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 ביוש מבוא ל

 * גיא זיידמן

( יּוש  יומיןהוא  (  shamingבִּ עתיקת  ומטרידה  שנהייתה    ,תופעה  נפוצה 
, לביוש  למדי  מפתיעאופן  במיוחד עם עליית הרשתות החברתיות בדורנו. ב

ברורה משפטית  הגדרה  אחרות  ,אין  במדינות  ולא  בישראל  הדיון  ו  ,לא 
. הכנס שנערך  םאשיתברים  מצוי  בוהמשפטי  הדיון  וודאי  בנושא ובהאקדמי  

נועד להציע דיון מעמיק ונרחב בתופעה  ,כרך זה הוא פריור  שא  , 2017בשנת  
שזורותה-החברתית מטרות  שתי  זו  לרשימה  בהתאם,  ביוש.  של    : משפטית 

למונח   הגדרה  להציע  ביצירת "ביוש" האחת,  האתגרים  על  עמידה  תוך   ,
הבח מאחורי  העומדים  השיקולים  מנעד  והבהרת  בההגדרה  רכיב  ירה  כל 

עשר המאמרים שבכרך זה, תוך עמידה  -את כל שישהציג  , להוהאחרתשלה;  
מקובצים  המאמרים  בתחום.  האקדמי  לדיון  משיאים  שהם  התרומה  על 

וכלים מחקריים    :בשלושה חלקים נקודות מבט  בנוגע  הראשון מציע מגוון 
של למהות ממערך    ה  כחלק  הביוש  תופעת  את  בוחן  השני  הביוש;  תופעת 

והמנהלי;  לים ההכ בוחן  השלישי  ומשפטי הקיים במשפט האזרחי, הפלילי 
השימוש   המדינה  ש את  המשפט  –רשויות  בתי  רק  רשויות    , לא  גם  אלא 
פורה  עושות    –רגולטוריות   דיון  יפתח  זה  כרך  כי  תקווה  אנו  הביוש.  בכלי 

 ומתמשך בתופעת הביוש. 
 
 

 מבוא 

 אתגר למשפטנים פרק א:

 אתגר ההגדרה  :בפרק 

 ______________ 

פרופסור מן המניין למשפטים, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה. תודתי   *

הכנה לעוזר המחקר המוכשר דרור פיזנטי, לעמיתיי אסף הרדוף ושרון ידין, ולעורכי כתב העת מתן  

רא  נוסח  זו.  לרשימה  תרומתם  על  פרידמן  ושחר  ה סטמרי  של  האגודה  שוני  בכנס  הוצג  דברים 

ב נתניה  האקדמית  במכללה  שנערך  וחברה  למשפט  לקבל  2017בפברואר    7-הישראלית  אשמח   .

 .gseidman@idc.ac.ilהערות והארות לרשימה זו: 

mailto:gseidman@idc.ac.il


 משפט ועסקים כג, תשפ"א  גיא זיידמן 

2 

 מבוא

י בשנים   1חברה האנושית עצמה.כעתיק  הוא    ;, כידועחדשהתופעה    ואינ (  shaming)  שּובִּ
  לתופעה בולטת הוא נהפך  יכולת ההפצה ברשתות החברתיות,    נוכח להאחרונות, בעיקר  

, לפחות לא  הגדרה ברורהבשל התופעה, היא לא זכתה  גילה והיקפה  חרף  אולם  .  מאוד
 2בכל שיטת משפט אחרת המוכרת לנו.   וא במשפט הישראלי    ,ברורה  משפטיתרה  הגדב

הראשונה   המטרה  כולו,  לכן  לכרך  דבר  כפתח  המבוא,  הגדרה יהשל  להציע  לנסות    א 
 . "ביוש"למונח 

אתגר   אפשרי.  ,סבוךזהו  בלתי  תיאר    פיכ  אולי  האמריקני  העליון  המשפט  שבית 
בשנת   תועבה  הוא   ,1964פרסומי  כ  אולי שאנחנו  משהו    ביוש  לזהות    א הו ר  שאיודעים 

 ______________ 

להצב 1 הייתה  האות  מטרת  לכאורה  קין.  אות  היא  ומוכרת  קדומה  רצודוגמה  על  שקין,יע  האל   ן 

הרצח מעשה  בשל  להורגו  שירצה  מי  בפני  להתריע  נועד  האות  חי;  יישאר  אחיו,  הבל   רוצח 

ד    כי בבראשית  ככתוב  כן.  יעשה  אם  לו  ּכָּל15יבולע  ֹאתֹו  ַהּכֹות  י  ְלתִּ ְלבִּ אֹות  ן  ְלַקיִּ ה'  ם  "ַויָּשֶׂ  : 

לא   אבל  ממוות,  קין  את  הציל  אכן  פיזי,  סימן  האות,  לו  ֹמְצאֹו".  פשר  מזהותואִּ  להימלט 

קין   מכאןכרוצח.   כ"אות  ביוש  על  המדברים  יש  קלון.  לאות  נרדף  כשם  קין  אות  של   ראייתו 

השיימינג"  ראו  דיגיטלי". של  והעתיד  ההווה  העבר,   // לבושה  גבול  "אין  פדבה   גלעד 

רל  לוי/theliberal.co.ilפד-גלעד-השיימינג-של-והעתיד-ההווה-העבר/  12.12.2016  ליבֶׂ יעל   ; 

סיכומאפיי  –"שיימינג   התמודדות"  נים,  ודרכי  ברשת  –סהר  נים  והקשבה   18.6.2018  סיוע 

 . /sahar.org.ilהתמוד-ודרכי-סיכונים-מאפיינים-שיימינג

בנושא   2 בשאלות  מתלבטים  אנשים  ויותר  יותר  שבו  בעידן  שדווקא  יוצא  בדיוק    –כך  מהו  למשל, 

הם מגלים    –יו  ביוש, האם ומתי הוא דרך פעולה לגיטימית, וכיצד ניתן להתגונן מפניו או להגיב על

התשובות לשאלות אלה אינן ברורות. כאשר הם נושאים את עיניהם למשפט, הם מגלים כי ביוש  כי  

הוא התנהגות חברתית שהמשפט בחר במידה רבה להימנע מלהסדיר בצורה מלאה, ברורה ומחייבת.  

נושאים הם  וכאשר  משפטית.  נורמה  של  מושא  מכך  פחות  והרבה  חברתית,  נורמה  הוא  את    ביוש 

 ביותר.  , הם מגלים כי גם במסגרת זו הדיון בנושא הביוש הוא מוגבלעיניהם לאקדמיה

תחומי  -, כנס אקדמי רב משתתפים ובין2017אלה הטעמים העומדים מאחורי החלטתנו לקיים, ביולי  

עבודה   שנת  של  שיאה  היה  זה,  בכרך  המופיעים  המאמרים  נבעו  שממנו  הכנס,  הביוש.  בנושא 

וברצונ   –תרמו להפקתו: ראשית, לחברי הוועדה המארגנת של הכנס  י להודות לכל מי שמאומצת, 

אשר סייעו בגיבוש תוכנית הכנס; שנית, לעורכים    –אסף הרדוף, אייל כתבן, אסף פורת ומיטל פינטו  

ובעת   הכנס  )במהלך  קריטנשטיין  ורונן  הכנס(  ארגון  )במהלך  זפרן  רותי  העת  כתב  של  הראשיים 

ל זה  גיליון  כתהתקנת  ולעורכי  פרידמן,  פרסום(  ושחר  ניב  אוריה  זקצר,  נועה  אגמון,  גל  העת  ב 

של   פיזי  למפגש  תכתובות  של  מחזון  הכנס  את  להפוך  לאות  ללא  שפעל  סטמרי,  למתן  ובמיוחד 

החלפת דעות; שלישית, לאנשים הרבים שאפשרו הפקה של כנס ענקי שנמשך יומיים, ובמיוחד לטלי  

המר של  אירועים  למחלקת  הרצלגיא,  הבינתחומי  לכז  בראשות  קינן"  "בית  לאנשי  וכמובן  יאור  יה, 

ממוזג   חלל  וסיפקה  הכנס  את  שאירחה  הנאה  האכסניה  את  העמידו  אשר  הרצליה,  ולעיריית  אורן 

וכיבוד משיבי נפש בימי הקיץ החמים; ורביעית, לכלל הדוברים בכנס, כשישים מלומדות ומלומדים,  

רבי אך  משפטנים  אקדמארובם  מהם  ו ם  רבים  מתחומים  ותרמו  ים  השתתפו  אשר  אחרים,  מגּוונים 

העת, שהביא   כתב  עורך  פרידמן,  לעו"ד שחר  תודתי האישית  ומעמיקים.  דיונים מרתקים  ימי  לשני 

 במאמץ עצום לידי השלמתו של כרך זה.

http://theliberal.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%A4%D7%93/
http://theliberal.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%A4%D7%93/
https://sahar.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93
https://sahar.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93
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שמדובר בנושא    לכךקשור  ודאי  בו הדבר    להגדירו. עד מאוד  קשה  אבל    3פנינו, לפיע  מו
הבנת   לעסוק    אינו  המשפט  .רגשותשל  רגש  רגשות  במשמעותם של  מרבה  ושל  בכלל, 

, וזוכים  מקדמת דנא  יםה מוכרילא אף שהבושה ומערך הרגשות הנלווה    4,ושה בפרטהב
בניתוחיבחשיבו ואף  בספרות  בתרבות,  רבה  האחרונים    5. היסטוריים  ם ת  בעשורים  רק 

של  השלכות  הובכלל להבנת    –לנושא זה    להקדיש  הפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגותלו  הח
  כשלעצמו   "בושה"המונח  גם    6תשומת לב מחקרית.   –הנורמות החברתיות על הבריאות  

פניםהוא   ורב  "ביוש"  ו  7, מורכב  המונח  דומה  ביטויים    קיימיםבצד  משמעות  בעלי 
 8.לכאורה

 ______________ 

 en.wikipedia.org/wiki/I_know_it_when_, IKIPEDIAW, I Know It When I See Itלהרחבה ראו   3

I_see_it; Peter Lattman, The Origins of Justice Stewart's "I Know It When I See It", WALL 

STREET J. (Sept. 27, 2007), www.wsj.com/articles/BL-LB-4558 . 

העת   4 כתב  של  ג  כרך  את  זה  בהקשר  לציין  זאת  עם  ותרבותראוי  חברה  לאחרונה    משפט,  שיצא 

ורת  )בעריכת אורית רוזין ויורם שחר( והוקדש לנושא משפט ורגשות. ראו גם מרדכי )מוטי( מרק "ת

 Toni M. Massaro, The Meanings of(;  2017)  153לא    שיחותוהטיפול הנפשי"    המשפט הטיפולי 

Shame: Implications for Legal Reform, 3 PSYCH. PUB. POL'Y & L. 645 (1997); MARTHA C. 

NUSSBAUM, HIDING FROM HUMANITY: DISGUST, SHAME, AND THE LAW (Princeton UP, 

2004). 

 DOUGLAS L. CAIRNS, AIDŌS: THE PSYCHOLOGY AND ETHICS OFכללי,  ראו, למשל ובאופן   5

HONOUR AND SHAME IN ANCIENT GREEK LITERATURE (Oxford UP, 1993); EWAN 

FERNIE, SHAME IN SHAKESPEARE (Routledge, 2002); ANNE-MARIE KILDAY & DAVID S. 

NASH, SHAME AND MODERNITY IN BRITAIN: 1890 TO THE PRESENT (Palgrave MacMillan, 

2017). 

 SHAME: INTERPERSONAL BEHAVIOR, PSYCHOPATHOLOGY, AND CULTURE iiiראו במיוחד   6

(preface) (Paul Gilbert & Bernice Andrews eds., Oxford UP, 1998): "Shame has been 

recognized since antiquity... However, it has only been in the last 20 years or so that shame 

has been subject to systematic research and theory development"; Thomas J. Scheff, 

Editor's Introduction: Shame and Related Emotions: An Overview, 38 AM. BEHAV. 

SCIENTIST 1053, 1053 (1995): "In recent years, there has been a surge of interest in shame 

and closely related emotions..."; Saar Mollen, Robert A.C. Ruiter & Gerjo Kok, Current 

Issues and New Directions in Psychology and Health: What Are the Oughts? The Adverse 

Effects of Using Social Norms in Health Communication, 25 PSYCHOL. & HEALTH 265 

(2010) . 

מהו   7 הדוגמה:  לשם  עומד  רק  אינו  שהאדם  מכך  נגרמת  הבושה  האם  לאשם?  בושה  בין  היחס 

שהוא   באלה שהחברה מצפה  או  עצמו  על  קיבל  באידיאלים שאותו אדם  או  בנורמות  בסטנדרטים, 

 JUNE PRICE TANGNEY & RONDA L. DEARING, SHAME ANDיעמוד בהם? לראשית דיון ראו  

GUILT (The Guilford Press, 2002); Heidi L. Maibom, The Descent of Shame, 80 PHIL. & 

PHENOMENOLOGICAL RES. 566 (2010). 

( הוא פרקטיקה שבה גורם כלשהו  doxing. הראשון )outing-ו   doxing  ,calling outדוגמת הביטויים   8

ון מספר הטלפון, כרטיס האשראי או הכתובת הפרטית.  ואישי של אדם, כג  מפרסם ברשת מידע פרטי

תחרות עסקית, עמדה פוליטית או טינה אישית. פרקטיקה זו דומה לביוש    –מעשה מגּוונות  הסיבות ל 

https://en.wikipedia.org/wiki/I_know_it_when_I_see_it
https://en.wikipedia.org/wiki/I_know_it_when_I_see_it
https://www.wsj.com/articles/BL-LB-4558
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פורמלית  ואינכיום  ביוש   משפטית  המשפט  תופעה  כיצד  לבחון  מאוד  קשה  ולכן   ,
המשפוט הרחב  לנוכח  ניתן לתפוס כביוש.  שתופעות  )אם הוא אכן מסדיר(  הקיים מסדיר  

טרם    עד כהאך    ,לצפות שהמשפט כבר ייתקל בביוש וינסה להגדירואפשר  היה    9בישראל
 . הדברקרה 

משפטית תופעה  אינו  הביוש  התנהגות   הוא?  מה   י אז  ,אם  הוא  הביוש  לכל,  קודם 
חברתיות    אנושית נורמות  העד  שלעיתים  המשקפת  ולקהל  למבויש  למבייש,  משותפות 
מוגבלת בהיקפה או  ת הביוש  תופעהייתה  . כל עוד  אינן משותפות להםולעיתים    לביוש

לא    היא  –או לביוש בתוך כיתת בית ספר    10לקהילות אוטונומיות   ,למשל  –בהשלכותיה  

 ______________ 

או   הפחדה  איום,  גם  אבל  ביוש  להיות  יכולות  ומטרותיו  בריונות,  מעשה  זהו  לו.  זהה  אינה  אבל 

 .David M. Douglas, Doxing: A Conceptual Analysis, 18 ETHICS INF. TECHענישה. לדיון ראו 

199 (2016); Peter Snyder, Periwinkle Doerfler, Chris Kanich & Damon McCoy, Fifteen 

Minutes of Unwanted Fame: Detecting and Characterizing Doxing, in IMC '17 – 

PROCEEDINGS OF THE 2017 INTERNET MEASUREMENT CONFERENCE 432 (2017) הביטוי  .

צב שבו אדם מפרסם ברבים את מה שהוא תופס כקלונו של אחר, אך  ( מתייחס למcalling outהשני )

( מתאר מצב שבו אדם מפרסם ברבים את סודו של אחר,  outingלאו דווקא כדי לביישו; והשלישי )

 callingזה הנוקט    –של ביוש    החיוביש זיקה לפן  ובמיוחד את זהותו המינית המוסתרת. בשני אלה י

out  ל, כדי ליצור לחץ ציבורי; וזה העושה  רוצה להשתמש בפרסום, למשouting    לאדם רוצה לומר

לו כי אין קלון בסוד ואין מקום לבושה )גם אם אותו אדם היה מעדיף לשמור על פרטיות המידע(.  

ש, גם אם הלה אינו יכול לשנות  ן הוא לעלוב במבוי של ביוש, שבו הרצו  השליליזאת, להבדיל מהפן  

להפגין כדי  כנראה  דרכיו,  המבייש    את  של  "עליונותו"  הסטרייט    –את  בשמן,  העולב  הרזה  זהו 

הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ'    343/09המבקש לעלוב בלהט"ב וכדומה. ראו גם עע"ם  

ירושלים סד) עיריית  פ"ד   ,2  )1  (2010  ;)Andrea Austen & Adrian Alex Wellington, Outing: 

The Supposed Justifications, 8 CAN. J.L. & JURIS. 83 (1995). 

השפיטות( הנורמאטיבית הינה התפיסה, כי    "נקודת המוצא העיונית לבחינתה של השפיטות )או אי 9

לם המשפט. אין  המשפט הוא מערכת של איסורים והיתרים. כל פעולה הינה מותרת או אסורה בעו

)השופעו המשפט"  בעולם  נתפסת  פעולה  כל  עליה.  חל  לא  בבג"ץ  לה, שהמשפט  ברק    910/86פט 

נו מורכב מסדרה ארוכה של אינטראקציות  "יומ  ((;  1988)  477,  441(  2, פ"ד מב)רסלר נ' שר הביטחון

בני מ-עם  האלה  האינטראקציות  של  רובן  המדינה.  רשויות  ועם  תאגידים  עם  אחרים,  תקיים  אדם 

של   הפרקטבמסגרתן  של  בכינונן  חשוב  תפקיד  ממלא  המשפט  חוזרות.  האלה"  פרקטיקות  יקות 

יועז "אין מנוס  1998)   46,  45,  16  אלפיים )מנחם מאוטנר "המשפט הסמוי מן העין"   יובל  ((. השוו 

ידידיה ;  aaretz.co.il/opinions/.premiumwww.h-1.4122969  24.5.2017  הארץמ'משפטיזציה'"  

זהירות"  שטרן   משנה  מצריך  לפוליטי  המשפטי  בין  האיזון  לדמוקרטיה "שינוי  הישראלי    המכון 

26.5.2020  www.idi.org.il/articles/26797  ("  לא מהגידוראוי...  עין  בביקורת  להעלים  המתמיד  ל 

 (. "יזציה' של החברה הישראליתהציבורית והמקצועית המופנית כלפי ה'משפט

בית דין מכין ועונשין: הענישה  מורי ורבי פרופ' אהרן קירשנבאום ע"ה התייחס לנושא הביוש בספרו  10

ישראל   בעם  ותולדותיה  –הפלילית  מאגנס    תורתה  הע  –)הוצאת  ירושלים,  האוניברסיטה  ברית, 

הדהת בתי  של  השיפוטית  האוטונומיה  כי  מסביר  קירשנבאום  הקהילות  שע"ג(.  של  היהודיים  ין 

יכולתם להטיל עונשי גוף חמורים בתחום הפלילי.  , במיוחד מבחינת  מוגבלת  ההיהודיות בגלות היית

בשימוש  יד  תמהיו  שסנקציות    –  נידוי, חרם, שמתא   :בנח"שבקנסות והתוצאה הייתה שימוש מוגבר  

ב רק  נאך  השכיחות.  גלות  הענישה  לצורות  העבריהוא    נידויהפכו  הקהילה  הרחקת  מן  מצב    –ין 

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4122969
https://www.idi.org.il/articles/26797
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בעיקר  בכתה  ז המצב,  השתנה  האחרונות  בשנים  גדול.  ציבורי  התפתחות  עניין  לנוכח 
היקף   יעצומולאחזור    גישה להפצה  הרשתות החברתיות, שיצרוהיווצרות  הטכנולוגיה ו

תהודה רבה,  בזוכה  הביוש    של תוכן מבייש, מצד אחד, ולהלך רוח חברתי ציבורי שבו
פרסום  ביומו להיתקל ביום  זהו עניין של  .  אחר  ד , מצלפופולריותבתורה  מיתרגמת  אשר  

נכון( על אדם   )גם אם  נעים  חבר בקהילה מסוימת,  תלמיד בית ספר,    –מידע מאוד לא 
  קרובות הדבר גורם לעיתים  .  רשתבאמצעות הפצת המידע ב  –איש ציבור, כוכב קולנוע  

נפש עמוקה,   מבין    אידו בושכל קורא    אף.  טרגיותלתוצאות  ל  מובי  אףתים  ילעועוגמת 
נקודתי  אולי אפילו חווה ביושו,  במה מדוברבדיוק   עדיין הסכמה  אין  ,  בעצמו בהקשר 

 . השימוש בולגיטימיות של ולגבולותיו לברורה ביחס למשמעותו של המונח,  חברתית 
או אפשר  -אי בחברה  המושג  של  המהותי  תוכנו  לגבי  מקובלת  הגדרה  על    להצביע 

הדבר  קדם אותנו  ילא  מקובל לעשות בהגדרת מונח,  כאצל הבלשנים. אם נפנה למילונים,  
של  המהדורה  ב  , למשל  ,כך  .במעטאלא   אבן מִּ עדכנית  כללי  שהוא  ,  שושן-לון  מילון 
ביוש  מוערך גְ מוגדר  ,  זּוי,  בִּ ה,  מָּ ה"כ"ַהְכלָּ ְרּפָּ חֶׂ יַמת  המשפטי    11.רִּ המילון  אחר,  מכיוון 

פורמלי  ה-משפטיפן הלרק  עדיין  מתייחס    ICTIONARYDAW L S'LACKBהנודע  האמריקני  
עונשית  –הנושא    של כסנקציה  בביזוי  הכלליים  רוב    12פלילית.-השימוש  המילונים 

ומריאם אוקספורד  לרבות  האנגלית,  השפה  של  לנכון  -החשובים  מצאו  טרם  ובסטר, 
ה וניטרלית,  ואילו מילון קיימברידג' מספק הגדרה די בסיסית, רחב  13,להגדיר את המונח

 ,the act of publicly criticizing and drawing attention to someone"  הואביוש  שלפיה  

"especially on the internet.14 

 ______________ 

ושמשפיל   קלון  עליו  האשר  מטיל  הוא  מכך  חמור  אבל;  למנהגי  נדרש  הוא  שבו ,  חרםבמסגרתו 

היא    שמתאווהותר סחר עימו רק כדי מחייתו;    ,תלמודו( את  המוחרם נדרש ללמוד לבדו )לבל ישכח  

ימות שימש  סומחרם עם תוספת ניואנס של מעין מיתה אזרחית. בתקופות    –תר  רחקה גדולה עוד יוה

החרם אמצעי בידי ההנהגה היהודית לחזק את שלטון הבית של הקהילות ושל איגודיהן )שם, בעמ'  

ב451–441 הקתולית  הכנסייה  שעשתה  השימוש  על   .)-excommunication    ,הביניים ועל בימי 

 ,ELISABETH VODOLAין לותר עליה ראו, למשל,  מרטיקורתו של  קציה, הצדקותיה ובמקורות הסנ

EXCOMMUNICATION IN THE MIDDLE AGES (U. Cal. Press, 1986) . 

אבן 11 "ביוש"  -אברהם  אֶׂ וֹ ּלמִּ שושן  ראשון    ןשָּ וֹ ש -ן בֶׂ ן  האלפים,    163כרך  לשנות  ומעודכן  )מחודש 

2003 .) 

 Shame Sanction, BLACK'S LAW DICTIONARY (11th ed. 2019): "A criminal sanctionראו   12

designed to stigmatize or disgrace a convicted offender, and often to alert the public about 

the offender's conviction. A shame sanction usu. publicly associates the offender with the 

crime that he or she committed. An example is being required to post a sign in one's yard 

stating, 'Convicted Child Molester Lives Here.' – Also termed shame sentence; shaming 

sanction; shaming sentence; scarlet-letter punishment; scarlet-letter sentence" . 

אלה  מונח, אך  ה   לש קיימות הגדרות קצרות וטכניות למדי  אלה  של מילונים  וניות  במהדורות האלקטר 13

המודפסיהתומגרס  ותעדרנ ראו  ום   ;THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY (2nd ed. 1989)ת. 

MERRIAM-WEBSTER COLLEGIATE DICTIONARY (11 ed. 2003). 

 /Shaming, CAMBRIDGE DICTIONARY, dictionary.cambridge.org/dictionary/englishראו   14

shaming . 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shaming
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shaming
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למקורות   נפנה  והתרבות  פורמליים  אם  הצעיר  הדור  כיצד  להבין  וננסה  פחות 
המושג  מבינים  הפופולרית   הו  –  "ביוש"את  והמושג  הואיל  ראוי  נראה  ותיק  והדבר 

בעבזכה    "ביוש" דרמטית  החברהמרשתת  דן  יתחייה  מה  כי  נגלה    –יות  תוהרשתות 
ומושגים גדול של תופעות  מגוון  לתיאור  כביוש משמש  למשל,    .שאנחנו חושבים עליו 

ה "  "עכשווי "בשימוש  ספציפיות משמש    "ביושהמונח  נסיבות  לתיאור  רבים    במקרים 
שיככגון    למדי,  כשהוא  אדם  של  ופרסום  מאפייניו  או    15ור תיעוד  בשל  אדם  ביוש 
, שבו אנו מתמקדים, אינו היחיד  "ביושהמונח ",  כאמור לעיל  17. או לבושו  16ייםנפהגו

התוצאה היא שגם לאחר בחינה זו נתקשה לחלץ    18.ההמשמש לתיאור מגוון תופעות אל
 ."ביוש "הדוקה של המונח והגדרה בהירה, שיטתית 

 אתגר למשפטניםא: פרק 

את המשפט במדינה    ותמחייב   ת הקלון החריפה שהוא מעוררותחוש  הביוש כיוםפוצת  ת
ב לנהוג  כיצד  היטב  לחשוב  זוליברלית  המרכזי    .תופעה  האתגר  היה  בפני שניצב  זה 

 ______________ 

האת   15 האורבנימציג  זה  המקרה  המונח    המילון  של  הראשונה  סדרת  "ביוש"כמשמעות  כשלאחריו   ,

ראו  מ אחרים.  ספציפיים   /Shaming, URBAN DICTIONARY, www.urbandictionary.comובנים 

define.php?term=shaming. 

במיוחד משקל, בין עודף ובין    ,הביוש יכול להיות בשל כל מאפיין.  "body shaming"נה  מה שמכו 16

ראו    ?Body Shaming, URBAN DICTIONARY, www.urbandictionary.com/define.phpחסר. 

term=body+shaming. 

שמכונה   17 ראו  .  "slut-shaming"מה  מדי.  חושפני  בביגוד  בעיקר   Slut-Shaming, URBANמדובר 

Shaming-lutonary.com/define.php?term=Swww.urbandicti, ICTIONARYDה  .-RBANU 

DICTIONARY   נוספות דוגמאות  של  ארוכה  סדרה  מקרים    ,כולל  ועוד  עוד  למצוא  ניתן  ובמרשתת 

 ודוגמאות. 

בשנת   18 כבר  הציעה  העברית  ללשון  האקדמיה  בעברית.  לא  ואף  באנגלית  המילה    2005לא  את 

כעברות   ומעליבהמתא  ,flamingונח  מה  ל ש"התלהמות"  עוינות  אינטראקציות  במרשתת  ר  ות 

היצרים את  גם    .המשלהבות  קיים  ה(  trollingהמונח  באנגלית  לָּ של  שעניינו    , )ַהְטרָּ יזומה  שליחה 

לגרות את הנמ רצון  ופרובוקטיביות מתוך  ב  יםנעהודעות טורדניות  ולפתוח  מונחים  להגיב  יש  ריב. 

צון התערבות  , עד שהיא מחייבת בנסיבות קיאבל הולכת ומחמירהנוספים שמציינים התנהגות דומה  

הפלילי   המשפט  כגון    –של    doxing  ,cyber-stalking  ,revengeporn  ,cyber harassmentמונחים 

)בריונות רשת(. ראו, למשל, רוביק רוזנטל "הזירה הלשונית:    cyberbullyingוכן    ( )התנכלות מקוונת

והלבנ רשת  בריונות  פנים"  שיימינג,   /nrg  29.5.2015  www.makorrishon.co.il/nrg/online/47ת 

ART2/697/545.html  כן ויסמונסקי  ראו  .  התנכלותחיים  של  של    "הפללה  המבחן  ומקרי  מקוונת 

המקוון"  במרחב  וקטינים  ציבור  עובדי  כלפי  חופש    התנכלות  שבין  "הגבול  ליאור  ענת  זה;  בכרך 

 בכרך זה.  האם יש לנו זכות חוקתית להיות בריונים?" –הביטוי לבין בריונות רשת 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=shaming
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=shaming
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=body+shaming
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=body+shaming
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Slut-Shaming
http://www.makorrishon.co.il/nrg/online/47/ART2/697/545.html
http://www.makorrishon.co.il/nrg/online/47/ART2/697/545.html
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בכנס. שהשתתפו  שלילית    19המשפטנים  היא  הביוש  תופעת  בה  בהכרח  האם  שיש  או 
חיוביים?  נעימה,    20היבטים  לא  תופעה  היא  אם  אאפשר  -שאי ברי  אפילו  ת  להפסיק 

בא  י הרש  ,בחברהבביוש  השימוש   הפרט  על  להגן  יכול  אינו  מכל  והמשפט  מוחלט  פן 
נעימה , בניסיון למנוע את  בביושראוי להסדיר את השימוש  שמא    . בכל זאת,חוויה לא 

בו  להגביל את השימוש  יש מקום  האם  ?  שעלולות להיות לו  התוצאות החמורות ביותר
הפרטי,   למגזר השלישילמגזר  לאדם  את השימיש  או שמא  ,  העסקי,  בולאפשר  גם    וש 

המדינה כן    ?לרשויות  האכיפה    –ואם  לרשויות  גם  להן( האם  רק  שמא  לכלל    )או  או 
 עובדי הציבור?

, אף שירעיוצרות רצף אנליטי  השל מאמרים,    לשלוש קבוצות  ניתן לחלוקהזה  כרך  
הנושא  יםמתיימר  םאינהמאמרים  ש  שמובן את  אלא  למצות  דבר  רק  ,  קול  ולהיות פתח 

 . ךקורא לדיון פורה מתמש 
ממגוון נקודות    את מהותו של הביוש  יםמאמרים המנתח נכללים    ראשונה ה   בקבוצה 

,  קמיר  אורית   שונים. נקודת מוצא טובה היא מאמרה החשוב של  כלים מחקרייםבמבט ו
אשר    להערכתי בתחום,  החוקרים  העומד  בכירת  העמוק  החברתי  המנגנון  את  חושף 

ם  מי ממוקביחס לאחר  של כל אחד    ו ת אנושיות שבהן ערכו ומעמדבחברו  .ביסוד הביוש
כבוד   של  ציר  שזוכה  ש  –על  מי  בשפל  בבראשו  שטובל  מי  ובתחתיתו  כבוד  הדרת 

הביוש הוא אחד המנגנונים המאפשרים להשפיע על התנהגותם של    –  תהומות הבושה
זה   בישראל  ם  מתקייאנשים בצורה משמעותית ואפקטיבית. קמיר מסבירה כיצד מנגנון 

 21השלכותיו.  יתן להבין, לנתח ולמתן אתנשל ימינו, וכיצד  
שפירא  מסויםבמובן   קמיר  רועי  של  הדיון  את  לחלקים    ,משלים  אותנו  מחבר  וגם 

מידע לפרסום  הדיון:  של  ביוש  בין  ,  לציבור  הבאים  ראיות  באמצעות  במסגרת  ובין 
מציג התנהגות קלוקלת  . מידע ה גם לתאגידיםרבה  יש משמעות    ,המוצגות בהליך משפטי

יכול לפגוע במוניטין של החברה    ,סיונות להשתיק ליקוייםנגיד או מנהליו, כגון  אשל הת
 22יכולתה לגייס עובדים ומשקיעים.על ולהשפיע על דימויה הציבורי ו

פורת אימתניםנטל    אסף  משימת  עצמו  הביוש על  תופעת  של  ראשוני  מיפוי   :
מול    רה חיוביתטה פרמטרים: ביוש שביסודו משלושלפי  במרשתת וברשתות החברתיות  

  הפרטי והמגזר    טביוש שמטרתו רק להרע; ביוש הנעשה במסגרת האוטונומיה של הפר
ולבסוףהנעשה  ביוש  מול   שלטונית;  רשות  ידי  הישירה    ,על  מטרתו  שהוא  ביוש 
 23תוצאת לוואי של הפרסום.שהוא  "עקיף"מול ביוש   ונת של הפרסוםוהמכּו 

 ______________ 

הכנס ראו לעיל    . עוד על אודות2017כנס "ביוש )שיימינג(" שנערך במרכז הבינתחומי הרצליה ביולי   19

 . 2ה"ש  

 JULIEN A. DEONNA, RAFFAELE RODOGNO & FABRICEראו בעניין זה, מנקודות בחינה שונות,   20

TERONI, IN DEFENSE OF SHAME: THE FACES OF AN EMOTION (Oxford UP, 2012); Luke 

Coyne, Can Shame Be Therapeutic?, 7 ARIZ. SUMMIT L. REV. 539 (2014); JENNIFER 

JACQUET, IS SHAME NECESSARY? NEW USES FOR AN OLD TOOL (Pantheon Books, 2015) . 

 אורית קמיר "ביוש: פגיעה בכבוד, סוגים וטיפוסים, שיקולי מדיניות ודיון בהטרדה מינית" בכרך זה.  21

 טי מכתיב סנקציות מוניטיניות" בכרך זה. : כיצד ההליך המשפ רועי שפירא "משפט ומוניטין 22

 בכרך זה.  מיפוי משפטי שיטתי" –אסף פורת "תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות  23

https://b-ok.asia/g/Julien%20A.%20Deonna
https://b-ok.asia/g/Raffaele%20Rodogno
https://b-ok.asia/g/Fabrice%20Teroni
https://b-ok.asia/g/Fabrice%20Teroni
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מצ מאמרים  בישני  חשובות  פרספקטיבות  לשימוש  חיגים  אוטונומיות  ש ס  קהילות 
כלפי  עושות  מגובשות   הביוש:  מציג  "חוץ"וכלפי    " פנים"בכלי  בראשון  גרשון  . 
הדילמה    גונטובניק  המדינה  ש את  העתיקות  בה  מתלבט  משפט  הדוגמאות  לאחת  ביחס 

ממוסד   שימוש  של  קה  בסנקצייתביותר  בתוך  המוטל  חרם  של  התופעה  ילה  הביוש: 
מנת לאכוף את הנורמות המקובלות בה. במאמר רב גוונים  ל  ע  על מי מחבריה   תרבותית

במנגנוני   שימוש  בסובלנות,  להתיר,  חייבת  ליברלית  דמוקרטיה  מדוע  הכותב  מסביר 
כן עד גבול     , שימוש באמצעי אכיפה חריפים במיוחדכגון  ,  מסויםאכיפה, אבל לעשות 

 24שאז יהיה מקום להתערבות משפטית.
רוט ו ר משלים את הדברים מאמרו של   בנושא המאבק הציבורי שהתנהל בישראל    ן 

התשי"ג והפתולוגיה,  האנטומיה  חוק  המוות    ,3195-נגד  לאחר  הניתוחים  שנעשו  ונגד 
בא מרתק  ומכוחו.  שבאה  נוהל  פן  התארגנות  ידי  על  בישראל  הקהל  דעת  על  המאבק 

  ל חופש הדת ולמען זכות המת מתוך הקהילה החרדית. זו הציגה את פעילותה כמאבק ע
ביוש של  ו  המנותחותביוש כהשפלה הנגרמת לגופות    –ועשתה שימוש בביוש    ,על גופו

 25קידום עמדתה.לככלי   –פעילות הרופאים ומניעיהם 
טובה   חיבור  נקודת  מהווה  זה  השנייה מאמר  המאמרים  לקבוצה  את    ,של  הבוחנת 
המשפטי   הכלים  ממערך  כחלק  ניכ   מנהלי.וה לי  פלי האזרחי,  ה  –הביוש  זו    ר בקבוצה 

בין הרצון להבטיח לכלל המשתמשים ברשת    תואסדרתיאיזון    אחר נקודות   צורך לחפשה
ופרטיות  יתרבמְ מידה   למנוע  לבין    של חופש ביטוי  אחרים,  בפגיעה משמעותית  הרצון 

לגביהם,   פוגעני  מידע  היתר באמצעות חשיפת  ולקלס  השם  בין  ללעג  כלאותם   26. בפי 
  , שיח אלים  –בת מציינת כי בריונות רשת  כותה .  ענת ליאור עוסק מאמרה של  בנושא זה  

היא תופעה שאליה נחשפים, לפי ההערכות, כשליש מבני הנוער. מנגנוני    –ומתריס    ןעוי
הנוכחיים   המשפטים  ספקיות   –ההתמודדות  על  אחריות  והטלת  חינוך  חקיקה,  לרבות 

באי  –המרשתת   התופעה.  את  לצמצם  מצליחים  זכויותאינם  בין  השונות  זון    ל ש יהם 
הביטוי לחופש  בכורה  בהענקת  דוגלת  אינה  הכותבת  ברשת,  ומציעה    ,המשתמשים 

עם   להתמודדות  מאיימת  הבעיהמתווה  הטרדה  מניעת  חוק  על  התשס"בהמבוסס   ,-

2001 .27 
שונה   ויסמונסקימציג  מעט  דעה  מדגיש  חיים  הכותב  הן  כי  .  הביא  המקוון  המרחב 

והן    ,כות להשתתף בשיח הציבוריז ופש הביטוי, חופש המידע וההזדמנויות להגשמת ח
תפוצה  ידי  ולהביאם ל  ,אפשרות להעלות פרסומים פוגעניים, בריוניים, משפילים ומבזים 

הצדקה   יש  לדעתו,  אלה.  להטלת  עצומה.  מפרסומים  חלק  העלאת  על  פלילי  איסור 

 ______________ 

 גרשון גונטובניק "חרם תרבותי פנימי כאמצעי לאכיפת נורמות תרבותיות" בכרך זה.  24

 ר המוות בישראל" בכרך זה. סביב ניתוחים שלאחביוש וכבוד במאבק  –רון רוט "עלבונן של הגופות  25

זה   26 בעניין   DAVID J. SOLOVE, THE FUTURE OF REPUTATION: GOSSIP, RUMOR, ANDראו 

PRIVACY ON THE INTERNET (Yale UP, 2007); Kate Klonick, The New Governors: The 

People, Rules, and Processes Governing Online Speech, 131 HARV. L. REV. 1598 (2018). 

רשת   27 בריונות  לבין  הביטוי  חופש  שבין  "הגבול  ליאור  להיות    –ענת  חוקתית  זכות  לנו  יש  האם 

 רך זה. בריונים?" בכ
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רה פלילית חדשה של  ולכן הוא מציע לקבוע  ,להערכתו, אין בדין הפלילי מענה מספק עב 
הדיון  כ "התנ בהמשך  מקוונת".  ייחודיות  הוא  לות  אוכלוסיות  שתי  נפגעים. של  בוחן 

היא    השנייה ולדעתו להגנה מוגברת מצד הדין הפלילי;    ים ראויה קטינים,  היא  הראשונה  
, פן ינגוס האיסור הפלילי  זהירות מיוחדתמחויב ב  הדין הפלילישלגביהם  עובדי ציבור,  

לא הביטוי    באופן  בחופש  מילוי  ביקו  צנן וימידתי  בעת  ציבור  עובדי  על  לגיטימית  רת 
 28תפקידם.

הביוש כסנקציה,   המשגתהוא  להתייחס  ספרות המשפטית  ה  אליו החלהשנושא נוסף  
נתפס   ביוש  הפלילי.  בהקשר  דבר,    כסנקציהבמיוחד  לכל  מהענישה  כ עונשית  חלק 

נגזרת מו אם כעונש עצמאי    –הפלילית   כתוצאה  חיונ  29. םהרשעה בפליליאם  ות  ימכאן 
נסיבות.   השאלה מי שלושה מאמרים ממשיכים מנקודת    30בדיוק מוסמך לבייש ובאילו 

אפשרויות  ומזו  מוצא   על  וצביעים  יותר.  דיון  מורכבות  הב ניתוח    מצביע   ראשוןמאמר 
ון והמוצהר הכרוך בהרשעה פלילית,  ביוש הממוסד המכּוה  לענוסף  שעל כך    אסף הרדוף 

שלבים    –הפלילי  בים מוקדמים יותר של ההליך  לביטויים לביוש ממוסד גם בשקיימים  
מוחזק   אדם  הנעשות  עדיין  שבהם  ביוש  בפעולות  מדובר  מפשע.  ידי  בגלוי  כחף  על 

נגד חשודים, מתלוננים  גם  אלא    , גוריה, ולא רק נגד נאשמיםהסנהמשטרה, התביעה ואף  
עדים.   מרכזיים  ואף  צמתים  בשלושה  מתמקד  הפלילי  המאמר  עשוי  שבהליך  בהם 

ביוש כתוצאת    ;דיני העונשין  יהם שלון, כאחת ממטרותביוש מכּו:  טגרם ביוש לפרילה
 31וביוש הנובע מפומביות ההליך. ;יפהלוואי של אמצעי חקירה ואכ 

  , ביושהבנושא  סוגיות  של  מגוון    מור -הדרה בר מחברת  קבוצה זו  -בתתמאמר השני  ב
והן    הרדוףמאמרו של  להזיקה פה היא הן  בישראל.    השלכות המעשיותמהתיאוריה ועד ל

ממשיכה בניתוח  ,  "ביוש" מושג  ה   יו שליסודותבוחנת את  הכותבת  למאמרו של שפירא:  
תאגידימ ביוש  של  והשלכותיו  של  ו  ,שמעותו  הבוחן  במקרה  הדברים  את  מיישמת 

בו משרה  ונושאי  התאגיד  נגד  מינית  הטרדה  הדין    ותהעשוי   ,תביעות  בבית  להתנהל 
 32לעבודה בדלתיים פתוחות.

 ______________ 

ציבור   28 עובדי  כלפי  התנכלות  של  המבחן  ומקרי  מקוונת  התנכלות  של  "הפללה  ויסמונסקי  חיים 

 וקטינים במרחב המקוון" בכרך זה. 

מלומדים סבורים כי ככל שייעשה שימוש    . סנקציה פלילית יעילההוא  אם ביוש  היא    החשובסוגיה   29

זו רב   בסנקציה  במיוחד    ןכ   יותר  ראו  יעילותה.   Alon Harel & Alon Klement, Theתפחת 

Economics of Shame: Why More Shaming May Deter Less 15 (2005), available at 

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=789244 . 

במיוחד 30 זה,  בהקשר  הבאים שני  את    , ראו  המשפט    ,המאמרים  של  חשובים  פילוסופים  שני  שבהם 

הביוש בסנקציית  לשימוש  התנגדות  מביעים  מ  .הפלילי  חזביניהראשון  מדוע  מסביר  אף  בו  הם  ר 

הפוכה    Dan M. Kahan, What's Really Wrong with Shaming Sanctions, 84קודמת:  מעמדה 

TEX. L. REV. 2075 (2006); Alon Harel, Why Only the State May Inflict Criminal Sanctions: 

The Case Against Privately Inflicted Sanctions, 14 LEGAL THEORY 113 (2008) . 

 הביוש: השיימינג של הפרוצדורה הפלילית" בכרך זה. הרדוף "ההליך הוא אסף  31

 זה. מור "ביוש מעסיק תאגידי בתביעות הטרדה מינית" בכרך  -הדרה בר 32

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=789244
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זו  -בתתר השלישי  אממב על  ביוש  של  את הדיון בנושא    מתן סטמרי מרחיב  קבוצה 
ומנתח את המקרים המגּו ונים שבהם שופטים מציינים עובדות  ידי שופט. הכותב מונה 

המאמר   משפטי.  הליך  של  בהקשר  אתמבישות  ביוש   מסווג  מתרחש  שבהם  המקרים 
  ו של מטרתוהוא מופנה  יו  פכלששבו הוא מתקיים, הגורם  השלב בהליך  על פי  שיפוטי  

המאמר משבץ את הביוש במסגרת כלי האכיפה והענישה    לבד מכך,   .השופט בהפעלתו
לא רק  ומדגים בהרחבה את האפשרות שהביוש    ,פורמליים של השופט-והלאהפורמליים  

בכך    33. המדינהיופעל בצורה גלויה ורשמית על ידי אורגן של  אף  אלא  ככלי ראוי,    ייתפס
 . בכרך של המאמרים תהשלישיהקבוצה  ל או נ מביא אותהוא 

ייעשה שימוש  מאמרים הבוחנים בחיוב את האפשרות שנכללים    בקבוצה השלישית 
ביצועיות של  מגוון רשויות  גם על ידי  אלא    ,הרשות השופטתעל ידי  לא רק  בכלי הביוש  

. "name and shame"או    ( regulatory shaming)  "ביוש רגולטורי "מה שמכונה    –  מדינהה
בתחום, אשר מתמודדת   ים , מראשונות הכותבשרון ידין עם מאמרה של   תפתחנקבוצה זו 
,  ראוי שהמדינה, בנסיבות כלשהן, תבצע ביוש רגולטוריחזיתית עם השאלה אם  בצורה  
להעביר לציבור מסר ערכי שלילי על גופים  על מנת  ון מידע  מכּותפרסם באופן  דהיינו,  

הקל יחסית של פרסום  ית. ודוק: אין מדובר במקרה  ריים לשם קידום מטרה רגולטופרט
הפלילי המשפט  במסגרת  האכיפה  רשויות  ידי  על  ב  , מידע  יותרהאלא  רחבים  ,  קשרים 

מאמרים    34המתייחסים לאחריות המנהלית, האזרחית או אפילו המוסרית של תאגידים. 
 . ההסוגיבכרך זה מפתחים ומדגימים את אחדים 
נוה ש  בתחו   ירלי  כיצד  הסביבה    םמסבירה  איכות  לכלי  נשל  הרגולטורי  הביוש  הפך 

בהינתן סמכויות אכיפה מוגבלות ולחצים עצומים על משאבי הסביבה,    .עוצמתי ומעשי
גורמים מזהמים היא כלי  לבייש  פני הציבור על מנת  ליכולתו של הרגולטור לחשוף מידע  

גולטורי ואת  רגם את מגבלותיו של הביוש ההכותבת מבהירה    ,עוצמתי וחשוב. עם זאת
 35פגיעה במטרות חברתיות.ידי הוא עצמו יביא להחשש ש

פלאטו  הייחודית    שנער -רות  הדילמה  את  בנקאייםשמציגה  ניצבים   רגולטורים 
מבייש  בפניה מידע  שפרסום  לכך  מודעים  אבל  הבנקים,  בפעילות  לליקויים  ערים  הם   :

ל  ,הבנקאיתעלול לפגוע באמון הציבור במערכת   היסוד  כיום  פשהוא אבן  עילותה. לכן 
סוה מעטה  תחת  בליקויים  לטפל  נוטים  מציעד רגולטורים  הכותבת  חדשנית    היות.  תזה 

של יתרונותלנוכח  שלפיה   אכיפה    יו  ככלי  שימוש  בו  לעשות  וראוי  ניתן  הביוש  מנגנון 
שפרסום    אין חששמצב שבו  כגון    , רגולטורי גם בתחום הבנקאי, וזאת במגבלות שונות

 36בנק.ה ת ביציבו הלפגיע ל ביוהמידע י
  לימור ריזה שני מאמרים נוספים עוסקים בביוש רגולטורי בהקשר של רשויות המס.  

 ______________ 

על תופעת הביוש השיפוטי" בכרך    –מתן סטמרי "חופש הביטוי של השופטים בישראל )ומגבלותיו(   33

 זה. 

 לבייש?" בכרך זה. האם המדינה צריכה  שרון ידין "המרחב ההבעתי של הרגולציה:  34

 שירלי נוה "ביוש והזירה הסביבתית" בכרך זה.  35

" בכרך  הבנקאי?  בתחום  אכיפה  כלי  לשמש  איםמת  הביוש  האם  רגולטורי:  ביוששנער "-רות פלאטו 36

 זה. 
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נישום   בין  לכאורה  המפלה  החוקי  המצב  עם  המס  שמתמודדת  מערכת  עם  מתדיין 
ו אזרחי,  זכה(  אשר  בסכסוך  אם  )גם  הדין  בפסק  מפורסמים  האישיים  ועלולים  פרטיו 

לבין  לביושום  לגרו פלילית, אשר  -מחלוקת מעיןקיימת  ן רשות המס  לבי  ובינשנישום  , 
מסתיימת בהליך השומה ואינה מגיעה לידיעת הציבור. הכותבת מציעה לפתור את בעיות  

ידי   על  והשוויון  הנישוםהשוויית  הפרטיות  כך שפרטיו של  בסכסוך  -המקרים  המתדיין 
 37אזרחי לא יפורסמו.
ב המוצא  עטי, שלאחריו   מאמרנקודת  פרי  כיווני  המאפשרת    היסטורית  היגסוהיא    , 

המס    .עדכנייםחשיבה   המדּויש  לרשויות  ההכנסות  את  לפרסם  אליהן.  סמכות  וחות 
החמישים   במשך  הרשויות  מימשו  בשנות  זו  סמכותן  ספר  "במסגרת  אחדות  שנים  את 

מי שלא עשה    כלפידיווח אמת על הכנסות וביוש  ל כדי להפעיל לחץ ציבורי    ,"הנישומים
בו החברתי על פרסום מידע אישי הטאך כך גם    ,רונית קיימת גם כיוםקכן. הסמכות הע

לשינוי חברתי? אם המידע    לביוי   "ספר נישומים"  בנושאי שכר. האם פרסום מחודש של
תפחת הבושה הנלווית לגילוי  , שמא באותה מידה "חשופים"וכולנו נהיה , יהיה גלוי לכל

לנמק    םהמעסיקים ויחייבעברם של  להביוש    "כיוון "את  הדבר  נה  גובה השכר? האם יש
 38שוויון בגובה השכר בין עובדיהם? -כדבעי כל אי

עלה את שאלת השימוש בביוש  מה  ,המאמרים המרתקים שבואחד  מסיים  את הכרך  
:  ככלי אסטרטגי במסגרת יחסי הגומלין שבין שתי רשויות של השלטון המרכזי במדינה 

טין שעלה במאמריהם  שיח המוני  םהמתכתב ע  ,במאמרוהממשלה.    בית המשפט העליון
בתיקים הציבוריים שבהם בית המשפט העליון  כי    שי דותן מסביר    ,מור-של שפירא ובר

הרשות  פוסק   שייגרם  נגד  מהנזק  נמוכה  הציות  עלות  אם  רק  הרשות  תציית  המבצעת 
השלכה ישירה  ש  י  כך ציות. ל-במקרה של אי  –כלומר ממחיר הביוש    –למוניטין שלה  
בית המשפ גבוהטעל  ככל שהמוניטין שלו  יותר    ציפייההוא משקף    ,יותר  :  של  גדולה 

שהרשות   הישראלי  איהמבצעת  הציבור  לפסיקותיו.  הפסד  -תציית  לרשות  יגרום  ציות 
של    המוניטין הרשות יגדיל את  של  מוניטין משמעותי, והיא תשאף להימנע מכך; ציות  

זו מסביר המוניטין  להגדלת  פועל  ן  ו דותן מדוע בית המשפט העלי  בית המשפט. בדרך 
תובענית  כאשר זו  מגדיל את הסיכוי שהרשות תציית לפסיקתו גם  כך  ו,  שלו לאורך זמן
 39. החושפת שיקול דעת שיפוטי רחב במיוחדהנמקה  תבמיוחד או כולל

 אתגר ההגדרה פרק ב: 

ב סיבוב  שבים    ,מעגלהשלמנו  פתחנוואנו  שעימו  ההגדרה  –  לאתגר  מונח  ה  לש  אתגר 
 אתאני מציע  .  כמה דברי הסברולהוסיף    ,וני להציע הצעה משלי להגדרהרצב  ."ביוש"

 ______________ 

 לימור ריזה "ביוש בחסות דיני המס" בכרך זה.  37

 חמישים" בכרך זה. ישומים' של שנות הלקחים מ'ספר הנ  –גיא זיידמן "פרסום שכר כביוש  38

 שי דותן "מוניטין ואסטרטגיה בבית המשפט העליון על סף המאה העשרים ואחת" בכרך זה.  39
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הבא )   :הההגדרה  יּוש  ה shamingבִּ מכּו   וא (  באמצעות  פרסום  במיוחד  המרשתת  ון, 
הפרסום,    מושא ל אך בלתי נעים    ו נכון ביסוד לרוב  והרשתות החברתיות, של מידע שהוא  

א  לו  לגרום  כוונה  מתוך  בו ו נוחות  -י וזאת  של  אותו    , ה ש רגש  דרכיו  שיניעו  את  לשנות 
 40. שואף אליה   המבייש ש בצורה  

נותנת הסבר מספק  למיטב הכרתי,   זו  בהם    נתקליםשאנו  מקרי הביוש  לרוב  הגדרה 
החברתיות  כיום להוסיף  ברשתות  לי  חשוב  אבל  הבהרות.  אינה    תיהצע,  ראשית.  שתי 

מובאת  .  סופיתאינה  ו  תיתמונולי לדיון,  כנקודת  היא  לכך שרבים  ודעות  מ מתוך  פתיחה 
משוטובים   פחות  לא  זה בע)לרבות  בכרך  כותבים  השאלה (  41ה  עם  להתמודד    מנסים 

מאמרה החשוב  במאמרים אלה, ובמיוחד  ב. כפי שתראו  "ביוש"כיצד להגדיר את המונח  
המונח   הגדרת  קמיר,  אורית  סוציולוגית   "ביוש"של  בספרות  נרחב  דיון  מחייבת 

ה  ,יתואנתרופולוג את  להבין  החברתיים  תכדי  למלא. שפקידים  יכולים  ביוש   42מעשי 
פרט  למוצא לנכון  אני  ,  הוא משפט מנהלי   יאולי משום שתחום התמחותי העיקר,  שנית
ת וגם את האיזונים והפשרות שאני  עהמוצ  בהגדרההבאתי בחשבון  השיקולים ש  אתגם  
 יע במסגרת יישומו של כל אחד מהם. מצ

לבדוק, לתאר    המוצע מבקשתי  החשיב  ך התהלי   גדרה המוצעת? מה עומד מאחורי הה 
)חופפים   לשלבים  באמצעות פירוקהשל הביוש    "סטנדרטית"הסיטואציה הולהסביר את  

להבין    ,בחלקם( האופי  את ולנסות  ביוש  ניים. ירכיביה  של  הסטנדרטית  יש    בסיטואציה 
צדדים מי שו"המבוי  ""המבייש  –  שני  פריט  לציבור  מפרסם  המבייש  אמור  ".  אשר  דע 

 בושה בפני אותו ציבור.  תחושתמבויש ללגרום  
. (social norm) נורמה חברתית הפר   המבויש כי   נועד לצייןהמידע המתפרסם   , ראשית
זה,   ועצמו,  כשלמונח  למשפט,  מאשר  יותר  הרבה  החברתית  לפסיכולוגיה  אינו  משויך 

לחלוטין.  היא כוונה  43בהיר  בנורמה    ה  בקהילה  ששמדובר  משתייכים  אשמקובלת  ליה 

 ______________ 

ד  40 הרשת  הגדרה  אנציקלופדיית  גם  מציעה  "ביוש"  ויקיפדיהומה  ראו    ויקיפדיה . 

 . /he.wikipedia.org/wikiביוש

בהרחב 41 ה"ש  ראו  לעיל  קמיר,  אצל  המונחים)  21ה  בחינת  באמצעות  "ביוש"  "כבוד",    המגדירה 

)אשר קושר    24גונטובניק, לעיל ה"ש  (;  כבוד" ו"בושה" ומיקומם ביחסי הגומלין החברתיים-"הדרת

בה ומפנה  "חרם",  למונח  "ביוש"  המונח  של  2"ש  בין  בתורו    להגדרותיו  המפנה  חשין,  השופט 

)המגדיר את המונח באמצעות    28ויסמונסקי, לעיל ה"ש  (;  שושן-מלון אבן וב  מילון ספירלהגדרות ב

ה"ש  תיאור(;   לעיל  א  31הרדוף,  תופס  בהקשר  )אשר  המונח,  משפילה    לש ת  כ"פעולה  מאמרו, 

פייה  ון או צפוי, בין באמצעות ביטוי ובין באמצעות כהנעשית מטעם המדינה או בחסותה באופן מכּו

ו  במסגרתפעיל ש)אשר מגדירה ביוש כ"תהליך    32מור, לעיל ה"ש  -(; בר8שם, לפני ה"ש    –  פיזית"

ש  מסרים  להוקיע  מועברים  כדי  מוסרי  גינוי  להרתיע  ּפַ ל  וכדי  חרטה  להבעת  ולהובילו  גענים ּפַ גען 

-רב להגדרת "ביוש" במילון  2)המפנה בה"ש  34ין, לעיל ה"ש יד; (1שם, ליד ה"ש   – ם" יפוטנציאלי

ה"ש  ו(;  מילים לעיל  המונח    37ריזה,  משמעות  את  בוחנת  בא  "ביוש ")אשר  בדיני  והן  הן  כללי  פן 

 . המס(

 קמיר, שם, בפרט במבוא ובפרק א.  42

 להלן.   62רת הדיון המשפטי העכשווי ראו את המקורות המוזכרים בה"ש לסקי 43

https://he.wikipedia.org/wiki/ביוש
https://he.wikipedia.org/wiki/ביוש
https://he.wikipedia.org/wiki/ביוש
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לביושוהקהל    המבויש,  שהמביי מדובר  שאבל    44, העד  המדינה.  בחוק  אינו  מקורה 
לא  בו כתובים,  אינם    שלרובכללים    –  והתפתחו בקהילה אנושית בכללים שנקבעו   ודאי 

חופפים  ילע  .בחוק הם  התים  המדינהאת  שקבעה  מנוגדים  הם  תים  ילעאך    45,כללים 
למשל   תקנת  לחוק,  את  סותרים  הה  46. הציבורבהיותם  התוקףג המקור,  היישום  ו  דרה, 

של   החברתית  נורמה)והאכיפה(  הפרטים  הבמסגרת  הם  ה  בין  שבהם חברהביחסים   , 
במקרה ולא  מינימלית,  המשפט  של  של    . התערבותו  הזה  הפעולה  בטווח  לראות  ניתן 

עליו    –הפרט   ובשמירה  הליברלית.    –ביצירתו  הדמוקרטיה  של  המרכזית  מטרתה  את 
ברה לפעול, ותפקידו המרכזי של  ט ולקבוצות בחר היא לאפשר לפמדינה  מטרתה של ה 

חופש פעולה  למירב הפרטים בחברה    ו בטיחשיכללי פעולה    המשפט הוא לקבוע ולאכוף 
 .מרבי

ליברלית  שנית בדמוקרטיה  גם  כדי  אפשר  -אי,  האחר.  לגבי  מידע שהוא  כל  לפרסם 
הדיון את  הסבורים    לקדם  למשפטנים  ורכי  ולענות  תופעת  ניתן  את  לשרש  ביוש האוי 

המ בתי  מקדמית  שפט,  באמצעות  כהנחה  שימוש  אפשר  -שאינניח  בביוש לעשות 
,  לשון הרעגם אם יש בביוש משום    .יום בדין הישראליכ בהליכים המשפטיים הקיימים  

ההגנות  שיתכן  י מקצת  פה  בחלות  הרעהמעוגנות  לשון  איסור  התשכ"החוק   ,-1965  :
)המבויש(   האחרמפרסם לגבי  ייש(ב)המ האחדש המידעכי  הגנת אמת הפרסום, הדורשת 

האחד  המידע ש  גם אם  49.לבהוהגנת תום    48;ן ציבורייוכי היה בפרסום עני  47,הוא אמת

 ______________ 

)צחוק  סבילה  ביוש אינה  ה  ל עבציבור שתגובתו  הדברים האלה משמעותיים במיוחד כאשר מדובר   44

קבעו  הסביר פרופ' קירשנבאום, להליך הנידוי נכפי ש. כך,  פעילהאלא    ,מבט לועג(או  מאחורי הגב  

הכרחיים, "שהרי    ההכרת הציבור הרחב שהמנדה פועל לשם שמים. תנאים אללצורך  תנאים שונים  

תלוי בשיתוף הפעולה. את  ש. מעמד בית הדין  הקהל צריך לשתף פעולה, ובלעדי זה אין תועלת בנח"

או   שהוא  למנדה  מובטח  אם  רק  לנדות  מצווה  דעת...  בקלות  לעשות  אין  הקהילתי  בכוח  השימוש 

קירשנבאום,    .יבור לא יינזקו עקב כך, או לחלופין שהמנודה לא יגיב באופן קשה מדי על הנידוי"הצ

 . 449, בעמ'  10לעיל ה"ש  

לדוגמה את המקרה שבו ועד הבית )או גבאי בית הכנסת( מפרסם רשימה של מי ששילמו )או  טלו   45

  ,עקרוני ניתן לגבות את החיוב גם בבית משפטבאופן  ילמו( את דמי הוועד:  רשימה של מי שלא ש

יותר  הניב  ביוש יכול ל אולם   וד  במחיר פגיעה בכבי  כאם  )כלכלית  מבחינה  תוצאות מהירות וזולות 

 מי שידו אינו משגת לשלם את חובותיו(. של וביוש 

התשל"ג  30ס'   46 החוזים,  ב1973-לחוק  אהרן  למשל,  ראו,  להרחבה  במשפטרק  .  שני:    פרשנות  כרך 

לאן או מה ארע לתקנת הציבור?"    –(; גבריאלה שלו "סוס הפרא  1993)  137–135פרשנות החקיקה  

חוזים, תום הלב ותקנת הציבור: מבט מחודש על  לי בוקשפן "חופש ה(; ע 2002)   21ב    קרית המשפט

 (. 2018)  267 (2)י דין ודבריםמשולש הגבולות של דיני החוזים" 

ה 47 שקריאם  יותר    ,מידע  פשוט  הדברים  משום    –מצב  הן  הרע,  בלשון  שמדובר  שייתכן  משום  הן 

 שגילוי האמת יכול לפוגג את המתח בקהילה ואת הבושה של הפרט. 

 לשון הרע.  לחוק איסור  14ס'  48

בין  ל)המבייש(  היחסים בין האדם האחד  חוק איסור לשון הרע קובע כהגנה פרסום בנסיבות שבהן   49

"חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום"  הראשון  הטילו על  )המבויש(    אחרהאדם ה

כשר  לחוק  ( 2) 15)ס'   אישי  ענין  על  הגנה  לשם  "נעשה  שהפרסום  או  הנתבע(  או  הנאשם   ..."של 

 (. לחוק (3) 15)ס' 
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  הגנות האחת  ול  עשויה לעמוד 50, בפרטיות פגיעה  מהווה  ללא הסכמתו    האחר עלמפרסם 
קלטה של אדם,  פרסום תצלום, סרט או הגם אם הביוש כולל "  51. חוק הגנת הפרטיותשב

בנסיבות    דהמתמק ולא  במיניותו,  לבזותו,  או  האדם  את  להשפיל  עלול  הפרסום  שבהן 
לפרסום"   הסכמתו  המהווה    –ניתנה  מינית עקרונית  באופן  דבר  התיקון    הטרדה  לפי 

לחוק   שהוסף  בשנת  למניעת  החשוב  מינית  לעמוד  –  201452הטרדה  למפרסם    עשויה 
הקבועות   ההגנות  הוראהאחת  נעדהיינו,  ,  באותה  אששהפרסום  לב  בתום  למטרה  ה  ו 

כשרה או שיש בו עניין ציבורי המצדיק אותו )ובלבד שאינו כוזב( או שהוא הבעת דעה  
כל שלושת החוקים האמורים אינם מעניקים לאדם    53או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי.

אליו הקשור  האמיתי  המידע  סודיות  על  לשמור  מוחלטת  באך  אלא    , זכות  ינה  מאזנים 
 חרים. אלבין אינטרסים 

אחרותשמעניין   הרחוק  ,בחברות  במזרח  אנתרופולוגים    ,במיוחד  אחר.  איזון  נקבע 
יצירת    מבחיניםחברתיים   על  מבוססת  החברתית  השליטה  שבהן  המערב,  חברות  בין 

  ן שבה   ,מזרח הרחוקהחברות  לבין    ,על פי חוק  ה( וענישמסוימותם )בגין התנהגויות  אשָּ 
מנ והחשש  חברתי  הבושה  שממלידוי  מרכזי. ים  אהם  לאחרונה    54תפקיד  הועלו  כאשר 

שהיה  ,  הדרומית  קוריאהבירת  טענות ראשונות על הטרדה מינית נגד ראש העיר סיאול,  
ביטוי    55בדן הכבוד לבדו הכריע אותו, והוא שם קץ לחייו. ופוליטיקאי אהוד וליברלי, א

הר לשון  בנושא  היפני  הדין  הוא  לדברים  ופורמלי  כזהע:  מרתק  מעשה  מתואר    ביפנית 
ומטיל  מאשר במערב,    ביפן , והדבר מסביר כיצד איזון האינטרסים שונה  "כבוד פגוע"כ

הנתבע פגע כי  נטלים כבדים בהרבה על הנתבע בלשון הרע. ביפן התובע צריך להוכיח  

 ______________ 

התשמ"א 50 הפרטיות,  הגנת  של    ,1981-חוק  הסכמה  ללא  פרסום  היתר,  בין  בפרטיות,  כפגיעה  מגדיר 

( או של  לחוק  ( 4) 2תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו" )ס'  "

חייו האישיים של אדם, לרבות עב" בריאותו, או להתנהגותו    רו המיני, או למצבענין הנוגע לצנעת 

 (. לחוק  (11)2ברשות היחיד" )ס'  

גע חובה חוקית, מוסרית, חברתית או  הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן היתה מוטלת על הפוש"  ,למשל  51

)ס'   ענין  לחוק הגנת הפרטיות  )ב( (2)18מקצועית לעשותה"  ( או ש"הפגיעה נעשתה לשם הגנה על 

 (.וקלח   )ג((2) 18" )ס'  אישי כשר של הפוגע

בשנת    10, בתיקון מס'  1998-חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח)א( ל 3א הוסף לס'  5סעיף משנה   52

למניע  2014 מס'  )חוק  )תיקון  מינית  הטרדה  התשע"ד10ת  ס"ח  2014-(,  את  263,  הציב  התיקון   .)

או בעלי  מביישים  פרסומים  לאסור  המבקשות  המדינות  במסגרת  כחלוצה  במיוחד  ישראל  מיני,  פי 

 :Mary Anne Franks, "Revenge Porn" Reformון משיקולי נקמנות. ראו  נעשים במכּו  האשר אל כ

A View from the Front Lines, 69 FLA. L. REV. 1251, 1280 (2017) . 

 א( לחוק למניעת הטרדה מינית. 5)א() 3לנוסח המדויק ראו ס'   53

ראו   54 ראשוני   /Guilt–Shame–Fear Spectrum of Cultures, WIKIPEDIA, en.wikipedia.orgלדיון 

wiki/Guilt%E2%80%93shame%E2%80%93fear_spectrum_of_cultures  אצל ראו  להרחבה   .

 . 21קמיר, לעיל ה"ש  

 Choe Sang-Hun, 'I'm Sorry to Everyone': In Death, South Korean Mayor Is Tainted byראו   55

Scandal, N.Y. TIMES (July 10, 2020), www.nytimes.com/2020/07/10/world/asia/seoul-

mayor-dead.html: "A longtime champion of women's rights, Park Won-soon was accused 

by his secretary of sexual harassment. He is presumed to have killed himself". 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guilt%E2%80%93shame%E2%80%93fear_spectrum_of_cultures
https://en.wikipedia.org/wiki/Guilt%E2%80%93shame%E2%80%93fear_spectrum_of_cultures
https://www.nytimes.com/by/choe-sang-hun
http://www.nytimes.com/2020/07/10/world/asia/seoul-mayor-dead.html
http://www.nytimes.com/2020/07/10/world/asia/seoul-mayor-dead.html
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שלו   לערכו  הערכה  כשמתואר    –במוניטין  ביחס  מהחברה  מקבל  שהוא  האובייקטיבית 
לדהיינהאישי,   כן  כי הוא  ו  –  וכדומה  מהימנותולכבודו,  לו,  כירעל אופיו,  ו, ביחס  עשה 

הפרסום נעשה למען  כי  להוכיח    הנטל עובר לנתבעאם הוכיח זאת,  ברשלנות או בכוונה.  
כי   סבורים  הכותבים  מן  חלק  בלבד.  ולמענו  הציבורי  נכון  האינטרס  הפרסום  אם  גם 

היפ הדין  הרע    ניבמלואו,  לשון  בו  לראות  במוניטעשוי  פוגע  הוא  של  יאם  מושא  ן 
 56הפרסום באופן שאינו ניתן לתיקון.

שניים.  ,  שלישית צריכים  לביוש?  לטנגו  צריך  צדדים  אף  שלושה.    –לטעמי  כמה 
עצמוש את  לבייש  יכול  שאדם  ואף  מציין  ,  והמבייש  בפרטיות  נפגשים  ששניים  ייתכן 

המבויש   ביותר  באוזני  מביכים  בו,פרטים  ש  הנוגעים  יכול    בשניואף  הדבר  המקרים 
נזקיםל מקריםגרום  של    אינם   ה אל  ,  המקובלת  המשמעות  למסגרת  כדי  ביושנופלים   .

ביוש,  שמעשה   בייחשב  צורך  של מעורביש  שלישי    ות  מעין    –צד  מקהלה  "קהל, 
אשר    "יקלוט"אשר    57, "יוונית חברתית  נורמה  על  עבר  שהמבויש  כך  על  המידע  את 

לבין    המבויש היחסים שבין    ר רוע הביוש נמצא בצימרכז הכובד באי מקובלת על קהל זה.
את    הציבור. להכיר  חייב  אינו  חבר  המבוישהמבייש  להיות  חייב  אינו  אפילו  הוא   ;

אם כי הדבר עשוי להיות    ,גורמת מבוכה  המבוישבקהילה שבקרבה התנהגות כמו זו של  
טענות   של  במקרה  ההגנות  לעניין  אובדבר  חיוני  בפרטיות  פגיעה  הרע,  הטרדה    לשון 

המבי הימינית.  הוא  הטריגר;  הוא  להזדהותש  חייב  אינו  גם  הוא  התהליך.  של  ,  יזם 
המפרסם פשקוויל    אנונימי. הוא יכול להיות מקור  אינו מזדהההוא אכן  ובמקרים רבים  

בין    –יגיע לציבור  על המבויש  . העיקר הוא שאם המידע  הווירטואליעל הקיר הפיזי או  
הציבור  ועימו    נמנה   המבויש ש  מסוים ציבור   לו    –כללי  ה בין    , נעימות-איהדבר  יגרום 
 בושה.

אדם העובר על    .מחייבכלל בראש ובראשונה א  יה  "נורמה " משמעות המונח  ,רביעית
עובר על הכללים המקובלים בקהילה הרלוונטית לו    –  "חברתי "גם אם מקורה    –נורמה  

ביוש  בדרך כלשהי.   החריהמבייש  קייםבנסיבות של  את  המגלה  מכאן ,  ברבים.  הזו    גה 
משל שאלות  שתי  המידע,    המבייששל    המניע  מהו  היא  האחת.  ימותעולות  לפרסום 

יגרם  ת  מבויששלגם לכך  אלא    , בהנחה שהוא מודע לא רק לכך שמדובר בהפרת הכללים
אפשרות אחת היא    מידע המבייש?את המדוע הוא בוחר לפרסם    .מפרסום הדברנחת  -אי
להשפיל את  מטרתו היחידה היא  ר  שא  ,ני, מרושע, זדוניאדם קטנופשוט  הוא    המביישש

ר  שא  ,זו התנהגות רעה  58פניו ברבים.את  להלבין    ו;להעליבו   ו, לבזות כולהבי  ;המבויש
 ______________ 

-Defamation Laws in Japan, RM WARNER LAW, kellywarnerlaw.com/japanו  רא 56

defamation-laws; Noriko Kitajima, The Protection of Reputation in Japan: A Systematic 

Analysis of Defamation Cases, 37 LAW & SOC. INQUIRY 89, 91–92 (2012); Kaitlin 

Stainbrook, Don't Get Sued! Libel, Slander, and Defamation Laws in Japan, TOFUGU (Feb. 

20, 2015), www.tofugu.com/japan/sued-in-japan/ . 

ה 57 היווני  הראשוניים,    סיקלבתיאטרון  לשחקנים  של  שהצטרפה  שלמה  קבוצה  גם  הבמה,  על 

צגות לצופים. ראו  משתתפים שתפקידה היה להביע בדקלום את עמדת הציבור על ההתרחשויות המו

 . /he.wikipedia.org/wikiיווני(_)תיאטרון_מקהלה הויקיפדי  " "מקהלה )תיאטרון יווני(

המלבין  דשים, והמבזה את המועדות, והק  משנה, אבות ג, יא: "רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את   58

http://kellywarnerlaw.com/japan-defamation-laws
http://kellywarnerlaw.com/japan-defamation-laws
https://www.tofugu.com/japan/sued-in-japan/
https://he.wikipedia.org/wiki/מקהלה_(תיאטרון_יווני)
https://he.wikipedia.org/wiki/מקהלה_(תיאטרון_יווני)
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לגנותה שלה  קל  הלגיטימיות  את  לראות  הוא    המבייש שהיא    אחרתאפשרות    59. וקשה 
קפדן   קהילה  חוקואיש  כךו  ,שומר  בשל  רוצה    דווקא  לידיעת  הוא  כי  הציבור  להביא 

אפה  המבויש הכללים.  ר  בחלקו.  ת  רציונלי  הסבר  נורמה  לא  דובר  אילו  זהו  בהפרת 
ב  ,חברתית שהגיעאלא  המדינה  חוק  הפרת  של  היינו    ,המבייש  לידיעת  המקרה  כיצד 

כדי שיטפלו בדבר.    ,רואים בחיוב דיווח לרשויות אכיפת החוק  רבים היורוצים שינהג?  
כזה   דיווח  לעולם  בישראל  רוא אחרות    קהילות  60. חובה  אינו כמעט  פחות    ותהיו  זאת 

כבחיוב,   זאת  מקרה,   61מסירה. כ הסגרה,  כהלשנה,  ותופסות  ו  בכל  אינו    המבייש הואיל 
  , שיטפלו בענייןאו לגורם מקצועי על מנת    המבויש  , למשפחתו שלפונה לראשי הקהילה

 . "חוק וסדר"רק  אינו המניע שלו  , ברור כיאלא מפרסם את הדבר ברבים
אינה של  ,  שהמביימבחינת    מעשה,ל המדינה,  ההפרה  מהוראות  נובע  כלל שתוקפו 

  , האסתטיותמשקף את עמדותיו הערכיות,  ש כלל  של  , אלא  "מלמעלה"מכללים שנקבעו  
ו  " אני מאמין"מבטא את ה ש כלומרעימהחל על הקבוצה שהוא נמנה  אשר  שלו  הוא    ,. 

הדברים   את  שמפרסם  מטרידמשום  החברתית  הנורמה  ברמה  הפרת  אותו  ,  ת מהותיהה 
הטכנית.ולא   ברמה  המשלימה  רק  השאלה  עולה    הציפיות   ןמה :  האחרת  מכאן 

המידע  המבייש  של  ( המציאותיות) היא    ?מפרסום  יותר,  פשוטה  אחת,  אפשרות 
הסנקציה שננקטת    המביישש הפרסום את  הכללים.    המבויש  נגדרואה בעצם  הפרת  על 

ת  ו היא עונשו. אפשרותדעו את סודו, ובוש יגיע לקהילה, כולם י    המבוישבפעם הבאה ש
ש  אחרת נגד    המביישהיא  צעדים  לנקוט  כולה  לקהילה  לו  תאל  "  –  המבוישקורא  תנו 

למועדון להמשיך   שנוספת  אפשרות    ."להיכנס  את    המבייש היא  הקהילה  לידיעת  מביא 
ש כך  על  כדי    המבוישהמידע  המקובלות  מהנורמות  חשיבותן,  להבליט  חרג  כדי  את 

  " רעות"לשנות את דרכיו ה   מבויש כדי להניע את ה  –כל  מוהחשוב  ,  את תקפותןלוודא  
במילים אחרות, מטרתו היא להפעיל על המבויש  על מנת להסיר את הבושה שנגרמה לו.  

 62לחץ חברתי מהסוג האגרסיבי לשם כפיית דרכי התנהגות. 

 ______________ 

  שלא כהלכה,  והמגלה פנים בתורה,  וםעליו השל  והמפר בריתו של אברהם אבינו,  חברו ברבים  פני 

פי שיש בידו   לעולתורה ואף על  לו חלק  ( עוד ראו  .." )ההדגשה הוספה ם הבאמעשים טובים, אין 

 . 24אצל גונטובניק, לעיל ה"ש 

בין היתר, על הגדרת לשון הרע בס'  במדויק  והיא עונה 59 איסור ל   1,  הכוללת פרסום    ,שון הרעלחוק 

לבזות  (  2) ו ללעג מצדם;  להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז א(  1)שעלול "

 ". ...אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו

רה בקטין או בחסר  עב  )חובת דיווח על    7719-לחוק העונשין, התשל"ז  ד)א(368ראו ס'  כחריג לכך   60

 ידי האחראי עליו(. על  שנעברהישע 

  ,מדינהההודי לידי שלטונות  עמדת ההלכה כלפי מסירת מידע על הפרות חוק שנעשו על ידי ילדיון ב 61

ראו מתתיהו    ,)ארצות הברית, למשל(   המנהלת מערכת משפט צודקת ומסודרתגם אם מדובר במדינה  

 תשס"ג(. )ה 358כג  תחומיןאודות עבריינים" על ידע לשלטונות ברויד "מסירת מ

שהן תופסות  בשיח האקדמי ניתן לזהות, משנות התשעים, עניין גובר ב"נורמות החברתיות" ובמקום   62

בין  ,  מתחת למשפט הפוזיטיבי הכופה של המדינהבין  אנשים,  של  מבחינת יכולתן להסדיר התנהגות  

)אולי(    ודילצ דיסציפלינלו   כתחליףובין  מנקודות מבט  נושא זה    –ריות שונות  . חוקרים רבים בחנו 

הפסיכולוגי   התחום  של  המשחקים,  ותורת  ההתנהגותית  הכלכלה  של  המשפט,  .  ועודני,  סיווהנשל 
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אלה  , נשאלת השהמבויש  של  ומנקודת מבטעל הביוש    אם נעבור להתבונן  ,חמישית
של   ההשלכה  המידע  גמהי  האחד   מבחינתו.ילוי  כל  יתכן  י   בקיצון  המידע  לגילוי  שאין 

על לקרות הדבר  .  המבויש  השלכה  הבושהאפשר  -שאימשום    עשוי  חסר  את   63, לבייש 
,  אפילו בחרםובלחץ חברתי  לעמוד  שיכולה יש אישיות מגובשת וחזקה   מבוישלמשום ש
כפוף לסנקציות שהיא    ולק את ערכיה ואינועזב את הקהילה, אינו חהמבויש  ש  או משום 

קטן הביוש  של  כוחו  כזה  במקרה  להטיל.  רק  ,  יכולה  של  ומתבטא  פנימי  באישוש 
 . הנורמה

הטווח  שי   במרכז  המבויששהמידע  יתכן  על  מפרסם  על  המבייש  בצורה    יומשפיע 
בשל  ואולי  ,הבאתו לידיעת הכללבשל , אולי שהוא מידע אישיאולי משום  – משמעותית

כסוגיה ה  במרכז  העמדתו  הקבוצתיהדיון  המקובל  ציבורי  הביטוי  על  .  ביוש  מדבר 
(shaming)כלומר ה  ,,  את  במרכז  בשנים  בזוכה  הרגש    –  בושהשם  וגדל  הולך  מחקר 

 64. האחרונות
האחר  הפרט  הביוש  השלכות  שייתכן    בקיצון  ביותריהיו  על   , למשל  –  חמורות 

קל  במצבים כאלה    .אובדניים  סיונות לנ  מובילביוש בני נוער ברשתות החברתיות  כאשר  
הקולות   את  לרשותו  להתערבותהקוראים  להבין  העומדים  הכלים  בכל    ה אל  .המשפט 

ל  כוללים  המשתתפים  בין  שנערך  בחוזה  ההתערבות  אסדרת  בין  המפעילות;  חברות 
המשתמשיםה ושיח  פלילי  אפילו  ו  ברשת;  פעילות  לדין  בריונות בהעמדה   מקרי 

 ______________ 

גונטובניק,   אצל  גם  ה"ש  ראו  וכן  24לעיל   ,Debate: Social haming the s-ReKate Klonick, 

Norms, Shame, and Regulation in an Internet Age, 75 MD. L. REV. 1029, 1035–1037 

ב(2016) איך  חברתית?  נורמה  נוצרת  כיצד  נורמות  .  ומשנים  מודדים  מגדירים,  מזהים,  דיוק 

 CRISTINA BICCHIERI, THE GRAMMAR OF SOCIETY: THE NATUREחברתיות? לדיון מעניין ראו  

AND DYNAMICS OF SOCIAL NORMS (Cambridge UP, 2006); CRISTINA BICCHIERI, NORMS 

IN THE WILD: HOW TO DIAGNOSE, MEASURE, AND CHANGE SOCIAL NORMS (Oxford UP, 

2017). 

טראמפ   63 דונלד  הברית  ארצות  נשיא  של  נשמעה  סתר  ההקלטות    לעתגובתו  הגדולה,  שבהן  אחותו 

בדי  פדרלית  רמבקרת  מוס,  שופטת  אכפת?".  "למי  הייתה  קשות  במילים   ,Brie Stimsonאו  אותו 

Trump Dismisses Secret Audio of Sister Calling Him 'Cruel': 'Who Cares?', FOX NEWS 

(Aug. 23, 2020), www.foxnews.com/politics/trump-dismisses-secret-audio-of-sister-

calling-him-cruel-who-cares. 

זה 64 בו קשה? אחד המומחים המובילים תיאר את מצב  הגלומה  הפגיעה  עד כמה  ו,  עז   עד כמה רגש 

 Shame is also acutely disturbing to the self. In fact, no other affect is more"הדברים כך:  

deeply disturbing. Like a wound made from the inside by an unseen hand, shame disrupts 

the natural functioning of the self... Because shame is central to conscience, indignity, 

identity, and disturbances in self-functioning, this affect is the source of low self-esteem, 

poor self-concept or body image, self-doubt and insecurity, and diminished self-

confidence"  ראו  .GERSHEN KAUFMAN, THE PSYCHOLOGY OF SHAME: THEORY AND 

TREATMENT OF SHAME-BASED SYNDROMES 5 (Springer Publishing Company, 2nd ed. 

1996). 

http://www.foxnews.com/politics/trump-dismisses-secret-audio-of-sister-calling-him-cruel-who-cares
http://www.foxnews.com/politics/trump-dismisses-secret-audio-of-sister-calling-him-cruel-who-cares
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כ  65מובהקים. שבבמקרים  יהיה  הטיעון  הריאלה  בעידן  במיוחד  החברתיות,  וש,  שויות 
הפרט.  דעתו של  לשיקול  להותירה  עוצמתית מכדי  חברתית  סנקציה  העובדה    הוא  אבל 

כזו   המקרים  גובשה    טרם שאסדרה  טווח  יותר.  הרבה  מורכבת  כי המציאות  לנו  מרמזת 
הקייו ביוש  של  שמיהנסיבות  בין  הקיצון  ם  נקודות  אשתוארו  תי  כמעט  ינסופי  הוא 

 . בהיקפו
במונח  שישית נתקלים  אנו  כאשר  המתאר  "ביוש",  כמונח  עליו  לחשוב  נוטים  אנו   ,

האמת   אבל  שלילית.  יותר. מורכבת  תופעה  ש  66הרבה  אנשים  רבים  טורחים  במקרים 
הציבור   לידיעת  כן ממניעים  להביא  עושים  אדם אחר  ראוי בהתנהגותו של  בלתי  היבט 

  . לתת הזדמנות לאדם לשפר את דרכיו  לוי , ואפלתיקון  לבי ולהו   רצון לחנךכגון  ,  חיוביים
ם ה   ,. למשל"מביישים " מודעים לכך שהם  אינם  אנשים    אחרים   במקרים רבים מספרת  א 

בנה   של  חבריו  אותו,  קליקה  מוזאוהב  הוא  כי  לכל  משבחת  שהיא  חושבת  ואינה  סית 
שהיא שהוא    מבינה  לכולם  למבוישים,    ."יורם"מגלה  מזהבאשר  הם  שמדובר  אם  ים 

  " נזיפה"האם לקבל את ה  –  יש להם האפשרות להחליט איזה לקח להפיק  ,וןּובביוש מכ
או שמא   ?להתעלם מהאירועהאם  ?ש הכווין אליהבייולשנות את התנהגותם בכיוון שהמ

ולעשות   יכול להיות התנהגות  הנקודה היא שביוש מכּו "?  דווקא"לעמוד על עמדתם  ון 
לא   מוכנה  בכללותה  לקבלשהחברה  הוא    דד.ולעאף  אלא    , רק  עבודה"ביוש  ,  " כלי 

 .להיטיב או להרעכוח  כ ה או להריסה, יוככזה, כמו פטיש, הוא יכול לשמש לבני
ה.,  למעשה יעָּ ֲהנִּ אמצעי  הוא  בהסכמה    ביוש  לא  אישי  מידע  לעודד  נועד  פרסום 

י  ורב   מנגנונים פסיכולוגיים מורכביםב  משתמש. הביוש  התנהגות מסוימת ולדכא אחרת
הוא רק אחד   רגש הבושההמנגנון כולו ייקרא על שמו,  ששזכה  אף    בנפש האדם.עוצמה  

ואשר  ש המרכיבים של אישיות האדם   נעשה שימוש  לא  להיפגע מחשיפ  לוליםעבהם  ה 
עצמי,  הכבוד  בזהות,  חשש לפגיעה ב  מעבר לו קיים  , אפילו הוא נכון.מידעבהסכמה של  

להם   ,חברתיהמעמד  ב ה  –  ובהמשך  במקום  בשלמות  אף לעיתים  ו  ,העבודהמשפחה, 
מובן  ,  צמה הפוטנציאלית של מנגנונים אלהוברגע שאנו מבינים את הע  .בשלמות הפיזית

לאל בדומה  כסנקציה,  ביוש  של  התיאור  יותר    ה יותר  ומובן  הפלילי,  בדין  המופעלות 
העלולות לגרום    ,לאפשר לגורמים פרטיים לנקוט סנקציות כאלהיש  הדיון בשאלה אם  

 נזקים כלכליים לו ולסביבתו.וגיים לפרט וקים פיזיים ופסיכול נז
שימוש בכלי    יםלא רק חברי קהילות מובדלות עושו לא רק אזרחים פרטיים  כאמור,  

אם להסדיר את הסנקציה  . לכן השיח אינו רק בשאלה  , אלא גם רשויות המדינההביוש
ה ביוש  "פרועה"החברתית  המדינה,    ,של  לרשויות  לאפשר  אם  כל  אלא  על  נוסף 

בדין,    תהסמכויו להן  המעורר שאלות  לבייש בעצמן בסמכות    להשתמשהמוקנות  דבר   ,

 ______________ 

למשל,   65  Allison Kaplan Sommer, Facebook Shaming-Turned-Suicide Isn't Just forראו, 

Teenagers Anymore, HAARETZ (May 26, 2015), www.haaretz.com/.premium-suicide-by-

facebook-shaming-1.5366184 . 

 . 20בה"ש המאוזכרים לעיל המקורות את  ראו  66

http://www.haaretz.com/.premium-suicide-by-facebook-shaming-1.5366184
http://www.haaretz.com/.premium-suicide-by-facebook-shaming-1.5366184
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לב הפרטי  שתיחום  נוגע  למעשה    67ציבורי.לבין  ביושהלכה  מבצעות  המדינה    , רשויות 
אינו זוכר אירוע בבית הספר שבו המורה זיהה  שמישהו  היש    .לפעמים ללא הסמכה בדין
ה  כהסמ עם  הביוש נעשה  תים  ילעפני כל בני כיתתו?  ל  יך אותו התנהגות של תלמיד והב

שכר    ח הדודוגמת    ,בדין חריגות  המתאר  הבכירים,  שכר  על  האוצר  משרד  של  השנתי 
הציבורי   הלחץ  באמצעות  למתן  מקווה  אבל  למנוע  יכול  אינו  האוצר  משרד  שאותן 

 . מעורר הפרסוםש
הביוש,    הצגתי העיקריים של  הרכיבים  ה   והראיתיאת  כיום,    שלו,  ותרלוונטיאת  גם 

וככזה,   אמצעי,  מנגנון,  כלי,  הוא  הביוש  נושאים.  של  רחב  איאף  בטווח  גורם  -שהוא 

אף  נעימות   עשוי    ,רעהלועלול  להוא  מקווה    ;טובגרום  גם  אני  לרפא.  גם  אבל  לחבול 
ומאמין שמבחר המאמרים שלאחר מבוא זה יאירו את הנושא מכיוונים שונים, וירחיבו  

 ושא המורכב של ביוש. בי הנהקורא לג את דעתו של 

 ______________ 

מוכרת?   67 עזר  סמכות  זו  האם  פרטי?  אדם  היותו  מתוקף  כזו  סמכות  מפעיל  הממשלתי  הפקיד  האם 

המִּ ה חוקיות  מעקרון  חריגה  פה  וגם  אין  ביושנהל?  לפעולת  יש הסמכה  הדבר מעורר    יןהא,  כאשר 

 .3בחלק ג, 34ראו, למשל, את הדיון שעורכת ידין, לעיל ה"ש   חוקתיות?  שאלות 
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