן ולהסתגל לקדמה,
לנצל היטב את החקיקה הליברלית וההגנות המשפטיות על חופש הביטוי ,ליהנות מהמדיניות
של התאגידים הבינלאומיים המונעת בעיקר משיקולים כלכליים ובכך מסכלים ניטור תכני
הסתה ועידוד טרור ,כביכול כהגנה על חופש זרימת המידע ומגוון הדעות .כתוצאה מכך
מתקיים מפגש בין ארגוני הטרור לזאב הבודד בזירה הבטוחה והנגישה של המדיה
החברתית .המימד הזה של הטרור מחייב פתרון.
היכולת של ארגון דוגמת אלקעידה להפיץ באנטרנט באנגלית וללא כל הפרעה במשך שנים,
החל מיוני  2010את המגזין  Inspire Magazineבעייתית .המגזין המאד מושקע כולל מסרים
בוטים ,הנחיות ,הטפות והדרכת קהל היעד ,למה שהם עצמם מכנים ג'יהאד היחידים ,תוצר
הפצת חומרים מהסוג הזה הפכה ברבות הימים לשיטפון המכונה כאמור טרור הזאב הבודד.
האידיאולוגיה הקיצונית הינה חלק מ"ג'יהאד הקוד הפתוח" .Open source jihad -הארגון
אימץ לאחר המתקפה הגדולה והמוצלחת מבחינתו על אדמת ארה"ב ב 11-ספטמבר 2001
טקטיקה חדשה .בדומה לדעא"ש הצליחו לשנות את דפוס הפעולה מבלי לשנות את
האסטרטגיה.ארגוני הטרור הללו הצליחו לפגוע במטרות רכות במערב אירופה וארה"ב עם
כמויות ההולכות וגדלות של מאות הרוגים .מתקפת טרור בודדים העולמית מתרחשת בגלים
עולים ויורדים גם בישראל.
חיפוש בגוגל מוביל לדוגמא לגיליון  1437מאביב  2016של  Inspire Magazineבכותרת
"התנקשות מקצועית" וכותרת המשנה מפנה להדרכה מפורטת ,המלווה בתרשימים ותמונות
כיצד להכין מטעני חבלה ,לבצע הכרת שטח לפני מתקפה ,הדרכת הסלקת מטענים בחבילות
או מלכוד דלתות ופתחים .בעמוד  6מצוטט בגאווה סקר הקובע ש  77%מאזרחי ארה"ב
חושבים שהממשל אינו יכול להגן עליהם בפני מתקפת הזאב הבודד .בשולי אותו העמוד
ישנה הבהרה שהגיליון "מעניק הדרכה טכנית ורוחנית עבורך במסע הג'יהאד הבודד" .המגזין
עצמו מגדיר מהו לתפיסתו זאב בודד " :המושג בנוי משני חלקים ,הראשון הינו של הג'יהאד:
על המבצע לעשות כל מאמץ לחתור להישגים בלחימה באויב .החלק השני הוא ) (fardyביצוע
המתקפה בנפרד ע"י האח כג'יהאד אישי ועצמאי בארץ הכופרים ומבלי לדווח להנהגת
המוג'הדין .האינדיבידואליזם והעצמאות הינם ההגדרה הנכונה לכנות את הפעולה כמתקפת
"זאב בודד" ".עמוד  33במגזין האינטרנטי מתייחס ליתרונות טכנולוגית OPEN SOURCE
 JIHADבדגש שזהו חלום הבלהות לאמריקאים ,בכך שמאפשר למוסלמים בכל העולם
להתאמן בבית במקום להסתכן בנסיעה לחו"ל וכי השיטה בהישג יד .11לאחר קריאת
ההבהרות וההדרכות הללו קשה להמשיך להתייחס למפגע הבודד במנותק מארגוני הטרור
המשפיעים מרחוק ,מגייסים ,מסיתים ומכשירים את המבצעים הללו.כל זה נעשה תוך ניצול
Inspire- Spring 2016, 1437 ,ISSUE 15, Al Malahem media
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בוטה וגלוי של הפיתוחים המערביים וההגנה על חופש הביטוי במעין"הייד פארק וירטואלי"
מסוכן.
מגזין דומה מופץ מיוני  2016ע"י ארגון הטרור דעא"ש בשפה המלאית שהינה השפה
הרשמית במלזיה ,ברוניי וסינגפור,שפה המדוברת גם באינדונזיה (בעיקר באי סומטרה),
בדרום הפיליפינים ובדרום תאילנד.המגזין " "Al-Fatihinמיועד להפצת הג'יהד והקמת
המדינה האיסלאמית העולמית ופונה לאוכלוסיה ענקית של מוסלמים שאינם דוברי ערבית או
אנגלית והוא מכיל בגיליון הראשון  20עמודים עם תכנים דומים לחומרי ההסתה והקריאה
לפעילות טרור בודדים כמו במגזין אלקעידה . Inspire Magazine

12

בסינגפור נעשה ניסיון

לחסום את הפצת המגזין " "Al Fatihinבאמצעות הפעלת החוק : 13ועם פעילות איסור הפצה
כנגד סוכנות הידיעות של ארגון המדינה האסלמית , Furat Mediaאך ספק אם בכך נמצא
פתרון מעשי להפצת המגזין באינטרנט.

14

המדיה החברתית
בעידן הטכנולוגי ,קצב השינוי עצום ,עד שנת  2005רק  8%מאוכלוסיית הגולשים בעולם
דיווחו על שימוש ברשתות החברתיות ( )Social Mediaעל כלל הנגזרות השונות המאפשרות
למשתמשים יצירת רשתות של קשרים חברתיים ,יצירת תוכן ,ושיתוף מידע .השימוש
ברשתות החברתיות הגיע בשנת  2013כבר ליותר מ 80%-מאוכלוסיית העולם המחוברת
לאינטרנט  ,כמעט ארבעה מתוך חמישה אנשים הפעילים באינטרנט מבקרים ברשתות
החברתיות ובבלוגים .,כמעט ואין הבדלים משמעותיים בגילאים של המשתתפים והנחשפים
לרשתות הללו .באוקטובר  ,2011אחוז המשתמשים ברשת החברתית בגילאים  15-24עמד
על שיעור של  84.4%מתוך גולשי האינטרנט ,ובקבוצת הגילאים  ,45-54עמד אחוז השימוש
על  ,82.9%בזמן שהייה ממוצע של ארבע שעות.

15

ענקית המדיות החברתיות הבולטת ביותר הינה  -Facebookפייסבוק שלפי הדוחות הכספיים
שלה ברבעון הראשון של  2013מספר המשתמשים בה עמד על  1.12מיליארד ,מהם 665
מיליון פעילים מדי יום ו 751-מיליון פעילים באמצעות הטלפון הסלולרי .לקראת סוף 2016
מספר המשתמשים כבר עלה ל  1.79מיליארד כשמיתוכם  1.18מיליארד משתמשים ברשת
מידי יום  .החברה דיווחה בנובמבר  2016על הכנסות של יותר מ  5.7-מיליארד  $מפרסום
12

JASMINDER SINGH AND MUHAMMAD HAZIQ JANI "Al-Fatihin; Islamic State`s First Malay Language
Newspaper" TEMPO, 28 June, 2016
13
)Undesirable Publications Act (CHAPTER 338) (Original Enactment: Act 3 of 1967
14
Alfred Chua "S’pore bans IS-linked newspaper Al Fatihin. Publication’s intention is to spread
extremist ideology in the region: Minister Yaacob" TODAY- SINGAPORE, July 22, 2016
15
עפרית קול ואזי לב -און "רשתות חברתיות מקוונות וקבלת החלטות רכישה" המכון לחקר מדיה חדשים,
חברה ופוליטיקה  ,בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל ,פברואר 2014

9

לגולשים בטלפונים הסלולריים  .מספר הצרכנים ברשת החברתית באמצעות הסלולר הגיע ל
 1.66מיליארד כשרובם המוחלט משתמשים פעילים  ,כלומר משתמשים שמעולם לא ביקרו
בפייסבוק מכל התקן אחר פרט לטלפון .הנתון הזה מדגיש את העובדה שהמפרסמים
מוציאים יותר על פרסום סלולארי ,מקום בו פייסבוק נמצאת בעמדה ייחודית ויתרון יחסי
לצידה של גוגל . 16
ברשת טוויטר בשנת  ,2011השתמשו רק אחד מכל עשרה גולשים ברשת האינטרנט ,מאידך
שיעור הצמיחה שלה היה כ, 59%-והרשת דורגה בין הרשתות המובילות בעולם .לקראת סוף
 2016כבר היו לחברה  310מיליון משתמשים פעילים ושליש מצרכני הרשתות החברתיות
בארה"ב היו משתמשי טוויטר.
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 - YouTubeהינו אתר הווידאו הנצפה ביותר בעולם ,ומנוע

החיפוש השני בגודלו בעולם אחרי  Google,והאתר השלישי הנצפה ביותר אחרי  Googleו -
 Facebookעולה כי  71%ממשתמשי האינטרנט בארה"ב מורידים סרטונים או צופים
בסרטונים ברשת .יוטיוב אינו רק מאגר עצום של סרטוני וידאו ,הוא אף מתפקד כמדיום
חברתי  ,עם מספר תכונות הקיימות בפלטפורמות של הרשתות החברתיות וגם מהווה ספק
חדשות ומקור מידע עיקרי לגולשים .רשת נוספת ההולכת ומתרחבת הינה סנאפצ'אט-
– ) (Snapchatאפליקציה המאפשרת שיתוף תמונות וסרטונים המכונים .Snaps-
הרשת התגאתה בדצמבר  2016ב 150-מיליון משתמשים ביום ,היא הרחיבה את תחומי
הפעילות שלה עבורם גם כמקור משמעותי של מבזקי חדשות.תחום החדשות מכונה
 .18 .Discoverהתאגיד הענק והמשמעותי ביותר הינו גוגל שהיא חברה שיצרה פלטפורמה
המארגנת את המידע העולמי .גוגל מפעילה את ה-AdWords-ו -:AdSenseשירותים
המאפשרים לבעלי אתרים לשלם עבור מילות חיפוש ) ,(AdWordsולהתפרנס מפרסומות
שגוגל שותלת באתרים הללו ובכך לקבל תשלום על סמך הכניסות לאתר) .(AdSenseהיבט
נוסף המשקף את היקף המשתמשים לדוגמא בתחומים הללו מתבטא בכרום שהינו דפדפן
הסלולר הפופולרי ביותר בעולם ,שהגיע בשנת  2016ללמעלה ממיליארד משתמשים
פעילים .19מדי חודש מיליארד המשתמשים בגרסת המובייל גולשים ל 771-מיליארד דפים.
נתון דומה הציגה החברה בשנת  ,2015כאשר כרום הגיעה למיליארד משתמשים גם בגרסה
המיועדת למחשבים אישיים.
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The Top 20 Valuable Facebook Statistics –Zephoria Digital Marketing -Updated November 2016
th
Kit Smith "44 Twitter Statistics for 2016"Brandwatch, May 17 2016
18
Nitasha Tiku "Why SnapChat and Apple Don’t Have a Fake News Problem" Buzz Feed News, Dec. 1
2016
19
הראל עילם " הכי פופולרי בעולם :לדפדפן הסלולר של כרום יש מיליארד משתמשים"  21.04.16כלכליסט
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נוסף על החברות הענקיות הללו פועלים עוד מדיות משמעותיות כ , Instagramרשת חברתית
שעיקרה העלאת תמונות מהירה ונוחה –  Linkdinלינקדאין הנחשבת לרשת החברתית
העסקית הגדולה ביותר  Pinterest-עם תכנים המבוססים על תמונות ותיוגים( .ווטסאפ) -
 Whatsappהפופולרית של העברת מסרים באופן מהיר ומידי בין משתמשי סמארטפונים.
כאמור ,מדובר בכמות בלתי נתפסת של צרכנים ומשתמשים הפועלים במרחבים האינסופיים
הללו של הרשת ,המדיה החברתית והניו מדיה הכוללת בתוכה אתרי אינטרנט ,ערוצי
תקשורת דיגיטליים אחרים ,וערוצי מידע שבהם משתמשים פעילים עוסקים בהתנהגויות
הניתנות לצריכה ולצפייה על ידי אחרים .הדבר מתרחש הן בזמן אמת והן זמן רב לאחר מכן,
ללא קשר למיקומם של המשתתפים .הודות לאמצעים טכנולוגיים מגוונים כגון מחשבים,
מחשבי לוח  -טאבלטים וטלפונים ניידים חכמים וסמארטפונים קיימת רמה גבוהה של
אינטראקטיביות בזמן אמת ,בקלות ובנוחות .המדיות מתבססות כלכלית על ההיקף העצום
של החשיפה שלהן לשיווק פרסומות המניבות להן הכנסות גדולות מאד  .20המוטיבציה
הפיננסית של התאגידים מהווה מכשול בניסיון לכפות עליהם סינון תכנים ,שכן בכך עלולה
ההכנסה שלהם להצטמצם .היתרונות של הכלים הללו באים לידי ביטוי בממדים הבאים והם
מנוצלים היטב גם ע"י ארגוני הטרור:

תפוצה רחבה – היכולת להגיע לקהלים גדולים מאוד וללא תלות בממדי הזמן והמרחב.
האופי הדיגיטלי של המדיה החדשה מאפשר להפיץ רעיונות בתפוצה רחבה לכל העולם ,תוך
עקיפת שומרי הסף המסורתיים ובעלויות נמוכות .כל משתמש בעל נגישות לרשת יכול לשתף
ולהפיץ את חומריו.
פרואקטיביות – המשתמש ביחד עם אחרים תורם ומפיץ את חלקו לשרשרת המידע הרחבה
וכמעט ללא מגבלות.
התוכן גלוי ופתוח לכל  -הרשתות יוצרות חשיפה גבוהה ,פעילויות כמו כניסות לפורומים ,
בלוגים וקהילות חברתיות חשופות למשתתפים אחרים ,תוך שימוש בזהות האמתית או
הפיקטיבית ובעיקר בחסות האנונימיות.
זמן אמת וזיכרון – התקשורת בזמן אמת והתוכן כמעט שאינו מסונן או נמחק וברובו נשאר
ברשת לנצח וניתן להיחשף אליו גם שנים אח"כ .
זמינות -התוכן נמצא בכל מקום  ,המדיה החדשה מאפשרת למשתמשים להגיע ולהיות
נגישים לאחרים כמעט בכל זמן ובכל מקום באמצעות המכשיר הנייד או המחשב.
20

עפרית קול ואזי לב און " מקומן של רשתות חברתיות בתהליכי קבלת החלטות רכישה" משרד הכלכלה
פברואר 2014
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מרושת – המשתמשים במדיות החברתיות יוצרים ומשתפים תכנים במגוון עצום של נושאים,
מתקשרים זה עם זה ויוצרים ובונים קשרים עם אנשים וקהילות אחרות.
רשת האינטרנט הפכה למקור המידע העיקרי עבור רוב מחפשי המידע ברחבי העולם .
הרשת זולה ,גמישה ,אינטראקטיבית ומבדרת יותר מכל מדיום אחר .הרשת וכאמור בעיקר
הרשתות החברתיות שבה ,מאופיינות בתקשורת רב כיוונית ושטוחה מבחינה היררכית ,בכך
הפכו לאמצעי תקשורת אידיאלי המחליף את אמצעי התקשורת הקלאסיים עבור קהלים
הולכים וגדלים בכל רחבי העולם .לרשתות החברתיות מיחסים בין היתר את "האביב
הערבי" ,והמהפכה המצרית שהתחוללה ב 2011-ושהובילה להדחתו של הנשיא מובארכ
ונודעה כ"מהפכת הפייסבוק" ו"כמהפכת הטוויטר" .אלה הן כאמור הרשתות המהוות את
המצע שעליו נוצר המידע ,ובאמצעותו הוא מתקבל ומועבר לנמענים השונים.21

השימוש שעושים ארגוני הטרור באינטרנט
לצד התרומה העצומה שלהן בהיבטים החברתיים ,התרבותיים והכלכליים ,הרשתות
החברתיות הפכו גם למרחב מוגן עבור ארגוני הטרור ,כפלטפורמה יעילה ובטוחה להפצת
תכני הסתה ,מימון וגיוס חברים  .עבור תנועות טרור דוגמת דעא"ש המנהלות חזון
אפוקליפטי ,השאיפה לשליטה ולהתפשטות גלובלית מחייבת תנועה רצופה של התרחבות.
מתגייסים וחסידים פוטנציאליים נדרשים להיחשף לאידיאולוגיה ,לרעיונות ולהכוונה שלה עם
מעטפת של מגע וקשר חברתי .נדרש הליך של הדבקות והתפשטות חברתית ( Social
)contagion

22

מבחינה היסטורית ,לדרישות כאלה הייתה בדרך כלל השפעה מרסנת

ומגבילה ליכולת הצמיחה שלהן ,בעיקר בגלל המגבלות של הפריסה הגיאוגרפית .המגבלות
הללו –הוסרו והאידיאולוגיה ההרסנית החלה מתפשטת בשנים האחרונות בצורה נרחבת,
תוך התגברות על המגבלות הטריטוריאליות באמצעות ההתפתחות של הקהילות
הוירטואליות העולמיות של הרשתות החברתיות .היכולת להפיץ מידע בצורה מידית ,קלה,
זולה ובטוחה יצרה מציאות חדשה .המדיה החברתית יעילה מאד בהשפעתה על תהליכי
ההדבקה החברתית ,לאפקטיביות של המהירות היחסית בה החסידים החדשים נדבקים
באידיאולוגיה אפקט הגברה המעצים את התהליך ,כשאנשים בודדים במקומות שונים רואים
בתנועה האפוקליפטית את עצמם ואחרים "הבאים משומקום" מתגבשים ומתחזקים לקהילה
וירטואלית ,הקבוצה צוברת ביטחון עצמי ,תחושת ערך ועוצמה כשבמקביל יריביהם מגיבים
בבהלה ,לעיתים לא מידתית .ההליכים הללו תרמו להתפשטות התופעה ,כפי שבאו לידי
21

שירלי שפינר וג'ני ברונשטיין "בחינה של פעילותן של קבוצות המחאה ברשת החברתית פייסבוק בעקבות
המחאה החברתית במצרים  "2011המחלקה ללימודי מידע  -אוניברסיטת בר-אילן 01/03/2015
22
J.M. Berger " The Metronome of Apocalyptic Time: Social Media as Carrier Wave for Millenarian
Contagion" Terrorism Research Initiative. Journal of the Terrorism Research Initiative and the
)Center for Terrorism and Security Studies. Vol 9, No 4 (2015
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ביטוי עם עליית דעא"ש בשנים  2014ו .2015 -התגובות תדלקו את הסקרנות לגביהם,
ובסופו של דבר תרמו להרחבת הטווח והיקף הפצת המסרים שלה.
המדיה החברתית יוצרת לפרטים בודדים קשרים אישיים על פני אזורים גיאוגרפיים נרחבים
ללא אובדן הממד האינטימי .כך לדוגמא היכולת לתקשר באמצעות רשת המכונה עמית
לעמית ) .Peer to Peer-(P2Pפלטפורמה ברשת בה כל אחד מהקצוות מתפקד הן כלקוח והן
כשרת ,וכל אחד מהקצוות מסוגל ליזום או לסיים התקשרות וכן לספק או לדרוש שירותים ,עם
רשת המתפקדת באופן מבוזר ,ללא צורך בתיווך או תלות בגורם מרכזי כלשהו .הפלטפורמות
של המדיה החברתית מיועדות להפצת תכנים משודרים .שיחות קבוצתיות ושיתוף מידע
באמצעות תמונות ,אודיו ,וידאו וקישורים לתכנים מגוונים .המשתמשים באמצעות שיחות
 peer-to-peerיכולים לחפש מקורות מידע המשקפים את האינטרסים שלהם וגם לחלוק
מידע על עצמם .תהליך זה מביא אותם במגע עם בעלי דעות דומות .האינטרסים המשותפים
מאפשרים להם ליצור קהילות ממוקדות נושאים גם הבעיתיים והמסוכנים ביותר בבטחה,
במהירות ובקלות.
עבור אנשים הנוטים לקיצוניות או לאמונות אפוקליפטיות ,המדיה החברתית מאפשרת לגלות
ולהתחבר לאנשים בעלי דעות דומות  ,להכיר הרבה יותר אנשים ללא צורך בקרבה פיזית,
לפגוש אנשים בעלי תחומי עניין משותפים ,גם השוליים והמסוכנים ביותר .בעולם האמתי,
הליך חיפוש אחר נושאים ואנשים רדיקלים מהסוג הזה טומן בחובו סיכונים ,מסטיגמה
חברתית ומקצועית עד להשלכות חוקיות ומשפטיות או חשיפה לאלימות פיזית .המדיה
החברתית הסירה את המחסומים הללו ומאפשרת להם לחתור במודע לקיצוניות ,לרעיונות
אפוקליפטיים ,בסביבה הרבה יותר בטוחה ותוך קבלת מחסה פונקציונלי של האנונימיות.
אחת הדוגמאות הבולטות לתהליכים הללו הינה הקמפיין התקשורתי של ארגון המדינה
האסלאמית ברשתות החברתיות .הקמפיין הצליח ליצור מתחילת מלחמת האזרחים בסוריה
גל הגירה גלובלית של יותר מ  30,000-לוחמים זרים מ  115-מדינות שהציפו את זירת
הקרבות  .לפחות שליש מהם הגיעו במהלך שנת  .2015על פי הערכות המודיעין האמריקאי
ומראיונות שערכו כתבי  The Washington postעם עריקים ,הרוב המוחלט של המצטרפים
לארגון הטרור החליטו לצאת לסוריה כתוצאה מחשיפה לקטעי ווידאו שראו באינטרנט
23

ובמדיה החברתית .הם נחשפו למידע ולנתונים שהציתו בהם את הדחף הג'יהאדיסטי

.

הדבר משקף היטב כיצד אלפי זאבים בודדים התרכזו תחת רעיון משותף ,מכל קצות תבל,

23

Greg Miller and Souad Mekhennet "Inside the surreal world of the Islamic State’s propaganda
machine"The Washington post, National Security, November 20, 2015
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והפכו יחדו לצבא טרור הנלחם בחזית משותפת הרחוקה אלפי ק"מ מארצות המוצא שלהם,
כשהחוט המקשר ביניהם הינו האינטרנט והמדיות החברתיות.

התמודדות עם חברות המדיה החברתית
טכנולוגיה בטוחה
המרוץ הטכנולוגי הולך ומבצר בחברות התקשורת והרשתות החברתיות את הערוצים
וההתקנים בצורה ההופכת אותם בהדרגה לחסיני פריצה והאזנה .הטכנולוגיות הללו
מדאיגות מאד את רשויות האכיפה והביטחון בכך שהן מאפשרות לעבריינים פליליים ולאנשי
הטרור לנצלם בבטחה וללא חשש מחשיפה .לצד אפליקציות כגון Telegram , Surespot ,ו-
;Threemaלתקשורת ממודרת ,או פלטפורמות להעברת מידע מסוגים שונים דוגמת , Kikאו
 ,Apple iMessageיישמה  -WhatsAppוואטסאפ ,השייכת לפייסבוק ,באפריל  2016הצפנת
שיחות קוליות וצ'אטים קבוצתיים ,בשיטה המכונה  . End-to-end encryptionמשמעות
ההצפנה היא שכל התוכן ,כולל קבצי המדיה ,יישארו ממודרים לעיני או לאוזני השותפים
לשיחה או להעברת המסרים בלבד .השיחות לא ניתנות ליירוט על ידי צדדים שלישיים ,כולל
קושי עצום לרשויות האכיפה והביטחון ובמכוון גם לחברת  WhatsAppעצמה .האפליקציה
נעזרת בפרוטוקול Signal ,השומר על התכנים מאובטחים לאורך זמן ,ועושה שימוש בקוד
הודעה משתנה לכל מסר  (Message Key),שבלעדיו לא ניתן לשחזר את התכנים ,כולל
קבצים מצורפים.
הממשל האמריקאי ניסה להתמודד עם ההצפנות המורכבות הללו לדוגמא באמצעות כפייה
על  APPLEלפתח עבורם כלים לפריצת הקידוד של המכשירים הסלולריים  iPhoneהפועלים
בשיטת  iPhone 5c, iOS9בהליך החקירה כנגד בני הזוג

 Syed Rizwan Farookו-

 Tashfeen Malikשבצעו מתקפת טרור בדצמבר  2015ב  San Bernardino, Californiaבה
נרצחו  14בני אדם .ה  FBIפנה לביהמ"ש והוציא צוו שיפוטי כנגד APPLE

24

וזאת עפ"י נגזרת

מחוק בן למעלה מ  200שנה  The Judiciary Act of 1789ועפ"י 28 U.S.C. § 1651 : US Code
 - Section 1651: Writsהמסמיך את בתי המשפט הפדרליים לדרוש הקצאת חומרים
הנחוצים לרשויות האכיפה  .25נוכח הסרבנות של  APPLEלהיענות לצוו הייתה ציפייה
שהנושא העקרוני יגיע בסופו של המאבק המשפטי להכרעת בית המשפט העליון ,אך מאחר
וה  FBIהצליחו ,ככל הנראה בעזרת מיקור חוץ ,לפרוץ את הקידוד ,סמוך למועד הדיון
המכריע ,ביטלו את מימוש הצוו והסוגיה נותרה פתוחה .
24

Kim Zetter "Magistrate Orders Apple to Help FBI Hack San Bernardino Shooter’s Phone" WIRED
02.16.16. 02.16.16
25
United States District Court, for the central district of California no. ED 15-0451M Magistrate judge
Sheri Pym Feb. 16 2016
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הייתה זאת אחת הסיבות להקמה בוירג'יניה של מוסד ללא כוונת רווח מלכ"רIn-Q-Tel ,
)(IQT

26

המשקיע בחברות היי-טק מהמתקדמות ביותר בעיקר בתחום כריית המידע ,דוגמת

 Palantir Technologies Incאו  Recorded Future Incבמטרה לשמר ולטפח את העליונות
הטכנולוגית של סוכנויות הביון והמודיעין של ארצות הברית .הבעיה העיקרית הינה חוסר
שיתוף הפעולה של התאגידים ,כפי שזה בא לידי ביטוי לדוגמא במאי  ,2016כשחברת
טוויטר ניתקה את סוכנויות המודיעין של ארה"ב מגישה לשירות המאפשר ניטור נתונים
חשודים מתוך פרסומים במדיה החברתית באמצעות כריית מידע ,הליך המבוצע ע"י חברה
פרטית  ,Dataminr Incכשלטוויטר עצמה שליטה של  5%בחברה והיא מאפשרת לה גישה
ישירה ובזמן אמת למאגריי הנתונים שלה  Dataminr Inc,מבצעת באמצעות אלגוריתמים
מתוחכמים וכלי מיקום גיאוגרפיים חשיפת דפוסים ותבניות רלוונטיים .היא מוכרת המידע,
נתונים והתרעות לסקטור הפרטי .למרות זאת טוויטר חסמה את השרות בפני הממשל
הפדרלי ,ההחלטה משקפת את המתח האבסורדי שבין החברות בעמק הסיליקון לבין
הממשל הפדרלי,עימות המערב שיקולים מסחריים עם סיכול הטרור וההגנה על הפרטיות .27
ארגוני הטרור כמובן אינם נוטלים חלק בויכוחים ובעימותים הלכאורה אידיאולוגיים הללו.
בשנת  ,2006בעיצומה של ההתקוממות כנגד כוחות הקואליציה בעיראק ,איימן אל-זוואהירי,
שהיה באותה העת סגן מנהיג אל-קאעידה ,הכריז שאל-קאעידה במלחמה ,כשיותר
ממחציתה מתנהלת בחזית התקשורתית .גם ארגון דעא"ש תלוי בתקשורת להפצת מסריו.
לגיוס מתנדבים ופעילים ,להטלת אימה ולספק לחזון הח'ליפות תחושת לגיטימיות .להשגת
המטרות הללו הארגון משקיע מיליוני דולרים במדיה התקשורתית לסוגיה השונים .28
 -Mark Rowleyהקצין הממונה בבריטניה על הלוחמה בטרור הכריז בראיון ל  BBCשחברות
המדיה החברתית מחלישות את החקירות ואינן משתפות פעולה באופן מלא עם המשטרה.
בכך נחשפת בעיה עולמית בעלת משמעות אסטרטגית.

29

לדבריו מספר חברות אף עדכנו

את החשודים אודות הפניה של המשטרה כשבקשה מהן את נתוני התקשורת .הקצין הבכיר
טען שישנן חברות מדיה חברתיות היוצרות לאנשי הטרור "סביבת פעילות בטוחה ויעילה".
צורת ההתנהגות הזאת לא הייתה נסבלת במגזרים אחרים ,והקשיים בהשגת נתוני
התקשורת והמידע המוצפן לסיכול הטרור פוגעים באיסוף המודיעין בצורה שלא נראתה
בעבר .הוא הדגיש "חלק מחברות המדיה החברתית מסרבות לסייע לנו כחלק מהאסטרטגיה
26

Neal Ungerleider " Silicon Valley And The Intelligence Agencies" Fast Company, 06.10.13
Christopher S. Stewart and Mark Maremont "Twitter Bars Intelligence Agencies From Using
Analytics Service Social media, firm cuts access to Dataminr, a service used to identify unfolding terror
attacks, political unrest " The Wall Street Journal , May 8, 2016
28
CJ Werleman " The Islamic State and the media: A symbiotic relationship" Middle East Eye 29
October 2016
29
"Social media companies 'undermining' terror investigations" BBC 5 October 2015
27
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שלהן  -הן מתכננות מראש את המוצרים שלהן מתוך הכרה מלאה כי הן לא תוכלנה לעזור
לנו בגלל הדרך שבה הן עיצבו אותם" .לדבריו" :בעולם האמתי ,אם מישהו היה פותח מרכז
קניות בלונדון עם מודל עסקי חדש המניב רווחים ,אבל מספק סביבת פעילות בטוחה
לעבריינות או לטרור לא היינו מאפשרים זאת.אבל במידה מסוימת זה מה שקורה בעולם
הווירטואלי ".מר  Rowleyהתלונן שרשויות האכיפה והמודיעין מתמודדים עם מה שהגדיר
כ"כתמים עיוורים" .הפושעים והמחבלים מודעים ומנצלים היטב את החולשות הללו,של
אזורים חסומים ,בהם מוגבלת התנועה של המשטרה וסוכנויות המודיעין וזה מעורר דאגה
עמוקה .הקצין קרא לביצוע עדכוני חקיקה שיאפשרו לרשויות לפעול ביתר יעילות בעידן
הדיגיטלי ,וכן קרא ליצירת שיתוף פעולה הדוק יותר ברמה הבינלאומית עם חברות המדיה
החברתית.
 Keith Vazשעמד בשנת  2016בראש ועדה שבחנה את הנושא בפרלמנט הבריטי קבע
שהחברות פייסבוק ,טוויטר וגוגל המחזיקה גם ב ,YouTube -מתחמקות ממימוש אחריותן
במאבק בקיצוניות באינטרנט .לדבריו הן חייבות להפגין מעורבות חזקה יותר ולקבל את
העובדה שלצד הרווחים העצומים שהן גורפות ,כספים המופקים ממיליארדי אנשים
המשתמשים במוצריהם ,מוטלת עליהן גם החובה לקחת אחריות ולפקח על החומרים
הקיצונים המופצים באתרים שלהן .יו"ר הוועדה האשים את הרשתות הללו שהן מנצלות
ומסתתרות מאחורי מעמדן המשפטי-הבינלאומי. 30
הקשיים באים לידי ביטוי גם בנתון שדווח ע"י הסקוטלנד יארד מיחידה העוסקת בסיכול
והתמודדות עם הסתה לטרור במדיות החברתיות ,תוך טיפול בהסרה של למעלה מ 1,000-
קישורי חומרים בשבוע ,31כשהבעיה הינה שהחברות לא תמיד משתפות פעולה או נענות
לבקשות.

32

ביקורת דומה השמיע גם  Andrew Parkerראש סוכנות הביון הבריטית MI5

) (Military Intelligence, Section Fiveשהדגיש שלחברות האינטרנט "אחריות מוסרית"
להתריע בפני סוכנויות הביטחון והאכיפה על איומים פוטנציאליים .לתפיסתו תרחיש האיום
הבולט ביותר על בריטניה הינו איום הטרור ,איום הגדל כל הזמן ומשולב בשינויים
הטכנולוגיים Andrew Parker .קבע שהמציאות החדשה הפכה את יכולת ה MI5 -לעמוד
ביעדי סיכול הטרור לקשים הרבה יותר .אחת הסיבות לכך הינה שחלק גדול מהחומרים
שהארגון זקוק להם מקורם בחו"ל ובדרך כלל מחברות אמריקאיות .הוא הבהיר שנדרשת
מהן רמה גבוהה יותר של שיתוף פעולה .צורת האיום השתנתה לדבריו "בגלל האינטרנט
30

Dominic Casciani " Social media giants 'failing' on extremism – MPs " BBC, 25 August 2016
Tom Batchelor " ISLAMIST THREAT TO BRITAIN: Cops block 1,000 terror manuals and beheading
films every WEEK" Sunday Express, Apr 15, 2016
32
Helen Warrell and Madhumita Murgia" Social media groups accused of terror fight failings" THE
FINANCIAL TIMES, August 25, 2016
31
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והדרך בה אנשי הטרור משתמשים במדיה החברתית .העובדה שהם משתמשים
באפליקציות מאובטחות ומוצפנות להעברת המסרים ולהסתה יצרה מצב שאנשים שנולדו,
חיו ,גדלו והתחנכו בבריטניה החליטו שארץ הולדתם היא גם מדינת האויב שלהם".

33

נראה שדווקא מדבריהם המודאגים של חבר הפרלמנט הבריטי ממפלגת הלייבור Keith Vaz
,של ראש סוכנות הביון הבריטית  Andrew Parkerו Mark Rowley -הקצין הממונה על
הלוחמה בטרור ,שנתנו דגש על כך שחברות התקשורת והרשתות החברתיות ממוקדות
בעיקר בממד הרווח הכספי שלהן ובהיותן תאגידים בינלאומיים ,טמון גם חלק מהפתרון.
מדובר אמנם בהתמודדות מול רווחים עצומים ובמוטיבציה מינימלית לריסון עצמי .כך לדוגמא
ההכנסות של פייסבוק עלו מ  7.87מיליארד דולר בשנת  2013ל  17.93מיליארד דולר
בשנת , 2015עם הכנסה שנתית של  3.67מיליארד דולר נטו.

34

לכן רק איום פיננסי

משמעותי יכול לשכנע גופים עם מחזורים כאלה לשנות מרצון את מדיניותם .אך על מנת
להיות יעילים ,המענה המומלץ חייב לשלב פתרון טכנולוגי עם עדכוני חקיקה וסנקציות
כספיות.

מפלטפורמה טכנולוגית לתקשורתית
האלגוריתם של פייסבוק תוכנן לביצוע חישוב וניתוח כמות עצומה של פיסות מידע כך שיציג
בפני המשתמש את המידע המתאים והקרוב לדעתו ,בלי קשר לאמינותו .המשתמש נחשף
להיקפי תוכן גדולים באתרים המותאמים לטעמו ולדעותיו  .לכמות האינטראקציות על התוכן
משמעות רבה .פוסט שקיבל לייקים רבים ותגובות רבות יקבל יותר חשיפות ובכך הופך
לכאורה למעניין יותר ומופץ בניוזפיד ,בשלב הזה האלוגריתם כבר מנתח את מידת העניין
והחשיבות שלו ובצומת ההכרעה הבאה מחליט האם להציגו למשתמשים נוספים ובאיזה
היקף .
הכפר הגלובלי החדש יצר קהילות שלמות של אוכלוסיות בעלת פרופילים דומים ,המאמצים
ברובם בלי בדיקה יסודית ואמינה ,טענות ועמדות המחזקות את דעותיהם הקודמות .פייסבוק
כמו שאר החברות מתחום המדיה החברתית הן חברות עסקיות שמטרתן רווחים פיננסיים.
מקור משמעותי להכנסות הינו מהמודעות שמשווקים מפרסמים באתרי הרשת  .כשהגולשים
לוחצים על המודעות הללו הכסף עובר לפייסבוק ,מכאן שהחברה בשאיפה מתמדת להגדיל
את כמות הגולשים ואת הזמן בו הם שוהים באתר ,שכן בכך גדל הסיכוי שהגולש ייחשף
וילחץ על יותר מודעות .מדובר במערכת ממוחשבת ,יעילה ביותר של בינה מלאכותית
המפעילה לדוגמא מערכת לזיהוי טרנדים וגילוי תוכן 'סיגנל' ( .)Signalהממשק של סיגנל
מאפשר גם הצגת תוכן  LIVEלצד הסיפורים החמים ביותר ברחבי הרשת החברתית
Gordon Corera "MI5 boss warns of technology terror risk" BBC NEWS 17 September 2015
Annual Financials for Facebook Inc. Cl A - NASDAQ: FB November 3, 2016 Market Watch
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34

ובאפליקציית אינסטגרם וזאת על פי קטגוריות תוכן נרחבות וחיפוש מתקדם .מערכת סיגנל
נפתחה בשלב ראשון לעיתונאים ולגופי חדשות בלבד .מעבר לכך שפייסבוק חברה לשת"פ
עם מערכות גילוי תוכן כדוגמת  CrowdTangleו ,Storyful-סיגנל גם מתממשקת ישירות
לליבה של פייסבוק ומאפשרת הצגת מידע ,חיזוי טרנדים ותכנים ויראליים ,סרטוני  LIVEבזמן
אמת ,כאלו שלרוב אינם מופיעים במפת השידורים הציבורית (רק בדסקטופ:
.)facebook.com/livemap

35

המגמה המצטיירת הינה שפייסבוק ,מקדמת את שידורי הווידאו החיים ,כולל פיצ'ר חדש
שמאפשר הקרנת סרטונים על גבי מסך הטלוויזיה ישירות מתוך פיד הפייסבוק
באפליקציה.

36

השינוי בא לידי ביטוי הן בעובדה שפייסבוק מנסה לצמצם עוד יותר את סינון

התכנים הבעייתיים והן לקדם טכנולוגיה שעשויה להפוך את התאגיד לדומיננטי גם בתחום
החדשות ובכך להעצים כמובן את הרווח הפיננסי .מהסיבות הללו הודיעה החברה שהם
מתכוונים לאפשר שידור נושאים שנחסמו בעבר כערום ואלימות "שאנשים מוצאים בהם ערך
חדשותי ,משמעותי ,או חשובים לאינטרס הציבורי" .החברה שינתה בסוף שנת  2016את
ההנחיות הלכאורה מחמירות שלה בנוגע לפוסטים שיש בהם פוטנציאל להפרת הנחיות
הקודמות שלה לקהילה Joel Kaplan .ו Justin Osofsky -הסמנכ"לים למדיניות ולתפעול
המדיה של פייסבוק טענו שהבחינה והמיון של החומרים הללו בסטנדרטים גלובליים מורכבת.
ההחלטה האם מדובר בתמונה בעלת ערך חדשותי או היסטורי סובייקטיבית ולכן קשה
להכרעה .כיבוד נורמות מקומיות וקיום נהלים גלובליים לעתים קרובות מתנגשים וסותרים .
אנשים במקרים רבים חלוקים בדעותיהם לגבי מה הסטנדרטים הנכונים והרצויים למימוש,
על מנת להבטיח קהילה בטוחה ועם חופש ביטוי  .37השינוי בתפיסת ההפעלה של חברת
פייסבוק מצטרף להתעקשותה רבת השנים שהינה חברה טכנולוגית בלבד  -ולא חברת
מדיה.

38

בחינת החקיקה והפסיקה בעיקר האמריקאית מהווה הסבר הגיוני ויעיל להתעקשות

ולדקויות הללו שאינן סמנטיות והן מחושבות היטב ,שכן הן מעניקות לתאגיד הגנות
משמעותיות ביותר ומסירות ממנו ,במידה מקסימלית אחריות לתכנים.
כאמור ,עד לשנת  2016הייתה מקובלת התפיסה שפייסבוק אינה מעורבת בתחום העיתונות
והתקשורת .לאחר מימוש הצלחתה בתחום השיתוף האישי של המשתמשים כעיסוק הליבה
של התאגיד ,החברה פרסמה בסוף יוני  2016שהיא מעדכנת את האלגוריתם שלה על מנת
35

דורי בן ישראל " פייסבוק משיקה את סיגנל – מערכת זיהוי טרנדים וגילוי תוכן חדשה לעיתונאים" ברנז'ה
מדיה חברתית  26בספטמבר 2015
36
דורי בן ישראל ברנז'ה  -מדיה חברתית " .פייסבוק משדרגת את סיגנל – מערכת זיהוי תוכן וטרנדים בזמן
אמת לעיתונאים וגופי חדשות"  18באוקטובר 2016
37
Jeff Parsons " Facebook says it will allow posts containing nudity or violence if they are in the 'public
interest' " MIRROR 25 Oct 2016
38
Kristina Cooke, Dan Levine and Dustin Volz "Facebook executives feel the heat of content
controversies" Reuters, Technology News Oct 28, 2016
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להמשיך לתת תיעדוף להודעות ופרסומי חתונות או תמונות של תינוקות על פני הודעות של
חברות תקשורת .המוטו המוצהר היה של מתן "עדיפות לחברים ולבני משפחה" .כל זאת
למרות שהלכה למעשה התאגיד החל בשינוי משמעותי בתפיסת ההפעלה .המנכ"ל מארק
צוקרברג קבע כבר בפברואר  2016ששידור הווידאו החי הינו הפורמט המרכזי לעתיד
החברה .בחנוכת הפונקציה הוא הציגה כפלטפורמה להנצחת הניצחונות הקטנים של החיים.
"אתה יכול להרגיש כאילו אתה באמת שם עם החברים שלך ",הכריז ב  6-באפריל ,2016
כאשר השירות הושק .בין הסרטונים המאד אישיים ותמימים שהציג היו :שידור חי של
תספורת של צעיר ,אישה במהלך חופשת סקי עם ילדיה ,ושידור של אפרוחים בגן החיות.

39

למרות הניסיונות להציג הטכנולוגיה החדשה כאופציה ידידותית לשימוש חברתי ומשפחתי
בלבד ,תוך זמן קצר הפכה לפלטפורמה המועדפת לשידורי חדשות חיים באמצעות
המשתמשים בשידורים מהשטח .כך לדוגמא ב  6ביולי ,בארוע משטרתי שהסתבך ,שוטר
בפרברי מיניאפוליס ירה למוות ב  ,Philando Castileגבר שחור בן  .32שניות ספורות לאחר
מכן ,חברתו  Diamond Reynoldsשהייתה אתו ברכב פתחה את היישום

Facebook

בסמארטפון שלה ולחצה על השידור החי  .Goשידור האירוע משך ,תוך מספר שעות ,לעמוד
שלה בפייסבוק  3.2מיליון צפיות.40.
החומרים הללו הוקרנו בהמשך גם על ידי רשתות תקשורת בארצות רבות בעולם כולל
בישראל בצורה מבוקרת נוכח האלימות הגרפית שהכיל ,כך נוצר אבסורד כשרשת חברתית
שידרה במשך שעות ללא פיקוח או עריכה את הסרטון במלואו ,כי היא לכאורה רק
פלטפורמה טכנולוגית ומיליוני המשתמשים ברשת צפו בשידור המלא ואילו רשתות
התקשורת ,שלהן יש אחריות לתכנים שידרו גרסה ערוכה ומצונזרת.
זאת לא הייתה הפעם הראשונה של ניצול השידור החי ברשת החברתית להפצת סרטוני
אלימות קשה ,בארה"ב לפחות חמישה בני אדם נורו במהלך שידור חי בפייסבוק במחצית
הראשונה של שנת  .2016אמצעי טכנולוגי דומה כולל גם את מערכת "פריסקופ" של טוויטר.
הטכנולוגיות הללו לא נועדו או תוכננו מראש למטרות האמורות .אבל האימוץ המהיר שלהן
על ידי פושעים ,ואנשי טרור ,הפכו אותן לכלים זמינים ברמת המשתמש הבודד עם טכנולוגיה
שהייתה בעבר בשליטה של רשתות הטלוויזיה בלבד וכעת נוצרה מציאות שכל בעל
סמארטפון יכול לשדר תכנים בהם הוא שולט ומכתיב .41

39

Sarah Frier, Max Chafkin "Is Facebook Ready to Be the World’s Live News Network?" BLOOMBERG
JULY 14 2016
40
Brian Stelter "Philando Castile and the power of Facebook Live" CNN, July 7, 2016
41
Jeff John Roberts " Terrorist Uses Facebook Live After French Police Murder" FORTUNE
June 14, 2016,
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מספר דוגמאות מארה"ב ממחישות את התופעה .משטרת  Milwaukee Countyדיווחה על
שלושה קטינים בני  14-15ששידרו בפייסבוק לחבריהם בבית הספר בזמן הלימודים ,פעילות
מינית של  2נערות עם אחד התלמידים.

42

באוהיו הוגש כתב אישום כנגד בני זוג על אונס,

חטיפה ,תקיפה מינית וסרסרות של קטינה בת  17ושידור המעשים בטוויטר.43
טכנולוגית השידורים החיים ברשתות החברתיות אומצה כמעט מידית גם ע"י גורמי הטרור
להסתה ,הפצת אלימות ,שנאה וגיוס מצטרפים חדשים .כך לדוגמא Larossi Abballa
שהזדהה עם ארגון דעא"ש ,רצח קצין משטרה צרפתי ואת אשתו בביתם ובשידור חי
בפייסבוק ,במשך  13דקות ,כינה עצמו

 ,Mohamed Aliהתגאה בביצוע הרצח וקרא

לג'יהאדיסטים להמשיך בדרכו ולרצוח שוטרים ,פוליטיקאים ,עיתונאים ומוסיקאים .הוא ניצל
את הפלטפורה ברשת החברתית לאיום שאירופה תהפוך לבית קברות.
המחבל בן ה 25-עומד בקריטריונים של "הזאב הבודד" ,הוא היה מוכר לרשויות האכיפה
והביטחון ודילג מעבריינות פלילית לעבריינות אידיאולוגית .עד לשנת  2011היה עבריין פלילי
בתחומי האלימות והרכוש .בשנת  2013הורשע ונדון למאסר לשנתיים וחצי על חברות
בהתארגנות טרור שמנתה  8חברים ועסקה בהכנת פיגועים וגיוס אנשי ג'יהאד לפקיסטן
ולאפגניסטן  .44לאחר הרשעתו תאר את תהליך הגיוס שלו" :הייתי זקוק להכרה ,לא עבדתי
ולא הצלחתי לעבור את מבחני הכשירות המקצועית ,התחילו לדבר איתי על דת ,ובזה מצאתי
נחמה .דיברנו רק על ג'יהאד ,זה כמו מישהו שגר  24שעות ביממה עם גנבים .באופן
אוטומטי ,גם הוא יהפוך לגנב .כשצפיתי בסרטונים על הדיכוי של המוסלמים ,זה השפיע עליי,
לאחר מכן ,הייתי זקוק רק לכמה מילים ,ואני עצמי נעלמתי".

45

הפלטפורמה החדשה של שידור חי בהיקפים גדולים ,בזמן אמת ובמהירות עצומה טומן
בחובו שאלות משפטיות ואתיות .כשהחברה מקדמת כאמור פיצ'ר חדש שמאפשר הקרנת
סרטונים על גבי מסך הטלוויזיה ישירות מתוך פיד הפייסבוק באפליקציה ,עם קהל
משתמשים ההולך ומתקרב ל  2מיליארד ,בדיוק כפי שהגדיר את חזון החברה המנכ"ל מארק
צוקרברג בפברואר 2016

46

שידור הווידאו החי הופך לפורמט המרכזי לעתיד החברה.

נראה שהולך וקרב היום שהרשתות החברתיות ישתלטו גם על תחום שידורי החדשות.

42

Lindsey Branwall "Milwaukee Teens Live Stream Sex Acts Over Facebook " KCTV 5 NEWS, May 12,
2016
43
"ANDREW WELSH-HUGGINS " Woman charged with livestreaming alleged rape of teen friend
Associated Press April 14, 2016
44
Angelique Chrisafis & Kim Willsher " French police officer and partner murdered in 'odious terrorist
attack' The Guardian 14.06.16
45
"Who was French police killer Larossi Abballa?" BBC NEWS, 14 June 2016
46
Sarah Frier, Max Chafkin "Is Facebook Ready to Be the World’s Live News Network?" BLOOMBERG
JULY 14 2016
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הפיכת הרשתות החברתיות גם למדיות חדשותיות חשפה בעיה חדשה ומטרידה .סמוך
לאחר הבחירות לנשיאות בארה"ב ,בנובמבר  ,2016החלה להתברר השפעתם של אתרי
ה תרמית שהפיצו חדשות פיקטיביות ומידע כוזב ברשתות החברתיות ובעיקר בפייסבוק.

47

מאחר וכאמור רציונל התפעול של הרשת מיטיב כלכלית עם אתרים ובלוגים כפונקציה ישירה
של היקף המשתתפים וזמן השהות שלהם באתרים .הערכות הינן שהאלגוריתם של פייסבוק
מנותב ככל הנראה לפוסטים שפועלים על בלוטות הרגש ,ההפעלה הרגשית ותחושת
המעורבות האישית הופכת את החברים ברשת לנוחים יותר להשפעה .הפיתוי הכספי נוצל
היטב במהלך השבועות שקדמו לבחירות בארה"ב ע"י אתרי תרמית חדשותיים וסנסציוניים
כביכול ,אתרים הפועלים מ"חוות פרסומות" חלקם מחוץ לארה"ב ,האתרים סחפו בשיטה
המכונה " "clickbaitשל קישור פרובוקטיבי המעודד את הגולשים ללחוץ עליהם למטרות
מסחריות ובכך הגיעו למיליוני צרכנים ומשתמשים .חלק מהבדיות אף זלגו מהרשת
החברתית לתקשורת הארצית ולעיתים הבינלאומית הקונבנציונלית.
האיום זכה להתייחסות של הנשיא אובמה שבדבריו הצביע על אוזלת היד של הרשתות
החברתיות בפיקוח על התכנים הבעיתיים " :אם שבים וחוזרים מספיק פעמים על התקפות
ושקרים בוטים שוב ושוב ,כל עוד זה בפייסבוק ואנשים יכולים לראות את זה ,וזה על המדיה
החברתית ,אנשים כבר מתחילים להאמין בזה" ,48ציטוט דבריו של הנשיא מהווים סיכום
ראוי לחלקן השלילי של החברות הללו ,המעדיפות זרימה חופשית של תכנים ללא פיקוח
ובקרה ,ללא שומרי סף .מדיניות שתוצאתה איום וסיכון בין היתר על טוהר הבחירות אך
כאמור גם בהפצת הטרור .הביקורת והלחץ הפוליטי והציבורי גרמו למנכ"ל התאגיד מרק
צוקרברג לצאת בהצהרה שהוא מודע לבעיה וכי פייסבוק תעשה יותר ,בניסיון למנוע הפצת
מידע לא אמין ,למרות שלדעתו זה לא השפיע על תוצאות הבחירות .49
תפיסת ההפעלה החדשנית והמקורית של הרשת החברתית סנאפצ'אט,Snap (Snapchat) -
הצוברת פופולריות גם בתחום מבזקי החדשות ,עשויה להוות תקדים תפיסתי ואופציית מענה
מסויים לבעיה.בסנאפצ'אט ההודעות והדיווחים המתקבלים מהאנשים שהמשתמש עוקב
אחריהם מוצגים באופן כרונולוגי ,ולא עפ"י מידת הפופולריות שצברו או בהתאמה אישית של
האלגוריתם.בנוסף בנושא החדשות הונהגה גם מערכת עריכה וסינון אנושית ,כשהמוטו
שלהם הינו אותנטיות ,ולא דווקא צבירת אהדה.בראש צוות החדשות הוצב , Peter Hamby

47

– Timothy B. Lee "Mark Zuckerberg is in denial about how Facebook is harming our politics" VOX
TOPICS, Trending 2016 Election, Nov 10, 2016,
48
Gina Hall "President Obama blasts social media for fake news" Business Journal, SILICON VALLEY ,
Nov 8, 2016
49
Jasper Jackson "Mark Zuckerberg vows more action to tackle fake news on Facebook" The
Guardian, 13 November 2016
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שהיה כתב ומומחה פוליטי ברשת התקשורת  50.CNNכשרשת חברתית משמעותית מחליטה
לפעול בצורה כל כך שונה ,הדבר עשוי להשפיע בעתיד על צמצום ההגנה המוחלטת
המוענקת עדיין לתאגידים ע"י המערכת המשפטית בעיקר בכפוף לחוק ה CDA -סעיף . 230
את הסדקים הללו ניתן יהיה עפ"י מודל המענה המשולב לתקוף משפטית ולחייב את תאגידי
הרשתות החברתיות לשאת באחריות לתכנים פיקטיביים אך בעיקר לכאלה המכילים הסתה
ועידוד הטרור .בכך ניתן יהיה לצמצם את תפיסתן כחברות טכנולוגיות מובהקות והגדרתן גם
כבעלות אחריות כחברות תקשורת .הוכחה לשינוי האסטרטגי שחברת פייסבוק בצעה מצוי
בהכרזתה שהחברה החליטה לאפשר שידור חומרים " :שאנשים מוצאים בהם ערך חדשותי,
משמעותי ,או חשובים לאינטרס הציבורי" .הכרזה מהסוג הזה מעמידה אותה בסטאטוס
ההולך

ומתקרב

ממצאי מחקר

51

למעמד

המקביל

לסטאטוס

של

עורכים

בתאגיד

תקשורת.

שבחן בחודשים ינואר-פברואר  2016את היקף החשיפה לחדשות בקרב

בוגרים בארה"ב הצביע על כך ש  62%מהם קיבלו המידע באמצעות הרשתות החברתיות.
בשנת  67% 2016מהבוגרים בארה"ב השתמשו בפייסבוק ומתוכם שני שליש קיבלו שם את
החדשות ,בהיקף המהווה  44%מכלל האוכלוסייה ,לחלק משמעותי מהם היה זה גם מקור
המידע היחיד .גם ביוטיוב YOUTUBE -השתמשו בארה"ב בהיקפים עצומים עם 48%
מהבוגרים ,אך רק חמישית מהם צרכו שם את החדשות בהיקף המשקף  10%מכלל
האוכלוסייה .בטוויטר אמנם רק עם  16%משתמשים בקרב הבוגרים אך למעלה ממחציתם
נחשפו שם לחדשות .אין ספק שבכך חל שינוי תרבותי וכלכלי עמוק בהגדרת הרשתות הללו
כחברתיות בלבד.

הערוץ הטכנולוגי וההגנות על הרשתות החברתיות -הלכת  Brandenburgוחוק ה CDA
בשנה הראשונה של השקת האפליקציה בוצעו

 100מיליון שידורים .פייסבוק הודיעה

באפריל  2016על הוספת כרטיסיית אפליקציה לאיתור שידורי וידיאו חיים .הרשת החברתית
שינתה את האלגוריתם של החדשות למתן עדיפות להזנת חומרים מהסוג הזהDr Joss .
 Wrightמהמכון לאינטרנט באוקספורד טען שנוכח הכמויות הללו "היקף התוכן הנוצר והנטען
כל יום עצום מכדי להיות מוסדר באופן ידני ,או באמצעות מערכות אוטומטיות שאינן מדויקות
ואינן מעשיות ",לדבריו אין כמעט דרך מעשית למנוע שידור התכנים והוסיף גם את ההשלכות
החמורות על חופש הביטוי אם אמנם יונהג פיקוח על השידורים 52.עמדה דומה הציגה ,אמנם
לפני מספר שנים ,גם ניבה הלקין-קורן שטענה שתפעול מערכות סינון ועריכה קשים ליישום
והפניית האחריות למתווכי המידע האינטרנטיים שונה מהאחריות המצופה מעורכי עיתונים
50

Nitasha Tiku "Why SnapChat and Apple Don’t Have a Fake News Problem" Buzz Feed News, Dec. 1
2016
51
Jeffrey Gottfried and Elisa Shearer " News Use Across Social Media Platforms" Pew Research
Center, Journalism & Media, 2016 May 26, 2016
52
"Woman accused of live-streaming rape on Periscope" BBC NEWS, 14 April 2016
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בנוגע לשרותים האינטראקטיביים שהם מספקים .כמו כן לעמדתה איתור ביטויי הסתה
מקוונים דורש רמות גבוהות של התערבות והפעלת שיקול דעת ומומחיות משפטית.

53

לצד

הפסימיות והספקנות בנוגע למימוש האופציות הללו ,קיימות גם דעות סותרות ,על האפשרות
ליישם מענה טכנולוגי ומשפטי בתחום סינון התכנים.
אמנם קיים קושי במציאת פתרונות לסינון כלל התכנים הבעייתיים ,ולהעברת האחריות
לחזקת התאגידים ,כשכל התהליך עומד במבחן דילמת חופש הביטוי .הלכת Brandenburg
הינה אחד מפסקי הדין האמריקאיים הבולטים בנושא ומאבני היסוד שנתנו עליונות לתיקון
הראשון לחוקה ,בהגנה על חופש הביטוי גם במחיר של מה שעלול להראות כעידוד
אלימות ,54מדובר בערעור על הרשעתו של  Clarence Brandenburgממנהיגי הארגון הגזעני
 (KKK) Ku Klux Klanשבמהלך תהלוכה של הארגון ,כשחלק מהמשתתפים רעולי פנים
וחמושים והארוע משודר בטלויזיה המקומית באוהיו  Brandenburg,קרא לנקמה בכושים,
ביהודים ובתומכים בהם כי הנשיא ,הקונגרס ובית המשפט העליון ,מדכאים את הגזע הלבן,
לכן לדבריו יש לנקום בשלושת זרועות הממשל על שקשרו קשר להעניש את הגזע הלבן .בית
המשפט העליון זיכה אותו ,בקובעו כי לא ניתן להעניש אדם המסנגר בצורה מופשטת על
הפרת החוק וזאת כחלק מההגנה על חופש הביטוי .העמדה מבוססת על ההכרה שהסיכונים
הטמונים בביטויים המסיתים ספקולטיביים ,וכי התממשותם אינה תלויה בלעדית בכוונתו או
במעשיו של הדובר המשמיע אותם ,אלא בהחלטותיהם של השומעים אותם וכי עליהם יש
להטיל את האחריות להפרת החוק.
לאחר מספר שנים בפברואר  1996אומץ בארה"ב חוק שנועד לבלום את הסחף שנוצר עם
הפצת חומרים שהוגדרו כמאיימים ולא הוגנים ובעיקר חשיפת הקטינים לתוצרי פורנוגרפיה
ברשת האינטרנט .החוק עבר ברוב של  84-16והיווה אתגר בדילמת ההגבלות על חופש
הביטוי ,The Communications Decency Act 1996 (‘CDA’) .החוק כלל רפורמה של החקיקה
הקודמת של ( .The Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 151 et( seqהחוק החדש
המכונה  CDAוהעניק ממד פלילי למבצע ביודעין פעולת שידור של מה שהוגדר כ"תועבה" או
הודעות "מגונות" ,כפי שנקבעו על פי אמות המידה של הקהילה המקומית ,ושידורם לנמען
מתחת לגיל  .18כמו כן אסר שליחה ביודעין או הצגת הודעה "פוגענית בעליל” לקטינים,
תכנים המכילים פעילויות מיניות או הקשורים להפרשות או לאיברים מוצנעים .החוק מספק
הגנה לשולחים של החומרים ה"מגונים" באינטרנט אם הם נקטו ,בתום לב ,במאמצים
סבירים להדיר ילדים מהתכנים הללו.
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ניבה הלקין-קורן " המתווכים החדשים "בכיכר השוק" הוירטואלית" משפט וממשל כרך ו חוברת ( 2תשס"ג –
 )2003עמודים 389-390
54
)Brandenburg v. Ohio, Docket no.492.Decided by Warren Court, 395 US 444 (1969
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מרכיבי החוק זכו בביקורת ,נוכח החשש שדרכם מנסה הממשל להגביל את חופש הביטוי.
עמותות כגון )’ ,The American Civil Liberties Union (‘ACLUיצאו למאבק ובסופו של דבר
החוק עמד למבחן בית המשפט העליון בשנת  1997בהלכת RENO

55

הוראות החקיקה

בדבר חומרים מגונים ומזיקים בעליל נמצאו כמהווים פגיעה בחופש הביטוי המוגן על ידי
התיקון הראשון לחוקה והוצאו מחוק  .CDAבסעיף ) )eקבעו שאמנם לממשלה יש אינטרס
בהגנה על הילדים מפני חומרים מזיקים ,אך החוק פוגע בזכות החוקתית של חופש הביטוי
של המבוגרים לשלוח ולקבל מידע.
הקונגרס עדכן בשנת , 2003כחלק מחוק הפטריוט ,את הסעיפים הרלבנטיים בחוק CDA
וזאת בהתאמה להערות בהכרעת הדין בפרשת  ,RENOתוך הרחבת האיסורים הנוגעים
להפצת חומרים לקטינים הכוללים פדופיליה ,גסויות ,ניבולי פה וזימה שאינם מוגנים בתיקון
הראשון לחוקה .דווקא החלקים הללו המתמקדים בהגדרת תוכן גס אותגרו בבית המשפט
המחוזי בניו יורק .56התובעת  Barbara Nitkeמעמותת National Coalition for Sexual
 , Freedomהפועלת להגן על זכויותיהם של אנשים למיניות חריגה ,טענה כי הסעיף של מה
שהוגדר כסטנדרטים של הקהילה המקומית בקביעה אם התוכן נחשב למגונה מהווה פגיעה
בזכויות שלה עפ"י התיקון הראשון לחוקה .מאחר ותוכן מקוון משותף עם הקהילה הגלובלית
בעלת סטנדרטים מגוונים .בית המשפט המחוזי דחה התביעה בטענה שהיא לא עמדה בנטל
ההוכחה באישוש טענתה ,והיא גם לא הוכיחה כי אמנם נפגעה מחוק  .CDAב  20במרץ,
 2006בית המשפט העליון של ארה"ב בהחלטה Barbara Nitke and NCSF v. Alberto
 Gonzales.אישר את החלטת בית המשפט המחוזי הפדרלי מבלי לשמוע טיעונים בעל פה,
כשהוא שולח איתות ברור כי בית המשפט לא יגן על זכויות חופש הביטוי כשמדובר בחומרים
בעלי אופי מיני מפורש המוכוונים לקטינים.
הניסיונות לפעול בערוץ המשפטי ולנצל את חוק  CDAכנגד התאגידים וספקי השרות המקוון
למעשה נחסמו .כך לדוגמא התובע ,בלומנטל (אחד מיועצי הנשיא ביל קלינטון) ,ואשתו,
תבעו נזיקין מעיתונאי האינטרנט  , Matt Drudgeבגין השמצתם ומחברת אמריקה אונליין
 America Online, Inc- AOLעל הספקת השירות המקוון לעיתונאי שפרסם ההשמצות.57
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RENO, ATTORNEY GENERAL OF THE UNITED STATES, et al. v. AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION et
al. Appeal from the United States district court for the eastern district of Pennsylvania: No. 96-511.
Argued March 19, -- Decided June 26, 1997
56
Nitke v. Gonzalez, 413 F.Supp.2d 262 S.D.N.Y. 2005 United States District Court for the Southern
District of New York
57
Sidney Blumenthal and Jacqueline Blumenthal v. Matt Drudge and America Online, Inc., U.S. District
Court, District of Columbia, Case Number, 97 CV-1968 . Blumenthal v. Drudge, 992 F. Supp. 44 (D.D.C.
1998 .
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התביעה נדחתה .נקבע שחברת  AOLחסינה מתביעה על אחריותה לפרסום על פי סעיף 230
של חוק ההגינות בתקשורת (.)CDA
מדובר באחד התיקים המהותיים שבחן את מידת האחריות של חברות האינטרנט .החלטת
השופט בבית המשפט המחוזי ,המעניקה לחברת  AOLחסינות מתביעה לפי סעיף 230
מרחיבה למעשה את ההגנה על נותני השרות המקוון ואינו רואה בהם סוג של מו"ל או מפיץ
שניתן להעמידם לדין עפ"י חוק איסור לשון הרע .בית המשפט רואה עפ"י סעיף  230גם את
הרחבת ההגנה כאשר חברות האינטרנט ממלאות תפקיד פעיל יותר בהפצת התוכן המיוצר
על ידי אחרים .ההגנות הללו לספקיות וההתיחסות אליהן כפלטפורמה טכנית בלבד בעיתית,
בעיקר בהיבט המרחיב שלו גם כלפי מצבים בהם יש להן מידה ההולכת וגדלה של שליטה
על התוכן ,ללא שינוי בגישה ,הסיכוי ליחס לחברות הללו אחריות קלוש.58.
גם תביעה דומה של שחקנית הקולנוע והטלוויזיה האמריקאית Chase Masterson
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מאוגוסט  2003נדחתה .חברת  Matchmaker.com service.זכתה בחסינות והגנה עפ"י
סעיף  .230מדובר בחברת הכרויות אינטרנטית .באתר פורסמו ע"י צד שלישי ,שהתברר
בדעעבד שהינו משתמש אנונימי ,תמונות של התובעת עם פרופיל פיקטיבי ופניות בעלות
אופי פרובוקטיבי ומיני .התובעת שלא הייתה מודעת לפרסום הוצפה בפניות והטרדות בוטות
ומיניות .השאלה הדיספוזיטיבית שנבחנה הייתה האם החברה מוגנת עפ"י סעיף § 47 U.S.C.
) .230(c)(1ניתוח פסק הדין שב ומרחיב את הדיון ומעלה קשיים בדרכם של תובעים
פוטנציאליים כנגד תאגידי המדיה החברתית .ההחלטה המשפטית בתביעתה של Chase
 Mastersonבנוגע להגנות עפ"י סעיף §  )c( 230מעניקה שוב חסינות לספקי השרות
המקוון, ,כולל אימוץ הגדרה מרחיבה של "שירותי מחשב אינטראקטיביים" ,כך לדוגמא
מוזכרת החסינות שניתנה למפעיל עלון שהפיץ דואר אלקטרוני משמיץ דרך האינטרנט .נקבע
כי הבחירה לפרסום ועריכה של הודעת דואר אלקטרוני אינה מהווה "יצירה או פיתוח" של
מידע .בנוסף הזכירו גם דחיית תביעה דומה כנגד תאגיד  eBayבתיק בו התובעים טענו כי
 eBayהיה גם ספק תוכן המידע ,בכך שהיה אחראי על יצירת או פיתוח המידע ,כחלק מהליך
המכירות הפומביות באינטרנט תוך יצירת פורום משוב מובנה חיובי או שלילי.
ניתוח הפסיקה משקף קונצנזוס בערכאות השיפוטיות בנוגע לסעיף §  )c( 230המעניק
חסינות רחבה לתוכן ופרסום המסופק על ידי צדדים שלישיים .לכן ספק שירותי מחשב
אינטראקטיבי יהיה זכאי לחסינות כל עוד אינו מתפקד גם כספק תוכן המידע המאיים,
השקרי ,המטעה או המשמיץ .בית המשפט הבהיר שלטעמו הקונגרס בהליך החקיקה קבע
58

Toni Boyd " Speech on the Internet: Blumenthal v. Drudge" Foundational case sets the tone for
speech and privacy online. About news, June 28, 2015.
59
CARAFANO v. METROSPLASH COM INC United States Court of Appeals,Ninth Circuit. No. 02-55658.
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מדיניות שנועדה לא להרתיע את חופש הדיבור באינטרנט אך גם לא לאפשר פניה לציר
נפרד של הטלת האחריות בנזיקין על החברות המשמשות כמתווכים של התוכן המזיק
והמסוכן  .60נראה שהגישה הזאת ראויה לעדכון נוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות
והחשש שנקודת האיזון החשובה שבין ההגנות שסעיף  230מקנה לספקי השרות למיניהם -
) The Internet service providers (ISPs) Online service providers (OSPsומידת הניצול
השלילי של הפלטפורמות הללו הופכת לא רלבנטית נוכח המחיר הגבוה שהן גובות בסיכון
חיי אדם .האינטרנט כבר מזמן אינו מהווה חידוש .הוא הפך הבסיס לשיח האנושי בסדר גודל
שמעולם לא ניתן היה לדמיין .הביקורת המופנית כלפי הגנת היתר של חוקים ופסיקה דוגמת
ה  CDAעשויים להוביל רפורמה בתחום .אמירות על כך ,שלמרות הנוכחות של האינטרנט
בכל מקום ,הקונגרס עדיין מתיר לטכנולוגיה הזאת את ההישענות על "גלגלי העזר" עם
סעיפי חוק ה  CDAהממשיכים לגונן על ספקי שירות המחשוב האינטראקטיביים מתביעות
נזיקין כמעט בכל התצורות והמצבים ומעניק להם חסינות גם כאשר ספק השירות בוחר,
מפרסם ,או מסרב להסיר תוכן משמיץ מצדדים שלישיים ,או כשכבר יודע שהפרסום שקרי.
זאת לעומת המדיניות השמרנית והוותיקה בנוגע לחוקי הנזיקין בלשון הרע עם חומרים
קונבנציונליים של חומרי הדפסה ,האחראים לפרסום או להפצה של חומר משמיץ .ואילו עם
המדיה המקוונת המחליפה במהירות את התקשורת הקונבנציונלית ,ההגנה המוחלטת של
 CDAנותרה בשלמותה וללא שינוי .נדרש עדכון של תפיסת חוק ה  CDAוהתאמתו
להתפתחות הברורה של האינטרנט תוך איזון כוונת המחוקק המקורית .61
המגמה הזאת חוזרת על עצמה בהיבט נוסף שבא לידי ביטוי בתיק ששרטט את גבולות
ההתבטאויות ברשתות החברתיות ,כשהוא מתיר להן מרווח רחב- ELONIS .62המערער
שהורשע בבית המשפט המחוזי ונדון ל  44חודשי מאסר זוכה בבית המשפט העליון ,הוא
היה בעיצומו של הליך גירושין ופרסם פוסטים בפייסבוק בין היתר עם ציטוטים מתוכנית
טלוויזיה ו במקום השורה המקורית "אני רוצה להרוג את נשיא ארצות הברית" ,החליף המילה
ברצון להרוג את אשתו - Elonis .סיים את הפוסט בהצהרה" ,האמנות היא על דחיקת
הגבולות .אני מוכן ללכת לכלא על שמירת הזכויות החוקתיות שלי .האם גם אתה?" בנוסף
פרסם שהוא רוצה לראות בליל כל הקדושים תחפושת שתכלול את הראש של אשתו על מקל
וכי שואף להתפרסם על ביצוע ירי בבית ספר ושיסוף גרונה בסכין קפיצית והריגתה של
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Martin Samson "Christianne Carafano v. Metrosplash.com, Inc., et al". Internet Library of Law
and Court Decisions
61
Medenica, Olivera; Wahab, Kaiser : "DOES LIABILITY ENHANCE CREDIBILITY?: LESSONS FROM THE
DMCA APPLIED TO ONLINE DEFAMATION "Cardozo Arts & Entertainment, Law Journal;2007, Vol. 25
Issue 1, p237
62
ELONIS v. UNITED STATES CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE THIRD
CIRCUIT No. 13–983. Argued December 1, 2014—Decided June 1, 2015
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סוכנת  . F.B.Iבית המשפט העליון הפך את הרשעתו על בסיס סטטוטורי צר המתבסס על
עקרונות המחשבה פלילית ,תוך התמקדות במידת ההוכחה של הכוונה הסובייקטיבית שלו
לבצע את עברת האיומים .הנאשם טען שלא התכוון באמת לאיים וכי מדובר בסוג של
ההתבטאות מוזיקת ראפ אומנותית עם טקסטים הכוללים גסויות ,קללות והתרסות .ביהמ"ש
בחן את נושא האיום .אמנם הודגש שלמרות החשיבות בהגנה על יכולתו של הפרט להשמיע
את השקפותיו ודעותיו ,לא כל דיבור זכאי להגנה ,כגון ניבולי פה ,גסויות ,פורנוגרפיית ילדים,
הוצאת דיבה ,הסתה לאלימות ,ואיומים מובהקים ,שאינם מוגנים על ידי התיקון הראשון
לחוקה .דעת הרוב בזיכוי ,שנכתבה על ידי הנשיא ,השופט  ,John G. Robertsהצביעה על אי
הוכחת ה  Mens reaומידת המחשבה הפלילית הנדרשת להוכחת ביצועה של עבירת האיום
המובהק “ "True threatשכאמור אינו מוגן בתיקון הראשון לחוקה .63
במידה מסוימת ניתן לראות דווקא בפערים עליהם הצביע בית המשפט העליון בהנמקות
הזיכוי משום מענה הנחוץ בהוכחת איומי האלימות והטרור המובהקים .שכן בהכרעת הדין
הובהר שלהרשעה פלילית על העברות הללו נדרשת יותר מאשר הבדיקה כיצד האדם הסביר
יבין את הפוסט .במקום זאת ,הדגיש הנשיא  Robertsשהתובעים הם הצריכים להוכיח
שהנאשם היה מודע לעוולה ,וכי העברת התקשורת היא לצורך השגת האיום ,או עם
המודעות כי התקשורת שמעביר תיראה כמאיימת .קשיים מהסוג הזה כמעט ואינם קיימים
כשבוחנים את התכנים הגלויים והמוצהרים של הטרור ברשתות החברתיות .הבעיה הייתה
ונותרה כשגם בהכרעת הדין הזאת הפלטפורמה הטכנולוגית של ספקי השרות נותרה
חסינה.

העידן שלאחר מתקפת ה  11לספטמבר והלכת "פרויקט המשפט ההומניטארי"
ארה"ב הינה הציר המרכזי ,ממנו צמחו רוב חברות התקשורת ותאגידי המדיה החברתית.
מהסיבה הזאת ,כמעט כל פתרון מחייב התמקדות בפסיקה ובחקיקה האמריקאית .למעשה
מדובר בהליך ממושך ,מורכב ומובנה העובר בדרך כלל מספר שלבים .כך התרחש עם
המאבק העולמי בפשע המאורגן והלבנת ההון .ראשיתו בחקיקה פדרלית דוגמת Organized
 The Crime Control Act of 1970או . The Racketeer Influenced and Corrupt
 ).Organizations Act, (RICOעם הגיבוי של החוקים הללו החלו לחצים אמריקאים עלמוסדות האו"ם עד לגיבוש האמנה הבינלאומית למאבק בפשע המאורגן חוצה הגבולות
(אמנת פאלרמו . )2000-בהמשך ובצורה דומה טופל גם נושא הלבנת ההון .השלב הבא
היה חקיקה מקומית של המדינות עפ"י המתווה שהוסכם עליו באמנת האו"ם .בשלב האחרון
63

Megan Chester, Lost in Translation: The Case for the Addition of a Directness Test in Online True
> Threat Analysis, Commlaw conspectus journal of communications law and technology policy Vol. 23
Iss. 2 (2015) pp. 395-426
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והמעשי החלה האכיפה ושיתוף הפעולה חוצה הגבולות בנושאים הללו .המסקנה הינה
שהטיפול בחיוב התאגידים לקחת אחריות על התכנים המסיתים יכולה להתקבל בהליך
דומה .אך הפעם מודל מימוש הובלת השינוי עשוי להיות שונה מאחר ועיקר המוטיבציה
חיצונית ולאו דווקא בדומיננטיות אמריקאית.
בעידן הגלובליזציה ולפחות בשלב זה ,ארצות הברית עדיין מתפקדת כבעלת תפקיד ייחודי
בהגנה על הסדר העולמי באופן ששום מדינה אחרת אינה יכולה להחליפה .העוצמה של
התאגידים האמריקאים בתחומי המחשוב והתקשורת ,דוגמת אפל והרשתות החברתיות,
מחייב אימוץ רפורמה פנימית אך התהליך המתפתח בשנים האחרונות נובע מלחצים
ההולכים ומתגברים אך הפעם הם חיצוניים .בכך הם שונים מהכיוון אליו התרגלה ארה"ב עד
לאחרונה ,לכך שהיא המדינה המובילה והיוזמת את התהליכים הבינלאומיים.
מתקפת הטרור של אל קעידה ב 11לספטמבר  2001בארה"ב גרמה לשינוי בכללי המשחק
ובהדרגה החל הליך צמצום זכויות הפרט על רקע בטחוני  .מגמת השינוי באה לידי ביטוי
לדוגמא בסעיפי החוק המתייחסים למתן סיוע לטרור בחוק הפטריוט

64

The USA PATRIOT

 .Act - title 18, sections 2339A and 2339Bההגדרות במכוון רחבות ומעורפלות בסעיפים
המתיחסים למתן סיוע לטרור ומהרבה בחינות עומד בניגוד לליברליות שהופגנה עד לאותה
העת .ארבעת סוגי התמיכה המתוארים בחוק כמתן סיוע כוללים" :הכשרה"" ,ייעוץ או סיוע
מקצועי " "שירות" ,ו"כוח אדם" .החקיקה בסעיפים הללו עברה עדכון וחידוד בחוק S.2845 - :
 Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004עם סעיפים כגון

Subtitle

G: Providing - Material Support to Terrorism Prohibition Enhancement Act of
.652004.
בחודש יוני  2010אישר בית המשפט העליון של ארצות הברית את החוקים הללו

66

בהחלטת רוב ,תוך קביעת כללי משחק חדשים בהלכת Holder v. Humanitarian Law
 .Projectההחלטה מ 21 -ביוני 2010

של בית המשפט העליון של ארצות הברית

משמעותית ומהווה סוג של נסיגה מהלכת  , Brandenburgהיתה זאת הפעם הראשונה
שחוק הפטריוט הועמד למבחן משמעותי ובעיקר נעשה בו ניסיון לאתגר את מה שנראה
לעותרים כתקיפת החוליה החלשה בהגדרות של מתן סיוע לטרור ,נוכח הגדרותיו
64

UNITING AND STRENGTHENING AMERICA BY PROVIDING APPROPRIATE TOOLS REQUIRED TO
INTERCEPT AND OBSTRUCT TERRORISM (USA PATRIOT ACT) ACT OF 2001
65
Charles Doyle , Material Support of Terrorists and Foreign Terrorist Organizations: Expiring
Amendments in Brief. The Library of Congress. CRS Report for Congress Received through the CRS
Web Order Code RS22222 American Law Division . September 15, 2005
66
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, HOLDER, ATTORNEY GENERAL, ET AL. v. HUMANITARIAN
LAW PROJECT ET AL. No. 08–1498. Argued February 23, 2010 —Decided June 21, 2010* CERTIORARI
TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT.
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המעורפלות ,עם מושגים דוגמת מתן סיוע בייעוץ של מומחים ,תמיכה והדרכה .לאכזבתם
התברר שבעידן שלאחר  9/11הערכים הללו נסוגים נוכח כללי המשחק החדשים.העותרים
חברי ארגוני סיוע טענו שכוונתם הייתה בסך הכל לעזור לחברי ארגון  PKKהכורדי בטורקיה
בהכשרתם לניהול מו"מ לא אלים ,או הכשרת ארגון הנמרים הטמיליים בסרי לנקה ,לטיפול
בשטפונות הצונאמי וניהול מו"מ של שלום .בית המשפט קבע שמתן סיוע פוליטי או הומניטרי
לגופים שהוכרזו חוקית כארגוני טרור ,מסייע להם ,בכך שחוסך להם משאבים ומשחרר אותם
מביצוע חלק מהמטלות שלהם ובזכות הסיוע הם יכולים להעמיק את יכולתם הארגונית לפעול
בהיבטי הטרור .הפער שבין שני פסקי הדין הללו עשוי לנבא את הכיוון אליו נודדת הפסיקה
האמריקאית כפועל יוצא מעוצמת האיום הבטחוני.
דוגמא נוספת לעידן החדש באה לידי ביטוי בתיק ביהמ"ש בו שני אזרחים בריטיים הוסגרו ל
 New Haven federal courtבארה"ב .מדובר באירוע חריג בו השנים הועמדו לדין על מתן
סיוע לארגוני טרור באמצעות תפעול אתרי רשת אינטרנטיים ,כשהעילה לניהול המשפט
בארה"ב הייתה ניצול העובדה הטכנית שחלק מהחומרים הופצו דרך ארה"ב .ביולי 2014
אמנם הורשעו שני הנאשמים  ,Babar Ahmadיליד בריטניה ממוצא פקיסטני במתן סיוע
לתנועות המוג'אהדין באמצעות האתרים  Azzam Publications,וConnecticut New Haven -
שפעלו בין השנים ,1999-2001למרות שהפרקליטות עתרה לענישה של  25שנות מאסר
הוא נדון ע"י השופטת , Janet Hallשככל הנראה לא התלהבה מהמהלך המשפטי החריג,
למחצית התקופה ,תוך התחשבות בתקופה של  8השנים בהן היה עצור בהמתנה למיצוי
הליכי ההסגרה מבריטניה שותפו  Syed Talha Ahsan -נדון ל 8 -שנות מאסר.67
סעיף החוק  PATRIOT Act - Title 18 U.S.C. 2339Bהאוסר "תמיכה ממשית או במשאבים"
לארגון שמזכיר המדינה הגדיר כ"ארגון טרור זר" הופיע בחקיקה לראשונה כחלק מחוק The
) Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996 (AEDPAהחוק נועד בין היתר
לטפל בפיצול המבני שארגוני הטרור הנהיגו בין הזרוע המבצעית לזרועות הצדקה
ההומניטריות ,במטרה להלבין את איסוף הכספים בארצות הברית ,כשבפועל התמיכה יועדה
ברובה לקידום פעולות הטרור .ההגדרה המקורית של "תמיכה ממשית או במשאבים" בחוק
 AEDPAכללה מתן תמיכה בכסף ,בסחורות וטובין אחרים וגם בצורה רחבה ומעורפלת יותר
תמיכה באמצעות "אנשים" ו "אימון ".בהמשך כבר נוספו סעיפים כגון  805בחוק הפטריוט
שהרחיבו את ההגדרה כך שתכלול גם "ייעוץ או סיוע מקצועי ".ההרחבות הללו נדחו ע"י בתי
המשפט שסברו כי באכיפת ההוראות הללו טמון פוטנציאל הפללה בניגוד לתיקון הראשון
לחוקה ולפגיעה בחופש הביטוי .
USA v. Ahmad et al ,Criminal Case Connecticut District Court, Case No. 3:04-cr-00301
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67

הפער הזה נסגר באמצעות חוק The Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act
 ,of 2004תוך מתן הגדרות מפורטות יותר למונחים "אנשים" ,כוח אדם"" ,הכשרה" ,ו"ייעוץ
מקצועי או סיוע" (סעיף  .)) b( 6603הרפורמה של חוק המודיעין ומניעת הטרור בהיבט מתן
התמיכה כללה גם את הדרישה שהאדם חייב להיות "מודע לכך שהארגון הינו ארגון
טרור...וכי הארגון עוסק או עסק בפעילות טרור" (סעיף .))c) (2( 6603
לכלל עדכוני החקיקה ופסק הדין של בית המשפט העליון משנת  2010ב"פרויקט המשפט
ההומניטארי"הצטרפה ב  31לדצמבר  2011החתימה של הנשיא אובמה על חוק The
 National Defense Authorization Act (NDAA),שהסדיר ,מעצר חשודים בטרור ללא הגבלת
זמן ,ללא כתב אישום וללא משפט .הכרעה חוקתית שהיוותה שינוי בקביעה הנורמטיבית
הכללית .סעיפים משמעותיים ורלבנטיים בחוק בהיבטים הנרחבים של תמיכה וסיוע לטרור
הינם )1( Sections 1021, 1022 of NDAA Subtitle D–Counterterrorism :אדם שתכנן,
אישר ,ביצע ,או סייע לביצוע הפיגועים שהתרחשו ב  11-בספטמבר ,2001 ,או נתן מחסה
לאחראים להתקפות אלה )2(.מי שהיה חלק משמעותי בתמיכה באל-קאעידה ,הטליבאן ,או
כוחות העוסקים בפעולות איבה כנגד ארצות הברית או שותפיה לקואליציה ,כולל כל מי שבצע
מעשה התוקפנות או שתמך באופן ישיר בסיוע לכוחות האויב .
הר פורמות הללו זכו לביקורת קשה מארגונים וגופים ליברליים והם מהווים חלק משינוי איטי
העשוי להיות מופנה בעתיד גם כלפי תאגידי הרשתות החברתיות  .68השינויים הצטברו לכדי
סטיה מסוימת מהתפיסה שהעדיפה תקופה ארוכה להגן בצורה כמעט מלאה גם על
זכויותיהם של הגורמים שסיפקו תמיכה עקיפה לאלימות ולטרור על בסיס התיקון הראשון
לחוקה .מתקפת הטרור על אדמת ארה"ב ב 11-לספטמבר  2001תרמה לשינוי .ככל
שאיומים הבטחוניים מתרבים ,האופציה להרחיב את ההרתעה והאכיפה הפלילית והאזרחית
גם כלפי מעגלי התמיכה הרחוקים יותר ,המעודדים והמסיתים ,באמצעות הפלטפורמה
שהרשתות החברתיות מעניקות להם הופכת למוחשית יותר.

הערוץ הכלכלי
מנובמבר  2015החלו בבריטניה לקדם עדכון הליך חקיקה של Investigatory Powers Bill
2015-16 to 2016-17

69

החוק המכונה בצורה ביקורתית "חוק החיטוט" נכנס לתוקף ב 30

לדצמבר  2016אך לא כל היבטיו הטכנולוגיים הושלמו .ההליך עצמו נתקל בהתנגדויות
בעיקר בגלל החשש לפגיעה בחרויות ,בפרטיות ובחופש הביטוי,החוק מרחיב משמעותית את
68

Joanne Mariner " The NDAA Explained: Part One in a Two-Part Series of Columns on the National
Defense Authorization Act" VERDICT Legal Analysis and Commentary from Justia 21 Dec 2011
69
U.K Parliament. Government Bill. Sponsors' Mrs. Theresa May. Home Office " Investigatory
Powers Bill 2015-16 to 2016-17" Last event | 02.11.2016
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היקפי המעקב והסמכויות הפולשניות .החקיקה תחייב את החברות לשתף פעולה ולצמצם
את ההגנה שהם מספקות למשתמשים.בפרוצדורה החדשה ניתן יהיה לחייב את החברות
המספקות שירותי תקשורת ( Communication service providers (CSPsלשמור כלל רשומות
הגלישה של משתמשי האינטרנט בבריטניה ,כגון באילו אתרים ביקרו ,במשך שנה ,וכן
לאפשר לרשויות האכיפה לבדוק את הרשומות ואת הקישורים האינטרנטיים של המשתמש,
זאת כחלק מחקירות ספציפיות ובכפוף למנגנון מיוחד של ניפוק צווים משפטיים .70כמו כן
להתיר לרשויות לבצע ,באמצעות ציוד מיוחד ,חדירה למחשבים והתקנים לקבלת נתונים
הנדרשים לחקירה ,להשית חובה משפטית על חברות ה  CSPsלסייע בצורה ממוקדת ביירוט
וקליטת נתוני התקשורת ולדרוש מהן לממש חובתן להיות בעלות יכולת טכנולוגית להסרת
ההצפנות שלהן .מאידך ספק אם החוק החדש יצליח לפתור בכפיה את בעיית שיתוף
הפעולה של החברות והתאגידים הבינלאומיים האקסטריטוריאליים .מכשול נוסף ומשמעותי
כנגד החוק נוצר כתוצאה מעתירה לבית המשפט האירופאי העליון

71

של Tom Watson

ממנהיגי מפלגת הלייבור ו David Davis -מהמפלגה השמרנית ואח' כשבית המשפט קבע
"ששמירה כללית וללא הבחנה של הודעות דוא"ל אינה חוקית".

72

הקשיים הללו שבים

ומחדדים את ההמלצות לנקוט במשולב גם בצעדים שיאיימו על התאגידים בנקודה הרגישה
ביותר עבורם וזאת הפגיעה בערוץ הכלכלי.
דוגמא מישראל למהלכים שננקטו בשנים האחרונות בהיבט הכספי וההמנעות של התאגידים
מכפיה באמצעות חקיקה יכולים לשקף חלק מרציונל המענה .עפ"י חוק סדר הדין
הפלילי (סמכויות אכיפה נתוני תקשורת) התשס"ח , 2007 ,בסעיף  10נקבע מנגנון מעורפל,
ששרת היטב ובמשך שנים את תאגידי התקשורת הסלולרית .מדובר בהחזר הוצאות בעד
העברת נתוני התקשורת למשטרה או לרשות חוקרת אחרת והכל בשיעור שיקבע שר
התקשורת ,לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר האוצר ,השיעור ייקבע בהתבסס
על החזר הוצאות סבירות .אולם אין בחוק כל מנגנון הקובע את פרק הזמן בו יסופקו
הנתונים ,התעריף ,שיטת התמחור וכמובן הבהרה מהו מחיר סביר .הערפול הניב לחברות
הסלולריות ,עשרות מיליוני  . ₪על מנת לקבל קנה מידה על סדרי הגודל של היקף הפניות
מהמשטרה

אליהן,

ניתן

להתרשם

מבקשות

עפ"י

סעיף

4

לחוק

סדר

הדין

הפלילי (סמכויות אכיפה נתוני תקשורת) באמצעות קציני משטרה ולא באמצעות צווי בית
משפט .משנת  2012ועד למחצית שנת  2015הוגשו לחברות התקשורת ,באישור קציני
70

) Part 2- Chapter 1 ,16-44 , PP. 12-38 The Investigatory Powers Bill-( Snoopers Charter
Joined Cases C -203/15 Tele2 Sverige AB v Post-och telestyrelsen and C-698/15 Secretary of State for
Home Department v Tom Watson and Others
72
'Harriet Agerholm "Snooper's charter dealt blow after EU's highest court rules 'indiscriminate
government retention of emails is illegal" INDEPENDENT , Wednesday 21 December 2016
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משטרה ובכפוף לסעיף , 4במשך שלוש וחצי שנים  18,496בקשות  .73בדיון בוועדת החוקה,
חוק ומשפט בנושא נמסר שהמשטרה שילמה על הפניות הללו כ  16מיליון  ₪לשנה .בעקבות
מו"מ וללא שינויי חקיקה שעשויים היו לפגוע בערוץ המימון הנוח הזה לחברות ,ולמרות עליה
קבועה בהיקף הפניות ,המחיר ירד משמעותית וההוצאה השנתית המשטרתית בשנת 2015
הייתה צפויה להסתכם בסביבות  9מיליון . 74 ₪
המסר הנובע מהדוגמא הינו שניתן להתמודד ולהשפיע על חברות מהסוג הזה ולאו דווקא
באמצעות חקיקה .כל זמן שעולם הפשיעה והטרור מנצלים הכלים הללו והחברות עצמן
גורפות רווחים עצומים מניפוק השרות ,הפעלת מנופי הלחץ דווקא בהיבט הכספי עשוי להוות
חלק משמעותי מהמענה .בראיה רחבה ניתן כבר לקבוע שמתנהל שינוי אסטרטגי באכיפה
ובמענה הכלכלי של המדינות כלפי העוצמה החוקית והפיננסית של התאגידים .החלטת
הנציבות האירופאית משנת 2016

75

להטיל על התאגיד האמריקאי אפל Apple -קנס עצום

של כ  14.6מיליארד דולר ,כהחזרי מיסים לאירלנד ,76סכום המהווה יותר מ  5%-מהתמ"ג
האירלנדי בשנת . 2015עשויה לסמן את תחילת סופה של תקופה שנמשכה עשרות שנים
בהן חברות ,בעיקר מארה"ב ,הגיעו להסדרי מס נמוכים ביותר עם מדינות באיחוד האירופי.
ההסדר היה נוח לשני הצדדים .הממשלות התגאו ביצרת מקומות עבודה והחברות ,שהיו
להוטות להגדיל רווחיהן ,מיקמו את המטות במקומות הללו וניקזו לשם את כלל הפעילות
וההתחשבנות הפיננסית שלהן מכל רחבי מדינות האיחוד הארופי .בשנת  ,2011לדוגמא,
היו הרווחיים של  16 Apple Internationalמיליארד יורו ,אך על ההסכם ,החלק החייב
במיסוי הסתכם בסביבות  50מיליון יורו בלבד ,מה שהתיר  15.95מיליארד יורו כרווחים
פטורים ממס .כתוצאה מכך ,חברת  Apple Sales Internationalשלמה פחות מ  10-מיליון
יורו מס חברות באירלנד  -במה שמהווה שיעור מס אפקטיבי של כ  0.05%על הרווח השנתי
הכולל שלה .בשנים שלאחר מכן ,למרות שהרווחים המשיכו לעלות ,דווקא הרווחים החייבים
במיסוי ירדו לכדי  0.005%בשנת .772014
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 , Markus Meinzerיועץ משפטי בתחומי המיסוי ,קבע

78

שהשיטה הזאת צפויה להעלם

מהעולם וכי מדובר בתפנית היסטורית .מודלים כלכלים מהסוג הזה עומדים בפני התמוטטות
לא רק באירלנד ,אלא בכל רחבי מדינות האיחוד באירופה .עסקות המס המופחת לכאורה
חוקיות ,אך נציבת תחום התחרות של האיחוד האירופי  ,Margrethe Vestagerהמטפלת
במקביל בסדרת חקירות דומות ,טוענת כי החברות הבינלאומיות מונעות תחרות ומכריעות
עסקים קטנים .הן מנצלות את עוצמתן לחיסכון של מיליארדים כשלעסקים הקטנים אין כושר
מיקוח דומה מול רשויות המס  .בשנת  2015הנציבה כבר הורתה לחברת סטארבקס לשלם
 35מיליון  $החזרי מס לרשות המיסים בהולנד .החברה מיקמה ,על פי אותה השיטה ,את
המטה הניהולי שלה בהולנד עד  2014וזאת ע"מ לחסוך תשלומי מיסים גבוהים יותר בכל
אחת ממדינות האיחוד האירופאי.הנציבה  Margrethe Vestagerפסקה גם כנגד חברת
המכוניות פיאט קרייזלר ,שפעלה עפ"י אותו המודל ומקמה את המטה הניהולי בלוקסמבורג,
וכן כנגד  Amazonכשהרגולטורים חוקרים את שיעורי המס הנמוכים שלה עפ"י הסכם משנת
 2003עם ממשלת לוקסמבורג ,שם מקמה עד לשנת  2015את המטה האירופי שלה .תוך
העברת כלל ההתחשבנות הפיננסית של המכירות באירופה לדוכסות הזעירה .האנליסטים
מעריכים שמאותה הסיבה גם  Amazonומקדונלדס McDonald -יאלצו לשלם קנסות
כבדים.
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המאבק של האיחוד האירופאי בתאגידים ,בעיקר האמריקאים ,אינו מצטמצם לתחומי המיסוי
בלבד .כך ,לדוגמא ,מתקיימות חקירות כנגד  Googleבתחום ההגבלים העסקיים ,על ניצול
הדומיננטיות שלה וחשד לפגיעה במתחרים על ידי קיבוץ  Google Mapsו -יישומי הדפדפן על
המכשירים הסלולריים עם אנדרואיד ,תוך הגבלת צדדים שלישים באתרי החיפוש
מפלטפורמת  ,AdSenseומתן עדיפות לשירותי הקניות שלה על פני ספקים אחרים בחיפושים
ב  .Googleגם חברת פייסבוק נחקרת על השימוש שלה בנתוני .WhatsApp
באופן תאורטי ,הנציבה  Vestagerיכולה לפתוח בחקירה כנגד למעלה ממאה חברות
ותאגידים הפועלים בצורה דומה .80 .המאבק בתאגידים מונחי המוטיבציה הכספית קשה
ומאתגר ,אך סדרת ההחלטות מהשנים  2015-2016בהיבט האכיפתי/פיננסי מוכיחה שניתן
להגיע לפתרונות ריאליים באותה המידה ובעיקר בכלים דומים ,גם במאמץ להרחבת
האחריות של תאגידי הרשתות החברתיות בפיקוח על ההסתה ועידוד הטרור ברשתות.
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הערוץ המשפטי
אחת הדמויות המפורסמות בעולם בנושא ניצול המדיות החברתיות להסתה הינו המטיף
הבריטי  Anjem Choudaryשבמשך שנים קרא לחסידיו ברשתות החברתיות ובעיקר ביוטיוב
להצטרף לדעא"ש ולהיאבק על חזון הפיכת בריטניה ואירופה לחלק מהח'ליפות המוסלמית
העולמית .הוא דוגל בגלוי בהנהגת חוקי השריעה בבריטניה והבטיח להפוך את ארמון
בקינגהאם למסגד ולהרוס את עמוד נלסון ,האנדרטה שבמרכז כיכר טרפלגר שבלונדון.
מדובר בניצול כפול הן של ההגנה הליברלית של העולם המערבי על חופש הביטוי וכן
ההימנעות של תאגידי הרשתות החברתיות ממסינון תכנים המעודדים אלימות וטרור.
המטיף

 Anjem Choudaryביחד עם שותפו  Rahman Mohammedעודדו הצטרפות

למנהיג דעא"ש  ,Abu Bakr al-Baghdadiניצב משנה  Dean Haydonראש היחידה ללוחמה
בטרור של משטרת המטרופולין בלונדון ,אמר בהתייחסו לדמויות הללו שלאף אחד בעולם
הלוחמה בטרור לא היו ספקות על מידת ההשפעה שהייתה להם בהפצת והתפשטות
השנאה ועידוד ההצטרפות לארגוני הטרור .שוב ושוב נראו נאשמים בטרור שעמדו למשפט
על העבירות החמורות ביותר והתברר שהשתתפו קודם לכן או נחשפו להרצאות או נאומים
של האנשים האלה .העונש המקסימלי על העברות הללו הינו  10שנות מאסר .המשפט
הפלילי שהתנהל כנגדם הפך במידה רבה לתיק הדגל של המאבק בהסתה בכלל ובמדיה
החברתית בפרט .השופט  Holroydeקבע שהשנים מסוכנים ולא הביעו כל חרטה.

81

הם

הורשעו על עידוד ותמיכה בארגון הטרור דעא"ש וקריאה להצטרפות אליו .למרות זאת ,נגזר
על איש הדת העונש המקל של חמש וחצי שנות מאסר.
ספק אם השילוב של תאגידי המדיה החברתית עם המוטיבציה המינימלית לסנן תכני הסתה
עם הענישה הנמוכה ,שבלאו הכי הגיעה רק לאחר כחמש עשרה שנות פעילות של המטיף
הדתי  ,אמנם מהווים הרתעה .ד"ר אלן מנדוזה ,מנכ"ל האגודה וצוות החשיבה של חברת
הנרי ג'קסון להתמודדות עם מצבי קיצוניות אמר שרמת הענישה מפתיעה במיוחד לאור
העובדה שמשנת  10 ,1999אחוזים מהכלואים על עבירות טרור אסלאמיים היו בקשר אישי
עם המטיף  ,Anjem Choudaryולפחות  23אחוזים מהם היו קשורים להתארגנות הלא
חוקית שניהל .82Al-Muhajiroun
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R V Anjem Choudary and Mohammed Rahman .Central criminal court. Judiciary of England and
th
Wales. 6 September 2016 Case number T20150301 Sentencing remarks of Mr Justice Holroyde
convicted by a jury of an offence contrary to section 12 of the Terrorism Act 2000 of inviting support
for the proscribed organization known as ISIS,
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Richard Spillett "'It's a mockery': Fury as hate preacher Anjem Choudary gets HALF the maximum
jail term and will walk free in two and a half years - with his supporters chanting 'Allahu Akbar' " Daily
Mail, 6 September 2016
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לכאורה ניתן היה לצפות שהענישה הסלחנית והמאד לא מרתיעה מבריטניה לא תאפיין
מדינות אחרות מוכות טרור וסבבי אלימות ועימותים צבאיים דוגמת ישראל ,בחינת רמת
הענישה משקפת מציאות משפטית שככל הנראה עדיין לא הסתגלה לעוצמת ההשפעה
והסכנה של ההסתה ברשתות החברתיות .כך לדוגמא בת"פ  44790-12-14מדינת ישראל
נ' ביומי בבית המשפט השלום בירושלים ביום  20.4.2015הורשע הנאשם ,בריבוי עבירות
הסתה לאלימות או לטרור לפי סעיף 144ד 2לחוק העונשין ,התשל"ז ;1977-וכן ריבוי עבירות
של תמיכה בארגון טרוריסטי לפי סעיפים (4ב) ו(4 -ז) לפקודת מניעת טרור ,התש"ח1948-
הנאשם שהִ נו אזרח ותושב ישראל ,החזיק וניהל חשבון שנשא את שמו Ibrahim Samir
 Abdeenברשת החברתית  .Facebookפרסומיו הּוזנּו ישירֹות ובעקביּות בחשבונותיהם
המקבילים של  294חבריו ועוקביו בפייסבוק .בנוסף ,הפרסומים היו פתוחים ונגישים
באינטרנט לעיני כל.
העבירות מתייחסות לכ 40 -פרסומים שתוכנם דומה ,שהנאשם פרסם לאורך מספר חודשים
בהם קרא לביצוע מעשי אלימות וטרור כלפי אזרחים וכוחות הביטחון ,וכן הביע תמיכה
בפעילותה של תנועת החמאס כארגון טרור .הנאשם פעל כאמור באינטינסיביות בחודשים
יולי עד נובמבר  ,2014על רקע שיגור הרקטות מרצועת עזה ומבצע "צוק איתן" ,ושעה שגם
גל אלימות שטף את הארץ עם התפרעויות ופיגועים.השופטת דנה כהן-לקח ,בדומה לשופט
האנגלי השופט  ,Holroydeהדגישה בגזר דינה את חומרת המעשים:
"כמות הפרסומים ותדירותם לאורך מספר חודשים; תוכנם הבוטה של הפרסומים הקורא
באופן ישיר ,נחרץ ובלתי משתמע לשתי פנים לביצוע פיגועי טרור רצחניים ולתמיכה בארגון
טרוריסטי; וכן התקופה הביטחונית המתוחה במהלכה הועלו הפרסומים לפייסבוק  -כל אלה
במשקלם המצטבר מובילים למסקנה כי עוצמת הפגיעה בערכים המוגנים הייתה משמעותית.
המניע האידיאולוגי שמאחורי הפרסומים ,מהווה אף הוא נסיבה לחּומרה  ".למרות האמירות
הקשות הללו בחרה השופטת להקל עימו והטילה עליו  10חודשי מאסר בפועל ,ומאסר על-
תנאי לתקופה של  5חודשים למשך שלוש שנים.
למען הסר ספק נבחנו עוד הרשעות וגזרי דין באותו בית המשפט ובאותה תקופה מתוחה
והתברר שבעוד כתבי אישום שהוגשו לבית-משפט בדצמבר  ,2014שעסקו בפרסומי הסתה
דרך חשבונות פייסבוק התוצאות דומות,ת"פ  2422-12-14מדינת ישראל נ' עסילה; ת"פ
 44823-12-14מדינת ישראל נ' רוויידי; ת"פ  44912-12-14מדינת ישראל נ' דעיס; ת"פ
 44957-12-14מדינת ישראל נ' סונקורט; ת"פ  44725-12014מדינת ישראל נ' שלבי; ת"פ
 44883-12-14מדינת ישראל נ' קורד .בכולם מתחמי הענישה היו מ 5 -עד  7חודשי מאסר
ברף התחתון ,והגיעו ל 18 -עד  24חודשי מאסר בפועל ברף העליון.
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גם בתיק המשמעותי ת"פ  44176-01-15מדינת ישראל נ' השייח אבו סארא ,רמת הענישה
בבית המשפט השלום בירושלים היתה דומה והוא נדון ל 8-חודשי מאסר בלבד .מדובר
בדמות דתית חשובה ומשפיעה שנשא נאום בהר הבית בעיצומו של מבצע "צוק איתן" וגל
ההתפרעויות בירושלים במהלך אירועי קיץ  .2014הנאום צולם והועלה ליוטיוב .בנאום,
שכותרתו "תכונות היהודים על פי הקוראן" ,קרא באופן מפורש לשחוט יהודים ,וכלל אמירות
גזעניות כלפי העם היהודי המשוות אותם לקופים ולחזירים ,וכן מייחסות ליהודים תכונות של
רשעות ,יהירות ,תאוות בצע ,שפלות ,נוכלות ועוד .הנאום הועלה בין היתר ,לאתר You Tube
בערוץ  .Aqsa Call :בפברואר  2017הרכב בראשות השופט רפי כרמל בבית המשפט המחוזי
בירושלים קיבל את ערעור המדינה על קולת העונש ,והחמיר את עונשו ל  14חודשי מאסר
בפועל  .ספק אם גם הרף העליון שנקבע בפסק הדין אמנם מהווה הרתעה משמעותית לסוג
כזה של עברינות אידיאולוגית.
למרות התוצאות הללו ,הזירה המשפטית מורכבת ורחבה וטומנת בקרבה פוטנציאל להוביל
שינוי בהתמודדות עם המסיתים ובעיקר עם התאגידים הבינלאומיים בערוצים משפטיים
נוספים ואחרים ,Max Schrems .פעיל חברתי אוסטרי בתחום הגנת הפרטיות מהווה מודל
למענה מסוג אחר .העו"ד הצעיר עתר כנגד התאגידים הבינלאומיים על מה שמכונה “ Model
 ,”contract clausesמודל בו עושות שימוש חברות רבות כולל גוגל ,פייסבוק ואמזון .מדובר
במימוש הסכם בין ארה"ב ,האיחוד האירופי ושוויץ המתיר העברת נתונים אישיים של
משתמשים וצרכנים האירופיים לארה"ב  Max Schrems.כבר התפרסם בעבר בשל מאבקו
המשפטי בנושא " ",Safe Harborהמאפשר לאסוף ולנתח בארה"ב את המידע הפרטי שנאגר
מאירופה .באוקטובר  , 2015בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי ( )CJEUכבר פסק כנגד
" "Safe Harborבהחלטה C -362/14
בספטמבר  2016בית המשפט העליון באוסטריה הכריע בעתירה החדשה
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ואישר

להעבירה לבית המשפט העליון האירופאי בלוכסמבורג .קיימות עוד החלטות חשובות דוגמת
ההחלטה מ 8-באפריל ,2014 ,של בית המשפט של האיחוד האירופי לצדק בתיק (")"ECJ
Digital Rights Ireland Ltd v. Minister for Communication et al, and K ̈artner
 ,Landesregierungבנושא מאגרי המידע וההגנה על זכויות האדם בעידן הדיגיטלי ,בהן נקבע
שהדירקטיבה של החזקת הנתונים בחזקת התאגידים כפופה לחקיקה של האיחוד האירופי
ומחייבת את ספקי השירות לשמור לתקופה של עד שנתיים את כל המטא-נתונים של אזרחי
האיחוד האירופאי מכל המיילים ,הודעות הטקסט ,ורישומי השיחות .כמו כן הודגש הבסיס
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החוקי הנדרש לצורך העברתן לרשויות הביטחון והאכיפה .84החלטה נוספת ומשמעותית מ
 13במאי  2014התמקדה במה שכונה "הזכות להישכח" 85ובה הכיר בית המשפט לצדק של
האיחוד האירופי ,עפ"י דירקטיבת הגנת המידע של האיחוד האירופי  95/46בזכות המקנה
לבני אדם להסיר קישורים אודותיהם שנוצרו על ידי מנועי החיפוש באינטרנט .בהחלטת בית
המשפט נקבע שגוגל חייבת לאפשר ביעור מידע ,למעט אם ישנן נסיבות מיוחדות ,כעניין או
תפקיד ציבורי המצדיק שימור החומרים הללו .במקרים אחרים ועפ"י דרישה תחויב החברה
לבצע מחיקה של לינקים לרשומות ,גם אם מקורם חוקי .בית המשפט התייחס בצורה ברורה
לשיקולים של התאגיד ולמעשה דחה אותם בקביעה שלא ניתן להעדיף את עמדתן של
חברות כמו גוגל רק בשל האינטרס הכלכלי שלהן .86אם אמנם המגמה הזאת תימשך ובית
המשפט העליון של האיחוד האירופי יאמץ הכרעה דומה גם בנושא “ Model contract
 ,”clausesכפי שעשו גם עם " ",Safe Harborושאר ההחלטות שהתקבלו בשנים 2014-
 2016מדובר בהכרעות בעלות פוטנציאל להשפעה עצומה על החברות הגדולות בעולם בכל
נושא השליטה על מאגרי המידע ובעיקר בעידן שסל המוצרים שהחברות הללו מציעות הולך
ומתרחב.87

חקיקה ישראלית וגרמנית
מאחר ,וכאמור ,מוסדות האו"מ מתקשים לגבש אמנה משותפת להתמודד עם ניצול
התשתיות של הרשתות החברתיות ,מדינות שונות נאלצות להתמודד בכלים מקומיים עם
התאגידים הבינלאומיים וזאת למרות המגבלות והקשיים המעשיים והחוקיים .כך לדוגמא
הוגשה בישראל הצעת חוק פ /3110/20להסרת פרסומי הסתה מהרשת החברתית
המקוונת ,התשע"ו  .2016ב  25לדצמבר  2016אושר החוק להסרת תוכן המהווה עבירה
מרשת האינטרנט התשע"ו( 2016 -חוק "הפייסבוק") בהחלטה מספר  2218של הממשלה.
אחת הבעיות בחוק הישראלי הינה שהוא למעשה מכוון לעברן של חברות אמריקאיות אך
הניסוח שלו קשה ליישום שכן הוא סותר את סעיף  230בחוק האמריקאי

)(CDA

 Communications Decency Actהפוטר כאמור את ספקי שרותי המחשב והתקשורתדוגמת פייסבוק ,גוגל וטוויטר מאחריות לתוכן המפורסם באתרים שלהם מאחר והם מוגנים
כפלטפורמה טכנולוגית,לחקיקה הישראלית גם פוטנציאל התנגשות עם התיקון הראשון
84

Federico Fabbrin " Human Rights in the Digital Age:The European Court of Justice Ruling in the Data
Retention Case and Its Lessons for Privacy and Surveillance in the United States" Harvard Human
Rights Journal / Vol. 28 ,6-JUL-15
85
Google Spain v. AEPD and Mario Costeja Gonzalez, C-131/12
86
Christopher Kuner "The Court of Justice of the EU Judgment on Data Protection and Internet Search
Engines" LSE Law, Society and Economy Working Papers London School of Economics and Political
Science Law Department, 3/2015
87
Europe vs. Facebook: Austrian activist wins another legal battle over data protection ,RT NEWS 26
May, 2016
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לחוקה האמריקאית .מגבלה נוספת הינה שסגירת התכנים הללו לא מונעת המשך הפצתם
בכל העולם ,בפועל מימוש החסימה עלול ליצור מצב שההסרה תתבצע רק בפני הקהל
הישראלי המקומי.88
גם ממשלתה של קנצלרית גרמניה אנג'לה מרקל הצהירה בינואר  2017על תוכנית להטיל
קנסות משמעותיים על רשתות המדיה החברתיות כפייסבוק וטוויטר .אם לא יצליחו להילחם
בהפצת דברי השטנה והאלימות ,Volker Kauder ,יו"ר מפלגתה של הקאנצלרית טען כי
מפעילי הרשתות החברתיות "העמידו פני מת" כאשר התעמתו עם הנושא וכי "הקנסות
צריכים להכאיב להם ,אחרת זה לא יעבוד ",כמו כן עדכן שכבר הגיעו להסכם ראשוני עם
 Heiko Maasשר המשפטים הסוציאל-דמוקרטי לקידום המהלכים שיחייבו את החברות הללו
להגיב לתלונות בנושא תוך  24שעות .אחרת יאלצו כאמור להיקנס.

89

התגברות התביעות המשפטיות
בספטמבר  2016התברר שמערך התביעה בגרמניה שוקל להגיש כתב אישום אישי כנגד
מארק צוקרברג ומנהלי חברת פייסבוק ,על אי מניעת גל ההודעות והפרסומים הגזעניים
והמאיימים ברשת החברתית דווקא במהלך התקופה הרגישה בה גבר זרם המהגרים
לאירופה .התלונה ייחסה לפייסבוק הפרת החוקים הלאומיים בנושא הפצת דברי שטנה,
הסתה ,ותמיכה בארגוני טרור .המתלונן צרף רשימה עם  438פרסומים שאסף במהלך שנת
 2016הכוללים דוגמאות ברורות בנושאים הללו ,תוך אזכור עידן מכונת ההשמדה הנאצית.
המתלונן עו"ד  ,Chan-jo Junהגיש בשנת  2015תלונה דומה בהמבורג ,שגם בה דרש שיכפו
על מנהלי פייסבוק לציית לחוקיים כנגד הפצת נאומי השנאה ,והסרת ההודעות הגזעניות
והאלימות מהאתר .התלונה בהמבורג נדחתה מטעמים טכניים בטענה שלבית המשפט
המחוזי באזורם אין סמכות שיפוטית לדון בנושא ,כי הפעילות האירופית של פייסבוק הינה
מאירלנד .מפייסבוק הגיבו שמדובר בתלונה חסרת כל בסיס" .התלונות של הקובל נדחו שוב
ושוב ואין ערך ומשמעות גם לתלונה האחרונה" הדוברת הוסיפה ".אין מקום לשנאה
בפייסבוק .הכללים של פייסבוק אוסרים בריונות ,הטרדות ,ושימוש בלשון מאיימת",
אותו עורך דין  Chon-jo Junהמתמחה בתחום ה

90

 IT- Information Technologyודיני

תקשורת בגרמניה מייצג גם את  Anas Modamaniפליט צעיר מסוריה שהצטלם באוגוסט
88

רחל אלקלעי "אחריותו האזרחית של ספק שירותי אינטרנט להעברת מידע מזיק" המשפט כרך ו' ינואר 2001
עמוד .152
89
"Patrick Donahue " Merkel Coalition Seeks to Punish Social Media for Hate Speech
 14בינואר Bloomberg- ,2017
90
"Why a German Lawyer Named Mark Zuckerberg in a Hate-Speech Complaint" Reuters –Fortune
September 30, 2016
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 ,2015עם קנצלרית גרמניה אנג'לה מרקל במהלך ביקור שערכה במקלט לפליטים בברלין.
תצלום הסלפי הפך במהרה לוויראלי והובלט בעמודי החדשות  ,לרוע מזלו גם אתרי חדשות
התרמית המזויפות החלו משתמשים בתמונה לניגוח פוליטי של הקנצלרית בניסיון להשפיע
על הבחירות בגרמניה ,האתרים הציגו אותו בפוסטים במדיות החברתיות כפעיל טרור באופן
שקשר אותו בין היתר לפיגועים בבריסל ובשוק חג המולד בברלין .פניותיו של Modamani
לפייסבוק להסיר את החומרים הללו נענו בתשובה הקבועה "שהתמונה אינה בניגוד
לסטנדרטים שלנו".
 Modamaniשהגיש את התביעה בבית המשפט ,כולל גם דרישה לצו מניעה שיחייב את
פייסבוק לעצור את השימוש בתמונה שלו בחדשות המזויפות וכן לאתר ולמחוק את התמונה
גם בשימושים הקודמים והכוזבים שלה באתרים הללו.עו"ד  Junהכריז שבגרמניה ישנם
כללים וחוקים נוקשים האוסרים הפצת שנאה ושטנה וכי פייסבוק הסתפקה בכך שהורידה
מספר פרסומים אך איפשרה במקביל המשך שימוש בתמונה באתרי חדשות מזויפים אחרים.
לדבריו הוא מנסה להוביל בבית המשפט המחוזי בעיר הבווארית וירצבורג בפני השופט
 Volkmar Seipelמהלך משפטי העשוי להוות תקדים ,אם תתקבל טענתו ,שפייסבוק לא
עשתה מספיק להסרת ההודעות הפוגעניות ,בכך גם תתברר מהי חובת התאגיד להבטיח
שדיווחי חדשות מזויפים יחסמו מלכתחילה .טענותיו מתבססות על רציונל החוק הגרמני
המטיל לכאורה על פייסבוק את האחריות המשפטית להסיר תוכן משמיץ או מפלה .91
בעקבות הלחץ הציבורי ,פייסבוק הכריזה כבר במהלך  2016על שכירת שרותי חברת
 ,Arvatoלשירותים עסקיים של חברת  ,Bertelsmann BTGGg.Fלבצע עבורה פיקוח ומחיקת
הודעות גזעניות.

92

התאגיד נקט במהלך ללא אזכור טענות ההגנה שהועלו על ידם קודם לכן

בבית המשפט העליון באירלנד על מגבלה חוקית המונעת מהם לכאורה ניטור חומרים ברשת
בכפוף לסעיף  15ב .The E-Commerce Directive -במהלך הזה השיג התאגיד בגרמניה
אפקט כפול ,גם העברת המסר שנענה לרחשי הציבור ,אך גם הדגשת הנתון שלכאורה אין
לחברה יכולת עצמאית טכנית לניטור וסינון תכנים ולכן נאלצים לבצע מיקור חוץ לפתרון
הבעיה.
בשנים  2015-2016החל ברחבי תבל גל תביעות כנגד הרשתות החברתיות ותאגידי המדיה
התקשורתית על מתן סיוע לארגוני הטרור .מאחר ומדובר בתאגידים אמריקאים ,כאמור
לתביעות בארה"ב משמעות אסטרטגית בסיכויי הובלת השינוי .בדרך כלל התביעות לא צלחו
את מפתן הדיון הראשון ושם נדחו על הסף ,עם טענת התאגידים שהם מהווים "פלטפורמה
91

Atika Shubert and Nadine Schmidt "Syrian refugee takes Facebook to court over fake news" CNNFebruary 6, 2017
92
Hans-Edzard Busemann and Caroline Copley; and Maria Sheahan, and Tina Bellon "German
prosecutors investigate Facebook over hate postings" Reuters – Yahoo ,November 4, 2016
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טכנולוגית" ו"כלי נטרלי" ולכן לא ניתן לייחס להם אחריות ,שכן הם אינם עומדים בהגדרה של
מוציא לאור וזכאים לחסינות מלאה עפ"י סעיף  § 230בחוק CDA -The Communications
 .Decency Actאופציה משפטית אחרת שנבחנה הייתה בכפוף לחוק מתן סיוע ממשי לטרור
 93,18 U.S.C. § 2339Bאך גם בערוץ הזה המחסום שעמו נאלצו להתמודד היה הוכחת הזיקה
והסמיכות הנסיבתית ,שבין השרות שסיפקה הרשת החברתית למעודדי הטרור וההסתה
לאירוע נשוא התביעה .מהסיבות הללו עדיין לא התהווה תקדים בנושא.
פריצת הדרך עשויה להסתמן מתביעה שהוגשה ב  11ליולי 2016

94

ע"י משפחות רבות של

קורבנות מתקפות הטרור של החמאס .לתביעה האזרחית הזאת פוטנציאל תאורטי להפוך
לתיק דגל בתחום ,עם האפשרות שתצלח לפחות את המחסום הראשוני של מבחן ההסרה
על הסף .התביעה מתמקדת בממד המודעות של פייסבוק למהות התכנים וכן בניסיון להוכיח
שרשרת רציפה של זיקה וסמיכות נסיבתית ,לפחות באחד האירועים .התביעה מפרטת את
הצורה הגלויה בה החמאס מתחבר לפייסבוק מאתרים רשמיים והמזוהים עם הארגון ,כולל
של דוברים ומנהיגים .בתביעה מודגש שלחברה יכולת טכנולוגית לנטר ולסנן תכנים לא
רצויים בדיוק כפי שעושים בשגרה עם הפדופיליה .לכן מסקנת התובעים הינה שמדובר
בהחלטה מושכלת הנובעת ממודעות לבעיה ומסירוב להסיר הפרסומים הללו .כאשר נדרשו
לעשות זאת פעלו בשני אופנים או שהסירו אותם ,אך אפשרו מידית את העלאתם המחודשת,
או שחסמו אותם לצפייה רק בישראל .בחלק גדול מהמקרים התאגיד סרב להוריד התכנים
והשיב למתלוננים שהצביעו על שידול לאלימות ועידוד לפגיעה ולרצח שלא מדובר בהפרות
של מדיניות החברה.

95

התביעה מכנה את גל הטרור כ"אינתיפאדת הפייבסבוק" תוך קישור

בין התעמולה והקריאה לאלימות למתקפות ספציפיות ,עם פרסום מקדים של מבצעי הפיגוע
על רצונם לזכות "במות קדושים של שהידים" ,כשניתנת דוגמא עם הפרטים מהפיגוע בו
נרצח ריצ'רד לייקין ,כולל לכאורה סגירת מעגל ,כשאתרי החמאס לאחר הפיגוע מיהרו להלל
ולשבח את המבצעים וקראו לאחרים להמשיך בדרכם.
תביעה בעלת מרכיבים דומים הוגשה גם ע"י בני המשפחות של שלושה אמריקנים שנהרגו
בהתקפות של המדינה האסלאמית  ISILהתובעים את טוויטר על מתן סיוע לארגון טרור תוך
עצימת עיניים לציוצים שלו .בתביעה .Cain v. Twitter, Inc ,האלמנה אן קמרון קין ,שבעלה
93

18 U.S. Code § 2339B - Providing material support or resources to designated foreign terrorist
organizations
94
Case 1:16-cv-05490 UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK , STUART
FORCE, Individually, and as Administrator on behalf of the Estate of TAYLOR FORCE .ABRAHAM RON
FRAENKEL and RACHEL DEVORA SPRECHER FRAENKEL, Individually, as Joint Administrators on behalf
of the Estate of YAAKOV NAFTALI FRAENKEL, MICAH LAKIN AVNI and MAYA LAKIN, Individually,
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Benjamin Wittes, Zoe Bedell " Facebook, Hamas, and Why a New Material Support Suit May Have
legs" Hard National Security Choice –LAWFARE , July 12, 2016
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אלכס  Pinczowskiואחותו סאשה נהרגו במתקפת הטרור בשדה התעופה בבריסל ב ,2016
כמו גם ביאטריס גונזלס ,אמו של  Nohemiגונזלס שנהרגה בפיגוע בפריז בנובמבר .2015
התובעים טוענים כי טוויטר נושאת בחלק מהאחריות למותם של יקיריהם בכך שאפשרו
למחבלים להשתמש בפלטפורמה להפיץ את האידיאולוגיה שלהם ולגייס חברים חדשים.
התביעה מפרטת מספר דרכים בהם המחבלים השתמשו בטוויטר להשגת מטרותיהם.
מאיומים מוקדמים לדוגמא באוקטובר  2014כשהפיצו בפלטפורמה תוך קריאה לרצח
אזרחים בצרפת ובמדינות אחרות .ואז שלושה ימים בלבד לפני גל הפיגועים בנובמבר 2015
הפצת פוסטים עם תמונות של רובים ,מגדל אייפל ,תפילות וברכות על מה שכינו "שליחות".
גם במהלך המתקפות עצמן פרסמו ציוצים בסולמית השטג ( )#להבלטת הארועים בקישור
 #paris_ignites, #parisinflamesו  # franceisonfireעוד לפני נטילת האחריות הפומבית
למתקפה .דפוס ההתנהגות הזה חזר על עצמו גם במתקפת הטרור בבריסל ב .2016

96

בעבר בשנת  ,2011כבר הוגשו תביעות אזרחיות דומות כנגד הרשתות החברתיות בבית
המשפט בקליפורניה ע"י משפחות קורבנות טרור על מתקפות בצרפת ובירדן ,הן נדחו על
בסיס הגנת חוק  CDA -The Communications Decency Actאו חוק מתן סיוע ממשי לארגון
טרור עפ"י 18 U.S. Code § 2339B - Providing material support or resources :המטיל
אמנם  20שנות מאסר וקנס על המספק ביודעין סיוע או אמצעים לארגון טרור ואם כתוצאה
מהאירוע נהרג אדם ,המסייע צפוי למאסר עולם.התביעות נדחו נוכח אי הוכחת הזיקה
הישירה .גם בתיק Rothstein v. UBS AG

97

 -התביעה הייתה אמנם כנגד מוסד פיננסי על

בסיס רציונל דומה וגם היא נדחתה בגלל בעית העדר הזיקה שבין הפעילות העסקית שביצע
הבנק לאירוע הטרור הספציפי .מאידך יודגש שערוץ התביעות האזרחיות כנגד מדינות
תומכות טרור וארגוני טרור זכה למספר הצלחות בארה"ב ועשוי להוות מההיבט הזה מודל
לחיקוי.

98

בדרך השלילה ניתן גם להסיק מהכישלונות  ,מה היה חסר בהן ובעתיד עם הגשת

תביעה הסוגרת לכאורה את הפערים הללו ,הסיכוי לעבור את מפתן הדחיה על הסף גדל.

הערוץ הטכנולוגי
כלים טכנולוגיים לסינון תכנים
צלע מרכזית במודל המענה המשולש כלפי תאגידי המדיה החברתית כאמור באמצעות
החקיקה ,הפיננסים והטכנולוגיה הינו מענה לקושיה האם אמנם ניתן לסנן ולמיין הזרימה
החופשית של התכנים והחומרים החולפים ברשת .לתאגידים הללו מערכות מתקדמות של
96

""Terrorism victims' families sue Twitter, claiming it helped ISIS spread
RT , 10 Jan, 2017
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Rothstein v. UBS AG, 708 F.3d 82 (2013) 708 F.3d 82, United States Court of Appeals, Second
Circuit. Docket No. 11–0211–cv.| Argued: March 1, 2012.| Decided: Feb. 14, 2013.
98
ראה בנדון :גדי אשד " ,המאבק בטרור בזירת המימון" משפט ועסקים,כרך יג',תש"ע , 2010-עמ' 290 --253
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בינה מלאכותית ,כשהאלגוריתמיים מוכוונים לשדרג את חווית הגלישה והשרות למשתמשים
וכמובן להעצים את הרווח הכספי שלהן .כך לדוגמא התאגידים משתמשים במערכות למידה
חישוביות לשליטה ,ניהול ומיון הכמות האסטרונומית הנאגרת בארכיונים שלהן והמנותחים
מכלל מיליארדי המשתמשים מכל העולם.
בנובמבר  2015מנכ"ל גוגל מאט קאטס הודיע על פתיחת הקוד  ,TensorFlowהמעיד במידה
רבה על היכולת האין סופית של החברה לשלוט במאגרים ובנתונים המצויים בחזקתה,
במקרה הזה מדובר לדוגמא במערכת למידה חישובית של החברה .המנכ"ל התייחס גם
לאלגוריתם  ,RankBrainשבאמצעותו הם מפענחים מתוך תוצאות החיפוש שאילתות ,מזהים
קולות  ,מחפשים תמונות ,מבצעים תרגום שפות ומדרגים אתרים .ה Rankbrain -מהווה כלי
המפענח את תוצאות החיפוש ובונה תבנית התנהגותית ופרופיל המשתמש .על פי הנתונים
המנותחים פורסים את רשת הקשרים שלהם עם עוד מערכות של אלגוריתמים ,המערכת
מבצעת התאמות פרטניות עד רמת המשתמש הבודד והקשרים שלו בדיוק מרבי .החברה
מבצעת כל הזמן עדכונים ושדרוגים של האלגוריתם לשדרוג התוצאות במנוע החיפוש כגון
עם "הפנדה"" ,הפינגווין" ,או "היונה" ,כשכולם מוכוונים לסינון מהיר ויעיל יותר של תוצאות
לא מתאימות ולא רלוונטיות לצרכן ובעיקר התאמת ההפניות לכל משתמש בנפרד .99
המשמעות הינה שביסוד פונקציות התפעול ישנם מנגנוני מיון וסינון.הוכחה נוספת ליכולת של
פייסבוק לסנן ולשלוט בתכנים נחשפה בנובמבר  2016ע"י שלושה מעובדי התאגיד שטענו
שפותחה בחברה תוכנה ייחודית המיועדת לניטור וסינון תכנים וזאת כחלק מהמאמצים
לחדור לשווקים העצומים בסין .מעצמה המתעקשת לשלוט ולצנזר תכנים ,כחלק מהפקוח
הטוטליטרי שלה על חופש הביטוי .החברה ,עפ"י ההדלפה ,פיתחה כלי שיאפשר למימשל
הסיני לחסום בעצמו תכנים לא רצויים וזאת ללא צורך בהגשת בקשה רשמית.

100

מדובר

בתוכנה עם יכולת שליטה מירבית ואם התוכנית תמומש הכוונה הינה להעבירה לתפעול
חברת בת של התאגיד בסין ,חברה שתקבל גישה מלאה ושליטה על כלל המידע ותבצע בו
את ההכרעה מה אמנם יזכה לאישור פרסום בניוז פיד של הצרכנים והמשתמשים המקומיים.
הרציונל אינו זר לפייסבוק שבבדיקה שנעשתה התברר שבכפוף להסכמים עם מדינות שונות
דוגמת פקיסטן ,טורקיה ורוסיה מיולי  2015ועד דצמבר  2015בפרק זן קצר יחסית ,ניטרה
והסירה  55,000תכנים ב  20-מדינות .השינוי בעבודה מול סין חריג בכך שהשליטה עוברת
לממשל ואינו באחריות התאגיד.הפתרון המתוכנן חושף את את העובדה שנושא ניטור
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נקודה 11 -בנובמבר  , 2015חדשות מנועי חיפוש  :גוגל חושפים את הרכיב הסודי במערכת הקוד הפתוח
TensorFlow
100
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התכנים הינו פועל יוצא ממדיניות החברה ולא חלק ממאבק אידיאולוגי על חופש הביטוי או
לכאורה נובע מקושי טכנולוגי.
בספטמבר  2014קבוצת פקידי ממשל בכירים לשעבר בממשל האמריקאי הקימו ארגון
שהוקדש למאבק בקיצוניות העולמית ) , Counter Extremism Project – (CEPהארגון גיבש
תכנית מענה אסטרטגי כנגד קבוצות טרור במאמץ להילחם כנגדם בחזית הוירטואלית בה
הם דומיננטיים  .בפרסום של הארגון הצביעו על הצמיחה המהירה של ארגון הטרור ISIS
הרבה בזכות המיומנות שלהם לנצל את המדיה החברתית ,תוך שימוש בפלטפורמות
כטוויטר לגיוס לוחמים זרים והעצמת הארגון .101ביוני  2016ארגון ה CEP -בישר על מציאת
פתרונות טכנולוגיים לסינון התכנים הבעייתיים .מארק וואלאס ,מנכ"ל הארגון הניח את
הבסיס לרציונל המענה כנגד תאגידי המדיה החברתית בקביעתו שהרשתות החברתיות כבר
הטמיעו מערכות שמסננות פורנוגרפיית ילדים ,והן יכולות לנקוט בדיוק באותם הכלים גם עם
איומי הטרור מאחר והטכנולוגיה כבר קיימת Hany Farid .פרופסור מאוניברסיטת
 , Dartmouthמדען הארגון טען כי ה CEP -כבר פיתח תוכנה חדשנית המסוגלת לסמן באופן
אוטומטי תמונות ,סרטוני וידאו וקבצי אודיו מהסוג המופץ על ידי פעילי אל-קאעידה או
המדינה האסלאמית ( .)Isisהפרויקט הממומן בחלקו ע"י חברת מיקרוסופט ,משתמש
בטכניקה הנקראת ' 'robust hashingלזיהוי ואיתור תכנים ג'יהאדיסטיים מהשלבים
הראשוניים ביותר ויצירת מאגר עצום המלא בתכנים קשורי טרור עם תמונות ,סרטונים
והקלטות שמע ,בכדי לסייע במעקב ובסינון Hany Farid .קבע שלמעשה "זה כבר לא עניין
של העדר יכולת טכנולוגית להילחם בקיצוניות באינטרנט ,מדובר אך ורק במידת הרצון של
התאגידים העסקיים והמגזר פרטי לפעול".

102

תגובתן הראשונית של חברות המדיה החברתית לא הפתיעה ,הן לא שללו ולא התכחשו
למענה הטכנולוגי אך הביעו חשש מהרעיון .לדבריהם מאחר ואין הסכמה בארצות הברית
עצמה או בצורה גלובלית מה מהווה או מוגדר כאיום טרור ,הם עלולים בסופו של דבר לסנן
חומרי מחקר או חומרים של ארגוני תקשורת .כמו כן ,הם אמרו ,שמסד הנתונים שלהן עלול
להוות עבור ממשלות ברחבי העולם מאגר ממנו יבקשו חומרים ועל בסיסו ידרשו הסרת
תכנים פוליטיים לגיטימיים במסווה של מלחמה בטרור.
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הגל השני של התגובות סתר

לחלוטין את הגישה המסורתית שלהן ,כשבתחילת דצמבר , 2016החברות פייסבוק ,טוויטר,

101

Alex Altman "Government Veterans to Take Fight to Extremists on Online Battleground" TimePolitics National Security Sept. 22, 2014
102
Jason Murdock " Fighting Isis with computer code: Professor builds software to combat Daesh
propaganda" NEWSWEEK ,JUNE 20, 2016
103
Ellen Nakashima "There’s a new tool to take down terrorism images online. But social-media
companies are wary of it." The Washington post - June 21 2016
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יוטיוב ומיקרוסופט בישרו על שת"פ והקמת מאגר תכנים תומכי טרור

104

מחסן המידע

המשותף ירכז חומרים ,שכל אחת מהחברות החליטה להסירם מהאתר שלה וזאת עפ"י
סימון ייחודי במעין טביעת אצבעות.ההסרה תתבצע בעקבות תלונות .התגובה אמנם מהווה
סדק משמעותי בעצם ההודאה על הקמת המאגר וסימון התכנים ,אך כאמור מדובר בהסרה
רק בדיעבד ולא כסינון וניטור ראשוניים .בכך למעשה החסימה הראשונית הנדרשת עדיין
רחוקה מיישום.
בעיתוי מעניין בדצמבר  2016ובסמיכות לגל הפרסומים אודות פייסבוק והויכוח האם ניתן
טכנית לנטר ולסנן מראש תכנים ,בישר תאגיד החדשות רויטרס על פיתוח חדשני ומהפכני
של אלוגריתם ה מסוגל לחזות ולבדוק אמינות דיווחים ותכנים המופצים בטוויטר.Twitter -
בעידן המכונה  – Citizen Journalismהמדיה החברתית היא כבר חלק מהעיתונות העכשוית
שבה כל בעל סמארטפון וחיבור לרשת עשוי להפוך תוך רגע ל"כתב שטח"

105

מדובר ללא

ספק בפריצת דרך משמעותית המעידה על יכולת אוטומטית לסרוק ולעבד כמויות עצומות של
מידע - Reg Chua .העורך האחראי בסוכנות הידיעות הבנלאומית התגאה בפיתוח החדשני
וטען שמדובר במנגנון חשוב ביותר עבור רויטרס שהינו ארגון שחלק גדול מה DNA -שלו בנוי
על היותם ראשונים ,התאגיד רוצה מערכת שתיתן להם יתרון במעקב ובבחינת החומרים
המופצים במהירות ובאמינות .לדבריו ניתן היה לכאורה להציב מיליון בני אדם שיעברו על
החומרים הללו אך גם זה לא יכול לפתור את הבעיה ,אתגר האימות של כלל החומרים
הנזונים מהמדיות החברתיות היווה את הבעיה הכי מאתגרת ובעלת המשמעות
שהאלוגריתם נדרש לפתור,לצורך כך פותח מנגנון ,שכבר הוכיח עצמו כיעיל והמכיל 40
קריטריונים הבוחנים את המידע.106
ריכוז שלל הדיווחים הללו שב ומדגיש שהמחסום בפני סינון תכני ההסתה ועידוד הטרור אינו
טכנולוגי ומשקף בעיקר מדיניות של התאגידים החוסה בשלב זה גם בהגנות החוקיות.

אלגוריתם עם אחריות אנושית
מאירלנד יצאו בשנים האחרונות שתי בשורות משפטיות סותרות ,אך בעלות משמעות
בינלאומית רחבה .ההחלטה הראשונה והמביכה של הנציבות האירופאית ,לפסול את הסכם
הסחר שבין רשויות המס האירלנדיות עם תאגיד אפל והשתת הקנס העצום על החברה ,
החלטה הצפויה ככל הנראה להניב משמעות משפטית ,כלכלית וערכית חשובה במאזן יחסי
הכוחות שבין המדינות הריבוניות לתאגידים הבינלאומיים .לצד ההחלטה הזאת נמצאת גם
104

David Cohen " Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube Take Aim at Terrorist Content"Social Times,
Dec. 6, 2016
105
"Keith Nelson Jr." The citizen journalist: "How ordinary people are taking control of the news
Digital Trends. June 19, 2015
106
)Ricardo Bilton " Reuters built its own algorithmic prediction tool to help it spot (and verify
breaking news on Twitter" Nieman- lab, Nov. 30, 2016,
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החלטת בית המשפט העליון של אירלנד 107.שבצעד חריג בלם את ניסיונו של תאגיד פייסבוק
לסכל לאלתר את ניסיונה של קטינה בת  14לתבוע את החברה על אחריותה לכאורה
בפרסום תמונת עירום שלה ,באתר הרשת החברתית ,כאקט נקמה שבוצע כנגדה "בעמוד
בושה" ,הליך שחזר על עצמו מספר פעמים בין נובמבר  2014לינואר  .2016הקטינה דרשה
פיצוי על שימוש לא נאות במידע פרטי ,רשלנות והפרת חוק ההגנה על הנתונים .108הצוות
המשפטי שלה טען בדיון כי לפייסבוק יש את הכלים הטכנולוגיים לחסום מראש ולסנן כל
פרסום באמצעות תהליך מעקב ,זיהוי וסימון התמונה .עורכי הדין של פייסבוק הסתמכו על
הטיעון שיש לדחות את התביעה על הסף ,מאחר ולטעמם הדירקטיבה האירופאית מספקת
להם הגנה מפני הדרישה שעליהם מוטלת כביכול האחריות להשגיח על כמות עצומה של
חומרים באינטרנט המוזנים והמתפרסמים בזמן אמת  .109התאגיד טען שאסור להם
משפטית להנהיג סינון תמונות עפ"י " " PhotoDNAכסוג של ניטור ,שכן התהליך מנוגד
לסעיף  15ב. The E-Commerce Directive -שופט בית משפט עליון בבלפסט דחה את
טענות ההגנה שמידת אחריות החברה הסתיימה ברגע שהסירו את התמונות בכל פעם
שנדרשו לעשות זאת ,כולל טענתם על המגבלות החוקיות החלות עליהם לכאורה לביצוע
ניטור עפ"י שיטת " "PhotoDNAכשהסביר שהכוונה אינה לסוג כזה של סינון ואפשר המשך
ההליך המשפטי כנגדם.
אמנם לא הייתה זאת הפעם הראשונה שפייסבוק נתבעה על חלקה בפרסום תמונות ערום
ודימויים מיניים לצורך נקמה .אך בעבר הצליחה לחסום תביעות מהסוג הזה.כך לדוגמא
בשנת  ,2014אישה מטקסס תבעה את החברה ב  $ 123מיליון דולר ,על שלא מנעה פרסום
תמונות עירום שלה ,אך תביעתה נדחתה.
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החברה שבה ומתגוננת עם אותו הרציונל

בטיעון שהיא פלטפורמה טכנולוגית ולא הוצאה לאור .מגמת השינוי הזוחל הולכת ומתבררת
כסוג של תפנית המתרחשת במקביל במוקדים משפטיים שונים ברחבי תבל  .שינוי המעיד
על מגמה חדשה והעשוי לצמצם ההגנות הללו.
ברציונל ההגנה של תאגיד הרשת החברתית טמון הטיעון שמדובר באמצעי טכנולוגי עם
אלוגריתם ממוחשב אוטומטי על פיו נקבע סדר הודעות ה ,News Feed -מנגנון הלוקח
107

AY, a minor acting by FY as next friend Plaintiff: v. FACEBOOK (IRELAND) LIMITED & others
]Defendants. IN THE HIGH COURT OF JUSTICE IN NORTHERN IRELAND, Neutral Citation: [2016
NIQB 76 ,Ref: STE100055 , 09/09/16
108
The Data Protection Act 1998 and of the Data Protection Directive 95/46/EC, the Protection from
Harassment (Northern Ireland) Order 1997
109
Directive 2000/31/EC of 8 June 2000 (“the E-Commerce Directive” and on the Electronic
Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (“the 2002 (Regulations ( .
110
Henry McDonald and Jasper Jackson" Facebook loses legal bid to prevent girl suing over naked
picture on 'shame page'" The Guardian 13 September 2016
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בחשבון מגוון גורמים ,כגון מידת הקרבה של המשתמש לפוסט ,כמה פעמים הפוסט שותף
או סומן לחיוב ב like-ע"י משתמשים אחרים ,באיזה סוג של פוסט מדובר ,מתי פורסם ,וכן
הלאה ,ואז המערכת בוחרת את ההודעות בעלות הסיכוי הטוב ביותר כמתאימות והמעניינות
את המשתמש ומציבה אותן בחלק העליון של עדכון אוסף החדשות האישי.
רוב הצרכנים ייחשפו רק לחלק מכלל החומרים שחבריהם מפרסמים בפייסבוק מכיוון
שההחלטה איזה פוסט יוצב בעדיפות ראשונה ,תלויה במי שלמעשה באמת שולט בתהליך,
מאחר והיכולת להחליט איזה הודעות יוצבו ראשונות ,תלויה במערכת הקובעת את סדרי
העדיפות .לכאורה מדובר בכלי המהווה חלופה לכוח השיפוט האנושי  .אבל האינטליגנציה
שמאחורי תוכנת התפעול של פייסבוק אנושית .בני אדם הם המחליטים על האסטרטגיה
ומכריעים אילו נתונים מופנים לתהליך ,מה המערכת תעשה עם המידע ,ועפ"י איזה
קריטריונים יוכרע מה יועבר לצד השני וכדומה .אחד השיקולים הברורים של הרשת הינו
לבחור פוסטים שאנשים אוהבים ונוטים יותר לקרוא ולשתף עם חבריהם .החלטות שהן
לכאורה אישיות של המשתמשים אך שיבוץ פוסטים מתאימים בקריטריונים הללו הינם
בשאיפה לגרום למשתמשים לחזור שוב לאתר ולשהות בו .כשהקריטריונים הללו מנחים את
מעצבי האלוגריתם ,גם במיון ושיבוץ אירועי חדשות ,הם כבר הופכים לסוג של עורכי תוכן,
הכל בניסיון למשוך את תשומת הלב ותוך הזנחת הבחינה האם מדובר במידע אמיתי או
מסוכן ,ההיבט המובהק המנחה את התהליך בעיקרו כלכלי .אמנם האלגוריתם הינו
פלטפורמה טכנולוגית אך הוא מהווה כלי המבטא את ההנחיות והתכנות שעיצבו עבורו בני
אדם .כשהאלגוריתם טועה ,האדם שמאחורי המכונה הוא האחראי לתוצאה השגויה.
כשהאדם אחראי לתוצאה עליו לשאת באחריות.

מודלים
מודל האכיפה כלפי עולם הפיננסים והלבנת ההון-הכר את הלקוח ((KYC
רציונל דומה היה חלק מאסטרטגיית ההגנה של הבנקים וגופים פיננסיים בינלאומיים,
התאגידים הפיננסים הללו התחמקו במשך שנים רבות מהדרישה לסנן ולחסום העברות
והלבנות הון של עבריינים וכספים שנועדו לממן טרור .למעשה הם ניצלו היטב את העירפול
סביב הנושא וגרפו רווחים עצומים כעמלות מהכספים האלה .הובלת השינוי נראתה דימיונית
ולא ריאלית מול העוצמה הכלכלית של הגופים הללו .ההתמודדות עם מנגנונים יעילים של
חקיקה מקומית ,עם סודיות בנקאית מחמירה ,כביכול כהגנה על הפרטיות ועל התהליכים
הכלכליים,מקלטי מס,חברות קש,העדר סמכויות אכיפה כלפי ארגונים כלכליים בינלאומיים,
חוצי גבולות טריטוריאליים והפרוסים במקומות שהעניקו להם מחסה.כשכל הפעילות נתמכה
באנונימיות של הבנקאות הוירטואלית ,הפתרון נראה חסר סיכוי.
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בהובלה דומיננטית של ארה"ב ,לאחר שרוב המדינות בעולם אימצו בהדרגה ותחת הלחץ
האמריקאי כבד את הגדרות האו"מ בנושא הלבנת ההון ,ובאמצעות האמנות כנגד הסחר
הבלתי חוקי בסמים נרקוטיים ובחומרים פסיכוטרופיים (( )1988אמנת וינה) והאמנה כנגד
הפשע המאורגן חוצה הגבולות (( )2000אמנת פאלרמו) הוקם גוף תאום בינלאומי The
) .Financial Action Task Force on Money Laundering (FATFהגוף גיבש רשימת
 40המלצות למאבק בתופעה .המהלכים הללו נראו עד לתחילת שנות ה  2000לא ריאליים,
אך הם הפכו במהירות יחסית למעשיים וליעילים .בנקים ,חברות ותאגידים בינלאומיים
נאלצים מאז לעמוד בדרישות ההולכות וגוברות ופועלים תחת לחצים רגולטוריים למימוש
פיקוח מחמיר בנושא איסור הלבנת ההון ) .”Anti-Money Laundering “(AMLבעולם
הונהג משטר קנסות נוקשה והחלו מתנהלות חקירות בינלאומיות בפרופיל תקשורתי גבוה.
מרכיב חשוב שהגופים הפיננסיים נאלצו לממש  ,הינו הליך זיהוי הלקוח

"Know Your

) .Customer" (KYCההליך העביר האחריות הראשונית לעולם הפיננסים המחויב לקחת
אחריות ולבצע את הסינון הראשוני ובכך לצמצם את הגנת האנונימיות והבדיקה אודות מקור
הכספים וזהות המעורבים,בכך הפכו למורת רוחם לשומרי הסף של התהליך .השינוי גם תרם
להעמקת ביצוען של בדיקות הנאותות Due diligence -שבהן מוודאים שמירב הפרטים
העסקיים שנמסרו להם אכן מתקיימים כלפי לקוחותיהם והעסקים איתם הם מנהלים עסקים.
דוגמאות ספורות ממחישות את רמת האיום כלפי גופים כלכליים המפרים האיסורים הללו:
בנק ההלוואות הגרמני  Commerzbank AGהגיע בתחילת שנת  2015להסדר עם רשויות
האכיפה האמריקאיות על תשלום קנס של  1.45מיליארד  $דולר לישוב האשמות הפרת
סנקציות איסור הלבנת הון תוך ביצוע עסקאות עם איראן ,סודאן ,קובה ומיאנמר ,והונאות
בניירות ערך

111

דוגמא נוספת :בנק  Deutsche Bankשנחשב לאחד הבנקים הגדולים

בעולם שילם יותר מתשעה מיליארד דולר בקנסות ובהסדרים כספיים על קשירת קשר לביצוע
מניפולציות במחירי זהב וכסף ,הונאת חברות למשכנתאות ,והפרת סנקציות על המסחר עם
איראן ,סוריה ,לוב ,מיאנמר ,וסודן  .112גם הבנק  ABN AMROשהפך לבנק The Royal
 Bank of Scotland N.Vנאלץ בשנת  2010לשלם חצי מיליארד דולר קנסות לאוצר
האמריקאי על עברות דומות. 113
מודל המענה שהותאם לעולם הבנקאות והפיננסים הבינלאומי עשוי להתאים גם כלפי תאגידי
התקשורת והמדיה החברתית כשיאלצו לממש חזון דומה ורלבנטי לתחומם עם ניטור

111

Samuel Rubenfeld and Eyk Henning "Commerzbank Settles U.S. Allegations of Sanctions, MoneyLaundering Violations" The Wall Street journal, March 12, 2015
112
Ed Caesar "Deutsche Bank’s $10-Billion Scandal" The New Yorker , August 29, 2016
113
Former ABN Amro Bank N.V. Agrees to Forfeit $500 Million in Connection with Conspiracy to
Defraud the United States and with Violation of the Bank Secrecy Act, Department of Justice ,Office of
Public Affairs , May 10, 2010
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החומרים העוברים דרכם ובעיקר לקיחת האחריות על ההליך וזאת באמצעות סוג של המודל
המונהג בבנקאות Know Your Customer materials (KYCM) -בהליך זיהוי של הכר את
התכנים ,לא כצנזורה ופגיעה בחופש הביטוי אלא כהליך שיחייבם לחסום תכנים וחומרים
המסייעים לטרור.

הרכב האוטונומי ומודל האחריות התאגידית של גוגל
דוגמא ליכולת הכמעט אין סופית בפיתוח בינה מלאכותית ,אלוגריתמים ויכולת מחשובית
מתקדמת ביותר ,באה לידי ביטוי כשתאגיד גוגל  ,שהינו חלק מחברת האם אלפבית ממשיך
במגמה ליישם את האסטרטגיה שלו להפוך לחברת החומרה העולמית הדומיננטית
ביותר.התאגיד הטכנולוגי הענק חשף בסוף  2016חבילת מוצרי חומרה כטלפון החכם
הראשון שלו הגוגל פיקסל ,או הפעלת מכשירי הבית באמצעות הקול  ,ב.Google Home -
אלפבית (  ) Alphabetדיווחה בדצמבר 2016

שפרויקט הרכב האוטונומי עבר משלב

הפיתוח במעבדות המחקר שלה והחל לפעול כחברה עצמאית תחת השם .Waymoבתחילת
 2017החברה בישרה שכלל הייצור של חבילת החיישנים של הרכב  Waymoיבוצע בחברה
ללא מיקור חוץ .כלומר ,כל החיישנים ,המכ"מ הלידאר ( )Lidarטכנולוגיית מדידת המרחק על
ידי הארת המטרה בקרן לייזר והמצלמות .כולם תוכננו ויוצרו ב ,Google -וישולבו יחדיו
כחבילת-חומרה לנהיגה ללא נהג.

114

גוגל וחברת  Waymoכבר הגיעו להישג המרשים כשהיכולת של המחשבים והתוכנות של
הבינה המלאכותית שפיתחו מסוגלים ללמוד ולעבד כמויות עצומות של נתונים ולשפר
הממצאים לאורך זמן בצורה המאפשרת פיתוח מכונית אוטונומית ללא נהג .מה שהופך
אותה למעשה למחשב על גלגלים.
"אנו רואים הרבה מאד כשאנחנו מסתכלים על המרחב הזה ועל ההזדמנויות שלפנינו ",אמר
 ,John Krafcikמנכ"ל  Waymoוהוסיף שההסדר החדש מאפשר ל  Waymoלנצל את
התשתיות והמשאבים של אלפבית וחברת הבת גוגל .115
אלפבית היתה המנהיגה הטכנולוגית בתחום ,כשהרכב  Waymoהשלים את הנסיעה ללא
נהג הראשונה בעולם בכבישים ציבוריים כבר בשנת  2015באוסטין ,טקסס ,עם נוסע עיוור
שישב ברכב הייחודי הבנוי ללא הגה ודוושות .עבור גוגל ,המטרה האסטרטגית הינה לעצב
רכב שיצויד במערכת רובוטית ממוחשבת,רכב שיהיה אחראי לכל  100 %משלבי הנהיגה
114

"Danielle Muoio" Google made a brilliant pivot to turn around its self-driving-car struggles
Business Insider, Jan. 16, 2017,
115
"Danielle Muoio" Google made a brilliant pivot to turn around its self-driving-car struggles
Business Insider, Jan. 16, 2017,

48

ובני האדם שבתוכו לא ירגישו שהם צריכים לפקח עליו  .יודגש שלפחות בשלב זה התקנות
הממשלתיות בארה"ב עדיין מחייבות בכל סוגי הרכבים הגה ודוושות.
החברה כבר הוכיחה את עצמה בפיתוח טכנולוגיות ממוחשבות מתקדמות ויעילות וסביר
להניח שינסו לעבוד בשת"פ עם חברות יצרניות של מכוניות לאספקת המערכות לנהיגה
אוטונומיות עבורן -בדומה לאופן שהחברה כבר ביצעה עם הספקת תוכנת מערכת ההפעלה
אנדרואיד ליצרני הטלפונים החכמים .מהסיבות הללו גוגל כבר סיכמה עם חברת המכוניות
פיאט קרייזלר לצייד  100רכבי מיניוואנים במערכות הנהיגה האוטונומיות שלה כחלק
מהניסיון לשלב הטכנולוגיה בסרט נע של תהליכי הייצור של המכונית.
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לצד הגאווה והסיפוק מההישגים המחשוביים המרשימים של התאגיד צפה גם בעיית
האחריות .עמדתה המפתיעה של גוגל לנושא עשויה להוות נקודת מפנה גם בנושא האחריות
ברשתות החברתיות .ב ,Mountain View -קליפורניה .הייתה מעורבת בפעם הראשונה,
אחת המכוניות האוטונומיות של גוגל בתאונת דרכים .הרכב זיהה ערימת שקי חול סביב
תעלת ניקוז מי גשמים וכתוצאה מכך עבר לנתיב האמצעי ותוך שניות התנגש בצידו של
אוטובוס.
כאמור הייתה זאת התאונה הראשונה של הבינה המלאכותית ללא גורם אנושי מפקח או
מעורב .האירוע הדגיש הן את התחום האפור של העתיד הרובוטי בעולם הרכב אך בעיקר
הציף את שאלת האחריות לנזקים בתאונות בהם מעורב רכב אוטונומי.
עמדת רוב מומחי חברות הביטוח הינה שעל החברות העומדות מאחורי התוכנה והחומרה
של הנהג הרובוטי הממוחשב לשאת באחריות המשפטית ולא בעל הרכב או חברת הביטוח
שלו .חלוצי תעשיית הרכב האוטונומי מתחילים להפנים את השינוי .באוקטובר  , 2015חברת
וולוו הכריזה שהיא לוקחת אחריות מלאה ותשלם עבור כל פציעה או נזק לרכוש שיגרמו על
ידי המערכת שלהם  ,IntelliSafe Autopilot systemרכבי החברה מתוכננים לעלות על
הכבישים במכירות מסחריות בשנת  .2020החשיבה מאחורי ההחלטה ,הסביר

Erik

 ,Coelinghמנהל התחום הטכני בחברה הינו שמגוון וכמות טכנולוגיות המחשבים ,הבטיחות
,התמיכה ,גיבוי המצלמות ,המכ"מים ,הסוללות ,הבלמים ,ההיגוי וההפעלה יוצרים מציאות
בה הנהג האנושי אינו נדרש להתערב ועל כן אינו יכול להיות אשם" .לא משנה מה במערכת
כשל ,למכונית עדיין תהיה היכולת להביא עצמה למצב עצירה בטוחה",

116

"DAISUKE WAKABAYASHI "Google Parent Company Spins Off Self-Driving Car Business
The New York Times, December 13, 2016
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ככל שעידן המכונית האוטונומית הולך ומתקרב ,יצרני מכוניות כוולוו ,מרצדס וכאמור-
 Googleבטוחים כי יצליחו לעמוד ביעדי הפיתוח השאפתניים ביותר בתחומים הללו ללא כל
מעורבות של נהג אנושי וגם מקובל על רובן לשאת באחריות לנזקים.
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גישה שונה לחלוטין ,המזכירה את עמדת תאגידי המדיה החברתית המתחמקים מלקיחת
אחריות לסינון וחסימת תכני הסתה וטרור  ,הפגין  Elon Muskהמנהל הבכיר של חברת
 Teslaודוברי החברה שהודיעו באוקטובר  2016שכל כלי הרכב החדשים של החברה יגיעו
עם חומרה מובנת לנהיגה עצמית וכי החברה לא תהיה אחראית לתאונות ,כי לתפיסתם
תהיה זאת האחריות וחובת הביטוח של בעל הרכב118.רק אם יתברר שמדובר במשהו
ספציפי מתחום העיצוב של החברה  ,ייקבלו אחריות .מדיניות החברה בנושאים הללו הינה
שצריך להתייחס למכונית האוטונומית כאל מעלית בבניין .כפי שחברת הענק האמריקאית
 The Otis Elevator Companyאינה לוקחת אחריות על כל המעליות ברחבי העולם כך גם
צריך להתיחס לרכב האוטונומי של.Tesla -
למרות הביטחון הרב שהפגינו דוברי  Teslaבמהלך  2016כבר התרחשו מספר תאונות קשות
עם רכבי החברה .התאונה הקטלנית הראשונה הייתה במאי בפלורידה בארה"ב ,במה
שעורר חששות מפני בטיחות המכונית ללא נהג .תאונות קטלניות אחרות היו בהולנד
ובסין,ספק אם העמדה הזאת תאומץ ע"י תעשיית הרכב ההולכת ומתפתחת וכשתאגידים
כגוגל ווולבו מתכננים לקחת אחריות סביר להניח שזאת עשויה להיות הגישה של שאר
החברות.ההישגים הללו רק מחריפים את החשד שהטענות של תאגידי המדיה החברתית
שאין בידיהן אמצעים טכנולוגיים המסוגלים לנטר ,לחסום ולהסיר תכנים בעיתיים נראת מאד
לא אמינה כשרואים את ההישגים המרשימים של גוגל לדוגמא בתחומים בהם הם רואים יעד
אסטרטגי לפיתוח ועתיד כלכלי העשוי להניב להם רווחים עצומים כתחום הרכב האוטונומי.
פרויקט נוסף וחשוב הנמצא בשלבי פיתוח מתקדמים ביחד עם הניו יורק טיימס ,הגרדיאן,
האקונומיסט וויקיפדיה עליו הכריזה אלפאבית (כאמור חברת האם של גוגל וחברת -Jigsaw
מהחממה הטכנולוגית של התאגיד ) בפברואר  2017מכונה פרספקטיב )(Perspective
אמצעי טכנולוגי ממוחשב הנועד לאתר ולסנן תכנים בעייתיים בתגובות המופצות באתרי
האינטרנט השונים .מדובר ב API -תוצר ממשק תכנות יישומים Application Programming
 Interfaceשפותח באמצעות בינה מלאכותית  Artificial Intelligence - AIהמבצעת סוג של117

"?Corinne Iozzio "Who's Responsible When a Self-Driving Car Crashes
Scientific American May 1, 2016
118
"Danielle Muoio " Elon Musk: Tesla not liable for driverless car crashes unless it's design related
Business Insider, Oct. 19, 2016

50

חשיבה ולימוד נתונים שוטפים ובהיקפים עצומים .המנגנון האוטומטי יאפשר יכולת
התמודדות עם הניואנסים המורכבים ובעלי המשמעויות השונות של השפה על מנת לקבוע
מראש אם התגובה המוזנת לאתר תחסם כ"רעילה" או תזכה להיכנס ולהתפרסם .התוצר
מהווה ערכת ספריות קוד שיסופקו כשרות חיצוני למתכנתים ובאמצעותם יבצעו פיתוחים
ויישומים רלבנטיים לאתרים של החברות שלהם מבלי להמציא או לכתוב אותם בעצמם .נשיא
חברת  Jared Cohen, Jigsaw -הכריז שברגע שהמערכת תיפרס בחברות השונות  ,כל אתר
יוכל לשלוט בתרבות הביטוי האישית שלו .המו"ל יחליט בכפוף לטבלת סיווג עצמית שבין
הציון  100-0אם הסף הוא  99או  ,9אם זה  27או  ,77וכי המטרה הינה להעניק את הכוח
למו"ל ,ומה המו"ל יעשה עם הציון שיוענק לתוכן יהיה תלוי אך ורק בו.
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אין ספק שהפיתוחים הללו הן של הרכב האוטונומי ולקיחת האחריות הצפויה של גוגל
לתקלות ולתאונות בהן יהיה מעורב והן מנגנון סינון התכנים "פרספקטיב" הולכים ומפוררים
את הטענה שאין כביכול פתרון טכנולוגי לניטור וסינון תכנים בעיתיים וכן מחזקים את
פוטנציאל התביעות והמענה המשפטי כלפי מידת האחריות של התאגידים לתכנים המופצים
ברשתות.

סיכום
השופט הפדרלי המחוזי בברוקלין  Nicholas Garaufisבתביעת קורבנות טרור

120

 ,הצליח

לעורר מידה של אופטימיות כשטען שניתן להניח לשם הדיון את החוק בצד ולבחון את
המציאות ,כשגוגל או פייסבוק מקשרים בני אדם באמצעות הרשתות החברתיות  ,האם אין
בפעולת החיבור פוטנציאל לשידול ביצוע פעולות ומעשים מסוכנים ,רעים ומזיקים כטרור
פנימי או בינלאומי ,והאם אין לתאגיד אחריות חברתית ,כאזרחים לנקוט בצעדים יזומים כנגד
התופעות הללו ,ללא קשר לתביעות כנגדם או המעורבות של ביהמ"ש .השופט גם העלה
תמיהה האם אין לפייסבוק מידה כלשהי של אחריות מוסרית להסיר פרסומים כשמדובר
ברשת חברתית המחברת בין בני אדם הרוצים להיות מעורבים בטרור עם בני אדם שהינם
כבר אנשי טרור.

121

ספק אם גם בהמשך הדיונים אותה המגמה תישמר ,אך התחושה הינה

שבעית וי ובנסיבות המתאימות ,ניתן יהיה להגיש תביעה שתעמוד היטב בכל התבחינים
הנדרשים.

Brian Feldman "Can Google Use AI to Fix the Comments Section?" Select all February 23, 2017
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120

Case 1:16-cv-05490 UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK , STUART
ואחרים FORCE,
121
Patricia Hurtado " Facebook and its Lawyers Slammed by Judge in Terrorism Suits" BLOOMBERG,
September 23, 2016

51

ההערכה הינה שהרשתות החברתיות בכלל ופייסבוק בפרט לא יוכלו להמשיך לאורך זמן
להתגונן בטיעון שהן רק חברות טכנולוגיות ושאינן גם חברות מדיה .כשגם נשיא ארה"ב
מביע דאגה מהבעיה ,נראה שמתחיל להיווצר סיכוי ,שההגנה המוחלטת עפ"י סעיף § 230
( )cלחוק  CDAעשויה לעבור עדכון המתחייב מהמציאות החדשה .ההבדל היחיד בין תאגיד
פייסבוק לכל מדיה תקשורתית אחרת הינו שאת שיקולי העריכה במערכות הקונבנציונליות
מבצעים בני אדם ,מה שהופך אותם לאחראים לחומרים המופצים באמצעותם ואילו בפייסבוק
או גוגל ,שגם בהן מתנהל הליך עריכה ,הוא מבוצע ע"י אלוגריתם ובינה מלאכותית ,ההליך
מסיר מהן ,לפחות בשלב זה אחריות .מאידך פיתוח הרכב האוטונומי ע"י גוגל עשוי לסמל הן
את היכולת האין סופית של התאגידים למצא פתרונות בינה מלאכותית כשהמענה משרת את
האינטרס הכלכלי שלהן והן העובדה שגוגל מתכוונת לקחת אחריות לתאונות שבהן יהיה
מעורב הרכב העצמאי שלה.בעתיד הלא רחוק צפוי להיווצר פער חסר הגיון בין הבריחה
מאחריות ברשתות החברתיות לעומת לקיחת האחריות ברכב האוטונומי.
ההתבטאויות של השופט , Nicholas Garaufisאו של הנשיא אובמה ,יוצאות דופן וחריגות ,
אך כשבוחנים את התמונה הכוללת מהשנים האחרונות והתנודות המתרחשות במקביל
במספר ארצות ,השינוי כבר נראה מוחשי והם מייצגים את הניסיונות למצא פתרון למשבר
הטרור העולמי ,מחוסר מוצא אחר נאלץ השופט  Nicholas Garaufisלבצע הפרדה בין החוק
לאחריות המוסרית של פייסבוק ובכך חשף את הפער הבלתי נתפס שבין החוק האמריקאי
למציאות .הגלובליזציה של המידע מהווה יתרון עצום אך העדרם של שומרי הסף הפכה את
המניע הכספי לדומיננטי במערכת השיקולים של תאגידי המדיות החברתיות .כשגוף פיננסי
נאלץ להכריע בסתירה שבין חופש הביטוי לבין ניצולו הציני ע"י גורמי הטרור ,הבחירה
בהרבה מיקרים כספית .ארגוני טרור בעלי אסטרטגיה גלובלית דוגמת דעאש מנצלים בגלוי
את הפלטפורמות הללו לקידום החזון האפוקליפטי שלהם .כשנחשפים לדעאש ,ארגון מוסלמי
סלפי-ג'האדיסטי .חלק מזרם קיצוני באסלאם הסוני ,השואף להחזיר את ימי הזוהר של
האסלאם בראשית דרכו באמצעות ג'האד עולמי ,מלחמת קודש המופנת כנגד האויבים מבית
ומחוץ .החזרה לתקופת הזוהר של האסלאם ,על-פי תפיסת דאעש ,תיעשה ע"י הקמת
ח'ליפות אסלאמית על-לאומית על חורבותיהן של מדינות הלאום ,בח'ליפות תושלט ההלכה
האסלאמית (השריעה) על-פי פרשנותה הקיצונית ביותר .הגישה הזאת מאיימת בגלוי על
ערכי הליברליות וההומניות ומנצלת את הקדמה הטכנולוגית למימוש חזון השמדת התרבות
המערבית .המציאות העגומה דוחקת מדינות ליברליות כבריטניה ,מדינה עם תרבות ומסורת
של קידוש ההגנה על זכויות הפרט וחופש הביטוי להליכים קיצונים ,עם חקיקה המקנה
לרשויות

סמכויות

מעקב

מהחודרניות

בעולם

המפותח

בחקיקה

דוגמת

 . The Investigatory Powers Bilגם בארה"ב נוצר פער משמעותי בין הלכת Brandenburg
וההגנות עפ"י חוק ה CDA -לבין הלכת "פרויקט המשפט ההומניטארי" וחוק הפטריוט וסעיפי
52

מתן הסיוע לארגוני טרור.פער הניתן להבנה בחלוקה שבין העידן שקדם למתקפת הטרור ב-
 11לספטמבר  2001לעידן החרפת האיום הבטחוני על אדמת ארה"ב שהתהווה לאחריו.
למרות שהטרור מכה ללא אבחנה בארצות רבות ומספר הנפגעים באירועים העקובים מדם
הולך וגדל ,האו"ם נכשל במשימה הבסיסית של ניסוח מוסכם להגדרת הטרור .נראה
שהעוצמה של תאגידי התקשורת ,המחשוב והרשתות החברתיות ,שרובם ככולם אמריקאים,
מחייבים מענה ייחודי ,שספק אם יתחיל במוסדות האו"ם .לחולשת המוסדות הבינלאומיים
מצטרפת העובדה שהדומיננטיות האמריקאית ,שבזכותה בעבר ארה"ב הובילה תהליכי שינוי
גלובליים משמעותיים דוגמת המאבק בסמים ,בפשיעה המאורגנת ובהלבנת ההון הולכת
ומתפוגגת .מולן ניצבת ההשפעה העצומה של חברות הענק כאפל ,מיקרוסופט ,מקדונלד,
סטרבקס ופייסבוק שהגיעה כאמור ל  2.55מיליארד משתמשים ,עוצמה המרסנת מזה
תקופה ארוכה את היכולת האפקטיבית להחלישן ,המאבק אינו באמת בין כוחות הקדמה
המקדשים לכאורה את חופש הביטוי ואותם מייצגים למרבה המבוכה ,לצד הארגונים
החברתיים גם התאגידים האינטרסנטיים ,לבין כוחות האופל המנסים כביכול לרסן את
הליברליות וחופש המידע ואותם מייצגים במיקרים רבים בעיקר קורבנות הטרור ,לצדם של
גופים וארגונים המנסים למצא את נקודת האיזון העדינה שבין הקצוות הללו .בניגוד
לפתרונות העבר .נראה שהעדרם של שומרי הסף בגלובליזצית המידע עשוי להניב פתרון
שונה ,סדרת הלחצים והאכיפה המשפטית והכלכלית מארצות דוגמת אוסטריה ,אירלנד,
גרמניה ונציבות האיחוד האירופאי כלפי התאגידים הבינלאומיים עשויה להוביל רפורמה החל
מתחומי המיסוי וכלה בחומת המגן מאחוריה חוסות החברות האמריקאיות בכלל והמתפעלות
את הרשתות החברתיות בפרט .חוסר לקיחת האחריות מצדן של החברות הללו המנצלות
בעיקר את חוק  CDA -The Communications Decency Actסעיף  § 230וחוק 18 U.S. Code
 –§ 2339A 2339B - Providing material support or resourcesעשוי לעבור עדכון והתאמה
למציאות בסופו של התהליך גם בארה"ב .שכן התפיסה שספקי שירותי המחשב
האינטראקטיבי זכאים לחסינות ,כל עוד אינם מתפקדים גם כספקי תוכן המידע המאיים,
השקרי ,המטעה או המשמיץ ,כחלק ממדיניות ההגנה על חופש הביטוי באינטרנט וחסימת
הפניה לציר הנפרד של הטלת האחריות בנזיקין על החברות המשמשות לכאורה כמתווכים
בלבד של התוכן המזיק והמסוכן כבר אינה רלבנטית וראויה לרפורמה.
הפלטפורמה הטכנולוגית היוותה חוצץ יעיל שאיפשר לתאגידים להתחמק מלקיחת אחריות
משפטית בטיעון שמדובר באלוגריתם המתפקד כמעביר חומרים ללא עריכה או מעורבות
בתכנים ,ולכן לכאורה לא ניתן לייחס להם אחריות אנושית .מאידך אותו האלוגריתם עבר
תכנות כשנאלץ לדוגמא לנטר חומרי פדופיליה והצליח לעשות זאת היטב.
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הפעולה של מקרוסופט ,טוויטר ,יוטיוב ופייסבוק בהקמת מאגר תכנים שהוסרו תוך סימונם
במעין טביעות אצבעות ייחודית לסיכול החזרתם מהווים סדק ההולך ומתרחב בגישתן של
החברות הללו לנושא סינון התכנים.כשלשינוי מצורף המידע אודות האופציה לפיתוח מנגנוני
צנזורה של פייסבוק עבור סין מתחזק הרושם שטיעוני ההגנה על בסיס היותן פלטפורמות
טכנולוגיות בלבד ראוי לתקיפה משפטית ,תוך בניית קונסטרוקציה המתבססת על הטיעון
שהאלוגריתם נכתב ותוכנן ע"י בני אדם ולכן לטעויות של המכונה אחראי האדם שעיצב
אותה.הפתרונות הטכנולוגיים של פייסבוק עצמה ,של סוכנות הידיעות רויטרס ושל הארגון
האמריקאי ) Counter Extremism Project – (CEPאו פיתוח מערכת פרספקטיב של גוגל
מוכיחים שערוץ המענה הטכנולוגי בסינון וניטור תכנים אינו מהווה מגבלה וניתן ליישום מידי.
השינוי המיוחל עשוי להתממש גם בעקבות העובדה שנרשמת מגמת גידול מתמיד בהיקף
המעבר של קהל צרכני החדשות לרשתות החברתיות.מה שיהפוך אותן לדומיננטיות בתחום
ובהכרח ירחיב את מידת המחויבות שלהן לערב שיקולי עריכה בתפעולן השוטף .בכך גם
יצמצמו את הגדרתן כפלטפורמה טכנולוגית בלבד והגדלת חלקן גם כחברות מדיה
תקשורתיות .דווקא החולשה שלהן בסינון חדשות פיקטיביות עשויה לחזור ולפגוע בהן
כבומרנג ,שכן ענן הספקות בנוגע לאמינות התכנים המופצים בהן עלול לפגוע בהן ולכן
הקדימה לדוגמא הרשת החברתית סנאפצ'אט (Snapchat) -מענה ושילבה עורכים אנושיים
לבחינה וסינון אמינות החדשות שהרשת מפיצה .צעד העשוי להשפיע בעתיד גם על רשתות
המדיה האחרות.
מימוש כלל הצעדים הללו ,בדומה להצלחת תהליכי הרפורמה והצרת המנעות התאגידים
הבינלאומיים מתשלומי מיסים באיחוד הארופאי ,הצלחת הכפיה על עולם הפיננסים לקחת
אחריות ולבצע סינון ופיקוח על זרימת ההון עם רציונל הכר את הלקוח Know Your Customer
) . (KYCצעדים שרק לפני מספר שנים נראו דימיוניים ולא מעשיים ניתן יהיה לממשם כחזון
ריאלי גם כלפי תאגידי המדיה החברתית ,עם גישת הכר את החומרים והתכניםKnow Your -
) ,Customer Materials (KYCMמהלכים העשויים להביא בסופו של התהליך לסינון תכני
ההסתה והשנאה של ארגוני הטרור ברשתות החברתיות מבלי לפגוע בחופש הביטוי.
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