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  לחוק למיעת הטרדה מיית 10תיקון מס' 
   הצעה למודל פרשות

   מאת

   *גלעד קאלך ויעל קרן

. הפקות ההצהרתית 2. רקע והצגת התופעה שבמרכז התיקון; 1; מבוא. א. הצגת הבעיה וגידורה
  ;. ב. יסוד הפרסום. מיקוד ההארה4. הצגת הבעיות שבחוק ; 3; 10 'והפרקטית של תיקון מס

  . מיהו המפרסם שעליו ראוי להחיל את התיקון?2מחוקק ואלוגיות מחוקים אחרים; . כוות ה1
. האם כל פרסום תצלומים שמתמקדים במייותו של אדם ללא 1"; ג. רכיב ה"ביזוי וההשפלה

. השוואת 2מבוא ורקע;  –. הגת תום הלב 1; ד. הגת תום הלב הסכמתו מביא לביזוי או להשפלה?
  . הסטדרט שלפיו יש לבחון את תום הלב;3בחוקים שמהם יובאה;  ההגה להגות דומות

  . סיכום.משמעות הגת תום הלב בהליכים פליליים .4

  מבוא

, לצד הטרדה מייתהמהווה המחוקק התהגות וספת  קבעבתיקון  1תוקן החוק למיעת הטרדה מיית. 2014בשת 
, במייותו המתמקד, אדם של הקלטה או סרט, תצלום פרסום": . התהגות זו הוגדרה כךהתהגויות אחרות המויות בחוק

(למען הקיצור כה להלן את  "לפרסום הסכמתו יתה ולא, לבזותו או האדם את להשפיל עלול הפרסום שבהן בסיבות
ין הקטגוריה של תצלום, סרט או הקלטה "תוכן אלקטרוי"). כמו כן, הוגדרו הגות אפשריות, אשר בהתקיים תאיהן א

  ההתהגות מהווה עבירה על החוק למיעת הטרדה מיית.

מהלך חקיקה זה ותן ביטוי חשוב ליחס שבין משפט לטכולוגיה המתפתחת. התגובה החקיקתית מעלה שאלות רבות 
במישור התוכי, בוגע ליסודות העמומים שבחרו לעיצוב ההתהגות. במישור ההצהרתי מעיית מידת השפעתם של 

שהוגדרו בעבירה על ערכו המחך ומכון התודעה של החוק. לצד אלו יצבות שאלות העומק העוסקות במידת היסודות 
   2יכולתו של המשפט להסדיר את הטכולוגיה המתפתחת בקצב מהיר.

 בד בבדתיקון לחוק יתן להבין כי הוא ועד להתמודד עם תופעה חברתית רחבת, שהולכת ומתפשטת למדברי ההסבר 
 סוג זה של 3ללא הסכמת האשים המתועדים.מופצים תכים בעלי אופן מיי  , ובמסגרתהטכולוגיהב מעת השימושטהעם 

אתרי איטרט ישם בבן זוג לשעבר שהופך למטרה לפגיעה לאחר הפרידה, ואף  כדי לקוםתים ימופץ לעתוכן אלקטרוי 

_____________________________________  

  .הארת דיןסטודטים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים אויברסיטת חיפה, חברי מערכת בכתב העת   *
 .)10תיקון מס'  :להלן( 263, ס"ח  2014–), התשע"ד10החוק למיעת הטרדה מיית (תיקון מס'    1
רשת משפטית: משפט מיכל אגמון גון "האיטרט כעיר מקלט?! הסדרה משפטית לאור אפשרויות העקיפה הטכולוגיות וגלובליות הרשת"   2

 ).2011קורן ומיכאל בירהק עורכים, -(יבה אלקין 720, 207 וטכולוגיית ידע
, 2013–) (פרסום תצלום, סרט או הקלטה המתמקד במייותו של אדם), התשע"ג9דברי ההסבר להצעת חוק למיעת הטרדה מיית (תיקון מס'   3

  .(להלן: דברי ההסבר לתיקון) 58ה"ח הכסת 
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קמה, אלא מתוך התגאות  מתוך איהאחרים ההפצה  במקרים 4זה. מדיהתחום ל את פעילותםמייחדים הפורוגרפיים 
ויתן לחשוב על מיעים וספים להפצת תוכן אלקטרוי זה, היזוים  5,והתרברבות במה שצדה עדשת המצלמה של המתעד

חשוב לציין שהחוק  בחלקם מתודעת בי הדור הדיגיטלי, המצדדת בשיתוף מידע ללא שיקול דעת והתחשבות בהשפעותיו.
התיקון  בצל, ולכן שי הפים של התופעה שתיארו לעיל חוסים המבחין בין הסוגים השוים של ההפצה והמיעים ל איו
  ., כמו גם הפצה ממיעים אחריםלחוק

בהארה זו ציע פרשות ליסודות החוק, תוך מתן משקל לזכויות ולאיטרסים המעורבים. פרשות ראויה לחוק מחייבת 
וי וחופש הפעולה של הפרט מצד אחד ובין הזכות לכבוד האדם, לאוטוומיה של הפרט ולשמו הטוב איזון בין חופש הביט

  מצד אחר.

מטרתו בהארה לקבוע אילו מקרים ראויים להיחשב להטרדה מיית לפי יסוחו של החוק ולהבהיר על מי יש להטיל 
של הרכיבים המויים בהסדר החדש. לפיכך אחריות למעשים אלו. קביעה זו דרשת, לעמדתו, בשל רוחבם ועמימותם 

קדיש פרק מפרקי הארה זו לבחית יסוד הפרסום, יסוד הביזוי וההשפלה והגת תום הלב. בעיין כל אחד מהם בחן כמה 
  דרכי פרשות, וציע את הפרשות הראויה לדעתו. 

. בשל הוצאתה לפועללאכיפתו ולאופן וסיף כי החוק מעלה שאלות פרשיות וספות, ואף שאלות פרקטיות הוגעות 
 . למחקר עתידיבסוגיות כבדות משקל אלה  קוצר היריעה, ותיר את העיסוק

 הצגת הבעיה וגידורהא. 

 התיקון שבמרכז. רקע והצגת התופעה 1

לחוק למיעת הטרדה מיית מוסיף לקשת הפעולות המוגדרות "הטרדה מיית" פעולה חדשה של פרסום  10 'מסתיקון 
החוק קובע כמה הגות  לצד ההגדרה החדשה 6המתמקד במייותו של אדם, ללא הסכמתו.לום, סרט או הקלטה, תצ

   7הטרדה מיית.ללא ייחשב  הפרסום ם תאיהןשבהתקיי

הרשתות  זמיות בשל פוגעית במיוחדבעל תוכן מיי, ללא הסכמת המצולם, הפכה  תוכן אלקטרויהתופעה של הפצת 
ם המתועדים כך האשי 8וי ההודעות, המאפשרים להעביר הודעה בלחיצת כפתור למספר רב של אשים.החברתיות ויישומ

התוכן אשים רבים בתוך זמן קצר וללא יכולת פיקוח ושליטה על התפשטות  לעייחשפים  באותם התכים המייים
, םמקום עבודת ובדןכדי א , עדשגרם להםעל זק רב שפגעו מהתופעה ומעידים על כך שים, ובעיקר שים, א. האלקטרוי

לא להיות שכדי  םוהופעת םאף החליטו לשות את שמ יםחברויות קרובות. אחרקריסה של התמוטטות של יחסי משפחה ו
  9עם הדמות שחשפה. יםמזוה

_____________________________________  

) יו יורק טימסמה (תרגום כתבתה )25.9.2013( הארץ קמה?" –ו האם המחוקקים ישימו סוף לאתרי הפור"אריקה גוד    4
1.2126572-www.haaretz.co.il/captain/net/.premium ;Age: Are Criminal Laws the Most  Public Shaming in the DigitalLuke Fiedler, 

Effective Means to Regulate Revenge Porn, 34 LOY. L.A. ENT. L. REV. 155, 157, 159 (2013).  
מקרה שבו חייל צילם חיילות במוצב שלו כאשר הן  –) 29.6.2015 (פורסם בבו, סמל שגיא עדי דיאמט ' התובע הצבאי 467/14(מרכז) חא   5

  חודשי מאסר בפועל ופיצוי כספי לפגעות. חמישההסתיים בהסדר טיעון של  ,הראה את התמוות לחיילים וספיםמתקלחות ו
  .1998–, התש"חא) לחוק למיעת הטרדה מיית5(א)(3ס'   6
  (ג) לחוק למיעת הטרדה מיית.–א)(א)5(א)(3ס'   7
8  Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, Criminalizing Revenge Porn, 49 WAKE FOREST L. REV. 345, 350 (2014).  
   .4גוד, לעיל ה"ש ; 352–351 שם, בעמ'  9
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ם. בארה"ב לחוק למיעת הטרדה מיית איו הראשון מסוגו בעולם, אם כי חוקים אלה עדיין אים שכיחי 10 'תיקון מס
) התגברה והסבה זק רב לקורבותיה. בעקבות זאת חקקו בכמה מדיות בארה"ב Revenge Pornקמה" (-תופעת "הפורו

הקובעים שהפצת התוכן האלקטרוי שלא בהסכמת המתועד היא עבירה פלילית. החקיקה  10 'חוקים דומים לתיקון מס
יסודות המשכללים את העבירה ושל עושים בגיה, המשתים ממדיה  בארה"ב בעיין זה איה אחידה, ויש מעד רחב של

, החוק רחב מאוד ומחמיר. הוא ועד 2004למדיה. במדית יו ג'רזי, למשל, שהייתה הראשוה שחוקקה חוק מסוג זה בשת 
ידי הפוגע שהפיצם. החוק  להגן מפי בריוות מיית באיטרט באופן כללי, ולכן איו מחייב שהתמוה או הסרטון יצולמו על

קובע שהמפרסם אחראי בפלילים גם אם התוכן האלקטרוי תועד על ידי הקורבן עצמו. וסף על כך, החוק קבע לעבירה 
מגד, ישן מדיות שבהן תחולת החוק צרה הרבה  10אלף דולר. 30עוש כבד של שלוש עד חמש שות מאסר וכן קס של עד 

 קמה"-משל, שהיא השייה בארה"ב שחוקקה חוק מסוג זה, החוק ועד לטפל בתופעת ה"פורויותר. במדית קליפוריה, ל
החוק מסווג כעברייים אך ורק מתעדים של התוכן האלקטרוי שהפיצו אותו לאחר מכן ללא הסכמתו לכן . באופן ספציפי
מפיץ תוכן אלקטרוי שלא הוא תיעד (דהייו אין הוא חל על תוכן שתועד על ידי הקורבן עצמו או על מי ש של המתועד

לאחר שתי המדיות  11. גם העוש שהחוק קבע לעבירה קל יותר ומוגבל לשישה חודשי מאסר וקס של אלף דולר.בעצמו)
הללו, שהיו החלוצות בחקיקת חוקים מעין אלה, חקקו חוקים דומים במדיות וספות בארה"ב ובהן אלסקה, טקסס, 

   12ברוב המדיות בארה"ב עדיין לא חקק חוק כזה, וגם עדיין אין חקיקה פדרלית בעיין.איידהו ויוטה. עם זאת, 

  10 'מס תיקון של והפרקטית ההצהרתית הפקות. 2

ל אדם, ללא הסכמתו, היוותה עבירה פלילית ועוולה אזרחית עבעל תוכן מיי  תוכן אלקטרויהתהגות של הפצת בישראל, 
) לחוק הגת 11(2-) ו4(2 עיףהטרדה מיית, שכן התהגות זו מהווה פגיעה בפרטיות לפי סלחוק  10 'מסאף לפי תיקון 

בתופעה המתפשטת ולהבהיר שמעשים אלה אים בגדר פגיעה  טפל בהדגשהלכן ראה שהמחוקק רצה ל 13הפרטיות.
הפצת בבקורבות  הפגיעהלגישתו של המחוקק, בפרטיות גרידא, אלא משמעותם היא הטרדה מיית לכל דבר ועיין. 

פגיעה בכבודם, בשמם הטוב ובאוטוומיה של יהול  עולה לכדיבפגיעה בפרטיותם, אלא אפוא התיעוד המיי איה מתמצה 
, שהיא שוה במהותה מהפגיעה הרגילה הכרוכה בהפצת סרטוים הפוגעים הפגיעה הקשה בזכויות הקורבות 14חייהם.

ם שגרם לפגעיהחמור זק משמשכה התופעה, ובהתחשב ב הסדר הקודם.וספת עבירה על הה מחייבתאכן  בפרטיות,
אשים מלהפיץ חומרים בעלי תוכן מיי ללא הסכמת תעמיק את רמת הרתעתם של צורך בהוראת חוק שהתחדד ה, ממה

עם , ואת הצורך להתמודד את חומרת המעשים והשלכותיהם ולרשויות האכיפה לציבור , ובה בעת תבהירהמתועדים בהם
   עוה על צורך זה. –מושג הושא עימו חומרה העולה על פגיעה בפרטיות  –סיווגה של ההתהגות כהטרדה מיית  .התופעה

יסודות את ה, ראה שהתיקון לא שיה רבות גיסא מבחית הפקות הפרקטית של התיקון התמוה מורכבת יותר. מחד
ההתהגות היוותה  ,ה אזרחית. ראשית, כפי שהוזכר קודם לכןהבסיסיים של הגדרת ההתהגות כעבירה פלילית וכעוול

עבירה שבתיקון הוא העוש ל שקבעעבירה פלילית ועוולה אזרחית, עובר לתיקון, לפי חוק הגת הפרטיות. שית, העוש 
ון היה יתן שלישית, גם לפי התיק 15כלומר העוש שהיה לפי התיקון ותר על כו. ,לחוק הגת הפרטיות 5 עיףהקבוע בס

מסוים בגובה הפיצויים.  מעשי שוי ישלקבל בגין ההתהגות פיצויים ללא הוכחת זק על פי חוק הגת הפרטיות. עם זאת, 

_____________________________________  

10  Rachel Budde Patton, Taking the Sting out of Revenge Porn: Using Criminal Statutes to Safeguard Sexual Autonomy in the Digital Age, 
16 GEO. J. GENDER & L. 407, 429–430 (2015).  

  .431–430 שם, בעמ'  11
12  Citron & Franks , 371, בעמ' 8לעיל ה"ש.  
ורשע, לפי בו הש –) 2.6.2015(פורסם בבו,  כהן'  ישראל מדית 33837-09-13) פ"ת( ; ת"פ1981–) לחוק הגת הפרטיות, התשמ"א11(2) וס' 4(2ס'   13

דברי ההסבר להצעת חוק למיעת ) לחוק הגת הפרטיות, אדם שהפיץ תמוות וסרטוים בעלי תכים מייים ללא הסכמת המצולמות; 4(2ס' 
  ).2014(אוקטובר  68–76 ,64 ,25 עורך הדיןרוזברג "מגלגלים את זה הלאה" -הדר דציגו; רוי רוזברג 3הטרדה מיית, לעיל ה"ש 

  לפסק הדין. 12–8 ', הצהרות פגעות העבירות בפס13, לעיל ה"ש כהןפרשת ב ועוד לעיין הזקים הגרמים לקורבות הפרסום רא  14
  (א) לחוק למיעת הטרדה מיית.5ס'   15
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בחוק למיעת הטרדה מיית יתן ואילו  16,ש"חאלף  50בחוק הגת הפרטיות יתן לקבל פיצויים ללא הוכחת זק של עד 
בין החוק והבדלים בין החוק להגת הפרטיות בהסתכלות מעמיקה יותר  17.ש"חאלף  120לקבל פיצויים כאלה של עד 

הטרדה מיית. ראשית, כההתהגות  סיווגלמיעת הטרדה מיית מעלה משמעויות פרקטיות וספות, שאין מבוטלות, ב
לעומת החוק  18שים, שבעלעיין ההתיישות בתביעה אזרחית, החוק למיעת הטרדה מיית מאפשר הגשת תביעה תוך 

 כןשמדובר בתביעות על רקע מיי, שכ מיוחדב חשובהבדל זה  19לאחר שתיים.כבר להגת הפרטיות שבו ההתיישות היא 
הם אוזרים את כוחות הפש וגומלת ש לחלוף פרק זמן לא מבוטל עד, ועלול פגעים פגיעה שהשפעתה ממושכתהקורבות 

מחיל על הוא חוק למיעת הטרדה מיית מגן על פגע העבירה בכך ששית, ה 20.משפטיתלהגיש תביעה  החלטה בליבם
ים על פגעי העבירה יסעיפים אלה מג 21ב לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים).2-א ו2חקירת הפגע בהליך את סעיפים 

כן הגות אלה , שחשובהבדל זה  22מפי חקירה בדבר עברם המיי, וכן מאפשרים להם למסור עדות שלא בוכחות האשם.
חוק הגת הפרטיות איו מאפשר אילו ירטואלי, ווחוצות לפגע עבירה על רקע מיי, גם אם הפגיעה התבצעה במרחב הו

, לחוק העושין 352 עיףמחיל את סהוא אותן. לבסוף, החוק למיעת הטרדה מיית מגן על פגע העבירה בכך ש
   23.של הפגע אוסר את פרסום שמוה 1977–התשל"ז

  הקשיים שבחוק. הצגת 3

של שאלות כבדות משקל, ובעיקר שאלות פרשיות  מעורר הואהגה על פגעי העבירה, לשל התיקון האמורה  לצד חשיבותו
  לאחר התיקון. שמצב המשפטי ל בוגעחוסר ודאות המביאה לידי  ו,עמימות בשל , שבו הוא מעוגן,א)5(א)(3סעיף 

 ,למשל ,יתים לפרשויות שוות ומגווות. דוגמאות למושגי שסתום אלה הןהבים ראשית, הסעיף כולל מושגי שסתום ר
של פרשות יותר הגה של תום לב. ככל שיש יותר מושגי שסתום כגון אלה, כך פתחות אפשרויות רבות ההשפלה וביזוי או 

  מסגרת תחולתו של הסעיף. ל בוגעופוחתת רמת הוודאות 

התוכן גם המפרסם המיליון של  ,ל את המעגלים שהחוק חל עליהם. לפי לשון החוקשית, הסעיף רחב ואיו מגבי
  מטריד מיית. ליכול להיחשב  ,שאיו מכיר את המתועד או את סיפור הרקע האלקטרוי,

שלישית, הסעיף מסה לטפל בתופעה שפוטציאל ההרס שלה טמון בטכולוגיה חדישה של העברת חומרי מדיה בלחיצת 
הסעיף מורכב מהוראות חוק ויסודות ישים שלקחו מחוק הגת הפרטיות ש אלאשטות למספר רב של אשים. פבכפתור ו

מאפשרת את התפשטות התופעה, ולפקות שיש לייחס, החוק איסור לשון הרע, ואין כל התייחסות בחוק לטכולוגיה מו
באופן ספציפי, אין  וירטואלי בלבד.ולם הבעו באה לידי ביטויביתוח המשפטי של הסעיף, לכך שמדובר בהתרחשות ש

  התמודדות עם הרבדים הטכולוגיים המאפשרים והמגבירים את עוצמת הפגיעה.

יתן לטעון שהמחוקק בחר בכווה ביסוח עמום הכולל מושגי שסתום, כדי שלא להגביל את האכיפה בעתיד בתחום, 
אפשר לצפות איך תתבטא התופעה בעתיד. עם זאת, ראה -יובייחוד משום שהטכולוגיה הולכת ומתפתחת בקצב מסחרר וא
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  א(א) לחוק הגת הפרטיות.29ס'   16
  טרדה מיית.(ב) לחוק למיעת ה6ס'   17
 .1958–לחוק ההתיישות, התשי"ח 5(ג) לחוק למיעת הטרדה מיית; הסעיף מפה לס' 6ס'   18
  לחוק הגת הפרטיות. 26ס'   19
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דומה לפגיעה בקורבות של עבירות מין קלסיות, במקרה שלו שהפגיעה בקורבות  כיוון). מnaming, blaming, claiming-ריפים (הליך הההליך מח
  .דומיםגם הקשיים ביהול ההליך 

  (ד) לחוק למיעת הטרדה מיית.5ס'   21
  .1957–ב לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח2–א2ס'   22
  הטרדה מיית.למיעת חוק (ה) ל5ס'   23
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שלא זה המצב במקרה שלפיו. היסוח המופשט במקרה זה בע מרצון המחוקק לתקן את החוק מהר ככל האפשר. כבר 
בישיבות הוועדה לקידום מעמד האישה בושא התיקון לחוק עלו בעיות פרשיות רבות, והיו מחלוקות על יסוחים רחבים 

בדיוי הוועדה ראה שבחרו להעדיף את חקיקת התיקון לחוק  24מומים, ואלה לא זכו לליבון בוסחו הסופי של התיקון.וע
   25במהירות האפשרית, על חשבון הבהרת החלקים העמומים שבו.

  ההארה מיקוד. 4

לה יותר באשר למקרים בהארה ציע מודל פרשי לחוק, שיאפשר להתמודד עם קשיים שעולים מקריאתו וייצור ודאות גדו
ובקש  ,שאלות פרשיות כבדות משקל המעורריםבסעיף שלושה יסודות עמומים  יש ,. לדעתועליהםולאשים שהסעיף חל 

מופיע הוא מפרסם? האם יש לפרש את יסוד הפרסום כמו שלמי ייחשב  –להתמקד בהם. ראשית, בחן את יסוד הפרסום 
מהו חומר שעלול להשפיל או  –ת היסוד של "עלול להשפיל את האדם או לבזותו" שית, בחן א בחוק איסור לשון הרע?

ו של אדם, ובכללה פגיעה לבזות אדם? האם ביזוי והשפלה הם מוחים שיש להשתמש בהם כאשר מדברים על מייות
כיצד מושג  –ב פרסום בתום ל במקרייתת בסעיף ה? שלישית, בחן את ההגה באוטוומיה של אדם בהקשר של מייותו

  עבירה פלילית? מה ייחשב לפרסום בתום לב? בתום הלב משתלב 

במהלך ההארה גם ציג ביקורת ורמטיבית על התיקון, תוך תיאור המצב הרצוי לדעתו בוגע לכל יסוד שבו עסוק. 
וודאות שמעורר הוסח במהלך ביקורת זו פקפק בצורך להשתמש ביסוד הביזוי וההשפלה, וכן עמוד על הקשיים שבחוסר ה

  הקיים של יסוד הפרסום ושל הגת תום הלב.

לפיה הסעיף, ככלל, איו צריך לחול על המפרסם ומסקה אחת שהסקו מבחית שלושת היסודות גם יחד,  ציגכבר עתה 
ו או גישה בלעדית לחומר משום שתיעד אותלו , שהייתה התוכן האלקטרויהמשי, אלא רק על המפרסם הראשוי של 

המפרסם  כאשרוזאת  ,גם על המפרסם המשיהסעיף משום שקיבל אותו מהמתועד. לכלל זה ציע חריגים שבהם יחול 
  המשי הכיר את המתועד או את סיפור הרקע, או כאשר פרסם את החומר כדי לפגוע במתועד. 

הפרסום יסודב.   

_____________________________________  

מיום בישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה  ,יהודה, ציגת לשכת עורכי הדין-הגת תום הלב, ראו דבריה של עו"ד קרן בר בעייןלמשל   24
שתהיה פרשות  לגבי תום הלב, ייתכן שמה שראוי לעשות עם המושג הזה, שהוא מאוד בעייתי, וצפוי לו לקבל פרשות מבית המשפט,: "30.7.2013

 הוועדהשל  32 'מס פרוטוקול( "לא בהכרח תואמת בית משפט אחד עם השי, וזה מסוג הדברים שיוצרים תקלות פסיקה עד שיש הכרעה בעיין
בה מיום להלן: פרוטוקול הישי( fs.knesset.gov.il//19/Committees/19_ptv_245413.doc )30.7.2013( 8, בעמ' 19-ה הכסת, האישה מעמד לקידום

יסודות הפרסום והביזוי וההשפלה, ראו למשל דבריה של עו"ד טלילה שחל רוזפלד, ציגת ציבות שירות המדיה בישיבת ל אשר ).30.7.2013
כן הייתי מסה לחשוב על דרך לקשר לעבירה הזאת כדי למוע מצב שיפרשו, בגלל שעשו סעיף : "30.7.2013 מיום הוועדה לקידום מעמד האישה

וחד לושא פרסום, שזה לא יגרום לפירוש יותר מצמצם לעבירה של ביזוי והשפלה. אולי לכתוב שזה לרבות הושא של פרסום או משהו בכיוון. מי
 .)13' בעמ, שם( "]...[ כדאי לחשוב על זה, שלא גיע לתוצאה הפוכה, שיפרשו בצמצום את הסעיף של ביזוי והשפלה

אבל אי רוצה להיות ] ...[: "18.6.2013מיום שפטית של עמ"ת, בישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה דבריה של מאירה בסוק, יועצת מ  25
 "מציאותית, ואי מכירה את המערכת, ואי פה הרבה שים. צריכים להיות מציאותיים, צריך להעביר את החוק הזה, אחרת זה לא יעבור

 /fs.knesset.gov.il//19/Committees) 20136.18.( 31' בעמ, 19-ה סתהכ, האישה מעמד לקידום הוועדה של 20' מס פרוטוקול(
19_ptv_241931.doc( ו צריכים קצת לצמצם : "13.207.30-מיום ה; עוד חזרה על דברים דומים בישיבת הוועדהחייה והשלישית אבקריאה הש

 מיום הישיבה פרוטוקול( ."אי מקווה שהחוק יעבור מה שיותר מהר ]...[ ביסוח את החוק, שיהיה יותר מהודק, ואז הוא יהיה יותר חזק בשבילו
  ).10, בעמ' 24, לעיל ה"ש 30.7.2013
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ויות שיש בהן משום הטרדה מיית לפי החוק. על הרחיב את רשימת ההתהג לחוק למיעת הטרדה מיית 10 'תיקון מס
פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, " חמש ההתהגויות הקבועות בו, הוסיף המחוקק הסדר שלפיו הטרדה מיית תהא

  26."המתמקד במייותו, בסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא יתה הסכמתו לפרסום

התייחסות "תהא פלה איו חדש, והוא היה קיים בחוק עוד טרם התיקון, בקביעה שהטרדה מיית מוח הביזוי וההש
אולם המחוקק בחר להוסיף בתיקון יסוד חדש, והוא יסוד  27".מבזה או משפילה המופית לאדם ביחס למיו או למייותו

צוע מעשה פוזיטיבי של פרסום על ידי הפרסום. כך, לשם התגבשותה של העבירה הפלילית או העוולה האזרחית, דרש בי
  אדם כלשהו, ושאלת מיהות המפרסם מעוררת קשיים רבים. 

שאלת מיהות המפרסם היא למעשה שאלת האחריות. שאלה מרכזית זו מעוררת מתח בין מטרתו המוצהרת של החוק, 
צעים שיש לקוט כדי להגשים המכוות למיגור תופעת הפצת סרטוים בעלי תוכן מיי, ובין שיקולים הממתים את האמ

מטרה זו. מתח זה מוצא את ביטויו בהכרעה אם לצמצם או להרחיב את מעגל האחריות. המחוקק הצהיר כי מטרת התיקון 
לחוק היא להתמודד עם התפשטות התופעה של פרסום תצלומים, סרטים או הקלטות בעלי אופי מיי ללא הסכמת 

היקף התפוצה תלוי במפרסמים  28כול לשמש מקור זמי או קבוע להפצת סרטון.המצולמים. כפי שצוין, כיום כל אדם י
משיים המעבירים את התוכן ליעד הבא. יתן לטעון כי הוויראליות שבתופעה זו היא שעלולה פעמים רבות להשפיע על 

חת היא קביעה מכאן שגישה אפשרית א 29היקף הביזוי, ההשפלה והפגיעה בכבוד שיחווה אדם שלא הסכים לפרסום זה.
שכלל המפרסמים המעורבים בהפצת הסרטון או התמוה ביצעו עבירה פלילית, שכן אפשר לטעון כי לגורמים אלו חלק 
בהשתכללות יסוד הביזוי וההשפלה הדרש בחוק. גישה אפשרית אחרת גורסת כי קביעה שהמפרסם המקורי הוא העבריין 

שאלה מעיית היא אם קביעה כזאת עלולה ליצור  30יי המבזה.תקטע את ההתהגות ותמע את התפשטות התוכן המ
הרתעת חסר כלפי המפרסמים המשיים. התשובה על כך איה ברורה והמחוקק אף הוא לא קט עמדה מפורשת בשאלת 
מיהות המפרסם. או טען בפרק זה כי תכלית החוק ואיטרסים רחבים וספים יוגשמו גם אם הטלת האחריות תוגבל 

וף לחריגים ספציפיים) למפרסם הישיר והמקורי. כעת פה לבחון מיהו אותו מפרסם אשר ראוי שיחול עליו הסעיף (בכפ
  החדש.

  אחרים מחוקים ואלוגיות המחוקק כוות .1

בחיה מעמיקה של הליך חקיקת התיקון ושל כוות המחוקק המוצהרת מראה כי אלו אים כוללים התייחסות למיהות 
 בעבירות פליליותהשימוש ביסוד הפרסום עם זאת, וכפי שצוין,  31רק לסיבות שבהן מעשה הפרסום עשה.המפרסם, אלא 

יסוד הפרסום,  הבהרת משמעותו שללשם  32וכמה חוקים השתמשו במוח זה בעבר.איו חדש במערכת המשפט הישראלית 
בחן את הפרש ה לו בהסדר דומהיתפרסום  היאלשון הרע ר לשון הרע קובע כי חוק איסו בחוק איסור לשון הרע.ות ש

   33עלול להשפיל אדם או תאגיד בעיי הציבור, לבזות אותו בשל מוגבלותו או מאפיייו או לפגוע במשרתו.ה
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זכותו של ע מעמידים במרכזם את דיי לשון הרמטרותיהם המוצהרות של הדיים השוים. חשוב לעמוד על  ,ראשית
זכותו של האדם לשם טוב פורשה כגזרת מזכותו החוקתית  34ותה עם הזכות לחופש הביטוי., אך מאזים אהאדם לשם טוב

התהגויות לאסור  לכבוד. גם החוק למיעת הטרדה מיית מגן על זכותו של האדם לכבוד. כך החוק מצהיר כי מטרתו היא
שי  35, וכדי לקדם שוויון בין המיים.פרטיותועל כבודו של אדם, על חירותו או על  כדי להגן מסוימות בעלות אופי מיי

  ההסדרים מגיים על זכויות יסוד ובשיהם בחר המחוקק להשתמש ביסוד הפרסום לשם הפיכת ההתהגות לפלילית. 

בחוק איסור לשון הרע מוגדר מוגדר פרסום "בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תועה, צליל וכל 
 במילים אחרות, החוק איו מגביל 36ובר ברשימה סגורה והחוק מבהיר כי ייתכו דרכי פרסום אחרות.אמצעי אחר". אין מד

, לאדם שלישימופה לצד  יהיהפרסום אך כדי שהעוולה האזרחית תתגבש, ההסדר דורש כי ה ,מסוים תקשורתכלי פרסום ל
  37אחר זולת הפגע.

קובע כי האחריות מוטלת על המקור הראשוי שביצע את בעיין מיהות המפרסם, ההסדר שבחוק איסור לשון הרע 
הורחב מעגל האחריות. עם כלי בו ש י בוגע לפרסום בכלי תקשורתהסדר ספציפוסף על כך ישו  38.מעשה הפרסום

האחראי  ייתכן שהכתבהתקשורת הללו מים רדיו, עיתון וטלוויזיה בלבד, ובהסדר קבע כי מלבד המפרסם המקורי, 
   39.הםתקשורת עצמו יהיו אחראים גם הכלי יעה, העורך והישיר ליד

כי הוא איו עוסק  שאלה מעיית היא אם בחוק איסור לשון הרע מוסדרת סוגיית הפרסום החוזר. עיון בחוק מעלה
במישרין בסוגיית הפרסום החוזר ואין הסדר ספציפי הקובע את השלכותיו של פרסום זה. עם זאת, מתוך סעיף העוסק 

 40ם יתן להסיק יחס מסוים לסוגיה זו. סעיף זה מורה כי בעת קביעת גובה הפיצוי, לבית המשפט תון שיקול דעתבסעדי
הפסיקה הוסיפה כי  41להתחשב בכך שהביטוי המהווה לשון הרע הוא חזרה על מה שכבר אמר תוך קיבת מקור הפרסום.

הר על ידי הדובר כי דבריו הם חזרה בלבד על דברים מדובר בתאים מצטברים ויתן להפחית את הפיצוי רק כאשר הוב
על פי פרשות אפשרית לפרסום חוזר מכוח חוק איסור לשון  43הקלה זו קבעה גם בחוק הגת הפרטיות. 42שאמרו בעבר.

הרע, יתן להבחין בין מפרסם חוזר שאיו מביע דעתו ביחס לדברי המפרסם המקורי, ובין מפרסם חוזר התומך בדברי 
עם זאת,  44סם המקורי, כאשר על פי הבחה זאת, האחרון לא ייהה מההקלה שמאפשר החוק באשר לפרסום חוזר.המפר

עמדות פרשויות אלה לא בהכרח רלווטיות לתופעה שהתיקון לחוק למיעת הטרדה מיית מעויין לטפל בה. זאת משום 
שר להסתייג או לטעון שהם שקריים, פגיעתם של שלהבדיל מביטויים שהם בגדר טעה או טעות עובדתיות, ושמהם אפ

סרטוים, תצלומים וכיוצא באלה היא לכאורה בעצם תוכם החזותי ולא בטעה באשר לאמיתותם. יתרה מזו, קודת 
  המוצא היא דווקא אמיתות התוכן, במובן זה שהתוכן המצולם הוא אותטי. 

_____________________________________  
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בסוגיית המפרסם החוזר, ולכל אחת מגישות אלו השפעות אחרות כפי שהראיו, יתן להציג גישות שוות לאופן הטיפול 
מכאן שיתן לסות להקיש מחוק לשון הרע להסדר התון, אלא שאלוגיה בתחום ההרתעה ובתחום הגשמת תכלית החוק. 

  זו צריכה להיעשות בזהירות, שכן כאמור תכליות החוק שוות זו מזו.

  

  ?יקוןהת את להחיל ראוי שעליו המפרסם מיהו. 2

טעתו היא כי התערבות המשפט דרשת בוגע למפרסם הראשוי בלבד. הפרשות הרצויה היא כמובן זו שתגשים את 
 45תכלית החוק באופן הטוב והאפקטיבי ביותר. כיוון שתכלית החוק היא להגן על כבוד האדם ולמוע את ביזויו והשפלתו,

ם הראשון שפרסם את התוכן (ללא רשותו של המצולם). ראשית, יש להטיל את האחריות על הגורם המרכזי, והוא האד
למפרסם הראשוי יש בדרך כלל גישות עדיפה למצולם ואפשרות פשוטה לברר את סוגיית ההסכמה. שית, וכפועל יוצא 

  מכך, המפרסם הראשוי הוא מוע הזק הזול והיעיל ביותר. ושלישית, מבחיה מוסרית, אשמתו היא הרבה ביותר. 

 לפגיעה בלתי ראויה בחופש הביטוי. סביר המביאה מצריכה פרשותהחלת האחריות על מפרסמים משיים  ,לטעמו
סיבות ואת מפרסמים משיים עלולים לעיתים קרובות להיות אשים זרים לחלוטין שאים מכירים את המצולם  דבריו.

ל כך מפרסמים משיים יהיו לעיתים קרובות במצב הצילום ואין להם אף אפשרות סבירה לברר את שאלת ההסכמה. בש
תצלום פורסם שלא בהסכמת המצולם, אך יהיו חסרי כל אפשרות סבירה לברר את הדברים. האם השבו ייתכן שחשדו כי 

, צריך להיח כי אין סוגיהכל אפשרות סבירה לברר את ה לא גםאין לו מידע על שאלת ההסכמה, וו ,מי שקיבל תצלום
ל הפצת סרטוים בעלי תוכן מיי. לעומת זאת, אם קודת שום? אם כן, הדבר יביא לאיסור כמעט מוחלט הסכמה לפרס

הרי ממילא המפרסמים המשיים כמעט  ,אין לחשוד כי מדובר בפרסום שעשה שלא בהסכמה ,המוצא היא שבאין מידע
 .פטורים מהאיסוריהיו תמיד 

יש בה כדי להביא לצמצום יכר של היקף תופעת פרסום הסרטוים,  שית, לעמדתו הגבלת האיסור למפרסם הראשוי
כל עוד יוקצו לכך משאבי אכיפה אותים. לפיכך איסור כזה הוא אמצעי מידתי להשגת התכלית. הרתעת המפרסם הראשוי 

וקדת תצמצם את היקף התופעה משום שהאדם שיכול לשלוט בהפצה, הוא שיישא באחריות. כך וצרת הטלת אחריות ממ
ודאות ולמעורבות של -ואפקטיבית. החלת האיסור על המפרסמים המשיים תיצור עבירה רחבה, שעלולה להביא לאי

ההסכמה תעורר בעיים כאמור שאלות משפטיות מורכבות. זאת ועוד, -גורמים רבים שהחלת הדרישה של מודעות לאי
להגשת כתב אישום, גד אשים אשר דפוסי חייהם,  עבירה רחבה עלולה להביא במקרים מסוימים ליהול חקירה, ואף

או גד אשים אשר במהלך חקירה בושא אחר מצא שהפיצו סרטון כלשהו.  46לרבות חיי המין שלהם, אים קובציוליים,
וסף על כך, העמדתם לדין לא בהכרח תביא לצמצום היקף התופעה, משום שיש חשש של ממש שיאפילו על כך קשיי הוכחת 

סוד הפשי וקיומן האפשרי של הגות. יתן לראות כי גם החוק עצמו רומז לגישה זו במתן הגת תום הלב, אשר דון בה הי
  47בהרחבה בהמשך.

"וההשפלה ביזוי"ה רכיבג.   

_____________________________________  

  .3 ש"ה לעילראו דברי ההסבר לתיקון,    45
  ).16.2.2012(פורסם בבו,  חדד ' מדית ישראל 197/12בש"פ  ,דחדשל השופט עמית בפרשת  לדבריוקרוב  בהקשר השוו  46
  א)(א) לחוק למיעת הטרדה מיית.5(א)(3ס'    47



)ו"תשעה( 31 אי הארת דין", הצעה למודל פרשות –לחוק למיעת הטרדה מיית  10תיקון מס' , "גלעד קאלך ויעל קרן   

39  

בבואו להציע מודל פרשות ראוי, עליו לבחון את רכיב הביזוי וההשפלה הדרש לשם התגבשות עבירת ההטרדה 
ם חוק איסור לשון הבוחוקים,  כמההביזוי וההשפלה איו חדש במשפט הישראלי ויתן לראות כי הוזכר בהמיית. מוח 

דוגמאות לאופן הביזוי או ההשפלה.  כמה הרע וחוק הגת הפרטיות. ראשית, חשוב לציין כי בחוק איסור לשון הרע מפורטות
דם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מיו, לבזות אלשון הרע היא דבר שפרסומו עלול מובהר כי  ,כך לדוגמה

בחוק למיעת הטרדה מיית,  48לבזות אדם בשל מעשים, התהגות או תכוות המיוחסים לו.טייתו המיית או מוגבלותו או 
בהן פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במייותו, בסיבות ש"מוח הביזוי דרש ביחס לסיבות הפרסום: 

מבהיר מהי סיבת ההשפלה הפוטציאלית,  איוכי התיקון לחוק  להיווכחהפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו". יתן 
   49מלבד העובדה שמדובר בתוכן בעל הקשר מיי.

לטעמו, ייתכן שיתן ללמוד מעט על יסוד ההשפלה והביזוי בדרך של אלוגיה מחוק לשון הרע. בחן אלוגיה זו 
יסוד של  כאשר קייםרק  תלשון הרע מתגבשירות. קודת המוצא לדיון היא גישתו של המשפט המקובל, שלפיה בזה

לחלק מאיסורי לשון הרע ישה דרישה שאותו אדם עלול  וגעקבע כי בוואכן, המשפט הישראלי אימץ גישה זו  50השפלה.
כך  51אלי במבחן אובייקטיבי, מבחן האדם הסביר.לחוש מבוזה או מושפל בעקבות הפרסום. ההשפלה בחת במשפט הישר

 לשבית המשפט דרש לבחון אם אדם סביר היה חש כלפי התובע בוז או לעג בעקבות הפרסום. בהקשר העבירה הפלילית 
חשיבות יש כו ולת ואילו ,בו פורסם התצלוםשהקשר פי האחריות תיבחן להכי הטלת  בית המשפטאיסור לשון הרע קבע 

ה כי גישה זו מתיישבת גם עם קביעתו של המחוקק בתיקון לחוק למיעת הטרדה מיית אשר דורש שסיבות רא משית.
  הפרסום יהיו מבזות או משפילות.

  ?להשפלה או לביזוי מביא הסכמתו ללא אדם של במייותו שמתמקדים תצלומים פרסום כל האם. 1

התגבשותה של העבירה בכך שסיבות הפרסום עלולות  לחוק למיעת הטרדה מיית מתה את 10 'כאמור, תיקון מס
להשפיל או לבזות את האדם המתועד בצילום, בסרטון או בהקלטה. הוספתו של יסוד זה מעוררת תמיהה מסוימת לאור 

  התכלית שאותה כביכול החוק מבקש להשיג. בהיר דבריו.

 ההתפתחות עם, האחרוות בשים" בדברי ההסבר לחוק מתוארת התופעה שהחוק מבקש להתמודד עימה, כך:
 בהסכמת שלא, מיי אופי בעלי הקלטות או סרטים, תצלומים פרסום של תופעה ומתפשטת הולכת, הטכולוגית
  . )ההוספ ההדגשה( "המצולמים

דא עקא שבהחה שזאת היא תכליתו של החוק, לא ברור מדוע הוסף התאי שלפיו יש בסיבות הפרסום כדי להביא 
ו השפלתו. במילים אחרות, אם כוותו של החוק היא למוע פרסומם והפצתם של תצלומים בעלי הקשר מיי לביזויו א

  שעשו בצעת הפרט, הרי לשוו חותרת תחת השגת מטרה זאת.

אפשרות אחת היא לראות כל פרסום של תוכן אלקטרוי שתוכו מיי ושעשה תוך פגיעה בפרטיות וללא הסכמה, 
יה את יסוד ההשפלה והביזוי. עם זאת, האפשרות מעוררת בעייתיות מסוימת שיש לשקול, שכן עולה כמקיים מייה וב

ממה עמדה שלפיה יש בפרסום התהגות מיית דבר מה מבזה או משפיל כשלעצמו. עולה השאלה האם ראוי שתפיסה זאת 
  תקודם על ידי החוק במישור האקספרסיבי.

_____________________________________  
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לה פרסומים שאים אסורים לפי התיקון. במצב זה הפרסום יהיה אסור אך אפשרות אחרת היא לראות בפרסומים א
ורק לפי החוק להגת הפרטיות (על פי החלופות המויות בו כגון צילום מרשות הפרט או הוגע לצעת הפרט וכולי). לפי 

באשר להתהגות  אז דרש לגבש עמדה-אפשרות פרשית זאת, החוק יחול אך ורק על פרסומים מבזים או משפילים. או
מיית שהיא משפילה, או לחלופין באשר להתהגות מיית שאיה משפילה, אולם שסיבות הפרסום שלה עוצבו באופן 

  שועד להשפיל או שאדם סביר יראה בהן השפלה. ודוק, לפי חלופה זו, אין מדובר בכל פרסום ללא הסכמת המצולם.

אם רכיבי ההשפלה והביזוי  שאלהלשימוש בהקשר מיי, שכן עולה הלבחון אם המוח ראוי מכאן שחשוב, לעמדתו, 
ערך יש לעבודת המחוקק זאת משום ש , בהכרח דרשים לשם ביסוס עבירת ההטרדה המיית.10 'אשר וספו בתיקון מס

לה, מדוע לכון ערכים וורמות התהגות. לכן יתן להעלות את השא הואאחד מתפקידיו של החוק הכתוב  הצהרתי וחיוכי.
בהם צפה אדם מסוים שהאם פרסומם של סרטוים  .בהקשר המיי דרש יסוד הביזוי וההשפלה כדי להוכיח הטרדה מיית

  בהקשר מיי, בהכרח צריכים להביא להשפלתו ולביזויו?

ראה שמטרת המחוקק בהוספת רכיב זה הייתה להוציא מתחולת החוק מקרים רבים של הפצת סרטוים שבהם אין 
וצגת פגיעה מיית קשה במתועד, וכך גם למוע פגיעה רחבה מדי בחופש הביטוי. תכלית החוק אפוא היא לאזן כראוי בין מ

הפגיעה הפוטציאלית בכבוד האדם ובזכות לפרטיות ובין חופש הביטוי. דגיש, לדעתו מייותו של האדם איה דבר בזוי, 
יתן להמשגה ככלול בחופש הביטוי במידה מסוימת. מטבע הדברים,  אלא היא פעילות החוסה בצל כבוד האדם ופרסומה

פרסום ללא הסכמה של התהגות מיית הוא פסול (משיקולי הפגיעה באוטוומיה), ולפיכך יש לדעתו בראש ובראשוה 
: יש להתמקד ברכיב היעדר ההסכמה. לצד זאת, קיימים לדעתו כמה שיקולים שיש לשקול במסגרת הפרשות לרכיב זה

לבחון אם התיעוד עשה במרחב הפרטי או הציבורי, מהו היקף ההפצה של התיעוד ומיהות המעים, עד כמה הציב התיעוד 
במרכזו את מייותו של האדם המתועד, וכן מה הייתה כוותו של המפרסם (יסוד אשר ייבחן להלן בחלק הדן בהגת תום 

מיית מן המרחב הפרטי, ואם הפרסום מגיע למעים המזהים את  הלב). אם סיבות הפרסום הן של לקיחת התהגות
המצולמים או שיש ביכולתם לזהות את המצולמים, אם הפרסום מתמקד במעשים מייים המציגים את משתתפים בהם 

ייע כאובייקט, ואם כוות המפרסם היא לפגוע או לזלזל במצולם, יגבר החשש לכך שוצרה השפלה. שיקולים אלו יכולים לס
  בשמירה על האיזון הראוי בין האיטרסים המעורבים.

כך לדוגמה, לעמדתו אין להעיק לחוק משמעות שלפיה תצלום בביקיי בחוף הים מהווה פרסום משפיל או מבזה, אלא 
 במקרים שבהם מדובר באוכלוסיות שקיבלו עליהן ורמות ציעות קפדיות, ויש כווה להשפיל את המצולמת או במקרים
אחרים בהם ישה פגיעה סובייקטיבית חמורה במצולם או מצולמת. עם זאת, ישם מקרים קשים המצריכים איזון בין 

צולמה אישה מקיימת יחסי מין במועדון, על דלפק הבר. מבלי להיכס  4052השיקולים השוים. לדוגמה, בפרשת אלבי 
מקרה להיח שלא הסכימה לכך שהיא תצולם, לא כל שכן לשאלת ההסכמה שלה לקיום יחסי המין עצמם, סביר בסיבות ה

שתצלומים אלו יופצו באיטרט. אמם המעשים בוצעו במרחב ציבורי הומה אדם, אולם מגד יתן לטעון שהצילום, וחמור 
עיקה ) חברתי. לפי גישה זו, החברה מzoningמחוץ לכותלי המועדון, מהווים שבירה של "אזור" ( –פרסומו והפצתו  –מכך 

סוג של "היתר" לפעילות מיית מתירית במועדוים מסוימים אף שהם מרחבים ציבוריים, וַמשעה שם ורמות חברתיות 
שמקובלות במקומות ציבוריים אחרים, וזאת בכמה תאים, ועיקרם שהפעילות מתקיימת בין בגירים בהסכמה, ושאכן 

שתיעד את המקרה ובחר  –כל אדם  –שם. לכן, לעמדתו, האדם  ותרת –שמר ה"אזור" במובן זה שפעילות המתרחשת שם 
  להפיץ אותו, הוא בגדר מפרסם ראשוי, והתהגותו מהווה במקרה זה עבירה על התיקון לחוק. 

הגת תום הלבד.   

_____________________________________  
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 מבוא ורקע –. הגת תום הלב 1

 יםהמתמקדשל אדם  הקלטה או טסר, תצלוםהטרדה מיית פרסום כמגדיר ההטרדה מיית, למיעת א) לחוק 5(א)(3 עיףס
מטריד מיית. הסעיף להמפרסם לא ייחשב  ם תאיהן, ללא הסכמתו של המתועד, קובע גם כמה הגות שבהתקייובמייות

קובע במפורש שההגות תקפות גם בהליכים פליליים וגם בהליכים אזרחיים. ההגה הראשוה שהסעיף מגדיר היא הגת 
מושג  הואתום לב  53ם לב, בשים לב לסיבות הפרסום, תוכו, צורתו, היקפו ומטרתו".התום לב: "הפרסום עשה בתו

חוצותהתכוון המחוקק ליצוק לתוכו. לשם כך שמהו התוכן  השסתום עמום, ולכן קשה להבין בקריאה ראשו  מלאכה
  הגת תום הלב. פרשית ובחיה של השאלה, על אילו סוגי פרסום או מפרסמים התכוון המחוקק להגן באמצעות 

בחוק איסור לשון הרע ובחוק הגת שהסדרים דומים  תבהשרא קבעוההגות המויות בסעיף, ובכללן הגת תום הלב, 
בין הגת תום הלב בחוקים  של ממשמחוקים אלה במלואו ויתן לראות הבדלים  הועתקעם זאת, ההסדר לא  54הפרטיות.

בין ההסדרים השוים ובדוק אם  תחילהבמסגרת מלאכת הפרשות, שווה  בין ההגה בחוק למיעת הטרדה מיית.ואלה 
עבור לפרשות  לאחר מכןיש לפרש את הגת תום הלב בחוק למיעת הטרדה מיית, כפי שפורשה בחוקים שמהם יובאה. 

תופעה שהתיקון בכוות המחוקק וב תוך התמקדותחוק למיעת הטרדה מיית, ל 10 'מס הראויה לביטוי "תום לב" בתיקון
את ההיבטים ה"טכיים" יותר של הגת תום הלב, ובדוק על מי  תחילהלמגר. במהלך הפרשות המוצעת בחן  ביקשלחוק 

בחן את משמעות הגת תום  אחר כךאובייקטיבי או סובייקטיבי.  –מוטל הטל להוכיחה ובאיזה סטדרט יש לבחון אותה 
לעבירה  וגע. בתוך כך בחן כיצד יש לפרש את הגת תום הלב בגיסא אזרחי מאידךה , ובהליךגיסא פלילי מחדההלב בהליך 

  וכיצד ההגה יכולה לבוא לידי ביטוי בהליכים אזרחיים.  ילית הדורשת יסוד פשי של מודעותהפל

 . השוואת ההגה להגות דומות בחוקים שמהם יובאה2

מות המעוגות בחוק הגות דו תהשראב קבעהלמיעת הטרדה מיית  א)(א) לחוק5(א)(3 עיףכאמור לעיל, הגת תום הלב בס
ת תום הלב בחוקים אלה, יתן וע ובחוק הגת הפרטיות. עם זאת, כבר בהסתכלות ראשוית ושטחית בהגאיסור לשון הר

פרשות ההגה.  . עמוד על שי הבדלים משמעותיים לעיין10 'מס הגה שקבעה בתיקוןהבין והבדלים רבים בין בלהבחין 
את , בשי החוקים האחרים ישה רשימת סיבות שרק בהתקיימן יוכל התבע לטעון 10 'מסבתיקון שראשית, ביגוד להגה 

במידה רבה, לפי הסיבות שבהן טען  ,עשהתימוח תום לב בחוקים אלה הלפיכך פרשותו של  55תום לב. טעת ההגה של
כלומר בהתקיים  ,הוא שבשי החוקים האחרים מעוגות חזקות לעיין תום הלבהבדל משמעותי שי  56שהוא מתקיים.

בהתקיים סיבות אחרות קמה חזקה שהתבע פעל בחוסר תום  אילוסיבות מסוימות קמה חזקה שהתבע פעל בתום לב, ו
כן לפי הסיבות הן מהוות גם כלי פרשי, ש ד בבדלחזקות אלה יש משמעות פרקטית של היפוך טל הראיה, אך ב 57לב.

, יתן ללמוד על תוכו של תום במילים אחרותהגת תום הלב.  בצלהמתוארות בהן יתן להבין מהן ההתהגויות שחוסות 
   58הלב המהותי גם באמצעות היקש מהחזקות השוות.

יותר, שכן קשה ומורכבת  10 'מסעליהם עמדו מעידים כי מלאכת הפרשות של הגת תום הלב בתיקון ששי ההבדלים 
 בהשראתםחוקים שה לעומתואת הסיבות שבהן תחול, אין בסעיפי החוק עצמו כלים שעוזרים להבין את תוכן ההגה 

הערכים על ו 10 'מס ההגה. בהיעדר כלים אלה, צטרך להסתמך, בפרשות הגת תום הלב, בעיקר על תכלית תיקוןקבעה 
עליו רוצים להגן, שערך המתכליתו של  תמוח "תום לב" גזרהשמעותו של מכידוע, שאותם הגת תום הלב מעויית לקדם. 

_____________________________________  
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חוקים בחשוב לציין ולהזכיר, שלמרות ההבדלים בין ההגות  59.הוא קטבו שולכן אין למוח זה פירוש אחיד בכל מקום 
 מהסדר להסדר היקש פרשי קוטקבעה בהשראת חוקים אלה, ולכן יתן ל 10 'מסהשוים, הגת תום הלב בתיקון 

 בעייים מסוימים ובשיויים המתאימים.

  

 לפיו יש לבחון את תום הלב ש. הסטדרט 3

התוכן האלקטרוי כלומר אם התבע צריך להוכיח שפרסם את  ,השאלה הראשוה שעולה היא על מי מוטל טל ההוכחה
בשל קוצר היריעה לא  .ה חסר תום לבבתום לב ואין להחיל עליו את התיקון, או שמא על התובע להוכיח שהמפרסם הי

וכל לומר בקצרה, שלפי לשון החוק ולפי היקש מחוק איסור לשון הרע י ,טל ההוכחה. עם זאת יתוח מעמיק בשאלתס לכ
יתן  60על המפרסם. מוטלבתיקון, והגת תום הלב בפרט, שהוכחת כל ההגות לחוק הגת הפרטיות, ראה כי הטל מו

בין טל הבאת ראיות לטל השכוע בהקשרים מסוימים, אולם כאמור הדבר מצריך דיון מורכב, החורג לחשוב על הפרדה 
מגדרי הארה זו, ואף מצריך אבחון ההסדר המשפטי החל בחוקים המקבילים, ולדעתו לא תהיה קלה הדרך לבסס הפרדה 

   כאמור.

שי סטדרטים מקובלים לבחית תום הלב: שם יסטדרט שלפיו יש לבחון את תום הלב. ל וגעתשאלה וספת שעולה 
אם המפרסם ראה את הפרסום כהגון  –מצבו האישי הפימי של האדם בעת ביצוע הפעולה  –סטדרט סובייקטיבי  )א(

אם הפרסום היה מעשה סביר באותן סיבות ואם הפעולה  –סטדרט אובייקטיבי  )ב(לא מתוך כווה רעה; שופרסם אותו 
   61ורמה כללית.קטה במסגרת 

עמדו על כך שהיקש מחוק איסור לשון הרע ומחוק הגת הפרטיות לעיין הגת תום הלב שבחוק למיעת הטרדה מיית 
מוקשה בעייו, בגלל ההבדלים המהותיים בין ההגה בתיקון ובין ההגה בחוקים אלה. לכן, כדי לפרש את משמעותה של 

או לבחון אותה, פה בעיקר לתכלית התיקון ולמטרות שועד להגשים. לאור זאת, הגת תום הלב ואת הסטדרט שלפיו יש 
, תכלית 2בפרק בפירוט כפי שתיארו . לפי סטדרט סובייקטיבי 10 'מס תיקוןבסוברים כי יש לפרש את הגת תום הלב 

או מתוך אדישות לפגיעה  בעל תוכן מיי לשם פגיעה במתועד תוכן אלקטרויהתיקון היא למגר את התופעה של פרסום 
עליו  ,כדי להגשים תכלית זובמילים אחרות, התיקון לא ועד לטפל בהפצת סרטוים בעלי תוכן מיי באופן כללי.  במתועד.

כך, אם המפרסם התכוון לפגוע  62לאמץ מבחן תום לב סובייקטיבי שבוחן את מצבו הפשי של המפרסם בעת הפרסום.
 המובהקת והברורה ותעצם עייו בפי האפשראם או לפגיעה,  ליבו היה גס, אדיש אם לב. גם , ודאי שלא הג בתוםבמתועד

לפגוע  כדיפרסום אין בהגת תום הלב. מגד, אם המפרסם האמין שבצל  הוא לא יוכל לחסות – הפרסוםן שהמתועד ייפגע מ
מבחיה ולטעון שהפרסום עשה בתום לב. ההגה  יהות מןהוא יוכל ל –במתועד, בשל תוכו, היקפו, צורתו או מטרתו 

פרקטית, בחיה סובייקטיבית של תום הלב תאפשר למפרסם להתגון בטעה שלא היה מודע לאחד מהיסודות הדרושים 
ראשית, המפרסם יוכל לטעון שלא חשב שהפרסום מתמקד במייותו של האדם. שית, יוכל לטעון  63להשתכללות העוולה.

ההגה (תוכן,  א שלסיבות המתוארות בסיפה בהתבסס עללבזות או להשפיל את המתועד, וזאת  שלא חשב שהפרסום עלול

_____________________________________  
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א) לחוק 5(א)(3ס' " (]...[ אם התקיים אחד מאלהטובה למפרסם  הגהפרשות זאת עולה בקה אחד עם הוסח "במשפט פלילי או אזרחי תהא זו   60

). אמם אין התייחסות ברורה לטל ההוכחה, אך יתן להבין שתהיה למפרסם הגה רק אם יוכיח הוספההדגשה הלמיעת הטרדה מיית, 
תום הלב בחוק איסור לשון הרע ובחוק הגת זו אף עולה בקה אחד עם ברירת המחדל של הגת  המויות בסעיף. פרשות מאלהשהתקיימה אחת 

  מתקיימת אחת החזקות המשות את טל ההוכחה. איןהפרטיות, שלפיה על המפרסם לשון הרע או על הפוגע בפרטיות להוכיח שהיה תם לב, אם 
 לפסק דיו של השופט אריאל. 13פס' , 59לעיל ה"ש , גלעםפרשת   61
 תאר מצב פשי.מברק קבע כי תום לב סובייקטיבי  השיא – ברק השיא של דיו פסק, שם, גלעםפרשת   62
  אזרחיים בהמשך. פירוט הפן הפרקטי של שימוש בהגת תום הלב בהליכים ורא  63



)ו"תשעה( 31 אי הארת דין", הצעה למודל פרשות –לחוק למיעת הטרדה מיית  10תיקון מס' , "גלעד קאלך ויעל קרן   

43  

. כל התוכן האלקטרויצורה והיקף הפרסום). שלישית, יוכל לטעון שחשב, באמת ובתמים, שהמתועד הסכים לפרסום 
דגיש, חוסר  רסם התבע.הליך אזרחי לטובתו של המפבהסתברות ההוכחה והסטת כף כמובן הטעות הללו מצריכות 

המודעות יכול לחול גם במקרים שבהם ישם פערים באשר לורמות החברתיות שהפרתן מעוררת תחושות של ביזוי 
והשפלה, ושבהם המפיץ היה יכול לסבור לתומו שעל פי ורמות הוגות בפלג מסוים בחברה אין מדובר בביזוי או בהשפלה. 

ן להקיש במקרה זה מחוק הגת הפרטיות, עיר כי בחיה סובייקטיבית של תום הלב מבלי לקבוע מסמרות בשאלה אם ית
וכן עם פרשות הגת תום הלב בחוק איסור  64עולה בקה אחד עם פרשות הפסיקה להגת תום הלב שבחוק הגת הפרטיות,

   65לשון הרע.

 משמעות הגת תום הלב בהליכים פליליים .4

לחוק הגת  5 עיף) מהוה עבירה פלילית שדיה כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו לפי סא5(א)(3 עיףהטרדה מיית לפי ס
מקריאת העבירה עולה כי מדובר בעבירה התהגותית אשר היסוד העובדתי שלה הוא פרסום. העבירה שותקת  66הפרטיות.

דרישת  67סוג של מודעות.ראותה כעבירה הדורשת מחשבה פלילית מלהיסוד הפשי הדרוש לשכלולה, ולכן יש  בעיין
תוצאות המעשה, קרות המודעות קובעת כי מבצע העבירה צריך להיות מודע לטיב מעשיו, לקיום סיבות העבירה ולאפשרות 

התוכן פרסום ל –דרשת מודעות להתהגות עצמה  הדוה בהארה זובמקרה של העבירה  68המים עם פרטי העבירה.
מתמקד במייותו של אדם,  האלקטרוי התוכןשכלומר מודעות לכך  ,מוגדרות בעבירההוכן לסיבות הוספות  האלקטרוי

הגות  ישןהעבירה קבע ש א שלעל ידי המתועד. בסיפלפרסום שהפרסום עלול להשפיל או לבזותו, ושלא יתה הסכמה 
תום הלב. לכן לפי לשון  היא הגת מהגות אלה. אחת תאים מסוימיםלמפרסם בהתקיים  במשפט פלילי או אזרחיטובות 
רשות אין ספק שהגת תום הלב חלה גם במשפט הפלילי. עם זאת, לדעתו הגת תום הלב איה יכולה לעמוד ל ,הסעיף

, אם יימצא שמפרסם היה מודע במילים אחרותמפרסם בהליך פלילי, משום שהיא מתייתרת על ידי דרישת המודעות. ה
בה יוכל להוכיח שהפרסום בוצע בתום לב. מגד, אם לא שדרך  ו מתקשים לראותלהתהגותו ולכל הסיבות הדרושות, א

יסודות העבירה ולכן העבירה איה משתכללת ואין להרשיעו. גם במקרה כזה אין  ממלא את איוהוכחה מודעות, המפרסם 
תוך מב כאשר מעשיו עשו לההגת תום בצל  אדם איו יכול לחסותלכאורה,  69להגת תום הלב כל משמעות בהליך הפלילי.

   70תוך מודעות לביצוע עבירה פלילית.ממחשבה פלילית ו

_____________________________________  

לפסק  26, פס' א גוטסמן אדריכלות בעמ ' ורדי 1697/11"א ברק; ע השיא פסק דיו של השופט מצא ופסק דיו של ,59לעיל ה"ש  ,גלעםפרשת   64
שיש לבחון את תום ליבו הסובייקטיבי של  באופןבחוק הגת הפרטיות פורשה  גת תום הלבה – )23.1.2013דיו של השופט פוגלמן (פורסם בבו, 

פלוי   6650/04ץ "בג; ע את הפעולה הפוגעת בפרטיותכלומר על הפוגע להוכיח שסבר, בעת המעשה, שהוא רשאי או חייב לבצ ,הפוגע בפרטיות
מסגרת ב – (ג) לחוק הגת הפרטיות20–(ב)20ס' ; )2006לפסק דיו של השיא ברק ( 24, פס' 581) 1סא(פ"ד , בית הדין הרבי האיזורי בתיה

שבחן בחוק הגת הפרטיות רק במסגרת החזקות  אין לבדוק את סבירות מעשהו של הפוגע, שכן זה מבחן אובייקטיבי לתום לב, בחית תום הלב
 .היעדרו של תום לבללקיומו או 

ציין במפורש שהגת תום הלב זהה מהשופט חשין  –) 2001( לפסק דיו של השופט חשין 35, פס' 865) 5ה(פ"ד , אמיליו פלוס ' חלוץ 5653/98ע"א   65
לאורך השים ראה כי הפסיקה מעה  – 261, בעמ' 40 שהר, לעיל ה"שים; רושן זהבחוק הגת הפרטיות, ולכן הוראות החוק ופישבעיקרה להגה 

בפרשת  השופט גרויסקבע לאחרוה  ;אובייקטיבית או סובייקטיבית היאלחוק איסור לשון הרע  15להכריע אם הגת תום הלב הקבועה בס' 
 דיו לפסק 71–67' פס, 34ש , לעיל ה"אילה דיין(פרשת  ובר במבחן מעורב הכולל יסודות סובייקטיביים ואובייקטיביים גם יחדכי מדאילה דיין 

סבירות הפרסום ב עוסקותהחזקות ה םאליהם התכוון השבפסק דיו מעלה כי היסודות האובייקטיביים  עם זאת, העמקה .גרויס) השופט של
  מבחן סובייקטיבי כמו בחוק הגת הפרטיות.אפוא ומסדירות טלי הוכחה לעיין תום הלב. לדעתו, מבחן תום הלב המהותי ותר 

 (א) לחוק למיעת הטרדה מיית.5ס'   66
 (א) לחוק העושין.20ס'   67
 .שם  68
 צייובה משתתפים רבים ש; סוגיה פרשית זו עלתה כבר בדיוי הוועדה לקידום מעמד האישה, 69, בעמ' 13 , לעיל ה"שרוזברג-ודציג רוזברג  69

, בעמ' 24, לעיל ה"ש 30.7.2013פרוטוקול הישיבה מיום ( והגת תום הלב בפרט ,ההגותבושא  וספים כי יתקיימו דיוים אמרקושי זה. בוועדה 
מיום  הוועדה לקידום מעמד האישהשל את דבריו של ד"ר רוי רוזברג בדיון  ו, אך ראה שלא התמודדו עם קושי זה בטרם חקק החוק. רא)11
  ).8–7 (שם, בעמ' 30.7.2013-ה

  והשופט מצא., פסקי דים של השיא ברק 59 , לעיל ה"שגלעםפרשת   70
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לפיה המחוקק "השחית מילותיו לריק" כאשר קבע שהגת תום הלב שאו מודעים לכך שפרשות זו יוצרת תוצאה קשה, 
ו. ייתכו כמה דרכים דרך חלופית תהא לפתח משמעות ייחודית לתום הלב בעבירה ספציפית זחלה גם בהליכים פליליים. 

 ליציקת תכים מסוימים אל תוך מושג זה, אולם לדעתו הן מעוררות קושי.

 סיכום

לחוק למיעת הטרדה מיית, עם יתרוותיו ומגרעותיו, ולהעמיד מודל פרשי  10 'הארה זו ועדה לבחון את תיקון מס
מלבד זאת, עמדו בהארה על הקשיים שהוסח הוכחי זה, שוסף לו במסגרת התיקון. א) לחוק 5(א)(3שיסייע להבת סעיף 

  של התיקון מעורר והצעו את הפרשות הראויה לכל יסוד שבו עסקו. 

תחילה עמדו על חשיבות התיקון לחוק ועל משמעות ההכרה בהתהגות של הפצת תוכן אלקטרוי בעל תוכן מיי ללא 
עה החמורה שההפצה גורמת לקורבות ומהיקף התופעה ההולך הסכמת המתועד כהטרדה מיית. חשיבות זו ובעת מהפגי

ומתרחב עם התפתחות הטכולוגיה. על אף חשיבותו ומשמעותו לפגעי פרסום התוכן האלקטרוי, התיקון לחוק איו חף 
ים לפרשתוו ודאי ובכך שהיסודות שבו עמומים וו את הקשיים שהתיקון לחוק יוצר בכך שאיויות מבעיות. על כן הצג

   שוות ורבות.

בחלק הארי של ההארה בחרו להתמקד בשלושה יסודות של התיקון לחוק, ואותם בחו בעייים ביקורתיות. כן הצעו 
בעל  פרשי לכל אחד מהם, שלדעתו מבטא את האופן הראוי לבחית היסודות כאשר מדובר בפרסום תוכן אלקטרוימודל 

   תוכן מיי.

ום עמדו על כך שהמחוקק לא הבהיר כדרש מי ייחשב למפרסם שמפר את הוראות התיקון. בפרק העוסק ביסוד הפרס
משלא עשה זאת המחוקק, דרשו לפרשות יסוד הפרסום. מסקתו היא שלמפר ייחשב רק המפרסם הראשוי, שהייתה לו 

ר בפרסום שהופץ ללא הגישה הבלעדית לתוכן האלקטרוי שתועד, אלא אם כן הוכח כי המפרסם המשי ידע שמדוב
הסכמתו של המצולם. פרשות זאת ראויה לדעתו מתוקף האיזון בין הפגיעה בפרטיות של המתועד ובין הפגיעה בחופש 
הביטוי של המפרסמים. העמדת מפרסמים משיים לדין תפגע באופן לא מידתי בחופש הביטוי, שכן היא תביא לידי כך 

כן אלקטרוי בעל תוכן מיי (אלא במקרים שבהם ברור שמדובר בתוכן מסחרי שיהיה אסור, כמעט לחלוטין, לפרסם תו
שצולם והופץ בהסכמה). יתר על כן, פרשות זו ראויה משיקולי יעילות: המפרסם הראשוי הוא מוע הזק הזול ביותר 

  ואכיפת החוק על מפרסמים משיים תביא לקיטת הליכים משפטיים מורכבים.

יזוי וההשפלה עמדו על הבעייתיות שבהכסת מוחים אלה לחוק העוסק במייות, ובקושי בפרק שעוסק ביסוד הב
החיוכי וההצהרתי שבשילוב מוחים של ביזוי בשיח של מייות. טעתו היא שיסוד זה איו דרש בתיקון לחוק ורק גורע 

רטיות במובן של שליטה במידע. משבחר הזכות לפ –מיעילותו, שכן הוא מסיט את הדגש מהערך שעליו התיקון ועד להגן 
המחוקק להכיס יסוד זה לתיקון, אין מוס מלפרש ולבחון את משמעותו כחלק מהתיקון. מסקתו לעיין זה היא שיסוד 
הביזוי וההשפלה ועד לצמצם את המקרים שבגדר התיקון רק לאלה הפוגעים במידתיות בחופש הביטוי. כן הצעו שורה של 

ים לבחיים אלה מסייעים להבין מבחים בין חופש הביטוי לזכות לפרטיות. מבחסיבות של האירוע והפרסום, המאזת ה
  אם היה בתוכן הפרסום כדי "לבזות" את "להשפיל" (על פי מוחי המחוקק) את מי שמתועד בו.

ההגות שמהן יובאה,  בפרק האחרון, העוסק בהגת תום הלב, עמדו על הלקויות וחוסר הפירוט שבהגה זו, לעומת
בחוק איסור לשון הרע ובחוק הגת הפרטיות. היה ראוי כמובן שבתיקון לחוק המחוקק היה והג כפי שהג בחוקים הללו, 
ומגדיר סיבות שבהן הגת תום הלב תחול וותן הוראות בעיין טל ההוכחה של תום הלב והיפוכו. משלא עשה זאת 
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ל פי החוקים שמהם יובאה ועל פי תכלית התיקון. מסקתו הראשוה בפרק זה הייתה המחוקק, פיו לפרשות ההגה ע
שהגת תום הלב צריכה להיבחן לפי סטדרט סובייקטיבי: מה חשב המפרסם בעת הפרסום. וסף על כך הוכחו שהגת תום 

ודעות במשפט הפלילי. מגד, הלב איה עומדת לרשות אשמים בהליכים פליליים מפי שהיא איה מתיישבת עם דרישת המ
  קבעו שהגה זו יכולה לעמוד במצבים מסוימים לרשות תבעים בהליך זיקי אזרחי משום ששם אין דרשת מודעות. 

לבסוף עיר כי בהארה הבחו בקופליקט שהמחוקק היה תון בו. מחד גיסא, היקף הבעיה והרצון למגר במהירות את 
מגד, כמאמר הפתגם  71ים בעיין וסח התיקון ולחוקק את התיקון מהר ככל האפשר.התופעה גרמו למחוקק למעט בדיו

הידוע, "החיפזון מהשטן", הרצון למהר ולחוקק את התיקון גרם לבעיות קשות בשל סעיף חוק לקוי, עמום ועתיר מושגי 
ף חוק פלילי המחייב את המחוקק שסתום שלא הובהרו כראוי על ידי המחוקק. בעיה זו מחריפה בעייו, שכן מדובר בסעי

לעמוד בעקרון החוקיות, שלפיו אדם איו יכול להיות מורשע בפלילים אם לא הוזהר בחוק ברור שהתהגותו עוברת על 
לקבוע מה תהיה מידת יעילותו במיגור התופעה ובהרתעת  אפשר-אי ,טרי עודו לחוקהתיקון  כאשרבשלב זה, איסור פלילי. 

יתן לומר בבירור שהתייחסות לקודות הביקורת שהעליו בהארה זו, הייתה מייעלת את התיקון מפרסמים. עם זאת, 
  ומסייעת להשגת תכליותיו. 

  

_____________________________________  
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