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 ציבורמשרתי של  הכובעיםשלושת  – מצייצים מדיניות

 החברתיות ברשתות

 *תומר קנת

חברי כנסת מקיימים פעילות ענפה ברשתות וראשי ערים, שרים 

מסרים לציבור החברתיות. הם מפרסמים מגוון תכנים, מעבירים 

. מהו הדין אחרים חשובים, פונים לעמיתיהם וחוסמים משתמשים

 ברשתות החברתיות? משרתי ציבורשל אלו החל על פעולות 

בין פעילות פרטית,  המאמר מבחין לענות על שאלה זומנת -על

נקודת המוצא . משרתי ציבורשלטונית של פעילות ציבורית ופעילות 

, המבחינה בין "המלךשני הגופים של "תיאוריית בשל המאמר היא 

 ולהפעלבין  ,עליה חלים דיני המשפט הפרטיש ,פרטית פעולה

להוסיף ציע המאמר מ עליה חלים דיני המשפט הציבורי.ש ,שלטונית

עליה יחולו דיני המשפט הציבורי גם שהתייחסות לפעולה ציבורית, 

באופן גמיש יותר. לאחר דיון תיאורטי התומך בטענות אלו, אך 

 –של ההבחנה בין שלושת הכובעים שונים ביטויים המאמר מראה 

 בפסיקה הישראלית. –שלטוני הציבורי והפרטי, ה

משרתי הבחנה בין שלושת הכובעים של טוען שהמאמר  ,כובהמש

על ברירת הדין החל על פעולותיהם צריכה להשפיע גם  ציבור

הרשתות דן במאפיינים מרכזיים של ברשתות החברתיות. המאמר 

מנתח , ובהן משרתי ציבורשל בפועל השימוש את  מתאר ,החברתיות

ת יתיאורילאור  הברית-בישראל ובארצות הרלוונטיתאת הפסיקה 

המאמר מציע ארבעה תבחינים מעשיים  ,לבסוף. שלושת הכובעים

 ברשתות החברתיות משרתי ציבורופשוטים לסיווג פעולות של 

 , וממחיששלטוניות לפעולותציבוריות ו לפעולותפרטיות,  לפעולות

 אותן פעולות.כיצד סיווג זה משפיע על הדין המהותי החל על 

                                                             
, עמית מחקר במרכז למשפט ומידע, אוניברסיטת לתואר השלישי במשפטיםתלמיד מחקר  *

ענת ליאור, לאביב גאון, לסתיו כהן ולמור מאיר ירום, לנתונה ל תודתי הרבה יורק.-ניו
. תודה העירו הערות מחכימות ומועילותופולג, אשר קראו גרסאות מוקדמות של מאמר זה 

ולקורא/ת החיצוני/ת על הערות מעמיקות שסייעו  וממשל משפטהעת -גם לעורכות כתב
 ., וכן לעורך הלשוני על תיקונים וחידודיםרבות בפיתוח המאמר
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. התיאוריה: על שני הגופים של המלך; 1: משרתי ציבורשלושת הכובעים של א. . מבוא
. לקראת הבחנה בין 3במשפט הישראלי;  משרתי ציבורשלושת הכובעים של . 2

. הקדמה: על 1: רשתות חברתיותב. . ברשתות החברתיות משרתי ציבורכובעיהם של 
ת )פלטפורמות( דו  ס  . רשתות, מ  3. מאפיינים ו)העדר( הגדרות; 2משפט ומרשתת; 

משרתי של פעילות . 1: ברשתות החברתיות משרתי ציבוראמירות של ג. . ומשתמשים
. 4; הברית-מבט למשפט בארצות. 3; הפסיקה בישראל. 2; ברשתות החברתיות ציבור

נפקות ההבחנה לדין . 5; ברשתות החברתיות משרתי ציבורשל תבחינים לסיווג אמירות 
 .וםכסיד. . המהותי

 מבוא

)להלן: נבחרי ציבור ונושאי משרות ציבוריות אחרים כן ו ראשי ערים, שרים, חברי כנסת
עמדות,  מציגיםהם  ת.וברשתות החברתיון ומגּועושים שימוש תדיר ( 1משרתי ציבור

מפרסמים משתפים תכנים מחייהם האישיים,  אחרים, משרתי ציבורעם ם תווכחימ
חוסמים ורים לציבור מידע חיוני, ימעבפעילות הנעשית במסגרת תפקידם השלטוני, 

 ?פעולות אלועל י מערכת הדינים החלה מה 2משתמשים אחרים.
הציבורי ויבחן באילו מקרים יש להחיל את כללי המשפט זו  היידרש לסוגימאמר זה 
ברשתות החברתיות. בפרט, המאמר יבחין בין מקרים  משרתי ציבורשל  3על אמירות

יחולו דיני  ןעליהש ,פרטיות של אותו אדםכפעולות בהם יש לראות אמירות אלו ש
-המגולמת עלות של הרשות שלטוניכפעולות מקרים שבהם יש לראותן  ;המשפט הפרטי

ומקרים שבהם יש  ;באופן מוקפדיחולו דיני המשפט הציבורי  ןעליהש ,אותו אדםידי 
באופן גמיש אך יחולו דיני המשפט הציבורי  ןעליהגם ש ,ציבוריותכפעולות לראותן 

 .יותר
אתגר הם וברירת הדין החל על פעולות אלו  משרתי ציבורלותיהם של וסיווג פע

משפטית  הסוגיל שבחינה עדכנית הוא דורש  4מורכב מכפי שנדמה במבט ראשון.

                                                             
כמייצג הן נבחרי ציבור והן נושאי משרה ציבורית, ראו בביטוי "משרתי ציבור" לשימוש   1

 .)התשנ"ד( 265ב משפט וממשל כשרותם של משרתי ציבור"  חיים כהן "

 .1פרק ג-ברשתות החברתיות ראו להלן תת משרתי ציבורלסקירת פעילותם של  2

לפעולות שונות ברשתות החברתיות, לרבות פרסום במאמר זה מתייחס הביטוי "אמירות"  3
 וכדומה. (Like) , חיבובחסימת משתמשיםהודעות, שיתוף תכנים, 

 ,המשפט בארץ ובעולם ראו-בתי יהם שלעל בחינת פעולות אלו של נבחרי ציבור בפסיקות 4
של השופטת ד'  ןדיה-, פסקשאול נ' חברת ניידלי תקשורת בע"מ 91239/1רע"א  ,למשל
 ,Knight First Amendment Inst. at Columbia Univ. v. Trump(; 8.1.2020ארז )נבו -ברק

302 F. Supp. 3d 541 (S.D.N.Y. 2018) (; חסימת הנשיא )להלן: פרשתKnight First 

Amendment Inst. at Columbia Univ. v. Trump, 928 F.3d 226 (2d Cir. 2019)  :להלן(
 Bland v. Roberts, 730 F.3d 368, 386 (4th Cir. 2013), as (;2חסימת הנשיא פרשת 

amended (Sep. 23, 2013). 



 הכובעים של משרתי ציבור ברשתות החברתיותשלושת  משפט וממשל כה תשפ"ב

 3 

בין "שני הגופים  ההבחנה –זה מאות שנים נדרשות אליה מערכות משפט אשר  ,ותיקה
פעולותיהם לבין  משרתי ציבורשל ת ושלטוניבין פעולות ציבוריות ו , קרי,של המלך"
את המאפיינים החדשניים בחינה זו מאתגרת במיוחד מפני שהיא משלבת  5.הפרטיות

יתר  6.ברשתות אלו משרתי ציבורהשימוש של את החברתיות והרשתות והייחודיים של 
אסדרת לברשתות החברתיות ו משרתי ציבורסיווג פעולותיהם של לכפי שנראה, על כן, 

 7יישום הדין המהותי.ביש חשיבות רבה ברירת הדין החל עליהן 
רשויות של  ןפעילותעל  חבמסגרת דו הסוגילנדרש מבקר המדינה  2020בחודש יולי 

 וקבע ,מצא חסרים משמעותיים באסדרת התחוםהמבקר  8.רשתות חברתיותמקומיות ב
 חבסיכום הדו 9."היעדר הכוונה או הסדרה בסיסית מצד הגורמים המאסדרים"ניכר כי 

בהתאם לאחריותם יפעלו "בקריאה שהם למשרדי הפנים והמשפטים  המבקרפנה 
את מכלול הסוגיות העולות מאופן השימוש הציבורי ברשתות יבחנו ולסמכותם, 
את הרשויות המקומיות ונבחריהן בסוגיות העקרוניות וינחו כללים יגבשו החברתיות, 

עליו שמאמר זה מבקש למלא את הפער  10.העולות מהשימוש ברשתות החברתיות"
 הצביע המבקר.

ידון ת, המאמר ראשי. מעשיתתרומה הן תרומה תיאורטית והן מאמר מציע ה
ניצבת בבסיס הפוליטית -משפטיתתיאוריה  – ת "שני הגופים של המלך"יתיאוריב

יסביר את המאמר  .משרתי ציבורשל שלטוניות לפעולות פרטיות ההבחנה בין פעולות 
לפעולה פעולה פרטית סית בין הקלההבחנה את לצד כי יטען התיאוריה הקיימת, 

זיהוי סוג ויראה כי  – ציבוריתהיא פעולה  – נוספתה יש להידרש גם לקטגורי שלטונית
ציע יהמאמר . שנית, המדוברת ההפעולהחל על המהותי הדין לברירת הכרחי  ההפעול
הדין ולברירת נאמני ציבור ברשתות החברתיות ווג אמירות ילספשוט ומעשי פתרון 

הרקע  ת, על סקירבין הפעולות כאמור פתרון זה נשען על ההבחנה התיאורטית .החל
ועל סקירת הפסיקה  –טכנולוגיית הרשתות החברתיות  –העובדתי לאותן פעולות 

 הברית.-בישראל ובארצות
מהלך הדיון יהיה כדלקמן. הפרק הראשון יוקדש לתיאוריה המבחינה בין פעולות 

יסביר את . הפרק משרתי ציבורשל שלטוניות פעולות וציבוריות פעולות פרטיות, 
להוסיף הצורך וההצדקה שלטונית ואת לפעולה בין פעולה פרטית סית הקלההבחנה 

תייחס ויבקר י הפרק גם .שלטוניתלפעילות בין פעילות ציבורית עליה את ההבחנה 
ידגים כיצד ההבחנה בין שלושת  ,הצעות דומות שהועלו בספרות בישראל בנושא

                                                             
 ראו להלן פרק א. 5

 ראו להלן פרק ב. 6

 .5פרק ג-וכן תת 228–221 ראו להלן ליד ה"ש 7

 87–85, 71 שימוש הרשויות המקומיות ונבחריהן ברשתות החברתיות מבקר המדינה 8
 (.המבקר חדו( )להלן: 2020)

 .109שם, בעמ'  9

 שם. 10
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תיאוריה זו ל ש מההאתגרים ביישוסביר את וי ,המשפט-הכובעים מתבטאת בפסיקת בית
. במציאות של שיח ברשתות החברתיות. הפרק השני יתרכז כולו ברשתות החברתיות

מנת -הרשתות החברתיות על הן שלאפיינימלהעמיק ביסביר את הצורך  פרק זה
הרשתות החברתיות נתח את וי, איתן מתמודד המאמרשלהתמודד עם השאלות 

ת )רשתות, ה –באמצעות שלושה מרכיבים הכרחיים שלהן  דו  ס   (פלטפורמותההמ 
משרתי של  םסקור את פעילותהפרק ייישומי.  משתמשים. הפרק השלישי הוא פרקהו

ציג יו ,את הפסיקה הקיימת בישראלויבקר בחן י ,ברשתות החברתיות בפועל ציבור
הפרק  . על סמך כל האמור,הברית-ארצותבפסיקה ב הפתרונות שונים שהוצעו לסוגי

 ,ברשתות החברתיות משרתי ציבורשל ציע תבחינים לסיווג הדין החל על אמירות י
 .של ההבחנה לתחולת הדין המהותי הוימחיש את חשיבות

 משרתי ציבורשל  םכובעיה שלושתא. 

 שני הגופים של המלךהתיאוריה: על . 1

פרטיים מקיימים חיים שעבודתם היא עבודה ציבורית ואשר אדם -הם בני משרתי ציבור
בחייהם הפרטיים חלים עליהם דיני המשפט הפרטי, בדומה לשאר  11.לצד עבודתם

 חותהתקשרות חוזית לשכירות דירה או לקבלת דובלמשל, בכל הנוגע  ,כךהאזרחים. 
 הלצד אל. )למעט מקרים חריגים( כדין אזרח מן השורה משרת ציבורדינו של  ,היחני

 נובעות מעצם תפקידםהוחובות  סמכויותיש  משרתי ציבורל ,אחריםובניגוד לאנשים 
 למנות נושאי משרהאו להתקין תקנות ה סמכויות ייחודיות של שרכגון  ,ועבודתם
כאשר הדברים נכונים בפרט  בפעילותם זו חלים עליהם דיני המשפט הציבורי.. כפופים

 ויחידותאנשים מכמה גוף המורכב ל נתאינה ניתפעולות מסוימות בדין לביצוע הסמכות 
 כגון שרה, ראשת, גלם בעצמו את הרשות הציבורית הרלוונטיתאדם המל, אלא מנהלה

אחד חובשים  משרתי ציבוראם כן, בפעולותיהם השונות  12עיר, פקידת שומה וכדומה.
דינים שונה ומקנה  תידי מערכ-מוסדר עלמהם כל אחד שכובעים נורמטיביים, כמה מבין 

 כוחות משפטיים שונים.

                                                             
של השופט ג'  ןדיה-לפסק 28פס'  ,רותם נ' מדינת ישראל 71-01-23813ת"א( מחוזי פ )"ע 11

עובדי ציבור הם בני אדם, המהלכים גם הם במסילות החיים, (: "4.6.2018גונטובניק )נבו 
שאינם רק קודש לעבודתם החשובה. יש להם חיים פרטיים, וצרכים פרטיים, שמחות 

 Manhattan Cmty. Accessהשוו  ."אישה ועולמם הםפרטיות ומכאובים פרטיים, כל איש ו

Corp. v. Halleck, 139 S. Ct. 1921, 1928 (2019): “By enforcing that constitutional 

boundary between the governmental and the private, the state-action doctrine protects 

a robust sphere of individual liberty”. 

 5263/16בג"ץ (; 1991) 133, 102( 4)ה, פ"ד מברק נ' רוטברד-עיריית בני 324/82או ע"א ר 12
; (23.7.2018)נבו  15 פס', הסביבהלהגנת מפעלי מלט ישראליים בע"מ נ' המשרד  –נשר 

 (.2010) 161–159כרך א  משפט מינהליארז -דפנה ברק
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, הדברים על פנייכול לעיתים לבלבל.  משרתי ציבורריבוי הכובעים הנורמטיביים של 
אינה שונה מחתימתה על חוזה לרכישת רכב;  כתב מינויעל ראשת עיר חתימתה של 

בעד החלטת ממשלה ובעד  הא מצביעיאותה אצבע כאשר ה פהמניכנסת ה תחבר
להורות למנהל ו קול כדי החינוך משתמש באותמנכ"ל משרד ; והביתהחלטה בוועד 

להורות לילדיו לפנות את הכלים לאחר ארוחת וכדי פעולה מסוימת לעשות ספר -בית
אשר  ,בכובעיהם השונים משרתי ציבורהצורך להבחין בין פעולות שונות של הערב. 

משפט בפוליטית והבתיאוריה בסיסית  ההוא סוגי ,חלות עליהן מערכות חוקים שונות
התייחס לקושי להבחין בין הוראות של הופיעה כבר אצל אריסטו, ש ההסוגי .ציבוריה

אופן ב 13והותיר את המשימה לעתיד לבוא. ,נושא משרה לבין הוראות של אדם פרטי
הובס עמד מפורשות על ההבחנה בין פעולות פרטיות לפעולות ציבוריות תומס דומה, 

 כוחותביניהן מבחינת השל אדם המחזיק בתפקיד שלטוני )הריבון(, ועל ההבדלים 
גם במערכות משפטיות פשוטות רט הניח שה 14עליהן. יםהחל יםוההגבלות המשפטי

בהם הוא שהשליט לאמץ כללים ופרוצדורות שיאפשרו לו להבחין בין ביטויים יבקש 
על רקע  15., למשלקובע חוק ביושבו כריבון לבין ביטויים פרטיים שהוא משמיע לזוגתו

כובעיו השונים של כיצד ראוי להבחין בין : טית והמשפטיתהשאלה הפוליזה עולה 
 ?משרת ציבור

 שלטוניהגוף הפרטי וה הגוף)א( 

ניתנה  משרת ציבורפעולות של לריבוי הדינים החלים על נוניות אחת ההתייחסויות הק  
נדון באותה פרשה  The Duchy of Lancaster.16בעניין  הדין-, בפסקעשרה-ששבמאה ה
לפני שהגיע לגיל התקשר בחוזה לקנותה  של קרקע אשר המלךהמשפטי מעמדה 

פשר למלך כאדם פרטי לרכוש החוק החל לא א  , גיסא מחד .שמאפשר לו לקנות אדמות
קשה לקבוע כי פעולתו חסרת תוקף היה בהיותו מלך , גיסא ומאידךאת האדמות, 

פעולותיו השונות לצורך להבחין בין המשפט -ביתהתייחס  הבפתרון הסוגי 17.משפטי
והאחר שלטוני האחד  – ניתנים להפרדה-בלתי כי למלך שני גופיםקבע ו ,של המלך

                                                             
ראו  .)במובן הפוליטי( officesת המושג א ריהבחנה זו הוצעה במסגרת הניסיון להגד 13

ARISTOTLE, POLITICS 1299a (Ernest Barker trans. 2009). 

14 THOMAS HOBBES, LEVIATHAN ch. 22 (1651). 

 .H.L.A. HART, THE CONCEPT OF LAW 67–68 (2d ed. 1994)ראו  15

16 (1561) 1 Plow. 212 זמין בכתובת ,
https://www.heraldica.org/topics/britain/lancaster_docs.htm. 

 ,Natural Law and Birthright Polly J. Priceדין נוספים: -בפסקי הראו דיון בסוגי 17

Citizenship in Calvin’s Case (1608), 9 YALE J.L. & HUMAN. 73 (1997); Martin 

Loughlin, Evolution and Gestalt of the State in the United Kingdom, in 1 THE MAX 

PLANCK HANDBOOKS IN EUROPEAN PUBLIC LAW: THE ADMINISTRATIVE STATE 451, 

458–62 (Sabino Cassese, Armin von Bogdandy & Peter Huber eds., 2017). 

https://www.heraldica.org/topics/britain/lancaster_docs.htm
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בהתאמה(. הראשון מתייחס לפעולות ממשל שונות  ,body natural-ו body politicפרטי )
הגוף בעוד  .דם פרטיכאעושה  ואלפעולות פרטיות שה –שליט, והשני כעושה הוא ש
שירותים נזקק לעיתים לו ,מחלותכגון מוות או  ,אנושיותלמגבלות כפוף פרטי ה

ו כפוף למגבלות , הגוף השלטוני אינו מת לעולם, אינאו השכלהרפואה כגון  ,אנושיים
על הגוף בעוד , נוחשוב יותר לעניינ 18ואינו נזקק לשירותים אנושיים. ,טבעיות אלו

 כגון הגבלות גילהפרטי חלים דיני המשפט הפרטי החלים על שאר אנשי הממלכה, 
המכתיב את  ,חלים דיני המשפט הציבוריהגוף השלטוני על , מקרקעין ותלביצוע עסק

יש , עושה המלךשמשפטיות פעולות בבואנו לבחון לכן,  19.לךשל המ יוסמכויות
 ובכובעשהוא עושה פעולות לבין  השלטוני ובכובעשהוא עושה פעולות להבחין בין 

ולהחיל  – הפרטיים וחיילבין שלו מוסדית ה-שלטוניתהפונקציה הבין  ,היינוד –הפרטי 
המשפט של -בתי ,להשלמת התמונה 20.בהתאם את הדין הרלוונטי על אותה פעולה

פעילות וסברו כי  ,נורמטיביתמבחינה הגוף השלטוני כגוף נעלה אותה תקופה ראו את 
הכשירו את קניית , וכך אחודה של שני הגופים מבטלת כל פגם של הגוף הפרטי

 21האדמה.
 עשויהדינים שונים עליהם חלים כי קביעה תוך בין שני הגופים פרדה ההאף ש

ההבחנה קשורה בעבותות  22.חשיבותהבלהמעיט תהיה זו טעות , להישמע טריוויאלית
משפטי שמאפשר התייחסות ה-היא המבנה האנליטייסוד במשפט הציבורי. -למושכלות

 .המנביעות כוחות ומחויבויות שונים , פעולותמשרת ציבורנפרדת לפעולות שונות של 
הבחנה בין פעולות של האדם הנושא בתפקיד מלך לבין פעולות היא המאפשרת דהיינו, 

 בעד ההבחנה.אחדים להלן אציג שיקולים  23.של הממלכה

                                                             
18 ERNST H. KANTOROWICZ, THE KING’S TWO BODIES: A STUDY IN MEDIEVAL POLITICAL 

THEOLOGY 13–14 (2016). 

 Daphnaליישום עדכני ראו  .שםראו של דוקטרינת שני הגופים תולדותיה הרחבה על ל 19

Renan, The President’s Two Bodies, 120 COLUM. L. REV. 1119 (2020) ההבחנה בין .
ונים ונרחבים, אשר רבים מהם חורגים דיונים מגּו הגופיו השונים של המלך עורר

 Marin Terpstra, From the King’s Two Bodies toראו, למשל,  .מאמר זה יו שלמגבולות

the People’s Two Bodies: Spinoza on the Body Politic, 25 EARLY SCI. & MED. 46 

(2020); Isaac Ariail Reed, The King’s Two Bodies and the Crisis of Liberal 

Modernity, 21(3) HEDGEHOG REV. 56 (2019). 

 J.G. Allen, The Office of the Crown, 77 CAMBRIDGE L.J. 298, 301–04, 307–08ראו  20

(2018). 

21 KANTOROWICZ 12–7בעמ'  ,18, לעיל ה"ש. 

 פרק הבא.-על חשיבותה במשפט הישראלי בפרט ראו בתת 22

23 Renan מבנה זה חלים על המדינה כללי המשפט מכוח . 1132–1129בעמ'  ,19, לעיל ה"ש
ראו ליאור ברשק ודנה פוגץ'  .הייתה תאגיד גדול וליהציבורי, ולא כללי המשפט הפרטי כא

 (.2003) 34–32 ,7כ  מחקרי משפט"בין פרטי לציבורי: המשפט הפלילי והמשפחה" 
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מסבירה  משרת ציבורהשלטוני של לכובעו כובעו הפרטי ההבחנה בין ראשית, 
יישומה מנביע,  24.פךולהולא מחייו הפרטיים,  ,נובעת ממשרתוהשלטונית סמכותו ש

סמכות לפטר שר רק מתוקף היותו ראש יש נפתלי בנט למשל, שלראש הממשלה 
סמכות למכור או לקנות יש נפתלי בנט ושל; נפתלי בנטהממשלה, ולא מתוקף היותו 

 ראש הממשלה.נכסים פרטיים השייכים לו כאדם פרטי, סמכות שאינה מוקנית ל
השלטוניות לסמכויותיו  משרת ציבורשל  שנית, הבחנה בין סמכויותיו הפרטיות

מנת להיטיב -עלהשלטוניים בכוחותיו  משרת ציבורהסלידה משימוש של מבססת את 
פרטית לסמכות ההבחנה בין סמכות שלטונית בהקשר זה  25.אינטרסים פרטיים שלועם 

חובות החובות המוסריות המוטלות על אדם פרטי לבין השוני בין המשקפת את 
 26.משרת ציבורמוסריות המוטלות על ה

קרון חוקיות בענוגעת גם  משרת ציבורההבחנה בין כובעיו השונים של שלישית, 
שלא נאסר עליו, מה לעשות כל רשאי  משרת ציבורבעוד בכובעו הפרטי  :נהלהמ  

וחלים עליו כללי המשפט  ,הסמכה בחוקמחויב לפעול מתוקף הוא השלטוני בכובעו 
 27הציבורי.

את במלאה , וכי ציבור תמשרתראויה לשרביעית, מעטים יחלקו שקיימת דרך פעולה 
ראויה שלדרך פעולה לעיתים אינו זהה שעליה לפעול באופן מסוים  השלטוניתפקידה 

, כאשר הנשיאה מעניקה אות ואחרים ףדאנתוני ם מיבמרחב הפרטי. כפי שמדגי
הצטיינות לאדם ומדברת בשבחו, מילוי תפקידה נאמנה מחייב אותה לדבר ולפעול 

 28נשיאה.כ
משרת חמישית, הבחנה זו מבססת את האינטרס להגן על מרחב חייו הפרטיים של 

בין כובעו הפרטי לכובעו נימק את ההבחנה אסף הראל  29תפקיד ציבורי. ומלאב ציבור
אדם גם לפי הראל,  30.ולאישיות סמך הזכות לפרטיות-על משרת ציבורהשלטוני של 
מאווייו את היות חופשי לממש זכאי ליהנות ממרחב פרטי ולהשלטונית  רההפועל בספ  

                                                             
24 Allen 312–311בעמ'  ,20, לעיל ה"ש. 

(; 2012) 38–34 שחיתות פוליטית בישראל דורון נבותראו להגדרות של שחיתות מסוג זה  25
 (.2005)הכנסת, מרכז מחקר ומידע  שחיתות בממשלליאור בן דוד 

 Thomas Nagel, Ruthlessness in Public Life, in MORTAL QUESTIONS 75, 77–78, 81 ראו 26

-פעילות א משרת ציבורהציע לראות בפעילות הציבורית או הרשמית של גל יי. נ)1979(
 .(depersonalized) אישית

–306בעמ'  ,20, לעיל ה"ש Allen; 98–97, בעמ' 12ארז, לעיל ה"ש -ברק ,בין היתר ,ראו 27
 .49בה"ש ו 307

28 3 ANTONY DUFF ET AL., THE TRIAL ON TRIAL: TOWARDS A NORMATIVE THEORY OF 

THE CRIMINAL TRIAL 85–87 (2007). 

 .11ראו לעיל ה"ש  29

על גופים  .(2019יה ישער חמישי )מהדורה שנ מהותיים-גופים ונושאי משרה דואסף הראל  30
 ראשון.השער במהותיים בכלל ראו שם, -דו
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הוא  משרת ציבורלפי גישה זו, כל עוד הדבר אינו פוגע באינטרסים ציבוריים.  ,הפרטיים
בחלק אף ש ,מרחב חייו הפרטיים כמו כל אדם אחרזכאי להגנה על שאדם פרטי 
 יםאורגן של רשות ציבורית ובכך נהנה ממעמד וסמכויות ציבוריהוא פועל כמפעולותיו 

הולמת  משרת ציבורההכרה במימד הפרטי בחייו של , של הראל לשיטתו 31.יםושלטוני
. בפני עצמו גישות מוסריות המעלות על נס את אנושיותו של האדם ורואות באדם תכלית

ציבוריים, ההאפשרית של אנשים מהשתתפות בחיים ההירתעות הכרה זו גם תמזער את 
 32חייהם הציבוריים.לטובת יאלצו לוותר על מרחב חייהם הפרטי ילא ביודעם כי הם 

 משרת ציבורשל  פרטיותלפעולות לות שלטוניות פעוההבחנה בין כי מדגיש הראל 
 ועל פעולותי המנהלי, המשמעתי או הפליליתחולה של הדין לאפשר מנת -ראויה הן על
 33לפרטיות.אותו אדם מנת לצמצם את הפגיעה בזכותו של -והן על השלטוניות

. משרתי ציבורפעולות שלטוניות של ללהבחין בין פעולות פרטיות חשוב הנה כי כן, 
הממלאים גם תפקידים שלטוניים. אדם בעלי אינטרסים פרטיים -הם בני משרתי ציבור

. הם ממלאים את תפקידם הציבוריר שכאראויים להגנה גם האינטרסים הפרטיים שלהם 
בלי מבמרחב הפרטי לפעול  משרת ציבורהגנה זו משמיעה )בין היתר( את החופש של 
תחולת הדין הפרטי על פעולותיו את  ,, קרישיוחלו עליו חובות או אחריויות שלטוניות

גם לייחד את הפעולות השלטוניות יש מקום לצד זאת  .משרת ציבורהפרטיות של 
. ולפי הכללים )דרישות הסמכה וכדומה( יאינטרס הציבורהלאור עשו ייהן להבטיח כי ו

 עליהן את כללי המשפט הציבורי. ולהחיללשם כך יש צורך לזהות פעולות אלו 
היות שהכובע ראשית,  מבוטלים.-ההבחנה בפועל מעוררת קשיים לאעריכת  ,אולם

ההבחנה בין פעולות  ,ניתן לחלוקהשאינו השלטוני והכובע הפרטי מונחים על גוף אחד 
החלק נסיבות, כפי שהודגם בתחילת בהקשר וב התלוי פרטיות לפעולות שלטוניות

 כןאשר לא בנקל ניתן לשיי ,לוהלכובעים השני בין יש נקודות השקה  . שנית,הנוכחי
אנליטי להבחין באופן אף שניתן  ,הובסכפי שמסביר  34שלטוני.לזה הפרטי או הלכובע 

בין פקודות שלטוניות הנובעות מכוחו של המלך כשליט לבין אמירות פרטיות הנובעות 
ידי -קיים קשר מהותי בין הפעולות של שני הגופים המיוצגים עלמכוחו כאדם פרטי, 

 ,פעמים רבות ראשית פעולתו של אדם נראית כפעולה פרטית )למשלתו אדם. כך, או
לפעולה שלטונית  התובהוספת סימנים שהופכים א האחריתאילו חתימה על מסמך( ו

 35חותם רשמי(. ,)למשל
                                                             

 .618–617-ו 575–569, 567–563שם, בעמ'  31

 .566–565שם, בעמ'  32

 .2פרק א-כן ראו להלן תת .587–563שם, בעמ' ראו  ציבורמשרת על הזכות לפרטיות של  33

 .563–562שם, בעמ'  34
35 Thomas Hobbes, A Dialogue Between a Philosopher & a Student of the Common 

Laws of England, in 6 THE ENGLISH WORKS OF THOMAS HOBBES OF MALMESBURY 1, 

 available at(William Molesworth ed., 1840),  52–149

-behemoth-ialogued-vi-vol-works-english-the-https://oll.libertyfund.org/title/hobbes

06_680-rhetoric#Hobbes_0051. 

https://oll.libertyfund.org/title/hobbes-the-english-works-vol-vi-dialogue-behemoth-rhetoric#Hobbes_0051-06_680
https://oll.libertyfund.org/title/hobbes-the-english-works-vol-vi-dialogue-behemoth-rhetoric#Hobbes_0051-06_680
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אודות -שאלות עלשלטוניות מעורר לפעולות הקשר המהותי בין פעולות פרטיות 
שתי גישות דפנה רנן הציגה לאחרונה . השלטוניתמקומו של האדם הממלא את המשרה 

הברית. רנן הבחינה בין -נשיא ארצותשל השלטונית  ומקור סמכותבעניין אנליטיות 
. הנשיא הוא מנהיג כריזמטי שקיבל סמכות מכוח כמוסד לבין הנשיאותכפרט הנשיא 

פעולותיו ומדיניותו  .הבוחרים לנוכח עמדותיו ואיכויותיורוב ידי -עלבו  הישיר הבחיר
ואינן מחייבות את הנשיא הבא, כשם שהוא עצמו אינו  ,תלויות באדם שנבחרשל הנשיא 

מדיניות של הנשיא הקודם. לפי גישה זו הקשר המהותי בין הכובע לכפוף לפעולות ו
 םההנשיא דעתו של -הפרטי חזק במיוחד: פעולותיו, עמדותיו ושיקוללכובע השלטוני 

מוסד מדינתי כ. לעומת זאת, הנשיאות אותו אדםדעתו של -תיו ושיקולפעולותיו, עמדו
בעיקר מפעילותו המתמשכת של המוסד. אף שיש אדם שמכהן כנשיא,  הכוחאת  תשואב

את הבאים  תנחולהוהוראותיו ימשיכו  ,הוא כפוף לכללים וחוקים שונים של המוסד
דעתו -אחריו )לפחות עד שישונו באופן רשמי(. לפי גישה זו, פעולותיו, עמדותיו ושיקול

הדעת -הפעולות, העמדות ושיקולרק חלק ממכלול הם , אך יםמנם חשובושל האדם א
 36.של הנשיאות

 הציבוריהגוף )ב( 

לותיו, יכולפיה ש ,הברית-ביחס לנשיא ארצות שהציגה רנן הגישהמעניין להתעכב על 
-עמדות ושיקולה ,החלטותה ,היכולות םדעתו של האדם ה-החלטותיו, עמדותיו ושיקול

לבין של אותו אדם ופעולות איכויות בין  הגישה קושרת הוא ממלא.שדעת של התפקיד ה
על הבחירה רבות ניתוח זה נשען שאף  .פעולות שלטוניותלעשות שניתן לו הכוח 

 ציבור ימשרתלגם במידה מסוימת , דומני כי הוא רלוונטי הברית-ארצותנשיאי בהישירה 
עמדותיהם, ל, יכולותיהםתפקיד בהתאם לנבחרים או ממונים לאשר  ,בישראל

מעטים יחלקו על אך דומני כי  –יש היגיון רב בניתוח זה דעתם. -שיקוללהחלטותיהם ול
כפי שהסביר איכויותיו של האדם הממלא את התפקיד. לכך שיש חשיבות לפעולותיו ו

, ההראל, אף שהתיאוריה רואה ברשות השלטונית ישות נפרדת מהפרטים המפעילים אות
אותו אדם קיבל את התפקיד מתוקף הליך בחירה  37אדם.-הרשות פועלת באמצעות בני

את במסגרת מילוי תפקידו בטא שהוא יאו מינוי מסוים שהתייחס אליו אישית, ומצופה 
 דעתו ועמדותיו.-את שיקולגם -יכולותיו וכישוריו, כמו

של ההבחנה  ההסברתי את חשיבותמספר טענה זו עלולה לעורר קושי. לפני פסקאות 
אם איכויותיו ופעולותיו הפרטיות . משרת ציבורכובעו השלטוני של לבין כובעו הפרטי 

מהי הנפקות הוא ממלא, שהתפקיד וניות של של האדם הן איכויותיו ופעולותיו השלט
  ?השלטונייםלחייו ההבחנה בין חייו הפרטיים של 

                                                             
36 Renan של במציאות מתקיים שילוב כי . רנן מדגישה 1136–1133בעמ'  ,19, לעיל ה"ש

 .ideal types-לכן דומה שיש לראותן כו, השתי הגישות האל

 .559עמ' ב, 30הראל, לעיל ה"ש  37



 משפט וממשל כה תשפ"ב תומר קנת

 10 

 טמון כאדם משרת ציבורשל והפעולות  איכויותרלוונטיות של הההסבר ללדעתי, 
, עמדות פעולותיכולות,  האל :שלטונילפרטי הבין שגבולות הדיכוטומיה מעבר ל
 .משרת ציבורשל  יםציבורי דעת-ושיקול

 בכובעו הציבוריעושה הן פעולות שאותו אדם  משרת ציבורפעולות ציבוריות של 
כלומר, , משרת ציבורכאיש ציבור. פעולות אלו יוצאות מגדר המרחב הפרטי המוגן של 

 מאידךכגון רכישת רכב או שיחה עם ילדיו.  ,כאדם פרטיעושה שהוא הן אינן פעולות 
ו חתימה על מינוי רשמי אכגון  ,מהוות פעולות שלטוניותפעולות אלו גם אינן , גיסא

של אותו אדם, הפרסונה הציבורית המייצגות את  ואמירות פעולות, עמדות האל .תקנות
פעולות דוגמאות ל. משרת ציבורכהן כאת ההיבטים בחייו שעל בסיסם הוא מבקש ל

פעילות השתתפות בדיונים פומביים והשמעת עמדות על ענייני היום, ציבוריות כוללות 
גם -, כמוחתימה על עצומות, כתיבת מאמרי דעה, לתפקידמנת להיבחר -מפלגתית על

ר )הרקורד( הציבורי של ה ב  הישגיו, יכולותיו והתבטאויותיו  – משרת הציבורע 
עליו חל ש ,)כאדם פרטי תיפרט פעולהסית בין הקלההבחנה לצד  .בפעילותו הציבורית

 חל דין ציבוריעליה ש)כידה הארוכה של רשות ציבורית,  שלטוניתפעולה לדין פרטי( 
פעולתו את  ,, קרימשרת ציבורשל  תציבוריהפעולה את הגם לייחד  יש מקום( מובהק

להלן אעמוד על ההבחנה בין פעולות שמשרת ציבור  .נבחר ציבורכאו  כאיש ציבור
 עושה בכובעו הציבורי לבין פעולות שהוא עושה בכובעו השלטוני או בכובעו הפרטי.

הוא חובש כובע ר שכאחלקים שונים בציבור חייב בחובות שונות כלפי  משרת ציבור
סוכנים או הם  משרתי ציבורבכובעם השלטוני  כובע שלטוני.הוא חובש ר שוכאציבורי 

הנעשות  ,שלטוניות של המדינהפעולותיהם הן פעולות . נציגים של הציבור בכללותו
בכובעו השלטוני  שרת ציבורמעל . ציבורייםבאמצעות משאבים אותו ציבור כל בשם 

כלל למען חובה לשרת את כלל הציבור, להאזין לבעיות ולהציע פתרונות אפוא מוטלת 
חבים  משרתי ציבורבכובעם השלטוני  לפיכךהציבור ולטובת האינטרס הציבורי. 

. קבוצותיו השונות ועל הפרטים המרכיבים אותו עלבכללותו,  באחריותיות כלפי הציבור
באופן שיהיה ברור  אודות פעולותיהם-עליהם להעביר לציבור מידע על במסגרת זו

 38.יודרישות לולהגיב עהציבור הרחב  רכיוצ ללענות ע, ונגיש
להעביר  משרת ציבור למוטל עבכובעו השלטוני  ניתן לטעון כיהמחשה, שם ל

 39להכווין את חייהם לאורה.וסייע לאזרחים להבין את המציאות שי לציבור מידע יעיל
חובה לומר אמת או מוטלת ה)באילו מכובעיו(  משרת ציבורכי על סבור יודגש, איני 

ניתן להסתפק  40.שיקבע אמיתות או יספק מידע ציבורהמשרת  נסמך רק עלשהציבור 
להעניק אישור שלטוני בכובעו השלטוני הפועל  משרת ציבורמחובותיו של באמירה ש

ולתאם את תפוצת  ,הרשמית באותו נושאלמידע חשוב, לסמן לציבור מהי העמדה 

                                                             
38 JEREMY WALDRON, POLITICAL POLITICAL THEORY 167–82 (2016). 

 39–38, 33נ  משפטיםאלעד אורג "חובתם של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור"  39
(2020.) 

 שם. 40
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דוגמה עדכנית לחובה זו היא  41המידע המהימן מהגורמים השלטוניים אל הציבור.
 – אודות מגפת הקורונה-בהעברת מידע רשמי ומהימן על משרתי ציבורמרכזיותם של 

 משרת ציבור למחובתו ש דומה,אופן ב. התגוננות וכדומהעל הסיכונים מהמחלה, דרכי ה
לצרכים של כלל להאזין ו לאסוף מידע – מכלל הציבור עעו השלטוני לקלוט מידבכוב

נהלית המ, ולהגיב. זהו היסוד לחובה שונות הנשמעות מקרבו ציבור, להתייחס לעמדותה
 42התייעצות.החובת דוגמת לשיתוף בהליך, 
בכובעו  משרת ציבורעל חלות חובות דומות להלום טענה שלפיה קשה לעומת זאת, 

במחויבויות היותר -לכלדומה שמדובר  ,שקיימות דרישות מקבילותככל . הציבורי
מהתיאוריה מובהקות או בחובות ספציפיות מוסריות, ולא בחובות משפטיות -אתיות

, הפעם המעביר מידע לציבור משרת ציבורלנחזור כגון חובת האחריותיות.  ,הפוליטית
כאמור  ,לפעול לקידום האינטרס הציבוריישאף הוא : אף שיש לקוות שבכובעו הציבורי
זאת בכובעו השלטוני.  משרת ציבוראם ניתן לבסס חובה דומה לזו של  ילעיל, ספק בעיני

בעולם  ,מסוג זה אכן חלות על משרת ציבור בכובעו הציבורית יובויחומועוד, ככל ש
קטנה קבוצה מתמקדות באלא  ,אינן מופנות כלפי הציבור בכללותושאלה נדמה המעשה 

חובתו  עיקרסביר, -ציבור בוחריו או שולחיו. במבט ציני, אך לא בלתי של יותר
לבין בינם להוות קשר ולבוחריו ולשולחיו לספק טובין היא  משרת ציבורהציבורית של 

קשה לטעון כי , לפי גישה זו 43.חשבוןודין לתת נדרש להם הוא  –עטיני השלטון 
)אף שיש  בהתאםולהגיב  לכלל הציבורבכובעו הציבורי יש חובה להאזין  משרת ציבורל

שמירה על קשר עם מתמקדת ב –ככל שקיימת  –נדמה שמחויבות זו ו ,לקוות שכך יפעל(
בכובעו הציבורי  משרת ציבור, לאומנם. וקשה יותר לבססה כלפי אחרים ציבור בוחריו
 –על נושאים שונים הציבור כלל את עמדות  לשמועלאסוף מידע ואינטרס יכול להיות 

אך קשה לטעון כי מדובר  –בוחרים  יהם שלובקולות נםמנת לזכות באמו-על ,למשל
 ות המוטלות עליו בכובעו השלטוני.נהליהמבחובה הדומה לחובות 

כלפי כלל  דרך יםמופנ משרת ציבורשל  יםהשלטוני חובותיו וכוחותיובמבט רחב, 
את . לעומת זאת, ובכללים משפטיים בתיאוריה פוליטית םלזהותונקל  ,הציבור כולו

הסיבה לכך היא  .ולזהותקשה יותר לנסח  משרת ציבורשל  יםהציבוריוכוחותיו חובותיו 
מערכת היחסים הלוקים בעמימות מסוימת: מספר גורמים נובעות משאלה האחרונות 

בוחריו, חברי מפלגתו או קבוצת אוכלוסייה קטנה יותר )ציבור לבין  נוהספציפית בי
מידת התלות  ,כללים החלים על אותה מערכת יחסיםה, האנשים שהוא מתיימר לייצג(

                                                             
41  available at ,3, 2021) .Marunpublished, ( Damned LiesWaldron, Jeremy 

https://ssrn.com/abstract=3797216. 

 .8פרק ב, 12ארז, לעיל ה"ש -ברק 42

 Edmund Burke, Speech to the Electors of Bristol, in 6 THE WORKS OF THE RIGHTראו  43

HONOURABLE EDMUND BURKE 56 (1854)  רק נדרש לדרישות בוחריו לייצג את . ב
 ,סביר את בחירתו בכובעו השלטוני; הםוה ,נטהאינטרסים שלהם בהחלטותיו בפרלמ

 ,38לעיל ה"ש , WALDRONהחליפו אותו בנציג אחר בבחירות הבאות. ראו גם  ,בתגובה
 .186–185בעמ' 

https://ssrn.com/abstract=3797216
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 משרת ציבור, והאינטרסים של אותו משרת ציבורוההשפעה של אותה קבוצה על אותו 
המחשה, דמיינו שר אוצר מטעם שם לתפיסה זו הולמת את הנעשה בפועל. . באותה עת

, "הביניים-מעמד"לייצג את  תמתיימראשר ת בחירות מקדמיות ובה מתקיימושמפלגה 
ידי מנהיגי ציבור -עלממונים  ציבור ימשרתבה ששר תחבורה מטעם מפלגה לצידו ו
בעוד חובותיהם השלטוניות יהיו דומות  ."הציבור החרדי"לייצג את  תמתיימראשר ו

)מבחינת  את מסריותאים יהראשון  :הציבוריות יהיו שונות "חובותיהם"בהיבטים רבים, 
 צירירוב ויבקש לרצות את  ",הביניים-מעמד"נושאים, שפה ודרך התקשרות( לקבוצת 

הציבור "מסריו לקבוצת את יתאים ואילו השני מנת שיבחרו בו מחדש; -מפלגתו על
הממנים אותו. כך, אף שחובותיהם  הספוריםויבקש לרצות את הגורמים  ",החרדי

 הציבוריות שונות בעליל. מחויבויותיהםם דומות, הציבוריות של שני השרי
 ימשרתלשמר מרחב פעולה רחב יותר לפעולות ואמירות של יש הצדקה , זויתרה מ

מהוות חלק מהותי מהביטוי הפוליטי שלהם שכן אמירות אלו , בכובעם הציבורי ציבור
 ציבור ימשרתלטפח את האפשרות של מנת -הדבר ראוי על 44ושל ציבור שולחיהם.

עמדותיהם את לתקשר עם הציבור, לקדם שיח פומבי בין הציבור לנבחריו, להביע 
יש  ,זהפעולה מנת לשמר מרחב -על 45היום הציבורי.-ולהתבטא בנושאים שעל סדר

לבין אמירותיהם בכובעם בכובעם הציבורי  ציבור ימשרתשל להבחין בין אמירות 
מאשר על באופן גמיש יותר ות הראשונעל את כללי הדין הציבורי השלטוני, ולהחיל 

על הבחנה לאור הבחנה לאור מאפייני האמירה האפשר כן יש לבכר ככל  46אחרונות.ה
בכובעם  ציבור ימשרתתוכנה, וזאת לנוכח החשש מאפקט מצנן על ביטוי של 

                                                             
של הנשיאה א' חיות )נבו  ןדיה-לפסק 26פס' , בן מאיר נ' הכנסת 5744/16בג"ץ  44

27.5.2018). 

 פס', 287 (4), פ"ד סבשארה נ' היועץ המשפטי לממשלה 11225/03בג"ץ , בין היתר ,ראו 45
 –הנאום, המאמר והריאיון  –(: "הביטוי הפוליטי 2006של הנשיא א' ברק ) ןדיה-לפסק 10

הם כלי עבודתו העיקריים של חבר הכנסת. באמצעות הביטוי הפוליטי מתאפשר לחבר 
הכנסת לבטא את עמדותיו ואת עמדת ציבור בוחריו בסוגיות ציבוריות. זהו תפקידו המרכזי 

 255/68של השופט א' ריבלין; ע"פ  ןדיה-לפסק 4 פס'בכן ראו שם,  .של חבר הכנסת"
מיעארי נ'  620/85(; בג"ץ 1968) 440–439, 435, 427 (2), פ"ד כבמדינת ישראל נ' בן משה

משפט ארז -דפנה ברק(. ראו גם 1987) 209, 207–206, 169 (4), פ"ד מאיו"ר הכנסת
 .(2010) 727–725, 659–655כרך ב  מינהלי

 (.13.12.2020)נבו  בן גביר נ' בירן 11732-03-19 ם(-ישלום ) ת"אשם;  46
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במדיומים מסורתיים  ציבור ימשרתהדברים אמורים הן בנוגע לאמירות של  47.הציבורי
 48והן בנוגע לאמירותיהם ברשתות החברתיות.

שלטוניות לאמירות הצורך להבחין בין אמירות ציבוריות , ואולי מובן מאליו, עוד
בכובעיו  משרת ציבורהציבורית של אמירות ופעולות של  סההשוני בתפימעולה גם 
בעיני הציבור  סתתפנ משרת ציבוראמירה ציבורית של בעיקר מפני ש ,זאת השונים.

ובקרב בעלי העניין הרלוונטיים כבעלת משקל נמוך יותר מאמירה שלטונית של אותו 
למשל, אמירה של  ,. כךוהן כאמירה נורמטיבית(ת אוריית)הן כהנחה  משרת ציבור

מועמד לכנסת לגבי הגבלת תחבורה ציבורית צפויה לגרור תגובה ציבורית שונה 
מכריז על ובתפקיד שר התחבורה כאשר הוא מכהן מאמירה זהה של אותו אדם 

 49מדיניותו.
משרת בין כובעו הציבורי לכובעו הפרטי של גם דומה, יש צורך להבחין אופן ב
ציבוריות לפעולות פרטיות דומות לסיבות  פעולותבין  נהההצדקות להבח. ציבור
יבה מרכזית . סלעילבין פעולות פרטיות לפעולות שלטוניות, שנדונו בהרחבה  נהלהבח

לקיים מרחב פרטי הנפרד ממרחב  משרת ציבורלהבחנה זו היא השמירה על זכותו של 
בהקשר זה יש מקום להבחין בין יכולות, פעולות, עמדות  50שלטוני.ה-חייו הציבורי

דעת -יכולות, פעולות, עמדות ושיקוללבין  משרת ציבורדעת ציבוריים של -ושיקול
אינטרס הפרטיות, כפי שהוסבר, והן לנוכח ראויה הן זו הבחנה  .אותו אדם של יםפרטי

להבחין  –לעיתים אף נדרש ו –רשאי  משרת ציבוראשר לאחרונים, במטעמים ציבוריים. 
במסגרת פעילותו  .דעת ציבוריים-שיקולודעת פרטיים לבין עמדות -בין עמדות ושיקול

קדם את העמדה יובכר שהוא ילעיתים ראוי יהא ציבור ששלח אותו הבשם הציבורית 
במילוי תפקידו  51עולה בקנה אחד עם עמדתו האישית.אינה זו ר שאהציבורית אף כ

                                                             
את ימנעו מלהשמיע י ציבור ימשרתעל הסכנה והבעייתיות של אפקט מצנן, קרי ש 47

ץ "בגדברים אמירות שלטוניות, ראו בהמשפט יראה -חשש שביתמם הציבוריות יהתועמד
ד' של השופטת  ןדיה-לפסק 4, פס' ארגון העיתונאים בישראל נ' ראש הממשלה 2996/17

של  ןדיה-לפסק 32–27פס'  ,אבנרי נ' הכנסת 5239/11בג"ץ (; 23.1.2019נבו ארז )-ברק
ת"א ; (.2015415.)נבו של השופט י' עמית  ןדיה-לפסק 39–38השופט י' דנציגר, פס' 

 .(2.6.2020)נבו  85פס'  ,אורבן נדל"ן י.ד. בע"מ נ' שפורר 22755-06-14ת"א( שלום )

, שם נקבע כי Does 1-10 v. Haaland, 973 F.3d 591, 602 (6th Cir. 2020)ראו למשל  48
חלק  יםביקורת על מדיניות הנשיא מהוו ציבור תמשרתבהם השמיעה שציוצים 

 מהתפקידים הלגיטימיים שהיא ממלאת עבור נבחריה.

הכריז במסגרת ר שאעדות לכך ניתן לראות בביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו,  49
מגפת הקורונה, בשל מסיבת עיתונאים בכובעו כראש הממשלה על סגר של שבועיים 

כאן משך זמן רב יותר: יומאוחר יותר הודיע לעוקביו ברשת פייסבוק כי הסגר צפוי לה
הגיע הזמן להגיד  –כדי לשקם את האמון בין הציבור לממשלה "( kan.news@חדשות )

 (30.9.2020) פייסבוק" אמת
/https://www.facebook.com/kan.news/videos/370792040755822. 

 .33–29ה"ש ליד ראו לעיל  50

 .43ראו לעיל ה"ש  51

https://www.facebook.com/kan.news/videos/370792040755822/
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החורגים  יםפועל, מציג עמדות ושוקל שיקול משרת ציבורהציבורי )וכן השלטוני( 
בשם הציבור )לפחות ננקטים אלו פעולות, עמדות ושיקולים  .מגבולות חייו הפרטיים

ידי הדין -על יםכוחות ציבוריים ומוגנ יםמפעילהם לטובת הציבור, ולעיתים וחלקו( 
הדעת, העמדות -שיקול ניתן להצדיק הגבלות, הבניות או אסדרות שלבעוד  הציבורי.

בכובעם הציבורי )או השלטוני(, קשה יותר לנקוט  רשאים שמשרתי ציבורפעולות וה
דעת, עמדות או פעולות שהם -יקולהצדיק הגבלות, הבניות או אסדרות אלו ביחס לשל

 52בכובעם הפרטי.לנקוט  חופשיים
מנת להבחין בין פעולות ציבוריות -ברבות השנים פותחו כללים משפטיים שונים על

משרת . כך, מקובל לזהות פעולה שלטונית של משרת ציבורשלטוניות של לבין פעולות 
-נעשית עלפעולה שלטונית  היא נעשתה: םלפי הנסיבות המיוחדות וההקשר שבה ציבור

ידי נושאי תפקיד ספציפיים, במקום ובזמן ייחודיים, ולפי כללים ייחודיים שהוסכמו 
בין פעולות שלטוניות לפעולות  מסייעים להבחיןייחודיים אלו  "כללי טקס"מראש. 

, וניתן אף לטעון כי הבחנה זו היא הסיבה לקיומם של משרת ציבורציבוריות של אותו 
מדובר בפעולה שנעשתה כי  יםלו מעידהל יםמיוחדהנסיבות הטקס והו. כללי כללים אל

 ציבורהמשרת פעולה של האמירה או העל כך ש יםמצביע םה ;ידי רשות שלטונית-על
 53במלוא עוזם. ןחלים עליההמשפט הציבורי  נידיכן -עלו ,בכובעו השלטוניננקטו 

דוגמאות לאמירות שלטוניות אלו כוללות ביטוי של חבר ועדת הכנסת במהלך דיון 
 ך ישיבת תכנון בנייה של העירייה.חוק או של ראש עיר במהל בהצעת

לבין פעולות  משרת ציבורציבוריות של פעולות הבחנה בין הגם למותר לציין, 
שפטי של ההבחנה הביטוי המ. יהןמשפיעה על הדין המהותי החל עלשלו שלטוניות 

בעת קבלת החלטה בכובעו  משרת ציבורנהליות המוטלות על המחובות בבולט במיוחד 
בכובעו השלטוני פועל לאור הדין החל על הרשות;  משרת ציבור. ככלל, השלטוני

פעולותיו והחלטותיו מתקבלות בהליך מוסדר, המחייב קיומן של חובות מנהליות 
בפעילותו  54דעת, היוועצות, נימוק וכדומה.-כגון חובת הפעלת שיקול ,שונות

                                                             
ניתן  םאותש, ציבורמשרת של  יםאו שלטוני יםדעת ציבורי-ההבחנה בין עמדות ושיקול 52

נשענת על תפקידו  שלו דעת פרטיים-לבין עמדות ושיקול ,וראוי לאסדר )ברמות שונות(
דעתו -פעולותיו ושיקול ,הציבורי והשלטוני. במילוי תפקידו הציבורי והשלטוני, עמדותיו
לנקוט הדעת שהוא רשאי -אינם בגדר אמונות אישיות, אלא בגדר עמדות, פעולות ושיקול

 ,L. Jonathan Cohenשופטים ראו  לשניתוח דומה בהקשר ל. משרת ציבורכ בכובעו

Should a Jury Say What It Believes or What It Accepts, 13 CARDOZO L. REV. 465, 

466–68, 473–74 (1991); L. JONATHAN COHEN, AN ESSAY ON BELIEF AND 

ACCEPTANCE (rev. ed. 1995); Bernard Williams, Deciding to Believe, in PROBLEMS 

OF THE SELF 136, 137–41, 147–50 (rev. ed. 2006). 

כרך  פרשנות במשפטאהרן ברק ; RONALD DWORKIN, LAW’S EMPIRE 342–45 (1986)ראו  53
 (.1993) 390–383 פרשנות החקיקהשני: 

 ,45ארז, לעיל ה"ש -ברקו ,216–201בעמ'  ,12ארז, לעיל ה"ש -בהתאמה, ברק ,ראו 54
. כן 438–423וכן שם, בעמ'  ;319–301בעמ'  ,12ארז, לעיל ה"ש -ברק ;21–17פרקים ב

 .Trump v. Hawaii, 138 S. Ct. 2392, 2408–09 (2018)ראו 
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ו למשל, סמכות – רשותשל ה והסמכויות הכוחותהן  משרת ציבורלמוקנים השלטונית 
כגון  ,של הרשותאחריויות הוחובות הן הו –עזר עירוני -ולבטל חוקלעכב שר הפנים  של

או  55,ולקבל החלטה סבירה ראש העירייה לגבי אותו חוק ו שלעמדתאת לשקול החובה 
הכוחות, רוב, -פי-לע 56החובה לאסוף ראיות ולבסס את ההחלטה על ראיות מספיקות.

הוא פועל ר שכא משרת ציבורעל  יםחל םהסמכויות, החובות והאחריויות הללו אינ
קמפיין לבחירתו מחדש או תומך לממנה מנהל כאשר הוא  ,למשל – בכובעו הציבורי

ייחודיות המסתיימות הנסיבות כאשר  .הישירהסמכותו קשורה לבפומבי בעמדה שאינה 
 ציבורהמשרת של  יורוב את פעולות-פי-עלנראה המעידות על שלטוניות הפעולה, 

אך לא כפעולות  יםמסוימ יםציבורי יםנושאות כוחות, חובות ואחריויות משפטיכ
 שלטוניות.

נם שאיכוחות ואחריויות יש הפועל בכובעו הציבורי  משרת ציבורל יתר על כן,
יגידו החובה( שהאפשרות )ויש בין היתר  –השלטונית בפעילותו  משרת ציבורל יםקיימ

פועל  משרת ציבורכאשר אותו  57.בהחלטותיו שיקולים פוליטייםולהשמיע לשקול 
יש ששיקולים זרים יהפכו לא אחת אותם שיקולים פוליטיים ליבכובעו השלטוני, 

לפעילותו ההבדלים בין פעילותו הציבורית עמד על השופט ד' לוין  .להימנע מהם
 דרעיבמסגרת הדיון בעתירה נגד המשך כהונתו של אריה  משרת ציבורהשלטונית של 

 :כשר לאחר שהוגש נגדו כתב אישום

בעת שהוא ממלא את תפקידו המינהלי, אם כשר ואם אפילו כסגן שר, 
יה כמי שמופקד על משרד ממשלתי ומכוון את עשייתו, נסוגה הפונקצ
.. הפוליטית מפני הפונקציה המינהלית, שיש עמה כללי התנהגות משלה.

ייבחן אם הקפיד השר על קיום סדרי מינהל תקינים, אם הפעיל את 
פי העקרונות והכללים שנקבעו בחוק ובפסיקה ואם בעת מתן -סמכותו על

השירות לאזרח, כנאמן הציבור, נהג בהגינות, בסבירות, בשוויוניות וללא 

                                                             
התאחדות הסוחרים והעצמאים  3660/17דנג"ץ לפקודת העיריות ]נוסח חדש[;  258ס'  55

 ןדיה-לפסק 27–26של הנשיאה מ' נאור, פס'  ןדיה-לפסק 28–25פס'  ,הכללית נ' שר הפנים
לבין מבחינה בין הנשיא רנן דומה, אופן . ב(26.10.2017)נבו ארז -של השופטת ד' ברק

 ,19, לעיל ה"ש Renan. ראו פעולות וכוחות שוניםמהם נובעים וגורסת כי  ,מוסד הנשיאות
 .1139–1133בעמ' 

 .14פרק ב, 12ארז, לעיל ה"ש -ברק 56

בין  ,ב שיקולים פוליטיים יותר ראורחב יותר שניתן ככל שהעניין מער  הדעת ה-על שיקול 57
, נ' היועץ המשפטי לממשלהבישראל איכות השלטון מען התנועה ל 2592/20בג"ץ  ,היתר
שה הדתית לאומית נ' ראש האתנועת  –אמונה  5853/07בג"ץ (; 6.5.2020)נבו  18–17פס' 

)להלן: פרשת  (2007של השופט א' גרוניס ) ןדיה-לפסק 6, פס' 445( 3פ"ד סב), הממשלה
 .(אמונה
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פניות. אם יחטא לאלה, הפונקציה הפוליטית שהוא נושא בה לא צריכה 
 58...לעמוד לו, דרך כלל, כמגן

רק בכובעו השלטוני, להבחנה בין הכובעים  משרת ציבורנוסף על כללים החלים על 
של כללים שונים מהמשפט הציבורי. כללי המשפט  תםעוצמת תחולגבי יש חשיבות גם ל

בכובעם השלטוני מאשר על  ציבור ימשרתחב ומחמיר יותר על הציבורי יחולו באופן נר
 ,שיידון בהמשך ,דרוקרלמשל, בעניין  ,כך 59בכובעם הציבורי. ציבור ימשרתאותם 

 משרת ציבורהמשפט כי חוק חופש המידע חל בצורה מחמירה יותר על -הסביר בית
את מזוז הדגיש מ' השופט אחריותו השלטוניות הישירה. בהנוגע מידע בהעוסק 

קשרים ואינטרסים שבין נושא בשל שקיפות שלטונית במיוחד כאשר עסקינן החשיבות 
השופט נ' קבע דומה אופן ב 60לאותה משרה שלטונית.שרה שלטונית לבין אדם הכפוף מ

 הנדל:

מבלי להידרש לניתוח מדויק של סמכויות שר התקשורת ביחס לעיתון, די 
הכתובה למשודרת, ובהשתייכותם של שני ביחסי הגומלין בין התקשורת 

הענפים לזירה התקשורתית הרחבה שעליה אמון השר... כדי ללמד על 
לבין תחומי פעילותם של  2זיקה ממשית בין תפקידו הציבורי של משיב 

. זיקה זו מעצימה את האינטרס הציבורי 4–3חבריו הוותיקים, משיבים 
ומאפשרת להורות על  – 4–2בחשיפת טיב ועוצמת הקשר בין משיבים 

 61מסירת המידע המבוקש...

, קרי בכובעם הציבורי ציבור ימשרתעל  מוגבלת של כללי המשפט הציבורי תחולה
החלטות הכרוכות מטבען בהפעלת רלוונטית במיוחד ב, יותר מתן מרחב פעולה גדול

החלטת חבר כנסת לבקש מהנשיא או מינוי חבר כנסת לשר דעת פוליטי, כגון -שיקול
המאפיינים הציבוריים המשמעותיים  62את הרכבת הממשלה על חבר כנסת אחר.להטיל 

שיקולים פוליטיים, ערכיים ולשקול להציג  ממשרת ציבורדורשים של החלטה זו 
לייצג את עמדתו  משרת ציבורשיאפשר לרחב דעת -מתן שיקולולכן מצדיקים  ,ואחרים

גביל תהחלת כללי המשפט הציבורי במלוא עוזם על החלטות אלו  63ואת עמדת בוחריו.
                                                             

 404( 5מז) פ"ד ,התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל 3094/93בג"ץ  58
429 (1993). 

 .57ראו לעיל ה"ש  59

, דרוקר נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה 7678/16ראו עע"ם  60
 (.7.8.2017מזוז )נבו מ' של השופט  ןדיה-לפסק 29פס' 

 הנדל.נ' של השופט  ןדיה-לפסק 5שם, בפס'  61

התנועה עניין של השופט א' גרוניס;  ןדיה-לפסק 6פס' , ב57, לעיל ה"ש אמונהפרשת או ר 62
 .17–16פס' , ב57לעיל ה"ש , בישראלאיכות השלטון מען ל

בג"ץ ; 17–16פס' , ב57לעיל ה"ש , בישראלאיכות השלטון מען התנועה לעניין ראו  63
של  ןדיה-לפסק 9, פס' התנועה לאיכות השלטון נ' היועץ המשפטי לממשלה 2592/20
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על -במבט 64.בוחריוולבטא את עמדות לקדם את השקפתו  משרת ציבוריכולתו של את 
כללי עליה יחולו , בטבעה הפעולה הנבחנת היא שלטונית יותרשככל כי ניתן לטעון 

דעת -ומערבת שיקול היא ציבורית יותרשוככל  ,המשפט הציבורי בקשיחות רבה יותר
 65כללי המשפט הציבורי בגמישות רבה יותר.יחולו עליה , פוליטי יותר

ציבוריות של לפעולות ההבחנה בין פעולות שלטוניות כי יש להודות לפני סיכום, 
נוכח להדברים אמורים הן  .ביניים רבים-קיימים מקריו ,אינה פשוטה ציבור ימשרת
, ציבור ימשרתהשלטוניות של לפעולותיהם מהותי בין פעולותיהם הציבוריות ההקשר 

הקושי ; והן לנוכח פרטית של אותו אדם-הנשענות במידה זו או אחרת על פעילות לא
בכובעו הציבורי אין  משרת ציבורשל פעילות שכן  הרמטיות,משפטיות הגדרות באימוץ 

 מרחב עדרהטוני אין משמעה בכובע השלופעילותו  ,מוגבל-משמעה חופש בלתי
 דעת.-שיקול

, יומה של הכנסת-לקביעת סדר ראש הכנסת-יושב ו שלאת פעילות ,למשל ,טלו
 66ולנוהג שהתגבשו בכנסת.בהתאם לנהלים ופעולה תלות -אי ,ממלכתיות המחייבת

נמנע מלהתערב ו ,הכנסת ראש-שבהדעת של יו-הכיר במרחב שיקולהמשפט -בית
-פנים"ומרחב פעולה לעניינים " פוליטיים"שיקולים ל מקוםנתן הוא  .יובהחלטות

חברי הכנסת "למלא את  ם שלאפשרותאת  ,בין היתר ,משקפיםה "פרלמנטריים
מוגבל. -ראש הכנסת אינו בלתי-אך מרחב הפעולה של יושב 67.שליחותם המדינית"

מסכלת החלטתו כאשר  ,למשל ,ראש הכנסת-יושבשל בהחלטות מתערב המשפט -בית
של העם, הנבחרים , כנציגיו "האפשרות לתרגם את הקולות שקיבלו חברי הכנסתאת 

בערכים מהותיים של המשטר  חשש לפגיעהמעלה או לכדי השפעה פוליטית" 
 מקרה זההשלטוני משתקפת בלכובע מורכבות ההבחנה בין הכובע הציבורי  68.החוקתי

יומה של -את סדר וקובעב ,ראש הכנסת-ושביכי ניתן לטעון  ,: מחד גיסאביתר שאת
 ותחלהאמורות ההגבלות ולכן ונהנה מחופש פעולה רחב, פועל בכובעו הציבורי  ,הכנסת

לטעון כי ניתן  ,ומאידך גיסא ;בכובעו הציבורי משרת ציבורשל  פעולההכחריג לחופש 

                                                             
של  ןדיה-לפסק 4–2של השופט ד' מינץ, פס'  ןדיה-לפסק 15–13השופט י' עמית, פס' 
של  ןדיה-לפסק 18–17-ו 15של השופט נ' הנדל, פס'  ןדיה-לפסק 5השופט ע' פוגלמן, פס' 

של  ןדיה-לפסק 5של השופט מ' מזוז, פס'  ןדיה-לפסק 7ארז, פס' -השופטת ד' ברק
 (.27.5.2020השופטת ע' ברון )נבו 

 .48–44 ראו לעיל ה"ש 64

 .2פרק א-תתראו להלן  65

 13-ו 9, פס' ועה למען איכות השלטון בישראל נ' יושב ראש הכנסתנהת 2144/20בג"ץ  66
 (.אדלשטיין בג"ץ( )להלן 23.3.2020של הנשיאה א' חיות )נבו  ןדיה-לפסק

 4064/95בג"ץ  (;1982) 202, 197( 2, פ"ד לו)ראש הכנסת-שריד נ' יושב 652/81ראו בג"ץ  67
, בפס' 66לעיל ה"ש , אדלשטיין(; בג"ץ 1995) 177( 4פ"ד מט) ,ראש הכנסת-פורת נ' יושב

 של השופט י' עמית. ןדיה-לפסק 4

 .204, בעמ' 67, לעיל ה"ש שרידשל הנשיאה א' חיות; פרשת  ןדיה-לפסק 10שם, בפס'  68
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ולכן כפוף  ,פועל בכובעו השלטוני ,יומה של הכנסת-את סדר וקובעב ,ראש הכנסת-יושב
 .וחופש הפעולה המסוים הוא החריג ,נוקשים לכללים

 
* * * 

 
בכובעם  ציבור ימשרתעינינו הרואות, קיים צורך להבחין בין פעולות ואמירות של 

סיבות משפטיות ופוליטיות להבחנה  ויש ,השלטוניבכובעם הציבורי ובכובעם הפרטי, 
 ת:וה מסוימאמירה או דין המהותי החל על פעולללהבחנה זו יש חשיבות בנוגע  זו.

בכובעם הפרטי יחולו כללי המשפט  ציבור ימשרתככלל, על פעולות ואמירות של 
וכללי המשפט  ,ממרחב פעולה רחב יותר ציבור ימשרת ייהנובכובעם הציבורי  ;הפרטי

מרחב הפעולה של השלטוני  ם; ובכובעבלבד הציבורי יחולו עליהם במקרים חריגים
אולם המשפט הציבורי יחולו עליהם ביתר שאת. וכללי  ,מצומצם יותר ציבור ימשרת

קיים  .בחיי המעשההבחנה זו פשוטה היא ש םאין משמעוחשיבותה בהבחנה הצורך 
, המדבר שונות המתקיימות באדם אחדהישויות בין הפעולות השונות של הקשר מהותי 

ייחודי לתקופה מסוימת או קושי זה אינו  69ופועל בגוף אחד בשלל אורחות חייו.
וקביעת הדין המהותי  משרת ציבורההבחנה בין כובעיו של  ;למערכת משפטית מסוימת
אליו יש להידרש ו ,כל מערכת משפטיתלאתגר מתמשך הן החל על פעולותיו השונות 

 70עם שינוי הנסיבות.מפעם לפעם 

 מהותית?-אישיות דו)ג( 

 .מהותית-האישיות הדואודות -בדיונו עלפיתח הראל שהוצגו לעיל  הלאלרעיונות דומים 
אליבא דהראל, . נויהבדלים בין גישותהראוי להציג את  פרק זה-לפני סיומו של תת

יש תדיר הן היבטים שלטוניים והן היבטים פרטיים. כאשר  משרת ציבורלפעולותיו של 
מהותית, -אין מניעה להגדירו כאישיות דו ,אדם משתמש באופן מהותי במשאבי ציבור

, ולהחיל עליו כללים מן משרת ציבוראישיות משפטית נפרדת מזו הפרטית של שהיא 
 ,לפי הראל 71מהותיים אחרים במשפט.-גופים דונעשה כלפי המשפט הציבורי בדומה ל

-בדומה לגוף דו 72,"מהותית-אישיות דובבחינת הציבורית הוא  רהאדם הפועל בספ  "כל 

הם קיימת הבחנה ברורה בין היבטים בשלדידו, אף שיש מקרים נהלי. הממהותי במשפט 
תים מזומנות היבטיו הפרטיים של אדם לעשלטוניים או ציבוריים, "היבטים פרטיים ל

אז ו ,הציבוריים באופן שאינו ניתן להפרדה" והמכהן בתפקיד ציבורי מתמזגים עם היבטי

                                                             
 .3פרק א-תתבהסקירה בהמשך הפרק, ובפרט להלן את ראו  69

 .1124–1123, בעמ' 19, לעיל ה"ש Renanראו, למשל,  70

 .562, בעמ' 30הראל, לעיל ה"ש  71

 .617שם, בעמ'  72
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כאישיות  משרת ציבורמרגע שיוכר  73."'מהותית-אישיות דוכ'סווג מ"הוא עשוי להיות 
באמון "צטמצם לאותן פעולות שאינן פוגעות ימהותית, מרחב הפעולה הפרטי שלו -דו

נהל תקינה של ההציבור, בטוהר המידות או בפעילות  כי עוד הראל טוען  74.הציבורי"המ 
מהותית הסכימה לפגיעה מסוימת בפרטיותה בעצם השתתפותה בחיים -אישיות דו

פגיעה בפרטיותה בעייתיות שבה ,אישיות בכיר יותרוכי ככל שמעמדה של ה ,ציבורייםה
מהותית ייגזר -"היקף ההתחשבות במרחב הפרטי של האישיות הדו 75.מתעמעמת

יותר, כך גם  רומאופיו של מעמדה הציבורי... ככל שמעמדה הציבורי בכי וממהות
יש מקום  ,לפי הראל 76."(יצומצם יותר מרחבה הפרטי )אם כי לא ייעלם לחלוטין

ככל שהתפקיד  ,אצבע-ניתית )ניואנסית( של כל מקרה לגופו, אך ככללה גו  לבחינ
יותר מפעולותיו נתח גדול הציבורי בכיר יותר והיבטיו הציבוריים חשובים יותר, יראו 

 פך.ולהעליהן דין ציבורי, שחל כפעולות ציבוריות  ציבורהמשרת של 
אדם הפועל במרחב הציבורי להבטיח כי אני תומך במטרתו המוצהרת של הראל 

מהותית אינה -ההכרה באישיות דו ,אולם לדידי 77הנות ממרחב של פרטיות.יליוכל 
צריכה אינה מציאת הדין המהותי החל על מקרה מסוים  ,משרתת מטרה זו כראוי. לדעתי

של המשפטית  אישיותושינוי באודות -היקף על-קביעות מהותיות ורחבותלהיסמך על 
. פעולות רבות הפרטני והקשרן הנדונותהפעולות חינה צרה יותר של בעל האדם, אלא 

, אפילו אדם שתפקידו הציבורי בכיר ביותר, הן פעולות פרטיות עושה משרת ציבורש
 משרת ציבורגם במהלך כהונתו,  78בין המשפט הציבורי דבר.ללחלוטין שאין בינן 

על היבטים  79לשכור דירה, לשלם מיסים ולשוחח עם חבריו. –ממשיך בחייו הפרטיים 
שען על נזה כלל  נרחבים אלו בחייו יש להחיל את הדין הפרטי באופן מלא וללא סייגים.

 .משרת ציבורכל אדם, לרבות ההכרה בחשיבות ההגנה על האינטרסים הפרטיים של 
 ,כללי הדין הציבורי )בעצימות משתנה יבורמשרת צבמקרים רבים יחולו על כי ברי 

היא  על אותו אדם מתוקף עיסוקושונים כפי שהוסבר(. אולם תחולתם של כללים ודינים 
-הוא קודם משרת ציבור80הוא המשפט הפרטי.על אדם לפיו הדין החל שהחריג לכלל 

כל אדם פרטי, הכפוף למשפט הפרטי וזכאי לזכויות הפרט בפעילותו זו. כללי המשפט 
 ציבורהמשרת בהן ש רק באותן פעולותוהציבורי באים לידי ביטוי כחריג לכלל זה, 

בהם ייקבע על בסיס בחינה שמקרים בלשיטתי, כובע ציבורי או שלטוני. כלומר, חובש 
                                                             

 .563שם, בעמ'  73

 .617שם, בעמ'  74

 .575–570שם, בעמ'  75

 .567שם, בעמ'  76

 .559שם, בעמ'  77

 .570השוו שם, בעמ'  78

כל העת לצד אורח  נעשית משרת ציבורהראל מסכים שפעילותו הציבורית והשלטונית של  79
 .562חייו הפרטיים. ראו שם, בעמ' 

 .595–592-ו 586–584השוו שם, בעמ'  80
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כללי  ם שלתבתחול לא יהיה מקום לדוןטי, פרטנית כי מדובר בפעילות בכובעו הפר
 לאור אינטרסים ציבוריים כלשהם.או לאזנם  המשפט הציבורי
הצורך מתן מקום ראוי להיבטים הפרטיים בחייו של משרת הציבור וזאת ועוד, 

. מהותית-מושג האישיות הדושאלות לגבי הצורך או היתרון ב יםבחינה פרטנית מעלב
יישום הדינים בהוא מהותית -כאישיות דו משרת ציבורהיתרון בסיווגו של  ,להבנתי

אם נניח  :הגיונה של גישה זו הוא ביעילותהקרי, מקרה והלאה. אותו הציבוריים מ
כללי  ם שללבחון את תחולתמקום יש מהותית -וג כאישיות דוסּו משרת ציבורלאחר שש

לאינטרס האינטרס הפרטי בין סמך איזון -על) המשפט הציבורי על כלל פעולותיו
. , אזי הסיווג במקרה אחד תורם לניתוח המקרים הבאים(ומקרה מקרהבכל הציבורי 

יו התייחסות פרטנית לפעולותיש צורך בלפיה שלשיטתי, מסכים גם הראל נדמה שברם, 
אם מדובר בפעילות  לשיטתו יש לבחוןגם כך, . ומקרהבכל מקרה  משרת ציבור של

החלות על אדם נורמות משפטיות  ציבורהמשרת יחולו על אז ששהיא פרטית לחלוטין, 
אז יחולו חובות וכוחות מהמשפט ששלטונית מובהקת, ; בפעילות "מובהק"פרטי 

את מרחב  םמצמצ, אשר מהותית-מעורב של אישיות דו המקראו ב; םבמלוא הציבורי
לא ברור מה אזי , זה המצבאם  81.היבטים פרטייםמבלי לשחוק אך הפעולה הפרטי 

אישיות המשפטית שינוי לכאורה באודות -ת וכוללניות עלומהותיהיתרון של קביעות 
 של אותו אדם.
 ,מורכבותשאלות מהותית מעוררת -שאדם מסוים מהווה אישיות דוקביעה האדרבה, 

מרחב חייו אותו משל משרת ציבור ונבחין חייו הפרטי נגדיר את מרחב כיצד  :כגון
 םתפקידיהמהותית "נודד" עם אותו אדם בין -האם הסיווג כאישיות דו 82הציבורי?

? האם סיווג זה משתנה שהוא ממלא לאורך זמן הציבוריים או השלטוניים השונים
בבחירות מועמד לכנסת  ,)למשלזמנית -בוממלא  משרת ציבורשבתפקידים השונים 

שמשרת ית של הכובע נבחינה פרטעדיפה  ,לדעתילפיכך, שמכהן כחבר כנסת וכשר(? 
ולמעשה  ממילא גם אליבא דהראל,, שכן בחינה זו מחויבת בפעולה נדונהחובש  ציבור

מנת למצוא את הדין המהותי -עלהאמורות מורכבות הלשאלות פוטרת מהצורך להידרש 
 .בכל מקרה ומקרההחל 
אני מסכים עם הראל שככל שהמימד השלטוני משמעותי יותר , דומהאופן ב

, יש מקום לתחולה נרחבת וקשיחה יותר של כללי המשפט משרת ציבורבפעולותיו של 

                                                             
 .565–561שם, בעמ'  81

 Christian ,בין היתר ,ראו .מענהבאשר טרם זכתה  פוליטיתהו שאלה מורכבת בתיאוריה ז 82

List & Laura Valentini, The Methodology of Political Theory, in THE OXFORD 

HANDBOOK OF PHILOSOPHICAL METHODOLOGY 525, 527 (Herman Cappelen, Tamar 

Szabó Gendler & John Hawthorne eds., 2016); SHELDON S. WOLIN, POLITICS AND 

VISION: CONTINUITY AND INNOVATION IN WESTERN POLITICAL THOUGHT 4–8 (exp. ed. 

ראו  .סיון להגדיר את המרחב הפוליטי הוא חסר תוחלתיי הנ. ברנרד ויליאמס גרס כ(2004
Bernard Williams, Realism and Moralism in Political Theory, in IN THE BEGINNING 

WAS THE DEED: REALISM AND MORALISM IN POLITICAL ARGUMENT 1, 12 (2005). 
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בין כאלה הנעשות ההבחנה בין פעולות הנעשות בכובע ציבורי ל ,לדידיאולם הציבורי. 
-רה באישיות דויותר מאשר הכ וברור הבדל זה באופן מספק הכובע שלטוני מסבירב

. גישתי , אשר אינה תורמת רבות לזיהוי פעולות הנעשות בכובע הציבורימהותית
סמך -על ,באופן מדויק יותר על כל פעולהאת כללי המשפט הציבורי להחיל מאפשרת 
מסמרות לעניין לקביעת להידרש וזאת מבלי בו נעשתה הפעולה המסוימת, שהכובע 
 .אחרות של פעולותרחב מגוון לגבי  יבורמשרת צשל המשפטית  ואישיותמהות 

 במשפט הישראלי ציבור ימשרתשלושת הכובעים של . 2

שעל משפטי -היא מבנה אנליטי משרת ציבורהסברתי שההבחנה בין כובעיו השונים של 
כמה אציג להלן  .ציבור ימשרתפעולות ואמירות של על החל הדין המהותי  בסיסו נקבע
אף ההבחנה  על נסמךהמשפט -ביתסביר כיצד או ,הישראלימשפט בזו הבחנה ביטויים ל

 ות.פסיקאותן נדונה מפורשות באינה זו ש

 בין מעון רשמי לבית פרטי)א( 

 משרת ציבורשל השלטוני כובעו הציבורי וכובעו כובעו הפרטי, בין  להבחנהאחד ביטוי 
-הבחין בית נפתליו דייןת ופרשב .מקום מגוריוהפגנות ומחאות מול הוא הדין החל על 

 מול מעון רשמיהפגנה  ,בית מגורים פרטיהפגנה מול  שלושה מקרים: המשפט בין
גישה אחת גרסה כי במקרה . פעילות ציבוריתבו מתקיימת שמקום מגורים מול הפגנה ו

הזכות לפרטיות באמצעות קיום ההפגנה לבין יש לאזן בין חופש ההפגנה הראשון 
כי ; ובמקרה השני חשיבותו של חופש ההפגנה גוברתכי  ;במגבלות של זמן, מקום ואופן

תגבר ההגנה על זכות  ןככל שהפעילות הציבורית נרחבת יותר כ ,במקרה השלישי
. ראשוןהמרחב הפרטיות במקרה את הצורך להגן על  ההדגישגישה אחרת  83ההפגנה.

משרת של לפי גישה זו, חזקה היא כי תכליתה העיקרית של הפגנה מול ביתו הפרטי 
באמצעות על פעילות ציבורית או שלטונית לגיטימי -לאבאופן ע יהשפלהיא  ציבור

, לפי בית מגורים פרטיפה מול אס   ועל משפחתו. ציבורהמשרת  יצירת לחץ אישי על
להרתיע אנשי ציבור מפעילות עלולה , המהווה פגיעה בפרטיות והטרד אותה גישה,

אינה לפיכך ו ,( על בני ביתו ושכניוcompelled speechציבורית, מהווה דיבור כופה )

                                                             
של המשנה  ןדיה-לפסק 31–26-ו 16–14פס' , 456( 2פ"ד מח) ,דיין נ' וילק 2481/93בג"ץ  83

הדין של -פסק, נפתלי נ' היועץ המשפטי לממשלה 1983/17(; בג"ץ 1994לנשיא א' ברק )
(. על ההתאמה בין עמדות השופטים בשתי הפרשות ראו 27.4.2017השופט ע' פוגלמן )נבו 

יון במחאה אגב הד –יובל רויטמן וירדן אלון "דילמות ייצוג של עריכת דין ממשלתית 
דינה זילבר עורכת ) 495 שורשים במשפטבסמוך לביתם של נבחרי ציבור ופקידי ציבור" 

2020.) 
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ט למע  כי טענה גישה שלישית  84.איש הציבור ו שלעל עמדת עהראויה ככלי להשפ
עיקרה בביתו, יש את בהם איש הציבור מקיים את כל פעילותו הציבורית או שמקרים 

 .הזכות לפרטיותלנוכח , וזאת שם פהלראות במשרדו חלופה אפקטיבית ולקיים את האס
מציעה גישה זו  ,הפרטי עיקר הפעילות הציבורית אכן מתקיימת בביתובהם שבמקרים 
 85.גישה הראשונהכמו ה ,מגבלות זמן, מקום ואופןלהטיל 

יכולה להסביר את  משרת ציבורהכובעים של שלושת ההבחנה בין  ,נולעניינ
 .הפרטיכובעו את חובש  משרת ציבורבביתו הפרטי  ההבדלים בין המקרים השונים.

והתייחס  ,המשפט בצורך להגן על אינטרסים פרטיים ביתר שאת-הכיר בית ,לכךבהתאם 
, במעונו לעומת זאת. בלבד במידה מוגבלת ,כגון הזכות להפגין ,לאינטרסים ציבוריים

ההגנה על האינטרס  ,לכךבהתאם  .כובעו השלטוניאת חובש  משרת ציבורהרשמי 
על חופש למשל נים יהמג ,וכללי המשפט הציבורי ,מצמת עד כדי ביטולוהפרטי מצ

חובש את  משרת ציבורחלים ביתר שאת. במעון המשמש לפעילות ציבורית  ,ההפגנה
אז יש מקום לאזן בין הזכות המוגבלת לפרטיות לבין האינטרסים וכובעו הציבורי, 

 השימוש. לעצימותלהחיל את כללי הדין הציבורי בהתאם  ,, קריהציבוריים

 ין ביטוי פרטי לביטוי ציבוריב)ב( 

 המשפט-יתב 86.בכובעיו השונים בביטוי של עובד ציבורהמשפט -ביתדן  ספירובעניין 
עם עמדות בפומבי מזדהה ציות או -אינושא משרה ציבורית קורא לשכאשר  חשש

החלטותיו כהחלטות את ו ,"מטעם"לראות את פעילותו כפעילות עלול הציבור  ,מסוימות
יכולים  עובד הציבור ים פרטיים שלספק אם ביטוילעומת זאת,  87פנים.-במשואהנגועות 

לכן כללי המשפט הפרטי. לאור וממילא ביטוי זה יהיה מוגן  ,הלתוצאות כאל לביולה
נוכח לראויים להגנה נרחבת ה ,ביטויים פרטיים של עובד ציבורבין המשפט -הבחין בית

, שלטוניהציבורי או לו בכובעו השחופש הביטוי שלו כאדם פרטי, לבין ביטויים 

                                                             
לעיל , נפתלישל השופט ש' לוין; פרשת  ןדיה-לפסק 1, בפס' 83לעיל ה"ש , דייןפרשת  84

על הפגנה מול בית פרטי כמעידה  של השופט מ' מזוז. ןדיה-לפסק 17–14, בפס' 83ה"ש 
 Picketing the Homes ofראויה על נושא משרה ציבורית ראו -לאעל כוונה להשפעה 

Public Officials, 34 U. CHI. L. REV. 106, 124–27 (1966); Alfred Kamin, Residential 

Picketing and the First Amendment, 61 NW. U. L. REV. 177 (1966) ;Frisby v. Schultz 

487 U.S. 474 (1988) ברק מדינה ודרור גשל "בין מחאה למטרד מאיים: הפגנה ליד ביתם ;
 (.2010) 243–235, 197ב  חוקיםשל אנשי ציבור" 

, לעיל ה"ש נפתלישל השופט א' גולדברג; פרשת  ןדיה-פסקב, 83, לעיל ה"ש דייןפרשת  85
 של השופט י' דנציגר. ןדיה-פסקב, 83

 (.1986) 244–238 ,227( 4פ"ד מ) ,ספירו נ' נציב שירות המדינה 5/86 םעש" 86

 381, 371, 369טז  עיוני משפטציבור" -דפנה ברק "חופש הביטוי של עובדי שם; וכן 87
(1991.) 
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ביטוי בנוגע ללרבות הגבלות  ,עליהם ניתן להטיל חובות ואחריויות מהמשפט הציבוריש
 88.פוליטי
את מעורר  –התבטאויות כלפי נושא משרה ציבורית  –צידו האחר של המטבע גם 

העלבת שעסקה בעברה של  ,סגלפרשת ב .משרת ציבורהצורך להבחין בין כובעיו של 
בין העלבת אדם בכובעו הפרטי להבחינה הנשיאה )בדימ'( מ' נאור בין  ,עובד ציבור

עובד ציבור האינטרס של נה על ימגאינה  רההעב. נקבע כי השלטוניהעלבתו בכובעו 
האפשרות שעלבונות אלו יעיבו נועדה להגן רק מפני , אלא שלא יעלבו בו כאדם פרטי
פגיעה ביכולתו של עובד הציבור למלא פני החשש הוא מ ,קרי .השלטוניתעל פעילותו 

המשפט -בית 89שירות הציבורי ובאמון הציבור.ה שלתפקידו כראוי, בתדמיתו את 
מאפייני לאור  שלטונייםה-הציבורייםשל אדם לבין אלה בין היבטי חייו הפרטיים הבחין 
 ,ור גבוהה יותרככל שדרגתו של עובד הציבכי העובד. נקבע מיהות ושל העולב הביטוי 
הציפייה  הןו ייחשף לביקורתהוא שנטל על עצמו את הסיכון הוא ש ההנחהן הת ומתחזק

 ,פרטי יותרהביטוי פורום ככל שכן כי ; ועלבונות לא יפגעו ביכולתו למלא את תפקידוש
רוצה לומר, כאשר נזהה את  90.פךולה, הציבוריכפוגע פחות באינטרס את הביטוי יראו 

כללי המשפט חולו י ,האמירה כמופנית כלפי כובעו הציבורי או השלטוני של אדם
הן האחריות והחובה לספוג ביקורת והן ההגנה על האינטרס הציבורי שלא  –הציבורי 

 אלו. יעלבו בו; וכאשר נזהה את האמירה כמופנית כלפי כובעו הפרטי, לא יחולו כללים

 בין שיחת טלפון פרטית לשיחת טלפון ציבורית)ג( 

כי נקבע  הרארבפרשת  91בטלפון מעורר שאלות מקבילות. משרת ציבורהשימוש של 
כובעו בנוגעות  משרת ציבורשל עיסוקיו הפרטיים לאו שיחות טלפון לביתו הפרטי 

 הפרטי שלו , האינטרסלה נדרש משרת ציבורשבולת הגבוהה הס  אף לנוכח ולכן  ,הפרטי
הטרדת שעסקה ב ,רותםפרשת בגם דומה, אופן ב 92.של המטרידעל חופש הביטוי גובר 

נשענת על  "הטרדה"כי הקביעה אם התקיימה נפסק , "מתקן בזק"עובד ציבור באמצעות 
האחרון לבין של הפרטי בין ביתו וכן נושא משרה ציבורית לבין בין אדם פרטי ההבחנה 

                                                             
 .86, לעיל ה"ש ספירופרשת  88

 מ' נאור)בדימ'( של הנשיאה  ןדיה-לפסק 21–19פס'  ,סגל נ' מדינת ישראל 5991/13רע"פ  89
 ( וההפניות שם.2.11.2017)נבו 

של הנשיאה מ' נאור. כן נקבע כי ככל שהביטוי של  ןדיה-לפסק 60-ו 52–48בפס'  שם, 90
אם להגנה נרחבת יותר, בפרט ראוי הוא  ,העולב מיישם באופן נרחב יותר את חופש הביטוי

 .45–36פס' בביטוי פוליטי. ראו שם, מדובר ב

ל אינטרס הפרטיות של נושא משרה ציבורית בעת קיום שיחות אישיות ראו הראל, לעיל ע 91
 .574–571, בעמ' 30ה"ש 

השופטת א' חיות . (2005) יבפס' , 70( 2פ"ד ס), הראר נ' מדינת ישראל 10462/03רע"פ  92
נוכח אינטרס הפרטיות יש לבחון את אופן השימוש בטכנולוגיית העברת לציינה שם כי 

 .המסרים ואת תוכן המסרים כמכלול אחד
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כך, שיחות במקום העבודה הציבורית או כלפי נושא משרה מקום עבודתו הציבורית. 
כן נקבע כי יש  93ציבורית יחייבו יסוד עובדתי מובהק יותר לביסוס המעשים כהטרדה.

כלומר,  94תקיימו.ההן בו שהשיחות ולזמן ולמקום של להידרש גם לאינטנסיביות 
: משרת ציבורשל תחולת הדין המהותי על ההבדל בין כובעו הרלוונטי נשענה בפרשה זו 

 האינטרס הציבורי בהגנה על חופש הביטוי ,כאשר מדובר בכובעו הציבורי או השלטוני
ולא בביטוי  ,קביעה כי מדובר בהטרדהשם יותר ל מובהק, ולכן יש צורך בביסוס מתחזק

יש לאפשר  ,משרת ציבורפך, כאשר עסקינן בכובעו הפרטי של ולהמוגן מצד המתקשר; 
בה הוא מניח את ענייני העולם המקצועי והחיצוני ואת תלאותיו, "ליהנות מספרה לו 

 95.ומתכנס לתוך עולמו הפרטי"
נדונה באותו מקרה  96שנזכרה לעיל. ,דרוקרפרשת גם חשובה לענייננו  דומהבהקשר 

 ,בין ראש הממשלהשהתקיימו אודות שיחות טלפון -מידע עלקבל בקשתו של עיתונאי ל
-בית. ישראל היוםלאור והעורך של עיתון -לבין המוציא ,שר התקשורתכגם כיהן ר שכא

-על ,משרת ציבורשל  ו הפרטי, הציבורי והשלטונייכובעלהבחנה בין התייחס המשפט 

הכיר באינטרס השופט מ' מזוז  הדין המהותי של דיני חופש המידע.יישם את מנת ל
לעיתים כי המשפט המחוזי -בית ו שלאת קביעתאך אימץ  משרת ציבורהפרטיות של 
יחרוג מגדר ענייניו הפרטיים, וזאת בפרט  משרת ציבורמעגל החברתי של במידע הנוגע 

לשיטתו, יש להבחין בין "שיחות פרטיות  97.משרתו השלטוניתבמידע זה נוגע כאשר 
 ,לדידו 98.של נושא משרה ברשות ציבורית" לבין "מידע על אודות שיחותיו בתפקיד"

מתוקף תפקידו השלטוני  לעוהפ משרת ציבורלתת משקל למעמדו המיוחד של  יש
קשרים כאשר מדובר ב" :ולקשר שבין תפקידו לבין תוכן השיחות המדוברות

אותה משרה בהנוגעים  "אינטרסים של נושא משרה שלטונית אל מול גורמים פרטיים...ו
-עלכי פט מ' מזוז הדגיש השו 99קיים אינטרס ציבורי חזק לגלות את המידע. שלטונית,

בעלי השיח, תוך  ם שלזהותאת יש לבחון את מהות השיחה ו ,מנת להבחין בין המקרים

                                                             
 הדין של השופט ג' גונטובניק.-לפסק 59-ו 56, בפס' 11, לעיל ה"ש רותםפרשת  93

 א' קלמן ברום. תשל השופט ןדיה-לפסק 4–3שם, בפס'  94

של  ןדיה-לפסק 4פס' שם, בראו גם  .של השופט ג' גונטובניק ןדיה-לפסק 28שם, בפס'  95
השופטת א' קלמן ברום: "זמנו הפרטי של עובד ציבור, מרחב המחייה הפרטי שלו ושל 

 .משפחתו ראויים להגנה"

 .61–60ראו לעיל ה"ש  96

 של השופט מ' מזוז. ןדיה-לפסק 19-ו 4פס' ב, 60, לעיל ה"ש דרוקרפרשת  97

של השופט מ' מזוז. באותה פרשה הסכימו הצדדים כי דובר  ןדיה-לפסק 22פס' בשם,  98
נושא משרה  ו שלבשיחות פרטיות בלבד. על האינטרס הציבורי בשמירה על פרטיות

כמקדמת פעילות ציבורית טובה יותר, ראו הראל, לעיל ה"ש  ,ציבורית בפעילותו הציבורית
 .577–575, בעמ' 30

 של השופט מ' מזוז. ןדיה-לפסק 27, בפס' 60לעיל ה"ש  ,דרוקרפרשת  99
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הבחנה בין שיחות עם אדם פרטי לבין שיחות עם אדם שהוא "שחקן בזירה הציבורית" 
 100להיות מושפע מהחלטותיהם של גורמי שלטון.עשוי אשר ו

אינו של ראש הממשלה ושר התקשורת  השופט נ' הנדל הוסיף כי מעמדו הציבורי
הציבורי או  בכובעופועל הלה הסכים שכאשר אך מאיין את זכותו למרחב פרטי, 

 101נוכח הסכמתו המשתמעת לחשיפה אישית נרחבת.לזכות זו תצומצם  ,השלטוני
כאשר  :טיב היחסים בין בעלי השיחבנוגעת תחולת הדין המהותי במקרים אלו לשיטתו, 

, ההגנה משרת ציבורשל  ההישירהשלטונית עסקינן בגורמים הנמצאים בתחום אחריותו 
תפקידו נוכח להפרסום באותו עניין התחייב על אינטרס הפרטיות שלו מצומצמת. 

המשפיעה על המתווה מדיניות  ,הרלוונטי כשר התקשורת ציבורהמשרת השלטוני של 
רק בתפקיד ראש  ציבורהמשרת החזיק  אילו הדגיש כיהשופט נ' הנדל . העיתון

הצביע על הקשר לקשה היה  ,אשר אין לו אחריות ישירה בתחום התקשורת ,הממשלה
איזון האינטרסים בדין המהותי היה שומכאן לנמען השיחה, שלטוני ה וכובעבין 
 102אחר.

ו יבין כובענשען על ההבחנה בפרשה זו הדין המהותי  תהרציונל לקביעהנה כי כן, 
משנה תוקף כאשר  תפרטיות מקבלהזכות ל .משרת ציבורהפרטי, הציבורי והשלטוני של 

נחלשת ו ,נושא את כובעו הציבוריהוא כאשר  מתהאדם חובש את כובעו הפרטי, מתעמע
עוד יותר בכובעו השלטוני; ואילו האינטרס הציבורי לחופש המידע חלש כאשר מדובר 

ועומד במלוא  ,ציבוריהכאשר מדובר בכובע מה -במידתפרטי, מתחזק הפעילות בכובע ב
זאת ועוד, ככל שהפעילות קשורה יותר שלטוני. הפעילות בכובע בכוחו כאשר מדובר 

בסמכותו כרשות המצויים לנושאים  ,למשל – משרת ציבורלפעילותו השלטונית של 
יחולו כללי המשפט הציבורי ביתר שאת, ובהתאמה תיסוג הזכות לפרטיות.  – תציבורי

שיחת הטלפון,  ה שלמאפיינילהמשפט -באיזה כובע מדובר, התייחס ביתזהות מנת ל-על
משרדי תקשורת )טלפון האמצעי  ו שלציבוריותל השיח,-נישל ב םותפקיד םמעמדל

 .שיחה אותהרלוונטיות הציבורית של לו (לעומת טלפון פרטי

 ראיונות בתקשורת)ד( 

בפסיקה בתקשורת.  משרת ציבורשל ביטוי היא נפקות נוספת קשורה  הסוגילבסוף, 
דעתו בענייני דיומא בפורומים את להביע הוא מתפקידו של חבר הכנסת הוכר כי חלק 

בין היתר הקהל, -להשמיע את עמדתו לציבור ולנסות לעצב את דעתכלומר,  –ציבוריים 
ודומה כי הדברים יפים גם לנבחרי ציבור  – 103נאומים, מאמרים וראיונותבמסגרת 
מלהחיל עליהן חובות ונזהר  ,בהתאם, הדין מגן על התבטאויות ציבוריות אלואחרים. 

                                                             
 שם. 100

 .של השופט נ' הנדל ןדיה-לפסק 3שם, בפס'  101

 של השופט נ' הנדל. ןדיה-לפסק 5–4שם, בפס'  102

 .48–44ה"ש ליד לעיל ראו  103
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זהו ייצוג מנת לאפשר מרחב נשימה לחופש הביטוי הפוליטי. -, וזאת עלשלטוניות
מקרים באולם ם הציבורי. הפועלים בכובע ציבור ימשרתהרחב של למרחב הפעולה 

 הככאללמשל בראיונות לתקשורת, , יםפומביביטויים המשפט ל-התייחס ביתמספר 
ללמוד מאותה אמירה אפשר היה  בהםש, וזאת במקרים השלטונינאמרו בכובעם ש

 פרשותב ,למשל ,כך היה 104.השלטוניותפעולותיהם וחובותיהם על  בצורה מפורשת
של מפורשות  הודעותהמשפט על -נסמך ביתבהן ש 106,יהדות התורהו 105אבו קרינאת

המשפט -דומה, ביתאופן ב. יהםתובהחלט שיקולים זרים ושקלהם כי שהעידו  יםשר
לביטויים של חברי כנסת ומועמדים לכנסת בתקשורת וברשתות גם מתייחס בהרחבה 

 107יסוד: הכנסת.-א לחוק7פסילת מועמדותם לפי סעיף בבואו לבחון את החברתיות 
 ובכובע של משרת ציבור המשפט אינו בוחן ביטויים-ביתדומני ש ,מקריםהבאותם 

עמדותיו ואמונותיו הציבוריות של אלא בעיקר ביטויים ציבוריים שמעידים על  ,פרטיה
 108., ולעיתים על פעולות שלטוניותהמועמד

 ברשתות החברתיות משרתי ציבורשל  הםכובעילקראת הבחנה בין . 3

 משרת ציבורהשונים של כובעיו בין נסמך לא אחת על ההבחנה המשפט -ביתהנה כי כן, 
 הכיר בקיומו של מרחב מחימהמשפט -בית זיהוי תחולת הדין המהותי הרלוונטי.צורך ל

-ביתככל ש .אינטרסים מהמשפט הציבורי מתעמעמיםה ובש ,משרת ציבורשל פרטי 

או  ציבוריה וכובעאת  ציבורהמשרת בש בפעולתו הרלוונטית חשתכנע כי מהמשפט 
המשפט ער -בית, על כך נוסף .בהתאמה כללי המשפט הציבוריהוא מיישם את  ,שלטוניה

                                                             
 245–244, 236( 2, פ"ד מד)מוסקוביץ נ' מועצת השמאים 571/89בג"ץ  ,בין היתר ,ראו 104

יהדות התורה  4790/14בג"ץ בהרצאה בכנס;  משרת ציבור, שם נדונה אמירה של (1990)
)להלן:  (19.10.2014)נבו  51–50, פס' תי דתדגל התורה נ' השר לשירו –אגודת ישראל  –

בתקשורת  "נהליהמהגורם "ע כי אמירות מפורשות של (, שם נקביהדות התורהפרשת 
שיקולים זרים בהליך המינוי. על נשקלו אכן תומכות בטענה שלפיהן שקל שיקולים זרים ש

 ,45ארז, לעיל ה"ש -הדעת ראו ברק-משקלן המוגבל של אמירות אלו כראיות לשיקול
–1130, 1119כרך ב: ההליך המינהלי  נהליתיהסמכות המ; יצחק זמיר 672–669בעמ' 
 .(2011מהדורה שנייה מורחבת ) 1139

 (. באותו עניין1998) 140, 132 (2), פ"ד נבנאת נ' שר הפניםאבו קרי 6458/96ראו בג"ץ  105
מפלגתית הייתה חשיבות בבחירתם של המדבריו של שר הפנים כי להשתייכות השתמע 

 רבני ערים.

השר לשירותי דת שינוי תקנות אשר הקל על ב, דובר 104, לעיל ה"ש יהדות התורהפרשת ב 106
וצוינה אמירה בהקשר זה של , כרצונם עריםהרבני וראשי הרשויות המקומיות לבחור את 

 ."הנחיתי לעשות הכל כדי שהוא ייבחר"איון לתקשורת כי ישר ברה

, 47 ,16' פס ,נ' כסיף 21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 1806/19א"ב  ,בין היתר ,ראו 107
של  ןדיה-לפסק 13–12-ו 4 'של הנשיאה א' חיות, פס ןדיה-לפסק 76–73-ו 70–66, 57

 (.18.7.2019נבו השופט ד' מינץ )

 .37הטקסט לאחר ה"ש וכן  שלידה,והטקסט  52ראו לעיל ה"ש  108
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 ומבכר ,משרת ציבורפעולותיו של ההבחנה בין את המקשה לעיתים  ,לעירוב התחומין
-ביתלפיכך . משרת ציבורשל שלטונית גוניתית בין פעילות ציבורית לפעילות הבדלה 

הנסיבות . בין על אימוץ כללים נוקשים המקרהנסיבות כלל של שקלול ף יעדמהמשפט 
ניתן שלטונית פעילות ציבורית ופעילות בין פעילות פרטית,  שנמצאו רלוונטיות להבחנה

מקום, זמן או שימוש במשאבי כגון הפעילות )סוג נסיבות המעידות על את ה לציין
את מעמדו של  ,יבוריתאת דרגתו של נושא המשרה הצ ,ביטוייםאת פומביות ה ,ציבור(

הפעולה או של נושא האת הקשר בין  ,ציבורהמשרת נו לבין מהות הקשר ביהנמען ו
הדברים שאפשרות האת  ,ציבורהמשרת של  תהאמירה לבין תחום אחריותו השלטוני

גים את צאת הדברים כמייתופס הציבור המידה שבה ואת  ,על השירות הציבוריישפיעו 
 הרשות הרלוונטית. ה שלעמדת

במרחב הפיזי. אולם בימינו חלק ניכר  ציבור ימשרתכל זאת נאמר על פעולותיהם של 
מפרסמים  ציבור ימשרתרשתות החברתיות. נעשית ב ציבור ימשרתמפעילותם של 

הם מתקשרים עם הציבור, מעבירים מסרים,  –ת ברשתות החברתיוונות אמירות מגּו
 ולעיתים אף מפרסמים הנחיות ,דיומא, חוסמים משתמשיםעמדתם על ענייני את מביעים 

של כיצד יש להבחין בין הכובעים השונים  109פעילותם השלטונית.לוהוראות הקשורות 
בהתאם את כללי  הןלהחיל עליו השונות ברשתות החברתיות הםאמירותיב ציבור ימשרת

 הדין המהותי המתאימים?
של משתמש ברשת החברתית לכובעו הציבורי או השלטוני מסוימות  ותשיוך אמיר

הדין קביעת הוא אתגר משפטי משמעותי וחדשני, שפתרונו משליך על  משרת ציבורשל 
דוגמה מובהקת . שתתקבל בהםההכרעה המשפטית ולכן על באותם מקרים שיחול 

משרת על אמירות של תחולתם של דיני הבחירות  היא סוגייתשאלה זו  ה שללחשיבות
מנת לתמוך -שימוש במשאבי ציבור עלהאיסור ובפרט  ,ברשתות החברתיות ציבור

הייתה סיווגו  חולדאיבעניין השאלה המרכזית למשל,  ,כך 110במועמדותו של מועמד.
להכריע אם מנת -על ,ענייןצורך השלטוני לכציבורי או ככפרטי, של המשתמש הספציפי 

 111, כפי שיוסבר בהמשך.תעמולהדברי לפרסם  יואוסרים עלדיני התעמולה 
בפרקים הבאים אטען כי בדומה לנעשה במרחב הפיזי, גם במרחב המקוון תחולת 

נשענת על ההבחנה בין פעילות  ציבור ימשרתשל הדין המהותי הרלוונטי על אמירות 

                                                             
 .1פרק ג-ראו בהרחבה להלן תת 109

מפלגת  13/21( 21-בחירות המרכזית לכנסת הראש ועדת ה-)יושבראו, למשל, תב"כ  110
 (18.2.2019)נבו  33-ו 27, פס' העבודה הישראלית נ' הליכוד תנועה לאומית ליברלית

 (, שם נקבע כי יש להסיר סרטונים שחורגים מדיני תעמולת הבחירות13/21)להלן: תב"כ 
המרכזית לכנסת ראש ועדת הבחירות -)יושבתב"כ מדפי פייסבוק שהוגדרו שם "פרטיים"; 

(, שם נקבע כי 25.2.2020)נבו  התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' דרעי 29/23( 23-ה
 .2פרק ג-"עמוד טוויטר אישי" של המשיב. ראו בהרחבה להלן תתיש להסיר סרטון מ

 בן מאיר נ' חולדאי 7/24( 24-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-)יושבראו תב"כ  111
 .212–210ה"ש יד ראו להלן לההחלטה (. לסקירת 24.1.2021)נבו 
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מנת לקבוע מהו הדין המהותי -עלאסביר כי שלטונית. פעילות ציבורית ופעילות פרטית, 
אמירה את היש לשייך  ,ברשתות החברתיות משרת ציבורהחל על אמירה מסוימת של 

ולהבחין בין פעולות הנעשות בכובעיו השונים, וזאת  ציבורהמשרת  לאהרלוונטית 
 112משתמש המדובר ולהקשר של הפרסום באותו מקרה ספציפי.הבהתאם למאפייני 

אפיינים רכיבים והמבפרק הבא בקצרה את המסקור א ,בטרם אדון בכך ,אולם
 ההתייחסות המשפטית אליהן.את הרלוונטיים של הרשתות החברתיות ו

 רשתות חברתיותב. 

 מרשתתומשפט על  :הקדמה. 1

תמורות  הבחוב נתטומ ,ת בעשורים האחרוניםאחר הטכנולוגימכל אולי יותר , המרשתת
משמעותיים המחייבים את המשפט להתאים את אתגרים  תייצרמו חברתיות עמוקות

עד כדי כך  חדשניים ומרחיקי לכתהאתגרים  113.תדיר עצמו למציאות המשתנה
רבים המחוקק במקרים  114.ת למחרתוארכאיעלולות להיות היום דת ומשפטי ותשקביע

                                                             
 ,בין היתר ,האמירה ראושל צורך להתייחס למאפייני המשתמשים ולהקשר העל  112

Rowbottom, To Rant ,379–370עמ' ב, 155 לעיל ה"ש ;Lyrissa B. Lidsky, Government 

Sponsored Social Media and Public Forum Doctrine Under the First Amendment: 

 available at2 (2011),  .AWL .UBP19 , Perils and Pitfalls

Public Officials ; Tatiana Tway, http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/626/

Beware: The First Amendment Implications of Trump’s Twitter Blocks, NEW 

-http://nefac.org/public, 2017), th7 .(Jul OALITIONCMENDMENT AIRST FNGLAND E

Jacob ; blocks-twitter-trumps-implications-amendment-first-beware-officials

Rowbottom, To Rant, Vent and Converse: Protecting Low Level Digital Speech, 71 

CAMBRIDGE L.J. 355, 370–79 (2012) ; 565, בעמ' 4, לעיל ה"ש חסימת הנשיאפרשת–
 .Price v. City of N.Y., 2018 U.S. Dist ;87–85עמ' ב ,8, לעיל ה"ש המבקר חדו ;575

LEXIS 105815 at *29 (S.D.N.Y. Jun. 25, 2018). 

–26 אחריות מתווכי תוכן לעוולות ביטוי: הקשר חברתי, משפט וטכנולוגיהמיכל לביא  ראו 113
-(; ניבה אלקין2015) 24–11כרך א  צרכני דיני מסחר אלקטרונירין אבג'אמל ; (2018) 31

משפט  רשת משפטית:קורן ומיכאל בירנהק "הקדמה: משפט וטכנולוגיות מידע" 
(; יובל 2011קורן ומיכאל בירנהק עורכים -)ניבה אלקין 14–12, 11 מידע יתוטכנולוגי

 מחקרי משפטקרניאל וחיים ויסמונסקי "חופש הביטוי, פורנוגראפיה וקהילה באינטרנט" 
 (.2006) 261–259, 259כג, 

, הישראלייפו במשטרת ישראל נ' איגוד האינטרנט -מפקד מחוז תל אביב 3782/12 םעע" 114
(. כן ראו בג"ץ 2013של השופט נ' סולברג ) ןדיה-לפסק 35–22 'פס, 159( 2פ"ד סו)
של  ןדיה-ד לפסקי פס', חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ נ' הנהלת בתי המשפט 5870/14

(. ראו 12.11.2015של השופט ע' פוגלמן )נבו  ןדיה-המשנה לנשיאה א' רובינשטיין, פסק
 Packingham v. North Carolina, 137 S. Ct. 1730, 1736 (2017); Carpenter v. United גם

States, 201 L. Ed. 2d 507, 529 (2018); South Dakota v. Wayfair Inc., 201 L. Ed. 2d 

403, 423 (2018). 

http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/626/
http://nefac.org/public-officials-beware-first-amendment-implications-trumps-twitter-blocks
http://nefac.org/public-officials-beware-first-amendment-implications-trumps-twitter-blocks
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, מרשתתסוגיות משפטיות המערבות משפט ואודות -על עמדתואת לגבש מספיק אינו 
 115.בפני אתגר מורכב עוד יותרניצב המשפט -ביתואז 

. את יישומם של דיני לשון הרע על ביטויים ברשתות החברתיות ,למשל ,טלו
קושי להחיל את הדין הקיים שנחקק לפני עידן המידע ארז התייחסה ל-השופטת ד' ברק

מאמץ "מחייבת  זו תחולה וציינה כי ,של הרשתות החברתיותנית זירה החדשעל ה
דינה בדברים -חתמה את פסק השופטת 116.שנועד לגשר על 'פער הדורות'"פרשני, 
 הבאים:

המחלוקת שבפנינו ממחישה את אחד מהאתגרים הניצבים בפני המשפט 
התאמת המשפט הקיים לשינויים טכנולוגיים. פסיקתם של  –בעת הזו 

בתי המשפט חותרת לגשר על פני הפער בין ההסדרים הקיימים למציאות 
המשתנה. בצד זאת, יש לזכור כי על רקע הקצב המהיר של השינויים 

כך, ייתכן בעתיד. יתכן שאף ההתאמות עצמן יצריכו בחינה מחודשת 
ההבדלים בין שיתוף ללייק  –דין זה  שהנחות המוצא שעליהן נשען פסק

ישתנו ככל שאופיין של פעולות אלו ברשתות החברתיות ישתנה. מובן  –
שכזה יצריך חשיבה מחודשת גם אם השיקולים נסיבות כי שינוי 

 117העקרוניים שהצגנו יישארו בעינם.

הגישה  118.זומשפטית חדשה מבקשות להתמודד עם מציאות שונות גישות פרשניות 
 ,מאפייני הטכנולוגיה כרקע עובדתי רלוונטי להבנת עובדות המקרהאת רואה לת המקוב

                                                             
[ החברה לשרותי בזק 1995מור נ' ברק אי.טי.סי. ] 4447/07רע"א  ,בין היתר ,ראו 115

 The Football Association 9183/09(; ע"א 2010) 664( 3פ"ד סג), בינלאומיים בע"מ

Premier League Limited מדינת  6071/17(; בש"פ 2012) 521( 3, פ"ד סה)נ' פלוני
)נבו  17 פס', שפירא נ' עופרי 3599/18(; רע"א 27.8.2017)נבו  ישראל נ' פישר

טכנולוגיות של צדק: (; שי לביא "הקדמה: משפט אל מול מדע וטכנולוגיה" 30.5.2018
 (.2003)שי לביא עורך  9 משפט, מדע וחברה

 ארז.-של השופטת ד' ברק ןדיה-לפסק 38, בפס' 4, לעיל ה"ש שאולפרשת  116

 .ארז-ן של השופטת ד' ברקדיה-לפסק 76שם, בפס'  117

. גישה אחת רואה במרחב המקוון כר לאסדרה 15–11עמ' ב, 113רין, לעיל ה"ש אבג' 118
 JAMES GRIMMELMANN, INTERNET LAW: CASES AND ,למשל ,ראו .משפטית ייחודית

PROBLEMS 9–12 (5th ed. 2015); David R. Johnson & David Post, Law and Borders—

The Rise of Law in Cyberspace, 48 STAN. L. REV. 1367 (1996); David G. Post, 

Governing Cyberspace, 43 WAYNE L. REV. 155 (1996); Yuval Karniel, Defamation 

on the Internet—A New Approach to Libel in Cyberspace, 2 J. INT’L MEDIA & ENT. L. 

בוים "השלכות רשת האינטרנט על המשפט נ; אברהם טנ(2009) 32–229 ,21–220 ,215
 Julie E. Cohen, Cyberspace as/and Space, 107(; 1997) 103א  שערי משפטהמהותי" 

COLUM. L. REV. 210 (2007) גל יהושע ובועז גדות "פסק הדין בעניין איגוד האינטרנט ;
נטי במישור המשפטי בהיעדר הסדרה כמקרה מבחן: הקושי להתמודד עם המרחב האינטר

, לעיל ה"ש איגוד האינטרנט הישראלי)התשע"ה(; פרשת  37ט  הארת דיןבחקיקה ראשית" 
 ,בין היתר ,ראו .אין צורך באסדרה מיוחדת למרחב המקווןכי . גישה אחרת גורסת 114
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ומבקשת ליישם את הדין הקיים תוך התאמתו למאפיינים הספציפיים של הטכנולוגיה 
הפתרון לסוגיות משפטיות הכוללות יישום של טכנולוגיות לפי גישה זו,  119.הרלוונטית

הדין על  אופן השפעתםשל ו הטכנולוגיה מאפייני ה מעמיקה שלבהבנטמון ות ניחדש
גישה זו מפרשנות תימנע דרך כלל  120.האפשרככל  האלעל הדין והחלת  ,הרלוונטי

שלא יהיה כדי כך השינוי הטכנולוגי יהא נרחב עד אולם כאשר  121,מרחיבה וחדשנית
 ,מציירת הטכנולוגיה החדשהשלהחיל את הדין הקיים על המארג העובדתי אפשר 

מנת להבין את מאפייני -על 122תתמוך גישה זו ביצירה של כללים משפטיים חדשים.
את להלן אסקור , בהן ציבור ימשרתשל אמירות הואת  ברשתות החברתיות השיח

 וגיה עצמה.הטכנול

                                                             
Frank H. Easterbrook, Cyberspace and the Law of the Horse, 1996 U. CHI. LEGAL F. 

207, 207–08; Joseph H. Sommer, Against Cyberlaw, 15 BERKELEY TECH. L.J. 1145, 

1147–62 (2000). 

 Lyria Bennett Moses, Recurring Dilemmas: The ;115לעיל ה"ש  ,שפיראראו עניין  119

Law’s Race to Keep Up with Technological Change, 2007 J.L. TECH. & POL’Y 239, 

270–84; Orin S. Kerr, The Problem of Perspective in Internet Law, 91 GEO. L.J. 357 

(2003); Jack M. Balkin, Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of 

Freedom of Expression for the Information Society, 79 NYU L. REV. 1 (2004) על .
קורן ומעיין פרל -הפרטים הטכנולוגיים בניתוח המשפטי ראו ניבה אלקין ם שלחשיבות

בפרטים הטכנולוגיים': על צווי חסימה והפרטת האכיפה בעקבות חוק זכות "'השטן הוא 
-(. ליישום גישה זו בבית2020) 9יג  חוקים" 2019–התשע"ט, (5יוצרים )תיקון מס' 

; פרשת 4, לעיל ה"ש חסימת הנשיאפרשת  ,בין היתר ,הברית ראו-המשפט העליון בארצות
 .Davison v. Loudoun Cty. Bd. of Supervisors, 267 F; 4, לעיל ה"ש 2חסימת הנשיא 

Supp. 3d 702 (E.D. Va. 2017).  ראו באיחוד האירופיליישומה ECLI C-40/17 Fashion 

ID GmbH & Co. KG v Verbraucherzentrale NRW eV (Jul. 29, 2019). 

-לפסק 76פס' ב, 4ה"ש  לעיל ,שאולפרשת ; 15פס' , ב115לעיל ה"ש , שפיראעניין ראו  120

, Moses (;15.4.2018נבו ) סרנה נ' נתניהו 1688/18ארז; רע"א -של השופטת ד' ברק ןדיה
 ,Omer Tene & Jules Polonetsky, A Theory of Creepy: Technology; 119לעיל ה"ש 

Privacy and Shifting Social Norms, 16 YALE J.L. & TECH. 59, 71–76 (2013–2014). 

 .Northwest Airlines, INC. vבפרשת  Frankfurterיפים לעניין זה דברי השופט  121

Minnesota, 322 U.S. 292, 300 (1944)  :על הגישה המשפטית לשינויים טכנולוגיים
“...we ought not to embarrass the future by judicial answers which at best can deal 

only in a truncated way with problems sufficiently difficult even for legislative 

statesmanship” ליישום עדכני של הגישה ראו עניין .Carpenter עמ' ב, 114, לעיל ה"ש
l Inst. of Family & Life Advocates v. Becerra, 201 L. Ed. ’Nat ;531–529-ו 518 ,515

2d 835, 859–60 (2018) עמדת השופט ;Kennedy פרשת בPackingham 114, לעיל ה"ש ,
 .IIחלק ב

; 118, לעיל ה"ש Karnielביחס לשיח ברשתות החברתיות ודיני ההשמצה,  ,למשל ,ראו 122
הוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות )דרכי ראו תעמולת הבחירות ביחס לחוקי ו

 חדו)להלן:  https://tinyurl.com/hhehwmxj (2017) דין וחשבון 1959–תעמולה(, התשי"ט
 (.ועדה לבחינת חוק הבחירותוה

https://tinyurl.com/hhehwmxj
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 הגדרות (עדרה)מאפיינים ו. 2

מנת -על ותפועל, יםאחר יםמקוונמרשתת וליישומונים לאתרי , בדומה רשתות חברתיות
-וזאת )לרוב( על, לגרום למשתמשים להעלות מידע, להוריד מידע ולתקשר עם אחרים

ת יצירה של ורשתות החברתיות מאפשרה 123מנת לעשות שימוש מסחרי במידע זה.
ת ) דו  ס  ליצור ולשתף יכולים שבהן משתמשים )יחידים או קהילות(  124,(פלטפורמותמ 

מצעי וכמעט ללא מגבלות א-אמת, באופן בלתי-תכנים ולנהל שיח, וזאת בזמן
אינו השיח מתאפיין, אולי יותר מכל, בביזור. השיח ברשתות החברתיות  125גיאוגרפיות.

 ת בפועלואפסי הן ווהפצתהפקת המידע של עלויות הידי גורם ריכוזי אחד, -על מיוצר
, והאפשרות המעשית של גורם אחד לשלוט בתכנים או במסרים משתמשים(ה)עבור 

, חסמים אומנם 126לאמצעי תקשורת מסורתיים. השוואהבמיוחד בד, ומוגבלת מא
בעלי כוח משמעותי קיימים גם ברשתות החברתיות, והדברים אמורים  םמבניים וגורמי

למשל( או מנהלי  ,ביתר שאת לגבי מעצבי הרשתות החברתיות )כותבי הקוד של פייסבוק
הרשתות החברתיות  אולם אין לכחד כי 127למשל(. ,)מנהלי קבוצה בפייסבוקהמסדות 

                                                             
 Jeroen van den ,בין היתר ,ראו (אינטראקטיביתהידודית )כרשת המרשתת על מאפייני  123

Hoven et al., Privacy and Information Technology, THE STANFORD ENCYCLOPEDIA OF 

), , 2018(Edward N. Zalta ed. HILOSOPHYP

, UNCTAD; privacy-stanford.edu/archives/sum2018/entries/ithttps://plato.

INFORMATION ECONOMY REPORT 2017: DIGITALIZATION, TRADE AND DEVELOPMENT 

xiii–xiv, 6–7 (2017) .כי אנו חיים ב"עידן לטענה רבים  לוביוחשיבות המידע ותפוצתו ה
רועי  ,בין היתר ,ראו בעניין זהכן . 11–2בעמ' , 113רין, לעיל ה"ש אבג'ראו  .המידע"

(; 2015) 456–450, 447ח  דין ודבריםריינזילבר "ניטרליות רשת בפלטפורמות סלולריות" 
Tim O’Reilly & John Battelle, WEB SQUARED: WEB 2.0 FIVE YEARS ON (Web 2.0 

-https://www.kimchristen.com/wp), 2009 , special report,Summit

whitepaper.pdf-web2009_websquared/content/uploads/2015/07. 

ת"הביטוי  124 ד  ס  מערכת בעלת מאפיינים וכללים מוגדרים הקיימת בתוך -מתייחס לתת" מ 
של הרשת כמסדת  "דף". הגדרה זו מתאימה להגדרת )א(3חלק ברשת חברתית. ראו להלן 

דוח נציב ( )להלן: 2017) 40 43דוח שנתי החברתית פייסבוק )ראו נציב תלונות הציבור 
 ,המבקר חדומחשב )השוו מסדות ת כלליות יותר של ושונה מהגדרו ,((תלונות הציבור

 (.1ה"ש  ,23בעמ'  ,8לעיל ה"ש 

 Jan H. Kietzmann et al., Unpacking the Social Mediaהשוו  .113ראו לביא, לעיל ה"ש  125

Phenomenon: Towards a Research Agenda, 12 J. PUB AFF. 109 (2012) ; עפרית קול
 סקירת ספרות –מקומן של רשתות חברתיות בתהליכי קבלת החלטות רכישה און -ואזי לב

 (.רשתות חברתיות( )להלן: 2014וכלכלה  קרמח –)משרד הכלכלה  21, 19–17

ועידן שניר "חוק חופש המידע והאינטרנט: האם הגיעה העת  ראו והשוו יובל קרניאל 126
ן יבעני Kennedy(; דברי השופט 2010) 327–321, 307ז  מאזני משפטלשינוי חקיקתי?" 

Packinghamחלק , 114ה"ש  , לעילII. 

קורן -; ניבה אלקין87-ו 85–84, 77–73עמ' ב, 113 ראו בעניין זה לביא, לעיל ה"ש 127
 (;2003) 381ו  משפט וממשל"המתווכים החדשים 'בכיכר השוק' הווירטואלית" 

25 (2006)–121 ,2.0ERSION V :ODEC, ESSIGLAWRENCE Lאודות השפעתם של מעצבי -. על
 Vladyslav Nora & Eyal החלטות של משתמשים ראוההרשת החברתית על קבלת 

 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/it-privacy
https://www.kimchristen.com/wp-content/uploads/2015/07/web2009_websquared-whitepaper.pdf
https://www.kimchristen.com/wp-content/uploads/2015/07/web2009_websquared-whitepaper.pdf
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להישמע המוגבלת יכולתם לבהשוואה ודאי בו ,קהילות ויחידיםקולות של מעצימות 
. בכך הרשתות החברתיות באפיקי התקשורת המסורתייםולהשפיע על השיח הציבורי 

ומזמינות דיונים שלא התקיימו  ,מאפשרות לשחקנים רבים יותר להיות חלק מהשיח
 128בעידן שקדם להן.

סמך הגדרות -על "תוחברתי ותרשת" למושגרבים ביקשו ליצור הגדרות ממצות 
-על 130,בין רשת חברתית לבין עיתונות או טלוויזיה יםההבדלסמך -על 129טכנולוגיות,

 מבוזר תכנים באופןליצור ולשתף שבה ניתן ת קלּוהכגון )הרשת החברתית מאפייני סמך 
סמך -עלאו  132מספקת החברתיתהרשת שהשירות מהות סמך -על 131,(מפוקח-בלתיו

יותר לגבי  ספקנייםאחרים  133.("כיכר העיר החדשה"תפקידה החברתי )למשל, 
היא רשת חברתית לדידם, . , ובכלל זה הגדרה משפטיתלמושג האפשרות למצוא הגדרה

ניתן  134.הם עומדים לפנינוכאשר  םלזהות אך נקל םאחד מאותם דברים שקשה להגדיר
היחסית ריבוי ההגדרות ועמימותן אך נדמה כי דווקא  ,נוספותלהצביע על הצעות רבות 

במקום לפיכך,  135רשת חברתית. הגדרה ברורה למושגשביצירת הקושי על  יםמעיד

                                                             
Winter, On Stars and Galaxies: Optimal Mechanisms to Utilize Social Influence in 

 available at, (forthcoming) Networks

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918793. 

ת על הקלּושל המשנה לנשיאה א' ריבלין.  ןדיה-לפסק 15פס' ב, 115, לעיל ה"ש מורפרשת  128
ביטוי מכך לאסדרת הנובעים הת והאתגרים החדשים ושל יצירת תוכן ברשתות החברתי

 TIM WU, IS THE FIRST AMENDMENT OBSOLETE? 11–17 (Emerging ,בין היתר ,ראו

Threats Series, David Pozen ed., 2017). 

 Jan H Kietzmann et al., Social Media? Get Serious! Understanding the ,למשל ,ראו 129

Functional Building Blocks of Social Media, 54 BUS. HORIZONS 241 (2011). 

 Hannah L. Cook, #Liability: Avoiding the Lanham Act and the Right of ,למשל ,ראו 130

Publicity on Social Media, 83 U. CHI. L. REV. 457, 460–70 (2016). 

 Louis W. Tompros et al., The Constitutionality of Criminalizing False ,למשל ,ראו 131

Speech Made on Social Networking Sites in a Post-Alvarez, Social Media-Obsessed 

World, 31 HARV. J. LAW & TECH. 65 (2017). 

 ים"אתר: (2015) 1509 כרך ב צרכני דיני מסחר אלקטרוני ריןאבראו, לדוגמה, אמל ג' 132
 ."יצירת קשר עם אחריםהיא  םשמהות ים,מיוחד יםלמשתמשים שירות יםהמספק

 Trevor Puetz, Facebook: The New Town Square, 44 SW. L. REV. 385 ,למשל ,ראו 133

(2014); Joshua M. Greenberg, The Privacy-Proof Plaintiff: But First, Let Me Share 

Your #Selfie, 23 J.L. & POL’Y 689 (2015); Alicia D. Sklan, @SocialMedia: Speech 

with a Click of a Button? #SocialSharingButtons, 32 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 377, 

385 (2013). 
134 CASS R. SUNSTEIN, #REPUBLIC: DIVIDED DEMOCRACY IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA 

ch. 1 (2017). 

קליינר נ'  5385/15בש"פ  ,בין היתר ,ת המושג ראוא ריונים להגדלנסיונות נוספים ומגּו 135
 ,Brittany Dancel ;24–23בעמ'  ,8, לעיל ה"ש המבקר חדו(; 6.8.2015נבו ) מדינת ישראל

The Password Requirement: State Legislation and Social Media Access, 9 FIU L. 

REV. 119 (2013); Susan Park & Patricia Sánchez Abril, Digital Self-Ownership: A 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918793
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שלושה מרכיבים הכרחיים הקיימים ברשתות בלהלן אתעמק  136להתעקש על הגדרה כזו
ת הרשת,  :החברתיות ד  ס  המרכיבים ההכרחיים הללו שלושת של השילוב  והמשתמש.המ 

 שלו החברתית מאפייני הרשתמושלמת( של אם לא אפשר לצייר תמונה ברורה )אף י
 .בהסייע לנו בברירת הדין החל על אמירות שונות וי, שימוש בהמהות ה

 ומשתמשים (פלטפורמותת )דו  ס  מ  רשתות, . 3

 מסדותרשתות ו)א( 

רשתות  ת.רשתות חברתיות סגורולבין פתוחות  רשתות חברתיותבחין בין נראשית, 
 ;לתוכן שמתפרסם בהןגישה באותה רשת מאפשרות רק לחברים  חברתיות סגורות

ת פתוחות מאפשרות לכלל הציבור גישה למידע ולעומת זאת, רשתות חברתי
לא קשר לשאלה אם מבקש המידע חבר באותה במפרסמים, וזאת  ןשמשתמשיה

רים שנאמרים ברשתות החברתיות האפשרות להגיב על דברוב, -פי-על 137רשת.
המסרונים יישומון לשם המחשה, )פתוחות או סגורות( ניתנת למשתמשים בלבד. 

לראות את המידע לשתף ו, אשר רק החברים בה יכולים רהסגו תחברתירשת הוא ווטסאפ 
כל אדם  – ותת פתוחוחברתי ותרשתהן יוטיוב או אינסטגרם  ,לעומת זאת 138.המועבר

אך רק חברי הרשת יכולים להעלות תוכן  ,המועלים אליהןיכול לצפות בסרטונים 
 139ולהגיב.

                                                             
Publicity-Rights Framework for Determining Employee Social Media Rights, 53 AM. 

BUS. L.J. 537, 537 (2016); Lorne Sossin & Meredith Bacal, Judicial Ethics in a 

Digital Age, 46 UBC L. REV. 629, 633–36 (2013). 

 .121 ראו לעיל ה"ש 136

תיארו הבחנה במסגרתה עתירה נגד פייסבוק, ו הברית-מדינות ארצותהגישו רוב לאחרונה  137
 Personal Social Networking Services are distinct from, and not reasonably“דומה: 

interchangeable with, specialized social networking services like those that focus on 

professional (e.g., LinkedIn) or interest-based (e.g., Strava) connections. Specialized 

networks are designed for, and utilized primarily for, sharing a narrow and highly-

specialized category of content with a narrow and highly-specialized set of users for 

a narrow and distinct set of purposes”.  ראוState of New York et al. v. Facebook, Inc. 

 available at ,(Dec. 9, 2020) 43§

https://ag.ny.gov/sites/default/files/facebook_complaint_12.9.2020.pdf. 

 .Your Privacy is Our Priority :בווטסאפהמחדל להגדרות הפרטיות -בררתאת ראו  138

(retrieved Dec. 3, 2021),  PPAHATSW, Message Privately

https://www.whatsapp.com/privacy. 

 Changeיש אפשרות להגביל את הגישה. ראו אך המחדל בשתי הרשתות, -רתברזוהי  139

), retrieved Aug. 3, 2020( ELPHUBE TOUY, ettingsSrivacy Pideo V

https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDeskto

hat Only Approved to Private So Instagram Account tHow Do I Set My .; p&hl=en

 

https://ag.ny.gov/sites/default/files/facebook_complaint_12.9.2020.pdf
https://www.whatsapp.com/privacy
https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
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בתוך הרשת  מתחםהיא המסדת . פרטיותלמסדות פומביות מסדות נבחין בין שנית, 
פומביות המידע במסדות  140.התקשורת בין המשתמשיםמתקיימת בו ש החברתית

כלל המשתמשים של ( יהם)ופעמים רבות לתגובות נםזמין לעיומפרסם המשתמש ש
פרטיות במסדות לכלל הציבור. לעומת זאת, המידע זמין ברשת, וברשתות פתוחות 

של ( רק יהם)ופעמים רבות לתגובות נםזמין לעיומפרסם המשתמש שהמידע 
כמה הרשתות החברתיות קיימות ברוב  141ספציפית.מסדת משתמשים המנויים באותה ה

משתמשים יכולים להשפיע על מידת הפומביות הו ,מאפיינים שונים בעלותמסדות 
הודעות של מסדת ת טוויטר קיימ הפתוחה למשל, ברשת החברתית ,כך 142.הןשל

 143;של משתמש מסוים( threadשרשור )הגבי -עלפומביות של שיחות ומסדת  אישיות
 144אישיות וקבוצתיות.מסדות קיימות ווטסאפ  הסגורה וברשת החברתית

                                                             
Followers Can See What I Share?, INSTAGRAM HELP CENTER (retrieved Oct. 18, 

https://help.instagram.com/448523408565555), 1202. 

 מוגבלת לניתוח של רשתות חברתיות, וליתלרשתות היא פונקציונמסדות ההבחנה שלי בין  140
"מסדת" המעניקה למושג  ,בעיני המשפט. להבחנה תיאורטית מורכבת יותר בין המושגים

 JULIE E. COHEN, BETWEEN TRUTH AND POWER: THE LEGALראו משמעות רחבה יותר, 

CONSTRUCTIONS OF INFORMATIONAL CAPITALISM 41 ff. (2019): “In discussions of the 

information economy, the terms ‘network,’ ‘infrastructure,’ and ‘platform’ are often 

used interchangeably, but platforms are not the same as networks, nor are they 

simply infrastructures. Platforms represent infrastructure-based strategies for 

introducing friction into networks. Those strategies both rely on and reinforce the 

centrality of a particular way of (re)configuring networked digital communications 

infrastructures for data-based surplus extraction”. 

פומביות ברשת במסדות של הודעות פרטיות לבין פרסום במסדת ה בין פרסום הבחנהעל  141
 (.30.7.2017נבו ) אשכנזי נ' הדס 44718-05-17( 'החברתית פייסבוק ראו ע"א )מחוזי מר

 What Are the Privacy Options for Facebook Groups?, FACEBOOK HELP CENTERראו  142

About ; https://www.facebook.com/help/220336891328465(retrieved Oct. 12, 2020), 

2018), , 20Aug. (retrieved  ENTERCELP H WITTERT, Public and Protected Tweets

Change ; tweets-protected-and-security/public-and-https://help.twitter.com/en/safety

18), , 2020Aug. (retrieved  ELPHUBE TOUY, Privacy SettingsVideo 

https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDeskto

, n Facebook, How Do I Choose Who Can See It?oWhen I Post Something ; p&hl=en

(retrieved Aug. 5, 2020),  ENTERCELP HACEBOOK F

https://www.facebook.com/help/120939471321735?helpref=faq_content. 

 ,About Conversations on Twitter, TWITTER HELP CENTER (retrieved Aug. 3ראו  143

About Direct ; conversations-twitter/twitter-https://help.twitter.com/en/using), 2020

), retrieved Aug. 3, 2020( ENTERCELP HWITTER T, Messages

messages-twitter/direct-https://help.twitter.com/en/using. 

Aug. 3, 2020)(retrieved  PPAHATSW, Features ,ראו  144

https://www.whatsapp.com/features. 

https://help.instagram.com/448523408565555
https://www.facebook.com/help/220336891328465
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/public-and-protected-tweets
https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://www.facebook.com/help/120939471321735?helpref=faq_content
https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-conversations
https://help.twitter.com/en/using-twitter/direct-messages
https://www.whatsapp.com/features
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בסיס בחינה עובדתית של מאפייניהן ייעשה על ת ווהמסדת והחברתי ותסיווג הרשת
המפורסמים  הרשת החברתית פייסבוק. תכניםבאמצעות זאת נמחיש  145הרלוונטיים.

במסדות כגון שם המשתמש, פרטי המשתמש ותכנים שהמשתמש מפרסם  – בפייסבוק
הזמין לכל אדם הניגש לרשת החברתית,  ,"מידע ציבורי"נחשבים  –השונות בפייסבוק 

הוא  "דף"לפיכך פייסבוק היא רשת חברתית פתוחה.  146לרבות מי שאינם משתמשים.
מנים, והמיועדת למי שאינו אדם פרטי, לרבות אבתוך הרשת החברתית פייסבוק מסדת 

במסדת המחדל, תוכן שמפורסם -רתברפי -על 147עסקים, וכן אנשי ציבור ופוליטיקאים.
יעד -מנהל הדף יכול להפנות תוכן ספציפי לקהלאך כל אדם, לתוח לצפייה הדף פ

רק ספציפי או להגביל את התפוצה לחתכי אוכלוסייה שונים )רק אנשים מעל גיל מסוים, 
כגון מועד פתיחתו,  –חלק מהמידע לגבי הדף  148ממדינות מסוימות וכדומה(.אנשים 
פומבית. דוגמה מסדת רוב, דף הוא -פי-לכן, על 149זמין לכל אדם. –ושמו מנהליו 
פרטית בפייסבוק היא הודעות אישיות, שכן רק המשתמשים הספציפיים למסדת מובהקת 

 150אשר נוכחים באותה שיחה יכולים לצפות בה.
פומביות מסדות כן בין וסגורות לעל בסיס ההבחנה בין רשתות חברתיות פתוחות 

השונות ברשתות המסדות " של תהפומביורמת "ניתן להצביע על מנעד בפרטיות, ל
מסדת אילו ו ,ביותרהפומבית רשת חברתית פתוחה היא פומבית במסדת החברתיות: 

                                                             
 ן שלהעיקריים של הרשתות החברתיות נכון למועד כתיבתמאפיינים בעת סקירה זו נוג 145

ישתנו שהם יתכן יידונו נותרו יציבים לאורך זמן, יהמאפיינים ששרוב שורות אלו. אף 
שלה או  "הפומביותרמת ול"המסקנות בנוגע להגדרת הרשת את שנה גם באופן שיבעתיד, 

 .1ב פרק-תתשונות בה. על תדירות השינוי ראו לעיל מסדות של 
146 What Is Public Information on Facebook?, FACEBOOK HELP CENTER (retrieved Aug. 

https://www.facebook.com/help/203805466323736), 2020, 5.  כן ראוv.  Leuthy

LePage, 2018 U.S. Dist. LEXIS 146894, at *4–*9 (D. Me. Aug. 29, 2018); Cohen v. 

Facebook, Inc., 252 F. Supp. 3d 140, 145–46 (E.D.N.Y. 2017). 

147 What’s the Difference Between a Profile, Page and Group on Facebook?, FACEBOOK 

(retrieved Aug. 5, 2020),  ENTERCELP H

, Setting Up Your Facebook Page; https://www.facebook.com/help/337881706729661

6 (retrieved Dec. 3, 2021),  ACEBOOKFTARTED WITH SETTING G in

Facebook.pdf-With-Started-content/uploads/2019/12/Getting-https://nmml.org/wp .
Sep. 23, 2016, (EDIAMACEBOOK FOR F, Tips for Politicians and Campaigns ,( כן ראו

campaigns-and-politicians-for-https://www.facebook.com/facebookmedia/blog/tips. 

148 5, 2020),  .(retrieved Aug ENTERCELP HACEBOOK F, Manage Page Settings

https://www.facebook.com/help/1206330326045914/?helpref=hc_fnav. 
149 What Is the Page Transparency Section on Facebook Pages?, FACEBOOK HELP 

5, 2020),  .(retrieved Aug ENTERC

https://www.facebook.com/help/323314944866264?helpref=about_content. 

 Can People See My Private Messages on My Facebook Timeline?, FACEBOOKראו  150

1), 2, 203 Dec.(retrieved  ENTERCELP H

https://www.facebook.com/help/479261838773908/?helpref=uf_share. 

https://www.facebook.com/help/203805466323736
https://www.facebook.com/help/337881706729661
https://nmml.org/wp-content/uploads/2019/12/Getting-Started-With-Facebook.pdf
https://www.facebook.com/facebookmedia/blog/tips-for-politicians-and-campaigns
https://www.facebook.com/help/1206330326045914/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/323314944866264?helpref=about_content
https://www.facebook.com/help/479261838773908/?helpref=uf_share
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הנמוכה הפומביות בעלת רמת  ,היינוד, ביותר אישיתהרשת חברתית סגורה היא פרטית ב
לדימוי המקובל של השונות הפומביות ת והבחנה בין רמאת הניתן להתאים  .ביותר

לדיון בכיכר  הגבוהה משול פומביותרמת  151החברתיות ככיכר העיר החדשה:הרשתות 
רמת ; עמדתואת להביע ו, לשמוע את הנאמר לכיכר להגיעיכול כל אדם  – העיר

כלל הנוכחים בבית יכולים  –משולה לדיון המתקיים בביתו של אדם נמוכה  פומביות
כפי שנראה  152פרטנית.בית בלי הזמנה ה לאלהיכנס אפשר -אילהשתתף בשיח, אך 

 פומביותתשפיע על ברירת הדין החל על אותה אמירה: רמת הפומביות בהמשך, רמת 
גבוהה תמשוך  פומביותרמת אילו נמוכה תמשוך לכיוון תחולה של כללי הדין הפרטי, ו

 153לכיוון תחולה של כללי הדין הציבורי.
 אינה פשוטה ורשתות חברתיותמסדות של הפומביות רמת זיהוי כי  יש להודות

פומביות מאפשרות להגביל גישה לתוכן ספציפי, שמסדות קושי אחד נעוץ בכך . תמיד
המאפיינים שרוב הוא קושי נוסף  154לעניין אותו תוכן.פרטיות למסדות דומות הן ובכך 
של רשת חברתית למאפיינים ד ופרטית בתוך רשת חברתית פתוחה דומים מאמסדת של 

 ,ברשת חברתית פתוחהבין משתמשים  ט(צ')שיח במסדת שיחוח ל, למש ,כך – סגורה
 .ווטסאפכגון  ,דומה לשיח ברשת חברתית סגורה ,כגון פייסבוק
רשתות חברתיות נחוצה ומסדות סוגים של ההבחנה בין , לוהלקשיים החרף אולם, 

התייחסות לכלל האמירות ברשתות ראשית,  .בהןאמירות הניתוח שם ל וראויה
-קהללרבות  ,אמירההפורסמה הקשר שבו מתעלמת מהמקשה אחת אל החברתיות כ

מידת , מסדתבאותה או  חברתית טיב השיח המקובל באותה רשת, אמירהשל ה היעד
כפי שראינו,  155וכדומה. ה או אגביותה,ה, רשמיותאותה אמירהמיועדת להחשיפה 

                                                             
 .177–176להלן ראו  151

 ,המשול ל"כיכר העיר" ,מייסד פייסבוק הבחין בין מודל המבוסס על הודעות פומביות 152
 Mark Zuckerberg, Aראו  .המשול ל"שיחת סלון" ,ל הודעות פרטיותמודל המבוסס עבין ל

 6, 2019), .(Mar ACEBOOKF, Focused Vision for Social Networking-Privacy

/networking-social-for-https://about.fb.com/news/2019/03/vision ראו גם .Morgan v. 

Bevin, 298 F. Supp. 3d 1003, 1011 (E.D. Ky. 2018): “[The Governor] never intended 

his Facebook or Twitter accounts to be like a public park, where anyone is welcome 

to enter and say whatever they want”; Biden v. Knight First Amendment Inst. at 

Columbia Univ., 141 S. Ct. 1220, 1222 (2021). 

של כללי המשפט הציבורי ביתר שאת על אמירות שנאמרו בפורום  תםלהצדקות לתחול 153
ט הישראלי המשפ-ציבורי יותר ראו אמנון רייכמן "קול אמריקה בעברית? פנייתו של בית

שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש אל הדין האמריקני בסוגיית חופש הביטוי" 
–2פרקים א-(. ראו גם לעיל תת2006)מיכאל בירנהק עורך  222–220, 185 הדיבור בישראל

 .3א

 .144–140 ה"שליד ראו לעיל  154

,Media: Big the of Shadow the In Jacob Rowbottom ; 112 לעיל ה"ש, Rowbottomראו  155

 ,Online Knowledge of Production the and Participation Expression, of Freedom

491 L. .UBP 2014  :להלן(Media Big the of Shadow the In Rowbottom,). 

https://about.fb.com/news/2019/03/vision-for-social-networking/
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מאפייני והוא נובע במישרין מ ,בבחינה המשפטית של האמירהחשיבות יש הקשר זה ל
סיווג , שניתפורסמה האמירה המדוברת.  ןת שבהוהספציפיוהמסדת רשת החברתית ה

קווי הדמיון הרלוונטיים בין זיהוי את מקל והמסדות חברתיות הרשתות המדויק של 
זהות בין אמירות שונות )בהתאם להקשר שלהן, כמוסבר(. קווי דמיון אלו כוללים 

, יםטיב התכנים והשיח המקובלדמיון ב, השונות בתוך אותה רשתבמסדות המשתמשים 
ורשתות חברתיות מסדות אכן, ההבחנה בין  156.היעד של האמירות וכדומה-דמיון בקהל

 האמירה הנבחנת. ה שלאינה יעד בפני עצמה, אך היא מהווה כלי חשוב בניתוח מאפייני
אפשר תהספציפית המסדת פייני חברתית לצד מאהבחינה מדוקדקת של מאפייני הרשת 

 והכובע שב תרום לסיווגתומכאן , שיש לייחס לאמירההפומביות זיהוי נכון של רמת 
 , כפי שנראה בהמשך.לזיהוי הדינים החלים עליהנאמרה והיא 

 משתמשים)ב( 

משיחה להבדיל . השיח-מתמקד בבני של הרשתות החברתיותהשלישי הכרחי הרכיב מה
. משתמשיםבין נערך אדם, השיח ברשתות החברתיות -בין בניהמתקיימת בחלל פיזי 

יכולים ליצור משתמשים  ,ציבור ימשרתגם ובכלל זה וישויות אחרות, פרטיים אנשים 
עצמם את הרשתות החברתיות מאפשרות למשתמשים לזהות ברשתות החברתיות. 

, שם, רקעתמונת פרופיל, תמונת  , כגוןשוניםאישיים שיתוף של פרטים אמצעות ב
שיוך תעסוקתי, מצב משפחתי, אתר  תיאור עצמי קצר, ,יםביוגרפיפרטים תאריך לידה, 

ברשתות חברתיות מקבילים פרופילים ודפים ואישי, דואר אלקטרוני, מרשתת 
יכולים לציין כי הם פוליטיקאים,  ציבור ימשרתבחלק מהרשתות החברתיות  157אחרות.

כחי שלהם )ברשתות חברתיות אחרות את השיוך המפלגתי שלהם ואת התפקיד הנו
 158נושאי המשרה הציבורית נוטים לעשות כן במסגרת התיאור הביוגרפי(.

                                                             
 Jacobus v. Trump, 55למשל, התייחסות לכלל השיח ברשת החברתית טוויטר:  ,ראו 156

Misc. 3d 470, 479 (Sup. Ct. 2017); aff’d 156 A.D.3d 452 (App. Div. 2017): “so-

called social media, such as Facebook and Twitter, is increasingly deemed to attract 

‘less credence to allegedly defamatory remarks’ than other contexts, noting that 

‘bulletin boards and chat rooms are often the repository of a wide range of casual, 

emotive, and imprecise speech’”; Clifford v. Trump, 339 F. Supp. 3d 915 (C.D. Cal. 

2018); Levitt v. Felton, No. 326362, 2016 Mich. App. LEXIS 1006 (Ct. App. May 

19, 2016). 

 220Dec. 3, (retrieved  ENTERCELP HACEBOOK F ,ageP aCustomize(1 ,ראו, למשל,  157

 ,rofileP Your ;https://www.facebook.com/help/1602483780062090/?helpref=hc_fnav

, 1)220Dec. 3, (retrieved  ENTERCELP HACEBOOK F

How to  ;pref=uf_sharehttps://www.facebook.com/help/396528481579093/?hel

2019), , 19Aug. (retrieved  ENTERCELP H WITTERT ,Customize Your Profile

profile-your-customize-to-account/how-your-https://help.twitter.com/en/managing. 

 .7, בעמ' 147, לעיל ה"ש Setting Up Your Facebook Pageראו, למשל,  158

https://www.facebook.com/help/1602483780062090/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/396528481579093/?helpref=uf_share
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-customize-your-profile
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קשר בין משתמש לבין האדם שאותו על בהכרח אינם מעידים  הכל אלאולם 
הן תיאורטית ו-טכנולוגיתהן  ,חשוב להבין כי קיימת אפשרות משתמש מתיימר לייצג.

ליצור משתמשים שאינם מהימנים או משתמשים שמייצגים רק חלק מהזהות  ,מעשית
אף שפעמים רבות יש חפיפה בין המשתמש ברשת החברתית לבין לכן, של אדם מסוים. 

משתמשים ברשתות  .בכל המקרים , אין זה המצבאליו המשתמש מתייחסשהאדם הפיזי 
להזדהות  160טיבי,להמציא משתמש פיק 159דונים,בפסיחברתיות יכולים להשתמש 

יחד יעשו אדם -בנישכמה אף ייתכן ו 162להתחזות לאדם אחר,או  161טיריסכמשתמש 
הרשתות החברתיות מודעות לפער  163מתוך חשבון מסוים.האמורות כל אחת מהפעולות 

 ,הוא מתיימר לייצג, קרישזה, ושואפות ליצור התאמה בין המשתמש לבין האדם הפיזי ה
באמצעות בין היתר,  ,להעלות את רמת המהימנות של המשתמשים. הן עושות זאת

איתור  ,פרופילים עבור אותו אדםכמה  תפתיחעל או איסורים על התחזות הטלת 
 164פרופילים מזויפים ואימות פרופילים של אנשי ציבור.

                                                             
 הדף "דעת מיעוט" שמפעיל הכלכלן אורי כץ,את  ,למשל ,ראו 159

 .ttps://www.facebook.comh/266806780108495-מיעוט-דעת

קאי עידן יהמהווה דמות מומצאת של הקומ ,המשתמש "גדי וילצ'רסקי"את  ,למשל ,ראו 160
 .https://www.facebook.com/GadiWilcherskiמור, 

טירי "פוסטים אפשריים של דני דנון" הסהדף את  ,למשל ,ראו 161
https://www.facebook.com/PossiblePostsByDannyDanon "וכן "יעקב פאקינג ליצמן ;

https://www.facebook.com/yakov.effin.lizman. 

, אשר נקל לזהות כי אינו משויך באמת לנשיא "Donald J Trumpהדף "את  ,למשל ,ראו 162
הברית אך משתמש בשמו ובתמונה שלו, -ארצות

https://www.facebook.com/thetotallyrealdonaldtrump התחזות מסוג זה . יודגש כי
עמדת את  ,למשל ,ראו טירה או תמיכה.ס  לעיתים קרובות בגדר  נעשיתו ת,רשתמנפוצה ב

 Parody, Newsfeed, Commentary, and Fan Account Policy, TWITTERטוויטר בנושא: 

-and-https://help.twitter.com/en/rules2018), , 13Jun. (retrieved  ENTERCELP H

policy-account-policies/parody. 

 Facebook Help Center, How Do I Manage Roles for My Facebook ,למשל ,ראו 163

2019), , 22Aug. (retrieved  ENTERCELP H ACEBOOKF, Page?

eature Fse the Teams UHow to ; https://www.facebook.com/help/187316341316631

2019), , 22Aug. (retrieved  ENTERCELP HWITTER T, on TweetDeck

teams-twitter/tweetdeck-https://help.twitter.com/en/using. 

19Aug. (retrieved  ENTERCELP H WITTERT, The Twitter Rules , ,(2019 ,בין היתר ,ראו 164

, ccountsAerified VAbout ; rules-policies/twitter-and-https://help.twitter.com/en/rules

2019), , 19Aug. (retrieved  ENTERCELP H WITTERT

; accounts-verified-twitter-account/about-your-/en/managinghttps://help.twitter.com

What Is a Verified Page or Profile?, FACEBOOK HELP CENTER (retrieved Aug. 12, 

https://www.facebook.com/help/196050490547892), 2020 מחיקת משתמשים . על
 ,Nicholas Confessore & Gabriel J.X. Dance, Battling Fake Accountsמזויפים ראו 

11, 2018),  .(Jul IMEST .N.Y, Twitter to Slash Millions of Followers

followers.html-fake-https://www.nytimes.com/2018/07/11/technology/twitterנוסף . 
טוויטר מחייבת את המועמדים  ,מנת לאמת משתמשים של מועמדים לבחירות-, עלעל כך

 

https://www.facebook.com/דעת-מיעוט-266806780108495
https://www.facebook.com/GadiWilcherski
https://www.facebook.com/PossiblePostsByDannyDanon
https://www.facebook.com/yakov.effin.lizman
https://www.facebook.com/thetotallyrealdonaldtrump
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/parody-account-policy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/parody-account-policy
https://www.facebook.com/help/187316341316631
https://help.twitter.com/en/using-twitter/tweetdeck-teams
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/about-twitter-verified-accounts
https://www.facebook.com/help/196050490547892
https://www.nytimes.com/2018/07/11/technology/twitter-fake-followers.html
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מחדד את ההבחנה בין ברשתות החברתיות מש תם פיזי לבין משדאבין  הפער
 פער זהבעת פעילותו ברשתות החברתיות. חובש  משרת ציבורשים השונים הכובע

המייצגים כובעים  שוניםמשתמשים להפעיל ( ו)אך לא מחייב משרת ציבורלמאפשר 
משתמש חייו הציבוריים ולמשתמש חייו הפרטיים, משתמש ל –הוא חובש ששונים 

לפרסם אמירות בשמו של לאנשים שונים מאפשר הוא  165;יםשלטוניתפקידיו הל
בין אמירה של  להבחין בשוניאפשר יהיה שמבלי  ,ציבורהמשרת המזוהה עם משתמש 
משרת עצמו כאת משתמש המציג לא כל ובעטיו  166;אמירה מטעמובין ל ציבורהמשרת 
פער זה  167.פועל בכובעו הציבורי או השלטוני או ציבורהמשרת אכן מדבר בשם  ציבור

המדובר או  ציבורהמשרת מעורר שאלות כגון: האם המשתמש שפרסם את האמירה הוא 
מא האם האמירה פורסמה לכלל הציבור או ש 168טירית?סמתחזה או דמות הוא שמא 
עצמו פרסם את הדברים או שמא  ציבורהמשרת האם  169?בלבד נועדה ליודעי ח"ןהיא 

ואף אם היה זה  170את ללא ידיעתו?אדם שפרסם זאף היה זה אדם מטעמו או אולי 
 םפרסהוא האם  – אותהשפרסם את האמירה, לאיזה מכובעיו יש לייחס  ציבורהמשרת 
כאדם פרטי, כפוליטיקאי המצהיר על עמדותיו או שמא כמייצג העמדה הרשמית אותה 

משרת מנת לשייך משתמש מסוים ל-עללפיכך,  171של הרשות שבראשה הוא עומד?
 נדרשת בחינה מעמיקה של מיהות המשתמש.ים, בכובעו המתא ציבור

 
* * * 

 

                                                             
תנאים בנוגע בכמה וכן לעמוד  ,להירשם באופן רשמי כמועמדים ברשות המתאימה

 Bridget Coyne, Helping Identify 2020 US Election Candidatesראו  .להפעלת החשבון

(Dec. 12, 2019),  LOGBWITTER T, on Twitter

-us-2020-identify-pany/2019/helpinghttps://blog.twitter.com/en_us/topics/com

twitter.html-on-candidates-election. 

והספורט שר התרבות כן ו ,, אבי בוסקילה, שהיה מועמד לראשות מפלגת מרצהלדוגמ 165
את ראו  .רשמייםה-חילי טרופר מקיימים פרופילים פרטיים לצד הפרופילים הציבוריים

 מטעמי פרטיות(: הפרופילים הציבוריים )הפרטיים שמורים
https://www.facebook.com/AviBusk; https://www.facebook.com/Chili.Tropper. 

רשמיים, ה םמדובר בפרופילים הציבורייכי משיקולי מקום לא אוכל לבסס את ההנחה 
 .והדברים נכונים לגבי שאר הפרופילים המוצגים במאמר

 .50–49בעמ'  ,8לעיל ה"ש  ,המבקר חדו; 194ראו להלן ה"ש  166

 .97–95בעמ'  שם,ראו  167

 .164–159ראו לעיל ה"ש  168

 .שלידהוהדיון  155 ה"ש, לעיל Media Big the of Shadow the In ,Rowbottomראו  169

 .196–194ולהלן ליד ה"ש  162 ה"שיד ללעיל ראו  170

 .4פרק ג-ראו לעיל פרק א ולהלן תת 171

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/helping-identify-2020-us-election-candidates-on-twitter.html
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/helping-identify-2020-us-election-candidates-on-twitter.html
https://www.facebook.com/AviBusk
https://www.facebook.com/Chili.Tropper
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 םיהבכובענוקטים  משרתי ציבורשבין פעולות טענתי בעד ההבחנה הראשון בפרק 
, לבין בעצימות שונה עליהן חלים כללי המשפט הציבוריש ,שלטונייםהאו  יםהציבורי
בפרק זה  עליהן חלים כללי המשפט הפרטי.ש ,יםהפרטי יהםבכובעשהם עושים פעולות 
מנעד בין  כי קיים, ומצאתי רשתות החברתיותהשל ההכרחיים  םמרכיביהאת סקרתי 
פער פוטנציאלי בין משתמשים לבין כן ו ,ורשתות חברתיותמסדות של  הפומביותרמות 

אמירה מסוימת שפורסמה המורכבות שבשיוך מעצימים את אלו מאפיינים שני אנשים. 
הדין קביעת את ולכן מקשים  ,בכובעו המתאים מסוים משרת ציבורברשת החברתית ל

הבחנה בין כובעיו השונים לפתרונות מעשיים בפרק הבא אציע  .על אותה אמירה החל
 .ברשתות החברתיות וולזיהוי הדין המהותי החל על אמירות שונות של משרת ציבורשל 

 ברשתות החברתיות ציבור ימשרתשל אמירות ג. 

 ברשתות החברתיות משרתי ציבורשל פעילות . 1

קהל, ה-מעצבי דעתרוב  172בר של פרטים ברשתות החברתיות,ונוכח השימוש הגל
מנת לתקשר עם -רשתות חברתיות עלפועלים ב ציבורהמשרתי  כןמסחריות והחברות ה

הפעילו מראשי הרשויות  83%-ו חברי הממשלהמ 85%, 2020בשנת כך,  הציבור.
משתמשים ברשת החברתית  ציבורמשרתי  173.ברשת חברתית אחת לפחות משתמש

אודות סוגיות שונות; -שיח עם הציבור על-אמצעי ורב-למגוון מטרות: ליצור קשר בלתי
מידע ומסרים שונים במהירות ובזול; לאפשר לציבור להעלות סוגיות  לאזרחלהעביר 

מנת למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות שונות; -ציבור עלה עםהמטרידות אותו; להיוועץ 
ציבור שירותים שונים; להעביר מסרים סביב מערכות בחירות; לנהל שיח ללהנגיש 

פומבי מול אנשי ציבור בעלי עמדות נגדיות; ולהגביר את אמון הציבור באמצעות 
מעצבים את  משרתי ציבורזאת ועוד, יש הטוענים כי  174העברת מידע אמין ושקוף.

                                                             
הלשכה המרכזית ; 35–30-ו 29–21עמ' ב, 125 , לעיל ה"שרשתות חברתיותראו  172

הודעה )" לקט נתונים מתוך הסקר החברתי בנושא שימוש באינטרנט"לסטטיסטיקה 
( 6.7.2021 ,לתקשורת

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/223/19_21_223b.pdf ;Jacob 

Poushter, Caldwell Bishop & Hanyu Chwe, Social Media Use Continues to Rise in 

Developing Countries but Plateaus Across Developed Ones 26–28, 44 (Pew 

Research Center, 2018). 

 המידע על חברי הממשלה שמור אצל המחבר. .19בעמ'  ,8, לעיל ה"ש המבקר חדו 173
174 María-Dolores Guillamón et al., Factors Influencing Social Media Use in Local 

Governments: The Case of Italy and Spain, 33 GOV’T INFO. Q. 460 (2016); Paul T. 

Jaeger, John Carlo Bertot & Katie Shilton, Information Policy and Social Media: 

Framing Government–Citizen Web 2.0 Interactions, in WEB 2.0 TECHNOLOGIES AND 

DEMOCRATIC GOVERNANCE: POLITICAL, POLICY AND MANAGEMENT IMPLICATIONS 11 

 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/223/19_21_223b.pdf
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בהתאם לעמדות הציבור ברשתות  בההם תומכים שותיהם ואת המדיניות עמד
בכלל ושל השיח  המקווןהמשפט זיהה את עליית קרנו של השיח -בית 175החברתיות.

ייחס חשיבות רבה ו 176,"כיכר העיר החדשה"כהכיר בהם  ,ברשתות החברתיות בפרט
 177.הןהפוטנציאלית של הברשתות החברתיות ולהשפע משרתי ציבור של לאמירות

 היהונות מאלה ששונות ומגּו בכיכר העיר החדשה משרתי ציבוראמירותיהם של 
אמירות יומיומיות  ,בין היתר ,כוללות הן 178מקובל לראות בכלי התקשורת המסורתיים.

 שאינםאירועים ציבוריים ל מתייחסותש אמירות 179,שמתארות שגרת חיים "רגילה"
ענייני היום מבלי להביע בשנוגעות  אמירות 180,כלשהי למדיניות במישרין קשורים

 182שמתייחסות למדיניות שהם מאמינים בה באופן כללי, אמירות 181עמדה זו או אחרת,

                                                             
(Christopher G. Reddick & Stephen K. Aikins eds., 2013) ;8לעיל ה"ש , המבקר חדו, 

 .87–85-ו 33–32בעמ' 

 טליה גורן ואיתי בארי "דעת קהל במדיה חברתית ואג'נדה של נבחרי ציבור מקומיים: 175
 (.2020) 80–76, 84 ,55 כה המשפטם" ם ומבניינגזרת של מאפיינים אישיי

של המשנה לנשיאה א'  ןדיה-לפסק 15פס' ב, 115, לעיל ה"ש מורפרשת  ,למשל ,ראו 176
של השופט  ןדיה-לפסק 13פס' ב, 114, לעיל ה"ש איגוד האינטרנט הישראליריבלין; פרשת 

של המשנה לנשיאה )בדימ'( ס'  ןדיה-לפסק 5, בפס' 89, לעיל ה"ש סגלפרשת נ' סולברג; 
פ"ד , אורבך-פלוני נ' דיין 751/10של השופט י' עמית; ע"א  ןדיה-לפסק 1פס' ובג'ובראן 

מחוזי ת"א( (; ע"א )2012של המשנה לנשיאה א' ריבלין ) ןדיה-לפסק 64פס' , 369( 3סה)
 (.16.1.2019נבו ) 30–27, פס' נידיילי תקשורת בע"מ נ' שאול 35757-10-16

של הנשיאה א' חיות. הנשיאה הסבירה  ןדיה-לפסק 42פס' ב, 107, לעיל ה"ש כסיףפרשת  177
בה ניתן להפיץ בקלות ש ,מאפיינים אלו הופכים את הרשתות החברתיות ל"כיכר העיר"כי 

 ובזריזות רעיונות גזעניים.

 Osnat Akirav, Israeli Representatives’ Use of and Attitudes Toward Webראו  178

Applications, 8(4) INT’L J. E-POLITICS 1 (2017). 

: אבי גבאי הספר-ביתשל סיום נשף הבנו לפני לשל אבי גבאי את ברכתו  ,למשל ,ראו 179
(@avi.gabbay )(26.6.2018) פייסבוק 

https://www.facebook.com/avi.gabbay/photos/a.1628186687400075.1073741828.16

tertype=3&thea/?28159000736177/2113193148899424. 

שלי יחימוביץ בנוגע לזכייתה של נטע ברזילי  נסתכברת הפוסט של ח ,למשל ,ראו 180
 (13.5.2018) פייסבוק( ShellyYachimovich@: שלי יחימוביץ )באירוויזיון

https://www.facebook.com/ShellyYachimovich/photos/a.10150156566034218.30319

eatertype=3&th/?2.162319074217/10156733655904218. 

 :בירך את ארבע מפקדות הטנק הראשונות בצה"לבו פוסט של אבי גבאי ש ,למשל ,ראו 181
 (28.6.2018) פייסבוק( avi.gabbay@אבי גבאי )

https://www.facebook.com/avi.gabbay/photos/a.1628186687400075.1073741828.16

type=3&theater/?28159000736177/2114703242081748. 

כיתה יב  תהתייחס לתלמידשבו  ,שר החינוךמימיו כפוסט של נפתלי בנט  ,למשל ,ראו 182
נפתלי בנט  :ת שקידם כשרתוכניבהתאם ליחידות במתמטיקה, לימודי חמש שהשלימה 

(@NaftaliBennett )(28.6.2018) פייסבוק 
 

https://www.facebook.com/avi.gabbay/photos/a.1628186687400075.1073741828.1628159000736177/2113193148899424/?type=3&theater
https://www.facebook.com/avi.gabbay/photos/a.1628186687400075.1073741828.1628159000736177/2113193148899424/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ShellyYachimovich/photos/a.10150156566034218.303192.162319074217/10156733655904218/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ShellyYachimovich/photos/a.10150156566034218.303192.162319074217/10156733655904218/?type=3&theater
https://www.facebook.com/avi.gabbay/photos/a.1628186687400075.1073741828.1628159000736177/2114703242081748/?type=3&theater
https://www.facebook.com/avi.gabbay/photos/a.1628186687400075.1073741828.1628159000736177/2114703242081748/?type=3&theater
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להצביע או לצאת  ,פעולות ציבוריות )למשלהשתתף בקוראות לציבור לש אמירות
שמציגות את  אמירות 184אחר, משרת ציבורפונות ישירות לש אמירות 183להפגין(,

שמפרטות ומסבירות את הסיבות  אמירות 185,משרת ציבורעשייה הציבורית של אותו ה
פעילות על  שמציגות עדכונים אמירות 186,של מדיניות מסוימת צהשהובילו לאימו

החלטות שלטוניות  אום ישמציגות שינוי אמירות 187,הנוגעת לכלל האזרחים מדינית
 אמירותאו  188,משרת ציבוראותו  של ובאחריותים יהמצושירותים ציבוריים ל נוגעב

 189החלים על הציבור.הנחיות וכללים חדשים שמציגות 

                                                             
https://www.facebook.com/NaftaliBennett/photos/a.656000644421607.1073741830.

type=3&theater/?396697410351933/1849207198434273. 

פוסט של בנימין נתניהו הקורא למצביעים לצאת ולהצביע למפלגתו  ,למשל ,ראו 183
 (23.3.2021) פייסבוק( Netanyahu@: בנימין נתניהו )בבחירות

https://www.facebook.com/Netanyahu/posts/10158130019732076 פוסט של חברת ;
גלית דיסטל  :הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הקורא לציבור להצטרף אליה להפגנה

 (17.4.2021) פייסבוק( MKGalitDistel@) אטבריאן
https://www.facebook.com/MKGalitDistel/posts/111987861002864. 

 גדעון סער :ציוץ של גדעון סער הקורא לנפתלי בנט לשלב כוחות ,למשל ,ראו 184
(@gidonsaar )(18.2.2021) טוויטר 

https://twitter.com/gidonsaar/status/1362343057006428160?ref_src=twsrc%5Etfw. 

ניסן סלומינסקי המזמין את הציבור לצפות בדיון  נסתכבר הפוסט של ח ,למשל ,ראו 185
 פייסבוק( NissanSlomiansky@) ניסן סלומינסקי :ת בנושא מסויםשהתקיים בכנס

(25.6.2018) 
https://www.facebook.com/NissanSlomiansky/posts/1963070123743251. 

הסיבות את שרת המשפטים, המפרט מימיה כפוסט נרחב של איילת שקד  ,למשל ,ראו 186
 פייסבוק( ayelet.benshaul.shaked@) איילת שקד :לשינויים באגרות בתובענות הייצוגיות

(29.11.2017) 
.shaked/posts/1452435908208164https://www.facebook.com/ayelet.benshaul. 

 :2022פוסט של בנימין נתניהו המודיע על הסכם לרכישת חיסונים לשנת  ,למשל ,ראו 187
 (19.4.2021) פייסבוק( Netanyahu@) בנימין נתניהו

https://www.facebook.com/Netanyahu/posts/10158188267357076. 

הזמנים -על שינוי בלוחהמודיע שרת התחבורה, מימיה כפוסט של מירי רגב  ,למשל ,ראו 188
 (22.4.2021) פייסבוק( miri.regev.il@) מירי רגב :של הרכבת

https://www.facebook.com/miri.regev.il/posts/3925518587544927 ציוץ של אביגדור ;
כניסת פלסטינים לטקס למנוע החלטתו את המציג ומסביר שר הביטחון, מימיו כליברמן 
 טוויטר( @AvigdorLiberman) אביגדור ליברמן :ביום הזיכרוןפלסטיני -ישראלימשותף 

(10.4.2018) https://twitter.com/AvigdorLiberman/status/983704405227835392. 

על ביטול חובת הבידוד המודיע  מימיו כסגן שר הבריאות, פוסט של יואב קיש ,למשל ,ראו 189
 (29.12.2020) פייסבוק( kisch.yoav@) יואב קיש :במלונית

https://www.facebook.com/kisch.yoav/posts/3003787893185456 פוסט של רז ;
רז  :על החזרת מערכת החינוך לפעילותהמודיע  ,לציון-קינסטליך, ראש עיריית ראשון

 (15.2.2021) פייסבוק( razkinstlich1@) קינסטליך
https://www.facebook.com/razkinstlich1/posts/2103596346448959. 

https://www.facebook.com/NaftaliBennett/photos/a.656000644421607.1073741830.396697410351933/1849207198434273/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NaftaliBennett/photos/a.656000644421607.1073741830.396697410351933/1849207198434273/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Netanyahu/posts/10158130019732076
https://www.facebook.com/MKGalitDistel/posts/111987861002864
https://twitter.com/gidonsaar/status/1362343057006428160?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.facebook.com/NissanSlomiansky/posts/1963070123743251
https://www.facebook.com/ayelet.benshaul.shaked/posts/1452435908208164
https://www.facebook.com/Netanyahu/posts/10158188267357076
https://www.facebook.com/miri.regev.il/posts/3925518587544927
https://twitter.com/AvigdorLiberman/status/983704405227835392
https://www.facebook.com/kisch.yoav/posts/3003787893185456
https://www.facebook.com/razkinstlich1/posts/2103596346448959
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עימו , ליצור את הציבור שמטרתן לשתף משרת ציבורשל יש המבחינים בין אמירות 
מבקש  משרת ציבורבהן שמחייב לבין אמירות -שיח בלתיאיתו אמצעי ולנהל -קשר בלתי

אמירות מן הסוג בעוד היום או להציע ביקורת. -סדרללהצהיר על עמדות, להעלות נושא 
אמירות מן הסוג גם בתקשורת המסורתית, שהתאפשר  כיווני-קשר חד תמהווהשני 
הרבה יותר בתקשורת  ןוזמי ץנפואשר כיווני, -כיווני או רב-קשר דו תמהוו ןהראשו

 190ברשתות החברתיות.
השפעה על לליצירת קשר ו ציבור ימשרתבידי מרכזי כלי מהוות הרשתות החברתיות 

מחקרים בנושא מעלים כי במערכות  191השיח הפוליטי, במיוחד בתקופת הבחירות.
ברשתות  ציבור ימשרתשל משמעותית הן השימוש גברו במידה הבחירות האחרונות 

, וכן כי קיימת התאמה בין שימוש מוצלח ם בהןוהן החשיבות של פעילות החברתיות
ן מניתוח נתוני פייסבוק עולה כי בי 192חה בקלפי.ברשתות החברתיות לבין הצל

מודעות בנושאים  000170,-כ נקנו בישראל 2021ואפריל  2019החודשים אוגוסט 
. בפרט, ש"חמיליון  65-בחירות, בסכום כולל של כובענייני פוליטיים וחברתיים 

 ש"חמיליון  21-יותר מהוציאו  ציבור ימשרתמשתמשים המשויכים לעשר -חמישה
 193פרסומים ברשת חברתית זו. 00018,-דום כלקי

אמצעי -אודות הקשר הישיר והבלתי-הרווחת על סההתפיאוסיף כי במאמר מוסגר 
מציאות. את הבהכרח  הולמתלבין הציבור ברשתות החברתיות אינה  ציבור ימשרתבין 

                                                             
 David Mangan, Regulating For Responsibility: Reputation and Social Media, 29ראו  190

16 (2015) .ECHT &OMPUTERS C L., .EVR .L’NTI.  מנת -גורס כי הבחנה זו חשובה עלמנגן
. אחרים מבכרים 25–23שם, בעמ'  .לשרטט את גבולות חופש הביטוי ברשתות החברתיות

,of Shadow the In Rowbottom  ,למשל ,ראו .סוג המדיום וההקשר של האמירהשל  הבחינ

Media Big the,  155לעיל ה"ש. 

 Karine Nahon, Where; 34–32עמ' ב, 122, לעיל ה"ש ועדה לבחינת חוק הבחירותוה חדו 191

There Is Social Media There Is Politics, in THE ROUTLEDGE COMPANION TO SOCIAL 

MEDIA AND POLITICS 39 (Axel Bruns et al. eds., 2016). 

הברית ניצח -מערכות הבחירות האחרונות לנשיאות ארצותמציין כי בשלוש סנסטין  192
, לעיל ה"ש SUNSTEINראו  .המועמד שהשתמש ברשתות החברתיות בצורה טובה יותר

"איך פוליטיקאים עושים שיווק ראו . לסקירה על מערכות הבחירות בארץ 3פרק ב, 134
( 11.6.2018לאחרונה ביום  דק)נב yazamnik" 2015דיגיטלי: סיכום בחירות 

/marketing-digital-do-http://yazamnik.com/politicians ;שימושי און -רפי מן ואזי לב"
סדרי יום,  – 2015דוח שנתי: התקשורת בישראל נתונים ומגמות"  – 2015המדיה בישראל 

 (2016)המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה  27–24, 24 שימושים ומגמות
05130403.pdfhttp://forumpics.a7.org/?file=201604. 

ניתוח של הוצאות המשתמשים הנושאים את השמות בני גנץ, בנימין נתניהו, יאיר לפיד,  193
אביגדור ליברמן, אריה מכלוף דרעי, עמיר פרץ, נפתלי בנט, גדעון סער, גבי אשכנזי, משה 
 יעלון, ניצן הורוביץ, מרב מיכאלי, ירון זליכה, אהוד ברק ובצלאל סמוטריץ'. הניתוח נסמך

 .Facebook Ad Library Report—Israel, FACEBOOK (retrieved Apr :וקשל פייסב חעל דו

-landing-https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive), 2021, 28

page&country=ILהוסיף הוצאות של משתמשי המפלגות.. על כך יש ל 

http://yazamnik.com/politicians-do-digital-marketing/
http://forumpics.a7.org/?file=20160405130403.pdf
https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-page&country=IL
https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-page&country=IL
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ידי -וך עלמחקרים אמפיריים מצביעים על כך שפעמים רבות קשר זה מתּומחד גיסא, 
יד חופשית ב)או חברות פרסום שונות(, אשר זוכים תדיר  ציבור ימשרתעוזריהם של 

ההשפעה הנרחבת של מאידך גיסא,  194.ציבורה ימשרתבפרסום תכנים ברשתות בשם 
רשתות חברתית הנטייה של כן ו 195,ציבור ימשרתאו מוטים על משתמשים פיקטיביים 

 196,מעמדותיו שונותשולהסתיר עמדות  המשתמששל  הדומות לאלשלהדגיש עמדות 
ברשתות נחשפים אליהן  משרתי ציבורשהעמדות לפיו שאת הטיעון  ותמחליש

 .אכן משקפות את עמדות הציבור החברתיות

 הפסיקה בישראל. 2

 ציבור ימשרתון עבור רשתות החברתיות מהוות כלי תקשורת משמעותי ומגּואם כן, ה
הדין המהותי החל על אמירות אלו וההבחנה בין פעילות פרטית,  ברירתבישראל. אולם 

כפי שנראה, הדין  .דין הישראליב יןדי וטרם הובהרשלטונית פעילות ציבורית ופעילות 
ערכאות שונות בוחנות  ;ולא אחידים ,וניםקיים בנושא מבלבל: המינוחים מגּוה

                                                             
כדי  ,במחקר נמצא כי חברי כנסת משתמשים תדיר במתווכים, בעיקר בעוזרים פרלמנטריים 194

ת היחסים בין העוזרים לבין להעביר מסרים ברשתות החברתיות. לפי המחקר, ככל שמערכ
 ןחבר הכנסת טובה וממושכת יותר )וכן ככל שחבר הכנסת נוטה לבזר יותר את העבודה( כ

מקומו של המתווך בהעברת המסר התקשורתי משמעותי יותר, ובהתאם הקשר בין חבר 
וך יותר וישיר פחות. זאת ועוד, מן המחקר עולה כי הכנסת לבין הציבור באמצעים אלו מתּו

מפרסמים את התכנים אינם מציינים כי מדובר ההמקרים העוזרים הפרלמנטריים רוב ב
או  פרסם את התוכןשכך שלציבור קשה לדעת אם היה זה נבחר הציבור עצמו , בעוזר

וילציג "של מי הסטטוס הזה בכלל? -און וסם ליימן-בן פורת, אזי לב-עוזרו. ראו חן סבג
איגוד דפוסי שימוש של חברי כנסת ועוזריהם הפרלמנטריים ברשתות החברתיות" 

and-il/articles-https://www.isoc.org.il/internet-( 18.1.2016) האינטרנט הישראלי

-members-knesset-the-of-patterns-usage-all-at-status-this-research/magazine/whose

networks-social-on-assistants-parliamentary-and ;Ben -On, Chen Sabag-Azi Lev

Porat & Sam Lehman-Wilzig, A Facebook Post Is Born: Exploring the Process of 

Generating MPs’ Social Media Presence, 23 J. LEGIS. STUD. 549 (2017).  ממצאים
רשויות מקומיות וראשיהן ברשתות של לאחרונה גם בנוגע לאמירות דּווחו דומים 

 .95–91-ו 50–43בעמ'  ,8, לעיל ה"ש דוח המבקרראו  .החברתיות

195 HOUSE OF COMMONS, DIGITAL, CULTURE, MEDIA AND SPORT COMMITTEE, 

 available at61 (2019), –57 EPORTRINAL F ’:FAKE NEWS‘ISINFORMATION AND D

; https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/1791.pdf

COMPUTATIONAL PROPAGANDA: POLITICAL PARTIES, POLITICIANS, AND POLITICAL 

MANIPULATION ON SOCIAL MEDIA (Samuel C. Woolley & Philip N. Howard eds., 

2018). 

 YOCHAI BENKLER, ROBERT FARIS & HAL ROBERTS, NETWORKראו, בין היתר,  196

PROPAGANDA: MANIPULATION, DISINFORMATION, AND RADICALIZATION IN AMERICAN 

POLITICS (2018); Danielle Keats Citron, Cyber Mobs, Disinformation, and Death 

Videos: The Internet As It Is (and As It Should Be), 118 MICH. L. REV. 1073 (2020). 

https://www.isoc.org.il/internet-il/articles-and-research/magazine/whose-this-status-at-all-usage-patterns-of-the-knesset-members-and-parliamentary-assistants-on-social-networks
https://www.isoc.org.il/internet-il/articles-and-research/magazine/whose-this-status-at-all-usage-patterns-of-the-knesset-members-and-parliamentary-assistants-on-social-networks
https://www.isoc.org.il/internet-il/articles-and-research/magazine/whose-this-status-at-all-usage-patterns-of-the-knesset-members-and-parliamentary-assistants-on-social-networks
https://www.isoc.org.il/internet-il/articles-and-research/magazine/whose-this-status-at-all-usage-patterns-of-the-knesset-members-and-parliamentary-assistants-on-social-networks
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/1791.pdf
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אמורות להתברר הן אינן  שאלות אלו םבהשרבים משפטיים ובדיונים  ;מאפיינים שונים
הכללים החלים על מבקר המדינה לאסדרת  ו שלזהו הרקע לקריאת נבחנות לעומק.

 197ברשתות החברתיות. ציבור ימשרתשל אמירות 
במסגרת דיני ברשתות החברתיות  ציבור ימשרתשל ערכאות משפטיות דנו באמירות 

בשלב  198תעמולה. כליבמשאבים ציבוריים כהבחירות, האוסרים על מועמד להשתמש 
 ימשרתכים לימשתמשים המשויכים לרשות ציבורית ממשתמשים המשוהובחנו הראשון 

"ראש ממשלת  ,משתמשים המשויכים לרשות ציבורית )למשלנקבע כי  .ציבור
מתרכז  העיקר הדיון בנוגע לפרסומים של אלולכן  ,( הם משאב ציבורי199ישראל"

בשאלה אם נעשה שימוש תעמולתי במשתמש זה, וזאת באמצעות בחינת תוכן 
אלא  ,בהם המשתמש אינו משויך לרשות ציבוריתשלהבדיל, במקרים  200הפרסום.

במשאבי בשאלה אם נעשה שימוש מתרכז הדיון , על אותה רשותהמופקד  משרת ציבורל
 .בהם נתמקדורונים, האח המאמר זה עניינו באלציבור בהפעלת אותו משתמש. 

משום במשאבי ציבור לשימוש אסור טענות המשפט -ביתמספר דחה מקרים ב
. שנדונו כללים אלו חלים על המשתמש שפרסם את האמירותש הוכיחושהעותרים לא 

מיטיבות עם ראש עירייה אמירות עסקה בש ,פורפרשת בין מקרים אלו ניתן לציין את 
פורסמו בדף הפייסבוק של העירייה ושותפו בדפים "אישיים" או "פרטיים" של ר שא

לא נעשה  פרסומים בדף העירייהבכי קבעה המרכזית ראש העירייה. ועדת הבחירות 
ידי דפים -כי פעולת השיתוף עלאשר לשיתוף התכנים נקבע ב .שימוש תעמולתי

ה"פרטיים" נהנים ם בדפים פרסומיוכי  ,"פרטיים" אינה מהווה שימוש במשאב ציבורי
דומה, בעניין באופן  201.שכן דיני תעמולת הבחירות אינם חלים עליהם ,מחופש פרסום

                                                             
 .109, בעמ' 8, לעיל ה"ש דוח המבקר 197

: תעמולת בחירות זה תהילה שוורץ אלטשולר וגיא לוריא "חוסן דיגיטליראו בעניין  198
 השוו(; ו2018) 82 הפרלמנט" איסור השימוש במשאבי הרשויות המקומיות –דיגיטלית 

–542, 531 דנציגריורם ספר עבר, הווה, עתיד"  –"דיני התעמולה  סלים ג'ובראן וגיא רוה
(, הגורסים כי פרסומים בעמוד הפייסבוק 0192גוטמן ועידו באום עורכים -לימור זר) 354

נבחר ציבור, ובשל כך מהווים אותו אינהרנטי לבאופן קשורים האישי של נבחר ציבור 
 חדו . כן ראו1959–כי תעמולה(, התשי"ט)דר א לחוק הבחירות2 'תעמולה לעניין ס

 .95–92בעמ'  ,8, לעיל ה"ש המבקר

 .@) https://twitter.com/IsraeliPM, WITTERT), IsraeliPMPrime Minister of Israel ראו 199

ל תעמולת בחירות במימון כספי איסור ע" 1.1900ראו הנחיית היועץ המשפטי לממשלה  200
-)יושב ם(; תר"1220)ינואר " פרסומים המופצים על ידי משרדי הממשלה –גוף מבוקר 

רשימת מהפך ברמה בראשות אבנר נ'  58/20( 20-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
ראש ועדת הבחירות -)יושב(; תב"כ 7.8.2013נבו ) 24–15, פס' ראש עיריית רמת השרון

, פס' התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש הממשלה 6/23( 23-המרכזית לכנסת ה
 12/20( 20-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-)יושב ם(; תר"19.1.2020)נבו  3–2

 .110, לעיל ה"ש 13/21(; תב"כ 12.6.2013)נבו  זוהר נ' ראש עיריית ראשון לציון-אבן

 ראש עיריית חולוןפור נ'  29/21( 21-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-)יושבתר"ם  201
הרשות  ידי-של יצירת חומרים על(. הוועדה גם התייחסה לאפשרות 4.5.2018נבו )

 

https://twitter.com/IsraeliPM
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פרסום של נדחתה טענת העותר לשימוש אסור במשאבי ציבור בהקשר  גרינברג
שהעותר לא הבחין בין פרסומים שנעשו בדף המועצה לבין בפייסבוק, וזאת משום 

היה כן לא -, ועלבמימונוואישי" של ראש העירייה "הפייסבוק הבדף פרסומים שנעשו 
 "פרטי"או  "אישי" יםהביטוי במקרים אלו 202הופרו כללי התעמולה.קבוע כי לאפשר 

הבחנה בין לא הוצגה , השלטונית התייחסו למשתמשים שאינם משתמשי הרשות
 לא נדונהו ,משרת ציבורשל שלטוני משתמש וציבורי משתמש משתמש פרטי, 

 חירות על אמירות של משתמשים אלו.האפשרות להחיל את דיני תעמולת הב
ביחס לאמירות ברשתות  של דינים שונים תםבתחולהמשפט -ביתבמקרה אחר הכיר 

משתמש פייסבוק שהוגדר בשאלה אם למשפט מחוזי -דן בית גלברבפרשת החברתיות. 
מכוח היותה ן הרע מפני תביעת לשוחסינות קמה  כ"דף פרטי" ששויך לחברת מועצה

יעד הצגת המשפט קבע כי כאשר מטרתו העיקרית של הפרסום היא -עובדת ציבור. בית
לא  ,תחול החסינות, ואילו כאשר מטרתו המרכזית היא ביטוי אישי ,או רעיון פומביים

לכן לא ותחול החסינות. באותו עניין נקבע כי מטרת הביטוי הייתה קידום אינטרס אישי, 
זיהוי הכובע על  בההמשפט בפרשה זו נס-אם כן, הכרעת בית 203קמה החסינות.

מקים אינו אשר  ,על אמירה פרטית יחול הדין הפרטי :האמירהשבו פורסמה הרלוונטי 
כללי ובכלל זה  ,הציבוריעל אמירה ציבורית או שלטונית יחול הדין אילו חסינות, ו
 .החסינות

הציבורי ביתר שאת על המשפט את כללי המשפט -החיל ביתבמקרים אחרים 
אותם הציבורי או השלטוני של  םאת כובע יםמייצג השאלמתוך הנחה  ,משתמשים

 ,חוג ההוריםבפרשת  ,למשל ,כך היה 204מבלי להידרש למאפייני המשתמש.ואנשים 
המשפט לציוץ של משתמש טוויטר שנשא -התייחס ביתבמסגרתה שאשר תידון בהמשך, 

בסמכותו ששר הביטחון להחלטה  נימוקיכדי לבחון את את שמו של שר הביטחון 
כך היה גם בפרשת  205.משתמשאותו  ו שללפרטיוזאת מבלי להידרש כלל , השלטונית

לפיה אין שהמשפט, ללא דיון מהותי, טענה של מועמד לכנסת -, שם דחה ביתמרזל

                                                             
זו ידי דף "פרטי" באופן שעוקף את כללי התעמולה, אך קבעה כי אפשרות -על םושיתופ

 לא התקיימה.

גרינברג נ'  120/21( 21-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-)יושב ם, למשל, תר"ראו 202
 (.15.10.2018)נבו  ברוורמן

)נבו  40–36 סגול ב.ר השקעות בע"מ נ' גלבר 54191-06-18 ת"א )מחוזי ב"ש( 203
29.8.2019.) 

 .109-ו 99–97בעמ'  ,8, לעיל ה"ש המבקר חדו 204

פורום המשפחות, משפחות שכולות למען שלום נ' שר  –חוג ההורים  2964/18בג"ץ  205
 .5ג פרק-ראו להלן תת .(חוג ההורים)להלן: פרשת  (17.4.2018)נבו  הביטחון
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נו אילייחס לו דברים גזעניים שפורסמו בדף הפייסבוק הנושא את שמו משום שהוא 
 206מנהל את הדף.

בהפעלת משתמש הפייסבוק "תומר גלאם, ראש עיריית עסקה ש ,סוויסהפרשת ב
אמירות הבחנה בין אמירות פרטיות, צעדים משמעותיים לקראת כמה נעשו , אשקלון"

)להלן: הוועדה( המרכזית ועדת הבחירות הכירה תחילה  .ותשלטוניאמירות ציבוריות ו
על הראשון נאסר  – פוליטי" לבין משתמש "ציבורי"-"פרטיבצורך להבחין בין משתמש 
להשתמש לאחרון הותר אילו ו ,כל תוכן םפרסלו להותר אך להשתמש במשאבי הרשות 

-רטה עליועדה לא פואף שהדברי תעמולה.  םפרסעליו לנאסר במשאבי הרשות אך 

 "ציבורי"משתמש ב ,בהתאמה ,אודות מהותם של סוגי משתמשים אלו, נדמה שמדובר
 ,המשתמשיםסוגי מנת להבחין בין -עלכהגדרתם במאמר זה.  ,"שלטוני"במשתמש ו

משרת ולא מטעם  ,ידי הרשות ומטעמה-עללציין כי הם מופעלים  ניםחויבו האחרו
אסרה הסבת משתמש ציבורי ונ ,"אודותה"באמצעות כיתוב בחלק וזאת  ,ציבורה

נערכה הסבה כזו הורתה  ובשיצוין כי במקרה קודם  207.פךולה שלטונילמשתמש 
משתמש פייסבוק,  "הפעלתל"נקבע כי  על כך נוסף 208ועדה על סגירת המשתמש.וה

חומרים או יצירת קשר עם גולשים, יש ערך כלכלי, ולכן כאשר של  הועריכ הלרבות הפק
 209נעשה שימוש במשאבי ציבור. ,חלק בהפעלת המשתמשנוטלים עובדי הרשות 

יות ונפקלמשתמש מסוים ו ופעיליאנשים שכמה לאפשרות גם הוועדה התייחסה  ,דהיינו
 שעלולות לקום מאפשרות זו.

                                                             
 ןדיה-לפסק 34-ו 31 'פס, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים נ' זועבי 1095/15א"ב  206

דעת המיעוט הציגה עמדה . (מרזל( )להלן: עניין 10.12.2015של הנשיאה מ' נאור )נבו 
 .286ראו להלן ה"ש  .מורכבת יותר

נ'  ראש עיריית אשקלון 1/22( 22-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-)יושב םתר" 207
עה זו קבי .(12.201917., 22-אתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה) 52–47, פס' סוויסה

מראשי הרשויות מערבים פעילות ציבורית  68%שבמסגרתה אינה הולמת את הפרקטיקה, 
. הסבת 101–100-ו 97–92בעמ'  ,8, לעיל ה"ש המבקר חדוראו  .רשמיתעם פעילות 

בין כן ונוכח הקושי להבחין בין תומכי העמוד בגלגוליו השונים להמשתמש נאסרה 
 האחד לבין השימוש בהם בגלגול האחר.השימוש במשאבי ציבור בגלגול 

ראש עיריית רוזן נ'  22/20( 20-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-)יושבראו תר"ם  208
( 20-זית לכנסת הראש ועדת הבחירות המרכ-)יושב(; תר"ם 1.7.2013)נבו  הוד השרון

 (.15.7.2013)נבו  ראש עיריית הוד השרוןרוזן נ'  22/20

 The :המשפט החוקתי בגרמניה-ביתשל ראו עמדה דומה כן . 207, לעיל ה"ש סוויסהעניין  209

Publication of an Interview on the Website of the Federal Ministry of the Interior 

Violates the Right of a Political Party to Equal Opportunities in the Political 

Competition, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT (THE FEDERAL CONSTITUTIONAL COURT) 

Jun. 9, 2020), (

.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/https://www.bundesverfassungsgericht

045.html-bvg20. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-045.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-045.html
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ברשתות  משרת ציבורהשלטוני של לכובעו צורך להבחין בין כובעו הציבורי ה
עדת הבחירות ודובר בעתירה לומ 210.חולדאימפרשת ביתר שאת החברתיות עולה 

יפו, להשתמש –אביב-תלהמרכזית בבקשה לאסור על רון חולדאי, ראש עיריית 
העשרים כמועמד לכנסת במסגרת פעילותו במשתמש פייסבוק בשם "רון חולדאי" 

שם המשתמש אינו כולל את וציינה כי  ,נדרשה למאפייני המשתמש הועדהו. וארבע
ר שכאהמשתמש נפתח כי  ;עשרות אלפי עוקבים ואוהדיםיש לעמוד כי  ;תוארו השלטוני

מופעל הוא בתקופה הרלוונטית נכתב בפרטי העמוד כי כי  ;כיהן כראש העירייהחולדאי 
ידי חולדאי עצמו וצוות מפלגתו, וכי העמוד אינו מייצג את עמדת העירייה או מופעל -על

העותרים  הנפרד מהעמוד המדובר. ,עמוד פייסבוק משלהיש כי לעירייה  ; וכןמטעמה
הוא  ,בתוקף תפקידו שכן העמוד שימש את חולדאי – שלטונימדובר בעמוד כי טענו 
 ,לכןו –מאופיו הרשמי נובע , וריבוי העוקבים של העמוד כ"דמות ציבורית"בו הוגדר 

תעמולה לטובת בו חל איסור לפרסם מכאן שו ,דיני התעמולה העמוד עלחלים  ,לשיטתם
שחולדאי משתמש בו לצורך פרטי המשיבים גרסו כי מדובר בעמוד  מועמד כלשהו.

לראייה הדגישו ו, קשר עם הציבור בנושאים הקשורים לתפקידו ובנושאים אישיים ירתיצ
אין מדובר בעמוד טענה כי  ,מצידה ,העירייה .כי שם העמוד אינו כולל תואר שלטוני

, הפרטיתלפעילותו  של חולדאיקשה להבחין בין פעילותו הציבורית כי , שלטוני שלה
וללת השקעה כספית מועטה ביחס לפעילותו בתפעול העמוד כוכי המעורבות העירונית 

 211תפעול העמוד.בשל חולדאי 
המרכזית שמתקיימת בעמוד פעילות תעמולתית, השאלה על כך עדר מחלוקת בה
ולפיכך מדובר  של העירייה לעניין דיני התעמולה "נכס"אם העמוד מהווה הייתה 

משם העמוד אינו של חולדאי עדר תוארו הרשמי ההוועדה ציינה כי . בשימוש אסור
אם העירייה או עובדיה היו שותפים להפעלת הוועדה בחנה . כן הופך את העמוד לפרטי

העמוד "מבטא את קול חולדאי האדם הפרטי, או את קול אם ו ,העמוד או למימונו
וכי התשובה  חיוביתלשאלה הראשונה ועדה מצאה כי התשובה וה .חולדאי ראש העיר"

אסרה את לכן ו ,מבטא את קול חולדאי ראש העירלשאלה השנייה היא שהעמוד 
ההבחנה הדיכוטומית עקב כפי שיוסבר בהמשך, לדעתי,  212.השימוש התעמולתי בעמוד

משתמש ציבורי, של אפשרות ההתעלמות מהשלטוני ולמשתמש בין משתמש פרטי 
ובכך הגבילה  ,על משתמש זהמדי המשפט את דיני הבחירות בצורה מחמירה -החיל בית

 213חופש הביטוי הפוליטי שלו.יתר על המידה את 
בפעילותם ברשתות  ציבור ימשרתכובעיהם של שלושת בין התיאורטית ההבחנה 
כך,  הדין המהותי שחל בפסיקות אלו.את ברירת מסבירה בצורה טובה החברתיות 

חלה אינה החסינות הציבורית כי  גלברהמשפט בפרשת -ביתשל קביעתו המפורשת 
                                                             

 .111, לעיל ה"ש חולדאיפרשת  210

 .7–3שם, בפס'  211

 .15–9שם, בפס'  212

 .291–290להלן ליד ה"ש בהרחבה ראו  213
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 ,משרתת ציבורהאמירה שנדונה היא אמירה פרטית של כי נשענת על קביעה משתמעת 
ניצבה  גרינברגו פור, סוויסהת ופרש ן שלבילב .חלים עליהאינם שכללי המשפט הציבורי 

הקביעה כי לא נעשה ו ,משרת ציבורשל  תשלטונילאמירה אמירה ציבורית ההבחנה בין 
לא דובר משמעה ש ים הנדוניםהמשתמשהפעלת צורך שימוש במשאבי ציבור ל

זאת  214.הםעליחלות אינן כללי התעמולה של הגבלות הולכן  יםשלטוני יםבמשתמש
מדויק של הדין. -מובילה ליישום לא התייחסות להבחנה זו-אי דרך השלילה,-עלועוד, 

שלטוני משתמש ההבחנה הדיכוטומית בין משתמש פרטי להובילה  חולדאיבעניין  כך,
חוג בפרשות ו 215;על משתמש ציבורי באופן מגביל מדיכללי המשפט הציבורי ם ולייש

כל דיון  אבלהמשפט הציבורי על משתמשים כללי את המשפט -החיל בית מרזלו ההורים
 .מהותם של המשתמשים ובשאלת תחולתם של כללים אלו באותם מקריםבשאלת 

 משרתי ציבורל בין כובעיהם שלהבחנה של הפסיקה המוגבלת ההתייחסות לנוכח 
. וברירת הדין החליהם אמירותלגבי סיווג קשה לזהות עמדה סדורה  ברשות החברתיות

התייחסה לשלושת הכובעים האפשריים של משתמש האמורות אחת מהפרשות לא אף 
התייחסות מקיפה או אחידות מינוחית מטבע הדברים אין בהן , ולכן משרת ציבורשל 

ציבורית אמירה , בעוד ההבחנה בין אמירה פרטית לעל כך . נוסףלסייע בידינושיוכלו 
שלטונית אמירה נשענה על תוכן האמירה, ההבחנה בין אמירה ציבורית ל גלברבעניין 
כי ראוי . לכן, אף משהובהר לפי מאפייניונסמכה על סיווג המשתמש  סוויסהבעניין 
 –לערוך הבחנה זו כיצד יש , לא ברור שלטוניתלאמירה בין אמירה ציבורית להבחין 

הדברים אמורים ביתר  ?אם יש לבססה על הבחנה תוכנית או על הבחנה בין משתמשיםה
)נורמטיבית( לפיה משתמש יכול ש, סוויסהבעניין ת קביעת הדיכוטומיּונוכח לשאת 

 .את שניהםיכול לערב אינו אך שלטוני להיות ציבורי או 
של שלטוניות אמירות וציבוריות אמירות  ,ההבחנה בין אמירות פרטיות ,יתר על כן

 , המשפט-מדיונים מקבילים של בית ה במנותקתברשתות החברתיות נעש ציבור ימשרת
 דומיםבהקשרים המשפט -אליהם נדרשו בתישמאפיינים . כך, 2א פרק-תתכפי שנסקרו ב

 , מיהות הנמענים, הקשר ביןציבורהמשרת כגון פומביות האמירה, דרגתו ומעמדו של  –
את הדברים תופס הציבור והמידה שבה , משרתי ציבורסמכותם של בין האמירה ל

חרף  ,נעדרים כמעט לחלוטין מהשיח –כמייצגים את עמדת הרשות הרלוונטית 
מאפיינים מרכזיים של הרשתות החברתיות הושמטו דומה אופן ב 216חשיבותם לעניין.

ומאפיינים המעידים על של הרשת החברתית  הפומביותרמת כגון  ,ןמשתמשים בההשל ו
זכות לפרטיות לעדרה התייחסות בהבולטת  על כך נוסף 217.המשתמש עצמומיהות 

בעת פעילותם ברשתות להגנה גם  יםהראוי ,משרתי ציבורשל  יםפרטיהחיים המרחב לו
                                                             

של דיני התעמולה על משתמשים ציבוריים ראו לעיל  תםעדר תחולהלביקורת משכנעת על  214
 .198ה"ש 

 .291–290ראו להלן ליד ה"ש  215

 .2פרק א-ראו לעיל תת 216

 ראו לעיל פרק ב. 217
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פועלים בכובעם ה משרתי ציבורמרחב פעולה רחב לקיומו של וכן ל 218,החברתיות
 219קידום תקשורת בין הציבור לנבחריו.בבין היתר לנוכח האינטרס הציבורי  ,הציבורי

 
* * * 

 
ואף שהוצגו  ,ברשתות החברתיות משרתי ציבורחרף השימוש הנרחב של הנה כי כן, 

-אמירות אלו, ביתעל תבחינים ושיקולים שונים לזיהוי הדין המהותי הרלוונטי החל 

-קיומם של הסדרים הנותנים מענה אדדי ב איןבנושא. סדורה  עמדההמשפט טרם אימץ 

על על -יש צורך במבטאלא  ,משרתי ציבורעיהם השונים של כובהוק להבחנה בין 
הציבורי ההיבט , ממשק בין ההיבט הפרטיסדיר את השיבגיבוש קו מנחה ו ההסוגי

 220.משרתי ציבורבפעילותם של  השלטוניההיבט ו
אמירות ציבוריות ואמירות עדר התייחסות רוחבית להבחנה בין אמירות פרטיות, ה

דינים החלים לודאות בנוגע  חוסרמייצר ברשתות החברתיות  משרת ציבורשל שלטוניות 
חוסר ודאות זה עלול להוביל לטעויות בדין, בפרט  221.הללו על האמירות השונות

כללי  ם שלבתחולת( false negativeות )( או שליליfalse positiveחיוביות )טעויות ל
המשפט -ביתשהחשש לטעות חיובית הוא עיקר  222.המשפט הציבורי על אותן אמירות

יתר של כללי -תחולתייצור , ובכך שלטוניותכאמירות ציבורית או פרטיות אמירות יראה 
יראה המשפט -ביתשהחשש לטעות שלילית הוא עיקר ואילו  223,המשפט הציבורי

חסר של כללי -תחולתיוביל ל, ובכך פרטיותות כאמירות שלטוניציבוריות או אמירות 
חסר של המשפט הציבורי -תחולת מובן שטעויות אלו אינן רצויות: 224.המשפט הציבורי

פוגעת הציבורי יתר של כללי המשפט -תחולתו ,טומנת בחובה פגיעה באינטרס הציבורי
 225.ציבור ימשרתבזכות לפרטיות ובמרחב הפרטי של 

                                                             
 .33–29ראו לעיל ליד ה"ש  218

 .48–44ה"ש בפרט ליד )ב(, 1ראו לעיל חלק א 219

 .617, בעמ' 30הראל, לעיל ה"ש  220

 .109בעמ'  ,8, לעיל ה"ש המבקר חדוראו  221

וכן ברק, לעיל ה"ש  ,86, לעיל ה"ש ספירוהמשפט בעניין -הנמקת ביתאת ראו בעניין זה  222
של של אמירות  ןקיים גם בניתוח נפקותמטעויות חיוביות ושליליות חשש היובהר כי . 87

 ו כאן.נאנשים פרטיים ברשתות החברתיות, אך אין זה מעניינ

הצעה לקביעת כן ראו  .291–290ה"ש יד להלן ל חולדאיהדיון בפרשת את ראו, למשל,  223
הם בעלי אופי תעמולתי,  משרת ציבורפרטי של חזקה לפיה פרסומי משתמש פייסבוק 

; או הטלת סנקציות מהמשפט הציבורי בגין שלידהוהטקסט  110, לעיל ה"ש 13/21תב"כ 
–72בעמ'  ,8, לעיל ה"ש רהמבק חדוידי משתמש פרטי, -חסימות משתמשים שנעשו על

 .38עמ' ב, 203, לעיל ה"ש גלברעניין  ;76

 .156, לעיל ה"ש למשל ,ראו 224

 .א ראו לעיל פרק 225
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מבקר המדינה הדגיש את הבעייתיות במצב הקיים ואת הצורך לאמץ מדיניות 
לשיטתו, הפתרון טמון בניתוח המאפיינים של  226.הרוחבית להתמודדות עם הסוגי

המשתמשים בהן. בין המאפיינים הרלוונטיים הוא ציין את סוג של הרשתות החברתיות ו
את , משרת הציבורתפקידו של  אתידי הרשת החברתית, -מוגדר עלהוא החשבון כפי ש

שימוש פרטי של עירוב את מידת האופן השימוש בחשבון והתכנים המפורסמים בו, 
היעד של החשבון, -קהלאת ידי הציבור, -החשבון על סתתפיאת אופן ציבורי, שימוש ו

הדין לעבודה הביע -שביתלציין מעניין  227הגורם המפעיל אותו.את מימון החשבון ואת 
משתמש של מעביד ברשתות בין ביחס להבחנה בין משתמש של עובד לעמדה דומה 

את את הנסיבות לפתיחת החשבון,  ,בין היתר ,הדין, יש לבחון-החברתיות. לשיטת בית
, וכן מי ניהל את יוועלויות זמני ניהול החשבוןאת תאם בין החשבון לבין העבודה, המ  

דין -יעותיהם על סדרה של פסקינשענו בקב רהדין והן המבק-הן בית 228החשבון בפועל.
 .עתהאליהם אדרש שהברית, -בארצות

 הברית-מבט למשפט בארצות. 3

 לעמשתמש טוויטר שחסם משתמשים אחרים מלהגיב עניינה ב חסימת הנשיאפרשת 
מנת לקבוע אם החסימה פגעה בחופש הביטוי הפוליטי של הנחסמים -על 229אמירותיו.

 יואם דיני המשפט הציבורי חלים על אמירותהמשפט -בחן בית 230ולכן אינה חוקתית, 
, לאחר שסקר לעומק את מאפייני הרשת החברתית . במסגרת זושל אותו משתמש

במסע לפני שהחל  מפאידי דונלד טר-כי החשבון נפתח עלהמשפט -ביתציין  הרלוונטית,
ענייני בהודעות הנוגעות פרסם כנשיא עובר לתקופת כהונתו כי ; נשיאותהבחירות ל

לתקשר עם הציבור כדי הן השתמש בחשבון הוא כי לאחר מינויו  ;תרבות ופוליטיקה
כדי  הןו ,בערוצים הרשמייםפרסומם לפני לרבות  ,ומדיניות בנושאים הקשורים לממשל

                                                             
 .109-ו 102–100עמ' ב ,8, לעיל ה"ש המבקר חדוראו  226

 ,8, לעיל ה"ש המבקר חדו; 41–39עמ' ב, 124, לעיל ה"ש דוח נציב תלונות הציבורראו  227
 .98–97עמ' ב

והלאה )נבו  53פס'  ,לרר – החדש בע"מ 10ערוץ  46976-09-17)אזורי ת"א( סע"ש  228
22.4.2018.) 

 How to בטוויטר, ראו: . על חסימות משתמשים4, לעיל ה"ש חסימת הנשיאראו פרשת  229

2018), , 13Jun. (retrieved  ENTERCELP H WITTERT, ccounts on TwitterAlock B

accounts-unblocking-and-twitter/blocking-https://help.twitter.com/en/using .
 What Is Blocking on Facebook and How Do I ראו –האפשרות קיימת גם בפייסבוק 

1), 220Dec. 7, (retrieved  ENTERCELP HACEBOOK F, omeone?Slock B

app/168009843260943-https://www.facebook.com/help/android. 

מת חסימאמר זה, ראו פרשת  יו שלעל הדיון החוקתי בדיני חופש הביטוי, החורג מגבולות 230
, Tway; 112, לעיל ה"ש Lidsky כן ראו בעניין זה .577–564 עמ'ב, 4, לעיל ה"ש הנשיא

 .112לעיל ה"ש 

https://help.twitter.com/en/using-twitter/blocking-and-unblocking-accounts
https://www.facebook.com/help/android-app/168009843260943
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את ג נושאים שאינם קשורים במישרין לענייני ממשל רשמיים; כי המשתמש מצילדון ב
הוא פתוח לעיון ולתגובות של כי הברית; -ארצותשל הארבעים וחמישה נשיא עצמו כ

ידי הנשיא -המשתמש הופעל עלכי הציבור הרחב ללא הבחנה מפלגתית או אחרת; 
כן שגורמי ממשל רשמיים ראו במשתמש זה ו; ידי הממשל-המועסק עלועוזרו עצמו 

האמירות שפרסם המשפט כי -קבע ביתסמך דברים אלו -על 231.משתמש שלטוני
 כללי המשפט הציבורי.עליהן חלים ולפיכך  ,הנשיא טוניות שלאמירות שלהן המשתמש 
המשפט -ביתהדין. -על פסקערעור הפדרלי לערעורים המשפט -דחה בית 2019ביולי 
רלוונטיים לסיווג שיקולים כמה והדגיש  ,התבחינים לעניין סיווג החשבוןרוב אימץ את 
עניינים ציבוריים או שלטוניים מתייחסות להמשתמש מפרסם שאם האמירות  :המשתמש

ואם  ;("אודותה"פרטי המשתמש )לרבות בחינת  ;ממלא האדםשתפקיד קשורים לה
נקבע כי משתמש זה  העל בסיס אל .שלטוניכאת המשתמש תופסים גורמי ממשל שונים 

עליו חלים כללי המשפט הציבורי כן -ועל, ענייני הממשלבלעיסוק רשמי כלי  היווה
 233.ההמשפט העליון בקשה לדיון בסוגי-דחה בית 2021בשנת  232.במלוא עוזם
. משתמש אחר אשר חסםו ראשת מחוזששויך לדף פייסבוק ב עסק Davisonעניין 
ולפיכך  כי מדובר בדף פרטיהשיבה ראשת המחוז ו ,חופש הביטוילפגיעה בטען הנחסם 

האישיים לפרטיו המשפט -ביתהתייחס  ,סוגיהלהכריע בכדי . חלים עליואינם כללים אלו 
נבחרת הציבור נמצא ש ., למורשי הגישה ולאופן השימוש בוומאפייניל, של המשתמש

את והדף נשא את שמה שפתחה את דף הפייסבוק יום לפני שהחלה את תפקידה; 
הן לנבחרת הציבור והן ש; ”government official“קטגוריית הדף היא ש ;תפקידה הרשמי

 םבדף פורסשהתוכן המועלה לדף; של  יכהם ולערולפרסגישה לעובדת נוספת הייתה 
הדף נפתח באופן עצמאי מהדפים הרשמיים של שאודות אותו מחוז; -תדיר מידע על

מספר והדוא"ל כגון כתובת  ות,דרכי התקשרות רשמי ותבדף המדובר מצוינשהמחוז; 
ור הודעות שקראו לציבכמה בדף פורסמו וכן ש; ראשת המחוזהטלפון הרשמיים של 

על יסוד האמור  שיח בנושאים הקשורים למחוז.גבי אותו דף פייסבוק -עללנהל עימה 
נבחרת  יה שלפעולותהמשפט כי הדף משמש כלי רשמי של הממשל ולכן -מצא בית

 234הציבור בו כפופות לכללי המשפט הציבורי.
בחופש הביטוי בעקבות לפגיעה  טענהעלתה  Leuthy פרשתב דומה, גםאופן ב

בין  ,המשפט-התייחס ביתבאותה פרשה  ומחיקת הודעות. ברשת החברתיתחסימה 
וקטגוריית  כגון שמו )שכלל את התואר הרשמי(, פרטים של המשתמש הספציפיל ,היתר

מאפיינים ל רטה כי מדובר בפרופיל רשמי ומאושר של פוליטיקאי(;י)שפ "אודות"ה
                                                             

 .570–566-ו 553–552עמ' ב, 4לעיל ה"ש  ,חסימת הנשיא 231

 .236–234-ו 232–023 'עמב, 4, לעיל ה"ש 2חסימת הנשיא פרשת  232

 .152לעיל ה"ש , Bidenראו עניין  233

המשפט הפדרלי -. בית714–712-ו 710–707עמ' ב, 119, לעיל ה"ש Davisonפרשת  234
 Davison v. Randall, 912 F.3d 666 (4th Cir. 2019), asראו  .לערעורים אישר קביעה זו

amended (Jan. 9, 2019). 
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, החזיק משתמש אישי נפרדהמושל כגון העובדה ש, ות הפרופילשלטוניהמעידים על 
שגורמים העובדה ו ,שהפרופיל הפנה לאתרים ולדרכי ההתקשרות הרשמייםהעובדה 

שימוש של המשתמש ; לבממשל התייחסו למשתמש כאל מייצג רשמי של המושל
וכן בוחרים; עם התייחסות נרחבת למדיניות, הודעות רשמיות ושיח אשר כלל , בפועל

על  235הרשאה להפעלת המשתמש היו עובדי ממשל.להם הייתה שהגורמים לעובדה ש
לפיכך וכי חלות עליו  ,של נבחר הציבורשלטוני יסוד האמור נקבע כי מדובר במשתמש 

 236חובות המשפט הציבורי.
הנבחרים של מדינת -בית תבראזרח כי ח  נדונה טענה של  Campbellבעניין , לבסוף

המשפט -בית חופש הביטוי שלו.את  ההפרובכך אותו בטוויטר  מהחס( Reisch)מיזורי 
על יד ימהכריזה  ,שנבחרהלפני מספר חודשים פתחה את החשבון  Reischציין כי 

היא לאחר שנבחרה  בעד הקמפיין לבחירתה.מועמדותה לתפקיד והחלה לפרסם אמירות 
 הבה תמכה, הביעשעל חקיקה ספציפית ו אודות תפקידה-המשיכה לפרסם אמירות על

תפקידה השלטוני, בהנוגעים  השיח על נושאים פוליטיים ועל כאל ההלינועמדות 
תמונות שלה עם נבחרי ציבור  ביקשה להציג את תפקודה באור חיובי, ופרסמה

 237.נוספים
-מדובר במשתמש לאקבעה כי במקרה זה דעת הרוב בניגוד לפסיקות הקודמות, 

בה בתקופה ש ,"פרטי"(. נקבע כי המשתמש נוצר בתחילה כמשתמש unofficialשלטוני )
Reisch רכי ושימוש במשתמש לצהבכל מקרה וכי , עוד לא החזיקה משרה ציבורית
-וכדי לשכנע את מצביעיה להמשיך לתמוך בה מהווה שימוש לאבחירות הקמפיין 

 דעת הרוב הכירה בכך שמהותו של משתמש ברשת חברתית יכול להשתנותשלטוני. 
 Reisch-הבחירה ב, אך גרסה כי עצם שלטונית רשמית(משמש לפעילות אם הוא  ,)למשל

כן התייחסה דעת הרוב -כמו לטוני.לשאת המשתמש  כהלתפקידה השלטוני לא הפ
ונמנעה מלראות באמירה יחידה כמעידה על שלטוניות המשתמש.  ,כמכלולאמירותיה ל

הנבחרים ועמדותיה על נושאי מדיניות לא היוו -בביתכך, אמירות בדבר פעילותה 

                                                             
 .24*–23*-ו 11*–9*מ' עב, 146, לעיל ה"ש Leuthyפרשת  235

הברית ניתחו פרטים שונים של משתמשים ברשתות -משפט נוספים בארצות-בתי 236
 ,למשל ,ראו .אותם משתמשיםשעשו של הפעולות  ןבחינת נפקותלפני החברתיות 

Dingwell v. Cossette, No. 3:17-cv-01531 (VLB), 2018 U.S. Dist. LEXIS 95832 (D. 

Conn. Jun. 7, 2018) , ר שואמשויך למשטרה מקומית שחשבון פייסבוק שם נקבע כי על
חסם משתמש המשויך לאזרח מקומי מלפרסם בו תגובות חלות חובות מן המשפט 

 German v. Eudaly, No. 3:17-cv-2028-MO, 2018 U.S. Dist. LEXIS 109151הציבורי; 

(D. Or. Jun. 29, 2018) שם נקבע כי משתמש שחסם משתמש המשויך לאזרח מקומי ,
מהווה חשבון פרטי )ולא מפקח המשטרה, כפי שנטען( ולכן לא חלות עליו חובות המשפט 

, שם נדונה חסימת משתמשת מחשבון טוויטר 112, לעיל ה"ש Priceהציבורי; וכן עניין 
נקבע כי על וידי אחד השוטרים במחוז, -הופעל עלאשר יורק ו-ששויך לאחד המחוזות בניו

 החשבון חלות חובות המשפט הציבורי.

237 Campbell v. Reisch, 986 F.3d 822, 823–24 (8th Cir. 2021). 
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בחשבון , ועיקר פעילותה אלא הסבר ופירוט של פעילותה לבוחריה ,פעולות שלטוניות
צעדה לאור הפסיקות שנסקרו לעיל,  דעת המיעוט 238.שלטונית-לאנותרה הטוויטר 

למאפייני וכן  דרך החשבון עם בוחריה Reischהתייחסה בהרחבה לשיח שקיימה 
עליו יש להחיל שקבעה כי מדובר במשתמש שלטוני כגון שם, מיקום ותמונה, ו ,בוןהחש
 239כללי המשפט הציבורי במלוא עוזם. את

לקבוע אם חלים עליו כללי מנת -על, ראשיתתובנות. כמה סקירה קצרה זו מעלה 
אינה )ולכן החסימה  או כללי המשפט הפרטי)ולכן החסימה אסורה( המשפט הציבורי 

הרשתות החברתיות הברית בחנו לעומק את מאפייני -המשפט בארצות-בתי, (אסורה
עדר בה, על כך נוסף .ואת פעילותוהמשתמש ברשת החברתית הרלוונטיות, את מאפייני 

המשפט -ביתלנותר , תבחיניםהכיצד יש לשקול כל אחד מסכמה המסבירה קו מנחה או 
שאותם כך עד כדי  ,לפרש את המאפיינים של משתמשים שוניםדעת רחב -שיקול

לרוב המשפט נשענו -בתיאף שלבסוף,  240הפוכות.הכרעות לעלולים להוביל מאפיינים 
המקרים שברוב  דומני ,שלטונימשתמש ל בין משתמש פרטיהדיכוטומית על ההבחנה 

כן היה מקום לתחולה גמישה של הדין הציבורי. -דובר דווקא במשתמשים ציבוריים, ועל
-שלטוני מרמזת שבית-לאלמשתמש כ Campbellהמשפט בעניין -ההתייחסות של בית

ואת הצורך להכיר במשתמש האמורה של הדיכוטומיה המשפט הבין את הבעייתיות 
  ציבורי.

 ברשתות החברתיות ציבור ימשרתשל אמירות סיווג לתבחינים . 4

של סקירה כן ו עד כה הצגתי דיון תיאורטי, הסבר עובדתי של הטכנולוגיה הרלוונטית
בחינה להלן אציע  העל בסיס אל .אמריקאיפתרונות מוצעים במשפט הישראלי וה

של באילו מקרים יש לראות באמירה : מאמר זהשבמוקד השאלה לפתרון יישומית 
בהתאם את עליה ולהחיל  ,תשלטוניאמירה ציבורית או ברשתות החברתיות  משרת ציבור

 ?כללי המשפט הציבורי
המייצג את מדובר במשתמש ש קבועל ,, קריאת המשתמש שייךלבשלב הראשון יש 

הדין בנוגע -בין בעלי תקובמקרים רבים לא תהיה מחל 241.אדם אחרולא  ,ציבורהמשרת 
 242לעבור לשלב הבא. ,הסכמת הצדדיםב ,אז ניתןו, ציבורהמשרת לשיוך המשתמש ל

שם,  – המשתמש פרטילהידרש ליש  ,ציבורהמשרת בין המשתמש לבין יוכחש קשר אם 

                                                             
 .828–826שם, בעמ'  238

 .831–828שם, בעמ'  239

דעת המיעוט בעניין של , בין הניתוחים של דעת הרוב ולעיתים זהותעד כדי הדמיון הרב,  240
Campbell,לכך מהווים דוגמה מרכזית , שם. 

 )ב(.3ראו לעיל חלק ב 241

 .205, לעיל ה"ש חוג ההוריםראו, למשל, פרשת  242
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קישורים לאתרים  ,"אודות"כיתוב בקטגוריית הידי הרשת החברתית, -זיהוי עלתמונה, 
 243.וכדומהומשתמשים אחרים ברשתות חברתיות מקבילות, 

אם מדובר בחן יישלב השני ב, ציבורהמשרת לאחר שהמשתמש המדובר שויך ל
על הגן כראוי מנת ל-הכרחי עלהמשתמש הפרטי  ייחודשל אותו אדם.  במשתמש פרטי

כך, אם יימצא כי  244.ברשתות החברתיותזכאי לו, גם  ציבורהמשרת שפרטיות המרחב 
בהקשרים , דרך כלל יחולו עליו כללי המשפט הפרטי בלבד. מדובר במשתמש פרטי

את הביטוי, תופס הציבור לאופן שבו מיהות המשתמש, לבחינה זו התייחסה אחרים 
-לאזמן הביטוי כמעידים על היבט פרטי או לוהביטוי מיקום להביטוי, פומביות ל

לשיקולים תתייחס ברשתות החברתיות פרטי -הבחנה בין משתמש פרטי ללא 245.פרטי
 :הבאים כמכלול

  בה פורסמה  הספציפיתהמסדת של והרשת החברתית של  הפומביותרמת
פומבית ברשת חברתית פתוחה, במסדת , למשל גבוהה פומביותרמת  – 246האמירה
 מה שמרמז, לכלל ציבור וולהנגיש פרסוםשהמשתמש התכוון לתת פומבי לתעיד 
 פומביותלחלופין, רמת . פרטיים-לא אמירההומשתמש כי ה (קובעלא בהכרח )אך 

 ,, תעיד על אמירה פרטיתפרטיתבמסדת או  נמוכה, למשל ברשת חברתית סגורה
הבחנה חשובה  247.ציבורהמשרת ידי אינטרס הפרטיות של -רוב על-פי-שתוגן על

בהקשר זה היא אם מדובר במשתמש פתוח שכל הציבור יכול להתקשר עימו או 
 משתמש פרטי הזמין רק לחברים מאושרים.ב

 פרטי, כגון תיאור המשתמש -קיומם של פרטי הזדהות ייחודיים למשתמש לא
 ,)למשל סוג החשבון לפי הגדרות הרשת החברתית 248,"אודותה"בקטגוריית 

ficialgovernment of  אוpolitician,)249  הזדהות המשתמש כבעל תפקיד רשמי )כגון
 250בעל שיוך פוליטי רשמי,כ"( או Yמפלגת  אשר-שב" או "יוX"חברת הכנסת 

הפניות  םקיו 251ידי הרשת החברתית,-ציבור מאומת על משתמש כאישהסימון 
ציבורית, דוא"ל לדרכים אחרות ליצירת קשר המעידות על שימוש ציבורי )כתובת 

                                                             
 .164-ו 158–157ה"ש יד על פרטי הזיהוי ברשתות החברתיות ראו בהרחבה לעיל ל 243

 .33–29ה"ש ליד ראו לעיל  244

; 86, לעיל ה"ש ספירו; פרשת 11, לעיל ה"ש רותם; פרשת )ד(2א-)א( ו2חלקים אהשוו  245
 .89, לעיל ה"ש סגלפרשת 

 .)א(3חלק בראו לעיל  246

 .33–29ה"ש יד ללעיל ראו  247

 חסימת הנשיא תפרשהדיון ב ;52–47פס' ב, 207, לעיל ה"ש סוויסהעניין  ,למשל ,ראו 248
 .146, לעיל ה"ש Leuthy; פרשת 233–229ה"ש ליד לעיל  2חסימת הנשיא ובפרשת 

 .והטקסט שלידן 228–227ה"ש יל לע; 119, לעיל ה"ש Davisonפרשת  ,למשל ,ראו 249

 2חסימת הנשיא ובפרשת  חסימת הנשיא תפרשהדיון ב; 146, לעיל ה"ש Leuthyראו פרשת  250
 .119, לעיל ה"ש Davison; פרשת 233–229ה"ש ליד לעיל 

 .והטקסט שלידה 164ראו לעיל ה"ש  251
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משתמשים ציבוריים אחרים של אותו אדם ברשתות חברתיות אחרות, דרכי 
 252.התקשרות של עוזרים וכדומה(

  בעל  משרת ציבורב מדוברכאשר  – משרת ציבורמעמד התפקיד הציבורי של אותו
תחייב סף הוכחה פרטי -לאה וכובעאת הכרה במשתמש כמייצג בכיר יותר, התפקיד 

יהיה צורך  ,פחותבעל תפקיד מרכזי  משרת ציבורב כאשר מדוברנמוך יותר, ואילו 
 253.ביסוד עובדתי מובהק יותר

  נפרדיםהפרטיים משתמשים קיומם של כוללים  רלוונטיים נוספיםגורמים 
 ה שלסמוך לתחילת שינויים בועריכת פתיחת המשתמש או  254מהמשתמש המדובר,
ידי גורמים -אותו משתמש עלמימון התכנים של  255,תשלטוניפעילות ציבורית או 

יודגש כי  257ואופי האמירות המפורסמות בחשבון. 256ציבוריים או שלטוניים,
זיהוי תנאי מספיק ל ןאירועים משפחתיים( אינ ,אמירות בעלות אופי פרטי )למשל

ברשתות  משרתי ציבורידי -על הרות כאלאמי ן שלשכיחותנוכח ל ,משתמש כפרטי
 258החברתיות.

 ,משרת ציבורפרטיים בחייו של -להיבטים לאמשנמצא כי יש לשייך את המשתמש 
את לייחס יש בשלב זה נבדוק אם . אמירהה פורסמהבאיזה כובע ציבורי לבחון יש 
 השלטוניבכובעו או  ,כפוליטיקאי ואיש ציבור בכובעו הציבורי משרת ציבוראמירות לה
יפעילו  ציבור ימשרתשאולי היה רצוי  259.עליהשהוא מופקד השלטונית רשות מייצג הכ

הבחנה חדה זו אולם השלטוניים, עבור חייהם חשבונות שונים עבור חייהם הציבוריים ו
בהן שהמבנה של הרשתות החברתיות, לנוכח צפוי  פער זה 260מתקיימת בפועל.אינה 

                                                             
 .146, לעיל ה"ש Leuthyפרשת  ראו עניין 252

 .95–93 ה"שליד לעיל  רותםפרשת הדיון ב; 89 , לעיל ה"שסגלפרשת ראו  253

 .146, לעיל ה"ש Leuthyפרשת ראו  254

 2חסימת הנשיא ובפרשת  חסימת הנשיא תפרשהדיון ב; 228, לעיל ה"ש לררראו פרשת  255
 .119עיל ה"ש , לDavison; פרשת 233–229ה"ש ליד לעיל 

256 Identity Confirmation and Authorizations, FACEBOOK FOR BUSINESS (retrieved Oct. 

-political-sheeters/electoral-https://www.facebook.com/business/m/one), 2021, 22

 USINESSBACEBOOK FOR F, Authorize Your Instagram Account; overview-ads

(retrieved Oct. 22, 2021), 

https://www.facebook.com/business/help/1096686790667310?id=288762101909005 .
 .193לעיל ה"ש  על ההוצאות בפועל ראו

; פרשת 233–229 ה"שליד לעיל  2חסימת הנשיא ובפרשת  חסימת הנשיא תפרשהדיון ב 257
Davison , 98–97עמ' ב ,8לעיל ה"ש , המבקר חדו; 119לעיל ה"ש. 

 .189–178 ה"שליד ראו לעיל  258

 .)ב(1חלק אראו לעיל  259

דוח למצב המצוי ראו  .207, לעיל ה"ש סוויסהלטענה כי זהו המצב הרצוי ראו לעיל עניין  260
 .97–95בעמ'  ,8לעיל ה"ש  ,המבקר

https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/electoral-political-ads-overview
https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/electoral-political-ads-overview
https://www.facebook.com/business/help/1096686790667310?id=288762101909005
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החלפת משתמשים לחסרונות משמעותיים יוצרים ( network effectsתוצאי הרשת )
 261תפעול משתמש לאורך זמן.ליתרונות משמעותיים תדירה ו

, אזי לרוב יהיה משרת ציבורהמשתמש ביטוי לכובעו הציבורי של יהווה כאשר 
המהווה ביטוי לכובע משתמש  ,, ובהתאמהמקום לראות באמירותיו כאמירות ציבוריות

. מאפיינים המעידים על משתמש מרבית אמירותיו יראו כאמירות שלטוניות שלטוני
ללא ציון תפקידו השלטוני, קיומו של החשבון  משרת ציבורכוללים שם של  ציבורי

מנת להציג עמדות ציבוריות -תפקידים, שימוש בחשבון עלכמה פני -לאורך זמן ועל
ידי -ופעילות ציבורית מעבר לגבולות התפקיד השלטוני, הפסקת הפעלת החשבון על

שמשרת הציבור שתמשים של המפלגה גורמי ממשל לפני בחירות, קישורים לאתרים ומ
במקרים אלו אין להחיל את כללי המשפט הציבורי במלוא  262, וכדומה.משתייך אליה
 263להיות מגבילים יתר על המידה.עלולים  העוזם, שכן אל

או  משרת ציבור לשכובעו הציבורי של משתמש כמייצג את לסיווגו שאלה מרכזית 
תשובה חיובית  .ה כלי של הרשות המנהליתאם המשתמש מהווהיא השלטוני את כובעו 

יחולו עליהן כללי המשפט הציבורי ו ,שלטוניותאמירותיו הן אמירות ש , לרוב,תנביע
כלי של הרשות המהווה  ,שלטונימאפיינים המעידים על משתמש  264.ביתר שאת
למקורות  האפשרות פנייה רשמית או הפני 265כוללים ציון תואר רשמי; ,המנהלית

התייחסות אל  266לפניות הציבור לאותה רשות;דוא"ל כגון כתובת  ,רשמיים אחרים
או הרשת החברתית  267, כגון גורמי ממשלגורמים מוסמכיםידי -על שלטוניהמשתמש כ

שימוש במשאבים ציבוריים, לרבות קיומם של עובדי ציבור המורשים  268עצמה;
מועד פתיחת  270;רשותהידי -מימון המשתמש על 269להפעיל את המשתמש;

                                                             
 Catherineמעבר בין משתמשים ברשתות חברתיות ראו על מאפייני הרשת ועלויות ה 261

Tucker & Alexander Marthews, Social Networks, Advertising, and Antitrust, 19 GEO. 

MASON L. REV. 1211 (2012). 

 .237, לעיל ה"ש Campbell; עניין 111, לעיל ה"ש חולדאיראו בעיקר עניין  262

 .237, לעיל ה"ש Campbellעניין ; 111, לעיל ה"ש חולדאיראו עניין  263

חסימת הנשיא ; פרשת 713, בעמ' 119, לעיל ה"ש Davison; פרשת 3פרק א-שם; לעיל תת 264
 .236, בעמ' 4, לעיל ה"ש 2

 .והטקסט שלידה 250ראו לעיל ה"ש  265

 .והטקסט שלידה 252ראו לעיל ה"ש  266

 שם. 267

 Twitter Support (@TwitterSupport), New Labels for; 119 , לעיל ה"שDavisonפרשת  268

Government and State-Affiliated Media Accounts, TWITTER BLOG (Aug. 6, 2020) .
הבריטי דומיניק ראב כחשבון ממשלתי, המשפטים ראו, למשל, סימון משתמש של שר 

https://twitter.com/dominicraab?lang=en. 

 לעיל ה"ש, Leuthyפרשת  ;119לעיל ה"ש , Davisonת ; פרש207, לעיל ה"ש סוויסהעניין  269
 .98–97בעמ'  ,8לעיל ה"ש  ,דוח המבקר ;146

 .256-ו 193ראו ה"ש  270

https://twitter.com/dominicraab?lang=en
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הצהרות על שינויי  , כגוןנושאים שלטונייםבהנוגעות ריבוי אמירות ו 271;החשבון
הודעות על חילופי גברי בתפקידים רשמיים בתחומי או יוזמות חדשות, או על מדיניות 

בו הציבור שלהידרש לאופן יש מקום גם בנוסף,  272.אחריותה או סמכותה של הרשות
 השלטוניתחס את האמירה לרשות י  אם הציבור י   ,, קריאת האמירה סצפוי לתפו
 273.הרלוונטית
יש  משרת ציבורשלטוניות של אמירות בהבחנה בין אמירות ציבוריות ל, יודגש

מהווה תנאי מספיק או הכרחי  ואינמאפיין שום וכי  ,מכלול נסיבות המקרהלבחון את 
משתמש יכול להתפתח זאת ועוד,  ת.שלטוניכמסוימת כציבורית או  אמירהלסיווג 

מכן לשמש לפעילות ציבורית -לשמש תחילה משתמש פרטי, לאחר – ולהשתנות
למשתמש שלטוני לכל דבר ועניין.  ךהפימכן ל-ת לכנסת(, ולאחרמועמדּו ,)למשל

 ,במקרים אלו דומה שההיבט הפרטי יאבד מכוחו, המשתמש ייראה כציבורי בעיקרו
 .תהא בנסיבות חריגות ניהתייחסות למשתמש זה כאל משתמש שלטוו

שלטוניות לפעולות פעולות ציבוריות כפי שהוסבר, לעיתים קרובות ההבחנה בין 
משרתי של אמירות  274.נוכח הקשר המהותי בין כובעים אלולוזאת  ,תהיה מורכבת

רבות שאמירות בעיקר מפני  275,ברשתות החברתיות מעלות קושי זה ביתר שאת ציבור
נוכח ל 276.על בסיס מאפיינים דומים והן כציבוריותכשלטוניות הן יכולות להתפרש 

לדעתי , ברשתות החברתיות משרתי ציבורפעילותם של בקידום האינטרס הציבורי 
באמירה הנדונה אמירה ציבורית של לראות , כלומר, לשפוט לקולאהביניים יש -במקרי

ואולם,  277.בכובעו הציבורי, ולהחיל את הדין הציבורי בצורה גמישה יותר משרת ציבור
לעיתים  כציבוריים יהיו חסינים. כלל-שמשתמשים הנתפסים בדרךאין משמעות הדבר 

 278,נוקשה להחיל על אמירות ספציפיות את כללי הדין המהותי באופן יהיה מקום
 279.של אותה אמירהם ימאפיינים שלטוניריבוי לנוכח למשל, 

: האמירה כוללים, בין היתר אמירה שלטוניתכך שלפנינו על נסיבות המעידות 
פעולה דחופה  הנדרשבו שבמועד מקובלות או העבודה הבמסגרת שעות פורסמה 

                                                             
 .255לעיל ה"ש  271

 .233–229ה"ש ליד לעיל  2חסימת הנשיא ובפרשת  חסימת הנשיא תפרשראו את הדיון ב 272

 .שלידהוהטקסט  86, לעיל ה"ש ספירוראו פרשת  273

 )ב(.1ראו לעיל חלק א 274

 .3פרק א-ראו לעיל תת 275

 .237, לעיל ה"ש Campbellעניין  276

 .48–44ראו לעיל ה"ש  277

ראו, למשל, להלן  כנימוק רשמי להחלטה שלטונית משרת ציבורבחינת ציוץ מסוים של ל 278
 .297–292ה"ש יד ל

, לעיל ה"ש סגלעל ריבוי אמירות כמשפיעות על הניתוח המשפטי של האמירה ראו פרשת  279
 הדין של הנשיאה )בדימ'( מ' נאור.-לפסק 55, בפס' 89



 הכובעים של משרתי ציבור ברשתות החברתיותשלושת  משפט וממשל כה תשפ"ב

 59 

סוגיות שנמצאות בתחום סמכותו עוסק בהפרסום  280;ציבורהמשרת שבסמכותו של 
נמען ספציפי  281זמן;הכרעתו בהן דרושה באותו ר שאו ציבורהמשרת של  תהשלטוני

אופן העברת המסר,  282;ציבורהמשרת מקיים קשר רשמי עם מתייחסת אליו האמירה ש
לנתונים מדויקים ולטענות שקולות או  הללא גוזמולרבות התייחסות אובייקטיבית 
גורמים רשמיים שהייתה  ם שלהתייחסות לעמדת 283;שימוש במלל או נתונים רשמיים

גורמים אחרים  לשהחלטה שלטונית בנושא האמירה או  תקבלאיתם לפני חובה להיוועץ 
של גורמי  םוכן התייחסות 284שלטונית;החלטה חלק בהחלטה המעידים על שנטלו 

 285ממשל שונים לאמירה.
בכובעו הציבורי או  משרת ציבורלבסוף, משנמצא כי יש לייחס אמירה מסוימת ל

ידי אדם אחר שמפעיל את -האמירה פורסמה עלשיכולה להישמע טענה השלטוני, 
לפיה שחזקה סבורני כי יש לקבוע  בשלב זה. משרת ציבורלהחשבון, ולכן אין לייחסה 

אם יבקש  286.ידי אותו משתמש-עלהנעשית נושא באחריות לפעילות  משרת הציבור
אינו אחראי להודעות האמורות )למשל, משום שעוזרו או הוא לטעון כי  משרת הציבור

 ה שלבמסגרת סתירת 287עליו הראיה. –את החשבון לא על דעתו(  ואדם אחר הפעיל
משתמש של אותו הפעלת הלמאושרת חזקה זו ראוי לבחון אם אכן הייתה לאחרים גישה 

בדרך זו או אחרת או בפומבי מהדברים חזר בו  ציבורהמשרת אם ו 288,משרת ציבור
 289אינם על דעתו.הם הבהיר כי 

 

                                                             
 .228, לעיל ה"ש לרר; פרשת 11, לעיל ה"ש רותםפרשת  280

 ;205, לעיל ה"ש חוג ההוריםוהלאה; פרשת  96ה"ש ליד , לעיל דרוקרדיון בפרשת הראו  281
 .233–229ש ה"ליד לעיל  2חסימת הנשיא ובפרשת  חסימת הנשיא תפרשהדיון ב

 .והלאה 96ה"ש ליד לעיל , דרוקרדיון בפרשת ה 282

ראש -)יושבתב"כ  ,למשל ,ראועל אובייקטיביות, מהימנות ודיוק כמעידים על מסר רשמי  283
(; וכן 20.1.2019)נבו  בן מאיר נ' שר החינוך 3/21( 21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 .35, בפס' 207, לעיל ה"ש סוויסהפרשת 

 .והטקסט שלידה 54 לעיל ה"שראו  284

 .233–229ה"ש ליד לעיל  2חסימת הנשיא ובפרשת  חסימת הנשיא תפרשראו את הדיון ב 285

של המשנה לנשיאה א' רובינשטיין.  ןדיה-פס' קא לפסקב, 206, לעיל ה"ש מרזלראו פרשת  286
 John Rawls, The Idea of Public Reason Revisited, in תימוכין ראוללעמדה דומה ו

POLITICAL LIBERALISM 440, 443 n. 9 (exp. ed. 2005). 

 .236, לעיל ה"ש Germanסתירת החזקה ראו פרשת לליישום מבחן דומה ודוגמה ל 287

 .50, בעמ' 8, לעיל ה"ש דוח המבקר; 196–194ה"ש ראו לעיל  288

חוזי חי'( ע"א )ממשתמש פייסבוק ראו של יות לאמירות ראח-על חובת ההוכחה לטענת אי 289
 כחשת הדבריםהשל חשיבות ה(. על 16.1.2018נבו ) 27, פס' חדד נ' לנקרי 24165-09-17

 של הנשיאה א' חיות. ןדיה-לפסק 67–66-ו 57 'פסב ,107, לעיל ה"ש כסיףראו פרשת 
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 נפקות ההבחנה לדין המהותי. 5

ברירת במסייע  משרת ציבורכובעו של בהן סיווג אחדות שדוגמאות אציג לפני סיום 
 שפיע על ההכרעה המשפטית הנדונה.הדין המהותי החל על אותה אמירה ובכך מ

 ם שלרלוונטית במיוחד לתחולת ציבור ימשרתההבחנה בין כובעיהם של ראשית, 
של הרשות ולכן חל איסור  "נכס"לשאלה אם משתמש מסוים הוא דיני הבחירות, ובפרט 

המשפט לא החיל דינים ואיסורים -ביתכפי שהוסבר,  290רכי תעמולה.ולהשתמש בו לצ
במלואם על משתמשים שאינם פרטיים.  םאך היה נכון להחיל ,אלו על משתמש פרטי

שלטוני אינה מצליחה לעמוד בין עמוד פרטי  תהדיכוטומיההבחנה פעמים רבות אלא ש
וראוי להכיר בעמוד כמייצג את כובעו  הרלוונטי, העמוד ו שלמורכבותלתפוס את 
היה מקום למקרה שבו  מובהקת ההיא דוגמ 291חולדאיפרשת . משרת ציבורהציבורי של 

הן חולדאי והן העירייה ביקשו : כובעו הציבורי של חולדאיאת להכיר במשתמש כמייצג 
י עשה שימוש תדיר במשתמש חולדא; להפריד בין משתמש זה לבין המשתמש השלטוני

הוא השתמש בו מקרים בעבר ובכמה , שלטוניות-לאוזה לצורך אמירות ציבוריות 
משתמש כי הבמקרה זה המשפט -קביעתו של בית קידום מועמדותו לראשות העיר.ל

 כללי המשפט הציבורי, יתר של-לתחולת להביומייצג את כובעו השלטוני של חולדאי ה
 משתמש.על ידי אותו ם תעמולה ולאיסור פרספרט בו

נהלית של ממשפיעה גם על בחינה  משרת ציבורההבחנה בין כובעיו של  ,שנית
נדונה עתירה נגד החלטתו של שר הביטחון  חוג ההוריםבפרשת  החלטת הרשות.

לאסור כניסת פלסטינים לישראל לשם השתתפות בטקס יום זיכרון אביגדור ליברמן 
ומצא  ,לביסוס החלטתועמדת שר הביטחון ואת הטעמים  המשפט בחן את-ביתמשותף. 

חוסר סבירות המחייבים התערבות. במסגרת בהחלטת השר לוקה בחוסר איזון וכי 
כי שר הביטחון לא הביא בחשבון שיקולים  ,בין היתר ,המשפט-קבע ביתנימוקיו 

התייחסות עדר להסימוכין המעוניינים לקיים את הטקס.  הרגשותיהם של אלהנוגעים ב
-בית 292אביגדור ליברמן"."בציוץ של המשתמש גם המשפט -לשיקולים אלו מצא בית

שר הביטחון  ם"פרסאל דברים שוהתייחס אליו כ ,המשפט ציטט את הציוץ במלואו
-שר הביטחון התייחס בית ו שלבניתוח שיקולילצד זאת,  twitter."293ברשת החברתית 

ערכת הביטחון, אשר הציגה שיקולים המשפטי למהמשפט גם לעמדת המשנה ליועץ 
 294דומים.
אמירה זו הייתה אם הדין. -הייתה השפעה קרדינלית על פסקהציוץ סיווג , לנועניינל

היה לא ו ,כוחות ואחריויות מהמשפט הפרטי בלבדהייתה צריכה להקים היא פרטית, 

                                                             
 .2פרק ג-ראו לעיל תת 290

 .212–210ראו לעיל ה"ש  291

 .10–9פס' ב, 205, לעיל ה"ש חוג ההוריםפרשת  292

 .2שם, בפס'  293

 .10-ו 3שם, בפס'  294
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אליה התייחסות אזי . אם הייתה זו אמירה ציבורית, תמקום לראות בה נימוק של הרשו
רק כאשר יש חשש שנימוקי הרשות אינם  תהרשות אפשרי ה שלבמסגרת בחינת נימוקי

זו כנימוק של הרשות  מוות כ. ההלכה קובעת שהתייחסות לאמירנימוקים מהימנים
המשפט לא -היות שבית 295ייעשה במשורה, ובכל מקרה היה מקום לדיון מעמיק בנושא.

בחן ולכן  ראה את האמירה כאמירה שלטוניתשהוא , סביר לעומקדן באפשרויות אלו 
שלא דובר במסמך רשמי או בהצהרה תחת מפני . אולם, אותה במסגרת שיקולי הרשות

. כן קביעה זולא ברור מה הטעמים להמוכרים לזיהוי אמירות שלטוניות,  "כללי הטקס"
ר שא) חשבון הרשמי של משרד הביטחוןלהמשפט -ביתהתייחס לא מדוע  ניתן לתהות

 לא נדרש לאמירות נוספות של אותו משתמשהוא מדוע או  296לא התבטא בנושא(
 297אותו נושא.בשנגעו 

, הנקודה המרכזית היא ובין אם לאו בתוצאתו הסופיתהמשפט -בין אם צדק בית
אם  לקבוע סיווג האמירה ברשת החברתית,מפורשות ללהידרש שבמקרה זה היה ראוי 

, ובהתאם משרת ציבורנאמרה בכובעו הפרטי, הציבורי או השלטוני של אותו היא 
אם לבחון מעיסוק באמירה אם זו פרטית, להימנע  –חיל את הדין המהותי הרלוונטי לה

מדוע להסביר או נהלי אם זו אמירה ציבורית, המניתן להיעזר בה לאור כללי המשפט 
 .שלטונית שניתן להיסמך עליה בדיוןהיא אמירה 

של השלטוני וכובעו הציבורי כובעו ההבחנה בין כובעו הפרטי, , לבסוףשלישית, ו
 298הדין החל על חסימת משתמשים ברשתות החברתיות.משפיעה גם על  משרת ציבור

ך משפטי קליני ומרכז פדרמן לחקר הסייבר והמרכז לחינ מובנייר עמדה שפרס
כי מחיקת תגובות או חסימת משתמשים נטען בירושלים סיטה העברית רבאוניב

ת באפשרות האפקטיבית וברשתות החברתיות פוגע משרתי ציבורמעמודים רשמיים של 

                                                             
ארז, -ברק ;434–423 , בעמ'12, לעיל ה"ש ארז-ברקעל חובת ההנמקה ראו, בין היתר,  295

יואב דותן ; 1296–1269 , בעמ'104, לעיל ה"ש זמיר; 672–669, בעמ' 45לעיל ה"ש 
יצחק זמיר ; (2002) 5יט  מחקרי משפטרים" "חובת ההנמקה של רשויות מינהל וגופים נבח

נ' מנכ"ל  חי-עבדל 606/86בג"ץ ; (1990) 40–34, 19כ  משפטים"מינויים פוליטיים" 
-אביב-אילן נ' עיריית תל 3751/03(; בג"ץ 7198) 795( 1ד מא)", פמשרד החינוך והתרבות

לגאווה וסובלנות נ' הבית הפתוח בירושלים  343/09 ם(; עע"2004) 817( 3, פ"ד נט)יפו
 .(2010)הדין של השופט י' עמית -לפסק 38, פס' 1( 2סד)פ"ד , עיריית ירושלים

הדברים אמורים בפרט לנוכח העובדה שמדובר באמירה של משתמש המיוחס לאדם  296
הרשות, ולא במשתמש הרשמי של הרשות )ראו ראש שממלא את תפקיד 

https://twitter.com/MoDIsrael.) 

 (16.4.2018) טוויטר( AvigdorLiberman@אביגדור ליברמן ) ראו, למשל, 297
https://twitter.com/AvigdorLiberman/status/985818562244829184. 

אביטל נ' היועץ  5717/12הסוגיה נדונה בימים אלו במסגרת בג"ץ  .3פרק ג-תתראו לעיל  298
)טרם הוכרע(. העתירה זמינה לעיון בכתובת  המשפטי לממשלה

-https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2021/08/%D7%91%D7%92%D7%A6

-180821-D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%

D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94.pdf%. 

https://twitter.com/MoDIsrael
https://twitter.com/AvigdorLiberman/status/985818562244829184
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https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2021/08/%D7%91%D7%92%D7%A6-%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-180821-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94.pdf
https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2021/08/%D7%91%D7%92%D7%A6-%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-180821-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94.pdf
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 חלקים מהציבור להשתתף בשיח הפוליטי ברשת, בחופש הביטוי ובחופש המידע.של 
הודגש כי "נייר עמדה זה מתייחס אך ורק לעמודים או פרופילים ציבוריים של נבחרי 

כלומר עמודים הנגישים לכלל הציבור )מלבד אלו שנחסמה גישתם(  – הציבור
המשמשים אותם כפלטפורמה מרכזית לשיח עם הציבור הכללי בישראל. בעמודים 
ציבוריים אלה מציגים נבחרי הציבור את פועלם, ומפרסמים באופן שיטתי תכנים 

משרת , משבחר לפי גישה זו 299.פוליטיים וחברתיים הנוגעים לפעילותם הציבורית"
, שישמש כאפיק תקשורת בינו לבין הציבור, אין לו סמכות "לנהל עמוד ציבורי ציבור

או למחוק ממעקב אחר העמוד, לפגוע במסרים שנוגדים את מסריו, לחסום משתמשים 
 300.הודעות על בסיס תוכנן"
 הבכובעם הפרטי לכאל ציבור ימשרתמבחין בין משתמשים של ברי כי נייר העמדה 

על  מבקש לא להחיל את דיני המשפט הציבורייצגים כובע ציבורי או שלטוני, והמי
. אולם יעלי ותמקובלנפקותה הן הבחנה זו והן . ציבור ימשרתמשתמשים פרטיים של 

 שלטוניהלכובעם ציבורי כובעם האינו מבחין בין הוא נייר העמדה שוגה בכך ש ,לדידי
ככל שמדובר : הבחנה זו חשובה ברשתות החברתיות. םבפעילות ציבור ימשרתשל 

 הטענהנייר העמדה, ובפרט המוצגת ב העמדה ים,במשתמשים )או אמירות( שלטוני
 ןפעולותיהם, הגיוננקוט את ל ציבור ימשרת של םסמכותצורך לבחון את בנוגע ל

מתחזקים  ,ציבור ימשרתשל  אולם כאשר מדובר במשתמשים ציבוריים 301ן;בציד
להחלטות רחב יותר מרחב פעולה שימור , דעת רחב יותר-מתן שיקולבעד ים הטיעונ

אף שאין  302תחולה מצומצמת יותר של כללי המשפט הציבורי.ווביטויים פוליטיים, 
אפילו כאשר הוא  ,פני נבחר ציבורלעמדתו את להקל ראש בזכותו של אדם להשמיע 

 ימשרתהאינטרס הציבורי לעודד אל מול הן שיקול זה יש לאזן  303מוזמן לעשות כן,אינו 
ההצדקות ול מאל לפעול ברשתות החברתיות, והן עמדתם ואת להביע  ציבור

  304ציבורי.הפעילות בכובע להנורמטיביות לקיומו של מרחב פעולה גדול יותר 

                                                             
חסימת משתמשות ומשתמשים מעמודים רשמיים של נבחרי ציבור ברשתות "דנה יפה  299

תגובות שכתבו בשל הבעת דעה או ביקורת על הנבחרים אינה חברתיות או מחיקת 
 ,ך משפטי קליני ומרכז פדרמן לחקר הסייברוהמרכז לחינ ,)נייר עמדה 2 "חוקתית

 (.3.4.2019 בירושלים אוניברסיטה העבריתה

 .7שם, בעמ'  300

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ'  –עדאלה  7846/19בג"ץ ראו והשוו  301
 (.12.4.2021)נבו  יחידת הסייבר –פרקליטות המדינה 

 .48–44ראו לעיל ה"ש  302
303 Jeremy Waldron, Heckle: To Disconcert with Questions, Challenges, or Gibes, 2017 

SUP. CT. REV. 1. 

וגרס  ,הברית התבטא לאחרונה בנושא-המשפט העליון של ארצות-מבית Thomasהשופט  304
 לביולהצריכה פעילות ברשתות החברתיות ב משרתי ציבורכי השליטה המוגבלת של 

 .152לעיל ה"ש  ,Bidenלתחולה מצומצמת יותר של דיני חופש הביטוי. ראו עניין 
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יודגש כי בפועל סיווג משתמשים של משרתי ציבור בישראל כציבוריים בהקשר זה 
לנוכח השימוש הממושך של אותם אנשים באותם זאת ואו כשלטוניים אינה פשוטה, 

חסימת בכל הנוגע לאסדרת כן, לטעמי, -על משתמשים במסגרת תפקידיהם השונים.
יש מקום לבחינה פרטנית של אמירות שונות בהקשרים משתמשים ברשתות החברתיות 

של שונים, וקשה להצדיק החלה נוקשה של כללי המשפט הציבורי על כלל המשתמשים 
חסימת בברירת הדין המהותי החל על אם כן, גם  305כמקשה אחת.משרתי הציבור 
ברשתות החברתיות יש מקום להידרש להבחנה בין  ציבור ימשרתידי -משתמשים על

 שלטוני.הכובעו הציבורי וכובעו הפרטי,  וכובע

 סיכוםד. 

ברשתות החברתיות,  ציבור ימשרתאמירות של על להציב זרקור ביקש מאמר זה 
טענתי המרכזית הייתה  .לאמירות אלוהדין  ו שלהקיים בהתייחסותולהצביע על הפער 

אם מדובר באמירה פרטית, לבסס , יש על אמירות אלויוחלו כללי הדין המהותי שבטרם 
ה יישום נכון של הבחנה זו מוביל לתחול .משרת ציבורציבורית או שלטונית של אותו 

, ושל משרת ציבורעל מרחב הפרטיות של  ןהגלבהם ראוי שמקרים הדין הפרטי בשל 
או  לפעולותיוציבורית ריות אח ציבורהמשרת על  הדין הציבורי כאשר יש מקום להטיל

 .לפעולותיו הגנה ציבוריתלספק 
משרת של ההבחנה בין כובעיו השונים של  ההמאמר הסביר וביסס את חשיבות

הידרשות להבחנה זו בדין הישראלי. לפתרון סוגיות שונות כתשתית תיאורטית  ציבור
בכלל, וביחס לאמירותיהם ברשתות החברתיות בפרט,  ציבור ימשרתשל בנוגע לפעולות 

מסייעת לשמור ולכבד את מרחב טומנת בחובה יתרונות משמעותיים. ראשית, היא 
מאפשרת יא השנית, , הנגזר מזכותם החוקתית לפרטיות. ציבור ימשרתהפרטיות של 

ובכך מונעת  ,ברשתות החברתיות ציבור ימשרתשל של אמירות בחינה מדויקת יותר 
הבחנה זו מרחיבה את כללי הדין הרלוונטיים. שלישית,  ם שלטעויות ועמימות בתחולת

יש כיום אשר  ,ציבוריותה יהםנוגע לפעולות, בעיקר בעל חופש הביטוי שלהםההגנה 
 את דיני המשפט הציבורי באופן קשיח מדי. ןנטייה להחיל עליה

 נבחרימשרה ציבורית שהם גם  נושאישל אמירות אף שהניתוח במאמר זה התמקד ב
מרבית הניתוח שהובא במאמר רלוונטי גם , ציבור )כגון שרים, ראשי עיר וחברי כנסת(

ד , כגון נושאי משרה ציבורית שאינם נבחרי ציבור )מנכ"ל משרמשרתי ציבור אחריםל
נושאים שאינם נושאים במשרה ציבורית )פוליטיקאים שאינם נבחרי ציבור  או ממשלתי(
בפרק ג ניתוח הן הסקירה בפרק ב והן מרבית ה ביםיוועוד, בשינויים המחזאת  .בתפקיד(

ציבוריות של פעולות ולבין אמירות פרטיות בין אמירות ופעולות בהבחנה לסייע  יםיכול

                                                             
 .298, לעיל ה"ש אביטלגישה התומכת בהחלה גורפת הוצגה בעתירה בעניין  305
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בחברות ציבוריות או עובדים  כובעים, כגון עובדיםמה בכשחקנים אחרים הנושאים 
 פנימיים של מעסיקיהם.אחרים המחויבים בדינים 

מפרסמים אותם שחקנים כל שהיקפו של הניתוח אינו מוגבל רק למלל , על כך נוסף
ניתוח ב, מאמר זה מסייע מרמז "אמירות"השימוש בביטוי שברשתות החברתיות. כפי 

או הבעות תמיכה חיבוב כגון שיתוף תכנים, חסימת משתמשים,  ,פעולות נוספות
 306.שונות

ניתוח הדין המהותי ל יםסיווג המשתמשים וברירת הדין החל עליהם חשוב, לבסוף
לכנסת,  לתקנות הבחירות 43סעיף למשל,  ,כךלא נדונו במאמר. מקרים ששל  הבשור

רבים  ציבור ימשרתאוסר פרסום כל תעמולה ביום הבחירות, אך  ,1973–התשל"ג
 ימשרת לאסור על משתמשים ברשתות החברתיות כדי לפרסם תעמולה. אם יוחלט 

, יהיה צורך להידרש לתבחינים אלו גם ברשתות החברתיות לפרסם דברי תעמולה ציבור
שימושיים  ותבחינים אלדומה, אופן ב 307.חל מנת להכריע על אילו משתמשים הדין-על

 ,ידי משתמשים המיוחסים לנבחרי ציבור-ים אסורים עללבחינת הנפקות של הפצת מסר
בכוחם של תבחינים , עודזאת ו קוראים לחרמות.או מסיתים לאלימות הפרסומים כגון 

בהקשר של המשתמש שלו ברשת  משרת ציבורלתרומה אסורה בזיהוי אלו לסייע 
  החברתית.

 

                                                             
 .304–298ה"ש יד לעיל להדיון ; 4ה"ש  לעיל ,שאולראו, למשל, פרשת  306

ערב הבחירות:  משרתי ציבוראמירות של  וצנזרירשתות החברתיות עצמן שההצעה להשוו  307
What’s the Plan If Trump Tweets that He’s Won Re-election?, N.Y. TIMES (Sep. 27, 

2020). 


