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*צוראורי

לשוןעוולתאתגדרוןר"דבוחנת,ו"?רשלנותעוולת-הרעלשון"במאמרה
:מרכזיותטענותשתיוטוענת,הרשלנותלעוולתובהשוואהעצמהבפניהרע

שלהנפשיליסודהנוגעבכל"שותק",21965-ה"תשכ,הרעלשוןאיסורחוק.א
המפרסםבהתנהגותאשםשלקיומוכיבקביעהזהחסרלמלאהראויומן,המפרסם

מסוגהיאהנדרשתהאשםרמת.הרעלשוןעוולתשללגיבושההכרחיתנאיהוא
לעצםהנתבעשלמודעותו-לאיהןלהתייחסצריכההרשלנותכאשר,רשלנותשל

.שפרסםהדבריםשלהפוגעתהמשמעותלגבימודעותו-לאיוהןהפרסוםעשיית
עלמוטלהוכחתונטל,העוולהמיסודותאחדהואהרשלנותשתנאימאחר,כןכמו

.התובעכתפי
כאשר,טובלשםהזכותעללהגןכדיהרשלנותבעוולתשימושלעשותניתן.ב
בעוולההרגילהתביעהלנתיבבנוסף,חלופיתביעהכנתיבמשמשתהרשלנותעוולת

הנוהרשלנותבעוולתכזהשימוש.הרעלשוןאיסורבחוקהקבועההפרטיקולרית

לביןהרשלנותעוולתיסודותביןמלאהחפיפהשלבמצביםגםורצויאפשרי
ועל,יותרגמישההרשלנותשעוולתהנהלכךההצדקה.הרעלשוןעוולתיסודות

החייםלנסיבות,חלקןאוכולן,ההגנזהאתלהתאים"במסגרתהיהיהניתןכן
ההגנהאתלהרחיבובעיקר,'"והמקצינותהמתחדשותהפרסוםולדרכיהמשתנות

עוולתאת"לעקוף"שיאפשרבאופן,מידעלקבלתוהזכותהדיבורלחופשהזכותעל

.ואיטיתמבוקרתבצורההרעלשון
.גדרוןר"דשלטענותיהשתיעללחלוקכרצוני,הבאותבשורות

הוראהועוזר,בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,למשפטיםבפקולטהדוקטורלתוארתלמיד* בקורס
.למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבבית'נזיקיןדיני'
ומרמרגליתטלי'גב,קרקונילי'גב,גדרוןתמרר"ד,פורתאריאל'לפרופלשדותכרצוני
.כאןהמובאהנוסחבגיבושמאודליסייעוזותגובהשללטיוטאשגערותיהם,מדינהברק

.219'בעזהכרךראו"?רשלנותעוולת-הרעלשון"גדרון'ת1
."הרעלשוןאיסורחוק":להלן2
.236'בע,1הערהלעיל,גדרון3
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הרעלשוןאיסורבחוקחסרכלקייםלאכיסבורני,הראשונהלטענהבאשר
מפורשותקובעתוהיא,ברורההחוקשללשינו.המפרסםשלהנפשיליסודבנוגע

כלשהואשםדבקושלאמוצדקשהפרסוםלהראותבנטלשנושאהואשהנתבע

אשםבהוכחתתלויהאינההרעלשוןעוולתשלשהתגבשותהמכאן.כהתנהגותו
עוולתליסודותהרשלנותתנאילהוספתהצדקהכלואין,התובעידיעלהנתבעשל

.הרעלשון
בעוולתשימושלעשותראויזהיהיהלאכילינראה,השנייהלטענהובאשר
לשםנחוץאינושכזהשימוש.טובלשםהזכותעללהגנהחלופיכאמצעיהרשלנות
להשגהניתנתכזוהגמשהשכן,הרעלשוןאיסורבחוקהקבועותההגנותהגמשת

הפרשנותשלידהקצרהבוובמקום,החוקסעיפיהוראותפרשנותבאמצעות
בלכידותופוגעתשהיאכיוון,ראויהואינהרצויהאינהוושהגמשההרימלהושיע

איסורחוקבהוראותביטוילידישבאכפי,המחוקקרצוןאתועוקפתהדיןשל
הרשלנותעוולתבמסגרתההגנותויורחבויוגמשואםאף,כןעליתר.הרעלשון
בכלואילו,הרשלנותבעוולתתביעותלגבירקימולואלווהגמשהשהרחבההרי

הקבועות"הנוקשות"ההגנותיחולואלהעל-הרעלשוןבעוולתלתביעותהנוגע

ההגנההרחבתשלהמטרהתושגלאמכךכתוצאה.הרעלשוןאיסורבחוק
יבחרהפרסוםמןהנפגעשכן,מידעלקבלתוהזכותהדיבורלחופשהזכותעל

גדוליםיהיותביעתוהצלחתסיכויישבההרעלשוןבעוולתהמפרסםאתלתבוע

.יותר

האשםודרישתהרעלשוןעוולת.1

,הקייםהקושיעלשמצביעותדוגמאותבשתימאמרהאתפותחתגדרוןר"ד
כלשהואשםלהוכיחנדרשאינוהרעלשוןבעוולתתובעשלפיהבגישה,לכאורה
מצבמתארתהראשונההדוגמא.תביעתועילתאתלבססכדיהנתבעשלמצידו
מצבמתארתהשנייהוהדוגמא,הפרסוםעשייתלעצםמודעאינוהנתבעשבו
הדוגמאותבשתי.הפרסוםתוכןשלהפוגעתלמשמעותמודעאינוהנתבעשבו

שגרמושלורשלנותאואשםעללהצביעניתןולא,סבירהבצורהפעלהנתבע

.מודעותו-לאי
.ממחישותאלהשדוגמאותהקושימהוברורלא,ברם

אשםכלדבקשלאנתבעעלאחריותלהטילראויזהשאיןהנההטענהאם
.הללובדוגמאותמתעוררלאכללזהשקושיהרי,בהתנהגותו
בהנעשהלאשכן,העוולהיסודותכלמתקיימיםלאכללהראשונהבדוגמא

'ב-ו'אביןשיחהמתארתהדוגמא.אחריותהנתבעעלתוטללאכןועל,"פרסום"
'א-שמבליהדבריםאתשומע'ג-ו,'ביבהפוגעיםדברים'ב-ל'אאומרשבמהלכה

קובעהרעלשוןאיסורלחוק(1)(ב)2סעיף.כךעללדעתצריךאוכךעליודע
לא,בלבד'ב-ליועדודבריושכן,פרסוםכדימגעתאינה'אשלזושהתנהגותו
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זובדוגמאהמתוארהמצבכילצייןיהיהלמיותרלא,אגב.אחר4אדםלכלולא'ג-ל
המקריםשלהמכריעברוכםשכן,הרעלשוןהוצאתישבהםלמצביםאופייניאיננו

הנפגעזולתאחריםלאנשיםמיועדהואומלכתחילה,מודעבאופןנעשההפרסום
להוכחתשהנטללפרסוםההצדקהבשאלתבעיקרמתמקדתוהמחלוקת,(התובע)

.5(המפרסם)הנתבעעלמוטלקיומה

:הרעלשוןאיסורלחוק(ב)2סעיףלשוןוזו4

-אחרותפרסוםמדרכילמעטבלי,הרעלשוןכפרסוםרואים"
."הנפגעזולתאחרלאדםאואדםלאותווהגיעההנפגעזולתלאדםמיועדתהיתהאם(1)

,פרסוםמהווהאינהבלבדלנפגעמיועדתשהייתההרעלשת:הלאועללמדיםההןומכלל
צריךאפילוכיעולהזהבסעיףמהאמור,כןעליתר.אחרלאדםהגיעהדברשלבסופואםגם
.'ג-לאותםייעדלאאםכפרסוםיחשבולאשאלההרי,'ג-ליגיעושהדבריםלדעת'אהיה

מודעותלפחותאוכוונהשלהנההפרסוםיסודהוכחתלשםהנדרשתהאשםרמתדהיינו
.(הדיבורחופשעלמדיחמורהמגבלהלהטיללאכדיוזאת)רשלנותשלולא

דרכישייתכנוכלומר,"אחרותפרסוםמדרכילמעטבלי"נאמר(ב)2סעיףשלכרישאאמנם
שהייתההרעלשוןשגםלטעוןניתןכןועל,(ב)2בסעיףהמנויותאלהעלנוספותפרסום
,ראשית:למדידחוקהנראיתזופרשנותאך,פרסוםלהוותיכולהבלבדלנפגעמיועדת
אם,שהרי.(כ)2סעיףשלהקטניםבסעיפיוהאמוראתמייתרתהיא,מילולי-הטכניבמישור
לקבועמצאטעםמה,פרסוםכדימגעתבלבדלנפגעשיועדההרעלשוןשגםסברהמחוקק
שאין,גדרוןר"כד,סבוראניאף,תכליתי-המהותיבמישור,שנית?(1)ק"בסדברשלהיפוכו

.בהתנהגותואשםכלדבקשלאמפרסםעלהרעלשוןבעוולתנזיקיתאחריותלהטילראויזה
אתלפרששישסבורנילפיכך.הביטויבחופשמדיחמורבאופןתפגעשכזוחמורהאחריות
גיבושלשםהפרסוםעשייתעצםלגביהנדרשתהמודעותרמתאתהקובעכסעיף(ב)2סעיף
כאשר.בכתבופרסוםפהבעלפרסום:בלבדפרסומיםשלסוגיםבשני"פרסום"הרכיב

מודעותמתוךאובכוונההמפרסםידיעלשנעשתההרעלשוןאמירתרקפהכעלהואהפרסום
,זאתלעומת.(1)ק"ס-"פרסום"הרכיבאתמגבשתהנפגעזולתלאדםתגיעשהיאבפועל
עשייתעצםלגבי,רשלנותכלומר,בכוחמודעותנדרשתבכתבמועברתהרעלשוןכאשר

להגיע,הנסיבותלפי,היהעשויוהכתבבכתבהיתהאם":שקובע,(2)ק"ס-הפרסום
ראוי,"אחרותפרסוםמדרכילמעטבלי"הקובע,(ב)2סעיףשלהרישא."הנפגעזולתלאדם

הקטניםבסעיפיוהמנוהםאלהעלנוספיםפרסוםוצורותפרסוםאופניכמאפשרשיתפרש
מודעותרמותידרושהמשפטשביתייתכןאלהאחריםפרסוםאופניולגבי,(כ)2סעיףשל

בסעיפיוהנדרשתהמודעותרמתאתלשנותכדיברישאאין:ודוק.עשייתםעצםלגביאחרות
.ככתבאופהבעלבפרסוםכשהמדובר,הפרסוםעשייתעצםלגבי(ב)2סעיףשלהקטנים
המפרסםמןהנדרשתהמודעותרמתאתמגדיר(ב)2סעיףכיקביעתי:אחרונההערה,ולבסוף
הרכיבלגבידרישהמציבגםשהסעיףהעובדהאתסותרתאינההפרסוםעשייתעצםלגבי

פהבעלהרעלשוןבהוצאתהמדוברכאשר:והיא)"פרסום"היסודשלתוצאתי-העובדתי
ואילו,"פרסום"הרכיבשיתקייםמנתעלהנפגעזולתאחרלאדםבפועלתגיעשזוצורךיש

בכךודי,הנפגעזולתאחראדםשללעיניושתגיעצורךאיןבכתבנעשיתהרעלשוןכאשר
שונותדרישותשתיהןאלה.("פרסום"הרכיבשיתקייםכדילעיניולהגיעעלולהשהיא

לשוןעםאחדבקנהעולותושתיהן,בעוולה"פרסום"היסודשלשוניםלרכיביםהמתייחסות
.החיקוקתכליתאתוהולמותהסעיף

שבכולםמצביםהמתארות,לחוק(11)15עד(2)15-ו13,14כסעיפיםהמנויותבהגנותועיינו5
גםהדברהואכך.בספקמוטלשאינוקייםנתוןהיאהפרסוםלעשייתהנתבעשלמודעותו
אשר,לפרסוםההצדקהשאלתמתעוררתלאשבהםאלא,לחוק(12)15-ו(1)15בסעיפים

.האחריםהסעיפיםבכלעולה
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מצליח'גהמשותףחברםכי'ב-למספר'אשבומצבמתוארהשנייהבדוגמא

למעשהכייודעואינו,'גשלבשבחומדברשהואסבור'א.כמסעדןב"בארה
.אחרמקצועיבתחוםעוסקשהוא'ב-לשסיפר'גשלהטובבשמופוגעהוא

הדבריםשכן,הרעלשוןעוולתשליסודותיהמתגבשיםזהדבריםבמצב,לכאורה
לעצםמודעהיהוהנתבע,התובעכנגדהרעלשוןהיווהנתבעידיעלשפורסמו
,הרעלשוןאיסורלחוק(1)15סעיףהגנתתעמודלנתבע,ברם.הפרסוםעשיית

לשוןמשתמעתשמהןהנסיבות...עללדעתחייבהיהולאידעלאהוא"שהרי
.מאחריותפטוריהיההואששובכך,"...הרע

,הרעלשוןאיסורלחוק'ב-ו'אשבפרקיםהיאהטענה,זאתלעומת,אם
שללאשמוהנוגעבכלהשלמההמחייבחסרקיים,העוולהיסודותאתהקובעים
שלהנפשיהיסודנושא,שהראיתיכפי.מדוייקתאינהזוטענהשגםהרי,הנתבע6

לחוק(1)(ב)2בסעיף,לעילכאמור,מוסדרהפרסוםעשייתלעצםבאשרהנתבע

למשמעותבאשרהנתבעשלהנפשיליסודנוגעיםשהדבריםוככל.יהרעלשוןאיסור
בהסדראלא,עסקינןהשלמההמחייבבחסרשלאהרי,הפרסוםתוכןשלהפוגעת

לחוק'גשבפרק(1)15סעיף:החוק8שלהמפורשתמלשונוהעולהמשמעי-חד
להראותהנתבעעלמטיל(לנתבעהעומדותההגנותמנויותשבו)הרעלשוןאיסור
אוהנפגעקיוםעללדעתחייבהיהולאידעלאהוא"הפרסוםאתשעשהשבעת

."3בסעיףכאמורלנפגעהתייחסותהאוהרעלשוןמשתמעתשמהןהנסיבותעל
ליסודבנוגעחסרכלאיןהרעלשוןאיסורשבחוקאפואולומרלסכםניתן

בדיוןשכוונתהדבריהבפתחמבהירההיאשכן,גדרוןר"דשלטענתהזוהישאכןלינראה6
אתולאהנתבעשלתביעתועילתאתהיוצריםהמשפטייםהיסודותאתורקאךלבחון

.220'בע,1הערהלעיל,גדרון-הנתבעשלהסופיתאחריותו
לעורךהגנהשמעניק,לחוק(12)15בסעיףקיימתזהלענייןנוספתהתייחסותכילטעוןניתן7

אמצעיבאותונעשההפוגעשהפרסוםלהראותבידםישאם,לנציגואותקשורתאמצעי
אולם.הרעלשוןלפרסםהכוונהעללדעתהיויכוליםולאידעולאוהם,חיבשידורתקשורת

עשייתלעצםמודעהיהשהנתבעספקאין(12)15בסעיףהמתוארבמצב.הדברהואכךלא
נכללושבפועל,הפוגעיםשהדבריםמראשלדעתהיהצריךולאידעלאשהואאלא,הפרסום
שללהוכםביחסהנתבעשלהנפשיביסודעוסקהסעיף,דהיינו.בויכללואכן,כפרסום
.הפרסוםעקביתעצםלגבישלוהנפשיביסודולא,הפרסום

א"כע.חיקוקכלשלבפרשנותוהראשוןהפרשניהשלבהיאהחוקלשוןבחינת,כידוע8

80/804Sidhar Tanker colporation(1)לטד"פ,מ"בעאשקלוןאילתצינורקוחברת'נ

:כדלקמןזהבהקשר(אזכתוארו)ברקהשופטקבע,393,428-429

אתהפותר,הסדרעולההספציפיהחוקמתוךאם.הראשונהלעולםהיא'הפנימית'הדרך..."
.תהיהאשרהכלליתהתורהעמדתתהא,מכריעזההסדרהרי,במחלוקתהשנויההשאלה
,מפורשהסדרלקבועעשויהוא.שונותבדרכיםהשאלהאתלהסדירעשויהספציפיהחיקוק
,מקוםאיןשוב,זהמפורשהסדרמשנקבע....במחלוקתהשנויהלשאלהתשובהבושיש
."כללייםלעקרונותלפנות,שהוסדרההסוגיהלענין
לתוכןהמפרסםמודעותשלההוכחהנטלאתמסדירהרעלשתאיסורלחוק(1)15סעיף
שלפיה,אחרתפרשנותתתכןשלאבהכרחנובעמכך.הנתבעעלומטילוהפרסוםשלהפוגע
.התובעעלהואזהרכיבשלההוכחהנטל
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עלהמכפישהפרסוםעשייתעצםאתשיוכיחלתובעלודי,אכן.הנתבעשלהנפשי
התובעאתמחייב"פרסום=היסודאמנם)זוכעוולהתביעתועילתאתשיבססמנת

זודרישה,הבהרתי9שכברכפיאך,הפרסוםלעשייתמודעהיהשהנתבעלהוכיח
שהתובעלאחר.(העוולהשללבהלבאתמהווהואינההמקריםבמרביתמתקיימת

דבקשלאלהראותהנתבעאלהנטלעובר,שלוהתביעהעילתיסודותאתהוכיח
הפרסוםלעשייתכלומר,להתנהגותוהצדקהשקיימתובעיקר,בהתנהגותואשםכל

.הפוגע
ראויאיזוןלדעתימבטאתוהיא,ומפורשתברורההנההמחוקקשלזוקביעה

נראה.לדעתםהציבורוזכותהביטוילחופשהזכותעםטובלשםהזכותשל

ולאהחוקשינויידךעלשייעשהלוהראוימן-זההסדרלשנותנסיוןשכללי
.אמיתיחסרשאיננוחסרהשלמתבאמצעות
בזירתהמתגוששותהזכויותביןהראויהאיזוןשאלתאתמשהזכרתי,וכעת
שלהשנייהטענתהלבחינתרבהחשיבותבעלתשהנהשאלה,הרעלשוןעוולת

.זובטענהלדיוןאעבור,גדרוןר"ד

הרעלשוןאיסורכחוקהקיימותההגנותוהגמשתהרשלנותעוולת.2

הרעלשוןאיסורבחוקהנתבע-למפרסםהמוקנותההגנותכיטוענתגדרו7ר"ד

להגנתובהןלהשתמשהמפרסםשלשהאפשרותזהבמובן,מדי"נוקשות"הנן
דרישות,לתחולתןמוקדםכתנאי,מציבותשהומפני,ומצומצמתמוגבלתהיא

לאמצבזהולגישתה.מתקיימותאינןרביםשבמקריםמשמעיות-וחדמוגדרות
.למידעובזכותהדיבורלחופשבזכותמדיחמורבאופןפוגעשהואכיווןרצוי

חלופיתביעהכנתיבהרשלנותבעוולתשימושידיעלזהמצבלשנותישלפיכך
אתלהגמישיהיהניתןהרשלנותעוולתשבמסגרתכיוון,הרעלשוןלעוולת
ובעקבות,תחולתןהיקףאתולהרחיבהנתבע-המפרסםלזכותהעומדותההגנות

.למידעובזכותהדיבורלחופשבזכותהפגיעהתצומצםזאת
נצאאםאףכיאראה,ראשית.מישוריםבשניהזוהטענהאתלתקוףברצוני
הזכותעלההגנהאתלהרחיבורצויניתןכיונניח,גדרוןר"דשלהמוצאמנקודת
תביעהכנתיבהרשלנותבעוולתשהשימושהרי,למידעהזכותועלהדיבורלחופש

,לשנותכדיבוואין,זומטרהלהשגתלהוביליכוללאהרעלשוןלעוולתחלופי
האיזון,העיקריתטענתיוזוהי,שנית.הקייםהמשפטיהמצבאת,מעשיתמבחינה
שנקבע,למידעוהזכותהדיבורלחופשהזכותלביןטובלשםהזכותביןהקייםביין
שלומכוונתמודעתערכיתבחירהמבטא,הרעלשוןאיסורבחוקהמחוקקידיעל

ולהתערבלשנותהראויזהאין,לאואםוביןלנונראיתזובחירהאםבין.המחוקק

.אליונלוויתשהיאוהטקסט5הערהלעיל9
.25-48שולייםהצרותמתייחסותשאליוהטקסטאתלהלןראו10
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וגסהבוטהעקיפהיהווהשהדברמכיוון,הרשלנותבעוולתשימושבאמצעותבה

.הרשויותהפררתבעקרוןכמובןיפגעובכך,המחוקקשלהברוררצונושל

מועילאיננוהרעלשוןלעוולתחלופיתביעהכנתיבהרשלנותבעוולתהשימוש.א
כמקריםחופפותתביעהכעילותהרשלנותובעוולתהרעלשוןבעוולתהשימוש

שלהמטרההשגתלשםמועילולאמעשילא,לדעתי,הנופוגעיםפרסומיםשל
,לעילגישתילנוכח.למידעהזכותועלהדיבורלחופשהזכותעלההגנההרחבת
כדיהנתבעשלאשםלהוכיחהתובעאתמחייבתאינההרעלשוןעוולתלפיה
,התובעעללהקליכולאיננוהרשלנותבעוולתשהשימושהרי,עילתואתלהקים
הנטלאתהתובעעלמטילההרשלנותשעוולתמכיווןזאת.עליולהקשותרקאלא

הרעלשוןשבעוולתבעוד,סבירהלאהייתההנתבעשלשהתנהגותולהראות
לפרסוםהצדקהשישאוסבירההייתהשהתנהגותולהראותשצריךהואהנתבע

.אחריותעליותוטלשלאמנתעל
מצבהואהתובעעללהקליכולהרשלנותבעוולתהשימוששבוהיחידהמקרה

כדרישתהפרסוםעשייתלעצםמודעהיהשהנתבעלהראותהתובעבידיאיןשבו
תוך,ולהראותלנסותטעםלויהיהאזרק.הרעלשוןאיסורלחוק(1)(ב)2סעיף

לנפגעשאמרשהדבריםלדעתהנתבעעלהיהכי,הרשלנותבעוולתשימוש
הריהדבריםאתאמרזאתשלמרותומאחר,זולתואחראדםלאוזנייגיעו(התובע)

.בנזיקיןלתובעוהבהתרשלהוא
עוולתלביןהרעלשוןעוולתבין"חלקיתחפיפה"קיימתכזהבמקרה
לביןהנגישהעוולתבין![גורדוןבפרשתשהתקיימהלחפיפהבדומה,הרשלנות
שניתןדהיינו,מסקנהלאותהכאןלהגיערצויאםספקאולם,הרשלנותעוולת
הסדרכאןקייםכילקבועשראוינראה.זהמקרהעלהרשלנותעוולתאתלהחיל

עוולתשהחלתהנולכךהטעם.הרשלנותםעוולתשלהחלתהאתהמונע,שלילי
אדםכלעלנזיקיתאחריותלהטלת,למעשה,תובילהללוהמקריםסוגעלהרשלנות

לאאלהשדבריונזהרשאינובכךהואפשעווכלשיחו-בבןקשיםדבריםשמטיח
שלהטובשמםעלהיטבתגןשכזומשפטיתמציאותאמנם.אחריםלאוזנייגיעו

הדיבורהגבלתבדמותמכבידנטלעליהםתטילעתבאותהאך,בחברההפרטים

כינראהולפיכך,הישראליתבחברהודאי,בסיסיתכההנההדיבורפעולת.היומיומי
הזכותעלההגנהחיזוקתמורתלאגם,חמורכהבאופןלהגבילהרצויזהיהיהלא

.טובלשם
חריגהואהפרסוםעשייתלעצםבנוגעהנתבערשלנותשלהחריג,מקוםמכל

.(גורדוןפרשת:להלן)113(1)לטר"פ,גורדון'נירושליםעיריית83/243א"ע11
הגנהמקנההרעלשוןאיסורחוקשבהםאחריםבמקריםגםקייםכזהשליליהסדר,לדעתי12

אםוביןרשלנותשלברמהאםבין)באשםנגועההייתההתנהגותואםאף,למפרסםתקפה
איסורלחוק13בסעיףהקבועה,מותרפרסוםהגנת:למשל,(כוונהאומודעותשלברמה
.הרעלשון
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עלמודעבאופןנעשההפרסוםהמקריםשבמרביתכיול,נדירותומבחינתגם

מעשיתתועלתיפיקלאהתובע,לעילשהבהרתיכפי,אלהבמקרים.הנתבעידי
מן,זובדרךיבחרזאתבכלאם,אולם.הרשלנותעוולתשלבנתיבמהליכה

ההגנות"תיובאנה"כזהבמקרהאםובעיקר,אפשריתזובחירתואםלבדוקהראוי
היקףיהאמה,כןואם,הרשלנותעוולתאלהרעלשוןאיסורבחוקהמנויות
.תחולתן

פוגעכלשהופרסוםכאשר.בזוזוכרוכותל"הנלשאלותהתשובות,לדעתי
הזכות-זכויותאותןתמידהןביניהןהמתנגשותהזכויות,אדםשלהטובבשמו
הראויומן-לדעתהציבורוזכותהביטוילחופשהזכותלעומתטובלשם

הרעלשוןעוולתבמסגרתנעשההואאםבין,זההיהיהביניהןשיערךשהאיזון
לשוןבעוולתאחר,שוניםאיזונים.הרשלנותעוולתבמסגרתנעשההואאםובין
המטרהתיפגעכךועקב,הדיןשלבלכידותויפגעו,הרשלנותבעוולתואחרהרע
.בחברההפרטיםשלההתנהגותהכוונתשל

אתלתבועמבקשהפרסוםמןהנפגעבהם,כאלהשבמקריםסבורני,לפיכך
לתבועיכולאואותותובעהואבמקבילכאשר,הרשלנותבעוולתהמפרסם

איסורלחוק'גבפרקהמנויותההגנותאת"לייבא"יש,הרעלשוןבעוולתאותו
בעוולתהנתבעשלהסופיתאחריותואתולבחון,הרשלנותעוולתאלהרעלשון

ברצוננואם,הדבריםמטבע.ל13"הנההגנותבמסננתשהועברהלאחררקהרשלנות
להגנותשתינתןהפרשנות,המשפטיתהוודאותועלהחוקשללכידותועללשמור
להןהניתנתלפרשנותזההלהיותחייבתהרשלנותבעוולתהדיוןבמסגרתאלה

הרשלנותעוולתבמסגרתאחת,שונותפרשנויות.הרעלשוןבעוולתהדיוןבמסגרת
אמותייצרו,עימושתחמירהרעלשוןעוולתבמסגרתושנייה,המפרסםעםשתקל
.רצוי14לא,לעילכאמור,שהנודבר,המפרסםלהתנהגותשונותמידה

לטענתי,לכאורה.הרעלשוןעוולתלביןהרשלנותעוולתבין"מלאהחפיפה"שלמקרהזהו13
בדעתתימוכיןישהמסגרתעוולתאלהפרטיקולריתהעוולהמןההגנותאת"לייבא"שיש
כןגםנדוןשכו,(כרמליפרשת:להלן)757(3)מאר"פ,י"מ'נכרמלי84/558א"בעהרוב
.חקוקהחובההפרתשלהעוולהלביןשוואכליאתעוולתבין-"מלאהחפיפה"שלמקרה
כליאתמעוולתכרטליבפרשתהרובשופטיידיעלההגנות"ייבוא".הנכוןהואההפך,ברם
עליצרוהרובשופטי.הדיןשלבלכידותופגםחקוקהחובההפרתשלהעוולהאלשווא
כפויאשפוזבעתמחוזיפסיכיאטרלהתנהגותשונותמידהאמותשתיההגנות"ייבוא"ידי
האשפוזעלהמקשה,1955-ו"תשט,נפשבחולילטיפוללחוק(ג)7סעיףלפי,אחת-

מסעיףהצומחתהחובהעלשהוחלההנזיקיןלפקודת(3)27סעיףהגנתלפי,ושנייה;הכפוי
דווקאאפואמצוייםל"הנלגישתיהתימוכין.הכפויהאשפוזעלמקלהאשר,ל"הנ(ג)7

,מחמירה,אחתמידהאמת,מיעוטבדעת,שקבעה,פרשהבאותהנתניהוהשופטתשלבדבריה
בסוגייתהדיןשללכידהפרשנותהציגהובכך,כפויאשפוזבעתמחוזיפסיכיאטרלהתנהגות
שללכידותועללשמורהרצון,כרמלימפרשתבשונה.ענייןבאותושנדונההכפויהאשפוז

עוולתאלהרעלשוןאיסורבחוקהמנויותההגנותאת"לייבא"שלנובמקרהמחייבהדין
.מפרסםשללהתנהגותואחתמידהאמתלהציבניתןכרשרקמפני,הרשלנות

אתשםמבקרדויטש'פרופ.225-229(אכרך,ו"תשנ)קניןדויטש'מ:דומהבהקשרראו14
הפרתשלהעוולהבאמצעותהחוקתיותהזכויותעללהגןישלפיה,ברקהנשיאשלעמדתו
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ולהרחיבלהגמישראויזהיהיהולאאפשריזהאיןשלדעתילכךהסיבהגםזו
זאת.בלבדהרשלנותבעוולתהדיוןבמסגרתפוגעיםפרסומיםעלההגנותאת
לכךתורםהיהלאשהדברהרי,אפשריותהיוכאלווהרחבההגמשהאםאף,ועוד

חברהשלבבסיסההעומדות,מידעלקבלתוהזכותהדיבורלחופששהזכות..."
במסגרת)הקיימותההגנותשלהאפשריתמהרחבתןנשכרותתצאנה,דמוקרטית

התביעהמסלולישניביןשהבחירהמכיווןזאת.!5"(.צ.א-הרשלנותעוולת
שלבידיונתונה,הרשלנותעוולתלביןהרעלשוןעוולתביןדהיינו,החלופיים

.יותרגדוליםתביעתוהצלחתסיכויישבוהמסלולאתיעדיףכמובןוהוא,התובע
בעוולתתביעהתהאעליוהמועדפתשהבחירהברורדהיוםהמשפטיבמצבכבר
יותרוקלמועטהואזועוולהבמסגרתעליוהמוטלההוכחהשנטלמפני,הרעלשון

במסגרתוהרחבתןההגנותהגמשת.הרשלנותעוולתבמסגרתעליושמוטלמהנטל
עוולתשלהתביעהבנתיבלבחורהתובעשלנטייתואתתגביררקהרשלנותעוולת
,המפרסםלנתבעיועילולאאלווהרחבההגמשהמעשיתשמבחינהכך,הרעלשון
המפרסםאתלתבועיבחרתמידשהתובעלהניחסבירשכן,הביטוילחופשלאואף

.רלהרחבתן16ההגנותלהגמשתרגלדריסתתהאלאשבההרעלשוןבעוולת

ראויאיננוהרעלשוןלעוולתחלופיתביעהכנתיבהרשלנותבעוולתהשימוש.ב

שפנייתההנחתי.גדרוןר"דשלבמגרשה"שיחקתי",לעיל'אבפסקה,עתהעד
אפשריתפנייההיאהרעלשוןלעוולתחלופיתביעהכנתיבהרשלנותלעוולת

כעת.ממנההמצופותהתוצאותאתמשיגהאינהשהיאוהראיתי,לעשותהשראוי
ואינהאפשריתאיננהעצמההפנייהולפיה,העיקריתבטענתילהתמקדברצוני
עלההגנהלהרחבתתורםהיההרשלנותבעוולתהשימושאםאףוזאת,ראויה
.למידעהזכותועלהדיבורלחופשהזכות

בפרשתשהופעלההמשפטיתבטכניקהשימושגדרוןר"דעושהבמאמרה
ביתהחילהללוהמקריםשבשנישכשםוטוענת,כרמליהובפרשתגורדון17

על(חקוקהחובההפרתשלוהעוולההרשלנותעוולת)מסגרתעוולתהמשפט
ועוולתהנגישהעוולת)פרטיקולריותעוולותשלאמותיהןת"לדלשנכנסומצבים

מבהירהוא.(הפרטיהמשפטעלהיסודחוקישל"מוגברתעקיפהתחולה")חקוקהחובה
במהלךובפסיקהבחקיקהשגובשוכפי,הנזיקיןדיניאתלמעשהלאייןעלולהזועמדהכי

.המשפטיתבוודאותחריפהבצורהולפגוע,היוםעדשניםעשרות
.236'בע,1הערהלעיל,גדרון15
עוולתבמסגרתרקלהעשותיוכלווהרחבתןההגנותהגמשתגדרוןר"דשלגישתהלפיגם16

,סגורהרעומההיאהרעלשקאיסורבחוקההגנותשדשימתמבהירההיאשהרי,הרשלנות
איסורבחוקהמצויותהמגבלותלעקיפת"פתחלפתוחנועדהרשלנותבעוולתהשימושוכי

.שם,שם"הרעלשון
.11הערהלעיל,גוררוןפרשת17
.13הערהלעיל,כרמליפרשת18
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אתולהחיל,הרעלשוןהוצאתשלבמקרהלנהוגניתןגםכך,(השוואכליאת
.להבמקבילאוהרעלשוןעוולתשלבמקומההרשלנותעוולת

הנגישהעוולתלביןהרעלשוןעוולתביןוחשובניכרהבדלקייםכיסבורני
בפקודתהמנויותהפרטיקולריותהעוולותכלולבין,בפרטהשוואכליאתועוולת
במקריםל"הנהמשפטיתבטכניקההשימושאתפוסלזההבדלוכי,בכללהנזיקין

.הרעלשוןהוצאתשל
דרךהישראליהמשפטאליובאוהנזיקיןשבפקודתהפרטיקולריותהעוולות

-המקוריהנוסחשמירתתוך,הנזיקיןבפקודתיחדיווקובצו,הקפריסאיהמשפט

ייבוא.!האחרונות9המאותבמהלךהאנגליתבפסיקהשגובשכפי,שלהןארכאי
באופןיאזןאוישקולהישראלישהמחוקקמבליכמעטנעשווקיבוצןהללוהעוולות
כתוצאהכיפלאכלאין.מהןאחתכלבמסגרתהמתנגשיםהאינטרסיםאתעצמאי
אינוהללוהעוולותמןאחתבכלהקייםהאיזוןכיפעםלאהמשפטבתיחשיםמכך
אללפנותנאלציםזאתובעקבות,דהיוםהישראליתהחברהשלערכיהאתתואם
שקבעומהאיזוןהשונה,חדשאיזוןלקבועובמסגרתןהגמישותהמסגרתעוולות

מדינתשלערכיהאתיותרהולםואשר,שניםמאותלפניהאנגליםהמשפטבתי
.מודרניתבחברההחייםתנאיואתישראל

-ישראליתעוולההיא,הנוכחיתבמתכונתה,הרעלשוןעוולתואתלעומת
הקודמת20במתכונתהזומעוולהרצוןשבעהיהשלאהישראליהמחוקק.מודרנית
הדיןויתואמויאוחדושבו,אחדנפרדבחוקהרעלשוןתחוםאתלהסדירההליט

דיבהמוציאיכנגריותרויעילהטובההגנהלהעניקבמטרההפליליוהדיןהאורחי
.2!למפרסמיםמעניקשהחוקההגנותשללרעהניצוללמנועוכדי,למיניהםומלעיזים

קסטנר22משפטבעקבותשהתנהלסוערציבוריויכוחקדמו1965-בשנחקק,לחוק
אתשהיוו,251963-ומ241962-מחוקהצעותשתיוכן,המתנדבים23שורתומשפט
בחירהפריהנוהרעלשוןאיסורשחוקמלמדיםאלהכל.שהתקבללנוסההבסיס
שינויכל.זהבתחוםהמתנגשיםוהערכיםהזכויותביןמסויימתאיזוןבנקודתערכית

שינוי.בלבדהחוקשינוישלבדרךלהיעשותחייבהמחוקקשלזומודעתבבחירה
הגמשתלשםהרשלנותעוולתהחלתבאמצעות,המשפטבתיידיעלהאיזוןנקודת

ברק'א,אנגלרד'י:ראוהישראליבמשפטקליטתהודרכיהנזיקיןפקודתשלמקורותיהלגבי!9

(ז"תשל,עורךטדסקי'ג,שנייהמהדורה)הכלליתהנזיקיןתורת-הנזיקיןדיניחשין'ומ
33-37.

,129(א),93,96-100(ע)1'תוסר"ע,1944,האזרחייםהנזיקיםלפקודת16-23סעיפים20

133-38!.
.142ח"ה,1962-ב"תשכ,הרעלשוןחוקלהצעתההסברדבריראו2!

.2017(3)יבר"פ,גרינוולד'נמ"י55/232פ"ע22
.1205(2)ידד"פ,גוריון-בן'נאפלבוים57/256א"ע23
.21הערהלעיל24
.286ח"ה,1963-ג"תשכ,הרעלשוןחוקהצעת25
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ולאבוטההתערבותיהווה,הרעלשוןאיסורבחוקהקבועות"הנוקשות"ההגנות
.המחוקקבהכרעתראויה

למידעוהזכותהדיבורלחופשהזכותלביןטובלשםהזכותביןהאמון.3

,גדרוןר"דשלמדבריההעולה,לנטייהלהתייחסמבליתגובתיאתלסייםאוכללא
הפרטשלזכותופניעללמידעהזכותואתהדיבורלחופשהזכותאתלהעדיף

איסורחוקמשקףאכןהאםלשקול",המשפטלביתדווקא,ולקריאתה,טובלשם
נראה.26"...ועכשיוכאןהישראליתלחברהוהמהאיםהנכוןהאמוןאתהרעלשון

שנקבעהכפי,הללוהזכויותביןהאיזוןנקודתעלביקורתמבטאיםאלהשדברים
.הוראותיואתויישמהשפירשההישראליתובפסיקההרעלשוןאיסורבחוק

הרעלשוןאיסורבחוקשנקבעההאיזוןנקודתמהילהבהיריש,ראשית
ומטילהתובעעלמאדמקלהרעלשוןאיסורשחוקהעובדה.הישראליתובפסיקה

הצדקהשהייתהאואשםבהתנהגותודבקשלאלהראותהנטלאתהנתבעעל
שיטת,הנזיקיתוהחבותהאחריותלשאלתהקשורשבכל,לדעתי,מלמדתלפרסום
טובלשםהפרטשללזכותויותררבמשקל,למעשה,מייחסתהישראליתהמשפט
.לדעת27הציבורולזכותהביטוילחופשלזכותמאשר
הישראליבמשפטהרעלשוןעוולתהשוואתסמךעלגםזומסקנהלבססקל
הזכותשלברורההעדפהקיימתהאמריקאיבמשפט.האמריקאישבמשפטלזו

מבוססתזוהעדפה.טובלשםהזכותפניעללדעתהציבורולזכותהביטוילחופש
וחופשהביטויחופשאתלהבטיחשנועד,ב"ארהלחוקתהראשוןהתיקוןעל

.שם,15הערהלעיל,גדרון26
לנדויהנשיאמ"משלדבריושמלכדהעובדהלנוכחתמוההמעטאולינראיתזוקביעה27

ר"פ,מ"בע"הארץ"עתוןהוצאת'נמ"בעלישראלהחשמלחברת77/9נ"בד(אזכתוארו)
פניעלטובלשםהזכותשלעדיפותהבדבר,(החשמלחברתפרשת:להלן)337,343(3)לב

.כזוהעדפהנקבעהשבונוסףדיןפסקבנמצאאין,למידעוהזכותהביטוילחופשהזכות
לזכותמיוחדמשקלניתןשבהםדיןפסקישלמבוטללאמספרעללהצביעניתן,כןעליתר

:להלן)840,863(3)מגד"פ,שמירא'נאבזרי89/214א"בע,למשלכך.הביטוילחופש

האישיהערךלביןטובלשםוהציבוריהאישיהערךביןזהבאיזון"כינפסק,(אבזריפרשת
אתגםראו)"הביטויחופשבדברלערךמיוחדמשקלליתןישהביטוילחופשוהציבורי
.(ד-גהאותיותמולהדיןלפסק874בעמודהדברים

ניתןשבהםהדיןמפסקיאחדלאאף,ראשית.הדכריםביןסתירהכלאיןלמעשה,ברם
ביןהראויהאיזוןבדברהכרעההמחייבתבשאלהעוסקהביטוילחופשלזכות.מיוחדמשקל
בפרשתלמשלכך.בנזיקיןחבותקביעתלצורךהביטוילחופשהזכותלביןטובלשםהזכות
המקדמיבשלבפוגעפרסוםנגדזמנימניעהצולתתראויאםבשאלההמשפטביתדןאבזרי
שלדבריואתזהלענייןלהביאהראוימן.המפרסםשלאחריותושנקבעהלפני,המשפטשל

שבוהשלבביןמהותיהבדלקיים,אכן":הדיןלפסק867בעמוד(אזכתוארו)ברקהשופט
הוכרעהכאשר.אחריותוהוכרעהטרםשבוהשלבלפיןהמפרסםשלאמריוחוהוכרעה
המוכחתהפגיעהלאורהביטויחופשבדברהאינטרסשלמשקלונחלש,האחריותשאלת

דנו,הביטוילחופשלזכותמיוחדמשקלשהעניקו,אחריםדיןפסקי."הטובלשםבאינטרס
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עובדיאודותפרסומיםעקבדיבהבתביעותמצויזולהעדפהביטוי.העיתונות28

ביסוסלשם-ביותרכבדנטלהתובעעלמוטלשבהן,ציבוריותודמויותמדינה
גםאלא,בוהפוגעפרסוםפרסםשהנתבערקלאלהראותעליושלוהתביעהעילת

בידיעהדהיינו,"ממשיזדון"מתוךפעלהמפרסם-ושהנתבעשקריהואשהפרסום
בפרסומים.לא29אושקריהואאםלשאלהאיכפתיות-איתוךאושקריהואשהפרסום

עלהמוטלההוכחהנטלציבוריותדמויותאומדינהעובדישאינםאנשיםאודות
מינימליתדרישהקיימתעדייןאך,למדינהממדינהמשתנהוהואאחידאינוהתובע
ושבכל,הנתבע-המפרסםשלהנפשיהיסודאתלהוכיחשצריךהואהתובעלפיה
.אשם30ללאאחריותתוטללאמקרה
המשפטשיטתכמו,משפטשיטתכיהמסקנהלדעתימתחייבתכהעדהאמורמן

בהתנהגותואשםדבקשלאלהראותהנטלאתהנתבעעלשמטילההישראלית
עלטובלשםהזכותלטובתברורההעדפהמגלה,הפרסוםלעשייתהצדקהושיש

ההעדפהגםהייתהזו,ועודזאת.לדעתהציבורוזכותהביטוילחופשהזכותפני
לנדויהנשיאמ"מ.3!החשמלחברתבפרשתהעליוןהמשפטביתידיעלשאומצה

:קבעהרובדעתאתשביטא(אוכתוארו)

חירותודהיינו,האזרחזכותמולהאזרחחירותכאןעומדת,נדייקאם"

הביטוילחופשהזכותשביןבאיזוןעסקוולא,הרעלשוןלעוולתכללנוגעותשאינןבשאלות
רשות'נמ"בע(1981)לות"ומויזמותקידום93/606צ"בגלמשלכך.טובלשםהזכותלבין

בראשניצבהביטויחופש"כי(9בעמוד)דורנרהשופטתקבעהשבו,1(2)מחד"פ,השידור
שמורמתחרותזכויותביןכהתנגשות"וכי,"הדמוקרטימשטרנומושתתשעליהןהחירויות
לביןהביטוילחופשהזכותשביןבאיזוןעסק,"'עילאיתזכות'שלמעמדהביטוילחופש
(2)מטד"פ,ד"עוהלשכת'נכהן93/6218צ"בג.הציבורשלברגשותיופגיעהלמנועהרצון

השופטתשלל"הנדבריהאת539כעמודשמגרהנשיאציטטשבו,(כהןפרשת:ולהלן529
.עתכתבשלהאוטונומיהלביןהביטוילחופשהזכותשביןבאיזוןעסק,בהסכמההורנר
הכיטוילחופשהזכותפניעלטובלשםהזכותלמעשההועדפהשבהם,רביםדיןפסקי,שנית

כאלו.מוצהרבאופןזועדיפותשלקיומהעלהכריזו.לא,הנזיקיתהחבותקביעתבמסגרת
87(2)כגד"פ,מ"כעהארץעיתון'נמ"בעלישראלהחשמלחברת69/213א"ע,למשל,הם

ההגנהפורשהשבהם,169(2)מאד"פ,מזרחי'נמ"בעהארץעיתוןהוצאת79/670א"וע
לטעוןהתקשורתלאמצעימאפשרלאשלמעשה,ביותרמצמצםכאופןלחוק(2)15שכסעיף

מבטאתזופרשנות.לפרסםחברתיתאומוסרית,חוקיתחובההציבורכלפיחביםשהם
נעדרתכזומפורשתקביעהאך,הביטוילחופשהזכותפניעלטובלשםהזכותשלהעדפה

89/809א"בע,למשל,מצויותזומוצהרתלאלהשדפהנוספותדוגמאות.הללוהדיןמפסקי

.33בהערהלהלןהנוכריםהדיןובפסקי1(מא1ד"פ,חביבי'נמשעור
06.,1992)384-383:ראו28

~

([604ח410

StanderI

ו4אח'
5P.Eג1" Carter-Ruck

I

Carter-Rucko

n

Canner:להלן)

-

Rutk(;254(1964)272-271:וכן.u.s376New Yark .lhnes ~)

" % Sullivan

.(חאקשח5דיןפסק:להלן)
Gent,:גםראו.279-280'בעSullivanדיןפסק:וכן;384'בעCarter-Ruck:ראו29 % Wekh

(1974)342,323.u.s418דיןפסק:להלן)שאו~ (Gent

.347'בע,שם,Gerdzדיןפסק30
.27הערהלעיל,החשמלחברתפרשת31
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זכותוכנגד,להשמיעלאחריםשישמהולשמועלבועםאשראתלהשמיע

,השנייםכיןלדירוגמקוםישככללואם,הטובובשמובכבודולהיפגעשלא

.32(.צ.א-שליההדגשה)"לחירותמעלהזכותאתמעמידהייתי
בווהשתמשחזרהעליוןהמשפטובית,הזההיוםעצםעדשונהלאזהדירוג
חברתבפרשתשניתןהספציפיהביטויאתשאימץבכך,יותר33מאוחריםדיןבפסקי
תוםשהגנתהדרישהוהוא,הביטויחופשפניעלטובלשםהזכותלהעדפתהחשמל

הובעהשבושבפרסוםהראהאםרקלנתבעתעמודדעהלהבעתהנוגעבכלהלב
,מתבססתהיאשעליהןהעובדותלביןהדעהביןברורההפרדהנעשתההדעה

.נכונותאלהושעובדות
המשפטבית.קראוס34בפרשתלאחרונהניתןאלוולהעדפהלדירוגנוסףביטוי
לתחולתהתנאיםבשניעומדהפרסוםשכהםלמקרים,השארבין,שםהתייחס
אמתשתוכנודהיינו,הרעלשוןאיסורלחוק14שבסעיף"דיברתיאמת"הגנת
שמנקותחדשותעובדותמתהוותהפרסוםשלאחראלא,ציבוריענייןבוושיש
בית.יותרטובבאוראותוומציגות,חלקיבאופןולו,התובע-הנפגעשלשמואת

החובההמפרסםעלתוטל,המתאימותבנסיבות,כאלהשבמקריםקבעהמשפט
אמת"הגנתלותעמודלאזוחובהימלאלאואם,החדשותהעובדותאתלפרסם

הראויהאיזוןאתמבטאתזוקביעתוכימפורשותהבהירהמשפטבית.35"דיברתי
זהמקריםבסוגכאשר,הביטוילחופשהזכותלביןטובלשםהפרטשלזכותובין

.שמו36לטיהורהפרטשללזכותומצטרפתלאמיתההאמתאתלדעתהציבורזכות
ביתגילה,בלבד"המתאימותנסיבות"בולו,"העדכוןחובת"בבהכירוכיספקאין

שלממעמדהפחותאינוטובלשםהפרטזכותשלמעמדהכידעתואתהמשפט
.הביטוי37לחופשהנכות

.343'בע,שם32
פרשת:להלן)843,856(2)מטד"פ,אחרונותידיעות'נקראוס93/3199א"ע:למשלראו33

א"ע;(ז-ההאותיותמול)555,566(5)מוד"פ,אלמוג'נמיכאלי89/334א"ע;(קראוס
ד"פ,הוכברג'נצור85/4א"ע;48,55(3)מוד"פ,סויירו'נמ"בעמודיעיןהוצאת89/259
.251,257(3)מב

.שם,שם,קראוספרשת34
.862'בע,שם35
.877-878'בעוכן,861-862'בע,שם36
שותףהיהלשעברושמגרהנשיאוכי,אחדפהניתנההמשפטביתשלזוקביעתוכילצייןיש37

חברתבפרשתשהתעוררה,המחלוקתסופיתהוכרעהבכךכינראה.(878-879'בע,שם)לה
והכירהדיןאתעליוקיבל,פרשהבאותהמיעוטבדעתשהיה,שמגרשהשופטבכך,החשמל
הנוגעבכלהביטויחופשפניעלטובלשםהזכותשלהישראליבמשפטהקיימתבהעדפה
עלמבוססקראוסבפרשתשמגרלשעברהנשיאשלדינופסקכינראהאמנם.בנזיקיןלחבות
אתולחייב,בישראלהכתובההעיתונותעל"ההגינותדוקטרינת"אתלהחילישלפיהגישתו

ביקורתהסופגיםאנשיםלאותםתגובהאפשרותובמתן,ומלאמאוזןהוגןבדיווחהעיתונים



251תגובה-"?רשלנותעוולת-הרעלשון"

ככוללנפרשואםגם,וחירותו38האדםכבוד:יסודחוקחקיקתכי,לצייןיש
,טובלשםהזכותאתרקולאמידעלקבלתהזכותואתהביטוילחופשהזכותאת
סמכותישהמשפטלביתכיהיאפסוקההלכהאמנם.הזההדירוגאתמשנהאינה
ולערכיהיסודחוקשללרוחובהתאםהיסודחוקלחקיקתשקדםהדיןאתלפרש
,בחוק40נקבעאםוביןהפסיקה39פריהוא"הישן"הדיןאםבין,בוהקבועיםהיסוד
הישראלישהמשפט,הללוהזכויותשתישלקיומןעלמצהיררקהיסודחוקאולם
זהיהיהשלאנראה.ביניהןחדשדירוגקובעואינו,חקיקתולפנירבומןבהןהכיר
הקבועיםהיסודעקרונותאתהולםהרעלשוןבתחוםהקודםהדיןכילומרמופרך
לחוק8שבסעיףההגבלהפסקתבתנאיעומדמציעשהואהאיזוןוכי,היסודבחוק
.עומדיםבעינםבושנקבעהאיזוןוהןהקודםהדיןהןכןועל,היסוד

המשפטשלזועלעדיפההישראליתהאיזוןנקודתכילינראההמהותיבמישור
שעשהלפרסוםהצדקהישכילהראותהמפרסםעלהנטלהטלת.האמריקאי

הבעתהואשהפרסוםאובו41ציבוריעניןושישאמתהואשהפרסום,למשל)
אמצעיםשנקט,למשל)בהתנהגותואשםכלדבקלאוכי(ציבור42אישעלדעה

הדעהביןבפרסוםברורההבחנהשערךאוהפרסום43אמיתותלבירורסבירים
לשםהזכותאתרקלאמשרתת,(דעתו44אתביססשעליהןהעובדותלביןשהביע

מןהדרישה.הביטוי45לחופשהזכותבבסיסהעומדותהתכליותאתגםאלא,טוב

שלהמיעוטבדעתמצויהההגינותדוקטרינתשלליישומהדוגמא)העיתוניםעמודיגביעל
הזכותעללהגןנועדהזוגישה.(שם,27הערהלעיל,כהןבפרשתשמגרלשעברהנשיא
כךעקבופוגעיםלתקשורתחופשיתגישההמונעים,"שוקכשלי"מפניהביטוילחופש
קיומואתלהבטיחהרצוןועללמידעהציבורזכותעלבעיקרמבוססתוהיא,הביטויבחופש

משפטעיוני"הביטויחופששלהדמוקרטיהמודל"אורבך-דיין'אראו)פורהציבורישיחשל
והזכותלמידעהזכות,קראוספרשתשלבנסיבותיה,שציינתיכפי,ברם.(377(ו"תשנ)כ

הרעלשוןהוצאתבגיןעיתוןעלנזיקיתאחריותלהטלתוהובילוזובצדזוצעדוטובלשם
שלבפועלהעדפהמבטאתזותוצאה.(שם,36הערהלעיל)הדיןפסקשללבולבשהיא
שללדידו,זוהעדפהשלמקורהאםגם,הביטוילחופשהזכותפניעלטובלשםהזכות
.למידעהזכותעללהגןברצתנעצן,שמגרלשעברהנשיא

."היסודחוק":להלן38
:וכן;(גנימאתפ"בש:להלן)355,375-376,419(3)מטר"פ,י"מ'נוסימאת95/537פ"בש39

633-634,652-654,(ההאותמול)589,631(4)מטד"פ,י"מ'נגנימאת95/2316פ"דנ

.184,194(2)מטד"פ,י"מ'נן"שמואלב95/906צ"בגגםראו.(גנימאתפ"דנ:להלן)
.שם,שם,גנימאתפ"דנ;410-411'בע,שם,גנימאתפ"בש40
.הרעלשוןאיסורלחוק14סעיף41
.הרעלשוןאיסורלחוק(4)15סעיף42
.הרעלשוןאיסורלחוק(2)(ב)16סעיף43
.349-350'בע,27הערהלעיל,החשמלחברתפרשת44
ההצדקהלדידיכימלמדים,להשיגנועדההביטוילחופששהזכות,התכליותאודותדברי45

,ומפרהפורהציבורישיחשלקיומוהבטחת-מכשיריתבעיקרההיאזוזכותשללקיומה
ואתהחברתיתהסולידריותאתלהגביר,מהקהילההפרטיםניכוראתלצמצםאולמנועהעשוי

מייחסשאניהמשקל,זאתלעומת.הדמוקרטילהליךולתרוםבקהילההפרטיםשלהמעורבות
לרבות)הפרטשלהאוטונומיהעלהמבוססת,הביטוילחופשלזכותהאינטרינזיתלהצדקה
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והדרישה,נכוניםהםלפרסםעומדשהואהדבריםאםהיטביבדוקכיהמפרסם
יוכלשזהמנתעלדעתואתמבססהואשעליהןהעובדותאתלציבורלהציגשיקפיד
יהיהלציבורהמגיעשהמידעלכךמסייעות,המפרסםשלדעתואתבעצמולשפוט

לצרכיובטחוןשלמבוטלתלאבמידהזהמידעעללהסתמךלוומאפשרות,אמין
הדרישהכדוגמת,אחרותדרישותגםכמואלהדרישותכימאליומובן.'השונים6

מגינות,ציבורי47ענייןהמיועדבפרסוםישאםראשבכובדשישקולהמפרסםמן
הרחבלציבורתרומתןאשר,באנשיםמיותרותפגיעותומונעותטובלשםהזכותעל

.אפסית
כמעטמחסוםהרעבלשוןהתובעבפנימציבהאמריקאיהמשפט,זאתלעומת

שמחד,פוגענייםפרסומיםעשייתמאפשרמכךוכתוצאה,לחלוטיןעבירבלתי
לדיוןתורמיםלאגיסאומאידך,הפרטיםשלהטובשמםאתמכפישיםגיסא

טענתיאתהיטבהממחישהדוגמא.אותומערפליםואףחשובותבסוגיותהציבורי
OcaJjvבפרשתמצויהזו StcrA8התובעלפיהידיעהפרסמוהנתבעיםענייןבאותו,

.פדראלימשפטביתבפנישקרבשבועתהואשם,ציבוריתלמשרהומועמדעירראש
אחיולביןהתובעביןוהתבלבלטעהשהכתבהתבררשכן,נכוןהיהלאהפרסום
עללעמודהיויכוליםהנתבעיםהענייןשבנסיבותברורהיה,כןכמו.בכךשהואשם
התביעהאתדחההמשפטבית,זאתלמרות.מאמץכלוללארבהבקלותטעותם
הואלכךמועמדאוציבורפקידנגדפלילישאישוםבנימוק,הנתבעיםלטובתופסק
ממשיזדוןשלקיומוהוכיחלאשהתובעומכיוון,ככזהכשירותולגבירלבנטיתמיד
רקלאהאמריקאיהמשפטבית,זובפסיקתו.להידחותתביעתודין,הנתבעיםאצל
,לדעתהציבורשלבזכותופגעאףשהואאלא,טובלשםהזכותלהגנתסייעשלא

כראוילבדוקהמפרסםעלחובההטלת.מידעהעדרעלעדיףאינושקרימידעשהרי
והןטובלשםהזכותאתהןאפואמשרתתהייתהל"הנבמקרההפרסוםאמיתותאת
.יותר49ומדוייקבהירציבורילדיוןותורמת,לדעתהציבורשלזכותואת

,יותרכלליתצולםמתפיסתנובצתזוגישתי.מועטהנו,(זהטיעוןשלהמכשיריותהגרסאות
,ברם.בההפרטשלולהשתלבותו,סולידריתקהילהשללקיומהרבהחשיבותשמייחסת

.נפרדלדיוןוראוימענייננוחורגזהנושא
הערהלעיל,אורכך-דייןראו,הביטוילחופשהזכותשללקיומהבהצדקותיותרמעמיקלעיון

.שם,37* .שם,33הערהלעיל,קראוסבפרשתהמשפטביתשלהחלטתובבסיסעמדהזוהנמקה46
.41הערהלעיל47
48(1971)295.u .s401Bdrnwn1.Banner co-5ןשOeaaa.
לכךדהיינו,יתרלהרתעתלהביאעלולההמפרסםעלשכזוחובההטלתכילטעוןניתןאמנם49

נכוןהיהלאשהואיתבררשבדיעבדהחששבשלמידעמלפרסםימנעוהתקשורתשאמצעי
.משכנעתאיננהזוטענה,לדעתי,ברם.לנפגעפיצוייםבתשלוםיחוייבוזאתושבעקבות

מקרהבכלנזיקיתאחריותלהטלתמובילהאינההפרסוםאמיתותאתלבדוקהחובההטלת
שהמפרסםמוכחבהםבמקריםורקאךאלא,(חמורהאחריות)שקרישהפרסוםמתבררשבו
הערהלעילראו-(ברשלנותאחריות)הפרסוםאמיתותלבירורסביריםאמצעיםנקטלא
מבחיגה,ביכולתםשאיןמפרסמיםשלפעילותםלהפסקתיובילשכזהמשפטיהסדר.43
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סיכוני.4
שלם,בהירדיןיצרו,אותוויישמהשפירשה,והפסיקההרעלשוןאיסורחוק

שלהנתבעשעשהפרסוםשלקיומובהוכחתמסתפקזהדין,גיסאמחד.ומאוון
מאידך.הרעלשוןעוולתשליסודותיהגיבושלשםהרעלשוןהמהוויםדברים
נזיקיתאחריותמפניהגנהאפשרויותשלנרחבכרלנתבעמעניקהדין,גיסא

שלאוהפרסוםבעשייתמצידואשםהעדרשלידועלהוכההובכללן,זובעוולה
ביןוראוינבוןאיזוןזומשוואהשלצדדיהשנייוצריםיחדיו.לעשייתוהצדקה
.לדעתהציבורוזכותהביטוילחופשהזכותלביןטובלשםהפרטשלזכותו

לשמוריקפידואםהישראלייםהמשפטובתיהמחוקקיעשוטובבי,סבורני
אםוביןהרשלנותעוולתשלבמסגרתהאםבין,מלשנותווימנעוזהאיזוןעל

סביבנוהמידעזרימתשבובעידןאנוחייםאמנם.הרעלשוןעוולתבמסגרת
עולמנוהשקפתבעיצוברבהחשיבותזהולמידע,פוסקתנבלתירבההנהואלינו

ם"הרמבדבריאתשנזכורראויכךמשוםדווקאאוליאך,בחברהולהשתלבותנו
.59"מישראלרבותנפשותלהרוגוגורםגדולכעווןהיאהרעלשוןכישהתרה

בדיקתשעלותידיעותשלפרסומןולמניעת,שלהםהפרסומיםאמיתותאתלבדוק,כלכלית
נראותהללוהתוצאותשתי.מפרסומןלהפיקעשוישהמפרסםהתועלתעלעולהאמיתותן

עליולהסתמךשניתן,אמיןמידעיקבלשהציבורהיאהמעשיתמשמעותןשכן,רצויותלי
.אודותיהםמבוססיםלאמפרסומיםינזקולאושפרטים,רבהבמידה
פעילותםאתלמעשהמסבסדתהחברה,לעילשתוארכפי,ב"בארההמשפטיבמצב,ועודזאת
,פעילותםבהוצאותנושאיםאינםשהמפרסמיםמכיווןזאת.(התקשורתאמצעי)המפרסמיםשל

האנשיםאתלפצותנדרשיםאינםהםאך,אנשיםשלהטובלשמםנזקיםגורמיםהםכלומר
זהבמובןסבסודזהאיןאמנם.הניזוקיםשלכתפיהםעלנותריםוהנזקים,כךעלהללו

אך,כולההאוכלוסיהבקרבמפוזרזוובצורההמדינהתקציבעלמוטלהכלכלישהנטל
שלחשבונועל(התקשורתאמצעי)מסוייםמגזרשלחברתית-פוליטיתהעדפהכאןיש

פעילותבהוצאותנושאתכולההחברה,זאתמלבד.(הפרסומיםמןהניזוקים)אחרמגזר
בכךאמיניםהלאהפרסומיםעל"משלמת"היאאך,הכלכליבנטללאאמנם,המפרסמים
המידעעללהסתמךהיכולתאתמאבדיםהםמכךוחמור,מוטעהמידעמקבליםשהפרטים
שכוהסבסודלהצדיקהיהשניתן,ספקליישבכךוגם,יתכן.התקשורתמאמצעיהמתקבל

למעןורקאךאלא,רווחלמטרותפועליםשאינם,התנדבותייםגופיםהיוהמפרסמיםאם
.הדבריםפניהםכךלאאולם.'וכושחיתויותחשיפתכגון,כולהלהכרההרצויותמטרות
היאשמטרתם,כלכלייםגופיםהםהתקשורתאמצעי,בישראלגםרבהובמידה,ב"בארה
שהחברהלכךהצדקהכלרואהאינני.זומטרהלהשגתמכוונתפעילותםוכל,רווחיםמקסום
עלבאקראייפולזהשמימוןצודקזהשאיןוכוודאי,הללוהגופיםשלפעילותםאתתממן
.אודותיהםידיעותלפרסםבחרוהללושהגופיםאנשים
עלולההפרסוםאמיתותלבירורסביריםאמצעיםלנקוטחוכהשהטלתמכךמתעלםאינני
שלהגבוהותהעלויותכגלליפורסםשלא,לציבורמועילמידעשלפרסומולמניעתלגרום
,לדעתי,ברם.כזובדיקהלערוךהמפרסםשלהכלכליתיכולתוחוסרבשלאואמיתותובדיקת
הטובבשמםפגיעהובשלדיסאינפורמציהבשל,כזוחובהשלבהעדרהלציבורשיגרםהנזק
תחתיפורסםשלא,מועילמידעבאותוהגלומה,הציבוריתהתועלתעלעולה,פרטיםשל

.כזובדיקהחובתהמטילמשפטימשטר
.א,ז,דעותהלכות,ם"רמב50




