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"גנטיפגם"בערביםישאםבויםואבכ"חהביטחוןשרסגןתההבאחרונה

המסלוללמשפטיםהספרובביתלתקשורתהספרבביתבכירמרצה,למשפטיםדוקטור* ,עזרתםעלהמשפטולמערכתאופירלגיא,נחושתןליוסיתודה.למינהלהמכללההאקדמי

.בלבדשליכמובןהיאלדבריםהאחריות.המאמרשלהסופיתלגרסהותרומתםהערותיהם
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והוסיףבדבריםתמיכההביעמהליכודחזןיחיאלכ"ח.ןטרורמפעיליםהםשבגינו

טבועזהאצלם,בקברשנה40נמצאיםכשהםאפילולערביםלהאמיןאסור"כי
התקשורת.פוליטייםיריביםמצדבעיקר,וגינוימסויםהדעוררוהדברים.2"בד0

הדבריםעלשדיווח2ערוץכתב.משועשעמעט,מינוריבאופןלהערותהתייחסה
."בעייתיותקביעות"אותםכינה
:כדלקמןשכתב,"הארץ"עיתוץשלהטלוויזיהמבקרבחריפותהגיבכךעל

מהשלכדברהאלההמטורפיםהבלעדבריאתשידרה2ערוץשלהחדשותחברת"
.בושהזו?כן,מדווחתרקהיא.תקשורתכגוף,להגיבלנכוןמצאהלאהיא.בכך
הוא[...]?אובייקטיוויתעיתונותזו,מה.לשתוקאפשראיך.מפחידוזהמגעילזה

יסודכלמשוללגזעניקשקוששזהאמרלאהוא.שטויותשאלהאמרלא[רז]

.3"צופיובאמוןמעלהוא[...]מדעי

מבוא.ב

,לצערנו,להיותהפכובישראלהתקשורתבכלי4גזענותועלגזענותשלביטויים
הקשוריםהביטוייםאת.האחרונותבשניםהתקשורתיתמהמציאותנפרדבלתיחלק

לושישביטויהואהאחד.נפרדיםסוגיםלשניכלליבאופןלחלקניתןלגזענות
.לגזענות5מסיתאוגזעניביטויבוהרואיםיששלפחותאו,גזעניתמשמעותעצמו
שדוברהקובעתאמירהלמשל,הגזענותשלגינויהשעניינוהביטויהואהשניהסוג

?גנטיפגם,תרבותיחסךזההאם?בפרטהפלשתינאיםאצלישמה?בכללבאיסלםישמה"1

רוגל'אשלבכתבתוהדבריםצוטטוכך-"הזוהנמשכתברצחנותמוסברבלתימשהו

"בקברגםלערביםלהאמיןאסור:חזן?גנטיפגםבגללרוצחיםהפלשתינאיםהאם:בוים"
.ההכריםעלוהתנצלהשרסגןבוחזריותרמאוחראולם,הוכחשולאהדברים.04.2.25הארץ

.שם,שם2
.04.2.25הארץ"חזןשלהתאוריה"אלפר'ר3
:כדלקמן("העונשיןחוק":להלן)1977-ז"תשל,העונשיןלחוק144א'בסמוגדרתגזענות4

אוציבורכלפימדניםגרימתאו,אלימותאועוינות,איבהגילוי,ביזוי,השפלה,רדיפה"
."אתני-לאומילמוצאאולגזעהשתייכותאוצבעבשלוהכל,האוכלוסיהשלחלקים

ומהיגזענידיבורמהובשאלהבציבורהסכמההיעדרהיאהמרכזיותהבעיותשאחתמובן5
ולגזעיםאחדמיוחסלגזענחלקיםהעולםשעמיכהשקפהמוגדרתהגזענות.לגזענותהסתה
גזעןהגדירממיאלבר;326(אכרך,1990)החדשהמלוןשושןאבן'א.נחותיםשהםאחרים

להגדרה;"האדםבניביןביולוגיםהבדליםשלקיומםאתכוחוכמלואשמעציםהוא"-
המונחלפרשנות.99-160(ט"תשנ)הגזענותממי'אראהבגזענותולטיפוליותררחבה
מובן;(אלבהפרשת:להלן)221(5)נד"פ,י"מ'נאלבה95/2831פ"עראובפסיקהגזענות

באחרונהכינהלמשלכך,במושגיםהשימושעלמקשהבמדינההחריףהפוליטישהשסע
המשנה."מינכןבהסכםהנאציםמעשה"כמעזההצפויהההתנתקותאתהכהן-חידודהרב
עוליםאינם":הדבריםכיקבעתלונהבעקבותהדבריםאתשבחןלממשלההמשפטיליועץ

htqp]/00-56597-0-001.."לאלימותהסתהשלפליליתעבירהכדי ://www.nfc .co . iUarchive
(2007.1.908aast visited[26-11-8=188?1עעא.
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וקובעיםהמוסיפיםיש.גזעניהואאחרדוברשלמסויםשביטויאוגזעןהואאחר
.6"נאציים"הםהדבריםכי

בשאלת,הגזענותתופעתאתלשרשהשואף,המשפטיהדיוןהתמקדהיוםעד
התומכיםגםאולם.7הפליליבמשפטלגזענותההסתהאיסורשלואכיפתוהגדרתו

המאבקכיוטועניםחוזרים,חיוניהואכיומאמיניםהפלילי9האיסורשלבהרחבתו

בתחוםדווקאאלא,הפליליהמשפטבתחוםדווקאלאוהואבגזענותהמרכזי
שלמשמעי-חדגינוילראותמצפיםאנוזהבתחום.הציבורי9והדיוןהוויכוח
דבריהמפיציםהדובריםשלחריףוגינויגזענותשבדבריהשקרחשיפת,גזענות
.לגזענות10הסתה
אנשים.חריפיםבגינויים,רביםבמקרים,בישראלנתקליםגזענותדברי,אכן

.קשותוביקורותגידופיםשללמטראחתלאזוכיםגזעניותבעמדותהתומכים
ובשמםברגשותיהם,בכבודםקשהפגיעהלפגועכדיבהםשישהגזענותדברי
הואהמענייןאולם.רחבהובמחאהרגשותבסערתמתקבליםהקרבנותשלהטוב

בדרךמשפטילליבוןכללבדרךמגיעהלאהגזענותדבריעלהקשהשהביקורת

למותבקשר)אלדדאריהכ"ח:הבאיםהדבריםחילופיהתנהלו,04.11.9מיוםבכנסתבדיון6
.וכדמותובצלמואומהליצורזכההרי,הפלסטיניתהאומהאביהיהאכןאם":(ערפאת

אתה.בגרמניתלנאוםלךמתאיםכמה":(בתגובה)ול'מחעסאםכ"ח."ושקרןמושחתטרוריסט

היום-לסדרהצעות"ראו.(.ק.י-שליההדגשות)"נאציפשיסט.שאתהמהזה,נאציגרמני
הכנסתשלושמונים-המאההישיבה"באזורהמצבעלוההשלכותערפדיתשלהבריאותימצבו
איסורלחוק(1)13'סמכוחמוגניםשהדבריםמובן.16324(ה"התשס)ר"ד.עשרה-השש
,וחובותיהםזכויותיהם,הכנסתחבריחסינותלחוק1סעיףלפיהמוגןפרסום)הרעלשון
אלדדשלדבריוהאם:עוסקיםאנושבהןבשאלותדיוןלעורריכוליםהםאך,(1951-א"תשי
?הולמתהיאול'מחשלהתגובההאם,הפלסטיניהציבורעלהרעלשוןהםהאם,גזענייםהם

"לגזענותהסתההלכותבירור:אלבהפרשת"קרמניצר'מ;5הערהלעיל,אלבהפרשת7
.(ד"תשנ)והחרותהסובלנותגבולותאלמגור-כהן'ר;105(ט"תשנ)למשפטים

שלמניעמתוךנעשואשרעברותכיהקובעהעונשיןלחוק1144'סהוסףבאחרונהממש8
שניםעשרשלמאסראולעברההקבועהעונשכפלדינםציבורכלפיעוינותשלאוגזענות

נוספתתרומהזוהי.אחרותלעברותמחמירהנסיבהמהווהגזענותכלומר.(מביניהםהקל)
.בתופעהחרמהמלחמתלהילחםהמחוקקלכוונתנוספתועדותגזענותנגדהחברתילמאבק

דבריולמשלראו.לממשלהמשפטייםיועציםבהםרביםמשפטאנשישלעמדתםזוהי9
אינוהפליליהמשפט,ככלל":רובינשטייןאליקים,הקודםלממשלההמשפטיהיועץשל
ציבוריענייןזהו.נקייהבלשון,מתונהלהתבטאותהציבורלחינוךהעיקריככלילשמשיכול

רמתאתיעלוהציבוראנשיכיזכותועללעמודהציבורעל:בחשיבותובמעלהראשון
מדיניותועלהביטויחופשעל"רובינשטיין'א."ושיסויהסתהממנהוירחיקוהציבוריהדיון

שלדבריוראוכןכמו.5,10(ח"תשנ)מדהפרקליט"לאלימותהסתהשלבעבירותהתביעה
לשוןכנגדהביטויחירות"זמיר'יבמאמרוזמיריצחקלשעברלממשלההמשפטיהיועץ
.149(1984)זוסמןספר"מילוליתואלימותהרע

להביא,הרחבוהציבורהתקשורת,הציבוראישיעל":6'בע,9הערהלעיל,רוכינשטיין10

יוקע,אדםכנגדשיסויבהםשישבביטויים,ובוטהגסהכשפהשמשתמשמישבומצבלידי
העליוןהמשפטביתידיעלהובעהדומהעמדהכןכמו.(.ק.י-שליההדגשה)"בציבור

עניין:להלן)255(3)מאד"פ,השידוררשותשלהמגחלהוועד'נכהנא85/399ץ"בבג
.(כהנא
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עלמשפטיתתביעהשליותרהמתונהבדרךאופליליאישוםכתבהגשתשל

.11הגזעניהדוברנגדהרעלשוןלתביעתמבשילהולא,הטובובשםבכבודהפגיעה
מאמרשלהמרכזיהנושאוהיא,מעניינתתופעההאחרונותבשניםהופיעה,מנגד
.מבקריונגדהגזעניהדוברידיעלהמוגשותהרעלשוןלתביעותהיאהכוונה.זה

ומטרידיקר,מסובך,ארוךמשפטילהליךהגזענותמבקריאתגוררותאלהתביעות
תביעות.הגזעןהדוברכלפיבהתנצלותאובפיצוייםהמבקרכחיובלהסתייםשעלול
ולצנןהגזענותאתלגנותהמבקשיםוהתקשורתהרוחאנשיאתלהרתיעעלולותאלה
זהמאמרמטרת.גזענייםלביטוייםכתגובהשתישמעשראויהחריפההביקורתאת
,זאת.עמההשופטיםשלהתמודדותםבדרךשינויולהציעהתופעהעללהצביעהיא
הגזענותדבריעלהחשובההציבוריתהביקורתעלולהקשותלהכבידשלאמנתעל

,בקצרה,אציגבתחילה.גזענותדבריעלהמגיביםשלהביטויחופשאתולהרחיב

.שלהםוהגינויגזענותדברישלבתופעהלטיפולהכלליתהמשפטיתהמסגרתאת
שלהאתיהקודאת,לגזענות12הסתההאוסרהפליליהחוקאתכוללתזומסגרת
.!19653-ה"תשכ,הרעלשוןאיסורחוקואתכךעלהמוסיףהעיתונותמועצת

הרעלשוןאיסורחוקהוראותיישוםואתהמשפטיהמצבאתאבחןמכןלאחר
זהבפרק.הגזענותדבריעלוהביקורתהגינויביטוייועלעצמםהגזענותדבריעל

המבקריםנגדהרעלשוןתביעתשללתופעההמשפטבתישלגישתםאתאבחן
שמיייתכןכלומר,בנושאאחידהעמדהגובשהלאעדייןכיונראההגזעןאת

.הגזעןהדוברדווקאיהיהולפיצוילסעדהיוםשלבסופושיזכה
עםלהתמודדבמטרההרעלשוןאיסורחוקלפרשנותהצעהאציעלבסוף
תביעותמפניוהגנהממששלחופשהגזענותדברישללמבקריםולאפשרהתופעה
האמיציםולדובריההישראליתלחברהתסייעזוהגנה.הגזעןהדוברשלהרעלשון

אותהולהרחיקהגזענותאתלהוקיעותאפשר,גזענותשלביטוייםעםלהתמודד
.הציבורימהשיח

המשפטיהיועץשלהעקרוניתהגישההשתנתהלא,הרעלשוןתביעותשל,זהבנושא1!
.זמיריצחק'פרופשל,שנהעשריםמלפני,בהרצאהמובהקביטוילידיקאהוהיאלממשלה

אישוםכתבילהגשתהנוגעיםאחריםבנושאיםכילהזכירחשוב,זאתעם.9הערהלעיל,זמיר
שלועמדתוהתביעהמדיניותהשתנו,גזענותדבריגםכמו,והמרדההסתהדבריפרסוםעל

כתבימעטלאהוגשוומאז,1995בנובמבר4-ברביןרצחבעקבות,לממשלההמשפטיהיועץ
הממשלהראשלרצחהשישיהשנהליום"קשב"תזכירראוכךעל.אלהבנושאיםאישום
-להרוגיכולותמליםגם:לחייםמסוכנתההסתה"גיטים'וקבאר'י,ל"זרביןיצחק

Category.9(2001)"כמשלויוגוסלביהרואנדה

~

Wp ://www.keshev.org .iUsite/FulWews .asp
כת=14](visited1851מס07.5.20)

.("העונשיןחוק":להלן)1977-ז"תשל,העונשיןלחוק144ב'ס12
.("הרעלשוןאיסורחוק":להלן)1965-ה"תשכ,הרעלשוןאיסורחוק13
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ביטויוחופשגזענות.ג

מיליםלהכבירצורךאיןכמעט.ומסוכנתמכוערת,מחרידהתופעההיאגזענות

הוא,בתקשורתגזענותובביטוייבגזענותהמאבק.סכנותיהועלמשמעותהעל
הואזהמאבק,לצערנו.ודמוקרטיתחופשיתחברהבכלההשוביםהנושאיםאחד
קיימיםזהרקעעל.וב-ההמאהשלהישראליתבחברהגםורלוונטיחשובנושא

חופשלביןלגזענותהסתהביטוייפרסוםביןהיחסבשאלתשונותודעותויכוחים

.בפרטלגזענותהסתהעלהפליליהאיסורשלהיקפוובשאלת,בכלל14הביטוי
כללנהנהאינוהגזעניהביטויכיבדעהמחזיקיםרביםומשפטניםמלומדים

הסותר,ומסוכןפוגע,שקריביטוילכאורהבהיותוהביטויחופששלהערךמהגנת
גישהפיעל.הביטויםחופשעקרוןמבוססשעליהםהדמוקרטייםהערכיםאת
סבוריםאחרים.ולאסרולהגדירו,הגזעניהביטויאתלזהותהואלנושנותרכל,זו

חלשעליהםהביטוייםבמסגרתנכללהואגם,ומסוכןשקריבביטוישמדוברשאף
למצואהוא,וכמשפטניםכחברה,עלינושמוטלומה,!הביטוי6חופששלהערך

הגזעניהביטויאתלהגבילכלומר,המתנגשיםהאינטרסיםביןהראויהאיזוןאת

(א)144ב'ס.הביטויחופששלבערךמינימליתפגיעהתוך,ביותרהמסוכןאוהמזיק
:כדלקמן,לגזענותהסתהדבריפרסוםעלמפורשפליליאיסורקובעהעונשיןלחוק

."שניםחמשמאסר-דינו,לגזענותלהסיתמטרהמתוךדברהמפרסם"
,היוםלסכםשניתןודומה,!רבות7מיליםונאמרונכתבוזהסעיףשלפרשנותועל

,אלמגור-כהןראואחריםפוגעיםולביטוייםלגזענותהביטניחיפשביןהיחסשלמפויטלניתוח!4
.154-!45'בע,7הערהלעיל

15.(1;513-445(1987).Cardozo ] Rev8"Kretzmer "Freedom of Speech and Racism.ו]

"Israel(א.א. Group Defanmtion and Freedom of

Speech

Kretzmerת1 k ~Racial Incitement

175(1995,.045E.M. Freedman:4

Freedman

ביטוייםעלמשפטיאיסוךבזכות"נגבי'מ;
;184(בכרך,1991,עורכיםשנידור'וחגכיזון'ר)בישראלוהאזרחהאדםזכויות"גזעניים

גפלילים"מוקדמתומניעהפליליתעבירה"בנדור'א;6'בע,9הערהלעיל,רובינשטיין
אזרחיותזכויותבדברהבינלאומיתלאמנה20סעיףגםראהכןכמו.240,242-244(ג"תשנ)

נשימהשבאותהאמנה.ומלחמהלגזענותלהסתהבחוקאיסורהמחייב,(וקחתו)ומדיניות
,1040א"כ,ומדיניותאזרחיותזכויותבדבראמנהראו.(19סעיף)הביטויחופשעלמגנהגם
.("ומדיניותאזרחיותזכויותבדבראמנה":להלן)279,280'ע,31'מס

ראהגזעניביטויעלגםחלהביטויחופששלפיהברורהעמדהנקיטתתוך,הזההוויכוחעל16
מתבקשתזותוצאה".281'בע,10הערהלעיל,כהנאבענייןברקהשופטשלדינובפסק

עמדתואתלגבשהציבוריוכלוהשקפותדעותהחלפתשלבדרך.הדמוקרטימהטיעוןגם
עלהמתבסס,הפוליטיבמאבקלהחלשתהאולחיסולהולהביא,הגזעניתלדעהבאשרשלו

כשהיאהדמוקרטיהתצאהגזעניתנגדזהפתוחממאבק.דמוקרטיתבחברההמתנהל,סובלנות
,'הפנימית'מבחינתו,בחובוכוללהביטויחופשכי,אניסבורכן-על.יותרואיתנהמחוזקת

,840(3)מגד"פ,שפירא'נאבזרי89/214א"עגםראו;"הגזעניהביטוישלהחופשאתגם
.(אבזריעניין:להלן)857

:'נזקשלההתממשותאפשרות'ומבחןהביטויחופשאתהמגבילותעבירות"הראל'אגםראו17

הבינלאומיתהאמנהישוםברדנשטיין'ד'ר;69,70(ט"תשנ)למשפטים"מחודשתחשיבה
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העליוןהמשפטביתשלמורחבהרכבשלפסיקהוגםבחוקהמפורשהסעיףשגם

שביטויהסבוריםביןהעמוקההמחלוקתאתליישבהצליחולא,אלבהבפרשת

מהצורךלהתעלםניתןשלאהסבוריםאלהלבין,כשלעצמו18אסורהואגזעני
על,ומסוכןמזיקביטוירקבפליליםלאסורראויוכי,נזקשלהסתברותיתבהערכה

המשפטלגבולותבאשרהללוהחשובותהמחלוקותלמרות.הסתברותי19מבחןפי
לגינויהראויביטוי,הפחותלכל,הואהגוענישהביטויכךעלחולקאין,הפלילי
הגזעניתהאמירהבעצםכללבדרךמצויהגזעניבביטויהגלוםהחברתיהנזק.חריף
.כלפיומופנהשהדיבורמישלובמעמדובכבודוחריפהפגיעהמשוםבהשיש

,קהילהשלוברגשותיהאדםשלברגשותיוובראשונהבראשפוגעהגזעניהביטוי
,גזענילביטוי,תמידכמעט,המתלווההאלימותלסכנתובנוסףקשרבליכמובןזאת
כרובמהווה,אנושי-לתתאו,אנושיללאהפיכתו,האחרשלדמותועיוותשהרי

.בולפגיעהלגיטימציהמתןלפחותאועידודהנסיבות
העמוקותהמחלוקותבכלדעתיאתלהביעאולהכריעכוונתיאיןזהבמאמר
בגישתםהמחמיריםשלגישתםלפיהןכיאומראםדי.אלהבנושאיםשהתגלעו

שפורסםהביטוימשמעותשלבמבחניםלהסתפקהמוכנים,הגזעניהביטויכלפי
ופוגעמזיקביטויהגזעניבביטויהרואיםאלהשללדעתםוהןהדוברשלוהכוונה

לא-אחרתאונוספתמזיקהתוצאהלשוםמביאהואאיןאםגם,כשלעצמו
עדכיהיאעובדה.לגזענות20הסתהשלבעברהאדםלהרשיעפשוטולאקל

יותרהביאוהםוגם,י2בנושאספוריםאישוםכתבימשפטבביתונדונוהוגשוהיום
.וברורחדוחינוכינורמטיבי,משפטימסרמאשרמחלוקות
,זובסוגיההעליוןהמשפטבביתשניתןביותרוהחשובהמקיףהדיןפסק
המשפטביתשופטיבקרבהשונותוהדעותהמחלוקותאתחשף,אלבהבפרשת
גםאלא,הפליליהחוקלפרשנותהנוגעותמשפטיותבשאלותרקלא,העליון

.ערכים22עלוהסכמהעובדותשללהכנההנוגעותיסודבשאלות
שלאדםלזכויותלוועדה1998בשנתהוגש)252(2000)ומדיניותאזרחיותזכויותבדאר

Lederman;110'בע,7הערהלעיל,קרמניצר;(המאוחדותהאומות "Criminalization of.ע
Racial[תStan24"Israel.1ו",'![(1988)55 Incitement.

'אשלהסבריווכן;317'בע,5הערהלעיל,אלבהבפרשתדורנרהשופטתשלדבריהראו18
.87'בע,17הערהלעיל,הראל.במאמרו"לכשעצמומזיקביטוי"עלהראל

למשפטים"מקוטבתבחכרההביטויחופשהסדרת"בנבנישתי'אאצלהמובעתהעמדה19
.5הערהלעיל,אלבהבפרשתהמיעוטשופטיעמדת;29,66(ט"תשנ)

.נפשייסודהוכחתמחייבתההסתהשעברתהנובהרשעההקשייםמןאחד20
."יהודאלאיטבח"ו"לערביםמוות"כמומפורשותקריאותעלבעיקרמוגשיםאישוםכתבי21

;7757(1)2004שלוםתקדין,(פורסםטרם)העברי'ני"מ02/3360(ם-י)פ"תלמשלראו

פ"ע;733(2)2001עליוןתקדין,(01.7.4-בניתן,פורסםלא)י"מ'נדיין98/7215פ"רע
תקדין,(פורסםלא)י"מ'נאליאל96/9175פ"ע;535(1)נבד"פ,י"מ'גכהנא96/6696

שלוםתקדין,(פורסםטרם)יוסףכהן'ני"מ02/3709(ם-י)פ"ת;976(3)1997עליון
2004(2)7457.

קרמניצר'מאצלגםראו.119'בע,7הערהלעיל,קרמניצראצלבהרחבהראוכךעל22
ומבחנימוגניםערכיםעל-לאלימותחששבשלהביטויחופשהגבלת"מורג-לבנון'ול
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באופןולהענישבפליליםלהרשיעהרבהקושיאתחשפהאלבהפרשת

לדעתם,רבקושיקיים,מכךיתרה.גזענייםביטוייםהמפרסםאדםאפקטיבי
גזעניביטויפרסוםסמךעלולהרשיעבפליליםלאסור,המשפטניםרובשל

ממששלונזקפגיעהולגרוםגזענילמעשהלהביאכדיבואיןכאשר,כשלעצמו
והחריפיםהחמוריםלמקריםוטבעוטיבומעצםמיועדהפליליהמשפט.לאחר23

.חיוניים24חברתייםלאינטרסיםנזקבהםושישחריפהחברתיות-אנטיהמבטאים
כילכולברורלגזענותהסתהעלפליליאיסורשללקיומושישהחשיבותכלעם

לעשותרצוילאואףניתןלאוכיגזענייםביטוייםרוויעדייןבישראלהציבוריהשיח
.התופעהעםלהתמודדכדיהפליליהמשפטשלבכליםורקאךשימוש

תהליכיםלקייםהדמוקרטיתהחברהאתמחייבתהגזעניהביטויעםההתמודדות
.הפליליבמשפטהמוגבללשימושבנוסףוזאתהגזענותגינוישלנוספיםומנגנונים
ליבוןוכן,האדםולכבודלדמוקרטיהחינוךובראשונהבראשהםאלהתהליכים
שלהציבוריהליבון.הגזענייםלביטוייםהקשוריםשוניםנושאיםשלציבורי
התקשורתכלישלהצורךמכאן.התקשורתבאמצעיבעיקרמתנהלאלהנושאים
כהנאבעניין.גזענייםביטוייםעםמתמודדיםהםאיךבשאלהולהכריעלהתלבט

דוברגורףבאופןלהחרים,הציבוריבשידור,ניתןלאכיהעליוןהמשפטביתקבע

עלהפליליהאיסורביןהמתחאתהרובבדעתפתרלאאך,כנסתחברשהואגזעני
ולשרתלציבורלדווחהתקשורתכלישלחובתולביןלגזענותהסתהדבריפרסום

.25לדעתהציבורזכותאת
הרשותחוק":להלן)1990-ן"תש,ורדיולטלוויזיההשנייההרשותחוק
,בשידוריםגזענותעלמפורשאיסורוכוללהסוגיהעםלהתמודדמנסה,("השנייה
:כדלקמן

-בהםשיששידוריםישדרלאזכיוןבעל(א)[...].46"
[...]
,אדם-בניבקבוצתאובאדםממשיתלפגיעהאולאפליה,לגזענותהסתה(2)

;מוצאאוחיים-אורח,עדה,מין,לאום,גזע,לדתהשתייכותםרקעעל

משפט"כהנאפרשתבעקבות,לאלימותוהסתהלהמרדההסתהשלבעבירותהסתברות

.305(ד"תשס)זוממשל
,עצמוהגזענימהביטוימרוחקלמנועבאהשהעבירההחברתיהנזק",קרמניצרשלבלשונו23

לעיל,הראל;19הערהלעיל,בנבנישתיגםוראו;142'בע,שם."הגזעניהמעשהאלופניו
.17הערה

'יגםראוהפליליהמשפטגבולותעל;1(אכרך,ד"תשמ)עונשיןבדינייסודותפלרז"ש24
.237(2001)(והפליליהאזרחיבמשפט)בתאגידאמוניםהסרתקרניאל

איןכי,לינראה":הדיווחאתמונעלאהפליליהאיסורכיהיאברקהשופטשלעמדתו25
מראשלמנועהשידוררשותעלחובהמטילההפרסוםשלהפליליותכי,ועיקרכלללומר
כלפיתתבטאהפרסוםעלהסנקציהכי,לקבועבוודאירשאיתהשידוררשות.הפרסוםאת

מראשלמנוע,הענייןבנסיבות,צידוקאיןוכי,יבואזהוכאשראם,הפליליבמישורהעבריין
.298'בע,10הערהלעיל,כהנאעניין."הפרסוםאת
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[...]
(1)(א)קטןבסעיףלאמורבניגודשהינומעשהשלוהוגןנכוןשידור(ב)

."זהסעיףשלהפרהיהווהלא(4)עד

עללציבורלדווחהתקשורתלכלימאפשר(ב)קטןסעיף,לראותשניתןכפי
.לגזענותהסתהבהםשיש,אחריםידיעלשנעשים,פרסומים

התקשורתכליוכי,ומגוניםאסוריםכביטוייםיוצגואלהשדבריםהיאההנחה
והמאזיניםהצופיםלקהלויסבירוהדבריםאתיפרשוידועלהמועסקיםועיתונאים

.בגזענותמרוברכי
(בטלוויזיהבפרסומותאתיקה)ורדיולטלוויזיההשנייההרשותכללי

:כדלקמןהגזענותבנושאמפורשבאופןהםאףדנים1994-ד"תשנ

,לגזענותהסתהבושישפרסומתתשדירזכיוןבעלישדרלא[...].5"
."אדםבניבקבוצתאובאדםלפגיעהאולאפליה

הואיל,(לעיל(ב)46שבסעיףהחריג)מעשהשלוהוגןנכוןלשידורמקוםאיןכאן
נוספתחשוכהנורמהיש,כחוקהקבועיםלאיסוריםמסף.יזומהבפרסומתומדובר
לסעיףהכוונה.התקשורתאמצעיעלבמישריןוחלההגזעניהביטויאתהאוסרת

:כדלקמןקובעזהסעיף.העיתונות26מועצתשלהאתיקהלתקנון14

עידודאוהסתהמשוםבושישדברעיתונאיאועיתוןיפרסמולא[...].14"
,לאומיות,עדה,עורצבע,מוצא,גזעבסיסעלפסולהלאפליהאולגזענות

אואמונה,נפשיתאוגופניתנכותאומחלה,מיניתנטייה,עיסוק,מין,דת
אפיוניםועיתונאיעיתוןיציינולא.כלכלי-חברתיומעמדפוליטיתהשקפה

."הפרסוםלנושאענייניתנוגעיםהםאםאלאאלה

שלהענקתולשלילת,בעקיפין,הובילכאשרשיניואתחשףזהחשובאתיכלל
מועצתשלמשמעתידיןבביתהורשעאשר,שניצרשמואללעיתונאיישראלפרס

.27מאתיופיההעוליםעלשפרסםגזענימאמרבעקבותהעיתונות
אינוהעיתונותמועצתשלהאתיקהתקנוןכי,לצייןחשובזודוגמהאףעל
רקתוקףמקבלתסמכותוכי,הדברמשמעות.משניתאוראשיתבחקיקהמוסדר
הנוכחיבמצב.לתקנוןהעיתונאיםאתהמכפיפה,העיתונותבמועצתחברותמכוח

שלוכוחהתוקפהעל;(במערכתשמורעותק)העיתונותמועצתשלהאתיקהלתקנון14'ס26
האתיקהשלהמעשיתוקפה"ו"הורוב'אראוהמקצועיתהאתיקהכלליושלהעיתונותמועצת

כמנגנוןבישראלהעיתונותמועצת"לימור'יוכן;134(1997)2אחדיםדברים"העיתונאית
על:ברשתעיתונאיתאתיקה"בירנהק'מ;117(2003)אמפגשנקודת"ופישורגישורשל

.173(2003)5פתוח"ותחרותכוח,העיתונותחופש,פרטיתהסדרה
שפיטות"פרידמן'דוכן;233(1)נאר"פ,והתרבותהחינוךשר'נמאסלהגג5%,ר9ץ"בגראו27

המשפט"והתרבותהחינוךשר'נמאסלה97/2205ץ"בגבעקבותישראלפרסבענייןהחלטות
.181-188(א"תשס)ה
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על,בנושאלחקיקההצעהכברעלתה,חבריםשאינםהעיתונותגופירביםשבו
.28ואפקטיביתמקיפהאכיפהלאפשרמנת

היוםסדרעלהשפעתהועלהתקשורתשלהרבכוחהעלהיוםחולקאין
עלאיךבשאלהכללהסכמהאיןאולם.הציבוריהשיחשלאופיוועלהציבורי

רובינשטייןאליקיםהמשפטיהיועץ.גזענותשלביטוייםמוללנהוגהתקשורת
מחייבתמהפירשולאסתםאבל,אלה29בנושאיםבאחריותלנהוגלתקשורתקרא
,הדבריםאתלשדרלאהאם,הגזעניםשלפיותיהםאתלסתוםהאם,אחריותאותה
.מגוניםשקרכדבריאותםולהוקיעלשדר,להפךאוליאו

הרעולשוןגזענות.ד

כללי.1
הטובבשםפגיעהלביןגזענייםהסתהדבריפרסוםביןהדוקקשרקיים,כידוע
ביטוישלפרסוםכל,לכאורה.הביטוי30מופנהשאליהםהמיעוטאוהקבוצהשל

.31מופנההואשאליההקבוצהשלהטובבשםלפגועשעלולפרסוםגםבוישגזעני
לשוןאיסורלחוק4בסעיףהקבוע,ציבורעלהרעלשוןפרסוםעלהאיסור

דיבוהיהלאכיברוראך,לגזענותהסתהפרסוםעלהפלילילאיסורקדם,הרע

מוכריםלא,מקוםמכל.לחברהוסכנותיוהגועניהביטויבהתגברותלהיאבקכדי
אולממשלההמשפטיהיוצץידיעלאישוםכתביהגשתשל32כלשהםמקריםלי

להבדיל.ומובנותברורותוהסיבות,ציבורעלהרעלשוןתביעותבגיןבהסכמתו
לתקן,לתבועברוראינטרסומכאןלזיהוישניתןנפגעיששבו,אדםעלהרעמלשון

לושישאחדנפגעאין,הציבורעלהרעלשוןשלבמקרה,פיצויולקבלהנזקאת

[ש1ן:/מ(א55טם.276ח"ה,2003-ג"תשס,בתקשורתאתיקהחוקלהצעתההסכרדברימתוך28

[goviVprivatelaw/plaw-_display.aspפס07.1.9) Oast visited.
חשובתפקידזהבענייןנודעכי,להדגישחשוב":10'בע,9הערהלעיל,רובינשטיין29

"סקופ"וההכותרתעלהתחרות;המשתמעכלעל"רייטינג"שלבעידןאנו.התקשורתלכלי
,האלקטרוניתבעיקר,התקשורתעצמת[...].רגשותומגרהקיצונישהואדברכלמבליטה

ביותרעגומהרבותפעמיםהיאהתוצאה,באחריותפועלתהיאאיןאם.שיעורלאיןהיא
."האדמכבודמכמינת

'בע,5הערהלעיל,אלבהבפרשתבךהשופטוראו;הרעלשוןאיסורלחוק(4)1'לסהשוו30
A:וכן;47(ח"תשנ)המרדהלא,הסתהגנאים'וחקמניצר'מ;307 . S . Goldstin "Group

f

~

uman Rights.13Israel22"5100קthe Slippery0תLibel and Criminal Law: Walking

95(1992).
לנקוטיהיהוניוון,'הציבוךעלהרעלשון'פרסוםגםרביםבמקריםיהווהשכזהפרסום"31

הרעלשוןדינישנהר'אסבורכך,"הרעלשוןאיסורלחוק4סעיףלפיגםהליכיםבגינו
.174(ז"תשנ)

במפורשאמררובינשטיין;161-162'בע,31הערהלעיל,שנהראצלראוזהסעיףעלעוד32
,9הערהלעיל,רובינשטיין."קיצונייםבמקריםרקאישוםכתבמוגשאלהמעיןבנסיבות"כי
אוגזענילביטויבקשרזהבסעיףשימושנעשהשבואחדמקרהעלולוידועלאלנו.9'בע

.מיניתנטייהאומין,מגוריםמקום,דת,מוצא,גזעשלבסיסעלאדםהמכזהאחרלפרסום
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אתולהולידהקבוצהשלעלבונהאתלתבועמנתעלדיוחזקתמריץאואינטרס

לשכנעשצריךגםמה,ותובעניתמסורבל,יקרהואהפליליההליך.הפליליההליך
התוצאה.בענייןאישוםכתבלהגשתמקוםישכילממשלההמשפטיהיועץאת
לקבלוהסיכון,הציבורעלהרעלשוןלפרסםאו,להשמיץשניתן,כללבדרך,היא

לאכמעטולמעשהקטןהואהרעלשוןאיסורחוקלפיבעברהאישוםכתבבתגובה
.קיים34
בכלהביטויחופשגבולותאתרביםבמקריםהקובע,הרעלשוןאיסורחוק
שהדברככלכללאפקטיביאינו,35הטובובשמוהאדםבכבודלפגיעותהנוגע
.בדתאועורבצבע,בגזע,בלאוםהמאופיינתקבוצהכלפיגזענייםלביטוייםנוגע
בעייתיהואגזענותביטוייעםלהתמודדכדיהרעלשוןבאיסורהשימושרביםלדעת
להבדיל)דעהכהבעתלהיחשביכוליםהגזענותדברי,ראשית.להזיקאפילוויכול

.בחוקהקבועותההגנותתחתמסוימיםבמקרים,לחסותוכך,(עובדהמקביעת
פלילימשפטשלממקרהלהבדיל)הרעלשוןשלאזרחיבמשפטההגנה,שנית
המסיתהביטויאםלשאלהמשמעותאיןכיבמפורשהעונשיןחוקקובעששם

"דיברתיאמת"שלהטיעוןאתלבססלנסותעלולה(שקר36אואמתהואלגזענות

פגיעתואתולהגבירתורתואתלהפיץלגזעןבמהמתןתוךהגזעניהביטויתוכןלגבי
.הרעה

בדרךזוכיםאינםציבורכלפיוגזענותהרעלשוןדבריכיאפואהיאהתוצאה
הןאיסוריםשלקיומםלמרות,ומרתיעהחדה,מהירהמשפטיתלתגובהכלל
הגזענילביטוייותרהמקובלתהתגובה.הרעלשוןאיסורבחוקוהןהעונשיןבחוק
יותרנדיריםובמקריםכגזעןהדובראתהמוקיע,נגדביטוי,הטובבמקרה,הוא
חריףלעתיםלהיותיכולאלהבמקריםגזענותדברישלהגינוי."נאצי"כאף

הדובראתלהוקיעהיאמטרתו,לדוברישירבאופןמופנההחריףהגינוי.ובוטה
בשניםהתפתחהלפיכך.ולבזותולהשפילוכדי,רביםבמקרים,בוויש,כגזען

לתגובהזוכים,גזעניביטויהמפרסמיםדובריםשלמעניינתתופעההאחרונות

"לפגועכוונה"הוכחתמחייבתהרעלשוןפרסוםשעברתהנובהרשעההקשייםמןאחד33
-'לפגועבכוונה'הדרישהומשמעות'עברה-הרעלשון'"פלרז"שראו.נפשיכיסוד

:'לפגועבכוונה'"פלרז"ש;515(ד"תשנ)בגמשפטים"(89/506פ"ע)שנייהמחשבה

פרשניתגישה)1965-ה"תשכהרעלשוןאיסורלחוק6סעיףלפיהעבירהשלייחוד-כסימן
היהפכו"רו'סנג'ב;439(ז"תשמ)יזמשפטים"(83/677פ"ע?מהסמךועלהיכןעד-

'ועקרניאל'י;337(ח"תשמ)יחמשפטים"הצפויותלהלכתצפויומה?למניעיםהמטרות
.205(ב"תשס)במשפטעלי"והשמןהשם:הרעלשוןבדיניהפיצויים"ברקת

א.:ראוהמפרסםנגדהליךבעצמהלנקוטיכולהלאהנפגעתשהקבוצהכךעללביקורת34
191.184(1987)Human Rights.3ץIsrael17"Lemer "Group Libel Revisited.

הביטויחופש"גדרון'תלמשלראוומשמעויותיוהרעלשוןאיסורחוקשלזהתפקידועל35
עניין;9(א"תשס)ההמשפט"?חדשהאיזוןנקודת,1965-ה"תשכהרעלשוןאיסורוחוק
צור'א;561(א"תשנ)כמשפטים"הרעלשוןחופש"בנדור'א;16הערהלעיל,אבנרי

.239(ט"וכשנ)דהמשפט"תגובה-'?רשלנותעוולת-הרעלשון'"
.העונשיןלחוק(ב)144ב'ס36
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?"נאצי"שהואגזעןעללומרמותרהאם-הרעולשוןתקשורת,גזענות

תופעה.כנגדםהרעלשוןפרסוםעלמשפטלביתתביעהמגישיםוכתגובה,חריפה
,בעקיפין,וכך,הגזעניהפרסוםאתהמגנההביטויאתולהקפיאלצנןמאיימתזו

להמחישכדי.בחברההגזעניהביטוישלוחלחולוהשפעתואתולחזקלעודד
:האחרונההתקופהמןפרשיותמספראצייןהבעיהגודלאתולהדגים

דנקנר37'נגבירכן.2
הימיןפעילשלתביעתוהיאהנדונהלתופעהלאחרונהביותרהבולטתהדוגמה

חברשהיהגבירבןאיתמר.דנקנראמנוןהעיתונאינגד,גבירבןאיתמר,הקיצוני
נגדהרעלשוןתביעתהגישותורתוכהנאהרבשלנלהבותומך"כך"בתנועתפעיל
הייתהההתבטאות.הראשוןבערקן"פופוליטיקה"בתכניתהתבטאותובגיןדנקנר

הונפהשבהאוסלוהסכמינגדהסוערתההפגנהלאחרבתכניתשנערךדיוןבמסגרת
.נאציקציןבבגדילבושכשהואל"זרביןיצחקהממשלהראששלתמונתו

והוסיף"הזההקטןהנאציאיתמרמוללהתגונןמותר"תכניתבאותהאמרדנקנר

."מלוכלךנאציהפהאתסתום"
וכיהרעלשוןמהווה"נאצי"הביטויכילמסקנההגיעהשלוםמשפטבית

בית.בחוקהקבועותהלבותוםדיברתיאמתשלההגנותלדנקנרעומדותלא
מרעיב,תינוקותוהורגנשיםאונס,קרבדםרוצח"הואנאציכיקבעהמשפט
ומשמידפשעמכלחפיםאנשיםבגוףזוועהניסיונותמבצע,ריכוזבמחנותהמונים
הקביעהלמרות.38"האדמהפנימעלשלםעםלמחותהמבקש,גזיםבתאיהמונים

בסכוםפיצוילשלםדנקנראתהמשפטביתחייבהרעלשוןבדבריםשישהמשפטית
בהדוגלשהתובעהתורהביןהרעיוניתהקירבה"לאורוזאת,בלבדאחדשקלשל

.39"הנאציתהתורהלבין-ככזהבציבורומוכר
יש"נאצי"למושגכינפסק,הצדדיםשניערערושאליו,המחוזיהמשפטבבית

במפלגהחברשלהמדויקתההיסטוריתהמשמעותמלבדנפוצותמשמעויותכמה
גזעניותדעותלושמייחסיםלמיגנאיכינויגםהמשמעויותבין.בגרמניההנאצית
בןשלהתנהגותועלדעההבעתדנקנרשלבתגובתוראההמשפטבית.קיצוניות

הסבירותמתחםאתלהרחיבטעםשישלנונראה":כיוקבעציבוריבענייןגביר

בנושאיםדעתואתלהביעאדםכליוכללמען,המתפלמסיםפיאתלחסוםלאכדי
.40"מוראללאהיוםסדרעלהעומדים

צובענייןניתןלא,גבירבןשלתביעתואתדחההמחוזיהמשפטשביתאף
.בהמשךזהלענייןנחזורועוד,להוצאות

תקדין,(02.3.19-בניתן,פורסםלא)דנקנר'נגבירבן98/8771(ם-י)א"ת:ראשונהבערכאה37
גבירכן02/3242(ם-י)א"ע:הערעורבערכאת.(גבירבןעניין:להלן)571(1)2002שלום

.(גבירבןא"ע:להלן)3626(3)2003מחוזיתקדין,(03.9.21-בניתן,פורסםלא)דנקנר'נ
.הדיןלפסק11כפסקה,37הערהלעיל,גבירבןעניין38
.הדיןלפסק12בפסקה,שם39
.הדיןלפסק20בפסקה,37הערהלעיל,גבירבןעניין40
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בתביעתהמשפטבתישלומקצועיתטבעיתלהתנהלותדוגמהזוהי,לכאורה

,השונותהתוצאותלמרות,הערכאותבשתיסבירהואהמשפטיהניתוח.הרעלשון
אשרמישלתביעהדחיית:רצויהואפילוסבירההיאהסופיתהתוצאהוגם

במיוחד,הבעיהאתמגלההפרשהעלנוספתמחשבהאולם.גזעניבאופןהתבטא
דובריםשלהרעלשוןתביעותשל,דומיםנוספיםמקריםאליהכשמצטרפים

שללניהולה.ביטוימפניהרתעהכשלעצמהמהווההרעלשוןתביעת.גזעניים
ואולי,גםאלא,הדיןלעורךשמשלמיםהרבבכסףרקלא,כבדהעלותישתביעה
לשוןבתביעתאיום.וחרדהנפשעגמת,לבתשומת,זמןשלבמשאבים,בעיקר
הדובריםאתלהרתיעכדיבהןיש,בפועלהרעלשוןתביעותעללדברשלא,הרע

בפרשה.גזעניותודעותפרסומיםשלוהברורהחריףהציבוריהגינויאתולמנוע

שלבסופוקיבלאםוגם,שניםבמשך,ערכאותבשתידנקנרהעיתונאינגררזו
בפסקואין,מדיומאוחרמדימעטנעשההדבר,המחוזיהמשפטמביתגיבוייום

אתלהרתיעכדיבואיןובוודאי,נזקיוועלהוצאותיועלאותולפצותכדיהדין
ואנשיהעיתונאיםאתהרעלשוןתביעתמלתבועגזעניבאופןמתבטאיםאשראלו

שלבעילהלתבועמרביםאלוכימסתבר,ואכן.בחריפותאותםהמגניםהציבור
.המשפטמבתיתמיכה,מהמקריםבחלק,ולקבלהרעלשון

לוי'נחוריןבן.3
ביטויידוברשלאחרתמפורסמתתביעהקדמהגבירבןא"ולעגבירבןלעניין
הסיבותאחתכילשערלכתמרחיקזהיהיהלא.הרעבלשוןלפיצוייםגזענות

המקומוןנגדבתביעהחוריןבןשלהצלחתוהייתהדנקנרנגדגבירבןשללתביעתו

ונשלחיותרמאוחרהורשעחוריןבןשמיכאלאףזאת."העירכל"הירושלמי
ברוך"המפורסםהספרשלהעריכהבגיןלגזענותהסתהשלהעברהעל4!למאסר

"העירכל"בעיתונאיםנגדזובתביעה.גולרשטייןברוךהרוצחשללזכרו"הגבר
"העירכל"בכתבהפרסוםבשלוזאת,ח"ש000,50בסךבפיצויחוריןבןזכה

."מוניטין"במגזיןבעברשהתפרסם'פוטומונטזשכללה"מגונהמעשה"בשם
גדולנ(וסימןאחוריודרךאריהבועלכשהואחוריןבןמופיעהאמור'בפוטומונטז

וקיבלחוריןבןשלהתביעהאתדחההשלום42משפטבית.מבושיואתמכסה
המחוזיתהמשפטבביתאולם,הנתבעתשוקןרשתשל"דיברתיאמת"הגנתאת

שבןהעובדהאתכללהזכירולאהמחוזיהמשפטביתשופטי.התוצאההתהפכה
החברהעלמשפיעיםשמעשיוציבורכאישמעמרוניצולתוךלגזענותהסיתחורין

פרשת:להלן)431(3)1998מחוזיתקדין,(פורסםלא)י"מ'נלרנר98/1517(ם-י)פ"ע41
לא)חוריןבן'ני"מ96/4456(ם-י)פ"תהשלוםמשפטבכיתההרשעהאתגםוראו,(לרנר

הינו"חוריןבןכיהשופטהדגישכאן)(במערכתשמורעותק)(1.26!.07-בניתן,פורסם
בן.("ד"היגולדשטייןברוךלקדושזכרוןספר-הגברברוך")הספרמאחריהחיההרוח
.לאלימותבעידודוכןלגזענותבהסתההורשעחורין

.46הערהלהלן,לויבענייןשאוזכרכפי,(פורסםלא)לוי'נחוריןבן93/18694(ם-י)א"ת42
.424(ע1"תשנמ"פ,לוי'נחוריןבן96/1003(ם-י)א"ע43
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עלכמעט,דחוהשופטים.וחופשיתחריפהלביקורתיעמדוכיוראויהישראלית

לדבראין"השופטיםלדברי.הלבתוםהגנתבדברשוקןרשתטענותאת,פניהן
השופטת,מזויתרה.44"נסיבותבאותןהסבירמתחוםחרגשלאפרסוםעלבענייננו
:כיקבעה,העליוןהמשפטביתשופטתכיום,יה'פרוקצאיילה

בדרךובמללבתמונותשימושעלמלמדתבענייננוהכתבותפנימראית"
מזוגדולהבמידהלפגועכוונה,פניהעל,ממנהומשתמעת,סבירהשאינה

.45"להגשיםנועדוהלבתוםשהגנותהערכיםלהגנתסבירהשהייתה

לעמדתובניגוד,ושם,השלוםמשפטלביתהדיוןאתהחזירהמחוזיהמשפטבית
שלסךנפסק,כאמור.התובעלטובתפיצוילפסוקהמשפטביתנאלץ,המקורית

.המחוזי46המשפטביתשלאחרבהרכבבערעורשאושרסכום-ח"ש000,50
התבטאואשרומעשיוהתובעשלאופיוכילהדגישזהבשלבטרחהמשפטבית

איןהמשיבשלולמעשיולאופיו,לעברו",כלשונו,כאן47חשוביםאינםבגזענות
עליתרלשקלםואיןזהערעורנשואהפרסוםמולאלבעימותםרבמשקללייחס
.48"הפיצויגובהלענייןהשיקוליםשארביןהמידה

בביטוייםזאתעשה,אותומגנהאתהואם,הגזעןאתתגנהאל:הואהלקח
יותרעמוקשחיטוטהואהמעניין.ומעליבבוטהבאופןולאומתוניםעדינים

עלנאהפיצוילקבלזכהכברחוריןשבןמעלההרעלשוןתביעותשלבהיסטוריה
.דומות49בנסיכותהטובבשמוכביכולפגיעה

סנטהאוזפרשת.4
כתבהעל,סנטהאוזעמוסאתחוריןבןתבע,1994בשנתשתחילתה,זובפרשה
חוריןבןשהרעיףוההללהשבחלדבריתגובהכזעקת"הקריותהד"בעיתוןשפרסם

.445'בע,שם44
.446'בע,שם45
עניין:להלן)29058(3)1999מחוזיתקדין,(פורסםלא)חוריןבן'נלוי99/6169(ם-י)א"ע46

.(לוי
,אדםאותוהורשעשבוהדיןפסקלאחרכשנהניתןהפיצויגובהעלבערעורהזההדיןפסק47

יצאוהשופטים.41הערהלעיל,לרנרפרשתראו.לגזענותהסתהשלבעברה,חוריןבןמיכאל
"הגברברוך"הספראתשערך,"כך"תומך,בגזעןשמדוברהעובדהמדועלהסבירכדימגדרם
להפחיתמקוםאין,ואטעים":חשובהאינהלגזענותהסתהשלבעברהבפליליםוהורשע

בהתחשבזאת,בעברהמשיבשלבשמושנקשרהלפעילותהנוגעותהראיותבשל,מהפיצוי
אינוהאמורהעברשלגביו,מינימוסריפגםעלהמרמז,שבפרסוםהמיוחדההשפלהבסוג

יש.זהמסוגמהשפלהמרביתלהגנהזכאיקיצוניותפוליטיותדעותבעלאדםגם.רלוונטי
."זעוםפיצוילמשיבלפסוקישהיותרלכללפיההמערעריםטענתאתוכלמכללדחותאפוא
.מזרחיהשופטתשלדינהבפסק,46הערהלעיל,לויעניין

.סגלהשופטשלדינולפסק6בפסקה,46הערהלעיל,לויעניין48
:להלן)3051(2)1998מחוזיתקדין,(פורסםלא)סנטהאוז'נחוריןבן94/18845(נצרת)א"ת49

.(סנטהאוזפרשת
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סנטהאוזשפרסםבמאמר.המכפלהבמערתשביצעהטבחועלגולדשטייןברוךעל
שלהאיומיםהגזענותלדבריהולמתתגובהשאיןכךעלחריפהביקורתנמתחת

האיש":לתביעהעילהוהיוובכתבההכלוליםהדברים,היתרבין,אלה.חוריןבן

הכלבסךמזהולצאתערביםלטבוחשאפשרבשרועללמדהזהפרוע-הכוחני
."חוריןבןהזההיודונאציבראשם":וכן;"גדולגיבור

להיותהביקורתחייבתכך,יותרקיצוניהציבורשאישככלכיטענוהעיתונאים
השופטתמפי,וקבעההגנהטענותאתדחההמשפטביתאולם,יותרותקיפהקשה
,הלבתוםלהגנתזכאיאינוולכן,הסבירמתחוםחורגהפרסוםכי,רנון-אפלנאוה
ברוךשלהרצחממעשההסתייגלאחוריןבןכימציינתשהשופטתאףוזאת

.50ציבוראותוכלפיאלימותמעודדובכךאותוומשבחמהללהואוכי,גולדשטיין
טרחתכשכרח"ש500,7בתוספתח"ש000,35שלפיצויקבעהמשפטבית

.י5חוריןבן,התובעלטובת,הדיןעורך
שנפסקהההלכהעםאחדבקנהעומדזהדיןפסקאםלשאלהלהיכנסמבלי
באישהמוטחתהביקורתבצורתיותררבהגמישותהמאפשרת,אבנרי52בעניין
צווארםמעלכחרבמאיימת,שכזהדיןפסקשיינתןהאפשרותקיוםעצם,הציבור

.הגזענותמינישל
תכונותייחוסבגיןהרעלשוןבתביעותהמשפטבתימלאיםאלהלפרשותנוסף
ולנאציםלשואהעקיףאוישירקישורשל,זהנושאכידומה.לתובעיםנאציות
פסקישלבשורה.המשפטביתאלאותוומריץמכליוהישראליאתלהוציאמצליח

.הרע54לשון,ככלל,מהווהנאציותתכונותייחוסכיהמשפטבתיקבעו53דין
אכןהןהתובעשלדעותיואםהשאלהאתללבןניסיוןנעשהלאכללבררך
.לנאציאותוהמשווההחריפההביקורתהבעתאתלהצדיקשיכולבאופןגזעניות

זהדיןבפסק.55בירושליםהמחוזיהמשפטבביתמענייןדיןפסקניתןבאחרונה

.רנון-אפלהשופטתשלדינהלפסק9בפסקה,שם50
בןשלהרשעתולאחרשנהמחצילמעלהכלומר,98.7.19ביוםניתןזהדיןפסקכילצייןיש51

'ני"מ96/4456(ם-י)פ"ת)הנכרכרוךהספרפרסוםעללגזעניתהסתהשלכעכרהחורין
.1707(3)1997שלוםתקדין,(פורסםלא)חוריןבן

.16הערהלעיל,אכזריעניין52
מ"פ,תומרקין'נהעצם84/552(ם-י)א"ת;333(2)מגר"פ,העצני'נתומרקין86/740א"ע53

98/24277(ם-י)א"ת;45(4)ב"תשנמ"ס,זמר'נמולדת89/5116פ"ת;347(2)ז"תשמ

א"ע;(במערכתשמורעותק)(01.8.31ביוםניתן,פורסםלא)מ"בעקשרכל.ת.א'נברדוגו
.841(2)2002מחוזיתקדין,(פורסםלא)מ"כעקשרכל.ת.א'נברדוגו01/2398(ם-י)

;(במערכתשמורעותק)(12.9.02ביוםניתן,פורסםלא)קצובר'נמפירו02/3143(ם-י)א"ע54

עותק)(2002פברואר,פורסםלא)ספירו'נקצובר96/21671א"ת:בשלוםהדיןפסקוראו
קרייתעירייתראשעלהרעלשוןהוציאספירוגדעוןהעיתונאיכינפסק.(כמערכתשמור
מיסיסיפיעירייתלראשאותוהשווההואובו,התנהלותועלביקורתמאמרכשכתבארבע

.השישיםבשנותבשחוריםהפרעותבתקופת
03ביוםניתן,פורסםלא)"הזמןכל"'נ'פריג02/3524(ם-י)א"ע55

שמורעותק)(1.9"
פורסמהאשר)ספירוגדעתשלהתגובהזומעניינתבפרשה.('פריגעניין:להלן)(במערכת
הדברים.בעיתוןהםגםפורסמואשר'פריגרפאלשללדבריםהייתה("הזמןכל"במקומון
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שערךהשוואהבגיןמפירוגדעוןנגר'פריגרפאלשלהרעלשוןתביעתנדחתה

משטרלתוךשהתקרנפו[...]ויימרמרפובליקת[...]משפטנים"לבין'פריגביןספירו

הבעתשלההגנהלספירועומדתכינפסקזהבמקרה."השלישיהרייךשלהדיכוי
הבעתשלההגנהגםכמו,הרעלשוןאיסורלחוק(4)15סעיףלפילבבתוםדעה
פרשיותנסכםאם.לחוק(6)15סעיףלפי'פריגשלפומבימעשהעלביקורתיתדעה
סנקציהגוררים,גזעניבאופןהמתבטאיםבגנותהנאמריםביטוייםכינראהאזי,אלו

,ממושךדיןבעינויכרוכהזותביעה.הרעלשוןהוצאתעלאזרחיתתביעהבדמות
עונשמהווההתקיימותועצם,הגזענותמגנהלטובתדיןבפסקמסתייםאםגםאשר

.מרתיע
בתוקףולהוקיעםלגנותםשישפסוליםגזענייםשביטוייםהנןהדברהשלכות

.הרעבלשוןמתביעהחששבשלההולמתלתגובהיזכולא

גינוילמפרסםהרעלשוןבדיניהקיימותההגנות.5
לפחותכולל,הלבתוםהגנותאתהקובע,הרעלשוןאיסורלחוק15סעיף

ראויהבפרשנות,להעניקויכולותשלנולנושאהרלוונטיותמרכזיותהגנותשתי
.הגזעןעלוביקורתגינוידברילמפרסםרחבההגנה,ותכליתית
ועניינה,(4)15בסעיףהקבועההמרכזיתלהגנהנוסף,כמובן,באותאלההגנות

אתלסווגקלתמידשלאמכךנובענוספותבהגנותהצורך.דעהלהבעתהחופש

במקרים.עובדהשלכטענותהדבריםאתלסווגניתןלעתים.דעהכהבעתהגינוי
העובדותאתלפרטהמשפטבתידורשים,הפסיקהמתיאורשראינוכפי,אחרים
לראותישתמידולא,מופיעתמידלאזהפירוטגם.הדעההבעתמתבססתשעליהן

.לדוברהגנהלספקמנתעלחיונימרכיבבו
שלוגינויביקורתדברילמפרסםמעניקההעליוןהמשפטבביתהקיימתההלכה
על.הגזעןהדוברשלמצדוהרעלשוןתביעותנגדבלבדחלקיתהגנההגזענות

דורשתהקיימתההלכה,לבבתוםדעההבעתשלהמרכזיתההגנהאתלבססמנת

עלואוסרת,עצמובפרסוםשיפורטו,עובדותעלמבוססתתהיההדעההבעתכי
.בפומבימציגשהואלדעותמעברקיצוניותדעותלאדםהמייחסיםדבריםפרסום
,ספירו'נמ"בעמודיעיןהוצאת89/259א"עהואזהבנושאהעיקריהדיןפסק
עתוןכיקיצוניותדעותבעלאדםגםזכאי"כיההלכהאתהמשפטביתעיגןשבו
.56"באמתמשהןיותרכקיצוניותדעותיואתיציגלא

.אחרונותמידיעותקשתסילביהעיתונאיתנגדלמשטרההגישאשרבתלונההיו'פריגשל
יחידה":חבריהםמאשלוחמיהנהרגושבהתאונהלאחרדובדבןיחידתעלכתבהקשתסילבי
טובחיםשהםסופם,שאלותלשאולכךואחרלירותקודםשאולפונעריםשלאנושיתבלתי

וכיהמרדההםדבריהכישהגישבתלונהכתב'פריג;הדיןלפסק3בפסקה,שם."בחבריהם

,שם."ל"ובצהבמשפחותפגיעה,דובדבןחיילישללמותםהצדקהמשוםיששלהבדברים"
.הדיןלפסק4בפסקה

.(מודיעיןהוצאתעניין:להלן)48,53(3)מוד"פ,ספירו'נמ"בעמודיעיןהוצאת89/259א"ע56

423ז"תשסןא"יהמשפט



קרניאליובל

כאלהבעיקר,גזענייםדובריםשלוהבוטההגורףהגינויעלמקשהזוהלכה

.מתחכמיםובניסוחיםברמיזה,כפולהבלשוןהמשתמשים
בסעיפיםהקבועותאלההןעוסקיםאנושבהםלמקריםהמתאימותההגנות

פרשנותאלהלסעיפיםנתנולאעדייןהמשפטבתיאולם.לחוק(10)15-ו(2)15
אתהגזענותלמגנילאפשרמנתעלממששלתוכןבהםליצוקשתאפשרתכליתית
"חברתיתאומוסרית,חוקיתחובה"הוכרהלאלמשלכך.הראויהפעולהחופש
לדבריםתקיףמענהלפרסםאותוומחייבתאדםעלהחלה(2)15בסעיףכקבוע

בית;ומצמצםצרפירוששניםבמשךניתןזוחשובהלהגנה,למעשה.גזענותשל
הפרסוםשבהםבמקריםרקלגזענותמענהלפרסםהחובהבקיוםמכירהמשפט

וגםוברכושותאדםשלבבריאותו,אדםבחייפגיעהמפניאזהרהלשםנחוץהיה
.58מצומצםבהיקףרקזאת

שנעשהפרסוםשעניינה(10)15בסעיףהקבועהההגנהבצמצוםפורשהגםכך

כלשונו,הייתהבעברהפסיקהגישתכידומה.הרעלשוןלהכחישאולגנותכדי
:חביבי'נמשעור89/809א"בעהמשפטביתשל

של,מצדו,נגדיפירסוםדרךעלאיננההרעמלשוןהנפגעשלתרופתו"
.59"המפרסםעלהרעלשון

:כדלקמןמאלהמפורשיםדבריםאףנאמרו,מחוזימשפטבבית,אחרבמקרה

נגדהרעלשוןמוצאיםהיינוהתובעיםשלהכתבותשכפרסוםנניח-מזויתרה"
,שכתבוהכתבותאתלכתובהנתבעיםאתמזכההדברהיהלאאזגם...הנתבעים

מחייבתזוהגנהגם,אכן.60"הרעלשוןבגיןהתובעיםאתלתבועהיותרלכלאלא
הציבורשהם)לנפגעיםאיןשבושלנובמקרהבמיוחד,לחלוטיןחדשהפרשנות

.הגזעןהדובראתהרעלשוןבגיןלתבועאפשרות(כולו
אינו,ראויאינו,הרעלשוןאיסורחוקלהגנותצרהפרשנותניתנתשבוזהמצב
לעודדהציבוראינטרסאתסותרואףהרעלשוןאיסורחוקשלתכליתואתתואם
.אלולביטוייםוגינויהוקעה
מציעאמריקני-האנגלושהריןהפתרונותמהםנבחן,גישתיאתשאציגלפני
.זולסוגיה

המקובלבמשפט"התגובההגנת"ו"ההוגנתביקורת"ההגנות.ה

הגנותישנןהמקובלבמשפטגםהישראליבמשפטהלבתוםלהגנותבדומה

.87,94(2)כגד"פ,הארץעתון'נהחשמלחברת69/213א"ע57
.282-293'בע,31הערהלעיל,שנהראצלבהרחבהראו58
.298-300'בע,שם,שנהראצלגםוראו;1,9(1)מזד"פ,חתיכי'נמשעור89/809א"ע59
(3)990נמחוזיתקרין,(פורסםלא)"החרדיהמחנה"שבועון'נאלוני86/1999(ם-י)א"ת60

.(אורהשופטתשלדינהלפסק3כפסקה)524,529
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יפההמחשהמהווה,בבריטניהTe[nikoff'6פרשת.הרעלשוןלמפרסםמקבילות
.עמהמתמודדהמקובלהמשפטגםאשר,הגזענותלגינויההגנהלבעיית

לשוןבתביעתנתבעשלהגנהבטענתדןבבריטניההלורדיםביתדןזובפרשה
.62ואנטישמיגזענילמאמרגינויפרסוםעלהרע

שלהרוסיתהמחלקהאצלהועסקאשר,מרוסיהמהגר,טלניקוף,התובע

ביןההבחנהחשיבותעלגזענימאמרכתב,הקרההמלחמהבתקופת.סי.בי.הבי
גיוסעל.סי.בי.בביהרוסיתהמחלקהאתהתובעביקרבמאמרו.לקומוניזםרוסיה
מזהיםאשר,מהאנשיםמספיקולא"אתניותמיעוטקבוצות"מעובדיםמדייותר
.הרוסיהעםעםדתיתאורוחנית,אתניתעצמם

,לבריטניההגעתולפנימרדיפהסבלהתובעשכמו,מרוסיהמהגרהואגםהנתבע

,עיתוןבאותושפורסם,תגובהמכתבוכתבגזעניותעמדותשכללמהמאמרהתקומם

,מציעלמעשההתובעוכיואנטישמיגזעניהואהתובעמאמרכיצייןהואשבו

לבדיקותמקצועיותמבדיקותמבדקיואת.סי.בי.הבייחליףעובדיםגיוסשבעת
.לפטרםיש-הועסקוכבראשרמיעוטמקבוצותלעובדיםובאשר,דם

אלודבריםכיבטענה,הרעלשוןעלתביעההגיש,הראשוןהמפרסם,טלניקוף
לתחולתטעןהנתבע.(ממאמרואותםלהסיקהיהניתןכיאם)ידועלנאמרולא

fair("ההוגנתהביקורת"הגנת comment defense(,הרעלשוןבדינימוכרתהגנה
.אצלנוהלבתוםלהגנתהדומה

הנההנתבעשלהתבטאותואםבשאלהבמחלוקתהיוהלורדיםביתשופטי
שמדוברהניחהכאשרהנמוכההערכאהטעתהואםדעהאועובדהבגדר
למושבעיםהדיוןהוחזרכאשר.זובסוגיהלהכריעלמושבעיםהתירהולאבדעה

המשפטשבתיהואהמעניין.פיצוייםלשלםהנתבעעלכיהמושבעיםקבעו
,ביותרחריגבאופן,מסרבים,הנתבעשלהנוכחימגוריומקום,הברית-בארצות
אתנוגדהבריטיהדיןפסקכיבטענה,הבריטיהמשפטביתפסיקתאתלאכוף
,כןכיהנה.הביטוי63חופשעקרוןאתכלומר,האמריקניתלחוקההראשוןהתיקון
גזעןעםלהתמודד,בבריטניהגם,המשפטבתישלהקושיעלמצביעהזופרשה
.הרעבלשוןאותוהמגנהאתהתובע

eomment(בבריטניההוגנתביקורתהגנת.1 defense(064י

הואהפרסוםכאשר,הואבאשר,הרעלשוןלמפרסםניתנתזוהוגנתביקורתהגנת

להביעהפרטבזכותמכירהההגנה.ציבוריאינטרסבעלבנושא"הוגנתביקורת"

ין 61817.E .R4991]4ת[]Telniko

~

ik Matusevitch(פרגנת:להלן

:

Telnikoyאו.(Elnikoffcase

HutchessonיMatsevitch"141(6529)1א,7(1991)621590 '"TelIlikoffן.
63Matusevitch " Telniko]f;307(1998)7

~

Tale"148(6829)תל

~

of

~

' Two

Russian

(ל.Bindman"נ,

10628U. S . App . LE)nS(1998)(פרשת:להלןMaNsevitchאוMatusevich case(.
641[44[1999]1,]nmes Newspapers1Reynolds;1087(2002)"לז:W ofG3rubb The Ik.4

.[.א.615,609

425ז"תשסןא"יהמשפט



קרניאלידבל

האדםכבודביןאיזוןשלתוצרוהיא,חששללאציבורייםבנושאיםדעתואת

.גיסאמאידךהביטויחופשלביןגיסאמחד
אףולעתיםבהחלתהימעיטהמשפטוביתהלבתוםלחובתכפופהזוהגנה
.65פסוליםממניעיםפעלזולהגנההטועןכאשר,אותהידחה

ברשימהמדובראין.פשוטהאינהציבוריאינטרסבעלנושאשלההגדרה
במשפטנאמרהשניםבמשךזאתעם.מדויקתכהגדרהלאואףנושאיםשלסגורה

:הואציבורישענייןהאנגלי

that they50,large81affect people0)such as15matter8"Whenever

orא,going15whatת0; concerned,1תmay be legitimately interested

.66

'

"othersשthem or0)what may happenש

הגנתכנפיתחתהשוכן,ציבוריענייןנחשבגזעניפרסוםגינויאםלשאלהפרט
העיקריהקושי,(חיוביתהיאלכךשהתשובההיאשליוההנחה)ההוגנתהביקורת
הנתבע67עלהמוטליםהכבדיםההוכחהבנטליטמוןזוהגנהבהפעלתשכרוך
וכי;נכונהעובדהעלמבוססתהדעה;עובדהולאדעההנהההתבטאות:כדלקמן

.האמיתיותהעובדותלאורזודעהמגבשהיהסביראדם
מתאימהזוהגנהאםספק,הישראליבמשפטלקושיהדומים,אלוקשייםלאור

מחמירהוכחהנטליוצרתהיאשכן,הגזעניםבגינויהציבוראינטרסאתלשרתכדי
,רבותערכאותהמשפטיההליךעבר,Telnikoyבפרשתלמשלכך.הנתבעעבור

אינהזוהגנה.משמעותיותמשפטהוצאותהיולנתבעכילהניחישזאתובעקבות
לתמוךכדיבהאיןולכן,הגזענותאתהמגנהלדוברהדרושההוודאותאתמספקת
.גזענותדברישלהחריףהגינויאתלעודדלאודאי,מלאבאופןולהגן

"*defantatoly("הרעללשוןהתגובההגנת".2
gualiקנז

~

ed privilege Of

~

ublieation68הברית-ובארצותבבריטניה
זוהתקפהעללהגיבזכאי,אחרידיעלהותקפוהתנהגותואודמותואשראדם

."הרעלשוןלפרסוםהתגובההגנת"ידיעלמוגנתתהא,שכזו,ותגובה

Hunt.ן!1(1908)2ש.65,309.8 " Star Newspaper co;1095.ש0תא,אקGrubb, supra

7693183(1863)spottiswoodeאCampbell;320.
,Grubbש0ת64,אק.661097 supra;391,375.Q .B2[1969]Littlerא.London a~iists Ltd.
67[1989].New English Libra~y Ltd:י.Control Risks Ltd;1088.81,64קGrubb , supra note

,Telnikoffcaseש6180 sapra;577.E.R1[43.
68"Defaraatory Publication0)Bryant "Libel and Slander: Qualified Privilege of

Reply

7.ע(.

O(1956)4157ן.ן:29024.5 'MalleyאShenknmn;1083(1972)

פרגנת:להלן)441י.1.ן.3"
Shenknsanש54"ה4""0850או);(1994.cir4ש)R

~
d37,Foretich " Capital Cities/ABC

MetrD-GoldWylt -MayerוTurner;1136-1135.64,אקGnlbb, supra note;1559,1541

449.E.R4111[1950].Pictures, Ltd.
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דבריםכוללתואינהלבבתוםנעשתההתגובהכי,הנוזוהגנהלמימושהתנאי
.התגובהלשםרלוונטייםאינםלחלוטיןאשר,משמיצים
.הפלילי69מהמשפט"עצמיתההגנה"עקרוןשלדומהנגזרתהנהזוהגנה
,נגדושבוצעה,להתקפהבתגובתומוגבלאינו,המגיבהנפגעכיהדברמשמעות

אתמשרתשהדברובלבדומעשיםמיליםידיעלשונהבאופןלהגיברשאיאלא
ממתחםחרגאםלמעטבתגובתולנפגעגמישותיתירוהמשפטבתי.הנפגעהאינטרס

.הסבירות70
,פרסומהלהיקףבאשרוהןהתגובהלחריפותבאשרהןהנוהסבירותמתחם

הפרטברשותשבוצעההשמצהעלהמוניבפרסוםלהגיבסבירזהאיןלמשלכך
.71שיעורלאיןהפחותהראשוניתלהשמצהביותרחריפהבהשמצהאו

הגישה,האמריקניבדיןבנושאהקיימתהמחלוקתאףעלכילהוסיףיש
היינו,התגובהדרכהשבוצעההפלטפורמהעלגםחלהההגנהכי,הנההמקובלת

.הפרסוםאתמבצעהואשדרכההמדיהאלגםאותהמקרין,להגנההזכאיהמגיב
עלונחתםשנכתב,פרסוםבעבור"התגובההגנת"לזכהאמריקניעיתוןלמשלכך

.זוג7להגנהזכאישהיהשלישיצרידי
בהגנתמכיריםהמקובלהמשפטעלהנשעניםהברית-בארצותהרעלשוןדיני
התגובה;73הרעלשוןבגדרהיההראשוניהפרסום:להלןהתנאיםבהתקייםהתגובה
סבירההתגובה;75לבבתוםבעיקרהנעשתההתגובה;74הראשונילפרסוםרלוונטית

.76פרסומהוכהיקףבחריפותהמפרופורציהחורגתואינה
מספקתזיקהבעליהיההמגיבכי,הנוההגנהבמימושהמחויבנוסףעיקרון
,היאזהעיקרוןנוכחהעולההשאלהלענייננו.77הראשונימהפרסוםהנפגעלאינטרס

,מקורביו,משפחתובני,בלבדהספציפיהנפגע:ההגנהשלהתפרסותההיקףמהו

נגדוהופנתהלאהראשוניתשההשמצה,אדםיכולהאםכלומר?עמובני,לאומובני
אתננסחאם?לנפגעכלשהיזיקהבשלבהגנהולזכותהספציפיהנפגעבשםלהגיב

כלרשאי,הזיקהלעקרוןבהתאםאםנשאל,במאמרהנדוןלנושאבהתאםהשאלה
?להגנהולזכותהגזעניהביטוימפרסםנגדלהגיבמהציבוראדם

.(ס"תש)הפליליבמשפטעצמיתהגנהרו'סנג'בראוהפליליבמשפטהעצמיתההגנהעל69
70,64Grubb, supra note;68Shenknwn case, supra note;1083.ש0ת68,אקBryant, supra

.אקק.1136-1135
71Times1Watts;1136-1135.8,64(קקsupra note,5"0]0;1083.68,אקBryant, supra note

650.Q.B(1997)ןם,Newspapers.
,68Blyant,אקק.721105-1103 supra note;914(1914)146"15.4יHobbsץPreston.
73,Grubb;299-297.68,אקקShenknaan case, supra note;1083.8,68(קBryant, supra note

64supra,%(קק.1136-1135 note.
74105226.Misc50(1966)Krutech " Schimmel;1091.שסח68,אקBryant, supra(להלן:

KrutechאוKrutechפרשת case

(

,81,64Grubbקע.1136-1135; supra note.
.68Bryant,%(ק.751099 supra note.
.Ibid.%(ק.761096
,8,64Grubb(קק.771136-1135 supra note;1102.ש6800,אקBryant, supra.
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קרניאליובל

.שליליתזולשאלההתשובהכי,הרושםמתקבלהאמריקניוהדיןהפסיקהמניתוח
רישיוןבעל"המתנדב"איןכי,מקריםבמספרקבעוהברית-בארצותמשפטבתי

.78לאחרקודמתהרעלשוןהוצאתבשלהראשוניהמפרסםאתהרעבלשוןלתקוף
בשערילהיכנסמנתעל,הנפגעלאינטרסישירהזיקהבעללהיותהמגיבעל
מאחר,הרעבלשוןנתבעשלהגנתואתהמשפטביתדחהלמשלכך.ההגנה

לומרניתן,לסיכום.נגדו9ךולאאביונגדהייתהתגובתואתשגררה,שההתקפה

עוסקשבהןלנסיבותמיוחדתהגנהעדייןנוצרהלאאמריקני-האנגלובמשפטגםכי
לדובראפקטיביתהגנהלספקאחדיםבמקריםיכולותהקיימותההגנות.זהמאמר
גינוידברישלפרסוםלעודדכדיאומלאבאופןלהגןכדיבהןאיןודאיאך,שנתבע

.גזענותדבריונגדגזענייםדובריםנגדחריפים

לפרשנותהצעה.ו

הביטויחופששלגבולותיובעיצובמרכזימשפטיכליהואהרעלשוןאיסורחוק
מנתעלשימושבונעשהכיראינו.בפרטהתקשורתבכליהביטויוחופשבכלל

להלן.לגזענותוהסתהגזענותדבריפרסוםשלוהגינויהביקורתאתולצנןלהרתיע

מיוחדתהגנהשתעניקהרעלשוןאיסורחוקלהוראותפרשנותלהציעמבקשאני
פרסומיםועלגזעניםדובריםעל,וקיצוניחריףגינוילרבות,גינוידברילמפרסם
בסמכותםישתמשוהמשפטבתיכימציעאני,מכךיתרה.מפרסמיםשהםגזעניים
להרתיעמנתעל,עונשימרכיבהכוללותמוגדלותהוצאותלרבות,הוצאותלפסוק

שימוששלהתופעהאתולמנועהמשפטלבתימלפנותהגזענייםהדובריםאת
ולהרתיעביקורתלמנועמנתעלהרעלשוןאיסורובחוקהמשפטבבתילרעה
בראשהיאהמוצעתההגנהשלמטרתה.הגזענותדברישלהחריפיםהמגניםאת

פרסומיםחריףבאופןלגנותשלנווהעיתונאיםהרוחאנשיאתלעודדובראשונה
כלהחיוני,בגזענותלמאבקחשובהתרומהלתרוםוכךגזענותבהםשישומעשים

.הישראליתלדמוקרטיהכך

הרעלשוןאיסורחוקלהגנותחדשהפרשנות.1

לפיהיוםהקיימותהגנותלשתיותכליתיתחדשהפרשנותלהלןלהציעמבקשאני
לשמשתכליתןלפיוצריכותלשונןלפיהיכולותהרעלשוןאיסורלחוק15סעיף
.גזענותלדבריחריפיםגינוידבריהמפרסםלאדםעידודואףהגנה

:כךקובע(2)15סעיף

הנאשםאםטובההגנהזאתתהאהרעלשוןבשלאזרחיאופליליבמשפט"
:האלוהנסיבותבאחתלבבתוםהפרסוםאתעשההנתבעאו

.68Bryant,ב(קק.781103-1102 supra note;74Kratech case , supra note.
79670.App.540195(1916)Garrelsא~RitSChy
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[...]
חובהעליוהטילוהפרסוםהופנהשאליוהאדםלביןשבינוהיחסים(2)

."פרסוםאותולעשותחברתיתאומוסרית,חוקית

להתריענועדהדבריםפרסוםשבהםמקריםלאותםהגנהלתתנועדזהסעיף
אתלפרסםהאדםעלחובהשישומכאן,באדםלפגיעהסכנהמפניולהזהיר
.הרעלשוןמשוםבהםכשישגםהדברים

גם,וחברתיתמוסריתחובהדמוקרטיתבחברהאדםכלעלמוטלתלדעתי
גזענותדבריתוקףבכלהמגנהפרסוםלעשות,80בחוקבמפורשקבועהאינהאם

אתהקובעוחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקנעוצהזוחובה.מפניהםומזהיר

שלהיסודומערכיהיסודמעקרונותוכן,האדםכבודעלהמגנההחוקתיתהמסגרת
המחוזיהמשפטבביתשניתן'פריגבעניין,באחרונה.הישראלייםוהחברההמדינה

.(שונותמעטבנסיבותכיאם)מפורשבאופןזוהגנהטענתנדחתה,בירושלים
הסכנהשבהםמקריםלהכניסניתןלאהסעיףשלבגדרוכיקבעהמשפטבית
.הקייםלחוקכושלתופרשנותטעותזוהילדעתי.כולו81לציבוראולמדינההיא
ורקאךההגנהאתלהגביל,בתכליתוולאהחוקבלשוןלא,הצדקהואיןמקוםאין

הרי,הזוהגישהאתנקבלאםגם,אולם.אחדלאדםאישיתסכנהמפנילהתרעה
אולדמוקרטיה,למדינהכלליתסכנהרקאינהבגזענותהגלומההסכנהבענייננו
לפגיעההסכנהבהתממשותאפילוואולי,ממששלבסכנההמדובר.כולולציבור
הנפגעתהקבוצהשלהטובבשםרקאינההפגיעה.אנשיםשלמסויםבציבור

שלנוספתארוכהובשורההאדםבכבוד,לעילכאמור,גםאלא,הגזענותמדברי
שלהשייכותלתחושת,הציבורילסדר,האישילביטחוןהקשוריםואינטרסיםערכים
או"המוסרית"והחובההואיל.וחירותשוויוןשלולערכים,ולמדינהלקהילההאדם

ברורהולאמירהמפורשתלפסיקהמקוםישועמומהערטילאיתהיא"החברתית"
.גזענות82לגנותהחובהאתבמיוחדכוללתזוחובהכיהעליוןהמשפטביתשל

להכחישאולגנותכדיאלאנעשהלאהפרסום":כדלקמןקובע(10)קטןסעיף

."לכןקודםשפורסמההרעלשון
דבריבחריפותלגנותלדובריםלאפשרבבואנואותנושתשמשראויזוהגנהגם

המוסריתלגישהחוקיבסיס,1998-ח"תשנ,רעךדםעלתעמודלאבחוקלראותייתכןכיאם80
'בסהקבועהמהחובהוללמודלהקישניתןגםכך.לזולתלסייעחובההמטילהוהחברתית

פשעמעשהלעשותזומםפלוניכישידעמי":פשעמסוגעברהלמנועהעונשיןלחוק262
."שנתייםמאסר-דינו,השלמתואתאועשייתואתלמנועהסביריםהאמצעיםכלנקטולא

.הדיןלפסק17בפסקה,55הערהלעיל,'פריגעניין81
אתגםהכוללאדםשלהביטויבחופשהפוגעתכחוכהמדובראיןכילצייןכדאי,זאתעם82

להגיבהגזענותלדברישנחשפוהאדםבנימכללצפותניתןלא.להגיבולאלשתוקזכותו
וחברתימוסריאופיבעלתכאמורהיאהחובה.לחייבםרצוילאואףגזענותדברעלבגינוי
ועליהם,להגיבשבוחריםמעטיםאותםידיעלמתממשתהכלליתהחובה.משפטי-חוקיולא
.להגןיש
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גדראתלהרחיבשאיןהייתהבפסיקההשולטתהגישההיוםעדאמנם.גזענות

המיוחדותבנסיבותאולם,עצמידיןלעצמולעשותלאדםלאפשרואיןההגנה
לפתחאלאברירהבידינואין,לדיןהגזעןאתשיתבעמילמעשהאיןכאשר,שלנו
דבריעלחריףבגינוילהגיבאדםלכלולאפשר,עצמידיןשלהזההחריגהכליאת

.גזענות
וקבעדומהברוחבירושליםהשלוםמשפטמביתסולברגהשופטפסקבאחרונה

המהירההדרךרביםבמקריםלהיותעשויהרעלשוןדבריעלתגובהפרסוםכי
.83אדםשלהטובלשמופרסוםשגרםהנזקלתיקוןביותרוהיעילה

והביעהציבורעלהרעלשוןלפרסוםבתגובהגםמפורשותדןסולברגהשופט
הרעלשוןשמפרסםמיעלגםחלה(10)15סעיףשלההגנהשלפיהדעתואת

שבהםבמצביםואפילו,הציבורעלשפורסמההרעלשוןלהכחישאולגנותבכוונה
.הראשוניתהפרסוםלביןהמגיבביןזיקהכלאין

זומהות.הציבורעלהרעלשוןפרסום,לעילכאמור,מהווהגזעניפרסום
,אדםכל,אדםשלשזכותובכךהמכירהכאןהמגולמתההגנהאתמצמיחה
ממש,זוהגנהשגםכמובן.אותההמפרסםואתשפורסמההרעלשוןאתלגנות
הגינוישבהםמצביםבאותםדווקאנדרשת(2)קטןבסעיףהקבועהההגנהכמו
נגדהרעלשוןפרסום,לכאורה,כשלעצמםמהוויםהרעלשוןשלההכחשהאו

סעיףלפיהמותרת,לבבתוםדעהמהבעתחורגיםאפילוואולי,הגזעןהמפרסם
ביתגםנתן,85'הרציקוביץ'נמ"בעשוקןרשת02/4534א"בע,באחרונה.(4)15

שפורסמודבריםביןישירקשרהרואהזולגישהממששלתמיכההעליוןהמשפט

.במיוחדרחבבהיקףביטוילחופשהנתבעשלזכותולביןהתובעידיעללכןקודם
אותובמסלולהעליוןהמשפטביתהולךברקהנשיאידיעלשניתןזהדיןבפסק
הפרסומיםשלהרחבההקשרועלהביטויחופשעלהדגשאתושםכאןמתווהאני

:כימזכירהמשפטבית.התובעשלקודםלפרסוםתגובהשהיי

בדמותמדוברכאשרגםנחלשטובלשםלזכותלהעניקשישהמשקל"
שלבמרכזונמצאתואשר,התקשורתלכלירבהנגישותלהאשר,ציבורית
.86"ציבוריפולמוס

במקרים.עוסקיםאנושבהםלמקריםבמיוחדהמתאימיםכדרבנותדברים,אכן
פולמוסויוצרתלתקשורתנגישותלהשישציבוריתבדמותכללבדרךמדובראלה

תקדין,(פורסםטרם)גינת'נבריזון03/8515(ם-י)א"ת;298'בע,31הערהלעיל,שנהר83
.הדיןלפסק7בפסקה,5770(4)2004שלום

.300'בע,31הערהלעיל,שנהרגםוראו.הדיןלפסק12-13בפסקאות,שם84
לפסק16בפסקה,558(3)נחפד,(פורסם)'הרציקוביץ'נמ"בעשוקןרשת02/4534א"ע85

מוטיבאתבעצמוטבע'שהרציקוביץלאחר":('הרציקוביץעניין:להלן)ברקהשופטשלדינו

."במוטיבהשימושעללהליןיוכללא,הדעותלכלוחמורקשהמוטיב,'העכבר'
.ברקהשופטשלדינולפסק14בפסקה,שם86
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ממששלדרךכברתהולך'הרציקוביץעניין.גזענייםביטוייםבאמצעותציבורי
נעשהלאהדברכיאם,כאלהלדבריםלהגיבאדםשלבזכותהכרהלקראת

שליותרהמוקדםבשלבאלאמציעשאניכפי(10)15-ו(2)15סעיפיםבאמצעות
אדםלהשפלתהגורםביטויכלומר,הרעלשוןבושישבביטוימדובראםהשאלה

מהווהאינו"עכבר"שהואאדםעללומרכיקובעהדיןפסק.הסבירהאדםבעיני
עלגםלחוליכולהזוהלכה.עכברבאמתשהואחושבלאאחדאףכי,הרעלשון

."נאצי"שהואאדםעלאמירה
תמידולאשלנובמקריםמדויקליישוםניתןאינו'הרציקוביץעניין,זאתעם
בביטוייםהיאהגזענילפרסוםהתגובהשבהםמקריםוישנםהואילהבעיהאתפותר

יתרה.הגזעניהדוברשללהשפלתולגרוםבהםשיש("נאצי"סתםולא)מפורשים
גינוידבריהמפרסםשל(לטעמי,הלגיטימית)המטרהבדיוקזוהילפעמים,מזו

.חריפים
.הרעלשוןדינישלמיוחדותלהגנותמקוםישאלהבמקריםגםכיטועןאני

לשוןבדיניגםלבטאהמשפטלבתייאפשרוהמוצעתבפרשנותאלההגנות
הסולדיםאלהאתולעודד,בגזענותציבורימאבקשלהראויההמדיניותאתהרע

הוצאתבגיןמתביעהלחשושמבלי,הדבריםנגדבגלוילצאתהגזענותמביטויי
מדינתשלערכיהואתהיסוד-חוקיאתלהערכתימשקפתזומדיניות.הרעלשון

.ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראל

המוצעתההגנהגבולות.2
חופשביןהרעלשוןאיסורחוקשקובעהראוימהאיזוןלחרוגשלאמנתעל

שלגבולותיהןאתבזהירותלמרטטצורךיש,האדםשלהטובשמולביןהביטוי
אתלשנותאינהזהבמאמרפורששאניההצעהשלתכליתה.המוצעותההגנות
ההגנהאתלחזקאלא,טוב87לשםלזכותהביטויחופשעקרוןביןהכלליהאיזון
.גזענייםדובריםכנגדגינוידברישללמפרסמים,הקייםהאיזוןבמסגרת,הראויה
מצריךאינו,הגזעניהדוברעלהתקפהבאמצעותאפילו,גזענייםביטוייםשלגינוי
האדםלכבודאלהבמקריםשהרי,האדםכבודלביןהביטויחופשביןהאיזוןשינוי
גינוידברולמפרסם,מאודחלשההגנהגםולכןנמוךערךישהטובולשמוהגזען
.עליונהציבוריתחשיבותבעליבענייניםהביטויחופששלמלאההגנהיש

של,לדעתי,הרצוילכיווןהעליוןהמשפטבבית,באחרונההנוטה,הזההרגישהאיזוןעל87
עשויזהחשובדיןפסק.85הערהלעיל,'הרציקוביץבענייןבהרחבהראוהביטויחופש
מאמרשלמהיקפוחורגבומעמיקדיוןאך,שלנוהרעלשוןבדיניממששלמהפכהלעורר

בלבדביקורתאודעההבעתהםאלאעובדתייםשאינםביטוייםהמשפטביתפסיקתלפי.זה
הציבוריובדיוןהואיל.הרעללשון,מסוימותבנסיבות,נחשביםאינם("עכבר"הביטויכמו)

לייחסניסיוןולאדעהוהבעתביקורתשמבטאגנאיביטויהוא"נאצי"הביטויהישראלי
לשון"כגדרכללנכנסהואשאיןייתכן,30-הבשנותבגרמניההנאציתבמפלגהחברותלאדם
."הרע
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ובעיקר,ההגנותאתלהגבילישומידתיותסבירותעללשמורמנתועלכךלשם

:כדלקמןלנסיבות,(2)15סעיףלפיהמוצעתזואת

גזעניהיהוהגינויהתגובהבאושבעקבותיו,הראשוניםהמעשהאוהפרסום.1
.אחריםשלוברגשותיהםהאדםבכבודוודאיקשהבאופןפוגעוככזה

ופרופורציונלירלוונטיוהואהראשונילפרסוםתגובההיההמגנההפרסום.2
.הראשוןלפרסום
לדוןהמשפטביתנדרשלכן.המשפטביתשמפעילאובייקטיבימבחןזהו
,גזענילביטויאוגזענילמעשהכתגובהנעשההנתבעשלהפרסוםאםבשאלה

,תוקףשהואהביטויאוהמעשהאםוהמורכבתהמקדמיתבשאלהלהכריעוכן
הפליליתהעברהמבחןאינוזובשאלההראוישהמבחןמובן.גזענייםאכןהם
עברהמהוויםהמפרסםשמגנההדבריםכילהוכיחצורךאין.לגזענותהסתהשל

לשוןבהםשישוכן,גזענית88עמדהשלביטוימהוויםהםכילהראותדי.פלילית
בנסיבות.הרעלשוןאיסורלחוק4סעיףבצירוף(4)1סעיףלפיהציבורעלהרע

לשוןאיסורלחוק(10)15-ו(2)15סעיפיםלפיההגנהלמפרסםלעמודצריכהאלה
איפוקמחייבותאינןכאןהנדרשיםוהפרופורציההמידתיותכילהדגישחשוב.הרע

חריפהכלומר,הולמתתגובהמחייבתהגזעניהביטויעצמתשהרי,דווקאבתגובה
.ובוטה
.'הרציקוביץמענייןללמודניתןלתגובההראשוניהפרסוםביןהיחסבנושאגם
יותרהרכההריפההייתהשהתגובהבכךהעליוןהמשפטביתהכירזהדיןבפסק

(להרציקוביץ)לולהשיב"הייתהמטרתהשכלבכךהכירוכןהראשונימהפרסום

.89"הדעההבעתחופששלבצלוחוסה"כולוהפולמוסכיקבעזאתובכל,"כגמולו
שלפיהלחוק16בסעיףהקבועההחזקהאתלצרףכמובןוראויניתןאלהלהגנות

בעצמתןלהכירהמקוםגםכאן.לבתוםשלחזקהיוצרהענייןבנסיבותסבירפרסום
הישראליתבחברהשישהחשיבותבשל.גזענותשללגינויההנוגעותהנסיבותשל

גזענייםדבריםופרסוםוהואילהאדםלכבודהבינלאומי90ובמשפט,הדמוקרטית
יש,י9פליליתעברהגםמסוימותובנסיבותאזרחיתעוולה,מוסריתתועבהמהווה

אומעשיםשלולתיאורהגזענותלהגדרתהנוגעבכל,בעיקרהפוליטית,מחלוקתישאמנם88
מבחןאלאסובייקטיבימבחןאינומציעשאניהמבחןאולם,כגזענייםמסוימיםביטויים

.לגזענותהסתההאוסרהקייםהחוקעלהמבוססאובייקטיבי
.ריבליןהשופטשלדינולפסק7בפסקה,85הערהלעיל,'הרציקוביץעניין89
.לגזענותלהסתהבחוקאיסורהמחייבומדיניותאזרחיותזכויותבדברלאמנה20'סראו90

לקייםוכןלגזענותהסתהבחוקלאסורמצריךהסעיףכיקבעהם"באואדםלזכויותהוועדה
[Internationa:ראווהרחבהלפירוט,המפרנגדהולמתסנקציה Human

~

ghts Instruments

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human

Generalסם.art,11.20,ט.א. Comment(1983)Treaty Bodies Nineteenth session""ש" e8d6c53c12R12c3a4aev. [ht

*
://www.unhchrcWtbs/doc .nsf/(Symbol)/caH1RIGEN.00ט

.5665000560561?600ת0ק0"ו"מת0(visited1851ת5.80מ1)
לאדםלאפשרראוילאכלומר,נשכרחוטאאיןשלפיוהעיקרוןאתלהזכירהמקוםגםכאן91

ממעשיורווחאוזכותלהפיק,הציבורתקנתאתהנוגד,חוקילא,מוסרילאבאופןהפועל
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?"נאצי"שהואגזעןעללומרמותרהאם-הרעולשוןתקשורת,גזענות

כבודשלהערכיםהגנתכילקבועישכאן.והראויהסבירוגדרותגבולותאתלהרחיב
הרחבת.וחריפותקשותהתבטאויותדורשיםואףמצדיקיםהגזענותוגינויהאדם
לחוק(4)15סעיףלפיההגנההיקףאתגםממילאתרחיבזהבנושאהסבירתחום
.דעהבהבעתמדוברשבהםמקריםאותםבכלהרעלשוןאיסור

מוגדלותמשפטהוצאות.3
נסביםהרעלשוןפרסוםבגיןמשפטייםהליכים,זה92בנושאלעמדתנובניגוד

שלהכבדהעלותוגםכמו,הכספיהפיצויגובה.הכספיהפיצויגובהעלרבהבמידה
המפרסמיםועלהתקשורתכליעלוההרתעהההכבדהאתיוצרים,המשפטניהול

התקשורתלכלילאפשרמנתעל.93הרעללשוןחששבהםשישביטוייםשלהקבועים

הביטויאתוחריףעקביבאופןלגנותקבועבאופןבהםהמתבטאיםציבורולאנשי

גםאלא,הפרסוםבגיןפיצוייםפסיקתמפניההגנהאתרקלאלהבטיחישהגזעני
להמשיךהגזעניםאתלעודדשלאמנתעל,מזויתרה.ההליךהוצאותשלהחזר

מסרשיעבירחריגאמצעילנקוטיש,הרעלשוןבעוולתאותםהמגניםאתולתבוע
שללרעהניצולמהווההגזעןידיעלהרעלשוןבעוולתוהשימושהואיל.ברור

חופשאתזהבנושאלקייםחשובחברתיאינטרסוקייםוהואיל,המשפטיההליך
לפסוקיש,הגזעניהביטויאתוהמבקריםהמגניםאצל(מרבי)המקסימליהביטוי
משפטהוצאותהגזענותעלגינוידברישמפרסםמיולטובתהתקשורתכלילטובת

בתחוםבמיוחדמתאיםזהכלי.התובעתנגדעונשימרכיבהכוללות,מוגדלות
השבתלמטרתורקאךמשמשיםאינםהפיצוייםכיבעברכברהוכרשבוהרעלשון
הוצאותהחלת.וערכיות95חינוכיותלמטרותאףמשמשיםאלא,לקדמותוהמצב

סדרלתקנות(ב)512סעיףלפישתיעשהיכול,אלהבמקרים,התובעעלמוגדלות

שבהבדרךלהתחשבהמשפטלביתהמאפשרות1984-ד"תשמ,האזרחיהדין
מלפנותהגזעןהדובראתלהרתיעיכולזהכלי.לפניוהדיוןאתהדיןבעליניהלו
.הרעלשוןדינישללרעהניצולממנוולמנוע,משפטלבית

לתתצריךהמשפטביתואין,משפטבהליכילרעהשימושבכךשישלטעוןניתן)הפסולים
"ממונותדיניחוקלהצעת3'סוהשוו,(כאלהניסיונותולאשרידו
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.246'בע,33הערהלעיל,וברקת
.510(5)נהר"פ,יוסף'נאמר00/4740א"רעראו93
ראוהעונשיהפיצוישלבנושאלהרחבה.זהבנושאכאןלהרחיבניתןלאהיריעהקוצרמפאת94
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קרניאליובל

סיכום.ז

ביטויי.ישראלבמדינתהציבורימהשיחחלקלהיותהגזענותהפכה,הרבלצערנו
,החברהמשוליקיצונייםדובריםמפיאוברחובכקללותרקלאנשמעיםגזענות
בחברההמרכזימהורםחלקהנחשביםופוליטיקאיםציבוראנשיידיעלאלא

המשפטשלבמגרשוורקאךלהיעשותיכוללאבגזענותהמאבק.הישראלית

מטבע.לגזענותהסתהלאיסורהנוגעתהפליליתהחקיקהלמרותוזאת,הפלילי
,הקשיםלמקריםמיועדהפליליהאיסור,הפליליהמשפטשלאופיוועקב,הדברים

ממשיתסכנהאוהגזענותבקרבנותממששלפגיעהבהםשישוהחמוריםהחריפים
לגזענותהסתהשלהפליליהסעיףפרשנותעלהנמשכתהמחלוקת.לאלימות
השיחאתלשנותכאמצעיזהבכליהאפקטיביהשימושעליותרעודמקשה

בגזענותהמאבקעיקרשאתהיאהתוצאה.הגזענייםהביטוייםאתולשרשהציבורי
החברהשלהמרכזיהכלי.הציבוריובשיחהתקשורתבאמצעיולקייםלנהליש

מתפשרתוהבלחיהברורההחריפההתגובההואהדמוקרטיהציבורושלהאזרחית
שיכולהתופעהמתגלהבדיוקכאן.גזענייםדובריםונגדגזענייםביטוייםנגד

מהססלאהגזעניהדוברכי,מתברר,במאמרשהוצגכפי.ממששללבעיהלהפוך
כדיקשיםדבריםבוהמטיחהחריףהמבקראת,הרעלשוןשלבעוולהלתבוע
אתזיהולאעדייןומשפטניםמשפטבתי.הגזעןואתהגזענותאתולבקרלגנות

מכח.במאמריםאובפסיקה,כחקיקהמפורשאומיוחדאזכורלהואין,התופעה
שלמהוראותיולכמהומתבקשתתכליתית,חדשהפרשנותמציעאני,זותופעה
איסורלחוק15בסעיףהקבועותלהגנותהמוצעתהפרשנות.הרעלשוןאיסורחוק
אוגזעןעלחריפיםוביקורתגינוידברילמפרסםרחבההגנהמעניקההרעלשון
,בהרחבהאלהבנסיבותליישםשישהלבתוםלהגנתבנוסף.גזענותביטוייעל

הרעלשוןאיסורלחוק(2)15לסעיףפרשנותשלבדרך,הלכהלקבועמציעאני
,לגזענותחריפיםגינוידברילפרסםוחברתיתמוסריתחובהאדםכלעלמוטלתכי

האדםבכבודהפוגעתהגזענותשלכוחההתגברותמפנילהתריעמנתעלוזאת
דבריפרסוםכילהדגישמבקשאני,כןכמו.קרבנותיהשלחייהםאתומסכנת
הרעלשוןלחוק(4)1סעיףלפיזאת,ציבורעלהרעלשוןפרסוםגםהואגזענות
דברישלוהכחשהגינוימהווההגזענותשלוביקורתגינוילפיכך,4סעיףבצירוף
הגנות.הרעלשוןאיסורלחוק(10)15סעיףלפימוגניםאלהדברים.הרעלשון
שלבמקרהרקחלותהןכלומר,במאמרשפירטתילסייגיםבהתאםחלותאלה

ומידתיתסבירההיאהתגובהכאשרורק,גזענותשלומעשיםדבריםעלתגובה
אלהבמקריםיקבעומשפטשבתימציעאני,מכךיתרה.הראשוןלפרסוםביחס
לשוןשלבעילההתובעעלגבוהותמשפטהוצאותפסיקתשלבדרךעונשיפיצוי
הואשבגינווהפרסום,גזענותדבריבעצמושפרסםבתובעמדוברכאשר,הרע
היותםעללהתריעאושפרסםהגזענותדבריאתלהכחישאולגנותנועדתובע
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?"נאצי"שהואגזעןעללומרמותרהאם-הרעולשוןתקשורת,גזענות

המשפטביתחייבבפועלההגנותאתליישםמנתעל.ופסוליםמגוניםגזענותדברי
הדבריםכימפורשתוקביעהגזעניביטויהגדרתשלהקשההשאלהעםלהתמודד
הציבורעלהרעלשוןוכןגזענותבהםשישדבריםאכןהםהמפרסםותוקףשמגנה

.הרעלשוןאיסורלחוק(4)1סעיףלפי
ביטויישלולמגניםלמבקריםמרביביטויחופשיאפשראלההצעותשלאימוץ
הציבורולזכותהביטוילחופשרקלא,ממששלתרומהלתרוםויכולהגזענות
כנגדמתגוננתדמוקרטיהשל,והחברתיהציבורילמאבק,ובעיקר,גםאלא,לדעת

האיסורבגדרנופליםאינםאםגם,גזענותמשוםבהםשישוביטוייםדוברים

.לגזענותהסתהעלהפלילי
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