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מטרות העמותה
חופש הביטוי וחופש המידע●

אנונימיות, חופש הביטוי, רשת חופשית ופתוחה, וכו'–
(חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק הגנת הפרטיות)פרטיות ●

הזכות לאנונימיות, הגבלת איסוף מידע, הזכות –
להישכח וכו'

(חוק הגנת הצרכן, חוק החוזים / האחידים)זכויות צרכניות ●

 והגבלות טכנולוגיות, הגבלות DRMחופש השימוש, –
חוזיות אסורות וכו'

זכויות-יוצרים – פטנטים, קניין רוחני, נחלת הכלל●
חוקים, תקנים, אמנות, רגולציה●



  

"הצהרת כוונות"
(ע״ר) דיגיטליות  לזכויות  בהגנה התנועה  עוסקת   

ובקידום זכויות פרט וקהילה בעידן הדיגיטלי. התנועה 
הביטוי,  חופש  לפרטיות,  הזכות  על  בהגנה  עוסקת 
ומתייחסת  וכדומה,  צרכניות  זכויות  לשוויון,  הזכות 
טכנולוגיות  על־ידי  אלה  בזכויות  אפשריות  לפגיעות 
המידע. בתנועה חברים מומחים מתחומים שונים, בעלי 
הבנה והכרה בכוחה הכפול של הטכנולוגיה לקדם מצד 
אחד זכויות פרט וקהילה ולפגוע בהן מצד שני. התנועה 
שמה לעצמה כמטרה להוות מוקד־ידע בנקודות ההשקה 
ולקדמן  והקהילה,  הפרט  וזכויות  הטכנולוגיה  בין 

במסגרת פעולתה.



  

ארגונים קרובים (בארץ)
המקור – עמותה ישראלית לקוד מקור ●

פתוח ולתוכנה חופשית
איגוד האינטרנט הישראלי●
האגודה לזכויות האזרח ●
התנועה לחופש המידע●
ויקימדיה ישראל●
המועצה להגנת הפרטיות●
הסדנא לידע ציבורי●
המועצה הישראלית לצרכנות●



  

ארגונים דומים בעולם



  

פעילות התנועה לזכויות דיגיטליות
ניירות עמדה –●

מאגר חוקים ציבורי (עם ויקימדיה ישראל)–
מעמדן של ראיות אלקטרוניות–
כרטוס חכם במערכת התחבורה הציבורית–

התייחסות לתזכירים והצעות-חוק –●
תזכיר־חוק חשיפת פרטי מידע על משתמש ברשת –

תקשורת אלקטרונית
תזכיר־חוק זכות יוצרים (תיקון – הגנה על אמצעים –

טכנולוגיים ועל אמצעים לניהול זכויות)
נוכחות בוועדות הכנסת –●

המאגר הביומטרי–
כרטיסי הרב-קו–
)CCTVמצלמות מעקב (–

http://www.digitalrights.org.il/?p=67
http://www.digitalrights.org.il/?p=72
http://www.digitalrights.org.il/?p=83
http://www.digitalrights.org.il/?p=161
http://www.digitalrights.org.il/?p=253


  

פעילות התנועה לזכויות דיגיטליות
פניות רשמיות●

משרד התחבורה–
הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן–

תגובות והודעות לתקשורת●
פנייה לח"כים בנוגע למאגר הביומטרי–
הגבלת שירות על-ידי ספקי האינטרנט–
פענוח דליפת מרשם האוכלוסין–

[עתירה אחת עד-כה]עתירות ●
 נגד המאגר הביומטרילבג"ץעתירה –

http://www.digitalrights.org.il/?p=77
http://www.digitalrights.org.il/?p=75
http://www.digitalrights.org.il/?p=7
http://www.digitalrights.org.il/?p=48
http://www.digitalrights.org.il/?p=165
http://www.digitalrights.org.il/?p=221
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