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 שגויי� לשו� הרעהראוי של ההגנה על פרסומי  אופייה

   751/10א "בעקבות ע :בכלי התקשורת

  אורב��דיי�' נ פלוני

  מאת

  *אלעד פלד

È�ÂÏÙ  751/10א "מאמר זה מנתח את ההלכה החדשנית שקבע בית המשפט העליו� בע

)¯ Ô¯Ò' (� 'ÔÈÈ„�Í·¯Â‡, חסינות– באמצעות פרשנות חקיקתית –הורחבה  אשר בה  �

מאמר שלושה ב. של כלי התקשורת מפני אחריות בגי� פרסו� טענות עובדתיות שגויות

הוא מבאר את ההלכה העקרונית ואת צידוקיה ובוח� במבט כוללני א� ,  ראשית:נדבכי�

 ;היא מגשימה איזו� ראוי בי� הזכות לש� טוב לבי� חופש הביטוי והעיתונות

יתוח תאורטיות חלופיות אשר הובילו את בית המאמר מערי� זו מול זו שתי דרכי נ ,שנית

האחת של המשנה לנשיא ריבלי� והשופט עמית והשנייה של השופט , המשפט להכרעתו

  כדיהמאמר חותר לבצע כוונו� עדי� של הפ� היישומי של ההלכה,  שלישית;פוגלמ�

ת במסגרת זו מודגש.  על כפות המאזניי�המונחי�ליצור איזו� מיטבי בי� האינטרסי� 

ידי כלי התקשורת הנתבע על לפרסו� תיקו� או עדכו� מתאימי�  החשיבות שיש לייחס

ה� כשיקול המשפיע על תחולת ההגנה וה� כסעד , לאחר שנתבררו העובדות לאשור�

  .נגד הנתבע בנסיבות מסוימות שאותו מוצע לתת שיפוטי יחיד

‡Â·Ó .‡ .È˙„·ÂÚ‰ Ú˜¯‰ .· .‰˜Â„ÈˆÂ ˙È�Â¯˜Ú‰ ‰ÎÏ‰‰ :Ë·Ó-ÏÚ.‚  . ‰�Â‚ÈÚ

˙È�Â¯˜Ú‰ ‰ÎÏ‰‰ Ï˘ È¯�È¯Ë˜Â„‰Â È¯ÂËÂËËÒ‰. 1 . המשנה לנשיאה ריבלי�עמדת 

:  ‰‡ÒÁ‰ ˙ˆ·˘Ó‰Û¯ˆ˙·ÔÂÊÈ¯‰ . „ ;עמדת השופט פוגלמ�. 2; )והשופט עמית(

‰˘ÚÓ ¯Á‡Ï ÔÂÎ„Ú‰Â ÔÂ˜È˙‰ Ï˘ Ì˙Â·È˘Á. 1 .מהות� –התיקו� והעדכו� : כללי 

העדכו� כסעד שיפוטי . 3 ;אורב��כת דיי�שילוב התיקו� כחלק ממבחני הל. 2 ;ונחיצות�

  .ÌÂÎÈÒ; אורב� או לצדה�יחיד במסגרתה של הלכת דיי�

  

  

 
*  �דוקטור ; ניהאוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית נת, איל��אוניברסיטת בר, מרצה מ� החו

, בוגר במשפטי�; אוניברסיטת ניו יורק, מוסמ� במשפטי�; אוניברסיטת חיפה, לפילוסופיה

', מעי� שנדרובי�, ÏÚ ÌÈËÙ˘Ó ‡˙¯ברצוני להודות לעורכת . האוניברסיטה העברית בירושלי�

 . על הערותיה� החשובות והמועילותÌÈËÙ˘Óגליה דאור ולחברי מערכת , לקודמתה בתפקיד
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  מבוא

לא יהיה מוגז� לומר כי שאלת המידה והאופ
 שבה� צרי� המשפט להג
 על פרסו� של 
 הסוגיה הסבוכה והשנויה ביותר היא ,בעיקר בכלי התקשורת, טענות עובדתיות מוטעות


מורכבותה נובעת מ
 הסתירה המהותית והמובנית שהיא .  הרעבמחלוקת בדיני לשו
העל שניצבות זו כנגד זו בגדר�  הנגזרי� מצמד זכויות, מעוררת בי
 שני מערכי שיקולי�

מחד גיסא .  והעיתונותהלוא ה
 הזכות לש� טוב וחופש הביטוי, של דיני לשו
 הרע
את השתרשות
 של מטרת� הראשונית והמובהקת של דיני לשו
 הרע היא למנוע 

כ� ה
 מ חומרת הנזקי� הנגרמי� בשלפציות עובדתיות שגויות במרחב הציבורי צקונ
מאיד�  1. העוול המוסרי המיוחד הגלו� באות� נזקי�ובשללפרט וה
 לחברה בכללותה 

 
גיסא הטלת אחריות משפטית גורפת בגי
 ידיעות עיתונאיות שהתבררו לאחר פרסומ
טייה נשלל מ
 הציבור ג� מידע אשר בע,  של כלי התקשורתיתר�כמוטעות גוררת הרתעת
מאפייניה� הייחודיי� של כלי התקשורת א� "). האפקט המצנ
("נכו
 ובעל חשיבות רבה 

בשמ� אנושות מסוגלי� לפגוע ה�  מחד גיסא שכ
, מקציני� את הקונפליקט המתואר
ממלאי� � הומאיד� גיסא ,  התפוצה הנרחבת של פרסומיה�בשלהטוב של פרטי� 

כל שיטת משפט נדרשת ליישב בדר� כלשהי את  2.יתפקיד מרכזי וחיוני במשטר דמוקרט
   .בי
 השיקולי� האמורי�ש  החזיתיתההתנגשות

 
 שבה ÔÈÈ„�Í·¯Â‡,3על רקע זה באה ההלכה החדשנית של בית המשפט העליו
 בעניי
 התקשורת� של כלי חסינות את –באמצעות פרשנות חקיקתית –הרחיב בית המשפט 

 המפשט מעט את ,באופ
 כללי. בגי
 פרסו� טענות עובדתיות שגויותאחריות פני מ
קובעת ההלכה כי חסינות זו תחול כל אימת שכלי התקשורת הנתבע פעל בצורה , הדברי�

אל . אחראית וסבירה והציג בצורה נאותה את המידע שהיה נגיש לו בשעת הפרסו�
הובילו שתי גישות דוקטרינריות ,  שופטי ההרכביתה מוסכמת על שלושתישה, תוצאה זו

 הרעיונישמיקומה ,  ריבלי
 ושל השופט עמיתהגישת� של המשנה לנשיא, האחת: שונות

 
ÂÚÈ„È˙  7325/95א "דנ; )1989 (867, 840) 3(ד מג"פ, ˘È¯�·‡ '‡¯ÈÙ � 214/89א "עמשל ראו ל  1

Ú· ˙Â�Â¯Á‡"� Ó 'ÒÂ‡¯˜ ,89/04 א"ע; )1998 (33–32, 1) 3(ד נב"פ ÔÓÏ„Â��  'È˜Ò�¯˘ ,23' פס 

 .)4.8.2008, פורס� בנבו(
ורתיי� השאלה הא� העקרונות והשיקולי� המשפטיי� המוכרי� ביחס לכלי התקשורת המס  2

על פני . תקפי� ג� לגבי אתרי אינטרנט חורגת ממסגרת הדיו� הנוכחי) רדיו וטלוויזיה, עיתוני�(

שפרט למדיו� פרסומ� פועלי� , הדברי� נראה כי אי� סיבה שלא להחיל� בכל הנוגע לאתרי חדשות

ואפי� ש, פוני� לציבור הרחב, מעסיקי� כתבי� ועורכי� בשכר, קרי, באופ� דומה לכלי התקשורת

ה� , המקרה של בלוגרי� פרטיי�, למשל, בר� מקרי� אחרי�. וכדומה, להשיא את שיעורי חשיפת�

 לעת עתה די א� .מה ג� שקשה להגדיר קו ברור המבדיל בי� סוגי� שוני� של אתרי�, מורכבי� יותר

נאמר כי כל נוסחה כללית שתאומ� באשר ליחס בי� מעמד כלי התקשורת לבי� מעמד� של אתרי 

 . אינטרנט צפויה להתאי� ג� להקשר הנדו�
 ).8.2.2012, פורס� בנבו (‡È�ÂÏÙ 'ÔÈÈ„�Í·¯Â � 751/10א "ע  3
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 � 1965–ה"התשכ,  לחוק איסור לשו
 הרע14הוא הגנת האמת בפרסו� המעוגנת בסעי
)
לב המתייחסת להגנות תו� ה,  גישתו של השופט פוגלמ
– והשנייה, )החוק: להל

 �  .  לחוק15שבסעי
 מבקש החיבור ÔÈÈ„�Í·¯Â‡4לקראת הדיו
 הנוס� העתיד להיער� בקרוב בפרשת 

הנוכחי לעסוק בשלוש סוגיות הנוגעות כול
 להלכה המשפטית שהניבה ולא לעובדותיה 
יבאר החיבור את הכרעתו העקרונית המרכזית של בית המשפט , ראשית. הספציפיות

 
במבט כוללני א� היא מגשימה איזו
 ראוי בי
 הזכות לש� העליו
 ואת צידוקיה ויבח
תוערכנה זו מול זו שתי דרכי הניתוח , שנית. טוב לבי
 חופש הביטוי והעיתונות

 
 לקבוע איזו מה
 נכונה יותר מבחינה כדיהתאורטיות החלופיות שנכללו בפסק הדי
 ה
והאחרו
 שיידו
  וה
 בזיקה לנושא השלישי – תכלית חשובה בפני עצמה –אנליטית 

ליצור כדי  של הפ
 היישומי של ההלכה) fine tuning( ניסיו
 לבצע כוונו
 עדי
 :בחיבור
 של פרסו� תיקו
 או חשיבותובמסגרת זו תודגש . איזו
 מיטבי בי
 האינטרסי� המתחרי�

 ה
,  כלי התקשורת הנתבע לאחר שנתבררו העובדות לאשור
על ידיעדכו
 מתאימי� 
 בנסיבות  שיינת
 נגד הנתבעÈÁÈ„ כסעד שיפוטי ה
תחולת ההגנה ו על שיקול המשפיעכ

  . מסוימות

  הרקע העובדתי. א

שאותה עורכת , "עובדה" עסקה בתחקיר ששודר בתכנית הטלוויזיה ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âפרשת 
 
). התחקיר או הכתבה: להל
(בהפקת חברת טלעד ומגישה העיתונאית אילנה דיי
 בתקרית שאירעה ותועל התנהל', שכונה סר
 ר, בעבתחקיר הופנו האשמות נגד התו

הילדה הפלסטינית ובה נהרגה , ל ברצועת עזה שעליו פיקד" סמו� למוצב צה2004בשנת 
 הילדה נורתה תחילה על ידי חיילי המוצב ).התקרית: להל
(  אימא
 אלהמס�14בת ה


 ובשלב שני ,כאשר עברה בשטח הסמו� לו באופ
 שעורר את חשד� כי מדובר בגור� עוי
המסר הכללי שעלה מ
 הכתבה הוא כי לא . מטווח קצר" וידוא הריגה"ביצע בה התובע 

בעוד הילדה שכובה פצועה ומבלי שנשק� ממנה " וידוא ההריגה"הייתה הצדקה לביצוע 
בגי
 כתבה זו ובגי
 הקדימו
 ששודר לקראתה הגיש . איו� ממשי לתובע או לחייליו

.  אילנה דיי
 ונגד טלעד לבית המשפט המחוזי בירושלי�התובע תביעת לשו
 הרע נגד
שופט בית המשפט המחוזי נע� סולברג קבע כי הכתבה פוגעת בשמו הטוב של התובע 

לרבות הגנת , ואינה חוסה תחת א� אחת מ
 ההגנות המנויות בחוק איסור לשו
 הרע
 וכ
 נצטוו ,ח" ש300,000לאור זאת נפסק לזכות התובע פיצוי על ס� . האמת בפרסו�

 5.הצהרה על אודות הטעויות שנפלו בכתבה" עובדה"הנתבעות לפרס� במסגרת התכנית 

 
  ).3.10.2012, פורס� בנבו (‡È�ÂÏÙ 'ÔÈÈ„�Í·¯Â � 2121/12א "דנ  4
 ).7.12.2009, פורס� בנבו („Ô¯Ò '� 'ÔÈÈ ¯ 8206/06) ��מחוזי י(א "ת  5
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אשר עתיד , בפסק הדי
 מושא החיבור הנוכחי. על כ� הוגש ערעור לבית המשפט העליו
�זה , קיבל בית המשפט העליו
 את הערעור העיקרי, כאמור להידו
 במסגרת דיו
 נוס

א� כי הוא הותיר על כנה , את הסעדי� שנפסקו בקשר אליהוביטל , שנגע לכתבה גופה
  6.ח לזכות התובע" ש100,000את האחריות באשר לקדימו
 ופסק בגינו פיצוי של 

לצרכינו הנוכחיי� די א� נאמר כי נקודת המוצא של בית המשפט העליו
 בדונו 
, שגויותכללה טענות עובדתיות שהתבררו כאכ
  התביעה מושאתה כי הכתבה יבמקרה הי

 7, פרט לאמירות ספציפיות בפסק הדי
 המעידות על הנחה זו.או למצער בלתי מוכחות
הנימוק לדחיית התביעה על ידי שלושת השופטי� האינדיקציה המובהקת לכ� היא כי 

קרי ההתאמה בי
 ,  נכונות הכתבהÏÂ‡ת ו הסבירה או האחראית של הנתבעהתנהלות
היה 
עוד עולה . ותיה של התקרית כפי שהתרחשה במציאותהעובדות שנטענו בה לבי
 עובד

מפסק הדי
 בבירור כי חלק מאות
 טעויות לא נגעו בנושאי� שוליי� ובעלי השלכה זניחה 
וא� לא היו נעוצות א� ורק , על שמו הטוב של התובע או על המסר שהובע בכתבה

עלות השפעה וכי תחת זאת דובר בטעויות ב,  את טענותיה
בצורה שבה הציגו הנתבעות
אלמלא כ
 יכול היה בית המשפט להסתפק ביישו� . מהותית על הקשר הדברי� הכולל

 או בדוקטרינות אחרות שפיתח 8ההגנה החוקית המפורשת החלה על טעויות בפרט לוואי
ואשר על יסוד
 נדחתה התביעה בהיבטי� , באשר לאוטונומיית העריכה העיתונאית

   9.אחרי� שלה
סרי� והחוכאורה להיחשב בעל משמעות רבה הוא כי הטעויות נתו
 נוס� העשוי ל

 
בכתבה התגלו בעיקר לנוכח ממצאיו של הלי� פלילי שהתקיי� נגד התובע בבית די
במסגרת ממצאי� אלה בי
 היתר הופרכו . צבאי והסתיי� בזיכויו לאחר שידור הכתבה

אול� . י לכתבהואשר שימשו ג� בסיס מרכז, הגרסאות שמסרו כמה חיילי� נגד התובע
.  את חשיבותו של הנתו
 הנזכרמצמצמותאשר , צרי� להאיר בהקשר זה שתי נקודות

 התביעה לא הסתפקה בדיווח ניטרלי על עובדות כתב האישו� מושאהכתבה , ראשית
ועל סמ� " עובדה"אלא הפנתה כלפי התובע אצבע מאשימה בש� מערכת התכנית 

התובע על ידי בית הדי
 הצבאי לא שימש זיכויו של , שנית. תחקיר עצמאי שערכה
ÂÓˆÚÏ˘Î ,מידות ההוכחה השונות , נכונות הכתבה�ראיה לאי, בעיני בית המשפט 
שכ

; הנדרשות במשפט פלילי ובתביעת לשו
 הרע אזרחית אינ
 מאפשרות מסקנה שכזו
תה בהחלט אפשרות כי האשמה אשר לא הוכחה מעבר לספק סביר בהלי� יהיפותטית הי

 
 .3 ש"לעיל ה, ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â עניי�  6
 פרסומי�"שבה מובהר כי הניתוח עוסק ב,  לפסק דינו של השופט פוגלמ�22' פס, ש�ראו למשל   7

, עמית השופט של דינו לפסק 12' ופס; "משפט בבית אמיתות� את להוכיח נית� שלא עובדתיי�

 סביר, בה לנאמר ניגודב וכי, שקריות שנמצאו עדויות על בחלקה מבוססת הכתבה כי עולה שממנה

 .התקרית בשעת הספר לבית בדרכה תהיהי לא שהמנוחה להניח
 . לחוק איסור לשו� הרעה סיפ14 'ס  8
 . ריבלי�משנה לנשיאה לפסק דינו של ה96–93 'פס, 3ש "לעיל ה, ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â עניי�  9



   שגויי	 לשו� הרע הראוי של ההגנה על פרסומי אופייה  ג"עתש ה  על אתרמשפטי	

   אורב��דיי�'  פלוני נ751/10א "בעקבות ע :בכלי התקשורת  

27  

 תחת זאת משתמע כי 10.תוכח במאז
 ההסתברויות בתביעת לשו
 הרע האזרחיתהפלילי 
 של בית הדי
 הצבאי באשר לאופ
 ÌÈÈ·ÈËÈÊÂÙ‰ ÂÈ‡ˆÓÓבית המשפט העליו
 השתכנע מ

בהתחשב במידת ההוכחה , שבה התנהלה התקרית ואימצ� לצור� התביעה שבפניו
, מעות לשורה התחתונהיש לייחס את עיקר המש, משאלו ה� פני הדברי�. הנדרשת בה

ולא לדר� , שלפיה התמונה שציירה הכתבה אינה תואמת את אשר התרחש במציאות
  .הראייתית המדויקת שבה הגיע בית המשפט למסקנתו זו

� בית המשפט העליו
 היה שעשהכי הניתוח העובדתי , לסיו�, לדברי� אלה יש להוסי
 כי התחקיר כולל תמשמעי� חדקבועבית המשפט נמנע מחד מל. למעשה לקוני למדי

תה נקודת המוצא יומאיד� לא נימק מדוע זו הי, טעויות ולפרט את טיב
 המדויק
להחלטתו על ידי בדיקה מעמיקה של עובדות התקרית או דיו
 יסודי בשאלת תקפות� של 

יתכ
 שהדבר נבע מתו� חוסר רצו
 י. ממצאי בית הדי
 הצבאי בגדר ההלי� האזרחי
. יתכ
 שסיבות אחרות הובילו לכ�יו, ל בית המשפט המחוזי בנדו
להתערב בקביעותיו ש

ולש� כ� אי
 צור� , מתמקד כאמור בניתוח ההלכה העקרוניתחיבור זה , על כל פני�
 אי
.  נכונות
 של נקודות המוצא העובדתיות שלאור
 נער� הדיו
 המשפטילהרהר אחר

  פרשתמושאממש בכתבה  בשאלה א� אכ
 נפלו טעויות של מובעת כא
 אפוא כל עמדה
ÔÈÈ„�Í·¯Â‡.  

  על�מבט: ההלכה העקרונית וצידוקה. ב

 
 אול� במסגרת הנוכחית 11, התייחס לכמה וכמה סוגיות‡ÔÈÈ„�Í·¯Âפסק הדי
 בעניי
אשר בה מגולמת , בחרנו להתמקד א� ורק בסוגיית האחריות בגי
 פרסומי עובדה שגויי�

ניכרת ביותר על עתיד� של דיני לשו
 ולה פוטנציאל ההשפעה ה, החדשנות הרבה ביותר
  .הרע בישראל

 
 כ� מחויב הנתבע להביא ,ל האשמות חמורות יותראמנ� זה מכבר נפסק כי ככל שפרסו� הדיבה כול  10

א� ג� הובהר כי אי� משמעות הדבר סטייה מ� , ראיות רבות ומשכנעות יותר כדי לבסס את אמיתות�

' ÏÈÂ„¯ � 2657/04א "ע(הסטנדרט הרגיל של הוכחה במאז� ההסתברויות החל בתביעות אזרחיות 

Ô¯Â˜�ÒÈ� )בחנה סבוכה זו אינה מסירה מ� הנתבע את ה כי  לטעו�אפשר)). 19.7.2006, פורס� בנבו

ברור לחלוטי� כי ג� נטל זה נמו� מ� הסטנדרט , א� מכל מקו�, הדרישה לעמוד בנטל הוכחה מוגבר

  .של הוכחה מעבר לספק סביר
  ריבלי� עסק כאמור במידת הדיוק הנדרשת בפרסו� לש� הכרה באמתותומשנה לנשיאהה, למשל  11

יקולי העריכה התוכניי� והצורניי� של כלי התקשורת במסגרת בדיקתה בהתחשבות המתחייבת בשו

, אודות חופש הביטוי והעיתונות כל זאת על רקע מניפסט מרשי� שפרס על. של אותה אמתות

 .האיזוני� בינ� לבי� הזכות לש� טוב והשלכותיה� על יישומ� של דיני לשו� הרע, תכליותיה�
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פרסומי דיבה הכוללי� טענות עובדתיות , ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âלפי הדי
 שקד� להלכת 
להטלת , במקרי� רבי�, שאמתות
 לא הוכחה הובילו) להבדיל מדעות סובייקטיביות(

מבחינה ,  ראשית:הדבר נבע משתי סיבות מרכזיות. אחריות משפטית על מפרסמיה�
 יסודותיה של העוולה דנ
 לפי לשו
 .חמורה עוולה של אחריות  היאלשו
 הרעורמלית פ

אמונותיו ומידת זהירותו של הנתבע אינ� ,  מניעיוואילו,  ה� עובדתיי� גרידאהחקיקה
 קבוצת – פרסומי� שאינ� אמת עלההגנות הסטטוטוריות ,  שנית12.נתוני� רלוונטיי�
ת לנושאי� ולהקשרי� נקודתיי� ומוגבל – 14קבוצת החסינויות ו13הגנות תו� הלב

נתו
 שהחמיר עוד יותר את מצב� . והנטל להוכיח
 רוב� על כתפי הנתבע, שמונה החוק
 ההגנה הטבעית והמתבקשת בכל –הגנת האמת בפרסו� היותה של �אישל הנתבעי� הוא 

שמה  אפילו חפות מא–בשל טעויות זאת . זמינה לרבי� מה� –הנוגע לטענות עובדתיות 
 בשל קשיי� ראייתיי� הטמוני� בעיקר בהכרח לשמור ויותר מכ�, �מיהשנפלו בפרסו –

 ואשר מוחרפי� לנוכח נטל ההוכחה המוגבר שהטילה 15,על חסיו
 המקורות העיתונאיי�
   16.עליה� הפסיקה

שבה כל פרסו� עיתונאי שגוי או שאי
 אפשרות מעשית להוכיחו במציאות משפטית 
 לסנקציות ושו� בסבירות גבוהה את כלי התקשורת שפרסמבבית המשפט עלול לח

. ניכר" אפקט מצנ
"ללא ספק נוצר , אפילו א� נהג במלוא הזהירות והאחריות, משפטיות
כלי התקשורת כי המידע בחל בכל המקרי� שבה� אי
 ודאות גמורה " אפקט מצנ
"אותו 

,  במרבית המקרי�אולי אפילו, מדובר במקרי� רבי�. שבידיו הוא נכו
 ובר הוכחה
 והלא אלה ה� הפרסומי� – להניח כי ככל שנושא הפרסו� חמור ורגיש יותר ואפשר

ודאות שאליה יכולי� עיתונאי� ו כ� קטנה מידת ה– ההגנה היא חיונית ביותר שבעניינ�
הסיכו
 העיקרי הטמו
 בכ� הוא כי החשש הגבוה מאחריות ימנע מכלי התקשורת . להגיע

  . שלמעשה ה
 ידיעות אמת, יני� בעלי חשיבות ציבורית רבהלפרס� ידיעות בעני
 להזריק – 17 על שתי הגישות שהובעו בה– ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âעל רקע זה ביקשה הלכת 

"�ובכ� להעניק פתח מילוט לכלי , אל תו� חוק איסור לשו
 הרע" נפשי�יסוד�תחלי
ה תקשורת אשר פרסמו טענות שגויות או בלתי מוכחות חר� התנהלות� התקינ

גישה זו ראויה מאחר שהיא מיישבת בי
 עוולת לשו
 הרע . ומאמציה� להימנע מטעות
אשר אינה , בעיקר בגדר עוולת הרשלנות, לבי
 אופייה הטיפוסי של האחריות הנזיקית

 
לשו� הרע "תמר גדרו� ; )Ú¯‰ ÔÂ˘Ï È�È„ 143) 1997 אורי שנהר � ג ראו. לחוק איסור לשו� הרע7 'ס  12

 ).1999 (221, 219 ד ‰ËÙ˘Ó" ? עוולת הרשלנות–
 . לחוק איסור לשו� הרע15 'ס  13
 . לחוק איסור לשו� הרע13 'ס  14
 . 40' בעמ ,1 ש"ה לעיל, ˜¯‡ÒÂ א"דנ  ג� ראו. לחוק איסור לשו� הרע14 'ס  15
 .10 ש"הלעיל ראו   16
המשנה לנשיאה  לפסק דינו של 120' הדמיו� המעשי בתוצאות הנובעות משתי הגישות הוסבר בפס  17

 .ריבלי�
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אי
 זה הגיוני כי דווקא עוולה ; עדר אש� כלשהו מצדו של הנתבעייכולה לקו� בה
 גישה 18.ה חריג לעיקרו
 האמוריש הביטוי תההמשפיעה על ער� חברתי כה יסודי כחופ

זו א� עולה בקנה אחד ע� פסיקותיה� של בתי המשפט במדינות חשובות שעיני הקהילה 
 21 קנדה20, אנגליה19,דוגמת ארצות הברית, המשפטית העולמית נשואות אליה
 תדיר

יתר .  תקינה לא יחוב בגי
 פרסו� שגויהתנהלות אשר לפיה
 מפרס� שהתנהל 22,וגרמניה

המתנה את האחריות בגי
 פרסו� לשו
 הרע על איש , בניגוד לגישה האמריקנית, על כ

של מודעות , וכמעט בלתי ניתנת להוכחה, ציבור או דמות ציבורית בדרגת אש� קיצונית
 –  בית המשפט הישראלי נקט23,שקריות הפרסו�ל באשראו אדישות מצד המפרס� 
המאפשרת להטיל אחריות ג� בגי
 טעות  עמדה מתונה – בהשראת הגישה האנגלית

כ� מוגש� איזו
 הול� בי
 . מפזיזות או חוסר מקצועיות" רק"עיתונאית שנובעת 
בגדרו נית
 לכלי התקשורת תמרי� לנקוט זהירות בטר� . האינטרסי� שעל כ� המאזניי�

ומוקנית לאחרו
 זכאות לסעד במקרה שלא ננקטה הזהירות , יפגעו בכבודו של הפרט
 מובטח לכלי התקשורת כי טעות בפרסו� לא תחשו� אות� בד בבד. קשתהמתב

  . יתר כלפיה� וכ� לא נוצרת הרתעת, ה א� עשו מאמ� מספיק להימנע ממנהילסנקצי
הנמקתו היסודית של בית המשפט העליו
 לביסוס ההלכה העקרונית שאימ� מדברת 

כעת . ר מעבר לאמורובמסגרת הנוכחית אי
 צור� להרחיב עליה את הדיבו, בעד עצמה
הלוא ה
 דר� עיגונה של ההלכה בחוק , נפנה לסוגיות שבה
 החיבור מבקש להתמקד

  . ויישומה המעשי

  עיגונה הסטטוטורי והדוקטרינרי של ההלכה העקרונית. ג

נקט ש שתי דרכי ניתוח נבדלות ההלכה העקרונית המתוארת לעיל גובשה כאמור על בסיס
המשנה . והשנייה של השופט פוגלמ
, נשיאה ריבלי
המשנה ל של האחת: בית המשפט


השופט ; מ
 כחלופה לגיטימית לעמדתו שלו קיבל את עמדת השופט פוגללנשיאה ריבלי

 
  .12 ש"לעיל ה, ראו גדרו�  18

19  New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).  

20  Reynolds v. Times Newspapers Ltd. [1999] 4 ALL E.R. 609. 
21  Grant v. Torstar Corp., 2009 SCC 61.  

22  DONALD P. KOMMERS, THE CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE OF THE FEDERAL 

REPUBLIC OF GERMANY 424 (2nd ed. 1997).   

 ,David A. Anderson, Is Libel Law Worth Reforming?, 140 U. PA. L. REV. 487, למשל, ראו  23

525–526 (1991); David A. Barrett, Declaratory Judgments for Libel: A Better Alternative, 

74 CAL. L. REV. 847, 862–863 (1986).  
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 השופט 24;המשנה לנשיאה ריבלי
מגישתו של ) תו� מת
 הסבר לקוני(פוגלמ
 הסתייג 
ת שתי נעשה ניסיו
 לאגד אשבו סעי� הקוד� לעומת ה .עמית הסכי� לדברי שניה�


הסעי� שלהל
 יתמקד בשונה , הגישות לכדי כלל אחד תו� הדגשת המשות� ביניה
  .העדיפה מביניה
ביניה
 ויחתור לקבוע מהי הגישה ש

  )והשופט עמית(עמדת המשנה לנשיאה ריבלי� . 1

 העיקרית שבה הציב המשנה לנשיאה ריבלי
 את ניתוחו המשפטי היא הרעיוניתהנקודה 
לשיטתו של המשנה .  לחוק איסור לשו
 הרע14הקבועה בסעי� , הגנת האמת בפרסו�


 שיוכל הנתבע לחסות תחת כנפיה של הגנת כדי, ובהסכמת השופט עמית, לנשיאה ריבלי
תחת זאת די . האמת בפרסו� הוא אינו נדרש להוכיח כי הטענות שפרס� ה
 אמת לאמתה

שהייתה "האמת , תאו במילי� אחרו, "האמת לשעתה" הפרסו� שיק� אתא� יראה כי 
אי .  זה מעורר קושי יישומי ניכר כשהוא עומד בפני עצמו מבח
25".ידועה בעת הפרסו�

שהרי ברי כי , מבלי להגדיר למי היא הייתה ידועה" שהייתה ידועה" לדבר על אמת אפשר
 המבח
 עובר א�, זאת ועוד.  עובדות שונותיודעי�בכל רגע נתו
 אנשי� שוני� 

מתעורר , הלוא הוא הנתבע, היא החשובה ביותרעל הגור� שידיעתו ספציפיקציה ומוחל 
�השתתת ההגנה על העובדות הידועות לעיתונאי בפועל ותו לא מספקת : קושי נוס

 
.  בדיקות נוספותולעשותתמרי� שלילי להשקיע מאמצי� לש� בירור העובדות לאשור
דינו כי כוונתו לאמת  בהמש� פסק המשנה לנשיאה ריבלי
הטעי� , כ� נראה, מסיבה זו

 ואילו 26, יכולות הבירור העומדות בפני עיתונאי סבירלפישהייתה ידועה בשעת הפרסו� 
היא זו שהייתה ידועה , בנסיבות המקרה הנדו
, השופט עמית קבע כי האמת הרלוונטית

בשעת הפרסו� לגורמי החקירה והתביעה הצבאיי� שניהלו את ההליכי� הפליליי� נגד 
אמת "או " עובדות שהתבררו"ודה חשובה נוספת שהובהרה היא כי  נק27.'סר
 ר

  28.יסוד האמת ו על קיומו שללא ישפיעממועד הפרסו�  רק בשלב מאוחר "שמתגלית
מעיו
 בפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלי
 אפשר לזהות שלושה נימוקי� עקרוניי� 

ו� שהוא מנסח� תאשר השופט עמית הצטר� אליה�  ו29,עיקריי� שבה� תמ� את עמדתו
וא� , יצוי
 כי נימוקי� אלה חופפי� זה את זה במידה מסוימת 30.ניסוח מעט שונה

 
    . השופט פוגלמ� לפסק דינו של1' פס, 3ש "לעיל ה, ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â עניי�  24

 . ריבלי�משנה לנשיאה לפסק דינו של ה92–91' פס, ש�  25
 . ריבלי�משנה לנשיאה לפסק דינו של ה97' פס, ש�  26
 . לפסק דינו של השופט עמית13' פס, ש�  27
 . ריבלי�משנה לנשיאה לפסק דינו של ה92' פס, ש�  28
 .ש�  29
 . לפסק דינו של השופט עמית14–10' פס, ש�  30
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א� למע
 בהירות ונוחות , השופטי� ריבלי
 ועמית עצמ� לא ערכו ביניה� הבחנה חדה
   31.נסקור אות� כעת בנפרד, וכדי לחדד את היבטיו הפרטיקולריי� השוני�, הניתוח

)‡(ÔÂ˘‡¯ ˜ÂÓÈ�  : ˘ÈÁ¯˙ ˙ÎÏ‰Ï ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ÛÂÙÎ ÔÂ„�‰ ‚ÂÒ‰ ÔÓÒÂ‡¯˜  
 אינה הלכה חדשנית, כפי שה� עצמ� רואי� אותה, עמדת� של השופטי� ריבלי
 ועמית


תכ
 שמסיבה זו י. כלל אלא א� יישו� של הלכה קודמת שקבע בית המשפט העליו
 ההלכה שעליה הסתמכו 32.תה לקונית למדייההנמקה שנתנו לגישת� העקרונית הי

שבדיו
 הנוס� בה נפסק ברוב דעות כי פרסו� , ˜¯‡ÒÂ הלכת  היא ריבלי
 ועמיתהשופטי�
וזאת א� א� ,  פרסו� אמתהואהמתאר נכונה את המציאות העובדתית נכו
 לשעת עשייתו 


 33.שלוכ� את קהל היעד ב והנתבע אינו מעדכ
 ,אותה מציאות משתנה לאחר מכ
הייתה קיומה של חקירה  עצמה ˜¯‡ÒÂ העובדתית שבה דובר בפרשת המציאות

ושינויה המאוחר של אותה מציאות התבטא , משטרתית נגד התובע במועד הפרסו�
יש לציי
 כי לאחר פסק הדי
 הוס� לחוק איסור לשו
 . בסגירת החקירה בשל חוסר ראיות

 �התפתחויות מאוחרות ל באשרהמחייב כלי תקשורת לפרס� עדכו
 , א25הרע סעי
 ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â שג� ברקעה של פרשת א� על פי, ואול�.  דיווחבהליכי� פליליי� שעליה�

,  אשר היה בעיצומו בזמ
 הפרסו� והסתיי� לטובת התובע לאחר מכ
פליליעמד הלי� 
 �כי , ראשית, הסיבה לכ� היא. א לא הייתה רלוונטית במישרי
 בעניי
 זה25הוראת סעי

 ההלי� אל עבר העלאת  התביעה חרגה כאמור מדיווח אובייקטיבי על עצ�מושאהכתבה 
מאחר שהתנאי ,  שנית;טענות מטע� הנתבעות עצמ
 באשר להתנהגותו של התובע

 � לא – הגשת בקשה רשמית מטע� התובע כי יפורס� עדכו
 –המוקד� לתחולת הסעי
  . התמלא

 שנשארה בתוקפה פרט לנסיבות – ˜¯‡ÒÂ א� הלכת  אפואהשאלה הנשאלת היא
 �. ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âת על תרחישי� כגו
 זה שנדו
 בפרשת  אכ
 חולש–א 25שבה
 חל סעי

שנטבע בה " אמת לשעתה" והמונח ˜¯‡ÒÂהלכת . התשובה לשאלה זו שלילית, לטעמי
 על האמת בדברו. עסקו ח
 בשי� לב לנסיבות שהולידו אות� ושבה
 ה�להיבחייבי� 

י
 עמדו לנגד עיני בית המשפט בעני, הנבדלת מ
 האמת בזמ
 המשפט, בשעת הפרסו�
ÒÂ‡¯˜ 34:האלה העובדות  

 קיומה – ·˘ÓÂÒ¯Ù ˙Ú‰שהתקיי� Í˘Ó˙Ó ÌÈ¯·„ ·ˆÓ לשו
 הרע עסקה ב, ראשית
בכ� שדיווח ˙ÈÂ„Ó ¯Â‡È˜ המפרס� נת
 לאותו מצב דברי� , שנית .של חקירה נגד התובע

 
 .ג� סדר הנימוקי� שיוצג להל� אינו תוא� בהכרח את סדר הנימוקי� שהופיע בפסק הדי�יצוי� כי   31
הקדיש מתוכו ,  סעיפי�132שכתב את פסק הדי� העיקרי המשתרע על פני ,  ריבלי�משנה לנשיאהה  32

 . שני סעיפי� בלבד לשאלת ההגנה על פרסומי� שאינ� אמת
 .1 ש"ה לעיל, ˜¯‡ÒÂ א"דנ  33
מרדכי קרמניצר ובועז ,  התומכת בעמדה המוצגת כא� ראו ג� חאלד גנאי�˜¯‡ÒÂלקריאה של הלכת   34

  ).2005( ח ' סייא פרק ‰„Ú¯‰ ÔÂ˘Ï :ÈÂˆ¯‰Â ÈÂˆÓ‰ ÔÈשנור 
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יתה א� הטענה יהשניצבה במרכז הדיו
 השאלה :  ודוקו35.על עצ� ניהול החקירה
 השאלה א� קראוס ביצע בפועל את .נגד קראוס היא אמתי הלי� פליל מתנהלשלפיה 

והשופטי� הניחו ,  בדיו
 הנוס�לא עמדה לדיו
 ממשי לו י�מיוחסמעשי� הפליליי� הה
שמדובר בשאלה נפרדת מ
 השאלה בדבר עצ� קיומו של לצור� הגנת האמת בפרסו� 

,  שלישית.)בי
 שתי השאלותשא� כי כמוב
 ה� לא הכחישו את הקשר  (ההלי� הפלילי
אשר הביאו לסיומו של  ‰˙¯Â˘„Á ˙Â„·ÂÚ Ï˘ Ô˙Â˘Á˙הפרסו� חדל מלהיות נכו
 בשל 

·ÏÁ˘ ÈÂ�È˘   ˙Â‡ÈˆÓ בשל,במילי� אחרות או ,שעליו דווח מצב הדברי� המתמש�
˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡‰ ‡˘ÂÓÌÂÒ¯Ù‰  .המציאות , ורביעית 
חוסר ההתאמה בי
 הפרסו� לבי

 על ˙È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ÍÈÏ˘‰ ‡Ïו, ציאות ואיל�העובדתית התקיי� רק מרגע השינוי במ
  . נכונות הפרסו� בשעת עשייתו

לפי הנחות המוצא של בית  ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âלעומת זאת עובדותיה היסודיות של פרשת 
 ·‡ÔÓÊ· ÌÂÁ˙ ÚÂ¯Èלשו
 הרע עסקה , ראשית :ה
 אלו המשפט העליו
 שתוארו לעיל

אירוע ה  של המפרסמות את¯Â‡È˙Ô, שנית .�Ú‰ ˙ÏÁ·¯שכבר בעת הפרסו� היה כל כולו 
˙‡ Ì‡˙ Ô‰È�ÈÚÏ ÌÈ˘È‚� ÂÈ‰˘ ÌÈ�Â˙�‰,  
לאחר ,  שלישית. כנכו
 באותה שעה�ÊÁ‰ועל כ
שכ
 האירוע שעליו דווח ,  ‰È˙„·ÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ· ÈÂ�È˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï ‡˘ÂÓÌÂÒ¯Ù˙הפרסו� 

השינוי חל א� .  ומבחינה מעשית לא היה יכול עוד להתפתח ולהשתנות,הסתיי� זה מכבר
לא התרחשו כל עובדות , במילי� אחרות.  È˙„·ÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙ÒÈÙ˙‰˙�·‰·Â˙ בורק

העובדות , ורביעית . הפרסו�מושא על האירוע �˙‚Â˘„Á ˙Â„·ÂÚ ÂÏ˙חדשות אלא רק 
שכ
 התברר , בתחילהשהובא  תיאור האירוע ו של מנכונות˙‚¯È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ÂÚהחדשות 

 , Ï ˙ Ì‡ÈÁ˙ÎÏÓ ‰Ï ˙‡ÚÂ¯È‡‰ ˙Â„·ÂÚÔ˙ÈÈÂÂ‰Î‡בעקבותיה
 כי אותו תיאור למעשה 
השאלה : ודוקו. את העובדות שהתקיימו במציאות הפיזית והאובייקטיבית כלומר

 
מעשי�  את ה בפועלביצע' תה א� הטענה שלפיה סר
 ריהישניצבה במרכז הדיו
השאלה א� מתנהל הלי� פלילי נגד .  היא אמתובנסיבות שתוארו בכתבה  לוי�מיוחסה

מכיוו
 שמוקד הכתבה , לא עמדה לדיו
 ממשי  ומצבו של ההלי�ומה תוכנו' סר
 ר
 ששודרה לא היה דיווח על ההלי� אלא העלאת טענות עצמאיות מטע� מערכת התכנית


 השאלה  לא הפרידו השופטי� בי
 הזיכוי לבי‡ÔÈÈ„�Í·¯Âבעניי
 , זאת ועוד ."עובדה"
 ביצע את לא' יח כי סר
 רהזיכוי מוכ, לפי הנחת�; בפועל' בדבר המעשי� שביצע סר
 ר

 ˜¯‡ÒÂתכ
 כי השוני לעומת פרשת י (המעשי� המיוחסי� לו בנסיבות שתוארו בכתבה
 מפורט הנשע
 על ממצאי� נית
 זיכוי בפסק די
' שבעניי
 סר
 רבהקשר זה נובע מכ� 

 ˜¯‡ÒÂ בעניי
 ואילו, אשר שכנעו ג� את בתי המשפט שדנו בתביעת הדיבה, מנומקי�

 
להנחת המוצא של כל שופטי בית המשפט העליו� שלפיה הפרסו� שיק� נכונה את מהל� החקירה   35

, ˜¯‡ÒÂ א"דנראו , בשעה שנעשה) זולת טעויות בפרטי לוואי(קראוס ועל כ� היה אמת לאמתה נגד 

 לפסק דינו של �21ו) א(15' פס, לוי�'  שמשנה לנשיא לפסק דינו של ה5' למשל פס, 1 ש"ה לעיל

  . פט חשי� לפסק דינו של השו�40 ו21, 19' ופס, השופט אור
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את שאלת בעיני בית המשפט  מה שהותיר ,רת חקירה מחוסר ראיותדובר רק בסגי
  ).האשמה המהותית פתוחה


 הלי� פלילי ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â וה
 בפרשת ˜¯‡ÒÂ שה
 בפרשת א� על פי, הנה כי כ

סגירת ההלי� הפלילי , שהתקיי� נגד התובע בעת הפרסו� הסתיי� לטובתו לאחר מכ

תה י סגירת ההלי� הפלילי הי˜¯‡ÒÂעניי
 ב. היא בעלת משמעויות שונות בשני המקרי�
והפכה את , "אמת בפרסו�"התפתחות ששינתה את עצ� המצב העובדתי שנבדק בהגנת ה
. נכו
 במועד מאוחר יותרלא תיאורו של אותו מצב מתיאור נכו
 במועד הפרסו� לתיאור 

 שכזו יש טע� חזק במיוחד שלא לבוא בטרוניה נגד בעלת חשיבותלנוכח התפתחות 
יתה א� ורק י סגירת ההלי� הפלילי ה‡ÔÈÈ„�Í·¯Âואילו בעניי
 ". טעות"מפרס� בגי
 הה

, "אמת בפרסו�"התפתחות ראייתית ששפכה אור על המצב העובדתי שנבדק בהגנת ה
. וגילתה כי הפרסו� לא תא� את המציאות העובדתית הרלוונטית כבר בזמ
 עשייתו

לא ( טע� כה חזק להקלה ע� המפרס� נהאינולכ
 היא , התפתחות זו צנועה הרבה יותר
לבית משפט הד
 בתביעה בכל תחו� שהוא ובכל עילה שהיא יש למותר להעיר כי 

, הרבה מאלה המצויי� בידי הנתבע בזמ
 אמת להערי� את טיבהבבהכרח כלי� טובי� 
  ). נסיבותיה והשלכותיה של התנהגותו

 – ˜¯‡ÒÂרוב בפרשת אמור יש להוסי� כי אחת משופטות דעת הכל ה להכאסמכת
נדמה כאמת א� בדיעבד התברר כי היה  הבהירה במפורש כי פרסו� ש–השופטת דורנר 

ולפיכ� אינו חוסה , ה ועל ידי חבריהילא היה אמת אינו נופל בגדר ההלכה שנפסקה על יד
   36.תחת הגנת האמת בפרסו�

א  אל˜¯‡ÒÂהעמדה שנקט המשנה לנשיאה ריבלי
 אינה אפוא יישו� של הלכת 
  . אשר לא נית
 לה ביסוס מספיק– והרחבה בהיק� לא מבוטל – הרחבה שלה

)· (È�˘ ˜ÂÓÈ� :‰ ˙�È¯Ë˜Â„"‰˙Ú˘Ï ˙Ó‡ " ÛÈÚÒ ÍÂ˙Ó ‰ÏÂÚÎ14   
Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁÏ  

 �טיעו
 שני של השופטי� ריבלי
 ועמית הוא כי הגישה הפרשנית שנקטו עולה מתו� סעי
אחר שההגנה לפי הסעי� חלה א� הפרסו� במיוחד מ,  עצמו לחוק איסור לשו
 הרע14

  . בלשו
 עבר, "היה אמת"
מורכב ועמו� דיו ,  רחבהוא אמנ� מושג האמת כשלעצמו .ג� טיעו
 זה מעורר קושי

 דומה כי מבחינת המוב
 המקובל של מושג בר� 37. לשאת מובני� שוני� ומגווני�כדי

 
 . 107' בעמ ,1 ש"ה לעיל, ˜¯‡ÒÂ א"דנ  36
מודרנית �את הגישה הפוסט, כ� נראה,  בהקשר משפטי שולל"אמת"עצ� השימוש במונח יוער כי   37

ת  קיימת או חסראיננה ,למעשה,  כלומר–שלפיה האמת היא לעול� סובייקטיבית ותלוית נרטיב 

 . וא� השופטי� ריבלי� ועמית לא נקטו עמדה שכזו–משמעות מוחשית 
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כולל  איננוהוא , ושאי בכל משלב לשוני ובכל הקשר נ38,האמת בשפת הדיבור והכתיבה
 טענות שאינ
 תואמות את המציאות –" היה אמת "הביטוי א� לא במסגרת –ככלל 


 או שגור� רשמי כלשהו ,העובדתית א� במועד פרסומ
 היה סביר להאמי
 בנכונות
 
את המציאות שהתקיימה , ועוד
 תואמות, זאת להבדיל מטענות שתאמו(האמי
 בנכונות

 
על כל "). היו אמת" אפשר לומר כי שעליה
 – ˜¯‡ÒÂירע בעניי
  כפי שא–בזמ
 פרסומ
השימוש בפעלי� בזמ
 עבר רווח מאוד בחקיקה בכלל ובחוק איסור לשו
 הרע , פני�

ה� , לרבות פרסו� לשו
 הרע, ולו מ
 הטע� שאירועי� הנדוני� בהלי� משפטי, בפרט
לייחס לכ� משמעות ולכ
 ספק א� ראוי , בדר� כלל אירועי� שהתרחשו לפני ההלי�

 �אילו דקדק המחוקק בניסוח הסעי� מתו� כוונה להעניק לו . 14מיוחדת בהקשר של סעי
סביר להניח שהיה בוחר ניסוח , כפי שטועני� השופטי� ריבלי
 ועמית, את המוב
 האמור

שלא היה דורש עשרות שנות , "הפרסו� נחזה כאמת" דוגמת  יותרבהיר יותר ומדויק
  . פרשנותו הנכונה שתזדהרק עד פסיקה סביב החו

מעמד הבכורה אינו נתו
 עוד , לפי הגישה המקובלת בפסיקה המודרנית, חשוב מכ�
 ודומה כי זו 39,לפרשנות טקסטואלית של סעיפי חוק אלא לפרשנות� התכליתית

 � הרחבת .14מקעקעת את הפרשנות הטקסטואלית שנתנו השופטי� ריבלי
 ועמית לסעי
חותרת תחת הרציונלי� שעומדי� בבסיס ההגנה על כמתואר לעיל  �יהמושג האמת על יד

הרעיו
 . מותנה בהיות הפרסו� אמת לאמתהשל אות� רציונלי� מימוש� ש מאחר, האמת
 שטמו
 במידה כה רבה בתפיסות –המרכזי העומד ביסודה של הגנת האמת בפרסו� 
 שבני אד� כפרטי� ובחש הוא כי –אינטואיטיביות בסיסיות עד כי אי
 מרבי� לדו
 בו 

. והחברה כמכלול יהיו מודעי� לנסיבות האופפות את חייה� האישיי� והקולקטיביי�
של עיצוב האישיות ואולי , שמדובר ברכיב אינטגרלי של ההגשמה העצמיתזאת  מלבד

שיפוט רציונלי בענייני�  תנאי הכרחי להיאהכרת המציאות  40,א� של עצ� האנושיות
 פרסו� 41.פוליטי�בפרט במישור הציבורי, החלטות מושכלתולקבלת אידאולוגיי� 

באופ
 שתוא� את אותו מצב או את , או אירוע שהתרחש בעבר, המתאר מצב דברי� קיי�
ועל כ
 ראוי להגנה ג� א� עובדותיו מאירות אד� , מגשי� מטרה זו, אותו אירוע כהוויית�

 
, דבר נכו� ונאמ�: "75' עמ, )2005, אית� אבניאו� עור� (Á‰ ¯ÈÙÒ ÔÂÏÈÓ„˘ראו למשל ההגדרה ב  38

 ".התא� של משפט אל עובדה במציאות
4562/92� "בגראו למשל   39 ‚¯·„�Ê � '¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ,1996 (804–803, 793) 2(ד נ"פ(. 
 74–73, 60) 4(ד ס"פ, Â·Á˙‰ „¯˘Ó 'Ú· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â˘„Á‰ ˙¯·Á"Ó¯‰ � 6013/04מ "ראו עע  40

)2006.(   

; )6.9.2006, פורס� בנבו (12' פס, ‚¯Ú·‚ 'ÔÓ � 7024/03מ "עע; 11' פס, ש�, Â·Á˙‰ „¯˘Ó¯‰עניי�   41

גיא ; )1996 (407–406, 377 כ ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" המודל הדמוקרטי של חופש הביטוי"אורב� �אילנה דיי�

, 895 לא ÌÈËÙ˘Ó" הבסיס העיוני של עיקרו� חופש הביטוי ומעמדה המשפטי של העיתונות"פסח 

902–903) 2001(;R. Randall Rainey & William Rehg, The Marketplace of Ideas, the Public 

Interest, and Federal Regulation of the Electronic Media: Implications of Habermas’ 

Theory of Democracy, 69 S. CAL. L. REV. 1923, 1938 (1996).   
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אינה תואמת את המציאות  לעומת זאת פרסו� המציג תמונה ש42.באור שלילי זה או אחר
כהווייתה עלול ליצור עמדות או לגרור החלטות שאינ
 משרתות את טובת הפרט 

פרסו� המייחס שלא בצדק התנהלות מוסרית פגומה לאד� ישר ,  למשל43.והחברה

כ� יפסיד בו,  שיאבד את משרתולגרו� לועלול , הממלא תפקיד בשירות המדינה, והגו

 מטרתה של הגנת האמת בפרסו� מסוכלת אפוא 44.טובי�הציבור כולו את שירותיו ה
העובדה שהפרסו� היה נדמה ; כאשר הדי
 מכשיר באמצעותה פרסומו של מידע שגוי

   .כנכו
 בנקודת זמ
 מסוימת לאור הנתוני� שהיו גלויי� באותה עת אינה משנה תוצאה זו
בש� הטוב  לייחס להגנת האמת בפרסו� הוא ההבנה כי פגיעה שמקובלרציונל אחר 

 נובעת ביסודה מ
 הפרסו� אלא ממעשיו או מאופיו של התובע איננה פרסו� אמת בגלל
 ג� רציונל זה 45.וככזו איננה גורמת לו עוול מוסרי ,אשר הפרסו� רק הוציא� לאור, עצמו

אופיו את אינו תק� מקו� שבו אותו נזק נגר� מפרסו� שלמעשה אינו תוא� את מעשיו או 
  . במציאות העובדתיתשל התובע כפי שה� 

היא זו שהייתה ידועה " אמת" שלפיה ה,בפרט עולה קושי מתו� גישת השופט עמית
 מתנהל הלי� אי
במקרי� שבה� ,  בפ
 המעשי46.לגורמי אכיפת החוק בשעת הפרסו�

 מהי לקבוע אובדת היכולת – 47 ואלו מקרי� רבי�–פרסו� ה בד בבד ע�רשמי כלשהו 
הזיהוי המוחלט בי
 האמת לבי
 עמדת
 של ,  המושגיובפ
". הייתה ידועה"האמת ש

עוד בטר� עברה את , המוטה בהכרח נגד החשוד או הנאש�, רשויות החקירה והתביעה
נראה כי לפי מבחנו של השופט . מקעקעת את חזקת החפות, מבחנו של בית המשפט

עמית ג� הפרכה מוחלטת של האישומי� במשפט לא תגרע בדיעבד מאמתות פרסו� 
אותה אמתות תישאר על כנה לא רק באשר לעצ� קיומו של ההלי� : ודוקו(סמ� עליה� הנ

 
 RAYMOND BROWN, THE LAW OF DEFAMATION IN; 39' בעמ ,1 ש"ה לעיל, ˜¯‡ÒÂ א"דנ  42

CANADA 504 (1994). 
, ˘¯�È˜Òעניי� ; 39, 33–32' בעמ ,1 ש"ה לעיל, ˜¯‡ÒÂ א"דנ; 867 'בעמ, 1ש "לעיל ה, ‡·�¯È ניי�ע  43

 & Keeton v. Hustler Magazine, Inc., 465 U.S. 770, 776 (1984); Dun; 61 'פס, 1 ש"לעיל ה

Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749, 767 (1985) ; חופש "אריאל בנדור

   ).1991 (565, 549 כ ÌÈËÙ˘Ó" הרע�לשו�

44  LEE C. BOLLINGER, IMAGES OF A FREE PRESS 35 (1991); Note: Vindication of the 

Reputation of a Public Official, 80 HARV. L. REV. 1730, 1737 (1967); Jeffrey E. Thomas, 

Statements of Fact, Statements of Opinion, and the First Amendment, 74 CAL. L. REV. 

1001, 1025 (1986).   

; 504' בעמ, 42 ש"לעיל ה, BROWN; 32–31' בעמ, 34 ש"לעיל ה, קרמניצר ושנור, ראו גנאי�  45

GATLEY ON LIBEL AND SLANDER 310 (Patrick Milmo & W.V.H. Rogers eds., 11th ed. 

2008); DAVID PRICE, DEFAMATION: LAW, PROCEDURE & PRACTICE 57 (2009).   

 . לפסק דינו של השופט עמית13' פס, 3ש "לעיל ה, ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â עניי�  46
 ). ובעקבותיו(לעתי� מזומנות נפתחת החקירה הפלילית רק לאחר הפרסו� העיתונאי , למשל  47
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אלא ג� באשר לטענה המהותית , ˜¯‡ÒÂכפי שקובעת הלכת , הפלילי או לעמדת הרשויות
  . וע� תוצאה זו קשה להסכי
, )העצמאית שהחשוד או הנאש� ביצע עבירה פלילית

 כל כ� את חופש המקדש, מריקניאפילו במשפט האלא למותר להוסי� לסיו� כי 
 על ידי בית המשפט ולא שנמצאהאמת הפרסו� משמעה האמת המלאה כפי , הביטוי

   48.העובדות שהיה סביר להאמי
 בה
 בזמ
 הפרסו�

)‚ (È˘ÈÏ˘ ˜ÂÓÈ� :Ô�ˆÓ Ë˜Ù‡ ¯ÂˆÈ˙ ÌÒ¯ÙÓ‰ ˙·ÂÁÏ ˙ÂÚË‰ ˙ÙÈ˜Ê  
נזכר לעיל כרקע  השיקול שהואבסיס נוס� שנותני� השופטי� ריבלי
 ועמית לעמדת� 

 בעקבותהלא הוא החשש מפני אפקט מצנ
 שייווצר ,  כולו‡ÔÈÈ„�Í·¯Â עניי
לדיו
 ב
, כפי שמסביר המשנה לנשיאה ריבלי
. הטלת אחריות גורפת בגי
 פרסומי עובדה מוטעי�

היתר כלפי כלי התקשורת במשטר  הרתעת,  וטעמיה˜¯‡ÒÂוא� זאת על סמ� הלכת 
לו ראיות יצוצו יר מ
 הקושי שלה� להערי� בזמ
 אמת אמשפטי שכזה נובעת בי
 הית

 אינו הנתו
 המרכזי על פי נקודת המבט המתוארת.  עובדות יתבררו לאחר הפרסו�ואילו
אלא ביטחונו , מעשית של המפרס� לברר את העובדות לאשור
� היכולת הפיזיתאפוא

  .הסובייקטיבי בהצלחתו
מאחר . ˜¯‡ÒÂגזרה שווה מהלכת ג� בהקשר זה אי
 לגזור , מחד גיסא, לדעתי

עניינה של פרשת (עבר   להתרחשויותבאשרשהוכחתה של הגנת האמת בפרסו� 
ÔÈÈ„�Í·¯Â‡ (חשש ה לעומתהפחד מטעות מוגבל , אפשרית מבחינה תאורטית

אינו יכול לצפות
 ולעתי� א� , אשר המפרס� אינו שולט עליה
, שהתפתחויות עתידיות
,  ג� שני� רבות לאחר הפרסו�אפשר שיתרחשוואשר , אינו מודע לקיומ
 לאחר מעשה

 א� מנגד אי
 ÒÂ‡¯˜.(49עניינה של פרשת (ישללו רטרואקטיבית את הגנתו המשפטית 
ועל כ
 מנקודת , עבר להמעיט מערכו של החשש מטעות ג� כאשר הדיווח הוא על אירועי

  .עמית של השופטי� ריבלי
 ובנימוק זהמבט סובייקטיבית זו נראה כי יש ממש 
בר� חר� כוחו של הטיעו
 הנזכר נראה כי הוא אינו יכול לבסס לבדו את עמדת� של 

ע� הקשיי� הטע� לכ� הוא כי טיעו
 זה אינו מתמודד . השופטי� ריבלי
 ועמית
ובראש� הבעייתיות בתיוגו של , שעליה� עמדנו לעיל, בפרשנות� להגנת האמת בפרסו�

. 14התחשב בלשונו ובתכליתו של סעי� פרסו� שלמעשה אינו אמת כפרסו� אמת ב

 
ההגנה החזקה שמקנה המשפט  .RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 581A (1977)ראו   48

 דרישת –אחר האמריקני לחופש הביטוי במסגרת דיני לשו� הרע מוצאת את ביטויה העיקרי בהקשר 

 .היסוד הנפשי הנזכרת לעיל
להעלות בגדר הפרסו� את האפשרות ההיפותטית , ˜¯‡ÒÂבתרחישי� דמויי פרשת , לכאורה אפשר  49

מבי� שהרי הציבור , אול� ברי כי הדבר חסר טע�. שההלי� הפלילי יסתיי� לטובתו של הנאש�

האפשרות הזו בגדר הדיווח העלאת , ומכל מקו�, ממילא שהלי� פלילי עשוי להסתיי� בזיכוי

תה מיידעת אותו בדיעבד כי ההלי� ייתה נתפסת על ידי הציבור כדיווח עובדתי ולא הייהראשוני לא ה

  .אכ� נסגר
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מוצדק ככל , "אפקט מצנ
"אינו מסביר די הצור� מדוע החשש מהטיעו
 , במילי� אחרות
המסקנה כי הגנת האמת בפרסו� . 14 צרי� להשפיע דווקא על פרשנותו של סעי� ,שיהיה

אינה המקו� המתאי� לית
 תוק� לשיקול האמור מתחזקת לנוכח קיומה של משבצת 
 אמת א� נחשבי� מוצדקי� ˘‡Ì�Èשמגנה מעצ� טיבה על פרסומי� , טית חלופיתמשפ

ומכילה מנגנוני� ואיזוני� המותאמי� במיוחד למאטריה  בשל נושא� או נסיבות עשיית�
  . זו

ואליו , אותה משבצת משפטית חלופית היא זו שבה מיק� השופט פוגלמ
 את ניתוחו
  . נפנה כעת

  עמדת השופט פוגלמ�. 2

ד לשופט ריבלי
 סבר השופט פוגלמ
 כי ההקשר המתאי� להתמודד בו ע� החשש בניגו
 �המעניק הגנה , לחוק איסור לשו
 הרע) 2(15מאפקט מצנ
 כלפי כלי התקשורת הוא סעי

מאחר שכלי , לדידו. מוסרית או חברתית, פרסו� שנעשה בתו� לב מתו� חובה חוקיתעל 
על פגמי� צביע  ומתפקיד� לה,יהשל הדמוקרט" כלב השמירה"התקשורת משמשי� 


חובה מתו� � בנושאי� אלה נעשה יהפרסו� מידע על יד, בהתנהלות מערכות השלטו
חסר שיאפשר לכלי התקשורת   למנוע מצב של הרתעתכדי בה בעת 50.מוסרית וחברתית

פסק השופט פוגלמ
 כי , לפעול בחוסר זהירות ולפרס� לשו
 הרע על סמ� ראיות קלושות
 תו�  וא� הוא נעשה רבמשקלבעל ל רק א� הוכח כי יש בפרסו� עניי
 ציבורי ההגנה תחו

 פוגלמ
 שטח רשימה פתוחה של .אחראית עיתונות של מחמירי� בסטנדרטי� עמידה
ובה� כמות המקורות , קריטריוני� שלפיה� יש לבחו
 את דרישת העיתונות האחראית

אמונתו בנכונות , מות המידעהצעדי� שנקט לש� אי, �ואיכות שעליה� הסתמ� המפרס�
 עמדתו של השופט פוגלמ
 51.ו ועודימידת ההוגנות שבהצגת המידע על יד, הפרסו�

על ההלכות פורצות הדר� של , ה
 בהיבטיה העיוניי� וה
 בהיבטיה המעשיי�, התבססה
  Jameel.53 ובעניי
 Reynolds52האנגלי בעניי
 בית הלורדי� 

, אליבא דשופט פוגלמ
, המשפט לבדוקמבחינה מעשית השיקולי� שנדרש בית 
דומי� מאוד לאלה העולי� , בהחליטו א� להעניק הגנה משפטית לכלי התקשורת א� לאו


שעליה דיבר המשנה " אמת לשעתה"ה,  כזכור54.מגישתו של המשנה לנשיאה ריבלי

 
 בכ� הפ� השופט פוגלמ� את . לפסק דינו של השופט פוגלמ�26' פס, 3ש "לעיל ה, ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â עניי�  50

שלפיה חובת� של כלי התקשורת אינה אלא להזהיר את בני הציבור , יסטורית הה‰‡¯ıהלכת 

Ï‡¯˘ÈÏ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á  213/69א "ע (כפרטי� מפני סכנה הצפויה לה� באופ� אישי מצד פלוני

Ú·"� Ó 'Ú· ı¯‡‰ ÔÂ˙ÈÚ"Ó ,1969 (94–93, 87) 2(ד כג"פ(.( 
 . לפסק דינו של השופט פוגלמ�30–28' פס, 3ש "לעיל ה, ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â עניי�  51
 .20ש "לעיל ה  52
53  Jameel v. Wall Street Journal Europe, [2007] 1 A.C. 359.  

  .המשנה לנשיאה ריבלי� לפסק דינו של 120' פס  54
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לנשיאה ריבלי
 אינה אלא האמת שעיתונאי סביר היה מאמי
 בה בנסיבות שהתקיימו בעת 
והלא אותה סבירות נגזרת בראש ובראשונה מ
 הצעדי� שמצופה מ
 העיתונאי , ו�הפרס

 עצמה הובילו הגישות ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âג� בפרשת , זאת ועוד. לנקוט לאיסו� המידע ולאימותו
 נראית פוגלמ
 השופט גישתאול� . השונות את השופטי� לאותה תוצאה אופרטיבית

  . אנליטית מבחינה יותר נכונה
 שפרס� תקשורת כלי ולפיה, לעיל שהוסברה הראשונית ההנחה את לי�מקב אנו א�

 לעשות ראוי כי ומסכימי�, להגנה עקרונית מבחינה זכאי באשמתו שלא שגוי מידע
�. לכ� ביותר המתאי� המקו� ה
 הלב תו� הגנות הרי, בחוק זו דוקטרינה לעג
 מאמ
 להוכיח את אי אפשרת  לטפל בפרסומי� שמסיבה זו או אחרבמובהק נועדו אלה הגנות

ה
 א� , כפי שמלמד שמ
 של הגנות תו� הלב וכפי שמפרט החוק,  זאת ועוד55.אמתות�
למשל באמונתו באמתות , מגלמות התחשבות אינהרנטית במידת אשמו של המפרס�

   56.תוכנול באשרהפרסו� ובסבירות הבדיקה שער� 
לשו
  לפרס� חברתית מבי
 הגנות תו� הלב ההגנה הספציפית בדבר חובה מוסרית או

מכיוו
 שהיא הכללית והפתוחה , היא המתאימה ביותר לעיגונה של הדוקטרינההרע 
 אמנ� א� נוקטי� 57.וממילא בעלת פוטנציאל התחולה הרחב ביותר, ביותר לפרשנות

 מדוברשכעשוי להישמע לחלקנו מעט חזק מדי " חובה"המונח , פרשנות מילולית גרידא
ת הנוקטי� פעולות אקטיביות לחיפוש מידע המציג פרטי� כלי תקשורבעיתונאי� וב

השאת רווחיה� לא פחות מאשר לועושי� כ
 למע
 הקריירה שלה� או , באור שלילי
שבה� , מקרי� הקלסיי� שנפלו בעבר בגדר הסעי�ה לעומתזאת . לטובת הציבור

ו מידע שהגיע ליד –ממניעי� אלטרואיסטיי�  –המפרס� חש צור� לחלוק ע� זולתו 
אול� חובה מוסרית וחובה חברתית ה
 עדיי
 . למנוע פגיעה באותו זולתבו ואשר היה 

 בה� הוא השאיר במודע לבית להשתמשכאשר המחוקק בחר . מונחי� מופשטי� מאוד
והניח ודאי כי תוכ
 זה יושפע בי
 היתר , המשפט את המשימה ליצוק תוכ
 לתוכ�

מופשטות זו א� מגבירה את הלגיטימיות . רכי המציאות המשתני�ומשיקולי מדיניות ומצ
  .שבייחוס משקל מכריע לפרשנות התכליתית

עוד יש להוסי� כי הסייגי� שכלל השופט פוגלמ
 בהגנה שניסח מגלמי� מת
 משקל 
 משקלבעל  עניי
 ציבורי המעוררי�צמצו� ההגנה לפרסומי� , כ�. הול� לזכות לש� טוב

להגנה רק א� הנושא שבו ה
 עוסקות חשוב  מבטיחי� כי השמצות שגויות תזכינה רב
קרי א� האינטרס לנסות ולברר את העובדות לגביו הוא כה , מספיק כדי להצדיק זאת

 
 .249' בעמ, 12 ש"לעיל ה, שנהר  55
 .לחוק איסור לשו� הרע) ב(16, 15 ' סראו  56
השוו למשל להגנה בגי� חוסר ידיעת המפרס� על קיומו של התובע או על הנסיבות שמה� משתמעת   57

 להבדיל , הפרסו� דעה או ביקורת אישיתבהיותלהגנות המותנות ; ))1(15 'ס(לשו� הרע כלפיו 

 'ס( ה למשטרה או לגור� אחראי אחרלהגנה בגי� מסירת תלונ; ))7(15–)4(15 'ס(מטענה עובדתית 

 )).10(15 'ס(להגנה בגי� פרסו� תגובה להשמצה קודמת ; ))8(15



   שגויי	 לשו� הרע הראוי של ההגנה על פרסומי אופייה  ג"עתש ה  על אתרמשפטי	

   אורב��דיי�'  פלוני נ751/10א "בעקבות ע :בכלי התקשורת  

39  

ואילו התניית ההגנה . רציני עד שיש להשלי� ג� ע� טעויות הנופלות תו� כדי כ�
, תו� הטלת נטל ההוכחה בעניי
 זה על שכמו של הנתבע, בהתנהלות עיתונאית אחראית

  . מבטיחה כי טעויות שהיו ניתנות למניעה באופ
 סביר לא תחסינה תחתיה

חשיבות� של התיקו� :  האיזו�בתצר�המשבצת החסרה . ד
  העדכו� לאחר מעשהו

   מהות� ונחיצות�–התיקו� והעדכו� : כללי. 1

מ
  אי אפשר להתעל� ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âחר� הטיעוני� שהועלו לעיל בזכותה של הלכת 
 באורח ניכר את איזו
 האינטרסי� לטובת חופש הביטוי תו� פגיעה העובדה שהיא מטה

שפרסו� של לכ� ההלכה צפויה לגרו� לעתי� קרובות . לא מבוטלת בזכות לש� טוב
 שכאמור מהווה את התופעה העיקרית שדיני לשו
 הרע –טענות משמיצות ושגויות 

ריות ולא יזכה את לא יביא להטלת אח,  לא יוכר כמעשה עוולה–מבקשי� להג
 מפניה 
אפשר להניח שבעקבות זאת יתקבע המידע שהובא בפרסו� , יתרה מכ�. הנפגע בכל סעד

במידה רבה בתודעה הציבורית באופ
 שינציח ה
 את הפגיעה הבלתי מוצדקת בתדמיתו 
לא רק בגלל דחיית התביעה עצמה אלא ג� , זאת. של הפרט וה
 את הטעיית הציבור

היה לבתי המשפט סיבה לבחו
 מלכתחילה א� הפרסו� נכו
 משו� שבמקרי� רבי� לא ת
שהרי סוגיה זו אינה משפיעה במישרי
 על תחולת ההגנה לפי הלכת , או לא

ÔÈÈ„�Í·¯Â‡.58 התוצאה האמורה תיגר� ג� א� לא נפל כל פסול בהתנהלותו של הנפגע 
למסור בסירוב , למשל(וג� א� הלה לא תר� במאו� לקרות הטעות , שעליה נסב הפרסו�

 זו צפויה להתמת
 באורח ניכר א� בעייתיותאלא ש). תגובה או בהסתרת מידע רלוונטי
תוכר חובת� של כלי התקשורת לפרס� תיקו
 או עדכו
 לידיעה הראשונית שפרסמו 


  . משנתבררו העובדות לאשור
ומהותו , הוא בלתי ממוני, כ� לפי התפיסה המקובלת, נזקה העיקרי של לשו
 הרע

כאשר , ה� הגורסי� כי בשל כ�רבי� . תדמיתו ובמעמדו החברתי של הפרטהפגיעה ב
  פרסו�60,מהותית בנקודה 59לשו
 הרע שפורסמה נגד אד� אינה תואמת את המציאות

 
 Jonathan Coad, The Irrelevance האנגלית ראו Reynoldsלטיעו� שלפיו זוהי תוצאתה של הלכת   58

of Truth and Falsity in the New Law of Defamation, 13 ENT. L. REV. 95 (2002).   

התאמה למציאות יכולה להתרחש ג� כאשר הושמט מ� הפרסו� פרט שהתקיי� במציאות ואשר �אי  59

כאשר ידובר מעתה ואיל� על טעות . מאיר את נושא הפרסו� באור שונה מזה שהוצג לפני השומעי�

 .יונח כי המושג כולל ג� השמטת פרט כאמור
 נשללת כאמור ,י� בו פגיעה של ממש א� בפרט לוואי שאהיאכאשר הפרסו� נכו� ביסודו והטעות   60

 .  איסור לשו� הרע לחוקה סיפ14 'האחריות לפי ס
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� שמסר מילולי  כש�61.נזקה להתמודד ע�  אמצעי יעילהואאת שמו הטוב מטהר ה נוס
ולי הפו� הנחשב בעיניה� מסר מיל, עלול לטעת בקרב שומעיו עמדה שלילית כלפי אד�


במקרה של לשו
 הרע . אמי
 מספיק עשוי לסתור את השפעתו של המסר הראשו
הדר� המתבקשת להעברת מסר שכזה לידיעת� של מי , שהתפרסמה בכלי התקשורת

במקרה של (באותו מדור ,  פרסומו באותו כלי תקשורתהיאשנחשפו לידיעה המקורית 
במקרה של פרסו� ברדיו או (ו באותה תכנית א) פרסו� בעיתו
 או באתר חדשות

לפי , פרסו� מסוג זה א� משרת. מרצו
בי
 בכפייה ובי
 , ובאותה רמת הבלטה) בטלוויזיה
, הלוא היא שיקו� תדמית�, של נפגעי לשו
 הרע שאיפת� המרכזית את, מחקר נודע

�ל הודעה זה יכול לכלו, באשר לתוכנו של הפרסו� המטהר 62.להבדיל מזכייה בסכו� כס
 או ")תיקו
"אשר תיקרא להל
  (מפורשת מטע� המפרס� כי הוא חוזר בו מטענותיו

 בי
 בתביעת לשו
 הרע שהגיש הנפגע ובי
 –עדכו
 על קביעתה של רשות שלטונית 
 שלפיה ההאשמות שהופנו כלפי הנפגע נמצאו שגויות או –בהלי� פלילי שהתקיי� נגדו 

דויקי� נגזרי� כמוב
 מנסיבותיו של כל מקרה הניסוח והצורה המ 63.בלתי מבוססות
  .ומקרה

 כחלק  של תיקו
 ועדכו
 וראוי לקד� את פרסומ�אפשרבסעי� שלהל
 נפרט כיצד 
נסביר מדוע הצעה זו עולה כמו כ
  .בד בבד עמה או ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âת מיישומה של הלכ

 
ותר י) הג� שהיא לא נכללה בחוות דעתו(בקנה אחד ע� גישתו של השופט פוגלמ
  .דבר המחזק עוד יותר את עדיפותה, מאשר ע� גישת� של השופטי� ריבלי
 ועמית

  אורב��דיי�שילוב התיקו� כחלק ממבחני הלכת . 2

ראוי כי דוקטרינה משפטית המעניקה חסינות בגי
 פרסומי� שגויי� על סמ� התנהלותו 
תבררה שנהתקינה של כלי התקשורת שפרסמ� תבח
 א� אות� פרסומי� תוקנו לאחר 

 
. והאסמכתאות המופיעות ש�) ÔÂ˘Ï È�È„· ‰˘Ú ÈÂÂˆ�Ú¯‰ 229–295) 2012ראו בהרחבה אלעד פלד   61

 George E. Frasier, An; 396, 386' בעמ, 34 ש"לעיל ה, קרמניצר ושנור, כ� ראו למשל גנאי�

Alternative to the General-Damage Award for Defamation, 20 STAN. L. REV. 504, 505 

(1968); Robert C. Post, The Social Foundations of Defamation Law: Reputation and the 

Constitution, 74 CAL. L. REV. 691, 704–705 (1986); Robert L. Rabin, Pain and Suffering 

and Beyond: Some Thoughts on Recovery for Intangible Loss, 55 DEPAUL L. REV. 359, 

365 (2006); Shawn A. Bone, Private Harms in the Cyber-World: The Conundrum of 

Choice of Law for Defamation Posed by Gutnick v. Dow Jones & Co., 62 WASH & LEE L. 

REV. 279, 331 (2005).  

62  Randall P. Bezanson, Libel Law and the Realities of Litigation: Setting the Record 

Straight, 71 IOWA L. REV. 226 (1985).  

 .61 ש"הלעיל ראו האסמכתאות הנזכרות   63
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יסוד זה לא נכלל במפורש במבחני� שהותוו .  וא� היה מקו� לעשות כ
,לנתבע הטעות
  . גדירו כחלק אינטגרלי מאות� מבחני�ומוצע בזאת לה, ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âבגדר הלכת 

נכונותו או  כמה טעמי� שבגינ� מוצדק להתחשב בקיימי�ברמה העקרונית 
מבח
 השוא� לגבש איזו
 , ראשית. ו�פרסנכונותו של המפרס� לתק
 טעויות שנפלו ב�אי

 וכי ,האפשרמיטבי בי
 האינטרסי� שעל כ� המאזניי� ראוי כי יהיה מקי� וכוללני ככל 
מאחר שנזק לש� . תייחס למגוו
 ההיבטי� הרלוונטיי� ולמגוו
 טווחי הזמ
 הרלוונטיי�י

, כשגויא� זה נתגלה , הטוב נית
 לתיקו
 או לפחות לצמצו� ג� במועד מאוחר לפרסו�
יש מידה של שרירותיות בעצירת שעונו של המבח
 המשפטי במועד הפרסו� תו� הוצאת 

, זאת במיוחד מאחר שאותו מארג שיקולי�. כל מה שהתרחש לאחריו ממארג השיקולי�
. מתמקד באופ
 כה בולט בדר� התנהלותו של המפרס�,  עצמה‡ÔÈÈ„�Í·¯Âלפי הלכת 

שכ
 הדבר חיוני ה
 , תיקונ
 של טעויות עיתונאיות אינטרס חברתי לעודד את קיי�, שנית
 
 שהשיח הציבורי וההחלטות החברתיות יושתתו על כדילשמירה על הזכות לש� טוב וה

מכירי� העקרונות הכלליי� של דיני הנזיקי
 , שלישית. מידע נכו
 ולא על מידע שגוי
ה אקטיבית  פעול בעקבותואו למניעת  נזק בחובת פעולה לתיקו
במקרי� מסוימי�


 64.ג� א� זו לא עלתה כדי עוולה בשעת עשייתה, קודמת שיצרה נזק או מצב מסוכ
ג� א� התנהגות הנתבע מוכתרת כלגיטימית בשעת עשייתה מאחר שהפרסו� , בהקשרנו


התובנה המאוחרת שלפיה הפרסו� אינו נכו
 הופכת את הפגיעה בש� הטוב , נחזה כנכו
, ורביעית. ועשויה לחייב את תיקונה, יתלבלתי מוצדקת מבחינה אובייקטיב

יש לציי
 כי התנהגות המפרס� נוכח התפתחויות שחלו לאחר , בפרספקטיבה השוואתית
 �Reynolds ביישמ� את הלכות י בחשבו
 על ידי בתי משפט אנגליהובאההפרסו� 

למקרי� שבה� המידע , לפחות בערכאות הגבוהות, א� כי הדבר תוח� בינתיי�, �Jameelו
פוגעני המשי� להופיע באתר האינטרנט של כלי התקשורת הנתבע ולא סויג או עודכ
 ה

  65.לאחר שההליכי� הפליליי� נגד התובע הסתיימו לטובתו
השיקול הנוגע לפרסו� של תיקו
 יכול להיכלל ללא , מ
 הבחינה של פרשנות החוק

הממוקמת בהגנות תו� הלב ובוחנת את , שתו של השופט פוגלמ
קושי מיוחד בגדר גי
תו� לב ואחריות ה� מעצ� טיב� מצבי� . מידת האחריות העיתונאית שהפגי
 הנתבע

 
 ה ‰ËÙ˘Ó" ? נקודת איזו� חדשה– 1965–ה"תשכ, � הרעחופש הביטוי וחוק איסור לשו"תמר גדרו�   64

9 ,30) 2001( ;RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 322 (1965);  ישראל גלעד ÔÈ˜ÈÊ�‰ È�È„– 

˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÂÏÂ·‚ 2012 (989�987 כר� ב(.  

 ;Loutchansky v. Times Newspapers Ltd (no. 2), [2001] E.W.C.A. (Civ.) 1805, [79]ראו   65

Flood v. Times Newspapers Ltd, [2009] E.W.H.C. 2375, [238]–[249]. סוגיה ה בעניי� ערעור

 ,Flood v. Times Newspapers Ltd, [2010] E.W.C.A. (Civ.) 804הנדונה נדחה בעניי� 

 .Flood v –ובערעור נוס� שהוגש לבית המשפט העליו� לא נדרש בית המשפט לסוגיה ; [83]–[77]

Times Newspapers Limited [2012] U.K.S.C. 11, [107] (Lord Phillips) (appeal taken from 

Eng.) .  
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 ולו כנגזרת של התמשכות היחסי� העובדתיי� שיצר הפרסו� בי
 הנתבע –מתמשכי� 
כנה של כלי א� חתירתו ה.  לבחו
 אות� ג� לאחר הפרסו�הגיוני ועל כ
 –לתובע 

ושאיפתו להביאה לידיעת ) חר� כישלונו הנקודתי(התקשורת הנתבע לחקר האמת 
אי אפשר להתעל� , הציבור היא המעידה על אחריותו ועל מחויבותו לערכי העיתונות
המלאה והעדכנית , מבחירתו המודעת שלא להביא בפני הציבור את האמת המדויקת

 הפרסו� כשאלה רלוונטית לצור� תו� הלב ראיית התנהגות הנתבע לאחר. לאחר מעשה
אשר קבע כי הגנה זו תישלל א� הנתבע סירב , עולה בקנה אחד ג� ע� גישת המחוקק

המטילי� ,  וע� כללי האתיקה העיתונאית66,לפרס� את תגובת התובע להאשמות נגדו
 
 הערתו של לאור מקבלי� משנה תוק�  הדברי�67.במקרי� מתאימי�חובה לפרס� תיקו

ט פוגלמ
 כי כללי האתיקה של העיתונות ה� אמת מידה רלוונטית ליישו� המבח
 השופ
,  ולאור הדגשתו כי הסטנדרט שלפיו יש לבחו
 את התנהלות כלי התקשורת68שהתווה

 שיש המבט נקודתציי
 כי  פוגלמ
 אמנ� 69.להיות מחמירצרי� , כתנאי לתחולת ההגנה

 חכמה"ב משימוש להימנע יש וכי ,הפרסו� עשיית בזמ
 המפרס� של זו היא לבחו

אי
 לבקר את הנתבע על לדידו  אול� אפשר להסיק מהבהרה זו כי 70,"מעשה שלאחר
ÌÂÒ¯Ù‰ ÔÎÂ˙על סמ� עובדות שנתגלו בדיעבד  ;
התנהגות  עולה ממנה בהכרח כי אי

הרי שראוי , א� א� זו אמנ� כוונתו( רלוונטי לא שיקול  היאהנתבע עצמו לאחר הפרסו�
נקודה נוספת שיש להדגיש היא ). מ
 הטעמי� שפורטו לעיל, ישתו בהקשר זהלסטות מג

כי הכרה בחובה לפרס� תיקו
 מתאי� במסגרת בדיקת תו� הלב אינה סותרת את הלכת 
ÒÂ‡¯˜ , האחרונה שללה את הטלתה של חובה 
 במסגרת הגנת האמת דומה רקשכ

  . שלפי החוק אינה כוללת יסוד של תו� לב, בפרסו�
ולהגשי� באמצעותה האפשרות להתחשב בסוגיית התיקו
 נראה כי כל זאת לעומת 

נשללת במסגרת גישתו של המשנה לנשיאה איזו
 מיטבי בי
 האינטרסי� המתנגשי� 

 
, "תיקו� או הכחשה מצד הנפגע" ד� בפרסו� 17 שסעי� א� על פי.  לחוק איסור לשו� הרע17 'ס  66

נראה כי הסעי� עוסק , )לחוק) 2)(א(9 'ראו ס(עשוי להתפרש כהודאה בטעות מצד המפרס� " תיקו�"ו

עשוי " מצד הנפגע "הביטויהיא כי , ראשית, הסיבה לכ�. למעשה בפרסו� תגובתו של הנפגע בלבד

שהתיקו� או " –התנאי� לתוקפה של אותה חובה , שנית". הכחשה"ולא רק ל" תיקו�"להתייחס ג� ל

ההכחשה לא היה בה� משו� לשו� הרע או תוכ� בלתי חוקי אחר וארכ� לא חרג מתחו� הסביר 

מאחר שקיומה של טעות , ושלישית.  שמדובר בפרסו� המנוסח על ידי הנפגעמעידי� –" בנסיבות

אובייקטיבית בפרסו� הוא לעתי� קרובות עניי� סבו� ושנוי במחלוקת המוכרע רק על ידי בית 

אי� להניח כי המחוקק מטיל על הנתבע חובה גורפת ובלתי מסויגת להכיר בטעות כאמור , המשפט

 .279' בעמ, 12 ש"לעיל ה, כ� ראו שנהר. ובע דרש זאת ממנוולתקנה רק משו� שהת
 www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc  לתקנו� האתיקה המקצועית של העיתונות7' ס  67

=26627. 
 . השופט פוגלמ� לפסק דינו של29' פס, 3ש "לעיל ה, ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â עניי�  68
 . לפסק דינו של השופט פוגלמ�26' פס, ש�  69
 . לפסק דינו של השופט פוגלמ�29' פס, ש�  70
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 שלה הוא התעלמות מאירועי� שחלו במועד ני� המכונותהיסודאחד אשר , ריבלי
   71.המאוחר לפרסו�

ע נגד כלי תקשורת שבה יבקש הנתבע  תביעת לשו
 הרבמישור המעשי מוצע כי בכל
 �, ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âלחוק איסור לשו
 הרע כפי שנתפרשה בהלכת ) 2(15להסתמ� על הגנת סעי

יתר הפרמטרי� שהתווה השופט פוגלמ
 לצור� הכרה תיבח
 סוגיית התיקו
 בצוותא ע� 
 במסגרת זו יקבע בית המשפט א� בנסיבות המקרה הקונקרטיות. ובמשוקלל עמ�, בהגנה

וא� ההימנעות , ו וצורתו מה טיב–א� כ
 ו,  תיקו
 מצד המפרס�היה מקו� לפרסו�
הגנה חר� התנהלותו האחראית של הנתבע שוללת את ה) באופ
 נאות או בכלל( ומפרסומ

   .עובר לפרסו� הראשוני
ע� זאת חשוב להדגיש כי יישומו של העיקרו
 האמור חייב להיעשות תו� מת
 משקל 

באופ
 ספציפי יותר יש . ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âברוח הלכת , יטוי והעיתונותרב לערכי חופש הב
להתחשב בכ� שבמקרי� רבי� יהיה קשה לכלי התקשורת הנתבע לדעת א� חלה עליו 


 א� בית המשפט יזקו� לרעתו את סירובו לפרס� ,או במילי� אחרות, חובה לפרס� תיקו
נושי לא אחת מתעוררות בשל סיבות מעשיות ולנוכח מגבלות הידע הא. תיקו
 א� לאו

 
לה
 תשובה  –ולא יכולה להיות  –מחלוקות חריפות בשאלות של עובדה אשר אי
 א� טעות שנפלה – בעלת החשיבות המשפטית הרבה –ג� ההערכה . משמעית�חד

קביעה שיפוטית . כרוכה בשיקול דעת רב,  לשורשו או לפרט לוואי שולינוגעתבפרסו� 
אי
 משמעה כי היה מצופה מ
 , לה בפרסו� טעות מהותיתהניתנת בדיעבד שלפיה אכ
 נפ

ועל כ
 ברגיל אי
 מקו� להטיל , המפרס� להגיע למסקנה זו בעצמו במועד מוקד� יותר
סירובו של הנתבע לפרס� תיקו
 שבו הוא חוזר בו . ה א� לא עשה כ
יעליו סנקצי

פניו ל שהובא שבה� מידע,  לשלול את הגנתו רק במקרי� חריגי� אפואמטענותיו אמור
תנאי נוס� שבו ראוי .  עוררי
 שנפלה בפרסו� טעות מהותיתללא מעידלאחר הפרסו� 

 לכ�  אחדטע�. להתנות זאת הוא הוכחה כי המפרס� אכ
 היה ער בפועל לאותו מידע
הוא כי הכרה משתמעת בחובה של כלי התקשורת לקיי� מעקב אקטיבי אחר התפתחויות 

 להטיל עלולהלת עניי
 ציבורי שעליה ה� מדווחי� וגילויי� חדשי� בכל פרשה בע
כפי שסברו , מלדווח על פרשות שכאלה מלכתחילהלעתי� עליה� נטל כבד אשר ירתיע� 

 
 טע� נוס� הוא כי בעל האינטרס ÒÂ‡¯˜.72רוב שופטי בית המשפט העליו
 בעניי

יותר נמצא לרוב בעמדה טובה הרבה , הלא הוא הנפגע עצמו, העיקרי בפרסו� התיקו

 
שלפיה� , ˜¯‡ÒÂהנסמכי� על הלכת ,  לפסק דינו91'  ריבלי� בפסמשנה לנשיאהראו למשל דברי ה  71

‰Ú�Ó� Ì‡ Û‡ ÌÒ¯ÙÓ , הגנת אמת הפרסו� לא תיַ�גע במקרה שבו התגלו עובדות מאוחרות יותר"

‰ÓÏ˘‰ Â‡ ÔÂ˜È˙ ÌÂÒ¯ÙÓ "] מסקנה דומה עולה מ� התוצאה האופרטיבית .]פ" א–הוספה ההדגשה 

שא� (אשר לפיה הימנעותו המודעת של הנתבע מפרסו� עדכו� רלוונטי ,  עצמו˜¯‡ÒÂשל פסק די� 

אינה גורעת בדיעבד מתחולתה של הגנת האמת ) עולה כדי הפרה של כללי האתיקה העיתונאית

   .�בפרסו

 . א לחוק איסור לשו� הרע25 'והשוו לס, 35' בעמ ,1 ש"ה לעיל, ˜¯‡ÒÂ א"דנראו   72
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וביכולתו , מזו של כלי התקשורת לדעת על ההתפתחויות והגילויי� החדשי� בעניינו
   .למסור בנקל את המידע החדש לידי כלי התקשורת

 נגד בד בבדמעדכו
 בדבר סגירת הלי� פלילי שהתקיי� המפרס�  הימנעות יצוי
 כי
, אור חדשאשר שוללת מ
 הציבור מידע מהותי המציג את ההאשמות כלפיו ב, הנפגע


הסיבה לכ� היא כי . אינה בעלת חשיבות רבה בדר� כלל לצור� ההצעה הנדונה כא
 �כלי שלפיו כאמור , א לחוק איסור לשו
 הרע25לתרחיש זה כבר נית
 מענה על ידי סעי

על הגשת כתב אישו� או על הרשעה מחויב לעדכ
 , תקשורת שדיווח על חקירה פלילית
א� , בהתאמה, הנאש� או על ביטול ההרשעה בערעורעל זיכוי , על סגירת החקירה

ע� זאת יוער כי במקרי� מסוימי� יהיה אפשר להביא  .נתבקש לעשות כ
 על ידי הנפגע
למשל כאשר הנתבע המשי� , נושא זה בחשבו
 ג� במסגרת מבחני העיתונות האחראית

נע במודע ונמ, בשידור חוזר או בפרסו� מקוו
,  את אות
 האשמות בדיווח עוקבלפרס�
למעשה אפשר לגרוס כי מדובר בפרסו� (מלציי
 כי ההלי� הפלילי הסתיי� לטובת הנפגע 

 אלה שניסח השופט –" מקוריי�" ג� מבחני העיתונות האחראית השבעניינועצמאי 
 
באשר הושמט ממנו פרט קריטי באופ
 המעוות את תמונת ,  אינ� מתקיימי�–פוגלמ

   73).המציאות הכוללת
אמור הוא כי ג� א� התנהלותו של הנפגע לאחר הפרסו� תובא בחשבו
 העולה מ
 ה

הלכה למעשה לא תשתנה , ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âבמסגרת מבחני העיתונות האחראית של הלכת 
שלפיה פרסומי� רבי� הפוגעי� שלא בצדק בש� הטוב ,  תוצאתה האופרטיביתבהרבה

 הקשיי� המעשיי�  זאת בשל.ה ולא יתוקנויומטעי� את הציבור לא יגררו כל סנקצי
והעקרוניי� לקבוע שכלי תקשורת לא מילא אחר חובת התיקו
 במסגרת בחינת התנהלותו 

ההצעה דלעיל אינה מספיקה כשלעצמה כדי לשפר את איזו
 , משמע. האחראית
  .וראוי לחזקה באמצעות נדב� נוס�, ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â האינטרסי� שיצרה הלכת

  או לצדהאורב� �דיי�ל הלכת העדכו� כסעד שיפוטי יחיד במסגרתה ש. 3

 
שבכוחו להג
 על הפרט ועל הציבור מפני טעויות בפרסומי� המשלי� מהו אפוא הפתרו
מבלי להרתיע את כלי התקשורת מפרסו� , עיתונאיי� שאינ
 באשמת� של כלי התקשורת

 על התנהגות� לאחר 
 הוגעונש לאומבלי להעניש� , תחקירי� בעלי חשיבות ציבורית
 כסעד יחיד בתביעת לשו
 מת
 צו המורה על פרסו� מטהרתשובה לדעתי היא ה? הפרסו�

 ייקבע כי כלי התקשורת הנתבע נהג באחריות או בתו� לב ה
 עובר הרע במקרי� שבה�
כפי שיוסבר  74).לרבות בהימנעותו מלפרס� תיקו
 מרצונו החופשי(לפרסו� וה
 לאחריו 

 
ג� בהקשר הנוכחי אי� ,  התביעה בשידור חוזרמושא שודרה הכתבה ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â שבפרשת א� על פי  73

 .של פסק הדי�תוצאתו הראויה ל באשרכוונתנו להביע עמדה כלשהי 
, )2(15' במקרי� שבה� ייקבע כי סירוב בלתי מוצדק לפרס� תיקו� או עדכו� שולל את הגנת ס  74

כפי שאפשר לעשות כיו� מכוח , לא תהיה מניעה לית� צו עשה נוס� על הפיצוי הכספי, כמוסבר לעיל

 .לחוק בכל מקרה שבו מוטלת אחריות על הנתבע) 2)(א(9' ס
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על יסוד הסמכות הקיימת בחוק כבר (פתרו
 זה נית
 ליישו� בדר� פסיקתית , בהמש�
   .או בדר� חקיקתית 75)היו� לית
 צווי עשה בתביעות לשו
 הרע

התרופה המוצעת היא חיוב הנתבע לעדכ
 על פסיקת בית המשפט , ליתר דיוק
 להבדיל מחיובו לחזור בו מטענותיו 76,שמצאה את טענותיו שגויות או בלתי מוכחות

 על ידי בהיקבע�וטיי� בטיהור הש� הטוב היא יעילות� של הממצאי� השיפ. בעצמו
מה שיוצר הסתברות , מקצועי ובעל כלי� יסודיי� לחקר האמת, ניטרלי, מוסד רשמי

צו , זאת ועוד 77.גבוהה כי ה� יהיו נכוני� ובה בעת משווה לה� אמינות בעיני הציבור
 בפועל העשה מבטיח כי מרבית הקוראי� או הצופי� שנחשפו לפרסו� המשמי� יעודכנו

שכ
 א� בית המשפט יסתפק בקביעת הממצאי� , בדבר מציאתו כשגוי או כבלתי מוכח
 ובמיוחד כלי –קשה להניח שכלי התקשורת , )בגדר פסק די
 הצהרתי, למשל(ותו לא 

צו כאמור מכיר , מנגד 78. ידווחו על פסק הדי
 בהבלטה או בכלל–התקשורת הנתבע 
מציג את הממצאי� ועל כ
 הוא אינו , תטעובפני בתי המשפט חסינות� של �באי

העובדה  עדכו
 הציבור על אודות –פועלו מעט צנוע יותר . השיפוטיי� כאמת מוחלטת
 בעלת משמעות שהיא , את אות� ממצאי�הבלתי שנויה במחלוקת שבית המשפט קבע

  .רבה לצור� הערכת הפרסו� המקורי בידי הציבור
 שעליה כבר עמדתי בהרחבה במקו� – יתהעומדת ביסוד הצענוספת תובנה בסיסית 

 היא כי ההרתעה שיוצרי� צווי עשה נגד העיתונות פחותה מזו הכרוכה – 79אחר

 
  .סור לשו� הרעלחוק אי) 2)(א(9 'ס  75

, יובהר שוב כי לעניי� זה אי� משמעות רבה לדר� הפרוצדורלית המדויקת שבה נמצא הפרסו� כשגוי  76

קרי לשאלה א� בית המשפט שד� בתביעת לשו� הרע ער� בירור עובדתי עצמאי או הסתמ� על 

בלבד ו, ממצאיו של בית משפט אחר המזכה את הנתבע מאישו� פלילי באותו הקשר שנדו� בפניו

שבית המשפט קובע על פי רמת ההוכחה הנדרשת בתביעות לשו� הרע אזרחיות כי לשו� הרע שגויה 

   .או לא מוכחת

77  Geoffrey C. Cook, Reconciling the First Amendment with the Individual’s Reputation: The 

Declaratory Judgment as an Option for Libel Suits, 93 DICK. L. REV. 265, 273 (1989); 

Marc A. Franklin, A Declaratory Judgment Alternative to Current Libel Law, 74 CAL. L. 

REV. 809, 815 (1986).  

 אש�הוכחת בכתיבה האקדמית הועלו כמה הצעות למיסוד הלי� למת� סעד הצהרתי שאינו מותנה ב  78

 ראו .וב הנתבע לדווח לקהל היעד שלו על פסק הדי�א� אלו לא כללו מנגנו� לחי, בתביעות לשו� הרע

James H. Hulme, Vindicating Reputation: an Alternative to Damages as a Remedy for 

Defamation, 30 AM. U. L. REV. 375 (1981); Pierre N. Leval, The No-Money, No-Fault 

Libel Suit: Keeping Sullivan in Its Proper Place, 101 HARV. L. REV. 1287 (1988); Coad ,

לטיעו� בדבר יעילותו המוגבלת של פסק די� שאינו מלווה בצו עשה בטיהור הש� . 58ש "לעיל ה

 .Stanley Ingber, Rethinking Intangible Injuries: A Focus on Remedy, 73 CAL. L  ראוהטוב

REV. 772, 835 (1985) ;222–220' בעמ, 61 ש"לעיל ה, פלד.  

 .444–279' בעמ, ש�, פלד  79
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מתייחס באופ
 בלעדי " האפקט המצנ
"השיח המשפטי בסוגיית . בפיצויי� כספיי�
החשש מחבות כספית ,  לפי הנטע
.להרתעה הנגרמת מפסיקת פיצויי� בסכו� גבוה

לעומת זאת קשה להעלות . ת לכלי התקשורת להפעיל צנזורה עצמיתעתידית היא הגורמ
. על הדעת כי החשש מחובה עתידית לתק
 ידיעה או לעדכנה גורר אחריו אפקט דומה


נושאי הדיווח ה� מ
 היסודות ל באשרועדכו
 על התפתחויות מהותיות  טעויות תיקו
ובה לעשות כ
 א� קבועה והח, הבסיסיי� ביותר של עבודה עיתונאית מקצועית ואחראית

 הג� שהצהרה על טעות כרוכה במבוכה 80.בכללי האתיקה שכוננו נציגי העיתונות עצמה
אי
 להניח כי , ועשויה להיחזות על ידי כלי התקשורת כפגיעה מסוימת במוניטי
 שלה�

שכ
 תחקירי� אלה ה� הבוני� את אותו , הדבר יניא את כלי התקשורת מפרסו� תחקירי�
הפגיעה בכלי התקשורת פעוטה במיוחד כאשר הטעות נובעת . לכתחילהמוניטי
 מ

 להסביר
 אפשר שאז – וזו הרי נקודת המוצא של הדיו
 הנוכחי –מסיבות מוצדקות 
ג� יתר היבטיו המרכזיי� של חופש העיתונות לא יעמדו בסכנה א� כלי . לציבור

שפרסומי� , מותבנסיבות מוגדרות ותחו, לדווח מדי פע� בפע�התקשורת ייאלצו 
בראש ובראשונה לא תיגרע כהוא זה יכולתה של . נמצאו שגויי�שלה� קודמי� 
לבטא דעות ולא ייכפה עליה לעול�  ,להשמיע ביקורת נוקבת כלפי השלטו
 העיתונות


הצו השיפוטי לא יורה למפרס� לחזור בו מטענותיו אלא רק ש מאחר, שהיא מתנגדת לה
 מקדמת את חובת התיקו
 והעדכו
, חשוב לא פחות 81.על פסיקת בית המשפטלדווח 

 האינטרסי� של בשביל ולא – בשבילהאשר , זכות הציבור לקבל מידע מהימ
 ועדכני

 
בפועל , לפי הדעה המקובלת. 67ש "לעיל ה, לתקנו� האתיקה המקצועית של העיתונות) ד(א12, 7' ס  80

ÈË¯˜ÂÓ„‰ „ÂÎÏÓ‰ : ˘ÙÂÁ אלמגור�רפאל כה�(ו באופ� נאות העיתונות נמנעת מלייש� חובה ז

ÂÈ‚ÈÈÒÂ ÈÂËÈ·‰ 370) 2007( ; אי� די� "הלל סומר)הסכמית בידי �שפיטה לא? א� יש דיי�) או הסכ�

 È‡�Â˙ÈÚ ‰˜È˙‡ 476 ,701–702˙משה רונ� ; )2004 (84, 53 ז Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" גורמי� פרטיי�

מנגנוני פיקוח אפקטיביי� המאפשרי� את אכיפת החובה אי� , מצדה, למועצת העיתונות)). 1998(

)˙Â�Â˙Ú‰ È˜ÂÁÏ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂ‰ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ 58) 1997( ;375–352' בעמ, ש�, אלמגור�כה� ;

 ).74' בעמ, ש�, סומר
על  בית המשפט המחוזי נתנו נוס� – עצמה עמד על הפרק צו עשה ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âיצוי� כי בפרשת   81

 ש"לעיל ה, ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â עניי�(ביטלו , בהסכמת חבריו להרכב, אה ריבלי�המשנה לנשי א� –פיצוי ה

נימוק אחד לכ� היה כי אי� אפשרות לית� ).  ריבלי�משנה לנשיאה לפסק דינו של ה131–128' פס, 3

 מבקש א� הדיו� הנוכחי, נימוק זה תוא� את התפיסה המשפטית המקובלת; עדר אחריותיצו בה

נימוק שני היה כי ההצהרה שבית המשפט המחוזי הורה לנתבעות לפרס� כללה . כאמור לשנותה

אילו זה היה הנימוק היחיד , ואול�. אמירות בעלות ממד ערכי ולפיכ� הפרה את חופש המצפו� שלה�

 את המבהירה לצופי הטלוויזיה, לא הייתה כל מניעה לנסח במקו� זאת הצהרה מתונה יותר, נגד הצו

עובדות אלה יכלו לכלול את הממצאי� . מצב הדברי� לאשורו תו� ציו� עובדות אובייקטיביות בלבד

להבדיל , שקבע בית הדי� הצבאי ואומצו במפורש או במשתמע ג� במסגרת ההליכי� בתביעת הדיבה

אכ� אלו בשאלה א� מאחר שלא תיתכ� מחלוקת ;  התנהלותו של התובעבדברמקביעות אבסולוטיות 

הרי שדיווח עליה� תו� ייחוס� המפורש לערכאות השיפוטיות לא היה מתנגש , ממצאי� שנקבעוה

 .437–424' בעמ, 61 ש"לעיל ה, ראו פלד. ע� חופש המצפו� העיתונאי
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 לא למותר 82.העיתונותקיי� מלכתחילה חופש  –עורכי ובעלי כלי התקשורת , עובדי
 הרע  הסעד המרכזי הנית
 בגי
 לשו
צו עשה הואכי , בפרספקטיבה השוואתית, להעיר

 וכי בית המשפט החוקתי ש� קבע שסעד זה עולה בקנה אחד ע� חוק היסוד 83,בגרמניה
  84.חופש הביטוי וחופש העיתונות המעוגני� בועקרונות לרבות , )החוקה(

?  מוענק פיצוי כספיכשאי
מת
 סעד של ציווי , מבחינה מושגית,  להצדיקאפשרכיצד 
  . בטיה
 המעשיי� והאנליטיי�הנבדלות בהי, לשאלה זו שתי תשובות אפשריות

 בצו עשה תו� שלילת הפיצוי יכולה להתקבל במישור להשתמשההחלטה , ראשית
בשלב ראשו
 יכול בית המשפט לדחות את הגנת . שיקול הדעת השיפוטי בבחירת הסעד

 �ולהכיר באחריותו המשפטית של הנתבע א� זה לא פרס� תיקו
 או עדכו
 ) 2(15סעי
,  בשי� לב לפער בי
 תוכ
 הפרסו� לבי
 המציאות העובדתית–ית מבחינה אובייקטיבכש

 
בבואו לבחור את , בשלב שני.  היה ראוי לפרסמ�–למידת חשיבותו וליתר נסיבות העניי
מבחינה בקושי שהיה למפרס� באפשרותו של בית המשפט להתחשב , הסעד המתאי�

וא� לשקול את ,  נדרשי� שהתיקו
 או העדכו
 אמנ�בוודאותסובייקטיבית להסיק בעצמו 
 ולפסוק לאור זאת את ,השלכות הרוחביות של הטלת אחריות כספית במקרי� מסוג זהה

התנהגות הנתבע בהיותה של זה מכבר הוכר . הלוא הוא צו העשה, הסעד המתו
 יותר
לאחר שכבר : ודוקו (להפחיתו בלשו
 הרע או הפיצוי שיעורשיקול שבכוחו להעלות את 

 יכול הדבר להשפיע ג� על ובדומה לכ� 85,)נתבע לביצוע העוולהנקבעה אחריות ה
 אימו� המתווה הנדו
 לא 86. שהוא לבי
 ציווישיעורהבחירה השיפוטית שבי
 פיצוי בכל 

שכ
 אפשר בנקל לפרש את חוק איסור לשו
 הרע כמתיר מת
 , יצרי� את תיקו
 החקיקה

 
' בעמ, ש�לשלילת טענות אפשריות נוספות בדבר פגיעה לכאורית של צווי עשה בעיתונות ראו   82

279–444.  

83  Friedrich Kübler, How Much Freedom for Racist Speech?: Transnational Aspects of a 

Conflict of Human Rights, 27 HOFSTRA L. REV. 335, 340 (1998); Matthias Prinz, 

Germany, in INTERNATIONAL MEDIA LIABILITY: CIVIL LIABILITY IN INFORMATION AGE 

199, 205 (Christian Campbell ed., 1997); Ulrich Magnus & Jörg Fedtke, Non-Pecuniary 

Loss under German Law, in DAMAGES FOR NON-PECUNIARY LOSS IN A COMPARATIVE 

PERSPECTIVE 109, 109 (W.V. Horton Rogers ed., 2001).  

 BvR 1861/93,1 BvR 1 בתיקי� 1998 בינואר 14פסק דינו של בית המשפט החוקתי הגרמני מיו�   84

. BvR 2073/97 www.bverfg.de/entscheidungen/rs19980114_1bvr186193.html �1ו 1864/96

 Raymond' אשר הוכ� על ידי פרופ, מ הסתמ� לצור� חיבור זה על תרגו� של פסק הדי� לאנגלית"הח

Youngsבשביל פרופ  'Kyu Ho Youm, בהסכמת המתרג�מ על ידי האחרו�"והועבר לח .   

הש� : הפיצויי� בדיני לשו� הרע"יובל קרניאל ועמיר� ברקת ; 405–396' בעמ, 12 ש"לעיל ה, שנהר  85

 ).2001 (525, 510) 5(ד נה"פ, Ó‡ 'ÛÒÂÈ¯ � 4740/00א "רע; )2002 (211, 205 ב ËÙ˘Ó ÈÏÚ" והשמ�
"  הרהורי� על פרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי–ק� על הדבש ועל העו"ראו יהודה אדר   86

ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó 2006 (400–399, 347 ה( ; אליהו וינוגרד‰ÚÈ�Ó ÈÂÂˆ 44–43 חלק כללי)  מהדורה

 ).2008, שנייה
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דבר לא ימנע מבית , א� לא כ
 וא� 87,צו ללא פיצויי� כאשר מוכרת אחריותו של הנתבע
המשפט לפסוק פיצוי בסכו� קט
 וחסר משמעות כלכלית כדי להקי� את סמכותו להעניק 

  . צו
 – ‡ÔÈÈ„�Í·¯Â אפשרות לקבוע בחקיקה כי בהתקיי� תנאיה של הלכת קיימת, שנית

כאשר תביעה בגי
 פרסו� עיתונאי שגוי נדחית מ
 הטע� שהטעות אינה באשמת , קרי
במילי� .  בצו עשה לש� תיקו
 הטעותלהשתמשיהיה בית המשפט מוסמ�  –הנתבע 
אשר מותנית לאור הלכת , לצד האחריות המשפטית לצור� תרופת הפיצויי�, אחרות

ÔÈÈ„�Í·¯Â‡אשר , תוכר אחריות משפטית לצור� צו העשה בלבד,  באש� מצד הנתבע
  . עדר אש�יקמה א� בה

 איננההיא , הספציפי שבו עסקינ
 שמדובר בהצעה מהפכנית בהקשר א� על פי
זכות מהותית פלונית יכולה לא אחת קובע הדי
 כי . מעוררת קושי מעשי או עיוני מיוחד

ות את בעליה בסעד אחר או להקנות לו את ַז�לא ְלבזמ
  ובוידי סעד מסוי�  להיאכ� על
  הבסיס לכ� הוא כי סנקציות88.הסעד האחר תו� התנייתו בדרישות מחמירות יותר

וא� לגיטימי הוא ,  בדרגות שונות באינטרסי� של מי שכפו� לה
פוגעותמשפטיות שונות 
 הבולטת ההדוגמ. להשית את הסנקציות החמורות יותר בהתקיי� נסיבות חמורות יותר

,  כידוע.בי
 אחריות אזרחית לאחריות פליליתשביותר לתופעה האמורה היא ההבדל 
 רק אבל ,יכה לעתי� קרובות להשתת פיצוי כספיאחר מולאד�  ל מסוג מסוי�גרימת נזק

.  להטלת עונש מאסר– ורק בהתקיי� פגיעה קשה ודרגת אש� גבוהה –לעתי� רחוקות 
 לפעולה של באשרקובעי� אלה . בי
 היתר בדיני לשו
 הרע עצמ�, כ� ה� פני הדברי�


שר יה פלילית אייה אזרחית וסנקצי סנקצ89,שהגדרתה היא כללית, הרע פרסו� לשו
 לסנקצייהה פלילית יבחנה בי
 סנקציה אמנ� ה90. אינ� זהי� הנדרשי� להטלת
יסודותה

 לטעו
 כי אפשרא� , בי
 שני סוגי� של סנקציות אזרחיותשבחנה האזרחית אינה זהה ל
מנהליות ואזרחיות ברמות , מבחינה מהותית מדובר במדרג אחד הכולל סנקציות פליליות

לית לא נראה כי קיימת דיכוטומיה מוחלטת בי
 אחריות א� מבחינה פורמ. חומרה שונות
 לפצות את הפוגעאת שכ
 ג� בהלי� פלילי אפשר לחייב , פלילית לאחריות אזרחית

 
על יסוד ". נוס� לכל עונש וסעד אחר" לפסוק אפשראת הצווי� המנויי� בו , 9 'לפי לשונו של ס  87

א� , בה� מוטל ג� עונשש הסמכות לית� צווי עשה מוגבלת רק למקרי�  תיתכ� הטענה כיה זביטוי

 לפרש את המילה אפשר ,א� מנגד. בתביעה אזרחית, או מוענקי� ג� פיצויי�, מדובר בהלי� פלילי

"� ולא לסעדי� שהוא פוסק ,כמתייחסת לסעדי� שבית המשפט יכול לפסוק באופ� עקרוני" נוס

ר� דרכי פעולה נוספות אל רשימת הסעדי� והעונשי� המצויה הסעי� מצ, משמע. במקרה הקונקרטי

ומתוכה הוא רשאי , זה מכבר בגדר סמכותו של בית המשפט לפי דיני הנזיקי� ודיני העונשי� הכלליי�

  .לבחור את האמצעי המתאי� או את האמצעי� המתאימי�

 Ariel L. Bendor, Prior Restraint, Incommensurability, and the Constitutionalism ofראו   88

Means, 68 FORDHAM L. REV. 289, 294 (1999).  

 .הרע  לחוק איסור לשו��2 ו1' ס  89
 .הרע  לחוק איסור לשו�7'  לעומת ס6' ס  90
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 צעדי� ענישתיי� בדמות הפוגע וג� בהלי� אזרחי אפשר לנקוט נגד 91 בגי
 הנזקקרבנו
הגות נלוזה אשר מוענק בגי
 התנ, הפיצוי העונשי עצמו,  למעשה92.הפיצוי העונשי

 לכ� שג� בתו� קבוצת התרופות הניתנות בהליכי� ההוא דוגמ, במיוחד מצד הנתבע
. תרופות שונות המותנות בתנאי� שוני�, בגי
 אותו סוג של מעשי�, אזרחיי� תיתכנה

 לגיטימציה להבחנה בי
 התנאי� לפסיקת פיצוי לבי
 התנאי� למת
 לנוכח כל האמור יש
' צוי
 כי בעבר הועלו בקצרה הצעות ברוח דומה על ידי פרופי. כאמור בהצעתי, צו עשה
   94.קרמניצר ושנור,  ועל ידי המלומדי� גנאי�93אנגלרד


, שני המתווי� הנזכרי� עולי� בקנה אחד ע� גישתו הפרשנית של השופט פוגלמ
אשר מכירה במוצהר בכ� שהפרסו� הפוגעני אינו אמת ולפיכ� יכולה להסכי
 ע� צו 

ליישב� ע� גישתו של , ג� א� לא בלתי אפשרי, לעומת זאת קשה יותר. ונושיורה על תיק

, )לשעתה" (אמת"מאחר שזו מתייגת את הפרסו� תחת הכותרת . המשנה לנשיאה ריבלי

   .דיווח המצהיר שהוא אינו אמת עשוי להישמע מעט תמוה
, ת ראשי:ראויי� לליבו
 שני היבטי� מעשיי� וספציפיי� יותר של ההצעה, לסיו�

שכ
 ,  מייתרת את הצור� לבחו
 את שאלת אמתות הפרסו�‡ÔÈÈ„�Í·¯Âלכאורה הלכת 
 הוא התנהלותו של – אשר אפשר לדחות את התביעה על בסיסו בלבד –המוקד בה 

עקרונות הכלכלה השיפוטית מורי� כי אל לו לבית המשפט לדו
 בסוגיה שאינה ; הנתבע
האינטרס להגשי� איזו
 מקי� והוג
 , �ואול. נחוצה לצור� הכרעה במחלוקת המשפטית

, כפי שהוצע כא
, בי
 חופש הביטוי לזכות לש� טוב ולקד� את זכות הציבור לדעת
מצדיק השקעת משאבי� שיפוטיי� ספציפיי� לש� בירור אמתות
 של הטענות 

,  מדובר במחלוקות היסטוריות או בעלות ממד ערכי ניכראי
כל עוד ,  זאת95.המשמיצות
   96.ידו מה
 המשפט מוטב לו מבחינה מוסדית למשו� את שלדעת בית

, למרות ההסבר דלעיל בדבר פגיעת� המוגבלת של צווי עשה בכלי התקשורת, שנית
ראוי כי בתי המשפט , את ההגנה על חופש העיתונותביתר שאת הרי שכדי להבטיח 

 כדי, �כ. יפעילו שיקול דעת רחב בקבע� את אופיו המדויק של הצו בכל מקרה ומקרה
 יוכל בית המשפט –עדר האשמה מצד המפרס� י בהתחשב בה–שהסעד יהיה מידתי 

בעמוד אחורי יותר , למשל( הפרסו� המקורי 
להורות על פרסו� מטהר בולט פחות מ

 
 .1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�77 'ס  91
  .53' פס, 1 ש"לעיל ה, ˘¯�È˜Òעניי�   92

93  IZHAK ENGLARD, THE PHILOSOPHY OF TORT LAW 136, 140 (1993). 
 . 387' בעמ, 34 ש"לעיל ה, קרמניצר ושנור, גנאי�  94
הורה בית , בפרשה הנודעת שבה אריאל שרו� תבע בארצות הברית את המגזי� טיי�, לש� השוואה  95

 שלפי דיני לשו� הרע האמריקניי� א� על פי, ר המושבעי�המשפט על בירור נכונות הפרסו� בפני חב

) כפי שאירע בסופו של דבר(די היה בבדיקת היסוד הנפשי של המפרס� כדי לדחות את התביעה 

)Sharon v. Time, Inc., 599 F. Supp. 538 (S.D.N.Y. 1984).( 
  .)2002 (261–258, 245) 3(ד נו"פ, ·�ÔÂ¯˘ 'ÔÓÈÊ � 323/98א "ע  96
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להסתפק ; לא באשמת המפרס�שלציי
 בנוסח הפרסו� המטהר כי הטעות נפלה ; )בעיתו
נכונות
 של הטענות �התובע ללא הצהרה על איבהוראה לדווח על סגירת הלי� פלילי נגד 


  .  וכ
 הלאה,עצמ

  סיכו�

 היאמלאכת גיבושו של הסדר הוג
 ומאוז
 בשאלת האחריות בגי
 פרסומי דיבה שגויי� 
מצב משפטי שבו כל טעות עיתונאית מביאה , מחד גיסא. מלאכה קשה ומורכבת

; סו� תחקירי� עיתונאיי�יתר מפר יה כספית יוצר הרתעתיסנקצבסבירות גבוהה להטלת 
מת
 הגנה משפטית רחבה , מאיד� גיסא. ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âכ� היה לפני שניתנה הלכת 

, זו; לפרסומי� שנתגלו כשגויי� פוגעת בזכות הפרט לש� טוב ומביאה להטעיית הציבור
  . ‡ÔÈÈ„�Í·¯Âהמציאות שיצרה הלכת , כ� נראה

ניסה אפוא , יבטיה העיוניי� וחידוד ה‡ÔÈÈ„�Í·¯Âלצד הצדקתה העקרונית של הלכת 
הניתוח המוצדק של  המבוסס על – איזו
 ביניי� –החיבור הנוכחי לנסח איזו
 טוב יותר 

פרסו� עיתונאי אשר נפלה בו טעות , לפי ההסדר המוצע. ההלכה ומוסי� לה עוד נדב�
שלא באשמת הנתבע לא יגרור אחריות כספית אלא א� יחייב את הנתבע לבצע את 

הלוא היא פרסו� תיקו
 או עדכו
 , ממונית שתרפא את הנזק עצמו�הפעולה הלא
וזאת כמעט מבלי ,  את ההגנה על הש� הטובמאודההצעה הנדונה מחזקת . מתאימי�

  . על חופש העיתונות‡ÔÈÈ„�Í·¯Âה הלכת סלגרוע מעצמת ההגנה שפר




