
 
 לחקיקהצהר 

 מבט יהודי לחקיקה בישראל 
 

 

         ----- 
 153-523286269 :פקס     052-3286269 : טל     71520א.ת. הצפוני לוד,  1המלאכה : משרדי צהר

www.tzohar.org.il       לחקיקהצהר :Ganzel@tzohar.org.il 
 

 נייר עמדה

 2012–חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ב –הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון 
 

 
חובת סינון  –התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מטרת נייר עמדה זה לברר את ה"מבט היהודי" ביחס להצעת חוק 

ספקי האינטרנט חובה על  תוטל חוקשל חברת הכנסת ליה שם טוב. לפי הצעת ה 2012–אתרים פוגעניים), התשע"ב

ן בדבר האפשרות לסנבטלפון ם מנוייהליידע את  הם יחויבווכן  ,תוכן פוגעני לכל המנויים רת מחדל כללסנן כברי

מעוניין בסינון שכזה להסיר  אדם בגיר אשר לא יהיהיוכל  ,על פי הצעת החוק .ללא עלותו בצורה מקיפהאתרים 

מספר כרטיס אשראי או מספר הזדהות ע"י בכפוף ל ,טלפון אל הספקות שיחת סינון בקלות באמצעהכנת תאת 

 זהות.

  הדילמה

, ומהווה גם כלי תרבותיומדעית, להתפתחות טכנולוגית והכרחי כלי רב עוצמה כיום  תמשמשרשת האינטרנט 

חב המופץ פשית ברשת מאפשרת לכל אדם להיחשף לידע אנושי רהגלישה החו. משמעותי ביותר וחינוכי חברתי

 ברחבי העולם. 

הימורים, תעמולה  כגון:עם זאת, ברשת האינטרנט קיימים גם תכנים מזיקים ופוגעניים מסוגים שונים יחד 

מתכנים אלו העיקריים ניזוקים הסכנות אלו פוגעות בכלל האוכלוסייה, כאשר . ואלימות קשהפורנוגרפיה , גזענית

באמצעי ריים, שכן אבאמצעות מכשירי טלפון סלולנעשית גלישה ר ההם קטינים. סכנת הפגיעה בילדים גוברת כאש

 .הרגלי הגלישה של ילדיהםכל אפשרות לעקוב אחר ים להוראין זה 

 

 מבט היהודיה

 רבני צהר תומכים בהצעת החוק מהסיבות הבאות: 

למם הרשת מלאה בתכנים העלולים להשפיע לרעה על עיצוב עו  פגיעה בעולמם הרגשי והאתי של ילדים: .1

תקופה כיוון שהילדות היא  ,שיש לשים לב לחינוך הילדיםהמסורת היהודית מלמדת אותנו של הילדים. 

 ,כלומר  ;ו) ,כב( "י ַיְזִקין �א ָיסּור ִמֶּמָּנהַּגם ּכִ  ,ֲחֹנ� ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכוֹ " :אמר החכם במשליכך מעצבת זהות. 

הלומד " :מרהבא חז"לממשיך בדברי רעיון זה  ימי חייו.הנער מלווה אותו לשארית מתחנך בה שהדרך 

היינו  ,א דינקותא"רסגי"לש יעהבכן בקו ,(אבות ד, כ) "לדיו כתובה על נייר חדש ?ילד למה הוא דומה

 . שבת כא ע"ב) ,בבלי( בעיצוב זהותו יש משקל מיוחד ,למד בילדותותכנים שאדם ל
שבת בבלי, (אותם מתלמודם  אין לבטל; צעירותםים ביש להשגיח היטב על הילדמסיבה זו קבעו חז"ל ש

לתכנים חשיפת ילדים . קיב ע"א)פסחים  ,בבלי(יקים ואין ללמד אותם מספרים שאינם מדו, קיט ע"ב)

המציגים בני אדם ים אלימות, פגיעה בזולת והשפלה, או כגון אתרים אתרים המעודד כגון, פוגעניים

כאשר יתבגרו, והם אישיותם השפיע באופן מכריע על עיצוב לכחפצים זמינים לשימוש מיני, עלולה 

  אנשים אלימים ומזיקים לזולת. עלולים להפוך ל
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 ,הרשת מלאה בפיתויים להימורים פשיעה:להתמכרות ול ,להימורים להתמודד עם פיתוייםקושי  .2

 יןאוחכמינו ביארו ש ,יט, יד)(ויקרא " ְוִלְפֵני ִעֵּור �א ִתֵּתן ִמְכֹׁשל": בתורה נאמר פשיעה.להתמכרויות ול

שעלול להיפגע מהם, אם מחוסר  אלא גם על מכשולים רגשיים כלפי מי ,מדובר רק על מכשולים פיזיים

 חובה זו היא חובה מוסרית  .פסחים כב ע"ב) ,(תלמוד בבלי תם, ואם מפאת חוסר יכולת להתמודד אשימת לב

 . ו, והציבור כולו כלפי כל יחידכלפי חברשל כל אחד 
לבדו מול פיתויים גדולים  וילדאת עמיד מי שמשקבעו חכמינו הורה כלפי ילדיו. החובה כפולה מוטלת על 

. כך באופן אקטיבי מכשיל אותושכמי למעשה נחשב  ,לא מסונן טניום באינטרכפי שקיימים כ ,לפשע

אדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו וסכו, והאכילו " :בפתח בית בושת בנואת שמעמיד  אמרו חכמינו על מי

(תלמוד  "ארו, והושיבו על פתח של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא?ווהשקהו, ותלה לו כיס על צו

 . בבלי, ברכות לב ע"א)
 כפי שמסכם הרמב"ם: ,ונאותנו לעמוד על המשמר ביחס למי שנמצא תחת חסותחכמינו חייבו  ,אדרבה

ונמצא  ,אילו מיחה בו היה פורש ,הואיל ובנו ברשותו ,לתרבות רעה ואינו ממחה בידויוצא הרואה בנו "

  .א) תשובה ד,הלכות (" כמחטיאו

אתרים שונים מפתים קטינים לשלוח פרטים  :של קטינים בשלומם הפיזיו ניצול ופגיעה בפרטיות .3

לדים מתפתים לקשרים י ,כמו כןאישיים, ובכלל זה תמונות חושפניות שלהם, תוך ניצול תמימותם. 

 התורהגים עצמם כילדים, ובסופו של דבר מנצלים אותם ופוגעים בהם. ימניפולטיביים עם אנשים המצ

אדם חייב לנקוט  .ח) ,דברים  כב(" ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּג� ְו�א ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶת�" :מצווה

הלכות  ,(רמב"ם מישהו להיפגע עלולולא תהיינה בו סכנות שבעטיין  ,יהיה בטיחותיו צעדים על מנת שביתב

 .הנדרש לבית המודרני "מעקה"הכנת סינון היא תכיום,  .ד) רוצח יא,
מעקרונות  היא אחדטוב ין רע להאוטונומיה של האדם לבחור ב: חופשיתהבחירה השימור הערך של  .4

 ..."ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים ,ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ,ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶני�..".שנאמר בתורה:  כפי ,היסוד של היהדות

ן בידי ההורים ניתנת האפשרות שכ ,שלפנינוחוק ההצעת  עיקרון זה אינו נפגע בעטיה של. יט) ,דברים ל(

חוק ההצעת ות, לים אחריבמ. מעשיהם להשלכות יםמודעהם כאשר וזאת לבחור לסלק את הסינון, 

  עדר ברירה.יההנובעת מצע בחירה מתוך מודעות ואחריות במקום בחירה מאפשרת להם לב

שהם גדלו בעולם שאין בו  משוםבין השאר  ,מונות ברשתטנות הרבים אינם מודעים לסכהורים יצוין, כי 

הצעת  1.יהם בתחוםזו של הורלבין  התקשובילדים במכמני הבין שליטת שגדול הפער מפני הכן ו ,אינטרנט

בבחינת  שימוש זהיר ברשת, יעשו לדאוג לכך שהילדים ותאפשר להם ,הורים לתמונההחוק זו תחזיר את 

  .חגיגה טו, ב)תלמוד בבלי, ("תוכו אכל, קליפתו זרק" 

כבר אמרו  אינם בשלים דיים לקבל החלטות. , שהרי הקטיניםאינה עוולהשלילת הבחירה מהקטינים 

איננה יכולה  לפיתוי של קטינה , כלומר היענותיבמות לג ע"ב)תלמוד בבלי, ( טנה אונס הוא"חז"ל: "פיתוי ק

, וכך קובע גם החוק הישראלי בחוק העונשין סעיף שלילת רצונהכו , אלא ככפייהודעתלהיחשב כבחירה מ

ביחס חובה עלינו למנוע אפשרות של "בחירות" כפויות של קטינים  לגבי בעילת קטינה. לפיכך 1א346

   .לתכנים פוגעניים ברשת
                                                           

 ,ולםהעומארץ מן ה מחקריםהובאו  2006ועדה לזכויות הילד באוקטובר מרכז המידע והמחקר של הכנסת לו במסמך שהוגש ע"י 1

  הוריהם., במתכוון ושלא במתכוון, ללא ידיעת לתכנים מזיקים הנוער הגולשים באינטרנט נחשפיםכי שיעור ניכר מן הילדים ו מהם עולה
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