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 43.3143 - 1' שיעור מס

 3מבחן בחומר פתוח

 3יהיה ארוע ויש צורך לנתחו וליישם

 (החקיקה של חוזים)חוק איסור לשון הרע  -חקיקה אזרחית 

 

אחת מזכויות . מדברים על הגבלה של חופש הביטוי, כאשר מדברים על דיני איסור לשון הרע
ון 'הפילוסוף ג. וכר כזכות עלחופש הביטוי מ. היסוד בחברה דמוקרטית היא חופש הביטוי

אם כל האנושות כולה למעט ": החירות" -סטיוארט היטיב להגדיר את חשיבותו של חופש הביטוי 
האנושות לא תהיה מוצדקת בהשתקתו , ואם אותו אדם בדעה אחרת, אדם אחד היא בדעה אחת

בהשתקת  אילו היה הכוח בידו להשתיק. יותר מאשר הצידוק של אותו אדם, של אותו אדם
, חריג -ואדם אחר , י בו כל האנושות כולה גורסת לשיטה אחתטזהו מצב היפות". האנושות כולה

השופט . ההצדקה של כולם להשתיק אותו שווה בערכה בהצדקתו להשתיק את כולם. סובר אחרת
השופט . ציפור הנפש של הדמוקרטיה. אגרנט ראה בחופש הביטוי את נשמת אפה של הדמוקרטיה

 .בן גביר נגד דנקנר -א "ראה בקשת רשות ע".  אם כל החירויות"ן מגדיר אותה ריבלי

אך אם לוקחים את כל הטעמים ומחלקים אותה לקטגוריות 3 מדובר בערך על ויש צורך להגן עליו
 :קטגוריות עיקריות .ניתן לזהות  -

חופש . האמת האינטרס שלנו והשאיפה שלנו היא להגיע ולחקור עד - הרצון להגיע אל האמת-1
 . התובנות, הביטוי מאפשר לנו להגיע לאמת באמצעות חשיפת הדעות

". תלמידי חכמי מרבים שלום בעולם: "חכמים אומרים -סוף תפילת שחרית  -במשפט העברי 
שהרי אין עמוד או דף בהלכה היהודית שלא ! ?מה פירוש מרבים שלום בעולם - נשאלת השאלה

התשובה היא שדווקא באמצעות המחלוקת . מריבות בעולם וכך מרבים -יימצא בהם ויכוח 
באמצעות החלפת הדעות אנו משחיזים את האמת שמבקשים להגיע . והויכוח ניתן להגיע לאמת

 .אליה

כאשר מסיימים  -אחד האקטים בתפילה היהודית . כל צד צריך לוותר מעצמו -כדי להגיע לתובנה 
הויתור יביא לבירור . ויתור. פינוי מקום לאחר: היאהכוונה  -צעדים  לאחור  3צועדים  -תפילה
 .האמת

יכולתו של האדם להגשים את עצמו יכולה לבוא לידי  - הרצון של האדם להגשים את עצמו-2
רק " -בית המשפט קבע :  ד כהנא נגד רשת השידור"פס . ביטוי רק כשבאפשרותו לבטא את עצמו

בלא לאפשר לאדם חופש להשמיע או . עצמית ניתן להביא להגשמה, בהבטחתו של חופש הביטוי
יש , כלומר (ברק) ".נפגמת אישיותו של האדם -להתבטא או לשתוק , לכתוב או לקרוא, לשמוע

 . לאפשר לאדם לבטא את עצמו בכדי להגיע לאישיותו  ומהותו של האדם

הרי , ככל שהחברה יותר דמוקרטית -דמוקרטי חופש הביטוי בא להבטיח את המשטר ה -3
האזרחים בחברה דמוקרטית . משנה, תפיסה, שההכרעה תלויה ביכולת לשכנע אנשים בגין רעיון

כדי להגיע להכרעה מושכלת יש לשמוע את כל . יש את האפשרות לקבל או לדחות את התפיסה
ההכרעה שתתקבל לא תחייב את  -אם לא יתאפשר לקבוצות מסוימות להשמיע את דעתם . הדעות

. גם המיעוט מחויב לה -משחק הדמוקרטי אומרים שברגע שנפלה ההכרעה כללי ה. אותו מיעוט
 -פעמים רבות . יותר קל לקבל הכרעה כאשר ניתנת הזדמנות לרשות דיבור והבעת ביטוי אישי

. דעות המיעוט הופכות להיות דעות הרוב וצריך להשאיר את הדברים פתוחים ואפשריים לשינוי
משפחות  0,888יש התארגנות של , אם לצורך העניין.  אין אמת אחת ומוחלטת -בדמוקרטיה 
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האם אומר הדבר שהאמת שהובילה לקבלת ההחלטה היא  -שיעזבו את הארץ בגין חוק גיוס חובה 
חלק מההצדקות של חופש הביטוי הוא כלי .  הדבר מטריד כסוג של מחשבה? האמת היחידה

ככל שנגביר ונתן כוח . על השלטון לביקורת, ליציבות דמוקרטית, והצדקה לשיח דמוקרטי נכון
 .קרטי יהיה יציב יותר ובריא יותרלחופש הביטוי כך המשטר הדמו

גם חופש . הזכות המוחלטת האחת היא הזכות לחיים. כל הזכויות הן יחסיות ולא מוחלטות
חופש .  איסור לשון הרע -הביטוי הוא זכות יחסית וקיימות מגבלות על חופש הביטוי שאחד מהם 

-ד בן"בית המשפט העליון אומר בפס. חופש הביטוי אינו מוחלט. טוי מוגבל בשורה של חוקיםהבי
  -אמר השופט ריבלין   -יתה יגביר נגד דנקנר שכינה את בן גביר בשני שמות בתוכנית בוקר שה

 - 121212פ "ד ע"בפס". חופש הביטוי אינו חופש הביזוי והזכות להשמיע אינה זכות להשפיל"
אין  לפגוע ". חופש הביטוי אינו מאפשר היתר להוציא שם רע" -אומר השופט זוסמן  - יק'דיסנצ

 . יש לדבר באופן שיכבד את הצד השני. גם אם הוא לא עומד מולו פיזית -י חופש הביטוי באדם "ע

השופט ברק . זכותו של אדם ששמו הטוב לא יפגע - מול חופש הביטוי ניצבת זכות האדם לשם טוב
הוא האני . שמו של האדם הוא חלק מאישיותו" - אפרת נגד משרד הפנים 19.291צ "בבגאומר 

אין הוא קוד לזיהוי בלבד אלא . הוא המפתח שבאמצעותו הוא צועד בשבילי החברה. החברתי שלו
זכותו של האדם לשם טוב אינה , כלומר". למסורת ולייעוד, לחובה, לרגש, הוא ביטוי לאישיות

כאשר מדברים על . האישיותי שלו DNA -זה חלק בלתי נפרד מה  -אדם כסות חיצונית שיש ל
 ". טוב שם משמן טוב" -האדם מדברים על שמו הטוב 

שפגיעה בשמו הטוב של האדם גרועה  -קובע   רינסקי'ד צ"פס 111291 צ"בבגהשופט קדמי 
קבות פגיעה בשם הנזק בע".  והדין לא רק מכיר בזכות זו אלא גם מגן עליה. מפגיעה חמורה בגופו

לא  -איציק מרדכי כשביקש ללמד אזרחות בשדרות  -להבדיל . חמורה יותר בשל פגיעה גופנית
 .הואשם וישב בכלא, בגין הטרדה מינית תה לויהתקבל בשל הפרשה שהי

ולכן . המטרה של הענישה היא להרתיע את האחרים ואת הפרט שנענש מלעבור את אותה העבירה
הוא יכול  -" נורמטיבי"ועבר פרק זמן  שבו הוא היה  -חובו לחברה  ברגע שאדם משלם את -

 . לשלבו בחברה ולשקמו -זוהי מטרת החברה . להמשיך ולהשתלב בחברה

השופט ברק כותב באחד מפסקי . הזכות לשם טוב היא זכות שנתפסת כחלק מאישיותו של האדם
 . הדין ששמו הטוב של האדם חשוב לאדם כמו החיים שלו

 . את שמות בני האדם על פסקי דין וחנת את השאלה האם לפרסם קיימת ועדה שבכיום 

הן מהתחום הפלילי , מבקש להסדיר את ההגנה על שמו הטוב של האדם -חוק איסור לשון הרע 
הדבר דומה מאד להגנת . כשהמטרה היא להגן על שמו הטוב של האדם, והן מהתחום האזרחי

דם מפני חדירה לא רצונית או לא מבוקרת לרשותו הפרטית שם מבקשים להגן על הא -הפרטיות 
 .חוק איסור לשון הרע מבקש להגן על שמו הטוב של האדם. הגנה על הפרטיות -של האדם 

צריך לקחת . חוק איסור לשון הרע אמור לבטא סוג של איזון בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב
מקור  -ות שנמצאים במשפט הפרטי למר -בחשבון שכאשר מתייחסים לשאלות אלה במהותן 

 .צריך לבדוק מהן הגבולות של זכות הציבור לדעת. החוקתי-המושגים הוא במשפט הציבורי

חוק לשון הרע ודיני לשון הרע באים בכדי . יש לבחון כיצד על האדם לנהוג -בפעילות היום יומית 
 . להציב גבולות ולבחון את הדברים שנאמרים

כך הפיצוי יהיה  -ככל ששמו פגום יותר . בדקו עד כמה שמו של האדם נקי - גביר-ד דנקנר ובן"בפס
 . ד זה נפסק שקל אחד"בפס. קטן יותר
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ובהינתן משקלו הרב של חופש הביטוי כערך מהותי  חוק איסור לשון הרע: "השופט ריבלין אמר
גרתו החוק קובע במס. להגנה על האוטונומיה של הפרט והבטחת החיים הדמוקרטיים בחברה

 ". היכן תמוקם נקודת האיזון בין הזכויות המתמודדות זו עם זו

 . החוק מבקש ליצור איזון בין שני הערכים

קדמה לחוק . קדמו לו מספר הצעות חוק שלא עברו. 1691חוק איסור לשון הרע נחקק בשנת 
 . תה בתוקף עד לחקיקת החוקיהפקודה האנגלית שהי

 . סח טיוטא ראשונה לחוק ולא נתקבלהנ -ש "השופט חיים כהן שהיה היועמ

אך עצם , לא מדובר בהשלכה של אחד לאחד. החוק מבוסס בין היתר גם על המשפט העברי
קיימים ההבדלים בתפיסה של האיסור לבין מה . לקוח מההלכה היהודית" לשון הרע"הביטוי 

כך למשל  .ההלכה היהודית מחמירה בכל הקשור ללשון הרע. שהחוק בתוצאתו הסופית קובע
לשון הרע ". אמת דיברתי"אין דבר כזה בהלכה . כמעט ואין הגנות או פטורים לאמירת לשון הרע

יש חשיבות מאוד גדולה בהלכה היהודית למלים שאומר אדם . אסור גם אם האדם אומר רק אמת
 . האיסור של לשון הרע מושווה לרצח". כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שפך את דמו" -

יונאל שעומד בבסיס חוק איסור לשון הרע הוא הצבת גבולות בכדי לשמור על שמו הטוב של הרצ
 . האדם וליצור איזון ראוי בין הזכות לשמו הטוב של אדם לבין חופש הביטוי

האם הדברים שנאמרים עולים לכדי , יש לחפש ולבדוק ראשית, כדי שנכנס לחוק איסור לשון הרע
 ? חנים לקביעת לשון הרעמהם המב -כלומר . לשון הרע

======================================================== 

 11.3.11 -יום שלישי 

 

 :איזון בין הזכויות

 ?מי עדיף על מי? כיצד אנו מאזנים, כאשר אנו מוצאים מתח בין שתי זכויות

 ".שם טוב"את לשון הרע או את הערך  –במקרה שלנו למי לתת עדיפות או להעדיף 

כאשר  08 -השאלה הזו עמדה בבסיס  הפסיקה בין עיתון הארץ לבין חברת החשמל בשנות ה 

. ל החברה"שרוכשים רכב  למנכ, שבה נאמר, עיתון הארץ מפרסם כתבה על חברת החשמל

. ל מכונית"למנכ םמדוע קוני –ל "התעורר דו שיח ציבורי לשאלת ההכרח בקניית מכונית למנכ

אך את הרכב לא היה ניתן להחזיר , חברת החשמל מחזירה את הרכב, שהתעוררהבעקבות הסערה 

, שאין החברה רוצה להחזיר את הרכב, עיתון ידיעות פרסם מודעה. במחסן החברה "שכב"והוא 

ל "אלא להשקיט את הסערה שהתעוררה בעקבות הקנייה ולאחר שהסערה תתפוגג ישוב המנכ

רת חשמל מגישה תביעת לשון הרע כנגד עיתון הארץ חב ,בעקבות הכתבה בידיעות. לנהוג ברכב

 .שחברת חשמל לא עמדה למכור את הרכב, עיתון הארץ לא מצליח להוכיח. וידיעות

 .לחוק לשון הרע( 1)11האם לעיתון הארץ עומדת  ההגנה להביע עמדה בעניין ציבורי לפי סעיף 

או אזרחי בשל לשון הרע תהא  במשפט פלילי. הגנת תום לב-חוק איסור לשון הרע ל( 4)11סעיף 

: זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו

בשירות ציבורי , רשמי או ציבורי, הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי(1)
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שהם נתגלו באותה  מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה, עברו, או על אפיו, ן ציבורייאו בקשר לעני

 ;"התנהגות

קרי לא אקבל כל סעד על דברים שאמרו  , חריגים ללשון הרע' לחוק לשון הרע מונה מס 11סעיף 

היה והיא  –או שאני אמרתי אם האמירה שנאמרה בהקשר מסוים חוסה תחת אחת ההגנות 

 .חוסה אני פטור

א "ע)עיתון הארץ מערער  .ומכאן הערעור לעליון, ש המחוזי פוסק לטובת חברת חשמל"ביהמ

 3חשמל' עיתון הארץ נגד ח( 2.4274

 .מקבלים את הערעור של עיתון הארץ,  עמדת הרוב,בערעור

 .נ והעליון הופך את פסיקת הרוב"בקשה לד חשמל מגישהחברת 

 . "האיזון הראוי במקרה זה הוא בין הזכות לשם טוב ולבין הזכות לחופש הביטוי"

כאשר יש לנו סיטואציה כזו אנו צריכים לבחון היכן אנו , אומר –השופט שמגר כשאלה מקדימה 

אנו צריכים ללמוד את המתח הקיים , על דברים זהים במשקלם ריםהאם אנו מדב –מצויים 

לבחון  שכאשר אנו בוחנים את חופש הביטוי אנו צריכים, יש לקחת בחשבון, יתרה מכך. ביניהם

ואם אני רוצה . הרגע המידי והנוכחי ותם תחת השפעתאת משמעותם לטווח הרחוק ואין לבחון א

זה יחסום את חופש הביטוי של העיתונות להביע דעה  –לבחון את חופש הביטוי לטווח הרחוק 

 ... מרו דבר שמאאשהינה אמת לאמתה לא י, ברגע האמתו, שמא יבולע להם ויתבעו

, ולהצדיק את חברת חשמלאני יכול לקבל את הערעור של חברת חשמל , לכן בא שמגר ואומר

היה ונאמץ את , לשיטתו של שמגר? השאלה היכן עובר הגבול. אולם מנגד זכותי להביע עמדה

 .ואת חופש הביטוי –אנו נמנע את הדיון והליבון לחשיפת האמת  –ש המחוזי "התפישה של ביהמ

תחת זאת . טוישבה הוא מעניק מעמד של בכורה לחופש הבי, נ חולק על דעתו של שמגר"לנדאוי בד

 ". 'םדאכל נשמת אפה של "קול העם  ד"לגבי חופש הביטוי בפס טהוא מאמץ את דברי אגרנ

שהזכות לחופש הביטוי אינה זכות מוחלטת , אומר טאגרנ? האם חופש הביטוי הוא זכות מוחלטת

 .ד קול העם הזכות לחופש הביטוי עמדה מול המתח לביטחון המדינה"בפס –

. קיים בין הזכות לחופש הביטוי אל מול זכות חברת חשמל לשם טובלנדאוי לוקח את המתח ה

(. חופש הביטוי אל מול הזכות לשם טוב)מכאן שאנו מדברים על זכויות אופקיות ולא אנכיות 

 .במתח הקיים ביניהם שתי הזכויות זהות במשקלן

אינה זכות השאלה היכן אני ממקם את חופש הביטוי כזכות על או שמא כזכות ככול הזכויות וש

 .מוחלטת במתח מול זכויות אחרות

את הבכורה לזכות לפני  שיש מדרג בין הזכויות אשים ואתן אם תאלצו אותי ואם נניח, אומר

אני רוצה אני   ,בחופש.  אדם באשר אתה אדם ךמהיות, הזכות היא חלק אינהרנטי ממך. החופש

ותו הכוח של האדם לבחור מרצון החופש משמע. הבחירה בידי -אני לא רוצה אני לא עושה  ,העוש

 . חופשי לעשות או לא לעשות

בחופשים תמיד נדבר על התנגשויות בין אם זה בזכויות או בחופשים אל מול זכותו של לחיות 

 . ותפקידו של בית המשפט לאזן –עומדת זכותם של אלה שהוא שלל מהם את החיים 

 .הזכות לשם טוב תגבר על חופש הביטוי ,לתפישתו
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קרון חופש הביטוי על פני עיקרון אחר יאין כל מקום לתת מעמד של בכורה לע –נ "ציוני בדע' הש

 .של זכות האדם לשם טוב

. שעיתונאים יחששו להביע דעתם וחשיפת האמת תפגע ותצטמצם ,ד הזה עורר ביקורת"פס

 ".האם כדאי לי ליטול את הסיכון"השאלה שתעלה 

 (.הגביר)שפירא ' רי נד אבנ"בפסד זה הועמד לבחינה נוספת "פס

בבקשו לערוך , נ"ד זה הופך למעשה את ההלכה שנקבעה בד"ברק בפס' הש –ברמת העיקרון 

 .נתזה מדברי שמגר ולנדאוייס

. סכים לגישתו של לנדאוי שלזכות לשם טוב יש לה בכורה על חופש הביטוימהשופט ברק לא  

יש לתת ערך נוסף ומיוחד לחופש שבין הזכות לשם טוב ולערך הציבורי לחופש הביטוי , מרווא

 .שלציבור יש עניין בתפקידם, הביטוי הנוגע לציבור ולאנשים הנושאים משרות ציבוריות

במגרש הפרטי יש לנו את החוק היוצר . יש כאן חזרה לתפישתו של שמגר ובמיוחד במגרש הציבורי

 .במגרש הציבורי אנו נותנים לחופש הביטוי משקל ייתרו את האיזונים

סוד לזכויות אחרות שהוא תנאי י, הביטוינגשויות בין השניים יש ליתן משקל מיוחד לחופש בהת

 .לרבות הזכות  לשם טוב

מעדיף לטעות לטובת ( ברק)אני . ביא לטעות רבתי ליציבותו של המבנההטעות קטנה יכולה ל

 .הזכות לשם טוב מצויה בחופש הביטוי. העדיפות היא לחופש הביטוי –חופש הביטוי 

 . י שמגר ולא לנדאוי"ד אבינרי הופך את היוצרות ופועלים עפ"מבחינה רעיונית פס

 

 1114211איילה חסון ' א אפל נ"ע

 .יש לתת משקל יתר לחופש הביטוי כאשר מדובר בתפקיד ציבורי -ד זה מובעת הדעה "גם בפס 

 

 פרשנות חוק איסר לשון הרע

 ? האם כאשר אנו מדברים על לשון הרע יש לנו כללים

 .אין משהו מיוחד המאפיין את כללי לשון הרע

 .שונה מתום הלב בלשון הרע, תום הלב בחוזים לדוגמה

מותיר את  קאנו פרשים את החקיקה בהתאם לאופי והמהות של החוק בכול מקום בו המחוק

וכאשר ישנה אפשרות לחומרה או לקולא יש , האפשרות לפרש את הוראות החוק לכאן ולכאן

פרשנות אחת המבקשת להצר את  ,לדוגמה. השומרת את חירות הפרט וזכותולנקוט  על דרך 

 .שמגר –ננקוט בגישה השנייה שהרי , ומרחיבה תחופש הביטוי והשנייה ליבראלי

אפשרות לשונית המגשימה את מטרות החקיקה יש לפרש את חוק  לשון הרע תוך אימוץ אותה 

שהמחוקק ביקש להגשים בחוק ואת  ,יש לפרש את החוק לאור ההנחה. והיסטוריית החקיקה

 .החוקתית עקרונות החוק לשיטתנו

אם אנו נתקלים  ,לשיטתו. ר לשון הרע הם דיני המשפט העברימקור חשוב לאיסו –אלון ' הש

 .כדי לפרש את החוק, עלינו לפנות למשפט העברי, בבעיה פרשנית

משפט העברי כאשר ישנן לא ניתן לפסוח על ה. מקורו של איסור לשון הרע הוא במשפט העברי

 .אלא לפנות לשם ולחפש שם את הפיתרונות לסתירות, סתירות
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  113.314 -יום שלישי 

 4' שיעור מס

 ?כיצד בנוי חוק איסור לשון הרע

(  לחוק 0סעיף )הוא מתייחס להיבט האזרחי  -כאשר אנו מסתכלים על חוק איסור לשון הרע 
 (. לחוק 9סעיף )ולהיבט הפלילי 

בפרסום . יסודות הפרסום ולשון הרע זהה בשני התחומים -תבוננים על יסודות האיסור כאשר מ
צריך לפחות אדם אחד נוסף  -חוץ מהנפגע  -כדי שלשון הרע יהיה עוולה אזרחית  -יש הבדל אחד 

 . אנו צריכים שני בני אדם או יותר -חוץ מהנפגע  -בפלילי . שיגיע אליו הפרסום

אם אין לי , כלומר". לשון הרע ייעשה בכוונה לפגוע" -מחשבה הפלילית בדין הפלילי מתווספת ה
. התחום הפלילי לא ייתן דבר. עזר בתחום האזרחייאפשר להסתייע ולה -את הכוונה לפגוע 

 .די בפרסום ובלשון הרע כדי להשלים עוולה אזרחית -באזרחי לא צריך כוונה 

האם חוק איסור לשון הרע : ם הדין המהותייש לבדוק מה קורה ע -פרט לחוק איסור לשון הרע 
 .או שהוא משתלב בחוקים האחרים -הוא עצמאי בפני עצמו 

כאשר נחקק חוק , כלומר. פיים לפקודת הנזקים האזרחייםימכיל סעיפים ספצ -לחוק  0סעיף 
פקודת הנזיקין נוסח חדש . 1611על בסיס פקודת הנזיקין משנת  - 1691 -איסור לשון הרע ב

. 1611לסעיפים המנויים בפקודה הנזיקית משנת  0ואז הפנה סעיף  -בסוף שנות השישים נחקקה 
היה צריך . לא עדכן את חוק איסור לשון הרע -המחוקק כשהוציא את פקודת הנזיקין נוסח חדש 

יתוקן בהתאם לסעיפים החדשים והותיר את  0שבו כתוב שסעיף  -להוסיף תיקונים עקיפים 
יש לבדוק בטבלת השוואה בין הדין הישן לדין  -במקרה כזה . הישנה הסעיף בהתאם לפקודה

 . ובודקים מהם הסעיפים המקבילים בין החוק הישן לחוק החדש -החדש 

 .סעיף הגדרות - 2סעיף 

 .זכויות וחבויות  נזיקין -פרק ב 

 .אשם - 90-91סעיפים 

 .01-00,01,03-00,06סעיפים  -תרופות לעוולות  -פרק ה 

 .שאר הסעיפים לא רלוונטיים. פים שחלים בנוסף לחוק איסור לשון הרעאלו הסעי

 -למשל .  הכלי הרלוונטי נמצא בפקודת הנזיקין -שאם מגיעה תביעה ללשון הרע , המשמעות היא
 . זכויות וחבויות -פרק ב  -דברים  יהכלי שנקרא זוט

האם דיני  -ניה לדין אחר אם אין הפ? האם סדר הדין הפלילי חל: נשאלת השאלה -בדין הפלילי 
 ?העונשין המהותיים והדיוניים חל עליו

 .החוק מפנה לדין ספציפי -בעוולה האזרחית 

מבחינה מהותית חוק העונשין לא קובע , כלומר. הדין המהותי -דיני העונשין חלים  -בדין הפלילי 
יחולו , ק הוראה לסתורבאין בחו" -להבהיר /  חוק איסור לשון הרע לא מפנה להשלים, משהו אחר

לחוק העונשין  31סעיף ". ק הכללי גם על עבירות שלא לפי חוק זהלהוראות החלקה המקדמי והח
 . חוק העונשין יחול בחלק המקדמי ובחלק הכללי, כלומר -
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זולת אם נקבע בחוק , סדר הדין הפלילי יהיה לפי חוק זה: "לחוק סדר הדין הפלילי קובע 2סעיף 
אפשר  -אם משתמשים בדין הפלילי  -כלומר  -" סדר דיו שונה לעניין הנדוןאחר או על פיו 

מבחינת סדרי הדין הם חלים למעט אם נקבע . להשתמש בדין הפלילי המהותי והדיוני בלבד
 . אחרת

 ?מהי לשון הרע

 (להשלים מתוך החוק) :לשון הרע הוא דבר שפרסומו עלול: "קובע 1סעיף 

 ...להשפיל אדם בפני הבריות .1

 ....לבזות אדם בשל תכונות או  .2

 ...משלח ידו ומקצועו -לפגוע באדם  .3

1. 

 .תאגיד או חברה, הכוונה לאדם פרטי

 :יש לבדוק אם עוברים מספר שלבים, בדיני לשון הרע -כדי לבחון אם מדובר בעולם לשון הרע 

האם מה , בית המשפט בודק בשלב הראשון. המשוכה הראשונה שהיא פרסום לשון הרע.1
 ".לשון הרע"די כעולה ל, כתבתי/  פרסמתי / מרתי  שא

 ,אם יש הגנה. חוסה בהגנות הקבועות בחוקהאם מה שאמרתי  -השלב הבא יהיה לבדוק .  2
דיברתי אמת אך בסופו של  -" אמת דיברתי"למשל .שהחוק לא יכול לעזור לי  -משמעות הדבר 

רק . ור לשון הרע לא יכול לסייע ליחוק איס, דבר גם אם אמרתי משהו ואני חוסה באחת ההגנות
ואין הגנה אפשר לדבר על סעדים ופיצויים מחוק לשון הרע או  -אם התשובה היא שלילית 

 . אך המקרים נדירים במקרה של לשון הרע -הדין הפלילי הוא בתחום המדינה . מנזיקין

אזרחית בלשון  מי שיכול להגיש תביעה. ש להגיש תביעה בשם קבוצה"יש אפשרות ליועמ: הערה)
הועלתה . עד היום לא נעשה שימוש בסעיף זה. ש"רק היועמ -בשם קבוצה . הוא אדם פרטי -הרע 

יוכלו להגיש תביעה ייצוגית על שמם בעקבות הסרט ( ל בלבד"חיילי צה)ל "הצעת חוק שחיילי צה
 (.נין'נין ג'ג

שעניינו , 1עיף משנה בס, והיא מונה סעיף סל אחד, ההגדרה בחוק היא הגדרה כוללת ורחבה
 ".להשפיל אדם או לעשותו מטרה לשנאה לבוז או ללעג בעיני הבריות

 :ספציפיים - סעיפים מיוחדים 1-2סעיף 

 . לבזות אדם בשל התנהגות או תכונות המיוחסות לאדם - 2סעיף 

 . פגיעה בפרנסת האדם -לפגוע באדם במשרתו  - 3סעיף 

 . מקום מגורים, ן או נטייהמי, דת, לבזות אדם בשל גזע - 1סעיף 

 .1ניתן לבדוק בסעיף , 2-1אם העוולה לא נמצאת בסעיפים 

האם מה שנאמר הסב לאדם  -עולה השאלה . שנזק אינו חלק מרכיב העוולה -לה ועו - 1בסעיף 
גם ללא נזק אפשר להגיש תביעה . אין חובה שיהיה נזק -לא מחפשים נזק . נזק הוא לא רלוונטי

 .בהגדרת החוק -" עלול". ואף לזכות בה
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לשון , כלומר. שאין כל דרישה שהאמירה או שתוכן הפרסום יהיה שקרי -לה עוד ומההגדרה עו
 . להיות גם מקרה של אמת ההרע יכול

 ?לשון הרע יכיצד בוחנים מה, נשאלת השאלה

 ?מה המבחן ?כיצד ניתן לדעת שהדברים שלי עולים לכדי לשון הרע -יש פרסום או אמירה 

 . )!!!!(לשון הרע נדחות בגיןהתביעות רוב 

 .מיהן שאהה נגד גישה דרדיאן'ד אג"פסק הדין המנחה לסוגיה הזו הוא פס

, המערער הגיש תביעת לשון הרע כנגד המשיב בגין הודעה שהוא מסר לממשלת ירדן: העובדות
ה פורסמ -זאת ועוד . ש"לפיה המערער משתף פעולה עם מדינת ישראל ותומך במדיניותה ביו

שכללה את התמונה שלו וממנה עולה שהמערער משתף  -מאן עמודעה בעיתון שמופיעה בישראל וב
הוא טען במשפט שמהפרסומים האלה עולה שהוא נהנה מחסינות או . פעולה עם מדינת ישראל

, הפרסומים כוזבים, ותנלטע. שהם פוגעים בערבים תושבי האזור -הגנה בגלל מעשים שהוא עושה 
לבוז בקרב תושבי יהודה ושומרון ומדינות , הרע וכל מטרתם לעשותו מטרה לשנאה מהווים לשון

 . מדינת ירדן אסרה את כניסתו לירדן בעקבות הפרסומים האלה. ערב

שיש למחוק את התביעה , בית המשפט העליון אישר את פסק הדין של בית המשפט המחוזי שקבע
 .ם הגיעו לאותה מסקנהכל אחד מהשופטים הלך בדרכו שלו אך כול. על הסף

המבחן באמצעותו ייקבע אם ": אימתי נאמר שמדובר בלשון הרע" -השופט לוין קובע את המבחן 
אינו מבחן ,אכן דברים מסוימים שפרסם פלוני עלולים להוות לשון הרע כלפי אדם פלמוני 

רגיש עצמו לא קובע מה חושב התובע המ -לאמור . המבחן הוא אובייקטיבי במהותו -סובייקטיבי 
 . אלא הקובע הוא כיצד עלולה החברה לקבל את הדבר שבאותו פרסום, נפגע

אלא המבחן חייב  -" נפגעתי"שהמבחן הוא לא תחושת האדם שאומר , השופט לוין אומר, כלומר
כאשר בסופו של דבר יש לבחון ולראות כיצד החברה , הסביר, האדם המתבונן -להיות אובייקטיבי
 . כיצד החברה מבינה את הפרסום ולא כיצד הנפגע רואה את עצמו. פרסוםיכולה לראות את ה

המבחן ללשון הרע והוא , נראה לי: "השופט אילון מסכים עם פסק הדין של השופט לוין ומוסיף
לפי , בקרב החוג שעימו הוא נמנע, אם יש בה כדי לפגוע באדם לפי מידת הפגיעה המצויה בחוק

קבוצה )והלשון רעה היא אף אם החוג מצומצם במספר חבריו , המקובל והנהוג באותו החוג
אלא , ולא זו בלבד. ואף אם אין בהם בדברים משום פגיעה כלשהי בעיני רובו של הציבור, (קטנה

". מהוני בעיני האדם הרגיל והחושב נכונהיכך הוא אם המקובל באותו חוג מצומצם נראה מוזר ות
 -אם יש בדברים כדי לפגוע בו  -עד כמה שיהיה  הומת -לא מעניין מה שכולם חושבים  -כלומר 

 . מסתכלים בהתאם לנורמה התרבותית של אותה קבוצה. יהיה הדבר לשון הרע

ומי שיוצק משמעות למי הכוונה הוא  -היישום של המבחן האובייקטיבי הוא של האדם הסביר 
המשפט ההלכה היא שאין אומר בית : ד רבקה מיכאלי נגד בלה אלמוג"למשל פס. בית המשפט

יחס ה או צורך בהבאת ראיות בדבר המשמעות של קורא מסוים או סוג קוראים זה או אחר
האם אכן מהווים הדברים לשון הרע או  -בית המשפט יקבע ממצא בשאלה   -אלא  ,לפרסום הנדון

הוא  -האם מדובר בלשון הרע  -מי שאמור ליצוק תוכן לתוך משמעות הפרסום , כלומר. אם לאו
 . על פי המבחן האובייקטיבי -והוא בלבד בעל הסמכות לקבוע , בית המשפט

בפרשה של אילנה  .תםהצגלעתים הדברים שנאמרים הם אמיתיים ונכונים אך הבעיה היא באופן 
 . הדברים הוצגו באופן מגמתי -דיין 

 . בייקטיבייםהמבחנים חייבים להיות או -כאשר מגיעים לבית המשפט להכריע בשאלה 
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הדבר יכול להשפיע על הכרעת  -ככל שמדברים על חברה שאמירה יכולה לגרום לסנקציה חברתית 
 . כל פרסום יכול לגרום לסנקציה חברתית משמעותית -בחברה החרדית  -דוגמא . בית המשפט

 . תביעות לשון הרע מסתיימות בפשרה או בהודעת התנצלות -פעמים רבות 

 

21421411 

 הגדרת לשון הרע

? כיצד אני יודע שזהו לשון הרע? כדי לשון הרע, האם המילים שנאמרו ומרכיבי הפרסום עולים

 .המבחן הוא המבחן האובייקטיבי ובית המשפט הוא זה שבוחן את הדברים בהתאם לתוכן שלהם

 איילה חסון ' דוד אפל נ 1.4297ד "פס

בכתבה ששודרה בטלוויזיה כמי שעשה  השאלה האם הוצג התובע הנשאל, שון הרע זובתביעת ל

להשיג לעצמו עסקת טיעון נוחה , כ אריה דרעי"ח, כדי לסייע לחברו, או שלילי, מעשה לא חוקי

. כך היו מובנים הדברים לקורא הסביר ,זו עמדת התובע ולטענתו. בקשר לעבירות שבביצוען נחשד

ד רוני "י הכתבה הציגה את מר אפל כעסקן פוליטי שיזם את הרעיון להציג את עוכ, הענט תהנתבע

לגישתם של . בכך אין כל פסול ואין כל פגם. בראון כמועמד למשרת היועץ המשפטי לממשלה

אין בכתבה כל אמירה מפורשת ואין גם כל רמז לכך שמר אפל קשור להתפתחות שבאה , הנתבעים

 .התביעה נדחתה .כ"חודשים אח

אם , שבלשון הרע יש ביזוי והשפלה? אלא מהי, המבחן ללשון הרע נבחן מחוץ למסגרת האמיתית

 .את ההיבטים הללו בודקים? ישנה כוונה לפגוע או אין

 

 אילנה דיין  ' נ' סרן ר

בגין כתבת תחקיר שעשתה אילנה דיין במסגרת התוכנית , תביעת לשון הרע שהגיש התובע

-כבת ארבע, האמס-בות אירוע מבצעי שבו נורתה למוות אימאן אלהכתבה נעשתה בעק". עובדה"

, כחיית אדם, לטענתו, היא מציגה אותו. כי יש בכתבה משום חריצת דין כלפיו. התובע טען. עשרה

עריכה "ידי -נעשתה הכתבה על, לשיטתו. ה בדרכה לבית הספרתעטהמסתערת על ילדה תמימה ש

התובע הסתמך בתביעתו על . "ה כדי להשיג רייטינגבמטרה לייצר סנסצי. צדדית-מגמתית וחד

בשל , ועשיית עושר ולא במשפט, עילות נוספות וביניהן והפרת חובה חקוקה בשל סוביודיצה

 .בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי את התביעה .משידור התכנית' טלעד'הרווחים שהפיקה 

אלא גם את , ת המילים שנאמרואת הפרסום בכללותו ולאו דווקא א צריך לבחוןבית המשפט 

כי אם נפרש את , הסיבות העובדתיות ואת הפרסום ולא את משמעותן היבשות של המילים

. לכן אנו נבחן את הרקע שלהן ואת המנגינה שלהן, יכול להיות שאין לשון הרע םהמילים כהוויית

 . בית המשפט וזה –מי שיקבע בסופו של דבר 

במצב זה בית , ת המשפט יגיש סעד לאדם שפעל בצורה נורמטיביתבי –ר הד שנ"לגישתו של עו

אם . במקום שהן מתקיימות כדין –המשפט לא יתקשה לתת סעד במקום שהנורמות מופרות 

מנגד בא אדם ומפרסם . קיימתי נורמה שהחברה מבקשת ממני, לכאורה, פעלתי בהתאם לנורמה

במקרה זה בית המשפט יעניק לי סעד . משום שביצעתי ואמרתי את אשר אמרתי, בגנותי דברים

 .ראוי
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אך בחברה מסוימת אינם , במקום בו מדובר בדברים ראויים לשבח –היכן ישנה בעיה וקושי 

לדוגמה התייחסותה של החברה החרדית כלפי  .ואינם מתקבלים בברכה ובצורה יפה נראים כך

דבר , ה התנגדות לערך זהבחברה שהמתגייס משתייך אליה ישנ. ל מקרבה"אלה המתגייסים לצה

 ?מה אנו עושים עם מתח זה –ר מתח צהיו

קללות הן , מצד שני. הרי יש כאן מטרה לבזות ולהשפיל? עילה לתביעהיש  קללות הדדיותבהאם 

 .חלק מהשיח הציבורי הישראלי

להביא את ( 1)1אנו נחפש תשובה ברורה בהתאם לסעיף , כאשר אנו דנים בסוגיה על לשון הרע

 .אדם למצב של בוז ולעגה

האם תחושותיו הם אינדיקציה ברורה ללשון ? האם זו אינדיקציה ללשון הרע, אם פלוני נעלב

בעיני  – י השומעים"לשון הרע תתפרש באופן שבו  הדברים שנאמרו נתפשו עכי , לא? הרע

, ולעגהגם אם הדברים עלולים להשפיל ולשים את האדם לבוז . זה המבחן ללשון הרע. הבריות

ש הוא הקובע בסופו של דבר "ביהמ, יחד עם זאת. עדיין אין זה אומר שאנו מצויים בגדר לשון הרע

משום לשון הרע או שמא ... הכפשה, השפלה, קרי ביזוי, באם התקיימה פגיעה בכבודו של האדם

י ואנו לא רוצים על להעמיס על בת( קללות)אנו מדברים על נורמה התנהגותית , מצד שני. לאו

כך הוא , ככול שהשימוש בקללות הוא שכיח ורווח יותר. בעומס יתר םיישבלאו הכי מצו, המשפט

 . באמת כוונה לפגוע, לכאורה, כי אין כאן, מאבד מכוח הפגיעות שלו

 

 דיאב' דיאב נ 1.4214א "ד ע"פס

בית המשפט קבע . שהתקיימה התעוררו חילוקי דעות והמערער הטיח בשני קללות ישיבהבמהלך 

אם . משום הקונסטלציה שבה נאמרו ובאווירה שבה נאמרו, הדברים הללו מהווים לשון הרעש

אהדברים נאמרו בתהליך של  נָּא ְדִרְתחָּ בית המשפט בודק גם את . בית המשפט לא יעשה דבר ִעדָּ

 יש ולגורמים אל – להםשהאווירה וההקשר , שבה הוטחו הדברים נימת הדיבור את האינטונציה

מאידך . יכול להיות שהגידופים שהוטחו יהוו לשון הרע, מחד גיסא. משקל והשפעה בהכרעת הדין

אין מסמרות ולא נקבע . יכול להיווצר מצב שהמילים שהוטחו אינם מהווים לשון הרע, גיסא

 .אלא נבחן את הדברים לגופו של עניין ובהתאם לאווירה שבה נאמרו, מסמרות

 (זוטי דברים) מעשה של מה בכך - לפקודת הנזיקין 4סעיף 

ואדם , שאילו היה חוזר ונשנה לא היה בו כדי ליצור תביעה לזכות נוגדת, לא יראו כעוולה מעשה"

 ".דעת ומזג כרגיל לא היה בא בנסיבות הנתונות בתלונה על כך-בר

דרכו  שאין זה נקבע  - הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה נגד יהודית הורביץ 911291.א "בע

וכך גם בשיטת , כלל זה מקובל בכל שיטות המשפט השונות, ש לעסוק בזוטי דברים"של ביהמ

 .המשפט בישראל

 ד ישראל גבל"עו' ד יהונתן בוטח נ"עו

כידוע לא כל . כדבר המשפיל או מבזה או פוגע במשרדו של האדם סהביטוי מטומטם אינו נתפ

יש . כלשון הרע יהוו ויתפשו –וך ביותר קללה ובוודאי אמירת מטומטם המצויה במדרג הנמ

 ?כדי להשפיע לרעה על האדם מבחינת הסביבה, האם יש באמירה -לשאול 
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כיצד הוא מבין , רמת הנזק היא בעיניי האדם המתבונן מהצד, המבחן הוא מבחן אובייקטיבי

, שקלאין מ. ודי בכך שזה עלול להביא לפגיעה בכבודו של האדם ומפרש את הדברים שנאמרו

 .כיצד האדם שנפגע חש, ש"מבחינת ביהמ

כאשר אנו מדברים על לשון הרע אנו מדברים על דברים משמעותיים מבחינתו של הנפגע היכולים 

 .קושי לחדור אל ליבת הבעיה של לשון הרע קיים. םהלכדי הרעה ולפגוע ב, וילשנות חי

 

 פרסום מהו -לחוק לשון הרע  2סעיף 

, דמות, לרבות ציור, ובין בכתב או בדפוס  בין בעל פה - לעניין לשון הרע, פרסום( א)

 .צליל וכל אמצעי אחר, תנועה

 :בלי למעט מדרכי פרסום אחרות, רואים כפרסום לשון הרע( ב)

אם הייתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת (1)

 ;הנפגע

 .להגיע לאדם זולת הנפגעלפי הנסיבות , אם הייתה בכתב והכתב עשוי היה( 2)

גם לאדם  שהפרסום מיועד. 1: צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים( ב)2כדי לחסות תחת סעיף 

 .הגיע לאדם אחר( הביטוי)ההוכחה שהפרסום . 2. אחר חוץ מהנפגע

ווקליות  ,תנועת יד, קריקטורה –פ "ההגדרה של פרסום הינה הגדרה רחבה בין בכתב ובין בע

 .כולים להיות דרכי פרסום המהווים לשון הרעוגיחוך כל אלה י

כל עוד לא הוציא את . לשון הרע תחול ברגע שהאדם מוציא את הידע שלו על אדם מסוים החוצה

הבעיה תתעורר כאשר אותו אדם עם הידע הצבור בקרבו יחליט . כי לא חל פרסום, הידע אין בעיה

 .לשתף במידע שברשותו

מחדל כאשר אני משאיר את ? ם במעשה אקטיבי או במחדלהאם הפרסום צריך להיות ולהתקיי

ואנגליה לצורך פרסום אני צריך להוכיח  ב"בארה!! האינפורמציה הכתובה על השולחן לעיני כל

 .פעולה אקטיבית

במקום שהתנהגות הנתבע לא הייתה סבירה והגובלת במחדל ויש בה משום , לשיטתו של קרמניצר

אלא אם כן זו הטריטוריה של . לים להגיש תביעה כנגד אדםאנו יכו -פרסום מכוח לשון הרע 

 .וזו אמורה להיות הגישה הנכונה לדעת המרצה, אזי אין כאן פרסום, דהינו שולחנה, המזכירה

 !!!לשון הרע יכולה להתקיים גם במחדל 

נניח שאדם שקנה קרקע ועל הקרקע יש מבנה ועל המבנה יש גרפיטי והוא מודע  –רצה יש כאן פ

 .יואשם בפרסום לשון הרע בשל המחדל –שאם לא יסירו , הוא חייב להסירו, לכך

 . מלמדת שהפרסום חייב לבוא לידי ביטוי בצורה אקטיבית בגוף ההבעה 2לשון החוק בסעיף 

 .כדי שיחול פרסום שיש בו משום לשון הרע חייבת להיות פעולה אקטיבית –המהות 

אם חלה על אדם חובה להעלים  –גם בדרך של שידול  פרסום יכול להיות, פלר' לשיטתו של פרופ

 .הדבר יהווה פרסום מכוח לשון הרע –אינפורמציה מסוימת ולא עשה זאת 
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  134314 -יום שלישי 

הולצמן התקשר לתוכנית של שפטל התקיים ביניהם ויכוח שנמשך על  - ד שפטל נגד הולצמן"בפס
גם בית המשפט  -והוצאה דיבה ולאחר ערעור תביעת לשון הרע הולצמן הגיש . תוכניות שתיפני 

? מה הגבול ללשון הרע -נשאלת השאלה . העליון הצדיק שיש כאן לשון הרע ופסק לטובת הולצמן
 ? האם יש בתוכנית הזו כדי להשפיע. שהרי הולצמן לקח בחשבון לפני שהתקשר שהציבור שומע

 

 יסוד הפרסום

 :ריםרכיב לשון הרע דורש הוכחת שני יסודות מצטב

הפרסום יצא מעבר לאומר הדברים ולמי שעליו נאמר : ייעוד הפרסום לאדם אחר זולת הנתבע -1
 .אדם אחד נוסף קיבל את הידיעה. הדברים

 . יש להוכיח שהידיעה או הביטוי הגיעו לאדם אחר-2

יש להביא אמצעי הוכחה . למעשה מתקיים יסוד הפרסום -ברגע ששני היסודות האלה מתקיימים 
 .נטל ההוכחה על התובע (.1הוא הוכחה של  2)ד את הטענה שהתקיים פרסום עמיתש

 :בפסיקה יש מצבים שקובעים שבהתקיים רכיבים מסוימים יש אפשרות לזהות רכיב לשון הרע

האם הדבר נחשב לפרסום . יש כאן פרסום כי הדבר הגיע לבנק -בטעות  -הטלת עיקול על אדם -1
ולכן רישום לא נכון בבנק  -" עלול לגרום  נזק"ש במילים החוק משתמ? בהתאם לדרישת החוק

 . אכן עלול לגרום נזק

ד משה מאור נגד פרופסור דן "פס 1.1211 -בית המשפט ב  -ח ועדת ביקורת "פרסום בדו-2
 . ח ביקורת יש בו כדי להוות לשון הרע"שם בית המשפט קובע שפרסום בדו מיכאלי

 .פוסק בית המשפט שיש כאן לשון הרע  -מגורים של התובע  לוחות מודעות וכרוזים בקרבת בית-3

שם . מ"ד זבולוני נגד וואלה תקשורת בע"עו -ל לגבי פרסום בפייסבוק וברשתות חברתיות "כנ-1
פרסום לשון הרע כולל גם פרסום . אומר בית המשפט רשת אינטרנט הינה בגדר יסוד הפרסום

והאינטרנט הוא אחד הדרכים  -כי פרסום החוק לא קובע רשימה סגורה של דר. באינטרנט
 . האפקטיביות לפרסום

 . האינטרנט הוא מקור אפקטיבי לפרסום. שהרשימה אינה סגורה -ניתן לומר 

אך יש לה הגנות ולכן לא חייבים  -ייתכן ויש לשון הרע . יש להפריד בין לשון הרע לבין ההגנות
 . דבר

 .האם היה פרסום -לשון הרע ואם כן  יש לבדוק שאכן היה: אם יש תביעה ללשון הרע

 .יש לבדוק אם יש הגנות -לאחר מכן 

 :הוכחת הפרסום

וזאת בהתאם לרמת  להוכיח שהנתבע עשה את הפרסום -ע הנטל הוא על התוב -בהליך אזרחי 
 .11% -ההוכחה הנדרשת במשפט האזרחי 

 .פ"בכתב ובע: יש להבחין בין שני סוגים של לשון הרע
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לגבי פרסומים בכתב אין צורך להוכיח שהפרסום הגיע לידיעתו של  -ב 2סעיף  - בבלשון הרע בכת
 . אלא די להוכיח שבנסיבות העניין הפרסום היה עשוי להגיע לידיעתו של אדם נוסף, אדם נוסף

אם . לא צריך להוכיח שהנמען קיבל אותו -ל המכללה "אם נמצא מכתב שמופנה למנכ, כלומר
 .(המכתב מיועד לאדם אחר ולא הגיע) הוא היה עלול לגרום לנזק - ל"המכתב היה מגיע למנכ

 . ומצוין הנמען -והם כתובים  -די שהדברים מיועדים לאחר אחר  -כאשר מדובר בלשון הרע בכתב 

דורון נגד מנחם  114.219ד "לפסבהתאם  -לא צריך להעיד אדם בבית המשפט  -כדי להוכיח 
את  לא צריך להביא -וזה מספיק להוכחת לשון הרע בכתב  די בכך שמביאים את המכתב. נחושתן

ולכן יש כוונה שמעידה  -יש כאן תרגום של המחשבות למלל כתוב  .עליו נכתבו הדבריםהאדם ש
 .על לשון הרע

, הוגש עותק של עיתון או דבר דפוס אחר המופץ ברבים: "לחוק איסור לשון הרע קובע 23סעיף 
לכאורה שאכן נעשה פרסום באותו עיתון או בדבר ישמש הדבר ראיה  -שבו נתפס כלשון הרע 

די . אין צורך להוכיח שהעיתון נקרא. זהו פרסום -ברגע שהודפס עיתון והופץ  -כלומר ".  דפוס
 . בפרסום

ר התובע צריך להוכיח את יסודות הפרסום כפי שדוב, לשיטתו של שנהר - פ"בלשון הרע בע
והתוכן הגיע לאדם , יה מיועד לאדם זולת הנפגעושתוכנו ה י הנתבע"שהפרסום נעשה ע, ומרכל

די בסיטואציה . לעתים גם נסיבות המקרה יכולות ללמד ששמעו את הדברים. זולת הנפגע
בית . ואין מקום להביא את האנשים ששמעו את הדברים -שאנשים עלולים לשמוע את הדברים 

 . יםלא יידרשו עד -המשפט יבחן את הסיטואציה ואם אין מקום לעדות 

יתה אסיפה רחבה ובה נאמרו יאלא אם כן נאמר שה -פ הן תביעות קשות "תביעות לשון הרע בע
היא או שמודים שנאמרו  -הרבה פעמים הנחת המוצא . ב"או שהיה שידור רדיו וכיו, דברים

 . הדברים או שמכחישים שהם נאמרו

שירות והן בראיות ניתן להשתמש הן בראיות י, כדי להוכיח שהנתבע עומד מאחורי פרסום
או  -י אדם מסוים "כך למשל בית המשפט הכיר שמסמכים שנחזים ככאלו שנכתבו ע. נסיבתיות

זה יכול  -אם יש מכתב שנכתב על דף הלוגו שלי : למשל. מטעמו ייחשבו כאילו הם נכתבו על ידו
 הסכים -השלום  ש"מהיבבית המשפט המחוזי לאחר . להוות לי אינדיקציה שהמכתב נכתב על ידי

 . לכך

שציטוט של אדם בעיתון אינו , אומר בית המשפט - ד תיק נגד קרניצקי ואחרים"בפס -מצד שני 
צריך  -המבקש להוכיח אחריות . מהווה ולו גם  ראייה לכאורה שהוא זה שאמר את הדברים

לא  - במירכאותאם יש ציטוט , כלומר. י הנתבע"להוכיח בראיות אחרות שהדברים אכן נאמרו ע
דברי הוצאו "טען ייתכן והוא י. כדי להוכיח את העובדה שאותו אדם אכן אמר זאת די בכך

 ". מהקשרם

 ?כיצד בודקים פרסום

שהנפגע אינו חייב לתבוע בגין כל  - ד פרידמן נגד חן ואחרים"בפסבית המשפט העליון אומר 
 -מצד שני . אלא הנפגע יכול לבחור קטע או קטעים מסוימים מהפרסום ולתבוע בגינם, הפרסום

כדי , לרבות הקטעים עליהם לא מתבססת התביעה -הנתבע זכאי להסתמך על הפרסום כולו 
כדי ב ,הנתבע – ד עיתון הארץ נגד חברת חשמל"פסראה . להוכיח שהדברים אכן הוצאו מהקשרם

 .להסתמך על כלל הכתבה ולא רק על דברים ספציפייםהיה ל ויכ ,להתגונן

 ? של כתבהמה משקלה של כותרת או תחילתה 

 .היא מנוגדת. יש בה היפוך לכתבה -בהמשך הכתבה או המודעה 
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אך יש , כ יש לקרוא כתבה בשלמותה"נכון שבד", השופט לנדאו אומר, בחברת חשמל נגד הארץ
ניתוח מדוקדק אלא הרושם הכללי בשקורא העיתון הרגיל אינו קורא את אשר מגישים לו , לזכור

 ,אם נוצר רושם מסוים בתחילתה של כתבה. מסדר הדברים רושם זה מושפע מאוד. הוא שקובע
מבחינתו של בית המשפט , כלומר. י דברים אחרים שמופיעים בהמשכה"הוא לא יימחק בקלות ע

גם אם המשך הכתבה מטיבה  -די בכותרת או בפרומו כדי לקבוע שיש כאן לשון הרע או פרסום 
 " . את הרושם שנכתבו בתחילת הדברים

 

 

21421429 

אם אין פרסום איננו יכולים לתבוע , כדי להוכיח לשון הרע אנו צריכים להראות שיש פרסום

 . ההוצאה היא הפרסום –לשון הרע תחול כאשר אני מוציא ממני החוצה . בעילה של לשון הרע

דת הנזיקין לפקו 12לצד המפרסם יכולים להיות אחראים נוספים לפרסום מכוח הנזיקין סעיף 

 .מייעץ או מפתה למעשה או למחדל, מסייע, המשתף עצמו

 אחריות של משתף ומשדל -לפקודת הנזיקין  12סעיף 

שנעשו או שעומדים , מייעץ או מפתה למעשה או למחדל, מסייע, המשתף עצמו, לעניין פקודה זו

 .יהא חב עליהם, מרשה או מאשר אותם, או מצווה, להיעשות על ידי זולתו

 לפקודת הנזיקין 13סעיף  –ריות נוספת יכולה להיות על המעביד אח

 חבות מעביד -לפקודת הנזיקין  .1סעיף 

 -לעניין פקודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו ( א)

 ;אם הרשה או אישרר את המעשה( 1)

 ;אם העובד עשה את המעשה תוך כדי עבודתו( 2)

אם עשהו כעובד וכשהוא מבצע , י עבודתו של עובדרואים מעשה כאילו נעשה תוך כד( ב)

את התפקידים הרגילים של עבודתו והכרוכים בה אף על פי שמעשהו של העובד היה 

אולם לא יראו כן מעשה שעשה העובד ; ביצוע לא נאות של מעשה שהרשה המעביד

 .ין המעבידילמטרות של עצמו ולא לענ

 .לרבות מחדל -מעשה , לעניין סעיף זה( ג)

 חבותו של שולח -לפקודת הנזיקין  14סעיף 

יהא חב , בעשיית מעשה או סוג של מעשים למענו, שאיננו עובדו, המעסיק שלוח, ן פקודה זוילעני

 .על כל דבר שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סוג מעשים ועל הדרך שבה הוא מבצע אותם

 חבותו של בעל חוזה -לפקודת הנזיקין  11סעיף 

על מנת שיעשה למענו מעשה , שאיננו עובדו או שלוחו, העושה חוזה עם אדם אחר, ודה זון פקיילענ

הוראה זו לא תחול באחת ; לא יהא חב על עוולה שתצמח תוך כדי עשיית אותו מעשה, פלוני

 :מאלה

 ;הוא התרשל בבחירת בעל חוזהו (1) 

 ;הוא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופן שגרם לפגיעה או לנזק (2)

 ;הוא הרשה או אישרר את המעשה שגרם לפגיעה או לנזק (3)
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הוא היה אחראי מכוח חיקוק לעשיית המעשה שביצועו מסר לקבלן  (1)

 ;עצמאי

 .הדבר שלעשייתו נעשה החוזה היה שלא כדין (1)

מגדיר לנו את רשימת האחראים באמצעי התקשורת שגם  לחוק איסור לשון הרע( א)11סעיף 

סעיף . מי הם אמצעי התקשורת באמצעות הפניה( ג)11. הגנות( ב)11. לשון הרעעליהם חל איסור 

 :אחראים לפרסום לשון הרע בתקשורת 4 -זה מלמד שהחוק מכיר ב

 (א)11סעיף .  1

 .מקור הידיעה –אדם שהביא את דבר לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם בכך לפרסומו  .1

 (.שמוב)העיתונאי שהביא לפרסום את סיפורו של פלוני  .2

 –שהידיעה תפורסם בעיתון  הפונה לעיתון  ומוסר ידיעה במטרה – פרידמן 1272.  -מקור הידיעה 

 :מבצע שתי עוולות של לשון הרע

 .(גם אם הידיעה לא פורסמה)בעצם העברת המידע לעיתונאי  –מסירה  .1

 .משום הפרסום, בפרסום הידיעה אהיה מצוי בעוולה שנייה –פרסום  .2

 .י עוולות אם הדבר פורסם בעוד מקוםכל אחד יחויב בשת

והיא עצם העברת , אזי ישנה עוולה אחת –אם לא ציטטו את הידיעה ולא פרסם אותה אדם נוסף 

 .המידע

שאכן , הנחת המוצא שציטוט של אדם בעיתון אינה מחייבת? מה קורה בעת ציטוט אדם בעיתון

, תעמוד לו להגנתו ההגנה – ר את הדברים הללומהגם אם יוכח שא, אותו אדם אמר את הנאמר

 .כדי לתבוע בעילת עוולה, די בציטוט, לכאורה". דבריי סולפו"שהדברים הוצאו מהקשרם 

יכול להיות , וצריך לקבלם ככתבם וכלשונם" ראה וקדש"ש לא כל שכתוב בעיתון "לתפישת ביהמ

 (.נכון הוא –ן לא כל שכתוב בעיתו, לדעתי אכן כן)מצב שהעיתון לא כתב את הדברים כהווייתם 

 (ג)11סעיף .   2

ובשידור לרבות עורך , עורך אמצעי תקשורת והכוונה לעורך בפועל, (העיתון)כלי התקשורת 

 .התכנית שבה נערך הפרסום

 .דהינו המערכת והמשקיע שיש לו את הכוח להשפיע, מי שהחליט בפועל על הפרסום.  3

 .קרי הבעלים, האחראי על האמצעים.  1

 אחריות בשל פרסום באמצעי התקשורת  -ק לשון הרע לחו 11סעיף 

יישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון , פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת( א)

עורך , האדם שהביא את דברי לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם בכך לפרסומו, הרע

האחראי ובאחריות אזרחית יישא גם , אמצעי התקשורת ומי שהחליט בפועל על הפרסום

 .לאמצעי התקשורת

באישום פלילי לפי סעיף זה תהא זו הגנה טובה לעורך אמצעי התקשורת שנקט (ב)

 .אמצעים סבירים כדי למנוע פרסום אותה לשון הרע ושלא ידע על פרסומה

– בחוק זה ( ג) 

וכן שידורי רדיו ( עיתון –להלן )עיתון כמשמעותו בפקודת העיתונות  –" אמצעי תקשורת"

 ;יזיה הניתנים לציבורוטלוו
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לרבות עורך התכנית  –ובשידור , לרבות עורך בפועל –בעיתון , "עורך אמצעי תקשורת"

 ;שבה נעשה הפרסום

מי  –ובשידורי רדיו וטלוויזיה , המוציא לאור –בעיתון , "אחראי לאמצעי התקשורת"

 .שאחראי לקיומם

 3אחריות של מדפיס ומפיץ -לחוק לשון הרע  12סעיף 

למעט בעיתון בעל תדירות הופעה של ארבעים יום או פחות המוצא , ה לשון הרע בדפוספורסמ

יישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע גם מחזיק בית , לאור על פי רישיון בעל תוקף

ומי שמוכר את הפרסום או מפיץ , שבו הודפס הפרסום, כמשמעותו בפקודת העיתונות, הדפוס

ובלבד שלא יישאו באחריות אלא אם ידעו או חייבים היו לדעת שהפרסום , בדרך אחרת אותו

 .מכיל לשון הרע

 כן יכול לפרסם – פחות ואיום  18-עיתון היוצא אחת ל –רישא לחוק לשון הרע  12סעיף 

 :פלילית ואזרחית בשל לשון הרעיישאו באחריות  –סיפא לחוק לשון הרע  12סעיף 

 מחזיק בית הדפוס .1

 וכר את דבר הפרסום המ .2

 מפיץ את הפרסום .3

י "הסיפא מלבד עיתון היוצא ע... הרישא כל דבר המכיל חדשות – לחוק העיתונות 12סעיף 

 .המדינה

 פירוש - לפקודת העיתונות 2סעיף 

או , ציונים, או כל הערות, סיפורי מאורעות, ידיעות, דפוס המכיל חדשות-פירושו כל דבר" תוןיע"

או עם כל עניין אחר בעל חשיבות , ידיעות או סיפורי מאורעות, ים בקשר עם אותם חדשותבאור

לעתים קבועות או , הנדפס בכל לשון והיוצא לאור בישראל למכירה או להפצת חינם, ציבורית

 ;י ממשלת ישראל או למענה"אך אין הוא כולל כל דבר דפוס היוצא לאור ע, בלתי קבועות

הרי אלו הם כוללים את השידורים מכוח רשות , שידורי רדיו וטלוויזיה כאשר אנו מדברים על

 .השידור או פרסום מכוח הרשות השנייה  לטלוויזיה והרדיו

 טלוויזיה בכבלים  1602הבזק  פרסום שנובע מכוח חוק

 הגבלתו או התלייתו, ביטול רישיון -בזק  –לחוק התקשורת  1סעיף 

, בכל אחד מן המקרים הבאים, לפי הענין, גבילו או להתלותולה, השר רשאי בכל עת לבטל רשיון

 :ובלבד שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו

להגביל או להתלות את , טעמים שבטובת הציבור מורים על הצורך לבטל( 0)

 .הרישיון

 שידורים אסורים -כה לחוק התקשורת 1סעיף 

  –ידורים בעל רישיון לשידורי כבלים לא ישדר ש

או  השפלה, ביזוי, התעללות, הצגת יחסי מין שיש בהם אלימות( 1( )2)סעיף כה

 ;ניצול
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 לשון הרע קולקטיב

 .אנו מדברים על שני מצבים –כאשר אנו מדברים על לשון הרע קולקטיב 

 .כאשר התובע בגין לשון הרע הוא פרט בתוך הקבוצה עצמה .1

 .ולה על לשון הרעמגישה תביעת עו( כולה)כאשר הקבוצה עצמה  .2

אך , מה דינם של דברים שאינם מופנים לאדם מסוים או שאינם נוקבים בשמות פרטניים

 :הנחת המוצא שלשון הרע יכולה לחול בשני מצבים. מתייחסים לקבוצה שעמה נמנה הפרט

 .לשון הרע שנאמרה בצורה ישירה ומפורשת וזהות הנפגע ידועה .1

 .אך כולם יודעים במי מדובר, ינו מי הנפגעדהינו לא צי, לשון הרע בצורה עקיפה .2

מ לקבוע האם יש "ככלל ע – איילה חסון' אפל נ 1114211ד "בפס ש העליון"על כך אומר ביהמ

 .של הנאמר תי לשונו הטבעי"יפרש בית המשפט  עפ –בפרסום לשון הרע 

האדם אלא שלעיתים היא משתמעת להבנת , לשון הרע לא תמיד נובעת ממילותיו של לשון הרע

 .לחוק לשון הרע 3סעיף  –הסביר 

 דרכי הבעת לשון הרע -לחוק לשון הרע .סעיף 

או אם היא והתייחסותה לאדם הטוען , ה במישרין ובשלמותאאין נפקא מינה אם לשון הרע הוב"

 ".או מקצתן מזה ומקצתן מזה, שתמעות מן הפרסום או מנסיבות חיצוניותהשנפגע בה מ

, יש להוכיח מי הנפגע, ראשית. ע ובהיותו של אדם נפגע מלשון הרעכדי שנכיר בעוולת לשון הר

 (. אני נפגע מעצם היותי שייך לקבוצה)במקרים בהם אנו מדברים על קבוצה 

 3לשון הרע על ציבור - לחוק לשון הרע 4סעיף 

, דינה כדין לשון הרע על תאגיד, לשון הרע על חבר בני אדם או על ציבור כלשהו שאינם תאגיד

ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה  שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה אלא

 .אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו

 

 ש "היועמ' שטרנהל נ 7211.ד "פס

עלתה שאלה , כאשר אמירת לשון הרע על ציבור לא נחשבה כעוולה וגם לא כעבירה, 18-בשנות ה

הוציא , בית המשפט העליוןבמכתב שכתב ל, מר שטרנהל. ש"היועמ' שטרנהל נזו בפסק דין בעניין 

". פרוטקציות"דין על בסיס -כשאמר שהם מוציאים פסקי, בתי הדין הרבנייםדיבה על חברי 

, הכקבוצ דייניםכי על אף ששטרנהל השמיץ את ה, ברוח המשפט המקובל, פסק אגרנטהשופט 

וערעורו , לא ניתנה לדיינים זכות לתביעה אישית, לכן. שונה הדבר מהעלבת כל דיין ודיין בנפרד

 .של שטרנהל התקבל

" חומת מגן"חמישה חיילים ששרתו במבצע  –" נין'נין ג'ג"נושא זה עלה לאחרונה בעקבות הסרט 

  .שלילי וכפושעי מלחמה בטענה שהוצגו על ידו באור, נין הגישו תביעה כנגד יוצר הסרט'ולחמו בג

וכי בהצגתו כדוקומנטרי נהג  ל"צהעל חיילי  לשון הרעכי יש בו משום , קבע בית המשפט המחוזי

 אך דחה את תביעת דיבה שהוגשה נגדו ועל כך הוגש ערעור לעליון , תום לבבכרי בחוסר 

 בכרי' נ בר נתן 1.41211א "ע

שמדובר בסרט גדוש שקרים וכי , דינו של בית המשפט העליון קבעו שלושת השופטים-בפסק

אחרון "ל ולהציגם כ"וחמי צהכדי להכפיש את ל, הייתה כוונה מפורשת לעוות את המציאות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%91
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הקובעת , לחוק איסור לשון הרע 1' לאור הוראת ס, עם זאת". פושעי המלחמה וכאחרון הרוצחים

הם ראו עצמם מנועים מלקבל את , "ציבור"שלא ניתן להגיש תביעה אזרחית בגין לשון הרע על 

 .הערעור נדחה. הערעור

ק לשון הרע מלמד על אימוץ אחד מהתנאים לחו 1-3ש העליון קבע ששילוב הוראות סעיף "ביהמ

שכדי שתקום עילה , מלשון החוק עולה. בגין פרסום לשון הרע להוכחת קיומה של עילת תביעה

התייחסה ליחיד או ליחידים ( לשון הרע)יש להראות שזו  –לנקיטת הליך בגין הוצאת לשון הרע 

שאין , יש לציין. נאמרה לגביו עליו להוכיח שלשון הרע ,תובע( מהקבוצה) כשהיחיד .מסוימים

דברים חייב להיות ב מושישה, לחוק לשון הרע 1אולם היא נלמדת מסעיף , הוראה מפורשת על כך

המרחיב את המצע שעל בסיסו ניתן לקשור בין האדם לפרסום  3סעיף . אדם ספציפיכלפי 

 .ההרי שיוכל להגיש תביע, אם אנו יכולים לקשור אותו לנסיבות. בנסיבות החיצוניות

השאלה אינה אם שמו של האדם צוין . תביעת הזיהוי הינה דרישה הכרחית ומהותית ולא טכנית

דרישות הזיהוי תמולא באותם המקרים בהם יוחסו  .3בדברים שפורסמו כפי שנקבע בסעיף 

  להדברים לפרט הטוען לפגיעה מאופן הפרסום או כתוצאה מנסיבות חיצוניות או משילובם ש

 .חיצוניות ופרסומםהנסיבות ה

ל אחד יוכל להגיש תביעה על לשון ובה אינה חד משמעית ואין הכרח שכהתש -אומר בית המשפט  

תקום נטייה להתעלם ולדחות את  –ערטילאיים ומעומעמים , ככול שהדברים כוללניים. הרע

יכולים כן ניתן להגיש תביעה ללשון הרע היות ואנו  –אולם כאשר הקבוצה היא קטנה , התביעה

 .  הזיהוי אינו עמום –לזהות את הפרטים 

 !!.לא? האם ניתן להגיש תביעת עילה ללשון הרע במקרים בהם הנפגע אינו מזוהה

 

 יצחק מרלין' רבינוביץ נ 1111א "ע

. ה תביעהשהתנגדה והגי –שצילמו אותה על כרטיס ברכה ללא רשותה , מדובר על רקדנית בלט

 .אינה זכאית לפיצוי – הוהיות ולא ניתן לזהות המערערת ש אמר שלא ניתן לזהות את"ביהמ

 

 .נוגע לפרסום לשון הרע על אדם שנפטר 1סעיף 

 לשון הרע על מת  - לחוק לשון הרע 1סעיף 

אלא שאין בה עילה , דינה כדין לשון הרע על אדם חי, לשון הרע על אדם שפורסמה אחרי מותו

אלא אם ביקש זאת  ,יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זהולא  לתובענה אזרחית או לקובלנה

 .אחיו או אחיותיו, הוריו, נכדיו, זוגו של המת או אחד מילדיו-בן

 

 ְמׂשּוָכה

 .מכשול, גדר: ארכאי

ק דֶּ ַכת חָּ ֵצל ִכְמשֻׂ ְך עָּ רֶּ ה ; דֶּ ִרים ְסלֻׂלָּ  (. משלי טו יט)ְואַֹרח ְישָּ

ם ְכ : 'במקרא המילה נכתבת גם בס ר ִמ טֹובָּ ק יָּשָּ ה :ֵחדֶּ  (.מיכה ז ד)ְמסּוכָּ

 .כלומר ישרם הוא מכשול" ישרם מסוכה"יש לקרוא את הפסוק 
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  2114במאי  .1 -יום שלישי 

 

ככל שניתן לזהות את : מבקשת לפתוח הליך נגד גוף מסויםהים בקבוצה יכאשר מדובר בפרט

 . נין'נין ג'ד ג"פס. ה בצילוולכן החוק ייחס -האדם ספציפית כך ניתן לומר שמדובר בלשון הרע 

לא ניתן  -לחוק לשון הרע  1סעיף  -כאשר מדובר בקבוצה שרוצה לפתוח הליך נגד גוף מסוים 
י היועץ "אלא ניתן להגיש כתב אישום שיוגש ע -תביעה אזרחית ולא קובלנה פרטית להגיש 

שבמקרה מסוים  הוא יכול לקבוע. ש"כתב האישום טעון הסכמתו של היועמ. המשפטי לממשלה
 .לא נעשה שימוש באפשרות זאת -אך מאז קום המדינה ועד היום  ,יוגש כתב אישום

 . שקרא להם ניאונאציםיכולים להגיש תביעה נגד עמוס עוז  היו נערי הגבעות לא: לדוגמא

היא מבקשת ". ל"תיקון לשון הרע על חיילי צה" -לחן הכנסת הונחה הצעת חוק ללשון הרע  ועל ש
 - 1על אף האמור בסעיף : "שקובע( א)1להוסיף את סעיף  -ד בכרי "יוות שנגרם בפסלתקן את הע

הצעת החוק מבקשת כרגע לבוא , כלומר -" ל עילה לתובענה ייצוגית"יש בלשון הרע על צה
ל יכול להוציא תביעה בשם "חייל צה -כלומר . ל מיתר החברות בקבוצה"ולהחריג את חיילי צה

ל וחייליו הם ציבור השונה באופן "החוק מבקשת להכיר בעובדה שצה הצעת. הקבוצה עקב פגיעה
ל בעולם "הן מחשיבות מעמדו של צה, ייחודו של ציבור זה נובע. מהותי מכל ציבור אחר בישראל

ומהפגיעה החמורה שנגרמת לישראל בשל האשמות הכוזבות המופנות כלפיו והן מהפגיעה 
לאחר שנשלחו  ,כל אפשרות להגן על שמם הטוב ללא ,ל הנותרים"הגורמת לחיילי צה החמורה

ניתן יהיה להגיש תביעה  -כלומר ". העולות כדי סיכון חיים ,לבצע את המשימות הקשות ביותר
 . ייצוגית כנגד לשון הרע

ומכוח חופש הביטוי מותר גם על  -ל אינם שונים מתושבי ישראל האחרים "חיילי צה: טענות נגד
המתנגדים סבורים שמדובר ".  פרות קדושות"ל אינם "חיילי צה. ל למתוח ביקורת"חיילי צה

 .לא ניתן לסתום פיות. ולכן אין לאפשר לחוק זה לעבור יבפגיעה חמורה בחופש הביטו

יש  -ל יכולים להגיש תביעה אזרחית "ברגע שאומרים חיילי צה, יחד עם זאת עולה השאלה
מדוע יתר הקבוצות לא יוכלו , ואם כך -ל מיתר החברה הישראלית "למעשה אפליה של חיילי צה

 -קבוצה רצונית . קבוצה רצונית וקבוצה לא רצונית: יש להבחין בין שתי קבוצות, לכן? להגיש
קבוצה שאינה רצונית . יחול עליהם 1ועל כן סעיף  -כאשר לאדם ניתנת הבחירה להשתייך לקבוצה 

 . אין להם אפשרות לבחור אם להיות שם -ל "חיילי צה -

 -לא מתוך בחירה שדרך ניתן להרחיב את החוק גם על קבוצות נוספות שנמצאות שם האותה ב
 . שלא מבחירהו מצויים בהלא ניתן יהיה לפגוע בקבוצות אלה שחבריה . קבוצות דת -כגון 

 "לשון הרע על מת" -קבוצה נוספת של נפגעים מלשון הרע 

אדם הינו אחד הנכסים החשובים ביותר שמו הטוב של ה: "ידיעות אחרונות נגד זולפיאןמתוך 
עם כל העצב שהסתלקותו מן , אם משפחתו של המשיב המנוח יכולה להתגאות שהמשיב. שיש לו

 ". נפטר בסופו של דבר בשם טוב, העולם גרמה להם

 :החוק מבחין בין שתי סיטואציות כאשר מדברים על לשון הרע על מת

 .כאשר מוציאים לשון הרע על אדם שנפטר-1

 .הוצאת לשון הרע על אדם שחי והגיש תביעה ועוד לפני שניתן פסק הדין הוא נפטר מן העולם-2

 .החוק מתייחס לכל אחת מהסוגיות האלה בנפרד
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לשון הרע שפורסמה אחרי מותו דינה כדין לשון הרע על : "לחוק איסור לשון הרע קובע 1סעיף 
ולא יוגש כתב אישום על עבירה לפי . נהשאין בה עילה לתובענה אזרחית או קובל, אלא. אדם חי

 ".אחיו או אחיותיו, הוריו, נכדיו, סוג זה אלא אם ביקש זאת בן זוגו של המת או אחד מילדיו

. אין עילה להגיש תביעה אזרחית ולא קובלנה -שאם הוצאה לשון הרע על אדם שמת , מכאן עולה
ויות האכיפה והתביעה כתב י אחד מקרובי המשפחה מרש"יחד עם זאת החוק מאפשר לבקש ע

אחד , כלומר -החוק לא קובע היררכיה בין בני המשפחה . אישום כנגד מי שהוציא את לשון הרע
והרשות יכולה להגיש כתב  -שדי באחד מהם שמגיש בקשה , המשמעות היא. לא קודם לאחר

ול הדעת במסגרת שיק? יתנגדווהאישה והילדים  -אך מה יקרה כאשר האח יגיש בקשה . אישום
כולל  -האפשרות לקחת בחשבון את כל השיקולים שהוגשו בפניה  קיימת -שיש לרשות התביעה 

ת בקשקבל את אם לבשיקול הדעת מותנה לרשות התביעה להחליט . התנגדויות של בני המשפחה
 . קבלהלא לש או להגשת התביעה קרוב המשפחה

פרה בעלה של עו, התובעים הם בני משפחתו של דורון אשכנזי - אשכנזי נגד בצלאל אלוני ד"בפס
הנתבע האשים את דורון  ,הלאחר מות. ה האישי של עופרה חזההנתבע היה מנהל. ל"ז חזה

בני המשפחה של דורון . אשכנזי בהאשמות לרבות האשמה שדורון אשם במותה של עופרה חזה
במקרה שלפנינו המחוקק אמר את : "1אומר בית המשפט וחוזר על סעיף . הגישו את התביעה

אלא , המחוקק מכיר בלשון הרע שפורסם על מת לאחר מותו. עיתדברו בצורה ברורה וחד משמ
מתכוון המחוקק לצמצם את ההתעסקות בשמו . שהוא אינו מהווה זכות תביעה בגין פרסום זה

ייתכן שמחוקק מתכוון לשמור על כבודו של . של האדם שאינו בין החיים עד למינימום האפשרי
ודו שעה שהמת לא יכול לקום מקברו ולומר העוסקים בכב המת בכך שלא התיר לנהל משפטים

כי יש לאפשר למת לנוח בשלום , ייתכן והמחוקק סבר. ואף לא יכול להתנגד לדיון בעניינו את דברו
 .1על פי סעיף  -התביעה נדחתה על הסף ".  להניח להולכים ולעסוק בחיים, על משכבו

 (.ב"משטרה וכיו)הרשות מגישה את התביעה  -כתב אישום 

 . י המדינה"תביעה פרטית  פלילית ולא ע -לנה קוב

  ======================================================== 

   2131314 -יום שלישי 

 : חזרה

 :יש שני סוגים של לשון הרע על מת

ניתן יהיה לשקול . לא נכיר בתביעה פלילית או אזרחית - כאשר לשון הרע נאמר על אדם שנפטר-1
קרון המשפחה אינה יברמת הע".  כתב אישום" -גישה תביעה פלילית בשם המשפחה שהרשות מ

רק במידה ורשויות התביעה  .לא להגיש תביעה אזרחית ולא קובלנה פרטית -יכולה לעשות דבר 
המורה מי יכול  -אין היררכיה במשפחה . הוא יטופל ברמת הרשויות -יחליטו להגיש כתב אישום 

אך אם יש חוסר הסכמה בין קרובי המשפחה לגבי הגשת . ים כולם להגישהקרובים יכול.  להגיש
 . לרשות יש שיקול דעת להחליט אם להגיש או אם לאו -כתב אישום 

 -שהמחוקק הביע את דעתו כי יש לאפשר למת לנוח על משכבו , ד אשכנזי אומר בית המשפט"פס
 .1סעיף . ואין מקום לנהל דיון ותביעה בעניין

 .לא ניתן להגיש -בכל מקרה  -הרע פלילי או אזרחי על אדם שנפטר  לשון -ולכן 

 . כתב אישום -כן אפשרי להגיש 
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 :בשני מקרים,  מסדיר את הסיטואציה 21סעיף   -לשון הרע על אדם חי שהספיק למות-2 

 .אדם שנפגע כתוצאה מלשון הרע ולא הספיק להגיש תביעה-א

 . ת לפני שנתקבל פסק הדיןהגיש תביעה ומ, האדם נפגע מלשון הרע -ב

הרי  -מלשון הרע ולא הספיק להגיש תביעה שאם אדם נפגע בחייו , קובע החוק, במקרה הראשון
, אחות/ הורים אח , ובמקרה שאין בן זוג ילדים, קרי בן הזוג או הילדים או ההורים, שהמשפחה

, ם הפרסום הוא נפטרוזאת אם תוך שישה חודשים מיו ת או פליליתרשאים להגיש תביעה אזרחי
חודשים מיום הפרסום הוא  9: קיום שני תנאים)ותוך שישה חודשים לאחר מכן התביעה תוגש 

 (.  חודשים מיום הפטירה ניתן להגיש 9, נפטר

 .פורסמה לשון הרע. 1.1בתאריך  -כלומר 

 .הוא נפטר ולא הגיש תביעה 1.1בתאריך 

 . למשפחה יש שישה חודשים להגיש את התביעה

 .התביעה לא רלוונטית -קודם שישה החודשים מרגע הפרסום , ם מדובר במקרה ישןאב

זה אומר שהדבר לא היה  -שאם חצי שנה עברה והאדם לא הגיש תביעה הנחת המוצא היא 
 . משמעותי עבורו

במקרה זה רשאים . ד"ב מדבר על מצב בו אדם התחיל את המשפט ולא ניתן עדיין פס21סעיף 
ות וילדים להודיע לבית המשפט תוך שישה חודשים שהם מעוניינים להמשיך אח, אח, הורים

עדיין המחוקק רוצה לראות משהו . ובמצב כזה הם נכנסים לנעליו של התובע, בהליך המשפטי
גם הליך זה קצוב בזמן של שישה . המעידים שהם רוצים להמשיך, מצד קרובי המשפחה -אקטיבי 
 .חודשים

סביב  -מדובר במחזה שכתב מרדכי לרנר : סנש נגד רשות השידור ואחריםגיורא  - 1121294ץ "בג
וכתוצאה מכך היא , שם הוצגה חנה סנש כמי שנשברה בחקירה שלה. הפרשיה של משפט קסטנר

פנה בדרישה לרשות השידור , שאחד מהם היה אחיה, העותרים. הסגירה את החברים שלה למבצע
הדברים מהווים סוג . תם מדובר בסילוף העובדותנטעל. בבקשה למנוע מלשדר את הקטע ביצירה

רשות השידור לא . שפעלה בדיוק הפוך ממה שמתואר, של לשון הרע ופגיעה בכבודה של חנה סנש
סטורית לבין מה ים ולא התווכחה עם האמירה שאין קשר בין האמת ההתהכחישה את טענ

 דוקו"נית מהסוג שמכונה שמדובר ביצירה דמיו, אך היא דחתה את הטענה באמירה, שמוצג
אלא מערב מציאות ודמיון , סוג תוכניות שאינו אמור לשקף את המציאות כפי שהיא -" מהאדר

 .לא כל העובדות נכונותו שאין קשר למציאות, רשות השידור ציינה בכתובית, יתרה מכך. בסדרה

 לשון הרע 1י סעיף על פ"  :התייחס לסוגיה מההיבט שלנו וקובע, שהיה בדעת מיעוט, השופט חשין
מטיל החוק מגבלות על יכולת הפניה , הגם שמבחינה דיונית .על חיעל מת דינה כדין לשון הרע 

הסעיף  מקנה לשאריו הקרובים של המת . בין בתביעה אזרחית ובין באישום פלילי -לערכאות 
אן ניתן מכ. מעמד לבקש שיוגש כתב אישום על הוצאת לשון הרע כנגדו, ובכללם אחיו של המת

בהמשך מוסיף ". הנוגע להוצאת לשון הרע על מי שמת, שהם בעלי מעמד לכל עניין אחר, להסיק
אין בה כדי לגרוע  -המגבלה הדיונית על הגשת תביעה אזרחית או פלילית : "השופט חשין וקובע

ע אין מניעה שפלוני יתבע את מוציא לשון הר, לפיכך. מהאיסור המהותי לפרסם לשון הרע על מת
כשמדובר בגוף או באדם הכפופים למערכת המשפט  והוא על המת בגדרי המשפט הציבורי

 ". הציבורי
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 :השופט חשין מפריד בין שניים -כלומר 

 . זוהי נקודת המוצא. חל איסור לומר לשון הרע על מת-1

שר קרוביו לא יוכלו להגיש תביעה אזרחית או פלילית כא, לפיה -החוק קובע הוראה דיונית -2
אין זה אומר , אם מכירים בעובדה או בזכותו של המת שלא לפגוע בשמו, מנגד. מדובר בלשון הרע

 .שלמשפחה לא ניתן למצוא סעד במקום אחר

ח המשפט    ויכולה המשפחה מכ -גוף ציבורי  -מאחר ומדובר ברשות השידור  -ד זה "במקרה של פס
 . לאסור את השידורהציבורי 

השופט ברק שישב בפסק הדין וכתב . צ"תביעה מכוח המשפט הציבורי בבגהמשפחה הגישה את ה
שאיר את הויחד עם זאת הוא " דוקו דראמה"מודע לבעייתיות שבסדרות מסוג , את עמדת הרוב

השופט ברק אומר שהוא דן במשפט הציבורי . כי זה לא רלוונטי למקרה שהוגש, העניין בצריך עיון
אם . יהיה מקום לדון -ם יהיה מקרה פרטי של לשון הרע על מת א. ולכן אין מקום לעסוק בשאלה

 . אין מקום לדון -שזהו עניין ציבורי  - צ"תה מגישה בהליך של בגיהמשפחה לא הי

אין להוציא לשון הרע על מת כפי שאין  -שדינו של חי כדינו של מת בלשון הרע -השופט חשין קובע 
 . להוציא לשון הרע על חי

אכן לשון הרע אינה מקנה : "נאמר - 22.41212 -אלקיאסי נגד מדינת ישראל זבון המנוחה יע
אך בחסימת הדרך לבית המשפט אין כדי לגרוע מן האיסור , עילה לתביעה אזרחית או לקובלנה
בהוצאת , מוסרי על פי חוק-ואין כדי להפחית מהגינוי המשפטי, המהותי לפרסם לשום הרע על מת

אך לא נמצא לי טעם טוב , על מת לא תצמיח עילה לתביעה אזרחית לשון הרע. לשון הרע על מת
 ".וראוי על שום מה לא יוכל פלוני לתבוע את המוציא לשון הרע בגדרי המשפט הציבורי

 . בית המשפט מאמץ את דעת המיעוט של חשין, למעשה

 

 הגנות לחוק איסור לשון הרע

 . מפני פגיעה -וב של האדם חוק איסור לשון הרע מבקש להגן על שמו הט, עקרונית

ולצד  אלא. עבירה פלילית וכעילה אזרחיתמכיר חוק לשון הרע בלשון הרע כ, כאשר מדובר בהגנה 
שתכליתן לאזן בין , הוא מעניק הגנות -ההגנה שהמחוקק  מעניק לאדם לשמירה על שמו הטוב 

חופש : למשל.  ת אחריםלבין ערכים אחרים ועקרונו -זכותו של האדם לשם טוב והגנה על כבודו 
 .חופש הדעה וכן הלאה, הביטוי

כאשר מדברים על ההגנות יש . באמצעות ההגנות שהחוק קובע אתז חוק איסור לשון הרע מאזן 
אלא שהמחוקק , ואלמלא ההגנה האדם היה עובר על החוק לדעת שהפרסום הוא לשון הרע 

זה כעילה לתביעה אזרחית או כתב אישום לא אכיר ב ,אך כאן -שמדובר אכן בלשון הרע , אומר
 .פלילי

 : השלבים הם -כלומר 

 .אם מתקיים יסוד לשון הרעבלבדוק ש י -1

התביעה תיסגר מאחר ולא ניתן לקבל  -יש לבדוק האם הדברים חוסים באחת מן ההגנות  -2
 .סעד



 יריס פנחסא -ד "תשע -סמסטר אביב  -דיני לשון הרע והגנת הפרטיות 

 

23 

 

 . צריך לשלול הגנה -כדי לקבל סעד 

בין שתי , נקודות איזון ראויותהחוק תר אחר : "נגד קול הזמן ואחרים' ד רפאל פריג"פס
שלא תמיד יכולות להתקיים זו לצד זו , חופש הביטוי והזכות לשם טוב: זכויות יסוד חוקתיות

 ". מבלי שהאחת תכרסם באחרת

אדם לכל חופש הביטוי מאפשר . קיים מתח מתמיד בין הזכות לשם טוב לבין חופש הביטוי
זכותו של האדם לשם טוב באה  -י מצד שנ. בכל צורה שהיא מצד אחד ולבוא ולהביע את עצמ

המשפט מנסה למצוא את נקודת האיזון . להגן עליו מפני כל צורת ביטוי של אחר מלפגוע בו
שמו הטוב של ? שמו הטוב של האדם מול זכות הציבור לדעת -מה עדיף .  בין שתי הזכויות

 ?האדם מול חופש הביטוי

 :אינטרסים 3ההגנות בחוק מבקשות להגן על 

כל דבר בעל עניין ציבורי יש ציפייה לפרסמו לטובת תקנת  -ין הציבורי שיש בפרסום העני-1
 .הציבור

, אדם מסוים מנסה להכפיש את שמי: דוגמא. כאשר יש לאדם עניין פרטי אישי בפרסום-2
 . יתו אדם מפרסם בתגובה את העובדות שבידיו בכדי לטהר את שמגע ואויפשמי עשוי לה

דיווח על הטרדה : דוגמא. אני עושה את מה שמוטל עלי לעשות - מצבים של חוסר אשמה-3
 .דיווח על מחדל, מינית

 :ההגנות בחוק איסור לשון הרע מופיעות בשלושה סעיפים

אשר פרסומם אינו יכול לשמש עילה לתביעה , מגדיר רשימה של פרסומים מותרים - 13סעיף 
 . אזרחית או פלילית

 הקייםכאשר יש אינטרס ציבורי . אמת דיברתי -" פרסוםאמת ב"מבקש להגן על  - 11סעיף 
 . מאחורי הפרסום

מכיל בתוכו מספר רב של הגנות שהמאפיין שלהן הוא קיום של אינטרס ציבורי  - 11סעיף 
אלא מדובר , ששם מדובר בפרסום מותר, 13זה לא דומה לסעיף . מסוים לפרסם אותן

: למשל. יין יש אינטרס ציבורי להגן עליהםאך עד - 13במקרים שאינם חזקים דיים כמו סעיף 
 . לא יכול להגיש תביעה ,את הדעה" אוהב"מי שלא . הבעת דעה בטור שנכתב

 ". תום לב"צריך לצרף את ההגנה של  11לסעיף 

 

   ====================================================== 

   2731314 -יום שלישי 

 חזרה והמשך  -הגנות בלשון הרע 

 . מגדיר פרסומים שהם מותרים - 13סעיף 

 ".אמת בפרסום"מעגן את ההגנה של מה שנקרא  - 11סעיף 
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עוסק ומכיל מספר הגנות שהמאפיין שלהן הוא שמאחוריהן עומד אינטרס ציבורי  - 11סעיף 
. אך עדיין קיים אינטרס ציבורי בכדי לפרסם - 13הפרסום לא יהיה כמו בסעיף . לפרסם אותן

 .גנה זו הוא תום הלב של המפרסםתנאי לה

הוא יכול לעשות  -כנתבע . מדובר בהגנות שאינן מצטברות אלא כל אחת עומדת בפני עצמה
 .בהתאם לנסיבות ולמקרה, שימוש בכולן או בחלק מהן

בן  -  .111.29א ירושלים "ד ע"בפס -בהתאם למידת ההוכחה הנדרשת אומר בית המשפט 
מקובלת הדעה כי על , וכחת ההגנה בפני הפרת האיסור לשון הרעלצורך ה - חורין נגד רן לוי

כמות הראיות שיש בה בכדי . כמות ההוכחה לעמוד ביחס מתאים לרצינות תוכן הדיבה
להטות את ההסתברות נקבעת על פי מבחני השכל הישר וקשורה במהותו ובחומרתו של 

 . הנושא

ככל . הדוק באופי הפרסום ובמהותו הנטל כדי לחסות בצילן של ההגנות קשורה קשר, כלומר
כך גם יצטרך הנתבע כדי , שמדובר בפרסום שיש בו בכדי לפגוע מהותית בנפגע או בתובע

לחסות בצילה של ההגנה להביא ראיות רבות כדי להוכיח שהוא חוסה בצילה של אחת 
 . ההגנות

פט בזמן שהרי מתקיים מש. מה דינה של אמת לשעתה -ד אילנה דיין עולה הסוגיה "פסב
 . והאמת תתברר בהמשך -הפרסום 

 :פירוט ההגנות

הגנה " -עוסק בפרסומים מותרים  שאינם מהווים עילה למשפט אזרחי או פלילי  - 13סעיף 
 . שמתייחסים לפרסומים על פי חוקים אחרים -הסעיף מורכב מסעיפי משנה ". מוחלטת

הרע בהתאם לאחד מתתי  היא הגנה מוחלטת מהטעם שמי שמפרסם לשון 13ההגנה בסעיף 
 . שקרי או פעל בזדון, ייהנה מהגנה גם אם הפרסום הוא כוזב, 13הסעיפים בסעיף 

 . ויש לבחון אם יש פטור, הנחת המוצא היא שהגדרנו שיש לשון הרע

 :לתתי קבוצות נוהגים לחלק 13את תתי המשנה בסעיף 

מים שנעשים בהתאם פרסומים שנעשים במסגרת פעולות הממשל השונות לרבות פרסו-1
 .להוראה והיתר מיוחד של הרשות המוסמכת

אם החוק , כלומר. 13פרסומים שבהם המפרסם חוזר על פרסומים מותרים שנקבעו בסעיף -2
 .הנה מהגנהיאני א -על הדברים  ואני חוזר -קובע שפרסום של רשות מסוימת הוא מותר 

 . מבקש להגן על פרסומי הרשות המחוקקת( 1)13סעיף 

ההליכים בישיבות הכנסת : "קובע( 1)13שמאוזכר בסעיף , לחוק יסוד הכנסת 20סעיף 
הסעיף . פרסומם אינו מוגבל ואינו גורר אחריות פלילית או אזרחית, והדברים שנאמרו בה

ל מעניק הגנה לכל פרסום שנעשה בישיבות הכנסת וזאת בלי שום קשר למי מפרסם את "הנ
 . הדברים

כ לא יישא באחריות פלילית "ח" -כ וזכויותיהם קובע בסעיף קטן א "ח לחוק חסינות 1סעיף 
או  פ"או בשל הבעת דעה בע, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית בשל הצבעה, או אזרחית

עה או המעשה דהבעת ה, אם היו ההצבעה, או בשל מעשה שעשה בכנסת או מחוצה לה, בכתב
 ".כ"חבעת מילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו כ
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 ". כ"כ לפי סעיף זה תעמוד לו גם לאחר שחדל להיות ח"חסינותו של ח" -( ג)1סעיף 

 :בהתקיים שני תנאים מצטברים, כ"לחוק הכנסת מעניק חסינות מהותית לח 1סעיף 

 . כ"המעשה נעשה בעת מילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו כח - 2.  כ"מדובר בח-1

 . ם האלה ומפנה אליהםהחוק בלשון הרע מצטט את הסעיפי

אם , בין אם הפרסום הוא אמת או כזב, שהחסינות הזו מוענקת בכל מקרה-חשוב לזכור 
מרכז זכויות האדם  -בצלם  - .11.9229 -א ירושלים "ד ת"פסראה . נעשה בתום לב או בזדון

 3 נגד פלד

שורת לא אמצעי התק. חשוב שהתוכן יהיה קשור לתפקידו -אם הדברים יפורסמו בפייסבוק 
 . רלוונטי

 .חסינות מהותית לעולם לא מתבטלת

ההגנה שיש לחברי כנסת מושתתת בין היתר על ההלכות בעניין החסינות / יישומו של הסעיף 
לא ניתן להגיש תביעה בגין  -אם הדברים חוסים תחת חסינות מהותית , כלומר -המהותית 
 . לשון הרע

 .המבצעת עוסקים בהגנה על הרשות -( 3(+)2)13סעיף 

אינו  ואשהניתן ללמוד מלשון הסעיף . מגן על כל פרסום שנאמרים בישיבות הממשלה - 13-2
 . יודע מה היה בישיבת הממשלהאלא לכל אדם שהיה או ש, מצומצם רק לחברי ממשלה

 :מעניק הגנה ספציפית לארבעה סוגי אנשים( 3)13סעיף 

 .פרסום של הממשלה-1

 (.הודעה לתקשורת או לדובר)שנעשה בהוראה של הממשלה ', גצד  -פרסום של אחר -2

 .פרסום של שר בממשלה-3

, והוא אלא שלכאן מצטרף תנאי נוסף, שנעשה בהוראת שר בממשלה -' פרסום של צד ג-1
 . שההוראה ניתנה בתוקף תפקידו

 :3לסעיף  1ההבדל בין סעיף 

 .י הממשלה כגוף"רה עהודעה שנמס -מדבר על הודעה משותפת של הממשלה  1סעיף 

 . מדבר על הודעות של שרים 3סעיף 

וחופש הפעולה לצורך הרעיון של הסעיפים הוא לאפשר לנבחרי הציבור להגן על חופש הביטוי 
 . ולשחרר אותם מהחשש של תביעה במידה ויאמרו דברים מילוי תפקידם

בלבד שמבקר המדינה ו מעניק הגנה למבקר המדינה ולמי שמפרסם את דוחותיו( 1)13סעיף 
 . פעל מתוקף תפקידו

 :עוסקים בהליך שיפוטי -( 9( )1)13סעיפים 
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בורר או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין , חבר של בית דין דתי -י שופט "פרסום ע
בא כוחו , או פרסום בעל דין, שנעשה תוך כדי דיון בפניהם או בהחלטתם, על פי דין, שיפוטית

 . שנעשה תוך כדי דיון כאמור של בעל דין או עד

 .ההגנה רחבה על כל צד שיפוטי -כלומר 

פרסום על ידי חבר ועדת חקירה כמשמעותה בחוק יסוד פרסום הכנסת או : "קובע( 9)13סעיף 
או פרסום על , שנעשה תוך כדי דיון בתוך הועדה או בדין וחשבון שלה, בפקודת ועדות חקירה

בא כוחו של אדם כזה או עד שנעשה תוך כדי , רת הועדהידי אדם שעניינו משמש נושא לחקי
 ".דיון כאמור

כי , מצד אחד לא רוצים להגביל את בעלי הדין. ההגנה חלה גם על בעל דין וגם על בא כוחו
 . יביא לעומס על בתי המשפט -עודף תביעות , יחד עם זאת. רוצים לברר את האמת

או בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי  ?מה דינם של בתי דין משמעתיים, נשאלת השאלה
 ". מעין משפטי"אלה ייכנסו תחת המטריה ? הדין

האם יחסו  -ב "מכללה וכיו, הליכים משמעתיים של מקום עבודה פרטי או אוניברסיטה
 . ייתכן שלא. לא ברור? "מעין שיפוטי"בסעיף תחת ההגדרה 

שההליכים המתקיימים , משפטקובע בית ה - ד הלר נגד שיוביץ"פס -בתי דין משמעתיים 
 -שהרי אם לא כך . יחסו תחת ההגנה הזו, בבתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין

 . לעשות את העבודה שלהם, ד ולמעשה"הדיינים יחששו לכתוב פס

אשר נהנים מהגנה של , הפסיקה בסוגיה הזו אימצה מבחן מרחיב לשם הגדרת סוגי הפרסום
, יתרה מזאת. פה-כך למשל ההגנה חלה על דברים שנאמרים בעל(. 1)13סעיף  -הליך שיפוטי 

לרבות כל פניה , בכל שלב משלביו השונים, ההגנה תחול על כל מהלך שננקט בקשר עם ההליך
אקווה נגד עוף טוב  - 2114219ירושלים . בכתב ומסמך הנדרש במהלך הרגיל של המשפט

 . כך נפסק שם - ירושלים

היא תחול גם על . תצהירים ומסמכים המוגשים לבית המשפט, ענותההגנה תחול על כתבי ט
א דורון נגד "ערעור פלילי ת)מסמכים שמוחלפים בין בעלי הדין לפני הגשתם לבית המשפט 

 .מדובר בהליכים מקדמיים(. טרייניג גורן

 . ד זיימן נגד מדינת ישראל"פסעל פי  -לא ייחשב כלשון הרע  -י לקוח "ד ע"סיפור לעו

במהלך סיור , בית המשפט הכיר בדברים שנאמרו על ידי בעלי דין או באי כוחם, כן כמו
אלא גם אם היה , ולא רק במקום שהשופט היה נוכח באותו סיור במקום נשוא המשפט

 . ההגנה תחול גם על דברים שנאמרים בשטח. מומחה מטעם בית המשפט

לא שמתוך מטרה , שיפוטייםבית המשפט מרחיב את ההגנות כאשר מדברים על הליכים 
 . כל את ההליךסלסרבל או ל

 ?מתי אין פטור -מתי לא תחול ההגנה 

 . הוא לא צד. שאינם קשורים להליך השיפוטי' כאשר מדובר בצדדי ג-1

 . הוא עובר על דיני לשון הרע. ד"שולח מכתב לעו, שאינו חלק מההליך השיפוטי, 'צד ג: דוגמא

מפני ששולחים למקום כללי שיש בו  -ד "ד כנגד עו"עוכאשר שולחים תלונה ללשכת -2
תיתכן סכנה של  -אין גוף מוסמך אחד ואנשים נוספים יכולים לראות את הכתוב  -פומביות 
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אך התלונה לא נשלחת  -ועדת האתיקה היא המוסמכת לטפל בטענות . פומביות של לשון הרע
 . ועדהולונה למעבירה את הת זוד ש"אלא ללשכת עו, אל הועדה ישירות

מכוח היתר או הוראה של רשות מוסמכת או מכוח חובה , מעניק הגנה על פרסום( 6)13סעיף 
 :ההגנה מוענקת לשלושה סוגים של פרסומים. על פי דין

 .פרסומים שמפורסמים מכוח החוק-1

 .פרסומים מכוח הוראה של רשות מוסמכת-2

 . האישור היה מוסמך לעשות כןפרסומים שמפרסמם קיבל היתר לפרסמם ובלבד שנותן -3

יתה יה, ד ננס נגד פלורו"פסאך הנחת המוצא לפי  - החוק לא מגדיר מהי רשות מוסמכת
נקבע שבית ספר או קורס מקצועי אינם . לראות במוסד רשמי של המדינה כרשות מוסמכת

 . נחשבים לרשות מוסמכת

  3'א בתיק של אילנה דיין נגד סרן ר"עלקרוא את 

 

 18.9.11 - ום שלישיי

 ...טיפים למבחן

 :כאשר מדברים על לשון הרע מדברים על מספר שלבים

 ?האם הדברים שנאמרו עולים לכדי לשון הרע? האם מדובר בלשון הרע-1

 ?האם מדובר בפרסום-2

 :תתעורר שאלת ההגנות -אם התשובות חיוביות 

 ?עולה הגנה -כמפרסם , האם כנתבע

  -הפיצוי 

 ?מהו הפיצוי הראוי: ון את שאלת הפיצוייש לבח -אם אין הגנה 

 .במבחן להצטייד בחוק איסור לשון הרע

 . גם הסעיפים שלא נלמדו -להכיר את כל החוק 

כדאי לקרוא בהרחבה ולא להתמקד . הפסיקה שדוברה בכיתה -פסיקה למבחן שראוי להכיר 
 . רק בנקודות שדוברו בשיעור

====================================== ================== 

 :על שני סוגיו - 13בשיעור האחרון דובר על ההגנות שמופיעות בסעיף 

כחזרה על חומר  הפרסום מותר, כלומר - על פרסום שהתקיים בעברה חזר-2.    הגנות רשמיים-1
ההגנה מאפשרת לבצע . או פרסום של הליך שיפוטי שהתקיים בעבר ולא פורסם -שפורסם בעבר 

 .יצירת מאגר פסקי דין, כגון -מדבר על חזרה על פרסום של הליך שיפוטי  -( 0)13 סעיף.  זאת

 . מקנה הגנה למפרסם, גם אם לא פורסם -הפרסום עצמו של פסק הדין 
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 .ל ומוסדות ההסתדרות הציונית"עוסק בחזרה על פרסום בארגונים בינ -( 0)13סעיף 

 .עוסק על חזרה בפרסום במרשם פומבי( 18)13סעיף 

 -כל חזרה על פרסומים שדוברו עד כה . סעיף סל -חזרה על פרסומים שהם מוגנים  -( 11)13עיף ס
 .מוגנת מפני תביעה

הפרסומים יהיו . מהגנות אלה אני כנתבע צריך להוכיח שהפרסום שפרסמתי מוגןהנות יכדי ל
 . את הפרסום מתירהבצמוד להוראות חוק 

 

 "אמת בפרסום"הגנת 

 : לשון הרע קובעלחוק  11סעיף 

תהא זו הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה , במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע"
הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין . בפרסום עניין ציבורי

 ".בו פגיעה של ממש

מדובר על לוואי  -טן יותר תיקי תעבורה והוכח שהמספר ק 98פרסמתי על אדם שיש לו : דוגמא
 . ולא על המהות ואין בכך לשלול את ההגנה

 :כדי שההגנה הזו תתקיים צריך קיומם של שני תנאים מצטברים

 .הכוונה היא לבדיקה שבין הפרסום לבין האמת העובדתית: אמת בפרסום-1

זה האם בהקשר  -השאלה שתיבחן . מקורו מהתחום הערכי: קיים עניין ציבורי בפרסום-2
האם יש עניין חברתי שגובר על ההגנה של כבוד האדם או , כלומר -הפרסום נהנה מיתרון חברתי 

הם תנאים  ושני תנאים אל. רי חייב לגבור על כל הגנה אחרתהעניין הציבו. כל זכות אחרת
 . מצטברים ויש לוודא ששניהם קיימים

שביקשה לעמוד על דיוקם של  זכו לפסיקה ענפה -המבחנים של מהי אמת ומהו עניין לציבור 
 .הגדרות אלה

האם  -השאלה תמיד תהיה  . בהקשר של אמת בפרסום שאלת תום הלב אינה רלוונטית כלל
ד "לשיטתו של עו, יחד עם זאת. האם יש אינטרס ציבורי -הדברים שנאמרו הם אמת ואם כן 

מת בפרסום יש מקום שגם במקרה של א, ניתן ללמוד ד קראוס נגד ידיעות אחרונות"בפס, שינהר
 . זאת למרות שהחוק אינו מחיל אותם במפורש. לתחולת הכללים של תום לב

 :נטל ההוכחה

ד "בפסאומר בית המשפט , נשאלת השאלה מהו נטל ההוכחה שעל הנתבע להרים במקרה כזה
ככל שחמור יותר לשון הרע הגלום : "אומר בית המשפט, ר אברהם ניסנקורן"וילדר ואחרים נגד ד

כשמדובר בפרסום העולה כדי טענות . יהא נטל הוכחת אמיתותן של הטענות חמור יותר -רסום בפ
יהא על מי שטוען שמדובר , הרי שכדי לעמוד בנטל זה, שיש בהן משום האשמות במעשים פליליים

 ". בפרסום דברי אמת להביא ראיות בעלות משקל משמעותי ביותר התואם את חומר האשמות

ככל שמדובר בפרסום חמור או  -יחד עם זאת . דיקציה מדויקת מהו הנטלאין אינ -כלומר 
 . נטל ההוכחה שהנתבע יצטרך להציג יהיה גבוה יותר, בפרסומים חמורים כנגד אדם
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 -אם יוכח הקשר בין התמונה לפגיעה  -" אילוסטרציה" -גם תמונה שמופיעה הגנה מתחתיה 
  .תיתכן עילה לתביעה -והמסר עובר כלשון הרע 

 :הרחבה -אמת בפרסום 

 -אם נדמיין מאזנים . המבחן לבירור שאלת אמיתות הפרסום נבחנת לאור המבחן האובייקטיבי
האמת האובייקטיבית . יש לאמת מצד אחד את הפרסום ומצד שני את האמת האובייקטיבית

. דתוכח בבית משפט באמצעות ראיות קבילות בהתאם לדיני הראיות ולא להסתפק באמירות בלב
 . תצהיר של עדים יכול להוות ראייה

יהיה חשש  -שאם יוטלו מגבלות נוקשות על העיתונות  -בית המשפט אומר בפרשת אילנה דיין 
 . לפרסום עיתונאי ולעניין הציבור לדעת

כך . ולא על פי התפתחויות מאוחרות יש לבחון בהתאם למצב בעת הפרסום" אמת בפרסום"את 
העיקרון האמור חל על כל : "ד קראוס נגד ידיעות אחרונות"סבפלמשל השופט אור קובע 

הוא מחייב את בחינתם של . לחוק איסור לשון הרע 11יסודותיה של ההגנה הקבועה בסעיף 
גם השופט ". בנקודת הזמן של עשיית הפרסום -אמיתות הפרסום ושל העניין הציבורי הטמון בו 

יחד עם זאת השופטת דורנר . ועד הפרסוםד זה  מדבר על בחינת האמת בהתאם למ"מצא בפס
כדי  -סתבר כלא נכון אך כשי, שאין בפרסום בגדר אמת לשעתה, בפסק דין זה מסתייגת וקובעת

לשיטתה ". לחוק 11עשוי לבסס טענה של תום לב לפי סעיף , אמת בפרסום -לחסות תחת ההגנה 
לאורך זמן  ע הפרסום אלאיש לבחון אותם לא רק ברג -של השופטת דורנר כשדברים נאמרים 
 .האחריות היא יותר כבדה על פי השופטת דורנר -על כן  .ובהתאם לנסיבות שעשויות להתגלות

 :בית המשפט עומד על נקודה זו' נגד סרן רבפרשת אילנה דיין 

העיתונות לנוכח חשיבותו הרבה בהקשר הציבורי ולאור הסכנה על מנת ליתן משמעות לחופש "
ד "פס)נקבע בעבר , לכן. יש להבטיח לו מרחב מחייה, תם הרצויה של העיתונאיםשבצינון פעילו

אין הוא . יתה ידועה בעת הפרסוםיכי על המפרסם להראות שהפרסום היה אמת כפי שה, (קראוס
הגנת אמת הפרסום תחול גם במקרה שבו קיים , זאת ועוד. נדרש להציג אמת שמתגלית בדיעבד

פרט לוואי שאין בו פגיעה של "אך הפער מתבטא ב, לבין הפרסום, יהפער בין המציאות על כל פרט
 ".הפרסום צריך שייבחן על פי מהותו כמכלול בלי לדקדק בכל פרט ופרט מהפרסום הפוגע". ממש

אם אמת  -יש חשש לפגיעה בחופש העיתונות " אמת בפרסום"ם בעניין יאם נהיה דבקני -כלומר 
אם בסופו של  -יכול להתקבל " אמת לשעתה"המושג . תבפרסם יסתמך גם על התפתחות עתידי

 . דבר הדברים ייבחנו ויתברר שלא כך הדברים

זהר ועל כן יחלה חובה לה -ככל שיש ידיעה שיש בה בכדי להכפיש או לפגוע  -קיימת הנחת מוצא 
מאחר  -יזיה וקשה מאוד להוציא צו איסור על תוכנית טלו. יש להסתמך על כמה שיותר מקורות

שיש בו בכדי להעיד על אמיתות המסתמכות על , שטרם הפרסום מתבצע תחקיר מאוד נרחב
 . עובדות וידיעות

 .הרחבה –עניין לציבור 

מדובר בעניין שידיעתו ברבים רלוונטית להגשמת מטרה ציבורית או שיש לציבור תועלת בידיעה 
 . שיפור אורחות חייו בין אם לצורך גיבוש דעתו בעניינים ציבוריים ובין אם לשם, לגביו

מותר , ולכן גם אם מדובר בחשד -יש כאן עניין לציבור לדעת   -אדם מסוים חשוד באונס : דוגמא
 . זכות הציבור לדעת צריכה לגבור על זכויות נוספות . לפרסם
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  2811ביוני  10יום שלישי 

 3 תר יכול להוות אינדיקציה לניתוח ונקודות לפיתרוןאהמבחן שעלה ל

מאחר  -וח צריך ל היות בהתאם לפסקי הדין והכרת החוק היא חובה על כל סעיפיו הנית
 3 ובמקרים רבים התשובה נמצאת בחוק

השאלות יתבססו גם על פסקי הדין שדוברו 3 רק הפסיקה שדובר עליה בכיתה -הפסיקה 
 3 בכיתה

 . יליםאני כאזרח נכנס בנעלי המדינה ותובע את האזרח השני בפל -קובלנה פלילית 

 :ישנם שלושה שלבים מרכזיים

 ?האם היה לשון הרע

 ?האם היה פרסום

 ?האם ישנן הגנות -היה פרסום של לשון הרע  -אם התשובה היא כן 

שלב הפרסום שואל האם יש אינטרס גדול מלשון . שיש פרסום ויש לשון הרע -שלב ההגנות אומר 
 . הרע עד כדי כך שפוטרים את האדם מאחריות

 . המפרסם ואומר הדברים חוסים בהגנה, גם אם מדובר בלשון הרע -כלומר 

יחידה אחת הכוונה היא לאדם . ליחידה אחת -₪  18,888ניתן לתבוע עד : פיצוי ללא הוכחת נזק
גם מעריב  -אם ידיעות העבירו את הידיעה גם למעריב . שסיפר לידיעות אחרונות ואלה פרסמו

 . מדובר בשתי יחידות -מידע מידיעות " גנב"אם מעריב  .יהיה ידיעה אחת ולכן יחידה אחת

פרסום  -לצורך העניין . ניתן לתבוע בגין כל עוולה מחדש. קיימת הזכות לתבוע כל גוף בנפרד
אם יש שלושה פרסומים בשלושה  .כל מקור פרסומי הוא עוולה חדשה -במספר מקורות שונים 

הוא בסדר לי לומר שהנזק שנגרם  -1: שני מסלוליםוע כל מקור בנפרד בניתן לתב -מקורות שונים 
שכל גורם ייתבע בסכום של  -2. ולא איכפת לי מי מהגורמים ישלם לי כמה₪  388,888גודל של 
188,888 ₪ . 

 . מעל סכום זה: פיצוי עם הוכחת  נזק

. אלא בתהליך גישור -הפרקטיקה מלמדת שמעטים המקרים בלשון הרע שנסגרים בבית המשפט 
 . ים המקרים שמסיימים בסכומים גבוהיםמעט

במקרה זה יש את האדם שהעביר את  -" האדם שהביא את הדברים לידי לשון הרע: "11סעיף 
 . הידיעה וגם העיתון שפרסם

ניתן .  הם הנושאים בעוולה -הכתב שהביא את הידיעה והעורך שהסכים לפרסם את הידיעה 
 .לתבוע כל אחד בנפרד

, פרסום בפייסבוק או בווטסאפ, למשל -יתונות בכדי שהדבר ייחשב לפרסום אין צורך בפרסום בע
אם יוכחו . במקרה זה ניתן לתבוע רק את מפרסם הידיעה. גם אז ייחשב הדבר פרסום לשון הרע

 . עונה הדבר על הוכחת הפרסום כי אלה קראו את הפרסום -תגובות או לייקים 

קשה עד בלתי אפשרי  -כמו פייסבוק ווטסאפ  -ם מערכת שאינה מסננת אלא מהווה צינור לפרסו
 . להטיל אחריות על הבעלים של ווטסאפ ופייסבוק
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 :תנאים מצטברים 2כדי שהיא תחול היא צריכה להחיל בו -עוסק בהגנת תום הלב  1סעיף 

 .הפרסום צריך להיות בתום לב-1

 . 11הנסיבות מנויות באחד מהחלופות שמופיעות בסעיף -2

כנס לאחת יזה  שהוכחתי שהצלחתי לה: ן לראות בפרקטיקה שאנשים טועיםפעמים רבות נית
 . לא אומר שהדבר הוא בתום לב -( 11 ףמתוך סעי)העילות 

 . חייבת להיות רק בתום לב -הבעת דעה : דוגמא

 .תום לב+  1-12 תצריך לעמוד בעילו -כלומר 

. יתן לראות בהן חוסר תום לביש סיטואציות שנ. קובע סיטואציות שבהן תום הלב נשלל 10סעיף 
 . לא רלוונטי 11סעיף  -חל  10אם סעיף ? נכנס 10האם סעיף  -ואז אם רוצים לבחון את תום הלב 

כאשר עומדת לפתחנו , ולכן. עוסק בנטל ההוכחה כאשר מדובר בהגנה של תום לב - 19סעיף 
 .11-10צריך להסתכל בסעיפים , שאלה או הגנה של תום לב

 (.1-12)- 11כאשר תום הלב יהיה חלק מסעיף -2.   שיש תום לב -1: ה צריכה להיותההגנ -כלומר 

 .מתקיים לא ניתן לדבר על תום לב 10אם סעיף 

 :עילות הגנה - 11עילות ההגנה בסעיף 

. בבמבחן כותבים שראובן הוא גנ: דוגמא -...." הוא לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע"-1
הוא לא יכול לתבוע  -ל המבחן ויבקש לתבוע בטענה שמדובר באמירה עליו ראובן כהן ישמע ע

 . בסיטואציה כזו יש את ההגנה של תום הלב .מאחר וכותב המבחן לא ידע ולא יכול היה לדעת

מוסרית או חברתית , יתזהיחסים שבינו לבין האדם שעליו הוטל הפרסום הטילו עליו חובה חו"-2
על אילנה דיין הוטלה חובה מוסרית או חברתית לפרסם את : דוגמא -" לעשות אותו פרסום

במקרה של . המפרסם יהיה מוגן -ציבורית יש מקום לפרסם /אם מכוח אחריות חברתית. הידיעה
 ".אמת לשעתה"יעמוד על הפרק בערעור בעניין  -אילנה דיין 

אדם : דוגמא -" שרעניין אישי כ...... הפרסום נעשה לשם הגנה אישי כשר של האדם או הנתבע"-3
יש לו  -הוא מפרסם שסלקום מטעים את הצרכנים ומציג את התכתובת שלו . מסלקום "נכווה"

 . ההגנה תחול עליו. עניין אישי כשר

או , בשירות ציבורי או בקשר לעניין ציבורי, רשמי או ציבורי..... הפרסום היה הבעת דעה על "-1
: לדוגמא -" פגע במידה והם התגלו באותה התנהגותעברו מעשיו או דעותיו של הנ, בקשר לאופיו

ל המשטרה בזמן חטיפת "הבעת דעה על התנהלותו של מפכ -הבעת דעה על אדם בתפקיד ציבורי 
ניתן לחסות  -כל מה שקשור להבעת דעה של דמויות ציבוריות ובתפקידים ציבוריים . הנערים

 . עליו לא חל 10כל עוד סעיף   -וכמובן  -בהגנה של סעיף זה 

 


