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כללי.א

2המקיףלחיבורוהראויההכותרתמהיאותישואלהיהדויטשמיגלפרופסוראם

כותרתזוהי,לדעתי."המידעבעידןהוגנתלאתחרות"בשםבוחרהייתי,והמעמיק
התופעותבזיהויהואהחיבורשללבו.החיבורשלתוכנואתמאודההולמתמושכת

רוחנייםתוצריםסביבהמסחריתמהתחרותהעולותהמשפטיותוהבעיותהמיוחדות
.ומודרניתפתוחהמידעבחברת,האלקטרוניתוהתקשורתהאינטרנטבעידן

ביןחופשיתבתחרותמתאפיין,המידעעולם,חייםאנושבוהחדשהעולם
והקניין,בכללהמידע.העסקיםשלהרוחניבקנייןרבהבמידההמתמקדת,עסקים

היוםמצויהאנושיהעושרעיקר.עסקכלשלהמרכזייםהנכסיםהם,בפרטהרוחני
המצאות,יצירות,מותגיםלרבות,האדםשלהרוחנייםובתוצריםהמידעבנכסי
.עליהםמגןהמשפטשבהםובמידהבאופןתלוייםואלה,מסחרייםוסודות
,המסחרייםהסודותודיניהוגנתהלאהתחרותדיניגםכמו,הרוחניהקנייןדיני
הטכנולוגיהכמובןהןהטלטלהשלסיבותיה.בטלטלההאחרונותבשניםנמצאים

המסלוללתקשורתהספרובביתלמשפטיםהספרבביתבכירמרצה.למשפטיםדוקטור*
.למינהלהמכללההאקדמי

.נבובהוצאתלאוריצאהספר.(ב"תשס)מסחרוסודותמסחריותעוולותדויטש'מ1
.עמודים954בספר2
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אנושבההדרךאתהמשנים,המודרניתהתקשורתחברתשלואופייההמודרנית

בין.המידעכסביבתושירותיםסחורותוצורכיםמבלים,עובדים,חיים,פועלים
עזותמחלוקותקיימותהמידעבעידןהעוסקיםוהמשפטניםהפילוסופים,החוקרים
,חייםאורחות,ערכים,3עולםסדריהמשנהממששלמהפכהלפנינואםבשאלה
.ובמשמעותםבהיקפםמוגבליםוהתפתחותשינוילפנינושמאאו,ונורמותתרבויות

וללמודלבחוןצורךשישומסכימיםיודעיםהכול,המחלוקותולמרות,זאתעם

לעדכוןמקוםישוכי,החברהעלהשפעתםואתהטכנולוגייםהשינוייםאתהיטב
כמווקבועיםותיקיםובמושגיםבדיניםמדבריםאנוכאשרגם,המשפטשלמתמיד
תחרותלעודדהרצוןביןלאזןוהצורך,נזיקיןדיני,במשפטולאעושרעשייתדיני
.הוגנתבלתיתחרותלמנועהחובהלבין

הוותיקים,הקיימיםהדיניםאתולעדכןלהתאיםהמנסהבחיבורמדובר,לדידי
.וענייניתצנועההיאהחיבורשלגישתו.המידעלעידן,אלהבנושאיםוהמוכרים
הוא,זאתעם.הקייםהסדרעלתיגרובקריאתבמהפכותעוסקאינו,דויטש,המחבר

הדיניםעלולהשפעתםהמודרניתבחברההחליםהגדוליםלשינוייםהיטבמודע

נשענתעסקיתתחרות"כיהמחברכותב,לספרבהקדמהכבר,למשל,כך.השונים
בלעדיותואתלשמרמבקשהעוסקאשר,שוניםרוחנייםתוצריםפיתוחעללרוב

:כימדגישהואלספרבמבוא,ובהמשך.4"מתחריומול,להםביחסויתרונו

מעטתחושהלהעלותכדיבהםיש,האינטרנטועידןהטכנולוגיתהדינמיות"
לאזאת.שנים10-15לפניאךזהבתחוםשנכתבולחיבוריםביחסארכאית

משפטייםבהסדריםשוניםפרטיםהתיישנותשהרי-הדיניםבפרטירק
מסוימיםמשפטייםלעקרונותביחסגםאלא-משפטיענףבכלשגורה

.5"אלהבמוסדותמחודשעיוןמחייבהדבר,למצער.במרכזםהעובדים

בנוגעממששלשאלהסימנימציבהמידעעידןכילכךמודעהכותב,כןכמו
יוצריםזכויותודיניבכללהרוחניהקנייןהגנתשלהתאורטיהצידוקלשאלת

.6בפרט
דינישלהקייםהמבנהכלפניעלהמרחפיםהכבדיםהשאלהסימנילמרות

סודותעלהמשפטיתההגנהועלאלהבנושאיםהתחרותדיניעל,הרוחניהקניין
לכלהנוגעיםהדיניםבפרטיויסודימעמיק,מפורטלמסעהמחבריוצא,מסחר
מעודכן,אמןבידגולשהואבכולם.מסלוליםלשלושהלחלקניתןהמסעאת.אלה

.ובקיא

Lessig,1999):למשלראו3 Code and Other

.

Laws ofl.

Cyberspac

(New York.].
.23'בע,1הערהלעיל,דויטש4
.38'בע,שם5
בעידןהיוצריםזכויות"נסימיאן'ואקרניאל'יראוהיוצריםזכויותבתחוםהחדשהאיזוןעל6

.191(ג"תשס)גמשפטעלי"המידעחופשלביןהיוצרזכותביןחדשבאיזוןהצורך:המידע

512



המידעבעידןהוגנתלאתחרות

?בספרמה.ב

מסחריותעוולותחוק-ראשוןשער.1
הדיוןהוא(לכנותומעדיףשדויטשכפי,"הראשוןהשער"או)הראשוןהמסלול

שהוא,("מסחריותעוולותחוק":להלן)1999-ט"תשנ,מסחריותעוולותבחוק
במסלול.19967-ו"תשנ,הוגנתלאתחרותלאיסורהחוקהצעתשלהסופיהתוצר

הן,המוניטיןעללהגנהבנוגעהן,בחוקשנקבעובהסדריםפרטנידיוןנערךזה
בנוגעוהןהוגנתלאתחרותהמהוויםמעשיםשלמסוימיםסוגיםלמניעתבנוגע

היהעצמוהוא,מצייןשהמחברכפי.בחוקהקבועותהחדשותהמיוחדותלתרופות
המפורטיםבדיוניםהן,החקיקההליךשלצמודבליוויהחוקשלבעיצובושותף

החוקשלסיפורואכן.בכנסתבוועדההארוכיםבדיוניםוהןהמשפטיםבמשרד
איסורלקבועהצעהשעיקרה,הוגנתלאתחרותלאיסורהחוקהצעתביןהפערהוא

התהליךשלבסופושחוקק,מסחריותעוולותחוקובין,8הוגנתלאתחרותשלכללי
.כאמורכלליאיסורכוללואינו,1999בשנת

כלליאיסורשלוהברורההמפורשתבקביעתוהנלהביםמהתומכיםהיההמחבר
התקבלהלאגםכך.התקבלהלאזועמדתואולם,בחוקהוגנתלאתחרותשל

הכנסתחברי:אחתבעיהכולםהמשקפיםנוספיםענייניםשלארוכהבשורהעמדתו
כגוןעסקיםשלפסולותלהתנהגויותברוריםאיסוריםבחוקלקבועעוזהרהיבולא

.ועודמתחריםלסלקבמטרההיצףבמחירימסחר,מוניטיןגזלת,אזרחישוחד
בעלישללחציםגםכמו,מקסימליעיסוקחופשולאפשרתחרותלעודדהשאיפה
.המחברשלהמקצועיותעצותיועלגברו(המפלגהמרכזוחברי)עסקים

עושהשהמחברוהחשובהמפורטהדיוןלפניועוד,הראשוןבשערכבראולם
צריכהומוצריאביזריםפורום'נוהפצהיצוריבואר.י.ש.א94/5768א"ברע
ולהוכיחלטעוןמבקשהמחבר.הספרשלהמרכזיהציראתמגליםאנו,9מ"בע

האיסוראתלהשמיטמפורשבאופןהחליטשהמחוקקאףכיובמופתיםבאותות

קיומועלהישראליבמשפטלהצביעניתן,למעשה,הוגנתבלתיתחרותשלהכללי
.שכזהכלליאיסורשל

,החשוביםהמקריםבכלואולי,רביםבמקריםכי,להראותומצליח,טועןהמחבר
מצויהלקו.הוגנתבלתיתחרותעלכלליאיסורהישראליבמשפטלמעשהיש

שנקבעה,חדשהתביעהלעילתלייחסניתןאחרחלקואילו,הרשלנותבעוולת
.מסחריותעוולותבחוק

שהוספווהחשוביםהמענייניםהמשפטייםהמכשיריםבאחדלדעתיגםמדובר

.2471ח"ה,1996-ו"תשנ,הוגנתלאתחרותלאיסורהחוקהצעת7
,(עוסק-להלן)עיסוקדרךשירותנותןאונכסשמוכרמי";1בסעיף,שם,ההצעהובלשון8

."ההוגנתהתחרותהלכותאתהנוגדמעשהיעשהלא
(4)נבר"פ,מ"כעצריכהומוצריאבהייםפורום'נוהפצהיצוריצואר.י.ש.א94/5768א"רע9

.(ר.י.ש.אפרשת:להלן)289
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תביעהעילתלעוסקמעניקהחוק.משמעותישימושבהםנעשהלאשעדיין,בחוק
,הצרכןהגנתלחוק2בסעיףהאסורה,אחרעוסקידיעלצרכניםשלהטעיהבגין
להרחבהמאודרחבבסיסכאןיש.!0("הצרכןהגנתחוק":להלן)1981-א"תשמ
להיחשבשיכולותפעולותשלרחבמגווןעלהקייםהאיסורשלולאכיפההאיסורשל
להזכיררקניתןזהבהקשר.הצרכןהגנתבחוקהקבועהרחבהסלמושגלפי"הטעיה"כ

והשיווקהפרסוםעולםעלזהמשפטילמכשירשישהלכתמרחיקותההשלכותאת

הצופיםאתולהטעותשולללהוליךהניסיוןעלמעטהלאבמידההמבוסס,המודרני
הצרכןהגנתלחוק2סעיףפיעלהטעיהכי,ובצדק,מצייןדויטש.'!הצרכניםואת

מכשירכאןשישספקאין.גילויחובותשלהפרהכלומר,במחדלהטעיהגםכוללת
פרסומיםולמנוע,הפרסוםבעולםבישראלהמקובלותהנורמותאתלשנותשבכוחו
המטילה,זועוולה.!הטעיה2למעשההמהווים,ומניפולטיבייםכלליים,חלקיים
לעוולהמצטרפת,"בלבדכלכלינזקבגין,מזוהיםשאינםצדדיםכלפירחבהאחריות

הןויחדיו,מסחריותעוולותלחוק2בסעיףהמופיעה"כוזבתיאור"שלהמפורשת
.בארץהמסחריהפרסוםבעולםלשינויממששלפוטנציאליוצרות
תוכןליצוקעדייןשצריךהמשפטביתשללפתחומוטלתהמלאכהשעיקרמובן
ברורהתשובהעדייןאין,למשל,כך.זהכהקשר"הטעיה"הומושג"כזב"הלמושג
.והטעיהכזבמהוויםמקובלתוהתפארותכללייםשבחדברימתיהחשובהלשאלה
יכולות,"מכולםהטוביםאנחנו"או"1מספראנחנו"כמואמירותגם,לכאורה
שלבפיתוחההואכאןשהפתרוןדומה.הגבולהםוהשמים,לתביעותבסיסלהוות
בערךגםהתחשבותתוךהמסחריבתחוםהמקובלעלהמבוססתסבירותשלנורמה
.זהרגישבתחוםכלשהומרווחלעוסקיםהמעניק,המסחריהביטויחופששל

והנפוצההמשגשגתלפרקטיקההנוגעבכלהיאלהתעוררשיכולהאחרתשאלה
טלוויזיהבתכניותמותגיםושלמוצריםשלחשיפתםעלהמבוסססמויפרסוםשל

מולמותגיםושלמוצריםשלהצבתם.!במקרה4שםנמצאיםהםכאילו,ובסרטים
,בקולנועוהןטלוויזיהבתכניותהןקיימתפרסוםלמטרותבולטבאופןהמצלמה

עלמבוססתהפרסומיהמסרשליעילותושהרי,הטעיהשלברורמרכיבבהםויש

.(!)(א)31סעיףאתהצרכןהגנתלחוקהמוסיף,מסחריותעוולותלחוק(2)27'ס10
.333-344(ג"תשס)המסחריתהתקשורתדיניקרניאל'יראוהמסחריכפרסוםההטעיהעל11
אילנות"חברתאתבזמנושחייבהערךניירותרשותשלבהחלטהלמצואניתןלכךדוגמה12

נאמנותקרנותביןלהשוותבחרהפרסום.נאמנותלקרנותשלההפרסוםאתלשנות"דיסקונט
.בתחוםהמובילותהןאילנותשלהקרנותכאילורושםליצורוכך,בלבדהגדוליםהבנקיםשל

כוללתההשוואהכיהבהרהובולפרסוםמשפטלהוסיףהחברהאתחייבהערךניירותרשות
גבוהותתשואותהניבואחרותקרנותוכי,הקרנותכלאתולאהגדוליםהבנקיםשלקרנותרק

.2003.10.16הארץ"ייעוץנטולי'בנג",ארלוזרוב'מ.למשקיעיםיותר
"טהורכלכליונזקהרשלנותכעוולתהזהירותחובת"גדרון'תראובכךהכרוכההבעיהעל13

.126(ה"תשנ)מבהפרקליט
קבעשם,586(3)נבר"פ,ולרדיולטלוויזיההשניההרשות'נמלגיק96/7833ץ"בגראו14

,ולרדיולטלוויזיההשניההרשותחוקפיעלאסורהזהמסוגסמויהפרסומתכיזמירהשופט
.1990-ן"תש
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עלנצרךאוטבעיבאופןשםנמצאהמוצרכיבעובדההצופהשלאמונורכישת
בסיסלהוותשיכולההטעיהזוגם,לכאורה.החופשיתבחירתםלפיהכוכביםידי

.מתחריםעוסקיםשללתביעה
גםזהשערעוסק,בחוקהקבועותהחדשותבעילותהמפורטהדיוןלצד

שלותפיסהאיתור)פילראנטוןצולרבות,קובעשהחוקהמיוחדותבתרופות
היעילהוהתרופהמפריםמוצריםשלוחילוטהשמדהשלסעד,(מפריםמוצרים

.'נזק5בהוכחתצורךללאפיצוישל

ר.י.ש.אפרשת-שנישער.2
בלתיתחרותשלהכלליהאיסוראתלבססבדרכובוגולששהמחברהשניהמסלול
בפרשתוהידועההחשובהבהלכהשנקבעהמסלולהואהישראליבמשפטהוגנת

שנפסקוומהחשוביםמהמקיפים,מרשיםדיןבפסקמדוברכיחולקאין.ר.י.ש.א
איסורבישראלנקבעהמחברשלגישתולפי.האחרוןבעשורהעליוןהמשפטבבית

ר.י.ש.אבפרשתוזאת,החוקשלחקיקתולפניעודהוגנתבלתיתחרותשלכללי
ומנסהמשמעויותיהואתההלכהאתהמחברמסבירומפורטמקיףבפרק.עצמה
בתחומיבפרטהוגנתכלתיתחרותהאוסרבללידיןלקבועכדיבהישכילשכנע

בלתיבדרכיםלנהוגעוסקעלכללילאיסורבסיסגם,ולגישתו,הרוחניהקניין
.במסחרהוגנות

.לכתמרחיקותהשפעותלהשישנקודתיתאחתבדילמהעוסקתר.י.ש.אפרשת
לגבישליליהסדרקובעיםהרוחניהקנייןדיניאםהיאשםלדיוןשעמדההשאלה
,המסורתייםהרוחניהקנייןמדיניאחדידיעלמוגניםשאינםרוחנייםתוצרים
,מדגמים,פטנטיםבדינימוגניםשאינםרוחנייםתוצריםלהעתיקמותרהאם:כלומר

שלמקריםנדונור.י.ש.אבפרשת.מסחריסודאויוצריםזכויות,מסחרסימני
תמונותאלבומילהלחמתושיטהאלומיניוםוחיתוךלעיבודציוד,אמבטיהאביזרי
המשפטבית.המתחריםידיעלהועתקוואשר,רוחניקנייןבדינימוגניםשאינם
דיניידיעלובעיקראחריםדיניםבאמצעותאלהתוצריםעללהגןניתןכיקבע

,מבוכהלומרשלא,טלטלהיוצרתועדייןיצרהזוהלכה.במשפטולאעושרעשיית
זכתהלפיכך.בישראלהרוחניהקנייןדינישלולמשמעותםלתחולתםהנוגעבכל

.6יחריפהלביקורתגם,הרבותהמחמאותלצד,ההלכה
איסורלפתחניתןאםלשאלהמפורשתהתייחסותגםישהמקיףהדיןבפסק

,למעשה.משמעית-חדאינהזוהתייחסות.בפסיקההוגנתבלתיתחרותשלכללי
מפורשבאופןלקבועולאזהבנושאלהכריעלאבחרהמשפטביתכילומרניתן

לשוןבדיניהפיצויים"ברקת'ועקרניאל'יראוהרעלשוןכדינינזקהוכחתללאהפיצויעל5נ
.205(ב"תשס)במשפטעלי"והשמןהשם:הרע

כילהעידיכולאני,הפטנטיםדינילחקיקתהמשפטיםמשרדמטעםהציבוריתבוועדהכחבר16
המשפטביתשאםוטענוחריףבאופןבוועדהחבריםכמההתבטאוהדיןפסקפרסוםלאחר
.חקיקהצריךולאועדהצריךלא,הרוחניהקנייןדיניאתבעצמוקובע
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הדבריםאתמביאשהואפיעלאף,זאתלמרות.17זהמעיןכלליאיסורשלקיומו
בסיסאחריהשניתנוהדיןובפסקיר.י.ש.אבהלכתהמחבררואה,!אומרם8בשם

.כאמורתכלליאיסורבישראלקייםהיוםכילקביעהמספיק
ר.י.ש.אבפרשתדיומוצקבסיסלהואיןלכתמרחיקתמסקנהזוהיכיהיאדעתי
שהובילפסיקתירוחהלךואותומחשבהקואותוכיספקאין,זאתעם.עצמה

יותרמפורשתלהלכההאפשרותאתגםבחובוטומןר.י.ש.אבפרשתלהלכה
.בכללהוגנתהבלחיהתחרותבתחום

הקנייןדיניעלשעוברתהטלטלההוא.ר.י.ש.אפרשתשללבהלב,להערכתי
המשפטבית.הוגנתהבלתיהתחרותדיניעלהרחבהמבטדווקאולאו,הרוחני
מואצת20טכנולוגיתהתפתחותשלבתקופהמצוייםשאנומפורשבאופןמציין
אינההחקיקה,זוגישהלפי.הרוחניהקנייןדינישלוביישוםבתפיסהשינוייםושל

בדיניםלראותניתןלאולכן,ובתקשורתבמדע,בטכנולוגיההשינויאתמדביקה
המשפטביתנדרשמשתנהבמציאות.הכולחזותאתהרוחניהקנייןשלהחקוקים

מהאיזוניםחריגהושלודאות-אישלבמחירגם,ויצירתייםגמישיםפתרונותלספק
.הרוחניהקנייןבתחוםהקיימתבחקיקההמעוגניםהמסורתיים
,הרוחניהקנייןדינישלשהטלטלהבכךהיאבהלכהמוצאשאניהעיקריהקושי

התוצריםשלהבעליםלטובת:כלומר,אחדלכיווןרקהיא,הדיןפסקלפי
שלהםהאינטרסיםועלהרכושעללהגן"שנייההזדמנות"לזוכיםאלה.הרוחניים

פיעלבתביעתםהצליחולאאםגםוזאת,במשפטולאעושרעשייתדינילפי
ההזדמנותאותהואתגמישותאותהאתמעניקהאינהההלכה.הרוחניהקנייןדיני

הרחבהציבור-השנילצד(בספרמכונהשהואכפי"עוקףמסלול"או)
שלהםמהאינטרסיםרבהבמידהומתעלמת-אלהבתוצריםהמשתמשיםשל

עלזוברוחביקורת.חדשיםוברעיונותבמידעחופשיולשימושחופשיתלתחרות
בחוגיםלאחרונהמושמעתהקיימיםהרוחניהקנייןדיניועלר.י.ש.אפרשתהלכת

ואינהובריסוןבוודאותבצורךמתמקדתאינהשליהביקורת.2!ומתרחביםהולכים
שללעומקםיורדתאלא,המידעבעידןהנדרשתהשיפוטיתהגמישותנגדיוצאת

להעדיףישרביםבמקרים,לדעתי.הרוחניהקנייןדיניידיעלהמוגניםהאינטרסים
המידעחופשושלהחופשיתהתחרותשלהאינטרסיםאת22זהאיזוןשלבמסגרתו

.475'בע,9הערהלעיל,ר.י.ש.אפרשת17
.122'בע,1הערהלקיל,דךטע18
בעקיפץחיזקהר.ט1ן.אדין-בפסקהשופטיםרובעמדתכיהיאדעתנו":129'בע,וים19

עוולתבאמצעותהוגנתבלתיתחרותמפניאיסורלפתחניתןלפיה,הגרסהאתניכרבאורח
."הרשלנות

.423-424'בע,9הערהלעיל,ר.י.ש.אפרשת20
נחלת'ועלכללעל"קורן-אלקין'נשלבמאמרהר.י.ש.אפרשתעלישירהביקורתראו21

ובנושא,9(א"תשס)כהמשפטעיוני"במשפטולאעושרלעשייתרוחנימקניין:'הכלל
.6הערהלעיל,ונסימיאןקרניאלאצליוצריםזכויות

.ר.י.ש.אפרשתשלבמרכזהשעמדובמקריםדווקאלאואך22
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הוודאותביןבבחירה.23הרוחנייםהתוצריםבעלישלהרכושיותזכויותיהםפניעל
ערכייםובשיקוליםבצדקבוחר,המחבר24כמו,אניגם,הצדקלביןהמשפטית

הבדלשישדומני,הרוחנייםהתוצריםעלההגנהבתחוםהצדקמהובשאלה.נוספים
ושואףהמידעחופשאתברורבאופןמעדיףאני.דויטש'פרופלביןביניקטןלא

הקנייןבעלישלזכויותיהםחשבוןעלגםהכללנחלתאתהאפשרככללהרחיב
.הרוחני

המסחריהסוד-שלישישער.3
בשםהמוכרתהמשפטבתופעתהמתמקד,בשעריםהגדול,השלישיהשעראת

מידע."כוחהואמידע"כיכךכלהנכונהבקלישאההמחברפותח,"מסחריסוד"
התוצריםרובכימסתבר.הכלכליתבפעילותמרכזינכסגםאלא,כוחרקלאהוא

רישוםבאמצעותולאמסחריסודשלבצורההיוםנשמריםהמקורייםהטכנולוגיים
ככולורובוהמבוסס,המידעעידןרקעועל,זהרקעעל.רוחניקנייןשלמקובל

לדיניכיוםשישהעצומההחשיבותברורה,האמוריםהטכנולוגייםהתוצריםעל
.המסחרייםהסודות
,בישראלוגם,כולובעולםמואץבאופןהאחרוניםבעשוריםהתפתחואלהדינים

.זהבחיבורבהםשנערךוהמעמיקהמקיףלדיוןראוייםוהם
ביןהמוכרבאיזוןהצורךעומדהמסחריהסודעלהמשפטיתההגנהבבסיס
,חופשיתבתחרותהצורךלבין,אחדמצדהסודבעלשלוהעסקיהרכושיהאינטרס
מנתעל,אחרמצדמידעבגילויהציבוריוהאינטרסמידעחופש,עיסוקחופש
.ידעאותושלבסיסועלחדשיםורוחנייםטכנולוגייםתוצריםלפתח
באנגליה,הברית-בארצותהמשפטיבעולםכיוםהשלטתהמגמהכיספקאין
דברילמרותוזאת,המסחריהסודעלהמשפטיתההגנההרחבתהיאבישראלוגם

.25האקדמיהבחוגילפעםמפעםהנשמעיםרדיקליתוביקורתכפירה
זהבשער.עצמובפניספרלהיותהיהיכול,והמעמיקהרחב,השלישיהשער

מכלהנושאאתובוחןהמסחריהסודעלהמשפטיתלהגנהבהצדקההמחברעוסק
השאלהנבחנתהיתרבין.והמשפטייםהחוקתיים,הכלכליים,הערכיים:היבטיו

הפתרוןכיהיאהמחברשלעמדתו.הזכותשלותוקפהמעמדהמהםהחשובה

הקרוביםאפיוניםבעלתהגנהמסחריתלסודיותלזכותהמעניקזההואהראוי
.26האמריקניהדיןברוחוזאת,השיפוטיהדעתלשיקולהכפופיםאך,קנייניתלזכות

,הרוחניהקנייןדינילביןהמסחרסודותדיניביןליחסחשובפרקמקדישדויטש

,דויטש:האינטרסיםביןהראויהאיזוןבסיסעלאותהודוחהזוביקורתעםמתמודדהמחבר23
.260'בע,1הערהלעיל

.277'בע,שם24
.296-373'בעובעיקר281-373'בע,שםמצויהזהבנושאהשונותהדעותשלמקיפהסקירה25

.346-373'בע,1,שםראוהישראליהדיןלפירוט
.346'בע,שם26
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ואקטואליותמעשיותבשאלותמענייניםלדיוניםנרחביםחלקיםמקדישוכן

הבעלותבסוגייתלמשלנוגעותאלהשאלות.סק-ההייבתעשייתרביםהמעסיקות
פרומר99/164ע"עהידועדיןבפסקוכן,עובד27ידיעלשנוצרמסחריסודעל
באמצעותלהגבילהמעבידשליכולתואתלמאודעדשהצר,מ28"בערדגארד'נ

אםלשאלההמשפטיהדגשאתוהעביר,העובדשלהעיסוקחופשאתעבודהחוזה
שבהןבנסיבות,המעבידשלמסחרבסודותלהשתמשעומדאומשתמשהעובד
.המעבידתשלעסקועלמאייםכזהשימוש

שלבהשפעתההמחברשעושההמרתקאךהקצרהדיוןבמיוחדמעניין,בעיניי
אותוהופךברביםהסודשלפרסומו,כידוע.המסחריהסודדיניעלהאינטרנטרשת

לאדילמהמציבהאינטרנטעידן.לסודיות30הזכותאתגםומפקיעהכלללנחלת
.ברביםהפרסוםשלנסבלתהבלחיהקלותרקעעלוזאת,זובסיסיתלנורמהפשוטה
שלזכותופוקעתוכך,לכולגלוילמידעהסודאתהופךבאינטרנטהפרסום,לכאורה

לעשותיכולבאינטרנטהגלויבמידעהנתקלשלישיצד,לכאורה.בסודהמידעבעל
הדוחניהקנייןדיניעלהעוברתלטלטלהדוגמהעודזוהי.הגבלהללאשימושכלבו

דויטש.החדשההטכנולוגיתלמציאותהדיניםאתלהתאיםולצורךהמידעבעידן
נגזלהסודאםשלפיה,הברית-בארצותהמשפטיתבספרותשעלתההדעהאתמזכיר
,כךעליודעשימושבושעשהשלישיוצד,הבעליםרצוןנגדבאינטרנטופורסם

.השלישיהצדמולגםתוקףלהולהעניקלסודיותהזכותעללהגןמקוםישאזי
גםשלפיה,עלייגםהמקובלת,לעמדההמחברמגיעזובסוגיהמענייןדיוןלאחר

ללא,מסחריתלסודיותהזכותאתמפקיעהפרסום,באינטרנטשפורסםמידעלגבי
.31סייגים
להשאירמרכזייםוחשיבותערךישחייםשאנווהאינטרנטהמידעבעידן,אכן

,תרבותיתפקידישלאינטרנט.מידעשלוחופשילגיטימיכמקורהאינטרנטאת

מידעלהשיגלרביםשווההזדמנותבהענקתחשיבות-רבוחברתיטכנולוגי,כלכלי
ממששלתרומהתורםבאינטרנטוהמצויהגלוםהמידע.וביעילותבמהירות
למידעאותולהפוךאואותולסגורואין,והחברתיהטכנולוגי,העסקיבמישור

.כאחדוהעסקיהחברתי,המדעיבמישורעליולמסתמכיםהמסוכןסגור

.528-555'בע,שם27
.(וינט'גק'צהלכת:להלן)264לדע"פד,מ"כערדגארד-פרומר99/164ע"ע28
AESסו(96/6601א"בעאימץלאהעליוןהמשפטביתכיהמחברטועןהיתרבין29 System

ביתשלגישתוביןעמוקפער"קייםלדעתו.וינט'גק'צהלכתאת850(3)נדד"פ,סער'נ
-"סערבענייןהעליוןהמשפטביתשלגישתולבין,פוינטק'צבענייןלעבודההמשפט

ביןגדולכההבדלשישמשוכנעלא,כשלעצמי,אני.602'בע,1הערהלעיל,דויטשראו
.זהבנושאלהרחיבהמקוםכאןלאאך,השניים

.מסחריותעוולותלחוק5'בסראו,הישראליהדיןפיעלגםכך30
לדינינוגעהזההסייג.המסחריהסודדיניבגדרשאינו,אחדסייגעדייןנותרהמחברלדעת31

.486'בע,1הערהלעיל,דויטש,ר.י.ש.אפרשתלפיבמשפטולאעושרעשיית
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סיכום.ג

האיסוראתובעיקר,המסחריותהעוולותבתחוםהמחוקקשהחסירמהאת,אכן
שלפרשנותבעזרתלהשליםניתן,הוגנתבלתיתחרותעלוהמפורשהכללי
החיבורשלבמרכזועומדתזוחשובהמלאכה.אותוהסובבהדיןושלהחוק
שלרחבמגווןזהאחרבזהמפורטיםלפנינו.דויטש'פרופשלוהרחבהמקיף
מנתעל,השופטשלובעיקר,המשפטןשללרשותוהעומדיםמשפטייםכלים

,הוגנתלאתחרותשלהמידעבעידןהראוייםהאיסוריםאתבמשפטנולהחיל
למעמדוהנוגעבכל.המתחרהשלהרוחניקניינושלהניצולעלבעיקרההמבוססת
בחיזוקהתומךמרשיםהגנהכתבהחיבורמהווההמסחריהסודשלולתוקפו
אינוהחיבורשלהגדולכוחואולם.הסודבעלשלזכותועלהמשפטיתההגנה

גםלדיוןומשותףרחבבסיסמאפשרשהואבכךאלא,נוקטשהואבעמדותרק
הערכיםביןהראויהאיזוןאתלמצואוראוישניתןהסבורים,כמוני,בינינולאלה

ולאינטרסלדעת32הציבורשללזכותויותרקרוב,אחרקצתבמקוםוהאינטרסים

.מידעשלחופשיתבזרימההציבורי
צפויהועודשעוברתהטלטלהנוכח,חייםאנושבווהתקשורתהמידעבעידן
הכללייםהכיניםשלהחשיבותעולה,המסורתייםהרוחניהקנייןדיניעללעבור

סודותדינישלמשקלםגוברוכןהוגנתבלתיובתחרותמסחריותבעוולותהעוסקים
ביןהראויהאיזוןאתלמצואניתןאלהבדיניםכינראה.רשומיםשאינםהמסחר
,מסחרוסודותהמצאותפיתוח,יצירותחיבור,מוניטיןפיתוח,יזמותשלעידודם
חופש,החופשיתהתחרותעידודובהם,הרחבהציבורשלאחריםאינטרסיםלבין

,הגינותעלשמירהכדיתוךומידעידעשלהחופשיתהזרימהוהבטחתהעיסוק
.33הצרכןשלזכויותיוועלהוגנותעל

,המידעחופשלחוקהמסחריהסודביןהיחסבשאלתבספרהמאלףהדיוןאתלמשלראו32
,למשל,עושיםמה.הסביבהאיכותלדיניהמסחריהסודדיניביןהיחסוכן,1998-ח"תשנ

.708'בע,1הערהלעיל,דויטש;הסביבהאתהמזהםלמפעלשייךהסודיהמידעכאשר
.(ג"תשס)כמשפטהצרכןמעמדדויטש'אראומעמדוועלהצרכןשלמקומועל33
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1קרניאליובל:מאת"המסחריתהתקשורתדיני"על

*נגבימשה

אתומדויקממצה,מקיףבאורחלתארמבקשקרניאליובלר"דשלהחדשספרו
ולנתחם,בישראלהמסחריתהתקשורתפעילותאתכיוםהמסדיריםהדיניםמכלול
שלהעצוםהמגווןלנוכחקלהמשימהזואין.מעמיקביקורתי-משפטיניתוח
כיוםומציפיםהמזינים,(ומקוונתמשודרת,מודפסת)מסחריתתקשורתערוצי
בהצלחהבהעומדקרניאלאך,המדינהאזרחישלחושיהםואתמוחותיהםאת

ומנתחמאירהוא:מכךיותרהרבהגםבספרועושההואואולם.ביותרמרשימה
בתקשורתוהמסחריתהטכנולוגיתהמהפכהשלהממארתהשפעתהאתחדבאזמל
,בההמועסקיםהעיתונאיםחירותעלובעיקר,התקשורתשלחירותהעלשלנו

.שלנוהדמוקרטיהאיכותעלוממילא
העםקול53/73ץ"לבגיובלהישראליתהמשפטמערכתחגגהמכברלא

התשתיתאתאגרנטשמעון(אזכתוארו)הנשיאהניחבואשר2הפניםשר'נ
אהרן'פרופקשרבכדילא.בכללהדמוקרטיותהאדםולזכויותהעיתונותלחופש

עלהועלההחלטהבאותה.3"מגדלור"כאותהותיארזולהחלטהכתריםברק
ונפגמת,ממשידמוקרטיתהליךייתכןלאשבלעדיו"החופשיהדעותשוק"נס

שמיטיבכפיאך.לגורלהבאשרמושכלותהחלטותלקבלהחברהיכולתאנושות
שאת-השלטוןמצדרקאיננוהדעותשוקעלהאיום,ולהדגיםלתארקרניאל

אלא-העליוןהמשפטבביתוממשיכיהםועמיתיואגרנטלהגבילהשכילוכוחו

המחלקה,בכירמרצה.והכתובההמשודרתבתקשורתמשפטיופרשןמשפטן,עיתונאי* ,לתקשורתהספרבביתמרצה.בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,ועיתונאותלתקשורת

.נתניה,האקדמיתהמכללה
למחקריהמכון"בהוצאתלאוריצאהספר.(ג"תשס)המסחריתהתקשורתדיניקרניאל"1

."מ"בעוכלכלהמשפט
.(העםקולפרשת:להלן)871זד"פ,הפניםשר'נהעםקול53/73ץ"בג2
;129(ז"תשמ)אגרנטלשמעוןגבורות"העםשלקולו-'העםקול':אגרנטהנשיא"ברק'א3

"שלוהלאומייםהחייםמערכתשלבאספקלריהללמודישהעםשלהמשפטאת"ברק'א

.377(ד"תשס)גמשפטעלי
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בתקשורתהשולטיםפרטיים-המסחרייםהאינטרסיםמצד,בעיקרולאחרונה,גם
ביתלפסיקתגםהאחרוןבעשורלחלחלהחלהבכךההכרה.בימותיהאלובנגישות
דינומפסקיבאחדשמגרמאיר(אזכתוארו)הנשיאכתבכךהנה.העליוןהמשפט

:האחרונים

חופששלהגשמתועלולההתקשורתאמצעיאלגישהאפשרותללא"
התקשורתבאמצעיהשליטהבעליאם[...]כלבדחלקיתלהיותהביטוי
שוק'.להתעוותהרעיונותתמונתעלולה,מסוימיםרעיונותלשקףיסרבו

יותררחוקדברלךאין[...]'הבלעדיהרעיוןשוק'ללהפוךעלול'הרעיונות
.4"('רעיוניקולקטיביזם')טוטליתרעיוניתאחידותמאשרמדמוקרטיה

ובולטתמובהקתהמחשהכמדומההואוחברהכלכלהבנושאיהתקשורתיהסיקור
המסחריתהתקשורתבשוקשהשולטיםשהעובדההטענהנשמעהמכברזה:לכך

המקבליםהשכיריםמעמדעםולאהשכרמשלמיהמעסיקיםמעמדעםנמנים
ותביעותשביתותהעוינותדעותפרסום,תמידכמעט,להעדיףאותהמביאה,אותו

חברתיתאוריינטציהבעלכלכליפרשן-שכתבמקריזהוהאם.שכר5להעלאת
שלאחרוןהכמעטהשרידשהוא,הציבוריבשידור(ורק)דווקאמלבלבשחרכעודר

?מסחרית-הלאהתקשורת

הנישא,לנתינתוהשותפיםאחדהתריעהעםקולפרשתתקדיםלאחרכעשור
,דעותלהחליףמחירותוליהנותיוכלשהאזרחכדי"כי,לנדוימשה(אזכתוארו)

שלטון"וכי,"האינפורמציהלמקורותמעצורללאלגשת[...]החירותגםלודרושה
מהגםקובעשהואסופו,לדעתלאזרחטובמהלקבועהרשותאתלעצמוהנוטל
כדיבעצמתולהשתמשעלולהשלטוןדווקאלאוכיוםאך.6"לחשובלאזרחטוב

ועצמתו)לדעתלאזרחטובמהלקבועובכך-למידעהאזרחנגישותאתלחסום
התקשורתכליבעלי,ובעיקר,גםאלא-(7בחקיקההוגבלהאףזאתלעשותשלו

להארההזוכה,התקשורתבשוקבשליטההריכוזיות.למרותםהסריםוהעורכים
משפחותארבע-שלוששלהצולבתהבעלותובעיקר,קרניאל8שלבספרונוקבת

על9"פרטיתצנזורה"מאפשרת,כאחתומקוונתמשודרת,מודפסתתקשורתעל

.(כהןפרשת:להלן)529,541-542(2)מטד"פ,הדיןעורכילשכת'נכהן93/6218ץ"בג4
.94.8.10קיבוץ"?חופשיתעיתונותזהמה"אלכסנדר'א5
.2407,2415-2416טזד"פ,גרי'נהסרטהאולפני62/243ץ"בג6
למידעהנגישותעלוהשלכותיוהחוקשלמקיףלניתוח.1998-ח"תשנ,המידעחופשחוק7

.(ס"תש)המידעחופשחוקכאורלדעתהזכותסגל'זראו
.138-154,172-176'בע,1הערהלעיל,קרניאל8
:ראוזהמושגשללניתוחו9

Private

Censorship'N1egbi '"The:

Enemy

Within : The Effect

of

.11
Israeli Perspective" Discussion Paper11-תגConfiont10Press Freedom and How02

http ://www.ksg .Harvard .edu/press[(1998)Shorenstein Center, Harvara university,35-ם
visited1851)pdn.20%p35oUResearchמס PbblicationdPapers/Discussion Paper/D

(2005.9.1.
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אלפיםמאותכיוםישנם.השלטוניתהצנזורהמןפחותלאאפקטיביתשהיאמידע

שלהםהדומיננטייםהמידעמקורותכלכמעטאשרישראליםמיליוניאףואולי
מהדורת,השבועסוףשלהמקומון,בטלוויזיההערבחדשות,היומיהעיתון
גורםאותוידיעלאחרתאוזובמידהנשלטים-בכבליםהמקומיותהחדשות

,נובעת'הרעיונותשוק'להסכנה":פרישתוערבשמגרהנשיאנגעבזאתגם.כלכלי
[...]שהובעההדעה[...]התקשורתבאמצעיבשליטהמריכוזיות,ובראשונהבראש
ברור.המציאותמןמנותקת,העיתונותבתחוםריכוזיתשליטהאצלנואיןולפיה
.10"כוחםאתלהפעילהיטביודעיםגםומפעיליהריכוזיתשליטהישכיהואוידוע

בידימצויהתקשורתתוכניאת(!ולעוות)לעצבאולצנזרשהכוחמרגעואכן
לצפותנאיביזהיהא,מעייניהםבראשהיאהמסחריתהמוטיבציהאשרגורמים
למזעוראו)רווחיהםלהגדלתיביאוהאמוריםשהתכניםמנתעלבוישתמשושלא

:קרניאלשלוהנכוחיםהמפוכחיםכדבריו.(הפסדיהם

העיקריוהמניעהדומיננטיהשיקולהואכלכלי-המסחריהשיקולכאשר"
למערכתגםהזההשיקולחדירתאתלמנועקשה,העיתוןשללקיומו

מסחריכעסק,עיתוןשלניהולו[...]מידעלפרסוםהנוגעותולהחלטות
שלתפקידיהלמילויהעיתוןשלהמחוייבותאתלהחלישעלול,דברלכל

עלוביקורתלדעתהציבורשלזכותושירות,דמוקרטיתבחברההעיתונות
לכיווןרביםבמקריםמושךהמסחריהשיקול.בחברההכוחומוקדיהשלטון
העדפת,(ומסחרייםשלטוניים)אחריםכוחמוקדיעםפעולהשיתוף:ההפוך
אחרותבמיליםאווחסוימורכבמידעלהשיגיקרמאמץפניעלהזולהבידור
.11"והזולהמענייןלטובתהחשובשלזניחתו

גםאלאבתקשורתשיטופלמהעלרקלאמשפיעכלכלי-המסחריהשיקול
זכותומימושועלהדעותשוקעלמצדהמשליכהזוואף,הטיפולצורתעל
יצחקהממשלהראשרואיין,שנרצחלפניספוריםחודשים.לדעתהציבורשל
רבין.תקשורת-ממשליחסיעלהרוארדאוניברסיטתשלפרויקטבמסגרתרבין

"חמאס=השביצעהטרורפיגועיעלהישראליתבעיתונותהכותרותכיהתלונן
בהיותוהימיםששתמלחמתפרוץעלשבישרההכותרתמןשלושהפיגדולות
ליהשיבווהם",רביןסיפר,"כךזהמדועהעיתוניםעורכיאתשאלתי".ל"רמטכ

הכותרותביןהאפשריהקשרעללתהותמותר.12"העיתוניםאתשמוכרמהשזה
לבין,אליהםשנתלווהדםנוטפיהגדוליםוהצילומים,התלונןשעליהןהסנסציוניות

.נגדוהממארתלהסתהנוחהקרקעשהייתהציבוריתוהיסטריהפניקהשלהאווירה

.542-543'בע,4הערהלעיל,כהןפרשת10
.17-18'בע,1הערהלעיל,קרניאל11
Kalb:ראורביןהממשלהראשעםקאלבמארווין'פרופשללריאיון12 '"The Prornise and.4ן

Theאל!'! Harvard1")interview with Yitzhak Rabin20)the Israel Ptess,0the Problems

106(1996)of

Press

/Politics1"הוא0ל.
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העיתונותשל("האדמה"ה,תרצואםאו)"הצהבה"השלההשלכהכמובןאך

ועל,שמתפרסםמהעלרקאיננה"עיתוניםשמוכרמה"אתלספקהרצוןמתוך

.מתפרסםשאיננומהעלגםאלא,הפרסוםשלוהמתכונתהפרופורציה,ההבלטה
העומקבגורמיושקולמושכללדיוןרבמקוםנותרלא,ענקיותכותרותישכאשר
נגדהשיסוילמסעסייעאוליזהדיוןשלהיעדרו.למנעןובדרךהטרורזוועותשל
לספקהרצון.1996שלבבחירות,פרסשמעון,ויורשוממשיכולתבוסתותרם,רבין
גם,כולםהמסחריתהתקשורתלבעליכמובןמשותף"עיתוניםשמוכרמה"את

ואתהפרסומותכמותאתקובע("רייטינג"האוהתפוצה)המכירהששיעורמשום

אחרהמצודאך.המסחריתהתקשורתשלאפהנשמתהןהפרסומותוהרי.מחירן
שאיננומידעלהעלמתאלאהעיתונאיהתוכןלזילותרקלאלגרוםעלולפרסומות

בחששמדובראין,בספרשמודגםוכפי,(ציבוריענייןבושישאף)למפרסםנוח
.13מעולםדבריםהיוכבראלא,בעלמא

בתוךהן,הספציפייםהבעליםשלהפרטנייםהעסקייםהאינטרסיםכמובןוישנם
שידורוזיכיוןעיתוןשבעלילצפותריאליזההאם.להםמחוצהוהןהתקשורת

שלהםהחברהמחדליעלתחקירלפרסםיאפשרואמבולנסיםחברתבעליגםשהם

מסוגליםשבשליטתםהתקשורתכלייהיווהאם?שבשליטתםהתקשורתבאפיקי
העיתונאיתהאתיקהכלליאמנם?המתחרההחברהעלומהימןאמיןדיווחלדווח

העסקייםהאינטרסיםעלח"דובעמודיובהבלטהלפרסםעיתוןבעלימחייבים
.זאת14עושיםואינםהאמורהלחובהמתנכריםהבעליםרובאך,לשנהאחתשלהם
עסקעלדעהאומידעמפרסםעיתוןכאשרנאותגילוידורשיםגםהאתיקהכללי
,בפרסוםמדובראיןכאשרכאמור"נאותגילוי"יתממשכיצדאך.לבעליו15השייך
?עסקאותועלמחמיאבלתימפרסוםבהימנעותדווקאאלא

שלהזאתהאנושההפגיעהאתמונעיםכיצדכמובןהיאהשאלותשאלת
מבקשאני".שלנוובדמוקרטיההעיתונותבחופשכלכליים-המסחרייםהאינטרסים

,התקשורתכליושלהעיתונותשלהציבוריהתפקידכי",קרניאלכותב,"לטעון
כלליםכמהלכבדאותםמחייבמשפטייםיתרונותוגםועוצמהכוחלהםהמעניק
,ובראשונהובראש,לדעתהציבורזכותבשירותתפקידםלמילויבאשריסודיים
ואולם,כדרבונותדברים.16"זריםשיקוליםבשלמפרסוםלהימנעאולפרסםאיסור
מהווהואיננההאתיקהבתחוםרקעדייןמצויהוונורמה"שבצערלצייןנאלץהוא
הנורמהאתמבססיםשאינםרקלא,הדיןפסקיובעיקר,הדיןואכן.17"מהדיןחלק

.ד133-13'בע,1הערהלעיל,קרניאל13
מעריבעיתון.("האתיקהתקנון":להלן)1996-העיתונותמועצתשלהאתיקהלתקנון15'ס14

מגיעהואאםספקאך,לבורסהבוהשליטהבעליעסקיעלדיווחמוסרציבוריתכחברה
.קוראיולידיעת

.שם15
.136'בע,1הערהלעיל,קרניאל16
.שם17
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:קרי,לההמתנכליםעלדווקאמקלים-להפךאלא,האמורהוהרצויההראויה

שמתפרסםמהאתלעוותאולצנזררווחמשיקוליהמבקשיםהפרטייםהגורמיםעל
בהגנהומרכזיקריטיכהתפקידמילאהאשרהשופטתהרשות.המסחריתבתקשורת

עדכשלה,השלטוןרשויותמוללדעתהציבורזכותועלהחופשיהדעותשוקעל
.פרטייםמסחרייםגורמיםמפניעליהםבהגנהחרוץכישלוןכה

להלכהלאאםלמעשה-המשפטבתישנתנוהלגיטימציהאתמבקרקרניאל

האיוםאו"מודעותחרם"שמכונהמהבאמצעות)מפרסמיםלהתערבות-
לנהוגיכלוהםלטעמו.רווחיהםעלהמאיימיםהמסחריתהתקשורתבתוכני(בו

ביתוהןהעליון19המשפטביתהןשנתנוההכרהיותראףממאירהאך.אחרת18

גם-להתערבתקשורתכליבעלשלמוגבלהכלתילכוחולעבודה20הארציהדין
העובדיםהעיתונאיםעלולכפותהמתפרסמיםבתכנים-עניינייםשאינםממניעים

שהדבריםכנראהמקריזהאין.לפרסםלאמהובעיקרלפרסםמה(העורךלרבות)בו
בהאשרבפרשהנאמרושמגר21הנשיאמפילעילשצוטטווהמפוכחיםהנכוחים

זכאיפרטיתשבתקשורתגרסהמשפטבביתהרובואילו,מיעוטבדעתנותרהוא
נראה.המקצועית22המערכתלדעתבניגודגם,לרוחושאיננומאמרלצנזרהבעלים
הזכותועלהדעותשוקעל"מסחרי-הפרטי"לאיוםמתנכרהשופטיםמקרבשהרוב
העיתונותחופשעלרקלאלשמורחיוניעליהםלגונןשכדיהפניםוטרם,למידע
האחרהתקשורתכליאוהעיתוןמולהעיתונאיחופשעל-ובעיקר-גםאלא
הפרטיתהתקשורתעלגםלהחילהמליץברקאהרןהנשיאאמנם.מועסקהואשבו

אך,23"מהותי-דו"כאורגןראייתהעלהתבססותתוך,הציבוריהמשפטמןחובות
כדעתרק-בכללאם-בהמופיעהעודנהוהיא,בפסיקהאומצהלאזוהמלצתו
.24מיעוט

הדעותבשוקלשלוטהמסחריתהמדיהבעלישלכוחם,המשפטיבמישור
אמנם.לחלוטיןלהשחיתאףעלולמוחלטכוחוכידוע,מוחלטאפואנותרוהמידע

אתלאורהמוציאיםעלגםהחילהכאשרחשיבות-רבצעדנקטההעיתונותמועצת
לבעלי,לעילכמצויןאך,25זהכוחלרעהלנצלעליהםואסרהשלההאתיקהכללי

להגןכמובןיכוליםאינםאףהאתיקהכללי.26הכלליםבהפרתעכבותאיןהמדיה

.134-135'בע,שם18
.4הערהלעיל,כהןפרשת19
.436כזע"פד,יחיאל-מ"כעפוסטפלשתין223-3/נגע"דמ20
,9Negbi:גםראו;4הערהלעיל,כהןפרשת21 sapra note.
.4הערהלעיל,כהןפרשת22
.223(ז"תשנ)כזמשפטים"ובעיותיהבישראלהביטויחופששלהמסורת"ברק'א23
'נשטרן(ם-י)02/3060א"בעאוקוןבועזהמחחיהשופטשלהמיעוטדעתאתלמשלראו24

.71(4)2003מחחיתקדין,(פורסםטרם)פוסטפלסטיין
לרעהושימושענייניםניגודהגדרתראו.האתיקהלתקנון1'בס"עיתון"המונחהגדרתראו25

.האתיקהלתקנון16-ו15'בס
.133-137'בע,1הערהלעיל,קרניאל26
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נגביסשה

שלאתיותלאהוראותאחרלמלאשיסרבהעיתונאיעלאפקטיביתמשפטיתהגנה
.מעסיקו

העיתונותחוקיאתלבדוק1996בשנתהממשלהשהקימההציבוריתהוועדה
מודעתהייתה,חבריהעםנמנהאלהשורותשכותב,("צדוקועדת":להלן)

חקיקהעלהמליצההיא.לאורהמוציאיםשלהמוחלטשבכוחםההשחתהלסכנת
ריכוזיותעלאיסוריםלקבועשישגרסההיא,למשל,כך.זהכוחשתגבילמיוחדת

היאכןכמו.עסקייםהגבליםנגדהרגילהלחקיקהמעבר,התקשורתבשוקיתר
שגרםאושפיטרלאורמוציאעלמוגדליםפיטוריןפיצוייהטלתלאפשרהציעה

אך.האתיקה27כלליאתלהפרעיתונאיאותוסירובבגללעיתונאילהתפטרות
מעברייןבחוקלמנועהקוראתזוהיא,בעינייהוועדהשלביותרהחשובהההמלצה
הקייםהדיןפיעל.אותולערוךאובעיתוןלשלוטקלוןעמהשישבעברהמורשע
ומכוח,שלוהבעליםמלהיותפסולאיננואך,28עיתוןמלערוךעברייןאמנםמנוע

.29כלבבועורךולמנות,מצריםללאשלטוןבעיתונאיווגםבתכניולשלוטאףבעלותו
לחופשהזכותלעברייןגםכידעותברובקבעלצדקהגבוההמשפטביתאמנם

השליטהשבמתןההשחתהסכנתאתהבינהצדוקועדתאך,'והעיתונות0הביטוי
העיתונותבחופשרקלאעסקינןזהבמקרהשכן,מסואבותבידייםתקשורתבכלי
לדעותונגישות)עיתונותחופשלשלולבידיוהכוחבנתינתאלאעצמוהעברייןשל

לבנותלהםקל,חשובתקשורתכלימנהליםפושעיםכאשר.אחריםמרבים(ולמידע

וסולידיבכיר,פוליטיקאיכלהרי.מחוקקיםועםמדינהאישיעםוחברתיאישיקשר
בימותבכמהאףולעתים,בבימהששולטמיעםממגעלהתנזריתקשה,שיהיהככל

הפשעעולםביןחברתיקשרשבקיוםההשחתהפוטנציאלכשמשברור.מרכזיות
עלבפועלנשלטתמרכזיתבימהשבהבמציאותאך.והחקיקההשררהעולםלבין

ועדת.נמנעבלתיכמעטכמדומההואהוהמשחיתקשרשלקיומו,פושעיםידי
והמעשיהעקרונילקושיגםאךהאמורהההשחתהלסכנתכאמורערההייתהצדוק

אתליטולשלאהמליצהולפיכך,העבריין-לאורהמוציאשלהקנייןזכותשבהפקעת
שימנהלנאמןהדירקטוריוןסמכויותאתלהעביררקאלאהתקשורתבכלימניותיו

.31המשפטבית
כדבריו.יושמהלאצדוקועדתח"בדוהחקיקהמהמלצותאחתאף,וכהכהבין
מיגםכנראהוהיה.'2"במגירותנקבר"ח"הדו,קרניאלשלקולעיםאךהבוטים

:להלן)1997-ז"תשנ,העיתונותלחוקיהציבוריתהוועדהח"לדו133,136-137,186'ס27

ד"עו,העיתונותמועצתשלדאזהנשיאהיוהציבוריתהוועדההכרי.("צדוקועדתח"דו"
.נגבימשהומרכשראסא'פרופ,גביזוןרות'פרופ,שפיראעמוס'פרופ,צדוקחיים

.1933-ג"תרצ,העיתונותלפקודת(ו,1)(ב)5'ס28
לטלוויזיההשניההרשותלחוק(2)(כ)41'סראו,שידורזיכיוןבעללגביקיימתכאמורפסילה29

.1990-ן"תש,ורדיו
.136(4)נר"פ,הסוהרבתישירות'נגולן94/4463ץ"בג30
.צדוקועדתח"לדו96-126'ס31
.11'בע,1הערהלעיל,קרניאל32
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המסחריתבתקשורתהפרטיתהצנזורהעל

אתלקדםנסקי'גוזותמרגלאוןזהבההכנסתחברותניסוכאשר.שםלהיקברלושסייע

,בכללהמסחריתהתקשורתבעלישלכוחםלהצרתהוועדההמליצהשעליההחקיקה
עשר-ארבעהלהנמצאו,בפרטשביניהםהמורשעיםהפושעיםשלכוחםולהפקעת

שכדיהתברר.33הטרומיתהקריאהמשוכתאתאפילועברהלאוהיא,בלבדתומכים
,עמהלהתעמתתחילהצריך,התקשורתאילישלעצמתםאתלהחלישאולנטרל
כאלאוהדתתקשורתיתלחשיפהובעיקרלתמיכההזקוקים-המחוקקיםורוב
.הזהלעימותששיםאינם-לנשימהאוויר

אתלהרתיעאולייכולהציבוריתומחאהביקורתרק,בחקיקהשינויבהיעדר

ביקורתייתכנולאאך.בעצמתםנלוזשימושמלעשותהמסחריתהתקשורתבעלי
ולהשלכותיההאמורהלעצמההרחבהציבורשלוערנותמודעותללאכאלהומחאה

,קרניאליוכלר"דשלהחשובספרו.הדמוקרטייםוההליךהשיחעלהמסוכנות
לטיפוחמשקלרבתתרומהלתרוםעשוי,נפשלכלהשווהבהירהבשפהשנכתב

שיגיע-לובמבואכנאמר-חיוניואףראויולפיכך,הללווהערנותהמודעות
לדמוקרטיהשחרדמיולכללתלמידיםגםאלאדיןולעורכילמשפטניםרקלא

.34טובתהאתושוחראצלנו

חוקהצעת;1999-ט"תשנ,(נאמןומינויעורךכשירות)העיתונותפקודתלתיקוןחוקהצעת33
,15-ההכנסתשלז"רמבישיבהנדחוההצעותשתי.1999-ס"תש,העיתונותחופשעלהגנה
.02.11.14ביום

.5'בע,1הערהלעיל,קרניאל34
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