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פייסבוק,הענקחברתשלהגבוהיםבחלונותקורהמהלנחששה

החסימותגללאחרונה.שםמתחילמוכרולאחדשמשהואבל

בישראלהחברתיתברשתחבריםמעטלאשחוויםוההסרות

-החברהשלקורקטהפוליטיקלימגמתעלכנראהמלמד

הפייסבוק,חשבונותבעליבקרבתרעומתהמעוררתמגמה

בכך.מהשלדבריםעללטענתםשנחסמיםאלובפרט

להתלוון"ממהרים"הקוראים
אחדבהיריוםנחסםבדוי)(שםשחרהסטודנטיתשלהפייסבוקחשבון

הודעהקיבלתי"פתאוםשנים.כמהלפנישכתבהראויהלאמילהבעקבות

הקהילהלכללישמנוגדתמילהבגללשעות24ל-נחסמתשאנימפייסבוק

הזוי.זהשנים?לפניכתבתימהזוכר"מיותמהה:מספרתהיאפייסבוק",של

התחלתיאזאבלבודד,מקרהשזהחשבתיממני.רוציםהםמההבנתילא

ממש".מוזרותומסיבותלהם,קורהשזהחבריםועודעודעללשמוע

הספיקעוקבים,אלפיםכעשרתבעלגרשוני,הללהפייסבוקאושייתגם

פעםבכלתחושתוהייתהמההשאלהעלפעמים.שלושכברלהיחסם

תחושהליהייתהאבלשכועס,טיפוסלא"אנימשיב:הואמחדששנחסם

חשבוןלעצמילפתוחהחלטתישנחסמתיאחריבפליאה.מהולשעשועשל

ליישנורא,לאהתחזות.עלנחסמתיושובנחיםלאבפייסבוקאבלחלופי,

אבלמחייך,הואסטטוסים",מלכתובחוץלעשותחשוביםדבריםמספיק

למדתישקורה"ממהברורה:תובנהאצלוהולידההחסימותתופעתכימציין

כמולהתבטאות,אחרותפלטפורמותולטפחלפתחצריכיםאנחנולקח:

היחידהשחקןלהישארלפייסבוקלתתאפשראיאישי.בלוגאוהטוויטר

נתנהגםהיאמזמןלאועדרשת,אחלהזופייסבוקבישראל.הדעותבשוק

אתעצמהעללקחתהחליטההיאאבליחסית.בחופשיותלהתבטאלנו

כושי,בצחוקאפילולומריותראפשראיאםעסק.לאוזההגננת,תפקיד

בממלכה".רקובמשהואז

שתועדהמוהלפרשתבעקבותארוךפוסטכתבהמשאלייעלהסופרת

חרדי?מוהל"רציתםהשאר:ביןהטיחהבפוסטאתיופיה.יוצאינגדמתבטא

משקלותנטולודיבורכסףבצעחמדנות,גזענות,חרדים.זהככהקיבלתם.

אבלקחו,לכם?מתאיםאחד.שולחןעלהגועלכלקורקט.הפוליטיקלי
פייסבוק.ידיעלהפוסטהוסרכשעתייםלאחרוליילל".לבכותתפסיקו

בנסיבותכנראההוסר.הפוסט"אזהעוקבים:לאלפיהודיעהמשאלי

האםואמוציונליסוערבדיוןהחלוהגולשיםהפייסבוק".שיטורשלהרגילות

באופןכוחהאתמנצלתפייסבוקשמאאוצודק,אקטהייתההפוסטהסרת

הולם.בלתי

בפייסבוק?שיטוריש

וישחוקיםישכללים,"ישמשאלי.קובעתבשיטור",מדובר"בהחלט

אניבגדולמרוצה?אניהאםדבר.לכלשיטורזההזאתמהבחינהסנקציות.

מדוברהאםאבלהחברתיות.ברשתותופיקוחבשיטורצורךשישמאמינה

האלימיםהקצוותאתומסירעניינימידתי,שהואעליוסומכיםשאנחנובכוח

"כלמשאלי.קובלתככה",בדיוקלאשזההיאשליההרגשהוהקיצוניים?
כפתורעלללחוץרבהבקלותהיוםיכוללו,נראהלאכשמשהוגולש,

רוצהאניההסרה.שלהמנגנוןעובדכךאחר.אוכזהפוסטעלולהתלונן
הדין".אתעליימקבלתאניאזבפייסבוק,נוכחתלהיותלהמשיך
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משטר!
החחשמתש!
facebook

זמןיוםמדימשקיעהמשאלי

ברשתהכתיבהבמלאכתרב

להיותלי"חשובהחברתית.

אניאםדעותיי.אתולהביעכאן

סוגיהעללומרמהלישישמרגישה

יכולוכותבת.מתיישבתאני-אחרתאוכזאת

עלשעותבמצטברבפייסבוקשאשקיעיוםלהיות

אבלדקות.בכמהשיסתכםיוםלהיותויכולשעות,

במדיההמוןמשקיעהאניונפשיתשרגשיתספקאין

הזאת".
והוגנים?ברוריםברשתהמשחקכלליהאם

אנשיםפייסבוק.באשמתלאאבללא,"לדעתי

כשהםגםאותםשמעצבניםדבריםעלמתלוננים

המשחקעלמדברתאניומסיתים.נוראיםכאלולא

נראהלאמשהואםבפייסבוק.חלקבונוטליםשכולנו

מתלוננים.בקלותמאודאז-אישיבאופןלגולשים

הוגן".לאהמשתתפיםשלהמשחק

לדעתךשלם.מגזרתקפתהזההספציפיבפוסט

מוסר?להיותצריךהיהלאהפוסט

שרציתימודהאניגזעני.בפוסטמדובר"לא

רציתיבפירושאניותטלטל.שתכאבבעיטהלתת

ועלולמכלילכןהואמסית.היהלאהואאבלבכך,

כלעלמכלילפוסטכשכותביםגםכפוגעני.להיתפס

כאללהכללותמתייחסתאלאנפגעתלאאניהדתיים,

לאזההכללותלהכיליכוליםלאשאחריםזההכללות.

גםולכןדעה,חופשוישביטויחופשישבעיניי.מובן

לאהםאבלשליבערכיםפוגעיםשהדבריםבמקרים

לקבלאפשרשאיבוטהגזענותאולאלימותהסתה

עושהאנימקסימוםלהתלונן.בדעתייעלהלא-

לדעותלהיחשףמעוניינתלאשאנילאנשיםאנפרנד

בוטה,בגזענותמדובראםקיצון,במקרירקשלהם.

להתלונן".בדעתייעלהאולי

ברשת?בכתיבהאדומיםקוויםלךיש

אדום.קולשוםקרובהלאאנישלי"באופי

מתקרבתלאשליהכתיבהשליהטבעייםבגבולות

עצמה.עלמעידההיאהאדומים",לקווים

סערהשעוררופוסטיםוכמהכמהלךהיובעבר

הרבעלהפוסטכמונוקבת,ביקורתעלייךוהקימו

גםאלשיך.רוניהמשטרהמפכ״לעלאולוינשטיין

מבחינתך?אדומיםקוויםבחצייתמדוברלאשם

האישיתלביקורתראויהיההמפכ״ל"בעיניי,

קריאהזומבחינתיאדומיםקוויםבו.שהטחתיהקשה
לאאניאבלמובהקת,בצורהגזענידיבוראולאלימות

שכתבתיהדבריםמאחוריעומדתאנילשם.מתקרבת

בהם".גאהיותרשאניהפוסטיםאלוודווקא

טוקבקיסטיםידיעלנגדךשמועליתביקורת

בך?פוגעת

אנשיםאישית.בישפוגעיםטוקבקיםמוחקת"אני

כדישכותביםאישיבאופןמכירהאומעריכהשאני
ביקורתכשישליאכפתלאמוחקת.אני-בילפגוע

אנילכךפרטלקבל.יכולהלאאניזלזולאבלעניינית,

פוגעניותהומופוביותתגובותגםכמובןאצלימוחקת

ועוד".

ימיןעלחסימות
שמאלועל

זמרייותםהפופולריתהפייסבוקאושייתגם

פלשתינים"היישכתב:לאחרמהרשתהושעה

אחריעדיףאותנו,להרוגרוציםאתםאםמטומטמים.

שםמישהוהצחיקהלאנראה,כךהבדיחה,החגים".

מדוברלאאבלשעות.24ל-נחסםוזמריבפייסבוק,

שלסיומהלקראתנמצאהואכעתבודד.במקרה

חסוםאני"הפעםימים.חודשבתנוספת,חסימה
וישהחסימהאתלעקוףדרךמצאתיאמנםיום.30ל-

משתף.הואסבבה",הכולאזחלופי,חשבוןבינתייםלי

שנים.כמהלפנישכתבתיפוסטעלנחסמתי"הפעם

אלגוריתמיסינוןמנגנוןמפעילהשפייסבוקמניחאני

מילהעלפתאוםמחליטיםבפייסבוקמילים.לאיתור

מילהעםפוסטמצאואצליאחורנית.וסורקיםאסורה

והופ,שניםכמהלפנישכתבתיספציפית

נחסמתי".
מילהעללהיחסםבעיניךמידתיזה

שנים?כמהלפנישכתבת

גםומגיעמידתילאזהמגוחך,"זה

נשכח,לאבואובסוף,אבללאבסורדים.

שליהטענהפייסבוק.שלהממלכהזאת
לדעתלנתיניםמותרבממלכהשגםהיא

שלהם.הגזרהגבולותומההחוקיםמה

מיאתלחסוםבפייסבוקהחליטומזמןלא

למצבהגיעזה'כושי'.במילהשמשתמש

לעוגהמתכוןשפרסםמישגםמגוחך

הסירופייסבוקבסוףחסימה.חטףכושית
המתכון.בגללשנחסםלמיהחסימהאת

פייסבוקשלפקידיושבקורה?מהאז

ומיייחסםמיומחליטבעולםאיפשהו

כשראשבעצם?שמו,מישואל,ואנילא.

כתבתיבאפריקהביקרנתניהוהממשלה

רואההתקשורתשבוהאופןעלסאטירה

דיפלומטיבביקורהממשלהראשאת

מורדת?נחשבתסאטירהגםונחסמתי.
לערער.יכולתבאמתאיןולנוהגבול?מה

מדי".חזקהפייסבוקלטעמי,

מתנכלתשפייסבוקטענותעלו

הפוליטית.המפהשלמסויםמצדלאנשים

מסכים?אתה

אנשיםוגםמימיןאנשיםגם"נחסמים
כמונראהלאזהאוטומטי.זהמשמאל.

פוליטי".משהו

אינטרנטית?אלטרנטיבהמחפשאתה

הייתהאםלעבור.לאןליאין"כרגע

מקוםהואהטוויטרשם.שהייתיברור-
שלהמסהלאזובשבילי.מדימצומצם

לכעוסכמוקצתזהבפייסבוק.שישההמון

חיפושלמנועלעבורמה?ואזגוגל,על

וחלשיםקטניםאנחנולעשות,מהאחר?

יימאסשבסוףמאמיןאניפייסבוק.מול

וכשתקוםשנים,ייקחזהאםגםלאנשים,

יקומופשוטאנשיםאחרתאלטרנטיבה

ברגליים".ויצביעו

גיארבים:עודישהחסומיםברשימת
'הצינור'הנחשבהפייסבוקועמודלרר

הפופולריהעמודעוקבים,מיליוןעם

אבישיהעיתונאימצייצים','סטטוסים
רדוצקי,יחיאלחצרוני,אמירפרופ'עברי,

עודוהרשימהציפריסרזהפרסומאי

ארוכה.
וההסרות,החסימותלריבויבתגובה

יחדלוכיפייסבוקאושיותכמההודיעו

בפייסבוק,דעותיהםאתלבטאימעיטואו

פעילותםשלהכובדמרכזאתויעבירו

אבישיהעיתונאיבטוויטר.לציוצים

הכרזות"בליפרידה:פוסטפרסםעברי

אבליום,יילדמהתדעלךכימפוצצות,

בפייסבוק.כאןלכתובלהפסיקמתכווןאני
אשתיאתלפייסבוק,הרבהחייבאני

מכלחבריםהמוןפייסבוק,דרךהכרתי

שסךכךמקצועיות,והזדמנויותהתחומים
מנמקהואזאת,עםתודה".אסיראניהכול

הידועותהסיבות"כלבשלפרישתואת

לאהמטופשת.החסימותמדיניותפלוס

שמעמידיםד',לכיתהלחזורלימתאים

יפה".לאמילהאמרתיכיבפינהאותי

בקריאהיצאכאמורגרשוניהללגם

שאנשיםמבין"אנילטוויטר:לעבור

להםחשובאםאבללפייסבוק,רגילים

שיבואואזהביטוי,חופשעללשמור

והיאהיוםזמינההכילאלטרנטיבה

אבלבפייסבוק,להישאראפשרהטוויטר.

להשאיראפשראידעהלהבעתהנוגעבכל

זהבמגרש.היחידכשחקןפייסבוקאת
אתמלהסירחשובפחותלאאקטיביזם

ynetלכתובהתחלתישלכם.מהמכשיר

אפשראיגרשוני:הלל
להישארלפייסבוקלתת

בשוקהיחידהשחקן
פייסבוקבישראל.הדעות

לאועדרשת,אחלהזו
לנונתנהגםהיאמזמן

בחופשיותלהתבטא
החליטההיאאבליחסית.
אתעצמהעללקחת
לאוזההגננת,תפקיד
יותראפשראיאםעסק.
כושי,בצחוקאפילולומר

בממלכהרקובמשהואז

דרשן-לייטנר:ניצנהעו״ד

דףאתחסמהפייסבוק
לרצחהקריאה

משלוחתוךפלשתינים
הדףלגביחמורה.הודעה
ישראלים,לרצחשקרא

וקיבלנוכנועלהותרהוא
נבדקשהענייןהודעה

הםהכללים.אתמפרולא
האג׳נדהלפיפועלים
שזהרושםועושהשלהם,

x פקידשללשיקולונתון
y או

נוספוהזאתהקריאהעםשיצאתיוביוםבטוויטר
המון.שזהלטוויטר,עוקביםמאתייםכמעטלי

מסרולהעביראלטרנטיבהלתחזקהואהרעיון

כלפיאנשיםשלבמרמורחשאנילפייסבוק.ברור

אניאדישותמשדרתשפייסבוקולמרותפייסבוק,

משפיע".שזהמאמין

אינטרסאין"לפייסבוק
לחסום"

לחקרהמרכזראשעמיחי-המבורגר,יאירפרופ'

הבינתחומיבמרכזהאינטרנטשלהפסיכולוגיה

למדיניותבאשרשעולותלביקורותמגיבהרצליה,

היאשהפייסבוקלהבין"חשובבפייסבוק.החסימות

בשורהאותהשמענייןמהדבר.לכלעסקיתחברה

איןמלכתחילהלכן,הכלכלית.הנקודהזוהתחתונה

שהםברגעאתרים.להורידאולחסוםאינטרסלה

ומעורריםבמאבקפותחיםהםמישהו,חוסמים

ביקורת".
בלינוהגתשהפייסבוקתחושהגולשיםבקרביש

ברורה.מדיניות
ואוליבסתירות,מלאהחברההיא"פייסבוק

שטנהאתרילהורידשהתקשתהמיצביעות.אפילו

בהפעלתסיןממשלתעםפעולהמשתפתושנאה,

מעצמהעםפעולהמשתפתהיאמצונזר.פייסבוק

ובכללהיות.שיכולהביטויחופשאנטיהכישהיא

שזולהביןהוסרשלושפוסטמילכלמציעאניזאת,

זאת,עשוהםזאתבכלאםפייסבוק.שלהמגמהלא

בגו".דבריםישאוליעצמו,אתשיבדוקכדאיאז

הביטוי?לחופשבנוגעומה

באינטרנט.טוטליביטויחופששלחסידלא"אני

ביןהמרחקהכול.בולהגידשמותרמגרשלאזה
שלבשםפגיעהוביןדעותולהביעלהתבטאהחופש

שבפייסבוקשנחשובאסוררב.הואארגוןאואדם
אנשיםוכאשרדיין,וישדיןישהכול.להגידמותר

אתלקבליצטרכוהםהטובהטעםגבולאתעוברים

להם".שמגיעמה

שהיוהתבטאויותעלשנחסמוכאלהישנם

לגיטימיות.בגדראפילואוסבירותבעיניהם

לגופו.מקרהכלהזאת.לרזולוציהנכנסלא"אני

גולשיםישעוול.בהםנעשהשאכןמקריםיש

עלמדבראניפייסבוק.מצדבריונותשמרגישים
להאיןלחסום.מגמהאיןלפייסבוקהעיקרון:

אבלגולשים,להורידאוקבוצותלסגורמוטיבציה

שבעקבותמקריםגםישנםברירה.להאיןלפעמים

אכפתיתשהיאלהוכיחכדיציבורית,ביקורת

תחסום".היאומוסרית,
שנחסם?הכותבעלהחסימהשלההשפעהמה

ימיםלכמהחסומיםלהיותרביםאדםבני"אצל

העינייםמאוראתמהםלקחתכמוזהמהרשת

חוסרשלסוגזהמצרים.בחושךאותםולשים

וחוסרעוולתחושתמצטרפתלזהואםאונים,

יותרמשהואיןנוסף,דברבהרבה.קשהזה-צדק
נחסם.שאתההפייסבוקשלהזאתמההודעהפומבי

אודרךלךואיןהעירבכיכרפורסםקלונךלכאורה

ישהחברתיותולרשתותלאתריםלהתגונן.יכולת

ברגעחינם.ארוחותשאיןלהפניםצריךאדיר.כוח

ההתנהגותלקודכפוףהוא-בפייסבוקחברשהאדם

נפגע.מרגישהואאםגםממנו,דורששהפייסבוק
עמיחי-פרופ'מצייןהאינטרנט",עולםבכלזהככה

ישנםהאינטרנט"בעידןכיומסבירהמבורגר
גםרגולציהשצריכיםכוחעתיריוגופיםאתרים

ומיאסורומהמותרמההשיח,גבולותמבחינת

שהאינטרנטהיאהבעיהלהגביל.שישהגופיםהם

היאמטבעהוהרגולציהמהיר,בקצבומתפתחצומח

פייסבוקאתלהכפיףהיכולתואיטי.מסורבלתהליך

מורכבת".היאלחקיקה

המעצמהכימסבירעמיחי-המבורגרפרופ'
אדירה,השפעהבעלתמחדהיאהאינטרנטית

ההגדרהואפילווירטואלית,היאומאידך

עלמקשיםאלוכלמורכבת.שלההגיאוגרפית

מדינות"ישאליו.אותהשיכפיףרגולטוריצירת

הפייסבוקפעילותאתלהכפיףשמנסותמסוימות
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 בארץ גם ארוך. תהליך וזה בניסיון עדיין זה בתחומן.
 דעת", שיקול וליצור נכונים לאיזונים לדאוג צריך

 הזה, השיח "בתוך עמיחי-המבורגר. פרופ' מבהיר
 החיוביים הדברים את גם למחוק צריכים לא אנחנו

 חיובי, השפעה כוח לה יש החברתית. ברשת שקיימים
 דברים להזיז דרכה יכולות אידיאולוגיות כוח וקבוצות
 שהוא להבין צריך גולש שכל כמו אך מציאות. ולשנות

 יכולה לא פייסבוק גם לו, שבא מה לומר יכול לא
רוחה". על העולה ככל לעשות

טרה־ לארגוני פלטפורמה
 בישראל, פוסטים והסרות חסימות של מדיניות מול
 נחוש נראה בעולם טרור ארגוני כלפי פייסבוק של יחסה

 ארגון ויו״ר מייסדת דרשן־לייטנר, ניצנה ערד פחות.
 האמריקאי המשפט מבית דרישה מובילה הריך, ׳שורת

 לבלום החברתיות הרשתות ולשאר לפייסבוק להורות
 בשטח המצב לדבריה, לטרור. וקריאות הסתה ביטויי

 שיש להבין צריכים וטוויטר "פייסבוק שערורייתי:
 פלטפורמה משמשות הרשתות חברתית. אחריות להם

 שלהם האידיאולוגיה את להפיץ טרור לארגוני גם
 לכלי הפכה הרשת מעשיות. לפעולות אנשים ולהניע

 האמריקאי", הדין פי על אסור וזה טרור, ארגוני של
דרשן־לייטנר. מבהירה
 ברשת היומיומית בהסתה מהמאבק כחלק

 הברית בארצות חדש בקמפיין הארגון פתח הפייסבוק,
 לפיגועים האחריות את פייסבוק על מטיל הוא ובו

 הברית בארצות בישראל, שהתבצעו האחרונים
 פייסבוק נגד קמפיין מתנהל לראשונה ובאירופה.

 בישראל. הזה בנושא רבה פעילות לאחר בעולם, גם
 ארגון שהגיש בתביעה דיון לקראת מתוזמן הקמפיין

לטרור. הסתה מניעת אי בגין פייסבוק נגד הדין' ׳שורת
 החוק זה לטרור, לסייע יכולה לא חברה "אף

 "עד דרשן־לייטנר. עו״ד מבהירה הברית", בארצות
 מיליארד סך על פייסבוק נגד תביעות שתי הגשנו היום

 אחרות רשתות נגד מוגשות נוספות ותביעות דולר,
 דברי ובגין לטרור סיוע בגין ויוטיוב טוויטר כמו

 יהודים לרצח הסתה יש ברשת. מפיצים שהם ההסתה
 נגד יוצאים אנחנו מעשה. עושים אנשים ובעקבותיה

 ולרצח". לטרור מעניקות שהרשתות הסיוע
מבוצעות לעתים כי מאשרת דרשן־לייטנר עו״ד
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 שבו האופן על קובלת אך טרור, ארגוני נגד חסימות
 מה רק רציף. קשר בלי אבל חוסמים, "הם נעשות: הן

 מיד ייחסמו פורנוגרפיה או פדופיליה להם. נראה שלא
 נגד וקריאות בסין המשטר נגד קריאות גם בפייסבוק,

 מעוניינים כשהם אפשריות. לא בטורקיה המשטר
 שנראה מה מול מעשי צעד לנקוט מסוגלים הם לפעול,

 משמעית: חד היא שלי הקריאה ראוי. בלתי בעיניהם
 שמעודדים פוסטים נגד גם הזאת המדיניות את תפעילו

טרור". מעשי
לטענותייך? משיבים הם מה

 אנחנו שלנו. הכללים את יש לנו אומרים: "הם
 של הסטנדרטים בפועל אבל לגופו. פוסט כל קוראים

לעת". מעת משתנים פייסבוק
 ערכו מפלה, פייסבוק מדיניות כמה עד להוכיח כדי
 פייסבוק דפי שני והעלו ניסוי הדין׳ ׳שורת בארגון

 האחד כאשר לכאורה, זהים פוסטים ובהם מקבילים
 לרצח קורא האחר ואילו פלשתינים לרצח קורא

 העמודים. שני על התלוננו ימים כמה "לאחר ישראלים.
 לרצח הקריאה דף את חסמה פייסבוק קרה? ומה

 שקרא הדף לגבי חמורה. הודעה משלוח תוך פלשתינים
הודעה וקיבלנו כנו על הותר הוא ישראלים, לרצח

זמרי יותם מדי". חזקה "פייסבוק

 לפי פועלים הם הכללים. את מפר ולא נבדק שהעניין
 של לשיקולו נתון שזה רושם ועושה שלהם, האג׳נדה

 שלו". המידה אמות לפי קובע אחד כל ואז y או x פקיד
זכותם? לא פרטית, חברה זו

 דולר מיליארד לשלם יצטרכו הם לכן אבל זכותם, "זו
מחיר", יש בעולם דבר לכל טרור. נפגעות למשפחות

 כמו חוק. יש אבל פרטית, חברה אמנם "זו קובעת. היא
CNN-rw ראשים, עורף דאעש של וידיאו יפיץ לא 

 באיזה שמסביר סרטון לפרסם אסור לפייסבוק כך
 פרטית, חברה זו נכון, הסכין. את לנעוץ כדאי איבר
 דין פי על להתנהל מחויבים הם הפקרות. לא זאת אבל

 לסכנה מזמן כבר הפך הנושא מהם. שלנו הדרישה וזו
 החברתית המדיה חברות מדי, רב זמן למשך עולמית.

 מוגבלת בלתי חסינות עומדת שלהן להאמין הורשו
 בכוונתנו רוחן. על העולה ככל לעשות תוכלנה ושהן
סוף". הזה לעניין לשים

 רוצים "אנחנו בתגובה: נמסר ישראל מפייסבוק
 בפייסבוק. משתמשים כשהם בטוחים ירגישו שאנשים

 בטיחות על לשמור נועדו שלנו הקהילה כללי
 בפייסבוק. חיובית שימוש חווית וליצור המשתמשים

 עובדת הזו המדיניות המקרים, של המכריע ברובם
 איומים אלימות, המעודד לתוכן מקום אין היטב.

 תוכן נסיר אנו בפייסבוק. שטנה דברי או טרור ישירים,
 את להביע יכולים אנשים לנו. ידווח כאשר זה מסוג

 ללא במחלוקת שנויים בנושאים הפוליטיות דעותיהם
■ אלה״. בסיסיים כללים בהפרת צורך
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 אדם בני אצל המבה־גר:
 חסומים להיות רבים

 זה מהרשת ימים לכמה
 את מהם לקחת כמו

 ולשים העיניים מאור
 זה מצרים. בחושך אותם

 ואם אונים, חוסר של סוג
 תחושת מצטרפת לזה
 זה - צדק וחוסר עוול
בהרבה קשה
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