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 – וברשתות החברתיותבמרשתת הביוש   ופעתת

 ית יטשמשפטי  יפוי מ

 *אסף פורת

ָןָ"וָ ׁשדָלָ יַָבְָיםְָוַחיָ תָוָ "מָ 

ָָ(21ָָ)משליָיח

ָ
ָ

הביוש תופעתָ אתָ ומקיףָ תיאורטיָ באופןָ מנתחָ זהָ ָמאמרָ במרשתתָָ
החברתיות פוטנציאלָָָָ,וברשתותָ בעלתָ בתופעהָ מדוברָ היבטיה.ָ שללָ עלָ

וגםָבישראל.ָכידוע,ָאיןָמדוברָבתופעהָָָיפושהָבעולםָהמערבאשרָָהרסני,ָָ
ָָ,ערכית-חד ומגָוָ מורכבתָ בתופעהָ פרטיתָָאלאָ וחיובית,ָ שליליתָ ונת:ָ

ועקיפות,ָ ישירותָ פגיעותָ לייצרָ היכולהָ כזוָ ופלילית,ָ אזרחיתָ וציבורית,ָ
טווחָָ קצרותָ וחמורות,ָ מאמרָָָָוממושכות,קלותָ הדיוןָבמסגרתָ עיקרָ ועוד.ָ

המקוון הביושָ בתופעתָ יעסוקָ ורחבָָ,זהָ כלליָ להתמקדָָָָָ,ויהיהָ יבקשָ אךָ
ובמפיצים הפוטנציאלָיָָ,במפרסמיםָ ובנפגעיםָ גיסא,ָ גיסא,ָָָ,םימחדָ מאידךָ

המאמרָָ קטינים.ָ ניזוקיםָ לביןָ בגיריםָ ניזוקיםָ ביןָ מתחייבתָ הבחנהָ תוךָ
ָָ הער בדיוןָ בסיסיָ נדבךָ לשמשָ ָָמבקשָ הביושָָהמתקיים בשאלתָ באקדמיהָ

דיוןָָמצדיקותָָבוָבקצרהָָמוצגותָָָהאחדותָָדילמותָָאיןָספקָשולכןָָָָ,המקוון
ָעתידיָרחבָועמוקָיותרָ.

ָ

 ______________ 

ועורָךָ* למשפטיםָ בפָָדוקטורָ הקבועָ ההוראהָ סגלָ וחברָ מרצהָ למשפטקדין,ָ ָָולטהָ של הקריהָָיםָ

אונו אוניברסיטתָָָָ,האקדמיתָ ובפקולטהָלמשפטיםָשלָ הרצליהָ הבינתחומיָ במרכזָ מרצהָמןָהחוץָ

ָאביבָ.ָתל

ָָָָזההתָ  ביולי הוצגהָ שלָהמאמרָ הבינתחומי2017ָָָָהמרכזיתָ במרכזָ )שיימינג("ָשנערךָ ביושָ ב"כנסָ

עָל ואורגןָ לגָָהרצליהָ הכנהָ תודתיָ ואחרים.ָ זיידמןָ גיאָ פרופ'ָ ההזמניידיָ עלָ להשתאָ בכנס.ָָהָ תףָ

ובעקבותיהָָ עולמיתָ מגפהָ שחוללָ הקורונה,ָ נגיףָ התפרצותָ לפניָ נכתבָ המאמרָ כיָ להעירָ אבקשָ

לד"רָאוריָָאניָמבקשָלהודותָמאודָָצדָמקריםָרביםָשלָביושָשלילי.ָָבמקריםָרביםָשלָביושָחיוביָָ

דיאמנטניר,ָָ קריןָ לעו"דָ סטמרי,ָ מתןָ לעו"דָ פרידמן,ָ שחרָ ו-לעו"דָ החָלפורתָ עלָָניָָיצושופטָ

תודהָמיוחדתָלעורךָהלשוניָגיאָפרמינגרָעלָתרומתוָלמאמר.ָָהערותיהםָהמועילותָביותרָלמאמר.ָָ

 עלייָבלבדָ.ָ–והאחריותָלכלָטעותָָָ,הדעותָהמוצגותָבמאמרָכולןָשלי
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היָ המאמרָ הביושָלערוךָָָָאמטרתָ תופעתָ שלָ ראשוניָ משפטיָ מיפויָ
המקווןָעלָכלָגווניה,ָתוךָפירוקהָלגורמיםָעלָמנתָלנסותָלהגדיר,ָלהסבירָָ
ולהדגיםָכלָאחדָמהם.ָאשרָעלָכן,ָהמאמרָיפתחָבהסברָמהוָביושָמקוון,ָָ

לתופעתָהביושָבכללָָבאשרָָותָמושגיותָמתבקשותָָבחָנתוךָהצגתָשלושָה
שבצ חיובי",ָ "ביושָ בפרט:ָ המקווןָ מוצדקתיוהביושָ מטרהָ מולָָָָלאָָ,דוָ

שבצ שלילי",ָ "ביושָָי"ביושָ לעוול(;ָ אוָ )להרעָ מוצדקתָ בלתיָ מטרהָ דוָ
מולָ"ביושָשלטוני",ָָָָלָאָָ,ידיָגוףָפרטיָ)אדםָאוָתאגיד(ָָעָלהנעשהָָפרטי",ָָ
"ביושָישיר",ָשבמסגרתוָהפגיעהָהיאָתוצאהָָי;ָָידיָגוףָשלטוָנָָעלהנעשהָָ

מולָ"ביושָעקיף",ָשבמסגרתוָהפגיעהָהיאָָָלָאונתָשלָהפרסום,ָָישירהָומכו
שלָָ היסטוריתָ בחינהָ תוצגָ בהמשךָ הפרסום.ָ שלָ ומסתברתָ משניתָ תוצאהָ

הביושָָ התופעהָלפניָָתופעתָ התפתחותָ תוצגָ לאחריהָ הדיגיטלי.ָ העידןָ
כאןָיבקשָהמאמרָלעמודָָָָָ.יושָהמקווןהבָָ–המודרניָָָָבהווה,ָבדמותָהביוָש

ָָ הנורמטיביָהמרכזי תופעתָהביושָהמקווןָמעוררתָבהיבטָשלָָָשעלָהמתחָ
מולָהזכותָלשםָָָָלָאנטיות:ָבעיקרָהזכותָלחופשָביטויָָהרלוָוזכויותָהאדםָָ

ייבחנוָָהזכותָלהליךָהוגן.ָלאחרָמכןָָאלָמולָָטובָוהזכותָלפרטיות,ָאבלָגםָָ
ָָ של המנוגדותָ הפונקציותָ ָָָָ–ָָושהבישתיָ והשלילית הצעתָָָָ–החיוביתָ תוךָ

תלת כוונתָָ-מבחןָ החוקיות,ָ שאלתָ עלָ המבוססָ ביניהן,ָ להבחנהָ שלביָ
לגרוםָָ עלולָ מקווןָ ביושָ שלָ סוגָ שכלָ היותָ הפרסום.ָ ותוצאתָ המפרסםָ
הביושָָ הנמעניםָשלָ סוגיָ עלָ יבקשָהמאמרָתחילהָלעמודָ ולנזק,ָ לנפגעיםָ

תוךָקבוצהָזוָגםָביןָנפגעיםָובָָ–ביןָנפגעיםָבשרָודםָָָָההמקוון,ָתוךָהבחנ
לביןָנפגעיםָָָ–קבוצותָשלָנפגעיםָבגירים(ָָ-תתקטיניםָלבגיריםָ)תוךָהצגתָָ

לכךָָ ישירָ בהמשךָ וסמלים(.ָ מותגיםָ )תאגידים,ָ ודםָ בשרָ יעמודָָשאינםָ
המאמרָעלָהסכנותָהטמונותָבביושָהמקווןָועלָהנזקיםָהשוניםָשעלוליםָָ

ָָ החומרבדגשָָתוךָשימתָָלהיגרםָבעקבותיו, סוףָתָ לקראתָ והנזקים.ָ סכנותָ
יעשהָניסיוןָראשוניָלשרטטָבקוויםָכללייםָדרכיםָלהתמודדותָעםָָיהמאמרָָ

הצעהָ תוצגָ תחילהָ לצמצמה.ָ ניסיוןָ תוךָ השונים,ָ סיווגיהָ עלָ התופעה,ָ
לבר ָָ-להתמודדותָ ָָָָ–משפטית למבייש, הקשורָ בכלָ ומניעהָ ושיקוםָָחינוךָ

ָָ ָָוסיוע הנוגע הצעהבבכלָ תוצגָ לאחריהָ משפטיתלהָָמבויש.ָ עםָָָתמודדותָ
ָהתופעה ָ,ָ הארכאיתָָשתשלבָ החקיקהָ באמצעותָ עקיפה"ָ "התמודדותָ

לתיקוניָָ זעקהָ ותוךָ המשפטָ בתיָ שלָ מתחייבָ פרשניָ סיועָ תוךָ הקיימת,ָ
ָ מתבקשים,ָ ָחקיקהָ חדשהָָעםָ חקיקהָ באמצעותָ ישירה"ָ "התמודדותָ

 וייחודית,ָאשרָתתאיםָלאתגריָהעידןָהמקווןָ.

ָ
ָ

 מבוא 

 וברשתות החברתיות )ביוש מקוון(?ת תרשבממהו ביוש  :פרק א

 המרשתת עידן לפני ביוש  פרק ב:

 וברשתות החברתיות במרשתת  –ביוש מקוון  פרק ג: 
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 תופעת הביוש המקוון כפגיעה ב"זכות להליך הוגן"  פרק ד:

הזכות הזכות לשם טוב ולבין  בייש(  המ  לשההתנגשות שבין חופש הביטוי ) פרק ה: 

 לפרטיות )של המבויש( 

 הביטוי  חופש . 1 

 לפרטיותהזכות הזכות לשם טוב ו . 2 

 זכותו של אדם לשם טוב )א( 

 זכותו של אדם לפרטיות )ב( 

 פונקציה חיובית או שלילית? –הביוש המקוון  :פרק ו

 הפונקציה החיובית של הביוש המקוון . 1 

 הפונקציה השלילית של הביוש המקוון . 2 

 נפגעי הביוש המקוון  פרק ז:

 קווןוש המהבי נזקי פרק ח: 

 דרכי ההתמודדות עם תופעת הביוש המקוון פרק ט:

 תופעת הביוש המקוון עם משפטית -התמודדות לבר . 1 

 חינוך נגד תופעת הביוש המקוון –חינוך ומניעה  )א( 

 סיוע פסיכולוגי לנפגעי הביוש המקווןייעוץ ו )ב( 

 נפגעי הביוש המקוון לליווי, שיקום ותמיכה מתן  )ג(  

 תופעת הביוש המקווןם עות משפטית ודדהתמ . 2 

 התמודדות עקיפה עם תופעת הביוש המקוון )א( 

 התמודדות ישירה עם תופעת הביוש המקוון )ב( 

 סיכום

 מבוא

חייםָבעידןָשלָעולמותָמקבילים ימימה,ָָָָהישן,ָָהעולםָָ:אנחנוָ והמוכרָמימיםָ הוותיקָ
נ ולצשלתוכוָ הקודמת,ָ המאהָ שלָ השבעיםָ בשנותָ הָיולדתיָ ָָהחדשָָעולםדוָ םָָ"העול,

שונים,ָָָָ–"ָָירטואליוהו בגדליםָ מסכיםָ שלָ טכנולוגיָ בשנותָָָשעולםָ התוודעתיָ אליוָ
ָָ שבין בקשרָ לדוןָ אבקשָ זהָ במאמרָ הקודמת.ָ המאהָ שלָ ָָהתשעיםָ ָָשני בכלָָהעולמות

התופעותָָבהנוגעָָ שללָ מביןָ ויחידהָ אחתָ שהתופעהָ אימתָ כלָ העולמותָָעולותָ שניָ
נפגשיםָָ ָָאָוָָ"ותָהחברתיותברשתורשתתָָבמ"ביושָָָָהלכנותָָתופעהָשניתןָָ–המקביליםָ

ָ.דָאעשהָניסיוןָלהגדירָולאפייןָאותהָימיָ."ביושָמקווָן"
ָָ גילה המערביָ ָָָָשובהעולםָ האחרונה "בעתָ הביושאתָ בשמהָָָ,"פומביבָָתופעתָ אוָ

" )שיימינגהלועזיָ ָ"shaming)ָָהולכת אשרָ תנופהָָ,ָ האחרונותָָבעולםָָוצוברתָ בשניםָ
המקווןה"מסגרתָָב )מרחבָ ָ""ָ גםָ ָ"הסייברמרחבָָהמכונהָ הקיברנטי",ָ אוָָהמרחבָ ָ"
הווירטואלי" ָָָָזאת,ָָ."(המרחבָ ָָ"בעקבות ָָ"המרשתתמהפכת ,ָָ מהפכה תרבותיתָָשהינהָ
ופוליטית,ָָָָ,חברתיתו רדיקלירָָשאכלכליתָ שינוייםָ בעולָםיחוללהָ עָָםָ מהָָיוהביאהָ
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וכלכלית חברתיתָ אישית,ָ מבחינהָ תקדיםָ חסריָ ושגשוגָ הטוָבא1ָָ.פריחהָ כלָ לצדָ ָָולםָ
,ָהמציבותָָחדשָָומסוכנותָמזָןָָלאָמעטָתופעותָשליליותגםָָישָָָָ"המרשתָתמהפכתָָ"שב

המשפט. בפניָ משמעותייםָ ָאתגריםָ ָבימָ תופעותָ אותןָ ָשליליוָתןָ להתמקדָָָ אבקשָ
המקוונָתָָתתופעב ו"האלימותָ בכללָ "ב"ָ במסגרתָָבפרטָָ"המקווָןָָהביושתופעתָ לרובָ ָ,

החברתיות לההרשתותָ האפשרותָ אתָ אדםָ לכלָ המעניקותָ ָ,ָָ וליצור עמדהָ קשריםָָביעָ
ומהירה פשוטהָ לע2ָָָ.בצורהָ הצער,ָ הביוָשילמרבהָ לתופעתָ ָָָָתיםָ ָָהמקוון השלכותָָיש

ָָ ָָאישיות קורבנותיהוָָחברתיוָתפסיכולוגיות, עלָ קשותָ ָָכלכליותָ ָָָָלָהאו, שרתָָהניעו אתָ
יוליָָ בחודשָ עם2015ָָהמשפטים,ָ התמודדותָ דרכיָ לבחינתָ ציבוריתָ ועדהָ להקיםָ ָ,

3ָָ.התופעהָהקשה

 ______________ 

קורןָומיכאלָבירנהקָָ-(;ָניבהָאלקין2015)21ָָָָחקירהָפליליתָבמרחבָהסייבָרָָהשווָחייםָויסמונסקי1ָ

וָטָמ"הקד ותרבוָתָָָ,משפָטָָמידעָ"ָָותיכנולוגה:ָמשפטָ רשתָמשפטית:ָמשפטָוטכנולוגיותָָָָ–ָָחברהָ

אלקין)11ָָָָמידע ָָ-ניבהָ עורכים, בירנהקָ ומיכאלָ 2011ָָקורןָ כי מצייניםָ האחרוניםָ חייםָָ"(.ָ אנחנוָ

והרשתותָָ הדיגיטליָ המידעָ המחשב,ָ בתחוםָ הטכנולוגיתָ ההתפתחותָ מהפכה:ָ שלָ בעיצומהָ

יקוםָָבמרשתתָָישָאףָהרואיםָָ.ָָ)שם(ָָָ"תָואףָפוליטיתכלכליָָכהָחברתיתָ,פהדיגיטליותָמחוללתָמה

האינטרנט"ָָָָ–ָָחדש שפתָ עלָ הערותָ "כמהָ רוזנטלָ רוביקָ ותרבותָָ,משפָטראוָ רשתָָָָ–ָָחברהָ

מידע וטכנולוגיותָ אלקין)61ָָָָמשפטית:ָמשפטָ ָָ-ניבהָ עורכים, בירנהקָ ומיכאלָ לעניין2011ָָקורןָ ָ.)

–115ָָסטוריהָשלָאמצעיָהתקשורתשב:ָהָיעדָהמחגרףָָָלמהָטראוָתמרָאשוריָָהמרשתתָָהתפתחותָָ

169ָ(ָ2011.ָ)ָ

למדנוָָ זהָ )המרשתתָָכיָָבהקשרָ החברתיותָ הרשתותָ ובעיקרָ המונים,ָ תקשורתָ דוגמתָָכאמצעיָ

ָָ אמצעי המשמשותָ וטוויטר(,ָ ָָפייסבוקָ ופעילות יכוליםופוליטיָָיםחברתילגיוסָ להפלתָָָָות,ָ לתרוםָ

לחו ולסייעָ טוטליטריים,ָ כללָלשלטונותָ מהפכותָ שאוָתריאזו-לָ כפיָ התיכוןָָָָ,למשָלָָ,רעי,ָ במזרחָ

רשתָשלָָראוָגבריאלָקאבאליוןָואפרתָשהםָָָָ."האביבָהערביָ"(ָבמהָשכונה2011ָָבתחילתָהעשורָָ)

בישראלָָ–ָָסטיוָת חברתיתָ סטייהָ שלָ והכחשהָ להתפתחות2016)42ָָָָהבניהָ של(.ָ הרשתותָָָָןָ

 (ָ.2014ָ)ָעולםשמשנותָאתָָהָָסודָהרשתוָתָָ–הכוחָהחמישיָָהחברתיותָראוָאשרָעידןָ

"ָָהבריונותָהמקוונָת"ָעומדתָתופעתָ"האלימותָהמקוונתישָלצייןָכיָביןָהמופעיםָהמרכזייםָשלָ"2ָ

" הרשתאוָ )בריונותָ ָ"cyberbullyingָָלהגדירה שנהוגָ במידעָָכָ"(,ָ קבוצהָ אוָ פרטָ שלָ שימושָ

לפגוָע במטרהָ ותוקפנית,ָ מכוונתָ נשנית,ָ בהתנהגותָ לתמוךָ כדיָ לימָָ."באחריָםָָוטכנולוגיהָ ָָורראוָ

אחריותָספקיותָהתוכןָומפעילותָהאתריםָעלָהנעשהָָָָ–ציוניָ"בריונותָבמגרשָהמשחקיםָהמקווןָָע

כןָָָָ)להלן:ָעציוניָ"בריונותָבמגרשָהמשחקיםָהמקוון"(ָ.ָָ(2013)469ָָ–463ָָ,468יזָָָָהמשפטבשטחן"ָָ

ָָ "'בריונותָרשת'ראו ליאורָ (2013ָָ)ָָועסקיםָָָטאתרָמשפָָקריאתָהשכמהָלמחוקקָהישראלי"ָָ–ָָענתָ

idclawreview.org/2013/11/17/blogpost-20131117-liorָָעמדתי בהמשך,ָ להראותָ שאנסהָ כפיָ ָ.

"ה תופעתָ לרובָ כיָ תתָָביושהיאָ הינהָ בָר-המקוון"ָ "הבריונותָ תופעתָ שלָ להוציאָָשקטגוריהָ ת",ָ

 חיובי"ָ.ָביוש"לָָשָמקרים

ברשתות3ָָָ דמיםָ 'שפיכותָ השיימינג:ָ בתופעתָ למלחמהָ ועדהָ הקימהָ שקדָ "איילתָ זרחיהָ צביָ ראוָ

ָ TheMarkerָהחברתיות'"ָ ָ15.7.2015ָ ָwww.themarker.com/news/politics/1.2685036.ָ שמהָָ

נושאיָמשרהָָ"הואָָָָדָהוָעהרשמיָשלָהו ועלָ הציבוריתָלגיבושָאמצעיםָלהגנהָעלָהציבורָ הוועדהָ

עומדתָשופטתָָָָובראשָהָָ"ָ,בשירותָהציבורָמפניָפעילותָופרסומיםָפוגענייםָכמוָגםָבריונותָברשָת

.ָלצדָהשופטתָארבלָחבריםָבוועדהָָ(ועדתָארבל)להלן:ָָָָ(ָעדנהָארבלָ'ביתָהמשפטָהעליוןָ)בדימ

מןש חוקריםָ ותקשורת.אָקהָָופטים,ָ ציבורָ ואישיָ ארבלָָדמיהָ עלָָָָועדתָ אמצעיםָָשוקדתָ גיבושָ

,ָהפוגעיםָקשותָבשמםָהטובָאוָבפרטיותםָשלָָתרשתמעםָפרסומיםָפוגעניים,ָבעיקרָבָָוָתלהתמודד

https://idclawreview.org/2013/11/17/blogpost-20131117-lior
https://www.themarker.com/news/politics/1.2685036
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ָתתופע ָיושבהָ ָָ ָמוכרהפומביָ המקווןבתָ ָמרחבָ ָבָ ָתרשהָמעקבותָ והתקשורתָָתָ
בהָָריתהסלול זאת(ָ"חכמיםהטלפוניםָָהעידןָָ")ָָהשלובהָ ברשתותָָבעיקרָָכאמור,ָָ,ָָ.ָ

ָָָָ,החברתיות בשוק(Facebook)ָָפייסבוקובראשן המרכזיָ המותגָ שהיאָ ָ,,ָָָָ גם ָָטוויטָראךָ
(Twitter)( לינקדאיןָ ָ,LinkedIn)ָָָ( שית;ָָ(+Googleוגוגל+ָ התוכןָָבאתריָ ,ָָ)תמונותוףָ

ָָָ,ָ(lickerFפליקרָ)(,napchatSָָפצ'טָ)סנ,ָָ(TubeouYטיובָ)יָוָָדוגמת4ָָ,או(יוידרשומותָקולָו
( ָ)ָָָ(Myspaceמייספייסָ אינסטגרָםָָ;(TikTokוטיקטוקָ Instagramָָ)ָָברשתָ )ָָ שלָָובקבוצות

ָָָָנָייישומו )(Whatsappָ)ָָווטסאפהמסרים טלגרםָ ָ,Telegram)ָָמופעליםָָאשרָָ,ָָםודומיה
המשתמשיָָעָלכולםָָ קהלָ ָָ.ָָָםידיָ שלנוכחָָזאת, תקשורתָָתרָשהמהעובדהָ כליָ הינהָ תָ

בוָָ הסינוןָ מנגנוניָ אשרָ וזול,ָ מהירָ נפוץ,ָ גלובלי,ָ לכליָָהמוניםָ בהשוואהָ מוחלשיםָ
המסורתיים ָָָָהביוָש5ָָָ.התקשורתָ שוניםָָבמרשתת מסוגיםָ פוגענייםָ לפרסומיםָ מתייחסָ
המכו המקווןָ קָָ–אדםָָָָבניכלפיָָוניםָָבמרחבָ אוָ ָָתאגידיָםכלפיָָָָָואָָ–טיניםָָבגיריםָ

מותגים(י)ולע כלפיָ אףָ ָָָָ.תיםָ המקרים החשיפהָָברובָ הואָ הפרסומיםָ לכללָ המשותףָ
6ָָ.שעמדָבמרכזואוָלמהָלמיָהמקווןָהפרסוםָשגרםָהמביישתָוהשליליתָהפומביתָ

ָָ ולנסותָָָָאהיהמרכזיתָָמטרתָהמאמר ואתָָָָלהגדירָאתָתופעתָהביושלהסבירָ בכללָ
הביוש ָתופעתָ ָָ החברוברשתובמרשתתָ ָתָ ָ,בפרטתיותָ עלָוָ ָלעמודָ היסודָָָ זכויותָ

מתנגשות,המתעוררות אףָ ולרובָ ָ,ָָָָ ָָאגב ביושָָכל שלָ בתופעהָ ָָדיוןָ וברשתותָָבמרשתת
לכָךהחברתיות ישירָ בהמשךָ והשליליותָ(ָָמטרותיהעלָָלעמודָָאבקשָָָָ.ָ ָ)החיוביותָ

התופעה הימנהשלָ להיפגעָ שעלוליםָ מיָ עלָ ָָוָָ,ָ ָָנזקיהעל ייעשה סיוםָ לקראתָ ָָָ,ןָויסינ.ָ
ללבחוןָָָָ,בלבדָָוניראש ואחרותָ משפטיותָ ,ָָהולמיגורָָתופעההעםָָהתמודדותָָדרכיםָ

ָָ מסוכנתבהיותה זאת,לרובָָתופעהָ הכליםָָָָ.ָ אתָ מספקָ אינוָ הקייםָ שהמשפטָ בהנחהָ
הביושָָ תופעתָ עםָ להתמודדותָ והנכוניםָ כמהָָיוצגוָָסיכוםָָל.ָָבמרשתתהמתאימיםָ

ָעיקריותָ.ָמסקנות

 ______________ 

ב בריונותָ עםָ גםָ כמוָ הפרסום,ָ היסודָָתרשָתממושאיָ זכויותָ ביןָ איזוןָ עלָ שמירהָ תוךָ זאת,ָ ָ.

ָָָָותָאלהורָשָָלמועדָכתיבתןָשלָָןהמתנגשות.ָנכו אתָמסקנותיה.ָָהוועדהָָ(ָטרםָהגישה2020ָָ)ינואר

ָָ.www.gov.il/he/departments/general/arbel_committeeראוָאתרָמשרדָהמשפטיםָבכתובתָ

גָולהעמידָלעיוןָתכניםָמכלָהסוגים,ָָטללקםָליצור,ָלסווג,ָָיאתריםָאלהָמאפשריםָלכללָהמשתמָש4ָ

 לרבותָתכניםָשיצרוָמשתמשיָקצהָאגבָשימושָבתכניםָקיימיםָוהתייחסותָאליהםָ.

5ָָָ הנוגע ָָבבכלָ לרוב הפועליםָ סינוןָ מנגנוניָ קיימיםָ המסורתייםָ התקשורתָ הכליָ ראולפניָ ָָ,פרסום.ָ

ָָ ס' התשכ"ה12ָָ–11למשל,ָ הרע,ָ לשוןָ איסורָ ָָָָ.6591-לחוקָ ס' ראוָ 25ָָכןָ ָָוָקלחא בעדכוןָָ, המחייבָ

ס'ָָָָ.בדיעבָדלמעשהָָופועלָָ ראוָ התשמ"א31ָָ–30עודָ הפרטיות,ָ הגנתָ הנוגעָָָָ.1981-לחוקָ בכלָ

ָָָתרשתבמ זאת,, ָָנמָָלעומתָ בדיעבד לרובָ פועליםָ הסינוןָ ָָגנוניָ ופרסומיםָָבלבד דפיםָ הסרתָ )למשל,ָ

 שלילייםָלאחרָשכברָפורסמוָוהופצוָברשת(ָ.

רקהיָָתהשליליהחשיפה6ָָָ המ"ָָאָ שכןָָ"יםקרברובָ אםָָ,ָ גםָ רחוקוָתילעלפעמים,ָ בידיָָָָ,תיםָ יעלהָ

מנתָלקדםָאתָהאינטרסיםָהאישייםָָָָהמבוישָדווקאָלנצלָאתָהצבתוָ"בכיכרָהעירָהדיגיטלית"ָעל

,ָָזועלָהפגיעהָהראשוניתָשנוצרהָבעניינו.ָיתרהָמָָהעלתאףָָשהתרומהָשהואָיפיקָמכךָָואפשרָָָָ,שלָו

כאלהָָ שבבמקריםָ המבויקבותָָעייתכןָ הותשָָתגובתָ הסביבהָ המפרסםָָָָָ,וירטואליתוגובתָ דווקאָ

 ממביישָלמבוישָ.ָָךיהפיהראשוניָ

https://www.gov.il/he/departments/general/arbel_committee
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כיָָ אבמסגרתָָיודגשָ מהמאמרָ לתָָסולנרקָָבקשָָניָ צוהרָ הביושָָלפתוחָ תופעתָ
דיוןָָעוררָָוכןָל7ָָ,עולםָבכללָובישראלָבפרטבָָותושרהפָָ,וברשתותָהחברתיותבמרשתתָָ

ָָ ָָבעייתיותָָסוגיותָָבכמה אגב זובתופעָָהעיסוקהמתעוררותָ ָָהָ אתָָ. למצותָ מתיימרָ איניָ
ָָ כי וברורָ בהן,ָ ָָָָדילמוָתהדיוןָ ָָאחדות ונדונות ָָשעולותָ ָָבכאן רחבָָָָמצדיקוָתקצרה דיוןָ

ָיותרָ.ָועמוק

 ? )ביוש מקוון( וברשתות החברתיותבמרשתת  יושב ו מהפרק א: 

ָ מדויקתָ ָהגדרהָ בעבריתָ ָלוקונקרטיתָ החדשָ ָביוש"מושגָ ָָ וברשתותָָבמרשתתָ
למשל,8ָָָָָ."ביוש"ָָהישןָָמושָגהגדרותָלכמהָָקיימותָָאולםָָ.ָָצאאיןָעדייןָבנמָָ"החברתיות
אבן ָשושן-מילוןָ ָמגדירָ ָביוָשָ בָ כ"ָ חרפההכלמה,ָ גרימתָ 9ָ;"זוי,ָ ָָ ָגםָ אהרןָָפרופ'ָ

ָָקי ָָרשנבאום ָָמתייחס ָָכָָביושלבספרו ָָָָ,""ביזויאל ָָמאך בתרכז מנתָבעיקרָ הבושהָ רגשָ

 ______________ 

בזק7ָָָ חברתָ הדיגיטלייםָָראוָ החייםָ ,2018ָָwww.bezeq.co.il/media/PDF/doh_2018.pdfָדו"חָ

ישראלי66ָָ.-כ2018ָָשנתָָנכוןָָללפיוָָש ָָָָבמרשתתלשיםָָגוםָָמיליוןָ לָָָ.(3)שם,ָבעמ' םָָפעילותבאשרָ

)גילאיָָָָשל הנוערָ שמונה-שלושבניָ עדָ שנה,ָָעשרה-עשרהָ באותהָ החברתיותָ ברשתותָ ָ)95%ָָ

ווטסאפ,ָָ ברשתָ ו88%ָָפועליםָ אינסטגרםָ בעמ'61%ָָָָ-ברשתָ )שם,ָ פייסבוקָ אלה6ָָברשתָ כלָ ָ.)

בישראָל גבוההָ דיגיטציהָ צריכתָ עלָ "הָָפכיםווהָָ,מלמדיםָ תופעתָ למרכזיתָָָָושביאתָ המקוון"ָ

לפרסומיםָשליליים2018ָָָָמבניָהנוערָנחשפוָבשנת67%ָָָָפורסםָכיָָהאמורָָיודגשָכיָבדוחָָ.ָָבישראָל

כןָראוָמאמרָמטעםָרשותָָָָָ.(13וברשתותָהחברתיותָ)שם,ָבעמ'ָָבמרשתתָָָָשפורסמוָבמסגרתָביוש

השי לשיפורָ )"היחידהָ הממשלהָ ראשָ שבמשרדָ הממשלתיָ לציבורהתקשובָ הממשלתיָ ָָ(:ר"ותָ

( ָָָָ(2017"שימושָשלָישראליםָבאינטרנטָוברשתותָהחברתיות"ָ כוללָָָָהמאמר)עותקָבידיָהמחבר(.

ונתוניםָבנוגעָלשימושָָ ָָ,2017ועדָשנת2000ָָָָשנתָָמוברשתותָהחברתיותָבישראלָָבמרשתתָָמידעָ

מגמהָָ עלָ הוָלשלָָומצביעָ הדוחוגוברָָָָָךשימושָ לפיָ אלה.ָ 1,255,289ָָהיו2000ָָָָבשנתָָָָָ,בשניָ

מ20.9%) ָָמששָת(ָ ָָי ָָָָ,בישראלמרשתת בשנת 2016ָָָָואילוָ ָ)5,941,174ָָהיו 72.5%ָָמשתמשיםָ נכוןָָ(.

הָָ,2017שנתָָל במקוםָ נמצאתָ )מתוך49ָָָָ-ישראלָ משתמשי201ָָָָבעולםָ אחוזָ מבחינתָ מדינות(ָ

 מקרבָכללָהאוכלוסייה.ָנתוניםָנוספיםָיוצגוָבהמשךָ.המרשתתָָ

כןָראוָָָָבכרךָזה.הָצריכהָלבייש?"ָָינמדהרגולציה:ָהאםָָהָָלראוָאצלָשרוןָידיןָ"המרחבָההבעתיָש8ָ

 theory-and-criticism.vanleer.org.il/%D7(2008ָָאביבָָמ)ָָתיאוריהָוביקורתשל32ָָָָגיליוןָָלוהשווָָ

%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-32-%D7%90%D7%91%D7%99%Dָ

ָ"ָ.בושה,ָאשרָהוקדשָכולוָלמושגָ"/7%91-2008

ָָהערך9ָָָ ָָ"ביוש" אבןאצל ָָ-אברהםָ אָ וָ ּלמ ָשושן הַָׁשָ וָ ָׁש-ָןבָ ןָ אוצרָָָָָ.תשמ"ח(ה)63ָָָָזכָ רָ מְָןָ במילוןָ גםָ

הנרדפותָָ ביזוָָביושהמליםָ כלָ קודםָ גידווביזיון,ָָָָיהואָ גינוכןָ דופי,ָָפים,ָ הטלתָ גנות,ָ גנאי,ָ וי,ָ

והלב הלבנהָ הכספה,ָהכתמה,ָ הכלמה,ָ השפלה,ָָהיעלבות,ָ קלון,ָהעלבה,ָהשחרה,ָ המטתָ פנים,ָ נתָ

וזלזוָלפיםחירו השפלהָ עלבון,ָ נזיפה,ָ נאצות,ָ ָ,ָָ ראו ָ,ָָ אבניאון במיָלאיתןָ ָָמילהָ הָמָאָָ–ה ליםָָיוצרָ

 (ָ.2000)59ָָ(הָהעבריָתרוסָשלָהשָפָו)תזָאָָניגודיםָושדותָסמנטייָםָָָ,הנרדפוָת

http://www.bezeq.co.il/media/PDF/doh_2018.pdf
https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-32-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-2008/
https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-32-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-2008/
https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-32-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-2008/
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המבויש שלָ ידי10ָָָ;חלקוָ שרוןָ ג'וןָָד"רָ הנודעָ הקרימינולוגָ שלָ הגדרתוָ עלָ נסמכתָ ןָ
מתןָביטויָלמורתָרוחָבכוונהָלגרוםָלהוקעהָָהינוָָ"ָָביושלפיהָמעשהָשלָָָשברייתווייט,ָָ

אחריםָָעל ד"ואיל11ָָָ;"ידיָ ָָוָ ָָר לביא ָָמיכלָ של המסורתיתָ ההגדרהָ עלָ ,ָָביושנסמכתָ
ָָאדָםהואָמעשהָשלָהפצתָמידעָנכוןָשמטרתוָליידעָאתָהציבורָבנוגעָלָָביושָָלפיהש

נורמ ָָהשהפרָ ,ָָ מנת ָָעלָ ָָלאפשר ָָלציבור עליו ולהטילָ אותוָ הפרתָָלבקרָ בגיןָ סנקציהָ
כי12ָָָָָ.הנורמה לצייןָ לכךהגדרותהכלָָישָ מתייחסותָ הכלל,ָ מןָ יוצאָ ללאָ שמדוברָָָָ,ָ
ָָאולםָָָָ,תלילישָָוצאתושתָָבמעשה וניטרוכללָיעדייןָהגדרותָָהן תָָונעדָרָָָן,ָשכןָהליותתָ

ָ.ביושהָמעשהָכלָהתייחסותָללגיטימיותָשָל
לב לבָָ'פרופ,ָָמקווןָָביושאשרָ אזיָ וד"רָ מןָ מאפיינים-רפיָ ארבעהָ מצייניםָ ָאוןָ

בכזהָָביושָָלָשכללייםָָ להציתָ והפוטנציאלָ אתיקהָ היעדרָ תיעוד,ָ "תפוצה,ָ ריונותָָ:ָ
13ָ;רשת" ָואָ מילוןָ Cambridgeָילוָ מגדיָרָ ָהאנגליָ ָshamingָ ָביוש)ָ התייחסותָָ(ָ תוךָ

 The act of publicly criticizing and drawing attention to"לאפשרותָשלָביושָמקוון:ָָ

someone, especially on the internet".14ָ
ָָ ָָלָיליָוניטרבאופןָכלָָ"וברשתותָהחברתיותבמרשתתָָָָביושה"תארָאתָָללנסותָָניתן

ָָשלָָָָמעשהכ אוָבמוניטין דהואשלָָפגיעהָבשמוָהטוב,ָבפרטיותוָ ,ָתאגידָָאדםָָ–ָָמאןָ
ָָ עסק, ביתָ וכד)חברה,ָ ארגוןָ ָָומָהעמותה,ָ אוָמותג ָ)–ָָָָ מביך, פרסוםָ חשיפתָָבאמצעותָ

אָָמידע ָָָָָושליליָ אישייםחשיפת תמונות(ָָפרטיםָ ָָָָ)כוללָ ָָבהקשר אחָרשלילי אוָ ָָָ,כזהָ
)תרשהמבאמצעותָָָָםוהפצת רשתותָָה,ָהכוללתָאתָָרתיָתהמדיהָהחבצעותָָאמבָָלרובתָ

ועודָ,ָָחברתיותה טוקבקיםָ פורומים,ָ בלוגים,ָ נשאָָוכןָ ָָרָ מרכזי,ָָלהפכו תקשורתָ ערוץָ
ובגיריםָָָָ–השורהָָןָָבמקבילָאזרחיםָמבוָָמשתתפיםָָש ָָָָ–קטיניםָ חברותָמסחריות,ָָוכן

נוספיָם ושחקניםָ תקשורתָ גופיָ ציבוריים,ָ גופיםָ ליזאת,ָָָָ.(פוליטיקאים,ָ יצרָָבמטרהָ
אודותָָעלָָםָמידעָָולמשל,ָפרסָָכזהָהוא,.ָָ,ָבבחינתָ"הלבנתָפנים"מביישוָָשליליָָאפקט
באורָמגוחך,ָָלהציגוָָללעוגָלוָאוָָָָָ,וָאוָאתָהתנהגותואותָָשישָבוָכדיָלגנותמסויםָָאדםָָ

ביקורתלמתוחָָ פשוטָָָָָ,ולהוקיעוָָעליוָ באופניםָָצולהשמיאוָ להיעשותָ יכולָ הדברָ ָ.
אוָסרטוןָָָָ,ָהצגתָתמונהָמביכהעליבמהצגתָכיתובָָ,ָָשהשנָעשליליָָשונים:ָתיאורָמעשהָָ

ָשָלמעשהָָ,ָָעלָכךָָנוסף15ָָָ.ועודָָ,,ָהצגתָמידעָאישי,ָהצגתָשמועותָאוָהשמצותחושפני

 ______________ 

קירשנבא10ָ ישרָאםָָואהרןָ בעםָ הפליליתָ הענישהָ ועונשין:ָ מכיןָ דיןָ ותולדותיהָָ–לָָביתָ 456ָָָָתורתהָ

(2013.ָ)ָ

 ָ.3,ָלידָה"ש8ָידין,ָלעילָה"ש11ָָָ

מבואָָ"ָָגיאָזיידמָןָָלהגדרותָנוספותָראוָָ(.2019ָ)439ָָ,447ָָמטָָָָמשפטיםמיכלָלביאָ"ביושָלנצח?"12ָָָ

 ָ.רךָזָהבכ"ָביושל

המכוןָָ)72ָָָָם,ָשימושיםָומגמותסדריָיוָָ–2016ָָדוחָשנתי:ָהתקשורתָבישראלָָאוןָָ-רפיָמןָואזיָלב13ָ

 (.2016דוחָשנתי:ָהתקשורתָבישראלָ(ָ)להלן:2017ָלחקרָמדיהָחדשים,ָחברהָופוליטיקה,ָָ

 ָ.Shaming, CAMBRIDGE DICTIONARY dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shamingראו14ָָ

מקורות:ָדןָחיָ"תופעתָהשיימינגָברשתָָשלָכמהָָלהסבירָמהוָביושָמבוססָעלָשילובָָלעילָָהניסיון15ָָָ

ָ דבר"ָ לכלָ הרעָ לשוןָ nrgָהיאָ ָ9.3.2015ָ ָwww.makorrishon.co.il/nrg/online/13/ART2/ 

681/620.htmlלב ואזיָ מןָ רפיָ ָ;-ָָ ָָאון בישראל התקשורתָ שנתי:ָ שימָוָָ–2015ָָדוחָ יום,ָ שיםָָסדריָ

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shaming
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/13/ART2/681/620.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/13/ART2/681/620.html
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ָָכָןצוָאיסורָפרסוםָוָָפרָמהכזהָָיכולָשיהיהָפרסוםָשישָבוָהעלבתָעובדָציבורָאוָָָָביוש
ָָ)האופייניתָלרוָבָָצנעתָהפרטלאוָהפצהָשלָחומרָשקשורָָָָפרסוםָשישָבוָהטרדהָמינית

ובעיקרָלענייניָמיניות,ָָָָָ,מצבָחברתיָאוָכלכליָלמצבָרפואיָאוָנפשי,ָָללתכניםָהקשוריםָָ
ָָ.חשיפתָבלוגָאנונימיָוזיהויוָעםָאדםָמסויםָאוָחשיפתָנטייתוָהמיניתָשלָאדם(כגוןָ
ָָָָביושה החברתיותבמרשתת בכוחָָוברשתותָ שימושָ עָלָָהעושהָ הרשתָ שלָ ָָהעצוםָ
כדיָלאפשרָתגובותָָשלָאנשָָרָרבלמספָָהמידעאתָָלהעבירָָמנתָָ ביןָהיתרָ ָָידיוָתימים,ָ

מחדש" "צייץָ פעולתָ אוָ "שתף"ָ פעולתָ ביצועָ ידיָ עלָ משניתָ ישָָָָ.והפצהָ זהָ בהקשרָ
,ָתמונהָָטוס:ָפלוניָמפרסםָסטמאפיינתָאתָהרשתָהחברתיתה"וירליות"ָהלהדגישָאתָָ

משתפים אחריםָ סרטון,ָ חבריהםָָָָאוָ האתָ כפתורָ עלָ לחיצהָ ידיָ אלהָָָָ,(hares-)עלָ
ָָמשתפי חבריהם אתָ ָָםָ הלאהשלהם ָָָָָ,וכךָ הפרסום ספורותָ דקותָ לנהובתוךָ ָָלָיוירָופךָ
ָָכָךָָיד)עדָָכ16ָָבהם,ָמחשביםָשונים,ָפרופיליםָוכיוצאָָרייםמכשיריםָסלולבאלפיָָומופץָָ

הוויָרש התופעהָ אתָ לכנותָ ָָָָליתניתןָ "שרשרת ָָ"(ביוָשהזוָ הכךָָעלָָנוסָף. מושאָ ָָביוָש,ָ
17ָָ.הרביםָושבימעגליָהָמולָלאלהתגונןָָלרובָָיתקשהָבמרשתתָ

ָָ מהוהבמסגרת להסבירָ הבחנותָָ"מקווןָָביוש"ָָניסיוןָ שלושָ עלָ לעמודָ בנוגעָָָָישָ
האחתָהיאָביןָביושָשממלאָָָָ.וברשתותָהחברתיותָבפרטבמרשתתָָָָביושבכללָולָָביושל

שליליָת ָָָָפונקציהָ הממלא ביושָ חיוביתלביןָ ָָפונקציהָ ָָמָָביוש. שליליָתמלא ָָפונקציהָ
בהקשרָזהָניתןָָָָ.אָלייצרָאפקטָשליליָומביישזיתָשלָהפרסוםָהימקוםָשמטרתוָהמרכ

כלפיָאדםָָָָאלימותָמילוליתשלָָָָואףָבריוניָתָָמזיקהכפעולהָָָָהמקווןָָביוָשלהגדירָאתָה
תאגיד שמועותָָאוָ הפצתָ עליהםָָחשיפתָָאוָָעליהםָָ,ָ החברתיתָָמידעָ )כוללָָבמדיהָ

להעלותָָ אוָ להםָ ללעוגָ במטרהָ מביכים(,ָ סרטוןָ אוָ תצלוםָ התנהגותָָחשיפתָ לדיוןָ
ָָמב ָָיכה אליהם. ָָָָאולםהקשורהָ נרמז,ביושהתופעת שכברָ כפיָ חדָָ,ָ שכןָָ-אינהָ ערכית,ָ

מקוםָשמטרתוָהמרכזיתָשלָהפרסוםָהיאָָוזאתָָָָ,פונקציהָחיוביתמלאָָשמָָביושייתכןָגםָָ
קידוםָָ אוָ לגיטימיתָ ביקורתָ הציבורהצגתָ ָָטובתָ ,ָָ חברתיות,כגון עוולותָ הוקעתָָָָתיקוןָ

 ______________ 

שנתי:ָהתקשורתָָָחדָו(ָ)להלן:2016ָָ)המכוןָלחקרָמדיהָחדשים,ָחברהָופוליטיקה,27ָָ,100ָָָָָָומגמות

 .72,ָבעמ'13ָָ,ָלעילָה"ש2016ָָשנתי:ָהתקשורתָבישראלָָָָחדָו(;2015ָאלָָישָרָב

ָָלפסק35ָָ–31ס'ָָפָָ,ורתָבע"מָנ'ָשאולנידייליָתקָש35757-10-16ָָא(ָָ"תמחוזיָָראוָבהקשרָזהָע"אָ)16ָ

שנלר השופטָ שלָ ָָָָדינוָ בנבו, ָָָָ(16.1.2019)פורסםָ עניין פסק(ולשָא)להלן:ָ באותוָ ביתָָדָָ.ָ קבעָ יןָ

בתל המחוזיָ לשָָהמשפטָ פרסוםָ לענייןָ כיָ פעולתָָאביבָ ביןָ להבחיןָ ישָ פייסבוקָ ברשתָ הרעָ וןָ

( )ָָ,(like"חיבוב"ָ "שיתוף"ָ פעולתָ לביןָ פרסום,ָ מהווהָ לָָ,(shareשאינהָ פרסוםָ חוקָָהמהווהָ צורךָ

המשפטָָזיָאושרָבביתָָמחודינוָשלָהשופטָשנלר(.ָפסקָהדיןָהָָלפסק68ָָאיסורָלשוןָהרעָ)שם,ָפס'ָָ

עולותָכדיָ"פרסום"ָָָָ"חיבוב"והָָ"שיתוףהָ"תָָהעליון,ָלאחרָשניתנהָרשותָערעורָבשאלהָאםָפעולו

יָתקשורתָָָליידשאולָנ'ָחברתָָנ1239/19ָרע"אָָראוָָ–ָלחוקָאיסורָלשוןָהרע2ָָ'ָלשוןָהרעָכמובנוָבס

בָָבע"מ ָָאר"ָש)פורסםָ "התָָָ.(8.1.2020, לביאָ שלָמיכלָ מאמרהָ ראוָאתָ ולשפשטכןָ וןָָותָשמועותָ

לפעולה"ָָ הצעותָ ברשתות:ָ המ2020)59ָָיגָָָָחוקיםהרעָ שלָָ(,ָ המשניתָ ההפצהָ לתופעתָ תייחסָ

חדשהָלהתמ פרספקטיבהָ מבקשָלבחוןָ ברשתותָהחברתיות.ָהמאמרָ שלילייםָ עםָָפרסומיםָ ודדותָ

ָהָהמשניתָ.אתגריָההפצ

 DANIEL J. SOLOVE, THE FUTURE OF REPUTATION: GOSSIP, RUMOR, AND PRIVACY ONראו17ָָָ

THE INTERNET 78 (2007). 
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פסולים,ָָ אולשיָנָָקריאהמעשיםָ חברתיָ אזהרתָָפליליותָָרותָָעבחשיפתָָאחר,ָָָָויָ אוָ
ָָָָ.הציבור אלה אתָהבמקריםָ להגדירָ ָָָָביושניתןָ החברתיותבמרשתת כפרסוםָָָָוברשתותָ

ָָ חיובית ָָָָ–שליליָשמטרתוָ עלעשיית החברתיתָ במדיהָ פומביָ עלָָָָשימושָ לשמורָ מנתָ
אוָארגוןָשחרגוָמהןָָביושנורמותָחברתיותָבאמצעותָָ ז18ָָָ.אדם,ָתאגידָ ָָעםָ יתכןָָיאת,

תהיהָחיוביתָאךָלאָמידתיתָביחסָלמעשהָשבגינוָהופעלָָָָמסויםָָשלָמפרסםָָמטרתוש
ָהמקוון,ָשאזָאנוָשביםָאלָהפונקציהָהשליליתָ.ָביושה

ָָ שנייה ָָהבחנהָ בין פרטָיהיאָ ָָָָביושָ ממוסָדלבין ָָביושָ ָָָָפרטיָָביוָש. ָָהוא שלָָמעשה
ָָ ָָפרסום ָָברבים פרטָימטעם תאגיד(ָָגוףָ אוָ ָָָָ)אדםָ פרטיעל גוףָ אוָָָָאודותָ )אדםָ אחרָ

ָָובכךָהתמקדָָ,יד(אגת יכולָָילעלםָָואָָ.לעילתי ָָביושָממוסדָָיהיהָָביוששהתיםָ דהיינו,ָָ,
,ָָָתציבורירשותָָמטעםָָָָתרשתָמעיתוןָאוָבפרסוםָבשלָָמעשהָָָָ–ָָאוָשלטוניָָרשמיָָביוש
ָָ ָָכגון דין ָָביתָ סנקציות שלָ שורהָ לנקוטָ המחליטָ גטרבניָ סרבניָ ָָָָ,נגדָ מבוססותָָאשר

ָָעָלָָ,מחייָהקהילהָולביישםָברביםָָהרחיקםלומיועדותָָָָָ"וָתםבעיקרןָעלָ"הרחקותָדרבנ
זוג ה19ָָ.םמנתָשיקיימוָאתָפסקיָהדיןָהמחייביםָאותםָליתןָגטָלבנותָ ָָָםדוגמהָאחרתָ

ָָמשפָטשלָבתיָהָָקונקרטיותָָאודותָהחלטותעלָָכלָהפרסומיםָמטעםָהרשותָהשופטתָָ
הצדדיםהשונים שמותָ אתָ הכוללותָ קמיני20ָָָ.,ָ רותיָ המרשםָָָָעלָָהחשובָָבספרהָָ,ד"רָ
ממאגרָָובפרטָחשיפתָמידעָָָָ,טוענתָכיָעצםָהרישוםָבמאגרָהמרשםָהפלילי21ָָָ,הפלילי

22ָָָָָ.,ָזהיםָבתוצאותיהםָלהטלתָעונשָמביישזה מקרהָשלָָעודָָלהבנתי,ָָהםָמהווים,ָָלכן

 ______________ 

כןָראוָמתןָאהרוניָ"לביישָָָָ.72,ָבעמ'13ָָ,ָלעילָה"ש2016ָָשורתָבישראלָדוחָשנתי:ָהתָקראוָוהשוו18ָָ

פעולותָכוחניותָאזרחיותָברשתָהחברתיתָבתחוםָהפגיעותָהמיניות"ָָָָלהתבייש:ָרפרטוארָשָלולאָָ

חברתָי ָָסוגיותָ 29ָָָָבישראלות ,41ָָ ב2020)44ָָ–43, )שיימינג(ָ פומביָ "ביושָ זולדןָ יהודהָ רשתותָָ(;ָ

ָָ.)התשע"זָ(306ָ–295ָָ,299–294ָָ,294לזָָתחומיןחברתיות"ָ

ָָאר"שורסםָב)פָָיָהגדולָבירושליםפלוניָנ'ָביתָהדיןָהרבָנ5185/13ָָראוָבג"ץ19ָָָ ;ָיצחקָָ(28.2.2017,

 ָ.)התשע"זָ(307ָָלזָתחומיןמאירָיעבץָ"עשייתָ'שיימינג'ָלסרבןָגט"ָ

לָָ,בעיקרָלהחלטותָאגבָהליכיםָפלילייםָָיכוונת20ָ תיםָגםָבהחלטהָאגבָהליךָאזרחיָישָכדיָָיעאולםָ

ָל ָָָָביושלביישָאתָמיָמהצדדיםָאוָמהעדים.ָ סףָָמאמרוָהחשובָשלָאאתָָאגבָהליכיםָפלילייםָראו

ָָ הפלילית" הפרוצדורהָ שלָ השיימינגָ הביוש:ָ הואָ "ההליךָ זָההרדוףָ הבכרךָ ד"רָ כיָָרדו.ָ סבורָ ףָ

הרשעהָָההל במצביָ המשפטָ בסיוםָ הןָ הפרטָ אתָ מביישָ הפליליָ שלָָיךָ לוואיָ כתוצרָ במהלכוָ והןָ

מותָהמתדייניםָָלביקורתָלענייןָפרסוםָָשָָעקרוןָפומביותָהדיון.ָָםבשָָלאמצעיָחקירהָואכיפה,ָוהָכ

בתָיבהליכ בפרסומיָ הפרטיותָ עלָ "ההגנהָ תומרָמוסקוביץָ ראוָ רָָ–ָָהמשפט-יםָמשפטייםָ ָָאויהאםָ

ב שמותָ רוזן1988)431ָָיחָָָָמשפטיםדין"ָָ-פסקילפרסםָ יששכרָ האזרחיההלָיצביָָ-(;ָ 92ָָ–89ָָךָ

וחשיפתוָָהסודָָָָ–עולםָבליָסודותָָגושןָוזיוָלידרורָ"צדקָעיוור,ָזכויותָנראות"ָָ-;ָיואבָשוטן(2015)

לתיקָו ופרטככליםָ עולםָ 71ָָָָןָ ,82ָָָָ עורך, אלבשןָ יובלָ אונו,ָ האקדמיתָ  .Toni Mָָ(ָ;2015)הקריהָ

Massaro, Shame, Culture, and American Criminal Law, 89 MICH. L. REV. 1880, 1886 

(1991).ָָ

 (ָ.2016)ָהמרשםָהפלילירותיָקמיני21ָָ

וניםָבפרט,ָמטבעָהדבריםָָעָכזהָבפניָגורמיםָשעצםָהרישוםָשלָעברָפליליָבכלל,ָוחשיפתָמיד"22ָ

ָָָָ"ָ.דענוחות,ָבושהָומבוכהָאצלָמושאָהמי-מוביליםָלתחושתָאי הטענהָָ.ָובהמשך:ָָ"42שם,ָבעמ'

רישוםָפליליָמובילהָליצירתָמעמדָנחות,ָקבוצהָנפרדתָָהכלליתָבהקשרָזהָהיאָשהפצתָמידעָעלָָ

 ָ.43שם,ָבעמ'ָָָָ".ומנודהָשלָפרטיםָהמתויגיםָכעבריינים
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מהווהָָבאותוָהקשרָאךָָָימתוארָאצלָקמינאשרָָ,רשמיָביוששלָָמקרהָנוסףרשמי.ָָביוש
ָָביוָשהעיקרָבעונשי23ָָָָָ.ביוששלָעונשיָָָָהואָהמקרהקודמו,ָָמקרהָעצמאיָונפרדָמבעינייָָ

ָָָָרהבָ הואָפרסוםָדברָהע אשרָָָָ,לחזקָאתָהנורמותָהחברתיותָהשולטותבמטרהָָברבים,
התנהגוָת אתָ שָלמגנותָ המבוישָָוָ שָל24ָָ.הפרטָ תוצרָ הינהָ נוספתָ ָָָָדוגמהָ מבקרָָמשרד

לפרסוםָָָָהמדינה: מיוחדיםָָכוונתיָ גופיָָאתהבוחניםָָדוחותָ שלָ ובעליָָהתנהלותםָ םָ
המדינהתפקידיםָָ מבקרָ לביקורתָ הנתוניםָ הציבוריָ בהרחבהָָָ.במגזרָ אתייחסָ לכךָ

25ָָָָ.בהמשך מוצגות נוספותָ ָָדוגמאותָ ידיןבחיבורה שלָָָָמדגישההָָָ,שלָ הפרקטיקהָ אתָ
דווקאָָהקשוריםָָפרטיים,ָָאודותָתאגידיםָָָָעָלָָפרסומיםָמביישיםלפרסםָָרשויותָמנהליותָ

המוס אוָ האזרחיתָ המנהלית,ָ 26ָָָָָ.ריתלאחריותםָ מכנה זוידיןָ שלטוניתָ ָָביוָש"ָָתופעהָ
מעשהָָעדָכאןָניתןָלומרָכי27ָָָָָ.שלטונירשמיָאוָָָָביושסוגָמיוחדָשלָָָָשהינוָָ,"רגולטורי

יזכהָָָָביושה אףָ ולכןָ חיוביתָ פונקציהָ ממלאָ בדיןבהרשמיָ הגנותָ שלָ אולםָָָָ.שורהָ
ל,ָָמשלָָ,ךָכָָ.רשמיָהממלאָדווקאָפונקציהָשליליתָָביושיתכנוָגםָמצביםָחריגיםָשלָָי

ָָ סטמרי ָָממתןָ "ציג שלָ מקריםָ ָָָָביושבחיבורוָ ָָששיפוטי" פלוני שופטָ בוחרָָבמסגרתםָ
ָפסקָהדיןמסגרתָבוביןָפניוָָלדיוןָהמהלךָבביןָָ,דדיןָאוָעָ ָדין,ָעורךָבעלפהָָבעללביישָ
28ָ.הכתוב

ָָ השלישית ָָההבחנהָ בין ָָהיאָ ומכָוביוש ָָָָָ,ָןָוישירָ ההשבו ָָָָסברהתמקדָ לביןָָדלעיל,
ָָָןָוולאָמכָוָָָףעקיביושָָ ,ָָ אודותָמעצרוָָעלָָהכתובהָאוָהדיגיטליתָָָָשורתפרסוםָבתקכגון

מתפרסמיםָשמוָָָָובמסגרתשבאתרָהרשותָהשופטתָָפסקָדיןָפליליָָפרסוםָָאוָָשלָאדםָָ

 ______________ 

ָָ.ָקמי44,ָבעמ'ָָשם23ָ ָָָָביושניָמסבירהָכיָעונשי אתָָאשרָמנסחתָָהםָצורתָענישהָפרטיתָשלָהמדינה,

ידעָעלָאודותָָמפיצהָאתָהמאזָָאחריותוָהפליליתָשלָהפרטָהעומדָלדיןָוָָהעובדתיתָבדברעהָָהקבי

ָָ הטבעת באמצעותָ פרטָ אותוָ אתָ להענישָ שמוזמניםָ הםָ האזרחיםָ כעתָ בוההחלטה.ָ קלוןָ .ָָאותָ

ָָָָדוגמאות בארצותמודרניָָביוָשלעונשי ָָָָיםָ שמצוין הרכבָ לפגושָ מדבקותָ הןָ ָָהבריתָ הנהגָָבהן כיָ

בעבָ  ָָָָרָההורשעָ וכָןנהישל בשכרותָ להעמידָָָָגהָ מחויבָ שלטיםָשהעברייןָ מיוחדות;ָ רישויָ לוחיותָ

הפלילי;ָָ לעברוָ בנוגעָ בולטָ כיתובָ ועליהםָ מגוריוָ בעיתונותָָָָרהעבָ האודותָָעלָָפרסוםָָובמקוםָ

ָָת.ָראוָָשתָרמהמקומיתָואףָב ָָבָסמצויהָָ.ָדוגמהָישראלית53ָָשם,ָבעמ' אָלפקודתָמסָהכנסה228ָָ'

לפרסםָמדיָשנהָאתָרשימתָהעברייניםָאתָהרשותָָךָָהמסמָיָָהכנסה(,מסָָ)להלן:ָפקודתָָָָ]נוסחָחדש[

 רותָמסָמהותיותָ.עבבביצועָָשהורשעָו

24ָָָ ָָנוחותָרגשיתָלמבויָש-גרימתָאיָָאהתוצאהָהיגםָכאן ָָ.ָראו יןָכיָפרסוםָדברָָ.ָיצו44–34שם,ָבעמ'

כאמורָָותָָללועשויָָברבים,ָאםָבמסגרתָמאגרָרשמיָאוָאחרָואםָבמסגרתָפרסוםָתקשורתי,ָָָָרההעבָ 

הפרסוםָָָָ,מדוברָבעונשָמסורתיכגוןָמאסרָאוָקנס.ָאולםָכאשרָָָָ,ורותָהענישהָהמסורתיוָתאףָאתָצ

לוואי תוצאתָ מעונשיָָָָ,הינוָ ָָָשאָָביוש,במובחןָ הפר היאָ והעיקריתָ המוצהרתָ המידעָָמטרתםָ צתָ

 ָ.םהמבישָברבי

 ָ.1פרקָָו-ראוָלהלןָתת25ָ

 ָ.8ָָידין,ָלעילָה"ש26ָ

27ָָָ המבואשם, פלאטובפרקָ רותָ ראוָ כןָ רג-.ָ "ביושָ כליָָשנערָ לשמשָ מתאיםָ הביושָ האםָ ולטורי:ָ

הבנקאי בתחוםָ זה"ָָ?אכיפהָ פלאטובכרךָ פרופ'ָ בביושָָ-.ָ שימושָ לעשותָ ראויָ כיָ סבורהָ שנערָ

 בתחוםָהבנקאי,ָבמקריםָשבהםָאיןָחששָלפגיעהָביציבותָהבנק.ָלטוריָככליָאכיפהָגםרגו

"ָבכרךָָהביושָהשיפוטיעלָתופעתָָָָ–ביטויָשלָהשופטיםָבישראלָ)ומגבלותיו(ָָפשָהחומתןָסטמריָ"28ָ

 ָ.(2016)4ָ,31ָָָמשפטָמפתחכןָראוָבהקשרָזהָאסףָפורתָ"זכותָהערעורָשלָהעד?!"ָָָ.זה
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שלָחשיפהָופרסוםָָראויהָָמדוברָבפרקטיקהָָניכרָכי29ָָָָָ.םשלָהמורשעָומעשיוָהפליליי
ָָָתפומביָוחוקתיָשלָָהקרוןָָיעההנשענתָעלָָשלָפסקיָדין,ָכמעטָמכלָהתחומים,ָָמקווניםָָ

זוברם,30ָָָָָ.הדיון פרקטיקהָ עלָ להתבונןָ הנוגעבעיקרָָָָ,ניתןָ דיןָבָָבכלָ פסקיָ פרסוםָ
ָָָָםָ,יפלילי ָָגם ָָָָתהמבקשָָ,רשמיָָביושכפעולת חיוביתלמלא פרסוָָפונקציהָ מדויקָָָָָםשלָ

ָָחשיפתָפרטיהםָהאישייָםשאיןָכלָספקָָָָ.ָעםָזאת,פרשהָהפליליתברביםָשלָעובדותָה
באות המעורביםָ ובראיםפליליָָיםמקרָָםשלָ ובשמםָ,ָ בפרטיותםָ פוגעתָ הנאשם,ָ שםָ

פסקָהדיןָהפליליָָשלָָָָמָויוערָכיָמנקודתָמבטםָשלָאלהָהנפגעיםָמעצםָפרסָו31ָָ.הטוב
ָשליליָ.ָביושבמדוברָ

 המרשתת עידן לפני  ביושפרק ב: 

ָָ ָָָָביושהתופעת ָָינמצאתָעהפומבי כבר שניםרבָָזמָןמנוָ מאותָ מוסדיתָָ,ָ לרובָבמסגרתָ ָ,
עונש שלָ העתי32ָָָ.כסוגָ רומאָ ָָָָ,למשלָָ,קהבתקופתָ נוהגים שלָָיהטבָלהיוָ מצחוָ עלָ עָ

34ָָ."אותָקין"בבחינת33ָָ,עברהואָשָרהסימנהָאתָהעבָ שאותָלטיניתָהעברייןָ
כגוןָָבצורותָשונות,ָָביטויוָָאתָָהפומביָָָָביושהעונשָָמצאָָבאירופהָשלָימיָהבינייםָָ

צותָהעירָכאשרָָהלבשהָבבגדיָקלון,ָגירושָפומביָבעגלותָמיוחדות,ָהולכתָהנאשםָבחו
המספָ של לגופוטָ צמודָ אתָפשעוָ מינָ רָ איברים,ָ כריתתָ ומשוניםָָ,ָ סדָשוניםָ שאליהםָָיָ

 ______________ 

ידין,ָלעילָהָָעלמוצגתָָדומהָָהבחנה29ָָָ 45ָָָָה"שָָָָלידָָ,8ָָ"שידיָ ָָושביךָבהקשרָהספציפיָשלָָָאואילך,

מסבירהָאתָשניָהמושגיםָָאךָָָָ,עקיףשלטוניָָָָביושלביןָָָָישירשלטוניָָָָשביושלטוני.ָידיןָמבחינהָביןָָ

ָההגדרותָשליָתואמותָאתָשלהָ.שדוגמאותָשלאורןָאיניָבטוחָכללָבעזרתָכמהָָ

נ'ָָודהָלזכויותָהאזרהאָג5917/97ָָבג"ץָָרוןָפומביותָהדיוןָראוָָדיוןָבחשיבותוָשלָעקל30ָ חָבישראלָ

המשפטָי פס'ָָםשרָ הנשי19ָָ–17,ָ שלָ דינהָ באר"ש,ָָלפסקָ )פורסםָ בינישָ ע"א8.10.2009ָָאהָ ָ;)

ברכה4244/12ָָ נ'ָ בע"מָ הארץָ עיתוןָ ָָהוצאתָ פס' )פורסם39ָָָָ–31,ָ מלצרָ השופטָ שלָ דינוָ לפסקָ

קָדינוָשלָהשופטָָלפס17ָָפס'ָָָָ,קראָנ'ָמדינתָישראל2783/19ָָרע"פָָ(;ָולאחרונה19.2.2014ָָבאר"שָָ

לחוקָבתיָהמשפטָ]נוסח70ָָָָ–68"סעיפיםָָכןָראוָמעיןָשמעוניָָָָ(.2.1.2020סולברגָ)פורסםָבאר"ש,ָָ

ָָחוקיםָבקצרָהפומביותָהדיוןָאלָמולָהפגיעהָבפרטיותָעקבָפרסוםָפסקיָדיןָבאינטרנט"ָָָָ–משולב[ָָ

 (ָ.2010)מרץ2ָָ

מביותָשלָפסקיָָת:ָעלָפרטיותָופויכאלָבירנהקָ"חשיפהָמקוונתָוחשיפהָמשפטיראוָבהקשרָזהָמ31ָ

 (ָ."עלָפרטיותָופומביותָשלָפסקיָדיןָברשת"בירנהקָ)להלן:ָ(2018ָ)31ָָָמחָמשפטיםת"ָדיןָברש

 ָ.2פרקָָא-תת,8ָָָָלעילָה"שָ,ידין32ָ

33ָSOLOVEה"ש לעילָ ָ,ָָ17ָָ בעמ' בהקש91,ָ שלָָ.ָ המפורסםָ ההיסטוריָ הרומןָ אתָ להזכירָ ראויָ זהָ רָ

ָָָָנימריקהאָָהסופר ָָהותנתנאל משנת השניָָ–1850ָָורןָ שמתרחשָָָָ,(THE SCARLET LETTER)ָָאותָ

Hester Prynneָָ)ָָןהסטרָפרישAָָעשרהָבקהילהָפוריטניתָקטנה,ָשבהָהאותָָ-במאהָהשבע עונדתָ(

 ניאוףָשלהָ.חטאָהמהווהָאתָעונשהָעלָָָָעלָהחזהָשלה

ָָ.ָ"צאוָ מָ ָָתוָכלאָ ָָותָלבלתיָהכותןָאוישםָיהוהָלקי"ָָָ:15רָהביטויָ"אותָקין"ָבספרָבראשיתָדָָמקו34ָ

הפךָהביטויָלתוויתָשליליתָהמעידהָעלָמיָָָנהגםָשמטרתָהאותָהייתהָלהגןָעלָקין,ָברבותָהימיםָָ

 (.2019ָ)91ָ,30ָָדעותנג"ָלענייןָזהָראוָליאורָטלָשדהָ"דילמתָהשיימיָָ.שחטא
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ָָָָָןעבריינכפתָה העיר 35ָָָָָ.ועודאחדותָָשעותָָלמשךָָבכיכרָ ָָָָהדגישָלראוי הסבלָָכי מלבדָ
ל שנגרםָ ָשהגופניָ פינענשאלהָ בעונשָ ָָמכאיבָָזיוָ הם על,ָ בפומביָ לראווהָ מנתָָָָהוצגוָ

אףָָלעיתיםָָוָָ,הם,ָלזרוקָעליהםָרפשָואבניםהגוָלירוקָעליםָנשביווהעובריםָָָָ,לביישם
מוות עדָ ה36ָָָ.להכותםָ עונשָ ָָָָביושאולםָ ָָהפומבי ביותר ָָהמפורסםָ תקופה היהָבאותהָ

פלהָציבורית.ָָהשלגרוםָלנכפתיםָאליוָָבמרכזָהעירָבמטרהָָאשרָהוצבָָָָ,"עמודָהקלוָן"
רָשעבָָרההעבָ ָָונצויבוָָשדוָהונחָשלטָָיולצָָ,קלוןָהיוָקושריםָאתָמיָשפשעאלָעמודָה

עמודָהקלוןָכעונשָבוטלָָָָ.לעמודָָמתעמרָבעברייןָהקשורההמוןָָהיהָָוכןָהעונש.ָלרובָָ
ָָעימנוָ,ָָר"ָנות,ָאךָהמושגָ"עמודָהקלוןעשרה-תשעבהדרגהָבאירופהָבמהלךָהמאהָה

37ָ.הוקעהָפומביתָשלָהתנהגותָשליליתָומשמשָבהשאלהָלכלָצורת
ָ הבאנגליהָ המאהָ ָ,עשרה-שמונהשלָ לאחרָ ָ,יהואףָ ָָ ָהיהָ המלקוָתעונשכיחָ ָָשָ

נהוגָָהיהָָָָבאמצעותָשוט,ָשהיהָמדרכיָהענישהָהעתיקות,ָוהופעלָאףָבמאהָהעשרים.
עונשָָ בפומביזלבצעָ לביישהָ היתרָבמטרהָ ביןָ הברית,ָבתקופהָשקדמהָָָָבארצות38ָָ.,ָ

,ָָקשוָגםָלבייָשיבשָָ,ונותלבשהָהענישהָהפומביתָצורותָשונותָומגוָ,למלחמתָהאזרחים
ָָ ָאופגָָתצריבכגון בתקופותָשונותָהופעלוָגםָעונשי39ָָָָָ.וָתלייתוָבפומביוָשלָהעברייןָ

ברבים נשיםָ שלָ ראשןָָ,הפשטהָ שיערָ גזיזתָ בָָ,ואףָ לביישוהכלָ דוגמאות40ָָָָָ.ןמטרהָ
41ָָ.מובאותָבספרהָשלָקמיניָביושנוספותָמןָהעברָלעונשיָ

ה כןָָפיינוָָהתאהפומבייםָָָָביושעונשיָ בדרכיםָָאםָ בפומביָ העברייןָ שלָ בהוקעהָ
יםָאחריםָמקר.ָאולםָהיוָבעברָגםָָאחריםָָלהרתיעאתָהתנהגותוָולגנותָָמנתָָָָעלָָותשונ
בש שימושָ נעשהָ ָָָָביושבהםָ ָָפומבי ענישה אגבָ כזָהולאָ מקרהָ מוסדית.ָ במסגרתָ ָָלאָ

בפסק שלָָמובאָ ָָָָדינוָ בעניין הנוסףָ בדיוןָ רובינשטייןָ ָָהשופטָ דייָןפלוני 42ָָָ.אורבָך-נ'ָ
נאלץָלעזובָאתָָָָאשר43ָָ,המלבי"ם,ָָהעשר-תשעבמאהָהרבָהראשיָשלָרומניהָָמדוברָב

שהציגָאותוָכדמותָָָָ–ָָביושָָ–ָָכהונתוָכרבָהראשיָשלָרומניהָבשלָמסעָציבוריָמכפיש

 ______________ 

למהָגיוראָשוהם,ָגבריאלָָ;ָָש(2014)מהדורהָשלישית,1408ָָגָָכרךָָדיניָעונשיןבָואקיָיורםָרביןָויני35ָ

עינתָָ ותומרָ קאבאליוןָ גבריאלָ לפנולוגיָהשביט,ָ מבואָ ועונשים:ָ הענישהָָָָ–ָָעבירותָ תורתָ עלָ

 (ָ.2009)187ָָוהשיקום,ָמניעתָפשעָואכיפתָחוק

 שםָ.36ָ

 ָ.1409–1408,ָבעמ'ָָשםאקי,ָורביןָו37ָ

עלָסביבָראשםָשלָָשננמחסוםָברזלָָָָ–brankָָ-ב.ָבאנגליהָנהגוָגםָלהשתמש6140ָָ–5140שם,ָבעמ'38ָָָ

 ָ.187,ָבעמ'35ָָָ,ָלעילָה"ָשם,ָשביט,ָקאבאליוןָועינתשוָהָ.ובעיקרָעברייניותָ,עבריינים

 ָ.1409בעמ'ָָ,35ָָָואקי,ָלעילָה"שרביןָו39ָ

ָָישָָ.188ָָ,ָבעמ'35ָָָָ,ָלעילָה"שתם,ָשביט,ָקאבאליוןָועינשוה40ָ שוחררהָפריזָלקראתָָכאשרָָלצייןָכי

גרמניםָָ חייליםָ עםָ נשיםָשהתרועעוָ שלָ ראשןָ שיערָ אתָ ההמוןָ גזזָ השנייה,ָ העולםָ מלחמתָ סיוםָ

ָָרעיהָדומהָאבעתָהכיבוש.ָתופע "בניהָבארץָבימיָהמנדט, נגדָנשיםָָָָבפעולותָשלָארגוןָ יהודה"ָ

 ָ.םיהודיותָשנמצאוָבחברתָחייליםָבריטי

 .50–45,ָבעמ'21ָָראוָקמיני,ָלעילָה"ָש41ָ

(2014ָָהשופטָרובינשטייןָָ)ָ'ָזָלפסקָדינוָשָלפָס,667ָ(1ָפ"דָסזָ)ָ,אורבך-פלוניָנ'ָדייָן2121/12ָדנ"א42ָָ

 (.ךאורָב-דייָןדנ"אָהלן:ָ)ל

 (ָ.1879–1809)ָהרבָמאירָלייבושָוייזָר43ָ
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הק ָ אויבתָ ונבערת,ָ בָָ,דמָהחשוכהָ לחבלָ הכלליתהמנסהָ בחברהָ היהודיםָ ָָָ.השתלבותָ
ה ָָָָעשרה-תשעבמאהָ איבסן, הנריקָ פרסםָ ָָגםָ נורווגיה, שלָ המחזאיםָ ָָגדולָ ָָָומחזָהאת

גיבור,ָָההציבוריָשעוברָָָָביוָשעמידָבמרכזָהמחזהָאתָהָמהָָָ,אויבָהעםרסםָָהמפוָָסיהקל
44ָָ!"אויבָהציבור"ָלעדָכדיָהפיכתוָאידיאליסט,ָורופאָצעירָ

ָָ של בהיסטוריהָ המפורסמיםָ המקריםָ הָָביושאחדָ מהמאהָ הואָ גםָ -תשעפומבי,ָ

"ה,ָָעשרה אגבָ דרייפוסתרחשָ אלפרדָָה1894ָָסתיוָָבָָ,כזכור45ָָָ."פרשתָ סרןָ ואשםָ
ָָקצָָוס,דרייפ צרפת בצבאָ ָָיןָ ָָיהודיממוצא במולדתו. בבגידהָ ָ,ָָ הדם דרייפוסָָעלילתָ נגדָ

מכרָסודותָצבאייםָלגרמנים,ָשנחשבוָאזָלאויביָצרפת,ָתמורתָבצעָכסף.ָָשהואָָהייתהָָ
שתים שבמשךָ הפרשהָ החלהָ ציוןָָ-כךָ נקודתָ והייתהָ צרפתָ אתָ הסעירהָ שנהָ עשרהָ

סרןָָשהָלשנעמביָהמחרידָָפוהָָביוָשבולטתָבהתפתחותָהאנטישמיותָהמודרנית.ָטקסָה
ביתָהספרָהצבאיָָחצרָהמסדריםָשלָָברחבהָשל1895ָָָָינוארָָב5ָָדרייפוסָהתרחשָבבוקרָָ

אזרחיםבהגבוהָָ בית46ָָָָ.פריזָבנוכחותָהמוניָ מזכירָ במהלךָהטקסָהמשפילָקראָבקולָ
הדיןָשהרשי פסקָ אתָ דרייפוסהמשפטָ אתָ גנרָלָָ,עָ בדרגתָ בכירָ ָָולאחריוָהשמיעָקציןָ

בשםָהעםָָָ.רדָדרייפוס,ָאינךָראויָעודָלשאתָנשקםָהטקסיות:ָ"אלפיליאתָהמבקולָרםָָ
דרגותיך אתָ ממךָ שולליםָ אנוָ "מוותָָָָ,ישירָָמשךבה47ָָָ".הצרפתיָ ההמוןָ ולקולָצעקותָ

באלימותָאתָָדרייפוסָהמושפלָוקרעָָסרןָָניגשָחיילָמהמשמרָהרפובליקניָאלָָָָ,ליהודים"
ומהשרוולים מהכובעניתָ דרייפוסָָהסרטיםָ הפסיםשלָ אתָ הָָ,ָ לאורךָָָָתפוריםהאדומיםָ

החיילָָוזרקםָעלָהקרקע.ָבהמשךָתפסָָָָ,שלואתָכלָסימניָהדרגהָָו,ָאתָהכתפותָָומכנסי
לכלָאורכוָשלָהטקסָהמשפילָזעקָָ.ָָשלוָָבידיוָאתָהחרבָואתָהנדןָושברָאותםָעלָברכו

מפשע.ָָ חףָ אדםָ שלָ דרגותיוָ שולליםָ "חייליםָ בלשונו:ָ מפשע,ָ חףָ הואָ כיָ דרייפוסָ
לאחרָמכןָנשלח48ָָָָ".ףָמפשע.ָתחיָצרפת,ָיחיָהצבאםָכבודוָשלָאדםָחחייליםָמשפילי

השדים"תחילהָָָָ,מאסרלרייפוסָָד ושלושהָָָָב"איָ שניםָ ארבעָ במשךָ כלואָ היהָ )שםָ
ן ר  בעירָ צבאיָ בכלאָ כךָ ואחרָ בשנתָָָָָ,חודשים(ָ שנחוןָ זוכה1906ָָָָבשנתָָ.1899ָָעדָ

49ָ.סופיתדרייפוסָבאופןָמוחלטָעלָידיָביתָהמשפטָהעליון,ָושמוָטוהרָ
הההעשריםָָבמאהָָגםָָ תופעתָ גיעהָָוהָָ,אותותיהאתָָליתןָָהפומביָָָָביושמשיכהָ

ָָָָָ.לשיאהָבשואה ָָָָביוָשהמקריםָהקשיםָביותרָשלָָאכן, באירופהָָבאוָלידיָביטויָָפומבי
ובמהלכהש השנייהָ העולםָ מלחמתָ בתחילהלפניָ היהודי.ָ המיעוטָ כלפיָ בעיקרָ עםָָ,ָ ָ,

 ______________ 

44ָָָ חי ָָָבאיבסןָ ָָָָָ,1906–1829שנים ָָופרסם המחזה העםאתָ ָָָָאויבָ ד"ר1882ָָבשנת עלָ מספרָ המחזהָ ָ.

בנור מרפאָ בעיירתָ צעירָ רופאָ ָָווגיהשטוקמן,ָ ָָשא, מקר בעיירה,ָ המרחצאותָ כיָ הפרנסהָָמגלהָ ורָ

בריאותָָהעיקרי אתָ מסכנותָ המקום,ָ שָלשלָ בהן.ָָָָםָ מהמשתמשיםָ העירָָהואָ ראשָ מאחיוָ בקשָ

מולָהשלטוןָהמושחתָָָָלָאבמערכהָָלבדוָָָָנותָרהואָָומגלהָמהרָמאודָכיָָָָ,אךָמסורָבָָ,להתערבָבעניין

ָשעושיםָבוָלינץ'ָציבוריָ.ָ–כליָהתקשורתָוההמוןָָ–ומשרתיוָ

 (ָ.1992מתרגם,ָָָ)מרדכיָשניאורסוןָפרשתָדרייפוסז'אןָדניסָברדן45ָָ

 ָ.19–18שם,ָבעמ'46ָָָ

 ָ.19שם,ָבעמ'47ָָָ

 םָ.ש48ָ

בעיבודָקולנועיָחדשָָלאחרונהָזכתהָ"פרשתָדרייפוס"ָָָָָ.612–605-ו558ָָ–500ָָ,548–499,ָבעמ'ָָשם49ָ

 (ָ.2019)צרפת,ָָָקציןָומרגלבסרטוָשלָרומןָפולנסקיָ
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ָָ בשנת לשלטוןָ הנאציםָ שָלמקריָָותרחשה,1933ָָעלייתָ יהודיםָָלפיָָָכמביָָפוָָביושָָםָ
הנאצית ָָָָ,בגרמניהָ מכן התרחשוָָולאחרָ הנאציָָעלָָהשנכבשָָהמדינכלָָבהםָ 50ָָ.םידיָ

היהָחלקָמרכזיָבתעמולהָהאנטישמיתָשלָהשלטוןָהנאצי,ָבהובלתָשרָָהפומביָָָָביושה
גבלס יוזףָ ָָשא51ָָָ,התעמולהָ ָָר היהודי דמותָ ָָָָ–צלחהָבהצגתָ הכתובה, ברדיוָָבעיתונותָ

ָָ הש52ָָָ.אדם-כתתָָ–ובקולנוע תעמאחדָ אותהָ שלָ שלָָיאיםָ האנטישמיָ סרטוָ היהָ ולהָ
והצליחָליצורָָָָ,הצלחהָמסחריתָעצומהבזכהָָהסרטָָָָ.1940שנתָָמָָהיהודיָזיָסָָןפייטָהרל

םָקיימיםָָיגםָשיקףָדימויזהָָתיאורָָָָ.נבלָהָָ–אתָהטיפוסָהאידיאליָשלָהיהודיָהקולנועיָָ
להשפילָָהןָָדָָ,ָשנועהנאציָָביושסממןָמרכזיָשלָה53ָָ.וגםָהשפיעָעלָייצוגיםָמאוחרים

ָָו זיהויםָשלָהיהודיםהן ָָָָ–ָָ"הטלאיָהצהוב"היהָָָָ,לאפשרָאתָ למןָשנתָָרָָשאאותָקלון
ָָחויב1939ָָָָ יהודי הכבושהָָכלָ קלוןבפוליןָ וכאותָ מזההָ כסימןָ בגדיוָ עלָ ָָָ,זאתָָ.לשאתָ

האנטי מהחקיקהָ האנטישמית-כחלקָ וההשפלהָ ָָיהודיתָ .ָָ את לענודָ ששכחָ ָָהטלאָי"מיָ
חובתָָרחבהָָהו1941ָָלמןָשנת54ָָָָָ.לעונשיָקנסָומאסרָָובָהיהָצפויוָלרחבצאתָָהצהוב"

ָָָָהנשיאה הצהוב"של ָָָָ"הטלאיָ הוהוחלה ברובָ יהודיָ כלָ ָָעלָ עלמדינות ידיָָָָשנשלטוָ
חובתָָָָהנאצים והולנד,ָשםָהוחלהָ ָָָָהנשיָאה)למעטָצרפת,ָבלגיהָ רקָבשנתָָשל הטלאיָ
וישיָלאָהופעלה-בצרפתָהלאָָיודגשָכָיָָ;1942 שלָָָָחובתָהנשיאהָָכבושהָשלָממשלתָ

הצהוב"55ָָָ.(הטלאי הראשוָןָָ"הטלאיָ הקלוןָ אותָ היהָ נאלצוָָשבהיסטוריהָָָָלאָ אותוָ
לבושָפריטיָָליהודיםָָגםָבתקופותָאחרותָנאלצוָָָָ;יהודיםָלשאתָכדיָלאפשרָאתָזיהוים

שוניםָָ אוָָמהמקובל,ָָלבושָ האוכלוסיָָמנתָָעלָָ,צבעםבבצורתםָ משארָ הָָילהפרידםָ
56ָָ.ולהשפילם

ישראלב לאָחמדינתָ הקמ,ָ התופעָָהתרכזהָָתה,רָ בבהפומביָָָָביושתָ מסגרתָעיקרָ
והמשודרת הכתובהָ והקולנועָָ,העיתונותָ מטעםָָָָ,הספרותָ רשמייםָ פרסומיםָ ובמסגרתָ

ָָדיןָָהפסקיָָכגוןָָרשויותָהמדינה,ָָ אופןָָפורסמוָברָָשאהשוניםָשלָביתָהמשפטָהעליון,
,ָכפיָשכברָָובָרלוכללוָָָָ,לשכתָעורכיָהדיןָ)הפד"י(כרכיםָמודפסיםָמטעםָָסדרתָרשמיָב

 ______________ 

כחיהָמזיקה(,ָָָָ,למשָלןָמשפילָומלגלגָ)בהקשרָזהָנזכירָאתָהקריקטורותָשהציגוָאתָהיהודיםָבאופ50ָ

ועודָמקריםָרביםָאחריםָָָָ,אווהָשלָחנויותָבבעלותָיהודיםותָהרעלָחלונJUDEָָהמילהָָָָאתָרישום

יהודים ביושָ קלון"ָָרא.ָָשלָ "אותָ השואהוָ שלָ גוטמָן59ָָָָהאנציקלופדיהָ ָָ(1990,ָָעורךָָ)ישראלָ

 ָ.)להלן:ָ"אותָקלון"ָ(

לונגריָך51ָ פטרָ ָָָָראוָ שָלָָ–גבלס במיליםָָביוגרפיהָ אונא)יכָָרוצחָ ואביהָ אונאָ מת-יןָ רגמים,ָָברוכיָ

2018.ָ) 

(;1982ָ,ָָ)עדיתָזרטלָמתרגמָתָָואילָך1945ָָ65ָָ–1933המלחמהָנגדָהיהודיםָָדווידוביץ'ָָָָָ'סָָלוסיָָראו52ָ

ָָ יחיל ָָלניָ ָָָָ–השואה אירופה יהודיָ 1945ָָָָ–1932גורלָ ראשון 75ָָָָכרךָ ברטוב1987ָָ)ואילך עמרָ ָ;)

 (ָ.2008ָ)44ָ–18ָה"אלָתיגעוָליָבשוָאמ"הגולם"ָלָ"ָ–היהודיָבקולנועָָ

 ָ.30–23-ו15ָם,ָבעמ'ָשברטוב,53ָָָ

 ָ.50,ָבעמ'21ָָָיני,ָלעילָה"שקמ54ָ

שלָָהפךָהטלאיָהצהובָלסימוןָהמרכזיָָנ.ָישָלצייןָכיָבטרם62ָ–59,ָבעמ'50ָָָלעילָה"ש,ָָ"אותָקלוןָ"55ָ

ןָובוָמגןָָסרטָלבכגוןָָָָ,אחריָםָָשטחיםָשבשליטתָהנאציםָבאירופה,ָהיוָגםָסימוניםהיהודיםָבכלָָה

 ָ.59שם,ָבעמ'ָ.ָראוָדודָאוָסרטָצהוב

 ָ.50בעמ'ָ,21ָָָקמיני,ָלעילָה"ש56ָ
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הָָזכר,הו שמותָ )כוללָָאתָ ההליכיםָ סוגיָ בכלָ פלילייםָָבצדדיםָ שהסתיימוָָהליכיםָ
ָָעָלשנעשהָָ,ָָבהקשריםָאזרחייםָָפרטיָָביושבלדברָהןָָהָניתןָָיםָאלבהקשר57ָָ.(בהרשעה

פרטי אדםָ ָָָָ,ידיָ פלילייםָָבעיקרָבהקשרָָ,רשמיָָביושבוהן הליכיםָ ָָָָ,שלָ ידיָָָָעלשנעשה
ָָ.הרשותָהמנהלית

בספרוָאתָָָָ,למשלָָ,להזכירָָניתןפומביָָָָפרטיָָביושרתָָבמסג ויצמןָ עזרָ שכתבָ
ָָ ארץהאוטוביוגרפי לךָ שמיםָ בָָ,לךָ ָָשפורסםָ בצבא,1975ָשנת מפקדוָ שהיהָ מיָ עלָ ָ,

ָָ רביןהרמטכ"ל 58ָָָָָ.יצחקָ ָָחבספרו של במטכ"לָ אג"מָ ראשָ שהיהָ ויצמן,ָ אלוףָָ-רבשףָ
הימים ששתָ מלחמתָ ערבָ רביןָ הרמטכ"לָ שלָ הנפשיתָ המצוקהָ אתָ ָָעוָָ.רבין,ָ ניתןָָד

ָָ ָָבהלהזכיר פרטי ביושָ שלָ ָָקשרָ ָָאת האוטוביוגרפי בספרוָ רביןָ יצחקָ שלָ פנקסָָדבריוָ
כתבָרביןָדבריםָָָָובספר59ָָָ.שמעוןָפרסחברוָלמפלגהָָ,ָעל1979ָָשנתָָ,ָשפורסםָבשירות

הואָָעלָָשלילייםָָ פרסָ כיָ בקביעתוָ פרס,ָששיאםָ נלאה"אודותָ בלתיָ אמירהָָָָ–ָָ"חתרןָ
ָָ בעיתונות ההסעירָָ,הישראליָתשהובלטהָ אתָ ָָהָ ָָשתוהציבור היטב למשךָָבָזמרהָ כרונוָ

במהלךָשנותָהשמוניםָבדמותָָאתָהמקרהָהמפורסםָשהתרחשָָגםָָלהזכירָָיתןָָנ60ָָ.שנים
השניםָָ ארבעָ בןָ 1987ָָ–1983)הניסיוןָ )ָָ מינויו אתָ ָָלסכלָ דןָָלרמטכ"ל דאזָ האלוףָ שלָ

זהותוָהמיניתשומרוןָב נוגע61ָָָ.טענותָשוואָלגביָ ָָמאמרוָהמפורסָםבָָמקרהָמוכרָאחרָ
ָָָָלש עוזי ָָָָבנזימןהעיתונאיָ ָָָָהארָץבעיתון בעתָָעל שרוןָ אריאלָ שלָ התנהלותוָ אודותָ

לבנון. ָָָָמלחמתָ מיום מאמר,ָ 17.5.1991ָָבאותוָ פורסם בגין,,ָ מנחםָ הממשלהָָָָכיָ ראשָ
אותו.ָָ רימהָ המלחמה,ָ בעתָ הביטחוןָ שרָ שרון,ָ כיָ היטבָ ידעָ לבנון,ָ מלחמתָ בעתָ

נגדָָהפרסוםָָ שרוןָ שניהלָ ממושךָ דיבהָ משפטָ בנזיוהעיתוןָָהולידָ שבסופוָָנגדָ מן,ָ
העליוןָוָָ,התביעהנדחתהָָ לביתָהמשפטָ שרוןָ ערעורוָשלָ גםָ פרסם62ָָָָ.כךָ אףָ בהמשךָ

 ______________ 

.ָיצוין32ָ,ָבעמ'31ָָָָ,ָלעילָה"ש"ָתעלָפרטיותָופומביותָשלָפסקיָדיןָברש"ראוָבהקשרָזהָבירנהק57ָָָ

ָָ נוסףָָ"יָכללוָרקָחלקָמכללהפרסומיםָבפדכי ,ָלצדָָעלָכךָָהתיקיםָשנדונוָבביתָהמשפטָהעליון.ָ

שפטָהעליוןָזכוָמעטָמפסקיָהדיןָשלָבתיָהמשפטָהמחוזיָוהשלוםָָפרסוםָפסקיָהדיןָשלָביתָהמ

 כרכיםָמשלהםָ.פרסוםָרשמיָבב

 (ָ.1975)ָלךָשמיםָלךָארץָןיצמןָודבָגולדשטיוזרָע58ָ

 (ָ.1979ָ)ָירותפנקסָָשָןרביןָודבָגולדשטיָיצחק59ָ

ל60ָ ָָטלָ ָָָווי לפני "היוםָ 31ָָָָליןָ בלתי 'חתרןָ הכינויָ אתָ פרסָ לשמעוןָ מדביקָ רביןָ יצחקָ נלאה'"ָָשנה:ָ

 ָ.8.8.2010ָwww.haaretz.co.il/news/education/1.1215734ָהארץ

ָאמי61ָ וחצי'ָ ו'משהָ "רפולָ אורןָ שומרָ דןָ להעליל:ָ ָניסוָ הומו"ָ ָהארץרוןָ ָ28.2.2008ָָ

www.haaretz.co.il/misc/1.1559161ָ דן"ָ "מבצעָ לםָ אמירהָ אח;ָ ָרונותידיעותָ ָ28.9.2016ָָ

www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4861023,00.html;ָָָָ ָָמנהיגותָשקטָהָָ–דןָשומרוןָָזאבָדרורי

288–296ָָ(2016.ָ)ָ

ואיטיָָָָייחודיכמעשהָָ,ָָבדבדיָע,ָשנעשהָָהמרשתתעידןָָלפניָָָָביושמהלהבדילָָבהקשריםָאלהָיוערָכיָָ

שקרה כפיָ המבויש,ָ שלָ עברוָ סקירתָ ושומרוָןבענָָ,למשלָָ,שלָ פרסָ רבין,ָ שלָ ָָיינםָ ,ָָ ָָביושהמעשה

שלָָטָָבשניָהיבטים:ָבהיבָָמיידיָועכשוויוהואָָָָָ,וברשתותָהחברתיותָאינוָייחודיבמרשתתָָיָָהמודרנ

ָָהמתבצעָבתוךָדקות,ָָהמעשהובהיבטָשלָסיקורָָָָהמעשה;עצםָָָָלָעָָליותויָרוהתגובותָהמיידיותָוה

 מספרָ.ָספורותָאוָלכלָהיותרָבתוךָשעות

מותָהתמונהָראויָלהזכירָמשפטָדיבהָָ(.ָלמעןָשָל2002)245ָָ(3ָָ,ָפ"דָנו)רוןָנ'ָבנזימןש323/98ָָע"א62ָָָ

הזוגָנתניהוָָָָידיָבניָָוונתיָלכתבָהתביעהָשהוגשָעלמפורסםָנוסףָביןָפוליטיקאיָבכירָלעיתונאי.ָכ

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1215734
https://www.haaretz.co.il/misc/1.1559161
http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4861023,00.html
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ָָ ספר ָָבנזימןָ הפרשהעל פעולתאודותָ אתָ שהגדילָ מהָ כי63ָָָָ.ביושהָָ,ָ מלמדָ זהָ מקרהָ
תיםָאףָלהציתָָילעו,ָָביושהמעשהָָָָאתעציםָָלהתיםָדווקאָָילעָָותישָעשויוהמבתגובותָָ
64ָָ.פיםנוסָיָםביושגלָשלָ

להפומביָָָָרשמיָָשביובמסגרתָָ שובָָניתןָ הרשותָזכירָ שבהםָ המקריםָ אלפיָ אתָ
ביישוָחשודים,ָנאשמיםָועברייניםָָָָ(ָוהרשותָהשופטָתוהפרקליטותָָהמבצעתָ)המשטרה

פרסו באמצעותָ תאגידים(ָ )כוללָ ואחריםָָרשמיםָָמימורשעיםָ העבָ עלָָיםָ ָָרָהאודותָ
עוד65ָָ,שעברו ָָָָוזאתָ ָָלפני זה66ָָ.המרשתתעידן כָיָָבהקשרָ לפתוחָָעצםָההָָנזכירָ חלטהָ

ָָָםטיבעצםָָמָָכיָםהכרוָָכיםמהלהןָָבהליךָפליליָנגדָאדםָוההכרעהָבמהָוכיצדָלהאשימוָָ
ב מבפגיעהָ ניכרָ החוקתיותחלקָ אדםָָזכויותיוָ אותוָ ההחלטהָָו67ָָ;שלָ פרסוםָ עצםָ

בגדרהחוסָ ָָ,בעניינו לרובָ לדעתָָםהָ הציבורָ זכותָ הדיוןָָשלָ פומביותָ מהוָ ועקרוןָ והָָ,ָ
ובפרטיפגיעהָָ הטובותוָ שָָ,בשמוָ לפניָ הכריעָָעודָ המשפטָ אוָָנוָָדיאתָָביתָ לשבטָ
68ָָ.לחסד

המבורכיםָָָָהציבורייםָָחוָתהדוָָאהיפומביָָרשמיָָָָביושלבהקשרָקרוב,ָָָָ,דוגמהָנוספת
ָָ טייןָבנוגעָלהחלטותיוָלסגורָתיקיםָָהָדאזָאליקיםָרובינשלממשלשלָהיועץָהמשפטי

69ָָָָ.נגדָאישיָציבורָבכיריםָביותר זכו ָָָָ,"ריציבוָָחדוכינויָ"בהדוחותָהללוָ ָָ–והםָכללו

 ______________ 

סרנה. יגאלָ העיתונאיָ פוסָָנגדָ בעקבותָ אירועָָזאת,ָ המתארָ פייסבוק,ָ לרשתָ האחרוןָ שהעלהָ טָ

ירדָממנה,ָתוךָפגיעהָבכלליָָוראשָהממשלהָָָָָ,לילהָָשיירתָראשָהממשלהָבשעָתצרהָָנעשבמהלכוָָ

אביבָקיבלָאתָהתביעהָָָטָהשלוםָבתלהאבטחה,ָרקָמחמתָגחמתהָוצעקותיהָשלָרעייתו.ָביתָמשָפ

הרע לשוןָ בפרסוםָ מדוברָ כיָ שקבעָ נהוכָָָ,לאחרָ אינוָ המפרסםָ לשוןָָיָ איסורָ שבחוקָ מההגנותָ נהָ

ובקשתוָלערערָָָָ,נדחהוָלביתָמשפטָהמחוזיָָש"ח,ָערעור100,000ָָהזוגָָָָיהרע.ָסרנהָחויבָלשלםָלבנ

 ָ.ָ(15.4.2018)פורסםָבאר"ש,ָָָסרנהָנ'ָנתניהו1688/18ָרע"אָ.ָראוָלביתָהמשפטָהעליוןָסורבה

 (ָ.2002)ָ:ָשרוןָנ'ָ"הארץ"סיפורָמשפטָהדיבָהָָ–אמתָדיברתיָָעוזיָבנזימן63ָָ

בָָ,כָך64ָ מגיבָ שהמבוישָ אימתָ כלָ חלילָההמבָָביושלמשל,ָ וחוזרָ ָָיישָ והשו. ָָראוָ ס' לחוק10ָָָ)15וָ ָ)

ןָהרעָשנועדהָָלשוב(,ָבכלָהנוגע1998ָָ)19ָָ(1ָָ,ָפ"דָנב)ביטוןָנ'ָקופ8735/96ָָסורָלשוןָהרעָוע"פָָאי

עלָדרךָפרסוםָָָָהאינבוודאיָָָָיושבלגנותָאוָלהכחישָלשוןָהרעָקודמת.ָלדעתי,ָתרופתוָשלָהנפגעָמ

 (ָ.1992ָ)1ָָ,9ָ(1ָ,ָפ"דָמזָ)נ'ָחביבימשעור809/89ָָָראוָוהשווָע"אָ.ָנגדיָביוש

ָָאודותָהליכיעלָָלפרסוםָהרשמיָשלָפסקיָהדיןָשלָכללָהערכאותָוהןָלפרסומיםָאחריםָָָָכוונתיָהָן65ָ

 מעצר,ָכתביָאישוםָוניהולָהליכיםָבבתיָהמשפטָהשוניםָ.

מוס66ָ זהָ בענייןָ ה"ָשראוָ לעילָ 20ָָָָקוביץ,ָ ה"ָשָָָ,הרדוף; 20ָָָָלעילָ רע"פ מדינת1201/12ָָָָ;ָ נ'ָ קטיעיָ

עָעסקיָבע"מָנ'ָהנהלתָבתיָָמיָדָָָ.חשביםָה.פ.ס5870/14ָָ(;ָבג"ץ9.1.2014ָָ)פורסםָבאר"ש,ָָָָישראל

 (.חשבים(ָ)להלן:ָעניין12.11.2015ָ)פורסםָבאר"ש,ָָָהמשפט

פרוקצ'יה67ָ השופטתָ שלָ ָָבבָָבלשונהָ )אפ5699/07ָָג"ץ לממשלהָ'לוניתָ המשפטיָ היועץָ נ'ָ פ"דָָָ,(ָ

3ָָ)סב )550ָָ ,ָָ ָ)ָָקלפס14ָָפס' במָ "ָָ:(2008דינהָ וההכרעהָ נגדָאדם,ָ פליליָ בהליךָ לפתוחָ הָָההחלטהָ

ָָוכיצדָלהאשימ ָָו, ולעָָבפרטיותוָ,ָָ–מהלךָהכרוךָבפגיעהָבזכויותיוָהחוקתיותָָהן ָָםיתבשמוָהטוב,ָ

ָָיוסףָנ'ָמדינָת1767/94ָָכןָראוָוהשווָע"פָָָָ.ָ"...בחירותו,ָבקניינו,ָובחופשָהעיסוקָשלואףָָקרובותָָ

 (ָ.1999)518ָ–505ָָ,517(1ָ,ָפ"דָנגָ)ישראל

ןָ"עלָהסמכותָלהגבילָפרסוםָשמותָָנוגעָלבעייתיותָשבאותםָפרסומיםָראוָאיתןָלבונטיבלהרחבה68ָָָ

 (ָ.1999)249ָלָָמשפטיםחשודים"ָ

מדינהָדאזָעדנהָארבלָבענייןָושלָפרקליטתָָהָָואתָהדוחותָהציבורייםָשלָָ,למשלָָ,נזכיָרָָבהקשרָזה69ָ
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ָָ פירוט ָָלצדָ היועץ שלָ ָָהנימוקיםָ לממשלה התיקהמשפטיָ ָָיָםערכיָָיםמסרָָ–ָָלסגירתָ
ָָ ונזיפהוחינוכייםָשל הרעיון70ָָָָָ.בנוגעָלהתנהלותםָשלָאותםָאישיָציבורָבכיריםָָגינויָ

הדו פרסוםָ מאחוריָ העומדָ הציבוריהמרכזיָ במישורָ המצוייםָ הללו,ָ החשוביםָ -חותָ

ָהאָָהוהאתי,ָָ התמונהָ אימלאהָָחשיפתָ אותםָ שלָ בכיריםָָבעניינםָ ציבורָ לעיניָָשיָ
71ָ.הציבור

הדןָָָָ,החשובָשלָידיןהראשוניָוניתןָלמצואָבחיבורהָָהקשרָָאותוָָבדוגמאותָנוספותָָ
שהואָָָָרגולטורי",ָָביושָ"ָָכאמוָרָשהיאָמכנהָָטקטיקהָשלטוניתָראויהאותהָָבמקריםָשלָָ
מכו המנהליָתפרסוםָ הרשותָ מטעםָ מידעָ שלָ מָָוןָ להעבירָ שליהמיועדָ ערכיָ עלָָסרָ ליָ

72ָָ.מטרהָרגולטוריתצורךָאודותָגופיםָפרטייםָל

 ______________ 

בר" ראָש3/03199ָָבג"ץָָראוָָ)ָָ"ברוָןח–און-פרשתָ נ'ָ בישראלָ השלטוןָ איכותָ למעןָ -התנועהָ

נז)הממשלה פ"דָ ָ,6ָ ָ)817ָ ָ,865ָ ָ(3200);ָ ברָ "פרשתָ אלוןָ ָ-און-גדעוןָ ָ–חברוןָ ָָ ָָהארָץרקע"ָ

16.12.2001ָָwww.haaretz.co.il/misc/1.756808)הציבור הדוחָ אתָ של;ָ ָָָָָויָ ָָ"בעניין ָָ"עמדיפרשת

(ָ ָראוָ המלא"ָ הנוסחָ נתניהו:ָ ynetָ"דו"חָ ָ27.9.2000ָ ָwww.ynet.co.il/articles/0,7340,L-

140469,00.html)ָשל הציבוריָ הדוחָ אתָ סרוסיָָראוָָ)ָָ"סרוסיפרשתָָ"בָָו;ָ תיקָ ָָהיועָץָָ–"נסגרָ

ביקורת מותחָ ָהמשפטיָ ָָ ויצמן"ָ שלָ התנהגותוָ ָוואלהָ!עלָ ָNEWSָ ָ24.5.2000ָָ

news.walla.co.il/item/9399);ָָשלָָואת הציבוריָ בהדוחָ הנגביָ צחיָ השרָ שלָ בעניינוָ פרשתָָ"וָ

,829ָָ,857ָָ–828עמ'ָָשם,ָב,ָָאלהתנועהָלמעןָאיכותָהשלטוןָבישָרראוָענייןָָָ)ָָ"'דרךָצלחָה'ָָתעמות

ָָ.ָ(951-ו876ָ,885ָ–686ָ,872–586

אזרחיםָלמעןָמנהלָָָָ–אומ"ץ4921/13ָָָָובינשטייןָבבג"ץָָדינוָשלָהשופטָרָָראוָבהקשרָזהָאתָפסק70ָ

שםָָָָ,(2013)ָָקָדינו,ָפס'ָדָלפס135(3ָָ,ָפ"דָסו)נ'ָראשָעירייתָרמתָהשרוןיָומשפָטוצדקָחברתיָתקיןָ

ָבהיותוָיועץָמשפטיָלממשלהָ.שאותהָנקטָיםָציבוריָחותפרסוםָדָוָמבכרָאתָהפרקטיקהָשלהואָ

בָָעָלָָ,זאת71ָ ולאָ הציבור,ָ זהָ שיהיהָ ָָמנתָ המשפט, בחירוָתשיתָ בעתָ הדבריםָ אתָ מנתָָָָועָלָָ,ישקולָ

ָָָָָ,אשָהממשלה(הָהגורםָהממנהָ)רשיהיהָז ויוָשלָָישקולָאתָהדבריםָבעתָמינשולאָביתָהמשפט,

ב אחרָ אוָ כזהָ לתפקידָ ציבורָ אישָ עָָ.ממשלתָואותוָ והשווָ ָָראוָ השלטוןָָניין איכותָ למעןָ התנועהָ

ָָָָ,69לעילָה"שָָ,ָָבישראל רסםָבאופןָרשמיָָלפָָי.ָזהוָההסברָמדועָראויָבעיני687–587-ו857ָָבעמ'

ההבחנהָָישָלהדגישָבהקשרָזהָאתָָ.ָָתָאותםָדוחותָהמביישיםָאתָאישיָהציבורָשסטוָמדרךָהישָרא

ָ–זהותָהנפגעָָבמושאָהביטויָאוָָברָבדיניָלשוןָהרע,ָבכלָהנוגעָָביןָהיתָָ–מיםָימימהָָהמקובלתָמי

וד ציבורָ אישיָ פרטייםביןָ אנשיםָ לביןָ ציבוריותָ ָָמויותָ זה. לענייןָ ָָָָראוָ שוקן4534/02ָָָָע"א רשתָ

ָָָָ,558ָָ(3,ָפ"דָנחָ)'ע"מָנ'ָהרציקוביָץָב ָָָָלפסק14ָָפס' ָָושלָהנשיאָברקָָדינו לפסקָדינוָשל7ָָָָ–5פס'

לפסקָדינוָשלָהשופטָריבלין20ָָָָ–16פס'ָָָָבןָגבירָנ'ָדנקנר10520/03ָָָָ(;ָרע"א2004ריבליןָ)השופטָָ

 (ָ.12.11.2006פסקָדינהָשלָהשופטתָפרוקצ'יהָ)פורסםָבאר"ש,ָָל27ָ–25פס'ָו

 ָ.4אחריָה"שָָ,8ָָָָשידין,ָלעילָהָ"72ָ

https://www.haaretz.co.il/misc/1.756808
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-140469,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-140469,00.html
https://news.walla.co.il/item/9399
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 וברשתות החברתיות במרשתת – מקוון ביושפרק ג: 

ָ ָבעודָ ָשלפניָ ָהופעתָ ָהמרשתתָ ָביוָשהנעשהָ ָָ בהפומביָ שוניםָ עולםָָ"באופניםָ
המציאותי"ה ָָָָביוש,ָ ָָהפומבי ָָנעשהָָהמודרני בלרוב כולוָ ָָכלָ 73ָתָ"וירטואליוה"מציאות
ָָש "עידל שמכונהָ ָָמהָ המידע" ָָָָ–ןָ ָָשעידן המתקדמת, הטכנולוגיתָ המציאותָ רָָָשאבוָ

בהיקפיםָָ נתוניםָ שלָ מיידיתָ העברהָ מאפשרתָ וירטואלית,ָ מציאותָ אותהָ אתָ יצרהָ
ואינטנסיביָבמציאותָָָָגדוליםָביחסָלעולםָהסובבָאותנו. נוטלָחלקָפעילָ כולוָ הציבורָ

נתוניםָהמשפיעיםָָוָָממנָָָוקבלובהאדירָָלשוקָהמידעָָנתוניםָָבהזרימוָָ,ָָהזוָָוירטואליָתוה
חיינו רבדיםָשוניםָבמארגָ 74ָָָָָ.עלָ זה ונדבךָָָָתרשתהמבעידןָ רובדָ ושזורהָבכלָ שלובהָ

חיינו לחלוטיןָָ,שלָ השתנוָ המשחקָ ָָָָ.וכלליָ הגדול ָָהשינויָ הביותר מודרניָָהָָביוששלָ
להםָהשפעותָָשישָָָָ,מאפייניםָמרכזייםָשלָ"עידןָהמידע"ָָבעיקרָבשנָיָָביטויָואתָָמוצאָָ

ָָ:רחיקותָלכתמ
הואייןָָהמאפ ָָאמצעָ ָָהראשוןָ הסלוָלָָתרשתהמָָ–ָָהפומבָיָָביוָשָהי ָָריָתוהתקשורתָ

בה מופעיהשלובהָ עלָ ָָ)ָָהשוניםָָה,ָ במסגרת החברתיות(בעיקרָ של75ָָָָָ.הרשתותָ הקירָ
הרחוב שלָ הקירָ אתָ החליףָ שָָ;הרשתָ החברתיוָתהרשתוָָתרשתהָמהבמהָ מעניקותָָָָותָ

ָעירָ.תָהכרובכהחליפהָאתָהבמהָהציבוריתָפרטָופרטָלכלָ
ָָ ָהָמהשניָהואָָהמאפיין ָָָָביוָשמדיָ מדיָָמאתָָָָמהעצימָָתרשתהָמָָ–ָָהעצומיָםהפומבי

תפוצתָָביושה בשלָ בָָההןָ השימושָ ותדירותָ העצומהָ מהירותָָָָההגלובליתָ בשלָ והןָ
ב המביישָ הפרסוםָ שלָ כךָָנוסף76ָָ.המסגרתהתפוצהָ ָָעלָ המ, ָָָָביושמדיָ בשלָָגםָָגדלים

 ______________ 

פלוניָנ'707/14ָָָָבע"פָָארזָָ-שופטתָדפנהָברק"ָלדבריָָהמונחָהנחווהָבמבטָראשוןָכתרתיָדסתרי"73ָ

 (ָ.6.7.2015)פורסםָבאר"ש,ָָמדינתָישראל

נ'ָמשטרתָישהא3809/08ָָבג"ץ74ָָָ לזכויותָהאזרחָבישראלָ 2ָָפ"דָסה)ָָ,ראלגודהָ )694ָָ ,ָָ לפסק1ָָָָפס'

 (ָ.2012דינהָשלָהנשיאהָ)בדימ'(ָבינישָָ)

ָָפיָנתוניָהלשכהָהמרכזיתָלסטטיסטיָָבהקשרָזהָישָלצייןָכיָעל75ָ בישראלָָָָלמרשתתההיחשפותָָקה,

ָָ בשנת הציבורָ כללָ 2016ָָָָבקרבָ על 88%ָָָָעמדהָ )מעניין האוכלוסייהָ הציבורָָאפילשמכללָ בקרבָ וָ

שנתי:ָָָָָחדו.ָראוָָ(49%ָָ–עלָכמחצית2016ָָָָשנתָָבלמרשתתָָהיחשפותָָעמדָשיעורָההחרדיָהשמרןָָ

גביָָשלָחברתָהתקשורתָבזקָל2017ָָלשנתָָָָחהדָוָָ.92,ָבעמ'13ָָָָ,ָלעילָה"ש2016שראלָָהתקשורתָבָי

כהמרשתתָָמצבָָ כיָ הישרָא6.6ָָ-בישראלָמצייןָ מקרבָ ָָָָָ.במרשתתליםָמשתמשיםָָמיליוןָ החייםָָראו

ָ ָבעידןָ ָ–הדיגיטליָ ָָ האינטרנטָ ָדוחָ בזקָ 2017ָשלָ ָ(2017)ָ ָwww.bezeq.co.il/media/PDF/ 

internetreport_2017.pdf.ָָ

מצבָָבזקָלדוחָָָָ–החייםָבעידןָהדיגיטליָָלמשל,ָהדוחָהשנתיָ)השני(ָשלָחברתָהתקשורתָבזקָָָָ,כָך76ָ

ָָָה בישראל ָָבאינטרנטָ 2015ָָ)2015ָָשנת )www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdfָָ

ָָָָ(שנהָשהוכתרהָכ"שנתָהשיימינג") כי ָָהעלהָ הגולשיםָָיותר הישראליםָ (58%ָָָ)במרשתתָָממחציתָ

מםָאוָמכיריםָָצחווָבע,ָוכיָבקרבָבניָהנוערָכמעטָשליש2015ָָבמהלךָשנתָָָָָתרשתמבָָביוָשפוָלנחש

,ָבעמ'15ָָ,ָלעילָה"ש2015ָשנתי:ָהתקשורתָבישראלָָָָחדוגםָברשת.ָראוָָָביוָשמישהוָשחווהָאישיתָ

28"ָ ָ;2015ָָָָ השיימינג שנתָ להתביָָ–היאָ במהָ לנוָ ָָישָ האינטָריש" הישראליאיגודָ ָָ(6.4.2016)ָָנטָ

www.isoc.org.il/sts-data/11142.ָָבזָק חברתָ שלָ )השלישי(ָ השנתיָ ָָלגבָָ,הדוחָ שנת הציגָָָָ,2016יָ

30%ָָ-,ָוכ2016מהגולשיםָנחשפוָלכךָבשנת70%ָָָָ-מיותרָָָָ:ברשתָָביושלתופעתָהבהיחשפותָָעלייהָָ

https://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2017.pdf
https://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2017.pdf
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdf
https://www.isoc.org.il/sts-data/11142
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שה מידעָָפרסליכולתָָהעובדהָ התעצמהָָםָ היאָָָָ,מאודעדָָמביישָ בתלשכןָ עיקרָָויהָ
דעתםָשלָמתווכיָתקשורתָשוניםָָָָתלויָבשיקוָלאשרָאינוָָ,ָָברצונוָוביכולותיוָשלָהפרט

כפיָָכגוןָָ) בעברעורכים(,ָ וָָ.שהיהָ המסורתית,ָָזאתָ לתקשורתָ בניגודָ ָָָתרשתהמעוד,ָ
בוָָמהווה המייצרתָ הטרוגניתָ ומרחביםָָ-טכנולוגיהָ יישומיםָ שלָ שוניםָ סוגיםָ זמניתָ

מגווירטואליי התםָ שלָ ביןָָייחסויותוניםָ וקבוצתיות-גומליןָ שהרשת77ָָָָ.אישיותָ כךָ
ותָשלָפרסוםָמבייש,ָהיכולותָלהעבירָָונמגָולמפרסםָצורותָָלמעשהָָמאפשרתָָהמקוונתָָ

ָמסרָשליליָדומהָ.זמניתָבדרכיםָשונותָָ-בו
החברתיוָת הרשתותָ מכך,ָ פייסבוקָָיותרָ ָָטוויטר(וָָ)בעיקרָ ,ָָ המרכזָישהן ָָהאמצעיָ

ךָלהקמתןָלאָרקָלערוץָתקשורתָמרכזי,ָאלאָגםָלמדיוםָָהפכוָסמָונ,ָָטואליהווירָָביושל
דברָשמעציםָעודָָָָ–ָָוהמקווניםסיקורָמשמעותיָבערוציָהתקשורתָהמסורתייםָָבהזוכהָָ

78ָ.ביושיותרָאתָממדיָה
המשמעותייםָָ השחלוָָלשינוייםָ ישָָובמָָהפומביָָביושבאמצעיָ שינויָָלצרףָָמדיוָ

ָָפרסומיָםָָ.המפרסםָהאנונימין:ָָהמקווָָביושהזירתָָבדמותָשחקןָחדשָבָָ,משמעותיָנוסף
79ָָָ.ידיָמפרסםָאנונימיָאוָמפרסםָהמחזיקָבזהותָבדויהָָמביישיםָעלוליםָלהתפרסםָעל

 ______________ 

הנוערָָ בעצמםָָמבניָ שחווהָָָָביושחווָ אדםָ אישיתָ מכיריםָ התקשורתָָָָָחָודראוָָָָ.ביוָשאוָ שנתי:ָ

,ָסקרָשלָמחלקתָהמחקרָשלָהמשרד2016ָָעודָלגביָשנתָָָָ.72,ָבעמ'13ָָ,ָלעילָה"ש2016ָָשראלָָבָי

פיָהסקר,ָאחדָָָָברשת.ָעלָָיוָשבהנוערָשנפגעוָמָָעלייהָבמספרָבניעלָָגםָהואָָהצביעָָטחוןָהפניםָָלב

נפגעָמ נוערָ בניָ שלושהָ ָָָָיוָשבמכלָ )בשנתָָהשפלהָבאמצעמאו עמד2015ָָָָותָהרשתותָהחברתיותָ

ארבעהָ( מכלָ אחדָ צעירָ עלָ שםָָ.הנתוןָ בלבסָָָ.ראוָ משנתָָוף,ָ הישראליָ האינטרנטָ איגודָ שלָ סקרָ

םָהאחרונות:ָָלשהיָברשתָבשנתייחווָפגיעהָָכבמרשתתָָמבניָהנוערָהגולשים35%ָָָָכיָָנמצא2017ָָָָ

17%ָָואילוָָָָ,תָמביכותָאוָאישיותחווָהפצתָתמונו9%ָָ,ָָשביוחווָָכיָָמבניָהנוערָשנפגעוָדיווחו16%ָָָָ

מבניָהנוערָנפגעו35%ָָָָאילןָגטניוָ"סקר:ָָאוָָרָָ.מבניָהנוערָהודוָכיָהשתתפוָבפגיעהָבאחרָברשת

ָָ.30.8.2017ָָ,13ָישראלָהיוםברשתָבשנתייםָהאחרונות"ָ

ברזיליקר77ָ ו-יןָ עָלנהוןָ באינטרנט:ָ והמדומייןָ המעשיָ הביטויָ "חופשָ ברזיליָ והולדתהָָָָגדָ בטלותהָ

ָָהמחָו הצנזורה" שלָ ותרבותָָדשתָ חברהָ חופשָָָָ–משפט,ָ שלָ המשפטיתָ התרבותָ מדברים!ָ שקט,ָ

ָ(ָ.2006)מיכאלָבירנהקָעורך,483ָ,489ָָָטויָבישראלהבי

ָָבשלָהצורךָשלָכליָהתקשורתָָָ,.ָכיום17בעמ'ָָ,15ָָ,ָלעילָה"ש2015ָָשנתי:ָהתקשורתָבישראלָָָָחדָו78ָ

רל להישארָ להמסורתייםָ עשוייםָ בטוויטרָ ציוץָ אוָ בפייסבוקָ פוסטָ כלָ ועדכניים,ָ ָָךהפיוונטייםָ

עורכיָאותהָמהדורהָבדקוָָמבליָשתיתָבמהדורתָחדשותָמרכזית,ָבאופןָמהירָותכוף,ָָלידיעהָחדשו

ָהבהכרחָָ כלָ זמןָוהתחרותָהגדולהָבענףָָנתוניםָואתָכלָהמעדָהסוףָאתָ ידעָשפורסם,ָבשלָלחציָ

ָָהָָ.ָתהתקשור יוביל ָָדברָ מצללרוב ולהתנצלותָ איָיהבהרהָ בשלָ אחרָ אוָ זהָ בפרטָ הפגיעהָ עלָ -דםָ

ביןָהרשתותָהחברתיותָָָָניתןָלראותָמדרָגָָבהקשרָזהָָ.ולםָהנזקָכברָנעשָה,ָאיםהדיוקָבהצגתָהדבר

נתפסתָכחמורהָבהרבהָָ,ָאשרָָהגלומהָבביושינתָמידתָהפגיעהָָמבחָָלביןָכליָהתקשורתָהמסורתיים

 הָ.נקטגוריהָהאחרוב

חיבורוָפורץָהדרךָשלָאלעדָאורגָָאתָָדונימיות(ָלביןָאנונימיותָראוָָפסיתָבדויהָ)להבחנהָביןָזהו79ָ

יוערָכיָבחיבורוָמבקשָד"רָאורגָלהכירָָ.ָ(2010ָ)455ָ–423ָ,454לגָָעיוניָמשפטתָמידע"ָזכותָלזהו"

ָָ,כלומרָָָ,שלוָָעזכותוָשלָאדםָלקיוםָזהותָהמיד,ָשהיאָָתָמידעזכותָלזהָוהָָ–ָָמשפטיתָחדשָהָָבזכות

ָָ שם,ָָָָראוָָָ.לתקינותםָשלָמגנוניָהמידעָהמאפשריםָלאחריםָלזהותוָולדעתָולזכורָמיהוָומהוזכותו

 ָ.437בעמ'ָָ
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ה"ה אוָ עומד"אלמוניות"ָ ברשת"ָ ָואנונימיותָ לפעילותָ בסתירהָ ָתָ ביןָָההידודיתָ
הווירטואליתָָָתמהווָוָָ,הגולשים בפעילותָ מרכזיָ עמָדָָ.צירָ שמביעָ מיָ שלָ הָָהאינטרסָ

אנוני עלָ לפרטיותלשמורָ הזכותָ שלָ ומכוחהָ ביטויָ לחופשָ הזכותָ מכוחָ מוגןָ 80ָָ.מיותָ
אורג אלעדָ ד"רָ ָָָָ,לדעתָ לאנונימיות ָָהזכותָ ָָש)הזכות ָָלא ָָי דעו אני( לזהוומיָ תָָהזכותָ

חשובותשי דעוָָ)הזכותָָ זכויותָ שתיָ הןָ אני(ָ ָלהמָָ,מיָ לפרטבקשותָ בחברָהאפשרָ ָָיםָ
מ הםָ האופןָשבוָ בניהולָ מסוימתָ השליטהָ שארָ כלפיָ היא81ָָָָָ.עולםוצגיםָ האנונימיותָ

תיםָהכרחיתָלעצםָָיתיםָחלקָמהמסרָהגלוםָבביטוי,ָושמירהָעלָהאנונימיותָהיאָלעילע
להתבטא והנכונותָ שם82ָָָָ.האפשרותָ בעילוםָ הפרסוםָ כיָ מסבירָ מדינהָ ברקָ פרופ'ָ

כפופיםָלתגובותָָאינםָָמאפשרָחירותָרבהָיותרָלהתבטא,ָבעיקרָבשלָכךָשהמפרסמיםָָ
כפי83ָָָָָ.אינםָכפופיםָלהוראותָהדיןכךָהםָָהסברהָשלנוכחָָאךָגםָָפרסום,ָָהָָלעתיותָָחבר

תרומהָשלָממשָָתורמתָָשנראה,ָהאנונימיותָהפוגעניתָברשת,ָעלָמאפייניהָהשליליים,ָָ
מורכבותָהאכיפהָכלפיָהמפרסםָהאנונימיָוהצורךָָלנוכחָָזאת,ָָָָ.העצומיםָָביושמדיָהלמ

ָָ.מהימנתָלהתמודדָעָבכליםָמשפטייםָמיוחדיםָוייחודייםָעל
ָָָ,שלָהרשתָָליפורמ-והלָאבסיסָהמרכזיָלמבנהָהוולונטריָָהאףָָמשמשתָָָָנונימיותהא
רעיונותיהםָָשכןָָ אתָ ולחשוףָ עצמםָ אתָ להביעָ אםָ לבחורָ יכוליםָ או,ָָָָ–הגולשיםָ

ולקללָָ לגדףָ לָָ–להבדיל,ָ מבליָ כמעטָ אוָָחשופיםָָהיותָָוזאתָ חברתיתָ לסנקציהָ
המע84ָָ.משפטית הניסיוןָ הצער,ָ הגולשלמרבהָ כיָ מלמדָ ָָשיָ ָָים אתָָבמרשתת מנצליםָ

ָָָ,כדבריָהשופטָפוגלמן85ָָָ.דווקאָכדיָלהזיקָלזולתםָָברשתָָהיכולתָלהתבטאָבאנונימיוָת
האנונימיותָהמאפיינתָאתָהמרחבָהווירטואליָמקלהָבמידתָמהָעלָביצועןָשלָעוולותָָ"

נונימיָָלמשל,ָמפרסםָאָָ,כך86ָָָ."אףָעלָביצועןָשלָעבירותָפליליותָָ–תיםָָיאזרחיות,ָולע
ידיָהפצתָתמונהָָָָידיָפרסוםָאמירהָפוגעניתָאוָעלָָעָבשמוָהטובָשלָאדםָעללפגויכולָָ

על כעת,ָ בפרטיותו.ָ האנונימיָָָָשתפגעָ המפרסםָ אתָ לתבועָ הנפגעָ בידיָ שיעלהָ מנתָ

 ______________ 

",ָָיטויהאפשרותָלהתבטאָבאופןָאנונימיָהיאָחלקָמחופשָהבָ"ָָָ,ריבליןהמשנהָלנשיאהָָבלשונוָשל80ָָָ

" ָָובהמשך:ָ היא ָָהאנונימיותָ לפרטיותגם הזכותָ מןָ ָָָ)ָָ"חלקָ אי.טיָ.4447/07ָָרע"א ברקָ נ'ָ סי.ָָמורָ

ָָָָ,664(3ָָ,ָפ"דָסג)[ָהחברהָלשרותיָבזקָבינלאומייםָבע"מ1995] ָָ,ָבהתאמהקָדינולפס13ָָ-ו11ָָפס'

פקיתָָלחייבָאתָהסָָתרשתָמ.ָבאותוָענייןָנדחתהָבקשהָשלָנפגעָמתוכןָאנונימיָשהועלהָל((2010)

 אודותָהמפרסםָהאנונימיָ.עלָָמזהיםָָלחשוףָפרטיָם

 ָ.79ָָה"שבורוָשלָאורג,ָלעילָיהדבריםָנלמדיםָמח81ָ

 ריבליןָ.המשנהָלנשיאהָדינוָשלָָָלפסק11ָפס'ָָ,80ָָ,ָלעילָה"ָשמורעניין82ָָ

 ָ.(2016ָ)554ָָָיותָהאדםָבישראלדיניָזכָוקָמדינהָבר83ָ

בעי84ָ "נעוריםָ גולןָ פוָראורןָ הבלתיָ והקודָ אמוןָ האינטרנט:ָ ָָדןָ וָהמלי" החברתיָ הבלתיָָהסדרָ קודָ

 ָ.ָ(2012אהוביהָכהנאָעורכים,ָו)תמרָרפופורט269ָָ,271ָָָפורמלי

ָָקודתָמבטָמוסדית"נָ–ָָמשתמשיםָאנונימייםָבאינטרנָטזהותםָשלָָבאריןָויצחקָכהןָ"חשיפתָאמלָג'85ָ

ָָָָמחקריָמשפט עלָָ(ָ.2012ָ)7ָָכח האנונימיָ הביושָ לעילָָעלָחומרתָ זולדן,ָ ראוָ היהודיתָ ָָפיָההלכהָ

 ָ.296,ָבעמ'18ָָה"שָָ

לפסקָדינוָשלָהשופטָפוגלמןָ)פורסםָבאר"ש,15ָָָָפס'ָָ,ָָנ'ָפלוניָָבע"ָמפלוניתָָחברה8225/12ָָָָע"פ86ָָָ

24.2.2013.ָ) 
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לערכאות שלוָ הגישהָ זכותָ אתָ האמיתי87ָָָ,ולממשָ זהותוָ עלָ לעמודָ כךָָתעליוָ לשםָ ָ.
ומהוותָחלקָָאלהָָָָפרטיםבָָהמחזיקותָָ,השירותדןָשלָספקיותָָינדרשָשיתוףָפעולהָמצ

90ָוהןָהספרוָת89ָָהןָהפסיקה88ָָָ.תיווך"ָהמאפייןָאתָסביבתָהמידעָהמודרנית"מעולםָָה
ב אנונימייםָ גולשיםָ עםָשאלתָהחשיפהָשלָ דרישתָָתרשתמבישראלָהתמודדוָ כאשרָ ָ,

ועלָָָָ–ספקָהשירותָאוָהאתרָהמארחָָָָ–מתווך"(ָָ")ההחשיפהָמופניתָכלפיָצדָשלישיָָ
נזיקין,ָלותביערקעָָ הגישָָביקשוָלפיָחוקָאיסורָלשוןָהרעָאוָחוקָהגנתָהפרטיות,ָשתָ

עמדתָהפסיקהָבישראלָהיאָכיָָ,נכוןָלימיםָאלה91ָ.מדברָמהָשפורסםָברשתָומיָשנפגע
הפוטנציאליים הנתבעיםָ שמותָ לחשיפתָ הדרישהָ אתָ לקבלָ הנוהגת,ָָה92ָָ.איןָ הלכהָ

 ______________ 

,ָפ"דָותָבע"מארפלָאלומיניוםָבע"מָנ'ָקלילָתעשָי733/95ָָאותָראוָע"אָָזכותָהגישהָלערכָָענייןל87ָ

ָָָ,)אשרָגרוניָס31ָָָָספרָשלמהָלויןָָלמערכתָהשיפוטית"רןָברקָ"זכותָהגישהָָאהָָ(;1997)577ָָ(3ָָנא)

קרייני ומיכאילָ ריבליןָ דיראנָי5698/11ָָדנ"אָָראוָָכןָָָָָ.(2013,ָָעורכיםָָאליעזרָ נ'ָ ישראלָ ָָמדינתָ

 (ָ.15.1.2015סםָבאר"ש,ָָ)פור

 ָ.433–431,ָבעמ'79ָָראוָאורג,ָלעילָה"ש88ָ

9183/09ָָThe Football Association Premier League Limitedָָָָ;ָע"א80ָָ,ָלעילָה"ָשרמועניין89ָָָ

נגָָ(.ָפסָק2012ָ)521ָָָָ(3,ָפ"דָסה)נ'ָפלוני ניתןָברובָדעותָהשופטיםָריבליןָומלצרָ דָָהדיןָהאחרוןָ

ברוב העליוןָ ביתָהמשפטָ דחהָ המקריםָ בשניָ הנדל.ָ )מפיָהשופטָָָָדעתָהמיעוטָשלָהשופטָ דעותָ

מקיפרי דעתָ בחוותָ בקשותהבליןָ אתָ הפוטנציאליָָיהם(ָ התובעיםָ אנישלָ מפרסוםָ שנפגעוָ ונימיָָם,ָ

 שלָאותוָמעוולָאנונימיָ.לחשוףָאתָזהותוָָָ,ָלחייבָאתָהספקיותָתרשתמב

של90ָ אחריותםָ "עלָ ג'באריןָ הכלכליָָָָאמלָ הניתוחָ בראיָ משתמשיםָ שלָ מזיקָ לתוכןָ אינטרנטָ אתריָ

המשפטקרילמשפט"ָָ ה"ש2011ָָ)263ָָטָָָָתָ לעילָ וכהן,ָ ג'באריןָ "הזכ85(;ָ ג'באריןָ אמלָ ותָָ;ָ

לערכ הגישהָ זכותָ סמכותָטבועָהלאנונימיות,ָ ָָָָאות,ָ (;2013ָָָ)309ָָכטָָָָמחקריָמשפטומהָשביניהן"

ָָ:רחבָפרטָימ(;ָמיכאלָבירנהק2010ָָ)51ָָבָָָחוקיםקָ"חשיפתָגולשיםָאנונימייםָברשת"ָָמיכאלָבירנה

ָ;ָטלָז'רסקָי(מרחבָפרטָי)להלן:ָבירנהקָָָָ)2011ָ)368ָָ–365ָָטיותָביןָמשפטָלטכנולוגיההזכותָלפר

הצ ָָָָמשפטיםריותָמתווכיםָמקוונים"ָָעהָלמודלָחדשָלאחומיכלָלביאָ"שומריםָעלָקשר:ָ 631ָָמג

ָָָ(2018)ָָאחריותָמתווכיָתוכןָלעוולותָביטוי:ָהקשרָחברתי,ָמשפטָוטכנולוגיהיאָָ(;ָמיכלָלב2013)

ָָ.(אחריותָמתווכיָתוכןָלעוולותָביטוי)להלן:ָלביאָ

91ָָָ ָָָימפָע5739/18ָָע"א האתר ישראלwww.oligarchescorts.comָָליָ מדינתָ ָָנ'ָ ,ָָ 46ָָָָפס' ָָןדיהלפסק

ָָ)פו ָָָָ(15.10.2018רסםָבאר"ש, עניין יליָהאתרָימפָע)להלן:ָ כיָהמחוקקָטרםָאמרָאתָָ(.ָ שָלהדגישָ

חששָשלָממשָלביצועהָָ"מבחןָשלָָָָרָעוסקָבסוגיהָוקובעדברוָבעניין,ָהגםָשהוכןָתזכירָחוקָאש

 ָ.2005-ני,ָהתשס"ותזכירָחוקָמסחרָאלקטרו)ב(ָל15ס'ָָראוָָ.ָ"שלָעוולה

כיוםָמסגרתָדיוניתָָאיןָָלפיהָָשהרובָשלָהשופטיםָריבליןָולוי,ָָ,ָעמדת80ָָָָ,ָלעילָה"שורמראוָעניין92ָָָ

זהו לחשיפתָ צוָ למתןָ אנונימיהולמתָ גולשָ שלָ חקיקהָָוָָ,תוָ באמצעותָ כזוָ מסגרתָ לייצרָ איןָ

פוטנציאליָמראהָָָָתובעאםָָסברָכיָָשָָפטָרובינשטיין,מולָעמדתָהמיעוטָשלָהשוָָלָא,ָָ.ָזאתשיפוטית

ָָ ָָכי בו שפגעָ מיָ נגדָ טובהָ תביעהָ פוטנציאלי"ָָ–ָָתרשתמבבידיוָ ָָָָ–ָָ"נתבעָ על המשפטָָאזיָ ביתָ

ָָ.לפסקָהדין46ָ,ָפס'91ָָ"שָ,ָלעילָהליָהאתרימפָעכןָראוָענייןָָָָ.עלָחשיפתָזהותולהורותָ

ָָ הלכת כיָ ָָהשָָ,מוריודגשָ ָָוללת ָָאת גולשיםחשיפת שלָ הנוהגתָָָָ,אנונימייָםָָפרטיהםָ ההלכהָ היאָ

נקבעהָהלכהָעקרוניתבהקשרָשלָָָָ.יבההגשתָתביעותָדבהקשרָשלָָ ואיןָלנוָָָָ,עוולותָאחרותָטרםָ

ָָ להפנות ָָבאלאָ זה ריבענייןָ השופטָ שלָ בע"אָָלדבריוָ חברת1622/09ָָָָליןָ נ'ָ בע"מָ ישראלָ גוגלָ

ָָָָ,ברוקרטוב דינוָשלָהמשנה3ָָפס' ריבליןָָלפסקָ ָָבאר"ש)פורסםָָָָלנשיאהָ ענייןָָָ(1.7.2010, )להלן:ָ

ָ(.גוגל
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ה חופשָ שלָ החשוביםָ הערכיםָ עםָ אחדָ בקנהָ הזכותָָהעולהָ ושלָ לפרטיות,ָָביטויָ
זה בנושאָ מיוחדיםָ הסדריםָ שלָ העדרםָ עלָ רבהָ במידהָ מאיןָָָָ,התבססהָ רגישָ שהואָ

93ָָ.כמותו
ב וכיוצאָ אנונימיָשלָתמונה,ָסרטון,ָאמירהָ מיָשנפגעוָמפרסוםָ ,ָָהםמבחינתםָשלָ

פני כלָ שהריָ ביותר,ָ קשהָ הנוהגתָ שלָָיההלכהָ ָשהָ לספקָָמיָ אנונימיָ מפרסוםָ נפגעָ
פנָָָ.בדחייהתיענהָָהמרשתתָָ כלָ שָלייגםָ משפטָָָָהנפגעָָהָ המחוזיָָלביתָ אוָ השלוםָ

ל שיורהָ ָבבקשהָ לחשאותוָ אתספקָ ָוףָ בשלילָהָ תיענהָ האנונימיָ המפרסםָ ָָפרטיָ
הָָ,מוחלטת העליוןָהבשלָ המשפטָ ביתָ שלָ מדרשוָ מביתָ הנוהגתָ נשללתָָָָ.לכהָ בכךָ
אנונימי,ָלמצלמעשהָָ נגדָאותוָמפרסםָ להגישָתביעהָאזרחיתָ הנפגעָהאפשרותָ ותָָמןָ

ולזכותָבסעדָממשי.ָזוהיָפגיעהָקשהָביותרָָָָמו,יאתָהדיןָע זכויותיוָשנפגעוָ להגןָעלָ
חוקתי:בכמהָָ מעמדָ בעליָ בסיסייםָ הואָָערךָָָָערכיםָ הנפגעָָאחדָ שלָ הגישהָ זכותָ

זכותָלפרטיות,ָשעלָחשיבותןָהרבהָָָהזכותָלשםָטובָוהָהערכיםָהאחריםָהםוָָָ,לערכאות
ָָועמא ָָבהמשךד הנוהג. מכך,ָבהלכהָ גישָָתָָיותרָ לעודדָ להמשיךָָכדיָ אנונימייםָ ולשיםָ

עידודָָ כלָ בהלכהָ איןָ כיָ נאמרָ אפילוָ המבוצרת.ָ האנונימיותָ בכסותָ באחריםָ לפגועָ
ןָשמםָָעלָחשבומביישיםָפוטנציאלייםָָישָבהָכדיָלפגועָבהרתעתָָשלעוול,ָאיןָכלָספקָָ

ָשלָהנפגעים.ָהטובָופרטיותָם
אנונימיָכזהָָָָמיָשנפגעָמפרסוםָָכפועלָיוצאָממחסוםָהאנונימיותָהשיפוטיָניכרָכָי

ָָ הנופל אחרָ הרָעאוָ לשוןָ איסורָ חוקָ שלָ הפרטיוָת94ָָבתחומםָ הגנתָ חוקָ ינסה95ָָָָאוָ
שהחקיקהָָ מפניָ הןָ זאת,ָ האזרחי.ָ ההליךָ חלףָ פלילייםָ בהליכיםָ שימושָ לעשותָ

הדברמאפשרתָָ האכיפהָָָָאתָ גורמיָ בפניָ עומדָ אינוָ האנונימיותָ שמחסוםָ מפניָ והןָ
דרךָהמלךָבהק היהפלילית.ָ זהָ תָָאשרָ להיווצרָָהגשתָ שיכולהָ הבעיהָ לונהָבמשטרה.ָ
לחקור ההחלטהָ שהןָ פשע(ָָרה)בעבָ ָָהיאָ נתונותָָָָשאינהָ לדיןָ להעמידָ ההחלטהָ והןָ

בדברָָםדעתָָלשיקול הנוגעותָ ברשויותָ המוסמכיםָ הגורמיםָ שלָ כי96ָָָ.הבלעדיָ בריָ
בעניין פליליתָ קובלנהָ לנהלָ האפשרותָ בדמותָ האחרת,ָ ָָהחלופהָ הנוגע בכלָ דָָשחב,ָ

אינה97ָָָָָ,אוָחוקָהגנתָהפרטיותהרעָָפיָחוקָאיסורָלשוןָָָָפליליתָעלָָרהלביצועהָשלָעבָ 

 ______________ 

93ָָָ ענייןָָ.ריבליָןהמשנהָלנשיאהָָדינוָשלָָָָ,ָפסק80ָָ,ָלעילָה"שמורעניין ,ָלעילָליָהאתריָעמָפָָכןָראוָ

 ָ.לפסקָהדיָן46ָָ,ָפס'91ָָָה"ש

 לשוןָהרעָ.ורָאיסלחוק6ָָורָס'ָָלא94ָ

 לחוקָהגנתָהפרטיותָ.5ָלאורָס'95ָָָ

לחוקָסדרָהדיןָהפליליָ]נוסחָָ(ָָ"העמדהָלדיןָוסגירתָתיק")62ָָ(ָוס'ָָ"משטרההחקירתָָָ")59ָָ'ָָראוָָס96ָ

ָ(.)להלן:ָחסד"פ1982ָ-משולב[,ָהתשמ"ב

ָָבָָאפשרותָהמוסדרָת97ָ ָָ"קובלנה")8ָָס' ָָָשָָָ,לחוקָאיסורָלשוןָהרע( לפיָָעבירהָבשלָָ"לפיו לשוןָהרעָ

ובס'ָָָָ;"גשתָקובלנהָלביתָהמשפָטתהאָביןָהעבירותָשבהןָרשאיָהנפגעָלהאשיםָעלָידיָהָָזָהָָחוק

ָָָָאשרָכוללותָ,ָָָ,תוספתָהשנייההמאפשרָהגשתָקובלנהָבעברותָהמנויותָבָָ,סד"ָפלח68ָָ פרטָָעלָפי

ָָָָלתוספת,12ָָ ָָ"גם הפרטיוָתעבירות הגנתָ חוקָ ס'ָָָָ."לפיָ ראוָ ָָָָ,סד"ָפלח98ָָ–73כןָ אתָָהמסדירים

לני הקובלנה.הולהפרוצדורהָ שלָ מטעםָָָָהָ חוקָ הצעתָ קיימתָ כיָ לצייןָ המבקשתָָראויָ הממשלהָ

ל ָָלהביאָ שָלביטוָלידי ָָָָוָ מס' )תיקוןָ הפליליָ הדיןָ סדרָ חוקָ הצעתָ הפלילית:ָ הקובלנהָ (74ָָמוסדָ

 ָ.500שלהָהמָמ,ָה"ח2016ָָ-ותשע")ביטולָקובלנה(,ָה
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יוסר האנונימיותָ מחסוםָ כיָ ָָמבטיחהָ כי נראהָ ָ.ָָ דברםָָיהא אתָ לומרָ המשפטָ בתיָ עלָ
ָהקובלנהָהפלילית.הליךָההלכהָהנוהגתָעלָָהָשלבשאלתָתחולת

 " זכות להליך הוגן"כפגיעה ב המקוון ביושתופעת הפרק ד: 

ה בתופעתָ דיוןָ החברתיותָָָָתרשתמבָָביושכלָ בשאלתָָוברשתותָ מקדמיָ דיוןָ מחייבָ
טרםָעוגנהָבאופןָמפורשָָָָהזכותָלהליךָהוגָן98ָָָ.הָשלָהתופעהָבזכותָלהליךָהוגןתפגיע

בישראל חקיקהָ הצער,בדברָ למרבהָ היאָָָָ,ָ המשפטָאולםָ ביתָ שלָ בפסיקתוָ הוכרהָ
ָָ משמעותה99ָָָָ.תיָהמשווההחוקָָבמשפטכןָָלאומיָו-הביןהיאָמעוגנתָבמשפטָָוהעליון,

מבקשיםָלפגועָבזכויותיוָשלָהפרטָישָלקייםָָשכלָאימתָששלָהזכותָלהליךָהוגןָהיאָָ
ָָָ,הליךָהוגןָשבגדרוָתתבררָההצדקהָלפגיעהָהאמורה.ָתחולתהָשלָהזכותָהיאָכללית

הזכותָלהליךָהוגןָהיאָזכותָרחבהָהכוללתָזכויות100ָָָָָ.והיאָחלהָעלָכלָסוגיָההליכים
101ָָ,נגזרות הטיעָוינבָ זכותָ שבידיָָיהןָ בחומרָ לעיוןָ הזכותָ הולם,ָ לייצוגָ הזכותָ ן,ָ

ועוד. במשפטָ נוכחָ להיותָ הזכותָ הוגןָָָָהתביעה,ָ להליךָ המסגרתָ זכותָ שלָ ביסודהָ
102ָָ.הגינותָומניעתָעיוותָדיןצדק,ָָמונחיםָשיקוליםָכללייםָשל

ידָָשהזכותָלהליךָהוגןָמעולםָלאָעוגנהָבחוקָהישראלי,ָהיאָנהנתהָמאזָומתמאףָָ
מןָָָהיסודָהחדשיםָהיאָהוכרהָכזכותָחוקתיתָהנגזרתָחקיקתםָשלָחוקיָרם,ָועםָממעמד

ָָָָ,,ָלשיטתםָשלָאחדיםהזכותָלכבוד ָָ,כך103ָָָ.לשיטתםָשלָאחריםָָלחירות,ָָהזכוָתמןָָאו
ָ

 ______________ 

המשפטָהמחוזיָָ-נ'ָביָתָראָלמדינתָיָש1339/051ָלדיוןָממצהָבזכותָבכללָובישראלָבפרטָראוָבג"ץ98ָָ

 (ָ.2006ָ)לפסקָדינוָשלָהשופטָלוי26ָָ–24ָפסָ',93ָ(3ָָפ"דָסא),ָשבע-בבאָר

99ָָָ ברק האדםָָאהרןָ ובנותיָהָָ–כבודָ החוקתיתָ ָָָָהזכותָ ב שחָָ.ָ(2014ָ)866ָָכרךָ חוהָ ראוָ לנדאוָָ-ורכןָ

 (ָ.2015)102ָ–89ָישראלָבמדריךָבלוויתָהשוואותָלמשפטָָָָ–ופיתָלזכויותָאדםָָהאמנהָהאיָר

פס'ָָָ,ממשלתָישראלהגירהָישראליתָנ'ָָָמדיניותָ–איתן7385/13ָָָכןָראוָבג"ץָָָָ.863,ָבעמ'ָָשָםק,ָָבר100ָ

169ָָָָ באר"ש, )פורסםָ פוגלמןָ דינוָשלָהשופטָ ָָָָ(22.9.2014לפסקָ עניין ָָָָ(:איתן)להלן:ָ שעיקרָ"אף

היאָחלהָכלָאימתָָותָלהליךָהוגןָהיאָבגדריָהמשפטָהפלילי,ָתחולתהָהיאָכללית.ָָפעולתהָשלָהזכ

ביןָלטובתָָָָ–פגועָבזכותָאדםָמוגנתָָהכופהָבאופןָשעלולָלָָותָשלטוניתָעושהָשימושָבכוחָהשרש

הליךָָ אוָ פליליָ הליךָ מינהלי,ָ )מעשהָ הציבורָ אינטרסָ לטובתָ ביןָ אזרחי(,ָ )הליךָ אחרָ אדםָ

ָָ".מעתי(מש

101ָָָ ישראל8823/07ָָבש"פ מדינתָ נ'ָ סג)ָָ,פלוניָ 3ָָפ"דָ )500ָָ ,ָָ דיָנ17ָָפס' ָָלפסקָ של לנשיָאוָ ָָָההמשנהָ

 (ָ.2010יבליןָ)ר

 (ָ.2006)461ָ,559ָ(1ָָ,ָפ"דָסא)איָהראשייששכרובָנ'ָהתובעָהצָב5121/98ָע"פ102ָָ

כןָָָָ.דינוָשלָהשופטָלוָיפסקָָָָ,98לעילָה"שָָ,ָָשבע-המשפטָהמחוזיָבבאָר-מדינתָישראלָנ'ָביָתעניין103ָָָ

ָָ הראו בעידןָ הצדקָ מןָ "הגנהָ פורתָ ָָאסףָ המשָפחוקתי" 381ָָָָאָָטקריתָ ,384–385ָָ(2001( פרקָָב(ָ

לָה היסודָ בזכותָ אורָָ"(ָ.ראויליךָָ"ההכרהָ דשופטָ אליבאָ כיָ נלמדתָָָָָ,יצויןָ הוגןָ להליךָ הזכותָ

דָלחייםָתהיהָָכיָפגיעהָבזכותָהיסויסוד:ָכבודָהאדםָוחירותוָ-מהדרישהָשבפסקתָההגבלהָשלָחוק

 ָ.385ראוָשם,ָבעמ'ָ.ָמידתית
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על רובינשטייןָָלמשל,ָ השופטָ ָָָָ,פיָ נפגעו הוגןָ להליךָ שזכויותיוָ כבודוָָָָ–"אדםָ נפגעָ
יאָאפואָזכותָמסגרתָשנגזרתָָתָלהליךָהוגןָהכוזה"ָָ,פיָהשופטָפוגלמןָָעל104ָָָ;"כאדם

ריָָלע105ָָָ;"מהזכותָלכבוד "הזכותָלהליךָהוגן,ָבמרכיביהָהגרעיניים,ָָָָ,בליןפיָהשופטָ
החירות עלָ להגנהָ הכרחיָ תנאיָ על106ָָָ;"היאָ דנציגרָָואילוָ הזכותָָ"ָָ,פיָהשופטָ מהווהָ

לחירות הזכותָ ומןָ לכבודָ הזכותָ מןָ הנגזרתָ חוקתיתָ זכותָ הוגןָ ָאו107ָָָ,"להליךָ ףָָזוָ
בשורהָָָָאכן,ָמעמדהָהחוקתיָשלָהזכותָלהליךָהוגןָהוכָר108ָָ.שופטָהנדלעמדתוָשלָה

109ָָ.והואָאףָמקובלָעלָהספרותָהמשפטיתָָ,ארוכהָשלָפסקיָדין
טענותָכבדותָמשקלָבדברָָָָתעוררמבמרשתתָָָָביושתופעתָהטענתיָהמרכזיתָהיאָכיָָ

"ָָ"משפטיָשדָהָָל,ָהמאפשרָלהמוןָלנָהעתירָתהודהָָ"דיןָשדהָָ"ביתלָָתרשתהמהפיכתָָ
חברותפָָנגד אוָ הוכָחָָרטיםָ לאָ האזרחיתָָאשמתָםָָואשרָ חבותםָ אוָ עצםָָָָ.הפליליתָ

ָָָָתרשתמסובייקטיביתָבתלונהָָָָהָשלהעלאת עוול, אוָ ָָמעלָקיפוחָ אםָאמתָָשנחקרָָבלי
ו ָמהיאָ ָשנבליָ האמיתי,ָָשקלָ בהָָמשקלהָ לנחשולילדיָ שָלגרוםָ ָםָ והוקעהָָָָביושָ

sticeumob j".111ָ"מכנהָתופעהָזו110ָSoloveָָ.פומביים

זכותָלהליךָהוגןָָבָָקשהָביותָרהפוגעתָבאופןָָברשתָָָָביוָשתופעתָהָָפלילָיבהקשרָה
114ָָ,וזכותָהייצוג113ָָדרךָכלליָהצדקָהטבעי112ָָ,"חזקתָהחפותָ"מָָ–נגזרותיהָָָָרובעלָָ

 ______________ 

104ָָָ 9956/05ָָָָע"פ ישראלשי מדינתָ ָָנ'ָ 2ָָסגָ)ָָפ"ד, )742ָָ ט', רובינשטייןָָפס'ָ השופטָ שלָ דינוָ ָָלפסקָ

(2009.ָ) 

 לפסקָדינוָשלָהשופטָפוגלמןָ.172ָָ,ָפס'100ָָָָ,ָלעילָה"שאיתןעניין105ָָ

 ָ.דינוָשלָהמשנהָלנשיאהָריבליןלפסק16ָָ,ָפס'101ָָָָלעילָה"ש,ָפלוניעניין106ָָ

107ָָָ ָנ8868/11ָָע"פ ישראלבגימובָ מדינתָ ָ'ָָ פס' באר"ש,27ָָָָ,ָ )פורסםָ דנציגרָ השופטָ שלָ דינוָ לפסקָ

ָָָָָ,363(2ָָ,ָפ"דָסה)מדינתָישראלָנ'ָשמש5852/10ָָדנ"פָָָל(.ָהשוו23.8.2012ָָ לפסקָדינוָשל31ָָָָפס'

 ָ.ָ(2012ָ)השופטָדנציגרָ

ישראלגדבאן7915/15ָָָָע"פ108ָָָ מדינתָ )פורסם9ָָָָפס'ָָָָ,נ'ָ הנדלָ השופטָ שלָ דינוָ באר"ש,ָָלפסקָ

9.7.2017.ָ) 

ָָָ.ָ"הבתָלהליךָהוגן-זכותב"לצייןָכיָאליבאָדפרופ'ָברקָמדוברָָישָָ.869ָָ,ָבעמ'99ָָָָברק,ָלעילָה"ָש109ָ

'זכותָהבת'ָָָ"במדוברָָָ,לפסקָדינָו169ָָפס'ָ,100ָָָש,ָלעילָה"איתןענייןָגםָלדידוָשלָהשופטָפוגלמןָב

 "ָ.חוקתיתָלהליךָהוגןה

110ָָָ משפָטהשוו שלָ ָָעטיפהָ :ָָ טל א'ָ והשופטָָ–צביָ 356ָָָָָָהאדםָ עורך, נוןָ ָָָָ(2017)איילָ ָָ)להלן: ָָ–טל

 .(האדםָוהשופט

111ָָָ 17ָָָָ,ָלעילָה"ָשSOLOVEראו  Shaming is nothing new – we've been doing it for":78ָָ,ָבעמ'

centuries. But Internet shaming creates a permanent record of a person's transgressions. 

And it is done by amateur self-appointed investigative reporters, often without affording 

the target a chance at self-defense. Numerous others then join in to help shame the victim, 

creating the cyberspace equivalent to mob justice".ָ 

112ָָָ סנג'רו קיטאיָ רינתָ ראוָ החפותָ בחזקתָ ביקורתיָ ואףָ ממצהָ טרםָָלדיוןָ החירותָ שלילתָ המעצר:ָ

 (ָ.2011ָ)57ָ–31ָהכרעתָהדין

ָל113ָ אלהכוונתיָ האוסרשניָ הכללָ ענייניםָָ:ָ וניגודָ פניםָ המחייבָָ,משואָ טיעון.ָָָָוהכללָ זכותָ הענקתָ

 (ָ.2010ָ)461ָכרךָאָָָמשפטָמינהליארזָ-רקלהרחבהָראוָדפנהָב

המקרהָהמיוחדָשלָהדיןָָָָ–לזכותָהייצוגָראוָאסףָפורתָ"עלָהזכותָלייצוגָמשפטיָבהליכיָמשמעת114ָָָ
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פו לניהולָמשפטָ לזכותָ ָָועדָ ָָמבי לנאשם. הערובותָהדרושותָ כלָ אתָ הכוללָ ָָָ,כךוהוגן,ָ
ָָ ביותר החמורותָ הפגיעותָ אחתָ ָָבלמשל,ָ כל מתקיימתָ הזכותָ שבאמצעותָ ָָביוָשאימתָ

לכלָָ המוענקתָ החפות"ָ ההוכחההפכתָָנ"חזקתָ שנטלָ כךָ אשמה",ָ המוטלָָָָ,ל"חזקתָ
,ָהנדרשָכעתָלהוכיחָאתָָביושמושאָה,ָָמועברָאלָשכמוָשלָהחשודָָ,ברגילָעלָהתביעה
115ָ.תרשתמבלראשונהָָָשהוטחהָבָוָ,חפותוָמכלָאשמה

האזרחיגםָָ הָָבהקשרָ בכלָָָָבהוגבמרשתתָָָָביושתופעתָ כבדָ ָָזכוָתבהנוגעָָמחירָ
ָָעצםָקיומוָשלָההליךָהחלופיָברשָתבהליךָהפלילי.ָָכאמורָָלהליךָהוגן,ָשאינהָמתמצהָָ

אזרחיָָהבסיסיתָָזכוָתבגעָָופ הליךָ וָָָ,לנהלָ שופטָָלָָהוגָןפומביָ ,ָָליניטרמקצועי,ָָפניָ
תלויָָאובייקטיבי 116ָָָָָ,ובלתיָ הטיעוןתוך זכותָ לחקירה117ָָָָ,כיבודָ והזכותָ הייצוגָ זכותָ

פגיעהָקשהָנוספתָבכבודם,ָבשמםָהטובָובפרטיותםָָנגרמתָָךָָכפועלָיוצאָמכ118ָָָ.תנגדי
ָָ.והדבריםָידועיםָ,במרשתתָביוששלָמושאיָה

ָָביוָשכמוָהָָ–ָָוברשתותָהחברתיותבמרשתתָָָָביושמסבירהָכיָה119ָָד"רָאוריתָקמיָר
ָָ ָָָָ–המסורתי סביר, ספקָ לכלָ מעברָ הוכחותָ עלָ ההליךָָואינוָמושתתָ אינוָמכירָבחובתָ

אףָשלעיתיםָָָָ,מבטיחָצדקאינוָָָָבמרשתתָָביושליָהזמיןָשלָָ.ָהכבחזקתָהחפותָָואההוגןָָ
סייג.ָאםָישָבוָָכלָָזהוָכליָנטולָאיזוניםָובלמים,ָכליָכוחניָויצריָללאָָָָָ.כזהנדמהָשהואָָ

נהגוָבאופןָמעוררָָידיָההמוןָָָָ.ָאכן,ָלפעמיםָמיָשנתלוָעל"צדקָשלָכיכרות"צדק,ָזהוָָ

 ______________ 

עלָהזכותָלייצוגָמשפטיָָורתָ")להלן:ָפָָ(2014)483ָָ–469ָָ,477יזָָָָמשפטָועסקיָםהמשמעתיָבצבא"ָָ

 ָ."(בהליכיָמשמעת

ָש115ָ למקריםָ בעיקרָ כוונתיָ זהָ ָָבהקשרָ חקירהָָָָביושל ובעקבותיהָ במשטרהָ תלונהָ להםָ קדמהָ שלאָ

זוָלאָה לחקירהָאוָשהחקירהָלאָהניבהָָָָלָהביופלילית,ָוכןָלמקריםָשבהםָלמרותָהגשתָהתלונה,ָ

 כתבָאישוםָ.

שרָזהָע"אָָראוָבהק.ָָ,ָאובייקטיביָובלתיָתלוילָיניטרָָרָהיותָהשופטתוסָבדבמצתָאתָהָאעמדתיָמא116ָ

(.ָמובןָשישָהמבקריםָאתוסָזהָוגורסים2004ָָָ)311ָָ–104ָָ,211(4ָָנט)ָָפ"דָָ,נרָנ'ָרוט-בָרא8743/04ָָ

צביָ"האםָשופטיםָהםָָ-למשל,ָיששכרָ)איסי(ָרוזןָָ,אחדָעםָהמציאות.ָראָוָָכיָהואָאינוָעולהָבקנה

ָא כינוָןכבניָ הָָדם?ָ כָלדמותָ בראיָ ָָשופטָ הפסלות" וממשלליָ ָָָָמשפטָ אירי2005)49ָָח קנאורָָ(;ָ סָ

אי ספקָ ישָ "אםָ טננבויםָ קודמתָָואברהםָ היכרותָ בשלָ שופטיםָ פסילתָ כלליָ ספק:ָ הצעהָָָָ–ןָ

 (ָ.2018ָ)163ָָיבָמשפטיםָעלָאתרלרפורמה"ָ

פורת117ָ ראוָ זהָ בהליכיָמשמָ"ָָלזכותָהטיעוןָבהקשרָ לייצוגָמשפטיָ הזכותָ לעיל"עתעלָ ,114ָָָָה"שָָ,ָ

 ָ.477–473'ָָבעמ

וכיָאףָבנוגעָָָָָ,אינהָמוכרתָכחלקָמהזכותָלהליךָהוגןָָיוערָכיָהזכותָלחקירהָנגדיתָבהליךָהאזרחי118ָ

ָָ נקבעהָהלכה הפליליָטרםָ הוגןָשלהליךָ להליךָ נאשםָ חלקָמזכותוָשלָ זוָמהווהָ זכותָ ָָלפיהָ ראוָָ.

,ָָגדבאָןענייןָָהשופטָהנדלָבָָוָשללָעמדתמָוָָלָאארזָוזילברטלָָ-ופטיםָברקןָזהָאתָעמדותָהשלעניי

הזכותָלהליךָהוגןָכוללתָאףָאתָזכותָהנאשםָלחקורָָָָ,.ָעםָזאת,ָאליבאָדפרופ'ָברק108לעילָה"שָָ

,99ָָָָה"ָשָָפרוָשלָברק,ָלעיללפסקָדינוָשלָהשופטָהנדל,ָהמפנהָלס13ָָשם,ָפס'ָָראוָָָָ.נגדיָתחקירהָָ

ָָמשפטָמפתָחהולילנד("ָָעודָראוָשאולָכהןָ"הזכותָלחקירהָנגדיתָשלָעדָ)בשוליָפרשתָָָָ.865בעמ'ָָ

2ָָ,51ָ(2014.ָ) 

 /21.12.2015ָָwww.haaretz.co.ilָָהארץאוריתָקמירָ"פרשתָסילבןָשלום:ָשיימינגָאינוָהתשובה"119ָָָ

opinions/.premium-1.2803307.ָ 

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2803307
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2803307
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ה הליךָ אךָ מסוָָביוָשסלידה,ָ ָָכעצמוָ שן כךָ כדיָ ָָעדָ ָָלא ָָברור אם אתָָכללָ מצדיקָ הואָ
ָהתוצאהָהספציפיתָבמקרהָמסוים.

נוספתיבע לָָ,יתיותָ ָָָָ,ברשתָָביושהמיוחדתָ הןָָבנוגעת שבחקיקה,ָ ההתיישנותָ כלליָ
מכיריםָבעובדתָקיומהָשלָתקופתָהתיישנותָָָָָלבתחוםָהפליליָוהןָבתחוםָהאזרחי.ָהכ

המשפטָהשונים.ָָבאולמותָבתיָָכיםָָיהלָָםָשלניהולובָָתםפתיחבפיָחוקָבכלָהנוגעָָָָעל
הנו בכלָ ָָבָָגעאולםָ בביוש"הליכי ָָָָתרשתמ"ָ התיישנות. איןָ בחלוףָָָָ,כךלעולםָ למשל,ָ

יהיהָָ לאָ ההתיישנותָ ָָתקופתָ הליָךאפשר שוםָ לָָמשפטיָָלנהלָ ָלבנוגעָ שלָָחשדָ מעשהָ
כאןָהדרךָלביישָָָָ;ברשתָָ"הליך"מצדָפלוניָאוָאלמוני.ָלאָכךָלגביָניהולָָָָהטרדהָמינית

120ָבעברָהרחוקָפתוחהָתמיד.עשוָכיָָןנטעשמעשיםָהָיָאוָאלמוניָבגיןנאתָפלו

פגיעהָבזכותָלהליךָהוגן,ָישָָטומןָבחובוָָכפומביָָָָביושבבכלָהנוגעָָישָלהדגישָכיָָ
ָָביוָשהבעודָָָָ.(חיובָי)ָָרשמיָָביושוָָָ(שלילי)ָָפרטיָָביוש:ָָביוָשלהבחיןָביןָשניָמקריםָשלָָ

ָָה ָָפרטי יד"נעשה פרטיָָעלָָָ"כלאחרָ גורםָ ָָינאשָָ,ידיָ לעקרונו ההוגן,ָָמחויבָ ההליךָ ותָ
ָָהָָביושה ָָָָעָלבאופןָמסודרָָנעשהָָרשמי גורםָציבורי, לעקרונותָההליךָָאשרָָידיָ מחויבָ

מחויבָָ ולכןָ משפטיָָלקייםָָההוגןָ לאשורןָָשתכליתודיוןָ העובדותָ שעהָב121ָָ.בירורָ
לעניותָָהרשמי,ָָָָביושהמעשהָָהפרטיָמהווהָפגיעהָבזכותָלהליךָהוגן,ָָָָביושהשמעשהָָ

122ָָ.זוָָכותפוגעָבזאינוָובָָרלדעתי,ָ

 ______________ 

120ָָָ מטריד" שאותיָ "מהָ גוטמןָ יחיאלָ ההתיישנות1.12.2017ָָָָמעריבהשווָ שתקופתָ שהעובדהָ מובןָ ָ.

ָָָָ–חלפהָָ ָָָָ"חפץָתחתָהשמיםָָלכלָזמןָועתָלכל"שהרי ג סנקציותָָָָמונעתָהפעלתאינהָָָָ–(1ָָ)קהלתָ

אוָדרישהָציבוריתָלהתפטרות,ָָָָריתעריכתָתחקירָעיתונאי,ָקיוםָמחאהָציבוכגוןָָשפטיות,ָָשאינןָָמ

כָך וכדומה.ָ תקצובָ ָָָָ,להפסקתָ הלדוגמה, ָָבעקבותָ ָָתחקיר ָָוהתשל האלוףָָָָעובדהכנית שלָ בעניינוָ

"הסודותָָ)רותָמיןָָעבָָעשיםָפליליים,ָלרבותשייחסָלוָמָָ,(ָהמנוָח"גנדי"והשרָרחבעםָזאביָ)ָָָ(במיל')

ָָ ָָהאפלים )קשת גנדי"ָ 12ָָשלָ חסוָןָָ(,(14.4.2016, יואלָ ח"כָ אתָָמשָָדרשָ להקפיאָ כחלוןָ האוצרָ רָ

תקףָָ זאביָ רחבעםָ 'עובדה':ָ "תחקירָ ליסָ יהונתןָ ראוָ זאבי.ָ שלָ מורשתוָ להנצחתָ התקציבָ העברתָ

עבריינים"ָָ באמצעותָ אימיםָ והילךָ סדרתיָ באופןָ  /14.4.2016ָָwww.haaretz.co.ilָָהארץמיניתָ

news/law/1.2915986.ָָָָ ראו ָָכןָ התוכניתאת שידורָ בענייןָ רבידָ ענתָ השופטתָ שלָ אָָ"ָתָָ:החלטתהָ

אודותָָעלָָלביקורתָָָָ.(7.4.2016)פורסםָבנבו,ָָָָתָבע"מזאביָנ'ָשידוריָקָש5977-04-16ָָ)מחוזיָת"א(ָָ

מותו לאחרָ התחקירָ עריכתָ מתָיָָעצםָ ראוָ זאביָ ָָָָשלָ עובדה" להשיב.ָ יכולָ לאָ "גנדיָ ָגלובָסגולןָ

11.4.2016ָ ָwww.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001116564ָָעל "התחקירָ שייןָ חייםָ ָ;

 ָ.17.4.2016ָwww.israelhayom.co.il/opinion/373977ָישראלָהיוםגנדי:ָשיימינגָלמעןָרייטינג"ָ

המשנהָָ,ָפס'ָמגָלפסקָדינוָשל19ָָה"שָָָָ,ָלעילבירושליםָָלפלוניָנ'ָביתָהדיןָהרבניָהגדָוָָהשווָעניין121ָ

 רובינשטייןָ.לנשיאהָָ

כגוןָָהוגן,ָָרשמיָשאינוָמוצדקָואףָפוגעָבזכותָלהליךָָָָביושקריםָשלָָבדמותָמָָ,חריגיםלבשיםָלב122ָָָ

בפסקי שופטיםָ שלָ ומיותרותָ פוגעניותָ מומחים(ָָָָאמירותָ ועדיםָ מתלוננותָ )כוללָ עדיםָ כלפיָ דיןָ

"זכותָהערעורָשלָהעד?!",ָָָָראוָלענייןָזהָפורתָָ.נעדריםָכלָיכולתָלהתגונָןָָואשרפניהם,ָָלהופיעוָָש

 ָ.28ָמרי,ָלעילָה"ָש;ָסָט33–31,ָבעמ'28ָָָָ"שָהלעילָ

https://www.haaretz.co.il/news/law/1.2915986
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.2915986
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001116564
https://www.israelhayom.co.il/opinion/373977
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הזכות  לבין בייש( המ   לשחופש הביטוי )ההתנגשות שבין פרק ה: 
 לפרטיות )של המבויש( הזכות לשם טוב ו

ואילוָָָָ,העלָהבסיסיָבדברָחופשָהביטוי-יונקתָאתָחיותהָמעקרוןהפומביָָָָביושתופעתָה
עקרונות משניָ חיותוָ אתָ יונקָ התופעהָ אתָ למגרָ עלָָָָגןהלמבקשיםָָההעלָָ-הניסיוןָ

הזהמבויש לפרטיות:ָ והזכותָ טובָ לשםָ ָָכותָ .ָָ הענקים"לנוכח ָָָָ"התנגשותָ איזוןָָדרוש
הללו123ָָאופקיָָחוקתי היסודָ ערכיָ זכויותביןָ במדרגָ מפלסָ באותוָ המצוייםָ האדם,ָָָָ,ָ

ָ.םתבקשָדיוןָקצרָבשלושתלשםָכךָמו

 חופש הביטוי .1

יבטאָאדםָָָָלָאשרָכעלָָָָרׂשמתפואָָהָָ.חופשָהביטויָהואָאבןָפינהָבכלָמשטרָדמוקרטי
ובעָלב בכתבָ כבציבור,ָ צורותיו,ָָָָיחידָ כלָ עלָ במידעָ צורותיה,ָ כלָ עלָ בעיתונותָ פה,ָ

ובפרסומות במחזותָ בטלוויזיה,ָ ָָָָ,בסרטים,ָ ָָוכמובן החברתיותבמרשתת 124ָָ.וברשתותָ
ולהיחשףָָָָ,חופשָהביטויָהואָהזכותָלמסורָולקבלָמידע,ָלהביעָבפומביָעמדותָורגשות

ָָילא הביטוי חופשָ מוחשהן.ָ ָָבָ האאוד בוָָלמימושָ ההכרהָ ומכאןָ הפרט,ָ שלָ וטונומיהָ
פסקָהדיןָהמרכזיָשהכירָבזכותָההלכתית125ָָָָָ.במסגרתָאגדָהזכויותָבדברָכבודָהאדם

על המדינהָ שלָ הראשונותָ בשנותיהָ ניתןָ בישראלָ הביטויָ אגרנטָָָָלחופשָ השופטָ ידיָ
העָםבענייןָָ הביטויָָלמן126ָָָָָ.המפורסםָָקולָ חופשָ זהָ דיןָ רכזיתָָָמכזכותָָנתפסָָפסקָ

127ָ.בךָהעליוןָשלָזכויותָהיסודָבישראלניצבתָבנדה
ָָָָביושה עקרוןָָהינוהפומבי תחתָ החוסהָ הביטוי-מעשהָ חופשָ ככלָָהעלָשלָ אולםָ ָ,

ָָָ,פיָהשיטהָהישראליתָָעלזכותָאחרת,ָחשובהָככלָשתהיה,ָאיןָמדוברָבזכותָמוחלטתָָ

 ______________ 

".ָנוסחתָָי"ָלביןָ"איזוןָאנכיאיזוןָשיפוטיָביןָזכויותָמקובלָלהבחיןָביןָ"איזוןָאופקָבבכלָהנוגע123ָָָ

רךָכללָשוותָמעמד,ָָיָהזכויות,ָשהןָבדומןָהמשותףָשלָשת"האיזוןָהאופקי"ָנועדהָלאפשרָאתָקי

ָָתָמידתָהוויתורָההדדיָשלָהזכויות,ָוכןָקובעתָתנאיםָשלָמקום,ָזמןָוהיקףָעלתוךָשהיאָקובעתָא

ָָָָָ.מנתָלאפשרָאתָקיומןָהמשותף תנגשותָָבהתקייםָהָָ–"ָבוחנתָָנוסחתָ"האיזוןָהאנכילעומתָזאת,

האחרת.ָנקודתָהאיזוןָָָָסוגָזכותָאחתָמפנידתָהאיזוןָשבהָתיאתָנקָוָָ–ביןָזכויותָשאינןָשוותָמעמדָָ

חןָנ'4708/03ָָָָרע"אָָ.ָראוָָמותָמידהָשלָחומרתָהפגיעהָוההסתברותָלהתרחשותָהפיָאָָקבעָעלית

 (ָ.2005ָ)274ָָ,296ָ(3ָָ,ָפ"דָסָ)משרדָהבריאות,ָָישראלָָמדינת

 ָ.347'ָָבעמָָ,110ָָה"ש,ָלעילָהאדםָוהשופטָ–ָָטָל124ָ

 ָ.431,ָבעמ'83ָָָמדינה,ָלעילָה"ש125ָ

 (ָ.1953ָ)871ָ,ָפ"דָזָָחברתָקולָהעםָבע"מָנ'ָשרָהפנים73/53ָבג"ץ126ָָ

127ָָָ ה"ש לעילָ ב99ברק,ָ ָ,ָָ "זכות707ָָעמ' לחו-)בפרקָ הביטוי"(ָ.הבתָ לחופשָָלדיָָפשָ בנוגעָ מקיףָ וןָ

)המכוןָהישראליָָָָהצדקותָוסייגיםָָ–חופשָהביטויָָכיָקרמניצר(ָָהביטויָראוָראםָשגבָ)בהנחייתָמרָד

 (ָ.2008לדמוקרטיה,ָָ
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אםָָ לאזןָָָָ,יחסיתבזכותָָכיָ הכרחָ זכובינהָָוקייםָ חשובתָָיולביןָ אחריםָָיוערכיםָ םָ
128ָ.בהָגשיםהמתנ

ָָ של חשיבותוָ ָָעלָ פסקיעקרון שלָ תיליםָ תיליָ נכתבוָ בישראלָ הביטויָ דיןָָָָחופשָ
עלָָָָ,משקלוָהסגוליעלָָמעמדוָהחוקתי,ָָעלָָבלבדָָלעמודָבקצרהָָולכןָאבקשָָָָ,ומאמרים
כוללָבחובוָָאינוָָיסוד:ָכבודָהאדםָוחירותוָָ-חוק.ָָהמרשתתועלָמקומוָבעידןָָָָתכליותיו

ָָהעָל-מסכימיםָבדברָמעמדוָהחוקתיָשלָעקרוןָָָלאולםָהכָָָ,שָביטויפזכותָעצמאיתָלחו
"חופשָהביטויָהואָָָָהסגולי,ָָענייןָהמשקלל129ָָָ.יסוד:ָכבודָהאדםָוחירותו-כנגזרָמחוק

מקוםָשלָכבודָבהיכלָזכויותָהיסודָָָ"בהואָזכה130ָָָָ."מרכיבָמרכזיָבכלָמשטרָדמוקרטי
האדם 131ָָָָָ."שלָ אגרנטבעיני ָָהָָ,הנשיאָ ָָוא של נפשהָ ןָָָילעני132ָָָ."דמוקרטיהה"ציפורָ

להגשיםָאתָעצמוָולגבשָלעצמוָהשקפתָָפרטָהחופשָשלָההואָחופשָהביטויָָָ,תכליותה
החופשָָהואָָוָָ;החופשָשלָהפרטָושלָהכללָלהוציאָלאורָאתָהאמתהואָָָָ;עולםָודעה

ו והשקפות,ָ דעותָ כולהָלהחליףָ בניָהחברהָ רעהולנסותָָשלָ מנתָָָָעלָָ,לשכנעָאישָאתָ
133ָָ.הלעגןָולפתחָאתָהדמוקרטי

ָָביטויָבחופשָהָָלעניין ָָוהרשתותָהחברתיותהמרשתתָָעידן ָָפרופ'ָיצחקכפיָשחזהָָ,
מן134ָָָָָ,זמיר מאודָ הושפעָ הביטויָ הןָָהמרשתתחופשָ החופשָָהפעילָָבמובןָָ,ָ שלָ

ָָ במובן והןָ ָָלהשמיעָ כהסביל עדָ לשמוע,ָ החופשָ ָָדשלָ ָשי ָָָָתרשתהמכךָ כיוםָָנחשבת
רשתָָאףָשיאמרוָכיָהשָָי135ָָָ.שותפיםָלהָָָלשהכָָ,שלָהדמוקרטיההחדשהָָ"ָָ"כיכרָהעיר
" הביטויָָטורקטליזמשמשתָ ָָא136ָָָ."לחופשָ כן, עלָ משמרָָשרָ מכלָ להישמרָ שומהָ

ָָ המידע ובזרימתָ החדשהָ העיר"ָ ב"כיכרָ החופשיָ בשיחָ פגיעהָ ָָָ,במרשתָתמפניָ
ָָ נשמָתשכן הואָ הביטויָ לחָםָָ"חופשָ היאָ למידעָ הגישהָ וזכותָ 137ָָ.ָ"חוקָוָָאפו,ָ

כחא אינוָ האינטרנטָ עידןָ שלָ הביטויָ "חופשָ העיוולםָ שלָ הביטויָ הקדָםפשָ ָָדןָ
ָָָָהזכוָת138ָָָ.י"אינטרנט יותר.ָאםָבעברָהיכולתָלהעבירָָנהייתהָָלחופשָהביטוי מוחשיתָ

 ______________ 

ישראל5991/13ָָרע"פ128ָָָ מדינתָ נ'ָ ָָָ,סגלָ באר"ש,1ָָָָפס'ָ )פורסםָ הנדלָ השופטָ שלָ דינוָ לפסקָ

2.11.2017.ָ) 

99ָָברק,ָלעילָה"ש129ָָָ עיגונוָָָָישָהמוצאיםָָבתָלחופשָהביטוי"(.ה-)בפרקָ"זכות711ָָ–708,ָבעמ' אתָ

;ָוישָהמוצאיםָאתָָ:ָכבודָהאדםָוחירותויסוד-החוקתיָשלָחופשָהביטויָבעקרוןָכבודָהאדםָשבחוק

ראוָָרותו.ָָ:ָכבודָהאדםָוחידיסו-לחוק11ָָ-ו5ָָגנתָמכוחָס'ָָהמוָָָ,עיגונוָהחוקתיָדווקאָבזכותָלחירות

 לפסקָדינוָשלָהשופטָמלצרָ.12ָָ,ָפס'74ָ"שָָ,ָלעילָָההאגודהָלזכויותָהאזרחָבישראלענייןָ

 (ָ.2001)510ָ,518ָ(5ָ,ָפ"דָנה)אמרָנ'ָיוסף4740/00ָרע"א130ָָ

 (ָ.1984)393ָ,398ָ(2ָלח)ָ,ָפ"דשלָמשטרתָישראללויָנ'ָמפקדָהמחוזָהדרומי153/83ָָָבג"ץ131ָָ

 (ָ.1968ָ)427ָָ,435ָ(2ָ,ָפ"דָכב)מדינתָישראלָנ'ָבןָמשה255/68ָע"פ132ָָ

 (ָ.1987)255ָ,272ָָ(3ָָ,ָפ"דָמאָ)כהנאָנ'ָהוועדָהמנהלָשלָרשותָהשידור399/85ָבג"ץ133ָָ

 (ָ.2003)353ָוָָמשפטָוממשלדבריָפתיחה"ָָָ–ָיצחקָזמירָ"חופשָהביטויָבאינטרנָט134ָ

 ָ.ריבליןנהָלנשיאהָהמשלפסקָדינוָשל14ָָ,ָפס'80ָָָ"ָש,ָלעילָהמורעניין135ָָ

 (ָ.2015)447ָ,450ָָחָָדיןָודבריםרועיָריינזילברָ"ניטרליותָרשתָבפלטפורמותָסלולריות"136ָָ

(2ָ"דָסו),ָפיפוָבמשטרתָישראלָנ'ָאיגודָהאינטרנטָהישראלי-אביָבָָמפקדָמחוזָתָל3782/12ָָעע"ם137ָָָ

 (ָ.2013ינוָשלָהשופטָסולברגָ)לפסקָד13ָָ,ָפס'159ָָ

 ריבליןָ.המשנהָלנשיאהָלפסקָדינוָשל14ָָ,ָפס'80ָָָ,ָלעילָה"ָשמורעניין138ָָ
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מסריםָבתפוצהָרחבהָוליטולָחלקָמשמעותיָבשיחָהציבוריָהייתהָשמורהָבפועלָלמתיָָ
הגיע אליהם,ָ גישהָ בעליָ שהיוָ לאלהָ אוָ עצמםָ התקשורתָ לאמצעיָ ובעיקרָ ָָָהמעט,ָ

ָהקולעתָשלָהשופטָחשין:ָבלשונָו139ָָ.לריוָלכעאתָשָהופתחהמרשתתָ

עד" אמצעיָָ-אםָ אםָ אלאָ רבים,ָ אלָ קולוָ אתָ להשמיעָ יכולָ היחידָ היהָ לאָ כהָ
הואילָבטובוָלאפשרָלוָלהשמיעָאתָָָָ–הרדיוָאוָהטלוויזיהָָָָ–תקשורתָמקובלָָ

גםָָ מאזיןָ גםָ שיהיהָ יכולָ והיחידָ הכול,ָ בפניָ הבימהָ נפתחהָ כיוםָ הנהָ קולו,ָ
דמוקרטיהָבגאונה:ָשכלָיחידָיוכלָלומרָאתָָשיאמרוָכיָזוהיָהָָדובר.ָיהיוָאףָמי

140ָָ"ָ.דברוָולהשפיעָעלָחברוָועלָמיָשאינוָחברו

ָָָָהאות כל ופרטָָנגישותָשלָ בעידןָהמקווןָלבמותָביטויָבעלותָתהודהָרחבה,ָָפרטָ
שכןָהיאָמאפשרתָמנעדָרחבָיותרָָָָ,מבורכתָָאתיםָלכדיָרבבותָאנשים,ָהייהמגיעהָלע

ָָָ,למהפכהָעולמיָתָָלהביוהָָָתרשתהמאכן,141ָָָָָ.עותמעשירהָאתָשוקָהדָָשלָביטוייםָובכָך
ָ הןָ בדמוקרטיה,ָ הפוליטיָ השיחָ כלליָ אתָ ָושינתהָ שיחָָביוצרהָ שלָ חדשָ מרחבָ

ָָ ָָָָהידודיוָתוהתנהגויות ָָוהן הציבוריָָָָצוהרבפותחה בשיחָ חלקָ ליטולָ הפרטָ לפניָ רחבָ
ל עלָ אשרָ אתָ ָָיולומרָ קול"ָָ–בו לוָ ָָָָ"להעניקָ שכיום כךָ משמע.ָ תיאוריהָָָָםשותרתיָ

ָָתָָדמוקרטי מרחיקוָתאינה מהשפעותיהָ להתעלםָ ָָָָיכולהָ של חופשָָָָתרשתהמהלכתָ עלָ
142ָ.הביטוי

שתואראולםָָ הטובָ כלָ הרעחובהָָָָלצדָ אתָ גםָ הסכנותָָָָ,להזכירָ מפניָ ולהזהירָ
המוגברָָ הביטויָ בחופשָ ראשוניםָָ.ָָמאפשרתשהמרשתתָָהטמונותָ למושכלותָ מעברָ

ואיןָבזכותָָָָ,הביזויָָלחופשָהשיסויָאוָָתבמרשתלפיהםָאיןָלהפוךָאתָחופשָהביטויָָש
אותוָחופשָביטויָמוגברָוחיובי143ָָָָָ,להשמיעָולהישמעָכדיָלייצרָזכותָלפגועָולהשפיל

לפגיעהָבפרטיותוָשלָָָָמבעברָָטומןָבחובוָאפשרויותָרבותָיותרָוקלותָיותרָָתרשתמב
ובאורחותיו ביושרוָ דופיָ ולהטלתָ הטובָ לשמוָ נזקָ לגרימתָ יוצאָָכפו144ָָָ.אדם,ָ עלָ

אלהומע ָ,בדותָ ָיבוכמתחיָ שָ יחסיָתמכךָ זכותָ הינהָ זכותָ כלָ המשפטיתָ ָָבשיטתנוָ
ָָָאלכןָיָהו146ָָָ,""בניגודָלדעהָהרווחת,ָחופשָהביטויָבאינטרנטָאינוָמוחלט145ָָָ,כאמור

ָָ טוב לשםָ אדםָ שלָ זכותוָ מולָ מחדש,ָ פעםָ בכלָ להתמודד,ָ זכותָוועליוָ אדָםָָמולָ ָָשלָ
ָָ.המרשתתבעידןָָאףָלפרטיות

 ______________ 

 שםָ.139ָ

16/01ָָָָתב"מ140ָָָ ש"ס יושָבָָ–סיעתָ סגןָ נ'ָ תורהָ שומריָ העולמיתָ הספרדיםָ ועדתָָ-התאחדותָ ראשָ

 (ָ.2001ָ)159ָ,167ָ(3ָָדָנהָ),ָפ"תהבחירותָהמרכזָי

 ג'ובראןָ.המשנהָלנשיאהָ)בדימ'(ָנוָשלָלפסקָדי5ָ,ָפס'128ָָ,ָלעילָה"שָָסגלעניין141ָָ

 ָ.487,ָבעמ'77ָָנהוןָוברזילי,ָלעילָה"שָָ-ברזילי142ָ

 דינוָשלָהשופטָריבליןָ.ָלפסק14ָ,ָפס'71ָָָלעילָה"ש,ָבןָגבירעניין143ָָ

 ג'ובראןָ.המשנהָלנשיאהָ)בדימ'(ָלפסקָדינוָשל5ָָ,ָפס'128ָָ,ָלעילָה"שָָסגלייןָענ144ָ

 לפסקָדינוָשלָהשופטָהנדלָ.1ָשם,ָפס'145ָָ

 פטָפוגלמןָ.לפסקָדינוָשלָהשו16ָָ,ָפס'86ָָָ,ָלעילָה"שבע"מפלוניתָָחברהָָעניין146ָָ
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 לפרטיות תהזכוו הזכות לשם טוב .2

בהקשרָשלָָָָ,מבקשותָָלפרטיותָָוָשלָאדםלשםָטובָוהןָזכותָָוָשלָאדָםהןָזכותכאמור,ָָ
ָָָָביוש ָָברשתות, על ָָלהגןָ ממעשה שנפגעָ אדםָ מבקשיםָָָָביושכלָ אוָ שמבקשָ מיָ שלָ

ל הזכותָ תחתָ הזכויותָָלחסותָ בשתיָ לדוןָ אבקשָ כאןָ הדיוןָ לצורךָ אולםָ ביטוי.ָ חופשָ
נפרד נטענתבאופןָ שפגיעהָ יכולָ שכןָ ָהָָ,ָ משתיָ באחתָ בלבדתהיהָ ָעָלָָנוסףָָָ.זכויותָ

ָכך הנוגעָ בכלָ עומדתָָב,ָ לפרטיותָ הזכותָ כיָ ניכרָ דווקא,ָ האנונימיָ ָלרוָבמפרסםָ
ָָ.גםָלו

 זכותו של אדם לשם טוב  )א(

היא כןָ טובָכשמהָ אדםָלשםָ ָָָָ–ָָזכותוָשלָ הטובָשל עלָשמוָ לשמורָ עלָָאדםהזכותָ ָ,
ָָָָכבודָו לָָצבר.שועלָהמוניטין מדתָלאדםָָאגידָכשםָשהיאָעותהזכותָלשםָטובָעומדתָ

פרופ'ָאהרןָברקָבדעהָלמשל,ָָָָ,עםָזאת,ָלאָהכלָמסכימיםָלקביעהָזו.ָכך147ָָ.בשרָודם
148ָָ.עלָשמוָהטובָשלָתאגידשתשתרעָגםָכךָבָאתָהיקפהָשלָהזכותָָירחלהשאיןָ

(ָוהןָָשלָהמדינָהָָפגיעהמניעתָָהןָבמובןָהשליליָ)ָָ–ָנועדהָלהבטיחָלשםָטובָָהזכוָת
אתָהערכתוָשלָָָָ–ָָפגיעותָשלָצדדיםָשלישיים(מפניָָהמדינהָָשלָָָָָההגנ)ָָבמובןָהחיובָי

הערכ עלָ הןָ משתרעתָ היאָ החברה.ָ שלָ בגדריהָ עלָָָָתואדםָ והןָ האדםָ שלָ העצמיתָ
149ָָ.ידיָאחריםָהערכתוָעָל
ָָיסוד:ָכבודָהאדםָוחירותו.ָאולָם-אינהָקבועהָכזכותָחוקתיתָעצמאיתָבחוקהזכותָָ

ָב" יסודָ ערךָ היאָ האדםָ שלָ הטובָ לשםָ ָָכהזכותָ דמוקרטי. משטרָ חיוניָָלָ תנאיָ היאָ
בגאווהָָ פנימית,ָ בהערכהָ הצורךָ עלָ השארָ ביןָ מבוססתָ היאָ חירות.ָ שוחרתָ לחברהָ

לעתיםָָן,ָ"כבודָהאדםָושמוָהטובָחשוביםָָאכ150ָָָ."אדם-אישיתָובהכרהָאישיתָביןָבני
שמוָהטובָשלָָשהריָ"151ָָָ,"לאדםָכחייםָעצמם,ָהםָיקריםָלוָלרובָיותרָמכלָנכסָאחר

152ָָ."שםָמשמןָטוב'ָטוב'ונו',ָבחינתָהאדםָהואָ'
הספרותָהמשפטיתָולאחריהָהפסיקהָָָָוהכירָָ,חשיבותהָשלָהזכותָלשםָטובלנוכחָָ

שבחוָק האדםָ מכבודָ כחלקָ אדםָ שלָ הטובָ 153ָָָָָ.היסודָָבשמוָ בשםָזאת, ההכרהָ לצדָ

 ______________ 

147ָָָ רע"פ 8487/11ָָָָראוָ ישראל נמליָ נ'ָמדינתָָָָ–חברתָ בע"מָ ונכסיםָ להגנתָָָָ–ישראלָָפיתוחָ המשרדָ

ָָָָ,845(3ָָ,ָפ"דָסה)הסביבה ָָָ(2012)פס'ָכבָלפסקָדינוָשלָהשופטָרובינשטיין -13359;ָע"עָ)ארצי(

 (ָ.31.7.2014)פורסםָבנבו,ָָָןדיהסקָלפ49ָָ–48פס'ָָ,יתאלמוָנָָ–מענית12-13ָָָ

 ָ.הבתָלשםָטוב"ָ(-)בפרקָ"זכות624ָ,ָבעמ'99ָָָעילָה"שברק,ָל148ָ

 ָ.626-ו622ָ–621שם,ָבעמ'149ָָָ

 (ָ.1999ָ)817ָָ,866ָ(3ָ,ָפ"דָנגָ)סנשָנָרשותָהשידור6126/94ָבג"ץ150ָָ

 (ָ.1989ָ)840ָָ,856ָ(3ָָגָ),ָפ"דָמנ'ָשפיראָָאבנרי214/89ָע"א151ָָ

 ָ.(1958)2017ָָ,2064ָ,ָפ"דָיבָָגרינוולדשלהָנ'ָָץָהמשפטיָלממהיוָע232/55ָע"פ152ָָ

ה"ש153ָ לעילָ 99ָָָָברק,ָ בעמ' ָ,616–620.ָָָָָ עניין ראוָ ה"שסנשכןָ לעילָ ָ,ָָ150ָָ פס' של12ָָָָ,ָ דינוָ לפסקָ

 הנשיאָברקָ.
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הרע לשוןָ איסורָ מחוקָ הנלמדתָ חקיקתיתָ כזכותָ כזכוָת154ָָָ,הטובָ בהָ ההכרהָ ָָולצדָ
155ָָ.הלכתית

תופעהָדומהָָ.ָָכרתָבישראלָכזכותָחוקתיתָעצמאיתובָאינהָמָולשםָטָָתהזכוָָכאמורָ,
בתָלכבודָָ-זכותהיאָָָ"זכותָלשםָטובָָהָָ,ברקפרופ'ָָאָדאליב156ָָ.קיימתָבמשפטָהמשווה

המדינותָָלמעשה,157ָָָָָ."האדם בזכשאינןָָרובָ טובָָמכירותָ לשםָ עצמאיתָ חוקתיתָ ותָ
ָָזכותָָמכירותָב םָָלזכותוָשלָאדָָיהמקורָהחוקתָָ,באָדשופטָחשיןאלי158ָָ.כזכותָבתזו

לָיסכימוָכיָכבודָהאדםָָָו"הכָָ,בלשונוָָ.יסוד:ָכבודָהאדםָוחירותו-שםָטובָמצויָבחוקל
:ָ"שמוָהטובָָשלָהשופטָעמיתזוָגםָעמדתו159ָָָָָ."פורשָעצמוָעלָשמוָהטובָשלָהאדם

,ָזוָהמשמעותָהטבעיתָוהראשוניתָָ'כבודָהאדם'אינהרנטיָבמושגָָבאופןָָשלָאדםָטבועָָ
ומיםָבניָצביה,ָהכבודָשלָאדםָהואָשמוָָוהשםָהטובָהםָכתאָָשלָכבודָהאדם.ָהכבוד

למןָָכךָאוָאחרת,160ָָָ".ליםָנרדפותָבדיבורָאחָדיהטובָוהשםָהטובָהואָהכבוד,ָכמעטָמ
האלפיים שנותָ ָָָָתחילתָ כחלקָָהכירו טובָ לשםָ בזכותָ העליוןָ המשפטָ ביתָ שופטיָ כלָ

האדם 161ָָָָָ.מכבודָ מכך, המשפטָָשופטייותרָ ָָָָוהעניקָָהעליוןָָביתָ חוקתמלזכות יָָשקלָ
162ָָ.חשיבותָחוקתיתָרבהניכרָו

ָָ ָָָָלהדגישיש ואיןָָ"כי הווירטואליָ במרחבָ מתאיינתָ אינהָ ולכבודָ טובָ לשםָ הזכותָ
חשיבותהָשלָהזכותָלשםָטובָבענייננוָָָָ,אשרָעלָכן163ָָָ."להסכיןָעםָהילכדותהָברשת

ָָ מתנגשת שהיאָ מקוםָ ביטויהָ אתָ לחופשָָבתמצאָ הבתָ הןָָָהזכותָ הזכויותָ שתיָ ביטוי.ָ
בתָָ-היסודָ)לדידוָשלָפרופ'ָברק,ָשתיהןָ"זכויותָָדםָשבחוקהנגזרותָמכבודָהָאָָזכויות

ָָָָ,"(חוקתיות זכו אחתָָבושתיהןָ כלָ שלָ היחסיָ המשקלָ החוקתית.ָ בשיטתנוָ רבהָ הכרהָ
המידתיותָָ ובגדריהָשלָ בכללָ בגדריהָשלָפסקתָההגבלהָ יתבטאָ הללוָ הזכויותָ משתיָ

164ָ.יותָחשובותָביותרתבמובןָהצרָבפרט.ָזהוָאיזוןָביןָשתיָזכויותָחוק
ינהָָחופשָהביטויָָההזכותָָלשםָטובָלביןָָלהזכותָָאופקיָביןָָהָָחוקתָיההאיזוןָָסוגייתָָ

ה ָָאךָָָָ,ָבעיקרָבדיניָלשוןָהרע,בישראלפסיקהָָיותרָבתָבומוכרהָָותסוגימןָ אחתָָגםָָזו

 ______________ 

חוקָהגנתָהפרטיותָוחוקָָהםָָ,ָָאיסורָלשוןָהרָעלשםָהטוב,ָהנלמדָמחוקָָָָמקורותָחקיקתייםָמשניים154ָ

 ָ.1999-עוולותָמסחריות,ָהתשנ"ט

 ָ.615,ָבעמ'99ָברק,ָלעילָה"ש155ָָָ

 ָ.624שם,ָבעמ'156ָָָ

 ָ.623-ו621ָבעמ'ָָשם,157ָָ

 ָ.625–624שם,ָבעמ'158ָָָ

 השופטָחשיןָ.שלָָלפסקָדינו29ָ,ָפס'150ָָָָ,ָלעילָה"שסנשעניין159ָָ

160ָָָ 751/10ָָָָע"א נ' ָָאורבך-דייָןפלוניָ סהָ), 3ָָפ"דָ )369ָָ ,ָָ ָָָָלפסק3ָָפס' עמית השופטָ שלָ ָָ(2012)דינוָ

 (.אורבך-דייָןע"אָ)להלן:ָ

למעןָָָָהתנועָה6427/02ָָ.ָפרופ'ָברקָקובעָכיָמאזָנפסקָבג"ץ620ָָ-ו186ָָ,ָבעמ'99ָָָָ,ָלעילָה"שברק161ָ

(,ָ"הוכרָכדברָמובןָמאליוָכיָהזכות2006ָָָ)619ָָ(1ָָ,ָפ"דָסאָ)ישראלָָבישראלָנ'ָכנסָתאיכותָהשלטוןָָ

 ם"ָ.לשםָטובָהיאָזכותָחוקתית,ָכחלקָמכבודָהאד

 ָ.620-ו618ָ,ָבעמ'99ָה"שָָברק,ָלעיל162ָָ

 ריבליןָ.המשנהָלנשיאהָלפסקָדינוָשל18ָָ'ָָ,ָפס80,ָלעילָה"שָמורעניין163ָָ

 ָ.160לעילָה"שָ,ָאורבך-דייָןע"אָכןָראוָָָָ.621,ָבעמ'99ָברק,ָלעילָה"ש164ָָָ
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הנוגע165ָָָָָ.הןיניבמהקשותָָהסוגיותָָ לבבכלָ נטייתָ הייענייננו,ָ העקרוניתָ לעברָָָָָאביָ
אגבָאיזוןָהמכירָָָָ,קביעתָהמדרגָביןָשתיָהזכויותשלָהמבויש.ָאולםָָָָהזכותָלשםָטוָב

הינ כָָָהביחסיותָשלהן,ָ הקונקרטי.ָ המקרהָ נסיבותָ הידועה,ָָנגזרתָשלָ הקלישאהָ אמרתָ
שתיָהזכויותָתושפע,ָָכלָאחתָמעוצמתָההגנהָעלָָ,ָָכךָָָ."לפיָנסיבותיוָָיוכרעָָכלָמקרה"

תאגידים;ָאנשיםָָָָאָואנשיםָבשרָודםָָ)מזהותָהצדדיםָָ,ָָוחשיבותוָָהענייָןסוגָָביןָהיתר,ָמ
ָ,ָמעוצמתָהדבריםָועודָ.םָאוָאישיָציבור(יפרטי

 לפרטיות אדםזכותו של  )ב(

,ָשכותרתוָ"פרטיותָָסוד:ָכבודָהאדםָוחירותוי-לחוק7ָָהזכותָלפרטיותָמעוגנתָבסעיףָָ
,ָאשרָקדםָלחוקָהיסוד,ָואשרָָבחוקָמיוחד,ָהואָחוקָהגנתָהפרטיותוכןָָָָ",וצנעתָהפרט

בפרטיוָתָָאוסר ָשפגיעהָ )וָ אדםָ חל(במלָ אינוָ החוקָ שעליוָ מתאגיד,ָ שני166ָָָָָ.ובחןָ
אינםָָהחוקי אולםָ בפרטיות,ָ פגיעהָ שלָ מצביםָ בציינםָ פרטיותָ מהיָ מדגימיםָ הללוָ םָ

167ָ.מגדיריםָאותה
 & Warrenָָהואָמאמרםָהמפורסםָשללפרטיותָָשלָהזכותָָהמרכזיָָהמקורָהאקדמיָָ

Brandeis,168ָָ"כ הזכותָ אתָ הגדירוָ ָאָָוזכותאשרָ ָָשלָ להיוותר ָָָָ"לנפשודםָ זכותָָ"כאו
זוָהגדרהָָָָ,לדידוָשלָפרופ'ָמיכאלָבירנהק(.The right to be let aloneָָ)ָָ"להיעזבָבמנוחה

כותָלפרטיותָהיאָש"מותחתָָהזברקָמסבירָכיָָהמשנהָלנשיא169ָָָָָ;חשובהָאךָכוללנית
בוָָָָתחםָאשָריאתָהקוָביןָהפרטָלביןָהכלל,ָביןָ'האני'ָלביןָהחברה.ָהיאָמשרטטתָמ

הפָרמניחי אתָ הזולָתםָ שלָ מעורבותָ בלאָ שלו,ָ 'האני'ָ לפיתוחָ לנפשו,ָ ואילו170ָָָָ;"טָ
פרופ'ָמדינהָמסבירָכיָהגנהָעלָהזכותָלפרטיותָמשמעותהָשמעשיםָמסוימיםָשלָאדםָָ

 ______________ 

ָָבָן;ָעניין518ָָ,ָבעמ'130ָָ,ָלעילָה"שָָאמר;ָעניין863ָָ,ָבעמ'151ָָ,ָלעילָה"שָָאבנריענייןָָָָ,למשלָָ,ראו165ָ

;ָוהשווָָנוספיםָָרביםוכןָמקריםָָָָ,דינוָשלָהשופטָריבליָןָָלפסק61ָָ–51-ו10ָָ,ָפס'71ָָָָ,ָלעילָה"שגביר

 ָ.835–834,ָבעמ'150ָ,ָלעילָה"שָָסנשענייןָ

ס'166ָָָ הפרטיות3ָָ–1ראוָ הגנתָ הפסיקהָָ.לחוקָ עמדתָ אףָ בקשהיאָָכפיָָָָ,זוָ )מובאתָ ם(ָָ-ישלוםָָ"פָ

 (ָ.21.7.2005)פורסםָבנבו,ָָןדיָהלפסק40ָָ–30פס'ָ,ָבע"מָנ'ָשאוליקָהמזרחיָהמאוחדָָבָנ102/05ָ

ניתןָלהניחָכיָהעדרהָשלָהגדרהָלזכותָהינהָתוצאהָָָָ.35'ָָעמָב,90ָָ,ָלעילָה"שָָמרחבָפרטיָָבירנהק167ָ

ָָָָָ."מוָתהיאָמןָהמפורסש"ָָָ,"רטיותעמימותהָשלָהזכותָלפ"שלָָ ,ָפלוניָנ'ָפלונית8954/11ָָע"אָָראו

 ָ.(2014ָ)ינוָשלָהשופטָסולברגָלפסקָד72ָָפס'ָָָ,691(3ָָפ"דָסוָ)

168ָSamuel D. Warren & Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, 4 HARV. L. REV. 193 

(1890).ָָ

ד"רָלימורָעציוניָסבורהָכיָהניסיוןָלהגדירָאתָהזכותָָָָ.35,ָבעמ'90ָָ,ָלעילָה"שָָמרחבָפרטיָָבירנהק169ָ

תכווןָמלהגדירָָכמעט.ָעציוניָמבהירהָעודָכיָהמחוקקָהישראליָנמנעָבמָָלפרטיותָהואָבלתיָאפשרי

הָז הפרטיותאתָ הגנתָ בחוקָ לפרטיותָ בָסָָ,כותָ למנותָ ָָוהעדיףָ הזכות2ָָ' שבהםָ המקריםָ אתָ ָָלחוקָ

קשתָרחבהָשלָהתנהגויותָפוגעניות,ָלרבותָָָָהסעיףרָלהכניסָבמסגרתָָנפגעת.ָזאת,ָבמטרהָלאפש

ָָבמרחבָהמקווָןָָפרסומים ָָ.ָראו עציוניָָ)להלן:ָָָָ(2019)187ָָ–186ָָנוערָבמשפטָהפלילילימורָעציוני

ָָ.(פלילינוערָבמשפטָָה

ָָהמשנהָלנשיאקָדינוָשלָָלפס16ָָ,ָפס'456ָָ(2ָָ,ָפ"דָמח)דייןָנ'ָמפקדָמחוזָירושלים2481/93ָָבג"ץ170ָָָ

 (ָ.1994רקָ)ב



 תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות  א "פ, תשכגמשפט ועסקים 

149 

הציבורי השיחָ מןָ חלקָ להיותָ יכוליםָ אינםָ עליוָ כלשהוָ מידעָ 171ָָָָ.אוָ כןָָמדובר אםָ
ָָָשלָחופשָהביטויָשתכליתהָאינטרסָָשבהגבלהָָ ָָָ,כאמורָָ,טרסָשזכהאינָָ–לָאדםָפרטי

172ָָ.מעמדָחוקתיב
ל קשהָ כיָ ָָניכרָ ָָהגדיר לפרטיותאת גבולותיהָָהזכותָ עלָ ניתןָָָָ,ולעמודָ גםָ ניתןָ אךָ

המגדירָָָָ,לחוקָהגנתָהפרטיות2ָָוהדברָאכןָנעשהָבסעיףָָָָ,להגדירָפגיעהָבפרטיותָמהי
בפרטיותָָ אחדפגיעהָ ָָ-באמצעותָ כאמחלופייםָָמקריםָָעשר פגיעהָ וחלופהָָוהמהוויםָ רָ

ָאָלחוקָזה.2מופיעהָבסעיףָהנוספתָ
בתקשורתָָ אדםָ שלָ פרטיותוָ הואָ לפרטיותָ הזכותָ שלָ המסורתייםָ ההיבטיםָ אחדָ

ָָָ,מכתביםָוחבילותָשנשלחוָבדוארביוםָבכלָהנוגעָָככךָהיהָבעברָוכךָגםָָובתכתובות.ָָ
וכָךָָ;אסורָלרשויותָהמדינהָאוָלמיָשאינםָהנמעניםָלפותחםָולקוראםאשרָָו ָָוכךָהיהָ

והתקדמותָָָָעםָהשנים173ָָ.למכשירָהטלפוןשלָצדָשלישיָָהאזנהָָבעָָיוםָבכלָהנוגכגםָָ
ָָָ,רי,ָטלפוןָסלולפקסונוספוָכליָתקשורתָכגוןָָָָ,השתכללוָאמצעיָהתקשורתָָהטכנולוגיה

החברתיותָָתרשתהמ פרטיותגםָָ.ָָוהרשתותָ הגנתָ אלהָ התפתחויותָ אדםָָשלָָָָָולאחרָ
כלָשיטתָמשפטָָבכרתָכזכותָיסודָָוממשיכהָלהיותָמהללוָָבאמצעיָהתקשורתָהחדשיםָָ

174ָָ.משטרָטוטליטריָדמוקרטית,ָוהעדרהָהואָמסימניָההיכרָהמובהקיםָשל
זאת ָָָָ,עםָ ָָקשה הכרוכהָָכיום למורכבותָ משקלָ לתתָ מבליָ לפרטיותָ בזכותָ לדברָ

הרשתות בעידןָ עליהָ ָבהגנהָ ָל,ָ האתגריםָ המודרניָתשנוכחָ הטכנולוגיתָ ָָהמציאותָ
כי175ָָָָ.מציבה ניכרָ הפר"אכן,ָ הולָָ"יותטמבצרָ הפרטָ התקדמותָָשלָ עםָ ונסדקָ ךָ

ָכ176ָָ,והתעצמותָהשימושיםָבפלאיהָָהטכנולוגיה כיָהפרטיותָָכךָשיָָדעדָ ישָהסבוריםָ
העבר נחלתָ 177ָָָָהיאָ מתמשך במשברָ נתונהָ הפחותָ לכלָ ָָלאוָ טכנולוגיות מידעָָהנוכחָ

 ______________ 

 ָ.541עמ'ָב,83ָָָלעילָה"שָ,נָהמדי171ָ

 שםָ.172ָ

 ָ.1979-לחוקָהאזנתָסתר,ָהתשל"ט13ָָ-ו2ָראוָס'173ָָָ

"הסתכ174ָ טנאָ ָָעומרָ יש מהָ וראהָ בקנקןָ ואחת"ָָלָ העשריםָ במאהָ אישיָ ומידעָ תקשורתָ נתוניָ בו:ָ

ָָ ותרבות חברהָ משפטָיָָ–משפט,ָ משָפרשתָ מָית:ָ וטכנולוגייתָ 287ָָָָדעטָ אלקין289ָָ, קורןָָ-)ניבהָ

 (ָ.2011ומיכאלָבירנהקָעורכים,ָ

 יאהָ)בדימ'(ָבינישָ.לפסקָדינהָשלָהנש5ָָָ,ָפסָ'74ָָ,ָלעילָה"שהאגודהָלזכויותָהאזרחָבישראלעניין175ָָ

הטכנולוגיה176ָ בפלאיָ העצמיָ השימושָ כיָ לטעוןָ מצביָָניתןָ ָָמייצרָ לא לרובָָשָָיםמעטםָ הפרט,ָ בהםָ

ָָ אותוָָ"פורָץ"מרצונוָהחופשי, פרטיותָ"ָָאתָ אוָָָָעלָָ"מבצרָ כזוָ חברתיתָ לרשתָ עצםָהצטרפותוָ ידיָ

ָָָָידיָחשיפתָפרטיו,ָהעלאתָתמונותיוָוכיוצאָבאלהָָאחרתָועל איןָָָָיבעיניאולםָָמעשיםָאוטונומיים.

זכותוָלפרטיותָבובכךָשוםָאינדיקציהָל יתורָָובוָָָלמדוברָבסךָהכָָינים.כלָיתרָהעניויתורָמלאָעלָ

אףָביתרָָכךָוָ,יתרָהעניינים.ָכךָלגביָבגיריםבמדתָבעינהָבכלָהנוגעָולכןָהזכותָהחוקתיתָעָוָ,מסוים

 שאתָלגביָקטיניםָובניָנוערָ.

דבריהָָתָָאכןָראוָָָָ.ןרובינשטיילנשיאהָָהמשנהָָ,ָפס'ָכדָלפסקָדינוָשל66ָָָָעילָה"ָש,ָלחשביםעניין177ָָָ

ָָ בעניין בינישָ )בדימ'(ָ הנשיאהָ בישראלהשלָ האזרחָ לזכויותָ ה"שאגודהָ לעילָ ָ,ָָ74ָָ פס' לפסק5ָָָָ,ָ

ותםָשלָפרטיםָבעידןָהמידעָָןָניתןָלראותָבהתנהללפיהש:ָ"איןָזהָנדירָלשמועָהיוםָטענותָָדינה

ותָציבורית:ָָיכאלָבירנהקָ"הנדסתָפרטימגםָָראוָָ"ָָ.עלָזכותםָלפרטיוָתָָיתורָמשתמעָמטעמםומשוםָָ

 (ָ.2019)15ָ,22ָָיבָָדיןָודבריםהמקרהָשלָהעברתָמידעָממרשםָהאוכלוסיןָלמפלגות"ָ
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מחקריםָאמפירייםָמלמדיםָשזוָָָָאולם178ָָָ.ןחדשותָוהמודליםָהעסקייםָהנלוויםָאליהה
כן179ָָָ.הָעמדתָהציבורנדווקאָאי ָָיתרָעלָ ,ָָ ואףָָזו אינהָעמדתָָאףָָאינהָעמדתָהמחוקקָ
ישָלהעניקָלזכותָהחוקתיתָהחשובהָהזוָאתָמלואָהמשקלָכלָָ.ָמשאמרנוָזאת,ָָהפסיקה

באמצעותָָ בהָ לפגועָ המבקשיםָ שישָ במיפרסואימתָ החברתיוָתָָתרשתמםָ ָָוברשתותָ
וכרָביןָָָמאופקיָָָָחוקתיוןָָזאותוָאי.ָההגנהָלזכותָתוענקָבאמצעותָָחופשָהביטויבחסותָָ
ָָ לעכלָכךָָמשמעותיותהחוקתיותָָהזכויותָָהשתי יותרָמכך,ָ אי.ָ יתבקשָ ביןָָוזיתיםָאףָ ןָ

מולָזכותוָלפרטיותָשלָהמפרסםָָָָלָאָָותזכותוָלפרטיותָשלָהנפגעָמפרסוםָשליליָברשָת
ָהאנונימיָשלָאותוָפרסוםָשלילי.

זההָָָָהמצויותָבמפלסותָָנשוחוקתיותָָהראויָביןָזכויותָאדםָָהאיזוןָָכאמור,ָסוגייתָָ
ועיקר כללָ פשוטהָ מוכרתָָ,אינהָ סוגיהָ היותהָ בישראלָָלמרותָ ,ָָהדבָרָָכך180ָָ.בפסיקהָ

ָָָָכאמור, הנוגע ָָבבכלָ המבייש שלָ הביטויָ לחופשָ שלָָָָָלאזכותָ טובָ לשםָ הזכותָ מולָ
הזכותָלפרטיותָָמולָָָָלאזכותָלחופשָהביטויָשלָהמביישָָבבכלָהנוגעָָאףָָוכךָָָָ,המבויש

המבוישָ. הָָשלָ שָמקביעתָ ביןָ הזכודרגָ ביחסָָתיָ לפרטיותָ הזכותָ עלָ ההגנהָ ומידתָ יותָ
ָָ ָָָָביוָשממושאָהלזכותָהמתנגשתָתיגזר,ָביןָהיתר, )אדםָפרטיָאוָאישָציבור;ָָהספציפי
ה ממטרתָ ציבורי(,ָ אוָ פרטיָ ָָיניוימאפמָָ,הספציפיָָביושתאגידָ מחשיבות, ו,ָָמעוצמתו,ָ

ָמזהותָהמביישָוכיוצאָבאלהָ.

 ? ליתבית או שלי יה חיוצפונק  – המקוון ביושהפרק ו: 

ָָ למלאָָוברשתותָהחברתיותָָמרשתתבָָביושההפונקציהָששאלתָָלדרשָָאבטרם ,ָָמבקשָ
ישירָָחיוביָאוָשלילי,ָפרטיָאוָרשמי,ָָָָ–ָָמקווָןָָביוָששלָָמעשהָָישָלהקדיםָולצייןָכיָכלָָ

ניכרָכיָָָָ.ביושהמעשהָָשלָָָָעוצמהבמינוןָובבנפח,ָָלרובָבדרךָשננקטה,ָָתלויָָָָ–אוָעקיףָָ
זה לנקוטָאמתָָגםָבהקשרָ ָָָָהָשלָמידתיות.מידָָישָ כי ולהדגישָ ישָלהקדיםָ כאשרָָעודָ

ההתמודדותָָיָָבדרכהדיוןָָממלאָפונקציהָחיובית,ָָָָוברשתותָהחברתיותָָמרשתתבָָביושה
המקווןָָָָביוש.ָענייננו,ָכמובן,ָבהתמודדותָעםָתופעתָהרובפיָָָָלָעמתייתרָָָָעםָהתופעה

להדגישָָ ישָ גבולָָבהקשרָהשלילי.ָבכלָמקרהָ קייםָ ָָָָקדכיָ חיוביָָָָמקווןָָביושבין ככליָ
במקריםָָרָָשאומסוכן,ָָָָ,ָבריוניככליָשלילימקווןָָָביושוכשופרָלאנשיםָשזקוקיםָלוָלביןָָ

ל עלולָ אףָ מקווָןָָךהפיקיצונייםָ )ָָ–ָָללינץ'ָ המוצעָָָָָ.(internet lynchלינצ'טרנטָ המבחןָ
ָָ בין ָָָָביוָשלהבחנהָ לבין לגיטימית,ָ לביקורתָ כליָ המשמשָ ומסָָביוָשחיובי,ָ כן,ָָָושליליָ

כ לגיהנעדרָ תלתהואָָטימיות,ָָלָ מעשהָָ-מבחןָ אםָ לשאולָ ישָ הראשוןָ בשלבָ שלבי.ָ
)תוךָהענקתָכללָָָָפיָהחקיקהָהקיימתָָפליליתָאוָעוולהָאזרחיתָעלָָרהמהווהָעבָ ָָביושה

 ______________ 

 זוָעמדתוָשלָפרופ'ָבירנהק,ָשםָ.178ָ

 ָ.23–22שם,ָבעמ'179ָָָ

ָָָָ,ראָוָָחופשָהביטויָלזכותָלפרטיותענייןָההתנגשותָביןָָל180ָ נ'ָפלוניתפלוָנלמשל,ָעניין ָָ,ָלעילָה"שיָ

 ָ.781-ו975ָָ,766ָ–675,ָבעמ'167ָָ
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למפרסם( שבחוקָ ָָההגנותָ חיובית, התשובהָ אםָ ָ.ָָ ָבאזי ואסורָָביושמדוברָ אםָָָָ.שליליָ
הכ הייתהָ מהָ לשאולָ ישָ שלילית,ָ הסובייקטיביתוהתשובהָ האםָָָונהָ המפרסם:ָ שלָ

כוונהָָהייתהָָ השניָָ?לאָָואָָלגיטימיתזוָ השלבָ בוָָ,זהוָ להיעזרָ ניתןָ ָָוָתָמאבמסגרתוָ
ָָ של הלבהמידהָ הציבורָָתוםָ ָָותקנתָ לכך, ישירָ בהמשךָ הייתהָָ.ָ המפרסםָ כוונתָ אפילוָ
ָָָָ,לגיטימית ָָמתחייב שלישיעדיין מעשהָָשָָ,שלבָ שלָ האפקטָ אתָ לבחוןָ ישָ במסגרתוָ

ָָעבפוָָביושה ָָל, את הפגיעההיָקכלומר,ָ הָָףָ מתחייבָָהוחומרתָָביוָשבמושאָ זהָ בשלבָ ָ.
בא אובייקטיביָָָתומשימושָ שניתןומידהָ כמהָ עדָ סבירותָָהמידהָָָָאמותָָולכןָָ,תָ שלָ

מבקשָלמלאָָחוקי,ָהָָביושמעשהָָ,ָיכולָשאשרָעלָכן.ָָרבָָעזרהיותָללָָותיכוָלמידתיותָָו
ָידתיָ.הואָאינוָמאםָָָ,לָשלמָ–בהקשרָהשליליָָביושיגלושָלכדיָָ,פונקציהָחיובית

 המקוון ביושהחיובית של ה פונקציה ה. 1

למלאָָָָהמקווןָָביושה ָָיכולָ חיוביתכאמור זהָָָָ.פונקציהָ ואָשלָָכלליָההרעיוןָהבהקשרָ
מנתָלשמורָָָָעלָָ,ככליָלביקורתָלגיטימיתָָברשתותָהחברתיותוָָמרשתתשימושָפומביָב

ָָ באמצעות חברתיותָ נורמותָ ָָָָביושעלָ ארָגשל אוָ תאגידָ ָָואדם,ָ מהן. שחרגוָ ינו,ָָדהיןָ
ב וקבוצותָָבמסגרתָָלגיטימיָָטקטיָָאמצעיָָכָָביושמדוברָ פרטיםָ שלָ הביטויָ חופשָ
כלָלָָהנמנים שונותָָָָםעָָבדרךָ מבחינותָ בחברהָ המוחלשותָ כלכלית,ָָָָ–האוכלוסיותָ

ָָ.ועודָ,ָמשפטיָתלאומית,ָמגדרית
ָָ,כך ָ,דוגמהָלָ ָביושהָ ָָ ָהמקווןָ ָלשמשיכולָ ָכלָיָ ָפרטָיָ ָָ ציבוריתָָלוחיוביָ חשיפהָ

ושלָָָָהקעוהול אדםהתנהגויותָָעוולותָ הנחשבותָָָספציפיָָתאגידשלָָאוָָָָמסויםָָשלָ
ובעקבותָזאתָאףָָָ,שהופץָברשתותָהחברתיותָָ"ליויר"סרטוןָָ,ָָמשללכזהָהוא,ָָָָ.פסולות

הממוסדת ָָָָ,בתקשורתָ ָָוָָ,2015בפברואר ָָאשר "ָבזכה השוקולדכינויָ מדובר181ָָָָָ."טיסתָ
ָָ שבו ָָבסרטוןָ במטנראים מתפרעיםָ ישראליםָ טיסהבָָסונוסעיםָ זוָָובהתָָמהלךָ נהגותםָ

ָָ.מקווןָחיוביָביושניתןָלראותָמקרהָזהָכָ,דעתיעניותָָלָָ,ולכןָָ,חורגיםָמהנורמה
רותָָעבשלָנפגעיָָזכויותיהםָָבנוגעתָָָָוחיוביָָככליָפרטימקווןָָָָביוששלָָָָגמהָאחרתוד

כוונתי משפחותיהם.ָ ובניָ יעלָָלָָ,למשלָָ,פליליותָ שלָ פייסבוקָ ברשתָ המפורסםָ פוסטָ
ָגרינשפן ָעלָ אחותָ דריסתָ האודותָ )בתָ שחרָ הקטנהָ ָעשרה-שתיםהָ פעמייםָ ָָָ:אז(ָ

תנועה;ָָ-עמדהָעלָאירָָשכאידיָנהגָבגילופיןָשפגעָבהָָָָעָל(28.12.2009ָָביוםָָ)בראשונהָָ
שאישרוָלנהגָהסדרָטיעוןָָָָ,ידיָמערכותָהאכיפהָוהמשפטָָעָלָָָ(6.3.2011ביוםָָ)ָָובשנייה

182ָָ.מקלָושערורייתי
ָָָָביושלָָנוספתָָדוגמה ממקוון קורבןיצפרטיָ שלָ הפדוָ נוגעתָָ,ָ מגדרי,ָ בהקשרָ עםָ

רחליָָָָשלָָהמפורסםָבפייסבוקהפוסטָָלמשל,ָָָָ,כךָָשהטרידוָמינית.ָָפרסוםָשמםָשלָמיב
ָָָָ,רוטנר לָָ,24.11.2015מיום ָָבנוגעָ ָָהתנהגותו ָָהבעייתית ָָשל הכנסת ָָחברָ מגָלדאז ָָינוןָ

בעברכאשרָָכלפיה,ָָ תחתיוָ וואלהמערכתָָבָָעבדהָ בתגובהָָָָ.אתרָ הצער,ָ ָָלעלמרבהָ

 ______________ 

181ָָָ לא?" אוָ מוצדקָ השיימינג:ָ "שנתָ חוטרָ נטעָ -makoָָ16.12.2015ָָwww.mako.co.il/specialראוָ

2015-summary/Article-f9da798eeba8151006.htm. 

 (ָ.2012)821ָָ(3ָָ,ָפ"דָסה)גרינשפןָנ'ָהיועץָהמשפטיָלממשלה681/12ָראוָבג"ץ182ָָ

https://www.mako.co.il/special-2015-summary/Article-f9da798eeba8151006.htm
https://www.mako.co.il/special-2015-summary/Article-f9da798eeba8151006.htm
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ָָופה ָָנסט ָָהפכה לרוטנר למושאָ שללָָביושעצמהָ שבמסגרתוָ כמה,ָ פיָ חזקהָ בעוצמהָ ָ,
ָָ נגדהוסטתמונות והופנוָ מהקשרםָ הוצאוָ הרשת,ָ רחביָ בכלָ נפוצוָ שלהָ אולםָָטוסיםָ ָ.

פוסט183ָָָ.פרסוםאותוָָמגלָלפרושָמהחייםָהפוליטייםָבעקבותָָהחליטָָָָבסופוָשלָדבר
.2015ָָפרילָָבפייסבוקָבאָָפטאָלָָמפורסםָנוסףָהואָהפוסטָהאמיץָשפרסמהָהחיילתָמאָי

החיילת חשפהָ פוסטָ גבעתיָָ,באותוָ בחטיבתָ המיניותָָָָ,ששירתהָ ההטרדותָ מסכתָ אתָ
ש שבוָ הגדודָ ממפקדָ ָָָישספגהָ סא"ל ָָרתה,ָ ָָ)דאז( הצער, למרבהָ חג'בי.ָ ָבתגובָהלירןָ

לפטאלָָאףָָהפכהָָנפוסטָָהָָלע למושאָ תמונותָָביושעצמהָ שללָ כאשרָ בבגָד,ָ ָשלהָ
בסופוָָהודהָָגםָבמקרהָזהָָאולםָָָָנוָנגדה.להָבפייסבוקָוהופשנלקחוָמדפיָהפרופילָָיםָָ
ָשל ָָ הדברָ ָביושמושאָ ָ–ָ ָָ ָ–חג'ביָ ָָ ָבמעשים,ָ זאתָ ועזָבובעקבותָ נענשָ ָהורשע,ָ

184ָָ.אתָהצבא
הטענָה המגדריָ כיָבהקשרָ הָָיוערָ הכוחותָָָָאהיָָברשתוָתָָביושבזכותָ יחסיָ כיָבשלָ

ועלָניהולָהמשפטָָָהמשליכיםָעלָהחקירהָהמשטרתיתָ,שוויונייםָביןָגבריםָלנשיָם-הלא
ָָ ָָהפלילי, רבות ָָנשיםָ הליךָָנמנעות במסגרתָ ומלהתנהלָ האכיפהָ גורמיָ אצלָ מלהתלונןָ

פורָמ עלָָלָימשפטיָ המדינהָָהמנוהלָ פניָָ,ידיָ עָליומעדיפותָ חלופייםָ למסלוליםָ מנתָָָָהָ
הָכמסלולָָזבמקריםָכאלהָניתןָלראותָמסלולָָָָחדָמהם.ָאאָָוהָָמקווָןָָביושָָלחפשָצדק.

185ָָ.יליתלעוקףָאכיפהָמשטרתיתָפ
חיוביָָביוָשָָָלשָָמעטָָשונהסוגָָ המגדרי,ָָָָ,מקווןָ בהקשרָ התחקיריםָָהואָָעדייןָ
ָָיהעיתונאי לפרסום המיועדיםָ ָָםָ ָָבעיקר ָָבאתרי ָָהמרשתת ָלהחדשותיים. ָָדוגמהָ הואָָכך

ָָה ָָמקרה ָָשסופו ָָהיה אך ָָשמרָ ָָבבסיסו ָָהייתה חיובית לָָ–מטרהָ ָָכוונתיָ תחקירָָהכתבת
ָָ באתר ָָָָָ,מאקושפורסמהָ פברואר 2018ָָבתחילתָ האניעב, שלָ ָָוינוָ המוערךָָהמן פלסטיָ

כיָארד,ָאשרָלימדָבביתז"לָָבועזָארָד נטעןָ ָָָָ.ָבתחקירָ ילין –1983שניםָָבספרָתלמהָ
מערכותָיחסיםָאינטימיותָעםָתלמידותיו.ָלמרבהָהצער,ָלאחרָפרסוםָָכמהָָייםָָ,ָק 2006ָ

התאבָד 186ָָָָָ.ארדָָהתחקירָ אחר מפורסםָ ָָמקרהָ שני ָָָָיםהתחקירהואָ האשמותָָשהציגו
רבותָָשינָָמצדחמורותָָ ָָםָ מיניתָסדרתיתָשלתובגין ָָ-מפיקָָקפנותָ רוויָָההעלָההוליוודי

הָָ(Harvey Weinstein)ָָינשטייָןיו ָָתחקיריםָָבמשךָהשנים.ָ ובאופןָמקווןָָפורסמו בדפוסָ
ָָ ָָוָָ,IMESTORK YEW N-ב2017ָָבאוקטובר מכן לאחרָ ימיםָ ָָחמישהָ EW NHE Tבמגזין

 ______________ 

 ָ.181ָָראוָחוטר,ָלעילָה"ש183ָ

שויחט184ָ פלוריתָ ָשם;ָ לָ'"ָ עושהָ שיינוהתקשורתָ הנאנסות,ָ ָָ'מינג,ָ ָ"nrgָ ָ1.12.2015ָָ

www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/740/638.html.ָ 

המאב185ָ יוםָ לרגלָ שנערךָ לסטטיסטיקה,ָ המרכזיתָ הלשכהָ שלָ אישיָ ביטחוןָ סקרָ ָָלפיָ לאומיָָ-הביןק

נשָָעתלמני נגדָ מ2019יםָָאלימותָ פחותָ שמ5%ָָ-,ָ דיווחמנפגעוָָהנשיםָ מיניתָ כךָָהטרדהָ עלָ וָ

נפגעתָעבירתָמין;ָָָָ–:ָכלָאישהָעשירית2019ָָנועםָ)דבול(ָדבירָ"ישראלָָָוראוָזאבָקלייןָָ.ָָשטרָהלָמ

 ָ.20.11.2019ָwww.israelhayom.co.il/article/708753ָישראלָהיוםרובןָלאָמתלוננות"ָ

אלבז186ָ קוריןָ ועוָָאלוש-ראוָ אחרונותנשו"ָָ"החטאָ  /4.2.2018ָָwww.yediot.co.il/articlesָָידיעותָ

0,7340,L-5084087,00.html.ָ

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/740/638.html
https://www.israelhayom.co.il/article/708753
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5084087,00.html
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5084087,00.html
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ORKERY.ָ187ָָָָ קצר תופעזמןָ פרצהָ התחקיריםָ שפורסמוָ חדשהָָתלאחרָ המיזָםרשתָ ָ:ָָ
ָָהָןמכלָהעולםָשיתפוָברשתותָהחברתיותָאתָסיפוריאמיצותָָ.ָנשיםָָ#MeTooָָניהאמריק

המטרידים,האישייםָָ גינויָ תוךָ שחוו,ָ מיניותָ פגיעותָ התגיתָָָָעלָ MeToo#.ָ188ָָתחתָ
מ אלהָ שלָָמקריםָ נוסףָ פןָ שלָָהוויםָ הפעםָָָביושהפרקטיקהָ כאשרָ מגדרי,ָ חיוביָ

ָָ ָָהתקשורת המשמשת ָָָָביושכליָ ָָָָ.ותקורבָנהשל היא ָָכךָ בעבר, אףָ ָָנהגהָ שבעידןָָאלא
הרבהָבשלָהשיתופים,ָהתגובותָָהתהודהָָוכךָגםָָָָָ,גדולהָעשרותָמוניםהמקווןָהתפוצהָָ

ָ.ותוצריםָמתגלגליםָנוספים
ָָ ָָדוגמה ָָלנוספת מקרים באותםָ למצואָ ניתןָ חיוביתָ המקווןָָָָביושהָָבהםָשפונקציהָ

ָָהתאגידָהגדוָלהנפגעָאלָמולָָָָ"ָןטהצרכןָהק"משמשָכליָבידיָָובעיקרָָכלכליָָאופיָאָָשונ
להתמודדָָיכולָָהאזרחָהקטןָָשבהָָהדרךָהיחידהָָהואָָברשתָָָָביושתיםָָילעָשניכרָָָָהפוגע.

בירוקרטי ומנגנוניםָ כוחָ גורמיָ ָָימולָ לב. וחסריָ אטומיםָ בםָ במדוברָ שלָעיקרָ חשיפהָ
ושימושיםָָ שלָָלאָָעוולותָ הרבָָָָתאגידיָםאותםָָלגיטימייםָ בכוחםָ מולָָָָָלאמסחרייםָ

המעפלהפרט.ָָ לאותָָהמקווָןָָביושיםָ לגרוםָ היחידהָ הדרךָ מסחרייָםתאגידָָםהואָ ָָיםָ
ָָ אחריות מחירָָהםמעשילליטולָ עליהםָ ָָָָ.ולשלםָ ָָבכך ָָיש ָָאף ָָכדי מסר מרתיעָָלהעבירָ

ָָָָמסחרייםָָלתאגידים גםָהםָעלוליםָלשאתָבתוצאותָמעשיהם. ישָָאחרים,ָשהנהָ אולםָ
ָָ כי ָָלזכורָ שיייתכן לעשותשמיָ בָָבקשָ ָָָָביוששימושָ הָכשבהקהמקוון לאָורָ הואָ ָָלכליָ

ָָ הקטָן"דווקא הגדולָָ,"הצרכןָ מהתאגידָ תאגיָדָָ,שנפגעָ אותוָ שלָ עסקיָ מתחרהָ ָָָ,אלאָ
ב לפגועָ שלהמבקשָ הפסדיםָָומוניטיןָ לוָ כלכלייםָָָָ,ולגרוםָ משיקוליםָ ,ָָגרידָאוזאתָ

189ָָ.בםָשלָהצרכניםיתחרותָשביניהםָעלָלהנובעיםָמןָה
פעםָ,ָאךָהתיותתָהחברווברשתבמרשתתָָָָביושדוגמהָלפונקציהָחיוביתָנוספתָשלָָ

שלָָָָהככליָממסדיָלחשיפהָציבוריתָולהוקעמקווןָָָָביושהשימושָָבָָאידיָהממסד,ָהיָָעל
מאָן שלָ המוסריתָ הבחינהָ מןָ פסולותָ הםָָדהוא.ָָָָהתנהגויותָ "דוכאלהָ ָָחוָתאותםָ

נגדָאישיָָָָמטעםָָציבוריים" לסגורָתיקיםָ היועץָהמשפטיָלממשלה,ָבנוגעָלהחלטותיוָ
ביותר,ָָ בכיריםָ לכןָָשציבורָ קודםָ אחר.ָָהוזכרוָ נוספתָָבהקשרָ ָָדוחוָתהָָָאהידוגמהָ

המציגיםָהתנהלותָבלתיָתקינה190ָָָָָ,שלָמבקרָהמדינהָונציבָתלונותָהציבורָָהמיוחדיָם
ָ ָָ.המבוקריםשלָ הָ ָ,יוכאלהָ ָָ ָָהלמשל,ָ ָדוחָ ָתמבקרשלָ ָָ השופטתָ ָָ('בדימ)המדינהָ

בן בעניי-מריםָ ָפורתָ הפסקתָ ָכהונתוןָ ָָ המשטרהָ מפכ"לָ יעקב-רבשלָ ָניצבָ

 ______________ 

ויקיָאוסלנדרָ"הנ187ָ 17.2.2018ָָָָגלובסקפנותָהמיניתָשלָהמפיקָמהוליווד"ָָשיםָשחשפוָאתָהתוראוָ

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001223863ָָ בפרסָָ. זכוָ אףָ התחקיריםָ שניָ כיָ יצויןָ

ָפוליצרָ.

188ָָָ זוָהפעםָהרשם. כדיָלאגדָנשים,ָאךָָָָ(hashtagימושָבתגָהקבצהָ)שבהָנעשהָשאשונהָָלאָהייתהָ

זו ישראליותָלהצטרףָולפרסםָבמרחבָהמקווןָָָָהייתהָ ביותר.ָהמיזםָאףָדחףָנשיםָ הפעםָהסוחפתָ

 ותָ.עדויותָעלָפגיעותָמיני

)ָָאתָָ,למשלָָ,ראו189ָ ָָ"תשלוםָָנסיבותיוָשלָת"אָ נ'ָא.ר.ָָָומאקָר29999-07-13ָָא( פרינטָמערכותָבע"מָ

 (,ָשיוזכרוָבהמשךָ.20.9.2016סםָבנבו,ָ)פורָלייןָבע"מָָרלייז

ָָָָ,יסוד:ָמבקרָהמדינָה-ועלָמכוחָחוקבקרָהמדינהָפמ190ָ ָָאשר נתונה1ָָָָקובעָבס' כיָ"ביקורתָהמדינהָ

מכוחָחוקָמבקרָהמדינה,ָָכןָָוָָ,היָביקורתָהמדינָהלחוקָמ2ָָוקובעָבס'ָָָָ"ָוממשיךבידיָמבקרָהמדינה

 אודותיהָ.עלָורתָולהפיקָדוחותָךָאותוָלקייםָביק]נוסחָמשולב[,ָשמסמָי1958ָ-התשי"ח

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001223863
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ָ"מסמָךָָעלָפרשָתָָ(ָיוסףָחייםָשפירא')בדימדינהָהשופטָָמבקרָהמשלָָדוחָָה191ָָָ;טרנר
אהודָָָָשרָהביטחוןָדאזהםָָיניובָָָ,בכיריָמערכתָהביטחוןָָםָשלבנוגעָלהתנהלות,ָָהרפז"

אשכנזי גביָ דאזָ והרמטכ"לָ ָָה192ָָ;ברקָ ָָדוח עָלָהשל שפיראָ ָָהָָמבקרָ מעונותָָבהוצאות
הממשלה והפרטי(,ָָָָראשָ הממשלהשהתייחסָָ)הרשמיָ בניָָלראשָ ושרהָָמיןָָולרעייתוָ

ָָו193ָָָ;נתניהו ָָכן שוניםָָנוספותָָדוגמאות194ָָ.נוספיםמיוחדיםָָדוחות ,ָָמצויותָָמתחומיםָ
 ______________ 

ש191ָ הענייניםָ רב"השתלשלותָ שלָ תפקידוָ להפסקתָ שלָָ-הביאוָ כלליָ כמפקחָ טרנרָ יעקבָ ניצבָ

ןָהיתר,ָקביעותָשליליותָבנוגעָ,ָביזהָכלָל.ָדוחָָָ(7.7.1994חוותָדעתָשלָמבקרָהמדינה,ָָ)ָָהמשטרה"

קשה,ָָ באורחָ הטובָ בשמוָ שפגעוָ גרסהָָָָהקביעהדוגמתָָלטרנר,ָ מסרָ הנוגעָָלאָָכיָ בכלָ אמינהָ

שָלפניותב אליָוָָיוָ המשטרהָ חָָ.שרָ ָָלנוכחָ הקביעות ָָומרתָ ָָמצא לבג"ץָָטרנר עתירהָ להגישָ לנכוןָ

ָָ נפגעהשבטענה שלוָ הטיעוןָ ראוזכותָ ָ.ָָָָ המדינהטר4914/94ָָבג"ץ מבקרתָ נ'ָ מט)ָָ,נרָ 3ָָפ"דָ )771ָָ

(1995.ָ) 

192ָָָ המדינה ָָמבקרָ על ביקורתָ הרפז"דוחָ "מסמךָ ָבָָ(.2013)ָָפרשתָ נחשףָ זוָ ביוםָָָָ,תקשורָתבפרשהָ

חיוביתָלמועמדָלכהונתָהרמטכ"לָהאלוףָ)במיל'(ָיואבָָָָמסמךָובוָתוכניתָלבנייתָתדמיתָָ,6.8.2010

עלָָתבררָכיָהמסמךָזויףָגביָאשכנזי.ָלימיםָהגלנט,ָתוךָפגיעהָבשמוָהטובָשלָהרמטכ"לָדאזָרא"לָ

)ָָידיָסגן תחָמבקרָָמוחָארוךָָזיוף.ָבדָָרוָתבעבָָ(ָבועזָהרפז,ָשהועמדָלדיןָואףָהורשָעבמיל'אלוףָ

ָָביקורתָָהמדינָה ביןָהיתר, )ראוָָהתנהלועלָָ,ָ והרמטכ"לָדאזָאשכנזיָ תםָשלָשרָהביטחוןָדאזָברקָ

182ָָ,194ָָ,200ָָ–158ָָ,181–128ָָ,149ָָ,156–124ָָ,712–44ָָ,123–35ָָ,43–8ָָ,29–7עמ'ָָשם,ָבבעיקרָָ

עמ'ָָבָָשם,ָָוָבעיקרשנהָארזָוינרָ)ראָמָָעוזרָהרמטכ"לָדאזָאלוףעלָָ(,ָוכןָביקורתָנוקבת243ָָ–242-ו

כאזרחָָרָָשא,ָָזייףָהמסמךָהרפזועלָמ(157ָָ–156-ו104ָָ111ָָ,123ָָ,133ָָ–89ָָ,102–34ָָ,76ָָ,88–8ָָ,31

,35ָָ–30עמ'ָָשם,ָבאוָבעיקרָָ)רכלפיוָָביקורתָרבהָָעלתהָבדוחָָואףָעלָפיָכןָָהיהָגורםָבלתיָמבוקרָָ

חָש159-ו102ָָ העלתהָ אףָ זוָ ביקורתָ והוָָד(.ָ פליליָ לעיולמעשהָ המשפטיָָהשלָָָָנָועברהָ יועץָ

הןָעובדיָציבורָבדרגָָָָ–התנהלותםָשלָגורמיםָנוספיםָָעלָָלממשלה.ָיוערָכיָהדוחָכוללָאףָביקורתָָ

 גבוהָבלשכתָשרָהביטחוןָוהןָקציניםָבכיריםָבצה"לָ.

המדינה193ָָָ מינהלָָָָדוחותמבקרָ הכנסת,ָ במינהלָ סוגיותָ הממשלה,ָ ראשָ מעונותָ הוצאותָ ביקורת:ָ

ָה בביתָ במעונותָָעני(.2015ָָ)ָָנשיאוכספיםָ העוסקָ בדוחָ נתניהושלָָיננוָ בנימיןָ הממשלהָ ָָראשָ

והפרטי( בעמ'ָָָָ–ָָ)הרשמיָ שם,ָ זהָָָָ.36–1ראוָ חשדותָָדוחָ המעלותָ פשוטות,ָ לאָ קביעותָ כוללָ

אףָהועברָלעיונוָָהואָָולכןָָָָָ,תוָ)שאינהָאישיותָמבוקרת(ראשָהממשלהָורעיישלָָלמעשיםָפלילייםָָ

דו"חָהמבקרָעלָָ|ָָלָ"דו"חָהמבקרָעלָמעונותָרה"מָָכןָראוָרויטלָחובָָ.שלָהיועץָהמשפטיָלממשלה

נת ָָביתָ מפורש" איסורָ חרףָ ליכודָ לאישָ מנופחיםָ סכומיםָ העברתָ איפשרָ שוואָ מצגָ ָָהארָץניהו:ָ

17.2.2015ָָwww.haaretz.co.il/news/mevaker/1.2567518ָָבג"ץ וכןָ לטוהר1086/19ָָָָ,ָ התנועהָ

 (ָ.2.5.2019רסםָבאר"ש,ָָ)פוָהמידותָנ'ָהיועץָהמשפטיָלממשלה

איכותָָלניםָבמשרדָָדוחָביקורתָעלָמינוייםָפוליטייםָומינוייםָבלתיָתקָימבקרָהמדינהָָלמשל,ָָָָ,ראו194ָ

וסקָבשרָָעָָ,(ָאליעזרָגולדברג'ידיָמבקרָהמדינהָהשופטָ)בדימָָנכתבָעלשָָ,.ָהדוָחָ(2004)ָָביבההָס

םָפוליטייםָָירהָארוכהָשלָמינויומתארָשוָ,השרָהנגביָכלפיי.ָהדוחָכוללָממצאיםָחמוריםָצחיָהנגב

נוָשלָהיועץָהמשפטיָָהשרָבמשרדָלאיכותָהסביבה.ָהדוחָהועברָלעיָושערךָָםָבלתיָתקיניםָָיומינוי

הָָָ,לממשלה השָרָָלבָיוואףָ נגדָ אישוםָ כתבָ בג"ץָָ.ָָלהגשתָ איכ1400/06ָָראוָ למעןָ ותָָהתנועהָ

מבקרָהמדינהָָודָראוָָעָָ.ָ(6.3.2006)פורסםָבאר"ש,ָָָָנ'ָממלאָמקוםָראשָהממשלהָָהשלטוןָבישראָל

ָָ על ביקורתָ ָָדוחָ בכרמל ָָָָ–השרפהָ ומסקנותָָ:2010דצמבר כשליםָ מָָ(.2012)ָָמחדלים,ָ ציגָהדוחָ

ָָָ,גורמיםָנוספיםומשטרה,ָשירותָבתיָהסוהרָָהמערךָהכבאותָוההצלה,ָָָָלָשמוריםָָכשליםָומחדליםָח

ָיָץד"רָיובלָשטיינשָהממשלהָבנימיןָנתניהו,ָשרָהפניםָאליָישי,ָשרָהאוצרָָביןָהיתר,ָכיָראָָוקובע,

ָָ בדוָחלָבוהשר שהועלוָ ולכשליםָ לליקוייםָ באחריותָ נושאיםָ אהרונוביץ'ָ יצחקָ הפניםָ שם,ָָ)ָָטחוןָ

https://www.haaretz.co.il/news/mevaker/1.2567518
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195ָהרגולטוריָ.ָביושאודותָהעלָבחיבורהָשלָידיןָָכאמור,
ל האחרונהָ ָָהדוגמהָ ָָפונקציה בָָאהיחיובית ָָָָביוששימושָ ָָכמקוון של לאָָָָעונשסוגָ

וישָשיראוָבכךָָָָ,הפליליתָהממסדיתָָישָשיראוָבכךָתוצרָחיוביָשלָהענישָה196ָָָ.ליפורמ
ָָשלהָָתוצרָשלילָי ָָָָביושה.ָבכלָמקרה, ָָכסוגָשלָעונהמקוון נגרםָבעקיפין הןָָשָבימינוָ

מהפרסוםָהפומביָָָָ–ָכאמורָ,ובעיקרָָ–והן197ָָָָבמרשםָהפלילָיָָרהמרישוםָהעברייןָוהעבָ 
המרשיעים הדיןָ פסקיָ המורשעיםָָ,שלָ שמותָ לרובָ 198ָָָָָ.ובהםָ זו, אףָ זוָ ָשמותיהָםלאָ

המ מָושלָ ותמציתָ ָעשרשעיםָ ָיהםָ גםָ השוניםמתפרסמיםָ התקשורתָ ָבכליָ ָ–ָ הןָָָ
והןָהדיגיטליים ָָהמודפסיםָ גםָָאלהָָיםםָפומבימי,ָפרסואומנם. ככלָשמתלווהָאליהםָ ָ,

פורמביוש עונשָ מהוויםָ אינםָ עלָָלָי,ָ ביתָָָָהמוטלָ איןָָָָ,משפטָהידיָ ספקָאולםָ כלָ
ָָש עונשיתָהפוגעתָבמושאָהפרסום, ואמגרימתָָהחלָבמדוברָבסנקציהָ ָָָ,נעימוָת-יבוכהָ

ובעיסוקו במעמדוָ הטוב,ָ בשמוָ פגיעהָ ָָָָ,דרךָ להשפלתו. פרסוועדָ מכך,ָ שלָָמיותרָ םָ
מעקרָמכלָתוכן199ָָָָ(מקצועייםואלהָשאינםָָמקצועייםָָה)פסקיָהדיןָבמאגריםָהשוניםָָ

 ______________ 

ָָ סוגיותָָָָ–אילןָָ-אוניברסיטתָבָרדוחָביקורת:ָָָָמבקרָהמדינהָָאותהָשנהָ,ראוָגם,ָמָָ(.650–050בעמ'

יםָבכיריםָבהנהלתָָגורמכמהָ.ָהדוחָמותחָביקורתָשמית,ָביןָהיתרָעלָ(2012)ָנהלָהאוניברסיטהבמָי

לחרוָָָ,האוניברסיטה היתר,ָ ביןָ אחראי,ָ שנמצאָ קוה,ָ משהָ פרופ'ָ האוניברסיטהָ נשיאָ יגותָָבראשםָ

יָו ניכרות;ָ ָָָָאָשָרשבָָשכרָ שכר לקביעתָ נאמןההוועדהָ יעקבָ פרופ'ָ באוניברסיטהָ ומנכ"לָָָָָ;בכיריםָ

גליקהאוניב חייםָ ב)ָָרסיטהָ כיָָָ(73–70עמ'ָָשם,ָ בקביעהָ מסתייםָ הדוחָ הממ".ָ צאיםָָממכלולָ

התנהלותָָ עלָ המלמדתָ קשהָ תמונהָ משתקפתָ והיקפם,ָ כמותםָ חומרתם,ָ עלָ זה,ָ בדוחָ המתואריםָ

ָש תקינהָ האוניברסיטהָ,בלתיָ נשיאָ חששָָָָלָ כדיָ עדָ גליק,ָ מרָ האוניברסיטה,ָ ומנכ"לָ קוה,ָ פרופ'ָ

 ָ.(73בעמ'ָ,ָםשָ)"ָלפגיעהָבטוהרָהמידות

ָָ.8ָָדין,ָלעילָה"שי195ָ

פוזננסקָי2081/18ָָָָשָ"מבד196ָ נ'ָ המשפטיםָ ָ,ָָכץ-שרתָ בנבו,ָָגזרָ )פורסםָ הנדלָ השופטָ שלָ דינוָ

להטילו,ָָביםָכדוגמהָלעונשָשביתָהמשפטָאינוָמוסמךָָיןָאתָעונשָהביושָבר(.ָהנדלָמצי18.7.2018

"ָ הואָ ממאסראפילוָ פחות"ָ ָָ)ָָחמורָ פס' דינוָ(1ָָשם,ָ לביאלפסקָ ד"רָ הָָ.ָ בארצותָ כיָ בריתָָמציינתָ

.ָראוָָנרחבתָשלָהפרותָדיןָשלָפרטיםָברשתותָהחברתיותפעילהָָביתָהמשפטָיעודדָהפצהָָאפשרָש

 ָ.444,ָבעמ'12ָָָ"ָשלביאָ"ביושָלנצח?",ָלעילָה

ופרקָגָָָָ"ָ(מרשםָפליליָוהזכותָלפרטיות)ָ"ָָ,ָפרקָָב21ָָ,ָלעילָה"שספרהָשלָקמיניאתָָראוָבהקשרָזה197ָָָ

 ָ.(ָ"רישוםָמידעָפליליָומחיקתו)"

אָלפקודתָמס228ָָ'ָָהקשרָזהָכיָסכירָשובָבלהָזראויָָ.1410ָָ–1409,ָבעמ'35ָָָָואקי,ָלעילָה"שרביןָו198ָ

מנהלָרשותָהמיסיםָלפרסם אתָ בביצועָָָָהכנסהָמסמיךָ העברייניםָשהורשעוָ מדיָשנהָאתָרשימתָ

ָָעבָ  מציינת ריזהָ לימורָ ד"רָ אולםָ מהותית.ָ מסָ ָָרתָ הופעלכי טרםָ כהָ ָָָָ.הסעיףָָעדָ ריזהָָראו לימורָ

 ָ.בכרךָזה"ביושָבחסותָדיניָהמס"ָ

דיןָכקבציםָאלקטרונייםָבמאגריםָממחושביםָָתיָלפרסוםָפסקיָהכוונָָ"ייםמאגריםָמקצועָ"מריָָואב199ָ

מ שלָ ָ)ערשמייםָ המשפטָ בתיָ נטכגוןָָרכתָ ובמאגריםָָָָאתרָ השופטת(ָ הרשותָ אתרָ אוָ המשפטָ

ָָ מינוי, )המחייביםָ סגוריםָ פרטייםָ ָָממוחשביםָ באכגון ואילוָ תקדין(;ָ אוָ נבוָ ָָָואתרָ מאגריםָָ"מרי

מקצועיי פָסָָ"םשאינםָ לפרסוםָ בכוונתיָ הדיןָ ָָקיָ החיפושָָפתוחימרשתתָָאתרי למנועיָ המונגשיםָ ם,ָ

אודותָפסקיָהדיןָבתקשורתָהאלקטרונית,ָהנוהגתָָָָעלָָםמיפרסוכןָלָוָָ,נג(יהכללייםָ)דוגמתָגוגלָאוָב

ָָ הדין. מפסקיָ לצטטָ ָָלרובָ ָָבאשר המקצועיים, הלמאגריםָ כיָ להניחָ ָָָָהגיָשניתןָ הגולשיםָָשל ציבורָ

מצומצמת אותםָָ,אליהםָ שלָ אופייםָ ָָָָבשלָ ָלמאגרים, בעיקרָ עםָָהמיועדיםָ מקצועיים.ָ משתמשיםָ

מסגרתםָלטווחָארוךָ)כלָעודָלאָהוגשהָבקשהָלהסרתָפרטים(.ָָבזאת,ָהנתוניםָהמביישיםָנשמריםָָ
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חוק הפלילָיָָאתָ השבים,ָָָָהמרשםָ התיישנות1981ָָ-תשמ"אהותקנתָ תקופותָ הקובעָ ָ,
פלילית ָ,להרשעהָ ָבָ לאפשרָ בדלמטרהָ שהורשעָ למיָ חייויןָ אתָ ָשקםָ )בבחינתָָ

200ָָ.רהביליטציה(
ָָ כי יודגשָ זהָ חלקָ ָָלסיוםָ ממצות אינןָ לעילָ שהובאוָ ָָהדוגמאותָ הסתם כללָָמןָ אתָ

ָלסוגיוָולאופניוָהשוניםָ.ָָ,חיובימקווןָָָביושהמקריםָשלָ

 המקוון ביושהשלילית של הפונקציה ה .2

ב ראשָ להקלָ ָָָָפונקציותאיןָ ָָהחיוביות ָָָָביושהשל לעילנָשהמקוון למרבהָָָָאולָםָָ,סקרוָ
כיָָָָלהכהצער,ָָ פונקציהָָכאמורָָממלאָָָָביושהמעשהָָָָרביםָָמקריםביודעיםָ דווקאָ
מָָ,שלילית הרשת"כחלקָ שלָ האפלָ שלכלשוָָ"ָ,הצדָ שלָָכ201ָָָ,עמיתָָהשופטָָנוָ מעשהָ

)המכונהָָ וענייןָ דברָ לכלָ כאשרָָלמשל,ָָָָָ,קורהָָכךָָָ."(רשת"בריונותָָכאמורָָבריונותָ
דיב להוצאתָ במהָ משמשתָ שמועות202ָָ,ההרשתָ מגמתיָָושקריָםָָלהפצתָ 203ָָ,באופןָ

 ______________ 

הנוגעָָ בכלָ זאת,ָ הלאבלעומתָ שכןָָ-מאגריםָ רבה,ָ אליהםָ הגולשיםָ ציבורָ גישתָ הםָָמקצועיים,ָ

ָ לכלָ ָפתוחיםָ מחייביםָ יותשוואינםָ הכשרה.ָ אוָ ידעָ ָםָ מכך,ָ בתקשמהרָ המפורסםָ ורתָָידעָ

היקפיָהמידעָהעצומיםָָָש,ָאיןָכלָספקָָגיסאָָמאידךהאלקטרוניתָהואָשלוכדָלרובָאתָעיןָהציבור.ָָ

 סוףָהענייניםָהחדשותייםָמבטיחיםָחייָמדףָקצריםָביותרָלפרסוםָהמביישָ.-ואין

בנסיבותָָָָההתיישנוָתיינוָבחישובָתקופותָָענשָָ,"חישובָהתקופותָ")15ָָ)"התיישנותָהרשעה"(,14ָָָָס'200ָָָ

(ָָ"תוצאיָמחיקתָהרשעהָ")20ָָ-וָָ("תוצאיָהתיישנותָהרשעה")19ָָָָ(,"מחיקתָהרשעה")16ָָָָ(,שונות

 ָ.לחוקָהמרשםָהפליליָותקנתָהשביָם

 (ָ.22.3.2013)פורסםָבאר"ש,ָָלהחלטה4ָפס'ָָ,פלוניָנ'ָמדינתָישראל2065/13ָבש"פ201ָָ

לפסק97ָָָָ-ו95ָָ–94,ָפס'ָָישראלָבע"מטייקאיירָָלויןָנ'18-04-40484ָָָָאָ)שלוםָפ"ת(ָָָ"למשל,ָתָָָ,ראו202ָ

ָָָָהדין בנבו, ענייןָהתקבלהָתביעתָלשוןָהרעָשלָרופאָמומחהָלבריאותָָָָ(.ָבאותו7.2.2020)פורסםָ

בחקרָָ היתרָ ביןָ העוסקָ הרפואית,ָ בהסתדרותָ הציבורָ בריאותָ רופאיָ איגודָ ראשָ יושבָ הציבור,ָ

תָסיגריותָָקָשלָחברהָהמשווקדָהפייסבופורסמוָבעמָושכפישיםָָהעישון,ָבשלָפוסטיםָפוגענייםָוָמ

יןָהיתר,ָ"שקרן"ָו"מושחת".ָבנסיבותָאותוָענייןָמצאָָבאלקטרוניות.ָבאותםָפוסטיםָכונהָד"רָלוין,ָָ

ָָתדגשָהתוךָָָָ,ש"ח100,000ָָסךָשלָָָָלהעמידָאתָהפיצויָבגיןָמכלולָהפרסומיםָעללנכוןָָביתָהמשפטָָ

 רחבהָ.ָםָונשניםָבעליָתפוצהשדוברָבפרסומיםָחוזריהעובדהָָ

תָָ,ראו203ָ )"למשל,ָ ָָאָ ת"א( גינזבורסקי14264-11-14ָָמחוזיָ נ'ָ בָָכנפוָ ָָנ)פורסםָ באותו4.1.2018ָָבו, ָ.)

תָימקוםָראשָעיריָָשהיהָבתקופהָהרלוונטיתָממלאָָ–ענייןָהתקבלהָתביעתָלשוןָהרעָשלָהתובעָָ

עמודיָָ,ָאשרָבמסגרתָחמישהָָנגדָהנתבעָָ–ראשָועדתָהמשנהָלבנייןָעריםָבעירייהָָָָאשדודָויושב

שהפעיפיי שוניםָ )סבוקָ שחיתותָָעםָָלָ לתובעָ ייחסָ עוקבים(ָ הציבבאלפיָ בופעילותוָ ועדתָָוריתָ

משוםָָ בוָ שישָ קמפייןָ מהוויםָ דיבתייםָ פרסומיםָ אותםָ כיָ קבעהָ כהןָ אביגילָ השופטתָ המשנה.ָ

נגדָהתובע נועדוָלפגועָבוָבכוונתָמכווָןָָ,פרסוםָלשוןָהרעָ ָָָָ,וכיָהםָ כיָהפיצויָההולםָָהָָפסקולכן

העב ָָנסיבותָ על יעמודָ ָָָָ.ש"ח300,000ָָנייןָ ראו ָָכןָ והזדאת השקריתָ באופןָָָָוניתָשהופצָההשמועהָ

ָָ ָָבאנונימי אתָאשתושווטסאפ רצחָ אסףָאשתרָ "הקומיקאיָ שקריתָָלפיהָ ָָ".ָשמועהָ בזו תוךָָהגיעהָ

ישראלים אלפיָ למאותָ מספרָ ראוָָשעותָ אופי"ָָ.ָ "רצחָ שירָ אחרונוָתסמדרָ 10.12.2018ָָָָידיעותָ

www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5423387,00.html. 

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5423387,00.html
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ָָָולהכפשתָאדםָולהשחרתָדמוָת205ָָָ,אוָסרטוניםָמביכים204ָָלהפצתָתמונותָאינטימיוָת
הציבור שצוָָלפרסום206ָָָָ,בעיניָ בעניינםָָסוריאענייניםָ הוצאָ ָל207ָָפרסוםָ ָָסגירָת"אוָ

אלימותָלכלָָבישָלהדגישָכיָמדוברָָָָ,ָכאמור,בהקשרָזה208ָָָ.אישיבמישורָהָָ"חשבונות

 ______________ 

ָ)ָָָ,ראו204ָ ָָשלוםָָלמשל,ָת"אָ נ'ָסמל21945-07-14ָָהר'( ָָָָפלוניָ בנבו, עניין31.1.2016ָָ)פורסםָ (.ָבאותוָ

חלקי עירוםָ תמונותָ שתיָ הנתבעָ פייסָָפרסםָ ברשתָ התובעָ יצוישלָ עסקָהבוק.ָ התביעהָ כיָ גםָָָָןָ

ע ָשיבתמונותָ בספרוָ שפורסמוָ התובע,ָ שלָ נוספותָ ָָָָלרוםָ ובכתבה ָָהנתבעָ ביתָָעל הספר.ָ אודותָ

ופסקָכיָהתובעָזכאיָלפיצויָהןָמכוחָחוקָהגנתָהפרטיותָוהןָמכוחָחוקָָָָ,המשפטָקיבלָאתָהתביעה

 ש"חָ.35,000ָשלָָסךָָמדָעלבפייסבוקָשהוסרוָהוָעאיסורָלשוןָהרע.ָהפיצויָבגיןָפרסוםָהתמונותָ

ָָָָם)פורסָָמדינתָישראלָנ'ָפלוני5090/18ָָלמשל,ָע"פָָָָ,ראו205ָ (.ָבאותוָענייןָהפיץ18.11.2018ָבאר"ש,

המשיבָסרטוניםָאינטימייםָשצילםָבמכשירָהטלפוןָהניידָשלו,ָהמתעדיםָאתָהמתלוננת,ָנערהָכבתָָ

ָָ-חמש עעשרה מקיימתָ האירועים,ָ יחסיבעתָ ָָמוָ הורשע המשיבָ מין.ָ הָסיָ ָָבמסגרתָ טיעון בכמהָָדרָ

ונדוןָלשישהָחודשיָעבודותָשירות,ָָָָָ,(ידיָפרסוםָמשפילָָרותָ)סחיטהָבאיומיםָוהטרדהָמיניתָעלעב

ש"ח.ָבערעורָהמדינה12,000ָָָָבסכוםָשלָָמתלוננתָָהפיצויָָלחודשיםָוארבעהָָמאסרָמותנהָלמשךָָל

ָָ מאסר לשנתָ המאסרָ עונשָ הוחמרָ העליוןָ המשפטָ ָָָָ.בפועללביתָ רע"פ ראוָ נ'ָָפ5745/19ָָכןָ לוניָ

יָש ָָראלמדינתָ פס' 12ָָָָ–11-ו5ָָ,ָ ָָָָןדיהלפסק באר"ש, שתי19023.10.2ָָ)פורסםָ נדחוָ ענייןָ באותוָ ָ.)

סרטוניםָבעליָתוכןָמיניָשלָָשלָָָָהבקשותָרשותָערעורָשלָשניָקטיניםָאשרָהורשעוָבצילוםָובהפצ

יודגש הספר.ָ בביתָ עימםָ שלמדהָ נוספתָ בתיקָָ:קטינהָ השלָָדוברָ משפטָ בביתָ אשרָָשהחלָ ום,ָ

מלהָרה להימנעָ הקטיניםחליטָ שניָ אתָ אתָָ,שיעָ קיבלָ המחוזיָ המשפטָ ביתָ המדינהָָָָואילוָ ערעורָ

ָוהרשיעָאתָהשניים,ָתוךָהעדפתָשיקוליָההרתעהָעלָשיקוליָהשיקוםָ.

ָ)ָָ,ראו206ָ ת"קָ ָָלמשל,ָ ָָתביעות ָָָ'הרקטנות פלוני31510-09-16ָָ( נ'ָ ָָפלוניָ פס' ָ,19ָָָָ )פורסםָָָָןדיָהלפסק

אבָָָָבאופןָחלקיָתביעהָשלָאבָלנערָבכיתהָזָנגדקיבלָביתָהמשפטָָָָותוָעניין(.ָבא7.8.2017בנבו,ָָ

אָח כיתרלנערָ בןָ התובע,ָָָָתו,ָ אתָ המכפישיםָ פוסטיםָ שניָ פייסבוקָ לרשתָ העלהָ אשרָ בנו,ָ שלָ

ָָ כי ביתָהמשפטָ קבעָ ענייןָ באותוָ רחבה.ָ בתפוצהָ הרע.ָָ"שפורסמוָ לשוןָ לכדיָ עוליםָ אלוָ פוסטיםָ

וסטיםָההתרשמותָהיאָשהםָנעשוָלשםָָ...ָלמקראָאותםָפעָולבזותוכדיָלהשפילָאתָהתובָָהיהָבהם

תכונותָשלָאבָשאינוָמחנךָאתָבנוָָָָידיָייחוסָלתובָע-נעשהָגםָעלָָביושובע.ָהת(ָהshaming)ָָיושבָ 

נוכחָָ מועטה,ָ לאָ הייתהָ אףָ התובעָ בכבודָ הפגיעהָ בנו...ָ שלָ אלימותָ גילוייָ כלפיָ אכפתיָ ושאינוָ

עהשיתופי לפוסט.ָ והתגובותָ הפגיםָ נבעָהוצמתָ אףָ בתובעָ פורסמוָָָָעהָ שהפוסטיםָ מהעובדהָ

ָ"ָ.לאנגליָתָָובתפוצהָציבורית,ָוכןָתורגמ

207ָָָ אותםָמקרים לכלָ שיפוטיָָשכוונתיָ פרסוםָ איסורָ שצוָ פרטיים,ָהמנצליםָאתָהעובדהָ אנשיםָ בהםָ

דָָתפקי"תם,ָנוטליםָאתָָהוצאָבענייןָמסויםָואינוָמאפשרָלגורמיםָהמקצועייםָלפרסםָדבריםָכהוויי

ָ"יהעיתונא ָָ ָבמרשומפרסמיםָ )לעתתָ החברתיותָ ָיוברשתותָ שמועותָ אנונימי(ָ באופןָ לתיָָָבתיםָ

מדויקים לאָ פרטיםָ הזוייםָָ,מבוססות,ָ אףָ ולפעמיםָ מלאיםָ לעָָ,לאָ באלה.ָ אותםָָיוכיוצאָ תיםָ

רותָגבוההָָהללוָעלוליםָבסביהאסוריםָָונים.ָכלָהפרסומיםָָשקריםָמכוָָיםָאףכילָמפרסומיםָאסוריםָָ

ל ָָםהמושאיָָושבילגרוםָ מעורביםָָ"טָיפירָָביוש". גדוליםָלמיָשאכןָ נזקיםָ לגרוםָ כמובןָ עלולָ ָָכזהָ

ָָ למי שכןָ כלָ בפרסום,ָ האסורהָ פרשהָ באותהָ אחרתָ אוָ כזוָ בָהשבצורהָ מעורביםָ ישָָכלָלָָאינםָ ָ.

םָָהזוָשלָפרסומיםָשאינםָמכפיפיםָאתָעצממנתָלנסותָלמגרָאתָהתופעהָָָָלעשותָאתָכלָשניתןָעל

ָָ ָשלכל דרישותָ ומאותןָ דיוקָ ָָלָ כידתיות ָָהמופנותָ אלהָָלפי לכלָ רשמי.ָ פרסוםָ אוָ מקצועיָ פרסוםָ

 בהמשךָ.ָאתייחסָעוד

שבוָָָָ,ָ(11.8.2013)פורסםָבנבו,ָָָָפלוניתָנ'ָאלמוני21757-10-11ָָש(ָָ"ָבמשפחהָָתמ"שָָ)ָָָ,למשלָָָ,ראו208ָ

ש"חָבגיןָפרסום25,000ָָָָייבָביתָהמשפטָאתָהנתבעָבתשלוםָפיצוייםָלתובעתָ)גרושתו(ָבסךָשלָָח ָ

בק האישפוגעניָ הפייסבוקָ ָ)ירָ ת"אָ התובעת;ָ שלָ ָָיָ ָָש"אבישלום ָנ29880-08-13ָָ( ָָקובָיָָָ'פלוניתָ
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209ָ.זוופעהָיחסָלתוכךָישָלהתיָ,ייןנדברָוע
שלָָ והמזעזעיםָ המפורסמיםָ המקריםָ שלָאליםָָָָביושאחדָ סיפורהָ הואָ ברשתותָ

,ָפחותָמחודש2012ָָבתחילתָאוקטוברָָָָטוד,ָששמהָקץָלחייָהָָהצעירהָהקנדיתָאמנדה
ה הולדתהָ יוםָ ָָעשרה-שישהלפניָ ש, ארוכהָ תקופהָ ָָלאחרָ מבה 210ָָ.ברשתָָביושסבלהָ

כבשָָ ההתאבדותָ סָָתרשתהמָָתאסיפורָ בןָָבעקבותָ שהעלתָָתשערטוןָ טודָָהָָדקותָ
ָָטיובָָליו "הסיפורָשלי:ָהמאבק,ָההתעללות,ָההתאבדות,ָָלפני תחתָהשםָ התאבדותה,ָ

עםָהגולשיםָאתָסיפורָההתעללותָָהצעירהָהמנוחהָָהפגיעהָהעצמית".ָבסרטוןָחולקתָָ
211ָָ.ברשתָפייסבוקָןָהיתרָ,ביָ,שחוותההקשהָ

הצער רביםָָָָ,למרבהָ אתָָכינוספיםָָמקריםָ להדגיםָ האפלָָיצוליםָ שלָָוהאליםָָדוָ
כךהמקווןָָביושה שנתָָלמשל,ָָָָ,.ָ מיןָָעבבדברָָתלונותָָבעקבותָָ,2016ָָבמהלךָ רותָ

כמפקדָָששירתהָתחתָפיקודוָָָָ(ש'ָָחיילתָ)א'ידיָָָָאלוףָאופקָבוכריסָעל-נגדָתתשהוגשוָָ
והלָָנבחטיבה,ָָָָששירתהָאףָהיאָתחתָפיקודו(ָָ'ָנ'לָָסרן-רבָ)ָָקצינהידיָָָָועָלחטיבתָגולניָָ

שת המתלנגדָ ָָיָ הכפשות מסעָ החברתיותָָקשהוננותָ שמותיהןָָָָָ,ברשתותָ חשיפתָ תוךָ
נוהלָמסעָהכפשות212ָָָ.ופרסוםָתמונותיהן גםָנגדָָָָברשתָָיותרָמכך,ָבשלָטעותָבזיהויָ

 ______________ 

תקבלהָתביעהָנגדָשנייםָבגיןָהוצאתָלשוןָהרעָופגיעהָבפרטיותהָָשבוָָהָָ,(17.4.2016)פורסםָבנבו,ָ

הועלו הפרסומיםָ פניה.ָ אתָ להשחירָ שנועדוָ שלילייםָ פרסומיםָ בשלָ התובעתָ פייסבוקָָָָשלָ לרשתָ

תָָעואףָפתוחהָלציבורָהרחב.ָהנתבעיםָחויבוָלפצותָאתָהתובמונהָאלפיָחבריםָָתָקבוצהָהבמסגר

ההתנכלותָהמקוונתָשלָרותָומיכאלָהאפרתיָלאביָאשתוָלשעברָָאתָָש"ח.ָכןָראו30,000ָָָָבסךָשלָָ

ז'קונט,ָָ אמנוןָ הסופרָ מיכאל,ָ וגנָ רָָָשאשלָ התחזותָ זהות,ָָכללהָ לפגועָָבתָ .ָָהטובָָבשמוונועדהָ

 ָ.434,ָבעמ'79ָָָ,ָלעילָה"ָשראוָאורגָלתיאורָהמקרָה

המָָָ,אכן209ָ מתייחסהןָ הפרקליטותָ והןָ ָָָָותשטרהָ ָָכָָביוָשלמעשי וענייןָָרותעבאל דברָ לכלָ ָָ,פליליותָ

וחָכיָיהודהָקמניץ,ָתושבָָלמשל,ָדָוָָָ,תיםָאףָחקירות,ָמעצריםָוהגשתָאישומים.ָכָךיהמחייבותָלע

מנתָלפגועָָָָעלָָ,עשרותָתמונותָשלָחייליםָמהמגזרָהחרדיָָבמרשתתסםָָפרשחשדָָברק,ָנעצרָָבָָבני

התגי בעקבותָ לצה"לבהםָ ָָיסותםָ ראו חרדים"ָָ.ָ חייליםָ בהטרדתָ חשודָ נעצרָ ברק:ָ "בניָ כהןָ אביָ

היום דובמקרָָ.7.1.2017ָָwww.israelhayom.co.il/article/442031ָָישראלָ אחרָ פרקליטותָָהָ כיָ וחָ

גיןָטוב,ָמוטיָלייבלָועו"דָצביָזרָב-וםָנגדָלוריָשםכתבָאישָָ,.4.20176ביוםָָָָ,אביבָהגישָהָָמחוזָתל

ָָ של ארוכהָ ָָָָ,רוָתעבשורהָ מהן ניכרָ ָָשחלקָ ָָָָביושהיו ָָבמרשתת בשל ציבור,ָ שופטים,ָָיניעובדיָ הםָ

םָתקדימי:ָשיימינגָבאינטרנטָנגדָָ"כתבָאישויָהראלָצב.ָראוָלייָםדין,ָשוטריםָועובדיםָסוציָאָָעורכי

 .7.4.2017ָwww.israelhayom.co.il/article/466861ָיוםישראלָָהעובדיָציבור"ָ

 /makoָָ12.10.2012ָָwww.mako.co.ilָָטיובָוהתאבדהָ"ביולילהָאודינייבָ"מצמרר:ָפירסמהָסרטון210ָָָ

nexter-internet/viral/Article-6f2876069d65a31006.htm.ָ 

 שםָ.211ָ

שראלָָישובלָ"המתלוננתָהראשיתָנגדָבוכריסָהגישהָתלונהָבמשטרה:ָ'מסעָשיימינגָמכוער'"ָָלילך212ָָָ

23.7.2016ָָwww.israelhayom.co.il/article/399653ָָָָהיום קורבן הכפשתָ שלָ נוסףָ מקרהָ ָָתרעב.ָ

ָָ ָ)ָָבסמיכותָזמניםָלפרשָתתרחשָָשהמין, ָָמחוזיָָבוכריס,ָמתוארָבמסגרתָתפ"חָ 21304-10-14ָָת"א(

ישראָל ָמָָ–ָָמדינתָ )פלָיפרקליטותָ ת"אָ אסלןָָליָ(חוזָ ָָ)פורָָנ'ָ בנבו, בצעירה19.7.2016ָָסםָ (.ָמדוברָ

בעקבותָהאירועָעברהָמסעָקשהָָאשרָָוָָָ,ידיָצעירָשהכירהָבאותוָערבָָסהָעָלשנאנעשרהָָ-חמשכבתָָ

נוצרהָחרושתָשלָָ"בלשוןָביתָהמשפטָהמחוזי:ָָָָ.וריהחבריהָוכלָסביבתָמגָָפומביָבקרבָָביוששלָָ

https://www.israelhayom.co.il/article/442031
https://www.israelhayom.co.il/article/466861
https://www.mako.co.il/nexter-internet/viral/Article-6f2876069d65a31006.htm
https://www.mako.co.il/nexter-internet/viral/Article-6f2876069d65a31006.htm
https://www.israelhayom.co.il/article/399653
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נוספת לפרשָהאשרָָ,ָָאישהָ קשורהָ הייתהָ הפרשה213ָָָָָ.כללָָלאָ שלָ לאחרָָָָ–בסופהָ
בוכריס מצדָ גורפתָ שלָָהכחשהָ והחלטהָ מצ"חָ חקירתָ הראָה,ָ הצבאיָ שיָָפרקליטָ

בגיןָָיהעמל פליליָ לדיןָ חמורותעבדוָ מיןָ פלילילבסוףָָוָָ,רותָ גישורָ הגיעוָָָָ–ָָהליךָ
בוכריסָָהורשעָָוָָפיָָעלָוָָ,ידיָביתָהדיןָהצבאיָָהתקבלָעלההסדרָָָָָ.הצדדיםָלהסדרָטיעון

דרגתָָלאחתָָונידוןָלהורדהָבדרגהָָָָ,בבעילהָאסורהָבהסכמהָובהתנהגותָשאינהָהולמת
ָוָָאלוף תשעהנמוָתָָסראמלמשנהָ שלָ שניםָָהָ שלושָ למשךָ כי214ָָָָ.חודשיםָ לצייןָ ישָ

הטיעוןָָכמעשהָָ הסדרָ נגדָ מחאהָ הוָָהמקָלשלָ שתיָָָָביושנגדָ שלָ חלקןָ מנתָ שהיהָ
" בשםָ מוזיקליָ מחאהָ סרטוןָ נוצרָ בפרשה,ָ בוכריס"המתלוננותָ שלָ בסרטוןָָָָ.הבנותָ

בעיקרָוָ,השרותָשירָשמבקרָאתָהפרשוארבעָזמרותָצעירותָלבושותָבמדיָצה"לָָנראות
המחשה,ָאלהָמילותָהביתָָשםָָ.ָלרותָמיןָבצבאעבבתיקיָָָָמתלוננותןָשלָָביושדָָנגמוחהָָ

השני מהביתָ ומקצתָ שנתָָהראשוןָ בוכריס,ָ שלָ הבנותָ "אנחנוָ אותנו93ָָ:ָ כיסחתםָ ָ;
ב עיוורָשסגדynetָָ-לראשונהָ כעדרָ הייתםָ התגובות;ָ סגדבכלָ פקידותָָָָ,ָ היינוָ למג"ד;ָ

ותנוָלמכונה,ָבמרץָבשעהָשלוש;ָָאהוב;ָוכשלקחתםָָאָלצעירותָמודאגותָשאותנוָרצהָָ
;ָוככהָנותרהָעודָמתלוננת,ָָהאמתָבמכונהָלאָהספיקה,ָובפייסבוקָפתחתםָעודָקבוצה

השיר215ָָָָָ."השחרתםָאותנוָניסיתםָלהוציאָאותיָזונהָָ,פצועהָועצובה;ָהכפשתםָאותנָו
כנגדָָמורשעָָָָלעבריין)חיובי(ָָָָביושבבחינת216ָָָָ,ותָאלפיָצפיותרעשובתהודהָרבהָָבזכהָָ
ָָ.לקורבנותָָ)שלילי(ָביוש

מסוג אחריםדוגמאותָ ָָָָיםָ מקרים אותםָ בכלָ מנסיםָָשמצויותָ עסקייםָ בהםָמתחריםָ
מתחרה עסקָ שלָ )במוניטין(ָ ובתדמיתוָ הטובָ בשמוָ ָלפגועָ כלכלייםָָָ משיקוליםָ

217ָָָָ;פסולים שבהם המקריםָ נשיםָָָָאדםבכלָ אוָ אישהָ שלָ אינטימיותָ תמונותָ מפרסםָ
ָָב ָָלא ָָיתיעל)ָָרשותקבלת קום במעשהָ לעמדוברָ פגועבָָתיםינדס,ָ אוָ נעזבָ זוגָ ָ–ָָבןָ

 ______________ 

,ָתחת16ָָשם,ָפס'ָָ"ָָ.דמותהָָהמתלוננתָוהשחרָתָָשעיקרהָהכפשָתשמועותָורכילות,ָחלקהָמגמתית,ָָ

 "ָ.תלוננתָוהשפעתוָעלָהעדויותָבמשפָטהכותרתָ"הביושָהפומביָשלָהמ

!ָָוואלָהוטָהמתלוננות"ָלאָנכונהָחושףָאתָסידנהָירקציָ"'ההיאָמפרשתָבוכריס':ָשיימינגָלאישהָה213ָ

NEWSָ17.3.2016ָnews.walla.co.il/item/2944316.ָ 

בוכָר6/16ָָמָ/ראו214ָָָ נ'ָ הצבאיָ בנבו,ָָָָיסהתובעָ הורד2.2.2017ָָ)פורסםָ בוכריסָ "אופקָ כהןָ גיליָ ָ;)

מצדיקים מעשיוָ השופטים:ָ ָבדרגה;ָ יותָ משמעותיתָ ָענישהָ ָהארץר"ָ ָ2.2.2017ָָ

www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.3618161. 

והסרטו215ָ השירָ ָָמילותָ חיל להקתָ שלָ המפורסםָ השירָ שלָ היאָ המנגינהָ נאור.ָ גילָ שלָ הםָ חינוךָָָהןָ

 ָ.;ָלחן:ָאוריָוידיסלבסקי()מילים:ָשלמהָהספריָשבעיםָושלוש"חורףָָ"

ynetָָ6.12.2016ָָיותָבצבא"ָָההטרדותָהמינרןָבוקרָ"'אנחנוָהבנותָשלָבוכריס':ָהשירָשמוחהָעל216ָָָ

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4889361,00.html.ָ 

וןָהרעָבגיןָָלהָתביעתָלשהתקבָָ.ָבאותוָעניין189ָָלעילָה"ש,ָָבע"מָָנטָמערכוָתפרָיָומאקָרראוָעניין217ָָָ

בתיָעסקָשוניםָהעוסקיםָבאותוָתחום.ָָביןָָָָהווא,ָהמתמחהָבהשזאפהמרשתתָָפרסוםָשליליָבאתרָָ

יָחוותָָאצלָהתובעת.ָהתבררָכתָרכישהָשליליתָָיחוותָהדעתָהשליליתָשפורסמהָבאתרָהציגהָחווי

זוגָוהדעתָפורסמהָא בניָ ידיָ שלָָחרהָהעסקיתָָאָהמתאךָמיָשעומדתָמאחוריָהפרסוםָהיָָ,מנםָעלָ

 רכניםָ.בעיניָהצשלָהתובעתָבאמינותהָשביקשהָלפגועָָָ,התובעת

https://news.walla.co.il/item/2944316
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.3618161
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4889361,00.html
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באותםָמקריםָשבהם218ָָָָ;תיםָללאָכלָסיבה(יולעָָ–תופעהָשמכונהָ"פורנוגרפייתָנקם"ָָ
ברשתָָ שליליָ ָָפרסוםָ תאגידָָכפעולהָָנעשה אוָ אדםָ עםָ חשבוןָ סגירתָ אוָ נקמהָ שלָ

צחוקָָלבהםָהפרסוםָהמביישָמבקשָלהצחיקָאוָָמעטיםָש-הלאמקריםָָוכןָב219ָָ;מסוים
220ָָ.עליוָָצוחקיםשכלפיָזהָָהָאוָאחרָמבליָלגלותָכלָחמלהָאוָהתחשבותָָעלָאירועָכז

כלָאלהָהןָרקָדוגמאותָלתופעהָהשליליתָוהמסוכנת,ָשבבסיסהָלרובָמניעָפסולָורצוןָָ
ָ.אוָלכלָהפחותָחוסרָאכפתיותָ,לפגוע

 המקוון  ביושהנפגעי  פרק ז: 

ָָ ָָָ(הפרטיָוהרשמי)ָָביושבשניָאופניָהָָכָןוָָ(החיוביָוהשלילי)ָָביוששלָההקשריםָָהבשני
ָָָָביושה לאדָםיכול בגירָָמסויםָָלהתייחסָ אוָ מָת)קטיןָ אוָ חיָ אדם221ָָָָ,(,ָ בניָ לקבוצתָ

 ______________ 

ָָָָ,ראו218ָ ָָלמשל, אתָָאת והפיצוָ צבאיָ בבסיסָ מתקלחותָ חיילותָ שתיעדוָ חייליםָ שלושהָ שלָ הרשעתםָ

ונשלחוָָָָ,רותָחמורותָשלָהטרדהָמיניתָופגיעהָבפרטיוָתבעבוָָוטסאפ.ָהשלושהָהורשעהסרטוניםָבו

ָָנועםָאמירָ"עונשיָמאסרָלחייליםָשצילמוָחיילותָבמקלחות.ָראוָָצבאיָָסוהרָָמאסרָבפועלָבביתל

ָָ הסרטונים" ראוָָָָ.5.7.2015ָָwww.maariv.co.il/news/military/Article-487413ָָמעריבוהפיצוָ כןָ

ָָ שאת טיעון,ָ הסדרָ במסגרתָ ארבהרשעתם,ָ מלָ חייליםָ אףָָעהָ ביניהםָ הארץ,ָ בדרוםָ טירוניםָ בסיסָ

טירוני כיתתָ ידיעתהמפקדָ אוָ הסכמתהָ ללאָ מין,ָ יחסיָ מקיימתָ חיילתָ צילמוָ אשרָ אתָָוָָָ,ם,ָ הפיצוָ

המשך,ָלאחרָשגילתהָאתָהיקףָהפצתָָובָָָ,עלָהמעשהָבמצ"חָָבווטסאפ.ָהחיילתָהתלוננההסרטוניםָָ

תָחומרתָהמעשיםָוהפגיעהָהקשהָָלחייה.ָלמרוםָקץָָהסרטונים,ָחוותהָנזקָנפשיָקשהָוניסתהָלשי

ָָ הסדרָָלנוכחָָָָ,באיָשלָזרועָהיבשהָבעונשיָהמאסרָשלָארבעתָהחייליםביתָהדיןָהצהקלָָבחיילת,

תהָהפיץָתמונותָעירוםָשלה"ָָתאבדָלאחרָשמפקדָהכישמעוןָאיפרגןָ"חיילתָניסתהָלה.ָראוָהטיעון

makoָ ָ30.10.2017ָ ָwww.mako.co.il/pzm-magazine/Article-4ad217e7e7c6f51006.htm.ָ כןָָ

ָָ השדרניתָשרוןָָותיהָהאינטימיותָשלָָשבעָבהפצתָתמונָָהרשעתוָשלָסאברָאבוָעצאָמתלאתָָראו

ראוָָפרי תמונותָָ.ָ שהפיץָ הצעירָ "הורשעָ בוקרָ ורןָ קוריאלָ פרָָעירוָםאילנהָ שרוןָ ynetָי"ָָשלָ

17.5.2018ָwww.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5263239,00.html.ָָ

ינאיָנ'59798-05-15ָָָָחד'(ָָשלוםָָ.ָעודָראוָת"אָ)208,ָלעילָה"שָָאלמוניָָפלוניתָנָ'ענייןָָָָָ,שללמָָָ,ראו219ָ

ָָָָניר בנבו, ָָָָ,(31.5.2016)פורסםָ ָָשבו בית שלָָקיבלָ הרעָ לשוןָ תביעתָ חלקיָ באופןָ השלוםָ משפטָ

נגדָפרסומיםָשלילייםָבפייסבוקָמטעמהָשלָהנתבעָת ָָוחהָלשעברָשלאָהייתהלקָָ–ָָקוסמטיקאיתָ

 מרוצהָמטיפולָלהסרתָשיערָבלייזרָשעברהָבביתָהעסקָשלָהתובעתָ.

"הָאָָהגרָָ,למשָלָָ,ראו220ָ הרשת"ָָבוחבוטָ אתָ שסחףָ הסרטוןָ עלָ המכוערתָ ynetָָ21.6.2018ָָמתָ

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5293036,00.htmlסיוןָדיווחָשלָָנהמציגָָָָלָי.ָמדוברָבסרטוןָויָר

ָָישהָמבוגרתָהמחפשתָאדםָבשםָהרצלָ)כנראהָבןידיָאָָרעָעָלשהוָפָָָ,מרחבתָהכותלָָדישוָועיתונאיָָ

 קתָבשמוָ.זוגה(ָוצוע

לשוןָהרעָעלָאדםָשפורסמהָאחריָָ"לפיוָָָשלחוקָאיסורָלשוןָהרע,ָָ)"לשוןָהרעָעלָהמת"(5ָָָָראוָס'221ָָָ

תָזכותָהגישהָלערכאותָָָאבנסיבותָאלהָ".ָאולםָהסעיףָמגבילָרעָעלָאדםָחיו,ָדינהָכדיןָלשוןָָהמות

 ָ.150ָ,ָלעילָה"ָשסנשענייןָשלָנסיבותָָלראוָוהשווָָ.קשָלעשותָכָןיָשמבלָמש

https://www.maariv.co.il/news/military/Article-487413
https://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-4ad217e7e7c6f51006.htm
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5263239,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5293036,00.html
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אוָציבורי(ָָלתאגיד222ָָָ,היבאוכלוסי תופעת225ָָָָ.מותגלָָאו224ָָלסמָל223ָָ,)פרטיָ כיָ ניכרָ
תאגידיםָָביושה סמליםועסקיםָָכלפיָ ָָָָהינהָָומותגיםָָ,ָ השונה ָָָָביושמתופעתָ ָָבנָיכלפי

השכיחהָהקשהָוהתוצאהָָלנוכחָָזאת,ָָ.ָָהימנהפחותָָתיתָָיבעיאףָָהיאָָָָיובעיניָָ,אדםָחיים

 ______________ 

ברָבניָאדםָאוָעלָָלשוןָהרעָעלָחָ"ָָלפיושלחוקָאיסורָלשוןָהרע,ָָ)"לשוןָהרעָעלָציבור"(4ָָָָראוָס'222ָָָ

(ָמגבילָאת5ָָָָ'וָסאולםָסעיףָזהָ)כמָָ"ָ.דינהָכדיןָלשוןָהרעָעלָתאגיד,ָָבורָכלשהוָשאינםָתאגידצי

בןָנתן8345/08ָָָָע"אָָשָאתָזכותָהתביעה.ָראוָבענייןָזהָָזכותָהגישהָלערכאותָשלָמיָשמבקשָלממ

ָָָָ,567(1ָָ,ָפ"דָסה)נ'ָבכרי אלתָָ.ָבענייןָזהָנדונהָשָ(2011לפסקָדינוָשלָהשופטָדנציגרָָ)65ָָ–28פס'

למערעריםָָ תביעהָ זכותָ שלָ אָָ–קיומהָ צה"לָ חייליָ ָָחמישהָ בשנת לחמוָ במָה2002שרָ מבצעָָ,ָ לךָ

ָָ מוחמדָבכרי,ָאשרָיצר,ָהפיקָובייםָסרטָבשםָָָָדָהמשיבנגָָ–"חומתָמגן",ָבמחנהָהפליטיםָבג'נין

ָָג'נין-ג'ניָן ָָשא, ביתר מלחמה.ָ פשעיָ הפליטיםָ במחנהָ שלחמוָ צה"לָ לחייליָ העליוןָָָָייחסָ המשפטָ

מסלולָָיחידָבכוחָהתביעהָשלָהָָלחוקָאיסורָלשוןָהרעָמפקיעָאת4ָָ'ָָבקובעוָכיָָסָָָ,תָהערעורדחהָא

תחתָָאינםָחוסיםָָרָָשאלאָוגדושָבדבריםָשאינםָאמתָָוזאתָלמרותָהקביעהָכיָהסרטָאכןָָמוהאזרחי,ָָ

שכתָסוכניָביטוחָָאייָדיָאייָחברהָלביטוחָבע"מָנ'ָָל3322/16ָָכןָראוָע"אָָָָָ.האמורהגנותָשבחוקָָה

באר"ש,ָָָָראלביש בקמפ30.4.2017)פורסםָ הדיןָ פסקָ שלָ עניינוָ חב(.ָ שלָ שיווקיָ הבָיייןָ טוחָָרתָ

דוָניהלוָהמשיביםָתביעהָבביתָהמשפטָהמחוזיָבגיןָנגשהמערערת,ָהידועָבכינויוָ"קמפייןָשוקה",ָָ

טוחָושמונהָסוכניָָעילותָשונות,ָביניהןָעילהָלפיָחוקָאיסורָלשוןָהרע.ָהמשיבים,ָלשכתָסוכניָבי

םָהמביישָָהפרסָוָָדילָמציבור(,ָוכיטוח,ָטענוָכיָישָלהשקיףָעלָסוכניָהביטוחָכעלָקבוצהָ)להָבבי

ָָהָשלהעליוןָדחהָאתָטענותָהמשיביםָוקיבלָאתָערעוָרדבקָבכלָאחדָמחבריָהקבוצה.ָביתָהמשפטָ

להָבדיןָהמצדיקהָָוכיָאיןָעיָָ,כיָהקמפייןָחוסהָתחתָחופשָהביטויָהמסחריָָובעוקבָָ,חברתָהביטוח

פורסםָבנבו,ָָ)ָליהורוביןָנ'ָא61284-07-17ָאָ)שלוםָת"א(ָָ"לאחרונה,ָתָָ,עודָראוָ.פרסומָומניעתָאתָ

ָָ,וםָלמחוקָתביעתָלשוןָהרעָשהוגשהָנגדָקבוצתָפייסבוקהורהָביתָמשפטָהשלשבוָָ(,12.2.2018ָָ

 לחוקָאיסורָלשוןָהרעָ.4ָהתבססָעלָהוראותיוָשלָס'ָוזאתָב

תָָ,ראו223ָ )למשל,ָ ָָ"אָ ָָ-ישלום גרסון36391-04-14ָָם( נ'ָ בע"מָ איכותָ מזוןָ גורָ בנבוָ,ָָאיילָ ָ)פורסםָ

באו16.9.2018 עני(.ָ מכפישיםָָתוָ דבריםָ פייסבוקָ ברשתָ הנתבעתָ פרסמהָ החברהָָָָעליןָ אודותָ

ובעליה עלָָ,התובעתָ התביעהָ ולהרתיע.ָ להפחידָ הרעָָָָבמטרהָ לשוןָ איסורָ חוקָ ָָָ,תקבלָהָהפיָ

 ש"חָ.15,000ָָכחתָנזקָעלָסךָוהנתבעתָחויבהָבפיצויָללאָהו

כןָראוָלענייןָזהָָָָ.4919-ש"טהמנוןָהמדינה,ָהתראוָחוקָהדגל,ָהסמלָוָָ–דגלָהמדינהָָָָביושָָ,למשָל224ָ

יָוחרותָהתנועה212/03ָָָָבג"ץָָ נ'ָ ָָ,עשרה-ועדתָהבחירותָהמרכזיתָלכנסתָהשָשָָאָשָר-שָבהלאומיתָ

נז) 1ָָפ"דָ )750,ָָָָ ָָָ(2003ָ)ָָהשופטָמצאָָדינוָשלָָלפסקָדינוָשלָהנשיאָברק,ָפסק19ָָ–14פס' באותוָָ.

יו פסלָ לטלוויזיהָָאשרשבָָענייןָ תשדירָ הבחירותָ תעמולתָָָָועדתָ תנועתָָָָבחירותהבמסגרתָ שלָ

מתנופףָָ המדינהָ דגלָ נראהָ שבוָ ובהדרגהָָ"חרות",ָ ישראלָ כנסתָ שלָ משכנהָ לדגלָָנהמעלָ פךָ

דעות ברובָ העתירהָ אתָ דחהָ העליוןָ המשפטָ ביתָ הָָָ,פלשתין.ָ ביןָ המתבקשָ לאיזוןָ גשמתָָונדרשָ

 ונוָ.טחוביןָהאינטרסָהציבוריָבשמירהָעלָרגשותָהציבור,ָשלומוָחופשָהביטויָלב

ל225ָ ָָָָכךדוגמהָ שלוזמתיהיא והתעשייהָָוָ הכלכלהָ ָָָָשרָ אל2017בשנת ח"כָ ָ,ָָ כהן, ביָ סימוןָָלחייבָ צוָ

רפורמהָָ לישראל.ָ מחוץָ במדינותָ המותגיםָ שלָ הממוצעָ במחירָ טואלטיקהָ המכונהָָזו,ָָמוצריָ

.ָָשלהםָָביוָשכלראותָָמהָשניתןָָָָ–כלפיָמותגיםָמסוימיםָָמפנהָאצבעָמאשימהָָָָ,"רפורמתָקולגייט"

13.8.2017ָָָָלובסגשיימינג"ָָָָ–ָָ'רפורמתָהקולגייט'ָבישראָלָָ:בארה"בכלכלהָָשניָמוזסָ"משרדָָהראוָָ

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001200991ָָבמקום" קירשנבאוםָ יונתןָ ראוָ כןָ ָ.

משרדָהכלכלהָידרושָהצגתָפערָָ"ָָ:/26.8.2018ָָwww.davar1.co.il/145783ָָדברפיקוח:ָשיימינג"ָָ

שניָסוגיםָָנמניםָָהָָמ"ָביןָהמוצריםָהכלוליםָברשי.מוצריםָנוספים12ָָעולםָלגביָָלהמחירָביןָהארץָָ

 ועודָ.ָָ,נייהאבָוגרשיםָשלָהמותגיםָדשלָמשחתָהשינייםָשלָהמותגָקולגייט,ָשניָסוגיָדאודורנטָנ

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001200991
https://www.davar1.co.il/145783/
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ורקָלבנישלָהתופעה ָָָָ,ָהמיוחדתָאךָ העלולהָקשהָָהנפשיתָָהפגיעהָָהוהיאָָאדםָחיים,
תאגידָאוָָכגוןָָאדםָ)ָָמיָשאינםָבניבבכלָמקרה,ָבכלָהנוגע226ָָָָ.ביושמושאָהלהיגרםָל

227ָָ.וןהמקוָביושבשאלתָהָעומדיםָשיקוליםָאחריםָבאיזוןָהראויגםָמותג(ָ
שלָָשונותָָקבוצותָָבכמהָָָָ,ָניתןָלדברבגיריםאנשיםָָכלפיָָָָביוָשתופעתָהבבכלָהנוגעָָ

ָָקבוצהָזָוָָ.פרטייםהאנשיםָָקבוצתָהָָכמובןהיאָָָָהקבוצהָהגדולהָביותרָָ.תופעההנמעניָָ
ָָ מיוחָדאינה חוקיָ מהסדרָ ָָָָ,נהניתָ הקיימים הכללייםָ החוקייםָ בהסדריםָ תלויהָ ָָ–והיאָ

אי חוקָ לשוסבעיקרָ הרע,ורָ מיניתָ,ָָחוקָָןָ הטרדהָ למניעתָ והחוקָ הפרטיותָ ָָהגנתָ
ָָהקבוצהָהשנייהָבגודלהָהיאָקבוצתָָָָ.1998-התשנ"ח 228ָָ,)כגוןָשופטיםָָציבורָהעובדי
ו229ָָָ,שוטרים 230ָָָָָ.עוד(פרקליטיםָבשירותָהמדינה,ָעובדיםָסוציאלייםָ זו נהניתָָקבוצהָ

 ______________ 

'הָשָָ,ראו226ָ "תופעתָ תומרָ עמיתָ נקודתי'"ָָלמשל,ָ אירועָ בגללָ מתאבדיםָ לאָ 'אנשיםָ ברשת:ָ יימינג'ָ

ָמעריב ָ26.5.2015ָ ָwww.maariv.co.il/news/israel/Article-478312ה דורוןָ "שיימינָג;ָ ָרמןָ

עשקטל התאבדוני:ָ בריטיםָ נעריםָ ָרותָ ָ–ָ התעוררהָ"ָ שהמדינהָ ָעדָ ָָ 13ָהחדשותָ ָ10.7.2017ָָ

13news.co.il/10news/mmnews/145414הד ברשת;ָ "'אלימותָ מגןָ מסרטן,ָָָָסָ יותרָ ילדיםָ הורגתָ

ָ היזםָ כלום':ָ עושהָ לאָ אחדָ הואףָ אתָ למנועָ ָהתאבדושרוצהָ הבאה"ָ ָגלובסתָ ָ11.1.2020ָָ

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001314195. 

227ָ" לעילָהראוָלביאָ לנצח?",ָ ָָ,ָב12ָָ"שביושָ חלהָבנוגעָָהזכותָלפרטיותָאינהָָָָ,ָללמשָָ,.ָכך445עמ'

 אליהםָ.

א228ָ עדנהָ ָהראוָ כנגדָ יוצאתָ "נאורָ ָ'דטוָ לשופטים"ָ היוםשיימינג'ָ ָישראלָ ָ14.1.2016ָָ

www.israelhayom.co.il/article/347813מז העליוןָ "נשיאתָ חתוקהָ שושיָ מ'שיימינג'ָָ;ָ הירהָ

ָ לאָ היאָ 'הסתהָ ָלשופטים:ָ N12ָביקורת'"ָ ָ14.1.2016ָ ָwww.mako.co.il/news-law/legal-

q1_2016/Article-f8c4f890d8f3251004.htmָָהשבעת בטקסָ בביתָָָָשנערָךחדשיםָָָהשופטיםָָָה.ָ

םָנאור,ָכיָ"אנוָעדיםָהיום,ָָביתָהמשפטָהעליון,ָהשופטתָמריָָציינהָנשיאָת14.1.2016ָָָָָםהנשיאָביו

עלָָ מתבססותָ הןָ פעםָ לאָ שופטים.ָ שלָ 'שיימינג',ָ אישיות,ָ השמצותָ שלָ לתופעותָ הצער,ָ למרבהָ

מהקשרם דבריםָ ָָָָ.ָ"הוצאתָ ָָָָ.שםראו ָָעוד בייצוין ָָכיָ למשפטים22.5.2016ָָום הפקולטהָ ָָשָלָָקיימהָ

העב בירושליָםהאוניברסיטהָ ָמָָ,ריתָ עםָ עיחדָ שלָ לזכרוָ עיוןָ ערבָ סאקר,ָ ז"לָָכוןָ בלטמןָ יונהָ ו"דָ

ָָ חברתיותָ"בנושא ברשתותָ שופטיםָ שלָ שיימינגָ ברבים:ָ פניםָ )בדימ'(ָָָָ"ָ,הלבנתָ השופטָ בהנחייתָ

ובהשתתפותָשופטים,ָחוקריםָמןָהאקדמיהָָָָ,הציבורָעלָשופטיָםָָתפרופ'ָאליעזרָריבלין,ָנציבָתלונו

 עיתונאיםָ.ו

נדחהָערעורָָשםָָָָָ,(28.11.2016בנבו,ָָ)פורסםָָָָאסוליןָנ'ָאלחדד36021-10-16ָָָָ)מחוזיָנצ'(ָָע"ָאראו229ָָָ

ָָ נגדוָברשתָָשעלָפסקָדין תביעתָלשוןָהרעָשהגישָשוטרָבשלָשרשרתָשלָפרסומיםָ בוָהתקבלהָ

ָָָָ.פייסבוק יניב ראוָ בוחָןכןָ "אלשיךָ שעשוָָקובוביץָ אזרחיםָ נגדָ פיצוייםָ תביעותָ שיימינגָָָמימוןָ

 ָ.21.6.2017ָwww.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.4191438ָהארץ"ָלשוטרים

אותוָענייןָדוברָבהליךָָ(.ָב14.12.2017,ָָר"ָשבא)פורסםָָָָפלוניָנ'ָמדינתָישראל9275/17ָָראוָבש"פ230ָָָ

יםָלמטרהָלהכשילָולעכבָאתָָרתהָשמוָלהםָשלושהָנאשמבמסָגשרחבתָהיקףָָָָצדדיָאגבָפרשייָה

ציבורָָפעיל עובדיָ שלָ סוציאלייםָָיניבָָ–ותםָ ועובדיםָ שוטריםָ פרקליטים,ָ שופטים,ָ היוָָשָָ–הםָ

יָהמשפטָָבתומערכתָהרווחהָָרתָָמסגמעורביםָבטיפולָבסכסוכיםָביןָהוריםָעלָמשמורתָילדיהםָב

הנאשמיםָָמשפחה.ָָענייניָָל הטָרפעלוָָשלושתָ שלָ שלָָבדרךָ בפרטיותםָ ופגיעהָ בעליָָדהָ אותםָ

שהָח אימתָ כלָ בעיניתפקידיםָ חןָ נשאהָ לאָ והםלטתםָ ָָתוךָָב,ָ פגעו ָָכךָ שפרסמוָָבבקטינים שעהָ

מזהיםָָ בהליכיםָָעלָָפרטיםָ לחבלָ במטרהָ הפעָיהאודותיהםָ כךָ לצורךָ בעניינם.ָ לוָָמשפטייםָ

ָָָָםודפימרשתתָָאתריָָשלָָמערךָָהנאשמיםָָ עםָָוָכתבותָָפרסמהםָָבמסגרתםָָששוניםָברשתָפייסבוק,

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-478312
https://13news.co.il/10news/mmnews/145414
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001314195
https://www.israelhayom.co.il/article/347813
https://www.mako.co.il/news-law/legal-q1_2016/Article-f8c4f890d8f3251004.htm
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לָה המיוחדיםָ חוקייםָ שהמרמהסדריםָ ָ,ָָ בסעיףיניבמכזי מצויָ העונש288ָָָָהםָ ,ָָיןלחוקָ
"1977-תשל"זה וכותרתוָ עובדָָ,ָ הָןָָקבוצות231ָָָ."ציבורההעלבתָ נוספותָ ָאפשריותָ

בעלי232ָָָָָ,ועוד(ָָחשבוןָָדין,ָרואיָָ,ָעורכָיואחיותָָרופאיםןָָ)כגוָָבעליָמקצועותָחופשיים
)כגוןָָָָעובדיָמערכותָחינוךָשונוָתָָָ,)כגוןָטכנאים,ָחשמלאים,ָנגריםָועוד(ָָשוניָםמלאכהָָ
וס ָייעותגננותָ ָיָ מוריבגניָ ובכירָָלדים,ָ זוטרָ אקדמיָ סגלָ ספר,ָ בבתיָ ומנהליםָ םָ

ָָו233ָָבאוניברסיטאותָ( ועוד()בידָוָָידועניםָמכלָהתחומיםכן דוגמנותָ כל234ָָָָָ.ר,ָספורט,ָ
הל מיוחד.ָָהקבוצותָ חוקיָ מהסדרָ נהנותָ אינןָ הציבור,ָ עובדיָ קבוצתָ כאמורָ למעטָ לו,ָ
נוספת ָָָָהקבוצהָשלָָאהיָָָ,אךָמסוגָמיוחדָָ,קבוצהָ ָָָָָתורעבעוברי חשודים,ָָָָ–)עבריינים(

ואשמים כלפיהםָָתיםָָילעשָָ–ָָנאשמיםָ הכתמָָביושננקטָ ָָָ.)סטיגמטיזציה(ָָתםלצורךָ
לאָלמותר235ָָָָ.לבזותָאתָהעברייןָמחוץָלכותליָביתָהמשפטָָאזהָהיָָביושָָוָשלמטרת
ָהסדרָחוקיָמיוחדָ.איןָגםָלקבוצהָזוָכיָלצייןָ
לב האשרָ נוערָָביושתופעתָ ובניָ ילדיםָ קט)להלָָבקרבָ כיָָָָיודעיםָָלהכנים(,ָָין:ָ

ירהָביתרָָזנוטיםָלאמץָאתָָההקטינים,ָָעלָידיָָָָבוָָשימושָרחָבָָָהלוונהמרשתתָָצמיחתָָל
חברתיתָָ קבוצהָ מכלָ של236ָָָָ.אחרתקלותָ והשימושָ נוערָָילדיםָ טומןָָבמרשתתָָבניָ

אותָם פרדוקס:ָ ָָוָָילדיָםָָבחובוָ נוער כיזמיםָָבניָ הןָ ברשתָָכָונתפסיםָ פעיליםָ משתתפיםָ
גילו א237ָָ.יהָהשוניםיוהןָכקורבנותָשלָ ָָביוָשתופעתָהחתָהסיבותָהמרכזיותָלכךָשזוָ

 ______________ 

וגרפייםָקשיםָָתכניםָמילול ָָייםָ ָָאשרָהשמיצו, וביזו מושאיָהכתבות.ָבחלקָמהמקריםָָהכפישוָ אתָ

בניָָ שלָ תמונותָ וכןָ לפגוע,ָ ביקשוָ שבהםָ השוניםָ הגורמיםָ שלָ תמונותָ הנאשמיםָ פרסמוָ

ָָ.2שם,ָפס'ָ.ָראוָמללָמשפילָומבזהייתָָבלוומשפחותיהם,ָ

 ָ.128ָָ,ָלעילָה"שסגלָראוָבהקשרָזהָעניין231ָ

החוליָם232ָ לבתיָ מגיעָ "השיימינגָ נצרָ רנןָ ָראוָ ָ–ָ ָָ ובאחיות"ָ ברופאיםָ ָגלובסומכהָ ָ14.2.2016ָָ

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001102055.ָָעמדהָבסימןָָ"2015ָָשנתָָָָ,פיָהכתבהָָעל

ולכתָשלָתופעתָהשיימינגָבבתיָהחולים.ָעדָכדיָכך,ָשלראשונהָנדרשוָבבתיָָמותָגוברתָוההתעצ

 ָ.ָ"החוליםָלהתמודדָעמהָבכליםָניהולייםָולגבשָמדיניותָארגוניתָוכלליָהתנהלותָלצוותָהרפואי

 (ָ.2016)אפריל31ָ,102ָָָָעורךָהדיןבמערכתָהחינוך"ָָינברגָ"לשוןָהרעוומיָראוָבהקשרָזהָשל233ָ

תופעהָהפסולהָשלָהפצתםָברשתותָהחברתיותָשלָתצלומיָעירוםָשלָדמויותָָהאתָָהקשרָזהָָראוָב234ָ

ב ָָינימוכרות,ָ ערוץ שלָ הספורטָ ושדרניתָ הראלָ ענתָ הריאליטיָ בוגרתָ 1ָָָָהןָ פרי פרי.ָ הפכהָָנשרוןָ

ותיהָהאינטימיותָהופצוָבאופןָָשלהָנגנבָותמונדָָהטלפוןָהניירָשמכשירָָברשתָלאחָָביוָשורבןָללק

ברשת ָ,נרחבָ באמצעוָ היהָָבעיקרָ לדבריה,ָ ווטסאפ.ָ וירטואלי"זהָָתָ ראוָָ"אונסָ ָָחדו.ָ שנתי:ָָָ

 לעילָ.218ָרותָבה"שָָמקולכןָראוָוהשווָָָָ.73-ו27ָ,ָבעמ'13ָָָָ,ָלעילָה"ש2016התקשורתָבישראלָ

 ָ.99,ָבעמ'1ָָָלָה"ָשהשווָקאבאליוןָושהם,ָלעי235ָ

 ָ.271עמ'ָָב,84ָגולן,ָלעילָה"ש236ָָָ

ב237ָ ָָשם,ָ בעניין269עמ' עמיתָ שלָהשופטָ זהָדבריוָ לענייןָ יפיםָ נָ'פָלָָ.ָ ישראלָָוניָ ילָה"שָָלעָָ,מדינתָ

תָשלָפעםָשינתהָאתָפניהָולפנינוָמסוכנותָמסוגָחדש.ָהאינטרנטָאינוָמרחבָָ"המסוכנו:4ָָ,ָפס'201ָָ

בתחומיםָָ-וירטואלי ממשָ שלָ סכנותָ ומציבָ האמיתיים,ָ לחייםָ חודרָ האינטרנטָ וכלל.ָ כללָ סטריליָ

ָָובדרכיםָלאָָ ָאראשונים...ָכפשיערו זאבים,ָהיאָמשוטטתָָהָ אינהָמסתובבתָביערָשורץָ כברָ דומהָ

יכולָהיהָההורהָלשמורָעלָָָָ,רביםָלהָציידיםָוטורפיםָמסוגָאחר.ָבעברמרחבָהאינטרנטי,ָשםָאוב

ילדוָשלאָיסתובבָבמקומותָמסוכניםָאוָבשעותָמסוכנות.ָלאָכךָההורהָשלָהיום,ָהמתקשהָלהגןָָ

שלו,ָמאחוריָהדלתָהסגורה.ָאלוָהסכנותָָ-טיןָבחדרולקָָשהסכנהָאורבתָָהפשוטהעלָילדיוָמהסיבהָָ

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001102055
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ָָָָנוער.ָָבנָיילדיםָוָָחריפהָבמיוחדָאצל תָָמהירותָהפצָָ–ָָהתופעהָָהןָמבחינתָממדיזאת,
ָָ ָָהפרסום ָָומספרי והפרסומים בקטיןָָ–השיתופיםָ הפגיעהָ עוצמתָ מבחינתָ מושאָָָָוהןָ
ָָָָהפרסום. ָָיוםָָכמידעָשמועבר ָָָָעָלהמרשתתָָדרך ָָידי ילדה, אוָ בדרךָָָָאָוָָרנעילדָ נערה,ָ

וכךָגםָָָָ,מדיםָהםָעצומיםהמָָ.ללָבאמצעותָהטלפוןָהנייד,ָמגיעָמיידָלמאותָאחריםכ
הפגיעהוע מָיצמתָ שנראהָ כפיָ מועטדי,ָ הייתהָ החשיפהָ שבהםָ הזמניםָ חלפוָ אכן,ָָָָָ.ה.ָ

ָָ המידע יםָ לָָתרשתהָמשלצדָ בהמנגישהָ המשתמשיםָ בכךָָָָ,כללָ המשפטָ בתיָ הכירוָ
מסוכ יצרהָ חדשנושהרשתָ מזןָ לָָ,תָ ָָבמיוחדָ ללאָָנומסוָכָָנים,קטָיגבי קיוםָ להָ שישָ תָ

פיזיימ מיוחָדלמרב238ָָָ.מדָ חוקיָ מהסדרָ נהניתָ אינהָ הקטיניםָ קבוצתָ גםָ הצער,ָ ָָָ,הָ
ותלויהָבעיקרָבהסדריםָהחוקייםָהכללייםָשנסקרוָבנוגעָלאוכלוסייתָהבגיריםָ)שאינםָָ

ָָ ָָיהןָלענייןָבגיריםָוהןָלעניָָ,מדיהומעלָעוצמתָהסכנהָָעובדיָציבור(. אעמודָָןָקטינים,
ָהמקווןָ.ָביושבמסגרתָהדיוןָבנזקיָהלהלןָ

 המקוון  ביושנזקי הפרק ח: 

חבָָחז"ל פניָ "כלָהמלביןָ כיָ דמיםיאמרוָ כאילוָשופךָ ברביםָ ָָָָעל239ָָ."רוָ ָָָ,התלמודפי
ללמדָָָָיםעשויָָיםהדבר240ָָגופו!בָָזיתפגיעהָפימחמורהָיותרָָָָרהוָשלָאדםָהינוָעבָ ביוש

ָָ.יותוברשתותָהחברתתתָשבמרָביושהָםָשלנזקיהעלָחומרתָ
שראינו ָ,כפיָ ָָ ָהרשתָ פרסומיםָהמקוונתָ הפצתָ שלָ אפשרויותָ מגווןָ מאפשרתָ

היאָמאפשרתָלהוסיףָלאותםָפרסומיםָפוגענייםָמשתתפיםָרביםָָעלָכךָָנוסףָָוָָָ,שליליים
ויכולתםָָ זמןָקצר.ָריבויָהמשתתפיםָ געָָומעודדיםָאתָהפליטולָחלקָפעילָבביושָָתוךָ

ע אתָ הפגיוומגדיליםָ היקעצמתָ ואתָ יותהָ לעפה.ָ מכך,ָ ָָירָ ָָתים ָָהנפגע מודע כללָָאינוָ
ָָוָָ,לפגיעה ָָפעמים אינו הואָ ָָרבותָ מנזקיה. להימלטָ יכוליםָָיכולָ הנזקיםָ הצער,ָ למרבהָ

ָָ.אדירותעוצמותָולהגיעָלעיתיםָלָָ,וניםלהיותָשוניםָומגו
לאדםָאוָָָָנזקיםָכלכלייםָָןוגכָָ,לנפגעָָעלולָלגרוםָנזקיםָעצומיםָָהמקווןָָביושהאכן,ָָ

נזקים241ָָָָ;(וכדומָהָָשלָהתאגידָָ,ָבמוניטיןשלָהפרטָָבשםָהטובָָפגיעההבשלָָ)ָָגידאתל

 ______________ 

התרבותָהעברייניתָשלָהרשת.ָזאת,ָָ-התאיםָעצמוָלהתמודדָעםָתתוהמשפטָצריךָאפואָָלָָָ,תהחדשו

-מבליָלשכוחָאתָהיתרונותָוהצדדיםָהחיובייםָשברשת,ָומבליָלגלושָל'פאניקהָמוסרית'ָולהרתעת

ָָ".יתר

"היל238ָ ארבלָ בראָיעדנהָ ָָָָדָ ָדהמשפט" בינישורָיספרָ 567ָָָָתָ בר577ָָ, איתיָ אזולאי,ָ טוב,ָָ-סימן-)קרןָ

 (ָ.2018כים,ָןָברקָושחרָליפשיץָעוראהר

 הינוָאכןָמעשהָשלָ"הלבנתָפניםָברבים"ָ.ָביושָָ,פיָהתלמודָָב.ָיוערָכיָעל"בבאָמציעאָנח,ָעָ,בבלי239ָ

240ָָָ העברי" במשפטָ )ביוש(ָ "שיימינגָ רקוברָ נחוםָ שבועָיראוָ התשעָָ)פרשת1209ָָָָדףָ ָָ"זָ(משפטים,ָ

www.biu.ac.il/JH/Parasha/mishpatim/Rakover.doc.ָ 

ָָָָ,ראו241ָ ע"פ ישראל2386/16ָָלמשל,ָ מדינתָ נ'ָ ָָָָ,חכיםָ 10ָָָָפס' מזוז השופטָ שלָ דינוָ )פורסםָָלפסקָ

ָָ ָָָָ.(30.5.2016באר"ש, טען עודהמערערָ ההלבָָכיָ החלָ ָָטרםָ ָָיך נגדו ָָהמשפטיָ בדין,ָָולפני הרשעתוָ

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/mishpatim/Rakover.doc
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נזקיָגוףָמקוםָשה הובילָלאלימותָָָָביושלתאָהמשפחתיָעדָכדיָהרסָהתאָהמשפחתי;ָ
ָָאוָלפגיעהָעצמיתָָפיזית ומצוקותָפסיכולוגיותָָ; ודיכאון(ָ )דוגמתָחרדהָ נפשייםָ נזקיםָ

ופגיעהָבהע שהינוָָָָ,קָהגדולָמכולםוהנזָָ;כהָהעצמית(ר)דוגמתָתסכול,ָכעס,ָתוקפנותָ
ָָ נפשית מצוקהָ שלָ תוצאהָ שקרההתאבדותָָ–לרובָ כפיָ שלָָָָ,,ָ המצערָ במקרהָ למשל,ָ

ָביושהָָתישָלהביןָולהפניםָכיָפגיעָָ.ָאכן,,ָשהוזכרָקודםָלכןטודָָאמנדההנערהָהקנדיתָָ
באותוָמקרהָָָָ,כפיָשקרהָלמרבהָהצערָאףָבמקומותינו242ָָָ,להובילָלגרועָמכלעלולהָָ

ָָצע של ומזעזעָ דוהנעובָ ז"ָל-דרָ מזרחיָ אדומיםָָאלָ בינוארָָממעלהָ עצמוָ אתָ שתלהָ ָ,
בעקבותָשלושהָסטטוסיםָפוגענייםָשפורסמוָבעמודָָָָ,שנָהעשרהָָ-חמש,ָוהואָבן2011ָָ

ָָ,ָובהםָָוהפייסבוקָשל נערָָבמקרהָאחר,243ָָָ.לעגוָלוואותוָָהקניטו ָָָָעדי,ָ עשרהָ-ששבן
שמחיפה ָ,ָָ מדריך מניעכיוםָ שלָ בנושאָ נוערָ מיוחדָָמתארָָ,תברָשָָביוָשָָתבניָ ָָָ,בטורָ

ברשת" הבטוחהָ הגלישהָ "שבועָ ָָ,לקראתָ הקשהָ האישיָ סיפורוָ ָ,אתָ ָָביוָשָָשכלָלָ
שחשבָעלָדרכיםָָכךָָיָָָדאףָלאלימותָפיזית,ָעדָָכָָלוביושָהָָ,אלימותָמילוליתָבפייסבוקו

ָָשתיָנערותָ,ָָלביוברשתָשהוהתנכלויותָָָָביושמקרהָנוסףָשלָָָָראָוכן244ָָָָ.לשיםָקץָלחייו
ָָיהלומדותָבכ נזקיםָנפשיים,245ָָָָָ.יםָקץָלחייהןלשָָןויסיָנלתהָח, כיָ ישָלשובָולהדגישָ

ָ.ברשתָָקטיניםָביושנזקיָגוףָוהתאבדויותָבולטיםָבמיוחדָבהקשרָשלָ
נורא התאבדוָתָָמקרהָ ָָָָשלָ בגיר,ביושבעקבות שלָ הפעםָ ָ,ָָָָ ָָהוא מנהלָָהמקרה שלָ

,ָבמאיָָראשובירהָָָָ.ָרוניסאריאלָרוניסָז"לָָאביבָָבתלָָהאוכלוסיןרשותָההגירהָוָָלשכת
2015,ָָָָ ָָָָביושבעקבות גזענות לוָ יוחסהָ פייסבוק,ָשםָ ברשתָ ָָמופקרָשספגָ צעירהָָכלפי

ו.ָפוסטָשפרסמהָָָיידָָגםָעלָָ,ביןָהיתרָָ,שהגיעהָאלָלשכתָהאוכלוסיןָבניהולוָוטופלה
ָלנָָ,גזענותבָָותואשיםָאשה,ָָברשתָָאותהָצעירה ובעטיוָָָָ,תוךָשעותָספורותָָליויָרוהפךָ

ָָ חייונטל אתָ בווהָָ,רוניסָ ָָאָ ושבען לחייוָָ.ארבעיםָ קץָ שםָ ָָָָ,בטרםָ ָָפרסם פוסטָָרוניס
זאתָלאחרָשאותוָפוסטָשבוָהואשםָביחסָָָָובוָהסבירָָ,משלוָבפייסבוק כיָהואָעושהָ

000,6ָָ-ביותרָמ"ָוזכהָָגזעניָכלפיָאותהָאישהָשפנתהָללשכהָעוררָ"פסטיבלָתקשורתי

 ______________ 

ויזיה,ָוהדברָהובילָלקריסתָעסקו.ָביתָהמשפטָלאָָהחברתיות,ָברדיוָובטלוברשתותָָָָביושנעשהָלוָָ

 דןָבטענהָ.

בשנתָָָָפניָםהטחוןָָלָבהשרָָהובילוָלהכרזתוָשלָָברשתותָונזקיהָהקשיםָָָָביוָשתופעתָהָָהָשָלשכיחות242ָ

(ָברשתותָָביוששיימינגָ)"ותָהילדָבכנסתָבנושאָָכויוועדהָלזערךָָבשניוןָָח"כָגלעדָארדן,ָבד2016ָָ

מטרידיםָאתָָמרכזייםָָשאחדָמשלושתָהנושאיםָהכיָָהווהָהיוםָאתָָהנושאָהזה...ָמכיָ"ָָ,ָ"החברתיות

מדינ ישראלאזרחיָ מס'ָָָָ".תָ ישיבהָ ה96ָָפרוטוקולָ הכנסתָ הילד,ָ לזכויותָ הוועדהָ 20ָָ,2ָָ-שלָ

(1.8.2016.ָ) 

חינכתיָָָ'ניבָ";ָיוסיָאליָועמריָמ470,ָבעמ'2ָָָָ,ָלעילָה"שון"מקוגרשָהמשחקיםָָהנותָבמעציוניָ"בריו243ָ

אותו? וירמסוָ מפלצותָ שיבואוָ כדיָ ָָ'ילדָ "nrgָָ16.7.2011ָָwww.makorrishon.co.il/nrg/online/ 

1/ART2/260/106.htmlמרתיחהָהקלותָבהָָ'רָשהתאבדָבגללָפוסט:ָָ;ָמשהָשטיינמץָ"אמוָשלָהנע

 ָ.25.5.2015ָָwww.maariv.co.il/news/israel/Article-478166ָמעריב"ָ'מבצעיםָלינץ'ָברשָת

244ָָ 2ָחדשותָ ָ"בריונותָ קראוָ ָברשת:ָ ָָ להתאבד"ָ חשבתיָ בפייסבוק,ָ הומוָ N12ָליָ ָ10.2.2015ָָ

www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2015/Article-c4a6a55a7737b41004.htm. 

245ָ" זילברמןָ התיוסיָ ניסיוןָ ָָאשדוד:ָ כפול ָָאבדותָ בפייסבוק" הצקותָ בגללָ נערותָ N12ָָ1.3.2012ָָשלָ

www.mako.co.il/news-israel/local/Article-cf72aadef0dc531018.htm. 

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/260/106.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/260/106.html
http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-478166
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2015/Article-c4a6a55a7737b41004.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-cf72aadef0dc531018.htm
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דוגמהָָמהווהָָָָהמקרהָמצערָז246ָָָ.""כלָאחדָמהםָחץָמחודדָשננעץָבבשריששיתופים,ָָ
לתוצאהָָכוא בשלָָהבתָ להיגרםָ שעלולהָ אחריוָָָָביושקיצוניתָ קשותָָשסוחףָ תגובותָ

ָָ.מכוונתָומרסנתללאָידָָתתרבוומָָתתעצמורָמשאוארסיות,ָ
אי זהָ מצער-בהקשרָ התאבדותָ מקרהָ להזכירָ לאָ ָאפשרָ ָ,נוסףָ ָרעישאָ ביוםָָ

5.7.2015,ָָָָ ז"לָָקציןָהמשטרהָהבכיָרכאשר היָָָ,תנ"צָאפריםָברכהָ יתָָידהָהארצחראשָ
הונאה,לחקיר המנוחָָותָ ברכהָ כיָ לצייןָ ישָ בראשו.ָ ָָָָירהָ של חצרוָ באיָ ביןָ ָָהרָבהיהָ

ָָ יאשיהו לפינטוהנערץָ הביאָ זאתָ ולמרותָ ָ,ָָ ָָידי בביצוע ָָרותָָעבהפללתוָ שוחדָָשל מתןָ
ָָָָיש247ָָָ.ושיבושָהליכיָמשפט כי פעולותָָלָָהקשורשלָתנ"צָברכהָָהתאבדותוָָהסבוריםָ

ָָָָביוש ָָעקביות ָָדָיָָעלָָנגדושננקטו ָָי הרב שלָ )חסידיוָ לרבָ עיתונאיםָָיחומקורביםָ צנים,ָ
ניהלָמסעָצלבָפרוע,1newsָָָָאתרָהחדשותָָָָ,למשלָָ,כָך248ָָָ.תרשתמביןָהיתרָבואחרים(,ָָ

ָָ הקצין, נגדָ עכבותָ וחסרָ ָָאליםָ ָָובמסגרתו בהאשים בשמותָָאותוָ אותוָ וכינהָ שחיתותָ
מזעזעים 249ָָָָָ.תוארָ ָָיש ָָלהדגיש הכי ָָָָביושמסעָ נגד והמאורגןָ אפריםָָָָתנ"צהמתוזמרָ

חרסהָָז"לָָברכה ָָָָ,עלהָ הלבאך ָָָָלמותו.ָָלבָיוהָָלדאבוןָ הצער, שלמרבהָ שלושתָָנראהָ
ההתאבדותָָ בהקשרהללוָָמקריָ אינםָָָָביוָשהָָתופעתָָשלָָהשהוצגוָ בישראלָ המקווןָ

250ָָ.היחידיםהמקריםָ
ייחשףָָָָביושולהבהירָכיָלאָכלָאדםָשנחשףָלצייןָָלבהמשךָישירָלפרשתָברכהָישָָ

לָמקרה,ָאתָהחשדָהמתמצהָבאמירהָָקן.ָובכתָאכןָתתוָוככלָשהטע,ָָגםָלתיקוןָהטעות
ולרובָבחיפושָקלָברשתָָָָ,השליליָיהיהָקשהָמאודָלמרקהתיוגָָאש"ָואתָָבליָָ"איןָעשןָָ

 ______________ 

לָא246ָ התאבדָ האוכלוסיןָ בלשכתָ בגזענו"מנהלָ שהואשםָ ָחרָ nrgָת"ָ ָ24.5.2015ָָ

www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/696/449.htmlבנויָָָָ;ָטלָרפאלָ"החוקָהישראליָלא

ה' עםָ ָָלהתמודדָ ברשת"  /nrgָָ30.5.2015ָָwww.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2שיימינג'ָ

697/366.html.ָ 

ה247ָ ראלפרטיָ ָפרשהָ ת"א(ָ )מחוזיָ ת"פָ 43357-09-14ָוָ פינטוָ נ'ָ ישראלָ ָמדינתָ בנבו,ָָ )פורסםָ

ָָפינטוָנ'ָמדינתָישראל4301/15ָָע"פָָָָ(;12.5.2015 ָָלפסקָדינ26ָָ–2,ָפס' )פורסםָָוָשלָהשופטָמזוז

ָָ ָָ(;ָוכןָספרהָשלָהעיתונאיתָעדי5.1.2016ָָבאר"ש, סיפורוָשלָָָָ–אםָרקָהיוָנותניםָליָלדברָָמאירי

 (ָ.2020)1ָספרָאפריםָברכה,ָהחוקרָָמ

248ָָ ה'שיימינג'"ָ ברכה:ָ שלָ הרוצחָ אתָ "הכירוָ גדָ באָ ָחרדיָםמשהָ ָ10ָ ָ6.7.2015ָָ

ch10.co.il/news/183479/#.XsWjtGhvY2wויי גידיָ ניצבָָ-ץָ"הסיפורָמאחוריָהתאבדותוָשלָתת;ָ

ָ ָאפריםָ ָהארץברכה"ָ ָ5.7.2015ָ ָo.il/news/law/1.2676374www.haaretz.cלי אברבךָָ-;ָ אורָ

 .27.4.2016ָָwww.globesָָסגלוָבהתקשורת:ָרדפוָוגמרוָאותו"ָָָָריםָברכהָז"לָנגד"משפחתוָשלָאפ

co.il/news/article.aspx?did=1001120680.ָ 

 ָ.שםוייץ,249ָָ

ילדיוָשלָתוש250ָ גרושתוָוארבעתָ טוענכך,ָבתקשורתָהדיגיטליתָפורסםָכיָ בכתבָָָָ–יםָָבָצפוןָהארץָ

לביתָהמשָפתביעהָשה בחיפהוגשָמטעמםָ ָָָָ–ָָטָהמחוזיָ בפייסבוק שקרייםָ פרסומיםָ אודותָָעלָָכיָ

ָָ ָָאביָהמשפחה, ָָגנָ לוָָשייחסו ָָָָלוביוההםָשבה, בוָָשלהתאבדותו.ָהאבָהמנוחָהותירָמכתבָלקרוביו

הגנָ  דברָ אתָ הפרסוםָָָ,בההכחישָ בשלָ לוָ שנגרמוָ והצערָ המצוקהָ עלָ ָרוסיפרָ ָ.ָָ טגניהָָהבָראו נוָ

ָהתאבָד" ָ–ָ ָָ פוסטָ ָבגללָ N12ָבפייסבוק"ָ ָ21.6.2016ָ ָwww.mako.co.il/news-israel/local-

q2_2016/Article-64405bc78df6551004.htmממפ פיצויָ "תובעיםָ ראב"דָ אחיהָ פוסט:ָָ;ָ רסםָ

 .ynetָ1.11.2016ָwww.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4872983,00.htmlבגללָשיימינג"ָהתאבדָ

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/696/449.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/697/366.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/697/366.html
https://ch10.co.il/news/183479/#.XsWjtGhvY2w
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.2676374
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001120680
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001120680
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q2_2016/Article-64405bc78df6551004.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q2_2016/Article-64405bc78df6551004.htm
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4872983,00.html
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הפרסוםָהשליליָאינוָניתןָָלעיתיםָָ,ָשכןָָההיסטוריָָביושלאתרָאתָמעשהָהאפשרָָיהיהָָ
היהָָָָחברתיוָתהוהרשתותָָהמרשתתָָעידןָָלפניָָוהואָנשמרָללאָהגבלתָזמן.ָאםָָָָ,להסרה
תפוגה",ָָלפגי "תאריךָ ובפרטיותָ הטובָ בשםָ במרחבָָ"יוםָָכעהָ לעדָ נצרבָ המידעָ

שהופץָָָָ–ָָכפיָשיעידָסיפורהָשלָיםָקאטל,ָאשרָתיעודָאינטימיָשלה251ָָָ,"הווירטואלי
עָל ברשתותָהחברתיותָ ָָָָבמזידָ יותר מאוחרָ הועלהָ ואףָ לשעבר,ָ זוגהָ בןָ למרשתתָָידיָ

ידיעתהָָ ָָָָ–ללאָ צץָָאינו ָָמרפה,ָ קבוצהָָקופהָָתמדי אתרובעודָ ָָָָ,בעודָ פעםָומצריך כלָ
בלשונה:ָ"אתָהרגעיםָהכיָאינטימייםָשלי,ָשהיוָָָָ.אתרָבדרישהָלהסרתָהסרטוןלהָָיפני

לתמיד.ָָ מהאינטרנטָ למחוקָ יכולָ לאָ אחדָ אףָ החיים,ָ לכלָ פרטייםָ להישארָ צריכיםָ
252ָָ".הפגיעהָנמשכתָואניָנאלצתָלחיותָאותהָבכלָפעםָמחדש

מושאָָ,ָָהזיקָלאָרקָלפרטָהנפגעברשתָָָָושביבהםָהשקריםָָתָמוזהניתןָָל,ָָזאתָועוד
באמצעותָלאָהיהָערָלנפיצותָהפגיעהָָהואָָשמקוםָָוזאתָָלפרטָהפוגע,ָָאלאָאףָָָָ,ביושה

המקוונתָָ ָָָָ,כךָָות.קשולתוצאותיהָההרשתָ מפרסם פלוניָ ָָאמירהָשליליָתברשתָָלמשל,ָ
.ָהָהנפשיתָבאלמוניעותָאתָממדיָהתפוצהָואתָממדיָהפגיצפאודותָאלמוני,ָמבליָלָ ָָעל

ָָ פלוני מעשהָ שעולללאחרָ עלָ מוסריָתָָ,מצטערָ ובאשמהָ הנמהרָ מעשהוָ בעולָ ָָונושאָ
אָָ.כבדה כךָ כיָ להניחָ שאָיניתןָ אתָ שגוללהָ צעירהָ אישהָ לאותהָ באותהָָירעָ להָ רעָ

ָידיָאריאלָרוניסָז"לָ.ָלשכתָהגירהָואוכלוסיןָשנוהלהָעל
נָי כיָ לומרָ ישָ זהָ פרקָ שלסיוםָ הבכרָ יוהמקָָביוָשתופעתָ ָָוןָ להזיק כדיָ לחברהָָשָ

בשמוָהטובָקשותָָ,ָהפוגעָָוברשתותָהחברתיותבמרשתתָָָָביושהבעצםָָ,ָשהריָָבכללותה
ָָ ובפרטיותו, אדםָ ָָישָָשלָ והמוסריים החברתייםָ הסטנדרטיםָ אתָ להנמיךָ המצופיםָָכדיָ

253ָָ.החברהָולהובילהָלתהומותָלאָראוייםמ

 המקוון  ביושה ופעתעם ת דרכי ההתמודדותפרק ט: 

התחומי ָָםשניָ ָהָ המרכזיהמשפטייםָ תופעתָ אתָ ולהסדירָ לחקורָ שנועדוָ ָָביוָשיםָ
ָָ החברתיותבמרשתת ָָָָוברשתותָ והטכנולוגיההם "המשפטָ "254ָָ"תחוםָ המשפטָָותחוםָ
ָָָָ."והתקשורת ומרכזיים עצמאייםָ תחומיםָ הינםָ התחומיםָ ָָשניָ בהם חוקריםָָשעוסקיםָ

 ______________ 

251ָָָ בעניין ג'ובראןָ השופטָ שלָ ה"שָָ,קטיעיבלשונוָ 66ָָָָלעילָ פס' דינו9ָָ,ָ ָָָָ.לפסקָ ראו ָָכןָ ָָשם, 19ָָפס'

הנָָלפסק השופטָ שלָ ָָָָָ.דלדינוָ גם הזמןָָראוָ ממדָ האבוד:ָ הזמןָ "בעקבותָ טוךָ וערןָ אילוןָ אשרתָ

חברתיות"ָָ ברשתותָ ותרבותבפרטיותָ חברהָ במאמרָם2019)101ָָבָָָָמשפט,ָ השנייםָָָָ(.ָ עומדיםָ

שם,ָבעמ'ָָ)ראוָָָיםעלָהיבטיהָהשונָ,)חוקריםָבמחלקהָלהנדסתָתעשייה(ָעלָ"נצחיותָהמידעָברשת"

עָָ(,107–103 גםָ אפשרייםאךָ פתרונותָ ָָלָָלָ המידע"שקשיים עָָ"נצחיותָ ָָימביאהָ ָָמה, "הזכותָָכגון

 (ָ.124–118בעמ'ָ)ראוָשם,ָָָ("שכחהָדיגיטליתָ"למחיקה"ָ)

365ָָ,369ָָבָָָָמשפט,ָחברהָותרבות"קולָפרטי:ָחשופה:ָהמאבקָהפרטיָלחוקָהסרטונים"ָָיםָקאטל252ָָָ

(2019.ָ) 

 ָ.196בעמ'ָָָ,168,ָלעילָה"שWarren & Brandeisָָהשוו253ָָ

 ָ.הרשותָלטכנולוגיהָומשפטָ)רמו"ט(ָשבמשרדָהמשפטיָםבהקשרָזהָראויָלהזכירָאת254ָָָ
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עורכי מחוקקים,ָ למגווָָבאקדמיה,ָ מתחייבתָ התייחסותָ תוךָ ושופטים,ָ שלָָָָןדיןָ רחבָ
ָָכגוןָָָָ,נושאים פרטיות,ָלשוןָהרע,ָָהגנתָהכבודָהאדם,ָחופשָהביטוי,ָהזכותָלשםָטוב,

255ָָ.אבטחתָמידעָועודטלקומוניקציה,ָ
ָָ כי ואומרָ ָָאפתחָ היא יודעָשעמדתיָ אינוָ ָָָָהמשפטָ ָָעדיין ָָדי ָָכיצד באופןָָלהתמודד

ָָ ביותר ָָהנכוןָ עידן ָָעםָ ָָהתקשורת הדיגיטליָָ–ָָהמרשתתָָהמיעָָהשהביאהחדש .ָָהעידןָ
זו,ָָוָאינכםָמקבליפילא שהמשפטָמתקשהָמאודָָָָ,ָלכלָהפחות,תסכימובוודאיָָםָעמדהָ

ָָ:באומרוָהיטיבָלתארָזאתָהשופטָסולברגלהתמודדָעםָהעידןָהחדשָהזה.ָָ

מדדה" המשפטָ כיָ אינהָָָָבידועָ החקיקהָ וכיָ העולם,ָ חידושיָ אחרָ בעצלתייםָ
דמהָמהרָָָקריָהחוקָמסתגליםָלמדביקהָאתָקצבָהתקדמותָהמדעָויישומיו.ָמפָ 

256ָ"ָ.לראשוניםָאיןָעכבות;ָלאחרוניםָישזוָאקסיומה.ָָכפיו.ָָיותרָמאָו

צוויָָברסהָבכלָהנוגעָָהפַָָָאלקושיָשלָהמשפטָלהתמודדָעםָעידןָהרשתותָהיָָדוגמה
לחוקָבתיָהמשפט75ָָָָ-ָו71ָָ–70לרובָמכוחָסעיפיםָָָָ,אגבָחקירותָפליליותָָאיסורָפרסום

הדיגיטליָנשחקהָָדןָָטועניםָכיָבעָיהבהקשרָזהָיש257ָָָָָ.1984-תשמ"דהָָָ,]נוסחָמשולב[
,ָכלָָרבותָופשוטותָָםדרכיםָלהפרתהָָכןשָָ,האפקטיביותָשלָמוסדָצוויָאיסורָהפרסום

חורףָשנתָָבָָ,למשלָָָ,כך258ָָָ.שכןָעלָרקעָהאנונימיותָהמאפיינתָאתָהמרחבָהווירטואלי
ב2013 ָ,ָָ ָָפרשת גולןהזמר 259ָָָָָ,איילָ צו שניתןָ ָָהגםָ של שמוָ פרסוםָ אתָ הזמרָָ"האוסרָ

,ָזהותוָכמוָגםָשארָָבנוגעָליחסיםָעםָקטינותָָבפליליםָָשיוחסוָלוָחשדותָָ,"המפורסם
פורסמו הפרשהָ ָ,פרטיָ ָָ ָבמשךָ ָ,משבועיותרָ ובבלוגיםָָָ החברתיותָ הרשתותָ בכלָ

 ______________ 

ז255ָ "משפט,ָ פסחָ גיאָ ָָראוָ הדיגיטלי" השעתוקָ בעידןָ ושכחהָ ָָיכרוןָ ותרבות חברהָ רשתָָָָ–משפט,ָ

 (ָ.2011ָָקורןָומיכאלָבירנהקָעורכים,-הָאלקין)ניב361ָָותָמידעמשפטית:ָמשפטָוטכנולוגָי

256ָָָ הישראלייָגָאעניין האינטרנטָ ָָודָ ,ָָ ה"ש ָָָָ,137לעילָ ָ)23ָָפס' סולברגָ השופטָ שלָ דינוָ ָָ(.2013לפסקָ

תָָגונןָ"האינטרנטָכעירָמקלט?!ָהסדרהָמשפטי-קשייָהאכיפהָבמרחבָהמקווןָראוָגםָמיכלָאגמוןל

וגלובליותָהרשת"לאורָאפשרויותָָ ותרבָוָָהעקיפהָהטכנולוגיותָ רשתָמשפטית:ָָָָ–תָָמשפט,ָחברהָ

ָ(ָ.2011קורןָומיכאלָבירנהקָעורכים,ָ-)ניבהָאלקין207ָָמשפטָוטכנולוגיותָמידע

חוקָבתיָהמשפטָקייםָמגווןָרחבָשלָהוראותָחוקָנוספותָהמאפשרותָהוצאתָָהוראותָשבהָָָלענוסף257ָָָ

פרסוָם איסורָ המָָצוויָ לעילותָ כאבהתאםָ צוויםָ להוצאתָ המחוקקָ שקבעָ עלָָרכזיותָ הגנהָ לה:ָ

והצורךָבשמירהָָָָָ,טחוןָהמדינהָבומניעתָפרסוםָלשוןָהרע,ָהגנהָעלָאינטרסָציבוריָועלָָָָותהפרטי

טחוניָראוָתהילהָשוורץָָבייןָצוויָאיסורָפרסוםָשלָמידעָבעלָאופיָָעלָתקינותָההליךָהשיפוטי.ָלענ

ןָָהמכו,113ָָמדיניותָָמחקרָָ)46ָָ–42ָָחונייםָבעידןָהדיגיטלינזורהָוסודותָביטצגיאָלוריאָָוָָאלטשולר

 (ָ.2016הישראליָלדמוקרטיה,ָָ

ביתָָיודגשָכיָָלפסקָדינוָשלָהשופטָפוגלמן.22ָָָָ–15,ָפס'86ָָָָ,ָלעילָה"שבע"מפלוניתָָחברהָָעניין258ָָָ

זהָָנגדָָכָָ.כיָפחתָהטעםָבהוצאתָצוויָאיסורָפרסוםןָלקבלָאתָהטענהָָהמשפטָבאותוָענייןָאינוָמוָכ

-ynetָָ29.4.2004ָָwww.ynet.co.il/articles/0,7340,Lיָאיסורָפרסום"ָָמורָ"איןָמקוםָלצווָָראוָגל

2908208,00.htmlָ כיָ הסבורָ בתיסיונוהנ,ָ שלָ הכושליםָ ָָָתָ לעצורָ זרימתָָהמשפטָ המידעָָאתָ

,ָשרידָלעידןָשקדםָָםוקרטיהָאלאָגםָאנכרוניסטיםָ"לאָרקָפוגעיםָבדמבאמצעותָצוויָאיסורָפרסו

 "ָ.לאינטרנט

 ָ.ָ"פרשתָמשחקיָחברה"כינויָָבזכתהָבמשטרהָרָָשוָא2013ָחשהָבנובמברָָשהתָרפרשה259ָָ

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2908208,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2908208,00.html
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260ָָָָ.שונים ָָכך ָָקרה בחורף אחרת,ָ בפרשהָ 2015ָָגםָ ,ָָ נחקרהָָשבה מפורסמתָ דוגמניתָ
המ רשותָ בתליבמשרדיָ פרסוםָָ–אביבָָָָסיםָ איסורָ צוָ שניתןָ ארבעיםָָָמשךל,ָָהגםָ

ָָושמונ ָָָָשעות,ה בלגבי הנחקרת,ָ שונים(ָָָָתרשתמזהותָ ובפורומיםָ בפורטליםָ )באתרים,ָ
רפאליָָדימיָָפורסם ברָ היאָ הדוגמניתָהחשודהָ 261ָָָָָ.כיָ נוספת באמצעָָָהתרחשהפרשהָ
הפךָבמהרהָלכותרתָ"מיןָָנ,ָכאשרָבאמצעיָהתקשורתָפורסםָחשדָחמור,ָש2019ינוארָָ

ָָטובותָהנאהָלבכירָבלשכתָעורכָיָָדיןָהעניקוָָורכותעתמורתָמינוי".ָלפיָהחשדות,ָשתיָָ
בתמורהָלקידומוָָָָ,והאחרתצלח;ָָאכןָָבתמורהָלקידוםָמינויהָלשופטת,ָשָָָ,האחתָָ:הדין

ביתָמשפטָהשלוםָלביתָהמשפטָהמחוזי,ָמהלךָשלאָצלח.ָלבקשתָָמשופטָָהשלָבעלהָָ
הפרשה עלָ פרסוםָ איסורָ צוָ הוטלָ ָָָָ,המשטרהָ כי פורסםָ קצרָ זמןָ תוךָ דָָוהחשאולםָ

עָו דאזָָרכָיהבכירָבלשכתָ אחרָמאשרָראשָהלשכהָ לאָ הואָ נוָהָָעורךָָהדיןָ אפיָ .ָָהדיןָ
בתקשורת הפרשהָ לחשיפתָ הופץָָָ,סמוךָ החשודותָ שתיָ שלָ ששמןָ העובדהָ ולמרותָ

וברשתותָהחברתיות,ָקיבלָביתָמשפטָהשלוםָאתָבקשתָבמרשתתָָבפלטפורמותָשונותָָ
הש פרטיָ לגביָ הפרסוםָ איסורָ צוָ אתָ והאריךָ ועורכתוהמשטרהָ ָָָָפטתָ החשודותָָהדין

לנוה ההנאהָ טובותָ ָָפרשותָָָָלושש262ָָ.במתןָ רבותָָואלה אתָָָָתשפווח263ָָנוספותכןָ
השיפוטיים הפרסוםָ איסורָ שבצוויָ ָָ.האבסורדָ ָָ ָצוויםָ המציאותָָאלהָ מןָ מנותקיםָ

וברשתותָָבמרשתתָָבשלָקשייָאכיפתםָָָָבגדרָהמלצהָבלבָדשלָהיום,ָוהםָָהטכנולוגיתָָ
עתוָלנושאָויתקןָאתָהוראותָהחוקָָדאתָהמחוקקָייתןָָשאשרָעלָכןָראוי264ָָָָ.החברתיות

ָלמציאותָהווירטואליתָ.ָםהשונותָבהתא

 ______________ 

260ָָ יחסיָ קייםָ מפורסםָ זמרָ "בדיקה:ָ סניורָ אליָ ָראוָ בתָ עםָ 15ָמיןָ ָ"ynetָ ָ13.11.2013ָָ

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4453320,00.htmlָָָנעמהָכהןָפרידמןָ"נסגרָתיקָהחקירהָנגד;

גולןָ; ָָָָאיילָ לאביו" יעבורָ המשקלָ  /5.2.2014ָָwww.calcalist.co.il/local/articlesָָכלכליסטכובדָ

0,7340,L-3623539,00.html. 

261ָָ אביב"ָ בתלָ המסיםָ רשותָ במשרדיָ נחקרתָ מפורסמתָ "דוגמניתָ מילמןָ עמריָ ָָכלכליסָטראוָ

16.12.2015ָwww.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3676127,00.html. 

השופטת"262ָָָ אתָ לשפוטָ הציבורָ זכותָ עלָ גינוי:ָ תמורתָ חשדָ מינוי,ָ תמורתָ "מיןָ הרדוףָ אסףָ ראוָ

זכויותָאדםָָ ָָָָ;(2019)5ָָָָ,90ָָמבזקיָהארותָפסיקהָָ–המשפטָברשת:ָ עיָת1039/19ָָבש"פ וןָָהוצאתָ

 (ָ.13.3.2019)פורסםָבאר"ש,ָָָהארץָבע"מָנ'ָשופטתָאלמונית

ָָָָ,ראו263ָ עלָָָָאביבָָביתָהמשפטָהמחוזיָבתל1998ָָצוָאיסורָהפרסוםָהגורףָשהוציאָבשנתָָאתָָלמשל,

א באתריָָיאודותָ כאשרָ אברג'יל,ָ לינורָ עולםָ ומיסָ הישראליתָ היופיָ מלכתָ שלָ באיטליהָ נוסהָ

ָָ.הסיפורָהמלא,ָכוללָזהותָהקורבןכברָהתפרסםָאנגליהָָתונותָבאיטליהָובהשוניםָשלָהעימרשתתָה

היהָָבישראלָָשבעודָָָָ–2008ָָאהודָאולמרטָבשנתָָָָלשעבָרָָחקירתָראשָהממשלהָבגםָבכלָהנוגעָָָָכָך

במהדורתָָ שיפוטי,ָ פרסוםָ איסורָ צוָ תחתָ ָָהתפרסםOSTPORK YEW Nָָ-השלָָהמרשתתָָהנושאָ

בעודָפרשהָָָָָ:צאתָצוויָאיסורָפרסוםדָנוסףָבנוגעָלהותָהללוָמחדדותָאבסור.ָשתיָהפרשוהסיפור

ענ המעוררתָ בחויימסוימתָ ָָןָ בפרסוםָָארָץלץ ָָָָאסורהָ לקרוא יכולָ בישראלָ גולשָ כלָ עלָָבישראל,ָ

ָָ באתרי בחופשיותָ ָָאודותיהָ הזרָההמרשתת התקשורתָ ָָשלָ ראו מתעלםָָ.ָ המשפטָ "ביתָ הכהןָ אליָ

ָָָָ.7.5.2008ָָwww.haaretz.co.il/captain/net/1.1322932ָָהארץמהאינטרנט"ָָ אתָההתייחסותָָכןָראו

 ָ.68–64,ָבעמ'257ָָָָאלטשולרָולוריא,ָלעילָה"שָר"ָאצלָשוורץי"פרשתָבןָזיגיל

ולכןָָָָ,קָלגורמיָהתקשורתָהממוסדתסוםָנשלחיםָאךָורהפרקשייָהאכיפהָנובעיםָמכךָשצוויָאיסור264ָָָ

אנשי לגביָ תקפיםָ פרטייםאינםָ ָָשָאָָ,םָ הצָור אתָ קיבלוָ כָךָָנוסףָָ.לאָ חלקָָעלָ שלָ מושבםָ מקוםָ ָ,

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4453320,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3623539,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3623539,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3676127,00.html
https://www.haaretz.co.il/captain/net/1.1322932
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.ָָעקרוןָהסוביודיצָההחברתיותָנוגעתָבעידןָהרשתותָָבלקשייָהמשפטָָדוגמהָנוספתָָ
שלָָבהקש מדיניותָ קיימתָ זהָ אכיפהָָרָ איסורָָָָ–ָָליָתמינימפהָָאכיָָולָוָָ–העדרָ שלָ

למשל,ָָָָָ,היהָָכָךָָ.עיףָעונשיס,ָשהינוָָיָהמשפטתלחוקָב71ָָבסעיףָָהמעוגןָָָָהסוביודיצה
הפרשותָָב האחרונותהמשפטיותָָשתיָ בשניםָ ביותרָ בכלָָָָ,המפורסמותָ דקָ עדָ שנלעסוָ

החברתיות הרשתותָ ובכלָ התקשורתָ ָָאמצעיָ :ָָ של הצבאיָ הפליליָ אלאוָרהמשפטָ ָָסמלָ
של265ָָָָאזריָה הפליליָ זדורובוהערעורָ זו,266ָָָָָ.רומןָ אףָ זוָ עקרוןָָלאָ שלָ "מותו"ָ

שמעוןָָמשפטיתָותקשורתיתָנוספת,ָשבמרכזהָאדםָבשםָָהָָנלמדָאףָמפרשָָהצהסוביודי
נשותיוָָ,קופר שתיָ ברציחתָ הורשעָ ואףָ בנסיבותָרָָשאָָ–ָָשהואשםָ מותןָ אתָ מצאוָ

ָ ָ–מסתוריותָ ָבעקבותָ בתָ אסנהייםָ עמריָ העיתונאיָ שלָ מרתקיםָ כניתָָותחקיריםָ
267ָָ."עובדה"

רביָָמאמץָמשייעשהָָיםָָבקשייָהאכיפהָוהפערָשביןָהטכנולוגיהָלביןָהמשפטָמחיי
ָָביוָשההָשלָתופעתָָתהסברהָלשםָמניעלחינוךָוכוונתיָהןָלָָ.משפטיים-באמצעיםָלבר

לצדָָָָ.ושיקוםָלכלָמיָשכברָנפגעָָמיידָיסיועָָמתןָָהןָלוָָבקרבָקטיניםָ,במיוחדָָברשתות,ָָ
ָָ משזאת, ָָמאמץָ השונותָָוסףנמעותי מסגרותיוָ עלָ המשפט,ָ בתחומיָ להיעשותָ ָָָ.צריךָ

ָ.ולאחריהָעלָזוָהמשפטיתָ,טיתמשפ-תמודדותָהחוץהנעמודָתחילהָעלָה

 המקוון ביושה תופעתעם  משפטית -התמודדות לבר. 1

 מקווןה ביושה תופעת חינוך נגד –מניעה חינוך ו )א( 

ָ ההתמודדותָ דרכיָ ָ-הלברבראשָ המשפטיותָ תופעתָ ָביושעםָ ָָ וברשתותָָבמרשתתָ
להחברתיותָָ הכוונהָ החינוך.ָ ָָניצבָ ָָחינוך והָָלשָוָָותובכלָלָָהציבורשל ָָילדיםָ וערָָנהבני

זוָָבמיוחדוברשתותָהחברתיותָָובמרשתתָָָָיכללאופןָָבָָביושלהימנעָמָָבפרט .ָבמסגרתָ

 ______________ 

העצוםָשלָאתריָָָָםעוד,ָמספרזאתָוָָָ.מחוץָלישראל,ָשםָהצוויםָאינםָתקפיםהמרשתתָהואָָאתריָָמ

התפתחותהמרשתת של,ָ וָָןָ החברתיותָ ָָהרשתותָ האנונימייםהמפריבוי האכיפהָָָָרסמיםָ אתָ הופכיםָ

ביו אפשריָתלקשהָ בלתיָ עדָ חופשיָָ,ָָכמעטָָתר,ָ באופןָ לציבורָ המידעָ דליפתָ אתָ ומאפשריםָ

ָָ,ָבלוגיםָורשתותָחברתיותמרשתתבאמצעותָאתריָָ ראוָוהשווָליאורָאקרמןָ"צריךָלהגדירָמחדשָָ.

ניתָצוויָָך,ָבמציאותָהמודרמָכָָיותר.ָָ)עותקָבידיָהמחברָ(22.11.2013ָָָָמעריבאתָצוָאיסורָהפרסום"ָָ

גורמ הפרסוםָ שמאיסורָ כאשרָ הפרסום,ָ לעיוותָ ורמזיםָָיםָ מבוססותָ לאָ מסקנותָ השערות,ָ ועות,ָ

ָָ ברחבי לעהמרשתתָָמתפרסמיםָ החברתיות,ָ שיוהרשתותָ למהָ מעברָ המעשיםָ ניפוחָ תוךָ קרהָָתיםָ

 בפרשהָ.כללָמעורביםָאנשיםָשאינםָתיםָתוךָשרבובָשמותָשלָָילעובאמת,ָָ

 (ָ.4.1.2017פורסםָבנבו,ָ)ָהצבאיָנ'ָאזריהָָובָעהת182/16ָ)צבאיָמרכז(ָָתיקראו265ָָ

ע"פ266ָָָ ישראל7939/10ָָראוָ מדינתָ נ'ָ באר"ש,ָָָָזדורובָ ראוָָָָ.ָ(23.12.2015)פורסםָ הסדרהָָאתָָכןָ

אמתהתיעודיתָָ שלָ הפקות)ָָצלָ עיןָ האקדמיה26.3.2016ָָ,ָָביצתָ פרסיָ בשלושהָ זכתהָ )הסדרהָ ָ)

 הישראליתָלטלוויזיה(ָ.

2013ָָיוליָָןָכיָבאוסיףָואצייָָ.ָ(2013)215ָָ(2ָָ,ָפ"דָסו)קשתָבע"מָנ'ָקופרשידורי409/13ָָָָאָָע"ָָראו267ָ

ָָ חיותָבכנסָבאיהובאו ולפיהםָָדבריםָשנשאהָהשופטתָאסתרָ הסוביודיצהָָלתָ הפכהָלאותָָנעבירתָ

8.7.2013ָָָָגלובס"ָָחיות:ָעבירתָהסוביודיצהָהפכהָלאותָמתה;ָישָלשקולָלבטלָהיובלָיועזָ"ָָָ.מתה

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000860316. 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000860316
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ניכר268ָָָָָ.המקווןָָביושולסכנותָשבתופעתָהָָהקשותָָקודםָכלָמודעותָלפגיעותלעוררָָישָָ
ָָ וכי ָָילדיםָ נוער ָָבניָ ָָאינם ָָמבינים רבות הפעמיםָ במעשהָ הטמונהָ החומרהָ ָָביוָשאתָ

270ָ.לתגובותָולשיתופיםהקשורָָָבעיקרָבכל269ָָ,תיותרהחבָרשתותובבמרשתתָ
ָָביוָשהָָופעתנגדָתָָלָפרסומותָבאמצעיָהתקשורתוכלישָָלבמסגרתָהמאמץָהחינוכיָָ

הכשרתָמוריםָומנהליָבתיָספרָבהתמודדות271ָָָָ;"ביושהָָופעתָתָָביוש"בבחינתָָָָ,המקוון
ה תופעתָ בבתי272ָָָ;המקווןָָביושעםָ ָָָָלימודָ של ָָהספרָ התופהטרהמקרים שלָ עה,ָגייםָ

ָָגמוד ארת שלָ ז"לסיפורוָ רוניסָ ָָיאלָ הו, תופעתָ שבבסיסהָ ספרותָ לקריאתָ ָביושהפניהָ
ָָהתופעָהודותָָאעלָָָָוסדרותָָהפקתָסרטים273ָָ;(ג'ייןָיאנגָהצעירָההרומןָהמצליחָדוגמתָָ)
ָָותָולציבורָבכללָָםוהצגתָָאודותיָהעלָָמחזותָָכןָכתיבתָָָו274ָָָ(סיבוָת13ָָהסדרהָָדוגמתָָ)

275ָָ.(ביושחיפהָבהצגהָָטרוןאבתיָ,למשלָָ,כפיָשעשו)ָָולבניָנוערָבפרט

 ______________ 

ה268ָ במושאָ שפגיעותיהָ חברתיתָ בתופעהָ מדוברָ ביותָרָָביושכאמור,ָ לגרוםָָהביושָָָָ.קשותָ עלולָ

ָָ ָָלקורבנו שונים, נפשייםָ ָָנזקיםָ ָָכגון העצמי, בביטחוןָ טראומדיכפגיעהָ חרדה,ָ ועוָדאון,ָ נפשיתָ ָָָ,הָ

 נייםָאףָלהובילָלהתאבדותָ.ובמקריםָקיצו

269ָָָ ברשת"( )"הבריונותָ המקוונתָ ָָהאלימותָ ָָאינה כחמורה ָָנתפסתָ )"הבריונותָָכמו הפיזיתָ האלימותָ

בפועלָָ אולםָ האמיתי"(.ָ בזירהָָהיאָָבעולםָ מתרחשתָ הפיזיתָ האלימותָ בעודָ שכןָ יותר,ָ חמורהָ

מקוםָָ שלָ בגבולותָ ָָ)ביתחומהָ ָָהת או ָָשכונההספרָ איו( המקוונתָ האלימותָ למקוםָָזמן,ָ תחומהָ נהָ

,169ָָָָ,ָלעילָה"ָשנוערָבמשפטָהפליליעציוניָָספרהָשלָָאתָָ.ָלהרחבהָבהקשרָזהָראוָָמיָםמסויָָולזמָן

 ָ.180–178ָָבעמ'

ָָותָאוָכלָחומרמונ,ָָתספורותָהודעותדקותָָבברשתותָישָהיכולתָלהפיץָבשניותָאוָָָָביוָשלמפרסםָה270ָ

 יצרָבאמצעותָהמקלדתָ.הואָדעָלכדורָהשלגָהמתגלגלָָשמבליָשהואָמָוָ,וָןבָומגוחאחרָלקהלָָר

 ָ.2018אכןָנעשהָבמסגרתָפרסומותָברדיוָובטלוויזיהָלמןָחודשָנובמברָשכפי271ָָ

ָָתםָלהתמודדָעםלעבורָקורסָשיכשירָאוָָ,כתנאיָלהסמכתםָָ,למשל,ָסטודנטיםָלהוראהָמחויביםָָ,כָך272ָ

כתוציעופג בילדיםָ דתָ )דבול(ָ נועםָ ראוָ ברשת.ָ מבריונותָ ולטפלָָאהָ לזהותָ ילמדוָ "המוריםָ בירָ

 .15.10.2018ָָwww.israelhayom.co.il/article/599131ָישראלָהיוםבבריונותָרשת"ָ

ָָגבריאלָזוויןָָניתהסופרתָהאמריקתָָמא(,YOUNG JANE YOUNGָָ)ָָנגָהצעירהג'ייןָיָאהרומןָהמבריק273ָָָ

(Gabrielle Zevinָָ ָָָָ.2017פורסםָבמקורָבשנתָָ(, יעלָָָָעָלָָתורגםָהרומןָלעבריָתשנהָלאחרָמכן ידיָ

ָָ ָָסלע אור לוינסקיוראהָ מוניקהָ שלָ המפורסםָ המקרהָ עלָ מבוססָ הרומןָ תכלת.ָ ומבקשָָָָ,בהוצאתָ

ה בתופעתָ לעומקָ אנשיםָָתרשתמבָָביוָשלעסוקָ ָָבכָָשלָ בפרָטלל נשיםָ במקומותינוָָָָ.ושלָ ראוָ עודָ

ָָ שהם ָנליעדָ ָָתיקָ כפולָָ–וער 2017ָָָ)ָָסיכוןָ ספר ָההז(.ָ לנוער,ָ צעירָָָָ,מיועדָ שלָ סיפורוָ אתָ מספרָ

 ידיָהחברהָכאשםָברצחָ.ָהמזוכהָבמשפטָפליליָאךָעדייןָמבוישָומוקעָעָל

מןָבעלָאותוָָרוָָעלָָמבוססת(REASONS WHY, Netflixָָ 13)ָָסיבוָת13ָָָָניתסדרתָהטלוויזיהָהאמריק274ָ

נטלהָאתָחייהָוהותירהָכתבָאישוםָחריףָָרָָשאבייקר,ָָָָהנערהָהאנהעלָָםָמאתָג'ייָאשר,ָהמספרָָש

כןָָָָהסיבותָלהחלטהָהנוראהָשקיבלה.עשרהָָ-שלושקלטות,ָשהןָָעשרהָָ-שלושנגדָחבריה,ָבדמותָָ

ָ אנדרוָ והתסריטאיָ רוביןָ אלכסָ הנריָ הבמאיָ שלָ העלילתיָ סרטםָ אתָ ָראוָ ָָמנותקיָםשטרןָ

(DISCONNECTארצוָת( הטכנָו2012הברית,ָָָָ(ָ העידןָ אודותָ עלָ שאורבותָָ(,ָ והסכנותָ החדשָ לוגיָ

מעשהָָ במרשתת,ָ כיתתםָ בבןָ המתעלליםָ קטיניםָ שניָ שלָ מקרהָ כוללָ הסרטָ המחשב.ָ לצגָ מבעדָ

 שמובילָלנסיוןָהתאבדותָשלוָ.

בחיפה2018ָָָָָָשנתלָָבוצגָהח,ָומעאָלידיָחליָקניזוָשחרָובניָיזרָָנכתב,ָבויםָוהופקָעָלָָביושהמחזה275ָָָ

אביבו ָָבתלָ אמיתי סיפורָ עלָ מבוססָ הואָ ָ.ָָ מיה בשםָ צעירהָ הופצהָָשלָ שלהָ אינטימיתָ שתמונהָ

 להָמשבריםָקשים.וגרמהָברחביָהרשתָ

https://www.israelhayom.co.il/article/599131
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החינוָך משרדָ כיָ לצייןָ הָָישָ בנושאָ ָָָָביוָשעוסקָ הגלישהָָבמרשתת מנושאָ כחלקָ
ברשתהבט היעדָָהמשרד276ָָָָָ.וחהָ לקהליָ ובהתאמהָ שוניםָ באמצעיםָ בנושאָ מטפלָ

שהםָָ,ָכפיָָהליָמשרדָהחינוךומוגדרָבנזהָָ,ָנושאָָעלָכךָָ.ָנוסףמולםָָהואָפועלשהשוניםָָ
277ָָ.מוציאָלָמשרדָהחינוָךכָ"ָנמשמפורטיםָבחוזריםָשוניםָ

וההסברה.ָבהקשרָהחינוכי,ָבעיקרָבתחומיָהמניעהָָפועלָָָטחוןָהפניםלבהמשרדָָָָגם
לזאת,ָָ לכָָָותפקידמעברָ באחריותָ משטרתָָָָעלָָהמבוצעתָָָ,פליליתהאכיפהָָנושאָ ידיָ
את278ָָָָ.עיקרָבאמצעותָמערךָהסייברָוהמטהָהלאומיָלהגנהָעלָילדיםָברשתבָָ,ישראל
"עירָָָָלושָהשָָאמצעוָתבשרדָָהמיםָָמקינוכיתָָחיָהָָופעילות תוכניתָ פרויקטיםָמובילים:ָ

279ָָ."המטהָהלאומיָלהגנהָעלָילדיםָברשתָ–105ָמוקדָוָ"ָ""אגףָמצילהָָ,"ללאָאלימות
התוכנית אלימות"ָָבמסגרתָ ללאָ האלימותָָנערכות"ָָעירָ למיגורָ פעולותָ היתר,ָ ביןָ ָ,

ה ותופעתָ בכללָ בָָביושהמקוונתָ איניבפרט,ָ הכשרתָ לננהןָ מקצועָ מתןָָָָ,ושאשיָ כוללָ
;ָפרסומיםָושלטיָָכליםָלהתערבותָראשונית;ָקיוםָימיָעיוןָלהוריםָולמתנדביםָבקהילה

ָָתָאכיפהיולצדָפעילוָָמבצע,"ָָ"אגףָמצילהָָָ.ועודָָ,חוצות פעילויותָשונותָשלָהסברהָָ,
ָָביוָשאלימותָהמקוונתָבכללָולתופעתָההתָָוחינוךָבמטרהָלהגבירָאתָהמודעותָלתופע

רהָוהחינוךָניתןָלמנותָמתןָהרצאותָברחביָהמדינה,ָהפצתָההסבָָפעילויותיןָָב.ָָבפרט
שלָהאגףָובדףָהפייסבוקָשלָָהמרשתתָָחומריָהסברהָבנושא,ָפרסומיםָממוקדיםָבאתרָָ

ָָוָָ,טחוןָהפניםלבהמשרדָָ ",105ָָמוקדָָ"לאשרָָב280ָָָ.הפקהָוהפצהָשלָסרטיםָבנושאכן
ָָָָ,מדוברָבפרויקטָחדש 2018ָָפברוארָָָבשהחל לה, משרדי,ָָ-ןיל,ָבכולָָפקָמענהסמבקשָ

ָָל השונות ובפגיעותָ ָָָָנוערָָבנָיבילדיםָ ָָהנעשות החברתיותרשתובבמרשתת המטהָָותָ ָ.
ימיםמאוישָָ ָָבשבועָָשבעהָ וארבעָָ, ָָָָנמצאיםָוָָ,שעותָביממהעשריםָ שעברוָָשוטריםָָבו

המשרדָָ אנשיָ ייחודית,ָ הממשלהָָלבהכשרהָ ממשרדיָ מקצועָ גורמיָ וכןָ הפניםָ טחוןָ
ב לפרויקט,ָ החָייינהשותפיםָ משרדָ ָָהםָ ומשרדָָנוך, הבריאותָ משרדָ המשפטים,ָ משרדָ

הושק2018ָָָָבחודשָנובמברָָישָלהדגישָכי281ָָָָ.העבודה,ָהרווחהָוהשירותיםָהחברתיים
שה בנושא,ָ תקשורתיָ קמפייןָ התקשורתָ אמצעיָ שלָָָָלביובכלָ במספר300%ָָָָלזינוקָ

282ָָָָ.התלונות

 ______________ 

ה276ָ יותרָשלָאלימותָמקוונָתנעשהָָבמרשתתָָָָביוָשהטיפולָבתופעתָ .ָראוָָאגבָהטיפולָבנושאָהרחבָ

גולדשמידטָָ ָברועיָ מקוונתָ בנָיאלימותָ המָָ–ָָנסתהכ)10ָָָָנוערָָקרבָ והמידע,ָָמרכזָ ָָ(2014חקרָ

fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/f8c38d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_f8c38d55-

f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_10274.pdf.ָָ

 םָ.ש277ָ

278ָָָ ידיָממשלתָישראלָבשנת ילדיםָברשתָהוקםָעלָ עלָמנתָלהילחם2016ָָָָהמטהָהלאומיָלהגנהָעלָ

ָָ.www.gov.il/he/departments/about/about_the_bureauָבתופעתָהביושָברשת.ָראו

279ָָָ מוקד כיָ לצייןָ 105ָָישָ פש, לצדָ אכיפה,ָ פעילותָ אףָ מבצעָ מייד,ָ ארחיבָ במישורעליוָ ָָיעילויותיוָ

ָהמניעהָוהסיועָ.

 ָ.73,ָבעמ'13ָ,ָלעילָה"ש2016ָשנתי:ָהתקשורתָבישראלָָָָחדָו280ָ

 ָ.20.11.2018ָ,22ָישראלָהיוםברשת"ָונותָריקָסבןָ"הושקָהמטהָהלאומיָלהגנהָעלָילדיםָמביציא281ָ

282ָ" תורג'מןָ 1,100ָמאירָ ָָ החירום"ָ למוקדָ בשבועָ ילדיםָ אחרונוָתקריאותָ ָידיעותָ ָ28.11.2018ָָ

www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5416284,00.htmlתו מאירָ ָ"רג;ָ חברתיות"ָָ'מןָ לאָ רשתותָ

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/f8c38d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_f8c38d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_10274.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/f8c38d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_f8c38d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_10274.pdf
http://www.gov.il/he/departments/about/about_the_bureau
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5416284,00.html
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 המקוון ביושסיוע פסיכולוגי לנפגעי הייעוץ ו  )ב(

עלָהסיועָלהיותָָקטינים.ָָבככלָשהדבריםָנוגעיםָָבמיוחדָָבקשיםָָטיפולָמתוָָעסיוייעוץ,ָָ
מנתָלסייעָלנפגעָלהתמודדָָָָזמןָאמת"ָעלָ"ועליוָלהינתןָבָָ,בראשָובראשונהָסיועָנפשי

ישָָעםָהפרסוםָהשלילי. זהָ סיועָָ"105מוקדָָ"בָאתָָלהזכירָשוָָבהקשרָ קוָ ,ָאשרָפתחָ
נוסףָָָָגעָלקוָסיועָזה.ורָבנולכללָהציבָָםמקווןָוטלפוניָלנפגעיָהביוש,ָואףָהשיקָפרסו

ָָ כך ָָָָאתהדגישָָלָָישעלָ של הברוכהָ זהָָהמגזרָהשלישיהעשייהָ ראשבהקשרָ וראשוןָָָָ.ָ
למניעתָָָָָוילותלצדָפעאשרָָ,ָָאיגודָהאינטרנטָהישראליהואָָזוָָָָחשובָהָָלעושיםָבמלאכָה
ָָבפעילויותָתמיכהָוסיועָבמקריםָשלָאלימותָמקוונָתעוסקָגםָָָָתרשתָמגילוייָאלימותָב

פתוחָלגולשיםָשחווָָתמיכהָָאיגודָמפעילָקוָָהלמשל,ָָָָ,כָךבפרט.ָָתָָבמרשתָָביושבכללָו
וארבעעשר.ָהקוָהפתוחָפעילָָתרשתמפגיעהָב ונציגיוָעברוָהכשרהָָָָ,ביממהשעותָָָָיםָ

בנושא לציין283ָָָָ.מקצועיתָ ישָ השלישיָָעודָ המגזרָ הלאומיתָָבמסגרתָ המועצהָ אתָ
דיםָשחווָפגיעהָיםָויָליותָשלָהוָרנפןָפרטניָבמקריםָשלָפ,ָהמטפלתָבאוהילדלשלוםָָ

,ָהמבקשתָ"נכוןָבאינטרנָטאנשיםָלמעןָשימושָָָָ–ָָבאשָנ"עמותתָָוכןָאת284ָָָָ;תרשתמב
לייצרָולפתחָמודעות,ָהןָברמהָהחינוכיתָוהןָברמהָהנורמטיבית,ָלהשפעותָהחיוביותָָ

285ָָ.ולקדםָשימושָנבוןָברשתָ,תרשתמוהשליליותָשישָלשימושָב

 ______________ 

אחרונות ָידיעותָ ָ8.12.2018ָ ָwww.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5422068,00.htmlָָבראש ָ.

;ָָונות(תל158ָָפגיעותָשונותָעומדתָרשתָווטסאפָָ)לדותָָוהטרָל,ָָלביושהמשמשיםָָרשימתָהאתריםָָ

ָ–ובמקוםָהרביעיָָָָ;תלונות(26ָָיוטיובָָ)ָָ–תלונות(;ָבמקוםָהשלישי125ָָָָגרםָָ)טאינסָָ–ָָבמקוםָהשני

ָתלונות(ָ.25ָָפייסבוק,ָהפונהָלקהלָמבוגרָיותרָָ)

תָָסקיָרָ–2019ָדו"חָשנתיָָודָהאינטרנטָהישראליָָאיגגםָָראוָָָָָ.14בעמ'ָָ,276ָָגולדשמידט,ָלעילָה"ש283ָָָ

)ע"ר(ָלשנתָָפעילו איגודָהאינטרנטָהישראליָ 2019ָָתָ ,17ָָ ,38–40ָָ(ָ2020ָָ )www.isoc.org.il/files/ 

docs/general-meetings/2020/isoc-il-report-2019.pdfָ מביתָ מקצועיָ לגוףָ המתייחסָ איגודָָ,ָ

( "נטיקה"ָ הישראליָבשםָ בתופעתָהבריונותNeticaָָהאינטרנטָ להילחםָ למטרהָ (,ָאשרָשםָלעצמוָ

)"הקוָהחם"(24/7ָָָָלָָוָממנה.ָבמסגרתָזאתָהואָמפעילָמענהָאנושיָששנפגעָָברשתָולסייעָלאלָה

ה בכלָ ולייעוץָ ָללתמיכהָ הקשוריםָ כגוןָָנושאיםָ שכיחות,ָ רשתָ ולתופעותָ ברשתָ מיטביָ שימושָ

ו האינטרנטָָאלימותָ איגודָ אודותָ עלָ ועוד.ָ ומינייםָ פוגענייםָ תכניםָ שלָ הפצהָ ביוש,ָ ירטואלית,ָ

 ָ.16הישראליָראוָשם,ָבעמ'ָ

 ָ.15שם,ָבעמ'ָמידט,ָָָשדגול284ָ

פ285ָ אתָ החלהָ אשנבָ ָָעָיעמותתָ שנת בתחילתָ קידָָ,2000לותהָ הואָ מודעותוייעודהָ שלוםָ יבורָָהצָָוָ

לָהחברהָועלָערכיה,ָוקידוםָשימושָנבוןָָָעבמרשתתָָלהשפעותָהחיוביותָוהשליליותָשישָלשימושָָ

ָָ עלבמרשתתוחיובי הוקמהָ ָָָָ.ָהעמותהָ אבשלוםָאדרתידי זכרָָָ,ד"רָ עָָומנציחהָאתָ ז"ָלבנוָ ערןָָרןָ ָ.

ָָ ָָבמצוקותיומקוונתָָתָחייוָלאחרָששיתףָגולשיםָבקבוצתָדיוןָָאָָנטָל1997ָָאדרתָהיהָחיילָשביוני

בהָהוסברָָשבכפו,ָכוללָתגובהָמפורטתָָָָתגובותָשעודדוָאותוָלטרוףָאתָנפשוכמהָָהנפשיותָוקיבלָָ

ָ רובה.ָ באמצעותָ בעצמוָ לירותָ באפשרותוָ כיצדָ ָלוָ ָראוָ ָאתרָ העמותההמרשתתָ ָָשלָ

www.eshnav.org.il/ָָ לאחרָשקיבלָהדרכהָבאינטרנט"ָָמרגש:ָבניָהתאבדָָ.ָכןָראוָאורָשדהָ"וידוי

nrgָ21.3.2012ָwww.makorrishon.co.il/nrg/online/54/ART2/348/753.html. 

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5422068,00.html
https://www.isoc.org.il/files/docs/general-meetings/2020/isoc-il-report-2019.pdf
https://www.isoc.org.il/files/docs/general-meetings/2020/isoc-il-report-2019.pdf
https://www.eshnav.org.il/
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/54/ART2/348/753.html
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 קווןהמ ושיבה ינפגע ל  הליווי, שיקום ותמיכמתן  )ג(

ָָמדיָהממנתָלהקטיןָעדָכמהָשניתןָאתָָָָסמוךָלפגיעהָעלהנדרשיםָָסיועָָלייעוץָומעברָל
נדרשָללוותָאתָהנפגע,ָָָ,שפורסמוָָהדבריםמפניָָלהנחותָאתָהנפגעָכיצדָעליוָלהתגונןָָו

בצורהָהנכונהָָבכללותוָנהלָאתָהמשברָָלכיצדָראויָולבניָמשפחתוָלוָלייעץָלתמוךָבוָָו
ביותרלוהיעי סיוםמנתָָָָָלעָָ,הָ לידיָ ניסיוןָלמרקָאתָשמוָהטובָשלָָָָ,מהירָָלהביאוָ תוךָ
ָָיָםבהקשראףָָנוסףָעלָכךָישָלסייעָבתהליךָשיקומוָשלָהנפגע.ָָָָָ.עדָכמהָשניתןָָהנפגע
ָָ ָָאלה "מוקד עלָ מוטלָ ניכרָ ָָשאָָ,"105חלקָ ובסיר בייעוץָ היתר,ָ ביןָ בניהולָָָָועעוסק,ָ

ָָ וחלק ָָהמשבר,ָ מוטל שָָעלאחרָ גופיםָ השלָָלאותםָ במלאכהוהעָָישיהמגזרָ 286ָָ.שיםָ
מתבקשָגםָליוויָתומךָואוהדָשלָצוותיָהחינוךָבביתָהספר,ָשלָהכיתהָושלָכלָמסגרתָָ
אחרתָשהנפגעָמשתייךָאליהָ)כגוןָתנועתָנוערָאוָמועדוןָספורט(,ָאשרָחייביםָלהיותָָ

ָמוְנחיםָעלָידיָגורמיָהמקצועָהרלוונטייםָ.

 קווןמה ביושה תופעתעם   התמודדות משפטית. 2

שבוָטכנולוגיותָמידעָָָָָ,המרשתתתפקידָמשמעותיָבעידןָָישָָָָ,אףָמגבלותיועלָָָָ,טלמשפ
והפרט. החברהָ חייָ שלָ ונדבךָ רובדָ בכלָ ושלובותָ שזורותָ ָָָָמתקדמותָ תחוםָָכאמור,

ָָעוסקיָםרביםָָהואָכיוםָענףָעצמאיָומרכזיָשָָָ"משפטָוטכנולוגיה"ההסדרהָוהמחקרָשלָָ
ָָנושאיםָ.ולמגווןָרחבָשלָתחומיםָיחסותָָ,ָתוךָהתי(דועוָחוקריםָָ,מחוקקים,ָשופטים)ָָבו

המ שבאמצעותןָ עיקריותָ דרכיםָ שתיָ קיימותָ עםָָלנסותָָיכולָָשפטָָככלל,ָ להתמודדָ
ה החברתיותבמרשתתָָָָביושתופעתָ החינוכיָָוברשתותָ לנתיבָ ָָָ.הסברתיה-כנתיבָמשליםָ

ָ התמודדותָ ָדרךָ ָאהיאחתָ ָבאמצעותָ עקיפהָ חקיקהָ בבחינתָ הקיים,ָ ָהדיןָ )להלן:ָָָ
עקיפודָדמהת ההתמודדותָָואָָ;(הותָ דרךָ חדש,ָָבאמצעותָָָָאהיהאחרתָָילוָ קרי,ָָדיןָ

וקונקרטיָת ישירהָ ישירה)להלן:ָָָָחקיקהָ ה.ָָ(התמודדותָ ההתמודדותָ היאָָָָעקיפהדרךָ
ָועלָכןָאפתחָבהָ.ָ,ידיָהמשפטָהישראליָעלעדָכהָאומצהָש

 המקוון ביושהתופעת   עם התמודדות עקיפה )א(

הקיימותָָהחוקָהשונותָָהוראותָָאתָָילָָלהחלמעשהָָָָתמבקשהראשונהָָההתמודדותָָדרךָָ
ה תופעתָ היאָָָָביושעלָ הכוונהָ פרשנות.ָ באמצעותָ בחקיקהָָהמקווןָ שימושָ לעשותָ

ָָדרךָזוָעולהָבקנָה287ָָ.מנתָלצמצםָאתָהיקףָהתופעהָָהקיימת,ָככלָשהדברָאפשרי,ָעל
הקיים הדיןָ עםָ ָלהָָָ,אחדָ ומבקשָ טובָ לשםָ הזכותָ ביןָ ָָהזכותָָאזןָ לבין ָָָתהזכָולפרטיותָ

ָבפרט.סביבהָהדיגיטליתָללָוביָבכטוביהחופשָל

 ______________ 

 ָ.באשנָעמותָתוהילדָָלשלוםָהמועצהָהלאומיתָָָָ,אלישרביניהםָאיגודָהאינטרנטָהי286ָ

ה"שָָ-מוןאגָָהשוו287ָ לעילָ 256ָָגונן,ָ בעמ' ָ,218–219ָָ אונגָר; אזרחיָתָָירוןָ אוָ פליליתָ אחריותָ ָהטלתָ

ברשָת בריונותָ מעשיָ משווהָָ–ָָעלָ וסקירהָ תיאורטיָ ָָהכ)2ָָָָרקעָ המשפטיתָָ–נסת ָָהלשכהָ תחוםָָ,

ָ ומחקרָ ָטימשפחקיקהָ ָ,2015)ָ ָm.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/ 

Survey050815.pdf. 

http://m.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey050815.pdf
http://m.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey050815.pdf
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ָָ–ָָוברשתותָהחברתיוָתבמרשתתָָָָביושרלוונטייםָביותרָלתופעתָהתחילָבדיניםָָהא
ָָב.ָָהגנתָהפרטיותדיניָָדיניָלשוןָהרעָו ,ָָמורענייןָָבאחדָמפסקיָהדיןָהמרכזייםָבתחום,

פ עלָ גםָ הקיימיםָ הרעָ לשוןָ דיניָ אתָ להחילָ ישָ כיָ העליוןָ המשפטָ ביתָ סומיםָָרקבעָ
המתחייבים""בשָָתתרשמב מלמדת288ָָ.ינוייםָ זוָ וחומר,ָָעלָָָָ,קביעהָ קלָ ישָָדרךָ כיָ

דיניָהגנתָהפרטיותָעלָפרסומיםָפוגענייםָברשת,ָשכןָ"הזכותָלשםָטובָָאתָָלהחילָגםָָ
אכן,289ָָָָ.רשת"ולכבודָאינהָמתאיינתָבמרחבָהווירטואליָואיןָלהסכיןָעםָהילכדותהָב

ואלי.ָכךָלגביָזכויותָקנייניותָָהווירטגםָבמרחבָָָָתקיימָָ–"זכותָהקיימתָבמרחבָהפיזיָָ
ופעולותָָ פרסומיםָ עלָ גםָ עצמהָ פורסתָ הדיןָ שלָ תחולתוָ טוב.ָ לשםָ הזכותָ לגביָ וכךָ

290ָָ.הנעשותָברשתָהאינטרנט,ָוהדברָברור"
כלָָ נעדריםָ בישראלָ הפרטיותָ הגנתָ דיניָ והןָ הרעָ לשוןָ דיניָ הןָ הפלא,ָ למרבהָ

אףָָָָ.ָזאת,רסוםָמקווןָבהןפשכןָל,ָכלָָרתיותברשתותָהחָלָוָָתרשתָמהתייחסותָמפורשתָל
ָָ ָָשקיימים ָָיותר את המזכיריםָ שוניםָ חוקיםָ נשאלָה291ָָָ.המרשתתמעשריםָ כןָ עלָ ָָאשרָ
ָָולפגיעהָבפרטיוָתָָהשאלהָאםָניתןָלהרחיבָאתָהאחריותָלפרסוםָלשוןָהרעָָמלכתחילָה

ָָָ,כאמוָרָָ,בחיובהשיבהָהפסיקהָָעלָכךָָָָ.,ָמכוחהָשלָפרשנותָמרחיבההמרשתתלָָאגםָָ
ָָ.יָהדיניםָהחשוביםָהללובשנלהָתחיאדוןָןָָכול

להשפילָָ",ָכדברָשפרסומוָעלולָָהיתר,ָביןָָ"לשוןָהרע"מגדירָָָָחוקָאיסורָלשוןָהרע
העוברָעלָהוראותָָ.ָָם"אדםָבעיניָהבריותָאוָלעשותוָמטרהָלשנאה,ָלבוזָאוָללעגָמצד
ָָָָרההחוקָצפויָלסנקציותָמכוחָהעוולהָהאזרחיתָאוָמכוחהָשלָהעבָ  ָָָ,ָםסורפהפלילית.

יועדָלאדםָזולתָָשבדפוס,ָָָָואפהָוביןָבכתבָָָָהרע,ָהואָכלָפרסום,ָביןָבעלָָןָלשוןלעניי
ָָ הנפגע. זולתָ אחרָ לאדםָ אוָ אדםָ אותוָ לידיָ והגיעָ מביישָָהנפגעָ פרסוםָ כן,ָ עלָ אשרָ

הרעָָואסורָָ לשוןָ החברתיוָתבמרשתתָָשלָ ברשתותָ לסעיפיםָָָָאוָ לחוק2ָָָָ–1בניגודָ
אָָודינָָהאמור אסורָ פרסוםָ כלָ ָָחכדיןָ במסגרות ָָהוותיקרָ יותר, הרדיוָָותָ ערוציָ דוגמתָ

בהָמטופליםָָשיוםָבדיוקָבאותהָצורהָָכָָמטופָלָָואאוָהעיתונותָהכתובה,ָוהוהטלוויזיהָָ

 ______________ 

288ָָָ 80ָָָָ,ָלעילָה"שמורעניין 18ָָָָ,ָפס' ָָָָכןָראוָָ.ריבליןהמשנהָלנשיאהָָלפסקָדינוָשל ָָללעיָָ,גוגלעניין

ָָָָ,92ָָה"ש ָָָָלפסק3ָָפס' של ָָדינוָ לנשיאה ָָריבהמשנהָ שם כיָָנלין,ָ עקרוניתָ מניעהָ כלָ "איןָ כיָ קבעָ

 ָ."באינטרנטָהמוציאיםָדיבתוָשלָאדםָיקימוָאחריותָבגיןָעוולתָלשוןָהרעםָפרסומי

 ריבליןָ.הָהמשנהָלנשיאלפסקָדינוָשל18ָָ,ָפס'80ָָָ,ָלעילָה"ָשמורעניין289ָָ

290ָָָ ה"ָשגוגלעניין לעילָ ָ,ָָ92ָָ פס' ָ,3ָָָָ של דינוָ לנשיאהָָלפסקָ ָָָָָ.יןריבלהמשנהָ א.1697/11ָָָָאכן,ָמע"א

םָכיָחוקָהגנתָהפרטיותָחלָָ(ָאנוָלמדי23.1.2013פורסםָבאר"ש,ָָ)ָָגוטסמןָאדריכלותָבע"מָנ'ָורדי

וָענייןָדוברָבאדריכלָשהציגָבאתרָהמרשתתָשלָמשרדוָהדמיותָָגםָעלָפרסומיםָבמרשתת.ָבאות

ביתָָ לָפממוחשבותָשלָ הסכיםָ לקוח,ָאשרָלאָ ייחודיָשתכנןָבעבורָ ום.ָהלקוחָתבעָאתָָרסמגוריםָ

םָהדמיותָשלָפניםָָתָאיןָלהתירָפרסווכחָהזכותָלפרטיוהאדריכל,ָוביתָהמשפטָהעליוןָפסקָכיָלנ

ָפרסוםָהדמיותָשלָחזיתָהביתָ.הביתָבאתרָהמשרד,ָאםָכיָאיןָמניעהָמ

ָָָָָ,למשלָָָ,ראו291ָ "רשתָָ"ָכרשתָתקשורתָאלקטרוניָת"המגדירָָָָָ,0072-לחוקָזכותָיוצרים,ָהתשס"ח1ָָס'

באישורנטאינטרה בצו,ָ קבעָ שהשרָ אחרתָ ציבוריתָ תקשורתָ רשתָ כלָ וכןָ שלָָָָ,ָ הכלכלהָ ועדתָ

נָָ.ָ"הכנסת ראוָ אלקיןכןָ בישר-יבהָ בחקיקהָ "'אינטרנט'ָ בירנהקָ ומיכאלָ מלאי"ָָקורןָ ספירתָ אל:ָ

ָָ ותרבות חברהָ מידעָָ–משפט,ָ וטכנולוגיותָ משפטָ משפטית:ָ אלקין92ָָָָרשתָ ומיכאלָָ-)ניבהָ קורןָ

 (ָ.2011בירנהקָעורכים,ָ



 א "פמשפט ועסקים כג, תש ורת אסף פ 

176 

ותיקות 292ָָָָ.פרסומיםָכאלהָבאותןָמסגרותָ לפרסוםָָָָחלהָהאחריותברשתָָעלָהמפרסם
הייָח וכאןָ מכך,ָ יותרָ הפלילי.ָ המשפטָ במסגרתָ והןָ האזרחיָ המשפטָ במסגרתָ ָדָ,והןָ

שמפי המיָ אתָ בכָלדהיינוָָפרסום,ָָץָ הלאהָ מעבירוָ אוָ הפרסוםָ אתָ שמשתףָ מיָ ָכלָ
על אחראיָ שהיא,ָ דיןָָָָצורהָ האסורָָפיָ המפרסָםלפרסוםָ כמוָ מידהָ באותהָ ָבדיוקָ

ָהמקורי.
כיָ"לאָיפגעָאדםָבפרטיותָשל1ָָָָסעיףָָקובעָבחוקָזהָָָָ,חוקָהגנתָהפרטיותבאשרָל

מגדירָָהסעיףָָָָ."יותָמהירָטהָבפפגיע"דירָָָגמהאמורָָלחוק2ָָָָ".ָסעיףָָזולתוָללאָהסכמתו
בפרטיות ָָכפגיעהָ בין ָָהיתר,ָ פרסום הפרסוםָָָָָםתצלו,ָ שבהןָ בנסיבותָ ברביםָ אדםָ שלָ

ָָ לבזותועלול אוָ פרסוָָ,להשפילוָ מסירָָםוכןָ פגיעהָָָהאוָ שלָ בדרךָ שהושגָ דברָ שלָ
העתקתָתוכןָשלָָָָ,צילוםָאדםָברשותָהיחידָָ,פיָחוקָָאסורהָעלההאזנהָָכגוןָָ)ָָבפרטיות

הפרהָשלָחובתָסודיותָשנקבעהָבדיןָאוָבהסכםָָָָ,אָנועדָלפרסוםאחרָשלתבָאוָכתבָָכמ
שימושָבידיעהָעלָענייניוָהפרטייםָשלָאדםָאוָמסירתהָָָָָ,לגביָענייניוָהפרטייםָשלָאדם

ָָלאחרָלאָלמטרהָשלשמהָנמסרה( הפוגעָָָָתרשתמאשרָעלָכן,ָפרסוםָמביישָואסורָב.
או293ָָָָהמשפטָהאזרחָיָָבמסגרָתָָכעוולהָָוָתיבפרטיותָיטופלָבאמצעותָחוקָהגנתָהפרט

ָאוָבמסגרתָשניהםָגםָיחדָ.294ָבמסגרתָהמשפטָהפלילָיָרהכעבָ 
הנוגעָָָָדין בענייננוָָבנוסףָ במאבקָ לסייעָ למניעתָָהואָָברשתָָָָביושויכולָ החוקָ

עלָרקעָההכרהָכיָהמרחבָהמקווןָהואָכרָפורה2014ָָָָתוקןָבשנתָָָָ.ָחוקָזָההטרדהָמינית
דהָבאמצעותָמחשבָוחומרָמחשבָ)ראוָָ,ָהטָררהיתיןָָר,ָבסאוָָהחוק295ָָָ.לפגיעותָמיניות

 ______________ 

באָָאליָָָ,יןָלשוןָהרעבתביעהָאזרחיתָבגלפיוָישָלדוןָָשזהָנצייןָכיָתרשיםָהזרימהָהבסיסיָָָָבהקשר292ָ

השאלהָאםָהביטויָמהווהָ"לשוןָהרע"ָָָָנבחנתָָבשלבָהראשוןָָ.בעהָשלביםמדברָבארָָ,יָתדשופטָעמ

בהגדרהָשבסָָעל 1ָָָָָָ'פיָאחתָמארבעָהחלופותָ הרע, לשוןָ איסורָ יסודָהפרסוםָָולחוקָ מתקייםָ אםָ

הביטויָנהנהָָובוחניםָאםָָָָהשנישלבָָ.ָאםָהתשובהָחיובית,ָעובריםָלהאמורלחוק2ָָָָ'ָָעותוָבָסשמכָמ

ָָהחסינויותָהמוחלטותָ)פרסומיםָמותרים(ָהקבועותָבָסָָמאחָת .ָאםָהפרסוםָנופלָָהאמורלחוק13ָָָָ'

לה התביעהָ דיןָ החסינויות,ָ כילאחתָ לאָ אםָ לדחות.ָ עובריםָ השלישָין,ָ הפרסוםָָָָשלבָ אםָ ובוחניםָ

ום"ָָ"אמתָבפרסָָ–ָָגליהעלָשתיָרָָ,האמוָרלחוק14ָָָָָָָ'המידהָהקבועהָבהגנהָשבסָָיָאמתפָָמוגןָעָל

ליבוָָָָאםָהפרסוםָמוגןָבתוםָָרי".ָאםָהפרסוםָאינוָנהנהָמהגנהָזו,ָישָלהמשיךָולבחוןו"ענייןָציבו

16ָָָָ'וקָבמשולבָעםָחזקותָתוםָהלבָשבָסלח15ָָָָ'שלָהמפרסםָבגדרָאחתָמהחלופותָהקבועותָבס

ָָביעָישלבָהָרזָעובריםָללחוק,ָאוָא15ָָאו14ָָָָָָָ'תבררָכיָהפרסוםָאינוָנהנהָמהגנתָסמָָאָםלחוק.ָהיהָָ

בנסיבותָהענייןָָובוחניםָמהם ָָָָ.הסעדיםָהמתאימיםָ עניין נתןראוָ ָָבןָ 222ָָלעילָה"שָָ, לפסק2ָָָָ,ָפס'

דנ"אָָדינוָשלָהשופטָעמית;ָָָָלפסק6ָָ,ָפס'160ָָלעילָה"שָָ,ָָאורבך-דייָןע"אָָת;ָָדינוָשלָהשופטָעמי

לעילָה"שאורבך-דייָן ָ,ָָ42ָָ פס' עמיתָָלפסק11ָָ,ָ השופטָ ע"אָָהָָ.דינוָשלָ  6903/12ָָCanwestשווָ

Global Communications Corp.ָָקָדינוָשלָהשופטָפוגלמןָ)פורסםָבאר"ש,ָָלפס19ָָפס'ָָָָ,נ'ָעזור

22.7.2015)ָ.ָ 

יותָָפגיעהָבפרט"עָכיָָהקובָָ,נתָהפרטיותלחוקָהגעוולהָאזרחית"(ָָָָ–)"פגיעהָבפרטיות4ָָָָפיָס'ָָָָעל293ָ

 "ָ.דש[,ָיחולוָעליהָבכפוףָלהוראותָחוקָזָהוהוראותָפקודתָהנזיקיןָ]נוסחָָחָ,היאָעוולהָאזרחית

לחוק,ָָָָ)א(א29ָָ'פיָסָָלחוקָהגנתָהפרטיות.ָישָלצייןָכיָעלבירה"(ָָעָָ–)"פגיעהָבפרטיות5ָָָָפיָס'ָָָָעל294ָ

סָָרהמקוםָשהורשעָאדםָבעבָ  פייָביתָהמשפטָלחייהאמור,ָרשא5ָָָָ'לפיָ צויָשלאָָבוָלשלםָלנפגעָ

 .בלאָהוכחתָנזָקש"ח,50,000ָָָיעלהָעלָָ

למ295ָ ָחוקָ מס'ָ )תיקוןָ מיניתָ הטרדהָ התשע"ד10ניעתָ ָ,)-2014ָ ָ,ָ 263ָס"חָ ָ,ָ ָבשזכהָ ָָחוק"כינויָ
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ָָ "פרסוםָתצלום,ָסרטָאוָהקלטהָשלָָזהָָא(ָלחוק5ָָ)א()3לחוק(.ָסעיף2ָָָָסעיף כיָ קובעָ
אדם,ָהמתמקדָבמיניותו,ָבנסיבותָשבהןָהפרסוםָעלולָלהשפילָאתָהאדםָאוָלבזותו,ָָ

לפרסום הסכמתוָ ניתנהָ מהווולאָ עבָ "ָ )ָָרההָ מיניתָ סעיףָָרפליליתָשלָהטרדהָ א(ָָ)5אוָ
במצודתוָלאָָלוכדָָהחוקָָלחוק(.6ָָָק(ָאוָעוולהָאזרחיתָשלָהטרדהָמיניתָ)ראוָסעיףָָלחו

אלאָאףָאתָהמפיציםָהבאיםָאחריו,ָָָָ,שלָהתצלוםָאוָהסרטוןרקָאתָהמפרסםָהראשוניָָ
תצלום "פרסוםָ בגדרָ נופלתָ התנהגותםָ אףָ הקלטהָָסרטָָ,שכןָ בסעיףָ"ָָאוָ כמפורטָ

296ָָ.א(ָלחוק5)א(ָ)3
פקודתָָנראהָכיָןָהרע,ָפגיעהָבפרטיותָוהטרדהָמינית,ָלשווםָפרסבדברָָםידיָנלצדָה

ָָָָהנזיקין חדש[ אגבָָמאפשרתָָ]נוסחָ שנפגעוָ ָָָָביושלמיָ לעשותָשימושָָלנסותָָבמרשתת
ָָ שבסעיפים המסגרתָ הרשלנותָָָ,לפקודה36ָָ-ו35ָָבעוולתָ עוולתָ סוגיָָָ.היאָ זאת,ָ ָָיָתעםָ

ָָ הפרטיקוָלשהיחס העוולותָ לריותביןָ עוולתָ ובראשןָ לבש,ָ הרע,ָ עוווןָ הרשלנותָָיןָ לתָ
שזכאותָלפיצויָָאלאָָָָָ,לבדלאָזוָב297ָָָ.והעמדהָלגביהָאינהָאחידהָָ,אינהָנקייהָמקשיים

נזקיםָלאָממוניים,ָָזהָ,ָובכללָבפרסוםָפוגעניָומביישָברשתָבגיןָנזקיםָבעקבותָרשלנות
ָָבכךָשביתָהמשפטָיקבעָָָָמותנית ותָאתָהתרחשותָהנזקָעקבָצפהנתבעָהיהָחייבָלָ כי

ָָ.לניתנהגותוָהרָשתה
ָָ הטהור הפליליָ ָָהָָ,חוקָהעונשיןעומדָָבפןָ בסעיף שנות214ָָָָקובעָ עונשָשלָשלושָ

פרסוםָתועבהָובוָלמפרסםָָעונשָשלָחמשָשנותָמאסרָָָופרסוםָתועבהָָלמפרסםָָרָָמאס
קטין שלָ ָָָָ.דמותוָ שָָהעונשיןָָלחוק288ָָסעיף שלָ עונשָ העלבתָָיקובעָ עלָ חודשיםָ שהָ

ממלאָתפקידָאוָבנוגעָלמילויָָָָהוארָָשאםָכבמעשיָָוליםָָאיבתנועות,ָבמ298ָָעובדָציבור
כיָָתפקידו. לצייןָ ישָ זהָ ָָָָבהקשרָ בעבָ 31.12.2012ָָביום עובדָָָרההורשעָ העלבתָ שלָ

)בבלוג(ָנגדָהרבָהצבאיָהראשיָָבמרשתתָציבורָהרבָאליצורָסגלָבעקבותָפרסוםָמאמרָָ
נאי,ָקנסָָתשהָחודשיָמאסרָעלָָידאזָתא"לָישראלָוייס.ָביתָהמשפטָגזרָעלָהרבָסגלָש

סגלָלביתָָאליצורָערעורוָשלָהרב299ָָָ.ש"ח4,000ָש"חָופיצויָלרבָוייסָבסך003,0ָָסךָב
בהרכבָמורחבָשלָָָ,אולםָביתָהמשפטָהעליוןָ,המשפטָהמחוזיָבירושליםָנדחהָפהָאחד

300ָָָ.רהואףָזיכהָאותוָפהָאחדָמןָהעבָ ָָָ,קיבלָאתָבקשתוָלערערָברשותָָ,תשעהָשופטים

 ______________ 

דנציגָָ.ָ"הסרטונים רוזנ-כןָראוָהדרָ ורוניָ מינית"ָָבררוזנברגָ נקםָכהטרדהָ טָָָחוקיםגָ"פורנוגרפייתָ

265ָָ,266–267ָָ,272–280ָ(2017)ָ.ָ 

 ָ.276–275שם,ָבעמ'296ָָָ

(.ָגדרוןָסבורהָכי1998ָָ)219ָָדָָָָהמשפטלנות?"ָָעוולתָרשָָ–ראוָבהקשרָזהָתמרָגדרוןָ"לשוןָהרע297ָָָ

לנתיבָָָָפיעוולתָהרשלנותָכנתיבָתביעהָחלובניתןָלעשותָשימושָָמנתָלהגןָעלָהזכותָלשםָטובָָָָעל

תוָשלָָעמָדאתָָראוָָזהָָגדָָנכָָ.סורָלשוןָהרעהקבועהָבחוקָאיָָריתהתביעהָהרגילָבעוולהָהפרטיקול

לשוןָהרעָָ'פגיעותָבזכותָלשםָטוב:ָאוריָצורָָ"ָהשוללָאתָהשימושָבעוולתָהרשלנותָבגיןָ,אוריָצוָר

66ָָפס'ָָָָ,יאלדָנפלוניתָנ'7426/14ָָָכןָראוָע"אָָָָ.(1998ָ)239ָָדָָָשפטהמתגובה"ָָָָ–ָָ'עוולתָרשלנות?ָָ–

ָָ באר"ש, )פורסםָ עמיתָ השופטָ שלָ דינוָ 14.3.2016ָָלפסקָ ע"א הוָצ1139/17ָָ(;ָ נ'ָ עיתוןָָמילרָ אתָ

 (ָ.19.11.2017גָ)פורסםָבאר"ש,ָלפסקָדינוָשלָהשופטָסולבר11ָָפס'ָָ,הארץָבע"מ

 חברָועדתָחקירהָ.וכןָָליןָאוָפקידָשלָביתָדיןָדתיָגםָלדיָָ,עובדָציבורָלָענוסףָָ,הסעיףָמתייחס298ָ

 (ָ.31.12.2012,ָ)פורסםָבנבוָמדינתָישראלָנ'ָסגל3099/06ָם(ָָ-ישלוםָת"פָ)299ָ

 ָ.128ָָה"שָ,ָלעילסגלעניין300ָָ
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כבָהמורחבָמעידָעלָהחשיבותָהרבהָָבהָרָָוןהמשפטָהעליָָדינוָשלָביתָָפסקשאיןָספקָָ
ָבפרט.המרשתתָמסגרתָבזכותָלחופשָהביטויָבכללָוברואהָביתָהמשפטָש

מגדירָָָָָ,2001-,ָהתשס"בחוקָמניעתָהטרדהָמאיימתָָעדייןָבפןָהפלילי,ָָ,עלָכךָָנוסף
ָָכ"הטרדתוָשלָאדםָבידיָאחרָבכלָדרךָשהיאָאוָנקיטָתָָ,)א(2בסעיףָָ,""הטרדהָמאיימת

סיבותָהנותנותָבסיסָסבירָלהניחָכיָהמטרידָאוָהמאייםָעלולָלשובָָיו,ָבנאיומיםָכלפ
,ָבסעיףָממשיךָוקובעזהָָ".ָחוקָָולפגועָבשלוותָחייו,ָבפרטיותוָאוָבחירותוָשלָהאדָם

ָָָָ)ב(,2 בין שתהא,ָ יכולָ אדםָ כלפיָ מאיימתָ הטרדהָ בשמוָהיתרכיָ פגיעהָ באמצעותָ ָ,
להוציאָצוָמניעתָהטרדהָָםָָיכוליָָבתיָהמשפטָָָתהטרדהָמאייממקריםָשלָָאותםָָבָָ.הטוב

301ָָָ.כלפיָפלוניָלהימנעָמכָךמקווןָָָָביושיורהָלמיָשנוקטָפרקטיקהָשלָָרָָשאמאיימת,ָָ
שיכולָָ נוסףָ הרלוונטלהיותָָחוקָ לתופעתָ )בזקָָהמקווןָָָָביוָשיָ התקשורתָ חוקָ הואָ

ָָָָ,1982-,ָהתשמ"בושידורים( 30ָָָָהקובעָבסעיף ובכלל302ָָָָ,מיתקןָבזק"ָבהמשתמשָָ"כי
מסרונָָזה אוָָשולחָ לפגוע,ָָמיםָ כדיָ בוָ שישָ "באופןָ מחשב,ָ באמצעותָ מסריםָ פיץָ

ָָ דינו כדין,ָ להרגיזָשלאָ עודָָָָ".מאסרָשלושָשניםָָ–להפחיד,ָלהטריד,ָליצורָחרדהָאוָ
ָָ הפלילי, ָָבפןָ והשגחה24ָָסעיף )טיפולָ הנוערָ פרסומים1960ָָ-התש"ָךָָ(,לחוקָ אוסרָ ָ,

לקטינים בנוגעָ ָָיובצָָ,שוניםָ מאסר. שנתָ ָָדוָ יכוזחוק ָָהָ גם לשלָ במאבקָָהואָ כליָ משָ
ָ.ברשתָקטיניָםָביושבתופעהָהקשהָשלָ

ָָ ָשָָכָיָָהעיָרליש באמצעותָָָָדווקָאמפתיעָ עבירותָ ביצועָ מניעתָ לשםָ סמכויותָ חוקָ
לפיכךָָמתבקשָָאשרָָוָָ,במרשתת,ָשהינוָחוקָחדשָשעניינו2007ָָ-תשע"זה,ָָאתרָאינטרנט
חלָאךָורקָָאָָןָהו,ָשכהלתופָעָָרלוונטי,ָאינוָָהמקווןָָביושלתופעתָהמסויםָָָָכיָיציעָמזור

303ָָ.שוםָקשרָביושרותָספציפיותָשאיןָבינןָלביןָעבעלָ
הקיים הדיןָ כאןָ לָָ–ָָהמצוָיָָ–ָָעדָ ָָעניותָָאשרָ אינו כאמור,ָ ָָדעתי,ָ מענהָמספקָנותן

ָ שלָ לסיטואציותָ ָביוָשוהולםָ ָָ החברתיותבמרשתתָ ָ.וברשתותָ ָמכאןָ בדרךָָָ הצורךָ
ָדיןָהראויָ.ההצעותייָהצנועותָבדברָמהָיעוָ,התמודדותָנוספת

 המקוון ביושעם תופעת ה השיריתמודדות ה )ב(

השנייהָָ ההתמודדותָ הדרךָ תופעתָ החברתיותָָבמרשתתָָָָביושעםָ מבקשתָָוברשתותָ
דיל יתייחסָָיָםוייחודיָָיָםחדשָָניםחוקקָ החדשהָ.ָָָואשרָ לתופעהָ וקונקרטיָ ישירָ ָָבאופןָ

ָָ כי היאָ שליָ המוצאָ ָָנקודתָ ָָחקיקה וחדשה, האקונקרטיתישירהָ בתחוםָ הןָ והןָָז,ָ רחיָ

 ______________ 

 ָ.לחוקָמניעתָהטרדהָמאיימָת4ָָס'301ָָ

תקןָאוָהתקןָשנועדָמעיקרוָלמטרותָָימ"ָכ"תקןָבזקיגדירָ"מָמלחוקָהתקשורתָ)בזקָושידורים(1ָָָָס'302ָָָ

יות,ָקולותָָכתב,ָצורותָחזותָָשידור,ָהעברהָאוָקליטהָשלָסימנים,ָאותות,"ָכָ"דירָ"בזָקגומָָָ,...ָ"בזק

 "ָ.תָאוָמערכותָאלקטרומגנטיותָאחרותבאמצעותָתיל,ָאלחוט,ָמערכתָאופטיָ,אוָמידָע

ָָָָעל303ָ ָָָָ–ןָָרותָעלָחוקָהעונשיעב,ָמדוברָבששָָהאמוָרלחוק1ָָָָפיָס' הבאתָאדםָלידיָעיסוקָָָ")202ָָס'

רסוםָָאיסורָפ"ג)א(ָָ)205ָָָ'(,ָס"םָומסירתָמידעָבדברָזנותָשלָקטיןאיסורָפרסָוָ")ָָא205(,ָס'ָָ"בזנות

בגיר שלָ זנותָ שירותיָ ָָ"בדברָ ס' ָ,)205(ָ ָָ")ד(ָ בזנותאיסור לעיסוקָ הצעהָ שלָ ָָָָ,("פרסוםָ )ב(214ָָס'

תועבָה") והצגתָ ָָפרסוםָ "ָָ וס' לקטינים(ָ והימוריםאי"ָ)225ָָבנוגעָ הגרלותָ ָָ"סורָ בשתי עלָָעב(;ָ רותָ

לחוק7ָָָָָנוספתָלפיָסָ'ָרהובעבָ ָ;14או13ָָָָס'ָָ–1973ָ-חָחדש[,ָהתשל"גהמסוכניםָ]נוסםָפקודתָהסמי

 ָ.1320-המאבקָבתופעתָהשימושָבחומריםָמסכנים,ָהתשע"ג
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לתופעָָלילי,הפחוםָָבת כךָָ,המקווןָָביושתָהתגבירָאתָהמודעותָ ָָתתרוםָָובשלָ ,ָָ ישָָכך
כדיָליתןָביטויָלאופיָהמיוחדָָבהָהָיהיָעלָכךָנוסףָ.תופעההלהניח,ָלצמצוםָהיקפהָשלָ

המצדיק התופעה,ָ ָָָָיבעיניָָשלָ ייחודי חוקיָ ָָהסדרָ ופלילי( )אזרחיָ לטפלָָָָעלכפולָ מנתָ
באופןָקונקרטיָָהפלטפורמותָהמקוונותָָָָבכלָָושביתָמעשיָהאכוונתיָהיאָלתייג304ָָָָ.בה

כעבָ ָָ,ומובהק והןָ קונקרטיתָ אזרחיתָ כעוולהָ הןָ קונקרטיתָָרהולסמנםָ ובלבדָָפליליתָ ָ,
ָָ.המקווןָביושוסבירותָגבוההָלפגיעהָחמורהָבמושאָהָהמבצעשלָמודעותָָםשבבסיס

ו ישירהָ וקוץָבה,ָחקיקהָ לקונקרטיתָָאולםָאליהָ הזכותָ ואתָָשהמבכרתָאתָ םָטובָ
ָָ ָָהזכות לחופש בזכותָ לפגועָ עלולהָ ָָהלפרטיותָ ָָביטוי החברתיות.ָָבמרשתת וברשתותָ

ָָ והמועיל החיוביָ השיחָ שלָ יתרָ לצינוןָ יגרוםָ זוָ בדרךָ הואָששימושָ במרשתתָָהחששָ
בשלָהחששָמתביעותָאזרחיותָופליליותָ)חששָהמכונהָ"האפקטָָָָ,וברשתותָהחברתיות

להימ305ָָָ."(המצנן המרכזיתָ הסיבהָ מהסדנזוהיָ ָָחקיקםָָריעותָ בסוגיה, חדשיםָ כךָָתייםָ
ָָש אינו הישראליָ הדיןָ אלהָ לימיםָ ָָנכוןָ ָָמכיל ָָוסיאעדיין קונקרטי ָָָשרָ 306ָָָ.מקווןָָביוָשל

ָָ ָָאףָשזאת, כזה, ָָמעשהָ לנסיבות,ָפרסוםָהעולהָכדיָָכפיָשראינו, לכלול,ָבהתאםָ עשויָ
שיָש פרסוםָ אוָ הרעָ בפרטיותָָלשוןָ פגיעהָ חמוריםָָ,בוָ נזקיםָ ָָָָָ,ולגרוםָ פשיותָָנפגיעות

ָתקשו ָפילואָ ָוָ 307ָָ.פיזיותפגיעותָ ָָ המצבָכאמור,ָ לשינויָ לעשותָ שישָ היאָ עמדתיָ
עבָ  חקיקתָ ידיָ עלָ והןָ קונקרטיתָ עוולהָ חקיקתָ ידיָ עלָ הןָ קונקרטית,ָָָרההחקיקתי,ָ

בהםָיובהרָכיָרקָבאותםָמקריםָשָָ.מקווןָָביוששלָָוחמוריםָָשעניינןָבמעשיםָמודעיםָָ
ה אָָביושתוצאותָ במיוחדָ חמורותָ יהתוצאָָשפוטנציאלָָָוהמקווןָ במיוחדָ חמורָ היהָָותָ

ָהפליליתָהקונקרטית.ָרהלשקולָהעמדהָלדיןָפליליָעלָבסיסָהעבָ ָמקום
ההרתעה רעיוןָ עומדָ הצעותייָ כבבסיסָ היאָ עמדתיָ עָל.ָ לפעולָ ישָ להרתיעָָָָיָ מנתָ

ָָ המפרסםָָ–ָָביושמפני שלָ המפיץהןָ שלָ הןָ המשתףָָ,ָ שלָ שהפרסוםָָָָ–ָָוהןָ אימתָ כלָ
כועלןָפגיעהָבפיעלולָלפגוע,ָאפילוָא ה.ָ ישָלהפוךָאתָ יוצאָמכךָ המקווןָָָָביושפועלָ

 ______________ 

 ָ.2,ָבעמ'287ָָָהשווָאונגר,ָלעילָה"ש304ָ

 ףָלדברָבהפללתָיתרָ.בהקשרָזהָניתןָא305ָ

רבותָָמשפט,ָחברהָוָתר"ָָלטרנטיביתָשלָעברותָביטויָבמרחבָהסייבָאָָווָחייםָויסמונסקיָ"אכיפההש306ָ

–ָָָָ בישראל הפליליָ ההליךָ צדק?ָ ואתגרָיָָ–משפטָ 691ָָָָםכשליםָ ,693ָָָָ עורך, הראלָ (,2017ָָ)אלוןָ

אינו אףָ בישראלָ הדיןָ כיָ רשתָָהמצייןָ בריונותָ שלָ לתופעהָ במישריןָ בהקשרָכָָ.מתייחסָ ראוָ ָָזָהָָןָ

 ָ.184עמ'ָ,ָב169ָ"ָש,ָלעילָָהוערָבמשפטָהפליליָנעציוניָ

העמותהָלמעןָמדעָמוסריָנ'ָהממונהָעלָהעמדת43552-04-16ָָָם(ָָ-ינהלייםָמָ)ָםראוָבהקשרָזהָעתָ"307ָ

הבריאות לציבורָבמשרדָ ָָָָמידעָ בנבו, ענ11.4.2019)פורסםָ באותוָ עתירהָָ(.ָ נדחתהָ מידעָָייןָ למתןָ

נימיותָָחבריָהוועדותָהפָָלחשוףָאתָזהותםָשלָכלהָָשדרשָָ,1998-לפיָחוקָחופשָהמידע,ָהתשנ"ח

במוסדות פועלותָ אשרָ חייםָ בבעליָ ניסוייםָ שנלווהָָָָלאישורָ העיקריָ החששָ בישראל.ָ המחקרָ

שלָָוהשלכותיוָָביושםָברשתותָהחברתיותָָפניָָמלחשיפתָזהותםָהיהָָלהתנגדותםָשלָחבריָהוועדותָָ

יָמשפחותיהםָָמפניָפגיעהָבהםָובבנָָשָשויותרָמכךָהָחָָ,טחונםָהאישיָושלומםָהפיזיבעלָָשָזהָָביו

ר ועדוָתעלָ באותןָ חברותםָ ראוָָקעָ פס'.ָ הדין87ָָָָשם,ָ השלפסקָ דראל.ָ השאלהָָָָופטָ כיָ הסבירָ

עלָָָָוסבהתבסָָ.עתידיָיכולָלהוותָעילהָלמניעתָמסירתָמידָעָָביושאםָחששָמפניָָָָאהעומדתָלדיוןָהי

ישָחששָָָָביןָהיתר,ָאםָבגילויו,ָָ,ָהמאפשרָלרשותָציבוריתָלאָלמסורָמידעהאמוָרלחוקָָָָָ(1)א()9ס'ָָ

–92שם,ָפס'ָָראוָָָָ.האמורהשאלהָָהָָלעבחיובָָהשופטָָהשיבָָָָָ,טחונוָאוָבשלומוָשלָאדםבבלפגיעהָָ

ָָ.לפסקָהדיָן105ָָ
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ָָ יותר וחמורָ ייחודיָ ָָלמעשהָ והן הרעָ לשוןָ ָָָָשלָָהןשלָ עוד לאָ בפרטיות.ָ ָָביוָשפגיעהָ
שלָָשלָלשוןָהרעָאוָָרההעבָ מכחלקָמהעוולהָאוָאךָורקָָוברשתותָהחברתיותבמרשתתָ

רעָוהןָָהלשוןָָיסורָָחוקָאבהןָָָָ,מודעָָמקווָןָָביושאלאָעוולהָנפרדתָשלָָָָ,פגיעהָבפרטיות
יוםָָכגבוהָיותרָביחסָלזהָשקייםָָָָהמקימהָפיצויָללאָהוכחתָנזקָָבחוקָהגנתָהפרטיות,

ָיוםָ.כלהכפילָאתָהפיצויָהקייםָָָאהצעתיָהי308ָ.בשניָהחוקים
ָָָָבמקביל מציע ָָאניָ הרע לשוןָ איסורָ בחוקָ ָָָָרהעבָ להוסיףָ של מקווןָָָָביושנפרדתָ

יום,ָהעומדָעלָָכקבועָָשָָמזהָָחמוריהיהָָָָהדיעונשָהמאסרָשבצרָָשא,ָָבדרגהָשלָפשע
יקבעָילחוקָאיסורָלשוןָהרע(.ָהצעתיָהיאָכיָהעונשָש6ָָ)סעיףָָָָבלבדָָשנתָמאסרָאחת

שנותָָָָעלָחמָשָָ–ובנסיבותָחמורותָָָָָ,מאסרלושָשנותָָשָָהחדשהָיעמודָעָלָָרהלצדָהעבָ 
היבטָָהחדשהָלשמשָהסדרָמשליםָאךָורקָלאותםָמקריםָחמוריםָבָָרהעלָהעבָ ָָמאסר.

309ָָ.מקווןָביוששלָָָ(לוָבפועבכוחָא)ָהאצתוה
שלָפגיעהָָָָרהוברשתותָהחברתיותָהמקיםָעבָ במרשתתָָָָביושביודגשָכיָבכלָהנוגעָָ

ָָ בהתאם ָָבפרטיותָ 5ָָָָ-ו2ָָלסעיפים הפרטיות, הגנתָ ָָלחוקָ בצדָָמכיוון שנקבעָ שהעונשָ
ָָשינויָבהקשרָזהָ.באיןָכלָצורךָָָָ,ָעמדתיָהיאָכייוםָעלָחמשָשנותָמאסרכעומדָָָָרההעבָ 
10ָָמס'ָָָָתיקוןבהחדשהָשהוספהָלחוקָלמניעתָהטרדהָמיניתָָָָרהעבָ בגעָָכלָהנוגםָבָָכך
310ָ.(ָ""חוקָהסרטונים)

ָָ ָָנוסף כך, ָָָָלטעמיָ,עלָ הזמן ראויהגיעָ כמהָ עדָ ָָשבָָלבחוןָ ָָעידן והרשתותָָהמרשתת
להשתמשָָהחברתיותָָ הרעשָָהגדרוָתוָָבחנותהבאותןָָנמשיךָ לשוןָ איסורָ ָָ–ָָבחוקָ
ָָ ָָביןָהאחראיםָהשוניָםָָ–יםָָהָהעשרעיםָשלָהמאבלמןָשנותָהשישיםָוהשהקיימותָבו

ההגדרותָָשלָָלכלָהפחותָעדכוןָָלערוךָָמתחייבָָניכרָכי311ָָָָָ.לפרסוםָבאמצעיָהתקשורת
חוקָהגנתָָכךָגםָלגביָָָָ"ָ."אמצעיָתקשורתהגדרתָָשלָָובראשָובראשונהָָָָ,האמורָָשבחוק

לָָָשוָָ–ישָלבחוןָאםָישָמקוםָלהגדירָאתָהיקףָהאחריותָשלָקטיניםָָעוד312ָָָָ.הפרטיות

 ______________ 

ָָנכו308ָ ָָן על עומדָ נזקָ הוכחתָ בלאָ הפיצויָ 50,000ָָָָלהיוםָ ס' לפיָ הןָ לחוקָָא7-וָָאָ(אָ)7ש"חָ איסורָָ)ב(ָ

ס לפיָ והןָ הרעָ לח1)ב()א29-וָָא)א(29ָָ'לשוןָ הפרטיוָתָָוק(ָ ָָָָ.הגנתָ ָָאולם העשמקום כיָ וולהָָהוכחָ

ָָ לפגוענעשתה פיצויָָ,בכוונהָ להטילָ רשאיָ המשפטָ ָָָָביתָ נזק הוכחתָ ָָבלאָ האמור,ָָעד הסכוםָ כפלָ

 יותָ.(ָלחוקָהגנתָהפרט2א)ב(ָ)29ָָ'א)ג(ָלחוקָאיסורָלשוןָהרעָוס7ָָ'ראוָסָ.ש"ָח100,000ָָעדָָ,דהיינו

309ָָָ עציוני שלָ הצעתהָ מעניינתָ זהָ הבהקשרָ מקוונתָָקרבנושאָ אלימותָ שלָ שאבובָ קטינים,ָ קשָָבקרבָ

החדשהָבידיָָָָרהאָההעמדהָלדיןָבגיןָהעבָ ראשוןָירוכזָנושה,ָבשלבָָצעתההָָו.ָלפינלעניינָָצהלאמ

ואחי כלליתָ רחבה,ָ מבטָ נקודתָ תגובשָ כךָ המדינה.ָ בפרקליטותָ אחדָ מטפלָ בסוגיהָָגורםָ דהָ

ָָהמורכב של ָָמקווָןָָביושתָ ,ָָ של והוגןָ שוויוניָ יישוםָ הקונקרטיָָרהבָ העיתקייםָ מנעָָותיָָ,יםבמקריםָ

 ָ.197,ָבעמ'169ָָָ,ָלעילָה"שנוערָבמשפטָהפליליברירנית.ָראוָעציוניָָאכיפה

 ָ.295ָזנברג,ָלעילָה"ָשרוזנברגָורָו-ראוָדנציג310ָ

לסכוו311ָ שעניי11ָָָָָ'נתיָ הרע,ָ לשוןָ איסורָ התקשורָתבשלָָתָָאחריוב"נוָָלחוקָ באמצעיָ ָָ,"פרסוםָ

וההגדרוָת ההבחנותָ ָָהָמָָובמסגרתוָ שיתאים עדכוןָ ָָחייבותָ לסאותן וכןָ המקוון;ָ לחוק12ָָָָָָ'לעידןָ

 םָהואָעדכוןָכאמורָ.מחייבָגאשרָָוָ,",ָשעניינוָב"אחריותָשלָמדפיסָומפיץוָרהאמ

312ָָָ לס' כוונתיָ זהָ בהתאמה31ָָ–30בהקשרָ שעניינם,ָ הפרטיות,ָ הגנתָ ָָלחוקָ ָפבָָאחריוָתב", רסוםָָשלָ

לעידןָָאותםָָיםָהללוָמחייביםָעדכוןָשיתאיםָָגםָשניָהסעיפָָ.ָ"אחריותָשלָמדפיסָומפיץ"ָוב"תוןבע

 המקווןָ.
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ב ההוריהםָ שלָָָָ–צורךָָמידתָ החברתיותבמרשתתָָָָביושלמעשיםָ ָעמדתָיָָ.וברשתותָ
ָאהי מוגברתָ הגנהָ מצדיקהָ בקטיניםָ פגיעהָ ָ,כיָ הצעותָָָ קיימותָ אלהָ ובהקשריםָ

313ָָ.קונקרטיות
לחשובָעלָָלשובָובוָהפרסוםָהמבישָהינוָפרסוםָאנונימיָעלינוָָשלסיום,ָבכלָמקוםָָ

)הלכתָָ זהָ בענייןָ הנוהגתָ ההלכהָ עָלובעי314ָָָ,(ָרָוָמצדקתָ מתאיםָָחקיקהסדרָָָָקרָ תיָ
מבישישָָומידתי פרסוםָ אותוָ מאחוריָ העומדיםָ בחשיפתָ עלָָָָסייעָ יתרָ לפגועָ מבליָ

המשתמשיםָָ שלָ לפרטיותָ ובזכותָ הביטויָ לחופשָ בזכותָ וברשתותָָבמרשתתָָהמידהָ
המקריםָָברובָָישָלזכורָכיָהאנונימיותָהמתקיימתָבמרחבָהמקווןָהינה315ָָָָ.החברתיות

ָָ עין ומעטובלמראיתָ ההתקלבד,ָ ָָתָ ָָ-שאישרויות צוָָאפשר באמצעותָ מקורןָ אתָ לנטרָ
316ָ.שיפוטי

 סיכום

ה ָביושתופעתָ ָָ החברתיוָתבמרשתתָ ָוברשתותָ מוסריותָָָ חברתיות,ָ שאלותָ גוררתָ
רבות.ָָ מאוד,ָָומשפטיותָ רחבָ בהיבטָ התופעהָ בהצגתָ להסתפקָ ביקשתיָ זהָ במאמרָ

טמונותָבהָָתָָהכנוהסָורה,ָעלק,ָעלָמהשוניםָסוגיהעלָאופייהָולנסותָלעמודָעלָָקריעבו
להתמודדָָ שונותָ אפשרויותָ להעלותָָעימהועלָ ניסיתיָ זוָ במסגרתָ הָָָלא.ָ קרקעָָפניָ

ָָָָהמשפטית כולן הנוגעותָ שונותָ ומגובסוגיותָ שוניםָ ָָמעשיםָ של במרשתתָָָָביושוניםָ
החברתיות ירָיוברשתותָ מעיןָ זהָ במאמרָ לראותָ אבקשָ לפיכךָ לדיוןָָי.ָ בלבדָ פתיחהָ תָ

ָמקווןָ.ָביוָשָשלָתָשונוָתסוגיוָָמוקדָבאותןמנוסףָאךָמפורטָָו
ה תופעתָ עניין,ָ שלָ עלָָָָהחברתיותָָרשתותובבמרשתתָָָָביושלגופוָ תיגרָ קוראתָ

מעמידהָבסימןָשאלהָאתָהרלוונטיותָשלָהחקיקהָָאףָָכפיָשהיהָידועָעדָכה,ָוָָהמשפט
ע להתמודדותָ ָָָמהָ.יהקיימתָ העובדהָ לנוכחָ בוודאיָ המרכזייםָָזאת,ָ החוקיםָ ששניָ

הפרטיותָָָָסוָראיָָחוקָָ–תחוםָָבהקיימיםָָ הגנתָ וחוקָ הרעָ עידןָָָָ–לשוןָ לפניָ נחקקוָ
,ָואףָטרםָהותאמוָָוהרשתותָהחברתיותהמרשתתָָעידןָָהמחשבָהאישי,ָשלאָלדברָעלָָ

זה ומתבקשיםָָלעידןָ מתאימיםָ אךָָ.ָָבתיקוניםָ במהירות,ָ מתקדמתָ הטכנולוגיהָ אכן,ָ
ה שמערכותָ והאכיפהנראהָ הטכָָחקיקהָ תוצריָ אתָ לעכלָ ָָנמתקשותָ ָָשכולוגיה, ָָמעצָםן

החייםָהאמיתיים. קצבָההתפתחותָשלָ אתָ מדביקותָ אינןָ ולרובָ איטיותָ הןָ זוהיָָָָטיבןָ

 ______________ 

313ָָָ ָָראו ָָהאת של ָָצעותיהָ הפליליעציוני במשפטָ ָָנוערָ ה"ָש, 169ָָָָלעילָ בעמ' שלָָבָָ,196–184,ָ הקשרָ

 ָ.בכלָלָאלימותָמקוונָת

ָָ.80ָ"ָש,ָלעילָהורָמעניין314ָָ

;90ָָלמשל,ָז'רסקיָולביא,ָלעילָה"שָָָָ,ראוָָ.תָכאמורָכתיבהָענפהָוהצעותָמעניינותובהקשרָזהָקיימ315ָ

 ָ.79ָָ,ָלעילָה"שאורגל;ָוהשוו90ָלָה"שָָ,ָלעיאחריותָמתווכיָתוכןָלעוולותָביטויָלביא

הפליליעציוני316ָָָ במשפטָ ה"שנוערָ לעילָ בעמ'169ָָָָ,ָ המשחקיםָָ;185ָָ,ָ במגרשָ "בריונותָ עציוניָ

 ָ.502'ָָ,ָבעמ2ָָ,ָלעילָה"שקווןָ"המ



 א "פמשפט ועסקים כג, תש ורת אסף פ 

182 

אתָָ לאשורהָ מכירָ שאינוָ משפטָ שכןָ מאוד,ָ מסוכנתָ גםָ אךָ מוכרתָ תופעהָ אומנםָ
317ָָ.נטיוָוללאָרלָָךהפיועלולָלָ,חסךָאפיסטמולוגי""המציאותָשבהָעליוָלתפקדָפועלָב

כן,ָקיימתָָ משפטית,ָבעיקרָבתחומיָ-תמודדותָלברהןָלהָָחשיבותָרבהָָיבעיניאשרָעלָ
במישוָר להתמודדותָ והןָ והפסיכולוגיה,ָ החברהָ והמשפטָָיהחינוך,ָ ,ָהאכיפה,ָהחקיקהָ

ולהגנתָָ הרעָ לשוןָ לאיסוריָ בנוגעָ הקיימתָ בחקיקהָ מקיפהָ לרפורמהָ קריאהָ תוךָ
מחייבתָָָָוז.ָהתמודדותָָסוףָלעידןָהמקוון-הפרטיות,ָוקביעתָמודלָאסדרהָשיתאיםָסוף

עתהבכ ָָָָרָ להכראת המשפטָ בתיָ שלָ ָָָָעההתגייסותםָ הנובעות שונותָ ָָביוָשמהבסוגיותָ
בהקשרָהמיוחדָָָָלפתחָאתָתחוםָהמשפטָוהטכנולוגיהמחייבתָָָואליו,ָָוקשורותָָָָהמקוון

318ָָ.אחריםָבכרךָזהמאמריםָובָיהנדוןָבמאמרוהחשובָ
ָ

 ______________ 

יוב317ָ יונתןָ ָָהשווָ ָָל מציאות" וכמשקףָ כיוצרָ המשפטָ ורוע:ָ ָָ"צדקָ ותפיסהָָָָ–מציאות אמתָ ממשות,ָ

 (ָ.2020,ָָיובלָגלעדָעורך)91ָָמשללָפרספקטיבות

318ָָָ בעניין לאחרונהָ המשפטָ ביתָ עשהָ ה"שָָשאולכפיָשאכןָ לעילָ ָ,16ָָ פס' ראוָ כןָ שלָָלהחלטת5ָָ.ָ וָ

ָָ בעניין עמיתָ ה"ָשנהסרהשופטָ לעילָ ָ,ָָ62,ָָָָָ ָָשם שביןָָהוא בקשרָ מורכבותָ סוגיותָמשפטיותָ סוקרָ

 יהןָ.לעתָעתהָעמדהָלגבמבליָלהביעָָהגםָשָ,הרשתותָהחברתיותָלביןָחוקָאיסורָלשוןָהרָע
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