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ימים שבהם הבון־טון הוא זיהוי מיני ב
סכנות לדמוקרטיה, סתימת פיות 

ותהליכים מדאיגים, מדומיינים יותר או פחות, 
זה היה מפתיע מאוד אם פייסבוק, למעשה גוף 
התקשורת הגדול והחזק בישראל - וגם הבלתי 

נגיש שבהם - לא היתה עולה על הכוונת.  
ואכן, נראה כי הדיון על עוצמתה, יכולותיה 

ודורסנותה של הרשת החברתית כבר אינו 
נחלתם הבלעדית של כמה פעילים מודאגים 

ולוחמי צדק מטעם עצמם - בתקופה 
האחרונה הוא הגיע למיינסטרים. את הכתבות 

המתמוגגות על הנער הצעיר שעשה מיליארדים 
באמצעות חיבור בין אנשים, החליפו כתבות 
מודאגות על הקונגלומרט האימתני שאוסף 
עלינו מידע, צובר כוח בלתי נתפס, מצנזר 

אתנו חופשי – ולנו אין עם מי לדבר. 
אבל לא רק אופנה הפכה את פייסבוק 

למטרה נוחה. נראה שפייסבוק בכלל, והשלוחה 
הישראלית בראשות עדי סופר תאני בפרט, 

עושה כל מה שהיא יכולה כדי להוכיח עד 
כמה היא אטומה, שרירותית ובלתי נגישה, 
שלא בוחלת בחסימת משתמשים ובמחיקת 
פרופילים. ההחלטות האלה נראות לעיתים 
שרירותיות – ובמקרים אחרים נראה שלא 

רק שאינן שרירותיות, אלא אישיות ממש.  
מה שנראה לרבים כגל חסימות בלתי 
סביר של משתמשים, הוביל בחודשים 

האחרונים למחאה גם מצד פעילי פייסבוק, 
כלי תקשורת ועיתונאים כמו שרון שפורר, 

שהגדירה את החסימות כ”סכנה מיידית 
לדמוקרטיה”, וקראה לציבור ש”לא להרפות 

ממנכ”לית פייסבוק עדי סופר תאני... הם 
צריכים לספק תשובות לטירוף הזה”. 

בלי בג"צ ובלי בצלם
העניין הוא שכל זה לא מזיז לפייסבוק. סופר 
תאני לא חייבת לספק תשובות לאיש. פייסבוק 

היא גוף התקשורת החזק בישראל, שבראשו 
עומדת מנכ”לית שכל השיקולים הפוליטיים 

המקומיים אינם יכולים לגעת בה. היא 
משוחררת כמעט מכל רגולציה חיצונית, אינה 

מחויבת לשקיפות ומחזיקה בכוח שקשה לדמיין. 
פייסבוק יכולה לחסום את מי שהיא רוצה, 

למחוק מה שהיא רוצה ואפילו להעלים לחלוטין 
אדם או חברה מהזירה הציבורית הכי בולטת. 
בלי בג”צ, בלי בצלם ובלי שבן אנוש כלשהו 

עדי סופר תאני
מנכ”לית פייסבוק ישראל

יטרח בכלל להסביר מה עשה לא בסדר. 
נציגי פייסבוק בישראל מסבירים כי 

השלוחה המקומית ותאני עצמה אינם עוסקים 
בכך, וכל הפעילות הזאת נעשית מאירלנד 

ללא כל קשר לעובדים בישראל. גם אם 
נבחר להאמין לכך, לפחות בחלק מהמקרים 

– שהבולט שבהם הוא מלחמת החורמה 
שמנהלת הרשת נגד איש הפרסום והבלוגר 

דורי בן ישראל, שזה שנים נמנה עם מבקריה 
החריפים – הפעולה כה החלטית, גורפת 

ונטולת הסבר, שקשה להאמין שאינה קשורה 
לשלוחה המקומית, גם אם אין לכך ראיות. 

ההתעקשות של פייסבוק לא לתת דין 
וחשבון לאיש הגיעה לאחרונה גם לכנסת, 
שם זימנה ועדת המדע והטכנולוגיה דיון 

במדיניות הצנזורה והחסימות של פייסבוק, 
סינון התכנים המסיתים לטרור וחוסר 

הנגישות של הרשת לחבריה. חברי הכנסת 
ונציגי הציבור הוציאו קצת קיטור, ודרשו 

שקיפות, שוויונות והסברים. פייסבוק שוקלת.     
ישראל אינה המקום היחיד בעולם שבו 

גוברת הביקורת על פעילות פייסבוק 
והמדיניות שלה. הדיון הזה מתרחש בעולם 

כולו: ממשלות קונסות את פייסבוק על 
הפרת פרטיות, מחוקקים דורשים הסברים 
ומעשים, עיתונאים מפרסמים תחקירים - 

ובברזיל אפילו נעצרו בכירים בחברה, לאחר 
שסירבו לחשוף התכתבויות של סוחרי סמים. 

האם כל אלו – כפי שנראה שמתייחסת 
לכך פייסבוק עצמה – הם רק רעשי רקע 
שלא יפריעו למכונה לשעוט קדימה, או 

שאנחנו עדים לתחילתה של תזוזה שתחייב 
לבסוף את פייסבוק לשנות את מדיניותה 

ואולי אף מעבר לכך? זו שאלה גדולה, מה 
גם שפייסבוק לא לבד בקרב הזה - לצידה 

נלחמות ענקיות אינטרנט עוצמתיות 
נוספות, הבולטת שבהן היא גוגל.    

מהטמפלרים עד הרוקפלרים, ההיסטוריה 
רצופה בדוגמאות לגופים פרטיים שצברו 

יותר מדי כסף, מידע, כוח והשפעה. 
הם נראו בלתי מנוצחים וחלק מסדר 
חדש - עד שהמדינה החליטה לכופף 

אותם. התעוררות המדינה אף פעם לא 
מתרחשת על רקע עוולות נוראיות שגרמו 

אותם גופים לאזרחים, ולא כי הרגיזו 
או קיפחו את הנתינים. המדינות יצאו 
למלחמה כאשר אותם גופים איימו על 

כוחן ועל שלטונן. פייסבוק, לדעת רבים, 
מתחילה לאיים על כוחן של המדינות. 

שלה  הבוסים  גם  כמו  תאני,  שסופר  ייתכן 
להתמודד  בקרוב  ייאלצו  ובארה”ב,  באירלנד 

עם מציאות שונה לחלוטין. 
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סופר תאני לא 
חייבת לספק 

תשובות לאיש. 
פייסבוק היא 

גוף התקשורת 
החזק בישראל, 

שבראשו עומדת 
מנכ”לית שכל 

השיקולים 
הפוליטיים 

המקומיים אינם 
יכולים לגעת בה
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