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 9.4.18תאריך:                                    

 לכבוד:

 ק בע"מחברת פייסבו

 

 התראה טרם פתיחת הליכים בגין מדיניות אפליה מצד חברת פייסבוק

 
 

מבדיקה שהח"מ ערך עולה כי חברת פייסבוק מנהיגה מדיניות של אפליה בכל הנוגע  .1
לחסימה והורדה של פרופילים בפייסבוק. בעוד משתמשים רגילים, הרשומים 

 –לפייסבוק תחת שמם האמיתי נחסמים ומורדים בשלל טענות, ביניהן בתואנה 
י שבעלי פרופיל כי הם מפעילים פרופיל מזויף, הר –שאין לה קשר למציאות 

בניגוד מוצהר לכללי  –המצהירים על עצמם כמזויפים, מסיתים ומפיצים שנאה 
 אינם מורדים למרות דיווח על כך לחברת פייסבוק.  –הקהילה של פייסבוק 

 
ה, בכך מטעה חברת פייסבוק את ציבור המשתמשים, המפרסמים, ובעלי המניות של .2

 בניגוד לדין הישראלי והבינלאומי.
 

השם בפרופיל שלך צריך להיות הקהילה של חברת פייסבוק קובעים כי ".. כללי .3
השם שבו חברים קוראים לך בחיי היומיום. שם זה צריך להופיע גם בתעודה מזהה 

 ".או במסמך הכלול ב רשימת המסמכים המזהים שלנו..
 

 פרופיל שאינו עומד בתנאים הנ"ל מוגדר כ"פרופיל מזויף", ולאחר שהוא מדווח ע"י .4
  משתמשי פייסבוק, הוא אמור להיות מורד.

 
חל איסור ..בהתאם לכך, בכל מה שנוגע ל"דברי שטנה" קובעים כללי פייסבוק כי " .5

על קיום נוכחות בפייסבוק של ארגונים ואנשים שמטרתם היא קידום שנאה כלפי 
 .."קבוצות מוגנות

 
לח"מ באופן למרות שחברת פייסבוק הורידה פרופילים של משתמשים הידועים  .6

אישי, שעשו שימוש בשמם האמיתי בפרופיל, חברת פייסבוק לא הורידה פרופיל של 
ולו למעלה מ  2011משתמש הפועל תחת השם אישתון הפעיל בפייסבוק החל משנת 

. מעבר לכך, לא 31.3.18עוקבים, למרות שדיווחתי לה על כך, החל מיום  20,700 -
  שתון הורד או לא.קיבלתי כל הודעה האם הפרופיל של אי

 
, והוא עובר על כללי מוצהריובהר עתה כי הפרופיל של אישתון הוא פרופיל מזויף ב .7

  הקהילה של פייסבוק בכל הנוגע לאיסור הפצת שנאה בפייסבוק.
 

 מעבר לכך, הפרופיל המזויף הידוע כ"אישתון" מפיץ דברי שטנה, כפי שיודגם להלן. .8
 
 
 

 
הפרופיל של אישתון הוא פרופיל מזויף. עוד  אין כל ספק כי -פרופיל מזויף  .א

, חודשים ספורים לאחר שהצטרף "אישתון" לפייסבוק, פרסם 29.2.12בתאריך 
לציבור אין מושג מי " ריאיון עם אישתון תחת הכותרת "העין השביעיתמגזין "

", בו הבהיר המגזין כי מדובר בשם פיקטיבי, וכי בעל השם מסרב הם חלליו
אמיתי מסיבות אידיאולוגיות. אישתון עצמו הצהיר על כך להזדהות בשמו ה

 באותו ריאיון. 
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הפרופיל המזויף אישתון עושה  –שימוש בפרופיל המזויף למטרות מפלגתיות  .ב
שימוש למטרות מפלגתיות, וייתכן כי העומד מאחורי הפרופיל המזויף קשור 

 למפלגה כזאת או אחרת. 
 

 שבסופו נכתב:פרסם אישתון פוסט  3.3.17ביום 
 
אמרתם שעל סיגרים לא מפילים ממשלה? בסדר. אבל פה, במקום בו כל .."

הממשל שלנו משרת את טובתם של הגרמנים, האיראנים וקומץ מקורבים 
מפלגתי, -לרה"מ, תוך סיכון ביטחוני ותקציבי, צריך להימתח הקו הבלתי

עצמו החוצה מחנות פוליטים.. אשם או זכאי, ר"מ הבוחר להקיף את 
 )כל הטעויות במקור(. נתניהו צריך ללכת הביתה" -במושחתים 

 
הפוסט מלווה בתמונתו של ראש ממשלת ישראל שבסופה כיתוב: "נתניהו לא 

 יכול להמשיך לכהן בתפקידו".
 

אישתון עושה שימוש בפרופיל המזויף שלו כדי להעניק  –הסתה והפצת שנאה  .ג
פי כללי -והפצת שנאה, האסורים על לגיטימציה עקיפה ו/או ישירה לאנטישמיות

 הקהילה של פייסבוק. 
 

. הפוסט BDSהעלה אישתון פוסט בו הוא מתייחס לסוגיית ה  24.2.17ביום 
 מתייחס ל'פייק ניוז' שפורסם, לכאורה, ע"י כתב מידה, גלעד צווייק.

 
תנועה  BDS -בתגובה לטענות צוויק, קובע אישתון כי אין לראות בתנועת ה 

 ת:אנטישמי
 

ציוניות )הן אפילו לא -ושאר הפגנות האנטי BDS-"..מרבית ההפגנות של ה
ישראליות(, אינן אנטישמיות אלא פוליטיות ומתנגדות לפעילות ישראל -אנטי

 בשטחים ובעזה..".
 

"..מקריאת המניפסט של תנועת החרם, אין קריאה לשלילת קיומה של מדינת 
הגם שיש טענה מוסרית נגד הקמת ישראל.. התנועה מקיפה מיליוני תומכים. 

', תחת הסכם 67מדינת ישראל, אין טענה כללית נגד קיומה הנוכחי בגבולות 
 עם הפלסטינים ושוויון זכויות לפלסטינים הישראלים..".

 
, הקורא BDS -כאשר עומת אישתון עם סרטון של עומר ברגותי, מייסד תנועת ה 

 הגיב:לשלילת זכות קיומה של מדינה יהודית, הוא 
 

לא למדינת  -"..הם תומכים בזכות השיבה וחלקם מתנגדים למדינה יהודית 
', אלא למדינה יהודית. זה לא אומר גירוש וזה לא אומר 67ישראל בגבולות 

השמדה או לא יודע מה שאתה מנסה לעוות מתוך זה. הוא גם אומר שם בפירוש 
א מסביר שהכוונה שהוא מתנגד גם למדינה נוצרית או למדינה מוסלמית. והו

היא למדינה המקנה זכויות יתר לסוג מסויים של אנשים ובמיוחד, בהקשר 
 הפלסטיני, למדינה המעניקה זכויות יתר ליהודים על פלסטינים.."

 
 הדברים של אישתון סותרים אמירות מפורשות של ברגותי עצמו.

 
הכותרת , תחת CounterPunchבמגזין  12.12.03במאמר שפרסם ברגותי ביום 

"Relative Humanity, the Essential Obstacle to a Just Peace in 
Palestine מבהיר ברגותי כי הוא מתנגד נחרצות לחזון שתי המדינות, וכי ,"

קוראת להקמת מדינה אחת "מהירדן ועד הים התיכון". ברגותי  BDS -תנועת ה 
יהודית וגם כמדינת שלל ושולל נחרצות גם את קיומה של מדינת ישראל כמדינה 

 '.67לאום ככלל של העם היהודי, בכל גבול שהוא, גם בגבולות 
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ברגותי קורא לשיבה מוחלטת של כלל הפליטים הפלסטינים )מדובר במספר של 
 מיליון איש(, מצב שיהפוך את היהודים למיעוט בארצם. 12 -כ 
 

, : חרמות, הפסקת השקעותBDS, "2011כך גם בספרו של ברגותי משנת 
 סנקציות: המאבק העולמי למען זכויות הפלסטינים", קובע ברגותי:

 
"..על איזו תנועת שלום ישראלית אתם מדברים? אין יצור כזה.. תנועות 
השלום לכאורה פועלות, באופן כללי, על מנת לשכלל את אמצעי הדיכוי כנגד 

את הפלסטינים, ולא כדי לחסל אמצעי דיכוי אלו, כאשר מטרתן היא להבטיח 
כלומר, בעלת מאפיינים  –עתידה של ישראל כמדינה "יהודית" 

-אקסלוסיביים. הדמויות והארגונים הרדיקליים ביותר מבין ה"שמאל
 הציוני" הם עדיין ציוניים ותומכים ברעיון הגזעני של הציונות..

 
..כך למשל, הכותבים הישראלים הידועים, א.ב. יהושע ועמוס עוז כתבו: 

לשיבת הפליטים אל תוך גבולות ישראל, משום שמשמעות  'לעולם לא נסכים
 הדבר תהיה חיסולה של מדינת ישראל..'

 
..לאור האמור לעיל, הלוחמים האמיתיים היחידים לשלום בישראל הם אלו 
שתומכים בשלושת זכויותינו הבסיסיות: זכות השיבה של הפליטים 

ישראל, והפסקת הפלסטיניים, שוויון זכויות מלא לאזרחים הפלסטיניים ב
 (.144-149)עמ'  הכיבוש והשלטון הקולוניאלי.."

 
ברגותי כופר באופן מוחלט בכל סוג של ריבונות ישראלית או רוב יהודי, ולמעשה 
כופר בזכות קיומה של מדינת ישראל, והוא אינו מכיר בתנועות השלום 
 הישראליות כבעלות תוקף כלשהו, מאחר והן נאמנות לחזון שתי המדינות.

מעבר לכך, "הפסקת הכיבוש" היא רק המטרה השלישית בחשיבותה אליה 
מתייחס ברגותי. שתי הראשונות אותן מדגיש ברגותי הן: זכות השיבה, ו"שוויון 

 זכויות מלא לאזרחים הפלסטיניים בישראל".
 

, מהם עולה BDS -דברי אישתון יש, אם כן, סילוף של דבריו של ראש ארגון ה 
סול מדינת ישראל כמדינה יהודית, וכמדינה עצמאית בכל קריאה ברורה לחי

 צורה שהיא, בכל גבול שהוא.
 

דבריו של ברגותי מהווים אנטישמיות האסורה במקומות שונים בעולם, ובדבריו 
לאנטישמיות זאת, תוך סילוף  -עקיפה או ישירה  -אישתון מעניק לגיטימציה 

גון אליהם הוא מתייחס, שנים עובדות, שנאמרו, הופיעו ונכתבו ע"י ראשי האר
 רבות לפני שהוא התייחס לפעילותם.

 
לאור האמור לעיל, אני מבקש לקבל הסברים מדוע פרופיל מזויף, הפועל נגד כללי  .9

הקהילה של פייסבוק באופן מוצהר, מקים חשש לשימוש מפלגתי בפרופיל המזויף, 
 כלל. , אינו נבדק BDS –ומעניק לגיטימציה לאנטישמיות ותנועת ה 

 
הוא מפיץ  – על כך אין כל מחלוקת –הפרופיל של אישתון מהווה פרופיל מזויף  .10

ידי משתמשים אחרים, -ידי ועל-"דברי שטנה" כנגד קבוצות מוגנות", הוא דווח על
אך בחרה לפעול כנגד משתמשים אחרים, שלא אך חברת פייסבוק לא פעלה כנגדו, 

או כל "דברי שטנה" אחרים "כנגד  BDSהעניקו לגיטימציה לאנטישמיות ו/או 
 . קבוצות מוגנות

 
 אין ספק כי פייסבוק מפעילה מדיניות של אפליה כנגד משתמשיה.  .11

 
לאור האמור לעיל, אבקש הבהרות מדוע חברת פייסבוק פועלת בניגוד למדיניות  .12

תוך ומדוע היא מפלה את משתמשיה, תום הטעיית המפרסמים שלה ובעלי המניות, 
 –מתן מטריית הגנה למתחזים, המעניקים לגיטימציה להפצת אנטישמיות ו 
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BDS ,שזהותם אינה ידועה, וייתכן כי הם פועלים בשם ארגון אנטישמיים שונים ,
 .או מפלגות שונות, או ע"י מפרסמים שונים

 
 

 :קישורים
 

 /https://www.facebook.com/Eishton.Blogהפרופיל של אישתון:  •
 

  הפוסט הקורא להפלת ראש הממשלה: •
 

os/a.246750142097028.https://www.facebook.com/Eishton.Blog/phot
46166.195418307230212/1105983856173648/?type=3&theater 

 

  :BDS –מתן לגיטימציה לאנטישמיות ו  •
 

https://www.facebook.com/Eishton.Blog/posts/1099098253528875 
 
 

 בכבוד רב,                    
 עדי בן חור, עו"ד                               
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