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לפתע .  בו הוא נוהג לגלוש מדי יום ביומור ואשגולש באתר האינטרנט החביב עליוראובן האדון 

" האחד שיודע" מגיב בשם 345מספר ) Talkbackטוקבק או (הוא נחרד לגלות שבמסגרת תגובית 

חפץ לתבוע בעילת לשון  ה,הפגועראובן אדון ". שקרן ושרלטן, הוא חמקןראובן האדון ": כתב

בהיותו איש מחשבים יודע ". יודעהאחד ש" עליו לחשוף את זהותו של  יהיהיודע שלשם כך, הרע

 )IP-ה או Internet Protocol-ה(כי למפעיל אתר האינטרנט יש את כתובת הגולש האנונימי ראובן 

 Internet service -ה (יוכל לפנות לספק האינטרנט, IP-אם יידע את כתובת ה. שכתב ההודעה

provider או I.S.P( , שתמששם המ"היכול לקשר בין הכתובת לבין זהות")  האדם שמשלם עבור

יהיה עליו , לבסוף.  שברשומותיו)ועוד, פרטי כרטיס האשראי, כולל כתובתו, "שם המשתמש"

  . בו נכתבה ההודעה הפוגעתבזמן" שם המשתמש"לגלות את זהות האדם שהשתמש ב

 למען אילו מן הגורמים המפורטים מעלה למסור לו המידע-לחייב איראובן האם יוכל האדון 

 ?  הצדק לאורייצא

 

החלה עולה בפני , ככל שגבר השימוש ברשת האינטרנט בכלל ובטוקבקים בפרט, בשנים האחרונות

 בתי המשפט בישראל השאלה מתי יש לחשוף את זהותם של גולשים אנונימיים ברשת האינטרנט

                                                 
 .אוניברסיטת חיפה,  הפקולטה למשפטים-סטודנט לתואר ראשון        ∗
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תי שאלה מה 1. שנעשה על ידי אותם הגולשיםמפרסוםלצורך הגשת תביעה כנגדם על ידי מי שנפגע 

אחרונה נעשו אם כי ל ( טרם הוסדרה בדבר חקיקה זהותם של כותבי תגובות אנונימיותףתיחש

נראה שלמרות , בנוסף. )שייסקרו בהמשך,  משמעותיים לחקיקה מסדירה בנושאתמספר ניסיונו

, ובעניין עורך הדין סבו, בעניין רמי מור, בעניין פלונית(שלאחרונה פורסמו מספר פסקי דין מנחים 

לא תהיה הלכה אחת ,  כל עוד השאלה לא תידון בבית המשפט העליון2,)תם אסקור בפרק הבאאו

מנחה שתכריע את הכף בין השיקולים השונים ותשמש את בתי המשפט בבואם להכריע בסוגיה 

נראה שערעורו של רמי מור על פסק הדין המתואר בפרק הבא עומד להידון בבית המשפט העליון (

בתי המשפט מאמצים פעם את קביעתו של זה ופעם את החלטתו , נו פסקי הדין מאז נית3).בקרוב

 .  בדיןיםהיושבאו השופטת השופט עיניהם של כראות , של זה

מתי : על השאלה לענות  אנסהכשבמסגרתו, הקייםחוסר הוודאות  מאמר זה בא על רקע

אתחיל  כך שםל. ם לצורך הגשת תביעה כנגדיש לחשוף זהותם של כותבי טוקבקים באינטרנט

 תוך הצגת )פסקי הדין המשמעותיים שניתנו לאחרונה בנושאובכללו את (הדין הפוזיטיבי  בסקירת

בפרק  .כמו כן אסקור את הצעות החוק שהועלו לאחרונה בנושא, הבעייתיות שבמצב הקיים

ה האם שאלת חשיפת זהותו של גולש אינ, שלא זכתה לדיון מספק בפסיקה, אדון בשאלה השלישי

,  וביה מהדין המהותי הקובע את העבירה או העוולה שמהווה עילה לתביעהמניהאמורה להיגזר 

וכמו כן אציג את השיקולים המרכזיים העומדים ביסוד קביעת נקודת האיזון הראויה בשאלת 

  ההסדר הרצוי לדעתי לצורך הכרעה בשאלה אתבפרק האחרון אציג. חשיפת זהותו של גולש

 .המובאת לעיל

 

 הדין הפוזיטיבי. 2

 

 פסיקת בתי המשפט בשאלת חשיפת זהותם של גולשים לצורך הגשת תביעה. א.2

 

מתי יש לחשוף את זהותם של גולשים  השאלה  בצורה מקיפההפעם הראשונה בה נדונהש נראה

 , תוך כניסה לעובי הקורה בשאלת האיזון בין הערכים המתנגשים,אנונימיים ברשת האינטרנט

השופטת ( מ"בזק בינלאומי בע'  פלונית נ4995/05א " בבששפט השלום בירושליםבבית מהייתה 

הופצו דברי בלע חמורים , עובדת מדינה בכירה ובתה,  באותו עניין על המבקשות4.)אגמון. מ

עניינן של התגובות ברמיזות והשמצות . באתר אינטרנט כתגובה לכתבה שאין לה כל קשר עמן

ובעטיין ,  והאשמתה בגניבת כספים2 יה המיניים של המבקשתמנהגוביחס לזהות הורי בתה 

והמבקשות פנו , התגובות נכתבו ללא שהכותבים הזדהו בשמם. להגיש תביעת לשון הרעביקשה 

                                                 
) 'שלום חי(א "בש; )2007 (437) 3 (07פדאור  בנאטב'  נגלבוע  174875/06) א"שלום ת(א "בש:  בין היתרראה      1

 06פדאור  מ"החברה לשירותי בזק בינלאומיים בע) 1995(סי .טי. איברק' נמ "בעפי מחשבים .אס.קי 5478/06
 162928/02) א"שלום ת(א "ת; )2008 (774) 4 (08פדאור   גור' ננבות 7667/03) ם-שלום י(א "ת; )2007 (664) 40(

 ).2004 (787) 5 (04פדאור  מ"תקשורת בע!  וואלה'נירון 
, )2007 (356) 17 (07פדאור  מערכת הפורומים- YNETות אינטרנט מערכות אתר ידיע 'נ  רמי מור850/06ע "בר        2

 2פסקה , )2007 (155) 35 (07פדאור  ידיעות אינטרנט 'נ  יעקב סבו541/07פ "ה; )עניין רמי מור: להלן (16פסקה 
: להלן (.ג.6סקה פ, )2006 (111) 5 (06פדאור מ " בזק בינלאומי בע'נ פלונית 4995/05בשא ; )עניין סבו: להלן(

 ).עניין פלונית
, טרם פורסם (מ"החברה  לשרותי  בזק בינלאומיים בע] 1995. [סי.טי.ברק אי 'נ רמי מור 4447/07א "רע        3

24.7.2007.( 
 .2ש "לעיל ה, עניין פלונית        4
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 של המחשבים מהם נכתבו התגובות IP-מנת שיחשוף את כתובת ה-למנהל אתר האינטרנט על

ות היו מספר מצומצם של אנשים אז הסתבר שכותבי התגוב. לצורך חשיפת זהות הגולשים

ה משום שכותבי התגובות לא התנתקו תזאת התגלעובדה (שהזדהו בכל תגובה בשם אחר 

פלונית ובתה פנו ).  שלהם נשארה זהה בכל התגובות IP-וכתובת ה, מהרשת בין תגובה לתגובה

, )IP-בצמוד לכתובות ה (התגובותשבידיהן שמות כותבי , המשפט כדי שיורה למשיבות-לבית

המשיבות התנגדו לחשיפת זהותם של הכותבים . לחשוף את זהותם לצורך תביעת לשון הרע

 הקושי שבחשיפת  הואטעם ראשון:  לענייננוים המהותימיםהטעאת  אזכיר. מכמה טעמים

 כדי שלא IP- לאור הקלות בה ניתן להסוות את כתובת ההטוקבקזהותו האמיתית של כותב 

שישב ליד המחשב (הקושי שבאיתור המשתמש והכותב האמיתי ולאור , לחשוף את זהותו

 טעם שני. גם אם תיחשף הכתובת על ידן)  בהרשאת בעליה או בלעדיהIP-והשתמש בכתובת ה

 מאפשר אינווהדין הקיים ,  שספקי אינטרנט חבים חובת סודיות למזמיני השירותהוא הטענה

הטעם .  פרטיות כגון המשיבותבמיוחד כשמדובר בחברות, קבלת פרטים מספקי אינטרנט

הרצון להימנע מפגיעה בחופש הביטוי של הכותבים  הוא, והמהותי ביותר לטעמי, השלישי

בהיות רשת האינטרנט ,  המשיבותלגישת. שהורחב במסגרת אפשרות הכתיבה האנונימית

תוח הריהי מאפשרת דיון חופשי ופ, מודרנית בה כל אחד יכול להביע דעתו" כיכר שוק"שקולה ל

 שהפגיעה הנובעת מחופש ביטוי זה נטען, בנוסף. ויש להגן על חופש הביטוי של החברים בה

, ולאור האנונימיות של הרשת, ריבוי האתרים והמגיביםהה מעצם העובדה שלאור קמת

, הגולשים עצמם אינם מייחסים משקל רב ומהימנות למתפרסם ברשת האינטרנט בכלל

 הדגישו המשיבות שיש להיזהר מפני הרתעת יתר של גולשים עוד . בפרטבלעובמסגרת תגובות 

,  מחייבים בנושא זההעדר כלליםושבשל , מפני פרסום תכנים שיש אינטרס ציבורי בפרסומם

 .  הרי שיש לתת משקל גבוה לחופש הביטוי ולזכותם של הגולשים לפרטיות

 הוראות יןאהשופטת אגמון בהכרעתה בסוגיה התייחסה לעובדה כי בדין הישראלי 

והגיעה לכלל החלטה שיש ליתן , הנוגעות ישירות לסוגיית האיסור על לשון הרע באינטרנט

משקל גבוה לחופש הביטוי באינטרנט אלא במקרים חריגים בהם ראוי כי זכותו של הגולש 

גילוי במקרים  יאפשר איזון ראוי, לדעתה. לביטוי תיסוג מפני אינטרס חשוב שעומד מנגד

שאז קיים אינטרס ציבורי חשוב דיו כדי , ים אחריות פלילית בגין לשון הרעשעשויים להק

הטוקבקים משום חומרת , באותו מקרה החליטה השופטת. להגביל את חופש הביטוי באינטרנט

 . ליתן צו לחשיפת זהות הכותבים, "לשון הרע "והיותם מהווים

. השופט י(בחיפה מחוזי ש ה"הפעם השנייה בה נדונה הסוגיה בהרחבה הייתה בפני ביהמ

 על 5.מערכת הפורומים- YNETידיעות אינטרנט מערכות אתר  'נ  רמי מור850/06ע "ברב) עמית

פורסמו דברי בלע והשמצות שונות במסגרת ,  במקצועומטפל אלטרנטיבי,  באותו ענייןהמבקש

 של IP-הלאחר שעלה בידו להשיג את כתובות , המבקש. פורום העוסק בטיפולים אלטרנטיביים

פנה לבית משפט השלום בבקשה לצו , )מפעילת האתר לא התנגדה לתיתן (הטוקבקיםמפרסמי 

 אימצו את 6,בשתי ההחלטות שהובאו בפניהם, בתי המשפט. עשה זמני לחשיפת שמות הגולשים

                                                 
 .2ש "לעיל ה, עניין רמי מור        5
לא  (מערכת הפורומים- YNETידיעות אינטרנט מערכות אתר  'נ ררמי מו 2216/06) שלום קריות(א "בש        6

 674) 4 (07 פדאור  מ" שירותי אינטרנט בע013ברק  'נ רמי מור 1238/07) 'שלום חי(א "בש; )3.10.2006 , פורסם
)2007(. 
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הפרסום במקרה זה אינו עולה כדי עבירה הואיל ו שוד פלונית וקבע"מבחן האיזון שנקבע בפס

, בדיון בבקשה. על החלטות אלה הוגשה בקשת רשות הערעור. הבקשותאת  יםוח דהםפלילית 

והערכים , משפט משווה, הפסיקה בנושא, תוך סקירה מקיפה של הדין הקיים בישראל

מבחן האיזון שנקבע בפסק הדין בעניין פלונית הגיע השופט יצחק עמית למסקנה ש, המתנגשים

ינתן צו לחשיפת שמו של הגולש יש ראשית להראות כי כדי שי, לשיטתו. הינו צר יתר על המידה

לדעתו על , בנוסף. למבקש הייתה עומדת זכות תביעה כנגד המפרסם לו זהותו הייתה ידועה

אלא ציין , "דבר מה נוסף"השופט לא הציע מבחן מוגדר ל". דבר מה נוסף"המבקש להראות 

 סיכויים טובים ,ם ליבו של התובעתו: ביניהם, מספר מבחנים שיכולים לענות על דרישת סף זו

 טיבו ,פעמי או שיטתי- השאלה אם מדובר בפרסום חד, עוצמתו של הביטוי הפוגע,לזכות בתביעה

 . משקל של ממש לדבריםןייתהאם יש להניח כי הציבור ו, של האתר בו פורסם הביטוי הפוגע

נוסף . ת על הדרישהומבחנים נוספים יכולים לענו, השופט ציין שאין מדובר ברשימה סגורה

בדמות דרישה כי על " חסם פרוצדוראלי"הוסיף השופט מעין , "דבר מה נוסף"למבחן המהותי של 

ולכל הפחות קריאה באותו פורום או אתר , המבקש לנקוט צעדים מטעמו לחשיפת זהות הגולש

כי לטעמי אציין (תוך ציון העובדה שהמבקש עומד להגיש בקשה לעניין זה , לגולש להזדהות בשמו

 של פרסום תהמינימאליידי הפעולה -אין מדובר בחסם משמעותי שכן התובע יוצא ידי חובתו על

 על לאחר יישום ההלכה). ה כלל לנמענה או הודעה ללא צורך בהוכחה שההודעה הגיעטוקבק

המקרה קבע השופט שבמצב דברים רגיל היה נעתר לבקשה ומורה למשיבה לחשוף את זהות 

 ,אולם בהיות הלכתו סוטה מהמבחן המצמצם שנקבע בפרשת פלונית, הטוקבקים אחדים מכותבי

קבע , ששרר עד כה בנוגע לפרסומים משמיצים באינטרנט" האקלים המשפטי"ולפיכך משנה את 

 . שבפניומקרה ה יחולו מכאן ואילך ולא על וקבענ כי הקווים המנחים שבית  המשפט

לאחר מתן פסק דינו של . וק בשאלה הנדונההלכתו של השופט עמית לא היוותה סוף פס

המשפט -הפעם בתור שופטת בית(התגלגל הכדור חזרה למגרשה של השופטת אגמון , השופט עמית

באותו  המבקש 7.ד סבו לידיעות אינטרנט"שנדרשה להכריע במחלוקת בין עו, )אביב-המחוזי בתל

חד הפורומים באתר המשיבה בא.  איש ציבור המועמד לראשות עיריית קריית אונועניין היה

המשפט -כן פנה לבית-ועל, שלגישתו מהוות לשון הרע כנגדו, התפרסמו כנגדו טענות שונות

שבניגוד למקרים לעיל זהותו של כותב הטענות נמצאה (בדרישה שיורה למפעילת אתר האינטרנט 

. ר לשון הרעמנת שיוכל להגיש תביעה מכוח חוק איסו-לחשוף את זהות כותבי הטענות על) בידה

סקרה את , ידי השופט עמית-בהכרעתה סקרה השופטת את ההלכות שניתנו הן על ידה והן על

והחליטה לדבוק בהלכה אותה קבעה , דינה-ההתפתחות המשפטית שחלה בנושא מאז ניתן פסק

גילוי יתאפשר במקרים שעשויים להקים אחריות פלילית לפיה כאמור (הדין בעניין פלונית -בפסק

ידי השופט -אולם בנוסף אימצה השופטת את החסם הפרוצדוראלי שנקבע על). לשון הרעבגין 

להראות כי ניסה לפנות לגולש באותו אתר או יהיה על המבקש בטרם הגשת התביעה עמית לפיו 

נראה כי בהיות  (ולבקש ממנו לחשוף את זהותו, להודיע לו על רצונו להגיש נגדו תביעה, פורום

ולמעשה מדובר , הרי שאין בכך שינוי של הלכתה הקודמת, כאמור לעילהחסם לא משמעותי 

 ").פלונית"בדבקות בהלכת 

נראה שאין הלכה פסוקה או חקיקה ברורה המנחה את בתי המשפט , לאור האמור לעיל

 . בבואם לדון בשאלה באיזה תנאים יש לחשוף את זהותם של הגולשים האנונימיים באינטרנט

                                                 
 .2ש "לעיל ה, עניין סבו      7
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עולים מטבע הדברים שני קשיים  של העדר הכרעה ברורה זהממצב בעייתי , לדעתי

מיידי ומתבקש לעובדה כי אין הסדרה ,  נראה כי ביטוי ראשוני.חוסר וודאות ,ראשית: עיקריים

של מפעילי האתרים ושל ספקי האינטרנט , והלכה פסוקה יהיה חוסר וודאות של גולשי אינטרנט

או אימתי עליהם לחשוף זהות גולשים ) שיםבכל הנוגע לגול( זהותם ףבשאלה אימתי תיחש

קרי , "מצבי הביניים"חוסר הוודאות יתעורר ב). כשהמדובר במפעילי אתרים או ספקי אינטרנט(

שקבעה , ובשל כך אינם נופלים ברשת הלכת פלונית(ביטויים שאינם עולים עד כדי עבירה פלילית 

פי הפסיקה דהיום -על, יפת הפוגע שאז סביר להניח שבית המשפט ידרוש חש–את הרף העליון 

, ממילא אין סכנה -ולא (אבל עוברים את הרף התחתון שנקבע בהלכת מור , )אליבא דכולי עלמא

אלץ יהמתכוון לפרסם ביטוי המתקרב למצב ביניים י). שתיחשף זהותם, לפי המצב המשפטי נוכחי

אלץ י למצב ביניים יומפעיל אתר המזהה ביטוי המתקרב, לשקול האם להסתכן בחשיפת זהותו

עם כל (ידי כך להסתכן בדרישה לחשוף הזהות -לשקול האם לחסום הביטוי או לפרסמו ועל

נראה "). חושף זהויות"המשמעויות שנלוות לכך בדמות פרסום שלילי וביקורת ציבורית בהיותו 

גיעה המביא לפ, )chilling effect(" אפקט מצנן"שלמצב חוסר הוודאות תוצאה מדאיגה בדמות 

  8.מהותית בחופש הביטוי

 נראה כי ."חשופים בצריח "–באין מושיע הינו ,  בצורה ציוריתאציגאותו , הקושי השני

השאלה האם לחשוף את שמותיהם של , בכל המחלוקות שהגיעו עד כה לפתחו של בית המשפט

 כותבי הטוקבקים הגיעה מלכתחילה לבית המשפט משום סירובם הנחרץ של אתרי או ספקי

,  נראה9.כל גוף וסיבותיו הוא, האינטרנט לבקשתו של הנפגע המבקש להיפרע מכותב ההודעה

שבמקרה שהחברה המפעילה את אתר האינטרנט או ספקית השירות לא תתנגדנה לחשיפת הזהות 

. הרי שהגולש יוותר עירום מהגנת האנונימיות וחשוף לתביעה משפטית, ותמסור אותה למבקש

בו נדונה בקשה לחשיפת , אביב-וא בהחלטה שניתנה בבית משפט השלום בתלמקרה כזה ניתן למצ

, שבאתרה התפרסמו ההודעות הפוגעות,  חברת שידורי קשת10. לצורך תביעת לשון הרעIPכתובת 

באין , השופטת.  והשאירה את שאלת החשיפה בידי בית המשפטIP-לא התנגדה לחשיפת כתובת ה

לא ערכה דיון מהותי , זן בין אינטרסים ושיקולים שוניםחקיקה או החלטה ברורה המחייבת לא

 ללא שקילת הערכים והאינטרסים IP-ואפשרה בהחלטתה את חשיפת כתובות ה, ומאזן

                                                 
ולפיו נראה ,  מתייחס לגולשיםהראשוןההיבט : במקרה זה שני היבטים מרכזיים נראה שלאפקט המצנן       8

אולם בשל הפגיעה הצפויה בפרטיותם , שגולשים יימנעו מלפרסם תגובות בשל החשש כי זהותם עלולה להיחשף
בגינה יימנעו לפרסם אף מה -"מרחב בטיחות"סביר להניח שיעדיפו לא להסתכן וינקטו באסטרטגיה של 

והגולשים בהכרח , "מרחב הבטיחות"כך יגדל , הוודאות- אייש לציין שככל שתגבר". מצב ביניים"שמתקרב ל
,  מתייחס למפעילי אתריםההיבט השני.  יימנעו מלפרסם אף תכנים שאינם מצדיקים חשיפת זהותם בגינם

עלולה " מרחב הבטיחות"סביר להניח שאסטרטגיית . שכאמור ייאלצו לשקול האם לחסום הביטוי או לפרסמו
גם מפעילי אתר האינטרנט יימנעו מלפרסם תוכן המטיל סיכון , ה לכותבי התוכןבדומ: לפעול גם במקרה זה

נראה שלהליך זה דרושה הפניית , בנוסף. על מנת שלא להסתכן בנשיאת אחריות, מסוים על האתר המפרסם
 שלא כל אתר יוכל לעמוד בהן לאור כמות הידע) יועצים משפטיים וכדומה, בדמות מסנני תוכן(תשומות כספיות 

 . ידי גולשים-בפני פרסום תוכן על" לסגור שעריו" יהיה עליו ןכל וע, שעליו לסנן
שהחליטה להגן בתוקף על פרטיות הסטודנטים , ב"ארה, נראה כי יש לציין בהקשר זה את אוניברסיטת אורגון       9

יראטי שלה וסירבה למסור את שמותיהם של מספר סטודנטים שהורידו מהרשת קבצי מוזיקה באופן פ
חיזוק לחשיבות שהאוניברסיטה מקנה לפרטיות .  הובילה לרשת האוניברסיטהIP-ושהתחקות אחר כתובות ה

הסטודנטים בכל הקשור לחשיפת זהות גולשים ניתן לשאוב מכך שזהו המקרה הראשון בארצות הברית בו 
כך שהאוניברסיטה ומ, מוסד אקדמי מסרב לחשוף זהות סטודנטים המעורבים בפעילות לא חוקית כלשהיא

התנגדה לחשיפה למרות העובדה שבתי המשפט בארצות הברית נוקטים יד קשה כנגד מעתיקי קבצים 
 לחברות תקליטים כדי שאלה יוכלו לתבוע את מעתיקי IPפיראטיים ובדרך כלל מאפשרים מסירת כתובות 

:  בכתובתSeattle Timesראה באתר העיתון (הקבצים 
html.02_webmusiclawsuit2003989719/localnews/html/com.nwsource.seattletimes://http.( 

 ).2007 (22) 40 (07פדאור  מ"שידורי קשת בע 'נ פריסקו  173154/07) א"שלום ת (א"בש      10
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,  יש לציין שבהחלטה מאוחרת יותר של אותה שופטת בעניין חשיפת זהות גולשים11.המתנגשים

 מוסגר כי אין בכך לסתור את וציינה במאמר, אימצה את מבחנה של השופטת אגמון בפרשת סבו

כוונה " לעיל שכן ההודעה שם התעלתה כדי עבירה פלילית בעלת יסוד הפריסקוהחלטתה בעניין 

 12".לפגוע

 

 סקירת הצעות החוק בנושא חשיפת זהותם של טוקבקיסטים. ב.2

 

. ייאמר לזכותו של בית המחוקקים הישראלי שאי ההסדרה המתוארת לעיל לא נעלמה מעיניו

 שונים להסדיר את סוגיית הפרטיות באינטרנט בדברי ת נעשים ניסיונו2001 כי משנת נראה

שקידם שתי הצעות חוק משמעותיות ,  ניסיון משמעותי שייך לחבר הכנסת ישראל חסון13.חקיקה

: אסקור בקצרה את שתי הצעות החוק. להסדרת שאלת החשיפה של זהות הגולשים באינטרנט

הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט ינה הצעת החוק המאוחרת יותר ה

י וועדת השרים לענייני " ע13.1.2008שאושרה בתאריך  14 ,על דברי הגולשים המגיבים באתריהן

. הצעת החוק הינה למעשה תיקון של חוק איסור לשון הרע ושל החוק להגנת הפרטיות .חקיקה

בחוק איסור לשון הרע כך שתכלול אתר ש" עיתון"הנוסח המוצע מרחיב את ההגדרה של 

. כך שתכלול מפעיל ומתפעל אתר אינטרנט" מוציא לאור"ובהתאמה את ההגדרה של , אינטרנט

מטיל הנוסח אחריות פלילית ואזרחית על כותב , במסגרת התיקון לחוק להגנת הפרטיות, בנוסף

יל ומתפעל האתר מי שאישר את הטוקבק לפרסום בפועל ומפע, עורך אתר אינטרנט, טוקבק

ל חלות אך ורק על "כל ההגבלות הנ, י הנוסח"עפ). לגביהם האחריות תהיה אך ורק פלילית(

מפעילי ,  על עורכי-ובהתאמה (אתרים אליהם נכנסים חמישים אלף גולשי אינטרנט ביום 

 ). ומתפעלי אותם אתרים

הכנסת קיבלה  וועדת המדע והטכנולוגיה של 13.5.2008בתאריך , לאחר האישור כאמור

כי יש לקיים , עוד נקבע. והקפיאה את הליך קבלת החוק, את הצעתו של חבר הכנסת מיכאל איתן

                                                 
ואולי , לחופש ביטוי(נראה שזכויותיו של הכותב הפוגע , ראשית: ה שממצב זה עולות שתי בעיות מהותיותנרא     11 

אני טוקבק , כנסו, כנסו"מיכאל בירנהק :  ראה-אף לפרטיות באם פגיעה באנונימיות תיחשב לפגיעה בפרטיות 
) 2007(אוניברסיטת חיפה  – המרצים בלוג "אנונימי

haifalawfaculty.blogspot.com/search?q=%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%A7) להלן :
ידי שיקולים כלכליים גרידא ושהמגבלות -נתונות בידי גוף מסחרי המונע על"))  כנסווכנס", מיכאל בירנהק

 האם חלה על –שכפופה לשאלה הבעייתית כשלעצמה (היחידות עליו נובעות מהיותו חשוף לתביעה משפטית 
) 14.7.2002, לא פורסם( 22פסקה , פורן 'נ בורוכוב 7830/00) ס"שלום כ (א"ת: ראה( מכללא הגוף חובת סודיות

משמעות עובדה זו היא שסביר שהחברה תתנגד כאשר הדבר ייטיב איתה כלכלית )). ד בורוכוב"פס: להלן(
 לחשיפת ולא תתנגד, )במקרה בו תרצה להישאר מחויבת ללקוחותיה כדי לשמור על מוניטין טוב: לדוגמא(

חרם "טול מקרה של תגובה פוגעת במיוחד שתגרור איום ב, לדוגמא(הזהות מקום בו ההתנגדות עשויה לפגוע בה 
נראה שללקוחות ספק האינטרנט או גולשי האתר , שנית).  על חברה אם לא תחשוף את זהות הכותב" צרכנים

חובת סודיות מכללא כחלק מקיום החוזה ישנו יסוד סביר להניח שהגוף דרכו הם כותבים הודעות חב כלפיהם ב
כלל אינו " הגולש הסביר"נראה ש. ושחובת הסודיות הזו חלה גם על השמירה בסוד את זהותם, ביניהם בתום לב

, מודע לתנאים בהם הספק או האתר קובעים כי הם רשאים להתנער מחובת הסודיות כלפיו ולחשוף את זהותו
נראה ששני הקשיים המתוארים גורמים להגברת חוסר .  של האתרככל שיש תנאים כאלו של הסדרה עצמית

ובנוסף גורמים לכך ששיקולים , ) ראה לעיל–על המשמעויות הנובעות מכך (הוודאות אצל כותבי הטוקבקים 
 .תועלתניים יהיו חלק מקובעי הגבולות של חופש הביטוי והאנונימיות באינטרנט-כלכליים

 .)14/1/2008,טרם פורסם( חלבי 'נ נאהדה178590/07  )א"שלום ת (א"בש      12
המסחר  של המשפטיים ההיבטים את לבחון שכונסה כדי משרדית–בין ראה לדוגמא עבודת הוועדה      13

ולהצעת חוק ) 1785ח "ס (2001-א"התשס, שעבודתה הביאה לחקיקת חוק חתימה אלקטרונית, האלקטרוני
 ).הצעת חוק מסחר אלקטרוני: לן לה– 356ח "ה( 2008 ח"התשס ,אלקטרוני מסחר

תיקוני (הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים המגיבים באתריהן     14
 ").האחריות המשפטית"הצעת חוק : להלן (2007–ח"התשס, )חקיקה
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משא ומתן עם עורכי אתרי אינטרנט ונציגי איגוד האינטרנט לצורך הגעה לפשרה באשר לאופן 

  15.סינון תגובות גולשים

 זיהוי –תיקון ) (םבזק ושידורי(הצעת חוק התקשורת הצעת החוק המוקדמת יותר הינה 

את וועדת השרים לענייני ) וכנראה שכבר לא תעבור( שטרם עברה 16,)המגיבים באתרי אינטרנט

 תיקון המסמיך את 17,)בזק ושידורים(בחוק התקשורת  4הצעת החוק הינה תיקון סעיף . חקיקה

להבטיח כי  מיוחד למתן שירותי גישה לאינטרנט ןהשר לקבוע הוראות לעניין חובתו של בעל רישיו

, באתרי אינטרנט שבהם ניתנת לגולשים האפשרות להגיב על תוכן הידיעות המפורסמות באתר

יידרשו הגולשים להזדהות בדרך שניתנת לאימות באמצעים סבירים כתנאי למתן אפשרות להגיב 

ללא , יש לציין כי הצעת החוק הזו הינה גורפת וחלה על כל האתרים כאמור (לתוכן כאמור

 ). על כמות הגולשים בדומה להצעת החוק לעילהמגבלה 

 שהינה 18, הצעת החוק המתקדמת והמשמעותית ביותר הינה הצעת חוק מסחר אלקטרוני

המסחר  של המשפטיים ההיבטים את לבחון שכונסה כדי משרדית–בין עבודת וועדהפרי 

במסמכים היבטים המשפטיים של שימוש ה: החוק עוסק בשלושה נושאים מרכזיים. האלקטרוני

, אחריותם של אתרי אינטרנט על תכנים המתפרסמים בהם, )לעומת מסמכי נייר(אלקטרוניים 

ואותם אסקור , שני הנושאים האחרונים הם הרלוונטיים לענייננו. ושמירת פרטיותם של הגולשים

 . בקצרה להלן

לא אם ספקי שירות מידע ואתרי אינטרנט לא בחרו את המידע המפורסם ו, על פי ההצעה

הם לא יישאו באחריות למידע , )להעברת המסר" צינור" שימשו אך ורק –קרי (יזמו את העלאתו 

ההצעה מציעה הסדרה , בנוסף. ומהווה עוולה אזרחית או הפרת זכויות יוצרים, שהועלה אצלם

במקרים שבהם מתפרסם מידע שהוא עוולה אזרחית או הפרת ":  הודעה והסרה"של תהליך 

עליו לפנות למפיץ המידע , שירות מקבל תלונה על פרסום התוכן הפוגעניובעל ה, זכויות

או ,  ולכתוב לו שההודעה תוסר- אם ניתן לאתרו באמצעים סבירים -) הטוקבקיסט הפוגע(

אם הטוקבקיסט . אם לא יגיב על ההודעה שקיבל, תיחסם הגישה אליה תוך שלושה ימי עסקים

או שידווח למתלונן , ויעביר את תגובתו למתלונן, תווךספק התוכן ישמש כמ, הפוגע ענה להודעה

נראה שבתהליך זה למעשה מוסרת האחריות . כי לא הצליח לאתר אותו באמצעים סבירים

 . ובפועל מוענקת לו חסינות, מהספק

להצעת החוק מטיל חובת סודיות על ) א(13סעיף , לעניין שמירת פרטיותם של הגולשים

מאפשר לבית ) ב(סעיף קטן , במקביל. רות אירוח כלפי הגולשיםספקי שירות אינטרנט או שי

, אם קיים לדעתו חשש של ממש שתוכן המידע מהווה עוולה או הפרת זכויות קניין רוחני, המשפט

 .להורות לספק השירות למסור לנפגע פרטים שיש בהם כדי לזהות את הפוגע

טות הקודמות שניתנו בפסיקה לדעתי מניתוח הצעת החוק ומבחינת היחס בינה לבין ההחל 

המבחן שמוצע בהצעת החוק הינו מקל מעט , עולה שבסוגיית השמירה על פרטיותם של גולשים

אמנם בהטלת חובת הסודיות נפתרת הבעיה שהוצגה . יותר מההחלטות הקודמות שתוארו לעיל

 את בית יחייב, באם יתקבל, שכן החוק" ( חשופים בצריח–באין מושיע "מוקדם יותר וכונתה 
                                                 

 13.5.2008מעריב  NRG "של חסון הוקפא' חוק הטוקבקים'", אריק בנדר: ראה  15
www.nrg.co.il/online/16/ART1/732/893.html. 

 .2006-ז"התשס, ) זיהוי המגיבים באתרי אינטרנט–תיקון ) (בזק ושידורים(הצעת חוק התקשורת       16
 . 218ח "ס, 1982-ב"התשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת       17
 .13ש "לעיל ה, הצעת חוק מסחר אלקטרוני      18
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, )המשפט לשקול שיקולים מהותיים בבואו לקבוע האם יש לחשוף את זהותו של הכותב הפוגע

 –" חשש ממשי"אולם מנגד נוסח ההצעה מגדיר את השיקול היחידי האם לחשוף הזהות או לא כ

ובאם קיים סיכוי ממשי להוכחת עילת התביעה הרי , יבחן השופט את סיכויי התביעה: משמע

נראה שרף בדמות חשש ממשי הינו נמוך יותר מהרף , משכך. לחשיפת זהות הגולששיינתן צו 

והינו המבחן המקל ביותר לחשיפת זהותו של , גונן ועמית-ידי השופטים אגמון-שנקבע על

 .  טוקבקיסט מעוול

 

  בדין המהותיידי המחוקק- עלה שנקבעןהאיזונקודת הצדקת הסטייה מ. 3

 

 מעיקרם אשר ומושגים הוראות – מסגרת-ומושגי סגרתמ-הוראות רצופה המשפט שיטת"

 בעיקר; בטכנולוגיה לשינויים עצמה היא מתאימה זו דרך ועל – שינויים לקליטת נוצרו

 כך – מספקת במידה הם גמישים המשפט-כלי  [...].להם רק לא אך, משניים לשינויים

 ראויה משפט שיטת .ראשונים-שיערו-לא מערכות לעכל הם שיכולים עד – מתחילתם ניבנו

 כי אדמה-ורעידת; אדמה-ברעידת יקרוס ולא שיעמוד כך היטב שניבנה לבית היא נדמית

  .כשהיה יעמוד עומדו על רגיעה לעת אך, ואנה-אנה ויזוע הבית ינוע, תבוא

 ערים ההורסות אדמה-ברעידות, רבולוציה בשינויי כך לא. אבולוציה בשינויי כך

 שכן. רבולוציה של טכנולוגיה בשינויי אנו מצויים כיוםו. ים-במעמקי אותן ומשקעות

 ואשר שהכרנו קודמות חיים צורות של מוטציה אך אינם – האינטרנט ועימו – המחשב

 ירדנו טרם והאינטרנט המחשב של אלו חדשות חיים צורות [...]. המשפט בשיטת ִּבַּיְתנּו

 נקישה; אביב-בתל ואתה, בירושלים אחת נקישה. הבור תחתית אל הגענו טרם, לחיקרן

. היה-כלא נמחק לוהכו, מתמרדת המערכת – שלישית נקישה; באוסטרליה ואתה, השניי

 .הכרכרה כמהירות מחשבתנו וזרימת, בכרכרה שגופנו בעוד האור במהירות נעים החילונו

 מדיני חלקים, הרוחני ןהקניי משפט, המשפטי ההליך בהם - במשפט ניכרים בחלקים[...] 

 עוד יסכנו לא שבידינו המשפט כלי - ועוד הפרטיות דין, נזיקין מדיני חלקים, חוזים

 בחדות בהם לנתח מכדי הם קהים: החדשה הטכנולוגיה דרכי על ביישומם יעיל לשימוש

 אל מהגיע הם קצרים; דרך-שעל קשיים מהכיל הם צרים; הנוצרים חדשים מצבים

 19."באינטרנט כך, מחשבים ברישתות כך, במחשב כך. רחוקים מקומות

 

 מן  כנגדויון בשאלה מתי ראוי לחשוף את זהותו של גולש לצורך הגשת תביעהשנפנה לדקודם 

לבין ההסדרים הקבועים בדין המהותי  את היחס בין שאלה חשיפת הזהות הראוי לבחון  תחילה

י כ, יש לציין.  או הבסיס לעבירה  שלצורכה מתבקשת החשיפההמהווה בסיס לעילת התביעה

נראה , )ד סבו"פרשת עו,  רמי מורפרשת, פרשת פלונית(מקריאת פסקי הדין שדנו בעניין בעבר 

 .   מפורשות לשאלה מתבקשת זומתייחסיםאין השופטים שלכאורה 

שאלת היחס בין הדין המהותי לשאלת חשיפת הזהות לצורך הגשת ,  קרי– בהקשר זה

 בשאלה ן הראויההאיזונקודת לטעון כי אורה ניתן היה לכ  –התביעה שיסודה באותו דין מהותי 

                                                 
ד "פפז -כ פינס"ח 'נ התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה – ס"ש 16/01מ "ין בתבדבריו של השופט חש      19

 .)2001( 164, 159) 3(נה
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 על ידיכבר מהאיזון שנקבע  נובעת מיניה וביהמתי יש לחשוף את זהותם של הטוקבקיסטים 

 על פי גישה זאת 20.)כגון חוק לשון הרע( הדין המהותי המהוות בסיס לתביעההמחוקק בהוראות 

ובכללן ההיתרים (ף הוראות החוק האיזון בין הערכים המתנגשים  בכל מקרה קונקרטי מגולם בגו

 לבית המשפט הוא ליישם את האיזון במסגרת שיקול הדעת "כל שנותר"ו, )וההגנות המוענקים בו

שאם פרסום , כאורהנראה לבהתאם לגישה זאת  21. האמורהחוקהמוענק לו תוך פרשנותו את 

אות החוק לבין עקרונות  מקום לאיזון שיפוטי נוסף בין הורעודהרי שאין , מסוים עולה כדי עוולה

כדי להצדיק את חשיפת כנגד גולש אנונימי  פלוני להגיש תביעה בכוונה כנה שללפיכך די ו, נוספים

בפועל אינה מאפשרת  ךפי החוק א-המכירה בקיומה של עוולה על, עמדה שונה. שמו של הגולש

זונים שקבע משנה בפועל את האי, ) איזון נוסף שנעשה מחוץ לגדרי החוקבשל(לקבל סעד 

 כי כל לכאורה לטעון היה ניתן ,  במילים אחרות 22.המחוקק בנסחו את הוראות החוק הרלוונטי

אינה מאפשרת לחשוף את שמו של הגולש  לצורך הגשת תביעה מחסנת אותו בפועל מפני עמדה ש

  את שהמחוקק אסר לגבי כל – לגבי גולשים באינטרנט –ומשכך מתירה למעשה , תביעה כאמור

 .ך התבטאות אחרתדר

אין למצוא טעם המצדיק צמצום , כפי שניתן היה להסיק מקו הטיעון לעיל, אך האומנם

 ללא ספק קו הטיעון המוצע לעיל תלוי ועומד על ? גולששל גבולות המקרים בהם תיחשף זהותו של

, מיכך שלמעשה אין לביטוי האנונימי ערך עצמי הנבדל מאותו הביטוי שהובע באופן בלתי אנוני

אך האם זהו אכן , ובהתאם רואה בהסרת האנונימיות רק צעד שתכליתו מימוש זכות התביעה

  ?המצב

אכן ישנם מקרים בהם נראה שכך אם נבחן תחומי משפט משיקים . לדעתי אין זה המצב

האיזון שנקבע על ידי המחוקק לגבי הסעדים לבין נקודת איזון הדין מכיר בפער בין נקודת ה

 23.  נסיבות מיוחדות שתצדקנה סטייה והחלת מבחנים שוניםהותי וזאת בשלבאשר לדין המ

 ראוי לדעתי גם הוא להימנות אל אותם המקרים  טוקבקיסטיםהסרת האנונימיות שלמקרה של ה

נראה ואומנם  .הדין המהותי לגבי ידי המחוקק- הצדקה לסטייה מהאיזונים שנקבעו עלנה ישבהם

ידי המחוקק בחוק -רשת רמי מור חשו שהאיזונים שנקבעו עלשגם השופטים בפרשת פלונית ובפ

ראה  (כן כאמור החילו איזונים שונים-ועל, לשון הרע אינם מתאימים ליישום במקרים שנדונו

 . )סקירת האיזונים השונים בפרק הקודם

הנימוק המרכזי המצדיק את הסטייה , לדעתי? מהי האם כן ההצדקה לסטייה זאת

תוסר האנונימיות של  והחלת איזון שונה ומחמיר על השאלה מתי מהאיזון שנקבע בחוק

היות האנונימיות באינטרנט חלק  ואטוקבקיסטים בגין פרסומים פוגעים ברשת האינטרנט ה

 היות הטוקבקים לנימוק מרכזי זה אבקש להוסיף כשיקולים תומכים את. מהותי מתוכן הביטוי

, המשקל הנמוך של הביטוי האנונימי באינטרנט, מודרני ויעיל לשחרור קיטור" פורום ציבורי"

                                                 
 . 464ח "ס, 1965-ה"התשכ, חוק איסור לשון הרע      20
 ).1989 (862-864, 840) 3(ד מג" פשפירא 'נ אבנרי  214/89א "ע      21
 ).1990 (572, 561 כ משפטים" רע ה-חופש לשון", אריאל בנדור: השווה      22
שבהיותה סנקציה , "מניעה המוקדמת"ידי המחוקק אקח את דוקטרינת ה-כדוגמה לסטייה מהאיזון שנקבע על    23

נדרש מבחן מחמיר יותר לשימוש בה מאשר , כך חמורות על חופש הביטוי-כה משמעותית ובעלת השלכות כל
 ,Ariel L. Bendor, Prior Restraint: ראה (המבחן להטלת סנקציה על מפרסם ביטוי בדיעבד

Incommensurability, and the Constitutionalism of Means, 86 Fordham Law Review 289, 295 
(1999).( 



 )ט"התשס (1) 1( הארת דיןה" 'אחד שיודע'גבולות האנונימיות של ה"אורי בירנהק 
 

 10

בפרק זה ארחיב לגבי . "אכיפה חיצונית"וכן את מכלול הקשיים שמעוררת , "אפקט המצנן"ה

 .  ואציין מדוע הם מצדיקים הסטייה כאמור, הנימוקים לעיל

 

  היות האנונימיות באינטרנט חלק מהותי מתוכן הביטוי. א.3

 

המובן הראשון יהיה : אנונימיות שבביטוי בשני מובנים שוניםה נראה כי ניתן לראות את 

על יתרונותיה ,  דרך להעברת מסר בדרך מסוימת–התייחסות לאנונימיות כצורת ביטוי 

האנונימיות יהיה התייחסות לאנונימיות שבביטוי את המובן השני בו ניתן לראות . וחסרונותיה

נראה . ממה שהדובר מנסה להעביר דרכו חלק בלתי נפרד מהביטוי עצמו ו–כחלק מהתוכן 

הכוח הרגשי שאדם מטביע , שכן לרוב(שההפרדה בין תוכן לצורה בהקשר של ביטוי בעייתית 

ולעיתים נראה שבהקשרים מסוימים ההפרדה אף , )בביטוי נעשה לא רק בתוכן אלא גם בצורה

,  האנונימיות ברשתאנסה במקרה זה להפריד בין שני המובנים של,  למרות זאת24.בלתי אפשרית

ידי -סטייה מהאיזון שנקבע על, על אף החשיבות שבאנונימיות כצורת ביטוי, ואסביר שלדעתי

 .המחוקק יכולה להיות מוצדקת בשל ההכרה באנונימיות דווקא כחלק מהתוכן

 . לצאת לאוויר העולם במספר אינסופי של דרכים וצורותעשוי ביטוי  – האנונימיות כצורת ביטוי

אין לחברתו שלישי יבחר להציע נישו, קט'אחר יבחר לכותבו על ז, גבי ספר- יבחר לפרסמו עלפלוני

לכל דרך . שניתן להעלות על הדעתועוד אינספור דרכים ,  מטוס בחוף היםעל גבי שלט הנשרך אחר

והמתבטא המתלבט יוכל לשקללן ולהגיע לצורת הביטוי הנוחה , שכזו יתרונות וחסרונות משלה

ככזו האנונימיות .  שונה גרידא של אותו התוכןאנונימיות כצורת ביטויב רה ניתן לראותלכאו. לו

האנונימיות תאפשר לכל כך למשל  . הבוחר בה לגולש יתרונות וחסרונותבעלתכמובן יכולה להיות 

היא תאפשר לדובר ללבוש מסכה ולהביע . ללא כל קשר לסביבתו, אחד לומר את אשר על ליבו

או לעובד לחשוף שחיתות של , ביבה בה הוא נמצא ללא חשש מנידוי או סנקציהעמדה חריגה בס

ההשקפה הרואה באנונימיות צורת ביטוי שונה גרידא ,אולם לטעמי 25.מעסיקו ללא חשש כי יפוטר

ומחמיצה את מלוא המשמעות שיש לתת , כפי שאסביר להלן, של אותו התוכן היא צרה מדי

יות כחלק מתוכן הביטוי דווקא תאפשר כפי שנראה גם להסביר  הכרה באנונימ.לביטוי האנונימי

 .  ביתר קלות את הטעם לנקודת איזון שונה מהקבוע בדין המהותי

לעולם התוכן יתפרש כחלק ,  נראה שבפרסום תוכן כלשהוא– האנונימיות כחלק מתוכן הביטוי

 אחרת מאשר אמרה מתוך מאמר המפורסם בכתב עת נחשב תתפרש:  הוא נמצאהב" מעטפת"מה

ותוכן ביטוי הנאמר בכינוס , )והחשיבות שתינתן לה תהיה שונה(צעקת אותה אמירה בקרן רחוב 

שחלק , נראה. מדעי ייבחן יותר מאשר בחינת אותו ביטוי שיתפרסם בחינמון המחולק ברכבת

נראה ". מיהו הדובר"מהותי מאותה מעטפת המשפיעה על בחינת תוכן הביטוי הינו השאלה 

, אקצה בגדה-חללי אלגדודי ביטוי בעניין צבאי ייבחן בצורה אחת באם הדובר הינו מפקד שתוכן 

                                                 
בתוך " Fuck the draft"קט עליו המילים 'שלבש ז,  הוגבל ביטוי המערערCohen v. Californiaד "בפס     24

קליפורניה טענה שהיא מתערבת בצורה . ווולגריות" קהל כלוא"בטענות , פורניהמסדרונות בית המשפט בקלי
בית המשפט העליון התנגד להגבלה וטען שההפרדה במקרה זה .  ולכן לא מגבילה את חופש הביטוי–ולא בתוכן 

 .Cohen v :ראה(בין הצורה והתוכן אינה אפשרית שכן צורת הביטוי במקרה זה היא חלק מהביטוי 
California, 403 U.S. 15 (1971).( 

 Helen Nissenbaum, The Meaning of Anonymity in an:  וכן11ש "לעיל ה, " כנסווכנס", מיכאל בירנהק     25
Information Age, 15 The Information Society 141 (1999) . 
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בצורה אחת אם הדובר הוא מהנדס ; ובצורה אחרת אם מדובר במפקד אוגדת יהודה ושומרון

ל בנק "ובצורה אחרת אם הדובר הוא מנכ, המביע דעתו בעניין מדיניותה הכלכלית של הממשלה

:  זה  כי לאנונימיות יש ערך בפני עצמה בהשפעתה על תוכן הביטוינראה בהקשר. הפועלים

 – לחלוטין יניטראלהאנונימיות מאפשרת לקורא הבוחן את הביטוי ומחווה דעה על תוכנו להיות 

, מעמדו, ללא כל חשש להטיה בשל זהות הדובר, הקורא מעביר את שבט ביקורתו על הביטוי

תעורר בקורא הבוחן ביטוי המבקר את מדיניות תות שהספקנ. או דעותיו הפוליטיות, מקצועו

, הממשלה תתעורר אך בשל בחינתו המדוקדקת את הביטוי שלפניו והתייחסות לטיעון המובא בו

 . הכותב  יושב ראש האופוזיציה או פעיל פוליטי ידועהיותו של   בשלולא 

" מסנן" מעין היותה משמשת, נראה לפיכך שהערך שהאנונימיות מקנה לביטוי ולתוכנו 

ידי כך מאפשרת לאדם להבטיח -המזקק את הביטוי כך שנוכל לבוחנו על סמך תוכנו בלבד ועל

והכללתה ,  ראיה מרחיבה של מהות האנונימיותמצדיקה, שדבריו ייבחנו כהווייתם וללא הטיה

  .כחלק מתוכנו של הביטוי ולא מצורתו גרידא

את הסטייה מהמבחנים ה לדעתי גם ראיה מרחיבה זאת של מהות האנונימיות מצדיק 

משום שאם ? וכל כך למה 26.הרגילים לאיזון כאמור ומתן הגנה מיוחדת לביטוי האנונימי ברשת

 עוד בטרם התקיים –חשיפת זהותו של פלוני עצם הרי ש, האנונימיות היא  חלק מתוכן הביטוי

מגבילה את חופש הביטוי   וביהמניה –משפט בו הוכח כי המדובר בביטוי שהוא עוולה או עבירה 

אין לנו טעם להניח כי הוא , כל עוד לא הוכיח זאת התובע,  שכרגע  לגבי אותו ביטוישל פלוני

שכן חשיפת זהות ,  הביטוימידת מה לבקשה להוציא צו מניעה כנגד אותו בדומההדבר . אסור

את הדברים קרי לכתוב ,  כל אשר ביקש להביעאתהמבטא מסכלת את אפשרותו של פלוני לבטא 

 הגישה הרואה באנונימיות ). הם חלק מתוכן הביטויהגישה המוצעתשלפי (דווקא באנונימיות 

 פלוני על את הדרישה כי קודם לחשיפת זהותו של פוא לכל הפחותחלק מתוכן הביטוי מצדיקה א

 . על סיכוי תביעה טוביםהמבקש להצביע

איזון השונה הננקט לגבי חשיפת זהו אם כן הנימוק המרכזי המצדיק לעניות דעתי את ה 

עם זאת בשאלת קביעתה של נקודת האיזון החדשה מן הראוי לשקול לעניות דעתי . זהותו גולש

 .  המרכזי האמורים שאפרט להלן ואשר תומכים בנימוקשיקולים נוספ

 

 "אפקט המצנן"תופעת ה. ב.3

 

 עה היא שזו תגרוםטענה העולה תכופות כנגד חשיפת זהותם של גולשים לצורך הגשת תבי

  27. מלהתבטאכותבי הטוקבקיםרתיע את שי" אפקט המצנן"ל

זאת .  בזהירות יתרההנהוג בל  יש עם זאת,  משהו מן האמתזאת יש בה גם לדעתיטענה 

אפקט "עלינו להבחין הבחן היטב בין שני מקורות שונים ל" אפקט המצנן"משום שבבואנו לדון ב

הוא בכך שחשיפת הזהות היא צעד " אפקט המצנן"ר אחד למקו. חשיפת זהות הגולשב ש"המצנן

אפקט "לעומת זאת מקור אחר ל. היא המרתיעה את הגולש-שהיא, מקדים להגשת התביעה

כגון שפלוני מתבייש או אפילו חושש מהתנכלות  (הוא עצם החשיפה של זהות הגולש" המצנן

                                                 
 John Doe v. Patrick Cahill, 884 A.2d 451, 455-457 (2005): ראה גם      26
, )2ש "לעיל ה(פרשת רמי מור ; 5בפסקה , )2ש "לעיל ה(פרשת סבו ; 5בפסקה , )2ש "לעיל ה(פרשת פלונית       27

 .37בפסקה 



 )ט"התשס (1) 1( הארת דיןה" 'אחד שיודע'גבולות האנונימיות של ה"אורי בירנהק 
 

 12

, קרי(הנובע מהמקור הראשון " אפקט המצנן"בכל הנוגע ל .)ב"באמצעים בלתי משפטיים וכיוצ

כדי להצדיק צמצום " אפקט המצנן"הרי שהשימוש בטעם ה, )היות החשיפה צעד מקדים לתביעה

כל כלל משפטי המטיל אחריות גורם . ואסביר. היקף חשיפת זהות גולשים באינטרנט הוא בעייתי

) בין היתר(ב ונראה כי שופט המחיל איזון התחום במסגרת החוק אמור להתחש, "אפקט מצנן"ל

הכרוך בעצם האפשרות להגיש " אפקט המצנן"ה 28.שפסיקתו תביא איתה" אפקט המצנן"ב

, כגון ספר(תביעה כנגד בעל הביטוי קיים באותה המידה לגבי ביטויים שנעשו במדיומים אחרים 

משכך יש לומר כי אפקט זה כבר . ואינו מהווה חידוש לגבי המדיום האינטרנטי) ב"עיתון וכיוצ

אינני רואה טעם לחשוש יותר . קל במסגרת האיזון שערך המחוקק בקובעו את הדין המהותינש

זה בהגיענו לביטוי במדיום האינטרנטי או במילים אחרות אינני רואה מדוע גולש " אפקט מצנן"מ

. באינטרנט ראוי שיהיה מוגן מפני החשש שתוגש כנגדו תביעה יותר מהמתבטא בכל מדיום אחר

ועצם האפשרות להגיש תביעה כאמור , ב ספר חשוף לאפשרות להגיש כנגדו תביעההלוא גם הכות

יש בה כדי להרתיע את הכותב מלהתבטא במלוא ) אף אם בסוף של יום לא יימצא חייב(

 .החופשיות

הרי , שמקורו בהיות חשיפת הזהות צעד מקדים לתביעה" אפקט המצנן"להבדיל מה

 הוא )ללא קשר להיותה צעד מקדים לתביעה(הות הכרוך בעצם חשיפת הז" האפקט המצנן"ש

ומשכך יש בו כדי להצדיק ) שהוא כאמור בעל ערך וחשיבות עצמיים(ייחודי לביטוי האנונימי 

 מתחזק עוד "אפקט המצנן" תופעת ה החשש מפני.זהירות רבה בבואנו לחשוף את זהותו של גולש

כפי שאסביר , דרני ויעיל לשחרור קיטורמו" פורום ציבורי" בשל חשיבות הטוקבק האנונימי כיותר

 .שראוי להבטיח את שימורו וקיומו, להלן

 

  מודרני ויעיל לשחרור קיטור" פורום ציבורי"הטוקבקים היות . ג.3

 

 עיקר 29.חשיבות קיומו של פורום ציבורי וחיוניותו לדמוקרטיה נדונה רבות במשפט הישראלי

ובנוסף לשחרר , אפשרות לציבור להתבטא ולהישמעטמונה במתן " פורום הציבורי"חשיבותו של ה

לאו דווקא , שאלמלא האפשרות הזו לשחררו היה כנראה מתועל למקומות אחרים" קיטור"

כמושג , האחת": פורום ציבורי" נראה כי ישנן שתי דרכים להגדיר 30.בצורת ביטויים מילוליים

, שמש לניהול וויכוח והתקהלות לפיו פורום ציבורי יהיה אתר שבאורח מסורתי מ–דסקריפטיבי 

לפיו , כמושג נורמטיבי,  השנייה31.או מקום שהשלטון הועיד לשמש את הציבור להעברת מסרים

אפקטיביות וציבוריות , אמצעים מסוימים המקיימים בצורה מובהקת קריטריונים של בלעדיות

למרות , שיתרא.  נראה שהטוקבק האינטרנטי עונה על שתי הגישות32.יוכרו כפורום ציבורי

נראה שניתן , שההגדרה הראשונה מסתמכת על מסורת שימוש בפורום כדי להגדירו כציבורי

מה שעשוי לספק את דרישת ההגדרה , לזהות התחלה של מסורת שימוש בטוקבק להתדיינות

גישה , "כיכר שוק מודרנית"יש המתארים את רשת האינטרנט כ, בנוסף. הדסקריפטיבית

                                                 
בן  10520/03א "רע; )1998 (35, 1) 3(ד נב "פ, קראוס 'נ מ"ידיעות אחרונות בע 7325/95א "דנ: ראה     28

 ).2000 (92,  72) 4(ד נו"פ,  רום 'נ רינת 6871/99א "ע; 33 פסקה ,)2006( 91) 26 (06פדאור ,  דנקנר 'נ גביר
 ).עניין כהן: להלן) (1995 (539-540, 529) 2(ד מט"פ, לשכת עורכי הדין 'נ  כהן6218/93צ "בג      29
 ).1987 (276, 255) 3(ד מא "פ, הוועד המנהל של רשות השידור 'נ כהנא  399/85צ "בג      30
 .570-571' בעמ, )29ש "לעיל ה(עניין כהן השופטת שטרסברג כהן ב      31
 .546-547' בעמ, )29ש "לעיל ה(השופט שמגר בעניין כהן       32
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 33.של הטוקבק ומאפשרת התאמתו להגדרה" מודרניות"צר כתוצאה מהשמצמצמת את הפער שנו

האפקטיביות והציבוריות , נראה שהטוקבקים עונים במובהק על דרישות הבלעדיות, שנית

 השאלה האם טוקבק יוכר כפורום ציבורי לעניין אפשרות מתן 34.שבמבחן ההגדרה הנורמטיבית

אולם לדעתי מאפייני הטוקבק , הגישה אליו וזכות ההתבטאות בו לכל חפץ לא נבחנה עדיין

" שחרור קיטור"וקרבתם להגדרת פורום ציבורי מצדיקים ההגנה עליו בתור אמצעי יעיל ומודרני ל

 ). ב חשוב בו בדמות הטוקבק האנונימיגם הגנה על מרכי, ובכלל הגנה זו(ציבורי 

מחייבנו לפעול מצביע אפוא על חשיבותו של המדיום האינטרנטי ככלי ביטוי ושיקול זה 

בזהירות רבה בבואנו לקבוע את נקודת האיזון המחודשת לגבי המקרים בהם מן הראוי לגלות 

זה " פורום ציבורי"של שמא לא נחתור תחת יסודותיו , זהותו של גולש לצורך הגשת תביעה כנגדו

 . הכרוך כאמור בחשיפת זהות הגולשים"אפקט המצנן"על ידי ה

 

 המשקל הנמוך של הביטוי האנונימי באינטרנט ביחס לביטוי במדיומים המסורתיים. ד.3

 

 35. שבו הביטוי כדי לאמוד את הפגיעהעוצמת יש לבחון,  תגובה פוגעת באינטרנטוןבחל בבואנו 

את משקלו ביחס מקטינים שמלכתחילה , ימי מספר מאפייניםנראה כי לטוקבק אנונ

פי -אך על) כאמור לעיל(בהיות הטוקבק האנונימי נבחן , ראשית: להתבטאויות במדיומים אחרים

 כך שהקורא מסתמך אך על –סמכא -כותב בר" הילת"אין לביטוי את החיזוק הנובע מ, תוכנו

נראה שכדי , ינת הבעת דעה לא מנומקתלאור העובדה שלרוב הטוקבקים הם בבח. האמור בו

שיוכל להוות פגיעה שתצדיק חשיפת הכותב יהיה עליו להיות " משקל סגולי"שלטוקבק יהיה 

של הנפגע להגיב על יחסית פשוטה הנראה שהאפשרות ,  שנית36.מנוסח באופן פוגעני במיוחד

ה את הפגיעה הצפויה האמור באותו מדיום בו פגעו בו גם כן מורידה מערכו של הביטוי ומקטינ

במיוחד כאלה הנמצאים באתרים (לאור הכמות העצומה של הטוקבקים , שלישית. ממנו

, )ומעוררים מספר רב של תגובות, ידי מספר רב של גולשים-נצפים על, המעוררים עניין מיוחד

 .נראה שבהכרח יכולת הנגישות והזיהוי של טוקבק פוגעני במיוחד שיצדיק חשיפת כותב יורדת

מצדיק הסטייה האנונימי  נראה לפיכך שמשקלו הנמוך יחסית של הטוקבק הללומהסיבות 

מהאיזון שנקבע בחוק והחלת איזון שונה על השאלה מתי תוטל אחריות על טוקבקיסטים בגין 

 .פרסומים פוגעים ברשת האינטרנט

                                                 
בהיותה יוצרת מרחב , רשת האינטרנט נתפסה כשחזור מודרני של כיכר העיר, קורן במאמרה-על פי אלקין     33

, קורן-ניבה אלקין: ראה(ורי וירטואלי בו יוכל כל אחד מהפרטים ליטול חלק פעיל בשיח הציב-ציבורי
, קורן-אלקין: להלן() 2003 (381, )2( ומשפט וממשל, "הווירטואלית' כיכר השוק'המתווכים החדשים ב"
 ")).שיםהמתווכים החד"

הרי ששלילת ,  נראה שככל שהאמצעי יעיל יותר בקידום הגשמת חופש הביטוידרישת האפקטיביותלעניין     34
בשל חשיפתו הרבה של . הנגישות בפני אותו ביטוי עלולה לפגוע בעקרון חופש הביטוי בצורה קשה יותר

נראה שגם אם הפורום , ת הציבוריותדרישלעניין ; חסימת ביטוי בו תהווה פגיעה קשה בחופש הביטוי, הטוקבק
בהיותו  כה אפקטיבי לחופש הביטוי ובהיותו ,  אין לראות בו פורום ציבורי גרידאועל כןנמצא בבעלות פרטית 

לעניין ההכרה בחשיבותו ניתן יהיה לראות את האתר שבבעלות , ידי גופים פרטיים-נשלט באופן מוחלט על
 נראה שהטוקבק בלעדי במובן זה שהוא מאפשר ביטוי דרישת הבלעדיותלעניין ; "במה ציבורית"פרטית כמעין 

 .   תוך השקעת משאבים מינימאליים, נרחב ומיידי לכל דיכפין
, )2ש "לעיל ה(פרשת סבו ; 8בפסקה , )2ש "לעיל ה(פרשת פלונית ; 38בפסקה ,)2ש "לעיל ה(פרשת רמי מור      35

 .8בפסקה 
קבקים ניתן ללמוד מסקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה לפיו רוב ציבור הגולשים על המשקל הנמוך המיוחס לטו     36

אנשים "ורוב הקוראים חושבים שהכותבים הינם , כלל לא טורח לקרוא את הטוקבקים המצורפים לכתבות
 YNET 7.11.2007" רוב הגולשים לא קוראים טוקבקים: סקר חדש", אדר שלו: ראה" (משועממים

html.,003468737-,L,73401/articles/il.co.ynet.www.( 
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הנוגעים לעוצמת הפגיעה , לא אכחד כי מהבחינה האנליטית הטהורה שיקולים אלה

 בדין איזון הראויהם לכאורה שיקולים הנוגעים ל, נמוכה של הביטוי האנונימי באינטרנטה

שיקולים אלא אינם נוגעים דווקא , דהיינו. המפליל או הופך את הביטוי לעוולה, המהותי דווקא

אלא לשאלת היקף תחולתו של הדין המהותי ,  גולש לצורך הגשת התביעהלשאלת חשיפת זהות

ומצדיקים צמצום היקפם של , באשר לביטוי האנונימי באינטנרט) ר לשון הרעלמשל חוק איסו(

עם זאת ראיתי ). ומקל וחומר צמצומם של הביטויים הפליליים(הביטויים שייחשבו כמעוולים 

הא בהא משום שלגישתי , להעלות שיקולים אלה במסגרת הדיון על שאלת חשיפת זהות גולש

 הריהו - לקולא או לחומרא –ן את הכללים המהותיים כאשר משנה השופט היושב בדי. תליא

 ההחלטה -ואחדד . עלולה להיחשף" האחד שיודע"בהכרח משפיע על השאלה האם זהותו של 

הריהי הצעד הראשון לקראת , "לשון הרע"האם כלל מדובר בביטוי העלול להוות , הראשונית

וביטוי , מהכללים המהותייםאם יחליט השופט היושב בדין לסטות . חשיפת זהותו של הכותב

הרי  שרחקה , ייתפס כביטוי שאינו מקים עבירה פלילית או עוולה" לשון הרע"שברגיל היה מהווה 

 הסוגיה העוסקת בחשיפת האנונימיות –מכאן הקשר בין שתי הסוגיות . הדרך לחשיפת הזהות

 על אכיפת ברשת והסוגיה העוסקת בשינוי האיזונים שנקבעו בחוקים שונים כאשר מדובר

 . וחשיבות ליבון הסוגיה השנייה לחיבור זה–החוקים באינטרנט 

 

  חיצוניתאכיפהביקורת על ה .ה.3

 

 שיקול נוסף שעלינו לשים עליו לב בבואנו להכריע באשר לנקודת האיזון הראויה בשאלת חשיפת 

את ציג א בפרק זה . זהותו של גולש הוא הקושי הכרוך באכיפה חיצונית של הדין באינטרנט

  . של הדין על הטוקבקיםהקשיים שמעלה אכיפה חיצונית

אכיפה חיצונית הינה החלת נורמה משפטית ואכיפתה אם באמצעות : ההגדרה, ראשית

קביעת נורמות התנהגות שלא המייצגת ) פרטית(פנימית  מאכיפהוזאת להבדיל , חקיקה או פסיקה

 חשיפת  37.ילות המוסדרת בדרך כלשהיידי הגורמים המעורבים בפע-אלא על, ידי המדינה-על

זהותו של גולש פלוני לצורך הגשת תביעה כנגדו היא אפוא צעד של אכיפה חיצונית ומשכך כרוכה 

מובילים למסקנה כי גם מקום , שאפרט להלן,  קשיים אלה.גם היא בבעיות ובקשיים שזו מעוררת

עדיין יש מקום להיזהר , ששהשיקולים מהותיים היו מצדיקים לכאורה חשיפת זהותו של גול

שיקולים אלה מכתיבים אפוא שימוש במשורה . מדובר בגזירה שאין הציבור יכול לעמוד בהשמא 

 .בכלי זה של חשיפת זהותו של גולש

 

נראה שהקושי הראשון שעולה בשאלת הפיקוח החיצוני נובע : קשיים באכיפה יעילה. 1.ה.3

נראה שבמקרים . ה החיצונית שתחולתה מדיניתלעומת ההסדר, מהיות רשת האינטרנט גלובלית

או שניהם גם יחד ) אתר אינטרנט, ספק(המנגנון המפרסם את הביטוי , רבים המפרסם עצמו

כך שלמדינה אין יכולת להחיל ריבונותה ולאכוף את חוקיה על מקור , פועלים ממדינות אחרות

 צו איסור פרסום על ספרו של דוגמה טובה לבעיית אכיפה ניתן למצוא במקרה בו הוטל. הפרסום

                                                 
 אתר איגוד האינטרנט הישראלי" הסדרה עצמית", מיכאל בירנהק  37

html.dara_codehas/hasdara/il.org.isoc.www  . 
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ולמרות מאמצים שונים  ,אולם חלקים נרחבים ממנו פורסמו ברשת האינטרנט, מ מייק אלדר"אל

לא הצליחו רשויות האכיפה למנוע הפרסום והפעולות שנעשו לצורך מניעת הפרסום היו חסרי 

נית במגבלות נראה כי ניתן ללמוד על הכרת מנגנוני ההסדרה המדי, מחד  38.משמעות אמיתית

ידם כדי להחיל בכל זאת הסדרה יעילה -יכולת האכיפה שלהם מפעולות שונות שננקטות על

באה  נראה כי לאחרונה שוב , מאידך40. וכן מהשפעת הנושא על בית המשפט בפסיקתו39,בפועל

ח הוועדה לבדיקת אירועי המערכה "בדו. לידי ביטוי חוסר ההבנה שבקשיי האכיפה באינטרנט

ידי הוועדה שפרסומים באתרי אינטרנט אינם -הוסבר על 41,")וועדת וינוגרד ("2006בלבנון 

והאחראים לאתרים אלו אפילו אינם מודעים לחובה החלה עליהם , ידי הצנזורה-נתפסים על

, במלחמה" מקורות המידע" בנוסף הוסבר שלחלק גדול מ42.להגיש נושאים לבדיקה מוקדמת שלה

היו דרכים להביא את המידע ישירות , בעל חשיבות ומשמעות צבאיתאזרחים שהיו בעלי ידע : קרי

 את תתאים שהצנזורה..."לפיכך ממליצה הוועדה  43.באמצעות רשת האינטרנט והבלוגים-לציבור

 החדשים התקשורת אמצעיגוון לרבות מ ,החדשים הפרסום אתגרי על אפקטיבי לפיקוח עצמה

 -ההדגשה שלי " [בחירום גם בהתמודדות יעלסי עשויה בשגרה כזו התאמה .האינטרנט כולל

ידי צווים כלליים המחייבים מסירת - לדעת הוועדה על ההתאמה להיעשות בין היתר על44.].ב.א

 אמין מעקב שיאפשרו טכנולוגיים כלים על מתקדמת חשיבה ידי-ועל, מידע לבדיקה מוקדמת

 לצורותיו אינטרנט ללכו, ואחרים אלקטרוניים, מגוונים תקשורת על אמצעי טובה ואכיפה

  45.הצנזורה תהפוך למוסד חסר משמעות, הוועדה מסבירה שללא מנגנון אכיפה יעיל. ומיקומיו

 

נראה שהאינטרנט הוא : היות הפיקוח החיצוני עומד בניגוד לפוטנציאל האנרכי של הרשת 2.ה.3

ם המשדרת תקשורת המוני,  שיח אישי במרחב ציבורי–תשתית ליצירת שיח ציבורי מסוג חדש 

מסגרות אלה . הוק ושיח בפורומים המתקיימים לאורך זמן-שיח בקהילות אד, "רבים אל רבים"מ

 46.התוכן ברשתפותחות פתח להשתתפות פעילה של הפרט במעגלי השיח ובתהליכי יצירת 

מאפייניו המרכזיים של השיח החדש הרלוונטיים לענייננו הינם בין השאר נגישות למידע חסר 

מאפיינים . זמינות גבוהה ואנונימיות, עלויות שימוש נמוכות יחסית, חופש מידע, קפותקדים בהי

 סטריות-בעוד שהמדיות המסורתיות מאופיינות בחד": כללי המשחק"אלו יצרו שינוי מהותי ב

, )יצרן וצרכן, מקור מוסמך ושאינו מוסמך, שכן קל לזהות יחסים בין כותב לנמען(סימטריה -וא

                                                 
חופש הביטוי ", נהון וגד ברזילי-קרין ברזילי: מ מייק אלדר במאמר"ראה סקירה מקיפה של הפרשה בעניין אל     38

התרבות !: מדברים,  שקט"המחודשת של הצנזורה על בטלותה והולדתה: המעשי והמדומיין באינטרנט
חופש ", נהון וברזילי-ברזילי: להלן) (2006, ורךמיכאל בירנהק ע  (483 חופש הביטוי בישראל המשפטית של

 ").הביטוי המעשי והמדומיין
אתרי אינטרנט מקוונים בבקשה לשים לב ' ראה פנייתם של משרד המשפטים ושל הצנזורית הצבאית למס    39

יסיון דוגמה של נ, בנוסף; )489' עמ, שם(להנחיות הצנזורה ולהקפיד על סינון תגובות לוחמניות ומפירות חוק 
ידי האיחוד האירופי כדי להקטין את חופש -לפתרון הבעיה הטריטוריאלית ניתן למצוא בפעולות הנעשות על

המדינות החברות באיחוד מתכוונות להקים מכוח חקיקה גופים בכל . הפעולה של עברייני אינטרנט בתחומו
 ,Steve Ranger: ראה(בריינים אלו שישתפו פעולה ביניהם ויעזרו אחד לשני כדי למזער את הפגיעה מע, מדינה

) 2007 (mail scammers face European crackdown-E .באתר :-scammers-mail-E/com.news.www
 html.6146753-3_7348-2100/crackdown-European-face.( 

 .486' עמ, )38ש "לעיל ה" (חופש הביטוי המעשי והמדומיין", נהון וברזילי-ברזילי      40
 .2008ח " תשס- ")ח וועדת וינוגרד"דו("דין וחשבון סופי של הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון       41
 450' בעמ, שם      42
 .455' בעמ, שם      43
 . 477' בעמ, שם      44
 .שם, שם      45
 .420' עמ, )33ש "לעיל ה" (המתווכים החדשים", קורן-אלקין       46
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בלוגים , כגון טוקבקים(וכלי ההתבטאות העומדים לרשות היחיד בפרט , בכללהרי שהאינטרנט 

ומהווים גורם , קוראים תיגר על ההגמוניה התקשורתית והבעלות כביכול על הידע, )ופורומים

מקנים לרשת , בין יתר הסיבות,  מאפיינים אלו47.צנטרליזציה וביזור של יחסי הכוח-המאפשר דה

 חיזוק משמעותי לפוטנציאל האנרכיסטי של הרשת ניתן לשאוב 48.יאת אופייה החופשי והאנרכ

עוד יותר מה שמקשה , היותה מרחב גלובלי ונטול מרכז: ממאפיין מרכזי נוסף של רשת האינטרנט

נראה שפיקוח , לגישתי. )ראה סקירת הקושי שבפיקוח חיצוני לעיל (על הפיקוח החיצוני עליה

 אנרכיסטי חזק כאמור יגרום להתנגדות נרחבת של חיצוני על שיח ציבורי בעל פוטנציאל

-משתמשים וניסיון מתמיד שלהם לחתור תחת הרגולציה בייחוד בשל היותה רגולציה מדינתית

כשלאור חסרונות ההגבלה המפורטים מטה סביר להניח שהניסיון יצלח תדיר בידי , חיצונית

 . המנסים

 

ראשוני לצורך חשיפת זהותו של משתמש נראה שהשלב ה, כאמור: קשיים טכנולוגיים. 3.ה.3

נראה ,  אולם49. ממפעיל האתר לצורך התאמתה לשם המשתמשIP-אנונימי יהיה קבלת כתובת ה

שכן הספק יכול , שחשיפת שם המשתמש אינה סוף פסוק בשאלת החשיפה של זהות המפרסם

 ישנם .IP-לדעת באמצעות שם המשתמש רק את זהותו של האדם ששילם עבור קבלת כתובת ה

: הלדוגמ,  לבין המשתמש בהIP-שלל מקרים בהם לא תהיה זהות בין המשלם עבור כתובת ה

 להתחקות אחר הכותב יגיע הספק לפרטי ןובניסיו, עובד חברה המשתמש במחשבי חברתו

משתמש ללא ; קפה או אוניברסיטה-משתמש בשרותי אינטרנט אלחוטי של אינטרנט; החברה

 להתחקות אחר כותב ןבניסיונראה שחשיפת שם המשתמש , פיכךל. רשות במחשב חברו וכולי

שבהמשכו עלול מבקש החשיפה להיזקק לשלל צווים משפטיים , ההודעה תהווה אך תחילת המסע

. בקשה לחשיפת שם עובד מידי חברה או בקשה לחקירת כל בעלי נגישות למחשב מסוים: כגון

ים וחמורים כגון פגיעה בפרטיות והכנסה נראה שהיזקקות מעין זו עלולה להביא לקשיים נוספ

ניסיון להתחקות מכשולים טכניים במהלך ה,  הליך משפטי משתמשי מחשב שלא חטאוילגדר

 שקשיים מעין אלו ישיתו עלויות נכבדות ועומס על מערכת קרוב לוודאי. אחר משתמשים וכדומה

שאינה , ית פשוטהבנוסף נראה שישנה אפשרות יחס. המשפט עד כדי קושי של ממש באכיפה

להוריד תוכנה חינמית ברשת האינטרנט , בלבד) ז" בלע–" האקרים ("המחשב נחלתם של פרצני

 50. שלו או להחליפה באחרתIP-שפעולתה מאפשרת למשתמש המחשב להסוות את כתובת ה

מיותר לציין את הקושי ששימוש בתוכנה כזו עלול לגרום לתהליך חשיפת זהות גולש ואת העלויות 

תוך פגיעה (מנת לחשוף בכל זאת את הגולש האמיתי -ירות שיהיה על המערכת לספוג עלהאד

                                                 
 .381' עמ, שם      47
 .24פסקה , )11ש "לעיל ה(ד בורוכוב "פס      48
 אצל רוב משתמשי האינטרנט הפרטיים אינה IP-טענה של חברת ברק בפרשת רמי מור הייתה שבהיות כתובת ה      49

כדי , )י הספק"בכל פעם שהמשתמש מתחבר למחשב מוקצה לו כתובת חדשה ע: משמע(קבועה אלא דינמית 
 למשתמש מסוים עליו לדעת את השעה המדויקת עד לרמת השנייה בה IP -שהספק יוכל לשייך את כתובת ה

לטענת ברק על התזמון . נעשה פרסום משמיץ שכן אותה כתובת עשויה לעבור בין מספר משתמשים בכל דקה
השופט דחה טענה זו בציינו . והשגת רמת תזמון כזו הינה בעייתית, להיות מדויק מאוד כדי למנוע טעות בזיהוי

,  מאפשר סינכרון ברמת אלפיות השנייה ונמצא כמעט בכל מערכות ההפעלה הקיימותNTP-קול הכי פרוטו
 .   למשתמש אינה מהווה קושי כחלק מהקשיים הטכניים עליהם אעמודIP-ולפיכך נראה כי התאמת כתובת ה

 ,Matthew Tanase: ראה) IP Spoofing( או החלפתה באחרת IPלעניין הקלות בה מתבצעת הסוואת כתובת       50
.2003.3 11Security focusAn Introduction : IP Spoofing 1674/infocus/com.securityfocus.www ; וכן

 .)2002 (595) 2(ד סא" פטננבאום.  נמדינת ישראל 71227/01)א"מחוזי ת( פ"ראה דבריה של השופטת ברלינר בע
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ועקב הקלות בה ניתן , ) שלהםIP-במשתמשי האינטרנט שהגולש התחזה להשתמש בכתובת ה

 51.להשתמש בתוכנה כזו נראה שלמעשה אכיפה תהיה בלתי אפשרית

 

 האפקטיביות של אכיפה מדינתית מהאמור לעיל עולה כי: אפקטיביות ועלות כלכלית. 4.ה.3

נראה שהיכולת לאכוף את החוק תהיה כמובן תלויה בתשומות הכלכליות שיופנו ; מוטלת בספק

מהאמור לעיל עולה ההנחה שהפוגעים בעלי . כדי לאפשר חשיפת כותבי התגובות הפוגעניות

המערכת להשקיע סביר שיביאו לעומס הגדול ביותר מבחינת התשומות שיהיה על " כוונה לפגוע"ה

יכולת המערכת -עומס שלדעתי תהיה לו עלות כלכלית כה גבוהה עד כדי אי, לצורך חשיפתם

נראה שהתשומות יושקעו בעיקר כדי למנוע את הפגיעות הפחות , בנוסף. לאכוף כלפיהם את החוק

 זה כמות המשאבים תהיה לא כשגם במקרה, )בהנחה שכותביהן לא טרחו להסוות עצמם(חמורות 

בהיות אכיפה יעילה רק במקרה בו התועלת השולית לציבור כתוצאה מאכיפה תהיה . בוטלתמ

נראה שהתשומות הגבוהות שיושקעו , גבוהה יותר מהעלות השולית שמושקעת באותה אכיפה

 .באכיפה לא תוכלנה להצדיק את התועלת ממניעת הביטויים הגבוליים

 

דקה לקביעתו של מבחן מצמצם בשאלת חשיפת  הטעמים שצוינו לעיל מהווים לטעמי הצ, לסיכום

בפרק הבא אציע הסדר התואם את גישתי תוך . זהותו של גולש לצורך הגשת תביעה כנגדו

 . יוצר-  הטוקבק -שהמדיום החדש ) כמצוין לעיל" (נסיבות המיוחדות"התחשבות ב

 

 ההסדר המוצע. 4

 

בעל שני מאפיינים ור ואחיד ישנו צורך בהסדר בר, נראה שלאור מסקנות הפרקים הקודמים

 עליו להחיל איזון , שנית; שימוש באכיפה חיצוניתיקף הקטין את העליו לה, ראשית: עיקריים

הסוטה מהוראות החוק ומחמיר בשאלה מתי יש לחשוף את זהותם של כותבי טוקבק לצורך 

יות נראה שההסדר המוצע צריך לקבוע רף גבוה מאוד לשם הטלת אחר. הגשת תביעה כנגדם

, רף גבוה יבטיח את ההכרה באנונימיות כבעלת ערך בפני עצמה ובתרומתה לחופש הביטוי. כאמור

לדעתי מבחנה הצר . מודרני ויעיל לשחרור קיטור" פורום ציבורי"כואת שמירת זירת הטוקבקים 

, כן בפרק זה אציג הסדר שמאמץ את גישתה-ועל, גונן עונה על עקרונות אלו-של השופטת אגמון

 . אם מנוסח בצורה מעט שונה לשם הבהרת המאפיינים שהינם הכרחיים להסדרגם

המרכיב הראשון במבחן לצורך קביעה האם לחשוף את זהותו של כותב הטוקבק , לדעתי

, חיוני לצורך הפחתת השימוש באכיפה חיצוניתה, צריך לבוא בדמות חסם פרוצדוראלי משמעותי

                                                 
בהקשר זה נראה שטיעון נוסף יכול להיות שהנפגעים מאכיפה חיצונית כתוצאה מקשיים טכניים יהיו בעיקר     51

לדעתי סביר להניח שבעלי הכוונה : בגדר המקרים הגבוליים, כפי שכיניתיו מוקדם יותר, כותבי התוכן הנופל
הסוות עצמם בצורה יעילה באמצעות מניעת לפגוע באופן ממשי באמצעות כתיבת תוכן פוגעני ברשת ידאגו ל

סביר להניח , לפיכך. או באמצעות החלפת הכתובת באחרת,  האמיתית בה עשו שימושIP-חשיפת כתובת ה
. שלא דאגו להסוות עצמם מבעוד מועד, שהיחידים שיישארו חשופים למרּות החוק יהיו המקרים הגבוליים

ולפגיעה דווקא )  אם לא במתכוון אלא מכוח קשיים טכנייםגם(נראה שבעיתיות זו תביא לאכיפה סלקטיבית 
 ". כוונה לפגוע"באותם משתמשים שיותר קשה לזהות בהתבטאותם את ה
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 חסם 52.ברשת" שחקנים" ויעודד הסדרה עצמית של ה,יעודד ריסון עצמי של תובעים בתביעתם

 בדמות דרישה כי הבקשה לחשיפת זהות הכותב הפוגע תבוא אך ורק לצד תביעה עשוי להיותכזה 

כל , במסגרת הבקשה לחשיפת הזהות בית המשפט ישמע את הצדדים(ולא כהליך נפרד , מרכזית

דרישה ).  לאפשר התביעה העיקריתויכריע האם מוצדק לחשוף את זהות הנתבע כדי, אחד בנפרד

 . ולא מאינטרסים אחרים, כזו תבטיח שחשיפת זהות תתבקש אך ורק לצורך תביעה

עלויות בירור זהותו של הפוגע , נראה שמשיקולי יעילות וכן משיקולי הרתעה, בנוסף

 במקרה שתביעתו 53.צריכות להיות מושתות על התובע) לצורך הבאתו לדיון בבקשה לחשיפתו(

יש לציין שבמסגרת הבקשה .  יישא בעלויות בעצמו ולאישופה התובע מהנתבע, ברר כמוצדקתתת

ויכריע האם מוצדק לחשוף את , כל אחד בנפרד, לחשיפת הזהות בית המשפט ישמע את הצדדים

 . זהות הנתבע כדי לאפשר התביעה העיקרית

בהליך , המשפט לבית דרישה כי הנפגע יוכיח בדמות עשוי לבואלדעתי המרכיב השני 

כי ישנה תשתית ראייתית מספקת לכך שהביטוי הפוגע מהווה עבירה , המשני לחשיפת הזהות

מרכיב זה ).  פלונית לעילבפרשתבדומה למבחן שנקבע (גם כשמדובר בתביעה אזרחית , פלילית

יבטיח הגבהת הרף לרמה שתבטיח שמירה על אנונימיותם של הטוקבקיסטים במקרים קלים 

 . המצדיקים החשיפה" מקרים הקשים"ד תאפשר חשיפתם בומנג, מחד

המרכיב האחרון במבחן המוצע יכול לבוא בדמות הצורך של התובע לשכנע את בית 

 54.המשפט במסגרת הליך הדיון בבקשה לחשיפת הזהות כי יש עניין לציבור בחשיפת הזהות

וע האם מוצדק לחשוף ולקב, במסגרת מרכיב זה יוכל בית המשפט לאזן בין השיקולים השונים

את זהות התובע , בין היתר יוכל בית המשפט לבחון את עוצמת הביטוי הפוגע. את זהות התובע

 .את הסיכוי לזכות בתביעה העיקרית ואת תום ליבו של התובע בהגשת התביעה, ומידת הפגיעה בו

 יצומצם השימוש, ראשית:  מטרות עיקריותארבענראה שבהחלת מבחן מסוג זה יושגו 

והעלויות , הקשיים הטכנולוגיים, לאור קשיי האכיפה(הבעייתי באכיפה חיצונית על הרשת 

חשיבות הטוקבק האנונימי תזכה , שנית; )האדירות ששימוש בה עשויות להשית על גורמי האכיפה

נראה שלמרות ההגנה המשמעותית על , שלישית; להכרה בדמות הגנה חזקה ואמיתית עליה

יוכל , וחשיפת הזהות מוצדקת,  הקשים בהם פגיעת הנתבע חזקה וכואבתבמקרים, האנונימיות

נראה שבקבלת מבחן אחיד ומוסכם תוסר חוסר הוודאות , ורביעית; התובע לממש זכותו לתביעה

 .על חסרונותיה, השוררת כיום

                                                 
בשנים האחרונות החלה מגמה הקוראת להסדרה עצמית של תרבות השיח באינטרנט באמצעות קוד אתי       52

הרי , פתח ותגיע לכדי גיבוש קוד מלא ואפקטיבינראה שבאם מגמה זו תת. שיחייב את כל מי שחפץ בהסדרה כזו
ראה (שהסדרה כזו תוכל למלא את החלל שייווצר באכיפה בשל הרף הגבוה שנקבע במבחן המוצג ברשימה זו 

, 13.4.2007 בלוג המרצים אוניברסיטת חיפה" ואהבת לרעך כבלוגך", מיכאל בירנהק: גם
%94%7D%0A%7D%8A%7D%99%7D%91%7D=%search?q/com.blogspot.haifalawfaculty://http
7A%7D( ,לסקירה מקיפה על הסדרה עצמית ברשת ראה, וכן :-Cyberspace SelfPerritt, . Henry H

Government: Town Hall Democracy or Rediscovered Royalism? 12 Berkeley Technology L. Jr. 
)1997(413 ) also available at :
lhtm.reader/html/Perritt/12vol/articles/btlj/journals/edu.berkeley.law.www://http( ;דוגמה , בנוסף

לפיה בצמוד לתגובה ,  יואב יצחקNFCל אתר האינטרנט "להסדרה עצמית ניתן למצוא בהודעתו של עורך ומו
 : ראה.  כדי להקל על התגוננות הגולשים באתרIP-באתרו תתפרסם כתובת ה

True=&ShowAll3=&subjectId27553=aspx?docId.ShowArticles/il.co.nfc.www://http.(  
נראה שיש להשאיר שיקול דעת לבית המשפט להתחשב במצבו הכלכלי של התובע לצורך קביעת העלויות       53

או מקרים , הנתבעשיושתו עליו כדי למנוע מקרים בהם בשל מצב כלכלי ירוד לא יוכל תובע להיפרע מ
 .אבסורדיים בהם בשל הפגיעה הכלכלית בו כתוצאה מהטוקבק לא יוכל התובע לממש זכותו

 ).1990 (508, 485) 2(ד מד"פ,  היועץ המשפטי לממשלה'נגנור  935/89ץ "בבג" עניין לציבור"ראה הגדרת       54



 )ט"התשס (1) 1( הארת דיןה" 'אחד שיודע'גבולות האנונימיות של ה"אורי בירנהק 
 

 19

 

 סיכום. 5

 

תוך , במאמר זה ניסיתי לענות על השאלה מתי יש לחשוף זהותם של כותבי טוקבקים באינטרנט

הוודאות -שלאור אינראה . ציון השיקולים המרכזיים שלדעתי אמורים להנחות בפתרון הסוגיה

במיוחד לאור השימוש ההולך , תשובה ברורה ומוחלטת לשאלה נחוצה והכרחיתהשוררת כיום 

עד שיגיע מקרה . )שימוש שכנראה רק ילך ויגבר (וגובר בטוקבקים בפרט וברשת האינטרנט בכלל

התשובה , או עד שהמחוקק יגיע להסדר מוחלט, המשפט העליון-וגיה זו לפתחו של ביתהמעורר ס

 .הוודאות אף תגבר-ואולי אי, תישאר עמומה ומעורפלת

לא . המעורר שאלות משפטיות לא פשוטות,  מדיום חדש יחסיתהינההאינטרנט רשת 

, תם מדיומיםנקבע על רקע השימוש באושו, תמיד המצב המשפטי שהתאים למדיומים ישנים

במאמר זה ניסיתי לתרום להבנת נדבך הטוקבק והקשיים שהוא . יתאים למדיומים החדשים

שהינו חלק מאלפי נדבכים המרכיבים את המדיום , ) מוטלת בספקאינהלצד תרומתו ש(מעורר 

ושעל מערכת , נדבכים הצפויים לעורר קשיים משפטיים סבוכים - "רשת האינטרנט"המכונה 

 .לית יהיה להתמודד עימם בעתידהמשפט הישרא

על הדין המהותי לחול גם במרחב , וכל עוד לא נקבע אחרת,  בחיבור זהלעיל שמוזכרכפי 

ידי - כלשונו ולא לשנותו על צריכים לאפשר את מימוש הדיןםוהסדרים פרוצדוראליי, האינטרנט

חוסר נוחות מצד לכל אורכו של החיבור עולה מבין השורות הרגשה של , מנגד. הגבלת האכיפה

על כלשונו והחלתו ) במיוחד לעניין לשון הרע(השופטים השונים לגבי הדין המהותי הקיים 

 לשקול את שינוי הדין המהותי ישהאם בעקבות חוסר נוחות זו  .ביטויים מסוימים באינטרנט

 ? האם שינוי כזה אפשרי?ט על ביטויים מסוימים באינטרנבתחולתו) ובמיוחד חוק לשון הרע(

 .לות שללא ספק מחקר עתידי ראוי כי יתמודד עמןשאלות אלה הן שא


