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מידת ההגה הראויה שיש להעיק לשים מפי תביעת לשון הרע בגין תלוה 
  פלוית ' עו"ד אורי דיאל 7474/14בעקבות ע"א  –במשטרה על עבירת מין 

   מאת

   ****אייל גולן וגיא ירום

. הדיון 2. מיקוד ההארה; 1מבוא. א. תיאור המסכת העובדתית הכרעת בית המשפט וההמקה; 
דעת הרוב מפי השופט עמית;  (א). עמדות השופטים בבית המשפט העליון; 3י; בבית המשפט המחוז

  ) כמות הראיות ורף ההוכחה הדרש;2) הפיכת הטל לקביעת תום לב בתביעת לשון הרע; (1(
ב. דיון  יתוח קודות המחלוקת בין השופטים; (ג)ארז; -דעת המיעוט של השופטת ברק (ב)

  ב את ההגה על מתלוות על עבירת מין מפי תביעות לשון הרע?. מדוע ראוי להרחי1ורמטיבי; 
ג. ההסדר . מדוע הפגיעה בשם הטוב לגיטימית? 3. מדוע צריך לעודד שים להגיש תלוה במשטרה? 2

. חזקות היעדר תום הלב ודרישת כמות ראיות מוגברת להפרכת חזקת 2. חזקת תום הלב; 1המוצע; 
  .. סיכוםתום הלב

  מבוא

שים המגישות ל שיש להעיקובשאלה מהי מידת ההגה הראויה  1דיאלאורי  ורך הדיןו תעסוק בפרשת עהארה ז

  לשון הרע.עילת עוולת כך ב של, ותבעות בלפיהןתלוות למשטרה על עבירות מין שלכאורה בוצעו כ

חזקת תום הלב תאי בה לא באמצעות פרשות דייה והגה ז העקתהדרך הראויה ביותר לכי  שבקש לבסס היאהטעה 

 , באופן שיקל את העברת הטל אל התובע הטוען להיעדר תום לב,1965–(א) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה16בסעיף ש

דיווח - או טען כי בשל הגורמים הייחודיים למצב של תת .דרישת כמות ראיות מוגברת להפרכתה של חזקת תום הלב צדל

אים מספיקים למילוי דרישת כמות מצאי מהימות באשר לגרסת המתלוות והתובעים מעל עבירות מין, יש לקבוע כי 

הראיות המוגברת. תחת זאת יש לדרוש ראיות עצמאיות (חפציות או ישירות) לביסוס המסקה כי האירוע ושא התלוה לא 

   התרחש וכי המתלות לא האמיה באמיתות תלותה.

ראה- ו הולכת יד ביד עם דעת המיעוט של השופטת ברקבמידה רבה, העמדה המוצעת על ידילהלן, ארז. עם זאת, כפי ש 

 של דרישה זאת. רת ובאשר לתוכן המעשיבאשר לטיב הדרישה הראייתית המוגב בהירותהשופטת לוקה בחוסר של  הגישת

   וסף על ההתמודדות עם דעת הרוב, בכוותו אפוא להשלים חסר זה.

בית בדיון בו הדברי השופטים בגלגולים הקודמים שלאת הפרשה ו סקור אתבפרק א'  סדר הדיון יהיה כדלקמן: 

. הדוהכך תח את חוות הדעת העיקריות בפסק הדין ועמוד על הגישה שקטה בהן באשר לשאלה  בתוךעליון. המשפט ה

של לשון הרע בסיבות גין ות בההגה על שים התבעאת בגין ראוי להרחיב שסיבות בבפרק ב' משיך בדיון ורמטיבי 

. בפרק דיווח על עבירות אלה- תלות שווא לכאורה על עבירת מין, ועמוד על הגורמים המביאים למציאות הוכחית של תת

_____________________________________  

 California State -מ MBAהוא בוגר תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב ותואר ראשון במשפטים באויברסיטת חיפה, בעל  אייל גולן  *

University  ת התשע"ז. הארת דיןוחבר מערכת כתב העתיברסיטת חיפה, חבר מערכת כתב הוא בוגר תואר ראש גיא ירום לשון במשפטים באו

  לשת התשע"ז. הארת דיןהעת 

  ).דיאל עיין(להלן:  )14.3.2016(פורסם בבו,  דיאל פלוית ' 7474/14ע"א   1
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 ציין אתג' ציג את הגישה המוצעת, אשר לפיה תידרש כמות ראיות מוגברת לצורך ביסוס הטעה כי מדובר בתלות שווא ו

   .עייועל  ול דרישה זהמעשית ש השפעהה

הכרעת בית המשפט וההמקה העובדתית המסכת תיאורא.   

שים לאחר כמה  חבר בקבוצה שהיחסים בין חבריה כללו אף יחסי מין. דיאל אורי דיןהעורך היה  2003–1995בשים 

דרישות כספיות של סכת , והחלה ממהקבוצהשים  כמהבין ביו והיחסים  התערערו ,עזיבתו של עו"ד דיאל את הקבוצה

 וחמישה חודשים לאחר מכן הגישו כגד, ושלושה עד תביעה כספית עו"ד דיאל הוגשה גד 2009. בשלהי ביןוביו הדדיות 

החליטה  2010בובמבר . בין הצדדים הדדיותהאזרחיות המעשי אוס, וזאת במקביל לתביעות  עלתלוות במשטרה  שיםה

  ואף חקרה באזהרה חלק מהמתלוות בגין הגשת תלוה כוזבת. 2,חוסר ראיותמ המשטרה לסגור את התיקים

כה. ו בלשחברותות את עו"ד דיאל מעלהש ודרשוהמתלוות בקשות ללשכת עורכי הדין הגישו חודשים לאחר מכן  כמה

להפגין מול ביתו  המתלוות החלוחלק מ ,על כך וסף ידי מתלות חדשה.על אוס  עלהוגשה למשטרה תלוה באותה עת 

טען עוד  .ד אס" וכדומה"שלטים המכים אותו "אס אלים", "עו ולשאת בהפגותשל עו"ד דיאל ומול לשכת עורכי הדין 

כי בתביעת לשון הרע שהוגשה על ידי עו"ד דיאל קבע בית יצוין (עם זאת  אף פרסמו דפים בעלי אופי דומה באיטרטכי 

עם סגירת  3ע, עו"ד דיאל, להוכיח כי מי מן המתלוות אחראית לפרסומים אלה באיטרט).המשפט כי לא עלה בידי התוב

גד עו"ד דיאל בבית  קיותית זביעותוהגישו המתלוות לאפיקים אזרחיים שלוש מתוך ארבע התיקים במשטרה פו 

  4.וותהרע גד כל המתל בגין הוצאת לשון שכגדהגיש תביעה  "ד דיאלהמחוזי. עוהמשפט 

  ההארה מיקוד. 1

 הוצאת לשון הרע.ביעה בשל תהגיש עו"ד דיאל בגין של המתלוות אשר  פרסומים לכמה פסקי הדין מתייחסים

בהקשר זה, המחלוקת  הפגות.בה ללשכת עורכי הדין או יבהגשת התלוה במשטרה ולא בפי במאמר זה תתמקדביקורתו 

: החוק) הקובע גם (להלן 1965–(א) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה16 ףסעי על הסבבין השופטים בעיין הוצאת לשון הרע 

עדר תום לב של התבע. ההארה תתמקד בסוגיה י(ב) לחוק הקובע חזקת ה16חזקת תום לב בהגשת תלוה למשטרה, וסעיף 

  ות על עבירות מין.כספי על מתלו חיובשמעוררת סוגיית הטלת החשיבות הציבורית ובשל שיקולי המדייות זו 

 המחוזי המשפט בבית הדיון. 2

בית המשפט סקר  5בגין מעשי איוס ומעשים מגוים.מחוזי לבית המשפט ה הגישו תביעה המתלוותשלוש מארבע 

גרסאות ב והן יתו 7,ומתפתחות כבושות היו אלא 6,אמיותלא היו עדויותיהן של המתלוות שהתלוות וקבע  אתבהרחבה 

_____________________________________  

ר אשמה). מבחית גירת תיק יכולה לבוע הן מחוסר עיין לציבור הן בשל ראיות שאין מספיקות (חוסר ראיות) או שאין מגבשות עבירה (חוסס  2

החשוד יש חשיבות גדולה לסיבה שבגללה סגר התיק, שכן סגירת תיק מחוסר ראיות איה מקה לחלוטין את החשוד ורק קובעת שהמשטרה לא 

ת משטר ' פריד 10271/02"ץ בגהצליחה לאסוף ראיות. לעומת זאת חוסר אשמה קובע שמעשי החשוד אים מהווים כל עבירה. לעיין זה ראו 

 ).2006( 106) 1, פ"ד סב(ם-ישראל מחוז י

 67, פס' 1, לעיל ה"ש דיאל, וכן עיין )הדיון במחוזי) (להלן: 14.9.2014(פורסם בבו,  121פס'  ,דיאל 'פלוית  4057-05-10ת"א) מחוזי א ("ת  3

 לחוות דעתו של השופט עמית.

 .3 , לעיל ה"שהדיון במחוזי  4

 לפסק דיה של השופטת דליה גות. 4ם, פס' ש  5

  .23ם, פס' ש  6

  .55ם, פס' ש  7
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הסיבות שבית המשפט דחה את טעתן  8רסא".יכשהן מתפתחות לצורך "האדרת הג ,סיועהמשטרה ובמרכזי שוות ב

שהמתלוות לא הצליחו להרים את טל ההוכחה המוטל קבע ו 9הדחקה ושכחה, ןהעדות הישל התפתחות לו הלכביש

מבחיה עובדתית  לואף שת המשפט קבע , בייתרה מזו 10ולכן דחה אותן. ,יות לצורך הוכחת הטעותועליהן במאזן ההסתבר

  11.בשל התיישות דחית התביעה הייתההיו המתלוות מצליחות להרים את טל ההוכחה, 

 הןבגין הוצאת לשון הרע, וטען שהתלוות שהוגשו למשטרה בתביעה שכגד את המתלוות  עו"ד דיאלתבע  כאמור,

רשות מוסמכת להקובעים חזקה שהגשת תלוה  12,(א) לחוק16- ) ו8(15 סעיפיםשבשקריות ולכן אין זוכות להגת תום הלב 

 ,אמת ולא הי, במשטרה ותהתלו, הפרסומים, כלומר מקרה זהכי בבתום לב. בית המשפט קיבל את טעתו וקבע  יתת

את הטל דיאל עו"ד  םהרי ,מתלוות שמדובר בתלוות שקריותת הבשל ידיעוכי  13,המתלוות לא האמיו באמיתותםו

   14.(ב) לחוק16הדרש בסעיף 

בית המשפט את המתלוות בפיצויים בסך כולל של חייב שכגד,  תביעההמתלוות וקבלת ה תביעתלאחר דחיית 

  הוצאות משפט.כן בש"ח ו 1,300,000

ו עו"ד דיאל ואיל, עדויותיהן לא היו אמיות, ועל גובה הפיצוייםות שעל הקביעהמתלוות ערערו לבית המשפט העליון 

בית המשפט העליון חלק לדעת רוב, שדחתה  שיים.ולא חייב את המתלוות בפיצויים ע המחוזימשפט הערער על כך שבית 

את ערעורן של המתלוות, אך הפחיתה במעט את הפיצוי שפסק לטובת עו"ד דיאל (חוות הדעת העיקרית בדעת הרוב 

ארז שסברה כי -דעת מיעוט של השופטת דפה ברקלו ,עמה השופט אורי שהם)כתבה על ידי השופט יצחק עמית והסכים 

 ) לחוק.8(15למתלוות עמדה הגת סעיף 

  עליוןבית המשפט הב השופטים עמדות. 3

  מפי השופט עמית הרוב א. דעת

אם ה אי במרבית העבירות השאלה בדרך כלל .עבירות אחרותעומת מין להעבירות  חודיותיבחין ביההשופט עמית 

. זאת ועוד, כלל בוצעה עבירהבבעבירות מין השאלה לרוב היא אם . לעומת זאת, מבצע העבירה מיהובוצעה עבירה אלא 

התרשמות בית המשפט בערכאה  לשמכרעת החשיבות עולה המכאן . לה"ימבוססת לרוב על "מילה כגד מ בשאלהההכרעה 

 עדויותיהן טעה ביתוחבית המשפט המחוזי המתלוות ש עמדתבל את יהשופט עמית ק 15מות העדים.ימהמהדיוית 

בית הלכות שקבעו בפי הל ,תאמים לבירור האמת כשמדובר בעבירות מיןומהכשלא השתמש ב"כלי העבודה" הכוים 

 – הרי בעבירות מין ,עבירות אחרות יש חשיבות מכרעת לפרטים הקטיםשבעוד בבירור האמת בקבע . הוא עליוןהמשפט ה

אין לכן במקרים אלו בעדויות הוא אפשרי. בות יחוסר עקובלבול, חוסר סדר  – הפגעומצבו הפשי של ראומה בשל הט

מתוך הבה שעלולות להתקיים "מובלעות , וזאת הגרעין הקשה" של האמת"למצוא את יש לדקדק בפרטים אלא 

 עם 17גרעין יציב של אמת.יש מרכז עדותו זוכה להחה מסוימת מבחיה ראייתית כל עוד ב , המתלוןכלומר 16תיות".יראי

_____________________________________  

  .40ובפס'  14שם, פס'   8

  .19ם, פס' ש  9

  .22ם, פס' ש  10

  . 91, 55, 25ם, פס' ש  11

  .101שם, פס'   12

  .123, פס' 4לעיל ה"ש  ,הדיון במחוזי  13

שפורסם לא היה  רהדב)1( על האשם או התבע שעשה את הפרסום שלא בתום לב אם תקיים בפרסום אחת מאלה: החזקקובע: " ) לחוק(ב16 ס'  14

  ".[...] לא האמין באמיתותו;הוא אמת ו

  לפסק דיו של השופט עמית. 9, פס' 1, לעיל ה"ש דיאלעיין   15

  לפסק דיו של השופט עמית. 8פס' ם, ש  16

  לפסק דיו של השופט עמית. 10ם, פס' ש  17



    (תשע"ח) 71יב  הארת דין", מידת ההגה הראויה שיש להעיק לשים מפי תביעת לשון הרע בגין תלוה במשטרה על עבירת מין, "איל גולן וגיא ירום

74  

או  ,החה ראייתיתיתת  םשעליההמאפייים כל יחדיו  התקיימוהמתלוות כל השופט עמית שבמקרה זה אצל קבע  זאת

ית לאחר הטראומה, סתירות מליות לא רציוליות, התהגות ורו: עדות כבושה ומתפתחת, עדלמצער כמעט כל המאפייים

בית המשפט את קביעת  השופט עמית בליק פיכךל 18.מודעות להתקיימות העבירה, ותזמון הגשת התלוות בעדויות, חוסר

בו "זכרו" שהעיתוי קבע שו 19,טעת ה"זכרוות המודחקים"דחה את הוא  ,על כך מדובר בתלוות כוזבות. וסףכי המחוזי 

 21מה.ישעדותן איה מהה בל את הקביעיק לכן הואו 20באירועים לאחר זמן כה רב מעורר תמיהה,

  הרע לשון בתביעת לב תום לקביעת הטל הפיכת) 1(

 פרסוםתאי לכך הוא שה 22פי תביעת לשון הרע.מ מוגןהוגשה למשטרה בתום לב שתלוה פרסום לשון הרע במסגרת 

תום לב עובר  שלא היה, והטל לשכע עשתה בתום לבשהגשת התלוה חזקה  ,, ובהתקיים התאילא חרג מתחום הסביר

חרגה מתחום אכן  של כל המתלוות (למעט המתלות ט') פעולתןכי  השופט עמיתקבע  למקרה דן, אשרב 23תובע.ה לא

   24בתום לב.שלא פעלו שהן עו"ד דיאל שיוכיח  לאמהעברת הטל מחזקת תום הלב והות הן אין הסביר ולכן 

דבר שאיו מפרסם  כשאדםתום לב עדר יהקובע ה(ב) 16ף גם מסעימתקבלת מסקה זהה  ,לשיטתו של השופט עמית

  אמין בתוכן הפרסום. מאמת ואף לא 

כתפיו של עו"ד דיאל. עם זאת, בסופו של  לאסבר השופט עמית כי בעייה ראוי להעביר את הטל  ,באשר למתלות ט'

  וזבת ביודעין.לגישתו הגישה תלוה כום שלשון הרע משעוולת השופט עמית גם אותה בחייב דבר 

צורך לעודד שים בהשופט עמית  כירה מדובר בתלוות שווא שמטרתן הייתה לפגוע בעו"ד דיאל,שלמרות הקביעה 

עלול להרתיע שים החיוב מתלוות בפיצוי בגין לשון הרע בשל האפקט המצן שבתיות יבבעיולהתלון על עבירות מין 

 ,הן שתבעו בתביעה אזרחית (להוציא המתלות ט') עובדה שהמתלוותל רבייחס משקל הוא . אך במקרה זה מלהתלון

 ,אפקט מצןשיקולי עם זאת, בשל  25מתלות במשטרה לתבעת בגין לשון הרע. לא הפכה, כלומר במקרה זה האשםולא 

  חויבו המתלוות בסופו של דבר. םבהשהפחית בשיעור יכר את הפיצויים בחר השופט עמית ל

  הדרש ההוכחה ורף איותהר כמות) 2(

לא שבפסק דיו גם לטעה כי בסיבות העיין יש להציב רף גבוה במיוחד להוכחת התביעה שכגד ו תייחסההשופט עמית 

הטוען לכך שהגשת שכי הוא איו שולל את האפשרות  צייןלהסתפק במבחן הרגיל של מאזן הסתברויות. השופט עמית 

ברוח  . זאתיידרש לעמוד ברף ראייתי גבוה במיוחד –ירת מין, עשתה בכזב ובזדון תלוה במשטרה, ובפרט תלוה על עב

להכריע צורך שבמקרה זה אין  ,מבלי לפרט ,עמית קבע טהשופואולם  .27וי- ברובעיין  26זיקרי עייןבפסיקת בית המשפט 

_____________________________________  

  לפסק דיו של השופט עמית. 11שם, פס'   18

  לפסק דיו של השופט עמית. 14שם, פס'   19

  לפסק דיו של השופט עמית.15שם, פס'   20

  לפסק דיו של השופט עמית. 20שם, פס'   21

 .) לחוק8(15' ס  22

לחוק, אם איו חורג מתחום הסביר, חזקה עליו שעשה בתום  15 'לחוק, הקובע כי כל פרסום לשון הרע בסיבות המויות בס(א) 16 'זאת לפי ס  23

  לב.

  לפסק דיו של השופט עמית. 71, פס' 1, לעיל ה"ש דיאל עיין  24

לא הושפעה מהימוקים  קביעת עצם חבותה של ט'שוי לציין כי מתמיהה מעט העובדה בשולי הדברים ראלפסק דיו של השופט עמית.  75ם, פס' ש  25

עובדה שבעייה של לקשה למצוא ביטוי שהובאו על ידי השופט עמית. במילים אחרות, בתוצאה הסופית שאליה הגיע השופט עמית לעיין החבות, 

תקיים טעם מרכזי שמה השופט עמית להקהיית החשש הייה של ט' לא עובדה שבעאת הטל אל התובע גם לפי גישתו, ולט' ראוי להעביר 

  לא הגישה תביעה גד עו"ד דיאל.  כי  הובררמש ,מאפקט מצן

  .)1986( 589) 1פ"ד מ( זיקרי ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ, 475/81ע"א   26
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ובשל כך עומד גם ברף הוכחתי מעין , מכיוון שהבסיס לתביעת הגד של עו"ד דיאל בגין לשון הרע רחב מספיק ,בסוגיה זו

  . זה

  ארז-ברק השופטת של המיעוט דעתב. 

הייתה שגויה  אמיות המתלוות בעייןהמחוזי משפט הבית מסקת סכימה עם השופט עמית שהארז - השופטת ברק

יקויים הרבים שבשל הל היא קבעה לעומתו אךמתאימים לבירור האמת בתלוות על עבירות מין,  שאיםבשל שימוש בכלים 

לא משום  . זאתיש לקבל לפחות חלק מטעות המתלוות ולפיכך ,האמת אתאין יכולת לברר  ,מחוזיבית המשפט הבפסיקת 

ל חלוף הזמן ע יתרבין ה התבססהקביעתה  28.קרוילסתור את עדותן ולקבוע שהן ש אפשר- אישהן משכעות, אלא משום ש

כלומר, אין יכולת להוכיח בכלים משפטיים את קרות האירועים עצמם,  .שותחלה התיי בעייםאשר  מאז קרות האירועים

בית המשפט קט  שאותהשל שיטת היתוח השגויה בארז ש-השופטת ברק בעהק על כך וסף 29תביעת לשון הרע. ושאשהם 

קביעת כ שלא וזאת –ות אין מהימות לקבל את קביעותיו שהמתלו אפשר- אי ,מות המתלוותיקביעת מהבהמחוזי 

  30למצוא את גרעין האמת.ו" הבריתן "לברור את המוץ מן  בכל זאת ,ח שגויהום שיטת היתאטען שגם שהשופט עמית 

להרתיע מתלוות אמת כשיקול כדי לשון הרע  ביעתשימוש בתהאת פוטציאל צייה ארז -השופטת ברק ,זאת ועוד

  תלוות על עבירות מין.פיצויים גד מ פסיקתמדייות שיש להתחשב בו לפי 

לקבוע  אפשר- איש קבעהארז -השופטת ברק ,הדברים לא התרחשו מעולםשהגיע למסקה ששופט עמית עומת ה, לוכך

ציעה הסברים אפשריים אחרים הוהיא אף  31,לקבוע באופן מוחלט שאוס אכן לא התרחש אפשר-איאת ההפך, כלומר 

ויחסי קרבה  32העדותשל ותזמון  המדובר בתלות שווא: כביששהקביעה לשיטת השופט עמית מצטברים לכדי שים ילמאפי

 ובען לא י, אך מכאן עדיבתביעתן שלהן את טל ההוכחההרימו לקבוע שהמתלוות לא  יתןאמם ה, תלשיט 33עם האס.

 התביעה המתלוות, אך מכאן ועד קבלת ת תביעתאמם יש בסיס לדחיי ארז-כלומר, לפי השופטת ברק 34שהן שיקרו.

  35דברים כלל לא התרחשו הדרך ארוכה.השכגד והקביעה הפוזיטיבית ש

 אחריות של המתלוות באופן וחס לכל אחת מההתהגישיש להתי קבעהארז - לתביעה שכגד, השופטת ברק באשר

יצירת מפי תלוה במשטרה, מכיוון שמדובר באיטרס ציבורי ומתוך חשש ל באשרתביעת לשון הרע.  מפיההגות  לעיין

תלוה, ומכיוון שלשיטתה לא הוכח באופן פוזיטיבי שאוס אכן לא התרחש,  להגישעלול להרתיע שים מהאפקט מצן 

  36.עומדת להן הגת תום הלב כי אכן ארז-ברק תקבעה השופט

_____________________________________  

 

  .)20.3.2013(פורסם בבו,  בר וי ' מלחי  7456/11ע"א   27

  ארז.-לפסק דיה של השופטת ברק 3פס' , 1ל ה"ש , לעידיאל עיין  28

  ארז.- לפסק דיה של השופטת ברק 5ם, פס' ש  29

  ארז.-לפסק דיה של השופטת ברק 20ם, פס' ש  30

  ארז.-לפסק דיה של השופטת ברק 25ם, פס' ש  31

  ארז.-לפסק דיה של השופטת ברק 26ם, פס' ש  32

  ארז.-לפסק דיה של השופטת ברק 27ם, פס' ש  33

  ארז.-לפסק דיה של השופטת ברק 29ם, פס' ש  34

  ארז.-לפסק דיה של השופטת ברק 31ם, פס' ש  35

  ארז.-לפסק דיה של השופטת ברק 35פס' , 1יל ה"ש לעדיאל,  עייןחוק; ל (א)16 'ס  36
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היה ש עו"ד דיאל,על דווקא מוטל שטל ההוכחה שהמתלוות לא פעלו בתום לב שאר  קבעהאף ארז -השופטת ברק

עשה זאת מכיוון שלא  לאאך  37,(ב) לחוק16בסעיף שעל בסיס הסייגים  חוק לשון הרעביכול לסתור את חזקת תום הלב 

  38לא התרחשו. שהאירועיםח פוזיטיבית יהוכ

השופטים בין המחלוקת קודות ג. יתוח  

לעיין קודת . לעייו מיוחדב שרלווטיות משפטיות מחלוקות קודות שתי דגיש, הרצוי בדין לדון שעבור קודם

 לאופן באשר חלוקים ארז-ברק והשופטת עמית השופטראה ש, במפורש כתבו לא שהדברים הגםו, המחלוקת הראשוה

 התלוה דבר את בוחת ארז-ברק השופטת בעוד. לחוק )א(16 סעיף לעיין סבירגדר המ חרג פרסוםה אם לבחון יש שבו

. לחלופין, ובהחה המתלוות ידי על שעשו לה לווים פרסומים ערק על התלוה את חןבו עמית השופטראה ש, ותוכה

ארז בדרישה כי התלוה - שאופן קריאתו את המקת השופט עמית שגויה, הרי השופט עמית מדקדק יותר מהשופטת ברק

  תוסח בזהירות וללא הפרזה.

כגון  ,מעשים לווים לתלוה למשטרה על רקעהשופט עמית בוחן את שאלת החריגה מתחום הסביר האפשרות ש

  עולה מקריאה מדוקדקת של דברי השופט עמית שכותב:, השתתפותן של המתלוות בהפגה

הפרסום מטעמן ר', מ' וד' אין זכאיות ליהות מסעיף זה באופן שמעביר את הטל אל כתפיו של אורי, שכן " 

). על כן, קודת המוצא בדיון היא כי 273, 265(שהר, עמ'  , ואף בכוות מכווןחרג מעל ומעבר לתחום הסביר

הטל עודו מוטל עליהן להראות כי עומדת להן הגת תום הלב. עייה של ט' שוה מעט, ויתן לומר כי היא 

" מעבר לתחום הסביר, כך שבעייה ראוי להעביר את הטל אל כתפיו של אורי לא פעלה לפרסם את תלותה

  .פו)(ההדגשות הוס

קשה להבין במה א כן ילדעתו, קשה שלא לקרוא את הדברים אלא כמתייחסים לפרסומים שאים עצם התלוה, שאם ל

יוצר ההגדה ש עחרגה התלוה מגדר הסביר אלא אם כן יח מראש כי תלותן כוזבת. דברים אלה בולטים במיוחד על רק

דברים  –לא פעלה לפרסם את תלותה מעבר לתחום הסביר" מעשיה של ט' ש"השופט עמית בין מעשי המתלוות ובין 

איה ברורה לחלוטין בהמקת פסק  ואפשר להבים אלא כמתייחסים לפרסום וסף על עצם התלוה. עם זאת, קודה ז- שאי

  ובמקום אחר כתב השופט עמית כך: ,הדין

, כאמור, כי צוייןבעיין רום תלוה לרשות מוסמכת ישה חשיבות גם לאופן שבו מוסחת התלוה.  בהגשת"

אמר:  פלקסרהפרזה יתרה של המתלון עשויה להחליש את אפשרותו ליהות מהגת תום הלב. בעיין 

תלותו של המשיב לפרקליטת המדיה כתבה באופן זהיר ומסויג, והובהר בה על ידי המשיב כי המדובר הוא '

וכח כל אלו אי סבור כי חשדותיו של המשיב במערער בחשדות בלבד וכי אין בידו הוכחות לחשדותיו אלו. 

. המתלוות הגו ההיפך הגמור מכך, ולא זו בלבד שתלוותיהן התבססו 'היה סביר ותלותו הוגשה בתום לב

  .(ההדגשות הוספו) 39"שמו את ולהכפיש אורי של דמותו את להשחיר מאמץ כל עשו הןעל בדיות, 

תוכן או בו של המתלוות ו של השופט עמית אפשר למצוא הפרזה בעצם התלוותגישתפי מדברים אלה לא ברור אם ל

תו למאמצי ההשחרה שעשו המתלושמא כוו ה. כמו כן, לא ברור אם מדובר בשיקוללווים לתלוות על ידי הפרסומים ה

_____________________________________  

 .חוקל (א)16 'ס  37

  ארז.- לפסק דיה של השופטת ברק 39, פס' 1, לעיל ה"ש דיאל עיין  38

 לפסק דיו של השופט עמית. 71שם, פס'   39



(תשע"ח) 71יב  דיןהארת ", להעיק לשים מפי תביעת לשון הרע בגין תלוה במשטרה על עבירת מיןמידת ההגה הראויה שיש , "איל גולן וגיא ירום   

77  

באו בציטוט הקודם, כך בדברים אלה הוא אך מסביר ומפרט את דבריו שהווסף המצביע על חריגה מתחום הסביר או שמא 

  שקל את הפרסומים הוספים לעיין החריגה מתחום הסביר. שלמעשה השופט עמית לא

 תום חזקת את להפריך כדי לעמוד התובע על שבו הראייתי הרף שאלת אהי ולעיי הרלווטית שייה מחלוקת קודת

גבוה  הוכחתי לרף דרישה מקומות בכמה עמידהה ארז-ברק השופטת. זה רף של המעשי ותוכו ,)א(16 בסעיף הקבועה הלב

מוגברת  ההוכח תסבירה מה טיבה של דרישה לאואולם היא  40חזקת תום הלב בעיין של תלוות למשטרה. פרכתלצורך ה

רף זה במקרה דן: חלוף הזמן, ב עמידהכמה שיקולים אשר לגישתה שוללים  מתהזאת. עם זאת, מבחיה מעשית היא 

בין הצדדים, העובדה שבית המשפט קמא השתמש בכלי הערכה לא ראויים להערכת מהימותן של האיבה השוררת 

והעובדה שבית המשפט מע מלהעריך את מהימותו של  ,המתלוות ובאופן שאיו מאפשר עוד ברירת המוץ מן הבר

  התובע.  

 אלא. יותר וחזקות טובות ראיות דרשות דן במקרה כי, בשאלה להכריע מבלי, להיח היה מוכן גם השופט עמית

ייחס לא , והוא יותר מוכה היא שלילית עובדה להוכחת הדרשת הראיות שכמות משום ובייחוד ,כאלה ראיותהיו , שלדידו

 ההוכח תדריש דרושלהיה מוכן אפוא שגם אם השופט עמית  מצאארז. -השופטת ברק מתהמשקל דומה לשיקולים ש

ארז, ואשר לגישתו עמידה בה - השופטת ברק ליבית מדובר בדרישה קלה יותר מהדרישה שמוגברת, הרי מבחיה אופרט

ציג עמדה ברורה יותר באשר לטיבה של הארז. מגד, השופט עמית - איה מסוכלת על ידי הסיבות שמתה השופטת ברק

 ואילון, תעוצמלהראיות וכמות ל וגעת לדבריו הדרישה הראייתית המוגברת שהיה מוכן לאמץ במקרים אלה. דרישה זאת

  מידת ההוכחה ותרת לגישתו דרישה של מאזן הסתברויות.  

  ורמטיבי דיוןב. 

  ?על מתלוות על עבירת מין מפי תביעות לשון הרע ההגה את להרחיב ראוי מדוע. 1

 – זית אחתיתוחן, יתן לזהות מחלוקת מרכלהצגת העובדות ולמפסיקת השופטים הוגעת לדיי הראיות,  ,כאמור

ודוק, אין מחלוקת בין השופטים לעיין עצם החשש  41.ראויות לה מתלוות על עבירת מיןשמחלוקת לעיין היקף ההגה 

מצן" שעלול להיות לתביעות לשון הרע על תלוות בעבירות מין, אלא רק לעיין היקף ההגה הגזר ההאפקט "מפי 

מחלוקות המשפטיות לעיין חזקת תום הלב והעברת הטל ולעיין הרף משיקול זה. ממחלוקת מרכזית זאת מסתעפות ה

    הראייתי להפרכת חזקת תום הלב ותוכו האופרטיבי. 

ראוי עבירת מין, אולם  מורחבת לשים המתלוות על להעיק הגהלכאורה אין מחלוקת לעיין עצם הצורך  אמם

גד  דווקא בעיין תביעת לשון הרע ההגהאת להרחיב  רצוי יהלדעתו לייחד דיון קצר להצדקת העמדה העקרוית שלפ

בהמשך לגזור מסקות לעיין אפשר מתוך דיון זה יהיה  לעמדתו, בלי תלות באופן הרחבת ההגה. ,מתלוות על עבירות מין

ת הטל בו ראוי להרחיב את ההגה האמורה, ובאשר לפרשות הראויה לחוק איסור לשון הרע בשאלת העברשהאופן 

  ובשאלת הרף הראייתי. 

שאישה משיך בתיאור מסכת התלאות ושים להתלון במשטרה על עבירות מין,  לעודדצורך דון ב לפיכך בפרק זה

פיה. בין לה למשטרה וקיום ההליכים ימחליטה להגיש תלוה, דרך עצם גיבוש המחשבה, הפי היא שבו מצבלעוברת עד 

_____________________________________  

 לפסק דיה. 36ארז וראו גם בפס' -לפסק דיה של השופטת ברק 38פס' שם,   40

בקודה זו כי דברי השופטים אים מבחיים בין הפרסומים השוים המיוחסים למתלוות והדבר מביא לחוסר דיוק. הדיון בפסק שוב להדגיש   41

ן הדין איו מבחין בין הפגות ותלוות ללשכת עורכי הדין ובין תלוות למשטרה. או מוצאים כי פרסומים שוים מחייבים הגות שוות, ודו

  ה למשטרה.במפורט בושא התלו
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שיקול  ושווא איהתלוות הגידול בבהיר מדוע ו 42של הקושי להצביע על הפגיעה בזכות,השאר עסוק גם בבעיה המוכרת 

לשון הרע, וסביר מדוע הפגיעה בזכות זו מוצדקת גין צד התובע בשל העסוק באפיון הזכות הפגעת בהמשך  .ומשמעותי די

את , ומדוע ראוי להרחיב ת ההגבלה)יסוד: כבוד האדם וחירותו (להלן: פסק- לחוק 8בסעיף  לאור מבחי פסקת ההגבלה

  ההגה למרות פגיעה זו. 

  ?במשטרה תלוה שילהג שים עודדל צריך מדוע. 2

ככלל, כדי לקיים שלטון חוק, הכרחי שאזרחים  43במערכת המשפט. קובלש תלוות במשטרה מישים להג לעודדהצורך 

 ותפגעו מעבירות ידווחו על עבירות אלו למשטרה. באשר לתלוה בעיית דיווח שקשה שראה שיש ,שים על עבירות מין

לפי דוח של איגוד מרכזי הסיוע לפגעות ולפגעי תקיפה מיית, ראה שרוב מוחלט של הפגעים הפוים  44לבחון את היקפה.

 לא לפתוח בהליכים משפטיים גדשלמרכז הסיוע הן שים, ושחלק גדול מהפוות בוחרות שלא להגיש תלוה במשטרה ו

   45התוקף.

תלוה גדול לאין שיעור במקרה של שים המתלוות  להגישארבעה גורמים המסבירים מדוע הקושי הראשוי  לציין יתן

במאמרן לדרך מתייחסות הגורם הראשון הוא גורם הבושה החברתית. קארין כרמית יפת ושולמית אלמוג  על עבירות מין.

השית באמצעות קביעת תג מחיר, קס של בושה חברתית, לכל שימוש  את המייותממשטרת שבה החברה הפטריארכלית 

מין מחוץ בכשמדובר  ,אפילו כיום ,אלמט זה בא לידי ביטוי בצורה חזקה יותר 46במייות זו. –מרצון או שלא מרצון  –

בו של האופן צורך של אישה לשוחח על חיי המין שלה עם אחרים. לעמדתו, המשטור המדובר גם משפיע עבו 47םלישואי

מין בהסכמה, הרי באם הבושה גדולה כשמדובר לדעתו, עם אחרים. על כך פגעות עבירות מין חושבות על האפשרות לדבר 

ית. בעה לה כדיין זה יש יהיא גדולה שבעתיים כשמדובר בתקיפה מישים מלבחור לספר את סיפורן ולהגיש תלו רתיע

. לכך מתלווה החשש מביוש לבן. ביוש פומבי יכול לבוע מעצם הגשת התלוהבמשטרה, שכן החשש מביוש פומבי מקן ב

, חשש המועצם על רקע הסיטואציה הפוצה בעבירות מין שבה מדובר ב"מילה שקרית היאהתלוה גדול יותר אם ייקבע כי 

   48.כגד מילה"

) הפגיעה. בין היתר בשל namingיום (הוא הקושי בש ,עומד בפי עצמוהוא זיקה לעיין הבושה, אך  יש לוגורם שי, ש

לעתים  49הבושה, שים הפגעות מעבירות מין מתקשות לשיים את הפגיעה, להאשים אדם ספציפי ולדרוש עמידה על הזכות.

מועת מביאה להדחקה, וזו בתורה מועת מפגעות לדבר על הפגיעה ואף להעלות אותה בראשן, ובוודאי הבושה קרובות 

  במשטרה. תלוה מהן להגיש

כל עבירת מין וגע לסובייקטיביות התחושה האושית. יתן לטעון ש עללהגיש תלוה גורם שלישי המשפיע על הכוות 

בצורה שוה על אשים שוים. למעשה, ישה הסכמה מסוימת בפילוסופיה  יכולים להשפיע תהתהגווכל  מקרה

_____________________________________  

42  William L.F Felstiner, Richard L. Abel & Austin Sarat, The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming…, 

15 LAW & SOC’Y REV. 631 (1980). 

  ).2004( 117, 97) 2, פ"ד ט(ישראליאוס ' מדית  5877/99ע"פ   43

  (התש"ג). 47, 46ג  פליליםמגמות משפטיות וקרימיולוגיות"  –וס לסלי סבה "עבירת הא  44

: ). זמין ב2016( 20-19 בדלתיים סגורות: פגיעה מיית וההליך הפלילי – 2016דוח שתי  תקיפה מיית לפגעות ולפגעי איגוד מרכזי הסיוע  45

annual/2016_igud_heb_press.pdf-https://www.1202.org.il/images/files/reports/2016  :תי של מרכזי הסיוע)(להלןהדוח הש.  

  ).2015( 385מה  משפטיםקארין כרמית יפת "מייות מגדר ומשפט חלק א: בין כלכלת מין לקלקלת מין" ושולמית אלמוג   46

  ).2016( 659–658 ,653מה  משפטיםקארין כרמית יפת "מייות מגדר ומשפט חלק ב: לקראת המשגה חדשה של מייות שית" וולמית אלמוג ש  47

בקודה זו חשוב להביא בחשבון כי חלק גדול מן התיקים סגר מחוסר ראיות, ואף מהיעדר אשמה, והפקות מבחית מגישת התלוה היא שמדובר   48

  , ויסוד הבושה רק מתחזק. לתוים מדויקים, ראו דוח של מרכז הסיוע לפגעות ופגעי תקיפות מייות.בתלות שווא

  .42לעיל ה"ש  ,Naming, Blaming, Claimingבאלוגיה מהמאמר   49
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בהקשר של עבירות מין, תחום מעורפל שבו התהגויות  50ותה.ובפסיכולוגיה המודרית שהחוויה תלויה במושא החווה א

שאכן התרחשה הטרדה כלל בטוחה  איהאם הפגעת  – לפי ההקשרלגיטימיות  לבלתילגיטימיות או ליכולות להיחשב 

שהשוטרים והחברה יתפסו אותה כמתלות  הסתכן בכךתחשוש להתלון במשטרה ולהיא מיית במובה האובייקטיבי, 

חשיבותה של הטעה איה רק לעיין התהגויות שקרובות להטרדות מייות, אלא אף לעיין התהגויות  ,ודוק שווא.

פגעות מעבירות מין  יםקיצויות יותר. השילוב של החוויה הסובייקטיבית, אלמט הבושה, והחשש מהרשויות מביא

להאשים את עצמן במקרים הללו, שכן אין הן בטוחות  להימע מלהתלון על מקרים ברורים של מעשים מגוים, ולעתים אף

מוגזם לחשוב שהתהגות מסוימת תיחשב בעיי  לאחוק היבש. של השהחוויה הסובייקטיבית שלהן חופפת את ההגדרות 

חלק מהמקרים שכיום כללים  ,שמבחית הדין המקרה איו ממלא את יסודות העבירה. ואכן אףהטרדה מיית להמתלות 

שווא" מכיוון שאים חוצים את הרף הפלילי, הם מקרים שבהם התקיימה פגיעה כלשהי במתלות ה"תלוות  במסגרת

  מבחיה סובייקטיבית.

כידוע, המתלות  51עבירות מין קשור בצורך לחוות מחדש את העבירה. עלגורם רביעי המקשה הגשת תלוה למשטרה 

ת: כך בהגשת התלוה הראשוית, בחקירות במשטרה ואף בחקירות דרשת לספר את סיפורה מחדש בכל מפגש עם הרשויו

המשפט. יש התופסים את שחזור המעשים בכל פעם מחדש כ"אוס שי", ולא אחת ראה שמתלוות קורסות על דוכן  בבית

ת, המסקה הובעת מקיומו של אלמט זה מתחלקת לשתיים: ראשי 52העדים בעת יסיון לשחזר את סיפורן פעם וספת.

לפגוע  יםמקודת מבטה של המתלות הפוטציאלית המערכת המשפטית והמשטרה תפסות כגופים "אלימים", המסוגל

  גם אם הן בטוחות בצדקתן. –במתלות בפועל. ושית, חשש מהרשויות עלול לגרום לשים להירתע מעצם הגשת התלוה 

שים להגיש תלו ו ארבעה גורמים מרכזיים המקשים עלהבושה, הקושי בשיום  –עבירות מין על ות למשטרה סקר

הפגיעה, סובייקטיביות הפגיעה, והייסורים בהליך המשפטי. אלמטים אלו מייחדים את התקיפה המיית מעבירות אחרות, 

אותן  עודדמתלוות על עבירות מין. זאת כדי לגד ומצדיקים במידה מסוימת הגה רחבה יותר מפי תביעות לשון הרע 

  גד המתלוות. לשון הרעהגיש תלוה במשטרה ולהימע מהאפקט המצן שיש בתביעות ל

 יכרתעלייה הגה על המתלוות מפי תביעות לשון הרע תביא לידי ש יכולים לטעוןמצן האפקט ה תהמתגדים לטע

לוות במשטרה, כך יגדל בתלוות השווא, ושהפגיעה במקרים אלו חמורה מאוד. לשיטתם, ככל שיגדל התמריץ להגיש ת

  עבירות מין. לעמספר תלוות השווא 

. יתן לחלק את הההתגדות לעומקאת להבין  סה תחילהלטעמו, התגדות זו איה ימוק ראוי מכמה טעמים, אך 

 תלוות שווא "מוחלטות", ותלוות שווא "יחסיות". התלוות המוחלטות הן –תלוות השווא לשתי קבוצות מרכזיות 

השקרים הגמורים, תלוה על מעשה שלא היה ולא ברא, ומיעיה פסולים וזדויים. לעומתן, התלוות ה"יחסיות" הן 

. ריבוי איו רואה זאת כך הדין הפליליאלא שעבירה פלילית, ים תלוות על מעשים שמן הפרספקטיבה של המתלות מגבש

 בכל זאתרה מהותית משלוש סיבות: ראשית, מכיוון שתלוות אלו תלוות שווא "יחסיות" לא יפגע באיטרס הציבורי בצו

, הלוא הוא הצורך להגן על שלמות הגוף, צעת הטרדות מייות ומעשים מגוים שלבבסיס העבירות שהמוגן  הערךות על מגִ 

אוס. יש שיטעו תלוה כזו איה גדולה כמו תלות שווא על  בשל. שית, מכיוון שהפגיעה בפרט הפרט וכבוד המתלות

 53מגד שדווקא התלוות היחסיות הן המסוכות יותר, שכן הן עלולות להביא למשפטיזציה של תחום היחסים האיטימיים.

_____________________________________  

מגדר רשימה זו. בעייו די יהיה להיח כי החוויה של  יסוק בתפיסות הפילוסופיות והפסיכולוגיות השוות באשר למעמדה של התודעה חורגע  50

 .Thomas Nigel, What is it Like to be a Bat?, 83 PHILOS. REVיצורים תבויים היא סובייקטיבית ולהסתמך על דבריו של ייג'ל בהקשר זה. ראו 

435 (1974). 

51  Barbara A. Gutek, Mary P. Koss, Changed Women and Changed Organizations: Consequences of and Coping with Sexual Harassment, 

42 J. VOCATIONAL BEHAV. 28, 30 (1993).  

  .118-117, בעמ' 43, לעיל ה"ש יאוס רשת  52
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יתכן שהפתרון יו 54שים, לפיואולם דווקא הרומטיזציה של "אהבה" היא שמעיקה לגיטימציה להטרדות מייות שוות כ

זו הוא משפטיזציה של חלק מהיחסים האיטימיים. עמדה זו גם מאושררת במידת המרכזי לשבירת המסורת התרבותית ה

שלישית היא אמם סיבה מצערת, אך עודה קיימת הסיבה הו 55ידי המחוקק הישראלי בהסדרים ורמטיביים שוים. מה על

 אם 56כלל ועיקר. יתהטרדות מייות מסוימות, בעיקר בעיי הגברים, איה שלילל בוגעראה שהתפיסה הציבורית  –

  כך. כל חמורהתלות שווא "יחסית" איה שהתלוו גדו הפגיעה באדם  גםכך,  התפיסה החברתית איה שלילית כל

חסמים מספקים  ישםהיא כדלקמן: ראשית,  עליהןכך הבעיה המרכזית היא תלוות שווא "מוחלטות". התשובה לפי

הפלישה הקשה לחיים הפרטיים, התיוג החברתי השלילי כ"שקרן", ומערכות וספות  –מקרי הקצה המדוברים  להרתעת

של פרקליט המדיה. ההחיה המקורית  2.5א בירור האמת. לעיין זה חשוב להדגיש את השיוי שחל בהחיה ישמטרתן ה

ההחיה  57משטרה.עסקה במדייות התביעה בהעמדה לדין של עד או מתלון שחזר בו במשפט מעדותו ב 1993משת 

התמקדה בקביעה שיש להעמיד לדין אדם החשוד במתן אמרה או עדות כוזבת מתוך כווה להטעות בחקירה או במשפט. 

הקובע שכדי לפתוח בחקירה  59פגעות בעבירות מיןל הוגעחריג  כלולובוסחה כיום  58,מספר ההחיה פעמיםתוקה מאז 

יש לקבל את אישור פרקליט המחוז או  ,מין החשוד במתן אמרה או עדות כוזבתולהגיש כתב אישום גד מתלון על עבירות 

והיא  להחיות הקודמות, השוואהב מצמצמת את ההגה על מתלוים על עבירות מיןלמעשה, ההחיה החדשה  60משהו.

על כן במקרים  61.ובמצבים אל" פליליים הליכים ליהול מקום יש ביותר דירים במקריםרק כבר איה קובעת כי "[...] 

  בפי תלוות שווא.הרתעתי מחסום  המתאימים יש

שלישית, גם אם יגדל מספר תלוות השווא, הרי באיזון בין ו 62,מקרי הקצה פיהורמות הראויות ל את אין לעצבשית, 

ה להתברר. מפרספקטיבה חברתית מוטב שתלוות אמת וספות תוכל –בין גידול בתלוות האמת ו בתלוות שווא גידול

עשרה אשמים משוחררים מהרשעת חף  פיםאמם חזקת החפות היא אבן יסוד במשפט הפלילי, ובהתאם ההחה היא כי עדי

לעיל, ישו מרחק גדול מאוד בין תלות שווא להרשעת שווא  צויוהמגוים המאזים ש התקייםאולם ב 63,אחדמפשע 

איו  תלוותלהגיש  ול האיטרס החשוב שבעידוד פגעות עבירות מיןמהמאזיים  ףבמקרים אלו. אם כן, מה שעומד על כ

  הפגיעה שבעצם החקירה הפלילית). לצדהרשעת שווא, אלא הפגיעה בשם הטוב הובעת מעצם תלות השווא (

לכשעמיד את השמירה על שלטון החוק והרצון לתקן את היסודות החברתיים הוגעים להפליה המוסדית והמבית כלפי 

, לטעמו יש להעדיף את האיטרס הציבורי. הטעם גדו מתלויםשם מול הפגיעה הפוטציאלית בשמו הטוב של האדם שי
_____________________________________  

 פתלי וחה וה עורכות, התשס"ה).- (ארה בן 477, 475 משפטים על אהבהאורית קמיר "אהבה עזה כמוות או הטרדה מאיימת?"   54

קע . בדברי ההסבר אמר כי "מרבית הקורבות להטרדה מאיימת הן שים הרדפות על ר2001-או לדוגמה: חוק מיעת הטרדה מאיימת, התשס"א  55

מערכת יחסים שהסתיימה [...] או על רקע מערכת יחסים מדומה שהיא רק בגדר שאיפתו של המטריד". ראו הצעת חוק למיעת הטרדה מאיימת, 

  . 770, 769, ה"ח 2001–התשס"א

 .302, 286, בעמ' 53ה"ש  , לעילולבון רמיצר  56

החיות ה לדין בגין חשד למסירת אמרה או עדות כוזבת או סותרת בחקירה או במשפט ובגין סירוב להעיד" "מדייות פתיחה בחקירה והעמד  57

 (התש"ג). 2.5פרקליט המדיה 

. ערן שדר תיקן החיה זו פעם 2003ועשה על ידי פרקליטת המדיה עדה ארבל, שתיקה את ההחיה שוב בשת  2002תיקון הראשון היה בשת   58 

 .2016, והתיקון האחרון עשה על ידי שי יצן בשת 2004בשת שלישית 

החיות "מדייות פתיחה בחקירה והעמדה לדין בגין חשד למסירת אמרה או עדות כוזבת או סותרת בחקירה או במשפט ובגין סירוב להעיד"   59

 )."2.5החייה (התשע"ו) (להלן: " 2.5 פרקליט המדיה

 .6–5שם, בעמ'   60

במקרים כי "בעת קבלת החלטה בדבר קיטת הליכים גד עד שהיה קורבן לעבירות מין או אלימות [...] רק  10-ו 9 'דמת אמר בסבהחיה הקו  61

גד העד במקרה שכזה, ובוודאי שאין מקום לעצרו לצורכי חקירה" [הדגשה הוספה]. ראו  דירים ביותר יש מקום ליהול הליכים פליליים

החיות העמדה לדין בגין חשד למסירת אמרה או עדות כוזבת או סותרת בחקירה או במשפט ובגין סירוב להעיד" "מדייות פתיחה בחקירה ו

  (התשס"ג). 2.5 פרקליט המדיה

. Winterbottom v. wright, 10 M&W 109 (1842)); 13.7.2013(פורסם בבו,  39פס' , ר' א' ' מדית ישראל 32692-06-12ב"ש) מחוזי ת"א (  62

תועת אומ"ץ אזרחים  43/16ותיו של השופט סולברג: "אין לתת לפתולוגיה להשתלט על הורמה, ולא החריג יקבע את הכלל". ראו בג"ץ במיל

  ).1.3.2016לפסק דיו של השופט סולברג (פורסם בבו,  18פס'  ,למען מיהל תקין וצדק חברתי ומשפטי ' ממשלת ישראל

 .1977–כב לחוק העושין, התשל"ז34ס'   63



(תשע"ח) 71יב  דיןהארת ", להעיק לשים מפי תביעת לשון הרע בגין תלוה במשטרה על עבירת מיןמידת ההגה הראויה שיש , "איל גולן וגיא ירום   
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לכך הוא ההיקף המצומצם יחסית של הפגיעה בשם הטוב במקרים של תלוות שווא: ראשית, ראוי להדגיש שרוב הזמן 

תגלה שאכן מדובר בתלות שווא, הרי בקביעותיה של יחסית מאוחר; שית, אם מ שלבשארים חסויים עד פרטי החקירה 

  אם לא מתאיית לחלוטין. ,המשטרה יש משום יקוי שמו של החשוד, והפגיעה בשמו הטוב מצטמצמת במידה רבה

מפי תביעות לשון הרע, יש עליהן שים להגיש תלוות למשטרה על ידי הרחבת ההגה  לעודדעל בסיס המסקה שראוי 

  צמת הפגיעה המדוברת. וות הפגעת בצדו השי של המתרס, את היקפה ואת עלאפיין את הזכ

  ?לגיטימית הטוב בשם הפגיעה מדוע. 3

ישה הסכמה רחבה בפסיקה שהפגיעה הוצרת מהוצאת לשון הרע, ובפרט הוצאת לשון הרע הובעת מתלות שווא 

 תביעתפי מהרחבת ההגה על שים המתגוות כששוקלים את  64מוחלטת ואף יחסית, היא פגיעה בשמו הטוב של החשוד.

(ב)  רבים יותר; : (א) פגיעה בשם הטוב של חשודיםהיא בשי מישוריםלשון הרע, הפגיעה הצפויה לחשודים פוטציאליים 

פגיעה הראשוה, הסברו לעיל מדוע אין מדובר ל אשרפגיעה בזכותם של חשודים לקבל פיצוי על פגיעה בשמם הטוב. 

מהרחבת ההגה המדוברת, שהרי ככל  הגרמתמורה. הקושי המרכזי טמון דווקא בפגיעה בזכות לקבל פיצויים בפגיעה ח

יתן לציין יותר, כך יקטן הסיכוי לפסיקת פיצויים לטובת תובע על הוצאת לשון הרע.  חזקהשההגה על שים במקרים אלו 

 66הרתעתי-השבת המצב לקדמותו, רציול חיוכי 65תובע:פסיקת פיצויים לצורך הגה על שמו הטוב של הל טעמיםשלושה 

לצורך  67.ןהתכלית האחרוה שויה במחלוקת בשל ריחוקה מתפקידם המסורתי של דיי הזיקי אם כיותכלית עושית, 

. פתח בעייו פגיעה של ממש פגעת איהובהיר מדוע הגשמתו  טעמים הללוהצדקת ההרחבה המדוברת, דון בכל אחד מה

  .טעמים שקל יותר להיח את הדעת שלא תיפגע הגשמתם, וסיים בטעם הקשה יותרב

ככל שהיא ממלאת תפקיד בפסיקת פיצויים בגין לשון הרע, הרי יש לראות בה תכלית לווית  ,תכלית העושיתל אשר

לעצמה כדי להכריע היא איה הולמת את תפקידם המסורתי של דיי הזיקין. לפיכך אין בתכלית זאת כש ,בלבד. כאמור

   בעייו. 

גדולה דיה. שים חוששות להגיש מפי הגשת תלוות שווא כבר כיום ההרתעה  הרתעתית,-אשר לתכלית החיוכית

מספר התלוות המוגשות למשטרה ביחס למקרים המגיעים למרכזי פגעות כשמשווים את  .תלוות למשטרה על עבירות מין

כך ראה שהתכלית לפי 68.למדימצומצם מתוכן שווא הבמיוחד, ומספר תלוות  ןקטלוות וכחים שמספר הת ,תקיפה מיית

בכל אולם אין היא רלווטית במיוחד רלווטית להוצאת לשון הרע בהסדרים אחרים,  היאש ייתכןהרתעתית, -החיוכית

  הקשור לתלוות במשטרה של פגעות עבירות מין.

ב לקדמותו, היא הקשה במיוחד להתמודדות במקרה שלו. ראה שכל הצעה התכלית "התרופתית", הוגעת להשבת המצ

הצעתו, תובעים פוטציאליים לא יזכו לתרופה אם תאומץ תפגע ברציול זה, וסביר ש מטבעה ,להרחבת ההגה על שים

וה פגיעה קייית , יש הטועים שפגיעה בזכות לפיצויים במובה כתרופה, למעשה מהועל כך ראויה על הפגיעה בהם. וסף

עם זאת, לדעתו, כאשר מעמידים את הפגיעה בזכות לפיצויים אל מול האיטרס  הדרשת לעמוד במבחי פסקת ההגבלה.

לעודד הגשת תלוות על ידי שים שפגעו מעבירות מין, ידו של האחרון על העליוה. פיצוי שאמור לשמש להשבת המצב 

זק מצומצם יחסית, משום שכאמור הפגיעה בשם הטוב עקב תלות שווא היא לקדמותו בעייו הוא פיצוי בעבור 

_____________________________________  

לדבריו  59, פס' עזורCanwest Global Communications Corp  ' 6903/12לדבריו של עמית; ע"א  80פס'  ,1, לעיל ה"ש דיאל עייןין השאר, ב  64

  ).22.7.2015של השופט פוגלמן (פורסם בבו, 

 לפסק דיו של השופט פוגלמן. 59שם, פס'   65

 ).1973( 244, 225) 2, פ"ד כז(פרידמן ' סגל 30/72ע"א   66

 ).12.11.2006לדברי השופטת ע' ארבל (פורסם בבו,  24, פס' בן גביר ' דקר 10520/03רע"א   67

  .45ח השתי של מרכזי הסיוע, לעיל ה"ש ראו התוים בדו  68



    (תשע"ח) 71יב  הארת דין", מידת ההגה הראויה שיש להעיק לשים מפי תביעת לשון הרע בגין תלוה במשטרה על עבירת מין, "איל גולן וגיא ירום
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מצומצמת הן בשל תפוצתה המצומצמת הן בשל יקויו של החשוד על ידי המשטרה. למעשה, או סבורים כי ההליך 

  .התכלית של יקוי שמו של אדם –החקירתי מייתר במידה רבה את אחת התכליות של יהול תביעת לשון הרע 

המוצע ההסדר ג.  

מפי  ,תלוות למשטרה על עבירות מין המגישותההגה על שים  התומכים בהרחבתמשעמדו על העקרוות המרכזיים 

הצעתו יש ל ,בתמצית. םחוק איסור לשון הרע לאור(א) ל16תת לסעיף בחן כעת מהי הפרשות שיש ל ,תביעות לשון הרע

שיסוד החריגה  באופןעבירות מין לעמוד בתאים המקימים חזקת תום לב על , להקל על מתלוות ראשיתשי דבכים: 

מהסביר ייבחן רק לאור עצם הגשת התלוה ותוכה, ומבלי לדקדק בדרישת יסוח התלוה באופן זהיר. מגד, פרסומים 

ל התלוה לשון הרע כשלעצמם אך לא יערערו את סבירותה שעילת שיקימו  יתכןי ,ככל שיש בהם לשון הרע ,וספים

כמות ראיות ב שתתבטא ,, להציב דרישה ראייתית מוגברת בפי תובע המבקש להפריך את חזקת תום הלבשיתלמשטרה. 

  דון בשי דבכים אלה כסדרם. גדולה יותר. 

  הלב תום חזקת. 1

ארז בחה - ברקלאופן בחית תאי סבירות הפרסום. בעוד השופטת  וגעתכפי שצייו לעיל, מחלוקת אחת בין השופטים 

פרסומים לווים לתלוה. לחלופין, פי תוכה, ראה שהשופט עמית בחן את הסבירות גם על את את סבירותה של התלוה ו

  ראה כי השופט עמית דקדק יותר מהשופטת ברק ארז בדרישה כי התלוה תוסח באופן זהיר וללא הפרזה. 

אם התלוה ותוכה בחון צריכה ל ,לעיל צייוש פי הטעמיםל ,רלדעתו, פרשות ראויה של תאי החריגה מתחום הסבי

  בהקשר זה.  עלות. שלושה דגשים ראויים ל, בהחה שהמתלות האמיה כי פגעה מייתחרגו מתחום הסביר

המתלון פרסם לשון  אםתוכה בלבד. לתלוה ול בהתייחסראשית, בחית תאי החריגה מתחום הסביר צריכה להיעשות 

אלה צריכים להיבחן בפי עצמם ואין בהם כדי לערער את סבירות התלוה עצמה. למעשה, ראה כי  ,רסומים וספיםהרע בפ

שהשופט עמית בחן את התלוה על רקע פרסומים לווים הוא סטה מהאופן שבו בחה סבירותו של פרסום על ידי בתי  בכך

  69המשפט עד כה.

היעשות על בסיס ההחה כי המתלות האמיה סובייקטיבית כי אכן פגעה שית, בחית סבירותו של הפרסום צריכה ל

מיית. מגד, אין לדרוש כי אמותה הסובייקטיבית תעמוד בסטדרט אובייקטיבי כלשהו, ובוודאי לא בסטדרט 

הפריך את תובע המבקש ל על כןאובייקטיבי קפדי. הטעם לכך הוא סובייקטיביות הפגיעה המיית שעליה עמדו לעיל. 

עדר תום לב לפי ילהראות כי המתלות לא האמיה סובייקטיבית בכוות דבריה, ואילו חזקת הצריך  ,חזקת תום הלב

  כלל. ב אם ,תהא שמורה למקרים חריגים ביותר ,שעייה קיטת אמצעים סבירים לבחית אמיתות הפרסום ,)2(ב)(16סעיף 

שיש בהם כדי ושל התלוה ובשאלה אם כללה פרטים שאים חוצים שלישית, אין לדעתו לדקדק בבחית תוכה 

. אותהלהשחיר את פי החשוד. גם בעיין זה הטעם הוא אופייה הסובייקטיבי של הפגיעה המיית, וכן הקושי לשיים 

צימו הע משום שהםתפסו כרלווטיים מבחית המתלות ולו יבמצבים אלה ייתכן שדברים שאים רלווטיים לכאורה, י

בעייה את הפגיעה. זאת ועוד, פגעת עבירת מין יכולה באופן טבעי להרגיש איבה או כעס כלפי תוקפה. בסיטואציה טעוה 

כל אלה יש להוסיף את ההיקף  לערגשית אין אפוא לדקדק בדרישה כי התלוה תוסח באופן זהיר ומחושב. מבחיה כל כך 

_____________________________________  
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התלוה. כל עוד הפרסום מוגבל לתלוה במשטרה, היקף תהודתו מצומצם המוגבל של הפגיעה בשם הטוב הובעת מעצם 

  יחסית.  

מסקה כי בעצם התלוה של המתלוות במשטרה כלל ל להביאמקרה דן היה צריך בראה לו כי יישום האמור 

של ת באמיתותן ובתוכה לא היה כדי לחרוג מתחום הסביר, ולפיכך הטל להראות כי המתלוות לא האמיו סובייקטיבי

  עבר אל התובע. התלוות 

  הלב תום חזקת להפרכת מוגברת ראיות כמות דרישתעדר תום הלב ויחזקות ה. 2

תובע ה לאעובר כאמור הטל  ,(א) לחוק איסור לשון הרע16המתלוות בתאי חזקת תום הלב הקבועה בסעיף  שעמדומ

בסעיף שעדר תום הלב יהשל חזקות התאי מילוי על  70היתרפי התובע פתוחה הדרך להצביע בין ללהפריך חזקה זאת. 

עדר תום י. כפי שצייו לעיל, לעיות דעתו, החזקה הרלווטית ביותר במקרה של תלוות במשטרה היא חזקת הלחוק (ב)16

   המתייחסת למצב שבו הדבר שפורסם לא היה אמת והתבע לא האמין באמיתותו.לחוק ו) 1(ב)(16בסעיף  ההלב הקבוע

המצב, למשל, . כך בלבד עדר תום הלב צריך להיות מוגבל למקרים חריגים ודיריםילעומת זאת, השימוש ביתר חזקות ה

אין להקפיד עם מתלוות על  71אם הפרסום אמת.אמצעים סבירים להיווכח  תטיק-עדר תום הלב בשל אייבאשר לחזקת ה

מאפיייהן  בשלת הפרסום. מסקה זאת מובת לדעתו הן פגיעה מיית בדרישה כי תקוטה אמצעים לבירור אמיתו

 הן משוםית הפגיעה המיית והקושי בשיום הפגיעה, יחוושל סובייקטיביות ההייחודיים של מתלוות על עבירות, ובפרט 

 הפגיעה בשמו הטוב של התובע כל עוד הפרסוםהן בגלל שלבירור באמצעות חקירה,  להביאשתכלית התלוה היא ממילא 

  .היא מצומצמת הוא במסגרת תלוה למשטרה בלבד

במידה גדולה משהייתה סבירה להגת הערכים המוגים עדר תום הלב שעייה כווה לפגוע יה תהוא הדין באשר לחזק

מיע "זדוי" אין בו כשלעצמו כדי לשלול פעולה בתום לב כשעיין לו בתלוה ש קבע בפסיקה . כברלחוק 15בסעיף ש

עבירות בכלל, ל בוגע זהו הדיןאם  72בדיווח למשטרה על חשד לביצוע עבירה.שזאת לאור החשיבות הציבורית ו ,למשטרה

דת שבה הסיטואציה הרגשית המיוח בשל בייחודעל אחת כמה וכמה שכך ראוי לקבוע בעיין של מתלוות על עבירות מין, ו

  תופעה מובת וטבעית. ןה רגשות של איבה וכעס כלפי הפוגע

אם כן, דרך המלך להפרכת תום לבה של המתלות היא להראות כי התלוה איה אמת וכי המתלות לא האמיה 

הדרישה הראייתית שבה יידרש התובע לעמוד כדי להוכיח כי התלוה טיב . אך מה לחוק )1(ב)(16סעיף ב כדרשבאמיתותה 

  אזן הסתברויות?איה אמת והמתלות לא האמיה באמיתותה? האם די בהוכחה במ

דרישה לתובע אפקט מצן שירתיע מתלוות מלהתלון על עבירות מין, ראה לו כי יש מקום להציב להחשש  בגלל

עדר תום הלב בהקשר זה. באשר לטיבה של דרישה ראייתית מוגברת זאת, הרי העמדה יראייתית מוגברת להוכחת חזקת ה

ידת הוכחה שלישית, בין הוכחה מעבר לספק סביר למאזן המקובלת בפסיקה הישראלית שוללת קביעתה של מ

 74חומרתו של הושא.לעם זאת, הפסיקה הישראלית מכירה בכך כי מידות הוכחה אלה רגישות למהותו ו 73הסתברויות.

_____________________________________  

ראו שהר, לעיל לחוק קובעות כללים ראייתיים גרידא.  16 'גות החוק הוא תום לב מהותי ואילו החזקות הקבועות בסויודגש, תום הלב הדרש בה  70

  הלב.מכאן שאפשר שיוכח היעדר תום לב גם ללא עמידה בתאי חזקות היעדר תום  .256–255 , בעמ'69ה"ש 

על עבירות מין שבוצעו במתלוות, שאלת סבירות הבירור, אם תעלה, תיסב על שאלת מודעותו של הפוגע  כיוון שאחו מתמקדים בתלוות  71

  ההסכמה, לגיל המתלוות וכיוצא באלה) או על שאלת סיווגו המשפטי של המעשה ואם הוא עולה כדי עבירת מין.-(למשל, מודעותו לאי

  .)1981( 150–149, 141) 2פ"ד לו( ,ריימר ' עיזבון המוח ברקו רייבר  788/79ע"א   72

 186, 169) 2, פ"ד מא(הוצאת עתון הארץ בע"מ ' מזרחי 670/79ע"א ; )1986( 605, 589) 1פ"ד מ( זיקרי ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ, 475/81ע"א   73

). עם זאת יצוין כי מגד יש הסבורים כי שאלה 1989( 876, 867) 1, פ''ד מג(' מדית ישראל   ארמדט אזוט   3/88מ "עש); הארץ(להלן: עיין  )1987(

  ).2003( 781, 776) 5, פ''ד ז(בק איגוד לישראל בע"מ ' סדובסקי  8482/01ע"א זה טרם הוכרעה. ראו 
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מאידך גיסא. בהתאם, ועוצמתן ראיות הבין כמות וההבחה שיצרה הפסיקה בהקשר זה היא בין מידת הוכחה מחד גיסא 

יותר, הגם שמידת ההוכחה ותרת מידת ההוכחה האזרחית של  חזקותמסוימים תידרשה ראיות רבות יותר ובמקרים 

טעה המייחסת סטיגמה פלילית לצד הא והוכחה במאזן הסתברויות. שיקול רלווטי לדרישת כמות ראיות מוגברת ה

כי תלותה של מתלות היא תלות שווא  הלכות אלה, יש אפוא לדעתו מקום לדרוש מהתובע המבקש לטעוןפי ל 75שכגד.

  כמות ראיות ועוצמת ראיות מוגברות, שכן הטעה כי מדובר בתלות שווא היא בעלת ופך פלילי מובהק.

השופט עמית איו שולל את האפשרות לדרוש כמות ראיות מוגברת במקרי לשון הרע בשל תלוה על  ,כפי שצייו לעיל

לדעתו התוכן המעשי שיצק השופט  ,דן עמד התובע גם ברף הוכחתי זה. בכל הכבוד הראוי עבירת מין, אך סבור כי במקרה

 מין. עבירותדיווח על - למצב של תת מביאיםלכמות ראיות מוגברת איו הולם את יתוח הגורמים השוים ה העמית בדריש

ית. בושה זאת מועצמת על ידי החשש הדיווח הוא הבושה החברת- כפי שצייו לעיל, אחד הגורמים המרכזיים למצב של תת

של "מילה ראייתיים מצבים בבדרך כלל  מתאפייותעבירות מין שהעובדה  עעל רק ייחודכי תלותן תסווג כתלות שווא, וב

  כגד מילה". 

עוה על חששן  ,קשה לראות כיצד דרישה כמותית שיתן לעמוד בה רק (או כמעט רק) על בסיס ממצאי מהימות פיכךל

לכמות  יש לתרגם אפוא את הדרישה ,המתלוות מהמצב הראייתי של "מילה כגד מילה". כדי לעות על החשש האמורשל 

במקרה זה לדרישה לראיות עצמאיות שאין מבוססות על ממצאי מהימות של המתלות או התובע, כגון  ראיות מוגברת

  .או עדויות ישירות אחרות ראיות חפציות חזקות

במקרה תון יהיו שייתכן  ,תרגמת למידת הוכחה מוגברת. כך למשלימ לא בהכרחה לכמות ראיות מוגברת ודוק, הדריש

ומגד ראיות התומכות גם בגרסת המתלות. במצב כזה  ,פי בית המשפט ראיות חפציות טובות התומכות בגרסת התובעל

אפשר  המחשהשל מאזן ההסתברויות (לשם ה מסקה כי גרסת התובע עדיפה בטייה קלהכלל שבית המשפט יגיע ל ייתכן

 ,התמלאה הדרישה הכמותית ). במקרה האמור,51%רסת התובע עדיפה בהיותה בעלת להשתמש ביסוח מתמטי ולומר כי ג

  ).51%איה עולה על  יסוח מתמטימידת ההוכחה איה מידת הוכחה מוגברת כלל (בגיסא אך מאידך 

התובע עלולה להותירו במקרים רבים ללא פיצוי כלל. חרף  דרשת מןראייתית האכן אין לכחד כי הכבדה זו בדרישת ה

הפגיעה בשמו הטוב של התובע מקבלת מעה חלקי לפחות ביקויו על ו הואילזאת או סבורים כי במכלול השיקולים, ובפרט 

  המשפטי המאוזן ביותר.ידי סגירת התיק המשטרתי או זיכויו בבית משפט, מדובר בהסדר 

וםסיכ  

על שים מפי תביעות לשון הרע בשל הגשת תלוות למשטרה על עבירות מין. הארה זו  להגןבהארה זו דו בצורך 

בשים ההסדרים הראייתיים הקיימים אים מספקים כשמדובר  –, והסיקה ממו מסקה רחבה יותר דיאל עייןהתחילה מ

במקרים  אלאלהימע,  ואףם למיימום של האפקט המצן, עבירות מין, ויש לדאוג לצמצועל תלוה למשטרה  המגישות

במעט את האפקט  צמצםלשון הרע. לטעמו, ההסדר שהוצע יעילת פיצויים לטובת תובע ב לפסוקקיצויים במיוחד, מ

בה או חיים ומכשלים מערכתיים שאפקט מצן הגזר מהחברה הפטריארכלית  –שים  על ידיהמצן הגשת תלוה במשטרה 

  אותם לא ראוי לתקן על חשבון פגעות עתידיות.שמשפט במערכת הו בחוק

_____________________________________  
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